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                                   (  بشیر کی کہانی  )

                  سورج کی پہلی کرن جیسے ہی ایک دیہات پر پڑی ، دیہات سے

ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا _ وہ بوڑھا

عطااللہ اپنے بیٹے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پیش قدمی کررہا تھا _اس

کم عمر بشیر کے ہاتھوں نے اپنے والد کی انگلی پکڑ رکھی تھی ، وہ اپنے والد

کے ساتھ پیدل سفر کر رہا تھا_ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ

اپنے بہن، بھائی اور عظیم ہستی ماں کو یاد کر رہا ہو ، جنہیں وہ دیہات کی

ایک چھوٹی سی بستی میں چھوڑ کر آ رہا تھا_ بستی کو بے رنگ کرکے وہ اپنی

ساری معصومانہ شرارتیں اور رونقیں اپنے سامان کے ساتھ سمیٹتے ہوۓ شہر

کی طرف گامزن تھا_ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سواالت جنم لے رہے تھے،



شاید وہ ان کے جوابات تالش کرنا چاہتا تھا ، اس لیے وہ الجھا ہوا نظر آرہا

تھا_ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر

نہیں پڑھ سکتا؟ 

چلتے ہوئے اچانک اس کے ہونٹوں پر یہ خیاالت آواز کی سہمی ہوئ شکل میں

نمودار ہوۓ، اس نے دھیرے سے بوال " ابا کیا آپ سب میرے ساتھ شہر نہیں

آسکتے؟ میں آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں"_ 

بوڑھے والد نے کہا "بیٹا ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف اتنے ہی

پیسے ہیں کہ تم ہی شہر جا کر پڑھ سکو"_ اپنے والد کا یہ جواب سن کر

وہ چپ ہو گیا _

            وہ دونوں باپ بیٹا چلتے چلتے ایک سڑک پر جا کے رکے ، اس وقت ان

کی آنکھوں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بس کا انتظار کر رہے ہوں _عطا

اللہ سورج کی ُچندھیا دینے والی شعاؤں کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ ماتھے پر

رکھ کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا اور مسرت بھری نظروں سے خوش ہو کر

کہا "  بس آ رہی ہے" _

 کچھ ہی لمحوں میں بس ان کے پاس آ کر ُرکی ، دھول ُاڑی _ اسی دھول میں

سے گزر کر دونوں باپ بیٹا بس میں جا کر بیٹھ گۓ _ بس وہاں سے چل پڑی

اور شہر کی طرف روانہ ہوگئ _ بشیر اب بس میں بیٹھا اپنے ان دوستوں کو

یاد کر رہا تھا جن کے ساتھ وہ اپنی بستی میں کھیال کرتا تھا ، کبھی کبھی ان

کے درمیان لڑائی ہوجاتی مگر چند لمحوں بعد ان کی صلح بھی ہو جاتی تھی_

             عطاء اللہ اپنے بیٹے کی خاموشی کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا

تھا_ دنیا میں کوئی ایسا باپ نہیں ہوتا، جو اپنے بچوں سے الگ ہوجانے میں

خوشی محسوس کرتا ہو ، عطااللہ بھی ایسا ہی تھا _دلی طور پر تو وہ بھی یہ



نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے مگر اپنے بیٹے کے مستقبل

کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی مسکرا کر پی رہا تھا _ وہ جانتا تھا ، ِِاس

کھیتی باڑی میں کچھ نہیں رکھا اگر کامیاب ہونا ہے تو تعلیم حاصل کرنا

انتہائی ضروری ہے اور بہت اہم بھی _ اسے یہ جملہ بخوبی یاد تھا کہ علم سے

شعور حاصل ہوتا ہے ، اگر آج میں نے اپنے بیٹے کو نہ پڑھایا تو کل میری طرح

دھکے کھائے گا ۔ وہ ہمیشہ گڈریا یا پھر کسان بن کر زندگی گزارے گا_ ُاسے ِاس

بات کا علم تھا اور پختہ یقین کہ دنیا میں ایک تعلیم ہے جس میں امیر اور

غریب کا فرق نہیں ، ایک غریب بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ حاصل

کرنا چاہے تو _ ُاس کی خواہش تھی کہ اپنے ُملک اور قوم کے لیے ُاس کا بیٹا

بھی چھوٹی سی شمع بن کر روشنی پھیالۓ _
         

           بس ایک اسٹاپ پر جا کے رکی جہاں بہت زیادہ شور و غل تھا_ مسافر

ُاترنے لگے_ بشیر اور اس کے والد نے بھی بس سے اترنے کے لئے قدم بڑھائے _

بشیر جیسے ہی بس سے اترا _اس کی نظر چند بچوں پر پڑی جو صبح سویرے

بیگ ُاٹھاۓ سکول کی جانب رواں دواں تھے_ ُاس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ

انہیں غور سے دیکھنے لگا_ وہ اپنے آپ کو ُان بچوں کے ساتھ چلتا ہوا

محسوس کر رہا تھا_ وہ ِان خیالوں میں گم تھا کہ اچانک ُاس کے والد نے ُاسے

چلنے کو کہا _ 

وہ خیاالت کی دنیا سے باہر آیا اور چونک کر کہا "جی ابو جان چلیں_"

بشیر اور اس کا والد چلتے چلتے ایک گھر کے قریب جا کر رکے ، جس کا دروازہ

سبز رنگ کا تھا ، ِانہوں نے دروازہ کھٹکٹایا اور اندر سے آواز آئی "  کون ہے " _

بشیر کا والد گرج دار آواز میں بوال "  میں ہوں عطاءاللہ " _



حالنکہ وہ بوڑھا تھا مگر لہجہ دیہاتی اور آواز ُپر زور تھی _اندر سے ایک

شخص دروازہ کھول کر باہر آیا ، اس شخص نے انہیں مخلصانہ انداز میں

خوش آمدید کہا۔ دراصل یہ شخص عطااللہ کا رشتہ دار تھا ، جو کچھ عرصہ

پہلے شہر میں جا بسا تھا ۔ عطا اللہ اپنے بچے کو رشتہ داروں کے حوالے کر کے

بوجھل قدموں سے واپس دیہات روانہ ہو گیا _ 

              پانچ سال بشیر اپنے رشتے داروں کے ساتھ دل پر پتھر باندھ کر شہر

میں پڑھتا رہا _ یہ پانچ سال اس کے لیے بڑے اذیت دینے والے تھے_ ُاسے شہر

کی رونقیں اور خوشیاں ،  اندھیرے اور غموں کے پہاڑ محسوس ہوتے تھے ، ُاس

کے یہ دن بڑی مایوسی اور درد کی کیفیت میں کٹے ، ِاس دوران ُاسے ایک

سیکنڈ بھی صدی معلوم ہوتا تھا _ جیسے ہی پانچ سال کے بعد بشیر کا والد

ملنے آیا ، اس کی آنکھیں چشِم یعقوب کا حال بتا رہی تھیں _ اس کے رشتے

داروں نے  کہا " آپ کے دیہات میں ایک ہائی سکول بن چکا ہے_ اب آپ کو اپنے

بیٹے کو وہاں پڑھانا چاہیے کیونکہ آپ کا بچہ اپنےخاندان سے دور رہ کر کبھی

نہیں پڑھ سکتا ، ِاس لیے آپ ِاسے نئے سکول میں داخل کروائیں  ۔ " 

          یہ شاید انسانی تاریخ کا پہال واقعہ تھا کہ جب ایک بچہ پرائمری شہر

سے کر کے اعٰلی تعلیم کے لئے دیہات آ رہا تھا _

لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ بشیر نے قاعدہ اپنی بستی میں اپنے ماموں سے

پڑھا تھا۔ شہر آنے سے پہلے جب وہ  دیہات میں تھا تب وہ بھی باقی دیہاتی

بچوں کی طرح بھیڑ، بکریاں چرایا کرتا تھا ۔ 

اس کا ماموں میٹرک کر کے دیہات آیا _  بستی کے چند بچے جن کے پاس

قاعدے تھے۔ وہ  ُاس سے پڑھنے جاتے ، بشیر کے پاس قا عدہ نہیں تھا ، اس لیے

جہاں دوسرے بچے اس کے ماموں کے پاس پڑھتے تھے ، وہ ان سے تھوڑا دور



بیٹھ جاتا اور کھیلنے کا بہانہ بناتا مگر ُاس کی ساری توجہ ان بچوں پر اور ان

کے قاعدوں پر ہوتی تھی ۔ وہ ہر روز ایسا ہی کرتا ، ایک دن اس کے ماموں نے

ایک بچے سے سبق سنا ، اس بچے کو سبق یاد نہیں تھا۔ اس نے بشیر کو بالیا

اور کہا کہ تم پڑھو _  بشیر نے سارا سبق فرفر پڑھ دیا ۔ِاس کے ماموں نے ُاسی

دن سے  قاعدہ کہیں سے ال کے بشیر کو دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد تم ہر روز

مجھ سے پڑھنے آؤ گے _

          بشیرکو پڑھنے کا انتہا درجے کا شوق تھا ، شاید یہی وجہ تھی کہ جب

بشیر کا والد اسے شہر کی خود غرض راہوں اور سیاہ گلیوں سے نکال کر دیہات

کی سو رنگ بہاروں میں لے جانے کے لیے آیا تو بشیر نے انکار کر دیا اور کہہ دیا

کہ میں پڑھائی ہر گز نہیں چھوڑنے واال _

اس کے والد نے ہلکی سی مسکراہٹ اور محبت بھرے لہجے سے ُاسے تسلی دی

کہ اب ہمارے دیہات میں ایک ہائی سکول بن چکا ہے ۔

 یہ ُسن کر ُاس نے تاسف بھرے لہجے میں کہا "  کاش پہلے ہوتا ، ٹھیک ہے_ میں

آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں _ "

            اب ُاسے ایک اور امتحان سے گزرنا تھا _ وہ یہ کہ ُاس کی بستی سے

سکول تقریًبا 13 کلومیٹر دور تھا ،  ُاس کے والد نے ُاسے ایک سائیکل خرید کر

دی تاکہ وہ سکول آسانی کے ساتھ جاسکے ، ُاس سائیکل کے پیسے انہوں نے

کچھ بھیڑیں بیچ کر اکٹھے کیے تھے_

 وہ  ہر روز صبح سویرے سائیکل پر اپنے گھر سے 13 کلومیٹر کا سفر طے کر

کے سکول جاتا اور پھر سکول سے 13 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گھر واپس آ

جاتا ، یوں وہ 26 کلومیٹر کا سفر روزانہ طے کرتا تھا ۔ 



کبھی جب سا ئیکل پنکچر یا خراب ہو جاتا ، یہ سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا ۔

اب ہر شام وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا تھا ۔ سکول سے تین کلومیٹر کے

فاصلے پر ایک بستی آباد تھی جس میں اس کا ننھال کچھ عرصہ پہلے جا بسا

تھا  _ 

ُاس کے لئے ایک قسم کی سہولت بن گئی ، وہ اب کبھی کبھی سکول سے

سیدھا اپنے ننھال چال جاتا ، ِاس طرح سلسلہ چلتا رہا اور وہ یونہی پڑھتا رہا۔

وہ چھٹی جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت تک ہمیشہ اول آتا رہا جب وہ نہم

جماعت کا طالب علم تھا ، اس نے سکول سے 13 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی

بجائے تین کلومیٹر کا سفر طے کیا اور اپنے ننھال چال گیا۔

اس نے سوچا آج رات یہیں ٹھہر جاتا ہوں ، کل اپنے گھر چال جاؤں گا ۔ کیونکہ

کل اتوار تھا اس لیے وہ وہیں ٹھہر گیا۔ 

          گاؤں میں بیٹھک کا رواج ہوتا ہے ۔ بیٹھک مہمانوں کے لیے بنایا گیا ایک

علیحدہ کمرہ ہوتا ہے ۔

اس وقت وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جن میں ایک کے پاس موٹرسائیکل

تھا، اس دور  میں بہت ہی کم لوگوں کے پاس موٹرسائیکل ہوا کرتے تھے ۔ اس

کے عالوہ وہاں دو آدمی اور بھی موجود تھے۔ شام ہوئی سب نے کھانا کھایا اور

کچھ وقت کے لئے حسب معمول باتیں کرتے رہے اور پھر بشمول بشیر سب لمبی

تان کر سو گئے _ 

رات کے آخری پہر گولی چلنے کی آواز سنائ دی ۔ سارے جاگے اور دیکھا ،ایک

شخص خون میں لت پت زمین پر پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا

تھا_ یہ سارا منظر بشیر نے دیکھا تو فورًا اپنے ماموں کے پاس گیا اور انہیں

بتایا _  وہ آئے، دیکھا ، ان کے آنے سے پہلے بندہ مر چکا تھا _



دراصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب دو شخص رات کو اٹھے تو انہوں نے

موٹرسائیکل کے مالک سے کہا کہ چابی دو ، زبر دستی چابی لینے کی کوشش

کی _ موٹر سائیکل کا مالک ایک طاقتور آدمی تھا ، جیسے ہی ُاس نے دیکھا کہ 

زبردستی مجھ سے موٹر سائیکل کی چابی لینا چاہتے ہیں ، تبھی اس نے ان

میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ دوسرے نے ُاس پر گولی چال دی اور وہ زمین پر گر

گیا۔ 

            اب صبح ہوئی ، مقتول کے گھر والوں کو اطالع پہنچائی گئی ، جیسے

ہی مقتول کے وارث آئے ، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا کہ بستی

والے قاتل ہیں ۔ ِانہوں نے ہی ہمارے بندے کو قتل کیا ہے ۔ ورثاء نے پولیس کو

اطالع دی۔  پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس بشیر کے ماموں اور بستی والوں

کو پکڑ کر لے گئی۔ تفتیش کے دوران سب نے بتایا کہ"  ہم نے کوئی قتل نہیں

کیا_ ہم بے گناہ ہیں"۔

 ایک سپاہی نے بڑے رعب سے بشیر کے ماموں سے پوچھا " تم کہتے ہو کہ جس

جگہ پر قتل ہوا، تم وہاں نہیں تھے۔ تم اپنے گھر میں تھے تو تمہیں کس نے بتایا

کہ قتل ہوچکا ہے" ۔

 اس کے جواب میں بشیر کے ماموں نے کہا " جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تب

بشیر بیٹھک میں سورہا تھا  _ ُاس نے ہمیں آکر بتایا اور ُان دونوں قاتلوں کو

بھاگتے ہوۓ بھی دیکھا  ۔" 

             اب ہوا یہ کہ پولیس بشیر کو بھی ساتھ لے گئ ۔ ُاس کے لیے یہ کسی

خوفناک صدمے سے کم نہیں تھا اور بہت جلد نہم جماعت کا ساالنہ امتحان

بھی ہونے واال تھا_جس وقت بشیر کو سکول میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنی تھیں

۔ اس وقت وہ جیل کی سیاہ  سالخیں ِگننے اور قیدیوں کے چہروں پر لکھی



کرب کی سرگزشت پڑھنے میں منہمک تھا  ۔ اس کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا

گیا ۔ ِاس سزا نے ُاس کی زندگی بدل کر رکھ دی ۔ 

         بشیر جس سکول میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اس سکول کے ہیڈ ماسٹر نے

پوچھا " ایک بشیر نامی طالب علم اتنے دنوں سے غیر حاضر ہے۔ یہ بچہ کہاں

ہے؟ " جماعت نہم کے انچارج نے جواب دیا "وہ جیل میں ہے"_ یہ سن کر ہیڈ

ماسٹر چونکا اور پوچھا " کیا جرم کیا ہے اس نے ؟ "

انچارج نے جواب میں کہا " ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟"_

ہیڈماسٹر نے غصے سے الل ہوتے ہوۓ کہا  " پھر تم انچارج کس بات کے ہو _

تمہیں اپنے طالب علم کا  علم  نہیں کہ وہ کس جرم میں جیل کی سالخوں کے

پیچھے ہے _"

 ہیڈ ماسٹر نے قلم اٹھایا اور فًورا تھانےدار کو ایک درخواست لکھی، جیسے ہی

یہ درخواست تھانے دار تک پہنچی ، اس نے سپاہی کو کہا کے ُاس لڑکے کو

چھوڑ دو _

             بشیر دیوار سے ٹیک لگائے محِو خیال تھا کہ کب وہ ِاس تنہائی کے

کنویں سے باہر نکلے گا _ ُاس کی ُامیدیں ِسسک ِسسک کر دم توڑ رہی تھیں _

لیکن اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے نکل کر اپنے ادھورے

سفر کو تکمیل تک ُپہنچانا چاہتا ہو _ اپنے خوابوں کو ایک تعبیر دینا چاہتا ہو

لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں ، وہ مسلسل سفر میں ہوتا ہے ۔ کوئی شخص

وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اسے روک سکتا ہے ۔ ُاس کے ذہن

میں ہر طرح کے اندیشے جنم لے رہے تھے_ شاید وہ اندھیرے کنویں سے کبھی

باہر ہی نہ نکل سکے ، اس کے خواب کبھی حقیقت نہ بن سکیں اور وہ اپنے

ادھورے سفر کو پورا کیے بغیر ہی اس دنیا سے چال جاۓ_



     
        قدرت ِاس کے برعکس فیصلے کر رہی تھی۔ قدرت کے فیصلے ہمیشہ اٹل

ہوتے ہیں۔

سپاہی نے جیل کی سالخوں کے سامنے جا کے بشیر کو آواز دی۔" باہر آؤ"۔  بشیر 

نے  سپاہی کی طرف سر اٹھا کر دیکھا جو جیل کی سالخوں پر لگا تاال کھولنے

میں مصروف تھا _

وہ اٹھا اور ِزندان کی بے رونق سالخوں کی قید سے باہر  نکل آیا ۔ سپاہی نے

ُاسے تھانے دار کے سامنے پیش کیا جہاں ُاس نے سیاہ الفاظ سے بھرے سفید

کاغذ پر ُسرخ قلم سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کیے جس کے بعد اسے

رہائی کی خوشخبری سنا کر واقعی رہا کر دیا گیا ۔ بشیر نے شکریہ ادا کیا ۔

اور جیل کی اس گُھٹن زدہ فضا سے باہر نکل آیا_

         جیل سے نکل کر ، اگلے لمحے وہ ایک سڑک کے کنارے بوجھل قدموں سے 

اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا _ 

اچانک ایک تیز رفتار بس اس کے نزدیک سے گزری_ ِاس دوران ُاسے وہ دن یاد آ

گیا جب ُاسے ُاس کا والد دیہات سے پڑھائی کے لئے شہر چھوڑنے جارہا تھا ۔

لیکن پھر ِان سب باتوں کو بھال کر ُاس نے اپنی آزادی کا جشن منانا چاہا ۔ دل

میں حسرت اور آنکھوں میں نمی کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہ تھا ، وہ

ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئ پرندہ کسی پنجرے سے آزاد

ہوا ہو _ لیکن ُاڑنے کا ڈھنگ بھول چکا ہو ، فضاء میں مسلسل محوپرواز ہونے

کی بجاۓ ، اپنے پروں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر چیخنے کی کوشش

کر رہا ہو ۔ اس کی چیخیں شاید آسمان کو بھلی لگیں اور َابر برسنے لگے  _ 

          آج وہ آزادی کے لفظ کو عملی طور پر محسوس کر رہا تھا_ قدرت نے

اسے اپنا سفر پورا کرنے کا موقع دیا ، پہلے کی طرح پھر سے وہ اپنی پڑھائی



میں مشغول ہو گیا ، بیس دن بعد ُاس کے امتحانات ہونے والے تھے ۔ امتحانات

ہوئے لیکن جب نتائج آئے تو وہ ایک مضمون میں فیل تھا ۔اس نے ہمت نہیں

ہاری۔

اگلے سال اس نے محنت کی اور میٹرک میں وہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس

ہوا، اس نے آگے پڑھنے کا سوچا لیکن وسائل نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حاالت

کی بے ُرخی اور وسائل کی کمی کی وجہ سے اسے پڑھائی َترک کرنی پڑی۔ اس

نے نوکری کے لیے کئی جگہوں پر درخواستیں جمع کرائیں مگر بے سود _

          وہ ایک بارانی عالقے میں رہتا تھا جہاں پانی کی قلت تھی ، وہاں کے

لوگ زمین کھود کر ایک تاالب جیسا بنا دیتے اور جب بارش آتی تو سارا پانی

وہاں جمع ہو جاتا۔ وہ کئی مہینوں تک جمع شدہ پانی استعمال کرتے رہتے اور

پھر وہاں سے انسان بھی پانی پیتے اور انکے چوپاۓ بھی _ ُاس کی بستی سے

کوئی تین کلومیٹر مشرق کی جانب ایک نہر بن رہی تھی ، اس کا تعمیراتی کام

جاری تھا ۔جہاں بہت سارے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ بشیر نے بھی وہاں

مزدوری کرنی شروع کردی۔ وہ رات 12 بجے تک کام کرتا رہتا ، کبھی ایک بجے

گھر آتا تو کبھی ڈیڑھ بجے_ یہ سلسلہ کچھ ماہ تک چلتا رہا پھر  مزدوری

چھوڑ کر ، وہ کھیتی باڑی کرنے لگا ۔

             ایک دن وہ کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھک گیا۔ وہ کہیں بیٹھ کر آرام

کرنا چاہتا تھا_ وہ ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ، ِاس دوران

ُاسے نیند آگئی۔ نیند میں ُاس نے ایک خواب دیکھا ، خواب میں ایک بوڑھا

سفید داڑھی کے ساتھ بزرگ ُاس کے پاس آیا اور کہنے لگا ۔

"اے نوجوان کیا تم خاک میں خاک ہونا چاہتے ہو ۔تمہاری سوچ اتنی چھوٹی

کیوں ہے ۔اللہ تعالی نے تمہیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے "_



 بشیر نے اس شخص کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھا اور سوچا ، " یہ کون ہے

اور مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟"  

وہ بزرگ دوبارہ بشیر سے مخاطب ہوا ،

"تم مجھے جان کر کیا کرو گے۔ تم اپنے آپ کو جانو اور اپنے ارادے بلند رکھو ۔

تم ایک ایسی قوم کے بیٹے ہو جو کبھی مایوس نہیں ہوئ بلکہ منزل سے آگے

بڑھ کر منزل تالش کرتی رہی ۔ آج اگر مسلمان دوسری قوموں کی بنسبت ترقی

نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قوموں نے تمہیں دو ٹکے کی

چیزیں تھما کر تم سے تمہارا اپنا آپ چھین لیا ۔ تمہیں تمہاری تاریخ بھولنے پر

مجبور کر دیا اور جو بغیر کسی مزاحمت کے تم کرچکے ہو ۔ اپنی قوم کے لئے

پھول بن جاؤ اور جا کے گلشن کو مہکا دو۔ ایسی شمع بن جاؤ جو ِاس ِخطے کو

روشن کر دے_ میں یہ صرف تم سے نہیں کہہ رہا بلکہ ہر ُاس بچے سے کہتا

ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہے"_

             یہی باتیں کہہ کر وہ بوڑھا شخص ایک سفید دھواں بن کر غائب ہو

گیا ، بشیر کی آنکھ کُھلی ، وہ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا_ اپنے ذہن

کے بند دریچوں پر لگے تالے توڑ کر زندگی کی گمنام سڑکوں میں آنے والے پہاڑ ،

آندھیاں اور طوفانوں کو پھر سے یاد کرنے لگا _  اس نے اب ایک نئے حوصلے،

ہمت اور جذبے کے ساتھ اپنی تعلیم  جاری رکھنے کا عزم کیا ۔ 

             ُاس نے بزرگ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کردیا اور اپنی تحریروں ،

مشوروں اور تقریروں  سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرنے لگا ۔ اس

نے انسانیت کے لیے آسانیاں بانٹتے رہنے کو اب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا_
 

زندگی ایک سخت سفر ہے ، ِاس لیے اسے صبر اور یقین سے طےکرنا پڑ تا ہے _ 



 ( مزمل بشیر )                            


