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ع ی وسیقہ اور ساریں،گفتگو کا سارا سلی نزاکتی ہے تو ہم ساری بات ہوتیات کی نظریاسیا سیدے یوں ہوتا ہے کہ جب عقیسا کیا

ں ہم یے معامالت م کے بہت ساریں؟حاالنکہ زندگیتے ہٓ بلکہ اکثراوقات تشدد پہ اتر أی گلوچ،ہاتھا پای فراموش کرکے گالیالنظر
ُپکولوگوں کے لباس ،ان کے رنگوں ٓا۔ںیزرا اپنے اطراف نظر دوڈائ۔ںیتے ہٓ کا مظاہره کرتے نظر ای ظرفٰی اور اعلیع القلبیوس

ّک تنوع نظر یں ای خوشبو الغرض ہر معاملےمیوم کیل اورپرفی بناوٹ،جوتوں کے سٹای مونچھوں کی تراش خراش،داڈھی،بالوں ک
 ی کیقی مدھرموسیوں کے اندر سے ابھرنے والی سٹکرزاور ان گاڑیشیرآاں،ان پہ لگے ای گاڑیواقسام اور رنگوں کانواع ۔ گآےٓا

ک دوسرے کا خون یا ای دوسرے فرد سےمحض اس بات پہ لڑتے جھگڑتے ی شخص کو کسی کسیپ نے کبھٓا ایک۔مختلف اصناف
ع یا پھر وه محمدرفیوں ہے یسا کیل ویااسکے بالوں کا سٹایں ی ہوں پہن رکھےیکھا ہے کہ اس نے فالں رنگ کے کپڑے کیبہاتے د
ر کرکے یلے سے تعبٓ مسی اسے دوسرے کے ذوق اور ذاتٔیبلکہ ہر کو۔ں سنتا؟ہرگزنہں یوں نہی استاد سراہنگ کے گانے کٔکے بجاے
 یک ہوتی پسند و ناپسند ایسب کں ینے کے معاملے میا کھانے پیک۔ںیتے ہی چھوڑ دیچلئے ان باتوں کو بھ۔تاہے ی راه لے لیاپن
گر یاه اور دی بیں کرتے؟شادی کےمطابق نہی سہولت اور مرضیا ہم اپنیگر شعبوں کا انتخاب کی کے دیکاروبار اور زندگ۔ںیہ

 کریا ہم ڈنڈا اور اسلحہ لیکن کیں لیتے ہیہم ناک بھوں تو چڑھا ل۔ نہ لگےیں اچھید ہمیں شای باتیں بہت ساریرسومات کے معاملےم
اپنے بچوں کو ۔ںیتے ہی معاملہ جان کر چپ سادھ لی ہم سارے معاملے کو انکا ذاتیہاں بھیں بلکہ یَنا نہیقیں؟یتے ہیان پر دھاوا بول د

 یا جاتا ہو اس موضوع پر کسیاده زور دیمات پر زی تعلیں جہاں اسالمیسے سکول میا ایں یں داخل کرائی سکول میِ مشنریہم کس
 یات کی نظریاسیا سیدے یکن جب عقیل۔ں چڑھ دوڑتےیک دوسرے پر نہیں چڑھا کر اینیستٓکن ای ھے لی جاتیکے ساتھ گفتگو تو ک

 بلکہ اکثر اوقات ٔی گلوچ،ہاتھا پای فراموش کرکے گالیع النظری وسیقہ اور ساریں،گفتگو کا سارا سلی نزاکتیں تو ہم ساری ہیبات ہوت
 فعل ہوتا ہے جس کے لئے اپنے معبود ی انسان کا ذاتی کسیہ بھیده اور نظریں کہ عقیہ بھول جاتے ہیتب ہم ۔ںیتے ہٓتشدد پہ اتر ا

 طرح وه اپنے یگر تمام معامالت کی کے دیہ حق حاصل ہے کہ زندگی ہوتا ہے اور ہر انسان کو ی وه خود ہیکے سامنے جوابده بھ
ں یے کے معاملے میدے اور نظریکن عقیل۔ کرسکےر عملی دباو کے بغی کے ساتھ اور کسیزادٓ مکمل ایے پر بھیدے اور نظریعق

ں کہ فقط ہم یں گرفتار ہی دراصل ہم سب اس زعم م۔ںیتے ہیں اور کان دونوں بند کرلینکھٓ ایتب ہم اپن۔ںی سنتے کہاں ہی اور کیہم کس
 ہمارے مزاج یا بھ بات زری ہے کوئی شروع ہوتی خرابی سے ساریہی پھر ۔ںی سب غلط راستوں پر چل رہے ہیں باقی حق پر ہیہ

نچے اٹھا کر دوسروں کو یں چڑھا کر اور پاینیستٓں اور ایتے ہی صادر کردٰی فتو یدے کے خالف ہو ہم جھٹ سے کوئیاور عق
ّب کے بچے بھوک سے تلمال ی غریں کسیاگر ہمارے پڑوس م۔ںیں کود پڑتے ہیدان میے میح راستے پر النے کے لیبزوربازو صح

 کتابوں یوه عورت بچوں کی بیا بھر پڑوس کیاں رگڑنے پر مجبور ہو یڑیں نہ ہونے کے باعث ایدوائض یئ مریرہے ہوں،پاس کو
ِں اور راه راست ی تلقیں صبرو شکر کیکن ہم انہی لیں ہوتی غرض نہیں اس سے کوئیشان ہو تو ہمیجوتوں اور کپڑوں کے لئے پر

کن تواتر یں لی مدد کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیانک۔ں بھولتےیہضہ ادا کرنا ہرگز نیحت کرنے کا اپنا فری نصیپر چلتے رہنے ک
ک بندے یں کہ ہم کتنے راه راست پر اور خدا کے کتنے نیں تاکہ سب پر ثابت کرسکیرات کرتے رہتے ہیکے ساتھ صدقات و خ

گر ی ہوں تو دیت فرقوں ککن جب بایں لیتے ہٓ نظر ایں جہنمیگر مذاھب کے لوگ ہمیں تو دی بات کرتے ہیجب ہم مذھب ک۔ںیہ
ک یٹھنا اور ایک دسترخوان پربی دوسرے گروه کے ساتھ ای فرقے کے کسیک ہیہ کہ ایحد تو ۔ںیں کافر لگتے ہیفرقوں کے لوگ ہم

ح راستہ یک دوسرے کو جنت کا صحیا۔ ہےیتٓنچ آدے پہ ایں کہ اس سے ہمارے عقیں گوارا نہیں نماز پڑھنا ہمی مسجد میدوسرے ک
 یادی ہو بنی بھٔیحاالنکہ مذھب چاہے کو۔ا ہےیا کو جہنم بنا کے رکھ دیں کہ ہم نے دنی ہٓٔےگے نکل آں ہم اتنے ای دوڑ میدکھانے ک

ت بھول یار و محبت اور انسانی پیتے ہٓ بات سامنے ایں کہ مزھب کیکن ہم ہیل۔تا ہےیت کا درس دیارومحبت اور انسانیطور پر پ
ا ی دنیسار۔۔۔ں یتے ہی سے حل کرنا شروع کر دیں اور معاملہ زور زبردستیتے ہیں پار کرلی حدیق اور اخالیں،تمام قانونیجاتے ہ

َ خاطر وقتافوقتا نیں نظم و ضبط برقرار رکھنے کی حدود میں اپنیاستیہ دستور ہے کہ ریں یم ں ی ہی رہتین متعارف کراتی قوانٔےیَ
م رکھنے یں نظم و ضبط قاین کے ساتھ مل کر معاشرےمی قوانیاستی رں جوی ہیات ہوتی کچھ اخالقی بھی اپنیجبکہ ہر معاشرے ک

 ہے یک مشہور مقولہ بھیں ایاس بارے م۔ںین کرتے ہّی تعی حدود کا بھی کٔضیہ لوگوں کے حقوق و فرای۔ںی ہیں معاون ثابت ہوتیم
داشت اور تحمل اٹھ جائے اور کن جب معاشرے سے بری ل۔ ہےی ناک شروع ہوتیری ہے جہاں سے می حد وہاں ختم ہوتیپ کٓکہ ا

 یل جاتی پھی اور انارکیں تو ہر طرف افراتفرین کرنا شروع کرّی حدود کا تعی اور دوسروں کی اپنیادارے، گروه اور افراد خود ہ
 کر ن کرنا شروعّیں متعی ازخود تمام حدیہاں نہ صرف اداروں بلکہ گروہوں اور افراد نے بھی ہے کہ یہی ی بدقسمتیپاکستان ک۔ہے

 سواالت یہ نکال ہے کہ نہ صرف ملک کا حال خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے بلکہ اسکے مستقبل پر بھیجہ یجس کا نت۔ ہےید
 خواہشات اور پسندو یں دوسروں کیں تو ہمیک متمدن اور پر امن معاشره بنانا چاہتے ہی اگر ہم اپنے معاشرے کو ا۔ںیُاٹھنے لگے ہ

وں یسا کیکن ایل۔ںیات کا کرتے ہی احترام کرنا ہوگا جتنا اپنے عقائد و نظریُ اتنا ہیات کا بھی کے عقائد و نظرناپسند کے ساتھ ساتھ ان
 اور یع النظری وسیقہ ، ساریں،گفتگو کا سارا سلی نزاکتی ہے تو ہم ساری بات ہوتیات کی نظریاسیا سیدے یہوتا ہے کہ جب عق

ں؟یتے ہٓ پہ اتر ای ، تشدد بلکہ دہشت گردٔی گلوچ،ہاتھا پایت فراموش کرکے گالیانسان  


