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  چنذ پریم  بحوالہ عکاسی کی زنذگی دیہاتی میں افسانے مختصر 
اسکالر ریسرچ ۔۔۔ لون حمسہ حارث   

 و زغي ہویؾہ گبوں عے وخہ کی لشثت اعی  عے فطشت اوس‘‘  نے خذا گاوں اور بسائے نے انسان شہر’’  ہے کہبوت پشاًی ایک

 لیے اط ۔ ہیں سہتی هیں ػاللوں دیہبتی ٓاثبدی فذ فی ۰۸ ثیؼ و کن هیں خظ ہے هلک ایغب ایک ہٌذوعتبى ۔ ہیں هشکض کب عبدگی
 ثٌبیب هوموع کب ادة و ؽؼش کو اًغبًوں والے سہٌے وہبں اوس هبزول دہیبتی هٌبظش، لذستی هغبئل، دیہی ہی عے لذین صهبًہ ہیبں
 اوس هبزول هغبئل، کے وہبں اوس صًذگی دیہبتی ثلخقوؿ اوس آدهی ػبم ادثب و ؽؼشا ًبهوس ثیؾتش ہوبسے لئے اط ہیں۔ خبسہب
۔ ثٌبیب هوموع کب اًغبًوں والے سہٌے وہبں  

 هیں ؽہشوں چہ اگش ثیؾتشزقہ کب صًذگی اپٌی ًے اًھوں ۔ بتھ کب ًوػیتوں کئی تؼلك کب صًذگی کی چٌذ پشین عے صًذگی دیہبتی
 ثبؽ کھلیبًوں، کھت ہی اُى ثھی تشثیت و تؼلین اثتذائی کی اُى ۔ تھے ہوئے پیذا هیں گبٗوں عے  چھوٹے ایک وٍ لیکي تھب گضاسا

 تھب۔ ثٌبدیب دوعت ػوام اوس پغٌذ فطشت اًھیں ًے خظ تھی ہوئی دسهیبى کے کغبًوں هسٌتی عبدٍ اوس هکبًوں کچے ثبغیچوں،
 ٹیگوس هیں خي تھے کئے لجول اثشات ثھی عے ػواهل خبسخی ًے واثغتگیوں خضثبتی اوس هؾبہذات تدشثبت، اى کے چٌذ پشین
 ًظبم عیبعی ًئے ػالوٍ کے خیبلی سوؽي کی ادة هغشثی عے زوالے کے تشاخن دوعتی، اًغبى کی ٹبلغٹبئی پغٌذی، فطشت کی

 اى عے زثییت کی کبس في و ادیت ایک تھے۔ ہوگئے ؽبهل ثھی ػٌبفش لوهی کے آصادی تسشیک وسا فشوؽ کے ؽؼوس ،خوہوسی
 کو صًذگیوں کی اى کش ہو ؽشیک هیں دسد دکھ کے اًغبًوں کؼ هسٌت و غشیت ، ػوام پڑے َگشے وٍ کہ تھب فشك ثھی یہ کب

 ہوئے دثے تلے ثوخھ کے ًطبم صسػی ًئے اوس افالاط و ثیوبسی پیبط، و ثھوک خو لے زقہ هیں خذوخہذ کی ثٌبًے ثہتش
  تھے۔ سہے عغک

: خؼفشی ػلی عشداس ثمولََ   

هوس ؽؼوسی ًے خٌھوں ہیں ادیت ہٌذوعتبًی پہلے ؽبیذ وٍ”    

کوؽؼ کی عودھٌے هغبئل کے ػوام عے صسیؼے کے ادة پش  
  اٹھبیب لذم هشف کی دوعتی اًغبى هیں 
(۱ۻ۹ ؿ ــ ادة پغٌذ تشلی)   

 لذم هشف کی دوعتی اًغبى هیں کوؽؼ کی عودھٌے  کو هغبئل کے ػوام عے رسیؼے کے ادة پش هوس ؽؼوسی ًے چٌذ پشین
 تقویش کی هغبئل و هبزول کے گبوں هیں افغبًوں اپٌے کہ تھب ہی همقذ کب صًذگی کی اى تھے ثڑے پلے ہی هیں گبوں وٍ اُٹھبیب۔
 کے گبوں ًے اًہوں ہے۔ هلتی تقویش هکول کی صًذگی کی تدیہب هیں افغبًوں اپٌے ًے اًہوں کشًب۔ تالػ زل کب اى اوس کؾی
 اوس خوثی اط ثھی کو ثبت هؼوولی عے هؼوولی اوس دیکھب کش خھبًک هیں صًذگی ثیشوًی اوس زبالت اًذسوًی اًذس کے گھش ہش

۔ لگی آًے ًظش هتسشک اوس خبًذاس صیبدٍ عے زمیمت وٍ کہ کیب ثیبى عے گہشائی  
 والے ثغٌے وہبں اوس گبوں کب اط کیوًکہ ہے هلتی تقویش هکول کی صًذگی کی گبوں اوس دیہبتوں هیں افغبًوں کے چٌذ پشین
 پیؼ زل ًے چٌذ پشین کشکے تدضیہ ہوذسداًہ کب هغبئل توبم اى لئے اط تھے۔ گشفتبس هیں پشیؾبًیوں اوس هقبئت ؽوبس ثے لوگ
 عوٌذس کب اًغبًوں کؼ هسٌت اوس کغبًوں شیتغ کچلے دثے کشوڈوں کے ہٌذوعتبى  عبهٌے کے اى ۔ کی کوؽؼ کی کشًے
 ػالوٍ کے پشعتی توہن ؽبدی، خوڑ ثے هالق، لگبى، ثیوبسی، خہبلت، کؾی، فبلہ لشك، تھب۔ سہب هبس ٹھبٹھیں

 اریت کے هشذ هشذ پش کغبًوں اوس هضدوس غشیت، کے والوں رات اوًچی اوس هہبخٌوں ، صهیٌذاسوں اًگشیضوں،عبہوکبسوں،
 ، زکبم عشکبسی پولیظ، وکیل، ، صهیٌذاس هیں ًظبم ٓاثبدیبتی ًو دیب۔ دکھبیب هیں افغبًوں اپٌے ًے چٌذ پشین شپ عتن و ظلن ًبک

 اعتسقبل کے زکوهت اط ، هفبد کے اى ۔ تھے عبتھ کے زکوهت ثشهبًوی عت لوگ کے پیؾوں دوعشے اوس ثشہوي هہبخي،
 اہل اًکے اوس زکوهت هلکی غیش تھے۔ سہے کش اعتسقبل بک دولت اوس هسٌت کی اًغبًوں غشیت کش هل عت اوس واثغتہ عے

 تھی چھوٹ کھلی کو اى تھب۔ هیں ہبتھوں چٌذ هسل التذاس تھے۔ ًہ هغتسك کے توخہ ثھی کغی ػوام دیہی هیں ًظش کی کبسوں
 دیتے صهیي لئے کے کھیتی چبہتے کو خظ وٍ تھی کی صهیٌذاس هلکیت عبسی کی صهیي تھے۔ لئےآصاد کے کشًے هبًی هي وٍ اوس
 کشًے ػول هطبثك کے هٌؾب کی اى ہوتے هؾتول پش هضدوسوں اوس کغبًوں خو آثبدی ػبم ۔ دیتے کش دخل چبہےثے کو خظ اوس
 کب ًوک ہویں  ثیبى اًگیض دسد کب تجبہی اط تھب۔ پڑتب کشًب عبهٌب کب ًتبئح ثھیبًک کو اى دیگش ثقوست وسًہ  تھے هدجوس پش
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 دھي، کب ثیٹی آواص، ایک فشف هسغي، غشك ثے ثیل، دو کٌواں، کب ٹھبکش ، لشثبًی سات، کی پوط پٌچبیت، کفي، داسوغہ،
  ہیں۔ کشتے ًوبئٌذگی ثشپوس کی هغبئل کے دیہبت افغبًے عجھی یہ ۔ ہیں هلتب هیں افغبًوں وغیشٍ پچھتبوا

: ہیں لکھتے هیں ثبسے کے اى سایئظ لوش پشوفیغش   

اوس هبزول کے گبٔوں خو ہیں وہی کہبًیبں ؽبہکبس کی چٌذ پشین’’  

اپٌے ًے چٌذ پشین هیں کہبًیوں اى ہیں۔ سکھتی تؼلك عے صًذگی  
خو عے ثقیشت ًفغیبتی اوس ؽبداثی کی تخیّل اپٌے ، تدشثبت   
هیں کہبًیوں دوعشی کی ػہذ اط وٍ دیب کش پیذا زغي هسبکبتی   
گوؽہ کغی کے ًفغیبتی اًغبًی کہبًی ہش هیں اى ہے۔ آتب ًظش کن   
‘‘ ہے خبتب سٍ عوچتب لبسی کہ ہے کشتی ًمبة ثے هشذ اط کو   

( ۸ۺ ؿ افغبًے۔ ًوبئٌذٍ کے چٌذ پشین)   

 عشهبیہ ، ظلن پش غشیجوں تھے۔ چبہتے کشًب دوس کو ثشائیوں کی عوبخی ہٌذوعتبًی اوس تھے اًغبى پغٌذ افالذ ایک چٌذ پشین
 دوعشی کی هشذ اعی اوس عودھٌب زمیش کو دوعشوں کب لوںوا رات اوًچی ، صیبدتیبں کی ٹھکیذاسوں کے هضہت اوس داسوں
 اوس ؽجبة کش لے عے ثچپي ہے۔ ہوتی پیذا هیں دل کے اى خواہؼ کی کشًے دوس لئےاًھیں اط ہیں۔ دیتی تڑپب یہبں اًھیں ثشایئبں
 غن، ، وؽیخ واسدات گوں گوًب خضثبت کے هشذ ہش کیفیبت عبسی والی ہوًی پشهبسی اًغبى تک ثڑھبپے کش لے عے ؽجبة

 خظ ہے تہہ عی کوى کی للت اًغبًی اوس گوؽہ عب کوى کب عوعبئٹی غشك هدجوسی التذاسی، غالهی، زبکویت، غشیجی، اهیشی،
 کے ہٌذوعتبى ًے اًھوں ہے۔ کیب ػطب کوبل دسخہ اًھیں ًے ثقیشت اوس خغتدو اعی تھے۔ ٓائے ًہیں خھبًک وٍ خبکش هیں

 ہٌذوعتبًی اًھیں ۔ ہیں کھیٌچی تقویش کی گوؽے ہش عبتھ عبتھ کے کشًے پیؼ کو ذگیصً کی کغبًوں والے سہٌے هیں دیہبتوں
  تھے۔ کشتے ًبپغٌذ کو تفشیك کی پبت رات وٍ اوس ہے ہوذسدی هؼوولی غیش عے لوگوں

: پیچھے کے افغبًوں کےتوبم اى کشؽي سادھب ثمول    

لڑ عوبج ہے، سہی خب ہوتی فٌب صًذگی دیہبتی تھب یہ خیبل ثٌیبدی’’   

آپ اپٌے کغبى اوس ہے سہب ًگل ہویں عوٌذس کب غشیجی ، سہب کھڑا   
‘‘ہیں چبہتے ثٌبًب زبل خوػ کو   

(۶ ؿ ۔ کشؽي سادھب هشتت ، افغبًے  هختقش کے چٌذ پشین)    

 اوس تھپڑوں کے ولت ۔ ہیں هبسے کے غن و هقیجت کہ خو ہیں ػوستیں اوس ثچے هضدوس، ، کغبى ، غشیت کشداس کے چٌذ پشین
 کی صًذگی ہیں۔ دہمبى پیبعے ثھوکے والے، سہٌے ثذى ًٌگب والے، خیٌے پش ػٌبیبت کی دوعشوں ۔ ہیں ؽکبس کے دسًذوں اًغبًی
 پغتی اًکی اوس دیکھب کو زبلت پغت کی گبٔوں ۔ تھے هبلک کے دل زغبط چٌذ پشین ۔ ہے صًذگی کی خي ہی هشخبًب هیں خذوخہذ

 خہبلت اوس عبدگی کی کغبًوں ۔ دیکھے ظلن ہوتے کے وغیشٍ صهیٌذاس اوس پٹواسی ، یٹھع پش والوں گبٔوں کیب۔ غوس پش عجت کے
 عے رات ثچھڑی تھب۔ صیبدٍ ثہت تفشیك  کی ًیچ اوًچ هیں ػہذ کے چٌذ پشین ۔ سہیں اُکغبتی ثبس ثبس اًھیں ثبتیں عبسی کی لغن اط
 عی کی غالهوں لوگ هدجوس یہ ، ؽکبس کے زبالت شیيثذت ۔ تھب پڑتب کشًب عبهٌب کب هغبئل ؽوبس ثے کو والوں سکھٌے تؼلك

 کو کتبثوں همذط تو ًہ وٍ ۔ کشتے پشہیض لوگ ثھی عے عبئے کے خي ، کہالتے ؽودس یب اچھوت اوس کشتے ثغش صًذگی
 ہش وتب۔ہ هغلہ ایک ثھی پبًی کب پیٌے ہوتب۔ ًہیں ہی پیذا لئے کے اُى تو عوال کب تؼلین ۔ خبعکتے هیں هٌذسوں ًہ اوس چھوعکتے

 دو ۔ تھے هغذود لئے کے اى ساعتے توبم کے تشلی هؼبؽی اوس هبدی ہوتب۔ هخقوؿ لئے کے اى کٌواں ایک ثبہش کے ثغتی
 لئے کے  ڈھبًکٌے تي تو ثھشتب پیٹ پش هسٌت کی افشاد عبسے کے گھش ۔ ہوتی ًہ هیّغش کو اى هیں هؼٌوں فسیر سوٹی کی ولت
 عبلوں هلتب۔ کو کھبًے اًھیں خھوٹي کب دػوتوں پبتب۔ ہو گضس عے هؾکل کہ تھب خبتب دیب اتٌب پش فقل ۔ کشتے ثھیگبس ثھش عبل کپڑا
 ًے زبالت اى ۔ ہوگیب ختن ہی خضثہ کب خذوخہذ کی سہٌے صًذٍ هیں اى کہ گیب کچال اتٌب اوس ثشتبؤَ هشذ کی خبًوسوں اًھیں عبل
 ، هفلغی ہوئی پھیلی خبًت چبس اپٌے اوس تھی کھولی ًکھآَ هیں هبزول اعی ًے چٌذ پشین ، کی تؼویش کی هؼبؽشے دیہی خظ

   ۔ آٹھب خبگ فٌکبس کب اًذا کے اى اُٹھب، تڑپ دل زغبط کب اى کش دیکھ کغوپشعی اوس ثیچبسگی
: خبى سؽیذزغي ثمولَِ   

‘‘لیب ثٌب صًذگی اپٌی اوس في اپٌب همقذ، اپٌب کو گبٔوں ًے اًھوں’’   

(۹۹ ؿ تؼبسف۔ سٔیظ، لوش ڈاکٹش ، هطبلؼہ تٌمیذی کب چٌذ پشین)    

 کے اى کی۔ تشخوبًی پوس ثھش کی افشاد پغوبًذٍ اوس کوضوس هدجوس، اى عے  تسشیشوں اپٌی تک لوسوں آخشی ًے چٌذ پشین
 اًھوں هیں‘‘  عفیذ خوى’’  افغبًہ کی۔ پیذا فنب کی ہوذسدی لئے کے افشاد ہوئے پغے اِى اوس کیب ثبخجش کو آثبدی دیگش عے هغبئل

 خو ہے کیب ثیبى کو کوائف ًبک دسد ، صاس زبلَِ کے اى کش ثٌب هوموع اپٌب کو چٌذ هسل عے هیں اًغبًوں هظبلن کشوڈوں ےً
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 عش ثھی کغی ثہبس، کغی کی صًذگی کہ گئے پیغے هشذ اط هیں چکی کی افالط اوس ثھوک ثیگبس، ، لشك عے ثشط ثشعوں
:  ہو گیب عبسٍ کب ثیگبًوں گویب عے صًذگی ؼلكت کب خي اوس خبعکتب کیب ًہیں واثغتہ عے اى کو خوػ  

صوس خھوًکھےصوس کے ٓاگ دھوپ، ہوئی خلتی وٍ کی ثیغبکھ’’    

ؽوبس ثے کے ہڈیوں وہبں اوس تھے چلتے ہوتے ہشاتے ہش عے   
هٹی تھب، ًہ لجبط کوئی عوا کے ػشیبًی پش ثذى کے خي ڈھبًچے   
  اپٌے هشدے خہبں تھب هشگھٹ گویب تھے هقشوف هیں کھودًے 
‘‘ تھے کھودسہے لجشیں اپٌی ہبتھوں   

(۹۶۱ ؿ ۔ چٌذ پشین ۔ عفیذ خوى)  

 عے زمیمت اط هیں علغلے اط تھب۔ کشتب وفول لگبى خجشیہ عے کغبًوں رسیؼے کے کبسًذوں اپٌے یب خود صهیٌذاس کب ػہذ اط
 ۔ ًہیں یب پبعکب کچھ عے کھیتوں اپٌے کغبى ثبوخود کے هسٌت توڑ کوش ؟ ہوئی کیغی فقل کی کغبى کہ ہوتب ًہ واعطہ کوئی
 وٍ خواٍ کشے ادا لگبى کش کبٹ پیٹ کب هتؼلمیي اپٌے اوس اپٌب وٍ کہ تھب هدجوس کغبى ہوتب۔ کشًب وفول لگبى زبل ثہش تو کو اط

 کی الویہ کے کغبى هیں سات کی پوط ًے چٌذ پشین ہوخبئے۔ ثذزبل ثھی اوس کش دة تلے ثوخھ ہی کتٌے کے ثیگبس و لشك
 هسفوظ کو اپٌے عے ساتوں هویل کی عشهب کہ پبتب کش ًہیں اًذاص پظ ثھی اتٌب کے هسٌت ؽذیذ ثبوخود کغبى ہے۔ عٌبئی ىداعتب
 اهکبى کب سکھٌے هسفوظ کو خود عے عشدی ؽذیذ‘ ہلکو’ ہیشو کب افغبًہ هضکوسٍ کشعکے۔ ًگہذاؽت فسیر کی کھیتوں کش سکھ

: آتی ًہیں ثش فوست ثھی پھش لیکي ہے کشتب ختي  

عے دھیشے کو خجشا ًے اط تو گیب سہب ًہ هشذ کغی خت’’    

‘‘ لیب عال هیں گود اعے کش تھپ تھپ کو عش کے اط اوس اٹھبیب  

 آهذ ثش هبل هیں ہٌذوعتبى عے هوبلک غیش ًے اًگشیضوں( ۹۴۱ ؿ افغبًے۔ هختقش کے چٌذ پشین هدووػہ ۔ سات کی پوط) 

: ہو زظہ هال زبلت سزن لبثل کی ہشکھو ہیشو کے‘ لشثبًی’ افغبًہ ہوگئی۔ ثہ ًبگفتہ زبلت کی کغبًوں عجت اط کیب ؽشوع کشًب  

ہل کئی ، تھی ثٌتی ؽکش کے اط پہلے عبل ثیظ عے آج’’    

ثذیؾی لیکي تھب ہوا پھیال خوة کبسوثبس تھی۔ ہوتی کھیتی کی   
  کبسخبًہ سفتہ سفتہ کہ پہٌچبیب ًمقبى اتٌب اعے ًے آهذ کی ؽکش 
وٍ اوس گئی ٹوٹ صهیي گیب، ٹوٹ کبسوثبس گیب، ٹوٹ ہل گیب، ٹوٹ   
( چٌذ پشین لشثبًی۔ افغبًہ‘‘   )  گیب ٹوٹ خود   

 ہے پہٌچب فذهہ عخت اعے ہے خبتب ٹوٹ ثلکل هوس هؼبؽی وٍ کہ ہوا ًمقبى ایغب کو‘ ہشکھو’ عے وخہ کی آًے ؽکش هلکی غیش

 هکھیب اوس عٌگھ هٌگل  کبًغٹیجل ہے۔ سہتب پڑا پش ػاللت ثغتش تک هبٍ پبًچ کے دوا ثغیش ہے۔ تبہوخب هجتال هیں هلیشیب وٍ اوس
 هذد کی دوائی ثھی پش هبًگٌے کے‘ ہشکھو’ کہ ہے زبل یہ کب غشمی خود کی اى ہیں آتے لئے کے ػیبدت کش لے تغلیبں خھوٹی

 ًے اًہوں چٌبچہ تھے۔ اًغبى ػبم ایک کے هؼبؽشے هزکوسٍ چٌذ پشین ہے۔ هشخبتب وٍ هیں ثیوبسی اط کی زٰتی ۔ تے کش ًہیں
  هغلغل خہذ اوس ہوتیں ػجبست عے هؾمتوں صًذگی کی خي ثٌبیب هوموع کو افشاد ایغے عے هوس ػبم ثھی هیں افغبًوں اپٌے
: خبتیں ثیت هیں  

ػول، خذوخہذ، هیں صًذگی کی کغبًوں  دیہبتی ًے چٌذ پشین’’    

لشموں کغبى ہے۔ کیب پیؼ عبتھ ھعبت کو هغتی فبلہ اوس هسٌت  
هش چھوڑکش هیشاث کو لشموں اوس گضاستبہے دى کے صًذگی هیں   
  مشوسیبت هؼوولی کی صًذگی خبًگی اهٌگ و زوفلہ کب اط ہے خبتب 
اوس ثھوک ثبوفف کے ہوًے سصق خبلك وٍ اوس ہیں دیتی کش پبهبل   
‘‘  ہے کشتب ثغش صًذگی کی هفلغی   

 خو ہوتے ثشہوي یہ ہوتب۔ کو ٹھیکیذاسوں کے دھشم هشتجہ اہن ثؼذ کے صهیٌذاس  (۳۰۲ ؿ سمب۔ خؼفش ڈاکٹش ۔ سہٌوب کب چٌذ پشین) 

 ثیبى یوں کو زمیمت اط هیں ‘ثچہ هؼقوم’ افغبًہ چٌذ پشین کشتب۔ هوسوثی علغلہ یہ کب اى کشتے۔ ادائیگی کی سعوم هضہجی عبسی

کہ ہے چبہتب پٌٓڈت کہ ہیں کشتے  
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اخذاد خت چبہے ًہ کیوں اوس کشۓَ خذهت اوس ینتؼظ کی اط ُدًیب’’   

  ًے اًھوں گویب ہیں لبثل لوگ ثھی آج پش هلکیتوں ہوئی پیذا کی 
  خو کشدے تشک کو اهتیبص تمذط اط کیوں وٍ تو ہو کی پیذا خود
‘‘ ہے تشکہ کب اط یہی تھب۔ کیب پیذا ًے ثضسگوں کے اط  

 اط هٌؾبء زغت کے ثشہوٌوں فکش، دائشٍ اوس هضاج کو افشاد پغوبًذٍ اوس يہشید(   ۲ۺ ۔۴ۺ ؿ ۔ واسدات هدووػہ ثچہ۔ هؼقوم)

 ًے چٌذ پشین ومبزت کی فکش اًذس کے غشیجوں اى لیب۔ عودھ هضہت اپٌب ہی کو تبثؼذاسی کی ثشہوي ًے اًھوں کہ ہوا ہوواس هشذ
:  ہے کی هشذ اط هیں ‘لیوت کی دودھ’ افغبًہ اپٌے  

کو غشیت الگ، دھشم کو اهیش الگ، دھشم کب پشخب الگ، دھشم کب ساخب’’       

  چبہیں عبتھ کے خظ کھبہیں، چبہیں خو هہبساخے ساخے الگ، دھشم        
‘‘ ہیں ساخب ًہیں، لیذ کوئی لئے کے اى ، لیں کش ثیبٍ ؽبدی           

(  ۹۸۹ ؿ افغبًے۔ هختقش کے چٌذ پشین هدووػہ ، لیوت کی دودھ)       

 کو لوگوں ػبم وٍ خبتب۔ لے پشعجمت اولبت ثؼل یہ اوس ہوتی کی عبہوکبس ؽخقیت اہن تیغشی هیں صًذگی کی گبٗوں        
 کو پیؾے اط ؽخـ ایک کہ ہے دکھبیب ًے چٌذ پشین هیں‘ پولیظ کی اًقبف’ افغبًہ کشتب۔ کیب اعتسقبل هیں فوستوں هختلف

 خي هہبخي ۔ ہے کہالتب هہبخي یب عبہوکبس ، عیٹھ هیں عوبج اوس ہے خبتب ثي آدهی کو الکھوں عے عکوں چٌذ هسل کش اپٌب
 کب اللچ یہبں کے اط ثھی هیں اهواس هضہجی دیگش اوس پُي داى، ۔ ہے پشکھتب پش کغوٹی کی ًمقبى و ًفغ کو فؼل ہش کے صًذگی
: ہے ہوتب دخل  

  دھشم ایک تھب، لگب ہوًے کثیش ًفغ هیں کبسوثبس کے گھی خت’’  

کشکے زغبة خوة ًے اًھوں ۔۔۔۔۔ ھےت هیں فکش کی ثٌواًے ؽبلہ   
ثھی کوڑی ایک عے خیت کی اى هیں خیش کبسَِ اط ۔ تھب لیب دیکھ   
اعبهی کے اى عت هؼوبس ۔۔۔۔۔۔۔ تھی کی ثیوٍ ایک صهیي ۔ ہوگی ًہ خشچ   
اى ثھی واال ایٌٹ تھے۔ چبہتے کشًب ادا عود کشکے هضدوسی اوس تھے   

  چکٌے کش ادا سلن چٌذ ود کی افل وس گیبا لے لشك پہلے عبل کئی عے
   یہ لئے اط تھے۔ ًکلتے سوپئے ہضاسوں کے اى پش اط ثھی ثؼذ کے 
  لے، لکھب دعتبویض کی ہضاس ثیظ ہضاس دط وٍ تھب۔ هئے ثھی هشزلہ 
‘  ہے تیبس ؽبلہ دھشم  ثظ   

( ۹۲۱ ۔ ۹۲۶ ؿ۔ ۔ واسدات هدووػہ ۔ پولیظ کی اًقبف)    

 کب سعوم ایغی هیں اى اوس کی پیذا پشعتی توہن هیں ػوام ، اُٹھبیب فبئذٍ خوة خوة ًے اط کب ػمیذت اًذھی کی ػوام عے هضہت 
 و ًمذ پش عود کو هٌذ زبخت عبہوکبس ۔ گئی ہوتی زبفل اہویت صیبدٍ سوصثشوص کو ؽخقیت کی اط اوس اداسے هضہت کہ کیب چلي
 چٌگل کے اط خو ہی ثبس پہلی کشتے۔ سخوع ےع اط پش پڑًے مشوست لوگ دیگش اوس هضدوس ، کغبى ػووهب َ کشتب۔ فشاہن خٌظ
 دیہی هشذ اط ۔ سہتی ثٌی ثھی پھش سلن افل هگش کشتب ادا عود دس عود وٍ صًذگی عبسی ۔ پبتب ًہ ًکل ػوش توبم خبتب پھٌظ هیں

ب هیں هؼبؽشے  عوا’ ًہافغب تھے۔ سہتے عشگشم لئے کے هفبد اپٌے اپٌے عبہوکبس اوس پٌڈت کبسًذے، کے اط اوس صهیٌذاس ػووه 

 ال عے کہبں گیہوں هي پبًچ عبڈھے ثذلے کے گہیوں عیش عوا هیں کہ ہے کہتب عے خی پٌڈت ًے ؽٌکش خت هیں‘  گیہوں عیش

 هیں اهوس هضہجی کش ُعي کو خولہ اط ؽٌکش گے۔ دو گھش کے ثھگواى تو گے دو ًہ ہیبں کہ ہیں کہتے هہبساج پٌڈت تو ؟ کشدوں
: ہے کہتب کش ہو ثظ ثے اوس ہے اُٹھتب کبًپ عے وخہ کی هٌذی ػمیذت اًذھی اپٌی  

  گب پڑے دیٌب خواة یہبں کے ثھگواى توہیں هگش گب دوں دے تو هیں’’  

  ہیں کہتب خی پٌڈت 
ہی اپٌے عت تو وہبں لگب۔ ہوًے کیوں هدھے ہوگب، تویہں ڈس کب وہبں   
خو ہیں، ثشہوي دیوتب ہیں، ہی ثشہوي تو عت هٌی سؽی ۔ ہیں ثٌذ ثھبئی   
‘‘ گے لیں عٌجھبل گی ثگڑے ثٌے ھکچ   

(  ۱ۻۺ ۔ ؿ ۔ چٌذ پشین ۔ گیہوں  عیش عوا)    
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 آواص خالف کے اى کو کغی ثھی ثبوخود کے سہٌے ًبالں گبٔوں پوسا عے ظلن اوس ثشتشی کی ثشہوٌوں اوس پٌڈتوں          
 گھبط پٌڈت لئے کے ًکلواًے هہوست ؽجھ کے لگي کے ثیٹی اپٌی چوبس ُدکھی هیں‘ ًدبت’  افغبًہ تھی۔ ًہیں خشت کی اُٹھبًے

 ُدکھی پیبعب ثھوکب غشیت ہے۔ دیتب تھوپ کبم خوة کے اُخشت کغی ثغیش پش اط پٌڈت تو پہلے وہبں ۔ ہے خبتب پش چوکھٹ کی سام
 ۔ہے هشخبتب وہیں پھوڈتے پھوڈتے لکڑی عخت اوس ہے سہتب لگب هیں کبم ہوئے دٔیے کے پٌڈت کش چھوڑ تیبسیبں کی گھش اپٌے
 گذھ اوس چیل خہبں ہے دیتب پھیٌک ثبہش کے گبٔوں کش گھغیٹ اعے ثؼذ کے سہٌے پڑی الػ ثھش سات ُدوس تو هلتب اًقبف اعے
 کی پیؼ زیواًیت ایغی کی اًغبًوں هیں خي ہیں هلتے یہبں کے چٌذ پشین افغبًے عبسے ایغے ۔ ہیں خبتے کھب کش ًوچ ًوچ اُعے
  ۔ اُٹھے پکبً ثھی زیواى کش دیکھ خغے ہے گئیَٔ

 پش هوس غبفجبًہ کو صهیٌوں اوس تفشیك کی ًیچ اوًچ ، ثشائیبں کی لغن هختلف هیں گبٔوں هیں صهبًے کے چٌذ پشین          
 کی ۔اط ہے دیتی ثٌب داغذاس ثھی کو داهي کے اًغبى کجھی دعتی تٌگ اوس هفلغی غشیجی، ۔ ہیں ہوتے ػبم والؼبت کے ہڑپٌے

 خودی، اپٌی اعے کش دیکھ کو صًذگی زبل آعودٍ کی دوعشوں ہے۔ دیتی هال هیں خبک هسٌت کے اط اوس خوداسی ، ایوبًذادسی
 کب هظلوهوں اى ہے۔ اُٹھتب چیخ وٍ پش هسشوهی اوس هؾمت کی سوص و ؽت دعتی، تٌگ اوس لگتی فنول هسٌت اپٌی اوس دیبًتذاسی
  ۔ ہے ہوتب عے رات ًیچ تؼلك بک اُى اوس ہیں ہوتے غشیت اوس پڑھ اَى وٍ کہ ہوتبہے یہ فشف لقوس

 صًذگی عی کی زیواًوں اًغبى ہے۔ ہوئے عویٹے کو عوالوں عے ثہت اًذس اپٌے خو‘ کفي’ افغبًہ ًوبئیذٍ کب چٌذ پشین          

 ہے زمیمت ثڑی عے هوت ثھوک کیب ؟ ہے چوس کبم اوس کبہل عے اػتجبس پیذایؾی اًغبى کیب ؟ ہے هدجوس کیوں لئے کے گضاسًے
 پظ داساًہ اخبسٍ کے ًظبم صسػی ًئے ًے چٌذ پشین ؟ ہے هشخبتب اًغبى کب اًذس ثھی پش خبًے کچلے اوس دثبئے هشذ ثشے بکی ؟

 داسیوں رهہ عوبخی اپٌی خو ہے کی کوؽؼ کی کشًے تالػ خواثبت کے عوالوں اى رسیؼے کے هبدھو اوس گھیغو هیں هٌظش
 پش کشًے کبم خت اوس ہے ًہیں زقہ ػضت ثب کوئی کب اى هیں تؾکیل و تؼویش اعکی کیوًکہ ہیں کشتے اًسشاف لئے اط عے
 اى ثبوخود کے لیٌے چڑھب لبلت یہ کب زغی ثے لیکي ۔ دیں تکلیف کو خغن اپٌے کیوں وٍ پھش تو هلتی ًہیں سوٹی پیٹ ثھش ثھی
 هیں زبالت هغبػذ ًب ںخہب ہے مشوست کی رہي ؽبهش ایغے لئے کے فشاهوؽی خود لیکي ہے۔ سہتب صًذٍ اًغبى کب اًذس کے

 خزثہ والے ہوًے پیذا عے خوف کے خشم اوس ظلن ہی ہویؾہ کوضوسی یہ اوس کشعکے اعتفبدٍ عے کوضوسیوں کی دوعشوں
 خبتی ثي ثوخھ لئے کے زواط مویش ثے الػ، کفي ثے لیکي ہے عکتی دھتکبس تو کو صًذوں خو ہے سہتی هوخود هیں تشازن
 خبتی چھوڑ تبثش یہ اوس ہے کشتی اعتؼوبل لئے کے فشاهوؽی خود کو تشازن خزثہ اعی بتًفغی صدٍ اعتسقبل کی گھیغو ۔ ہے
 تجذیل هیں اعتسقبل رسیؼے لئے کے هجمہ صدٍ اعتسقبل وٍ تو ہے خبتی کش تدبوص عے زذود اپٌی پغٌذی اعتسقبل خت کہ ہے

  ۔ ہے خبتب ثي دوا خود دسد خہبں ہے لگتی ہوًے
 کب ادة افغبًوی کے اسدو پہلے عے عت ًے اًہوں ۔ ہیں دھٌذھلے اًتہبئی ًموػ کے افغبًے دواس لجل عے چٌذ پشین         

 هسل خو ادة افغبًوی وٍ ثٌبیب۔ هوموع کب افغبًوں کو هغبئل کے صًذگی دیہی کی ہٌذوعتبى اوس خوڑا عے صهیي سؽتہ
 اًغبًوں ػبم ، هغبئل کے گبٔوں ثبس پہلی هیں اط تھب، هسذود تک ثیبى کے وغیشٍ ػٌبفش الفطشت فوق هب ، ؽہضادوں ثبدؽبہوں،

 کب ًوک ، ػیذگبٍ ہو پٌچبیت ، کبکی ثوڑی یب ہو سات کی پوط ۔ هلے کو دیکھٌے ثھی هٌظش کے خوؽی اوس غن ، دسد ُدکھ کے
 ًے ذچٌ پشین لیوت کی دودھ یب ہو هبں ثذًقیت ، آواص ایک فشف یب ہو پولیظ کی اًقبف ثیٹی، کی گھش ثڑے یب ہو داسوغہ
 فشف ًہ هیں هؼٌوں فسیر کو ادة افغبًوی کے اُسدو ًے اًہوں ثٌبیب۔ هوموع کب افغبًوں اپٌے کو هغلہ عوبخی کغی ًہ کغی
  صسػی ًئے افغبًے دیغی یہ کے چٌذ پشین ۔ دیب پہوًچب تک دسخے کے زیبت تٌمیذ ثلکہ زیبت ػکظ
 عویٹے اًذس اپٌے کو پہلوں هختلف کے صًذگی اًغبًی خو یںہ هثبل سوؽي ایغی کی ًگبسی زمیمت عوبج هیں هٌظش پظ کے ًظبم
 هیں ؽکلوں هختلف ثھی اة سویے عوبخی والے ہوًے پیذا عے اط لیکي ہے ہوچکب ختن اة ًظبم صسػی یہ چہ اگش ۔ ہیں ہوئے
  گی۔ سہے لشاس ثش ثھی هؼٌویت کی افغبًوں دیہی کے چٌذ پشین ۔ گے سہیں ثبلی سویے یہ تک خت اوس ہیں خبسی

 ستم اور غریب جہاں تھے چاہتے کرنا تعمیر کی سماج ایسے ایک اور تھے قوم مصلح ایک چند  پریم کہ یہ مختصر        
 مکمل کی مسائل والے جانے پائے میں گھروں اور دیہات ۔ سکیں کھا روٹی کی وقت دو سے عزت اور سکون بھی لوگ رسیدہ
  ہیں تہدای مشعل افسانے کے چند پریم لئے کے آگاہی

 


