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 تماش بینی نہیں سنجیدگی ..ہلماعم ناغفا کاپ

 ذامص کمال الصین

 یپط مبو زیػالہ تار ایک ػتط یپچھل ںیاور بہو یمشلؿ بھائ کچھ طے یخو م وہ ظػےن

 اور ‘ ػازؾوں’کے سالف ‘ افغاهوں’ یک ‘وںیپاکغتاه’اور  ‘وںیپاکغتاه’ یک‘ افغاهوں’

ػے خو خو بات ػچ  ںیم ان... ںیہ دے ہلکان ہو رہ  متػلق دےػے  ‘وںیادتیز’

 ںیکو سصارا اس م ‘‘لوم’’ یظطف کدو  ہط۔ یہو گ یػعد ک یک ‘ذکومتوں’ہ وہ 

کی یہاں کچھ تلز ذكیكتیں ہیں؛  ‘‘ایطا پوػٹ کولوهائظیؽن’’ ۔ےیجیملوث مت ک

کے  پے’’سصا را اهہیں لوموں   جےی۔مت کی کوؾؼ میں تالش کطهے کی‘‘ رگ و 

ں کی ػعد ذکومتوکہ  والػہ ہ اهصوہواک اس پوػٹ کولوهائظیؽن دهیا کا یہ ایک

پ پط یہاں بالک میں۔ ‘‘ امطیکن’’ بالک میں تھا اور دوػطا‘‘ ؾینر ’’کا ایک ملک  ا 

کے مابین بطابط  خو هبؐی پط ایمان رکھےن والی ِان دو‘‘ ذغابات’’ت ػے وہ بہ لوموں 

بائی ’’اور ان کی ‘‘ لوموں’’تػلق ان دو مغلم  کطوائے خا رہ تھے، ان کا کچھ ا 

محھے کل ػے اپےن  کے ػاتھ هہ تھا۔ )ایک هہایت افغوػواک مػاملہ خو‘‘ سفلتوں

یا پ مرغوس هہ کطیں تو، ۔(کچھ بھائیوں کی ػوؾل میڈیا مہم ػے هظط ا  ہط دو یا  ا 

باء’’کا تػلق خن  ذطک توں ناِ  کغی ایک ظطف کی
 
اور ‘‘ رؾیا’’ان کا هام تھا ػے تھا ‘‘ ا

هے پچھےل چوص غؽطوں ػے اهگلی پک ڑ رکھی یہاں کی خن کی‘‘ امطیکہ’’  ذکومتوں 
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کے کہےن ػے اٹھا رہی تھیں، خع کےلےی کبھی ان  تھی ہوئی اور ایک ایک لصم وہ ان 

هے اپوی  پ ِان ػے رائے هہیں لی ‘‘لوم’’ذکومتوں  هکہ ا  باہط ػے  کو ُان‘‘ لوموں’’؛ تاا 

باء، خو وػطبوخھ اٹھوائیں اکے گواہوں ک ڈک ٹیٹطز  هفب کےی گ ےئ کے ا  تا  ۔ ان لوموں 

خووب ایؽیا اػالم کے ذق میں بہتطین کارهامے اهحام دے گ ےئ تھے، لبطوں میں 

کے اس پڑے،  پ  دیے گ ےئ  اور اس میں مغلماهوں کو ‘‘پوػٹ کولوهائظیؽن ایطا’’ا 

کے واػعےالتػلق تھے لعػی ػے کے ِاس رول‘‘ تیغطی دهیا’’  لومی’’ ان ؛ سصا 

باء کو زیط برث ال کط ان‘‘ سفلتوں هے والی هغلوں کو  ا  کی روذوں کو تکلیف اور ا 

و مغتكبل میں اس سعہ کےلےی ان ؾاء ہللا خایک بصـورت مغتكبل مت دیجےی۔ 

کے  تا خووب ایؽیا ایک مغترکم مغلم لوم ہ دیکھتا ہوں وہ وػط  )سواہ ان 

سط ، خو اهتظامی یوهٹ کع بھی ؾکل کے ہوں(
 
کا اغادہ کطهے والی  ‘‘مغلم ہوص’’باال

میں کچھ بہت سوب اضافے کطهے والی بھی،  ‘‘مغلم ہوص’’ بار ؛ اور ؾایص اسہ

۔ اس میں ػب کا ذفہ اور ػب کا سون پڑے گا۔ یہ ایک میطے رب کے ذکم ػے

ہظار ػالہ اػالمی تاریز  ، ِاس سعے کی ػواپاک ـاف، هبؐی کی مربت کا دم بھطتا

وػٹ پ’’هاپاک سصا را اس میں اپےن اس  سون ہ؛ ـالد ،ہوا ػے پھوٹتا

 ےی۔زہط مت گھول ولتی کا‘‘ کولوهائظیؽن

 ہی هہیں ہ س مػوٰی میں ہماری تاریزپچھےل چوص غؽطوں کی تاریز اُ ذق یہ ہ، 

دو یہاں  ِان غؽطوں میں ادوار میں موخود رہا۔ مت بھولےی )اػالمی( خو گظؾتہ

پ ک‘ بہتی گوگا’اور ‘ ذغین موالع’یغے ا بالک لڑ رہ تھے۔ پھط ا ازلی دؾمن میں ا 
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ػو  یہاں ػے یہ مػاملہ دو چوص ہو خاتا ہ۔ مل مل ہاتھ هہ دھوتا! کیغے ‘‘بھارت’’

ےن والی اس ان دو بالکوں کی ہمارے ػیےن پط چلفطػا ـورترال خو روح وہ 

ئی،  کہیں زیادہ فیک ٹط ػے وہ  هامی اس اضافی‘‘ بھارت’’دھیوگامؽتی ػے ػامےن ا 

ئیں گی ہو خاتی رہی۔ اهصوہواک خوہیں لپیٹےن  اس میں بہت بہت ؾطمواک باتیں ا 

اور اس  )ہاں کغی بصکار ذکمطان ۔کی ضطورت ہ هہ کہ بکھیطهے کی۔ ُتعوٰى وال ُتطوٰى 

بےؾک کیجےی، کیوهکہ وہ فی  کے کارهصوں کے ذوالے ػے ان ؾطمواک باتوں کا ذکط 

ئیوہ دار هہ تھا(۔الوالع ان کطتوتوں میں اپےن کم از کم بھی یہ کہ   لوگوں کے ذہن کا ا 

کے ػاتھ ‘‘ لوموں’’ کو ان میں ملوث هہ کیا خائے۔ کغی ایک لوم کی دوػطی لوم 

ئیوہ دار‘‘ لوموں’’زیادتی یہاں  هطی یہ  :هہ تھی ہطگظ کی سواہؼ اور چاہت کی ا 

اهغتان میں تو خہاں )سفوـًا افغ ػے وابغتہ ذکومتوں کی کارگظاری تھی‘‘ بالکوں’’

ذکومت ہی غماًل کے خی بی کی رہی۔ پاکغتان کی ظطف مػاملہ اس بطے درجے کا 

ے کے ػوا کے ایک ساص غـط ِاس ظطف  ہمارے بہطذال هہیں رہا؛ لٰہضا مؽطف دور 

ػے ویغی زیادتیوں کی کوئی تاریز لابل ذکط موخود هہیں، میطی اظالع کی ذص 

۔ ہاں کغی ولت کوئی اذغان ہوا، یا کوئی لابل ػتائؼ تػاون ہوا، بعور تک(

کے ولت یہاں کی دو  کے مغلماهوں پط چڑھائی  مثال ػوویت یوهین کی ِاس سعہ 

کے مابین بہتطین تػاون  کے اس  اور ؾطاکِت کار، تو تػاون اور مصِد لوموں  باہمی 

یہاں تک کہ یہ اػالمی  ک وہ اػالمی روح ہی بولتی تھی۔غمل میں بہت بڑی ذص ت

کے  رہی تھی ہو خاتی پط ذاوی ‘‘کی خوگ بالکوں’’ساـی ذص تک  روح باوخود اس 
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کے زهصہ کطهے میں ہط  اػالمی اس۔ کہ وہ ایک ػکۂ رائج الولت ماهی خاتی تھی روح 

کے اذیائی غمل  دو ظطف کے ـالرین کی بہت مروت پڑی تھی، خع ػے غالم اػالم 

 خع کی ـصائے بازگؽت بہت خلص کؽمیط تا فلغعین اور  ا تھامیں ایک هیا رهگ ا  گی

کے  کی ـورت ‘‘اهتفاضہ’’ایک  ‘‘ غالمی خہاد’’ػوی خاهے لگی تھی، یػوی مغلماهوں 

کے اوػان سعا ہو گ ےئ؛ اور خو ایک کاهےٹ کی کی ترطیک ، خع ػے ہط دو بالک 

ماهتا ہ،  )سود ہمارا دؾمن ۔ظطح ا ج بھی غاـب بھارت کے ذلق میں اٹکا ہوا ہ

دو لوموں  ذق یہ ہ، ػے پھوٹی ہ(۔‘‘ خہاِد افغاهغتان’’اس هئی اهتفاضہ کی خڑ 

کے ا  خاهے  کے مابین اسوت، مربت اور تػاون کا یہ ـالد رهگ اس سعہ میں امطیکہ 

پ اس سعہ کی تاریز مؽطف ’هطے  کے بػص بھی کچھ ایغا مصھم هہیں پڑا، بؽطظیکہ ا 

ط دیےن پط بضص هہ ہوں اور اػے کچھ وػیع تط زاویوں ػے کے اهصر مرفور ک‘ کطزائی  و

بےتراؾا ہیں خوہیں ایک لی دیکھ مادہ ہوں۔ ہاں اس مغئےل کی هظاک تیں  ےن پط ا 

‘‘ کیٹط’’کبھی هہیں ػمحھ ػک تا۔ اس خوؾیےل ػعری ذہن کو خوؾیال ػعری ذہن 

cater  ذہن  الهہیں ہ، سواہ یہ بھڑکی بھی ضطوری  کطها ػمحھصاروں کےلےی اس ولت

ئماهگ‘‘ وضاذتیں’’ ہماری ہط ہط پوػٹ پط کی ظطف ػے‘‘ اػالمیوں’’ہمارے  ے یا ےن ا 

میں اس پورے مػامےل  ‘‘دو دو خملوں’’ ذضطات کوػب ان کی ظطف ػے۔ ‘‘ لبطلوں’’

ان یہاں اـل امتران ہ  دیجےی سواہ یہ خع بھی رخ پط همٹاها چاہیں!‘‘ اهےهمٹ’’کو 

کے ‘‘ وػٹ کولوهائظیؽنپ’’مشلؿ ػمحھصاروں کا، خو  کے ان تمام تط خھک ڑوں 

 یکغو ہیں خوباوخود اس پورے سعے کی وہی اػالمی تفویط دیکھےن اور دکھاهے پط 
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کے ػاتھ خوڑتی ہ افظا امیصہمارے ذغین ماضی کو ہمارے  ؛ اور خع مغتكبل 

بےپواہ امکاهات ہللا کے فضل ػے غماًل یہاں موخود ہیں‘‘ذرا هم ہو تو’’کے،  ور ؛ ا، 

اور  غالی هظط ،ػمحھصار ۔ یہخن کو بطوئے کار الها بہطذال ایک خان خوکھوں کا کام

ہیں ان ؾاء ہللا یہاں کا  هفوس باہمت ولتی رخراهات کو ساظط میں هہ الهے والے

لے کط  ‘میڈیا’ظائ فہ موفورہ۔ ا ج  ِاس سعہ میں  خو تک ‘تماؾائیوں’اس کے ػے 

پہوائی  اور یہاں پائی خاهے والی مشلوق کو ػمحھ بیٹھےکو غیط موخود ‘‘ مغلمان’’

کی کل ؾواست دیکھےت اور اػی کو  مغلمان ہی میں اس  ‘‘ٹوپیوں’’گ ئی رهگ بطهگی 

اور چٹکلوں کو ہطگظ ظػووں، پھبتیوں  کے ان ...ےت ہیںیط ماهاس کی دائمی تفو

ان ساظط میں هہ الئےی۔ وہ بہت کچھ خو یہ پچھلی ػتط ػالہ تاریز کے ذوالہ ػے بی

گے، اپوی خگہ  کے مابین اػتػماری زہط کو گہطا کطیں  کے مغلماهوں  ‘‘ ذكیكت’’کط کط 

کے باوخود خع  میں فٹ ہوها چاہتا ہ وہ ذرا ایک گہطی هظط اور ‘‘ ػیاق’’ہوهے 

 اػباق بویادی کے کچھ اور تاریز پہےل ؾایص غكیصہایک ذوـلہ چاہتا ہ اور اس ػے 

۔ ـی ذص تک هظطاهصاز کطوائے خاتے ہیںهصر ساکے ا‘ لومی هفابوں’خو ہمارے ان 

هے خو پڑھا اػی کو اپےن  کیا تػحب،پع  اور  ‘‘تبفطوں’’ان خوؾیےل ذہووں 

کا ‘‘ لصامت پغوصوں’’کے اهصر ػامےن رکھا اور اػی کو بویاد بوا کط ہم  ‘‘تحظیوں’’

کے اهصر  مراکمہ ؾطوع کط دیا۔ ان کو غضر دیجےی بیصار کو ‘‘ مغلمان’’اور ان لوموں 

کے بےپطوا ہو اس ک ٹھن دؾوار مؽن کو خاری رکھےی اپےن کطهے  ، ولتی هتائج ػے لعػی 

 ۔کط، سالؿ ہللا پط توکل کطتے ہوئے
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کے یہاں ایک  کے ِاس محمع کو هظطاهصاز کط  اور  کو دیکھوا‘‘ امت’’رهگ بطهگی ٹوپیوں 

کے اغادہ پط  کے ِاس خو هیؽولظ  ؛ایک ہمت اور هظط چاہتا ہ ہو خاها یکغواػی  م 

ایک هػمت ػے مرطوم لوگ اس کا مضاق اڑائیں تو اس پط  میےل میں هہایت کمیاب ہ۔

کے الئق هہیں۔ افغوس ہو ػک تا ہ تػحب هہیں!  اور دل چھوڑها تو ہطگظ مغلمان 


