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YOUTH PARLIAMENT PAKISTAN 
DEBATES 

 
The Youth Parliament of Pakistan met in the Margala Hotel, Islamabad, on 09th 

September, 2009 at forty five minutes past nine in the morning with Madam Deputy 
Speaker (Kashmala Khan Durrani) in the Chair.   
 

Recitation from the Holy Quran 
  

  ِجْيِمالرَّ ِنْيطَٰن الشَُّذِباهللاِ ِمْوَاُع
  ِمِن ٱلرَِّحْيمْٰسِم ٱِهللا ٱلرَّحِۡب

 
َو َلا َيُحضُّ َعلٰى َطَعاِم    ۔ َفذِٰلَك الَِّذىۡ َيُدعُّ الَۡيِتيَۡمۙ ۔َاَرَءيَۡت الَِّذىۡ ُيَكذُِّب ِبالدِّيِۡن

الَِّذيَۡن ُهمۡ   ۔ مۡ َعنۡ َصَلاِتِهمۡ َساُهوَۡنۙالَِّذيَۡن ُه  ۔ َفَويٌۡل لِّلُۡمَصلِّيَۡنۙ �۔الِۡمسِۡكيِۡن
     �۔َوَيمَۡنُعوَۡن الَۡماُعوَۡن  ۔ ُيَرٓاُءوَۡنۙ
کيا آپ نے اس شخص کو نہيں ديکها جو روز جزا کو جهٹالتا ہے۔ سو : ترجمہ

اگر آپ اس شخص کا حال سننا چاہيں تو سنيے کہ وہ وہ شخص ہے جو يتيم کو 
ترغيب نہيں ) دوسروں کو بهی(ج کو کهانا دينے کی دهکے ديتا ہے۔ اور محتا

ايسے نمازيوں کے ليے بڑی خرابی ہے۔ جو ) سو اس سے ثابت ہوا کہ(ديتا۔ 
جب (۔ جو ايسے ہيں کہ )يعنی ترک کر ديتے ہيں(اپنی نماز کوبهال بيٹهتے ہيں 

    رياکاری کرتے ہيں۔ اور زکوٰة بالکل نہيں ديتے۔ ) نماز پڑهتے ہيں تو
   سورة الماعون           

 
 Madam Deputy Speaker: بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ The first item on 
the agenda is a resolution by Mr. Zameer Ahmed Malik. 

 Mr. Zameer Ahmed Malik: It is a motion. 
 There is a mistake in printing. Secretariat could take notice of that because I have 
a resolution. 
 Mr. Zameer Ahmed Malik: This House may discuss how Pakistani culture got 
destroyed in recent years and what steps should be taken to revive the true Pakistani 
culture in its true spirit in Pakistan.  

ميں پاکستان کے کلچر کو تباہ کرنے کی سازش کی جيسا کہ چند سالوں ! ميڈم سپيکر صاحبہ
۔ پاکستان کے کلچر کو ايسا پيش کرنے کی کوشش گئی جس ميں پرائے نہيں، اپنےہی شامل ہيں

کے پيش کرنے کا مقصد يہ ہے کہ ہم وہ طريقے  motionکی گئی جو يقينًا ہمارا نہيں ہے۔ اس 
 reviveپاکستانی کلچر کہتے ہيں، وہ  بتائيں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہمارا کلچر جس کو

کيا جا رہا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہيں۔ ہميں  Indian culture imposeاور ہم پر جو ہو
اس کلچر سے جان چهڑانی چاہيے۔ ميں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چند ايسے 

کے ہيں، اس ميں واپس آ طريقے وضع کيے جائيں کہ کس طرح ہم اپنے کلچر جس کو بهول چ
تے ہيں۔ ہم جانتے ہيں کہ افغانستان اور ہمارے کلچر ميں زمين آسمان کا فرق ہے۔ جب سے سک

افغانی پاکستان ميں آئے ہيں، انہوں نے بهی ہمارے کلچر کو تباہ کرنے ميں کوئی کسر نہيں 
يا کی بات نہ چهوڑی۔ ہمارے کهانے اور روايات وغيرہ ہر چيز تباہ ہو چکی ہے تو صرف انڈ

جيسی بهی ہوں وہ پاکستان ميں جاری رکهی اور  activitiesکی جائے کہ کس طرح انڈيا نے اپنی 



افغانيوں کے يہاں آنے سے ہماری روايات  اور کهانے تباہ ہوئے، اس طرف بهی نظر رکهی 
  جائے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Rafiq Wassan. 
 Mr. Rafiq Wassan: Thank you madam speaker. 

  الئے ہيں۔ resolutionضمير صاحب جو 
 Madam Deputy Speaker:  Honourable members it is a motion. Please not that. 

کی شايد بات کر رہے ہيں۔  promotion and preservationيہ کلچر کی : جناب رفيق وسان  
کر ديں ليکن ابهی تو مجهے يہ  clearگے شايد اس کو مزيد پہلی بات يہ ہے کہ ضمير صاحب آ

 culture promoteلگ رہا ہے کہ کلچر سے ان کی مراد کيا ہے۔ کس حوالے سے  abstractبہت 
کی گئی ہے۔ مجهے اس کے  abstract term useکرنا چاہ رہے ہيں؟ پاکستانی کلچر کی ايک 

 Iنی کلچر کے حوالے سے بات کروں کيونکہ حوالے سے بہت اچها موقع مال ہے کہ ميں پاکستا
am a student of anthropology.  پاکستان ميں يہdebatable issue  پاکستانی کلچر ہے يا ہے کہ

کی توجہ اس  Houseيہ اچها موقع ہے کہ ہم  ہيں۔ indigenous culturesکے ہمارے چار صوبٕو ں
پرديکها گيا ہے کہ  state level, macro levelہے يا  Culture Ministryہماری  جانب بهی دالئيں۔

ہيں، وہ مل کر  indigenous culturesپاکستان جب سے بنا ہے کيونکہ اس ميں ہمارے جو 
پاکستانی کلچر کوئی  In my view anthropologically speakingپاکستان کے کلچر کو بناتے ہيں۔ 

concrete  چيز نہيں ہے مگر ہمارے جوindigenous ways of livings  ہيں، وہ مل کر ايک کلچر
کو ايک پاکستانی کلچر کہہ سکتے ہيں۔ يہ نہيں کہ کوئی الگ  integrationہم ان کی  بنا رہے ہيں۔

 promoteجب يہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ميں کلچر کو کس طرح  سے پاکستانی کلچر ہے۔
ہيں ۔ کلچر ميں دو چيزيں آتی  issuesکے حوالے سے کيا  preservationکيا جائے اور اس کی 

 ideal andہوتا ہے۔ جسے ہم  intangible cultureہوتا ہے اور ايک  tangible cultureہيں، ايک 
concrete  کہہ سکتے ہيں ۔ اس ميں پهرArcheology, folklore, songs, handicrafts  بهی آ جاتے

ہے۔ ديکها يہ گيا ہے کہ ہماری  vast termميں ايک  languageکی  Culture social sciencesہيں۔ 
کرنے promoteکا کلچر کو  Federal Culture Ministry or Provincial Cultural Ministriesجو 

 departments like Social Welfare, Populationرہا ہے۔ جس طرح ہمارے ديگر  roleميں کيا 
Welfare, Health, Education  کےdistricts level فاتر ہوتے ہيں مگر بدقسمتی سے ہمارا پر د

cultural department   جس کو ميں کلچر کے حوالے سے پاکستان ميںdead department کہتا
 Federalنہيں ہے۔ صوبائی دفاتر ہيں ياہماری  networkہوں، اس کا ضلعی سطح پر کوئی 

ministry اس کا بهی کچه پتا نہيں  لوگوں کوہے، ان کا بهی کوئی ادارہ ہے تو وہ لوک ورثہ ہے۔
 networkہے کيونکہ يہاں اسالم آباد ميں اس کا دفتر بنا ہوا ہے اور ان کا چاروں صوبوں ميں 

اس ليے بتا رہا ہوں کہ يہاں پر کلچر کی بات ہو رہی ہے اور آج  detailsميں اس کی  نہيں ہے۔
ئے کہ اس کی زيادہ بات کلچر پر کی جائے گی تو اس حوالے سے کلچر کو ديکها جا

promotion state level  پر کيا ہو رہی ہے۔ يہ بہت اہمissue  ہے، اس کے ساته کلچر کا
economy  ،سے بهی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دنيا ميں بہت سے ايسے ممالک ہيںSouth Asia 

 Tourismہے اور ان کی  direct linkسے اس سے  cultural heritageميں سری لنکا  کی 
industry  بڑیeconomy generate  کرتی ہے۔ پاکستان ميں اس حوالے سے بهی ديکها جائے تو

government level  پر کوئی بهی بيان نہيں ديا گيا کہ ہماریarcheology, archeological sights, 
cultural heritage  کوpromote  کيا جائے اور اس ميں بهیbiasness  ہے۔ جس طرح سنده ميں

ہيں، ان پر   pre Indus civilization citiesہيں، بلوچستان ميں  historical citiesو اور موہنجوداڑ
نہيں کيا جا رہا۔ ان کی  promoteپر  international levelدهيان نہيں ديا جا رہا اور ان کو 



promotion  کی بات ہو تا کہ ہماری جوindigenous cultures and life ways  کوpromotion  ملے
 culturalپر  levelميں آئيں اور پاکستانی کلچر کے دهارے ميں آ جائيں۔  اس  mainstreamوہ 

promotion  کی بات کی جائے اور ميں دوستوں سے يہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی
suggestions and solutions  ديں کہ ہماریCultural Ministry  پاکستان کیcultural integration 

  ں کيا اقدامات کر سکتی ہے۔شکريہ۔کے سلسلے مي
 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Nishat Kazmi. 

 Preservation, promotion andبہت شکريہ محترمہ سپيکر صاحبہ۔  : نشاط کاظمی جناب  
protection is a principle which is enshrined in the Constitution of Pakistan and the 
Constitution calls on all governments, the federal as well as provincial governments in 

Pakistan to preserve, protect and promote culture and sub cultures in Pakistan.   يہ جو
motion  ،آيا ہےI certainly appreciate it in a way but at the same time I think it is a little 

vague. I have been unable to understand the true spirit which has been talked about. I 
think the steps which we can interlink  اور اس سلسلے ميں دو چيزيں ميں بتانا چاہوں گا۔ وہ

بنا کر کام کرنا  liaisonکو ايک  ministry of culture and ministry of tourismيہ ہيں کہ ہماری  
 in the past wherever we go in the world Pakistani embassies and consulatesہو گا کيونکہ 

 Most countries thatکے ليے زيادہ کام نہيں کيا۔ promotionنے کبهی پاکستان کے کلچر کی 
you visit in the West, in Europe or if you go to America, we find that there are a lot of 
Indian culture houses but unfortunately we fail to visualize any of place where we call a 

Pakistani cultural house or something like that.  اس کے ليے ميں اسplatform  کےbehalf 
کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی  requestسے يہ Ministry of Culture and Minister of Tourismپر 

policies streamline اور مل کر ايسے  کريںsteps ليں کہembassies  سےcoordination بڑهائی
 Pakistan is such a rich culture when it comes toہو گا کيونکہ  impactجا سکے۔اس کا اچها 

culture.  اگر لوگوں کو ہمارے کلچر اور اس کیdiversity ے بارے ميں پتا چلے گا تو ک
tourism increase  ہونے کےchances  ہوں گے اورdefinitely revenue increase  ہونے کے

chances بهی ہوں گے۔Most countries in the West are generating revenue out of their 
tourism industry and because of their cultures.  ہميں بهی اس سےbenefit  لينا چاہيے۔ ميں

 trueکروں گا کہ وہ اس پر مزيد روشی ڈاليں کہ انہوں نے جو  requestضمير صاحب سے بهی 
spirit  کی بات کی ہے، وہ کيا ہے۔Thank you. 

کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد يہ ہے کہ  true spiritيہاں پر : ضمير احمد ملک جناب  
 distributeپر  province levelبهائی نے کلچر کو  ہے جيسا کہ ہمارے richکلچر بہت ہمارا 

کرنے کی کوشش کی۔ يقينًا تہذيب و تمدن اور ہماری روايات سے کلچر بنتا ہے اور چاروں 
کی بات  true spiritصوبوں کی جو روايات، تہذيب و تمدن ہے، وہ پاکستانی کلچر بناتی ہيں۔ جو 

مارے صدر صاحب اور وزير اعظم صاحب ہے، اس ميں شلوار قميض ہمارا کلچر ہے ليکن ہ
کيا ہے ،  true spiritکر نے تو  representپاکستان کو  ،ميں جاتے ہيں dressملک سے باہر  جس 

وہ يہ ہے کہ ہماری شلوار قميض ہے تو آپ باہر بهی اس ميں جائيں۔ جو آپ کا کلچر ہے آپ اس 
ميں دہشت گرد کا ليبل دے ديا گيا ہے، کو اپنائيں۔ہم کيوں اپنے کلچر کو بهولتے جا رہے ہيں۔ ہ

اگر  وہ بهی ہمارے رہن سہن کے کچه ايسے طريقے ہيں جن کی وجہ سے ہم پر يہ ليبل لگا ہے۔
چند سال پيچهے جائيں تو ميرے ابا مجهے اکثر کہتے ہيں کہ ہم اکيس بائيس سال کی عمر تک 

ے ايسا ہی تها، آج کوئی لڑکيوں کے ساته بيٹهتے تهے، کهيلتے تهے۔ آج سے تيس سال پہل
بيٹهے تو سہی۔ ہمارے ذہن ميں اتنا فتور آ گيا ہے ، آپ کسی لڑکی کے ساته بيٹهيں تو فورًا باتيں 
شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے کلچر ميں اگر کوئی  لڑکی بيٹهی ہوتی يا بات کرتی  تو ہميشہ بہن 



ہيں تها، جب ہم کلچر کی بات اور بيٹی کا رتبہ مال ليکن آج بات مختلف ہے۔ يہ ہمارا کلچر ن
کرتے ہيں تو ہم اپنی روايات کو اسالم سے ہٹ کر بهی ديکهيں تو ہمارا کلچر يہ تها کہ ہم نے 
ہميشہ عورت کو عزت کی نگاہ سے ديکها ليکن آج ہم ان کے ساته جس قسم کا برتاؤ کرتے ہيں 

چر ہے، اس کو پاکستان اس ليے بجائے نقل کرنے کے ہمارا جو اپنا کل وہ آپ کے سامنے ہے۔
  ميں رائج کريں چاہے وہ جيسا بهی ہے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. 
 Mr. Ahsen Yousaf Choudhry: Madam point of clarification, if I am allowed? 

  جی۔: سپيکرڈپٹی ميڈم   
ں تو ساته ہی يہ ہمارے کلچر کی بات کر رہے ہي! ميڈٍم: احسن يوسف چوہدری جناب  

شلوار قميض کی بات ہوئی ہے تو ميں ان سے پوچهنا چاہوں گا کہ يہ يہاں پر شلوار قميض ميں 
  بيٹهے ہوئے ہيں؟

 Madam Deputy Speaker:  Honourable Hamid Hussain. 
شکريہ ميڈم سپيکر۔ ميں رفيق وسان اور نشاط کاظمی سے متفق ہوں : حامد حسين جناب  
کرنے کی ضرورت ہے۔ کچه  clarifyہيں جن کو  vague termsاب بهی کافی ميں  motionکہ اس 

  پر ضمير صاحب نے روشنی ڈالی ہے جس پر ميں ان کا شکريہ ادا کرتا ہوں۔
 roleکيا کا  economyميں  particular motionميرا ضمير صاحب سے سوال ہے کہ اس   

ہوتا ہے۔  entrench سے زيادہ  economic certification؟  کسی بهی ملک کا کلچر اس کی ہے
 ہوتا ہے۔ smooth and fineکم ہوتی ہيں، وہاں کلچر اتنا ہی economic classisجس ملک ميں 

 parallel 5 ,4کو ليں تو ہمارے ہاں  educationپاکستان ميں ہمارا جو کلچر ہے، اس سلسلے ميں 
education systems  ہيں جو اس کےexpenditure  ہيں، اس سےevolve  ہو رہے ہيں کہ ايک تو

Beacon House and O Level, A Level  ہے اور اس کے بعدFederal  ہے اور دوسرے ہيں اور
ہو رہا ہے  divideکی طرف جاتے جائيں تو اسی طرح سے ہمارا کلچر بهی rural areasاگر آپ 

 economy and cultureميں  motionتو ميں ضمير صاحب سے يہ درخواست کروں گا کہ وہ اس 
  .Thank youکر ديں توبحث  آسان ہو جائے گی۔  role defineکا 

 Mr. Zameer Ahmed Malik: Madam, point of order. 
  جی ضمير صاحب۔: ڈپٹی سپيکر ميڈم  
اگر اس کو پڑهيں تو نہيں ہے۔ resolutionہے،  motionيہ ! ميڈم: ضمير احمد ملک جناب  

ہو سکتا ہے۔ انہوں جو reviveع کريں جس سے ہمارا کلچر ميں نے کہا ہے ہم وہ طريقے وض
education system کی بات کی ہے تو جب ہم ان طريقوں کوrevive  کرنے کی بات کرتے ہيں تو

مسجد ايسی جگہ تهی جہاں نماز کے بعد ايک مخصوص جگہ پر سياسی بحث بهی ہوتی تهی 
م مسجد کو صرف مذہبی جگہ کی بجائے ليکن آج مسجد صرفٕ مذہبی جگہ بنا دی گئی ہے۔ اگر ہ

  کی جگہ بهی رکهيں تو اس سے ہمارا مذہب اور کلچر فروغ  پائے گا۔ social gatheringايک 
ديکهيں تو ہم مذہب کی بات کی ہے تو ہم پاکستانی کلچر ميں  economyانہوں نے جو   

گيا ہے، ہم اس سے کافی روايات ليتے ہيں اور جس طرح سے مذہب ميں طريقہ کار وضح کيا 
بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ economyکو اپنائيں تو ميرے خيال ميں پاکستان کی سوسائٹی ميں 

  شکريہ۔
 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Farrukh Jadoon. 

جناب فرخ جدون۔ بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ ضمير صاحب نے کلچر کی بات کی تو ايک   
  شعر ياد آيا۔

  ہ ہوا کے شوق ميں اے ساکنان شہرتاز      



  اتنے نہ در بناؤ کے ديوار گر پڑے      
جس طرح ہمارے سامنے يہ ڈيسک  material cultureکلچر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ايک 

ہوتا  non material cultureہيں اور باقی چيزيں۔ دوسرا  cablesپڑا ہوا ہے، يہ مائيک ہے اور يہ 
ہوتی ہيں۔  norms, valuesہے۔ جيسے آپ کے   non material culture۔ جو اصل چيز ہے وہ ہے

 typical Indian sub continentاگر آپ پاکستانی کلچر پر نظر ڈاليں تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ يہ 
کا شروع  Indo Pakکی مالوٹ ہے اور  Turkish, Arabic, Central Asiaکا کلچر ہے، جس ميں 

 adoptہم لوگوں نے کچه ہندوؤں کی چيزيں مالوٹ بهی ہے۔ سے کلچر چال آ رہا تها، اس کی
 Central Asiaکيں، کچه عرب سے آئيں۔  adoptکيں، کچه ہماری اپنی تهيں، کچه ترکی والوں کی 

ميں  1857اس کے بعد  سے کافی چيزيں آئيں کيونکہ ہم پر زيادہ تر حملے وہيں سے کيے گئے۔
دنيا ميں  لوگ ہيں۔ richکہ يہ جو کلچر ہے، يہ بڑے  جب انگريز يہاں آئے تو انہوں نے ديکها

ہوتا ہے  territorialتين طرح کا ہوتا ہے۔ ايک  Imperialismتين طرح سے جنگيں لڑی جاتی ہيں۔ 
ہوتا ہے کہ جو معاشی ادارے ہيں،  economicدوسرا کہ آپ کسی جگہ پر قبضہ کر ليتے ہيں۔ 

وتا ہے وہ آپ کے کلچر پر ہوتا ہے سے بڑا قبضہ ہآپ اس پر قبضہ کر ليتے ہيں۔ تيسرا جو سب 
 1757کا شکار ہو گئے ہيں۔  culture imperialismکہالتا ہے۔ ہم اس  culture imperialismجو 

کر ليا تو پهر  completeميں اپنا قبضہ  1857کے بعد جب انہوں نے قبضہ کرنا شروع کيا اور 
ديکهتے ہيں کہ کلچر کی جنگ ميں سرسيد  انہوں نے ہمارے ساته کلچر کی جنگ لڑی اور آپ

احمد خان کی تحريک آئی، انہوں کچه رسالے نکال  کر کوشش کی کہ کلچر کو بحال رکها 
نکاال مگر وہ نہ ہو سکا۔ ديو بند والوں نے اسی ليے مخالفت ’’ تہذيب االخالق‘‘انہوں نے جائے۔ 

  کی کيونکہ ہمارا کلچر تباہ ہو رہا تها۔ 
تباہی کی بات کی ہے تو ميں تباہی کے تهوڑے اسباب بيان کر رہا ضمير صاحب نے   

اتنے متاثر ہوئے کہ ہم  سےسالوں ميں جب انہوں ہم پر مکمل حکومت کی، ہم ان  90ان  ہوں۔
آج ہم اگر نوجوانوں کو ديکهيں اهللا کا شکر ہے کہ يہاں پر پڑهے  نے اپنی روايات ہی چهوڑ ديں۔

ليے سوچ رکهنے والے نوجوان بيٹهے ہوئے ہيں، زيادہ تر  لکهے، سمجه  بوجه اور ملک کے
نوجوانوں نے گهٹنوں سے جينز پهاڑی ہوئی ہيں، بازوؤں ميں چينيں اور گلے ميں پٹے ڈالے 

؟ کر رہے ہيں portrayکلچر ہے جس کو وہ  لچر ہے؟ يہ کون ساہ کوئی انسانوں کا کہوئے ہيں، ي
 رہا۔ جو لوگ تعليمی اداروں کی پاليسياں بنانے والے ہيںپاکستانی گهرانے کا يہ کلچر کبهی نہيں 

جو کلچر ميں  educationکر سکتے ہيں۔ وہ اپنی  impactپر  policiesجو صاحب اقتدار اور وہ 
جتنے لوگ اس تعليم  کو پڑه رہے ہيں اس سے  تبديلی الئيں۔ ! تبديلی  التی ہے، اس ميں خدارا

ائے اس کے کہ ہم اندها دهند ان کی پيروی شروع کر اپنے کلچر سے محبت پيدا کروائيں بج
  ديں۔

کوئی بهی تبديلی ہميشہ مثبت نہيں ہوتی، يہ نہيں آپ جو بهی تبديلی الئيں گے وہ مثبت   
  کريں نہ کہ بری چيزيں اس ميں شامل کريں۔ شکريہ۔ adaptآپ اچهی چيزيں ہی ہو گی۔ 

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Syed Waqas Ali. 
ميں ايک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کلچر کبهی ! ميڈم سپيکر: سيد وقاص علی جناب  

stagnant  نہيں رہا بلکہ کسی بهی ملک کاculture stagnant  نہيں رہتا۔ کلچر ايسی چيز ہے جو
سکتی ہے  ايک رہ essenceاس کی  with the passage of the timeميں رہتا ہے  variationہميشہ 

پاکستان کے  ہوتی ہيں۔ manifestations with the passage of time differentليکن اس کلچر کی 
 special typicalوہ ہم پر ايک  .we were ruled by Britishساته الميہ يہ رہا کہ سب سے پہلے 

type of culture ام ايک ع چهوڑ کر گئے جس کو ہم نے تبديل کرنے کی کوشش نہيں کی۔
theory that people wishes to learn the languages of the powerfuls in order to get to closer 



to the power centers.  آج ہماری جو زبان ہے، ہم جوEnglish medium or other medium use 
آج نہيں ہے پچاس سال پہلے جو کلچر تها، وہ  .it is a language of powerfulsکرتے ہيں کيونکہ 

اور آج سے پچاس سال بعد پاکستان کا جو کلچر ہو گا وہ اس سے مختلف ہو گا۔ ميری نظر ميں 
اس وقت پاکستان کے کلچر کو بچانے اور اس کو محفوظ و مضبوط بنانے ميں سب سے 

important role media کہتے ہيں  کا ہے۔what we see, what we believe  پاکستان کا ميڈيا اس
کرنے کے ليے جو کام کر سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی اور  promoteآپ کے کلچر کو وقت 

ہميں اس بات کو ماننا ہو گا کہ پاکستان، ہندوستان نہيں  کر سکتا۔ آخر ميں ايک بات کہوں گا کہ 
کبهی نہيں رہتا اس ميں وقت کے ساته ساته  culture stagnant، امريکہ  اور کسی بهی ملک کا 

variations  آتی رہتی ہيں اور ہميں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ ميں ايک بات بتاؤں کے آپ کے
کهانے بهی آپ کے کلچر کا حصہ ہيں۔ جب ميکڈونلڈ نے فرانس ميں اپنی برانچ کهولنے کا ارادہ 

۔ ان کيا تو فرانس کے لوگوں نے ان کو ايک بدذائقہ قوم کہہ کر ان کے ميکڈونلڈ کو جال ديا تها
آپ کو  ے کا مطلب يہ تها کہ يہ قوم اپنے کهانے کے ساته اپنا کلچر بهی يہاں ال رہی ہے۔کے کہن

تو ہو گئے ہيں اوران کی  mixکے ساته بہت لحاظ سے  Westيہ بات سمجه جانی چاہيے کہ ہم 
language  اکيسويں صدی ميں جو ميڈيا پر دکهائی جا رہی ہے، آپ خود ہيں فيصلہ کريں کہ

تها، وہ تباہ ہوا ہے تو آپ يہ ديکهيں کہ آج آپ کے  Eastern cultureچر جو کہ پاکستان کا کل
local channels and local media  آپ کےculture  کوdefine  کر رہے ہيں يا اس کو ايک نئی

  شکريہ۔ شکل دے رہے ہيں۔
 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable Essam Rehmani. 

ميں کہا گيا ہے  motionشکريہ۔ کلچر کی بات ہو رہی ہے اور اس : نیجناب ايصام رحما  
 stepsہميں تهوڑی سی بات ان  .what steps should be taken to revive the Pakistani cultureکہ 

کيا جا  hamperکو  cultureکی بات کرنی چاہيے۔ ميرا جو نکتہ نظر ہے کہ کس طرح ہمارے 
 generateکہ وہ کسی خاص عقيدے سے  ہے definitionکی جو رہا ہے۔ سب سے پہلے کلچر 

 we have deepہمارے پاکستان  ميں  .and it shapes the behavior of the societyہوتا ہے 
Islamic roots, so we must not forget that our culture comes from these Islamic roots.  ميں

 there might be a litter contributionہے،  ambiguityجو کی  cultureبتاتا چلوں کہ ہمارے 
from the media.  کے نام سے شروع ’’ حبيبی حبيبہ‘‘ابهی حال ہی ميں جيو پر ايک ڈرامہ

اس کی سائيڈ ميں ايک لڑکی ہے اور اس نے  there is a shadow sort of manہونے واال تها اور 
  ۔ � “The story of Yousaf”اور نيچے لکها ہوا ہے  پر رکها ہوا ہے vastاس کے ہاته اس کی 

 this is some thing that we can not afford at least at this stage where weآپ ديکهيں   
are trying to secure the culture of FATA, Swat because Pakistan has a diverse culture. 

تا ہے۔ ان خاتون کے پاس ايک ماڈل آئی ہوئی تهيں تو ميں ايک شو آ Dawn Newsعائشہ عالم کا 
 .previously they use to be long T shirts when women use to come to societyان سے پوچها 

What is that now women are showing more flesh and shorter cloths?   تو وہ خاتون کہتی ہيں
 سوال سن اگال .it will continue to happen until the government does some thing about itکہ 

 howپر ميں پريشان ہو گيا کيونکہ ميں اپنے والد صاحب کے ساته بيٹها ہوا ۔ وہ پوچهتی ہيں کہ 
do you feel about a girl having a female friend? I was surprised that this is some thing 

that our culture does not accept. This was absurd    کہ يہ کيا ہو رہا ہے۔ ميں چاہتا ہوں کہ
ضرور  freedom of speech, independencyالئے جس ميں ميڈيا کو  policiesگورنمنٹ ايسی 

سوسائٹی ميں  نہ ہو۔ culture hamper ارکهے جس سے ہمار check and balancesدے مگر 
double standards ب سے گزارش کروں گا کہ اگر سب جا کر ہم ٹی وی کا نہ ہوں۔ ميں سlogo 



کيا ہوتا ہے۔ ميں کهلے عام يہ  logoکا  Hum TVکيجيے گا کہ  researchديکهيں تو اس پر ذرا 
کا جو  homosexualsکريں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ  searchبتاؤں گا کہ اگر آپ انٹر نيٹ پر 

flag  ہے، اس کو چهوٹا کر کےHum TV  لکه ديا گيا ہے۔ مجهے سمجه نہيں آ رہی کہ ہمارا
ميڈيا کيا کرنا چاہ رہا ہے کيونکہ جس طرح سے ڈراموں ميں دکها رہے ہيں کہ دس کروڑ وہ 
لے کر بهاگ يہ بيس کروڑ کا يہ ہو گيا تو عوام يہ سن کر پاگل ہو جاتی ہے۔ جس نے دس روپے 

ں کر رہا ہے تو عوام کے ليے پروگرام نہيں ديکهے ہوں گے، وہ دس کروڑ روپے کی باتي
کيا جائے اور انڈيا کے ڈراموں کی دو، دو سو  destroyبنائے جائيں نہ کہ اس کلچر کو مزيد 
  قسطوں کی کاپی نہ کی جائے۔ شکريہ۔

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Zameer Sahib. 
اور جس طرح يہ کہہ  ہم اسالم سے بہت کچه ليتے ہيں! ميڈم: جناب ضمير احمد ملک  

رہے ہيں، يہ نہيں ہونا چاہيے اور ساته ہی ہميں ان مولويوں کی بهی مذمت کرنی چاہيے، جنہوں 
نے ہماری مساجد اور مدرسوں کو صرف مذہب تک محدود رکها ہے۔ مسجد ميں سياست بهی 

ان مولويوں ۔ اس کے عالوہ ہونی چاہيے gatheringہونی چاہيے، گپيں بهی لگنی چاہييں، وہاں پر 
۔ اگر نے ہميں جو سياسی اسالم ديا ہے، ہمارا کلچر سب سے زيادہ ان علماء نے تباہ کيا ہے

ذرا اس پر بهی  علماء ہميں اچهی باتيں بتاتے، اچهی تعليم ديتے توہم ان کی طرف کيوں جاتے۔
  بات کی جائے۔

 Madam Deputy Speaker:  Thank you. I would request the honourable Prime 
Minister to make a brief statement about this motion. 

پيش کيا  motionشکريہ ميڈم سپيکر۔ ضمير ملک صاحب نے يہ جو : ر اعظموزي محترم  
 clearly defineہيں  اور وہ  words ambiguousہے، اس ميں کچه دوستوں کا خيال ہے کہ کچه 

کو اس ايوان ميں پيش کرنے کا مقصد يہ تها کہ اگر  motionاس ! نہيں ہو رہے ليکن ميڈم سپيکر
يہاں پر ہمارے جو دوست ہے تو ambiguityاس ميں پاکستان کے کلچر کے لحاظ سے کوئی 

 positiveکو ختم کريں اور ايک  ambiguityسے اس   speechesمختلف آراء رکهتے ہيں، اپنی 
debate generate ا ہے جس ميں ہو۔ مختلف دوستوں نے اظہار خيال کيTourism, economy, 

freedom of media  اور علماء کے بارے ميں بهی بات ہوئی ہے اور تمامaspects cover  کيے
 Thank کرنا تها، وہ پورا ہو گيا ہے۔ debate generateکو مقصد ايک  motionگئے ہيں اور اس 

you madam Speaker.  
 Madam Deputy Speaker:  Thank you. Honourable members, we would like to 
recognize the presence of very honourable Mr. Oria Maqbool Jan. Who is the Director 
General of Sustainable Development of wall city Lahore. Oria Maqbool Jan is a 
renowned columnist, poet and CSS officer. He writes Urdu columns for Daily Express 
Pakistan. He has received numerous national awards including the best Urdu Columnist 
in 2004. He has a Master’s degree in Social Work from Punjab University, Lahore. He 
was the Deputy Commissioner and District Magistrate of three districts for about years 
and Assistant Commissioner and Sub Divisional Magistrate of three sub divisions for 
about three years. He has contributed to various research papers. He worked as Managing 
Director of Balochistan Water and Sanitation Authority. He is presently working as 
Director General of Sustainable Development of wall city Lahore. After having worked 
as Information Secretary to the Punjab Government. He is author of four popular TV 
serials, Rozen, Sheharzad, Kappas and Gardbad. Now suspending the rules of the 
parliament, we would request the honourable Mr. Oria Maqbool Jan to please come here 
and interact with our honourable members. 



نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکريم۔ بسم اهللا الرحمن الرحيم۔ : محترم اوريا مقبول جان
، نہ ميں نے اسمبلی کی راہداريوں ميں قدم رکها کا اندازہ نہيں ہےrulesمجهے ! محترم سپيکر

وک ہو جائے تو معاف کيجيے گا کہ کس کو مخاطب کرنا ہے۔ بات ہے، اس ليے اگر بهول ُچ
پيچهے بيٹه کر آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تها اور جس قسم ں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مي

ه کر گفتگو کو آگے بڑهانا۔ ميں سن کی جذباتيت  اور معاملے پر اڑنا اور ايک خاص رائے رک
رہا تها تو مجهے اپنی جوانی کا ايک عہد ياد آ رہا تها کہ جب ہم کسی چيز پر اپنی رائے قائم کر 

اور جو دليل ہمارے خالف ہوتی  ليتے ہيں تو پهر اس کے حساب سے دالئل ڈهونڈا کرتے ہيں
گئی ہے يا ہميں راستے سے ہٹانے  ، ہم بڑی آسانی سے کہہ ديتے ہيں کہ يہ يا تو غلط لکهیہے

 TV Channels, media, foodکے ليے اس طرح کی کتابيں لکهی گئی ہيں۔ اب تو بڑے بڑے 
chains  کا نام ليا گيا کہ ہميں راستے سے ہٹانے کے ليے يہ سب کچه ہو رہا ہے۔ اصل بات کہيں

جيسے کہ ايسا ہوتا تها کہ ۔ ہم وہ چهپی ہوئی بات نہيں ڈهونڈتے نہيں تهے بلاور چهپی ہوئی ہے
وہ بات ہم پر نازل ہو گئی ہے اور ہم وہ بيان کر ديا کرتے تهے۔سچی بات يہ ہے کہ آپ جب 

 objectiveاپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے عالقے کا سب سے پہلے جسے ہم انگريزی ميں 
تيجے پر پہنچتے کہتے ہيں اور اردو ميں غير متعصبانہ مطالعہ کرتے ہيں تو پهر جب آپ ايک ن

ہيں کہ ميں جس کلچر ميں زندہ ہوں، جس ملک ميں رہتا ہوں، جس مذہب کو مانتا ہوں، جس 
عالقے ميں سانس ليتا ہوں، وہ عالقہ تو سب سے اچها ہے تو اس کی جو بنياد بنتی ہے، وہ سب 

ڑ ڈهونڈنا چهوسے زيادہ مضبوط ہوتی ہے۔ صديوں سے ہم نے اپنی محبتوں کی عقلی بنياديں 
کی عقلی بنياديں ڈهونڈی ہيں، انہوں  نے ان کو  ںں نے اپنی محبتوديں ہيں۔ جن سوسائٹيو

  بوط بهی بنايا  اور آگے بهی لے کر گئے۔ ضم
آئيے ديکهيں کہ ميں اس ملک يا اس مذہب سے محبت کيوں کرتا ہوں۔ يہ مجهے اچها   

، ميرا  مذہب، ميرا کلچر مجهے کيوں لگتا ہے؟ ميں ا س ميں کيوں رہنا چاہتا ہوں اور ميرا ملک
کلچر اچها نہيں ے کوئی اور هکيوں ايک خاص قسم کے ماحول ميں ايسی محبتيں ديتا ہے کہ مج

ہيں کہ definitionsميں  نہيں جانا چاہتا، بہت سی definitionلگتا۔ کلچر کيا ہے؟ ميں اس کی 
culture is a complex زندگی گزارنے کے طريقے  اس ميں ہماری روايات، اقدار  آ جاتی ہيں  ،

  آجاتے ہيں، کهانا پينا، لباس پہننا آ جاتا ہے۔ سب کچه آ جاتا ہے۔ 
يہ برصغير، جس خطے ميں آپ زندہ ہيں، اس کا کلچر جس کے بارے ميں ايک رّويہ    

 ، ’’کول‘‘يہ ہے کہ يہ گنگا، جمنی کلچر ہے جو بڑے عرصے سے چال آ رہا تها۔ يہاں پر 
ہوتے تهے، کالے، کالے چپٹی ناک والے بدصورت سے لوگ تهے۔   ’’دراوڑ‘‘اور ’’بهيل‘‘

اچانک ايک بہت خوبصورت قوم آئی جو رہتی تو صحرائے گوبی کے پاس تهی، ان کے ناک 
بهی چپٹے تهے ليکن رنگ ذرا گورا تها۔ گهوڑوں پر بهاگتے ہوئے آئے، ان کے ساته بکرياں 

، ہم لوگ يہاں رہيں گے۔ اس وہا کہ تم لوگ دفع ہو جاتهيں، انہوں نے آ کر ان کو نکاال اور ک
 Centralليے کہ ہم طاقتور ہيں، ہم بہتر ہيں۔ وہ لوگ پهر تهوڑی دير ہی رہے تهے کہ اچانک 

Asia سے لمبی لمبی ناک، ہلکی سیhazel  قسم کی نيلی  آنکهيں، نيم قسم کےblond  بال  اور تنو
کر يہاں آباد ہو گئے۔ انہوں نےبهی کہا کہ تم بهاگتے  مند لوگ گهوڑے دوڑاتے ہوئے  آئے اور آ

  اور ا س زمين کو ہم آباد کريں گے۔  ؤاور پيچهے جہاں جگہ ملتی ہے وہ چلے جا ؤجا
يہ زمين ان کو بہت اچهی لگتی تهی۔ آپ ميں سے جو لوگ بغير کسی سہولت کے کسی   

۔ ے گا کہ وہاں رہنا کتنا مشکل کام ہےٹهنڈے مقام پر چه سات ماہ گزاريں تو آپ کو اندازہ ہو جائ
برف سے ڈهکے ہوئے پہاڑ ہوں سبزہ ختم ہو جائے، کوئی پهل وغيرہ نہ چه سات ماہ تک جہاں 

ملے۔ بکرياں وغيرہ باندهنے کا مسئلہ ہو۔ ٹهٹهرتے ہوئے رہيں۔ لکڑی جو جمع کی ہوئی ہو، وہ 
يہاں سے نکلو۔ جب وہ يہاں آئے بهی ختم ہو جائے تو آپ کہيں گے کہ يہ زندگی تو عذاب ہے، 



تو انہوں نے ديکها کہ يہاں تو نو دس ماہ سبزہ رہتا ہے، دريا بہتے ہيں، تهوڑی سی گرمی ہے، 
اور ہم جن کو آريائی Ariansہم برداشت کر ليں گے ليکن ہم يہاں پر آ جاتے ہيں۔ جن کو انگريز 

ث ميں نہيں جانا چاہتا ليکن ايک بات قوم کہتے ہيں، وہ آ کر يہاں آباد ہو گئی۔ ميں اس لمبی بح
تهے، بهيل  Ariansتين چار سال کام کياہے يہ سارے خواہ وہ  archeologistميں نے بحثيت ايک 

يا کول يا دوسرے تهے، يہ سب آپ کو ايک خدا کو ماننے والے لوگ تهے۔ تاريخ ميں ہم چهوٹی 
ها ديتے ہيں ليکن ان سب ميں سے کی تصوير دک dancing girlچهوٹی مہريں بيل يا ديوتا  يا 

کوئی بت بناتے ہيں تو اتنا آپ کے ليے ہو۔ جب preachingکسی کا بهی سائز ايسا نہيں ہے جو 
ہڑپہ سے لے کر موہنجوداڑو اور وہاں سے  بڑا ضرور بناتے ہيں کہ آپ اس کی پوجا کر سکيں۔

ں ہوئی ہيں، ان ميں لے کر فتح پور سيکری کے عالقے تک ساری جگہ پر جتنی بهی کهدائيا
ئی بت رکها جاتا ہو۔ اس کےبعد ٹيمپل ميں کو گہ بهی ايسی نہيں ملی جہاں پر کوئی ايک ج

کے بعد لکهی گئيں اور انہوں نے  Ariansشروع کی  تاريخ ميں  جو چار ويديں  ملتی ہيں، جو 
ات ميں ايک خدا بهی انسان کا تعلق اس کائن يہاں پر جو ايک چهوٹا سا مذہب ترتيب ديا، اس ميں

  کے ساته نظر آتا ہے۔ 
کرتا ہوں  اور ميں اس کی دليل دوں گا کہ believeميں اس بات پر کيونکہ دوسری چيز،   

کرتا  shapeکائنات ميں اهللا تعالیٰ کچه عالقوں کو مخصوص کرتا ہے اور ان کی اس طرح سے 
کے موسمی اثرات، لوگوں کی کرنا ہے۔ اس  culture built upجاتا ہے کہ وہاں پر اس طرح  کا 

ہے۔ ميں يہ بات مذہب کے طور  destinyايک ،آمد و رفت،  وہاں پر بڑے انسانوں  کا پيدا ہونا 
پر نہيں کر رہا، آپ دنيا کے کسی بهی فلسفے کو پڑه ليں، ہر فالسفر کہيں نہ کہيں ايک بات پر آ 

يسی موجود ہے جو انسانوں کو کر ضرور پهنستا ہے اور وہ کہتا يہ ہے کہ کوئی ايک عقل کل ا
shape جيسا کہ  ۔کہ نہيں اس طرح  کے عالقے کے لوگوں کو اس طرح رہنا ہے  دے رہی ہے

ہے، وہ کہتا ہے  کہ ايک زمانے ميں ايک   dialectical materialismہيگل کی مشہور تهيوری 
، کهانے پينے عالقے ميں ايک کلچر چلتا ہے اور اس ميں اس طرح کی روايات، اقدار، ماحول

کا نام ديتا ہے thesisکا رنگ ڈهنگ  ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ مذہب اختيار کرتے ہيں، وہ اس کو 
اور کہتا ہے کہ ہوتا يہ ہے کہ اچانک لوگ گهبرا اٹهتے ہيں کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا کی يہ 

ديا تها، نہ  ، انہوں نے ہميں قعر مذلت ميں پهينکنہيں رہ رہے، ہم بالکل ٹهيک بات غلط تهی
وہ کہتا پهر اس کے بعد مکمل طور پر نفرت شروع ہوتی ہے تو وہ   ترقی کی، نہ آگے بڑهے۔ 

anti thesis  کا دور ہوتا ہے۔ وہ اس کو ثابت نہيں کر پاتا  کيونکہ مکملdestruction  سوسائٹی
 natural ميں کہيں آتی نہيں ہے  تو پهر وہ کہتا يہ ہے کہ ہوتا يہ کہ اس سوسائٹی کی جو

wisdom  ہے جو اس کوgovern  کر رہی ہے، جو کہabsolute wisdom  ہے، وہ اس کی صلح
کروا ديتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ايسا کرتے ہيں کہ نيچے جينز پہن ليتے ہيں اور اوپر ايک لمبی 
سی شرٹ پہن ليتے ہيں تاکہ پردہ بهی رہے اور تهوڑے سے گورے بهی لگ جائيں تو يہ بہت 

کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اس برصغير پر آتے ہيں تو ميں  synthesisوہ  ات ہے۔اچهی ب
natural wisdom  کا ايک فالسفر نہيں  بہت سے ايسے فالسفر کيونکہ ميں آپ کو فلسفے کہ بحث

کی بحث ميں آ جائيں اور پهر کہيں کہ سائنس تو time and spaceميں نہيں ڈالنا چاہتا کہ جہاں ہم 
ی؟ يہ جو سارے تهی اور فلسفہ يہ کہتا ہے۔ يہاں کی سوسائٹی  پر آئيں تو يہاں کيا بيت يہ کہتی

ہے،  Indus valley جو سلسلے تهے يہ اس عالقے ميں جہاں آپ رہتے ہيں، يہاں آتے رہے۔ يہ
اوپر سے چلتی چلتی جس ميں گلگت بهی ملے گا اور اسالم آباد سے ہوتے ہوئے پنجاب اور پهر 

طرف جاتے ہيں۔ يہ يہاں پر رک جاتے تهے اور يہاں آباد ہو جاتے تهے يا تهوڑا آپ سنده کی 
سا آگے جاتے تهے اور وہاں گنگا اور جمنا تهے۔ اس سے آگے ان کو معاملہ ذرا ٹهيک نہيں 

کرنے کے بعد يہ پورا عالقہ crossامرتسر سے پہلے 1947لگتا تها کيونکہ پانی پت آ جاتا تها۔ 



ے بعد جمنا کی وادی اور گومتی کا کنارا آتا تها اور پهر گنگا ملتی تهی ايک صحرا تها اس ک
تها جہاں پر وہ رک جاتے تهے۔ barrierاور اس کے بعد کہيں سرسبز عالقے آتے تهے۔ يہ ايک 

جب يہاں دوسرے آنا شروع ہوتے تهے جيسے ہم کہتے ہيں کہ آجکل ايک رو چلی ہوئی ہے، 
Cyprus ميں بيٹه کر يونان  اور پهر وہاں سےسپين پہنچ جائيں گے۔  چلتے ہيں، وہاں سے جہاز

پهر سپين سے تين چار اور راستے ہيں کيونکہ اس وقت نہ تو پاسپورٹ ہوتے تهے، جن لوگوں 
نے تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان اور قزاقستان کا عالقے ديکها ہے اور سات، آٹه ماہ 

ا کہ سبزے کی تالش کتنی مشکل تهی اور وہ لوگ کيسے وہاں گزارے ہوں تو ان کو اندازہ ہو گ
سبزہ تالش کرتے کرتے يہاں آتے تهے اور جب وہ آتے تهے تو دوسرے لوگ آگے چلے جاتے 

کا شاستر اور ذات پات کی  ’’سمرتی منو ‘‘تهے اور يہ لوگ يہاں رہ جاتے تهے۔ اس دوران
 mythologiesيدا ہوا جس کے اندر تقسيم اس معاشرے ميں آئی ہے اور ايک ايسا ہندو مذہب پ

آئيں۔ پہلی بات يہ کہ ايک ايشور ہے، ايک بهگوان ہے ليکن بهگوان کے کچه اوتار ہوتے ہيں 
ہيں۔ برہما  نے اس  ’’وشنو ‘‘اور ’’ويش ‘‘،’’برہما‘‘مثًال ہندوؤں کے تين بڑے اوتار وں ميں 

کے۔  رمندر نظرنہيں آتا سوائے پوشک کائنات کو پيدا کيا اور برہما کا پورے ہندوستان ميں کوئی
اجمير کے ساته ايک جهيل ہے۔ يہ بالکل اس طرح کی جهيل ہے جس طرح کی جهيل  رپوشک

کٹاس ميں اگر آپ جائيں تو آپ کو ملے گی۔ دونوں جهيلوں کے بارے ميں يہ کہا جاتا ہے کہ 
ے تين بنيادی اوتار ہيں اس ک کہتے ہيں، يہ آخر ميں کام کرے گا۔destructorجس کو  (Shiv)و يِش
و کی بيوی پاربتی اچانک مر گئی تو وہ بڑی شدت کے ساته رويا تو يش شيو، وشنو اور برہما۔ ‘‘

اور ايک يہاں پر گرا تو ان دونوں ميں سے چشمے پهوٹے اور   راس کا ايک آنسو پوشک
اس طرح  ہندوؤں کے ليے بنارس کی گنگا کے گهاٹ کے بعد دونوں بہت مقدس پانی ہيں۔ جب

بڑی عجيب و پيدا ہوا تو عقل کل يہاں کيا کرتی ہے؟ آپ حيران ہوں گے، يہ تاريخ religionکا 
 culturallyغريب ہے۔ عقل کل ايک اور راستہ نکالتی ہے کہ اس عالقے کو ميں نے ايک  

separate entity ،کيسے بنانا ہے۔ وہاں پر پٹاليہ پترا ايک جگہ جس کو آج کل پٹنہ کہتے ہيں 
کہتے ہيں جو اس  Stanch Gupta Empireقسم کی گورنمنٹ بن گئی جس کو  stanchوہاں پر ايک 
کرتی تهی۔ عقل کل نے کہا کہ يہ عالقہ تو ہم نے عليحدہ رکهنا ہے تو اس کو ruleعالقے ميں  

 وہاں کام کرتی Empireيہاں پر منگول آ گئے۔ انہوں نے يہاں سے ان کو نکاال اور وہ  ۔ کيا کريں
آتے ہيں، انہوں نے کہا کہ اس عالقے  Morians and white Hunsرہی، يہاں نہيں۔ اس کے بعد 

کو عليحدہ کرتے ہيں۔ ہندوستان کی پانچ ہزار سال کی تاريخ ميں  کل تين، ساڑهے تين سو سال 
stanch Hindu رے برصغير حکومت رہی ہے۔ ان ميں سے ايک حکمران ايسا تها کہ جس نے پو

ک تها۔ يہاں پر عقل کل کا فيصلہ ديکهيں کہ کلنگا کی جنگ ميں کی اور وہ اشوپر حکومت 
تقريبًا تين ساڑهے تين الکه بندے مارے اور جب الشيں ديکهيں تو چيخيں مار کر رونے لگ کيا 
کہ ميں نے اتنے لوگ مار ديے تو وہاں پر ايک بده تها، اس نے کہا کہ اس کا ايک جس کو وہ 

جاتے وہ کرتے ہيں ہم تم کو ايک جگہ لے جاتے ہيں تو بده کے پاس لے  پراشچٹ  کہتے ہيں،
۔ بدها اس وقت انتقال کر چکا تها اور بنارس سے تهوڑا سا آگے سارناته جہاں انہوں نے اس ہيں

کی ہڈياں دفن کرکے ايک بہت بڑا اسٹوپا بنايا ہوا تها۔ کہتے ہيں کہ اشوکا نے وہاں جا کر 
meditationہو گيا۔ اب پورے ساڑهے تين سو سال ميں برصغير کے اس حصے کو  کی تو وہ بده

جس کو پاکستان کہتے ہيں، اس پر صرف اشوک نے حکومت کی ہے اور وہ بهی بحيثيت بده نہ 
 expeditionکے ہندو۔ اس کی حکمرانی کی صورتحال يہ تهی کہ اس نے برصغير ميں کوئی 

ايک سسٹم تها جس ميں وہ  پرکنا کا يں کيا۔ اس کانہيں کی، تلوار سے ايک انچ عالقہ بهی فتح نہ
مہامير حکمرانی کرتے تهے۔ وہ ان کو انصاف کے اٹهارہ اصول ديتا  ہور وا مہامير لگاتا تها 

تها کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ جانوروں کو انصاف دينا ہے اور فالں کو دينا ہے۔ ارد گرد کے 



اچها انصاف کرتا ہے تو يہ مہامير ہمارے لوگ يہ کہتے تهے کہ اس عالقے کا حکمران بڑا 
بهی فيصلے کرنا شروع کر دے۔ وہ واحد حکمران ہے کہ گلگت ميں بهی پتهروں پر اس کے 

attic’s  مليں گےاور کابل اور ہرات ميں مليں گے ۔ اشوک چاليس سال حکمران رہا اس کے بعد
ل ہندوؤں کے اس نے ہوئی جس کی بہت سی وجوہات ہيں ان ميں سے بقوreversalپهر ايک 

فوج کو فارغ کر ديا تها۔ پچاس ہزار رته اس نے خالی کر ديے تهے۔ سات الکه فوج بے روزگار 
ہو گئی تهی اور آخر فوج نے اس کا تختہ الٹ ديا کہ يہ بندہ فوج نہيں رکهتا تو ہم اس کو کيسے 

  رکه سکتے ہيں۔ 
تو پهر اس عالقے کو اهللا نے  اشوکا کے اس دور کے بعد شديد قسم کی گپتا سلطنت آئی  

پچايا۔ آپ اس کو عقل کل کہہ ليں ميں اس کو اهللا تعالٰی کی ذات کہتا ہوں، اهللا نے اس عالقے ميں 
Greeks   کو بهيج ديا۔  يہ پورا خطہduring stanch Hindu Empire  اس عالقے سے عليحدہ رہا

ہے ليکن ہندوستان کی پانچ اور يہاں پر چهوٹے چهوٹے ہندو راجہ ضرور حکمرانی کرتے ر
نہيں رہا۔ ايک دن کيا ايک گهنٹے  unified partہزار سال کی تاريخ ميں يہ خطہ اکهنڈ بهارت کا 

کا حصہ نہيں رہا۔ يہاں پر کچه اور لوگ  حکمرانی کرتے  unified Empireکے ليے بهی يہ اس 
ل الدين خلجی آتا ہے، رہے۔ اس کے بعد کی ہماری تاريخ بيان کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ جال

  شہاب الدين غوری اور پهر بابر آتا ہے
  دشت تو دشت ہيں دريا بهی نہ چهوڑے ہم نے

  بحر ظلمات ميں دوڑا ديے گهوڑے ہم نے
يہاں پر ہمارے بڑے عجيب و غريب قسم کے ہيرو آئے اور انہوں نے ہميں کسی نہ   

ہے۔  کلچر کے بارے  contributionکسی حد تک اسالم سکهايا اگرچہ اس ميں صوفياء کی بہت 
يہ ہے کہ آپ  Acculturationدو لفظ استعمال کرتے ہيں۔  acculturation and assimilationميں ہم 

جس ہال ميں بيٹهے ہوئے ہيں يہاں کهڑے ہو کر آپ بڑی دهواں دار تقرير کريں کہ ہمارا کلچر 
  يہ ہے اور ہم اسالم اور

  ی خاص ہے ترکيب ميں قوم رسول ہاشم 
ليکن بيٹهے ہم کرسيوں پر ہيں، آدهے لوگوں نے جين اور آدهے لوگوں نے کوٹ پہنے ہوئے 
ہيں۔ آدهے اسی زبان ميں بول رہے ہيں، آدهے ميری طرح انگريزی کے لفظ بهی بول رہے ہيں 

نظر نہيں آتی۔ درحقيقت يہ کلچرپر  ’’خاص ہے ترکيب ميں قوم رسول ہاشمی‘‘تو  
acculturation affects  ہو رہے ہوتے ہيں اور دنيا  ميں کہيں بهی منع نہيں ہيں۔ يہ نہ اسالم ميں

منع ہيں ، نہ ہی کسی کلچر نے منع کيے ہيں اور نہ ہی يہ روکے جا سکتے ہيں۔ اس کا احترام 
  ميں آپ کو ايک حديث سے بتاتا ہوں۔

کے �م خانہ کعبہ جو آپ کو ايک چوکور نظر آتا ہے يہ بنيادی طور پرحضر ت ابراہي  
تها اور مکہ کے لوگوں نے اس کو بناتے وقت وعدہ کيا کہ boxقسم کا  oblongزمانے ميں ايک 

اس پر رزق حالل خرچ کريں گے اور جتنا رزق حالل ہو گا، وہ اس پر لگا ديں گے۔ جب يہاں 
جہاں پر ديوار بنی ہے، اس تک پہنچے تو پيسے ختم ہو گئے، تو اب اور حالل تو تها نہيں تو 

تيم کہتے ہيں جہاں پر آپ نفل  پڑهتے ححصہ بنا ديا اور باقی حصہ جس کوcubicہوں نے يہ ان
نے سيدہ  �ہيں کيونکہ يہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حديث ميں آتا ہے کہ آپ 

 originalعائشہ رضی اهللا سے کہا کہ ميرا جی چاہتا ہےکہ ميں مکے کی ديواروں کی اس کی
بحال کر دوں ليکن يہ لوگوں کے دلوں ميں اتنا رچ بس گيا ہے کہ لوگ اس کو قبول  ديواروں پر

کی خواہش کے  �کا احترام کہ خدا کا گهر نبی  cultural traditionنہيں کريں گے۔ يہ ہے اس 
کو کبهی نہيں روکا traditionsاستوار نہيں کيا جاتا۔ ان اس کی اصلی  بنيادوں پر واپس باوجود 

چل رہے ہوتے ہيں۔ اب ذرا ايک مثال ليجيے کہ بابر، اکبر وغيرہ سب impactsے گيا، اس ک



لوگ  ادهر آنے کی بجائے يورپ کی طرف چلے جاتے تو يہ جو شلوار قميض ميں نے پہنی 
ہوئی ہے، يہ کافروں کا لباس ہوتا اور پينٹ قميض جو کسی اور نے پہنی ہوئی ہے، يہ مسلمانوں 

قسمتی ہےکہ وہ يہاں آ گئے اور ميں نے شلوار قميض پہن لی۔ يہ جو  کا لباس ہوتا۔ يہ تو خوش
 baggyلباس ہے، عربوں ميں اسالم سے پہلے موجود نہيں تها۔ ترک پاجامہ جو آجکل آپ کی 

pentہے، نبی پاک�آخر چہارشنبہ کو جب  وہاں پر خريداری کے ليےگئے ہيں  تو يہ پاجامہ  
 سے کہا کہ يہ ستر کے ليے بہت اچها ہے، اس کو خريد تها۔ آپ نے سيدنا علی رضی اهللاوہاں 

نے وہ پاجامہ خريدا اور رکه ليا، اس کے کچه دنوں کے بعد آپ  �لو ميں اس کو پہنوں گا۔ آپ
کا وصال ہو گيا ليکن وہ  ترکے ميں موجود ہے اور آج بهی توپ کاپی ميوزيم ميں موجود  �

  ہے۔ 
ہم کهاتے وقت استعمال کرتے  سےانٹا جس اب ميں دوسری طرف آتا ہوں۔ يہ چهری ک  

پيدا کيے تهے جن ميں سے ايک آدمی  fashion designersہيں۔ ہم نے سپين ميں بڑے بڑے 
يا پرانی قسم کی فلميں ديکهی ہوں تو  scrap filmزرياب تها۔ يہ بڑا کمال کا آدمی تها۔ اگر آپ نے 

کے چمچے ہوتے تهے جن سے آپ نے ديکها ہو گا کہ لکڑی کے بڑے بڑے ڈوئی کی طرح 
بناتے تهے۔  bar-b-qبڑے سے پيالے ميں سے وہ کها رہے ہوتے تهے۔ ايک خاص قسمی کی 

 Ziryabپوری ران اٹهائی اور اس ميں ڈال دی اور پهر اس کو دانت سے کها رہے ہوتے تهے۔ 
was the person رے يورپ نے جو مسلمان تها مُور تها، اس نے چهری کانٹا ايجاد کيا تها اور پو

 traditionکيا۔ کوئی شخص جا کر پڑهتا نہيں کہ چهری کانٹے کی  followاس چهری کانٹے کو 
کہاں سے آئی اور کس جگہ سے کيسے آئی۔ ہماری زندگی ميں ہم نے بچپن ميں چهری کانٹے 
سے کهاتے ہوئے کسی اور کو ديکها ہے اس ليے ہم اس کی تاريخ کو نہيں ديکهتے۔ ايک کتاب 

ہميشہ اپنے نوجوانوں کو تجويز کيا کرتا ہوں کہ وہ ضرور پڑها کريں۔ اگرچہ گورے کی ميں 
کی کتاب  Bertrand Russellيہ  Impact of Science on Societyلکهی ہوئی ہے اس کا نام ہے 

ہےاور بہت خوبصورت کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان بڑے کمال کے لوگ تهے۔ برصغير، 
بات نہيں، مسلمانوں کی بحثيت مجموعی تعريف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ يورپ، عرب دنيا کی 

کا ہے، يہ  Egyptکا ہے، يہ  Mesopotamiaکا ہے، يہ  Indusميں تهی۔ يہ  Islandsيہ پوری دنيا 
China  کا ہے۔ نہChina  کی زبانMesopotamia  والے جانتے ہيں۔Babylonia  کا عالقہ جہاں پر

hanging gardens of Babylonia  ہے، نہChina  کی زبانIndus  والے جانتے تهے۔جو لوگ
تجارت کرتے تهے، صرف ان کو زبان آتی تهی۔ آپ حيران ہوں گے،جس وقت اسالم آيا ہے،  
پورے مّکے ميں سترہ لوگ پڑهے لکهے تهے۔ اس کی بنيادی وجہ يہ تهی کہ ان کو ضرورت 

ی۔ چند لوگ تاجر تهے، انڈيا والے وہاں جاتے کرنے کculture to culture moveنہيں پڑتی تهی 
تهے،  وہاں والے يہاں آتے تهے اور وہ تاجر اپنا سامان وغيرہ بيچ کر چلے جاتے تهے۔ آپ نے 
ديکها ہو گا کہ کپڑا بيچنے والے پشتون  يا جو خانہ بدوش ہيں وہ پانچ،  چه زبانيں جانتے ہيں۔ 

ہيں۔ بلوچ عالقے ميں جاتے ہيں بلوچی بہت اچهی وہ سرائيکی، پنجابی، پشتو بڑی اچهی بولتے 
ہوتا ہے۔ اس کے عالوہ وہ کہتا ہے کہ پورے  business concernبولتے ہيں کيونکہ ان کا ايک 

ميں زبان ترقی کر رہی ہے۔ آپ حيران ہوں گے کہ عربی  Islandsتهے۔ اب ان Islandsعالقے 
آيا جب صرف سترہ لوگ  پڑهے لکهے  پر کبهی بهی اتنا عروج نہيں آيا جتنا اس زمانےميں

تهی اور پڑهے  best possible malakatجو وہ خانہ کعبہ ميں لٹکاتے تهے،  معلقات تهے۔ ان کی
کو تو بند کر دينا چاہيے اور اسالم آباد  LUMSلکهے لوگ سترہ تهے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ 

اور عربی  ومقام يہ ہو تو ارد يونيورسٹی بند کرديں۔ جب شاعری کی معراج يہ ہو، جب زبان کا
department  تو بند کرنے چاہييں۔ پهر ان پڑهوں کا کيا مسئلہ ہے؟ مسئلہ يہ نہيں ہے، وہ کہتا ہے

پر ضرور چلتی رہتی ہے ليکن اس  metaphoric processاپنے  پروہ اپنے عروج  languageکہ 



کہتا ہے کہ ہوتا يہ ہے کہ ايک جگہ  سے وہ Cultural affectsنہيں ہو پاتے۔  cultural affectsپر 
ہو جاتی ہے۔ اس کا حل کيا ہے؟ آپ صرف دو، اڑهائی سو سال  growth retardپر آ کر اس کی 

سے باہر  retardationپہلے کی تاريخ پر جائيں کہ قوموں نے کيسے ترقی کی اور کيسے اس 
نکلے۔ کبهی کسی نے غبی بچے کو ديکها ہو جو سکول ميں ہوتا ہے، آپ ايک قائدہ ايک سال 

ايک غبی کی طرح کی  iron cutterوہ کہتے ہيں کہ  ميں پڑهتے ہيں، وہ آٹه سال ميں پڑهتا ہے۔ 
کر ديتے تهے۔ آپ نے قصيدے تو لکه ليے ليکن آپ کی ترقی نہيں ہو  retardصورتحال تهی 

  ی۔ آپ نے يہ تو کہہ ديا سک
  کل وانزرنا ال خبر  ندا خلع تعجل علينا حابا

 metaphorجس کو عربی آتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر خوبصورت قسم کا 
خاتون کے سراپا پر  سات سو شعر لکهيں ہيں  يران ہو جائيں گے۔ امراء القيس نےہے کہ آپ ح

ی تعريف کی ہے تو ستر، ستر شعروں ميں اس کے اور اگر کسی شعر ميں اس نے ناخنوں ک
ناخنوں  کی مالحت، اس کے رنگوں کو پياز کے چهلکوں سے تشبيہ دے کر کمال باتيں کی ہيں 

يوں بيٹها رہتا ہے اور اس جو بچپن ميں ايک بچہ  Autismہے ايک بيماری ہے  retardليکن 
کرتا ہے، وہ کہتے ہيں کہ وہ  responseدائرے سے باہر نہيں نکلتا اور کسی خاص چيز پر 

کيا جائے۔ آپ قوموں کی دو سو سال کی تاريخ ديکهيں۔ دوسو سال پہلے  breakدائرے کو کہاں 
يورپ کيا تها؟ يورپ کو چهوڑ ديں اکيلے انگلينڈ پر آ جائيں۔ جس کی ہم انگريزی بولتے ہيں،  

ی بولنی نہيں آتی، اس کا لہجہ ہميشہ انگريزی بولتے ہيں تو يہ کہتے ہيں  کہ يار اس کو انگريز
ديکهو۔ وہ انگريز دو سو سال پہلے کيا تها؟ نہ لٹريچر، نہ بڑا سائنسدان، نہ  pronunciationديکهو

بڑا عالم، نہ کوئی افسانہ نگار، نہ کوئی فالسفر۔ ايک شيکسپئر جس کے بارے ميں کہتے تهے 
رہتا تها اور جو اچها رائٹر مل جاتا  ،سٹيٹفورڈ ميںکہ يہ بنيادی طور پر سود پر پيسے ديتا تها

تها، اس سے کہانی خريد کر اپنے نام پر شائع کرتا تها۔ اس کے بارے ميں ايک روايت يہ بهی 
دنيا آج تهے۔ انہوں نے کيا کيا کہ  romantic poetsملتی ہے۔ ايک شيکسپئر اور باقی چار، پانچ 

کو کس طرح  gapکہ ہم نے اس  پاگلوں کی طرح وہ بيٹهےکی ہر چيز انگريزی ميں ہے۔ 
fill کرنا ہے۔ انہوں نے دنيا کا ہر علم اپنی زبان ميںtranslate  کر ديا۔ رات کو فرانس ميں کتاب

وہ چهپتی تهی، صبح سويرے ترجمہ کرنے کے ليے بيٹهتے تهے اور شام تک ترجمہ کر کے 
ملے، انگريزی ميں ملے  ۔ آج بو علی سينا عربی ميں ملے نہمارکيٹ ميں کتاب آجاتی تهیکتاب 

مارکس جرمنی ميں ملے نہ  لگا۔ موپساں فرانس ميں ملے نہ ملے ، انگريزی ميں ملے گا۔ کار
ملے انگريزی ميں ملے گا۔ گوئٹے ملے نہ ملے انگريزی ميں ملے گا۔ برصغير ميں کاما سوترہ 

ہاں ملے گی۔ کسی جگہ ملے نہ ملے، انگريزی ميں ملے گی۔ ويد کسی اور جگہ ملے نہ ملے، ي
  ۔ دنيا کا علم اکٹها کيا

رسل کہتا ہے کہ انہوں نے يہ سيکها کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کہ يہ کام مسلمانوں نے 
شروع کيا تها۔ حجاج بن يوسف نے سب سے پہلے  بٹهايا اور کہا کہ جہاں جہاں سے بهی تم آئے 

کرنا شروع کر  translateکر دو۔ انہوں نے وہ  translateہو وہاں کی زراعت کے مختلف طريقے 
کيا، انڈيا Latin translateکيا، پورا  Greek translateديے۔ اس کے بعد انہوں نے پورے کا پورا 

بلکہ ايک زمانے ميں الکهوں کے حساب سے  کی translateوہ کے اندر جو بهی کتاب تهی 
translations ہاں پر آپ کی وہ ايک اور بڑی مزيدار بات کہتا ہے جعرب ميں موجود تهيں۔

growth retard  ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جب آپempirical research  نہيں کرتے تو آپ کیgrowth 
retard  ہوتی ہے۔ آپ جانچتے نہيں کہ ميں نے يہ بات کہاں سے کی ہے۔ يہ خبر کہاں سے آئی

ہتا ہے کہ بهی ہے کہ نہيں۔ وہ کbaseہے۔ ميں جو دهواں دهار تقرير کر رہا ہوں ، اس کا کوئی 
empirical research  يہ ہے کہ چيزوں کو گننا۔ يہPildat  والے اکثر کرتے رہتے ہيں يا آپ بهی



ا اور لوگوں کی رائے معلوم کر لی کہ لوگ کہتے ہيں۔ وہ کہتا کرتے ہوں گے کہ ايک سروے کي
نطق م deductive logicسے  پہلے دو چيزيں ہوتی تهيں۔ ايک ہوتا تها researchہے کہ اس 

دليل منطق استقراريہ۔ اس ميں وہ کہتے تهے کہ  inductive logicاستخراجيہ اور دوسرا ہوتا تها 
ايک مثال دی ہے کہ ارسطو ثابت کرو، يہ جا کر پتا کرنے کی بات نہيں ہے۔ مثًال اس نے سے 

س نے دليل سے ثابت کيا کہ عورت کے اٹهائيس دانت ہوتے ہيں۔ اب دليليں بڑی مزيدار ہيں۔ ا
ہيں۔  observationsکے کلےچهوٹے سے ہيں۔ کهاتی ہے تو کم منہ کهولتی ہے۔ بہت سی 

Controlled observations  اور بہت سےlogics  اس طرح کے تهے، اس نے دليل سے ثابت کر
۔ وہ کہتا ہے کہ ارسطو کی دو بيوياں تهيں، ان کے منہ ميں انگلی ڈال کر گنا نہيں کہ اٹهائيس ديا

بنيادی  Empirical researchيس کيونکہ وہ کہتا تها کہ گننا چهوٹے لوگوں کا کام ہے۔ ہيں يا بت
طور پر اچهی بات نہيں ہے، فالسفر بڑے لوگ ہوتے ہيں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے دنيا ميں 

کرائی ہے کيونکہ اس کی بنياد  empirical research introduceجو سب سے بڑا کام کيا ہے، وہ 
کيں۔ يہ وہ چيزيں ہيں جن پر  observations built upنکاليں،  sciencesنکاال،  retardں نے پر انہو

modern science  بنياد رکهتی ہے اگرچہempirical research  ميں بہت سی چيزيں ہوتی ہيں۔ جو
research  ،کرنے والے لوگ ہيںcontrol book  ، ٔبناوhuman society  ميں بہت مشکل ہوتا ہے

جوان دونوں  crazeيہی ہيں۔ يہ تها وہ  basisميں ساری sciencesکر سکيں ليکن  controlآپ  کہ
قوموں ميں آيا۔ ايک قوم نے چه، سات سو سال حکومت کی۔ تقريبًا آدهی دنيا، جس کا ہم ماتم 

  کرتے ہيں کہ 
  ايک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے ليے

  نيل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر
ک کاشغر تک اس ليے پہنچے تهے کہ انہوں نے يہ کام کيے تهے اور دوسرے يہ خا

کی حکومت ميں کينڈا سے لے کر آسٹريليا تک سورج غروب نہيں ہوتا تها کہ وہ علم کو اپنے 
اتنا علم ان کے کلچر اور زبان ميں آ گيا کہ ان کو کسی اور طرف  کلچر ميں لے کر آئے۔

محسوس نہ ہوئی۔ اب وہ بچہ جب موپساں کی کتاب ضرورت ، مرعوب ہونے ديکهنے کی 
رگنڈی کے کسی ماحول ميں لکها ہوا بکهولتا ہے يا افسانہ پڑهتا ہے تو اس کو نہيں پتا چلتا کہ يہ 

ہے يا جب وکٹر ڈوگو کا ناول پڑهتا ہے تو کہتا ہے کہ يہ ميرے ملک کے کسی بندے کی بات 
 psychological principles  andکا  سائنس کی کتاب ميں بوعلی سيناہو گی۔ جب وہ 

psychosomatic medicine  پڑهتا ہے اور اس کو ابی سينا کہتا ہے تو اس کو اپنے کلچر پر ايک
کی حديث ہے کہ علم مومن کا گمشدہ  �فخر اور ناز پيدا ہوتا ہے۔ علم کے بارے ميں نبی اکرم 

ے توآپ پاگلوں کی طرح تالش کرتے مال ہے۔ آپ کا قيمتی قسم کا موبائل فون کسی جگہ رہ جائ
ہيں کہ تم نے تو نہيں ديکها، تم کو تو نہيں مال۔ اس ميں تو ميرے ايڈريس تهے، اس ميں تو تين، 

کر کے رکهنے تهے، بڑی کام کی چيزيں saveايسے تهے جو ميں نے بہت  messagesچار 
پر ديا  birthdayاس نے  تهيں۔ کبهی ايسا ہوا ہے کہ آپ اس کی تالش ميں نہ نکلے ہوں۔ وہ تو

تها، وہ تو ميرا خاص ہے اور يہ، وہ ہے۔ کبهی ايسا ہوا ہے کہ آپ گمشدہ مال کو ڈهونڈنے نہ 
نکلے ہوں؟ ہم واحد قوم ہيں جس کا نبی کہتا ہے کہ علم تمہارا گمشدہ مال ہے اور ہم اس کو 

آ رہا ہے، اس کو  ڈهونڈنے نہيں نکلتے۔ ہم صرف يہ کہتے ہيں کہ ہم تک جو علم دروازے سے
۔ جب يہ کچه ہوتا ہے ميں فوری طور پر بند کر ديں تاکہ ہم بڑے آرام و سکون سے يہاں رہيں

بتا رہا ہوں کہ جب آپ علم اپنی طرف لے آتے ہيں، جب علم اپنی  realityاتنی بڑی تاريخ کی 
مثال نہيں ملتی۔  جگہ پر پہنچا ديتے ہيں تو کلچر اور وہ کچه تبديل ہو جاتا ہےجس کی تاريخ ميں

ی کلچر کے ماہر سے جس وقت مسلمان دنيا کا علم اپنی زبان ميں لے آئے تو تاريخ کے کسی به
کيا ہے؟ وہ کہے گا کہ کلچر۔ کلچر ميں سب سے  potent forceسوال کريں کہ دنيا ميں سب سے 



potent force ے گا، کيا ہے؟ وہ کہے گا زبان، جو آپ بولتے ہيں۔ يہاں سے ميرپوری جائ
انگريزی بهی بولے گا اور ساته اپنی ميرپوری بولے گا بے شک انگريزی مال کر بولے۔ دنيا 

ہوں گے بوليں گے۔ دنيا کی واحد قوم مسلمان ہے کہ جہاں پر  Spanishميں کہيں بهی جائيں، جو 
، انہوں نے اس انہوں نے محنت کی، علم کو مکمل طور پر استحکام دے کر اپنے اندر ڈاال ہے

عالقے کی زبان بدل دی ہے۔ عراق ، شام، مصر، مراکش،ايتهوپيا ، اردن ميں کبهی عربی نہيں 
يہ تاريخ کا اتنا بڑا معجزہ  .they are parts of the Arabs worldيہ پورے عالقے بولی جاتی تهی۔ 

 ہےکہ جس کا ہم تصور نہيں کر سکتے ليکن وہ نعرے سے نہيں ہوا۔ تلوار اٹها کر اور شير پر
بيٹه کر يہ چيزيں نہيں ہوتيں، علم سے ہوتی ہيں۔ وہ جو مومن کا گمشدہ مال ہے، وہ ہم نے 

  اب ہم اپنے پر آ جاتے ہيں کہ  چهوڑديا۔
  گنوا دی ہم نے جو اسالف سے ميراث پائی تهی  
  ثريا سے زميں پر آسماں نے ہم کو دے مارا  

س پورے خطے کو عليحدہ کيوں دے مارا؟ جو عقل کل اتنی بڑی احتياط کرتی ہے کہ ا
کسی نے باغ لگايا ہو تو ايک لفظ ہوتا ہے کہ کانٹ،چهانٹ  cultural pruningرکهتی ہے، اس کی 

کرتے ہوئے بالکل عليحدہ کر ديتی ہے کہ يہاں پر اثرات آئيں تو ادهر سے آئيں، ادهر سے آئيں۔ 
کہ اس کلچر کے  ے محفوظ رہيں۔ مجه سے کبهی کوئی سوال پوچهتا ہےسيہ لوگ ان اثرات 

کہ اس کے ليے واہگہ سے  کون سے ہيں؟  مجهے حيرانی ہوتی ہےmajor componentsاندر 
سے آئی۔ کباب،  Central Asiaباہر ديکهنے کی ضرورت ہی نہيں پڑتی۔ آپ کی شلوار قميض 

بريانی، کوفتہ، غزل، طبلہ، سارنگی آپ ايک لسٹ بنا ليں ، سوائے دہی بهلے اور چند دالوں کے 
ہے۔ آپ نے دو چيزيں  complete cultural affinityاس طرف آپ کو گنگا سے پار نہيں جانا پڑتا۔ 

 dome Centralبهی وہاں سے نہيں ليں کہ جہاں سے عقل کل نے آپ کو عليحدہ رکها ہے۔ آپ کا 
Asia  سے آيا۔ آپ کیarches Central Asia  سے آئيں۔ آپ کیpainting, calligraphy  تمام منقش

جن لوگوں کو اهللا وقت سے آئيں۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کيا تها؟  Central Asiaديواريں 
دے، وہ جا کر اجنتا اور ايلورا کے غار ديکهيں تو آپ حيران ہو جائيں گے کہ وہ غاريں بدهوں 

 خوبصورت جسم کا گنگا کااپنا شاندار قسم کا نے کهودی ہيں۔ ہندو کا وہاں کام صرف يہ تها کہ 
مجسمہ ال کر وہاں رکه دينا اور اس کے بعد وشنو، شيو اور پاربتی بهی لے آنا۔ بنيادی طور 
پراڑتيس کی اڑتيس غاريں بدهوں کی ہيں۔ وہاں پر جين کے مندر ہيں، جو سب سے زيادہ ہيں۔ 

جس طرح کی  dome structure and archesہی نہيں تها کہ تها  conceptوہاں پر مندر تو چهوڑيں 
وہاں سے  affectپر  civilizationsکی ہيں، اس طرح کی ہوں۔ اس پورے خطے ميں تمام تر  آج 

کے بعدہم نے  acculturation processکے بعد، اس  cultural assimilationآيا ليکن ہوا کيا کہ اس 
ميں علم کو مزيد اپنے اندر  processآگے بڑهنے کے جس کو کہتے ہيں کہ وہ چيز چهوڑ دی 

  النا۔
کہ انگريزی کے بغير ہمارا گزارہ نہيں ہو سکتا، اب ہم کيا کريں۔ يقينًا  pointايک اور 

نہيں ہو سکتا، يہ بات طے ہے کہ نہيں ہو سکتا ليکن قوموں نے اپنے کلچر کا کس طرح سے 
محفوظ کيا؟ انگريزی ميں سارا علم مل جاتا ہے، ساری کتابيں، سارے جرنلز وہيں سے آتی ہيں۔ 

 brainوہيں پر ہوتی  ہيں۔ قوميں تباہ کہاں سے ہوتی ہيں؟ قوميں  scientific inventionsساری نئی 
drain  يہ سب لوگ نکل جاتے ہيں، قوم کے اندر سے ايک سے تباہ ہوتی ہيں۔stanch  قسم کی
core  آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک، ناروے، ہالينڈ، فرانس، جرمنی کی آبادی آپ سے  بن جاتی ہے۔

 Dutch and Norwegian languageنہيں ہے، کم ہے اور زبانيں بهی سب کی عليحدہ ہے۔  زيادہ تو
separate  ہيں۔Iceland  کی اپنیlanguage  ہے۔Danish language separate  ہے، تهوڑی سے

کی  education پر masters levelہے۔ ان ساروں کو  separateملتی جلتی ہو گی ليکن پهر بهی 



کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ساروں کو  educationکے ليے  PhD level ضرورت ہوتی ہے،
کرنے پڑتے ہوں گے۔ ان  Journals consultانگريزی کی ضرورت پڑتی ہو گی۔ ان ساروں کو 

ساروں کو انٹر نيٹ پر جانا پڑتا ہو گا، سب کچه کرنا پڑتا ہو گا۔ آپ حيران ہوں گے کہ انہوں 
يزی ميں چال گيا ہے ليکن يہ علم ہماری زبان ميں کيوں نہيں آ نے تسليم کر ليا کہ سارا علم انگر

ان  کی اپنی زبان ميں ہوتی ہے۔ پورے ہالينڈ  masters and PhDسکتا؟ ان سارے عالقوں ميں 
 expatriates orہے جس ميں انگريزی ميں  Institute of Policy Studiesايک ہيگ ميں ميں 

foreign students کہ ان کو پتا تها کہ جس دن ہم نے  پڑهتے ہيں۔ اس ليےmedium of 
instruction  انگريزی زبان ميں کر ديا تو کوئی بڑا ذہين جرمن يہاں نہيں ٹهہرے گا۔ ہم بچے تيار

  کريں گے تا کہ جا کر دوسروں کے ليے قربانياں کرتے رہيں۔
س ان کے پا ميں صرف ايران کی مثال ديتا ہوں۔ شاہ کے بعد صرف پچيس، تيس سال

، انہوں نے پورے کے پورے علم کو اپنی زبان ميں وہاں پر تهی postingہيں ۔ ميری پچهلی 
transfer  کيا ہے۔ اس کام ميں آپ کو زيادہ دير نہيں لگتی، صرف قوم کو کچه دير کے ليےجٹنا

فارسی زبان ميں ہيں۔ گزشتہ آٹه سالوں ميں سے ايک سال  PhD and Mastersپڑتا ہے۔ آج ان کی 
نعام کے ليے نامزد نہ کيا گيا ہو ايسا نہيں گزرا کہ ان کا ايک آدمی کہيں نہ کہيں نوبل ا بهی

کے اندر اور اس زبان ميں بہتر طور پر سيکه  cultural premiseکيونکہ علم بنيادی طور پر اس 
سکتے ہيں، جس زبان ميں آپ خواب ديکهتے ہيں۔ ہم جس انگريزی زبان کی جگالی کرتے ہيں، 

ان لوگوں کا اوڑهنا، بچهونا، اٹهنا، بيٹهنا انگريزی زبان  س نوکری سے تعلق رکهتا ہوں،ميں ج
اور لباس ميں ہے۔ ہم جب اکيڈمی ميں داخل ہوتے تهے تو ہميں سکهايا جاتا تها کہ چلتے 
پهرتے، اٹهتے بيٹهتے کس طرح کرنا ہے۔ وہ لوگ جو مکران کے صحرا ميں خيمہ لگا کر کاال 

خيمے کے اندر بيٹه کر چهری کانٹے سے کهايا کرتے ی اور نيلی شرٹ پہن کر کوٹ، کالی ٹائ
آپ performance levelميں ان لوگوں کا تهے، جس سے دور دور تک ان کا تعلق نہيں ہوتا تها۔

بہترين انگريزی ميں لکه  note portionکو بتاؤں، ہميں يہ کہا جاتا ہے کہ بہترين بندہ وہ ہے جو 
فائل لکهتا ہے، جب وہ فائل  Section Officerڈرافٹ کر سکتا ہے۔ ترين سکتا ہے، جو بہ

سيکريٹری کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اردو ميں بتاؤ تم کيا کہنا چاہتے ہو۔ ہمارا پورا 
legal system, PLD  ہمارے سارےdecisions  سب انگريزی ميں ہيں۔ ہم بحث کرتے ہيں کہ فالں

PLD  کيا، ہم يہ کتابوں کی کتابيں رٹ ليتے ہيں ليکن جب ہم ميں اس نے يہSession Judge  سے
کرتے ہيں اور سب  comfortable feelيں تو اردو ميں کر رہے ہوتے ہيں کيونکہ ہم بحث کرتے ہ

ترين قوميں ہيں وہ انگريزی  developedجتنی بهی مہذب اور  سے بڑی بات يہ ہے کہ دنيا ميں
وئی مجبوری ہو يعنی کوئی آدمی ايسا آ جائے کہ جس کو انگريزی اس وقت بولتے ہيں جب ک

کی وجہ سے وہ انگريزی بولتے ہيں  antiquatesتو  کے عالوہ اور کوئی زبان سمجه نہ آتی ہو
بندہ زيادہ امير ، سے شوق ميں انگريزی بولتے ہيں۔ اس ليے کہ اس ہم وہ واحد قوم ہيں جو  ليکن

، پانچ مہينے پہلے چين گيا ہوا تها، شہباز شريف صاحب ساته تهے۔ زيادہ بہتر لگتا ہے۔ ميں چار
ميں آتی ہے ليکن first twentiesکی بات کرتے ہيں تو بيجنگ يونيورسٹی  developmentوہاں کی 

 بيجنگ يونيورسٹی ميں انگريزی پڑهنے واال کوئی نظر نہيں آتا، بولنے واال بهی نظر نہيں آتا۔
کرتے ہيں تو پهر ضرورت ہوتی ہے۔  PhDں وہ اس ليے کہ جب جو خاص طور پر سيکهتے ہي

 he startedگفتگو کرتے کرتے اچانک وہ چينی  ميں بات کرتے کرتےکسی بات پرپهنس گيا تو 
speaking very good English  جو کہidiomatic English ہم نے اس سے پوچها کہ  ہوتی ہے تو

کيوں رکها تها؟ اس نے کہا  translatorرہے تهے، تم پہلے کيوں انگريزی ميں کيوں نہيں بول 
اس نے چو اين الئی کا فقرہ دہرايا۔ قوميں  اور کلچر ميں  ۔’’چينی گونگے نہيں ہيں ‘‘اس ليے کہ

کی   اسہوتی ہے، يہ سب کچه ہوتا ہے ليکن  assimilation and acculturationبنيادی طور پر 



Identity ۔ اهللا کا شکر ہے کہ اس قوم کی تاريخ نے  ہےجو آپ کی  برقرار رکهی جاتی ہے
کا حصہ نہيں ہونے  unified Indiaرکهی کہ اس کو کبهی بهی  identityجغرافيائی طور پر ايک

  ديا۔
رکهے۔ يہاں پر صرف  cultural aspects, influencesدوسری يہ کہ اس کے اندر وہ تمام 

کسال ميں بده کےجو  مجسمے آئے ہيں اور انہوں نے ٹي Greeksتهوڑے عرصے کے ليے 
ہيں يہ بده تهے، انہوں نے کالے سے بده کو ايک رومن ہيرو بنا ديا ہوا ہے۔ ٹيکسال کے جتنے 

Greek سوائے اس کے ہم پر اس طرح کے اثرات ديوتا لگتے ہيں، يہ بده يہاں کا ہے ہی نہيں ،
  ۔نہيں ہيں

جب انگريز يہاں پر تيسری چيز يہ کہ اس عالقے ميں صرف سو سال کا عرصہ گزرا 
کو چهوڑکر کسی اور طرف ديکهنا شروع کيا۔ اس کی بنيادی  cultural baseآيا جس ميں ہم  نے 

وجہ يہ ہے کہ ہم جس زبان، جس کلچر،  ميں زندہ تهے، جس عالقے اندر زندہ تهے، اس سے 
بصورت بنايا محبت کر کے اس کو بہتر بنانا چهوڑ ديا ہے۔ گهر کا گلدان ٹوٹا ہوا بهی ہو تو خو

جا سکتا ہے ليکن دوسرے کے گلدان کی طرف ديکهتے رہيں گے تو اپنا گلدان اور بهی ٹوٹ 
يہ جتنی بڑی اور مہذب قوميں ہيں، جائے گا۔ ايک بات بتاؤں کہ صرف دو سو سال پہلے تک 

ان  کے اندر علم، عرفان، آگہی ہم سب سے کم تهی۔ وہ سارا علم اٹها کر لے گئے، انہوں نے 
پنے کلچر کو مضبوط کر ليا۔ ہم ان کا سارا علم بهی لے آئے ليکن پهر بهی اپنےکلچر کو ا

  مضبوط نہيں کر سکے۔
  ۔۔۔۔۔۔۔

 Sir, Your effort to Hegalian dialectical materialism and you know there is a clear 
difference between dialectical materialism that is related to Carl Marx and that was 
included by Lecanove and Hegalian dialectical is thesis anti thesis. 

ميں کہا تها کہ وہ  الٹی کهڑی  Haglian theoryمارکس نے کہا تها جو : اوريا مقبول جان  
ستر سال تک سيدهی رہی، اس کے بعد  اور سيدهی کرنی بهی گئی کر تهی، ميں اس کو سيدهی 

  پس الٹی ہو گئی۔وہ وا
  رحٕيم بخش کهيتران۔: ميڈم ڈپٹی سپيکر  
ميں آپ سے يہ پوچهنا چاہتا ہوں کہ قوميں تاريخ سے بنتی : رحيم بخش کهيترانجناب   

ہيں، ان کا کلچر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہماری تاريخ سات سو گيارہ سے آگے جا گم ہو جاتی ہے اور ہم 
قوم کہيں گے۔  دوسری بات يہ ہے کہ  ےسيک واپس عرب کی طرف مڑ جاتے ہيں تو آپ اس کو

تو آپ کيا کہتے ہيں کہ  ?how the converters can be a nationشايد گاندهی نے کہا تها کہ 
nation کے ليے کيا ضروری ہے؟  

ہو؟ جو کہيں باہر  son of the soilآپ اس برصغير ميں کوئی ايسی قوم بتا سکتے ہيں جو   
کہہ  originsيک قوم؟ رنگ، نسل، زبان ميں کوئی ايک قوم جس کو دور سے نہ آئی ہو؟ کوئی ا

سکتے ہيں؟ ميرا خيال ہے کہ کوئی بهی نہيں ہے۔ عرب سے آئے، ترکستان يا منگوليا سے آئے۔ 
کی بات  ہے جو آپ نے گاندهی   convertersدوسری بات جہاں تک  سب يہاں آ کر آباد ہوئے۔

رہا ہے۔ ہندوؤں  on the paths of conversionsر مستقل کی بات کی ہے۔ برصغير بنيادی  طور پ
کا جو سنہرا ترين دور کہا جاتا ہے وہ اشوکا  کا دور ہے۔ اس کو اسی گاندهی صاحب کے 

پر ہوتا  atticsجو سارناته ميں پڑا ہوا ہے، يہ اشوکا کے  emblemہندوستان کا چار شيروں واال 
اور چانکيہ کے  atticsہ وہاں سے آيا تها۔ اشوکا کے کرتے ہيں کہ ي symbolizeتها اور اس کو 

  .and he was a Buddhistاصول يہ سب اسی دور کے ہيں 



تهے، ہم ان کو  forefathersہمارے جو سے پہلے  711 ميں يہ پوچهنا چاہ رہا تها کہ   
  نہيں کرتے؟  ownکيوں

  نہيں کرتے؟ ownکس نے کہا کہ ہم   
طرف لے جاتے ہيں حاالنکہ ہمارے باپ دادا سارے تو ہم تاريخ واپس عرب کی ! جناب  

  عرب سے نہيں آئے، يہاں ہی رہتے تهے۔
ميں مقامی زبانوں کی بات کرتا ہوںکہ يہاں پر جتنے  ميں عرض کرتا ہوں کہ يہاں پر ،

دونوں کے باپ دادا يہاں کے   they are mixture of white Huns and Ariansبهی راجپوت ہيں، 
يہاں پر جو پشتون اور بلوچ ہيں، بلوچ  کہتے ہيں ہم حلب سے آئے ہيں، پشتون کہتے نہيں ہيں۔  

يہ بهی اس عالقے سے ۔ يہاں کے پنجابی جو جاٹ اور دوسرے ہيں ہيں ہم ہرات سے آئے ہيں
مشرکين مکہ  �کرنے ميں قطعًا کوئی ہرج نہيں ہے۔ جب نبی پاک  ownہميں  رشتہ نہيں گنتے۔

ابو جہل اور ابو لہب  statusہم بهی کر سکتے ہيں ليکن مشرکين مکہ کا کرتے تهے تو  ownکو 
کا ہی رہے گا۔ اگر آپ نے ايک مذہب کو ماننا ہے، کسی نے نہيں کہا کہ ميں عبدالمطلب کا بيٹا 
نہيں ہوں۔ عکرمہ بن ابی جہل نے يہ نہيں کہا کہ ميں ابو جہل کا بيٹا نہيں ہوں بلکہ کہا کہ ہم اس 

ليکن ہم اپنے باپ دادا کے دين پر نہيں ہيں۔ اس ليے کہ ہم نے ايک اور دين قبول کے بيٹے ہيں 
  کر ليا ہوا ہے۔

 Madam Deputy Speaker:  Honourable Moeen Akhtar. 
ميرا سوال بلوچستان سے متعلق ہے۔ آپ  !جنابشکريہ جناب سپيکر۔: جناب معين اختر  

آپ نے ميں بهی بلوچستان کا ذکر ہوتا ہے۔  وہاں پر بہت عرصہ رہے ہيں اور آپ کی تحريروں
ميں يہ پوچهنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور ميں بہت درد بهری تحريری بهی لکهی ہيں۔ 

بهی دو کميٹياں بنيں۔ چوہدری شجاعت حسين والی اور ايک مشاہد حسين سيد صاحب والی۔ ان 
کے باوجود  reportsان کی  ۔ميں سے ايک کميٹی کے ساته کام کرنے کا مجهے بهی موقع مال

کسی چيز پر عملی طور پر کچه نہيں ہوا۔ اب زرداری صاحب آئے ہيں، نسًال بلوچ بهی ہيں، آتے 
ڈيڑه سال انہيں اقتدار ميں آئے ہوئے  ،ہيں انہوں نے معافی بهی مانگی اور ايک کميٹی بهی بنائی

نہيں بڑهی۔ آپ اپنے  سے زائد عرصہ ہو گيا ہے، ابهی تک وعدے، وعيدوں سے آگے بات
تے ہم تجربے کی روشنی ميں اس کی کيسے وضاحت کريں گے کہ بلوچ کيوں مطمئن نہيں ہو

  شکريہ۔ ۔ديتے ہيں packagesجو ان کو 
مطلب جو کميٹی کے طور پر جو ديتے ہيں يا  Packages: جناب اوريا مقبول جان  

practical تو جواب نہيں دے سکتا وہ تو پہلی بات يہ ہے کہ ميں سرکاری سطح پر   جو ہيں۔
سرکار  والے ہيں ديں گے۔ بلوچستان کا ايک بڑا الميہ ہے کہ بلوچستان کو کبهی بهی ايک 

سمجها گيا ہے اور يہ آج سے نہيں،  strategic areaصوبہ نہيں سمجها گيا بلکہ اس کو ايک 
روس کی فوجوں  اس ليے کہ زاِر Strategic areaانگريز کے زمانے سے سمجها جاتا رہا ہے۔ 

 strategicرکهنی ہے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکيں۔  جب  establishmentکے خالف ہم نے اپنی ايک 
area  ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہيں کہ وہاں پر ہماری مرضی کے حکمران ہوں، ہماری مرضی کے

چيز  کی گورنمنٹ ہو۔ ہم کوشش کرتے ہيں کہ وہاں پر يہ styleلوگ ہوں، ہماری مرضی کے 
کيا  continueکے اندر  legacyايسے ہی قائم رہے۔ بلوچستان کے ساته ظلم يہ ہے کہ اس کو اسی 

دونوں عالقے گورے نے  فرنٹيئر اور بلوچستاناس پورے خطے ميں  گيا ہے۔ مسئلہ کيا ہے کہ
کرنے  strategic boundary builtکو روکنے کے ليے اور اپنی  expeditionsفتح کيے تهے اپنی 

اور فوج بنيادی طور پر  فوج پنجاب سے، چکوال  اور ان عالقوں سے آتی تهی کےليے۔
کے ساته ايک  ruling eliteسمجهتی تهی کہ يہ اجڈ قسم کے لوگ ہيں اور اس کے اندر ايک 

association پيدا ہو گئی۔ بلوچ کے اندر وہ نہيں ہے۔ بلوچ جو وہاں پر رہ رہا ہے، اس نے صديوں



بهی وہی رويہ ديکها ہے۔ اگرچہ انگريز اور ہم ميں ايک فرق تها۔ انگريز ان کو سے انگريز کا 
rule  کرنے ديتا تها، ہم ان کوruleانگريز ان کے ہاں ان کے  بهی نہيں کرنے ديتے۔traditions 

and norms  کے حساب سےdispensation of justice  کا ايک سسٹم بناتا تها۔ آپ ميں سے جو
کی کتاب يا کوئی کتاب بهی اٹها  Juries Prudenceہيں ان کو پتا ہوگا کہ Law graduatesلوگ 

ہم  .Law stems out from the norms and moral of the societyليں، اس ميں لکها ہوتا ہے کہ 
کہ کہتے ہيں کہ اگر ايک پاکستان ہے تو ايک قانون  کيوں نہيں ہونا چاہيے؟ بنيادی وجہ يہ ہے 

ہيں، جو شلوار قميض پہنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے پينٹ کيوں پہنی ہوئی  conformistsہم 
ہے، يہ فضول سا لباس ہے۔ جس نے پينٹ پہنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ يہ شلوار قميض پہننے 
والے کيسے جاہلوں کی طرح چلتے ہيں، ان کو سمجه بهی نہيں آتی، کوئی تميز بهی نہيں 

ر ادهر رہنا شروع کر ديتے ہيں۔ جس نے گهر ميں چٹائی بچهائی شہر ميں آ جاتے ہيں اوہے۔
ہوتی ہے، اس  کہتے ہيں کہ اس کے گهر ميں کيا کهانا کهائيں، شلوار قميض پہنتا ہے۔ 

Conformists  ہيں کہ دوسرا بهی ميری طرح زندگی کيوں نہيں گزارتا۔ امريکہ ميںred Indians 
ہے، سب کچه ہے  Democracyنہيں ہوتا۔  Federal Law applyہيں، ان پر  reservations 560ميں 

نہيں کرتا۔ اگر کبهی نيويارک  سے پنسلوانيا جائيں توايک چهوٹی سی  Federal Law applyليکن 
ہے، وہ کہتے ہيں کہ نہ ہميں ٹی وی، ريڈيو،  reservationکی ايک  red Indiansجگہ ہے وہاں 

 andوہ کہتے ہيں کہ ہم اس طرح رہيں گے ے ہيں۔چاہيے اور وہ آرام سے رہ رہپانی، بجلی 
they are allowed to do so. Law stem out from the norms and morals of the society.  ہم

کہتے ہيں کہ نہيں جب يہاں ہے تو وہاں کيوں نہيں؟ جب ہميں پوليس مارتی ہے تو وہاں کيوں 
تو ان کی کيوں نہيں کرتا؟ جب ہمارے  ہماری بےعزتی کرتا ہے SHOنہيں مارتی؟ جب ہمارا 

ہے  تو وہاں  کيوں نہيں کرتی؟ يہ ہماری  کر ليتی ہے، ہميں بے عزت کرتی Army ruleہاں 
  خواہشيں ہيں۔

کے حوالے سے ہے کہ ايک کلچر  acculturationميرا سوال !جناب: جناب حامد حسيں  
چر کو ديکهيں تو اس کی عمر کی اجازت دے سکتا ہے؟ پاکستانی کلacculturationکس حد تک 
تها اس کے حوال سے جواب ديں  English cultureيعنی باسٹه سال ہے۔ جو پہلے  زيادہ نہيں ہے

ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہيں کہ ہم يہاں  limitکہ اگر ہم اس سوسائٹی کو ديکهيں تو کون سی 
  کر سکتے ہيں اور يہاں تک نہيں کر سکتے۔ acculturationتک 

  بخودخود ہوتا ہے، وہ اس کو cultural selfايک ہر قوم کا اصل ميں : قبول جاناوريا م  
determine  کرتا ہےکہ ہم کہاں تک آگے جا سکتے ہيں اور کہاں تک نہيں جا سکتے اور

cultural self change  ہوتا رہتا ہے۔ دنيا ميں کوئی بهیstagnant culture  کہيں بهی، يہ کوئی
definitionکوئی ے کہ ہی نہيں ہlimit ہو يا کيا ہو۔ ہميشہ culture  پرrestrictions morality لگاتی

سے  morality۔ يہ فالسفی کی بحث ہے کہ سے نکلتی ہے religionآپ کے  moralityہے اور 
religion نکال ہے ياreligion سےmorality ميں يہ ثابت کرتا پهروں يہ لمبی بحث ہے، نکلی ہے۔

 religionکرتا ہے، اس ليے ميں نے  religionبہرحال مان ليں کہ  چاہييں۔اس کے ليے گهنٹوں 
لگاتی  restrictions moralityپر  cultureکا لفظ استعمال کيا ہے۔ آپ کے  moralityکی بجائے 

جب لندن گيا تها جس آج سے دو دهائی پہلےمثًال ميں يہ کرتی ہے کہ morality مطلب يہ کہہے۔ 
land lady ر ميں ہم رہتے تهے تو ان کی ايک جوان بيٹی تهی تو جب کبهی ٹيکسی جس کے گه

، ميں بيٹهتے تهے تو والدہ صاحبہ درميان ميں بيٹهتی تهی اور بيٹی کو دوسری طرف بٹهاتی تهی
يہ آ گيا ہے کہ آپ جائيں  تو وہ  morality levelاب يہ ہے کہ  ۔چلتی آ رہی تهی cultural valueيہ 

ہو جاتی ہے۔   de-sensitization، وہ جو سوسائٹی ميں جو کہ کيسے بيٹهے ہيں پرواہ نہيں کرتے
کرتا ہے۔ ايک زمانے ميں آپ حديقہ  self determineکو  poeticآپ کی cultural valueيہاں بهی 



طرح کی خاتون کو نہيں سنتے تهے، سوائے ميلے ميں عالم لوہار کے ساته بالی جٹی  یکيانی ک
يا پهر اگر کسی خاتون کو سننا ہوتا تها تو ايک خاص  and that is allتهی  وہ گاتی ،ہوتی تهی

کر ليا ہے۔  acceptجگہ پر جا کر سننا پڑتا تها۔ اب آپ بڑے آرام سے سن ليتے ہيں، اب آپ نے 
گاتی تهی حتی کے طاہرہ سيد  بڑے نپے تلے انداز ميں بيٹه کر جيسے فريدہ خانم پہلے خاتون 

 moralityکهڑے ہو بڑے آرام سے گاتی تهيں، اب آپ سن ليتے ہيں تو جيسی خواتين بهی 
change  بهی ہوتی ہےaffect  بهی کرتی ہے اور آپ اس کو مختلفforces  کے ساتهrestrict  بهی

  نہيں ہے۔ limitکرتے ہيں۔ اس کی کوئی 
بہت شکريہ بڑے عرصے کے بعد کسی علمی شخصيت کو سننے کا  : جناب فرخ فدون  

کر ديا ہے مطلب يہ کہ اتنا علم ہی نہيں ہے  اور ايسے بندے کو جس نے آپ کو دنگ مالموقع 
آپ نے بات کی کہ علم اپنی زبان ميں ہو تو کيا آپ سمجهتے ہيں کہ ! جناب۔ کہ سوال پوچهيں

اردو زبان ميں اتنی وسعت ہے کہ تمام علميت اس ميں ال سکتے ہيں؟ آپ سيد امير علی کی 
spirit of Islam  کو پڑه ليں ، انہوں نے نبی�کی جو تعريف انگريزی ميں بيان کی ہے، اردو  

   کی تعريف اس طريقے سے ال سکيں۔ �ميں اس طرح کی چيز ہے کہ نبی
ہوتی ہے، اسی طرح  acculturationجس طرح بڑا اچها سوال ہے۔ : اوريا مقبول جان  

ہمارے ہاں مسئلہ يہ ہے کہ ہم  ہے۔ہوتی  acculturation and assimilationزبان کی بهی ايک 
سمجهتے ہيں کہ زبان ان ہی سات، آٹه ہزار الفاظ سے بنتی ہے جو کسی زمانے ميں موجود 

کی ہے، انہوں نے يہ پابندی کبهی نہيں لگائی۔ آپ قانون کی  translationتهے۔ جن لوگوں نے 
اور اس  mutatis mutandisہے، يہ  Latinکتابيں ديکهيں، انگريزی کے بہت کم الفاظ مليں گے۔ 

نہيں ليا، آپ  ، انہوں نے وہ لہجہقسم کے جتنے  بهی الفاظ ہيں، انہوں نے اپنے حساب سے
ٹٹ گيا  motionالفاظ انگريزی کے بول رہا ہوتا ہے۔ يار  %80ڈرائيور کی زبان ديکهيں تو وہ 

۔ ہمارا ے ہوتے ہيںر ليک transportاور پتا نہيں کيا کيا،  اس نے وہ  gear, tyer, tappetہے، 
کر ديتے  retardمسئلہ يہ ہے کہ ہم زبان کی ان باريکيوں ميں پڑ جاتے ہيں کہ جہاں زبان کو 

ہيں۔ بلوچستان ميں جو اردو بولی جاتی ہے، وہ بڑے مزے کی ہے، کوئٹہ ميں ايک بچہ پانچ 
تک سندهی اور اب بولتا ہے، اردو، پشتو، بروہی، فارسی اور کسی حد  simultaneouslyزبانيں 

تهوڑی سی بلوچی بهی آ گئی ہے ليکن يہ پانچ زبانيں بولتا ہے، ان زبانوں ميں سے ہر زبان کے 
لفظ اردو ميں آ رہے ہيں۔ جب تک آپ اس سوسائٹی ميں رہتے نہيں، آپ وہ زبان اختيار نہيں 

آپ  anarchyميں چلنا چاہيے۔ انگريزی کا لفظ ہے  flowکرتے۔ زبان کو ايک دفعہ ترجمے کے 
استعمال کرتے ہيں۔ آپ  انارکی کو سمجهيں کہ يہ اردو کا لفظ ہے، کسی اور زبان ميں ترجمہ 
کر کے دکهائيں، اس طرح کے کئی اور الفاظ بهی ہيں تو ترجمہ  کرنے والے کو زبان کے الفاظ 
اور بيان  کرتے وقت اس سے اجتناب نہيں کرنا چاہيے اور اس کو بهی اسی طرح لے لينا 
چاہيے، جس طرح وہ تهے۔ بعض چيزيں ماورائے ترجمہ ہوتی ہيں۔ مثًال شاعری ترجمہ نہيں 
ہوتی۔ قرآن پاک کا جتنا بهی خوبصورت ترجمہ کر ليں  تو قرآن پاک ترجمہ نہيں ہوتا، صرف 

meanings understand تے ہيں،  آپ ترجمہ نہيں کر سکتے۔کر  
کی وجہ  mythologyہندووں ميں ان کی ميرا سوال يہ ہے کہ ! جناب: جناب احمد نور  

 Englishآئے تو انہوں نے  Britishميں جب  Sub continentبن گئے۔  cast systemسے 
education system  کے ذريعے دوclasses create  کيں۔ ايک مشہورquote that we have to 

create a youth which are Indian in colour and blood but … ميں ہم نے آزادی  1947! جناب
ہم اس ميں ابهی تک  we have to decolonize the mindsتو حاصل کی ليکن انہوں نے کہا کہ 

  youthاپنی  پر کتنا کام ہوا ہے کہ ہم  post colonial literatureہمارے ! ناکام رہے ہيں۔ جناب
کی وجہ سے ہم ميں  class difference and divisionکريں کيونکہ اس  decolonizeکو  mindکے 



ميرے ايک فاضل دوست نے مجهے چٹ دی ہے کہ ! بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور جناب
Pakhtoons have no history.  اس بارے ميں اگر آپ اس کو بتا ديں کہ پختون کیhistory  کيا

  ہے۔
نا پڑے کے بارے ميں تو بڑا لمبا ليکچر دي historyپختونوں کی : جناب اوريا مقبول جان  

نکال ليں، گورے نے کی تهی۔  censuses reportکی  1911ٹهيک ہے ہم آزاد ہو گئے ہيں، آپ گا۔ 
تها  %93ميں برصغير ميں  تها، مغلوں کے زمانے literacy rate 92%اس ميں برصغير کا جو 

 non formal educationتها۔ ايک ہوتا ہے  literacy rate 15%اور جب انگريز چهوڑ کر گيا تها تو 
مغلوں نے ہر گاوں ميں ايک ہندو اور ايک مسلمان اتاليق مقرر کيے ہوتےتهے اور وہ اتاليق 
تهوڑی سی فارسی، تهوڑا سا حساب اور اگر مسلمان ہے تو قرآن پڑهاتا تها اور اگر ہندو ہيں تو 

 formal educationنہيں ہوئی ليکن definition change کی  Literacyويد يا بهگوت گيتا پڑهاتا تها۔
 ruling eliteمسئلہ سارا يہ ہے کہ کيوں ہوا؟ ہمارے ساته دو تبديل ہو گئے۔  ہم کے چکر ميں

 suiteتهی، ايک تهی پاکستان کی بيورکريسی اور دوسری تهی پاکستان کی فوج۔ ان دونوں کو 
ہ بن سکے ميں آگے کچه ن classجس کو انگريز پيدا کر گيا تها، اس classکرتا تها کہ ايک ايسی 

کرتے رہيں۔ اب تو کسی حد تک بہتر ہو گيا ہے، آپ وانا سے ايک بندہ ليں جس کو  ruleاور ہم 
اردو نہ آتی ہو اور وہ دو سال کاکول اکيڈمی ميں رہ کر واپس آئے تو اس کو آپ کے کپڑوں 
سے بو آئے گی۔ اس کی انگريزی ديکهنے والی ہو گی۔ جيسی بهی ہو وہ انگريزی بولے گا 

 with oneاسی طرح بيوروکريسی ميں بهی ہے۔ اب يہ وہ کلچر تها جو نہيں چاہتے،  ور۔ضر
stroke of pen if you declare the medium of examination for civil services Urdu, with the 

one stroke of pen  آپ جيسے ذہين لوگcivil service  ميں آ جائيں گے ليکن ہم نہيں کرنا چاہتے۔
کمال کی  م چاہتے ہيں کہ ايک ايسا جاہل آئے جس کو صرف انگريزی کی برتری حاصل ہو۔ہ

ہوتی  translationsبات يہ ہے کہ اس پورے برصغير ہند ميں پاکستان بننے سے پہلے زيادہ 
 translateکيا ہوا ہے۔ فارسی کی ساری کتابيں  law translateتهيں۔ ڈپٹی نذير احمد نے پورا 

هللا سے ترجمے شروع ہوئے، آخر تک ہوتے رہے۔ ہم نے اردو کو يا جس بهی لی اہوئيں، شاہ و
languageاب تو اردو ے حساب سےک ،evolve  ہو گئی ہے اور ميں ايک بات بتاوں کہUrdu is 

not a small language  ڈهاکہ ميں تها تو ديکهيں کہ ہم يہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ميں
language اب ڈهاکہ ميں ہر بندہ اردو بولتا ہے۔ ميں نے پوچها کہ تم لوگ پر ہم سے لڑے تهے ،

تم تو ہم سے لڑ کر گئے تهے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہندی فلميں کيوں اردو بولتے ہو؟ 
بنارس کی ہندو يونيورسٹی ميں کہا تها کہ يہ ايسی  ديکهتے ہيں، اس وجہ سے ہم بهی بولتے ہيں۔

ته آپ کا کاروبار وابستہ ہو گيا ہے۔ يہ جو ہندی فلميں بنتی ہيں، زبان ہو گئی ہے کہ جس کے سا
يہ بنيادی طور پر اردہ ميں ہوتی ہيں۔ اگر وہ ہندی زبان استعمال کرنا شروع کر ديں تو کوئی 

ہندی ميں  religious، آپ نے ديکها ہو گا کہ ان کی وہ سارے ہندی کے الفاظ بهی نہ ديکهے۔
ہ جب تک مادهوری ڈکشٹ سے لے کر ارميال تک ڈانس کرتی رہيں ہوتی ہيں۔ ميں ان کو کہا ک
کتی کيونکہ وہ بنگالی جو اردو سے نفرت کرتے تهے، يہ اردو ان گی، اردو زبان نہيں مر س

ايک بات  کے دلوں ميں بهی آ گئی ہے کہ جو اردو کی بنياد پر ہم سے عليحدہ ہو گئے تهے۔
کرنا ہوتا ہے، اسے نے  enlargeاس نے  ہوتا ہے، perspectiveطے ہے کہ زبانوں کا بهی اپنا 

اپنے حساب سے جانا ہوتا ہے۔ ان کی ساری شاعری اردو ميں ہے۔ کسی بهی گانے کو ليں، ايک 
بهی لفظ ايسا نہيں جو ہندی کا ہو ورنہ ہندی ميں سنسکرت کا ترجمہ کريں تو ان کے گانے سے 

ہوتی ہے، اس  languageنياد پہلے تو کسی بهی عالقے کے کلچر کی ب سارا لطف چال جائے۔
پر فخر نہيں کرتيں  ہوتا ہے اور اس زبان پر فخر ہوتا ہے۔ جو قوميں اپنی زبان transferميں علم 



کا حال ہے اور جس طرح ہمارا  Spanishتو ان کا حال اسی طرح کا ہوتا ہے جيسا امريکہ ميں 
  حال لندن ميں ہے۔

 Madam Deputy Speaker: Honourable Gul Bano. I don’t have the list. 
ميرا سوال يہ ہے کہ جب کلچر کی بات ہوتی ہے تو ايسا لگتا ہے کہ : محترمہ گل بانو  
ہيں کہ  confuseنہيں ہو رہی کيونکہ شايد ہم لوگ ابهی تک  cultural identity promoteہماری  

ہو جاتا ہے کہ يہ ہمارا  confuseہمارا ايک طبقہ ہوتی ہے تو کی بات يا شاعری  جب طبلے
Islamic culture ۔ آپ کو ايک يہ وجہ نہيں لگتی کہ جس کی وجہ سے ہم تو نہيں ہےconfuse 

ہيں کہ ہمارا کلچر کيا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہم پريشان ہو جاتے ہيں کہ کيا اسالم ہميں اس 
  شکريہ۔ چيز کی اجازت ديتا ہے۔

دنيا ميں جس طرح کی پابندياں ہوتی ہيں، ل ہے۔ بڑا اچها سوا: جناب اوريا مقبول جان  
ميں لگا جہالت کا عالج صرف علم ہے اور ابهی تک کسی نے علم کا ٹيکہ ايجاد نہيں کيا کہ 

آپ کی سوسائٹی کی بنياد ہے، مان ليا۔ آپ نے اس کا  Religionدوں۔ علم حاصل کيا جاتا ہے۔ 
decision making يا ہے کہ جس نے چند چيزيں پڑهنی ہيں ايک ايسے آدمی کے ہاته ميں دے د

آپ نہ قرآن پڑهتے ہيں، نہ حديث پڑهتے ہيں، نہ روايت  نافذ کر دينا ہے۔ dogmaاور پهر اپنا 
اور نہ ہی باقی چيزيں پڑهتے ہيں۔ تين ہزار روپے بچے کو فزکس پڑهانے کے ٹيوشن فيس 

بلکہ اب تو مطالعہ پاکستان کی ديتے ہيں، چار ہزار ميں کيمسٹری، دو ہزار روپے ميں کچه اور 
بهی ٹيوشن رکه ديتے ہيں ليکن مولوی کا ہم کہتے ہيں کہ کوئی سو روپے واال مل جائے جو ان 

کہ ٹهيک ہے اوقات تو سو روپے بهی نہيں ديتے۔ ہم کہتے ہيں کو قرآن وغيرہ پڑها دے، بعض 
ملے گا۔  dogmaا کرو گے، اسی طرح ک investmentاس کو روٹی مل جاتی ہے۔ جس طرح کی 

نہ ملتا۔ آپ کو  dogmaتو آپ کو اس طرح کا اگر آپ نے وہاں پر ايک پڑها لکها بندہ رکها ہوتا 
کے تحت بتاتا کہ يہ چيزيں اس طرح سے ہوتی ہيں اور پهر اس ميں اس طرح کی  logicيقينًا 

يہ واحد بدقسمتی  ۔کو پڑهتا اور خود نتيجے اخذ کرتا religionطرح کے سوچ پيدا کرتا کہ وہ اس 
 decisionہے کہ ہم نے سائنس انگريزوں کے کهاتے ميں چهوڑ دی کہ وہاں سے مل جائے گی۔ 

making  ،اور باقی چيزيں امريکہ کے حوالے سے چهوڑ ديں کہ وہاں سے آ جائيں گیforeign 
policy رنے يہ کام ک فوج کے حوالے ميں چهوڑ دی اور مذہب چهوڑ ديا ہم نے مولوی کے ليے۔

آپ قرآن اور حديث کا ہيں تو پهر يہ تو ہوگا۔ بنيادی طور پر ہمارا مسئلہ علم ہے کہ جب تک 
پچاس فيصد علم نہيں رکهيں گے، مثال کے طور پر آپ کی گاڑی ہے، اس کو ورکشاپ ميں لے 

کہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پتا ہو گا کہ يہ گاڑی کيا ہے تو ورکشاپ واال يہ نہيں کہے گا کر جانا 
آپ گاڑی يہاں رکه جائيں اور ايک بکرا لے آئيں، اس کو ہم زبح کريں گے اور جب اس کی 
خيرات کريں گے تو گاڑی ٹهيک ہو جائے گی۔ يہ کبهی نہيں کہے گا کيونکہ آپ کو گاڑی کا پتا 
ہے کہ کس طرح سے ٹهيک ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ يہ ہے کہ ہم خود جاہل ہيں۔ کسی سے سوال 

ے کہ اسالم ميں موسيقی کی کيا حيثيت ہے تو وہ کہے گا کہ کسی مولوی سے کر ديا جائ
پوچهتے ہيں۔ ہم باقی ساری چيزوں کے بارے ميں تقرير کر رہے ہوتے ہيں، اس بارے ميں ہم 

علم  مولوی سے پوچهتے ہيں۔ جس طرح کا جاہل مولوی ہے، اسی طرح کی جہالت سکهائے گا۔
  ، اتنا بہتر ہو جائے گا۔ايک عالج ہے، جتنا حاصل کريں گے

 it is one of the mostميرا سوال ہے کہ گندهارا تہذيب ! جناب: محترمہ حنا بتول رضوی  
ancient civilization that we had and that is present in Pakistan but the thing is that since 

you have been an archeologist as well  اس کیmaintenance ليے کچه بهی نہيں ہو رہا  کے
ميں ہيں تو  ancient stoopas dilapidated conditionکيونکہ جب ہم ٹيکسال ميں ديکهتے ہيں تو 

why is it so. 



ايک بات يہ ہے کہ ہمارے ملک ميں مرکز اتنا مضبوط ہے، : جناب اوريا مقبول جان 
 ور سنده والوں کو سنده کےميں چار سال تک جنگ کرتا رہا کہ کم از کم ہمارے پنجاب کے ا

۔ انہوں نے کہا کہ جو آثار قديمہ ہيں، وہ ہميں دے ديں تا کہ ہم ان کی ديکه بهال کر سکيں
آزمائشی طور پر بادشاہی مسجد، شاال مار باغ اور الہور کا قلعہ لے ليں، ہم نے ان کو ٹهيک کر 

تو کچه نہيں، اس سے بهی کے پاس ہيں اور يہ  Federal Governmentليا۔ ايک بات يہ کہ يہ 
  آئے تهے اور حضرت عيسٰی  Greeksزيادہ پرانی دو جگہيں ہيں۔ يہ تو 
آپ کے پاس موہنجوداڑو، ہڑپہ اور مہر گڑه ہيں اور مہرگڑه  عليہ السالم کے بعد کی باتيں ہيں۔

ہے تو تقريبٍا سات ہزار سال پرانا ہے۔ آپ چونکہ وہاں سے گزرتے نہيں تو آپ کو اندازہ نہيں 
ميں  ملتے ہيں اور ہم نے اس مہرگڑه  tracesکے  the oldest possible civilizationکہ دنيا کے 

کو جس بری حالت ميں رکها ہوا ہے۔ ميں واقعی آپ کے دکه ميں شريک ہوں ليکن ميں لندن ميں 
تها تو گوروں نے پوچها کہ آپ يہ کيوں نہيں کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ ميں نے اپنے آپ کو 

justify  کرنا تها تو ميں نے کہا کہ کلچر اورtradition  کیprotection  کا تعلقaffluence  سے
ہوتا ہے۔ کتنا اچها کڑا ہو جو دادی نے ديا ہو اور اس کے ساته نشانی بهی موجود ہو يا مياں نے 

 affluenceيہ سب  بهوک آ جائے تو بندہ جا کر سنار کے پاس بيچ آتا ہے۔ منہ دکهائی پر ديا ہو تو
 distilledاور پيسے کی باتيں ہيں۔ بارہ، تيرہ گهنٹوں کی لوڈشيڈنگ ہو تو بده کے مجسمے کو 

water سے نہيں دهويا جا سکتا۔  
جناب ميرا جو سوال تها، وہ تو معين صاحب نے پوچه ليا ہے۔ ميں : جناب احمد علی بابر  

جو آپ کا درد ہے، اس سے بهی  آپ کے کالم کا مستقل قاری ہوں اور بلوچستان کے بارے ميں
آگاہ ہوں۔ آپ کا بلوچستان ميں وقت گزرا ہے، آپ ان لوگوں سے ملے ہيں تو اس سلسلے ميں 

  تو بہت بہتر ہو گا۔ کرليں shareکے ساته  Youth Parliamentکوئی واقعہ 
بہت سے واقعات ہيں، ميں نے پچيس سال گزارے ہيں اور سب : جناب اوريا مقبول جان  
  ا واقعہ يہ ہے کہ ميری شادی وہاں ہوئی ہے۔سے بڑ

 Thank you Madam Speaker. Sir, as we will be hunting some definition. Sir as per 
categorization of civilizations, there are 7, 8 civilizations in the world and religion is the 
main component. Sir, do you subscribe to the thesis latest civilization keeping in view a 
large number of issues, intra civilization differences, issues, disputes. 
 Mr. Oria Maqbool Jan: Intra civilization differences now or in the history. 
 Now and how …. 
 Mr. Oria Maqbool Jan: how they could be resolved? 
 Keeping in view the differences for example in Islamic civilization we have a 
large number of Pakistan, Afghanistan. Pakistan, Iran, Iran, Saudi Arabia. 

جو تہذيب ہے، پہلی بات يہ ہے کہ ميں يہ سوال پہلے اردو ميں کر لوں کہ مسلمانوں کی   
يں مختلف قسم کے اختالفات ہوتے ہيں اور مسلمانوں کی تہذيبوں ميں بهی مختلف قسم تہذيبوں م

پہلی بات  کے اختالفات موجود ہيں اور ہم ان کو کيسے حل کر سکتے ہيں يا بہتر بنا سکتے ہيں؟
يہ ہے کہ ہم نے اسالم کو گهسيٹ کر کے، نافذ کر کے، مختلف قسم کے حاالت سے اکهٹا کر 

ہماری زندگی کے ايک ايک جز ميں داخل ہوتا ے کی کوشش کی ہے کہ اسالم کے يہ ثابت کرن
بتاتا ہے۔  broad principlesيہ بات طے ہے۔ اسالم بنيادی طور پر  ہے اور ہميں درس ديتا ہے۔

آپ کسی بهی جگہ چلے جائيں، اس سے آگے آپ پر چهوڑ ديتا ہے۔ ميں نے آپ کو کعبہ کی 
ف يہ کہا گيا ہے مرد کے ليے کتنا ستر ہے اور عورت کا ۔ لباس کے بارے ميں صرمثال دی

، پگڑی، ٹوپی پہنو يا نہ جينز پہنوبرقعہ يا کتنا ستر ہے اس کے بعد اسالم نے قطعًا نہيں کہا کہ 
پہنو۔ اسالم ميں کهانے پينے کی دو چيزيں بتا ديں، حالل اور طيبًا اور دو، تين پر پابندی لگا دی 



ايسی نہيں ہے جس نے اپنے طور پر کسی ايک جانور پر  civilizationاور دنيا کی کوئی 
restriction  مارگٹ ميٹ کی باقاعدہ سٹڈی ہے۔ ہم جو سُور نہيں کهاتے تو دنيا نہ لگائی ہو۔ يہ
ميں يہ ايک طريقہ بن  cultural traditionsگ ہيں جو دوسرے جانور نہيں کهاتے اور ميں اور لو

لحم الخنزير کما ہو اهللا (لیٰ نے کہہ ديا کہ تم نے يہ نہيں کهانا، ختم، گيا ہے۔ ہمارے ہاں اهللا تعا
کے بارے  do’sبتا ديے،   Don’tsحالل اور طيب۔ ) کلو و اشربو حالًال، طيبًا(کهائيں ) بغير اهللا

ميں آپ پر ہے۔ علم حاصل کرنے کے بارے ميں قطعًا نہيں کہا کہ کہاں سے، کس سے کرو، 
کرو۔ يونيورسٹی بناو، کالج بناو، سکول بناو، ماسٹر رکهو، نہ رکهو،  کيسا کرو، کس طرح کا

ميں بهی گهر بنانے کے بارے ميں  Cultural civilization مدرسہ رکهو، نہ رکهو قطعًا نہيں کہا۔
broad principles  کہ اصراف نہ کرو، نيت ٹهيک رکهو مثًال مشہور واقعہ ہے کہ ايک صحابی

مايا کہ تم نے روشندان کيوں رکها؟ فرمايا کہ اس ليے رکها کہ روشنی، نے روشندان رکها تو فر
ہوا آتی رہے تو کہا کہ اگر تم نيت کر ليتے کہ اس سے اذان آتی رہے تو تم کو اس کا ثواب مل 

اسالم ميں رہی ہے، اسی وجہ سے يہ  respectميں نے آپ کو بتايا کہ کلچر کی جتنی  جاتا۔
cultures flourish ايک  ں اور بہتر ہوئے ہيں۔کيے ہيunified Islamic culture  نہ تو اسالمی کلچر

   ہے، نہ ہندو کلچر ہے، نہ عيسائی کلچر ہے۔
وہاں پر ان کے سارے ديوی اور ديوتا کالے ميں گئے ہوں تو  southآپ کبهی انڈيا ميں   

نے کہا کہ ہمارے  والے سے پوچها کہ تم نے يہ کيا بنائے ہوئے ہيں تو اس southہيں۔ ميں ايک 
ديوتا زيادہ خوبصورت ہيں، ہمارے نقش زيادہ خوبصورت ہيں۔ اگر آپ اوپر کی طرف جائيں تو 

تو ہميشہ رہتی ہيں۔ ان کو نہ  cultural diversitiesان کے سارے ديوتا سفيد ہو جاتے ہيں۔ يہ 
 conformistا کہ ہم اسالم نے کبهی روکا ہے، نہ پابندی لگائی ہے۔ ميں نے جو مسئلہ پہلے بتا دي
جو ٹوپی پہنتا ہے، وہ  ہيں۔ جو پگڑی پہنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ يہ سنت ہے، تم کيوں نہيں پہنتے؟
تو وہ پگڑی والے کو  کہتا ہے کہ يہ زيادہ اچهی لگتی ہے، ہمارے اسالف بهی پہنتے آئے ہيں

، ہم جب کسی سے نکليں گے conformityکہتا ہے۔ جو پينٹ واال اس کو کہتا ہے۔ جب ہم 
دوسرے کے کلچر اور رہن سہن کے طريقے کی عزت کرنا شروع کريں گے اور يہ علم سے 

  آتا ہے۔
 Madam Deputy Speaker: Sir, thank you very much. We are grateful to you for 
your valuable insights and thoughts for giving us information.  

(At this time a non formal session was held) 
 Madam Deputy Speaker: On completion of its tenure the Session is hereby 
prorogued. 


