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غ
ذئشان ہاشم ……اردو کی بئی لمی ام تد
زنادہ غرصہ پہیں گزرا ۔ چید شال پہلے مجھے ڈاک میں انک تجرتر موصول ہونی ۔ اردو زنان کسی قدر اکھڑی اکھڑی شی مگر چیاالت ضاف اور گہری
ٓ
سوجھ توجھ کی جھلکیاں موخود تھیں۔ لکھنے والے یے معیشت کے کسی موصوع تر ط نع ازمانی کی تھی۔ اردو زنان میں صچاقت کریے ہویے نہ
خوشگوار جیرت کم کم تصیب ہونی ہے کہ کونی توخوان لکھنے واال معیشت تر قلم اتھایے۔ ہمارے توخوان عام طور سے سیاست نا مزاح وغیرہ کے

ٓ
موصوعات تر حامہ فرشانی سے لکھنے کا اعاز کریے ہیں۔ اس تجرتر کو الٹ نلٹ کر دنکھا ۔ لکھنے والے کا نام ذیشان ہاشم تھا۔ تجرتر شا تع کر دی
گئی۔ حالف توقع تڑھنے والوں سے پہت اجھا ردعمل مال اور ت ھر نہ شلشلہ حل تکال۔

ح
ت
تعارف کے حدوحال کجھ واصح ہویے تو معلوم ہوا کہ ذیشان ہاشم انک لتجی ملک میں مقیم ہیں۔ نیرون ملک معیشت کی علیم نانی ہے اور ت ھر
ٓ
انک روز نہ تھی معلوم ہوا کہ شچاع اناد کے رہنے والے ہیں۔ رجچان ط نع حدندنت کی طرف مانل ہے ۔معیشت کے ننے رجچانات سے توری طرح
ٓ
اسیا ہیں۔ امرن یو سین سے تراہ راست نیادلہ چیال کریے ہیں۔ ملین فرنڈمین کی تصان نف توک زنان ہیں۔ فرنڈرک ہانیک  ،خوزف شمپیر اور میکس

ونیر جیسے ضاچیان سے ایشا سغف ہے جیشا مجمد حسن عشکری کو فراق گورکھ یوری سے تھا۔ انک دلچشپ پہلو نہ تھا کہ معیشت کے ان دتوشانی
یشانات سے تعلق حاطر کے ناوخود ذیشان ہاشم کو حاوند عامدی ضاجب کے مذہئی چیاالت کے نارے میں تھی تچسس تھا۔ انک پہت اجھی نات
ٓ
نہ دنکھنے میں انی کہ توخوان اور ترخوش ہویے کے ناوخود ذیشان ہاشم جہاں اشیراکی  ،قلسفے اور نارتجی تجریے کے نارے میں رایے د ننے تو اس
ٓ
میں ایشا اعیدال تظر ا نا خو معامالت کی فہم سے چیم لییا ہے۔ نہ تو معلوم ہو گیا کہ شرد چیگ کے تعد کی دنیا میں چیم لینے والے ان توخواتوں
ٓ
سے پہت مخیلف ہیں جن کی انکھ اکیسویں ضدی کے نار پہیں حانی۔ ت ھر انک روز نہ راز تھی کھال کہ سوشلزم کی وادتوں میں ناکونی کر حکے ہیں۔
مخض کیانی معلومات پہیں  ،عمل سے گزر کر اتقاق اور اچیالف کے حدوحال درناقت کنے ہیں۔

ٓ
ع
ع
اردو میں لمی موصوعات تر تصی نف و نال نف کی روانت جیران کن ہے۔ اردو میں لمی نیر کا تودا شرسید اجمد حان یے لگانا ۔ اتوالکالم ازاد اور نیاز
ٓ
ٰ
قتح توری یے اس کی ٓنیاری کی۔ سید اتواالعلی مودودی  ،عالم اجمد تروتز اور موالنا وچید الدین حان جیسے قدر اور علما یے اردو زنان کو اسیداللی نیر سے
ٓ ٓ
ماالمال کیا۔ ہمارے زمایے نک ایے ایے سید علی عیاس حالل توری  ،اکیر علی ایم اے  ،جمال نانی نئی اور سید سنط حسن جیسے ع نفری ہیرمیدوں

ع
یے لمی مکالمہ ،سیاشی موقف اور معاشرنی میاچنے کو زندہ رکھا۔سوچیا حا ہنے کہ تصف ضدی پہلے یشرواشاغت کے کیا وشانل دسییاب تھے۔
ٓ
کیاتوں کی تعداد اشاغت کیا تھی ۔ ترقیانی انالغ ،رشل و رشانی اور انالغ عامہ کی خو صورپیں اج دسییاب ہیں پیس ترس پہلے ان کا تصور تھی
ٓ
پہیں کیا حا شکیا تھا۔ اس نتچ میں انک مالل انگیز زاونہ نہ شا منے انا کہ ماضی میں خو ط نقہ اردو تڑھنے والوں کو حدند علوم سے روسیاس کرنا تھا اس
ع
کی نئی یشل یے انگرتزی کی راہ لی۔ اس تر کسی کی مذمت کرنا درست پہیں ۔ شادہ نات ہے کہ اگر عہد حاضر کا لمی مکالمہ انگرتزی زنان میں
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ٓ
ہو رہا ہے تو ترقی نافتہ لغت میں نات کرنا کہیں زنادہ اشان ہے۔ اقیال یے اشی نیاطر میں قارشی شاغری کا انتچاب کیا تھا۔ ترقی نافتہ زنان میں
ٓ
ٓ
ٓ
اظہار چیال سے اپ کا انیا کام تھی کسی قدر اشان ہو حانا ہے۔ اپ کو انک کم ترقی نافتہ زنان میں چیاالت کی ترجمانی کی دسوارتوں سے تچات
ٓ
مل حانی ہے اور ت ھر نہ کہ تڑھنے اور سینے والوں کا انک وسنع حلقہ میشر ا نا ہے۔ نہ تو طے ہو گیا کہ لکھنے والے کو زنان کے انتچاب کا نانید
ش
پہیں کیا حا شکیا ۔ سوال نہ ہے کہ اردو کو مجھنے والے پیس کروڑ سے زنادہ لوگ ہیں ۔ تصف کے فرنب ان میں سے ناخواندہ ہیں اور پہت
ع
ع
تڑی تعداد میں اردو خواندہ افراد ا یسے ہیں خو لمی موصوعات میں دلچسئی پہیں رکھنے۔ اچیالف رایے کی تقاقت سے م نعارف پہیں ہیں اور لمی تخق یق
اور قکری حستجو کی تچایے پہلے سے قایم کردہ مفروضات اور تغصیات کا انیات تڑھیا اور سییا حا ہنے ہیں ۔ ا یسے میں کونی پہت ذمہ دار اور دور

اندیش دایسور ہی ہو گا خو اس حق نقت کو مدتظر ر کھے گا کہ ایشان یت کے ا ننے تڑے حصے کو علم کے تقسے سے م نقک پہیں کیا حا شکیا۔

ع
پہت کم غرصے میں ذیشان ہاشم یے انئی لغت درناقت کی ہے۔ ا ننے لہجے کو صنقل کیا ہے۔ موصوعات کا ن یوع تڑھا ہے۔ ان کی لمی نگ

و ناز کے پین اہم میدان ہیں ۔ معیشت ،قلسقہ سیاست اور معاشرت۔ وہ معیشت میں کھلی میڈی کی جمانت کریے ہیں لیکن اسے نی ھر کے
ٓ
نت کی طرح توچنے پہیں ۔ ذیشان ہاشم میڈی کی معیشت سے وسنع تر اتصاف کی پہر تکالیا حا ہنے ہیں۔ وہ اتفرادی ازادتوں کے پہت تڑے
ٓ
علمیردار ہیں ۔ ان کی تجرتروں کا انک طالب علم ہویے کے نایے میں نہ غرض کر شکیا ہوں کہ ذیشان ہاشم اتصاف اور ازادی کے دو زاوتوں کو
م یوازن کریے کی مشلشل حدوجہد میں ہیں۔ مجھے توری امید ہے کہ ذیشان ہاشم انئی یے نیاہ ذہانت  ،قکری توانانی  ،ذہئی دنانت داری اور قانل
س ع
چ
رشک احشاس ذمہ داری سے کام لینے ہویے نہ ضرف نہ کہ عالمی طح تر لمی مکا لمے میں ت ل نقی کردار ادا کریں گے نلکہ انکشار سے پیش گونی
کرنا ہوں کہ ذیشان ہاشم کا قلم اردو زنان کے تڑھنے اور لکھنے والوں کے لنے امید کی کرن نانت ہو گا۔

وحاہت مسعود
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بعارف
زوال آنا تو انیا ہمہ گیر تھا کہ شاپیس اور نیکیالوجی کے شاتھ سوشل شاپیشز کے ارتقا سے تھی ہم مجروم رہ گنے – کیئی دلچشپ مگر افسوس ناک
حق نقت ہے کہ مقدمہ این حلدون کے سوا ہمارے دامن میں کجھ تھی پہیں چیکہ قلسقہ نارتخ  ،تولیی نکل شاپیس  ،اکیامکس اور تقسیات مغرب

میں الگ علوم کی سکل اجییار کر حکے ہیں – توں کے ان میں ہر روز ننے تظرنات کا اضافہ ہو رہا ہے – حس طرح ایشانی زندگی انیرن یٹ اور
کلونیگ جیسی نئی اتچادات سے نیدنلی کا سکار ہو رہی ہے اشی نیاسب سے سوشل شاپیشز میں تھی نیدنلیاں آ رہی ہیں –
ت
ندفسمئی ضرف پہاں نک پہیں  ،اس سے پہت آگے نک ہے  -علوم دوشروں کے ناس حلے گنے مگر تحث و مخ نص میں ہم کسی سے نتجھے پہیں
پ
– اردگرد تر غور کریں تو اس پیتجے نک ہتچیں گے کہ پہاں ہر دوشرا شخص مذہب کے عالوہ اکیامکس تر تھی اتھارنی ہے  ،علم سیاسیات تر تھی اور
تقسیات تر تھی – ا لمنے کا نارنک ترین پہلو نہ ہے کہ نہ شاری تحث علم کے تغیر ہو رہی ہے – غور کتخنے  ،جن اصظالحات کو ہم دن میں کئی
ح
نار "دایسورانہ " گقیگو کے دوران اسنعمال کریے ہیں  ،کیا ان کے ق نقی معانی سے واقف ہیں ؟ کیا ہمیں انک لفظ کے لعوی معئی اور اصظالجی
معئی میں فرق معلوم ہے ؟ ہم تو آج نک "رنا " اور "سود " کا فرق پہیں حان شکے – سود اور تفع کا فرق تھی پہیں معلوم کر شکے – اس کے

ناوخود تزعم خود ہم "اشالمی معاسیات " کے سب سے تڑے مرنی اور علم تردار ہیں – سیم طرتقی نہ ہے کہ ناکسیانی سکالر مجمد اکرم حان کی حس
خ
خ
ت ق نقی تصی نف " "What is wrong with Islamic Economicsیے دنیا ت ھر کے ت ق نقی مراکز میں ارتعاش نیدا کر رکھا
ہے  ،ہم اس سے آ گاہ ہی پہیں – مجمد اکرم حان یے فرض ( )Loanاور شرمانہ کاری ( )Investmentاور  Financingکے
درمیان فرق کو واصح کیا ہے –
اس یس م نظر میں ذیشان ہاشم کی نہ کیاب ہمارے لنے انئی ہی اہم نانت ہو گی جییا کہ انک تجے کے لنے تورانی قاعدہ  ،حس کے تغیر وہ علم
ح
کے میدان میں آگے تڑھ ہی پہیں شکیا – ہم  ،دن رات الحاضل تحث کریے والوں کو پہلے تو ذیشان ہاشم پییادی اصظالحات کے ق نقی معئی
سے روسیاس کرانا ہے – فرد  ،سوشانئی  ،رناست  ،اتفراد نت یسیدی ( ، )Individualismونل یو سسیم  ،فری مارکیٹ  ،نیداوار  ،مظلق

العیان یت ( )Authoritarianismاور یے شمار دوشری اصظالحات کے اضل مفہوم کو وہ میالیں دے کر واصح کرنا ہے – ہم سوشلزم
 ،کییییلزم  ،فری مارکیٹ  ،مکشڈ اکاتومی کے القاظ یے مچانا اسنعمال کریے ہیں مگر کم ہی ان کے اصظالجی مفہوم سے آسیا ہویے ہیں – ذیشان

ہاشم کی کیاب تڑھ کر نہ شارے پییادی القاظ ( )Toolsدرست معئی میں ذہن یشین ہویے حایے ہیں –
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حدند ایشان کی زندگی آشان نالکل پہیں – شیر شالہ سوو نت توپین کے تجریے یے اور ماؤ کے جین یے ایشان کی آنکھ کھول دی ہے – ایشان
کی قظرت میں مشاتقت ہے  ،تعئی مقا نلے میں شرنک ہو کر آگے تڑھنے کی کوسش کرنا – زندگی معیشت کے گرد گھومئی ہے – تعحب ہے کہ
ہمیں تو نہ نیانا گیا تھا کہ غرنت ایشان کو کفر کے فرنب لے حانی ہے مگر ہمارے مذہئی رہیماؤں یے غرنت کی شان میں وہ قصاند تڑھے کہ
کار دنیا سے تفرت کو تواب کا درجہ دے دنا گیا – اس حق نقت سے اتکار پہیں کیا حا شکیا کہ زندگی معیشت کے گرد گھومئی ہے – اب سوال

اتھیا ہے کہ معیشت آزاد ہو  ،مادر ندر آزاد ہو نا رناست کی زتحیروں میں نیدھی ہونی ہو ؟ ذیشان ہاشم یے اشی پییادی سوال کا خواب دنا ہے –
اس یے نارتخ کے ناقانل تردند حقاتق سے نانت کیا ہے کہ معیشت مادر ندر آزاد ہونی حا ہنے نہ زتحیروں سے نیدھی ہونی – دو افراد دوڑنا حا ہنے ہیں
تو انک کو نہ پہیں کہا حا شکیا کہ یم اس رقیار سے زنادہ پہیں دوڑو گے – دوشری طرف اپہیں کھانی میں گریے کی آزادی دی حا شکئی ہے نہ

ہی دوڑ کے دوران دوشروں کو روندیے کی – یس پہی وہ اصول ہے حس کے تحت فرد کی معاشی حدوجہد اور رناسئی کپیرول کے درمیان توازن

قایم رکھا حایے گا –  Free willاور  Incentivesکی اہمیت کو سوو نت تجریے یے کم کریے کی کوسش کی مگر ناکامی ہونی –
ذیشان ہاشم نیانا ہے کہ گورنا خوف ترطانتہ کی خوشچالی دنکھ کر جیران ہوا تو مارگرنٹ تھتجر سے توجھا کہ آپ کیسے حان لیئی ہیں کہ تمام شہرتوں کو
پہیر عذا میشر ہے ؟ تھتجر یے خواب دنا  "I don’t know, Prices say it all " :نہ انک قفرہ کئی کیاتوں تر تھاری ہے – اشی
طرح ونیزونال کی میال دے کر ذیشان یے حس طرح مضمرات کی طرف اشارہ کیا ہے  ،گونا کوزے میں درنا کو نید کر دنا ہے –

چ
ذیشان ہاشم کی نہ ت ل نقی کاوش ستخیدہ حلفوں کے لنے انک قیمئی انایے سے کم پہیں – اب دنگر اہل دایش تر الزم ہے کہ اس کام کو آگے
تڑھاپیں –

دمحم اظہار الحق
اشالم آناد
دشمیر .2016
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پیش لفظ
ایشان انک دلچشپ مچلوق ہے – ت ھر جییا ایشان خود دلچشپ ہے انیا ہی اس کے اردگرد کی زندگی ؛ اس کا ماخول اور اس کی معاشرت – انئی
سیاشی زندگی کا سب سے تڑا ناقد تھی خود ہے  ،معاشی زندگی میں انتہانی ستخیدہ  ،حاالک اور ہوسیار تھی  ،....اور تقاقئی زندگی میں انیا ترم خو کہ
تقاقت سے خود کو توں ڈھانپ لییا ہے کہ ہم آہیگ ہو حانا ہے – ممکن ہے انک سیاشی جماغت کو ووٹ دے کر ا ننے ق نصلے تر تجھیایے مگر

اگلی نار ت ھر اشی سیاشی جماغت کو ووٹ دندے  -مگر ایشا کم ہی ممکن ہو نا نا ہے کہ کونی شخص اس سے فرض لے کر کھا حایے اور وہ دونارہ
اسے فرض د نیا ت ھرے –  .....تمام حق نق یوں میں سب تڑی حق نقت نہ ہے کہ ہم سب انئی ذات کے خول میں نید ہیں اور اس کے درتجوں
ش
سے ہی اس دنیا کو دنکھنے ہیں – جیسی تظر آنی ہے  ،مجھنے ہیں ایسی ہی ہے اور اشی نیاطر میں انئی زندگی کے ق نصلے کریے ہیں اور روتوں کو
ترن یب د ننے ہیں –
ایشان یے جب سے سعور کی آنکھ کھولی ہے  ،اس کی پہلی شرگرمی انئی خوراک لیاس اور رہایش کی مادی حستجو تھی تو دوشری شرگرمی ا ننے م نعلق

اور ا ننے اردگرد کی دنیا سے م نعلق "کون ،کیا ،کیسے ،کب اور ک یوں"جیسے سواالت اتھانا تھا – آج کا ایشان الکھوں شال کے ارتقاء کو انئی جییانی
م
ع
 ،لمی اور تقاقئی ورانت میں رکھیا ہے مگر مادی کامیان یوں کی حستجو اور تچسس ذہن کا سفر حاری ہے –مادی زندگی کی ان شرگرم یوں اور ان سواالت
کے خوانات کی حستجو میں ہی دراضل ایشانی شخصیت اور ایشانی معاشرت شایس لیئی ہے –

زتر تظر کیاب فرد اور افراد سے م نعلق ہے تعئی ہم سب سے م نعلق ہے – ہماری زندگی اور اس کی ضرورنات و خواہشات سے م نعلق ہے کہ ہم

کون ہیں اور ہمارا ذانی یشخص تطور ایشان کیا ہے ؟ ہمارا معاشرہ کیسے وخود میں آنا اور اس کی سیاست و معیشت میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیا
ہمارا اس معاشرے اور اس کی سیاست و معیشت سے تعلق میئی تر اتصاف ہے نا ہم اس کے جیر کا سکار ہیں ؟م یوازن زندگی کیا ہے  ،م یوازن

سوشانئی کسے کہنے ہیں اور نہ کیسے قایم ہو شکئی ہیں ؟ نیز ہم پہیرین معیار زندگی کیسے حاضل کر شکنے ہیں ؟ آخر نہ پہیرین معیار زندگی ہے کیا ؟

آج مغرنی اقوام دنیا میں سب سے ممیاز اور عالب ہیں اس کی وخوہات کیا ہیں اور وہ کیا پییادی تصورات اور ایشانی رویے ہیں خو ان کے شماج

کی رگوں میں نازگی اور توانانی فراہم کر رہے ہیں اور ہم ک یوں مشلشل اندھیروں کی نذر حلے آ رہے ہیں ؟ لیرل ازم کیا ہے اور اس میں اس کی
مس
لیرل معیشت تعئی تظام شرمانہ داری کا کیا کردار ہے ؟ آخر نہ تظام دو ضدتوں سے طاق یور  ،تچکم اور ارتقایسید ک یوں ہے چیکہ اس کے مدمقانل
کے دوتوں تظام قاشزم اور سوشلزم ک یوں وقت کے امتچان میں شکشت کھا گنے ناوخود نہ کہ اپہوں یے شدند فسم کی آمرنت تھی ناقذ کی اور
غوام شرجھکایے طلم کی حکی میں یسنے رہے ؟ دلچشپ نات نہ کہ نہ دوتوں تظام ناکام ہویے تھی تو ا ننے داحلی تصادات کی وجہ سے حس میں
سب سے مرکزی کردار معیشت یے ادا کیا -نہ سب اور ان سے م نعلق تمام سواالت اس کیاب کا موصوع ہیں چتہیں قکری و عملی پییادوں تر
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ش
مجھنے کی کوسش کی ہے– مخ نصرا کہا حا شکیا ہے کہ نہ کیاب فرد  ،سوشانئی  ،رناست  ،معیشت اور تقاقت میں ہم آہیگی درناقت کریے کی
ایسی کوسش کا نام ہے حس میں تمام ایشان شرنلید ہوں  ،انئی زندگی کا وہ مفصد نا لیں حس کی اپہیں آرزو ہے  ،..اور مشرت سے ہمکیار ہوں

ش
کیاب حس اشلوب تر قایم ہے اس کے پہلے حصے میں فرد کی شخصی حصوضیات کو مجھنے کی کوسش کی گئی ہے  ،دوشرے حصے میں
سوشانئی کے پییادی اور اہم پہلؤوں کو قدرے تفصیل سے نیان کریے ہویے اس میں سیاست و رناست کو تطور حاص موصوع نیانا گیاہے -
پیشرے حصے میں مارکیٹ کی تظری پییادوں  ،اس میں قیم یوں کے تظام اور مقانلہ کی تقاقت کو تفصیل سے نیان کیا گیا ہے  -آخر میں قاتون تر

نات کی گئی ہے کہ کیسے سوشانئی  ،سیاست  ،معیشت اور تقاقت کے نیدویشت میں اس کا اہم کردار ہے اور شماجی اتصاف کی کونی ایسی
صورت تھی ممکن ہے حس میں فرد کو یے یس کر کے اور اس تر آمرنت ناقذ کرکےان حاص مقاضد کو حاضل کیا حایے خو مراعات نافتہ

ط نقات کو مظلوب ہوں ؟
کیاب کو لکھنے کا مفصد اس کے عالوہ کونی پہیں کہ اردو زنان میں موخود ،شماجی علوم کے ذجیرہ علم میں کجھ مقید اضافہ کیا حایے ناکہ مکالمہ
کا سفر کامیانی سے آگے تڑھے – دوم قکر کی کلپیرنی نیدا ہو – دنکھا نہ گیا کہ مارکیٹ اکیامکس تر جب ن نقید کی حانی ہے تو اس میں حقاتق کے
میاقی  ،مشخ شدہ معلومات اور تفرت انگیز ترو نیگیڈہ کو پییاد نیانا حاناہے – اس تجرتر کا مفصد ناقدین کے لنے تھی آشانی نیدا کرنا ہے کہ اگر وہ

لیرل تظام و قکر تر ن نقید کر رہے ہیں تو حان لیں کہ نہ اضل میں کیا ہے اور کن پییادی تصورات تر قایم ہے ناکہ تعمیری ن نقید کو شمت ملے
– شاتھ ہی نہ کہ اردو قارپین نہ تھی شمجھ لیں کہ مغرب کی معاشی سیاشی اور شاپیسی ق یوحات  ،ان کے عظیم الشان عقلی سفر کا پیتجہ ہیں چیکہ
ت
ہمیں سیییس کو کی اسییدادی قوپیں عقل کی کماحقہ غظیم و اقیدا سے روکے ہویے ہیں – اشی طرح خو لیرل ازم اور کیییل ازم کے مغیرف و
ہم یوا ہیں وہ تھی مزند وضاجت سے شمجھ شکیں کہ ایشان دوسئی کی اقدار کس طرح ان کے اس یسیدندہ تظام کا حاصہ ہیں – پیشری اور سب

سے اہم نات نہ کہ میری تظر میں ایشان یت کی سب سے تڑی حدمت ان امکانات کی نالش میں ہے حس سے غرنت اور عالمی ( Lack of

 )Freedomکا حاتمہ ہو شکے – اس کیاب میں عالمی سے مراد آزادی کی عدم فراہمی ہے – جییا ہم آزاد پہیں انیا ہم عالم ہیں – ہماری
زندگی  ،سیاست ،معیشت اور شماج کے جن سغتہ حات میں ہماری آزادی کو یشلیم پہیں کیا حانا اور اس تر قدغن لگانی حانی ہے ان تمام میں
ہماری چیی یت عالموں کی طرح ہے – نہ کیاب عالمی کے تمام روانئی و حدند افشام کے حالف انک تعاوت ہے اور نہ نات زتر تحث النی ہے کہ

اس عالمی سے ہم کیسے تکل شکنے ہیں  -نہ کیاب آزادی کے حصول میں پیش رقت کے رموز زتر تحث النی ہے اور خوشچالی کی شاپیس سے
م نعارف کروانی ہے – نہ کیاب انک عاخزانہ پیشکش ہے -
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اس کیاب کو لکھنے میں اسیاد محیرم ضالح الدین شہیازی کی حاص مدد شامل رہی – اپہوں یے تروف رنڈنگ میں ناوخود ناشازی ط نع کے خوب
م
مدد کی اور انئی سفقت ت ھری خوضلہ افزانی سے اس کیاب کو لکھنے اور حلد سے حلد کمل کریے کی ترع یب د ننے رہے– میں ناعمر ان کا مشکور
ع
رہوں گا – ان کا میرے لمی و قکری سفر میں ویشا ہی کردار ہے جیشا مولوی میر حسن کا اقیال کی زندگی میں اہم کردار تھا – میں ان کی زندہ
کیاب ہوں– میری زندگی میں ان کا کردار اس اسیاد کا شا ہے خو ا ننے طالب علم کو نالش علم کے تمام رموز شکھا کر اور اس کی روح کو تچسس
سے لیرتز کر کے علم کے میدان میں نہ کہہ کر جھوڑ د نیا ہے کہ حاؤ انیا مقام خود نالش کرو اور جب وہ طالب علم کونی نیا کھوج لییا ہے تو اسیاد

مشکرایے ہویے اور سیتہ نان کر نہ ضرف شاناش د نیا ہے نلکہ کھوچنے کے اس حاری عمل میں خود تھی شرنک ہو حانا ہے  –......نیارے

دوست اجمد علی کاظمی یے کجھ انگرتزی مصامین کے تراجم میں پہت مدد کی – ان کی دوسئی تقییا اغزاز تھی ہے اور فجر تھی – محیرم علی شلمان

کا حاص طور تر شکرنہ کہ اپہوں یے موقع دنا کہ PRIMEکے نلیٹ قارم تر کجھ اجھا پیش کروں – امید ہے ان کا راقم تر نہ اعیماد قایم
رہے گا –معیشت دان دوست ڈاکیر مجمد ناضر کا تھی مم یون ہوں کہ ان کی ترع یب و نلقین اس کیاب کو لکھنے میں کام آنی – اور آخر میں

ا ننے اسیاد گرامی چیاب وحاہت مسعود کا یے حد شکرگزار ہوں کہ ان کی ترحلوص دوسئی  ،سفقت اور مدد کے تغیر نہ کام ممکن نہ ہو نانا  -اس
م
کے عالوہ ان تمام دوسیوں کا تھی شکرنہ چتہوں یے خوضلہ افزانی کی اور نار نار ناددہانی کرایے رہے کہ کیاب حلدی کمل کی حایے – سوشل
میڈنا کے دوست تھی تقییا اہم انانہ ہیں –

ذیشان ہاشم

(دنئی – تو اے ای )
دشمیر 2016

Zeeshan.hashim11@gmail.com
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ہم سب م تفرد ہیں
ہم حار تھانی ہیں اور انک حان سے نیاری پہن ہے  -انک ہی گھر میں اور انک ہی ماخول میں نلے تڑھے ہیں  -جییانی ورانت اور ترن یت کے

ماخول میں اشیراک کے ناوخود ہم میں ذہئی رجچان  ،ضالچیت  ،حذنانی روتوں ،اور یسید و نایسید کے معاملہ میں کاقی اچیالف نانا حانا ہے  -آخر اس

کی کیا وجہ ہے ؟ کیا نہ معاملہ ضرف ہمارے گ ھر نک مچدود ہے نا ہم سب کے گ ھروں میں تھی ن یوع کی پہی صورتچال نانی حانی ہے ؟ ہم سب
اس تر اتقاق کریں گے کہ نہ ن یوع تفرنیا ہر گ ھر میں نانا حانا ہے -

ہم میں سے ہر فرد النانی ہے  ،کونی تھی حق نقیا کسی کی کارین کانی پہیں  -ہم میں سے ہر انک کی ذہئی قانلیییں و ضالچییں م نفرد ہیں -
ش
سوچنے و مجھنے کا انداز حدا حدا ہے اور ہمارے حذنانی روتوں میں تھی نکشان یت پہیں نانی حانی  -موسنقی  ،آرٹ  ،علم و ادب شمیت ان گیت
جیزوں میں نہ خوتصورت اچیالف موخود ہے  -انک ہی گ ھر میں انک تجہ اگر شاپیس میں دلچسئی رکھیا ہے تو اس کا دوشرا تھانی کھیلوں کا سیدانی
ہے تو غین ممکن ہے کہ پیشرا تھانی انک اجھا آریشٹ ہو  -دلچشپ نات نہ تھی ہے کہ نہ حصوصیت حامد تھی پہیں نلکہ وقت کے شاتھ شاتھ

اس میں نیدنلی اور ترقی آنی رہئی ہے -

ایشانی قظرت سے پہی مراد ہے کہ ہم میں سے ہر انک نیدایسی طور تر م نفرد ہے  ،اشی سیب سے ہم میں سے ہر انک کو فرد کہا حانا ہے  -اگر

انک گ ھر میں دو تجوں میں سے کسی انک کو خوراک میں ترنانی یسید ہے اور دوشرے کو حکن کڑاہی تو نہ حامی پہیں نلکہ اتفراد نت کا اظہار ہے

 -نہ قظری ہے  -نہ نیدایسی حصوصیت ہے -نتجرل شاپیس کے اشانذہ کہنے ہیں( ) 1کہ ارتقاء کا سیب دراضل پہی ن یوع ہی ہے  ،اور اشی

نات کی سوشل شاپیشز کے اشانذہ تھی ا ننے ا ننے سغتہ حات میں تصدتق کریے ہیں  -تون یورسئی آفIllinoisکے اسیاد Jerry Hirsch
انئی تخق نقات کے نیاتج میں لکھنے ہیں کہ ایشانی روتوں کی شاپیس  Science ) (Behavioralکی رو سے نہ الزم ہے کہ دو مخیلف
یشلوں کے دایسور انک دوشرے سے انئی آراء میں اچیالف کریں گے  ،حس کے پہت شارے اسیاب میں سے انک اہم سیب ایشان میں جییانی

تفردات ( ) inborn differencesتھی ہیں–() 2

فرد کی اتفراد نت دو اسیاب کی پییاد تر ہے  -انک ہے اس کا چیانیانی وخود اور دوشرا ہےاس کا ذہن -ہم میں سے ہر انک انیا انیا دل  ،انیا انیا

معدہ  ،انیا انیا تظام دوران خون  ،اعصاء کا تظام  ،اعصانی تظام اور انیا انیا تظام ن نقس رکھیا ہے – نہ اعصاء و تظام انئی حصوضیات میں ہر انک
م
کے ا ننے اور الگ ہویے کی نیا تر دوشرے سے مشیرک پہیں ہو شکنے  -میرا چیانیانی وخود مجھے انک طرف اگر کمل کر رہا ہے تو دوشری طرف
مجھے دوشروں سے نکیا اور حدا کر رہا ہے  -ہمارے چیانیانی وخود کی شاپیس (نان یولوجی) کہئی ہے کہ تمام میملز میں جییانی طور تر انئی اتفراد نت
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نانی حانی ہے کہ اس قیملی کے کسی تھی حاندار کی چیانیانی حصوضیات کے اسیاب کو قطعی طور تر نیان کرنا پہت مسکل ہے اس کی وجہ ہر
قعل کے سیب میں کپیر جییانی حصوصیت ( )Multiple gene characteristicکا نانا حاناہے ( – )3ناد رہے کہ ایشان تمام
میملز میں سب سے زنادہ ترقی نافتہ مچلوق ہے – () 4

دوشرا تڑا سیب میرا ذہن ہے حس میں ہے ہی اتفراد نت  -ہم ذہئی طور تر انک دوشرے سے م نفرد ہیں  -عموما نہ دنکھا گیا ہے حسے شماجی
ت
تقسیات کی شاپیس تھی نانت کرنی ہے کہ ہمارے معاشروں میں ن یوع کے تڑے اسیاب جیسے خود یسیدی ( ) Self Interestاور علیم
کے عالوہ سب سے اہم ہمارا ذہن ہے – ( ) 5انک گروہ میں کسی انک حاص موصوع کا سوال اگر اتھانا حایے تو نہ ناممکن ہے کہ سو ق نصد

ہی اس سے اتقاق کریں اور نہ ہی نہ ممکن ہے کہ سو ق نصد اس سے اتکار کریں  -اتقاق و اچیالف کا مادہ جہاں انک طرف ہمارے ارتقاء میں
ح
مددگار ہے تو دوشری طرف آمرنت کے لنے سب سے تڑا لیتج تھی پہی ہے  -میں ہوں اور میں پہیں مانیا کی قظرت ہی دراضل آزادی یسیدی کو
م
پییاد د نئی ہے  -کسی ط نعی وخود کو رونی کے چید نکڑے کھال کر اور اسے مکان و کیڑے کی ضمانت دے کر تو آپ طمین کر شکنے ہیں مگر
ذہن کی وسعییں تو یے کراں ہیں  ،آزادی تو اس کا خوہر ہے  ،اور نتہانی یسیدی تو اس کی صقت ہے-
ایشانی ذہئی حصوضیات میں تھی موازنہ ممکن پہیں  -میال کے طور تر ذہانت انک فرد کی خونی تھی ہے اور اس کی شخصی حصوصیت تھی  -ہم

حا ننے ہیں کہ آین سیاین تھی ذہین تھا اور سیکشیپیر تھی  -کیا نہ سوال ممکن ہے کہ ان دوتوں میں سب سے زنادہ ذہین کون تھا ؟ خواب
ناممکن ہے  -سیکشیپیر کا تعلق زنان و ادب سے ہے چیکہ آین سیاین زنان سیکھنے کے معاملہ میں انتہانی سشت تھا  -اور رناضی کے معاملہ
میں تو تفول تروفیشر ولیم قلیس وہ کاقی کمزور تھا  -پہی معاملہ سیکشیپیر کے شاتھ ہے  ،نتخیدہ تظرنانی و عملی شاپیشز میں اس کا رجچان کمزور ہے
 دوتوں ذہانت میں مشیرک ہویے کے ناوخود رجچانات میں مخیلف ہیں  ،ک یونکہ دوتوں م نفرد ہیں  -رجچانات میں نکشان یت تھی دو افراد کے درمیانا ننے مظاہر میں مشیرک پہیں ہو شکئی  -آین سیاین اور ن یوین کا اگر موازنہ کیا حایے تو دوتوں کے درمیان سوچ و قکر اور ذہانت کے معیار میں
کاقی تفرد نانا حانا ہے  -اس کی وجہ تھی شخصیت میں اتفراد نت ہے-

سفراط شچ کہیا ہے کہ اگر آپ ا ننے اردگرد کی ہرجیز سے واقف ہیں مگر خود سے پہیں تو نہ مضچکہ جیز ہے – راقم اسے انک مخیلف زاونہ سے نیان

کریے کی حشارت کرنا ہے  -اگر آپ نتجرل و سوشل شاپیشز کی ندولت ہر جیز سے واقف ہیں مگر انک فرد کی اتفراد نت اور اس کے تقسیانی
مظالعہ سے یے جیر ہیں تو تقییا نہ مضچکہ جیز ہے  -اگر آپ پہیں حا ننے کہ اضل میں فرد کیا ہے  ،اس کی اتفراد نت کے کون کون سے
مظاہر ہیں  ،اس کے ان گیت رجچانات کی یشکیل کے کون کون سے اسیاب و غوامل ممکن ہیں  ،مخیلف ترغییات و مجرکات کا اس تر کیا اتر
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ش
ہے  ،وہ حاہیا کیا ہے اور کس جیز کی نالش میں ہے  ،نب نک نہ معیشت مجھی حا شکئی ہے  ،نہ معاشرت  ،نہ سیاست  ،اور نہ ہی نارتخ و
ش
مذاہب  -ایشانی تقسیات کا مظالعہ ایشانی زندگی اور اس کی دنیا کو مجھنے کے لنے ازحد ضروری ہے –
حق نقت پہی ہے کہ ایشانی قظرت کونی حامد سے پہیں اور نہ ہی نہ کسی م نعین حصوضیات کا مجموعہ ہے خو تمام فراد میں انک مخصوص حد اور
مقدار کے اندر انک مخصوص حالت میں نانی حانی ہو۔ ہم میں سے ہر انک کی قظرت م نفرد ہے اس میں نکشان یت پہیں نلکہ اس میں ن یوع ہے۔

نکشاں اور حامد قظرت ضرف یے حان مادی احشام کا حاصہ ہے۔ ایشان دوشری تمام مچلوقات سے قظرت کے ناب میں م نفرد ہے اس توع

ایشانی کی تمام اکانیاں تعئی ایشان انئی انئی قظرت میں حدا گانہ حصوضیات کی حامل ہیں۔پہی وجہ ہے کہ شان نکالوجی ،علم کے دوشرے مصامین

فزکس ،کیمشیری ،اور نیالوجی کی طرح ترقی نافتہ سکل میں اتھی نک شا منے پہیں آشکی ک یونکہ انک فرد نا افراد کا انک گروپ ( )sampleتمام
م
ایشاتوں ( )populationکی کمل اور ترقیکٹ تمانیدگی ( ) representکر ہی پہیں شکیا۔توں کسی انک فرد نا انک گروپ کے مظالعہ

کو شاری توع ایشانی تر جیرالتز ( )Generalizeپہیں کیا حاشکیا۔

میال کے طور تر نانی کے ناب میں ہم حا ننے ہیں کہ نہ ہانیڈروجن اور آکستجن کی انک مخصوص مقدار کا مرکب ہے اور جب نانی کو مخیلف

کیمیانی عیاضر سے مالنا حایے گاتو اس کا انک م نعین کیمیانی تعامل ہے اور انک مخصوص درجہ خرارت تر اس کی مخصوص حصوضیات ہیں ۔نانی
کا انک مالیک یول کرہ ارض تر نانی کے تمام مالیک یولز کی انئی حصوضیات میں تمانیدگی کرنا ہےحاہے وہ کہیں تھی نایے حایے ہوں ۔ان سب کی

قظرت میں نکشان یت ہے۔ایشاتوں کے معا ملے میں ایشا پہیں۔انک فرد کا رونہ اس کا ذانی ہے ۔ہر فرد کی اتفراد نت میں ہی اس کی سیاجت
ہے۔ نہ درست ہے کہ تمام ایشاتوں میں کجھ حصوضیات ایسی تھی ہیں خو مشیرک ہیں اور ان مشیرک حصوضیات کی پییاد تر ہی ہم اس کیاب

میں انیا مدعا نیان کریے کی کوسش کریں گے۔
ہماری زندگی کے دو تڑے تجی مقاضد ہیں:
۱۔خوشی کا حصول

۲۔ابئی زندگی کی ئشوتما اور اس کی خوشحالی ( )well being
اس کے عالوہ تطور انک مذہئی ایشان کے انک حدا نا دنگر حداؤں کی خوسیودی تھی ہماری زندگی کا تجی مفصد ہوشکیا ہے۔
ذانی خوشی کا حصول انک پہت کیھن کام ہے۔ اس کے لنے انک م نعین راستہ نا قارموال پہیں ہو شکیا اور نہ ہی کونی ایشا تھل دنیا میں موخود
م
ہے خو اگر کسی کو کھالنا حایے تو وہ خوشی سے کمل ہو حایے گا۔ خوشی کے حصول میں فرد سے فرد می یوع ہے۔ انک فرد کو اگر خوشی کسی
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انڈوتجرسے مل رہی ہے تو ممکن ہے دوشرے فرد کو خوشی کسی اجھی قلم دنکھنے سے ملے۔پیشرے فرد کی خوشی تفرتجی مقام کی شیر ہوشکئی ہے

تو خو تھے فرد کے لنے خوشی اجھی کیاتوں کے مظا لعے نا مذہئی عیادات میں تھی ہوشکئی ہے ۔قصہ مخ نصر نہ کہ اس میں ورانئی ہے ۔اور اس کا

حصول مخض آزادی میں توسیدہ ہے ۔اس جیز کی آزادی کہ ہم حس جیز میں خوشی ناپیں اسے pursueکر شکیں ( Freedom to

 ، )pursue happinessیشرطیکہ دوشرے افراد کی آزادی تھی میاتر نہ ہو۔ خوشی ہر ایشان کے ذانی خق انتچاب میں ہےاور اس خق
انتچاب کو عمل میں الیے کے لنے خوشی کے امکانات کی نالش و یشحیر کی آزادی کی تھی اشد ضرورت ہے۔

ہماری زندگی اور معاش تات کا مفضد –
ہم کون ہیں  ،کیا ہیں  ،اس کانیات میں ہمارا کیا مقام ہے  ،قظرت سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ہماری زندگی کے کیا مقاضد ہیں ؟ کون
ن
کون شی مادی ضرورنات اور مادی خواہشات ہیں ؟ زندگی کی ان پییادی ضرورنات و خواہشات اور مقاضد کی پہیرین کمیل کا کونی انک م نعین
ذرتعہ ہے نا ان گیت را سنے ہیں ؟ سوشانئی اور رناست کیا ہیں  ،ک یوں ہیں  ،ہمارے شاتھ ان کا کیا رونہ ہے اور ہمیں ان کے شاتھ کیا
رونہ رکھیا حا ہنے ؟ نہ وہ چید سواالت ہیں خو ہم تطور ایشان عموما سوچنے اور اپہی کے مظاتق ا ننے روتوں کو قایم کریے کی کوسش کریے ہیں
–اشی طرح پہی وہ پییادی سوال ہیں خو ہماری سوشل شاپیشز کا تھی مرکزی موصوع ہیں –
ش
ش
اکیامکس تھی ان میں سے انک ہے – اسے تھی فرد کو تطور تروڈتوشر اور کیزتومر مجھیا ہونا ہے ک یونکہ تغیر فرد ( ) Individualکو مجھے
س
ش
اس کے روتوں کو انک کل میں ( Macroeconomicsکی طح تر ) مجھیا ناممکن ہے –

اکیامکس میں انک اہم سوال نہ تھی ہے کہ وہ کون شا نیمانہ  ،طرتقہ نا معیار ہے حس کی پییاد تر ہم شمجھ شکیں کہ انک معیشت کیا واقعی
پہیر حالت میں ہے اور مزند پہیری کی حانب گامزن ہے ؟ نا دوشرے القاظ میں  ،ترقی دراضل کسے کہنے ہیں حس کی تمام افراد اور ممالک
پ
حستجو کریے ہیں اور اس مقام تر ہتخنے کے لنے انئی تمام تر توانانیاں خرچ کی حانی ہیں ؟
ان میں سے انک مغروف اصظالح جی ڈی نی ہے – جی ڈی نی انک ملک کی کل قومی نیداوار کا نام ہے – اشی طرح اکیامکس کے اصولوں
کی رو سے کل قومی نیداوار سے مراد کل قومی آمدن تھی ہے ( –)6توں انک ملک جییا زنادہ نیدا کر رہا ہو گا اس سے مراد نہ ہے کہ اس ملک
کے شہری انئی زنادہ دولت کما رہے ہیں – معیشت کا نہ سب سے روانئی ( Indicatorاشارنہ ) ہے  -جب کل قومی نیداوار تعئی جی
ڈی نی میں اضافہ ہو رہا ہونا ہے تو معیشت دان خوشی سے تھولے پہیں شمایے اور جب اس میں کمی آ رہی ہونی ہے تو وہ نہ ضرف قکر مید

ہو حایے ہیں نلکہ انک ماہر طی یب کی طرح ان اسیاب کی نالش شروع کر د ننے ہیں خو ان کے چیال میں اس گراوٹ کی وجہ ہو شکنے ہیں

–
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ش
ناد رہے کہ ضرف جی ڈی نی تر ہی توجہ مرکوز رکھنے سے مراد نہ ہے کہ آپ نہ مجھنے ہیں کہ ایشانی زندگی میں سب سے اہم دولت ہے چیکہ
ش
ناقی جیزیں پہت تعد میں آنی ہیں – اشی پییاد تر کجھ لوگوں کا نہ کہیا تھی ہے کہ ضرف دولت ہی سب کجھ ہے – کجھ مجھنے ہیں کہ اگر
دولت ہے تو ناقی آشایشیں اور راچییں تھی حاضل کی حا شکئی ہیں -
نہ نات کسی حد نک درست تھی ہے کہ اگر مادی ضرورنات توری نہ ہوں تو زندگی کا انیدانی قاعدہ شروع کرنا تھی مچال ہے – مادی ضرورنات
اگر توری نہ ہوں تو زندگی کی تقا ناممکن ہے – کیا نہ اشی سیب سے پہیں کہ دنیا کے دس امیر ممالک میں زندگی کی اوسط شرح ( Life
ت
 ) Expectancyغرنب ملکوں کی یشیت تچیس شال زاند ہے – ( ) 7اگر آپ کے ناس مغفول آمدن ہو گی نب ہی آپ علیم صحت
پہیرین خوراک اور آرام دہ گ ھر تر خرچ کر شکیں گے  ،اور کیب پیئی  ،شاغری و موسنقی جیسے مشاعل میں حصہ لے شکیں گے –
ن
مگر مخض دولت ناکاقی ہے – ضرف دولت سے زندگی کے تمام مقاضد کی کمیل ممکن پہیں – ضرف دولت سے خوشی کی میزل پہیں حاضل
کی حا شکئی – ولیم ایشیرلی  ،ن یو نارک تون یورسئی میں تروفیشر ہیں اور دنیا میں انک مغروف نام ہے – اپہوں یے 1960سے  1990کے
درمیان کے اعدادوشمار لنے اور نہ دنک ھنے کی کوسش کی کہ معاشی گروتھ تعئی انک ملک میں کل دولت کے اضافہ کا وہاں کے شہرتوں کے
معیار زندگی میں اضافہ سے کونی تعلق ہے نا پہیں ؟ معیار زندگی سے م نعلق اپہوں یے 81اشاریے ( )Indicatorsلنے – اپہوں یے
نہ معلوم کیا کہ دولت میں اضافہ کا اتر کل اکاشی اشارتوں میں سے مخض  32تر ہے – تعئی ہمارے معیار زندگی تر اتر انداز ہویے والے
کل اکاشی غوامل میں سے نییس ا یسے ہیں جن میں پہیری ہماری دولت میں اضافہ کے سیب ہے ( –)8توں ہم کہہ شکنے ہیں کہ ضرف
دولت کاقی پہیں مگر نہ تھی ہے کہ تغیر دولت کے کجھ تھی پہیں –

م
مان لیا کہ دولت نا آمدن نا جی ڈی نی معیار زندگی کو حاتخنے کا چیمی اور کمل نیمانہ پہیں  ،اب سوال نہ تھی ہے کہ کیا ہم کونی اور پہیرین
مییادل تھی رکھنے ہیں ؟ اس شلشلے میں کجھ مزند مییادل تھی م نعارف کروایے گنے ہیں جیسے :
 دب تا میں خوشی کی ربورٹ ( : )World Happiness Reportنہ اشارنہ تھونان میں ترن یب دنا گیا تھا اور اس کی رو سےڈتمارک دنیا میں تمیر ون ہے – دلچشپ نات نہ تھی ہے کہ صف اول کے دس خوش ترین ممالک میں وہی ممالک ہیں خو دولت
کے اغییار سے تھی ترقی نافتہ میں آیے ہیں – ناکسیان اس رنیکیگ میں 92تمیر تر آنا ہے – )) 9

م
تقییا خوشی انک پہیرین معیار ہے – آپ ا ننے طرز زندگی سے طمین ہوں گے نب ہی خوش ہوں گے – اگر مادی ضرورنات توری
پہیں ہو رہی ہیں تو خوشی کاہے کی ؟ اگر غیر مادی آرزؤں کی حستجو میں ناکامی ہے تو تقییا ماتوشی کا ہی علتہ ہو گا – مگر سوال نہ

21

ہے کہ فرد سے فرد خوشی کا معیار  ،شدت  ،اور ک نق یت مخیلف ہونی ہے – ہم کیسے معلوم کر شکیں گے کہ کون خوش ہے اور
کون خوش پہیں – فرض کیا ناکسیان کے کیس میں ہم کیسے حان شکیں گے کہ پیس کروڑ غوام میں سے کون خوش ہے اور کون

پہیں  ،کون زنادہ خوش ہے اور کون کم ؟ اشی طرح کسی دوشرے ملک کے موازنہ میں ہم زنادہ خوش ہیں نا کم خوش ہیں ؟ توں
پہاں تھی وہی ( measurementاعداد و شمار کے حصول اور تجزنہ ) کا مسیلہ ہے خو تفول تونل اتعام نافتہ معیشت دان
 Angus Deatonمعیشت کا سب سے تڑا مسیلہ ہے –

خوشی کو حاتخنے کا مغروف طرتقہ شروے ہے – ہم لوگوں سے توجھنے ہیں کہ کیا آپ خوش ہیں نا پہیں ؟ اس طرتقہ کار میں انک
تڑا مسیلہ ہے وہ ہے رتورنیگ – ماہرین تقسیات کے مظاتق لوگ انئی خوشی کو رتورٹ کریے میں ناکام رہنے ہیں – اگر وہ کہہ دیں

کہ ہاں ہم خوش ہیں تو نہ تھی پہیں نیا شکنے کہ کییا خوش ہیں ؟ اگر کم خوش ہیں تو کییا کم خوش ہیں ؟ شان نکالوجی کی اصظالح
میں اس مسکل کو “ ”adaptive preferencesکہنے ہیں () 10

ماہرین تقسیات کے مظاتق ہم خوشی کے مراحل درجہ ندرجہ طے کریے حایے ہیں – میال کے طور انک فرد خو یے روزگار ہے اور
اسے تھوک کے مشانل کا شامیا ہے  ،جیسے ہی اسے توکری ملے گی وہ انک دم سے خوشی و مشرت سے لطف اندوز ہو گا – مگر
جیسے ہی وہ انک نا روزگار شہری ین حایے گا اس کی خواہش ہو گی کہ وہ مزند ترقی کرے  ،اب اس کی خوشی اس اگلی میزل کے
پ
حصول میں ہے – جییا اگلی میزل نک ہتخنے میں زنادہ وقت لگے گا انیا ہی خوشی کی شدت میں کمی آنی حایے گی – اس لنے

شروے کے تظام تر انک ن نقید نہ کی حانی ہے کہ جب کسی فرد سے اس کی خوشی کی ک نق یت کے نارے میں توجھا حانا ہے ،
اس وقت پہیں معلوم کہ وہ کسی تقسیانی ک نق یت میں ہونا ہے – میال کے طور تر انک شخص خو دفیر سے تھکا ہارا گ ھر لوٹ رہا

ہے جب اس سے توجھا حایے گا کہ چیاب کیا آپ خوش ہیں تو ممکن ہے وہ خواب دے  :نکواس ہے نہ زندگی – اب اشی فرد
سے جب وہ اتوار کے دن انئی قیملی کے شاتھ وقت گزار رہا ہو آپ توجھیں کہ چیاب کیا آپ خوش ہیں تو ممکن ہے اس کا خواب

ہو جی ہاں  ،پہت خوش  ،میری قمیلی میرے شاتھ ہے اور میں یے ت ھرتور پیید کے مزے لنے – () 11

ق
میرے ا ننے شاتھ تھی پہی معاملہ ہے کہ آفس سے جھئی کے دن میں لمیں دنکھیا  ،سونا  ،اور گ ھر والوں سے گپ سپ کو ترچتح
د نیا ہوں میرے لنے خوشی کا سب سے تڑا سیب پہی ہے مگر میرے اکیر فرنئی دوست جھئی کے دن گ ھر سے ناہر شیر و تفرتح اور

آوارہ گردی میں خوشی مچسوس کریے ہیں اور مجھے نتہانی یسید جیسے حظاب سے خڑایے ہیں –

 ترقی کو نا ننے کا انک اور ذرتعہ " "Personal Well-beingتھی ہے حسے ترطاتوی حکومت شاالنہ پییادوں تر شا تع کرنیہے –
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 ہ یومن ڈونلیمیٹ انڈکس تھی اس شلشلے میں انک پہیرین مییادل ہے مگر اس کی خونیاں اور حامیاں تھی پہت شاری ہیں –اب سوال نہ ہے کہ ان میں سب سے پہیرین کون شا طرتقہ ہے ؟
میرے چیال میں نہ سب طر تفے نا اشارے ا ننے مخصوص پہلؤوں کی مچدود جیر د ننے ہیں – جی ڈی نی میں پہت شی حامیاں شہی مگر تمام
درج ناال مییادالت میں سب سے پہیر  macroenomicمییادل وہی ہے – مگر تھہریے اس شارے معاملہ کو تچایے اس کے کہ انک
ن
ق
کل میں د کھیں  ،انک دوشرے زاویے سے دنکھنے ہیں حسے مشہور لسقی معیشت دان امرنیا سین ہمارے لنے پیش کریے ہیں – وہ مییادل
ہے : capibilityاتفرادی ضالجی یوں اور قانلی یوں سے ترقی کو حاتخنے کا اشارنہ – ناد رہے کہ امرنیا سین ہ یومن ڈونلیمیٹ انڈکس کی نیاری
ش
م
میں ناکسیانی معیشت دان ڈاکیر مخ یوب الجق کے شاتھی تھے اور وہ خود ہ یومن ڈونلیمیٹ انڈکس کو نا کمل اور ناکاقی مجھنے ہیں حس میں ان
کے چیال میں پہت شاری حامیاں ہیں – () 12

سوال نہ ہے کہ سین کی مجوزہ  Capibilityکیا ہے ؟ سین لکھنے ہیں :

)A capability is something that people have reason to value. (13
اس سے مراد ویشا طرز زندگی ہے جیشا لوگ ا ننے لنے یسید کریے ہیں –جیشا انئی سوچ و فہم  ،مغفولیت یسیدی ( ،) Reasoningاور
آزادی ارادہ و عمل سے وہ جییا حا ہنے ہیں –
سین لکھنے ہیں :

ایشانی ضالجی یوں و قانلی یوں کا شمار ناممکن ہے – لمئی مگر صحت مید زندگی کے مواقع  ،سیاشی شماجی اور معاشی زندگی میں حصہ لینے کی آزادی
 ،انئی آرزوؤں کی ترامن حستجو میں آزادی شمیت تمام امکانات کی یشحیر کی آزادی حسے فرد انئی سوچ و فہم  ،مغفولیت یسیدی (Reasoning

) ،اور آزادی ارادہ و عمل کی مدد سے حستجو کرنا حاہے ( – ) 14ان ضالجی یوں و قانلی یوں میں سے کس ضالچیت و قانلیت کو اسے pursue
کرنا حا ہنے نہ کسی شماجی ادارے کا کام پہیں نلکہ نہ ضرف فرد کا شخصی انتچاب ہے – نہ اس کا خق ہے کہ انئی زندگی کے جملہ ق نصلے وہ

خود کرے  ،حسے خق انتچاب (  )Freedom of choiceکہنے ہیں  -اب نہ خود فرد تر متخصر ہے کہ وہ طے کرے کہ وہ کس معیار
ترقی کو ا ننے لنے یسید کرنا ہے نہ کہ کونی اور نیرونی و آمرانہ قوت اسے نیایے کہ کس معیار ترقی کی اسے حستجو کرنی حا ہنے – اس شلشلے میں
سین مواقع کی مشاوات اور مقانلہ کی تقاقت میں مواقع کی آزادی اور کم سے کم حکومئی مداحلت کو الزم فرار د ننے ہیں – ان کے چیال میں
حکومت کا کام اس شارے معاملہ میں شہولت کار کا ہے خو ان تمام رکاوتوں کو دور کرے خو مواقع کی مشاوات اور مقانلہ کی تقاقت میں

حانل ہیں – () 15
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سین کہنے ہیں کہ معیشت داتوں کو تچایے جی ڈی نی نا کسی اور  indicatorکے زنادہ سے زنادہ شخصی آزادی تعئی فرنڈم کے لنے
حدوجہد کرنی حا ہنے – آمدن تعئی دولت پہیرین زندگی کی تقییا انک اہم ضرورت ہے مگر ضرف پہی کاقی پہیں – سویے کے نتجرے میں ترقی

پہیں – اضل جیز آزادی ہے  ،انتچاب ہے  ،اور امکانات کی یشحیر کے مواقع ہیں –()16

ش
پہی سیب ہے کہ امرنیا سین کے ہاں ترقی کا مظلب تھی آزادی ہے – وہ آزادی کو ہی آزادی کی میزل کے حصول کا ذرتعہ مجھنے ہیں –

ان کے القاظ میں جہاں زنادہ فرنڈم ہو گا وہاں زنادہ ترقی ہو گی اور جہاں کم فرنڈم ہو گا وہاں کم ترقی ہو گی– توں وہ مخیلف معاشروں اور ممالک
میں موازنہ کا معیار جی ڈی نی پہیں نلکہ آزادی فرار د ننے ہیں – سب سے زنادہ ترقی نافتہ ملک وہ ہے جہاں سب سے زنادہ فرنڈم ہے  ،مواقع

کی مشاوات اور مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہے – اس شلشلے میں ان کی پہیرین کیاب "ترقی تطور آزادی ( Development as
م
 )freedomاس تورے موصوع کا کمل تفصیل سے احاطہ کرنی ہے –( )17

اشی طرح خوشی کا تھی کونی واحد ذرتعہ ممکن پہیں۔ہم خوشی کے حصول میں پہت حشاس واقع ہویے ہیں،اور دسییاب ذرا تع کے نانید تھی
ش
ہیں ۔میال کے طور تر انک غرنب افرتقی نہ مجھیا ہے کہ اگر پین وقت کی رونی اور اجھا کیڑا اسے مل حایے تو پہی اس کی خوشی کے لنے پہت
ہے۔چیکہ انک امرنکی اس سے تھی کئی گیا آگے کی آرزوپیں رکھیا ہے :مخصوص ماڈل کی گاڑی ،ا ننے نیڈ رومز کا گ ھر،قالں حاب نا کارونار وغیرہ۔
ہم حس دنیا میں جی رہے ہیں نہ ا ننے غوامل و مظاہر میں انتہانی نتخیدہ ہے۔ ہمارے زندگی تر ان گیت غوامل و عیاضر اتر انداز ہورہے ہیں۔

ان میں سے کجھ عیاضر ہمارے لنے مواقق ہیں چیکہ کجھ مچالف تھی ہیں۔ہمیں انئی تقا کے اس سفر میں ا یسے دایسمیدانہ اور ستخیدہ ق نصلے
کریے ہویے ہیں خو ہماری زندگی کو م یوازن رکھ شکیں۔ انئی خودی میں توازن کی حدوجہد ہر فرد میں ذانی ہے اور اس کا انیا خق انتچاب اور قوت
ق نصلہ اس میں مرکزی کردار ادا کرنا ہے۔خودی کے اندر توازن کی نہ کوسش تھی آزادی کے تغیر ممکن پہیں اور اس خود ان نظامی میں تھی
ہمارے تڑے مقاضد عام طور تر دو ہی ہویے ہیں۔ ذانی خوشی کاحصول اور انئی زندگی کی تقاء اور اس کی تھر تور یسودتما۔
ہماری دوشری ضرورت نہ ہے کہ ہمیں انئی زندگی کو ہر حال میں قایم رکھیا ہونا ہے انک ت ھر تور انداز سے  ،اور وقت کے شاتھ شاتھ اسے یسوتما

د نئی ہونی ہے۔ ہماری نہ ضرورت انئی اشاس میں مادی ہے ،اسے دولت کی ضرورت ہے حسے ہماری پییادی ضرورنات تر خرچ کیا حا شکے ۔اسے

آشایسوں ( ) comfortکی ضرورت ہے کہ مخیت سے تھکا ہارا وخود خو دولت کے حصول میں مصروف رہا  ،شکون و راجت نایے۔توں ان
ن
ضرورنات و خواہشات کی تجونی کمیل میں اکیامکس (معیشت) کی اہمیت مرکزی تھہرنی ہے۔
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ن
صحت مید معاشی نیدویشت وہ ہے حس میں تمام ایشان نہ ضرف انئی مادی ضرورنات وخواہشات کی کمیل کر شکیں  ،نلکہ اس میں ہماری ذانی
ضالجی یوں کا تھی ت ھر تور اظہار ہو ،ہم خو حاضل کرنا حاہیں اسے انک حاتز و آزاد طرتفوں سے حاضل کر شکیں ،اس میں ہماری آزادی کی تقا ہو

اور ہماری شخصیت کی یسودتما کے وسنع تر امکانات نایے حایے ہوں۔
ابفراد بت ئس تدی پر میئی اشلوب مطالعہ

اگر ہم انیا قوکس شماج کی تچایے فرد تر مرنکز کریے ہیں تو پہیرین نیاتج کا حصول آشان ہے  -مخض شماج کو تراہ راست قوکس کریے کا
کونی مظلب پہیں سوایے اس کے کہ آپ اندھیرے میں نامک تونیاں مار ہے ہیں – نیر یشایے تر لگ گیا تو صختح ورنہ ضا تع  -آ ننے دو اہم
ش
میالوں سے اسے مجھنے ہیں–
ت
 )1انک کمرہ جماغت میں علیم و ترن یت کے دو اشلوب ہیں  -پہال اشلوب توری جماغت کو تطور انک کل کے قوکس کرنا ہے -
ش
م
دوشرا اشلوب ہر طالب علم کو انک کمل و م نفرد اکانی مجھنے ہویے ہر انک کے ذہئی رجچان کو اہمیت د نیا ہے  -پہلے رجچان
ش
میں شاری کی شاری توجہ توری کالس کو انک ہی تقسیات سے مجھنے اور طلیاء کی ترن یت کریے کا نام ہے چیکہ دوشرے رجچان
میں انک اسیاد ہر طالب علم کے ذہئی رجچان کو پہچا ننے  ،ترقی د ننے  ،اور پہیر اسنعمال میں الیے کی حستجو میں ہونا ہے  -پیتجہ
کیا ممکن ہے اور کس اشلوب کے نیاتج پہیر ہوں گے ؟ تقییا دوشرے اشلوب کے حس میں آزادی ہی میں ہے  ،ضالجی یوں کی
درناقت اور اس کی یسودتما ہے اور اشی میں ہی کامیانی ہے– ہر طالب علم مشنقیل کا انک روشن سیارہ ہے – (توٹ  :معیشت

کے نیاطر میں دنکھا حایے تو پہی سیب ہے کہ ہم لیرل Macro Economicsکے تچایے Micro
Economicsکو زنادہ اہمیت د ننے ہیں )
 )2دوشری میال انتہانی اہم ہے  -دنکھنے خرم کے اسیاب میں علم سے دوری  ،تفرت و فشاد کی ترع یب د ننے واال لیرتجر  ،ذہئی نیماری
 ،الکوحل کا زنادہ اسنعمال  ،ڈرگز کا اسنعمال  ،حسم میں مخصوص نامیانی اخزاء کی مقدار میں نیدنلی  ،ذہئی و اعصانی تظام کی توڑ تھوڑ
ش
 ،پہت زنادہ نتہانی یسیدی ،ان نقام  ،غرنت  ،یشل ترسئی شمیت ان گیت اسیاب ہیں  -اب خرایم کو مجھنے اور ان کی پییاد تر
شماجی نیدویشت قایم کریے کے دو اشلوب ہیں  -انک ہے تمام مجرموں کو کسی انک کل میں دنکھیا  ،جیسے فرض کیا تمام تخ یون
دہشت گرد ہیں  ،نلوچ قوم ذہئی طور تر فرسودہ ہے  ،پہود و ہ یود و تصاری ہمارے حالف شازسیں کریے رہنے ہیں  ،شرمانہ دار لوٹ
رہے ہیں  ،تمام مشلمان دہسیگرد ہیں اور نتچانی میاقق ہیں وغیرہ وغیرہ  -دوشرا اشلوب مجرم کو اس کی اتفراد نت میں دنکھیا ہے -
اس میں ان اسیاب کا حاتزہ لیا حانا ہے کہ آخر وہ کون کون سے اسیاب ہیں خو انک مخصوص مجرم کو خرم کی ترع یب دے رہے
ہیں  -کیا غرنت و یے روزگاری کے سیب انک شخص کی شخصیت توٹ تھوٹ کر یشدد یسید ین گئی ہے ؟ کیا کسی مغصوم طالب
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علم کو خو لیرتجر تڑھانا گیا وہاں سے اس یے شدت یسیدی کی ترع یب حاضل کی ؟ کیا انک شخص ڈرگز کے زنادہ اسنعمال سے مجرم
نیا ہے ؟ کیا کونی نلوچ ان نقامی حذیے کے تحت شدت یسید نیا ہے وغیرہ وغیرہ–

ان دو اشلوب کے نیاتج جیران کن طور تر دلچشپ ہویے ہیں  -پہلے اشلوب میں آپ انک توری یشل نا مذہب نا حغراقیانی سیاجت کو ہی مجرم
نیا لینے ہیں توں فشاد کو تڑھاوا تھی ملیا ہے اور آپ شچانی کی درناقت سے تھی مجروم رہنے ہیں  -جیسے راقم الجروف یے اوتر کی کجھ میالوں
سے واصح کیا چیکہ دوشرے اشلوب میں آپ کا رجچان خرم کے اسیاب کی درناقت اور اس کے حاتمہ تر ہونا ہے  -آپ طلم کی ہر فسم کے
حالف نالیسی نیایے ہیں ناکہ اس سے ان نقام کی تقسیات کو فروغ نہ ملے  -آپ غرنت کے اسیاب کو چیم کریے کی کوسش کریے ہیں

چ
ناکہ غرنت کا توجھ ایشان سے اس کی ت ل نقی ضالچییں نہ جھین لے -اس اشلوب میں امن ہے  ،رواداری ہے  ،خوشچالی ہے اور ایشان یت

ہے –

پہی سیب ہے کہ اتف اے ہانیک اتفراد نت یسیدی ) (Individualismکی تغرتف تھی پہی کرنا ہے۔کہ اتفراد نت یسیدی سے مراد
نہ ہے کہ ہم سوشانئی کو اس وقت نک پہیں شمجھ شکنے جب نک کہ انک فرد ( ، ) individualاس کی خوایشز (انتچانات) اور روتوں
( ) Behaviorکو نہ شمجھ لیں۔اس کے تزدنک ہر فرد معاشرے کی می یوع اکانی ہے ۔معاشرے افراد سے پینے ہیں اور معاشروں کا
مظالعہ تراہ راست افراد کے مظالعہ سے مشروط ہے۔

ق
دنکھنے اگر ہم میں اتفراد نت نہ ہونی تو ہم سب انک ہی فسم کا کھانا کھایے  ،انک ہی فسم کی لمیں دنکھنے  ،انک ہی جیسے اسعار تر واہ واہ
کریے اور انک ہی فسم کی کیاپیں تڑھنے  -انک ہی مذہب سے ہویے اور انک ہی فسم کی نیماری سب کو ہونی  -ہم میں سے ہر من جملہ

انک الگ فرد ہے  -پہی وہ صقت ہے خو ہمیں ہر فسم کی سیاشی مذہئی معاشی اور تقاقئی آمرنت کے نالمقانل ک ھڑا کر د نئی ہے – ہمیں لیرل
ازم اس لنے یسید ہے کہ اس میں اتفراد نت یسیدی ہے  ،ن یوع یسیدی ہے  ،اور ہمہ جہت ضالجی یوں  ،قانلی یوں  ،رجچانات ،اور ترغییات کو
امن یسیدی سے حستجو کریے کی ہر فرد کو آزادی ہے –
جب ہم اتفراد نت یسیدی کو سوشل شاپیس میں الگو کریے ہیں تو اس سے کجھ مشانل تھی نیدا ہویے ہیں چتہیں حل کرنا آشان ہےاگر ان
ت
کی صختح فہیم تھی حاضل کر لی حایے  -ان میں سے چید درج ذنل ہیں-
 )1آزادی ذمہ داری ہے  ،اتفراد نت یسیدی فرد کو اس قانل نیانی ہے کہ وہ ا ننے اعمال کے نیاتج کا خود ذمہ دار ننے  -خو شخص
اس ذمہ داری کو اتھایے سے قاضر رہیا ہے اس میں ماتوشی اور اذ نت یسیدی نیدا ہو شکئی ہے  -جیسے آپ کی چ یب میں کریسی

توٹ آپ کی قوت خرند تو تڑھا د ننے ہیں مگر کس جیز تر اور کییا خرچ کرنا ہے نہ آپ کی ذانی ذمہ داری ہے اگر انک ہی دن میں
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سب خرچ کر حاپیں گے تو اس علط م نصونہ نیدی کے آپ خود ذمہ دار ہیں اشی طرح اگر ان پیسوں کو آپ صختح م نصونہ نیدی سے
خرچ کریں گے تو اس کا پہیرین تھل ہی آپ کھاپیں گے  -حس طرح انک ووٹ آپ کو سیاشی آزادی د نیا ہے تو شاتھ میں صختح
انتچاب کی ذمہ داری تھی د نیا ہے اگر علط تمانیدے چییں گے تو وہ آپ کی تمانیدگی تھی علط کریں گے – اس ذمہ داری کو صختح
ت
ت
طرح سے شراتچام د ننے میں پہیر علیم آپ کی پہت مددگار ہے  -علیم و تجرنہ آپ میں حشاسیت اور پہیر ق نصلے کریے کا سعور

نیدا کریے ہیں  -دوشرے مذاہب نا مکانب قکر سے واقق یت آپ میں ترداست اور رواداری نیدا کرنی ہے–

 )2اگر ہر فرد کو اس کی اتفراد نت میں دنکھا حایے تو نیاتج کو جیرالتز کرنا مسکل ہو حانا ہے حس کے سیب نالیسی شازی میں مسکل
آ شکئی ہے  -اس شلشلے میں حدند شمارنات اور اتقارمیسن نیکیالوجی کا اسنعمال ہمارے لنے آشانی نیدا کر شکیا ہے-
حاری تحث کے نیاطر میں ہمارے لنے حار مزند جیزیں تھی انتہانی ضروری ہیں۔
1۔زندگی کی پی تادی ضرورنات جی سے روئی کبڑا اور مکان وغبرہ :اگر رونی پہیں ہے تعئی تھوک کا راج ہو تو ہر فرد کو نہ شاری دنیا ناطل اور جھوٹ
لگئی ہے۔ اور خودی کا احشاس کمزور تر ہونا حانا ہے۔تھوک ایشانی زندگی کا سب سے تڑا مسیلہ ہے اور اس کا حل ترچتجی پییادوں تر الزمی ہے۔

اگر حسم کے اوڑھنے کے لنے کیڑا پہیں تو آپ شماجی زندگی میں شامل پہیں ہوشکنے۔ اگر مکان پہیں تو موشم سے خود کو مخفوظ پہیں رکھ شکنے ۔
2۔صحت کو قائم رک ھ تا۔صحت جیئی خراب ہوگی ا ننے مشانل نیدا ہوں گے۔ پہیرین صحت پہیرین طرز زندگی کے لنے الزم ہے۔

ن
3۔ہماری دوسرے ائشابوں کے شاتھ معاسرت :ہم سوشانئی قایم کریے ہیں حس میں ہم انئی ضرورنات وخواہشات کی کمیل کا شامان کریے

ہیں۔ شادی کریے ہیں اور تفرتجی شرگرم یوں میں حصہ لینے ہیں۔حق نقت نہ ہے کہ معاشرہ قایم کنے تغیر ہم انئی تقا کی حدوجہد میں شاند کامیاب
نہ ہو شکیں ک یونکہ نہ معاشرہ ہی ہے حس میں ہم ڈوتژن آف لپیر کی مدد سے انئی زندگی کو آشان نیا شکنے ہیں اور حس میں ہماری ضالجی یوں اور

قانلی یوں کا موتر اظہار ہے –

4۔ش تلف ڈشکوری (نالش خودی) :ہم خود کو پہتچا ننے کو کوسش کریے ہیں۔ا ننے اندر توازن کو قایم رکھنے کی حدوجہد کریے ہیں۔انئی ضالجی یوں
و قانلی یوں سے خود کو م نعارف کروایے ہیں اور ہماری کوسش نہ ہونی ہے کہ ان ضالجی یوں وقانلی یوں کو انئی ذانی ترقی اور یسوتما میں پہیر سے
ش
پہیر اسنعمال میں الپیں۔ہم قظرت کو مجھنے ہیں اور نہ حا ننے کی تھی کوسش کریے ہیں کہ اس کا ہماری ذات سے کیا تعلق ہے۔ نہ ہم تر
اور ہم اس تر کیسے اتر انداز ہویے ہیں۔
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م
ایشانی زندگی مخض کھایے پینے  ،انک مخصوص ج ھت کی نیاہ میں رہنے اور لیاس اوڑھنے کا نام پہیں۔ہمیں انئی روح تعئی انئی خودی کو طمین اور
شادمان رکھیا ہے۔ کامیانی خودی کی درناقت میں ہے اور خودی کی درناقت ایشان کو زنادہ اتفراد نت یسید نیا د نئی ہے۔ ایشان کو انئی ضالجی یوں
اور قانلی یوں کی نالش و درناقت اور ان کے پہیراسنعمال کی ان تھک حدوجہد کرنی ہونی ہے ۔اور نہ حدوجہد آزادی سے ہی ممکن ہے۔

اتفراد نت یسیدی ہر فرد کا پییادی خق ہے۔انئی ذات کی حستجو میں رہیا سیلف ڈشکوری میں پییادی جیز ہے۔اشی طرح کسی جیز کو سوچیا نا نہ
سوچیا ،کسی حاص شرگرمی کو شراتچام د نیا نا نہ د نیا،کسی راتج اشلوب نا طرتقہ کار کی نیروی کرنا نا نہ کرنا نہ سب فرد کا فرنڈم ہے۔اسے مخ یور پہیں

کیا حاشکیا کہ وہ کسی مخصوص شا تجے میں رہے اور انک مچدود فریم ورک میں سوچے ۔ہر فرد میں سعور کی دولت و ضالچیت موخود ہے اور اس کا

اسنعمال فرد کا ذانی استخقاق ہے۔

ہمارے زنادہ تر مشانل اوتر درج کردہ ان حار امور کی کمیانی کی وجہ سے ہیں اور نہ حاروں جیزیں ہی ایسی جیزیں ہیں خو ہمیں پہیر زندگی کے
امکانات کی نالش و یشحیر کی ترع یب د نئی ہیں – ہماری شاری زندگی ان چیلتجز کو پہیر رسیایس د ننے میں گزر حانی ہے ۔جیسے شادی،طالق کے
مشانل ،خرایم نیماری چیگ ہاؤسیگ کے مشانل،آلودگی،شہری مشانل،یشل ترسئی،غرنت ،آنادی کے مشانل وغیرہ وغیرہ ۔
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خود نگہ تائی اور آزادی ہم سفر ہیں
آزادی کا محض یہ مطلب نہیں کہ فرد کے ناس دوبوں حقوق ہوں  :مواقع اور ابتحاب کا خق  ...نلکہ اس کا یہ ت ھی مطلب ہے کہ وہ فرد ج سے
آزادی خاصل ہے وہ ا ب نے روبوں کے ب تابج کی ذمہ داری ت ھی خود لے –شحصی آزادی اور شحصی ذمہ داری شاتھ شاتھ خلئی ہیں انہیں انک
دوسرے سے خدا نہیں ک تا خا شک تا –
(فرنڈرک ہاب تک)

ایشان انک آزاد وخود ہے اور اس سے وخود میں آیے واال معاشرہ انئی اضل میں ایشاتوں کے درمیان رضاکارانہ اشیراک کی اشاس تر قایم ہونا
ہے۔جیر معاشرہ کے قظری ارتقاء میں رکاوٹ پییا ہے اور ہماری مروجہ احالق کی رو سے تھی جیر انک طلم ہے۔ایشان انئی اشاس میں انک ذمہ

دار اور آزاداحالقی وخود ہے۔ معلوم ایشانی نارتخ ہمیں نیانی ہے کہ نہ تصورات احالقیات تھی حامد پہیں نلکہ ایشانی پہذنب کے معاملہ میں عہد نا
عہد اور انک فرد کے لنے اس کی عمر کے شاتھ شاتھ ند لنے اور ترقی و یسوتما نایے ہیں حس کی پییادی وجہ فرد کے ذہن اور فہم

( ) understandingمیں ترقی و یسودتما تعئی ارتقا ہے  -اگر انک فرد انئی سعوری حدوجہد سے پہیں ندل رہا نب تھی وہ ند لنے شماج کا اتر
ضرور لییا ہے۔ایشان کا نہ احالقی وخود اس کے تمام اعمال و اقعال کی خود ذمہ داری لییا ہے۔وہ ذمہ دار ہے ا ننے حدا کے حصور (اگر مذہئی ہے

) ،اور ا ننے حاندان  ،دوسیوں شاتھ یوں ( )Fellowmenاور معاشرے کے شا منے تھی وہ انک طرح سے خواندہ ہی ہے – خواندہی کا نہ رستہ
رضاکارانہ ہے اور اس کا اتخصار تقاقت کی دوسیانہ انیاع میں ہے -
نہ ایشان کا پییادی خق ہے کہ اسے ا ننے روتوں میں آزادی دی حایے ا ور ان کے ا جھے ترے نیاتج کی ذمہ داری سونئی حایے۔سیلف رسیایسیلئی

اس کا پییادی خق ہے۔اس کے احالقی وخود اور آزادی ارادہ و عمل( )Free Willکا پییادی تقاضا تھی پہی ہے۔

اگر میں صختح روتوں کا مظاہرہ کرنا ہوں تو اس کے اتعام کا میں حقدار ہوں ،تورا معاشرہ پہیں اال نہ کہ میری مرضی شامل ہو  -اشی طرح ا ننے علط
ً
روتوں کا ذمہ دار تھی میں ہوں -تقییاشماج میرے روتوں تر اتر انداز ہونا ہے مگر میری آزادی ارادہ و عمل  ،مغفولیت یسیدی اور میرا تصور احالق
میرا راہیما ہے خو میرے ا جھے اور ترے روتوں کی پییادی وجہ پییا ہے۔ انک شماج نا کسی تھی نیرونی اتھارنی کو نہ خق حاضل پہیں کہ وہ مجھ تر
احالقیات اور قاتون کی پییاد تر کجھ غیر ضروری نانیدناں ناقذکر ے -ہر فرد م نفرد اور خوددار و خود نگہیان ()Self-Governingہے۔
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پییادی سوال نہ ہے کہ ہم احالقیات کیسے  developکریے ہیں –نہ سوال اس طرح سے تھی توجھا حا شکیا ہے کہ آنا ہم انئی احالقیات
کہاں سے احذ کریے ہیں؟ اس شلشلے میں مخیلف مکانب قکر کی مخیلف آراء ہیں۔کجھ لوگ مذہب سے تصور احالقیات احذ کریے ہیں۔کجھ
تقاقت سے اور کجھ ا ننے آزاد ارادے سے ۔نیز اس میں ن یوع ہے ۔ہر فرد کو آزادی حاضل ہے کہ وہ انئی احالقیات کو جہاں سے تھی یسید

کرے وہاں سے احذ کر شکیا ہے  ،یشرطیکہ اس کا نہ عمل دوشرے افراد کو حسمانی تکل نف اور ذہئی اذ نت نہ دے اور ان کی آزادتوں میں حانل
نہ ہو۔
م
کالسنکل لیرل ازم تر ناقدین کا انک اغیراض نہ تھی ہے کہ نہ فرد کو اس کی زندگی تر کمل اجییار اور اس کی ذمہ داری د نیا ہے۔جب کہ دور
حدند کے صنعئی عہد سے پہلے ایشا ممکن نہ تھا۔ قیانلی معاشروں اور مظلق العیان ) (collectivistمعاشروں میں قیانلی شردارنا مخصوص
استخقاق نافتہ افراد کا انک گروہ نا کونی اور مخصوص ادارہ  ،اس کے حفوق و فراتض کا تعین کرنا تھا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے  ،وہ کییا آزاد و

خود مخیار ہے اور اس تر کون کون شی نانیدناں الگو ہونی ہیں۔اس کی انک اہم میال عالمی ہے حس میں انک عالم ا ننے آقا کی یسید و نایسید کا
نانید تھا –
میں آزاد ہوں اور خود نگہیانی و ذمہ داری )(self-Responsibilityمیری صقت ہے -آزادی کے تغیرذمہ داری پہیں،اور ذمہ داری کے
تغیر آزادی پہیں۔ اگر میں صختح کام کروں گا ،ذہانت  ،ستخیدگی،مخیت اور تمام ضالجی یوں و قانلی یوں کو اسنعمال کر کے  ،تو اس کے اتعام کا حقدار

تھی میں ہوں اشی طرح اگر میں تفصان اتھانا ہوں ا ننے آزاد ارادہ اور ضالجی یوں وقانلی یوں کے م نقی اسنعمال سے ،تو اس کے علط نیاتج کا ذمہ

دار تھی میں ہوں۔

حس طرح میرے ا جھے عمل کا پیتجہ میرے لنے ہے۔اشی طرح میرے ترے عمل کی ذمہ داری تھی دوشرے لوگوں نا معاشرہ تر پہیں ڈالی

حاشکئی۔ناد رہے کہ پہذنب و تمدن کی عمارت عالمی و اطاغت کی تقاقت تر پہیں نلکہ شہرتوں کی آزادی و خود نگہیانی کی اشاس تر قایم ہونی
ہے –
ش
خود نگہیانی کو انک میال سے مجھنے ہیں – میں انک توکری پیشہ آدمی ہوں اور انئی نتجواہ ماہانہ ناقاعدگی سے وصول کرنا ہوں  -تچایے اس کے
کہ اسے تورے ماہ کے لنے ذہانت اور ستخیدگی سے خرچ کروں،میں شاری رقم پہلے دس دن خرچ کر حانا ہوں۔تو کیا اس صورت میں شماج نا

حکومت ذمہ دار ہے کہ وہ مجھے ناقی کے پیس دن نالے توسے ؟چیکہ میں انک خود کقیل فرد ہوں۔اشی طرح اگر میں انئی نتجواہ کو ذہانت اور ستخیدگی

سے خرچ کرنا ہوں۔اس میں سے کجھ تچا کر ا ننے تڑھایے کے لنے جمع کر لییا ہوں،نا کسی کارونار میں لگا د نیا ہوں تو کیا اس صورت میں
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حاضل ہویے والے تفع نا اتعام) ( rewardتر شماج نا حکومت کا خق ہے؟ ہم کہنے ہیں کہ پہیں ،نہ ہم یے کمانا ہے۔نہ ہماری ذہانت و
ستخیدگی کا اتعام ہے –
حس طرح نتج زمین سے تھونیا اور تمو ناناہے اشی طرح احالق تھی جماعئی و اق نصادی اکان یوں کی افراط سے شماج میں نیییا اور ارتقاء تزتر ہونا ہے۔

مگر ناد رہے کہ فرد کے لنے اس کا احالقی تصور کسی لگے نیدھے م نعین شماجی احالقی اصولوں کی تقل پہیں نلکہ اس کا آزادی ارادہ و عمل ،
ن
اس کا سعور  ،اس کی زندگی کے تقاصے اور آرزوپیں ،ان آرزؤں کی خوشگوار کمیل کے اسیاب و ذرا تع اور ان کا موتر اظہار ہی راہیما ہیں۔کس یے
کیا خوب کہا ہے کہ:
جب زندگی کے تقاصے انیاع سے تورے نہ ہوں تو اتجراف ہی رواج نانا ہے۔ ()18
نہ ایشانی قظرت ہے کہ جب تصور احالق حامد ہو حانا ہے اور وہ تصور احالق ایشانی ضرورتوں و آرزوؤں کی موتر تمانیدگی پہیں کرنا تو ایشان اور

پہذن یوں کا سفر رک پہیں حانا نلکہ ان حامد تصورات احالق سے اتجراف کر کے ہی ایشان یت ننے امکانات کو نالش و یشحیر کرنی ہے اور حدند تصور

احالق وخود میں آیے ہیں –

ً
سوال نہ ہے کہ انک جیز خو نالخق نقت حامد پہیں ہو شکئی اور خو معلوم ایشانی نارتخ کی رو سے ہر دم ارتقاء تزتر ہے۔اس جیز کو جیرا فرد تر ناقذ
کرنا کیا فرین اتصاف ہے؟ تو خواب پہیں میں ہے۔شماج کا انیا کونی مخصوص غیر حامد احالقی ضاتطہ خوہری طور تر ممکن ہی پہیں  ،ہاں نہ ہو
شکیا ہے کہ حسے ہم شماجی احالقی اصول کہہ رہے ہویے ہیں وہ کسی ناالدست ط نقہ کے تصورات کی تمانیدگی کرنا ہو ۔انک آزاد معاشرے میں
نہ افراد کے اتفرادی ضا تطے ہی ہویے ہیں خو اچیماعی سکل میں جب طاہر ہویے ہیں تو شماجی ضاتطوں کے طور ترانئی سیاجت کروایے ہیں ۔

اہم نات نہ تھی ہے کہ اس دنیا میں اور حاص طور تر عہد حاضر میں تھی شماجی و اتفرادی تصور احالق کے تمانیدہ ادارے تھی پہت شارے ہیں
۔ سوال نہ ہے کہ انک فرد کس تصور احالق کی نیروی کرے تو ممکن خواب پہی ہے کہ خو تھی تصور احالق انک فرد کو یسید آیے نہ اس کا

پییادی خق ہے کہ وہ اس کی نیروی کرے – نہ تھی اس کا خق ہے کہ وہ انیا تصور احالق ا ننے اتفرادی سعور سے نا مخیلف تصورات احالق میں

سے انئی ذہئی ضالچیت سے مخیلف اخزاء کے انتچاب سے ہی ترن یب دے – احالقیات کے نام تر فرد تر تقاقئی آمرنت ناقذ پہیں کی حا شکئی –
ذنل میں کجھ تصور احالق تڑے تمانیدہ اداروں کی مخ نصر لشٹ ہے -
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۱۔حاندان
۲۔رناست

۳۔ایشان یت ،انئی عالمگیر سیاجت و ادراک میں–
٤۔ایشاتوں کے مشیرکہ گروہ  :جیسے کمیپیز،گرویس  ،اتجمن  ،توپپیز نا ایسو شی ایشیز شکول کالج ہشییال کھیل کے میدان وغیرہ۔
ا
۵۔مذہئی نانان یت  ،مالن یت  ،نیڈت ازم  ،الچاد یسیدی وغیرہ –
سوال نہ ہے کہ اگر احالق کا جیر ہی ناقذ کرنا ہے تو ان میں سے کس کا احالقی ضاتطہ خرف آخر مان کر ناقذ کیا حایے گا؟ ان میں تو ناہم نکراؤ
الزم ہے۔ک یونکہ ان کی پییادیں اور ان تر میئی یشرتچات عموما انک دوشرے سے مخیلف ہونی ہیں –

ن
ضرف انک ہی صورت احسن ہے وہ نہ کہ فرد تر اعیماد کیا حایے ۔اس کا احالق  ،سیلف ڈشکوری  ،ضرورنات وآرزؤں کی کمیل کی انک صورت

اور انک مغفول ضاتطہ ہے  -نہ اس کا ذانی انانہ ہیں ۔اسے اس کے احالقی ضاتطوں میں آزاد جھوڑدنا حایے اور اسے انئی ذمہ داری میں ہی
رہنے دنا حایے  ،یشرطیکہ اس کے ضا تطے دوشرے افراد کی آزادی و خوشی کو تفصان نہ پہتچاپیں ک یونکہ امن تو پہذنب و تمدن کی پییادی شرط
ہے۔

32

عقل دوشئی اور بجرب نت ئس تدی میں ائشاب نت کا وقار ہے –
ہر فرد میں دلیل یسیدی ( ) Reasoningکا خوہر نانا حانا ہے ۔نی ھروں کے عہد سے لیکر دور حدند نک توع ایشانی یے علم و پہذنب کے ناب
میں خو ترقی کی ہے وہ دلیل یسیدی ہی کے سیب سےہے۔ دلیل یسیدی ہمارے سوال اتھایے اور ان کے خواب نالش کریے کی م نطم حستجو
کا نام ہے ،حس میں ہم عقل و تجرنہ کو انیا راہیما نیایے ہیں۔
اہم نات نہ ہے کہ فرد ہر موقع تر دلیل یسیدی (  )reasoningسے رہیمانی پہیں لییا  ،وہ تغض اوقات (unreasonableغیر مغفول

)تھی ہوشکیا ہے۔اشی طرح تمام افراد ا ننے انتچاب میں دلیل یسیدی کی ضالچیت کو کم و پیش اسنعمال کریے ہیں۔کجھ کم اسنعمال کریے ہیں
تو کجھ زنادہ  -کجھ تو نالکل ہی کم  -وہ مخض دوشروں کی تقل کریے ہیں۔اگر تمام افراد نکشاں ضالجی یوں اور ترقیکٹ انداز میں دلیل یسیدی کو
اسنعمال میں الیے تو سیاشی شماجی اور معاشی میدان میں نیازعات چیم نہ لینے اور ہمیں انک پہیر سیاشی شماجی و معاشی نیدویشت قایم کریے
کی حستجو کے کیھن مراحل سے نہ گزرنا تڑنا۔حکومت تر اتو زیسن کی نگرانی قایم نہ کریے۔ مکالمہ کی تقاقت کے فروغ کی نات نہ کریے کہ خو

جیز قکری و عملی طور تر پہیرین ہے نک ھر کر شا منے آیے۔اتصاف کے مقدمات تر سوال نہ اتھایے حایے۔مارکیٹ کی آزادی کی نات نہ کی حانی
ح
م
 ،شماج زتر تحث ہی نہ آنا توں سب ترقیکٹ ہونا ،ہر جیز کمل اور شاندار ہونی۔ایشا کجھ کسی توتو نیانی رناست میں تو قانل عمل لگیا ہے مگر ق نقی
دنیا میں ایشا ممکن پہیں –

ش
سوال نہ ہے کہ ایشان ہر نار ایشا ک یوں پہیں کرنا کہ وہ دلیل یسیدی کی راہیمانی میں ا ننے ہر مقدمہ کو سوچے مجھے اور اس کے مظاتق عمل

کرے ۔خواب نہ ہے کہ نہ ایشان کی قظرت ہے کہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ کی مدد سے ہی انئی دلیل یسیدی کی ضالچیت کو کام میں النا ہے۔
ن
وہ کو سش کرنا ہے کہ اس کے سیلف انیرسٹ (شخصی مقادات ) کی ت ھر تور کمیل میں ہی اس کی دلیل یسیدی اس کی مدد گار ہو ۔اس
دوران وہ علطی تھی کرنا ہے اور پہیر نیاتج تھی حاضل کرلییا ہے۔ وہ علطی سے سیق سیکھیا ہے کہ آخر وہ خو حاہیا تھا حاضل ک یوں پہیں کر نانا
 ،توں اس کے پہیر حصول کے لنے وہ انئی علطی سے سیق سیکھ کر دونارہ سے کجھ مزند پہیر کریے کی کوسش کرنا ہے۔جب وہ اس میں
ن
کامیاب ہوحانا ہے تو دوشرے افراد تھی ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ کی پہیر کمیل میں اس کی تقل کریے ہیں اس سے نہ ضرف سوشل

انیرسٹ (شماجی مقادات  :شخصی مقادات کا مجموعہ)حاضل ہونا ہے نلکہ عقل و دلیل یسیدی ننے ننے امکانات و رجچانات سے روسیاس ہونی اور
ترقی نانی ہے۔
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ہم جب شڑک کراس کر رہے ہویے ہیں اور ہمیں اگر کونی یس ہماری طرف آنی تظر آیے تو ہم شڑک کراس کریے سے خود کو ناز رکھنے ہیں
ش
جب نک کہ یس گزر نہ حایے۔اشی میں ہی ہم انیا تھال مجھنے ہیں اور اس کی ہدانت ہمیں ا ننے عقل و فہم اور شمجھ سے مل رہی ہونی ہے ۔
اشی طرح جب ہم کسی نیماری میں مییال ہوحایے ہیں اور ڈاکیر ہمیں کونی یشجہ تجوتز کرنا ہے تو ہم اس تر انئی رضامیدی سے عمل کریے ہیں۔اگر

سقاناب ہوحاپیں گے تو آ نیدہ کسی نیماری میں تھی اشی ڈاکیر سے رخوع کریں گے اور دوسیوں کو تھی اس ڈاکیر سے رخوع کا مسورہ دیں گے۔

اگر فرض کیا کہ اس ڈاکیر کی دوا سے صحت ناب پہیں ہویے ،تو ہم ڈاکیر ندل لینے ہیں ہم انک ہی دوا اور انک ہی ڈاکیر کے حکر میں خود کو نار

نار ہالک پہیں کریے ۔

ان دوتوں میالوں میں ہماری دلیل یسیدی ( ، )Reasoningعقل و فہم (  )Rationalityاور تجرنہ و مشاہدہ (  )learningہماری
مدد گار ہویے ہیں۔حق نقت نہ ہے کہ ایشان کی شاری کی شاری زندگی دراضل اس کے تجرنہ و مشاہدہ سے سیکھنے  ،عقل و فہم کی حستجو اور راست
روی کی نالش کا نام ہے – ہم میں اگر سعور کا مادہ تکال دنا حایے تو ہم انیا ایشان یت کا مقام کھو دیں گے -

اشی لنے الزم ہے کہ انک فرد اور معاشرے کی سیاشی و شماجی ترن یت میں عمل کی علطی اور ت ھر اضالح کی آزادی ضرور موخود ہو۔نہ مجموعی طور
ن
تر سوشل انیرسٹ کی کمیل کریے ہیں ۔اس سے  Trial & Errorکی تقاقت میں پہیر امکانات کی نالش و یشحیر کے را سنے کھلنے ہیں -
اس سے معاشرے سیکھنے اور یسودتما نایے ہیں۔ و یسے پہاں انک دلچشپ نات تھی غور طلب ہے وہ نہ کہ جب انک ایشان ا ننے سیلف انیرسٹ
کو  pursueکریے ہویے ناکام ہو حانا ہے تو اس ناکامی کی ذمہ داری تھی اشی تر عاند ہونی ہے  ،مگر جب وہ کامیاب ہو حانا ہے تو کہا حانا
ہے کہ اس کامیانی کو وہ ضرور سوشانئی سے سپیر ( )shareکرے –

میال کے طور تر انک کاروناری شخص نا کارخو (  )Entrepreneurہے خو پہت شارے کاروناری حظرات کا شامیا کریے ہویے ا ننے
کارونار کا آعاز کرنا ہے – اگر وہ ناکام ہو حانا ہے تو نہ ضرف انئی رقم سے حانا ہے نلکہ خو فرض اس یے اتھایے ہویے ہیں اپہیں تھی ادا کرنا

ہونا ہے اور ناکامی کی ماتوشی و دلگرقیگی تھی اسے مزند کمزور در کمزور کرنی حانی ہے – مگر جب وہ کامیاب ہو حانا ہے تو رناست نیکس وصولی کی
صورت میں اس کے شا منے آ موخود ہونی ہے – رناست شماجی ذمہ داروتوں کے نام تر اس کی مخیت کے اتعام تعئی تفع سے حصہ مانگئی ہے –

مظلب نہ کہ کامیانی کو نیلک شمجھا حانا ہے اور ناکامی کو تران یو نٹ – سوال نہ ہے کہ کیا نہ اجھی نات ہے ؟
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شحصی بصور اقدار کا بطام  :آپ کی  ،مبری ،اور ہم سب کی اقدار
اگر لوگ کسی چبز کو ونل یو دیں گے بو اس کی ونل یو ہو گی – اگر لوگ کسی چبز کو ونل یو نہیں دیں گے بو اس کی کوئی ت ھی ونل یو نہیں ہو گی – کوئی ت ھی
چبز ائسی نہیں جس میں ونل یو خلقی طور پر ( )intrinsicنائی خائی ہو –
()John Enoch Powell
ونل یو نا قدر کسی تھی سے نا حدمت کی اہمیت ،ضرورت  ،وقغت اور اقاد نت کا نام ہے۔ میال کے طور تر ہماری زندگی میں خوراک اور نانی کی
اہمیت سب سے تڑھ کر ہے ک یونکہ ہمیں انئی زندگی کی تقا اور یسودتما کے لنے ان دوتوں جیزوں کی اشد ضرورت ہے۔نہ دوتوں ضرورنات انئی
فراہمی میں سب سے اہم ،مقدم اور مقید ہیں۔خوراک کی تھوک میایے کی ضالچیت اور اس کی اقاد نت ،اشی طرح نانی کی نیاس تجھایے اور

زندگی کو توانانی د ننے کی اہمیت ان اسیاءکی تون یورشل ونل یوز ہیں۔

جب ہم معاشی زندگی میں آیے ہیں تو اسیاء کی ونل یوز ندل حانی ہیں۔میال کے طور تر وہ تمام اسیاء خو ال مچدود ہیں اور وافر مقدار میں ہیں ان کی
ح
ونل یو تفرنیا صفر ہے۔ اور جہاں ان کی قلت نانی حانی ہےان کی ونل یو تھی اشی نیاسب سے پہت زنادہ ہے۔جیشا کہ لتج کے ممالک میں پینے
کے ضاف نانی کی قلت ہے اس لنے وہاں نانی کی ونل یو معاشی اغییار سے پہت زنادہ ہے نہ یشیت ناکسیان نا دنگر ملکوں کے جہاں پینے کا ضاف

نانی قدرنی طور تر وافر مقدار میں موخود ہے  -اشی طرح ہیرا ہماری پییادی ضرورنات میں سے کونی انک تھی ضرورت توری پہیں کر نا ،نہ ہم اسے
کھا شکنے ہیں اور نہ اوڑھ شکنے ہیں مگر خونکہ اس کی طلب تطور انک خوتصورت و دلکش نی ھر کے پہت ہی زنادہ ہےاور اشی حشاب سے اس کی
مقدار تھی انتہانی قلیل نانی حانی ہے توں پہت زنادہ طلب مگر کم سیالنی ہیرے کو اتمول و قیمئی نیا د نئی ہے اور ایشانی شماجی نیدویشت میں اس

کی ونل یو ناقی اسیاء سے تڑھ حانی ہے۔ان دوتوں میالوں سے تجونی شمجھا حا شکیا ہے کہ اسیاء و حدمات کی ونل یو تعئی قدر ناقذ ( ) Imposeپہیں
کی حانی نلکہ نہ ان کی طلب و رشد کے اغییار سے خودتجود تمام ایشاتوں کے انتچاب ( ) Choicesکی پییاد تر وخود میں وخود میں آنی ہے –
نائی ناناب ( )scarceہے ک یونکہ اسے پری طرح  manageک تا خانا ہے –
 W.H. Audenیے کہا ہے کہ "ہزاروں لوگ مخیت کے تغیر جی لینے ہیں مگر نانی کے تغیر انک شخص تھی پہیں جی شکیا"
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کجھ لوگوں کا کہیا ہے کہ نانی تمام ایشاتوں کا پییادی خق ہے اس لنے اسے مقت میں دسییاب ہونا حا ہنے چیکہ کجھ لوگ حکوم یوں تر زور د ننے
ت
ہیں کہ وہ کجھ مخصوص گروہوں (جیسے کشان  :میرجم ) نک نانی کی قسیم کی سیشڈی دے – مگر دنکھا نہ گیا ہے کہ ان تصورات نا نالیشیوں
کے پیتجہ میں نانی ضا تع ہو رہا ہے –

س
س
س
نانی یے طح زمین کا دو پہانی گ ھیر رکھا ہے – نانی جب نک اسنعمال نہ ہو اس کا کونی قاندہ پہیں – طح زمین کا نہ نانی مخض طح زمین تر
گردش کر رہا ہے –  MITکے مخفقین کی پیش گونی ہے کہ اس ضدی کے تصف نک آدھے سے زنادہ ایشان نانی کی کمی کا شامیا کر

رہے ہوں گے – نانی کی کمی کا شامیا وہ عالقے کریں گے جہاں نانی کے دسییاب وشانل میں سے پہت زنادہ ()unsustainable
مقدار میں نانی تکاال حا رہا ہے –

اس المتہ کا انک سیب نہ ہے کہ خوں خوں ایشانی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم امیر ہو رہے ہیں  ،ہم زنادہ نانی اسنعمال کریے لگے
ہیں – دوشرا سیب ماخولیانی نیدنل یوں کا ہے جن کے سیب  hydrologic cyclesمیں نیزی آنی ہے توں نیم آنی حگہیں زنادہ آنی
اور حشک حگہیں زنادہ حشک ہو رہی ہیں – دی ورلڈ ریسورس ایشییی یوٹ خو کہ انک تھیک پییک ہے ،یے 167ممالک کی درجہ نیدی کی ہے
حس میں نہ شا منے آنا ہے کہ ان 167ممالک میں سے  33ممالک دو ہزار حالیس نک نانی کا کمی کا شدند ترین سکار ہوں گے  -حس کا
ت
تڑا سیب نانی کے تظام میں ند طمی ہے – اب اہم سوال نہ ہے کہ نانی جیسے ریسورس (ذرتعہ ) کی پہیرین تفو تض ( )Allocationکا
تظام کیا ہونا حا ہنے ؟

ہر فرد تومتہ چید لیر نانی پییا ہے مگر سییکڑوں لپیر نہ نانی زراغت میں قصلوں کو اگایے  ،اور ہزاروں لیر نانی خوراک کو ہماری میز نک الیے
میں خرچ ہونا ہے – شیر ق نصد نانی کا اسنعمال زراغت میں ہے چیکہ تقتہ پیس ق نصد میں زنادہ تر حصہ صنع یوں کے کام میں آنا ہے – خونکہ
زمییدار اور قیکیرتوں کے مالکان سیاشی طور تر ا ننے نااتر ہیں کہ انک قلیل مقدار میں رقم اس نانی تر ادا کریے ہیں – کجھ مخض روزمرہ امور
کے لنے نانی کی سیالنی تر تو کجھ اتفراشیرکجر تر آیے والے اخراحات ادا کریے ہیں کہ نانی کی تونئی حلئی رہے – چیکہ انک تڑی تعداد ایسی
ہے خو زمین کی پہہ سے نانی کو مقت میں تکال کر اسنعمال کر رہی ہے – تھارت میں زرعی اسنعمال میں آیے والے نانی کا دو پہانی اشی
طرح سے تکاال اور اسنعمال میں النا حانا ہے – جب کونی جیز مقت ہو نا انتہانی سسئی ہو تو تو لوگ اسے قصول میں ضا تع کریے ہیں – جین

میں نانی کا خرچ امیر ممالک میں اوسط نانی کے خرچ سے دس گیا زاند ہے –

م
اگر ہم نانی کا صختح ان نظام ( یتجمیٹ ) حا ہنے ہیں تو ہمیں نانی کی میاسب قیم یوں کا تظام م نعارف کروانا ہو گا اس سے ہم ضارفین کو نہ وجہ
فراہم کریں گے کہ آخر وہ نانی کو ضا تع ک یوں نہ کریں اور شرمانہ داروں ( )Investorsکو نہ ترع یب و تجرنک کہ وہ نانی کی پہیرین سیالنی
کے لنے اتفراشیرکجر قایم کریں – اس کے لنے انک تڑی رقم کی ضرورت ہے خو کہ مخض دو ہزار دس سے دو ہزار پیس کے درمیان جھییس
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ترنلین ڈالرز پیئی ہے – نانی کی قیم یوں کے تظام کو قایم کریے سے پہلے اس کا تعین ضروری ہے کہ اس کی ملکیت کس کے ناس ہے
؟ اور کون درناؤں  ،زتر زمین  ،اور دوشرے ذحاتر سے نانی تکا لنے کا خق رکھیا ہے ؟ آشیرنلیا یے انک نیا تظام م نعارف کروانا ہے حس میں نانی
کو تکا لنے کے حفوق سپیرز کی سکل میں مارکیٹ میں نتجے حا شکیں گے -
چیاتجہ نہ الزم ہے کہ ایشا طرتقہ ڈھونڈھا حایے کہ نانی کے پہیرین اسنعمال کو ہر صورت میں ممکن نیانا حایے – نہ گیئی الزم ہے کہ کییا
نانی اسنعمال ہو رہا ہے اور کییا نانی کا اسنعمال حق نقت میں کاقی ہے-
نانی کو تکا لنے کے حفوق نہ ضرف نانی کو اسنعمال کریے کے ہمارے روزمرہ کے معمول کو پہیر نیاپیں گے نلکہ اس سے ایسی نیکیالوجی
کی نیاری و ترقی کی تھی خوضلہ افزانی ہو گی جیسے قیکیرتوں میں نیار کردہ گوست ( )artificial meatحس میں نانی کا انتہانی کم اسنعمال
ہو  ،اور سسئی تمک رنانی کریے کا طرتقہ وغیرہ – اگر ہم نانی کے تطور ریسورس پہیر ان نظام کے قانل نہ ہو شکے تو ت ھر مارک  Twainکی
پیش گونی ہی درست نانت ہو گی کہ "وہشکی کا مفصد اسے پییا ہے اور نانی کا مفصد اس تر لڑنا ہے "
(یشکرنہ دی اکاتومشٹ ) ()19

ایشانی شماج میں کسی تھی جیز کی ونل یو اس جیز کی ذانی پہیں نلکہ ایشاتوں کے خوالے سے اس کی طلب میں ہے۔اور نہ ونل یو تمام ایشاتوں میں
مفررہ تھی پہیں۔انک شخص خو نانی سے شیر ہو اس کے لنے نانی کی ونل یو اب تفرنیا زترو ہے۔ اشی طرح انک نیاسے کے لنے اس کی ونل یو دنیا

کی ہر جیز سے تڑھ کر ہوگی۔ہیرے کی طلب خواپین میں پہت زنادہ ہونی ہے۔چیکہ مردوں میں پہیاوے کے اغییار سے اس کی ونل یو پہت کم
ہے۔اشی طرح خواپین میں سوق اور رجچان کے اغییار سے تھی ہیرے کی ونل یو مخیلف نانی حانی ہے اسے کجھ کم یسید کرنی ہیں کجھ پہت زنادہ

اور کجھ تو پہت ہی زنادہ –

نہ خو ہم مارکیٹ کی قیم یوں کی نات کریے ہیں نہ دراضل افراد کی ونل یو ججمیٹ ( ) judgementکی نلیدشرح ہونی ہے ،حس تر فروجت

کییدہ خرندار کو جیز نتخنے تر راضی کر لییاہے نا خرندار فروجت کییدہ کو راضی کر لییا ہے ۔ انک جیز کی مارکیٹ ترایس (قیمت ) دراضل خرندار اور سیلر

کے درمیان انک ونل یو تر اتقاق نا کمیروماتز کا نام ہے ۔ ممکن ہے کہ میں کسی دکان میں حاؤں ،وہاں کونی جیزدنکھ کر اس کی ونل یو دس تونٹ

لگاوں مگر دکاندار اسے نارہ نیر نتخیا حاہیا ہے تو میں اسے پہیں خرندوں گا مگر خونکہ دکاندار اسے نارہ تر ہی نتخیا حاہیا ہے اور ناقی خرنداروں کی اکیرنت
تھی اسےنارہ تر خرند رہی ہے تو اس کی قیمت نارہ ہی ہوگی۔اشی لنے ہم کہنے ہیں کہ اسیاء و حدمات کی ونل یو کا تعلق فرد سے ہے اور نہ

 relevantہے۔
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Value concerns value for whom with its needs/wants of Individual
نیداواری عمل میں تھی ونل یو مشنقل ( ) Constantپہیں ،اس میں تھی ونل یو ا ننے عیاضر و غوامل ( قیکیرز ) کی کپیری ن یوشن تر اتخصار

کرنی ہےکہ آنا کون شا قیکیر کییا  contributeکر رہا ہے اور اس کا نیداواری عمل میں کییا حصہ ہے  -میال کے طور تر انک حدمت کا
سغتہ لینے ہیں جیسے وکالت  :وکالت انک معاشی شرگرمی ہےحس میں وکیل انک مخصوص اخرت  /معاوصہ  /فیس کے ندلےانئی قاتونی حدمات
فراہم کرنا ہے۔حدمات فراہم کریے کے اس عمل میں اس کی ذہئی ضالجی یوں اور قانلی یوں کی اہمیت مرکزی ہونی ہے۔توں اس حدمت کی

نیداوار میں مرکزی کپیری ن یوشن اس وکیل کا ذانی ہوا ،وہی کپیری ن یوشن اس کی حدمات کی ونل یو تھی ہے،اور اشی ونل یو کےحشاب سے وہ ا ننے

کسیمر  /کالن یٹ سے فیس کا مظالتہ کرنا ہے۔

انک تڑا اور نتخیدہ نیداواری عمل خو کہ کسی تڑے تروڈکٹ جیسے کار نیایے کا ہے،حس میں انک سے زنادہ قیکیرز انیا کردار ادا کر رہے ہویے
ہیں اشی لنے ان کی ونل یو نیمایش ( )calculationتھی نتخیدہ ہے – وہ غوامل درج ذنل ہیں :
1۔سرمایہ اور  :Entrepreneurshipاس میں شرمانہ دار کی مخیت ،تفع و تفصان کا حظرہ ( ) Riskاور شرمانہ شامل ہے۔
2۔ب تک تالوجی ،نہ تھی شرمانہ دار کی ملکیت ہونی ہے۔ حسے وہ خرندنا ہےنا خود اتچاد کرنا ہے
3۔مخنت  :لپیر کی تھی افشام ہیں ۔جیسے حام حسمانی مخیت،ذہانت کی مخیت ،پہت زنادہ مہارت کی (  ) skilledلپیر۔ توں ان کی نیداوار میں
 contributionتھی مخیلف ہونی ہے  ،اس کے پیتجے میں نیدا ہویے والی ونل یو تھی اور اشی حشاب سے ان کی اخرت تھی -
▪ حام مخیت میں مزدور ضرف حسمانی مخیت کرنا ہے۔

▪ ذہانت کی مخیت میں مییتجرز اور کلرک حصرات ذہئی ضالجی یوں کے اسنعمال سے نیداواری عمل میں حدمات فراہم کر رہے ہویے
ہیں۔

▪ وقت،تجرنہ اور مزند ترپییگ سے مخیت کی نیداواری ضالچیت میں اضافہ ہونا حانا ہے۔ اور پہی نیداواری ضالچیت ہی نیداواری عمل میں
تطور انک قیکیر کپیری ن یوٹ کر رہی ہونی ہے۔
 . 4زمین ( : ) landزمین  ،وہ حگہ جہاں نیداواری شرگرمیاں شر اتچام دی حانی ہیں -
ان حاروں عیاضر کی ونل یو نیداواری عمل میں ان کی کپیری ن یوشن طے کرنی ہے کہ آنا کون کییا اور کس درچے کا کردار ادا کر رہا ہے ۔ان
عیاضر کی مخیلف انڈشیرتز  ،کمیی یوں اور ڈ نیارتمییس میں تھی ونل یو کی یشیت ( ) compositionمخیلف ہونی ہے۔انک ہی کمیئی کے مخیلف
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ڈ نیارتمییس ( ) Departmentsمیں تھی مخیلف اتمیالتز ( ) Employeesکی  contributionونل یو کی تچل یق میں مخیلف
ہوشکئی ہے۔ونل یو حامد پہیں ہو شکئی اور اگر اسے حامد کر دنا حایے تو تورا نیداواری عمل حامد ہوحانا ہے اور توڑ تھوڑ کا یشانہ ین حانا ہے۔ک یونکہ

اس میں تچل یق کاری ( ) productivityاور ارتقائ یسیدی چیم ہوحانی ہے۔
معاسرے میں اخالقی اقدار کا معاملہ

نہ معاملہ درحق نقت احالقیات کے معاملہ میں تھی ہے۔احالقی ونل یوز نا اقدار ہر فرد کی آزادی ارادہ و عمل  ،سعور و فہم اور حسن انتچاب کا نام ہے۔

معاشرے کی انئی ونل یوز مشنقل و حامد ہونی ہی پہیں،ک یونکہ معاشرہ کونی نامیانی وخود تو ہے پہیں  ، ،نامیانی وخود تو ایشان ہیں۔ حسے ہم شماجی

اقدار کہنے ہیں وہ تغض اوقات معاشرے میں اکیرنت کی اقدار ہونی ہیں نا ہی یت مقیدرہ(سیییس کو) کی ناقذکردہ احالقیات ہونی ہیں۔

جھوٹ کو ترا کہیا،شچ کی جمانت کرنا  ،اتصاف کی خواہش کرنا،پہیان کو ترا حانیا،اور اتمانداری کو فروغ د نیا،تقییا تون یورشل احالقیات ہیں مگر ان کی
ش
وجہ تھی پہی ہے کہ معاشرے کے تمام افراد (معدودے چید ) کی آزادی ارادہ و عمل  ،سوچ و فہم اور حسن انتچاب اپہیں مقدم و محیرم مجھیا
ہے اور ایشانی شماجی ارتقاء یے تھی ایشان کو نہ شکھا دنا ہے کہ ان کے تغیر خود شخصی مقادات (سیلف انیرسٹ ) کا تخفظ تھی ممکن پہیں –
ش
میال کے طور تر جھوٹ کو ترا مجھنے سے مراد نہ ہے کہ آپ خود کو تھی کسی جھویےشخص کے فرنب سے مخفوظ نیا رہے ہیں ۔ناد رہےکہ شچ
ضرف وہی پہیں حسے معاشرے کی اکیرنت شچ کہے  ،نلکہ شچانی کا تعلق تھی ا ننے توان یٹ آف رتفریس  ،مچاطب ( ، )Subjectاور وقت و

مقام ( ) Time & Placeسے مخصوص ہے۔

مظلب نہ کہ چتہیں ہم عموما تون یورشل ونل یوز کہہ رہے ہویے ہیں وہ تھی دراضل معاشرے کے افراد کا ا ننے ا ننے شخصی مقادات کے تخفظ

کے لنے کجھ پییادی احالقیات تر رضاکارانہ اتقاق ہے – میں کسی کو تفصان پہیں پہتچاؤں گا اگر کونی مجھے نہ پہتچایے – میں کارونار میں یے

اتمانی پہیں کروں گا اگر کونی مجھ سے نہ کرے – نہ ناہمی اتقاق رایے یشل در یشل ضدتوں سے اور مشلشل ایشانی تجرنات کی تھئی سے گزر کر
ارتقاء تزتر ہویے ہویے ہم نک پہتچا ہے اور ہم سے انئی مزند پہیر اور ارتقانی سکل میں ہم سے اگلے یشلوں کو می نقل ہو گا – نہ ہمارے سعور و

السعور کا حصہ ین حکا ہے – ہر وہ فرد خو اس معاشرے میں چیم لییا ہے وہ ا ننے گ ھر سے لے کر سوشانئی کے تمام سع یوں میں جب احالقیات
کے انک مخصوص تصور کو راتج دنکھیا ہے تو خود تھی اس کا حصہ ین حانا ہے -

شحصی آزادی اور بطام اقدار
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دلچشپ نات نہ ہے کہ کسی تھی سے نا حدمت کی ونل یو (قدر) کی نیمایش کی حاشکئی ہے۔نیمایسی صورت میں اسے تونیلیئی ( ) Utilityکہنے

ہیں۔نہ انک فرد میں وقت اور صورتچال کے اغییار سے کم ہونی اور تڑھئی رہئی ہے۔اشی طرح انک ہی ک نق یت اور نایم و مقام ( )Placeکے
رتفریس میں تھی نہ فرد سے فرد مخیلف ہونی ہے۔

اشی لنے شخصی آزادی ضروری ہے کہ انک فرد آزاد ہو کہ وہ انئی احالقی ،سیاشی اور معاشی زندگی میں مخیلف اسیاء و حدمات کی ونل یو خود نیمایش

کر شکے اشی میں ہی فرد کا خق انتچاب اور شخصی آزادی ہے – اس کا نہ مظلب پہیں کہ اس صورت میں وہ فرد شماج کا ناعی ہو حایے گا نلکہ

اس سے مراد نہ ہے کہ وہ ا ننے حسن انتچاب سے تمام موخود احالقی ضاتطوں میں سے پہیرین کا انتچاب کرے گا اور ا ننے فہم و سعور سے ان
میں انئی ذات کے خوالے سے ونل یو شامل ( ) additionکرے گا-
جب فرد تر سیاشی،معاشی اور احالقی تصورات میں سے کسی انک کی آمرنت ناقذ کر دی حانی ہے اور نہ جیر کی صورت اجییار کر لیئی ہے تو اسے
م
اقدار کی آمرنت اور ونل یو کا آتخیک یو ازم ( ) Objectiveismکہنے ہیں۔اس میں آپ کو انک مفصل و کمل ضاتطہ دے دنا حانا ہے  ،اور
آپ سے اس کی نانیدی کروانی حانی ہے۔جیسے میال کے طور تر سوشلزم خو معاشی زندگی میں طے کرنا ہےکہ نیداواری عمل میں لپیر کی ونل یو
کیئی طے شدہ ہے  ،کسی تھی سے نا حدمت کی م نعین قیمت کیئی ہونی حا ہنے اور افرادی قوت کہاں  ،کیسے اور کیئی اسنعمال میں النی

حایے۔سیاشی زندگی میں اسے قاشزم تھی کہنے ہیں جہاں سپیرل گورتمیٹ لوگوں کے آزاد ارادوں کو کپیرول اور ان کی سیاشی زندگی کی م نصونہ

نیدی ( ) Planningکرنی ہے۔حس کی رو سے شہری اس لنے ہویے ہیں کہ ان تر حکومت کی حایے -آمرنت کی ہر سکل آتخیک یو ضا تطے
کو راہیما نیانی ہے جب کہ آزادی فرد کا پییادی خق ہے اور اس کی اقدار ستخیک یو ہونی ہیں –
ٓ
ا ننے ذانی کارونار زندگی کے تظام میں احالقیات طے کریے کی ازادی

(انک ا یسے ماخول میں جہاں ہمارے مادی اخوال ہم تر انیا انتچاب مشلط کریے ہیں)

اور
انئی زندگی کو ا ننے سعور کے مظاتق ترن یب د ننے کی ذمہ داری کی قصا میں ہی احالقی سعور نیییا ہے اور
ٓ
احالقی اقدار روزانہ کی پییاد تر فرد کے ازاد ق نصلوں سے وخود میں آنی ہیں۔
ا ننے ضمیر کے شا منے ( نہ کہ کسی ترتر کے لنے)خواندہی کا احشاس ،

یے جیر فرض سیاشی،
نہ ناگزتر ق نصلہ کہ انئی کون شی یسیدندہ اسیا کو دوشروں کے لنے فرنان کرنا ہے
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اور

ا ننے ق نصلوں کا نار اتھانا کسی تھی تظام احالق کا خوہر ہیں-

(فرنڈرک ہانیک )

بطام بحارت اور بطام اقدار
تچارت کی ممکن صورت تھی پہی ہےکہ انک سے نا حدمت جب پیش کی حانی ہے توخرندار اس کی قیمت نا ونل یو انئی انئی قوت ق نصلہ

( )Perceptionسے طے کریے ہیں اور فروجت کییدہ نک اس کی م یوقعہ ونل یو  communicateکر د ننے ہیں۔جب تمام م یوقعہ
خرنداروں نا کسی انک خرندار کی طے شدہ ونل یو فروجت کییدہ ( )Sellersکی م نعین ونل یو کے تراترہوحانی ہے تو وہ جیز نا حدمت اس کی قیمت

( ) Priceکے ندلے خرندار کی تراترنی میں دے دی حانی ہے۔ ناد رہے کہ انک تراتزنکسن میں خرندار و فروجت کییدہ کے درمیان انک مخصوص
نک
میڈیم آف ا شچیتج میں تراترنی کا نیادلہ ہو رہا ہونا ہے – میال کے طور تر میں انک کرشی خرندیے حانا ہوں  ،اس کی انک قیمت تر ہم دوتوں
(تعئی خرندار اور فروجت کییدہ ) اتقاق کر لینے ہیں – فروجت کییدہ تعئی دکاندار مجھے کرشی کی ملکیت دے د نیا ہے چیکہ میں اس کے ندلے اسے
کرشی کے قیمت کے مظاتق رویے دے د نیا ہوں  -اس کریسی میں نہ ضرف تراترنی خرندیے کی شکت ہونی ہے نلکہ اس کی قوت خرند نذات
خود انک تراترنی ہے – ناد رہے کہ کریسی سسیم دراضل نارتر سسیم (اسیاء سے اسیاء نا حدمات کا نیادلہ ) کی ترقی نافتہ سکل ہے  -اگر انک
خرندار نا زنادہ خرنداروں اور فروجت کییدہ کے درمیان ونل یو کے اس ق نصلے میں اچیالف (  ) Discrepancyنانا حایے تو تراتزنکسن پہیں ہونی

ناوقت نہ کہ ان میں ناہم اتقاق قایم نہ ہو حایے ۔اس کو کارل میگر یے اس طرح نیان کیا ہے۔
کسی تھی تروڈکٹ کی ونل یو اس کی لپیر تر اتخصار پہیں کرنی خو نیداواری عمل کے دوران اسنعمال میں النی گئی اور نہ ہی اس کا اتخصار کسی
تھی نیداوار تر آیے والی کل الگت(تعئی شرمانہ ) تر متخصر ہے۔نلکہ ونل یو دراضل خرندار و سیلر کی اتفرادی طلب تر اتخصار کرنی ہے۔ ()20

ن یوع اور تظام اقدار
ہمارے معاشرے میں ن یوع موخود ہے اس سے اتکار پہیں کیا حا شکیا –اس ن یوع کی ان گیت صورپیں اور رجچانات ہیں۔سوال نہ ہے کہ آخر

نہ ن یوع کیسے چیم لییا ہے ؟اس کا خواب نہ ہے کہ ہر فرد نا مخیلف افراد کے کسی گروپ  ،ایسوشی ایسن ،کم یونئی  ،نا سیاجت کی مذہب و
معاشرت اور سیاست و معیشت کے ناب میں ونل یو ججمیٹ مخیلف ہونی ہے۔ معاشرت کی رنگیئی تھی اشی میں ہے ۔مارکیٹ میں وراپپیز تھی

اشی وجہ سے ہیں۔پین المذاہب اور انک ہی مذہب میں ان گیت مشالک تھی اشی وجہ سے ہیں نیز ہماری زندگی کا ہر سغتہ می یوع ہے اور اس
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ن یوع کا چیم ونل یو ججمیٹ میں افراد کے درمیان اچیالف سے ہوناہے۔پہیرین معاشرے سیاست و معیشت اور مذہب و معاشرت کے ناب میں

وہی ہیں خو نہ ضرف اس ن یوع کی قدر کریے ہیں نلکہ اسے facilitateتھی کریے ہیں ناکہ فرد و معاشرہ امن و خوشی سے تھلے تھولےاور
ترقی نایے۔ناد رہے کہ آزاد معاشرہ سب کا ہونا ہے اس میں رہنے والے ہر فرد کی اسے تمانیدگی کرنی حا ہنے – وہ معاشرے خو آزاد پہیں ہویے

ان تر ناالدست ط نقات کی ونل یو کے تعین ( ) Judgementمیں احارہ داری ہونی ہے اور وہ ونل یوز کے اچیالف کو عداری  ،کفر نا شرکسی
ش
مجھنے ہیں -
کی ٹی تلزم کی کام تائی کی وجہ  :اس کا بطام اقدار
کجھ لوگ کہنے ہیں کہ کییییلزم کے مقا نلے میں کم یوتزم اس لنے ناکام ہوا کہ کم یوتزم کو قیادت نہ مل شکی  ،چیکہ کییییلزم کا سیاشی نیدویشت
مس
تچکم رہا – ان کے چیال میں کم یوتزم کی ناکامی کی وجہ سیالن جیسے کردار ہیں چیکہ کیییلزم کی کامیانی کی وجہ مغرنی معاشروں کی جمہورنت
ن
یسیدی ہے۔نہ درست اسیدالل پہیں ہےاس نات کا اگر نارتجی پییادوں تر حاتزہ لیں تو ہم نہ د کھیں گے کہ وہ معاشرے چتہوں یے فری
مارکیٹ معیشت کو ق یول کیا وہ وقت کے شاتھ شاتھ زنادہ جمہوری ہویے ہیں چیکہ وہ معاشرے جہاں کم یویشٹ نا سوشلشٹ معیشت الگو ہونی
(چیکی تعداد  46کے لگ تھک تھی) ان کا اتچام ناآلخر ندترین آمرنت اور نیاہ کن سیاشی و معاشی نیدویشت کے صورت میں شا منے آنا۔اس کی
ن
کیا وجہ ہے؟ نا دوشرے زاویے سے اگر د کھیں تو ہم دنکھنے ہیں کہ وہ ممالک جہاں فری مارکیٹ معیشت کا تظام تھال تھوال ،وہاں ایشانی ترقی اور
ایشانی حفوق کے اشارے وقت کے شاتھ شاتھ پہیر ہویےاور ہ یوز ہو رہے ہیں ،چیکہ سوشلشٹ و کم یویشٹ معیشت کے شاتقہ و موخودہ تمام

ممالک میں سے انک تھی ایشانی ترقی و ایشانی حفوق کے معاملہ میں قانل تظیر ملک نا معاشرہ پہیں ین سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
مخض سیاشی قیادت اس کی پییادی وجہ پہیں ہو شکئی اس صورت میں نہ انک نان اکیڈمک نات ہو گی ۔

ہر تظام کا انک ونل یو سسیم ہونا ہے ،حس کے تحت وہ تظام حلیا ہے ۔تظام مخض انک مشین پہیں ہونی حسے نیانا اور ت ھر حالنا شروع کردنا  ،اب

یس خوکیدا ر کی ضرورت ہے خو مخض اس کی دنکھ تھال کرے ۔ہر تظام انئی مخصوص اقدار رکھیا ہے۔ وہ جہاں قایم ہونا ہے وہاں ان مخصوص
اقدار کو یسودتما ملئی ہے اور وہ ترقی نانی ہیں یشرطیکہ کہ ان میں ترقی کے امکانات واقعی میں نایے حایے ہوں وگرنہ وہ نیاہ ہو حانی ہیں – کسی
تھی تظام کی کامیانی کی صورت نہ ہے کہ اس تظام کا مجوزہ ونل یو سسیم فرد کے اتفرادی تظام اقدارسے م نصادم نہ ہو وگرنہ وہ قانل عمل پہیں
رہیا ۔

42

اقدار معاشرے میں افراد کے رجچانات و ترغییات ( Incentiveسسیم) سے خڑی ہونی ہیں۔ میال کے طور تر انک ایشا تظام ہے خو انک
تھوک ونیمارتوں میں مییال معاشرے میں قایم کیا حانا ہے۔اگر وہ تظام مخض نیدو تصاتح نا حذنانی و اتقالنی تفرتروں میں ہی کھونا رہیا ہے اور افراد

میں جیرات و امداد نا لوٹ مار کے مال کے ان نظار کی ترع یب نیدا کرنا ہےتو اس سے خوشچالی پہیں آیے گی اور نہ ہی اقدار پہیر ہوں گی۔نلکہ تمام
ن
افراد میں ضرورنات زندگی کی کمیل کے لنے حاتز و ناحاتز را سنے ڈھونڈےحاپیں گے اور ان میں اتجراف ہی رواج نایے گا۔تھوک اور صغف میں
اقدار کی تحث الحاضل ہے –

دوشری طرف انک ایشا معاشرہ ہے حس میں ایشا تظام قایم کیا حانا ہے خو غرنب و امیر میں مخیت و کامیانی اور نیداواری عمل میں نہ ضرف
شرکت کی ترع یب نیداکرنا نلکہ ت ھرتور انداز میں شرنک کرنا ہے۔اس سے نہ ضرف خوشچالی آنی نلکہ صحت مید اقدار کو تھی فروغ ملیا ہے ۔

میں تمام ایشاتوں کی طرح  ،انئی سوچ اور ا ننے اعمال میں ا ننے ذانی تظام اقدار کی نیروی کرنا ہوں۔حاہے میری وہ معاشرنی و مذہئی زندگی ہو نا
سیاشی و معاشی زندگی ۔انک پہیر تظام وہ ہے خو میرے خق انتچاب کو  facilitateکرے۔ اور اس میں ہر فرد کے حسن انتچاب کی تزترانی ہو

–
پییادی قدر نہ پہیں کہ آپ دوشروں کے لنے ہر صورت میں اجھا کریں اگر وہ یسید کریں نا نہ کریں۔آپ جب دوشروں کے لنے اجھا کریے
لگیں گے تغیر ان کی رضامیدی کے ،تو اس صورت میں آپ اجھانی کے ا ننے سسیم کو دوشروں تر ناقذ کر رہے ہوں گے۔اس صورت میں اس

جیز کی کیا گارنئی ہو گی کہ حسے آپ اجھا شمجھ رہے ہیں وہ حق نقیا اجھا ہے تھی نا پہیں ؟ جیر ہر صورت میں ترا ہے حاہے جیر کریے والے کی
ن یت میں احالص اور نیکی کا کییا ہی حذنہ ک یوں نہ ہو  -پییادی قدر نہ ہے کہ دوشروں کے لنے اس وقت اجھا کریں جب وہ آپ کو ا ننے لنے
ش
اجھا کریے کی احازت نا خق تھی دیں اور ت ھر و یسے اجھا کریں جیسے خود کے لنے اجھا مجھنے اور کریے ہیں۔
اجھانی کو ناقذ پہیں کرنا تڑنا۔جیر اور اجھانی کا حذنہ ناہم م نصاد ہیں ۔قیڈامییل ونل یو دوشروں کے شخصی تظام اقدار کی غزت اور ان کی اتفراد نت
کے اجیرام میں ہے نہ کہ اپہیں ا ننے طے شدہ ذانی تظام اقدار کے تحت مخصوص مقاضد کے لنے دوشروں کو  manipulateکریے

میں ہے۔ہر فرد کے شاتھ اس کی انئی م نعین کردہ ونل یوز اور حفوق کے مظاتق ترناؤ کیا حایے۔

A person to be persuaded not worked not forced not bulldozed, not brainwashed.
(ایشان کو دلیل سے قانل کیا حانا حا ہنے،اس تر جیر و مہر کے ہیھیار نہ حالیے حاپیں اور نہ ہی اس کے ذہن تر جھوٹ اور دھوکے نازی سے
اتر انداز ہوا حایے)
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ق
اشی نیاطر میں لسقی Thoreauکیا ہی خوب کہیا ہے
جیر کےفشاد سے تڑھ کر تری مہک کسی جیز کی پہیں ہوشکئی۔اگر مجھے علم ہوحایے کہ کونی شخص حذنہ جیر سے میرے گ ھر کی حانب آرہا
ہے۔تو میں اس سے تخنے کے لنے شرنٹ دوڑ لگا دوں۔()21

فری مارکنٹ کی اخالف تات
سوشلزم ا ننے ونل یو سسیم کی حام یوں و خران یوں کے تحت ڈونا تھا چیکہ فری مارکیٹ کیییلزم کے غروج و قتح کی وجہ تھی اس میں نتہاں

( )Inheritedونل یوسسیم ہے خو تمام افراد کے ذانی تظام اقدار کو  Facilitateکرنا اور ان کی معاشی آزادی کا تخفظ کرنا ہے۔

کیییلزم کی معیشت میں سب سے تڑی قدر نیداوار (تروڈکسن) ہے ک یونکہ پہی وہ راستہ ہے حس سے معاشرے خوشچال ہوشکنے ہیں۔ایشاتوں کا
معیار زندگی پہیر نیانا حاشکیا ہے اور انئی تڑی آنادی تفرنیا شات ارب سے زاند لوگوں کی خوراک اور پہیر طرز زندگی کو تقیئی نیانا حاشکیا ہے۔
ہم موسنقی سے مخیت کریے ہیں -شر،راگ اور موسنقی کے آالت سے مرنب و مزین دھییں ہمیں مشجور کرنی ہیں۔ کیا ہم یے کیھی سوحا کہ

حس ڈھولک کی تھاپ سے موسنقی دلکش پیئی ہے۔اس ڈھولک کو کس یے نیانا ۔گیار سے تھو ننے والی دلکش دھییں سینے ہویے ہم یے کیھی

سوحا کہ اس گیار کی کیئی اہمیت ہے اور ان لوگوں کی کیئی وقغت ہے چتہوں یے ان آالت کو نیانا ۔ پہیرین آڈتو سسیم خو رتکارڈنگ اور موسنقی
می
کی یشرواشاغت میں اہم کردار ادا کرنا ہے اس کے انک انک آلے کی نیاری میں کیئی شرماناکاری،لپیر  ،رشک یتجمیٹ اور معیشت کی خود
ان نظامی کا انک مرتوط تظام کارفرما رہا – جب ہم موسنقی شن رہے ہویے ہیں تو نہ سوال کیھی ہم یے خود سے نا کسی دوشرے سے توجھا ہے
کہ رتکارڈنگ اور ناطرین کی یسید کے مظاتق دنگر ان نظامات کے نہ تمام کام کن لوگوں یے اور کس مہارت سے شراتچام د ننے ؟ ت ھر اس شاہ

نارے کی رتکارڈنگ سے لے کر اس کی آڈتو کیشیس  ،ت ھر وہاں سے مارکیٹ اور مارکیٹ سے آپ نک اس کی رشانی کا انک نتخیدہ تظام کیسے کام

کرنا ہے؟ تقییا ہم ان سواالت کے خوانات کی حستجو کی مسقت سے دوحار ہونا یسید پہیں کریے نلکہ مخض موسنقی سینے ہیں اور انئی روح کو خوشی
و لذت سے ہمکیار کریے ہیں۔

اشی طرح انک قلم ہے ۔ہم لکھنے ہیں،علم کی ترسیل ہونی ہے،حط و کیانت کے لطف اتھایے حایے ہیں۔آفس کے رتکارڈ اشی سے پینے ہیں

 -تخیل کو زنان تھی قلم سے ملئی ہے اور وہ تخیل (انک اغییار سے ) مادی سکل میں ڈھل کر انیا اظہار توں کر رہا ہونا ہے کہ ہم عش عش کر
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اتھنے ہیں۔کیھی ہم یے سوحا کہ قلم سے تکلنے وہ القاظ خو انتہانی قیمئی ہیں ،ان القاظ کو چیم د ننے واال قلم ہم نک کیسے  ،کن مراحل سے گزر کر
اور کینے ہی لوگوں کی مچی یوں اور شرمانہ کارتوں کی ندولت ہم نک پہتخیاہے؟

موسنقی اور قلم شمیت ان گیت ایسی میالیں اور مظاہر ہیں خو ہمارے اردگرد نایے حایے ہیں۔خو معجزات کی ہی انک سکل ہیں۔ خو ایشانی

پہذنب کا شاہکار ہیں۔ان کو ان کے یس م نظر اور پیش م نظر سے خو سیورٹ مل رہی ہونی ہے۔اسے ایشانی مخیت ،شرمانہ  ،کارخونی
ت
م
( ، )Entrepreneurshipرشک یتجمیٹ اور معاشی خود ان نظامی کا انک نتخیدہ شلشلہ مدد دے رہا ہونا ہے۔پہی وہ نیداوار اور قسیم مخیت
تعئی ڈوتژن آف لپیر کا م نطم شلشلہ ہے ہے خو کیییلزم کی سب سے تڑی قدر ہے ،حس تر کییییلزم فجر تھی کرنا ہے اور گزستہ پین ضدتوں
سے شرنلید ہے -
ن
انک تظر اپپیرپییمیٹ (( Entertainmentکے سغتہ تر تھی ڈال لینے ہیں ۔اگر آپ نارتخ کا حاتزہ لیں تو آپ د کھیں گےکہ صنعئی
اتقالب سے پہلے سغراء  ،ادناء ،مفررین حصرات وغیرہ نادشاہ وامراء کے درنار سے میشلک ہویے تھے اور ان کی خوسیودی کے آرزومید رہنے

تھے۔پہی ان کی وجہ شہرت تھی  ،علم وادب کے فروغ کا ذرتعہ تھی اور معاشی نیگ دسی یوں سے تچات کا وسیلہ تھی پہی ہونا تھا۔ دوشری طرف
ن
آپ نہ تھی د کھیں گے کہ انیرپییمیٹ کے میدان تھی مچدوداور مقامی ہویے تھے۔نہ صنعئی اتقالب کے تعد ممکن ہوناناہے کہ انیرپییمیٹ کے

ہیروز شاہی درنار کے تچایے غوامی مراکز کی طرف م یوجہ ہویے ہیں۔اس غوام کے حصور حاضر ہویے ہیں خو ا نکے سوز ( ) showsاور تفرنیات
کے لنے نکٹ خرند شکئی ہے  ،نی وی شکرین تر اپہیں دنکھ شکئی ہے  ،ان کی تجرتریں تڑھ شکئی ہے نا رتکارڈنگز خرند شکئی ہے ۔نہ نارتخ میں

پہلی نار ہو نانا ہےکہ انک طرف تو انیرپییمیٹ انڈشیری تھیلی ہے اور لوگوں کو دسییاب انیرپییمیٹ کے ذرا تع میں وسغت آنی ہےتو دوشری طرف

وہ امراء خو انیرپییمیٹ کے ہیروز کی شرترسئی کریے تھے،وہ خود ان ہیروز کے فیسن و تقاقت کو تقل کریے میں خوشی و فجر مچسوس کریے لگے
ہیں۔نہ ہیروز حاہے وہ قلم و فیسن انڈشیری کے ہوں نا کھیل کے میدان کے  ،اب شیر انلیٹ میں شمار ہویے ہیں۔آج خو جییا مشہور و مق یول
ہے انیا ہی زنادہ دولت مید ہے – اس شہرت اور مق یولیت کا ذرتعہ کیا ہے ؟ غوامی یسید  ،خو غوام یسید کریں  -نہ سسیم کی ان تر توازشات

ہیں خو اپہوں یے کمانا ہے ۔کیییلزم سے م نصاد کم یویشٹ معاشروں میں جیشا کہ سوو نت توپین  ،وہاں سغراء ادناء اور انیرپییمیٹ کے دوشرے
ہیروز کی حالت کیسی تھی آپ نارتخ میں تجونی دنکھ شکنے ہیں۔کیا نہ شچ پہیں کہ وہ ہیروز چتہوں یے سوشلشٹ اقیدار کی مچالقت کی  ،ندترین
اتچام سے دوحار ہویے؟
موسنقی اور انیرپییمیٹ تھی نیداوار(تروڈکسن) ہیں ،ک یونکہ نہ ایشاتوں کی طلب و آرزو کو روحانی یشکین فراہم کرنی ہیں۔ان میں ضارفین کے اغییار

سے نتہاں ( ) Inheretedونل یو موخود ہےخو فرد سے فرد اور انیرپییمیٹ کے سغتہ در سغتہ مخیلف ہے۔میال کے طور تر لوگ قلموں سے زنادہ
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لطف اندوز ہویے ہیں نہ یشیت قاین آریس کے– تھر ان قلموں میں یسید و نایسید کی تھی مخیلف کیییگرتز ہیں – موسنقی میں تھی فرد سے فرد
یسید و نایسید کی مخیلف ترچتچات نانی حانی ہیں کونی کالسنکل یسید کرنا ہے تو کونی تھیگڑا وغیرہ  -انیرپییمیٹ کی انڈشیری مقامی و پین االقوامی طور
تر پہت وسنع ہے اور اس سے کروڑوں لوگوں کا روزگار وایشتہ ہے۔

دور خدند کی خدبوں اور شاپیس و بتک تالوجی کی ابحادات کا سب سے زنادہ قاندہ غام آدمی کو نہتحا ہے
مشہور تونل اتعام نافتہ معیشت دان ،ملین فرنڈ مین لکھنے ہیں -
صنعئی ترقی اور مشی یوں میں حدت  ،دور حدند کی ان جیرت انگیزتوں کا پہت زنادہ قاندہ امراء کی یشیت عام شہرتوں کو پہتچا ہے – قدیم تونان
میں امراء مسکل سے ہی دور حدند جیسی تکاشی آب کی شہولیات ا ننے گ ھروں میں رکھنے تھے – ان کے لنے گرم نانی کا ان نظام گیزر کے تچایے
دوڑیے حادم کریے تھے – نیلی وتژن اور رنڈتو ؟روم کے امراء ایسی مخقلیں ا ننے گ ھروں میں شچایے تھے جن میں تماناں موسنقار اور اداکار
ن
حصہ لینے تھے  -رنڈی میڈ لیاس اور شیر مارکیٹ کو اگر د کھیں تو امراء کی زندگ یوں میں ان جیزوں یے کم ہی اضافہ کیا ہے وہ پہلے ہی پہیرین
لیاس پہینے تھے اور ہر طرح کی آشایسوں سے لطف اندوز ہویے تھے – مغرنی شرمانہ دارانہ تظام کے عظیم کارناموں یے یے پییادی طور تر

سب سے زنادہ عام شہرتوں کو قواند پہتچایے ہیں  ،نہ جیرت انگیز حدپیں تمام شہرتوں کو نآشانی دسییاب ہیں خو پہلے ضرف امراء اور طاق یوروں
کی دشیرس میں تھیں – () 22
حق نقت پہی ہے کہ پہاں ہیدوسیان میں تھی دور حدند کی حدتوں اور شاپیس و نیکیالوجی کی اتچادات کا سب سے زنادہ قاندہ عام آدمی کو پہتچا
ہے – لیاس کو دنکھ لتخنے عام آدمی کے ناس ہر موشم کے کے لنے انک ہی فسم کے انک نا دو پہیاوے ہویے تھے  ،چیکہ امراء ریسمی

مل یوشات اسنعمال کریے تھے – نیکھے کو دنکھ لیں  ،امراء کے لنے حدام ہر وقت نیکھ ہال رہے ہویے تھے چیکہ عام آدمی موشموں کے رجم
و کرم تر ہونا تھا – نہ جھونی شی جیز واسیگ مشین دنکھ لیں  ،امراء کے گ ھر کی صقانی اور کیڑوں کی دھالنی حدام کریے تھے چیکہ عام لوگ
ندی کیارے پییھ کر انک مسقت میں کیڑے تھی دھویے تھے  ،وہیں پہایے تھے اور رقع حاجت کے تعد حسم کی صقانی کریے تھے – معیار
زندگی کو دنکھ لیں عام شہرتوں کی خوراک دال حاول نا گیدم کی کونی جیز ہونی تھی چیکہ گوست کم ہی دسییاب ہونا تھا مگر امراء کے وسنع

دشیرخواتوں کے قصیدے ہماری اردو ادب کی کیاتوں میں آشانی سے تڑھے حا شکنے ہیں – سفر کی شہولیات دنکھ لیں انک عام آدمی گدھے
کی سواری نا نیدل سفر کرنا تھا چیکہ امراء کے ناس رتھ تھے  ،ہاتھ یوں اور گھوڑوں تر امراء کا حلوس سفر تر تکال کرنا تھا چیکہ آج موتر گاڑی سے
ن
لے کر جہاز ہر شخص کی دشیرس میں ہے – ن نعام رشانی کا طرتقہ دنکھ لیں  ،امراء کے ناس ا لجی نا قاضد ہویے تھے خو ان کا ن نعام مظلونہ
آدمی نک حلد سے حلد پہتچایے کے جین کریے تھے چیکہ عام شہری کو لمئی طونل مشاقت تر انتہانی ضروری کام کے شلشلے میں دنگر ضروری
کام جھوڑ کر اس مفصد کے لنے حانا تڑنا تھا  -نیز آج ہیدوسیان ناکسیان اور ن نگلہ دیش میں جیئی تعداد مڈل کالس کی ہے خو پہیرین طرز زندگی
سے لطف اندوز ہو رہی ہے توری ہیدوسیانی نارتخ میں ایسی امارت اور خوشچالی کیھی پہیں رہی -دور حدند کی حدتوں اور شاپیس و نیکیالوجی کی
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اتچادات کا انک عام فرد تر جییا می یت اتر تڑا ہے انک طونل لشٹ ہے خو نیانی ہے کہ ہیدوسیان کی توری نارتخ میں تھی ایشا پہیرین عہد
کیھی پہیں آنا -

ب تداوار کی ٹی تلزم کی سب سے پڑی قدر ہے
معاشی ،سیاشی اور شماجی ارتقاء میں ذرا تع نیداوار کا کردار مرکزی ہے۔ ہمیں ایشانی نارتخ کے انیدانی ادوار سے  ،حسے ہم سکاری عہد نا نیھر کا
عہد ( ) Stone ageکہنے ہیں ،تچات اس وقت حاضل ہونی جب ہم یے زراغت کو تطور معیشت ق یول کر لیا ۔ اشی زرعی معیشت یے
زرعی معاشرت کی آنیاری کی حس یے تقاقت کے تمام پہلوؤں کو ندل ڈاال  ،شماج کا تصور احالق ندال  ،فییلہ کی حگہ حاندان کو تطور شماجی
اکانی کے چیی یت ملی ،اور پہت تڑی حد نک ایشان تقا کی حدوجہد میں خود کقیل و کامیاب ہوا  -اب اسے رزق کی نالش نہ کرنی تڑنی تھی نلکہ
اب وہ قظری قوتوں کی مدد سے خود رزق نیدا کریے لگا ۔۔۔

اتجن کی اتچاد یے جہاں انک طرف صنعئی اتقالب کو چیم دنا ،وہیں اس کے پہلو ناپہلو ترپییگ تریس کی اتچاد یے علم کی دنیا میں اتقالب کی
ح
پییاد رکھی  ....مشیئی ذرا تع نیداوار یے صنعئی عہد کو چیم دنا ،اور نہ صنعئی عہد ہی ہے خو دور حدند کا ق نقی خوہر ہے۔
نہ تجزنانی اشلوب مظالعہ تھی صنعئی عہد کی ضرورتوں کا حاضل ہے حس میں ہمارا زور م نطق کے الحاضل جھگڑوں کے تچایے مشاہدہ  ،تجرنہ
 ،اور پیتجہ جیز شاپیس تر زنادہ ہے -ہمارے عہد میں قلسقہ سے زنادہ رناضی و فزکس کا کردار ہے  ،ہم ایشانی تقسیات و شماجی خرکیات کو ’تخیل
ش
اور م نطقی میاچ یوں ‘ سے پہیں  ،نلکہ ایشانی کردار کے مخیلف پہلوؤں کی تجرنانی اور شمارنانی تخق یق سے مجھنے ہیں ۔ حدند نارتخ کا مظالعہ نیانا
ہے کہ ’حدت یسیدی‘ اور ’شاپیسی اشلوب مظالعہ‘ وہاں نیدا ہوا ہے جہاں صنعئی تمدن موخود ہے ۔ صنعئی ترقی سے جہاں شہرتوں کا معیار
زندگی پہیر ہونا ہے ،وہیں پہیر مشنق یل کے امکانات کی راہیں زنادہ سے زنادہ وسنع ہونی حانی ہیں۔

معیشت پین اخزاء کا مجموعہ ہونی ھے :
.I

.II
.III

ب تداوار

ب
ب تداوار کی قسیم
مع تار زندگی بعئی ب تداوار کی Consumption۔
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اس کا اہم ترین اور مقدم حصہ نیداوار ہے چیکہ ناقی دو سع یوں کا عمل شروع ہی اس وقت ہونا ہے جب نیداوار موخود ہو  -اگر نیداوار
ت
ت
ہو گی نب ہی اس کی قسیم (م نصقانہ نا غیر م نصقانہ) ہو نایے گی اور وہ خرچ تھی نب ہو نایے گی۔ تغیر نیداوار کے نہ قسیم نیداوار
(دولت ) کا سوال نیدا ہونا ھے اور نہ اس نیداوار کو خرچ کریے کا۔

حق نقت میں انک شماج کی کل نیداوار ہی اس شماج کی آمدن ہونی ہے –( - ) 23آج کی اس م نفرد دنیا میں آج وہی معاشرے ترقی نافتہ
ہیں جن کی نیداوار ترقی نافتہ نیکیالوجی تر اتخصار کرنی ہے اور ججم میں پہت زنادہ ہے۔ دور حدند کی سب سے تڑی قدر تھی نیداوار ہے۔ ہر وہ
عمل اجھا ہے حس سے نیداوار میں اضافہ ہو  ،ایشا اضافہ خو لوگوں کی ضرورنات توری کریے اور اپہیں راجت پہتچایے میں معاون ہو۔ حس کی

لوگوں کو طلب ہو -

اب سوال نہ ہے کہ انک معاشرہ انئی نیداوار میں کیسے اضافہ کرے کہ نہ ضرف اس شماج کی ضرورنات توری ہو ں نلکہ وہ اردگرد کے
دوشرے معاشروں کے لنے تھی پہیری کا شامان کر شکے ؟ دنکھنے ،یے شک ہم آج اس وقت پیشرے صنعئی اتقالب سے گزر کر خو تھے
ٰ
صنعئی اتقالب میں داحل ہو رہے ہیں اور ہمارے ناس اعلی درچے کی حدند ترین مشپیری ہے حس یے نیداوار کے عمل کو انتہانی نیز رقیار
اور کوالئی میں شاندار نیا رکھا ہے مگر ناوخود ان سب نلیدتوں کے  ،اس ضمن میں خو ہمیشہ ناد اور مدتظر رکھنے کے التق پییادی نکتہ ہے وہ نہ کہ
معاشی عمل کا کلی اتخصار انک شماج کی معیشت میں شرگرم تمام ایشاتوں کے معاشی ق نصلوں اور معاشی شرگرم یوں تر ہونا ہے۔ نیداوار میں
ح
اضافہ نا معاشی ترقی کا ق نقی سفر اس وقت شروع ہونا ہے جب تمام افراد میں مخیت  ،می یت معاشی ق نصلوں اور شرگرم یوں کی تجرنک نیدا کی

ہو ۔ ناد رہے کہ ہم ایشان انئی ہر شرگرمی کو شراتچام د ننے سے پہلے نہ ضرور سوچنے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں قاندہ ہو گا نا تفصان؟
شڑک نار کریے ہویے سوایے ناگلوں کے ہر شخص داپیں ناپیں اس لنے دنکھیا ہے کہ کہیں شڑک نار کریے ہویے کونی گاڑی اسے کچل
نہ دے -حق نقت نہ ہے کہ شخصی مقادات (سیلف انیرسٹ ) کی حستجو تمام ایشاتوں کی قظرت کا الزمی خزو ہے۔ انک شماج اس میں یسنے
ً
والے تمام افراد کا مجموعہ ہے اور اگر تمام افراد ا ننے ا ننے معاشی مقادات کی حستجو کریں گے تو تقییا اس کے پیتجہ میں تورے شماج کو قاندہ
ہو گا حسے سوشل انیرسٹ کہنے ہیں ۔ ہر فرد انیا پہیرین ذمہ دار خود ہے اور اس کے عالوہ کونی اور طاقت (رناست ،معاشرہ  ،حاندان ) اس
دنیا میں اس کی پہیر ذمہ داری پہیں اتھا شکئی –

معاشی عمل میں نیز رقیاری اور ترقی اس وقت آنی ہے جب تمام افراد کو ا ننے ا ننے شخصی مقادات (سیلف انیرسٹ ) کو  pursueکریے
کی آزادی اور فراواں مواقع حاضل ہوں اور وہ معاشی میدان میں اور مقانلہ کی تقاقت میں انئی انئی  contributionپیش کریے میں

ترخوش ہوں۔ قاندے کا حصول مزند قاندے تر اکشانا ہے اور تفصان سے عمل میں سسئی اور حذتوں میں ماتوشی آنی ہے۔ اگر ناکسیان نیز رقیار
اور مشنقل ترقی حاہیا ہے تو اس کے لنے ضروری ہے کہ تمام شہرتوں کو معاشی عمل میں شامل کیا حایے اور آزادی و مقانلہ کی تقاقت کو
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فروغ دنا حایے۔ معاشی عمل میں تمام افراد کی شمولیت اور شخصی مقادات کے پییادی مجرک کے تغیر معاشی ترقی کا خواب کیھی عملی تغپیر
پہیں نا شکے گا حاہے ہم جینے تھی تڑے تروچیکٹ لگا لیں نا فرصے لینے ت ھریں۔
نیداوار میں اضافہ کے لنے ضروری ہے کہ ہم مقانلہ کی تقاقت کو فروغ دیں اس میں تمام ایشاتوں کی شرکت کو تقیئی نیایے ہویے پہیر نیاتج،
ً
نیداواری ضالچیت ،ذہانت اور درناقت و اتچاد کے م نصقانہ اتعام تعئی تفع کو تقیئی نیاپیں۔ تقییا مچیئی اور ناضالچیت معاشرے وہ ہویے ہیں
جہاں احارہ داری ناممکن نیا دی حایے  ،تھیک ما نگنے کے عمل (حاہے نہ تھیک افراد سے لی حایے نا رناست و حکومت سے ونلقپیر کی سکل
میں ) کو نایسیدندگی کی تظر سے دنکھا حایے اور تچل یق و درناقت (نیداوار) کو سب سے تڑی قدر شمجھا حایے۔ ہمارا اضل اتعام ہماری انئی مخیت
ہے اور اگر کونی مجھ سے زنادہ مخیت کرنا ہے اور مخیت کا زنادہ اتعام حاضل کر رہا ہے تو ایسی تقاقت میں مجھے اس سے تفرت پہیں نلکہ آگے
تڑھنے اور خود کو پہیر کریے کی ترع یب و تجرنک اور شمجھ توجھ حاضل کرنی حا ہنے۔
م
آج دنیا کی ترقی نافتہ عیسییں وہ ہیں خو نیداواری ضالچیت اور نیداواری عمل میں سب سے آگے ہیں ۔ میال کے طور تر امرنکہ شاالنہ شاڑھے
شیرہ ہزار ارب ڈالر کی اسیا اور حدمات نیدا کرنا ہے ،جین حانان اور خرمئی نالیرن یب شاڑھے دس ہزار ارب ڈالر  ،شاڑھے حار ہزار ارب ڈالر اور

حار ہزار ارب ڈالر کی اسیاء و حدمات نیدا کریے ہیں اشی لنے امرنکہ دنیا کی تمیر انک  ،جین دوشری  ،حانان پیشری اور خرمئی خوتھی تڑی
معیشت ہے ۔ اس کے ترعکس میں مالوی  ،ترونڈی  ،سیپیرل افرتقن رپییلک  ،گیمییا  ،اور ناتحیرنا وغیرہ دنیا میں سب سے کم اسیاء و حدمات

نیدا کریے ہیں اس لنے ان کا ترقی نافتہ ممالک کی درجہ نیدی میں سب سے کمیر مقام ہے۔ ناد رہے کہ جیئی زنادہ قی کس نیداوار ہو گی
انیا ہی اس معیشت میں قی کس معیار زندگی نلید تر ہو گا۔

اس شلشلے میں ہم جین کی میال لینے ہیں  ،جین میں 1979ء سے پہلے سوشلشٹ معیشت تھی  ،حس کا زور آزاد نیداواری قوتوں کی خوضلہ
ت
افزانی اور اپہیں فروغ د ننے کے تچایے نیداوار کی مصیوعی اور تظرنانی قسیم تر تھا  -حس کا پیتجہ ہر شال کے فخط تھے جن میں ضرف انک
تڑے فخط 1958۔ 61ء میں شاڑھے پین کروڑ اموات ہوپیں۔(1979 ) 24ء میں جین مارکیٹ معیشت کی طرف می نقل ہوا اور اس
وقت سے آہشتہ آہشتہ انئی مارکیٹ کو زنادہ سے زنادہ آزاد اور خود مخیار کرنا آ رہا ہے۔ اس دوران جین یے انئی معیشت کا رجچان زنادہ سے زنادہ
نیداوار کی طرف مرنکز رکھا ،حس کے پیتجے میں نییییس ترس میں جین یے دس ق نصد شاالنہ سے ترقی کریے ہویے انئی معیشت میں نییس گیا
اضافہ کرکے اسے دنیا کی دوشری تڑی معیشت نیا دنا ہے () 25۔ پیتجہ نہ ہے کہ ان نییییس ترسوں میں جین کے کسی انک صونہ میں
تھی فخط پہیں آنا اور لوگوں کے معیار زندگی میں یے نیاہ اضافہ ہوا ہے ۔ آج جین کا شاری دنیا میں تماناں مقام اشکی مارکیٹ معیشت کی وجہ
سے ہے  ،حس کی نیداواری ضالچیت یے جین کو سیاست اور تقاقت میں تھی تماناں مقام دنا ہے۔

49

نالکل پہی داسیان مشرقی ایسیا کی ہے  ،حانان  ،چ یونی کورنا  ،سنگاتور  ،نان یوان وغیرہ یے صنعئی میدان میں نیداواری قوتوں کی مدد سے ہی معاشی
ترقی کر کے اقوام عالم میں انک ناغزت اور قاندانہ کردار حاضل کیا ہے  ،ہمارے تڑوس میں تھارت تھی نیداواری قوتوں میں مشلشل اضافہ
کے سیب نیز رقیاری سے ترقی کر رہا ہے۔ شیر کی دہانی میں ناکسیان کی معاشی ترقی کو جب ایسیا کے لنے انک پہیرین میال شمجھا حانا تھا ،
اس وقت ہماری معیشت تھی فرض ،عالمی امداد اور نارکین وطن کے تھتجے حایے والے پیسوں ( ) Remmitencesکی تچایے صنعئی
نیداوار ہی تر اتخصار کرنی تھی۔ ناکسیان جین تر انیا معاشی اتخصار روز تروز تڑھا رہا ہے  ،ہم 1951ء سے 2011ء نک  68نلین ڈالر کی
امداد لے حکے ہیں  -ہم ا ننے تحٹ کا انک تڑا حصہ فرصوں کی ادانیگی تر خرچ کر رہے ہیں  ،اور شاالنہ نارکین وطن ناکسیانی نیدرہ ارب ڈالر
سے زاند ناکسیان میں تھتج رہے ہیں ۔ اس کے ناوخود ہم انک اوسط سے تھی کمیر درجہ کی معیشت ہیں  ،آخر ک یوں ؟ ہمیں اس سوال تر ضرور

غور کرنا حا ہنے کہ آنا ہم انک ضرورت مید معیشت اور یے یس قوم کی طرح جییا حا ہنے ہیں نا ہم دوشری اقوام یسمول جین کی طرح انیا مقام
آپ نیدا کرنا حا ہنے ہیں۔ اس شلشلے میں ترقی نافتہ اقوام کی نارتخ سے تقییا ہم پہت کجھ سیکھ شکنے ہیں ۔

ح
اہل مغرب کی معیشت میں آ ب تڈناز اور ب ل تقی مہارت کو اہم پرین قدر کا درجہ خاصل ہے یہ ئسنت خام سرمایہ اور خام
مخنت کے۔

پہال صنعئی اتقالب اتھارھویں ضدی کے آخر میں ترنا ہوا تھا  ،جب ہم یے نانی اور تھاپ کی توانانی سے اتجن حالنا سیکھا۔دوشراصنعئی اتقالب
الیکیرک ناور اور اس سے حلنے والی تڑی تڑی مشی یوں کی ندولت م نظر عام تر آنا۔ اس کا دورانتہ اپیسویں ضدی کی آخری آخری پہانی سے پیسویں
ضدی کی انیداء نک نیانا حانا ہے۔پیشرے صنعئی اتقالب کو چیم پیسویں ضدی میں الیکیرونکس اور اتقارمیسن نیکیالوجی سے مال۔اور خوتھا صنعئی
اتقالب حس کی دسیک ہم شن رہے ہیں  ،۔ نان یولوجی ،فزکس  ،ڈتچییل نیکیالوجی اور دوشری حدند شاپیشز میں حدت یسیدی Innovation
) ) کی ندولت ہے۔نیکیالوجی کے ند لنے سے معیشت ندل ہی ہے۔نیکیالوجی کییییل اتوسیمیٹ کی ہی انک سکل ہے  ،نہ تھی شرمانہ ہے ،
ع
حس کا ارتقاء حالص معاشی اور لمی پییادوں تر ہواہے۔آج اتقارمیسن نیکیالوجی میں جیئی حدت آرہی ہے ،اس کی اکیرنت گوگل
،ناہو،مانیکروشاقٹ ،فیس نک اور تونیر جیسی تڑی تران یو نٹ کمیی یوں کی ندولت ہے۔نیکیالوجی میں نیدنلی وترقی ننے آ نیڈناز کی حستجو اور ان کے
کامیاب عملی نیاتج میں ہے۔

جییا انک معیشت صنعئی طور تر تحتہ ( ) matureہونی حانی ہے ،انیا وہ حام کییییل و لپیر سے تکل کر آ نیڈناز اور نیکیالوجی کی اقدار تر
می نقل ہونی حانی ہے۔ آج مغرب کو شرمایے کی انئی ضرورت پہیں جییا غرنب و یسماندہ ممالک کی معیشت کو اس کی اشد ضرورت ہے۔مغرب
ً
کی لپیر تفرنیا شاری اسنعمال میں ہے جب کہ غرنب ممالک کی لپیر تو شرنلس میں ہے تعئی لپیر انئی آنادی میں زنادہ ہے مگر روزگار کے مواقع
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پہت مچدود ہیں۔ مغرب کو آ نیڈناز کی ضرورت ہے حس سے مارکیٹ کو  boostملے۔ نئی نیکیالوجی نیا تروڈکٹ الیے ناکہ معیشت کا پہتہ
حلیا رہے –
میال کے طور تر مانیکروشاقٹ کے نانی نل گییس دنیا کے صف اول کے شرمانہ داروں میں سے انک ہیں۔ان کی کمیئی مانیکروشاقٹ کا چیم
 ،اس میں ترقی اور اتقارمیسن نیکیالوجی کے میدان میں اس کی یے تظیر کامیان یوں کی وجہ نل گییس کی مخیت و شرمایے سے زنادہ اس کے

آ نیڈنا کا مرکزی کردار ہے ۔ لپیر و شرمانہ یے اس کی ترقی میں مخض انک معاون و مددگار کا کردار ادا کیا ہے ۔نل گییس یے ا ننے سیلف
انیرسٹ (شخصی مقادات ) کو  Pursueکیا حس یے ا ننے نیاتج میں سوشل انیرسٹ (شماجی مقادات ) کو چیم دنا۔نل گییس اتقارمیسن
نیکیالوجی کا ناوا آدم ہے –

خو تھے صتع ئی ابقالب کی دش تک :اقدار ندل رہی ہیں -
نیکیالوجی اور معیشت ہم دم اور ہم قدم ہیں -دوتوں انک دوشرے کی معاون اور مددگار ہیں -ہم عموما دنکھنے ہیں کہ جب معیشت غروج تر
ہونی ہے تو نیکیالوچ نکل ترقی تھی غروج تر ہونی ہے اور جب معیشت کی رقیار دھیمی تڑنی ہے تو شاپیس و نیکیالوجی میں ننے امکانات کے
کھوج کی رقیار تھی سشت تڑ حانی ہے -ہم یے نہ سب گزستہ مالیانی تجران  2008سے پہلے اور تعد میں انئی آنکھوں سے دنکھا -اشی طرح
شاپیس و نیکیالوجی اور علوم و ق یون کی دوڑ میں تھی وہی ممالک آگے ہیں خو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں)26(-
فراین نیایے ہیں کہ ہم اس وقت انک ننے نیکیالوجی کے اتقالب کے دہایے تر ک ھڑے ہیں حس یے ہمارے معیار زندگی ،تصور خودی ،تقاقت،
معیشت اور سیاست شمیت زندگی کے ہر پہلو کو ندل د نیا ہے-معیشت کی زنان میں ہم خو تھے صنعئی اتقالب میں داحل ہویے کو ہیں-
پہال صنعئی اتقالب اتھارویں ضدی کے آخر میں اس وقت ترنا ہوا جب ہم یے نانی اور تھاپ کی توانانی سے مشی یوں کو حالنا سیکھا) 27( -
اس وقت ہماری نیداواری قوت انتہانی کم تھی -جب ہم یے تچلی (الیکیرک ناور) نیدا کر لی نب ہم تڑی تڑی مشی یوں سے زنادہ نیداوار حاضل
کریے کے قانل ہویے توں ہماری معیشت میں نک لحت پہت زنادہ اضافہ ہوا -اسے دوشرا صنعئی اتقالب کہنے ہیں حس کا دورانتہ مؤرجین
کے تزدنک اپیسویں ضدی کی آخری پہانی سے پیسویں ضدی کی انیداء نک ہے ) 28(-پیشرے صنعئی اتقالب یے الیکیرونکس اور اتقارمیسن
نیکیالوجی کی مدد سے پیسویں ضدی کی انیداء میں چیم لیا حس سے جہاں معیشت زنادہ سے زنادہ گلونالتزڈ ہونی وہیں نیداوار میں تھی مزند اضافہ
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ہوا حس یے تمام ممالک نالخصوص ترقی نافتہ ممالک میں معیار زندگی کو ندل دنا ) 29( -خوتھا صنعئی اتقالب حس کا ہم حلد شامیا کریے والے
ہیں وہ نان یولوچ نکل ،فزتکل اور ڈتچییل نیکیالوجی کے مالپ سے نئی کارآمد صنعئی نیکیالوجی کی سکل میں شا منے آ رہا ہے) 30(-
وخود میں آیے والی نئی نیکیالوجی نیداوار کے تمام روانئی طرتفوں کو ندل رہی ہے -اس کا چیم پہلے والے صنعئی اتقالتوں کی طرح انئی پییاد میں
نہ حام شرمانہ تر ہے اور نہ ہی حام مخیت تر ،نلکہ اس کا چیم انئی اشاس میں علم تعئی آ نیڈناز نالخصوص شاپیس و نیکیالوجی اور کیزتومر ازم تر

ہے حس میں شرمانہ و مخیت یے انک ناگزتر مددگار کا کردار ادا کیا ہے -پہی سیب ہے کہ آیے والے عہد میں وہ ممالک جن کی معیشت
شرمانہ و لپیر )  (capital & labor intensiveسے ترقی نا کر علم و تچل یق )  (Economy of Informationتر می نقل

چ
چ
ہو حکی ہے وہ اس کا زنادہ قاندہ اتھاپیں گے اور ترقی تزتر ممالک تھر نتجھے رہ حاپیں گے خو ہ یوز ت ل نقی شرمانہ اور ت ل نقی مخیت سے مجموعی طور
تر مجروم ہیں-

ن
پییل
سوال نہ ہے کہ وہ کون کون سے علوم ہیں خو اس صنعئی اتقالب کو چیم دے رہے ہیں ؟ وہ علوم ہیں  :آرن قیشل ا تچیس (مصیوعی
مشیئی ذہانت) ،روتوٹ ،انیرن یٹ ،خودکار گاڑناں3D ،ترپییگ ،نان یو نیکیالوجی ،پی یو نیکیالوجی ،مپیرنل فزکس ،توانانی کی شاپیشز ،کوانیم مکییکس اور
م
کوانیم کمی یوترز وغیرہ -اگر ہم ناکسیانی نہ حا ننے میں تچسس ہیں کہ ہم اس صنعئی اتقالب کے تعد کہاں ک ھڑے ہوں گے تو ہمیں اول خود

سے نہ سوال کرنا حا ہنے کہ آخر ان علوم میں ہم کہاں ک ھڑے ہیں؟ تو خواب نہ ہے کہ ہم ہ یوز انئی ذہانت ،تقاقت ،معیشت اور سیاست
میں یسماندہ ہیں -حظرہ پہی ہے کہ ہم یے تچاس شال تعد تھی عالمی تظام کو گالیاں د نئی ہیں حس یے تفول ہمارے ،ہمیں مجروم رکھا ہوا
ہے ورنہ تو ہم شاپیس و نیکیالوجی کے " آعا وقار" ہیں-

اس سے ہمارے جیسے ملک کے لنے جہاں لپیر قورس کی پہیات ہے ،سب سے تڑا تفصان نہ تھی ہو گا کہ خونکہ مزدور کا کام اب مشیییں
ی
کریں گی پہاں نک کہ کلرکی تھی کوانیم کمی یونیگ کی نیکیالوجی سے کمی یوتر کر شکیں گے تو ہماری اکیرنئی آنادی کو روزگار کا ندسیور چ لتج رہے
ت
چ
گا -ت ل نقی ذہن کی مانگ ہو گی اور حام مخیت کا کونی وقار نہ ہو گا -سوال نہ ہے کہ کیا ہماری حکومییں اس کے لنے نیار ہیں اور علیم و
صحت کے لنے اتقالنی اقدامات کنے حا رہے ہیں تو خواب پہیں میں ہے۔ ہم انئی آیے والی یشل کو مجروم جھوڑ حاپیں گے خو ہماری طرح
آوارہ ندزنان اور نیگ ذہن ہو گی -نہ ناکام رناست کی وہ قصل ہے خو ہمارے تعد آیے والوں یے کانئی ہے -ناد رکھنے انک طرف وہ ذہئی
فرشیریسن میں ا ننے عہد کو گالی دیں گے تو دوشری طرف وہ ہمیں ا ننے آناؤ احداد کو گالیاں دیں گے خو تصیرت و تصارت سے مجروم تھے-
اس خو تھے صنعئی اتقالب کی مزند جھلکیاں مالحطہ فرماپیں-

• گلونالتزیسن میں مزند حدت آیے گی ،ترایشیورٹ اور کم یونیکسن کی الگت میں مجموعی طور تر کمی آیے گی ،عالمی تچارت میں رکاوپیں
کمزور تڑ حاپیں گی ،الحسیکس اور “گلونل سیالنی جین” سسئی اور آشان ہو حایے گی-
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• جیران کن سیاشی نیدنلیاں وقوع تزتر ہوں گی حسے نارتخ کے وہ طالب علم اجھی طرح شمجھ شکنے ہیں چتہوں یے ورلڈ وار سے پہلے
اور تعد کی دنیا کو تفصیل سے تڑھا ہے -اس وقت دنیا کے حالیس ق نصد لوگ سوشل میڈنا اسنعمال کر رہے ہیں حس سے حکومئی
ش
نالیشیوں تر غوامی ترورسوخ میں اضافہ ہو رہا ہے -اس سے ہمیں انک دوشرے کے تفطہ تظر اور کلجر کو مجھنے کا موقع مل رہا
ہے -توں ماہرین کے تفول انیرن یٹ کی نیکیالوجی میں مزند اضافہ اور پہیری سے تمام ممالک میں جہاں تھوس جمہوری اقدار فروغ
ناپیں گی ،وہیں اس کا تھی زنادہ امکان ہے کہ رناسئی ادارے نیکیالوجی کے اسنعمال سے شہرتوں کی آزادی تر زنادہ سے زنادہ اتر

انداز ہوں گے ،جیسے سیکورنی کے نام تر شہرتوں کی ذانی زندگی کی نگرانی -ایشانی آزادتوں ،مشاوات ،اور اتصاف کے جہاں ان گیت
زاویے ترقی ناپیں گے وہیں ان میں ننے مشانل تھی چیم لیں گے اور غوام کی رناست سے آرزوؤں میں نیدنلی آیے گی-

• ماہرین کا کہیا ہے کہ اس سے نہ ضرف ہماری روزمرہ کی شرگرمیاں ندل حاپیں گی نلکہ اس سے ہمارے نہ تصورات تھی ندل
حاپیں گے کہ ہم کون ہیں؟ ہماری سیاجت ،تجی زندگی ،تصور ملکیت ،ہمارے خرچ ،مخیت اور فرصت کے اوقات ،ہماری مہارپیں،
روزگار ،شہری زندگی ،حلقہ اچیاب ،حاندانی تعلقات اور اقدار شمیت ہر جیز ندل حایے گی حس کا مشاہدہ ہم یے ہر گزریے صنعئی
اتقالب کے دوران کیا -مظلب نہ کہ اقدار وقت اور مادی نیدنل یوں کے شاتھ شاتھ ندلئی حاپیں گی  ،ک یونکہ ان میں جمود پہیں –
اگر ہم یے ان کو حامد رکھا اور حامد  ،دور از کار و فرسودہ اقدار کو فرد تر مشلط رکھا  ....تو ہمارا اتچام تھیانک ہو گا -
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ش تلف انبرسٹ سے سوشل انبرسٹ نک کا سفر
کیا نہ حظرناک نیاتج ہمیں عم یق اور م نقکرانہ انداز میں سوچنے تر مخ یور پہیں کریے کہ اگر کشان قصل اگانا نید کر دیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر اتچیپیر

پییا چیم ہو گنے توتعمیرات کے کام کیسے حلیں گے؟ تچلی کے تڑے تڑے گرڈ سییسن اور وہاں سے تچلی کی ترسیل کا تظام کیسے حلے گا؟اگر
کان ک یوں یے انیا پیشہ جھوڑ دناتو اس کا اتچام کیا ہوگا؟ہم ایشا ک یوں پہیں سوچنے؟اگر سوچنے ہیں تو ہمارے چیال میں ایشا ک یوں کر ممکن ہے

کہ کشان قصل اگانا نید پہیں کریں گے،کان کن ا ننے پیسے سے خڑے رہیں گے،اتچیپیر پینے رہیں گےاور اتچ یپیرنگ کا کام حاری رہے گا۔ نا

دوشرے پہیر القاظ میں اگر ہم نہ سوجیں ایشا ک یونکر ممکن ہو نا رہا ہےکہ کشان زراغت کی شرگرم یوں میں ہ یوز مصروف ہیں۔ ننے ڈاکیر ین رہے

ہیں اور نیمارتوں کے عالج میں نیدہی سے ہماری حدمت کر رہے ہیں۔اتچیپیر ،کان کن شمیت ان گیت سعنے ا یسے ہیں خو انیا کام حاری ر کھے
ہویے ہیں۔سوال نہ ہے کہ آخر وہ کون شی قوت ہے خو ان کو ان شرگرم یوں تر قایم ر کھے ہویے ہے اور ہمارے شماج کی ضرورنات وخواہشات
کو تورا کر رہی ہے نا اس میں معاون ہے ؟ خونکہ تظاہر ہمیں ان گرمجوش معاشی مسعولی یوں میں کونی نیرونی قوت تظر پہیں آنی  ،اس لنے ان
ش
کاموں کی پہہ میں کارفرما خو اندرونی قوت مجرکہ ہے اس قوت کو مجھنے کی ضرورت ہے -

سوال کو انک دوشرے زاویے سے سو چنے ہیں فرض کیا کہ آپ انک دکاندار ہیں۔ وقت تر انئی دکان کھو لنے اور وقت تر نید کریے ہیں۔سوال
نہ ہے کہ آپ ضرف دکانداری ہی ک یوں کر رہے ہیں؟ آخر وہ کون شی قوت ہے خو آپ میں نہ احشاس نیدا کرنی ہے کہ ضتح وقت تر اتھیں ،
دکان کھولیں اور روزانہ ناقاعدگی سے نہ کام کنے حاپیں ؟ اس سوال کاخواب ہے سیلف انیرسٹ (شخصی مقاد ) کی قوت مجرکہ تعئی آپ کو اس
دکانداری سے تفع مل رہا ہے ۔ کشان سے لے کر اتچیپیر،ڈاکیر ،کان کن ،معلم  ،کارنگر اور دکاندار شمیت ہر فرد ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ سے
خڑا ہوا ہے اور اشی کے تحت انئی معاشی شرگرمیاں ادا کر رہا ہے۔نہ ہم سب کا سیلف انیرسٹ ہی ہے خو ناہم مل کر سوشل انیرسٹ (شماجی
مقادات ) نیانا ہے۔
ن
سیلف انیرسٹ سے مراد ہر فرد کا ذانی انیرسٹ (مقاد )ہے۔وہ مقاد خو اس کی ضرورنات و خواہشات کی حاتز کمیل کا نام ہے۔اور ان مقادات

کے حصول کا ذرتعہ ہماری م نفرد ضالچیت و قانلیت )ہمارا )Comparative advantageہے۔کشان ا ننے روزگار سے اس لنے خڑا ہوا

ہے کہ وہ تمام دسییاب سع یوں میں ضرف پہی سب سے پہیر کرشکیا ہے اشی لنے اس یے اشی کا ہی انتچاب کیا ہے ۔ وہ ڈاکیری نا اتچیپیرنگ
ت
کی قانلیت پہیں رکھیا -اشی طرح جب اس کا پییا ڈاکیری نا اتچیپیرنگ کی علیم حاضل کرے گا تو وہ ڈاکیر نا اتچیپیر ین کر ا ننے سیلف انیرسٹ
ت
کو  pursueکریے کے قانل ہو گا  ،ہاں اگر اسے مچسوس ہوا کہ ناوخود ڈاکیری کی علیم وترن یت کے وہ کونی کارونار پہیر طرتقہ سے کر شکیا
ن
ہے حس میں اس کی ضرورنات و خواہشات کی پہیر کمیل ہو اور اس میں اس کی خوشی و مشرت تھی زنادہ ہو تو وہ کارونار کی طرف ہی رخوع
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کرے گا۔ہم سب انئی معاشی شرگرم یوں میں سیلف انیرسٹ کو  Pursueکریے ہیں خو انئی کل میں سوشل انیرسٹ ین کر تورے معاشی
تظام کو تغیر کسی شیرواتزر نا ا تھارنی نا ڈتزانیر نا م نصونہ شاز ( )Plannerکے پہیر انداز سے حالناہے –
سوشل انبرسٹ اور ش تلف انبرسٹ سے م تعلق پین بطام ناتے خاتے ہیں -
ہماری معاشی شرگرم یوں سے م نعلق پین تظام نایے حایے ہیں۔
1۔ماضی کے رشم و رواج نا مذہب کے مطابق معاشی سرگرم یوں کی مستقل م تصویہ بتدی ( )Planningکر دی خاتے۔جیشا کہ تھارت کا
ت
ذات نات کا تظام ( )Hindu cast systemخو لوگوں کو انکی ذاتوں میں قسیم کر کے اپہیں مخصوص ذمہ داری سونپ د نیا ہے۔ اس
تظام میں مخیلف ذاتوں کے افراد ا ننے سیلف انیرسٹ (شخصی مقادات ) کو  Pursueپہیں کرشکنے نلکہ خو ذمہ داری اپہیں مسقل م نصونہ
نیدی اور م نعین شماجی حدمات (سوشل انیرسٹ ) کی صورت میں دی حانی ہے وہ مخ یورا اس کی نانیدی کریے ہیں ورنہ شزا ان کا مقدر ہونی

ہے۔
تھارت کے قدیم ہیدو لیرتجرکے مظاتق ذاتوں کا نہ تظام شماج کی تقاء کے لنے الزم ہے ک یونکہ اس لیرتجر کے مظاتق تغیر کسی ناقاعدہ و مشنقل
م نصونہ نیدی اور پیسوں کے جیر کے  ،معاشی ن نظیم قایم پہیں کی حا شکئی۔(  ) 31پہی  ، Plannedپہی مشنقل م نصونہ نیدی اور اپہی
م نعین و مشلط شماجی حدمات (سوشل انیرسٹ )اور نیدایسی و ط نقانی ذمہ دارتوں کی جھونی دلیل اور طالمانہ ڈھکوشال عہد عالمی میں تھی حالنا حانا
تھا  ،جب کہا حانا تھا کہ اگر عالم (مخ یور لپیر ) پہیں ہو نگےتو معاشی تظام کیسے حلے گا۔
2۔ہمہ گبرآمربت کا بطام ( : ) Authoritarianismاس میں رناست طے کرنی ہے کہ کس سے کیا اور کیسے کام لیا حایے –کینے

ایشان کشان نییں ،کینے اتچیپیر ،کینے ڈاکیر اور کینے دکاندار وغیرہ۔ سوال نہ ہے کہ نہ سب م نصونہ نیدی رناست کیسے کر لیئی ہے چیکہ رناست
کے ناس مشنقیل کی پیش گونی کا کونی حدانی اجییار نا طاقت تھی پہیں ہونی؟ خواب نہ ہے کہ رناست ا ننے تمام کام ان نظامی طور تر ن یوروکریسی
سے کروانی ہے اور سیاشی طور تر سیاست داتوں سے۔ فرغون کے اہرام مصر سے لے کر قاسشٹ رناسیوں (ہیلر اور مسولیئی کی رناسییں) اور
کیمویشٹ و سوشلشٹ رناسیوں میں پہی رناسئی آمرنت کا تظام نانا حانا تھا حس میں رناست ایشانی زندگی کے ہر سغتہ کو شخئی سے نالن ( plan

) اور کپیرول کرنی تھی ۔اس تظام میں تھی ہر فرد کو ا ننے سیلف انیرسٹ کو مرکزی حکومت کے حصور شرنڈر کرنا تڑنا ہےاور مفروصہ سوشل
انیرسٹ کو شہرتوں کے سیلف انیرسٹ تر ناقذ کیا حانا ہے۔

55

 -3ش تلف انبرسٹ پر قائم مارکنٹ کابطام  :نہ درج ناال دوتوں تظاموں کے ترعکس ہے  -اس میں فرد کو آزادی حاضل ہونی ہے کہ خو تھی پیشہ
ا ننے لنے یسید کرے اسے  Pursueکرشکے ۔خو خرندنا حاہیا ہے خرندے۔خو نتچ شکیا ہے نتجے اور جیسے حاہے انئی معاشی م نصونہ نیدی کر شکیا

ہے۔اس میں فرد کو معاشی میدان میں خود مخیاری حاضل ہونی ہے۔

اکیامکس کو چیم تھی انک مارکیٹ میں تمام افراد کے سیلف انیرسٹ کی حستجو کے عمل سے ملیا ہے  ،جب ہم دنکھنے ہیں کہ تمام افراد ا ننے آزاد
معاشی ق نصلوں میں ا ننے سیلف انیرسٹ کو کن پییادوں تر Pursueکریے ہیں اور ت ھر ہم انک کل میں ان اتفرادی معاشی ق نصلوں کو

جیرالتز کریے کی کوسش کریے ہیں (– )Macroeconomics

مارکنٹ کی قوت  ،ت ھارت میں قدئم ذات نات کے قابون کو ندل رہی ہے -
اس شال تھارت میں لیرل معاشی اضالحات کی شالگرہ میانی گئ ،جن کے سیب اس ملک یے پہت شاری سوشلشٹ معاشی نالیشیوں سے
نتجھا ج ھڑانا اور ڈرنکوال نانپ الیشیس راج کا حاتمہ ہوا  -معشیت کی لیرالتزیسن یے ان  25شالوں میں تھارت میں پہت شارے لوگوں کی زندگی

ندل دی ہے  -ناہم اب تھی پہت کجھ ہے حسے ندلیا الزم ہے  -ضرف  1991سے  2014کے درمیانی غرصے میں مڈل کالس کی تعداد
 30ملین سے تڑھ کر  300ملین ہو حکی ہے-
ل
اس لنے نہ پہیرین موقعہ ہے کہ ان لوگوں کی کہانی کھی حایے چتہیں ان اضالحات کا غیر م یوقع قاندہ ہوا  :دلت کروڑ پی یوں کی تعداد میں
مشلشل اضافہ ہوا ہے  -ان حالتہ ترسوں میں الکھوں اجھوت نا دلت چتہیں تھارنی ذات نات کے تظام میں کمیر مقام حاضل ہے ،غرنت
سے تکل کر ا ننے کارونار کے امیر مالک ننے ہیں  -ان میں سے کجھ تو کروڑنئی ہیں –

اس سب کجھ کا سیب مارکیٹ اضالحات سے نیدا ہویے والے عظیم معاشی مواقع ہیں –
نہ نیزی سے ات ھریے ہویے دلت ہمیں مارکیٹ کی طاقت کی پہانت اہم میال فراہم کریے ہیں-مارکیٹ نہ ضرف ان کی معاشی نلکہ شماجی
امییازات کے حالف چیگ میں اپہیں ت ھرتور اندازہ میں مورجہ نید مدد فراہم کی ہے –
ت
تھارت کا ذات نات کا تظام انک قدیم اور نتخیدہ شماجی تظام ہے .خو سوشانئی کو قسیم مخیت (ڈوتزن آف لپیر) کے حامد تصور کے تحت ط نقات
ت
میں قسیم کرنا ہے -دلت اس شماجی تظام میں سب سے کمیر درچے کا ط نقہ ہے حس تر حار ط نقات یشلی پییادوں تر حاوی ہیں:
 -1نیڈت ،مذہئی ط نقہ
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 -2چیگجوؤں کا ط نقہ
 -3ناخروں کا ط نقہ

 -4دسنکار وں کا ط نقہ
روانئی طور تر ان دل یوں سے وہ شارے گیدے ( ) Dirtyکام لنے حایے ہیں خو ناقی حار ط نقات کرنا یسید پہیں کریے  -جیشا کہ گ ھر کے
فرش اور توانلٹ کی صقانی ،کوڑاکرکٹ کو اکیھا کرنا اور تھکایے لگانا وغیرہ -اپہیں اجھوت اس لنے تھی کہا حانا ہے کہ دوشرے ط نقات کے

لوگ اپہیں جھویے سے ترہیز کریے ہیں تعئی ان سے راتطہ میں رہیا یسید پہیں کریے-

جیشا کہ کسی کی ذات و پیشہ کو اس کی نیدایش سے ہی م نعین کر د نیا اور اس کے لنے ناممکن نیا د نیا کہ وہ اس مخصوص پیسے سے ناہر
شاری زندگی پہیں تکل شکیا ،کا دراضل مظلب ہی پہی ہے کہ کم آمدن کے کمیر روزگار سے خڑے حاندان میں نیدا ہونا آپ کو شاری زندگی اشی

رنتہ کے تھیدے میں ہی قید رکھیا ہے  -آپ شادی تھی ضرف انئی ذات کے لوگوں سے کر شکنے ہیں -تھر آپ کے نیدا ہویے والے تجے
تھی اشی اجھوت سیاجت کے شاتھ اپہی مشانل سے گزریں گے جن سے آپ گزرے  -اس طرح نہ تظام آپ کو ناقاعدہ طور تر یشل در یشل
امییازات کی قید میں رکھیا ہے-
اس لنے جیران پہیں ہونا حا ہنے کہ دلت ١٩٩١ء سے پہلے غرنت کے تھیدے میں قید اس ملک کی شمارنات میں سب سے ندترین حالت کے
غرنب تھے  -اپہیں غرن یوں کے غرنب ( )poorest of the poorکہا حانا تھا خو کہ شماجی و معاشی رن یوں کا واصح اظہار ہے  -کئی
دہان یوں میں پہت شارے حکومئی عملی م نصوتوں سے نہ کوسش کی گئی کہ اپہیں اس غرنت سے تکاال حایے -پہت شارے سیاسیدان
اس مفصد کے حصول کے لنے تطور چیمیین ات ھر کر شا منے آیے-
مگر ان حکومئی اقدامات سے کجھ لوگوں کو تو قاندہ ہوا مگر نہ حکومئی م نصویے مشانل کے حل میں اکشیراعطم نانت نہ ہو شکے -جب نک کہ
معیشت حکومت کے ق نصہ میں رہی اور ہر معاشی مرحلہ تر پہت زنادہ الیس یگ کی ضرورپیں راتج رہیں ،جب نک رناست خود ہی شارے نیداواری
ق نصلے کرنی رہی اور الیشیس ضرف من یسید ط نقہ اشرافتہ کے چید مخصوص افراد کو ہی عظا کنے حایے رہے  -اس حکومئی کپیرول کا پیتجہ تھا
کہ کا رخونی ( )Entrepreneurshipاور ذانی کارونار کے مواقع انتہانی مچدود تھے .اور حکومئی م نصویے ضرف نہ کریے رہے کہ وہ
ت
مخصوص عدد میں رقم کو ان دل یوں میں قسیم کر کے امید کریے رہے کہ اب دلت مرکزی دھارے میں آحاپیں گے-
مگر اب ١٩٩١ء کی لیرل اضالحات کے تعد دل یوں میں کارخونی اور انئی مدد آپ کا نیا رجچان دنکھنے میں آنا ہے.اگر آپ دل یوں کی ''دلت چیمیر
آف کامرس'' کا وزٹ کریں تو ا یسے شلوگن تڑھنے کو ملیں گے ''ذات نات کے تظام کے حالف شرمانہ کی مدد سے چیگ'' اور ''روزگار د ننے

والے پینے ،نہ کہ روزگار کے میالشی'' -اشی طرح اگر ان کے ترجماتوں سے مالقات کی حایے تو وہ انڈم شمیھ کے تصور ''نا دندہ ہاتھ
( ")Invisible Handکو نار نار انئی ناتوں میں یسیدندگی سے تقل کریے ہیں –
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ناد رہے کہ نہ "دلت چیمیر آف کامرس" رضاکارانہ پییادوں تر  2003میں قایم کی گئی تھی حس کا مفصد دلت کارخوؤں
( )Entrepreneursکو انک نلیٹ قارم تر اکیھا کرنا ہے  -اس وقت ان کی تعداد  5000ہے جن کا کل سیل رتو ن یو ( Sale
 )Revenueتصف نلین ڈالر سے تھی زاند ہے  ،چیکہ تورے ت ھارت میں تمام کارخوؤں کی تعداد اس سے کئی گیا زاند ہے-

آخر اس کامیانی کا سیب کیا ہے؟ اس تر درچ یوں کامیاب التف سیورتز کے مظالعہ سے خو تجرنانی تخق نقات کی گئی ہیں  ،وہ انک مشیرک
دھاگے کا انکشاف کرنی ہیں  :مارکیٹ میں نیداواری عمل کو آزاد کرنا حس سے مارکیٹ کی قوتوں کی ندولت ننے کاروناری مواقع نیدا ہویے ہیں

خو پہلے پہیں نایے حایے تھے -عام سے وشانل اور قلیل و ناکارہ شرمانہ سے شروع کریے والے نہ دلت تزیس مین آج تڑی تڑی کمیی یوں
کے مالک ہیں خو دلچشپ نات نہ ہے کہ ط نقہ امراء کے لوگوں تھی روزگار فراہم کر رہی ہیں –
اب ہم اس دلچشب سوال تر غور کریے ہیں کہ ایشا کیسے ممکن ہو ناناہے کہ مارکیٹ شماجی امییازات کے حالف چیگ کرنی ہے؟ مارکیٹ
 ،....حکومئی م نصونہ نیدتوں سے خو طاہر تھی ہونی ہیں ،مخیلف طرح سے کام کرنی ہے – جیشا کہ رناست اگر تفرتق و تغصب کو نایسیدندہ
ش
مجھئی ہے تو وہ اسے غیر قاتونی فرار دے کر ذات نات کی سیاجت کو غیر قاتونی و مم یوع فرار د نئی ہے -دنکھا نہ گیا ہے ذات نات کی قاتونی
مماتغت انئی تمر آور پہیں  -چیکہ مارکیٹ  ،حاموشی سے اور غیر مچسوس مگر انتہانی مؤتر طرتفوں سے کام کرنی ہے کہ ذاتوں کی سیاجت (تعئی
ذات نات کے طالمانہ تظام کو ) کو ا ننے مارکیٹ تظام کے تظام کے ذر تعے غیر م نعلقہ ( )Irrelevantنیا کر رکھ د نئی ہے کہ شاتقہ
تفرتق و تغصب مینے تظر آیے ہیں –
مقانلہ کی تقاقت میں معئی جیز اور م نعلقہ ( ) Relevantمییادل شا منے آیے ہیں خو ان تمام لوگوں کے لنے خو مارکیٹ کا حصہ پینے ہیں
 ،اگر امییا زی رونہ رکھیں تو مواقع کے حصول تر آیے والے اخراحات ( ) Opportunity Costتڑھ حایے ہیں  -میال کے طور انک

کاروناری آدمی کا معاشی قاندہ اس میں ہے کہ وہ ان لوگوں کو روزگار تر ر کھے نا ان لوگوں سے کپیرنکٹ ( ) Contractکرے جن سے
اسے قاندہ ہو  ،تغیر اس جیز کو د نکھے کہ ان لوگوں کی تطور ذات سیاجت کیا ہے  -اگر وہ اس جیز کو پہیں د نکھے گا تو اس کا مارکیٹ میں
مدمقانل اس سے اس کا تفع (ان لوگوں سے معا ندے کر کے چتہیں اس یے یشلی امییازات کے سشب رتخیکٹ کیا تھا ) جھین لے گا
خو وہ دراضل کما شکیا تھا – جیئی مارکیٹ اوین اور مشاتقئی ( )competitiveہو گی انیا ہی نہ حق نقت کھل کر شا منے آیے گی –

جیسے ہی کونی لیرل اضالحات کی حانی ہیں وہ ننے مواقع اور امکانات نیدا کرنی حانی ہیں خو پہلے پہیں نایے حایے تھے -مارکیٹ کی قوپیں غیر
مچسوس طور تر سوشانئی کے غرنب اور امییازی شلوک کا سکار افراد کے لنے معاشی اور شماجی ترقی النی ہیں-
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(یشکرنہ قاؤنڈیسن قار اکیامک اتجوکیسن ) ()32

دکاندار روزایہ دکان ک یوں کھول تا ہے اور سوشل م تڈنا ہم ک یوں استعمال کرتے ہیں ؟
دکاندار روزانہ نال ناعہ دکان اس لنے کھولیا ہے کہ اس کے ناس موخود وشانل اور مییادل پیسوں میں پہیر انتچاب پہی دکانداری ہے ۔اس کے
ونل یو ججمیٹ سسیم میں پہی اس کا حسن انتچاب ہے۔
کیا ہم یے کیھی سوحا کہ لوگ سوشل میڈنا ،تونیر نا ایسیا گرام ک یوں اسنعمال کریے ہیں ؟ ان کمیی یوں کے مالکان یے تو کیھی لوگوں کے

دروازوں تر دسیک پہیں دی کہ آ پیں اسے اسنعمال کریں۔اس لنے کہ ہمارا سیلف انیرسٹ اور ہماری نہ خواہش کہ ہم انئی ورخونل سوشل

التف سے خڑ کر رہیں اور لطف اندوز ہوں ،ہمیں اس ونب شانٹ تر لے حایے ہیں۔سوال نہ تھی ہے کہ وہ کویسی قوت مجرکہ ہے خو ان
می ن
اداروں کے طمین کو مخ یور کرنی ہے کہ ان کی ونب شانٹ کا اسنعمال لوگوں کے لنے زنادہ سے زنادہ آشان مظلب User Friendly

ہو ،اور مزند سے مزند لوگ ان ونب شاپیس سے خڑ کر رہیں – وہ قوت مجرکہ نہ ہے کہ ان سوشل ونب شاپیس سے خڑی کمیی یوں کا سیلف
انیرسٹ (کمیئی مقاد) اشی میں ہے کہ زنادہ سے زنادہ لوگ خڑیں اور وہ تفع کماپیں -

لوگ فیس نک اس وقت نک اسنعمال کریں گے جب نک موخودتمام مییادالت میں وہی لوگوں کو زنادہ سے زنادہ یسید آیے گی  ،نب ہی لوگ ا ننے
قیمئی وقت کو اس میں کھیاپیں گے ۔ وگرنہ وہ کسی اور پہیر ونب شانٹ نا شماجی راتطوں کے کسی دوشرے ذر تعے سے رخوع کر لیں گے۔پہی

معاملہ فیس نک تمقانلہ ایسیا گرام میں تھی ہم یے دنکھا۔فیس نک کا نانی مارک ا ننے ضارفین (  )usersکو اس لنے زنادہ سے زنادہ
 Facilitateکریے کی کوسش کرنا ہے ک یونکہ اس میں ہی اس کا تفع ہے اور نہ تفع (تراقٹ) کی حستجو دراضل سیلف انیرسٹ کی ہی حستجو
کا نام ہے۔ نہ مارک کا تزیس ہے حس یے اسے عالمگیر شہرت دی ہے اور اس یے توری دنیا کو انک ونب شانٹ تعئی فیس نک تر اکیھا کر دنا

ہے ۔نہ اس کا انئی ذات ،ضالجی یوں اور دسییاب وشانل میں سب سے پہیر تروفیسن کا انتچاب ہے۔
ش تلف انبرسٹ میں افراد کے گروپ کا شاپز اور معلومات و کم یوب تکشن کا مس تلہ :
سوشانئی میں گرویس کے شاتز اور ا ننے ججم کے اغییار سے دو افشام ہیں -
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ن
1۔انک جھونا گروپ جیسے حاندان ،کم یونئی ،نیم،آرگیاتزیسن،آرمی،مچلہ ،مذہئی ن ظیمیں وغیرہ۔ اس میں افراد انک دوشرے کو حا ننے ہیں ۔ملنے
حلنےرہنے ہیں اور ہر فرد حانیاہے کہ دوشرے فرد کی ترچتچات کیا ہیں اور وہ کیا مقاضد ہیں چتہیں حاضل کریے کی وہ حستجو میں مصروف ہے
۔پہاں سیلف انیرسٹ کا داترہ شکڑ حانا ہے اور گروپ کے انیرسٹ کو ترچتح حاضل ہوحانی ہے۔

• میال کے طور تر انک حاندان ہے اس کے ممیرز کے لنے ضروری ہے کہ وہ حاندان کے انیرسٹ کو ا ننے ذانی انیرسٹ تر قوق یت
دیں۔ورنہ حاندان قایم نہ رہ شکے گا۔

• انک سیوریس نیم ہے۔اگر نیم کا ہر رکن توری نیم کے تچایے مخض انئی ذات کے لنے کھیلے گا تو نیم ہار حایے گی۔

• اشی طرح انک کمرشل آرگیاتزشن تعئی کمیئی ہے ۔ اگر اس کے ارکان آرگیاتزیسن کے مقاد تر ذانی مقاد کو ترچتح دیں گے تو آرگیاتزیسن
کی کارکردگی مجروح ہوگی اور وہ تقییا دتوالتہ ہو حایے گی -
گروپ جییا جھونا ہونا ہے انیا ہی اس کے ارکان انک دوشرے سے خڑے ہویے ہیں ۔ان کے مقاد ناہم نکچاہویے ہیں۔انک دوشرے کی یسید

و نایسید اور ترچتچات و مقاضد کو حا ننے کے سیب گروپ کے ارکان انک دوشرے کے لنے زنادہ دوسئی اور جیر خواہی کا حذنہ رکھنے ہیں۔ جیسے جیسے
گروپ تڑا ہونا حانا ہے۔ ترچتچات و مقاضد کی کم یونیکیسن مچدود ہونی حانی ہے  ،مقادات میں تصادات آیے حایے ہیں اور ناہمی تعلق کمزور ہونا حانا
ہے ۔میال کے طور تر ہم ا ننے گھر کے افراد کی کسی مسکل میں ضرور مدد کریے ہیں مگر تھکارتوں کو شک کی تظر سے دنکھنے ہیں اور کم ہی مدد

کریے ہیں – دو افراد اگر وہ ہمارے قیملی ممیر پہیں اور ہم سے مالی امداد کے طل نگار ہیں تو ہم زنادہ ستخیدگی اور احالص سے ضرف ان کی نات
سییں گے حس سے واقف ہوں گے –

ناد رہے کہ ہم شماج میں تعلقات مخض انئی معاشی ضرورنات کے سیب پہیں نیایے نلکہ ان میں انک اور حذنہ تھی کارفرما ہونا ہے؛خوشی کی
نالش۔ہم تغض گروپ جیشا کہ میال کے طور تر دوسیوں کا گروپ انیرپییمیٹ اور خوشی کے حصول کے لنے تھی قایم کریے ہیں۔ جب نک
ہمیں خوشی حاضل رہئی ہے۔ہم اس گروپ سے خڑے رہنے ہیں اور جب نہ ک نق یت کمزور ہونی حانی ہے ہمارا گروپ سے تعلق تھی کمزور ہونا

حانا ہے۔
2۔نہت ہی پڑے گروپ /بوری سوشابئی :تڑے معاشروں میں ن یوع نانا حانا ہےتعئی ترچتچات و مقاضد میں اچیالقات نانا حانا ہے ۔نکشان یت نام

کی جیز عموما ع نقا ہونی ہے۔اب انک فرد دوشرے فرد کے انیرسٹ کو ا ننے ونل یو ججمیٹ سسیم کے تحت قیاس ( ) Speculateپہیں کر
شکیا اس لنے وہ اس کی اتفراد نت اور شماج کے ن یوع کا اجیرام کرنا ہے۔ انک می یوع معاشرہ وہی ہے حس میں ہر فرد اور جھویے گرویس (افراد
کی ایسوشی ایشیز) کو آزادی ہو کہ وہ ا ننے مقاضد اور ترچتچات کو تر امن انداز سے  Pursueکر شکیں۔
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ش
گروپ میں ہم اس کے ممیران کے انک مخصوص داترہ میں (مقادات کو ) مجھنے ہیں جب والدین توری قیملی کے لنے آفس میں شحت مخیت کر
رہے ہویے ہیں تو حا ننے ہیں کہ ان کے تجوں کا مقاد اشی میں ہے۔ جب ہم نیم میں کھیل رہے ہویے ہیں تو حا ننے ہیں کہ ہمارا تطور کھالڑی

مقاد تھی نیم کی چ یت میں ہے۔جب قوج میں ہمارا افشرہمیں کہیا ہے کہ حاؤ کیمپ سے ناہر پہرہ دو تو ہم حان رہے ہویے ہیں کہ ہم سب
کی زندگی کا تخفظ تھی اشی میں ہے۔جھویے گروپ میں اتقارمیسن (تعئی دوشرے کی یسید و نایسید ) کا مسیلہ پہیں ہونا،میال کے طور تر جب
ہم شڑک تر حل رہے ہویے ہیں تو ہر آیے حایے اجیئی کے ناس سے حاموشی اور ترشکون جہرے سےگزر حایے ہیں۔جیسے ہی ہمیں کونی سیاشا

تظر آنا ہےہم قورا مشکراد ننے ہیں  ،اور اس سے اس کا حال توجھ رہے ہویے ہیں۔خوں خوں ہم تڑی سوشانئی میں تھیلنے حایے ہیں ترچتچات

و مقاضد کی معلومات کا مسیلہ گہرا ہونا حانا ہے اور اچیی یت تڑھئی حانی ہے ۔ہمارے ناس کونی ذرتعہ پہیں ہونا کہ ہم حان شکیں کہ دوشرے
پہ
ایشاتوں کا مقاد کس جیز میں ہے ،اپہیں کس جیز سے راجت تخئی ہے اور کس جیز سے رتج ،اپہیں کیا یسید ہے اور کیا پہیں،اس صورت میں
قانل عمل اور م یوازن رونہ پہی ہے کہ ہم ا ننے کام سے کام رکھیں اور اپہیں انئی شخصی آزادی  ،تجی زندگی کے اجیرام اور سیلف انیرسٹ کو
 pursueکریے دیں –
مارکنٹ ش تلف انبرسٹ کی پی تاد پر قائم ہوئی ہے
مارکیٹ تھی دراضل افراد کے سیلف انیرسٹ سے تورے معاشرے کے سوشل انیرسٹ کا نام ہے۔انک کارخو ( )Entrepreneurکا

سیلف انیرسٹ تراقٹ میں ہونا ہے۔تفع کا حصول ہی اسے مخ یور کرنا ہے کہ وہ ایسی جیز نیایے خو لوگ یسید کریے ہیں ،خولوگوں کے اتفرادی
سیلف انیرسٹ کی مجموعی طلب ہے ،اس جیز کو و یسے نیانا حایے ،قیمت اور کوالئی میں جیسے وہ لوگ حا ہنے ہیں اور خو اپہیں ناقی مییادالت
( ) Alternativesمیں سب سے پہیر لگے۔اس تورے معاملہ کو انڈم شمیھ اس طرح نیان کرنا ہے۔

“It is not from the benevolence of the butcher, or the baker, that we expect our
”dinner, but from their regard to their own self-interest
(قصاب نا نانیانی کا لطف و کرم پہیں نلکہ ان کے ا ننے معاشی قاندے کے طقیل ہم ا ننے ڈتر کی ان سے امید رکھنے ہیں )۔( ) 33
ش تلف انبرسٹ ،سوشل انبرسٹ سے م تضادم نہیں -
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اگر سیلف انیرسٹ کا وہی مظلب ہونا خوسوشلشٹ حصرات نا مال حصرات نیان کریے ہیں تو آج مغرب نیاہ ہوحکا ہونا ک یونکہ وہاں کا مارکیٹ
سسیم انئی اضل میں فرد کے سیلف انیرسٹ تر اتخصار کرنا ہے۔ چیکہ صورتچال ویسی پہیں جیسے مال و سوشلشٹ حصرات نیایے ہیں۔حق نقت نہ

ہے کہ سیلف انیرسٹ کا اردو ترجمہ اللچ ( )Greedعلط کیا گیا ہے۔
رومان یت یسیدی میں لوگوں کو نیل نغ و نلقین کی حانی ہے کہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ کو شرنڈر کر کے کسی مفروصہ سوشل انیرسٹ کی آمرنت

میں آحاپیں۔انک فرد کو سوایے اس کے کونی پہیں حانیا اس لنے کسی کےناس کونی اجییار پہیں کہ وہ نہ ق نصلہ کرے کہ دوشرے افراد کا
مقاد کس جیز میں ہے توں انئی آمرنت ناقذ کر کے لوگوں کو انئی یسید و نایسید اور انتچاب کے ق نصہ میں لیا حایے۔ سوشل انیرسٹ کیھی ناقذ
پہیں ہویے نلکہ نہ سوشانئی میں  developہویے ہیں -
حق نقت نہ ہے کہ مظلق العیان یت اور آمرنت یے ہمیشہ ا ننے خواز میں سوشل انیرسٹ کے کسی مفروصہ تصور کو ہی پیش کیا ہے۔ اس نارے
میں ہیلر و مسولیئی کیا کہنے تھے مالحصہ فرماپیں -
“فرد کے حفوق ہویے ہی پہیں ،اس کے قفط فراتض ہویے ہیں– (ہیلر)” ()34
“ہماری قوم ضرف انک شادہ اصول سے صحت ناب ہو شکئی ہے۔ سوشل انیرسٹ( شماجی مقادات) کو سیلف انیرسٹ (اتفرادی مقادات) تر
ترچتح دی حایے( -ہیلر)” ()35

"نہ اصول کہ سوشانئی خو لوگوں سے وخود میں آنی ہے ،ضرف ان لوگوں کی قالح اور ان کی آزادی کے لنے ہی قایم کی حانی ہے ،قظرت کے
م نصونہ سے مظاتقت پہیں رکھیا۔ اگر کالسنکل لیرل ازم سے مراد اتفراد نت یسیدی ہے تو قاشزم سے مراد ضرف گورتمیٹ ہے– مسولیئی " ()36

سیاست میں جمہورنت ہو نا سیکولرازم،سوشانئی میں ن یوع یسیدی ہو نا معیشت میں فری مارکیٹ کیییلزام ،نہ اس وقت نک قایم پہیں ہوشکنے جب

نک افراد کو ان کے ارادے و عمل میں آزاد نہ کر دنا حایے کہ وہ ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ کو  Pursueکر شکیں۔ہمیں دوشروں کے
ذانی تظام ترایے ونل یو ججمیٹ کا اجیرام کرنا حا ہنے۔حق نقت نہ ہے کہ مغرنی معاشرے آج زنادہ امیر و خوشچال ،زنادہ جمہوری،زنادہ می یوع اور زنادہ

سیکولر ہیں حس کی وجہ ان میں وقت کے شاتھ شاتھ نیینے والی اتفراد نت یسیدی کی اقدار ہیں۔
اور ملین فرنڈمین یے اسے ا ننے خوتصورت القاظ میں توں نیان فرمانا ہے –

)“The Only Person who can truly persuade you is yourself.” (37
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وہ واحد شخص خو آپ کے مقادات حسن ن یت اور حسن م نصونہ و پیتجہ سے  pursueکرشکیا ہے وہ کونی اور پہیں ضرف آپ ہیں -
جب ہم کسی تران یو نٹ کمیئی کے ہونل میں حایے ہیں تو کسیمر رنلیسن آفیشر ہمیں تروتوکول د ننے ہیں،کوالئی د ننے ہیں  ،ان کی کوسش ہونی
م
ہے کہ جب نک ہم پہاں رہیں ان کی حدمت سے طمین رہیں اور آ نیدہ تھی اس شہر میں قیام کے لنے ان کے ہونل کا انتچاب کریں۔ اس
شلشلے میں قیمت اور کوالئی کو ترچتجی پییادوں تر پہیر نیانا حانا ہے۔پہی صورتچال نیک کی شروشز میں تھی ہیں ۔حق نقت نہ ہے کہ کسیمر رنلیسن

کی شہولیات و شروشز مارکیٹ کا تروڈکٹ ہیں۔نہ شروشز سوو نت توپین اور مشرقی تورپ کے کم یویشٹ ممالک میں پہیں نانی حانی تھیں اور تران یو نٹ
سیکیر کے عالوہ ہمارے گورتمیٹ سیکیر میں تھی ان کی حالت ناگقتہ نہ ہے ۔

ن
ناکسیان میں اس کی میال ہمارے نیلی کم یونیکسن سیکڑ میں تھی د کھی حا شکئی ہے۔ جب مارکیٹ تر نی نی شی انل کی احارہ داری تھی تو اس

کا پیتجہ کیا تھا  ،کم کوالئی مگر مہیگی شروشز اور نیلی قون النیز کے حصول اور نلیگ ( ) Billingکے لنے شدند مسکالت تھیں ۔جب اس سعنے
کو تران یوناتز کیا گیا تو اس کے پہیر نیاتج تھی ہمارے شا منے آیے۔مارکیٹ کو وسغت ملی ہے  ،کوالئی پہیر اور قیمت انتہانی کم ہونی ہے  ،کییکسن
کے حصول اور نلیگ کی مسکالت تفرنیا صفر ہیں،ضارفین زنادہ پہیر شروشز سے مشنقید ہورہے ہیں ،حکومت کو نیکشز کی سکل میں زنادہ قاندہ

ہورہا ہےاور مارکیٹ کی وسغت سے روز گار اور لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔
ت
ش تلف انبرسٹ اور ش ک ھ نے کی خوئی -
پہاں ہم فرد کے شخصی تظام اقدار کو اس کے تجرنات ()Experiencesکے خوالے سے تھی دنکھنے کی کوسش کریں گے کہ اس میں
 Learningتعئی سیکھنے کی حاص خونی نانی حانی ہے۔ فرد جب انک تجرنہ سے گزرنا ہےتوسیکھیا ہے۔اگر وہ پہیر نیاتج ناحکا ہونا ہےتو اس کی
خواہش ہونی ہے کہ اگلے تجرنہ میں مزند پہیر نیاتج ترآمد ہوں اور اگر وہ علط پیتجہ کا شامیا کر رہا ہونا ہے تو وہ چئی االمکان کوسش کرنا ہے کہ
اس تجرنہ کو دونارہ نہ دہرایے۔ہمارے معاشی ق نصلوں میں نہ خونی الزمی طور تر نانی حانی ہے۔ ہم ان جیزوں کو زنادہ دلچسئی اور ستخیدگی سے

سیکھنے ہیں جن میں ہمارا سیلف انیرسٹ زنادہ ہو -

میال کے طور تر اگر ہم کسی دکان سے کونی سے مہیگے داموں اور کم کوالئی کی خرند یے ہیں چیکہ دوشری دکان تر وہی جیز اجھی کوالئی اور کم
داموں تر مہیا تھی تو ہم دوشری نار پہیر مییادل کی طرف حاپیں گےاور سیکھنے کے اس عمل (  ) learningکی ندولت دونارہ اس تفصان دہ

تجرنہ سے دونارہ پہیں گزریں گے۔ناد رہے کہ  learningاور پہیر انتچاب کامعاملہ اس وقت پہیر کام کر رہا ہونا ہے جب کسی مخصوص سے
ناحدمت کے شلشلے میں ہمارے ناس پہیر مییادل () Alternativesموخود ہوں۔ناکہ ہم دوشرے مییادل کے شاتھ ا ننے تجرنہ کا موازنہ
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کر شکیں اور اگلی مرنتہ پہیر جیز نا حدمت کو میتحب کریں۔ نہ ضرف مقانلہ کی تقاقت میں ہی ممکن ہے کہ ہمیں انک سے نا حدمت کی انک
سے زنادہ وراپپیز (  ) varietiesاور مییادالت میشر آنی ہیں۔
پہاں نہ تھی ناد رہے کہ ہمیں تجرنات و مشاہدات کریے  Trial & Error ،کی شاپیس سے سیکھنے  ،اور نیاتج سے سیق سیکھ کر انئی
اضالح کریے کی آزادی میشر ہونی حا ہنے – اگر آزادی اور خود نگہیانی (  )Self Responsibilityپہیں ہو گی تو سیکھنے کا رجچان تھی

ممکن پہیں ہو گا -

ش تلف انبرسٹ کی خدود۔
ش
سیلف انیرسٹ کی تھی احالقیات ہیں اور معاشی قلسقہ ان احالقیات کی نانیدی کو دراضل افراد کے سیلف انیرسٹ کا ہی تخفظ مجھیا ہے۔جیشا

کہ آزادی کی احالقیات نہ پہیں کہ کسی دوشرے فرد کی آزادی تر جملہ آور ہوا حایے  ،و یسے ہی سیلف انیرسٹ کی احالقیات نہ ہیں کہ ہر فرد
م
کو سیلف انیرسٹ  Pursueکریے کی کمل آزادی حاضل ہو اور انک فرد دوشرے فرد کے سیلف انیرسٹ میں ناحاتز طر تفے سے حانل نہ ہو
۔
حکومت کی نہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہرتوں کے اس خق کا تخفظ کرے کہ وہ ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ کو حاتز طر تفے سے Pursue

کرشکیں۔ذنل میں سیلف انیرسٹ کے کجھ تقاصے اور نانیدناں ہیں۔ سیلف انیرسٹ کے ضمن میں ان سواالت تر غور کرنا ہو گا
کیا اس دنیا میں کونی ایسی سوشانئی تھی ہے خو شخصی مقادات تر نہ حلئی ہو؟
کیا روس شخصی مقادات تر پہیں حلیا؟

کیا جین شخصی مقادات تر پہیں حلیا؟
ا ننے شخصی مقادات کی حستجو کریے سے کیا مراد ہے؟

تغض لوگ کہیں گے کہ پہیں ہم ذانی مقادات کو ترچتح پہیں د ننے وہ اور لوگ ہیں خو ذانی مقادات کو ترچتح د ننے ہیں -
ناد رہے کہ دنیا ان تمام افراد سے حلئی ہے خو ا ننے ا ننے مقادات کی حستجو کر رہے ہیں-
ایشانی پہذنب کے پہیرین کارنامےشرکاری ن یوروکریسی یے پہیں شراتچام د ننے.
آ پین سیاین یے انیا تظرنہ کسی ن یوروکرنٹ کے حکم تر پہیں پیش کیا تھا-

ہیری قورڈ یے تھی اس طرح سے آتو مونانل انڈشیری میں اتقالب ترنا پہیں کیا تھا-
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ضرف انک طرتقہ ایشا ہے حس سے لوگ غرنت کے تھیدے سے تکل شکنے ہیں حس کی آپ سب کو قکر ہے ،ضرف انک طرتقہ خو اب نک
کی نارتخ میں کامیاب رہا ہے ،وہ شرمانہ دارانہ تظام ہے اور آزاد تچارت کا تظام ہے.

اگر آپ حانیا حا ہنے ہے کہ کہاں لوگ ندترین حالت سے دوحار ہیں ؟ ....
نہ وہ معاشرے ہیں جہاں شرمانہ دارانہ تظام پہیں نا اس سے اتجراف کیا گیا ہے-
م
اشی لنے ایشانی نارتخ کمل طور تر واصح ہے کہ عام شہرتوں کے لنے پہیرین طرز زندگی کا نیدویشت قایم کریے کے سوایے کیییل ازم اور فری
چ
ترنڈ کے اور کونی مییادل درناقت پہیں ہوسکا خو انک شمع کو توں ت ل نقی شرگرم یوں میں تھام لے کہ اس کی روسئی جہار سو تھیل حایے-
(ملین فرنڈ مین)

معاشی زندگی میں کامیانی کے دو طر تفےہیں۔
 )1مارکیٹ کا شامیا کریں  ،مقانلہ کی تقاقت میں کام کریں اور ضارفین خو ڈ تمانڈ کریے ہیں وہ اسیاء و حدمات مہیا کر کے تفع کماپیں

 )2احارہ داری (میانلی ) قایم کریے کی کوسش کی حایے  ،مقانلہ کی تقاقت سے اتجراف کیا حایے اور انڈشیری میں ا ننے مدمقانل کو
ناحاتز طر تفے سے تفصان پہتچایے کی کوسش کی حایے -

ناد رہے کہ نہ طرتقہ مقانلہ کی تقاقت میں اصولی طور تر تھی ممکن پہیں کہ کسی کمیئی کو کسی سیکیر میں شرمانہ کاری کریے کی احازت نہ دی
حایے ۔نہ ضرف اس وقت ممکن ہونا ہے جب کسی مخصوص انڈشیری کے طاق یور عیاضر سیاشی اتر و رسوخ اسنعمال کر کے ا ننے خق میں کونی

قاتون شازی کروا لیں نا رناسئی ان نظامتہ کی مدد حاضل کر کے دوشرے فرتق کو جیر ،یشدد اور دھمکی سے مقانلہ کی مارکیٹ سے ناہر رکھنے کی
کوسش کریں۔ سیاشی اتر و رسوخ اور جیر سے دوشروں کو سیلف انیرسٹ سے مجروم رکھنے کے سیگین نیاتج تکلنے ہیں۔اس سے مقانلہ کی تقاقت
چیم ہوحانی ہے ،اور سوشل انیرسٹ کمزور تڑحانا ہے۔ (اس موصوع کو آگے تفصیل سے نیان کیا حایے گا۔)

ناکسیان میں ندفسمئی سے احارہ داری کی سیاست و معیشت کا راج ہے  ،توں پہاں نہ مقانلہ کی تقاقت کو فروغ مل سکا ہے  ،اور نہ ہی سوشل
انیرسٹ (شماجی مقادات) کا داترہ کار وسنع نیمایے تر تھیل سکا ہے  ،جیسے ہم اقوام مغرب میں دنکھنے ہیں۔پہاں ضرف سیاست ومعیشت میں
ہی پہیں نلکہ شماج اور جھویے جھویے شماجی گروتوں میں تھی جیر و استخقاق اور حارہ داری کی تقاقت کا علتہ ہے۔حاندانی تظام کو ہی دنکھ لیں
ن
س
حس میں مرد غورت کے حفوق تر قاتض ہے۔ پینے کو پیئی تر استخقاق حاضل ہے۔ رناسئی طح تر د کھیں تو سیاست میں اسیییلسمیٹ کاتورے

سیاشی تظام تر ق نصہ و کپیرول ہے۔ ان تمام مشانل کا حل پہی ہے کہ ہر میدان میں احارہ داری و استخقاق کی تقاقت کی تقی کی حایے ،اور
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مقانلہ و اتفراد نت یسیدی کی اقدار کو فروغ ملے نب حاکر ہی سیاست جمہور نت یسیداور غوام دوست ننے گی  ،معیشت سوشل انیرسٹ کو چیم
دے گی اور شماج میں رضاکارانہ اشیراک کی قصا کو تھلنے تھو لنے کا موقع ملے گاناکہ تمام ایشان انئی خوشی اور آزادی کو  Pursueکر شکیں۔
حالصہ کالم نہ ہے کہ ایشانی پہذنب کی عظیم کامیانیاں ( ) achievementsگورتمیٹ ن یوروز کی ندولت پہیں ۔جن جیزوں کو ہم

پہذنب و تمدن کا کارنامہ کہنے ہیں اور جن اتچادات و درناق یوں اور آ نیڈناز تر فجر کریے ہیں  ،وہ آزادی ارادہ و عمل کی ذانی حدوجہد کا پیتجہ
ہے۔( ) 38آ پیسیاین یے انیا تظرنہ ن یوروکرپیس کے حکم تر پہیں تچل یق کیا تھاکر رہا ہے۔وہ ضرف ا ننے انیرسٹ اور خوشی کو  pursueکر رہا
ت ھا -

سود....
ش
حدند معیشت کی رو سے شرح سود میں احشان ،اتصاف ،اور استخصال کا مقدمہ مجھنے کے لنے پین میالوں سے مدد لینے ہیں–
میرے نانا حان یے آج سے تفرنیا حالیس شال قیل ا ننے انک رستہ دار حاجی مجمد کو "کلر" (شرانیکی لفظ  ،معانی گوتر کی کھاد ) نتچا خو کل
شاتھ تورے تھے جن کی کل مالیت اس وقت تفرنیا توے رویے نئی۔ حاجی مجمد اس وقت ادانیگی نہ کر شکے  ،اور تعد میں تھی میرے نانا
حان کے نار نار کے تقاصوں کے ناوخود تھی اپہوں یے پیسوں کی ادانیگی میں ناجیر کی  -آخرکار میرے نانا یے پیسے مانگیا نید کر دنا  -حالیس
شال تعد میرے ماموں اور حاجی مجمد کے پینے میں لین دین کا انک نیازعہ نیدا ہوا حس کے سیب میرے نانا یے عصہ میں آ کر حاجی مجمد
سے کہا کہ گوتر کی کھاد کے پیسوں کی یم یے ادانیگی پہیں کی تھی  ،یم پہلے وہ لوناؤ ۔ حاجی مجمد یے توے رویے چ یب سے تکالے اور میز

تر رکھ د ننے ۔ میرے نانا جیران رہ گنے اپہوں یے کہا کہ مجھے گوتر کے کھاد کی موخودہ مارکیٹ ترایس (قیمت ) تر پیسے حاہییں ،حاجی مجمد یے
ان تر سود خوری کا الزام لگانا  ،اور معاملہ مزند الجھ گیا۔ سوال نہ ہے کہ اتصاف توے رویے لینے میں ہے نا موخودہ مارکیٹ ونل یو تر پیسوں کی
وصولی میں ہے ؟ اور اس واقعہ میں استخصال کہاں ہے اور کون کر رہا ہے ؟

میرے انک دوست مجمد ارشد ملیان میں انک کمیئی میں کام کریے ہیں  ،مشرف دور میں ہوم قیایسیگ کا خرحا ہوا  ،اپہوں یے نیک سے
ہوم قیایسیگ (گ ھر تر فرض کی انک فسم ) لی  ،حس کا دورانتہ پیس شال تھا ۔ وہ اشی گ ھر میں رہنے ہیں حس کی اپہوں یے قیایسیگ کروانی
ہونی ہے  ،وہ ماہانہ فسطوں میں ادانیگی کررہے ہیں خو اس سے یشییا کم ہے اگر وہ ویشا ہی کونی گھر کرانہ تر لینے ۔ اب وہ پیس شال تعد تعئی
م
2021ءمیں ا ننے گ ھر کے کمل مالک ہوں گے ۔ اشی شہر میں انک اور دوست ہیں حالد ضاجب خو انک شرکاری مالزم ہیں ۔ حالد ضاجب
 1998میں ملیان سقٹ ہویے  ،ماہانہ آج کل دس ہزار گ ھر کا کرانہ ادا کریے ہیں  ،اور جب مالک مکان کہے اپہیں انک ماہ کے تویس تر
قورا گ ھر حالی کرنا ہونا ہے  ،گ ھر حالی کرنا کیشا حذنانی شاتجہ ہے ہر ضاجب گ ھر اسے شمجھ شکیا ہے ...اب سوال نہ ہے کہ استخصال مجمد ارشد
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م
کے شاتھ ہوا خو پیس شال کی ماہانہ (مکان کرانہ کے تراتر) ادانیگ یوں کے تعد گ ھر کے کمل مالک ین حاپیں گے نا حالد ضاجب کے شاتھ
خو  1998سے ماہانہ کرانہ کی صورت میں ادانیگی کے ناوخود مالک مکان کے رجم و کرم تر ہیں ؟
میرے انک ماموں پہت تڑے ن یوناری ہیں  ،خو دپہات میں کشاتوں کو اس شرط تر کھاد ،شیرے ،اور دوشری اچیاس د ننے ہیں کہ جب
قصل نیار ہو گی تو کشان اپہیں وہ قصل نتچ کر انیا فرض حکایے گا اور تقتہ رقم وصول کر لے گا۔ فرض کا عمومی دورانتہ پین سے حار ماہ ہونا

ہے۔ کھاد کی اگر تقد مالیت انک ہزار ہے تو پین ماہ تعد نیرہ سو سے نیدرہ سو وصول کی حانی ہے  -اس شلشلے میں اپہیں ہمارے عالفہ کے
تمام علماء کا تعاون حاضل ہے خو فرمایے ہیں کہ نہ اچیاس کا لین دین ہے سود نا رنا پہیں ...چیکہ حکومت ناکسیان کی زرعی ترقیانی نیک نا

دوشرے سیشڈی تر حلنے والے ادارے کشاتوں کو شہہ ماہی نا شاالنہ فرض د ننے ہیں جن تر انیرسٹ رنٹ تفرنیا دس ق نصد کے آس ناس ہونا
ہے (حس میں مرکزی نیک کی موخودہ کم شرح کی ندولت مزند کمی م یوقع ہے )  -انک ہزار کے فرض تر ضرف اشی سے سو رویے  -سوال نہ
ہے کہ اتصاف کس میں ہے اور استخصال کس میں ؟

حدند معیشت سود کے پین خواز پیش کرنی ہے جن تر کھلے ذہن سے غور کریے کی ضرورت ہے–
 . 1مہ تگائی  ...مہ نگانی کی نیمایش کا طرتقہ شادہ ہے – روزمرہ کے عام اسنعمال کی وہ تمام اسیاء و حدمات جن کو ہر انک اسنعمال کرنا اور
حاضل کرنا ہے ان کے خوالے سے مہ نگانی کی نیمایش کا طرتقہ شمجھا حا شکیا ہے ۔ فرض کیا کہ ہم انک سو ایسی اسیا و حدمات لینے ہیں اور
ان کی دو ہزار خودہ میں کل قیمت کا دو ہزار نیدرہ کی کل قیمت سے موازنہ کریے ہیں  ،اگر کل قیم یوں میں اضافہ ناتچ ق نصد ہوا تو ہم کہیں
گے کہ مہ نگانی ناتچ ق نصد ہے اور اگر دس ق نصد اضافہ تو ہم کہیں گے کہ مہ نگانی دس ق نصد ہے ۔ مہ نگانی کے شاتھ شاتھ رویے پیسے کی ونل یو
نا قوت خرند میں کمی ہونی ہے  -میال کے طور تر اگر دو ہزار ناتچ میں انک رونی کی قیمت انک رویے تھے اور دو ہزار نیدرہ میں اشکی قیمت اگر
پین رویے ہے تو رونی کے اغییار سے مہ نگانی میں دو سو گیا اضافہ ہوا ہے  ،اور انک رونی کے ہی حشاب سے انک رویے کی قوت خرند میں دو
سو گیا کمی ہونی ہے  -اسے رویے میں فرسودگی )  (depreciationکہنے ہیں–

 . 2بفضان کا حطرہ ( ... ) Riskاگر میں کسی فرنئی دوست نا غزتز کو فرض د نیا ہوں تو نہ حظرہ موخود ہونا ہے کہ کیا وہ مجھے وایس کرے
گا نا پہیں ۔ اشی طرح اگر میں کسی اتچان نا کم واقف شخص کو فرض د نیا ہوں تو عدم ادانیگی کا حظرہ مزند تڑھ حانا ہے ۔ نیکوں کے ڈنازترز
ً
(پیسے امانت رکھنے والے ) کے لنے نہ حظرہ یشییا کم ہونا ہے ،مگر موخود ضرور رہیا ہے ۔ گزستہ ضدی میں پہت تڑی تعداد میں نیکوں کے تجران
آیے ہیں جن میں نیک اس قانل پہیں ہویے کہ ا ننے ڈنازترز کو ان کی مظلونہ رقم وایس کر شکیں ۔ اس تجران کی تڑی وجہ نہ ہونی ہے
کہ نیک جن کمیی یوں کو آگے فرض تر رقم فراہم کرنا ہے  ،وہ ا ننے ا ننے کارونار میں حشارہ کی صورت میں نیک کو ادانیگی میں ناکام رہنے ہیں
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توں نیک تھی ا ننے ڈنازترز کو توقت ضرورت ادانیگی میں ناکام ہو حانا ہے ۔ تمام ممالک میں حکومییں قورا اقدامات کر کے نیکوں کو نیل آوٹ
(قوری ضرورت کی رقم ) فراہم کرنی ہیں توں عارضی طور تر حظرہ نل تو حانا ہے مگر نالکل چیم پہیں ہونا ۔
میری رایے میں مخض فرض حشتہ کی پییاد تر تڑے م نصوتوں کی قیایسیگ ناممکن ہے  ،اور نیک کے تغیر مخض غیر ادارہ حانی شماجی تعاون تر
موخودہ نتخیدہ دنیا کی معاشی شرگرم یوں کو م نطم کرنا تھی ناممکن ہے۔
اشی طرح نیک تھی مخیلف کمیی یوں کو فرض د ننے ہویے رقم کی وصولی تر حظرہ کو مدتظر رکھنے ہیں ۔ اگر وصولی کے امکانات انتہانی کم ہیں تو
فرض د ننے سے اتکار کر دنا حانا ہے  ،تصورت دنگر حظرہ کی توعیت کی پییاد تر ان تر شرح سود الگو کیا حانا ہے ۔ نیک اور دوشرے قیایشل

اداروں کے ناس کمیئی کے حظرہ ڈ تقالٹ کو نیمایش کریے کے لنے رناضیانی اور شمارنانی طر تفے وافر طور تر موخود ہویے ہیں چتہیں وہ فرض
د ننے ہویے اسنعمال میں الیے ہیں ۔
ش
 . 3نالقی نا معاوضہ ادا کرنا  ...اس نکنے کو مجھنے سے پہلے انک نات ناد رہے کہ اس کے ناوخود کہ نیکیگ اور قیایشل سیکیر توری دنیا میں
وقت کے شاتھ شاتھ زنادہ م نطم ہو رہے ہیں  ،مگر غزتزوں رستہ داروں اور دوسیوں کے درمیان فرض حشتہ کی روانت اب تھی توری دنیا میں
موخود ہے ۔ لوگ ا ننے غزتز و اقارب کو فرض د ننے ہیں اور وہ اپہیں وایس ادا تھی کریے ہیں ۔ اس حذنہ کی خوضلہ افزانی تقییا ضروری ہے

۔ مگر ناد رہے کہ ہمارا اس طرح کا تعاون انک تو زنادہ فرنئی لوگوں کے شاتھ مخصوص ہے تو دوشری طرف اس سے حاضل ہویے والے فرض
کی کل مقدار تھی مچدود ہونی ہے خو کسی تڑے نا درمیانی درجہ کے تروچیکٹ کے لنے کاقی پہیں ۔ دوشری نات نہ کہ نہ تعاون انئی پییاد
میں رضاکارانہ ہے  ،اگر کسی فرد کو ا ننے کارونار کے لنے فرض کی ضرورت ہے تو وہ کسی تھی فرنئی شخص کو مخ یور پہیں کر شکیا کہ مجھے ہر
صورت میں فرض دنا حایے ۔ نا انک شخص ناضالچیت ہے  ،اس کے ناس کارونار کے پہیر مواقع موخود ہیں  ،مگر اس کے غزتز و اقارب میں
ا یسے ضاجب چیی یت لوگ موخود پہیں خو اس کی مالی مدد کر شکیں تو کیا اس صورت میں اس فرد کی توانان یوں کا ضیاع انک مغفول نات ہے

؟

دور حدند کی معاشی شرگرمیاں نیک و قیایشل سیکیر کے تغیر نہ م نطم ہو شکئی ہیں اور نہ حاری رہ شکئی ہیں۔ تڑے تروچیکیس کے لنے ارتوں
رویے کی ضرورت ہونی ہے اور نہ ارتوں رویے انک فرد نا چید افراد مل کر پہیں فراہم کر شکنے اس کے لنے انک پہت تڑی تعداد میں لوگوں

کے مالی تعاون کی ضرورت ہونی ہے ۔ اب سوال نہ ہے کہ لوگ کسی ا یسے شخص سے مالی تعاون ک یوں کریں حسے وہ حا ننے ہی نہ ہوں؟ نا
دوشرے لفطوں میں اپہیں مالی مدد کریے کی کیا ضرورت ہے  ،اگر ان کے ناس خو پیسے ہیں وہ خود اپہیں کہیں اتویشٹ کر دیں جیسے کونی
زمین خرند کر رکھ لیں ،خونکہ زمین کی قیمت تڑھئی حانی ہے اس لنے کل کو اپہیں اس شرمانہ کاری تر تفع مل حایے گا ؟ لوگوں کے ناس
نہ تھی آیسن موخود ہے کہ وہ مشنقیل کے لنے پیسے مخفوظ کریے نا کسی کو فرض د ننے کے تچایے اسے آج خرچ کر لیں ؟
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توں حدند معاشی تظام لوگوں کی اس فرنانی کی صورت میں نالقی کرنا ہے نا دوشرے لفطوں میں اپہیں اس نات کا معاوصہ ادا کرنا ہے کہ

وہ خود شرمانہ کاری کریے نا خرچ کریے کے تچایے ان کے کسی درمیانہ نا تڑے درچے کے تروچیکٹ میں مالی تعاون کریں  -اس معاوصے
کا کیسے تعین ہو گا ؟ اس کی صورت نہ ہے کہ آپ انک ملک کی معیشت میں تمام کمیی یوں کا اوسط تفع تکالیں ،اس اوسط تفع سے شرح

مہ نگانی اور حظرہ (رشک ) کے حایس کو تقی کریں تو حاضل ہویے واال عدد شرمانہ کاری تر ملنے والے تفع ( ) rate of returnنا معاوصہ

ہو گا–

اشی طرح آج کل شرح سود کے تعین میں گورتمیٹ کی نالیشیوں کا تھی عمل دحل تڑھ گیا ہے جب مارکیٹ پہت زنادہ تھیل حایے اور
احانک تجران کا حدشہ ہو تو گورتمیٹ شرح سود میں اضافہ کر د نئی ہے  ،اگر مارکیٹ میں تجران ہو تو شرح سود میں کمی کر کے معاشی شرگرم یوں
کو نیز کریے کی کوسش کرنی ہے  -مگر نہ ہمارا اس وقت موصوع پہیں ک یونکہ اس کا کالسنکل معاسیات کی پییادوں اور انیرسٹ رنٹ
(شرح سود ) کے پییادی میاجتہ سے کونی تعلق پہیں۔ و یسے تھی کالسنکل لیرل معیشت حکومت کو نہ اجییار د نیا یسید پہیں کرنی کہ وہ
مصیوعی مہ نگانی نیدا کرے اور شرح سود کے تعین میں ان پین پییادی اخزا کو اہمیت د نئی ہے جن کا اوتر ذکر آنا –

ً
ابضاف و اشتحضال کا معاملہ ...جیشا کہ ہم یے پہلے اس کا ذکر کیا کہ عموماکسی ملک میں شرح سود شرح مہ نگانی تر اتخصار کرنا ہے اور
مہ نگانی کا تعین عام ضرورت کی کل اچیاس اور حدمات کی قیم یوں میں اضافہ نا کمی سے ہونا ہے۔ جن ممالک میں مہ نگانی کی شرح کم ہے،

وہاں شرح سود کم ہے اور جہاں مہ نگانی زنادہ ہے تو وہاں شرح سود زنادہ ہے  ،میال کے طور تر ناکسیان میں ضدر زرداری کے دور میں مہ نگانی
کی شرح پہت زنادہ تھی تو شرح سود تھی پہت زنادہ تھا -اشی طرح موخودہ حکومت میں مہ نگانی کی شرح کم ہے تو مرکزی نیک کا شرح سود
تھی کم ہے  -اتران میں شرح سود (اس تجرتر کو لکھنے کے وقت ) پیس ق نصد شاالنہ ہے تو اشکی وجہ تھی وہاں مہ نگانی کی شرح کا تفرنیا سولہ
ق نصد ہوناہے خو دو شال قیل کے حالیس ق نصد سے گری ہے تو شاتھ شاتھ ملکی شرح سود تھی گرنا حال آنا ہے ۔ امرنکہ کا پین ماہ کے فرض
تر شرح سود صفر اعشارنہ حار صفر ق نصد ہے ک یونکہ وہاں مہ نگانی کی شرح ماہ اک یوتر میں صفر اعشارنہ دو ق نصد تھی ۔

اتصاف تر میئی انیرسٹ رنٹ وہ ہے حس میں مہ نگانی کی شرح ،رشک کی شرح (کمیئی کے دتوالتہ ہویے کے حظرہ کی شرح ) ،اور انئی آج
کی ضرورت کو مشنقیل کے لنے فرنان کریے کا معاوصہ دنا حایے ناد رہے کہ اتصاف تر میئی نہ شرح سود مارکیٹ میں مقانلہ کی تقاقت میں
ازخود قایم ہو حانا ہے ۔ اگر انیرسٹ رنٹ ان پی یوں اخزا کے کل سے کم نا زنادہ ہو تو وہ استخصال ہے اور اگر تراتر نا تفرنیا تراتر ہو تو وہ حدند
معیشت کی رو سے اتصاف ہے  -اس کے شاتھ شاتھ نہ تھی ناد رہے کہ احشان تر میئی فرض حسے ہم فرض حشتہ کہنے ہیں اس کا تھی راستہ
و یسے ہی کھال ہے جیسے پہلے کھال تھا اور کسی تھی مہذب شماج میں فرض حشتہ کے حذنات و تعاون کو ہمیشہ قدر کی تظر سے دنکھا حانا ہے ۔
نہ آپ متخصر ہے کہ آپ کسی کو فرض د ننے ہویے اس تر احشان کریے ہیں ،اتصاف کریے ہیں نا استخصال ۔
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قدرئی وشانل کی نہیں ،ش تلف انبرسٹ اور ائشائی سرماتے کی معیشت
معیشت ،سیاست اور شماچیات کے ماہرین کی اکیرنت کا اس پییادی کلتہ تر اتقاق ہے کہ معاشی ترقی سیاشی و شماجی ترقی کا زنتہ ہے اور
نہ کہ اگر کونی شماج غرنت و اقالس میں مییال ہے ،تو اس کی سیاست میں استخکام ممکن ہے اور نہ ہی اس کی شماجی احالقیات مہذب و
میمدن ہو شکئی ہے۔ ناہم اس اصول کو جب نیل کی دولت سے ماالمال غرب معیشیوں تر الگو کیا حانا ہے تو ہم وہاں معیشت اور سیاست و
شماج کا نہ ناہمی تعلق پہیں دنکھ نایے ۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟
ماہرین کہنے ہیں کہ قومی نیمایے تر معیشت اور روشن چیالی کا تعلق ضرف وہاں نانا حانا ہے جہاں قومی نیداوار صنعئی ہو  ،اور ان صنع یوں کا
ت
پییادی اتخصار حام مال نا قدرنی وشانل تر پہیں نلکہ ایشانی وشانل ( ہ یومن کیییل ) تر ہو ۔ ایشانی وشانل نا شرمایے میں اضافہ علیم سے ہونا
تع
ت
ہے اور علیم ضرف اشکول سے ڈگری لییا پہیں نلکہ تصاب کی روشن چیالی ،مکالمہ کے تمدن ،لیمی تصاب میں آزادی تعئی شرکاری جیر کی
عدم موخودگی  ،علوم کے عملی زندگی میں معاشی و شماجی قاندہ اور شماجی و قظری شاپیس میں اتچادات ،درناقت اور اجیراع کے پییادی مجرک
کی نیداری اور خوضلہ افزانی میں ہے ۔ علم کا مفصد مخض نہ حانیا پہیں کہ کون کیا ہے نلکہ نہ تھی ہے کہ انک مخصوص عملی شرگرمی کیسے
شراتچام د نئی ہے۔  ...کون کیا ہے ؟ کا خواب ،تصاب اور النیرتری سے مل شکیا ہے  ،چیکہ کسی تھی مخصوص عملی شرگرمی کو شراتچام
ت
د ننے کا ہیر مخض شازگار عملی میداتوں میں میشر آیے گا توں تصانی علیم اور صنع یوں کا تراہ راست تعلق وخود میں آنا ہے۔
غرب دنیا کی معیشت نہ تو ایشانی وشانل تر اتخصار کرنی ہے اور نہ ہی صنعئی نیداوار تر نلکہ اس کا اتخصار مخض حام نیل کی نیداوار تر ہے۔
توں شاتز میں پہت تڑی معیشیوں کے حامل ہویے کے ناوخود امیر غرب معاشرے نہ ضرف اتچادات و اجیراعات میں ترقی نافتہ دنیا سے نتجھے
ہیں  ،نلکہ ان کی سیاست و شماچیات تھی کھوکھلی اور ناکارہ ہے ۔اشی لنے مشرق وسطی کے مشنقیل سے م نعلق سوچنے والے اذہان کہنے
ہیں کہ نیل کی معیشت کے حاتمہ کے تعد غرب ممالک افرتقی ممالک کی یسماندگی کا م نظر پیش کریں گے۔
شہرتوں کے شا منے خواندہ سیاست (جمہورنت) کا تصور ضرف وہاں ممکن ہے جہاں حکومت کی آمدن کا اتخصار نیکس کی وصولی تر ہو  ،حکومییں
جب شہرتوں سے نیکس وصول کرنی ہیں تو ان کے شا منے خواب دہی اور ان کی مادی قالح کا وعدہ پہلے کرنی ہیں ۔ دنیا ت ھر کی سیاست و
معیشت کے اعداد و شمار آج ہمارے ناس موخود ہیں ۔ ہم دنکھنے ہیں کہ وہ معاشرے جہاں حکومییں نیکس تو وصول کرنی ہیں مگر خواب دہ
پہیں ہوپیں اور نہ ہی شہرتوں کی قالح کے لنے شرگرم ہونی ہیں  ،وہاں کی کاروناری شرگرمیاں زنادہ سے زنادہ نیکشز کی ادانیگی سے اتجراف
کریے ہویے یے ضاتطہ (اتقارمل) معیشت کی طرف می نقل ہو حانی ہیں۔ نہ معاملہ ان معیشیوں کے شاتھ پہت زنادہ ہے خو نا تو کلی طور تر
حکومت کے کپیرول میں ہونی ہیں (جیسے کم یویشٹ معیشت ) نا ت ھر قدرنی وشانل تر اتخصار کرنی ہیں (جیسے غرب ممالک  ،افرتقی ممالک ،
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الطیئی امرنکہ کے کجھ ممالک وغیرہ) ۔ ایسی معیشیوں میں آمرنت پہت آشان ہے ک یونکہ آمر کو رناسئی معامالت کے لنے شہرتوں کی مالی مدد
( حسے ہم نیکشز کہنے ہیں) کی ضرورت ہی پہیں ہونی  ،توں وہ نیکشز کے ندلے خواب دہی اور مادی قالح کے تراہ راست تعلق کے نک ھیڑے

سے آزاد رہیا ہے-

اشی طرح ماہرین قدرنی وشانل اور کریسن کا ناہمی تعلق تھی نیان کریے ہیں  ،وہ کہنے ہیں ایسی معیشت حس کا اتخصار قدرنی وشانل تر ہو،
اس کی تمام احارہ دار قوتوں کے درمیان وشانل تر زنادہ سے زنادہ ق نصہ کی چیگ ج ھڑ حانی ہے  ،نہ چیگ شرد چیگ تھی ہو شکئی ہے حس میں
تمام قوپیں تظاہر تر امن رہنے ہویے شازسوں اور دھوکہ دہی سے ناہم وشانل اور اقیدار کے لنے لڑنی رہئی ہیں اور نا ت ھر نہ ناہمی تصادم حانہ
چیگی کی ک نق یت اجییار کر لییا ہے حس میں انک گروہ ناقی تمام گروہوں کو زتر کر کے وشانل اور اپہیں اسنعمال کریے کی طاقت (اقیدار)

تر ق نصہ کر لییا ہے۔ اس گروہ کو شکشت د ننے کے لنے کونی اور گروہ ک ھڑا ہو حانا ہے ،توں حانہ چیگی کا نہ چیم ہویے واال شلشلہ حل تڑنا
ہے ،شرد چیگ کا ماخول اگر ہمیں الطیئی امرنکہ میں ملیا ہے تو افرتقہ میں ہم نآشانی وشانل تر ق نصہ کی حانہ چیگی دنکھ شکنے ہیں۔
ت
خونکہ تمام قدرنی وشانل ن یوروکریسی کے ق نصہ اجییار میں ہویے ہیں  ،اور ان کی نیداوار و قسیم کے تظام کا ناقاعدہ سے حشاب کیاب رکھیا اور
ت ھر اس کا آڈٹ کرنا پہت ہی مسکل ہونا ہے  ،توں ن یورو کریسی ا ننے اجییارات کا قاندہ اتھایے ہویے ا ننے لنے زنادہ سے زنادہ مالی قواند
شمییئی ہے ۔ وہ ممالک جن کی معیشت کا پییادی اتخصار قدرنی وشانل تر ہے وہاں کی ن یوروکریسی ماہرین کی تخق نقات کے مظاتق زنادہ کرنٹ
ہے اور ان کے نیرون ملک کی پییکوں میں پہت زنادہ حقتہ نیک اکاؤنٹ ہویے ہیں جب کہ تمام شہرتوں کے سیلف انیرسٹ اور صنغت
کاری تر اتخصار کریے والی معیشت زنادہ سے زنادہ غوامی اور کم سے کم ن یوروکرنیک ہونی ہے  ،توں کریسن کے مشانل آزاد شرمانہ دار صنعئی
معیشیوں میں انتہانی کم ہویے ہیں۔

اشی طرح قدرنی وشانل کی معیشت میں تمام جھونی جھونی اکانیاں نا دوشرے لفطوں میں سیاچییں عدم تخفظ اور احشاس کمیری کا سکار ہونی
ش
ت
ہیں ک یونکہ وہ نہ مجھئی ہیں کہ اپہیں وشانل دولت کی قسیم میں کم حصہ دنا حا رہا ہے اور کسی دوشرے حاص کو زنادہ توازا حا رہا ہے ۔
دپہات شہر سے تغصب رکھنے ہیں کہ سب وشانل وہاں خرچ ہو رہے ہیں اور ہمیں حصہ پہیں مل رہا۔ ناکسیان کے صوتوں اور مخیلف قومی یوں
ت
کے درمیان جھگڑے کی انک تڑی وجہ قدرنی وشانل کی قسیم کا جھگڑا تھی ہے ۔ سیدھ نانی تر جھگڑنا ہے  ،نلوحسیان معدنی وشانل تر لڑنا ہے
ش
اور شرانیکی عالقے نہ مجھنے ہیں کہ وہ ملک کو سب سے زنادہ زرعی نیدا وار دے کر تھی مجروم ہیں۔

چیکہ ایشانی وشانل  ،صنغت کاری  ،اور آزاد مارکیٹ (فری مارکیٹ ) کی تقاقت تر قایم معیشت میں ہر فرد ا ننے سیلف انیرسٹ کی حستجو میں
ہونا ہے کہ وہ زنادہ سے زنادہ انئی ترن یت کرے اور وہ ندلئی معاشی حق نق یوں سے سیکھے  -اشی طرح ہر عالفہ کی کوسش ہونی ہے کہ شرمانہ
کاروں کو زنادہ سے زنادہ شہولیات پہم پہتچا کر صنغت کاری کو فروغ دے  ،ناکہ زنادہ سے زنادہ رتون یو کمایے اور ت ھر ا ننے لوگوں تر خرچ کرے
۔ پہاں نیکس کی سیاست کو فروغ ملیا ہے اور مقانلہ کی تقاقت نیدا ہونی ہے خو زنادہ نیداواری ضالچیت کے حصول کی کوسسوں میں شاپیس
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و نیکیالوجی کے تمدن کو نیدا کرنی ہے۔ ایشانی وشانل و صنغت کاری میں مزند اضاقے کی کوسسوں میں شماجی علوم کی خوضلہ افزانی کی
حانی ہے ک یونکہ ان علوم کا شماج میں پہیر اور نیداواری تظام کے قیام میں گراتقدر حصہ ہونا ہے ۔
امرنکہ کی تچاس رناسییں ہیں اور آ پین کی رو سے ہر رناست کو نہ پییادی خق حاضل ہے کہ وہ جب حاہیں امرنکی قیڈریسن کو جھوڑ شکئی ہیں
مگر نہ رناسییں وشانل تر ا یسے ک یوں پہیں لڑپیں جیسے ہمارے ہاں جھگڑا ہے ؟ اس کی وجہ نہ ہے کہ امرنکی معاشرہ صنعئی اقدار تر قایم ہے،
اور صنغت کاری کا نہ تظام ایشانی وشانل کی ترقی تر اتخصار کرنا ہے۔ ہر رناست دوشری رناسیوں سے مقانلہ کی ک نق یت میں ہے کہ انئی
حغراقیانی حدود میں زنادہ سے زنادہ صنغت کاری کو فروغ دے اور ہر رناست میں ہر فرد مقانلہ کی تقاقت میں انیا مقام آپ نیدا کریے کی
حدوجہد میں ہے –

ناکسیان میں اتھارویں ترمیم کے تعد حاضل ہویے والی صونانی خودمخیاری  ،مقانلہ کے تمدن کی تروتج و فروغ میں کلیدی کردار ادا کر شکئی ہے
اگر صویے انئی پییادی ذمہ دارتوں کا تعین کریے ہویے ایشانی وشانل  ،مقانلہ کی تقاقت اور صنع نکاری تر انئی توجہ مرکوز رکھیں اور انئی معیشت
کو آزادانہ پییادوں تر انک آزاد شماج میں آزاد افراد سے ان کے سیلف انیرسٹ کی پییاد تر نیینے دیں ۔
مس
حق نقت نہ ہے کہ تچکم جمہورنت ان ممالک ہی میں قایم ہو شکی ہے چتہوں یے انئی معیشت کو صنعئی پییادوں تر ک ھڑا کیا۔ صنعئی پییادوں
تر ک ھڑا کریے کی اس کوسش میں اپہیں ضرف ایشانی وشانل کی ضرورت مچسوس ہونی چیکہ قدرنی وشانل کی اہمیت ناتوی رہی ۔ہانگ کانگ،
م
چ یونی کورنا ،حانان اور نان یوان وغیرہ میں قدرنی وشانل کی انتہانی قلت ہے مگر اس کے ناوخود نہ صف اول کی عیسییں ہیں اور ان ممالک میں
جمہورنت کا راستہ معاشی ترقی سے شروع ہونا ہے۔ پہی معاملہ مغرب کا ہے ،مغرب یے پہلے معاشی ترقی کی اور ت ھر حا کر نہ ممالک روشن
چیال  ،میمدن اور جمہوری ننے ۔

ناکسیان میں ترقی سے م نعلق حس نیانتہ کی گوتج سیانی د نئی ہے  ،وہ زرعی ترقی اور قدرنی وشانل کو ترچتح د نیا ہے ۔ ناکسیان میں زرعی ترقی سے
م نعلق حار گزارشات ہیں ۔
ااول  :ناکسیان میں زراغت کے غروج کا دور اتوب دور کا شیز اتقالب ہے۔ اس اتقالب کی پییاد میں انک طرف نیکیالوجی جیسے ترنکیر و ن یوب
ونل کا ناکسیانی زراغت میں اسنعمال ہے تو دوشری طرف نہ شیز اتقالب صنعئی اتقالب سے خڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی صنغت کاری کی رقیار مدہم

ہونی ،زراغت میں ترقی کی رقیار تھی سشت تڑ گئی ۔ توں تجرنہ نہ نیانا ہے کہ آ نیدہ تھی کامیاب صنغت کاری کا عمل ہماری زراغت کو

مزند فروغ دے گا ۔

72

دوم  :ناکسیان کی زراغت میں انئی شکت پہیں کہ وہ شات کروڑ سے زاند ناکسیانی لپیر قورس کو روزگار دے شکے  -ضرف صنع نکاری ہی سے ال
مچدود تعداد میں روزگار نیدا کیا حا شکیا ہے۔ حق نقت نہ ہے کہ صنع نکاری کے عمل میں جیئی زنادہ لپیر قورس اسنعمال ہو گی انیا ہی نہ تھیلے

گی ۔

سوم  :زراغت ہمیشہ موشمی تغیرات کی زد میں رہئی ہے ۔ ناکسیان میں کیاس ،گیا اور حاول کا موشم سیالتوں اور مون سون نارسوں کی زد میں
رہیا ہے اور پہی قصلیں ہیں جن تر ہماری زراغت کا زنادہ تر اتخصار ہے ۔ جب تھی سیالب و مون سون نارسیں کم ہونی ہیں ،قصل تر ان

کا م نقی اتر تڑنا ہے ۔ اور جب نہ زنادہ ہوں تو قصل نیاہ ہو حانی ہے ،توں ہماری قومی نیداوار ہمیشہ حظرہ میں رہئی ہے۔ دوشری طرف صنع یوں
کی نیداوار تر موشموں کے تغیر کا کونی اتر پہیں ہونا ۔
جہارم :زرعی معیشت تر اتخصار کا مظلب روانئی حاگیردارانہ تمدن کا یشلشل ہے ۔
ضرورت اس نات کی ہے کہ ہم صنع نکاری کو زنادہ سے زنادہ فروغ د ننے ہویے ایشانی وشانل کی ترقی تر انئی توجہ مرکوز رکھیں اور شہرتوں تر
ت ھروشہ رکھیں کہ وہ ا ننے لنے پہیرین طرز زندگی کما شکنے ہیں اگر مواقع کی مشاوات و آزادی کو رواج ملے  ،استخقاق زدہ معیشت کا حاتمہ ہو اور

مقانلہ کی تقاقت کو فروغ ملے وگرنہ اس کے تغیر معاشی  ،سیاشی  ،اور شماجی ترقی کا کونی راستہ ممکن پہیں۔
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آزادی ب تادلہ و بعاون  :چبر سے بعاوت کا نام ہے
معاشرت کے جینے تھی سعنے ہیں یسمول سیاست و معیشت  ،ان کی میالی سکل نہ ہے کہ ان کی پییاد رضاکارانہ تعاون و اشیراک تر ہو – کونی

تھی شماجی معاملہ اگر جیر سے طے کیا حایے گا تو نہ طلم و نااتصاقی کی انک ندترین سکل ہو گی – فری مارکیٹ کو اگر مخ نصر القاظ میں نیان کیا
حایے تو اس سے مراد ایشا معاشی تظام ہے حس کی پییاد فرد اور فرد سے وخود میں آیے والے گرویس نا آرگیاتزیشیز (جیسے کمیئی  ،اتجمن  ،جماغت

 ،نارنی وغیرہ )کے ناہم رضاکارانہ تعاون و نیادلہ تر ہے حس میں تمام لوگ انک دوشرے سے اسیاء و حدمات کا نیادلہ کریے ہیں اور نیداوار کے
ت
عمل میں انک دوشرے سے قسیم مخیت (ڈوتژن آف لپیر ) کی سکل میں تعاون کریے ہیں – نا دوشرے القاظ میں نہ فرد اور ان کے گرویس

کے ناہم مگر اتفرادی لین دین ( )Transactionکا مجموعہ ہے – لین دین تعئی تراتزنکسن افراد کی ناہمی رضامیدی سے ہوں گی  ،معاندوں

(  )Contractsسے معاشی معامالت طے کنے حاپیں گے  ،اور فرتقین کو آزادی حاضل ہو گی  ،حاہیں تو کسی کپیرنکٹ کا حصہ نییں نا اتکار
کر دیں  ،نہ ان کے خق انتچاب کا معاملہ ہے –
میال کے طور تر جب ہم مارکیٹ میں کونی جیز خرندیے حایے ہیں تو اس دوران خو لین دین (تراتزنکسن) ہم کریے ہیں (میال کے طور تر کسی

جیز کی خرنداری ) تو وہ پییادی طور تر ہماری آزادی ارادہ و عمل تر اتخصار کر رہی ہونی ہے – ہم یے کس دکان سے خرندنا ہے ،کیا خرندنا ہے ،
کییا خرندنا ہے  ،نہ شارے معاشی ق نصلے ہماری مرضی سے ہو رہے ہویے ہیں اور پہی خق دکاندار کےناس تھی ہونا ہے کہ حاہے تو وہ جیز ہمیں

نتجے ورنہ اتکار کر دے – ہم دکاندار تر جیر پہیں کر شکنے کہ وہ الزما ہمیں ہی جیز نتجے اشی طرح دکاندار تھی ہم تر جیر پہیں کر شکیا کہ کونی تھی
نک
جیز الزما مجھ سے ہی خرندو – جب نک ہم وہ جیز پہیں خرند لینے وہ جیز دکاندار کی تراترنی ہونی ہے اور جب وہ دکاندار کسی میڈیم آف ا شچیتج (میال
کے طور تر کریسی کا نیادلہ ) میں وہ جیز ہمیں نتچ د نیا ہے تو وہ جیز اب ہماری تراترنی ین حانی ہے – ناد رہے کہ تغیر تراترنی کے خق کے معاشی

زندگی میں آزادی نیادلہ و تعاون تھی ممکن پہیں اور تغیر "خق ملکیت" کے فری مارکیٹ تھی پہیں نانی حانی –

کپیرنکٹ کی پییاد فرتقین (نتخنے واال اور خرندیے واال ) کا شخصی تظام اقدار ہے – جیشا کہ شروع میں نیانا گیا کہ جب خرندار و سیلر کسی تھی سے
کی اضل ونل یو تر م نفق ہو حایے ہیں نا وہ کمیروماتزز (میال کے طور تر  )Bargainingکی ندولت دوتوں فرتق کے درمیان ونل یو نکشاں ہو حانی
ہے تو کپیرنکٹ وخود میں آنا ہے – انک فری مارکیٹ معیشت کی احالقیات پہی ہے کہ تمام افراد کے شخصی تظام اقدار کا اجیرام کیا حایے  ،اور
اس اجیرام کی صورت رضاکارانہ تعاون و نیادلہ ہو – کسی معاشی معا ملے میں جیر سے مراد پہی ہے کہ آپ فرد کی ذانی ضالچیت و قانلیت تر
اعیماد پہیں کریے کہ وہ صختح ونل یو کا تعین کیسے کر شکیا ہے  ،نہ اسے آزادی د ننے ہیں کہ وہ انئی ترچتچات و مقاضد کی حستجو کر شکے -
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آزادی نیادلہ و تعاون کے لنے انک شرط اگر آزادی ہے تو دوشری شرط دوشرے فرد کے تظام اقدار کا اجیرام ہے  -اہم نات نہ ہے کہ رضاکارانہ
تعاون و نیادلہ م نعلقہ فرتقین کے ناہمی قاندے ( )mutual advantageکی پییاد تر ہونا ہے۔دوتوں فرتقین انئی انئی مخصوص ونل یوز کا

تعین کریے ہیں  ،اس میں تحث و میاجتہ (  )Bargainingکریے ہیں اور جہاں دوتوں کے مقادات میں نکشان یت آنی ہے وہ کپیرنکٹ
میں آحایے ہیں۔جیر کی تقاقت میں ناہمی قاندے کے کپیرنکیس ( )contractsکا تصور پہیں نانا حانا  ،اس میں فرتقین ا ننے سیلف انیرسٹ

کی حستجو پہیں کر شکنے نلکہ فرتقین کے عالوہ کونی اور م نعلقہ اتھارنی انئی م نعین کردہ ونل یو ناقذ کرنی ہے کہ آنا فرتقین کو کن کن ونل یوز تر
ناہمی اشیراک کرنا حا ہنے۔اگر آپ کے ناس خق ملکیت (تراترنی راپیس) ہوں نب تھی زتردسئی کے اشیراک کی نہ حاترانہ فسم دراضل طلم و نا
اتصاقی اور عملی سکل میں یے کار ہے۔

ن
رضاکارانہ تعاون و نیادلہ میں سوشل انیرسٹ نانا حانا ہے۔نہ معیشت کی خود ن ظیمی کی ضالچیت میں کام کرنی ہے اور افراد کے حفوق کا تخفظ

اس کی تماناں حصوصیت ہے۔ رضاکارانہ تعاون و نیادلہ عملی صورت میں ضرف اس وقت کامیاب ہے جب مقانلہ کی تقاقت نانی حایے اور
م
افراد کے ناس انک سے زاند مییادل موخود ہوں  -جب انک ضارف (کیزتومر) کسی فروجت کییدہ تعئی سیلر سے طمین نہ ہو تو کسی دوشرے
سیلر سے رخوع کر شکے ۔اس میں سیلر کا سیلف انیرسٹ تھی مخفوظ ہے کہ اگر اسے انک ضارف صختح قیمت پہیں دے رہا تو اس کے ناس
مارکیٹ میں دنگر ضارفین تھی موخود ہیں -انک ورکر (  ) employeeاگر انئی کمیئی کی ان نظامتہ سے مخفوظ پہیں جب اسے لگے کہ اس کے

افشران اسے اس کی مخیت کے ندلے میاسب سیلری پہیں دے رہے تو وہ کسی اور کمیئی سے رخوع کر شکیا ہو۔ اشی طرح کمیئی کا سیلف
ش
انیرسٹ تھی مخفوظ ہے کہ اگر وہ کسی ورکر کی کارکردگی نا رویے کو غیر میاسب مجھئی ہے تو اس سے جھ نکارا حاضل کر کےکسی دوشرے ورکر
ن
کو توکری تر رکھ شکئی ہے۔آزادی نیادلہ و تعاون انئی اضل میں انئی رقغت ذات کے ادراک اور خود ن ظیمی ( )Self organizationکا نام
ہے۔
ہم آمرنت کا ک یوں اتکار کریے ہیں ،مخض اس لنے پہیں کہ ہمیں آمر کی ن یت تر شک ہونا ہے،نلکہ حاص طور تر اس لنے کہ انک فرد نا چید

افراد کا مراعات نافتہ گروہ عملی طور تر نہ صختح طے پہیں کر شکنے کہ فرد کا سیلف انیرسٹ کس جیز میں ہے۔ مجھے اس میں کونی شک پہیں

کہ "لیین" اجھی ن یت کا نیدہ تھا۔نہ ہیلر کی ن یت تر شک ہے ،نہ مسولیئی کی اور نہ سیالن و ماؤزے نیگ کی ،ہمارا مفصود پی یوں کے حاتزے
لییا پہیں نلکہ مظلوب نیاتج کی حستجو ہے  -ان افراد یے وہ سب کیا خو اپہیں درست لگا ،مگر اپہوں یے ا ننے عالوہ دوشرے افراد (تعئی شہرتوں)
کی ذانی ضالجی یوں اور قانلی یوں تر اعیماد نہ کیا کہ وہ تھی ان کی طرح ا ن نے لنے پہیر سوچ اور عمل کر شکنے ہیں ۔ہیلر یے ا ننے مفصد تر حان
دندی کہ نہ اس کی ن یت کے احالص کو طاہر کرنی ہےمگر اس کی آمرنت کے خو نیاتج ترآمد ہویے وہ شہرتوں کے لنے ہر گز مچلص نہ تھے۔
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جب ہم رضاکارانہ تعاون و نیادلہ کو جھوڑ کر جیر کا اسنعمال کریےہیں تو حلد ہی جیر کی تری طاقییں اجھی پی یوں تر عالب آحانی ہیں۔سو شلشٹ

و قاسشٹ رناسیوں کی اضل قظرت سیاشی شماجی اور معاشی میدان میں جیر ہے۔ اس میں رناست آقا ہے خو سیپیرل نالنیگ تر تقین رکھئی ہے
،خو طے کرنی ہے کہ لوگوں یے انئی سیاشی شماجی اور معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے  ،کیا کرنا ہے  ،کیسے کرنا ہے  ،ک یوں کرنا ہے  ،کب کرنا
ہے اور اپہیں اس کا کیا  ،کییا  ،کیسے  ،اور ک یونکر اتعام دنا حایے۔طاقت کی قظرت کے نارے میں الرڈ انکین خوب کہیا ہے:

Power corrupts, absolute power corrupts absolutely
(طاقت ند ع یوان ہونی ہے۔جیئی طاقت یے قاتو ہوگی انئی ندع یوانی یے قاتو ہوگی۔) () 39
جیر کی پییاد یں  ،طاقت کے ارتکاز ( )Concentration of Powerمیں ہونی ہیں۔جییا طاقت انک مرکز تر مرنکز ہوگی انیا ہی جیر
نیدا ہوگا  -طاقت کی لیرل اتروچ ( ) approachنہ ہے کہ طاقت تورے سسیم میں تھیلی ہونی ہو اور عدم مرکزنت ( ڈی سپیرالتزڈ) میں

نانی حایے – جب شارا تظام طاقت تر حل رہا ہونا ہے اور طاقت انک مخصوص عہدے نا ادارے میں مرنکز ( ) Concentratedہو حانی
ہے تو اس تر حلد وہ لوگ قاتض ہو حایے ہیں خو طاقت کو کپیرول کریے  ،اس کی النیگ کریے اور اس کے اسنعمال میں ماہر ہویے ہیں۔نہ
صورتچال اس وقت مزند حظرناک ہوحانی ہے،جب ناور کے جملہ ذرا تع تر قاتض شخص نا ادارہ انئی ن یت کی ضداقت نا ناکیزگی کو چیمی شمجھ کر

تورے حلوص سے اسے شہرتوں تر ناقذ کر د نیا ہے ۔ا یسے لوگوں کو نیاتج پہیں نلکہ انئی ن یت کی ضداقت تر تقین ہونا ہے۔ توں نہ نہ ضرف
ا ننے اعمال کے نیاتج سے پہیں سیکھنے نلکہ ہمیشہ ا ننے چیال نا تظریے کے خول میں نید رہنے ہیں -
پہاں انک تفطہ انتہانی اہم اور قانل غور ہے،چیگیں اور تڑے درجہ کے نیازعات افراد کے رضاکارانہ تعاون کی وجہ سے پہیں ہویےنلکہ اس کی
وجہ طاق یوں کی یے مہار لڑانی ( )Power Struggleہونی ہے۔ طاقت حاص طور تر سیاشی طاقت آہشتہ آہشتہ انیا داترہ کار اور اتر و رسوخ
تھیالنی حانی ہے  -اس کی قظرت حاترانہ اور یے رجم ہونی ہے چیکہ تچارت اور نیداواری شرگرمیاں نہ وہ اجھانیاں ہیں خو مخض ایشاتوں کے ناہمی

رضاکارانہ تعاون اور نیادلہ کی پییاد تر ہونی ہیں۔افراد ا ننے ناہمی تعلقات میں شرکش پہیں ہیں۔ہماری ضرورنات و خواہشات  ،مشرت کی حستجو اور

شخصی تظام اقدار ہمیں تعاون تر آمادہ اور تر امن رکھنے ہیں۔پہذنب ہم سب قایم کریے ہیں جب کہ نیاہ طاقت کے ارتکاز نا تجران کے سیب

ہونی ہے ،میال کے طور تر جین اور امرنکہ کے درمیان فرنییں تچارت و معیشت کی وجہ سے ہیں جب کہ مشانل سیاست کی یے مہار لڑانی کی
وجہ سے ہیں۔
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آج دنیاکی معیشت امن اور تچارت حاہئی ہے ۔چیکہ سیاست کا یے لگام گھوڑا طاقت کی حستجو اور اقیدار و اجییار کی طلب میں دنیا میں فشاد ترنا

کر رہا ہے۔ ایشان یت کا امن وخوشی  ،ایشاتوں کی آزادی  ،مشاوات و اتصاف  ،ناہمی رضاکارانہ تعاون و نیادلہ میں ہے نہ کہ جیر کے حصور شر
نگوں ہویے اور نالآخر اشی راہ میں شر ک یوایے میں ہے ۔

غدم مداخلت ( )Non Interventionismکی نالیسی  ،بو آنادنائی عہد اور امرنکی ج تگی ج یون -
عدم مداحلت کی نالیسی سے مراد نہ ہے کہ انک قوم نا رناست اس اصول تر قایم رہے کہ وہ دوشرے ممالک کے قومی معامالت میں مداحلت
پہیں کرے گی ،اور نہ ہی ا ننے ملک میں موخود عالقانی سیاچ یوں کے تجی معامالت میں مداحلت کی حایے گی  -کسی تر جیر پہیں کیا حایے
گا اور تعلقات رناست سے فرد  ،فرد سے سوشانئی نا فرد سے فرد رضاکارانہ ہوں گے – عدم مداحلت کے اس تصور کا مظلب نتہانی یسیدی ہر گز
پہیں نلکہ اس سے مراد شخصی آزادتوں اور دوشری اقوام کے قومی وقار اور خق خود اراد نت کا اجیرام ہے –

اس تغرتف کو اگر ہم مزند تھیالپیں تو درج ذنل تکات شا منے آیے ہیں –
 عدم مداحلت انک قومی نالیسی ہے حس کا اطالق داحلہ اور حارجہ دوتوں نالیشیوں تر ہونا ہے – حارجہ میں رناست غزم کرنی ہےکہ وہ دوشرے ممالک کے معامالت میں تغیر ان کی مرضی کے مداحلت پہیں کرے گی – اور داحلہ میں حکومت ا ننے ملک میں
موخود تمام عالقانی سیاچ یوں کے معامالت میں تھی "تغیر ان کی احازت اور کسی ایشانی حفوق کے نیازعہ" کے مداحلت پہیں کرے
گی –
 -ن یوع کا الزمی اجیرام کیا حایے گا اور جیر کی ہر صورت میں مماتغت ہو گی

 سوایے دقاع کے دوشرے ممالک کے حالف نا عالقانی سیاچ یوں کے حالف کسی تھی فسم کی عشکری شرگرم یوں سے اجییاب ترناحایے گا
 -ملکی و پین الملکی نیازعات کی صورت میں گقت و سیید اور مقاہمت کی نالیسی تر ہی عمل کیا حایے گا –

پہاں انک نات ناد رہے کہ حکومت اجھی ن یت سے تھی کسی دوشرے ملک نا ا ننے ملک میں موخود تجی سیاچ یوں کے معامالت میں مداحلت
پہیں کر شکئی ک یونکہ وہ دروازہ خو اجھی ن یت سے کھوال حانا ہے تری ن یت کے آمر کے لنے تھی کھال ہی رہیا ہے – طاقت کی انئی تقسیات
ہے  -ضروری ہے کہ اچیماعی معامالت میں اس دروازے کو ہی نید رہنے دنا حایے حس سے استخصال کا حظرہ شر تر لیکیا رہے – ہم امرنکی
حارجہ نالیسی کو ہی تطور میال دنکھنے ہیں –
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امرنکہ کی اعالن آزادی سے لے کر چیگ عظیم نک حارجہ نالیسی عدم مداحلت کی ہی تھی اعالن آزادی کے مصنف اور امرنکی رناست کے
نانی تھامس چ نفرشن یے امرنکی حارجہ نالیسی اس طرح نیان کی تھی –
امن  ،تچارت اور قانل ت ھروشہ دوسئی تمام ممالک سے  ،.....جھگڑالو تعلقات کسی سے پہیں –() 40
پی
تجمن فرن نکلن یے کہا تھا :
ح
ا ننے کام سے کام رکھیا  ،....ق نقی امرنکی میسور ہے )41( -
اعالن آزادی سے چیگ عظیم نک امرنکہ اشی عدم مداحلت کی نالیسی تر قایم رہا – امرنکہ سیین چیگ خو 1898میں لڑی گئی اس سے م نعلق
امرنکی رناست کا نہ خواز تھا کہ اعالن چیگ سیین یے کیا تھا اس لنے نہ چیگ ضرف دقاعی تھے  -شیر ناور پینے کے تعد امرنکہ یے اس غزم
کا اظہار کیا تھا کہ اب تھی ہ یوز اس کی نالیسی عدم مداحلت کی ہی رہے گی – مگر حلد ہی صختح ن یت کا مداحلت یسید حذنہ امرنکی م نصونہ شازوں
ش
کے ذہ یوں تر حاوی ہو گیا اور امرنکی رناست نہ مجھنے لگی کہ اس تر توری دنیا میں جمہورنت کو تھیالیے اور لیرل آرڈر قایم کریے کی ذمہ

داری عاند ہونی ہے – جب صختح ن یت یے مداحلت کے دروازے کھول د ننے تو تری ن یت کی نالیشیز اور اس کے ذمہ دار افراد کے غزایم کا
راستہ روکیا آشان نہ رہا ک یونکہ امرنکہ کی حارجہ نالیسی خواندہی سے و یسے تھی مخفوظ ہے – توں تھر طاقت کے اندھا دھید اسنعمال کی نالیسی کو
رواج مال – اجھی ن یت مگر ترے طرتقہ کار تعئی مداحلت یسیدی کے سیب نالیشیوں کی ایسی کھجڑی نکی کہ اب عخ یب صورتچال ہمارے شا منے
ہے – اشی لنے ہم کہہ شکنے ہیں کہ دنیا کے مشانل میں امرنکی حارجہ نالیشیوں کے کردار سے اتکار پہیں کیا حا شکیا –
جب عدم مداحلت کی نالیسی کو ترک کیا حا رہا تھا تو اس وقت تھی جیردار کیا گیا تھا کہ اس کا اتچام پہیر پہیں ہو گا – تھ یوڈرو روزونلٹ یے
 6دشمیر  1904کو کہا تھا" ،مغرنی نیم کرہ ارض میں رناستہایے متچدہ کی ' موترو ڈاکیراین ' کے شاتھ وایسیگی امرنکہ کو خواستہ ناخواستہ مخ یور
کر دے گی کہ وہ ندعملی کے واصح اعمال کے حالف انک پین االقوامی تولیس ناور کے اسنعمال کو انیا لے"۔ ( )42
پین االقوامی تولیس ناور سے مراد سوایے قاشزم کے کجھ پہیں حس میں رناسئی طاقت اور اجییار کی تقسیات اور غزایم یے لگام ہو حایے

ہیں –

ن
ت
عدم مداحلت کا اصول انک لیرل تصور ہے – اس کی رو سے رناست پہیں نلکہ شہرتوں کی تجی ن ظیمیں جیسے ا میسئی انیرپیسیل اور دوشرے
ایشانی حفوق کی آواز اتھایے والے تران یو نٹ ادارے وغیرہ اگر داحلہ و حارجہ معامالت میں کسی مظلوم کی مدد کرنا حاہیں (خو کہ لیرل ازم میں
یسیدندہ عمل ہے ) تو وہ کسی مظلوم فرتق کی احالقی تظرنانی اور مالی مدد کر شکنے ہیں مگر کسی تھی صورت میں عشکری مدد پہیں کی حا شکئی اور
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نہ ہی عشکرنت کی خوضلہ افزانی کی حا شکئی ہے ک یونکہ عدم یشدد اور مقاہمت و گقت سیید کی نالیشیز کا لیرل ازم میں مقام و مرنتہ نلید تر

ہے –

ق
عدم مداحلت کی نالیسی تر مشہور ترین لیرل لسقی حان سیارٹ مل لکھنے ہیں :
"دو رناسیوں کے درمیان تعلقات کی پییاد ضرف انک ہی ہو شکئی ہے اور وہ ہے احالقیات – اشی طرح شہرتوں کے درمیان تعلقات کی پییاد
تھی احالق ہے – اگر دو ملکوں میں انک مہذب ہے اور دوشرا وحسی مزاج نب تھی اچیالف کی پییاد احالقیات ہی ہو گی – اس اچیالف میں
احالقیات سے ماوراء کونی تھی عمل یسیدندہ پہیں – () 43
اس تورے موصوع تر ان کا انک مخ نصر رشالہ  A Few words on Non-Interventionismانک پہیرین مظالعہ ہے
–)(44
ک تا بوآنادنات سرمایہ داری بطام کے سنب ت ھیں ؟
کییییلزم تر انک الزام نہ لگانا حانا ہے کہ اس یے توآنادنانی عہد کو قایم کیا اور لوگوں کو لونا  -اشی طرح اس تر دوشرے ممالک میں چیگیں
کرایے کا تھی الزام لگانا حانا ہے – حاالنکہ کییییلزم کی پییادی قدر نیداوار ہے  ،تچارت تعئی کامرس ہے  ،....اور کارونار ہیں – نیداوار  ،تچارت
ل
اور کارونار کو امن و امان کی ضرورت ہونی ہے – ندامئی میں نہ ناممکن ا عمل ہیں – چیگ اور کامرس انک دوشرے کےم نصاد ہیں –
جب چیگیں ہونی ہیں تو معیشت اخڑ حانی ہے اور تمام شرمانہ دارانہ مقادات نیاہ ہو حایے ہیں – آ ننے اس مفروصے کو قدرے تفصیل سے
ش
مجھنے ہیں کہ کیا توآنادنانی تظام کی وجہ شرمانہ داری تظام تھا ؟
پہلی نات تو نہ ہے کہ کسی حطہ ارضی کو توآنادنانی نیانا  ،وہاں کے لوگوں کو زتر ق نصہ رکھیا  ،اور شہرتوں کی شخصی آزادتوں اور مواقع میں مشاوات
کا استخصال کرنا لیرل ازم کے پییادی اصولوں خق انتچاب اور آزادی تعاون و نیادلہ سے م نصادم ہے – ہیدوسیان میں تو آنادنانی طاق یوں یے

ان عالقوں میں انیا جیر ناقذ کیا تھا خو پہلے عالقانی حاگیرداروں ،راحاؤں ،مہاراحاؤں اور تواتوں کے زتر ق نصہ تھیں – تو آنادنانی عہد نی ھروں کے
عہد سے لے کر زرعی عہد کے آخر نک انک یشلشل کے شاتھ قایم رہا ہے -دوشروں ملکوں تر جملہ کرنا اپہیں مظ نع نیانا اور لوٹ مار کرنا
یسیدندہ عمل تھا حسے قاتچین کی نارتخ پہادری شچاغت اور عظیم کام کے طور تر ناد رکھئی تھی جیسے شکیدر اعطم کو دی گرنٹ " کا حظاب د نیا
– خود ہیدوسیان کی پہی نارتخ ہے – کہا حانا ہے کہ وادی سیدھ کے مکین اقعایسیان ترکی اتران اور سپیرل ایسیا کے دوشرے ممالک سے
ہجرت کر کے پہاں آ یسے – چیکہ ہیدوسیان کی دیسی یشلیں دپہاتوں میں رہئی تھیں زراغت کرنی تھیں اور وادی سیدھ کے مکی یوں کو زرعی
ن
اچیاس تخئی تھیں ک یونکہ وادی کے مکی یوں کا ذرتعہ معاش زراغت کے تچایے تچارت اور غیر زرعی پیسے تھے – آرنیز چتہوں یے گ نگا کی دلدلی
زمین کو انک پہذنب دی وہ خود سیپیرل ایسیا سے آیے تھے اور اپہوں یے پہاں کے لوگوں کو انیا مظ نع و فرمانیردار نیانا تھا – مشلمان تھی
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پہاں تطور جملہ آور آیے اور اپہوں یے پہاں زرعی تو آنادنات قایم کیں حس میں تماناں رنتہ اقعان یوں اتران یوں اور سپیرل ایسیا تعئی ترکی وغیرہ
کے لوگوں کے لنے مخصوص رہا ہے –
ایشٹ انڈنا کمیئی انک مرجییانل احارہ داری تھی حسے اس وقت کے ترطاتوی شاہ یے ہیدوسیان تر احارہ داری دی تھی – اس کے ہیدوسیانی
دیسی مالزمین کی تظر میں  ،...مقامی راحاؤں تواتوں اور ایشٹ انڈنا کمیئی میں کونی فرق پہیں تھا نلکہ انک تڑی تعداد میں سیاہی ا ننے دیسی
آقاؤں کو جھوڑ کر کمیئی کی قوج میں ت ھرنی ہویے ک یونکہ پہاں مراعات دیسی شرداروں کی یشیت پہت زنادہ پہیر تھیں – پہی سیب ہے کہ
ایشٹ انڈنا کمیئی یے دیسی سیاہ یوں کی مدد سے ہی دیسی اقیدار کو چیم کیا تھا اور انیا ق نصہ قایم کیا خو نالستہ دور حاضر کی احالقیات کی رو سے
قانل مذمت ہے ک یونکہ نہ ق نصہ ہیدوسیانی ناسیدوں کے پییادی ایشانی حفوق اور خق انتچاب سے م نصادم تھا –
بو آنادنات کو سرمایہ دارایہ لبرل عہد میں نہیں نلکہ مرجی تانل ازم اور پیس تلزم کے دور میں قائم ک تا گ تا -
تو آنادنات کییییلزم کے عہد میں قایم پہیں ہونی تھیں نلکہ اس وقت توری دنیا میں زرعی عہد تھا چیکہ ترطانتہ میں تطور ذرتعہ نیداوار زرعی
اور تطور معیشت مرجییانل ازم کا عہد تھا  -مرجییانل ازم انک ایشا تظام ہے حس کے مظاتق
• ملکوں کی معیشت نا دولت کا اتخصار ایسی تچارت تر ہے حس کا کلی اتخصار انکشیورٹ تر ہو اور ام یورٹ نا تو کم سے کم ہو نا نالکل
ہی نہ ہو –

• اس تظام کے مظاتق دولت سونا حاندی اور قیمئی دھاپیں ہیں –
• نہ تظام حکوم یوں کو معاشی عمل میں زنادہ سے زنادہ مداحلت کی ترع یب د نیا ہے – اس کی رو سے حکومییں انک طرف تو دوشرے
ملکوں سے ام یورٹ تر نانیدناں لگا دیں نا تھاری نیرف الگو کر دیں ناکہ ام یورٹ کو روکا حایے  ،دوشری طرف نہ تظام حکوم یوں تر زور
د نیا ہے کہ وہ دوشرے ممالک میں میڈتوں کی نالش میں ا ننے اتر رسوخ کو اسنعمال کریں – اشی لنے نہ تظام تو آنادنات کے

قیام کی ضرورت تر زور د نیا ہے –

• اس تظام کی رو سے انک ملک اس وقت امیر ہو شکیا ہے جب نک کہ دوشرا ملک اس کے پیتجے میں غرنب نہ ہو – نہ تظام
ش
معیشت کو م نعین نکڑے (  )Fixed Pieکی طرح مجھیا ہے حس کی رو سے انیا حصہ تڑھایے کے لنے دوشرے کا حصہ
جھیییا ہو گا –

مرجییانل ازم کی سب سے پہلے اور سب سے زنادہ مچالقت انڈم شمیھ یے کی حس کا شمار کییییلزم کے صف اول کے مقکرین میں ہونا
ہے – شمیھ کا کہیا تھا کہ
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• ام یورٹ اور انکشیورٹ دوتوں ملک کی معیشت میں اہم ہیں چتہیں ڈ تمانڈ اور سیالنی کی قوپیں نیدا کرنی ہیں – اپہیں آزاد ہونا حا ہنے
اور حکومت کو فری ترنڈ تعئی آزاد تچارت کی نالیسی تر عمل کرنا حا ہنے -
• دولت سونا حاندی پہیں نلکہ نیداوار ہے – حس ملک کی ملکی نیداوار جیئی زنادہ ہو گی وہ ملک انیا ہی زنادہ دولت مید ہو گا –
• حکوم یوں کا معیشت میں کونی ناقاعدہ کردار پہیں – حکومت کا کام ضرف ان نظامی ہے –
• ہر ملک کے لوگوں کا نہ پییادی خق ہے کہ وہ ملک کے اندر سے نا ناہر سے جہاں سے تھی کونی جیز خرندنا حاہیں نا نتخیا حاہیں خرند
شکنے ہیں اور نتچ شکنے ہیں – اسے لیرل ازم کی رو سے آزادی تعاون و نیادلہ کہنے ہیں –

• شمیھ کا کہیا تھا کہ دو ملکوں کی ناہمی تچارت سے دوتوں ملکوں کی معیشت مظ یوط ہو گی اور ان کی دولت میں اضافہ ہو گا –
ام یورٹ ناگزتر ہے  ،..اس سے نہ مراد ہے کہ م نعلقہ جیز دوشرے ملک کے لوگ ہم سے پہیر اور سسئی نیا رہے ہیں حس سے
ضارفین کا قاندہ ہے –
• معیشت ججم م نعین ( )Fixed Pieپہیں نلکہ نیداواری عمل سے کل دولت میں اضافہ ہونا ہے – اس لنے نیداوار اور تچارت
کے عمل میں تمام فرتقین قاندے میں رہنے ہیں ) 45( -
جیسے جیسے کییییلزم ترقی کرنا گیا اور مرجییانل ازم کی معیشت چیم ہونی گئی نہ تصور زنادہ کھل کر شا منے آنا گیا کہ توآنادنات توجھ ہیں اور نہ
موخودہ معاشی نیدویشت سے مظاتقت پہیں رکھییں – 1852میں مشہور ترطاتوی مدتر ڈزرانیلی یے انئی مشہور "کھلے امکانات کی نالیسی " کا
اعالن کریے ہویے واسگاف القاظ میں کہا تھا "ہماری تو آنادنات حکی کے ان نایس کی طرح ہیں جن میں ہماری گردن تھیس حکی ہے "

() 46

کییییلزم یے پہلے دن سے مرجییانل ازم اور تو آنادنات کی نالیسی کی مچالقت کی ہے – آج تھی فری مارکیٹ معیشت دان " تچارنی تخفظ کی
رناسئی نالیشیز حسے Protectionismکہنے ہیں " کے شدند ترین ناقد ہیں  -جب مرجییانل ازم کے ہر طرف خرچے تھے نہ فری مارکیٹ
نیی
لیرل ازم کے مقکرین جیسے یھم  ،والیپیر ،شمیھ اور  Diderotہی تھے چتہوں یے کھل کر توآنادنات کی ترزور مذمت کی اور اسے لیرل
ازم کے تصور “ آزاد تچارت” سے م نصادم فرار دنا تھا – اپہوں یے لکھا "تو آنادنات شراشر حشارہ ہیں اس میں قوموں کا کونی تفع پہیں اور
نہ آزادی تچارت کے تصور سے م نصادم ہیں " – () 47

ہم سب حا ننے ہیں کہ موخودہ توناپییڈ اسی یٹ آف امرنکہ ( )USAانک ترطاتوی توآنادنات تھی – اس تو آنادنات کے حالف کن لوگوں یے
قکری و عملی مزاجمت کی تھی اور کن لوگوں یے اعالن آزادی لکھا تھا ؟ نہ سب ا ننے عہد کے لیرل تھے خو آزادی تچارت کے تصورات کے
حامی تعئی فری مارکیٹ کیییلشٹ تھے –
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شرمانہ داری تظام کا تو آنادنات سے م نعلق موقف حا ننے کے لنے آ ننے انڈم شمیھ کی کیاب ونلیھ آف پیسن کو دنکھنے ہیں خو ا ننے عہد میں
تو آنادنات کا سب سے تڑا مچالف مشہور تھا – انئی کیاب ونلیھ آف پیسن میں اس یے تو آنادنات کو معاشی خوشچالی اور لیرل احالقیات کے

اصولوں سے م نصادم فرار دنا – ( ) 48اس کیاب کے شاتویں ناب میں وہ امرنکہ میں تورنی تو آنادنات کی نارتخ اور اعداد و شمار کا حاتزہ لییا
ہے اور ان تر تظرنانی و عملی پییادوں تر تھوس ن نقید کرنا ہے – حس کا حالصہ اس کے ا ننے القاظ میں نہ ہے کہ
"ترطاتوی حکمراتوں کو حا ہنے کہ انئی تمام تو آنادنات جھوڑ دیں اور رضاکارانہ طور تر اجییارات مقامی لوگوں کے خوالے کر دیں ناکہ وہ انئی حکومت
ش
میتحب کر شکیں  ،ا ننے لنے قاتون نیا شکیں  ،اور ان قومی نالیشیوں تر عمل کریں خو وہ ا ننے لنے میاسب مجھنے ہیں " () 49
دلچشپ نات نہ کہ اشی کیاب میں شمیھ ان دو وخوہات کا تھی ذکر کرنا ہے خو اس کے چیال میں تو آنادنات کے قیام و یشلشل کی وجہ ہیں

–

 .1تو آنادنات ندفسمئی سے تورنی اقوام کا فجر ین گئی ہیں – نہ طاق یور اقوام اس نات تر اترانی ہیں کہ کینے عالقے اب نک اپہوں یے
ا ننے ق نصے میں کنے ہیں اور ان تر انئی تو آنادنانی قایم کی ہے –
 .2سیاست داتوں اور حکومت کے تھی اس میں مقادات ہیں ک یونکہ جن کمیی یوں کو ان تو آنادنات تر احارہ داری دی گئی ہے وہ اس
کے ندلے ان سیاست داتوں ن یوروکرپیس اور شاہی درنارتوں کو رسوت سے توازنی ہیں – اشی لنے شمیھ کہیا ہے کہ جب معیشت
تر رناسئی اہلکاروں کو مداحلت کا اجییار ملیا ہے تو وہ اشی طرح رسوت اور کریسن کے ذر تعے انئی ذانی مقادات ( حسے حدند معیشت کی

اصظالح میں  Rent Seekingکہا حانا ہے) کو Pursueکریے ہیں – شمیھ کہیا ہے کہ اگر مارکیٹ آزاد نہ ہونی تو ان تو
آنادنات کو آزاد کرانا ممکن پہیں رہے گا –() 50

عہد مابعد انڈم شمیھ –

نہ اپیسویں ضدی کے اوانل کی نات ہے جب ترطاتوی لیرل ازم یے ترطاتوی قومی م نصوتوں تر اتر انداز ہونا شروع کیا –اتھارہ سو پیس
کے تعد شرمانہ دارانہ تظام کا آزاد مارکیٹ کا تصور تھی ترطاتوی مارکیٹ کو ند لنے لگا – اگر تو آنادنات کی وجہ شرمانہ دارانہ تظام ہونا تو صنعئی

اتقالب اور شرمانہ دارانہ عہد کے شروع ہویے ہی تو آنادنات میں اضافہ ہونا اور اس کی اقاد نت تڑھئی مگر نارتخ اس کے ترعکس کہانی
سیانی ہے کہ شرمانہ داری کے تمام مقکر تھی تو آنادنات کے حالف تھے اور نہ کییییلزم کی معیشت کی رو سے توجھ تھی ین حکی تھیں
حس کے پیتجہ میں ترطانتہ کی توآنادنات کے خوالے سے نالیسی کمزور تڑ گئی –
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اپیسویں ضدی کے وسط میں ترطاتوی تو آنادنات سیاشی طور تر انئی طاقت ور ہو حکی تھیں کہ داحلی م نصوتوں اور ان نظام تر اتر انداز ہونا
شروع ہوپیں  -نہ نارتخ میں پہال اور اتوکھا واقعہ تھا کہ مق یوصہ عالقے کے لوگ زنادہ سے زنادہ سیاشی آزادی مانگ رہے تھے اور قاتض
قوپیں گقت و سیید اور مقاہمت تر مخ یور تھیں – سیاشی حفوق مانگیا عداری پہیں رہا تھا نلکہ اسے تطور خق یشلیم کیا حا رہا تھا – ان
توآنادنات میں کھلے امکانات کی نالیسی ( )Open Door Policyراتج ہونی حسے ترطاتوی مدتر ڈزرانیلی یے پیش کیا خو لیرل
کییییلزم سے میاتر تھیں  -اس نالیسی میں ترطاتوی شہرتوں ،غیر ملک یوں  ،اور توآنادنات کے مقامی افراد کے درمیان حفوق کی مشاوات
کا عہد کیا گیا – معیشت میں آزاد تچارت کی نالیسی کا وعدہ کیا گیا حس کی رو سے رناست مقامی و غیر ملکی کمیی یوں میں تفرتق پہیں
کرے گی اور مارکیٹ میں سوایے امن و امان کے کسی تھی دوشرے معا ملے میں مداحلت پہیں کرے گی –

خوں خوں لیرل اقدار مصیوط ہونی گییں اور ان کا رناسئی نالیشیوں تر اتر و رسوخ تڑھیا گیا و یسے و یسے تو آنادنات کے حالف رایے عامہ تھی
ہموار ہونی گئی – آزاد مارکیٹ یے معیشت کی ہی یت ہی ندل دی اور اب نہ تو آنادنات الیا مالیانی توجھ ین گئی تھیں – توآنادنات کے

ح
مسیلہ کا ق نقی حل نہ تھا کہ ترطاتوی وہاں سے تکل حاپیں اور ان عالقوں کے لوگ ا ننے خق خود اراد نت کے تحت انئی سیاشی شماجی
اور معاشی ن نظیم تو کریں – مگر اپیسویں ضدی کے لیرل لیرتجر میں نہ تحث زور سور سے حاری ہے کہ اگر ترطاتوی نہ عالقے جھوڑیے ہیں

تو وہاں کس فسم کی صورتچال چیم لے گی – عمومی اتقاق نہ تھا کہ انارکی  ،حانہ چیگی اور فخط تھیلے گا ک یونکہ پہاں کا ڈھاتجہ ایشا پہیں
کہ کسی سیاشی نیدنلی کو قورا حذب کر شکے – انڈنا کے نارے میں نہ تصور تھا کہ پہاں راچے مہاراچے اور تواب ت ھر آیس میں لڑیں گے
اور شاہی حکوم یوں کا دور لوٹ آیے گا – اس لنے پہیر نہ شمجھا گیا کہ ان عالقوں میں رناست امن و امان کو قایم رکھنے ہویے ننے
سیاشی شماجی اور معاشی ڈھاتجہ کو یسودتما کے مواقع دے اشی سیب سے ہیدوسیان میں کانگریس اور دنگر تمانیدہ سیاشی جماع یوں کو قایم
ی
کریے کی ترع یب دی گئی ناکہ پہاں کے شہری تمانیدہ سیاست کے رموز س کھیں اور سیاشی مکالمہ کے آداب و اشلوب سے واقف ہوں

–

پیس تلزم اور بو آنادنات ؟
ضروری ہے کہ ہم پہلے پیسیلزم کو مخ نصرا شمجھ لیں ک یونکہ عہد حاضر میں لیرل ازم کو جن حاص چیلتجز کا شامیا ہے ان میں سوشلزم
قاشزم اور پیسیلزم سب سے حظرناک ہیں – ک یونکہ عالمی لیرل اقدار جیسے آزادی تچارت  ،ملکی و پین الملکی امیگریسن  ،مخیت و شرمانہ اور
علم و تقاقت کی گلونالتزیسن کو پہی پی یوں تصورات تفصان پہتچا رہے ہیں –
پیسیلزم انک سیاشی شماجی اور معاشی تصور ہے حس کی رو سے انک

• شہری کی وقاداری اور عقیدت کا مجور اس کی رناست ہے -
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• شہری کے لنے الزم ہے کہ وہ رناسئی مقادات کو حاہے وہ اس کے فہم کے مظاتق ا جھے ہیں نا ترے کیھی چ لتج نہ کرے
–

• اور ہمیشہ ا ننے شخصی و گروہی مقادات کو اس کے نا تع ر کھے –
قومیت کے اس تصور یے اتھارویں ضدی کے آخر میں شر اتھانا جب جھونی جھونی رناسییں چیم ہوپیں اور ان کی حگہ انک تڑی شلظیت قایم
ہونی – اس سے پہلے تمام ایشانی نارتخ میں وطن کا تصور مخض انئی چیم تھومی اور مشکن نک مچدود تھا – میال کے طور تر انک فرد کے لنے
اس کا گاؤں قصتہ نا شہر ہی وطن تھے حس سے وہ تقسیانی طور تر القت رکھیا تھا – ا ننے آناؤ احداد کی تقاقت کو انئی سیاجت شمجھا حانا تھا –
لیکن قومیت کے اس ننے تصور یے سب ندل ڈاال – اب آپ کا حس ملک سے تعلق ہے اس کی شرحدیں جہاں نک ہیں وہ آپ کا ملک
ش
ہے اور ضروری ہے کہ اس تورے ملک کو وطن مجھنے ہویے اس سے مخیت کی حایے – کونی جیز اجھی ہے نا تری اس کا معیار اب ملکی
نا رناسئی مقادات فرار نایے – اگر کونی مخصوص عالقانی تقاقت قومی مقاد کے کسی مفروصہ تصور سے مظاتقت پہیں رکھئی تو اسے ترک کر د نیا
غین جب الوطئی اور یسیدندہ عمل ہے – اس سے دو تڑے سیگین مشانل نیدا ہویے –
 .1جھونی عالقانی سیاچ یوں کو نایسیدندگی کی تظر سے دنکھا حانا لگا ک یونکہ پیسیلزم انک رناست میں ہر جیز کو انک مخصوص نکشان یت میں
دنکھنے کا قانل ہے – اس کے تزدنک قومیت کا اظہار ن یوع میں پہیں نلکہ نکشان یت میں ہے – ہر وہ جیز خو نکشان یت یسید پہیں
وہ قومی مقاد سے م نصاد ہے – میال کے طور تر جب ناکسیان  1947میں قایم ہوا تو ہمیں قورا مقامی سیاچییں تری لگنے لگیں -
پہاں خو قومی رناست قایم ہونی اس یے اردو کو عالقانی زناتوں تر ترچتح دی خو پہاں کی اکیرنئی آنادی کی زناپیں تھیں – ان مقامی

زناتوں کو حقارت کی تظر سے دنکھا حایے لگا – اردو سیییس کو کی تمانیدہ زنان ین گئی – پہاں نک کہ مشرقی ناکسیان کے شہرتوں
یے خو ملک میں آنادی کے حشاب سے اکیرنت میں تھے جب ن نگالی زنان کا مدعا ک ھڑا کیا تو اپہیں قومی مقاد کا دشمن اور عدار فرار

دنا گیا –

آج تھی رناسئی تقسیات وہی ہے – اگر ناکسیان میں عالقانی سیاچییں جیسے "شرانیکی شہری " زنان کی پییاد تر علتچدہ صویے کا مظالتہ
کریے ہیں تو اسے قومی مقاد سے م نصادم شمجھا حانا ہے اور کہا حانا ہے کہ آپ ان نظامی پییادوں تر اگر صونہ ما نگنے ہیں تو اس تر
غور کیا حا شکیا ہے مگر لشانی پییادوں تر نہ تقاضا نکشان یت کا دشمن ہے اور اس سے تفرتق نیدا ہونی ہے – ناکسیان میں ہر زنان
اردو کے جیر کا سکار ہے اور اردو خونکہ رناسئی ج ھیری کے نتجے احارہ داری سے لطف اندوز ہو رہی ہے اس لنے اس تر اگر سوال
اتھایے حایے ہیں اور عالقانی زناتوں کا مقدمہ زتر غور النا حانا ہے تو اسے جب الوطئی سے م نصادم شمجھا حانا ہے –
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 .2حارجہ نالیسی میں رناست حس دوشرے ملک کو دوست مجھے پیسیلزم کے قلسقہ کی رو سے شہری تھی اسے دوست مجھیں اور حسے
ش
دشمن مجھے شہری تھی اس سے عداوت رکھیں – اگر رناست نا حکومت کی دوسئی وقت کے شاتھ شاتھ ندل رہی ہے تو شہری تھی
ا ننے حذنات وقت کے شاتھ شاتھ ند لنے حاپیں ک یونکہ پہی نام پہاد قومی مقادات کا تقاضا ہے –

پیسیلزم اس مفروصہ تر قایم ہے کہ شہرتوں کے شخصی نا گروہی مقادات قومی مقادات سے م نصادم ہویے ہیں – اس لنے قومی مقادات کا
تخفظ الزم ہے توں رناست کو احارہ داری دی گئی کہ وہ سیاست معیشت اور تقاقت تر کمانڈ و کپیرول ر کھے اور حس جیز کو ا ننے مفروصہ قومی
ش
مقادات سے م نصادم مجھے اس سے چیگ کرے –
لیرل ازم یے انیداء ہی سے پیسیلزم کے اس تصور کی مذمت کی ہے – پیسن اسی یٹ وقت کا ناگزتر تقاضا تھا اور اب تھی ہے اس لنے اس

کے قیام کو یسید کیا گیا مگر لیرل ازم یے ہمیشہ اس کے مچدود ان نظامی کردار کو قانل تچشین شمجھا ہے – لیرل تصور ہے کہ ایشان توری دنیا
ت
میں نارتجی تقاقئی حغراقیانی اور دنگر اسیاب کی ندولت اقوام میں ننے ہویے ہیں – نہ قسیم نہ تظرنانی ہے  ،نہ چیمی اور نہ ہی احالقی ہے – ہم
ت
سب انئی اول سیاجت میں ایشان ہیں اور ایشان یت و احالقیات کا رستہ ہمیں شرحدوں میں قسیم پہیں کرنا – ا ننے وطن سے مخیت قظری
ت
ہے مگر اس کی پییاد تر اجھانی ترانی کی قسیم کرنا عقل دوسئی ( )rationalityاور دلیل یسیدی ( )Reasoningسے تعاوت ہے
– ا ننے ملک کے مقادات کے لنے دوشرے ممالک کے شہرتوں کا استخصال ایشانی پییادوں تر انک مکروہ ترین خرم ہے –
اجھانی ترانی کے تصورات کو قومیت کے خوالے سے دنکھیا کہ حس میں سیاست دان ن یورو کرپیس اور " سیییس کو" کے گروہ مل کر پہلے
قومی مقادات م نعین کریں اور ت ھر غوام کو حکم دنا حایے کہ وہ نال خوں خراں ان تر اتمان لے آ پیں انک ناطل تصور ہے اور قاشزم سے زنادہ

قکری و عملی یشیت رکھیا ہے – پہی وہ حق نقت ہے کہ حس کی پییاد تر کہا حانا ہے کہ قاشزم یے سوشلزم اور پیسیلزم کی کوکھ سے چیم لیا

ت ھا –

لیرل ازم یے پیسیلزم کی کس طرح مچالقت کی مشہور لیرل کیییلشٹ مصنف میزز کے نیان کا حالصہ درج ذنل ہے –
 . 1لیرل ازم یے دوشرے ملکوں تر جملہ کر کے ق نصہ کریے کو توسنع یسیدانہ امپیرنل ازم فرار دنا اور اس کی ت ھرتور مچالقت کی – نہ نارتخ
ع
میں پہلی نار ہو رہا تھا کہ ناقاعدہ لمی و عملی تجرنک سے دوشرے ممالک کو قتح کریے کے چ یون کو شچاغت پہیں نلکہ طلم فرار دنا حا رہا تھا
–

 .2کسی تھی ملک کی زمین اس کے نادشاہ نا رناست کی پہیں نلکہ شہرتوں کی ہونی ہے – اس لنے ا ننے ملک میں نا کسی نا کسی دوشرے
ملک کسی کی زمین تر ق نصہ ناحاتز ہے اور پییادی ایشانی حفوق سے م نصادم ہے – حکومت ایشانی سوشانئی کے ان نظامی نیدویشت کا نام ہے
– رناست کسی تھی شہری سے اس کی زمین پہیں جھین شکئی –
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 .3اقیدار اعلی کسی تھی رناست میں حدا نا نادشاہ نا نذات خود رناست کے ناس پہیں ہونا نلکہ نہ شہرتوں کے ناس ہونا ہے – کونی تھی نادشاہ
نا ملکہ ا ننے اقیدار کو حدا سے میسوب کر کے (جیسے اس دور میں مشہور شاہی شلوگن تھے ”“God save Kingنا “God save

”Queenاور نادشاہ نا ملکہ کے اقیدار کو حدا سے میسوب کیا حانا تھا ) نا یشلی ترتری نانت کر کے ا ننے اقیدار کو حاتز فرار پہیں دے شکیا –
نی
اپہی تصورات کا اتر تھا کہ فرایس کے نادشاہ یے انیا نانیل " کیگ آف فرایس " سے ندل کر "کیگ آف فرتچ " اور لخیم کے نادشاہ یے
نی
انیا نانیل "کیگ آف لخیم " سے ندل کر "کیگ آف نیلحپیز " رکھ لیا ناکہ اقیدار کو لوگوں سے یشیت دی حایے –
 .4کسی ملک کا حاتز حکمران ضرف وہ ہو گا حسے وہاں کے شہری میتحب کریں گے – اس کے عالوہ حکمرانی کا کونی حاتز خواز پہیں –
 .5رناست ا ننے داترۂ کار میں مچدود رہے اور وہ فرد و سوشانئی کے معامالت میں مداحلت پہیں کر شکئی – رناست ا ننے ارادہ کا جیر شہرتوں تر
ناقذ پہیں کر شکئی–
 .6ملکی اور پین الملکی امیگریسن تمام ایشاتوں کا پییادی خق ہے – نہ دنیا تمام ایشاتوں کی ہے – انک ایشان جہاں تھی رہیا حاہے اسے خق
حاضل ہے کہ وہاں کی شکونت اجییار کرے –
 . 7شرمانہ و مخیت اور علم و تقاقت کی گلونالتزیسن کے خق کی جمانت کی گئی –
 . 8حس طرح خرچ کو رناست سے دور رکھنے کی نات ہونی و یسے ہی اس نات کو اتھانا گیا کہ رناست شکول سے دور رہے ک یونکہ پیشلشٹ نیانتہ
ت
کہیں اور سے پہیں علیم کے را سنے جب الوطئی اور قومی مقاد کے نام تر طلیاء کے ذہ یوں میں تھویشا حانا ہے –)) 51

اپیسویں ضدی کے آخر میں مغرنی اقوام میں تو آنادنات تڑھنے کا رجچان پیشلشٹ اترات کے سیب ت ھر سے تڑھ گیا  ،ناوخود اس کے کہ نہ تو
آنادنات معاشی اغییار سے شراشر تفصان تھیں – فرایس یے افرتقہ میں انئی شلظیت وسنع کی  ،خرمئی یے تھی افرتقہ اور تولیییسیا کے عالقوں
کو انئی کالونی نیانا – روس حانان اور امرنکہ یے تھی دنیا کے مخیلف ممالک میں ننے عالقے مق یوصہ نیایے – اہم نات نہ ہے کہ حکوم یوں
کے ان مہم خو اقدامات کا مفصد کسی طرح سے تھی معاشی پہیں تھا نلکہ قوم ترسیانہ تھا –
اس شلشلے میں خرمن تو آنادنات کی میال دنکھنے –ناقاعدہ ن یوت موخود ہیں کہ خرمن ن نکاروں اور کاروناری افراد یے حکومت کی ننے عالقوں کو
قتح کریے کی نالیشیوں کو اجمقانہ اور وشانل کا ضیاع فرار دنا اور ان کی مچالقت کی – پہاں نک کہ جب ان زتر ق نصہ عالقوں میں مخفوظ تچارت
کی نالیسی ناقذ کی گئی حس کی رو سے ان عالقوں میں سوایے خرمن کمیی یوں کے کونی اور کمیئی ام یورٹ اور انکشیورٹ کا کام پہیں کر شکئی
تھی نب تھی خرمن کمیی یوں یے ان عالقوں میں اس سیب توجہ نہ دی کہ وہاں کارونار کے مواقع دوشرے عالقوں کی یشیت موخود ہی پہیں

تھے – چیگ عظیم اول سے نالکل پہلے خرمئی کی اس کی تو آنادنات سے تچارت اس کی کل پین االقوامی تچارت کے انک ق نصد کا تھی
تصف تھی – تچیس ہزار سے تھی کم خرمن جن کی اکیرنت ن یورو کریسی سے تعلق رکھئی تھی ان زتر ق نصہ عالقوں میں رہنے تھے – دلچشپ نات
نہ کہ دنیا کے ہر تڑے شہر میں خرمن ناخروں اور ان کے خرمن مالزمین کی تعداد تچیس ہزار سے زاند تھی () 52
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پہاں انک اور نات تھی دلچشپ ہے وہ نہ کہ جب خرمن تو آنادنات قایم ہونی تھیں اس وقت کی خرمن حکومت کییییلزم سے حاص طور تر
عداوت رکھئی تھی – کییییلزم کے تصور ترایے فری ترنڈ کو نایسید کیا گیا اور معیشت تر زنادہ سے زنادہ سیاشی مداحلت کو انتہانی یسیدندہ فرار دنا
گیا تھا – خرمن حایشلر یسمارک اور اس کے  Kaiserکی نالیشیوں کو کسی طرح سے تھی کییییلزم کی نالیسیاں فرار پہیں دنا حا شکیا – نہ
شراشر مہم خونیانہ تھیں خو پیشلشٹ اترات سے میاتر تھیں -
حانان اور روس کے خوالے سے تھی پہی سیاشی صورتچال تھی حس میں ان مہم خونیانہ اقدامات کے درج ناال اور کجھ دنگر پہت شارے اسیاب
تھے –

فرایس یے جب قوم ترسیانہ اور مداحلت یسیدانہ نالیشیوں کے سیب تو آنادنات کے م نصوتوں تر عمل کیا  ،اس وقت جمہورنہ تھا – اتھارہ سو
شیر کی فرایس خرمن چیگ حس میں فرایس کو شکشت ہونی تھی اور اس کے "االشکی – لورین " صویے خرمئی کے زتر ق نصہ حلے گنے تھے ،

کے سیب فرایشیسی قوم ترسیانہ حذنات انتہانی مجروح ہویے تھے – اس لنے ا یسے میدان نالش کنے گنے تھے کہ کسی طرح فرایشیسی فجر ،
خود اعیمادی اور مورال دونارہ نلید کیا حایے حس کا سب سے آشان طرتقہ تو آنادنات ہی تھیں  -توں شمالی افرتقہ تر فرایشیسی اقواج خڑھ دوڑیں
– نارتجی رتکارڈ موخود ہے کہ اس مہم خونی کا کونی تھی کاروناری مفصد پہیں تھا کہ کییییلزم کو الزام دنا حایے اور نہ ہی کونی کاروناری

مقادات حاضل کنے حا شکے – فرایشیسی تچارت تر ان تو آنادنات کے اضافہ سے کونی حاص فرق نہ تڑا حس طرح خرمئی کے معاملہ میں ہم
یے دنکھا –
اس تورے غرصہ کے دوران ترطانتہ ا ننے ملک اور انئی تو آنادنات میں اشی "کھلے امکانات کی نالیسی" تر کارنید رہا – اس دوران انڈم شمیھ اور
ان کے ہم چیال شاتھ یوں ،شاگردوں اور ہم یواؤں کی قکری حدوجہد اور قومی معاشی نالیشیوں تر اترات کی ندولت ترطانتہ تچارت میں کم سے
کم حکومئی مداحلت کی نالیسی تر قایم رہا اور سیاست و تقاقت میں ترطاتوی لیرلز  ،تو آنادنات اور امپیرنلزم کی رناسئی نالیشیوں کی مچالقت کریے
ش
رہے ک یونکہ نہ پییادی ایشانی حفوق سے م نصادم مجھی گییں –

امرنکہ سیین چیگ  1898میں لڑی گئی – اس کی وجہ نہ نئی کہ امرنکی ن یوی کے انک تجری جہاز ” “Maineکو "ہوانا ہارتر" تر تراشرار
طور تر شمیدر غرق کر دنا گیا حس کا الزام سیین تر لگا – سیین یے نار نار وعدہ کیا کہ وہ آ نیدہ کے لنے ایسی اضالحات کرے گا کہ ایشا
م
واقعہ دونارہ نہ پیش آیے – مگر اس وعدہ تر عمل نہ ہو سکا – اس وقت رپییلکن ضدر ولیم کییلی کی حکومت تھی  -اتوزیسن میں ڈ تموکرنیک
نارنی تھی حس یے حکومت تر شدند دناؤ ڈاال کہ وہ چیگ کا اعالن کریے ہویے سیین کو اس چیگی خرم کا سیق شکھا دے مگر رپییلکن ضدر
چیگ کو نا لنے رہے – میڈنا میں اس وقت چیگ کی جمانت میں ترزور ترو نیگیڈہ حاری تھا حس میں خوزف تولیرز اور ولیم ہرسٹ پیش پیش تھے
– میڈنا کے اس چیگی چ یون اور مشخ کردہ معلومات کی پییاد تر صچاقت میں " "Yellow Journalismکی اصظالح مشہور ہونی –
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امرنکہ یے سیین کو الئی مییم دنا کہ نا تو تجری جہاز کی نیاہی کے مجرمین کو شزا دے کر آ نیدہ کے لنے ا یسے اقدامات کا راستہ روکا حایے ورنہ
ک یونا حالی کر دنا حایے  -خوانا سیین یے چیگ کا اعالن کر دنا اور چیگ ج ھڑ گئی  -نہ چیگ کجھ ماہ حاری رہی حس میں سیین کو شکشت ہونی

–

ک یونا رناست متچدہ امرنکہ کے لنے حاص طور تر اس چیگ کے تعد انتہانی اہمیت اجییار کر گیا تھا – اس تر امرنکی قوجی ق نصہ سے پہلے ضدارنی
قیڈ حاری کیا گیا تھا حس کی رو سے ک یونا کو ناقاعدہ خرندیے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا ناکہ انیا دقاع مصیوط نیانا حایے – ک یونا اتھارویں
ضدی سے پہلے امرنکہ تر قاتض ترطاتوتوں کے لنے تھی انتہانی اہم تھا کہ کسی طرح اسے حاضل کیا حایے – آزادی کے تعد تھی نہ رجچان

قایم رہا ک یونکہ ک یونا کی طرف سے کسی نیرونی قوت کے جملے کا حدشہ رہیا تھا –
چیگ کے کجھ ماہ تعد سیین اور امرنکہ کے درمیان نیرس امن معاندہ ہوا حس کی رو سے سیین یے پہلے ک یونا  ،نیرتو رنکو  ،گوام  ،اور قلیاین کو
جھوڑا اور آخرکار نہ عالقے خودتجود امرنکی تو آنادنات ین گنے – ناد رہے کہ نہ عالقے ناقاعدہ چیگ سے زتر ق نصہ پہیں الیے گنے اور نہ ہی ان

میں کونی ناقاعدہ تچارنی و کاروناری مقاضد تھے – اس وقت تھی اور آج تھی ان عالقوں میں امرنکی تچارنی مقادات نہ ہویے کے تراتر ہیں مگر
سیاشی اور قوجی مقاضد ہ یوز قایم ہیں –

سیین امرنکہ چیگ حاہے اس کی توعیت دقاعی تھی  ،امرنکی لیرلز یے ترزور انداز میں مذمت کی – حس کے لنے انک ن نظیم "انئی امپیرنالشٹ
لیگ  "Anti-Imperialist Leagueقایم کی گئی حس کا مفصد امرنکہ کی اس چیگ کے تعد قایم ہویے والی توآنادنات کی
نالیشیوں کے حالف حدوجہد کرنا تھا – اس ن نظیم کے روح رواں پین لوگ تھے  :ولیم گراہم شمر (ا ننے عہد کا مق یول ترین لیرل کیییلشٹ ) ،
مارک توون (خو تعد میں  1901-10نک امرنکی نانب ضدر رہے ) اور مشہور امرنکی تزیس مین  Edward Atkinsonتھے چتہوں یے
امرنکی کاروناری ط نقہ کی تمانیدگی کی –

اس ن نظیم کا میسور ان القاظ تر میئی تھا –
ش
" ہم مجھنے ہیں کہ امپیرنل ازم کی نالیسی آزادی سے م نصادم ہے اور قوجی مقاضد ( )Militarismرکھئی ہے – نہ انک ایسی ترانی ہے
ش
خو ہماری آزادی کی دشمن ہے – ہم مجھنے ہیں کہ اب نہ الزم ہو گیا ہے کہ ہم واسیگین اور لیکن کی اس شرزمین تر نہ غزم دونارہ دہراپیں
کہ تمام ایشان جن کا کسی تھی رنگ و یشل سے تعلق ہے اپہیں انئی زندگی  ،آزادی  ،اور خوشی کی حستجو کا خق حاضل ہے  .... -ہم اس
مؤقف تر قایم ہیں کہ حاتز حکومییں ضرف وہی ہیں چتہیں لوگ میتحب کریں (نہ کہ ق نصے سے قایم کردہ حکومییں ) – ہم ترزور القاظ میں کہنے
ہیں کہ لوگوں کو ان کی مرضی کے تغیر مچکوم رکھیا حارچیت اور خرم ہے اور نہ ہماری شاتقہ حکوم یوں کی روانات اور تماناں اصولوں سے کھلم
کھال م نصادم ہے " () 53
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اس لیگ میں ا ننے عہد کے لیرلز چتہیں آج کل کالسنکل لیرلز کہا حانا ہے پیش پیش تھے – نہ لیرلز آزادی تچارت  ،سویے کے تطور کریسی
اسنعمال (تعئی گولڈ سیییڈرڈ )  ،اور مچدود داترۂ کار کی حکومت کے حامی تھے – اس تجرنک کا مزاج اور مقاضد حا ننے کے لنے ہمیں اس کے
روح رواں ولیم گراہم شمر کے نارے میں حانیا ہو گا –
شمر  1840میں نیدا ہوا اور  1910میں اس کی وقات ہونی – شمر ا ننے عہد میں لیرل کییییلزم اور ارتقاء یسید تظرنات کی وجہ سے پہت
مق یول تھا – Yaleتون یورسئی کے اس تروفیشر یے امرنکی کی تو آنادنات امپیرنلزم کی نالیسی کی ان القاظ میں مذمت کی –
"توسنع یسیدی تعئی امپیرنلزم ،امرنکی شہرتوں کی روانات اصولوں اور مقاضد سے م نصادم ہے – نہ ہمیں مسکالت اور سیاشی حظرات میں ڈتو

دے گی جن سے آج نک ہم مخفوظ رہے ہیں–"() 54

انک اور حگہ شمر لکھنے ہیں –
"ہم سیین کو چیگی میدان میں شکشت دے حکے ہیں مگر تظرنات اور قومی سیاشی مقاضد میں اس سے شکشت کھا رہے ہیں – توسنع یسیدی
تعئی امپیرنلزم اس کے عالوہ کجھ پہیں کہ نہ قومی خوشچالی کا قدیم قلسقہ ہے حس کا پہلے تھی چیم سیین سے ہوا تھا (جب کولمیس یے
اسییئی حکومت کی مدد سے امرنکہ کو کالونی نیانا تھا ) اور اب تھی سیین سے اس کا چیم ہوا ہے (جب ہم یے دوشری اقوام کو انئی تو آنادنات
نیا لیا ہے ) – نہ قلسقہ ندفسمئی سے قومی غرور اور قومی اللچ کو انیل کرنا ہے اور لوگوں کی اکیرنت کے لنے دلفرنب ہے اس لنے مق یولیت

یسید اترات کے لچاظ سے پہت مصیوط ہے – نہ اوہام کا مجموعہ ہے – اگر ہم یے آگے تڑھ کر اس کے حالف حدوجہد نہ کی تو نہ ہمیں ترناد
کر دے گا جیسے اس یے سیین کو دتوالتہ کر دنا ہے – "()55
ش
شمر ان توسنع یسیدانہ اور قوم ترسیانہ رجچانات کا مذاق اڑانا ہے خو امپیرنلزم کی وجہ ہیں – وہ قوم ترسئی اور جب الوطئی کو ناہم م نصاد مجھیا

ہے – اس کے القاظ ہیں :

" ا یسے لوگ ہمارے ملک میں موخود ہیں خو ا ننے قومی غرور میں گرقیار ہیں ک یونکہ وہ کہنے ہیں کہ امرنکہ یے اب چیگ سے دنیایے اقوام میں

انیا ممیاز مقام نانا ہے " () 56

شمر انک دوراندیش مقکر تھا – وہ امرنکہ میں ات ھریے ہویے قوم ترسیانہ حذنات کو دنکھ رہا تھا – اس یے امرنکہ کو جیردار کیا کہ اس کے توسنع
یسیدانہ اقدامات کے سیگین نیاتج تکلیں گے – اور نارتخ میں ہم یے دنکھا کہ جب امرنکہ یے "عدم مداحلت کی لیرل نالیسی " کو جھوڑا اور
قاسشٹ فسم کے "قے نیان " اور " کپیزین " تظرنات کو ق یول کیا تو وہی نیاتج تکلے حس سے شمر یے جیردار کیا تھا – شمر کہیا ہے –
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"وہ کیسے دن ہوں گے جب ہماری موخودہ خونیاں چیم ہو حاپیں گی اور ہم ان قدیم زوال تزتر اقوام کی طرح ہو حاپیں گے ؟ خواب ہے  :چیگ
،ملکی فرصے  ،نیکسوں کی ت ھرمار  ،سیاشی عیارناں  ،ا ننے داترۂ کار میں وسنع و غرتض حکومت  ،طاہری تمود و تمایش  ،تڑی اقواج  ،شاہانہ

اخراحات  ،نددنانت سیاست  ،....اور امپیرنلزم " () 57
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خق ابتحاب میں ہی آزادی ہے
انک مشابقئی معاسرے میں خق ابتحاب سے مراد یہ ہے کہ اگر انک شحص ہماری ام تگوں پر بورا نہیں اپر رہا بو ہم کسی دوسرے سے رخوع کر لیں

– مگر چب ہم اخارہ داری کا شام تا کرتے ہیں بو ہم اس کے مطلق رجم و کرم پر ہوتے ہیں – اشی طرح کوئی تھی ائسی سرکاری ات ھارئی خو بورے

م
ملک کے معاشی بطام کو کنبرول کر رہی ہوئی ہے نہت زنادہ طاف یور اخارہ دار قوت کی طرح کام کرئی ہے  -اس کے ناس کمل اجی تار ہوتے ہیں
کہ وہ ف تضلہ کرے کہ ہمیں ک تا عطا ک تا خاتے اور کن سرابط پر عطا ک تا خاتے – وہ ضرف اس نات کا ف تضلہ نہیں کرئی کہ ہمیں کون شی اش تاء

و خدمات فراہم کی خاپیں اور کس مقدار میں فراہم کی خاپیں نلکہ اس نات کا تھی ف تضلہ کر رہی ہوئی ہے کہ لوگوں کے درم تان اش تاء و خدمات کی
ب
ب
قسیم کس درجے کی ہو ( بع ئی خکومت نذات خود ط تقات قائم کر رہی ہوئی ہے اور لوگوں کو قسیم کر رہی ہوئی ہے)

– فرنڈرک ہاب تک
فری مارکیٹ کی انک اور تڑی خونی نہ ہے کہ اس میں تمام افراد حاہے وہ تروڈتوشر ہیں نا کیزتومر اپہیں خق انتچاب حاضل ہے کہ تطور تروڈتوشر

وہ خو جیز نیدا کرنا حاہیں  ،نیدا کریں  ،خو نیکیالوجی اسنعمال کرنا حاہیں اسنعمال کریں،حس قیمت تر اورحس ضارف کو تھی نتخیا حاہیں اپہیں اس
کا خق حاضل ہے،ک یونکہ وہ اس جیز نا حدمت کو تروڈتوس کر رہے ہیں اور وہ ان کی تراترنی ہے  -اشی طرح ضارفین کو تھی خق حاضل ہے کہ

وہ حس تروڈتوشر کی تھی حاہیں وہ جیز خرندیں ،خو قیمت اور کوالئی اپہیں یسید ہو وہ ڈ تمانڈ کریں اور کسی تھی خرندی گئی سے کو حس طرح حاہیں
خرچ کریں اپہیں اس کا خق حاضل ہے ک یونکہ وہ جیز اب خرندیے کے تعد ان کی تراترنی ین حکی ہے -

خق انتچاب دراضل آزادی انتچاب ( )Freedom to chooseکا معاملہ ہے -انتچاب ( ) Choiceسے مراد نہ ہے کہ جب خرندار و
سیلر کے درمیان اسیاء و حدمات کا نیادلہ ہویے لگےتو اس دوران انک ناقاعدہ معاہدہ الزمی ہے حس میں کسی تھی سے کی تراترنی اب سیلر سے
خرندار کو می نقل ہوحانی ہے۔ عموما جب ہم کسی دوکان تر کونی سے خرند یے ہیں تو خو رسید دکاندار ہمیں د نیا ہے اس میں نارتخ ،سے کا نام اور
حصوضیات ،قیمت ،سیلر کا نام اور خرندار کا نام لکھا ہونا ہے۔اتوایس نا رسید دراضل اس انگرتمیٹ کا ن یوت ہے کہ دکاندار یے اس قیمت کے

ندلے قالں سے قالں خرندار کی ملکیت میں می نقل کر دی اور اب وہ خرندار حس طرح حاہے اسے اسنعمال کر شکیا ہے یشرطیکہ کسی تھی م نقی
اسنعمال کی صورت میں وہ قاتون کے شا منے خواندہ ہو گا ۔
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حس طرح جمہورنت میں ہم شہرتوں کو خق انتچاب د ننے ہیں کہ وہ ا ننے لنے گورتمیٹ میتحب کریں،و یسے ہی آزاد شماج میں مذہئی آزادی ،آزادی
اظہاررایے اور ن یوع یسیدی وغیرہ جیسے حفوق یشلیم کنے حایے ہیں۔اشی طرح معیشت میں تھی اسیاء و حدمات کی مد میں خق انتچاب
م
( )Freedom to chooseالزمی ہے۔نہ سب انک دوشرے کو کمل کریے ہیں  -معیشت میں لیرل ازم پہی ہے کہ فرد کو ا ننے
معاشی ق نصلوں اور ذانی زندگی کی ترچتچات میں آزادی حاضل ہو حس کا اظہار وہ ا ننے تطور تروڈتوشر و کیزتومر آزادانہ خق انتچاب سے کرنا ہے۔

خق انتچاب کے اظہار میں ن یوع نانا حانا ہے،ک یونکہ حس طرح انک فرد کی معاشی ترچتچات  ،ق نصلے اور اس کا ذانی تظام اقدار مخیلف ہے اشی طرح
تمام افراد کے تطور تروڈتوشر و کیزتومر خوایشز میں انتچاب کے رویے تھی مخیلف ہیں۔پہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں انک ہی ضرورت کی اسیا مخیلف

وراپپیز میں دسییاب ہونی ہیں۔کیزتومر کے رویے ان وراپپیز کے انتچاب میں ناقانل پیش گونی ( )Unpredictableہویے ہیں وہ جن جیز

کو جییا زنادہ ونل یو دیں گے مارکیٹ میں ان کی اہمیت تڑھے گی۔

میال کے طور تر نیلی کم یونیکیسن انڈشیری میں اس وقت آنی قون اور شام سیگ مارکیٹ کی قیادت کر رہے ہیں ،ضارفین کی ترچتچات میں ان
کی ونل یو زنادہ ہے،توکیا کیزتومرز کی کامیاب خوایس پہیں رہا اور مارکیٹ میں اب نالکل نتجھے رہ گیا ہے ،چیکہ کجھ شال پہلے وہ مارکیٹ لیڈر تھا -
ناقی مونانل کمیییاں جیسے اتچ نی شی اور سونی اترکسن اور انل جی وغیرہ تھی ا ننے ا ننے تروڈکٹ نتچ رہی ہیں  ،چتہیں غوام کی انک تڑی تعداد آنی
قون اور شام سیگ کے مقا نلے میں زنادہ ونل یو دےکر انیا انتچاب نیا رہی ہے۔ ان سب مونانل کمیی یوں اور ان کے تروڈکیس میں کیزتومرز کی
مخیلف خوایشز (انتچاب ) داراضل کیزتومرز کی ن یوع یسیدی کا اظہار ہے۔ کونی انک نا دو مونانل کمیییاں نا کونی دو حار تروڈکیس کیزتومرز کی خوایشز

کے لنے کاقی پہیں۔اسے انک تڑی وراپپیز نا مییادالت میں سے انک کاقی مغفول اور پہیر مییادل کی ضرورت ہونی ہے ،حسے اس کا ونل یو سسیم

تعئی تظام اقدارم نعین کرنا ہے۔

تمام ائشابوں کی ئس تد و نائس تد میں یہ جمود ہے اور یہ ہی نکشاب نت
فرنڈم اور خق انتچاب کے مچالقین کا دغوی ہے کہ فرد کی ضرورنات  ،خواہشات اور ترچتچات مشنقل ( )Constant & Uniformہونی

ہیں چتہیں کونی اتھارنی نا گورتمیٹ لوگوں کے لنے پہلے سے م نعین کر کے تورا کر شکئی ہے  -میال کے طور تر سوو نت توپین میں حکومت افراد

کی یسید و نایسید (خوایشز) کا خود ہی تعین ( ) Predictکرنی تھی اور تغیر کسی ورانئی نا ن یوع کے اپہیں تورا کریے کی میانلی تعئی احارہ داری
رکھئی تھی۔اس میں خق انتچاب فرد کے ناس پہیں نلکہ ناالدست ن یورو کریسی اور سوشلشٹ راہیماؤں کے ناس تھا۔انک فرد کو حس سکل و صورت
اور کوالئی کے خو خویے مہیا کنے حایے وہ ناقی تمام کیزتومرز میں تھی سکل و صورت اور ڈتزاین میں انک جیسے ہویے تھے۔
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مظلق العیان یت تعئی  Authoritarianismکے تزدنک مارکیٹ میں قانل فروجت اسیاء (تروڈکیس) میں ن یوع شرمانہ داروں کی رنگین

ترع یب ہے حس کے ذر تعے وہ غوام کو لونیا حا ہنے ہویے ہیں۔

ح
فری مارکیٹ کاقلسقہ کہیا ہے کہ زندگی کے تمام میداتوں یسمول معیشت میں ق نقی آزادی فرد کے خق انتچاب میں ہے۔ اس کا مظلب نہ ہے

کہ ہماری خوایشز مشنقل اور نکشاں پہیں ہیں۔ان میں ن یوع اور ورانئی ہے اشی سیب سے ہمارے معاشی ق نصلوں میں تھی ن یوع ہے ک یونکہ تمام

افراد کا ذانی تظام ترایے اقدار آزاد ،خود مخیار اور اتفراد نت یسید ہے۔
م
ہم ائشان کمل طور پر پرف تکٹ نہیں -

پہاں انک اہم نکتہ حس کی وضاجت ضروری ہے کہ جہاں جیزیں ترقیکٹ صورت میں موخود ہوں اور آپ کو انئی ضرورنات و خواہشات کا تھی
م
ترقیکٹ علم ہو کہ آپ کو قالں جیز نا ورانئی ا ننے ترقیکٹ انداز میں طمین ( ) Fulfillکر دے گی نب تھی یسید و نایسید کے انتچاب (خوایشز
) کا مقدمہ کمزور تڑ حانا ہے ۔اکیامک سسیم میں یسید و نایسید کے انتچاب سے مراد نہ ہے کہ آپ کو (جی ہاں ہم سب کو )تھی انئی ضرورت و
خواہش کا سو ق نصد چیمی اور ترقیکٹ علم پہیں مگر اس دنیا میں آپ سے زنادہ کونی تھی آپ کی ضرورنات اور خواہشات کو پہیں شمجھ شکیا اور
م
نہ تھی کہ کونی تھی تروڈکٹ نا شروس آنکی ضرورت نا خواہش کو سو ق نصد ( ) Perfectlyطمین پہیں کر شکئی  ،عموما کجھ ناکجھ کیھی کم تو
کیھی زنادہ تفص (  )Imperfectionمگر پہرحال ناقی رہیا ہے -

ہمارا شامیا اسیا و حدمات سے ہونا ہے۔جن میں ورانئی ہے اور ہر ہر تروڈکٹ نا شروس کی مخیلف حصوضیات ہیں ۔ہم ا ننے تظام اقدار کو اسنعمال
میں الیے ہویے کسی انک کا انتچاب کریے ہیں خو ہمارے تزدنک ہماری ضرورت ،خواہش اور تحٹ کے غین مظاتق اور سب سے پہیر ہو۔جب
م
ہم اسے اسنعمال کریے ہیں تو ہم سیکھنے ہیں  -اگر ضرورت و خواہش پہیر طمین ہونی تو ہم ا ننے انتچاب میں مزند پہیر کی حستجو کریے ہیں،اور
ن
اگر ضرورت و خواہش کی کمیل صختح طور تر نہ ہونی تو اس سے سیق حاضل کریے ہویے اور اسے نا اس جیسی جیز کا انتچاب دوشری نار کریے
کے تچایے کسی دوشری پہیر سے نا حدمت کاانتچاب کریے کی کوسش کریے ہیں۔ نہ قدر نیمانی (  ، )evaluationتجرنہ اور شمجھ توجھ
ہمیشہ ہمارے شاتھ شاتھ حلنے ہیں اور توں ہم ا ننے روتوں میں لچکدار ہویے ہیں۔

م
ہم ایشان کمل طور تر ترقیکٹ پہیں  -ہمارے روتوں میں علظیاں تھی ہیں اور درسیگیاں تھی  -درست روتوں کا امکان ہمیشہ عالب رہیا ہے۔ہمیں

کسی دوشرے کی یشیت انئی ضرورنات ،خواہشات ،اور اقدار کا زنادہ نتہ ہونا ہے ،حس سے پہیر ق نصلوں کا امکان تڑھ حانا ہے۔ اگر ہم ضد ق نصد
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ترقیکٹ ہویے تو ہم میں نکشان یت ہونی ،ن یوع پہیں ک یونکہ ہم سب انک ہی ترقیکٹ جیز تر ہویے توں ہم تر ترقیکٹ آ نیڈنا کا جیر تھی ممکن ہونا
اور ہمارے رویے ترقیکٹ انداز میں نایم اور نلیس سے ماورا ہوکر مشنقل ہی رہنے اور ان میں ارتقاء نہ ہونا-
ہمارے ناس مچدود وشانل ہیں اس لنے ہمیں سیاشی و معاشی امور میں پہیرین کا انتچاب کرنا ہونا ہے۔اگر سیاست میں تھی تمام شہرتوں کا ق نصلہ

ہر وقت ترقیکٹ ہونا تو حکومت تر اتوزیسن کی ضرورت نہ ہونی  ،طاقت کے توازن کی حدو جہد نہ ہونی اور انک مخصوص مدت کے تعد دونارہ الیکسن

کی ضرورت نہ رہئی ،آزاد میڈنا کا کونی کام نہ رہیا ک یونکہ کجھ م نقی دکھایے کو ہی نہ ہونا اور سب اجھانیاں خونکہ نکشاں ہوپیں اس لنے ان میں
ح
کونی قانل غور نات ہی نہ رہئی –چیکہ ق نقی زندگی اس توتو نیا سے مخیلف ہے اس میں ہمارا شارا سیاشی نیدویشت ترقیکسن کی مشلشل حستجو میں
رہیا ہے۔ وقت اور مقام کے شاتھ ہم آہیگی ترفرار رکھنے ہویے ہم مشلشل سیکھنے ہویے  ،ننے چیلتجز کا شامیا کریے اور پہیر مواقع کی حستجو میں
رہنے ہیں  ،پہی ارتقاء کی مجرک قوپیں ہیں– اشی لنے ارتقاء تھی وقت اور مقام (  ) Placeکے اغییار سے ترقیکسن کی حستجو ہے۔

جیشا کہ پہلے تھی ذکر ہوا کہ ایشانی زندگی  ،اس کے ق نصلوں اور ایشانی نیداوار میں ترقیکسن پہیں نانی حانی ۔پہی صورتچال اس وقت تھی نید ا
ہونی ہے جب تروڈتوشر کونی علط جیز نیدا کر د نیا ہے ،حسے ضارف کی یسید تعئی خوایس حاضل پہیں ہونی  ،نا اس جیز نا حدمت کی قیمت و کوالئی
ضارف کے معیار کی پہیں ہونی۔ اس طرح ضارف تھی ا ننے معاشی ق نصلوں میں علطی کر شکیا ہے مگر اس کے ناوخود ہمارے ناس اور کونی

مییادل پہیں کہ فرد کی علطی کریے کی آزادی کو تھی یشلیم کیا حایے ۔اس سے مزند شمجھ توجھ تھی نیدا ہونی ہے اور اس کے شاتھ شاتھ نہ
امکان تھی ضرور نانا حانا ہے کہ حسے ہم اس کے ترنا ہویے سے پہلے علطی شمجھ رہے ہیں وہ جب عملی صورت میں شا منے آیے تو اس کے
نیاتج خوضلہ افزا ہوں – کیا ایشا پہیں کہ تغض لوگوں یے جب کونی آ نیڈنا پیش کیا تو اسے شروع میں علط فرار دنا گیا تھا مگر تعد میں وہ شچ نانت

ہوا – اشی طرح معیشت میں عموما جب کونی نئی جیز آنی ہے تو اس تر تھی شک کیا حا شکیا ہے کہ آنا اس میں تفع ہے تھی نا پہیں – میال
کے طور تر جب نل گییس یے مانیکروشاقٹ کا آعاز کیا تو تغض لوگوں کے تزدنک نہ انک اجمقانہ اقدام تھا مگر وقت یے نانت کیا کہ نل گییس

پہیں نلکہ مارکیٹ کے تجومی علط تھے ۔قکر و عمل کی آزادی میں علطی و اضالح اور پہیر نیاتج دوتوں کے امکانات نایے حایے ہیں ،اور نہ ناگزتر
ہے-
ائشابوں میں نہبرین ابتحاب کی صالجنت ہے -
انک پہیر تظام وہ ہے خو پہیرین انتچاب کو اتعام ( رتوارڈ ) دے اور علط انتچاب تر شرزیش کرے– انئی علظ یوں تر اضرار کریے والے نتجھے رہ
ش
حاپیں اور سیکھنے مجھنے اور مزند پہیر کی حستجو کریے والے آگے تڑھنے حاپیں۔مارکیٹ کے تظام میں تھی فری مارکیٹ اشی ضرورت کو تورا کرنی
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ہے۔ سیاست میں نہ راہ سیکولر ازم و جمہورنت میں ہے تو شماج میں اسے ن یوع یسیدی ،اتفراد نت یسیدی،پییادی ایشانی حفوق کی شر نلیدی اور
ن
شماجی نیدویشت میں خود ن ظیمی کی ضالچیت کہنےہیں-
ایشان اور دوشری مچلوقات میں فرق کریے والی سب سے تڑی جیز شخصی انتچاب کی آزاد ضالچیت اور جمود کے ترحالف ن یوع و نیدنلی یسیدی
ہے۔دوشری تمام مچلوقات کی قظرت و رویے خو ہورہا ہے اسے ہویے دیں ( ) Just to happenفسم کے ہویے ہیں ۔ان کی قظرت

اشی سیب سے حامد اور غیرمی یوع ہونی ہے چیکہ ایشان میں اس طرح کی حامد ،غیر مییدل ( )Unvariedاور غیر می یوع قظرت پہیں نانی حانی
ہے۔ ہم میں ہر فرد دوشرے سے ا ننے تظام اقدار کے اغییار سے مخیلف ہے۔ہم انئی ترچتچات  ،ق نصلوں  ،انتچاب  ،شمجھ توجھ اور علم و نیکیالوجی

وغیرہ کی پییاد تر پہیر نیاتج کی حستجو میں رہنے ہیں اور اشی میں انیا کردار ادا کریے کی کوسش کریے ہیں۔ پہی حصوضیات ہمیں تقا اور ترقی

د نئی ہیں  -اب نک کا خو پہذنئی و تمدنی شرمانہ ہم اکھیاکر حکے ہیں اور کر رہے ہیں اپہی اسیاب سے ہے۔

ہمیں اعیماد رکھیا حا ہنے کہ ایشان ا ننے انتچاب ( ) choiceمیں نادان پہیں ہیں  ،ان میں عقل دوسئی ( )Rationalityاور مغفولیت

یسیدی ( )Reasoningنانی حانی ہے – ہمیں انئی آزادی کے شاتھ ا ننے آزادانہ خق انتچاب کی پییاد تر ا ننے مشانل حل کریے ہیں۔اس
کے تغیر خو تھی را سنے ہیں وہ غیر ذمہ دار ( ) Irresponsibleاور ناقانل اضالح ہیں  -ایشاتوں کی دنیا ضرف ایشان ہی یشایے ہیں۔

ذہابت ہے بو آزادی کی طلب ہو گی -
ہمارے اندر آزادی انتچاب کی خونی کے تڑے اسیاب درج ذنل ہیں۔
1۔ آزاد ارادہ و عمل ()Free Will
2۔ہمارا شخصی تظام اقدار

ان دوتوں میں ہماری ذہانت ،تجریے اور شمجھ توجھ کا مرکزی کردار ہے،اس نارے میں Étienne Gilsonیے کیا خوب لکھا ہے۔
Where there is intelligence, there is free will, and the more intelligence there is by
)so much is there liberty (free will).(58
) جہاں ذہانت ہے وہاں آزادی ارادہ و عمل ہے اور جہاں جیئی زنادہ ذہانت ہوگی وہاں انئی زنادہ آزادی کی تڑپ ہو گی۔(
خونکہ ذہانت انک فرد کا ذانی خوہر ہے خو ہر دوشرے فرد میں انئی ضالچیت ،رجچان ،اور ناقی ان گیت پہلوؤں میں مخیلف ہے ۔اس لنے ایشاتوں

میں ن یوع ہے۔اور اتفراد نت کے اسیاب میں انک تڑا پییادی سیب تھی پہی ذہانت ہے۔
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خق ابتحاب اخارہ داری کی بقافت میں نہیں نانا خانا
خق انتچاب ( )Freedom to chooseکا انک تڑا خواز نہ تھی ہے کہ فرد خونکہ ا ننے نارے میں دنگر تمام افراد  ،اداروں ،حکوم یوں ،

اتچیشیوں اور علماء و دایسور حصرات سے زنادہ حانیا ہے ،اور خونکہ اس کے اعمال کا پیتجہ تھی اس کا ذانی و اتفرادی ہونا ہے ،اس لنے اسے خق
حاضل ہے کہ وہ انئی زندگی کو خود ہی کمانڈ و کپیرول کرے -اس کے لنے اس کے ناس ان گیت خونیاں یسمول ذہانت  ،سیکھنے کی
ن
ضالچیت،سیلف گورپیس ،خود ن ظیمی  ،دلیل یسیدی اور آزادی ارادہ و عمل وغیرہ نانی حانی ہیں۔تو اسے انئی قکر و عمل کے انتچاب و نیاتج میں
تھی آزادی دی حایے ۔

پہاں انک اہم نکتہ نہ تھی ہے حس کا ہم یے پہلے تھی ذکر کیا کہ خق انتچاب کا معاملہ مخض وہاں نانا حانا ہے جہاں آپ کےناس مییادل تھی

ہوں ۔میال کے طور تر سیاشی تظام میں خق انتچاب کے لنے الزمی شرط نہ ہے کہ دوران الیکسن آ نکے ناس انتچاب کے لنے انک سے زنادہ امید
وار تھی ہوں  ،توں آپ ان کی ناہم قدر نیمانی ( )evaluateکر شکیں  -اگر امید وار ضرف انک ہی ہے تو  ،نب نہ انتچاب نہ ہوا۔ احارہ داری
ش
( )Monoplyمیں خونکہ خق انتچاب پہیں نانا حانا اس لنے نہ تھی جیر کی ہی انک صورت ہے۔اسے انک کالسنکل میال سے مجھنے کی
کوسش کریے ہیں۔

فرض کیا میں انک اکیلے درجت تر تھل حاضل کریے کے لنے خڑھ حانا ہوں  -تھل توڑیے کے دوران میں نتجے اتقاقا انک گہری نیگ و نارنک

کھانی میں حاگرنا ہوں  ،ناہر تکلنے کی کونی صورت پہیں رہی ۔اس میال میں کسی دوشرے فرد یے میری آزادی کو شلب پہیں کیا۔مگر میں حق نقیا

آزاد پہیں ک یونکہ انتچاب سے مجروم ہوں  -میں کوسش کے ناوخود ناہر آیے سے قاضر ہوں اور قید ہو گیا ہوں۔

انک دوشری میال لینے ہیں۔میں اشی درجت تر تھل جییا ہوں اور درجت سے نتجے اتر آ نا ہوں ۔اب اگر میں حاہوں تو مشرق کو تھی حا شکیا

ہوں مغرب کو تھی اور شمال و چ یوب کو تھی  -اس صورت میں میرا شخصی تظام اقدار ق نصلہ کرے گا کہ مجھے کس طرف حانا حا ہنے۔اس میال

میں تھی کسی یے مجھے آزاد پہیں کرانا مگر مییادل موخود ہویے کے سیب میں ا ننے خق انتچاب اور آزادی سے لطف اندوز ہوا ہوں۔

ش
ان دوتوں میالوں سے نیرونی ماخول کی اقاد نت و اہمیت تھی مجھی حا شکئی ہے۔انک نید معاشرے میں جہاں آپ کی اتفرادی ترچتچات  ،ق نصلے
م
اور تظام اقدار کو می یت رسیایس پہیں کیا حانا وہاں آپ کی موخودگی انک عار میں قید کی طرح ہےجب کہ انک آزاد اور اتفرادی آزادتوں کو طمین
اور شادناش کریے معاشرے میں ہی آپ کو خق انتچاب حاضل ہونا ہے اور وہی معاشرہ ہی آزاد اور ایشان دوست کہالنا ہے۔
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پرغی تات کا بطام اور ہمارے روتے
اتھارھویں ضدی میں اتگلییڈ کو شمگلرز کی قوم کہا حانا تھا۔کہا نہ حانا تھا کہ نہ قاتون توڑیے والے اور مییشر المزاج لوگ ہیں مگر اپیسویں ضدی

میں اتگلییڈ دنیا کی سب سے پہیرین قوم ین گئی خو قاتون کی نانیدی اور اجیرام کریے والے تھے۔اتھارھویں ضدی میں پہاں کی ن یوروکریسی کرنٹ
ترین تھی چیکہ اپیسویں ضدی میں نہ شمجھا حانا تھا کہ ان کی ن یوروکریسی کو رسوت د نیا آشان پہیں ،جیشا کہ انلی اور ن یو نارک میں نہ آشان
تھا۔سوال نہ ہے کہ ضرف انک ضدی میں ایشا کیا ندال؟ خواب ہے ترغییات ()Incentives

اپیسویں ضدی آزاد معیشت تعئی  laissez faireکی ضدی ہے۔چیکہ اتھارھویں ضدی کی تچارت میں ن یوروکریسی کا کردار پہت زنادہ تھا۔آزاد

تچارت کی نالیسی یے سول ن یورو کریسی کے لنے کریسن کی ترغییات (  )Incentivesانتہانی حد نک کم کر دیں ۔ اب شمگلیگ کی ضرورت
ہی پہیں رہی تھی ک یونکہ اب تچارت کے امور میں ن یورو کریسی کی مداحلت ہی انتہانی مچدود تھی ۔ کارونار اور کارونارتوں کو مخض خرنداروں کی ضرورت

تھی  ،وہ جیز خرندیے  ،اسے اتگلییڈ ام یورٹ کریے اور تورٹ سے کلپیر کرواکر خرندار کو نتچ د ننے تھے۔

اشی طرح کا معاملہ انگرتز شہرتوں کی زندگی کے دوشرے سع یوں میں تھی ہوا۔ Incentiveندال تو احالقیات تھی ندل گئی۔اس موقع تر میں
ت ھر اس دانا آدمی کی نات دہراؤں گا خو لکھنے ہیں۔
"زندگی کے تقاصے جب اصولوں کی انیاع کی تچایے اتجراف سے تورے ہوں تو اتجراف ہی رواج نانا ہے" () 59
انک پہیرین تظام وہ ہے خو پہیرین عمل کی ترع یب نیدا کرے۔حس سے ہماری ضرورنات اور زندگی کے تقاصے تورے ہوں  -خو ہمارے می یت
غزایم ،حذتوں اور توانان یوں کو می یت رسیایس ( )Incentiveد نیا ہو۔

می یت ترغییات کے پہیرین تظام کے تغیر مخض احالقی نانیدتوں تر اضرار الحاضل ہے۔ خوشچال و آزاد معاشرے میں تمام افراد انئی ضرورنات و
خؤاہشات ،ترغییات و رجچانات اور ان کی پییاد تر قایم تظام اقدار کی انیاع کریے ہیں۔اشی طرح قواپین کے ناب میں تھی قانل عمل قاتون وہی

ہےخو پہیرین عمل کی ترع یب نیدا کرے حس میں زندگی کے مشانل کا شامیا کریے اور پہیرین مواقع کو خؤش آمدند کہنے کی ترع یب نانی حانی ہو
 ،وگرنہ ناہر سے ناقذ کردہ قاتون اور وہ اصول و قاتون خو ایشان میں اس کا تظام اقدار نیدا کرنا ہے،میں تصادم آحانا ہے۔توں قاتون کی نانیدی
مخض طاہر داری تو ین حانی ہے  ،مگر اضال تمام اعمال ایشان ا ننے تظام اقدار کی پییاد تر ہی کرنا ہے۔

پرغی تات کا بطام مجھے خوددار ب تانا ہے -
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ترغییات کاپہیر تظام ،.....فرد کی خود نگہیانی (  )Self Responsibilityتر اتخصار کرنا ہے۔میری صحت کی ذمہ داری مجھ تر ہے،ڈاکیر

تر پہیں  -وہ دوران خرانی صحت میری مدد تو کر شکیا ہے،مگر میری صحت میری خود ان نظامی اور خود نگہیانی کا نام ہے  -ڈاکیر انک نیرونی کردار ہے
ٰ
اس کا کام مخض پہیں نک ہے کہ وہ خرانی صحت کی صورت میں مجھے پہیر گانیڈ کرے ،مگر اضلی و اعلی گانیڈ میری انئی ذات ہے  ،میری
آزادی ارادہ و عمل اور میرا شخصی تظام اقدار ہے  -اشی طرح علم کا حصول میری ذمہ داری ہے  -معلم میرے اندر علم کے جملہ اسیاق اور انکی
شمجھ توجھ پہیں انڈنل شکیا ۔خود نگہیانی ا جھے کردار کی راہ ہموار کرنی ہے اور اپہی پییادوں تر ہی پہذنب و تمدن کی عمارت قایم ہونی ہے ۔
اگر مجھے مچسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں کونی معاشی مسکل آیے والی ہے نا آ شکئی ہے تو اس صورت میں اس مسکل کے مغفول حل
کی ذمہ داری تھی مجھ تر ہی عاند ہوگی۔توں میرے اندر تحت کی ترع یب ن یدا ہوگی۔اور اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی معاشی مسیلہ میں رناست میری
کقالت کرے گی تو میں تحت کے تچایے خرچ تر ہی توجہ مرکوز رکھوں گا۔اشی طرح اگر مجھے معلوم ہو کہ خرانی صحت کی صورت میں شارا خرچ
مجھے اتھانا تڑے گا تو میں انئی صحت کے نارے میں زنادہ مخیاط رہوں گا اور اگر مجھے نتہ ہوکہ خرانی صحت کی صورت میں مقت طئی شہولیات مجھے

حاضل ہوں گی  ،تو میرے اندر انئی صحت کو م یوازن رکھنے کی کم ترع یب نیدا ہوگی۔حق نقت نہ ہے کہ ہمارا عمل عموما ترغییات و تجرتکات کو
اہمیت دے رہا ہونا ہے  -ہماری آزادی ارادہ و عمل کا عمومی جھکاو تھی اشی طرف ہونا ہے حس طرف ہمیں سیلف انیرسٹ ترع یب دے رہا
ہونا ہے ۔
خد سے زنادہ ب تکسز بتداواری عمل کی خوصلہ شکئی کرتے ہیں -
تراترنی راپیس (خق ملکیت) مخیت کی ترع یب نیدا کریے ہیں – چیکہ نیکشز مخیت کی ترع یب ( )Incentiveکم کر د ننے ہیں  -میال کے
طور تر ہمارے ناس دو صورپیں ہیں اے اور نی -
Case A

Case B
ی
بغی نفع :
ٹیکس ےک ادائیگ ےک ر

100

ی
بغی نفع :
ٹیکس ےک ادائیگ ےک ر

100

ٹیکس ( 37فیصد) :

37

ٹیکس (10فیصد) :

10

ی
باق نفع :

63

ی
باق نفع:

90

98

جیشا کہ ہم یے کیس اے اور نی میں دنکھا نیکس کی شرح کل تفع تر اتر انداز ہونی ہے۔زنادہ نیکس مظلب تفع کے رجچان میں کمی آنی ہے
چیکہ کم نیکس کی شرح کا مظلب ہے کہ تفع کے رجچان میں اضافہ ہواہے۔تفع کا زنادہ رجچان نیداوار کی ترع یب نیدا کرنا ہے اور نیدا وار زنادہ
روزگار کو چیم د نئی ہے ،اور ملک کی قومی نیداوار میں اضافہ ہونا ہے۔ ناد رہے کہ نیداوار ونل یو کو چیم د نئی ہے چیکہ گوتمیٹ رتون یو نا اخراحات سے

اکیامک ونل یو چیم پہیں لیئی نلکہ خرچ ہونی ہے ۔
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آزادی ارادہ و عمل ( ) Free Willاور ہمارے روتے -
آزاد ارادہ  ،آزاد عمل کا مجرک ہے -اس سے مراد نہ ہے کہ جب ہم کونی اہم شرگرمی شراتچام دے رہے ہویے ہیں نا ہمارے ناس پہت
شارے مییادل موخود ہویے ہیں اور ہمیں ان میں سے کسی انک کا انتچاب کرنا ہونا ہے تو ہم انئی ذہانت ،تجرنہ ،تظام اقدار ،سیلف انیرسٹ اور

دلیل یسیدی (  ) Reasoningجیسے غوامل کی مدد لینے ہیں -انک آزاد سوشانئی میں نہ ق نصلے تغیر کسی جیر و مزاجمت کے ہویے ہیں۔

آزادی ارادہ و عمل سے مراد نہ ہے کہ ایشان کی خوایشز (یسید و نایسید ) کو کپیرول پہیں کیا حاشکیا  ،نہ کسی فسم کے ذہئی و حسمانی اور قاتونی و

احالقی جیر کے تحت اور نہ ہی کسی قاتون کوحدانی قاتون کا نام دے کر ایشانی ذہن و عمل کو حامد کیا حا شکیا ہے۔

آزادی ارادہ و عمل کے حامی ہماری شرگرم یوں کے مخیلف اسیاب و مجرکات()causesکے میکر پہیں نلکہ ان کا قفط نہ کہیا ہے کہ ان

اسیاب کو ردعمل ( )Responsesایشان ننے آزاد ارادے کے تحت د نیا ہے۔نہ ہر فرد کا ذانی و اتفرادی خوہر ہے کہ وہ ان اسیاب و
مجرکات کو کس قانلیت و ضالچیت سے رسیایس کرنا ہے مگر نہ نات عمومی طور تر الزم ہے کہ فرد مخیلف شرگرم یوں کو ا ننے انتچاب (choices

)سے ترن یب د نیا ہے۔
وہ لوگ خو ایشانی آزادتوں کا اتکار کریے ہیں۔ان کے تزدنک آزادی ارادہ و عمل نام کی کونی جیز فرد میں پہیں نانی حانی ۔ان کے تزدنک ایشان

ضرف اسیاب ( ) causesکے رسیایشز میں مخیلف حادنات ( )eventsکا مظہر ہے  -اس کے عالوہ اس کی کونی چیی یت پہیں۔ نہ

اسیاب و مجرکات ان کے تزدنک ہماری جییانی شاجت ،ماخول اور معاشرہ وغیرہ ہیں  -اس آزادی ارادہ و عمل کے اتکاری مکیب قکر کو تظرنہ جیر
و قدر ( )Determinismکہنے ہیں  -نہ تصور اس ترایے زرعی تصور سے حاملیا ہے حس کی رو سے ہمارے اعمال دراضل تقدتر کی صورت
میں م نعین ہیں۔ہم مخض کیھ نیلیاں ہیں جن کا تماشا تقدتر کے ہاتھ میں ہے۔

تظرنہ جیر و قدر (  )Determinismکے مظاتق ہماری شرگرمیاں ہماری ناڈی کیمشیری ،ماضی کے تجرنات  ،ماخول اور سوشانئی کے جیر

سے شراتچام نانی ہیں۔ نہ م نعین اور چیمی ہیں اور ان تر فزکس و کیمشیری اور نان یو لوجی کے قواپین کا اطالق ہونا ہے۔ اس کے تزدنک اسیاب

و مجرکات (  ، ) causesرسیایشز اور نیاتج ))end resultطے شدہ ہیں اور آزادی ارادہ و عمل مخض وہم و دھوکہ ہے۔اس تظرنہ کے ما ننے
ش
والے اسیاب و مجرکات (  ) causesاور اس کے رسیایشز کے حصور شرنگوں ہو حایے ہیں اور آزادی ارادہ کو جہالت مجھنے ہیں-
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فرض کیا کہ ہم حار افرادہیں  ،اور ہمیں کسی انک علت نا سیب ( ) causeکا شامیا ہے۔ ہم دنکھنے ہیں کہ اس سیب کے خو رسیایشز شا منے
آیےہیں  ،وہ ہم حاروں افراد میں نا تو مخیلف ہے اور اگر انک جیسے تھی ہیں نب تھی ان کی شدت نا گہرانی ( ) Intensityمیں ناہم اچیالف
موخودہے۔ حق نقت نہ ہے ہمارے اتفراد نت کے اسیاب میں آزادی ارادہ کو مرکزی اہمیت حاضل ہے۔

ً
تقییا ہماری نان یوکیمشیری  ،جییانی شاجت اور ہمارے ماضی کے تجرنات نا حادنات ( )eventsشمیت ماخول و سوشانئی کے مخیلف مجرکات کا

ہمارے رسیایشز تر مخیلف اتر موخود ہے مگر فرد تر ان کا مظلق جیر پہیں نانا حانا  -ہم ہ یوز اسیاب کے رسیایشز میں مخیلف مییادل ردعمل

( ) reactionsمیں سے پہیر انکسن کا انتچاب کر کے پہیر رسیایس د ننے کی ضالچیت و قانلیت رکھنے ہیں،حس کا عملی اظہار ہماری اتفراد نت

کی سکل میں ہی ہونا ہے۔

اگر ہم میں آزادی قکر و عمل نہ نانی حانی تو شماج میں ن یوع موخود نہ ہونا۔ ہم سب میں نکشان یت ہونی۔فرد کا علتچدہ یشخص موخود نہ ہونا۔ ایشانی
معاشروں میں نہ ارتقاء ہونا اور نہ نیدنلی یسیدنا نیدنلی دشمن تجرنکیں ہوپیں۔نہ علم دوسئی ہونی اور نہ ترقی وخوشچالی کی حستجو ہونی۔نلکہ ہم سب دنگر
تمام مچلوقات کی طرح انئی قظرت میں حامد اور اسیاب () causesکے رسیایس میں مشنقل المزاج ہویے۔ ایشانی معاشروں میں موخود ن یوع

ناہمی اچیالقات ،فرد کی ہر دم مچسوس کی حایے والی اتفراد نت ،فرد کے اعمال کا ان کے وقوع تزتر ہویے سے پہلے غیر معلوم ہونا
( )unpredictableاور ہماری پہیر سے پہیر کی طرف حستجو ہماری فری ول کے سیب ہیں۔

ہم ا ننے ق نصلوں میں جب مخیلف مجرکات کو رسیایس کر رہے ہویے ہیں نا کونی واقعہ ( )eventہمارے رسیایس سے چیم لے رہا ہونا تو ہم

انئی سوچ تچار میں آخری پیتجہ ( )end resultکو پہلے قیاس ( )supposeضرور کرلینے ہیں۔ نہ درست ہے کہ اس آخری پیتجہ تر ہماری

احارہ داری پہیں نہ غیر معلوم و غیر چیمی ہونا ہے جب نک کہ واقع نہ ہو حایے اور ایشاتوں کے ناب میں کسی کو تھی چیمی طور تر ا ننے روتوں
کے می یت و م نقی نیاتج کا علم پہیں ہونا  ،اس لنے اکیر اوقات نیاتج غیر م یوقع ہویے ہیں۔ مگر نہ حق نقت ہے کہ ہم اس آخری مظلوب پیتجہ کو
حاضل کریے کے لنے ہی ا ننے ناس موخود تمام علم کو اسنعمال کریے ہویے دسییاب مییادالت ( )alternativesمیں سے ہی کسی

انک پہیر مییادل ( )alternativeکا انتچاب کریے ہیں۔
ً
ہمارے اندر موخزن خرنت قکر و عمل کی پییادیں تھی آزاد ارادہ میں ہیں  ،خو جیر و یشدد سے تعاوت کرنی ہیں ۔ عموما معاشرے کے ناالدست
تع
ط نقات انئی مفروصہ شچانی کو لیمی تصاب اور دوشرے شماجی نیدویشت کی سکل میں شہرتوں کے اذہان میں حصوضا جب وہ طالب علم ہویے

ہیں  ،انڈنلنے کی کوسش کریے ہیں اور پہت شاری شرگرم یوں کو (خو کسی طرح تھی دوشرے ایشاتوں کے لنے تفصان دہ پہیں ہوپیں) جیر و
یشدد نا قاتونی خواز کی سکل میں مم یوع فرار دے دنا حانا ہے توں ہمارےمغفول انتچاب کو مچدود کریے اور اسے ناقص ( ) imperfect
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نیایے کی کوسش کی حانی ہے مگر پہی ایشان ہے خو اس جیر کے حالف تعاوت کرنا ہے ،شہید ہونا ہے نا زندہ رہ کر انئی آزادی ارادہ و عمل

کے لنے حدوجہد حاری رکھیا ہے مگر ا ننے خق انتچاب کو طونل مدت کے لنے شرنگوں پہیں کرنا۔ پہی سیب سے کہ نارتخ کی ندترین آمرنییں اور
حاترانہ اقیدار کے ادوار شخصی آزادتوں کے آگے رنت کے سیون نانت ہویے ہیں۔
فری ول ہر نیرونی جیر کے حالف مزاجمت کرنی ہے اور شخصی آزادی کی آرزو نیدا کرنی ہےکہ فرد خونکہ ا ننے اعمال کا خود ذمہ دار ہے تو اسے
ارادہ و عمل کی آزادی فراہم کرنا الزم ہے  -نہ فرد کے ذانی تظام اقدار کا تقاضا ہے۔ مگر آمرنت کی آزاد ارادے سے مشنقل عداوت حلی آ رہی

ہے ،وہ نا تو اس کا مظلق اتکار کر د نئی ہے وگرنہ اسے غیر مغپیر،حاہل اور ناقانل اعیماد فرار دے کر اس تر آمر کا ارادہ ( ) willناقذ کریے
ت
ش
کی کوسش کرنی ہے۔ک یونکہ انک آمر شخص نا ط نقہ مخض انئی مرضی و خواہش اور ارادہ کو ہی مغپیر ،قانل اعیماد اور علیم نافتہ مجھیا ہے۔آمرنت
ایشانی آرزؤں سے دشمئی کا نام ہے۔

ً
تقییا پہت شارے غوامل ا یسے تھی ہیں جن تر ہمارا ڈاترنکٹ کپیرول پہیں جیسے ناگہانی صورتچال میں حادنات ،موشمی نیدنلیاں وغیرہ۔ماضی تر
تھی ہمارا کپیرول پہیں ہونا  ،جیسے ہماری حایے نیدایش ،خو کہ ہمارے والدین کا انتچاب تھا – مگر ناد رہے کہ ماضی کے ان پہت شارے شماجی
سیاشی اور معاشی واقعات ()eventsکے اسیاب تھی ہمارے آناءواحداد کے آزاد ارادہ اور آزاد ق نصلے تھے۔ اشی لنے ہم جب ا ننے حال کو
ماضی کا یشلشل کہنے ہیں تو اس کی اجھی و تری وران یوں کی ذمہ داری تھی انئی شاتقہ یشلوں تر ہی ڈا لنے ہیں۔

واصح رہے کہ ایشان کی قظرت مخض مادی پہیں۔ اگر مخض مادی ہونی تو اس تر مادہ کے تھوس ،غیر مییدل،حامد اور مشنقل قواپین کا جیر موخود
ہونا ۔ فرد کی قظرت تر اس کی ذہانت ( )intellectualnessکا عمل دحل تماناں اور عالب ہے۔اور ذہانت کی ہی نہ خونی ہے خو فرد
کے ذانی تظام اقدار ،تجرنہ و شمجھ توجھ ،دلیل یسیدی ( )Reasoningاور اس جیسی دوشری ملئی حلئی خون یوں کو چیم د نئی ہے۔ ایشان ا ننے
"مادی وخود میں مادہ" اور "حصوضیات و قانلی یوں میں ذہن " کا حشین تمونہ ہے۔اس کا ن یوت نہ تھی ہے خو آیے دن ہمارے مشاہدے میں آنا
ہے کہ ذہئی طور تر معذور افراد ا ننے رسیایشز میں آزادی ارادہ و عمل کا تمونہ پہیں پیش کریے  ،ان کی زندگی مخض چیل یوں (instincts
)کے رسیایشز کا ہی نام ہے جن کے نارے میں تقییا ہم کہہ شکنے ہیں کہ وہ جیر و قدر کی قظرت کے نانید ہیں -

احالقیات کی پییاد یں تھی ضرف فری ول میں ہیں  -آزاد ارادہ ہے تو ہم ا ننے اعمال کے ذمہ دار ہیں اگر ہم مخض اسیاب کے رسیایشز میں
حادنات و واقعات ( ) eventsکا نام ہیں تو ت ھر ہم میں کونی ہیرو اور کونی ولن پہیں۔وہ حس یے کسی کمزور شخص سے اس کا گ ھر جھین
لیا وہ تھی طالم پہیں اور وہ حس یے کسی مخ یور و یے کس کی مدد کی وہ تھی ایشان دوست ہیرو پہیں ۔ک یونکہ جیرو قدر کے تظرنہ

( ) Determinismکی رو سے نہ رویے مخض چید مخصوص اسیاب و مجرکات کے نیاتج ( )consequencesہیں ۔توں کونی نیکی
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نیکی پہیں رہئی اور ترانی کی تھی کونی پہچان پہیں رہئی -مخض علت و معلول ( )cause and effectکی زتحیریں ہیں خو انک دوشرے

سے اس طرح ن یوست ہیں کہ فردکو حکڑے ہویے اس سے دن رات کی مسقت کروارہی ہیں۔ میری رایے میں نہ تظرنہ جیر و قدر
(  )Determinismنذات خود ایشانی شخصیت اور وقار کی توہین ہے -
آزاد ارادے کے تغیر ا جھے عمل کا کونی احالقی خواز پہیں۔ اس کے تغیر ہماری زندگی ،ہمارا عدالئی تظام،مخض کھیل تماشا نانت ہویے ہیں  -ہم
اتصاف کے تصور کی نہ دلیل د ننے ہیں کہ ایشا تظام خو ا جھے عمل کو خزا اور ترے عمل کو شزا دے ۔اگر ایشان خو ا جھے عمل کا خود ذمہ دار

پہیں ک یونکہ اس کے اعمال مخض مخیلف غوامل کے نیاتج ہیں تو خرم و شزا اور نیکی و خزا سے وہ ماورا ہونا حا ہنے۔

ش
پہاں انک اہم نکتہ نا درہے خو قاتون و عمل کے ناہمی تعلق کو مجھنے میں ضروری ہے وہ نہ کہ (جیشا کہ پہلے نیانا گیا) پہت سے ا یسے غوامل
میں جن میں ایشان کے ا ننے ارادے کا عمل دحل پہیں جیسے کہ کسی دوشرے فرد کا کونی عمل حاہے وہ آپ کا فرنئی غزتز ہی ک یوں نہ ہو-
اس کا آپ کے یشخص نا اردگرد کے ماخول تر ضرور اتر تڑنا ہے جیسے نہ عام تصور کہ خود کش جملہ آور مشلمان ہیں اور خونکہ آپ تھی مشلمان

ہیں اس لنے مشلماتوں سے م نعلق خو حاص تصور نیدا ہونا ہے اس کا آپ کو تھی شامیا کرنا تڑ حانا ہے  -آپ کسی دوشرے فرد کے ارادہ و
عمل کے ذمہ دار و خواندہ پہیں۔کسی انک فرد نا گروہ کا خرم تورے ملک نا ایشان یت کا خرم پہیں۔

اگر کسی انک فرد میں کونی ایسی چیلت ( )instinctنانی حانی ہے جیشا کہ ہم جیسی کے ازدواجی تعلقات والوں ( & Guys
 )Lesbiansمیں ،اور ان کی فری ول اس معا ملے میں یے یس ہے تو اس عمل کو ترانی پہیں شمجھا حاشکیا  ،اس تر کونی قاتونی حارہ خونی

تھی پہیں،توں ان  Gaysکا پییادی خق ین حاناہےکہ وہ انئی چیلت کو رسیایس کریں حس کے آگے وہ یے یس ہیں نہ ویشا ہی ہے جیشا
کہ خواپین میں یسوانی حذنات و اداپیں ان میں قظری ہیں اور ان کے اظہار میں اپہیں آزادی حاضل ہے – انک اور میال ذہئی طور تر معذور ہو

حایے والے افراد کی تھی ہے – خونکہ وہ آزادی ارادہ سے مجروم ہویے ہیں اس لنے ا ننے کسی عمل کے قاتونی و احالقی طور تر و یسے ذمہ دار
پہیں ہویے جیسے عاقل و ناسعور افراد – ذہئی طور تر نانا لغ افراد کی گواہی یشلیم پہیں کی حانی اور ان تر قواپین کا اطالق تھی ذہئی طور تر نا لغ افراد

کی طرح پہیں ہونا وغیرہ وغیرہ -

اس شاری تحث کو  Frank Chodorovتوں شمیینے ہیں:
"وہ لوگ خو مارکیٹ میں ایشان کو خق انتچاب پہیں د نیا حا ہنے ان کے تزدنک ایشان میں آزادی ارادہ و عمل ( )Free Willپہیں نانی حانی

 ،نہ انک افشانہ ہے  ،اور ایشان مخض ا ننے ماخول نا شماج کا تروڈکٹ ہے – نہ مقدمہ ناگزتر طور تر ایشانی ضمیر نا روح نا سعور کا اتکار ہے – ہر
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پہیرین آدمی ا ننے ماخول سے ماوراء ہونا ہے –وہ نہ ضرف اس سے چیم نانا ہے نلکہ اس کی قالح میں انیا حصہ ڈالیا ہے – سوشانئی کا فرد تر
تقییا اتر ہے مگر ناد رہے کہ ایشان کا تھی سوشانئی تر گہرا اتر ہے – اضل میں دوتوں ناہم تعامل کر رہے ہیں – (ندفسمئی سے ) نہ حقاتق عہد

حاضر میں تھالیے حا رہے ہیں – ")(60
آزادی ارادہ و عمل اور مواقع کی آزادی
جیشا کہ نار نار کہا گیا کہ ایشان انک آزاد ارادہ رکھنے والی مچلوق ہے حس کا عمل پہت شارے مییادالت میں سے انک پہیر مییادل کے انتچاب
کا نام ہےتوں انک ایشان ضرف انیا آزاد ہے جییا اسے مواقع حاضل ہیں۔

• میال کے طور تر انک امرنکی ہم سے زنادہ آزاد ہے ک یونکہ اسے ہم سے زنادہ مواقع حاضل ہیں۔

• انک تڑھا لکھا آدمی ان تڑھ سے زنادہ آزاد ہے ک یونکہ وہ ان پہت شارے ری انکشیز ( )reactionsمیں سے انک پہیر ری انکسن
ت
کو ا ننے علیم نافتہ تظام اقدار سے میتحب کر شکیا ہے –
• انک امیر آدمی غرنب آدمی سے خونکہ زنادہ خرند و فروجت کے مواقع رکھیا ہے اس لنے اس کا آزاد ارادہ و عمل انیا زنادہ آزاد ہے جینے
اسے مواقع حاضل ہیں۔

مواقع کی مشاوات پی تادی سرط ہے
معاشی زندگی میں فری مارکیٹ کا تصور مشاوات تھی مواقع کی مشاوات اور پییادی ایشانی حفوق میں مشاوات کا تقاضا کرنا ہے مواقع کی مشاوات
موخود ہو تو انک فرد ا ننے آزاد ارادے ،ترچتچات ،تظام اقدار  ،سیلف انیرسٹ ،تجرنہ و شمجھ توجھ اور دلیل یسیدی (  ) Reasoningسے پہیر

معاشی ق نصلے کر کے معاشرے کا انک کامیاب و کارآمد آدمی تجونی ین شکیا ہے۔ وہ انئی زندگی تر خود مخیار ہے،حس میں تمام شخصی خونیاں
اس کی مددگار ہیں۔
آزادی ارادہ و عمل کا ابکار ہماری شماجی زندگی کو کھوکھال کر د ب تا ہے -
توں آزاد ارادہ کا اتکار مخض فرد کی شخصی زندگی کو میاتر پہیں کرنا نلکہ ہماری شماجی و سیاشی زندگی تھی اس سے میاتر ہونی ہے۔
• ہمارا تصور جمہورنت تھی اس سے میاتر ہونا ہے حس سے مراد نہ ہے کہ ملک کا سیاشی نیدویشت جمہور کی جیرل ول ( شہرتوں کی
اکیرنت کی آزاد قکر ) تر حلے گا۔
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• سیکولرازم سے مراد نہ ہے کہ فرد تر مذہب و تظرنہ کا جیر ناقذ پہیں ہوگا نلکہ ان معامالت میں اسے آزادی قکر و عمل حاضل ہو گی۔
ش
• ن یوع یسیدی دراضل تمام شہرتوں کی آزادی قکر و عمل کے نیاتج کو معاشرے کا حسن مجھنے میں ہے
• اور نالکل پہی معاملہ فری مارکیٹ کا ہے حس میں شہرتوں کے درمیان اسیاء و حدمات کے تعاون و نیادلے اور خق انتچاب  ،ان کی
تطور ضارف و تروڈتوشر آزدی ارادہ و عمل کا اظہار ہونا ہے–

اک تامک ماڈلز کا معاملہ
میکرو اکیامکس )  (macroeconomicsکو ناقاعدہ آعاز حان کپیز سے مال۔اس سے پہلے معیشت مخض مانیکرو اکیامکس (micro

) economicsکا نام تھی  ،حس میں معیشت کا مظالعہ فرد اور افراد کے گرویس تعئی کمیی یوں و آرگیاپیسن کے اتفرادی معاشی ق نصلوں

اور رجچانات کی مدد سے کیا حانا تھا،جن کا تظام اقدار ،سیلف انیرسٹ ،آزادی قکر و عمل اور مغفولیت یسیدی راہیمانی کریےہیں اگر معیشت
کو انک کل میں تھی شمجھا حانا تھا تو وہ تھی مانکرو .اکیامکس کی پییاد تر ۔ کپیز کے تعد اکیامکس کا رجچان فرد وافراد کے گرویس کے تچایے
ش
معیشت کو انک کل میں مجھنے کی طرف میذول ہو گیا۔اب فرد مخض انک اکانی تھی خو مجموعی )  (aggregatesروتوں کے شاتھ پہئی
حانی تھی۔اب وہ معاشی تظام کا مرکز پہیں رہا تھا چیکہ مرکزنت قومی معیشت کو مل گئی تھی ۔ترقی کا مظلب قومی ترقی تھا ۔ترقی کو فرد کے
ش
خوالے سے مجھنے کا رجچان کپیز معیشت میں انتہانی کم تھا۔
کالسنکل لیرل اکیامکس فرد سے معاشرہ نا قوم کی طرف تڑھئی ہے  -مگر اب کیزین معیشت یے نہ تصور دنا کہ جملہ ) (aggregate

عیاضر کی نیدنلی سے فرد کے اتفرادی معاشی ق نصلوں میں تھی خود تجود نیدنلی آ حانی ہے و یسے ہی جیسے اس کی معیشت دان توقع کریے ہیں

۔
قصہ مخ نصر نہ کہ کالسنکل لیرل معیشت ( Micro Economicsمانیکرو اکیامکس) ہے چیکہ کپیزین (ن یو لیرل نا ن یو لپیر) معیشت
Macro Economicsہے۔کپیزین معیشت یے تولیی نکل اکاتومی کو خواز دنا تعئی سیاست اور معیشت کو ناہم نکچا کریے کی کوسش

کی اور گرنٹ ڈتریسن سے پہلے گورتمیٹ کا شاتز خو مخض جی ڈی نی کے  3سے  4ق نصد تھا تڑھ کر پیس سے حالیس ق نصد ہوگیا۔
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کپیزین معیشت انئی اشاس میں جیر و قدر کے تظرنہ (  ) Determinismکی ہی انک عملی سکل ہے حس میں معیشت کو فرد کی
آزادی قکر و عمل ،سیلف انیرسٹ (شخصی مقادات ) اور تظام اقدار کے تچایےحکومئی ان نظام کے خوالے کر دناحانا ہے ۔کپیزین اکیامکس
کالسنکل لیرل اکیامکس سے اتجراف کا نام ہے۔
ش
توں کپیزین فسم کی Macro Economicsکے آعاز کے شاتھ ہی کل معیشت کو مجھنے ،اس کی خرکیات تر غور کریے اور معاشی
م نصونہ نیدتوں میں اکیامک ماڈلز)  (modelsکو ترن یب د ننے کی ذمہ داری معیشت داتوں کا تروفیسن ین گئی۔ حس کے لنے حاص طور تر

فزکس ،رناضی اور شمارنات سے مدد لی گئی۔ ان ماڈلز میں فرد کے اتفرادی روتوں کو پہلے سے ہی م نعین کر لیا حانا ہے۔ان میں انک معیشت

)(Populationسے چید افراد کو یے قاعدہ )  (Randomناکسی ناقاعدہ )  (Symmetryمیں انک گروپ ) (Sampleمیں

لیا حانا ہے۔ان کے تقتہ تمام روتوں کو مشنقل )  (constantقیاس کر کے اس گروپ میں زتر مظالعہ غوامل )  (variablesمیں
نیدنلی کو تجرنہ و مشاہدہ میں النا حانا ہے۔ اس شرگرمی سے خو مخصوص نیاتج حاضل ہویے ہیں اپہیں توری معیشت (ناتولیسن) کے لنے جیرالتز
(  ) generalizeکر دنا حانا ہے ۔ نہ فرض کیا حانا ہے کہ خو نیاتج اس مخصوص)  ( sampleکے افراد کے روتوں میں د نکھے گنے
وہی نیاتج اس معیشت کے ناقی تمام افراد (ناکسیان کے ناب میں  20کروڑ افراد) کے تھی ہوں گے۔
ش
نہ تصور علم  ،اکیامکس کو فزکس کیمشیری اور نان یولوجی فسم کی نتجرل شاپیس مجھنے کی وجہ سے ہے۔ حس میں جیر و قدر کا اطالق نانا حانا ہے

حس کی رو سے حس طرح ہر نار دو ہانیڈروجن اور انک آکستجن کو مالیے سے نانی ننے گا اشی طرح جب تھی افراد کا معاملہ ان غوامل

) (variablesسے تڑے گا خو تجرنہ میں اسیڈی کنے گنے تو ان کے رسیایشز ہمیشہ اشی طرح م نعین و مچدود رہیں گے اور ان کا
پیتجہ ) )end resultتھی و یسے چیمی ہوگا حس طرح تجرنہ میں مشاہدہ کیا گیا ۔ نہ لیرل ازم تعئی کیییلزم کے اس تصور کے میاقی ہے
حس کی رو سے تمام افراد کے رویے ان کی آزادی قکر و عمل کے نا تع ہیں اور اسیاب کے ریسیا یشز میں تمام افراد کے درمیان ن یوع ہے -
اشی طرح افراد کے روتوں کے نیاتج (  )end resultتھی ہر نار تقیئی و چیمی پہیں ہویے نلکہ ان میں تھی ن یوع نانا حانا ہے ک یونکہ
سوشل شاپیشز نالخصوص معیشت کا علم فرد و معاشرے کے ارتقاء کے خوالے سے نایم اور حگہ )  (Placeتر اتخصار کرنا ہے خو ا ننے وقت

سے پہلے ا ننے نیاتج میں غیر چیمی  ،ناقانل تعین اور ناقانل کپیرول ہیں–
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پہی وجہ ہے کہ جب معاشی تجران آیے ہیں ہم ناوخود ہزاروں کی تعداد کے اکیامک ماڈلز کے اس کی پیش گونی پہیں کرشکنے۔ نہ خو 2008

کا معاشی تجران ترنا ہواتھا معیشت دان ہزاروں میکرواکاتومی کے ماڈلز کے ناوخود نہ اس کی پیش گونی کر شکے اور نہ نہ چیمی طور تر نیا شکے کہ

اب تجران سے تکلنے کے لنے کیا کرنا حا ہنے کہ مظلونہ مقید نیاتج حاضل کر شکیں ۔ نہ نالکل ویشا ہی ہے کہ جب امرنکی الیکسن ہویے ہیں

تو الیکسن سے پہلے شروے کے نیاتج اور الیکسن کے نیاتج میں زمین و آشمان کا فرق ہونا ہے – اس کی پہی وجہ ہے کہ لوگوں کے رسیایشز
وقت اور مقام ( ) Placeکے شاتھ شاتھ ند لنے رہنے ہیں اور اپہیں کسی تھی ماڈل سے چیمی طور تر  predictپہیں کیا حا شکیا -

ک تا ائشان انک مسین ہے ؟
اشی طرح نہ تصور کہ ایشان مشین ہے نہ لیرل کیییلشٹ آ نیڈنا پہیں نلکہ نہ تو سوشلشٹ و قاسشٹ آ نیڈنا ہے ۔لیرل ازم تو فرد کی آزادی ارادہ

و عمل اور اتفرادی ضالچیت و قانلیت ترایے تعین اقدار کو سیاشی،شماجی اور معاشی تظام کی اشاس نیانا ہے ۔سوشلزم و قاشزم ہی ا ننے سی یٹ

ازم میں فرد کی آزادی قکر و عمل کا اتکار کریے ہیں۔ اپہیں فرد کے سیلف انیرسٹ میں اللچ اور دنیا کی نیاہی تظر آنی ہے  ،وہ فرد کے تظام
اقدار کو شخصی پہیں نلکہ سوشل شمجھ کر اس تر انئی آمرنت ناقذ کریے ہیں۔ وہ فرد کی شخصی آزادی کو گمراہی گردا ننے ہیں اور اسے نالن
ش
کریے،ڈتزاین کریے ،کپیرول کریے اور رنگولیٹ کریے کو ہی آزادی مجھنے ہیں۔ نہ دوتوں تظام سوشلزم و قاشزم ایشاتوں کی آزادی نیادلہ
نک
(ا شچیتج) و تعاون ( کوآتریسن) کو نایسید کریے ہیں ک یونکہ اپہیں ایشاتوں کی ذہانت  ،خود نگہیانی  ،خودداری اور خود اتخصاری تر اعیماد پہیں۔
آزادی ارادہ و عمل  ،فرد کا ذانی تظام اقدار ،تجرنہ و سیکھنے کی ضالچیت ،سیلف انیرسٹ کی حستجو اور دلیل یسیدی ( )Reasoningتر ت ھروشہ
ش
ہر شخص کی م نفرد شخصیت کے اغیراف کا نام ہے نہ کہ اسے کونی یے سعور مشین مجھنے کا نام ہے۔
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ہمارا غلم محدود ہے
م
"ائشائی دماغ خود ابئی پیش قدمی کا ( کمل و جیمی ) اندازہ ت ھی نہیں لگا شک تا" –(ہاب تک )
م
کسی معاندے نا تراتزنکسن میں آیے کے لنے نا کسی انڈشیری نا توری معیشت کو کپیرول کریے کے لنے اس سے م نعلق کمل و چیمی علم ( نالج)

کی ضرورت ہے۔تراتزنکسن میں مجھے اس نالج کی ضرورت ہے کہ تراتزنکسن کی قیمت اور کوالئی مارکیٹ کے اغییار سے کیسی ہے  ،آنا کیا اس
صورت میں میں تفع کما شکوں گااور تطور انک می نطم کے اگر میں معیشت کو کپیرول کرنا حاہیا ہوں تو مجھے علم ہونا حا ہنے کہ سوشانئی کے تمام

افراد (ناکسیان کے کیس میں  20کروڑ افراد) کب کہاں کیسے اور کیا معاشی معاندے و لین دین کریے ہیں ۔

انک فرد انک دن میں کل کینے معاشی ق نصلے کرنا ہے،پہت ہی زنادہ۔اگر فرض کیا ان معاشی ق نصلوں کی تعداد دس ہے تو تصور کریں پیس کروڑ

افراد کل کینے معاشی ق نصلے کریے ہو ن َگے؟ اور دنیا کی آنادی اگر شات ارب سے زاند ہے تو کیا دنیا کے ان تمام ک ھرتوں کی تعداد میں معاشی
ق نصلوں کا علم  ،حال  ،مشنقیل اور مخصوص حغرافتہ کے رتفریس میں  ،کسی انک فرد گروہ ادارے نا توری حکومت کے ناس ممکن ہے ؟ ہرگز

پہیں۔ حس طرح نہ معاشی ق نصلے انئی حصوضیات میں غیرچیمی اور ناقانل تعین ہیں اشی طرح مارکیٹ اور ہماری اتفرادی و شماجی زندگی کے تمام
پہلو (سیاست شمیت) تھی چیمی طور تر ناقانل تعین ہیں۔

اگر ناکسیان میں انک سوشلشٹ معیشت قایم کی حانی ہے حس میں مارکیٹ نا تو موخود پہیں ہو گی اور اگر موخود ہو گی تھی تو غیرتماناں اور حکومت
م
م
ناکسیان کے کمل کپیرول میں ہو گی تو اس صورت میں تطور انک می نطم نا معاشی م نصونہ شاز کے مجھے کمل علم ہونا حا ہنے کہ انک الکھ خوپیس

ہزار مرتع کلومپیر کے رفتہ میں رہنے والے پیس کروڑ افراد کی ضرورنات و خواہشات اس وقت کیا اور کیئی ہیں۔آج شام کو تورے ملک کے تمام

عالقوں کے اغییار سے کیا اور کیئی ضرورنات و خواہشات ہوں گی  :کل ضتح ،کل شام ،ترسوں ضتح ،ترسوں شام اور اشی طرح انک مخصوص مدت

نک ملک کے تمام حغراقیانی مقامات ( ) Placesکے اغییار سے کیئی اور کہاں کہاں کیا کیا ضرورنات و خواہشات ہیں– چ نفری Tucker
م
اس تر خوب ن نصرہ کریے ہیں وہ کہنے ہیں کہ فرض کیا فرد سے م نعلق کمل علم جیسے کیسے کر کے ہمیں حاضل ہو ہی حانا ہے اور ہم اس تر
عمل تھی شروع کریے لگنے ہیں – مگر اس وققہ کے دوران  ،جب علم کو ا ننے وقت اور مقام کے اغییار سے حاضل کیا اور ت ھر اس تر عملی
اقدامات ( )Executionشروع کنے  ،علم وقت اور مقام کے اغییار سے ہی ندل حایے گا  ،آپ ترانی معلومات تر ہی ق نصلے کر رہے ہوں
گے اور وشانل کے ضیاع کا سیب نییں گے حاہے آپ کی ن یت جیئی تھی نیک اور ضاف ہو – )(61
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ناکسیان میں نہ پیس کروڑ غوام حغراقیانی طور تر مییشر ہیں۔تڑے شہر ،جھویے شہر،دپہات قصنے گاؤں اور علتچدہ علتچدہ گ ھروں کی صورت میں نہ
لوگ مقیم ہیں۔ان کی ضرونات و خواہشات تھی وقت کے شاتھ شاتھ لچکدار ہیں۔ ان کے معاشی ق نصلوں میں تھی ن یوع ،ارتقاء ،نیدنلی اور
اتفراد نت ہے۔انک فرد اگر انک گ ھر کا شرتراہ ہے نا خود انئی ذات کا مییتجر ہےنب تھی اسے خود چیمی طور تر پہیں نیا کہ انک مخصوص غرصے
کے تعد اس کی ضرورنات و خواہشات کی کیا توعیت ہو گی۔
ق
گزستہ ضدی کے مشہور ترین لسقی ،معیشت دان  ،ماہر قاتون اور سوشل ماہر شمارنات فرنڈرک ہانیک کہنے ہیں کہ ہم مشنقیل تو دور کی نات

ہے ا ننے حال میں تھی نایم (مدت:کل ترسوں،ہقتہ ،مہیتہ ،شال) اور ( Placeمقام :گ ھر گاوں شہر ،وقصتہ وغیرہ) کے اغییار سے تمام شہرتوں
م
کی ضرورنات خواہشات اور آرزؤں کو کمل اور چیمی طور تر پہیں حان شکنے۔ مشنقیل نایم اور  Placeکے اغییار سے ا ننے وقت سے پہلے ناقانل
مشاہدہ ( )unforeseeableاور ا ننے وقت سے پہلے غیر م نعین اور غیر چیمی ( ) unpredictableہے۔() 62
علم ایشاتوں کے ماپین مییشر () dispersedہے۔حس طرح انک معیشت ناکسیان کے کیس میں پیس کروڑ افراد کی معاشی شرگرم یوں سے

وخود میں آنی ہے اشی طرح انک معیشت کا کل علم تھی عملی طور تر وقت اور مقام کے اغییار سے ان پیس کروڑ افراد میں مییشر ہے۔ ہر انک

ا ننے ا ننے وقت اور مقام کے خوالہ ( ) Referenceسے اس میں انیا انیا حصہ کم و پیش رکھیا ہے ۔ہر انک ضارف کے ناس ا ننے ا ننے
م
خرچ ( ) consumptionکے اغییار سے وقت اور مقام کا علم ہے خو حال کے اغییار سے تو کسی حد نک کمل ہے مگر مشنقیل کے
اغییار سے اس میں تھی علطی کا پہت زنادہ امکان ہے۔اشی طرح انک تروڈتوشر کے ناس تھی وقت اور مقام کے رتفریس میں علم (خو کہ ہر

تروڈتوشر کا اس کی ذانی حصوضیات کی وجہ سے ذانی ہے نا آرگیاتزیسن کی کیس میں تجی ہے ) حال کے اغییار سے کسی حد نک درست مگر
مشنقیل کے اغییار سے غیر چیمی اور مچدود ہے -
میال کے طور تر پیسی کوال انک کمیئی ہے،خو لوگوں کی انک مخصوص مشروب میں طلب کو تورا کرنی ہے۔اس کا ان نظام وقت اور مقام کے اغییار

سے ڈ تمانڈ اور سیالنی کی کوآرڈ نییسن مانگیا ہے۔مقام کے اغییار سے اس طرح کہ اگر اس کا تروڈکسن تونٹ ملیان میں ہے تو ضروری ہے کہ
ا ننے مخصوص اترناز میں جیسے چ یونی نتچاب کے تمام شہروں  ،قصیوں اور دپہاتوں میں کیزتومر ز کی طلب کو قوری رسیایس کیا حایے۔پہی ان کی
تفع کے حصول کی قانلیت ( ) Profitabilityہے۔اشی طر ح پیسی کوال کے لنے دوشرا شر درد نایم میں لچک ( )Flexibilityکا
ہے۔شام کو کیزتومرز کی طلب کیا ہوگی ،کل کیا ہوگی،ترسو ں کیا ہوگی،انک ماہ تعد کیا ہوگی،جھ ماہ تعد کیا ہوگی،کیا مارکیٹ میں کونی دوشرا مییادل
ک
تو پہیں آحایے گاخو غوام کی توجہ ھیتچ لے گا ،کیا کونی آتریسیل مسیلہ تو پہیں ہوحایے گا؟ کیا غوام کی طلب کو رسیایس کریے میں کونی حگہ

رہ تو پہیں حایے گی؟ اس طرح کی تمام معاشی م نصونہ نیدی کے لنے پیسی کو مارکیٹ میں وقت اور مقام کے خوالے سے علم حا ہنے۔خو ہانیک
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م
ی
کے چیال میں حال اور مشنقیل کے خوالے سے نا کمل ،غیر چیمی،لچکدار اور ناقانل کپیرول ہے  -نہ انک مشنقل چ لتج ہے حس کا نییسی کو

مشنقل شامیا کرنا ہے ۔

م
اگر پیسی کے ناس نہ شارا کمل اور چیمی علم غوام کی طلب سے لے کر رشد ،حال و مشنقیل کے وقت اور مقام کے اغییار سے ہونا تو مارکیٹ
ت
میں پیسی کا کونی مد مقانل نہ ہونا۔مارکیٹ مخیلف نلپیرز کے درمیان قسیم ہے تو اس کی وجہ مارکیٹ کا علم کسیمرز کے وقت اور مقام اور طلب
ت
و ترچتح کے اغییار سے قسیم ہے اور ہر انک جییا علم رکھیا ہے اشی کے اغییار سے ہی انئی شرگرم یوں کو حاری ر کھے ہویے ہے۔
ہر انک کو ا ننے ا ننے رتفریس میں ہی علم حاضل ہے اور اس علم کو تعئی سوشانئی کے شارے ضروری اور عملی علم ( )Knowledgeکو

انک حگہ  ،فرد واحد نا کسی انک ادرے میں نکچا پہیں کیا حاشکیا ۔علم اتفرادی و ذانی ( ) Personalہوناہے اس کی انک مجموعی سکل ممکن
پہیں۔میال کے طور تر اگر ن یوروکرپیس مل کر پیس کروڑ شہرتوں کی ضرورنات ،خواہشات اور آرزؤں کو آج اکھیا کر نا تھی شروع کرد ننے ہیں ،کسی
تھی (فرض کیا) میالی شمارنانی طر تفے سے ،مہیا تمام اعداد و شمار کے شاتھ  ،زہین و قانل ترین عملہ کی مہارت کو اسنعمال کریے ہویے نب
تھی جب نک نہ علم اکھیا ہو کر اور (summarizeضروری تکات اور معئی جیز حالصہ ) ہوکر آیے گا اس وقت نک علم میں وقت اور مقام
م
کے اغییار سے نیدنلی آحکی ہوگی۔پہی وجہ ہےکہ کونی تھی اتھارنی اس تر کمل کمانڈ قایم پہیں کرشکئی،ک یونکہ نہ اتفرادی (فرد کے خوالے سے

ترسیل) ہی رہیا ہے۔ نہ ا ننے تمونہ ( ) Patternمیں مشنقل پہیں ک یونکہ انک ہی فرد (کیزتومر نا تروڈتوشر) کے معاشی تطور کیزتومر نا تروڈتوشر
روتوں میں وقت اور مقام کے اغییار سے نیدنلی اور حشاسیت نانی حانی ہے۔

پہاں انک اہم نکتہ کا نیان تھی ضروری ہے کہ فرد علم و معلومات کے اس سسیم میں توں النانی ہے کہ انک شماج کا علم نہ ضرف اس شماج

میں تمام ایشاتوں کے علم کا مجموعہ ہے نلکہ ہر فرد حس وقت اور مقام کے رتفریس میں رہ رہا ہونا ہے  ،اس کا صختح علم (سو ق نصد ترقیکٹ نالکل
م
تھی پہیں ) تھی ضرف اشی کے ناس ہونا ہے،خو ترقیکٹ اور کمل نہ شہی مگر سوشانئی میں موخود دوشرے افراد نا اداروں کی یشیت زنادہ صختح ،
واصح ،قانل عمل ،رسیایس اور قیڈ نیک ( )Feedbackمیں لچکدار ،مچلص اور ذہین ترین ہونا ہے۔ وہ انئی آزادی قکر و عمل  ،تظام اقدار ،سیلف
م
انیرسٹ ،دلیل یسیدی ( )Reasoningتجرنہ  ،اور شمجھ توجھ سے ہی اسے زنادہ سے زنادہ قاندہ مید اور کمل نیایے کی کوسش کرنا ہے  -اگر
تمام معاشی ق نصلے اس کی آزادی قکر و عمل تر جھوڑ دیے حاپیں تو نیا تج تمام ایشاتوں اور سوشانئی کے لنے زنادہ پہیر اور مقید نانت ہوشکنے ہیں۔

اس کے عالوہ کونی اور مییادل موخود تھی پہیں اور معاشی تظام کی کوآرڈ نییسن تھی مخض اشی طر تفے سے ممکن ہے۔

جیشا کہ پہلے نیانا گیا نہ معاملہ مخض معیشت کے کسی انک ان نظامی ادارے کے شاتھ مخصوص پہیں نلکہ تمام افراد کے شاتھ تھی ہے کہ وہ
م
انئی انئی یسید و نایسید کے انتچاب ( خوایشز) میں تھی کمل اور ترقیکٹ علم پہیں رکھنے۔
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• انک ن یوروکرنٹ تھی پہیں حانیا کہ وہ خو کھانا کھا رہا ہے وہ قوڈ تواتزنیگ تو پہیں نیدا کردے گا۔
• وہ خو واسیگ مشین خرند کر حا رہا ہے وہ کجھ غرصہ تعد خراب تو پہیں ہوحایے گی۔

• انک تروڈتوشر کو تھی پہیں نیا ہونا کہ وہ خو خویے نیا رہا ہے جب اسے مارکیٹ میں الیے گا تو غوام اسے یسید تھی کریں گے تھی نا
پہیں۔انک قلم تروڈتوشر قلم نیایے ہویے ہر وقت اس حظرہ میں رہیا ہے کہ آنا نہ غوام میں مق یول تھی ہوگی نا پہیں۔
• انک کشان جب قصل اگارہا ہونا ہے تو وہ اس کی کاست کے وقت ( unpredictableمشنقیل ) کی مارکیٹ کے نارے میں
چیمی طور تر پہیں حانیا کہ آنا اسے اس وقت تفع ہوگا نا تفصان ؟

اشی نیاطر میں ہانیک کیا ہی خوتصورت نات کرنا ہے کہ

م
"ایشانی دماغ خود انئی پیش قدمی کا ( کمل و چیمی ) اندازہ تھی پہیں لگا شکیا –() 63
توں انک تروڈتوشر کے لنے تفع نہ نیانا ہے کہ وقت اور مقام کے رتفریس میں اس یےضارفین کی طلب و رجچان کے علم کی صختح پیش گونی
کی ہے نا ا ننے علم سے صختح نیاتج تکالے ہیں اور تفصان نہ نیانا ہے کہ وہ وقت اور مقام کا علم حاضل کریے اور اس تر عمل کریے میں
ناکام رہا ہے -
ہر فرد کے ناس ا ننے معاشی کردار کے اغییار سے علم کے کجھ کجھ حصے تعئی نیکیس (  ) Packetsکی صورت میں موخود ہیں خو انئی حق نقت
میں ہماری آزادی ارادہ و عمل (،)Free willذہانت ،تجرنہ و مشاہدہ (، )Learningہمارے ذانی تظام اقدار  ،شمجھ توجھ اور دلیل یسیدی
ً
جیسے دنگر اسیاب کی ندولت ہمارے مفروصوں ( ) Assumptionکی سکل میں ہی نایے حایے ہیں جن میں علطی کا امکان تقییا موخود
ہونا ہے۔علم کی پہی مییشر صورت ہی ہے خو علم تر اور ناآلخر سوشانئی (یسمول معیشت و سیاست) تر کسی تھی فسم کی آمرنت (حاہے وہ
دایسوروں کی ہی ک یوں نہ ہو ) کو عملی طور تر ناکام نیا د نئی ہے۔

سوو نت توپین کی ان نظامتہ کے ناس صختح ن یت نا ارادہ کی کمی پہیں تھی۔حس جیز کی کمی تھی وہ نہ کہ انک توری معیشت کا علم رکھیا  ،تھر اسے
م نطم کرنا اور کپیرول کرنا نا ممکن ہے  -سوو نت ان نظامتہ کو کل پیس ملین اسیائ و حدمات کی قیم یوں کو انک مخصوص وقت اور مقام کے اغییار
سے نالن کرنا تڑنا تھا -کب کہاں اور کس جیز کی ڈ تمانڈ نانی حایے گی اور اس کل ڈ تمانڈ کو رسیایس کریے کے لنے آج کیئی نیداوار حاضل کی

حایے ؟ نہ وہ سواالت ہیں خو ن یوروکریسی کا دردشر تھے حس میں ناکام رہی – کل 46سوشلشٹ ممالک کی ن یورو کریسی ناکام رہی – اشی طرح
قاسشٹ ممالک کا اتچام ہوا – حق نقت نہ ہے کہ آمرنت کا اضل شامیا علم سے ہی رہا ہے ؛ شماچیات کا علم  ،تقسیات کا علم  ،سیاسیات اور
معاسیات کا علم جن کے حصول و کپیرول میں آمرنت ناکام رہی ہے -

111

جب دنگر معاشی اسیاب (جیسےاسیاء کی الگت میں نیدنلی) سے سوو نت معیشت میں اگر ان قیم یوں کو نیدنل کرنا تڑنا تو اس کے لنے انک طونل
م
ن یوروکرنیک طرتقہ کار () Procedureنانا حانا تھا۔جب وہ طرتقہ کار ( )Procedureکمل ہونا اس وقت نک قیم یوں اور ڈ تمانڈ و سیالنی

کی معلومات ا ننے وقت اور مقام کے اغییار سے ندل حکی ہونی تھیں ۔ اس کا پیتجہ نہ تکلیا کہ تغض اسیاء گوداموں ( ونیر ہاوشز) میں تڑی گل
شڑ حانی تھیں اور تغض اسیاء کی مخیلف مقامات تر قلت نانی حانی تھی -

اس طرح مقام (  ) Placeکے رتفریس میں تھی پہی صورتچال تھی۔انئی تڑی معیشت کے کروڑوں ضارفین جن میں ضرورنات ،خواہشات

اوررجچانات کے اغییار سے اتفراد نت نانی حانی تھی۔ اگر کیھی اپہیں کسی جیز کی ضرورت تڑنی تو جب نک ن یوروکریسی ا ننے طونل ن یوروکرنیک طرتقہ
کار سے اس ضرورت نا خواہش کی نیداوار کے تعد رشد پہتچانی اس وقت نک طلب ا ننے نایم فریم کے اغییار سے ندل حکی ہونی ،نا فخط ترنا ہوحکا

ہونا  ،نا ضارف کسی دوشرے مییادل کی طرف می نقل ہو حکا ہونا۔پیتجہ وشانل کا ضیاع الگ سے اور ضارفین کی زندگی اجیرن الگ سے ہونی تھی
سب سے دلچشب صورتچال حدمات کے سع یوں میں دنکھنے میں آنی تھی ،آپ کو گ ھر میں نلمیر کی ضرورت ہے آپ تجی طور تر کسی نلمیر سے رخوع

پہیں کر شکنے ک یونکہ تران یو نٹ مارکیٹ تو شرمانہ داری کا کلجر ہے۔توں آپ آپ یے ن یوروکرنیک ادارے سے راتطہ کیا ۔اس کے ناس انک طونل
لشٹ ہے۔انک طرف نلمیرنگ کی حدمات فراہم کریے والوں کی لشٹ ہے دوشری طرف وہ لوگ ہیں چتہیں نلمیر کی حدمات درکار ہیں اور
ن یوروکرپیس پہلے آ ننے،پہلے نا ننے کی پییاد تر آپ کو وقت دے رہا ہونا ہے  -اس نارے میں مشہور ہے کہ انک حاتون یے م نعلقہ مچکمہ کو کال

کی کہ مجھے نلمیر کی شہولت درکار ہے۔ن یوروکرنٹ یے حاتون کو اگلے شال سیمیر کی 10نارتخ کا وقت دے دنا۔حاتون یے توجھا اگلے شال کی 10

سیمیر کو نلمیر کس وقت آیے گا  -ن یوروکرنٹ یے خواب دنا مادام اس سے کیا فرق تڑنا ہےکہ کب آیے گا؟ اتھی تو اس میں انک طونل مدت
تڑی ہے ۔اس یے خواب دنا دراضل مجھے نیلی قون شروس تھی تھیک کروانی ہے اور م نعلقہ نیدہ تھی اگلے شال سیمیر کی  10نارتخ کو ضتح کے

وقت آیے گا،میں تریشان ہوں کہیں دوتوں انک ہی وقت میں نہ آحاپیں۔
پرقی امکانات کے آزاد وقوع پزپر ہوتے کا نام ہے -

کیا ہم یے نی ھروں کے دور ()Stone ageسے اب نک خو ترقی کی ہے وہ ن یوروکریسی کی م نصونہ نیدتوں کے سیب ہے؟ ہر گز پہیں۔ہماری

نارتخ نیانی ہے کہ ترقی کا اتخصار زنادہ سے زنادہ مواقع و امکانات سے ہے کہ اپہیں آزادانہ وقوع تزتر ہویے دنا حایے۔
)(Maximum of opportunities for accident to happen
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ارتقاء کی کاست کاری پہیں ہونی نلکہ نہ اتقاقی سکل میں افراد کی آزادانہ حستجو ترایے ترقی سے ترنا ہوناہے۔ہم نی ھروں کے دور سے جب زرعی
عہد میں آیے تو زراغت ن یوروکرپیس یے اتچاد پہیں کی تھی،زرعی ترقی میں ان گیت افراد کا وقت اور مقام کے رتفریس میں انیا انیا تھوڑا زنادہ

حصہ ہے۔ صنعئی اتقالب تھی انک طرح سے اتقاقی تھا ،اس کی پہلے سے م نصونہ نیدی پہیں کی گئی تھی نہ ہی (دلچشپ نات نہ کہ ) اس کی
کسی ادارے  ،شخص نا گروہ یے پیش گونی کی تھی ۔ ت ھر پہلے صنعئی اتقالب سے دوشرے ،پیشرے اور خو تھے صنعئی اتقالب نک کی ترقی تھی
کسی ن یوروکرنیک ادارے کی م نصونہ نیدی ( ) Planningکے سیب پہیں نلکہ تمام افراد کی نیکیالوجی،شرمانہ کاری اور لپیر شمیت مخیلف ان

گیت صورتوں میں آزادانہ حدمات ( کپیری ن یوشن) کی وجہ سے ہے۔
نہ ترقی و خوشچالی کے امکانات کی ک ھڑکیاں اور دروازے چتہیں ہم خوشگوار اتقاقات ( ) Favorable accidentsکہنے ہیں  ،خود تجود وقوع

تزتر پہیں ہویے -ہم اپہیں پہلے سے  Predictکر کے ان کے لنے نیار پہیں پییھ شکنے۔نلکہ ان کا چیم ایشاتوں کے مخیلف کردار (roles
) تعئی تروفیسن سے ہونا ہے خو ا ننے مخصوص وقت اور مقام میں کام کریے ہویے درج ذنل عیاضر سے اسے وخود میں الیے ہیں
 .1علم () Knowledge
 .2رویے () attitudes
 .3مہارپیں ()Skills
 .4سوق و رجچانات وغیرہ

نہ معیشت میں ترغییات () Incentiveسےوقوع تزتر ہویے ہیں اور نہ ترغییات فراہم کرنا معیشت میں مارکیٹ کی ذمہ داری ہے۔حس میں

انک ترع یب خق ملکیت (تراترنی راپیس)تھی ہے۔

نہ خوشگوار اتقاقات مواقع ( ) Opportunitiesکی سکل میں شا منے آیے ہیں،اور ان میں کامیانی کی امید اور ناکامی کا حظرہ موخود ہونا
ً
ہے۔نہ عموما کہا حانا ہے کہ جہاں رشک نانا حانا ہے وہیں تفع ( رنیرن) کا امکان زنادہ نانا حاناہے۔
Where is risk, there is return.
خو اس رشک کا شامیا کریے ہیں  ،اس سے اگر می یت نیاتج ترآمد ہویے ہیں تو وہ اس کا اتعام ( ) rewardتفع کی صورت میں نایے
ہیں۔میال کے طورتر جب نل گییس یے مانیکروشاقٹ کی پییاد رکھی تو اکیر ماہرین کے تزدنک نہ انک ناکام معاشی اقدام تھا۔حس میں نل گییس
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کی مہارت ،پیسے اور دنگر وشانل کا ضیاع تھا۔ مگر اس یے ا ننے ذانی تظام اقدار اور سیلف انیرسٹ کی پییاد تر انئی حستجو کو حاری رکھا اور کامیاب
رہا۔
اشی طرح کی کہانی تفرنیا تمام کامیاب کارخوؤں ( )Entrepreneursکی ہے۔ تغض اوقات علط ق نصلوں ()Judgementsسے
م
ترے نیاتج کا تھی شامیا ہونا ہے اور وہ ناکام تھی ہویے ہیں۔ک یونکہ مشنقیل کا چیمی اور کمل علم کسی کے ناس تھی پہیں  ،اگر ہونا تو سب
کامیاب ہویے اور کونی تھی ناکام نہ ہونا –

حظرہ و اتعام ( )Risk / Rewardکا نہ مجرک تورے معاشی تظام کو متجرک اور ارتقاء تر مانل رکھیا ہے۔
اشی لنے ہم کہنے ہیں کہ طونل دورانتہ ( )Long Runکے نیاتج اور کم دورانتہ ( )Short Runکے نیاتج میں عموما پہت فرق نانا حانا
ش
ہے ۔ نارتخ کی اضل خرکت کم دورانتہ ( )Short Runسے پہیں نلکہ طونل دورانتہ ()Long Runسے مجھی حا شکئی ہے اور طونل
دورانتہ دراضل خوشگوار اتقاقات کی داسیان سیانا ہے –

م
ک تا مارکنٹ کا کمل اور جیمی ( )Perfectغلم ممکن ہے ؟
م
تغض معاشی تظرنات اس مفروصہ تر قایم ہیں کہ ہر معاشی کارگزار (خرندار و سیلر) معاشی ق نصلوں میں کمل و چیمی ( Perfect

)Informationعلم رکھیا ہے۔اگر ایشا ہونا تو مارکیٹ کا قیام تھی ناممکن ہونا اور مقانلہ کی تقاقت کی تھی ضرورت نہ تڑنی۔مارکیٹ کے قیام
م
میں اور اس کے لین دین ( تراتزنکشیز) میں افراد کے نا کمل اور اکیر اوقات اچیالقی علم و معلومات کا کردار اہم ترین ہونا ہے۔
غلم میں اصافہ Trial & Errorسے ہی ممکن ہے -
فرد  ،سوشانئی  ،اور پہذن یوں کے عہد نہ عہد سیکھنے کے اس عمل میں  Trial & Errorکی اہمیت توری ایشانی نارتخ میں نانت شدہ ہے

اس کے تغیر شاپیس ونیکیالوجی میں اتچاد و درناقت اور ونل یو میں اضافہ ( )value additionناممکن ہے۔ اشی طرح سوشانئی میں تھی

تقاقت،مہارت اور رسومات وغیرہ کا تھی تڑا سیب پہی  Trial & Errorہے۔ حسے ایشاتوں یے وقت کے شاتھ شاتھ اور ا ننے مخصوص
مشکن کے اغییار سے سیکھا ہے ہم تھی سیکھ رہے ہیں اور اسے علم  ،تقاقت  ،اور مہارتوں کی سکل میں اجییار کر رہے ہیں –

اشی طرح ہماری ترقی و خوشچالی اور علم میں تھی ہمارے سیکھنے ( ) Learningکا تھی پہت زنادہ عمل دحل ہے۔ہم تجرنات کریے ہیں
کیھی می یت نیاتج حاضل ہویے ہیں اور کیھی پہیں۔ہم ا ننے اعمال و اقعال میں تغض اوقات علظیاں کریے ہیں،اور ان سے سیکھنے ہیں ۔صختح
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عمل سے تھی ہم سیکھنے ہیں کہ اسے حاری رکھا حایے اور وقت و مقام کے رتفریس میں اس میں مزند ونل یو شامل کریے حایے ہیں۔ یشل
ایشانی کا سیکھنے کا عمل مشنقال حاری ہے  -نہ پہذن یوں کو نئی زندگی د نیا ہے۔ناد رہے کہ ایشان سیکھنے ہیں خو مجموعی سکل تعئی تمام ایشاتوں
کی سکل میں تورے معاشرے کا علم و تجرنہ ین حانا ہے۔ مگر ہ یوز نہ انئی قظرت میں رہیا ترسیل ہی ہے -
سیکھنے کا نہ مشلشل و مشنقل عمل تھی خوشگوار اتقاقات کی حستجو ہے۔ اسے آزادانہ حاری رہیا حا ہنے،اس تر نانیدی دراضل ا جھے مشنقیل کے
امکانات کا گال گھونیا ہے ۔ نہ عمل ن یوروکریسی نا سیاسیداتوں کی نگرانی میں ممکن پہیں ،خود ن یوروکرپیس اور سیاسیداتوں کو تھی سیکھنے کی اشد
ضرورت ہونی ہے۔نادرہے کہ سیکھنے کا نہ عمل تھی وقت اور مقام کے مجور میں مقید ہے۔نانپ رانیر کے دور میں ہمیں نانپ راپپیر کی نیکیالوجی
اور اس کے اسنعمال کو سیکھیا تڑنا تھا ،چیکہ اب ہمیں ونڈوز اور مانیکروشاقٹ آفس کے شاقٹ ونیرز کو سیکھیا تڑنا ہے۔انک کشان کو "کی تورڈ
ناپییگ" سیکھنے کی و یسے ضرورت پہیں جیشا کہ انک اکاوپیس کے طالب علم نا تروفیسیل کو ہے ۔
م
ب یوع غلم کے غبر کمل اور غبر جیمی ( )Imperfectہوتے کے سنب ہے -
م
اگر ہمیں وقت اور مقام سے ماورا چیمی اور کمل علم حاضل ہونا تو نہ ضرف ہم میں ہر فرد ا ننے روتوں اور ق نصلوں میں ترقیکٹ ہونا۔ نلکہ نکشان یت
کا دور دورا ہونا۔ ن یوع کی صورت اس وقت نانی حانی ہے جب ہر فرد اتفرادی طور تر نا گروپ کی صورت میں  ،سیاست تقاقت اور معیشت میں ،

ا ننے ا ننے نا گروپ کے مشیرکہ تظام اقدار کو  Pursueکر رہا ہونا ہے اور ان کی شرگرم یوں کے نیاتج میں تفرتق نانی حانی ہے ۔
م
غلم جیمی و کمل سکل میں دسی تاب ہونا بو آمربت راج کرئی -
اس طرح آمرنت کا کام تھی آشان ہوحانا،وہ تمام افراد کے روتوں کا وقت اور مقام کے رتفریس میں صختح صختح علم رکھئی اور تمام اسیاب تعاوت

کو کپیرول کر کے ہمارے رسیایشز اور تجرنکوں کے نیاتج ( ) End Resultsکو ان کے وقوع تزتر ہویے سے تھی پہلے کپیرول کرلیئی۔توں
م
ہر فرد روتوٹ کی طرح انک چیمی و کمل گانیڈ الین سے حالنا حا شکیا۔آمرنت اس لنے ناکام ہے کہ اس کی وقت حگہ اور دنگر شرگرم یوں کے نیاتج
تر احارہ داری پہیں۔ توں افراد کے روتوں و ق نصلوں تر احارہ داری نہ ہویے کی وجہ ایشاتوں کا وقت اور مقام کے مجور میں چیمی طور تر ناقانل
تعین ( ) Unpredictableہونا ہے۔

م
مشنقیل کا کمل و چیمی (ترقیکٹ) علم نہ ہونا تھی ارتقاء کا تڑا سیب ہے۔میال کے طور تر جب اتگلییڈ میں نادشاہ ونارلیمیٹ میں سیاشی رشہ
کسی اور خوڑ توڑ اور کجھ لو کجھ دو کی مقاہمت حل رہی تھی۔اس وقت تھی نادشاہ کو اگر جیر ہونی کہ اس کا اتچام اس کی نادشاہت کا عملی طور
تر حاتمہ ہے تو وہ کیھی تھی نارلیمیٹ کو نہ قایم ہویے د نیا اور نہ اسے مصیوط سے مصیوط تر ہویے د نیا۔دور حایے کی ضرورت پہیں  ،اگر ضیاء
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الجق (ہماری نارتخ کا ندترین آمر ) کو نیا ہونا کہ اس کے جہاز میں ہم ہے تو وہ کیھی اس میں نہ پییھیا – اگر ہمیں ناکام م نصوتوں کا پہلے سے

علم ہونا تو ہم اپہیں کام میں ہی نہ الیے -

سیاشی نیدنل یوں کا موجب تھی ا ننے ان گیت غوامل ہویے ہیں کہ نہ ضرف ان کا شمار ناممکن ہے ،نلکہ ان کی سیاجت تھی ممکن پہیں
۔ک یونکہ ان کی اکیرنت یس تردہ ہے خو قظرت کے سیگ مشنقل خرکت میں ہیں ۔

وشانل کی نہبرین بقو بض ( )Allocationاور مارکنٹ کا بطام
م
وشانل کی صختح تفو تض ( ) allocationمیں کمل و چیمی اور ترقیکٹ علم و تجرنہ کی ضرورت ہونی ہے خو کسی فرد واحد نا کسی انک حاص

گروپ نا ادارے کے ناس ممکن پہیں۔نہ تمام ایشاتوں اور توری سوشانئی میں کم و پیش مییشر (  ) dispersedہے ہر انک کے ناس انئی
ضرورنات و خواہشات  ،وقت اور مقام کے رتفریس میں اس کا حصہ ہے ۔ ناد رہے جیشا کہ پہلے کہا گیا معیشت میں ضرورنات و خواہشات کا
علم ایشاتوں میں ذانی (ترسیل ) ہے – اس لنے ضروری ہے کہ وشانل کی صختح تفو تض کو سوشانئی میں آزادانہ پییادوں تر اور ایشاتوں کے ناہمی
ت
معامالت میں تعاون و نیادلے اور قسیم مخیت کے شیرد ہی رکھا حایے اور اس آزادانہ تفوتض تر کسی تھی فسم کی آمرنت ناقذ نہ کی حایے -

فرنڈرک اے ہاب تک :ج تاالت اور زندگی
فرنڈرک اے ہانیک (تورا نام ٖفرنڈ رک آگشٹ وان ہانیک)  8مئی  1899کو ونانا (آشیرنا) میں نیداہوا۔ان کے والد آگشٹ انک فزیسن اور تون یورسئی
آف ونانا میں نانئی کے تروفیشر تھے۔ ماں (قلیاناس) تھی انک تروفیشر تھیں خو تعد میں آشڑنا کی تماناں ن یوروکرنٹ نییں۔
چیگ عظیم میں حدمات شراتچام دیں خو تطور شہری اس تر الزم تھیں  -چیگ سے پہلے ہانیک سوشلزم کے قے نیان ( ) Fabianمکیب قکر
مس
سے تعلق رکھیا تھا خو ترامن اور مشلشل و تچکم نیدنل یوں سے گورتمیٹ کے اس کردار کو کہ وہ تران یو نٹ سیکیر کو کپیرول کرے  ،کا حامی

تھا -آشڑنا نہ چیگ ہار گیا،اور اس کے ملک میں سوشلزم عالب آ گیا۔ہانیک یے سوشلزم کی سیاست معیشت معاشرت اور اس کے ان نظام
کو انئی آنکھوں سے دنکھا حس یے اسے سوشلزم سے متجرف کردنا۔
 1921میں اس یے قاتون میں پہلی ڈگری حاضل کی ۔اور 1923میں تون یورسئی آف ونانا سے سیاسیات میں ڈاکیرنٹ کی دوشری ڈگری
حاضل کی۔ اب اس کا رجچان اکیامکس کی طرف تڑھ گیا۔پہاں اس یے مشہور آشیرین معیشت دان  Ludwig Von Missesکی
ت
م
نگرانی میں انئی تخق یق کمل کی۔اکیامکس کی علیم یے اسے حلد ہی کارل مارکس کے مکیب قکر سے تکال کر انڈم شمیھ کے مکیب قکر کا حامی
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نیا دنا  ،حس کی رو سے معاشی خوشچالی گورتمیٹ کی معاشی م نصونہ نیدتوں اور معاشی عمل تر کپیرول سے پہیں نلکہ خرندار و سیلر کے درمیان

رضاکارانہ تعاون و نیادلہ ( )Voluntary cooperation and exchangeسے آنی ہے۔نہ ہر فرد کا سیلف انیرسٹ
(شخصی مقاد ) ہی ہے خو معاشی عمل میں طلب ورشد کے تظام کو حاری رکھیا ہے  ،نہ کہ گورتمیٹ کا کمانڈ انیڈ کپیرول سسیم اس کا سیب
پییا ہے۔ اس یے ڈوتزن آف لپیر کو پہاں شمجھا حس کی رو سے معاشی عمل میں شرنک تمام افراد ا ننے مخصوص علم اور مہارت کو آیس میں
رضاکارانہ اور قظری پییادوں تر نانٹ کر اور ناقاعدہ قظری اور آزاد کوآرڈ نییسن میں سپیر کر کے تروڈکیس اور شروشز کو زنادہ مقدار اور پہیر کوالئی

تر نیدا کریے ہیں۔اس یے کارل مییگر کی اہم ترین کیاب تریسیل آف اکیامکس پہاں تڑھی حس یے اس کے ذہن میں تروڈکیس اور شروشز
کی ونل یوز  ،اور اس کا خرندارو سیلر کے شاتھ تعلق کو مزند واصح کردنا۔
The value of any given product is determined not by amount of labor that went
into making it or about the cost of production, but by the desire of buyer & sellers.

کسی تھی تروڈکٹ نا شروس کی ونل یو (قدر ) اس مخیت کی مقدار سے م نعین پہیں ہونی خو اس تروڈکٹ نا شروس کو نیدا کریے کے لنے کام
میں آنی  ،اور نہ ہی کل نیداواری اخراحات تر نہ اتخصار کرنی ہے نلکہ اس کا تعین خرندار و فروجت کییدان کی ضرورنات و خواہشات ()Desire
سے ہونا ہے – (کارل مییگر ) ()64
 Misesکے شاتھ اس کا اسیاد و شاگردی واال رستہ حلد ہی دوسئی اور راہیمانی میں ندل گیا۔حس کا ہانیک تر پہت زنادہ اتر ہوا۔Mises

ا ننے عہد میں سب سے مونیر آواز تھی خو کہیا تھا کہ سوشلشٹ معیشت عملی طور تر ناممکن ہے۔اس یے قیم یوں کے تظام اور اکیامک
کوآرڈپیسن تر پہت کام کیا خو آج تھی توری دنیا میں انئی توعیت کا م نفرد ترین اور مق یول ترین کام ہے -
م
 1929میں اس یے پہلی کیاب " "Monetary Theory and the Trade Cycleکمل کی اور  1931میں لیدن
شکول آف اکیامکس ( ) LSEکی دغوت تر لیدن حال گیا جہاں اس یے ماپپیری نالیسی تر  4لیکجر دیے۔نہ لیکجر ا ننے زنادہ مق یول ہویے کہ

اگلے شال لیدن شکول آف اکیامکس میں اسے اکیامکس کا تروفیشر نیادنا گیا۔ لیدن شکول آف کامرس میں اس کی ضالچییں کھل کر شا منے
آ پیں اور وہ انئی عمر کے  35ویں ترس ہی دنیا کا مق یول ترین معیشت دان ین گیا – پہاں اس کا خو کام مشہور ہوا وہ تچارنی عمل
) (Trade cycleتر تھا –

1930سے  1938کے عظیم تجران ( )Great Depressionکے سیب معیشت میں غروج اور تجران انک اہم موصوع ین گیا
تھا – اس موصوع تر ضرف ہانیک ہی پہیں نلکہ اس کا اس موصوع تر سب سے تڑا تظرنانی خرتف حان کپیز تھی اس موصوع تر تخق یق میں
م
مصروف تھا – دوتوں کے تظرنات اس موصوع تر نہ ضرف تظرنانی پییادوں تر مخیلف تھے نلکہ عملی پییادوں تر تھی کمل اچیالف کی صورت
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نانی حانی تھی – کپیز کا کہیا تھا کہ تجران کے دوران گورتمیٹ اخراحات میں اضافہ مارکیٹ میں مجموعی طلب (ڈ تمانڈ ) کو تڑھا د نیا ہے توں
معیشت زنادہ سیالنی نیدا کریے لگئی ہے اور ملک تجران سے تکل آنا ہے چیکہ ہانیک کا کہیا تھا کہ گورتمیٹ اخراحات مشانل کا قطعی حل
پہیں نلکہ نذات خود مشانل کی وجہ ہیں – تجران جیشا کہ " گرنٹ ڈتریسن" گورتمیٹ کی مارکیٹ کے عمل میں مداحلت کی وجہ سے ہے اور
ت
اب گورتمیٹ اقدامات یے ہی اسے نتخیدگی اور ند طمی کا سکار نیا دنا ہے – توں ہانیک اور کپیز مارکیٹ کے طرتقہ کار اور گورتمیٹ کے اس میں
ع
کردار کے موصوع تر ناہم مدمقانل آ گنے – مگر ہوا نہ کہ کپیز لمی پییادوں تر انیا تظرنانی و عملی مقدمہ چ یت گیا –توں کپیزیں معیشت
(،......خو کہ ناکسیان کی درس گاہوں میں تڑھانی حانی ہے اور حکومئی نالیشیوں تر اس کا علتہ ہے ) فری مارکیٹ معیشت تر جھا گئی – اس
یے تفرنیا تمام معیشت داتوں اور م نصونہ شازوں (نالیسی میکرز ) کو میاتر کیا پہاں نک کہ 1940کے اواخر نک ہانیک یس م نظر میں حال گیا

اور تھال دنا گیا –

ت
ہانیک کا کام کپیر الجہئی (ملئی ڈا میسیل) ہے۔اس کے جن تصورات کو پہت زنادہ مق یولیت ملی وہ اس کا اکیامک آرڈر،فرد کا علم  ،اور توری
ت
سوشانئی میں اس علم کی قسیم تعئی ڈشیری ن یوشن تر کام ہے۔اس کے چیال میں اکیامک آرڈر آزاد قیم یوں کے تظام  ،علم کی تمام ایشاتوں
ت
میں کم و پیش قسیم (ڈشیری ن یوشن)کے سیب ان کے درمیان ناہمی رضاکارانہ کوآتریسن اور کوآرڈپیسن سے حاضل ہونا ہے۔اشی سیب سے
ش
اس یے قاشزم،سوشلزم اور کپیزین اکیامکس کی ت ھرتور مچالقت کی  -وہ کپیزین معیشت کو تھی انک طرح کا سوشلشٹ اکیامک سسیم مجھیا
تھا خو آہشتہ آہشتہ گورتمیٹ کی مزند سے مزند مداحلت سے کم شدت کے سوشلزم سے زنادہ شدت کے سوشلزم کا روپ دھار لییا ہے
اس یے قیم یوں کو اتقارمیسن شگیل کا نام دنا خو سوشانئی کے علم اور نیداوار کو تطم و نیدویشت ( )coordinationمیں النی ہیں–
ن
اس یے نیانا کہ میالی شماج اور معاشی تظام وہ ہے حس میں خود ن ظیمی کی ضالچیت ()Spontaneous Orderingنانی حانی ہو
۔

اس کا کہیا تھا کہ دولت کی نیداوار تر کسی ط نقہ گروہ ادارے نا فرد واحد کا کپیرول دراضل ایشانی زندگی تر کپیرول کے میرادف ہے۔ توں
سوشانئی کے ہر سعنے تر آمرنت کا ق نصہ ہو حانا ہے اور آزادناں مففود ہوحانی ہیں۔
چیگ عظیم دوم کے تعد کیزین معاشی ماڈل کو امرنکہ و ترطانتہ میں ناقذ کیا گیا اور فری مارکیٹ کیییلزم یس م نظر میں حال گیا۔ہانیک یے اس
دور میں کہا تھا کہ اس کا اتچام حظرناک ہوگا ک یونکہ مارکیٹ میں کوآرڈ نییسن چیم ہوحایے گی اور یے روزگاری و مہ نگانی میں اضافہ ہوگا۔

118

 1940نک ہانیک مخض انک ماہرمعیشت دان تھا۔ اب اس یے سوشل قالسقی کی طرف توجہ کی۔اس یے انک شہرہ آقاق کیاب (ا ننے
ل
موصوع کی میاسیت سے میری دایشت میں تجھلی ضدی کی سب سے پہیرین تصی نف)  Road to Serfdomکھی۔نہ کیاب انتہانی

مق یول ہونی ,حاص طورتر امرنکہ و ترطانتہ میں ۔دلچشپ نات نہ کہ خونکہ اس کیاب میں انک غیر مق یول نیانتہ پیش کیا گیا تھا اس لنے وہ
لوگوں کے رد عمل سے تھی ڈرا ہوا تھا۔اس وقت کا مق یول ترین نیانتہ کپیزین معیشت کی سکل میں رناسئی رہیمانی کی () state led
مارکیٹ تعئی انک طرز کا سی یٹ کیییلزم تھا۔ انئی کیاب میں ہانیک یے جیردار کیا کہ معیشت کو سپیرل اتھارنی نا وقاقی جیر کے شاتھ کپیرول
کریے کا پیتجہ شہرتوں کی عالمی اور اقالس ہے – ہانیک کا کہیا تھا کہ اگر گورتمیٹ یے معیشت کو م نصونہ نید (  )Planکیا جیشا کہ اس
وقت کے دایسوروں اور سیاست داتوں کا مظالتہ تھا تو اس طرح شہری نہ ضرف ا ننے آزادتوں سے مجروم ہو حاپیں گے نلکہ معیشت تھی عدم
توازن کا سکار ہو کر توٹ تھوٹ کا سکار ہو حایے گی –

اس یے کالسنکل لیرل ازم کے آ نیڈناز کو زندہ کیا اور انک انیرپیسیل سوشانئی آف آ نیڈناز ( Mont pelerinسوشانئی)قایم کی۔اس

یے آزاد فرد (، ) Free Manآزاد مارکیٹ ( ) Free Marketاور آزاد معاشرے ( ) Free Societyکے دقاع میں نارتخ
،سیاسیات ،معیشت اور قلسقہ کو تطور حاص انئی دلیل کا مآحذ نیانا۔
اس کا انک اور اہم کام کاترو ایشییی یوٹ کا دورہ اور وہاں قاتون کی حکمرانی اور شخصی آزادتوں کی پییاد تر قاتون شازی تر مدلل و مفصل نات
کرنا ہے۔حق نقت نہ ہے کہ اس یے پیسویں ضدی میں لیرل ازم کو زندہ کردنا اور حان سیارٹ مل کے تعد کالسنکل لیرل ازم تر سب سے

پہیرین کام ہانیک کا ہی ہے-

م
1962میں وہ خرمئی حال گیا۔خرمئی حا کر اس یے انئی کیاب  Law, Legislation and Libertyکا پہال انڈیسن کمل کیا۔
ل
نہ کیاب پین حلدوں میں کھی گئی – پہلی حلد میں انک م نصونہ نید شماجی معاشی اور سیاشی تطم ( )Planned Orderاور غیر م نصونہ
نید تعئی آزاد تطم و ن نظیم ( )Unplanned orderکے درمیان فرق نیان کیا گیا – ہانیک کے تفول غیر م نصونہ نید تطم و ن نظیم کی
میال زنان (لییگوتج)  ،تقاقت اور مارکیٹ کی معیشت ہے اور م نصونہ نید تطم و ن نظیم کی میال سوشلزم ہے – دوشرے حلد میں اس تر نات
کی گئی کہ عہد حاضر میں مق یول تصورات ترایے شماجی اتصاف میں کیا خرانی ہے – پیشری حلد میں ہانیک انک میالی معاشرے کے قاتونی
اور سیاشی اشیرکجر تر نات کرنا ہے –

اس میں سب سے اہم نات  Lawاور  Legislationمیں فرق نیان کرنا ہے – ہانیک کہیا ہے کہ  lawوہ تقاقئی ع نصر ہے خو
خودکار انداز سے تغیر کسی احارہ دار قوت کی م نصونہ نیدی اور ڈتزاپییگ سے معاشرے میں وخود نایے – نہ لوگوں کے انئی روزمرہ زندگی میں ان
گیت ناہمی تعلقات تعاون و نیادلے اور میل خول سے وخود میں آنا ہے جیشا کہ زنان اور تقاقت کی میال ہے – چیکہ Legislationخو
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قاتون شاز ادارے انک رناست میں مصیوعی نیدویشت قایم کریے کے لنے کریے ہیں  ،انک طرح سے  Lawسے م نصاد ہے –
 Legislationحکومت جیر سے ناقذ کرنی ہے حس میں سوشانئی اور تقاقت کی قظرت کو کپیرول اور ڈتزاین کریے کی کوسش ہونی ہے

– ہانیک کہیا ہے کہ تغض اوقات کونی تقاقئی ع نصر ایشانی حفوق سے م نصادم ہونا ہے اس لنے  Legislationمخ یوری ین حانی ہے مگر
ضروری ہے کہ شماج کا تطم الء کے شیرد ہو اور وہی حاوی رہے – اگر مخ یوری میں  Legislationکی تھی گئی ہے تو اسے انئی حدود

میں رکھا حایے اور وہ الء سے ہر ممکن طور تر ہم آہیگ ہو – نہ توازن اور ہم آہیگی کیسے النی حایے نہ پییادی طور تر اس کیاب کا موصوع ہے
– ہانیک کہیا ہے کہ ارتقاء الزم ہے کہ سوشانئی سے تھویے نہ کہ اوتر سے ناقذ کیا حایے اور پہیرین سوشانئی وہ ہے خو آزاد ہے اور ارتقاء تر
مانل ہے –

ش
خرمئی میں قیام کے دوران جب وہ نہ کیاب لکھ رہا تھا ،شدند ڈتریسن کا سکار ہو گیا۔ک یونکہ وہ مجھنے لگا تھا کہ اس کی شاری زندگی ضا تع گئی۔وہ
غیر مق یول تھا اور ماتوس ہوحکا تھا۔  1974میں اسے تظرنہ علم اور مارکیٹ میں قیم یوں کے تظام تر تونل اتعام دنا گیا۔اب نہ ضرف اس کی
س
توانانی تچال ہونی نلکہ اس کی مخیت و کارکردگی میں یے حد اضافہ ہوگیا۔ وہ عالمی طح تر مق یول ہوگیا۔ اب وہ دن تھی آیے جب ہانیک نار نار
کہیا تھا کہ گرنٹ ڈتریسن کے تعد جب کپیزین معیشت ہر طرف راتج ہورہی تھی  ،اسے توں میدان حالی پہیں جھوڑنا حا ہنے تھا۔ اسے اس
معیشت کی حامیاں کوناہیاں تحث میں النی حاہیں تھیں چتہوں یے تعد میں پہت ترے نیاتج جھوڑے ۔
 1970کے آخر میں ہانیک کی پیش گونیاں شچ نانت ہونا شروع ہوگییں۔کپیزین اکیامکس کی وجہ سے مہ نگانی اور یے روز گاری کی شرح
م
پہت زنادہ تڑھ گئی اور ترطانتہ و امرنکہ کی عیسییں جمود کا سکار ہو گییں۔اس وقت ہانیک ہی تھا حس کی ناپیں خو اس یے تچاس کے

عشرے میں کہیں تھیں،صختح نانت ہونا شروع ہونی۔مارکیٹ میں جیشا کہ ہانیک یے پیش گونی کی تھی  ،گورتمیٹ کی پہت زنادہ نالنیگ کی
ن
وجہ سے کوآرڈپیسن چیم ہو گئی اور اس میں کسی معاشی خرانی کے حالف خود ن ظیمی ( )Spontaneous orderingکی ضالچیت

پہیں رہی تھی ۔

سب سے پہلے تو کے میں مارگرنٹ ت ھتجر یے ہانیک کے چیاالت تر عمل کرنا شروع کیا۔تھتجر کو تروفیشر ہانیک کی دتوانی کہا حانا تھا۔انک نار
دوران میاجتہ تھتجر سے توجھا گیا کہ آخر ان معاشی مشانل سے تکلنے کا قارموال آپ کے ناس ہے ک اِی ؟ تو اس یے ہانیک کی کیاب تکالی اور
میز تر ماریے ہویے کہا " نہ ہے میرا نالن "۔توں جب اتگلییڈ کی معیشت میں تماناں اور پہیر نیدنلیاں آ پیں تو امرنکہ میں رنگن یےتھی ہانیک

کے تظرنات کو امرنکی نالیسی کے لنے تطور راہیما گانیڈ الین کے ق یول کیا۔اشی دوران ملین فرنڈ مین یے تھی لیرل معاشی نیدویشت کے قیام
س
میں امرنکی حکومت کی خوب مدد کی۔مہ نگانی اور یے روزگاری انئی کم ترین طح تر حلی گئی ،اور امرنکہ یے ترقی کا سفر ندسیور حاری رکھا۔

120

وقت مزند آگے تڑھا اور ا س کی علمیت کے اظہارمیں مددگار نیا۔سوو نت توپین متہدم ہوگئی اور دتوار ترلن توٹ گئی۔اس نات یے مغرنی ماہرین
ع
اور سوو نت اہل علم کو جیران کردنا کہ جب وہ ناقاعدہ لمی اور تظرنانی پییادوں تر تچاس اور شاتھ کے عشرے میں کہیا تھا کہ کم یوتزم آخر کار

ناکام ہوکر ڈوب حایے گا۔ وہ کہیا تھا

Communism ultimately doomed to failure
تو اس وقت اس تر تقین کرنا مغرنی دایسور کے لنے انتہانی مسکل تھا –

ہانیک یے اس موصوع تر خوب لکھا کہ آخر کار سوشلزم اور کم یوتزم ک یونکر عملی طور تر ناقص ہیں اور ناکام ہیں مگر اسے تظر انداز کیا حانا رہا
تھا ۔وہ گمیامی میں رہا۔مگر جب واقعی میں ویشا ہوا جیسی اس یے پیش گونی کی تھی تو اسے توری دنیاء کے لیرلز اور اہل علم حلفوں میں
ق
تماناں سیاجت ملی اور اسے حان سیارٹ مل کے تعد لیرل معیشت کا سب سے تڑا لسقی معیشت دان یشلیم کیا گیا۔
ت
کہا حانا ہےکہ اگر تجھلی ضدی کو حار ادوار میں قسیم کیا حایے تو
 .1پہال دور لیین اور سوو نت اتقالب کا ہے۔
 .2دوشرا دور ہیلر مسولیئی اور قاشزم کا ہے۔
 .3پیشرا دور کپیزین معیشت کا ہے۔اور
 .4خوتھا دور نآلخر ہانیک کا ہے۔

اشی سیب سے وہ کہا کرنا تھا کہ ( Ideas have consequencesتظرنات کے تھی نیاتج ہویے ہیں اور ان تظرنات کی صحت کا

دارومدار ان نیاتج تر ہونا ہے )

ل
ہانیک یے انئی آخری کیاب ” 1988 “The fatal Conceitمیں کھی حس میں سوشانئی کے تونییشل تر شیر حاضل تحث کی گئی
– اس میں ہانیک یے سوشانئی کے تونییشل کو موصوع تحث نیانا اور اس میں ارتقاء کے اسیاب نیان کنے – ہانیک کا کہیا تھا کہ دنیا میں
مس
کونی تھی شماجی سیاشی اور معاشی جیر ارتقاء کا مییادل پہیں خو قظری ہونا ہے اور تچکم و کامیاب رہیا ہے –
وقات  :نییس مارچ  1992کو خرمئی میں  ٩٣شال کی عمر میں وقات نانی –
اقوال زریں()66
• مظلق مادی مشاوات کا مظالتہ ضرف مظلق العیان حکومت ہی تورا کر شکئی ہے۔
• ایشانی دماغ خود انئی پیش قدمی (تعئی مشنقیل کے ہر اگلے قدم )کا اندازہ پہیں لگا شکیا–
• وہ آزادی ،آزادی پہیں خو قاندہ مید نیاتج کا علم ہو حایے کے تعد عظا کی حایے۔
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• میں تورے وتوق سے کہیا ہوں کہ عدالئی تخفظ کو " مظلق شماجی اتصاف کے شراب " سے تڑھ کسی جیز یے تفصان پہیں
پہتچانا-
• میرے چیال میں نہ کہیا میالعہ آمیز پہیں ہو گا کہ نارتخ تڑی حد افراط زر ( ) inflationکی نارتخ ہے ،ایسی افراط زر خو حکومییں
ا ننے ہی مقادات کے لنے وخود میں النی ہیں۔
ت
• ہمارے لنے اس حق نقت کا شامیا کنے تغیر کونی حارہ پہیں کہ نیداوار میں مظلق مشاوی قسیم کے اصول شخصی آزادی کے
تصور سے ہم آہیگی پہیں رکھنے۔
• ہماری احالقی روانات ہماری عقل کی ہمسفر ہیں ،اس کا پیتجہ پہیں۔
• آہ وہ دایسور جن کی ذانی خواہشات ان کی عقل کی حدود سے تچاوز کر گییں–
• نارشا اور نک رچے میالیت یسیدسے ناگل ین نک کا سفر انک قدم ہی کا ہے۔
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خق ملکنت نہیں بو آزادی نہیں
چب انک فرد کے پراپرئی راپیس محقوظ ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہونا ہے کہ اب وہ اس قانل ہے کہ پرشکون ہو کر ابئی مخنت کے تمرات سے

لطف اندوز ہو شکے اور انہیں محقوظ تھی رکھ شکے – یہ بحفظ ہی اس میں پی تادی طور پر اس پراپرئی کے صختح استعمال اور مخنت کی پرغ نب بتدا کرنا
ہے – اگر ہر شحص آزاد ہو کہ خا کر وہ قضل کاٹ لے خو کشان تے اگائی ت ھی  ،اس پر مخنت کی اور اسے ب تار ک تا – اگر کشان کی کاست پر اس
کا خق ئشلیم یہ ک تا گ تا بو اس میں یہ رجحان ت ھی جیم ہو خاتے گا کہ وہ آ ب تدہ بتج بوتے اور قضل کھڑی کرے – فرض ک تا آپ اب تا گھر بعمبر کرتے

ہیں اور کوئی آ کر اس پر ف تضہ کر لی تا ہے  ،آپ کا اس گ ھر پر خق ت ھی ئشلیم نہیں ک تا خانا بو آپ آ ب تدہ گھر ب تانا ت ھی نہیں ئستد کریں گے –شاری

کی شاری ب تداواری سرگرم تاں اور شاری نہذبب خق ملکنت کو ئشلیم کرتے اور اس کے اچبرام پر قائم ہے – انک سرمایہ دارایہ بطام  ، ...زندگی اور

خق ملکنت کے بحفظ کے بغبر قائم نہیں ہو شک تا –
(ہبری ہبزلٹ )

اکیامکس میں پین مشانل سب سے زنادہ اہم ہیں۔خو الزمی ہے کہ ہر معاشی نیدویشت میں زتر غور الیے حاپیں۔
1۔ ہماری ضرورنات و خواہشات ال مچدود ہیں۔ہم جب خواہشات کی انک میزل حاضل کرلینے ہیں تو ہماری آرزو ہونی ہے کہ اس سے اگلی میزل

نک حلد سے حلد پہتچا حایے۔ نہ ایشانی آرزو ہر فرد کو ہر حالت میں مخیت اور کامیانی کی طرف راغب رکھئی ہے۔ انک پہیرین معاشی نیدویشت
وہی ہے خو شہرتوں کی معاشی ضرورنات و خواہشات کو نہ ضرف تورا کرے۔ نلکہ اپہیں مزند سے مزند ترقی کے مواقع مشلشل فراہم کرنا رہے-
ن
2۔ ان المچدود ضرورنات و خواہشات کی کمیل کے لنے وشانل و مخیت کی ضرورت ہے۔وشانل تھی مچدود ہیں اور ہماری مخیت تھی۔انک فرد
انک مخصوص دورانتہ سے زنادہ مخیت پہیں کرشکیا۔اشی طرح وشانل تھی جب زنادہ اسنعمال ہویے ہیں تو ان کے شانیڈ اقیکٹ (جیسے

آلودگی،سوروغیرہ ) کے عالوہ ان کی کمی کاحظرہ تھی دوحار رہیا ہے۔میال کے طور تر قوشل ق یولز ( )Focial Fuels۔انک پہیرین معاشی
نیدویشت وہی ہے خو کم سے کم وشانل اور مخیت کے خرچ تر زنادہ سے زنادہ قاندہ مید نیاتج)  )Outputدے۔
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3۔ تمام شہری آزاد ہیں ۔ان تر نہ سیاست کے نام تر اور نہ ہی معیشت و تقاقت کے نام تر جیر قایم کیا حاشکیا ہے۔آزادی میں قفر  ،امیر عالم
سے پہیر ہے۔آزادی میں زندگی کا احشاس اور اس کی مخقی طاقت حاضل کریے کا حذنہ نانا حانا ہے۔ انک پہیرین معاشی تظام تمام افراد کے

رضاکارانہ تعاون و نیادلہ تر اتخصار کرنا ہے نہ کہ جیر و آمرنت سے کہ شہرتوں سے اہرام مصر طرز کی عالمی کروانی حایے ۔
اب سوال نہ ہے کہ ان پی یوں شراتط کو تورا کریے واال تظام کویشا ہے ؟ اس شلشلے میں دو دغوے شا منے آیے ہیں۔

1۔کم یوپزم و قاسزم  :ان دوتوں تظاموں میں سے انک کا مقدمہ نہ ہے کہ تجی حانیداد ہونی ہی پہیں حا ہنے ،نلکہ سب اچیماعی ملکیت ہو چیکہ
ٰ
دوشرے تظام (قاشزم) کا دغوی ہے کہ تجی ملکیت کا خق فرد کو دنا حاشکیا ہے مگر نہ خق رناست کی مرضی و شراتط کا نانید ہو گا ۔جب رناست
حاہے گی کسی تھی سیب سے فرد کی تجی ملکیت صنط کر شکے گی۔( )67توں ہم ان دوتوں تظاموں کو رناسئی آمرنت نا مظلق العیان یت

( )Authoritarianismنا سی یٹ ازم کہ شکنے ہیں۔

2۔ فری مارکیٹ کیییلزم :فری مارکیٹ کیییلزم کا مقدمہ نہ ہے کہ ہر فرد کو خق ملکیت حاضل ہے اور اس کا تخفظ رناست کی ذمہ داری

ہے۔ملکیت کے حصول کی تھی دو صورپیں ہیں۔

( ) 1جیشا کہ قدیم قیانلی طرز معاشرت میں ہونا تھا کہ ملکیت دراضل تزرتعہ طاقت ق نصے کا نام تھا ۔ حس تر فییلے ناہم لڑیے جھگڑیے رہنے
تھے۔ نہ ملکیت خراگاہوں ،جھیل ،ناالب ،مال مویسی اور دوشرے ذرا تع نیداوار سے م نعلق ہونی تھی۔ناد رہے کہ حانیداد کی اس فسم میں اس

وقت فرد کی تجی ملکیت کے تچایے فییلے کی مشیرکہ حانیداد کا تصور راتج تھا۔

دور حاضر میں غرنب ملکوں کا مسیلہ نہ ہے کہ وہاں طاقت و جیر کا تھیانک ارتکاز حس سے چیم لینے واال یشلط اور جیر کا یے در تغ اسنعمال

جہاں تجی آزادتوں کا دشمن ہے وہیں عام شہرتوں کے خق ملکیت کو تھی تخفظ حاضل پہیں -ناال دست ط نقات عام کمزور شہرتوں سے ان کی
حانیدادیں جھین کر اپہیں یے دحل کرد ننے ہیں۔تغض عالقوں میں ان کے مردوں کا قیل عام معمولی شی نات ہے۔ افرتقہ میں آج تھی قیانل
وشانل تر انک دوشرے سے لڑیے جھگڑیے رہنے ہیں جیشا کہ قدیم زرعی تقاقت میں ہونا تھا ۔()68

( 2خق ملکیت کی دوشری فسم میں رناست کو نانید کیا حانا ہے کہ وہ امن عامہ کو تچال رکھنے ہویے فرد کے خق ملکیت کا الزمی تخفظ کرے۔اس

سیاشی و معاشی نیدویشت میں حانیداد کو مخیت اور کارخونی))Entrepreneurshipسے خوڑا حانا ہے ،انک صحت مید معاشرے کی قصا

میں فرد انئی مخیت،شرمانہ،ذہانت اور جملہ خون یوں کو معاشی شرگرم یوں میں تطور ان نٹ ( )Inputاسنعمال میں النا ہےاور اس کے آوٹ نٹ
کی ملکیت کا خق رکھیا ہے۔
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سوشلزم اور کی ٹی تلزم میں عموما مقاصد مشبرک مگر طربقہ کار مخ تلف ہے -
سوشلزم اور فری مارکیٹ کیییلزم کے درمیان فرق مقاضد کا پہیں -دوتوں ہی ا ننے شہرتوں کے لنے مادی خوشچالی کے آرزو مید ہیں۔فرق ضرف

طرتقہ کار کا ہے۔سوشلزم جیر،کپیرول اور رناسئی آمرنت سے نہ مقاضد حاضل کرنا حاہیا ہے چیکہ فری مارکیٹ اس کے لنے شخصی آزادی،آزاد
ش
سوشانئی،جمہورنت،سیکولرازم اور آزاد مارکیٹ کی آرزومید ہے۔سوشلزم مجھیا ہے کہ ترقی مہیا کرنا رناست کی ذمہ داری ہے ،چیکہ لیرل ازم نہ کہیا

ہے کہ ترقی فرد خود نیدا ( )produce, developکرنا ہے چیکہ رناست اس دوران مخض اس کی مددگار اور شہولت کییدہ ہے.
خق ملکنت کا خواز
فردکے جملہ ان پیس ( )inputsاس کے ذانی ہیں اور توں ان کا پیتجہ تھی اس کا ذانی ہے۔

میال کے طور تر انک کشان ضتح سوترے انئی کھیئی میں حانا ہے۔اس تر مخیت کرنا ہے،وقت تر توانی اور اس کا ان نظام کرنا ہے  -انئی جملہ
ضالجیییں پہیر کھیئی کے حصول کے لنے وقف کرد نیا ہے۔اس کی اس مخیت (کھیئی ناڑی) کا آوٹ نٹ تعئی اناج اس کی ذانی ملکیت ہے
حس طرح اس کا ان نٹ اس کی ذانی ملکیت تھا ۔اب وہ اس اناج سے م نعلق خق رکھیا ہے جییا حاہے گ ھر ر کھے اور جییا مارکیٹ میں حا کر حس
م
قیمت تر تھی وہ طمین ہو نتجے.
ان نٹ اور آوٹ نٹ کی پہت شاری افشام ہیں نہ مخض کمیئی،قیکیری اور رو نتہ پہیں۔
• میال کے طور تر انک قلم کار کی مخیت کا ان نٹ اس کا ترسوں کا مظالعہ،غور و قکر،سوچ کے گہرے اور مرنب زاویے،تھر اس
کی تجرتر تر مخیت اور اس کو کسی شاہکار سکل (کیاب نا کالم) میں النا نہ سب اس کی ان نٹ اور آوٹ نٹ سے خڑی جیزیں ہیں۔نہ

سب شرگرمیاں اس کی ذانی (ترسیل) ہیں ان تر اس کا خق مشلم ہے۔

• انک مصور کے لنے اس کی مصوری،انک ق نکار کے لنے اس کا فن ،انک مزدور کے لنے اس کی مزدوری وغیرہ نہ سب ان نٹ اور
چ
آوٹ نٹ ہیں اور اس کاذانی خق ہیں۔ اگر آپ فشاد ترامن،غرنت تر خوشچالی  ،مچدود وشانل کے یے در تغ ضیاع تر ت ل نقی ضالچیت
(تروڈک یونی) اور وشانل کے کامیاب تفوتض ( ) Efficient allocationکو ترچتح د ننے ہیں تو معلوم نارتخ میں فرد کے خق
ملکیت تر قایم معاشی نیدویشت کے عالوہ اور کونی تھی پہیر مییادل پہیں۔

ملکیت مخیت اور ضالچیت کے پہیرین مصرف کا اتعام ہے -

125

تراترنی مخیت اور ضالچیت کے پہیرین اسنعمال کا اتعام ( )rewardہے خو آپ مارکیٹ میں ناہمی رضاکارانہ تعاون ونیادلہ سے کمایے ہیں۔اگر

آپ تزیس مین ہیں تو آپ کی کارخونیانہ (  ) entrepreneoralضالجیییں آپ کے اس اتعام میں آپ کی مددگار ہیں۔اور اگر آپ کہیں
چ
مالزم ( )employeeہیں تو آپ کی ت ل نقی ضالجیییں اور مہارت ( )skillآپ کے اس اتعام کے حصول میں آپ کی مددگار ہیں۔اتعام نا
خزا کے اس حصول کی خواہش تمام افراد میں مخیت،ضالچیت کے پہیر اسنعمال،اور کامیانی کی ترع یب نیدا کرنی ہیں۔انڈیسن انک مق یول ترین

شاپیشدان اور تزیس مین تھا،جب اس یے اتھی نلب اتچاد تھی پہیں کیا تھا نلکہ اس کی اتچاد میں مصروف و مسعول تھا تو ا ننے ناپ کو حط لکھا:
"والد محیرم میں انک ایسی تخق یق و اتچاد میں مصروف ہوں حس سے ہماری غرنت دور ہوحایے گی  ،اورہم ط نقہ امرا میں شمار کنے

حاپیں گے۔()69

نہ غرنت کے شکتجے سے تکلنے کی ترع یب دراضل مخیت کی خزا کمایے کے لنے ہورہی تھی،خو تعد از اتچاد خق ملکیت (تراترنی راپیس)
کی صورت میں انڈیسن کو ملی تھی حس کی نیا تر اس یے جیرل الیکیرک نامی کمیئی قایم کی۔خو آج تھی انک کامیاب کمیئی ہے۔ انڈیسن کی انئی
مخیت  ،انئی خزا کے حصول کے لنے انک حدوجہد تعئی اس کا سیلف انیرسٹ (شخصی مقاد) تھی مگر اس سے چیم سوشل انیرسٹ (شماجی
مقادات) یے لیا حس کی ندولت آج گ ھر گھر تچلی کے قمقموں سے روشن ہیں۔

کیا ہم یے کیھی سوحا کہ آخر شاپیسی ترقی ضرف فری مارکیٹ کیییلزم میں ہی ک یوں ممکن ہو نانی ہے جب کہ کم یوتزم اور قاشزم انتہانی درجہ کی

رناسئی آمرنت کے ناوخوداس درجہ کی شاپیسی ترقی حاضل نہ کرشکے؟ اس کی وجہ شاپیشداتوں کی انئی مخیت کی خزا نا اتعام کے حصول کے لنے

حدو جہد (سیلف انیرسٹ) ہے۔اس حدوجہد میں کمرشل ادارے ان کے مددگار ہیں ک یونکہ ہر نئی اتچاد یے شمار کارخونیانہ (
 )Entrepreneurialامکانات نیدا کرنی ہے۔ توں شاپیشداتوں اور کمرشل اداروں کی ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ (مقادات) کے حصول
کے لنے مشیرکہ حدوجہد سوشل انیرسٹ (شماجی مقادات) نیدا کرنی ہے۔
نہ خق حانیداد نا ملکیئی حفوق مخض ذمین نا قیکیری کے لنے پہیں نلکہ نیداوار کے عمل میں شرنک تمام مجرکات اس کا حصہ ہیں،جیسے زمین کی
چ
ملکیت،مخیت کی ملکت ،ت ل نقی ضالجی یوں اور ان کے نیاتج کی ملکیت،شرمانہ اور تفع و تفصان کی ملکیت،اتچادات اور درناق یوں کی مخیت شمیت

تمام ان نٹ اور آؤٹ نٹ اس کا حصہ ہیں۔

معاشی سرگرم تاں خق ملکنت کے بغبر ممکن نہیں -
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خق ملکیت معاشی شرگرم یوں کی پییاد ہے۔ اس کے تغیر معاشی شرگرمیاں حل ہی پہیں شکییں۔جیسے میال کے طور تر تچارت ہے۔ تچارت میں

کیا ہونا ہےکہ آپ انئی ملکیت کی کونی سے نا حدمت مارکیٹ میں الیے ہیں۔اسے خرنداروں کے شا منے پیش کریے ہیں،خرندار جب اسے خرندیے
نک
ہیں تو آپ کریسی نا کسی تھی میڈیم آف ا شچیتج نا نارتر سسیم (ملکیت کے ندلے ملکیت کا تراہ راست نیادلہ) کے ندلے ا ننے ملکیئی حفوق
اس کے شیرد کرد ننے ہیں۔اور خو کریسی آپ کو حاضل ہونی ہے اس سے آپ کونی تھی ضرورت نا خواہش کی سے ناحدمت خرند کر اسے انئی
ملکیت میں لے لینے ہیں۔ تھر نا تو اسے خرچ کریے ( )Consumeکریے ہیں ورنہ مخفوظ ( )Saveنا اتویشٹ کریے ہیں -
میال کے طور تر جب ہم کسی دکاندارکو سو رویے دے کر اس سے جیئی خرندیے ہیں تو وہ تھی کریسی کے ندلے آپ کو سو رویے کی ونل یو تعئی

قوت خرند کے تراتر کی جیئی کی ملکیت آپ کے خوالے کرنا ہے نا آپ کسی جچام کی دکان تر حایے ہیں تچاس رویے کے ندلے ا ننے نال ک یوایے

ہیں۔نال ک یوایے کی اس حدمت کے لنے آپ جچام کی مہارت اور اس کا وقت خرندیے ہیں۔

نہ تمام معاشی شرگرمیاں ملکیت کے نیادلوں کا تظام ہیں۔ ملکیت کے تصور کے تغیر نہ معاشی شرگرمیاں ناممکن ہیں -فری مارکیٹ کیییلزم فرد

کو آزادی د نیا ہے کہ اسیاء و حدمات کے ان نیادلوں کو رضاکارانہ تعاون و اشیراک تر قایم کرے حس میں عام افراد کا خق انتچاب

( )Freedom to chooseموخود ہو۔میال کے طور تر نہ آپ کی مرضی تر متخصر ہے کہ آپ حس ہیر ڈریشر کو تھی یسید کریں اس
سے نال ک یواپیں اور جیئی سے خو تھی مقاضد حاضل کرنا حاہیں،حا ہنے شرنت نیاپیں حایے نا حلوہ نیاپیں نہ آپ کا خق انتچاب ہے۔
م
آزادی تچارت (فری ترنڈ) کا مظلب تراترنی میں کمل آزادی ہے۔ یشرطیکہ آپ یے نہ تراترنی انئی مخیت اور اتمانداری سے کمانی ہے اور آپ انئی
تراترنی کا خو اسنعمال کریے حارہے ہیں اس میں دوشرے افراد کے تھی تراترنی راپیس مخفوظ ہیں-
بغبر خق ملکنت کے معاشی زندگی میں بعاون و ب تادلہ اور کوآرڈ ب ٹیشن ممکن نہیں -
اگر تراترنی راپیس پہیں دیے حاپیں گے تو رضاکارانہ تعاون و نیادلہ تھی ممکن پہیں۔نب کونی تھی شخص کونی تھی جیز کسی دوشرے کے ناس

د نکھے گا اور اسے یسید آگئی تو وہ اس کو تقییا جھین لینے کا مچاز ہوگا ک یونکہ حس کے ناس وہ جیز پہلے سے اگر موخود ہے تو اس کا تو اس تر کونی

خق ہی پہیں۔میرے ناس اگر کونی جیز ہے اور کسی دوشرے فرد کو وہ یسید ہے تو وہ ضرف اس صورت میں میرےناس رہ شکئی ہے اگر اس

تر میری ملکیت اور خق ہو۔اور اگر کونی جیز کسی کی تھی ملکیت پہیں اور وہ ناناب نا مچدود ( )rareتھی ہے تو وہ مخض اس کی ہوگی حس کے

ناس آپ سے زنادہ طاقت ہوگی۔
خق ملکنت اور زاند ( )Surplusونل یو کا مس تلہ
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تراترنی راپیس سے م نعلق انک اور اہم نکتہ نہ تھی ہے کہ اگر تراترنی راپیس پہیں ہوں گے تو فرد انئی شرنلس ونل یو (ضرورت اور خواہش سے زاند

ونل یو) کہاں اور کیسے مخفوظ ( )saveکرے گا۔میال کے طور تر اگر میں کسی دوشرے شخص سے زنادہ مخیت کرنا ہوں وقت اور توانانی کے
چ
اغییار سے نا ت ل نقی ضالچیت کےاسنعمال سے تو اس طرح حاضل کی گئی شرنلس ونل یو کا کیا قاندہ ہوگا؟ کیا نہ مخض ضا تع ہوحایے گی؟ اگر ضا تع

ہوحایے گی تو میرے اندر مخیت کی مزند ترع یب تو چیم ہوحایے گی نا اگر نہ مخیت کی ترع یب قایم تھی رہی نب تھی اس کی حشب ضرورت و
خواہش ونل یو کو خرچ کریے کے تعد خو ونل یو تچ حایے گی تو کیا میں اسے ضا تع کردوں نا اسے کہیں مخفوظ کرشکیا ہوں؟ اگر مخفوظ پہیں کرشکیا تو

میں وقت کے شاتھ شاتھ ا ننے معیار زندگی کو پہیر کیسے نیا شکوں گا؟ اگر انک سوشانئی کے تمام افراد اس زاند ( شرنلس) ونل یو کو مخفوظ ( save
) پہیں کرشکنے تو کیا ان کا مجموعہ سوشل ونل یو ضا تع پہیں ہوحایے گی؟ اور اگر فرض کیا کہ اسے رناست خود مخفوظ ( )saveکرے گی تو اس
ت
صورت میں مجھے دوشروں سے زنادہ مخیت اور تروڈک یونی کی آخر کیا ضرورت ہے کہ مخیت و ضالچیت کی خزا سب میں قسیم ہو مگر اس کی مسقت

میں اتھاؤں؟
حق نقت نہ ہے کہ اگر ونل یو کو مخفوظ (  )saveکریے کا خق فرد کو حاضل پہیں تو ونل یو میں یسودتما ( )growthکے تچایے اس میں

نیزلی) (declineآیے گی۔اس طرح نیداوار میں اضافہ ممکن پہیں ک یونکہ ترغییات( )incentiveکا تظام ہی درہم ترہم ہوحایے گا ،حس
کے پیتجے میں فخط ترنا ہو گا اور ونل یو میں اتخظاط ( ) Shortageنیدا ہوگی۔ونل یو کو مخفوظ ( )saveنیایے تغیرانک کارخو ( entrepreneur

) ضروری شرمانہ ( )Capitalاکھیا پہیں کرشکیا اور کارخونیانہ ( ) entrepreneurialشرگرم یوں کے تغیر نہ ننے آ نیڈناز ن یپ شکیں
گے اور نہ ہی حدت ممکن ہو نایے گی۔اس کے تغیر نہ کامیاب صنعئی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی صنعئی اتقالب ترنا ہوشکیا ہے۔

نہ حاگیر داری نا شہیشان یت میں ہونا تھا کہ شاری اضاقی (شرنلس) ونل یو حاہے وہ زرعی سعنے سے حاضل ہونی تھی نا عالموں کی مخیت کے پیتجے

میں نیدا ہونی تھی ،سب اہل اقیدار و حکومت کے ناس حلی حانی تھی۔توں عالموں میں مخیت کی ترع یب پہیں نانی حانی تھی اور اپہیں نذرتعہ جیر
و یشدد کام تر مخ یور کیاحانا تھا ک یونکہ اپہیں زاند مخیت و تروڈک یونی تر زاند (شرنلس) ونل یو پہیں حاضل ہونی تھی۔ توں ان کے تزدنک روز مرہ کی
ن
مخیت کا مفصد ا ننے آقاؤں کی خوسیودی تھی کہ وہ زندگی گزاریے کے لنے پییادی ضرورنات کھانا لیاس ج ھت کی کمیل کا انک وسیلہ تھے۔انک

ایشا معاشرہ حس میں زاند (شرنلس) ونل یو اہل اقیدار واجییار کے ناس حلی حانی ہے وہاں شہرتوں کی حالت عالموں جیسی ہونی ہے اور وہ مخیت
سے کیرایے اور ا ننے معیار زندگی سے ماتوس ہوحایے ہیں۔

اس نیاضر میں ہم کہہ شکنے ہیں کہ خق ملکیت سے مراد نہ ہے کہ آپ کو انئی ملکیت نا کل ونل یو کے اسنعمال کا خق حاضل ہے کہ حاہے
شاری خرچ کریں نا اسے مخفوظ ( )saveکریں۔انئی سیونگ ( )savingکو تڑا رہنے دیں نا اسے کسی کو ادھار نا امداد میں دے دیں نا اسے
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کسی کارخونیانہ (  ) entrepreneurialآ نیڈناتر اتویشٹ کر دیں اور تفع کماپیں(تعئی مزند شرنلس ونل یو حاضل کریں) نا انئی اتویسیمیٹ تر
حشارہ ) (Lossترداست کریں اور انئی ونل یو میں نیزلی ) (Declineکا شامیا کریں۔

ہماری معاشی شرگرم یوں میں ونل یو انک فرد سے دوشرے فرد نا انک کمرشل ادارے سے دوشرے کمرشل ادارے نا انک فرد اور دوشرے کمرشل

ادارے کے درمیان می نقل ہونی رہئی ہے -ناد رہے کہ ہم ضرف ونل یو می نقل ہی پہیں کریے نلکہ اسے نیدا تھی کریے ہیں .اس ونل یو کی می نقلی
نا اس کی نیداوار کے لنے ہم معاشی ق نصلےکریے ہیں جن کی پییاد ہمارا تظام اقدار  ،تجرنہ و مشاہدہ (  ، )Learningشمجھ توجھ ،اور دلیل

یسیدی(  )Reasoningوغیرہ ہیں۔اشی سیب سے ہم کہنے ہیں کہ معاشی آزادی ( اکیامک فرنڈم) کی اشاس تراترنی راپیس میں ہے اور
تراترنی راپیس کے تغیر کونی فری مارکیٹ کیییلزم پہیں۔

پہی سیب ہے کہ لیرل اصول قاتون میں خق ملکیت (تراترنی راپیس) کو پییادی ایشانی خق ماناگیا ہے۔جن پین حفوق کی پییاد تر لیرل قاتون اور
رناسئی نیدویشت پییادی طور تر قایم کیا حانا ہے۔ وہ پین درج ذنل ہیں۔
1۔زندگی کا خق۔ تعئی جینے کا خق
2۔شخصی آزادی اور مشاوات ۔
3۔ ملکیت کاخق۔

لیرل اصول قاتون کی رو سے ان پی یوں حفوق کی حقاطت رناست کی ذمہ داری ہے اور رناست اس ذمہ داری سے پہلو پہی پہیں کرشکئی۔
A man without property rights ---without the rights to the product of his own
labor ----is not a freeman.
(انک فرد خو تراترنی راپیس )خق ملکیت)اور انئی مخیت کے نیاتج کو اسنعمال کریے کا خق پہیں رکھیا وہ انک آزاد فرد پہیں )
فری مارکیٹ کیییلزم میں تراترنی کی ملکیت(حانیداد) ،اس کا ان نظام اور کپیرول تجی سیکیر کے ناس ہونا ہے جب کہ کم یوتزم میں شاری تراترنی کی
ملکیت اس کا ان نظام اور کپیرول رناست کے ناس ہونا ہے۔
صتعئی عہد کے بعد خق ملکنت تے غام شہربوں کو غالمی ( )Serfdomسے بکاال -
ش
صنعئی عہد سے پہلے تراترنی فرد کا پییادی خق پہیں مجھی حانی تھی نلکہ اس کی پییادق نصہ استخقاق ،اور احارہ داری تر تھی۔نادشاہ انئی توری چیگی

طاقت کے شاتھ جملہ آور ہونا اور قتح کے پیتجے میں تمام مق یوجہ عالقوں کا مالک و مخیار شمجھا حانا تھا۔ وہ اس زمین اور اس کے ان نظام کو ت ھر ا ننے

129

می ن
ت
حام یوں اور طمین میں قسیم کرد نیا تھا خو اس تراترنی سے حاضل ہویے والی زاند ونل یو کو کو رتون یو کی سکل میں نادشاہ کے حصور پیش کر ننے
تھے۔عام آدمی خو ان اسیاء اور اس زاند ونل یو کو نیدا کرنا تھا اس کی حالت ناگقتہ نہ تھی۔ سسیم کے اس جیر کو تقدتر کا نام دنا حانا تھا اور کہا
حانا تھا کہ پہی دسیور ہے۔ مالھیس عام آدمی کی اس حالت کو قظرت کے جیر کے نام سے اس طرح نیان کرنا ہے۔
)At nature’s mighty feast, there is no vacant cover for him. (70
ذرا تع نیداوار مخض زراغت نک مچدود تھے،توے ق نصد سے زاند نیداوار زرعی سعنے سے تھی()71۔شہری معیشت کے تقتہ سعنے جیسی دسنکاری،کھلونا
شازی وغیرہ مچدود تھیں۔روزگار کا سب سے تڑا اور واحد سغتہ مخض پہی تھا۔ صنعئی اتقالب یے نہ سب ندل دنا۔ اب زرعی زمین کی ملکیت ہر

فرد کا پییادی خق فرار نانی حس کی پییاد تر وہ مخیت اور شرمانہ کی تروڈک یونی کے پیتجے میں حاضل ہویے والی زاند ونل یو کو مخفوظ (  )saveاور

 Investکر شکیا تھا۔اب معاشی شرگرم یوں یے آقا اور عالم کا فرق میا دنا ۔اب ہر فرد تراتر تھا۔ اس کی ان نٹ( )Inputsکا آؤٹ نٹ

( )Outputsاب تروڈتوشر کا انیا تھا حسے وہ رضاکارانہ تعاون و نیادلہ سے نتچ شکیا تھا اور زاند ونل یو سے مزند حانیداد خرند کر مزند ونل یو نیدا کر
شکیا تھا ۔اب اس کے ناس وقت کے شاتھ شاتھ مواقع تڑھنے گنے اور انتچاب کی آزادی یے اس کی ضالجی یوں کو اظہار کے مزند خوتصورت مواقع
فراہم کنے۔

پراپرئی راپیس پر م تڈالتے حطرات:
1۔رناشئی آمربت  :رناست انئی وسنع و غرتض اور حظرناک سیاشی طاقت سے سوشل ونلقپیر کے نام تر نا کسی تھی دوشرے سیب سے فرد سے

اس کاخق ملکیت جھین شکئی ہے۔اس لنے ضروری ہے کہ قاتون خق ملکیت کو پییادی ایشانی خق فرار دے کر رناست کے ا یسے کسی تھی قدم
ش
کو وقت سے پہلے روک لگایے اور سول سوشانئی ہر دم متجرک رہے کہ اس پییادی خق تر کسی تھی صورت میں مجھونہ پہیں کیا حایے گا۔
ب تکسز:رناست شماج کا انک ادارہ ہے۔نیکشز اس ادارے کے اخراحات کے لنے ادا کنے حایے ہیں ناکہ اس کا اچیماعی نیدویشت تجونی شراتچام
نایے۔حس طرح رناست کی ذمہ دارناں مچدود ہیں اشی طرح اس کے نیکشز کی شرح تھی مچدود اور کم سے کم ہونی حا ہنے۔رناست جب سوشل
ت
ونلقپیرنا مفروصہ قسیم دولت نا کسی اور مد میں انئی شرگرمیاں اور اخراحات تڑھانی ہے تونیکشز کی شرح میں اضافہ کرنی حانی ہے توں نیکشز انک
طرح سے جیر اور لوٹ ین حایے ہیں ،خو سوشل ونلقپیر تر کم اور ن یورو کریسی کی من یسید خواہشات اور مفروصہ م نصونہ نیدتوں تر زنادہ ضا تع ہویے

ہیں۔نیکشز کی غیر م نصقانہ نلید شرح تراترنی راپیس تر جملہ ہے۔
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خق ملکنت پر ناب تدناں :جب رناست تراترنی کی خرند و فروجت تر تغض عالقوں میں تغض سیاچ یوں (یشل و زنان ،مذہب و قومیت اور وطی یت وغیرہ)

تر حانیداد کی خرند و فروجت تر روک لگا د نئی ہے،نا حانیداد کی کم سے کم نا زنادہ سے زنادہ قیم یوں کی حد م نعین کرد نئی ہے تو نہ تھی فرد کے خق
ملکیت اور آزادی تعاون و نیادلہ تر جملہ ہے۔

جب رناست انک کمیئی نا انڈشیری کی شرگرم یوں تر کپیرول نا نانیدی لگا د نئی ہے کسی تھی غیر م نصقانہ پییادوں تر تو نہ تھی اس کمیئی نا انڈشیری
کے مالکان کے خق حانیداد تر جملہ ہے کہ اپہیں ان کی تراترنی کے مقید اسنعمال کے خق سے مجروم کردنا گیاہے۔

کرئشن:جب رناسئی اداروں کے ن یوروکرپیس نا سیاسیدان ا ننے سیاشی اتر ورسوخ کا مالی قاندہ اتھایے ہیں۔جیسے میال کے طور تر اگر کسی یے آناد
ک
عالقے میں پہر ھیتخنے کا کونی تروچیکٹ شروع ہوناہے تو ن یوروکرپیس (ا ننے غزتز رستہ داروں کو ترع یب دے کر) اس کے ارد گرد کی زمین پہلے
ہی سسنے داموں خود خرند لینے ہیں اور جب پہر حل تڑنی ہے تو تراترنی کی قیمییں تڑھ حانی ہیں۔ اس طرح کی کریسن نا افرناء تروری تھی ملکیت
کے خق کی حالف ورزی ہے۔
خق ملکنت میں وشانل کی نہبرین بقوبض ہے -
خق ملکیت میں جہاں فرد کو اس کی معاشی زندگی میں آشانی اور فرنڈم ملیا ہے وہیں سب سے پہیر وشانل کی تفو تض( Resource
 )Allocationکا تظام تھی اشی سے ممکن ہے۔تران یو نٹ تراترنی کے شاتھ اس تراترنی کے تخفظ اور پہیرین اسنعمال کی ترع یب (

 )Incentiveخڑی ہونی ہے۔جب ملکیت آپ کی ہے تو آپ اس کو پہیر سے پہیر اسنعمال کریے کی کوسش کریں گے ناکہ زنادہ سے

زنادہ قاندہ کمانا حایے۔اور جب ملکیت کسی کی پہیں ہونی نلکہ مشیرکہ ہونی ہے تو وہ درحق نقت کسی کی تھی پہیں ہونی ،ک یونکہ اس کے تخفظ اور

اسے پہیر سے پہیر اسنعمال کی ترع یب و سوق نا تو انتہانی مچدود ہونا ہے نا نالکل تھی پہیں ہونا۔

جب جین میں کیمویشٹ معیشت قایم تھی تو خوراک میں قلت (، )Shortageتجران اور فخط عام شی نات تھی۔اور جب جین کیمویشٹ
معیشت سے مارکیٹ کی معیشت میں می نقل ہوا تو نہ وہی کشان تھے اور وہی تراترنی تھی ،نہ ضرف آوٹ نٹ میں اضافہ ہوا نلکہ خوراک کی کمی
،تجران اور فخط کا تغیر کسی ناقاعدہ حکومئی م نصونہ نیدی()Central Planningکے مخض مارکیٹ کی ڈ تمانڈ اور سیالنی کی آزاد و خودمخیار

قوتوں کے سیب حاتمہ ہوگیا۔
ک یونکہ پہیر عمل کا پہیر پیتجہ ہی پہیر عمل کی ترع یب نیدا کرنا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے کسی پہیر عمل کا پیتجہ آپ کے لنے اس

توری سوشانئی میں پہت تھوڑا نا صفر ہے تو آپ ا س کا چیال کم ہی رکھیں گے۔انک مشیرکہ ملکیت میں (ذمہ داری ) کا ع نصر کمزور ہوحانا ہے۔

131

میال کے طور تر تورے ناکسیان کی 20کروڑ غوام انک کیمویشٹ معیشت میں رہئی ہے۔ ان میں تفع )(Good doing
ت
اورتفصان) (Wrong doingپیس کروڑ افراد میں قسیم ہوگا تو مجھ میں تفع کے حصول کی تجرنک و ترع یب کمزور ترین ہوگی ک یونکہ مجھے
ت
معلوم ہوگا کہ پیس کروڑ میں تفع قسیم ہو کر میرے لنے انتہانی قلیل رہ حایے گا۔ چیکہ تفصان کا حظرہ نا احشاس تھی کم ہوگاجب مجھے مچسوس
ت
ہوگا کہ اس کا پیتجہ تھی تورے ملک میں قسیم ہوگا۔
میرا خو تھی اجھا عمل نا ترا عمل ہے اس کے نیاتج کا ذمہ دار میں ہوں۔نیاتج کی نہ ذمہ داری جہاں مجھے ترے عمل سے تچانی ہے وہیں مجھے

ا جھے عمل کی تھی ترع یب د نئی ہے ک یونکہ اس ا جھے عمل کا شارا پیتجہ میرا ذانی ہوگا۔حانیداد اور اس کے صختح اسنعمال کی ذمہ داری

( )responsibilityکا نہ تعلق پہیر وشانل کی پہیرین تفوتض ( )Resource allocationاور پہیر ترغییات کو چیم د نیا ہے۔
خق ملکنت میں سب سے پڑی اخالف تات

خق حانیداد میں سب سے تڑی احالقیات خو کہ تطور قاتون تھی ناقذ کی حانی ہے وہ نہ کہ تراترنی کی می نقلی تعئی ان نقال میں دوتوں (خرندار و فروجت
کییدہ) کی رضامیدی شامل ہو اور نہ کہ نیادلہ جیر میں نہ ہورہا ہو۔ضروری ہے کہ دوتوں فرتق انک دوشرے کے حفوق اور ذانی ضالچیت و قانلیت

ترایے تعین اقدار ( )Value Judgmentکا اجیرام کریں۔دوتوں کو معاشی شرگرم یوں میں حصہ لینے اور معاہدہ کریے کی آزادی
ن
)(Freedom to engageحاضل ہو اور وہ ان نقال ملکیت کی جن شراتط ( )Terms & Conditionsتر کمیل معا ندہ کو
ش
ضروری مجھیں ،دوتوں فرتق انئی ناہمی رضامیدی سے اس تر عمل کریے میں آزاد ہیں۔
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آزادی سے آخر ک تا مراد ہے ؟
ابفرادی آزادبوں پر سب خون ہمیشہ "نازک خاالت" کے غ یوان سے ہی مارا گ تا ہے۔ (ہاب تک )

انک لیرل سے سب سے زنادہ خو سوال توجھا حانا ہے وہ نہ ہے کہ آخر وہ آزادی کیا ہے حس کا آپ لوگ نار نار تقاضا کریے ہیں۔
آزادی دراضل کسی انک ایشان تر کسی دوشرے ایشان کے جیر کی غیر موخودگی کا نام ہے حس کی رو سے ہر ایشان انئی خودی کی سیاجت
م
) (Self-Realizationمیں آزاد ہے اور اس کی پییاد تر ا ننے علم و فہم تعئی ذانی تظام اقدار اور ا ننے اعمال کی کمل ذمہ داری

)(Responsibilityکے شاتھ  ،ا ننے ہر اس عمل میں آزاد ہے حس سے کسی دوشرے ایشان کی آزادی مجروح نہ ہو۔
فرنڈم کو اتف اے ہانیک ان القاظ میں نیان کریے ہیں۔ آزادی سے مراد نہ ہے کہ ؛

✓ انک فرد کو خق حاضل ہے کہ وہ انئی شرگرمیاں ا ننے ذانی م نصوتوں اور ق نصلوں کے مظاتق شراتچام دے شکے۔تعئی اسے آزادی ارادہ و
عمل حاضل ہو -
✓ وہ کسی دوشرے فرد ادارے نا گروپ کی مرضی ،م نصویے نا ق نصلے کے مظاتق عمل کا نانید پہیں خو اس کے لنے طے کریں کہ کس
حاص طر تفے سے اسے ان روزمرہ کی شرگرم یوں کو شراتچام د نیا ہےنا کس حاص طر تفے سے شراتچام پہیں دے شکیا ۔
✓ آزادی دراضل دوشروں کے جیر سے آزادی ()Independenceکا نام ہے۔
✓ اشی طرح آزادی مخض انک فرد کے دوشرے فرد کے شاتھ تعلق سے م نعلق ( )Releventہے کہ انک فرد تر کونی دوشرا فرد جیر پہیں
کرشکیا۔مظلب نہ کہ آزادی کا سوال معاشرنی ہے -
اب سب سے اہم سوال نہ ہے کہ آخر جیر کیا ہے؟ اگر کونی شخص میری اتگلی گن کے ترنگر تر رکھ کر اور اس تر قوت لگا کر گن سے قاتر کرنا

ہے تو کیا اس صورت میں اس گن سے تکلنے والی گولی کا ذمہ دار میں ہوں اور اس گولی سے اگر کونی یشانہ پییا ہے تو کیا مجرم میں ہوں؟ ہر

گز پہیں ک یونکہ اس عمل میں میری آزادی ارادہ و عمل شامل ہی پہیں تھی۔ نہ میرے ذانی تظام اقدار ( ) Value Judgementکا
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حاضل ہی پہیں تھا۔نلکہ اس عمل میں تو میں خود مظلوم ہوں۔ ک یونکہ میں یے کجھ کیا ہی پہیں مگر اس کے نیاتج کی ذمہ داری مجھ تر ڈالی
حارہی ہے۔
دوشری میال سے تھی مدد لینے ہیں ۔انک شخص میری گردن تر یشیول رکھ کر مجھے حکم د نیا ہے کہ انیا ن یوا ()Valetاور مونانل مجھے دے دو

اگر دے د نیا ہوں تو حان تچ حانی ہے اور اگر پہیں د نیا تو ممکن ہے وہ مجھے قیل کردے۔تظاہر تو اس عمل میں میرے ناس دو خوایشز (انتچانات)

ہیں

1۔حان تچاؤں

نا

2۔ن یوہ اور مونانل تچاؤں -

اس صورت میں میرے ناس خو خق انتچاب ہے تو کیا اسے آزادی کہا حایے گا؟ ہرگز پہیں نہ خوایشز ( ) choicesمیں خق انتچاب تھی
آزادی پہیں نلکہ آمرنت اور جیر ہے اور نہ میری آزادی قکر و عمل اور ذانی تظام اقدار سے م نصادم تھی ہے۔توں جیر سے مراد نہ ہے کہ :
"ایشا تظام نا عمل خورضاکارانہ ( )voluntoryنہ ہو اور اس کی پییاد آزادی ارادہ و عمل( )Free Willاور ذانی تظام اقدار تر نہ ہو ،اسے

جیر کہیں گے "

جیشا کہ درج ناال دوتوں میالوں سے واصح ہے فرنڈم آزادی ہے جیر سے  -حاص طور تر نہ کہ انک ایشان کو نہ خق حاضل پہیں کہ وہ کسی تھی
خواز کے تحت دوشرے ایشان تر جیر کرے.
م
جب ہم یے 1947ء میں شلظیت ترطانتہ سے آزادی حاضل کی تھی تو وہ تھی کمل آزادی پہیں تھی نلکہ آزادی کی انک اہم شرط تھی کہ
ہماری سیاجت ہماری انئی ہو۔ہم ا ننے قواپین جن کی نانیدی ہم تر الزم ہے وہ ہم تر نذرتعہ جیر و قوت ناقذ نہ ہوں نلکہ ہمارے شہرتوں کی مرضی

( )General willاور ہمارے پییادی ایشانی حفوق کی پییاد تر ہمارے ہی میتحب تمانیدے اسے نیاپیں ۔ہم انئی گورتمیٹ خود میتحب کریں۔ہم
ہی طے کریں کہ شماجی و سیاشی نیدویشت کے لنے ہم سب کو کییا کییا حصہ (نیکس کی سکل ) ڈالیا حا ہنے۔ہم آزاد ہوں کہ ا ننے پہیرین

مشنقیل کے امکانات کو اتفرادی و اچیماعی سکل میں خود Pursueکرشکیں۔

ن
ہم یے شمیدر نار سے آیے عاصیوں سے تو ا ننے ملک کو آزاد کروا لیا ،مگر آزادی کے جملہ امور ہ یوز زتر کمیل ہیں  -کیا پہاں فرد جیر سے آزاد

ہے؟کیا ہماری سوشانئی آزاد ہے؟کیا ہماری سیاست ہماری غوام کی مرضی و میشا کی نانید ہے؟ کیا قاتون کے حصور سب تراتر ہیں؟ کیا ہمارا
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معاشی نیدویشت ہمیں پہیرین مشنقیل کے امکانات کو  Pursueکریے کی آزادی د نیا ہے؟ اگر خواب تقی میں ہے تو نانت ہوا کہ ہم ہ یوز

آزادی کی میزل کی حستجو میں شرگرداں ہیں -

آزادی کا تعلق فرد سے ہے۔اگر انک شماج میں یسنے والے تمام افراد آزاد ہیں ،نب ہی سوشانئی آزاد ہوگی۔ہر فرد کی آزادی کے تغیر معاشرے کو

آزاد معاشرہ پہیں کہا حاشکیا ۔میال کے طور تر امرنک یوں یے ترطاتوی راج سے آزادی تو حاضل کرلی تھی مگر اس کے تمام افراد (جیشا کہ افرتقی
یشل کے امرنکی لوگ اور ایسیانی لوگ ) آزاد پہیں تھے۔ اس کا مظلب ہے کہ عالمی موخود تھی ۔تو کیا اس صورت میں امرنکی سوشانئی آزاد
تھی؟ہر گز پہیں جب نک تمام شہرتوں کے درمیان پییادی ایشانی حفوق اور قاتون کی حکمرانی کی مشاوات پہیں قایم ہونی امرنکی معاشرہ آزاد

پہیں ہوا تھا ۔

آزادی کے لنے الزمی شرط مواقع کی مشاوات ہے اتھارہویں اور اپیسویں ضدی کی لیرل تجرنکیں آزادی اور مشاوات میں امییازپہیں کرنی

تھیں۔امرنکی معاشرہ نب آزاد ہوا جب عالمی کو نذرتعہ قاتون چیم کر دنا گیا اور شماجی و معاشی زندگی میں مواقع کی مشاوات کا آعاز ہوا حس میں
کسی انک یشل کو دوشری یشل تر ترتری حاضل پہیں تھی ۔ آزادی کی حدوجہد ت ھر تھی حاری رہی۔سیاشی آزادی سیاست میں تمام شہرتوں (مرد و
زن ) کے خق انتچاب کی صورت میں ملی اس سکل میں کہ کہ تمام شہرتوں کے درمیان انک سیاشی نیدویشت میں شہرنت تعئی شہرتوں کی

مشاوات قایم ہونی ۔

آزادہ معاشرے ( )Free societyکا نہ سوال ہماری سوشانئی سے م نعلق تھی ہے کہ کیا سیدھ،کے نی کے ،چ یونی نتچاب اور قانا وغیرہ
ت
کے دپہی عالقوں میں (نلکہ تورے ناکسیان کے دپہی عالقوں میں) انک لڑکی آزاد ہے کہ انئی علیم جہاں نک وہ حاہے حاضل کرشکے؟کیا انک
حاگیر دارانہ جیر میں عام شہرتوں کو سیاشی آزادی حاضل ہے؟ کیا ہمارے ملک کی تمام خواپین کو شرنک چیات میتحب کریے کی آزادی حاضل
ً
ہے اور کیا انک حاتون انئی شادی کے تعد ا ننے میاں کے تراتر حفوق و اجییارات رکھئی ہے؟ان سب کا تفرنیا خواب تقی میں ہے ،تو کیا اس
صورت میں ہم کہہ شکنے ہیں کہ ہمارا شماج آزاد ہے؟ ہرگز پہیں۔

"فرد نب آزاد ہونا ہے جب اس کے ناس انتچاب کی آزادی( )Freedom to chooseہو ،جب وہ انئی آزادی ارادہ و عمل اور شخصی

تظام اقدار کے تحت انئی شرگرمیاں شر اتچام دے شکے اور ان کے ا جھے ترے نیاتج کا تھی وہ خود ذمہ دارہو "
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توں اگر توری نات کو پیتجہ جیز نیانا حایے توآزادی (فرنڈم) سے مراد انئی خودی کی سیاجت ) ، (Self-realizationاس کی مخقی ضالجی یوں

اور خون یوں کے حصول کے لنے انئی آزادی ارادہ و عمل ) اور تظام اقدار تر ت ھروشہ اور آزاد انتچاب کی طاقت )(Power to choose
ن
ہے۔اس طرح آزادی کا ادراک کر کے  ،نہ د کھیں کہ تمام ایشاتوں میں:
✓ پہیر انتچاب کی ضالچیت و قانلیت موخود ہے۔
✓ آزادانہ عمل)(Exerciseکی ضالچیت و قانلیت موخود ہے۔
✓ کسی تھی رایے اور عمل کے افرار و اتکار کی ضالچیت اور خق موخود ہے۔
✓ مشاہدہ کریے) (Observeاور س یکھنے ) (Learningکی ضالچیت و قانلیت موخود ہے۔
✓ نیاتج کے تعین( )Measurementاور قدر نیمانی ( )evaluationکی ضالچیت و قانلیت موخود ہے۔
✓ کسی تھی رایے  ،آ نیڈنا نا عمل کی حاتچ تڑنال ( )testکی ضالچیت وقانلیت موخود ہے۔
✓ حاضل نا موخود تمام مواقع و مییادالت)(Alternativesمیں سب سے پہیر ) (Opportunitiesکے انتچاب کی ضالچیت و
قانلیت موخود ہے۔
✓ اس میں آزادی ارادہ وعمل ( )Free Willنانی حانی ہے۔
✓ اس کے ناس جیزوں کی اجھانی نا ترانی حاتخنے کے لنے ذانی تظام اقدار ( ونل یو ) Judgmentموخود ہے۔
✓ وہ انئی ضالجی یوں ،قانلی یوں ،اور خون یوں و حام یوں شمیت تمام شخصی حصوضیات میں م نفرد اور نکیا ہے۔
چ
✓ اس کے ناس خق ملکیت اور اس کے ت ل نقی اسنعمال کی ضالچیت موخود ہے۔
✓ اگر وہ ا ننے شخصی مقاد (سیلف انیرسٹ) اور ذانی رجچانات کو  Pursueکرے تو اس میں اس کی آزادی ،اور شماج کے لنے سوشل
انیرسٹ(شماجی مقاد) کی صورت میں پہیری موخود ہے۔
✓ رناست اچیماعی نیدویشت کا نام ہے شہری اس کی ملکیت نا رعانا پہیں۔
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✓ تمام ایشاتوں میں مشاوات الزم ہے.
✓ ہر معاشی  ،شماجی اور سیاشی تظام اس کی ضرورنات و خواہشات (تعئی اس کی طلب) کی یشکین کے لنے نیانا حایے۔
✓ وہ انئی ذانی ترغییات و رجچانات کو  Pursueکریے میں آزاد ہے.
✓ اسے انتچاب کا خق ( )Freedom to chooseاور اس کی طاقت ( )Power to chooseحاضل ہے۔
م
✓ تمام افراد ا ننے علم میں نا کمل اور کسی حد نک ناقص ( )Imperfectشہی مگر ہر فرد انئی زندگی اور تجی ق نصلوں کے نارے میں رویے
زمین کے دنگر تمام افراد سے زنادہ علم و تجرنہ ستخیدگی اور احالص رکھیا ہے۔
✓ اسے خق حاضل ہے کہ وہ حس شخص،ادارے،گروپ نا کمیئی سے حاہے،سیاشی شماجی اور معاشی میدان میں رضاکارانہ تعاون و اشیراک کر
شکیا ہے۔
✓ الزم ہے کہ قاتون اس کے حفوق کا تخفظ کرے نہ کہ وہ قاتون کے حصور اس کی عالمی میں شرنگوں چنے۔
✓ ۔اس سے وخود میں آیے والی سوشانئی اس تر کونی جیر قایم پہیں کرشکئی اور آزاد سوشانئی دراضل ا ننے مقیم تمام افراد کے ناہمی تعاون و
نیادلہ کا نام ہے۔
✓ اس میں ترقی و خوشچالی اور پہیر مشنقیل کے امکانات کو Pursueکریے کی ضالچیت و قانلیت موخود ہے۔
✓ وہ نیداواری عمل میں حس چیی یت میں تھی حاہے شرکت کریے کا اہل ہے اور اس کی آزادی رکھیا ہے.
✓ رناست نیکشز کے نام تر اس کی کمانی تر ڈاکہ پہیں ڈال شکئی ضروری ہے کہ شرح نیکس کم سے کم اور م نصقانہ ہو.
نہ اور پہت شارے دوشرے ضروری اخزاء ہیں خو کسی تھی سوشانئی نا ملک کے شہرتوں کی آزادی کا تعین کریے ہیں کہ آنا وہاں کے شہری

کینے آزاد ہیں اور اپہیں مزند کویسی آزادی کی درحق نقت ضرورت ہے۔

آزادی سے م نعلق پین تکات انتہانی دلچشب ہیں۔ضروری ہے کہ اپہیں ستخیدہ غور وقکر کا موصوع نیانا حایے۔
 .1غلطی کا امکان)(Chance of error
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جب ہم کونی عمل کریے ہیں تو پہلے اس کے نیاتج کو قیاس کریے ہیں ان کی پیش گونی ( ) Predictکریے ہیں۔پہیر نیاتج کی آرزو اور
امکان ہمیں پہیرعمل کی ترع یب د ننے ہیں مگر نہ اجھا پیتجہ ا جھے عمل سے پہلے مخض قیاس ،مفروصہ اور پیش گونی ( )Predictionہے

۔ضروری پہیں کہ خوپیتجہ ہم یے تصور ( )Predictکیا تھا وہی شا منے آیے – اشی لنے ہم مشنقیل کو چیمی طور تر Unpredictable
م
کہنے ہیں کہ جب نک نیاتج و واقعات روتما نہ ہوں اس وقت نک اپہیں چیمی  ،تقیئی اور کمل طور تر معلوم پہیں کیا حا شکیا اور ہم ایشان انئی
م
ذانی زندگی سے م نعلق تھی خو  Predictکریے ہیں وہ تھی عموما غیر چیمی اور نا کمل ہونا ہے ۔ہم پہیر پیتجہ کے حصول کے لنے پہیر اور
تروقت عمل کرشکنے ہیں تمام دسییاب وشانل کو اسنعمال کریے ہویے  ،مگر پہیر پیتجہ تر ہمارا مظلق کپیرول ہرگز پہیں۔

ہماری نیاتج تر احارہ داری پہیں۔توں ہمیں خق حاضل ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل کے ترے نیاتج شا منے آیے ہیں تو ہمیں اس سے سیکھ

کے اور انئی حام یوں کوناہ یوں کا مچاستہ کر کے ننے شرے سے اسے دہرایے دنا حایے۔نادرہے کہ پہاں ان نیاتج کا ذکر ہے خو ہمارے ذانی

ہیں جن کا تعلق مخض ہماری ذات سے ہے۔وہ نیاتج خو سوشل ہیں جن سے شماج کے دوشرے افراد کو تفصان پہتخیا ہے تو وہ غیر قاتونی ہیں
اور اس سے م نعلق فرد سے معاشرہ نذرتعہ قاتون ناز ترس کریے کا خق رکھیا ہے۔

اگر ہم علطی کے امکانات سے ماورا ہوحاپیں تو فرنڈم کا سوال تھی غیر م نعلق ہو حانا ہے۔
If we know how freedom would be used, the case for it would largely disappear.
اس کو اتف اے ہانیک اس طرح نیان کریے ہیں کہ
Freedom granted only when it is known beforehand that its effects will be
)beneficial is not freedom. (72
) وہ آزادی ،آزادی پہیں خو قاندہ مید نیاتج کا علم ہو حایے کے تعد عظا کی حایے۔(
آزادی سے نہ مراد ہے کہ تمام امکانات کا در کھال ہے حاہے ان میں سے کجھ کے نیاتج ہمارے لنے ناگوار ہی ک یوں نہ ہوں۔ہمارا آزادی تر تقین

اس لنے پہیں کہ ہم مخض کجھ مخصوس شرگرم یوں ( )Practicesکے مخصوص نیاتج حا ہنے ہیں نلکہ اس سے مراد نہ ہے کہ مشنقیل نامعلوم
( ) unpredictableہے ،نیاتج ا ننے وخود میں آیے سے پہلے غیر چیمی ہیں ۔نلکہ اس سے نہ تھی مراد ہے کہ ہمارے نا سوشانئی کے
تمام افراد کے اتفرادی اقعال خو آزادی ارادہ عمل اور ذانی تظام اقدار کے تحت کنے حایے ہیں ان کے مجموعی طور تر نیاتج ترے پہیں نلکہ ا جھے

ہویے ہیں اور تمام افراد کے لنے ان میں ہی قاندہ سوشل انیرسٹ کی صورت میں نانا حانا ہے.
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ہم پہیں حا ننے کہ انک فرد ا ننے فرنڈم کو کیسے اسنعمال کرے گا۔نہ نہ حانیا زنادہ اہم ہے۔اگر حانیا ممکن ہونا تو آمرنت اپہیں پہلے سے ہی
کپیرول کرلیئی اور مشنقیل کو ارتقاء کے امکانات سے مجروم کرد نئی۔اگر ہزاروں افراد میں سے انک تھی فرد ایشا ہے خو شماج کے دھارے کو
ٰ
شماج کی خوشچالی کے لنے ندل شکیا ہے ،اس میں اتقالنی ضالجیییں موخود ہیں اور وہ دنیاکو مزند پہیر نیا شکیا ہے تو نہ تھی شخصی آزادی کو خواز

د ننے کے لنے کاقی ہے ناوخود اس کے کہ ہم حا ننے ہیں کہ تمام ایشان ا ننے ا ننے وقت اور مقام میں ا ننے ا ننے علم اور عمل سے مشنقیل
ت
کو پہیر سے پہیر نیایے میں ہر وقت اور ہر عہد میں شرنک رہے ہیں اور رہیں گے -اسے قسیم مخیت (ڈوتژن آف لپیر ) کہنے ہیں -
فرنڈم میں علطی) (Trial & errorاور سیکھیا (  )Learningپہت ضروری ہے۔اشی میں سوشانئی کا ارتقاء ہے۔نہ خو آج ہم پہذنب
و تمدن کا خزانہ رکھنے ہیں وہ زنادہ تر اشی  Trial & errorاور سیکھنے کی ندولت ہے۔رسوم و رواج تھی اشی سے رواج نایے ہیں۔اسطور
( )mythکا چیم تھی اشی سے ہے۔ہمارے ادب کو تھی اشی سے توانانی ملئی ہے۔سوشانئی میں علظ یوں) (Trial & errorاورسیکھنے
(  )Learningتر نانیدی شماج کو مخض متجمد پہیں کرنی نلکہ نیزلی کی طرف لے حانی ہے۔
( )2آزادی سب کے ل نے :
نہ مخض میری شخصی آزادی پہیں حس کا میں قاندہ اتھانا ہوں۔نلکہ نہ ہم سب کی شخصی آزادی ہے حس کے می یت نیاتج سے ہم سب قاندہ

اتھایے ہیں ک یونکہ ہم سب کا سیلف انیرسٹ (شخصی مقاد)ا ننے می یت نیاتج میں سوشل انیرسٹ(شماجی مقاد) نید اکرنا ہے چیکہ م نقی نیاتج کے
عموما ہم خود ہی ذمہ دار ہویے ہیں اور اس کا شماج کے لنے تفصان انتہانی کم ہونا ہے –
پہاں انک دلچشب نات نہ تھی ہے کہ فری مارکیٹ کیییلزم کے می یت نیاتج سے توری سوشانئی قاندہ اتھانی ہے اور ترے نیاتج کا وہ فرد

( ) Entrepreneurحس سے وہ علطی شرزد ہونی وہی ذمہ دار ہونا ہے  -میال کے طور تر دور حاضر میں نیکیالوجی میں خو ترقی ہونی ہے
اس کا سیب شاپیشداتوں اور کمرشل اداروں کا سیلف انیرسٹ ہونا ہے خو اس کامیانی کی طرف ان میں ترع یب نیدا کرنا ہے۔کینے ہی شاپیشدان

ہوں گے خو لییارتری میں ترسوں کی مخیت مسقت کے ناوخود ناکام ہویے ہوں گے اور کینے ہی کارخو (  )Entrepreneurہوں گے چتہیں
ا ننے سیلف انیرسٹ کی حستجو ( )Pursuitمیں ناکامی ہونی ہوگی مگر سوشانئی تو ناکام لوگوں کو پہیں نلکہ کامیاب لوگوں کو ناد رکھئی ہے.

ش
اس لنے ضرف میری آزادی اہم پہیں نلکہ ہم سب کی آزادی اہم ہے۔اور ضروری ہے کہ ہم سب شخصی آزادتوں تر کونی مجھونہ نہ کریں۔اور
اسے انک ناگزتر ضرورت کے طور تر ہمہ وقت ا ننے سیاشی شماجی اور معاشی نیدویشت میں ترچتجی پییادوں تر رکھیں۔
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اشی طرح نہ تھی ضروری پہیں کہ انک کام خو میں یےشراتچام دنا ہے اور اس کے خونیاتج ترآمد ہویے ہیں،وہ نیاتج اب چیمی ہو گنےہیں ،اب

کسی اور کو احازت نہ دی حایے کہ وہ اس کام کو دہرایے۔ممکن ہے کہ جب میں یے وہ کام شراتچام دنا تھا تو پہت شارے طاہری اور توسیدہ

عیاضر ناقانل سیاجت ( )unnoticedرہ گنے تھے ،اور دوشرا فرد جب اپہیں دہرایے گا تو اس کو زنادہ پہیر اور زنادہ توجہ و اپہماک سے دنکھ
نایے گا اور اس نات کو تقیئی نیایے گا کہ تمام غوامل ناقاعدہ م نطم اور حسن ترن یب و نیدویشت سے شراتچام ناپیں۔علطی کی درسیگی اور درسیگی
میں مزند ونل یو کے اضاقے کا عمل کوسش اور علطی ( )Trial & Errorاورسیکھنے ( )learningسے حاری رہیا ہے ،تمام افراد کو
آزادی حاضل ہونی حا ہنے کہ وہ ا ننے تجرنات و مشاہدات کو انئی شمجھ توجھ اور تصیرت سے حاری رکھ شکیں۔ اور اس نامفصد ،ستخیدہ اور ذہین حستجو

میں کامیاب ہوں.

آزاد معاشروں سے آج مقید معاشرے تھی قاندہ اتھا رہے ہیں،علم و قلسقہ اور شاپیس و نیکیالوجی میں ترقی سے ہم سب قاندہ اتھا رہے ہیں ۔وہ
ممالک جہاں فری مارکیٹ کیییلزم راتج ہے ان کی خوشچالی اس دنیا میں تماناں اور سب سے تڑھ کرہے۔جن ممالک میں فری مارکیٹ کیییلزم
کے تچایے رناست نا امراء نا سیییس کو کی مقید معیشت ہے وہاں تھی خوشچالی صنعئی اتقالب سے پہلے کے عہد سے کئی گیا اس لنے زاندہے
کہ سیییس کو کی احارہ دارانہ معیشت میں مقید معاشرے علم و قلسقہ اور شاپیس و نیکیالوجی میں ترقی سے کجھ نہ کجھ قاندہ ضرور اتھا رہے ہیں
۔ آ ننے اس تورے م نظر کو زتر تظر مضمون " ایشانی ترقی کے چید زاویے" میں دنکھنے ہیں-

ائشائی پرقی کے ج تد ام تد افروز زاوتے)(73
ہم حس دور میں رہ رہے ہیں نہ ماتوشی تھیالیے والے ق یوطیت یسیدوں کے لنے میالی ہے  -انک طرف داعش کی خوتجواری  ،توکوخرام  ،سیاب،
القاعدہ وغیرہ کی سکل میں اشالمی شدت یسیدی ...ترما  ،شری ل نکا میں ندھشٹ دہشت گردی ...قلسطین میں پہودی شدت یسیدی  ...اور

تھارت ہیں سیو سییا  ،اور آر ایس ایس کی سکل میں ات ھرنی ہونی ہیدو مذہئی رحغت یسیدی  ....ان سب کی لہریں ہمارے اچیارات کی شہ
شرجی پیئی رہئی ہیں  ،تو دوشری طرف تمن میں سعودی حارچیت ،شام و غراق کے نیازعہ میں مغرنی ممالک اورروس کی تمیاری میں سونلین
ہالکییں  ،توکرین تر روشی حارچیت  ،کسمیر کا غرصہ سے حاری تجران  ،اور مسیلہ قلسطین کے کسی مغفول حل سے اجییاب ہماری رحان یت
یسیدی تر ضرب لگا رہی ہے – مگر اکیر اوقات ،جب ہم شات ارب ( 193ممالک ) سے زاند دنیا کی آنادی کا تجزنہ کریے ہیں تو ہم تورا
م نظر دنکھنے کے تچایے مخض چید قانل یسویش مشانل تر انک حایے ہیں اور ناقی تمام خوسیما حقاتق ہماری تظروں سے اوجھل رہنے ہیں–
شاتق امرنکی ضدر نل کلیین یے انک نار کہا تھا  ''.ہیڈالنیز تر پہیں نلکہ ترنیڈ الین تر غور کرنا حا ہنے'' ہم ع ً
موما دنیا کو میڈنا کی تظر سے دنکھنے
ہیں  ،اور میڈنا دنیا کو ہیڈ النیز کی تظر سے دکھانا ہے -میڈنا کا اشلوب نہ ہے کہ وہ انک م نظر میں تقاتص تکالیا ہے-اور جب وہ تقاتص دور ہو
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حایے ہیں تو جیران کن طور تر ان کی ہیڈ النیز تھی شا منے پہیں آنی نا نلید آہیگ یشر پہیں کی حانی -میال کے طور تر اس جیز کی تو جیر پیئی
ہے کہ دوران سیالب قالں نید تو ننے سے انیا تفصان ہوا چیکہ نہ جیر پیئی ہی پہیں کہ قالں نید کو تچا کر ا ننے تفصان سے لوگوں کو مخفوظ
کر لیا گیا  -اس لنے کہنے ہیں کہ اچیار کے شاتھ شاتھ کیاب تھی ضروری ہے  -اچیار ہیڈ النیز دکھانی ہے تو کیاب ترنیڈ الین کا نیا د نئی ہے،
توں ذہن کو م یوازن رکھنے میں پہت آشانی ہونی ہے-

میں رحان یت یسید اور ارتقاء یسید ہوں اور میں یے امید کی نہ دولت خود فرنئی سے پہیں کمانی نلکہ نارتخ یے مجھے نہ شمجھانا ہے کہ ہم نارتخ
کے سب سے پہیر دور میں رہ رہے ہیں -کیسے ؟ آ ننے چید جھلکیاں مالحصہ فرماپیں کہ گزستہ پین ضدتوں میں ہماری دنیا انک می یت اور
ایشان دوست شمت میں کیئی نیز رقیاری سے ندلی ہے  -ناد رہے کہ د ننے گنے ہر حارٹ کے آخر میں اس کا خوالہ تھی دنا گیا ہے –
بحوں کی سرح اموات میں کمی...ناتچ شال سے کم عمر کے تجوں کی شرح اموات میں تماناں کمی آنی ہے جیشا کہ سکل تمیر 1سے طاہر ہے
 -ستہ  ١٨٠٠میں اموات کی نہ شرح ترنالیس عشارنہ پین ق نصد تھی تو ستہ  ١٩٥٠میں نہ شرح کم ہو کر اپیس عشارنہ ناتچ ق نصد ہو گئی ہے ،

ستہ  ١٩٩٠میں شات عشارنہ حار ق نصد تو آج سے دو شال قیل  ٢٠١٣میں توری دنیا کی پییاد تر نہ شرح مخض پین عشارنہ حار ق نصد رتکارڈ کی گئی
 -اموات میں اس کمی کی پییادی وجہ طب کی حدند شہولیات اور ادونات کی صنغت کا ترقی نافتہ ہونا ہے -
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م یوقع عمر  ...اشی طرح توری دنیا میں تمام افراد کی اوسط م یوقع عمر میں تھی پہت زنادہ اضافہ ہوا ہے  -ستہ  1820میں نہ شرح مخض 29
تھی  1900 ،میں نہ تڑھ کر  34ق نصد ہونی تو  2001میں نہ نیزی سے تڑھنے ہوۓ جھیاسیھ عشارنہ جھ ق نصد نک پہتچ حکی ہے  -حارٹ
تمیر  02سے ہم نہ اندازہ لگا شکنے ہیں کہ اس میں اب تھی مشلشل اضافہ ہو رہا ہے -اس نیدنلی کی پییادی وخوہات میں اہم ترین شاپیس
داتوں کی انیھک مخیت  ،طب کی حدند شہولیات اور ادونات کی صنغت کا ترقی نافتہ و اجیراع یسید ہونا ہے–

دوران زخگی ماؤں کی اموات...دوران زحگی ماؤں کی اموات کی شرح میں پہت زنادہ کمی ہونی ہے  -اگر ہم توری دنیا کے حاضل شدہ
ن
( )availableاعدادوشمار کو انک تظر د کھیں تو ہمیں  1990میں نہ شرح  400اموات قی انک الکھ زحگی کے کیشز میں تظر آنی ہے
خو  2012میں کم ہو کر  210ہو حانی ہے اور ان میں مشلشل کمی آرہی ہے  -اشی طرح ناکسیان کے اعدادوشمار کو تھی دنکھا حایے خو
ذنل میں سکل تمیر  03میں دکھایے گنے ہیں ،تو ہم دنکھ شکنے ہیں کہ ستہ  1990میں کل انک الکھ زحگی کے کیشز میں اوسط  400ماپیں
وقات نا گئی تھیں جن کی تعداد  2013میں کم ہو کر  170ہو حانی ہے  -اس کمی کی پییادی وجہ تھی حدند نیکیالوجی کا توری دنیا میں
تھیالؤ ہے حس سے مملکت ناکسیان کی غوام تھی مشنق نظ ہو رہے ہیں -
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قی کس خوراک ..ہم ا ننے تزرگوں سے زنادہ خوراک کھا رہے ہیں ،اور نہ اضافہ کسی انک نا چید حاص ممالک میں پہیں نلکہ شاری دنیا میں
رتکارڈ کیا گیا ہے  -ستہ  1960میں توری دنیا کی اوسط شرح خوراک قی کس  2150 Kcalتھی  ,خو  2010میں تڑھ کرkcal

 2798ہو گئی ہے .اور اس میں تھی مشلشل اضافہ ہو رہا ہے  -نہ اضافہ ضرف ترقی نافتہ ممالک میں پہیں دنکھا گیا نلکہ ایسیا افرتقہ اور
الطیئی امرنکہ شمیت تمام ممالک یے اس ایشانی ترقی کا قاندہ اتھانا ہے -سکل تمیر  04اس ترنیڈ الین کو توری دنیا  ،ایسیا  ،افرتقہ  ،امرنکہ اور
تورپ کے نیاطر میں دکھانا گیا ہے–

ہر شخص کے لنے روزانہ کی پییاد تر انک مخصوص مقدار میں کیلورنیز کی ضرورت ہونی ہے 1991 -میں توری دنیا کے انک ملین افراد میں
سے  1025افراد ا یسے تھے چیھیں انئی ضرورت سے کم کھانا ملیا تھا .چیکہ  2013میں نہ تعداد کم ہو کر  805رہ گئی ہے  -اگر ایسیا میں

مرنب کردہ اعدادوشمار کا تجزنہ کیا حایے تو تو ہمیں  1991میں انک ملین افراد میں سے اوسظا  743ا یسے افراد ملنے ہیں خو انئی پییادی
ضرورت سے کم عذا حاضل کر رہے تھے چیکہ  2013نہ تعداد کم ہو کر  526رہ گئی ہے  ،اور ہمیں مل کر اس تعداد کو صفر کرنا ہے–
آ ننے اس خوالے سے ناکسیان کا تھی حاتزہ لینے ہیں  -ستہ  1990میں  26.4ق نصد ناکسیانی عذا کی کمی کا سکار تھے تو  2010میں نہ
ا
تعداد کم ہو کر  19.9ق نصد رہ گئی ہے  -تقییا نہ  20ق نصد تھی پہت زناد ہے حس سے مراد نہ ہے کہ ہر  100افراد میں سے  20افراد
ی
ا یسے ہیں خو انئی پییادی ضرورت سے کم عذا کھا رہے ہیں  -ضرورت اس نات کی ہے کہ ہم دنیا کی ان ترقی نافتہ اقوام سے تھی س کھیں
چتہوں یے اس مسیلہ کو تفرنیا چیم نا انتہانی حد نک کم کر دنا ہے-

143

قحط کے ناب میں تھی صنعئی اتقالب کے تعد تماناں کمی آنی ہے  ،واقعہ نہ ہے کہ وہ تمام معاشرے جہاں سیاست شماج اور معیشت میں
لیرل تصورات راتج ہیں جیسے سیاست میں جمہورنت  ،شماج میں میڈنا کی آزادی اور ن یوع یسیدی ،اور معیشت میں مارکیٹ کا غیر استخصالی تظام
 ،وہاں فخط کے حظرات معدوم ہو حکے ہیں – فخط جیسے مشانل اب ضرف وہاں نایے حایے ہیں جہاں نا تو قیانلی تمدن اور حانہ چیگی نانی حانی
ہے جیسے افرتقہ کے تغض عالقے سوڈان ،انیھو نیا وغیرہ نا جہاں ناقاعدہ سے چیگ ج ھڑی ہونی ہے جیسے تمن شام و داعش کے زتر ق نصہ غراق
 ،نا وہ نید شماج جہاں آزاد مارکیٹ کی پہتچ ہی پہیں جیسے شمالی کورنا جہاں اوسط ہر دس شال میں انک فخط آنا ہے–

غربت  ...اگر ذنل میں د ننے گنے حارٹ تمیر جھ کو غور سے دنکھا حایے حس میں  1820سے اب نک شرح غرنت کی شمارنات کو گراف
کی سکل میں طاہر کیا گیا ہے تو ہم دنکھ شکنے ہیں کہ اتھارہ سو پیس میں شرح غرنت خوراشی ق نصد تھی خو کم ہو کر آج دو ہزار نیدرہ میں
مخض دس ق نصد رہ گئی ہے  -ناد رہے کہ نہ شمارنانی اعداد و شمار انک عشارنہ دو ناتچ ڈالر قوت خرند کے اغییار سے ترن یب د ننے گنے ہیں چیکی

144

تف ص یل

حارٹ

کے

آخر

میں

د ن نے

گنے

خوالہ

سے

ش

مجھی

حا

شکئی

ہے

ت
سرح خواندگی  ..انک وقت تھا جب علیم تر انک حاص ط نقہ کی احارہ داری تھی اہل مغرب میں کلیشا تو اہل ہید میں ترہمن  -خونکہ ذرا تع نیداوار
ت
ت
کے اسنعمال میں علیم کا کونی مصرف نہ تھا اس لنے غوام کا علیم سے م نعلق رجچان انتہانی کم تھا  -نہ صنعئی اتقالب کی ترکت ہے جب
ت
ت
ذرا تع نیداوار کے اسنعمال میں علیم کو مرکزی اہمیت ملی اور علم تر میئی معیشت کو فروغ مال  -توں آج کا ترقی یسید قلسقہ نہ ہے کہ علیم
کے تغیر سیاشی شماجی اور معاشی ترقی ناممکن ہے چیکہ زرعی عہد (نا اس سے تھی پہلے کے عہد ) میں اس طرح کے ناقاعدہ تصور کا کونی
شراغ پہیں ملیا-
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اگر ہم ان اعدادوشمار کا تعور مظالعہ کریں خو شمارنانی اور معاشی شاپیس کے مؤرجین یے ترن یب دنا ہے تو ہمیں اتھارہ سو پیس میں توری دنیا
میں خواندگی کی اوسط شرح نارہ ق نصد ملئی ہے جیشا کہ سکل تمیر 12سے طاہر ہے چیکہ دو ہزار دس میں نہ شرح توری دنیا کے لنے  83ق نصد
ہو حانی ہے  -اشی طرح جب ہم ناکسیان کے نیاطر میں ان اعدادوشمار کا مظالعہ کریے ہیں تو اپیس سو سپیر میں ہمیں سو میں سے 77
ت
ت
لوگ ا یسے ملنے ہیں خو تراتمری علیم سے مجروم تھے چیکہ آج دو ہزار دس میں  42ق نصد لوگ ا یسے ہیں چتہوں یے تراتمری علیم حاضل پہیں
کی  -نہ نیالیس ق نصد کا عدد تقییا غیر یشلی تچش ہے مگر اپیس سو سپیر کے خوالے سے اگر دنکھا حاۓ تو یشییا می یت نیدنلی ہم دنکھ شکنے ہیں–

ن
اشی طرح ائشائی صالجی یوں میں پرقی (ہ یومن ڈونلیمیٹ انڈکس) کی شمارنات کو ہم د کھیں تو ترقی کا پہی رجچان ہمیں پہاں تھی دنکھنے کو ملیا
تع
ہے  -ترقی نافتہ دنیا میں نہ انڈکس نلیدی تر اس لنے ہے کہ وہاں ہر فرد کو لیمی شرگرم یوں کے تعد عملی زندگی میں تھی ضالجی یوں و قانلی یوں

کے خوہر دکھایے کا موقع ملیا ہے اس لنے ان میں مزند یسودتما ہونی رہئی ہے  -چیکہ غرنب و ترقی تزتر معاشروں کے عملی میداتوں میں مواقع
جہاں انک طرف مچدود ہیں تو دوشری طرف ان میں مواقع کی مشاوات تھی پہیں نانی حانی توں ایشانی ترقی میں یسودتما سشت رقیار ضرور ہے
مگر اس میں جمود نا نیزلی ہر گز پہیں  -ناکسیان کی میال اگر لیں تو پہاں کا ہ یومن ڈونلیمیٹ انڈکس  1980میں زترو عشارنہ پین ناتچ جھ
( )0.356تھا خو تڑھ کر دو ہزار نارہ میں زترو عشارنہ ناتچ پین ناتچ ( )0.535ہو گیا  -نہ تھی تقییا یشلی تچش عدد ہر گز پہیں مگر اپیس سو
اشی کی یشیت خوضلہ افزا پہیری ہے -ضرورت اس نات کی ہے کہ ایشانی ترقی کے پییادی اسیاب تر توجہ مرکوز کی حایے -
سوشل ونلفنبر نا شماجی نہ یود پر سرکاری اخراخات  ...خوں خوں انک ملک معاشی ترقی کرنا حانا ہے ،اس کے ناس انئی غوام کی قالح و پہ یود
کے لنے وشانل تھی تڑھنے حایے ہیں چتہوں رناست نیکس کی مد میں وصول کرنی ہے ،حارٹ تمیر شات میں ہم ترقی نافتہ ممالک کے ا ننے
شہرتوں کی پہ یود تر اخراحات کا ترنیڈ دنکھ شکنے ہیں حس میں مشلشل اضافہ ہو رہا ہے -ناد رہے کہ شماجی پہ یود کے نہ وشانل اور ان کا
پہیرین ان نظام  ،اب نک کی نارتخ میں  ،مخض فری مارکیٹ نا دوشرے القاظ میں شرمانہ دارانہ معیشت میں ہی ممکن ہو نانا ہے  -اشی طرح کا
ترنیڈ مگر ججم میں کم ،ہمیں تمام ترقی تزتر معیشیوں میں تھی ملیا ہے چیکہ حدند لیرل جمہوری رناست کے قیام سے پہلے آمرنت اور شماجی پہ یود
کا کونی ناقاعدہ رستہ ہمیں پہیں ملیا -
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سول وارز … ان میں کمی آنی ہے جیشا کہ سکل تمیر  10سے طاہر ہے  ،خونکہ سول وارز میں کمی آنی ہے اشی حشاب سے ان میں ہالک یوں
کی تعداد میں تھی تماناں کمی آنی ہے  -حق نقت نہ ہے کہ ایشانی حان کے معاملہ میں دور حدند کا ایشان ا ننے آناؤاحداد کی یشیت زنادہ حشاس
ہے  ،دوشری طرف ترقی نافتہ لیرل میڈنا کے ناغث ہمیں دنیا کے کسی کویے میں تھی سونلین تر کونی طلم ہونا تظر آنا ہے تو ہم قورا رسیایس
کریے ہیں (نہ اور نات کہ تغض لوگ رسیایس کریے میں تھی ا ننے ترایے کی تفرتق کریے ہیں مگر دنیا کا عمومی مزاج ایشان دوست ہے)
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ج تگوں میں شدند کمی  ...سکل تمیر آتھ انتہانی مفصل اور پہت زنادہ غور طلب ہے  ،ہم دنکھ شکنے ہیں کہ وقت کے شاتھ شاتھ چیگ کے
دورانتہ  ،اور چیگوں کی تعداد میں پہت زنادہ کمی آنی ہے  -اور ایشانی سعور میں مزند ترقی کے شاتھ ہم چیگ کے موزی مرض سے تقییا جھ نکارا
نا لیں گے  -حاص نات نہ ہے کہ چیگوں سے م نعلق ایشانی ضمیر پہت حشاس ہونا حا رہا ہے (اس نیدنلی کو ضرف وہ لوگ مچسوس کر شکنے
ہیں چتہوں یے نارتخ کے گوسوں کی مفصل شیر کی ہو ) حس کے ناغث اگر دو ملکوں کے درمیان چیگ ج ھڑ حانی ہے تو حدند و میمدن ایشانی
ضمیر کی حشاسیت کے سیب ان میں حلد ہی چیگ نیدی کروا دی حانی ہے –

دوشری اہم نات معیشت میں گلونالتزیسن کی ہے  ،اب تمام ممالک کے مقادات انک دوشرے سے خڑے ہویے ہیں  -میال کے طور تر

اب جین و امرنکہ میں ناوخود مشاتقت کے چیگ کے امکانات صفر ہیں حس کی پییادی وجہ دوتوں ممالک کے ناہم میشلک معاشی مقاد ہیں
چیکہ معاشی گلونالتزیسن سے پہلے نارتخ میں دو تڑی طاق یوں کی ناہم چیگ عام نات رہی ہے  -امرنکہ کی عالمی طاقت پینے سے پہلے نہ مقام
ترطانتہ کو حاضل تھا مگر امرنکہ و ترطانتہ ناہم خڑے معاشی مقادات کے سیب تصادم سے مخفوظ رہے  ،پہی سب کجھ امرنکہ و جین کی ناہم
مشاتقت میں تھی دنکھا حا شکیا ہے  ،جین انیا راستہ نیا رہا ہے تغیر کسی عالمی تصادم کے  ،اور حالتہ آنی ایم اتف کی عالمی کریسی میں جیئی

کریسی کی شمولیت اس نات کا واصح اظہار ہے کہ اسے عالمی طاق یوں کی مدد ندسیور حاضل ہے–

148

ج تگوں میں ائشائی ہالک یوں کی سرح میں اب تہائی کمی  ...جیشا کہ سکل تمیر  9سے طاہر ہے کہ چیگوں میں قوجی و سول ہالک یوں کی شرح میں
انتہانی کمی آنی ہے  -وہ دن دور پہیں جب نہ شرح صفر کو جھو حایے گی  ،اس شلشلے میں ہمیں عالمی ضمیر کو زنادہ سے زنادہ ناسعور اور
حشاس نیانا ہو گا -

جمہورب ٹیں… جمہورنت عیارت ہے سول حکمرانی سے  -غوام کو سیاشی ان نظام میں واحد اور مرکزی اہمیت د ننے کا نام جمہورنت ہے  -اس
شلشلے میں نارتخ ہمارے من کو خوشی و فجر سے شرشار کر د نئی ہے کہ دنیا میں جمہورنت کی تقاقت نیزی سے تھیل رہی ہے  -ستہ اتھارہ سو
میں دنیا میں کونی انک ملک تھی جمہورنت کی راتج تغرتف کی رو سے جمہوری پہیں تھا  ،اتھارہ سو دس سے جھیالیس کے درمیان نہ تعداد انک
ہی رہی  1875 -میں ناتچ ممالک کی سیاست جمہوری ہونی  1910 ،میں گیارہ  1947 ،میں  ، 23اور دو ہزار تو میں ان کی تعداد سیاشی
ہو حکی ہے  ،اس تعداد میں مشلشل اضافہ ہو رہا ہے خو تقییا آزادی یسیدوں کی مشلشل اور انیھک حدوجہد کا تمر ہے  -اس وقت آمرن یوں کی

تعداد  47سے کم ہے  ،چیکہ ناقی ممالک جمہورنت اور آمرنت کے نتچ کے کسی تھ یور میں تھیسے ہویے ہیں اور حلد ہی وہاں تھی شہرنت کی
مشاوات تمام دنیا کے ایشان دوسیوں کا شر فجر سے نلید کر دے گی  -اس شلشلے کا حارٹ ہم سکل تمیر گیارہ میں ترنیڈ کی صورت میں
مالحطہ کر شکنے ہیں-

149

نہ ضرف چید سع یوں کے اعداد و شمار اور گراف ہیں – ہم سیاست شماج اور معیشت کے مزند پہلوؤں میں تھی نک ھرنا حسن دنکھ شکنے ہیں

جیشا کہ شاالنہ کیاتوں اور ریشرچ نیرز کی اشاغت میں یے حد اضافہ ،اور تجوں اور غورتوں کے حالف یشدد کے واقعات میں جیسے موصوعات
شامل ہیں -
خونکہ ہم ان حقاتق سے واقف پہیں  -دنیا کی نارتخ ہمارا موصوع پہیں  -ہم یے کیھی نہ سوچیا گوارا پہیں کیا کہ کن مشانل اور نتخیدگ یوں
پ
سے گزر کر نارتخ آج اس عہد نک ہتجی ہے  -اور خونکہ ہمارا دنیا کی اس ترقی اور حاری ارتقانی عمل میں کونی حصہ پہیں  ،اور ہمارے ہاں
دایسورانہ سوچ کا مظلب "عہد کے قکری و عملی م نظر میں کیڑے تکالیا ،ماضی کا رومان نیدا کرنا ،اور مشنقیل سے م نعلق ناامیدی نیدا" کرنا

ہے  ،اس لنے ہم یے انئی یشل کو ناامیدی اور دنیا کو شک اور شازش کی تظر سے دنکھنے کے ذہئی تچار میں مییال کر دنا ہے  -ترقی کے عمل
میں خو افراد نا اقوام انیا حصہ ڈالئی ہیں وہ اس کی قدر تھی کرنی ہیں  ،اور چتہیں سب نیا نیانا اور تکا تکانا مل حایے وہ اس کی قدر تو کچا اسے
ح
ڈھا د ننے اور نیاہ کریے کے دریے ہو حانی ہیں  -ہمیں ق نقی مع یوں میں ناسعور پییا ہو گا-

ذرا تصور کریں کہ جب ہم سب اور دنیا کے تمام معاشرے آزاد ہو گنے تو یشل ایشانی کے لنے کینے معجزے ترنا ہوں گے۔ہمارا مشنقیل خوشچالی

کے مواقع میں ہے .اور نہ خوشچالی آزادی تر جیر سے پہیں نلکہ جیر تر آزادی کی ترتری سے آیے گی۔

اب نہ کہیا کہ جن ممالک میں احارہ داری کی معیشت اور فری مارکیٹ کییییل ازم پہیں وہاں کی غرنت کی وجہ تھی فری مارکیٹ کیییلزم ہے

اشی طرح ہے جیسے نہ کہا حایے کہ جہاں آمرنت کے سیب سیاشی جیر ہے وہاں اس جیر کی وجہ تھی جمہوری ممالک کی جمہورنت ہے۔جہاں
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ایشانی حفوق کی ناشداری پہیں اس کی وجہ پییادی ایشانی حفوق کا حارتر ہے۔جہاں ن یوع یسیدی پہیں وہاں اس کی وجہ ن یوع یسید معاشروں کی

ن یوع یسید اقدار ہیں ....... -پہیں .....سسیم کی کامیانی و ناکامی کا تخصار اس سسیم کو ق یول کریے اور اس تر عمل کریے میں ہے۔غرنب
ملکوں کے معاشی مشانل کی وجہ فری مارکیٹ پہیں نلکہ فری مارکیٹ کا نہ ہونا ہے۔( ) 74جہاں سیاشی آمرنت ہے وہاں جمہورنت کی ضرورت

ہے نہ کہ ترقی نافتہ ممالک کی جمہورنت کو اس کا الزام دنا حایے اور ن یوع یسیدی ن یوع یسید اقدار کو ق یول کریے سے آیے گی-
3۔آزادی چب نک عملی طور پر رواج یہ ناتے ،اس وفت نک اس کا بوب ٹیشل (محقی صالجنت ) کھل کر شا م نے نہیں آنا۔

عالمی آقاوں کو غزتز ہونی ہے۔اس میں ان کا مخض معاشرنی قاندہ پہیں ہونا نلکہ وہ انئی آمرنت کی یشکین تھی حاضل کریے ہیں– دوشرے

ایشاتوں تر حکومت کرنا آمرنت زدہ ذہ یوں کے لنے مرغوب ہونا ہے  -اشی لنے انک ایشان کی آزادی کو حظرہ کسی اور جیز سے پہیں نلکہ دوشرے

(شرتر ) ایشاتوں سے ہی ہونا ہے۔مگر جیران کن نات نہ تھی ہے کہ عالموں کی انک تڑی تعداد کے لنے عالمی ترکسش تھی ہو شکئی ہے جب

نک کہ وہ خود آزادی کے خوہر کو درناقت اور اس کی مخقی ضالجی یوں کا مقید اسنعمال پہیں دنکھ لینے۔

میال کے طور تر جب اتھارہویں ضدی کے آخر میں اور اپیسویں ضدی کے شروع میں لیرل ازم تطور معاشی،سیاشی اور شماجی تجرنک کے مغرنی
ممالک میں ایشانی آزادتوں اور مشاوات واتصاف کی حدوجہد میں مصروف تھا اس یے عالمی کی ہر فسم ( )Serfdomکی مذمت کی کشاتوں
تر طلم کی مذمت کی۔اور ایشان دوسئی ( )humanismکی نیل نغ کی تو افرتقی یشل کے امرنکی عالموں کی انک تڑی تعداد کو نہ تصور یسید نہ
آنا۔جب عالمی کا حاتمہ ہو گیا اور عالم رکھیا انک خرم فرار نانا تو عالموں کی اکیرنت ا ننے آقاوں کو جھوڑ کر حایے تر نیار پہیں تھی۔اپہوں یے نہ
شکتجے ( )Bondageتوڑنا یسید نہ کنے وہ کہنے تھے کہ ہمارے آقاوں یے ہماری رہایش لیاس اور خوراک کی ذمہ داری اتھانی ہونی ہے۔نہ سب
ہمیں ہماری مخیت کے ندلے مقت دسییاب ہیں۔آزاد ہوکر نہ سب ذمہ دارناں ہمیں ہی اتھانی تڑیں گی ،ہم انئی خوراک لیاس اور گ ھر کا خود

ان نظام کیسے ناپیں گے؟ توں ہم نیاہ و ترناد ہوحاپییگے۔مگر ہم یے دنکھا کہ ایشا پہیں ہوا۔معاشی آزادی یے ان کے معیار زندگی کو نیاہ پہیں کیا

نلکہ مزندسے مزند پہیر نیانا ہے۔اپہیں کم درچے کے معیار زندگی سے تکال کر کامیاب کارخو (  )Entrepreneurاور پہیرین کارتورنٹ

میتجر نیادنا ہے۔( )75

خوراک لیاس اور گ ھر کے ندلے عالمی کی کسش آج ہمارے معاشروں میں تھی نانی حانی ہے۔فرق نہ ہے کہ ہم میں سے چید لوگ حاگیرداروں

کی پہیں ن یوروکرپیس کی عالمی یسید کریے لگے ہیں۔اس کی تڑی وجہ آزادی کے تونییشل (مخقی قوت ) کی درناقت اور اس کے نیاتج کے حصول
ش
میں ناکامی ہے۔ نہ لوگ رناسئی جیر کو حاگیرداری تر ترچتح دے کر نہ مجھنے ہیں کہ شاند آزادی پہت مسکل ذمہ داری ہے۔نہ انئی ذمہ داری
اتھایے سے ڈریے ہیں اور انئی پییادی ضرورنات کے ندلے خود کو گروی رکھنے تر نیار ہیں۔حس طرح حاگیرداری عہد کے آقا ندتر اور طالم تھے وہی
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تقسیات رناست کے ناور شیرکجر میں نانی حانی ہے۔آقا کو حکم عدولی یسید پہیں تھی حاہے وہ علط تھا نا درست،اشی طرح رناست تھی حکم عدولی
ش
کو عداری مجھئی ہے۔رناست کی عالمی اور آقا کی عالمی میں کونی زنادہ فرق پہیں ،ماسوایے اس کے کہ رناست کی عالمی کو "عالمی (نا عالموں
) میں مشاوات " شمجھ کر توحا حانا ہے اور اس تر جب الوطئی کی حادر خڑھی ہونی ہے.

عالمی کو خو خواز عہدعالمی میں دیے حایے تھے،وہی خواز اب امراء و نادشاہ کی تچایے رناسئی آمرنت کے خق میں د ننے حایے ہیں۔ ان میں
ً
سے دو خواز آج تھی پہت مق یول ہیں اور عموما رایے عامہ کا حصہ ہیں۔
ق
1۔صنعئی اتقالب اور لیرل اداروں کے قیام سے پہلے اعلی درجہ کے لسقی حصرات،مخیلف مذاہب کے نانی و مچددین اور شماجی علوم کے ماہرین

خو اس وقت تھی لوگوں سے مخیت اور ہمدردی کا دغوی کریے تھے(اور آج فری مارکیٹ کیییلزم سے تفرت کریے ہیں) اس خواز تر تفرنیام نفق
تھے کہ عالمی ناگزتر ہے ۔ان کا چیال تھا کہ کجھ لوگ عالمی کی قظرت تر نیدا ہویے ہیں،اپہیں آزادی راس پہیں۔ان میں نہ ضالچیت و

قانلیت ہی پہیں کہ انئی آزادی کی خود نگہیانی کرشکیں۔اس لنے ضروری ہے کہ مراعات نافتہ ط نقہ ان تر حکومت کرے۔اپہیں راہ راست تر
رکھنے کے لنے ان تر جیر کرے۔ان سے کام لے۔اور ندلے میں انکی پہیر خوراک،لیاس اور رہایش کا نیدویشت کرے۔ ان کا شارا زور اس

احالقیات کی نیل نغ تر رہا کہ آخر کس طرح کم سے کم یشدد سے عالموں سے کام لیا حایے -

آج تھی نہ ط نقات رناسئی جیر کے خق میں پہی دالنل د ننے تظر ایے ہیں کہ چیاب غوام کی اکیرنت غیر ذمہ دار اور ناقانل اغییار ہے۔آزادی میں

نہ نیاہی و فشاد نیدا کریے ہیں ۔ اس لنے ضروری ہے کہ رناست کی طاقت ان تر جیر کرے اور اپہیں راہ راست تر قایم ر کھے ۔کیا نہ جیر ت
کی نات پہیں کہ معاشی امور میں دایسوروں کا نہ ط نقہ آج تھی انئی اشی ترانی رایے تر قایم ہے اگرجہ وہ سیاشی و شماجی زندگی میں آزادی کا کسی
حد نک قانل ہوگیا ہے ۔ اس دایسور ط نقہ میں انک تڑی تعداد کا نہ چیال تھی ہے کہ تقتہ ایشان ان کے جیسے ذہین  ،خودمخیار  ،قانل ت ھروشہ ،خود
داراور خود کقیل پہیں حاالنکہ رناسئی نیانتہ سے خڑے ان دایسوروں کی اکیرنت خود مقانلہ کی معیشت میں ناکام رہئی ہے اس لنے رناست کی
کاشہ لیسی کر کے ا ننے مقادات کا تخفظ کرنی ہے ۔

چ
2۔دوشرا خواز نہ مہیا کیا حانا تھا کہ چیاب آزاد لپیر عالم لپیر)(Slave laborکی یشیت کم ت ل نقی )(Productiveہونی ہے۔اس لنے

ضروری ہے کہ لپیر کو نالن کیا حایے اور کپیرول کیا حایے۔پہی دلیل آج کپیزین معیشت (  )State led capitalismمیں تھی دی
چ
حانی ہے کہ جب رناست لپیر اور شرمانہ کوخود نالن (  )planکرنی ہے تو اس سے دوتوں کی ت ل نقی ضالجیییں ( )Productivitiesتڑھ
حانی ہیں -ناد رہے کہ جب ترطانتہ میں عالمی کی حا تمے کی تحث حل رہی تھی تو عالمی کے حامی کہنے تھے کہ اگر عالمی چیم ہو گی تو ہماری قومی
ع
نیداوار (جی ڈی نی) میں  ٢٥ق نصد کمی آحایے گی وہ انیدا میں تو اس خواز کی پییاد تر لمی و نارلیمانی تحث چ یت گنے مگر کالسنکل لیرلز یے
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مکالمہ حاری رکھا -کجھ غرصہ تعد عالمی کا حاتمہ ہوا اور پیتجے میں تروڈک یونی میں تچایے کمی کے  ،....اس میں اضافہ ہوا ،جی ڈی نی تھلی تھولی اور

ترطانتہ کی آزاد افرادی قوت یے اس کی ترقی و خوشچالی میں تڑھ خڑھ کر حصہ ڈاال-

حق نقت نہ ہے کہ نہ تصور پہلے تھی علط تھا اور اب تھی علط ہے۔عالم اس عہد میں ضرف انیا کام کرنا تھا جییا اس کے سیلف انیرسٹ (شخصی

مقاد ) کی ضرورت تھی۔اگر وہ زنادہ مخیت کرنا تو کیا زنادہ مخیت سے حاضل ہویے زاند ونل یو سے وہ مشنقید ہو شکیا تھا؟ ہرگز پہیں،اس کی
ن
مخیت مخض پییادی ضرورنات کی کمیل اور شزا ( )Punishmentسے تخنے نک مچدود تھی۔جب اشی عالم کو آزادی حاضل ہونی تو اس کی
چ
ت ل نقی ضالچیت میں اضافہ ہوا۔ک یوں؟ اس لنے کہ اب وہ ا ننے سیلف انیرسٹ کی حستجو میں آزاد اور خودمخیار ہو گیا تھا  -ک یونکہ اب مخیت سے
حاضل ہویے والی زاند ونل یو اس کے سیلف انیرسٹ (شخصی مقادات) کو مزند سے مزند مخیت کی ترع یب د ننے لگی۔اب وہ اس زاند ونل یو کو
مخفوظ ( )saveاور خرچ کرکے ا ننے معیار زندگی کو پہیر نیا شکیا تھا۔اب وہ ذانی نا دوشرے دوست اچیاب نا نیک میں جمع شدہ رقم (

)Savingسے انک کامیاب کارخو (  )Entrepreneurین شکیا تھا۔
سیلف انیرسٹ ،تروڈک یونی اور عالمی وآزادی کا نہ تعلق مخض زرعی عہد نک مچدود پہیں تھا۔کیمویشٹ سوو نت توپین اور کیمویشٹ جین میں لپیر کی

تروڈک یونی اس کی میال ہے۔جین میں جب کیمویشٹ معیشت راتج تھی تو لپیر کی تروڈک یونی انتہانی کم تھی اور جب جین میں مارکیٹ اکاتومی قایم
ہونی تو لپیر کی تروڈک یونی میں اضافہ ہوا۔اس کے اسیاب کیمویشٹ معیشت میں تھی وہی تھےخو زرعی عہد کی عالمی ( )Serfdomمیں ہم

یے ترطانتہ میں د نکھے۔()76

اس سوال ترتھی غور کریے کی اشد ضرورت ہے کہ آخر عالمی سے کیا مراد ہے؟ عالمی سے مراد غیر رضاکارانہ حدمت گزاری

(( Involuntary Servitudeہے۔انک عالم وہ ہے خو ا ننے اعمال و اقعال میں ا ننے آزاد ارادے اور شخصی تظام اقدار کو

 pursueکریے کے تچایے کسی دوشرے فرد نا ادارے نا مظلق العیان رناست کی مرضی ( )willاور آمرانہ ( )objectiveتظام اقدار
(خو کسی ضاجب اقیدار نا مراعات نافتہ ط نقہ نا سیاشداتوں کی م نعین کردہ ونل یو) کاغیر رضاکارانہ پییادوں تر نانید ہونا ہے۔کسی سے وہ آزادانہ اشیراک

کرشکیا ہے اور نہ ہی تعاون و نیادلہ ۔وہ جیرل ول نا سوشانئی کی عام روش ( ) Common willکا نانید ہونا ہے۔نا مظلق العیان طاق یوں
کی مرضی ( )willکا –
آزادی کا م نصاد عالمی ہے۔جینے دالنل آزادی کے خق میں دیے حایے ہیں ان سے نالکل ہی م نصاد خواز عالمی کے خق میں فراہم کنے حایے

ہیں۔ انئی میزل و مقاضد کے تعین و حصول ( ) Self Determinationکے خق کا نہ ہونا عالمی ہےانئی زندگی کے ا جھے ترے اعمال
کا ذمہ دار( )Self-responsibilityکا نہ ہوناعالمی ہے۔
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حس طرح ہم سب انک دوشرے کی آزادتوں کے تمرات سے قاندہ اتھایے ہیں اشی طرح عالمی کے تھیانک نیاتج تھی مخض عالم کے لنے پہیں

نلکہ توری یشل ایشانی کے لنے انتہانی نیاہ کن ہویے ہیں۔ اس سے معاشرے مشنقیل کے پہیرین امکانات سے مجروم رہ حایے ہیں۔ اگر
عالمی کا حاتمہ نہ ہوگیا ہونا تو گزستہ 150شالوں کی ترقی ناممکن تھی۔
حس طرح علم میں ترقی کی اول و اہم ضرورت ذہئی آزادی اور اظہار رایے کی آزادی ہے۔اشی طرح زندگی کے ہر سعنے میں آزادی کی اہمیت مشلم

ہے۔ حسے ہم علم کی دنیا میں مکالمہ کہنے ہیں اسے معیشت کی دنیا میں مقانلہ) (Competitionکہا حانا ہے۔ حس طرح ہمیں تقین
ہےکہ علم میں آزادی علم میں نت ننے آ نیڈناز شا منے النی ہے و یسے ہی مقانلہ کی معیشت انک کارخو ( ) Entrepreneurکے لنے نت
ش
چ
ننے ت ل نقی میدان شا منے النی ہے۔حس طرح ہم اظہار رایے اور علم کی آزادی کے لنے حظرہ "سیییس کو" کو مجھنے ہیں اشی طرح ہم معاشی
ش
آزادی کے لنے تھی سب سے تڑا حظرہ سیییس کو اور احارہ دار ط نقات کو مجھنے ہیں۔حس طرح ہم کہنے ہیں کہ علم کی تقاقت کو رناسئی مقادات
ش
سے ماورا ہونا حا ہنے و یسے ہی ہم نہ مجھنے ہیں کہ معاشی آزادی کی تقاقت کو رناسئی مقادات سے ماورا ہونا حا ہنے۔حس طرح ہمیں مکالمہ کی
تقاقت میں نہ تقین ہونا ہے کہ اس سے پہیر چیال تظرنہ اور قکر کو تزترانی ملئی ہے اور علظیاں وحامیاں دور ہونی حانی ہیں و یسے ہی ہمارا چیال

مقانلہ کی مارکیٹ سے م نعلق ہے کہ اس سے پہیر نیاتج ترآمد ہویے ہیں۔اور اسیاء و حدمات میں حامیاں و خرانیاں دور ہونی حانی ہیں اور ضارفین

کے معیار زندگی میں اضافہ ہونا حا حا نا ہے۔ حس طرح ہم کہنے ہیں کہ علم کی تچل یق اور شرگرم یوں میں رناست کا کونی کردار پہیں  ،نہ اس کا
میدان ہی پہیں  ،اس لنے رناست اس سے دور رہے ورنہ اس سے مشانل نیدا ہوں گے – پہی نات سوشانئی اور معیشت کے نارے میں تھی
درست اور چیمی ہے کہ ناوخود صختح ن یت اور ارادے کے حکومئی شرگرمیاں ان دوتوں سع یوں میں مشانل ہی نیدا کرنی ہیں -

حق نقت نہ ہے کہ مارکیٹ کی آزادی سے اتکار کے تمام خواز آزادی کی جملہ افشام کے اتکار کے لنے تھی خواز نانت ہوشکنے ہیں۔شخصی آزادی
اس جیز کا نام پہیں کہ سیاست و تقاقت میں تو انک فرد کو آزادی کو یشلیم کیا حایے مگر معشیت میں اسے اس سے مجروم کر دنا حایے -
فری مارکیٹ تر اغیراضات کا تڑا سیب آزادی تر تقین و اعیماد نہ ہونا ہے اور آزادی تر تقین و اغییار نہ ہویے کی وجہ ایشان کی طاہری و مخقی
ضالجی یوں و قانلی یوں تر تقین و اعیماد کا نہ ہونا ہے۔فری مارکیٹ کے مچالقین مشاوات تر پہیں نلکہ مراعات ناقیگی اور احارہ دار ط نقہ کی آمرنت
کو یسید کریے ہیں ناکہ عام شہرتوں کی تجی زندگی اور ان کی یسید و نایسید (  )choicesکو نالن کیا حایے اور اپہیں کپیرول کیا حایے۔

سی ٹیس کو سے ک تا مراد ہے ؟
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"سیییس کو" چید مخصوص ط نقات کا احارہ دارانہ اور مراعات ناقیگی تر میئی ایشا سیاشی ،شماجی  ،اور معاشی تظام ہے خو نا تو نیدنلی (ارتقاء و
اتقالب) کا میکر ہونا ہے نا نیدنلی کو مخض انک مخصوص شاتجہ ہی میں یسید کرنا ہے ...ایشا شاتجہ حس میں ان ط نقات کے مخصوص احارہ دارانہ
اور ن یوستہ مقادات کو کونی زد نہ پہتجے ۔۔۔ ناد رہے کہ سیییس کو قوپیں نیدنلی کی دشمن پہیں ہوپیں جیشا کہ عام طور تر سوحا اور شمجھا حانا
ً
ھے  ،انکی پہلی ترچتح تقییا جمود ہے حس میں ان کے ن یوستہ مقاد مخفوظ رہنے ہیں مگر جب نیدنلی ناگزتر ہو حایے تو نہ قوپیں ا ننے مقاد کا چیال
رکھنے ہویے انک مخصوص شاتجہ میں ہی نیدنلی کو یسید کرنی اور اس میں معاون تھی ہونی ہیں–
ناکسیان میں سیییس کو کے تمانیدہ ناتچ ط نقات ہیں
قوج (ملیری اسیییلسمیٹ(
مال

حاگیر دار

سییھ شرمانہ دار
ن یورو کریسی

نہ سب قلعہ نید قوپیں ہیں جن کی ترورش ان نارتجی خرایم یے کی ہے جن میں ہمارے تغض رہیما تھی شرنک تھے ۔۔۔ ان قلعہ نید قوتوں
کی شرغتہ طاقت ملیری اسیییلسمیٹ اور مال ہیں خو ان کی حقاطت انک قصیل کی طرح کریے ہیں  ...ملیری اسیییلسمیٹ کے ناس جیر و ق نصہ

کی طاقت ھے حس کو اس یے سیاشی عدم استخکام کے لنے زنادہ سے زنادہ قایم کر رکھا ھے جب کہ مال کے ناس شماجی و تقسیانی ہیھیار ہیں،
جب وہ لوگوں کو انیا تعارف ان کے مذہب کے تمانیدے اور حدانی ترجمان کے طور تر کروا کر "سیییس کو" کو مذہئی خواز تھی فراہم کرنا ہے
اور لوگوں کے اذہان کا استخصال کر کے ن یوستہ مقاد کے تظام میں استخکام تھی النا ھے-

ناکسیان میں شرمانہ داروں کی دو افشام ہیں ۔
(الف ) وہ شرمانہ دار جن کا شرمانہ اور اس میں افزایش حالصیا مقانلہ تر میئی مارکیٹ اور نیلیٹ و ذہانت تر ہے وہ سیییس کو کا حصہ پہیں
 ،نلکہ نیدنلی یسید ہیں ۔۔۔ان لوگوں کو آزاد مارکیٹ  ،تمانیدہ سیاست  ،اور آزاد شماج سے کونی حظرہ پہیں ۔ نہ حا ہنے ہیں کہ معیشت تر تھی
سیاست کا اتر و رسوخ کم ہو ناکہ وہ آزادانہ  ،تغیر کسی غیر ضروری رکاوتوں کے ا ننے کارونار کو وسغت دے شکیں حس سے لوگوں کو روزگار
تھی حاضل ہو اور ناکسیان میں علم و نیکیالوجی کی تقاقت نیدا ہو۔ شرمانہ داروں کی پہی وہ فسم ہے حس یے مغرب میں تھی سیییس کو کا
تھیدا توڑیے میں مرکزی کردار ادا کیا ۔۔۔ک یوں کہ ان کی دولت اور اس میں افزایش مارکیٹ کے مواقع اور صحت میدانہ مقانلہ تر میئی قانلیت
و ذہانت کا پیتجہ تھی  ،اور وہ حا ہنے تھے کہ مارکیٹ و شماج تر سیاست کا علتہ چیم ہو ناکہ ان کا کارونار آگے تڑھے  ،اپہوں یے غوامی تمانیدگی
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تر میئی سیاشی عمل (جمہورنت) کی ت ھرتور اور موتر جمانت کی ناکہ کاروناری عمل میں سیاست کا صحت میدانہ تعاون حاضل ہو اور رناست
کارونار و روزگار کو شہولیات پہم پہتچایے  ،نہ کہ احارہ دار قوتوں کو سیورٹ کرے ۔ ...ناد رہے کہ نادشاہت و آمرنت میں نادشاہ و آمر ا ننے
ت
دوسیوں  ،رستہ داروں اور خوشامد ترست لوگوں میں کسی انک ملک نا اس کے انک حصہ کی مارکیٹ کی احارہ داری قسیم کریے تھے  ،جیشا کہ
ایشٹ انڈنا کمیئی کی میال ہے کہ اسے شلظیت ترطانتہ یے ہیدوسیانی مارکیٹ تر احارہ داری تفوتض کی تھی
(ب) شرمانہ داروں کا وہ ط نقہ جن کا تفع اور اس میں افزایش سیاشی مدد اور احارہ داری سے قایم ہے وہ سیییس کو کی معاشی طاقت ہیں ...
ان کا مفصد نا تو نہ ہے کہ نیدنلی کا عمل رک حایے نا ت ھر نہ نیدنلی انک مخصوص شاتجہ میں ہو  ،ایشا شاتجہ حس میں ان کے ن یوستہ مقادات
ً
کو نہ ضرف تخفظ ملے نلکہ اس میں وسغت اور تھیالؤ حاضل ہو ۔۔۔ ناکسیان میں الیکسن کے دوران ہم عموما دنکھنے ہیں کہ قومی و صونانی اشمیلی
کے امیدواروں کو مالی مدد ان کے حلفے کے کاروناری افراد اور حاگیر دار عیاضر سے ملئی ہے  ،جن کا مفصد نہ ہونا ہے کہ کامیانی کے تعد ممیر
اشمیلی ان کے مقادات کے تخفظ میں ان کا شاتھی و مددگار ہو

اتوب حان کا دور ناکسیانی نارتخ میں وہ پہال ناقاعدہ دور ہے حس میں رناست یے ا ننے م نطور تظر تزیس مین حصرات کو شماج سے میتحب کیا ،
اپہیں مارکیٹ کے انک مخصوص حصہ کی نہ ضرف احارہ داری دی نلکہ معاشی عمل میں ان کی ت ھرتور مدد کی حس کی ندولت ناکسیان میں
سیاست و معیشت کے ماپین تراہ راست تعلق کی ایسی روانت نیدا ہونی خو اب نک پہاں راتج ہے ۔۔۔ .اشی طرح ضیا اور مشرف کے ادوار
میں تھی مارکیٹ کی ضالچیت و قانلیت تر توجہ پہیں دی گئی نلکہ پہیرین معاشی کارکردگی کے نام تر مخصوص افراد اور سیکیرز ()Sectors

کو توازا گیا
پہاں نہ ناد رکھیا تھی ضروری ہے کہ ہر مارشل الء یے احارہ داری کی معیشت کو نہ ضرف مصیوط کیا نلکہ "سیییس کو" کے ماپین ن یوستہ
مقادات کا گیھ خوڑ زنادہ سے زنادہ مصیوط ہوا ہے ۔۔۔ اور اب تھی اگر ناکسیان میں حداتجواستہ مارشل الء ناقذ ہونا ھے تو ہم ناکسیان کے ان
ت
سییھوں کو خوسیاں میایے اور میھانیاں قسیم کریے ناپیں گے ۔۔۔ .نہ تھی ناد رہے کہ جمہوری ادوار میں تھی سیاست کو معیشت سے آزاد
کرایے میں کونی حاص دلچسئی تظر پہیں آنی حس کی انک وجہ ان کی حکومت کا مچدود دورانتہ ھے تو دوشری طرف ہمیں ہر جمہوری دور
"جمہورنت یسیدوں اور سیییس کو" کے مچاقطوں کے درمیان تصادم کی داسیان سیانا ہے حس میں جمہورنت یسیدوں کو نا تو وقت پہیں مال نا
اپہوں یے تھی ا ننے اقیدار کو استخکام د ننے کی کوسش میں "سیییس کو" سے مقاہمت کی نالیسی اجییار کی

حاگیردار مشلم عہد شالطین اور تو آنادنانی دور کی وران یوں میں سے انک ایسی ورانت ہیں خو عہد حدند کے صنعئی تمدن میں ہمیں یسماندہ رکھنے می ٍں
سب سے زنادہ شرنک ہیں ۔۔۔ ان کا جمیر قدیم زرعی تمدن سے ہے  ،اشی لنے ان کی کوسش نہ رہی ہے کہ شماج اور اس کے ذرتعہ
نیداوار کو زنادہ سے زنادہ روانئی ،یسماندہ اور زرعی رکھا حایے ۔۔۔..سیاست ان کا سب سے موتر ہیھیار ہے حسے نہ عہد شالطین سے اب نک
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اسنعمال کریے آ رہے ہیں  ،ان کی حاگیر انکی سیاشی طاقت ہے  ،نہ یسماندہ ذہن اور ق نصہ کی تقسیات کے حامل عیاضر ناکسیانی سیاست کو
خوشامد ترست اور یسماندہ رکھنے کے پہت زنادہ ذمہ دار ہیں ۔ ۔۔۔ جیران کن نات نہ تھی ہے کہ ہر شماجی نیدنلی کی مچالقت انک طرف مال
مذہب کی من یسید یشرتچات سے کرنا ہے تو دوشری طرف زرعی تقاقت کے سعیدہ ناز  ،نہ حاگیردار  ،اسے تقاقت دشمن فرار دے کر اس کے

دشمن ہو حایے ہیں

کیا ہمارے لنے اس میں سیق پہیں کہ چیگ عظیم دوم کے تعد جن ممالک یے (حاص طور تر مشرقی ایسیا) ترقی نافتہ ملک کا درجہ حاضل کیا
ہے  ،اپہوں یے سب سے پہلے زرعی اضالحات سے حاگیر داروں کو غیر موتر کیا اور ت ھر آگے تڑھے ۔۔۔ دوشری طرف تورپ میں تھی حاگیر

داروں کو کمزور کریے کے لنے دو ذرا تع اسنعمال کنے گنے

انک؛ زرعی اضالحات کا راستہ  ،دوم ؛ ترطانتہ جیسے ممالک یے آزاد مارکیٹ کا تظام م نعارف کروانا حس میں وہ الرڈز قایم رہے چتہوں یے ند لنے
ہویے شماج میں ترقی یسیدانہ کردار ادا کیا ،حاہے سیاست میں نا معیشت میں ۔۔۔چیکہ ناقی الرڈ حصرات کو ترقی یسید شرمانہ داروں یے صحت
مید اور تفع تچش مقانلہ کے میدان میں شکشت دے کر م نظر سے ہیا دنا نا وہ فرصوں کے توجھ نلے ہی دم توڑ کر مر گنے ۔۔۔ ..ناکسیان میں
اگر ہم زرعی اضالحات میں سیاشی و شماجی طور تر کامیاب پہیں ہو شکنے تو ہم دوشرا راستہ اجییار کر شکنے ہیں  ،مگر اس کے لنے ضروری ہے
چ
کہ مارکیٹ کو زنادہ سے زنادہ آزاد اور مؤتر نیانا حایے خو مخیت  ،ضالچیت  ،قانلیت  ،حدت  ،اور ت ل نقی ضالچیت (تروڈک یونی) کو عام کرے
۔۔۔.دوم معیشت تر سیاست کے غیر ضروری اتر و رسوخ کا حاتمہ کرنا ہو گا

ناکسیان میں جب تھی مارشل ال آنا ہے تو ہم یے ہر قوجی آمر کے اردگرد حاگیر داروں  ،احارہ داری کے تھوکے شرمانہ داروں  ،اور ن یوروکرنٹ و
ٰت
نیک یو کرپیس کا جمگھیا نانا ہے  ...نہ ناکسیان کی ندفسمئی ہے کہ ہمارے اعلی علیم نافتہ نیک یو کرپیس تھی جمہورنت و لیرل ازم سے وقادار پہیں
ٰ
رہے  ،اپہوں یے تھی اعلی عہدوں اور ترتعیش مراعات کے لنے ان اقدار سے متہ موڑا خو اپہوں یے لیرل و سیکولر علوم کی تخصیل کے دوران
سیکھے ۔۔۔ اشی طرح وہ ن یورو کرنٹ تھی آمرنت کے مددگار کا کردار ادا کریے میں پہیں ہچکچایے چتہوں یے سول شرونٹ (غوام کا حادم)
کا حلف اتھایے ہویے اس نات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ناکسیان کے آ پین کے وقادار رہیں گے اور اس سے کیھی تھی اتجراف پہیں کریں گے
۔۔۔نہ ن یورو کرپیس ہوں نا نیک یو کرپیس نہ لیرل و سیکولر علوم سے پہرہ مید ہویے ہیں  ،مگر ناکسیان میں لیرل و سیکولر اقدار کے فروغ میں

اپہوں یے کونی قانل ذکر کام پہیں کیا

ناکسیان "سیییس کو" کے شکتجے میں نید ہے  ،جب نک نہ شکتجہ موخود ہے روشن چیالی اور ایشانی آزادتوں کے لنے معاون و مددگار سیاست ،
معیشت  ،اور شماجی اقدار کا ناکسیان کا خواب تغپیر نایے میں کامیاب نہ ہو شکے گا ۔۔۔ .جمہورنت دشمئی میں نہ قوپیں انک دوشرے کا
دست و نازو ہیں  ،ہر آمر کے اردگرد اپہی قوتوں کا جمگھیا لگا ہونا ہے  ،اور ہمارے شماج کی خوشچالی و مشرت کے امکانات کے حالف پہی
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قوپیں سیتہ شیر ہیں ۔ ۔۔۔ ان کو شکشت د ننے کے لنے ضروری ہے کہ جمہورنت میں یشلشل اور استخکام النا حایے  ،مقانلہ کی تقاقت نیدا
س
کی حایے  ،روشن چیال اور حستجو کو اتھاریے اور نکھار د ننے والے علم کے لنے شرکاری نیدویشت قایم کیا حایے اور دایسورانہ طح تر مکالمہ کی
قصا نیدا کی حایے۔
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آزاد معاسرہ  :آخر ک یوں ضروری ہے ؟
سوشانئی کونی ناقاعدہ نامیانی وخود پہیں نلکہ ایشاتوں کا انک ایشا مشکن ہے خو ان کے ناہمی تعاون و نیادلہ (exchange and
ت
 ،)cooperationاعیماد (ترسٹ) ،سیلف انیرسٹ (شخصی مقادات کی حستجو ) ،قسیم مخیت (ڈوتژن آف لپیر )،مشیرک اقدار  ،روانات ،
ش
سیاجت اور حقاطئی ان نظام جیسی خوضیات کی پییاد تر وخود میں آنا ہے۔ آ ننے اسے انک میال سے مجھنے ہیں۔
ً
فرض کیا کہ انک یسئی ہے حس میں تفرنیا 100افراد رہنے ہیں۔ نہ یسئی دراضل انک جھونا شا معاشرہ ہے،اگر اس یسئی کے لوگ ا ننے ارد گرد
کی دوشری یشی یوں سے کسی تھی فسم کا کونی تعلق اور آمدورقت رکھنے ہیں تو اسے ہم اوین سوشانئی (کھال معاشرہ ) کہیں گے۔جییا ناہمی تعلق زنادہ

ہوگا انیا ہی وہ سوشانئی اوین ہوگی۔وہ سوشانئی خو ا ننے اردگرد کی دوشری یشی یوں سے تعلق و آمدورقت پہیں رکھئی نا مچدود رکھئی ہے اسے نید معاشرہ

( ) closed societyکہنے ہیں۔

اس یسئی کے قیام کی پین تڑی وخوہات درج ذنل ہیں۔
ب
ب
1۔ قسیم مخنت (ڈوپژن آف لنبر) بعئی مخنت کی سوشابئی میں مہاربوں اور رجحانات کی پی تاد پر رصاکارایہ اور قطری قسیم  :ہم انئی ضرورت کی تمام
ن
جیزیں خود پہیں نیدا کر شکنے۔اتواع و افشام کی خوراک،لیاس،گھر اور ان گیت دوشری ضرورنات و خواہشات کی ت ھرتور کمیل کے لنے ہم سب کا
ناہمی اتخصار الزمی ہے۔اس لنے اگر انک فرد نا افراد کا انک گروپ (کمیئی) کجھ تروڈتوس کرنا ہے تو وہ انئی ذانی ضرورت سے زاند ونل یو کو انئی

ضرورنات و خواہشات کی دوشری اسیاء کے شاتھ نیادلہ کر لییا ہے ۔نارتر سسیم میں اسیاء سے اسیاء نا اسیاء سے حدمات کا نیادلہ ہونا ہے،چیکہ
کریسی سسیم میں نیادلہ کی شہولت کے پیش تظر کریسی کا اسنعمال ہونا ہے۔

دوتوں تظام حاہے وہ نارتر سسیم ہو نا کریسی سسیم  ،آپ کی تجی نیداوار (نا گروپ میں نیداوار ) کی ونل یو ہی سب سے اہم ہونی ہے۔حس جیز کی

نیداوار لوگوں کی طلب کو زنادہ سے زنادہ شہولیات پہم پہتچایے تعئی راجت دے اس کی ونل یو زنادہ ہوگی۔اور حس جیز کی طلب کم ہوگی اس کی

ونل یو تھی کم ہوگی ک یونکہ اس کی لوگوں کو ضرورت تھی کم ہے ۔

نیادلے کی نہ ضرورت ہمیں مخ یورکرنی ہے کہ ہم انک دوشرے سے اتماندارانہ اور تر اعیماد تعاون کریں اور وہ جیز نیدا کریں ،حس کی دوشروں کو

ضرورت ہے ناکہ اس کے ندلے ہم تھی انئی ضرورنات و خواہشات کی اسیاء و حدمات حاضل کرشکیں۔
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2۔دقاع /حقاظت  :ہمیں اندرونی و نیرونی دوتوں فسم کے حظرات کا شامیا رہیا ہے نہ حظرات ہمیں ا ننے معاشرے کے دوشرے افراد سے
تھی ہوشکنے ہیں اور چیگی حاتوروں سے تھی۔ہمیں نہ تھی ڈر ہونا ہے کہ کہیں کونی تھی نیرونی قوت ہم تر جملہ نہ کردے اور ہم سے ہماری اسیاء

تعئی حانیداد ج ھین نہ لے اور ہماری قیملی کے افراد کو طلم و سیم کا یشانہ نہ نیایے۔اس حظرہ کے سیب ہم سوشانئی نیایے ہیں کہ مل کر انک
دوشرے کا تخفظ کریں گے۔اس سوشانئی سے ناہر کے افراد سے ا ننے تخفظ کے لنے ہم قوج نیایے ہیں اور سوشانئی کے اندر کے دنگر شر یسید

افراد سے تخفظ کے لنے تولیس۔اتصاف کی ضرورت میں عدالت کے لنے ہم عدالئی تظام قایم کریے ہیں۔

انک آزاد سوشانئی میں تمام افراد کے حفوق تراتر ہویے ہیں۔ک یونکہ سوشانئی کی یشکیل میں سب کا حصہ تراتر ہونا ہے۔اس حفوق میں مشاوات

کو عموما طاقت کے ارتکاز سے حظرہ رہیا ہے سوشانئی کا کونی انک فرد نا افراد کا انک گروہ اگر دوشرے افراد سے طاقت ور ہوحایے تو اس میں

دوشروں تر جیر و استخصال کا رجچان تڑھ حانا ہے۔سوشانئی کے افراد کی آزادی و مشاوات کو ایسی صورت میں طاقت (ناور ) میں ارتکاز (
 )Concentration of powerسے حظرہ ہونا ہے۔اشی لنے ہم انک قاتونی تظام کی پییاد رکھنے ہیں خو طاقت کے ارتکاز اور استخصال

سے تمام افراد کا تخفظ کرے اور نیازعات کی صورت میں تمام فرتقین کے حفوق کا تخفظ کرے اور انئی عملداری میں سب تر ناقذ ہو -

سوشانئی کے پہت شارے معامالت ا یسے ہویے ہیں چتہیں کونی فرد انئی اتفرادی ضالچیت و قانلیت سے شراتچام پہیں دے شکیا جیسے شڑکوں
کی تعمیر،نلوں کی تعمیر دوشرے ممالک سے پہیر تعلقات قایم رکھیا وغیرہ  -انک اور اہم کام اس نات کو تقیئی نیانا تھی ہے کہ اچیماعی معامالت

کو طے کریے والے تمام سول و عشکری ادارے انیا کام خوش اشلونی سے شر اتچام دے رہے ہیں نا پہیں اگر پہیں دے رہے تو ان میں
اجیشاب کا تظام حاری رکھیا تھی اچیماعی ذمہ داری ہے – اس اچیماعی ذمہ داری کے لنے ہی ہم حکومت قایم کریے ہیں خو غوام کے خق
انتچاب سے قایم ہونی اور غوام کے حصور خواندہ ہونی ہے۔

اشی طرح دوشرے معاشروں (  )societiesنا ممالک سے تعلقات قایم رکھنےکے لنے تھی ہم اشی سیاشی ادارے تعئی حکومت سے رخوع

کریے ہیں۔ خو انیا انک ذنلی ادارہ تعئی حارجہ امور کی وزارت قایم کرنی ہے خو ا ننے ا ننے فراتض کی پییاد تر مزند ذنلی اداروں میں تچلیل ہو حانی
ہے
ہمیں ان نظامتہ کی ضرورت ہونی ہے خو حکومت اور عدلتہ کے ق نصلوں تر عملدرآمد کروایے اور خود تھی اشی احالقیات ()code of conduct

کی نانیدی کرے خو غوام کے میتحب تمانیدے غوام کے خق انتچاب کی تمانیدگی میں ان کے لنے طے کریں.
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نہ تولیس،قوج،عدلتہ،حکومت اور ان نظامتہ وغیرہ سوشانئی کے ادارے ہیں ان اداروں کو مجموعی طور ہم تر رناست کا نام د ننے ہیں اور وہ تصورات
خو ماتعد الطی نعانی ( )metaphysicallyطور تر ان اداروں کے روز مرہ امور ( )Operationsمیں تطور رہیما کام کریے ہیں اسے
ہم رناسئی نیدویشت نا رناسئی نیانتہ کہنے ہیں۔لیرل ازم انک رناسئی تظام نا نیانتہ ( ) narrativeہے حس کا داترۂ کار ایشان کی سیاشی شماجی

اور معاشی زندگی میں شخصی آزادی  ،حفوق اور مواقع میں مشاوات  ،اور اتصاف تر میئی رہیمانی فراہم کرنا ہے ۔

ان تمام اداروں کی م نعین حدود ہیں -ان حدود سے ناہر کی تمام شرگرمیاں افراد اور سوشانئی کے ناہمی تعلق سے وخود میں آنی ہیں۔تمام افراد آزاد
ہیں کہ وہ رضاکارانہ پییادوں تر انک دوشرے سے تعاون و نیادلہ کریں حس کی ندولت ان کے درمیان گرویس نا کم یوپپیز (communities
ن
) نا ن ظیمیں ،جماعییں اور کمیییاں وغیرہ وخود میں آنی ہیں چتہیں مجموعی طور تر ہم سول سوشانئی کہنے ہیں ۔ تمام شہری آزاد ہیں کہ وہ ناہم
اتفرادی طور تر نا کسی گروپ کا ممیر ین کر اسیاء و حدمات کو نیدا کریں اور ان کا سوشانئی کے اندر نا دنگر تمام سوشاپپیز سے نیادلہ کریں .وہ
معاشی امور میں تمام ایشاتوں سے نال تفرتق تعاون و نیادلہ کی مد میں آزاد ہیں  ،اسے فری مارکیٹ کییییلزم کہنے ہیں – خو نالکل اشی طرح ہے
حس طرح ہم کہنے ہیں کہ تمام افراد آزاد ہیں کہ وہ خو مذہب نا تظرنہ نا طرز قکر وعمل ق یول کریں اور اس کی نیروی کریں  ،حسے ہم سیکولرازم کہنے

ہیں۔
3۔ سوشانئی کے قیام میں پیشری اہم جیز بفربح بعئی انبرپییمنٹ ہے۔ادب،رقص موسنقی،کھیل ،میلے ،ت ھپیر،ڈرامے ،شادی نیاہ کی خوسیاں اور ان
گیت ا یسے اچیماعی تروگرام ہویے ہیں ،خو ہمیں مشرت د ننے ہیں۔ ہمارے ناہمی تعلق کو وسنع اور خوشگوار نیایے ہیں۔اور ہمارے شماج کی
رنگیئی میں اضافہ الیے ہیں۔حق نقت نہ ہے کہ تفرتح کے تغیر انک سوشانئی روکھی اور یے حان ہے۔ہر تڑی پہذنب ا ننے حلو میں تفرتح کے

خوتصورت وم نفرد مظاہر رکھئی ہے۔ناد رہے کہ تفرتح ()Entertainmentکے نہ جملہ امکانات آزادی اور خوشچالی میں ہی ترورش نایے

ہیں۔

سوشابئی شحصی اقدار پر قائم ہوئی خا ہ نے -
الزم ہے کہ سوشانئی کا نیدویشت ایشا ہو کہ وہ ہر فرد کی اتفراد نت اور شخصی حسن انتچاب ( )Personal Choicesکا اجیرام کرے۔
فرد اور معاشرے کا خوتصورت رستہ اس وقت وخود میں آنا ہے جب معاشرہ افراد کے رضاکارانہ تعاون و اشیراک سے وخود میں آیے۔ جیر معاشرہ

کے خوہر سے تعاوت کا نام ہے۔فرد ا ننے انتچاب میں آزاد ہے اور اسے خق حاضل ہے کہ وہ دوشرے ایشاتوں سے آزاد تعاون

( ) Cooperationاور تعلق ( )Associationقایم کر شکے۔
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اس صورت میں فرد کی تھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ کی روانات کا اجیرام کرے۔اور معاشرے کے اداروں کی تھی نہ ذمہ داری ہے کہ وہ
ش
فرد کے مقادات کو انئی پییادی ترچتح مجھیں۔ دوتوں کو انک دوشرے کی ضرورت ہے۔فرد تغیر سوشانئی کے کجھ پہیں تو سوشانئی شہرتوں کے
تغیر یے نام و یشان ہے۔

رناست غارضی ہوئی ہے مگر معاسرہ زنادہ مستقل ہونا ہے۔
میال کے طور تر میرا شہر ملیان ا ننے پہلے دن سے آج نک انئی شماجی زندگی میں رواں دواں ہے مگر کیئی ہی فسم کی رناسییں آ پیں اور حلی

گییں۔فرد اور معاشرہ کا رستہ داتمی ہے چیکہ رناست اور فردکے درمیان کمزور اور مخ یوری کا رستہ ہے۔ فرد اور معاشرے کا رستہ مصیوط ،رضاکارانہ

اور win-winشجوپیسن تعئی ناہمی مقادات تر میئی ہونا ہے جب کہ رناست زنادہ تر حاترانہ تعئی قاسشٹ رجچانات کی مالک اور سیییس کو کی
تمانیدگی کرنی ہے۔
انک غبر م یوازن شماج ائشان دشمن نابت ہونا ہے -
جب شماج کا توازن نگڑ حانا ہے تو نہ کسی کی آزادی مخفوظ رہئی ہے نہ تراترنی،اور نہ ہی رایے،نہ فرد کی ضالجی یوں و قانلی یوں کے اظہار کے مواقع

میشر آیے ہیں اور نہ ہی اشکی صحت مید اور پہیرین صورت ناقی رہئی ہے ۔اس لنے تمام افراد کے لنے ضروری ہے کہ وہ انئی سوشانئی کی تقااور
استخکام کے لنے ستخیدہ و مچلص رہیں اور خران یوں کے حاتمہ کے لنے حدوجہد کریں.
لبرل سوشابئی سے ک تا مراد ہے ؟
ن
ایسی سوشانئی خو تمام افراد کے ناہمی رضاکارانہ تعاون و نیادلہ سے وخود میں آیے اور اس میں خود ن ظیمی کی ضالچیت نانی حانی ہو اسے ہم لیرل نا
ی
فری سوشانئی کہنے ہیں۔اس سوشانئی کو ضرف انک ہی تڑا چ لتج درپیش ہونا ہے وہ ہے طاقت کا ارتکاز (Concentration of
)– power
طافت کا اربکاز سوشابئی کو کی سے غبر م یوازن کر د ب تا ہے ؟
طاقت کی قظرت میں استخصال نانا حاناہے۔طاق یور کے اندر عموما نہ رجچان ہونا ہے کہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ (شخصی مقاد) کے حصول کے لنے
تمام دنگر کم طاق یوروں نا کمزوروں تر جیر کرے ناکہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ (شخصی مقاد) کے حصول کی مخیت و مسقت سے تھی تچ حایےاور
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انئی حاترانہ چیلت ( )instinctکو تھی مشرت دے شکے۔ انک کامیاب سوشانئی وہی ہے خو طاقت کے اس ارتکاز کو م نطم طور تر حل کرنی
ہے۔طاقت کے اس ارتکاز کے دو اسیاب ہیں۔
 .1ش تاشی
 .2معاشی
1۔ش تاشی سنب  :جب ہم سوشانئی میں ادارے قایم کریے ہیں اور ان کی روز مرہ شرگرم یوں کے لنے انک رہیما گانیڈ الین
()Procedureطے کرد ننے ہیں تو انئی شماجی طاقت و اجییار تعئی آزادی کو قاتون کی نیروی میں ان اداروں کے داترہ کار میں انک طرح
سے شرنڈر کرد ننے ہیں۔ میال کے طور انک فرد خو خود کو قاتون کی نانیدی میں دے د نیا ہے ۔جب اسے کسی دوشرے فرد سے کونی حظرہ ہونا
ہے تو وہ ناوخود خود انکسن لینے کے تولیس سے رخوع کرنا ہے۔جب اس کے شاتھ کونی نا اتصاقی کرنا ہے تو تچایے خود عدالت قایم کریے کے

وہ عدالئی تظام سے رخوع کرنا ہے۔

جب ہم انئی انک مخصوص و مچدود آزادی کو اداروں کے داترہ کار میں شرنڈر کرد ننے ہیں تو وہ طاقت ان اداروں کی طرف می نقل ہوحانی ہے۔اداروں

کی طاقت اس کی نلڈنگ نا ناغ نا ناعتجے نا کھڑکی و دروازوں میں پہیں آنی نلکہ وہ طاقت تراہ راست اس کی ن یوروکریسی (اداروں کو حالیے والے
اصچاب) اور ادارہ حانی شرگرم یوں تعئی تقاقت میں می نقل ہو حانی ہے۔

ن یورو کرنٹ تھی ایشان ہویے ہیں ان کا تھی سیلف انیرسٹ(شخصی مقادات) اور چیلیانی رجچانات ہویے ہیں ۔جب وہ ضاجب اجییار ہویے

ہیں تو ان میں تھی نہ تجرنک نیدا ہو شکئی ہے کہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ کو مخیت و مسقت میں ڈالے تغیر زنادہ سے زنادہ حاضل کریں۔نہ

سیلف انیرسٹ دولت کا حصول تھی ہوشکیا ہے  ،تماناں ہویے کی خواہش تھی اور دوشروں تر حکومت کریے کا سوق تھی۔

2۔معاشی سنب :دوشرا سیب معاشی ہے ۔ہم حا ننے ہیں کہ رو نتہ پیشہ (کریسی) دراضل نیداواری عمل میں فرتقین کے درمیان نیدارور کے
نیادلہ کا ذرتعہ ہے۔اضل قدر کیییلزم میں نیداوار ہے۔کریسی میں قوت خرند نانی حانی ہے۔اسیاء وحدمات خو مارکیٹ میں دسییاب ہیں وہ اس سے

خرندی حا شکئی ہیں۔مگر ندفسمئی سے اشی کریسی سے ہم سیاسیداتوں اور ن یوروکرپیس کو تھی خرند شکنے ہیں ناکہ ا ننے سیلف انیرسٹ کو کم مخیت نا
تغیر مخیت کے حاضل کرشکیں۔توں ہمارا رو نتہ پیشہ حاہے ہم تزیس مین ہیں نا عام شہری ہمیں قواپین اور شرکاری نالشیزمیں تقب لگایے کا

راستہ تھی د ننے ہیں۔
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جب ادارے ا ننے داترہ کار تعئی طاقت و اجییار کو تڑھانا شروع کرد ننے ہیں تو وہ آخر کار طاقت کے پہت زنادہ ارتکاز کے سیب حسن ان نظام

( ) Managementکے قانل ہی پہیں رہنے۔توں وہ فرد اور سوشانئی تر حاوی حایے ہیں اور مچلصانہ خواندہی سے اتکاری ہو حایے ہیں ۔
نہ دوشرے کمزور اداروں کی آزادی ( ) Independenceکے لنے تھی حظرے کا ناغث ین حایے ہیں۔

ن
میال کے طور تر ناکسیان میں اگر ہم اس زاونہ سے د کھیں تو قوج کے کردار کو اس کے سیاشی شماجی اور معاشی م نصوتوں تر اترات کے خوالے
ن
سے مظالعہ کرشکنے ہیں اور د کھیں گے کہ اس ادارے کی یے قاتو طاقت  ،خو ناکسیان میں خواندہی سے اتکاری ہے  ،یے تورے سیاشی ان نظام
اور سول اداروں کی آزادی ( )independenecکو ہمیشہ سے حظرے میں ڈالے رکھا ہے۔
جب نک نہ کریسن معمولی درچے تر رہئی ہے کم حظرناک ہونی ہے مگر جب معاشی اور سیاشی طور تر طاق یور افراد آیس میں اتچاد کر لینے ہیں تعئی
احارہ داری ( )monoplyقایم کر لینے ہیں تو نہ صورتچال پہت زنادہ سیگین ہوحانی ہے۔تھر نہ سیاست آزاد رہئی ہے اور نہ ہی معیشت۔
خونکہ ہم حا ننے ہیں کہ شماج تر سب سے زنادہ اتر ان دوتوں سع یوں (سیاست و معیشت ) کا ہے۔ ان کی خرانی سوشانئی میں دنگر خران یوں کو
چیم د نئی ہے اور سوشانئی کی خرانی کا م نقی اتر اس میں یسنے والے تمام افراد تر ہونا ہے سوایے ان کے خو سیاشی و معاشی طور تر اس احارہ داری

سے لطف اندوز ہو رہے ہویے ہیں۔ اس ط نقہ کو ''سیییس کو'' کہنے ہیں۔

نہ ط نقہ سیاست و معیشت کے جملہ تمرات شمیینے میں مصروف ہونا ہے ۔سیییس کو میں شامل تزیس مین افراد سوشانئی کے ونلقپیر نا سوشل

انیرسٹ کا رخ غوام کی طرف حایے کے تچایے انئی طرف موڑ لینے ہیں ان کی کوسش ہونی ہے کہ سیاست اپہیں زنادہ سے زنادہ شہولیات
پہم پہتچایے۔ا یسے ونلقپیر کو کارتورنٹ ونلقپیر کہنے ہیں۔چیکہ ان سیاسیداتوں اور ن یوروکرپیس کی تھی انئی کوسش ہونی ہے کہ تمام معاشی
وسیاشی مقادات کو انئی ذات نا ط نقہ نک مچدود رکھیں۔ا یسے ونلقپیر کو تولی نکل ونلقپیر نا ن یوروکرنیک ونلقپیر کہنے ہیں۔

معیشت کو ش تاست سے ک یوں خدا رکھا خاتے ؟
پہی سیب ہے کہ لیرل ازم کی خواہش ہے کہ معیشت کو سیاست سے علتچدہ رکھا حایے ناکہ خود تزیس مین افراد انئی من یسید معاشی نالیشیوں

سے ا ننے مقادات ( )Incentiveنا سیلف انیرسٹ کے حصول کی ترع یب نہ حاضل کرشکیں۔اشی طرح گورتمیٹ کا شاتز تھی مچدود ہونا
حا ہنے ک یونکہ گورتمیٹ ا ننے داترہ کار میں جیئی تڑی ہوگی ا ننے زنادہ ن یوروکرنٹ اس کے سسیم میں ہوں گے اور نہ ن یوروکرنٹ ا ننے ا ننے داترہ کار

کے معاشی م نصوتوں میں کاروناری حصرات کو ترع یب دے رہے ہوں گے کہ وہ کریسن سے ان م نصوتوں اور تھیکوں کو کیسے حاضل کرشکنے
ہیں۔
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حق نقت نہ ہے کہ انک سیاشی عمل کے لنے حس طرح تڑا حظرہ اس کے سیاسیدان اور ن یوروکریسی ہویے ہیں اشی طرح فری مارکیٹ کیییلزم

کے لنے تھی تڑا حظرہ اس کے کاروناری اور ورکرز توپین میں شامل حصرات تھی ہو شکنے ہیں خو ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ کے حصول کے لنے
شارٹ کٹ نا کم مسکل راستہ اجییار کریے کی کوسش کریے ہیں –

صحت مید سیاشی تظام وہی ہے خو تمام شہرتوں کو تمانیدگی دے اور صحت مید فری مارکیٹ تظام وہی ہے خو مخض کاروناری حصرات اور ترنڈ توپپیز

تر پہیں نلکہ تمام افراد (ناکسیان کے کیس میں پیس کروڑ) کی آزادی ارادہ و عمل ،تعاون و نیادلہ اور ناہمی اعیماد تر اتخصار کرے۔فری مارکیٹ
مخض سیاست کی مداحلت سے مارکیٹ کو مخفوظ رکھنے کا نام پہیں نلکہ کاروناری حصرات اور ترنڈ توپپیز کی احارہ داری سے تھی مخفوظ رکھنے کا نام

ہے۔
بتخ تدہ سوشابئی کا پڑا مس تلہ بوازن کی نالش ہے -
اب آیے ہیں اشی میال کی طرف کہ انک یسئی ہے حس میں رہایش تزتر افراد کی تعداد تڑھ کر اب انک ہزار ہو گئی ہے اور نہ یسئی خوں خوں
ا ننے شاتز میں تڑھئی گئی ہے و یسے و یسے سیاشی شماجی اور معاشی طور تر نتخیدہ ہونی گئی ہے۔اداروں کا کردار تھی تڑھ گیا ہے  -اگر ان اداروں
ن
کے درمیان اقیدار و اجییار کی مچاذ آرانی حاری رہئی ہے تو سوشانئی کی آزادی اور خود ن ظیمی کی ضالچیت مجروح ہونی ہے۔اب سوشانئی کے لنے
ش
ی
تڑا چ لتج پہی ین حانا ہے کہ وہ انئی نتخیدگی کو کس خوتصورنی سے لجھانی ہے  ،اداروں کے درمیان اجییارات و حدود کا توازن کیسے قایم رکھئی ہے

اور فرد و معاشرہ کو امن و شکون ،آزادی و مشاوات ،عدل و اتصاف ،علم و تچل یق،اور ترقی و خوشچالی تر کیسے گامزن رکھئی ہے ۔
سوشابئی کو کی سے موت آئی ہے ؟

ہماری زتر مشاہدہ یسئی حس میں انک ہزار افراد رہنے ہیں فرض کیا کہ کسی ونا کا سکار ہوحانی ہے اور وہاں کے افراد کو حان کے اللے تڑحایے

ہیں۔ نا فرض کیا کہ ناس کے درنا سے نیاہ کن سیالب آیے کا شدند حظرہ ہے۔نا فرض کہ کیا کسی ماخولیانی نیدنلی کے سیب معاشی خوشچالی
کے امکانات صفر ہو حایے ہیں جیسے زمین نالکل ہی نتجر ہوحانی ہے چیکہ افراد کا اتخصار مخض کھیئی ناڑی تر ہے نا زلزلہ آحانا ہے تو لوگ کسی
تھی سیگین حان ل یوا حظرہ کے سیب وہاں سے کوچ کر حاپیں گے نا سب کے حدا تجواستہ سب ہالک ہو حاپیں گے اور ان کے کھ یڈر ناقی رہ

حاپیں گے۔جیشا کہ موہن خو داڑو ہڑنا،نانل،اہرام مصر کی پہذنب وغیرہ تو کیا ہم افراد سے حالی اس مشکن کو سوشانئی کہہ شکنے ہیں؟ ہرگز
پہیں۔
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حق نقت پہی ہے کہ سوشانئی ایشاتوں کے انک مخصوص مشکن میں رہنے اور ناہمی تعاون و نیادلہ اور دوسئی و اعیماد سے پیئی ہے -اگر ایشان اس

مشکن سے کوچ کر حایے ہیں تو وہ سوشانئی تھی نیاہ ہو حانی ہے ۔سوشانئی نذات خود کونی زندہ وخود پہیں نلکہ زندگی ان ایشاتوں میں ہے خو اسے
قایم کریے ہیں – نہ ا یسے ہی ہے جیسے دوسئی خو نذات خود کونی مادی وخود پہیں ہے – جب نک دو افراد کے احشاشات میں ہے تو قایم ہے
اور اگر دو دوست انک دوشرے سے ندگمان ہو کر کہیں دور حلے حایے ہیں اور اس حذنہ کو مچسوس پہیں کریے نہ ان دوتوں کے درمیان قیا ہو

حانی ہے ۔فرد سوشانئی کا معمار ہے نہ کہ سوشانئی کا تروڈکٹ ہے ۔ ادارے سوشانئی کا ا ننے ا ننے داترۂ کار میں اچیماعی نیدویشت ہیں ،نہ
نذات خود سوشانئی تھی پہیں اور نہ ہی فرد تر حاوی و حکمران۔حکمران وہ قواپین ہیں خو افراد سوشانئی میں اتصاف اور توازن قایم رکھنے کے لنے قایم

کریے ہیں۔جیسے جمہورنت میں نارلیمان ،شیریم کورٹ ،تولیس ،ان نظامتہ وغیرہ-
اب ہم ان پییادی ناتوں کی طرف آیے ہیں خو ہمارے سوشانئی کے فہم کو مزند واصح کرنی ہیں :
1۔ب تدنلی کی قطرت:
نیدنلی آزادی کی قظرت ہے ،نہ مخض انک اوین(کھلی) اور ن یوع یسید سوشانئی میں ہی ممکن ہے ۔نیدنلی جیر میں ممکن پہیں۔ وہ نیدنلی خو جیر کی

کوکھ سے چیم لیئی ہے وہ نیدنلی شہرتوں کے مقادات سے مظاتقت پہیں رکھئی نلکہ وہ نیدنلی سیییس کو کے مقادات کا تخفظ کرنی ہے ک یونکہ "

سیییس کو" کی قوپیں ہرگز پہیں حاہییں کہ انک نید ( ) Closedاور شکتجے میں تھیسے ہویے (  )Controlledشماج میں کونی تھی
ی
نیدنلی ان کے مقادات کو چ لتج کرے۔ اس لنے وہ نیدنلی خو تمام شہرتوں کی خوشچالی کے امکانات کو وسغت اور ضمانت دے وہ مخض انک اوین
سوشانئی کی صقت ہے ۔اور معیشت کے میدان میں اوین سوشانئی کی تمانیدگی فری مارکیٹ معشیت کرنی ہے۔حس میں آزاد تچارت  ،امیگریسن
کا خق  ،عدم مداحلت ( ، )Non Interventionismاور علم و تقاقت اور شرمانہ کا پین االقوامی پہاؤ ( )movementپییادی

حصوضیات ہیں -

شماجی نیدنلی کے ان گیت غوامل ہویے ہیں کجھ کی سیاجت آشان ہے تو کجھ ( Hiddenیس تردہ) رہنے اور انیا کام کریے رہنے ہیں۔
نہ تھی انک حق نقت ہے کہ گورتمیٹ نا چید مراعات نافتہ افراد نا کونی گروہ نا انک آمر نیدنلی کو روک پہیں شکیا۔ اس کی وجہ نیدنلی کے موجب
م
تمام غوامل کی سیاجت کا ممکن نہ ہونا ہے۔انک آمر کمل اور چیمی طور تر نہ پہیں حان شکیا کہ وہ کون کون سے غوامل ہیں خو حال سے
مشنقیل کی م نظرکسی کر رہے ہیں۔نہ کونی تھی پہیں حان شکیا۔مگر جب آمرنت نا سیییس کو کی احارہ دار قوپیں ا ننے مقادات کے تخفظ میں

ان غوامل کو کپیرول کریے کی کوسش کرنی ہیں خو ان کے چیال میں نیدنلی کے رجچانات کو نیدا کررہے ہیں تو وہ نیدنلی کی مخقی قوتوں کے
م
مقید امکانات تر کاری ضرب لگا رہی ہونی ہیں  ،اپہیں ا ننے نتج سے تھو ننے اور یسودتما نایے کے کمل امکانات سے مجروم کر دنا حانا ہے -
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توں نیدنلی کے عمل کو خراب ( )disturbکر دنا حانا ہے -ترقی و خوشچالی کے امکانات کو ا ننے لنے تھی اور سوشانئی کے لنے تھی مچدود کردنا
حانا ہے۔ت ھر جب نیدنلی حس شخص نا سوشانئی میں ترنا ہونی ہے۔وہ یے ہیگم اور ناقانل سیاجت ہونی ہے وہ شماج کی نارتجی و تقاقئی حق نق یوں

میں حذب ہویے سے مجروم رہ حانی ہے اور اجیئی ین حانی ہے ناوفییکہ انک غرصے تعد اسے ناامر مخ یوری ق یول کر لیا حایے جیشا کہ ہم مغرنی
پہذنب سے م نعلق ا ننے رویے دنکھ شکنے ہیں ۔اس سے قاندہ اتھایے کے تونییشل کو اسنعمال میں النا آشان پہیں رہیا ۔اشی لنے کہنے ہیں کہ
آمرنت حاہے وہ شہیشاہ کی ہو نا رناست و حکومت کی،اس سے وخود میں آیے والی نیدنلی تھی ننے مشانل نیدا کرنی ہے ۔

آج ہمارا ناکسیانی معاشرہ تھی جن نیدنل یوں سے قاندہ اتھارہا ہے ان کی تڑی وجہ دنیا کے دنگر اوین معاشرے ہیں  -ہمارے لنے تو نہ نیدنلیاں
اتقاقی نا حادنانی ہیں اور ہم تو مخض ان کی نیروی کنے حا رہے ہیں (مگر نہ اب تھی ہمارے معاشرے میں ا ننے پہیرین تونییشل کے شاتھ حذب
پہیں ہو شکیں) ۔میال کے طور تر جمہورنت ہم یے نیدا پہیں کی نلکہ نادشاہت سے جمہورنت کی طرف سفر ہم یے مغرنی اقدار سے میاتر ہوکر
کیا ہے۔شاپیس و نیکیالوجی کی جن اسیاء و حدمات سے خو آج ہم مشنق ید ہورہے ہیں اور خو آج ہماری تقاقت کا حصہ ین حکی ہیں نہ سب
ت
نیدنلیاں تھی مغرب سے درآمد شدہ ہیں۔اشی طرح وہ تمام حدند علوم و ق یون حس سے ہمارے ملک کا علیم نافتہ ط نقہ خوب قاندہ اتھا رہا ہے نہ

کارنامے تھی درآمد شدہ ہیں۔

نیدنلی ہوا کی مانید پہیں کہ جب حلئی ہے تو ماخول انک دم سے خوشگوار ہو حانا ہے۔نیدنلی وقت اور مقام کے اغییار سے انک مرحلہ وار معاملہ

( )phenomenonاور مشلشل عمل ہے۔نیدنلی دراضل شیڑھیاں خڑھنے جیشا ہے اور جمود مخض ر کنے کا نام پہیں نلکہ ترقی کی شیڑھیاں
اتریے کے میرادف ہے – فرض کیا اگر آپ ر ک تھی حاپیں گے تو آپ کے دوشرے مدمقانل خو ترقی کی شیڑھیاں مشلشل خڑھ رہے ہوں
گے ان سے آپ دور پہت دور نتجے گریے حاپیں گے -ناد رہے کہ ترقی و غروج ا ننے عہد ہی سے م نعلق ( )relevantہویے ہیں – میں

ترقی نافتہ ہوں نا زوال تزتر اس کا ق نصلہ میرے ا ننے عہد کے شاتھ موازنہ سے کیا حایے گا – اگر میں ا ننے عہد کے شاتھ شاتھ آگے تڑھ رہا
ہوں تو ترقی کر رہا ہوں – اور اگر میں ا ننے عہد سے نتجھے رہ گیا ہوں اور وقت کے شاتھ شاتھ اس سے دور ہونا حا رہا ہوں تو نہ زوال تزتری ہے
ناوخود نہ کہ میں کہوں کہ میں ا ننے عہد میں ممیاز نہ شہی مگر عہد ماضی کے کسی فرد کی یشیت زنادہ ترقی نافتہ ہوں تو نہ غیر م نعلق
( )Irrelevantنات ہو گی -
نیدنلی وقت اور مقام کے رتفریس میں رہنے ہویے نیدنلی کے موجب غوامل کے پہیر رسیایشز ( )Responsesکا نام ہے۔ ان رسیایشز کو

ا ننے پہیرین اظہار میں آزاد سوشانئی کی ضرورت ہونی ہے۔اور نہ رسیایشز انک خود کار و خود ان نظامی کی ضالچیت سے تھر تور سوشانئی میں تمام
ایشاتوں کی شرگرم یوں سے چیم نایے والے مجرکات ( )Incentiveکی ندولت ہی خود تجود وخود میں آحایے ہیں۔انک فری سوشانئی وہی ہے
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جہاں سوشانئی کے تمام غوامل تر ایشانی حفوق کی ناشداری کو تقدم حاضل ہونا ہے اور وہ ایشان کی مرکزنت تر قایم ہویے ہیں نہ کہ رناست نا
کسی مذہئی نا شماجی تصور کی پییاد تر –

غ
شماجی ب تدنلی لمی مکالمہ کی طرح ہے -
ہمارا تقین ہے کہ حس طرح انک آزاد مکالمہ میں نئی قکر چیم لیئی اور تھلئی تھولئی ہے اور علط قکر کو تزترانی پہیں ملئی نلکہ وہ وقت کے شاتھ
چ
شاتھ یس م نظر میں حلی حانی ہے اشی طرح عمل کی آزادی میں تھی نئی ت ل نقی شرگرمیاں چیم لیئی ہیں۔اس لنے کہنے ہیں کہ فری سوشانئی
تھی آزاد مکالمہ کی طرح کام کرنی ہے۔اس میں تھی مخیلف فسم کی مقید اور غیر مقید شرگرمیاں شا منے آنی ہیں  ،ضرف اشی عمل کو مق یولیت

ملئی ہے خو تمام افراد کی طلب و یشکین کے غین مظاتق ہو۔ آزادی عمل تھی آزادی قکر کی طرح آزاد ماخول میں نییئی ہے۔

حس طرح ہم مکالمہ کا پیتجہ پہلے سے ہی معلوم (  ) Predictپہیں کرشکنے ۔اشی طرح سوشانئی میں نیدنلی کی میزل ()end results
تھی اس کے ترنا ہویے سے پہلے معلوم ( )predictپہیں کنے حا شکنے ۔
حس طرح ہم علم تر احارہ داری کے قانل پہیں اشی طرح ہم سوشانئی کی شرگرم یوں تر تھی احارہ داری کی تقی کریے ہیں۔
تغض لوگوں کو مکالمہ تظاہر یے ہیگم سور لگیا ہے حسے ضرف مجھے انیا کام کریے دیں (  )Let me runکی احازت حا ہنے ہونی ہے۔

سوشانئی کی شرگرمیاں تھی تغض لوگوں کو تظاہر یے ہیگم لگئی ہیں مگر جب اپہیں ایشاتوں کی آزاد شرگرم یوں کے شیرد کردنا حانا ہے تو نہ تفع

تچش نیاتج د نئی ہیں تعئی پہیر معیشت اور خوشچالی کو ترورش د ننے والے نیاتج  -مکالمہ میں ا جھے اور ترے چیاالت تھی شا منے آیے رہنے ہیں مگر
ہم حا ننے ہیں کہ مکالمہ میں آخر کار سب سے پہیر رایے کو ہی نذترانی اور کامیانی ملے گی چیکہ یے خواز اور یے پیتجہ دلیل متہ کی کھایے گی
۔اشی طرح ہم آزاد سوشانئی کے نارے میں تھی حا ننے ہیں کہ تغض افراد کی شر انگیزی توری سوشانئی کی تمانیدگی ( )representپہیں کرنی

اور اگر سوشانئی کو ان چید شرتر افراد کی وجہ سےمقید ( )lockکردنا حایےتو وہ شارے امکانات دم توڑ د ننے ہیں چتہوں یے شرتف ایشاتوں کی
آزاد  ،ذمہ دار اور خواندہ شرگرم یوں سے چیم لییا ہونا ہے۔

غلم اور معاسرہ معلوم سے غبر معلوم کی طرف نہ نے خلے خاتے ہیں -
ت
م
حس طرح ہم حا ننے ہیں کہ علم تھیال ہوا ہے تعئی کہ ا ننے اخزاء میں قسیم ( )dispersedہے کونی تھی اس تر کمل و چیمی دشیرس پہیں

رکھیا – اگرجہ علم ا ننے مظہر میں وقت اور مقام کے رتفریس میں مچدود ہے اشی طرح سوشانئی کی شرگرمیاں تھی ا ننے وقت اور مقام کے اغییار
ت
سے قسیم اور تھیلی ہونی ( )dispersedہیں۔
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م
حس طرح علم تر کمل گرقت اور کپیرول ممکن پہیں حس کا پیتجہ نیاہی کی صورت میں ترآمد ہونا ہے اشی طرح سوشانئی کی شرگرم یوں کو تھی پہلے

سے قیاس کر کے تمام افراد کی شرگرم یوں کو کپیرول اور م نصونہ نید کریے کی کوسش کا پیتجہ تھی نیزلی اور نیاہی ہے۔

مکالمہ غیر معلوم کی طرف سفر ( )voyage to unknownہے سوشانئی کا سفر تھی غیر معلوم ( )unknownکی طرف ہونا

ہے۔ہم معلوم (  )knownسے (  )unknownکی طرف پہنے حلے حا رہے ہیں۔ ہر عہد کا شماج ا ننے ماقیل سے م نفرد ہے-

صتعئی ابقالب کے بعد چب سوشابئی ندلی اور اس کے بعد جس شماجی م تطر تے جیم ل تا اس کی بصوپر کسی ول ڈبورابٹ اس طرح کرنا ہے –
عہد خرد میں جب اق نصادی طاقت یےکار اور یے عمل رپیسوں کے ہاتھ سے زندہ دل ناخر ط نقہ کے ق نصہ میں آنی تو ہر راو نت میزلزل ہو گئی -

ہر رشم توٹ گئی  -ہر واہمہ یے ایشان تر انئی گرقت ڈھیلی کر دی اور ایشاتوں یے ا ننے آپ کو پہلی مرنتہ آزاد مچسوس کیا  -ایشا مچسوس ہونا تھا
کہ ہ نگامی طور تر ماضی یے حال تر سے انیا یشلط ہیا لیا ہے .تورتون کا نیرانہ شال حاندان ترایے نام حکومت کرنا تھا – کلیشا اس شماج میں
جہاں یشکیک کا دور دورہ تھا اور جہاں نادری تھی خرد میدی کا مذاق اڑایے تھے دپہات میں قوی لیکن شہروں میں یے یس تھے -ہر قاتون کی

گرقت میں لچک آگئی تھی ہر اصول تر ن نقید ہونی تھی  -کسی خوف نا ترمیم کے تغیر فن اور کردار کے ہر معیار کی حالف ورزی ہونی تھی .نہ وہ
عہد تھا حس میں روسو یے رناست کو انک ترانی فرار دنا تھا  -اور چ نفر شن یے نہ اعالن کیا تھا کہ وہ حکومت پہیرین ہے خو کم سے کم داترہ کار

میں حکومت کرنی ہے .نہ عہد خرد کا عہد تھا – () 77
می نت ب تدنلی ج سے ہم پرقی کی طرف پیش قدمی بعئی پراگرئس کہ نے ہیں  ،نہت شتخ تدہ اور ناوقار عمل ہے۔
ف
تراگریس تعئی ترقی کی طرف پیش قدمی کے نارے میں انک تڑی علط ہمی نہ نانی حانی ہے کہ نہ شاری کی شاری دایسورانہ ()Intellectual

ہونی ہے نا دایسورانہ ( )Intellectualشرگرمیاں اس کا سیب ہیں۔حق نقت نہ ہے کہ ہماری ترقی کا انک تڑا سیب غیر دایسمید (non-
چ
 )intellectualشرگرمیاں نا حصے ( )partsتھی ہیں۔حدتوں ( )Innovationsاور ت ل نقی ضالجی یوں ( )Productivity
کے پہت شارےذرا تع ( )toolsمخض دایسوارنہ شرگرم یوں کا سیب پہیں اور اپہیں ناقاعدہ درناقت ()discoverنا اتچاد پہیں کیا گیا نلکہ
نہ تقاقت میں انک جیسی شرگرم یوں کے نار نار دہرایے حایے اور  Trial & Errorجیسے اسیاب سے اور مشلشل نیدنل یوں سے وخود میں

آیے ہیں۔زنان (لییگوتج) اور تقاقت اس شلشلے میں سب سے تڑی میال ہیں۔

زنان (لییگوتج) کسی انک ایشان نا دایسوروں نا ناقدین کے انک گروپ یے چیم پہیں دی نلکہ نہ شماجی شرگرم یوں سے خودتجود وقت اور مقام کے

رتفریس میں وخود میں آنی ہے-اس میں ارتقاء تھی سعوری م نصونہ نیدتوں ( )planningنا رناسئی ن یورو کرپیس کے حسن ان نظام کے سیب
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پہیں نلکہ زنان وقت کے شاتھ شاتھ ایشاتوں کے ناہمی تعلقات ،شرگرم یوں ،ند لنے ہویے تقاقئی و مادی حقاتق،علوم و ق یون اور نیکیالوجی وغیرہ
کے زتر اتر ترقی کرنی حانی ہے  -جب کسی زنان کو متجمید کر دنا حانا ہے نا اس تر مذہئی و تقاقئی احارہ داری قایم کر دی حانی ہے تو وہ زنان آہشتہ
آہشتہ مر حانی ہے نا مخض کیاتوں میں ہی دفن ہو حانی ہے .تقا ہر اس جیز کو ہے خو غوامی ہے اور لوگ اسے رضاکارانہ پییادوں تر ق یول کریے

ہیں – حس جیز نا عمل کو جیر سے ناقذ کیا حایے تو اس سے مراد نہ ہے کہ غوام کی رضامیدی اس میں شامل پہیں اور جب نہ جیر ہنے گا تو
وہ جیز تھی قیا ہو حایے گی -

نہ غیر سعوری(  ) unconsciousحصوضیات خو تقاقت میں  Trial & Errorاور انک جیسی شرگرم یوں کی نار نار دہرانی

()repetitionسے وخودمیں آنی ہیں ان سے ہی غیر سعوری اقدار نا طور طر تفے ( )unconscious mannerچیم لینے ہیں۔میال
کے طور تر لیاس کا نیا ڈتزاین،کھایے کے نت ننے انداز،گ ھر کی شچاوٹ کے ننے طور طر تفے،تو لنے ،لکھنے کے ننے ڈھیگ شمیت ان گیت ہماری
م
تقاقئی نیدنلیاں غیر سعوری (  ) unconsciousحصوضیات کی ندولت ہیں۔نہ غیر سعوری ہیں۔نہ تراگریس کا مظہر ہیں اورنہ تھی ا ننے کمل
اظہار میں آزادی کی طلب گار ہیں۔
نہ نیدنلیاں اس وقت زنادہ خوتصورت اور حاندار ہونی ہیں جب تمام افراد عمل کی آزادی ( )Freedom of actionسے مشنقید ہورہے

ہوں اشی طرح ہم کہہ شکنے ہے کہ معیشت تھی سعوری (  )consciousاور غیر سعوری (  ) unconsciousدوتوں طرح کی معاشی
شرگرم یوں کا مجموعہ ہے۔
3۔ہم سب ائشابوں کے مقاصد مشبرک ہیں۔
اجھانی اور خوتصورنی کے تصورات وقت کے شاتھ شاتھ ند لنے رہنے ہیں۔ حسے ہم آج اجھا نا مقید کہہ رہے ہیں کیا معلوم کل کے لنے وہ ترا
ہو۔میال کے طور تر انک دور میں عالمی کو ہرگز ترا پہیں شمجھا حانا تھا اور اس کے خواز میں دالنل د ننے حایے تھے۔چیکہ آج کونی تھی عالمی کا

دقاع پہیں کرنا۔نہ اب مشلمہ حق نقت ین حکی ہے کہ عالمی ندترین ہے اور تمام ایشان تراتر ہیں۔ پہی حصوضیات خواپین کے حفوق کی تھی
ہے -
اشی لنے تغض لوگ کہنے ہیں کہ ایشان انئی پہذنب کا ترجمان ہے ۔ ہمارے ان گیت اجھانی و ترانی کے تصورات ا یسے ہیں حسے ہم یے انئی
سعوری مخیت سے پہیں حاضل کیا نلکہ ہم یے سوشانئی کی عام روش میں اپہیں ق یول کیا ہے اور سوشانئی یے تھی جیشا کہ اوتر نیانا گیا کہ
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ان م نعدد شرگرم یوں کو تقاقت میں ارتقاء کی صورت میں سعوری و غیر سعوری تصورات و شرگرم یوں سے سیکھا ہے۔جیسے لیاس ،خوراک ،کھانا کھایے
کے آداب،زنان اور گ ھر کی شچاوٹ وغیرہ کی میالیں ہم زتر تحث الیے۔
م
ہم ایشاتوں میں ن یوع ہے نہ سوشانئی کروڑوں رسیوں اور راتطوں تر مسیمل ہونی ہے ۔ ان رسیوں اور راتطوں کو نہ کمل چیمی طور تر سیاجت کیا

حاشکیا ہے اور نہ ہی کپیرول نا نالن  ،نہ آزادانہ پینے خڑیے اور تو ننے ہیں ضروری ہے کہ اپہیں آزادانہ اور رضاکارانہ پییادوں تر انیا کام کریے
دنا حایے اور تمام ایشاتوں تر اعیماد کیا حایے ۔
ہم مشلشل ارتقا ء سے گزر رہے ہیں ۔اس ارتقاء میں ہم سب ایشاتوں کا کم و پیش حصہ ہے۔اس ارتقاء کو تھی کونی ایشان  ،ادارہ نا ط نقہ نالن

( )Planپہیں کر شکیا ۔کونی فرد ،افراد کا گروہ نا شرکاری و ان نظامی ادارہ ایشا پہیں خو نہ دغوی کرشکے کہ اس ارتقاء کی وجہ اس کی م نصونہ
نیدناں ہیں نا کم سے کم نہ کہہ شکے کہ اسے ان کا علم پہلے سے تھا۔

زرعی عہد کے دایسور تھی موخودہ صنعئی عہد کو اس کے ترنا ہویے سے پہلے معلوم ( )Predictنہ کرشکےاور مالیھس نک سب کا دغوی تھا کہ

یشل ایشانی زنادہ آنادی کا توجھ پہیں اتھاشکئی اور ع نفرنب تھوک اور فخط سے اکیرنئی آنادی ہالک ہو حایے گی ()78۔اور خو آنادی کی آخری حد
اپہوں یے م نعین کی تھی آج ہم اس سے کئی گیا زنادہ تعداد میں سیارہ زمین تر نہ ضرف زندہ ہیں نلکہ ہمارا معیار زندگی زرعی عہد سے کئی گیا

پہیر ہے اور ہماری خوشچالی کے امکانات دن ندن وسنع تر ہویے حا رہے ہیں نالکل اشی طرح وقت اور مقام کے لچاظ سے ا ننے مشنقیل کو چیمی
طور تر معلوم کریے سے تھی مجروم ہیں مگر ترامید ہیں کہ ارتقانی قوپیں (چتہیں رویے زمین کے تمام ایشان ا ننے ا ننے وقت اور مقام میں اور

ا ننے ا ننے حصے کا کام کر کے ترن یب دے رہے ہیں) ہمارے مشنقیل کو حال سے تھی زنادہ روشن اور خوشچال نیاپیں گی ۔

ارتقاء جیشا کہ پہلے کہا گیا انک معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ( )voyage to unknownہے -اس نامعلوم کی طرف ہمارا سفر
مخض آزادی کی تقاقت میں ہی ممکن ہے – مقید نا م نصونہ نید سفر کا خواز اس وقت ہی یشلیم کیا حا شکیا ہے جب نہ کہا حایے کہ چیاب ہمیں
میزل تھی معلوم ہے اور راستہ تھی ،یس ہم یے اس کی طرف انک رہیما کی ہدانت نا رہیمانی میں آگے تڑھیا ہے  -ایشا تو کجھ تھی پہیں اور ایشا
دغوی تھی کونی پہیں کر شکیا -
4۔کام تائی کا بیمایہ:
سوشانئی کونید ( )closeکریے کا انک خواز نہ تھی دنا حاشکیا ہے کہ چیاب اب نک ہم یے خو کمانا (  )earnاور سیکھیا (  ) learnتھا کما
تھی لیا اور سیکھ تھی لیا ،اب مزند نیدنلی کی ضرورت پہیں رہی۔اب اس سوشانئی کو پہیں روک د نیا حا ہنے۔اس تحث سے قطع تظر کہ کیا سوشانئی
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کو واقعی میں روکا تھی حاشکیا ہے؟ اور سوال نہ تھی ہے کہ آخر وہ کیا معیار ( )criteriaہے حس کی پییاد تر ہم کہہ شکیں کہ چیاب ہم یے

خو میزل نانی تھی نالی۔وہ کیا معیار ہے حس کی پییاد تر ہم ا ننے عہد کے تصورات کی اجھانی اور ترانی کو چیمی شمجھ لیں؟حق نقت نہ ہے کہ
ایشان کو اتھی میزل کا اظمییان(  ) satisfactionمیشر ہی پہیں آنا (امکانات پہی ہیں کہ نہ کیھی آیے گا ) اور امکانات کے در اتھی
م
نک نید پہیں ہویے۔ہم یے ا ننے مشانل سے اب نک کمل طور حان پہیں ج ھڑانی اور ہماری ترقی و خوشچالی تر سیگین فسم کے حظرات آج تھی
میڈال رہے ہیں۔

مس
ہمارا آج ماضی کا مشنقیل ہے اور اس کی تچکم نیدنلی کا پیتجہ ہے۔اور ہمارا مشنقیل ہمارے حال میں عملی نیدنل یوں کا پیتجہ ہو گا ۔ہمیں آج

تھی ننے چیاالت اور حدت یسید شرگرم یوں کی ضرورت ہے۔جب نہ ننے چیاالت ا ننے عہد کی تھئی میں ڈالے حاپیں گے تو نہ اجھانی کو قایم

رکھیں گے اور خرانی کو تھکرا دیں گے۔ہماری می یوع شرگرمیاں ننے اقدار کو چیم دے رہی ہیں  -ننے ذرا تع ( )toolsاور نئی ضالجی یوں (
مس
 )capabilitiesکی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ہمیں تچکم ارتقاء کی ضرورت ہے خو مخض آزاد اور کھلی سوشانئی میں ہی ممکن ہے۔
 .٥بقافت اور قابون ۔
سوشانئی اور قاتون کے معاملہ میں عموما نہ سوال اتھانا حانا ہے کہ قاتون طاق یور ہے نا تقاقت؟ میرا اس یدالل ہے کہ تقاقت زنادہ طاق یور ہے۔نہ

قظری اور اق نصادی پییادوں تر فرد میں اچیماعی عادپیں اور تصورات راشخ کرنی ہے۔اس کا اتر انیا ہمہ گیر ہے کہ عموما سوشانئی کے زتر اتر نیدا

ہویے والی ہماری قظرت نانتہ انئی مصیوط ہونی ہے کہ نہ قاتون سے تھی زنادہ تر اتر ہوحانی ہے۔فرد قاتون کی اس کے جیر کے تحت نیروی کرنا
ہے چیکہ سوشانئی اور تقاقت عموما اس کی تقسیات و قظرت میں گیدھی ہونی ہے – اسے ول ڈتورانٹ انئی کیاب Pleasure of
philosophyمیں کیا خوب لکھنے ہیں

دور حدند میں تطم و صنط قاتون کی وجہ سے پہیں نلکہ زندگی کے اچیماعی اصول اور م نفرد ایشانی قظرت کی وجہ سے ہے .حکومت کے وخود سے پہلے
تھی تطم و صنط موخود تھا اور حکومت کے چیم ہویے کے تعد تھی رہے گا  -انک ایشان دوشرے ایشان کا مخیاج ہے .اسے تعاون کی ضرورت
ہے اور نہ اس کی قظرت میں ہے -نہ رتط و رستہ اور نہ نکچانی معاشرہ ا ننے لنے کر رہا ہونا ہے  ،مگر ندفسمئی سے اسے حکومت سے میسوب کر دنا
حانا ہے)79( .
اس لنے لیرل ازم کی تھی پہی خواہش ہے کہ تمام افراد انئی تقاقت سےخڑ کر رہیں اور اس کے اصولوں کا اجیرام کریں ۔یشرطیکہ وہ اصول وصواتط
ان کے پییادی ایشانی حفوق،ان کے خق انتچاب،ان کی آزادی ارادہ و عمل ،ان کی علم دوسئی،اور ان کے ذانی ونل یو سسیم سے م نصادم نہ
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ہوں۔اس صورت میں فرد کو انئی آزادی تقاقت کے حصور فرنان پہیں کرنی حا ہنے۔ک یونکہ فرد تر جیر درحق نقت سوشانئی کی آزاد قوپیں پہیں کر رہی

ہوپیں خو ایشان دوست ہویے ہیں نلکہ احارہ داری کے ن یوستہ مقاد سے خڑے کردار ہی تقاقت کے نام تر ایشا کر رہے ہویے ہیں چتہیں پییادی

ایشانی حفوق اور ایشان کی آزادی ارادہ و عمل سے ا ننے مقادات کا حظرہ ہونا ہے۔

سوشانئی کو رضاکارانہ پییادوں تر اسیوار ہونا حا ہنے اور اس کا فرد سے تعلق ( )associationتھی رضاکارانہ اور تعاون تر میئی

( )cooperativeہونا حا ہنے۔اگر سوشانئی جیر تر قایم ہوگی تو ایشان انئی آزاد و م نفرد قظرت کے سیب سوشانئی کی تقاقت سے اتجراف کریں
گے اور فرد و سوشانئی میں تصادم نیدا ہوگا۔نہ تصادم انتہانی حظرناک اور سوشانئی کے مشنقیل کے لنے نیاہ کن تھی نانت ہوشکیا ہے ک یونکہ

استخکام ہی سوشانئی کی سب سے تڑی طاقت ہے۔

انک ا ئ سے اربقاء کی کہائی ج سے کسی تے نالن نہیں ک تا مگر اس تے شماج ندل ڈاال -
ہم ایشان انئی قظرت اور معاشرت میں ضدتوں سے حاری ارتقاء کا حاضل ہیں – ہم جہاں آج ہیں ماضی میں کسی یے اس کی ایسی تصوتر
کسی پہیں کی تھی اور نہ ہم آج مشنقیل کی چیمی پیش گونی اور م نظر کسی کر شکنے ہیں – ہمارا وخود  ،ذہن و ضمیر  ،اور ہمارے اردگرد کی
شاری دنیا ارتقا کے اس طونل آزاد اور خودکار تطم حسے انگرتزی میں ہم  self and spontaneous orderingنا self
organizationکہنے ہیں  ،سے گزر کر آنی ہے – حال کو ماضی کے کسی واحد کردار (نا انک حاص گروہ )یے ڈتزاین پہیں کیا اور نہ
م
ہم ا ننے مشنقیل کو ڈتزاین کریے کے قانل ہیں – ہم ا ننے علم اور اسنظاغت میں نا کمل ہیں  ،وقت اور مقام کے نانید ہیں  ،اشی لنے
م
ہم سب ا ننے ا ننے نا کمل علم و اسنظاغت سے ا ننے ا ننے وقت اور مقام تر انیا انیا حصہ ڈال رہے ہیں (انیا کردار ادا کر رہے ہیں ) خو

مجموعی طور تر ہمیں آگے تڑھا رہا ہے –ہمیں حا ہنے کہ ارتقاء کا شاتھ دیں اور ا ننے عہد سے ہم آہیگی اجییار کریے ہویے آگے تڑھیں -
ش
حاندان کا ادارہ تھی انک ایسی کہانی سیانا ہے – آ ننے اسے وقت اور مقام کے نیاطر میں مجھنے کی کوسش کریے ہیں–

زراغت کے آعاز سے پہلے معاشرت کی اکانی فییلہ ہونا تھا  ،اس کے سب ارکان تراتر تھے  ،مشیرکہ ورانت اور نیداوار کا تصور نانا حانا تھا حسے
ہم کم یون کہنے ہیں – ناد رہے کہ مشیرکہ ورانت کا نہ تصور تھی ضرف فییلہ کے ماپین تھا  ،فییلہ سے ناہر کا آدمی فییلہ کی حانیداد تر انیا

دغوی اس وقت نک پہیں کر شکیا تھا جب نک کہ اس سے وہ حانیداد تزور طاقت جھین پہیں لییا تھا – نہ معاملہ ضرف حانیداد (زر زمین
ش
خوراک ) نک مچدود نہ تھا نلکہ حدا تھی فییلہ کی ملکیت مجھے حایے تھے  ،خونکہ ہر فییلہ کا انیا حدا ہونا تھا ( خو عموما اس فییلہ کا حد امچد ہونا
تھا ) جب کیھی کسی کو کسی سیگین علطی تر شزا د نیا ہونی تو اسے تچایے قیل کے فییلہ ندر کر دنا حانا  ،توں وہ نہ ضرف حانیداد سے یے

دحل ہو حانا تھا نلکہ اس حدا کی ترسیش سے تھی مجروم ہو حانا تھا حس تر فییلہ کی مشیرکہ احارہ داری قایم تھی – وہ درندر تھیکیا  ،حانیداد سے
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تھی مجروم رہیا اور حدا سے تھی – جہاں تھی رہیا دوشرے درچے کے شہری کی چیی یت سے رہیا – پہی طرز زندگی اور اسطور اس دور کا تصور
احالقیات تھی تھی  ،روانت تھی ،مذہب تھی ،علم تھی اور اس عہد کے نیاطر میں شچانی تھی–
اس معاشرہ میں غورت کی چیی یت تقییا ممیاز تھی حس کی وجہ تجوں کی نیدایش ہے – تجے حاص طور تر لڑکے مشنقیل کے لنے فییلہ کی
طاقت تھے – نہ وقغت دراضل غورت کو پہیں نلکہ تجوں حاص طور تر لڑکوں کو حاضل تھی – اس نیداوار کو حاضل تھی خو غورت نیدا کرنی
تھی ناکہ فییلہ کے وقار اور طاقت میں اضافہ ہو -خو غورت جییا تڑا کیتہ نیدا کرنی انئی زنادہ غورت کی چیی یت ہونی – اور خو غورت ناتجھ رہ حانی
ش
وہ کمیرین مجھی حانی تھی – دوشری طرف چیگ کی صورت میں تھی وہ ونال حان تھی حس کے نارے میں حظرہ موخود رہیا تھا کہ دشمن اگر
اسے اتھا لے گا تو اس کا حسمانی استخصال کرے گا –طاقت کا ارتکاز مردوں کی طرف تھا  ،خو حقاطت کریے تھے  ،لڑیے تھے  ،خراگاہیں
اور مال مویسی جھیینے تھے اور غورتوں سے تجے نیدا کریے تھے -مچالف فییلے کی غورتوں کو یشیر تر الیے اور مردوں کو عالم نیایے تھے-
زرعی عہد سیپیرل ایسیا حصوضا موخودہ ترک عالقوں کی درناقت ہے ( –)80ہیدوسیان میں پہال زرعی تمدن میر گڑھ نلوحسیان میں نیدا ہوا(-)81
زرعی عہد یے خوراک کا مسیلہ کاقی حد نک حل کر دنا تھا ک یونکہ اب خوراک کو نالش کریے کی پہیں نلکہ خود نیدا کریے کی ضرورت تھی –

ایشان یے تڑی حد نک خودکقالت حاضل کر لی تھی – ہم انئی تقا کی حدوجہد میں کامیاب ہویے – اشی میر گڑھ کی یسئی یے وادی سیدھ کی
پہذنب کو زندگی دی ( -–)82وادی سیدھ یے اتران سے آیے والے آرنیز کے شاتھ مل کر ہیدوسیان کو چیم دنا– ()83پہذن یوں کو چیم
ہی زرعی عہد سے مال-

جب سے زراغت کو آعاز مال ہے اس وقت سے ہماری ترقی کی شرح میں نیزی آنی ہے –زمانہ ماقیل زرعی عہد الکھوں شالوں تر مخ نط ہے مگر
ع
ہم اس دور کے کسی لمی و پہذنئی کارنامہ سے کم ہی واقف ہیں – چیکہ زرعی عہد اس کے مقانلہ میں انتہانی کم مدنی ہے مگر ہم انگیت
ایسی جیزیں گ یوا شکنے ہیں حس یے ہمارے علم اور ہماری پہذنب و تقاقت کو حار حاند لگا د ننے – آخر ک یوں ؟ اس کی وجہ نہ ہے کہ زرعی
عہد یے انک طرح سے ہمیں تطور یشل ایشانی خوراک کی کمی کے حظرہ سے تکال کر تقا سے روسیاس کروانا  .آنادی میں انک دم پہت زنادہ
اضافہ ہوا  ،ناہم چیگ تر مانل قیانل کے درمیان امن کی شروعات ہونی اور شہری رناسیوں کا قیام ممکن ہو نانا (جن سے تڑی شلطیییں نا
رناسییں وخود میں آ پیں ) -زراغت سے نیدا ہویے والی ضرورت سے زاند نیداوار یے غیر زرعی پیسوں کو چیم دنا  ،شہروں کی تقاقت قایم ہونی

اور ہمارے قانل اذہان قظرت کی یشحیر کے کاموں میں مصروف ہویے– ناد رہے کہ اگر ایشان انئی ضرورت سے زاند خوراک نیدا کریے کے
قانل نہ ہویے خو مارکیٹ میں نہ نکئی تو کونی تھی غیر زرعی سغتہ  ،ادارہ اور طرز زندگی وخود میں نہ آنا -
زرعی عہد کے نیداواری عمل میں فییلہ کی حگہ اب حاندان یے لے لی تھی – اب زمین کی ملکیت نا تو نادشاہ و امراء کے ناس تھی نا اگر تجی
حانیداد کا تصور تھا تھی تو حانیداد اب حاندان کی مشیرکہ ملکیت تھی – حاندان یے فییلہ کی حگہ لے لی ،اور خوں خوں زرعی عہد میں حدت آنی

174

گئی حاندان تھی جھونا ہونا گیا حس کی تڑی وجہ طرتقہ نیداوار میں حدت تھی – حس کام کو کریے کے لنے پہلے پیس نیدوں کی ضرورت تھی
ہل  ،پہتہ  ،شدھایے ہویے کھیئی ناڑی کے حاتوروں کے آیے سے ان کی حگہ کم نیدوں کی ضرورت رہ گئی تھی – توں وسنع حاندان کا انک
ت
دوشرے تر اتخصار کم ہوا– اور دوشرا ملکیت جب زنادہ لوگوں میں قسیم ہونی تھی تو انک شخص زنادہ مخیت کی ترع یب کیسے حاضل کرے اور
سیلف انیرسٹ کی حستجو کیسے کرے تو پہیر پہی تھا کہ نا تو دوشروں کے تراتر کام کیا حایے اور مخیت کے اتعام (تعئی ملکیت ) کا ن یوارہ ق یول
کیا حایے نا مخیت کی مسقت میں کم تڑے زنادہ قواند حاضل کنے حاپیں -

گ ھر کا شرتراہ تجوں کا والد ہونا تھا نا تجوں کا دادا ،خو تورے حاندان کا می نطم اور نگران تھا – گ ھر کی خواپین اور مرد مل کر کام کریے تھے –
پہاں انک اہم نات ناد رہے کہ عموما گ ھر میں تجوں کی نگہداست ماں پہیں دادی کرنی تھی نا آنا کرنی تھی ک یونکہ ماں تو ا ننے سوہر اور دنگر تجوں
کے شاتھ کھی یوں میں کام کر رہی ہونی تھی – غورت تطور “قل نایم ماں” کا تصور اس وقت نک عام پہیں تھا–

پہلے صنعئی اتقالب اور زرعی عہد کے درمیان انک کم مدنی عہد ایشا تھی ہے حس میں زرعی عہد کی زرعی نیداوار اور پیشہ ورانہ (جیسے دسنکاری
وغیرہ) نیداوار میں اضاقے  ،اور مواضالت میں حدت کے سیب تچارنی عہد چیم نانا ہے حسے مرچ یٹ ازم کہنے ہیں ( –)84اس عہد کے تڑے
مشکن شہروں میں تھے – نہ انک دلچشپ عہد تھا حسے عموما ہمارے دیسی طلیاء و دایسور تظرانداز کر حایے ہیں – اس عہد یے صنعئی عہد کی
پییاد رکھی ک یونکہ فرد کو ملکیت رکھنے کا خق اقوام مغرب میں اشی عہد میں مال اور صنع یوں کے قیام کے پییادی اسیاب تھی اشی عہد میں چیم

نایے ہیں( )85مگر فری مارکیٹ کییییلزم اور مرجییانل ازم اس وقت سے اب نک انک دوشرے سے م نصادم ہیں حس کا ہم یے پہلے
تفصیل سے ذکر کیا – اشی عہد یے شہری رناست میں جمہورنت اور ن یوروکریسی کا تصور دنا خو زرعی عہد سے پہت مخیلف تھا – شہری رناسیوں
کی جمہورنت یے پیسن اسی یٹ کی جمہورنت کا تصور دنا – حدند مغرنی قلسقہ کے نانی اشی عہد کے لوگ ہیں – شاپیس یے تورے اعیماد اور
خوضلہ سے اشی عہد میں شر اتھانا –

اس عہد میں شہروں میں میڈناں قایم ہوپیں  ،نیک قایم ہویے  ،اور دولت کی رنل نیل شروع ہونی – شہروں میں وہ حاندان مزند شکڑ گنے خو
غیر زرعی پیسے سے میشلک تھے ک یونکہ وہ انئی نیداوار میں انک دوشرے تر کم اتخصار رکھنے تھے  ،اب حاندان نام تھا میاں ن یوی تجے اور ان کے
والدین – ان ناقاعدہ رسیوں سے ناہر کے لوگ حاندان کا حصہ پہیں تھے – ہر غیر زرعی پیسے کی گلڈز تھیں خو معاشی ق نصلوں میں خود مخیار
تھیں  ،آزاد تچارت کرنی تھیں  ،شہری ان نظام میں مددگار تھیں اور عموما شہری می نطم کے انتچاب میں ہر گلڈ کا شرتراہ ووٹ د نیا تھا (گلڈ کے
شرتراہ کا انتچاب تھی گلڈ کے اراکین کے ووتوں سے ہونا تھا )-

دپہات تھی ندلے  ،ان میں نہ نیدنلی آنی کہ دپہانی امراء خو شہروں میں حا کر دنیا ت ھر سے ام یورٹ شدہ جیزیں خرندیے  ،جب پیسوں کی کمی
ہونی تو شہری نیکوں سے ادھار لینے  ،اور مزند خرچ کریے – پیسوں کی کمی کے سیب وہ دپہاتوں میں دو کام کریے لگے انک نہ کہ زمین نتچ
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کر خرچے تورے کریے لگے – اس وقت خق ملکیت انک عام فرد کو (حس کا تعلق ط نقہ امراء سے نہ تھا) د نیا قاتونی طور تر آشان نہ تھا –
امراء یے انئی فروچیگی کو قانل عمل نیایے کے لنے خود ہی نارلیمان اور مقیتہ کے دوشرے ذرا تع سے نہ قاتون ناس کروانا کہ کونی تھی شہری

زمین خرند کر حانیداد رکھنے کا اہل ہے – دوشرا اس دور میں ایشانی حفوق کے کارک یوں اور قالسقہ یے تھی ت ھرتور تجرنک سے خق ملکیت کی
جمانت کی – مغرنی لیرل ازم کی نارتخ میں خق حانیداد کی تجرنک کا نہ تفطہ آعاز ہے–

خوں خوں امراء انئی قصول خرچ یوں کے سیب زمین نتخنے گنے و یسے و یسے کشاتوں میں نہ ترع یب و تجرنک تڑھئی گئی کہ زنادہ سے زنادہ شرنلس
نیدا کریں  ،مفررہ مقدار میں نیداوار الرڈ کے خوالے کریے کے تعد خو تچ حایے اسے شہری میڈتوں میں نتچ کر ا ننے لنے زمین خرند لیں – توں
جیسے جیسے حانیداد کا اسییاق تڑھا ،و یسے ہی حاندانی ادارے میں نیدنلی آنی – اب کونی یسید پہیں کرنا تھا کہ وہ انئی مخیت و ضالچیت سے
ت
حانیداد خرندے مگر وہ زنادہ حصوں میں قسیم ہو اس لنے شہروں کی طرح دپہات میں تھی حاندان شکڑ گنے–

دپہاتوں میں دوشری نیدنلی ضرف مردوں سے م نعلق تھی تھی – امراء یے اعالن کر دنا کہ خو عالم نا شرف انئی رقم اگر ہمیں دے دے تو
ہم اسے تروانہ آزادی دے دیں گے – اس سیب مخیت کی ترع یب میں اضافہ ہوا  ،لوگوں یے پیسے تچا کر تروانہ آزادی حاضل کیا اور مزند
مخیت کر کے حانیداد خرندی اور آزاد شہرنت کا آعاز ہوا–
پہاں اہم نات نہ کہ ترغییات و مجرکات کے سیب دپہاتوں میں جییا نیداواری عمل نیز ہوا  ،انیا ہی شہروں کی میڈتوں میں زنادہ شامان النا گیا
حس کی وجہ سے شہر مزند امیر ہویے اور اشی شہری معیشت سے صنعئی اتقالب یے چیم لیا–
صنعئی اتقالب یے مرچ یٹ ازم کی کوکھ سے چیم نانا مگر حار اہم غوامل کی مدد سے –

 .1تراترنی راپیس (خق ملکیت ) کے سیب حس میں  Patentراپیس کو تھی پہت اہمیت ملی –
 .2شاپیسی اتقالب حس یے تچل یق و نیداوار کے عمل میں ت ھرتور مدد کی –
 .3مارکیٹ کو انک ناقاعدہ اور ت ھرتور انداز میں قایم ہونا – مگر نہ تھی ہے کہ مارکیٹ ہ یوز غیر تحتہ تھی ک یونکہ اس تر نادشاہ و امراء کا تصرف
موخود تھا -

 .4دپہات سے آیے والی سسئی لپیر–
صنعئی اتقالب سے پہلے شہری معیشت میں نیداواری مراکز گ ھر ہویے تھے حس میں تورا حاندان تجے توڑھے غورت مرد سب مل کر کیڑے
شازی اور دوشری جھونی صنع یوں میں کام کریے تھے جن تر گلڈز کی احارہ داری تھی – اشی طرح دپہات کی معیشت میں تھی تورا حاندان
کھی یوں میں کام کرنا تھا اس دوران دو تڑی نیدنلیاں آ پیں حس یے حاندان کی شاجت تر مزند اتر ڈاال–
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انک نہ کہ شہری معیشت کی نیداوار اب گ ھر سے قیکیری اور مل میں می نقل ہو گئی – وہ تمام لوگ خو پہلے گ ھر میں کام کریے تھے اب وہ
وہاں سے قیکیری میں کام کریے حایے لگے – دوشری طرف نہ کہ حدند شاپیسی اتچادات اور مشی یوں کے سیب اب الرڈ (حاگیردار ) خود شاری
زمین کو کم کشاتوں کی مدد سے کاست کریے کے قانل ہو گنے – پیشرا مارکیٹ میں کیاس کی پہت زنادہ طلب تھی حس سے کھڈتوں کی

صنغت میں کیڑا پییا تھا  ،توں زنادہ کیاس کی کاست کے لنے ق یوڈل الرڈ یے نہ کیا کہ وہ شاری زمین حس تر یے زمین کشان رہنے تھے اسے
قانل کاست نیایے کے لنے خو ضرورت سے زاند کشان لپیر تھی اسے کھی یوں سے یے دحل کر دنا – نہ لوگ روزگار اور شکونت کے لنے حگہ
کی نالش میں شہروں میں امڈ تڑے –
اس وقت شہروں میں صنغت مچدود تھی مگر وہ شارے یے روزگار لوگ خو دپہات سے اور شہری گ ھراتوں سے اتھ کر شہر آ گنے تھے ان کی
تعداد پہت ہی زنادہ تھی اس سے انک سیگین ایشانی تجران نیدا ہوا – شہر خو آزاد سیاشی ان نظام تر حل رہے تھے ان کی ان نظامتہ یے انک
تڑی تعداد کو شہروں میں داحل نہ ہویے دنا – وہ یے حارے نہ وایس دپہات حا شکنے تھے اور نہ شہروں میں داحل ہو شکنے تھے …توں
تھوک اور نیمارتوں کے سیب پہت زنادہ اموات ہوپیں اور لوگ تھکاری ننے شڑکوں تر تڑے ملنے – حق نقت نہ ہے کہ اس وقت کسی کو
کجھ شجھانی نہ د نیا تھا کہ آخر ہو کیا گیا ہے ؟ اور نہ ایشانی تجران چیم کیسے نانا ہے؟ –

ناؤل  Mantouxانئی کیاب میں ملکہ  Elizabethکے سفر کے نارے لکھیا ہے خو اس یے انئی شلظیت کا حاتزہ لینے کے لنے
کیا  ،وہ لکھیا ہے کہ ملک کی حالت دنکھ کر ملکہ حالنی-

?Paupers are everywhere, what has happened in the interim
(ہر طرف تھکاری ہیں  ،میرے گزستہ اور اس سفر کے دوران آخر ایشا کیا ہو گیا ہے ؟))(86

اس سے مزند دو نیدنلیاں روتما ہوپیں ،انک نہ کہ زنادہ رشد اور کم طلب کے سیب مزدوری تعئی اخرپیں )  (wagesگر گییں حس کے
سیب صنع نکاروں کو زنادہ تفع ہوا  ،اپہوں یے مزند اتویسیمیٹ کی اور مزند تفع کمانا – انڈشیری میں اس تھیالؤ میں کجھ مدت لگی اور جیسے ہی

مزدوروں کی رشد اور طلب تفرنیا تراتر ہونی مزدوروں کی اخرت میں اضافہ ہونا شروع ہوا – اخرتوں میں اضافہ حاری رہا اور حلد ہی وہ وقت آ گیا
کہ انک فرد انئی مخیت سے انیا کما شکیا تھا کہ اس کے تجوں اور ن یوی کو قیکیرتوں اور ملوں میں کام کریے کی ضرورت نہ رہی – نہ نارتخ میں
پہلی نار ہو رہا تھا کہ انک ماں معاشی مخیت سے آزاد ہو کر ا ننے گ ھر میں خود کو گ ھرنلو زندگی کے لنے وقف کر شکئی تھی – جب کہ اس سے
پہلے اگر وہ گ ھر میں کھڈتوں تر کام کرنی تھی نب تھی وہ انک مزدور تھی  ،اور جب وہ کھی یوں میں کام کرنی تھی نب تھی وہ مخیت کش تھی
– مگر اب اس کا گ ھر میں کام کاج رضاکارانہ تھا خو حاندان کے لنے وقف تھا  ،وہ میڈی کی معیشت سے انک حد نک ناہر تکل گئی – خونکہ
اب دادی کی حگہ تجہ کی نگہداست اور ترن یت میں ماں کا کردار تڑھ گیا تو اس کا اتر نہ ہوا کہ دادی تونا تونی سے دور ہو گئی اور حاندان مزند

شکڑ گیا–
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دوشرا اتر نہ ہوا کہ صنعئی ترقی یے حاص طور تر صنعئی اتقالب دوم کے تعد جب حام مزدور )  (Raw Laborکی حگہ تڑی تڑی مشی یوں
چ
یے لے لی اور افرادی قوت کی حسمانی طاقت کے تچایے ذہئی اور ت ل نقی طاقت کی ضرورت می یوقیکجرنگ اور حدمات کی تھیلئی ہونی مارکیٹ میں
ت
تڑی تو وہ تجے خو قیکیری اور مل سے ناہر ہو گنے تھے اور تچین کے مزے لوٹ رہے تھے  ،ان کے لنے ان کے والدین کو الزمی علیم کی
ت
ضرورت مچسوس ہونی وگرنہ وہ مارکیٹ میں انئی روزگار حاضل کریے میں ناکام رہ حایے – حس کا پیتجہ نہ تکال کہ علیم کی ترع یب نیدا ہونی اور
ت
ت
ضرف دو یشلوں میں تورا صنعئی تورپ علیم نافتہ ہو گیا – علیم میں نہ تھیالؤ مارکیٹ کی ڈ تمانڈ کی وجہ سے ہے جب مشی یوں یے حسمانی طاقت
کی حگہ لے کر ذہئی طاقت تعئی علم و مہارت کی طلب نیدا کی – نہ نلید تر شرح خواندگی نہ گورتمیٹ کی کسی م نصونہ نیدی کے سیب نیدا
ت م
ت
ہونی اور نہ ہی کونی سوشل تجرنک اس کا سیب نئی ہے جب علیم گورتمیٹ کی پہیں نلکہ والدین کی ذمہ داری تھی  ،علیم کمل طور تر
تران یو نٹ تھی اور رناسئی نیانتہ تصاب کی صورت میں تجوں کے ذہ یوں تر تھویشا پہیں حانا تھا–

پیشری طرف وہ خواپین خو گ ھروں میں کام کرنی تھیں ان کے لنے تچلی سے حلنے والے آالت یے روزمرہ کے گ ھرنلو کام کو مزند آشان نیا دنا
– وہ جب گ ھرنلو کاموں کی مسقت سے تکلیں تو زنادہ سوشل ہو گییں ک یونکہ قال یو وقت اب اپہیں میشر تھا ،مگر اپہوں یے مارکیٹ میں حایے

کے تچایے شماجی کاموں میں شمولیت زنادہ یسید کی – خرچ کی تفرنیات ہوں نا کم یونئی تروگرام  ،تجوں کے شکول میں کونی تفرنب ہو نا کونی
شادی نیاہ کی تفرنب نا دکھ شکھ ان میں خواپین کی شرکت الزم ہو گئی – اس وقت انک ترن یب مق یول تھی کہ والدین مارکیٹ میں  ،ماں گ ھر
اور کم یونئی میں  ،اور تجہ اشکول اور کھیل کے میدان میں–
خوتھی جیز نہ کہ گ ھر کا تصور ہی ندل گیا – صنعئی اتقالب سے قیل گ ھر نیداواری مرکز تھا  ،اتقالب کے تعد نہ خرچ (consumption
)کی حگہ ین گیا – گ ھر کا تصور روماتوی ین گیا – اب مرد مارکیٹ کی ان تھک مخیت سے تھکا ہارا آنا تو گ ھر اور ن یوی اسے راجت د نئی – تجہ
ماشیر کی شچی یوں میں گ ھر کے رومایس میں کھو حانا – گھر کا شارا ان نظام ماں کے ناس تھا  ،وہ اس کی میتجر تھی – ناپ کے لنے گ ھر انک
رنل نف سپیر تھا شارے دن کا تھکا ہارا وہ پہاں آ کر شکون نانا –تجہ کی پہاں ترن یت ہونی کہ وہ مشنقیل کا پہیرین مییتجر نا انیرنیرپی یور

(( Entrepreneurننے اور ند لنے شماج میں انیا پہیرین کردار ادا کرے–

ناتجویں نیدنلی نہ آنی کہ فرد کی آمدن میں صنعئی اتقالب سے پہت زنادہ قاندہ ہوا – نہ اضافہ اس قدر تھا کہ ماہرین شمارنات کے مظاتق خود
کارل مارکس کی وقات کے وقت جب اس کی عمر  65ترس تھی اس کی نیدایش کے دن سے اس وقت نک (ان  65شالوں میں ) عام ورکر

کی آمدن میں پین گیا اضافہ ہوا تھا – () 87
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فرد انئی دولت کما رہا تھا کہ وہ اس میں سے کجھ حصہ ا ننے تڑھایے کے لنے مخفوظ رکھ شکے – تران یو نٹ پیسن اور اتویسیمیٹ شکیمز کا اخراء ہوا
حس میں ناپ انئی نتجواہ کے مظاتق رقم مخفوظ کرنا ناکہ زندگی میں کسی ناگہانی صورتچال اور تڑھایے کے معاشی مشانل سے مخفوظ رہے –
اپیسویں ضدی نیکیگ اور قیایشل سیکیر کے غروج کی ضدی ہے  ،اور دلچشپ نات نہ کہ تغیر حکومئی ضمانت اور نگرانی کے نہ ضدی قیایشل
تجراتوں سے تفرنیا مخفوظ ہے – معاشی م نصونہ نیدی یے معاشی طور تر ناپ کو انئی نا لغ اوالد تر اتخصار سے انک حد نک آزاد کر دنا – والدین
ت م
تجہ کی ترن یت کریے  ،جب وہ نا لغ ہو کر اور علیم کمل کر کے مارکیٹ میں روزگار حاضل کرنا اور شادی کرنا تو والدین سے خوشی خوشی علتچدہ
ہو حانا – معاشی قکر و اندوہ کی غیر موخودگی یے احالقیات کو تھی ندل دنا – اب تجہ دادی کا پہیں ماں کا تھا  ،تجہ کی شماجی ترن یت دادا پہیں
ناپ کرنا تھا  ،توں دادا اور دادی کا تعلق تراتمری پہیں نلکہ ناتوی اہمیت اجییار کر گیا–
نہ حس ضدی کی ہم ناپیں کر رہے ہیں نہ اپیسویں ضدی ہے – اب ہم پیسویں ضدی میں داحل ہویے ہیں حس میں مزند نیدنلیاں آنی ہیں
مگر نہ اپیسویں ضدی کی نیدنل یوں کا یشلشل ہیں – اپیسویں ضدی میں نیداوار شرمانہ اور مخیت تر اتخصار کرنی تھی  ،پیسوی ضدی میں ان دوتوں

غوامل کی اہمیت کم ہونی گئی اور ان کی حگہ آ نیڈناز اور کارخونی ( )Entrepreneurshipکی اہمیت تڑھئی گئی – مارکیٹ کو اب نہ
چ
شرمانہ کی ضرورت تھی اور نہ حام مخیت کی  ،اسے ت ل نقی ضالجی یوں  ،نیداواری قانلیت  ،درناقت  ،اتچاد  ،اور نئی جیز نا حدمت کی نالش تھی اور
ت
اب اس کے شا منے مرد و غورت کی قسیم پہیں نلکہ اسے نیلیٹ کی نالش تھی–
پہاں انک نات ناد رہے کہ اپیسویں  ،پیسویں اور حاری اکیسویں ضدی کے صنعئی عہد یے حاندان کی پییاد کو کسی جیر کا نانید پہیں رکھا نلکہ
اس کی پییاد رضاکارانہ نیا دی ہے -ک یونکہ انک غورت ہو نا مرد معاشی طور تر وہ آزاد ہیں  ،وہ کہیں تھی حا کر روزگار حاضل کر کے انئی زندگی

جی شکنے ہیں – آج کی نیداوار نہ قیانلی ہے اور نہ حاندان اس کی اکانی ہے نلکہ نہ چیی یت فرد کو حاضل ہو گئی ہے اور مارکیٹ فرد کے انتچاب
میں صنقی امییاز کی قانل پہیں اسے تو نیداواری ضالچیت کی طلب ہے – اب میاں ن یوی کا تعلق مخ یوری پہیں نلکہ مخیت اور ایشیت کا آرزو
مید ہے –

پہاں انک نتخیدگی تھی در آنی ہے حس کا اظہار الزم ہے –کالسنکل لیرل ازم کی خواہش ہے کہ حاندان کے ادارے کو تقا ملے ک یونکہ تجوں
کی ترورش میں والدین کا کونی مییادل پہیں اور تجہ کی پہیر یسودتما شرکاری ن یوروکرنٹ پہیں نلکہ والدین ہی کر شکنے ہیں – دوشری طرف نہ

اصول تھی قایم ہے کہ حاندان کی پییاد مخیت نیار اور رضاکارانہ اشیراک تر ہو  ،اس میں جیر کا سوال ہی نیدا پہیں ہونا – توں میاں ن یوی کے
ح
ماپین ناہمی تعلق کے درمیان مخیت و رضامیدی کے تعلق کی الزمی شرط اور تجوں کی ناگزتر ترن یت و یسودتما لیتجز نیدا کرنی ہے حس سے انتہانی
ستخیدگی احالص اور اجییاط سے تمییا الزمی ہے – نہ چیلتجز میاں ن یوی کے رستہ میں نیدا ہویے ہیں اور ان کا حل تھی ضرف میاں ن یوی کے
ناس ہے  ،رستہ کے تخفظ کے نام تر رناست نا شماج کونی جیر ان تر ناقذ پہیں کر شکیا–
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شادی دراضل مرد و غورت کا انک دوشرے کے عہد و نیمان میں آیے کا نام ہے  ،اس کے لنے تمام مذاہب انیا انیا نیدویشت قایم کریے
ہیں تو معاشرے ا ننے رشم و رواج کی رنت نیھایے ہیں  ،اور قاتون کا تھی انیا م نفرد انداز ہے – مگر ان سب کے ہاں تھی ناہمی خوش دالنہ
عہد و نیمان ہی شادی کی پییاد ہے – صنعئی اتقالب جییا حدند ہونا حا رہا ہے انیا ہی شادی کی نہ صورت کم رشمی اور کم مدنی ہونی حا رہی ہے
ت
– قاتونی شادی میں آیے کی انک رکاوٹ تعد از طالق حانیداد کی قسیم تھی ہے تو مشنقیل کی غیر تقیی یت تھی کہ حایے شادی کب نک حلے
– اشی طرح کییھولک خرچ سے وایشتہ لوگوں کے لنے تھی شادی  ،طالق اور ت ھر دوشری شادی سے م نعلق نتخیدگیاں تھی موخود ہیں–

مارکیٹ کی معیشت میں تقییا خواپین کو مردوں کے مقا نلے میں روزگار کے مشانل کا شامیا ہے جن میں سے پہال مسیلہ کاروناری اداروں کی
طرف سے نہ غیر تقیی یت ہے کہ آنا حاب کے لنے امیدوار حاتون زنادہ مدت کے لنے حاب حاری رکھ نایے گی نا حلد ہی گ ھرنلو زندگی کو ترچتح
دے کر گ ھرنلو ن یوی پییا زنادہ یسید کرے گی توں ترپییگ اور طونل غرصہ کے لنے تجرنہ د ننے کی ترع یب میں کمی آحانی ہے جب کہ نہ مسیلہ

مردوں کے شلشلے میں پہیں ہونا –اشی طرح تجہ کی نیدایش کے تعد مپیرنل جھییاں ( )Maternal Leavesاور تعد از نیدایش حاتون
کی تجے کے لنے توجہ میں اضافہ تھی انک کمیئی کے لنے اس ق نصلہ میں نتخیدگی کا تقییا سیب پییا ہے کہ آنا حاب کے لنے امیدوار حاتون کو
مرد امیدوار تر ترچتح دی حایے نا پہیں –نیکشز کے تھی مشانل ہیں جیسے ہاؤس ہولڈ ل یول (گ ھرانہ کی پییاد ) تر انکم نیکس خو گ ھر کے دو افراد کے
لنے حاب کی ترع یب میں کمی النا ہے – وغیرہ وغیرہ
ایشا ہر گز پہیں کہ وہ مغرنی خواپین خو کسی روزگار سے میشلک پہیں وہ نالکل ہی گ ھرنلو ہونی ہیں نلکہ ان کی اکیرنت قارغ اوقات میں نا تو
مقت شماجی پہ یود کے تجی اداروں میں کام کرنی ہے جیسے اولڈ ہاوشز میں ترسیگ نا نارٹ نایم نتخیگ نا کسی موصوع تر تخق یق نا کجھ اور-
نہ اور اس طرح کے دنگر پہت شارے اسیاب ہیں خو انک طونل نارتجی ارتقاء سے گزرے ہیں اور چتہوں یے دور حاضر کے قیملی سسیم کو
چیم دنا ہے – نہ سب شماج کی آزاد خرکت تعئی ارتقاء کے سیب ہے – راقم کی رایے میں حس سیب یے پییادی کردار ادا کیا ہے وہ
معیشت ہے  ،طرتقہ نیداوار ہی دراضل معاشرت کو ننے رنگ د نیا آنا ہے-

ہم اہل ناکسیان  ،انک ا یسے تمدن میں رہنے ہیں خو زرعی اور صنعئی عہد کے ماپین ل نکا ہوا ہے – جب مادی حاالت ندلیں گے اور سوشانئی زنادہ
سے زنادہ اوین ہو گی نب احالقیات تھی تقییا نئی جہت سے روسیاس ہو گی –میال کے طور تر انک حاتون خو معاشی طور تر خود کقیل ہو وہ
زنادہ آزاد  ،نڈر اور نااعیماد ہونی ہے  ..........نہ ہماری نیم زرعی اور نیم صنعئی تقاقت کی ندولت ہی ہے کہ ہم حاندان کے انک مخصوص تصور

کو جیر و یشدد سے قایم رکھیا حا ہنے ہیں –
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ہر وہ جیز حسے ا ننے قیام کے لنے جیر کی ضرورت ہو وہ حلد ہی معدوم ہو حانی ہے – آ ننے کہ ہم فرد کی شخصیت اور حاندان کے ادارے کو
ش
ش
تجزنانی شاپیس سے مجھنے کے شاتھ شاتھ ایشان دوسئی اور تقسیات کے خوالے سے تھی مجھیں  ،معاشرت کی پییاد ناہمی اعیماد اور رضاکارانہ
تعاون تر رکھیں  ،اور کسی تھی ایشان تر (حاہے اس کا تعلق کسی تھی مذہب یشل زنان قومیت تقاقت اور صنف سے ہے) اگر طلم ہو رہا
ہے تو اس کے حاتمہ کو انیا مفصود و میسور نیاپیں نہ کہ کسی مفروصہ مفصد کو حاضل کریے کے لنے ایشاتوں کی تھی یٹ د ننے کو ہی مشرق یت
کا تقاضا شمجھ لیا حایے–

 . 6خود اب تطامی کی صالجنت سے ماالمال سوشابئی ہی دراصل آزاد سوشابئی ہے
ن
حس سوشانئی سے خود ن ظیمی کی ضالچیت جھین لی حانی ہے وہاں قاتون کی افراط ہونی ہے دور حدند کا المتہ نہ ہے کہ خوں خوں شماج میں نتخیدگی

تڑھ رہی ہے و یسے و یسے رناست اندرونی و نیرونی سیکورنی اور اتمر جیشیز میں تطور مچاقظ ( )saviorکے شا منے آکر فرد اور سوشانئی کی آزادچیی یت
کو کم کرنی حارہی ہے۔میال کے طور تر چیگ عظیم اول،دوم ،گرنٹ ڈتریسن،سول راپیس تجرنک،و نت نام چیگ اور ناین ال یون کے واقعات اگر

غور سے مشاہدہ کنے حاپیں تو امرنکہ میں نہ سب رناسئی قاشزم کے پیتجے میں شا منے آیے ہیں مگر رناست مشانل اور تجران کی نذات خود وجہ
ہویے کے ناوخود تھی ان مشانل کے حل میں فرد اور سوشانئی سے ان کی آزادی جھین کر اپہیں شزا د نئی ہے۔
ناکسیان میں تھی خو مذہئی شدت یسیدی ہے کیا ہم پہیں حا ننے کہ نہ رناست کی نکقیری گروہوں کی شرترسئی کی وجہ سے ہے ورنہ ہماری سوشانئی
تو صوقیانہ اقدار کی حامل ن یوع یسید اور تھانی حارہ کی تقاقت کا تمونہ تھی۔تقییا اس میں تھی کجھ مشانل تھے مگر نہ اس درجہ کی شدت یسید ہرگز
نہ تھی۔نہ شدت یسیدی رناست کی نکقیری گروتوں تر قارن نالیسی اناتوں کے نام تر شرترسئی کی وجہ ہے۔ شدت یسیدی کے اس مسیلہ کا حل
نہ تھا کہ سوشانئی کو ان گروہوں کے جیر سے آزاد کروانا حانا اور فرد و سوشانئی کے رضاکارانہ تعلق کو خوب تھلنے تھو لنے دنا حانا ناکہ تھانی حارہ اور

ناہمی مخیت و احالص ہماری تقاقت کو رنگین سے رنگیں تر نیا د ننے  -مگر پیسیل انکسن نالن فسم کی م نصونہ نیدتوں سے رناست کے شخصی آزادتوں
تر یشلط اور شماج تر قاتون کی آڑ میں مزند گرقت تڑھانی گئی ہے۔

انک دئسی ناکس تائی سوشل کنبرنکٹ کی ضرورت؟
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سوشل کپیرنکٹ انک سیاشی قلسقہ ہے حس میں ہم رناست ،سول سوشانئی ،اور فرد کے حفوق و فراتض کا تعین کریے ہیں۔ اس تظرنہ کی
شرگوسیاں تونانی سوفسظان یوں سے سئی حا شکئی ہیں مگر اسے تطور سیاشی قلسقہ تھامس ہایس یے م نعارف کروانا -نہ شیرھویں ضدی کا ایشا
سیاشی موصوع ہے حس یے حدند لیرل ازم کی پییاد رکھی اور فرد کے حفوق و فراتض کو سیاست کا مرکزی موصوع نیانا۔ رناست ،سیاست اور
معیشت کے نیاطر میں فرد کا حاتزہ لیا گیا اور دایسورانہ مکالمہ کو انک شمت ملی۔

ت
ع
ق
لسقی تھامس ہایس یے لمی و قکری پییادوں تر حفوق و فراتض میں قسیم کی۔ اس کے مظاتق آزادی فرد کا پییادی خق ہے ،اور قاتون آزاد
فرد کے فراتض مفرر کرنا ہے۔ اس یے قظری حفوق سے نہ مراد لیا کہ ہم سب کو نہ خق حاضل ہے کہ ہم خو حاہیں کریں ،چیکہ اس کے

تزدنک قظری قواپین سے مراد ہے کہ قواپین ہمیں نہ نیاپیں کہ حق نقیا ہمیں کیا کرنا حا ہنے۔ لوگ حکومت اس لنے قایم کریے ہیں کہ ان
کی زندگی کو تخفظ ملے توں رناست ان سے زندگی پہیں جھین شکئی۔ حکومت کا اجییار ضرف انیا ہے جییا غوام اسے دیں۔ اس کا کہیا تھا کہ
شماج افراد کے ناہمی اعیماد ،تعاون ،اور اشیراک سے پییا ہے اور پہی پین غوامل سوشل کپیرنکٹ کی پییاد ہیں۔ () 88
ہایس کے کام کو حس یے حدت دی اور اسے مغرنی سیاشی شماجی اور معاشی مکالمہ میں نلیدتوں نک پہتچانا وہ حان الک ہے۔ سوشل کپیرنکٹ
کے اشی تصور کی وجہ سے الک کو لیرل ازم کا نانی مانا حانا ہے۔ اس کے کجھ چیاالت درج ذنل ہیں۔()89
▪ لوگ نہ قظری خق رکھنے ہیں کہ انئی زندگی ،آزادی ،اور حانیداد کا دقاع کریں اور رناست اس لنے قایم کی حانی ہے کہ وہ فرد کے ان
پییادی حفوق کا تخفظ کرے۔ رناست کے ناس ضرف انئی طاقت ہو کہ ان ذمہ دارتوں کو شراتچام دے شکے۔ اگر کونی حکومت ان پین
پییادی حفوق کا تخفظ پہیں کرنی تو ایسی حکومت کو تچلیل کر کے نئی حکومت قایم کی حایے۔ الک فرد کے قظری حفوق اور قظری
فراتض (تعئی قاتون) میں امییاز پہیں کرنا۔ اس کی رایے میں قاتون فرد کے قظری حفوق کے تخفظ کے لنے ہی قایم کیا حانا ہے۔

▪ حانیداد اس لنے ہر فرد کا پییادی خق ہے کہ ہر فرد انئی مخیت،سوق،اور قظری اسنعداد کو اسنعمال کر کے اسے حاضل کرنا نا کمانا ہے۔
آپ کی مخیت ،آپ کا سوق ،اور آپ کی ذہئی اسنعداد آپ کی ملکیت ہے اور تقییا ان پی یوں سے حاضل شدہ پیتجہ تھی آپ کی ہی ملکیت
ہے۔ اشی طرح مخیت ا ننے شاتھ شرمانہ ،نیکیالوجی نا کونی اور “ان نٹ” تھی اگر شامل کرنی ہے تو اس سے حاضل پیتجہ تھی آپ کی
ذانی ملکیت ہے اور اس تر آپ کا قظری خق مشلم ہے۔
▪ اتصاف تر قایم حکومت اسے کہنے ہیں خو ان لوگوں کی مرضی کے نا تع ہو جن تر حکومت کی حا رہی ہو۔ اگر کونی تھی ایسی گورتمیٹ خو
لوگوں کی مرضی کی نا تع پہیں وہ انک تجرنئی رناسئی نیدویشت ہے۔ لوگوں کو حا ہنے کہ ایسی حکومت کی اطاغت جھوڑ دیں ،اسے تچلیل
کر دیں ،ندل دیں ،اور ننے آ پین کی پییاد ڈالیں خو زندگی ،آزادی،اور ملکیت کا تخفظ کر شکے۔ پہی وہ تظرنہ ہے حس یے سول نافرمانی کی
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تجرنک کو تظرنانی پییاد دی۔ امرنکی اتقالب و اتقالب فرایس میں اشی تظرنہ کی گوتج تورے امرنکہ میں رہی تو لوت ھر کی سول نافرمانی کی
تجرنک میں لوت ھر تھی اشی تظرنہ کو نار نار دہرانا رہا۔

نیی
الک کی خوش فسمئی ہے کہ اسے حان سیارٹ مل ،یھم ،اور والپیر جیسے پیشرو ملے چتہوں یے اس کی قکر میں تصادات کو دور کیا اور اس
کے کام کو پہیرین انداز سے آگے تڑھانا-
الک کے تعد سوشل کپیرنکٹ کے تظرنہ تر روسو یے کاقی کام کیا۔ روسو کا کہیا تھا کہ ہم قواپین کی یشکیل و ترن یب کے وقت انئی آزادی کو
شرنڈر کریے ہیں اور خود کو اس کی نانیدی میں دے د ننے ہیں ،اشی لنے حکومت کا تھی احالقی فرض ہے کہ لوگوں کی مرضی کی نانیدی

کرے۔ () 90

ناد رہے کہ روسو اور الک کا سوشل کپیرنکٹ کا تصور کاقی مخیلف ہے،پہی سیب ہے کہ والپیر اور روسو کا تظرنانی مکالمہ کاقی نید و نیز رہا۔
سوشل کپیرنکٹ تر تظرنانی کام تقییا ان پین ضاچیان کا ہے مگر حق نقت نہ ہے کہ شیرھویں ضدی سے اب نک کا سیاشی شماجی اور معاشی
مکالمہ اس پییادی تحث کے گرد گھومیا رہا ہے کہ رناست کیا ہے اور اس کے فراتض کیا ہیں ؟ سول سوشانئی کا کیا کردار ہے اور حاص طور
تر افراد جن سے معاشرہ قایم ہونا ہے ان کے حفوق کیا ہیں ،حفوق اور فراتض کا ناہمی تعلق کیا ہے ،قواپین ک یوں قایم کنے حایے ہیں،ان

قواپین کی پییاد کیا ہے ،اور اتصاف تر میئی قواپین کون کون سے ہیں اور کون کون سے پہیں ؟

چیگ عظیم دوم نک امرنکہ و ترطانتہ میں الک کا تصور سوشل کپیرنکٹ زنادہ تر راتج رہا۔ چیگ عظیم دوم کے تعد رناست یے پہت شارے امور
ا ننے فراتض میں لے لنے جیشا کہ ہر فرد کا معاشی تخفظ۔ اداروں تر ادارے نیایے گنے ،اور کالسنکل لیرل ازم کا نہ تصور کہ “اجھی حکومت

وہی ہے خو ا ننے داترۂ کار اور فراتض میں جھونی مگر مؤتر ترین ہو ” کی حگہ اجھی گورتمیٹ کا ایشا تصور شا منے آنا ہے خو معیشت تقاقت اور
سیاست شمیت تمام سغتہ حات میں آپ کی نگران مددگار اور مچاقظ ہو۔ مگر اس سے ان کا قدیم شہری ڈھاتجہ کاقی میاتر ہوا ہے اور شخصی
آزادناں کمزور ہونی ہیں۔ مغرب کا دایسورانہ مکالمہ سوشل کپیرنکٹ کے ننے ڈھاتجہ تر خوب غور و خوض کر رہا ہے اور تقییا نہ انک حاری عمل

ہے۔
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راقم ناکسیانی سیاشی نارتخ کے مظالعہ اور عصر حاضر کے چیلتجز کی شمجھ توجھ سے اس پیتجے تر پہتچا حا شکیاہے کہ ناکسیان میں جمہورنت انل
ہے۔ اب نہ کونی سب خون ناکسیانی شہرتوں سے زنادہ تر غرصہ نک ان کا پییادی جمہوری خق جھین شکیا ہے اور نہ ہی کسی تھ یوکریسی کا

کونی امکان ہے۔ سوال نہ ہے کہ
 کیا جمہورنت کی میزل کا حصول ہماری آخری میزل ہے ؟ -کیا سیاست شماج اور معیشت کی دنگر آزادناں پہاں مخفوظ ہیں ؟

رناست کا کام پہاں یے لگام ہے ،سول سوشانئی کو ہی پہیں معلوم کہ وہ انئی اضل میں کس اہمیت کی جیز ہے۔ کیا نہ افسوس کا مقام
پہیں کہ پہاں شہرتوں کی اکیرنت انئی سول آزدتوں (تعئی سول سوشانئی کے تصور) تر ہیسئی ہے۔ حق نقت نہ ہے کہ انک مؤتر سول سوشانئی

کے تغیر موتر جمہورنت تھی ناممکن ہے۔ فرد کیا ہے ،اس کے پییادی حفوق کیا ہیں ،اور فراتض کا تعین کیسے ہو نہ وہ پییادی سواالت ہیں
جن کے تغیر نہ لیرل ازم ممکن ہے اور نہ سوشل ازم۔ ہمیں سوشل شاپیشز کے میدان میں مؤتر کام کرنا ہو گا ،اصظالحات کے لعوی معانی
کی تحث پیتجہ جیز پہیں نلکہ تصورات تر تحث پیتجہ جیز ہونی ہے۔ ہمیں ڈکشیری لکھنے کے تچایے پییادی تصورات تر مخیت کرنی ہو گی۔ ہمیں
ا ننے شماج میں سوشل کپیرنکٹ کے سوال ،معانی ،یشرتچات ،اور مخیلف نیاطرات کو زندہ کرنا ہوگا نب ہی پہیرین مشنقیل کے امکانات کے
در کھلیں گے۔
ً
ع
اس شلشلے میں ہمیں انئی حغراقیانی ،لمی ،اور مذہئی نارتخ سے تھی مدد لیئی حا ہنے ،اقوام مغرب سے تھی ،مشرقی ایسیا حصوضا حانان اور دنیا
کے ناقی حطوں سے تھی۔ میال کے طور تر حانان جہاں فرد کو آزادی ملی ،سیاست شماج اور معیشت میں لیرل ازم قایم کیا گیا۔ اہل مغرب
کے علوم و ق یون اور صنغت کاری کو انیانا گیا،اس میں حدت النی گئی مگر انئی مقامی سیاجت قایم رکھی گئی۔ اگر ہمارا شماج انئی دیسی سیاجت

کو قایم رکھیا حاہیا ہے تو حانان انک اجھا کیس اسیڈی نانت ہو شکیا ہے کہ کس طرح آزادتوں کو تھی فروغ ملے ،مادی ترقی تھی غروج تر پہتجے
اور تقاقئی رنگ روپ اور اس کی روح تھی دیسی رہے۔ دنکھنے سو ناتوں کی انک نات نہ کہ سوشل کپیرنکٹ انک حگہ سے کانی کر کے دوشری

حگہ ناقذ پہیں کیا حا شکیا۔ ہمارا سوشل کپیرنکٹ ہماری انئی نارتخ اور شماجی حقاتق سے ہم آہیگ ہونا ضروری ہے اور اس کا آزادانہ و رضاکارانہ
پییادوں تر ہماری سوشانئی میں چیم ہو  ،نہ کہ کسی آمرانہ م نصونہ نیدی سے اسے ناقذ کیا حایے  -وگرنہ می یت نیاتج کا حصول ناممکن ہے۔

ناکس تان اور ت ھارت کی عوام کو بحارت ہی فربب ال شکئی ہے -
تون یورسئی آف نیکشاس کے تروفیشر پپیرک چے میکڈونلڈ پین الملکی نیازعات کے مظالعہ میں انک تڑا نام ہے۔ اپہوں یے دنیا کے تمام ممالک
کی حارجہ نالیسی کا ان کی گزستہ حالیس ترس کی نارتخ کے خوالے سے تجزنہ کیا ہے۔ وہ نیایے ہیں کہ آزاد تچارت اور امن میں می یت تعلق
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نانا حانا ہے۔وہ دو ممالک خو نیازعات میں گ ھرے ہویے ہوں اگر ناہمی تچارت کا آعاز کریے ہیں تو آہشتہ آہشتہ ان کے تعلقات دوسیانہ
ہویے حایے ہیں۔ وہ اس کے پین اسیاب نیایے ہیں:
انک :مصیوعات کا نیادلہ تقاقئی راتطوں کی راہ ہموار کرنا ہے۔ میال کے طور تر انک غرصہ نک امرنکی چیی یوں کو تراشرار اجیئی اور نداندیش
ش
مجھنے تھے ،لیکن جب دوتوں ملکوں کے درمیان تچارت کا آعاز ہوا ،لوگ ملنے حلنے لگے تو ان کے درمیان اچیی یت آہشتہ آہشتہ چیم ہو گئی۔
ش
ش
اب دوتوں تقاقییں انک دوشرے کو مجھئی ہیں۔ انک طرف امرنکی اگر جیئی تقاقت کو مجھنے لگے ہیں تو دوشری طرف چیی یوں کی نئی یشل
جمہورنت اور مغرنی اقدار کی زنادہ قدردان نانی گئی ہے۔ ان دوتوں تقاق یوں کو ناہم فرنب الیے میں آزاد تچارت کا مرکزی کردار ہے۔
دوم  :پین الملکی تچارت ترع یب و تجرنک نیدا کرنی ہے کہ چیگ کو ہر صورت میں روکا حایے ک یونکہ اس سے تچارت کا تفصان ہے۔ میال
کے طور تر جین امرنکہ کا سب سے تڑا تچارنی نارنیر ہے۔ اگر ان دوتوں کے درمیان چیگ ج ھڑیے کا حظرہ نیدا ہونا ہے تو دوتوں طرف کے ناخر

ا ننے اتر و رسوخ کو اسنعمال کرکے اسے رو کنے کی ہر ممکن کوسش کریں گے۔ ہم حا ننے ہیں کہ حکوم یوں کی کارکردگی میں اس رتون یو کا تڑا
کردار ہے خو حکومییں نیکسوں کی صورت میں ا ننے شہرتوں سے وصول کرنی ہیں۔ ترقی نافتہ معیشت میں نہ نیکس تزیس سیکیر سے وصول کیا
حانا ہے۔ حکومییں تھی پہیں حاہییں کہ ان کے ملک میں کسی تھی غیر تقیئی صورت حال کے سیب معاشی شرگرمیاں کم ہونک یونکہ اس
صورت میں حکومت کو کم رتون یو اکیھا ہوگا اور یے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔

سوم  :دو ملکوں کے درمیان تچارت ان کی حکوم یوں میں ناہمی تعاون اور اعیماد کی ضرورت نیدا کرنی ہے حس سے امن و دوسئی کی طرف پیش

قدمی آشان ہو حانی ہے۔

میال کے طور تر اگر ناکسیان ا ننے کسی تچارنی نارنیر ،فرض کیا تھارت کی مصیوعات کی ام یورٹ تر نیرف لگانا ہے تو وہ مصیوعات ناکسیان میں
آنا کم ہو حاپییگی حس سے تھارنی انکشیورترکا تفصان ہوگا۔ اس صورت میں تھارنی حکومت تھی ناکسیانی مصیوعات تر نیرف لگایے میں ستخیدگی
سے غور کریے لگے گی ،حس سے ناکسیانی انکشیورتر کو تفصان ہو گا۔ توں دوتوں ممالک ا ننے ا ننے انکشیورترز کی تچارت کے تخفظ کے لنے چئی
االمکان کوسش کریں گے کہ معاشی میدان میں ناہمی تعاون اور اعیماد کی قصا قایم رہے۔)(91
تچارت امن و دوسئی کی راہ ہموار کرنی ہے۔ اشی نیاطر میں  Frederic Bastiatکا مشہور قول ہے کہ اگر مصیوعات شرحدوں سے
پہیں گزریں گی تو ت ھر سیاہی گزریں گے۔ ناکسیان اور انڈنا دوتوں کے مقاد میں ہے کہ وہ ناہمی تچارت کو فروغ دیں اور انئی شرحدیں اس کے
لنے کھول دیں۔
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ش
دنکھنے حغراقیانی طور تر ہم انک خوش فسمت ملک ہیں یشرطتہ کہ ہم اس کی اہمیت کو مجھیں۔ ہمارے تڑوس میں دنیا کی انک پہانی آنادی
رہئی ہے ،ضارفین کی تعداد کے اغییار سے ہم کہہ شکنے ہیں کہ دنیا کی انک پہانی مارکیٹ سے ہم تراہ راست خڑے ہویے ہیں۔ اقعایسیان

کی توری کی توری مارکیٹ ہ یوز نئی ہے اور ہمارا ناخر وہاں انئی مصیوعات کسی دوشرے ملک کی نہ یشیت آشانی سے نتچ شکیا ہے۔ اتران کی
مارکیٹ عالمی نانیدتوں کے حا تمے کے تعد شر اتھا رہی ہے۔ اتران اور اقعایسیان سے ہم سپیرل ایسیا میں داحل ہو شکنے ہیں۔ تھارت اور جین
دوتوں کی خواہش ہے کہ وہ ناکسیانی حغرافتہ سے معاشی قاندہ اتھاپیں۔ انک طرف اگر اقعایسیان ،اتران اور سپیرل ایسیا سے نذرتعہ زمیئی راستہ

تچارت کرنا دوتوں ممالک کی حارجہ نالیسی کی پییادی ترچتچات میں شامل ہے تو دوشری طرف گوادرآپ کو گلف کے دروازے تر نیھا د نئی

ہے۔

اگر ناکسیانی شرحدیں تڑوشی ممالک کے شاتھ تچارت کے لنے کھول دی حانی ہیں تو اس کا ناکسیانی معیشت کو ناک جین معاشی راہداری سے
ش
تھی کئی گیا زنادہ قاندہ ہو گا۔ مگر اس کے لنے اول ہمیں حارجہ نالیسی کی پییادی ترچتچات مجھیا ہوں گی۔ ہم تر عشکرنت کا تھوت انیا سوار
ہے ،ہم اس طرز کے تجزیے تر مخ یور ہیں کہ اگر قالں کی قالں سے چیگ ہوگئی تو ہمیں کس کا شاتھ د نیا ہو گا اور اگر ہماری کسی سے لڑانی
ہونی تو ہمارا کون شاتھ دے گا۔ ہم حارجہ نالیسی کے پییادی رجچانات سے یے جیر ہیں۔ دنیا ت ھر کی حارجہ نالیسی تر معاشی مقادات کو ترچتح
حاضل ہے اور ت ھر پین االقوامی سیاست میں آپ کا مقام و مرنتہ کیا ہے؟ اس کا تمیر آنا ہے۔ دوتوں غوامل کی پییاد تر ناکسیان دنیا میں
ترکسش ملک پہیں۔
توری دنیا کے ممالک یسمول جین و اتران و اقعایسیان تھارت سے ا جھے تعلقات کے خواہش مید ہیں ک یونکہ تھارت کی سوا ارب افراد کی ات ھرنی
مس
ہونی معیشت میں ان کے کاروناری مقادات ہیں۔ دوشرا تھارت وقت کے شاتھ شاتھ پین االقوامی سیاست میں انیا مقام و مرنتہ تچکم کرنا

حا رہا ہے۔ پہیں تھولیا حا ہنے کہ تھارت اس وقت جی 20کا حصہ ہے اور اپہی مقادات کے تحت دنیا کی اقوام جین سے دوسئی کی خواہش
مید ہیں۔کونی تھی ملک تھارت سے ناکسیان دشمئی میں دوسئی پہیں کرنا اور نہ ہی ناکسیان کی طرف دوسئی کا ہاتھ تڑھایے والے ممالک تھارت
سے دشمئی کرنا حا ہنے ہیں ،سب ا ننے ا ننے قومی مقادات کے اشیر ہیں۔ جین اور امرنکہ کے خوالے سے تھی ہم پین االقوامی سیاست کی
پییادی ترچتچات سے ناواقف ہیں۔ ان دوتوں کی معیشت اور معاشرہ کے لنے خودکسی ہو گی اگر دوتوں ناہم چیگی نیازعات میں تڑیے ہیں۔
جیسے جیسے دوتوں ممالک کے تچارنی تعلقات وسنع ہویے ہیں و یسے و یسے ان کے سقارنی تعلقات میں تھی پہیری آنی ہے۔

موخودہ سیاشی اقیدار خواہش مید ہے کہ تھارت سے تچارنی تعلقات تچال ہوں اور دوسئی و شراکت داری کے ننے امکانات شا منے آ پیں جن
سے قاندہ اتھا کر دوتوں ممالک ا ننے شہرتوں کی خوشچالی کو ممکن نیاپیں ،مگر انک طرف اگر ناکسیانی ہ یت مقیدرہ پہیں حاہئی کہ حارجہ نالیسی
میں کونی پییادی نیدنلی النی حایے تو دوشری طرف تھارت میں تروان خڑھنے ہیدو قوم ترسیانہ میشدد حذنات اس شلشلے میں مزند رکاوٹ پینے حا
رہے ہیں۔ موخودہ حاالت کی سیگیئی تچارت و نیادلہ کے امکانات کو مزند کمزور کر رہی ہے مگر نیدنلی ناگزتر ہے۔ آخر کب نک ایشاتوں کو
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شرحدوں میں قید کیا حانا رہے گا ؟ ہمیں انئی حارجہ نالیسی کو عشکری پییادوں تر پہیں نلکہ معاشی ،سیاشی اور شماجی تعاون کی پییاد تر اسیوار
کرنا ہو گا۔ہمیں ا ننے شہرتوں کو نہ خق د نیا ہو گا کہ وہ ا ننے تڑوشی ممالک شمیت دنیا کے ہر ملک سے ا ننے معاشی و شماجی تعلقات قایم
م
رکھنے میں آزاد ہوں۔ ناد رکھنے اجھی حارجہ نالیسی وہی ہے حس میں دوست یے شمار ہوں اور تڑوس کی طرف سے کمل اظمییان ہو۔ کیا ہم اس
معیار تر تورا اتریے ہیں ؟ ذرا سوچنے

187

رناست و خکومت کو ا ب نے محصوص داپرۂ کار میں یہ رک ھ نے کا ابحام
تمام ائشان  ،....آزاد ہیں اور پراپر پراپر ہیں  ...کوئی ت ھی شحص نا ادارہ ،کسی دوسرے فرد کی زندگی  ،صحت  ،آزادی ،اور ملکنت کو بفضان نہیں
نہتحا شک تا ( :خان الک)

جیشا کہ سوشانئی کے ناب میں ہم یے اس نات تر غور کیا کہ پہت شارے ا یسے اچیماعی معامالت ہیں خو ہم اتفرادی طور تر شراتچام پہیں
دے شکنے اس کے لنے ہمیں گورتمیٹ کی ضرورت ہے خو ان اچیماعی معامالت اور رناسئی اداروں کے درمیان صحت مید راتطوں و تعاون

( )Coordinationکو م نطم کرے اور دوشرے معاشروں نا ممالک سے صحت مید را تطے ممکن نیایےحاپیں۔

حس طرح اکیامکس کے لنے عملی طور تر سب سے تڑے چیلتجز و مشانل وشانل کی پہیرین تفوتض ( )allocationاور معاشی آزادتوں کو
قایم رکھنے ہویے معاشی خوشچالی کی حستجو کرنا ہے و یسے ہی سیاست کا سب سے تڑا مسیلہ طاقت کے ارتکاز کو روکیا اور شہرتوں کی سیاشی شماجی

اور معاشی آزادتوں کو قایم رکھنے ہویے پہیرین اچیماعی نیدویشت قایم کرنا ہے۔

طاقت کا ارتکاز آمرنت کو چیم د نیا ہے۔انک سیکولر جمہورنت میں اچیماعی طاقت عدم مرکزنت نا کم مرکزنت ()decentralizedکے حامل
س
تورے سیاشی تظام میں کم (نا عدم) مرکزنت اور اققی و عمودی طح تر تچل یل ( )decentralizedہونی ہے۔چیکہ آمرنت میں شاری طاقت
نا تو کسی انک فرد نا حاندان کے ناس ہونی ہے نا کسی تظرنہ و عقیدہ سے وایشتہ اس کی تظرنانی قیادت کے ناس ہونی ہے۔
سیاشی مشانل حل نہ ہوں اور سیاشی عدم استخکام قایم رہے تو فرد و معاشرہ اور ان کی معیشت و تقاقت تھی عدم استخکام کا سکار ہو حانی
ہے۔انک پہیرین آ نیڈنالوجی وہی ہے خو فرد و معاشرہ اور معیشت و سیاست میں توں توازن نیدا کرے کہ سب ا ننے ا ننے داترہ کار اور طرتقہ کار

ن
میں آزادانہ کام کر شکیں۔لیرل ازم کی اصظالح میں اسے معاشرہ کی خود ن ظیمی کی ضالچیت نا  Spontaneous orderingکہنے

ہیں خو ان معاشروں میں نانی حانی ہو خو آزاد ہویے ہیں اور جن میں ہر فرد کے پییادی ایشانی حفوق کو قوق یت حاضل ہونی ہے اور ارتقاء کی
خوضلہ افزانی ہونی ہے۔
رناست نا حکومت ا ننے یشخص میں قظری پہیں ہویے ۔قظری ضرف ایشان اور ایشاتوں سے وخود میں آیے واال آزاد معاشرہ ہے ۔رناست طاقت
ن
کے کھیل میں مصروف رہئی ہے اس لنے نہ زنادہ قانل اغییار تھی پہیں۔سیییس کو ا ننے مقادات کی کمیل کے لنے رناست و حکومت کو تطور
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آلہ کار اسنعمال کریے ہیں اور اس تظام میں کمزورناں نیدا کر کے اور رچنے ڈال کر ا ننے طقیلتہ ین ( ) Parasitismکا نیدویشت کریے
ہیں۔
رناست ا ننے اتر و رسوخ میں جیئی تڑی اور طاقت و اجییار میں جیئی وسنع ہوگی،سیییس کو کا کام انیا آشان ہوگا۔ اگر سیییس کو اور رناست میں

ناہمی تعاون چیم لے لے تو رناست اچیماعی مقادات کے نام تر احارہ دار ط نقات کی ترورش شروع کرد نئی ہے اور نہ احارہ دار ط نقات اس تر
تظرنانی و عملی طور تر قاتض ہوحایے ہیں-

عشکری خلقوں اور روشن ج تال شہربوں میں مستقل غ تاد ک یوں ؟
ت
انک سوال ناکسیان میں عموما توجھا حانا ہے کہ”ناکسیانی قوج کا طرز زندگی ماڈرن ہے ،ادارہ حانی تمدن سیکولر ہے ،مذہئی فرفہ وارانہ قسیم پہیں،
قوج کے افشران تظاہر لیرل سے لگنے ہیں  ،آخر کیا وجہ ہے کہ قوج ا ننے ادارے سے ناہر جن قوتوں کو سیورٹ کرنی آنی ہے  ،وہ مذہئی فرفہ
ش
ت
وارانہ قسیم میں شدت یسید ہیں ،سیکولر و لیرل اقدار کو کفر مجھنے ہیں ۔ قوج حدت یسید ہے تو قوج کے ترعکس وہ حد درجہ رحغت یسید ہیں
 ....آخر نہ کیشا خوڑ ہے ؟ قوج کے ادارہ حانی تمدن کو دنکھ کر تو پہی لگیا ہے کہ قوج کو قظری طور تر لیرل سیکولر ط نقات سے زنادہ فرنب ہونا
حا ہنے  -مگر نہ مشنقل عیاد ک یوں ؟
حق نقت پہی ہے کہ حاہے قوج ہو نا کونی اور ادارہ  ،اس کے استخکام اور کارکردگی کے لنے ضرف لیرل اقدار ہی راہیما ہو شکئی ہیں جن کی پییاد
پیشہ ورانہ مہارت  ،نیداواری ضالچیت اور کسی تھی مذہئی  ،یشلی  ،نا لشانی تغصیات سے ناالتر تمدن تر ہو۔ اس جیز کا قوج کو تطور ادارہ احشاس
ہے اور پہی وجہ ہے کہ قوج ا ننے مخصوص پیشہ ورانہ عشکری فراتض اور صحت مید ادارہ حانی تمدن کے قیام میں روشن چیال لیرل اقدار کو ہی
م
غزتز رکھئی ہے۔ ضیانی آمرنت کے عہد سے تورا ملک فرفہ وارنت کے نارنک دور سے گزر رہا ہے مگر قوج کمل طور تر اس سے مخفوظ رہی ہے
ناوخود اس کے کہ شدت یسید نکقیری مذہئی ن نظیموں کو اشی رناسئی ادارے کی تزوترانی گہرانی کی نالیسی کے تحت یشت نیاہی حاضل رہی ۔
قوج تطور ادارہ ا ننے ڈسیلن میں انک میالی ادارہ ہے مگر مسیلہ کی خڑ ان غزایم میں ہے خو قوج کے کجھ عیاضر انئی آ پیئی چیی یت سے ناالتر
ش
ہو کر شراتچام د ننے ہیں جیشا کہ سیاشی اداروں کے ارتقا میں رکاوپیں ک ھڑی کرنا ،خود کو ملک کا تظرنانی مچاقظ مجھیا  ،ا ننے پیشہ ورانہ فراتض
سے گرتز کریے ہویے کاروناری شرگرم یوں میں حد درجہ ملوث ہونا اور رناست کے حارجہ امور میں ناالدست ادارے کا کردار ادا کرنا وغیرہ شامل

ہیں ۔
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جب ہم اس سوال تر غور کریے ہیں کہ آخر قوج ا ننے ادارے میں لیرل اقدار کی ناشدار ہے تو ادارے کے ناہر رحغت یسیدوں کی شرترست
اور شرتراہ ک یوں ہے ؟ تو اس کی پییادی وجہ نہ شا منے آنی ہے کہ قوج کے کجھ طاق یور عیاضر کے غزایم اور رحغت یسیدوں کے غزایم میں
نکشان یت ہے چیکہ ملکی سیاست  ،معیشت ،اور شماج میں لیرل چیاالت و غزایم سے ان کا ا ننے غزایم کی یشیت سے تصادم نانا حانا ہے ....
کیسے ؟ آ ننے پین اہم میالوں کی مدد سے اس کا حاتزہ لینے ہیں ۔

پہلی میال ملیری اسیییلسمیٹ کی چیگوں سے م نعلق نالیشیوں سے م نعلق ہے۔ 1965ءکی چیگ کو آتریسن جیرالیر اور گرنیڈ شالم کے تغیر
ش
مجھیا ناممکن ہے  ،نارتخ کا مظالعہ نہ نیانا ہے کہ نہ چیگ ناکسیانی دراندازتوں کے سیب شروع ہونی اور اس چیگ کے اجییام نک ناکسیان
ا ننے اہداف (جیسے آتریسن جیرالیر کے ذر تعے کسمیر کی آزادی) کے حصول میں ناکام رہا۔ توں نہ انک کھلی ناکامی تھی اور ناکسیانی لیرلز کی نہ
آرزو ہے کہ مقیدر حلفے انیا اجیشاب کریں اور ان غزایم سے ناز آ حاپیں خو چیگ کے پییادی اسیاب ننے نا اب تھی تغض اوقات ا یسے حاالت
ٰ
نیدا ہو حایے ہیں کہ چیگ کا دھڑکا امن کی امید کو خوفزدہ کر د نیا ہے ۔ جب کہ ناکسیان کے رحغت یسید حلفے اس نات کا دغوی کریے
ہیں کہ خونکہ ہم مشلمان ہیں ،ہمیں ہرانا ممکن پہیں ،ہیدو مکار ہے ،تھارت یے حاالکی و عیاری سے ہم تر رات کی نارنکی میں جملہ کیا اور

ناآلخر ہم یے اپہیں تھگا دنا ،توں ہم قاتح تھہرے ۔ سوچنے کی نات نہ ہے کہ ان میں چیگ کی کویسی تغپیر ایسی ہے خو ملیری اسیییلسمیٹ
ً
کو یسید ہو گی؟ تقییا رحغت یسید سوچ و قکر  ،خو اس کے غزایم میں ان کی مددگار تھی ہے اور مہم خو حذنات میں شہولت کییدہ تھی ۔ چیگوں
میں قتح و شکشت سے م نعلق نارتجی یشرتچات اور جہادی غزایم میں نکشان یت کی نہ واحد میال پہیں ۔  ،1971کارگل اور دوشری قوجی مہموں
میں رحغت یسید حلفے ملیری اسیییلسمیٹ کے تظرنانی حل نف رہے ہیں ۔
دوشری میال 1965ءکی ناکام مہم خونی کے تعد ہی یت مقیدرہ یے تجونی نہ شمجھ لیا کہ وہ ناقاعدہ قوجی مہم خونی سے کسمیر آزاد پہیں کروا
شکئی اور نہ ہی اقعان نالیسی کے اہداف اس طر تفے سے ممکن ہیں اشی لنے تران یو نٹ لشکر  ،جیش نا گروہ قوجی مقاضد کے حصول کا پہیرین
ش
ذرتعہ مجھے گنے۔ اب اس صورت حال میں ہی یت مقیدرہ کا قظری تعلق رحغت یسیدوں سے وخود میں آنا ک یونکہ ہی یت مقیدرہ کو تجی جہادی
گروہ نا لشکر اپہوں یے ہی مہیا کنے ۔ مذہئی جہاد کی رحغت یسیدانہ یشرتح اور ہی یت مقیدرہ کے مہم خو غزایم میں نکشان یت نانی حانی ہے ۔ چیکہ

لیرلز کے ہاں دوشرے ملکوں میں ،تغیر اقوام متچدہ کی صواندند کے ،دراندازی دراضل دہسیگردی کی ہی انک سکل ہے ک یونکہ لیرل ازم عدم
مداحلت کی نالیسی ( )Non-Interventionismکی نالیسی کو روزاول سے دہرانا ہے ۔ توں ہی یت مقیدرہ اور روشن چیال و ترقی
ش
یسید تظرنات میں پییادی اچیالف نیدا ہونا ہے حسے ہی یت مقیدرہ جب الوطئی سے م نصادم مجھئی ھے تو لیرل حلفے ہی یت مقیدرہ کے ان غزایم
ش
کو چیگی چ یوں اور قاتون و اتصاف سے روگردانی مجھنے ہیں ۔

اشی طرح مال ملیری اتچاد اور ہی یت مقیدرہ و لیرلز میں عیاد کے معاملہ میں جمہورنت اور سول اداروں کی ناالدسئی کا مقدمہ تھی اہم ترین ہے۔
ہی یت مقیدرہ میں اس نات کا ادراک تجونی نانا حانا ہے کہ رناست تر اس کی گرقت اس وقت نک مصیوط ہے جب نک ناقی تمام رناسئی ادارے
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کمزور و یے یس ہیں۔ توں ہی یت مقیدرہ کی ہر ممکن کوسش رہی ہے کہ ناقی سب ادارے کمزور رہیں۔ ہی یت مقیدرہ کا سب سے تڑا یشانہ
سیاشی و ان نظامی ادارے ہیں ۔ نہ نات جیران کن ہے کہ سوایے انک دو کے ناقی سب سیاشی نارن یوں کے قاندین ہی یت مقیدرہ کے نیداکردہ
ہیں ۔ مضچکہ جیز نات نہ تھی ہے کہ انک طرف ہی یت مقیدرہ ا ننے لے نالک رہیماﺅں تر تھی اغییار پہیں کرنی ک یونکہ اس صورت میں تھی
مس
سیاشی اداروں کے استخکام کا اندیشہ موخود ہے  ،چیکہ دوشری طرف سیاشی عمل کو انیا تچکم پہیں ہویے دنا حانا حس کی ندولت انتچانات کا
مشلشل اتغقاد نئی اور ت ھرتور غوامی قیادت نیدا کرے اور جمہورنت تحتہ تر ہو۔
ناکسیانی سیاست کی نارتخ ہمیں نیانی ہے کہ ہی یت مقیدرہ جمہورنت سے مشلشل حاتف رہی ہے اور اس یے جمہوری اقدار کے قیام  ،یشلشل
اور استخکام میں رکاوپیں ک ھڑی کی ہیں۔ جمہورنت دشمئی کی اس روانت میں مذہئی رحغت یسید ط نقہ اس کا تظرنانی مددگار تھی ہے اور عملی
ش
میدان میں دست و نازو تھی ک یونکہ رحغت یسید مذہئی یشرتچات جمہورنت کو کفر اور الدین مغرن یت مجھئی ہیں۔ توں جمہورنت کو تفصان
پہتچایے کی کوسش میں روانت ترست اہل مذہب اور ہی یت مقیدرہ کے ماپین نکشاں مقاضد کا اتچاد نانا حانا ہے خو مزند فرنت کا سیب پییا
ہے چیکہ لیرلز جمہورنت سے غیر مشروط وایسیگی رکھنے ہیں ،لیرل تظرنات و روانات  ،.....شہرنت میں مشاوات  ،خق انتچاب اور آزادی اظہار
م
رایے کے تغیر نا کمل ہیں۔ دنیا کے حس حطہ میں تھی لیرل آ نیڈنالوجی کو سیاشی ،شماجی ،اور معاشی ترقی میں رہیما نیانا گیا ہے ،وہاں
جمہورنت کو مرکزی اہمیت ملی ہے۔ توں سیاشی اداروں کی ترقی و استخکام کا اتخیڈا ناکسیانی لیرلز کے لنے ناکسیان میں ترقی کے لنے ناگزتر رہا
ہے۔ اور پہی وہ سیب ہے خو ہماری قومی سیاشی زندگی میں ہی یت مقیدرہ اور لیرلز کے درمیان عیاد کی انک تڑی وجہ ین حانا ہے۔

مال ملیری رقاقت کا انک جیران کن مظاہرہ ہم حالتہ دتوں میں دنکھ رہے ہیں۔ آتریسن ضرب عصب سے پہلے ناکسیانی لیرل حلفوں کا نہ ترخوش
مظالتہ تھا کہ دہشت گرد عیاضر کے حالف قوجی آتریسن کیا حایے  ،جب کہ رحغت یسید حلفے انک طرف نہ کہنے تھے کہ طالیان سے ہر
صورت میں مذاکرات کنے حاپیں ک یونکہ آتریسن سے کامیانی کی امید انتہانی کم ہے تو دوشری طرف اس نات کو ما ننے سے تھی اتکاری تھے کہ

نہ شدت یسید دہشت گرد کارروانیاں ناکسیانی جہادی عیاضر کر رہے ہیں ۔ ہی یت مق یدرہ کا انیا موقف تھی پہی تھا کہ آتریسن میں کامیانی کا
حایس مخض حالیس ق نصد ہے۔ قوجی کمان کے ند لنے سے عشکری م نصونہ نیدی میں نیدنلی کے شاتھ ہی رحغت یسیدوں یے تھی انیا تظرنانی
مچاذ ندال اور قوجی کارروانی میں قوج کے ترجمان ین گنے۔ قوجی آتریسن کا آعاز ہوا ،آتریسن ضرب عصب اب نک کے نیاتج کی رو سے کسی حد
نک کامیاب ہے ،اب وہی عیاضر خو کل نک طالیان کے ہمدرد و ہم یوا تھے اب ’شکرنہ راچیل شرتف‘ کی یشہیر میں مصروف ہیں ،قوجی
آتریسن کی کامیانی تر ڈ نکے تچا رہے ہیں اور جیران کن طور تر سول سیاشی اداروں کو تزدلی کا طغتہ د ننے ہویے ہی یت مقیدرہ کی خوشامد کر
رہے ہیں ۔ طلم تو نہ ہے کہ اب لیرل حلقہ کے حالف مچاذ کا انک اور میدان کھول دنا گیا ھے اور وہ ہے لیرلز کی غیر مشروط و ناگزتر جمہورنت

دوسئی کے حالف مچاذ ۔ جمہورنت دشمئی میں ہی یت مقیدرہ اور رحغت یسید حلفے ت ھر شیر و شکر ہیں ۔
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آرمی نیلک شکول یشاور کا شاتجہ  ،اشی ہزار سے زاند افراد کی شہادتوں ،اور کئی نلین ڈالرز کے اخراحات کے تعد تھی اسیییلسمیٹ کے غزایم
میں کونی خوہری فرق پہیں آنا -اقعایسیان میں دراندازی سے م نعلق رناسئی نالیسی ہ یوز مشکوک ھے تو کسمیری مچاذ تر شرگرم تجی عشکری گروہ
جیسے جماغت الدغوہ  ،خزب المچاہدین  ،اور جیش مجمد اتھی نک قوجی ج ھیری نلے انئی شرگرمیاں حاری ر کھے ہویے ہیں  -اندرونی مچاذ تر سیاہ صچانہ
مس
اتھی نک تچکم ھے  -دہسیگردی کے حالف چیگ سول و سیاشی اداروں کو مزند و مشلشل کمزور کر کے لڑی حا رہی ھے اور اس میں تھی
مال و ملیری اتچاد مصیوطی سے قایم ھے  -اس نات کے قی الچال کونی آنار پہیں کہ اسیییلسمیٹ و رحغت یسیدوں کا غوام دشمن گیھ خوڑ حلد

توٹ حایے گا-

پہی سیب ہے کہ مغرب کے کالسنکل عہد میں رناست سے م نعلق پین جملے پہت مق یول تھے۔
1۔رناست انک الزمی ترانی ہے  ،نہ وہ مخ یوری ہے حس میں جیر کا امکان کم ہے۔
2۔رناست تر ہمیشہ شک کرو۔
3۔اجھی رناست وہی ہے خو شاتز میں جھونی مگر م یوتر نیدویشت کی حامل ہو۔
ک تا رناست ماں جیسی ہو شکئی ہے ؟
رناست کیھی ماں کا درجہ پہیں حاضل کر شکئی ۔ایشان کے لنے ماں سے ملیا حلیا تعلق ضرف سوشانئی کا ہی ممکن ہے وہ تھی نب جب
سوشانئی احارہ دار ط نقات کے ق نصہ کے تچایے آزاد ،خود مخیار اور ایشان دوست ہو۔

نارتخ سے ہی ہم نہ سیکھنے ہیں کہ رناست یے عموما سیییس کو کی شرترسئی کی ہے اور نہ کہ فرد ،سوشانئی اور معیشت تر رناست کی آمرنت نذات
خود قومی رناست کے لنے تھی نیاہ کن ہے۔نارتجی رتکارڈ نہ نیانا ہے کہ جب رناست کا شاتز وسنع اور وسغت یسید ہونا ہے تو اس وقت رناست
معیشت میں ا ننے م نطور تظر افراد کو ہی توازنی ہے۔وہ لوگ خو ن یوروکریسی کی تظر میں یسیدندہ ہویے ہیں۔ اور جب تھی گورتمیٹ ا ننے شاتز اور داترہ

کار میں جھونی اور مچدودہونی ہے اس سیاشی تظام میں امراء کو کم اہمیت ملئی ہے ک یونکہ رناست کے ناس ایشا کجھ عظا ( ) Grantsکریے
کو ہونا ہی پہیں کہ وہ غیر قاتونی طر تفے سے ناال دست ط نفے کو عطتہ کرشکے نا وہ ناالدست ط نقات اس کے حصول کے لنے شازسیں نا النیگ (
 )lobbyingکریے لگیں –
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ش
ف
عہد حاضر میں سوشل شاپیس کی سب سے تڑی علط ہمی رناست کو سوشانئی کا انک مخصوص و مچدود داترۂ کار کا ادارہ مجھنے کے تچایے اسے
ش
سوشانئی کا شرترہ نگران نا تمانیدہ مجھیا ہے – سوشانئی اور فرد کا تعلق رضاکارانہ ہے اس میں جیر پہیں – میال کے طور تر اگر ہم تقاقت کو
ن
د کھیں – اس کا قیام ہی ضرف اس وقت نک ہے جب نک کہ لوگ اس کی رضاکارانہ پییادوں تر اور انئی خوشی سے نیروی کریے ہیں –
اس میں ارتقاء ہے حس کا مظلب نہ ہے کہ تقاقت لوگوں کے ند لنے رجچانات کے شاتھ شاتھ ندلئی حانی ہے – زنان کی میال دنکھ لیں
لوگ انئی خوشی سے تغیر کسی شرکاری ادارے کے جیر کے اسے تو لنے ہیں – خوں خوں ایشانی زندگی میں نیدنلیاں آنی حانی ہیں انالغ کا نہ
ذرتعہ ا ننے القاظ و ذجیرہ اور پہاں نک کہ لہجے میں تھی ندلیا حانا ہے – سوشانئی کا ہر پہلو ایشان دوست ہے یشرطیکہ اس تر ناالدست ط نقات
حاوی نہ ہو حاپیں خو اسے عدم توازن میں مییال کر د ننے ہیں –

مگر رناست کا مزاج تو سوشانئی کے نالکل الٹ ہے – اس میں جیر ہے – قوت طاقت اور اجییار کا اسنعمال ہے – خو اسے اس کے داترے
میں شیریم نہ یشلیم کرے نہ اس تر خڑھ دوڑنی ہے – رناست کسی طرح سے تھی سوشانئی کی تمانیدگی پہیں کر شکئی – الیا جیشا کہ ہم یے
اس نات تر غور کیا کہ سوشانئی کے لنے سب تڑا حظرہ طاقت و اجییار کا ارتکاز ہے اور ندفسمئی سے جیر و اجییار کی شاری طاقت رناست میں
ہی مرنکز ہو حانی ہے – اس کے شر سے تخیا حا ہنے نہ کہ اسے ماں نا تڑا تھانی شمجھ کر اس کی گود میں حا پییھیا حا ہنے – رناست کو ا ننے
داترۂ کار اور اجییار میں مچدود مگر مؤتر رکھیا ضروری ہے (مچدود اس لنے کہ طاقت کا ارتکاز سوشانئی کی آزادی اور تونییشل تر اترانداز نہ ہو اور مؤتر
اس لنے کہ خو ناگزتر کام ہم اس سے لییا حا ہنے ہیں وہ لے شکیں ) وگرنہ اس سے ندترین فسم کی آمرنت تھونئی ہے حسے ہم مظلق العیان یت

( )Authoritarianismکہنے ہیں -

رناست کہ نے ک سے ہیں اور اس کی بوغنت و شاچت ابئی اصل میں ک تا ہوئی ہے؟
حدند قومی رناست شماج کی انک سیاشی ن نظیم کا نام ہے  -نہ انک ان نظامی ادارہ ہونا ہے خو سوشانئی کے افراد کے درمیان ناہمی تعلق و اشیراک
اور تعاون و اعیماد ( ) Free Associationکی وجہ سے وخود میں آنا ہے ۔اس کا انک حاص مفصد ہونا ہے،اس کے ناس تخفظ اور تطم
ٰ
ٰ
و صنط کے لنے انک م نعین طرتقہ کار ،قاتون اور اس کا اطالق ،مخصوص رفتہ ،شرحدیں اور اقیدار اعلی ہونا ہے – نہ اقیدار اعلی سیکولر جمہورنت
کے سیاشی نیدویشت میں شہرتوں کے ناس ہونا ہے۔
ٰ
رناست سوشل کپیرنکٹ سے وخود میں آنی ہے حس کی رو سے اس کا نیدویشت،اقیدار اعلی اور طرتقہ کار شہرتوں کی اکیرنئی رایے (جیرل نا کامن
ول) تر اتخصار کرنا ہے جب کہ قاتون کی اشاس پییادی ایشانی حفوق ہیں۔
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رناست جب انک چیالی تصور ( )abstractسے عملی صورت میں آنی ہے تو اس سے مراد وہ رناسئی ادارے ہویے ہیں جن میں سے کجھ کی
شرتراہی میتحب سیاشی تمانیدوں (جیسے نارلیمان) چیکہ اکیر کی شرتراہی ن یوروکریسی کے ناس ہونی ہے۔ان اداروں کے ان نظامی امور عموما ن یوروکرپیس

کے ناس ہویے ہیں۔ رناست دراضل انک مخصوص گانیڈ الین کی ج ھیری نلے ن یوروکرنیک ان نظام کا نام ہے حس تر میتحب حکومت انک جمہورنہ

میں نگران ہونی ہے۔مخ نصر ہم کہہ شکنے ہیں کہ عملی طور تررناست دراضل میتحب سیاسیداتوں اور ن یوروکریسی کے ارادہ وعمل کا نام ہے حس میں
سیاسیدان غوامی خواہشات نا حذنات کی ترجمانی کر رہے ہویے ہیں.
ناد رہے کہ رناست سوشانئی کا ہی انک ادارہ ہے حس کا کام اچیماعی نیدویشت قایم کرنا ہے – رناسئی معامالت کی نگرانی اور ان نظام کے لنے
دو طرتقہ کار دنیا میں مغروف ہیں –

 )1بطرنائی و مذہئی آمربت اور شاہی شلطنت  :حس میں مراعات نافتہ انک فرد  ،حاندان  ،یشل  ،ط نقہ  ،گروہ نا ادارہ مذہئی نا تظرنانی پییادوں تر نا
یشلی اغییار سے رناسئی ان نظام تر احارہ داری رکھیا ہے –

 )2جمہوربت  :لیرل جمہورنت دراضل غوامی خق انتچاب سے عیارت ہے – اس میں سیاشی جماعییں غوام سے نذرتعہ ووٹ غوامی خق ترجمانی
حاضل کرنی ہیں – خو جماغت اکیرنت حاضل کرے تعئی غوام کی اکیرنت تقتہ جماع یوں کی یشیت زنادہ تعداد میں اس تر اعیماد کا اظہار

کریے ہویے اسے انیا تمانیدہ چییں وہ جماغت حکومت نیانی ہے چیکہ دنگر جماعییں نارلیمان میں خزب اچیالف کا کردار ادا کرنی ہیں –
توں ہم کہہ شکنے ہیں کہ سیاست دراضل رناسئی ان نظام کا نام ہے – نارلیمانی تظام میں وزتراعطم اور ضدارنی تظام میں ضدر انک ایشا عہدہ ہے
حس میں رناست و سیاست جمع ہو حانی ہے اور رناست کا چ نف انگزنک یو غوامی خق انتچاب سے اعیماد کا ووٹ لینے واال ضدر نا وزتراعطم ہونا ہے -
چب ہم رناست کو زنادہ مصیوط وستع اور نااجی تار ب تا رہے ہوتے ہیں بو دراصل ہم شہربوں کے نالمقانل ش تاش تدابوں اور ب یوروکرئسی کو زنادہ مصیوط اور
زنادہ نااجی تار ب تا رہے ہوتے ہیں۔
خوں خوں رناست تڑی ہونی حانی ہے فرد اور سوشانئی کا داترہ کار اور آزادی شکڑنی حانی ہے اور ن یوروکریسی (سیاست داتوں سے تھی زنادہ) ا ننے
اترورسوخ اور اجییار میں تھیلئی حانی ہے۔توں انئی اضل میں جب رناست ا ننے اجییار و اتر ورسوخ میں تڑی ہورہی ہونی ہے تو حق نقیا ن یوروکریسی
تڑی ہورہی ہونی ہے۔
ن یوروکرپیس انک مخصوص طرتقہ کار ( )Procedureاور تقاقت کے تحت کام کریے ہیں اور غیر میتحب ہویے ہیں۔ن یوروکرپیس عام افراد سے
کسی تھی پییاد تر توں ممیاز پہیں ہویے کہ اپہیں شرکاری طور تر انئی زنادہ طاقت و اجییار دے دنا حایے کہ وہ ہمیں نالن اور کپیرول
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کرشکیں۔رناسئی اداروں کے شاتز و اجییار کے تھیلنے سے ن یوروکریسی کی طاقت و اجییار سیاسیداتوں کی یشیت اس لنے زنادہ تھیلئی ہے ک یونکہ
سیاسیدان ا ننے نارلیمانی شاتز اور نارلیمانی داترہ کار میں مچدود رہنے ہیں۔توں اداروں کے داترہ کار میں وسغت اور ان کی طاقت و اجییار میں اضافہ
کا زنادہ قاندہ ن یوروکرپیس کو ہی ہو رہا ہونا ہے۔

رناست کے فرابض اور اس کا محصوص داپرہ کار
رناست کے چید تڑے فراتض میدرجہ ذنل ہیں۔
✓ رناست تمام شہرتوں کی زندگی کا تخفظ کرے تعئی امن و امان کو تقیئی نیایے۔نہ رناست کی پییادی ذمہ داری ہے اور ندفسمئی سے ناکسیان
میں رناست اس پییادی ذمہ داری سے پہلو پہی کرنی آنی ہے -
✓ ان کی شخصی آزادی کا تخفظ کرے کہ وہ سیاست معیشت اورشماج کا مشنقل اور پییادی موصوع ہی رہیں -
✓ ان کی حانیداد کا تخفظ کرے۔
✓ ان کے پییادی حفوق کا تخفظ کرے۔
✓ ان کی زندگی میں شہولیات پہم پہتچایے کی حستجو کرے جیسے مقانلہ کی مارکیٹ کو قایم رکھنے کے لنے مقانلہ کی تقاقت میں حانل رکاوتوں کو
دور کرنا وغیرہ
ان حفوق کا مظلب نہ تھی پہیں کہ نہ حفوق گورتمیٹ مہیا کرے نلکہ ان سے مراد نہ ہے کہ رناست فرد کے پییادی حفوق کو یشلیم
کرے اور گورتمیٹ ان کا تخفظ کرے – پییادی ایشانی حفوق پہلے ہی سے ایشان کو انکی نیدایش کے شاتھ قظری طور تر ود تغت ہویے
ہیں۔حفوق اتعام پہیں ہویے نلکہ ایشان کا پییادی نیدایسی خق ہیں۔ گورتمیت کا پییادی فرض نہ ہے کہ وہ اس نات کو تقیئی نیایے کہ
نہ حفوق تمام شہرتوں کو نیا کسی مذہئی لشانی صنقی و یشلی اور عالقانی امییاز کے میشر ہیں۔اگر پہیں تو وہ قاتونی اور ان نظامی سقم دور کنے
حاپیں خو اس میں رکاوٹ ہیں اور رناست انئی ان نظامی عملداری سے اپہیں قایم کرے۔ ناد رہے کہ حفوق شہرتوں کے ہویے ہیں چیکہ

رناسئی اداروں کے فراتض ہویے ہیں جن کی تچا آوری کی رناست نانید ہے –

آزادی مانگی نہیں خائی نلکہ ہم آزاد ب تدا ہوتے ہیں
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پییادی نات نہ ہے کہ آزادی مانگی پہیں حانی ،نہ کونی جیز نا سے پہیں خو آپ کو کونی اتھا کر دے دے گا ،خو آپ کے ناس پہلے پہیں تھی
اور کونی دے گا نب ہی آیے گی -ہم نیدا ہی آزاد ہویے ہیں۔ ہمارے رویےپییادی طور تر ہمارے آزاد ارادے کا پیتجہ ہیں ،ہماری شخصیت
کا خوہر ہی آزادی میں ہے۔ ہماری قظرت کسی تھوس جیز کی طرح حامد اور م نعین پہیں نلکہ ہمارے رویے لچکدار غیر م نعین می یوع اور غیر
م یوقع )  ( unpredictableہیں چتہیں کیڑول کرنا نا نالن کرنا ناممکن ہے۔ پہی وہ حق نقت ہے حس کے سیب آمرنت ہر میدان میں

ناکام تھہرنی ہے–

جب ہم کہنے ہیں ہمیں آزادی دو تو اس کا مظلب ہے کونی اور ہے حس کے ناس آزادی کے خزایے ہیں اور وہ ہمیں اس میں سے کجھ
اتھا کر دے دے گا۔ اس کا آزادی تر اجییار ہے اور ہم انئی آزادی کے لنے اس کے نانید و عاخز ہیں۔ ایسی کونی مادی طاقت دنیا میں وخود
پہیں رکھئی۔ جب ہیدوسیان تر شلظیت ترطانتہ کی حکومت تھی اور ہم یے اس تو آنادنانی یشلط سے تچات نانی تھی تو دراضل ہم یے انئی
آزادتوں تر انک غیر قاتونی عاضیانہ ق نصہ ہیانا تھا نہ کہ ترطاتوی پہاں سے حایے حایے آزادی نام کی کونی جیز ہم میں مشاوی طور تر نانٹ کر
گنے تھے۔

پییادی حفوق کو دراضل ہم حفوق (خق کی جمع) کہنے ہی اس لنے ہیں کہ نہ قظری طور تر ہماری ملکیت )  ( possessionہویے ہیں،

ہمارے ذانی ہویے ہیں ،ہمارا خق ہویے ہیں ،اور ہم اس ا ننے خق کا تقاضا کر رہے ہویے ہیں کہ نلیز اس میں مزاجم نہ ہوں ،اس کے
م
کمل اظہار میں رکاوٹ نہ نییں۔ پییادی حفوق کسی سے ما نگے پہیں حایے ،تولیا سوچیا اور عمل کرنا ہمارا قظری خق ہے۔ اس دنیا میں ہمارے
درمیان انئی مادی سکل میں کونی اتھارنی انیا وخود پہیں رکھئی حس سے ہم سوچنے ہویے احازت طلب کریں ،تو لنے ہویے توجھیں کہ کیا تولیا
ہے ،اور عمل کریے سے پہلے نا تعد میں اس کی رضامیدی حاہییں۔
–رناست ہمارے سوشل کپیرنکٹ سے وخود میں آنی ہے ،وہ ہم تر اتھارنی پہیں۔ شہری رناست تر حکمران ہیں ،رناست شہرتوں تر پہیں۔
–قاتون ہمارے شہرتوں کی مرضی تر ندل حانا ہے ،اور اگر وہ ہماری مرضی تر پہیں ندلیا تو ہم اس سے اتجراف کر کے انئی راہیں خود میتحب
کر لینے ہیں نا اسے اکھاڑ تھییکنے ہیں۔ شہری مشین پہیں ہویے حسے ہدانات دے کر آترنٹ کیا حایے۔ ہمارے رویے آزادی ارادہ اور آزادی

عمل کا نام ہیں-

–شماج ہم ا ننے رضاکارانہ تعاون و نیادلہ سے قایم کریے ہیں۔ جہاں نہ رضاکارانہ پہیں ہم اس سے تعاوت کریے ہیں اور جہاں اس کا
ہمیں کونی قاندہ پہیں پہتخیا ہم وہاں سے ہجرت کر حایے ہیں۔
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– حکومییں ہمارے ووٹ سے پیئی اور ندلئی ہیں۔
– ن یوروکرنٹ شہرتوں کے حدمت گزار (سول شرونٹ) ہیں۔اپہیں شہرتوں تر نگران نا حکمران پہیں نیانا حا شکیا -
خو اتھارنی تھی ہم تر ہماری مرضی کے تغیر مشلط ہویے کی کوسش کرنی ہے دور حدند کی احالقیات اور دایسورانہ اتقاق رایے اسے طلم جیر
میاققت اور آمرنت ڈکلپیر کر حکے ہیں۔

فرد کے لنے اس کی آزادی دراضل اس کی خود درناقیگی ) (self discoveryاور خود نگہیانی ) (self responsibilityکا نام ہے۔
آزاد معاشرہ وہ ہے حس میں قظری تطم (  (self and spontaneous orderingنانا حانا ہو۔ اور پہی صقت انک مصیوط اور
مس
تچکم سیاست اور معیشت میں ضروری ہے ورنہ اس کے تغیر وہ تھی آزاد پہیں -انک مستچا نا مستچاوں کا گروہ خو ن یت میں جینے تھی مچلص
ت
ہوں انک می یوع نتخیدہ اور ہمہ جہت (ملئی ڈا میسیل) سوشانئی اور اس کی سیاست و معیشت کو وقت اور مقام سے ماوراء ہو کر نہ م نطم کر
شکنے ہیں ،نہ کپیرول اور نہ ہی م نصونہ نید -

حالصہ کالم نہ کہ ناکسیانی لیرلز کی آرزو کسی سے آزادی کا مظالتہ پہیں ،نلکہ ناحاتز نانیدتوں ،رکاوتوں ،اور آمرنت کی ہر سکل اور اس کے ہر
جیر سے جھ نکارا حاضل کرنا ہے۔ نہ جیر حاہے وہ رناست کا ہو ،حکومت کا ،ن یورو کریسی کا ،حاکی وردی کا،کسی حدانی قوحدار ط نقہ کا ،نا آ پین

کی کسی مخصوص سق کا ،وہ ناطل ہے اور وہ طلم ہے -ایشاتوں کی زندگی اور ان کی معاشرت کی پییاد رضاکارانہ پییادوں تر ہو نہ کہ عاضیانہ
حاترانہ نا آمرانہ پییادوں تر ،ہم ہر صورت میں اس سے تعاوت کا اعالن کریے ہیں۔

ً
ً
✓ ضروری ہے کہ رناست کی قوت تقاذ تر نانیدناں ہونی حاہیں ناکہ خو اس کی ذمہ دارناں اور فراتض ہیں ان سے ماوراکونی تھی اقدام طاہرا نا ناطیا
شر اتچام نہ دے شکے.
✓ معذوروں () disablesاور پییموں و ن یواؤں کی کقالت کرنا – ضروری ہے کہ کقالت ضرف ان کی کی حایے خو مقانلہ کی مارکیٹ میں
حصہ لینے کے قانل پہیں – خو حصہ لینے کے قانل ہیں اپہیں خوضلہ افزانی اور مخیت کی ترع یب کی ضرورت ہے نہ کہ جیرات و ضدقات
– اگر سوشانئی انئی پییاد مخیت کی تقاقت تر رکھیا حاہئی ہے تو اسے مخیت کی ترغییات تر کونی کمیروماتز پہیں حا ہنے -
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✓ گورتمیٹ کم مرکزنت ) ( decentralizedکی حامل ہو .رناسئی طاقت اداروں میں اققی طرز میں تچلیل ہو  ،چیکہ وقاق سے صوتوں ،
صوتوں سے نلدنات اور نلدنہ سے ہر شہری کی دشیرس نک طاقت عمودی انداز سے تچلیل ہو – الزم ہے کہ نہ طاقت کسی فرد واحد ،مخصوص
ادارے ،ط نفے ،عقیدے اور شہر میں مرنکز نہ ہو ورنہ آمرنت کا ہی راج ہو گا –

رناش ئی طافت و اجی تار کی سے بحل تل ہو ؟
س
اققی طح پر  :وقاقی حکومت نا ادارے سے صونانی  ،صونانی سے ضلعی  ،ضلعی سے توپین کویشل اور توپین کویشل سے ہر ہر گلی مچلہ نک
س
– اسے عموما پین طجی تظام مملکت تھی کہنے ہیں جیسے وقاقی تظام سے صونانی تظام اور آخر میں نلدنانی تظام –
عمودی طور :طاقت و اجییار کا ت ھر ڈ نیارتمییس اور ڈ نیارتمییس سے مہارت علم اور ذمہ داری کی پییاد تر م نعلقہ امور کے عہدے نک
تفو تض-
▪ رناسئی طاقت کسی فرد نا افراد کے گروہ کے تچایے آ پین اور انک مخصوص طرتقہ کار ( )Procedureکی نانید ہونی حا ہنے اور
کسی کو تھی کسی تھی خواز (جیسے اجھی ن یت  ،اجھا نالن وغیرہ ) کی پییاد تر اس میں تقب لگایے اور زنادہ سے زنادہ اسنعمال کریے
کی احازت پہیں ہونی حا ہنے–

✓ سیاشی استخکام کو تقیئی نیانا حایے۔حس کے تغیر نہ معاشی ترقی ممکن ہے اور نہ تقاقئی و شخصی آزادتوں کو تخفظ حاضل ہے۔
✓ سیاست کو معیشت سے علتچدہ رکھا حایے نہ مل گییں تو ندترین فسم کی احارہ داری کی تقاقت قایم ہو گی -
آزاد مارکنٹ کے بحاتے ب یورو کرئسی پر ت ھروسے کا ک تا مطلب ہے ؟
ش
اگر آپ کو آزاد مارکیٹ تر ت ھروشہ پہیں اور آپ مجھنے ہیں کہ خرندار اور نتخنے واال خرندوفروجت کے عمل میں شمجھدار پہیں اس لنے گورتمیٹ

کو حا ہنے کہ وہ اس عمل میں مداحلت کرے اور اپہیں نیایے کہ اپہیں کیا جیز کس دام تر اور کیئی خرندنی حا ہنے تو اس کا مظلب نہ ہے
کہ آپ کو فرتقین جن کے اس لین دین میں مقادات وایشتہ ہیں ،تر اعیماد پہیں نلکہ ان کی حگہ ان ن یوروکرپیس تر ت ھروشہ ہے خو آپ کی
ش
طرح کے ہی ایشان ہیں۔ آپ کی طرح ہی سوچنے مجھنے اور عمل کریے ہیں اور ان کا اس لین دین کے عمل میں کونی تراہ راست قاندہ
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نا تفصان وایشتہ پہیں کہ وہ حان شکیں کہ خرندار و فروجت کییدہ کے مقادات کس طرز کے معاہدے( )agreementمیں ہیں ۔جن
(ن یورو کرپیس) کا کسی عمل کے ا جھے نیاتج نا ترے نیاتج سے کونی شروکار پہیں مگر تفع کی امید ،تفصان کا ڈر  ،ان کی پییاد تر ذانی ترچتچات
اور دلچشییاں مخض آپ (خرندار و سیلر) کا ہی حاصہ ہیں  ،تو ت ھر وہ آپ سے پہیر انتچاب کیسے کرشکنے ہیں؟

ک تا مزدوروں تے مزدوروں کا بحفظ ک تا ؟
سوو نت توپین یے مزدوروں کے تخفظ کے لنے مزدوروں کی جمہورنت اور مزدوروں کی اشرافتہ قایم کی  ،نہ سوچ کر کہ انک مزدور ہی دوشرے
مزدور کے حفوق کا تخفظ کرے گا۔جب مزدور لیڈرطاقت و اقیدار کے م نصب تر پییھے تو اپہوں یے مزدوروں کے پہیں نلکہ ا ننے ا ننے سیلف
انیرسٹ (شخصی مقادات اور رجچانات )کے مظاتق ق نصلے کنے۔ ان کی تقسیات طاقت کے حصول کے تعد اب انک عام مزدور کی تچایے
سیییس کو کی تقسیات ین گئی تھی۔شاری سوشلشٹ رناسییں سیاشی طور تر مزدور لیڈر ان اور ان نظامی طور تر ن یوروکریسی کے یشلط میں تھیں۔ان
کا اتچام کیا ہوا؟ وہ کون شی شاپیس ہے حس کی رو سے مزدوروں کی اشرافتہ اور ن یوروکریسی دنگر شہرتوں سے پہیر تصیرت ،ذہانت ،تظام اقدار
 ،اور حسن انتچاب رکھئی ہے؟

نہبرین رناشئی بتدوئشت کی سے قائم ہو ؟
❖ انک نہبرین رناشئی ب تدوئشت جشن اب تطام اور رناشئی طافت میں بوازن کا نام ہے۔ نہ توازن اس وقت چیم ہوحانا ہے جب رناست انئی حدود
سے تچاوز کرکے فرد،شماج اور ان کی معیشت شمیت روزمرہ کے امور میں مداحلت شروع کرد نئی ہے۔انک نار جب کسی تھی سیب سے
نہ مداحلت شروع ہو حانی ہے تو ت ھراس کا کونی آخر پہیں۔انک کے تعد دوشرا قدم آگے کو تڑھیا حانا ہے اور فرد و شماج کا داترہ کار آہشتہ

آہشتہ شمییا حانا ہے حس کا اتچام آخر کار فرد و شماج تر ہمہ گیر آمرنت نا مظلق العیان یت ) (Totalitarianismہونا ہے ۔ضروری
ہے کہ رناست کو اس کی حدود میں رکھنے ہویے فرد و شماج کو طاقت ور نیانا حایے۔

❖ گورتمنٹ کی م تصویہ ب تدبوں کے پڑ ھ نے سے فرد و سوشابئی کی م تصویہ ب تدناں ب یوروکرپیس کے اجی تار میں آخائی ہیں توں سوشانئی آزاد پہیں رہئی
نلکہ حکڑی حانی ہے خو سیییس کو کے مقادات کا حصول کا انک آشان ذرتعہ ین حانی ہے.
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سی
❖ گورتمنٹ کی بقس تات عموما آمرایہ اور صدی ہوئی ہے۔نہ انئی علظ یوں سے ضرف نہ کھئی ہےکہ ان علظ یوں کو کسی دوشرے طر تفے سے
ن
ٰ
دہرانا حایے جیسے میال کے طور تر ہمارے وزتر اعلی نتچاب اگر د کھیں کہ تولیس کا ادارہ خراب کارکردگی دکھا رہا ہے تو اس کے مییادل میں
انک اور ادارہ ک ھڑا کرد ننے ہیں جیسے عام تولیس اور انلیٹ قورس کے تعد اب نئی ڈولقن قورس نیار کی گئی ہے ۔توں ان نظامی مشانل کو
ش
لجھایے کے تچایے حام یوں کو خوں کا توں رکھا حانا ہے اور ان تر و شانل کا خرچ دوگیا کر دنا حانا ہے ۔ رناست کی نہ عادت ہونی ہے
کہ اگر اس کا کونی م نصونہ ناکام ہوتو وہ کونی دوشرا م نصونہ حاری کرد نئی ہے اور انئی حگہ جھوڑیے تر نیار پہیں ہونی۔رناست میانلی تعئی احارہ
داری کی ندترین سکل ہے ک یونکہ اس کے مخصوص حغرافتہ میں نہ کونی اس کا مقانل ہونا ہے اور نہ ہی مییادل کہ خراب کارکردگی کی
صورت میں شہری اس کے مییادل سے ہی رخوع کر شکیں  -اس میانلی کے سیب ندع یوان رناست یے خوف ہو کر غوام کا استخصال حاری

رکھئی ہے.

کرئشن کی بول ٹی تکل اکابومی ک تا ہے؟
انیدا اس پییادی سوال سے کریے ہیں کہ آخر کریسن کہنے کسے ہیں؟ کریسن کہنے ہیں یے ضاتظگی کو ،یے اصولی کو ،کونی اضل جیز
جھیا کر تقل کو تطور اضل پیش کریے کو ،جھوٹ کو ،اور کسی تھی سے کو اس کی اضل قدر سے کمیر نا ترتر نانت کریے کو کریسن کہنے

ہیں۔ اسیاد محیرم وحاہت مسعود کے القاظ میں کریسن کا مظلب ایسی خرانی ہے حس سے تورا تظام اتھل نیھل ہو حایے۔ زتر تظر مضمون
اس پییادی موصوع سے م نعلق ہے کہ آخر وہ کون سے اسیاب ہیں جن سے کریسن کے رجچان میں اضافہ ہونا ہے ،اس کا ہماری
معیشت سے کیا تعلق ہے نیز آخر اس نتخیدہ مسیلہ کو کیسے حل کیا حایے؟

کریسن کی دو تڑی افشام ہیں ۔
اول :کریسن کی وہ فسم خو رناسئی قاتون شاز اداروں ،عدلتہ ،اور ان نظامتہ شمیت تمام ن یوروکرنیک اداروں میں نانی حانی ہے ،اسے تولیی نکل
اکاتومی کی زنان میں شرکاری کریسن کہنے ہیں جب کہ وہ کریسن خو غوامی حلفوں ،ہمارے شماج ،ہمارے روزمرہ کے معامالت ،ہمارے
تجی کاروناری لین دین وغیرہ میں نانی حانی ہے اسے “تران یو نٹ کریسن” کہنے ہیں۔ میال کے طور تر اگر آپ کسی شڑک کی تعمیر نا
مرمت کا تھیکہ کسی ن یوروکرنٹ نا سیاسیدان کو رسوت دے کر ا ننے نام کروا لینے ہیں تو نہ شرکاری کریسن ہو گی۔ اشی طرح اگر آپ
کسی سے کونی جیز ادھار تر خرندیے ہیں اور ادانیگی کے وقت پیسے د ننے سے اتکار کر د ننے ہیں تو نہ تران یو نٹ کریسن ہو گی۔
ش
ش
ن
د کھیں معیشت کو مجھنےکا انک آشان طرتقہ نہ تھی ہے کہ آپ کارونار (تزیس ) کو مجھیں کہ کیسے کیا حا نا ہے ،انک سے زنادہ کارونار
انک دوشرے سے کیسے معامالت طے کریے ہیں۔ وہ کون سے غوامل ہیں خو کارونار کو ترقی د ننے ہیں اور وہ کون سے غوامل ہیں خو
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ً
اس میں رکاوٹ پینے ہیں۔ کاروناری شرگرم یوں کو جب ہم انک کل میں دنکھنے ہیں تو شا منے تظر آیے والی تصوتر کو عموما معیشت کہنے
ہیں۔ کاروناری شرگرم یوں کا اتخصار دو نا دو سے زنادہ کاروناری فرتقین (نتخنے واال اور خرندیے واال) کے درمیان خرند و فروجت کے معامالت
میں اتمانداری ،اعیماد اور تعاون تر ہے۔ کسی تھی یے اتمان ند اعیماد اور تعاون سے عاری فرتق سے کونی کارونار کرنا پہیں حاہے گا۔
تران یو نٹ کریسن اس اعیماد ،تعاون ،اور اتمانداری کی اشاس کو نیاہ کر د نئی ہے ،توں مارکیٹ میں ڈ تمانڈ (طلب) ہویے کے ناوخود تھی
تروڈتوشر نیداواری شرگرم یوں سے ترہیز کرنا ہے۔ میال کے طور تر میں حانیا ہوں کہ اگر میں مارکیٹ میں کونی جیز نتخنے حاؤں گا ،وہ نک
ً
تو قورا حایے گی مگر مجھے نہ ڈر ہے کہ خرندار جیز خرچ کر کے تھی پیسوں کی ادانیگی سے مکر حایے گا توں اس تران یو نٹ کریسن کے پیتجے
میں ،میں ناوخود مارکیٹ میں طلب کے نیداواری شرگرمی سے دور رہوں گا ،حس کا مجموعی پیتجہ نہ ہو گا کہ معاشی ترقی رک حایے گی۔
ً
اگر میں کارونار پہیں کروں گا تو تقییا روزگار نیدا پہیں ہو گا حس کا پیتجہ غرنت اور تھوک ہو گی۔ تولیی نکل اکاتومی کے ماہرین کا کہیا ہے
ً
کہ تغض اوقات تران یو نٹ کریسن شرکاری کریسن سے تھی عموما زنادہ حظرناک ہونی ہے ک یونکہ نہ نیداواری شرگرم یوں کو کمزور کر د نئی ہے
اور ہم نہ تھی حا ننے ہیں کہ معاشی عمل کی اول اور اہم شرگرمی نیداوار ہے۔ مگر نہ تھی ناد رہے کہ تران یو نٹ کریسن میں استخکام پہیں
– اگر ہم کسی کاروناری فرتق کی طرف سے دھوکہ دہی اور حشارے کا شامیا کریں گے تو اگلی نار اس تر اعیماد پہیں کریں گے –اسے
ا ننے کاروناری معامالت سے تکال ناہر تھییکیں گے اشی لنے کریسن کی اس فسم کا ہمارے معامالت میں حظرہ کم ہونا ہے -
اس اعیماد (ترسٹ ) اتمانداری اور تعاون کا معیشت میں انتہانی اہم کردار ہے۔ مارکیٹ اس وقت غروج تر ہونی ہے جب تمام کاروناری
فرتقین (خرندار و نتخنے واال ) کا مارکیٹ تر اعیماد غروج تر ہونا ہے اور وہ کارونار کریے حایے ہیں۔ مارکیٹ میں تجران اس وقت آنا ہے

جب تمام کاروناری فرتقین کا مارکیٹ تر اعیماد اتھ حانا ہےاور وہ خرند و فروجت روک د ننے ہیں نا کم کر د ننے ہیں۔ اشی طرح کسی تھی
ملک کی مارکیٹ تجران سے اس وقت تکلئی ہے جب فرتقین کا مارکیٹ تر اعیماد تھر سے تچال ہونا شروع ہو حانا ہے۔ نہ عموما انک
قظری عمل ہے خو مارکیٹ میں حاری رہیا ہے۔

تران یو نٹ کریسن کی انک اور فسم خرایم ہیں حس کی ندترین میالیں ت ھتہ ،ناوان ،خوری حکاری اور لوٹ مار وغیرہ ہیں۔ نہ انک کارونار کو
حظرات میں ڈال د ننے ہیں۔ اگر میں یے انک جیز انئی قیکیری میں نیار کی ہے اور گاہک کا آرڈر موصول ہونا ہے کہ میں اس نک
شامان کی ڈل یوری پہتچاؤں ،اگر نالفرض مجھے نہ ڈر ہو کہ راستہ میں کونی ترک روک کر شامان جھین لے گا تو میں ہرگز تھی شامان پہیں
ت
ھتجوں گا۔ شامان پہیں نکے گا تو میں قیکیری نید کر دوں گا حس کا ملک کی معیشت اور روزگار تر ندترین اتر تڑے گا۔ اگر معاملہ مخض
پیسے نک مچدود ہے جیسے ت ھتہ ،تو کارونار ا یسے تفصانات کو ا ننے نیداواری اخراحات میں ڈال کر اس کے حشاب سے قیمییں طے کریے
ہیں۔ اگر ضارف ان قیم یوں کو ق یول کر لے تو کارونار حلنے حایے ہیں اور اگر ضارف اس مخصوص جیز کو زنادہ قیمت کے سیب خرندیے
سے اتکار کر دے تو کاروناری شرگرمیاں رک حانی ہیں۔ دوتوں صورتوں میں تفصان سوشانئی کا ہے۔ میال کے طور تر اگر میں یے انک

جیز سو رویے کی نیانی ہے ،اور ت ھتہ ماقیا مجھ شمیت تمام کاروناری افراد سے  30رویے تھتہ مانگ رہا ہےتو پیتجہ میں مجھ شمیت تمام
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کاروناری ادارے اس جیز کی قیمت  130رویے کی الگت سے طے کریں گے توں ت ھتہ ماقیا کی ندمعاشی تر حاموش غوام تھی اس کی
قیمت ادا کریے تر مخ یور ہو گی۔
اگر رناست انئی پییادی ذمہ داری تعئی امن و امان کا قیام ممکن پہیں نیایے گی تو تران یو نٹ کریسن کی نہ فسم تھی انئی زنادہ ہو گی۔ ناد
رہے کہ رناست کی کمزوری سے مراد پہاں تمام رناسئی اداروں کی ا ننے ا ننے داترہ کار میں تروفیسیل مہارتوں میں کمی اور غیر ستخیدگی ہے۔

اگر مجھے مال کی ڈنلوری د ننے ہویے ترک جھن حایے کا حظرہ ہے تو شڑکوں کو ترامن نیانا رناست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کونی ناوخود
انک ل نگل کپیرنکٹ کے مجھے ادانیگی پہیں کر رہا تو قاتونی معا ہدوں کی نانیدی کروانا عدلتہ و ان نظامتہ کی ذمہ داری ہے۔
شرکاری کریسن
شرکاری کریسن کی آگے مزند دو افشام ہیں
انک :نہ کریسن کی وہ فسم ہے حس میں سیاسیدان اور شرکاری مالزمین نا ن یوروکریسی کسی قاتونی کام کو سشت رقیاری کے تچایے نیز
رقیاری سے شراتچام د ننے کے لنے رسوت لینے نا سقارش کا اتر لینے ہیں ،نا دوشرے لفطوں میں معمولی درچے کی غیر قاتونی شرگرم یوں
میں ملوث افراد سے رسوت لے کر نا سقارش شن کر خو رعانت دی حانی ہے ،نا تھر کونی ناحاتز قاندہ پہتچانا حانا ہے۔ اس فسم کی کریسن
ً
کے اخراحات کو تھی عموما ہر کارونار ا ننے نیداواری اخراحات میں ڈال کر ضارف سے وصول کریے کی کوسش کرنا ہے۔ اگر مارکیٹ

میں مقانلہ کی تقاقت ہے تو وہ اس کوسش میں ناکام رہنے ہیں ک یونکہ وہ کمیئی حس یے رسوت د ننے تغیر قاتونی طور تر تمام شرگرمیاں
شراتچام دی ہونی ہیں ان کی نیداواری الگت خونکہ کم ہو گی اور وہ ضارف کو اسیاء نا حدمات تھی کم قیمت تر پیش کریں گے توں زنادہ
قیمت وصول کریے واال کارونار مارکیٹ سے ناہر ہو حایے گا نا ت ھر وہ کونی اور خرنہ سوچنے کی کوسش کرے گا۔ اگر میرے گ ھر کی گلی

میں دو دکاپیں ہیں اور دوتوں میں کسی سے کی قیمت میں فرق ہے تو میں کم قیمت وصول کریے والی دکان تر حاؤں گا۔ اشی طرح اگر
تورے مچلے میں ضرف انک ہی دکان ہے تو میں مخ یور ہوں گا کہ انئی ضرورت کے لنے متہ ما نگے دام ادا کروں۔ اس فسم کی کریسن سے
دنیا کا کونی ملک مخفوظ پہیں۔ وہ ممالک جہاں مارکیٹ میں مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہے وہاں اس کے اترات تھی معاشی شرگرم یوں
ً
تر مچدود ہیں چتہیں عموما تظر انداز کر دنا حانا ہے۔
شرکاری کریسن کی دوشری حظرناک فسم وہ ہے حس میں سیاسیدان نا ن یوروکریسی کسی کاروناری کمیئی سے پیسے لے کر اسے نا تو مارکیٹ
میں احارہ داری (میانلی) قایم کریے میں مدد د ننے ہیں نا کونی نیا قاتون اشمیل یوں سے ناس کروا کے نا کسی نئی ادارہ حانی نالیسی کی مدد
ً
سے کسی کمیئی کو قاتونا رعانت نا شہولت د ننے ہیں۔ میال کے طور تر ناکسیان میں نیکسیانل ملز مالکان کی توپین گورتمیٹ تر دناؤ ڈال
م
کر ان سے نیکس میں کمل جھوٹ لیئی ہے اور ریشرچ انیڈ ڈونلیمیٹ قیڈ الیا گورتمیٹ سے وصول کرنی ہے۔
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اس طرح کی کریسن ناکسیان میں عام ہے اور نہ کریسن کی ندترین فسم ہے۔ اس کریسن کی وجہ سے ناکسیان میں کسی انک کمیئی نا کجھ
کمیی یوں کی توپین کی کسی انک سیکیر نا انڈشیری تر احارہ داری قایم ہونی ہے۔ احارہ داری حاہے سیاست میں ہو شماج میں نا معیشت

میں طلم کی ندترین فسم ہے۔ اس میں مقانلہ اور کارکردگی کی تچایے ق نصے اور استخصال کی تقسیات کا علتہ ہونا ہے۔

تولیی نکل اکاتومی کا اصول ہے کہ رناست معاشی شرگرم یوں میں جییا ملوث ہونی حایے گی انیا ہی کریسن کی اس فسم کو فروغ حاضل ہو
گا۔ جب کسی ادارے کے تڑے افشر کو (جیشا کہ ناکسیان میں قیڈرل تورڈ آف رتون یو) کو معلوم ہو گا کہ نیکس قاتون کی کسی سق میں
تھوڑی شی نیدنلی کسی کمیئی کو کروڑوں کا قاندہ دے شکئی ہے تو اس میں کریسن کی تجرنک کے نیدا ہویے کے حظرات تڑھ حایے

ہیں۔ انک اور دلچشپ میال آپ کے شا منے ہے ،توری دنیا میں ترقی نافتہ ممالک کے ہاں آزاد تچارت کا حال حلن ہے ،ناکسیان کی
معاشی نالیسی میں نہ تقاقت انتہانی کمزور ہے۔ اب ناکسیان میں تماتر کی ام یورٹ تر نانیدی ہے مگر دلچشپ نات نہ کہ processed
تماتر جیشا کہ اس کا “کتچ اپ ” وغیرہ اس کی ام یورٹ تر ڈتونی انتہانی کم ہے۔ ام یورٹ نالیسی میں انک جھونی شی نیدنلی میکڈونلڈ اور کے
اتف شی جیسے اداروں کو کییا قاندہ دے شکئی ہے آپ حا ننے ہیں۔ اس طرح کی کریسن عموما تظروں سے اوجھل رہئی ہے۔

پہی وجہ ہے کہ جب تچارت تر نانیدناں لگئی ہیں تو تورٹ افشران کو پیسے دے کر ا ننے تچارنی مال کے لنے ترمٹ حاضل کریے کا رواج

تڑھ حانا ہے ،اور جب تچارت آزاد ہونی ہے تو نہ امکان انتہانی کم ہو حانا ہے۔ اس کے لنے آپ دنیا کی تمام نیدرگاہوں میں کریسن کے
اعدادوشمار اتھا لیں۔ جہاں نیرونی تچارت تر شچییاں ہیں وہاں کریسن زنادہ ہے اور جہاں ضرف کوالئی اور ان نظامی امور تر توجہ دی حانی ہے
وہاں آپ کو کریسن کی شرح تھی کم ملے گی۔ آپ میال کے طور تر دنئی کی نیدرگاہ چیل علی اور اتران کی نیدرگاہ نیدر عیاس تر تچارنی
شامان کی تقل و خرکت کی رقیار اور کریسن کی شرح دنکھ شکنے ہیں۔
کیا کریسن معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے ؟ اس کا خواب ہاں میں ہے۔ غرنب ممالک کی غرنت کا سیب نہ پہیں کہ وہاں مارکیٹ کام
پہیں کر شکئی نا امدادی ادارے امداد پہیں دے رہے نا وہاں قدرت ان سے دشمئی کر رہی ہے ؟ ایشا ہر گز پہیں ہے۔ غرنب ممالک
کا اضل مسیلہ حاہے وہ شماجی ہے نا معاشی  ،اس کی خڑیں اضل میں سیاشی ہیں خو احارہ داری کی تقاقت کا تخفظ کرنی ہیں۔ ہمارے
ناس افرتقہ سے لے کر الطیئی امرنکہ سپیرل ایسیاء چ یونی ایسیاء شمیت ان ممالک کی ان گیت میالیں ہیں۔ ناکسیان میں تھی ہمیں

دلچشپ شمارنانی ن یوت حاضل ہیں کہ جب سیاشی استخکام قایم ہونا ہے تو معاشی ترقی کو راستہ ملیا ہے اور جب سیاست ڈاتواں ڈول
ہونی ہے تو سیاشی عدم استخکام کے پیتجے میں معیشت تھی مصظرب ہو حانی ہے۔ غرنب ممالک کی سیاست تر نا تو قوج کا ق نصہ ہے نا

نادشاہ کا نا قیانلی شرداروں کا نا ن یوروکریسی ہٹ دھرم ہے نا سیاشی استخکام حاضل پہیں اور نا ت ھر اداروں کو نیینے کے مواقع مچدود و مقید
ہیں۔ انک تھی ایشا ملک دکھا دتخنے جہاں جمہوری استخکام ہو اور مارکیٹ کو اس کی شرگرم یوں میں آزادی حاضل ہو مگر وہ ملک معاشی طور
تر غرنب ہو ؟ آپ کو ایشا کونی ملک پہیں ملے گا۔
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ذنل میں کریسن کی چید دنگر وخوہات کا ہم مخ نصرا ذکر کریں گے۔
جب اداروں کی شرگرمیاں زنادہ سے زنادہ آن الین ہوں گی اور م نعلقہ شرکاری مالزمین سے فرتقین کا ملیا کم ہو گا تو انیا ہی کریسن کے
امکانات کم ہو حاپیں گے …می یونل ( )maneulشرکاری شرگرم یوں میں شرکاری مالزمین کی نا تو میھی گرم کی حانی ہے اور نا ت ھر

سقارش کر دی حانی ہے نب حا کر شرکاری شہولیات حلد سے حلد حاضل کی حانی ہیں۔

۔ انک معاشرہ جییا می یوع ہو گا انئی ہی کریسن زنادہ ہو گی۔ انک ذات ،زنان ،مذہب نا عالقے کا فرد اس آدمی کو زنادہ رعانت نا آشانی
دے گا حس کا تعلق اس کی مشیرک ذات زنان مذہب نا عالقے سے ہو گا۔
۔ جن جن شرکاری نا تجی ملکیت کے اداروں کو نیرونی ذرا تع سے جیرانی قیڈ ملنے ہیں ان میں کریسن کی شرح پہت زنادہ ہے حاہے وہ
مذہئی مدرسے ہوں نا این جی اوز۔ اس کی وجہ نہ ہے کہ خو پیسے دے رہا ہونا ہے وہ کارکردگی کا غیئی شاہد پہیں ہونا ،اسے آپ انک ہیسئی
م
مشکرانی رتورٹ دکھا کر طمین کر شکنے ہیں۔ کاروناری ادارے انئی کارکردگی کو مالی تفع و تفصان سے حاتخنے ہیں ،اس میں کارکردگی کا
ً
اندازہ لگانا چیداں مسکل پہیں ہونا۔ شرکاری ادارے عموما انئی کارکردگی کا حاتزہ رتوریس سے لینے ہیں ،اجھی لقاطی خزاں کو تھی پہار دکھا
شکئی ہے۔
۔ ادارے جینے کمزور ہوں گے انیا ہی کریسن زنادہ اور آشان ہو گی۔ پہاں اہم نکتہ نہ ہے کہ ادارے سیمیٹ و شریے سے مصیوط پہیں
مس
ہویے اور نہ ہی مخض قاتون الگو کریے سے وہ تچکم ہو حایے ہیں۔ قاتون اور تقاقت میں اگر فرق دنکھا حایے تو حاہے اصولی طور تر
ً
قاتون کا نلڑا تھاری ہونا ہے مگر عمال رواج تقاقت کا ہونا ہے۔ تقاقت روانات کا یشلشل ہونی ہے ،اس کی خڑیں نارتخ اور اقدار میں اتری

ہونی ہونی ہیں۔ مخض قاتون کی سق ند لنے سے تقاقت کا رجچان ندلیا آشان پہیں۔ اشی لنے دنیا میں جہاں تھی ادارے مصیوط ہیں وہاں
اپہیں ارتقانی قوتوں کی حاص مدد حاضل رہی ہے خو مخض انک دن نا چید شالوں کا واقعہ پہیں نلکہ وقت کے شاتھ شاتھ پہیری کی م نطم
کوسسوں کا پیتجہ ہے۔ ناکسیان میں جب نک اداروں کو وقت پہیں ملیا اس وقت نک ان میں پہیری کا امکان انتہانی کم ہے۔ پہاں
قوج اور ن یوروکریسی اس لنے تھی مصیوط ہے کہ نہ دو ادارے ترطاتوی راج میں تھی مصیوط تھے اور معلوں کے اقیدار میں تھی نہ انئی
قدیم سکل میں موخود تھے۔ سیاشی اداروں کی پہاں نارتخ مخ نصر اور کمزور ہے۔ ایشا ممکن پہیں کہ سیاشی و سول ادارے وقت کی تھئی

میں نکے تغیر مصیوط ہو حاپیں۔

۔ انک اہم تفطہ ایشانی تقسیات کا تھی ہے خو ترغییات ) (Incentivesکو رسیایس کرنی ہے۔ ایشانی قظرت ہے کہ وہ قاندہ کی
طرف نیزی سے تڑھیا ہے اور تفصان سے دور ہییا ہے۔ اگر کونی شخص ہم سے فرض لے کر وایس پہیں کر رہا تو ہم اسے دونارہ فرض

پہیں دیں گے۔ اشی طرح اگر انک شخص ہزار رویے کمانا ہے اور پیتجے میں اسے پین سو شیر سے حار سو کا نیکس د نیا تڑنا ہے۔ دوشرا
شخص ہزار رویے کمانا ہے مگر سو رویے نیکس آفیشر کو دے کر ا ننے دو سو شیر سے پین سو رویے تچا لییا ہے تو ہو گا پہی کہ ناقاعدگی
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سے نیکس د ننے والے کے اندر تھی نیکس سے تخنے کی تجرنک نیدا ہو گی ،توں ندع یوانی آگے فرد سے فرد تھیلئی حایے گا نب نک کہ
رناست نیکس کی تقاقت کو نیکس ادانیگی کے می یت مجرکات )  (incentiveسے پہیں خوڑ د نئی جن میں سے انک نہ ہے کہ فرد کو
تقین ہو خو نیکس اس سے وصول کیا حا رہا ہے وہ اس تر ہی خرچ ہو گا۔

ایشانی قظرت ہے کہ ہم جیر کے حالف مداقغت کریے ہیں۔ آزادی ہماری قظرت کا خوہر ہے۔ قاتون جیر کی ہی انک فسم ہیں ،اگر
قواپین فرد کی قظرت سے ہم آہیگ پہیں تو تقییا غوام ان سے اتجراف کی ہر ممکن کوسش کریں گے توں اس سے مالی احالقی اور

شماجی کریسن کو راستہ ملے گا۔ اشی طرح اگر قواپین می یت مجرکات اور ترغییات کو نیدا کریے کا سیب پینے ہیں تو ہم خود ان کی طرف
تڑھیں گے۔ توں حاضل پہی ہے کہ جب نک قاتون شازی و ان نظامی اداروں کی تقاقت لوگوں کی آرزوؤں کے غین مظاتق پہیں ہو گی
اس وقت نک کریسن کی مخیلف افشام ہمیں تفصان پہتچانی رہیں گی۔
۔ جییا زنادہ تظام ن یوروکرنیک ہونا حایے گا انیا ہی کریسن تڑھئی حایے گی۔
۔ قاتون کی حکمرانی شماج کو مہذب نیانی ہے۔ کونی تھی ادارہ اگر قاتون توڑ کر قاتون کی حکمرانی قایم کرنا حاہیا ہے تو نہ ایشا ہی ہے جیسے
سنظان کو دنیا میں تھالنی تھیالیے کے لنے اقیدار دے دنا حایے۔ قاتون کی حکمرانی قاتون کی نانیدی میں ہی ہے۔ وہ معاشرے جہاں

قاتون کی عملداری کمزور ہے وہاں کریسن کا راج ہے۔

چب گورتمنٹ ا ب نے داپرہ کار میں زنادہ وستع ہوئی خائی ہے بو درج ذنل مشانل سے دوخار ہوئی ہے
پ
• ابئی کارکردگی (  )efficiency and effectivenessکھو یی ھئی ہے۔زنادہ سے زنادہ داترہ کار تھیلنے کا تفصان نہ ہونا ہے کہ وہ
ن
ن
پییادی ذمہ دارناں جن کی کمیل کے لنے رناست کا ادارہ قایم کیا حانا ہے  ،وہ ذمہ دارناں یشتہ کمیل رہ حانی ہیں اور رناست ذنلی امور میں
پ
انئی توانانیاں کھو ییھئی ہے ۔رناست کی پییادی ذمہ دارناں جیشا کہ نیانا گیا ہے امن وامان حس میں تمام شہرتوں کی زندگی کا تخفظ ،انکی
آزادتوں تعئی پییادی ایشانی حفوق کا تخفظ ،انکی تراترنی کا تخفظ ،اور ان کے درمیان اگر نیازعات چیم لیں تو اپہیں مشاوات و اتصاف سے
حل کریے کے لنے پہیرین نیدویشت قایم کرنا ،انتہانی اہم ہیں ۔ہماری شماجی زندگی خوں خوں وقت گزریے کے شاتھ شاتھ نتخیدہ ہونی
م
حارہی ہے انیا ہی نہ ذمہ داری تھی زنادہ اہم اور نتخیدہ ہونی حا رہی ہے۔ضرورت ہے کہ ان پییادی امور کو کمل توجہ اور ستخیدگی سے شراتچام

دناحایے ،م نعلقہ مشانل حل کنے حاپیں ،اور رناست انئی توانانیاں اردگرد کے دنگر مشانل اور مہم خون یوں تر خرچ کریے کے تچایے شہرتوں

کی زندگی میں شہولیات کی فراہمی کے پییادی امور تر خود کو وقف کرے –

205

• رناشئی اپر و رسوخ اور داپرہ کارجی تا زنادہ وستع ہونا خا ناہے اب تا ہی ب یوروکرپیس اور ش تاش تدابوں کی طرف سے ندغ یوابتاں پڑھئی خائی ہیں اور انیا
ہی مسکل ہونا حانا ہے کہ ان ندع یوان یوں سے مخفوظ رہا حایے۔کریسن انک ن یوروکرنیک سیاشی ان نظام میں معمول کی نات ہے جییا ن یوروکرنیک

ان نظام نااجییار اور وسنع ہوگا  ،انیا ہی کریسن کا مسیلہ زنادہ چیم لے گا۔

• ہمارے ناس قومی مقاضد کے حصول کے دو ذرا تع ہیں خو سیلف انیرسٹ کی حستجو تر اتخصار کریے ہیں۔
انک تمام افراد انئی ضالچیت و قانلیت اور مہارت و ذہانت کو مقانلہ کی تقاقت میں الپیں۔جییا تعمیری کام (  ) contributeکریں گے
ت
انیا ہی ضلہ ناپیں گے  -دوشرا طرتقہ نہ ہے کہ گورتمیٹ لوگوں کی مخیت کے نیاتج کو سوشانئی سے اکھیا کرے اور قسیم آمدن کی نالیسی
ت
کے تحت اسے شہرتوں میں قسیم کردے۔ اس صورت میں تعمیری مخیت کا پیتجہ تعئی اتعام نا ندلہ نا تفع کو خود سے کمایے کے رجچان
اورسیلف انیرسٹ کی تقی ہوگی اور لوگ حاہیں گے کہ گورتمیٹ ہمیں تغیر مخیت اور تعمیری حصے کے ہمارا حصہ دوشروں کے مشاوی نانٹ
دے۔
ت
ایشا گورتمیٹ کے لنے ہر گز ممکن پہیں کہ وہ لوگوں کو ان کا کونی م نعین حصہ طے کرنی اور قسیم کرنی ت ھرے ک یونکہ نہ ا ننے وشانل

ہویے ہیں اور نہ ہی انئی زنادہ نیداوار۔اس لنے انیا حصہ الزمی طور تر وصول کریے کے لنے مزدور لپیر گروپ نیایے ہیں ناکہ حکومت تر
دناؤ تڑھا کر ہر صورت میں انیا خود سے طے شدہ حصہ حکومت سے وصول کیا حایے – کاروناری ط نقہ انئی توپین نیایے ہیں کہ حکومت سے
مدد تعئی ق یور لی حایے توں احارہ دار ط نقات حکومت تر نڈی دل کی طرح توٹ تڑیے ہیں کہ جییا خون خوس شکنے ہیں رناست کے زتر ق نصہ

وشانل سے خوسیں –

حکومئی سوشل ونلقپیر ماڈل کا انک اور تفصان نہ تھی ہے کہ لوگ خود اتخصاری اور مخیت سے ضلہ کمایے کے تچایے گورتمیٹ کی امداد
کے حصول کی طرف زنادہ رخوع کریے لگ حایے ہیں۔توں کام خوری تڑھئی ہے  -حکومئی ونلقپیر قیڈ کے آشان حصول کے لنے نت نئی

ترکیییں سوجی حانی ہیں اور لوگوں میں گورتمیٹ کی امداد کے لنے طقیلتہ ین تڑھ حانا ہے۔مغرنی ممالک میں تھی جہاں سوشل ونلقپیر حکومت
کی طرف سے مہیا کریے کی کوسش کی گئی ہے وہاں کام خوری اور مشنقل جیرانی امداد تر اتخصار تڑھا ہے۔
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وشانل کی نہ چیگ ت ھر نیانتہ ( )narrativeکی چیگ ین حانی ہے۔ حسے حصہ مل حانا ہے وہ مزند حصے کی حستجو کرنا ہے اور حسے پہیں
ش
ملیا وہ ناکامی ،ماتوشی اور مجرومی کی سکانت کرنا ت ھرنا ہے اور خود کو اس اچیماعی اکانی تعئی قومی وخود سے ناہر مجھنے لگیا ہے ک یونکہ اسے
تقین ہونا ہے کہ دوشروں یے اس سے اس کا حصہ جھین لیا ہے۔توں تمام تریشر گروپ انک دوشرے سے تفرت کریے ،وشانل وحصہ
کی کسمکش میں انک دوشرے سے لڑیے لگنے ہیں اور توں شماج کی ن یوع یسیدی ،تماناں ضالچیت و قانلیت،امن و امان اور پہیر مشنقیل
کے امکانات کمزور تڑحایے ہیں۔ حسے ہم مق یولیت یسیدی کی سیاست تعئی ( ) Populismکہنے ہیں اس کا چیم تھی اشی طرح سے

ہونا ہے -
ش
پہی کجھ ناکسیان میں ہے پہاں تھی ہر فرتق نا ط نقہ نا سیاجت نہ مجھئی ہے کہ مجھے میرا حصہ پہیں مال اور دوشروں یے میرے حصے کو

دنا رکھا ہے  -حکومت تھی مجھے میرا حصہ پہیں دے رہی اور نہ ہی میرے حصے کی وصولی میں میری مدد کر رہی ہے -نہ الزامات اس سیب
سے تھی ہیں کہ ناکسیان میں مقانلہ کی تقاقت کو قدر کی تگاہ سے پہیں دنکھا حانا –

• رناست کی وستع ذمہ دارناں رناست کی مال تائی بوزئشن ب تاہ کر د بئی ہیں -جب رناست کی ذمہ دارناں وسنع ہوحانی ہیں تو ان اخراحات کو تورا
ن
کریے کے لنے خو ان ذمہ دارتوں کی کمیل تر اتھ رہے ہویے ہیں  ،انک طرف نیکشز کو تڑھا دنا حانا ہے (زنادہ نیکشز اتویسیمیٹ تعئی مزند
شرمانہ کاری و کارونار کے تھیالؤ کے رجچان اور رتوارڈ تعئی تفع کو کم کرد ننے ہیں توں طونل مدنی نیمایے تر اس سے ملکی نیداوار کا تفصان
ہونا ہے ) تو دوشری طرف حکومت زنادہ اخراحات اور کم آمدن کے سیب تحٹ حشارے میں حلی حانی ہے۔ حسے تورا کریے کے لنے فرصوں
کا پہاڑ اکھیا ہو حانا ہے ۔اشی حشاب سے ملکی کریسی کی پین االقوامی مارکیٹ میں ونل یو تھی کمزور ہونی حلی حانی ہے اور عالمی رنیکیگ میں
مس
اس ملک کی مالیات کی تچکم توزیسن تھی قایم پہیں رہئی ۔اس سے اتویسیم یٹ ( )Investmentاور سیونگ مزند میاتر ہونی ہے -
اور نہ شلشلہ ر کنے کا نام پہیں لییا حسے انک اور رجچان سے تھی مزند تجرنک ملئی ہے –

• فرضوں کا بوجھ اکی ھا ہو خانا ہے  :جب انک حکومت کے حایے کے تعد دوشری حکومت آنی ہے اور اسے فرصوں کا توجھ ورنہ میں ملیا ہے
تو وہ ا ننے ووتر کھویے سے ڈرنی ہے اشی لنے وہ تھی (ترقیانی م نصوتوں اور دوشرے ذنلی امور جن میں دکھاوے تعئی غوامی مق یولیت کا
ع نصر تھی موخود ہو ) کھل کر خرچ کرنی ہے اور ان ترایے اور ننے لنے گنے فرصوں کو نئی آیے والی حکومت کے لنے جھوڑ حانی ہے ۔نئی

حکومت تھی مق یولیت یسیدی کے سیب ا ننے پیشرو حکوم یوں کی نیروی کرنی ہے توں ملک سیگین ترین تجران میں حال حانا ہے ۔پہی سیب
م
تھا کہ زنادہ تر سوشلشٹ عیسییں فرصوں کے توجھ نلے دم توڑ گییں اور دتوالتہ ہوگییں۔
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اشی لنے لیرل کییییلزم کی معیشت میں فری مارکیٹ اکیامکس تحٹ حشارے کی نالیسی کی خوضلہ افزانی پہیں کرنی –
• رناست خاوی مگر فرد و سوشابئی کمزور اور تے پرواہ ہو خاتے ہیں  :جیشا کہ پہلے لکھا گیا کہ جب رناست حاوی ہو حانی ہے اور ہر جیز کو ا ننے
داترہ کار میں لے لیئی ہے تو فرد اور سوشانئی کمزور ہوحایے ہیں  -اب وہ آزاد ( ) Independentپہیں رہنے،توں اس طرح کی

تقسیات کو تجرنک ملئی ہے کہ "سب کجھ حکومت تر جھوڑ دیں ( .... ")Let the Government doاچیماعی ذمہ داری کا نہ

کام ہم ک یوں کریں ؟  .....گورتمیٹ کو نہ کریے دو اور وہی کرے گی۔توں شماجی تعاون میاتر ہونا ہے اور شماجی شرگرم یوں کا رجچان اور
چ
ان کی ت ل نقی ضالجیییں کمزور تڑ حانی ہے۔جب انک مرنتہ نہ شلشلہ شروع ہوحانا ہے تو ہم سوشانئی میں جب کونی مسیلہ دنکھنے ہیں تو
اس تر حکومت کو مورد الزام تھہرانا شروع کرد ننے ہیں کہ گورتمیٹ نہ ک یوں پہیں کر رہی وہ ک یوں پہیں کر رہی۔خونکہ گورتمیٹ اچیماعی

ذمہ داری کا ہر کام پہیں کرشکئی  ،اس میں شماج کی شمولیت تھی الزم ہونی ہے توں گورتمیٹ کی  credibilityتھی پہت زنادہ
میاتر ہونی ہے۔
س
امرنکہ میں رناسئی طح تر سوشل ونلقپیر نالیشیز سے پہلے امرنکی توری دنیا میں سب سے زنادہ جیرات و عظیات کریے والے لوگ تھے اور اب
وہ ا ننے ملک میں یے شہارا اور غرنب لوگوں کی مدد کے تچایے دوشرے ممالک کے غرناء کی تزرتعہ قارن انڈ مدد کریے ہیں – ا ننے اردگرد
س
س
کے لوگوں کے نارے میں تو اکیرنت کا کہیا ہے کہ اپہیں تو رناست د نئی ہے ہم ک یوں دیں ؟ رناسئی طح تر ونلقپیر نالیسی سے شماجی طح
تر ونلقپیر و تعاون تری طرح میاتر ہونا ہے -

ت ھر خونکہ وسنع و غرتض اجییارات کی حامل رناست سوشانئی کے امور میں گھسئی حلی حانی ہے پہاں نک کہ وہ آپ کے گ ھر کے دروازے

تر آکر آپ کی سیکورنی کے نام تر آپ کی تران یویسی(تجی زندگی کی رازداری) اور آزادی تر تھی آ جملہ آور ہونی ہے۔ ت ھر ہم حاگیرداروں اور
ش
نادشاہوں کی طرح رناست کے تھی عالم ین حایے ہیں۔خو وہ حاہئی ہے وہی دنکھنے ہیں خو وہ پہیر مجھئی ہے وہی سینے اور تو لنے ہیں۔
چ
رناست کو ا ننے گ ھر کے دروازے سے دور ا ننے ادارہ کی حدود میں رکھیا فرد و سوشانئی کی آزادی اور ت ل نقی ضالجی یوں کے لنے از حد ضروری
ہے ورنہ ن یوروکرپیس کی عالمی )(Serfdomہی مقدر ہو گی ۔

جمہور بت اور اف تضادی م تصویہ ب تدی
ٓ
جمہورن یوں میں اق نصادی شرگرمی کی مرکزی ن نظیم کا مظالتہ کریے والے اچیاب کی اکیرنت نالستہ اج تھی اس نات تر تقین رکھئی ہے کہ
ٓ
ٓ
سوشلزم اور شخصی ازادی کا مالپ ممکن ہے۔ اگرجہ پہت سے مقکرین انیدا میں ہی سوشلزم کو ازادی کے حالف ستخیدہ ترین حظرے کے طور

208

ٓ
ٓ
ٓ
تر پہچان گنے تھے ،اج حال ہی ناد رکھا حانا ہے کہ سوشلزم ا ننے اعاز میں ضاف طور تر امرانہ تظام تھا۔ سوشلزم کی انیدا فرایشیسی اتقالب کے
لیرل ازم کے حالف واصح رد عمل کے طور تر ہونی۔ فرایشیسی مصنقین چتہوں یے سوشلزم کی پییاد رکھی خوب حا ننے تھے کہ ان کے اقکار
ٓ
انک مصیوط امرانہ حکومت ہی عمل میں ال شکئی ہے۔ سی یٹ شاتمن ،خو پہال حدند رناسئی م نصونہ شاز تھا ،یے یشین گونی کی تھی کہ خو لوگ
اس کے م نصونہ شاز اداروں کے شا منے شر یشلیم جم پہیں کریں گے ان سے مویشیوں کا شا شلوک ہو گا۔ جمہورنت اور سوشلزم میں ناقانل
تطی یق تصاد کوعظیم سیاشی مقکر ڈی ناک یوانلی سے پہیر کسی یے پہیں شمجھانا۔ اس کا کہیا تھا کہ
ٓ
‘‘ جمہورنت شخصی ازادی کو فروغ د نئی ہے’’۔
ش
اس یے  1848میں کہہ دنا تھا کہ ‘‘جمہورنت انک انک فرد کو ہر ممکن حد نک قیمئی مجھئی ہے چیکہ سوشلزم فرد کو مخض انک اتخ یٹ نا
ٓ
انک عدد کے طور تر دنکھیا ہے۔ سوشلزم اور جمہورنت میں مخض انک لفظ کا اتقاق ہے ،مشاوات۔ مگر ذرا فرق حان لتخنے۔ جمہورنت ازادی میں
مشاوات کا نام ہے چیکہ سوشلزم جیر اور مچکومی میں مشاوات کا۔’’

جمہوری مچالس سوری تعئی نارلیمان  ،رناسئی م نصونہ شاز اتچیشیز کی مانید کام پہیں کر شکییں۔ کسی قوم کے تمام وشانل کی ن نظیم و ترن یب
ش
کے ممکتہ حل یے شمار ہیں سو مچالس سوری ہر نات تر اتقاق رایے پہیں نیدا کر شکییں۔ اگر کونی نارلیمان ہر قدم تر مجھونہ کریے اور
م
ٓ
مرحلہ وار حلنے ہویے کسی م نصویے تر اتقاق کر تھی لے تو اخر میں کونی تھی ا یسے م نصویے سے طمین پہیں ہوگا حس کے نیاتج ترے
تکلیں ۔

جمہوری عمل کے ذر تعے اق نصادی م نصونہ نیدی کرنا ،جمہوری عمل کے ذر تعے قوجی مہم کی کامیاب م نصونہ نیدی سے تھی ذنادہ مسکل ہے
ک یونکہ المچالہ نہ کام ماہرین کو ہی تفوتض کرنا تڑے گا۔ اور اگر جمہورنت اس عمل انگیز کے ذر تعے اق نصادی شرگرمی کے تمام سغتہ حات کے
لنے م نصونہ نیدی کر لیئی ہے تو ت ھر تھی ان م نعدد حداگانہ م نصوتوں کو انک لڑی میں ترویے کی مسکل درپیش رہے گی۔ نہ مظالتہ زور نکڑنا
ٓ
حایے گا کہ کسی تورڈ نا فرد کو انئی صواندندی ذمہ داری تر کام کریے کا اجییار دے دنا حایے۔ م نصونہ نیدی کے عمل میں اق نصادی امر کا
مظالتہ انک ماتوس مرحلہ ہے۔ توں قاتون شاز ادارے کا مفصد مخض مظلق العیان اجییارات والے افراد کو جییا ہی رہ حایے گا۔ تظام حکومت
ٓ
انک ایسی امرنت کی طرح ہوحایے گا حس میں حکومئی شرتراہ اگرجہ وقیا قوقیا غوامی ووٹ کے ذر تعے نانید حاضل کرنا ہے مگروہ ووٹ کو ا ننے
ٓ
ٓ
خق میں موڑیے کی ت ھرتور طاقت تھی رکھیا ہے۔ م نصونہ نیدی امرنت کی راہ لے حانی ہے ک یونکہ امرنت جیر کا پہیرین وسیلہ ہے اور تڑے
نیمایے تر مرکزی م نصونہ نیدی جیر کے تغیر ممکن پہیں۔

اس مق یول عام چیال میں کونی ضداقت پہیں کہ جب نک طاقت کا می نع جمہوری طر تفے سے طے ہوگا ،اجییارات میں من مانی پہیں ہو شکئی۔
ٓ
طاقت کی متہ زوری کو طاقت کا می نع پہیں روک نانا نلکہ طاقت کو مچدود کر د نیا ہی طاقت کو امرانہ مزاج سے مخفوظ رکھیا ہے۔ مزدوروں کی
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ٓ
ٓ
شجی امرنت ،حاہے وہ ا ننے لیاس میں جمہوری ہی ہو ،اگر اق نصادی تظام کی مرکزی ن نظیم کا نیڑہ اتھا لے تو شخصی ازادتوں کو اشی طرح کامل
طور تر چیم کر دے گی جییا کیھی شہیشاہ یت یے کیا ہوگا۔
(فرنڈرک اے ہاب تک ) 92

رناست کا رجحان عموما قاسشٹ ہونا ہے۔

ی
اسے شخصی آزادتوں سے خڑ ہونی ہے ک یونکہ وہ اسے چ لتج کرنی ہیں ،سوال اتھانی ہیں،خواندہی کے کتہرے میں نالنی ہیں اور اجیشاب کرنی
ہیں۔اس لنے رناست ا ننے دقاع میں شخصی آزادتوں کے نالمقانل شماجی پہ یود کا مفروصہ نیانتہ شا منے لے آنی ہے۔وہ فرد کے حالف جب پییادی
ایشانی حفوق سے م نصادم کونی قدم اتھانی ہے تو اسے شماجی تخفظ نا قومی مقاد کی ضرورت فرار دے کرا ننے لنے خواز مہیا کرنی ہے۔مشاوات
کے نام تر عالمی کی مشاوات راتج کرنی ہے ۔شخصی آزادتوں کو شماجی آزادتوں کے مفروصہ نیانتہ کے آڑ میں مشلشل کمزور کرنی حانی ہے اور
ویشا ہی ترو نیگیڈہ کرنی ہے -اتصاف تر جیر کا رجچان عالب آیے لگیا ہے۔ اشی لنے کہنے ہیں کہ شہرتوں اور رناست کا تعلق فرد و شماج کی یشیت
کم قظری اور کم امن یسید ہے –

رناست کا عمومی مزاج شاہایہ ہونا ہے -
آپ حکومت کے تمام سوشل پہ یود کے تروچیکٹ اتھا لیں آپ کو تھی نلید غزایم ہی تڑھنے کو ملیں گے۔ ۔اقدامات میں تھی شاہانہ مزاج ہوگا
مگر پیتجہ صفر اور غوام کے نیکشز سے حاضل شدہ حظیر رقم تھی ضا تع۔

دلچشب نات نہ تھی کہ کسی شرکاری ادارے کی ناکام نالیسی کا حاتزہ وہی رناسئی ادارہ نا کونی دوشرا شرکاری ادارہ لییا ہے -تولیس اگر فرضی جھڑپ

میں قیدی مار دے تو اس واقعہ کی تخق نقات تھی تولیس کرنی ہے-

ا یسے ادارہ حانی تمدن میں سیکھنے کے امکانات انتہانی کم ہویے ہیں جہاں علظ یوں کی شزا نہ ملے اور پہیر کارکردگی کی ترغییات نہ موخود ہوں.

انک تران یو نٹ ادارہ اگر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ دتوالتہ ہو کر م نظر سے ہٹ حانا ہے .رناسئی اداروں کی خراب کار کردگی ملکی
خزایے تر توجھ ہونی ہے اور عام لوگوں کے ناس اشی ادارے کو ترداست کریے کے عالوہ کونی اور حارہ پہیں ہونا کہ کسی دوشرے مییادل

ادارے سے ہی رخوع کر شکیں –

رناست کا مزاج عموما کنبرول ئس تد ہونا ہے۔
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ن
وہ اگر کونی یے قاعدگی د کھئی ہے تو اس کی کوسش ہونی ہے کہ وہ میدان حس میں یے قاعدگی ہونی اسے مشنقل ہی نید کردے۔ میال کے

طور تر پہاں شراب کی میال لنے ہیں۔شراب کو مخض اس لنے مم یوع کرد نیا کہ اس سے چید لوگ ندمشت ہوکر ندع یوان ہوحایے ہیں حکومت
کی یے تصاعئی کا کھال اظہار ہے۔جب حکومت چید اجمفوں کو قاتو میں پہیں ال شکئی تو وہ سب کو اجمق شمجھ کر سب کے لنے اجمفوں کی طرح
قاتون نیانی ہے  -پہذنب شراب کے تغیر نا ممکن ہے اشی طرح پہذنب شہرتوں کے صنط تقس کے تغیر قایم ہی پہیں ہوشکئی ۔وہ حکومت خو
ش
شہرتوں کی خود اعیمادی اور خود اتخصاری کو قانل اعیماد پہیں مجھئی وہ پہذنب دشمئی کر رہی ہونی ہے۔
ناد رہے کہ جہاں آزادناں پہیں وہاں نہ صنط تقسی ہے اور نہ پہذنب۔مگر نہ وہ پییادی سیق ہیں چتہیں فرد اور معاشرہ تو شمجھ شکیا ہےرناست

کی عمومی تقاقت پہیں ۔

رناست کی یہ جیم ہوتے والی ڈ تمانڈ:
Give up a little of your freedom and I will give you a little more security.
انئی کجھ آزادی سے دسپیردار ہو حاؤ اور میں تمہیں اس کے ندلے میں کجھ مزند تخفظ دوں گی-
نہبر سوشابئی کی حصوص تات

پہیر سوشانئی وہ ہے حس میں فرد خودداری،خوداتخصاری ،خود نگہیانی،اور انئی شرگرم یوں کی ذمہ دارتوں کے تحت ا ننے مقاضد کی حستجو کرنا ہے -
ن
اس سوشانئی کی طاقت اس میں خود ن ظیمی و خود اتخصاری کی ضالچیت وآزادی میں موخود ہونی ہے ۔جب گورتمیٹ سوشانئی کے قظری عمل تر
ن
ش
اتر انداز ہونی ہے تو خود ن ظیمی کی نہ ضالچیت میاتر ہونی ہے .توں ایشا تگاڑ نیدا ہونا ہے خو نہ سیاست داتوں سے لجھ نانا ہے اور نہ ن یوروکریسی
سے کہ جب نک نہ سوشانئی ا ننے قظری  discourseتعئی حالت توازن میں نہ حلی حایے  ،حس کی رو سے کونی شرکاری اتھارنی پہیں نلکہ
سوشانئی کے تمام ایشاتوں کا رضاکارانہ تعاون و نیادلہ ،آزادی ارادہ و عمل ،اتفرادی ونل یو سسیم اور دلیل یسیدی ہی مجموعی طور تر سوشانئی کو پہیر
شمت د ننے اور م نطم کریے ہیں۔رناست کے ناس کونی حادو کی جھڑی پہیں ہونی خو پیس کروڑ افراد کے شماج کو م نطم و ترقی تر گامزن رکھ
شکے۔رناست دراضل انئی م نصونہ نیدتوں کے نام تر شماج کو کپیرول کررہی ہونی ہے۔

مہم خو رناست
گورتمیٹ جب انئی حدود سے تچاوز کرنی ہے تو اس طرح حدود سے تچاوز کرنا انک معمول ین حانا ہے ت ھر گورتمیٹ اکیرنت کے دناوء میں تھی آحانی
ہے کہ وہ کام تھی کرے خو اس کے داترہ کا ر میں پہیں آیے نا اس کے افشران کا انڈوتجز ازم تعئی مہم خونیانہ سوق تھی اپہیں ان شرگرم یوں
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کی طرف سوق دالنا ہے خو ان کے داترہ کار میں پہیں آ پیں۔اکیرنت کے مظالتہ اور اعلی افشران کی جہم خونی کو اس وقت نک اس کی حدود میں
پہیں رکھا حاشکیا جب نک کہ تچاوز کے ہر رجچان کو ہی روک دنا حایے۔
کجھ دنگر متدان نہر خال ا ئ سے ہیں جن میں خکومت کی کسی یہ کسی خد نک ضرورت ہوئی ہے۔
جیشا کہ
✓ صحت
ت
✓ علیم
✓ حادنات میں مدد
✓ اتفراشیرکجر وغیرہ

ت
ان میں تھی ضروری ہے کہ زنادہ سے زنادہ تران یو نٹ سیکیر کو شامل کیا حایے جیشا کہ علیم کے میدان میں ووخر سسیم اس کی انک پہیرین
میال ہے۔
دنکھنے آج ہم صحت کی جن شہولیات،ادونات کی تخق یق واتچادات ،اور صحت سے م نعلق حس یے تظیر نیکیالوجی سے واقف ہیں اور اس کے
ق نصان عام سے مشنقید ہو رہے ہیں  ،وہ سب کس کی اتچاد و مخیت ہے؟ تران یو نٹ سیکیر کی۔وہ تران یو نٹ سیکیر خو اس سغتہ کو انئی حدت دے

شکیا ہے  ،کیا اس سغتہ میں پہیر حدمات فراہم پہیں کرشکیا؟ اور حکومت حس کا اس سغتہ کی حدت میں کونی تھی تڑا کارنامہ پہیں  ،وہ حدمات

کی فراہمی میں تران یو نٹ سیکیر سے زنادہ قانل اعیماد کیسے ہوشکیا ہے؟ دلچشپ نات نہ ہے کہ وہ رناست حس کی ن یورو کرنیک تقاقت میں انئی

اہلیت و قانلیت تھی پہیں ہونی کہ کونی انک کمرشل ادارہ ہی تفع تر حال شکے وہ توری معیشت کے پہیرین ان نظام کا دغوی کرنی ہے -

ت
اشی طرح علیم کا میدان ہے۔علم آزاد ایشاتوں کی آزاد ذہئی و عملی شرگرم یوں کا پیتجہ ہے۔علم انئی اضل میں ہے ہی تران یو نٹ (تجی،غوامی) -
ع
اسے ایشاتوں کا سوق ،رجچان اور سیلف انیرسٹ تخیل سے لفطی و عملی اظہار اور اظہار سے مادی سکل میں النا ہے۔جب انک فرد کی لمی
شرگرم یوں کا پیتجہ شا منے آنا ہے تو نہ اس فرد کی مخض ذانی حستجو سے سوشل انیرسٹ ین حانا ہے۔

وہ علم خو آزادی میں فروغ نانا ہے۔انئی پییاد و ترقی میں تو تران یو نٹ ہے مگر ا ننے تھیالؤ اور کارکردگی میں اسے گورتمیٹ کی ضرورت ہے؟نہ کیسی
دقیا توسیت ہے؟علم انئی پییاد میں تھی تران یو نٹ ہے اور اس کی ترقی تھی تران یو نٹ رہنے میں ہے ورنہ حکومییں تو تصاب کی سکل میں انیا نیانتہ

ناقذ کرنی ہیں  ،وہ تو علم و عمل کو دراضل کپیرول کریے کا رجچان رکھئی ہیں۔
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ی
رناست کا جیر انئی قظرت میں علم دشمئی تر میئی ہونا ہے ،علم اسے چ لتج کرنا اور خواندہی کے کتہرے میں النا ہے.........پہیر حکومت وہ ہے
خو علم کی مدد حاضل کرنی ہے نہ کہ وہ خو انئی شرگرم یوں سے علم کو م نصونہ نید نا کپیرول کرنا حاہئی ہے۔
ش
دور خدند کا یہ پڑا مس تلہ ہے کہ ہم سوشابئی اور بقافت کو کمبر مج ھ نے لگے ہیں۔

ہمارے تزدنک اس قاتون کی زنادہ اہمیت ہے خو رناست ناقذ کرنی ہے مگر اس احالق کی پہیں خو وقت کے شاتھ شاتھ سوشانئی میں ارتقاء کی
مس
حانب گامزن رہیا ہے۔مغرب کو رناست یے پہیں کامیاب کیا نلکہ فرد اور سوشانئی کے مصیوط نیدھن یے اسے تچکم کیا ہے اس ترول
ڈتورانٹ کیا خوب لکھنے ہیں۔
"ہمارے آناوء احداد چتہوں یے ہماری پہذنب کو ترقی کے را سنے تر لگانا گونا احالق کے معا ملے میں شخئی سے روانئی انداز کے نانید تھے

لیکن سیاست میں آزاد رو تھے۔وہ احالق کا اجیرام کریے تھے لیکن رناست سے دست و گرنیاں ہوحایے تھے اور ہم رناست کو حدا
ش
ً
مجھنے ہیں لیکن شماجی احالق کو قطعا اہمیت پہیں د ننے "()93
دنکھنے سیاست دان ہوں نا ن یوروکرنٹ  ،نہ ایشان ہیں و یسے ایشان جیسے ایشاتوں تر نہ اچیماعی نیدویشت کے نام تر مشلط ہونا حا ہنے ہیں۔اس تر

تروڈہون کیا خوب لکھیا ہے۔

"ایشان کی ایشان تر حکومت خواہ اس کی کونی تھی صورت ہو،عالمی ہے ،شماج کا کمال اور تطم و صنط مخض آزادتوں کے امیزاج
سے حاضل ہونا ہے۔()94
اشی طرح ول ڈتورانٹ انئی نات کو حاری رکھنے ہویے لکھیا ہے کہ
"چیانیانی ورانت کی نیا تر ہم ا ننے چ یوانی ماضی سے وایشتہ ہیں۔اچیماعی ورانت کی پییاد تر اور ا ننے گروہ کے احالق اور روانات کو انیا
لینے کی عادت کی نیا تر ہم ا ننے ایشانی ماضی سے وایشتہ ہیں اور استخکام کی قوپیں ہماری چیل یوں میں اس قدر رجی ہونی ہیں کہ ہمیں

رناست کے مصیوعی احالق کی ضرورت ہی پہیں"۔()95
اس تر گوڈون کا ذکر نہ کرنا شدند نااتصاقی ہوگی۔وہ کہیا ہے کہ

"ایشانی قظرت قاتون کے تغیر تطم و یسق قایم رکھ شکئی ہے ۔سب قواپین میسوخ کرد ننے حاپیں نب تھی ایشانی ذہن اور کردار وہ ترقی

کر نایے گا خو اس سے پہلے ممکن نہ ہوشکی تھی"۔() 96
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گوڈون کے چیال میں رناست قاتون کی آڑ میں انیا جیر قایم کرنی اور ترقی کے امکانات کو قید کرنی ہے ۔پہی سیب ہے کہ رزیشت کہیا ہے کہ
"دنیا میں جیئی نیدسیں ہیں رناست ان میں سب سے شرد مہر ہے – رناسییں شردمہری سے جھوٹ تولئی ہیں اور نہ جھوٹ مشلشل
ان کے ذہن سے تکلیا رہیا ہے۔()97
گوڈون اور زر یشت کی مراد وہ حکومییں ہیں خو انئی حدود سے تچاوز کرنی ہیں اور فرد و شماج کو ا ننے زتر اتر رکھیا حاہئی ہیں -خو قاتون کے تھیس
میں انئی آمرنت ناقذ کرنا حاہئی ہیں اور م نصونہ نیدتوں ( )planningاور کپیرول سے فرد و شماج کو اس کی آزادی سے مجروم کر د نئی ہیں.
کننبزیں معیشت دراصل رناشئی اخارہ داری کا راستہ ہے -
پہاں کپیزین اکیامکس کے نارے میں شرشری شا ذکر کرنا تھی ضروری ہے خو معاشی ن نظیم میں گورتمیٹ کے قعال اور تطور م نصونہ شاز تڑے

کردار کی حامی ہے کہ گورتمیٹ ترقی کے عمل میں نہ ضرف تڑے تھانی کا کردار ادا کرے نلکہ تجران کے دوران جھانہ ترادر مچاقظ ین کر تھی
ت
اترے ۔معاشی غروج کے دوران ترم مزاج تردنار تزرگ اور میاقع کی قسیم میں راین ہڈ جیشا کردار تھی ادا کرے۔
کپیزین معیشت دراضل انیدانی درچے کا سوشلزم ہے۔ جب معاشی عمل میں گورتمیٹ کی مداحلت کی انیداء ہونی ہے تو نہ شلشلہ کہاں حاکر
رکے اورکییا وسنع ہو اس کا کونی اندازہ انیدا میں پہیں لگا شکیا۔ گورتمیٹ جب انک نار معاشی عمل میں گھسئی ہے تو گھسئی حلی حانی ہے۔
اس شلشلے میں مغرب حصوضا امرنکہ کی میال لے لتخنے۔ورلڈ وار سے پہلے جب گورتمیٹ کا جی ڈی نی میں حصہ مخض 3سے 4ق نصد تھا،اس

وقت گورتمیٹ کجھ ضروری اقدامات نا دوشرے لفطوں میں کجھ معاشی عمل کو تخفظ د ننے والے ( ) protectionistاقدامات کے لنے
مارکیٹ میں داحل ہونی تھی مگر نہ شلشلہ تھیلیا حال گیا۔ہر تجران نالخصوص گرنٹ ڈتریسن خو دراضل گورتمیٹ کے اقدامات کی وجہ سے ہی نیدا

ہویے تھے۔گورتمیٹ تطور کییین امرنکہ آگے تڑھی اور مارکیٹ کے تخفظ کے نام تر انیاداترہ کار وسنع کرنی گئی۔

آج امرنکی جی ڈی نی کا  38سے 40ق نصد گورتمیٹ کے اخراحات کے سیب ہے ( ) 98مگر گورتمیٹ کی تھوک ہے کہ میئی ہی پہیں۔اشی
لنے کہنے ہیں کہ تھوڑی شی سپیرل نالنیگ مزند نالنیگ کو چیم د نئی ہے اور آخر کار اتچام مظلق العیان یت ( )Totalitarianismکی

صورت میں ہی طاہر ہونا ہے ،حس یے تمام سوشلشٹ ممالک کو ناکامی کی حاک چیانی۔

کپیز کا کہیا تھا کہ معاشی شرح تمو کے لنے مالیانی مہ نگانی (  ) Monetray Inflationنیدا کی حایے اور گورتمیٹ ا ننے تحٹ اخراحات

کی سکل میں معیشت کو حشت (  )boostدے۔ہانیک کا کہیا تھا کہ اس طرح کجھ غرصے کے لنے تقییا معیشت کو حشت ( ) boost
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ملے گی مگر اس کے پیتجہ میں حلد ہی اکیامک سسیم کمزور ہو حایے گا ک یونکہ تروڈتوشر اور کیزتومر کے درمیان معلومانی اشاروں
( )Information signolکی کم یونیکیسن تری طرح میاتر ہو حایے گی تعئی مارکیٹ میں کو آر ڈی پیسن چیم ہوحایے گی۔
جب معاشی تظام تران یو نٹ رجچانات کے تچایے گورتمیٹ اخراحات کی طرف راغب ہوحانا ہے تو شرمانہ کاروں (  ) investorsکی معاشی

نالنیگ  ،مارکیٹ سے شگیل نا معلومات لینے کے تچایے گورتمیٹ کے تحٹ غزایم و رجچانات کی طرف م یوجہ ہوحانی ہے اور شرمانہ کاری کا رخ
پ
کیزتومر انڈشیری کی تچایے حکومئی م نصوتوں کی طرف می نقل ہو حانا ہے۔خونکہ ہم حا ننے ہیں کہ جب حکومئی اخراحات انک حد نک ہتخنے ہیں تو
اس سے آگے فرصوں کے توجھ اورمزند اخراحات میں ند ان نظامی خو کہ معمول کا حصہ ین حکی ہونی ہے کے سیب نہ عمل مخ یورا روکیا تڑنا ہے
۔توں نہ نالیسی طونل مدنی نیمایے تر علط نیاتج نیدا کرنی ہے اور حد سے زنادہ گورتمیٹ اخراحات اور ان کے نیاتج سوشانئی کے وشانل کو ضا تع

کریے ہیں اور توری معشیت کو تجران میں تھی دھکیل د ننے ہیں۔

رناست کے ب تداکردہ ونلفنبر سے سوشابئی کا ب تداکردہ ونلفنبر کمزور ہو خانا ہے –
میال کے طور تر میں ا ننے مچلہ میں کسی فرد کو ضرورت مید دنکھیا ہوں تو اس کی مدد کرنا ہوں – انک نار جب اس کی مدد کرنا ہوں تو مشلشل

اس تر تگاہ تھی رکھیا ہوں اور انک طرح سے مچاستہ تھی کہ آنا وہ شخص اس امداد کو کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے ؟ اگر وہ اس رقم کو نامفصد انداز

میں خرچ کرنا ہے تو سوشانئی کے دنگر افراد تھی اس کی مدد کریے ہیں نہ سوچ کر تھی کہ کل کو نہ کامیاب ہو کر ہماری تھی کسی مسکل

میں مدد کرے گا – امداد د ننے واال امداد ما نگنے والے کی جیر رکھیا ہے – وہ حانیا ہونا ہے کہ آنا قالں ضرورت مید واقعی میں ضرورت مید ہے نا
اسے کام خوری نا قصول خرجی نا عیاشی کی عادت ہے – امداد کی رقم لینے والے میں تھی نہ احشاس ذمہ داری ہونی ہے کہ وہ حلد سے حلد ان
مالی مشانل سے تکلے اور امداد ما نگنے کی شرمیدگی سے تچ کر ا ننے ناؤں تر ک ھڑا ہو –

دوست اچیاب  ،اہل مچلہ اور سوشانئی کی امداد میں جیرگیری  ،مشاہدہ  ،مچاستہ  ،احشاس ذمہ داری اور ترن یت ہونی ہے ،نہ تعمیری ہے  ،اس میں
کام خوری کی ترع یب پہیں اور اس سے شماج کے وشانل ضا تع پہیں ہویے –سب سے تڑھ کر نہ کہ اس سے سوشانئی میں ناہمی تعاون ،

تھانی حارہ اور انک دوشرے کی ضرورت کا احشاس نیدا ہونا ہے –
رناسئی ونلقپیر اس کے ترعکس ہے – امداد وصول کریے واال اس احشاس ذمہ داری اور شرمیدگی سے مخفوظ ہونا ہے کہ وہ سوشانئی کے وشانل کو
صختح اسنعمال کر رہا ہے نا ضا تع کر رہا ہے ؟ امداد د ننے والی حکومت کی ن یورو کریسی تھی ونلقپیر تر نلنے والوں کو نہ ذانی طور تر حانئی ہے کہ آنا
ضرورت مید واقعی ضرورت مید ہے تھی نا مخیت سے نیزار انک کام خور فرد ہے ؟ (ک یونکہ ن یورو کرنٹ ضرورت مید کو پہیں اس کے ضرف
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ڈاکومییس کو دنکھیا ہے)  -دوشرا ن یورو کرنٹ کے وہ پیسے کون سے ا ننے ہویے ہیں کہ ان پیسوں کے اسنعمال میں وہ پہت زنادہ اجییاط تریے
اور نہ د نکھے کہ امداد کی رقم لینے واال واقعی اس رقم سے ا ننے ناؤں تر ک ھڑا ہویے کی کوسش کر رہا ہے نا شراب توشی نا خویے میں اس رقم کو

ضا تع کر رہا ہے ؟ امداد کے نیکجز کا اعالن کریے والے سیاست دان کو تھی ووٹ سے غرض ہونی ہے اور نہ تھی کہ اگر نالن ناکام ہوا تو اس
کا حشارہ آیے والی گورتمیت ہی ادا کرنی ت ھرے گی – سوشانئی کے افراد تھی العلم ہویے ہیں کہ ان کے نیکشز کی رقم کس کس فرد کو " کام
نہ کریے کی ترع یب" میں اسنعمال ہو رہی ہے اور اپہیں مشنقل طور تر طقیلتہ نیا رہی ہے -توں شماج میں خود کقالت و خودداری و خوداتخصاری

کی تقاقت نیدا پہیں ہونی اور اس رجچان کی تقی ہونی ہے – اس کی انک تڑی وجہ نہ تھی ہونی ہے کہ رناسئی خزانہ خو کہ ارتوں ڈالرز تر مسیمل
ہونا ہے اور وہ کسی کی تراترنی پہیں ہونا نلکہ اس سوشانئی کے نام تر اکی ھا کیا حانا ہے  ،اس لنے وہ حق نقیا کسی کا تھی پہیں ہونا – ہر انک کی

کوسش ہونی ہے کہ اس حسمہ سے وہ شیراب ہو حایے –سوشانئی کے وشانل میں سب سے ترے اسنعمال ہویے والے وشانل وہ ہیں خو
حکومئی خزانہ میں ہیں –
ضروری ہے کہ "سوشانئی کے ونلقپیر ماڈل" کو مصیوط کیا حایے نہ کہ رناست کے ونلقپیر ماڈل کو خو کہ وشانل کے ضیاع کا سب سے تڑا
سیب ہے – مگر اس سے تھی زنادہ اہم نات نہ ہے کہ غرنت مشنقل طور تر امداد نا ونلقپیر سے چیم پہیں ہونی نلکہ معاشی ترقی اور صنعئی تمدن

سے چیم ہونی ہے – نہ قفط روزگار اور کارونار کے ذرا تع سے چیم ہونی ہے – سوشانئی کی امداد مخض وقئی امداد ہے کہ کونی اگر گر گیا ہے تو حلدی
سے ا ننے ناؤں تر ک ھڑا ہو اور دونارہ سے خوشچال زندگی کے امکانات کی نالش و حستجو میں لگ حایے –

دور حدند میں یے روزگاری کی ایسوریس انک پہیرین اور کارآمد طرتقہ ہے کہ آپ جب روزگار رکھنے ہیں تو اس ایسوریس نیکج میں انیا حصہ ڈا لنے رہیں

اور جب آپ یے روزگار ہو حاپیں تو تچایے اس کے کہ رناست نا شماج کے آگے ہاتھ تھیالپیں ایسوریس کمیئی سے انیا یے روزگاری االؤیس وصول

کریں – اس میں خود اعیمادی خودداری اور خود اتخصاری تھی ہے اور سوشانئی کے وشانل کا ضیاع تھی پہیں اور سب سے تڑھ کر نہ کہ رناست
کی عالمی سے تخنے کے امکانات تھی فرد و سوشانئی کے لنے تڑھ حایے ہیں –

اندھی سوشل ونلفنبر کا نہبرین تمویہ ہیں
عیدالسیار اندھی رحصت ہو گنے۔ اس جیر یے توری قوم کو آندندہ کر دنا ہے۔ ان سے مخیت تمام ناکسیان یوں یے کی تغیر کسی مذہئی اور لشانی
امییاز کے ،اور اس کا ندلہ تھی اندھی مرخوم یے توں دنا کہ انئی حدمات میں تھی کسی فسم کے تغصب کو حانل نہ ہویے دنا۔ جب اندھی
ضاجب چیات تھے ،ان کے نارے میں اسیاد محیرم وحاہت مسعود یے آتھ خوالنی کے کالم میں کیا ہی خوب لکھا تھا۔ لکھنے ہیں۔
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’"نہ کہیا مسکل ہے کہ کیا ہمارے عہد میں دنیا کے کسی حطے میں کونی اور ایشا شخص تھی موخود ہے حس یے تغیر کسی امییاز کے ایشاتوں
کی حدمت کو اس رنگ میں اتمان کا درجہ دنا ہو اور اس تر عمل میں ایسی اسیواری دکھانی ہو۔ سوچ اور عمل میں ایسی نک رنگی پہلے دھن کی
صورت اجییار کرنی ہے اور ت ھر نہ لگن زندگی کا طور ین حانی ہے۔ ن یوتر جہاں یے کہا کہ شاند اندھی ضاجب کو اس ترس تونل اتعام مل حایے۔
اس تر کسی یے کہا کہ اب اندھی ضاجب تونل اتعام سے ماورا ہو گنے ہیں۔ اب اندھی ضاجب خود انک اتعام ہیں۔ وہ لگن کے اس درچے کو

ُ
ُ
ُ
پہتچ گنے ہیں جہاں شایس میں شر نیدا ہوحانا ہے اور شر میں خوسیو اترنی ہے۔ اس شر کی خوشی ارد گرد رہنے والے ایشاتوں میں اتر حانی

ہے" -

حق نقت نہ ہے کہ اندھی ضاجب ہماری تغرتف و توصنف سے تھی ماوراء ہیں۔  The Huffington Postیے دو ہزار نیرہ میں
اپہیں تمام زندہ افراد میں سب سے عظیم ایشان دوست شخصیت فرار دنا تھا ۔ مخض ایشان یت ،مخیت اور احالص کا تمونہ ہی پہیں وہ مچسم
ایشان یت تھے۔ ایشان یت کی جملہ حصاتص ان کی ذات میں انک خوتصورت اظہار تھیں ۔ ان کی وقات تر محیرم رؤف کالشرا کی تو نٹ تھی۔
’شاری زندگی اندھی ضاجب یے چیدہ کے لنے تھیک مانگی ،مگر کیھی تھی ا ننے اجیرام کے لنے ہاتھ پہیں تھیالنا۔ مخیت اور اجیرام کمانا حانا ہے
(تھیک میں پہیں ملیا) اور اندھی ضاجب یے اسے کمال شچانی سے کمانا‘۔میری اس تجرتر کا موصوع اندھی ضاجب کی زندگی کے وہ چید اہم
ش
اسیاق ہیں خو ہر اس شہری کے لنے غور و قکر کا شامان رکھنے ہیں خو ایشانی مشرت ،حدمت ،اور ونلقپیر کو زندگی کا اہم ترین مفصد مجھیا ہے۔
ش
ا) ہمارے ہاں غوامی حدمت اور ونلقپیر کے لنے انک ہی راستہ عموما شمجھا حانا ہے وہ ہے اتقالب نا سیاست و رناست۔ ہم مجھنے ہیں کہ ہر
وہ شخص خو شماجی حدمت کے حذیے سے شرشار ہے اسے سیاست اور اقیدار میں آ کر نہ کام کرنا حا ہنے۔ اندھی ضاجب یے عملی طور تر

اس تصور کو رد کر دنا۔ اپہوں یے اس قوم کی ایسی حدمت کی کہ حس کی تظیر توری ناکسیانی نارتخ میں مسکل ہے۔ انک اتقالب یسید دوست
شمعون شلیم ضاجب ان کی وقات تر لکھنے ہیں۔
“ضیا یے تھ یو کو تھایسی لگا دنا تھا۔ میں الہور میں شاہی قلعہ کاٹ کر تکال تو زندگی نالکل اک ھڑ حکی تھی۔ کراجی میں مزدور رہیما اکرم دھرتجہ یے
مجھے اندھی ضاجب کے ہاں توکری کے لنے تھتج دنا۔ مییھادر میں میرا انیروتو سیار اندھی اور نلقیس اندھی یے کیا۔ میں یے اپہیں نیانا کہ میں
یے قانیل اتر کا امتچان د ننے کے تعد نتچاب سوشل سیکورنی میں چید مہینے انڈر سیڈی میڈتکل آفیشر کے طور تر کام کیا تھا اور اتھی اتھی الہور
کے شاہی قلعے میں قید تھگت کے تکال تھا۔ اور کہا کہ میں ایشان یت کی حدمت کرنا حاہیا تھا۔ لیکن مجھے اپہوں یے کہا تھا کہ آپ پہلے امتچان
ضاف کر لو ت ھر آنا۔ میں اس وقت ترولیاری اتقالب کے حکر میں پہت زنادہ تھا۔ میرے لنے قالجی کام اتقالب کے لنے ذرتعہ تھا اور ان کے
ات خود انک مفصد۔ ہم دوتوں اڑنل یشل کے تھے۔ زندگی کے تھیڈے تھوڑے کھانا کھانا میں ہالییڈ میں پییھا ہوں۔ انئی دایشت میں
لنے نذ ِ

مقدور تھر شماجی سیاشی حصہ ڈا لنے ہویے میں تھی انک نیم درویسی زندگی گذار رہا ہوں۔ مجھے تھی ناد پہیں کہ میں یے آخری نار کب خویے
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اور کیڑے خرندے تھے۔ لیکن ا ننے دو خوڑے شلوار قم نض اور گھسے ہویے خوتوں کے خوڑے کے شاتھ خو اندھی ضاجب یے کیا وہ صختح تھا۔
اپہوں یے مجھے صختح رد کیا۔ خو اپہوں یے کیا ،کریے کا کام تو وہ تھا۔ اندھی ضاجب صختح تھے۔”
(ب) ہمارے ہاں شماجی حدمت کے دو ماڈل ہیں۔ انک ماڈل ہے قارن انڈ سے حلنے والی این جی اوز خو قارن قیڈنگ سے کام کرنی ہیں اور
ا ننے غیر ملکی ڈوترز کو خواب دہ ہونی ہیں۔ دوشرا ماڈل حس کے روح رواں اندھی ضاجب تھے اس کے مظاتق انئی غوام سے ان کی اسنظاغت
کے مظاتق مالی امداد لی حایے اور انئی کارکردگی کے شاتھ غوام کے حصور خواندہ رہا حایے۔ قارن انڈ کو میرے اسیاد معیشت دان ولیم ایشیرلی
Dead Aidکہنے ہیں ک یونکہ نہ وشانل کا ضیاع ہے ،توری دنیا میں ک ھرتوں ڈالر کی نہ امداد ضا تع ہو رہی ہے ک یونکہ قیڈ د ننے واال کارکردگی

کو ضرف رتوریس میں دنکھیا ہے اور قیڈ حاضل کریے واال اسے مخض رتوریس میں دکھانا ہے۔ ذمہ داری  ،سقاق یت اور وشانل کا پہیر اسنعمال
اس میں اس لنے پہیں کہ ڈوترز کا سیلف انیرسٹ اس کا نگران پہیں۔ ونلقپیر کے ن یورو کرنیک ماڈل کی طرح قارن انڈ ماڈل مشانل کے
حل کے تچایے نذات خود مشانل کی انک تڑی وجہ تھی ہے۔
اندھی ماڈل ناکسیان شمیت دنیا ت ھر میں کامیاب ہے۔ اس کی پییاد رتورنیگ تر پہیں نلکہ کارکردگی تر ہے۔ ڈوترز کارکردگی کا خود مشاہدہ کریے
م
ہیں ،اگر طمین ہویے ہیں تو مالی امداد حاری رکھنے ہیں ورنہ ماتوس ہو کر کسی اور قانل ت ھروشہ جیرانی ادارے کو امداد د نیا شروع کر د ننے ہیں۔
ناد رہے کہ نہ اصول وہاں ن یپ رہا ہے جہاں اس دنیا کی مادی ونلقپیر مظلوب ہے۔ میری ناقص رایے میں مخض آخرت کی شرخرونی کے وعدہ
تر قایم ادارے تھی قارن انڈ کی فسم ہیں ،ک یونکہ غوام کو چیمی طور تر معلوم ہی پہیں کہ ان کا قیڈ واقعی ان کے لنے چ یت کے حصول کا
ذرتعہ ین رہا ہے نا دوزخ کے حصول کا۔

(ج) ونلقپیر کے مزند دو ماڈل ہیں۔ رناست کا ن یورو کرنیک ماڈل اور شماج کا تران یو نٹ ماڈل۔ رناست اس ونلقپیر کے لنے زتردسئی نیکشز لیئی
م
ہے چیکہ شماج کا تجی پییادوں تر قایم ماڈل رضاکارانہ تعاون کا مظلوب ہے۔ رناست کی ونلقیر کے لنے قایم حدمات سے اگر آپ طمین
پہیں نب تھی وہ آپ سے نیکشز لے گی وگرنہ وہ آپ کو چیل میں ڈال کر معاشی شرگرم یوں سے تکال تھییکے گی۔ تجی پییادوں تر قایم قالجی
م
اداروں کی اگر آپ کارکردگی سے طمین پہیں تو آپ دوشرے اداروں سے رخوع کر شکنے ہیں۔ کسی تر تھی ت ھروشہ پہیں تو نذات خود ا ننے

اردگرد کے لوگوں میں ضرورت میدوں کو نالش کر کے ان کی مدد تھی کر شکنے ہیں اور اس کی نگرانی تھی کہ آنا ضرورت مید مالی امداد تر نکتہ
کنے کاہلی کام خوری اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو پہیں کر رہا۔ شماج انئی امداد میں فرد کو ذمہ دار نیانی ہے اور اسے مخیت و خودداری کی

ترع یب د نئی ہے  ،چیکہ رناست ا ننے ونلقپیر ماڈل میں کام خور ،غیر ذمہ دار اور مشنقل تھکاری نیانی ہے۔ آپ اس کی کیس اسیڈی میں دنیا
کی تمام ونلقپیر رناسیوں کی کارکردگی مالحصہ کر شکنے ہیں کہ آنا انک ضروری حد سے آگے رناسئی ونلقپیر ماڈل ،مخیت کی ترع یب (Incentive
) to workکو کمزور کریے کا سیب پییا ہے کہ پہیں ؟

اس وقت اندھی قاؤنڈیسن درج ذنل حدمات شراتچام دے رہی ہے۔
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۔ ناکسیان کی سب سے تڑی اتم یولیس شروس
۔ پییم حایے
۔ مقت ڈسییشرناں اور کلییک

۔ خواپین کے لنے مخفوظ نیاہ گاہیں

۔(  Rehabilitationتچالی) کے مراکز
۔ یے شہارہ تجوں کی کقالت اور دنگر حدمات

۔ دنگر فسم کی امدادی حدمات کے لنے ہیلپ الین
۔ الوارث و یے شہارا افراد کی تجہیز و نکقین

۔ گمشدہ افراد )  (Missing Personsکے لنے حدمات
۔ نارکین وطن کے لنے حدمات

۔ شادی مرکز
۔ لیگر ہاؤس

۔ جیرانی دکاپیں
۔ حاتوروں کے لنے ہشییال
۔ اندھی رکشہ روزگار
۔ان ہاؤس نیکری

۔ فری کجن

۔ رونی نالنٹ
۔ ورکشاپ

۔ اندھی(  Morgueالوارث غیر سیاجت شدہ می یوں کے لنے مردہ حانہ)

۔ اندھی نلڈ نیک
ت
۔ حصوضی افراد )  (disadvantageکے لنے قئی علیم
ت
۔ شیرنٹ حلڈرتز کے لنے مذہئی علیم
۔ قیملی نالنیگ اور زجہ کے لنے مسورہ گاہیں
۔ مقت قاتونی امداد

۔ قیدتوں اور معذور افراد کی مالی و طئی امداد
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ان سب شماجی شرگرم یوں کے لنے اندھی قاؤنڈیسن کا کل شاالنہ تحٹ شاڑھے دو ارب کے لگ تھگ ہے چیکہ رناست کا تحٹ کئی سو
ک ھرتوں میں ہونا ہے مگر اس کے ناوخود اندھی قاؤنڈیسن کی سوشل ونلقپیر میں کارکردگی رناست سے ہزار گیا پہیر ہے ۔ لگ تھگ آتھ ہزار رضاکار
ان تمام حدمات کو انک معمولی نتجواہ تر عاخزی و انکشاری سے شراتچام دے رہے ہیں چیکہ رناست کے الکھوں ن یورو کرپیس مراعات شدہ رنتہ
کے ناوخود تھی ویسی کارکردگی دکھایے میں ناکام ہیں۔ آخر کارکردگی کے اس فرق کی کیا وجہ ہے ؟ تجی سیکیر میں وشانل کا پہیر اسنعمال کیسے
اور ک یونکر ممکن ہونا ہے چیکہ رناسئی تظام ترایے شماجی پہ یود ک یوں ناکام ہیں ؟ سوشل شاپیس کے طلیاء کے لنے اس کیس سیڈی میں پہت
ش
کجھ مجھنے کے اسیاق ہیں۔
(د ) سوشل شاپیس میں کالسنکل لیرل ازم کا مقدمہ ہے کہ جییا رناسئی شرگرمیاں ا ننے ججم میں تڑھئی حانی ہیں سوشانئی انئی کمزور ہونی حانی
ہے۔ کارکردگی میں رناست  ،فرد اور معاشرہ سے کم تر ہے۔ رناست انئی شرگرمیاں زور ،جیر ،اور استخصال سے شراتچام د نئی ہے چیکہ فرد اور
شماج انئی شرگرمیاں ناہمی رضاکارانہ تعاون و اشیراک سے شراتچام د ننے ہیں۔ ناکسیان میں شماج ا ننے تونییشل سے ناواقف ہے۔ ہماری گلی
مچلے میں کونی ضرورت مید ہے تو اس کی مدد کرنا اور اسے ا ننے ناؤں تر ک ھڑا کریے کی ترع یب و مدد د نیا ہماری ذمہ داری ہے نہ کہ اس
رناست کی حس کا دماغ و دل ن یورو کرنٹ ہویے ہیں۔ میال کے طور تر شاکر شچاع آنادی چ یونی نتچاب کی غوام کا شاغر ہے اگر وہ کسی
ضرورت میں ہے تو اس کی مدد کرنا چ یونی نتچاب کی غوام کا کام ہے۔ نہ کام جب آپ رناست کے ذمہ لگایے ہیں تو اقیدار اور ن یورو کرنیک
اداروں کو راستہ ملیا ہے کہ وہ ا ننے من یسید دایسوروں کو مالی مدد دے کر رایے عامہ تر سوار کریں اور آزاد علم و مکالمہ کی تقاقت کو نیاہ
کریے ہویے احارہ دار ط نقات کے مقادات کے نا تع کریے کے لنے نت نئی تقب لگاپیں۔
اندھی ضاجب یے نہ نانت کیا ہے کہ سو شانئی ہی قانل ت ھروشہ ہے۔ اپہوں یے سوشانئی سے رخوع کیا اور سیاست و اقیدار سے دور رہے۔
اندھی ضاجب خو میال جھوڑ گنے ہیں اور اندھی قاؤنڈیسن خو ماڈل ہمارے شا منے پیش کرنی ہے وہ نہ ہے کہ ہم سب ا ننے شماج کی تجی طور

تر خود ذمہ داری لیں۔ ہم رناست سے مظالیات کریے کے تچایے شماجی پہ یود کے مشانل خود حل کریں۔ اندھی انک روشن میال جھوڑ گنے
ہیں۔ آ ننے اندھی کے تقش قدم تر حلیں ،ہمارے شہر اور مچلے اندھی قاؤنڈیسن طرز کی قاؤنڈیشیز کی مدد سے ا ننے ونلقپیر کے مشانل خود حل
کریں۔اندھی ضاجب سے مخیت و عقیدت کا اظہار مخض ان کے تقش قدم تر حلنے میں ہے۔ اندھی ضاجب تطور انک پہیرین تمونہ ہمارے
درمیان ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

ح
ہمارا ق تقی انایہ ہمارے شہری ہیں
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ایشاتوں سے معاشرے وخود میں آیے ہیں۔ ایشان  ،معاشرے کی انک پییادی اکانی ہے۔ ایشان کو معاشرے کی ضرورت ہے اور معاشروں
کو ایشاتوں کی ضرورت ہونی ہے۔ نہ آزادانہ ارتقا نایے اور تھلنے تھو لنے ہیں۔آزاد معاشروں کی تڑی خونی نہ ہونی ہے کہ وہ ایشان دوست
ہویے ہیں۔ آزاد معاشرے م نغصب پہیں ہویے نلکہ ان کا حسن ن یوع یسیدی میں ہونا ہے۔ معاشرے م یوازن رہیں تو ان سے ان گیت
امکانات تھو ننے ہیں جن سے ترقی و خوشچالی کا سفر روشن رہیا ہے۔ توازن کھو حایے تو معاشرے وتران ہویے لگنے ہیں۔ حس طرح فرد کا
حسن اس کی آزادی و خوشچالی میں ہے نالکل اشی طرح ایشاتوں سے وخود میں آیے والے معاشروں کا حسن تھی آزادی و خوشچالی میں ہی ہے۔

ہر معاشرے میں دو سعنے ا یسے ہیں جن تر اس کی ترقی و استخکام کا دارومدار ہے۔۔۔۔سیاست اور معیشت۔ سیاست کا مقدمہ طاقت میں
تعمیری توازن ہے اور معیشت کا مقدمہ وشانل کی م نصقانہ اور قاندہ مید تفو تض ) (allocationہے۔ سیاست میں اگر طاقت کا تعمیری
توازن قایم نہ ہو تو اقیدار و اجییار کی رشہ کسی معاشرے کے استخکام کو ترناد کر د نئی ہے۔ اشی طرح اگر معیشت میں وشانل احارہ داری کی
نذر ہو حاپیں تو نیداواری ضالجیییں یسماندہ رہ حانی ہیں۔ کامیاب معاشرے وہی ہیں خو ان دوتوں میں توازن کا مقدمہ طے کر کے حلنے ہیں۔
معیشت خود َرو شیزے کی طرح ہونی ہے ک یونکہ نہ شہرتوں کے درمیان اسیا و حدمات کے آزادانہ تعاون و نیادلے سے وخود میں آنی ہے۔

معیشت انک ناگزتر عمل ہے ک یونکہ اس تر ایشان کی مادی تقا کا اتخصار ہے۔ جہاں تھی پہیر ماخول مال اس کے نتج امکانات کی سکل میں
تھو ننے حایے ہیں مگر جہاں سیاست کے گھوڑے میدان ہی روند رہے ہوں وہاں اس کی خوسیما افزایش ناممکن ہے۔
سیاست میں توازن کے لنے ایشانی شماجی ارتقا یے اب نک ہمیں خو پہیرین مییادل دیے ہیں
ان میں انک جمہورنت ہے تعئی شہرتوں کا خ ِق انتچاب۔
دوم :سیکولرازم ہے تعئی رناست انک ان نظامی نیدویشت ہے ،تظرنانی نا مذہئی احارہ داری پہیں۔
سوم :ن یوع یسیدی ہے تعئی تمام سیاچ یوں کا معاشرے میں اجیرام مقدم ہے اور رناست تمام سیاچ یوں کی تمانیدہ ہے۔

کامیاب سیاست کو متجرک اور ہوسیار سول سوشانئی کی ضرورت ہونی ہے خو شخصی آزادتوں ،مشاوات اور اتصاف کے مقدمہ میں حشاس اور
ذہین ہو۔ جب سیاست و معیشت ا ننے ا ننے داترہ کار میں موتر انداز سے کام کرنی ہیں تو معاشرے ایشان دوسئی ،ترقی ،خوشچالی اور پہذنب
و تمدن کی طرف تڑھنے ہیں۔

ناکسیان کا آ پین تھی سیاست میں توازن اور اعیدال یسیدی کی راہ دکھانا ہے۔ شہرتوں کے خق انتچاب کی اشاس تر قایم نارلیمان ،رناست میں
ٰ
غوام کے اقیدار اعلی کی تمانیدہ ہے۔ عدلتہ ایشانی حفوق اور اتصاف کی ضامن ہے۔ تمام ادارے آ پیئی طور تر ا ننے ا ننے داترہ کار کے نانید
ہیں۔ شہرتوں کی تمانیدگی کا سیاشی خق سوایے نارلیمان کے کسی اور رناسئی ادارے کے ناس پہیں۔ ن یوروکریسی ہو نا مشلح اقواج ،سیاشی قیادت
کے ماتحت ہیں اور سیاشی قیادت غوام کے شا منے خواندہ ہے۔ اس شلشلے میں آ پین واصح ہے۔ حا ہنے تو نہ تھا کہ آ پین کی ناالدسئی قایم
ہونی ،سیاشی استخکام و توازن کو قوق یت ملئی اور معیشت و تقاقت کو تھلنے تھو لنے کا موقع ملیا مگر ند فسمئی سے ایشا نہ ہو سکا۔ ملک کی شاری
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نارتخ اقیدار و اجییار کے لنے سیاشی رشہ کسی کی داسیان سیانی ہے۔ ہ یوز اچیماعیت کی شاری توانانیاں اس میں ضا تع ہو رہی ہیں۔ اس کا
تفصان کون اتھا رہا ہے؟ اس ملک کے شہری ،ان سے وخود میں آیے واال معاشرہ  ،ہماری معیشت  ،تقاقئی اقدار اور مخفوظ مشنقیل کے
امکانات (چتہیں نیینے کا موقع ہی پہیں مل رہا۔)

اس وقت ملک کی آنادی شاڑھے اپیس کروڑ ہے۔ انک پہانی آنادی غرنت کی حکی میں یس رہی ہے۔ اوسط نیدرہ افراد روزانہ کی پییاد تر ترتقک
ت
حادنات میں ہالک ہو رہے ہیں۔ علیم و صحت کے اشاریے ہمیں عمزدہ کر د ننے ہیں۔ ناکسیانی ناسیورٹ دنیا میں انیا وقار کھو رہا ہے۔ پین

االقوامی ترادری میں ہم انک طرز کی نتہانی میں حلے گنے ہیں۔ دو طرف کی شرحدیں غیر مخفوظ ہیں۔ نلوحسیان و قانا لہولہان ہیں۔ ایشانی حفوق،
مشاوات اور اتصاف کی حالت دگرگوں ہے۔ ماتوشی اور ڈتریسن کے سیب شہری تقسیانی طور تر تری طرح میاتر ہو رہے ہیں۔ تجوں کے اغوا کی

اقواہوں یے شہرتوں کو ا ننے گ ھر کی حاردتواری میں تھی یے آرام کر رکھا ہے۔ امن و امان کی حالت ناگقتہ نہ ہے۔ ہما ری ن یوع یسیدی فرفہ
وارانہ فشادات کے سیب مرجھانی ہونی ہے مگر ہ یوز سیاشی اچیماعیت یے شمئی کا سکار ہے۔ رجچانات اور ترچتچات میں شہرتوں کی مشرت اور
خوشچالی کا ع نصر مففود ہے۔ انک ادارہ حاہیا ہے کہ داحلہ و حارجہ نالیسی کے ق نصلے وہ کرے ،غوامی اقیدار حاہیا ہے کہ اگر غوام کے شا منے
مس
وہ خواندہ ہیں تو اجییارات تھی اشی کے ناس ہوں۔ اشی حکومت کو دنکھ لیں ،تھوڑی شی تچکم ہونی ہے تو ت ھر کونی سکاری گھات لگایے

جملہ آور ہونا ہے۔ غوامی تمانیدگی تر قایم حکومت کی کوسش اس صورت میں مخض نہ رہ حانی ہے کہ کسی طرح انیا تخفظ کرے حاہے پہت
شارے غیر آ پیئی مظالیات تھی ما ننے تڑ حاپیں۔
سیاسیدان تھی ہ یوز اقیدار یسیدی کے اشیر ہیں۔ انک سیاسیدان حاہیا ہے کہ ہر قیمت تر اسے اقیدار ملے ،حاہے جمہوری اصول فرنان ہویے

ہوں ہو حاپیں۔ انک سیاشی نارنی عشروں کے تجریے کار سیاشی کارک یوں کو تظرانداز کریے ہویے انک توآموز توخوان کو تطور نارنی لیڈر شا منے
النی ہے ،حس کا استخقاق مخض انک تڑے سیاشی حاندان میں چیم لییا ہے۔ مشلم لیگ (ن ) انک طرف مریم تواز کو چیکہ دوشری طرف جمزہ
شہیاز کو مشنقیل کی سیاشی قیادت کے لنے نیار کر رہی ہے۔ ان مرکزی دھارے کی تمام نارن یوں میں جمہوری تقاقت کا شدند ققدان ہے۔
توں استخکام اور ترقی یسید سیاست کے امکانات مچدود ہیں۔

ہمیں انئی نارتخ سے سیق سیکھیا ہو گا۔ سیاشی استخکام اور سیاشی قوتوں میں توازن اور اعیدال ہماری کامیانی کے لنے ازحد ضروری ہے ناکہ
ہماری معیشت تھلے تھولے ،شماج کے رنگوں میں نکھار آیے ،معاشرت غیر میمدن اقدار کی گرقت سے تکلے اور ہم پہذنب و تمدن کی طرف
ش
کامیانی سے تڑھیں۔ اگر ہم نہ مجھنے ہیں کہ قومی رناست کا مظلب شہرتوں کی خوشچالی اور ترقی کے امکانات میں انک مددگار کا کردار ادا کرنا
ہے تو سیاست کو حلد سے حلد ستخیدہ ہونا ہوگا ،شہرتوں کو تطور سول سوشانئی متجرک اور ہوسیار کردار ادا کرنا ہو گا اور ا ننے خق انتچاب کی حقاطت

کرنی ہو گی۔ غوامی تمانیدونکو غوامی تمانیدگی کی ناشداری کرنی ہو گی جن کے تغیر وہ اقیدار کی راہدارتوں میں آ پیئی طر تفے سے پہیں حا شکنے۔ جب
س
ش
نک سیاشی نارنیاں جمہوری اقدار سے انئی نارنی کو پہیں یتچیں گی اس وقت نک میالی جمہورنت کی طرف سفر ناممکن ہے۔ ہمیں مجھیا ہو
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گا کہ قومیں نہ راہدارتوں سے کامیاب ہونی ہیں اور نہ موتروے نا مپیرو تروچیکیس سے جب نک کہ ترقی و خوشچالی کے امکانات اس کی سیاست،
ح
تقاقت اور معیشت سے نہ تھوپیں۔ ہمارا ق نقی انانہ ہمارے شہری ہیں ،کامیانی کی میزل سوایے شہرنت کے را سنے کے کسی اور را سنے سے

ممکن پہیں۔ ہمیں ترقی نافتہ دنیا سے سیکھیا ہوگا ،ہمیں تقییا آگے تڑھیا ہو گا۔

آمربت کا ب تا خریہ :معاشی پرقی کا فربب
جب ناکسیان میں اتوب مارشل ال مشلط تھا اس وقت آمرنت کے حدمت گزار دایسور آمرنت کے لنے حس خواز کو نار نار تراش خراش کر غوام
کے شا منے پیش کریے تھے وہ تھا کہ چیاب جمہورنت مغرنی تصور ہے نہ ایسیا سے میل ہی پہیں کھانا۔۔۔ ایسیا کی انئی اقدار ہیں ،اور ہمارا
سیاشی نیدویشت اپہی اقدار کے مظاتق ہونا حا ہنے۔۔۔ نہ اس ملک میں ہو رہا تھا خو مشلم لیگ کی جمہورنت یسید اور ترامن سیاشی تجرنک کے
پیتجے میں وخود میں آنا تھا۔۔۔
جب ضیا الجق یے مارشل الء لگانا تو آمرنت کے حدمت گزار آمر کے قدموں میں توں حا گرے جیسے پہی ان کی میتہایے مفصود ہو اور درخواست
کی کہ حصور جب نک کریسن کا حاتمہ نہ ہو حایے اس وقت نک اقیدار نہ جھوڑیں ،حلو جمہورنت کا مقدمہ مان لینے ہیں مگر جمہورنت اس وقت
نک پہاں کامیاب پہیں ہو شکئی جب نک سیاست کو کریسن سے ناک پہیں کر لیا حانا۔ ضیاء الجق گیارہ شال اقیدار میں رہا ،طیارہ حادنہ میں

ہالک ہوا ،اور ا ننے نتجھے خو سیاشی شماجی معاشی اور مذہئی تقاقت جھوڑ کر گیا وہ کریسن میں تری طرح لی ھڑی ہونی تھی۔ کریسن مکاؤ تجرنک کا
اتچام کریسن ہی ک یوں؟ اس سوال تر ہمارے ہاں کم ہی سوحا گیا ہے۔ جیرل مشرف تھی “پہلے کریسن مکاؤ ت ھر جمہورنت الؤ ” تجرنک کا مانی
ناپ ین کر اس ملک تر مشلط ہوا ،تو شال ن یب مشرف کی کاشہ لیسی کرنی رہی اور کریسن نام کا دتو خوب تھلیا تھولیا رہا۔ وہ کہنے ہیں ناں
مچاقطوں کو میاترین کی ہمیشہ ضرورت ہونی ہے -

اب ناکسیان شمیت توری دنیا نالخصوص افرتقہ و الطیئی امرنکہ میں آمرنت انک ننے نیانتہ کی شرترسئی کر رہی ہے وہ نہ ہے کہ پہلے معاشی ترقی
کر لی حایے تھر آہشتہ آہشتہ جمہورنت و سول آزدتوں کی طرف رخوع کر لیا حایے گا۔ اس کے لنے مشرقی ایسیانی ممالک جیسے جین ،سنگاتور

اور چ یونی کورنا کی میال دی حا رہی ہے۔ کجھ حلفوں کے حلق سے نہ آوازیں تھی آ رہی ہیں کہ مغرنی تصور مارکیٹ اس وقت نک ناکام ہے
جب نک رناست انئی حاترانہ معاشی نالیشیوں کے پیتجہ میں تمام شہرتوں کے لنے معاشی خوشچالی کا نیدویشت نہ کر لے۔ جب سب معاشی
خوشچالی حاضل کر لیں گے تو تھر مارکیٹ کا تظام تھی کام کریے کے قانل ہو گا ،نہ انک انتہانی مضچکہ جیز دلیل ہے۔ اگر آمرانہ معاشی
نیدویشت سے معاشی ترقی ممکن ہونی تو تمام سوشلشٹ ممالک کی نیا ک یوں ڈونئی؟ اگر تغیر شرمانہ دارانہ تظام کے معاشی ترقی اور سیاشی ،شماجی
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اور شخصی آزادناں حاضل ہو شکییں تو ان دو پین ضدتوں میں کونی انک کامیاب معیشت سیاست تقاقت نا شخصی آزادتوں کی چ یت قایم نہ
کی حا حکی ہونی؟؟؟ وہم و چیال نا چیالی جی یوں کی ترسیش و نیروی سوشل شاپیس پہیں کہالنی۔ سوشل شاپیس کا موصوع ہی نہ ہے کہ
مادی قالح کے لنے کون کون سے مادی اور قانل عمل مییادل ہمیں حاضل ہیں اور کس کا انتچاب کرنا عقل و فہم اور تجزنانی شاپیس کی رو

سے زنادہ پہیر ہے ۔

ق
امرنیا سین تونل اتعام نافتہ معیشت دان لسقی ہیں ،اپہوں یے انئی مشہور ترین کیاب  Development as freedomمیں
ش
مشرقی ایسیانی معاشی ترقی اور مظلق العیان یت کے ناہمی تعلق کو پہت خوتصورنی سے نیان کیا ہے۔ آ ننے اسے مجھنے کی کوسش کریے

ہیں:

”کیا مظلق العیان یت واقعی پہیر کام کرنی ہے؟ نہ درست ہے کہ کجھ زنادہ مظلق العیان رناسییں (جیشا کہ چ یونی کورنا ،لی کا سنگا تور ،اور
تعد از اضالحات کا جین) کم مظلق العیان رناسیوں ( جیشا کہ انڈنا ،کوسیارتکا ،اور جم نکا ) سے زنادہ معاشی شرح تمو رکھئی ہیں – لیکن ”لی
تظرنہ” درحق نقت کم معلومات اور ان میں تھی من یسید معلومات تر میئی ہے ،حاالنکہ جینے مفصل اعدادوشمار اور ان کی شمارنانی حاتچ تڑنال
ہمیں حاضل ہے ” لی تظرنہ” سے اتقاق پہیں کیا حا شکیا۔ ہم ایسیا میں جین نا چ یونی کورنا کی نیز رقیار معاشی ترقی کو انک ناقاعدہ ن یوت کے
طور تر یشلیم پہیں کر شکنے کہ آمرنت معاشی ترقی فراہم کریے میں زنادہ پہیر ہے – اشی طرح اس سے م نصاد پیتجہ تھی اہم اس پییاد تر پہیں
م
احذ کر شکنے کہ افرتقہ کی نیزی سے تمو نانی معشیت تویسوانا ) (Botswanaدنیا کی تھی نیز رقیار عسیی یوں میں انک ہے اور مسکالت میں
گ ھرے افرتقہ میں مخض جمہورنت کا تچلسیان ہے-
درحق نقت پہت ہی کم ا یسے ن یوت موخود ہیں خو ہمیں نیایے ہیں کہ آمرانہ طرز حکمرانی اور سیاشی و شماجی جیر معاشی ترقی کی خوضلہ افزانی
کے لنے ضروری ہے۔ شمارنانی حق نقت پہت نتخیدہ ہے -م نطم تجزنانی مظالعہ ا یسے کسی دغوی کو سیورٹ پہیں کرنا کہ سیاشی آزادی (تعئی
جمہورنت ) اور معاشی ترقی کے درمیان کونی نیازعہ موخود ہے-

اس سیاق و سیاق میں نہ اہم ہے کہ زنادہ پییادی تخق نقانی طرتقہ کار کا مسیلہ اتھانا حایے – ہم نہ ضرف شمارنات کی مدد سے کسی ناہمی
تعلق کا شراغ لگایے کی کوسش کریں نلکہ اسیاب کے طرتفوں کا تھی حاتزہ لیں اور ان کی حاتچ تڑنال کریں کہ آنا وہ کون کون سے عیاضر
م
ہیں خو معاشی تمو اور ترقی کا سیب ہیں -وہ معاشی م نصونہ نیدناں اور ماخول خو مشرقی ایسیانی عسیی یوں کی ترقی کی وجہ ننے ہم اب ان کو
اجھی طرح شمجھ حکے ہیں۔ حاالنکہ مخیلف اسیاب کی پییادی اہمیت تر اتقاق پہیں مگر اس کے ناوخود معاشی ترقی کے لنے مدد گار م نصونہ
نیدتوں کی اس لشٹ (درج ذنل ) تر تفرنیا سب کا اتقاق موخود ہے–
_مقانلہ کے لنے کھال میدان
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_پین االقوامی مارکیٹ کا اسنعمال
ت
_خواندگی اور اشکول کی علیم کی پہت زنادہ شرح
_کامیاب زرعی اضالحات

_شرمانہ کاری کے لنے غوام کو ترغییات و شہولیات
_صنغت کاری اور انکشیورٹ
ان میں سے کونی تھی ایسی م نصونہ نیدی پہیں خو نلید تر جمہورنت سے م نصاد ہو ،اور ان تر عمل کریے کے لنے کسی آمرانہ تظام حکومت
کی ضرورت ہو خو چ یونی کورنا سنگاتور نا جین میں عمل میں النا گیا")(99
ت
حق نقت نہ ہے کہ ہمارے معاشی مشانل کی وجہ تھی پہی آمرنت ہے۔ قسیم ناکسیان (حس میں مشرقی ناکسیان ہم سے علتچدہ ہوا) کی پییادی
وجہ اتوب حان کی معاشی نالیسیاں تھیں ،آج ناکسیانی معیشت تر جن کاروناری سییھوں کا ق نصہ ہے ان کا چیم معیشت تر رناسئی احارہ داری

کے تحت اشی اتوب دور میں ہوا تھا۔ تھ یو اور ضیاء معاشی نالیشیوں یے کریسن کی معیشت کی تقاقت کو تروان خڑھانا ،ضیا کی ناکسیانی معیشت
میں خو ورانییں ہیں ان میں فرض ،مالی امداد (قارن انڈ) اور تحٹ حشارہ کی معاشی نالیشیوں کا علتہ ہے اس کے تھیدے میں ہم تھیس حکے
ہیں حس سے تکلیا الزم ہے ۔

مشرقی ایسیا کا معاشی ماڈل پہاں اگر ناقذ کیا گیا تو ہمارا ن یوع نکھر حایے گا۔ مشرقی ایسیانی ممالک میں نہ زنان کی پییاد تر اچیالف ہے نہ یشل
تر ،نہ نارتخ تر ،اور نہ ہی تقاقت تر۔ انک ہی جیسی سیاجت تر آمرنت آشان ہے ،ہمارے مخیلف حطوں کی مخیلف سیاچییں ہیں ،نہ ن یوع
ی
پہاں کی خوتصورنی تھی ہے اور پہاں کا سب سے تڑا چ لتج تھی۔ مشرقی ناکسیان کے لوگ انئی ن نگالی سیاجت تر فجر پہیں کریے تھے اور کیا
ن نگالی سیاجت کو تظر انداز کریے کا پیتجہ ہم یے پہیں دنکھا؟ نلوحسیان میں نلوچ کے رناست سے جھگڑے میں نلوچ سیاجت کا کردار تظرانداز
کیا حا شکیا ہے؟ جمہورنت میں تمام سیاچ یوں کو تمانیدگی دی حانی ہے چیکہ آمرنت کسی انک م نطور تظر سیاجت نا اس میں تھی چید افراد کی
مدد سے تورے شماج تر انئی احارہ داری ناقذ کرنی ہے ،توں کمزور سیاچ یوں میں احشاس کمیری نیدا ہونا ہے حس کے پیتجے میں شماج کے نایے
نایے نک ھر حایے ہیں ،اتچاد و قومیت توٹ تھوٹ حانی ہے ،پہذنب ندحال ہو حانی ہے اور رناست کا استخکام ناممکن ہو حانا ہے۔ نہ ناپیں
ہماری نارتخ کے لنے نئی پہیں ،ہم ان تجرنات سے گزر حکے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ کیا ضیاء الجق کی تھ یو ضاجب کو دی حایے والی تھایسی
ن
سیدھی قوم ترسئی کے نیاطر میں پہیں د کھی گئی؟
سیاشی شماجی اور معاشی آزادی حس کی پییاد شخصی آزادتوں تر ہو ہمارے لنے ناگزتر ہے ،ہمیں اسے مصیوط کرنا ہے اور ترقی کے امکانات
اشی در سے ہی وا ہویے ہیں اور ہوں گے۔ اس کے عالوہ موخود تمام مییادالت میں حشارہ اور نیاہی ہے۔
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ش تکولرازم اور رناست ؛ انک می تادل ب تابتہ
مملکت ناکسیان کی داحلہ و حارجہ نالیسی اول دن سے تصادات کا سکار ہے  ،ہم یے پیسن اسی یٹ نیا لی مگر قومیت کی ایسی تغرتف نہ کر
شکے خو مملکت ناکسیان کی شہرنت کو نہ ضرف م نعین کرے نلکہ شہرتوں کی مشرت اور انکی خوشچال زندگی کے لنے انک ایشا رناسئی
ڈھاتجہ تھی یشکیل دے شکے حس کا پییادی مفصد شہرتوں کی زندگی میں شہولیت پہم پہچانا ہو  .....آرمی نیلک اشکول یشاور کے شاتجہ کے
تعد ہماری حکومت کو نہ احشاس ہوا ہے کہ اشکی نالیسی میں انگیت تصادات ہیں -ان تصادات کا چیم انک قومی رناست اور انک دپییانی
تصور رناست کے پییادی فرق کی وجہ سے ہے  ...اب ان تصادات سے کیسے تکال حایے  ،رناست اس کے نارے میں گو مگو کا سکار ہے–

ہمارے اہل علم اچیاب یے ناکسیان میں دہسیگردی اور مذہئی شدت یسیدی کے حالف انک واصح اور مییادل نیانتہ کی ضرورت اور اس کے
پییادی تصورات کو موصوع تحث نیانا ہے  ،نہ انک قانل تغرتف قدم ہے اور پہی انک جمہورنت اور ن یوع یسید شماج کی راہ ہے کہ اس میں
ش
رناسئی معامالت کو علم و قکر کی مدد سے لجھانا حانا ہے  ،رایے عامہ کو مچاطب کیا حانا ہے  ،اور شہرتوں کی مرضی کو ہی رناست کی مرضی
.....
ہے
حانا
شمجھا
ش
میرے چیال میں  ،ہمارے لنے اول نہ مجھیا ضروری ہے کہ رناست کیا ہے اور ہم اسے ک یوں قایم کریے ہیں ؟......ہمارے شماج کی
م
پییادی اکانی فرد ہے  ،فرد خو انئی ذات میں انک کمل اور نتہا سیاجت رکھیا ہے  ...فرد کی قظرت آزادی تر قایم ہے اور جب تھی فرد سے اشکی
آزادی جھیئی حانی ہے فرد اتجراف کرنا ہے  ،توں شماج مییشر ہو حانا ہے ....ن یوع مخیلف چیاالت  ،عقاند  ،رجچانات  ،اور سیاچ یوں کا انک
م
خوتصورت اور م نصقانہ اظہار ہے  ،جب کہ اپیشار انک ندصورت اور طالمانہ اظہار ہے  ....فرد انئی ذات کے پییادی یشخص میں کمل ہے مگر
ن
انئی ضرورنات و خواہشات کی کمیل کے لنے اسے دوشرے ایشاتوں کے شاتھ تعاون و نیادلہ کی اشاس تر انک م نصقانہ اشیراک قایم کرنا ہونا
ہے  .....شہرتوں سے معاشرہ (سوشانئی ) وخود میں آنا ہے  ...رناست انک مادی تصور ہے  ،اسکا قیام مادی ہے  ،اس سے میسوب آرزوپیں
مادی ہیں  ،اور اسکا ان نظام تھی حالصیا مادی ہے ،،،،نہ کسی تھی سیب سے مذہب کا نہ پییادی موصوع ہو شکئی ہے اور نہ مفصد -
ہمارے خو دوست نہ خواہش رکھنے ہیں کہ ناکسیان میں جمہورنت ہو مگر سیکولر ازم نہ ہو  ،وہ نہ ضرف جمہورنت کے مفصد سے العلم ہیں ،
ش
نلکہ جمہورنت کی روح کو تھی پہیں مجھنے  ،حس کا مدعا نہ ہے کہ میں (جمہورنت ) کسی دپییانی تظرنہ کی نانید پہیں  ،نلکہ شہرتوں کے خق
انتچاب کی مدد سے ایشاتوں کی ترقی  ،خوشچالی اور مشرت کے امکانات کی نہ چیم ہویے والی حستجو کا انک م نطم و ترامن راستہ ہوں-
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ذنل میں سیکولرازم کے کجھ پییادی تکات د ننے گنے ہیں–
سیکولرازم رناسئی ان نظام کا انک ایشا اصول ہے حس کی پییاد شہرتوں کی مشرت اور مادی خوشچالی کے لنے پہیر امکانات کی حستجو اور اس
کے لنے مادی شہولیات پہم پہتچاناہے.....نہ مذہب کی پہیں  ،نلکہ مذہئی اداروں کی نانان یت نا احارہ داری کی تقی کرنا ہے اور اس اصول تر
تقین رکھیا ہے کہ آ پیئی طور تر تمام شہری مذہب اور عقاند کی تفرتق سے ماوراء ،تراتر کے شہری ہیں-
جب انک ایسی رناست قایم کی حایے گی خو شہرنت کی تغرتف اور قاتون شازی کے لنے دپییانی اصولوں کی مخیاج ہو گی تو اس صورت میں
پین مشانل شا منے آ پیں گے –
ت
. ١شہرنت کی تغرتف کفر و اتمان کی تغرتف سے میسوب ہو گی .....نا دوشری صورت میں شہرتوں میں اول اور دوم درجہ کی شہرنت کی قسیم
نانی حایے گی ....رناست کے مذہب سے خڑے لوگ نہ ضرف قاتون شازی میں اول درجہ کے شہری ہوں گے نلکہ رناست انکی ہی تمانیدگی
کرے گی ،چیکہ اقلیییں دوشرے درجہ کی شہرنت کی حامل ہو حاپیں گی -

. ٢اس حاص دپییات کے شارجین کی شرح ہی قاتون شازی کے لنے اول معیار ننے گی توں جمہورنت کا کردار مخض تمایسی ہو گا ،اگر ان
کے درمیان اچیالف ہونا ہے تو اس کو حل کریے کا کونی ناقاعدہ ضاتطہ پہیں .....دپییانی رناست ا ننے اصول و صواتط دپییات کے انک

حاص مین سے احذ کرنی ہے ، ،مین کی یشرتح میں اچیالف اول دن سے حال آ رہا ہے اور اس کے ترامن حل کی کونی صورت پہیں جب نک
کہ رناسئی جیر اچیالف کو دنا نہ دے .....جہاں نک اجماع کا تعلق ہے  ،ہم یے ضیاء دور حکومت میں اسکا عملی تمونہ نہ دنکھا تھا کہ
جب نک رناست کا جیر قایم رہا  ،ضیاء کی مذہئی یشرتچات کو اجماع (اچیالف انک قلیل تعداد یے کیا ) کی جمانت حاضل رہی اور جب رناسئی
جیر تونا تو آہشتہ آہشتہ اجماع تھی تچل یل ہونا گیا ....-اس جیز کا قوی امکان نانا حانا ہے کہ انک دپییانی رناست کے مخصوص تصور کی نانید
رناست میں قاتون کی یشکیل و یشرتح میں دپییات کے شارجین اور نارلیمان میں انک مشنقل تزاع نانی حایے گی  ،اور توں رناست ا ننے پییادی
ش
مفصد (غوام کی م نفغت اور مشرت ) سے ہٹ کر مین کے معانی و مفہوم کو لجھایے اور تقاذ کے تعد اشکے ا جھے و ترے پیتجہ میں یشلشل

کی ضد میں حکڑی رہے گی ک یونکہ انک دپییانی رناست دین کے انک مخصوص تصور اور داترے سے ناہر پہیں حا شکئی  ،اب نہ تصور اور داترہ
مین کے شارجین کی شرح ہی م نعین کرے گی–
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 .٣انک دپییانی رناست میں رناسئی ان نظام اور م نصونہ نیدی کا اول اور پییادی مفصد غوام کی مشرت اورخوشچالی پہیں نلکہ دپییانی اصولوں کی
م
انیاع ہو گی ....ہم حا ننے ہیں کہ لوگ آزادی یسید قظرت رکھنے ہیں -جب لوگوں کی ضرورنات اور خواہشات انک دپییانی تظام میں طمین
پہیں ہوں گی تو لوگ اس مخصوص دپییانی قکر و عمل سے اتجراف کریں گے ،حس کے پیتجے میں رناست ا ننے دپییانی یشخص اور دپییانی
اصولوں کی ناشداری میں اتجراف کو تعاوت سے تغپیر د ننے ہویے تظرنانی و عملی آمرنت قایم کرے گی...

مگر سیکولر ازم کسی دپییانی اصول کا نانید پہیں  ،اسکا مفصد شہرنت کی مشاوات قایم کرنا  ،شہرتوں کی مشرت اور خوشچالی کے لنے قکری و
عملی آزادی کے شاتھ مواقع کی نالش میں مدد فراہم کرنا اور اپہیں پہیر پیتجہ کی پییاد و ضمانت تر الگو کرنا ہے -اگر کونی نالیسی غوام کو قاندہ
پہیں دے رہی تو سیکولر رناست تغیر کسی سش و نتج نا حالل و خرام کی تحث کے ،اسے مم یوع فرار دے کر شہرتوں کی قالح کے لنے ننے
امکانات نالش کرنی ہے ،اپہیں ناقذ کرنی ہے اور توں شماج کا روشن سفر حاری رہیا ہے-

سیکولر رناست میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہئی آزادی حاضل ہونی ہے اور رناسئی ان نظام و اتصرام تمام مذہب کے ما ننے والوں کی نہ
ضرف تراتر حقاطت کرنا ہے نلکہ ان کے خق نیل نغ کی تھی جمانت کرنا ہے-
جمہورنت کا تصور ہی شہرنت کی مشاوات اور شہرتوں کی خواہش کی اولیت سے م نعلق ہے  ،تمام شہری تراتر ہیں  ،اور ان میں سے کسی کو
تھی رنگ ،یشل ،مذہب نا تظرنہ کی پییاد تر امییاز کا یشانہ پہیں نیانا حا شکیا ....اگر ہم ناکسیان میں فرفہ وارنت اور مذہب کے نام تر طلم و
ترترنت سے جھ نکارا حا ھنے ہیں ،تو ہمارے ناس سیکولر ازم کے عالوہ کونی راستہ پہیں

خونکہ تمام شہری تراتر ہیں اس لنے تمام شہرتوں کو شرکاری شہولیات سے مشنقید ہویے کا تراتر خق حاضل ہونا ہے اور اس شلشلے میں کونی
تھی امییاز قانل ق یول پہیں-
سیکولر ازم الچاد پہیں  ،نلکہ نہ تمام مذاہب کا اجیرام کرنا ہے اور ان کے ما ننے والوں کو شماج میں ناوقار اور ترامن رہنے کا ان نظام کرنا ہے ،
ت
نہ انک فریم ورک ہے خو سیاست  ،علیم  ،قاتون نیز ہر سغتہ میں مشاوات کو تقیئی نیانا ہے –
ش
سیکولر ازم اچیالف رایے کو کفر نا تعاوت پہیں مجھیا  ،نلکہ نہ مکالمہ اور آزادی اظہار رایے کو پہیر مشنقیل کے پہیرین امکانات کی نالش
ش
اور ان کو نایے کا انک اہم ذرتعہ مجھیا ہے  ،اس لنے ان کی قدر کرنا ہے  ،اسے شہولیات پہم پہتچانا ہے ناکہ چیاالت میں افزایش اور ان

میں ناہم مقانلہ نیدا ہو اور پہیر ین جیز ات ھر کر شا منے آیے ....اس کا مانیا ہے کہ حفوق لوگوں کے ہویے ہیں  ،تظرنات کے پہیں

(100)-
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معاشی آزادی کے بغبر غربت و غالمی کا راج  ،اور وشانل کا ص تاع ہے
انک ا ئ سے ملک میں جہاں ب تہا آخر( )Employerرناست ہے ،اس کی محالفت کا مطلب آہشتہ آہشتہ قاقوں سے ہالکت ہے  -قدئم اضول؛

خو کام نہیں کرے گا اسے کھانا نہیں ملے گا  ،کی خگہ اس رناست میں یہ اضول ناقذ ہونا ہے  :خو اطاغت نہیں کرے گا تھوکا مرے گا -
-ل یون پروئشکی

اب چیکہ ہم فرد سے م نعلق لیرل تصورات کا مخ نصر حاتزہ لے حکے ہیں کہ فرد کی سیاجت اضل میں اس کی اتفراد نت میں ہی ہے اور نہ کہ ہر
فرد انئی قظرت میں النانی ہے – آزاد شماج کی پییادیں تھی ہم حان حکے ہیں۔اس میں حکومت اور قاتون کا کردار تھی ہم قدرے تفصیل سے
شمجھ حکے ہیں اور نہ تھی کہ خق ملکیت ہی دراضل آزادی کی پہلی میزل ہے۔اب ہم ذرا انئی تحث کو شمیٹ کر آگے تڑھنے کی کوسش کریے
ش
ہیں اور اکیامک فرنڈم تعئی معاشی آزادی کو مجھنے کی کوسش کریے ہیں۔

اکیامک فرنڈم تعئی معاشی آزادی سے مراد ایشا معاشی تظام ہے حس میں ہر فرد کو ا ننے ذانی خق انتچاب،تعاون و نیادلے ،مارکیٹ میں انئی شمولیت
اور کردار (تعئی  )Contributionاور آمدن و ملکیت کے اسنعمال کی آزادی حاضل ہے،اگر اس تغرتف کو ذرا کھوال حایے تو ہم درج ذنل
تکات کو توں نیان کر شکنے ہیں کہ
1۔فرد انئی معاشی زندگی میں تھی ا ننے خق انتچاب کی پییاد تر آزاد ہے۔ ا ننے معاشی ق نصلوں اور معاشی ترچتچات کی حستجو میں انئی آزادی ارادہ و

عمل  ،یسید و نایسید ( ،)choicesضالجی یوں و قانلی یوں اور ذانی تظام اقدار کے تحت زندگی گزاریے کا خق رکھیا ہے۔

2۔معاشی عمل میں ایشاتوں کے درمیان نیادلہ و تعاون ضرف رضاکارانہ پییادوں تر ہوگا۔کونی کسی تر جیر پہیں کر شکیا کہ اسے الزمی کونی

دوکاندار مظلونہ سے نتجے ،نا کونی گاہک الزمی اشی دکاندار سے ہی خرندے  -سب آزاد ہیں کہ کسی سے تعاون و نیادلہ کریں نا نہ کریں،ان تر

کونی جیر پہیں.

3۔مارکیٹ میں فرد نا افراد کی کونی ن نظیم (کمیئی وغیرہ ) آزاد ہیں کہ وہ مارکیٹ میں خو کردار ( )roleتھی یسید کریں اشی کی رو سے

 Contributeکرشکنے ہیں حاہے وہ تطور تروڈتوشر (کارونار ) انئی شرگرمی شر اتچام دیں نا تطور ضارف و مالزم ( )Employeeا ننے
معاشی مقاضد کی حستجو کریں۔وہ آزاد ہیں۔
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4۔فرد اور اس کی ملکیت کا تخفظ انک اچیماعی نیدویشت میں الزم ہے۔اور فرد کی ملکیت تر رناست نا کونی اور شماجی ادارہ نا دوشرا فرد کسی تھی

سکل میں کسی تھی خواز کے تحت کونی ڈاکہ پہیں ڈال شکیا۔

5۔ہر فرد کو انئی مہارت ،وقت اور دسییاب وشانل کے تصرف میں توری آزادی حاضل ہے۔مگر اسے نہ خق حاضل پہیں کہ وہ دوشروں سے نہ

آزادی جھین لے نا اپہیں مخ یور کرے کہ وہ اس کی مرضی کے نانید ہوں نا اپہیں روک دے کہ وہ انئی مہارت ،وقت اور وشانل کو انئی مرضی

سے اسنعمال پہیں کرشکنے۔

چ
6۔فری مارکیٹ میں مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہے۔اور ہر ت ل نقی  Contributionتر تفع نا آمدن کی صورت میں رتوارڈ موخودہے۔ آپ کی

معاشی شرگرم یوں کی انئی ہی ونل یو ہے جییا سوشانئی کو اس کی طلب نا ضرورت ہے۔آپ کسی تھی سے نا حدمت کی ونل یو کے کسی مشنقل و
حامد تصور کو دوشرے شہرتوں تر ناقذ پہیں کرشکنے۔

7۔ حکومت اور قاتون کے فراتض میں نہ شامل ہے کہ شہرتوں کی زندگی ،آزادتوں اور خق ملکیت کا تخفظ کریں  ،انئی حدود میں رہ کر کام کریں ،

اور مقانلہ کی تقاقت کے قیام میں انیا تعمیری کردار شراتچام دیں کہ کونی مارکیٹ کے تظام تر انئی احارہ داری قایم نہ کر شکے -

سیاست کے ناب میں جیشا کہ کہا گیا ہے کہ سیاست کا سب سے اہم مقدمہ اقیدار و اجییار کی طاقت ہے اور پہیرین تظام وہی ہے خو اس
ی
طاقت کو کسی انک حگہ مرنکز نہ ہویے دے تعئی اضل چ لتج سیاست میں طاقت کے مشانل کو حل کرنا اور اس سے تفع تچسی کا کام لییا ہے-
اشی طرح معیشت کا سب سے اہم مسیلہ وشانل کی کمیانی ( ) Scarcityاور ان کی پہیرین تفوتض ( )allocationہے۔معاشی وشانل
کسی انک حگہ مرنکز نہ ہوں۔معاشی خوشچالی آیے اور نہ خوشچالی فری مارکیٹ کییییلزم کی رو سے مخض معاشی آزادتوں تعئی فری مارکیٹ معیشت

سے ہی ممکن ہے۔

 . 8تراترنی حاہے وہ فزتکل ہے نا دایسورانہ ( )Intellectualتجی ملک یت میں ہونی حا ہنے۔ تجی نیدویشت میں ہی اسے پہیر و مؤتر نیدویشت
( ) Management and controlمیں رکھا حا شکیا ہے ،چیکہ وہ تظام خو اس سے م نصادم ہے سوشلزم کہالنا ہے حس میں تراترنی
م
کی کمل ملکیت رناست کے ناس ہونی ہے اور وہی اس کا نیدویشت قایم کرنی اور کپیرول کرنی ہے۔
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 . 9خونکہ معاشی شرگرم یوں میں آپ انئی تمام تر توانان یوں سے شرگرم حصہ لینے ہیں  ،اس لنے اس سے حاضل شدہ رتوارڈ (اتعام تعئی تفع  ،اخرت
 ،کمیسن وغیرہ ) تھی آپ کی ملکیت ہے۔ اس ملکیت سے اگر کونی اچیماعی و رناسئی نیدویشت آپ کو مجروم کرنا ہے تو نہ طلم و نااتصاقی ہے اور
حق نقت میں نہ مشاوات تھی پہیں۔اس شلشلے میں انک دلچشپ میال دنکھنے ہیں۔

فرض کیا کہ آپ انک صجرا میں حایے ہیں۔انک ک یواں کھودیے ہیں  ،اس میں سے نانی تکل آنا ہے اور آپ وہاں رہیا شروع کرد ننے ہیں۔کجھ
ن
دن گزریے ہیں کہ انک دوشرا حاندان وہاں آحانا ہے،وہ تھی آپ کی دنکھا د کھی انک ک یواں کھودنا ہے۔ اسے تھی نانی حاضل ہوحانا ہے وہ تھی
انیا یشیرا وہیں قایم کرنا ہے اور رہیا شروع کرد نیا ہے۔کجھ غرصہ کے تعد اس کے ک یویں کا نانی چیم ہوحانا ہے نا کم ہوحانا ہے۔وہ آپ سے کہیا

ہے مجھے تھی ا ننے ک یویں سے نانی دو ،مجھے تھی اور میرے حاندان کو تھی۔آپ رضاکارانہ طور تر ایشان دوسئی میں کجھ دتوں کے لنے اسے نانی

د ننے ہیں اور اسے مسورہ تھی د ننے ہیں کہ تھانی پہاں نا کسی اور حگہ نانی نالش کرو اور انیا نیدویشت کرو ۔مگر وہ کہیا ہے کہ پہیں خو ک یواں
یم یے کھودا ہوا ہے اس میں سے مجھے تھی نانی حا ہنے ورنہ نہ مشاوات پہیں۔آپ کہنے ہیں کہ تھانی اگر ہم دوتوں یے اس ک یویں کو اسنعمال

کرنا شروع کر دنا تو تو نہ تھی سوکھ حایے گا۔دوشرانہ کہ نہ ک یواں میں یے انئی مخیت و ضالچیت سے کھودا ہے اور اس کی نگرانی و مرمت

( ) maintenanceتر تڑی مسقت اتھانی ہے اگر یم تھی ا ننے ک یویں کا چیال رکھنے اور اس کے نانی کو اجییاط سے اسنعمال کریے تو نہ
دن تمہیں نہ دنکھنے تڑیے ۔
آپ کے چیال میں اس مخصوص موقع نا تجران کو کیسے حل کیا حایےاور وہ کون شی احالقیات ہیں چتہیں زتر غور النا حا ہنے؟ کیا ک یواں خو آپ

کی مخیت سے وخود میں آنا تھا آپ کی ملکیت پہیں ؟ اور کیا اس دوشرے حاندان کو کونی اور ک یواں پہیں نالش کرنا حا ہنے ؟ اگر دوتوں مل کر

کونی حل تکا لنے ہیں تو کیا اس تر عملدرآمد رضاکارانہ ہوگا نا اس تر کونی نیرونی جیر تھی شامل ہونا حا ہنے؟

 .1فری مارکنٹ کی ٹی تلزم کا اضرار ہے کہ معاشی آزادی کے بغبر ش تاشی و شماجی آزادی نالحصوص شحصی آزادی ت ھی ناممکن ہے -
دنکھنے آزادی  ،مشاوات اور اتصاف مقدم ہیں۔ ہم یے اب نک حاری تحث ہیں شخصی آزادی کا مقدمہ کھول کھول کر نیان کیا ہے۔ نہ مقدمہ
مخض فرد کی سیاشی اور شماجی زندگی نک مخصوص پہیں نلکہ معاشی زندگی میں تھی پہی ایشان ہے خوانئی فری ول تعئی آزادی ارادہ وعمل اور تظام

اقدار سے انئی ضالجی یوں اور قانلی یوں کو انک مخصوص شمت میں رہیمانی د نیا ہے۔
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جب آپ آزادی کی پییادی اہمیت کو زندگی کے کسی تھی سعنے جیسے سیاست نا تقاقت نا معیشت وغیرہ میں تظر انداز کریے ہیں تو زندگی کے ناقی

تمام سع یوں میں تھی نہ خود تجود تظر انداز ہونا شروع ہوحانی ہے۔ جن دالنل سے فری مارکیٹ معشیت کا مقدمہ قایم ہونا ہے وہی دالنل جمہورنت
م
سیکولرازم اور ن یوع یسیدی تعئی کمل و مرتوط لیرل ازم کو قایم کریے ہیں۔
اگر فرد انئی معاشی زندگی میں ذمہ دار ( )Responsibleاور ذہین پہیں تو وہ سیاشی زندگی میں کیسے ذمہ دار ہوشکیا ہے۔اگر وہ مارکیٹ میں

صختح انتچاب کی ضالچیت پہیں رکھیا تو جمہورنت میں صختح گورتمیٹ کو کیسے میتحب کرشکیا ہے؟ اگر معاشی زندگی میں خق انتچاب سے مراد اس کی
یسید و نا یسید کا ذانی ( ) Personalہونا ہے تو پہی دلیل ہم شماج میں ن یوع یسیدی کے لنے تھی د ننے ہیں کہ شچانی کی چیمی رایے قایم
پہیں کی حاشکئی اور اسے مشلط (  )imposedپہیں کیا حاشکیا۔
لیرل ازم کی میزل تھی آزادی ہے اور ذرتعہ ( )meanتھی آزادی ہے۔ایشا پہیں کہ آپ آزادی کی میزل حاضل کریے کی حدوجہد میں تمام
ایشاتوں کو زندگی کے کسی سغتہ میں رناست کا عالم نیا دیں۔ قوجی نا سول آمرنت ناقذ کرکے میالی جمہورنت کا خواب دنکھیا دتوانگی اور ناگل ین
ہی ہے۔حس طرح پہیر سے پہیر جمہورنت کا طرتقہ کار تھی جمہورنت ہی میں یشلشل ہے ،اشی طرح فری مارکیٹ کی حامیاں تھی مارکیٹ کے
تظام میں یشلشل سے ہی دور ہونی ہیں اور شماج کے جملہ مشانل تھی شماجی آزادی سے حل ہویے ہیں ۔طرتقہ کار ( )meanاور پیتجہ( End

 )Resultsمیں تصاد دوتوں کو انک دوشرے سے م نصادم کر د نیا ہے۔

معاشی آزادی  ،سیاشی آزادی اور شماجی آزادی نہ پی یوں انک دوشرے کے مددگار اور الزمی و پییادی اخزاء ہیں اور انک دوشرے کا خواز تھی پہی

ہیں۔پہت شارے ممالک یے سیاشی و شماجی آزادی کی میزل معاشی آزادی سے ہی حاضل کی ہے۔اس کے لنے سب سے تڑی میال خود

امرنکہ وترطانتہ ہیں -اشی طرح عہد حاضر کا جین ماؤ مارکیٹ اضالحات سے اب زنادہ سیاشی و شماجی طور تر آزاد و مظ یوط ہوا ہے ک یونکہ معاشی
آزادی یے امراءو مڈل کالس کی ات ھرنی ہونی آنادی کو سیاشی و شماجی آزادتوں کی طرف راغب کیاہے۔
ن
اگر ہم پہیرین دسییاب شمارنانی تخق یق کے نیاتج کو د کھیں تو ہم جمہورنت اور مارکیٹ میں معاشی اضالحات کے درمیان تراہ راست تعلق دنکھنے
ہیں۔ ( )101ناد رہے کہ سیکیڈے ن یوین (  )Scandinaviaممالک لیرالتزیسن کی حدوجہد میں اس وقت صف اول کے رتقارمر ہیں۔اور
انکی مارکیٹ اور سیاست و تقاقت وقت کے شاتھ شاتھ مزند آزادی یسید پیئی حارہی ہیں۔

ش تاشی اشتحکام کی ندولت صتعئی ابقالب تے جیم ل تا -
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مشہور تونل اتعام نافتہ دایسور  Douglass Northمعیشت اور سیاشی آزادی کا تعلق نیان کریے ہویے لکھنے ہیں کہ 1688سے پہلے
ترطاتوی اتفراشیرکجر انتہانی کمزور تھا۔رناست حالیے کے لنے نادشاہ کے ناس پیسے پہیں ہویے تھے۔وہ ملک میں امراء سے فرض لییا اور وایسی سے

اتکار کرد نیا تھا۔عدالئی تظام انتہانی توسیدہ تھااور رسوت کا دور دورہ تھا۔اپہی اسیاب کے سیب اتگلش سول وار 1644میں شروع ہونی اور ت ھر
1688میں  Gloriousاتقالب آنا۔نہ سیاشی نیدنلیاں صنعئی اتقالب سے تفرنیا تصف ضدی قیل ترنا ہو رہی تھیں۔اس اتقالب کے تعد

نادشاہ و امراء اور رناست و شہری کے درمیان کجھ لو اور کجھ دو کی سودے نازی (  ) Bargainingشروع ہونی۔ امراء یے نیکس کو نارلیمیٹ
کی رکی یت اور آزادی اظہار رایے سے مشروط کردنا چیکہ نادشاہ یے اس کے ندلے ننے ناخر ط نقہ کی تجی حانیداد کو تخفظ،سیاشی طاقت کی خواندہی
اور لوگوں کے لنے پہیر قاتون شازی کی پیشکش رکھی۔جمہورنت کو فروغ مال ،سیاشی استخکام یے صنعئی اتقالب کی آنیاری کی اور اتگلییڈ کو جمہورنت
اور صنع نکاری کے لنےانک ماڈل ملک نیا دنا ۔اس میال میں ہم دنکھ شکنے ( )102ہیں کہ سیاشی و معاشی طاقت انک دوشرے کے لنے وسنع

امکانات نیدا کر رہی ہیں ۔ اور ت ھر دوتوں ناہم مل کر انک ملک کو عظیم نیانی ہیں۔ناد رہے کہ نہ وہ ترطانتہ ہے جہاں نیک وقت جمہورنت اور
کیییلزم دوتوں کو آعاز ملیا ہے-
صتعئی ابقالب تے ہی ش تاشی و بقافئی ابقالب بتدا ک تا۔
اس شلشلے میں ول ڈتورانٹ لکھیا ہے
"عہد خرد میں جب اق نصادی طاقت یےکار اور یے عمل رپیسوں کے ہاتھ سے زندہ دل ناخر ط نقہ کے ق نصہ میں آنی تو ہر راو نت میزلزل ہو گئی
 ہر رشم توٹ گئی  -ہر واہمہ یے ایشان تر انئی گرقت ڈھیلی کر دی اور ایشاتوں یے ا ننے آپ کو پہلی مرنتہ آزاد مچسوس کیا  -ایشا مچسوس ہوناتھا کہ ہ نگامی طور تر ماضی یے حال تر سے انیا یشلط ہیا لیا ہے .تورتون کا نیرانہ شال حاندان ترایے نام حکومت کرنا تھا – کلیشا اس شماج میں

جہاں یشکیک کا دور دورہ تھا اور جہاں نادری تھی خرد میدی کا مذاق اڑایے تھے دپہات میں قوی لیکن شہروں میں یے یس تھے -ہر قاتون کی
گرقت میں لچک آگئی تھی ہر اصول تر ن نقید ہونی تھی  -کسی خوف نا ترمیم کے تغیر فن اور کردار کے ہر معیار کی حالف ورزی ہونی تھی .نہ وہ
عہد تھا حس میں روسو یے رناست کو انک ترانی فرار دنا تھا  -اور چ نفر شن یے نہ اعالن کیا تھا کہ وہ حکومت پہیرین ہے خو کم سے کم داترہ کار

میں حکومت کرنی ہے .نہ عہد خرد کا عہد تھا " () 103
دور خدند کے مقکرین ش تاشی شماجی اور معاشی آزادبوں میں فرق نہیں کرتے تھے -
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نہ دراضل ناخر ط نقہ کا تصب العین تھا حس یے آزادی کی طلب نیدا کی ۔حس یے اتفرد نت یسیدی کو دل آوتز سیاشی قلسقہ نیادنا حسے آج ہم
جمہورنت اور سیکولرازم کہنے ہیں  -کیا نہ نات دلچشپ پہیں کہ فرد کی آزادی کے تڑے تڑے مقکرین سیاشی شماجی اور معاشی آزادتوں میں تفرتق
پہیں کریے تھے ۔انڈم شمیھ یے لکھا کہ قوموں کی دولت کا اتخصار فرد کی آزادی تر ہے) (104۔"میرا توا" اور دوشرے مقکرین کے چیال
نیی
میں قظرت کو تچارت اور صنغت کے تطم و یسق کی آزادی ہونی حا ہنے۔سییشر یے یھم اور حان سیوارٹ مل کی آزاد روانت کی نیروی میں
رناست کو تچلیل کر کے قفط انک تفطہ تر قوکس کردنا کہ وہ مخض تجی حانیداد کی مچاقظ ہے۔ ()105

اشی قلسقہ روانت یے آگے حل کر اس قکر کو چیم دنا کہ اگر صنغت و تچارت کی آزادی مقید ہے تو سیاست و احالق میں نہ آزادی ک یوں پہیں

دی حاشکئی توں ن یوع یسیدی کو پییاد ملی)106(-

خانان اور آسبرنل تا  :معاشی آزادی سے ش تاشی و شماجی آزادی کی طرف سفر
حانان اور آشیرنلیا کی میال دنکھنے ہیں خو 200شال پہلے قدامت یسید معاشرے تھے ۔جیئی سیاشی شماجی اور معاشی آزادی وہاں آج ہے دوسو
شال پہلے ہر گز ممکن نہ تھی۔ شخصی آزادتوں کی اس چ یت کی تچل یق میں معاشی آزادتوں کو مرکزی اہمیت حاضل ہے ک یونکہ نہ معاشرے

معاشی طور تر پہلے ندلے ،ان معاشی آزادتوں یے ہی سیاشی و شماجی آزادتوں کی طرف رہیمانی کی اور ان کے لنے را سنے آہشتہ آہشتہ کھول

د ننے .آج ان معاشروں میں انک حاموش و ترامن اتقالب کے پیتجے میں شماجی اتصاف اور مشاوات ا ننے ماضی سے کئی گیا پہیر اور میالی ہے۔
مڈل کالس اور ش تاشی ابقالب
معاشی ترقی مڈل کالس اور کارخوؤں (  )entrepreneursکی نئی کالس کو چیم د نئی ہے۔چتہیں انک طرف انئی ضالجی یوں وقانلی یوں تر
اعیماد ہونا ہے تو وہیں وہ ا ننے لنے پییادی حفوق اور سیاشی و شماجی زندگی میں تماناں مقام کا تقاضا کریے ہیں۔مڈل کالس ضرف مادی ضرورنات

و خواہشات کی یشکین پہیں نلکہ ا ننے لنے پییادی شہولیات تھی مانگئی ہے۔اشی نیاطر میں مشہور معیشت دان رگو رام راجن کہنے ہیں کہ حدند دور
کی ترطاتوی جمہورنت صنعئی اتقالب اور صنعئی تمدن کا کارنامہ ہے۔وہ کہنے ہیں کہ ترطانتہ کو معاشی ترقی اور صنعئی تمدن کے قیام میں دو ضدناں

لگیں اور حدند سیاشی تمدن کو تمودار ہویے میں مخض انک ضدی خو کہ دراضل معاشی ترق یوں کا ہی تمر ہے۔()107

انک آزاد سوشانئی کو آ نیڈناز کی ضرورت ہونی ہے ،سیاشی زندگی میں تھی اور شماجی و معاشی زندگی میں تھی۔معاشی زندگی کا وہ تظام خو آ نیڈناز کے
ل
آزاد اظہار ،اس کے اطالق ( )Implementationاور نیاتج کو اہمیت د نیا ہے اور اپہیں مادی طور تر ممکن ا عمل نیانا ہے وہ فری
مارکیٹ کیییلزم ہی ہے حس کی اشاس تھی آزادی  .....شہرنت  ،مواقع  ،اور حفوق میں مشاوات  ......اور ایشانی حفوق کی پییادتر اتصاف میں
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ہے۔شاپیس کو نیکیالوجی کے روپ میں ڈھلنے کے لنے انڈشیری کی ضرورت ہے اور انڈشیری کو ضارفین کی  -نہ حاروں غوامل (شاپیس و نیکیالوجی

اور انڈشیری و کیزتومر ) مل کر ہی نتجرل و اطالقی شاپیس کو ترقی د ننے ہیں -

یہ ضرف فری مارکنٹ ک ٹیتلزم اور اس کی جمہوربت میں ہی ممکن ہے کہ آپ اس میں کسی ت ھی بطریہ ئشمول سوشلزم کے ل نے ت ھی پر امن خدوجہد
کر شک نےہیں۔
اس میں فرد آزاد ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی سے اکیھا کرے اور ان کے شا منے ترامن رہ کر انئی رایے کا اظہار کرے۔وہ اس میں قیڈ

اکیھے کر شکیا ہے۔اور ا ننے چیاالت کی یشر و اشاغت کر شکیا ہے۔قاسشٹ و سوشلشٹ سوشانئی میں نہ ممکن پہیں ک یونکہ وشانل خو شارے
کے شارے رناست کے ق نصہ میں ہویے ہیں خونکہ سیاشی کمیین اور سیاشی حدوجہدکے لنے مادی وشانل کی ضرورت ہونی ہے اس لنے آپ کی
نہ حدوجہد تغیر وشانل کے ادھوری اور کمزور رہئی ہے۔جب وشانل تجی ملکیت میں ہوں گے تو سیاشی حدوجہد کی قیادت غوام سے انیل کر کے

نہ ضرف وشانل اکیھا کر شکے گی نلکہ اس کے صختح اسنعمال سے وہ کمیین ( )compaignکھل کر اور ت ھرتور طر تفے سے شر اتچام دے شکے

گی۔چیال رہے کہ ضرف وہ کمیین نا سیاشی و شماجی حدوجہد انک لیرل شماج میں احالقی خواز رکھئی ہےحس کی پییاد تفرت اور یشدد یس یدی تر نہ
ہو۔
وہ ممالک خو معاشی طور پر آزاد نہیں وہاں ش تاشی و شماجی آزادناں ت ھی نہیں ب نپ شکیں۔
جب آپ وشانل کو رناست کی تجونل میں دے دیں گے اور خود کو اس کی م نصونہ نیدتوں کے حصور شیرد کردیں گے تو سیاشی و شماجی آزادی کا
گال گھونٹ دنا حایے گا  ،نہ کہ ان میں وسغت آیے گی۔تغیر تجی ملک یت میں وشانل کے سیاشی و شماجی آزادناں ننے امکانات سے روسیاس

پہیں ہوشکییں۔اور رناست خو کہ عموما یے لچک طرتقہ کار رکھئی ہے انئی احارہ داری اور طاقت و اجییار میں توازن کے لنے ہر نیدنلی کو ا ننے لنے
ش
حظرہ تھی مجھے گی اور وشانل سے مجروم شہرتوں کی نیدنلی کی ہر کوسش کو یے اتر تھی کردے گی۔
امن و امان  ،پی تادی ائشائی حقوق ،اور خق ملکنت یہ سب فرد کے انک ہی خق سے جیم لی نے ہیں
کہ فرد انئی زندگی کا خود ہی معیار اور خود ہی ذمہ دار ہے۔ انک شخص کو اگر آپ زندگی کا خق تو دے دیں مگر اس سے اس جیز کا خق جھین لیں

کہ وہ ا ننے یس یدندہ معیار زندگی کا خود ق نصلہ کر شکے اور اس کی حستجو کرشکے تو آپ یے دراضل اسے عالم ہی رکھا۔ اگر آپ یے زندگی اور معیار زندگی
کی حستجو کا خق تھی یشلیم کر لیا مگر تمام وشانل ا ننے ق نصہ میں ر کھے اور فرد کو اس کے اسنعمال سے مجروم رکھا تو حق نقت میں دوتوں حفوق (تعئی
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جینے کا اور انئی یسید کے معیار زندگی کے مظاتق زندگی یشر کریے کا خق ) آپ یے اس سے جھین لنے۔نہ خق انتچاب ہی ہے خو آزادی اور عالمی

کے درمیان تفرتق کرنا ہے-

م تصویہ ب تدی اور طافت:
ٓ
ا ننے مقاضد کی انیاری کی حاطر م نصونہ شاز حصرات کے لنے وہم و گماں سے تھی زنادہ طاقت ،تعئی لوگوں کا لوگوں تر تچکم ،تچل یق کرنا الزم
ہے۔ ان حصرات کی ا ننے غزایم میں کامیانی ان کو حاضل کردہ طاقت کے ججم تر متخصر ہونی ہے۔ دوشری حانب جمہورنت اس رکاوٹ کا
ٓ
نام ہے خو "اق نصادی شرگرمی کی مرکزی ن نظیم کے خواز میں ازادتوں کو کچلنے کی راہ " میں حانل ہے۔ یس پہیں سے " م نصونہ نید تطم و
ٓ
نیدویشت" اور جمہورنت میں لڑانی کا اعاز ہونا ہے۔
ش
المتہ ہے کہ اکیر سو لشیس اس فرنب کا سکار ہیں کہ اتفراد نت یسیدی کے تظام میں فرد کی اس طاقت کو جھین کر شماج کو د ننے سے وہ
ن
طاقت کا حاتمہ نالحیر کر د ننے ہیں۔ وہ تھول حایے ہیں کہ ا ننے تڑے م نصویے کی کمیل کے لنے طاقت کا ارتکاز کر کے وہ طاقت کی
مخض سکل ہی پہیں ند لنے نلکہ اسے تڑھا تھی د ننے ہیں۔ وہ شماج میں نک ھری ہونی ( )Dispersed & decentralizedطاقت
ٓ
انک ادارے کو تھما د ننے ہیں  ،توں اس قدر وسنع و غرتض قوت وخود میں انی ہے حس کی پہلی طاقت سے کونی مما نلت ہی پہیں رہئی۔
ٓ
س
م
نہ کہیا کمل طور تر غیر م نطقی ہے کہ رناست کے انک مرکزی نالنیگ تورڈ کو وہی طاقت ملے گی خو تجی طح تر انک کمیئی کے م نعدد تورڈ اف
ڈاترنکیرز کی ہونی ہے۔ مشاتقت کے اصول تر قایم انک شماج میں کونی فردسوچ تھی پہیں شکیا کہ اسے سوشلشٹ نالنیگ تورڈ کو حاضل
طاقت کی انک اکانی تھی حاضل ہو۔ طاقت کا ارتکاز چیم کریے کے لنے طاقت کا ججم کم کرنا ہوگا اور مشاتقئی تظام ہی فرد کی فرد تر قایم
ٓ
س
طاقت کم از کم طح تر لے حا شکیا ہے۔ کس کو شک ہے کہ انک لکھ نئی ادمی ،حاہے وہ میرا سییھ ہی ہو ،کو اس ن یورو کرنٹ کے مقا نلے
میں مجھ تر پہت کم طاقت حاضل ہے حسے میرے طرز زندگی اور کارونار سے م نعلق جیری ق نصلوں کا اجییار ہو۔
ٓ
ہمارے ملک میں ند ترین نتجواہ تر گذارہ کریے والے مزدور کو تھی انئی زندگی کے م نعلق ق نصلوں میں وہ ازادناں حاضل ہیں خو خرمئی کے
کسی سییھ نا روس کے کسی اعلی نتجواہ نافتہ اتچیپیر نا مییتجر کو دسییاب پہیں۔ اگر ہمارا مزدور انئی مالزمت نا رہایش ندلیا حاہے ،انئی مرضی کے
ٓ
چیاالت انیانا حاہے نا قارغ وقت انئی خوشی سے گذارنا حاہے تو اس تر کسی فسم کی نانیدی پہیں۔ ہمارے مزدور کی حسمانی حقاطت اور ازادی
کو کسی نام پہاد ترتر کی حانب سے ناقذ کردہ مخصوص مالزمت نا مخصوص عالقے نک مچدود ہوحایے کا کونی حظرہ پہیں۔
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ٓ
ٓ
ت
ہماری یشل کو ناد پہیں رہا کہ خق ملکیت اہم ترین ازادی ہے۔ ذرا تع نیداوار کی مخیلف لوگوں میں ازادانہ قسیم ہی سے نہ ممکن ہونا ہے ہم
ٓ
ٓ
افراد ا ننے م نعلق خود ق نصلہ کر ناپیں۔ جب تمام تر ذرا تع نیداوار انک ہاتھ میں ا حاپیں ،حاہے اس انک ہاتھ کو اپ ‘‘شماج’’ کا خوسیما ع یوان
ٓ
س
دیں نا امر کا ،ذرا تع نیداوار تر ہر مظلق العیان قاتض کو افراد تر مظلق طاقت حاضل ہوگی۔ دوشری حانب ،اتفرادی طح تر افراد کے ہاتھوں
م
میں اق نصادی طاقت اگر کیھی جیر کا وسیلہ ین تھی حایے تو ایشا جیر فرد کی کمل زندگی نک تڑھ پہیں نانا۔ ناہم اق نصادی طاقت جب سیاشی
ٓ
طاقت کی شاخ ین کر مرکز و مجور ین حایے تو اس سے وہ مچکومی چیم لیئی ہے حس کا عالمی سے فرق ناقی پہیں رہیا۔ نہ نات سولہ اب زر
ٓ
سے لکھے حایے کے قانل ہے کہ ‘‘حس ملک میں اخر ضرف رناست ہو وہاں اچیالف کا مظلب قاقوں کی موت مرنا ہونا ہے۔’’
(فرنڈرک اے ہاب تک ) 108
 . 2فری مارکنٹ ناہمی اغیماد ( )Mutual Trustکا بطام ہے -
فری مارکیٹ کی انک تڑی خونی اس تر ایشاتوں کا اعیماد ترسٹ ہے،خو کہ قاسشٹ اور سوشلشٹ ممالک حاضل پہیں کرشکے۔اگر اس تظام تر

لوگوں کا ترسٹ نہ ہونا تو نہ تظام کب کا نیاہ ہو حکا ہونا  -لوگ آزادنہ پییادوں تر ناہمی تعاون و نیادلہ نہ کر رہے ہویے ۔اور تقییا انکی آزادی

ارادہ وعمل اور ان کا ذانی تظام اقدار اپہیں کسی دوشری شمت میں رہیمانی کر کے لے حانا۔

جن ممالک میں تظام کو شہرتوں کی آزادی ارادہ و عمل اور شخصی تظام اقدار کا اعیماد حاضل پہیں ہوسکا۔وہاں جیر اور آمرنت یے ہی انیا اتخیڈا
ناقذ کیا ہے۔فری مارکیٹ یے تمام سیاشی شماجی اور معاشی آزادتوں کو اس طرح سے  facilitateکیا ہے کہ آزادتوں کا تورا تظام اسے
 facilitateکرنا ہے۔آج شرمانہ دار معاشرے دنیا کے تمام معاشروں کی یشیت زنادہ آزاد اور رضاکارانہ ہیں ۔
نارتخ میں سوشلزم اور کییییلزم کے درمیان انک دلچشپ تجرنہ ہوا  -ترلن میں انک دتوار اتھانی گئی تھی مشرقی خرمئی میں سوشلزم راتج تھا چیکہ
مغرنی خرمئی میں کییییلزم ۔ لوگ مشرقی خرمئی سے مغرنی خرمئی کی طرف حایے کے لنے حان کا حظرہ مول لے لینے تھے۔ لیکن ایشا ک یوں
ہے کہ کسی یے اشیراکی ترلن میں داحل ہویے کی کوسش پہیں کی تھی ؟؟؟؟؟؟؟
آمرنت میں تھی مارکیٹ آزاد پہیں رہ شکئی۔فری مارکیٹ تر اعیماد کے تغیر مارکیٹ ،سوشانئی اور سیاست کا آزاد تظام قایم پہیں ہوشکیا خو شرمانہ
مس
دار معاشروں میں پین ضدتوں سے تچکم اور مانل نہ ارتقاء ہےاور اس غرصے میں کونی دوشرا تظام نہ اسے ہیا سکا ہے  ،نہ ہی اس سے پہیر
کارکردگی دکھا سکا ہے اور نہ ہی غوام کا رضاکارانہ تعاون اسے حاضل ہو سکا ہے –
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شادہ شی نات نہ ہے کہ فری مارکیٹ کیییلزم دراضل تمام افراد کے ذہئی رجچان ،عملی دنیا میں ان کے شخصی مقادات کی حستجو اور آزادی ارادہ

و عمل کا مظہر ہے توں اسے اعیماد تھی حاضل ہے اور اسے جیر کی ضرورت تھی پہیں -
ت
 . 3فری مارکنٹ کی پڑی صفت خود ب طیمی ( ) spontaneous orderingہے -

اس تظرنہ کو معاشی و شماجی قلسقہ میں سب سے پہلےانڈم شمیھ یے پیش کیا تھا کہ سوشانئی کا تطم ( )orderکسی ناقاعدہ ایشانی م نصویے

( ، )will،planارادے نا کسی ناسعور ایشانی کوسش کی وجہ سے پہیں نلکہ نہ قظری ہے نہ اس میں نتہاں صقت ہے ۔ اس لنے نہ خود
مس
تجود قایم تھی اور تچکم تھی رہیا ہے۔ اور وقت کے شاتھ شاتھ ارتقاء کی خونی تھی اس میں قظری ہے –
جب آپ کے ناس پہیرین فسم کے ادارے ،قاتون کی حکمرانی اور آزادی و مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہے تو ترقی و پہیری خود تجود آنی حانی ہے ،

اسے کسی فرد واحد نا ادارے کی طرف سے ڈتزاین کر کے نیدا پہیں کرنا تڑنا ک یونکہ ہر فرد کو امن و امان اور حان و مال کے تخفظ کے ماخول میں
ہی انئی ضرورنات و خواہشات کی حستجو کے لنے انک وسنع و تراحالق میدان میشر آحانا ہے  ،توں وہ انئی آزادی ارادہ و عمل اور تظام اقدار کو

 pursueکریے ہویے پہیر سے پہیر امکانات کو نالش کرنا حانا ہے۔اشی طرح توری سوشانئی خوددار و خود اتخصار ہونی ہے ،اور ترقی و خوشچالی
کی طرف نہ سفر حاری رہیا ہے ،اس میں خود اجیشانی کی ضالچیت تھی موخود ہونی ہے اور مشانل سے نیردآزما ہو کر اس میں توازن قایم کریے
کا تونییشل تھی شرگرم رہیا ہے  -نہ کسی دتونانی طاقت کے زتر اتر پہیں ہونا نلکہ تمام ایشاتوں کی آزادی ارادہ و عمل  ،شخصی تظام اقدار اور
ن
حاص طور تر رجچانات و ترغییات کو پہیر رسیایس د ننے والے کے تظام کے تحت سوشانئی میں ایسی کو آرڈی پیسن قایم ہونی ہے کہ خود ن ظیمی

س
کا عمل حاری و شاری رہیا ہے -اس میں ہمارا اچیماعی طور تر اور رناسئی طح تر کریے کا کام مخض نہ ہے کہ شخصی آزادتوں  ،مواقع و آزادی
چ
میں مشاوات اور اتصاف کی تقاقت تر کمیروماتز نہ کریں اور ا یسے ماخول کے قیام کو تقیئی نیاپیں خو مخیت و ت ل نقی ضالجی یوں کی خوضلہ افزانی
کرے -
ن
سوشانئی میں خود ن ظیمی کا نہ تصور انک اغییار سے حدند تصور ہے حسے کالسنکل لیرل ازم یے پیش کیا ۔ اس تصور کے مظاتق سوشانئی اور توری
ش
دنیاکو مجھنے اور پہیر نیایے کے لنے عمل و قکر اور دلیل ( )reasonکی ضرورت ہے نہ کہ اتھارنی ،ناور نا جیر کی ۔سوشانئی کیسے کام کرنی
ہے ،اس کے لنے ہمیں تجزنانی طرتقہ تخق یق ) ،(Empirical investigationحق نقت یسیدی ،مکالمہ اور مظالعہ کی ضرورت ہے اور
م
نہ کہ ہم علم تر کمل گرقت پہیں رکھنے -
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اس تصور کی رو سے اگر کونی فرد نا ادارہ سو شانئی کے تطم تعئی آرڈر کو ا ننے کسی ذانی م نصویے،ارادے اور ناسعور ڈتزاین سے قایم کرنا حاہیا ہے
تو اسے شماج کے ہر ہر فرد کے سیاشی ،شماجی اور معاشی پہلوؤں کا ترقیکٹ علم ہونا ضروری ہے۔میال کے طور تر ناکسیان کی آنادی پیس کروڑ

ہے۔انک ادارہ نا افراد کا انک گروہ اگر ناکسیانی سیاست،معیشت اور شماج کو نالن نا ڈتزاین کرنا حاہیا ہے تو اسے معلوم ہوکہ ان پیس کروڑ لوگوں
ن
میں کون کیا اور کیئی ضرورنات و خواہشات رکھیا ہے اور ان ضرورنات و خواہشات کی کمیل کیسے ممکن ہونایے گی ؟ ہر ہر فرد سیاشی شماجی اور

معاشی زندگی میں کیا کیا رجچانات ،ق نصلے اور م نصویے رکھیا ہے اور توں ان سب کا ہر اگال اقدام کیا ہوگا؟ فرد انئی تقاقئی زندگی میں کن رشم و
م
رواج ،مذہب اور کھیل و تفرتح میں دلچسئی رکھیا اور ان کی نیروی کرنا ہے ؟ نہ اور اس جیسے ہزاروں غوامل ہیں جن کا کمل علم ضروری ہے ناکہ
اپہیں نالن ( ) Planکیا حا شکے ک یونکہ سیاشی شماجی اور معاشی تطم اپہی سے ہی قایم ہونا ہے – نہ غوامل ہی ہر فرد کی سیاشی ،شماجی اور
معاشی زندگی تر اتر انداز ہویے ہیں اور ان کو م نصونہ نید اور کپیرول کنے تغیر فرد کی سیاشی شماجی اور معاشی زندگی کو م نصونہ نید اور کپیرول کرنا

ناممکن ہے .پہی سیب ہے کہ جیر کے دن تھوڑے ہویے ہیں اور ناقذ کردہ تصورات و اعمال سے اتجراف حلد ہی معمول ین حانا ہے ،لوگ
اس سے عاخز و نیزار ہو حایے ہیں اور اتجراف و حقتہ شرگرم یوں سے انئی ترغییات و رجچانات کو تورا کریے لگنے ہیں -

م
اس تصورکے مظاتق ایشا کونی ادارہ نا افراد کا گروہ عملی طور تر ممکن ہی پہیں کہ ان پیس کروڑ افراد کے نارے میں کمل و چیمی معلومات رکھ
شکے  -ایشانی شرگرمیاں ا ننے ترنا ہویے سے پہلے غیر تقیئی ہونی ہیں  ،اپہیں چیمی طور تر  predictکرنا ناممکن ہے توں اپہیں پہلے سے
م نصونہ نید اور ڈتزاین کرنا تھی ناممکن ہے۔
اس کی میال توری ایشانی نارتخ میں موخود ہے کہ ہم سوشانئی کے آزاد ارتقاء تعئی خود ان نظامی کی خونی کی سیب پہاں نک پہتجے ہیں ۔ہمیں نی ھروں
کے عہد (  )stone ageسے زراغت نک کونی شرکاری ادارہ نا مظلق المیان گروہ م نصونہ نیدی سے نا ڈتزاین کر کے پہیں لے آنا ۔

درحق نقت ارتقاء کے اس عمل تر کسی کی احارہ داری پہیں رہی اور حس طرح ایشانی فسمت ( ) fateکے نارے میں ہانیک کا کہیا ہے کہ ہر
م
آ نیدہ مرحلہ غیر معلوم ( ) Unknownاور ا ننے وقت سے پہلے ناقانل مشاہدہ ( ) Unforseenہے اور ہم انئی فسمت تر کمل اجییار
پہیں رکھنے اشی طرح ایشانی پہذنب تھی مشلشل غیر معلوم اور ناقانل مشاہدہ کی طرف سفر کر رہی ہے اور ہم مشلشل نئی جیزیں سیکھنے اور علم
حاضل کریے ہویے آگے تڑھ رہے ہیں -
ن
نہ سوشانئی کا خود ن ظیمی تر متخصر ارتقاء ہی تھا حس یے ہمیں ترقی دالنی ۔ اشی طرح زرعی عہد کی تخیگی (،) Maturityزرعی عہد سے تچارنی

عہد کی طرف مخ نصر دورانتہ کا سفر اور وہاں سے صنعئی عہد اور اب جن پین صنعئی اتقالتوں سے ہم گزر حکے ہیں نہ سب کسی انک فرد ،افراد
ن
کے انک گروہ نا کسی مخصوص ادارے یسمول رناست کے سیب پہیں نلکہ نہ سوشانئی کی خود ن ظیمی اور ارتقانی ضالچیت کے سیب ہے ۔سوشانئی
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آزاد ہوتو نہ ارتقاء زنادہ نیز رقیار اور زنادہ موتر ہونا ہے اور اس کا تونییشل کھل کر شا منے آنا ہے ورنہ سوشانئی سشت روی اور مشانل و مصانب
میں گھشٹ گھشٹ کر آگے تڑھئی ہے۔

ارتقاء تر مانل سوشانئی اور اس کا تطم (  )orderانک لیرل سوشانئی کی ناطئی صقت ہے نہ ناہر سے ناقذ ( Imposedپہیں ہو شکیا۔ اشی
ن
لنے ضروری ہے کہ سوشانئی تر نہ ناہر سے تطم ناقذ کیا حایے اور نہ ہی نیدش  -سوشانئی کے اس ناطئی تطم کو سوشانئی کی خود ن ظیمی کی ضالچیت
تعئی  Self and spontaneous orderingکہنے ہیں۔
سوشانئی کے تطم ( )orderingکے لنے حس نالج کی ضرورت ہونی ہے اسے ہم پہلے نالج کے مضمون میں تفصیل سے زتر تحث ال حکے
ہیں۔اگر ہم اس کا حالصہ انک نار تھر مالحطہ کریں تو نہ اس طرح پییا ہے.
م
ہانیک کے مظاتق سوشانئی  ،وقت اور مقام کے رتفریس میں انیا سفر طے کرنی ہے۔ وقت اور مقام کا کمل اور چیمی (  ) perfectنالج کسی

کے ناس پہیں نلکہ نہ تمام افراد کے درمیان مییشر ( )dispersedہے حس کی پییاد تر سوشانئی کے تمام افراد انئی انئی سیاشی ،شماجی اور
معاشی زندگی کے ق نصلے کریے اور مشنقیل کے لنے م نصونہ نیدی کریے ہیں۔

م
گو انک فرد کے ناس کمل اور ترقیکٹ علم پہیں مگر انئی ذات سے م نعلق ہر فرد دوشرے تمام افراد سے زنادہ پہیر علم اور ق نصلے کی ضالچیت
رکھیا ہے۔
جب ہر فرد ا ننے علم ،آزادی ارادہ و عمل اور شخصی تظام اقدار سے سیاشی ،تقاقئی اور معاشی ق نصلے کرنا ہے اگر نیاتج خوضلہ افزا ٰءہوں تو وہ اس
عمل کو دہرانا ہے اور اس میں مزند ونل یو شامل کرنا ہے اور اگر نیاتج م نقی ترآمد ہوں تو وہ ا ننے سیکھنے کے تظام کی ندولت انئی حام یوں و

کوناہ یوں کو دور کر کے اپہیں مزند پہیر نیایے کی دونارہ کوسش کرنا ہے۔ایشانی عمل میں نہ ضالچیت قظری طور تر موخود ہے۔

ایشان خونکہ ناہمی تعاون و نیادلہ ) (cooperation & exchangeکی پییاد تر سوشانئی قایم کریے ہیں تو وہ ا ننے ا ننے علم کو

اتقارمیسن کی صورت میں سوشانئی میں  Communicateاور می نقل ( ) Transmitکریے ہیں۔ اس طرح علم تورے معاشرے

میں تھیل حانا ہے – توں ہماری زنان ،رشم و رواج ،اقدار اور پہذنب کو وخود ملیا ہے۔

معیشت میں قیم یوں کا تظام تھی اشی تطم میں کام کرنا ہے اس میں تھی خرندار و سیلر ا ننے ا ننے نالج کو  communicateاور می نقل (

 )Transmitکریے ہیں اور ان کی کو آر ڈی پیسن کے سیب ہی سے معاشی تظام مانل نہ ارتقاء رہیا ہے –
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اگر سوشانئی کا تطم ( )orderقظری اور آزادانہ نہ ہوتو حلد ہی سیییس کو نا احارہ دار ط نقات کے ق نصہ میں آحانا ہے حس سے وہ ا ننے مقادات
کا تخفظ کریے ہیں اور اس سے عام شہرتوں تر اقدار ،روانات ،مذہب،شماجی پہ یود ،دقاع اور تخفظ کے نام تر جیر ناقذ کردنا حانا ہے۔توں عام

شہرتوں کے سیلف انیرسٹ کے نیاتج سوشل انیرسٹ کی صورت میں طاہر ہویے سے قاضر رہنے ہیں خو مقید ماخول کے تعاون و نیادلہ سے چیم
پ
نایے ہیں۔ک یونکہ آمرنت اس آزادانہ تعاون و نیادلہ تر گھات لگایے ییھی ہونی ہے  ،وہ آزاد ماخول فراہم پہیں کرنی اور تطم ( )orderکے نام
تر شماج کو کپیرول و م نصونہ نید کریے کی کوسش میں سوشانئی اور معشیت کے علم کی کو آر ڈی پیسن اور کم یونیکیسن میں مشانل نیدا کرنی

ہے۔ اس شلشلے میں  Hilaire Bellocمعاشی جیر کے نارے میں کیا ہی خوب کہیا ہے:

”“The control of the production of wealth is the control of human life itself
کہ جب معاشی شرگرم یوں تعئی نیداواری عمل کو کپیرول کیا حارہا ہونا ہے تو دراضل ایشانی شماج کے معیار زندگی اور ترقی و خوشچالی کے تمام

امکانات کو کپیرول کیا حارہا ہوناہے توں ایشانی زندگی دراضل عالمی کا سکار ہوحانی ہے۔()109

نہ معاملہ خو معیشت کے شاتھ ہے نالکل اشی طرح کا معاملہ سیاست و تقاقت کے شاتھ تھی ہے حسے کپیرول کریے کی کوسش دراضل

سیاشی و تقاقئی ارتقاء کو مچدود کرد نئی ہے اور ایشانی زندگی کے ہر سعنے تر جیر و یشلط حاوی ہو حانا ہے۔
ب
 . 4فری مارکنٹ کی پڑی صفت قسیم مخنت بعئی ڈوپژن آف لنبر ہے –

ت
ت
م
قسیم مخیت (ڈوتژن آف لپیر ) سے نہ مراد ہے کہ آپ انک کمل کام کو انک سے زنادہ شرگرم یوں میں توں قسیم کر د ننے ہیں کہ ہر ممیر نا

ممیران کا انک گروپ (جیسے انک کمیئی میں ڈ نیارتمیٹ ) انئی انئی مخصوص ذمہ داری کی شرگرمی شراتچام د نیا ہے –

ت
ت
میال کے طور تر انک اشکول ہے حس کا مفصد طلیاء کو علیم و ترن یت د نیا ہے  -ہم کیا کریے ہیں کہ طلیاء کو ان کی جماع یوں میں قسیم
ت
کریے ہیں  ،جماغت میں ت ھر مصامین کی قسیم ہونی ہے اور ہر مضمون کے لنے اس انک اسیاد کو ذمہ داری د ننے ہیں خو اس کام تعئی مضمون
ت
ت
ت
کو تڑھایے کا عالم و ماہر ہونا ہے – توں ہم انک کام ( علیم ) کو ذنلی کاموں نا شرگرم یوں میں قسیم کر کے انک تڑا مفصد تعئی علیم کو آشانی
چ
سے اور ت ھرتور ت ل نقی ضالچیت کے شاتھ شراتچام دے رہے ہویے ہیں – کیا نہ ممکن ہے کہ طلیاء کو جماع یوں میں  ،جماغت کو مصامین میں
ت
چ
اور ہر مضمون کو اس کے ماہر اشانذہ میں قسیم کنے تغیر پہیرین ت ل نقی ضالچیت اور کارکردگی کے شاتھ تڑھاپیں ؟ ایشا ہر گز ممکن پہیں –
اشی شکول کو لینے ہیں – اس میں مخیلف سعنے انئی حاص مہارت اور علم کی پییاد تر کام کریے ہیں – اشانذہ کا انک سغتہ ہے  ،کلرک حصرات
کا علتچدہ سے سغتہ ہے – سیکورنی کے امور کے لنے خوکیدار ہیں – شکول کی صقانی اور خوتصورت ماخول کو قایم رکھنے کے لنے مالی ہیں – کھیلوں
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ت
م
کا ان نظام کروایے کے لنے علتچدہ سے سغتہ ہے – النیرتری اور لییارتری کے می نطم علتچدہ سے ہیں – نیز انک کمل کام ( علیم مہیا کرنا ) مخیلف
ت
ذنلی کاموں میں  ،اور نہ ذنلی کام مزند ذنلی کاموں میں قسیم ہیں– ہر کام کے لنے ہمیں مخصوص علم و مہارت () specialization

کی ضرورت ہے نب حا کر ہی وہ کام جیر و خونی سے شراتچام نایے ہیں – خوکیدار اسیاد کا کام شراتچام پہیں دے شکیا  ،اسیاد اگر مالی کا کام

کرے گا تو شکول اس علم و مہارت کے قواند شمیینے سے مجروم رہ حایے گا خو اسیاد کے ناس ہے –

ت
ضرف شکول پہیں ہر ادارہ مخیت کی مہارتوں اور رجچانات کی پییاد تر قسیم سے قایم ہونا ہے – کونی کمرشل ادارہ تعئی کمیئی ہی لے لیں – اس
میں تروڈکسن کا انیا ڈ نیارتمیٹ ہے حس میں ہر کارکن انئی انئی مہارت اور علم و تجرنہ کی پییاد تر انیا انیا کام کر رہا ہونا ہے  -نہ سب شرگرمیاں
م
مل کر انک ڈ نیارتمیٹ کے کام کمل کرنی ہیں – ت ھر مارکیییگ اور  saleکا ڈ نیارتمیٹ ہے حس میں ہر ورکر انیا کام کر نا ہے – اکاؤپییگ کا

ڈ نیارتمیٹ دنکھ لیں کونی خرنداری کا حشاب رکھ رہا ہے تو کونی  saleکا  ،کسی کی نہ ذمہ داری ہے کہ اس حشاب کیاب کو د نکھے کہ کمیئی یے
کینے پیسے کس کس کو د ننے ہیں اور کس کس سے لینے ہیں – کونی ورکز کی روزانہ نا ماہانہ پییادوں تر اخرت کو دنکھ رہا ہے – کونی نیکشز کے
ت
ت
حشاب کیاب دنکھ رہا ہونا ہے تو کونی تفع و تفصان کا تجمیتہ لگا رہا ہونا ہے – نہ سب کام مہارتوں اور علیم و تجرنہ کی پییاد تر قسیم ہویے ہیں
– اشی طرح اس کمیئی کے اگر ڈشیری ن یوشن کے ڈ نیارتمیٹ کو دنکھا حایے تو اس میں تھی گاہک سے آرڈر وصول کریے سے لے کر گاہک نک
ت
ت
اس شامان کی می نقلی نک ہر ہر ناشک (شرگرمی ) کو ورکرز کے درمیان ان کی مہارت  ،علیم و تجرنہ اور ضالجی یوں کی پییاد تر قسیم کیا حانا ہے –
کمیئی کے نہ اور ناقی شارے ڈ نیارتمیٹ مل کر کمیئی کے اس پییادی کام کو شراتچام دے رہے ہویے ہیں کہ حس سے کی ضارفین کو طلب

ہے اپہیں وہ مہیا کی حایے اور اس سے تفع کمانا حایے –

ت
معیشت میں قسیم مخیت کے اصول کو مق یول کریے میں انڈم شمیھ انک تڑا نام ہے – وہ تقییا علم معیشت کا نانی ہے – وہ لکھیاہے کہ لپیر
ت
چ
کی ت ل نقی ضالجی یوں میں پہت زنادہ پہیری قسیم مخیت کے سیب ہی آنی ہے جب وہ وقت کے شاتھ شاتھ انئی مخصوص ذمہ داری سے م نعلق

علم و مہارت میں مشلشل اضافہ کریے حایے ہیں – اس شلشلے میں وہ سییشالتزیسن کی اصظالح تطور حاص نیان کرنا ہے اور ین قیکیری کی
ت
میال د نیا ہے حس میں ین کی نیداوار کا عمل شروع سے لے کر آخر نک مخصوص شرگرم یوں میں قسیم و تچلیل ہے  -وہ کہیا ہے کہ اس
طرح ورکرز کی مہارتوں میں اضافہ ہونا ہے  ،وہ مشی یوں تر زنادہ گرقت کے قانل ہویے ہیں اور ان کا وقت ضا تع پہیں ہونا – شمیھ کے مظاتق
ت
اگر دس ورکر ہوں اور وہ ناہمی طور تر قسیم مخیت کے تچایے شروع سے لے کر آخر نک خود ہی ین نیاپیں تو انک دن میں قی کس پیس ین ہی
ت
نیا شکیں گے جن کا کل دو سو پییا ہے – اور اگر قسیم مخیت کا اصول الگو ہو تو وہ دس ورکرز انک دن میں 48,000ین نآشانی نیا شکنے ہیں
– () 110
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ت
ت
قسیم مخیت کی اس اصظالح کو سب سے پہلے فرایشیسی دایسور  Émile Durkheimیے نیان کیا تھا حس کا کہیا تھا کہ قسیم مخیت

کے سیب ہی ایشاتوں کو دوشرے ایشاتوں کی ضرورت تڑنی ہے کہ وہ انک دوشرے سے تعاون و نیادلہ کریں اور سوشانئی کی صورت میں خڑ کر
ت
رہیں – اگر قسیم مخیت کی ناگزتر ضرورت نہ ہونی تو ہر شخص انئی ضرورنات و خواہشات میں خودکقیل ہونا اور اسے کسی دوشرے شخص سے نیادلہ
( )exchangeاور تعاون ( )cooperationکی ضرورت نہ ہونی ) 111( -
ت
ت
قسیم مخیت کا اصول ضرف معیشت میں کارگر پہیں نلکہ ہماری سوشانئی تھی اشی طرح علم و مہارت اور رجچانات کی پییاد تر قسیم ہے کہ ہر فرد
نا افراد کا انک گروپ (ن نظیم ) انئی مخصوص ذمہ دارتوں کو توں شراتچام دے رہے ہیں کہ آزادی تعاون و نیادلہ کی مدد سے سوشانئی کے مجموعی
ت
ت
م
کام کمل ہویے ہیں – خود رناست قسیم مخیت کے اصول کے تحت مخیلف اداروں اور ذنلی اداروں میں تچل یل ہے – حق نقت نہ ہے کہ قسیم
مخیت کے تغیر نہ سوشانئی قایم ہو شکئی ہے اور نہ ہی کونی ادارہ -
ت
ش
میزز ( )Misesقسیم مخیت کو پہذن یوں کے وخود کا پییادی سیب مجھیا ہے – وہ لکھیا ہے
ت
م
" قسیم مخیت کا تظام توری معیشت کے لنے قاندہ مید نیاتج نیدا کرنا ہے – انک کمل کو شراتچام د ننے کے لنے  ،وہ فرد خو پہت زنادہ ماہر ہے
اور ناضالچیت و قانل ہے  ،اس دوشرے فرد سے ا ننے علم و ہیر کے اشیراک تر مخ یور ہے خو کم ماہر  ،کم قانل اور کم ناضالچیت ہے – توں
"کم ضالچیت ،کم ماہر اور کم علم " فرد "زنادہ ماہر  ،عالم اور ناضالچیت فرد " سے سیکھیا ہے – اس طرح علم و مہارت کا تفوز توری سوشانئی میں

ہونا ہے اور توری سوشانئی اس سے قاندہ اتھانی ہے – توں سوشانئی کے لوگوں کے درمیان ناہمی تعلقات (ایسوشی ایشیز) وخود میں آیے ہیں اور
اعیماد و تعاون کی قصا نیدا ہونی ہے " () 112
اگر اس میال کو ہم توری معیشت میں تھیالپیں تو نہ مزند دلچشپ صورتچال اجییار کر لیئی ہے –ذنل میں انک میال دی گئی ہے حس میں انک
ت
پہ
پیشل کی کہانی ہے خو انک سے زاند مخیلف کمیی یوں اور سیکیرز کے درمیان قسیم مخیت کے انک لمنے شلشلے سے گزر کر آپ کے ناس تخئی
ت
ہے – اسے تڑھنے اور غور کتخنے کہ درحق نقت انک معیشت میں قسیم مخیت کا تظام کییا قظری ہونا ہے اور اس کی آزادی کیئی اہم ہے -

میں پیشل ہوں
زتر تظر مضمون حسے  Leonard E Readیے لکھا ہے اس میں انک پیشل انئی اور دوشرے تروڈکیس کی کہانی سیانی ہے اور نیانی
ت
ہے کہ کس طرح مخیت کی درجہ ندرجہ علم و مہارتوں اور وشانل کی پییاد تر قسیم کی ندولت انک پیشل وخود میں آنی ہے -

…………………….
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میں عام شی لکڑی سے نئی ہونی انک لیڈ پیشل ہوں .لڑکے لڑکیاں اور نالغ افراد چتہیں لکھیا تڑھیا آنا ہے مجھے اجھی طرح حا ننے ہیں….لکھیا
میرا پیشہ ہے اور مسعلہ تھی.
آپ شاند سوچ رہے ہوں کہ مجھے انیا شجرہ یشب نیان کریے کی کیا ضرورت ہے .اس سوال کا سیدھا شادہ خواب نہ ہے کہ میری داسیان
دلچشپ ہے اور تراشرار تھی .شچ تو نہ ہے کہ میری کہانی چ نگل کی ہی یت ،غروب آقیاب کے شجر انگیز م نظر ،نا تچلی کی جمک کڑک سے تھی

زنادہ تراشرار ہے .لیکن المتہ نہ ہے کہ میں ان لوگوں کی تظروں میں تھی انک حقیر نا یے وقغت سنے ہوں خو مجھے ہر دم اسنعمال کریے
ہیں .گونا میرا وخود یس اتقاقی ہے اور میرا کونی یس م نظر پہیں .ان کے اس حقارت آمیز رویے سے طاہر ہے کہ وہ مجھے پہانت ہی حقیر جیز
ش
مجھنے ہیں .نہ ایشاتوں کی انک قاش علطی ہے اور اس تر اضرار کا پیتجہ ہرگز خوشگوار پہیں تکلے گا .عقلمیدوں کے لنے جی .کے .جیشیرتون کا
نہ نیان کاقی ہے.
“ہم کسی انک عجویے کی نالش میں ہلکان ہو رہے ہیں اور اس حق نقت سے یےجیر کہ پیسمار عچانیات ہمارے آس ناس موخود ہیں”.
تظاھر شادہ تظر آیے کے ناوخود میں انک عجونہ ہوں .چئی کہ میرا وخود کسی معجزے سے کم پہیں .ا ننے اس دغوے کو نانت کریے کے لنے
میرے ناس ن یوت موخود ہیں .لہذا میں تچا طور تر آپ کے اجیرام کی مستجق ہوں .میرے معجزانی وخود سے آ گاہی آپ کو اس قانل نیا دے گی
کہ آپ توع ایشان کی آزادی ،حسے وہ انئی مرضی کے تغیر کھو رہے ہیں ،کا تخفظ کر شکیں .میرے ناس آپ کو شکھایے کے لنے پیش قیمت
سیق ہے .نیز میں نہ سیق آپ کو گاڑی نا جہاز نا کیڑے دھویے کی ترقی مشین سے تھی پہیر تڑھا شکئی ہوں .ک یوں؟ دنکھو! میں کس قدر
شادہ اور مغصوم ہوں.
شادہ؟ اس قدر شادہ اور آشان تظر آیے کے ناوخود اس زمین تر یسنے واال شاند ہی کونی فرد حانیا ہو کہ میری تچل یق کیسے ہونی ہے .کیا نہ نات
عخ یب پہیں؟ چیال رہے ضرف امرنکہ میں مجھے ہر شال ڈتڑھ ارب کی تعداد میں نیدا کیا حانا ہے.
مجھے ہاتھ میں نکڑ کر تعور دنکھو .آپ کو کیا تظر آنا ہے؟ کجھ زنادہ پہیں .یس لکڑی ،روغن ،لییل ،گرتقانٹ لیڈ ،کجھ دھات ،اور رتڑ کی ک ھرچئی.
حس طرح آپ ا ننے حاندان کے شجرہ یشب کی نالش میں ماضی میں زنادہ دور پہیں حا شکنے کجھ ایشا ہی معاملہ میرا ہے .میرے لنے ا ننے شجرہ
یشب میں موخود ہر فرد کا تعارف ممکن پہیں .پہرحال میرے چید فرنئی آناؤاحداد کا تعارف ہی میرے حاندان کی دھاک نیھایے کے لنے کاقی

ہے.
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میرے شجرہ یشب کا آعاز صیوتر کے درجت سے ہونا ہے خو کہ شمالی کیلی قورنیا اور ارگن میں نکیرت نانا حانا ہے .اب ان ہزاروں الکھوتمزدروں،
کارنگروں ،ڈران یوروں ،کلہاڑتوں ،آرتوں ،رسیوں ،ترکوں ،اور دنگر شازوشامان کو حسم تصور میں الپیں خو ان درچ یوں کو کاٹ کر شہپیر نیایے اور
اپہیں رنلوے سییسن پہتچایے کا فرتصہ ادا کریے ہیں .اشی طرح ان پیسمار ہیرمیدوں کو تھی ذہن میں رکھیں خو کاتوں سے حام دھاپیں
تکا لنے ،ان سے قوالد نیار کریے ،اور ت ھر اس قوالد سے کلہاڑناں ،آرناں ،اور موتریں نیار کریے ہیں .ان ہزاروں الکھوں کشاتوں کو نہ تھولیں

خو نٹ شن اگایے ہیں .ت ھر کارحاتوں میں کارنگر اس نٹ شن کو مخیلف مراحل سے گزار کر مصیوط رسیاں نیار کریے ہیں .صیوتر کے چ نگلوں
میں نیایے گنے شہپیروں کے کیم یوں کو تھی تگاہ میں رکھیں جہاں مزدور سویے اور کھانا کھایے ہیں .اور ان ہزاروں ناورچ یوں اور حدمت
ن
گزاروں کو تھی د کھیں خو ان مزدروں اور کارنگروں کے لنے کھایے ،کاقی ،حایے ،اور دوشرے مشروب نیار کریے ہیں.
شہپیروں کو کیلی قورنیا کے شہر شان لییڈرو کے کارحایے تھتچا حانا ہے .کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہپیروں کو کارحایے پہتچایے کے لنے خو
سیاٹ فرش والے ترک ،رنلوے توگیاں ،اور اتجن اسنعمال ہویے ہیں ان کو نیایے اور مواضالت کا تظام تصب کریے میں کینے ماہرین کا
ہاتھ ہے؟ نہ پیسمار کارنگر اور ماہرین تھی میرے احداد ہی ہیں.

اب ہم شان لییڈرو کے کارحایے کا رخ کریے ہیں .وہاں صیوتر کے ان شہپیروں کو انک خوتھانی اتچ سے تھی کم مونانی کے پیشل شاتز کے
جھویے جھویے نکڑوں میں کاٹ دنا حانا ہے .تھر ان نکڑوں کو تھئی نا نیدور میں ناپ کر ان تر ہلکا رنگ خڑھا دنا حانا ہے .نہ عمل ایشا ہی

ہے جیسے غورپیں خوتصورنی کے لنے ا ننے جہروں تر عازہ ملئی ہیں .توں تھی لوگ حا ہنے ہیں کہ میں دلکش تظر آؤں ناکہ نیلی زرد .ت ھر لکڑی کی
ان نیرتوں تر موم خڑھا کر اتھیں دونارہ تھئی میں نیانا حانا ہے .کیا آپ تصور کر شکنے ہیں کہ ہلکا رنگ نا عازہ اور تھی یوں نا نیدوروں کو نیایے

اور کارحایے کے لنے خرارت ،روسئی ،توانانی ،اتجن ،نیییاں ،اور دنگر شازوشامان کا نیدویشت کریے کے لنے کینے ماہرین اور ہیرمیدوں یے
ا ننے خون یشیتہ ضرف کیا؟ نیز ان ماہرین نا ہیر میدوں کو نہ تھول حاپیں چتہوں یے پیسقک گیس اور الیکیرک کمیئی ،خو کہ کارحایے کو

توانانی فراہم کرنی ہے ،کے لنے کیکرنٹ کا ڈیم نیار کیا .نہ سب ہیرمید تھی میرے احداد میں شمار ہویے ہیں.

مزند تراں میرے ان فرنئی اور دور کے رستہ داروں کو تھی ناد رکھیں خو کہ مجھے توگ یوں میں الد کر ملک کے انک حصے سے دوشرے حصے میں
پہتچایے ہیں.
حس کارحایے میں میں چیم لیئی ہوں اس کی عمارت اور مشپیری تر حار ملین ڈالر الگت آنی  .نہ کپیر شرمانہ میرے والدین یےانئی تحت
سے جمع کیا اور لگانا .لکیری کی ہر نیری میں انک نتخیدہ مشین کے ذر تعے آتھ نالیاں نیانی حانی ہیں .ت ھر انک اور مشین ان نیرتوں کی نال یوں
میں لیڈ تعئی گرتقانٹ ت ھرنی اور اتھیں گوند سے چ نکا د نئی ہے .گونا نیرتوں اور لیڈ کا انک سییڈوچ شا ین حانا ہے .آخر میں لکڑی اور لیڈ کے
اس سییڈوچ سے میں اور میرے شات تھانی پہن چیم لینے ہیں.
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عخ یب نات نہ ہے کہ میرے اندر خو لیڈ ہے وہ سیشہ ہرگز پہیں .نہ لیڈ اضل میں گرتقانٹ ہے خو کہ سیلون (شری ل نکا) کی کاتوں سے تکاال
حانا ہے .اب تصور کریں ان کان ک یوں کا خو گرتقانٹ کاتوں سے تکا لنے اور کاعذ کے تھیلوں میں ت ھریے ہیں ،کاعذ کے تھیلے نیایے

والوں کا ،کاعذ کے تھیلوں کو ناندھنے کے لنے ڈوریں نیایے والوں کا ،ان تھیلوں کو تجری جہازوں تر الدیے والوں کا ،تجری جہاز نیایے
والوں کا ،اور ان تجری جہازوں کو حالیے والوں کا .نہ سب افراد چئی کہ النٹ ہاؤس تر کام کریے والے تھی میرے احداد ہی ہیں تعئی نہ
سب کسی نہ کسی سکل میں میری نیدایش میں ا ننے حصہ ڈا لنے ہیں.
گرتقانٹ کو مسسسئی )  (Mississippiکی حکئی مئی میں مال کر انک آمیزہ نیار کیا حانا ہے اور ت ھر اس آمیزے کو امونیم ہانیڈروآکشانیڈ کے
مچلول کے ذر تعے ناک و ضاف کیا حانا ہے .تھر اس آمیزے میں تمی نیدا کریے کے لنے اس میں چ یوانی خرنی اور گیدھک کے نیزاب کا
آمیزہ مال د ننے ہیں .اس آمیزے کو پہت شی مشی یوں سے گزارا حانا ہے .ناآلخر نہ آمیزہ مشین سے توں ترآمد ہونا ہے جیسے گرنڈر نا حکی سے
قیمہ ت ھری آ نت .اسے مخصوص شاتز میں کاٹ کر حشک کریے اور  1,850ڈگری قارن ہان یٹ میں تکایے ہیں .آخر میں اس آمیزے نا لیڈ

کو میکسیکو سے درآمد کردہ کیدل یو تودے کے موم )  ،( candelilla waxمئی کے نیل ،اور ہانیڈ روجن سے مرکب قدرنی نیل نا حکیانی سے
عشل دے کر اسے مصیوط کریے کے شاتھ اس میں ترمی نا حکیا ین نیدا کریے ہیں.
ادھر میری صیوتر کی لکڑی تر روغن کی جھ پہیں خڑھانی حانی ہیں .کیا آپ روغن)  (lacquerکے تمام اخزا سے وقف ہیں؟ کون حانیا
ہے کہ ارنڈ )  (castorکی کاست کریے والے اور ارنڈ کے نیل کی رتقانیری والے تھی میری نیدایش کے عمل میں انیا حصہ ڈا لنے ہیں؟
اس روغن کو خوتصورت زرد رنگ د ننے کے لنے جن کارنگروں کی مہارت کام آنی آپ شاند ان کی تعداد کا شمار نہ کر شکیں.

اب انک تظر میرے لییل تر تھی ڈالیں .نہ انک قلم ہے خو کہ کارین نلیک نا کاحل کو گوند میں مال کر نیانی حانی ہے .کیا آپ نیا شکنے ہیں
کہ گوند کیسے پییا ہے؟ نیز نہ کارین نلیک کیا سنے ہے؟

میرا دھانی جھال نا تونی پییل سے نیانا حانا ہے .اب ان کان ک یوں کو حسم تصور میں الپیں خو حشت اور نا ننے کو کاتوں سے تکا لنے ہیں .ان
ماہرین کو تھی ذہن میں رکھیں خو ان قدرنی عیاضر کو مال کر پییل کی جمکدار حادریں نیار کریے ہیں .میری تونی تر سیاہ داترے سیاہ تکل سے

ننے ہیں .نہ سیاہ تکل کیا ہونا ہے اور اسے پییل کی تونی تر کیسے حسیاں کیا حانا ہے؟ نیز میری تونی کے وسط سے سیاہ تکل کے داترے
ک یوں عانب ہیں؟ ان سواالت کا خواب د ننے کے لنے مجھے کئی صفجے سیاہ کریے تڑیں گے.
اب آیے ہیں میرے حسم کے سب سے تماناں حصے تعئی ناج کی طرف حسے آدمی انئی علظ یوں کو میایے کے لنے اسنعمال کریے ہیں.
معلوم پہیں ک یوں وہ اسے نلگ کہنے ہیں خو کہ میرے تزدنک انک تھونڈا نا ناشایشتہ نام ہے .میرے ناج کا خو خزو علظیاں میایے کا فرتصہ
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ادا کرنا ہے اسے قیکیس ) (facticeکہنے ہیں .نہ رتڑ میں توریے نا نلی کا نیل ،خو کہ انڈوپیسیا سے آنا ہے ،اور شلفر کلورانڈ مال کر نیار کیا
حانا ہے .نیز اسے شحت کریے اور اس میں شرغت نیدا کریے کے لنے اس میں کجھ اور اخزا میال” ہلکی مشام دار ِآیش فِشانی چیان اور
کیڈمیم شلقانڈ تھی شامل کنے حایے ہیں .اول الذکر انلی سے آنی ہے اور موخر الذکر ناج نا نلگ کو رنگ د نئی ہے.

کونی پہیں حانیا

ی
کیا کونی میرے اس دغوے کو چ لتج کر شکیا ہے کہ دنیا میں انک تھی فرد ایشا پہیں حسے علم ہو کہ میری نیدایش نا تچل یق کیسے ہونی ہے؟
شچ تو نہ ہے کہ میری تچل یق میں الکھوں افراد کا ہاتھ ہے .لیکن ان الکھوں افراد میں ضرف گیئی کے چید افراد ہی انک دوشرے کو حا ننے

ہیں .جب میں انیا شلشلہ یشب ترازنل کے دور اقیادہ عالقوں میں کاقی نیری جینے والوں اور کئی دوشرے ملکوں میں عذانی اچیاس اگایے
ش
والوں سے خوڑنی ہوں تو شاند آپ اسے دور کی کوڑی النا مجھیں .پہرحال مجھے ا ننے دغوے کی ضداقت تر تقین ہے .نہ انک حق نقت ہے کہ
میری تچل یق میں شرنک الکھوں افراد جن میں پیشل کمیئی کا شرتراہ تھی شامل ہے میری تچل یق کے عمل کے انک پہت معمولی حصے کا علم
رکھنے ہیں .نیز میرے نارے میں شری ل نکا میں گرتقانٹ کے کان ک یوں کا علم امرنکی رناست ارگون کے درجت کا ننے والوں کے علم سے
مخیلف ہے .کجھ ایشا ہی معاملہ قیکیری میں کام کریے والے کیمیا داتوں اور نیل کے ک یوؤں تر کام کریے والے مخیت کسوں کا ہے خو

کہ نیل سے موم حاضل کریے ہیں.

انک جیران کن نات نہ ہے کہ نیل کے ک یوؤں تر کام کریے والے مزدور ،قیکیری کے کیمیا دان ،کاتوں سے گرتقانٹ تکا لنے والے کان
کن ،تجری جہازوں ،ترن یوں ،اور ترکوں کو نیایے والے اتچیپیر اور اپہیں حالیے والے آترنیر ،خو مشیییں میرے شر تر دھات کی تونی خڑھانی
ہیں ان تر کام کریے والے کارنگر ،اور پیشل کمیئی کے شرتراہ ا ننے ا ننے حصے کا کام اس لنے پہیں کریے کہ اتھیں میری ضرورت نا

طلب ہے .اگر ہو تھی تو ان کی حاجت پہلی جماغت کے طالب علم کے مقا نلے میں پہت ہی کم ہے .میری تچل یق میں حصہ ڈا لنے والے
ن
التعداد افراد میں وہ لوگ تھی شامل ہیں چتہوں یے انئی زندگی میں کیھی میری سکل پہیں د کھی اور اتھیں نہ تھی معلوم پہیں کہ مجھے اسنعمال
کیسے کیا حانا ہے .ان کا حذنہ مجرک میں پہیں ،کجھ اور ہے .نہ الکھوں افراد انیا انیا علم اور مہارت میری تچل یق میں اس لنے ضرف کریے
ہیں ناکہ وہ انئی ضرورنات زندگی حاضل کر شکیں .اتھیں اس سے کونی غرض پہیں کہ میرا وخود ان کی ضرورنات زندگی کا حصہ ہے نا پہیں.
انک اور تعحب جیز نات نہ ہے کہ میری نیدایش پیسمار غوامل و مراحل سے گزریے کا پیتجہ ہے لیکن کسی مرحلے میں تھی آپ کو کسی م نصونہ
شاز نا ہداہت کار کا نام و یشان پہیں ملے گا .ایشا لگیا ہے کہ کونی غیر مرنی نا حقتہ ہاتھ میری تچل یق کا سیب ین رہا ہے .نہ وہ پہیلی ہے
حس کی طرف میں پہلے تھی اشارہ کر حکی ہوں.
نہ حکانت مشہور ہے کہ ضرف حدا ہی انک درجت نیا شکیا ہے .لوگ اس حکانت تر قورا” اتمان لے آیے ہیں .ک یوں؟ انک درجت نیانا تو دور

کی نات ہے شاند ہی کونی ایشان کسی درجت کی ماہ یت کے نارے میں کجھ حانیا ہو نا اسے نیان کریے کی ضالچیت رکھیا ہو .اس نارے
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س
میں ایشان کا علم یس طجی ہے .میال” وہ زنادہ سے زنادہ نہ حانیا ہے کہ شالمانی مادوں کی انک مخصوص ترن یب و یشکیل کے پیتجے میں درجت
وخود میں آنا ہے .لیکن کیا کسی ایشان کے ناس ایشا دماغ ہے خو انک درجت کی طونل زندگی کے دوران شالمانی مادوں میں مشلشل وقوع نذتر
ہویے والی نیدنل یوں کی رہیمانی نہ شہی تو کم از کم اتھیں رتکارڈ ہی کر شکے؟ طاہر ہے اس کار عظیم کے لنے خو دماغ حا ہینے وہ کسی ایشان
کے ناس پہیں.
انک درجت کی مانید میرا تعئی پیشل کا وخود تھی یے در یے معجزات کا مرہون میت ہے .درجت ،حشت ،نانیا ،گرتقانٹ ،اور پہت شی دوشری
اسیا ،جن کا انیا وخود کسی معجزے سے کم پہیں ،میرے وخود کا حصہ ہیں .ان قدرنی معجزات میں انک اور معجزے کا اضافہ کر لیں .وہ ہے
چ
ایشاتوں کی طلب نا مانگ کو تورا کریے کے لنے الکھوں ایشاتوں کی اتفرادی ت ل نقی توانان یوں ،علوم و ق یون ،اور مہارتوں کا انک م نطم ترن یب سے
یے شاجتہ اسنعمال اور وہ تھی کسی م نصونہ شاز نا ہدانت کار کی رہیمانی کے تغیر .جیسے ایشان یشلیم کرنا ہے کہ درجت ضرف حدا نیانا ہے،
و یسے ہی اسے یشلیم کرنا ہو گا کہ مجھے تعئی پیشل کو تھی حدا (آزاد قظری ہدانت ) ہی نیانا ہے .حس طرح انک ایشان شالمانی مادوں کو انک
مخصوص ترن یب و یشکیل دے کر درجت نیدا پہیں کر شکیا ،اشی طرح الکھوں مخیلف علوم و ق یون کی انک شلشلہ وار ترن یب سے رہیمانی کرکے
مجھے وخود میں النا تھی اس کے لنے ممکن پہیں.

اوتر میں یے خو کجھ لکھا ہے اگر آپ اسے شمجھ گنے ہیں تو میرا درج ذنل نیان تھی آپ کی شمجھ میں آ حایے گا“ .میرے معجزانی وخود کی
حق نقت سے آ گاہ ہویے کے تعد آپ توع ایشان کی آزادی ،حسے کونی ایشان انئی مرضی نا خوشی سے پہیں کھونا ،کے تخفظ کے لنے کمر یشتہ
ہو حاپیں گے ”.اگر آپ کو نہ ادراک حاضل ہو گیا ہے کہ ایشانی طلب نا مانگ کے پیتجے میں ایشاتوں کے حاضل کردہ علوم و ق یون خود تجود
چ
ت ل نقی اور نیداوری شرگرم یوں میں لگ حایے ہیں اور وہ حکومت نا کسی حاتر مرکزی رہیما کے تغیر تھی ایشا کر شکنے ہیں ،تو آپ نہ ضرف آزادی
کی اہمیت و اقاد نت کو شمجھ گنے نلکہ آزاد ایشاتوں کی ضالجی یوں تر آپ کا اتمان تھی تحتہ ہو گیا .ایشان کی ضالجی یوں تر تقین و اتمان کے
تغیر آزادی ممکن پہیں.
چ
اگر ضرف میں تعئی پیشل نتہا ہی شہادت دوں کہ اگر خواپین و حصرات انئی تعمیری اور ت ل نقی ضالجی یوں کو اسنعمال کریے میں آزاد ہوں تو وہ
ش
کیا کیا کارنامے شر اتچام پہیں دے شکنے تو شاند کمزور اتمان والے میری شہادت کو کاقی نہ مجھیں .خوش فسمئی سے میں نتہا پہیں ہوں.
میری شہادت کی نانید کے لنے یے شمار ہاتھ ک ھڑے ہیں .آپ حا ننے ہیں کہ آتو مونانل ،حشاب کیاب کی مشین ،قصل کا ننے نا آنا پیسنے
کی مشین ،اور دوشری یے شمار مشی یوں کو نیایے کے مقا نلے میں ڈاک کی ترسیل پہت آشان کام ہے .نیز جب ایشان کونی تھی کام
کریے میں آزاد ہوں تو وہ انک سیکیڈ سے تھی کم وقت میں ایشانی آواز اور تصوتر چئی کہ کسی وا قعے کی الن یو کورتج دنیا کے انک کویے سے
دوشرے کویے نک پہتچا د ننے ہیں ،ڈتڑھ سو مشافروں کو حار گھینے سے تھی کم وقت میں سییل سے نالئی مور لے حایے ہیں ،نیکشاس کے
ح
میداتوں سے گیس تکال کر ناقانل تقین حد نک کم ترخوں میں ن یونارک کی تھی یوں کو فراہم کر د ننے ہیں ،اور حار تونڈ نیل لتج قارس سے امرنکہ
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کے مشرقی شاحل نک الیے کی خو قیمت وہ وصول کریے ہیں وہ اس رقم سے پہت کم ہے خو امرنکی حکومت انک اویس وزن کے حط کو
نازار کے انک شرے سے دوشرے شرے نک پہتچایے کے لنے حارج کرنی ہے.
چ
میری کہانی سے نہ سیق ملیا ہے کہ ایشان کی ت ل نقی ضالجی یوں اور توانان یوں کے آگے غیر ضروری ضاتطوں اور نیدسوں کے نید ناندھیا درست
پہیں .اس سیق کی روسئی میں ایشاتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں تطم و صنط اور اتقاق و اتچاد کی قصا نیدا کریں اور ایشان کی
چ
ت ل نقی ضالجی یوں ،توانان یوں ،اور علوم و ق یون کے آزادانہ پہاؤ کے را سنے میں خو تھی رکاوپیں ہوں اتھیں قاتونی ذرا تع سے دور کریں .نیز تقین
ش
رکھیں کہ آزاد مرد و زن قظرت کے اس غیر مرنی نا حقتہ ہاتھ کے اشاروں کو مجھنے اور ان تر حلنے کی اہلیت رکھنے ہیں خو کہ ہمارے آس ناس
پیسمار معجزات اور عچانیات کے وخود میں آیے کا سیب ہے .میں تھی اس غیر مرنی ہاتھ کا انک معجزہ ہوں .گو پہت شادہ اور مغصوم ہوں
لیکن میرا وخود اس نات کی دلیل اور شہادت کے لنے کاقی ہے کہ آزاد ایشاتوں کی ضالجی یوں تر عملی اتمان اور ت ھروسے سے و یسے ہی نیاتج
تکلنے ہیں جن کے چید قدرنی تمویے سورج ،نارش ،صیوتر کے درجت ،اور خوتصورت زمین کی صورت میں ہمارے شا منے ہیں (.) 113
(یشکرنہ قاؤنڈیسن آف اکیامک اتجوکیسن )

ت
معیشت میں خود ب طیمی اور اربقاء کی دلچشپ م تال  :صتعئی ابقالب
ن
اس شلشلے میں انک دلچشپ ترین میال صنعئی اتقالب کی ہے خو معیشت میں خود ن ظیمی (  ) spontaneous orderingکی ندولت

وخود میں آنا ۔نہ غیر م نصونہ نید ( ) unplannedتھا اسے آزاد اتفرادی شرگرم یوں یے چیم دنا تھا چتہیں مارکیٹ ناہم کوآرڈی ن یٹ کر رہی
تھی۔ ا ننے عہد کی سیییس کو قوتوں یے اس تر خوب واونلہ مچانا  ،ننے صنعئی تونٹ حال دیے گنے اور شڑکوں تر طوقان ندتمیزی ترنا کیاگیا۔ مگر نہ

ترنا ہو کر رہا ک یونکہ اس وقت کے سیاشی اقیدار یے اس کی آزاد تمو میں کونی رکاوٹ نیدا نہ کی نلکہ اس کی ترقی میں انک شہولت کییدہ کا کردار
ادا کیا  -تجرنک اچیاء العلوم کے زتر اتر دایسوروں اور قلسق یوں یے اسے خوب سے خوب خوش آمدند کہا – آج ہم خو تھے صنعئی اتقالب کے دہایے
تر ک ھڑے ہیں۔صنعئی اتقالب سے م نعلق وہ تمام حدسے علط نانت ہویے ہیں جن کی آڑ میں صنعئی اتقالب کی مچالقت کی گئی تھی اور مارکیٹ
میں حکومئی مداحلت کے عذر تراسے گنے -

صنعئی اتقالب یے ایشانی پہذنب و تمدن کو خوشچالی اور مشرتوں سے توازا ہے۔ذرا تصور کریں،جب صنعئی اتقالب ترنا ہوا تھا اس وقت اگر مارکیٹ
دشمن حکومییں موخود ہوپیں اور اس اتقالب کو معاشی عدم مشاوات کا سیب شمجھ کر نا غوامی دناؤ میں آ کر نئی صنع یوں کی یسووتما کو روک دنا
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حانا تو کیا آج وہ معیار زندگی حس سے ہم سب لطف اندوز ہورہے ہیں ،ممکن ہونا؟ وہی ترقی گرتز قوپیں آج تھی خو تھے صنعئی اتقالب سے ہمیں
ڈرا رہی ہیں کہ آگے پہیں تڑھیا حا ہنے ک یونکہ ان کے چیال میں اس سے شماج کا تظام نگڑ حایے گا اور معاشی عدم مشاوات نیدا ہو گی۔

حق نقت نہ ہے کہ حکومت نا کونی اور سیاشی اتھارنی سیاست شماج اور معیشت میں آمرانہ پییادوں تر تطم قایم کرہی پہیں شکئی اگر ایشا کریے

کی کوسش کی گئی تو غرنت و اقالس میں یے تچاشا اضافہ ہو گا ۔ک یونکہ امکانات کی دنیا آزادی یسید ہے – پہیر مشنقیل کے امکانات کو قید نا

کپیرول نا م نصونہ نید پہیں کیا حاشکیا  -نہ امکانات شہرتوں میں تعئی ناکسیان کے کیس میں پیس کروڑ غوام میں آزادانہ یسودتما نایے اور مقید نیاتج
د ننے ہیں۔

وپی تام تے معاشی پرقی کی سے کی ؟
وپییام کا شرکاری نام سوشلشٹ رپییلک آف وپییام ہے  -کل آنادی سو ملین کے لگ تھگ ہے  1945 -میں ہوجی متہ کی اتقالنی
قیادت کے پیتجے میں فرایس سے آزادی حاضل کی  -آزادی کے تعد تورا ملک متچد نہ رہ سکا  1954 -میں وپییام کا شمالی عالفہ ڈ تموکرنیک
رپییلک آف وپییام کی صورت میں مارکسشٹ رناسئی نیدویشت کے زتران نظام قایم ہوا چیکہ چ یوب میں شہیشاہ ناؤ ڈاؤ ( )Bao Daiکی
شلظیت قایم ہونی  -جب شمال اور چ یوب کی رناسییں قایم ہوپیں تو لوگوں کو پین سو دن د ننے گنے کہ وہ ملک کے حس حصے میں تھی

رہیا حاہیں وہاں شکونت اجییار کر شکنے ہیں توں انک ملین سے زاند افراد یے سوشلشٹ تظام رناست سے نادشاہت کی طرف ہجرت کی -
دوتوں رناسییں انئی غوام کے لنے ندفسمت ہی نانت ہوپیں شمال میں رناسئی جیر انئی انتہا تر تھا چیکہ چ یوب میں سیاشی عدم استخکام یے
لوگوں سے ان کا نہ خق جھین لیا کہ وہ انئی زندگی کے مقاضد کی امن و استخکام سے حستجو کر شکیں -شرد چیگ زوروں تر تھی توں سوشلشٹ
ان نظام کی حامل شمالی رناست کو جین وسوو نت توپین کا تعاون حاضل تھا چیکہ چ یوب کی رناست کو امرنکہ کا  1968 -میں شمالی حصے

یے چ یونی حصے تر جملہ کر دنا امرنکہ یے ا ننے اتچادی کا شاتھ دنا مگر امرنکہ یے انئی مقامی سیاست کے دناؤ کے تحت  29مارچ 1973
کو انئی قوج وپییام سے تکال لی  1975 -میں وپییام کے دوتوں حصے سوشلشٹ تظام کے ماتحت متچد ہویے اور وہاں کھی یوں اور قیکیرتز سے
م نعلق اشیراکیت کی نالیسی کو راتج کیا گیا حس کے پیتجہ میں ملک شدند فسم کے معاشی تجران میں مییال ہو گیا اور مہ نگانی شہ ہیدشی درچے
میں حلی گئی  1986 -میں آزاد مارکیٹ اضالحات م نعارف کروانی گییں ناکہ غرنت یے روزگاری اور معاشی تجران کا مقانلہ کیا حا شکے -

ان اضالحات کو دونی حا ( )Doi Moiکی اضالحات کہا حانا ہے حس کے تحت کجھ انڈشیرتز تر حکومئی کپیرول ترفرار رکھنے ہویے ناقی تمام
سیکیرز کو تران یو نیاتز کر دنا گیا  ،مارکیٹ کو زنادہ سے زنادہ آزاد کیا گیا اور ملئی پیسیل کمیی یوں کی شرمانہ کاری کے لنے خوضلہ افزانی کی گئی
 ان اضالحات کے پیتجے میں نیز رقیار معاشی شرح تمو حاص طور تر زراغت  ،صنعئی نیداوار تعمیرات انکشیورٹ اور نیرونی شرمانہ کاری میںحاضل کی گئی -اس نیز رقیار شرح تمو یے حکومت کی خوضلہ افزانی کی کہ وہ مزند اضالحات م نعارف کروایے -
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اس وقت وپییام کا شمار ایسیا کی نیزی سے ات ھرنی ہونی معیشیوں میں ہونا ہے  ،گولڈمین سیک کے مظاتق اگر وپییام اشی شرح تمو سے آگے
تڑھیا رہا تو 2025میں دنیا کی اکیسویں تڑی معیشت ین حایے گا  1986 -کی مارکیٹ اضالحات سے پہلے وپییام میں غرنت کی شرح

شاتھ سے زاند تھی  ،دو ہزار دس میں نہ شرح  20.7تھی خو نیزی سے کم ہو کر دو ہزار خودہ میں  13.5ق نصد رتکارڈ کی گئی حس میں مزند
نیزی سے کمی آ رہی ہے  -اپیس سو توے سے اب نک اوسط جھ سے وپییام یے شرح تمو ترفرار رکھی ہونی ہے خو کہ جین کے تعد دوشری

پہیرین کارکردگی ہے  -اس وقت وپییام میں یے روزگاری کی شرح مخض  4.46ہے  -اپیس سو جھیاشی کے تعد کا دور وپییام کے لنے
چ
صنعئی اتقالب کا دور ہے جب مارکیٹ کی قوپیں آزاد ہوپیں اور اپہوں یے وشانل کی ت ل نقی تفوتض میں انیا کردار ادا کرنا شروع کیا  -اپیس
سو جھیاشی سے پہلے ملک کی معیشت زراغت تر اتخصار کرنی تھی مگر اب صنعئی نیداوار میں نیزی سے اضافہ ہو رہا ہے  -اس وقت
می یوقیکجرنگ  ،آنی نی ،اور ہانی نیکیالوجی کی انڈشیرتز نیزرقیاری سے تھل تھول رہی ہیں
درج ذنل میں ان تمام اسیاب کا ذکر ہے جن کی ندولت وپییام یے ترقی و خوشچالی کا موخودہ مقام حاضل کیا

آزاد مارکیٹ اضالحات:ان اضالحات کے تحت وپییام یے انئی مارکیٹ کو رناسئی جیر سے آزاد کیا اور شہرتوں کا نہ پییادی خق یشلیم کیا گیا کہ
وہ انئی معاشی زندگی کے مقاضد کی حستجو میں آزاد ہیں  -نہ تجی سیکیر کی ہی کامیانی ہے حس کے ندولت آج وپییام مڈل انکم سیییس حاضل

کر حکا ہے -پین االقوامی تچارت اور اتویسیمیٹ کے فروغ کے لنے حکومت یے ہر وہ ممکن اقدامات کنے جن سے نیرونی شرمانہ کاروں کا
اعیماد تچال ہو  -اس وقت وپییام کی تچارت کل نیداوار کے انک سو تچاس ق نصد سے تھی زاند ہے

سیاشی استخکام اور پہیرین گورپیس :وپییام کے کل  63صویے ہیں اور ان صوتوں کے درمیان مقانلہ کی تقاقت کو فروغ دنا گیا ہے ناکہ وہ
پہیرین گورپیس اور معاشی شہولیات سے زنادہ سے زنادہ نیرونی شرمانہ کاری کے لنے ترکسس ین شکیں
توخوان آنادی  :وپییام کی اکیرنت آنادی پیس شال کی عمر کے آس ناس ہے  -جب مارکیٹ تھل تھول رہی ہو تو اس کا مظلب ہے کہ
چ
توخوان اذہان کے لنے شاندار مواقع موخود ہیں کہ وہ ا ننے معاشی مقاضد کی ت ل نقی حستجو سے انیا مقام کما شکیں  -توں زنادہ آنادی توجھ پہیں

طاقت ین حانی ہے

ت
ت
علیم  :وپییام علیم تر انئی جی ڈی نی کا تفرنیا  6.3ق نصد خرچ کر رہا ہے
پہیرین حغرافتہ  :وپییام جین کا تڑوشی ہے اور جیئی مزدوروں کی یشیت وپییامی مزدور اخرت کے معاملہ میں قی الچال سسنے ہیں (چیکہ وقت

کے شاتھ شاتھ ان کی اخرت میں اضافہ ہو رہا ہے) توں جین سے شرمانہ کاروں کی انک تڑی تعداد وپییام کی طرف ہجرت کر رہی ہے
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ترایس پیسقک نارترسپ  :نہ نارہ ممالک کا آزاد تچارنی معاندہ ہے حس میں امرنکہ و حانان تھی شامل ہیں  -توٹ کتخنے کہ کل کے ندترین
دشمن آج کے پہیرین دوست ہیں چتہوں یے انک دوشرے کی معاشی خوشچالی میں شہولت کییدہ کا کردار ادا کریے کا عہد کر رکھا ہے -

انک ہم ہیں کہ ہمارا انک ط نقہ ہر وقت اسنعمار کی دہانی د نیا ت ھرنا ہے کہ دنیا پہیں حاہئی کہ ہم ترقی کریں چیکہ دوشری طرف انک ط نقہ
ایشا تھی ہے حس کی مہم خو تقسیات اور اس کا رناشی نالیشیز تر اتررورسوخ ہمیں ا ننے تڑوس کی پہیرین مارکییس سے فرنت تڑھایے کا کونی
تھی موقع د ننے تر نیار پہیں )(114

اس تجرتر کا مفصد مخض وپییامی معیشت کے نارے میں پییادی معلومات د نیا پہیں نلکہ نہ نیان کرنا ہے کہ معاشی ترقی کے امکانات ہر
ملک کو میشر ہیں  -وپییام کل نک غرنب تھا تو اس کی وجہ اس کے داحلی مشانل اور مارکیٹ کی معیشت سے تغصب اور دشمئی تھی  -پیتجہ
نہ تکال کہ تھوک غرنت اور کسمیرشی یے مخ یور کیا کہ معاشی نالیشیز ندلی حاپیں اور گ ھر کے ان نظام کو پہیر نیانا حایے  -وپییام کی معاشی ترقی
میں دراضل نیرونی اسنعمار کے تچایے گ ھر کا اسنعمار رکاوٹ تھا  -ہمارے ملک کی سیییس کو یے تھی انئی ناکام یوں کا شارا ملتہ ناہر کے
مفروصہ دشم یوں تر ڈال رکھا ہے کہ دراضل وہ ہمیں ترقی پہیں کریے دے رہے چیکہ حق نقت نہ ہے کہ ہماری سیاست تقاقت اور
معیشت کے جملہ امکانات ہمارے اندرونی دشم یوں تعئی احارہ دار قوتوں یے ا ننے ق نصہ میں کر ر کھے ہیں -وہ تمام مواقع خو وپییام کو حاضل

تھے وہ آج ہمیں تھی حاضل ہیں ہم تھی انئی مارکیٹ کو تچارت اور اتویسیمیٹ کے لنے آزاد کر شکنے ہیں اور اس میں حانل تمام غیر م نصقانہ
ت
اور غیر مشاوی نالیشیز کی رکاوتوں کو ہیا شکنے ہیں  -ہماری آنادی کا تصف سے زاند پیس سے کم عمر کے شہرتوں تر مسیمل ہے ،علیم تر ہم
تھی جی ڈی نی کے  7ق نصد سے زاند خرچ کر شکنے ہیں  .جین ہمارے تڑوس میں ہے اور اکیامک کورنڈور کی سکل میں ہم تھی جیئی شرمانہ

کاری سے معاشی طور تر لطف اندوز ہو شکنے ہیں  -حغراقیانی طور تر قدرت یے ہمیں وپییام سے تڑھ کر توازا ہے  -ہمارے لنے سب سے
تڑے چیلتجز سیاشی عدم استخکام اور سیییس کو کا سیاست معیشت اور شماج تر ق نصہ ہے -ان چیلتجز کے پہیرین رسیایشز کے لنے الزم ہے
م
کہ مہم خونیانہ اقدامات سے کمل طور تر ترہیز کیا حایے  ،آ پین کی ناالدسئی قایم کی حایے اور شخصی آزادتوں مشاوات اور اتصاف تر میئی
سیاشی و معاشی تقاقت کو تروان خڑھانا حایے  -تقییا نہ کام مسکل ہیں مگر معاشی ترقی کے را سنے کی پییادی ضرورنات پہی ہیں اس کے

عالوہ کونی پہیر مییادل اس وقت ہمیں حاضل پہیں

ہمارا ف تضلہ ہمارے ہاتھ میں ہے
ٓ
انی ایم اتف کی پیش گونی ہے کہ مالی شال 17-2016ء میں تھارنی معیشت کی شرح تمو 7.4رہے گی۔ توں تھارت دنیا کی نیزی سے
ٓ
ٓ
ات ھرنی ہونی معیشت ین حایے گا ۔ تھارت یے ہمارے شاتھ ہی ترطاتوی راج سے ازادی حاضل کی تھی۔ ازادی کے تعد تھارنی معیشت
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کم یوتزم سے میاتر رہی حس کی تڑی وجہ مہاتما گاندھی کا تھارنی دپہات کے لنے انک خودکقیل کم یون سسیم کا تصور تھا ۔ 1990ء نک تھارنی
ٓ
معیشت تر رناسئی اترو رسوخ کا علتہ رہا  ،کھلی میڈی کی پین االقوامی تچارت نایسیدندہ رہی اور ازاد مارکیٹ کی معیشت کو گیاہ شمجھا حانا رہا۔ کہا
حانا ہے کہ قیام تھارت کے تعد ناخروں کی انک میییگ تھی حس کی ضدارت خواہر لعل پہرو کر رہے تھے۔ انک ناخر یے شرح میاقع کی
نات کی تو خواہر لعل پہرو کو انتہانی ناگوار گزرا اور وہ گونا ہویے۔ ''مجھ سے تفع کی نات نہ کرو  ،نہ انک گیدا لفظ ہے ‘‘۔
جب نک تھارت کی معیشت روانئی اور رناسئی جیر کے ماتحت رہی  ،غرنت کی شرح میں تھی اضافہ رہا اور شرح تمو تھی کم رہی ۔ تھارت کی
سشت ترین شرح تمو کو توری دنیا میں ہیدو گروتھ رنٹ کہا حانا تھا۔ 1991ء میں توری تھارنی معیشت تجران کی لی یٹ میں تھی اور حکومت
دتوالتہ ہویے کے فرنب تھی۔ نب تھارت یے پین االقوامی قیایشل مارکیٹ کی طرف رخوع کیا اور انئی مارکیٹ کو اوین کیا ۔ نالیسی میں اس
نیدنلی کا کرنڈٹ من موہن سیگھ کو حانا ہے خو اس وقت وزتر خزانہ تھے ۔

ٓ
اپیس سو اکاتوے تھارت کے لنے اتویسیمیٹ اور تچارت کے اغییار سے ننے عہد کا اعاز ہے۔ 1991ء میں غرنت کی شرح  45ق نصد تھی
خو دو ہزار نارہ میں  22ق نصد اور دو ہزار نیدرہ میں  MMRPشمارنانی طرتقہ کار کے مظاتق  12.4ق نصد رتکارڈ کی گئی۔ غرنت میں کمی کی

شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور تھارت ترامید ہے کہ وہ حلد ہی کم سے کم غرنت کی شرح تر ہو گا۔ 1991ء کے تعد کا عہد تھارت کے
لنے صنعئی اتقالب کا عہد ہے حس یے اس کی معیشت سیاست اور تقاقت کو ندل کر رکھ دنا ہے۔ نہ تھارت کے لنے ناگزتر تھا ورنہ تڑھئی
ٓ
ہونی انادی تھارنی شماج کو مزند یسماندگی کی طرف دھکیل د نئی۔ اس سے مزند مجروم یوں کو چیم ملیا اور ملکی اتچاد قایم نہ رہ نانا ۔ حق نقت نہ ہے
کہ  1991ء کے تعد تھارنی وقاق پہلے سے زنادہ مصیوط ہوا ہے اور تھارت کے اترورسوخ میں اضافہ ہوا ہے ۔
ٓ
ٓ
ناکسیان کی طرف ا ننے ۔ ہماری اس وقت انادی  195ملین ہے (ناکسیان ڈ تموگراقک انیڈ ہیلیھ شروے )۔ تجوں کی شرح نیدایش جیران کن
ٓ
ٓ
طور تر  3.8ق نصد ہے خو پہت ہی زنادہ ہے ۔ اگر انادی میں اشی شرح نیدایش سے اضافہ ہونا رہا تو ناکسیان انادی کے اغییار سے  2050ء
ٓ
نک دوشرا جین ین حایے گا ۔ اس وقت تھی قکر کی خو نات ہے وہ نہ کہ ہماری کل انادی کا تصف سے تھی زاندحصہ پیس شال سے کم
عمر کے تجوں اور توخواتوں تر مسیمل ہے۔ سوال نہ ہے کہ انئی تڑی تعداد میں توخوان یشل کی معیشت تعئی روزگار کا ہم کیسے ان نظام کر ناپیں
گے ؟ نہ وہ سوال ہے حسے ہماری قومی نالیسی کی ترچتچات میں ہونا حا ہنے ۔
ش
اس شلشلے میں انک پییادی نات مجھیا ضروری ہے وہ نہ کہ روزگار کے مواقع ضرف اور ضرف مارکیٹ میں نیدا ہویے ہیں۔ توری دنیا میں
معیشت کا انک تھی کامیاب ماڈل ایشا پہیں جہاں حکومت یے شہرتوں کو روزگار مہیا کیا ہو ۔ تمام ترقی نافتہ ممالک کی معیشت اور روزگار
تران یو نٹ سیکیر تعئی مارکیٹ تر اتخصار کرنا ہے۔ پہی کہانی ہمارے تڑوشی ممالک جین اور تھارت کی ہے ۔ جب مارکیٹ کی شرگرم یوں میں
اضافہ ہونا ہے تو نہ ضرف کل معیشت کے تھیلنے تھو لنے سے حکومت کو نیکشز زنادہ اکیھے ہویے ہیں حس سے وہ غوامی پہ یود کے کام کر
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ٓ
شکئی ہے تو دوشری طرف روزگار اور مزند کارونار کے اسیاب نیدا ہویے ہیں ۔ ناکسیان کی اس پہت زنادہ تھیلئی ہونی انادی کے روزگار کے
لنے ہمیں مارکیٹ شرگرم یوں میں شات ق نصد شاالنہ سے زاند شرح تمو کی اشد ضرورت ہے حس کے لنے انتہانی ضروری ہے کہ ہم ا ننے ملک
ٓ
میں صنعئی اتقالب ترنا کریں ۔ گزستہ شال ہماری قومی نیداوار میں  4.7ق نصد کا اضافہ ہوا خو کہ دو ہزار اتھ سے دو ہزار نیدرہ نک کی تڑی
شرح ہے مگر نہ ناکاقی ہے ۔ تھارت اس شلشلے میں ہمارے لنے انک پہیرین کیس اسیڈی نانت ہو شکیا ہے حس کے زمیئی حقاتق ہم سے
نارتجی اور تقاقئی اغییار سے ملنے حلنے ہیں۔

ہمیں انئی معیشت میں صنع یوں کے ججم میں اضافہ کرنا ہو گا۔ صنغت کاری کا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ہے۔ غور کتخنے کہ
ناکسیان میں زرعی سغتہ سب سے زنادہ افرادی قوت ( 42.3ق نصد ) کھیتجے ہویے ہے مگر ملک کی کل نیداوار میں اس کا حصہ سب سے کم
تعئی  19.82ق نصد ہے ۔ صنع یوں میں سب سے کم افرادی قوت خرچ ہو رہی ہے مگر ملک کی کل نیداوار کو سب سے زنادہ ونل یو اشی سغتہ
سے مل رہی ہے اور ناقاعدہ نیکس کی پییاد تر سب سے زنادہ رتون یو حکومت اشی سعنے سے حاضل کرنی ہے جب کہ اس کے مقا نلے میں زرعی

سغتہ نہ ضرف نیکشز کی مد میں کونی رتون یو پہیں دے رہا نلکہ الیا سیشڈی تر نل رہا ہے ۔ حدند علم و تقاقت کی طلب صنعئی سعنے کو ہے چیکہ
زرعی سغتہ ہ یوز روانئی اور عہد حاضر کے نیاطر میں غیر میمدن ہے۔
ناکسیان میں صنعئی اتقالب کی واحد صورت نہ ہے کہ کارونار میں کارخونی تعئی Entrepreneurshipکے لنے شازگار ماخول نیدا کیا
ٓ
حایے ۔ ننے کارونار نیدا ہوں  ،تھلے تھولیں  ،ہماری کل نیداوار تڑھاپیں اور روزگار کے مواقع نیدا کریں ۔ اس کے لنے ازاد اور اوین مارکیٹ
اشد ضروری ہے حس میں احارہ دارناں ،کارنل اور ضرورت سے زاند حکومئی مداحلت نہ ہو۔ اس وقت ناکسیانی می یوقیکجرنگ سیکیر میں جھویے اور

درمیایے تزیشز کا حصہ مخض 6.7ق نصد اور 13.12ق نصد نالیرن یب ہے۔ (ناکسیان اکیامک شروے 16-2015ء اس کا مظلب ہے کہ
ننے کارونار نیدا ہی کم ہو رہے ہیں خو ترقی نا کر تڑے کارونار ین شکیں ۔ اس کی وجہ ننے کارونار میں پہت شاری غیر ضروری شرکاری رکاوپیں
ٓ
ہیں ۔ انی شی شی کے اوین مارکیٹ انڈنکس میں ناکسیان سے م نعلق اشارے اسے انک یسماندہ اور نید مارکیٹ کے طور تر طاہر کریے ہیں ۔
م
اس سب کجھ کے لنے نہ تھی ضروری ہے کہ حکومت انئی ان نظامی ذمہ دارتوں کی طرف کمل توجہ دے اور معاشی شرگرمیاں مارکیٹ کے
خوالے کر دے ۔ جیر ہے کہ گزستہ ماہ حکومت یے  786ارب کا فرض اسی یٹ نیک سے حاضل کیا ۔ شال 2015ء میں کل 1,364
ٰ
ٓ
ارب رویے کا فرض حکومت یے مقامی مارکیٹ سے لیا ۔ دوشری طرف گورتمیٹ نہ دغوی تھی کر رہی ہے کہ وہ اب انی ایم اتف سے کونی
فرض پہیں لے گی اور اسے انک تڑی سیاشی کامیانی کے طور تر پیش کیا حا رہا ہے ۔ حق نقت نہ ہے کہ حکومت کا مقامی نیکوں سے لیا گیا
ٓ
ٓ
فرض دراضل تران یو نٹ سیکیر کو اشان فرض سے مجروم رکھنے کے میرادف ہے اور نہ نالیسی انک غرصے سے حلی ا رہی ہے کہ حکومت کو جب
تھی پیسوں کی ضرورت ہونی ہے اور پین االقوامی ادارے فرض د ننے تر نیار پہیں ہویے تو حکومت مقامی نیکوں سے نا اسی یٹ نیک سے توٹ

جھاپ کر انئی ضرورت توری کرنی ہے حس کا انک تفصان نہ ہونا ہے کہ تران یو نٹ سیکیر کے لنے فرض حاضل کرنا مسکل اور مہ نگا ہو حانا
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ٓ
ہے تو دوشری طرف مارکیٹ میں زنادہ پیشہ ا حایے سے مہ نگانی کی شرح میں اضافہ ہو حانا ہے ۔ حکومت کو نہ نالیسی قی الفور ندلئی ہو گی ،
ا ننے اخراحات انتہانی حد نک کم کریے ہوں گے اور معاشی شرگرمیاں کھلی مارکیٹ کے خوالے کرنی ہوں گی ۔
دنیا میں کونی تھی ایشا معاشرہ پہیں خو چیلتجز کا شامیا نہ کر رہا ہو۔ ایشاتوں کے معاشرہ میں چیلتجز اور امکانات تقیئی ہیں ۔ معاشروں کا
امتچان نہ ہونا ہے کہ وہ ان مشانل کو کیسے رسیایس کریے ہیں می یت رسیایس می یت نیاتج نیدا کریے ہیں اور م نقی ردعمل کے تفصان دہ
نیاتج ہویے ہیں ۔ہمارے لنے ضروری ہے کہ ہم ا ننے مشانل کی سیاجت اور تجزنہ کریں اور ان کے حل میں حامع م نصونہ نیدی کی حایے
۔ ہمیں طے کرنا ہو گا کہ ہم اشی طرح یسماندہ رہیا حا ہنے ہیں نا خوشچال و ترقی نافتہ پییا حا ہنے ہیں ؟ اگر خواب خوشچالی ہے تو ہمیں غرنت
ش
کے توچے تڑھنے کے تچایے خوشچالی کی شاپیس کو مجھیا ہو گا ۔ ترقی نافتہ دنیا سے سیکھیا ہو گا ،ا ننے روتوں تر تظرنانی کرنی ہو گی اور امن و
شالمئی کی خوسیو میں شہرنت کے اس سفر کو کامیاب کرنا ہو گا ۔ مسکل مرحلہ انیا مچاستہ ہونا ہے اس کے تعد علظ یوں کی ضد سے اجیراز
اور پہیرین ردعمل سے کامیاب مشنقیل کی طرف مشنقل مزاجی سے گامزن رہیا ہے ۔ تقین ہے کہ ہم سب تھی دنیا میں ناوقار ہوں گے
ک یونکہ نہ ہماری تقاقت نتجر ہے اور نہ امکانات سے نہ دھرنی مجروم ہے۔ ہمارا ق نصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔

255

فیم یوں کا بطام وشانل کی نہبرین بقو بض ( ) allocationکا صامن ہے -
اگر سوشلشٹ حضرات اک تامکس خا ب نے ہوتے بو وہ کی ھی تھی سوشلشٹ یہ ہوتے – ( ہاب تک )
قیمییں وشانل کے پہیرین اسنعمال کو ممکن نیانی ہیں کہ انک جیز کی نیداوار تر جیئی ونل یو نیدا ہونی ہے اس کے خرچ تر تھی انئی ہی ونل یو خرچ

( ) consumeہونی حا ہنے ۔قیم یوں کے تظام میں وشانل ضا تع پہیں ہویے۔سوو نت توپین کی میال لینے ہیں -انک سیاح سوو نت توپین
حانا ہے اور وہاں دنکھیا ہے کہ لوگوں کی انک لمئی قظار ہے ۔حس میں لوگ گھی یوں سے ک ھڑے ہیں۔گلی کے انک کویے تر کجھ لوگ تماتر

خرندیے کے لنے ک ھڑے ہیں تو انک دوشری قظار میں خو پین دن حلئی رہی اس میں لوگ نئی پییاتوں کو حاضل کریے کے لنے ک ھڑے ہیں
ت
حس کی نئی کھیپ قیکیری سے اتھی اتھی آنی تھی۔ پین دن کے تعد جب شاری پییاپیں قسیم کردی گییں اور خو لوگ تچ گنے اپہیں کہا گیا کہ
وہ نئی کھیپ کاان نظارکریں۔پہی معاملہ تماتروں کے شاتھ تھی ہوا ،قظاریں حلئی رہیں جب نک کہ شارے تماتر چیم پہیں ہو گنے –() 115

سوال نہ ہے کہ کیا ان تمام سوو نت شہرتوں کی تماتروں اور پییاتوں سے م نعلق ضرورنات تھی سیالنی کے چیم ہویے کے شاتھ چیم ہو گییں ؟
ن
اگر ضرورنات کا معاملہ ویشا رہا تو آخر سیالنی سے مجروم رہ حایے والے لوگوں یے انئی ضرورنات کی کمیل کیسے کی ہو گی ؟
اشی طرح سوو نت اکاتومی کے نارے میں دو سوو نت معیشت دان  Nikolaĭ Petrovich Shmelevاور والدی میر روتوو ،سوو نت
معیشت تر انئی کیاب The Turning Point : Revitalizing the Soviet Economyمیں لکھنے ہیں کہ ’’سوو نت
ً
توپین میں پہت شاری ضرورنات کی اسیاء عموما گوداموں میں تڑی گل شڑ حانی تھیں چیکہ لوگ کسی دوشری جیز کے می نظر گھی یوں قظاروں میں
لگے کھڑے رہنے تھے  ،ت ھر تھی کجھ اسیاء ملئی تھیں اور کجھ پہیں۔اس کی وجہ نہ تھی کہ ڈ تمانڈ و سیالنی میں کوآرڈ نییسن کا ققدان تھا۔قیم یوں
کے تچایے ن یوروکرپیس ڈ تمانڈ اور سیالنی کا تعین کریے تھے۔جب نک کہ انک طونل دفیری طرتقہ کار سے گزر کر ڈ تمانڈ کی انک رتورٹ افشران
پہ
نک تخئی تھی اور وہ نیداوار و رشد کا حکم د ننے تھے اس وقت نک کاقی دتر ہوحکی ہونی تھی۔( )116تعئی شہرتوں کی کسی مخصوص جیز میں طلب

علم جب نک عمل میں النا حانا اس وقت نک وہ  outdatedہو حکا ہونا تھا  -اشی طرح معیشت میں اس نات کو طے کریے کا تھی تظام
پہیں تھا کہ وشانل واقعی میں صختح مخ نص (  ) allocateہورہے ہیں نا پہیں۔نہ تظام کیزتومرز کی طلب کو تراہ راست رسیایس پہیں کر رہا
تھا نلکہ اس تظام میں ن یوروکرپیس کے ق نصلوں کو مرکزی اہمیت حاضل تھی ،مظلب نہ کہ ق نصلہ کن کردار ضارفین کا پہیں نلکہ ن یوروکرپیس کا

ہونا تھا ۔
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دنکھنے ہم مخیت کریے ہیں اور اس کے ندلے آمدن کمایے ہیں۔نہ ہمارا پییادی خق ہے کہ ہم انئی آمدن کے مظاتق خو جیز حاہیں اسے خرندیں
اور خرچ کریں۔چیکہ انک ایشا تظام حس میں نادشاہ ،سیاست دان،ن یورو کریسی  ،حاگیر دار نا کونی اور مراعات نافتہ ط نقہ نہ طے کرے کہ ہمیں

کیئی مخیت کرنی حا ہنے  ،اس کے ندلے میں معاوصہ کییا ہو گا اور ہمیں ضرورنات و خواہشات کی کیئی اور کون کون شی اسیاء و حدمات میشر
ً
ہوں گی،حق نقیا نہ ضرف ہمارے پییادی خق سے اتکار ہے نلکہ اس سے نتخیدہ مشانل تھی چیم لینے ہیں۔میال کے طور تر مجھے معلوم ہے کہ
کسی تھی مخصوص سے میں میری ضرورنات اور خواہشات ڈ تمانڈ کی صورت میں کیئی ہے،اور میں یے انئی آمدن سے اس تر کییا اور کن کن

ترچتچات کے شاتھ خرچ کرنا ہے۔میری ضرورت وخواہش کا درست تعین سوایے میرے کونی اور پہیں کرشکیا۔ک یونکہ ہمیشہ لوگوں کی ضرورنات

و خواہشات میں اتفراد نت ہونی ہے–حق نقت نہ ہے کہ انک ملک کی معیشت مخض چید لوگوں تر مسیمل پہیں ہونی نلکہ اس میں رہنے والے
تمام شہری اس کا کم و پیش حصہ ہویے ہیں ۔ اب ہونا نہ ہے کہ ن یوروکرپیس تمام تمام افراد کی طلب کو وقت اور مقام کے لچاظ سے خود ہی

قیاس ( ) supposeکریے ہیں اور ا ننے حشاب ( ) calculationسے ہی نیداواری شرگرم یوں کا تعین کیا حانا ہے۔

میال کے طور تر ہم سب کو خوتوں کی ضرورت ہے۔ناکسیان کی آنادی اپیس کروڑ تچاس الکھ ہے() 117۔ اب ن یوروکرپیس کیسے طے کریں گے
کہ ان تمام لوگوں کو کویشا اور کس ڈتزاین کا خونا یسید ہے اور کس شاجت کے خویے کی مخیلف لوگوں کو ضرورت ہے؟ اشی طرح ہر فرد کے
خوتوں کا شاتزمخیلف ہونا ہے اور خوتوں میں یسید و نایسید کے خوالے سے تھی لوگوں کی ترچتچات میں انک تڑی ورانئی نانی حانی ہے ۔ لوگ قظاریں

نیاپیں گے اور انک انک خوڑا وصول کریے حاپیں۔اب ہوگا کیا؟ ن یوروکرپیس خود قیاس کریں گے کہ قالں ڈتزاین اور قالں شاتز کےا ننے ا ننے

خویے نیدا کنے حاپیں اور قالں شاتزو ڈتزاین کے ا ننے۔ جب سیالنی لوگوں نک پہتجے گی تو اس میں یے ترن یب ڈ تمانڈ کے مشانل ( Random

 )demandکو کیسے حل کیا حایے گا تعئی اتفرادی یسید و نایسید اور ناؤں کے شاتز سے انڈحسیمیٹ کا مسیلہ ہر ہر فرد کے لنے کیسے حل

ہو گا؟ اس سے نہ ہوگا کہ کجھ لوگوں کو تو ان کی یسید کا خونا مل حایے گا چیکہ کجھ لوگ مجروم رہ حاپیں گے اور وہ زتردسئی انک یے ڈھ نگا اور
یے خوڑ خونا پہینے تر مخ یور ہوں گے۔ پہی کجھ سوو نت توپین میں ہونا تھا۔یے ڈھیگے اور غیر میاسب (  ) inapproriateخویے پہینے تر

لوگ مخ یور تھے ک یونکہ ن یوروکرپیس کی پہی مرضی ( ) willنا دوشرے لفطوں میں پہی شمارنات ( ) Calculationتھی۔

قیم یوں کاتظام ڈ تمانڈ اور سیالنی کی خرکت کو قوری طور تر اور مشنقل و مؤتر رسیایس کرنا ہے ک یونکہ پہاں تروڈتوشر اور کیزتومر کا تراہ راست راتطہ
م
ہونا ہے،تروڈتوشرکو تفع کی حستجو ہونی ہے،چیکہ کیزتومر کے ناس انک مقانلہ کی قصا میں انک سے زنادہ مییادل ہویے ہیں وہ حس سے طمین
ہونا ہے اشی طرف رخوع کرنا ہے اس لنے ہر تروڈتوشر کی خواہش ہونی ہے کہ کیزتومر جب کونی جیز ڈ تمانڈ کرے تو وہ جیز اس کے ناس موخود
ہونی حا ہنے ورنہ کیزتومر کسی دوشرے تروڈتوشر سے رخوع کر لے گا – ضرف وہ جیز موخود ہونا کاقی پہیں نلکہ کوالئی ڈتزاین اور حصوضیات تھی
کیزتومر کی یسید کی ہوں ۔توں تڑھئی ہونی ڈ تمانڈ کے شاتھ رشد تھی تڑھ حانی ہے۔اور گرنی ہونی ڈ تمانڈ کے شاتھ نیداواری شرگرمی اور رشد تھی کم
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ہوحانی ہے ک یونکہ تروڈتوشر کو جیر ہونی ہے کہ کیئی رشد ( ) inventoryاس کے ونیرہاؤس میں مخفوظ ہے اور کیئی روزانہ کی پییاد تر طلب
تعئی ڈ تمانڈ کی حالت میں ہے۔نہ خود کار انداز سے ہورہا ہونا ہے اور معاشی عمل میں شامل تمام افراد انئی انئی ذمہ دارتوں اور سیلف انیرسٹ کی

مدد سے ا ننے ا ننے م نعلقہ امور شراتچام دے رہے ہویے ہیں ۔ الکھوں کی تعداد میں اسیاء و حدمات نیداوار اور خرچ میں اشی طرح سے انک ناقاعدہ
ت
کوآرڈ نییسن میں اسنعمال ہو رہی ہونی ہیں۔ دوشری اہم نات نہ کہ ہر انک قسیم مخیت (ڈوتژن آف لپیر )کے اصول کے تحت انئی انئی شرگرمی
شراتچام دے رہا ہونا ہے اور ا ننے م نعلقہ ( )Concernedعلم اور ڈ تمانڈ و سیالنی کو رسیایس کر رہا ہونا ہے -

ن
دوشری طرف د کھیں انک سوشلشٹ معیشت حس میں کیزتومر اس حظرہ سے دوحار ہویے ہیں کہ شاند آ نیدہ کونی مخصوص جیز اپہیں وقت تر
ملے نا پہیں وہ ضرورت ناخواہش کی اسیاء کو الن یوں میں لگ کر زنادہ وصول کریے اور مخفوظ کریے کی کوسش کریے ہیں ناکہ مشنقیل میں

قلت ( ) shortageکی صورت میں اسے کام میں النا حایے گا۔نہ ڈر مزندقلت کو چیم د نیا ہے اور معیشت نارنار قل یوں کاشامیا کرنی رہئی
ت
ہے اور قسیم مخیت کے ققدان کے سیب کوآرڈ نییسن کا ع نصر تھی مففود ہونا ہے ۔چیکہ حق نقیا انک فری مارکیٹ میں نہ ڈر پہیں نانا حانا۔لوگوں
کے ناس مخصوص تحٹ ہونا ہے وہ انئی ضرورت اور خواہش کے مظاتق خرنداری اور خرچ کریے ہیں اور اپہیں اظمییان ہونا ہے کہ مشنقیل میں
تھی جب وہ حاہیں گے ا ننے پیسوں سے قالں جیز خرند لیں گے اور اگر قالں تروڈکٹ قالں دکاندار سے دسییاب نہ ہونی تو کسی دوشرے دکاندار

نا تروڈتوشر سے مل ہی حایے گی ورنہ اس کا کونی نہ کونی مییادل تو ضرور میشر آیے گا۔
دوتوں سوو نت معیشت دانNikolouSchmelerاور

والدی میر  Ropovانئی کیاب میں مزند لکھنے ہیں:

’’سوو نت توپین میں نیداواری انیرتراتزز ضرورت سے زنادہ راء مپیرنل  ،مشپیری اور دوشرے ریسورشز طلب کرنی تھیں۔وہ ہر جیز وصول کرنی تھیں

خو اپہیں مل شکئی تھی(جیشا کہ ن یوروکرنیک تظام میں ہوناہے)اس کا تعین کنے تغیر کہ حق نقت میں اپہیں کیئی ضرورت ہے اور کینے ریسورشز
ً
ضا تع ہورہے ہیں۔اشی طرح ان ن یوروکرپیس کے افشران ناال دوشرےن یوروکرپیس تھی اضل نیداواری ضرورنات سے یےجیرہویے تھے۔ تفرنیا  5سے
15ق نصد لپیر ان انیرتراتزز میں ضرورت سے زاند ہونی تھی خو توقت ضرورت تعئی اتمرجیسی میں کام میں النی حانی مفصود ہونی تھی۔ تورے تظام

میں اس جیز کی شمارنات ( ) Calculationپہیں تھی کہ جیئی ونل یو کسی جیز کو نیدا کریے میں خرچ آرہی ہے کیا واقعی میں انئی ونل یو
کیزتومر خرچ () Consumeتھی کر رہا ہے۔ریسورشز کا مؤتر اسنعمال ()efficiencyخو کہ فری مارکیٹ معیشت میں تفع و تفصان سے
معلوم ہونی ہے  ،انک ن یوروکرنیک حق نقت میں ایشا کونی تظام نا calculationپہیں تھی۔( ) 118

جب سوو نت اکاتومی میں وشانل کی تفوتض تعئی اس کے مقید اسنعمال کا دوشری معیشیوں سے موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسیاء کی نیداوار

میں 1.5گیا زنادہ را مپیرنل اسنعمال ہونا تھا،نہ یشیت امرنکی معیشت میں وشانل کے اسنعمال کے۔اشی طرح خو توانانی خرچ ہونی تھی وہ امرنکہ

258

کے موازنہ سے سوو نت معیشت میں  2.1گیا زاند خرچ ہونی تھی۔ 2.4گیا زنادہ  metalاسنعمال ہونا تھا اشی طرح ان نٹ میں 1.5سے 2

ق نصد زنادہ سیمیٹ اسنعمال ہونی تھی ۔( ) 119

ایشا پہیں تھا کہ سوو نت توپین کے ناس وشانل کی کمی تھی نلکہ سوو نت توپین دنیا میں قدرنی وشانل کے اغییار سے دنیا کی انک خوش فسمت

معیشت تھی،مسیلہ وشانل پہیں نلکہ اس کی تفوتض ( ) allocationکا تھا  -سوو نت توپین کے ناس مارکیٹ پہیں نلکہ ن یوروکرنیک معاشی

ان نظام تھی۔انک فری مارکیٹ معیشت میں وشانل ضا تع پہیں ہوشکنے ک یونکہ اگر تروڈتوشر ایشا کرے گا تو اس کے تفع میں کمی آیے گی نا شرے
سے کمیئی دتوالتہ ہوحایے گی۔تفع کی ترع یب اسے مخ یور کرنی ہے کہ وہ انئی ہی ونل یو نیدا کرے جیئی کیزتومر کو ضرورت ہے اور کیزتومر خونکہ انئی

ذانی آمدن اور تحٹ سے انئی خرنداری اور خرچ کو نالن کرنا ہے اس لنے اس کا رجچان تھی پہی ہونا ہے کہ اس کے وشانل ضا تع نہ ہوں۔وہ
انئی ضرورنات و خواہشات کے مظاتق ہی جیزیں خرندنا ،خرچ کرنا اور جمع کرنا ہے۔ہر انک (تروڈتوشر اور کیزتومر ) کی خواہش ہونی ہے کہ وہ انئی
نیانی ہونی نا خرندی ہونی سے سے جیئی زنادہ سے زنادہ ونل یو نیدا (تطور تروڈتوشر ) نا خرچ (تطور کیزتومر ) کر شکیا ہے کرے۔وہ ا ننے وشانل کا

پہیرین چیال رکھنے ہیں۔توں تروڈتوشر اور کیزتومر ا ننے ا ننے سیلف انیرسٹ کو  pursueکریے ہویے وشانل کے پہیر اسنعمال کو ممکن نیایے
ہیں۔
کیییلزم اور سوشلزم میں فرق کریے والی تڑی جیز تھی پہی ہے کہ کیییلزم میں وشانل کی پہیرین تفوتض قیم یوں اور تفع و تفصان کی پییاد تر ہونی

ہے چیکہ انک سوشلشٹ اکاتومی میں ن یوروکرپیس ق نصلہ کریے ہیں کہ وشانل کو کیسے  ،کہاں اور کییا مخ نص ( ) allocateکرنا حا ہنے ۔کیییلزم

میں کیزتومر کو آزادی ہونی ہے کہ خو جیز اور حس کوالئی کی حاہے وہ خرند شکیا ہے چیکہ انک سوشلشٹ معیشت میں ن یوروکرنٹ ق نصلہ کریے

ہیں کہ اسے کیا کھانا حا ہنے  ،کیا پییا حا ہنے  ،کیا اسنعمال کرنا حا ہنے اور کسی تھی سے نا حدمت کو وہ کییا خرچ کرشکیا ہے۔ ہم کہہ شکنے ہیں
کہ کیییلشٹ معیشت کی پییاد تروڈتوشر اور کیزتومر کی آزادی ارادہ و عمل تر ہے چیکہ انک سوشلشٹ معیشت کی پییاد کپیرول اور م نصونہ نیدی تر

ہے۔
گھانا اور آ ب یوری کوسٹ کے درم تان وشانل کے مق تد استعمال کا مقانلہ
نہ 1960ء کی نات ہے کہ گھانا کے ضدر اور ہمشانہ ملک آ ن یوری کوسٹ کے ضدر کے درمیان اس نات تر شرط لگی کہ دنکھنے ہیں کہ

کون زنادہ اور حلدی ترقی کرنا ہے۔ ناد رہے کہ دوتوں ممالک یے 1960ء میں آزادی حاضل کی تھی۔گھانا یے سوشلشٹ تظام معیشت اجییار
کیا حس میں گورتمیٹ معاشی تظام میں وشانل مخ نص (  )allocateکرنی تھی چیکہ آ ن یوری کوسٹ یے فری مارکیٹ کا تظام ق یول کیاحس میں

قیمییں اور تفع و تفصان کا تظام وشانل کو آزادانہ مخ نص کریے تھے۔ قدرنی وشانل کا اگر موازنہ کیا حایے تو گھانا قدرنی وشانل سےماالمال تھا
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چیکہ آ ن یوری کوسٹ اس کے موازنہ میں اس سے مجروم تھا ۔1982میں جب دوتوں ممالک کے معاشی نیاتج کا موازنہ کیا گیا تو نہ دنکھا گیا کہ

آ ن یوری کوسٹ ،گھانا سے کاقی آگے تکل گیا ہے ۔پہاں نک کہ آ ن یوری کوسٹ کا کم آمدن کا ط نقہ گھانا کی مڈل کالس سے پیس گیا زنادہ آمدن
رکھیا تھا۔ اب انک دلچشب صورتچال نیدا ہونی۔آ ن یوری کوسٹ کے سیاسیداتوں میں معیشت تر کپیرول کریے کا رجچان تڑھا اور اپہوں یے معیشت

کو کیڑول کرنا شروع کر دنا۔جب کہ گھانا یے ا ننے تجرنات سے سیکھا اور معیشت تر آہشتہ آہشتہ حکومئی کیڑول کم کرنا شروع کردنا۔پیتجہ نہ تکال
کہ آ ن یوری کوسٹ کی معیشت میں گراوٹ آنی گئی چیکہ گھانا کی معیشت میں شرح تمو نیز ہوگئی توں گھانا آ ن یوری کوسٹ سے آگے تکل گیا –(

)120
پرما اور ت ھائی لی تڈ کے درم تان وشانل کی نہبرین بقو بض کا مقانلہ :
اشی طرح کا انک اورموازنہ ترما اور تھانی لییڈ کے درمیان تھی ممکن ہے ،ترما سوشلزم کو ق یول کریے سے پہلے پہیرین معیار زندگی کا حامل ملک
تھا۔ چیکہ تھانی لییڈ جہاں سوشلزم راتج تھا ،اس کے شہری ترما کے شہرتوں سے کمیر معیار زندگی رکھنے تھے ۔ ہوا نہ کہ جب ترما یے سوشلزم کو

ق یول لر لیا تو اس کا معیار زندگی کمزور تر ہونا گیا۔چیکہ تھانی لییڈ یے اس کے ترعکس فری مارکیٹ معیشت کو ق یول کر کے ا ننے شہرتوں کے لنے
معیار زندگی میں اضاقے کا نیدویشت کر لیا ۔
نہ ضرف آ ن یوری کوسٹ اور گھانا ،ترما اور تھانی لییڈ کی کہانی پہیں نلکہ دوشرے ممالک جیسے انڈنا ،خرمئی  ،جین  ،ن یوزی لییڈ ،شاؤتھ کورنا اور شری

ل نکا تھی اشی طرح کے تجرنات سے گزرے ہیں۔جب اپہوں یے فری مارکیٹ م نعشت کو ق یول کیا تو معیار زندگی میں اضافہ ہونا حال گیا ۔
ت ھارت اور ج یوئی کورنا کا مارکنٹ سسیم کی پی تاد پر مقانلہ

م
انک اور میال دنکھنے ہیں 1960ء میں انڈنا اور شاؤتھ کورنا کی عیسییں انک ہی ججم کی حامل تھیں۔شاؤتھ کورنا یے فری مارکیٹ معیشت سے
رخوع کیا اور قیم یوں تر کپیرول چیم کر کے مارکیٹ کو ڈ تمانڈ و سیالنی اور تفع و تفصان کی مدد سے وشانل کو مخ نص (  ) allocateکریے کی

آزادی دی چیکہ تھارت یے معیشت تر کپیرول کی نالیسی قایم رکھی اور مارکیٹ کو نید رہنے دنا ،پیتجہ کیا ہوا؟ 1980ء میں چ یونی کورنا کی معیشت

ا ننے ججم میں مخض 20شال کے غرصے میں تھارت سے دس گیا تڑھ گئی اور معیار زندگی میں تھی اشی شرح سے تھارت کی پیشیت پیس گیا
اضافہ ہوا ۔( ) 121
ت ھارئی معیشت کی کہائی
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تھارت کو دنکھنے 1947ء میں آزادی حاضل کی  1990 ،نک مارکیٹ تر شحت کپیرول اور معیشت کو نیرونی دنیا سے تچارت کے لنے نید
رکھا۔معیار زندگی دنیا کی دوشری معیشیوں کی یشیت انتہانی کم تھا ۔نیروزگاری  50ق نصد سے اوتر تھی۔معیشت انئی سشت رقیار تھی کہ ’’ہیدو

ً
رنٹ آف گروتھ ) ‘‘(Hindu rate of growthکو طیزا سشت ترین گروتھ رنٹ کہا حانا تھا۔1990ء میں تھارت یے انئی معیشت

کو آزاد کیا  ،گورتمیٹ کا معیشت تر اتر رسوخ کم ہوا ،مارکیٹ انکشیورٹ اور ام یورٹ کے لنے کھلی اور 1990سے آج نک تھارت ’’دی اکاتومشٹ
‘‘ کے مظاتق دنیاء کی پہیرین اور نیزی سے ات ھرنی ہونی معیشیوں میں انیا شمار کروا حکا ہے  -اس وقت تھارت کا شمار دنیا کی پیس تڑی معیشیوں
میں ہونا ہے خو سیاشی و معاشی اتر و رسوخ کے اغییار سے انک طاق یور ملک ین حکا ہے۔ ()122
جین کی کہائی
اب جین کی طرف آیے ہیں۔جین میں جب نک سوشلشٹ معیشت راتج تھی،فخط اور قلت ( )shortageمعمول کی نات تھی۔جین یے

ناکام سوشلشٹ تجرنہ کے تعد 1980ء میں اکیامک رتقارمز کا آعاز کیا حس میں مارکیٹ کو زنادہ سے زنادہ آزاد کیا گیا  ،نب حا کر نیز رقیار ترقی کا

آعاز ہوا ۔1980ء کے تعد جین کی انئی تڑی آنادی کی حامل معیشت میں خوراک و پییادی ضرورنات کی جیزوں کا نہ فخط تڑا اور نہ ہی قلت
ہونی۔توٹ کتخنے کہ جب معیشت کو ن یورو کرنٹ نالن کریے تھے تو مارکیٹ میں فخط اور قلت معمول کی نات تھی۔اور جب مارکیٹ کو ڈ تمانڈ و
سیالنی اور تفع و تفصان کی کوآرڈ نییسن کے شیرد کیا گیا تو نہ ضرف فخط اور قلت کا حاتمہ ہوا نلکہ شہرتوں کے معیار زندگی میں تھی یے حد اضافہ

ہوا۔1978ء سے 1995ء نک جین یے اوسط تو ق نصد شرح تمو (گروتھ رنٹ ) سے ترقی کی ہے خو ایشانی نارتخ کا سب سے اتوکھا واقعہ ہے
۔()123
نہ شارے کامیاب تجرنات جن کا ذکر کیا گیا نہ ضرف اس وقت ممکن ہونایے جب وشانل سیاشی و ن یوروکرنیک اترات سے آزاد ہویے ،معیشت

آزاد ہونی اور مارکیٹ یے ان وشانل کو پہیر طور تر مخ نص (  )allocateکرنا شروع کیا۔
فیم ٹیں معلومات کا بطام ہیں

ناد رہے کہ جب ن یوروکرنٹ علطی کرنا ہے تو نہ مخض انک علطی پہیں ہونی  ،اس سے نہ ضرف وشانل ضا تع ہو رہے ہویے ہیں نلکہ لوگوں کے
معیار زندگی میں تھی انتہانی کمی آنی ہے۔قیمییں معلومات کا تظام ہیں کہ انک کیزتومر کو کیا اور کیئی قیمت تر اور کن حصوضیات کی حامل انک
تروڈکٹ نا شروس حا ہنے۔ان معلومات کی پییاد تر تروڈتوشر انئی نیداوار کو نالن کرنا ہے ۔اشکی کوسش ہونی ہے کہ کیزتومر یے انک تروڈکٹ نا
م
شروس کے لنے خو ونل یو م نعین کی ہے وہی ونل یو وہ نیدا کرے ناکہ اس کا کسیمر نہ ضرف اس سے طمین رہے نلکہ اگلی خرنداری کے وقت
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م
تھی اسے ترچتح دے۔کیزتومر اس تروڈکٹ اور شروس کے حصول کے تعد اسے ا ننے تجرنہ سے گزارنا ہے۔ اگر وہ اس سے طمین ہونا ہے تو اشی

تروڈتوشر سے راتطہ کرنا ہے۔ ورنہ وہ دوشرے تروڈتوشرز کی اسیاء و حدمات کو پیشٹ کرنا شروع کرد نیا ہے ۔دوتوں ا ننے ا ننے شخصی مقادات
کو  pursueکر رہے ہویے ہیں۔تروڈتوشر ا ننے تفع کو تفصان میں پہیں ندلیا حاہیا اس طرح کیزتومر انئی آمدن اور تحٹ کو ضا تع پہیں کرنا حاہیا
۔توں دوتوں مخ یور ہیں کہ انک دوشرے سے کو آرڈی ن یٹ ( )Coordinateکریں۔ناد رہے کہ اس عمل میں وشانل ضا تع پہیں ہویے
– اگر تروڈتوشر کیزتومرز کو صختح رسیایس پہیں کرے گا تو مارکیٹ سے ناہر ہو حایے گا  -وہ تراہ راست کیزتومرز کو خواندہ ہے اور کیزتومرز ہی

اسے اتقارمیسن شگیل دے رہے ہویے ہیں کہ انک تروڈتوشر کو کس طرح  ،کس قیمت تر  ،کس وقت اور کن حصوضیات کی حامل انک
م
تروڈکٹ نیا کر اس کی ڈ تمانڈ کو طمین کرنا ہے –
غلم تمام وشانل میں سب سے فیمئی () scareہے۔
م
تروڈتوشر ہمہ وقت اس حستجو میں مصروف رہیا ہے کہ وہ اس راز کو حان حایے کہ اس کا کیزتومر زنادہ سے زنادہ کس طرح طمین ہو شکیا ہے

ناکہ وہ زنادہ مارکیٹ سپیر حاضل کرے اور تفع کمایے۔جب کہ کیزتومر اس حستجومیں ہونا ہے کہ آخر کار کون شا تروڈتوشر اس کی ضرورت و

خواہش کو پیشیت دوشرے تروڈتوشرز کے پہیرین طر تفے سے تورا کر شکیا ہے ناکہ کم سے کم قیمت تر پہیرین کوالئی ،حدت یسیدی اور طونل
غرصے کے لنے پہیر کارکرردگی اور زنادہ سے زنادہ اظمییان تچش) (Satisfaction, Utilityجیز اسے میشر آیے –
ش
دلچشب نات نہ ہے کہ مارکس اور فرنڈرک ان نگلز اس پییادی فرق کو مجھنے تھے حس میں انک طرف وشانل کو قیمییں اور تفع و تفصان چیکہ

دوشری طرف سیاشی ن یوروکرنیک آمرنت مخ نص ( ) allocateکر رہی ہونی ہے۔ناد رہے کہ سوو نت توپین کا سیاشی معاشی اور شماجی تظام
م
کارل مارکس اور ان نگلز سے کمل طور تر میانیر تھا۔ ان نگلز لکھیا ہے کہ قیم یوں میں لچک ت ھر تور طور تر تروڈتوشرز کو جیردار کرنی ہے کہ اپہیں کویسی

جیز اور کس مقدار میں نیدا کرنی ہے ،خو شماج کی ضرورت ہے۔اس م نکانیزم کے تغیر ہم نہ پہیں حان شکنے کہ کویسی جیز  ،کیئی مقدار میں ،

کن حصوضیات کی حامل  ،اور کس وقت نیدا کی حایے۔()124

فیم یوں کی پی تاد پر قائم ڈ تمانڈ اور ش تالئی کا بطام بوازن ب تدا کرنا ہے۔
میال کے طور تر جب کسی جیز کی قیمت لوگوں کی تظر میں زنادہ ہونی ہے تو لوگ اس جیز کو کم خرندیے ہیں۔توں ڈ تمانڈ کم ہوحانی ہے۔جب

اس سے نا کسی اور سے کی قیمت زنادہ ہونی ہے تو تروڈتوشرز ا ننے تفع کے حصول کے لنے اسے زنادہ اور حلد سے حلد نیدا کریے کی کوسش
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کریے ہیں  ،توں سیالنی تڑھ حانی ہے۔ڈ تمانڈ کے کم ہویے اور سیالنی کے تڑھ حایے سے قیمییں گر کر انئی حالت توازن (equilibrium

)levelتر آحانی ہیں حس تر وشانل کا سب سے پہیر اسنعمال ممکن ہونا ہے۔
اگر فیم یوں کا بطام ہی یہ ہو نلکہ ہر چبز مفت ہو بو ک تا ہو گا ؟

اب نک کا ایشانی شماجی تجرنہ نیانا ہے کہ اس سے وشانل ضا تع ہوں گے – انک میال سے مدد لینے ہیں اشرانیل میں  Kibbutzکم یون

ایشا کریے تھے کہ اس کے تمام ممیران مل کر اسیاء و حدمات نیدا کریے تھے۔اور اپہیں خرچ تھی مشیرکہ طور تر کریے تھے۔مخیت مشیرکہ تھی

اور خرچ تھی مشیرکہ تھا ۔مخیت تر کونی ناقاعدہ آمدن پہیں ملئی تھی۔اشی طرح خرچ تر تھی کونی پیسے وصول پہیں کنے حایے تھے۔دنکھا نہ گیا کہ
جب تچلی مقت تھی تو لوگ اس کے نارے میں یے قکر رہنے تھے۔وہ دن کے وقت تھی نلب آف پہیں کریے تھے۔تچلی کے آالت حلنے رہنے
تھےاپہیں عموما نید پہیں کیاحانا تھا۔اشی طرح خونکہ کھانا مشیرکہ تھا اس لنے اس کم یون کے اراکین کم یون سے ناہر کے لوگوں کو تطور مہمان

دغوت تر نالیے اور اپہیں مقت میں کھانا کھالیے۔اس تمام مقت خوری سے کم یون مالیانی تجران میں آگیا اور اس یے تجرنہ کے طور تر تچلی اور
خوراک کی قیمییں مفرر کردیں۔ اب ہوا نہ کہ تچلی اور خوراک کا کل ضرف (  )consumptionانک دم گر گیا اور لوگ ان کے اسنعمال
میں ذمہ دار ( ) responsibleین گنے-
فرق کیا تھا؟ فرق سیلف انیرسٹ کا تھا۔جب جیزیں مقت تھیں اور مشیرکہ تھیں تو ان کا چیال کم رکھا حانا تھا اور جب ان تر ا ننے پیسے خرچ

ہویے لگے تو اب لوگوں یے ا ننے سیلف انیرسٹ کو  pursueکیا اور پیسے تچایے کی کوسش کی۔کم یونل سسیم میں وشانل ضا تع ہورہے
تھے۔چیکہ قیم یوں کے تظام میں کم یونئی کے وشانل پہیر طور تر اسنعمال ہونا شروع ہویے۔ ()125

کم یون سسیم میں انک تقسیانی مسیلہ تھی ہونا ہے۔میال کے طور تر جب انک کم یون کے ارکان مشیرکہ طور تر مقت تچلی اسنعمال کر رہے

ہویے ہیں  -اگر انک فرد تچلی کے اسنعمال میں اجییاط کرنا ہے اور ضرف انئی اسنعمال کرنا ہے جیئی اس کی ضرورت ہونی ہے مگر وہ دنکھیا ہے
کہ دوشرے ا فراد نا اس کے ہمشایے مقت کی تچلی کا قال یو اسنعمال کر رہے ہیں۔تو وہ سوچیا ہے کہ آخرضرف وہ ہی ک یوں چیال ر کھے جب

ناقی لوگوں کو اس کی قکر ہی پہیں۔ توں لوگ سیلف انیرسٹ اور تفع تچش ترع یب نہ ہویے کے ناغث تھی تچلی کے اسنعمال میں یے قکر ہو
حایے ہیں ۔اشی لنے کہنے ہیں کہ مشیرکہ خراگاہ خونکہ کسی کی پہیں ہونی اس لنے ہر فرد کی خواہش ہونی ہے کہ اس کے مویسی زنادہ سے زنادہ
خر لیں۔ہم مشیرکہ جیز کے قاندے کو حاضل کریے میں پہت زنادہ ہوس یار ہویے ہیں۔اور جب اس خراگاہ کی دنکھ تھال ،اس کی زرجیزی اور
مچدود رفتہ کو شرشیز رکھنے کی ذمہ داری آنی ہے تو پہلو تچا حایے ہیں  -اس مخیت و مسقت سے ہر انک حان ج ھڑایے کی کوسش کرنا ہے کہ

وہ تچ حایے نا کم سے کم شرکت کرے مگر قاندہ زنادہ سے زنادہ حاضل کرنا رہے ۔
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ہمارا سیلف انیرسٹ سسیم اور تفع کی خواہش ہمیں انئی تراترنی سے زنادہ م نعلق (  ) Releventنیا د نیا ہے توں ہم انئی تراترنی کو زنادہ سے

زنادہ تفع تچش نیایے کے لنے نہ ضرف اس کی دنکھ تھال زنادہ کریے ہیں نلکہ جب انئی ضرورنات و خواہشات کی اسیاء و حدمات کو تھی مخصوص

قیم یوں تر خرندرہے ہویے ہیں تو نہ ضرف حشب ضرورت و خواہش خرندیے ہیں نلکہ اس کے خرچ میں تھی پہت مخیاط اور ذمہ دار ہویے ہیں۔
فری مارکنٹ میں قحط نا قلت کا حطرہ نہیں نانا خانا

فرض کیا اگر لوگ مارکیٹ میں پیش گونی کریے ہیں کہ قالں سے کی قلت ہوحایے گی نا وہ مہیگی ہوحایے گی۔اس خوف سے وہ جیزوں کو آج
خرندیے ہیں اور مخفوظ کرنا شروع کرد ننے ہیں ناکہ مشنقیل میں شا منے آیے والی غیر تقیئی کی ک نق یت سے مخفوظ رہ ناپیں ۔جب وہ آج ہی خرندنا
ً
شروع کر د ننے ہیں تو قورا اس سے کی قیمت میں تھی اضافہ ہوحانا ہے۔ڈ تمانڈ میں نہ اضافہ تروڈتوشرز کو اتقارمیسن شگیل د نیا ہے کہ وہ زنادہ

نیدا کرنا شروع کر دیں ناکہ مہیگے داموں نتچ کر تفع حاضل کریں ۔توں جب وہ زنادہ نیدا کریے ہیں اور م یوقع وقت نا مقام جب آنا ہے (حس کے

لنے قلت کی پیش گونی کی گئی تھی ) تو ڈ تمانڈ کے مظاتق سیالنی موخود ہونی ہے اب فرض کیا کہ اس طرح زنادہ سیالنی مارکیٹ میں آ حانی
ہے،حس سے قیمییں تھی گر حانی ہیں اور کمیئی ا ننے نیداواری اخراحات تھی ان قیم یوں تر تورا پہیں کرشکئی ،توں وہ کم ڈ تمانڈ  ،کم قیمت اور
تفصان کے رسیایس میں انئی سیالنی کو تھی کم کر د ننے ہیں۔ اس طرح حلد ہی ڈ تمانڈ اور سیالنی دونارہ سے م یوازن ہوحانی ہے۔ڈ تمانڈ ،سیالنی

اور قیم یوں کا تظام کیزتومرز اور تروڈتوشرزکے درمیان انک تراہ راست کم یونیکیسن ہے۔ مارکیٹ میں ملپیز کی تعداد میں کیزتومر ہویے ہیں اور اشی
طرح الکھوں کی تعداد میں تروڈتوشرز۔ہر کیزتومر ا ننے م نعلقہ تروڈتوشر نک انئی ڈ تمانڈ کی صورت میں مظلونہ سیالنی کے اتقارمیسن شگیل تھتج رہا ہونا
ہے ۔
معاشی زندگی میں بعاون و ب تادلہ محض اشی ضورت میں ممکن ہے -
ضرف ان اسیاء کی قیمت پہیں ہونی خو کیزتومر خرچ کے لنے خرندیے ہیں نلکہ لپیر (مخیت )تھی ا ننے وقت اور مہارت کی قیمت وصول کر نی
ہے  ،حسے ہم نتجواہ نا اخرت کہنے ہیں۔ہم خو ادھار میں رو نتہ پیشہ کسی دوشرے کو د ننے ہیں تو اس تر تھی قیمت وصول کر رہے ہویے ہیں
ت
حسے انیرسٹ نا سود کہنے ہیں۔جن حدمات سے مشنقید ہویے ہیں،جیسے نالوں کی تراش خراش ،ڈاکیر سے شرخری اور اشانذہ سے علیم وغیرہ ان
کی تھی قیمت معاوصہ نا فیس ادا کریے ہیں ۔حق نقت نہ ہے کہ انک مارکیٹ اکاتومی میں ان تمام وشانل کی خو ناناب ( ) scareہیں کی

تفو تض مخض قیم یوں کے تظام سے ہی ہونی ہے۔ہر انک انئی اسیاء و حدمات کی ونل یو نا اہمیت ( )contributionکا اتعام (reward
) لے رہا ہونا ہےاور دوشروں کو دے رہا ہونا ہے۔ہم جب انئی مخیت کی اخرت لے رہے ہویے ہیں تو دوشروں کو تھی انکی مخیت تر اخرت
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دے رہے ہویے ہیں اسے ہی معاشی زندگی میں تعاون و نیادلہ کہنے ہیں اور فری مارکیٹ کییییلزم کی آرزو ہے کہ نہ عمل آزادانہ اور رضاکارانہ
پییادوں تر حلیا رہے –
فیم یوں کا بطام اور ڈ تمانڈ و ش تالئی وشانل کو کی سے نہبر مخ تص کرتے ہیں  :کجھ م تالیں ۔
فرض کیا کہ انک عالقے میں سیالب آگیا ہے اور وہاں سے لوگ اتھ کر مخفوظ عالقے میں آ گنے ہیں۔اب ہو گا نہ کہ مخفوظ عالقے میں ڈ تمانڈ
کے تڑھنے سے وہاں مکاتوں کے کرایے اور تقتہ قیمییں تھی تڑھ حاپیں گی۔اب تغض لوگوں کے لنے قیم یوں کا نہ تڑھیا مخض اللچ کے سیب
ہے۔(جیران کن طور تر جب کسی جیز نا حدمت کی قیمییں پہت زنادہ گر حانی ہیں تو لوگ اس وقت مارکیٹ کے احشان مید پہیں ہویے)۔کراتوں
کا نہ تڑھیااس سیب سے ہے کہ زنادہ لوگوں کو کمرے کی ضرورت ہے چیکہ اس عالقے میں مہیا کل کمرے تعداد میں کم ہیں۔اب اس صورت

میں ہمارے ناس دو صورپیں تخئی ہیں۔

۱۔پہلی صورت میں گورتمیٹ مداحلت کرنی ہے اور کمروں کے کرایے کی انک مخصوص حد مفرر کرد نئی ہے۔اب فرض کیا کہ انک قیملی میں حار
افراد ہیں وہ دو کمرے اس کم سے کم کرایے کو دنکھنے ہویے کرانہ تر لینے ہیں۔انک میں میاں ن یوی رہنے ہیں اور دوشرے میں ان کے دو
تجے قیام کریے ہیں ۔

ش
۲۔دوشری صورت نہ ہے کہ قیم یوں کو آزادانہ تڑھنے دنا حایے۔جب قیمییں زنادہ ہوں گی تو وہی قیملی اسے زنادہ پہیر مجھے گی کہ اس ناگہانی
صورتچال میں وہ انک ہی کمرہ کرانہ تر لے لیں اور حاروں اشی میں رہیں ناکہ پیسے تچایے حاشکیں۔

پہلی صورت میں کیا ہوا کہ دو کمرے اس اتمرجیسی کی صورتچال میں خرچ ہویے چیکہ دوشری صورت میں ضرف انک ،توں انک اور قیملی کے
لنے گتچایش نیدا ہونی کہ وہ اس حالی کمرے کو کرانہ تر لے لے۔ڈ تمانڈو سیالنی اور اس تر میئی قیم یوں کا تظام ریسورشز کو پہیر سے پہیر اسنعمال

میں النا ہے۔جب قیمییں زنادہ ہوں گی تو آس ناس کے لوگ تھی نہ رجچان مچسوس کریں گے کہ اگر ان کے گ ھر میں تھی گتچایش نیدا ہونی ہے
تو اس کا کونی تورشن کرانہ تر دے کر کجھ کما لیں۔کجھ لوگوں میں نہ رضاکارانہ احشاس تھی نیدا ہوحایے گا کہ وہ کسی قیملی کو مقت ا ننے شاتھ

رہایش دے دیں۔توں کم یونئی رضاکارانہ طور تر وشانل کو تعاون و نیادلہ کی پییاد تر manageکر رہی ہونی ہے۔چیکہ تظاہر نہ لگیا ہے کہ
جیزیں  manageپہیں ہو رہیں ک یونکہ ہمیں اس صورت میں قورس تعئی جیر کا اسنعمال ہونا تظر پہیں آرہا ہونا۔اور جب نارمل نایم آحانا ہے
،لوگ ا ننے ا ننے گ ھروں نا حکومت کے اتمرجیسی میں قایم کردہ سیلیرہاؤس میں سقٹ ہوحایے ہیں تو قیمییں گر کر ڈ تمانڈ اور سیالنی کی نئی حالت

تر آحانی ہیں ناکہ تروڈتوشر اور کیزتومر کی م یوقع ( )perceivedونل یو تراتر ہوحایے۔
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انک اور میال دنکھنے ہیں۔انک عالفہ میں تچلی کی کجھ دتوں کے لنے نیدش ہوحانی ہے۔توں موم پی یوں کی ڈ تمانڈ تڑھ حانی ہے حس کے شاتھ
شاتھ ان کی قیمییں تھی تڑھ حانی ہیں ۔اب اگر گورتمیٹ نانیدی لگا د نئی ہے۔کہ قیمییں تڑھانا مم یوع ہے اور قیمییں اشی ترایے تمیرز تر رہیں تو

کیا ہوگا؟ وہ لوگ جن کے ناس موم پییاں موخود ہیں نا خو موخودہ قیمت تر حلد از حلد خرند شکنے ہیں وہ موم پی یوں کو ان کی نارمل تعداد میں خرچ

کریے حاپیں گے توں موم پی یوں کی قلت ( ) shortageکا مسیلہ حل پہیں ہو گا ۔دوشری صورت قیم یوں کے تڑھنے کی ہے۔جب قیمییں
تڑھیں گی تو کیزتومر ان کو ضرف انیا اسنعمال کرے گا جییا ضروری ہوگا۔ناد رہے کہ موم پی یوں کی اس عالقے میں سیالنی مچدود ہے ک یونکہ تچلی

کی نیدش غیر م یوقع ہے۔

اب مشنقل فرنب میں دو امکانات ہیں انک نہ کہ مارکیٹ میں حلد موم پییاں چیم ہوحاپیں گی اور اکیر گ ھروں میں اندھیرا ہوگا۔دوشری صورت میں
زنادہ قیمییں کیزتومرز کو حشب ضرورت خرنداری تر مخ یور کر دیں گی کہ وہ کم خرندں گے،توں مارکیٹ میں موم پییاں زنادہ لوگ خرند شکیں گے اور

قلت کا مسیلہ عارضی طور تر حل ہو حایے گا ناوفییکہ سیالنی کی نئی کھیپ زنادہ ڈ تمانڈ کو تورا کریے کے لنے (تفع کی حستجو میں ) اس عالفہ
میں آحایے گی اور قیمییں گرحاپیں گی  ،...نا تچلی تچال ہوحایے گی۔ قیم یوں کی مدد سے وشانل کی تفوتض کا نہ تظام کسی تھی جیز کے نارمل
اور اتمرجیسی دوتوں حاالت میں پہیرین کام کرنا ہے۔
جب کسی عالقے میں کم خوراک نیدا ہونی ہے اور اس کی قلت کے حظرے کے ناغث ڈ تمانڈ اور قیمییں تھی تڑھ حانی ہیں تو ان زنادہ قیم یوں
کا قاندہ لینے کے لنے سیالتر اس طرف کا رخ کریے ہیں توں زنادہ سیالنی کے سیب قیمییں تھی آخر کار گر حانی ہیں اور قلت کا حظرہ تھی نل
حانا ہے۔نہ اس وقت ہونا ہے جب مارکیٹ اوین ہو اور تچارنی اسیاء کی آمدورقت تر حکومت کی نانیدی نہ ہو۔حق نقت نہ ہے کہ فری مارکیٹ

اکاتومی میں فخط اس لنے ممکن پہیں کہ زنادہ ڈ تمانڈ میں زنادہ سیالنی خودتجود اس طرف کا رخ کرنی ہے۔ک یونکہ ہر سیالتر کی خواہش ہونی ہے کہ
وہ زنادہ قیم یوں سے زنادہ تفع کما شکے۔ جب گورتمیٹ خوراک کی آمدو رقت تر نانیدی لگانی ہے نا مچدود کرد نئی ہے تو دراضل وہ فخط نا قلت کے
اسیاب تھی خود نیدا کر رہی ہونی ہے۔
ناد رہے کہ جب کسی جیز کی کمی واقع ہونی ہے تو ضرورت اس نات کی ہونی ہے کہ لوگ اسے کم مقدار میں اوراجییاط سے خرچ( کیزتوم) کریں۔
تغیر کسی ترع یب اور قاندہ کے اکیر لوگ ایشا پہیں کریے مگر نہ قیمییں ہونی ہیں خو نہ کام ترع یب ( )Incentiveنیدا کر کے قظری انداز

میں کروانی ہیں۔

ب یوروکرئسی تمقانلہ فیم یوں کا بطام
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آتھ دشمیر2001ء کو دی اکاتومشٹ میگزین یے رتورٹ کیا کہ انک تڑی تعداد میں اقعان مہاخرین فخط سے مرگنے ناوخود اس کے کہ خوراک کی
م
سیالنی تھی موخود تھی مگر اقعان ن یوروکریسی کی الزمی شرط نہ تھی کہ امدادی کارکن پہلے انیا پپیر ورک کمل کریں گے اور احازت نامے حاضل کر
کے ہی امداد کاروانیاں حاری رکھ شکیں گے۔ () 126
ً
سوو نت توپین میں تھی عموما پہی ہونا تھا کہ کہیں انک مخصوص سے پہت زنادہ مقدار (تعئی  ) Surplusمیں میشر ہے تو کہیں وہی مخصوص
سے ناناب تعئی قلت میں ہے۔ ن یوروکریسی کا پپیر ورک پہت طونل ہونا تھا۔اور جب نک کسی ڈ تمانڈ کو رسیایس کیا حانا م نظر ندل حکا ہونا تعئی
حاالت ندتر ہو حکے ہویے تھے ۔( ) 127

ً
جب کہ فری مارکیٹ میں ایشا پہیں ہونا جہاں قلت اگر نیدا تھی ہونی تو وہاں زنادہ قیمت اور تفع کے رجچان کے سیب قورا سیالنی پہتچ حانی
ہے،سوایے ان حگہوں کے جہاں امن و امان کی مچدوش صورتچال کے سیب الحسیک کے مشانل ہیں۔ناد رہے کہ سوو نت توپین میں حکومت

کو کل 20ملین قیم یوں کو نذرتعہ ن یوروکریسی مفرر و م نعین کرنا تڑنا تھا اور ان کی کڑی نگرانی کرنا تڑنی تھی۔نہ کام سشت رقیار تھی تھا اور ڈ تمانڈ
و رشد کی قوپیں مقید معیشت کے سیب یے اتر تھیں۔ہاں نہ ہے کہ نلیک اکاتومی (یس تردہ معیشت ) تھی خوب موخود تھی حس کا قاندہ
ن یوروکریسی  ،مزدور رہیماؤں اور دوشری سیییس کو قوتوں کو پہتخیا رہا – ن یورو کریسی پییڈر ناس کرنی اور م نطور تظر افراد توازے حایے –

ش
خکوم ٹیں لوگوں کو تے وقوف مج ھئی ہیں -
گورتمیٹ کی طرف سے قیم یوں کے کپیرول کا تظام اس مفروصہ تر قایم ہونا ہے کہ خرندار اور فروجت کییدہ دوتوں فرتقین کسی معاشی لین دین
میں ا ننے ا ننے قاندے کو آزادانہ  pursueپہیں کرشکنے اس لنے ن یوروکریسی کی ضرورت ہے خو ان دوتوں کو کسی انک قیمت تر نذرتعہ جیر
لین دین تر مخ یور کر دے۔ سوال نہ ہے کہ ن یوروکرنٹ نہ کام کس طرح اور کن پییادوں تر کرنا ہے  ،اس کے ناس ایسی کون شی حادو کی

ج ھڑی ہونی ہے حس سے وہ طے کر شکے کہ دوتوں فرتقین کا کس قیمت ترقاندہ موخود ہے اور حق نقت میں کسی جیز کی م نصقانہ قیمت کون شی
اور کیئی ہے ؟ ،تو خواب ہے مخض رتورنیگ اور اندازے جن میں انک سیپیر ن یوروکرنٹ انک مفروصہ قیمت کو خود سے قیاس کرنا ہے اور خرندار و

سیلر کو مخ یور کرنا ہے کہ ضرف اس تر لین دین کریں۔
مارکنٹ میں واخد مع تار ضرف صارف ہے -
قیم یوں کا تعین مخض اس طرح سے پہیں ہونا۔کہ انک تروڈتوشر یے کونی سے نیانی شروع کی ۔وہ اس سے کی نیاری کے دوران جینے اخراحات
ہویے لکھیا گیا اور آخر میں ان کل اخراحات کے شاتھ ا ننے تفع کا مخصوص حصہ ( )Marginطے کر کے اسے کل قیمت میں شامل کیا
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اور مارکیٹ میں انک لگی نیدھی قیمت آفر کردی۔چیکہ ہونا نہ ہے کہ انک ایسی مارکیٹ میں جہاں مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہو ہر جیز نا تو اس

قیمت تر نا اس سے یشییا کم تر آفر کی حانی ہے خو اس مارکیٹ میں اس تروڈکٹ نا سیکیر کے دوشرے خرتف ( ) competitorsپیش
کر رہے ہویے ہیں نا خو اس سے کی مییادل اسیاء کی قیمت ہونی ہے ۔اور کیزتومر کا راضی ہونا تھی الزم ہے کہ اس قیمت تر وہ جیز خرندے
گا تھی کہ پہیں – اگر اس یے نہ خرندی تو آپ کی پیش کردہ سے قالپ ہے حاہے آپ اس تر کیئی تھی مخیت کر رہے ہیں – مارکیٹ میں

واحد معیار ضارف کی یسید ہے اشی لنے فری مارکیٹ کییییلزم کو ہم کیزتومر ازم تھی سوق سے کہہ شکنے ہیں ۔فری مارکیٹ میں تراتزنکسن ضرف

اس وقت ہونی ہے جب خرندار اور فروجت کییدہ دوتوں کی ونل یو  perceptionتراتر ہوحانی ہے اور وہ رضاکارانہ طور تر انک مخصوص قیمت

کو ناہم طے کر لینے ہیں – کسی تھی جیز کی قیمت دراضل اس جیز کی ونل یو میں ادراک (  ) perceptionہے اور نہ تھی ناد رہے کہ کسی
تھی جیز کی ونل یو جب وہ مارکیٹ میں نکنے کے لنے موخود ہو گی تو وہی ہو گی خو اس کا ضارف اس کے لنے ادراک ( )percieveکرے گا
اور نہ تھی ناد رہے کہ ہر فرد کا تطور ضارف ونل یو میں ادراک مخیلف ہونا ہے حسے ہم تفصیل سے شخصی تصور اقدار میں تفصیل سے تڑھ حکے ہیں
– معاشی معاندہ ضرف اس وقت ہونا ہے جب نتخنے والے کی ونل یو میں ادرا ک اور خرندار کی ونل یو میں ادرا ک کسی انک تفطہ تر انک دوشرے

سے م نفق ہو حایے ہیں –

مارکنٹ میں تمام فربقین کے درم تان نہبر فیمت کے حصول کا مقانلہ خاری رہ تا ہے -
مارکیٹ میں ہر فرد کی کوسش ہونی ہے کہ وہ ا ننے سیلف انیرسٹ کو  Pursueکرے ۔لپیر کی کوسش ہونی ہے کہ وہ زنادہ سے زنادہ

سیلری نا اخرت وصول کریں ۔راء مپیرنل کے جینے سیالتر ہویے ہیں ان سب کی کوسش ہونی ہے کہ انئی سیالنی کی زنادہ سے زنادہ قیمت
وصول کریں۔ تروڈتوشرز کی کوسش ہونی ہے کہ وہ کیزتومرز سے زنادہ قیمت وصول کرے (مگر انک مقانلہ کی تقاقت میں ایشا ممکن پہیں
ک یونکہ اگر انک تروڈتوشر ا ننے تروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ کرے گا تو کیزتومر دوشرے تروڈتوشر سے رخوع کرلے گا۔)اور کیزتومر کی خواہش

ہونی ہے کہ وہ کم سے کم خرچ کر کے زنادہ سے زنادہ اسیاء و حدمات سے مشنقید ہو شکے توں ان سب کے درمیان پہیر قیمت کے حصول کے
لنے ناقاعدہ مقانلہ حاری رہیا ہے ۔ نہ ضرف مارکیٹ ہے جہاں انک خود کار عمل کےتحت معاشی ق نصلہ ہونا ہے کہ ان سب کے شخصی مقادات

کہاں اور کس طرح تورے ( ) fulfillہویے ہیں ۔نہ انک ترامن اور ترقی یسید معاشی نیدویشت ہے حس کی پییاد رضاکارانہ تعاون تر ہے ۔
نل تک اور"ان قارمل" مارکنٹ کی سے اور ک یونکر قائم ہوئی ہے -
انک جیز چیمی ہے وہ نہ کہ اگر لوگ انئی ضرورنات و خواہشات کو تراہ راست انک آزاد مارکیٹ سے تورا پہیں کرشکیں گے تو وہ دوشرے ذرا تع
ن
(قاتونی و غیر قاتونی) اسنعمال کریں گے۔ناکہ ا ننے تجی مقاضد کی کمیل کر شکیں۔ مارکیٹ کو تو خرندار اور فروجت کییدہ حا ہنے ہونا ہے۔دوتوں
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جہاں مل گنے اور اپہیں لین دین میں قاندہ مچسوس ہوا وہیں مارکیٹ قایم ہوگئی۔مارکیٹ کونی ایسی حگہ پہیں جہاں حکومت و رناست کے ادارے
و نگران اس تر کڑا پہرا لگایے پییھے ہویے ہیں۔مارکیٹ تو انیارک نکا میں تھی قایم ہوحایے گی۔اگر دو افراد انک دوشرے کو کارونار میں نا کسی

دوشرے طر تفے سے facilitateکر شکیں گے  -مارکیٹ تو ہمالتہ کے چ نگلوں میں تھی قایم ہوحایے گی جہاں چید افراد تر مسیمل انک فییلہ
کے لوگ انک دوشرے سے نا کسی دوشرے فییلہ کے افراد سے انئی ضرورنات و خواہشات کا تر امن نیادلہ کریں گے ۔مارکیٹ کو ضرف خرندار

 ،فروجت کییدہ اور ان کے درمیان کم یونیکسسن و تراتزنکسن کی ضرورت ہونی ہے۔اسے حکومت نا اداروں کی پہیں ناقاعدہ طور تر قطعا ضرورت پہیں
ہونی ۔
جب نک حکومت و شرکاری ادارے لوگوں کے تر امن لین دین کے نتچ مداحلت پہیں کریے لوگ اوین مارکیٹ میں ا ننے معاشی مقاضد کی

آزادانہ حستجو کریے رہنے ہیں اور جب اپہیں مچسوس ہونا ہے کہ حکومت کپیرول  ،م نصونہ شازی نا رنگولیسن کے نام تر ا نکے ناہمی لین دین
میں رکاوٹ ڈال رہی ہے تو وہ اوین سے حقتہ حگہ کا انتچاب کریے ہیں حسے نلیک مارکیٹ نا اتقارمل مارکیٹ تھی کہنے ہیں ۔اوین مارکیٹ کا ملک

کی معیشت کو قاندہ ہونا ہے۔نہ ضرف نیکشز کی سکل میں حکومت کو رتو ن یو وصول ہونا ہے نلکہ مارکیٹ میں اگرکسی فرتق سے زنادنی ہونی ہے نا
کونی دوشرا فرتق کپیرنکٹ کی نانیدی پہیں کرنا تو رناست ا ننے عدالئی تظام کے تحت اتصاف کو تقیئی نیا شکئی ہے۔ پیشرا نہ کہ اوین مارکیٹ
قیایشل سیکیر سے تراہ راست تعلق رکھئی ہے جب کہ نلیک مارکیٹ کو قیایشل سیکیر کی حدمات حاضل پہیں ہوپیں توں تغیر قیایشل سیکیر کے نہ
ح
معاشی شرگرمیاں ا ننے ق نقی تونییشل کے حصول میں ناکام رہئی ہیں  -اس طرح ان میں گروتھ کے امکانات انتہانی مچدود رہنے ہیں –
اس کی میال ہم شراب سے شمجھ شکنے ہیں ۔ہم حا ننے ہیں کہ ناکسیان میں لوگوں کی کجھ تعداد ایسی تھی ہے خو شراب کو یسید کرنی ہے اور
اسے پییا حاہئی ہے۔دوشری طرف حکومت یے شراب توشی تر نانیدی لگانی ہونی ہے توں شراب اوین مارکیٹ میں دسییاب ہی پہیں۔اب خرندار
تو موخود ہے اور شراب نیایے والے تھی۔توں شراب کی نیاری اور خرند و فروجت اوین مارکیٹ سے نلیک مارکیٹ نا ان قارمل مارکیٹ کی طرف

سقٹ ہوگئی ہے۔ اس سے ہوا کیا ہے؟ انک نہ کہ شراب مارکیٹ کی کوالئی تری طرح میا تر ہونی ہے ک یونکہ مارکیٹ میسیات فروسوں اور سیییس

کو کے زتر شانہ کام کریے والے ندمعاش لوگوں کے ق نصہ میں آ گئی ہے خو انئی احارہ داری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں (شرتف لوگوں کے
لنے اس مارکیٹ میں کام کریے کی حکومت یے گتچایش خو پہیں رکھی ) ۔ہم آیے دن سینے رہنے ہیں کہ قالں خوشی کی تفرنب میں لوگوں یے
م
شراب نی خو کمل طور تر نیار تعئی نکی پہیں تھی نا اس میں زہر مال ہوا تھا حس سے ا ننے لوگوں کی ہالکت ہوگئی۔توں نلیک مارکیٹ میں حفظان

صحت کا تصور چیم ہوحانا ہے –اشی خوالے سے اقوام متچدہ کی رتورٹ کے مظاتق ناکسیان میں خو حار تڑے امراض نایے حایے ہیں جن سے
لوگوں کی تڑے نیمایے تر ہالکییں ہونی ہیں وہ درج ذنل ہیں
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انک  :ہییاناپیس B

دوم  :تجوں میں مونانا
سوم :یشدد

ل
جہارم  :مصر صحت ا کچل کی ناکسیان میں کھیت ( ) consumption
جی ہاں  ....ناکسیان میں خراب کوالئی کی شراب کے سیب ہویے والی ہالک یوں کی تعداد کل غیر ط نعی ہالک یوں کے اغییار سے خو تھے تمیر ہے
()128
۔ دوشرا گورتمیٹ ا ننے نیکس رتون یو سے مجروم ہوگئی۔ پیشرا انک تڑی مارکیٹ خو الکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کر شکئی تھی اسے نید کر دنا گیا۔خوتھا
نہ کہ تمام افراد سے امییاز ترنا گیا۔وہ اس طرح سے کہ حس طرح لوکل مارکیٹ میں نلیک اکاتومی ہونی ہے اشی طرح انکشیورٹ ام یورٹ کی مارکیٹ

میں تھی نلیک اکاتومی نانی حانی ہے۔پہاں انک نات حاص طور تر توٹ کریے کی ہے کہ وہ اسیاء وحدمات خو اوین مارکیٹ میں کم داموں
تردسییاب ہوشکئی ہیں،نلیک مارکیٹ میں انکی قیمت کئی گیا ہونی ہے۔ اب انک عام آدمی خو شراب پییا حاہیا ہے وہ مہیگی مگر ناقانل اغییار

کوالئی کی شراب ننے تر مخ یور ہے۔چیکہ ط نقہ امراء کے لوگ ام یورٹ کی نلیک اکاتومی کے سیب غیر ملکی مشرونات کی شہولیات سے مشنقید
ن
ہویے ہیں ۔ مارکیٹ موخود رہئی ہے ضرف خرندار اور سیلرز انئی لوکیسن اور تراتزنکسن کے طرتقہ کار کو ندل د ننے ہیں۔ تجم نہ کہ نلیک مارکیٹ

میں اجھی کوالئی کا دسییاب ہونا نذات خود امییازی رنتہ کی سیاجت کا ذرتعہ ین حانا ہے۔لوگ انئی تفرنیات میں اسے فجر سے پیش کریے ہیں
ن
اور اس نات تر اترایے ہیں کہ د کھیں جی نہ تروڈکٹ قالں ملک کا ہے نہ مارکیٹ میں تھال کہاں سے ملیا ہے اسے ہم یے ا ننے حاص ذرا تع
سے حاضل کیا ہے۔اشی طرح توخواتوں میں اس انڈوتجر کا سوق نیدا ہونا ہے کہ وہ کجھ اتوکھا کام کریں خو دوشرے پہیں کر رہے اور خونکہ
شراب توخواتوں کے لنے مرغوب تھی ہونی ہے اس لنے اس میں انڈوتجر کا سوق اور اس کی مرغون یت شراب توشی کے مزند رجچانات کو چیم

د نئی ہے۔

خو اسیاء و حدمات نا تو مم یوع کر دی حانی ہیں نا ان تر قیم یوں کے کپیرول کا تظام ناقذ کر دنا حانا ہے مگر ضارفین کو ان کی ضرورت ہ یوز رہئی
ہے تو وہ اسیاء و حدمات نلیک مارکیٹ میں ہی می نقل ہوحانی ہیں۔نلیک مارکیٹ میں قیمییں اوین مارکیٹ سے پہت زنادہ ہونی ہیں حس کی انک
تڑی وجہ قاتونی حظرہ کا ہونا ہے حسےتورا ( ) Compensateکریے کے لنے سیلرز زنادہ قیمییں وصول کریے ہیں۔قاتونی حظرہ کے عالوہ
مقانلہ کی تقاقت کی عدم موخودگی کے سیب تھی احارہ داری کی الگت ( ،) costسیاسیداتوں اور ن یوروکرنٹ ان نظامتہ سےتخنے کے لنے کریسن کی

الگت  ،راء مپیرنل  ،سیالنی اور نیداواری شرگرمی کو حقتہ رکھنے کے سیب آیے والی زنادہ الگت اور ناقی دوشری الگییں مل کر نلیک مارکیٹ کی
قیم یوں کو کئی گیا تڑھا د نئی ہیں توں اس مارکیٹ سے مشنقید ہویے والے زنادہ تر افراد کا تعلق ط نقہ امراء سے ہی ہونا ہے ک یونکہ ضرف وہ لوگ
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ہی انئی زنادہ قیمت اقورڈ کر شکنے ہیں اور خو سسیا مگر غیر معیاری مال تخیا ہے وہ عام شہرتوں کے لنے ہونا ہے خو عموما ان کی ہالکت کا سیب

پییا ہے – توں ہم کہہ شکنے ہیں کہ اسیاء و حدمات تر نہ نانیدی دراضل غرناء کی قوت خرند تر ہی نانیدی ہے چیکہ امراء اس شہولت سے مشنقید
ہویے ہی رہنے ہیں حاہے پہلے کی یشیت اب ان کے اخراحات زنادہ آ رہے ہوں ۔
چب فیم ٹیں کنبرول کرلی خائی ہیں بو کوالئی کا مس تلہ ت ھی ب تدا ہوخانا ہے۔
میال کے طور تر ہم سیب کی میال لینے ہیں ۔گورتمیٹ سیب کی ناقاعدہ شمجھ توجھ کے تعد انک قیمت طے کرد نئی ہے۔اور لوگوں سے کہئی ہے

کہ سیب اگر ملے گا تو ضرف اس قیمت تر ملے گا۔اس سے زنادہ تر ہرگز پہیں۔ اب ہونا کیا ہے کہ مارکیٹ میں سیب کی کونی انک قیمت تو
ہونی پہیں نلکہ اشکی کم از کم پین قیمییں ہونی ہیں اجھی کوالئی کا سیب اشکی قیمت پہت زنادہ ،درمیانی کوالئی کا سیب اس کی قیمت درمیانی
اور کمزور کوالئی کا سیب اس کی قیمت کم ہونی ہے۔ فرض کیا کہ اجھی کوالئی کے سیب کی قیمت 10رویے ہے درمیانی کوالئی کے سیب
کی قیمت8رویے ،اور کمزور کوالئی کے سیب کی قیمت6رویے ہے۔حکومت مارکیٹ میں سیب کی قیمت فرض کیا آتھ رویے مفرر کر د نئی
ہے۔اب ہوگا نہ کہ سیب کے دکاندار ان پی یوں کوالی یوں کے سیب تر نہ انیا وقت خرچ کریں گے اور نہ پیشہ کہ ا جھے ،پہت ا جھے اور کم ا جھے
سی یوں کو علتچدہ علتچدہ کریں اور ان کو خرندار کی ترچتچات کی پییاد تر پیش کریں ۔ک یونکہ ان دکاندار کو خو قیمت وصول ہونی ہے وہ تو ہے ہی مفررہ

اور اس سے نہ ہی مارکیٹ میں مقانلہ کی تقاقت نیدا ہو گی کہ ناق یوں سے پہیر کوالئی اور قیمت د ننے کا رجچان فروغ نایے ۔وہ ان سب کومکس

( )mixکرکے کیزتومر کے شا منے رکھ د ننے ہیں ۔کیزتومر تھی مخ یور ہے کہ سب سیب آتھ رویے میں خرندے اور خود ہی ان کی جھانئی کرنا
ت ھرے۔
دوشرا نہ ہوگا کہ مارکیٹ کا رجچان کیزتومرز کی یسید نایسید سے قیم یوں کو کپیرول کریے ن یوروکریسی کی طرف می نقل ہو حایے گا۔ سیب نتخنے والے
انئی ن نظیم نا توپین نیاپیں گے چیدہ جمع کر کے حقتہ طر تفے سے ن یوروکریسی کو رسوت د ننے کا رجچان فروغ نایے گا اور ندلے میں شرکاری قیمت

کو تڑھا کر قاندہ اتھایے کی کوسش کریں گے۔انک ن یوروکرنیک کپیرول کی مارکیٹ میں تروڈتوشر کا رجچان کیزتومر سے ہٹ کر ن یوروکرنٹ کی طرف

می نقل ہوحانا ہے۔اب وہ کیزتومر کو انئی تروڈکٹ نا شروس کی کوالئی اور پہیر قیمت کی ترغییات پیش کریے کے تچایے ن یوروکرنٹ کو ترغییات

مہیا کرے گا کہ وہ اس کے تفع کے حصول میں انئی کریسن ق یول کرے۔

پیشرا نہ ہوگا کہ انک تروڈتوشر ا ننے سی یوں کی جھانئی کرے گا اور خو اجھی کوالئی کے سیب ہوں گے اپہیں نل یک مارکیٹ میں نتجے گا نا انکشیورٹ

کردے گا۔جہاں اسے پہیر قیمت مل رہی ہوگی اور ا ننے ملک میں مفررہ قیمت کاقاندہ توں اتھا یے گا کہ خراب کوالئی کے سیب مقامی خرنداروں

کو نتخنے کی کوسش کرے گا ک یونکہ قیمت تو مفررشدہ ہے ۔اب اگر حکومت انکشیورٹ تر نانیدی لگایے کی کوسش کرنی ہے تو انکشیورٹ سیکیر
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تری طرح میاتر ہوگا اور حکومت کو قارن اکاؤنٹ میں حشارے کا شامیا کرنا تڑے گا۔ک یونکہ انکشیورٹ مارکیٹ سے حاضل ہویے والی قارن کریسی
سے ہی ام یورٹ ممکن ہونانی ہے۔ اگر ام یورٹ پہیں ہوگی تو لوکل مارکیٹ میں نہ نیکیالوجی کا تفوذ ہوشکے گا  ،نہ نئی مشپیری آ شکے گی اور نہ ہی
ملک کی نیداواری شرگرم یوں میں اضافہ ممکن ہو نایے گا۔ پیتجہ نہ ہوگا کہ شاری مارکیٹ و معیشت زوال کا سکار ہوحایے گی۔

ش
جب مارکیٹ زوال کا سکار ہونی ہے تو ن یوروکریسی تچایے اس کے کہ معیشت کی شاپیس کو مجھے اور مارکیٹ سے م نعلق انئی م نصونہ نیدتوں کی
ناکام یوں کا ادراک کرے الیا مارکیٹ کو مزند کپیرول کریے کی کوسش کرنی ہے۔تروڈتوشرز کے گوداموں تر جھایے مارے حایے ہیں -نلیک
ً
مارکیٹ کے حالف کرنک ڈاؤن ہونا ہے ،خرندو فروجت کے مراکز کی حقتہ نا طاہرا نگرانی کی حانی ہے،نکڑ دھکڑ ہونی ہے حس کے پیتجہ میں زنادہ
سے زنادہ آمرنت اور جیر کی قصا نیدا ہونی ہے۔خو طونل مدت میں ملک کی سیاست ،شماج اور معیشت کے لنے انتہانی تفصان دہ نانت ہونی
ہے۔توں تروڈتوشرز ا یسے جیر میں مزند شرمانہ کاری اور م نصونہ نیدتوں سے اجیراز کریے ہیں۔

جھئی جیز خو ان ن یوروکرنیک معیشیوں میں دنکھنے میں آنی ہے وہ نہ کہ تروڈتوشرز جب مارکیٹ میں قیم یوں کی کمی کے سیب تفصان اتھایے ہیں
اور اسیاء کی نیاری تر آیے والی الگت میں اضافہ ہونا ہے تو حکومت کو ان سیکیرز کو قایم رکھنے کے لنےسیشڈی د نیا تڑنی ہے۔ ناکہ وہ انئی الگت
میں اضافہ کو تورا کر شکیں اور انک مچدود میاقع تھی کما شکیں ک یونکہ ہر سیکیر میں لوگوں کی انک تڑی تعداد کا روزگار ہونا ہے – گورتمیٹ یے
روزگاری کے ڈر سے ہر سیکیر کو کسی تھی قیمت تر قایم رکھنے کی کوسش کرنی ہے ۔اب سیشڈی تر حلنے والے کمرشل ادارے کیزتومرازم کے
تچایے ن یوروکریسی کے سوشلزم تر می نقل ہوحایے ہیں۔وہ کریسن اور سیاشی اتر و رسوخ سے مزند سے مزند سیشڈی حاضل کریے حایے ہیں حس
کا توجھ نیکس کی صورت میں تمام کیزتومرز تر ہی تڑنا ہے اور وشانل کا تفصان تھی علتچدہ سے ہونا ہے۔

شاتویں جیز نہ کہ جب آپ مارکیٹ کے انک سیکیر تر ترایس کپیرول لگایے ہیں تو در اضل آپ انک رجچان کا آعاز کر رہے ہویے ہیں کہ مزند

سیکیرز تر تھی غوامی نا سیییس کوکے مظا لنے تر ترایس کپیرول لگانا حا شکیا ہے (رناسییں تھی ا ننے ترے تجرنات سے اس وقت نک پہیں
سی
کھییں جب نک کہ ملک کی معیشت دتوالتہ نہ ہو حایے نا گہری کھانی کے کیارے تر نہ پہتجے ) ۔ اشی طرح جب آپ انک سیکیر کو سیشڈی
د ننے ہیں تو ناقی سیکیرز تھی ا ننے ہاتھ تھیالد ننے ہیں کہ ہمیں تھی سیشڈی دی حایے۔پیتجہ نہ ہونا ہے کہ مارکیٹ فری پہیں رہئی۔نلکہ احارہ
دار ط نقات آیس میں وشانل اور خزایے کے حصے تر لڑیے ہیں۔کمرشل ادارے تفع کے حصول کے لنے کیزتومرز کو پہیں نلکہ ن یوروکریسی شمیت

ہر م نعلقہ سیییس کو کو ترغییات د ننے ہیں۔مارکیٹ میں پہیر کوالئی اور کم قیمت کا قاندہ (  ) incentiveچیم ہوحانا ہے۔مارکیٹ میں ہر

نیا آ ن یواال تروڈتوشر ضرف اس وقت کامیاب ہوشکیا ہے جب نک کہ ن یوروکریسی اور تقتہ سیییس قوپیں اس کی شرترسئی نہ کریں توں حق نقیا شاری
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معیشت ن یوروکرنیک سوشلزم نا سی یٹ ازم کو نیاری ہوحانی ہے اور کیزتومر ازم کمزور اور شکشتہ تر رہ حانا ہے۔اس کے شاتھ شاتھ نہ تھی ہونا

ہے کہ اتوویسن اور نئی نیکیالوجی کی ضرورت اور ترع یب کم تڑ حانی ہے

فیم یوں کے کنبرول کا بطام اور کوالئی کا مس تلہ  :م تڈبکل ش تکبر کی م تال ۔
فرض کیا کہ حکومت یے ادونات تر ترایس کپیرول لگا دنا ہے اب ادونات شاز کمیییاں کیا کریں گی؟ وہ کم پہیر کوالئی کی ادونات مارکیٹ میں
الپیں گی ناکہ انئی الگت کو تورا کر شکیں۔کم کوالئی کی ادونات سے مرتض کی صحت تر مزند اخراحات آ پیں گے تچایے اس کے کہ وہ مقانلہ کی
تقاقت میں خو پہیر کو الئی کی دوا کی صختح قیمت پیئی ہے وہ انک ہی وقت میں ادا کرے اور انئی صحت کو مخفوظ کرلے۔حق نقت نہ ہے حکومت
ضرف انک جیز کپیرول کر شکئی ہے قیمییں نا ت ھر کوالئی – کم سے کم قیمت تر پہیر سے پہیر کوالئی کی خواہش تورے میڈتکل سیکیر کو نیاہ کر

د نئی ہے – میڈتکل سیکیر تر تخق نقات کے مظاتق جن ممالک میں ادونات تر قیم یوں کے کپیرول کا تظام الگو پہیں وہاں ادونات کی کوالئی انتہانی
شاندار ہے۔() 129
اک تامکس انک شاپیس ہے۔اسے اگر بطور شاپیس کے ڈنل یہ ک تا خاتے بو نہت زنادہ بفضان ہونا ہے۔
ہم اس شلشلے میں انک دلچشپ میال لینے ہیں نہ سولہویں ضدی کے سیین کی نات ہے جب سیین کی اقواج یے Antwerpکے قلعہ
کو گ ھیر لیا۔جب حصار نیدی ہوگئی تو خوراک خونکہ مچدود تھی اور دن ندن کم ہونی حارہی تھی تو قیمییں تڑھنے لگیں۔زنادہ قیم یوں کا قاندہ لینے کے
لنے ناہر سے لوگ خوری جھنے اسیاء خوردوتوش قلعہ کے اندر شمگل کریے لگے۔توں زنادہ قیمت تر شہی مگر خوراک کا مسیلہ حل ہونا رہا۔مگر غوام
کی فرناد تر کہ قیمییں پہت زنادہ ہیں قلعہ کی سیاشی طاق یوں یے قیم یوں کی انک حد مفرر کردی اور زنادہ قیمت تر اسیایے خوردوتوش نتخنے تر نانیدی

لگا دی۔اب جیرت انگیز طور تر قلعہ کے ناہر سے اندر کی طرف شمگلیگ رک گئی ک یونکہ اشمگلرز کی ترع یب ( )Incentiveہی چیم ہو گئی کہ

وہ خوری جھنے حظرات کا شامیا کرکے اندر حاپیں اور جیزیں نتچیں۔پیتجہ نہ ہوا کہ فخط تڑگیا۔حکمراتوں کو شمجھ ہی نہ آنی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔فخط
ً
انیا تھیال کہ مخ یورا قلعہ نید قوتوں کو ہیھیارتھییکیا تڑے۔ () 130
اشی نیاطر میں تخق نقات کے مظاتق ترایس کپیرول سسیم ا ننے نیاتج میں الیا اسیاء میں فخط نا قلت کا سیب پییا ہے – () 131
قیمییں اتخصار کرنی ہیں  :ڈ تمانڈ،سیالنی اور نیداواری اخراحات تر۔ نہ پی یوں ناہم م نعلق ( ) Interrelatedہیں۔انک مارکیٹ میں تمام اسیاء

و حدمات کی قیمییں انک دوشرے سے خڑی ہونی ہیں۔میال کے طور تر اگر کسی انک تروڈکٹ کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے اورکیزتومرکے ناس
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کونی دوشرا مییادل پہیں ہونا تو وہ ا ن نے زنادہ رویے اس تروڈکٹ تر لگایے گا اور ناقی اسیاء و حدمات کی خرند و فروجت تر کم خرچ کرے گا۔توں

ناقی اسیاء کی ڈ تمانڈمیں تھی کمی آیے گی اور اس کی قیمییں گرحاپیں گی۔

اس طرح جب انک تراڈکٹ کی قیمت تڑھئی ہے تو کیزتومر اس کے مییادل کی طرف سقٹ ہوحانا ہے۔توں اس مییادل کی قیمت تھی تڑھ حانی
ہے۔میال کے طور تر اگر آیے کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے خو کیزتومر کے تحٹ میں اضافہ کا سیب پییا ہے تو کیزتومر اب ا ننے کجھ خرچ
( )consumptionکو حاول کی طرف تھی می نقل کر دے گا۔اگر وہ ہقنے میں انک دن حاول کھانا تھا تو اب وہ اسے دو دن کھانا شروع

کر دے گا۔توں آیے کی ڈ تمانڈ میں یشییا کمی آیے گی اور اس کی قیمت تھی کم ہو حایے گی چیکہ کھیت ( )consumptionکا حاول
کی طرف می نقل ہویے کے سیب اب حاول کی ڈ تمانڈ میں تھی یشییا اضافہ ہوگا۔توں اس کی قیمت تھی تڑھنے لگے گی نہ سب کجھ انک خودکار
ش
تظام کے تحت ہو رہا ہونا ہے مگر عام آدمی عموما پہی مجھیا ہے کہ انک جیز کی قیمت تڑھ گئی ہے مگر حکومت اس تر کجھ پہیں کر رہی ۔

اشی طرح جب کسی انک سے نا حدمت کو کپیرول کیا حانا ہے تو اس کا اتر ناق یوں تر تھی تڑنا ہے۔توں کسی انک کو کپیرول کریے کی کوسش
تورے معاشی تظام کو کیڑول کریے کی طرف لے حانی ہے (اس تر پہلے تھی ہم یے تفصیل سے نات کی )۔
فیم ٹیں شاکن نہیں ہوپیں
ک یونکہ ضرورنات وخواہشات میں رجچانات ،راء مپیرنل کی سیالنی اور الگت ،کیزتومرز کی ڈ تمانڈ ،تروڈتوشرز کی سیالنی ،اور مخیت کی اخرت وغیرہ نہ سب
جیزیں ندلئی رہئی ہیں۔جن کے پیتجے میں قیمییں اور قیم یوں کے پیتجے میں دنگر م نعلق ( )concernedجیزیں تھی نار نار ندلئی رہئی ہیں،نہ
نک
شال ،مہیتہ،ہقتہ ،دن ،گھینے ،میٹ اور پہاں نک کہ سیکیڈوں کے حشاب سے ندلئی ہیں۔اگرکسی یے مشاہدہ کرنا ہو تو وہ سیاک ا شچیتج میں ندلئی
نک
ہونی قیم یوں کا مشاہدہ کرے نا قارن ا شچیتج کی تراتزنکسن میں ند لنے ہویے رپیس ( )ratesکا مشاہدہ کیا حا شکیا ہے ۔پہی وجہ ہے کہ قیم یوں
س
کے تظام کو شرکاری طح تر کپیرول نا م نصونہ نید کریے کی ہر کوسش درحق نقت معاشی نارتخ اور تجرنات کی رو سے اب نک ناکام تھہری ہے
اس شلشلے میں ذنل میں ونیزونال کی میال لینے ہیں -

ونبزونال :مارکنٹ کے اضولوں سے ابجراف کا تھ تانک ابحام
رتکارڈو ہاشمین
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ا
معشیت میں ننے چیاالت کی انیل تقییا نانی حانی ہے اور نہ حاتز تھی ہے .مگر سوال نہ تھی ہے کہ کیا ہر نئی جیز اجھی تھی ہو گی اور کیا
ہر اجھی جیز نئی ہی ہو گی ؟
جین کے تقاقئی اتقالب )  (cultural revolutionکی تچاسویں ترشی نہ ناد دہانی ہے کہ جب مشلمہ حقاتق کو ک ھڑکی سے ناہر تھییک
دنا حانا ہے تو کیا ہونا ہے .ونیزونال کا موخودہ نیاہ کن تجران تھی انک اور میال ہے -انک ملک حسے امیر ہونا حا ہنے تھا ،دنیا کے گہرے ترین

تجران ،یے انتہا مہ نگانی ،اور ند ترین زوال کے شماجی اشاروں سے گزر رہا ہے -اس کے شہری خو دنیا کے سب سے زنادہ نیل کے ذحاتر کے
مالک ہیں .خوراک اور ادونات کی کمی سے فخط زدہ ہیں اور مر رہے ہیں .
جب نہ شاتجہ نک رہا تھا ،ونیزونال اقوام متچدہ کی خوراک اور زراغت کی ن نظیم ،الطیئی امرتکا کے اکیامک کمیسن ،ترطاتوی لپیر نارنی کے لیڈر
 Jeremy Corbynشاتق ترازنلوی ضدر لوال ڈی شلوا ،اور امرنکی سپیر قار اکیامک نالیسی ریشرچ شمیت کجھ دنگر اداروں سے دادو تچشین

حاضل حکا تھا.

اب اس ملک کی نیاہی اور زوال سے دنیا کو کیا سیکھیا حا ہنے؟ مخ نصر نہ کہ ونیزونال معاسیات کے پییادی اصولوں کو مشیرد کریے کے اتچام
کا غیرت ناک م نظر ہے .
ان میں سے انک اصول نہ ہے کہ شماجی قالح حاضل کریے کے لنے پہیر آ نیڈنا نہ ہے کہ مارکیٹ کو کام میں النا حایے نہ کہ اسے دنا دنا
ن
حایے -حق نقت نہ ہے کہ مارکیٹ خود ن ظیمی )  (self-organizationکی انک ضروری صورت ہے حس میں ہر فرد ا ننے معیار زندگی

کو ترفرار رکھنے کے لنے مخیت کرنا ہے وہ ( اسیاء نا حدمات ) پیش کرکے ،خو دوشرے افراد کے لنے ضروری و اہم ہونی ہیں -

پہت شارے ممالک میں لوگ خوراک ،ضاین ،اور توانلٹ پپیر خرندیے ہیں .اس کے لنے اپہیں کسی قومی نالیسی کے ڈراؤیے خواب سے
پہیں شامیا کرنا تڑنا جیشا کہ ونیزونال میں ہونا رہا ( جہاں ضاین اور توانلٹ پپیر کے لنے تھی قومی م نصونہ نیدی ہونی تھی)
مگر فرض کیا کہ آپ کو وہ نیاتج یسید پہیں خو مارکیٹ نیدا کرنی ہے جیشا کہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ،تو سیییڈرڈ معاشی تظرنہ کہیا ہے کہ
آپ کجھ تراتزنکشیز تر نیکس لگاپیں – اور نہ نیکس کے پیسے ان لوگوں کو دیں خو مارکیٹ میں مقانلہ سے نتجھے رہ گنے ،اور مارکیٹ کو انیا کام

کریے دیں.

انک اور مییادل خو سی یٹ تھامس آکیاتوس یے پیش کیا تھا وہ نہ کہ قیم یوں کو اتصاف تر میئی ہونا حا ہنے – معیشت کہئی ہے کہ نہ پہیر تظرنہ
پہیں – ک یونکہ قیمییں معلومات کا تظام ہیں خو سیالترز اور کسیمر کے لنے مجرکات نیدا کرنا ہے کہ اپہوں یے کیا اور کییا نیدا کرنا نا خرندنا ہے-
رناست کی طرف سے قیم یوں کو طے کریے کی کوسش اس تظام کو ناکام کر د نئی ہے حس سے معشیت میں داتمی اتخظاط آحانا ہے.
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ونیزونال میں  just cost and pricesکا قاتون ہی اس کی وجہ ہے کہ کشان وہاں کاسنکاری پہیں کرنا – اشی وجہ سے زراغت کی
تروسیسیگ کا کام کریے والی کمیییاں انیا کام نید کر کے حا حکی ہیں – شادہ القاظ میں ،قیم یوں کو کپیرول کریے سے نلیک مارکیٹ کے

لنے ترع یب نیدا ہونی ہے کہ اس میں حاپیں خو حاہیں جیزیں خرندیں نا نتچیں  .اس قاتون کا پیتجہ نہ ہے کہ انک ملک حس میں پہت وسنع و
غرتض قیم یوں کے کپیرول کا تظام ہے وہ دنیا میں نلید ترین شرح مہ نگانی رکھیا ہے -اشی طرح تولیس کی کوسسوں میں تھی حد درجہ وسغت
آگئی ہے کہ ان مییتجرز کو چیلوں میں ڈال دنا حایے خو انئی اسیاء گوداموں میں رکھنے ہیں – اور شرحدیں نید کر دی گئی ہیں ناکہ شمگلیگ سے
تچاؤ کیا حایے .قیم یوں کو شرکاری طور تر مفرر کرنا انک ایسی نیگ گلی ہے حس کا اتچام موت ہے -اس کے لنے آپ کو اسیاء تر سیشڈی
د نیا تڑنی ہے ناکہ جیزوں کی نیداوار تر کم خرچ آیے توں اسیاء کی قیمییں تھی کم رہیں.

ت
نہ نال وسطہ سیشڈی د ننے کا تظام قورا توری معشیت میں گیدگی کا سیب پییا ہے -ونیزونال میں تچلی اور گیسولین تر سیشڈی علیم اور صحت
کے مجموعی تحٹ سے تھی زاند ہے ..ونیزونال میں روزانہ کی شرکاری طور تر مفررہ اخرت تر آپ مسکل سے  227گرام گایے کا گوست خرند

شکیں گے ،نا نارہ انڈے ،مگر اس اخرت سے آپ  1000لپیر گیسولین نا  KWH 5100تچلی خرند شکنے ہیں حس سے تورے قصتہ کو
نک
تچلی دی حاشکئی ہے – (مگر دلچشب نہ تھی ہے کہ ونیزونال میں تھی تچلی کی شدند ترین لوڈ سیڈنگ ہے) -ا شچیتج رنٹ تر سیشڈی ا ننے آپ
نک
میں انک نیا معمہ ہے اگر آپ انک ڈالر کو نلیک مارکیٹ میں حا کر نتچیں ،وصول شدہ رقم سے گورتمیٹ کے مفرر شدہ ا شچیتج رنٹ تر آپ
100ڈالر خرند شکنے ہیں-
ان حاالت میں آپ کو گورتمیٹ کی مفرر کردہ قیم یوں تر نہ اسیاء مل شکئی ہیں اور نہ ڈالرز -مزند نہ کہ جب سے گورتمیٹ کے ناس نہ
اسنظاغت چیم ہونی ہے کہ وہ قیم یوں کو کم رکھنے کے لنے انڈشیرتز کو ضروری سیشڈتز مہیا کرے ،نیداوار میں شدند ترین کمی آنی ہے .نہ ونیزونال
کے تچلی اور صحت کے سیکیرز شمیت اور پہت شارے سیکیرز میں ہو رہا ہے-

نال واسطہ ( )Indirectسیشڈتز میں تھی نیزلی ہے .ک یونکہ خو امیر ہے وہ غرنب سے زنادہ خرچ کرنا ہے توں اسے اس کا زنادہ قاندہ پہتخیا
ہے – نہ اس کے لنے زنادہ موزوں ہے .نہ ترانی مروجہ دانانی کا ن یوت مہیا کرنا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کے نیاتج میں نیدنلی حا ہنے ہیں تو پہیر
نہ ہے کہ مارکیٹ نا سیکیر کو پہیں نلکہ تراہ راست لوگوں کو تقدی ( )cashکی سکل میں سیشڈی فراہم کریں.

انک اور روانئی مروجہ دانانی نہ ہے کہ رناسئی ملکیت میں حلنے والے اداروں میں اتمانداری کی ترغییات کا شیرکجر اور ان میں پہیر و ضروری علم
نیدا کرنا کہ وہ ان اداروں کو پہیر صورت میں حال شکیں انک پہت ہی مسکل کام ہے .اشی لنے ضرف ضروری نہ ہے کہ رناست کے ناس
مچدود تعداد میں اشیرنتچک اہمیت کی فرمز نا شرگرمیاں ہوں خو مارکیٹ کے حظرات سے ماورا ہوں.

ونیزونال یے ان اصولوں کو مشیرد کر دنا اور تجی سیکیرز کو شرکاری تجونل میں صنط کرنا شروع کر دنا -حاص طور تر جب 2006کے تعد آتجہانی
ضدر ہ یوگوشاوتز دونارہ سے میتحب ہویے تو اپہوں یے زرعی قارمز ،شیر مارکییس ،نیکس ،نیلی کامز ،ناور کمیپیز ،نیل نیدا کریے اور شروس مہیا
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کریے والی فرمز ،اور می یو قیکجرنگ کمیییاں خو سییل سیمیٹ کاقی ،دہی ،ڈنیرچ یٹ ،اور پہاں نک کہ سیسے کی تونلیں نیانی تھیں اپہیں تجق
چ
رناست صنط کر لیا گیا – ان تمام اداروں میں تروڈ ک یونی (ت ل نقی ضالچیت ) نیاہ کن حد نک گر گئی.
حکومییں عموما ا ننے کھاتوں کو م یوازن کریے کی حدوجہد کرنی ہیں .حس سے وہ حد سے زنادہ مفروض ہو حانی ہیں اور قیایشل مصانب نیدا
ہویے ہیں .اتھی نک حکومت کے کھاتوں میں مالیانی امور کو ہوسیاری سے شر اتچام د نیا مروجہ معاسیات کا ایشا اصول ہے کہ حس تر پہت
زنادہ ن نقید ہونی ہے .مگر ونیزونال انک میال ہے خو نہ طاہر کرنی ہے کہ جب ہوسیاری تر ن یوری خڑھایے کی تقسیات عالب آحانی ہے اور مالیانی
معلومات کو رناسئی حقتہ رازوں کی طرح شمجھا حانا ہے تو اضل میں کیا ہونا ہونا ہے-
افسوسیاک امر نہ کہ ونیزونال یے دو ہزار حار سے نیرہ کے دوران نیل کی قیم یوں کے غروج سے نہ کام لیا کہ ا ننے نیرونی فرصوں کو ناتچ گیا
نک تڑھانا دنا .ستہ  2013میں جب ونیزونال کے یے اعیدال فرصوں یے اسے پین االقوامی کیییل مارکیٹ سے ناہر تکال تھی نکا تو اس کے

تعد رناست یے پیسے جھا ننے شروع کر د ننے  .اس سے تجھلے پین شالوں میں کریسی انئی  98ق نصد ونل یو سے مجروم ہو حکی ہے .جب 2014
میں نیل کی قیمییں گر گییں تو ملک اس قانل پہیں تھا کہ کسی شہارے تر ک ھڑا ہو شکے -ملکی نیداوار اور ام یورٹ کریے کی ضالچیت نیاہ
کن حد نک گر حکی تھی .حس یے موخودہ سیگین تجران کو چیم دنا.
ش
اکیامکس جن مروجہ اصولوں تر قایم ہے اسے ہم یے نارتخ کے تکل نف دہ اسیاق سے سیکھا ہے .حس کا حالصہ ہم مجھنے ہیں کہ درست ہے
مگر ایشا تھی پہیں کہ ہر جیز ترقیکٹ ہے .ترقی کا تقاضا ہے کہ علظ یوں کی یشاندہی کی حایے اس کے تعد ہمیں ان کے حل میں ننے
چیاالت کی ضرورت ہونی ہے .مگر اس وقت سیکھیا پہت مسکل ہونا ہے جب اعمال نیاتج کے فرنب ہوں  -نہ ایشا ہی ہے جب آپ شاور
ا
لے رہے ہوں اور شاتھ میں نانی کے تمیرتجر کو م نطم کریے کی تھی کوسش کریں (خو تقییا پہلے کریے کا کام ہے) ،جب رد عمل کا وقت

کم ہو – ننے چیاالت کی نالش ضروری ہے مگر انتہانی ہوسیاری کی م نقاضی تھی ہے .جب آپ تمام مروجہ اصولوں کو اتھا کر ک ھڑکی سے ناہر
ن
تھییک دیں گے تو آپ جین کے تقاقئی اتقالب کی طرح نیاہی د کھیں گے اور آج اس کی میال ونیزونال ہے ) 132 (-
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مقانلہ کی بقافت میں اربقاء ہے -
ناکامی کارونار کے قطری عمل کا حضہ ہے -کم ٹی تاں پیئی ہیں اور جیم ہو خائی ہیں بوں ک ٹیتلزم آگے پڑھ تا ھے( .قار خون م تگزین)
کارونار مارکیٹ کے لنے اہم ہیں -ضارف طلب کرنا ہے اور کارونار اس طلب کو رسیایس کریے ہویے سیالنی مہیا کریے ہیں –کارونار اور
ضارفین کے درمیان تعلق رضاکارانہ ہے -ضارف کو کسی جیز کی ضرورت ہے وہ مارک یٹ میں کسی تھی تروڈتوشر سے وہ جیز خرند شکیا ہے -اگر وہ

یسید کرے تو اس مخصوص جیز کو خرندیے کی تچایے اس کے مییادل سے تھی رخوع کر شکیا ہے -میال کے طور تر اگر وہ مارکیٹ میں گیا ہے

اور حایے خرندنا حاہیا ہے – مارکیٹ میں حایے دسییاب پہیں نا اسے اس کی من یسید پہیر کوالئی پہیں مل رہی نا وہ حایے نتخنے والے دکانداروں
م
کی حدمات سے طمین پہیں تو وہ مارکیٹ میں کاقی خرند کر اس سے انیا دل پہال شکیا ہے اور قوری توانانی حاضل کرشکیا ہے-اشی طرح تروڈتوشر
م
تھی نانید پہیں کہ کجھ مخصوص عالقے کے لوگوں کو ہی انئی تروڈکٹ نا شروس پہتجے ،وہ جہاں طمین ہونا ہے وہیں تروڈکیس نا شروشز مارکیٹ
میں آفر کر د نیا ہے-
وشانل کی پہیرین تفوتض کا معیار کارونار میں تفع و تفصان ہے  -تفع سے مراد ہے کہ تروڈتوشر مقانلہ کی تقاقت میں دسییاب وشانل کو پہیر
اسنعمال کر رہا ہے اور اسے ضارف کا اعیماد حاضل ہے -تفصان سے مراد نہ ہے کہ تروڈتوشر نا تو ا ننے وشانل کو پہیر اسنعمال پہیں کر رہا نا
ضارف کو اب اس کی ضرورت نا خواہش پہیں رہی نا وہ ان کا اعیماد کھو حکا ہے .

نہ تفع و تفصان اور ضرورنات و خواہشات حامد پہیں ہوپیں نہ انک متجرک عمل ہے -اور پہی متجرک عمل کیییلزم تعئی فری مارکیٹ کو تھی متجرک

رکھیا ہے -ہر دس شال کے تعد قار خون  500کمیی یوں کی لشٹ ندل حانی ہے  -ہر عشرے نئی نیکیالوجی مارکیٹ کو نئی سکل دے رہی ہونی

ہے -ہر عشرے مارکیٹ کے ننے ہیروز ہویے ہیں ،ہر عشرے کارخوؤں ( )entreprenersکا زنادہ رجچان ننے سیکیرز اور نئی انڈشیری
میں ہونا ہے -اب نک پین صنعئی اتقالب آ حکے ہیں اور ہم خو تھے صنعئی اتقالب کے دہایے تر ہیں مگر نہ عمل حاری ہے  -معلوم سے نامعلوم
کی طرف نہ سفر کییییلزم کو زندہ رکھیا ہے -
ا ب نے مستق تل کو خود کم ٹی تاں ت ھی جیمی طور پر م تصویہ ب تد نہیں کر شک ٹیں اور یہ ہی کنبرول  ،.....مستق تل غبر معلوم ہی رہ تا ہے.
٢٠٠٣ء میں دنیا کا سب سے تڑا نیک حانان کا  Mizuhoتھا ٢٠٠٣-ء میں اسے  20نلین ڈالر کا تفصان ہوا اور اس کے سیاک کی قیمت

 ٩٣ق نصد گر گئی -اس کے سیاک کی کل ونل یو جیئی گری وہ انک ملک ن یوزی لییڈ کی کل جی ڈی نی سے تھی زاند تھی -سوال نہ ہے کہ
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کیا Mizuhoمشنقیل تر انئی کمانڈ ترفرار رکھ سکا ؟ اگر اسے مشنقیل کا تقیئی علم ہونا تو کیا وہ نہ سب ہویے د نیا؟ اور نہ کہ آخر کیا وجہ تھی
کہ مارکیٹ لیڈر خود ہی مارکیٹ میں لڑ ھکڑا کر گر تڑا؟ نہ سب مارکیٹ کی آزاد قوتوں کے سیب تھا خو ناقانل کپیرول ہیں  ،آزادانہ کام کرنی ہیں ،

مارکیٹ کو متجرک رکھئی ہیں  ،خو اسے رسیایس کرے اور اس کے شاتھ شاتھ متجرک رہے اسے ضلہ د نئی ہیں ورنہ اسے ناکام کر کے مارکیٹ
ت
سے تکال ھییکئی ہیں -اسے مقانلہ کی متجرک تقاقت کہنے ہیں-
کمیی یوں کا غروج و زوال ان کے تفع کی شرح تر اتخصار کرنا ہے -جب کونی نئی نکیالوجی نا نیا آ نیڈنا لے کر کونی کمیئی مارکیٹ میں آنی ہے تو وہ

روانئی نکیالوجی اور روانئی کمیی یوں کے مقا نلے میں زنادہ رتون یو تعئی زنادہ تفع کمانی ہے -نہ جیز ترانی کمیی یوں کو تھی مخ یور کرنی ہے کہ وہ اب انئی

نکیالوجی میں حدت الپیں  ،نا ننے آ نیڈناز کو نالش کریں اور اپہیں اجییار کریں -اشی طرح میاقع کی زنادہ شرح دوشرے تزیس مین اور کارخوؤں
( )Entrepreneurکو تھی ترع یب د نئی ہے کہ وہ اس سیکیر میں شرمانہ لگاپیں -توں مارکیٹ میں جب زنادہ تروڈتوشر آیے ہیں اور مقانلہ
تڑھ حانا ہے تو کیزتومرز کے لنے قیمییں اور تروڈتوشر کے لنے شرح میاقع کم ہو حانا ہے نا وفییکہ نئی نیکیالوجی نا نیا آ نیڈنا م نعارف کروا کر تروڈتوشرز
ا ننے خرتفوں کے حالف نئی ترتری (تعئی )Comparative Advantageحاضل کر لینے ہیں نا مقانلہ کی شکت نہ ہویے کے سیب
تطور کمیئی دم توڑ د ننے ہیں -

م تصویہ ب تدی (  )Planningکا لبرل طربقہ
م نصونہ نیدی کی مق یولیت کا راز ہر حاص و عام کی اس خواہش میں مضمر ہے کہ ہم ا ننے مشیرکہ مشانل ہر ممکن دور اندیسی سے حل کر
ٓ
شکیں۔ حدند م نصونہ شازوں اور لیرلز کا اچیالف اس نکنے تر قطعا پہیں کہ انا ہمیں ا ننے معامالت سے م نعلق م نصونہ نیدی میں م نطم طرز قکر
ٓ
کا اسنعمال کرنا حا ہنے نا پہیں نلکہ اضل اچیالف م نصونہ نیدی کے پہیرین طر تفے تر ہے۔ سوال نہ ہے کہ انا ہمیں ایشا ماخول نیدا کرنا حا ہنے
ٓ
حس میں شہرتوں کے علم اور ازادانہ اقدامات کو کھل کھیلنے کا تورا موقع دنا حایے حس سے وہ خود اتفرادی طور تر کامیاب م نصونہ نیدی کر
ناپیں نا ہم مجموعی اق نصادی شرگرم یوں کی ن نظیم و ترن یب انک ا یسے نل یو ترنٹ کی مظاتق کریں حس میں سعوری طور تر معاشرے کے تمام
وشانل کو ہانک کر م نصونہ شازوں کی اس قکر کا مقلد مخض نیا دنا حایے کہ کس شخص نا ط نفے کو کیا ملیا حا ہنے (نا اس سے کیا کام لیا حایے
)۔ نہ نات اہم ہے کہ موخر الذکر طر تفے کی مچالقت کو معاشی معامالت کے تطم میں عدم مداحلت کے رویے تر تظرنانی تقین سے حدا رکھا
حایے۔

لیرل قکر نہ پہیں کہ جیزوں کو حس طرح وہ ہیں و یسے ہی جھوڑ دنا حایے نلکہ لیرل قکر ایشانی (اق نصادی) کوسسوں کو مرتوط کریے میں
مشاتقت کی طاق یوں کے ،تطور انک وسیلہ ،پہیرین اسنعمال کی حامی ہے۔ نہ انک مشلم حق نقت ہے کہ جہاں پہیرین مشاتقئی ماخول نیدا کرنا
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ممکن ہو وہاں اتفرادی حدوجہد کو راہ دکھایے سے پہیر کونی تجوتز پہیں۔ قاندہ مید مشاتقت کو تقیئی نیایے کے لنے ت ھرتور سوچ تچار سے نیایے
گنے قاتونی ڈھا تجے کی ضرورت پہت اہم ہے اور اس ضمن میں ماضی و حال کے قواپین شدند تقاتص سے قطعا حالی پہیں۔ لیرل ازم ،پہرحال،
مشاتقت کی حگہ اق نصادی شرگرمی م نطم کریے کے ہلکے طر تفے مروج پہیں کرنا حاہیا۔
لیرل ازم کا مشاتقت کی ترتری تر تقین کا سیب ضرف نہ پہیں کہ اکیر وپیشیر ،معلوم طرتفوں میں پہیرین طرتقہ مشاتقت ہی ہے نلکہ نہ وہ
واحد طرتقہ ہے حسے حکومت کی جیری اور صواندندی دست اندازی کی ضرورت پہیں ۔ نہ وہ طرتقہ ہے خو سعوری شماجی جیر سے یے نیاز کر
ٓ
کے افراد کو اس قانل نیانا ہے کہ وہ خود ق نصلہ کر شکیں کہ انا ان کے لنے کسی تھی پیسے کے امکانات اس پیسے کے غیر مقید پہلووں کا
مداوا کر ناپیں گے نا پہیں۔
مشاتقت کا کامیاب اسنعمال حکومئی مداحلت کی چید صورتوں کو ناقی رکھیا ہے۔ اوقات کار کی تچدند ،صقانی سیھرانی کے ان نظامات کی شرط اور
ٓ
شماجی حدمات کے انک ت ھرتور تظام کی فراہمی وغیرہ مشاتقت کے تخفظ کے تظرنہ سے توری طرح ہم اہیگ ہیں۔ ناہم ا یسے میدان تھی موخود
ہیں جہاں مشاتقت کا تظام قانل عمل پہیں۔ میال کے طور تر چ نگل کیانی اور قیکیرتز کے دھویں کے نیاہ کن اترات کا معاملہ حانیداد کے
مالک کی میشا و مرضی تر پہیں جھوڑا حا شکیا۔ ناہم جہاں مشاتقت کے لنے میاسب ماخول ممکن نہ ہو وہاں حکومئی تراہ راست ن نظیم کی ضرورت
س
اس نات کو قطعا نانت پہیں کرنی کہ جہاں مشاتقت ممکن ہو وہاں تھی اس سے گرتز کیا حایے۔ مشاتقت کو ہرممکن طح نک موتر نیایے
کے حاالت نیدا کرنا ،فراڈ اور دھوکہ دہی کو روکیا اور احارہ دارتوں کو توڑنا ،نہ معامالت رناسئی تجرک کے لنے نال ستہ انک وسنع میدان فراہم کریے
ہیں۔ اس کا نہ مظلب پہیں کہ مشاتقت اور (حکومئی) مرکزی ن نظیم میں کسی درمیانی صورت کی نالش ممکن ہے اگرجہ شروع میں اس سے
ٓ
تڑھ کر ممکن اور (مغفول افراد کی) یسیدندہ صورت کونی اور تظر پہیں انی۔
ناہم اس معا ملے میں کامن سییس انک دھوکے ناز راہیما نانت ہونی ہے۔ اگرجہ مشاتقت کے لنے تھوڑی پہت ن نظیم و ترن یب شہارنا ممکن
ہے مگر مشاتقت کو م نصونہ نیدی کے شاتھ انئی مرضی کی حد نک نیھی کرنا اسے نیداوار کے انک موتر ذر تعے کی چیی یت میں عمل کریے سے
م
روکے تغیرممکن پہیں۔ مشاتقت اور (حکومئی) مرکزی ن نظیم دوتوں ہی اگر نا کمل ہوں تو خراب اور غیر موتر ہو حایے ہیں اور دوتوں کا ملعونہ تو
حل ہی پہیں شکیا۔ م نصونہ نیدی اور مشاتقت کو جمع کریے کی واحد صورت پہی ہے کہ مشاتقت کو تقیئی نیایے کے لنے م نصونہ نیدی کی
حایے  ،….مگر مشاتقت کے حالف پہیں۔ ہماری تمامیر ن نقید اس م نصونہ نیدی کے م نعلق ہے خو مشاتقت کے حالف کی حایے۔
(فرنڈرک اے ہاب تک ) ()133

کسی ت ھی بئی پروڈکٹ نا سروس کی مق یولنت کی وجہ محض فیمت اور کوالئی ت ھی نہیں ہوئی ،دنگر چبزیں ت ھی اس میں اب تا کردار ادا کر رہی ہوئی ہیں-
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میال کے طور تر شیر مارکیٹ اور شانیگ مال کا تصور شہری آنادتوں میں اس وقت آنا ہے جب گاڑناں عام ہونی ہیں -اب لوگ لمئی ڈران یو کر کے

کسی الگ تھلگ سے شانیگ مال نا شیر مارکیٹ میں حا کر خرنداری کر شکنے تھے -وہ انئی ضرورنات و خواہشات کی تمام اسیاء انک شاتھ خرندیے
ک
لگے .مال میں کارٹ شامان کو ھیتخنے میں ان کے مدد گار ننے  -اپہوں یے  bulkمیں شامان خرندا ،گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور حا کر ا ننے گ ھر
میں نآشانی مخفوظ کر لیا  -وہ جیزیں جن کے خراب ہویے کا حدشہ تھا اس کے لنے رتفرتجرنیر اور فرتزر مدد گار ننے -گاڑتوں کے تغیر دور حا کر
 bulkمیں شامان خرندنا آشان نہ تھا تو فرتزر کے تغیر گ ھر میں مخفوظ کرنا تھی آشان نہ تھا -دوشری طرف شیر سیور اور مال کو تھی رتفرتحپیر  ،فرتزر
 ،انیرکیڈیشیر ،تچلی کی شیڑھیاں اور لقٹ  ،ترو نازہ ہوا کا تظام اور دنگر ڈھیر شارے غوامل یے مل کر اس قانل کیا کہ وہ کیزتومر کی ضرورنات و
خواہشات کی تمام اسیاء حدمات انک ہی ج ھت کے نتجے رہ شکیں ،جب کہ اس سے پہلے اس دوکان نا سیور کو زنادہ ترچتح ملئی تھی خو گ ھر کے ناس

ہونا تھا.
ب تک تالوجی کی سے مارکنٹ کی خالت کو ندل د بئی ہے  :ج تد م تالیں –
ق
گزستہ ضدی کے پہلے ناتچ عشروں میں  Graflexکارتوریسن کیمرا انڈشیری میں لیڈر تھی  1930-اور  1940کے عشروں کی لمیں اور

اچیارات کی تصاوتر عموما اشی کارتوریسن کے کیمروں اور لپیزز سے نئی تھیں -نہ انک تڑا تھاری کیمرا تھا حس کی تصاوتر تھی آج کی تصاوتر کی
یشیت غیر واصح ہونی تھیں ١٩٥٠ -کی انیداء میں حانانی کمیئی  Nikonیے  35 mm Leicaکیمرا مارکیٹ میں م نعارف کروانا -نہ کیمرا
شاتز میں جھونا تھا اور اس کی تصاوتر  Graflexکی یشیت زنادہ عمدہ تھیں -اب قلم اور اچیارات کی قوتوگراقک انڈشیری  Nikonکی طرف
حلی گئی -پیتجہ کیا تکال کہ ضرف انک عشرے میں ہی  Graflexتفصانات اتھا اتھا کر مالی طور تر ڈوب گئی اور م نظر سے ہی عانب ہو گئی.
اب قوتوگراقی کا سوق اکیر لوگ ڈتچییل کیمروں کی یشیت ا ننے مونانل سے تورا کر رہے ہیں -پہی معاملہ ہم یے گھڑی کی انڈشیری میں تھی
دنکھا ،تڑی گ ھڑی سے جھونی گ ھڑی اور اب لوگ وقت دنکھنے کے لنے مونانل سے انئی ضرورنات توری کر رہے ہیں-

جب نیلی وتژن انڈشیری کا آعاز ہوا تو ن یوز پپیر انڈشیری کو پہت تفصان پہتچا اور اس کے قارپین کی تعداد میں کمی آنی -خود امرنکہ میں نیل یوتزن
انڈشیری سے پہلے ن یونارک شہر میں اچیارات کی جھ ملین کانیاں نکئی تھیں اور نیلی وتژن انڈشیری کے تعد نہ آدھی رہ گییں -ونب شانٹ اور
سوشل میڈنا کے آیے سے ان میں مزند کمی آنی ہے  -سب سے زنادہ نیل یوتزن اور ونب انڈشیری سےتفصان شہ پہر کے اچیارات یے اتھانا ہے

 پہاں اہم نات ناد رہے کہ مخض کیزتومرز اور تروڈتوشرز کی مارکیٹ متجرک پہیں ہونی نلکہ را میرنل ،لپیر اور اس سے معیلق تمام مارکییس جیسےقیایشل مارکیٹ سب متجرک ہونی ہیں  -اس لنے جب ہم دنکھنے ہیں کہ کسی انڈشیری میں لوگوں کو کام سے تکاال حارہا ہے تو نہ پہیں دنکھنے کہ
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کیئی نئی انڈشیرتوں میں زنادہ لوگ کام تر لگایے حا رہے ہیں -حس طرح کمیی یوں کا تفع و تفصان رشک تر ہونا ہے و یسے ہی لپیر کا روزگار اور یے

روزگاری تھی رشک تر ہونی ہے -

چب کم ٹی تاں  ،ند ل نے وفت اور مقام کا شاتھ نہیں دے شک ٹیں بو جتد ہی شالوں میں م تطر سے غابب ہوخائی ہیں
ڈشک ناپ کمی یوتر کے آیے سے پہلے نانپ راپییگ انڈشیری میں ” “Smith – Coronaمارکیٹ لیڈر تھا -جب ڈیشک ناپ کمی یوتر آیے
اور ان میں ناپییگ آشان ہو گئی تو نانپ راپییگ انڈشیری آہشتہ آہشتہ زوال کا سکار ہویے لگی .اشی کے عشرے میں  5شال مشلشل

” “Smith – Coronaکمیئی تفصان میں رہی – اس یے ندلئی مارک یٹ کے شاتھ انئی تروڈکسن کو ند لنے کی کوسش کی اور "ورڈ
( )wordتروسیشر" نیایے شروع کنے ١٩٨٩ -ء میں امرنکہ میں نکنے والے آدھے نانپ رانیرز اور ورلڈ تروسیشر اشی کمیئی کے تھے مگر کمیئی

ت ھر تھی ندلئی نکیالوجی اور مارکیٹ میں کامیانی سے نہ حل شکی اور ناآلخر جھ شال تعد دتوالتہ ہو گئی -جیرت اس نات تر ہے کہ ہم عموما ات ھرنی
ہونی ( )Emergingاور تڑی کمیی یوں کو دنکھنے ہیں اور جیران ہویے ہیں کہ نہ انیا تزیس آخر کیسے کر رہی ہیں مگر جب وہ کمیییاں ند لنے
وقت اور مقام کا شاتھ پہیں دے شکییں تو چید ہی شالوں میں م نظر سے توں عانب ہوحانی ہیں جیسے کہ تھیں ہی پہیں-
چ
مقانلہ کی تقاقت  ،....نئی نیکیالوجی  ،ننے آ نیڈناز  ،ننے علوم ،نئی مہارتوں ،حدتوں اور ت ل نقی ضالجی یوں کی مارکیٹ ہونی ہے -اس میں کامیاب وہ
ہونا ہے خو وقت اور مقام کے شاتھ خود کو ہم آہیگ کرشکے ،خو پہیں کر نانا وہ نتجھے رہ حانا ہے -مارکیٹ میں وشانل کی تفوتض مخض قیمت

( )Priceاور تفع کی پییاد تر پہیں ہونی نلکہ مالی تفصانات ( )Lossesکا تھی اس میں اہم کردار ہے -مارکیٹ کی آزاد قوپیں وہاں سے وشانل
لے لیئی ہیں جہاں اپہیں صختح اسنعمال نہ کیا حا رہا ہو (حس کا معیار ضارفین کی نایسیدندگی ہے حس کے سیب وہ اس کمیئی کے تروڈکٹ نا
م
شروس سے طمین پہیں ) اور وہاں می نقل کر د نئی ہیں جہاں ضارفین کی طلب کو صختح رسیایس کیا حا رہا ہو حس کے ندلے میں کمیئی وشانل
کے درست اسنعمال کا تفع کمانی ہے  -نہ تفصانات تروڈتوشرز کو مخ یور کریے ہیں کہ وہ نا تو خود کو ندلئی مارکیٹ کے شاتھ ندلیں ورنہ مارکیٹ
سے ناہر تکل حاپیں  -فری مارکیٹ معشیت دراضل قیم یوں (  ، ) pricesتفع اور تفصان کی پییاد تر وشانل کی تفوتض کا نام ہے -

مارکیٹ تفصان کے حظرے اور تفع کی حستجو تر حلئی ہے -مشنقیل غیر معلوم ہے -سیاسیدان اور ن یوروکرپیس تو کیا کمیئی کے نالیسی میکرز تھی
ح
ح
وقت اور مقام کے اغییار سے مارکیٹ کے مواقع و حظرات اور انئی ق نقی مصیوطی اور ق نقی کمزورتوں سے پہت حد نک العلم ہویے ہیں -اگر

م
اپہیں کمل اور چیمی علم ہونا تو وہ کیھی دتوالتہ نہ ہویے نا تفصان نہ اتھایے  -اگر مارکیٹ کے تمام  Participantایشان  ،وقت اور مقام
م
کا کمل علم رکھنے ہویے تو نہ مارکیٹ میں غیر م یوقع حاالت آیے اور نہ ہی تفع و تفصان کی تقاقت نانی حانی -
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مقانلہ کی بقافت میں کم ٹی تاں ابئی آمربت ناقذ نہیں کر شک ٹیں نلکہ خود مخ یور ہوئی ہیں کہ مارکنٹ کی اب تاع کریں وریہ ف تل ہو خاپیں گی –
میال کے طور تر ١٩٦٠ء میں جب مارکیٹ میں کرنڈٹ کارڈ آیے  ،تو تڑے تڑے ڈ نیارتمییل سیور جیسے یے اپہیں ق یول کریے سے اتکار کر دنا-
مگر جب نہ غوام میں مق یول ہویے تو خود نہ ڈ نیارتمییل سیور مخ یور ہویے کہ اپہیں ق یول کریں ک یونکہ ان سیورزکے درمیان اس نات کا مقانلہ

حل تکال کہ پہلے کون ق یول کرنا ہے -خو ق یول کرنا ہے اسے گاہکوں سے زنادہ نذترانی ملے گی ک یونکہ وہ ان سیورز میں تچایے تقدی کے ان کارڈ
سے ادانیگی کر شکنے تھے.

فری مارکنٹ پر کسی کی اخارہ داری نہیں ہوئی-
ش
مارکیٹ میں داحل ( )ENTERاور حارج ( )EXITہویے کے لنے کونی شراتط پہیں اگر آپ مجھنے ہو کہ آپ نیداواری عمل میں کجھ پہیر
ت
اور کجھ نیا کر شکنے ہو .مارکیٹ نہ آپ سے آپ کا حشب یشب توجھئی ہے ،نہ علیم ،نہ سیاجت اور نہ ہی کجھ اور ،اسے ضرف آپ کی تعمیری
 contributionکی ضرورت ہے -مارکیٹ کا تظام مشاوات تر قایم ہے –

قورڈ موتر کمیئی امرنکہ کا فجر ہے -اسے  ١٩٣٠میں ہیری قورڈ یے قایم کیا تھا .ہیری قورڈ انک کشان کا پییا تھا .خو آتھ میل نیدل حل کر
تع
 Detroitشہر میں کام کریے حانا تھا -اس کے ناس کونی لیمی ڈگری پہیں تھی اور نہ ہی مالی وشانل .اس کے ناس ضرف انک آ نیڈنا
تھا .وہ کارخو ( )Entrepreneurنیا اور اس یے امرنکی معاشرے شمیت توری دنیا کو ندل دنا -آزاد قیایشل مارکیٹ یے اس کے آ نیڈنا کی
مدد کی ،اس لنے پہیں کہ اپہیں قورڈ سے کونی مخیت تھی نلکہ اس لنے کہ اپہیں اس کے آ نیڈنا میں انیا میاقع تظر آنا تھا -ذرا تصور کریں کہ اگر

امرنکہ میں ن یوروکرنیک معشیت ہونی اور انک کشان کا ان تڑھ پییا حس کے ناس نہ کونی ڈگری تھی اور نہ ہی انئی مہارتوں کے ن یوت میں کونی
ناقاعدہ ن یوت  ،اس کے شاتھ ن یوروکرنیک رونہ کیسے ہونا؟
زمانہ ماقیل صنعئی اتقالب میں ضارف،تروڈتوشر جیسے لوہار سیار وغیرہ کے ناس حانا تھا اور کہیا تھا کہ مجھے قالں جیز اس ڈتزاین  ،کوالئی اور مقدار نا

ججم کی حا ہنے ،کارنگر وہ جیز نیا کر اسے پیش کر د نیا تھا اور اخرت وصول کر لییا تھا  -عہد حاضر کے صنعئی عہد میں تروڈتوشر کیزتومر کی ضرورت
م
و خواہش کا پہلے سے ہی اندازہ لگانا ہے ،اس کا تجزنہ کرنا ہے اور اگر طمین ہو حایے تو م نعلقہ جیز نیا کر مارکیٹ میں پیش کر د نیا ہے -مارکیٹ
ایسی اسیاء سے ت ھری تڑی ہیں اور تروڈتوشر کو تھی چیمی طور تر نہ علم پہیں کہ اس کی سے حق نقت میں خرندی حایے گی نا کیزتومر اس کے مد
مقانل کی کسی دوشری سے کو اس کی یشیت زنادہ اہمیت دے گا -اگر تروڈتوشر کا ضارف سے م نعلق تجرنہ کامیاب ہے تو وہ تفع کمانا ھے
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اس وقت نک جب نک وہ ضارفین کی توقعات تر تورا اترنا رہیاہے -اور جب اس کا ضارفین سے م نعلق تجرنہ نا علم ناکام ہو حانا ہے نا ند لنے
وقت اور نکیالوجی کے شاتھ وہ ضارفین کی توقعات تر تورا اپہیں اترنا تو وہ مالی تفصان اتھا کر دتوالتہ ہو حانا ہے-
پی تادی اہمنت غلم کی ہے
حاہے وہ کیییلزم ہو نا سوشلزم ،پییادی اہمیت نہ شرمانہ کی ہے اور نہ مخیت کی  ،...نلکہ پییادی اہمیت علم کی ہے -اس علم کی کہ:
• آخر ضارفین کی طلب ( )Demandوقت اور مقام کے شاتھ شاتھ کیا رہے گی؟
• کونی پہیر مییادل ( )Alternativeتو مارکیٹ میں پہیں آحایے گا

• مارکیٹ میں کونی زنادہ ہوسیار و ناضالچیت مد قانل ( )Competitorتو پہیں آحایے گا
• را میرنل کی سیالنی ہ یوز اجھی قیم یوں اور کوالئی تر ملئی رہے گی؟
• Skilledلپیر کی کمی تو پہیں ہو حایے گی؟

• سیاشی و شماجی اور ماخولیانی میکرو اکیامک نیدنلیاں تو پہیں آ حاپیں گی وغیرہ وغیرہ .

انک تروڈتوشر ان سب سواالت کے درمیان ہمہ وقت گ ھرا رہیاہے -اگر وہ ان سواالت کے صختح خواب پہیں معلوم کر لییا اور ان کو صختح رسیایس

پہیں کرنا تو اس کا کارونار چید ترسوں میں دتوالتہ ہو حانا ہے–
مارکنٹ کے بطام کو خود پروڈبوسرز سے ت ھی حطرہ ہونا ہے -

پہی فری مارکیٹ معشیت ہے خو کہ نذات خود تروڈتوشرز کے لنے ذہئی دناؤ اور غیر تقیی یت کا سیب ہونی ہے اور تروڈتوشرز تھی خواہش کر رہے

ہویے ہیں کہ کسی طرح مارکیٹ میں نئی مدمقانل کی کمیی یوں کے داحلہ کو روکا حایے-کس طرح سیاست و رناست مارکیٹ میں مداحلت کر کے
ہمیں تخفظ اور احارہ داری میں مدد دیں  -کس طرح وہ من یسید حکومئی معاشی نالیشیوں سے قاندہ اتھاپیں -حق نقت نہ ہے کہ فری مارکیٹ

معشیت کو تروڈتوشرز سے تھی حظرہ رہیا ہے-اور ان تروڈتوشرز کے لنے کام اس وقت زنادہ آشان ہوحانا ہے جب سیاست معیشت میں مداحلت
کا خق رکھئی ہے اور وہ تروڈتوشرز رسوت و النیگ وغیرہ کے اسنعمال سے ن یورو کریسی اور سیاسیداتوں سے انئی یسیدندہ معاشی نالیسیاں ن یوا لینے ہیں

–
دنیا ت ھر میں قیایشل سیکیر اس سے مشنقید ہو رہا ہے -قیایشل سیکیر میں لوگ خوب  Riskyترنڈنگ اور تراتزنکسن کریے ہیں– پہت زنادہ رشک
کے پیتجہ میں جب اپہیں زنادہ تفع ملیا ہے تو اس سے خوب تھلنے تھو لنے ہیں اور جب زنادہ رشک کےم نقی نیاتج تکلنے ہیں جیسے زنادہ تفع کی
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تچایے زنادہ تفصان تو اپہیں معلوم ہونا ہے کہ اس صورت میں گورتمیٹ Lender of last resortین کر ان کی مدد کو آحایے گی اور

اپہیں تخفظ فراہم کرے گی-رناست کے تخفظ میں حلنے والی مارکیٹ حس میں تفع کمیی یوں کا ہونا ہے اور تفصان کا شامیا غوام کو نیکسوں کی
رقم سے ادا کرنا تڑنا ہے ،نذات خود کمیی یوں کے لنے انتہانی تر کسش ہے  -نہ اسی یٹ کیییلزم ( )State Capitalismہے  ،فری مارکیٹ
کیییلزم پہیں -فری مارکیٹ کیییلزم میں وشانل کے پہیرین اسنعمال تر آپ تفع کماپیں گے اور ترقی کریں گے چیکہ وشانل کے ناقص اسنعمال
تر آپ تفصان میں حاپیں گے اور دتوالتہ ہو کر مزند وشانل کے ضیاع سے سوشانئی کو مخفوظ رکھیں گے  ،حکومت کا نہ آپ کے تفع میں تطور

نارنیر کونی کردار ہو گا اور نہ وہ تفصان کی صورت میں آپ کا تخفظ کرے گی -
مارکنٹ میں خال اور مستق تل کی کوآرڈ ب ٹیشن
ہم حا ننے ہے کہ انک اکاتومی میں سب سے تڑا مشلہ اتقارمیسن کا ہے -انک ن یورو کرنیک معاشی ان نظام میں ن یوروکرنٹ ا ننے افشران سے ہدانات

لینے ہیں اور رسیایس کریے ہیں  ،چیکہ مارکیٹ اکاتومی میں (حس میں تروڈتوشر کو تھی اتقارمیسن کی کمی اور غیرتقیی یت کا مسیلہ ہونا ہے) قیم یوں
تھ
ن
اور تفع و تفصان کا تظام تروڈتوشرز کو ہدانات دے رہا ہونا ہے  -کیا جیز نیدا کرنی ہے؟ کیئی نیدا کرنی ہے؟ کسے تخئی ہے ،کب سیالنی تخئی
ح
ہے ،ڈشیری ن یوشن تر کییا خرچ آیے گا ،کل کیئی الگت آیے گی اور کیزتومرز کی ق نقی ڈ تمانڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ؟ ان سب معلومات کو
تروڈتوشرز قیم یوں کے تظام سے احذ کریے ہیں اور اس کے رسیایس میں انئی نیداواری شرگرم یوں کو م نطم کریے ہیں -
فری مارکیٹ میں قیم یوں کا تظام مشنقیل سے م نعلق چیمی ہدانات فراہم کریے میں تغض اوقات ناکام ہو حانا ہے  ،جب ڈ تمانڈ  ،سیالنی اور
قیمییں مشنقیل کے کیس میں چیمی طور تر غیر معلوم ہونی ہیں  ،مگر آپ مخ یور ہویے ہیں کہ آج ق نصلہ کریں  -نہ مسیلہ صنع یوں میں کم چیکہ
زراغت میں زنادہ آنا ہے  -زراغت میں معلومات کا مسیلہ موشمی تغیرات کے مسیلہ سے تھی زنادہ گھمپیر ہے  -انک کشان انئی قصل کی توانی
کی اگر آج م نصونہ نیدی کرناہے -م نصونہ نیدی کے دوران وہ قصل کی کیانی کے وقت تعئی توانی سے تفرنیا حار سے جھ ماہ تعد کے وقت کے
لنے قیم یوں کو قیاس کرنا ہے  -وہ حار سے جھ ماہ اس تر خوب مخیت کرنا ہے اور جھ ماہ تعد کا غیر معلوم مشنقیل جب حال ()Present
ین حانا ہے تو قیمییں کم ہی اس کی  Predictedقیم یوں کے تراتر ہونی ہیں نلکہ اکیر اوقات اس درچے سے اوتر نا نتجے ہونی ہیں ک یونکہ
قصل جب مارکیٹ میں آنی ہے نب ہی ڈ تمانڈ اور سیالنی کی پییاد تر قیمت طے ہونی ہے -اسے جھ ماہ پہلے حانیا ناممکن ہے  -پہی وہ رشک ہے
حس کا شامیا کشان کریے ہیں اور ہر وہ تروڈتوشر کرنا ہے خو مشنقیل کے لنے کونی جیز نیدا کر رہا ہے –

بفع کی جستحو کے بغبر معاشی زندگی خامد ہے -
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_ سوشلشٹ اور نیم سوشلشٹ معشیت میں تراقٹ تعئی تفع کو ترانی شمجھا حانا تھا  -کارل مارکس کے تزدنک نہ قدر زاند ہے خو لپیر کا خق ہے

مگر شرمانہ دار اس سے جھین لییا ہے – " قے نیان سوشلشٹ " حارج ترنارڈشا اسے ''( ''overchargeتعئی حاتز قیمت سے زنادہ قیمت
وصول کرنا) کہیا ہے  -پہاں نک کہ خواہرلعل پہرو  ،تھارت کے پہلے وزتراعطم یے جب ا ننے ملک کے صنع نکاروں سے مالقات کی تو کہا ''مجھ
سے تفع کی نات نہ کرو ،نہ انک گیدا لفظ ہے)134( .

حق نقت نہ ہے کہ تفع مقانلہ کی تقاقت میں کامیانی کا اتعام ہے ،نہ وشانل کے صختح اسنعمال کی ترع یب د نیا ہے .حدت اور تروڈک یونی کے
لنے اکشانا ہے -حس طرح انک کمرہ جماغت میں مقا نلے کی تقاقت تمام طلیاء کو تر خوش اور پہیر کارکردگی کے لنے آمادہ رکھئی ہے اشی طرح
معشیت میں ترقارمیس کی حستجو کا مفصد تھی تفع کا حصول ہے -ہم سب ا ننے ا ننے تفع کی حستجو کریے ہیں -انک اتمیالنی اس کوسش میں

ہونا ہے کہ وہ پہیر سے پہیر حاب اور معاوصہ حاضل کر شکے -انک صنع نکار اس کوسش میں ہونا ہے کہ وہ ا ننے تمام وشانل کو پہیر اسنعمال
کر کے تفع حاضل کرے  -انک کشان اس کوسش میں دن رات مخیت کرنا ہے کہ وہ پہیر قصل کاست کرے اور پہیر آمدن کمایے -تفع

کی حستجو کے تغیر معاشی زندگی حامد ہے اور مخیت و کارکردگی کی ترع یب ناقی پہیں رہئی.

سوشلشٹ تظام کا دغوی کہ تفع کی حستجو خونکہ انک ترا عمل ہے،اس لنے جب تفع کی تقاقت چیم کر دی حایے گی تو قیمییں کم ہو حاپیں گی
اور لوگوں کا معیار زندگی نلید ہو حایے گا .مگر سوشلشٹ معیشیوں میں اس کے کیا نیاتج ترآمد ہویے؟ کیا لوگوں کی اسیاء و حدمات نک رشانی
پیشیت ان معشی یوں کے جن میں تفع و تفصان کی تقاقت نانی حانی تھی  ،تڑھی؟ کیا سوشلشٹ معشی یوں کے حامل ممالک میں لوگوں کے معیار
زندگی میں پہیری آنی؟ خواب پہیں میں ہے -اس کی کیا وجہ ہے ؟ اس کی وجہ ترغییات کے تظام کا نہ ہونا ہے.

خدت اور بحل تقی صالجی ٹیں
دنکھنے انک کمرشل انیرتراتزز خو مقا نلے کی تقاقت میں کام کرنی ہے اس کے لنے حدت اور تروڈک یونی زندگی اور موت کا مسیلہ ہے  -اگر وہ حدت

اور تروڈک یونی میں پہیری پہیں الیے گی تو اس کا مدقانل نازی لے حایے گا  -اگر اس کے مدقانل یے نئی نیکیالوجی اور حدت نیدا کی مگر اس
یے ننے  toolsکو  adoptنہ کیا نب تھی وہ ناکام ہو حایے گی ،اور دتوالتہ ہو حایے گی .دتوالتہ ین کا ڈر اور تفع (تعئی کامیانی کی حستجو )
انک کمیئی کو رشک لینے ،تخق یق  ،اتچاد اور درناقت کریے اور پہیرین مہارتوں کو  adoptکریے کی ترع یب د ننے ہیں.

دوشری طرف سوشلشٹ معشی یوں میں حدت اور تروڈک یونی کا ع نصر موخود ہی پہیں تھا .اس کی انک وجہ ترغییات کے تظام کا نہ ہونا ہے  -کونی
تھی ن یوروکرنٹ ایسی کونی ترع یب نہ رکھیا تھا کہ وہ کونی نیا آ نیڈنا م نعارف کروایے نا کونی نیا تروڈکٹ مارکیٹ میں میں الیے کی کوسش کرے-
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اگر وہ ایشا کرنا تھی حاہیا تو اسے انئی اتھارنیز سے انک طونل طرتقہ کار سے گزر کر احازت لییا تڑنی اور انک مصیوط ن یوروکرنیک کلجر میں کجھ ایشا
کریے کی احازت ملیا تفرنیا ناممکن ھے کہ می یت نیاتج تھی ترآمد ہو شکنے ہیں اور م نقی تھی  .....دوشری وجہ شدند ترین کپیرول ہے .اگر رشک
لے لیا گیا ہے اور پیتجہ خراب تکال ہے تو سیالن کے ہاں اس کی ندترین شزا تھی– اس نیدے کی حاب حا شکئی تھی حس کے ننے آ نیڈنا یے
ش
م نقی نیاتج د ننے اور اس کی زندگی حظرہ میں تڑ شکئی تھی .سیالن اسے وشانل کو ضا تع کریے کے میرادف مجھیا تھا -اس کے اور ناقی سوشلشٹ

آمروں کے تزدنک پہیرین عمل نہ تھا کہ تمام افشران ا ننے افشران ناال اور قواپین و تروستجر کی نانیدی کریں.

اس شلشلے میں تھارت کی نیم سوشلشٹ معشیت کو تطور میال دنکھنے ہیں  -تھارت یے انئی اکاتومی کو  1991میں آزاد کیا .اس سے پہلے
ہیدوسیان کی مشہور ترین کار "ہیدوسیان اتمییشڈر " تھی خو کہ ترطاتوی "مورس آکسفورڈ" کی کانی تھی 1954 -میں اس کار کو مورس آکسفورڈ

سے تقل کیا گیا اس وقت سے  1990نک اس کا ڈتزاین اور شاجت ویسی رہی ناوخود اس کے کہ ہیدوسیان اتمییشڈر کے ریشرچ انیڈ ڈونلیمیٹ

ڈ نیارتمیٹ میں کل  250لوگ کام کریے تھے  -سوال نہ ہے کہ آخر وہ کیا کام کریے تھے 1990 -میں لیدن کے اچیار دی انڈپییڈنٹ
یے رتورٹ کیا کہ ہیدوسیان اتمییشڈر کی می یو قیکجرنگ اب تھی ناقص ہے .اسے سییھالیا پہت مسکل ہے اور حظرناک حادنات کا ناغث ہے.
اس کے ناوخود لوگ اس گاڑی کے لنے مہی یوں ان نظار کریے تھے .ک یونکہ کسی دوشرے ملک سے گاڑی کی ام یورٹ تر نانیدی تھی -ناد رہے
کہ ہیدوسیان اتمییشڈر شرکاری کمرشل ادارہ تھا.

چیکہ کیییلزم میں حدت  ،زندگی اور موت کا مسیلہ ہونا ہے -میال کے طور تر ١٩٧٠ء میں  IBMکمی یوترز کا شاتز تفرنیا " 3000ک یونک قٹ"

ہونا تھا مگر  IBMکی شاری مارکیٹ چیم ہو گئی ک یونکہ  intelیے اتگلی سے تھی جھویے شاتز کی  chipنیالی تھی خو وہی کام کرنی تھی خو
 IBMکا تھا .اس وقت سے اب نک  intelانئی اشی  chipکی تر قارمیس تڑھا رہی ہے ک یونکہ اسے ا ننے مدقانل AMD ، CYRIX
 ،اور دوشری کمرشل کمیی یوں سے حظرہ ہے کہ وہ آگے نہ تکل حاپیں .انئی تقا کے لنے وہ انک تڑی رقم اتویشٹ کر حکا ہے .مگر ہ یوز اس کی

حدوجہد حاری ہے کہ وہ میاقع تچش اور ناکام نہ ہو.

پہاں اس نکتہ کو اتھانا ضروری ہے کہ آج ہمیں خو شاپیس و نکیالوجی کی ترقی اور حدت تظر آنی ہے اس کی سب سے تڑی وجہ کمرشل اداروں
کی تخق نقات  ،اتچادات اور درناق یوں کے لنے قیڈنگ  ،اور ان کے نیاتج کو  implementکریے کی ترع یب ہے  -کیییلزم کو نکیالوجی اور
ترقی کی تھوک ہے ،اس کے تغیر اس کی تقا ممکن پہیں -علوم و ق یون میں حس درجہ کی حدت ہم مغرنی کیییلشٹ ممالک میں دنکھنے ہیں اس
کا عشرعشیر تھی ہمیں سوشلشٹ اور قاسشٹ ممالک میں تظر پہیں آنا .فری مارکیٹ کے کاروناری ادارے اور اس کی تقاقت  ،شاپیس و نکیالوجی

کو ک یوں  pursueکریے ہیں ؟ ک یونکہ اس میں ان کا تفع اور ان کی تقا ھے  -چیکہ سوشلشٹ ممالک میں کمرشل اداروں کے ن یوروکرنیک
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می ن
طمیں کوانئی تقا کے لنے تفع  ،حدت  ،تروڈ ک یونی ،شاپیس و نیکیالوجی اور ان نظامی ( )managerialمہارتوں کی ضرورت نہ تھی نلکہ اپہیں
ا ننے ن یورو کرنیک طرتقہ کار کو  pursueکرنا تھا -
بفضان کمیئی کو مخ یور کرنا ہے کہ وہ ابئی نالیسی ندلے وریہ دبوالتہ ہو خاتے گی-
مقانلہ کی تقاقت میں جمود نیزلی اور نیاہی ہے -اگر اشی ہیدوسیان موترز کی میال کو آگے تڑھاپیں تو تھر پہی ہیدوسیان موترز تھی کہ جب 1990

میں مارکیٹ آزاد ہونی اور مقانلہ کی تقاقت مارکیٹ میں قایم ہونی تو اس یے ننے ماڈلز کی کاریں ا ننے ضارفین کی یسید کے پہیرین قتجرز اور

کوالئی کے شاتھ م نعارف کرواپیں ک یونکہ اب اسے تقا کی حدوجہد میں کامیاب ہونا تھا -
مقانلہ کی مارکنٹ ک تا ھے؟
✓ وہ مارکیٹ حس میں کسی انک کمیئی نا کسی شرکاری ادارہ کی احارہ داری نہ ہو-
✓ خو ڈ تمانڈ اور سیالنی کی پییاد تر آزادانہ کام کرے.

✓ مارکیٹ میں کسی تھی ننے تروڈتوشر کے داحلہ تر نانیدی نہ ہو،
✓ قیمت اور کوالئی ڈ تمانڈ اور سیالنی سے م نعین ہوں

✓ اس میں جمود نہ ہو اور کونی تھی فرم نا شرکاری ادارہ قیمت و کوالئی تر اتر انداز نہ ہو شکے-

✓ مقانلہ کی تقاقت میں کام کریے والی مارک یٹ میانلی تعئی احارہ داری سے ناک ہونی ہے –
✓ نہ دنکھنے کے لنے کہ مارکیٹ کیئی آزاد ہےپین اشارے پہت اہم ہیں-
 .1قیم یوں میں جمود نہ ہو نلکہ قیمییں لچکدار ہوں -

 .2مارکیٹ میں کارخونی (  ) enterpreneoushipکا رجچان کییا ہے -ننے تروڈتوشرز کیا ننے آ نیڈناز نا نیکیالوجی کے

شاتھ مارکیٹ میں داحل ہو رہے ہیں اور حدت و تروڈک یونی وقت کے شاتھ شاتھ مارکیٹ میں کیئی تڑھ رہی ہے ...؟ مارکیٹ

کی معلومات اور وشانل تر کسی انک فرتق کا ق نصہ تو پہیں –

اگر ننے آ نیڈناز اور نئی نیکیالوجی مارک یٹ میں تفوز کر رہی ہے تو نہ اس نات کا ن یوت ہے کہ مارک یٹ کے تمام عیاضر مقانلہ
کی تقاقت میں کام کر رہے ہیں -مارک یٹ میں ننے تروڈتوشرز کی انیری میں سب سے تڑی روکاوٹ عموما گورتمیٹ قواپین

ہویے ہیں خو کمیئی کی رحشیریسن اور الیسیگ کے لنے پہت زنادہ ڈاکومیییسن ( )Documentationما نگنے اور شراتط
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رکھنے ہیں اور اس عمل کو طونل نیا د ننے ہیں  -اشی طرح الیسیگ کے لنے مزند شراتط تھی ہونی ہے تعئی سیکورنی ڈ نیازٹ،
تع
م نعلقہ لمی شرن نقیک یٹ وغیرہ
 .3تروڈتوشرز کی تعداد :مارک یٹ میں جینے زنادہ تروڈتوشرز ہوں گے انیا زنادہ مقانلہ کی تقاقت تڑھے گی  ،انیا امکان کم ہو گا کہ
تروڈتوشرز ناہم کارنل نیا کر انک ہی قیمت کو حامد کر لیں نا انئی مرضی سے اسے لچک دیں -

مارکنٹ میں گورتمنٹ کا انک اہم کردار
حکومت تقیئی نیایے کہ آنا واقعی مارکیٹ میں مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہے نا پہیں  -اس تر احارہ داری نا میانلی تو پہیں .اس شلشلے میں

حکومییں انئی ترسٹ الء نیانی ہیں-

ابفراد بت ( )Uniquenessاور مارکنٹ
پہاں انک جیز کی وضاجت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی حد نک ہم انئی ذہانت ،مہارت ،اور ضالجی یوں میں النان یت تعئی اتفراد نت

( )uniquenessرکھنے ہیں اس اغییار سے ہم م نفرد اور النانی ہیں -انک آرگیاتزیسن میں ڈوتزن آف لپیر تھی اشی اصول تر ہونی ہے ،اگر
ت
اتفراد نت نہ ہونی تو ہم لپیر کو ان کی مہارتوں ،قانلی یوں اور تجرنہ کی پییاد تر قسیم نہ کریے ناکہ ان کا انک م نطم کام زنادہ سے زنادہ تروڈک یونی
ن
مہیا کرے -اشی طرح انک سیکیر میں ہر تروڈتوشر انئی کجھ حصوضیات میں م نفرد ہو شکیا ہے -میال کے طور تر ہم مونانل سیکیر کو اگر د کھیں
کہ ان میں ہر تروڈتوشر (قیمت اور کوالئی کی پییاد تر انئی کجھ م نفرد حصوضیات رکھیا ہے apple -کے شاقٹ ونیر  ،ڈتزاین اور دنگر حصوضیات

میں  samsungسے مخیلف ہیں اور  ، samsungتوکیا  ،سونی رنکسن اور نلیک نیری وغیرہ سے مخیلف ہے .توں قیم یوں کے تعین میں نہ
انئی م نفرد حصوضیات کو تھی شامل کریے ہیں .اور اس سے مارکیٹ میں مقانلہ کی قصا کو نئی نکیالوجی اور حدت و تروڈ ک یونی کے میدان میں

اتعام ملیا ہے -اگر نہ م نفرد حصوضیات کمیی یوں کو حاضل نہ ہوپیں تو نیلی کم یونیکیسن کی مارکیٹ میں تمام مونانل تروڈتوشر انک جیسے مونانل قون
ہی نتخنے-

فری مارکنٹ کے ل نے ضروری سرط رصاکارایہ بعاون و اسبراک ( )Cooperationہے-
کیا نیدا کرنا ہے ،کییا نیدا کرنا ہے ،کس کے لنے نیدا کرنا ہے ،کب نیدا کرنا ہے ،کہاں سیالنی د نئی ہے ،کس قیمت تر خرندنا نا نتخیا ہے ،اور کیئی
اخرت لیئی نا د نئی ہے نہ سب معامالت تمام افراد کی ناہم آزاد ایسوشی ایسن سے طے ہویے حاہییں  -نہ تجی اور شماجی شرگرمیاں ہیں اور رناست
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کو ان ق نصلوں تر احارہ داری پہیں حاضل ہونی حا ہنے – مقانلہ کی تقاقت ضرف وہاں نانی حانی ہے جہاں لوگوں کو آزادی حاضل ہو  ،ان کی
معاشی شرگرم یوں  ،ان کے انتچاب ،انکی ایسوشی ایسن  ،کو آتریسن اور ان کے تطور تروڈتوشر ،کیزتومر اور اتمیالنی کردار میں -

ابضاف پر میئی فیمت کون شی ہوئی ہے ؟
مارکیٹ میں ہر خرندار کی کوسش ہونی ہے کہ وہ کم سے کم قیمت تر خرندے جب کہ ہر  sellerکی کوسش ہونی ہے کہ وہ زنادہ سے زنادہ

قیمت تر نتجے -سوال نہ ہے کہ اس میں اتصاف تر میئی قیمت کون شی ہو گی؟ فری مارکیٹ کی رو سے وہ قیمت اتصاف تر میئی ہو گی حس تر
دوتوں نارنیاں (خرندار اور فروجت کییدہ ) راضی ہو حاپیں -اس صورتچال میں پین جیزیں اہم ہیں.
-1مارکیٹ میں تمام افراد آزاد ہوں اور ان تر کونی جیر نہ ہو.

 -2خرندار کے ناس مییادل ( )Alternativeموخود ہوں جن سے وہ رخوع کر شکے  ،اگر وہ کسی انک کمیئی نا تروڈتوشر کی کونی جیز پہیں خرندنا

حاہیا تو.

-3مارکیٹ میں ضرف انک سیلر کی میانلی نہ ہو نلکہ تمام زنادہ تروڈتوشرز کے درمیان قیمت اور کوالئی تر مقانلہ کی تقاقت نانی حانی ہو.

انک مقانلہ کی تقاقت کی حامل مارکیٹ میں قیمییں ہمیشہ ہی اتصاف تر میئی ہونی ہیں -اس کے لنے ہم انک میال سے مدد لینے ہیں .فرض کیا
کہ انک تروڈتوشر کونی جیز فروجت کر رہا ہے .اس تر اس کی الگت جھ رویے ہے اور وہ دس رویے میں نتچ رہا ہے .مارکیٹ میں  4تروڈتوشر ہیں

اور ہر انک کے ناس تراتر تراتر مارکیٹ سپیر ہیں تعئی ہر تروڈتوشر کے ناس مارکیٹ کا  25ق نصد ہے -اب ہو گا نہ کہ ہر تروڈتوشر خونکہ مقانلہ
کی تقاقت میں ا ننے سیلف انیرسٹ تعئی تفع کو  Pursueکرنا ہے تو وہ مزند مارکیٹ گ ھیریے کے لنے قیم یوں کو کم کریے کی کوسش کرے
گا اب وہ دوشروں کی یشیت سسئی جیز نتجے گا تو پہت شارے ضارف اس کی طرف آ پیں گے اب وہ فرض کیا قیمت کو  9رویے کر د نیا ہے-
ن
اب ناقی پین تروڈتوشر جب د کھیں گے کہ ان کی مارکیٹ ان کے ہاتھوں سے قیم یوں کی وجہ سے حا رہی ہے تو وہ تھی قیمت کم کریے کی

کوسش کریں گے توں انک تروڈتوشر سے قیمت میں کمی اور زنادہ سے زنادہ سے مارکیٹ سپیرز کے حصول کا مقانلہ قیم یوں کو اس درچے تر لے
آیے گا کہ اگر وہ مزند کمی الیے ہیں تو اپہیں مالی تفصان ہو گا-اس موقع تر تھی مقانلہ تھمے گا پہیں نلکہ ہر تروڈتوشر مزند کوسش کرے گا
کہ وہ کونی ایسی نئی نیکیالوجی اتچاد کرے خو زنادہ کام کرے اور زنادہ نیداوار دے مگر کم خرجہ لے – مظلب نہ کہ حدت اور تروڈ ک یونی کے ننے

طر تفے سوچے حاپیں گے -توں قیمییں تھی مزند کم ہوں گی اور مارکیٹ میں تھی حدت آیے گی.
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اب ہم اس امکان تر غور کریے ہیں کہ وہ حاروں تروڈتوشر جن کے ناس مارکیٹ کے تراتر حصے ہیں وہ آیس میں اتچاد کر کے مارکیٹ تر احارہ
ن
داری تعئی میانلی نا  cartelقایم کر لینے ہیں – حق نقیا ایشا ہونا ناممکن ہے .د کھیں جب الگت جھ رویے آرہی ہے ،قیمت وصول دس رویے
کی حا رہی ہے اور تفع حار رویے ہے تو اس طرح اس مخصوص مارکیٹ سے ناہر کے مزند اتویشیر اور کارخوؤں ( )enterpreneursکے لنے
نہ صورتچال تر کسش ہو حایے گی کہ وہ تھی اس مارکیٹ میں داحل ہوں اور ا ننے تڑے مارجن کا تفع کماپیں -وہ جب مارکیٹ میں داحل ہوں

گے تو مارکیٹ میں ضارفین کو انئی حانب م یوجہ کریے کے لنے وہ کم قیمت تر اس تروڈکٹ کو پیش کریں گے توں کارنل عملی صورت میں ناکارہ
ن
ہو حایے گا – اس کی میال ہم یے OPECممالک کے اتچاد تعئی کارنل میں تھی د کھی خو اب نیل کی عالمی قیم یوں کو حامد نا کپیرول کریے

میں ناکام ہے – انک ملک کے تران یو نٹ سیکیر میں نہ کارنل سوایے حکومئی مدد کے پہیں قایم ہو شکیا حس میں ان حار تروڈتوشرز کی رسوت نا
النیگ کے سیب حکومت ایشا قاتون نیانی ہے نا رنگولیسن ناقذ کرنی ہے حس کی وجہ سے نیا تروڈتوشر مارکیٹ میں قاتونی نتخیدگ یوں نا دنگر شراتط کی

وجہ سے داحل نہ ہو شکے-

ک تا کارونار کرنا آشان ہے ؟
عموما نہ شمجھا گیا ہے کہ تزیس کونی شادہ شی شرگرمی ہے حسے اگر کونی تزیس مین شر اتچام دے شکیا ہے تو ن یوروکرنٹ ک یوں پہیں -پہی چیال

لیین کا تھی تھا - .نالسونک اتقالب کی شام اس یے اعالن کیا کہ کاروناری ادارے حالیے کے لنے دو جیزوں کی ضرورت ہے.
 -1اکاؤپییگ آنی ہو .تعئی حشاب کیاب ،لین دین  ،الگت اور وصول یوں کا حشاب کیاب رکھا حا شکے.
 -2کپیرول کریے کی ضالچیت

اس یے لکھا کہ کیییلزم یے ان طرتفوں کو انیا شادہ کر دنا ہے کہ کونی تھی تڑھا لکھا آدمی نہ دوتوں کام نآشانی کر شکیا ہے -اس کے لنے
انک عام مزدور کاقی ہے)135( .
چید شال اقیدار میں رہنے کے تعد وہ حان گیا کہ وہ علط تھا .کارونار مخض اکاؤپییگ اور کپیرولیگ کا نام پہیں .انیدھن کے تجران کے دتوں میں
 ،جب تورا سوو نت معاشی تظام تجران کی لی یٹ میں تھا اور کشاتوں کی تعاوپیں تھمنے تر پہیں آرہی تھیں ،اس یے لکھا کہ معشیت آشان کام
پہیں نہ انتہانی مسکل اور نتخیدہ کام ہے)136( .
١٩٢٠ء میں کم یویشٹ نارنی آف کانگریس سے حظاب کریے ہویے اس یے کہا کہ ہمیں انڈمیشیریسن کے فن سے واقف نیلیٹ حا ہنے ،و یسے جیسے
شرمانہ دار تزیس مین ہویے ہیں.
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Opinions on corporate management are all too frequently imbued with a spirit of
sheer ignorance, an anti-expert bias.
م
کارتورنٹ یتجمیٹ کے نارے میں تمام آراء شراشر جہالت کی روح کے شاتھ م یواتر ذہن میں ڈالی گئی ہیں نہ غیر ماہرانہ تغصیات تر میئی ہیں.
()137
ضرف پین شال کے غرصہ میں خو سیق سیکھ لیا گیا تھا وہ نہ تھا کہ معاشی نیدویشت قایم کرنا اور معاشی روتوں کو کپیرول کرنا آشان کام پہیں
 .توں اس حظاب کے تعد اس یے نئی معاشی نالیسی م نعارف کروانی حس یے تھوڑی پہت مارکیٹ شرگرم یوں کو تچال کیا اور انیدھن کے تجران

سے وقئی طور تر تچات نانی .-
غلم اور معاشی ف تضلے.

اگر ہم ضرف زراغت میں ہی سپیرل نالنیگ کی نات کریں کہ مقانلہ کی تقاقت کو چیم کر دنا حایے اور ملک کی شاری زراغت ن یوروکرپیس کپیرول

کریں تو نہ زراغت کی تروڈ ک یونی اور توانانی کے لنے تھی انتہانی مصر ہے -فرض کیا کہ ہم انک عالفہ کی توری زمین تر زراغت کو نالن کرنا حا ہنے
ہیں حس کے لنے تمام ماہرین شرخوڑ کر پییھنے ہیں اور انک م نصونہ نیانا حانا ہے کہ اس عالفہ میں قالں قصل کاست کی حایے ک یونکہ ہمیں

اس کی ضرورت ہے.
اب سوال نہ نیدا ہونا ہے کہ خونکہ زمیں کی توعیت تعئی مئی کی کوالئی قی انکیر تفرنیا مخیلف ہونی ہے .انک تورے قارم میں نا تورے ملک کے

تمام قارمز میں قی انکیر مئی کی شاجت اور اس کے لنے میاسب قصل کا پہیرین علم ضرف اس کشان کے ناس ہونا ہے خو اس تر کاست
کاری کرنا ہے  ،نہ ضرف اسے توانی کے لنے پہیرین نتج اور پہیرین مئی کا علم ہونا ہے نلکہ وہ نہ تھی حانیا ہونا ہے کہ اس زمین میں نانی کے
اتچذاب کی ضالچیت کیئی ہے-قصل کی کیسے نگہداست کی حایے وغیرہ وغیرہ -ن یوروکرپیس اس علم سے مجروم ہویے ہیں -اگر ن یوروکرپیس ماہرین
کی حدمات تھی لے لیں نب تھی ماہرین انک مخصوص زمین سے م نعلق انیا علم پہیں رکھ شکنے جییا اس تر ترسوں سے مخیت کریے والے کشان
کا ہونا ہے-
دوشرا سیلف انیرسٹ کا تھی فرق ہونا ہے .ماہرین حاتزہ لینے ہیں ،تجرنہ کریے ہیں ،اور ن یوروکرپیس کو تچاوتز رتورٹ کی سکل میں پیش کر د ننے

ہیں جب کہ اس کشان کی روزی رونی اشی زمیں سے خڑی ہونی ہے وہ اس کے نارے میں حشاس تھی ہونا ہے ،قکر مید تھی اور پہیر م نصونہ
نیدی کے لنے وہ انئی تمام ذہئی و حسمانی ضالجی یوں کو اسنعمال میں النا ہے.
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اب جب قصل نیار ہو گئی اس کے تعد اس کی مزند نالنیگ کی ضرورت ہونی ہے  .کشان قصل کو دنکھیا ہے کہ کینے غرصہ وہ اسے مخفوظ رکھ
شکیا ہے -اگر وہ قیا نذتر) ( Perishableہے تو وہ اسے قورا میڈی میں پہتچا د نیا ہے جہاں سے دوکاندار اسے قورا نازہ حالت میں ضارفین نک
پہتچا د ننے ہیں نہ سب سیلف انیرسٹ کے تحت ہورہا ہونا ہے .اب فرض کیا کہ قصل نیار ہو گئی ہے اور قیا نذتر ہے تو جب نک ن یوروکرنٹ
م
ا ننے ڈاکومییس کمل پہیں کریں گے کہ اسے پہاں سے لے حا کر کہاں رکھا حایے ،وہاں سے لوگوں نک کیسے پہتچانا حایے ،اگر انک شحت
پ
ن یوروکرنیک تقاقت کا تصور کریں حس کے تغیر سوشلزم قایم پہیں ہو شکیا تو آپ قورا اس پیتجہ تر ہتچیں گے کہ جب نک شیزناں نا دنگر

پ
 Perishableاسیاء کیزتومر نک ہتچیں گی آدھی سے زنادہ ضا تع ہو حکی ہوں گی.

قصل کی کاست کاری کے دوران تھی شخصی مقادات کا تصور قصل کی تروڈک یونی تر اتر انداز ہوناہے -جب کشان کو نیا ہو گا کہ قصل اجھی
تکلے نا تری اسے اس کی م نعین اخرت مل حایے گی تو وہ اس صورت میں کم مخیت کرے گا پیشیت اس کے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا

معاشی مشنقیل قصل کی پہیر نالنیگ  ،نگہداست و مخیت تر اتخصار کرنا ہے  ،اگر قصل پہیر نہ آنی تو اسے مالی تفصان کا شامیا کرنا تڑے گا -

پہی وجہ ہے کہ وہ ممالک خو خوراک کو انکشیورٹ کریے تھے اپہوں یے اگر زراغت کو حکومئی نالیسی سے کپیرول کریے کی کوسش کی تو وہ

خوراک کی قلت کا سکار ہو گنے -نہ ضرف انک دو ممالک کی کہانی پہیں نلکہ ان تمام ممالک میں پہی ہوا ہے چتہوں یے زراغت کو سپیرل
نالنیگ سے کپیرول کیا  ،حاہے نہ سوشلشٹ آمرنت یسید رناست یے کیا نا جمہوری حکومت یے  -......زراغت کا علم ضرف اور ضرف کشان
اور میڈی تر اتخصار کرنا ہے) 138( .
میال کے طور تر روس اور توکراین سوشلشٹ اتقالب سے پہلے ضرورت سے زاند خوراک انکشیورٹ کریے تھے  1913میں زار روس کے عہد

حکومت میں تو ملین ین خوراک دوشرے ممالک کو نتجی حانی تھی  -اتقالب کے تعد کیا ہوا کہ خوراک کی انئی قلت ہونی کہ اسے دوشرے ممالک
سے ام یورٹ کرنا تڑا؟ ()139
جین جہاں ماؤ کے دور میں تمام معاشی سع یوں کی طرح زراغت تر سپیرل گورتمیٹ کی م نصونہ نید آمرنت ناقذ تھی ،خوراک کی قلت اور فخط معمول

کی نات تھی .جب جین یے  ١٩٧٨میں انئی زرعی سغتہ کو تجی تجونل میں دنا تو اس کی تروڈ ک یونی انئی تڑھی کہ نہ ضرف جین خوراک میں خود
کقیل ہوگیا نلکہ اب وہ انئی ضرورت سے زاند خوراک کو انکشیورٹ کرنا ہے)140( .

ترطانتہ جمہورنت کی ماں ہے .ورلڈ وار تو کے تعد ترطانتہ یے انئی انک تو آنادنانی  Rhodesiaمیں مونگ تھلی کو کاست کیا اور سپیرل نالنیگ
کا طرتقہ اسنعمال کیا پیتجہ ناکامی کی صورت میں ترآمد ہوا -پہاں نک کے لیدن سے زرعی سعنے کے ماہرین یے اس تو آنادنانی کا دورہ کیا ،زمین
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اور حشرات کا حاتزہ لیا گیا ،کھادیں اور شیرے تجوتز کنے گنے مگر مگر ناکامی ہونی .حق یت نہ ہے کہ  Rhodesiaتو آنادنانی کے کشان لیدن
کے تروفیشرز سے زنادہ انئی مخصوص زمین ،اس کی شاجت ،زرجیزی ،اور دوشری حصوضیات کو حا ننے تھے)141( -

روس ،توکراین ،جین اور ترطانتہ کے ناس اجھی ن یت کے ناضالچیت ن یورکرپیس اور ماہرین کی کمی پہیں تھی .کمی علم کی تھی .علم وقت اور مقام
کے اغییار سے انک دماغ نا ادارے میں اکیھا پہیں کیا حاشکیا .علم  dispersedہے اور انئی زمین کا علم اس میں کھیئی ناڑی کریے والے
کشان سے تڑھ کر کسی کے ناس پہیں -

م تانلی
میانلی اگر سوشلزم میں ہو نا کیییلزم میں دوتوں تظام کے لنے زہر قا نل ہے -سوشلشٹ معشیت میں رناست کی آمرنت سوشانئی کے تمام سع یوں
م
تر ناقذ ہونی ہے  -آپ کے ناس کونی دوشرا مییادل پہیں ہونا اگر آپ گورتمیٹ کی شروشز سے طمین پہیں -کیییلزم میں ڈ تمانڈ اور سیالنی کی

قوپیں انئی اضل میں ضارفین تر اتخصار کرنی ہیں  -اگر سیاشی مداحلت نہ ہو تو مقانلہ کی تقاقت میں میانلی ناممکن ہے-

گورتمیٹ کی حدمات اور مارکیٹ کی ترقارمیس کا صختح موازنہ ہم اس وقت تھی کر شکنے ہیں جب سیالب نا کونی دوشرا قدرنی حادنہ اگر ہو حاناہے-
لوگ ا ننے نیکشز سے رناست کو تھی اس کی حدمات کا معاوصہ د ننے ہیں اور ایسوریس کمیئی کو تھی حدمات کے ندلے ترتمیم ()Premium
تعئی ایسوریس مہیا کریے کی فیس دی حانی ہے -ذرا ترقارمیس کا موازنہ کریں کہ سیالب کے قورا تعد شہرتوں کے لنے پہیر شہولیات کون فراہم
ن
کرنا ہے؟ ایسوریس کمیییاں نا حکومئی ن یورکرنیک امداد؟ دنیا میں جہاں تھی ایسوریس مارکیٹ موخود ہے آپ د کھیں گے کہ ا ننے ضارفین کے لنے
ایسوریس کمیییاں رناست سے زنادہ متجرک اور  Efficientہونی ہیں.

اشی طرح شرکاری اداروں کے ن یوروکرپیس کا رونہ اور مارکیٹ میں کمیی یوں کے روتوں کا ناہم موازنہ کریں  -آپ انک ہونل تر حایے ہیں ،آرڈر
د ننے ہیں آپ کو پہیرین کرشی اور میز تر پییھانا حانا ہے اور قورا آرڈر شرو کریے کی نگ ورو کی حانی ہے  ،چیانی طلب کریے ہیں قورا چیانی حاضر
کی حانی ہے -کسی کیڑوں کی دوکان تر حایے ہیں دوکاندار آپ سے مشکرا کر مچاطب ہونا ہے ،آپ کیڑوں کو دنک ھنے ہیں وہ آپ کے لنے سیلفوں
سے کیڑے تکال تکال کر آپ کے شا منے نک ھیر د نیا ہے -آپ کو ان میں سے کونی یسید پہیں آنا آپ حلے حایے ہیں وہ ان کیڑوں کو دونارہ
ترن یب دے کر سیلفوں میں لگانا ہے اور اگلے گاہک کا ان نظار کرنا ہے -اب ذرا شرکاری اداروں کی ترقارمیس کا مچاستہ کریں  -وانڈا حاپیں اور
مچسوس کریں کہ کیسی شروس آپ کو فراہم کی حارہی ہے -سونی گیس کے کسی کیکسن کے لنے تھاگ دوڑ کر لیں .تجی مارکیٹ کی شروشز اور

حکومئی شروشز میں آپ کو زمیں و آشمان کا فرق لگے گا -ذرا پیسیل نیک آف ناکسیان اور دوشری تران یو نٹ نیکس کی شروشز اور ترقارمیس کا موازنہ
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کریں .جب ناکسیان کے نیلی کم یونیکسن سیکیر میں PTCLکو میانلی حاضل تھی اس وقت  PTCLکی ضارفین کے لنے حدمات کا موازنہ آج
کے تجی اداروں جیسے  jazzاور نیلی نار وغیرہ سے کریں آپ کو زمین و آشمان کا فرق مچسوس ہو گا.

ش
اس کی کیا وجہ ہے؟ ک یونکہ دوکاندار مجھیا ہے کہ اس کی تقا ضرف کسیمرز تر متخصر ہے .اگر وہ مہذب ہوگا اور پہیر قیمت و کوالئی فراہم کرے

گا تو کسیمر اس کے ناس نار نار آ پیں گے اگر ایشا پہیں کرے گا تو اس کا کارونار چیم ہوحایے گا .مگر رنلوے ،ptcl ،وانڈا اور پیسیل نیک کی
کارکردگی اور تقا کسیمرز تر پہیں ہے ک یونکہ رناسئی میانلی یے اپہیں وخود تچشا ہے اور جب نک سپیرل کمانڈ یسید کرے گی وہ قایم رہیں گی -

تزیشز ضرف ا ننے تروڈکیس نا شروشز پہیں نتخنے نلکہ انئی نیک نامی (  ) Reputationتھی نتخنے ہیں .انک موترشان نکل سوار اگر کسی اجیئی

عالقے سے سفر کر رہا ہو .اسے کسی شاقٹ ڈرنک کی طلب ہو تو وہ راستہ کی کسی دوکان سے کونی لوکل مشروب لینے کے تچایے نییسی  ،کوکاکوال،

ڈتو ،نا سیون اپ وغیرہ یسید کرے گا حس سے وہ نہ ضرف واقف ہے نلکہ ان کی کوالئی تر اغییار تھی کرنا ہے.

نہ کارل مارکس تھا حس یے کیییل کا لفظ سب سے پہلے اسنعمال کیا اور نہ کم یویشٹ تھے چتہوں یے اس تظام کو کیییلزم کا نام دنا اور ا ننے
لنے سوشلزم کا نام یسید کیا جب کہ اس کے لنے زنادہ میاسب نام اسی یٹ ازم ( )State-ismپییا ہے -اگر لیرل مارکیٹ کے مقکرین ا ننے

معاشی تظام کا خود کونی نام رکھنے تو نہ " کیزتومر ازم" ہونا-
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قابون ک تا ہے اور کی تا اہم ہے ؟
ضروری ہے کہ ہم پہلےنہ شمجھ لیں کہ قاتون کہنے کسے ہیں اور نہ ک یوں ضروری ہے ؟ اس کا داترہ کار اور طرتقہ کار کیا ہے اور نہ کہ کیا قواپین
تھی کجھ اصولوں کے نانید ہویے ہیں ؟ اگر ہاں ،تو وہ اصول کون کون سے ہیں؟

ناد رہے کہ قاتون مخض حکمراتوں نا سیاسیداتوں کی مرضی کا نام پہیں کہ وہ نارلیمان میں پییھے ہیں نا نادشاہ ا ننے درنار میں پییھا ہے اور اپہوں یے

خو طے کرلیا وہی 20کروڑ آنادی کے معاشرے کے لنے قاتون ہوگا قاتون کونی معمولی جیز پہیں .اس کی مخصوص پییادیں ہونی ہیں۔کجھ رہیما
اصول ہیں جن تر ان قواپین کا تورا ڈھاتجہ ک ھڑا ہونا ہے۔ اور خو قاتون کو انک مخصوص اتر و مزاج اور رہیمانی فراہم کریے ہیں۔

انک لیرل معاشرہ جن قواپین تر اتقاق کرنا ہے اس کی پییادیں فرد کی آزادی ،مشاوات اور اتصاف میں قایم ہیں۔فرد کے پییادی حفوق تر ہی

سیاست معیشت اور سوشانئی کی پییاد قایم ہونی ہے۔

ہم قاتون نیایے پہیں نلکہ اپہیں انک طونل ارتقانی عمل سے گزر کر درناقت نا اتچاد کریے ہیں – نہ چیمی تھی اشی سیب سے پہیں ہویے کہ
نہ ارتقانی شلشلہ حاری رہیا ہے ۔ہمارے قواپین تر ہمارے اچیماعی سعور وقت،حغرافتہ اور شماجی روتوں جیسے عیاضر کا گہرا اتر ہونا ہے۔ نالج کی

طرح قواپین تھی وقت اور مقام کے مشانل سے دوحار ہویے ہیں۔
قابون اور بقافت

ہم ا ننے حال کی تعمیر میں قظری طور تر انئی شاتقہ یشلوں کے تجرنات جیسے تقاقت ،رشم و رواج،مذہب،زنان اور دوشرے مظاہر سے خڑے

ہویے ہیں۔تقاقت کی نہ عالمییں ہمارے تزرگوں کی شرگرم یوں اور تجرنات کا تجوڑ ہیں جن میں وقت کے شاتھ شاتھ ارتقاء حاری ہے۔ تقاقئی

اقدار ہمارے لنے پہانت محیرم ہیں۔مگر ہمیں ان کی مظلق نانیدی تر مخ یور پہیں کیا حاشکیا – تقاقت دراضل اس شماج میں رہنے والے تمام

ایشاتوں کی مخیلف شماجی امور میں ناہمی رضامیدی ( ) Mutual Consentکو طاہر کرنی ہے حس کی لوگ رضاکارانہ پییادوں تر نیروی
کریے ہیں – قاتون تر اشی سیب سے تقاقت کو ترتری حاضل ہے کہ تقاقت ا ننے عمل میں زنادہ جمہوری اور غوامی ہونی ہے – قاتون کو حا ہنے
ی
کہ تغیر کسی پییادی سیب کے تقاقت کو چ لتج نہ کرے یشرطیکہ تقاقت کا کونی پہلو ایشانی حفوق سے م نصادم نہ ہو –

نہ قواپین نیایے ہویےہم trial & errorکے عمل سے نار نار گزریے اور اشی سے عملی طور تر سیکھنے ہیں۔ اگر ان شرگرم یوں کے پہیر
نیاتج تکلیں تو ہم اس میں مزند ونل یو شامل کریے ہیں اور اگر م نقی نیاتج ترآمد ہوں تو اس شرگرمی کو نا تو قطعی طور تر ترک کرد ننے ہیں نا ت ھر اس
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کی حام یوں کوناہ یوں کو تکال کر اسے پہیر طور تر دونارہ شراتچام د ننے کی کوسش کریے ہیں۔ہماری نہ سیکھت (  )learningہماری آیے
والی یشلوں میں می نقل ہوحانی ہے حس طرح اشالف کے تجرنات کے نیاتج ( )learningہم نک پہتجے ہیں  -رشم و رواج ،زنان  ،علم ،شاغری
،تعمیرات شمیت ان گیت ا یسے مظاہر میں خو ہم نک ہماری گزستہ یشلوں کے نیاتج کی صورت میں پہتجے ہیں۔ہم غیر سعوری طور تر ان کی
نیروی کریے ہیں  ،ان سب حصوضیات کا تطور قاتون ہماری زندگی میں انک مغپیر مقام ہے۔
زنان کی م تال
زنان ( )languageاس شلشلے میں سب سے پہیرین میال ہے  -اس کا پہلے تھی ہم یے ذکر کیا کہ اسے کسی فرد واحد  ،ادارے  ،گروپ
نا ط نقہ یے درناقت پہیں کیا  ،نہ ہی نہ کسی ملکی قاتون نا اتھارنی سے وخود میں آنی ہے نلکہ نہ وہ سیک ھت (  )learningسعور اور شمجھ ہے
ش
پ
خو ہمارے آناؤاحداد سے ہم نک ہتجی ہے۔انک لفظ کے معانی خو ہم مجھنے ہیں وہ لفظ کسی اجیئی کے لنے نالکل ہی اتوکھا اور یے معئی ہوگا مگر
ہمارے لنے ہرگز پہیں ۔ لفظ کا خوہری طور تر کونی مخصوص ،م نعین اور چیمی مظلب پہیں ہونا  ،لفظ کے شاتھ خو معانی ہم تصور (Suppose
) کریے ہیں وہ ہمارے آناؤاحداد کا اس مخصوص لفظ کے مفروصہ معانی تر اتقاق ہے خو ان سے ہم نک پہتچا ہے –

میال کے طور تر سیب انک تھل ہے ،لفظ تھل میں معئی پہیں نلکہ معئی اس رضا میدی (  )consentمیں ہے جن تر پہلے ہمارے

آناواحداد یے اتقاق کیا اور اب ہم ان سے سیکھ کر اس تر نالشک و ستہ اتقاق کریے ہیں کہ سیب سے مراد اس سکل و خوسیو اور ذاتقہ کا
تھل ہے ۔سیب کا نام شن کر خو چیال ہمارے ذہن میں آنا ہے حس میں ہم سیب کو دنکھنے اور اس کے ذاتقہ کو مچسوس کریے ہیں وہی
حق نقت ہے حس سے ہم سیب کو تطور انک مخصوص تھل کے سیاجت کریے ہیں اور اشی تر ہماری سوشانئی کا اتقاق قایم ہونا ہے  -فرض کیا

ملیان میں میں کسی شخص کو سیب کھایے کو کہوں تو وہ اس سے مراد وہی تھل لے گا حس کا میں یے تصور کیا -

اب ہمارے ناس دو جیزیں ہیں۔ انک تقاقت ہے حس کا تظاہر ہم تر کونی ناقاعدہ جیر پہیں مگر ہم اس کی انئی رضامیدی اور خوش دلی سے

نانیدی کریے ہیں۔ دوشری طرف وہ شرکاری قاتون ہے حس کی ہم سے زتردسئی نانیدی کرانی حانی ہے۔ان دوتوں کے درمیان آخر کیا تعلق
ہے؟ اس تر ہمیں اس کہاوت کو ناد کرنا حا ہنے۔

جب کونی قوم پہت زنادہ قواپین نیانا شروع کردے تو نہ شمجھ لییا حا ہنے کہ اس تر تڑھانا آگیا ہے -
اس سے مراد نہ ہے کہ پہذنب و تمدن قواپین سے قایم پہیں ہویے نلکہ تقاقت سے قایم ہویے ہیں  -تقاقت انک شماج میں پییادی جیز ہے
خو نہ طاہر کرنی ہے کہ ان م نعلقہ امور میں سوشانئی کے افراد کے درمیان رضاکارانہ اتقاق رایے ( )mutual consentقایم ہے .ہم
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قاتون اس وقت نیایے ہیں جب ہم کلجر میں کونی ایسی کمی نا خرانی دنکھنے ہیں حس سے ہمارا اچیماعی سعور تعاوت کر رہا ہونا ہے نا اس سے
طلم کو خواز مل رہا ہونا ہے اور مظلوم کی مدد کے لنے تقاقئی اقدار یے یس مچسوس ہونی ہیں نا ناالدست ط نقات قاتون کی علط یشرتح کر رہے ہویے

ہیں۔ان تقاتص کو دور کریے کے لنے ہم قاتون نیایے ہیں ناکہ ناالدوست ط نقات ان خران یوں کی مدد سے شماج کے سیاشی و معاشی طور تر کمزور
افراد کا استخصال نہ کرشکیں۔ قاتون ان حام یوں کو چیم کریے کے لنے تطور انک ذرتعہ اسنعمال ہونا ہے کہ اگر شہرتوں کی آزادی ،مشاوات ،
اتصاف اور دنگر پییادی حفوق تر ضرب تڑ رہی ہے تو اپہیں دور کیا حایے۔

ہم تقاقت کو وقت اور مقام کے اغییار سے مشلشل  updateکریے حایے ہیں  ،پہی شرگرمی ہمارے آناو احداد کی تھی تھی اور پہی شرگرمی
ہماری آیے والی یشلیں شراتچام د نئی رہیں گی۔مگر ناد رہے کہ تقاقت قاتون سے زنادہ طاق یور اور تر اتر ہے اور پہیرین قاتون وہ ہے خو انئی پییادی

ذمہ دارتوں (حان و مال  ،شخصی آزادتوں  ،خق ملکیت کے تخفظ  ،اور مشاوات و اتصاف کا قیام ) کی شراتچامی کے شاتھ شاتھ عمومی صورتچال
میں تقاقت سے عداوت پہیں رکھیا ۔پہیرین معاشرے وہ ہیں جن میں قواپین کا داترہ اجییار کم مگر مؤتر ہونا ہے چیکہ شماجی اقدار زنادہ طاقت ور

اور ایشان دوست ہونی ہیں۔
قاتون سے م نعلق کجھ اہم تکات درج ذنل ہیں -
❖ دور حدند کی آزادتوں ،مشاوات اور اتصاف کو مخض قواپین یے پہیں چیم دنا نلکہ ان میں تقاقت کا تھی قیمئی حصہ ہے۔تقاقت خو مخض مادی
نیدنل یوں سے وخود میں پہیں آنی۔حس میں ن یوع یسیدی ہے اور خو فرد کے خق انتچاب اور آزادی ارادہ و عمل اور شخصی تظام اقدار تر ضرب

پہیں لگانی  -مغرنی تمدن قاتون کی پہیں آزادہ رو تقاقت کی عملی تصوتر ہے۔

❖ قاتون اور تقاقت انک سعوری و غیر سعوری ڈھاتجہ ) (frameworkقایم کریے ہیں جن میں ہم انئی زندگی گزاریے ہیں۔ قاتون اور
تقاقت تر شخصی آزادی ،مشاوات اور اتصاف کو ترتری حاضل ہے۔

❖ کلجر اس وقت قایم ہونا ہے جب اس کے اراکین سعوری اور غیر سعوری طور تر اس کی نیروی کریے ہیں۔دوشرے لفطوں میں کلجر تر
سوشانئی کا اجماع ہونا ہے۔

298

ن
❖ کلجر عموما ہر عہد کی مادی و احالقی ضرورنات وخواہشات اور ان کی کمیل کے اسیاب و ذرا تع کی عملی تصوتر ہونا ہے۔کلجر دراضل معاشرہ
کا آ پیتہ ہے  -کسی تھی معاشرے میں ایشانی دوسئی کی اقدار کو حانیا ہوتو اس معاشرے کے کلجر میں ایشان دوست روانات اور لوگوں

کے رجچان کو مشاہدہ کیا حاشکیا ہے –
❖ قاتون جیر کا نام پہیں نلکہ تخفظ کا نام ہے۔ قاتون شہرتوں کی شخصی آزادی ،مشاوات اور اتصاف کا تخفظ کرنا ہے۔وہ ان سے ان کی آزادی
جھیییا پہیں نلکہ ان کی آزادی کو شہولیات پہم پہتچانا ہے۔

❖ قاتون جیرل ہونا حا ہنے تعئی اسے فرد کی ضرورنات و خواہشات ،امیدوں و امیگوں اور تقاقت سے ہم آہیگ ہونا حا ہنے  -اسے کسی سپیرالتزڈ
اتھارنی تعئی ا ننے تقاذ میں کسی سیییس کو نا ناالدست ط نقہ کی ضرورت نہ ہو۔قاتون کی تظر میں سب تراتر ہوں اور وہ مشاوات و اتصاف کو
ہر حال میں غیر مشروط طور تر قایم کرے۔

قاتون کی ا ننے داترۂ کار کے اغییار سے مزند دو افشام ہیں ۔
قاتون کی انک فسم وہ ہے حس میں قاتون ا ننے تقاذ میں تمام شہرتوں کو مشاوی رنتہ و درجہ فراہم کرنا ہے۔چیکہ دوشری فسم میں وہ قاتون شامل

ہے خو کسی حاص گروپ،عالفہ ،یشل ،زنان نا سیاجت سے امییازی شلوک کرنا ہے۔

میال کے طور تر حکومییں ا ننے اخراحات کے لنے نیکس لگانی ہیں ۔فرض کیا نہ نیکس آمدن تر 5ق نصد ہے ۔اگر تورے ملک کی معیشت تر تغیر

کسی امییاز کے نہ نیکس ناقذ ہونا ہے تو نہ وہ قاتون ہے خو سب سے مشاوی ترناؤ کر رہا ہے۔اگر اس کے الٹ میں نہ قاتون م نطور ہونا ہے کہ
تمام انڈشیرتز  5ق نصد نیکس دیں گی مگر نیکسیانل کے سغتہ تر نیکس معاف ہو گا اور آنل و گیس سیکیر تر اوسط شرح سے دوگیا نیکس وصول کیا

حایے گا تو نہ عدم مشاوات طلم اور نا اتصاقی ہے۔اشی طرح زراغت تر نیکس جھوٹ د نیا اور صنع یوں تر تھاری نیکس لگانا کالسنکل لیرل اصول
قاتون کی رو سے مشاوات سے تعاوت ہے۔لیرل ازم معیشت میں ان قواپین کو یشلیم کرنا ہے جن کی پییاد آزادی ،مشاوات اور اتصاف تر
ہے۔اور وہ قواپین جن میں امییازی ترناؤ کیا حانا ہے وہ قانل مذمت ہیں ۔

ناکس تان میں حغراف تائی پی تادوں پر امی تازی پرناؤ غبر قابوئی ہے -
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راقم الجروف سے انک نار انک دوست یے توجھا کہ آپ کے چیال میں ناکسیانی آ پین کو اگر لیرل نیانا حایے تو کون کون سے اقدامات ضروری

ہیں ؟ میرا خواب شادہ شا تھا وہ نہ کہ ہمیں ناکسیانی قاتون کے پییادی اصولوں تر اعیماد ہے خو دراضل ترطاتوی کامن الء سے احذ کنے گنے
ہیں جن میں شخصی آزادی  ،شہرنت کے حفوق میں مشاوات اور غیر م نغصیانہ اتصاف کی ضمانت دی گئی ہے نیز  1973میں غوامی تمانیدگی

کی اشاس تر قایم میتحب نارلیمان کی ت ھرتور تون یق تھی اسے حاضل ہے -مگر قاتون کی کجھ سقیں ایسی تھی ہیں جن تر ہمیں اچیالف ہے ک یونکہ
نہ انئی پییاد میں م نغصیانہ ہیں –آ پین کا نہ م نغصیانہ رونہ انک پییادی اصول کے تحت چیم کیا حا شکیا ہے وہ نہ کہ نارلیمان کونی ایشا قاتون

ناس پہیں کر شکئی اور ان نظامتہ کونی ایشا حکم ناقذ پہیں کر شکئی خو تمام شہرتوں تر تغیر کسی مذہئی لشانی حغراقیانی یشلی و صنقی امییاز کے الگو

نہ ہو – ایشا ممکن ہی نہ ہو کہ انک جیز خو نتچاب میں قاتونی ہے وہ سیدھ میں غیر قاتونی ہو  ،خو جپیر تخ یوتجواہ میں تو حاتز ہو مگر قانا میں حا کر

ناحاتز ہو حایے ،خو نتچاب میں پییادی ایشانی خق مانا حایے مگر نلوحسیان میں حا کر اسے عداری سے مشروط کر دنا حایے اور خو مرد کے لنے تو

حاتز ہو مگر غورت کے لنے پہیں–

انک جمہوری رناست میں شہرنت کی مشاوات سے مراد پہی ہے کہ اس ملک میں تمام شہری قاتون کی تظر میں تراتر ہیں اور ان میں کسی

انک کو تھی دوشرے تر حفوق کے ناب میں ترتری نا کمیری حاضل پہیں– خو قاتون انک عام شہری کے لنےہے حاہے وہ نلوحسیان کے

وتراتوں میں تھیک رہا ہے نا چ یونی نتچاب میں نیگ حال ہے نا قانا میں حاک و خون کی چیگ میں یے آشرا و یے شہارا ہے اور نا تھر وہ تھر
کے رنگسیاتوں میں نانی و خوراک کی ضداپیں لگا رہا ہے  ،وہی قاتون اتوان وزتراعطم میں پییھے وزتراعطم  ،ترنذنڈنٹ ہاؤس میں یشرتف فرما ضدر
ٰ
ٰ
مملکت  ،جیرل ہیڈ کوارتر میں جھڑی ہالیے چ نف آف آرمی سیاف اور وزتر اعلی ہاؤس کے حادم اعلی کے لنے تھی ہے – ان میں کسی کو
ٰ
تھی اس قاتون میں نہ کونی اسییئی حاضل ہونا حا ہنے اور نہ ہی کونی جھوٹ – ضرف انک شاہی شلظیت میں ایشا ہونا ہے کہ شاہی حاندان
کو نا ان کے م نطور تظر افراد کو استخقاق اور قاتون و اتصاف کے معا ملے میں احارہ داری حاضل ہونی ہے – انک قومی رناست میں خو شہرنت
کی مشاوات آزادی اور اتصاف کو ا ننے قاتون و تقاقت کے لنے معیار نیانی ہے،شہرتوں کے حفوق میں کسی تھی فسم کا امییاز غیر قاتونی و غیر

احالقی ہے اور قانل مذمت ہے –

آج ناکسیانی وقاق پہت شارے چیلتجز کا شامیا کر رہا ہے –ہمارے ملکی مشانل کی انک تڑی وجہ نہ تھی ہے کہ پہاں مخیلف سیاچییں
ش
احشاس مجرومی کا سکار ہیں – وہ مجھئی ہیں کہ ان سے امییاز ترنا حانا ہے اور اپہیں مرکزی دھارے سے ناہر رکھا حانا ہے حس کی وجہ مرکز
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تر انک مخصوص سیاجت کی احارہ داری ہے – اگر رناست تمام سیاچ یوں کا اجیرام و مقام مقدم رکھئی اور آزادی مشاوات و اتصاف کو معیار نیانی
تو ایشا ممکن نہ ہونا –

جیر ہے کہ وقاقی وزارت ترایے رناسئی امور و شرحدی عالفہ حات یے قانا سول سیکیرنٹ کو احکامات حاری کنے ہیں کہ قیانلی رشم و رواج کو
قاتونی سکل د ننے تر کام شروع کیا حایے – ناد رہے کہ جھ ارکان تر مسیمل انک کمیئی وزتراعطم کے مشیر شرناج غزتز کی شرتراہی میں
چیگ زدہ قیانلی عالقے کو مرکزی دھارے میں الیے کے لنے انئی تچاوتز پیش کر حکی ہے اور ان تر تحث نارلیمان میں حاری ہے – نہ تھی
ناد رہے کہ توآنادنانی دور سے ہی قانا تر فرپیپیر کرایم رنگولیسن کی سکل میں اسییدادی قواپین راتج رہے ہیں خوپہاں یسماندگی کی انک تڑی وجہ

ہیں –انک قاتون کی رو سے اگر کونی انک فرد نا افراد کا انک گروہ کونی سیگین خرم کرنا ہے تو حکومئی تمانیدہ نا تولیی نکل اتخ یٹ اس کی شزا

اس کے تورے فییلے کو دے شکیا ہے – نیانا گیا ہے کہ مذکورہ کمیئی کی ان تچاوتز میں انک تجوتز نہ تھی ہے کہ خرگہ سسیم کو قایم رکھا
حایے – اس کا مظلب نہ ہوا کہ اگر اس تجوتز کی تون یق نارلیمان سے ہو حانی ہے نا حکومت اسے کونی اور قاتونی ج ھیری فراہم کرنی ہے تو

ناکسیان میں انک م یوازی عدالئی تظام الگو ہو حایے گا – سوال نہ ہے کہ اگر قانا کو قیانلی رواج کے شیرد کیا حا رہا ہے جن کا تخفظ قیانلی خرگہ
کرے گا تو نہ خق نلوحسیان کے نلوخوں  ،چ یونی نتچاب کے شرانیک یوں  ،سیدھ کے سیدھ یوں اور ناقی سیاچ یوں کو ک یوں پہیں دنا حانا ؟ ناد رہے
ت
کہ جب انک قاتون نارلیمان سے ناس ہو حانا ہے تو وہ دراضل ا ننے تصور و عمل میں خق و ناخق  ،حاتز و ناحاتز اور درست و علط کی قسیم و

یشرتح کر رہا ہونا ہے توں جب خرگہ سسیم قانا کے لنے حاتز ہو شکیا ہے تو سوال اتھانا حا شکیا ہے کہ نتچانت نا خرگہ فسم کی دوشری م یوازی
عدالییں ناقی عالقوں میں ک یوں پہیں حاتز ہو شکییں ؟

پییادی سوال نہ ہے کہ کیا کسی حطے کے رشم و رواج قاتون کے لنے پییاد ین شکنے ہیں ؟ حاص طور تر اس صورتچال میں جب ہم دنکھنے ہیں
کہ نہ رواج معاشرے کے کمزور ط نقات حاص طور تر خواپین کے حالف انتہانی م نغصیانہ رونہ رکھنے ہیں– قانا کے کجھ عالقوں حاص طور تر جپیر

اتچیسی میں خواپین کو ووٹ د ننے کے خق سے مجروم رکھا گیا (ناد رہے کہ ناقی عالقوں میں تھی ترن اوور ماتوس کن رہے ) اور اس اقدام تر
تمام سیاشی جماعییں م نفق تھیں ،پہیں معلوم کہ کیا ان جماع یوں کی مقامی اور قومی قیادت یے شہرنت کی انئی تغرتف میں خواپین کو وونیگ
ت
کے خق سے تکال دنا ہےک یونکہ میڈنا میں اس جیر کی یشہیر کے تعد تھی اپہوں یے جپ شادھ رکھی؟اشی طرح قانا میں لڑک یوں کی علیم کی
شرح مخض پین ق نصد ہے حس میں سب تڑی رکاوٹ پہی رشم و رواج ہیں – اگر لوتر دتر میں خواپین کو وونیگ کے خق سے مجروم کرنا وہاں
ت
کے رشم و رواج کی ضرورت ہے تو ملک کے دوشرے حصوں میں تھی خواپین کی فران سے شادی اور لڑک یوں کو علیم کے پییادی خق سے
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مجروم رکھیا تھی وہاں کے رواج کا حصہ ہے تو کیا رناست ان عالقوں کے شہرتوں کو نہ خق دے گی کہ وہ تھی ا ننے رشم و رواج کے مظاتق

اور انئی نتچان یوں کے تحت ق نصلے کر شکیں ؟ اگر پہیں تو مخض قانا میں ک یوں ؟

➢ پہلی نات تو نہ ہے کہ رشم و رواج انک شاکن جیز پہیں نہ وقت کے شاتھ شاتھ ند لنے رہنے ہیں –

➢ دوشری نات نہ کہ نہ قواپین پییادی ایشانی حفوق سے م نصادم ہیں چتہیں رشم و رواج کا خوال پہیا کر تھی حاتز فرار پہیں دنا حاشکیا
اور رناست کی نہ پییادی ذمہ داری ہے کہ وہ شہرتوں کے پییادی حفوق کا ہر صورت میں تخفظ کرے –

➢ سوم انک جمہوری قومی رناست کا نہ ناگزتر تقاضا ہے کہ شہرتوں کے ماپین حفوق کی مشاوات قایم ہو – قانا میں ا یسے قواپین پہیں
ناقذ ہو شکنے خو تقتہ ناکسیان میں راتج نہ ہوں –

➢ جہارم نہ کہ قانا کو مرکزی دھارے میں الیے کا پہی انک طرتقہ ہے کہ اسے تقتہ ناکسیان سے الگ تھک نہ کیا حایے نہ حفوق
کی سکل میں ،نہ وشانل کی تفوتض کی سکل میں اور نہ ہی کسی اور خوالے سے – قانا ناکسیان کا حصہ ہے اور اس سے کسی تھی
طرح کا امییاز ترنیا ہی دراضل اسے مرکزی دھارے سے الگ کریے کے میرادف ہے –

➢ ناتجویں اور سب سے اہم نات نہ کہ ان قیانلی عالقوں میں شرداری تظام موخود ہے – نہ قدیم رشم و رواج شردار اور حکومئی اہلکاروں
کے مقادات کا تخفظ کریے ہیں –قیانلی خرگہ تر شرداروں کی احارہ داری قایم ہونی ہے – اگر رناست قیانلی رشم و رواج کو قاتونی
سکل د نئی ہے تو اس سے سوایے اس کے اور کونی مراد پہیں کہ انک طرف شہرتوں تر شرداری تظام کا یشلط حدند سکل میں ناقذ

کیا حایے گا تو دوشری طرف رناست  ،یسماندگی کو فروغ د ننے اور ان عالقوں کو مرکزی دھارے سے ناہر رکھنے میں پیش پیش ہو گی
–

➢ جھئی نات نہ ہے کہ تقاقت فرد کا ذانی خق انتچاب ہے  ،اس میں کونی جیر پہیں – فرد آزاد ہے کہ وہ ا ننے عالقے کے رشم و
رواج کی مظلق نانیدی کرے نا نہ کرے نا ان میں کجھ کی تو نانیدی کرے اور کجھ کی پہیں – پہی معاملہ ناکسیان کے ہر شہر

میں ہے  ،کراجی کو دنکھ لیں اس میں کونی انک م نعین طرز کی تقاقت پہیں نانی حانی حس کی شہری ہر صورت میں نانیدی کریے

ہوں نلکہ اس میں شہرتوں کی اتفرادی یسید و نایسید یے مجموعی طور انک خوتصورت تقاقت کو چیم دنا ہے حس میں وقت کے شاتھ
شاتھ ارتقاء ہے  -تقاقت اور قاتون میں فرق ہے تقاقت کسی رشم نا رواج کی رضاکارانہ انیاع نا اس سے اتکار کا نام ہے چیکہ قاتون
تو ہے ہی شراشر انیاع کا نام – قاتون میں مجرم کو خق انتچاب پہیں دنا حا شکیا کہ حاہے تو چیل حال حایے نا ا ننے گ ھر ،مگر تقاقت
کے ناب میں رناست کسی فرد کو مخ یور پہیں کر شکئی کہ وہ کسی رشم و رواج کی ہر صورت میں نانیدی کرے  ،نہ تو رناست کے
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داترۂ کار میں ہی پہیں آنا– قاتون شہرتوں کے حفوق کا تعین کرنا ہے فراتض کا پہیں سوایے انک فرض کے کہ آپ ناقی شہرتوں
کے حفوق کو تفصان پہیں پہتچاپیں گے– اگر رواج کو قاتون کا درجہ دے دنا حایے تو اس سے مراد نہ ہے کہ آپ تقاقت کا جیر

ناقذ کر رہے ہیں خو آمرنت کی انک ندترین صورت ہے–

➢ شاتویں نات نہ کہ قانا میں ہمیں شدت یسیدی کے عفرنت کا تھی شامیا ہے – شدت یسیدی کے مشانل کا حل معاشروں کو
ی
اوین کریے میں ہے ناکہ وہ دنیا سے س کھیں ان سے مکالمہ کریں اور ارتقایے زمانہ سے ہم آہیگی اجییار کریں  -نید معاشروں میں
یسماندگی تفرت اور انتہا یسیدی تروان خڑھئی ہے – قانا کو الگ تھلگ کریے کا مظلب نہ ہے کہ آپ پہیں حا ہنے کہ وہ ارتقایے
ی
زمانہ سے کجھ س کھیں اور اس میں انیا زہین و مچلص حصہ ڈالیں –

تو آنادنانی عہد آج سے 69شال قیل ہیدوسیان میں ا ننے اجییام کو پہتچا تھا اسے قانا میں تھی اب چیم ہو حانا حا ہنے – اگر ہ یوز قانا تر حاترانہ
قواپین ناقذ رہنے ہیں تو سوال نار نار اتھانا حایے گا کہ کیا آپ یے قانا کو مق یوصہ عالفہ شمجھ رکھا ہے ،کیا نہ آزاد و خودمخیار ناکسیان کا حصہ

پہیں اور نہ کہ پہاں کے شہرتوں سے امییازی شلوک ک یوں روا رکھا حا رہا ہے ؟

❖ اہم اور قانل غور جیز نہ ہے کہ قاتون ہمیں نہ نیا شکیا ہے کہ آنا وہ کون شا کام ہے خو ہم پہیں کرشکنے  ،حس سے کسی دوشرے فرد
پ
کی آزادی اور مشاوی ر ننے کو تفصان ہتخنے کا اندیشہ ہے۔ مگر قاتون کسی فرد کو نہ پہیں کہہ شکیا کہ وہ الزمی طور تر کیا کیا شرگرمیاں
شراتچام دے تعئی ان کی شخصی آزادی میں مداحلت پہیں کر شکیا ۔میال کے طور تر قاتون نہ زتردسئی پہیں کر شکیا کہ
 oالزمی طور تر تمام شہری قوجی ترن یت حاضل کریں
 oتمام غورپیں الزمی طور تر سکارف پہییں۔ وغیرہ وغیرہ

جیشا کہ پہلے نکنے میں نہ نیان کیا گیا کہ قاتون تخفظ د نیا ہے جیر پہیں کر شکیا  -جب ہم کسی شرگرمی سے کسی دوشرے کو رو کنے کو کوسش
کریے ہیں تو اس سے مراد نہ ہے کہ وہ کسی دوشرے کو اگر تفصان پہتچارہا ہے تو ایشا ہر گز نہ ہویے دنا حایے۔نہ تخفظ ہے۔اور جب ہم کسی

کو کہنے ہیں کہ قالں عمل (میال کے طور تر ضرف انک تجہ کی نیدایش کی احازت) وہ ہر صورت میں کرے تو نہ وہ جیر ہے خو ہم اس فرد تر
ناقذ کر رہے ہویے ہیں اور نہ تقییا قانل مذمت ہے ۔
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قابون
()Frederic Bastiat
قاتون کی کانا کیا نلیئی رناست میں تولیس کی طاقییں تھی یے مہار ہو گئی ہیں ۔ میری دایشت میں قاتون ،نہ ضرف ا ننے اضل مفصد سے
م
متہ موڑ حکا ہے ،نلکہ کمل م نصاد مقاضد کی راہ نہ خڑھا دنا گیا ہے۔ قاتون ہر فسم کی خرص کا ہیھیار ین حکا ہے۔ خرایم تر قاتو نانا تو درکیار،
قاتون خود اپہی تران یوں کا مرنکب ہو رہا ہے جن تران یوں کی شزا د نیا قاتون کا م نصب تھا۔

اگر نہ مفروصہ درست ہے تو نہ پہانت ستخیدہ حق نقت ہے اور میرا احالقی فرض ہے کہ میں ا ننے شہری تھان یوں کی توجہ اس حانب میذول

کراؤں۔

ت
زندگی انک تعمت حداوندی ہے :ہمیں حدا کی حانب سے انک ایسی تعمت ملی ہے خو دنگر تمام عم یوں کو ا ننےاندر شمویے ہویے ہے۔ نہ زندگی
کی تعمت ہے ....حسمانی ،ذہئی اور احالقی زندگی کی تعمت۔ ناہم زندگی مخض ا ننے ہی شہارے تر پہیں گزاری حا شکئی۔ حالق چیات یے ہمیں
زندگی کی حقاطت ،پہیری اور اسے کمال نک پہتچایے کی ذمہ داری تھی دے رکھی ہے۔ اس ذمہ داری سے عہدہ ترآ ہویے کے لنے نہ ضرف
حالق یے ہمیں جیرت انگیز ضالجیییں عظا کیں نلکہ ہمیں رتگا رنگ قظرت کے ذرا تع کے نتجوں نتچ نیدا کیا۔ انئی ضالجیییں قظرت کے ان
ذرا تع تر لگا کر ہم اسیاء نیدا کریے اور اسنعمال میں الیے ہیں۔ زندگی کو ا ننے مفررہ را سنے تر رواں دواں رکھنے کے لنے نہ عمل ناگزتر ہے۔

زندگی  ،اس کی صالجی ٹیں ،اور ب تداوار  ....نالقاظ دنگر ابفراد بت،آزادی اور ملکنت  .....نہی ائشان کی کل بغربف ہے۔ "حامع کماالت
سیاسیداتوں" کی ہوسیاروں کے ناوخود اضل نات نہ ہے کہ حدا کی حانب سے عظا شدہ نہ پی یوں تخفے ہر ایشانی قاتون شازی سے ماقیل اور ماورا
ٓ
ٓ
و ترتر ہیں۔ زندگی  ،ازادی اور ملکیت کا وخود  ،ایشانی قواپین کے نل تویے تر قایم پہیں نلکہ اس کے ترعکس حق نقت تو نہ ہے کہ زندگی  ،ازادی
اور ملکیت پہلے سے موخود تھے اور پہی ایشانی قواپین کا ناغث ننے۔
بو سوال یہ ہے کہ قابون ک تا ہے؟

قاتون اتفرادی خق دقاع کی اچیماعی ن نظیم کا نام ہے۔
ٓ
ہم میں سے ہر شخص کو حدا کی طرف سے انئی ذات ،ازادی اور ملکیت کے دقاع کا قظری خق میشر ہے۔ نہ زندگی کی پین پییادی ضرورنات
م
ہیں اور ان میں سے کسی انک کی حقاطت کمل طور تر ناقی دو کی حقاطت تر متخصر ہے۔ ک یونکہ ہماری ضالجیییں ہماری اتفراد نت ہی کی
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ٓ
انک شاخ ہیں ،اشی طرح ہماری ملکیت تھی ہماری ضالجی یوں کی انک شاخ کے سوا کجھ پہیں۔ اگر فرد کو انئی ذات ،ازادی اور ملکیت کے
دقاع کی احازت ،حاہے وہ (توقت ضرورت) طاقت کے ذر تعے ہی ہو ،حاضل ہے تو ت ھر ایشاتوں کے انک گروہ کو تھی نہ خق ہونا حا ہنے کہ وہ
ان پی یوں حفوق کی داتمی حقاطت کے لنے انک مشیرکہ طاقت کو م نطم اور اس کے شاتھ تعاون کریں۔ توں اچیماعی خق کا قلسقہ ،حس کے
خواز کی دلیل اس کا قاتونی ہونا ہے ،اتفرادی خق کے تصور تر ہی اسیوار ہے۔ ا یسے میں وہ مشیرکہ طاقت خو اس اچیماعی خق کی حقاطت کرنی
ہے کا م نطقی طور تر کونی خواز نا مفصد اس کے عالوہ کجھ پہیں ہے حس کے مییادل کے طور تر وہ کام کرنی ہے۔ لہذا ،جیشا کہ انک فرد
ٓ
قابونا دوسرے فرد کی ذات ،ازادی نا ملکنت کے خالف طافت کا استعمال نہیں کر شک تا بعنتہ مشبرکہ طافت کا استعمال ت ھی اشی م تطق کی ب تا
ٓ
پر قابونا کسی فرد کی ذات ،ازادی نا ملکنت کے انہدام کے ل نے نہیں ک تا خا شک تا۔

س
س
طاقت کا ایشا علط اسنعمال اتفرادی طح تر ہو نا اچیماعی طح تر ،ہمارے مقدمے کے حالف ہو گا۔ ہمیں طاقت ا ننے اتفرادی حفوق کے
تخفظ کے لنے ملی ہے۔ کون ہے خو خرات سے کہہ شکے کہ نہ طاقت ہمیں ا ننے ہی تھان یوں کے تراتر حفوق نیاہ کریے کے لنے دی گئی

ہے۔ اگر انک فرد خود سے دوشروں کے حفوق کو قاتونا تفصان پہیں پہتچا شکیا تو کیا م نطق کا تقاضا پہی پہیں کہ وہی اصول اچیماعی طاقت
تر تھی الگو کیا حایے ک یونکہ اچیماعی طاقت اتفرادی طاق یوں کے مجموعے کا انک تطم ہی تو ہے۔

اگر نہ شچ ہے تو اس نات سے زنادہ واصح اور کجھ پہیں ہو شکیا کہ قاتون قی تقشہ حاتز دقاع کے قظری خق کی اچیماعی ن نظیم اور اچیماعی
طاقت کو اتفرادی طاقت کا مییادل نیایے کا نام ہے۔ نیز اس اچیماعی طاقت کو ضرف وہی اجییار حاضل ہے خو اتفرادی طاقت کو انک قظری
ٓ
اور قاتونی خق کے طور تر حاضل ہے تعئی قاتون شخصیات ،ازادتوں اور ملکی یوں کی حقاطت کرے ،ہر شہری کا خق قایم و دایم ر کھے ،اور اتصاف
کی حکمرانی کا ناغث ننے۔
انک غادل اور ناب تدار خکومت:

اگر انک قوم کی یشکیل مذکورہ ناال پییاد تر ہو تو مجھے نہ لگیا ہے کہ لوگوں کے اعمال اور چیاالت میں توازن زنادہ آیے گا۔ میرا چیال ہے کہ ایسی
ٓ
قوم کی حکومت ا ننے سیاشی حد و حال سے قطع تظر ،جہاں نک تصور کیا حا شکیا ہے،انتہانی شادہ ،ق یولیت کے لنے اشان ،کم خرچ ،مچدود ،غیر
حاتر ،عادل اور نانیدار ہوگی۔

ا یسے ان نظام کے ماتحت ،ہر شخص کو انئی ذات سے م نعلقہ حفوق اور ذمہ دارتوں کا احشاس ہو گا۔ کسی فرد کو تھی حکومت سے سکانت نہ
ٓ
ہو گی ک یونکہ اس کی ذات کا اجیرام ہوگا ،اس کی مخیت ازاد ہو گی اور اس کی مخیت کاضلہ ہر غیر عادالنہ جملے سے مخفوظ رہے گا۔ ہمیں
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انئی کامیانی تر رناست کا شکر گذار پہیں ہونا تڑے گا اور انئی ناکامی تر رناست سے ہمارا شکوہ ایشا ہی ہوگا جیسے کشان ترقانی طوقان کا شکوہ
حکومت سے کریں۔ ا یسے تصور حکومت کی حانب سے د ننے گنے تخفظ کا قیمئی احشاس ہی رناست کا واحد تعارف ین حایے گا۔
مزند نہ کہ ،تجی معامالت میں رہاسئی عدم مداحلت کے ناغث ،ہماری ضرورنات اور ان کی یشکین انک م نطقی انداز اجییار کر لیں گی۔ ہم غرنب
ٓ
ن
ن
حانداتوں کو رونی کے لنے ناپیں سییا پہیں د کھیں گے۔ ہم شہری اور دپہی عالقوں کو انک دوشرے کے خرچ تر اناد ہونا پہیں د کھیں گے ۔
ٓ
ت
ن
ہم شرمایے ،مخیت اور انادی کو قاتونی ق نصلوں کی نیا تر یے گ ھر ہونا پہیں د کھیں گے۔ اس رناسئی طور تر مشلط کردہ غیر م نصقانہ قسیم سے
ہمارے زندہ رہنے کے ذرا تع شدند میاتر ہویے ہیں اور حکومت تر اضاقی ذمہ دارتوں کا توجھ ڈال د ننے ہیں۔
م
قابون کی کمل ب تاہی:
ح
ندفسمئی نہ ہے کہ آج کل قاتون ا ننے اضلی کردار تر قطعا ناقی پہیں رہا اور جب قاتون یے انئی ق نقی ذمہ دارتوں سے تچاوز کیا تو ایشا ضرف
ٓ
ح
چید معمولی اور قانل تحث امور میں پہیں نلکہ اس سے کہیں اگے قاتون کے ا ننے ق نقی مقاضد کی مچالقت تر چیم ہوا۔ قاتون خود ا ننے ہی
مفصود کو نیاہ کریے کے لنے اسنعمال ہوا۔ قاتون حس اتصاف کی تقا کا ضامن تھا اسے قیا کریے کے لنے عمل میں النا گیا تعئی قاتون
کے ذر تعے حفوق کی حقاطت کی تچایے حفوق مچدود اور چیم کریے کا کام ہوا۔ قاتون ا یسے نددنان یوں کے رجم و کرم تر جھوڑ دنا گیا خو نال
ٓ
اجیشاب دوشروں کی زندگی ،ازادی اور مال سے کھیلنے کی خواہش رکھنے ہیں۔ قاتون یے لوٹ مار کی حقاطت کے لنے لوٹ مار ہی کو خق اور
قاتونی خق دقاع کو شزا د ننے کے لنے خرم نیا دنا۔

قابون کی یہ کانا نلٹ ک یونکر ممکن ہوئی اور اس کے اپرات ک تا ہیں؟

ش
م
قاتون کی نہ کانا نلٹ دو کمل طور تر مخیلف وخوہات کا پیتجہ ہے خو اجمقانہ خرص اور جھونی ایشانی ہمدردی ہے۔ پہلے سیب کو ذرا مجھنے ہیں۔

ائشان کا انک مہلک رجحان:

ذانی تقا اور ذانی ترقی کی خواہش تمام ایشاتوں میں مشیرک ہے  -اگر کسی شخص کو انئی ضالجی یوں کے نال روک توک اسنعمال اور انئی مخیت کے
ٓ
تمرات کی ازاد رشانی حاضل ہو تو شماجی ترقی لگانار ،مشلشل اور کامیاب ہونی ہے۔
ناہم ایشاتوں میں جب تھی ممکن ہو شکے دوشروں کے خرچ تر خوشچال ہویے کا رجچان تھی مشیرک ہے۔ نہ کونی غیر ذمہ دارانہ الزام پہیں
ہے اور نہ ہی نہ نات کسی یے زار اور طالم طی نغت کے فرد کی حانب سے کی گئی ہے۔ نارتخ شاہد ہے۔ نہ چیم ہویے والی چیگیں ،وسنع
نیمایے تر ہویے والی ہجرپیں ،مذہئی قیل و عارنگری ،عالمی مسیلہ عالمی ،تچارت میں نددنانئی اور احارہ داری ،نہ سب گواہ ہیں کہ ایشانی قظرت
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ن
ٓ
میں نہ مہلک رجچان چ نگلی ،اقاقی اور ناقانل صنط رویے کے طور تر موخود ہے خو اسے کم از کم تکل نف سے انئی خواہشات کی کمیل تر اکشا نا
ہے۔
مال اور لوٹ مار:
ن
ایشان کے ذندہ رہنے اور خواہشات کی کمیل کا وسیلہ ضرف مشلشل مخیت اور انئی ضالجی یوں کا قظری ذرا تع تر اسنعمال ہی ہے۔ نہ عمل
ن
مال تعئی حانیداد نیدا کرنا ہے۔ ناہم نہ تھی درست ہے کہ ایشان کا ذندہ رہیا اور خواہشات کی کمیل دوشروں کی مخیت کا تھل جھین کر
اسنعمال کریے سے تھی ممکن ہے۔ نہ عمل لوٹ مار کا ناغث ہے۔
ٓ
خونکہ ایشان قظرنا تکل نف سے تخیا حاہیا ہے اور مخیت نذات خود انک تکل نف ہے لہذا ایشان کے لنے جب تھی لوٹ مار ،مخیت سے زنادہ اشان
ٓ
ہو ،وہ لوٹ کھسوٹ تر ہی اتر ا نا ہے۔ نارتخ اس امر تر واصح ہے اور ا یسے حاالت میں مذہب اور احالقیات تھی لوٹ کھسوٹ روک پہیں شکنے۔
بو اس لوٹ مار کو کی سے روکا خاتے؟ یہ بب ہی ممکن ہے چب لوٹ مار مخنت سے زنادہ بکل تف دہ اور حطرناک ہو خاتے۔
نہ واصح ہے کہ قاتون کا مفصد اولیں انئی قوت اچیماعی ترویے کار ال کر مخیت کی حگہ لوٹ مار کے اس رجچان کو روکیا ہے۔ قاتون کا تمام
زور مال (ملکیت) کی حقاطت اور لوٹ مار کی شزا د ننے تر ضرف ہونا حا ہنے۔ ناہم عموما قاتون انک شخص نا اشچاص کا انک ط نقہ ہی نیانا ہے
اور خونکہ قاتون عالب طاقت کے شہارے نیا کام پہیں کر شکیا لہذا نہ طاقت تھی قاتون نیایے والوں کو ہی حلی حانی ہے۔
ن
نہ ارتکاز طاقت کی حق نقت اور کم از کم کوسش کے شاتھ خواہشات کی کمیل کا مہلک ایشانی رجچان دوتوں ناہم مل کر قاتون کی اس تڑی
ش ٓ
وسنع کانانلٹ کی وضاجت کریے ہیں۔ توں نہ مجھیا اشان ہے کہ قاتون کیسے نااتصاقی کو رو کنے کی تچایے نااتصاقی کا ناقانل یشحیرہیھیار ین
ٓ
حانا ہے۔ ک یوں قاتون شاز قاتون کو دوشرے لوگوں کو درجہ ندرجہ نیاہ کریے کے لنے اسنعمال کرنا ہے۔ ان کی ذانی ازادی کو عالمی سے،
اور ان کے مال کو لوٹ مار سے۔ ایشا قاتون شاز کے مقاد کے لنے کیا حانا ہے اور اس کا نیاسب قاتون شاز کی طاقت کے مظاتق ہونا ہے۔
قابوئی لوٹ مار کے سکار:

لوگ عموما اس نااتصاقی کے حالف تعاوت کریے ہیں حس کا وہ سکار ہویے ہیں۔ توں جب قاتون خود لوٹ مار کو ادارہ حانی طور تر قاتون شاز
کے مقاد کے لنے اجییار کرنا ہے تو لوٹ مار کے سکار تمام ط نقات ،ترامن نا اتقالنی راسیوں سے ،قاتون شازی کی طاقت حاضل کریے کے
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لنے کوسش کریے ہیں۔ نہ مجروم ط نقات سیاشی طاقت کے حصول کی اس حد و جہد کے دوران انئی قکر کے مظاتق دو نکشر مخیلف مقاضد
میں سے کونی انک تجوتز کریے ہیں۔ نا تو ان کی خواہش اس قاتونی استخصال کو رو کنے کی ہونی ہے نا اس میں حصہ دار پینے کی۔
اس قوم تر چ نف حس کے مجروم ط نقات میں طاقت کے حصول تر موخر الذکر خواہش زور نکڑ لیئی ہے۔ جہاں پہلے معدودے چید لوگ ہی غوام
تر قاتونی استخصال کی طاقت اسنعمال کریے تھے ک یونکہ قاتون شازی کی طاقت چید لوگوں نک مچدود تھی وہاں اب قاتون شازی میں غوامی
شرکت کی نیا تر لوگ ا ننے ناہم م نصاد مقادات کے توازن کے لنے ا ننے ا ننے حصے کے استخصال کی راہ اجییار کریے ہیں۔ شماج سے
نااتصاقی کے حاتمہ کی تچایے وہ نااتصاقی ہی کو عام نیا د ننے ہیں۔ مجروم ط نقات سیاشی قوت حاضل کریے ہی دنگر ط نقات کے حالف ان نقامی
تظام ترن یب د ننے ہیں۔ وہ قاتونی استخصال کا حاتمہ پہیں کریے ک یونکہ اس مفصد کے لنے مظلونہ فراست اپہیں حاضل پہیں ہونی نلکہ وہ
ا ننے نددنانت پیشرووں ہی کی مانید قاتونی استخصال میں مسعول ہوحایے ہیں اگرجہ ایشا ان کے ا ننے مقادات کے ترعکس ہی ہونا ہے۔
ٓ
شاند مشیت اتزدی ہے کہ اتصاف کا دور ایے سے قیل ہر انک کو طالمانہ عذاب شہیا ہی تڑنا ہے۔ کجھ کو ا ننے شر کے ناغث اور کجھ کو
ف
انئی کم ہمی کی نیا تر۔
قابوئی اشتحضال کے اپرات:

ٓ
کسی تھی شماج میں قاتون کے الہ استخصال ین حایے سے تڑھکر نیدنلی اور ترانی ناممکن ہے۔ ایسی کانانلٹ کے نیاتج نیان کریے کے لنے
کئی حلدیں حاہییں لہذا ہم ضرف اہم ترین اترات کی طرف اشارہ کنے د ننے ہیں۔

سب سے پہلے تو نہ کانا نلٹ معاشرے سے اتصاف اور نااتصاقی کا امییاز چیم کر د نئی ہے۔

کونی تھی معاشرہ انک حاص حد نک قواپین کے اجیرام کے تغیر قایم پہیں رہ شکیا۔ قواپین کے لنے حصول اجیرام کا مخفوظ ترین طرتقہ اپہیں
قانل اجیرام نیانا ہے۔ جب قاتون اور احالقیات میں ناہم تصاد ہو تو شہرتوں کو طالمانہ طور تر احالقی حس سے مجروم ہویے نا قاتون کا اجیرام ناقی

نہ رکھنے میں سے کسی انک کا انتچاب کرنا ہونا ہے۔ ان دوتوں تران یوں کے اترات ند انک سے ہیں اور کسی کے لنے تھی ان میں انک کا
انتچاب مسکل ہونا ہے۔
قاتون کی قظرت اتصاف قایم رکھیا ہے۔ نہ نات انئی تڑی حق نقت ہے کہ غوام کے اذہان میں قاتون اور اتصاف کو انک ہی جیز چیال کیا حانا
ہے۔ ہم میں سے ہر انک کا نہ الزمی مفروصہ ہونا ہے کہ ہر قاتونی جیز حاتز ہونی ہے۔ نہ ایشا مق یول عام چیال ہے کہ پہت سے لوگوں

یے علط طور تر نہ طے کر رکھا ہے کہ جیزیں میئی تر اتصاف مخض اشلنے ہونی ہیں ک یونکہ قاتون ایشا کہیا ہے۔ لہذا استخصال کو میئی تر اتصاف
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اور مقدس نیایے کے لنے نہ کاقی ہےکہ قاتون استخصال کو روا رکھیا اور اس کی حقاطت کرنا ہو۔ عالمی ،نانیدتوں اور احارہ داری کے معذرت
خواہ  ،ان سے قاندہ اتھایے والوں اور ان کے میاترین دوتوں ہی ط نقات میں نایے حایے ہیں۔
آزاد قکروں کی مبزل:

ٓ
اگر کونی ان اداروں کی احالقیات تر شک کا اظہار کرے ،تو تڑی اشانی سے کہہ دنا حانا ہے کہ یم تو حظرناک نیدنلیاں حا ہنے ہو ،یم میالی دنیا
ٓ
میں رہنے ہو ،یم چیالی ادمی ہو ،یم تجرنب کار ہو ،یم معاشرے کی پییادیں ہی ہال د نیا حا ہنے ہو۔ اگر کونی احالقیات نا سیاسیات تر درس دے
ٓ
ٓ
ن
تو ناقاعدہ ایسی ن ظیمیں موخود ہیں خو حکومت سے کجھ اس طرح کی فرناد کرنی دکھانی دیں گی۔ ‘‘اب شاپیس ضرف ازاد تچارت (ازادی ،ملکیت
اور اتصاف) کے تفطہ تظر سے ہی پہیں تڑھانی حا شکئی نلکہ اب اور مشنقیل میں شاپیس فرایشیسی صنغت کا ان نظام کریے والے حقاتق اور
ٓ
قواپین کے تفطہ تظر سے تھی تطور حاص تڑھانی حایے۔ (جی ہاں نہ وہی حقاتق اور قواپین ہیں خو ازادی ،ملکیت اور اتصاف کے حالف ہیں۔)
تع
اور نہ کہ شرکاری لیمی میاصب تر قاتز تروفیشرز کو مروجہ قواپین کی خرمت سے م نعلق ذرا شی تھی خوں خراں سے الزما ناز رہیا ہوگا۔’’

گونا اگر عالمی نا احارہ داری ،استخصال نا لوٹ مار کو خواز تچسنے واال کونی قاتون موخود ہے تو اس کا ذکر تھی نہ ہو ک یونکہ ا یسے قاتون کے ذکر سے
تھی اس کی خرمت میاتر ہونی ہے۔ ضرف پہی پہیں نلکہ الزم ہے کہ احالقیات اور سیاشی معیشت اشی قاتون کے تفطہ تظر سے ہی تڑھایے

حاپیں ک یونکہ کسی جیز کا مخض قاتون ہونا ہی میئی تر اتصاف ہویے کی دلیل ہے۔

ٓ
اس افسوسیاک کانانلٹ کا انک اور اتر نہ تھی ہے کہ اس سے سیاشی حذنات  ،سیاشی نیازعات اور خود سیاست کو میالعہ امیز اہمیت مل

حانی ہے۔

قابون کو محدود کرنا ہی خل ہے:

مجھے معلوم ہے کہ اس کے خواب میں کیا اغیراض ہو شکیا ہے مگر پہاں اس موصوع تر تفصیل میں حایے کی ضرورت پہیں۔ میں ضرف
م
نہ نات واصح کرنا حاہیا ہوں کہ غوامی خق رایے دہی کا نیازعہ (اور دنگر تمام سیاشی نیازعات) ،خو دتگا فشاد اور اچتچاج کا ناغث پییا ہے ،کمل
ٓ
ح
طور تر غیر اہم ہو حایے اگر قاتون انیا ق نقی مفصد تورا کرے۔ درحق نقت اگر قاتون ضرف تمام افراد ،ان کے حان و مال اور ان کی ازادتوں
کی حقاطت نک مچدود کر دنا حایے اور قاتون اتفرادی خق دقاع کی اچیماعی ن نظیم سے ذنادہ کجھ نہ ہو اور اگر قاتون استخصال اور لوٹ مار کے
لنے رکاوٹ ،نگران اور شزا د ننے واال ہو تو کیا نہ ممکن ہے کہ ہم خق انتچاب کی داترۂ کار سےم نعلق تحث میں تڑیں؟
ان حاالت میں کیا ایشا ممکن ہے کہ خق انتچاب زنادہ نا کم لوگوں کو میشر ہویے سے پییادی اجھانی تعئی امن عامہ تر کونی فرق تڑے؟ کیا
ایشا ممکن ہے کہ ووٹ سے مجروم ط نقات ترامن طور تر انیا خق رایے دہی ملنے کا ان نظار نہ کریں؟ کیا ایشا ممکن ہے کہ ووٹ کا خق رکھنے
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ح
والے ا ننے اس امییاز کو الزما ناقی رکھیا حاہیں؟ اگر قاتون ا ننے مفصد ق نقی نک مچدود کر دنا حایے تو ہر انک کی قاتون میں دلچسئی انک جیسی
ہوگی۔ کیا نہ واصح پہیں کہ ا یسے حاالت میں ووٹ ڈا لنے واال ووٹ سے مجروم ط نقات کو نیگ نہ کر شکے گا۔( کیا اس صورت میں اکیرنت کی
آمرنت کا حدشہ مشنقل طور تر نل نہ حایے گا ؟ اور کیا جمہوری عمل سے مہم خو فسم کے آمروں کا راستہ تھی نید نہ ہو حایے گا ؟)
قابوئی اشتحضال کا مہلک ج تال:
اب ذرا دوشری حانب توجہ کتخنے۔ سوچنے کہ ایشا اصول م نعارف کرانا حایے کہ تطم ،ضا تطے ،حقاطت نا خوضلہ افزانی کے نام تر قاتون انک
شخص سے مال لیکر دوشرے کو دندے ،تمام لوگوں کی دولت (جیسے نیکشز ) لے کر چید انک کو کو فراہم کردے ،حاہے وہ کشان ہوں،
می یوقیکجرر ،تجری جہازوں کے مالکان ،اداکار نا کامیڈنیز نا کونی تھی ہوں تو م نطقی طور تر ہر ط نقہ قاتون تر انئی گرقت مصیوط کریے کا نہ سوچے
گا؟

تے مہار قابون ب تازغات جیم د ب تا ہے:

ٓ
ح
جیشا کہ نہ نات یشلیم شدہ ہے کہ قاتون ا ننے ق نقی مقاضد سے ت ھیرا حا شکیا ہے اور مال کی حقاطت کی تچایے اسے لو ننے کے کام ا شکیا
ہے ،لہذا ہر انک استخصال سے تخنے نا استخصال کا حصہ پینے کی خواہش لنے قاتون شازی کے عمل میں شراکت داری کا دغوی ر کھے گا۔

سیاشی سواالت ہمیشہ م نغصیانہ ،عالب اور توانان یوں کا مرکز ہو نگے۔ مقیتہ کے دروازوں تر تھی لڑانی جھگڑے ہو نگے اور قاتون شازوں کی ناہمی
ٓ
چ نقلش تھی ایسی ہی شدند ہوگی۔ نہ حا ننے کے لنے ترطانتہ اور فرایس کی مقیتہ کے حاالت سے اگہی ضروری پہیں نلکہ ضرف اس معا ملے کو
شمجھ لییا ہی کاقی ہے۔)(142

❖ ضرف وہ قاتون قانل یشلیم ہے حسے غوامی تمانیدے غوامی رضامیدی سے نیاپیں نہ کہ وہ مخض انئی مہم خو تقسیات سے نیایے ت ھریں -
آمرنت نا نادشاہت غوام تر قاتون ناقذ کریے کا کونی قاتونی خواز پہیں رکھئی ک یونکہ اس کا انیا وخود ہی غیر قاتونی ہے-
ناکس تان میں قابون لبرل نہیں

سوال نہ ہے کہ ناکسیانی قاتون کی شاجت کیسی ہو کہ اسے لیرل قاتون کہا حایے خو شخصی آزادتوں کو قایم کرے ،ان کا تخفظ کرے ،اور
ان کی یسودتما و ننے امکانات کی یشحیر میں مددگار ہو ؟ نہ سوال پہت پییادی ہے۔
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۔ جب چ یونی وزترسیان سے لوگوں کو یے دحل کیا گیا تھا ،صونہ جپیر تخ یوں خوا میں ان کی شرگرم یوں کو مچدود کیا گیا اور ان کی نتچاب و سیدھ
کی طرف تقل مکانی کو روک دنا گیا تھا تو نہ لیرل ازم اور شہرنت کی مشاوات سے اتجراف تھا۔ ناکسیان کے شہری تورے ناکسیان میں جہاں
تھی حانا حاہیں اپہیں روکا پہیں حا شکیا۔
۔ صوتوں کے درمیان گیدم کی تقل و خرکت انک مخصوص شیزن میں روک دی حانی ہے۔ نہ لیرل اصولوں سے اتجراف ہے۔
۔ نلوحسیان میں شہری آزادناں حس جیر کا شامیا کر رہی ہیں وہ آزادی و مشاوات سے اتجراف ہے۔ اشی طرح کراجی میں رنتجرز کے اجییارات

تقتہ ناکسیان کی یشیت امییازی ہیں اور غیر لیرل قاتون ہیں۔ قانا کے قواپین تورے ناکسیان کے قواپین سے شہری آزادتوں ،مشاوات ،اور
ت
اتصاف کی پییاد تر پہت مخیلف ہیں نہ تھی غیر لیرل قواپین ہیں۔ خواپین اور مردوں سے م نعلق قواپین کو صنقی امییاز کی پییاد تر قسیم پہیں

کیا حاشکیا۔

ت
۔ رناست شہرتوں کو مذہئی پییاد تر قسیم پہیں کر شکئی۔ اجمدتوں سے م نعلق رناست کی تغصیانہ قاتون شازی اجمدتوں سے امییازی شلوک ہے
۔ لیرل ازم کو اس سے غرض پہیں کہ کون کافر ہے اور کون مشلم مگر ایسی قاتون شازی پہیں ہو شکئی کہ کسی انک فرفہ ،مشلک ،اور

مکیب قکر کو کافر فرار دنا حایے چیکہ ناق یوں کو مشلمان۔ نہ امییازی شلوک ہے خو لیرل ازم کے اصولوں سے اتجراف ہے۔ نہ قاتون کے داترۂ
اجییار میں ہی پہیں آنا کہ وہ اضلی مشلمان اور تقلی مشلمان میں امییاز کرے نا شہرتوں کو مذہئی پییاد تر عالب اکیرنت اور مجروم اقل یت میں
ت
قسیم کرے۔ لیرل قلسقہ قاتون کی رو سے تو کونی اکیرنت و اقلیت ہے ہی پہیں ،سب تراتر ہیں۔ اکیرنت و اقلیت کی اصظالح کسی شماجی
ش
ت
مظہر کو مجھنے کے لنے تو اسنعمال کی حا شکئی ہے جیسے ہم کہنے ہیں کہ دس افراد کے انک گروپ میں ناتچ نلوچ اور ناتچ نتچانی ہیں نہ قسیم
ش
اس می یوع گروپ کو مجھنے میں تو ہماری مددگار ہو شکئی ہے مگر قاتون نلوچ اور نتچانی میں امییاز پہیں کر شکیا۔
۔ اتمرجیسی میں پینے والے قواپین ،مخصوص مدت کے قواپین ،آرڈ نییس چتہیں نارلیمانی تون یق حاضل نہ ہو  ،احارہ داری فراہم کریے والے قواپین،
کسی سغتہ سے م نعلق قواپین جیسے سوشل میڈنا تر لوگوں کی رضاکارانہ ایسوشی ایسن کے اور قواپین ہوں چیکہ شماجی زندگی میں تعلقات کے اور

قواپین ہوں  ،نہ سب آزادی ،آزادی اور مواقع میں مشاوات ،اور اتصاف کے لیرل اصولوں سے اتجراف ہے۔

ت
۔ کونہ سسیم … نہ شہرتوں کو ان کے حغرافتہ ،اور صنقی حصوضیات کی پییاد تر قسیم کرنا ہے نہ غیر لیرل ہے۔ اس سے مواقع کی مشاوات
نیدا پہیں ہونی۔

311

۔ نیکس  :نیکسوں کی شرح تمام شہرتوں اور تمام معاشی شرگرم یوں تر انک ہی ہونی حا ہنے۔ ناکسیان میں کجھ سعنے نیکس فری ہیں اور الیا سیشڈی
نا ریشرچ انیڈ ڈونلیمیٹ کے نام تر قیڈ حاضل کر رہے ہیں۔ ’صنعئی نیکس فری زون‘ رناست میں انک علتچدہ ان نظامی تونٹ ہیں اور لیرل
اصولوں کے مظاتق امییازی شلوک کی مد میں آیے ہیں۔ ناکسیان میں نیکشز کا شارا توجھ صنع یوں ،ام یورٹ انکشیورٹ تچارت  ،ضارفین (ان
پی یوں تعئی صنع یوں ،ام یورٹ انکشیورٹ تچارت  ،ضارفین تر تھی نیکس کی شرح مخیلف ہے جیسے تچارت میں کجھ تو ڈتونی فری ہیں اور کجھ تر
 200ق نصد نیکس الگو ہے) اور نتجواہ دار ط نقہ تر ہے چیکہ زراغت و حدمات کے سع یوں کو نیکس فری درجہ اور سیشڈی دی حا رہی ہے۔

اشی طرح کی ڈھیروں میالیں دی حا شکئی ہیں خو ناکسیان میں قاتون شازی کے میدان میں غرف عام کا درجہ حاضل کر حکی ہیں۔ اگر ناکسیان
میں لیرل آ پین کے پییادی اصولوں کو معیار نیانا حانا تو ہر مارشل الء کی کوسش کے تعد قوجی حکمراتوں کو شیریم کورٹ کی آشیر ناد سے آ پین
کو مغظل کریے نا شیریم کورٹ سے آ پین کی ترمیم کی احازت لینے کا سوال ہی نیدا نہ ہونا۔ آ پین کو شیریم کورٹ تو دور کی نات نارلیمان تھی
مغظل پہیں کر شکئی۔ پییادی ایشانی حفوق ،آزادتوں ،مشاوات اور اتصاف سے م نصاد قواپین نہ نارلیمان نیا شکئی ہیں اور نہ ہی شیریم کورٹ
اور نہ ہی کونی اور اتھارنی۔ قوجی مارشل الء تو شراشر غیر آ پیئی و غیر قاتونی ہے۔
آ پین کے لنے الزمی شرط ہے کہ وہ ا ننے لب و لہجہ میں شادہ اور معئی میں واصح ہو خو تمام شہرتوں کو (چتہوں یے اس کی نانیدی کرنی ہے )
آشانی سے شمجھ آیے نہ کہ ضرف وکالء کو۔ اس سے اپہام چیم نہ لیں۔ قاتون ن یت ،عمل ،اور پیتجہ سے تھی پہلے معلوم (Known in
) advanceہو۔ اور وہ قاتون تمام شہرتوں تر یسمول سیاست دان ،ن یوروکریسی اور مغزز جج ضاچیان تر تھی تراتر طور تر ناقذ ہو نہ کہ ن یوروکریسی
اور جج ضاچیان کو نہ اجییار ہو کہ خونکہ آپ قاتون کے نگران ہیں اس لنے ہیھوڑا شہرتوں کے شر تر ہی ماریں اور ( PTAناکسیان نیلی کم یونیکسن
اتھارنی) کے نام سے سیشر تورڈ نیا کر سوشل میڈنا تر آمرنت سے لطف اندوز ہوں۔ قاتون کونی کھلواڑ پہیں حسے مخض سیاست داتوں ،ن یورو
کریسی اور غیر میتحب عدلتہ کی مرضی کے شیرد کر دنا حایے۔ نہ ہی قاتون سے نہ مراد ہے کہ خو جیز سیدھ میں حاتز ہے وہ نتچاب میں ناحاتز

ہو شکئی ہے ،نا خو خق اہل نتچاب کو حاضل ہے وہ اہل نلوحسیان کو پہیں ،نا انک جیز انک شال کے لنے تو حاتز ہے مگر اس کے تعد ناحاتز
ہو حایے گی۔ قاتون کا موصوع امن و امان اور پییادی ایشانی حفوق ہیں نیدش نا شزاپیں پہیں۔ قاتون سوشل کپیرنکٹ ہے اس کی اہمیت
ش
کو مجھیں ،اسے مذاق نہ نیاپیں۔

312

شماجی ابضاف ( )Social Justiceکا سراب
میں بورے وبوق سے کہ تا ہوں کہ فرد کے غدالئی بحفظ کو " مطلق شماجی ابضاف" کے سراب سے پڑھ کسی چبز تے بفضان نہیں
نہتحانا )-ہاب تک )

ً
ن
شماجی اتصاف آج کل پہت زنادہ مش عمل اصظالحات میں سے انک ہے۔ عموما اسے معاشی امور میں زنادہ اسنعمال کیا حارہا ہے حس سے مراد
نہ ہے کہ اگر آپ کے ناس کسی دوشرے فرد سے زنادہ آمدن نا دولت ہے تو اس زنادہ کو آپ سے جھین کر اسے دے دی حایے حس کے

ناس کم ہے۔جب دوتوں کے درمیان آمدن نا دولت تراتر ہوحایے گی نب شماجی اتصاف قایم ہوحایے گا۔شماجی اتصاف کی اس ضرورت کو تورا

کریے کے لنے قاتون اور اتقالب کی دہانی دی حانی ہے اور مشاوات کی اصظالح ا ننے من یسید مفہوم میں دہرانی حانی ہے ۔

س
حق نقت میں شماجی اتصاف سے مراد شماج میں تمام ایشاتوں کے درمیان شماجی اور رناسئی طح تر مشاوات ہے ،تمام افراد کو قاتون کی تظر میں

تراتری ملے۔ ن یوع یسیدی اور شہرنت کی مشاوات قایم ہو۔ مواقع کی مشاوات کی تقاقت قایم ہو ،کونی فرد واحد  ،ط نقہ  ،عقیدہ  ،تظرنہ رناست و
شماج تر قاتض نہ ہو شکے اور نہ ہی رناست فرد و شماج تر انئی آمرنت قایم کرشکے۔تمام ادارے انئی انئی حدود میں رہ کر انئی ذمہ دارناں نیھاپیں اور
ن
فرد و شماج انئی خود ن ظیمی تر قایم ہو۔شہرتوں کے درمیان نیازعات کی صورت میں عدلتہ اتصاف سے کام لے اور سب سے اہم نات نہ ہے کہ

آزادی و حفوق میں تھی مشاوات قایم ہو  -انک ملک میں کونی تھی شہری کسی دوشرے شہری کی یشیت حفوق کے ناب میں نہ کمیر ہو اور نہ
ہی ناالتر –
ناد رہے کہ حس طرح آزادی انک شخصی تصور ہے اشی طرح اتصاف تھی حالصیا شخصی معاملہ ہے – شماجی اتصاف انئی اصظالح میں انک متہم
تصور ہے حس کے کونی م نعین معانی پہیں – جب کہ اس تصور میں کہ تمام شہرتوں کو انک رناسئی نیدویشت میں اتصاف ملے  ،انک واصح اور
قانل عمل تصور ہے  -لیرل ازم کی رو سے سوشانئی کے تمام افراد کو جب کسی نیازعہ نا امییازی معاملہ میں اتصاف مل رہا ہو گا نب ہی شماجی

اتصاف قایم ہو گا نہ کہ نہ کہ انک شخص نا ط نقہ حس طرز کی سوشانئی اور سوشانئی میں نکشان یت حاہیا ہے وہی شماجی اتصاف ہے -

ح
ق نقی اتصاف غیر حانیدارانہ (  ) Impartialاور غیر شخصی (  )Impersonalہونا ہے ۔قاتون شہرتوں کے درمیان امییاز قایم پہیں

کرشکیا ،قاتون کسی سے کجھ جھین پہیں شکیا  ،قاتون کا مفصد تو تخفظ ہے۔ قاتون کی تظر میں امیر و غرنب  ،مرد و غورت ،جھونا تڑا ،نتچانی سیدھی
ت
نلوچ و تخ یون  ،امیر و غرنب ،مرد و غورت ،خوان توڑھا ،لمیا یشت قد ،گورا کاال ،ان تڑھ علیم نافتہ ،دپہانی شہری ،مشلم غیر مشلم ،اردو تو لنے واال نا
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شرانیکی تو لنے واال شمیت سب تراتر ہیں۔ جب قاتون شماجی اتصاف نا شماجی پہ یود کے کسی مفروصہ تصور کے نام تر شخصی آزادی سے اتکار اور

کسی مخصوص تظرنہ نا عقیدہ کی آمرنت ناقذ کرنا ہے تو نہ سب سے تڑی نااتصاقی اور طلم ہے۔

اشی طرح نہ تھی اتصاف کے حالف ہے کہ میں کماؤں  ،اس میں سے اجییاط سے خرچ کروں  -خو تچ حاپیں اپہیں جمع ( )saveکروں نا

 investکروں  ،انئی  investmentتر تفع لوں نا خود کارونار کر کے ا ننے معاشی مقام و مرنتہ میں پہیری الؤں اور آپ خونکہ نہ سب
ً
پہیں کرشکے اس لنے آپ مجھ سے میری دولت قاتون نا اتصاف کے نام تر جھین کر معاشی مشاوات کو جیرا ناقذ کریے کی کوسش کریں۔ میری
آمدن  ،میری دولت  ،میری مخیت و ذہانت اور ضالچیت و قانلیت ...دراضل ان تمام شخصی خون یوں و لیاقت کے پہیر اسنعمال کا اتعام ہے  -خو

میں یے کمانا ہے آپ کو تھی تو مواقع کی مشاوات حاضل ہے تو آپ تھی نہ مقام حاضل ( )earnکرلیں۔نداتصاقی اس صورت میں ہو گی کہ
مقانلہ کی تقاقت موخود پہیں نا آپ سے امییازی ترناؤ کیا گیا نا آپ سے آپ کی کمانی جھین لی گئی -
کن معاسروں میں شماجی ابضاف زنادہ رہا ہے لبرل معاسروں میں نا غبر لبرل میں ؟
اب ذرا ہم ان نیاتج کا موازنہ کریے ہیں خو لیرل معاشروں میں حاضل ہویے اور ان دوشرے معاشروں میں نیاتج خو غیر لیرل تظام تعئی شماجی

اتصاف کے غیر م نصقانہ تظام کو راتج کریے سے حاضل ہویے۔انک معاشرہ وہ ہے حس یے فرد کو پییادی موصوع نیانا – شخصی آزادی کو
سب سے تڑی قدر یشلیم کیا اور اتصاف و مشاوات کو تخفظ کا دنا ۔اسے ہم لیرل معاشرہ کہنے ہیں۔دوشرا معاشرہ وہ ہے حس یے شماج کو
موصوع نیانا،شماجی اتصاف کے مفروصہ تصور کو رناسئی جیر سے فرد تر ناقذ کریے کی کوسش کی اور اتصاف کو دراضل دوشروں سے ان کے

حفوق اور ملکیت جھیینے کا نام دنا۔ نیاتج ہم سب کے شا منے ہیں  -لیرل معاشرے دو ضدتوں سے زاند ہو گنے مصیوطی سے قایم ہیں چیکہ غیر
لیرل تعئی سوشلشٹ معاشرے خو چیگ عظیم دوم کے تعد تفرنیا  46ممالک میں آمرنت کے زتر اتر قایم ہویے ناکام و نامراد ہو حکے ہیں – شچ
ہے کہ معاشرے اتصاف سے قایم رہنے ہیں  ،طلم و جیر سے پہیں  -نیاتج معیار ہیں  ،ن یت معیار پہیں  -حس طرح مخض ن یت تر قیل کی
دقعات پہیں لگییں اشی طرح مخض اجھی پی یوں سے ا جھے نیاتج کی تھی گارنئی پہیں دی حا شکئی ۔سوال نہ ہے کہ ان دوتوں (لیرل اور غیر لیرل
) معاشروں میں سے کس معاشرے میں مشاوات اور شماجی اتصاف زنادہ ہے۔
کیا مشاوات و شماجی اتصاف اشیراکی روس نا سوو نت توپین میں تھا جہاں رناست کی آمرنت فردو معاشرہ اور سیاست و معیشت تر ناقذ تھی؟
کیا شماجی مشاوات و اتصاف توگوشالونہ میں زنادہ تھا خو سوو نت روس سے تھی زنادہ عملی طور تر سوشلشٹ تھا؟
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آپ نہ سوال  Djilasسے توجھیں حس یے مخض انک کیاب لکھنے کے خرم کی شزا نانی۔آپ  Selgradeکی تون یورسئی کے اشانذہ و
طلیاء سے توجھیں چتہیں چیلوں میں ڈاال گیا ۔ ک یونکہ اپہوں یے رناسئی آمرنت کے مفروصہ شماج کو ما ننے سے اتکار کیا تھا۔ جین میں
الکھوں کی تعدادمیں لوگ شماجی اتصاف کے مفروصہ تصور کے جیر میں مار د ننے گنے ۔ صنعئی اتقالب کے تعد لوگ چیگ اور فخط سے ا ننے
پہیں مرے جینے ان سوشلشٹ ممالک میں مظلق العیان یت یے شماجی اتصاف اور مشاوات کے نام تر قیل کنے-

روس میں ن یوروکریسی اور مزدوروں کی  Politusکے لوگ تر لطف زندگی گزاریے تھے اور عام لوگ اس سے مجروم رہے ک یوں؟ ک یوں کہ

 Politusشماجی اتصاف کی تغرتف و تقاذ تر احارہ داری رکھئی تھی  -وہ تظرنہ کے اسییداد کے شہارے حکمران تھی چیکہ عام شہری رعانا
تھے چتہیں ڈتزاین نا م نصونہ نید کرنا مفصود تھا-

میں ت ھی کم یوئشٹ ت ھا
(مچاہد مرزا )

جی ہاں تھا ،اس لنے کہ میں امام علی نازش اور تعد میں پہت ہی قلیل مدت کے لنے حام شاقی والی کم یویشٹ نارنی کا رکن تھا ،لیکن انک
غرصہ سے پہیں ہوں۔ کونی شخص نب نک خود کو کم یویشٹ پہیں کہہ شکیا جب نک وہ کسی ایسی نارنی کا رکن نہ ہو خو کم یویشٹ تظریے کو
الگو کنے حایے کی حامی ہو ،ک یونکہ اصظالح کم یویشٹ لفظ کم یون سے ماخوذ ہے خو م نطم اکیھ کو کہنے ہیں ۔ الیتہ ایشان اتفرادی طور تر تعئی کسی
نارنی میں شامل ہویے تغیر کم یویشٹ تظریے کا حامی ضرور ہو شکیا ہے مگر کم یویشٹ پہیں۔
وحاہت مسعود یے مارکشزم سے متجرف ہویے کی نات کیا کی کہ لوگ اس نتچارے کے نتجھے لیھ لے کر تڑ گنے جیسے کسی تظریے کو رد
کریے والے تعئی مرند کی شزا اگر موت پہیں تو کم از کم اسے جین سے جینے کا خق پہیں د نیا حا ہنے۔
سوال اتھانا گیا کہ کیا کونی ترولیاری کم یویشٹ رہیما رہا ،جی ہاں انک “لمین ترولیاری” تھا حس کا نام اتوسف واشیرتوتچ سیالن تھا تعئی سیالن،
سیالن اس کی کی یت تھی تعئی سییل مظلب قوالد کی مانید ( دلچشپ نات ہے کہ لیین تھی کی یت تھی حس کا مظلب ہے سشت الوخود،
کاہل) اس لمین ترولیاری یے ڈھانی پین کروڑ آدمی توپہی مروا دیے تھے۔ ڈتڑھ دو کروڑ دوشری چیگ عظیم میں مارے گنے تھے اور دوشرا تھا
خروشجوو خو زرعی مزدور تھا تعئی وہ تھی توری طرح ترولیاری پہیں تھا۔ اس نتچارے کے شاتھ ترتژن یو اور اس کے شاتھ یوں یے کیا شلوک کیا تھا

کونی راز پہیں رہا۔ وہ کم یویشٹ نارنی آف سوو نت توپین کا واحد جیرل سیکرتری تھا حسے مغزول کیا گیا تھا۔
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مارکشزم کے نارے میں کہا گیا کہ نہ شاپیس ہے۔ تھیک ہے اب تو حغرافتہ تھی شاپیس ہے اور شہرنت تھی ،معیشت تو زنادہ شاپیس ہے
ک یونکہ اس میں علوم کی ماں رناضی کا پہت زنادہ اسنعمال ہونا ہے مگر نہ ہرگز پہیں تھولیا حا ہنے کہ شاپیس نیدنل ہویے ہویے علم کو کہا
حانا ہے ،متجمد نا مشیید اصولوں تر اسیوار کسی ڈھا تجے کو پہیں۔ ہم آیے دن دنکھنے ہیں کہ شاپیسی علوم میں پیش رقت ہونی ہے اور تغض

اوقات پہلے سے موخود مفروصے نکشر ندل حایے ہیں۔

کارل مارکس کا احذ کردہ معاشی سیاشی ماڈل پہت پہلے سے موخود شرمایے سے میسوب معاشی سیاشی ماڈل کے مقا نلے میں انک ماڈل تھا
حس میں قدر زاند کو پییاد نیانا گیا تھا اور استخصال کو اس تظام کی سب سے تڑی حامی۔ وقت کے شاتھ شاتھ تظام شرمانہ داری میں پہیرناں

النی حانی رہیں ،حاص طور تر اس تظام کی شماج سے وایسیگی اور شماج میں یسنے والوں کو دی حایے والی شہولیات سے م نعلق۔ مانا حا شکیا
ہے کہ نہ نیدنلیاں خو پہیری تر میتج ہوپیں شرمانہ داروں کو اس لنے کرنی تڑیں کہ دنیا کے پہلے سوشلشٹ ماڈل سوو نت توپین میں ویسی

نیدنلیاں النی حا رہی تھیں چیاتجہ شرمانہ دار ملکوں کو شماجی تھالنی کے کام کریے تڑے مگر تکل نف دہ امر نہ تھا کہ نہ تو سوو نت توپین اور
نہ ہی تعد میں سوشلشٹ نالک میں شامل ہویے والے ملکوں میں سوشل ونلقیر کو وہ ہی یت تچسی گئی خو شرمانہ دار ملکوں یے انیا لی تھی مشیزاد
ی
نہ کہ آزادی نام کی سے مففود تھی ،ہر عمل ” ترولیارنہ کی آمرنت” کے تحت کرنا تڑنا تھا اور ترولیارنہ کی نہ “آمرنت” ترشر اقیدار اپی لتچیسیا
دوشرے القاظ میں کم یویشٹ نا مارکشٹ اشرافتہ ترن یب د نئی تھی۔ انک سے ڈرنہ تما گ ھر ،انک شی المارناں ،انک سے رنڈتو ،انک سے کیڑے،
انک شی گاڑناں ،انک شی نیلک ترایشیورٹ ،انک شی نکشان یت ،انک شی اداشی ،انک شی نا امیدی اور انک شا خوف۔ اس کے ترعکس کم یویشٹ
کلیی
ک
اشرافتہ کی ہر جیز مخیلف اور می یوع ہونی تھی۔ آج تھی ماشکو میں خو سپیرالیانا تچشکی نالییشا تعئی سپیرل لیی نکل ہاسییل ( نہ کم یویشٹ عہد
ن
میں ضرف کم یویشٹ اشرافتہ کے لنے ہونا تھا) ہے وہاں حا کر د کھیں تو ناقی ہشییالوں کی یشیت آپ کو لگے گا کہ آپ ماشکو میں پہیں زتورچ
میں ہیں ،مگر اب اس سے شرکاری اشرافتہ کے عالوہ اشرافتہ ط نفے کے دنگر افراد تھی اگر حاہیں تو ادانیگی کرکے مشنقید ہو شکنے ہیں۔

جی ہاں درست ،سوو نت توپین میں کالسنکل مارکشزم الگو پہیں تھا وہ نیدنل شدہ سکل نالسوتزم نا لیپیزم تھی مگر کالسنکل مارکشزم کیا الگو ہو
شکیا تھا نا ہو شکیا ہے؟ خونکہ آج نک ایسی میال موخود پہیں ہے اس لنے تقین کی تچایے یشکیک کریے کا زنادہ خق پییا ہے۔
سوو نت توپین میں لوگوں کا تعاقب کرکے مارے حانا ہو نا جین میں تقاقئی اتقالب کی آڑ میں قیل عام ،ہر دو صورتوں میں تھیانک اور غیر
ایشانی تھا۔ طاہر ہے مارکشزم یے ایشا کونی درس پہیں دنا کہ لوگوں کو قیل کیا حایے نا روس کے آخری زار کی پین خوان اور کم عمر نیی یوں

اور ہیموقیلیا کے مرتض واحد کم عمر پینے کو تھی گولیاں مار کر مار دنا حایے مگر نہ سب کجھ اپہوں یے کیا خو خود کو مارکشزم کا تظرنہ رکھنے والے
کہنے تھے۔ ت ھر لیین اور سیالن کون تھے ،کیا وہ مارکسشٹ پہیں تھے؟ سیالن کا نام تو اس لنے زنادہ لیا حانا ہے کہ وہ روشی پہیں حارچیانی

316

تھا اور ت ھر اس یے سب سے زنادہ لوگ مروایے تھے لیکن لوگوں کو شرشری مقدمے کے تعد قیل کروایے کا کام تو لیین کے عہد سے
شروع ہو حکا تھا۔
کہا حانا ہے کہ تظرنہ ناکام پہیں ہوا نلکہ اس تظریے تر کارنید نارنی اور اس کی حکومت ناکام ہونی ہے۔ کیا کسی نارنی اور اس سے وایشتہ
حکومت کو اس تظریے سے علتچدہ کرکے دنکھا حا شکیا ہے حس تر کارنید ہویے کی وہ دغوندار ہونی ہے؟ ذرا مسکل ہے۔ و یسے ہی جیسے آج
پہت سے لوگ القاعدہ ،طالیان ،داعش اور ا سنے ہی دنگر اشالمی کہالیے والے گروہوں کی شرگرم یوں کو اشالم کے میاقی چیال کریے ہیں
لیکن نہ گروہ نذات خود اور ان کے التعداد حامی ان اعمال کو اشالم کے مظاتق ما ننے ہیں۔

خو لوگ حس تظام کے تحت رہ رہے ہوں نا رہ حکے ہوں ،ان کی اکیرنت اس م نعلقہ تظام سے م نعلق خو رونہ رکھئی ہو وہی تقارہ حدا ہونا ہے۔
شاتق سوو نت توپین کے ناسیوں سے آپ کم یوتزم کا زنادہ گلہ سییں گے اس کے ترعکس امرنکہ ،ترطانتہ ،فرایس ،خرمئی ،ناروے ،سونڈن اور
ڈتمارک میں لوگوں سے ا ننے ملکوں میں راتج تظام کی تغرتف ہی سییں گے۔ تونان ،سیین ،ترتگال جیسے ملکوں میں اگر ندتغرتقی نا ن نقید سییں
گے تو حکومت تر نہ کہ تظام تر۔ نہ زنب داسیاں کے لنے ہونا ہے کہ روس میں زنادہ لوگ سوو نت توپین کو ناد کریے لگے ہیں نا مغرب میں

مارکشزم ت ھر سے مق یول ہو رہا ہے۔ ا یسے شروے اور ا یسے مصامین ضرف اچیارات و دنگر ذرا تع انالغ میں ن یوع نیدا کریے کے لنے کروایے اور
لکھوایے حایے ہیں۔ ہمارے ہاں تھی ڈاکیر الل حان اور زنیر اجمد جیسے مضمون تگار ہیں جن کے ہر مضمون میں اتقالب کی توند و یسے ہی
دی حانی ہے جیسے تواب کا کام کریے والوں کو حصول چ یت کی تو کیا ان کے کہے سے اتقالب آیے کو ہے؟
کسی تظریے سے عقیدہ حانی تعلق رکھیا تھال کیسے شاپیسی رونہ کہال شکیا ہے ،اس سے تو پہیر ہے کہ ایشان مذہئی عقیدے کو ہی راشخ کر
لے ناکہ کم از کم اگلے جہان میں تو جین شکون سے رہنے کا ن نقن ہو۔ اس جہان میں ا جھے حاالت نیدا کریے کی حاطر ند لنے ہویے مغروضی

حاالت کے شاتھ ہم آہیگ ہویے ہویے موخود شماجی ،معاشی ،سیاشی تظام کی حام یوں کو دور کنے حایے کے لنے شرگرم ہونا تڑے گا ک یونکہ
ٰ
اتقالنات کے زمایے لد حکے ہیں ،اب چتہیں اتقالنات کا نام دنا حانا ہے وہ ماسوایے اپیشار کے اور کجھ پہیں ہویے مشرق وسطی اور شمالی
افرتقہ ،توکرین و دنگر ملکوں کے واقعات اور ان واقعات کے تعد کے حاالت اس ضداقت کے گواہ ہیں۔

()143

(مچاہد مرزا انک شاتق کم یویشٹ ہیں  ،ناکسیان آرمی میں مالزمت کر رہے تھے کہ اتقالب کی مدد کے لنے روس حا پہتجے اور وہاں پیس شال گزار
د ننے  -اب تھی وہیں مقیم ہیں – خو اپہوں یے مشاہدہ کیا وہ "ہم سب" میں انئی انک تجرتر میں نیان کیا حسے پہاں ان نظامتہ" ہم سب"
کی احازت سے تقل کیا گیا )
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سوو بت بوپین کا معاشی و شماجی ابضاف
اپیس سو خوراشی کے آخر میں متچانل گورناخوف (آخری سوو نت ضدر) یے ترطانتہ کا دورہ کیا۔ نہ دورہ جیران کن حد نک دوتوں ممالک کو انک

دوشرے کے فرنب لے آنا۔ اس دورہ کے دوران جب گورناخوف یے ترطاتوی شان و سوکت اور خوشچالی کا مشاہدہ کیا تو اسے تڑی جیرت
ہونی۔ اس وقت مارگرنٹ تھتجر ترطاتوی وزتراعطم تھیں۔ گورناخوف یے تھتجر سے سوال کیا :آخر آپ کو کیسے نیا حلیا ہے کہ تمام شہرتوں کو
ی
پہیر عذا مہیا ہے؟ تھتجر یے تڑا ہی ن کی نکل اور معاشی شاپیس کی حکمت سے ت ھرا خواب دنا
I don’t know. Prices say it all.
)نہ کام میں پہیں کرنی ،قیمییں تعئی مارکیٹ کرنی ہے ( ()144
نہ اس ترطاتوی وزتراعطم کا خواب تھا حس کا ملک غرصہ سے خوراک کی نیداوار میں خودکقیل پہیں تھا ،مگر وہاں خوراک کی کمی پہیں تھی۔
چیکہ روس جہاں اتقالب سے پہلے زراغت کی انئی نیداوار تھی کہ نہ ضرف خودکقیل تھا نلکہ شاالنہ تو ملین ین خوراک دوشرے ملکوں کو انکشیورٹ

کرنا تھا۔ ( )145جب لوگوں سے تعد از اتقالب معاشی آزادی جھین لی گئی اور اس کی حگہ رناسئی آمرنت ناقذ کر دی گئی تو نکے تعد دنگرے
خوراک کے تجراتوں یے روسیوں سے نہ ضرف ان کا معیار زندگی جھین لیا نلکہ یے در یے فخط کے سیب حان کے اللے تڑ گنے۔ توں اس
نیاطر میں تھتجر کا خواب انتہانی معئی جیز تھا۔

اشی طرح  1989میں تورس نلسن یے امرنکہ کا دورہ کیا۔ حایسن حالنی مرکز کا دورہ کریے تعد مشنقیل کا روشی ضدر احانک انک شیزتوں کی
دکان میں گھس گیا۔ وہاں اس یے لوگوں سے کاقی سواالت کنے۔ امرنکی لوگوں کے معیار زندگی یے اسے پہت میاتر کیا۔ اس کا کہیا تھا کہ

ایشا معیار زندگی تو ( Politburoسوو نت کم یویشٹ نارنی کے نالیسی میکرز) کو تھی حاضل پہیں ،پہاں نک کہ ضدر گورناخوف تھی انئی عذا
میں انئی خوایشز پہیں رکھنے جییا پہاں کے انک عام آدمی کو حاضل ہیں۔ تورس نلسن یے ا ننے شاتھی روسیوں سے کہا “اگر ہمارے لوگ
امرنک یوں کا معیار زندگی اور پہاں کے شیر سیور دنکھ لیں خو (روشی غوام) ضرورنات زندگی کی پییادی جیزوں کے حصول کے لنے انک لمئی قظار
سے گزریے ہیں تو اتقالب آ حایے“ ()146

اپیس سو تراشی میں انک سیاح روس حانا ہے اور وہاں وہ دنکھیا ہے کہ انک گلی میں انک کاقی طونل قظار ہے ،معلوم کریے تر نیا حال کہ
نہ تماتر کے حصول کے لنے پہاں کھڑے ہیں چیکہ دوشری گلی میں انک اور تڑی قظار مردوں کی پییاتوں اور زتر حاموں کے لنے تھی خو پین

دن نک رہی پہاں نک کہ سب “انڈر گارمییس” چیم ہو گییں۔)(147
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فرق کیا تھا دوتوں تظاموں کے نتچ ؟ امرنکی تظام مارکیٹ تر اتخصار کرنا ہے اور مارکیٹ طلب و رشد اور قیم یوں کی آزاد خرکت کا نام ہے۔ لوگ
مخیت کریے ہیں ،کمایے ہیں اور خو مرضی آیے خرندیے ہیں ،اس میں ان کی معاشی آزادی ہے۔ سوو نت تظام میں آپ رناست کے و یسے
ہی عالم ہیں جیسے دور زراغت میں آپ حاگیرداروں کے نانید تھے ،آپ تغیر آمدن کے مخیت کریے ہیں ندلے میں رناست آپ کی لیاس رہایش

اور خوراک کا ان نظام کرنی ہے ،اس میں معاشی آزادی صفر ہے ،اسیاء و حدمات کے اسنعمال میں خق انتچاب سے آپ مجروم ہیں۔ رناست
آپ کی لیاس رہایش اور خوراک کا ان نظام کیسے کرنی ہے آپ یے تماتر اور پییاتوں کے قصے میں مالحطہ فرمانا۔
ت
پہاں انک تفطہ زتر تحث النا الزم ہے کہ ط نقانی قسیم مخض معاشی پییادوں تر پہیں نلکہ سیاشی و شماجی پییادوں تر تھی ہونی ہے۔ ہر وہ جیز
ت
خو ایشاتوں میں مشاوات کا حاتمہ کرے اور ان کی آزادتوں کو نانید شالشل کرے وہ ط نقانی قسیم کا سیب ہے۔ سوو نت توپین میں جب

مزدور قیادت (کم یویشٹ نارنی) کی آمرنت ناقذ ہونی تو خودتجود دو م نفرد ط نقات وخود میں آ گنے جن کی پییاد طاقت ،اجییار ،اور اقیدار میں عدم
ٰ
مشاوات تھی۔ اب سوو نت نارنی کے کرنا دھرنا کردار اور ن یوروکریسی کے اعلی افشران ناالدست ط نقہ ین گنے۔ دوشری طرف زتردست ط نقہ غوام
(رعانا) تھے جن کی پہلے معاشی و سیاشی آزادی شلب کی گئی اور ت ھر ناآلخر آہشتہ آہشتہ ناقی کی تمام آزادتوں سے تھی وہ مجروم کر د ننے گنے۔
اسے ہمہ گیر آمرنت )  (Totalitarianismکہنے ہیں۔
انک مذہئی (تھ یوکریسی) رناست میں تھی دو ط نقات وخود میں آحایے ہیں انک طرف ناالدست مذہئی پیسوان یت ہونی ہے اوردوشری طرف وہ گیاہ
گار غوام حسے تفول تھ یوکریسی خق انتچاب سے مجروم رکھیا اس لنے ضروری ہے کہ سنظان اپہیں احک لییا ہے توں علماء کی راہیمانی (خو حق نقیا
ناالدسئی ہونی ہے ) اشد ضروری ہے۔ دوتوں کے کردار تھی ملنے حلنے ہیں۔انک سوشلشٹ تظام میں رناست کے ولن اگر شرمانہ دار ہویے ہیں
تو مذہئی رناست میں وہ ولن سنظان ہے۔ علماء کی مذہئی رناست میں وہی چیی یت ہونی ہے خو سوشلشٹ رناست میں کم یویشٹ نارنی کے
شرتراہان کی ہونی ہے۔ اور غوام جن کی آزادی سے مال تھی ڈریے ہیں اور سوشلشٹ رناست کے آمر تھی ک یونکہ مال کے تزدنک انک آزاد فرد
کے خق انتچاب کو سنظان احک لییا ہے تو سوشلشٹ رناست میں وہ شرمانہ داروں کے پہکاوے میں آ حانا ہے۔ آمرنت کے ہیھکھیڈوں میں
دوتوں کی تقسیات مشیرک ہے۔ دوتوں ہر خوالے سے ہمہ گیر آمرنت )  (Totalitarianismکی ندترین سکلیں ہیں۔
سوشلشٹ اتقالب مخض دو حار ممالک میں پہیں آنا ،کل  46سے زاند ممالک تھے چتہوں یے نہ تظام ناقذ کیا۔ اتچام سب کے شا منے ہے۔
ان میں سے وہ ملک خو قدرنی وشانل کی قلت کا سکار تھے وہ قورا ہی دتوالتہ ہو کر اس تظام سے تکل آیے مگر ان کی ورانییں (ناکسیان میں

ضیا آمرنت کی طرح ) ان معاشروں کی آزادی کے ہ یوز دریے ہیں۔ وہ ممالک خو قدرنی وشانل کی دولت سے ماالمال تھے ان میں آہشتہ آہشتہ
نہ تظام کمزور ہونا گیا حس کی وجہ اس سے چیم لینے والی معاشی انیری ،سیاشی آمرنت ،اور تقاقئی زتوں حالی ہے۔
ونیزونال تھی ان میں سے انک ہے۔ روس کی طرح نہ ملک تھی نیل و گیس سے ماالمال ہے حس کی معیشت کا کلی دارومدار نیل و گیس کی
انکشیورٹ تر ہے۔ انڈشیری نیاہ ہو حکی ہے ،اس وقت ونیزونال میں شرح مہ نگانی  700ق نصد سے تھی زاند ہے۔ لوگ پییادی ضرورنات نک
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سے مجروم ہیں۔ ادونات انئی ناناب ہیں کہ خڑی تون یوں کی طب دونارہ سے اسنعمال میں آ رہی ہے۔ کم یویشٹ نارنی کا علتہ ہے اور سیاشی
آمرنت کی ندترین سکل راتج ہے۔ معیشت کا ایشا ترا حال ہے کہ قوی امکان ہے ملک حلد دتوالتہ ہو حایے گا-
گزستہ ماہ  The Daily Beastکی رانیر  Saraí Suarezا ننے آنانی وطن ونیزونال ا ننے حاندان سے انک طونل غرصہ تعد ملنے حانی
ل
ہیں وہ کھئی ہیں
“ہم ہق یوں نیاری کریے رہے۔ ہمیں روزانہ دوسیوں کے ویس انپ ن نعامات ملنے کہ تچار کی ادونات لینے آ ننے گا ،نہ آپ کو پہاں پہیں
ملے گی۔ اضاقی ڈانیر لینے آ ننے گا پہاں آپ کو پہیں ملے گا -اب ک یوں آ رہی ہو تعد میں آ حانا اس وقت حاالت پہت ترے ہیں۔ مج ھر
دانیاں لیئی آنا ک یونکہ پہاں ذتکا ،ڈ نیگی اور  chikungunyaواترس ہر طرف ہے۔میں تمہیں پہیں ڈرانا حاہئی مگر ناد سے انئی تجی کے
لنے دودھ لیئی آنا ،ا ننے سفر کے دوران انتہانی اجییاط کرنا اور سوشل میڈنا تر کجھ تھی شا تع نہ کرنا ک یونکہ نہ پہاں حظرناک ہے“
ل
اور خو اپہوں یے مشاہدہ کیا اس کے نارے میں کھئی ہیں “پہاں کجھ تھی خرندیے کو دسییاب پہیں ،اگر آپ کے ناس پیسے ہیں نب تھی
پہیں۔ دکاتوں میں قوجی سیاہی گھی جیئی اوراور توانلٹ پپیر کے خرنداروں تر ا یسے تظر ر کھے ہویے ہیں جیسے نہ سویے کے شکے ہوں۔ تچلی پہیں
ہے ،رتفرتجرنیر خراب ہو رہے ہیں۔ تچلی کی ناریں تغیر مرمت کے نک ھری تڑی ہیں -کاریں گرد سے انی ہونی ہیں ک یونکہ اسیپیر ناریس دسییاب
پہیں کہ مرمت کروانی حایے۔ ادونات دسییاب پہیں ،ہشییالوں کا ان نظام انتہانی ترا ہے ،تریشدد اموات کے اغییار سے نہ ملک شرفہرست
چ
ہے۔ ترین ڈرپیتج (قانل و ت ل نقی ذہن کی ہجرت ) غروج تر ہے۔ انک ندحال ملک کے پیسوں سے حگہ حگہ ہوگوشاوتز کی تڑی تڑی تصوتریں
ن
لگی ہونی ہیں حس میں اس کی گھورنی آ کھیں نیانی ہیں کہ اس کا دور کیئی ندترین آمرنت تھا۔ ک یونا کے تعد نہ وہ سوشلزم تھا خو میں یے

ا ننے سوہر کو دکھانا (کہ دنکھ لے اور سیق حاضل کرے)) 148)-

۔نہ سوال آپ تولییڈ کے  Edward Lipińskiسے توجھیں کہ اس کا کیا قصور تھا کس خرم کی اسے شزا اسے ملی؟مخض آزادی کا نام
لینے کی؟
Edward Lipin Skiسے جب ملین فرنڈمین مال تو ان کے درمیان پہت خوتصورت مکالمہ ہوا۔ اس یے کہا میں اب تھی سوشلشٹ ہوں
ح
مگر نہ سوشلزم آ نیڈنل ہے۔نہ عملی طور تر اٖن قذ پہیں ہوشکیا۔ہم اسے ق نقی زندگی میں پہیں دنکھ شکنے۔نہ ضرف اس وقت قانل عمل ہوگا۔جب
ہرفرد کے ناس پہاں تولییڈ میں انیا گ ھراور دوتوکر ہوں گے۔
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ملین یے توجھا ۔۔۔دو توکر تھی؟
اس یے خواب دنا ،جی ہاں۔()149
شماجی اتصاف کے مفروصہ آ نیڈنل تظام کو ہر فرد کے لنے دوتوکروں کی ضرورت ہے ناکہ معاشی اتصاف و مشاوات قایم ہو  -ہے ناں دلچشب
نات؟؟؟

ناربخ  :داپیں نازو اور ناپیں نازو سے ک تا مراد ہے؟  ....نبز شماجی ابضاف کے ل نے لبرلز کی خدوجہد
نہ درست ہے کہ آپ کی سیاشی وایسیگی آپ کی شخصیت کا آ پیتہ دار ہونی ہے  -رانٹ اور ل نقٹ تعئی داپیں اور ناپیں نازو کی سیاشی اضالحات
آج تو دنیا میں تفرنیا ترانی ہو حکی ہیں مگر ہ یوز ہمارے مکالمہ میں ان کی گوتج زور دار ہے –پہلے ل نقٹ اور رانٹ کی تحث سے پہلے انک دلچشب

ن نصرہ  Thucydidesکا تڑھنے ہیں  -وہ کہنے ہیں کہ ''ترخوش اتقالنی جمار کے دتوں میں اصظالحات کے معانی ندل د ننے حایے ہیں(
 – ) 150شاند پہی معاملہ ہمارے شاتھ تھی ہے -کونی اتقالب کے حکر میں اصظالحات تر احارہ داری قایم ر کھے ہویے ہے تو کونی "سییس
ش
ن
کو" کو تچایے کی کوسش میں ا ننے آپ کو اصظالحات کا (ایشان دوسئی پہیں) مچاقظ مجھنے لگا ہے -آ ننے د کھیں کہ ل نقٹ میں آخر وہ کون
لوگ تھے چتہوں یے شماجی اتصاف کو قکری و عملی میداتوں میں قایم کریے کے لنے مرکزی کردار ادا کیا -
داپیں اور ناپیں نازو کی اصظالحات کا چیم اتھارویں اور اپیسویں ضدی غیسوی میں تورپ حاص طور تر فرایس اور انلی میں ہوا – اس کا تعلق
انئی انیدا میں تقاقت اور ایشان دوسئی کی اقدار سے تھا  -داپیں طرف کا ایشان حسے '' '' man of rightکہا حانا تھا سے مراد نہ تھا کہ

انک ایشا آدمی خو یشلی طور تر اعلی و ترتر حاندان سے ہے اور اس کے اظہار میں وہ انک حاص فسم کا لیاس پہییا ہے  ،لیاس تر امییازی یشان
(  )badgesلگانا ہے ،اور یشلی امییاز کو شماجی تطم و صنط میں الزم تصور کرنا ہے-
م
چیکہ ل نقٹ کا ایشان " "man of leftسے مراد ایشا آدمی تھا خو جمہورنت تر کمل تقین رکھیا ہے -خو لوگوں کے شاتھ اور لوگ کے ناہمی
تعلقات سے وخود میں آیے والی شماجی پییھکوں اور گرویس کے شاتھ ک ھڑا ہونا ہے -اور خو رناست کو شخصی آزادتوں مشاوات اور اتصاف کی
ن
جمانت میں آ کھیں دکھانا ہے اور تفول ول ڈتورانٹ وہ تقاقت سے مخیت کرنا ہے مگر رناست سے شخصی آزادتوں اور مشاوات کے تخفظ میں
مڈت ھیڑ کے لنے ہر وقت آمادہ رہیا ہے اور خو یشلی امییازات شمیت کسی تھی فسم کے امییازات کی ترواہ پہیں کرنا ہے) 151( -
ت
ل نقٹ اور رانٹ کی ناقاعدہ قسیم  ١٧٨٩میں فرایس کی قومی اشمیلی میں دنکھنے میں آنی -اس وقت یشلی امییازات اور ق یوڈل تقاقت کے حامی
ط نقہ اشرافتہ کے لوگ سییکر کی داپیں طرف پییھے -سیییس کو کے مچالقین خو سیاشی شماجی اور معاشی آزادتوں کے حامی تھے ناپیں طرف
پییھے -چیکہ درمیان میں وہ لوگ پییھے چتہیں ل نقٹ اور رانٹ کی حدوجہد سے کونی شروکار پہیں تھا نلکہ وہ آج کی مغروف اصظالح میں ن یوترل
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تھے -ناد رہے کہ ن یوترل سے مراد تھی پہی ہے کہ خو ہو رہا ہےوہی صختح ہے اور اس تر تحث و میاجتہ کی ضرورت ہی پہیں -سیاشی حدوجہد نا
مکالمہ میں آپ نا تو نیدنلی یسید ہویے ہیں نا نیدنلی کے مچالف اور جمود کے جمانئی  -ن یوترل ہویے سے مراد نہ ہے کہ آپ کا کونی سیاشی
ن
موقف ہے ہی پہیں – اس کی انک میال ہم یے شرد چیگ کے دوران غیر حانیدار ممالک کے نالک کی صورت میں د کھی چتہوں یے
کیییلشٹ اور سوشلشٹ میں سے کسی انک کے شاتھ شامل ہویے سے اتکار کر دنا تھا اور کہا تھا کہ ہم ن یوترل تعئی غیر حانیدار ہیں – تو کیا
ش
وہ ممالک واقعی میں غیر حانیدار رہے نا مجھے گنے ؟ ہر گز پہیں –
ت
ت
فرایس کی اشمیلی میں ل نقٹ اور رانٹ کی نہ قسیم حلد ہی تورپ کی دنگر تمام نارلیمان نک تھی پہتچ گئی اور وہاں تھی نہ قسیم وخود میں آ گئی
 -ل نقٹ اور رانٹ کے ان میاچ یوں کا زنادہ زور تورپ میں رہا ہے -وہاں نہ دوتوں انک مخصوص طرز کی تقاقت کے تھی تمانیدگی کریےرہیں

اور سیاشی و معاشی تظرنات کے خوالے سے تھی ان کے رویے پہت دلچشب رہے ہیں -

داپیں اور ناپیں نازو کے لوگوں کی حصوضیات کیا تھیں اسے  Max Eastmanاس طرح  Summarizeکرنا ہے -
داپیں نازو کے لوگ :

 داپیں نازو کا آدمی انک مخصوص طرز کا لیاس پہییا تھا  badges ،لگانا تھا اور انئی حاندانی ترتری نا تماناں ین کے اظہار کے تمام طاہریطرتفوں تر عمل کرنا تھا-
 نہ مخیلف تفرنیات میں تماناں ین سے شرکت کرنا تھا اور ا ننے لنے مخیلف حظانات کو یسید کرنا تھا- -داپیں نازو کے لوگ جب ناہم ملنے تھے تو انک مخصوص قاضلہ الزمی رکھنے تھے-

 داپیں نازو کا آدمی لوگوں کو ان کے حاندان اور اس میں نیدا ہویے والی ممیاز شخصیات کے خوالے سے سیاجت کرنا تھا  ،نہ کہ تطورایشان انک مشیرک سیاجت کے –
 داپیں نازو کا آدمی روانئی ذہن کا مالک تھا  ،روانئی حاگیردارانہ طرز زندگی جییا یسید کرنا تھا اور ان تظرنات کو یسید کرنا تھا خو یشلیم شدہ حلےآ رہے تھے اس لنے ن نقید و تجزنہ کو عموما نا یسید کرنا تھا.
ناپیں نازو کا ائشان
وہ اوتر درج کی گئی حصوضیات میں داپیں نازو کے الٹ تھا -
 وہ شادہ لیاس پہییا تھا -جییا اس کا ل نقٹ سے زنادہ تعلق تھا انیا ہی اس کا لیاس شادہ اور زنادہ  Plainہونا تھا  ،حس میں کسی فسمکا حاندانی نا یشلی امییاز پہیں جھلکیا تھا-
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 ملنے ہویے مصافجہ کرنا ،ہر انک کو ہیلو کہیا اس کا معمول تھا -وہ شہرنت کی مشاوات تر قایم قاتون کی حکمرانی کا قانل تھا اس لنے وہش
ہر فسم کے امییازات کو غیر م نعلق ( ) Irrelevantمجھیا تھا -
 قاتون سے م نعلق اس کا تصور داپیں نازو سے مخیلف تھا خو قاتون کو استخقاق نافتہ تقاقت کے تخفظ کے لنے الزم چیال کریے تھے چیکہل نقٹ کے آدمی کا چیال تھا کہ قاتون کا ضرف انک ہی مفصد ہے کہ وہ شہرتوں کے حفوق اور ان کی شخصی آزادی کا تخفظ کرے-

 ل نقٹ کا آدمی ن نقید  ،مکالمہ ،تجزنہ اور آزاد چیال تغقل یسیدی ( )Rationalityکا حامی تھا -تجرنک اچیایے علوم ،اتقالب فرایس Glorious ،اتقالب (اتقالب ترطانتہ ) اور اعالن آزادی (اتقالب امرنکہ ) کا ہر اول دستہ پہی لوگ تھے -
ت
ت
ناد رہے کہ اس شاری قسیم کی پییاد سیاست ،شماج اور معشیت تر میئی تھی ،مذہئی تظرنات کا اس قسیم میں کونی کردار نہ تھا-
اس نات کا کیسے تعین ہو کہ میں ل نقٹ سے ہوں نا رانٹ سے ؟ اس تر  J. Peraا ننے خوتصورت مضمون میں اس طرح سے نات کریے
ن
ہیں'' .ا ننے دل کی سینے جب آپ د کھیں کہ انک شخص کتہرے میں ک ھڑا ہے اور رناست اسے شزا د نیا حاہئی ہے  -جب کاروانی شروع
ہونی ہے ،تو داپیں نازو کے آدمی کا دل کہہ رہا ہونا ہے کہ اسے الزمی شزا ملئی حا ہنے چیکہ ناپیں نازو کا آدمی ملزم کے شاتھ احشاس ہمدردی
کر رہا ہونا ہے -وہ حاہیا ہے کہ کسی طرح وہ شخص اس شزا سے تچ حایے -اس کے دل میں رجم و کرم موخزن ہونا ہے -وہ اس معاملہ کو
کم ہی دنکھ رہا ہونا ہے کہ وہ حس شخص کے لنے حذنہ رجم رکھیا ہے وہ مجرم ہے تھی نا پہیں -وہ اتصاف کے لنے آخری حد نک حانا ہے اور
کوسش کرنا ہے کہ نا اتصاقی کا ذرہ تراترتھی شانتہ نہ ہو – یس دنکھ لتخنے کہ وہ شخص خو رناست کی طرف ہے وہ داپیں نازو کا آدمی ہے اور
خو فرد کی طرف ہے وہ ناپیں نازو تعئی ل نقٹ کا آدمی ہے'' ()152

اس تورے نیرا گراف کو اگر اس سیاق و سیاق میں تڑھیں کہ ل نقٹ کے لوگ انئی تجرنک میں فرد و سوشانئی کو انیا دوست اور رناسئی جیر کو
ش
انیا مچالف مجھنے تھے تو نیراگراف کی شمجھ زنادہ آشان ہو حانی ہے – اب ذرا نارتخ کے صفچات الیا نلیا کر دنکھنے کہ اس وقت کی ل نقٹ کے
نہ لوگ کون تھے؟ نہ ا ننے عہد کے لیرل تھے چیھیں آج کالسنکل لیرل کہا حانا ہے اور راقم ا ننے فہم میں اشی روانت سے خو آج کل
 Libertarianتھی کہلوایے ہیں سے ذہئی یشیت رکھیا ہے  -اب اس طرف تھی آیے ہیں کہ آخر اس اصظالح کا مفہوم کیسے ندال ؟
ش
اس نات کو مجھنے کے لنے ذرا کالسنکل لیرل ازم کا تصور آزادی و مشاوات شمجھ لیں ،ت ھر آگے تڑھنے ہیں –
حدند جمہورنت کے دو آ نیڈنل ہیں :آزادی (لیرنی) اور مشاوات – ان ہی دو آ نیڈنلز کی پییاد تر امرنکہ کا اعالن آزادی لکھا گیا تھا – اپہی دو
تصورات کی پییاد تر اتقالب فرایس کی چیگ لڑی گئی تھی -لفظ ''آزاد اور مشاوی  '' free and equelانیا ہی ترانا ہے جییا لفظ جمہورنت
–
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ش
تورپ و امرنکہ کے اس دور میں جب لیرلز ہی ل نقٹ مجھے حایے تھے  ،ان دوتوں اصظالحات کے معانی میں نکشان یت نانی حانی تھی :آزادی
سے مراد نہ ہے کہ میتحب حکومت غوام کی اکیرنت کے ووٹ سے قایم ہو اور مشاوات سے مراد نہ ہے کہ ہر انک کو انک ووٹ د ننے کا

خق حاضل ہو  -آزادی سے مراد نہ ہے کہ مخض قاتون کی حکمرانی قایم ہو تو مشاوات سے مراد نہ ہے کہ قاتون کی تظر میں تمام شہری تراتر
ہوں  -آزادی سے مراد نہ ہے کہ مواقع نا امکانات کی یشحیر میں آزادی ہو اور مشاوات سے مراد تھی مواقع میں مشاوات ہے – توں آزادی
اور مشاوات میں کونی فرق کیا ہی پہیں حانا تھا -اس لنے شارے ل نقٹ کے لوگ انک ہی نلیٹ قارم تر تھے -اور ت ھر مارکس کی تعلیمات
شا منے آ پیں –

دلچشب نات نہ ہے کہ مارکس کے حامی تھی انیداء میں خود کو لیرلز ہی فرار د ننے تھے  ،چیکہ تعد میں اپہوں یے نہ کہیا شروع کر دنا کہ ہمیں
ت
آزادی پہیں مشاوات حا ہنے اور مشاوات کا انیا تصور نہ پیش کیا کہ معاشرہ کی شاری دولت تمام لوگوں میں تراتر تراتر قسیم کر دی حایے اور

رناست فرد کی معاشی زندگی تر جیر کریے کا خق رکھئی ہے – اب نک قظری تعلق فرد اور سوشانئی کا مانا حانا تھا جب کہ رناست کی چیی یت
مخض انک شماجی ادارے کی تھی خو ان نظامی امور کی ذمہ داری ادا کرنا تھا مگر اب رناست کو شماج کا تمانیدہ کہا گیا – اس مؤقف میں شدت
ت
اپیسویں ضدی کے آخر اور پیسویں ضدی کے شروع میں آنی  -توں اب ل نقٹ کا اتخیڈا تھی دو حصوں میں قسیم ہو گیا  :انک طرف وہی لیرل
تھے خو اب خود کو ل نقٹ اور رانٹ کی تچایے لیرل کہلوانا یسید کریے تھے –

ناد رہے کہ سیاست و معیشت میں لیرل اصظالح سب سے پہلے انڈم شمیھ یے 1776میں انئی کیاب ونلیھ آف پیسن میں اسنعمال کی
تھی خو حلد ہی تورے تورپ میں تھیل گئی  ) 153(-اس کیاب میں انڈم شمیھ یے لکھا
"اگر تمام اقوام آزادی تچارت ( )free exportation and free importationکے لیرل تظام کو ق یول کر لیں تو وہ انک
م
تڑی آقاقی شلظیت ( )cosmopolitan Empireکا حصہ ین حاپیں گی اور اس طرح فخط سے کمل تچات حاضل ہو حایے گی مگر
ندفسمئی سے چید ہی ممالک یے اس تظام کو ق یول کر رکھا ہے " ()154
شمیھ اس تصور سے اچیالف کرنا ہے کہ کسی تھی ملک کی تچارت معیشت اور انڈشیری کو و یسے ہی رنگولیٹ ( ) regulateکیا حایے جیسے
شرکاری دقاتر حالیے حایے ہیں اور ان میں شرکاری نیدویشت قایم کیا حانا ہے – وہ کہیا ہے کہ اس طرح آپ جیر سے تطم و صنط قایم
کریے کی کوسش کر رہے ہوں گے چیکہ آزادی ،مشاوات اور اتصاف کا لیرل م نصونہ نہ ہے کہ ہرفرد کے اس خق کو یشلیم کیا حایے کہ
وہ ا ننے مقادات (سیلف انیرسٹ ) کی خود ہی حستجو کر شکے – () 155
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دلچشپ نات نہ ہے کہ شمیھ کے ہاں لیرنی تعئی آزادی کا تصور وہ آزادی پہیں خو رناست نا سوشانئی تزرتعہ آ پین و قاتون نا سوشل کپیرنکٹ
شہرتوں کو د نئی ہے نلکہ وہ اس سے مراد نتجرل لیرنی لییا ہے تعئی وہ آزادناں خو آپ کا تطور ایشان نیدایسی خق ہیں اور اپہیں قاتون نا شماجی

اتقاق رایے کی اصولی طور تر کونی ضرورت پہیں ہونی – میال کے طور تر شاپیس لییا ہمارا تطور ایشان نیدایسی خق ہے  ،ہمیں رناست سے نا
شماج سے اس خق کے لنے تصدتقی شرن نقیکٹ لینے کی ضرورت پہیں – اشی طرح ا ننے شخصی مقادات کی حستجو تھی ہمارا نیدایسی خق ہے
ی
کہ ہم انئی مادی تقا کا شامان کر شکیں اور خوش و خرم زندگی جی شکیں – شمیھ کے مظاتق ایشان کے اس خق کو رناست چ لتج پہیں کر شکئی
اور نہ ہی سوشانئی ،جمہورنت نا کسی اور تصور کی آڑ میں – شمیھ لکھیا ہے :
"ہر وہ شخص جب نک کہ وہ کسی دوشرے شخص کو تفصان پہیں پہتچانا ا ننے شخصی مقادات (سیلف انیرسٹ ) کی حستجو میں مظلق آزاد
ہے – وہ انیا راستہ خود میتحب کر شکیا ہے – مقانلہ کی تقاقت میں ا ننے حس کردار ( )roleکو تھی یسید کرے  ،شرنک ہو شکیا ہے "
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اس کیاب کی اشاغت کے قورا تعد  Robertsonیے شمیھ کو لکھا " آپ کی کیاب غیر لیرل ان نظامات کے حالف انک ترناق

( ) Antidoteکے طور تر شا منے آنی ہے "

ت ھر جیسے جیسے شمیھ اور اس کی قکر تورپ میں مق یول ہونی گئی نہ اصظالح تھی تورپ میں انئی مق یول ہونی گئی -نہ نارلیمان کے میاچ یوں میں
اسنعمال ہونا شروع ہونی اور ت ھر 1782میں کیگ حارج  IIIیے اسے انئی نارلیمانی حظنے میں دہرانا – شمیھ 1790میں قوت ہو گیا  ،اس

کی وقات کے تعد اس کے شاتھ یوں اور شگردوں یے اس اصظالح اور اس کے کام کو تورے تورپ میں توری ستخیدگی اور احالص سے تھیال دنا
اور توں 1820میں لیرل ازم کی اصظالح (ازم کے اضافہ کے شاتھ ) تطور آ نیڈنالوجی مغروف ہونی حس میں ل نقٹ کے تمام تظرنات کو جمع
کر دنا گیا اور تچایے خود کو ناپیں نازو کا فرد کہنے کے لیرلز یے خود کو لیرل ازم سے ہی م نعارف کروانا شروع کیا – اشی ضدی کے تفرنیا تصف
میں ترطانتہ میں لیرل نارنی وخود میں آنی اور 1868 William Gladstoneسے  1894کے درمیان حار نار وزتراعطم میتحب ہویے
– لیرل نارنی یے شمیھ کے ہی اقکار کو عملی صورت دی  :آزادی تچارت کو فروغ مال اور حکومئی اخراحات و نیکسوں کی شرح میں کمی النی گئی
– تفول خوزف سیمپیر "نتجورل لیرنی  ،آزاد مارکیٹ ( )Laisses Faireاور آزادی تچارت کو فروغ مال – () 157
ننے وخود میں آیے والے ل نقٹ کے لوگ لیرلز سے سیاست اور معیشت کے ناب میں م نصاد ہو گنے – اپہوں یے درج ذنل امور میں ا ننے

پیشرؤں سے اتجراف کیا -

 ن یو ل نقٹ نا مارکسشٹ ل نقٹ یے اب رناست کو فرد تر قوق یت د نئی شروع کر دی کہ وہ دولت میں مشاوات قایم کریے کے لنے انیا جیرقایم کرے-
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 اب داپیں نازو کے لوگوں کی طرح اپہوں یے تھی تماناں یشان جیسے ہیھوڑا وغیرہ کا اسنعمال شروع کیا ،حظانات جیسے کامرنڈ (اور تھرکامرنڈ سے مارشل اور مارشل سے  Generalissimoوغیرہ )  ،اشی طرح شل یوٹ کلجر کا تھی آعاز ہوا -نہ سب امییازی یشانات
دراضل خود کو دوشرے لوگوں سے تماناں و م نفرد فرار د ننے کے لنے تھے -
 اب قاتون کا مفصد ایشانی حفوق اور ایشانی آزادتوں کا تخفظ پہیں نلکہ اپہیں دنا کر رکھیا اور ان نظامی امور کا فرد تر جیر قایم رکھیا فرار نانا -اتھارنیز کے ارادہ کو فرد کے آزاد ارادہ تعئی  Free Willتر قوق یت ملی ،تظام اقدار شخصی نہ رہا تھا نلکہ اب لیڈر طے کریے لگے نا
رناست کی نہ ذمہ داری فرار نانی کہ وہ علط صختح کی پہچان کرے – عملی میالوں کے لنے سوو نت توپین شمیت  46ممالک جہاں
سوشلشٹ اقیدار قایم ہوا دنکھ شکنے ہیں -
 -ن یوع کو نا یسید کیا گیا اور اتچاد و اتقاق کے ننے معانی نیدا کنے گنے-

پہاں نک کہ حس طرح  Thucydidesیے کہا کہ ''ترخوش اتقالنی جمار کے دتوں میں اصظالحات کے معانی ندل د ننے حایے ہیں'' ،
دو اصظالحات تر تھی سب خون مارا گیا.
 :liberation -1آزادی کی حدوجہد -حس کی پییاد تر لیرلز خود کو لیرل کہنے ہیں اور خو تطور اصظالح جیشا کہ پہلے کہا گیا کہ انڈم شمیھ
سے تورے تورپ میں تھیلی اور اتقالب فرایس کے دتوں میں لیرلز یے شخصی آزادتوں مشاوات اور مشرت کی حدوجہد کو انک طرح سے
"لیرلسن'' کا نام دنا تھا  -اب ن یو ل نقٹ نا مارکشٹ حصرات یے انئی تجرنک کو تھی لیرلسن فرار دنا کہ نہ تھی آزادی کی حدوجہد ہے-
 -2ورک تگ کالس :صنعئی اتقالب کے تعد نہ لیرلز ہی تھے چتہوں یے  free man، free societyاور  Free Marketکا تغرہ
لگانا تھا .ان پی یوں تصورات کے تحت اپہوں یے عالمی کے حالف حدوجہد کی اور امرنکہ میں سب سے پہلے لیرلز کی ہی حدوجہد سے عالمی کا
ت
حاتمہ ہوا -اس عہد کا لیرل کسی انک کالس کی تمانیدگی کا دغوی پہیں کرنا تھا نلکہ ایشاتوں کو ان کی دولت کی پییاد تر قسیم کریے کا رواج
نانا ہی پہیں حانا تھا  -مگر خونکہ وہ "سییس کو"کے مچالف تھے اور سیییس کو میں زرعی عہد کی اشرافتہ کا علتہ تھا اس لنے ان کا زنادہ جھکاؤ
ش
عام شہرتوں کی طرف ہی تھا اور وہ تھی خود کو مزدوروں اور کشاتوں کا تمانیدہ مجھنے تھے-
ش
اسے انک میال سے مجھیں.
ت
عالمی کے حاتمہ سے پہلے امرنکہ ایشانی حفوق کے خوالے سے دو حصوں میں قسیم تھا -چ یونی امرنکہ میں سقید حام حاگیردار اور زمییدار نکیرت
تھے اور پہاں کی معشیت زرعی اور تمدن حاگیردارانہ تھا .اپہوں یے ہزاروں سیام قام اور ایسیانی عالم ر کھے ہویے تھے -چیکہ مغرنی امرنکہ میں
ناخر ،کاروناری افراد اور صنع نکار رہنے تھے  -پہاں کی معشیت صنعئی اور تمدن تھی صنعئی اور شہری ( ) Urbanتھا -چ یونی امرنکہ میں رحغت
یسیدوں کی اکیرنت تھی تو مغرنی امرنکہ میں لیرلز کی اکیرنت تھی  -ذرا نارتخ کے صفچات الٹ کر دنکھنے کہ ایشانی حفوق کی حدوجہد کہاں سے
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شروع ہونی -دل تر ہاتھ رکھ کر نیا ننے کہ عالمی کے حاتمہ کے لنے کن عالقوں کے لیرلز آگے آگے تھے ؟ ورکیگ کالس کی آواز کو کون اتھا
رہے تھے اور لفظ ورکیگ کالس (مارکسشٹ معانی میں پہیں ) کون نار نار ادا کریے تھے؟ کن لوگوں یے کہا تھا کہ عالموں کی آزادی کے
تغیر  ،Free Society ،Free manاور  Free Marketکا تصور قایم ہی پہیں ہو شکیا – حس طرح چ یوب اور مغرب میں فرق
تھا و یسے ہی رحغت یسیدوں اور لیرلز میں مزدوروں اور عالموں کے حفوق کی حدوجہد میں واصح فرق موخود تھا-

لیرلز کی اقوام مغرب میں شماجی اتصاف کی اس حدوجہد کو ہانیک اس طرح نیان کرنا ہے –
" اتفراد نت یسیدی کا تظام ،...سوشلزم اور ہر فسم کی مظلق العیان یت کے تظام کے ترعکس فرد کے خق انتچاب کے اجیرام تر قایم ہے -
اتفراد نت یسیدی کے اس تظام کی خواہش پہی ہے کہ ہر فرد انئی ذانی ضالجی یوں اور شخصی خوہر کی خوب یسودتما کر شکے۔ نہ قلسقہ صختح
ٓ
مع یوں میں پہلی دقعہ زمانہ اچیایے علوم میں تھال تھوال اور پہی قلسقہ اگے حل کر مغرنی پہذنب نیا۔ شماجی ترقی کی عمومی جہت پہی تھی کہ
ٓ
ش
فرد کو حاگیردارانہ معاشرے کے کتجوں سے ازاد کیا حایے۔
ٓ
ایشانی امکانات کے اقق کو نیدسوں سے ازاد کریے کا پہیرین پیتجہ شاند شاپیس کی عظیم الشان ترقی ہی ہے۔ تجھلے انک سو تچاس شال میں
ٓ
ٓ
شاپیس یے حشت لگا کر دنیا کو نکشر ندل دنا ہے۔ نہ نب ہی ممکن ہوا جب صنعئی ازادی یے ننے علوم کے ازادانہ اسنعمال کی راہ ہموار کی
اور جب سے مردان کار کی دسیییانی کی صورت میں ان کے ا ننے خوکھم تر ہر نئی جیز کا تجرنہ ممکن ہوا۔ اس یے میال ترقی یے ہماری تمام
ٓ
توقعات کو نتجھے جھوڑ دنا۔ جب کیھی تھی ایشانی اسنعداد کار کے ازادانہ اسنعمال سے نانیدناں اتھانی گییں ،ایشان اشی نیزی سے انئی ہر لمجہ
ن
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
تڑھئی ہونی خواہشات کی کمیل کے قانل ہوا۔ پیسویں ضدی کے اعاز تر مغرنی دنیا میں ہر ترشرروزگار ادمی مادی اشایش ،تخفظ اور شخصی ازادی
کے اس درچے کو پہتچ گیا تھا حس کا سو شال قیل تصور تھی ناممکن تھا۔ اس کامیانی کا اتر نہ ہوا کہ ایشاتوں میں انئی تقدتر تر علنے کے
انک ننے احشاس اور انئی پہیری کے نت ننے امکانات تر تقین یے چیم لیا۔"() 158
اب اگر ذرا اس سوال تر غور کریں کہ قاسشٹ تظریے کے علمیردار ا ننے آعاز میں کس آ نیڈنالوجی سے تعلق رکھنے تھے اور نہ کہ قاشزم
دراضل کس تظرنہ کا انتہا یسیدانہ ورژن ہے؟ کیا ہم پہیں حا ننے کہ خرمئی میں قاشزم کی راہ سوشلشیوں یے ہموار کی تھی جب اپہوں یے
لیرل ازم اور کیییل ازم کے حالف ترانیگیڈے کے زہر سے خرم یوں میں (حاص طور تر پہودتوں سے تفرت جن کی اکیرنت کاروناری افراد کی

تعئی شرمانہ داروں کی تھی ) تفرت نیدا کی ( ) 158کیا ایشا پہیں کہ قاشزم کے شارے لیڈرز  ،مسولیئی سے لے کر Lavalاور
Quislingنک سب کے سب یے انئی انیداء سوشلزم سے کی – وہ انیداء میں سوشلشٹ تھے اور انتہا میں قاسشٹ نانت ہویے – اس
تر ہانیک لکھیا ہے

"قاشزم اور مارکشزم سوشلشٹ رجچانات کا مخض ری انکسن پہیں تھا نلکہ ان رجچانات کا ناگزتر پیتجہ تھا " () 159
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"نہ معئی جیز نات ہے کہ لیرلزم سے دسپیرداری اور اتجراف  ،.....حاہے وہ واصح طور تر سوشلزم کی انتہایسیدانہ سکل میں ہو نا حاترانہ م نصونہ
پ
ٓ
نیدی اور ن نظیم کے یس م نظر میں ،خرمئی میں ا ننے تفطہ کمال نک ہتجی۔ اپیسویں ضدی کے اخری اور پیسویں ضدی کی پہلی خوتھانی میں
ٓ
ٓ
خرمئی سوشلزم کی قکر و عمل میں پہت اگے تکل گیا چئی کہ اج کی روشی میاجث تھی خرم یوں کی جھوڑی ہونی حگہ کے فرنب تھیکئی ت ھرنی
ہیں۔ خرمن  ،نازتوں سے کہیں پہلے لیرلزم ،شرمانہ داری ،جمہورنت اور فرد کو اہمیت د ننے والے تظام تر جملے کر رہے تھے۔ نازتوں سے پہت
ش
ش
پہلے خرمن اور اطالوی سو لشیس ان تراکیب تر عمل کر رہے تھے جن کا تعد ازاں نازتوں اور قاسشیس یے خوب اسنعمال کیا۔ سو لشیس
ہی یے پہلی نار انک ایسی سیاشی جماغت کے تصور کو حق نقت نیانا خو فرد کی مہد سے لے کر لچد نک تمام شرگرم یوں کا احاطہ کرے اور ہر
م
معا ملے تر اس کی قکری راہیمانی کا دغوی کرے۔ تجوں کی قکری لمع کاری کے لنے انتہانی کم عمری میں ہی اپہیں سیاشی جماع یوں کا حصہ
نیایے کی رشم ہو ناکھیلوں ،قٹ نال اور ہانیکیگ کا ان نظام کل یوں میں کریے کی روانت ہو نا کہ ممیران دوشروں کے اقکار سے میاتر نہ ہو
ش
ش
ناپیں ،دوتوں کی انیدا قاسیس یے پہیں نلکہ سو لشیس یے کی۔ سو لشیس ہی یے سب سے پہلے اضرار کیا کہ (سیاشی) جماغت کے رکن
ٓ
ش
کو شالم و اداب کے طرتفوں اور طرز تچاطب سے خود کو دوشروں سے ممیاز کرنا حا ہنے۔ ان سو لشیس ہی یے تجی زندگ یوں کی نگرانی کے لنے
ٓ
ٓ
حصوضی اداروں اور االت کے زور تر مظلق العیان سیاشی جماغت کے لنے انک کامل تمونہ قایم کیا۔ جب ہیلر کی حکومت انی تو خرمئی میں
ٓ
ٓ
لیرل ازم کی موت سوشلزم کے ہاتھوں پہلے ہی ہو حکی تھی۔ جمہوری ممالک میں اج اکیرنت کے چیال میں سوشلزم اور ازادی کا اچیماع

ممکن ہے ناہم حس یشل کی اکیرنت یے سوشلزم کا قاشزم نک سفر دنکھ رکھا ہے اسے ان دوتوں تظام ہایے میں فرق خوب معلوم ہے۔نہ
ش
نات لوگ مجھنے ہی پہیں کہ ‘‘جمہوری سوشلزم’’ ،خو گزستہ چید یشلوں کی یسیدندہ چیالی چ یت ہے ،نہ ضرف ناقانل عمل ہے نلکہ ‘‘جمہوری
ٓ
سوشلزم’’ کی حد و جہد  ،ازادی کو نیاہ کریے جیسے گل ہی کھالنی ہے۔ کیا خوب نات ہے کہ ‘‘رناست زمین تر جہیم ہمیشہ نب ہی نئی ہے
جب ایشان یے اسے مظلق چ یت (توتو نیانی ) نیایے کی کوسش کی’’۔() 159
اس رجچان سے پہی ترآمد ہونا تھا ک یونکہ آپ اتقالب کو تفرت اور یشدد تر نال رہے تھے  -قصہ مخ نصر کہ نارتخ واصح ہے کہ کون تمام ایشاتوں
ت
کے شاتھ ک ھڑے رہے اور کس یے اپہیں ط نقات میں قسیم کیا ہے  ،کون ان کی آزادی ،ان کے لنے مشاوات اور اتصاف کی حدوجہد میں
پیش پیش رہے اور کن لوگوں یے رناسئی طلم و جیر کی جمانت کی ،غرنت و اقالس کی مشاوات قایم کی اور زندان حاتوں میں اتقالب کے
تخفظ کے لنے مغصوم ایشاتوں کا خون پہانا -دور حاضر میں تھی ا یسے جہرے پہچایے حا شکنے ہیں -چیگ عظیم دوم کے تعد لیرلز حار تکانی
اتخیڈے تر م نفق رہے:
 -1انیرپیسیل مانیگریسن کے خق کی جمانت

 -2آزادی تچارت ( )Free Tradeکے خق کی جمانت

 -3عدم مداحلت ( )non interventionismکی نالیسی کی جمانت
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 -4گلونالتزیسن میں علم و تقاقت اور شرمانہ میں اشیراک کے خق کی جمانت
ا ننے عہد میں ا ننے اردگرد دنکھ کر پہچان لتخنے کہ ان حاروں تکات تر جملہ آور آج کون شی قوپیں ہیں -وہ شاری قوپیں چتہوں یے ہمیشہ داپیں
نازو کے اتخیڈے کا شاتھ دنا – چتہیں کل تھی لیرل ازم سے عار تھی ،آج تھی ہے اور وہ اصظالحات اور تغروں ( )Slogansکو ندل کر
ا ننے تظرنات کو طاقت و توانانی دنیا حا ہنے ہیں-

قاسزم ک تا ہے  :شماجی ابضاف کی انک مطلق الع تان ( )Authoritarianسکل
ہمارے دایسورانہ مکالمہ میں انک مس یلہ نہ تھی ہے کہ ہم یے دور حدند کی سوشل شاپیس کے پین تڑے رجچانات (لیرل ازم ،سوشل ازم،
ش
اور قاشزم ) کو تفصیل سے مجھنے کی کوسش ہی پہیں کی۔ حس کا سب سے تڑا ن یوت نہ ہے کہ ناکسیان میں لیرل قاشزم کی اصظالح
ن
پہاں کا صف اول کا کالم تویس اسنعمال کرنا ہے اور ت ھر اس کے دنکھا د کھی نہ اصظالح مغروف تھی ہو حانی ہے اس تخق یق و حستجو میں
تڑے تغیر کہ اضل میں قاشزم ہے کیا؟ قاسشٹ ہونا ک یونکر گالی ہے؟ گزستہ ضدی کے انیدانی عشروں میں مغرنی لیرل ازم یے حس

قاشزم سے چیگ لڑی دوتوں کے درمیان کس نات کا تظرنانی اچیالف تھا ؟ اور نہ کہ مغرب میں حس قاشزم کی لہر دونارہ سے اتھ رہی ہے
اس کا چیم کہاں سے ہے اور وہ مغرنی لیرل ازم کے لنے ک یونکر اور کن پییادوں تر حظرہ ین رہی ہے۔ نہ وہ پییادی سواالت ہیں جن تر
غوروقکر ہمارے اہل علم و قکر کے لنے ضروری ہے نب حا کر دایسورانہ مکالمہ سطخیت سے ستخیدگی کی طرف رخوع کرے گا۔
آ ننے پہلے اس تر نات کریے ہیں کہ لیرل ازم اور قاشزم سے کیا مراد ہے اور ان میں ناہم اچیالف کیا ہے اس کے تعد تقتہ پہلوؤں کو زتر
تحث النا ممکن ہو حایے گا۔
قاشزم انک ایشا سیاشی قلسقہ ،تجرنک نا عہد )(regimeہے حس میں قوم نا یشل نا وطن نا ملک نا وقاق کو فرد تعئی شہری سے ناالتر شمجھا
حانا ہے اور حس میں مرکزی ،وقاقی (  ) centralizedاور حاترانہ ) (autocraticسیاشی شماجی اور معاشی تطم نانا حانا ہے۔
لیرل ازم اس سے مخیلف ہے۔ اس میں فرد ہر شماجی اکانی سے ناالتر ہے ،قوم یشل وطن اور ملک فرد سے ناالتر پہیں۔ اس میں طاقت و
اجییار عدم مرکزنت نا کم مرکزنت کی حامل (  ) decentralizedہویے ہیں اور سیاشی شماجی و معاشی تظام فرد کی آزادی تر قایم ہونا
ہے۔ رناست کے تمام ادارے شہرتوں کے حصور خواندہ ہیں۔ شماجی و معاشی زندگی میں ہر فرد آزاد ہے کہ ا ننے ترامن مقاضد کی حستجو کرشکے۔
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ش
مسولیئی لیرل ازم کو قاشزم کا انئی تھیشز مجھیا تھا اس یے انئی کیاب  Fascism: Doctrine and Institutionsمیں
رناست کی اہمیت تر پہت زنادہ زور دنا ہے اور فرد کی اہمیت کو ضرف انیا یشلیم کیا ہے کہ فرد رناست کے مقادات کا نا تع ہے۔
مسولیئی کہیا ہے کہ نہ غیر قظری ہے کہ رناست شہرتوں کے حفوق کا تخفظ کرے۔ اس کے القاظ ہیں۔
The maxim that society exist only for the well being and freedom of the
people composing it does not seem to be in conformity with nature’s plan.
If classical liberalism spells individualism, Fascism spells Government
(نہ اصول کہ سوشانئی خو لوگوں سے وخود آنی ہے ،ضرف ان لوگوں کی قالح اور ان کی آزادی کے لنے ہی قایم کی حانی ہے ،قظرت
کے م نصونہ سے مظاتقت پہیں رکھیا۔ اگر کالسنکل لیرل ازم سے مراد اتفراد نت یسیدی ہے تو قاشزم سے مراد ضرف گورتمیٹ ہے)
()160

ہمارے قومی شاغر عالمہ مجمد اقیال جن کا شاہین آزاد ترواز ترندہ ہے خو پہاڑوں کی چیاتوں نہ انئی اتفراد نت یسیدی کا تخفظ کرنا ہے ،اپہوں
یے مسولیئی کی خو تغرتف کی سو کی۔ ذرا ترطاتوی سوشلشٹ شاغر و ادنب ترنارڈ شا کی تھی شن لتخنے چتہوں یے  1927میں لکھا-
“سوشلشٹ نہ حان کر مشرور ہوں گے کہ آخر کار اپہیں انک سوشلشٹ (مسولیئی ) کو نا لیا ہے خو و یسے تولیا اور سوچیا ہے جیسے
انک ذمہ دار حکمران کو ہونا حا ہنے)”(161

خرمن قاشزم کا نانی  Paul Lenschہے خو انئی کیاب  Three Years of world revolutionمیں لکھیا ہے:
Socialism must present a conscious and determined opposition to Individualism
)سوشلزم کے لنے ضروری ہے کہ وہ اتفراد نت یسیدی تعئی لیرل ازم کے حالف انک سعوری اور ترغزم اتوزیسن کا کردار ادا کرے)” (162
حق نقت نہ ہے کہ قاشزم شماج میں احالقی جیر کا قانل ہے۔ وہ فرد کو انئی مفروصہ احالقیات کے حصور شرنگوں دنکھیا حاہیا ہے۔ اشی لنے
خرمن قاشزم کا شلوگن تھی پہی تھا کہ)  Gemeinmutz geht vor Eigennutzشماجی احالقیات اتفرادی احالقیات سے

ناالتر ہیں(

ہیلر انئی کیاب  Mein Kampfمیں لکھیا ہے:
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ش
“آرنیز انئی ذانی ضالجی یوں سے عظیم پہیں تھے نلکہ ان کی آمادگی تھی حس کے ناغث وہ انئی ذات کو شماج سے کمیر مجھنے تھے
اور اگر اس کے لنے وقت ان سے تقاضا کرنا تو وہ فرنان یوں سے پہیں گ ھیرایے تھے۔()163
قاشزم فرد کا اتکار کرنا ہے اس کے حفوق کا تھی ،اس کی ذات کا تھی ،اس کی آزادی مشاوات اور اتصاف کا تھی۔ وہ انک مفروصہ تصور
تظرنہ نا عقیدہ کی آمرنت کا نام ہے خو افراد سے انئی ترسیش اور حدمت گزاری کروانا ہے۔ اشی نات کو ہیلر انئی کیاب میں ان القاظ میں

لکھیا ہے۔

“فرد کے حفوق ہویے ہی پہیں ،اس کے قفط فراتض ہویے ہیں)” (164
قاشزم انئی آمرنت کا خواز شماجی پہ یود کو فرار د نیا ہے اور شماجی پہ یود کے نام تر شخصی آزادی کو تفرت سے دنکھیا ہے۔ شہری کے مقادات
کو شماج دشمن قیاس کرنا ہے۔ اس کے تزدنک وہ تمام لوگ خو ا ننے اور ا ننے حاندان کے لنے مخیت مسقت کریے ہیں وہ شماج دشمن ہیں،

وہ رناست کے دشمن ہیں -ہیلر لکھیا ہے۔

“ہماری قوم ضرف انک شادہ اصول سے صحت ناب ہو شکئی ہے۔ “شماجی مقادات کو اتفرادی مقادات تر ترچتح دی حایے” (165
)

قاسشٹ قلسقہ و تظام حکومت نہ پہیں کہ رناست آپ کے لنے کیا کر شکئی ہے نلکہ حق نقیا نہ ہے کہ آپ رناست کے لنے کیا کر شکنے

ہیں۔

نیی
قاشزم کا ذکر ہو اور اس میں کارالنل کا نذکرہ نہ ہو ،ایشا ناممکن ہے۔ حس طرح کالسنکل لیرل ازم کے قلسقہ میں الک ،مل ،یھم ،والپیر
اور انڈم شمیھ کا کردار ہے ،اور کم یوتزم کے قلسقہ میں مارکس کا ،نالکل اشی طرح حدند قاشزم کی نیل نغ و یشرتح میں کارالنل کا کردار سب سے

تماناں ہے۔ نہ اتقاق پہیں کہ ا ننے اتچام کے آخری لمچات میں جب ہیلر جہار سو شکشت اور ناکامی دنکھ رہا تھا ،وہ ا ننے نیکر میں ا ننے وقاداروں
کے شاتھ مخصور تھا اور دشمن کی قوجیں آہشتہ آہشتہ اس کی طرف تڑھ رہی تھیں۔ ہیلر یے ا ننے قانل اعیماد اسشی یٹ  Goebbelsکو
کہا کہ وہ ان لمچات میں خود کو ترشکون رکھیا حاہیا ہے اس لنے اسے انک کیاب تڑھنے کو دی حایے۔ اس کے اسشی یٹ یے توجھا کہ چیاب
کویسی کیاب تڑھیا حاہیں گے تو اس یے تھامس کارالنل کی کیاب “فرنڈرک اعطم کی نان یو گراقی ” طلب کی ” اور اشی کیاب کو سینے سے

لگایے دنیا سے کوچ کر گیا )(166
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کارالنل گرنٹ مین (ہیروز) تھ یوری کا حالق تھا۔ اس یے ہیروز کی خو حصوضیات نیانی ہیں ان تر ماؤ سیالن ہیلر اور مسولیئی خوب تورے
اتریے ہیں۔ اس یے آزادی ،مشاوات ،اور اتصاف کے تصورات کا مذاق اڑانا اور سب سے تڑی قدر طاقت و اق یدار کو فرار دنا۔ اس یے آزادی

کا خق ضرف ہیروز کے لنے مخصوص کیا اور ناقی افراد کے لنے اس کا کہیا تھا کہ وہ ہیروز کے حصور شرنگوں ہو حاپیں۔ وہ کہیا تھا کہ ہیروز اور
عام لوگ تراتر پہیں ہو شکنے۔ حس طرح ہیرو دوشرے افراد تر حکومت کریے ہیں اشی طرح ہیرو یشلیں تھی دوشری کمیر یشلوں تر حکومت
ص
کرنی ہیں۔ اتصاف قاتون کی تظر میں تراتری پہیں نلکہ اتصاف ہیروز (عظیم افراد ) کا ارادہ و حکم ہے۔ اس یے سییکڑوں فجوں تر مخ نط تجرتریں
ل
کھیں جن میں اس یے اس حکومت کی تغرتف کی ،حس سے لوگ ڈریں۔ اس یے لکھا کہ چیگیں اتقالب جملے تغیرات اور اکیرنت تر جیر زندگی
ش
ش
کا حصہ ہے۔ قاشزم کو مجھنے کے لنے آ ننے ذرا تفصیل سے کارالنل کے چیاالت کو مجھنے ہیں ناکہ ہم ا ننے عہد میں تھی قاسشٹ تظرنات
کی سیاجت کر شکیں اور خود کو تھی کھ نگال لیں کہ کہیں ہم ا ننے روتوں اور تظرنات و عقاند میں قاسشٹ تو پہیں۔
اس یے سب سے زنادہ لیرلز تر ن نقید کی حاص طور تر حان سیارٹ مل اور انڈم شمیھ اس کی ندزنانی کا یشانہ ننے۔ اس یے انڈم شمیھ کیPinقیکیری (مارکیٹ کے عمل کو شمجھایے کے لنے انک کالسنکل میال )کا مذاق اڑانا اور کہا کہ “سب سے گھییا کام نیداواری مخیت ہے
ٰ
چ
اور سب سے اعلی کام چیگیں لڑنا اور اتقالب ترنا کرنا ہے۔ آخر معاشرہ کی ت ل نقی ضالچیت کو چیگ میں ک یوں نہ اسنعمال کیا حایے تچایے
اس کے کہ اس سے سونیاں نیانی حاپیں ،آخر تچایے چیگ کے سونیاں نیایے میں کیا جمالیات ہے؟” -اس یے خود کو مظلق العیانی کا
ن نعمیر کہا اور کہا کہ میں ہر اس جیز کی مچالقت کرنا ہوں حسے لیرل ما ننے ہیں۔ ناد رہے کہ وہ سوشلشٹ تھی پہیں تھا اور مارکس یے ا ننے
عہد میں اسے ذرہ تراتر تھی اہمیت پہیں دی تھی۔
–اسے سب سے زنادہ عصہ فری مارکیٹ معیشت تر تھا۔ اشی یے سب سے پہلے لکھا کہ اکیامکس انک( dismalہولیاک ،ماتوس
کن)شاپیس ہے۔ اشی سیب وہ مارکیٹ کی نیداواری شرگرم یوں کو تفرت سے دنکھیا تھا اور کہیا تھا کہ نہ ذہانت اور مخیت چیگوں میں اور حکومت
کریے تر ک یوں پہیں ضرف کی حانی۔

فری مارکیٹ کییییلزم سے اس کی تفرت کی دوشری وجہ عالمی کا حاتمہ ہے۔ خونکہ وہ نادشاہت اور حاگیرداری کا حامی تھا اس لنے وہ فرد کی
معاشی آزادی کو تفرت سے دنکھیا تھا۔ اس کے عہد میں نادشاہت کا حاتمہ ہو رہا تھا ،سیاشی شماجی اور معاشی آزادی حاضل ہو رہی تھی ،اس
کے تزدنک اس سب خرانی کی وجہ  Laises Faireمعیشت ہے خو تمام آزادتوں کو چیم دے رہی ہے۔ اس یے کہا کہ مشاوات نام کی

کونی جیز پہیں ہونی۔ اضل نات نہ ہے کہ حکمران ط نقہ کو دونارہ اجییارات اور طاقت دی حایے اور خو مصیوط اور طاقت ور ہے وہ سیاشی شماجی

اور معاشی زندگی کو کپیرول کرے۔
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اسے تورا کییییلزم مضچکہ جیز لگیا تھا حس کا اظہار اس یے نار نار کیا۔ اس یے کییییلزم کے اصولوں جیسے آزادی ،عالمگیر پییادی حفوق ،اور
ترقی کا مذاق اڑانا۔ وہ کہیا تھا نہ کیشا معاشرہ حا ہنے ہیں “خو مشاوی آزادی د نیا ہو۔ حس میں کونی آقا اور عالم پہیں۔ سب کے تراتر حفوق
ہیں۔ سوشانئی کی معیشت تر کسی کا کپیرول پہیں یس ڈ تمانڈ اور سیالنی معیشت کو م نطم کرنی ہے۔ لوگ کسی حکم کی نیروی پہیں نلکہ ا ننے
ا ننے سیلف انیرسٹ (شخصی آرزؤں) کی حستجو کریے ہوں۔ حس طرح سیاشی آزادی کے قانل ہیں و یسے ہی معیشت اور شماج کو آزاد دنکھیا

حا ہنے ہیں “ -وہ لکھیا ہے “میں توجھیا ہوں کیا نہ اجمقانہ نات پہیں۔ سوایے ہیروز کے کونی اور تھی درست ہو شکیا ہے ؟“

–خو گورے پہیں وہ ایشان ہی پہیں۔ اگر وہ عالم پہیں تو اپہیں مار دنا حایے۔ اس یے کالوں کو دو ناؤں واال حاتور فرار دنا۔ اس یے لکھا
کہ انکی یس انئی وقغت ہے کہ اپہیں عالم نیا دنا حایے۔
–پہیرین سوشانئی وہ ہے حس میں اشرفتہ کی ناالدسئی ہو۔ عام لوگ تو رعانا پینے کے لنے نیدا ہویے ہیں ان میں self

determinationاور  self responsibilityکہاں ؟

–ا ننے عہد میں اس کا ہیرو ن یولین تھا اس یے کہا کہ ہیرو جیشا کہ ن یولین نیدا ہی اس لنے ہویے ہیں کہ حکومت کریں۔
ن
–لیرل ازم فرد تر سوشانئی اور رناست کے جیر کا قانل پہیں۔ وہ سوشانئی کو آزاد دنکھیا حاہیا ہے حس میں خود ن ظیمی کی ضالچیت ہو اور
حکومت و رناست تطور انک شماجی ادارہ کے انئی حدود میں رہ کر کام کریں۔ توں لیرل ازم میں سوشانئی کو ڈتزاین نا کپیرول کریے کی گتچایش
ہی پہیں۔ وہ لیرل ازم کے اس موقف تر خڑنا تھا۔ کہیا تھا “فرد کیا ہے؟ فرد کجھ تھی پہیں۔ فرد کے حفوق پہیں ہویے اس کے قفط
فراتض ہویے ہیں (پہی نات نار نار ہیلر اور مسولیئی دہرایے تھے)۔ اس کا آزاد ارادہ پہیں ہونا یس اس یے مخض انیاع کرنی ہونی ہے۔
سوشانئی تر رناست کو ترتری حاضل ہے ک یونکہ رناست کی کمان ہیرو کے ناس ہونی ہے۔ سوشانئی تر اشرافتہ کا علتہ ہونا ہے خو ہیرو کی کمانڈ

تر رعانا سے کام لینے ہیں “۔

قاشزم اور لیرل ازم میں زمین و آشمان کا فرق ہے۔ انک رناسئی آمرنت اور ہیروازم تر قایم ہے تو دوشرا شخصی آزادتوں ،آزادی میں مشاوات،
اور پییادی ایشانی حفوق کی اشاس تر قایم قاتون کی حکمرانی کا قانل ہے۔ دوتوں کو مالنا ناممکن ہے۔ انک لیرل  ،قاسشٹ پہیں ہو شکیا اور

انک قاسشٹ  ،لیرل پہیں ہو شکیا-

رناسیوں کا عمومی رجچان قاسشٹ ہونا ہے جیسے ناکسیان کا رناسئی جیر نلوحسیان اور قانا تر ،تھارت کا کسمیر اور نامل ناڈو تر ،جین کا سیکیانک
تر ،امرنکہ کی حارجہ نالیسیاں ،اتران کا سئی آنادی ،دنگر اقلی یوں اور شہرتوں تر تظرنانی جیر ،سعودنہ کا سنعہ آنادی اور شہرتوں تر تظرنانی جیر ،اشرانیل
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کا قلسطین تر ،اور ترکی ،شام ،غراق ،اور اتران کا کردوں تر ایسی پہت شاری میالیں ہیں۔ چیکہ فرد اور سوشانئی تر امن ہویے ہیں ،لوگ تعاون
و نیادلہ کی اشاس تر ترامن زندگی یسید کریے ہیں۔ پیسن اسی یٹ کے تصور یے جہاں انک طرف جمہورنت اور داحلی آزادتوں کی راہ ہموار کی

ہے وہیں ان رناسیوں کی حارجہ نالیسیاں ،کمزور سیاچ یوں کے لنے داحلہ نالیسیاں ،اور رناست کی فرد و سوشانئی تر کپیرول کی کوسش یے حدند
قاشزم کو چیم دنا ہے۔
جیران کن نات نہ ہے کہ کارالنل ناوخود ا ننے م نغصب اور طالمانہ تظرنات کے ترطانتہ میں پہت مق یول رہا۔ اشی طرح ہیلر اور مسولیئی جمہوری
عمل سے ناقاعدہ الیکسن چ یت کر اقیدار میں آیے۔ حس مق یولیت یسید سیاست سے وہ اقیدار میں آیے اشی طرز کی سیاست امرنکہ میں ترمپ،
ترکی میں اردوان ،ترطانتہ میں تورس حایسن اور ، Jeremy Corbynتھارت میں نی چے نی اور مودی ،روس میں توین ،اشرانیل میں
نیین ناہو ،قلیاین میں ، Duterteنیدر لییڈ میں ، Geert Wildersہیگری میں ، Viktor Orbánتولییڈ میں Jarosław

 ،Kaczyńskiاور تورپ میں تھلئی تھولئی انئی امیگرنٹ تجرنکیں کر رہی ہیں۔ نہ غیر لیرل ) (Illiberalہیں اور مق یولیت یسید جمہورنت
سے ا ننے قاسشٹ تظرنات کو ناقذ کرنا حا ہنے ہیں۔ ان کا نیانتہ تھی ہیلر مسولیئی اور کارالنل سے ملیا ہے کہ سیاشی شماجی اور معاشی آمرنت
ناقذ کر کے قوم کو عظیم سے عظیم تر نیانا حایے۔ لیرل ازم سیاست معیشت اور شماج کو انک دوشرے سے حدا رکھیا ہے۔ لیرل جمہورنت
انک سیاشی نیدویشت ہے معاشی نا شماجی پہیں اور اس تر ایشانی حفوق اور شخصی آزادتوں کی کڑی شرط عاند ہے -دور حدند میں لیرل ازم کو
ت ھر قاسشٹ تظرنات سے حظرہ ہے ،انک نار ت ھر میدان شخنے کو ہے ،مگر ہمارا دایسور لیرل قاسشٹ کی اصظالح م نعارف کروا کر نہ ضرف
ع
ع
ا ننے خول میں قید ہے نلکہ انئی ال لمی اور یے جیری کی ناقاعدہ لمی تصوتر نیا کر ا ننے قارپین کو گمراہ کر رہا ہے۔

شادناد مبزل مراد ناکس تان کا راستہ  ،...جس میں یہ غربت ہو اور یہ غالمی -
ناکسیان کو ترقی نافتہ نیایے کے لنے ہمارے اندر اول تو نہ غزم و ہمت ہونی حا ہنے کہ ہم نیا آعاز کر شکیں– ہمیں پہلے ان تمام علظ یوں سے
ع
سیکھیا ہو گا خو ہماری جماق یوں کے سیب ہیں نا اس ملک تر قاتض احارہ دار اور مراعات نافتہ ط نقات کی وجہ سے ہیں – لمی طور تر تھی ہمیں
ع
ش
ترقی یسید قکر کی تعمیر سے پہلے موخودہ لمی ذجیرہ میں تظہیر قکر کا مسکل مگر یے حد ضروری کام کرنا ہو گا ناکہ ہم ان ذہئی و عملی کتجوں و
گمراہ یوں سے آزاد ہوں چتہوں یے ہمیں ضدتوں سے حکڑ رکھا ہے اور ہماری ترقی کے سفر میں ناقانل ترداست تھاری توجھ ہیں –

ناکسیان غرنت سے اس وقت نک پہیں تکل شکیا جب نک ہم وشانل کی پہیرین تفوتض ( )Allocationکا ایشا نیدویشت پہیں قایم کر
چ
لینے حس میں تمام شہرتوں کی ت ل نقی توانانیاں آزاد نہ ہوں – ایشاتوں کی دوشرے ایشاتوں سے نا شہرتوں کی رناست سے عالمی اس وقت نک چیم
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پہیں ہو شکئی جب نک تمام ایشاتوں کی سیاشی شماجی اور معاشی آزادی کے خق کو یشلیم پہیں کیا حانا  ،اور ناالدست ط نقات کی احارہ داری کو
توڑ پہیں دنا حانا –.....ہمیں خوشگوار ترقی کے لنے شازگار ماخول نیدا کرنا ہو گا  ،....نہ کہ " رناسئی جیر سے ترقی کی م نصونہ نیدی" سے ترقی ممکن
ہے -
اگر ہم آزادی مشاوات اور اتصاف کی دنیا تعمیر کرنا حا ہنے ہیں تو رہیما اصول مخض پہی ہیں  :تمام ایشاتوں کی آزادی  ،آزادتوں میں مشاوات اور
آزادتوں کا تخفظ کریے واال تظام اتصاف  ، .....یس پہی حالص ترقی یسیدی ہے -
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