
 قضيہ سالم کرنے نہ کرنے کا

 دمحم ظفرهللا

هے ہاته دهوکر۔ يہ سوال دماغ ميں کلبال يا اور پڑ گيے اس کے پيچ ئیاپنی تو يہ عادت ہے کہ کو
اسکول کا  ا اور اماں کے کان کهايا کرتے تهے۔اب ۔ جب چهوٹے تهے توآج کی نہيں یعادت ہماری کوئ

کچه تو اس ليے کہ ہم نے بہت کم اسکولوں ميں  ے،ئکان کها کے کس کچه اچهی طرح ياد نہيں کہ کس
چند ماه سے زياده وقت گزارا، بس کالس پاس کی اور بهاگے، اور کچه اس ليے کہ اسکولوں ميں 
 اساتذه کو اکثر کان کهينچنے سے ہی فرصت نہيں ہوتی تهی۔ 

بهی بہت ايسے ملے کہ وقتی تذه ہاں کالج ميں ہم کو چونکہ کالج سے زياده رہنے کا اتفاق ہوا اور اسا
اب کرنا بهی کچه انہی ا۔ اس ليے سوال پوچهنا اور سوال و جوطور پر ہی سہی اماں باوا کو بهی بهالدي

تخاب کيا ہے۔ پر قبل نے ايسے ہی ايک سوال کا ان آج کی نشست کے ليے ہم لوگوں سے زياده ياد ہے۔
کالج ميں ہم کو چونکہ کالج سے زياده رہنے کا اتفاق " ذرا  اس کے کہ ہم اپنی رام کہانی شروع کريں

فضل عمر ہاسٹل ميں رہتے تهے جوکہ کالج سے ، کی وضاحت ہو جاے ۔ اصل بات يہ ہے کہ ہم " ہوا
۔ تو گويا جب کالج نہيں ہوتا تها، ]بلکہ کالج ہی ميں تها[جيسا کہ اکثر قاريين جانتے ہيں، متصل تها 

اور ہاں ہم اکثر گرميوں کی چهٹياں بهی ہاسٹل ار  م تب بهی کالج ميں ہی ہوتے تهے۔يعنی بند ہوتا تها، ہ
 کالج ہی ميں گزارتے پاے جاتے تهے۔

ٹہ ميں ايک ئفضيحتا سالم واال کچه يوں شروع ہوا کہ ہم نے کہيں کسی اخبار ميں يہ پڑه ليا کہ کو
کالجوں  ار کر زخمی کر ديا۔ صاحب نے ايک دوسرے صاحب کو سالم کا جواب نہ دينے پر پتهر م
يوں قتل سے بچوں : گيے ہيں کے خالف تو بہت کچه کہا گيا ہے، مثال اکبر الہ آبادی کيا خوب فرما

کے وه بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجهی، پر دکه کی بات ہے کہ بہت کم لوگوں 
وی کہ حضرت اکبر ، وفات کے بعد ہی کو کالج کے حق ميں کچه لکهنے کی توفيق ايسے رنگ ميں ہ

سنو جو گوش ہوش نيوش ہو، کالج سوچنا سکهاتا ہے۔  سہی، ال جواب ہوجاتے۔ تو صاحبو  

ی سيدها سوچنا شروع کر ئکی بات ہے کہ کو کالج سوچنا سکهاتا ہے۔ اب يہ اپنی اپنی افتاد طبعہاں جی 
بلکہ  ر اس پر اپنا دماغ اور وقت صرفدے يا ہماری طرح ہر بات کو ذرا سا مشکل بلکہ ٹيڑها لے ک

ہماری اس افتاد طبع کے ذمہ دار صرف ہمی نہيں تهے بلکہ ہماری بعض کرنا شروع کردے۔  ضايع
تحريروں وغيره کو ديکهتے ہوے بعض اساتذه کا يہ خيال تها کہ ہم کوی فلسفی وغيره بنيں گے بڑے 

تو لے کے ہماری ايک تصويربهی چهاپ دی اس عنوان  م فرما استاد نےرہوکر۔ بلکہ ہمارے ايک ک
دمحم ظفرهللا ہمارے ابهرتے ہوے فلسفی اور رياضی دان۔ اے بسا آرزو کہ خاک شده۔: کے ساته  

رہا فلسفہ تو آپس کی بات ہے نہ تب  پر خير رياضی دان تو بن گيے، بڑے نہ سہی چهوٹے ہی سہی، 
ر آتا ہے، جنہوں نے پانچويں يا چهٹی کی ان استانی صاحبہ پ پڑها اور نہ بعد کو، پر ہميں ترس تو اپنی

نگ کو ديکه کرفرمايا تها کہ ظفرهللا اگر تم زنده رہے تو ايک بہت بڑے آرٹسٹ ہماری ايک ڈرائ



ليکر اسکو ہيرا بنانے کے خواب  تذه، ہر ٹيڑهے بينگے پتهر کو ہاته مينبنوگے۔ بے چارے اسا
 ديکهنے لگتے ہيں۔

رہی تهی فضيحتے سالم والے کی۔ ہم نے يہ سوچا کہ ہمارے معاشرے ميں عام طور پر  ہاں تو بات ہو
سالم چونکہ بڑے اور صاحب وجاہت لوگوں کو کيا جاتا ہے، اور چونکہ سالم کا جواب دينا گويا سالم 

يہ سالم کا جواب نہ ملنے پرپتهر مارنے کا عمل کرنے والے کی حيثت کو تسليم کرنا ہوا۔ ہو نہ ہو
اری معاشرت کے تناظر ميں ايک فطری امر تها۔ اگال مرحلہ ٹهہرا ايک دهانسو سا سوال مرتب ہم

ہم وه خبر سنا کر يہ پوچهيں گے کہ، سالم کا جواب نہ ملنے پر پتهر کرنے کا۔ سو يوں ٹهہری کہ 
 مارنے کے عمل کے محرکات کيا ہو سکتے ہيں؟

ايک اکثريت کا  شکارہوے، پر يہ ياد ہے کہ ال کاکتنے حضرات ہمارے اس سويہ تو کچه ياد نہيں کہ  
ميرے سالم کا جواب نہ دے تو ميں  ئیانتہای احمقانہ ہے اگر مجهے کو حرکت يہ" تها  تقريبايہ جواب

جہاں کہيں " تم بهی پتهر نہ مارنا"اکثر بزرگوں کا انداز کچه ايسا تهاکہ " تو اسے پتهر نہيں ماروں گا
نہيں  آپ تو ماشاءهللا اتنے پڑهے لکهے ہيں آپ تو ايسی حرکت ہمت پڑی ہم نےعرض کيا کہ صاحب

پر آخر ميں نتيجہ وہی  قل ہوتی تويہ خبر ہی نہ بنتی۔اتنی عکريں گے، پر ايک ان پڑه ديہاتی کے پاس 
اب آپ سے کيا  ڈهک کے تين پات نکلتا تها کہ سالم کا جواب نہ ملنے پر پتهرنہ مارنا، بری بات ہے۔

پرده، گو کہ ہم ايسی باتوں کو توہمات ميں گنتے ہيں، اس روز ہم نے سنجيدگی سے يہ ياد کرنے کی 
  يکه کر اٹهے تهے۔کوشش کی کہ صبح کس کا منہ د

چهتے خير تو جب ہم کالج سے فارغ ہوے تو ہاسٹل کی سوجهی۔ سوچا کہ چلو چوہدری صاحب سے پو
اس  سے ہماری مراد پوفيسر چوہدری دمحم علی ہی تهے، اور، هللا رکهے، ہيں۔" چوہدری صاحب"ہيں۔ 

نام ذہن ميں آيا،  چوہدری صاحب کا ٹنڈنٹ تهے۔ زمانے ميں چوہدری صاحب ہمارے ہاسٹل کے سپرن
خاطی ماضئ قريب ٹٹول ليا اور تو ساته ہی دل صاحب نے االرم بجا ديا۔ خير جب ہر پہلو سے اپنا 

تو نے کا امکان ہوويقين ہو گيا کہ کوئ ايسی قابل تعزير بات نہيں جس کا علم چوہدری صاحب کو ہ
 اپنی ہمت خود ہی بندهاتے ہوے چوہدری صاحب کی کوٹهی کی جانب چلے۔

 کواڑ کهٹکهٹانے پر جب چوہدری صاحب برآمد ہوے توہم نے اپنا مسئلہ بيان کيا۔ وہيں کهڑے کهڑے

مادی اشيا کے متعلق يہ پيشگوی کرنا کہ  :وه تو اچهی طرح ياد نہيں پرتقريبا تقريبا يہ فرمايا فرمايا جو
،انہی حاالت ميں،  انسانوں کے ، جبکہبعض خاص حاالت مين انکا عمل يا رد عمل کيا ہو گا آسان ہے

ردعمل کی پيشگوی کرنا بہت مشکل ہے۔ فرض کرو کہ دو سائکل سوار آمنے سامنے سے آتے ہوئے 
ہ سکتے ہو کہ وه جہاں گرے تهے وہيں پڑے رہيں ہمتعلق تو کٹکرا کر گر جاتےہيں۔ تم سائکلوں کے 

سے معذرت کريں وه اٹهکر ايک دوسرے  گے ليکن سائکل سواروں کے متعلق نہيں کہا جاسکتا کہ
يا لڑنا شروع کرديں گے۔ گے  

حق تو يہ تهاکہ ہم اس قدر جامع اور مسکت جواب سن کر خوشی سے ناچنا شروع کرديتے پر ادب 
مانع ہوا۔ تهوڑا سا افسوس يہ ہوا کہ ہم نے چوہدری صاحب سے پہلے ہی يہ سوال کيوں نہ پوچه ليا۔ 

پر اتنا پچهتانے والے ہوتے، دوسرے ہم اپنی غلطيوں  خير اب پچهتائے کيا ہوت واال معاملہ تها، اور



کيا شکريہ ادا  جہان سے پرده کر گئے ہوتے۔الفاظ ميں اتنے شرم والے ہوتے تو اب تک کب کے اس 
 اور دل ہی دل ميں اس مثال پر سر دهنتے ہوئے اپنے کمرے کو سدهارے۔

کام آئی۔ ہمارا کچه عرصے سے  مثال يہاں امريکا آنے کے بعد کئی بار چوہدری صاحب کی دی ہوئ 
رخ کرتے ہيں۔ کچه اپنے جيسے  يہ معمول ہے کہ جب دماغ کام کرنا بند کر دے تو ہم انٹرنيٹ کا

مغز چهوٹے لوگوں کی سنتے ہيں اور کچه اپنی سناتے ہيں، بہانہ تو رياضی پر بات کرنے کا ه کوڑ
ميں ٹانگ اڑانا اپنا فرض منصبی جانتے ہيں۔ ايک آده بار ايک صاحب نے  ، پر ہر پهٹےہوتا ہے

ايمپيريکل سائکالوجی سے متعلق اپنی معلومات کا مظاہره کيا تو ہم نے يہ مثال جڑ دی۔ يوں بهی 
پر غور  وںے کی خاطر اس مثال کے مختلف پہلواکثربعض معامالت ميں اپنے دماغ کو ٹهنڈا رکهن

ے ہيں۔ يوں بهی اس مثال کو ياد کرنا ہمارے لئے ايک طرح کے عالج کی کرنے کی مشق کر ليت
روزگار پائے  ہم نے استاد تو ايسے ايسے نابغہ ہائے صورت ہے کہ چلو ہم تو کچه نہ بن سکے پر

 تهے۔

سے  ہم نے اپنے اساتذهيہاں يہ عرض کرتا چلوں کہ يہ بس ايک مثال ہے ان جواہر پاروں کی جو کہ 
 مغزی ہی سمجهيں کہ ہم ان سب باتوں کو پلے بانده کر نہ رکهه يہ ہماری کوڑحاصل کيے۔ اب 

 -سکے۔ ہمارے سبهی اساتذه ايسے تهے کہ ہر ايک اپنی مثال آپ۔ اب ذرا چوہدری صاحب ہی کو ليں

فلسفہ کے ادق  سائکالوجی ميں ايم اے کر رکها تها، پر کہيں انگريزی ادب پڑها رہے ہيں اور کہيں
کے شاعر بهی اعلی پائے کے تهے،اور ہيں۔ اور اور پنجابی تهياں سلجها رہے ہيں۔ اردومضامين کی گ

ان سب پر مستزاد يہ کہ انگريزی اہل زبان کی طرح لکهتے تهے، اور اميد ہے کہ اب بهی لکهتے ہوں 
 گے۔ آپ نے سلسلے کی بہت سی کتب کا انگريزی ميں ترجمہ بهی کر رکها ہے۔

جس کے حوالے سے ہم نے يہ قصہ سنانا شروع کيا تها۔ موصوف ہمارے وه بات تو رہی جاتی ہے 
ہاسٹل کے سپرنٹنڈنٹ بهی تهے اور گو کہ بہت ہمدرد بلکہ دستگير آدمی تهے ڈسپلن کو قائم رکهنے 
کی خاطر،سخت گيری کا مظاہره بهی کر ليتے تهے ۔ بات يہ ہے کہ ہمارے چوہدری صاحب ايک 

تهے۔ سو ہر ايک کام جو وقف کی روح کو سمجهتے اساتذه کی طرح،، دوسرے اور تهے واقف زندگی
انکو ديا جاتا تها اسکو کما حقہ کرنے کی کوشش کرتے تهے۔ يہی روح کارفرما تهی کہ جب کشتی 

 ٹيم کو بلندیرانی کی ٹيم چوہدری صاحب کے سپرد کی گئی تو چوہدری صاحب نے کشتی رانی کی 

بال کی ٹيم ہوئی تو چوہدری صاحب اکثر باسکٹ بال کی ٹيم کے  پر پہنچا ديا، جب انکے ذمے باسکٹ
ساته پريکٹس کرتے ديکهے جاتے تهے۔ سلسلے کی ايسی بےلوث خدمت کرنے والوں کو هللا تعالی 

اور سوال پر سوال  ، کج بحثوںجتوںہے کہ ہم ايسے کٹ ہ فہم بهی اپنی خاص جناب سے عطاکرتا ايسا
   ۔ اور انکی رہنمائی بهی کرسکيں کيںکرنے والوں کو مسکت جواب دے س

      

   


