Videos’ Transcription - Urdu
Video # 1
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Zr5LcIresfQ
Topic: Role of Journalism in Nation’s Progress
Event: UMT Seminar
Event Date: Not Available
Audience: Rector UMT, Faculty and Students
Issues in Video: Improper Thumbnail
Total Time of Video: 5 Minutes and 45 Seconds
Summary:

بسمللہ الرحمان الرحیم .نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم .جناب ریکٹر ڈاکٹر محمد اسلم ،برادرم سلیم
صافی ،ڈاکٹر حنان چیئرپرسن ڈیپارٹمنٹ اف میڈیا اینڈ کمیونیکشن ،اساتذہ کرام ،عزیز طلباء وطالبات،
اسالم علیکم .ہمیں ابھی ایک انتہائی تازہ ہوا کا ایک جھونکا مال ہے .جناب سلیم صافی نے اپنے
ٹھنڈے اور مودےدل انداز میں اور ششتہ چستا اور پختہ الفاظ کے ذریعے سے ہمارے بین االقوامی
معامالت کا جو گمبیرپن ہے اور اس کے اندر جو الجھاؤ ہے ،اس میں جو کشمکش ہے ،جو اس
پیچیدگیوں کا ایک پندار ہے اس کو اس کے تار و پود کو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے مختلف سمتوں
سے کھوال ہے گتھیوں کو سلجھایا ہے اور تاریکیوں پے اور تاریک گوشوں میں انہوں نے ٹارچ کے
ذریعے سے ہمیں کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں .سلیم صافی کا یہ انداز مجھے انتہائی پسند ہے اور اس
وجہ سے میری نگاہ میں وہ ہماری قوم کے شعور کا اور ہماری قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک اہم
محور ہیں اور اس کا ایک انتہائی قابل عزت ایک معیار ہے .میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہونے
کی حیثیت سے انہوں نے جتنی جلدی اپنی معامالت کے اوپر گرفت کو ظاہر کیا ہے اور اس گرفت
کے اندر اس بات کا یقین بھی ہوتا چال جاتا ہے کہ ان کی سوچ ان کی اپنی سوچ بھی نہیں ہے ،ان کی
سوچ باہر سے مستعار لی ہوئی بھی نہیں ہے اور ان کی سوچ کی کمانڈ کسی اوپر والے یا دائیں والے
یا بائیں والے یا کسی نیچے والے اس سے بھی جاکے نہیں ملتی بلکہ ان کی سوچ کا جو مرکز ہے اس
کا جو کھونٹا ہے وہ یقینا ملک اور ملت کی بہتری ہے اور اس کے ایک اچھے مستقبل کی جانب اس
کی رہنمائی اور اس کی پیش رفت یہ ان کی کوشش ہے .ان کا انداز ایسا ہے کہ جس میں حق کی جو
نوک ہے اور حق کی جو پلک ہے اور حق کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے اور یقینن آج جو
ایک ماحول ہے اس ماحول میں جو ایک اشتعال ہے اور جذبات کی جو ایک حدت اور گرمی ہے وہ
اس سے بھی بچ کر نکل جاتے ہیں .وہ اپنی بات کو کہنے کا اور حق کی بات کو ممتاز کرنے کا ،اس
کو نکھار دینے کا جو فریضہ ہے اور اس کی جو شہادت ہے اور جو گواہی ،اس کا جو ایک تقاضہ
ہے اس کو بھی وہ نبھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی بھی جانب جہاں جہاں بھی اس کی چھوٹی پڑتی ہوں
اور جو جو بھی اس کی زد میں آجائے اس کو اشتیال میں النے اور اس کو کسی منفی ردعمل کا شکار

کرنے سے بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں .تو یہ کمال ہے ان کا .اور یہ میرے خیال میں صحافت
کے جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں ،میں نے یہ تعریف صرف اس لئے کی ہے کہ صحافت کے جوہر
طلبہ وطالبات یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ایک راہ عمل ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے شعور کو اگر
اجاگر کرنا ہے اور اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے اور اس کو اچھے فیصلے اور ذمہ
دارانہ فیصلے کی جانب قدم اٹھانے کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کی بنیاد ظاہر تجزیہ پر ہوگی ،اس
کی بنیاد دالئل و براہین پر ہوگی اور اس کی بنیاد ایک مدلل سوچ کے اوپر ہوگی کہ جس کا تعلق
عوامل اور اس کے کسی بھی مسئلہ کے محرکات اور اس کے عواقب اور اس کے نتائج اور اس کے
اثرات اور اس کے معامالت کے فہم اور اس کی فراست سے شروع ہوگا اور وہیں ختم ہوگا .تو میں
سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اس لحاظ سے ایک رول ماڈل ہیں .ان کو یہاں پر دعوت دی گئی وہ
آپ کے سامنے پیش ہوئے اور ان کی سوچ کے آئنے سے ہم اسکرین میں یقینا استفادہ کرتے رہے ،آج
وہ آئینہ خود چل کر ہمارے سامنے یقینن آگیا ہے اور آپ نے اس آئینہ میں جو کچھ انہوں نے
منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا اس کو دیکھا ہے .میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت
نکاال اور یہاں پر تشریف الئے اور میں ان سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ وہ آئندہ بھی وقت
نکالتے رہیں اور اس جامعہ میں تشریف التے رہیں تاکہ ان طلبہ کی جو تربیت ہے اور ان کی جو
تعلیم ہے اس میں اضافہ ہو .شکریہ

Video # 8
URL: https://www.youtube.com/watch?v=sbEp_nY0fXE
Topic: Role of Mankind in Light of Quran
Event: Friday Sermon
Event Date: Not Available
Audience: General Public
Issues in Video: Improper Thumbnail and second part of video contains Jummah Prayer which should be
excluded from the video.
Total Time of Video: 45 Minutes and 59 Seconds
Summary:

بسمللہ الرحمان الرحیم .آج کی گفتگو میں می انسان کے اپر بات کرو گا کے حضرت انسان کون ہیں،
حضرت انسان کے وجود کا مطلب کیا ہے ،اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور حضرت انسان کی
بناوٹ اور اسکی تشکیل اسکی ترتیب اسکی ساخت اسکی نویت اور کیفیت کیا ہے .آپ میری اس بات
سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ انسان کے لئے اگر کوئی ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہے جس کے
نتیجے میں باقی سواالت اٹھٹے ہیں ،وہ یہ کے می کون ہوں؟ وہ یہ کے میں کہاں ہوں ،وہ یہ کے میں
کیوں ہوں اور وہ یہ کے میں کس طرف چال جا رہا ہوں؟ آپ مجھے بتایں کے ان سواالت سے زیادہ
میرے اور آپ کے لئے کوئی سوال زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بتایں کے کس تعلیمی
ادارے میں او لیول اے لیول کے نصاب میں یا کسی اسکول کے نصاب میں حتہ کے کسی مدارس کے
نصاب میں بھی ان سواالت کا احاطہ کیا جاتا ہو ایک مضمون کے طور پر کے اس مضمون کا نام ہے
انسان .آپ یہ دیکھتے ہیں کے زندگی گزرتی چلی جاتی ہی .لوگ دس سال بیس سال تیس سال چالیس
پچاس ساتھ ستر سال تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اچانک وہ سوچتے ہیں کہ می کون ہوں کیا ہوں ،میں
نے کیا ہے اور میرے کچھ کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں .تو ہم اس بات سے اندھیرے میں رہتے
ہیں اور ہم یس بات سے ال علم رھتے ہیں .ہمارے سامنے ایک تاریکی ہے .اگر میں کہوں کے آپ
انسان کے اپر ایک مضمون لکھیں تو ہم ،ایک صفہ دو صفحے تین صفحے یس سے زیادہ کیا لکھ
سکتے ہیں .اور یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے .حضرت انسان کسی درخت کا نام نہیں ہے،
کسی سیارے کا نام نہیں ہے ،کسی شہر کا نام نہیں ہے .یہ میرے اور آپ کے اپنے بارے میں بات ہو
رہی ہے .تو ہم اپنے آپ سے اتنے زیادہ بیگانہ ہیں ،ہم اپنے آپ سے اتنے دور ہیں اور ہم اپنے آپ
سے اتنے ال علم ہیں کے ہمیں اپنا ہی نہیں پتا .یہ میں سمجھتا ہوں کے سب سے بڑا المیہ ہے خاص
طور پر مغربی تہذیب کے بناے ہوئے تعلیمی نصاب کا کہ جس میں انسان گایب ہے ،جس میں انسان
موجود نہیں ہے موضوع کے طور پر مضمون کے طور پر ،ایک تحکیک کے طور پر .اور جس میں
انسان کو انسان کی حقیقت پانے سے محروم رکھا جاتا ہے ،اسے دور رکھا جاتا ہے ،اسکو ذہنی طور
پر یس تارہا سے مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوال ہے نہ اٹھاے ،اسکی کبھی اس جانب نظر ہی نہ
جائے ،اس لئے کے جس دن انسان نے انسان کے اپر سوچا اس دن وہ انسان اپنے خالق کی طرف پہنچ
جاتا ہے .اور جس دن انسان نے اپنے خالق کے بارے میں سوچا ،تو اس دن انسان کو معلوم ہو جاتا

ہے کے اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا .اور جس دن اسے معلوم ہو جائے کے کیا کرنا ہے اور
کیا نہیں کرنا اور جس دن اسے معلوم ہو جائے کے اسکا فیصلہ مجھے کرنا ہے تو اس دن وہ انسان
انسان کی غالمی سے آزاد ہو جاتا ہے ،اس دن وہ انسان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ،اس دن وہ اپنے
اختیار اور اپنی آزادی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور ایک ذمدار کے طور پر زندگی گزرنا شرو
کر دیتا ہے ،اس دن اسکی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے ،وہ مختلف ہو جاتی ہے .کوئی اسے مجنو کہتا ہے،
کوئی پاگل کہتا ہے ،کوئی اسے دنیا سے بیزار صوفی کہتا ہے ،کوئی اسکا مذاق اڑاتا ہے ،کوئی اسے
بیقار سمجھتا ہے ،کوئی اسے اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتا اس لئے کے وو انسان انسان سے جب جڑا
ہے تو لوگوں نے سمجھا کے یہ فارغ ہو گیا ،اسکا جنازہ نکل چکا ہے ،وہ بیقار ہو چکا ہے ،اسکا
کوئی کام نہیں ہے اس دنیا سے .تو اس لئے اور خاص کر کہ جو پچھلے ہفتے ہمارے اس جامہ می
جو افسوس ناک حادثہ ہوا کہ ہمارے ایک طالبعلم کو چلتے چلتے اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ چند
ہے سیکنڈز میں اپنے خالق حقیقی سے جا مال ،میں اسکی یاد میں اور اسکی موت کی تسخیر کے
طور پر آج کا یہ خطبہ انسان کے اپر دے رہا ہوں
حضرات ،ہللا تعالی نے قرآن میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے اور ہر کتاب کا ایک مرکزی مضمون
ہوتا ہے ،اگر آپ کوئی کتاب نکالیں تو اس کتاب کی بیک پر لکھا ہوتا ہے کے اسکا مرکزی مضمون
کیا ہے ،اکنامکس کی ہے ،سائنس کی ہے ،فزکس کی ہے ،معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب میں اس پر
بحث ہے .قرآن ،اپنے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے اس کو ٹائٹل نہیں دیا گیا ،اس کو ٹائٹل اس
اعتبار سے دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ پڑھے جانے والی کتاب ہے .اس کا جو عمل اس عمل کے
طور پر .اس کا جو عمل ہے کہ یہ پڑھا جانا ہے ،اس کو پڑھا جانا چاہیے ،اس کو پڑھایا جانا چاہیے،
اس کو دیکھنا چاہئے ،اسکا علم حاصل کرنا چاہے .تو قرآن نے اپنا ٹائٹل قرآن رکھا ہے کہ یہ پڑھے
جانے والی کتاب ہے ،یہ پڑھی جائے گی تو کوئی بات بنے گی .میرے نزدیک اس کتاب کا جو
مرکزی مضمون ہے وہ انسان ہی ہے .اس میں اس کے عالوہ کوئی بات نہیں ہے .اور اس کتاب کا جو
مرکزی مضمون ہے وہ ہر انسان بھی نہیں ہے ،ہر انسان اسکا مرکزی مضمون ہے لیکن میں اپنی بات
پر زور دینا چاہتا ہو .اسکا مرکزی مضمون آپکی ذات ہے .کہ ہللا تالہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں میں
نے تمہارا ذکر ڈاال ہے ،تمہارا ذکر ہے ،تمہارا چرچا ہے ،اس میں تمہاری کہانی ہے ،اس میں تمہاری
بات ہے ،اس میں تمہاری زندگی کے ہوان ہیں ،اس میں تم کس طرح سوچتے ہو اور کس طرح کرتے
ہو اور کیا کرتے ہو اور پھر کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم نے اس میں اس میں لکھ دیا ہے .یہ کتاب
میری ڈائری ہے .اس میں میری داستان ہے ،یہ میری اسٹوری بک ہے .اس کے اندر میں ہوں اور
میرا ذکر ہللا تالہ نے کیا ہے ،ہللا تالہ خود کہتا ہے ورنہ ہللا تالہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی.
اس میں اقوام پارینہ کی تاریخ نہیں ہے ،وہ تاریخ موجود ہے لیکن وہ اس لئے کہ اس میں میرا ذکر
ہے .آپ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ آسمانی کتاب لگتی ہے ،آسمان سے اتری ہوئی کتاب لگتی
ہے ،الہامی کتاب لگتی ہے .کسی انسان کے بس میں نہیں کے اس کتاب کو لکھ سکے .آج تک اس
کتاب کا جو چیلنج ہے وہ موجود ہے .عرب ممالک کی اس وقت آبادی پینتیس چالیس کروڑ ہے ،ان
سب کے لئے یہ چیلنج ہے ،پچھلے چودہ سو سال سے اس کتاب نے چیلنج دیا ہوا ہے ،لکھا ہوا ہے کہ
'اس جیسے ایک صورت بنا کے لے آو' .چودہ سو سال میں ،آج پینتیس کروڑ ہیں ،تو اسکو ہزار سے
آپ ملٹیپالئی کر دیں ،ایوریج نکال لیں .اربوں لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نکلے ہیں اس کتاب پر

ایمان التے ہوئے گزرے ہیں ،اس کتاب کا انکار کرتے ہوئے گزرے ہیں ،چیلنج موجود ہے .دنیا کی
تمام یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں ،اربوں ڈالر کی تحقیق کا یہ پروجیکٹ اٹھا سکتی ہیں کہ اسکی کاپی
کر لیں ،اس جیسی کوئی صورت بنا لیں ،یہ اس کتاب میں چیلنج دیا ہوا ہے .اس زمانے میں بڑے
بڑے شاعر تھے ،بڑے بڑے دستان بہت گو تھے ،بڑے بڑے ادیب تھے ،ان کی شاعری آج آپ پڑھیں
تو آپکو لگے گا کہ اس کتاب کے اندر جو ایک ادبی رنگ ہے ،اس کتاب کو جو ایک ادب ہے وہ آخر
اتنے اعلی معیار پے کیوں ہے ،اس لئے کہ وہ ادب وہاں پر اس قبیلے میں اس صحرا میں موجود تھا،
وہاں پر پانی نہیں تھا ادب تھا .وہاں پر درخت نہیں لگے ہوئے تھے ،باغات نہیں تھے لیکن ادب تھا.
انکو لٹریچر کا پتا تھا .اس زمانے کا لٹریچر اب بھی آج کے عربی ادب کے لٹریچر سے ایک فوقیت
رکھتا ہے .تو اس کتاب کا مرکزی مضمون انسان ہے.اور انسان کون ہے کیا ہے ،آپ الئبریری چلے
جائیں اور سائیکولوجی کی شیلف میں شروع ہو جائیں کہ شاید سائیکالوجی بتاے گی ،تو سینکروں
کتابیں آپکو سائیکالوجی کی نظر آ جائیں گی .آپ کہیں گے چلو فیزولوگی سے پتا کر لیتے ہیں تو
سینکڑوں کتابیں فیزولوگی کی بھی پتا چل جائیں گی آپکو کہ وہ کیا کہتی ہیں ،آپ سوچیں گے کہ نہیں
چلو انسان کو شاید اس کی ضروریات کی حساب سے اکنامکس میں شاید کوئی مل جائے تو آپ
اکنامکس کی شیلف پر جائیں ،وہاں آپ معلوم کریں کہ انسان کا کانسپٹ کیا ہے .آپ سوچیں گے نہیں
چلو ہم سوشیالوجی میں دیکھتے ہیں اس لئے کہ انسان تو گھل مل کے رہتا ہے کہ سوشیالوجی میں
انسان کا کانسپٹ کیا ہے ،کیا تصور ہے ،اس میں آپ دیکھنا شروع کر دیں ،آپکی گتھی کبھی سلجھے
گی نہیں .آپ فلسفے میں چلے جائیں گے کہ چلو فلسفے کو دیکھتے ہیں ،ارستو کو دیکھتے ہیں کہ وہ
کیا کہتا تھا اور اس نے کیا کچھ کہا انسان کے بارے میں تو آپ سینکڑوں صفے دیکھ لیں ،تو سوال یہ
ہے کے وہ گتھی جو ہے نہ وہ کبھی سلجھے گی نہیں .آپ سینکڑوں ہزاروں کتابیں چیک کا جائیں گے
لیکن آپکو بات پتا نہیں چلے گی .اس قرآن میں وہ بات موجود ہے .وہ راز اس کتاب می موجود ہے.
اور اسی کتاب میں ،اور کسی کتاب میں نہیں .یہ اس کتاب کا منفرد ایجاد ہے .اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ
کتاب خالق انسان کی طرف سے آئ ہے ،یہ من جانب ہللا ہے ،یہ خالق انسان کے الفاظ ہیں .یہ اس نے
کسی سے ارادہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ کتاب ذرا لکھ دو ،اس تارہا کی باتیں ہوں مجھے انسان بنانا ہے تو
اس طرح کے موضوعات جمع کر دو تاریخ سے ،نہیں .یہ خالق کائنات کے الفاظ ہیں .اگر کسی کو
خالق کائنات سے قریب ترین ہونا ہے تو وہ دنیا کو دیکھ سکتا ،درخت کو دیکھ سکتا ہے انسان کو
دیکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ خالق کائنات کے یہ مظاہر ہیں تو خالق کائنات کیسا ہوگا .لیکن
وہ ایک دور کی بات ہے .اس کتاب میں اور خالق کائنات کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے .اس لئے کہ
یہ تو وہ بات ہے جو خالق کائنات نے خود لکھ دی ہے اور اس نے خود بتایا کہ میں نے کیا سوچا ہے،
میں نے کیا فیصلہ کیا کیوں کیا ،میں نے کیا دیکھا اور پھر میں نے کیا کیا اور اسکا کیا انجام نکال اور
لوگوں نے مجھ سے کیا کہا اور میں نے کیا کہا ،یہ تو خالق کائنات ساری بات کر رہا ہے اس میں اور
وہ خالق انسان ہے .تو اگر آپ کوئی موبائل خرید لیں آئ فون کا اور آپ کہیں کے مجھے یہ چالنا ہے،
مینوئل آپ لے لیں سامسنگ سے ،تو یہ کام چلے گا اپکا؟ اگر آپکو آئ فون لینا ہے تو آپ آئ فون کا
مینوئل لیں .اگر آپکو انسان کی بات کرنی ہے تو انسان کا جو خالق ہے اسکو تالش کریں ،اس کا
مینوئل لیں تو پتا چلے گا کہ کیا ہے

تو ہمارا یہ بوہت بڑا المیہ ہے کہ اس کتاب میں ہمارا راز ہے اور ہمیں اسکا پتا نہیں ہے ،اور ہمیں اس
سے دلچسپی نہیں ہے ،ہمارے پاس اس کے لئے وقت نہیں ہے .ہمارے پاس اپنے آپ سے اپائنٹمنٹ
لینے کا ٹائم نہیں ہے .ہمارے پاس اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے .اس رمضان کی ایک
بات ہے کہ رسول ص کی حدیث ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ
رکھے .یعنی جان بوجھ کر شعور کے ساتھ یقین کے ساتھ رکھے اور اپنے ایمان کو وہ لمحہ با لمحہ
بڑھاتا رہا ،روزہ با روزہ اس میں اضافہ کرتا رہا اور احتساب یعنی اس نے اپنی آنکھیں کھول کر
رکھیں اور اپنا ایک جائزہ بھی لیا ،اپنے آپ کو ایک آئنہ بھی دکھایا اور اپنا ایک معینہ بھی کیا اور
اپنے آپ کو اس نے اس بات سے روشناس کرایا کہ اس نے کیا کیا اور کیسے کیا ہے ،اس لئے کہ
اسی رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان میں ہللا تالہ روز انسانوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے.
روز رات کو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا ہے ،کیا کرنا ہے کس کے ساتھ .تو یہ رمضان کا
مہینہ اسی لئے ہے کہ ہم انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کا تعارف حاصل کریں ،اپنی معرفت حاصل
کریں جسکو عالمہ اقبال نے کہا کہ اپنی خودی میں ڈوبیں ،اپنی خودی میں ڈوب کر پا جا سراگ
زندگی .تو اپنی خودی میں ڈوبیں اور اپنے آپ کو ،اپنے من میں ڈوب کر اپنی اصل کو پہچاننے کی
کوشش کریں .جو میرا مطالعہ ہے وہ می مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لئے کہ وقت کم ہے.
ہللا تعالی یہ بتاتا ہے کہ اس انسان کے ظاہر تخلیقی میں جو ایک چیز ہے وہ اسکی روح ہے .اور ہللا
تالہ کہتا ہے کے میننے اس میں روح ڈالی ہے اور ہللا تالہ کہتا ہے کہ میننے اس میں اپنی روح ڈالی
ہے .یعنی ہمارا جو اعلی سے اعلی ہونے کا مقام ہے ،ہمارا جو اعلی سے اعلی ہونے ،خوب سے
خوب تر ہونے ،احسن سے احسن ہونے ،جمال سے جمال ترین ہونے ،اسکا جو معیار ہے اسکی جو
انتہا ہے وہ کوئی نہیں ہے ،اس لئے کہ ہللا نے اپنی روح ڈالی ہے .ہم فرشتوں سے بہتر ہو گئے ہیں.
جبھی ہللا تالہ کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات ،تو یہ انسان کی ایک انتہا ہے .ہللا تالہ بتاتا ہے کہ تم یہاں
کھڑے ہو ،میں نے اپنی روح دے دی ہے .جس طرح ماں باپ بچے سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا
خون پسینہ ،اپنا سب کچھ دے دیا ہے ،نچھاور کر دیا ہے اپنی اوالد کے اپر .تو ہللا تالہ یہ کہتا ہے،
پہلی بات جو اس قرآن سے پتا چلتی ہے ہللا نے ہمارے اندر جو روح ہے وہ کہیں اور سے نہیں دہلی،
ہللا نے کہا اس انسان کی ہللا تالہ کے ساتھ اپنائیت ہے ،یہ ہللا تالہ کی ایک اونرشپ ہے انسان کی ،یہ
ہللا تالہ نے ایک ذمہداری لی ہے انسان کی ،یہ ہللا تالہ نے اسکو ایک مقام ایک شرف اور ایک عظمت
دی ہے اور یہ ہللا تالہ نے جو انسان اور ہللا میں کم سے کم فرق ہو سکتا تھا تو یہ وہ فرق ہے ،ظاہر
ہے وہ خالق ہے ،وہ ذات حق ہے اور وہ ایک ہے .لیکن اگر ہم قریب سے قریب ترین کوئی مقام
حاصل کر سکتے تھے تو وہ ہللا نے ہمیں دے دیا ہے .ہللا کہتا ہے 'میں نے اس میں اپنی روح ڈالی'.
یعنی میں نے اسے تھوڑا بہت اپنے جیسا بنایا ہے .یہ کچھ کر سکتا ہے ،یہ دیکھ سکتا ہے ،یہ چل
سکتا ہے ،سوچ سکتا ہے ،اس ک پاس ایک دل ہے ،یہ ایک ملک سا بن سکتا ہے ،یہ با اختیار بن
سکتا ہے ،مختار ہے یہ ،یہ ہللا کی صفحات ہیں .یہ رحم کر سکتا ہے ،یہ گسہ کر سکتا ہے ،یہ مار
سکتا ہے ،یہ مر سکتا ہے ،جو بھی ہے .تو یہ ایک صفحات ہیں .یہ ہمارا فرشتوں سے اپر کا مقام ہے.
یہ چیزیں کسی سائیکالوجیست نے بھی نہیں بتائی ،یہ کسی اکنامسٹ نے نہیں بتایا ،کسی بائیولوجیست
نے نہیں بتایا ،فیسولوجست نے نہیں بتایا .یہ ہللا نے ہے بتایا ہے اور ہللا ہی بتا سکتا تھا کہ میننے ڈالی
تو پہلی چیز ہے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ اتنا مقدس ہے। ،ہے اور اس راز کو اور کون پا سکتا تھا
اتنا عظیم ہے ،اتنا اعلی ہے کہ بس جو ہللا کا ہے اس کے بعد ہمارا ہے .تو ہمیں اپنی پاکیزگی کی

تالش میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے .اپنی اس روح کے نتیجے می اپنی معرفت کو تالش کرنے
کی ضرورت

دوسری چیز ،ہللا تالہ کہتا ہے کہ ہم نے اسکو عقل دی ہے .عقل میں ہللا نے ہمیں سوچنے سمجھنے کا
قرینہ دیا ہے ،تجزیہ کرنے کا قرینہ دیا ہے ،ہمیں ہللا تالہ نے استدالل قائم کرنے کا طریقہ بتایا ہے،
عقل کو ایک جستجو دی ہے ،عقل کے اندر ایک کھوج ہے ،اس کے اندر ایک تالش ہے ،عقل کے
اندر ایک پہنچ ہے ،اسکی ایک دسترس ہے اور عقل کے اندر ایک رسائی ہے .آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں
آپکی عقل مریخ پر دیکھ رہی ہوتی ہے سوچ رہی ہوتی ہے .تو عقل کے اندر ایک کائنات ہے اور عقل
کو ہللا تالہ نے ایک توازن دیا ہے ،وو دیکھ سکتی ہے کہ کیا گرم ہے ،فیصلہ کر سکتی ہے اور حقائق
آپ کے سامنے لے کر آ سکتی ہے ،آپ کو جو مغم ہے جو واضح ہے ان دونو کے درمیان فرق قائم
کر کے دے سکتی ہے .عقل آپکی رہنما ہے .عقل آپکی زندگی کو سہی راستے پر گزارنے کے لئے
معاون و مددگار ہے .اگر عقل نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے؟ جانوروں سے بتر ہوتے .اور جن کے پاس عقل
ہے اور وو اسکا استمعال نہیں کرتے ان کے آپ حاالت دیکھ لیں .باونوں سے بتر ہیں .اور جن کے
پاس عقل ہے اور واقع ہی پاگل ہو گئے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں کے وہ کیا کر رہے ہیں .تو ہللا تالہ
نے انسان کو یہ انعام دیا ہے کہ اس کو عقل دی ہے .مکمل عقل .کبھی کسی انسان نے یہ کہا کہ میری
عقل ختم ہو گئی ہے میں یہ نہیں کر رہا؟ نہیں ،ہم ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنی عقل کے جو بیلونز
سیلز ہیں ان سیلز کا ایک پرسینٹ بھی استمال نہیں کر پتے اپنی زندگی میں ،آج تک تو انسان نہیں کر
پایا ہے .اور اب جتنا وہ ٹولز کا اور تچنولوگی کا عادی ہوتا جا رہا ہے آگے کیا کرے گا .تو ہمارے
پاس جو عقل ہے ہم اسی کو ختم نہیں کر پاتے .تو یہ ہللا نے ہمیں عقل دی ہے ،عقل دے کر کے ہمیں
کھڑا کر دیا ہے ،ہمیں بہادر بنا دیا ہے ،ہمیں زندگی کے راستے کو تالش کرنے کے لئے ہمیں اس نے
ایک لہذ سے ایک ہتھیار دے دیا ہے

تیسری چیز ،پھر ہللا نے ہمیں قلب دیا ہے .قلب کیا ہے؟ قلب ہمارا مرکز ہے ،قلب ہمارا محور ہے،
قلب میں سب کچھ سمو کے آ جاتا ہے جو کچھ عقل میں ہے جو کچھ روح میں ہے اور اس کے عالوہ
جو ہللا تالہ نے چیزیں دی ہیں ان سب کا ایک مرکز ہے ،یہ بادشاہ ہے ،یہ دارلخالفہ ہے ،یہاں
فیصلے ہوتے ہیں ،یہاں پر قلمدان ہے ،یہاں پر طے کیا جاتا ہے .کچھ چیزیں عقل بتاتی ہے کچھ
چیزیں دل دکھاتا ہے .انسان فیصلہ کرتا ہے کے جذبات سے فیصلہ کرنا ہے یا دالئل سے فیصلہ کرنا
ہے .یہاں موتیوشون ہے ،یہاں پر خواب ہیں ،آرزوئیں ہیں ،تمنائیں ہیں ،امنگیں ہیں ،یہاں پر کنٹرول
سینٹر ہے ،یہاں پر ہر زھیز سمت کے آ جاتی ہے ،انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اپر ایک سیاہ نکتہ
لگ جاتا ہے ،انسان استغفار کرتا ہے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے ،انسان دوسرا کرتا ہے تیسرا کرتا ہے دل
پر زنگ لگ جاتا ہے ،کوروزں آ جاتی ہے ،دل پے تاال لگ جاتا ہے ،تو یہ سب چیزیں قرآن میں ہللا
تالہ نے بتائی ہیں ،یہ ہے قلب .انسان کی زندگی کے مرکز میں ہے ،یہ اپر ہے ،یہ سینے میں ہے،
اسکو آپ سینے پے رکھتے ہیں یہ اتنا اہم ہے .اور عقل انسان کے ہللا نے اپر رکھی ہے کہ یہ باال اور
بتر ہے ،کہ کوئی چیز اگر انسان اپنی عقل سے بہار کرے گا تو وہ اپنے وجود سے بھر چال جائے گا.
وہ اپنی انتہا سے گزر جائے گا ،اسکی کوئی ذمہداری نہیں لی جا سکتی .لہذا انسان اپنی عقل کے

حساب سے چلے ،عقل کے حساب سے فیصلہ کرے اور باقی وجود جو ہے وہ عقل کے تابع ہونا
چاہے

تو الروح ،العقل ،القلب اور پھر چوتھی چیز جو ہللا تالہ نے انسان کو دی ہے وہ جسم ہے ،الجسم .کہ یہ
جو جسم ہے یہ ہمارا تمام ایضا کا ایک امبودیمنٹ ہے ،یہ اسکو انکپسلیٹ کر دیتا ہے ،اس میں ہمارا
پاؤں ہے ہمارے ہتھیار ہیں ہماری ریپروڈکٹو ارگنز ہیں ،اس میں ہماری بصارت ہے ہماری سماعت
ہے ،اس کے اندر ہماری عقل ہے ،اس کے اندر ہماری قوت حرکت ہے ،اس کے اندر ہماری پہچان
ہے ہماری آئڈنٹیٹی ہے ،اس کے اندر ہماری جو معیاد ہے ایک جسمانی معیاد ہے وو لمیٹڈ ہے کہ
ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ،ہماری روح پرواز کر جاتی ہے ،ہمارا جسم وقت کے ساتھ ساتھ
ایک مرحلے سی دوسرے مرحلے گروو کرتا کرتا بآلخر ختم ہو جاتا ہے ،اس کے اندر ایک انتقال
ہے ،اس کے اندر ایک ارتقا ہے اور اس کے اندر ایک لمحہ با لمحہ اس کے مدارچ ہیں .تو یہ جسم ہللا
تالہ نے ہمیں دیا ہے ،اسکا پابند بنایا ہے اس جسم کو کہ یہ ہماری عقل کے تابح ہے ،یہ ہمارے قلب
کے تابح ہے .اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ اس جسم سے ہوتا ہے .یہ ہمارا ٹیسٹمونیل
ہے ،یہ ہمارا وتنسس سسٹم ہے اس لئے کہ ہماری کھال ،ہمارے ناخن ،ہمارا جسم ،یہ سب کا سب انہیں
قوت گویائی ملتی ہے یہ بولیں گے نہیں .یہ ہمارے عمال ہیں یہ ہمارے سپاہی ہیں ،یہ ہمارے کارندے
ہیں ،ہمارے کارکن ہیں ہمارے ورکر ہیں لیبر ہیں .تو یہ جسم جو ہے یہ ہللا نے انسان کو دیا ہے .اس
میں طاقت دی ہے ،قوت دی ہے ،کیفیت دی ہے .اس میں ایک سنسشوں بلد کی ہے .یہ چوتھی چیز ہے

اور پانچوی چیز جو ہے وہ نفس ہے جو ہللا نے انسان کو دیا جو یں سب سے ہٹ کے ایک الگ چیز
ہے .یہ انسان کے دل سے نکلتا ہے .اسکا تعلق ہماری عقل سے نہیں ہے ،اسکا تعلق ہمارے جسم سے
نہیں ہے ،اسکا تعلق ہمارے قلب سے نہیں ہے ،اسکا تعلق ہم سے ہے کہ جو ہماری اگسسٹینس ہے اس
سے ہے ،جو ہم کرتے ہیں اس سے ہے .جب ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو ایک ہللا تالہ نے نفس لوامہ
رکھا ہے جو کہ اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے ،سیکنڈ کرتا ہے رینفورس کرتا ہے کہ یہ اچھا
ہے کر لو .ایک نفس امارہ رکھا ہے جو کہ ہماری آزمائش ہے جو ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے،
نفس لوامہ کے ساتھ اسکی مسلسل ایک کشمکش رہتی ہے اور وہ ہمیں بری کی طرف ،ہللا کی
نافرمانی کی طرف ،ہللا کے حکم عدولی کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے .یہ بلٹ ان
ہے ،یہ میکانزم بلٹ ان ہے .ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے ،اور پھر ایک نفس مطمئنہ
ہے جس کا مطلب یہ ہے کے یہ وہ نفس ہے کے جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی
ہے اسے سکون ملتا ہے ،اسکی انر بینگ جو ہے وو خوشی کے شادیانے بجاتی ہے ،مسرت اسے
ایک حاصل ہوتی ہے ،وو قوت پکڑتی ہے .تو یہ نفس مطمئنہ ہے .اور یہی وجہ ہے کہ ہللا تالہ نے
قرآن می کہا ہے کہ جب جنّت می جانے کے لئے ہللا لوگوں کو کہے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ اے
انسان جنّت میں چلے جاؤ ،اس لئے کہ جو انسان جنّت میں جا رہا ہے وو تو نفس مطمئنہ لے کر آیا
ہے ،نفس امارہ کو اس نے موقع نہیں دیا ،نفس لوامہ کی بات پے چال اور اب اس کے پاس جو کچھ
ہے وہ نفس مطمئنہ ہے .نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جس کی خوشی ہللا کی خوشی ہللا کی رضاع کے ساتھ
کنیکٹیڈ ہے ،جو ہللا کی رضاع ہے نفس مطمئنہ دار حقیقت اسی کا مظہر ہے اسی کی جھلک ہے' .بڑھ

جاؤ اپنے رب کی طرف رازی ہو کر .وو بھی تم سے رازی ہے تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ'' .بس
داخل ہو جاؤ ہللا کی عبادت میں ،سر نگو ہو جاؤ ہللا کی عبادت میں'' .اور ہللا کی جنّت میں داخل ہو
جاؤ' .تو یہ انسان کا تصور ہے .یہ تصور نہ کارل مارکس کو مال ،نہ آدم سمتھ کو مال .بڑے بڑے
فلسفی ہے .یہ یہاں اس کتاب میں اسکی تفصیالت بھی ہیں ،اسکی کیا سورتیں ہیں وہ بھی ہیں ،انسان
کی جو تخلیق ہللا تالہ نے کی ہے ،اس کے اندر ہللا نے روح رکھی ہے ،اس میں عقل رکھی ہے ،ہللا
نے اس کو دل دیا ہے ،ہللا نے اسکو جسم دیا ہے اور ہللا نے اس کو نفس دیا ہے .اس پر آپ سوچیں،
اس پر تحقیق کریں ،اسکی انتہا کو پائیں ،اس کے نتیجے میں اپنے وجود اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو
انشاہلل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی تعمیر کر سکیں گے ،اپنی خودی کو پہچان سکیں گے .اس رمضان
کا جو فائدہ ہے وہ بھی حاصل کر سکیں گے اور جو موت ابھی حال میں واقعہ ہوئی ہے اس سے جو
یادہانی ہوئی ہے زندگی کی تو اس کے پیگام تک بھی پہنچ سکے گی
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انٹرویور :السالم علیکم سر .سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا ٹائم
سپیر کیا .آپ نے ہمیں بہت موقع دیا .ہمارے آئ ایل ایم کالج سرگودھا کی طرف سے ہم ایڈیٹوریل بورڈ
کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹرویو کے لئے حاضر ہوئے ہیں .آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم دیں قیمتی وقت دیں تا
کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہمارے میگزین کے لیے جس کے لیے ہم یہ انٹرویو آپ کا کنڈکٹ کر رہے
ہیں ،اس کے تھرو ان کے ریڈرز کو جو ہے پتہ لگے یو ایم ٹی کا ،خاص طور پر سوہیب صاحب کا
کہ آپ کیا پرسنیلٹی رکھتے ہیں ،آپ کا کیا مشن ہے کیا ویژن ہے اور کیا آپ فیوچر پالن رکھتے ہیں
ہمارے آنے والی اوڈینس کے لئے ،ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے .ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل ہیں
اردو ڈپارٹمنٹ سے مسز مسرت شہناز صاحبہ اور انگلش ڈیپارٹمنٹ سے صدف احمد صاحبہ اور
ہمارے ساتھ ایڈیٹوریل بورڈ میں سٹوڈنٹس ہیں ،ایڈیٹرز ہیں عریشہ زینب اور اس کے ساتھ حفظہ رشید.
تو سٹوڈنٹ آپ سے انشاہلل سوال کریں گے اور ہوپفلی ہم ایک پروپر ستیسفکٹوری جواب آپ سے لے
کر جائیں گے
ڈاکٹر حسن :مجھے خوشی ہے آپ تشریف الے اور وقت دینا کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے ،ظاہر
ہے آپ جب بھی آیں آپ کو وقت ملے گا ضرور .یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ
سے زیادہ ظاہر ہے کہ انٹریکشن بڑھے اور مجھے سرگودھا میں ای ایل ایم کالج کی ترقی اور اس کا
کا م اور اس کی بہتری ان سب کی خبریں ظاہر ہے کہ ملتی رہتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے تمام
اساتذہ بہت اچھی محنت سے کام کر رہے ہیں .طلبہ بھی بہت اچھے ہیں اور انتظامیہ بھی کام کر رہی
ہے .تو مجھے خوشی ہے کہ اپکا جرنل آ رہا ہے اور آپ جو بھی سوال کریں گے انشاء ہللا میں اس کا
جواب جو ہوگا

انٹرویور :سر ہم سبھی اس کے لیے آپ کے ممنون ہیں باشمول ہمارے چیئرمین صاحب لیاقت الی
وڑائچ سحاب اور وائس چیئرمین توصیف لیاقت علی وڑائچ صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے پرنسپل
محبوب احمد چودھری صاحب اور اس کے ساتھ ہمارا تمام ایڈیٹوریل بورڈ .اس وقت میں اپنی سٹوڈنٹ
ایڈیٹر کو دعوت دوں گی کہ وہ آپ سے کوئسچن کرے

اسسالم و علیکم سر
ڈاکٹر حسن :وعلیکم السالم

انٹرویور :سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا .اپنے بچپن اور ابتدائی تعلیم کے
بارے میں اگاہ فرمائے
ڈاکٹر حسن :بچپن ابتدائی تعلیم میں مطلب یہ کہ بچپن کا دور ہر ایک کو بہت ہی اچھا لگتا ہے ظاہر
ہے ناسٹیلجک فیلنگ ہوتی ہے .تو یہ ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں غور کیا جائے تو وہ لگتا ہے
کہ زندگی کا سب سے سہانا سب سے اچھا دور ہے .میری ابتدائی تعلیم ڈھاکہ میں ایک اسکول تھا
مگبزار پرپراٹوری اسکول اس میں ہی ہے .ایک اچھا اسکول تھا بہت کانونٹ ٹائپ اور وہاں سے پھر
ہم شفٹ ہوگئے تو پھر دھان منڈی میں ایک اسکول لیک ویو ،اس کے اندر وہاں میں نے پھر تعلیم
حاصل کی کالس تھری تک اور پھر کوئی تین مہینے لگا کر کے ہم نے کالس فور فائیو سکس کا
سیالبس پڑھا اور کنٹونمنٹ بورڈ ہائی اسکول میں کالس سیون میں ایڈمشن لے لیا .ٹیسٹ پاس کیا کالس
سکس کا اور کالس سیون میں ایڈمشن لے لیا تو میں نے ایک سال میں تھری کالس کی جمپ لگائی،
فور فائیو اور سکس.یہ ایک بہت اچھا تھا ،میرے والد نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ تم جمپ کیوں نہیں
لگاتے ،اچھے لڑکے بہت سارے جمپ لگاتے ہیں ایک سال کی دو سال کی تو میں نے کہا چھٹیاں تھی
تو میں نے کہا چلیں میں ٹرائی کر لیتا ہوں اگر ہوجاتا ہے تو ٹھیک ہے ،دو سال کی نہیں تو ایک سال
کی تو ہو ہی جائے گی شاید .تو میں نے پھر تین مہینے کی چھٹیوں میں صبح سے رات میں نے ظاہر
ہے کہ چار سبجیکٹس کے امتحان ہوتے ہیں ،انگلش اردو سائنس اور میتھس ،تو میں نے چاروں کا
تھری ایرز کا سلیبس پڑھا اچھی طرح اس کے بعد جا کے ایگزام دیا تو  ٠٨پرسنٹ کے قریب نمبر
آئے تھے .تو میں پھر سیدھا کالس تھری سے کالس سیون میں پہنچ گیا تھا

انٹرویور :سر کیا آپ بچپن میں شرارتی ہوتے تھے؟
ڈاکٹر حسن :ہاں تھوڑی بوہت شرارتیں تو ہر کوئی کرتا ہے .میرے خیال میں اس کے بغیر بچپن پورا
نہیں ہوتا ،بچپن کی تصویر پوری نہیں ہوسکتی .تو جو بھی ہے کرتے رھتے تھے
انٹرویور :سر اعلی تعلیم کے لیے کونسی جامعہ سے استفادہ کیا؟
ڈاکٹر حسن :میں نے این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینرنگ کی اور این ای ڈی پاکستان کی اچھی
یونیورسٹیز میں سے ہے ،ٹاپ تو میں ہوگی.یو ای ٹی اور این ای ڈی دونوں ہی برابر کی ہیں .اور اس
کے بعد پھر امریکا سے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا اور پھر یونیورسٹیوں آف ویلز
یوکے سے میں نے پی ایچ ڈی کی

انٹرویور :سر عمومن اعلی تعلیم کا مقصد اچھی مالزمت کا حصول ہے لیکن آپ نے مادر علمی کی
تعمیر کی .یہ تصور کیسے ذھن میں آیا؟
ڈاکٹر حسن :جب میں پڑھ رہا تھا باہر تو اس وقت ظاہر ہے میں یہاں سے پڑھ کے گیا تھا تو باہر میں
نے دیکھا بالکل ایک نیا نظام ہے اور مجھے اس میں پڑھنے میں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا میں نے
پڑھا تو میرا دل تھوڑا سا ایک یہ کے تعلیمی ادارے کے ماحول سے ،تعلیمی ادارے کے عمل سے
پورے اور اس کے کلچر سے اور اس میں جو کچھ ہورہا ہے جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو
دلچسپی کا پورا ایک سامان ہوتا ہے ،آپ کو ہر وقت ایک نئی معلومات مل رہی ہوتی ہیں ،سیمینار ہو
رہے ہیں ،اساتذہ ہیں ،مہمان آ رہے ہیں ،باہر سے دوسرے سکالرز اتے ہیں ،کالسز ہو رہی ہیں ،تو
اس سب چیزوں سے کہ جہاں تمام ایک پورے تعلیمی ادارے کا ایک ماحول ہے جس مینایک مستقبل
کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے قوم کے ملک کے اور نوجوانوں کے ،تو اس میں رہ کر مجھے اندازہ ہوا
کہ اس طرح کا نظام اس معیار کے اوپر پاکستان میں نہیں ہے اور شاید یہ ایک بہت اچھا کام ہوگا کہ
میں اس طرح کا نظام پاکستان میں اس کو متعارف کراوں اور اس کی بنیاد کے اپر کسی تعلیمی ادارے
کو میں کھڑا کروں .تو کچھ اس طرح کا خیال تھا کہ میں واپس آنے کے بعد یہاں پڑھاؤں گا .میں
سوچ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو اسکالرشپ دے کہ یہاں بھجواؤں گا جو کہ مجھے ہللا تعالی نے یہ
توفیق دی ہے تو دوسروں کو بھی ملنا چاہیے .تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو باہر بھجوا
دوں گا .تو اس طرح خیال تھا .اور میں واپس انے کے بعد میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی میں پہلے
پڑھایا اسی لئے .تو مجھے شوق تھا پڑھانے کا

انٹرویور :سر یقینا آئ ایل ایم سے یو ایم ٹی کا سفر صبرآزما مراحل پر محیط تھا .یہ سب کچھ کیسے
عمل میں آیا؟
ڈاکٹر حسن :آئ ایل ایم سے یو ایم ٹی ایک فطری سفر ہے .آئ ایل ایم کا تعلق ظاہر ہے کے ہماری
ابتدائی کوشش ہے اور یہ پہال ادارہ تھا .بعد میں یہ ٹرسٹ بن گیا اور آئ ایل ایم کے اندر ہم نے ایک
اچھے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تھی جو کہ ہمدرد یونیورسٹی سے جس کا الحاق تھا اور حکیم
محمد سعید شہید کی سرپرستی حاصل تھی .جب یو ایم ٹی کا اعالن ہوا تھا اس وقت تک آئ ایل ایم کے
اندر تقریبا  ٠٨٨٨سٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے.اور ایک اچھا نام تھا .یہ ایک فطری طور پر تھا یہ کہ
چونکہ ہم ہمدرد یونیورسٹی سے پہلے ہی افلیٹڈ تھے ،ہماری ڈگری جو ہے وہ ایچ ای سی سے منظور
تھی ،تو یہ ایک فطری بات تھی کہ اب ہمیں اپنا چارٹر ملنا چاہیے تھا تو ہم اس معیار کے اوپر آہستہ
آہستہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں خود یونیورسٹی بنے .تو وہ خود بخود ہی ہوگیا
انٹرویور :سر بالخصوص آئ ایل ایم اور یو ایم ٹی کے ناموں کا انتخاب کیسے ہوا؟
ڈاکٹر حسن :آئ ایل ایم کا نام تو مرہون منت ہے میرے والد محترم کا .ہم مختلف نام سوچ رہے تھے
تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان سے گھر پے میری بات ہو رہی تھی وہ کمرے میں ٹھل رہے تھے .تو
انہوں نے پھر کچھ سوچتے ہوئے اور کچھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف
لیڈرشپ اینڈ مینیجمینٹ رکھ لو .اس لیے کہ آئ ایل ایم سے علم بھی ہو جاتا ہے ،اس کا مطلب علم ہے

نالج ہے اور اس سے الف الم میم بھی ہوجاتا ہے کہ جس کا مطلب ظاہر ہے کہ قرآن کی طرف ،ایک
کتاب کی طرف اس کی پہلی صورت کی پہلی آیات کی طرف اشارہ ہے جو کہ بڑی مشہور ہے الف
الم میم ،تو وہ بھی آجاتا ہے اس سے بھی ایک ریفرنس مل جاتا ہے کہ ہمارا مرکز و محور جو ہے وہ
قرآن حکیم ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ علم کا منبع ہے ،تو وہ بھی یہ بات آجاتی ہے .تو یہ
چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ،اور پھر اس کا جو مخفف تھا وہ بڑا اچھا تھا ،انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ
اینڈ مینجمنٹ ،کہ قیادت کی ضرورت ہے قوم کو ظاہر ہے اور مینجمنٹ کی ضرورت ہے تنظیم کی.
تو قیادت کا نام صرف اس کا نہیں ہے کہ جو کہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں ،قیادت ہر
شعبے میں ہے جس کا بنیاد قابلیت ہے ،جس کی بنیاد حسن کارکردگی ہے ،جس کی بنیاد سبقت لے
جانا ہے ،جس کی بنیاد بہتر سے بہتر کی جستجو کرنا ہے خوب سے خوب تر کی تالش کرنا ہے ،تو
یہ قیادت کا تصور ہے جو کہ ہم لے کر آئے تھے پاکستان میں .لوگ اس زمانے میں بہت کہتے تھے
کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ نام کیوں رکھا ہے ،لیڈرز کی کمی تو نہیں ہے اور لیڈرز بدنام بھی
بہت رہے ہیں ہمیشہ ،تو ہم نے یہی کہا ہمیشہ کہ ہم نے اچھی لیڈر شپ اور پروفیشنل لیڈرشپ کے
جس کے پاس اخالقی لیڈرشپ بھی ہو مورل لیڈرشپ بھی ہو اور ٹیکنالوجی کی لیڈرشپ بھی ہو .ہم
ایک ایسی پروفیشنل لیڈرشپ کے تصور کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں .تو
ہللا تعالی نے اس میں بڑی اچھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ہماری نتائج کی اور ہمارے کام کی بڑی اچھی
یعنی ہللا تالی کی طرف سے بڑا فضل تھا کہ اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی ہے ،اس نے ہر
موقع پر ہماری مدد کی .اس کے جب آئ ایل ایم بن گیا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی کا نام
کیا رکھیں .بہت سارے لوگوں نے جو پہلے نام تھا اسی کو کانٹینیو کیا مثال کے طور پر جی سی
یونیورسٹی ہے یا کوئی اور ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک موقع آ رہا
ہے کہ یونیورسٹی کا نام تو خود چل پڑے گا اور وہ ایک الگ برینڈ بن جائے گا لیکن ہم نے کہا کے
ہم آئ ایل ایم کے برانڈ کو ایک سیپریٹ برینڈ کے طور پر پروٹیکٹ کر لیں اس وقت .تو آئ ایل ایم
کے برانڈ پر ظاہر ہے کہ دس بارہ سال کی انویسمنٹ تھی .آج بھی یہ بہت مشہور و معروف نام ہے.
تو ہم نے کہا کہ اس برانڈ کو ہم الگ سے ایکسکلوسیو کر لیتے ہیں اور یونیورسٹی کا برانڈ تو
یونیورسٹی کا چارٹر ہوگا اور وہ خود بخود چل جائے گا تو تمہارے پاس دو برانڈ آ جائیں گے .تو یہ
ایک برانڈ کی سوچ تھی جو ہم نےاس وقت اپالئی کی تو ہم نے کہا کہ ہم ایک ہیں برینڈ کو دونوں
جگہ نہیں التے .تو ہم نے آئ ایل ایم کو ایک سیپریٹ کر دیا ،ٹرسٹ کر دیا اور اس کے تحت پھر یہ
کالجز شروع کر دیئے تو وہ برانڈ لیوریج ہوگیا جو کہ بارہ سال جس پر انویسٹ ہوئے تھے اور یہ یو
ایم ٹی کے نام سے نیا برانڈ بن گیا .اس سے ظاہر ہے مشکالت تو ہوئیں کہ بہت سارے لوگ شروع
میں کہتے تھے کہ یہ یو ایم ٹی کیا چیز ہے ،آئ ایل ایم کو ہم جانتے ہیں ،اچھا یہ یو ایم ٹی اسی آئ ایل
ایم سے بنی ہے .تو اس طرح کی مشکالت ہوئیں لیکن میرا خیال میں ہماری انرولمنٹ وگیرہ ہر چیز
سے معلوم یہی ہو رہا تھا کہ اگرچہ تھوڑی سی نا واقفیت ہے اور اس کی وجہ سے برانڈ بریک اپ
ہوا ،مارکیٹ میں جو ایک تسلسل چل رہا ہے آئ ایل ایم کا وہ رک گیا اور ایک نیا نام آیا .تو اس میں
تھوڑا سا ایک ہکپ تھا جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی ہماری انرولمنٹ سے لگ رہا
ہے کہ ہم دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں مستحکم میں اور ہمارے پاس دو برینڈ بھی ہو گئے ہیں.
تو یہ یو ایم ٹی کا نام یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہوا کہ ہم سوچتے تھے کہ یونیورسٹی کا نام کیا
رکھیں .پہلے سوچا تحت کہ اس کا نام علم ہے تو اس کا نام عمل کر لیتے ھیں ،نیورسٹی آف مینجمنٹ
اینڈ لیڈرشپ .تو ہماری جو درخواست تھی وہ یونیورسٹی آف مینجمینٹ اینڈ لیڈرشپ کے نام سے گئی

تھی کہ جو پہلے انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہے اب ہم اسکو یونیورسٹی آف لیڈرشپ اینڈ
مینجمنٹ کرلیں گے ،وہ آئ ایل ایم ہے تو یہ یو ایم ایل ہو جائے گا ،تو علم اور عمل ایک اچھا بن
جائے گا ،علم وعمل .لیکن یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آئ ایل ایم کے آخری تین چار سالوں میں کہ
ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے پروگرام بہت زیادہ چل رہا ہے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ پاکستان ایک
ڈیویلپنگ اکانومی ہے اور ڈیویلپنگ اکانومی میں انجینرنگ جو ہے وہ ایک بہت فارمڈبل اسکا ایک
سیگمنٹ ہوتا ہے ایچ آر ڈویلپمنٹ کے اندر .اینگنیرنگ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی بات اس لئے انجینئر
وہ آدمی ہے ،انجینرنگ وہ چیز ہے کہ جو کہ یعنی کسی چیز کو ممکن کرکے دکھاتی ہے ،اسے
ایگزیکیوٹ کرتی ہے .تو انجینرنگ جو ہے وہ تمام جو قدرتی وسائل ہیں جو تمام معدنی وسائل ہیں،
جو معرفت کی تمام قوتیں ہیں ہوا پانی ،ان سب چیزوں کو ،اتموسفئیر کو زمین کو ،ان سب کو
پروڈکٹیو بناتی ہے .تو ہم نے سوچا کہ مینجمنٹ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ساٹھ اگر ٹیکنالوجی لے
آتے ہیں تو یونیورسٹی ایک لحاظ سے پوری ہو جائے گی .پھر شروع میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس
سے اچھا لفظ بن جاتا ہے امت ،تو پہال علم تھا دوسرا ایک لحاظ سے امت بن گیا .لیکن ہم نے پھر اس
کو اس لئے امت کو زیادہ ہم نے رائج نہیں کیا کہ یہ امت جو ہے ایک اچھا لفظ ہے اور اس سے لوگ
یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے .تو ہماری جو بنیادی ادنتیتی ہے وہ یو ایم ٹی ہے .وہ
یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے .تو امت کا اگر لفظ ہوجاتا نہ تو بہت سارے لوگ امت سن تو رہے ہوتے
لیکن ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ یونیورسٹی کا نام آرہا ہے .تو اس لیے ہم نے پھر اس کو یو ایم ٹی.
امت ہوتا ہے ،ممکن ہے اور کسی وقت ہم اس کو تھوڑا سا آگے پروموٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ
کہ اس وقت ہم نے کہا کہ ہم یو ایم ٹی کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ یونیورسٹی کے لیول پر اکسپٹڈ ہو
جائے ،رائج ہو ،پاپولر ہو جائے تو بہتر ہے .تو یہ ایک لحاظ سے یو ایم ٹی ہم نے خود مل کر یہاں پر
ٹیم کے ساتھ سوچا تھا

انٹرویور :سر آپ کے شب و روز کے معامالت کیا ہیں؟
ڈاکٹر حسن :سبھا اٹھتے ہیں اور رات سو جاتے ہیں کام کرکے .بس اس کے عالوہ کیا

انٹرویور :اس میں اہل خانہ کو ٹائم کیسے دیتے ہیں پھر آپ؟
ڈاکٹر حسن :ہللا تالی نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ توانائی اور صالحیت دی ہوتی ہے .تو ہماری
کوشش ہو تی ہے کہ اس کو جتنا بھی پرودوکٹیو کرسکیں اتنا بہتر ہے .تو زیادہ تر یہ کہ میں فجر کی
نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہوں ،فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ اپنا مطالعہ وغیرہ کرتا ہوں
اور پھر کبھی یہ کہ جم چال جاتا ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر میں یونیورسٹی آ جاتا ہوں .پھر
یہ شام تک جب تک کہ کوئی صالحیت ،انرجی کی کوئی رمق باقی رہتی ہے یہی بیٹھے رہتے ہیں،
کام کرتے رہتے ہیں ،پھر جاکے کھانا کھا کے کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ لگ جاتا ہے ،کبھی
کوئی گیا تو کبھی چلے گئے کہیں ،پھر سو جاتے ہیں .تو اس طرح بڑی سمپل سی بڑی آسان سی
زندگی ہے .ہللا تالی کا بڑا شکر ہے

انٹرویور :سر یو ایم ٹی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور دس سال بعد آپ سے کہاں دیکھتے ہیں؟
ڈاکٹر حسن :یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد تو یہی ہیں کہ اعلی سطح پر تعلیم اور تحقیق ان دونوں
کو رائج کرنا چاہتے ہیں ،ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اعلی سطح پر تعلیم اور
تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی اساتذہ کی ٹیم ہو ،اچھے طالب علم ہوں .اس کے لیے ہم
کام کر رہے ہیں اور دس بعد کا انشاءہللا یہ یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی کہ جہاں پر کہ
پڑھنے کے لئے نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی لوگ آئیں گے اور یونیورسٹی خود نہ
صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنا کیمپس بنا چکی ہو گی اور بین االقوامی سطح کے اپر
یہ ایک مضبوط مستحکم اور ایک اعلی معیار کی یونیورسٹی انشاءہللا سمجھی جائے گی ،جانی جائے
گی اور اس کے لیے ہم آج سے کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءہللا دس سال میں یہ کہہ
سکتا ہوں کہ امت مسلمہ کی سرفہرست جامعات میں سے ایک ہوگی

انٹرویور :ماشاہلل سے سر آپ کی بہت سی نمایاں جہتیں ہیں .آپ بایک وقت نامور محقق ،معروف ماہر
تعلیم ،بہترین استاد اور کامیاب منتظم ہیں .آپ اپنی کس جہت کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟
ڈاکٹر حسن :مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ میں پڑھتا ہوں بس .مجھے باقی چیزوں کا
اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے .پڑھنے لکھنے کا فائدہ ہے .پڑھنے کا شوق ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ
بس پڑھوں ،چاہے اس کی بنیاد پر میں کچھ بولو یا نہ بولو یا لکھوں یا نہ لکھوں وہ الگ بات ہے لیکن
اصل چیز یہ ہے کہ آدمی پڑھتا رہے .تو جتنا پڑھنے کا ٹائم مل جائے وہ اچھا ہے اور اس کے لیے
وقت نکالتے رہتے ہیں یا موقع تالش کرتے رہتے ہیں .تو یہ سب سے زیادہ میرے لیے اچھی چیز
ہے .باقی یہ کہ کالس میں پڑھانا بہت اچھا ہے .اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے ،اس سے دلچسپ
کوئی کام نہیں ہے .تو میں سال میں ایک کورس تو ضرور پڑھاتا ہوں پی ایچ ڈی کے لیول کے اوپر.
ابھی اس سال اسپرنگ میں نہیں پڑھا رہا ،انشاءہللا فال میں پڑھاوں گا

انٹرویور:سر آپ ایک بہترین استاد اور کامیاب منتظم ہیں .آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
ڈاکٹر حسن :کامیابی کا راز میرے خیال میں یہ کہ ایک تو اخالص .اگر کسی کام میں اخالص کی
میری طرف سے اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو وہ کام خراب ہو گیا ہے اور اگر جس کام میں اخالص
اچھا تھا مکمل تھا بہترین تھا تو وہ کام اچھا ہوگیا ہے .تو پہال راز جو میں نے خود سمجھا ہے وہ
اخالص ہے اور اخالص ایسی چیز نہیں کہ اخالص کو ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اخالص یہاں ہے نہیں
ہے کم ہے زیادہ ہے ،اس میں کسی چیز کی آمیزش ہو گئی ہے یا یہ کہ یہ بالکل مکمل ہے .تو یہ
مختلف اور بے شمار چیزیں ہیں جو کہ اسکے اپر حاوی ہو جاتی ہیں چھا سکتی ہیں ،آپ کا محرک
تبدیل ہوسکتا ہے .تو جہاں بھی محرک درست تھا ،نیت صاف ہے اخالص ہے ،میں نے دیکھا ہے کہ
اسکا نتیجہ سو فیصد آتا ہے .اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کہیں وہ کریں.
آپ کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے .کوئی اونچا بول بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے .ہم
نے کبھی اونچا بول نہیں بوال ،کبھی ہم نے کوئی دعوی نہیں کیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے ،جو ہے وہ
بتایا ہے جو نہیں وہ کہا کہ نہیں ہے .اور باقی یہ کہ کبھی کسی کو دھوکہ دینا یا کوئی ایسی بات کرنا.

بے شمار جگہ یونیورسٹی کی رپورٹ جاتی ہیں .جو مختلف باڈیز ہیں مختلف جوکہ ریگولیٹوری باڈیز
ہیں ہم بھیجتے ہیں ،تو میں نے کبھی کسی ایک کالم میں بھی جو اعدادوشمار ہیں ان کو اس خیال سے
کہ اگر میں یوں کر دوں تو یہ رینکنگ تبدیل ہوجائے گی یا اس کو تھوڑا سا پڑھا دیں یا تھوڑا سا اس
میں اضافہ کر دیں ،ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں کیا .جو بات صحیح ہے بس وہ لکھی ہے وہ بات کہی
ہے اور وہی لوگوں کو بتائی ہے اور لوگوں کے پرسیپشن کے لحاظ سے کوشش کی ہے کہ جو سچ
بات ہے صحیح بات ہے وہی بتائیں .ایڈمیشن فارم میں یا بروشور میں فیکلٹی میں ،ہم نے کبھی بھی
غلط بات ویب سائٹ پر کہیں بھی نہیں بتائی جو اکچول ہے بس ووہی بتایا ہے

انٹرویور :سر آپ کی شخصیت میں شائستگی اور شگفتگی کا انداز پایا جاتا ہے .کبھی غصہ نہیں آیا
آپ کو؟
ڈاکٹر حسن :غصہ آجاتا ہے اس کو ہضم کر لیتے ہیں .دیکھیں غصے کے بغیر کام چالنا بھی مشکل
ہے .تو وہ غصہ آدمی دکھا بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی
کمزوری ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی تدبیر سے کام کرے تدبیر اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ غصے
کی نوبت ہی نہ اے .جس طرح کہ جب میں گاڑی چالتا ہوں تو میں کبھی ہارن نہیں دیتا .مجھے ہارن
دینے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی .اس لیےکہ میرے پاس ایک سٹیئرنگ ہے میرے پاس گیر
باکس ہے میرے پاس اکسلیریٹر ہے تو میرے پاس ایک راستہ ہے ،تو مجھے ہارن دینے کی ضرورت
کیا ہے؟ میں اپنی تدبیر ایسی اختیار کروں گا .اور میں تیز بھی چالتا ہوں ،یہ بھی نہیں کہ میں پیچھے
پیچھے رکھتا ہوں ،میں اپنی رفتار بھی رکھتا ہوں اپنی لیں بھی رکھتا ہوں اور آگے بھی پڑھتا ہوں
لیکن یہ کہ ہارن نہیں دیتا بس کبھی بھی .تو یہ چیز ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے شاید
میری طبیعت بھی ویسے ایسی ہی تھی اور لیکن یہ ہے کہ غصے سے انسان کا ٹمپرامنٹ باآلخر
خراب ہوجاتا ہے اسکی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے .اور ہمارے دین میں مذہب میں ،میں سمجھتا
ہوں کے غصے کو اخالق کے اندر شامل نہیں رکھا گیا اس کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے اور اس کی
حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے .میں نے دیکھا ہے کہ شوہر بیوی پہ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ،
جاگیردار سرمایہ دار زمیندار مزدوروں پے اور کام کرنے والوں پے غصہ کرتے ہیں اور مطلب یہ
کے جہاں جس کو جب موقع مل جائے وہ دوسرے آدمی کو جو کمزور ہے ،طاقتور کمزور کے اپر
غصہ کرتا ہے .تو یہ جو ہے نہ یہ ایک اگریشن کی عالمت ہے .ہمیں اسرتیو ہونا ہے ،ہمیں اپنی بات
کے اپر فرم ہونا ہے اور اپنے مقصد اور اپنی منزل کے اوپر گامزن رہنا ہے اور اس میں کوئی
سودے بازی نہیں کرنا اس میں پیچھے نہیں ہٹنا اس میں کوئی کسی قسم کی کسر نہیں اٹھا کے رکھنا.
لیکن یہ کہ غصے سے اور کسی انسان کی توہین سے تذلیل سے یا اس کی کسی بےعزتی سے اس کو
دکھ پہنچا کے آگے بڑھنا یہ کوئی اس میں مزا نہیں ہے .تو میری کوشش ہوتی ہے کوئی اگر تکلیف
بھی پہنچا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں شاید اس کی بات سمجھ میں
آجائے گی .لوگ باز اوقات پہنچا کے چلے جاتے ہیں یا پہنچاتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں
ٹھیک ہے یہ ان کی ہے لیکن ہللا تالی پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہللا تعالی کوئی نہ کوئی اسباب ایسے پیدا
کر دیتا ہے کہ ہم اس کی تکلیف سے نکل جاتے ہیں یا اسے کوئی تکلیف ہوجاتی ہے معاملہ حل ہو
جاتا ہے .تو یہ میں سب سے یہ کہنا جاتا ہوں کہ غصے کا نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نرم ہیں

یا غصے کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کے آپ بیکار ہیں یا آپ بے اثر ہیں یا آپ کی کوئی اہمیت
نہیں ہے .تو یہ ایک اچھا راستہ ہے جس سے کہ انسان کی شخصیت سمبھال کے رہتی ہے اور لوگ
خوش رہتے ہیں آس پاس کے .اور کام دیکھیں کبھی بھی سو فیصد تو نہیں ہوتا .کام ہمیشہ بہتر سے
بہتر بھی اپ کریں تو اسی نوے فیصد پر چال جاتا ہے .تو اگر بغیر غصے کے بھی اتنا ہی کام ہو رہا
ہے اور غصے کے ساتھ آپ تھوڑا بہت ہی اور بڑھا لیں گے لیکن اس کے پھر دوسرے منافی اثرات
بہت ہوتے ہیں .تو مجھے یہ خوشی ہے کہ جیسے زاہد ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو طویل
عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ماحول ،سبھی آپس میں ایک
دوسرے کے لیے ،میرا ہی نہیں بلکہ اور بھی سب لوگ ایک دوسرے کے لئے بہت محبت اور شفقت
رکھتے ہیں .اس کی وجہ سے بہت اعتماد ہے بھروسہ ہے .مجھے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ان کو
کوئی بات کہہ سکتا ہوں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں کوئی چیز سنا سکتا ہوں .تو یہ ہے کہ میری
طرف سے ناروا یہ ناجائز کوئی ردعمل نہیں ہوگا .تو یہ قیادت کے لیے ایک اچھی چیز ہے .میرا
خیال میں یہ اس کا مجھے فائدہ ہی ہوا ہے
انٹرویور :سر آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ؟
ڈاکٹر حسن :دلچسپ تو بہت سارے ہوتے ہیں .میرے خیال میں یہ ساری یونیورسٹی ہی ایک بہت
دلچسپ واقع ہے.بڑا مشکل ہوجاتا ہے کوئی ایک آد واقعہ سنانا یا بتانا کسی کو .ایک واقعہ بتاتا ہوں
اسی کے حوالے سے ہے کہ ہم نے پہلے آئ ایل ایم جب بنایا تھا تو اس میں ڈپلومہ پروگرام ہو رہے
تھے .تو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم ڈگری پروگرام بھی شروع کرتے ہیں .ہمارے سٹوڈنٹس
نے بھی ہم سے کہا .میرے خیال میں یہ  ١٩کی بات ہوگی یا  ١٩کی ،توہم ایچ ای سی چلے گئے .تو
وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ہم نے کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں ،ہم نے ایک
ادارہ بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں این او سی دے دیں ،تا کہ ڈگری ہورڈنگ ہو جائے .تو
انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے ،میں اگر چاہوں تو یہاں سے آپ کو
ہتھکڑی لگوا کے جیل بھجوا سکتا ہوں .تو وہ میرے ساتھ میرے ساتھی عابد شیروانی بھی تھے ،تو ہم
نے کہا کہ اگر آپ نے ہتھکڑی لگوانی ہے تو لگوا دیں اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے ،اگر آپ
یہ چاہ رہے ہیں تو کر دیں آپ .تو وہ صاحب خود اب ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں .تو
یہ ایک یادگار واقع اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ ہم تعلیم کا کام کر رہے تھے .میں نے ان سے بعد میں
یہ کہا کہ اگر کسی کو ہیروئن بیچنا ہے ،چوری کرنا ہے یا کوئی اور غلط کام کرنے ہیں تو اس کے
لیے تو ظاہر ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہیں ،لیکن اگر کوئی تعلیم کا کام کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سے
پوچھنے کے لئے آیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ می ہتھکڑی لگوا سکتا ہوں تو کیا یہ جرم ہے؟ آپ کو یہ
چاہتے تھا کہ کہتے یہ بہت اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں ،میری طرف سے جو ممکن ہے مرد میں
دونگا .لیکن یہ کہ الحمدہللا اس وقت ایچ ای سی میں یو جی سی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے
کہ جنہوں نے ہماری بگیر کچھ زیادہ تحقیق کے انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں
انہوں نے ہماری رپورٹ اپروو کی اور بغیر وزٹ کے اپروو کی اور ہمیں این او سی دے دیا .تو
ایسے بھی لوگ تھے .دونو طرح کے لوگ مجھے ملے ،ایک طرف ایسے لوگ تھے جنہوں نے اندھا
اع تماد کیا کہ بھئی یہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ اے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ

پورا جو بنا کے دیا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ٹیم بھیجیں انہیں لیٹر اشو کرو ،ایک طرف
ایسے لوگ بھی تھے اور ایک طرف ایسے لوگ بھی تھے جو کہ رہے تھے کہ انکو ہتھکڑی لگواؤ
یہاں سے جیل بھیجو .تو دونو طرح کے کردار مجھے ایک ہی دن مل گئے .یہ بڑا یادگار واقعہ ہے
اور یہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں آج تک بھی ایسا ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے
لوگ بھی ہیں جو کہ تعلیم کے لئے نچھاور ہونے کے لئے تیار ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر
کوئی تعلیم گاہ بن جاتی ہے تو وہاں اپنے مویشی رکھ دیتے ہیں چارہ رکھ دیتے ہیں ،وہاں اپنے دفتر
بنا لیتے ہیں .آج تک دونوں کردار موجود ہیں

انٹرویور :سر تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب تعلیم سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
ڈاکٹر حسن :میرے خیال میں دیکھیں یکساں سے اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ ایک کتاب ایک طرح کا
پیراگراف ایک طرح کی تصویر اور ایک طرح کے جملے پورے پاکستان میں گلگت سے لے کر کے
ٹھٹھا تک چلیں گے تو وہ غلط مطلب ہے .یکساں سے جو میں مطلب لیتا ہوں وہ یہ کہ مشترکہ مقاصد
ہونے چاہیے ،مشترکہ جسے کہنا چاہیے آداب ہونے چاہیے اور حکمت عملی ہونی چاہیے .جو اس کے
اندر پھر نصاب ہے اور جو اس کے اندر تفصیالت ہیں ان میں فرق آ سکتا ہے .وہ فرق اس لئے آئے
گا سیاق و سباق کے حوالے سے ،کونٹیکسٹ کے حوالے سے .اگر ایک آدمی فرض کریں کہ لوراالئی
میں پڑھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اسالم آباد میں ایف  ٩٨میں پڑھ رہا ہے تو ہم دونوں کو ایک
کتاب نہیں دے سکتے .دونوں کے ہاں اساتذہ کی سطح کا فرق ہے ،دونوں کے اداروں کا فرق ہے،
دونوں کی ابتدائی تعلیم کا فرق ہے ،ان کے گھر بار کا فرق ہے ،لیکن یہ نہیں کہ دو متضاد قسم کے
نصاب پڑھانے ہیں .یہ نصاب جو ہوگا یہ مختلف ہوگا لیکن متضاد نہیں ہوگا .یہ اسکے اندر ایک
کنٹراسٹ ہوگا اور یہ اس کے اپنے ماحول کے لحاظ سے ظاہر ہے کے اس کے مطابق ہوگا ،اس کے
اندر ماحول کے لحاظ سے مطابقت ہوگی اس کے لحاظ سے فرق آ جائے گا .تو یکساں نظام تعلیم ایک
قوم کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے کہ امیراور غریب دونوں ایک طرح کا نظام تعلیم سے تعلیم
پائیں بالخصوص اسکول میں یہ بہت ضروری ہے .لیکن اسکا مطلب ایک کتاب نہیں ہے یا ایک استاد
نہیں ہے .ممکن ہے کہ آگے چل کے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل جو کچھ ترقی ہو رہی ہے اس میں یہ
ممکن ہوجائے لیکن یہ میں اس کا مطلب نہیں لیتا ،اس لئے کہ ہمارے ہر ایک کی پھر ایک چوائس
بھی ہے .کچھ لوگ ہیں جو دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان رختے ہیں تو وہ دینی تعلیم کو زیادہ
عنصر چاہتے ہیں ،کچھ لوگ اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو جلدی سے کچھ کمانے کے قابل
ہونا ہے ،وہ چاہتے ہیں کوئی مہارت پیدا ہو جائے کوئی فون آ جائے انہیں ،کوئی ہنر سیکھ لیں تو کچھ
لوگ یہ چاہتے ہیں .کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آکے چل کہکسی پروفیشن میں جائیں ،ڈاکٹر
انجینئر الئر بنے تو اس حساب سے تیار کرنا چاہتے ہیں .کچھ چاہتے ہیں بچے ٹھیک ہے ڈگری لے
لیں معمول کا اپنا پڑھ کے آگے چلیں .تو ہر ایک کے مقاصد جو ہے انکا انتخاب الگ ہے تو ہمیں اس
کے حساب سے ظاہر ہے کہ اس میں فرق رکھنا پڑیگا ،یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کتاب اور اس کا یہ
مطلب لیا جائے ایک ایک طرح کا نصاب

انٹرویور :آپ کس شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟

ڈاکٹر حسن :سب سے پہلے تو میں اپنے ظاہر ہے کہ گھر کے اندر میں اپنے ماں باپ دونوں سے
بہت متاثر ہوں اور دونوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محبت بھی دی ہے اور دونوں ایک رول ماڈل
بھی تھے .میری والدہ تو ظاہر ہے ابھی وہ زندہ ہیں لیکن میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے .تو دونوں ایک
بہت زبردست ر ول ماڈل بھی بہترین انسان بھی ہیں .تو یہ مجھے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں
پڑی .مجھے اپنے گھر میں ہی سب کچھ جو ایک رول ماڈل ہوتا ہے اس کی شخصیت جس طرح کی
ہوتی ہے یا جتنا اس کی کشش ہونی چاہیے یہ جتنا اس کا وزن ہونا چاہیے یا جتنا اس کو متاثر کرنا
چاہیے تو وہ میرے ساتھ گھر میں ہی تھا .تو اس لیے بہت اچھا ہوگیا اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے
کہ زندگی کی تعمیر میں بہت مدد ملی اور اس کے بعد جن لوگوں نے آج کے دور میں متاثر کیا ہے
مجھے دو لوگوں نے جن کا میں نام لینا چاہوں گا ،اس میں ایک ہمارے ادارے کے چیئرمین ہیں
پروفیسر خورشید احمد ،ایک علمی شخصیت ہیں پاکستان کی ،سینیٹر بھی رہے ہیں اور بہت علمی
لحاظ سے ان کا اعلی مقام ہے اور میرے ساتھ ان کا ایک انتہائی محبت کا تعلق ہے ،تو جس پر مجھے
بڑا فخر ہے .تو یہ کہ وہ میرے لئے بہت متاثر کن شخصیت ہے .انکا جو علمی کام ہے وہ میرے لئے
بہت متاثر ہے اور ان کی محبت ان کی محنت ان کی پاکستان کے لیے اسالم کے لئے مسلمانوں کے
لئے مسلم امت کے لیے ،ان کی سوچ ان کی فکر اور ان کا کام ان کی توجہ ان کی محنت کوشش ،یہ
سب چیزیں میرے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں .اور میں یقینن پھرعلمی لحاظ سے آج
کے دور میں میں موالنا مودودی سے متاثر ہوں ،عالمہ اقبال سے میں بہت متاثر ہوں اور پھر اس کے
بعد تاریخ میں پھر ظاہر ہے کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت کام ہے ،قائد اعظم رحمۃ ہللا علیہ کا
میں نے مطالعہ کیا ہے .ان کے خطوط ان کی کتابیں ان کی تحریریں سب دیکھیں ہیں ان کی زندگی
سے ،ان کو بھی میں نے دیکھا ہے .اور میں ان کو صحیح معنوں میں ایک بہت بہترین قائد سمجھتا
ہوں .ان کی شخصیت اور ان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن میں آیا ہے .تو یہ لوگوں
نے مجھے متاثر کیا ہے
انٹرویور :آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی ہیں؟
ڈاکٹر حسن :میں بے شمار کتابیں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں .میرے گھر میں میری اپنی کوئی چالیس
الماریاں ہیں .تو کسی ایک کتاب کا نام میں کیا لوں لیکن یہ ہے کہ سبھی کچھ دیکھتے پڑھتے رہتے
ہیں .لیکن میں اگر واقعی میرا کوئی دل چائے سفر میں تو میں کسی شاعر کا کالم لے لیتا ہوں ،میر
تقی میر ہے ،عالمہ اقبال ہے ،کوئی بھی شاعر اس کا میں کالم اٹھا لیتا ہوں .اور دوسرا یہ کہ وہ
مجھے اس میں بڑا مزا آتا ہے اور دوسرا یہ کہ کوئی تاریخ کی کتاب کوئی بھی ہو اچھی وہ جو کہ
اچھی لگتی ہے ،کسی نے اسالم کی اپر اچھی کتاب لکھی ہو .مغرب کے اندر مجھے ابھی لیتلی ٹونی
جت ایک سٹورین ہے ،اس کا انتقال بھی ہوگیا لیکن اس کی کوئی آٹھ دس کتابیں میں نے پڑھی ہیں،
بہت اچھا لکھتا ہے .تو مختلف کتابیں ہیں مختلف موضوعات کے اپر وہ سبھی کچھ لکھتے پڑھتے
رہتے ہیں .فلسفہ ،تاریخ ،ادب ،سیاست ،معیشت ،قانون ،تہذیب ،معاشرت ،پھر اس کے بعد سائنس،
مذہب اور نفسیات ان سارے مضامین پہ .میں اچھا لٹریچر جمع کرتا رہتا ہوں .پھر اس کے عالوہ پھر
جو میرے اپنے پروفیشنل موضوعات ہیں مینجمنٹ ہے لیڈرشپ ہے تو اس کی بھی ساری چیزیں ہوتی
ہیں .کافی ہوتی ہیں

انٹرویور :سر آپ کے لحاظ سے ایک مثالی طالب علم کے اندر کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے؟
ڈاکٹر حسن :یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے .اس سوال پہ آپ کو دس میں سے دس نمبر ملتے ہیں.
مثالی طالب علم کے لیے ،ایک دفعہ میں نے کہیں کچھ بات کی تھی .کوئی میں نے دس چیزیں بتائی
تھیں .تو اس کے لئے بھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخالص ھونا چاھئے اس کے اندر کہ وہ تعلیم حاصل
کرنا چاہتا ہے .دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر انکساری اور عاجزی ہونی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل
کرنے آیا ہے ،اس کے اندر زد اور حدھرمی نہیں ہونا چاہیے .اس کی گردن جھکی ہونی چاہیے سر
جھکا ہونا چاہیے .اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے .اس کے بغیر علم نہیں آے گا .غرور اور تکبر
کے ساتھ علم نہیں آئے گا .تیسری چیز یہ کہ اسے شوق و جستجو بہت ہونا چاہیے .اس کو ایک بہت
محرک ہونا چاہیے ،اس کے اندر بہت زیادہ شوق ہو جستجو ہو اور اسی سے وہ محنت کر سکتا ہے
جو کہ ضروری ہے اور یہ چوتھی چیز ہے محنت ،کہ اسے محنت کرنی پڑے گی بغیر محنت سے
کچھ نہیں ہوگا .علم ایسے نہیں آتا .نئی نئی چیزیں ہیں ،نئی نئی گتھی اسکو سلجھنی ہے ،نئے
تصورات کو اپنے اندر اتارنا ہے .تو ہر چیز ہر مضمون میں نہیں ہوتی ہے .تو اس کے لئے اپنے آپ
کو تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے .اور پانچوں چیز جو میں سمجھتا ہوں کے بہت ضروری
ہے اس کے لیے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو رٹنے کا عادی نہ بنائے کہ میں رٹ لوں یا میں کاپی کر لوں
گا یا می نکل کر لوں گا .یہ آسان تو ہے اور اس سے نمبر بھی مل جائیں گے شاید لیکن یہ کہ اس سے
آدمی سیکھے گا نہیں .تو اسے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود سیکھے اور اپنی تخلیقی سوچ
اپنی محنت اس کے نتیجے میں علم کے اپر سوار ہو .نہ کہ وہ یہ سوچے چلو میں نے یاد کرلیا ،میں
نے پیل دیا ہے ،میں نے چھاپ دیا ہے ،میں نے لے لیا ہے کسی سے اور کام ہو گیا ہے .تو نمبر اس
طرح لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بےعزتی ہے .میں طالب علموں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کام
خود کریں ،جو اپنا کام نہیں کر سکے نہ کریں .کسی اور کا کام اپنے اپر نہ الیں .انکی اپنی زندگی
ہے وہ خود سیکھیں .میرا خیال میں یہ پاچ چیزیں بہت اہم ہیں .باقی یہ کہ کچھ اور چیزیں ہیں جس
میں کہ اس کو اپنی آنکھوں کا استعمال ،کہ اس کی آبزرویشن ہونا چاہیے .اگر آبزرویشن نہیں ہے ،آپ
نے ایک چیز دیکھی ہے آپ نے پڑھی نہیں ہے اور آپ لکھ نہیں سکتے ،تو آبزرویشن بہت اکیوٹ،
بہت پینیٹریڈنگ بہت فاسٹ ہونا چاہیے .دیکھیں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا ،ایک سیب گرا تو اس نے ایک
تھیوری بنا لی گریوٹی کی .تو یہ آبزرویشن کا کمال ہے .آئنسٹائن ہے ،آبزرویشن کا کمال ہے .تو
جتنے سائنٹسٹ ہیں انکا بیسک میتھڈ ہے آبزرویشن .تو یہ بیسک ایکسپریمنٹ آبزرویشن ہے .تو
آبزرویشن سکل ہونی چاہیے .ساتویں چیز ہے کہ مینٹلی اس کو فوکس کرنا اور کنسنٹریشن .میں
سمجھتا ہوں ایجوکیشن کی کوالٹی کنسنٹریشن کی کوالٹی پے ڈیپینڈ کرتی ہے .اگر آپ کنسنٹریشن کے
ساتھ کوئی چیز کرلیتے ہیں تو ٹھیک ہے .اگر آٹھ لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں ،بار بی کیو ہی چل
رہاہے ،میوزک بھی چل رہا ہے ،مذاق بھی ہو رہا ہے ،چل پھر بھی رہے ہیں ،پڑھ بھی رہیں ہیں تو
اس کے اندر وہ تھیٹر تو چل رہا ہے لیکن یہ کہ کسی کی بھی کنسنٹریشن نہیں ہے اور اس کا کوئی
فائدہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا .تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتویں چیز ہے کنسٹریشن .اور آٹھویں چیز
جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلسل اپنے آپ کو ایک ریفلیکشن میں ڈالیں ،اپنی
خودی میں ڈوبیں ،اپنے آپ کو سوچتے رہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے ،سوچ وچار کی عادت ہے ،آپ
کی لوجیکل تھنکنگ ہو ،راشنل تھنکنگ ہو ،کریٹو تھنکنگ ہو ،کریٹیکل تھنکنگ ہو ،اس سے آپ کو

فائدہ ہوتا ہے .یہ آٹھویں چیزیں ہے اور نوں میں یہ کہ آدمی اکیلے کچھ نہیں سیکھتا ہے مل جل کے
سیکھتا ہے .کولیبریٹیو لرننگ یا شیئرڈ لرننگ اسے کہتے ہیں .تو آپ اگر کسی کے پاس بیٹھیں گے
جس کے پاس علم ہے تو آپ کو علم ملے گا .جس کے پاس علم نہیں ہے اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں
گے تو آپ کچھ علم کھو کر آ جائیں گے .تو آپ دیکھیں کہ اسکا جو مطلب ہے کہ آپ کی جو صحبت
ہو اس میں صاحب علم لوگ ہوں ،علم والے لوگ ہوں جن کو کچھ معلوم ہو ،صاحب حکمت ہوں تو آپ
کو فائدہ ہوگا .اگر ایسے لوگوں کے درمیان آپ نہیں رہتے اور جاہل کے درمیان رہیں گے ،جس طرح
عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر تم اتار کے پاس بیٹھو گے تو جب تم آؤ گے تو تمھیں خوشبو لگی ہو
گی ہر جگہ ،نہیں بھی لگی ہو گی تو اتر کی خوشبو آ رہی ہو گی اور اگر تم کسی کوئلے والے کے
پاس چلے جاؤ گے تو تم نے کچھ کام نہیں بھی کیا ہے ،کیونکہ تم بیٹھ کے آیا ہو تو تمہارے چہرے پر
اور کپڑوں پر سیاہی لگی ہوگی .تو یہ عربی کی کہاوت ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے .اور
دسویں چیز میرا خیال میں یہی ہے کہ آپ ہللا تعالی سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہللا تعالی علم دے .ہللا
تعالی نے یہ دعا سکھائی ہے 'ربی زدنی علما' .تو یہ علم جو ہے اس کی ذات باری تعالی ہے .تو ہللا
تعالی چ اہے گا تو علم ملے گا ورنہ لوگ ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا .ان کے پاس غرور
اتنا ہے کہ وہ علم دے ہی نہیں سکتے کسی کو .تو علم لینے کے لئے ہللا تعالی سے دعا اور پھر علم
کو آدمی بکھیرے .علم کو آدمی جو بھی اس نے سمیٹا ہے اس کو لوٹآئے .تو یہ بہت ضروری ہے

انٹرویور :سر فرقہ پرستی اور دہشت گردی اسالم کے نام پر ایک دھبہ ہیں .بطور ماہر تعلیم آپ اس کا
کیا حل تجویز کریں گے؟
ڈاکٹر حسن :میرے خیال میں صحیح اسالم کا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ اسالم
میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے .اور اسالم ایک وسیع مذہب ہے اور میں نے کبھی بھی
اس میں کہیں بھی نہیں دیکھا فرقہ واریت کو .تو میں سمجھتا ہوں علماء کو بھی چاہیے کہ فرقہ واریت
کو پیچھیں الیں ،اس کے اندر جو ایک حدت آگئی ہے ،اس کے اندر جو ایک زبردست قسم کی جو
ایک گرمی ہے اس کو دور کریں ،اپنی جو سرحدیں ہیں ان کو مٹائیں اور سب مسلمان کی حسیت سے
رہیں اور ہر مرتبہ فکر اور ہر سوچ کے آدمی کو جو کہ ہللا کا نام لیتا ہے رسول کا نام لیتا ہے اور
ایمان کا دعوی کرتا ہے اس کو سمجھیں کہ مکمل مسلمان ہے اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل کرنا
میں سمجھتا ہوں اسالم کے ساتھ بدترین دشمنی ہے .قرآن میں وہ پڑھ لیں کے مومن کے قتل کی سزا
کیا ہے .ہللا تعالی نے جو الفاظ استعمال کے ہیں اوہ یہ کہ یہ بدترین سزا ہے ،شدید سزا ہے اور ہللا
تعالی نے کہا کہ وہ لوگ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے ،ایک مومن کے قتل کی سزا ہے
یہ .تو وہ لوگ سوچیں کہ فرقہ کے نام پر ،ایک رسول کے دعوے کو لے کر ،آپ تصور کریں کہ اگر
ہمارے نبی رسول ہللا صلی وسلم زندہ ہوں اور وہ بیٹھے ہوں اور ایک آدمی فرقہ واال دوسرے فرقے
والے کو ان کے سامنے قتل کریں تو آپ کیا سزا دیں گے اور آپ کتنی بڑی لعنت بھیجیں گے .تھوڑا
اس بارے میں قوم کو چاہیے کہ سازش ایک ہے اور اس کا شکار نہ ہوں .سازش یہ کے مسلمانوں کو
فرقہ کی بنیاد پر تقسیم کا دیا جائے ،لڑا دیا جائے ،ایک دوسرے کے خالف ان کو نبروآزما کر دیا
جائے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے .فرقہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے .ہم سب مسلمان ہیں .حضرت
ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں ،رسول ہللا صلی وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ،قرآن پر ایمان رکھتے ،ہللا

تعالی کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی چاہیے.
شیعہ ہو ،سنی ہوں ،دیوبندیہ ہو ،بریلویہ ہو ،چاہے وہ جو بھی ہوں ان سب کو چاہیے کہ فرقے کی بنیاد
پر نہیں بلکہ اسالم کی وسعت اور اس کی ایک امت اس کی بنیاد پر آگے پڑھیں
انٹرویور :سر پاکستان کے موجودہ طرز حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟
ڈاکٹر حسن :پاکستان میں دیکھیں کچھ نہ کچھ بہتری تو آ رہی ہے .آہستہ آہستہ بہرحال حکومت،
جمہوریت ،نظام ،دستور ،پارلیمنٹ ،عدالت ان سب میں بہتری آرہی ہے تو میں اس وقت یقینن مطمئن
ہوں .لیکن یہ کہ جو شہری نظام ہے ،میونسپلٹی کا نظام ہے ،ضلی کا نظام ہے اس کو ریوایو کرنے
کی ضرورت ہے .اس وقت سیاست دان اس کو پیچھے کر رہے ہیں اور اس سے شہریوں کو مسائل کا
سامنا ہے .تو میرا یہ خیال ہے کہ شہری نظام کو بھال کرنا چاہیے .سیاستدان ،جو قومی سیاستدان ہیں،
جو قومی سیاسی پارٹیاں ہیں اس کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں .اور وہ شہریوں کا ایک لحاظ سے ان
کے حقوق کا استحصال ہورہا ہے .تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک کمی ہے .یہ کمی دور ہو جائے تو .ہم
تقریبن جمہوریت کے نظام کو اب کافی حد تک اپنا چکے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور آگے چل
کے مزید انشاہلل تجربات کے ذریعے سے ہر کوئی سیکھے گا اور سمجھے گا

انٹرویور :سر استاد کو کردارصاف سمجھا جاتا ہے .کیا آج کل کا استاد اپنے فرائض بخوبی انجام دے
رہا ہے؟
ڈاکٹر حسن :یقینن اچھے اساتذہ کی کمی ہے .اور توجہ دالتے رہتے ہیں ،ہم سب لوگ بات بھی کرتے
ہیں کہ کردارسازی ہونا چاہیے اور استاد کا اپنا کردار اگر ہو اور کچھ نہ بھی بولے تو اس کا اثر ہوتا
ہے .تو میں سمجھتا ہوں کے آہستہ آہستہ اس طرف لوگ آرہے ہیں ،بات چیت ہورہی ہے .ہر ایک کہ
رہا ہے یہ .مصال کے طور پر خود ویسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جماعت کا کام اخالق اور
کردار اور سیرت اس کو بھی بڑھانا ہے .صرف علم اتارنا نہیں ہے یا علم بھیجنا یا علم منتقل کرنا نہیں
ہے ،اس پر نئی نئی تحقیق کرنا نہیں ہے بلکہ انسان بنانا بھی ہے .تو یہ بات آ رہی ہے .آپ نے اچھا
سوال کیا ہے .انشاءہللا اور جگہ بھی یہ بات چلے گی بڑھے گی آگے .آئ ایل ایم کالج بنانے کا مقصد
بھی یہی تھا کہ ہم علم بھی پہنچائیں اور ساتھ ساتھ ہم انہیناخالق اور کردار سے بھی ہمکنار کریں
انٹرویور :سر آئ ایل ایم کے فروغ کیلئے ،بہترین نتائج کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟
ڈاکٹر حسن :ہم جو کوالٹی کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اچھے اساتذہ ہوں اور اساتذہ کو ایک اچھی
لیڈر شپ دی جائے .اچھا ماحول ہو ،طلبہ کو اچھا ماحول دیا جائے .دیسیپلن ہو .تو میں سمجھتا ہوں
ہمارے ادارے اس لحاظ سے جانے جاتے ہیں اور ان اداروں کی ہم مسلسل جانچ کرتے ہیں ،انسپکشن
کرتے ہیں .تعلیمی نظام کی تدریسی نظام کی ،ان کے مجموعی طور پر ان کے ماحول کی ،ان کے
انفراسٹرکچر کو ،ہر لحاظ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں .اور ہم نے بڑی کلیر گائیڈالنز دی ہوئی ہیں ،فریم
ورک دیا ہے ،اس لحاظ سے ان کی رپورٹس لیتے ہیں .تو مسلسل کوشش کرتے ہیں .یہ ایک تعلیمی

ادارے کو بنانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بیج لگایا ہے آہستہ آہستہ درخت برگوبار التا ھے،
پھل دیتا ہے اور توانائی حاصل کرتا ہے ،اس کا سایہ گھنا ہوتا ہے ،اس کا پھل میٹھے سے میٹھا ہوتا
ہے ،تو یہ مختلف سال کے سفر سے یہ ممکن ہوتا ہے .تعلیمی-ادارہ بھی اسی طریقے سے انشاء ہللا
آگے بڑھتا ہے .ہماری طرف سے ہر قسم کی سپورٹ موجود ہے اور وقت کے ساتھ انشاہلل یہ اور بہتر
ہوگا

انٹرویور :سر آخری سوال یہ کہ آج کے طالب علم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
ڈاکٹر حسن :میرا پیغام یہ ہے کہ آج کا جو طالب علم ہے جو کہ  ٩٨٩٢یا  ٩٨٩٢میں تعلیم حاصل کر
رہا ہے یا تقریبا  ٩٨٩١یا  ٩٨٩٨تک اپنی تعلیم کو پورا کرے گا ،بیچلر کرے گا ماسٹر کرے گا
 ٩٨٩٨تک ،اور پھر اس کے بعد اس کی عمر تقریبا تئیس چوبیس سال ہوگی اور پھر اس کے بعد اس
کے پاس تقریبا تیس پینتیس سال ہوں گے کام کرنے کے لیے ،چالیس سال ہوں گے ہللا کرے ،تو اگر
آپ چالیس سال بھی رکھیں تو  ٩٨٩٨سے  ٩٨٠٨تک ،ان کا جو ورک سپن ہے وہ اتنا ہے ،ہللا کرے
ان کا الئف سپن اس سے بھی زیادہ ہو ،تو میں آج کے طالبعلم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ دکھے
کہ  ٩٨٢٨میں دنیا میں کیا ہونے واال ہے ،کیا ہوگا ،پاکستان کے لئے ،دنیا کے لیے ،ہمارے اس ریجن
کے لیے کیا فورسائٹس کیا ہیں ،کیا پیش نظر ہے .اس ایک جائزہ لیں ،اس کا ایک احاطہ کریں اس
لئے کہ ان کو اپنا فیوچر اس میں بنانا ہے اور اس لحاظ سے تیاری کریں .ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ دنیا بہت کمپیتیٹو ہو رہی ہے ،دنیا بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہے ،دنیا بہت زیادہ انٹر کنیکٹیڈ ہے ،دنیا
جو ہے وہ بہت زیادہ بے رحم ہوتی چلی جارہی ہے اور ایک بات آخری جو ہے کہ غیر یقینی کی
کیفیت بڑھ رہی ہے ہر لحاظ سے .ایک غیر یقینی میں کشمکش ہے ،ایک دوڑ ہے ،ایک جدوجہد ہے.
ٹھیک ہے آج تکنالوجی ہے ،فون ہیں ،کمپیوٹر ہیں ،بہت کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے
نہیں تھی ،لیکن یہ کہ اس ٹیکنالوجی سے یہ نہیں کہ آپ آرام مل گیا ہے .اس لیے کہ کمپٹیشن اتنا ہے،
آپ پر چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بس اس کے لئے کارآمد ہے .تو ان کو یہ سمجھنا
چاہیے آج کے طالب علم کو کہ مرکزی اہمیت جو ہے نہ وہ ان کی اپنی ذات کی ہے .اگر وہ ٹھیک
ہوں گے ،صحیح ہوں گے ،بہتر ہونگے ،اچھے ہوں گے ،اعلی ہوں گے ،اپنے کام اور اپنے پروفیشن
اور اپنے شہر اپنے ملک و قوم اس سب کے لحاظ سے ،اپنے ادارے کے لحاظ سے اگر ان کی تیاری
ہوگئی اور وہ فوکس ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کبھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا ،وہ مسلسل
ترقی کریں گے ،ہر لحاظ سے ،مالی لحاظ سے آسودہ ہوں گے ،ہر قسم کے خطرات سے دور ہوں گے
اور کامیاب ہوں گے .اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے ،جو آج مست ہیں اور کل کا نہیں سوچ رہے
ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کے جس طرح آج وہ مستی میں غرق ہیں اسی طرح غرق رہیں گے .تو
ہمیں یہ چوائس کرنا ہے کہ کیا ہم مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو یا جو کچھ ہمارے
پاس ہے اسے حال میں لٹا رہے ہیں .یہ نوجوان اگر سوچ لے اور عالمہ اقبال کے پیغام کو اپنے
سامنے رکھیں ،قائداعظم کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھیں ،ہللا اور رسول کے احکامات کو ،اس
کی کتاب کواور اس کی دعوت کو اور اس میں جو پیغام ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں ،تو میں
سمجھتا ہوں وہ دنیا بھی بنائیں گے اور انشاءہللا آخرت میں جنت بھی

انٹرویور :سر تھینک یو سو مچ .آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں
وقت دیا ہے .ہم بہت خوش ہیں آپ سے مل کر .تھینک یو سر .اور میں آئ ایل ایم کی تمام مینجمنٹ
کی طرف سے ،چیئرمین کی طرف سے ،وائس چیئرمین کی طرف سے ،پرنسپل کی طرف سے ،سب
کی طرف سے اپکا شکریہ ادا کرتی ہوں
ڈاکٹر حسن :آئ ایل ایم کالج سرگودھا کی انتظامیہ ،پروفیسر لیاقت وڑائچ صاحب ،وہاں کے پرنسپل،
خواتین اور مردوں دونو کمپسس کے تمام اساتذہ اور تمام طلبہ و طالبات کو میرا سالم

Video # 13
URL: https://www.youtube.com/watch?v=JS_u9lUt4pk
Topic: Pakistan Looking Ahead Towards 2040
Event: A talk on Pakistan in 2040
Event Date: Not Available
Audience: Students and Faculty Members
Issues in Video: Echo in the audio
Total Time of Video: 5 Minutes and 19 Seconds
Summary:

میں مختصر تین باتیں اس موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں .پہلی چیز تو یہ کہ  ٩٨٢٨کی بات
ہو یا  ٩٨٠٨کی بات ہو یا  ٩٨٢٨کی بات ہو ،پاکستان پہاڑوں کا یا دریاؤں کا میدانوں کا عمارتوں کا
سڑکوں کا نام نہیں ہے اور اس وقت کا جو پاکستان ہے وہ نواز شریف کا بھی نہیں ہے زرداری کا
بھی نہیں اور عمران خان کا بھی نہیں ہے  ٩٨٢٨کا پاکستان  ٩٨٠٨کا پاکستان .وہ پاکستان در حقیقت
وہ کچھ ہوگا جو آپ نے اس پاکستان کے بارے میں سوچا ہے ،جو آپ کے خواب ہیں ،جو آپ کی
تمنائیں ہیں ،جو آپ کی آرزوئیں ہیں اور جو کچھ آپ کریں گے .آج جو پاکستان آپ کو مل رہا ہے یہ
وہ پاکستان ہے جو ہماری نسل نے آپ کے لئے چھوڑا ہے اور جو ہم نے اس کا کچھ کیا ہے وہ آج
پاکستان میں موجود ہے .تو پاکستان کے بارے میں اگر آپ کو یہ معلوم کرتا ہوں کہ  ٩٨٢٨میں کیسا
ہوگا تو آپ اپنے دماغ کو ٹٹولیں ،آپ اپنے دل میں اسکا کھوج لگائیں اور دیکھیں آپ کی اس پاکستان
کے بارے میں کیا امیدیں ہیں ،آپ کے کیا خواب ہیں ،آپ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں ،یہ ملک آپکا ہے یہ
آپ کے لئے ہے اور اگر آج کوئی رکاوٹ آپ کو محسوس بھی ہو رہی ہے تو کل وو رکاوٹ آپ کے
سامنے نہیں رہے گی .تو میں سمجھتا ہوں کے پاکستان  ٩٨٢٨میں جب آپ کی عمر ایسی ہوگی کہ جو
چالیس پینتالیس سال کی ہوگئی تو آپ اپنے کام کے پاک پر ہوں گے ,تو آپ جو پالن کریں گے ،آج آپ
جو لکھ کر سوچیں گے وہی  ٩٨٢٨میں انشاہلل ہو رہا ہوگا .یہ پاکستان آپ کا ہے جو آپ کریں گے
وہی  ٩٨٢٨میں ہوگا اس چیز کو آپ اپنے ذھن میں بیٹھا لیں
دوسری چیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریاست ہے اس ریاست کی وہ ترقی نہیں ہوئی
ایز آ میکنزم ایز این اینٹرپرایز ایز آ پلیٹ فارم کے جو ہمارے ساتھ کے ہمارے بعد کے بھی بہت
سارے چھوٹے ملکوں نے کر لئے یہ حقیقت ہے .اس کا ظاہر ہے کے ہم نے پورا پوسٹ مارٹم سنا ہے
شمشاد صہب سے جنہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے .یہ ہماری سیاست کی کمزوری ہے لیکن اس
کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں .میں سمجھتا ہوں ک سیاسی پارٹیاں ہماری
گرو نہیں کر سکی .انھوں نے ایشوز اور چیلنجز جو ہیں ریاست کے اسکے لحاظ سے وہ ابھی تک
میچور نہیں ہوسکی .ہماری سیاسی پارٹیاں خاندان کے تسلک کا شکار ہیں .میں سمجھتا ہوں کے
ہماری پولیٹکل پارٹیز کو اور جو پولیٹیکل فیملیز ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہے کے وہ اپنی پولیٹیکل
پارٹیز کو انسٹیٹیوشن بنائیں .مجھے خوشی ہے کہ جیسے شفقت محمود صہب نے بتایا کہ ان کی پارٹی
میں الیکشنز ہو رہے ہیں .اگر الیکشنز ہوتے رہیں گے بار بار تو اس کے نتیجے میں پارٹی ایک سلف

ریالئنس سلف دریکٹڈ ریلیابل انسٹیٹیوشن بنے گی کے جو اسٹیٹ کا بوجھ سنبھال سکے اور اسٹیٹ کو
لیڈ کر سکے .ہماری ویکنسس اسٹیٹ میں نہیں ہے ،ہماری ویکنسس بیوروکراسی میں نہیں ہے،
We have a world class talented competent bureaucracy.
ہماری ویکنسس اس وقت جو فوکس ہے جو سپاٹ پے جو چیز ہے میرا خیال ہے ہمارا پولیٹیکل کارڈر
ہے .ہمارے پولیٹیکل کارڈر کو پروفیشونالی اپنے آپ کو پولیٹیکل سروس کے لئے آمادہ ہونا چاہیے
تیار ہونا چاہے
ہم پاکستان میں اس وقت صرف ون ملین لوگ ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں .انڈیا میں ٩٨
ملین لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں .تو آپ فرق دیکھیں .اور ہمارے پھر انسٹیٹیوشنز کی
کوالٹی ریسورسز ان سب کے بھی ایشوز ہیں .تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی
چاہیے کہ اب چپ کہ آپ ہائر ایجوکیشن میں آگئے ہیں
You will become knowledge leader, you will become knowledge servant
آپ اس چیز کو اقوائر کریں یہ فری ہے .اس پے کوئی بینک نہیں بیٹھا ہوا ہے ،اس پر کوئی جاگیر دار
نہیں بیٹھا ہوا ہے ،کوئی سرمایا دار نہیں بیٹھا ہوا ہے ،کوئی بیوروکراسی نہیں ہے
It’s for you to grab it, it’s for you to achieve it.
آپ اس کو لے لیں .اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کوئی فیملی نہیں ہے کوئی ووٹنگ نہیں ہے.
اگر آپ یہ کر لیں گے ،انشاءہللا
You will be great men, great women and you will see for yourself a very
bright future for Pakistan in the year 2040. Thank You.

Video # 19
URL: https://www.youtube.com/watch?v=bbFB8SGJu38
Topic: Career and You
Event: A Talk on Raah TV
Event Date: Not Available
Audience: Viewers
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Summary:

بسم ہللا الرحمن الرحیم .میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آپ اور آپ کا کیریئر .کسی بھی نوجوان
کے لئے یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ عملی میدان میں کس شعبے کا انتخاب کرے ،اپنی صالحیتوں
کو رشونما دینے کے لیے کس راستے کا انتخاب کرے اور وہ اپنے سوچ و بچار کا اور اپنے دوستوں
کے ساتھ گفتگو کا بڑا حصہ اس بات کے اپر صرف کرتا ہے کہ مختلف جو امکانات ہیں ان میں کیا
حقائق ہیں ،ان میں کیا خطرات ہیں اور اس کے لیے کونسا میدان سب سے زیادہ موضوع ہے .حقیقت
یہ ہے کہ عملی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے جس شعبے میں تعلیم
حاصل کی ،اس شعبے میں عملن وہ آگے نہیں بڑھے .اور ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے
بغیر کسی تعلیم کے بغیر کسی تربیت کے کسی شعبے کا انتخاب کیا ،اپنی ذاتی دلچسپی اور رجحان
کی بنیاد پر اور وہ اس شعبے میں آگے بڑھتے چلے گئے .لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان
اپنی زندگی کے ابتداء میں اس بات کا صحیح فیصلہ کر لے کہ اس کا کیریئر کس میدان میں ہوگا اور
کس انداز سے ہوگا ،تو یہ جواب اس کو ایک یکسوئی فراہم کردیتا ہے اور وہ پھر مستقل ہر روز ہر
گھنٹے ہر سال اپنے کیرئیر کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی وقت ضائع نہیں جاتا ،اس کے
کچھ ماہ یا سال یا اس کے وسائل کا کوئی حصہ یا اس کی کوئی ڈگری ایسی نہیں ہوتی کہ جو باآلخر
اس کی جو منزل ہے اس میں کوئی معاونت یا اس میں کوئی مدد فراہم نہ کرتی ہو .اس لیے یہ ایک اہم
سوال ہے اور اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیا جانا چاہیے اور یہ یکسوئی حاصل کرنے کی
باقاعدہ کوشش بھی کرنا چاہئے

میرا پہال مشورہ یہ ہے نوجوانوں کو کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے .وہ یہ نہ دیکھیں کہ
ان کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے دوست کیا کہہ رہے ہیں اور بظاہر کہاں پر امکانات نظر آتے
ہیں اور کہاں پر مشکالت ہیں .وہ ایک چلتی ہوئی رو یا ایک ہوا جو چل رہی ہو یا جو روجھان بلعموم
نظر آتا ہو ،ان سب کے دباؤ کا شکار نہ ہوں .بلکہ وہ کیرئیر کا فیصلہ اپنے آپ کو سمجھ کر اور اپنی
صالحیتوں کو اپنی قابلیتوں کو اپنی قوتوں کو اپنے رجحانات کو اپنی دلچسپی کو ،اس کا اندازہ لگا کر
کرے .وہ یہ سوچیں کہ کیریئر ان کے لئے ہے وہ کیریئر کے لئے نہیں ہیں اور انہیں کیریئر پر عبور
حاصل کرنا ہے ،کیریئر کو اپنی گرفت میں لینا ہے اور کیریئر پر چھا جانا ہے کیریئر پر غالب ہونا

ہے .نہ کہ یہ کہ وہ کیرئیر کو اپنے اوپر طاری کریں اور اس کو اپنے اوپر الدنا ہے .تو اصل سوال
یہ نہیں ہے کہ کس میدان میں امکان ہے ،کہاں پر خطرات ہے اور کہاں زیادہ پیسہ ہے کہاں کم پیسہ
ہے .بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی دلچسپی کیا ہے ،آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں ،آپ
کے خواب کیا ہیں ،آپ کی تمنا اور آرزو کیا ہے اور آپ کو اپنے اندر کیا خوابیدہ صالحیتں نظر آتی
ہیں ،کس چیز کی آپ کے اندر طلب ہے اور آپ کو کونسا میدان ایسا ہے جو فطری طور پر آپ کو
نظر آتا ہے کہ وہ آپ سے بالکل آپ کی طبیعت سے لگا کھاتا ہے .تو یہ سوال کا جواب آپ کو اپنے
اندر ڈوب کر تالش کرنا ہے .ظاہر ہے کے ایک اہم سوال اس کے ساتھ حصول معاش کا ہے کہ
بالعموم لوگ یہ چاہتے ہیں اور لوگ اس تناظر سے ہی کیریئر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ
کہاں پر جابز ہیں ،کہاں پر بزنس ہے اور کہاں پر حصول معاش آسان کوئی ہوگا .ظاہر ہے کے
حصول معاش ایک اہم سوال ہے اور انسان کے کیریئر کی کوئی بھی چوائس ہو اس کے اندر اس کا
ایک مناسب انتظام ہونا چاہیئے .لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف حصول معاش کو
مدنظر رکھ کر اور اسے ترجیح دے کر پھر کریئر کا انتخاب کرتے ہیں تو اکثر غلطی کرتے ہیں .تو
آپ اگر حصول معاش کے سوال کو تھوڑی دیر کے لئے اگر اس کو پس پشت بھی ڈال دیں ،تاکہ آپ
بال تعصب اور ایک آبجیکٹو سوچ رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ،اپنی صالحیت کو ،اپنی دلچسپی کو
سامنے رکھ کر کے کیریئر کا فیصلہ کرسکیں .حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ
یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا آوٹ کم کیا ہونا چاہئے .آپ کو کیا
نظر آتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا کارنامہ کرنا چاہتے ہیں ،آپ اس دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں ،آپ اس
دنیا میں کیا تبدیلی ال سکتے ہیں ،آپ اس دنیا میں انسانوں کی اور جو انسانی معاشرہ ہے اس کی کیا
خدمت کرنا چاہتے ہیں ،آپ یہ سواالت اٹھائیں اور جب آپ ان سواالت کو اٹھائیں گے تو آپ کے
سامنے کھیر چوائسز کا ایک بہت ہی وسیع میدان آپ کو نظر آئے گا اور پھر آپ کا فیصلہ بھی صحیح
ہوگا ،ایک صحیح پس منظر میں اور ایک سہی فریم میں ہوگا .تو اصل سوال یہ ہے کہ آپ زندگی کے
مقاصد کا تعین کریں .اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جو اوٹ کم اور اس کی جو اوٹ پت
ہے اس کے بارے میں سوچیں ،اصل سوال یہ کہ آپ انسانی معاشرے اور انسان کی خدمت کے نقطہ
نظر سے سوچیں .آپ جب یہ بڑے سواالت اٹھائیں گے تو جو چھوٹے سواالت ہیں کہ آپ کا عملی
کیریئر کیا ہو ،آپ کی ڈگری اس لیے آپ کونسی لیں اور آپ کا رزق کا انتظام اس میں کس طریقے
سے ہو گا ،تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹے سواالت ہیں جس کا جواب بہت آسانی سے آپ کو مل
جائے گا

اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں اپنی گفتگو کے .وہ یہ ہے کہ کیرئیر دو حصوں میں تقسیم
ہے .ایک کیریئر کے وہ شعبے ہیں کہ جن کا تعلق کسی پروفیشن سے ہے .مثال کے طور پر میڈیسن
ہے ،انجینئرنگ ہے ،الء ہے ،ایجوکیشن ہے ،میڈیا ہے ،تو یہ ایک کچھ پروفیشنز ہیں یہ پروفیشنل
کیریئر ہیں .ان سب کی ساخت ایک جیسی ہے .ان سب کی کامیابی کے لئے جو شرائط ہیں وہ تقریبا
ایک جیسی ہیں .ان سب کا ایک بڑا بندھا ہوا نظام ہے .ان کی ایک خاص انکا مضمون ہے اور اس
مضمون کا اور اس تعلیم کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ جب عملی میدان میں جو آپ
پروفیشنل کیریئر جو اختیار کرنا ہے تو اس میں آپ کو کس علم کی کن صالحیتوں کی ضرورت پڑے
گی .وہی علم اور وہی صالحیتیں تعلیمی ادارے میں ٹیکسٹ بک اور پریکٹیکل ٹریننگ ان دونو

سو رتوں میں آپ کو دے دی گئی ہیں .تو یہ ایک کیریئر کا ایک میدان ہے بڑا اور اس میں یہ سارے
پروفیشنز آجاتے ہیں .دوسرا جو میدان ہے وہ نسبتا ً اوپن اینڈ ہے .اس کے اندر پروفیشنلزم کا پروفیشنل
اسٹرکچر موجود نہیں ہے اور مروجہ معنوں میں جیسا کہ میڈیسن یا انجینئرنگ یا الء وغیرہ میں ہے
کہ جہاں پروفیشنل ڈگری ہیں ،جن کی پروفیشنل اکڑیڈیٹیشن ہیں ،جہاں پر سرٹیفیکیشن ہیں اور جہاں پر
انسان کو ایک الئسنس ملتا ہے کہ وہ اس پروفیشن کو اختیار کرسکے .یہ جو میدان ہے دوسرا اس میں
سائنس کا بہت وسیع میدان ہے جس میں فزیکل سائنسز ہیں ،نیچرل سائنسز ہیں ،سوشل سائنسز ہیں،
اس میں آرٹس ہے ،اس میں فالسفی ہے اور اس میں ریلیجن ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے
شعبے ہیں .اس وقت جو یہ شعبے ہیں ان شعبوں کا تعلق زندگی کے جو بنیادی سواالت ہیں ان سے
ہیں .مثال کے طور پر سوشل سائنسز ایک مضمون ہے پولیٹیکل سائنس .پولیٹیکل سائنس کی دلچسپی
اس بات سے ہے کہ انسانی معاشرے کی تنظیم کیسے ہو ،وہاں پہ حاکمیت کا نظام کس انداز سے قائم
کیا جائے ،وہاں پر عدالت کا نظام کیسے ہو ،پبلک پالیسی کیسے بنائی جائے اور جو مختلف ممالک
ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں جو بے شمار تنظیمیں جو کہ کثیرالملکی ایک نظام کو عالقائی بنیاد
پر یا عالمی بنیاد پر لے کے چل رہی ہیں تو ان تنظیموں کا اور ان کے کام کی افادیت کیا ہے اور کس
انداز سے ان کو ان کو چالیا جائے ،تو یہ پولیٹیکل سائنس ہیں .اسی طرح سے اکنامکس ہے،
سائیکالوجی ہے ،سوشیالوجی ہے ،انتھروپولوگی ہے ،ہسٹری ہے اور دوسرے بھی علوم ہیں .آرٹس
میں پھر لینگویجز ہیں .آرٹس میں خود ایک آرٹ ایک بہت بڑا موضوع ہے ،ویوول آرٹس ہیں ،گرافک
آرٹ ہے ،اس کے عالوہ اس کے اندر پھر ڈیزائن ہے اور ڈیزائن کے اندر پھر بہت سارے موضوع
ہیں ،ڈیزائن کی ٹکنالوجی ہے ،پروڈکٹ ڈیزائن ہے ،پیکیج ڈیزائن ہے ،ایڈورٹائزنگ ہے ،فیشن ڈیزائن
ہے ،تو اس طریقہ سے آرٹس کے پھر اپنے بہت سارے ہیں .اسی طرح اس کے اندر پھر آرکیٹیکچر
ہے .تو یہ جو مضامین ہیں ،یہ نسبتا ً اوپن اینڈید ہیں ،جس میں تعلیم کا کوئی ایک ایسا ریکومنڈڈ سلیبس
نہیں ہے جیسا کہ الء یا میڈیسن یا انجینرنگ میں ہے .انسان اپنی مرضی سے اپنے کورسز کو اور ان
کو اپنی دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے منتخب کرتا چال جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے .اور باآلخر وہ
اپنے آپ کو جب کسی نہ کسی شعبے میں اس میں جہاں اسکی دلچسپی ہو ،اپنے فن کو اپنی سوچ کو
اپنی تخلیقی سوچ کو اور اپنی کارکردگی کو اور اپنی انفرادیت کو اپنی شناخت کی صورت میں ڈھال
لیتا ہے اور وہ پھر آگے بڑھتا ہے
یہ میں نے آپ کے سامنے دو الگ الگ طریقے کے ،بنیادی طور پر میں نے تمام جو کیریئر چوائسز
ہیں ان کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا .اب میں آپ کو جو طریقے کار ہے کہ کس انداز میں آپ
صوں میں تقسیم کرکے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ
کو کام کرنا ہے ،اس کو میں اب تین ح ّ
بات آپ کو بہت سیدھی طریقے سے سمجھ میں آجائے .پہلی چیز یہ کہ آپ عملی میدان میں پریکٹیکلی
آپ کسی کمپنی میں کاپریٹ میں اپنا کام کر کے یا کسی اور کا کام کرکے آپ اس کے اندر جاب لے
لیں اور اس میں جیسے جیسے پھر کام آتا جائے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں ،تو ایک طریقہ ہے.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے آپ اسی شعبے میں تعلیم فراہم
کرنے کا ذریعہ بن جایئں ،تو یہ دوسرا شعبہ ہے .بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے جب وہ تعلیم حاصل
کرتے ہیں تو ان کی دلچسپی اپنے مضمون کے ساتھ بھی بہت گہری ہوجاتی ہے ،ساتھ ساتھ تعلیم
حاصل کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے ان کا یہ شوق بھی پوری طرح سے ان کو اپنی گرفت میں لے

لیتا ہے کہ ہم مستقبل میں ہم تعلیم فراہم کرنے کا ہی ذریعہ بنے ،لہذا وہ استاد بن جاتے ہیں .اور تیسرا
جو ذریعہ ہے کیریئر کا وہ ہے پھر ریسرچ .تو یہ ریسرچ میں ظاہر ہے کہ پھر اسی مضمون کے اندر
اختصاص ،تحقیق ،اس کے اندر مزید شغف ،نت نئی معلومات حاصل کرنا اور ان کا اطالق کرنا اور
ان کو دریافت کرنا ،یہ سارا شعبہ ہے اور بے شمار لوگ ظاہر ہے کہ پھر اپنے آپ کو اس کام کے
لیے وقف کردیتے ہیں کہ علوم کی جو موجود سرحدیں ہیں اور علوم کا جو موجودہ ایک ہمارے
سامنے جو ایک معیار ہے اور جو اس پر جو دستیاب ہے ،ان کی نظر اس پر ہوتی یہ جو ابھی تک
دریافت نہیں ہو سکا یا جو اب تک حاصل نہیں ہوسکا یا جس تک انسان ابھی پہنچا نہیں ہے اور انہی
کی وجہ سے انسانی تہذیب و تمدن مسلسل ترقی کر رہا ہے

تو میں نے اپنی اس مختصر گفتگو میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ کیرئیر کا سوال جب آپ کریں تو اصل
سوال کیریئر کا نہیں ہے ،اصل سوال آپ کا ہے کہ آپ کس کام کے لیے موضوع ہیں ،آپ کے مقاصد
کیا ہیں ،آپ کی دلچسپی کیا ہے ،آپ اس دنیا میں انسان کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں ،آپ
تسخیر کائنات کا جو چیلنج آپ کو دیا گیا ہے اس کا جواب کس انداز سے دینا چاہتے ہیں ،بندگی رب
کے جو ہم علمبردار ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ،آپ اپنی تمام تر وجود ،تمام تر صالحیتوں کے
ساتھ اس بندگی کو کس انداز سے بجا النا چاہتے ہیں اور آپ کی اپنی اندر کی پکار کیا ہے ،آپ کی
طبیعت کیا ہے ،آپ کے رجحانات کیا ہیں .تو اصل سوال یہ ہے اور آپ جب اپنے اندر ڈوب کر جب
سوچیں گے تو آپ کو جب اس سوال کا جواب ملے گا ،تو اس سے متعلق کیریئر کا جو راستہ ہے یا
جو شارع ہے ،وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہوجائے گی .تو اصل بات یہ ہے .دوسری چیز میں نے
آپ کو بتائی ہے کہ دو بنیادی طور پر شعبے ہیں .ایک پروفیشنل ہیں جس کے اندر میڈیسن،
انجینرنگ ،الء ،ایگریکلچر ،ایجوکیشن وغیرہ آ جاتے ہیں اور ایک وہ شعبے ہیں جو کہ بجائے خود
ایک مضمون کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مضمون بجائے خود ایک شعبہ ہے .مثال کے طور پر
میں نے آپ کے سامنے مختلف شعبے رکھے تھے .تو سائنس میں اسٹرونامی ،فزکس ،کیمسٹری،
بیالوجی ،زولوگی ،بائیوکیمسٹری وغیرہ یہ تمام شعبے ہیں .سوشل سائنسز کے میں نے شعبے آپ کے
سامنے رکھے ،آرٹس کے بھی رکھے تھے .اور پھر میں نے تیسرے مرحلے پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ
عملی میدان میں آپ کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لئے آپ کو تین میں سے کسی ایک راستے کا
انتخاب کرنا ہوگا .ایک راستہ ہے کہ آپ انڈسٹری میں چلے جائیں ،پریکٹیکل الئف میں داخل ہو جائیں
اور جاب لے لیں .دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے اندر آ جائیں اس چیز کے اور تیسرا
راستہ ہے کہ ریسرچ کے طور پر ،ریسرچ کے میدان میں آپ چلے جائیں .تو یہ تین طریقے ہیں اپنے
آپ کو اس کیریئر میں اس شعبے کے ساتھ وابستہ کرنے کے اور اپنی صالحیتوں کو نشونما دینے کے
اور اپنا جوہر دکھانے کے اور عملن خدمات کرنے کے .میری بہترین خواہشات آپ کے ساتھ ہیں .ہللا
تعالی آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور جو فیصلہ کر لیں تو اس پر آپ کو یکسوئی
حاصل ہو اور پھر اس شعبے میں آپ اس شعبے کی جو انتہا ہے اور اس شعبے کی جو معراج ہے
اور اس شعبے کی جو بلندی ہے انکو آپ چھویں اور ان تک آپ پہنچیں تاکہ آپ دوسروں کے لئے
ایک مثال بنیں
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السالم علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد ایوب اور ہم آج علم کی دنیا کی طرف اسے
یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہیں .یہاں ہم آپ کی مالقات ڈاکٹر حسن صہیب مراد
صاحب سے کروائیں گے .آپ ملکی و غیر ملکی سطح پر کافی نامور سکالر ہیں .آئیے ان سے بات
کرتے ہیں

انٹرویور :اسالم علیکم سر
ڈاکٹر حسن :وا علیکم سالم
سوال :سرآپ سول انجینئر ،پھر ایم بی اے اور اس کے بعد فلوسوفی ،سر یہ تین مختلف ڈائیورس فیلڈ
آپ نے چوز کی تو کیا سوچ کر ،آپ کا ویژن کیا تھا ان کے پیچھے یہ مختلف فیلڈز کو چوز کرنے
کا؟
جواب :یہ ایک زندگی کا سفر ہے اور ظاہر ہے کے آدمی کو جیسے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس فیلڈ
میں کیا پوٹینشل ہے اور میرا اپنا کیا پوٹینشل ہے ،تو اس کا جب تجربہ ہوتا ہے اور اس کی جو
معلومات ہوتی ہیں اور جب دوسروں کو جو مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے تو
آہستہ آہستہ وہ یہ کہ اپنے فیصلے میں نظرثانی کرتا ہے ،تبدیلی آتی ہے .تو ظاہر ہے کہ انجینئرنگ
ایک بوہت ہی ریسپکتبل پروفیشن ہے ،ایک بہت ہی پریمیم پروفیشن ہے ،ایک ڈیولپنگ کنٹری کیلئے
ایک ایسے معاشرے کے لئے کہ جو کہ بھی ترقی پذیر ہے ،جہاں پر بڑے بڑے انفراسٹرکچر
پراجیکٹ ہونے ہیں ،اور جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو بھی ایک بڑی ہیومن ریسورس جو
سپالئی کرتا ہے وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے ،تو میں نے دیکھا کہ اس کی ڈمانڈ بہت ہے اور میرا
انجینئرنگ کا بڑا اچھا مائنڈ تھا اور میتھ فزکس میرے پسندیدہ سبجیکٹس رہے ہیں اور میرے نمبر اس
میں ہمیشہ  ١٨میں آے ہیں تو میں انجینرنگ میں بہت آسانی کے ساتھ چال گیا .اور پھر اس کے بعد یہ
کہ میں نے خاص سول انجینئرنگ اس لیے منتخب کی کیوں کے ائی ایم سول انجنیئر بائی تھرڈ
جنریشن .میرے دادا بھی سول انجینئر تھے ،انہوں نے سول انجینرنگ کی تھی اور کانٹریکٹر تھے اور
ان کا بھی کنسٹرکشن کا سارا کام تھا .اور میرے والد بھی پاکستان کے بڑے اچھے سول انجینئرز میں

ان کا شمار ہوتا ہے .این ای دی سے انھوں نے فرسٹ کالس فرسٹ پوزیشن لی تھی ،خرم مراد ،اور
یونیورسٹی آف منیسوٹا سے انہوں نے ایم ایس کیا تم اور وہاں بھی ٹاپ کیا تھا اور ایسٹ پاکستان میں
انہوں نے دس سال سول انجینئرنگ کی اور ایسٹ پاکستان کے اریگیشن کے پاور کے جتنے بھی
پروجیکٹ ہیں سب میں ان کا ایک کونتریبتیوں ہے ،حرمین شریفین کی جو ساری تعمیرات ہیں م ّکہ
کی جو خاص کر حرم کعبہ کی جو تمام تر تعمیرات ہوئی ہیں سیونتیز میں تو اس میں بھی ان کا
ڈیزائن کے اندر ان کا پورا ہاتھ ہے .تو وہ میرے خاندان میں تھا اور میں میرے والد صاحب کی ساری
ڈرائنگز کو دیکھتا تھا ،ان کے ڈیزائن کو اور ان کی ساری کنسلٹنگ کو اور ان کے سارے جو لوگ
آتے تھے ان سے بھی میں ملتا تھا تو میرا ایک نیچرالی ایک میری افینٹی ڈیولپ ہو گئی سول
انجینرنگ سے .تو جب میں این ای ڈی گیا تو مجھے ان اساتذہ سے پڑھنے کا موقع مال جنہوں نے
میرے والد صاحب کو بھی پڑھایا تھا اور انہوں نے مجھے بھی پڑھایا .تو ایک لحاظ سے وہ ایک
اچھی فیملی الئن چل رہی تھی اور میں بڑا خوش تھا سول انجینرنگ میں ،میں آج بھی سول انجینرنگ
کے لحاظ سے بھی کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہوں .تو یہ کہ یہ میرا فیملی پروفیشن رہا اور یہ حضرت
آپ دیکھیں انہوں نے حرم میں کعبہ کی پوری عمارت تعمیر ।ابراہیم علیہ السالم کا بھی پروفیشن تھا
طر امتیا ز رہا
کی .وہ بھی ایک لحاظ سے سول انجنیئر ہی تھے .اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ّ
ہے ،مسلمانوں نے جو بلڈنگز بنائیں ہیں جو کچھ بنایا ہے یہ ان کا ایک یعنی یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو
ہے یہ مسلمانوں کی ایک بڑی سٹرونگ انڈسٹری رہی ہے ،مسلمانوں نے اس میں جو لینڈمارکس بنائیں
ہیں وہ ہستوریکلی اسپیکنگ آج تک انسرپاسد ہیں ،کوئی انکا مقابلہ نہیں کر سکا ہے .تو اس لحاظ سے
بھی مجھے تھا کہ سول انجینرنگ جو ہے ایک ایسا شعبہ ہے جو بڑا ہم آہنگیر ہے .اس میں پوری
ہیومن الئف کی آرگنائزیشن ہے ،سوسائٹی کی پوری آرگنائزیشن ہے ،اس میں پورا اربنائیزیشن کا
پھینومنا ہے ،سوسایٹی کا پورا فیملی اسٹرکچر ہے ،ہر چیز جو ہے اس میں آتا ہے ،مجھے آج بھی بڑا
شوق ہے اس کا ،آرکیٹکچر کا بھی ہے ،ڈیزائن کا بھی ہے ،سول انجینرنگ کا بھی ہے .پھر اس کے
بعد لیکن جب میں نے این ای دی سے بیچلر ان انجینرنگ کرلی تھی اور تو میرے پاس دو چوائس
تھیں کہ میں ماسٹر بھی اسی فیلڈ میں کروں یا میں چینج کر لوں .تو میں نے یہ دیکھا کہ سول انجنیئر
کے لئے جو ہے ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے یا جو اس کی کمپتنس جو ہے وہ بیچلر ڈگری میں پوری
ہو جاتی ہے ,اس کی ضروریات ،لیکن آگے چل کے لوگوں کو بڑے پروجیکٹ جب مینج کرنے ہوتے
ہیں ،دیسیزن میکنگ لینی ہوتی ہیں ،اسکی قوالیتی ہے ،اسکی کوسٹنگ ہے ،ان پراجیکٹس کی آپ
سمجھ لیں ک ہیومن ریسورسز ہیں ،ڈیڈ الئنز ہیں تو اس کے لیے نا مینجمنٹ سکلز چاہیے تو میں اس
لحاظ سے پھر ایم بی اے میں شفٹ ہو گیا اور ایم بی اے میں نے کیا ،اور ایم بی اے اس زمانے میں
ارلی  ٠٨میں ایک ریر کوالیفیکیشن بھی تھی ،اتنے لوگ نہیں تھے ،پوری دنیا میں شاید ڈیڑھ الکھ دو
الکھ ایم بی اے سال میں بنتے تھے .تو جب ایم بی اے میں کیا تو میں نے بہت شوق سے بڑی دلچسپی
سے کیا .بہت اچھا میرا جی پی اے تھا .امریکا سے کیا میں نے .تھرواوٹ اسکالرشپ سے کیا .پھر
اس کے بعد جب میں واپس آیا تو ایم بی اے میں نے کافی کام کیا اس لحاظ سے .کوئی پندرہ سال میں
نے کورسز بھی پڑھاہے ،تقریبا ً سارے ہی کورسز جو مینجمنٹ کے ہوتے ہیں وہ میں نے پڑھاہے ،تو
اس کے بعد پھر میرا رجحان تھوڑا سا سوشل سائنسز کی طرف ہو گیا اور پھر میں نے پی ایچ ڈی
پروگرام میں خاص جو میرا ٹوپک تھا وہ تھا ہیومن نیچر ،تو اس لحاظ سے مجھے کافی کچھ جو
فالسفی ہے اور جو اس میں جو ریلیجئوس پیرسپکٹو ہے ان سب کو بھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا.
تو میں ان کو کوئی الگ الگ چیز نہیں ।اس سے میرا رجحان فطری طور پر تھوڑا مزید آگے چال گیا

دیکھتا ،میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں ایک ہی تسلسل میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں،
ایک دوسرے کے سپورٹنگ ہیں

سوال :سر آپ نے بتایا کہ سول انجینئرنگ آپ کا ایک فیملی پروفیشن ہے ،تو کیا آپ کو فیملی کی
طرف سے کچھ فورس کیا گیا تھا سیول انجینئرنگ کی طرف یا آپ اپنے والد سے انسپائر تھے؟
جواب  :نہیں ایسی کوئی فورس کی سچویشن نو نہیں تھی ،میں نہ کر سکتا تھا .میرے فیملی میں صرف
میں ہی سول انجنیئر بنا ہوں اور تو کوئی نہیں ہے .میرا چھوٹا بھائی بھی انجینیئر ہے ویسے لیکن یہ
کے ہمیں ظاہر ہے آزادی تھی کے ہم اپنے انٹریسٹ کے مطابق اپنا پروفیشن چوز کریں اس کی آزادی
تھی لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی میں اپنے والد صاحب سے بھی انسپائر تھا اور ہوں ،اور میس سمجھتا ہوں
تو وہ بھی ہے اور دونوں ।کے میری ایک نیچرل انکلینیشن تھی اس پروفیشن کی جانب ،آج بھی ہے
چیزیں میں سمجھتا ہوں اہم ہیں

سوال :سر ہمارے ملک میں امومن لوگ ٹیچنگ کی طرف آنا پسند نہیں کرتے ،تو آپ بائی فورس
ٹیچنگ میں آے یا بائے چوائس؟
جواب  :نہی ٹیچنگ جو ہے دیکھیں ایک نوبل پروفیشن ہے .اور دوسری بات یہ کہ میں پہلے کوآپریٹ
سیکٹر کی طرف ہی گیا تھا لیکن میں نے پھر محسوس کیا کہ مجھے ٹیچنگ میں جانا چاہیے .اور میں
ن ے شروع سے ہی میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ٹیچنگ میں جاؤنگا ،میرا بچپن سے ہی ارادہ یہی تھا کہ
ٹیچنگ میں جاؤنگا .جب میں کالس  ٠ ٢میں تھا اس وقت سے ہی میں نے یہ سوچا ہوا تھا .میری امی
کی ایک پھوپھی ہیں ،انکا ویسے اب انتقال ہو گیا ہے لیکن جب میں سات آٹھ سال کا تھا تو انہوں نے
مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے تو میں نے کھا تھا کے میں کسی یونیورسٹی کا وائس
چانسلر بنوں گا .تو وہ بوہت حیران ہونے لگی اور کہا کے یہ تمھیں کیسے معلوم ہے کے کوئی وائس
چانسلر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ ہوتی ہے اور اسکا مجھے شاید اس طرح سے پتہ
چال کہ جب ہم ڈھاکہ میں رھتے تھے تو ایک دفع این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر وغیرہ
ڈھاکہ وزٹ پر آئے تو ہمارے گھر بھی آئے لنچ واگیرا پر میرے والد صاحب نے بالیا تو میں نے
دیکھا کہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں ،اتنی علمی باتیں ہو رہی تھی اور اتنا ان کا مرتبہ تھا ،مقام تھا ،اتنی
عزت تھی اور ان کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی ان لوگوں کی جو اساتذہ آئے تھے وائس چانسلر ڈین
وغیرہ ،میرے ذہن میں پھر یہی آیا کے میں وائس چانسلر بنوں گا .تو یہ شروع سے تھا ،تعلیم کی
طرف رجحان شروع سے تھا

سوال :تو سر اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو پھر؟ سول انجینئر یا مینجمنٹ میں کہیں؟
جواب :نہیں سول انجنیئر ہوتا یا پھر سول انجینرنگ کی کوئی کمپنی چال رہا ہوتا

Video # 26
URL: https://www.youtube.com/watch?v=7DRSRnpmcXI
Topic: Eid Wishes
Event: Eid
Event Date: Not Available
Audience: UMT Staff and Students
Issues in Video: No Issue
Total Time of Video: 01 Minute and 10 Seconds
Summary:

عید کا دن خوشیوں اور مسرت کا دن ہوتا ہے اور ہر لمحہ ہر منٹ اس دن کا بچہ ہو یا بوڑھا بڑا ہو یا
چھوٹا اسے پورے طریقے سے انجوائے کرتا ہے .یہ دن رمضان کے تیس دنوں کے بعد آتا ہے اور
یہ دن ہللا تعالی کی جو نعمت ہمیں قرآن کی شکل میں ملی ہے ،اس نعمت کی تبریک کے لیے اوراس
نعمت کو ملنے کی جو خوشی ہے اس کے سلسلے میں ،میں اس موقع پر یوں ایم ٹی کے تمام طلباء
طالبات ،اساتذہ ،یو ایم ٹی میں کام کرنے والے افراد ،یو ایم ٹی میں جو لوگ پڑھ کر آج عملی زندگی
میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ،میں ان سب کو یو ایم ٹی کی جانب
سے دلی طور پر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں .ہللا تعالی اس دن کو آپ سب کے لئے بابرکت بنائیں

Video # 33
URL: https://www.youtube.com/watch?v=W5ZaF-eVC4I
Topic: About the Event
Event: Long Service Acknowledgment Awards 2014
Event Date: Year 2014
Audience: Viewers
Issues in Video: Improper Thumbnail
Total Time of Video: 9 Minutes and 56 Seconds
Summary:

انٹرویور :اسسالم و علیکم سر
ڈاکٹر حسن :وا علیکم اسالم

انٹرویور :سر جتنے بھی میں نے ابھی تک انٹرویوز کے بوہت پازیٹو رسپانس مجھے نظر آیا کہ بہت
لوگ اینکریج ہوئے ہیں ،بہت انسپریشن حاصل ہوئی ،آپ اس ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ڈاکٹر حسن :میرے خیال میں یہ بڑا یونیک ایونٹ تھا اس لیے کہ  ٩٠٨پلس لوگ تھے جن کے ٹوینٹی
ایرز پورے ہوئے یا ٹین ففٹین ایرز پورے ہوئے اور ان کو ہم نے ریوارڈ کیا ہے اور جو بھی کچھ ہیں
وہ ٹیم کی وجہ سے ہیں ،تو ٹیم کو ریکگنایز کرنا ،اکنالج کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا یہ بوہت
ضروری ہے .تو اصل بات تھی کہ موٹیویشن دیا جائے تو موٹیویشن میرے خیال میں ضروری ہے

انٹرویور :سر جو نیو ایمپالئز آے ہیں ان ک لئے یہ سرمنی کتنی امپورٹنٹ ہے؟
ڈاکٹر حسن :دیکھیں ظاہر ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے
جہاں لوگ آتے ہیں تو لمبے عرصے تک ٹھہرنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے .اس کا مطلب ہے
کہ ہماری پولیسیز ،ہمارا انوارمنٹ ،ہماری کالئمیٹ ایسی ہے جو ہوسپتبل ہے .تو لونگ ٹرم کمیٹمنٹ
ہم چاہتے ہیں اور ہم دیتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں .تو یہ ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ ایسی
جگہ نہیں ہے جہاں لوگ آئے دن فارغ ہو جائیں یا اٹھا کے کسی کو تھوڑے عرصے کام لیا پھر چھوڑ
.دیا .یہاں پر ویلیو ہے

انٹرویور :سر ابھی تک جو بھی انٹرویو ہوئے اس میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بوہت ہی فرینڈلی
انوائرمنٹ دیا گیا ہے ،مطلب فریڈم آف سپیچ ہے ہمارے پاس ،کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہی وجہ ہے
کے جسکی وجہ سے لوگ اتنی لونگ ٹرم سروسز دے رہے ہیں آپ کے ادارے کو؟

ڈاکٹر حسن :ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ایک باس سبورڈینیٹ ریلیشنشپ کے بجائے ایک
کیرنگ اور فرینڈلی ریلیشنشپ رکھیں اور اس میں ہم نے ان کو فلیکسیبل ٹائمنگ بھی دی ہوئی ہے
اور ان کو ٹریننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بھی دیتے ہیں ،پھر ہماری جیسے ہیلتھ پالیسی بہت اچھی ہے ،لیویز
ہیں .تو اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جس سے ہم ان کو یہ احساس دالنا چاہتے ہیں کہ دے ار
ایٹ ہوم .دیر ورک پلیس از دیر ہوم .یہ ضروری ہے

Video # 37
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ugfJB2u8qRY
Topic: Business Industry and Academia
Event: 2nd IBCE Conference
Event Date: Not Available
Audience: Viewers
Issues in Video: Improper Thumbnail
Total Time of Video: 2 Minutes and 14 Seconds
Summary:
NOTE: This video is missing a proper intro and also missing in the mid. It starts as:

پچھلے سال بھی ہوئی تھی اس سال دوبارہ ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ
بزنس انڈسٹری اور اکیڈمیا دونو قریب آے ہیں .لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یو ایم ٹی کیوں
ایک بزنس ایگزیبیشن کر رہی ہے اور ان کے لئے کر رہی ہے وہ تو اپنا خود کرتے ہیں ،لیکن اس
ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ گلوبل بزنس کو پاکستانی اکیڈمیا کے قریب الیا جائے ،پاکستانی بزنس
کو پاکستانی اکیڈمیا کے قریب الیا جائے اور پاکستانی اکیڈمیاجس میں سٹوڈنٹس اور فیکلٹی دونوں ہیں
ان کو بزنس اور انڈسٹری کا ایکسپویر ملے اور ایک انٹرفیس قائم ہو ،ڈائیالگ اور ڈسکشن ہو ،ہمیں
معلوم ہو کہ بزنس اور انڈسٹری کے چیلنجز کیا ہیں اور بزنس اینڈ انڈسٹری کو معلوم ہو کے اکیڈمیا
کیا کر رہی ہے .تو کمیونیکیشن کا ،انفارمیشن کا ،کولیبریشن کا ،کاپریشن کا اور پھر جوائنت
پراجیکٹس کا ،ریسرچ اور انوویشن کو آگے بڑھانے کا اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایمپالئمنٹ
کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں کہ وہ بزنس اور انڈسٹری کو معلوم ہو کہ یہ لوگ ہمارے لئے
تیار ہو رہے ہیں ،وہ قریب آیں اور انکو جابس ملیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہو کے
بزنس اور انڈسٹری اس وقت کیا کر رہی ہے اور ہم کس طریقے سے اس بزنس اور انڈسٹری کے لئے
اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور بزنس اور انڈسٹری کے لیے ہم کیسے اپنے آپ
لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اکیڈمیا اور بزنس اور انڈسٹری میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے.تو اس کا
مقصد تھا کہ ہمیں ایک انٹرفیس قائم کریں .ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس انڈسٹری سے قریب ہو اور
انڈسٹری بھی ہماری دعوت پر اپنے پراڈکٹس لے کر کے آے ،اگزبیٹ کرے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو
فیکلٹی کو معلوم ہو .تو دونوں کو قریب النا اور پھر اس میں جو مواقع ہیں امکانات ہیں کولیبریشن
کے ،کوآپریشن کے ،ریسرچ اور انوویشن کو آگے بڑھانے کے ،ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایمپالئمنٹ
جنریشن کے مواقع اور بزنس اور انڈسٹری کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کے مواقع ہیں .تو
ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہائیر ایجوکیشن کا یہ انڈسٹری کے لحاظ سے زیادہ ریلیونت
ہو اور انڈسٹری کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں .تو انڈسٹری اپنے لئے تو بہت کچھ کرتی ہے
لیکن یہ ایک یونیک کانسپٹ ہے جس میں یہ کہ یونی ٹو بزنس اور بزنس یونی ،یہ ایک نیا کونسیپٹ

ہے ایک نیا انٹرفیس ہے اور اس میں بہت لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے اور بڑی حوصلہ افزائی
ہے ،اور میرے خیال میں یہ چیز آگے بڑھتی رہے گی

Video # 50
URL: https://www.youtube.com/watch?v=dEk2LrCmaLQ
Topic: Welcome Speech
Event: Orientation of New Batch
Event Date: Year 2015
Audience: Students and Faculty
Issues in Video: Improper Thumbnail, Incomplete Start
Total Time of Video: 7 Minutes and 58 Seconds
Summary:
NOTE: This video is missing a proper intro and also missing proper ending. It starts as:

پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ان کی طرح بولنا سیکھ بھی لیں تو وہ تین بیٹے اور ایک بیٹی کہاں سے
الئیں گے جنہوں نے یو ایم ٹی سے پڑھ کر پی اچ ڈی کی .دوسری بات یہ ہے کہ انہیں شکایت تھی کہ
صرف ان کے بعد ان کو بولنے کی لئے کہا جارہا ہے .آپ میری مشکل کا اندازہ کریں کہ جس کو کہ
اس تمام جو روداد ابھی جس سے آپ گزرے ہیں اسے اس کے بعد بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے
میں جب یہاں حال میں آیا تھا تو کافی گرمی تھی ،کچھ شدت تھی ،کچھ تھوڑی سی تمازت محسوس ہو
رہی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ بڑی جلدی یہاں پہ جو اندروں کا موسم تھا وہ تبدیل ہوگیا .اور پھر
میں نے ذرا نظر اٹھا کے دیکھا تو میرے خیال میں کرنل صاحب نے جو آس پاس کے پردے تھے وہ
اٹھا دیئے تاکہ ہوا آپ کے بیچ میں سے گزر سکے اپنا سفر کر سکے اور آپ کو تروتازہ رکھنے کا
ساماں کر سکے .تو یہ ٹیپیکل یو ایم ٹی فالسفی ہے ایکشن ہے کہ جب ہمارا کوئی آدمی جو اپنی کسی
ذمہ داری کے اوپر ہے جب وہ خود دیکھتا ہے کہ کچھ کرنا ہے کچھ ہونا چاہیے تو وہ قبل اس کے کہ
ہم کوئی حل نکالیں یا میسج کریں یا کال کریں ،وہ آدمی متحرک ہو جاتا ہے اور اپنا کام کر دیتا ہے .تو
نئے آنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءہللا جس طرح آپ نے ابھی یہ دیکھا کہ اچانک
موسم تبدیل ہوا تو اسی طریقے سے انشاءہللا جب آپ یہاں رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ
کے ایڈوائزر ،آپ کے سی او ڈی ،آپ کے ڈین ،آپ کے ڈائریکٹر اور آپ کے دوسرے جو تمام
یونیورسٹی کے ذمہ داران ہیں رجسٹرار ،کنٹرولر ،تمام جو مینجمنٹ آفسز ہیں ان کے تمام لوگ
چھوٹے یا بارے ،جو اونچے کسی عہدے پر کسی بند کمرے میں موجود ہو یا کھلی فضا میں باہر گیٹ
کے اپر کھڑے ہوں ،ان میں سے ہر ایک کا کام صرف اور صرف ایک ہے .ان سب کی جو جوب
ڈسکریپتین ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم کیسے تعلیم کے اس کام کو اس میں آپ کی مدد
کرسکتے ہیں ،آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ،آپ کو سہولت ہم پہنچا سکتے ہیں ،آپ کے لئے
کرامد ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم آپ کو کم وقت میں زیادہ اور بہتر سیکھنے اور سکھانے کے اپر
گامزن کردیں .میرے خیال میں یہی ایک سنگل الئن جوب ڈسکریپتین ہے جو ریکٹر سے لے کر کے
ایک گارڈ کی ،ڈین اور ڈاکٹر اور پروفیسر حضرات کی سب کی ہے اور اسی کے اوپر ہمارا اتفاق

ہے ،اسی کے اوپر ہمارا ہم سب کا اشتراک ہے اور اسی کے اوپر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم
ایک سازگار ماحول میں اپنا وقت گزارتے ہیں

آپ بحیثیت ایک طالبعلم آئے ہیں اور آپ کا کام ایک طالبعلم ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے علم کو
حاصل کرنا ہے .بحیثیت استاد کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو جہاں آپ جس سطح پر آپ کھڑیں ہیں
اور اس پر آپ اگر کھڑے رہے تو آپ کو ہر طرح کا اطمینان حاصل ہوگا .ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ
کو ایک مشکل میں مبطلع کریں ،آپ کو چیلنج دیں ،آپ کو امتحان میں ڈالیں ،آپ کو نت نئی راہوں کے
اوپر لگائیں ،آپ کو ایک جستجو دیں ،آپ ک اندر ایک اشتراک پیدا کریں ایک شوق پیدا کریں اور آپ
کو اس بات کا عادی بنائیں کہ اگر کوئی نیا سوال آئے تو آپ اس کا پرانا جواب ڈھونڈ کے نہ ال دیں یا
اس جواب پر اکتفا نہ کر لیں جو آپ کے دائیں اور بائیں کسی نے لکھا ہو یا اس جواب کا بھی صرف
سہارا نہ لیں جو کتاب میں کسی معزز معتبر مصنف نے لکھا ہو جس کے بارے میں استاد نے بھی کہا
ہے کے یہ بڑی اچھی کتاب ہے ،بلکہ ہللا تعالی نے آپ کو جو ذہن دیا ہے ہللا تعالی نے آپ کو جو
صالحیت دی ہے اس صالحیت کا اس تخلیدی قوت کو کام میں ال کر آپ ہر سوال کا ہر پرانے سوال کا
بھی اور ہر نئے سوال ایک نیا جواب جو آپ کا جواب ہے ،جو آپ کی سوچ ہے ،جو آپ کی فکر ہے،
جو آپ کی نگاہ میں آپ کے تجزیے میں آپ کی گہری سوچ کے نتیجے میں جو درست ہے صحیح
ہے جو بہتر ہے ،وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیں .اور یہ آپ ہیں .وہ جواب آپ کی پہچان ہے .وہ
جواب بحثیت طالبعلم وہ آپ کی ڈگری ہے قبل اس کے کہ آپ کانووکیشن میں آیں اور ہم کو دستخط
شدہ ڈگری دیں .وہ جواب آپ کی صنعت ہے .تو آپ نے کیا پایا روز آپ نے کیا کھویا .اگر آپ چار
سال کے سفر پر آئے ہیں کہ چار سال میں آپ ایک سو بیس گھنٹے ٩٢٠ ،کریڈٹ اورز کے قریب
کورسز پڑھیں گے جس کا مطلب ہے کہ تقریبا پانچ ساڑھے پانچ ہزار گھنٹے آپ کالس روم میں
گزاریں گے اور ہر گھنٹے کے لئے اگر آپ کو پانچ گھنٹے بھی پڑھنا پڑے تو چار سال میں آپ پچیس
تیس ہزار گھنٹے اپنی پڑھائی پر لگائیں گے .اان پچیس تیس ہزارگھنٹوں میں آپ کو اپنے اس پچیس
تیس سالہ زندگی کی تیاری کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہے .آپ میں سے پیشتر کی پیدائش ٩١١٨
کے شاید بعد میں ہوئی ہوگی اور  ٩٨٨٨تک جو آپ میں سے لوگ یہاں آئے ہیں وو پیدا ہو گئے ہوں
گے .اور جب پچھلی صدی ختم ہورہی تھی تو آپ جنم لے رہے تھے شعور کی آنکھیں کھول رہے
تھے اور جب نئی صدی کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو آپ اپنے علم کے سفر کے اوپر گامزن ہو چکے
تھے اور آپ نے کسی اسکول میں اپنا قدم اس کی دہلیز کے اوپر بڑھا دیا تھا .اور پھر اس کے بعد
جب اس صدی کا تقریبا نصف پہنچے گا تو آپ ایک پختہ عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور اپنی زندگی
کی جوبن پر ہوں گے ،اپنی زندگی کے عروج پر ہوں گے

Video # 58
URL: https://www.youtube.com/watch?v=n9rfyr8h6gM
Topic: Purpose of Awards
Event: Merit Awards Distribution Ceremony – Fall 2012
Event Date: Year 2013
Audience: Viewers
Issues in Video:
Total Time of Video: 8 Minutes and 32 Seconds
Summary:

انٹرویور :اسسالم و علیکم
ڈاکٹر حسن :وعلیکم سالم

انٹرویور :سر آپ کیا سمجھتے ہیں کے سٹوڈنٹس کو ایسے زبردست طریقے سے انکریج کیا جا رہا
ہے تو یہ ان کے لئے کتنا اچھا ثابت ہوہا؟
ڈاکٹر حسن :ہم زبردستی کچھ نہیں کر رہے .کوئی پانچ ہزار پانچ سو سٹوڈنٹس امتحان میں اپپیر ہوئے
تھے .ان میں یہ ہم نے  ٩٠١سٹوڈنٹس سلیکٹ کے ہیں جو ٹاپ پر ہیں .ان میں وہ سٹوڈنٹس ہیں جن
کے جی پی اے  4تھے .یہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں اور یہ تقریبا ففٹی پلس ہیں اور کچھ وہ سٹوڈنٹس
ہیں جو کے ٹینز میرٹ لسٹ پر تھے .ان لوگوں کے لئے ہم نے فائنینشل ایوارڈ رکھا ہے .جو لوگ
ریکٹر لسٹ پر آتے ہیں ان کو  ٠کریڈٹ اورز کی فیس جو ہے اس کا ایک وہور ملتا ہے .جو لوگ ڈین
میریٹ لسٹ پر آتے ہیں ان کو  ٠کریڈٹ اورز کی فیس کا وہور ملتا ہے .تو جو میرت پے آتا ہے اس
کو ہم ریکوگنائز کرتے ہیں .اگر پوری یونیورسٹی میرٹ لسٹ ہے ،یہ ایک اوپن اینڈ کرائٹیریا ہے،
کوٹہ لمیٹڈ نہیں ہے ،اگر پوری یونیورسٹی ڈینز میریٹ لسٹ پر آجائے تو ان سب کو  ٠کریڈٹ اورز کا
وہور مل جائے .کوئی بھی اسے حاصل کر سکتا ہے جو محنت کرے گا
انٹرویور :سر اس دفع یہ دیکھنے کو مال کے جو ریکٹر ایوارڈ ہے ،اس پی ایک شاہین ہے .اس کے
پیچھے اپکا کیا میسج ہے؟
ڈاکٹر حسن  :ہم نے اس کو ایک پوزیشن بنائی ہے .گولڈن شاہین ہے جو ہم نے دیا ہے اور اس سے
لوگوں میں ایک جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے .مجھے ایک اسٹوڈنٹ مال تھا اس نے مجھ سے کا کے سر
نیکسٹ ٹائم میں بھی آپ سے گولڈن شاہین لے کر رہوں گا .تو یہ ایک اچھا اسٹیٹس بن رہا ہے .ہم یہی
چا ہتے ہیں کہ کمپٹیشن پیدا ہو .مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایچیو کیا ہے ان کو تو ریوارڈ کیا

جائے ،ان کو اکنالج کیا جائے .لیکن جن لوگوں نے ایچیو نہیں کیا ہے ان کو بھی ایک جذبہ ملتا ہے
اور وہ کہتے ہیں ہم بھی نیکسٹ ٹائم کریں گے

انٹرویور :ٹھیک ہے سر تو آپ سمجھتے ہیں جب سٹوڈنٹ یہ ایوارڈ گھر لے کر جائیں گے تو ان میں
وہی محنت کرنے کی لگن جو ہے وہ جاری رہے گی؟
ڈاکٹر حسن :میں نے دیکھا ہے کے لوگوں میں کنسسٹنسی ہے .آج مجھے ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ یہ
اسکا پانچواں ایوارڈ ہے .تو وہ مسلسل محنت کر رہی ہے .تو جو اچھے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مسلسل
ایسے اچھے ہی ہوتے ہیں .کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں
یکن زیادہ تر جب ایچیو کر لیتے ہیں تو وہ اپنا میریٹ برقرار رکھتے ہیں

انٹرویور :تو سر ایک میسج ان سٹوڈنٹس کے لئے ریکٹر اور ڈینز لسٹ میں جن کا نام آیا اور ان کو یہ
ایوارڈ مال؟
ڈاکٹر حسن  :مجھے ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ ہم نے ظاہر ہے جو کچھ آپ نے ایچیو کیا ہے
اسکو اکنالج کرنے کے لئے آپ کو دیا ہے لیکن جو آپ ایچیو کرسکتے ہیں اس سے ہنڈریڈ ٹائم زیادہ
ہے ،تھاؤزینڈ ٹائم زیادہ ہے ،وہ اس سے بیلنز ٹائم زیادہ ہے .تو یہ جو ایوارڈ ہے اس سے آپ کو یہ
احساس نہیں ہونا چاہئے کے یہ آپ کی ٹاپ ہے .آپ ان لوگوں میں ،یہاں پہ اس سسٹم میں یہاں ٹاپ پر
آیں لیکن آپ کی یہ ٹاپ نہیں ہے .آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں .بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں .اس کو
اپنے لئے آپ ایک سیڑھی کا ایک زینہ سمجھیں اور اپنی منزل اپنی نگاہیں بہت اوپر رکھیں

انٹرویور  :اور انفورچونیٹلی جو سٹوڈنٹس اس میں اپپیر نہیں ہو سکے ان کے لیے بھی ایک میسج؟
ڈاکٹر حسن  :ان کے لئے یہ کہ دیکھیں آپ بھی یہاں ہو سکتے تھے لیکن اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو اس
کی وجہ آپ ہی کے اندر ہے .اس وجہ کو دور کریں اور آپ کو ہونا چاہیے تھا .آپ کو وہی تعلیم ملی
وہی کالسیز وہی بکس وہی ٹیچرز ملے .کچھ آ گئے کچھ نہیں آئے .تو جو نہیں آے ان کو اس کی
وجوہات اپنی کارکردگی میں تالش کرنا چاہئے اور انشاءہللا اگر وہ بہتر کرتے ہیں تو ابھی امتحانات ہو
رہے ہیں تو انشاءہللا وہ بھی آ سکتے ہیں
انٹرویور :ٹھیک ہے سر یو ایم ٹی کے تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے جن کو یہ ایوارڈ مال اور جن کو
نہیں مال ،آپ کے لئے اور یونیورسٹی کی مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے شکریہ
ڈاکٹر حسن :بہت شکریہ

Video # 72
URL: https://www.youtube.com/watch?v=LcJJLL7V4U0
Topic: Importance of the Event
Event: PAKMEDICA Medical Health and Cosmetics Fair 2017
Event Date: Year 2017
Audience: Viewers
Issues in Video: Improper Thumbnail
Total Time of Video: 4 Minutes and 6 Seconds
Summary:

انٹرویور :سر تھوڑا سا بتائیں آج کے ایگزیبیشن کے بارے میں ،کیسا ہے آپ کے خیال میں؟
ڈاکٹر حسن  :میں آج آیا ہوں یہاں پر اور میرے خیال میں یہ اپنی نوعیت کی واحد ایگزیبیشن ہے جس
میں سارے جو میڈیکل سروسز ہیں ،میڈیکل ٹیکنالوجییز ہیں ،میڈیکل ایکوئپمنٹ ہیں ،ہاسپٹل صحرا
سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور فیلڈ ہوسپتلز اور شہر کے ہوسپتلز اور مختلف جو
فارماسیوٹیکل کے بھی ہیں تو بوہت اچھا یعنی کہ ایک ایکسپوزر ہے .ترکی کتنا آگے بڑھا ہے اور
ترکی کی کافی کمپنیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کے پاکستانیوں کے لئے جو میڈیکل
ایکوئپمنٹ کے بزنس میں ہیں ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے کہ اس میں وہ دیکھیں اور ان کی
ایجنسیز کو لیں ان کے ساتھ پارٹنر شپ کریں

انٹرویور :آج سبھا ڈاکٹر نوید بھی آے ہوئے تھے ہمارے ڈین اور ڈائریکٹر ،انہوں نے بھی کافی دیکھا
آ کے اور ہاسپیٹل سے ریلیٹڈ کافی سے ملے .تو سر ہمارا جو اپنا ہوسپیٹل بن رہا ہے  ٠٨٨اس کے
بارے میں بتائیں اور یہاں سے کچھ کولیبورشں ہو سکتی؟
ڈاکٹر حسن :دیفنتلی ہم اپنے ہوسپٹل میں ترکی سے کولیبورشں کر رہے ہیں اور ان کا مٹیریل ،ان کا
ایکوئپمنٹ یوتیالاز ہو گا تو اس کے لئے ہم دیکھ بھی رہے ہیں .تو ہمارے اس کے اندر ترقی کا بڑا
سگنیفکنٹ کونتریبوشن ہوگا

انٹرویور :یہاں پر ڈاکٹر سحاب کچھ سٹالز ایسے ہیں جو پورا پورا ہاسپٹل کی کونسترکشن پر کام
کرتے ہیں
ڈاکٹر حسن :ہم کر رہے ہیں بات .پہلے بھی ہم نے بات کی ہے .ان کا ڈیلیگیشن یو ایم تی بھی آیا تھا
اور مزید بھی بات کریں گے آگے

انٹرویور :سر ہمارا یو ایم تی کا جو پورہ سٹاف ہے پوری ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی ہے .آپ دیکھ
رہے ہیں کے اس سے پہلے ہم نے پاک چائنا کا کیا تھا اور پوری کوریج کی تھی ،تو اپنے سٹوڈنٹ
جو بیچارے کل بھی ہوں گے ان کے لئے کوئی میسج جو یہاں کام کر رہے ہیں؟
ڈاکٹر حسن :اسٹوڈنٹس کے لئے کورپوریت سیکٹر سے لنکیج کا بہت اچھا موقع ہے .انکے حق میں
ایک ٹیلنٹ ڈویلپمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے .ان کو ایکسپوزر مل رہا ہے اور لوگوں کو انکا ایکسپوزر
م ل رہا ہے اور اس طرح کی جو برج ہے وو بعد میں کیئر پروگریشن میں کیریئر پروموشن میں
پلیسمنٹ میں پوزیشنگ میں بہت کام آتی ہے .تو میرے خیال میں جو سٹوڈنٹس کی محنت ہے یہاں پر
وو رائیگاں نہیں جائے گی ،وہ ان کے کام آئے گی اور یقینن یو ایم تی کے لیے بھی ایک ایسٹ ہے.
اس پروجیکشن کی وجہ سے یو ایم تی کا بھی انشاءہللا بہتر اس کی پوزیشننگ ہوگی

انٹرویور  :اور ڈاکٹر صہب آپ نے نوٹ کیا ہو گا کہ انسٹیٹوٹس میں یو ایم تی ہمیشہ لیڈ کرتی ہے .یہ
ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بن گئی پی یو ایم تی کہ ہر جگہ ہم پہنچے ہوتے ہیں اور فصیلیٹیٹ کر رہے
.ہوتے ہیں
ڈاکٹر حسن  :ہمیں پرواکٹو ہونا ہوگا اور انڈسٹری کے کی جو نیڈز ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان
کو ہر لحاظ سے پورا کرنا پڑے گا .تو یہ تو ہماری رسپانسیبلیٹی ہے .ہمیں صرف ایک اکیڈمک ادارہ
نہیں بنا بلکہ ہمیں کورپوریت سروسز بھی پروائیڈ کرنی ہیں کورپوریت سیکٹر کو .تو آئ بی سی بھی
اس طرح کی ہے ،یہ بھی ایک اچھا ایونٹ ہے

انٹرویور :ڈاکٹر صہب آئ بی سی سے ریالٹڈ کیا آپ سمجھتے ہیں جو اگال ہمارا پالن ہے؟ یہاں پہ
کافی لوگوں نے ہمیں کہا ہے کے آ رہے ہیں اور یہ ترکش بھی آ رہے ہیں اور چائنیز بھی آ رہے ہیں
تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیکنڈ آئ بی سی کے بارے میں؟
ڈاکٹر حسن :السٹ ییر بہت اچھی ہوئی تھی اور اس سال انشاءہللا مجھے خبر ملی ہے کہ پچھلے سال
سے ڈبل ہوگئی ہر چیز .تو آپ لوگوں کی بڑی کوششیں ہیں خاص کر آپ کی تو انشاءہللا وہ کامیاب
ہوں گی اور لوگ پہلے سے زیادہ آئیں گے
انٹرویور :اس میں سر آپ کا اور عابد شیروانی صہب کا بہت رول ہے سپورٹ کا .تو انشاءہللا ہم بوہت
سی انڈسٹری ال رہے ہیں یہاں .تو اب یہ کیا پوسسبل ہے کہ یو ایم تی کی ایک ایونٹ منیجمنٹ کمپنی
بن جائے گی جو ایگزیبیشن کراتی ہے؟ یہ لوگ جیسے عثمان ہے ،پوری ٹیم ،ہمارے جو لوگ ہیں یہ
ہر ایونٹ کرا سکتے ہیں ،ہمیں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کی ضرورت نہیں ،کیا یہ پوسسبل ہے؟
ڈاکٹر حسن  :دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ہم چاہیں گے کے ہمارے اسٹوڈنٹس سے کوئی گروپ خود بنا
لے .وو ایک انٹرپرونوریل کیریئر ہے .انکو آپ انکیوبیٹر میں لے کے چلے جائیں ،وہ بنا لیں ،کام کر

لیں گے .تو اس میں کوئی یہ ہے کوئی نہ کرنے والی بات بھی نہیں ہے لیکن اس کو کس طرح کرنا
چاہیے وہ دیکھنے والی بات ہے

انٹرویور :ڈاکٹر صہب بہت شکریہ اپکا

Video # 78
URL: https://www.youtube.com/watch?v=UlDugNtWqWQ
Topic: Contribution of Youth towards Betterment of the Country
Event: Pakistan Day
Audience: General Public
Issues in Video: Low Audio
Total Time of Video: 4 Minutes and 15 Seconds
Summary:

انٹرویور :اسالم علیکم ویورز .آج ہم یوم پاکستان پے بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں ریکٹر
یو ایم ٹی ڈاکٹر حسن صہیب مرد .یوم پاکستان کے حوالے سے آپ ہماری یوتھ کو اور یو ایم ٹی کے
سٹوڈنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کونتریبوٹ کرسکتے ہیں پاکستان کے فیوچر
کی بتٹرمنٹ کے لیے؟
ڈاکٹر حسن :پاکستان کی آزادی کے دو دن ہم مناتے ہیں .ایک دن  ٩٠مارچ ہے جو یوم پاکستان ہے.
یہ وہ دن ہے جس میں الہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر برصغیر کے سارے
مسلمانوں کے نمائندے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے قرارداد پاس کی تھی اور اس قرارداد میں انھوں
نے واضح طور پر اعالن کیا تھا کہ ہم اس خطے میں ایک الگ اپنا ملک چاہتے ہیں اور اس کو بنائے
بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کے عالوہ اس مسئلے کا مسلمانوں کا کوئی اور حل نہیں ہے.
اور دوسرا دن ظاہر ہے  ٩٢اگست ہے سن  ٩١٢١کا .یہ وہ دن ہے جس میں آزادی ہمیں مل گئی تھی.
تو یہ دن کی حقیقت کچھ اس لہذ سے بہت اہم ہے کہ اس دن ایک ارادے کا اظہار ہوا تھا اور اس
ارادے کے پیچھے ایک اخالص تھا نیک نیتی تھی اور مسلمانوں کا اتحاد تھا ،اور قائد اعظم محمد علی
جناح کی شخصیت تھی اور برصغیر کے مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک بہت تھوڑے سے عرصے
میں ،سات سال میں اپنا ملک بنا لیا .کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان جس میں کے سرحد سے
لے کر بنگلہ دیش جو ابھی ہے ،اتنا بڑا خطا ہے ،اس میں مسلمان اپنا ملک الگ بنا سکیں گے .یہ
ناممکن سا خیال تھا .تو میں سمجھتا ہوں کے یہ ایک اسی عزم کو تازہ کرنے کا دن ہے کے اگر ہم
نے ایک ارادے کا اظہار کیا اور ہم متحد ہوگئے ،ہم ایک جھنڈے تلے جمع ہوگئے ،ہمارے پاس ایک
مخلص قیادت تھی تو ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی .تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے اور ایک
بہت بڑا ہمارے لئے ایک اس میں پیغام ہے کہ آج ہمیں جو ملک مال ہے وہ ایک جدوجہد کے بعد مال
ہے اور ہمیں اسی طریقے سے آج متحد رہنا چاہیے ،ہمیں اسی طریقے سے آج اس ملک کو ترقی
دینے کیلئے پوری طرح کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں اسی طریقے سے انشاہلل اپنی منزل مل جائے گی
جس طرہ ہمیں پاکستان مل گیا تھا .میں پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس
ملک کو ہللا تعالی کی ایک عظیم نعمت سمجھیں .یہ آپ کا گھر ہے .یہ ملک آپ کی عزت ہے .یہ آپ
کی شناخت ہے .یہ ملک آپ کا مستقبل ہے اور اس ملک کے ساتھ آپ کی قسمت بھی وابستہ ہے .آپ
چاہے جو مرضی سوچیں اور جو بھی نیا روپ اختیار کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ پاکستانی ہیں

اور پاکستانی رہیں گے .تو اس حقیقت کا اعتراف کر کے اس پر فخر کریں .اس کے لئے اپنے آپ کو
پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں .پاکستان آپ کا انتظار کر رہا ہے .آپ
اپنی بہترین صالحیتیں ،اپنی بہترین تخلیقی صالحیت ،اپنی ذہنی صالحیت ،اپنی تعلیمی قابلیت ،اپنی
محنت ،اپنی کارکردگی اور اپنے جذبے سے اپنے لگاؤ سے انشاء ہللا پاکستان کو ہر مسئلے سے ہر
خطرے سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں .آپ یہ نہ دیکھے کہ پہلے کس نے کیا کیا اور آج کون کیا کر
رہا ہے .آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے ،کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس
طرح کریں گے .انشاء ہللا آپ کے کرنے سے پاکستان ہر بحران سے نکل جائے گا اور ملک کے
ترقی یافتہ ملکوں میں باعزت ممالک میں اور ایک باعزت باوقار قوموں میں انشاءہللا آپ کا شمار
ہوگا .تو یہ ملک آپ کے لیے بنا ہے ،یہ آپ کا ملک ہے .جو آپ بہتر سے بہتر ،زیادہ سے زیادہ،
خوب سے خوب تر جوبھی اس ملک کے لئے کر سکتے ہیں آپ وو کریں ،انشاء ہللا آپ کو ہر نعمت
ہر انعام اور ہر قسم کی کامیابی پاکستان میں ملے گی

Video # 79
URL: https://www.youtube.com/watch?v=BMbRP83xXto
Topic: Messages Delivered through Paintings
Event: Wall Painting Competition 2015
Audience: General Public
Issues in Video: Low Audio
Total Time of Video: 2 Minutes and 8 Seconds
Summary:

انٹرویور :اسالم علیکم ویورز .جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریکٹر یو ایم ٹی
ڈاکٹر حسن صہیب مراد صہب .اسسالم و علیکم سر
ڈاکٹر حسن :واعلیکم سالم

انٹرویور :سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کے اس قسم کی اکتیوتیز کا سٹوڈنٹ الئف میں کیا اثر ہوتا
ہے؟
ڈاکٹر حسن :یہ دیکھیں بہت پازیٹو چیز ہے .لوگ اپنا کریٹو آرٹ ،ہر کسی ک پاس ہے ،نیچرل ہے،
نیٹو ہے ،اور اسکو لوگ یونیورسٹی کی جو والز ہیں اس پر ایکسپریس کر رہے ہیں اور انکی مختلف
تھیمز ہیں .اور اس میں لوگوں نے اچھے میسیجز دیے ہیں .اس سے ان کے مائنڈ کا پتہ چل رہا ہے وہ
کیا میسج کونوے کر رہے ہیں .یہ پرمنٹ تو نہیں ہے لیکن تین چار سال چلتا ہے .تو میں سمجھتا ہوں
کے یہ بہت پازیٹو ہے .وو اکٹھے کام کر رہے ہیں .کچھ لوگ بھر سے بھی ہیں .تو یہ بہت اچھی
ایکسرسائز ہے .انہوں نے کچھ مل کر سوچا اور اب وو اسے ظاہر کر رہے ہیں

انٹرویور :بذات خود آپ نے اس کا معائنہ کیا ہے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا
چیز بھائی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پینٹنگ آپ کو کونسی پسند آئی؟
ڈاکٹر حسن  :میں سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کی لیکن یہ کہ بعض نے بہت اچھا
کام کیا ہے اور ان کا ظاہر ہے کہ نمایا ہے ،اس میں نظر بھی آ رہا ہے .تو یہ ہر ایک کے اپنے اوپر
ہے .ہر ایک کی اپنی سوچ پر ہے اور اس کے اپنی اس پر ہے کہ کس چیز سے وہ متاثر ہو رہا ہے.
کسی نے بہت بولڈ اسٹرائکنگ میسج دیا ہے جیسے کہ یہ یہاں سامنے ایک پینٹنگ ہے اور کسی نے
ذرا سوفٹ لی دیا ہے.کسی نے کمیونیتی کو لیا ہے ،کسی دے نیچر کو لیا ہے ،کسی نے پانی کی وہ بہت
اچھی ہے وہ اوشوں ،وہ بھی بہت اچھی بنی ہوئی ہے .تو کسی نے یونٹی سٹرینتھ لیا ہے ،امانت
صداقت پہ بھی ہے اور کسی نے وومن امپاورمنٹ کو لیا ہے .تو اس تارہا مختلف لوگو نے لیا ہے .ہر
ایک کی اپنی سوچ ہے .یہ سب ہی بہت اچھے ہیں

انٹرویور :جی سر بلکل ہر کوئی اپنی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں .سر بہت
شکریہ ہم سے بات کرنے کا .تھینک یو

Video # 84
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ex5zF9j9Z_U
Topic: Dreams
Event: 70th Independence Day
Audience: General Public
Issues in Video: Poor Audio Quality
Total Time of Video: 3 Minutes and 1 Second
Summary:

بسم ہللا الرحمن الرحیم .پاکستان کی سترویں سالگرہ کے موقع پر میرا پیغام پاکستان کے نوجوانوں کے
لیے یہ ہے کہ وہ اس موقع پر یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان کے پچھلے ستر سال کیسے گزرے ہیں اور
ہماری پچھلی نسلوں نے کیا کیا ہے .ان کی نگاہ میں پاکستان کے آئندہ  ١٨سال ہونے چاہیے .پاکستان
کا نوجوان پاکستان کا شہری ہے اور اس کا اس ملک کے اوپر ایک حق ہے اور اس ملک کو ترقی
دینا ،اس ملک کے مستقبل کو تابناک بنانا ،یہ اس ملک کا اور اس قوم کا قرض ہے .تو جو ہو سکا
بہت اچھا ہوا ہے اور جس نے اس سے پہلے اپنا فرض ادا کیا ہے ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے
ہیں اور ہم شکرگزار ہیں .لیکن اس ملک کو ابھی بہت اوپر جانا ہے اور اس ملک کو دنیا کے ترقی
یافتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے جہاں پر ہر شخص کو روزگار ملنا چاہیے .یہاں پر امن و سکون ہونا
چاہئے اور اس ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہونا چاہیے .صنعتی لحاظ سے ،ٹیکنالوجی کے لحاظ
سے ہر لحاظ سے اس ملک کو دنیا کے سب سے زیادہ باعزت ممالک میں شامل ہونا ہے .اور یہ ایک
فریضہ ہے اور پاکستان کی نئی نسل یہ نہ سوچے کہ اس نے کب امیگریشن لینی ہے اور پاکستان کی
سرحدوں کو عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کے بسیرا کرنا ہے .کوئی ملک ایسا ملک نہیں
ہے .یہ ملک جو کہ اس خطے میں صرف اس لئے وجود میں آیا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا معاشرہ بنے
جو فالحی ہو ،جو اسالمی ہو اور جہاں پر دنیا کے ہر مذہب اور ہر زبان بولنے والے ،ہر رنگ ہر
نسل کے لوگوں کے لیے ایک مرکز ہو .تو میں نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سوچیں کہ
ان کے خواب کیا ہیں ،وہ یہ سوچیں کہ ان کی امیدیں کیا ہیں ،وہ یہ سوچیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں
اور جو کچھ وہ سوچیں گے اور جو کچھ خواب وہ دیکھیں گے ،انشاءہللا وہ یہ دس سال بعد بیس سال
بعد تیس سال بعد چالیس سال بعد جب سوچیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت کم تھا جو انہوں نے سوچا
ہے .اس ملک میں جو کچھ وسائل ہلل میاں نے رکھے ہوئے ہیں وہ وسائل کسی ایسے دوربین نگاہوں
کے متالشی ہیں کہ جو ان وسائل کو بروئے کار ال کر یہاں پر دولت کے انبار لگا سکتا ہے .تو میں
سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل آٹھ کر کھڑی ہو اور وہ کمربستہ ہو جائے تو یہی ملک ان کے لئے دنیا
کی ہر وہ چیز ہر وہ نعمت انکے قدموں میں ال کر ڈھیر کر دے گا کہ جس کے بارے میں وہ امید
کرتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں .اس سترویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی قوم کو میں دل کی
گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں

Career and Success – Transcription
بسم ہللا الرحمن الرحیم .میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کامیابی اور کیریئر .ظاہر ہے کہ کیرئیر کا
انتخاب بہت کچھ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے .اس کے لئے بہت سارے لوگوں سے مال جاتا ہے ،مشورے
ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور بڑی تحقیق کرنے کے بعد وہ کسی شعبے
کا انتخاب کرتے ہیں ،اس سے متعلق تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر
ڈگری لینے کے بعد وہ کیریئر کے اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں .لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام وہ
لوگ جنہوں نے الء کو پیشے کے طور پر اختیار کیا یا میڈیسن کو اختیار کیا یا کسی سائنس کے
مضمون کا انتخاب کیا ،ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ یکساں طور پر کامیاب نہیں ہیں .ان میں کچھ
بہت کامیاب ہیں اور کچھ بلکل ہی ناکام ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جن جگہوں کے
اوپر وہ لوگ جاتے ہیں کام کرنے وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو انہوں نے
لے لیا کہ جو کہ مکمل طور پر اس کیریئر کے لیے یکسو نہیں ہے اور جو لوگ اس طریقے سے
کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں ،جب وہ اپنے اس شعبے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بڑے اضطراب
سے گزرنا پڑتا ہے ،بڑی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ پانچ دس سال بعد جا کر پھر کوئی
کیریئر میں دوبارہ تبدیلی لے کر آتے ہیں ،کسی نئے مضمون میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ،کسی نئے
ادارے میں جاتے ہیں ،کسی نئے میدان کے اندر پھر وہ داخل ہوتے ہیں .سوال یہ ہے کہ وہ کیا کام
کیے جائیں کہ جس سے کیرئیر میں ناکامی کا اندیشہ کم سے کم ہو جائے اور کامیابی کا امکان بڑھ
جائے .اس سلسلے میں میرا جو پہال مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی تعلیم کے بارے میں
سوچیں ،اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ اس تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کا جائزہ اپنے
کیریئر کے پس منظر میں کبھی بھی نہ کریں کہ چونکہ مجھے اس کیریئر کو اختیار کرنا ہے لہذا اس
کیریئر میں کامیابی کے لئے مجھے یہ تعلیم چاہیے اور پھر آپ اپنے آپ کو اسی تعلیم کی جو
ضرورت ہے ،بنیادی ضرورت ہے اس تک اپنے آپ کو محدود کر لیں .میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی
آدمی جو اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی ٹریننگ کو
وہ کیریئر کے کے لحاظ سے مرکوز کرے اور ساتھ ساتھ کیریئر کے لحاظ سے محدود بھی کردے
کہ وہ اس کے عالوہ کچھ نہ دیکھ رہا ہو ،کچھ نہ سیکھ رہا ہو اور کچھ نہ سوچ رہا ہو .تو پہلی بات یہ
کہ ہللا تعالی نے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے اس زمین میں بھیجا ہے اپنا بندہ بنا کر ،خلیفۃ
االرض کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے ،تو آپ کی جو تعلیم ہے اور آپ کی جو تربیت ہے وہ
اس نقطہ نظر سے ہونا چاہیے .یہ آپ کا اپنا اصل کیریئر ہے ،یہ آپ کا وہ مینڈیٹ ہے کہ جو کہ آپ
کو خالق کائنات نے دیا ہے ،یہ وہ چارٹر ہے جو آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے اور اسی پس منظر
میں اور اسی میدان میں پھر آپ کو مختلف جو شعبے ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے .تو جب آپ اپنی تعلیم
اور اپنی ٹریننگ کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس چیز
سے فائدہ اٹھانا ہے ،تو آپ اپنا جو اصل مینڈیٹ ہے اور جو اصل چارٹر ہے جس کا میں نے ذکر کیا
اس کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کی مکمل شخصیت جو ہے اس کی تعمیر ہو ،آپ کی شخصیت کا ہر
پہلو فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے اور اس کا ظاہری اور باطنی پہلو اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ
ایک منظم طریقے سے ایک روح کے ساتھ اور ایک ضابطے کے ساتھ اور ایک بڑے وسیع مینڈیٹ
اور چارٹر کو سامنے رکھ کر ان سب کے اندر ایک ربط قائم ہو ،ایک مناسبت ہو ،ان میں کوئی

اختالف نہ باقی رہے اور وہ سب یکجا ہو جائیں اور آپ کی پوری شخصیت جو ہے وہ ایک سانچے
میں ڈھل جائے .جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو انشاہلل
آپ کو کامیابی حاصل ہوگی .تو اصل بات یہ کہ آپ کو اپنی پوری شخصیت کو ایک انسان کی حیثیت
سے اسکی تعمیر کرنی ہے .اپنی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو آپ
کو ابھرنا ہے ،اس کو اجاگر کرنا ہے اور اس کو نشوونما دینا ہے .میری مراد یہاں پر مکمل طور پر
سیکھنے سے ہے ،میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو کیریئر کے
نقطہ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جو اس
خاص کیئر کے لیے ناگزیر ہیں .پھر آپ کی شخصیت اس کیریئر کے لحاظ سے ممکن ہے مکمل ہو
لیکن مجموعی طور پر آپ کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے ،اس کے بے شمار پہلو ناقص رہ جاتے
ہیں ،ان میں بہت کچھ خام ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی وہ نمو نہیں ہوتی
اور پھر آپ کی شخصیت میں جو یہ ایک خال باقی رہ جاتا ہے یہ باآلخر آپ کی جو پیشہ ورانہ
کامیابی ہے اس کے راستے میں بھی یہ رکاوٹ بن جاتا ہے .تو میرا پہال مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی
زندگی کی تعریف کرنی ہے ،اس کا مقصد آپ کو پہچاننا ہے اور اس کے اس مقصد کی روشنی میں
اپنی مکمل شخصیت کی تعمیر اور اس کی فالح و بہبود ،اس کی فکر کرنا ہے .اور یہ فکر مستقبل
فکر ہے .اس کے لیے کسی تعلیمی ادارے کا ،یا کسی اور ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا اس کا مسئلہ نہیں
ہے ،یہ آپ کی ذاتی جستجو ہے ،ذاتی محنت ہے ،ذاتی لگاؤ ہے اور یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے ،تن
تنہا یہ آپ کی ذمہ داری ہے .اس کام کو کرنے کے لئے آپ اپنے استاد خود ہیں ،آپ اپنی ٹیکسٹ بک
خود ہیں اور آپ اپنا امتحان خود لیں گے اور آپ اپنا نتیجہ بھی خود ہی برآمد کریں گے.
دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو دلچسپی ہے یا جہاں پر آپ کو ایک سپارک محسوس ہوتا
ہے کہ یہ میرے شاید کرنے کا کام ہے تو ایسی جو چیز ہے کہ جہاں پر آپ کا قدرتی طور پر ایک
ابھار آ جاتا ہے اور آپ کے اندر سے کوئی آواز آ جاتی ہے ،تو ایسے مواقعوں کو ایسے کاموں کو
ایسے پر اجیکٹس کو یا ایسی ذمہ داریوں کو یا اس نوعیت کی جو توجہات ہوتی ہیں ،تو وہاں پر آپ
اندھے نہ ہوں ،ان کو آپ سال نہ دیں ،ان سے اپنی توجہ کو ہٹا نہ دیں ،وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں یا
آوازیں ہیں جو آپ کو اپنے اندر سے آتی ہیں ،اس لئے کہ یہاں پر آپ کے اندر کا باہر کے میدان سے
ایک ربط قائم ہو رہا ہے ،وہ ایک اندرونی آواز ہے ،آپ اس پر لبیک کہیں اور اس پر سوچیں کہ میں
کیا کر سکتا ہوں ،کیا دیکھ سکتا ہوں ،میری اس میں دلچسپی کیوں ہے اور میں کیا نیا کام کرسکتا
ہوں .تو ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو ایک میالن ہے اور جو رجحان ہے
قدرتی طور پر ،جو آپ کے اندر ہللا تعالی نے ودیعت کیا ہے ،جو ایک خصوصی صالحیت ہے آپ
کے اندر ،آپ اس کو دریافت کرنے کی اور پہچاننے کی اس طریقے سے کوشش کریں .اس کے جو
ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر حرکیات ہونی چاہیے ،آپ کے اندر ایک سرگرمی ہونی
چاہیے .اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ،نہ مل رہے ہیں کسی سے نہ کسی جگہ دلچسپی لے رہے ہیں ،نہ
کسی مہم میں نہ کسی کام میں ،نہ لوگوں کے ساتھ کسی صحبت میں ہیں ،بلکہ آپ اپنا وقت الگ تھلگ
گزار رہے ہیں تو آپ کو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہو کہ
کیا چیز آپ کو محبوب ہے پسند ہے اور کیا چیز آپ کو ناپسند ہے .پھر آپ کے اندر ایک غالف پر
غالف چڑھتا چال جائے گا اور آپ ایک ہقیقتا ً اپنے آپ سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے .تو
ضروری یہ ہے کہ آپ ایک سرگرم زندگی گزاریں .جہاں پر کوئی کام ہو ،جہاں پر کچھ ہو رہا ہو،

وہاں پر اپنے آپ کو ڈالیں چاہے کھیل ہو چاہے کوئی مقابلہ ہو ،چاہے کوئی اور محلے میں کوئی
سرگرمی ہو ،چاہے کوئی مشکل ہو ،کہیں کرائسس ہے ،کہیں پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے ،کہیں پر
کوئی مسئلہ درپیش ہے ،جو بھی صورتحال جہاں جیسی نظر آئے آپ کو ایکٹو ہونا چاہیے اس میں
دلچسپی لینا چاہیے تاکہ آپ کا ایک تجربہ آگے بڑھے .تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک
تجربات لینے کی بات ہے .ان تجربات کے اندر اچھے تجربات بھی ہوں گے اور خراب تجربات بھی
ہوں گے .اس کے اندر تجربات سے آپ سیکھیں گے .اس میں ایسے تجربات بھی ہوں گے کہ جس
میں آپ کی کوئی ایک چیز بڑی انتہائی سطح کے اوپر ٹیسٹ بھی ہوگی ،خطرات سے خوف سے
نمٹنے کی صالحیت ،کسی ٹائم الئن کے اندر ڈیڈ الئن کے اندر کچھ کام کو کرنے کی صالحیت،
مختلف نوعیت کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان سے کوئی نتیجہ برآمد کر لینا ،یہ صالحیت .تو
یہ کہ جب تک آپ کے اندر حرکیات نہیں ہوں گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا.
اب میں آپ کو چوتھی چیز کی طرف توجہ دالؤں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاں جو کام بھی کر رہے
ہوں اس کے اندر آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا ہے لیکن آپ کو صرف لوگوں کے
ماتحت ہی کام نہیں کرنا بلکہ آپ اس بات پر بھی اپنی توجہ رکھیں کہ آپ کو قیادت کے لئے اپنے آپ
کو تیار کرنا ہے ،آپ کو دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ،آپ کو انکو آگے بڑھانا ہے اور یہ
اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ کے اندر ایک مسابقت کا جذبہ ہو گا ،آپ کے اندر زیادہ تیز آگے
بڑھنے کا جذبہ ہو گا ،آپ کے اندر زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ہو گا اور آپ کے اندر سب لوگوں کو
ساتھ لے کر چلنے کی ایک صالحیت ہو گی .تو آپ کو ہقیقتا ً قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے
اور جب آپ کے اندر ایک قیادت کا جذبہ سامنے آئے گا ،اس کا موقع آپ لیں گے تو اس کے نتیجے
میں پھر آپ جس کیریئر میں بھی چلے جائیں گے ،انشاء ہللا تعالی آپ کامیاب رہیں گے .جو لوگ
قیادت سے گھبراتے ہیں ،جو آگے تیز نہیں چلتے پیچھے چلتے ہیں ،جو آگے کوئی مسئلہ ہو تو اس
میں کوئی پہل نہیں کرتے ،دوسروں کا انتظار کرتے ہیں ،جو ہر وقت کسی سوچ میں گم ہیں ،کسی
کنفیوژن کا شکار ہیں ،تو ایسے لوگ پھر سائیڈ الئن پر رہتے ہیں .دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ
وہ سائیڈ الئن میں اور فٹ پاتھ پر اور ساحل پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھے کہ آپ
کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا مسئلہ ہے .لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں کہ جو میدان میں کود
پڑیں ،جنہوں نے مشکالت کا سامنا کیا ہے اور وہاں پر مشکالت میں راستہ نکاال ہے.
اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کیریئر ہو ،اس کے اندر کامیابی کے لئے ایک چیز جو
سب سے زیادہ ضروری ہے وہ مواصالت ہے .ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بے شمار مواقعوں پر ایسے
لوگوں سے میرا واسطہ ہوا ہے کہ جو بہت علم رکھتے ہیں ،جن کے اندر بہت کچھ کرنے کی
صالحیت بھی ہے لیکن ان کے اندر بیان کی صالحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو ادا کر
سکیں ،کہ وہ لوگوں کو کسی بات پر قائل کر سکیں ،کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی گفتگو ہے کوئی
مکالمہ ہے کوئی بحث ہے وہ کر سکیں ،انہیں قائل کر سکیں اور کسی چیز کے اوپر لوگوں کو اپنے
جو حریف ہے یا جو مقابلے میں ہے اس سے گفت و شنید کر سکیں .تو یہ جو چیز ہے مواصالت ،
اس پر آپ کو اپنے کام کرنا چاہیے اور اس میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لٹریچر کا مطالعہ
کریں ،آپ قرآن اور حدیث کا بھی مطالعہ کریں ،اس سے آپ کو کمیونیکیشن کی جو بنیادیں ہیں وہ
واضح ہوں گی .اس کے بعد آپ اردو انگلش اور زبانوں میں بھی ،یعنی کہ لٹریچر جتنا زیادہ آپ
پڑھیں گے اور لوگوں کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اور خیاالت کو اور ادب کا جتنا زیادہ آپ مطالعہ

کریں گے تو آپ کو یہ قدرت حاصل ہوتی چلی جائے گی .اور پھر اس کی مشق کریں ،زبانی اور
تحریری اور ویسے گفتگو ،مالقات ،اچھی گفتگو اور بہتر گفتگو ،مثبت گفتگو .ان چیزوں کی طرف
اپنی توجہ رکھیں .اس لئے کہ کمیونیکیشن سکلز اب ہر پروفیشن کا حصہ ہے .خواہ ڈاکٹر اپنے
مریض کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو ،یا وکیل عدالت میں کھڑا ہوکر جج کے سامنے اپنا بیان دے رہا ہو،
یا کوئی سیلز پرسن جو ہے وہ کسی چیز کو لے جا کر کہیں پر بیچنا چاہ رہا ہو .آج کا یہ دور
کمیونیکیشن کا دور ہے اور اس کے اندر انسان کا جو یہ بنیادی جوہر ہے ،ہللا تعالی نے انسان کو زبان
دی ہے ،تو اس کا پروان چڑھنا انتہائی ناگزیر ہے.
اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو بھی کیریئر ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ تن تنہا اپنے کمرے میں بیٹھ
کر نہیں بنا سکتے .تو آپ کو کسی نیٹورک میں ہونا ہے اور وہ نیٹورک لوگوں کا ہوگا ،جس میدان میں
آپ جانا چاہتے ہیں اس میدان کے لوگوں کا ہوگا .تو اگر آپ نیٹورک پر کوئی خرچ نہیں کر رہے ،آپ
ایسی انجمن میں ایسے نیٹورکس میں نہیں جا رہے ایسی کانفرنسز میں نہیں جا رہے یا وہاں پر آپ کی
کوئی شناخت نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے .میں اکثر لوگوں
سے یہ کہتا ہوں کہ لوگ ایجوکیشن پر خرچ کرتے ہیں ،لوگ باہر بھی جاتے ہیں اور بہت ساری
چیزوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن بہت کم خرچ ہے جو لوگ کرتے ہیں کسی نیٹورکنگ پر کہ کوئی
کانفرنس ہو رہی ہے ،کہیں پر تحقیقی مقالعے پڑھے جارہے ہیں ،کوئی پیشہ ور انجمن ہے ،تو اس
میں جایئں اور اس میں جا کر کے ایک فعال کردار ادا کریں .تو پیشہ ورانہ کامیابی جو ہے وہ
نیٹورکنگ کی مہارت کے اوپر بھی انحصار کرتی ہے .ہر میدان کے لوگوں کا ایک نیٹورک ہے ،ان
کا اپنا ایک سماجی حلقہ ہے ،ان کا اپنا ایک دوستوں کا اور جان پہچان کے لوگوں کا اور یکساں کام
کرنے والوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے ،تو اس کے اندر آپ کی موجودگی ،اس میں آپ کی پہچان ،اس کے
اندر آپ کی شناخت ،یہ ایک بڑا اہم وسیلہ ہے کامیابی کا.
اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کیریئر میں کامیابی کے لئے آپ کو اپنے سیاق و سباق
کو سامنے رکھنا چاہیے .بہت سارے لوگ باہر سے بڑی اچھی ڈگری لیتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے
ہیں باہر لیکن پاکستان آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے .بہت سارے لوگ پاکستان
میں بہت کا میاب ہوتے ہیں لیکن باہر جا کر نہیں ہوتے .اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
لوگ اپنے سیاق و سباق کو سامنے نہیں رکھ رہے .اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ
پاکستان کی سوسائٹی کس مرحلے میں ہے ،یہاں پر اس لحاظ سے کیا مسائل ہیں ،کیا امکانات ہیں اور
آپ اس کے نقطہ نظر سے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ،پاکستانی لوگوں کو پاکستانی معاشرے
کو سامنے رکھ کر ،اس کے ماضی حال اور مستقبل کو سامنے رکھ کر آپ کوئی حکمت عملی بناییں
اپنے لیئے تو انشاءہللا وہ آپ کی سیاق و سباق پر مبنی ہوگی اور اس کے اندر قدرتی طور پر وہ مقبول
بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہو گی .لیکن اگر سیاق و سباق کا کوئی لحاظ نہ ہو اور آپ سوچیں کہ میں
یہاں وہی کام کروں کہ جو اس وقت فرض کریں پیکنگ میں ہو رہا ہے یا الس اینجلس میں ہو رہا ہے
تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہوگا ،ایسا ہوتا نہیں ہے.
آخری بات جو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ کیریئر جو ہے ،لوگ مجھ سے
پوچھتے ہیں کہ کس کیریئر میں مطالبہ زیادہ ہے ،والدین پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ،میں ہمیشہ
کہتا ہوں ان سے کہ آپ کا سوال ہی سہی نہیں ہے .سوال یہ نہیں ہے کہ کس فیلڈ میں مطالبہ زیادہ ہے

اور کس فیلڈ میں مطالبہ کم ہے .مطالبہ تو مختلف فیلڈز میں کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن ایک بات
الزمی ہے وہ یہ کہ خواہ کوئی بھی میدان ہو ،اس میدان میں کسی بھی وقت جب کہ بالکل سیر شدہ
بھی ہو میدان ،لیکن اگر کوئی فرد کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئے گا ،کوئی نیا کام کرے گا ،کوئی نئی
پراڈکٹ لے کر آئے گا ،کسی مطالبہ کو پورا کرے گا تو اس کے لیے راستہ ہے .نمبر ایک بات یہ
ہے .دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ
""There is always room on the top
تو اگر سب کچھ بھی ہو گیا ہے ،کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے جو کہ پورا نہ ہو چکا ہو اور ہر نوعیت کا
ہر کام ہو رہا ہو ،پھر بھی آپ معیار کے لحاظ سے آپ اس کی جو حدیں ہیں ،ان سے اوپر اٹھ کر
کوئی نیا معیار پیش کریں سروس کا ،پروڈکٹ کا ،خصوصیات کا کوئی بھی ہے تو اس کا مطالبہ پھر
موجود رہتا ہے.
""There is always room on the top
تو آپ ایسی کوئی بہت ہی سیر شدہ صورتحال بھی اگر ہے تو آپ معیار کے لحاظ سے اگر اتکرجتا
کی طرف جائیں ،خوب سے خوب تر کی طرف جائیں گے تو آپ کو پیشہ ورانہ کامیابی حاصل ہوگی.
تو اصل سوال جو ہے ،اصل ریفرنس پھر ڈیمانڈ کا نہیں ہے ،مارکیٹ کا نہیں ہے ،فیلڈ کا نہیں ہے
بلکہ ،میری آخری بات یہی ہے ،کہ اصل سوال جو ہے وہ ایک دفعہ پھر صرف اور صرف آپ کا
ہے .کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کام ہے جو کہ آپ بہترین انداز
سے کر سکتے ہیں؟ اور کیا کام ہے جو کہ آپ دوسروں سے منفرد طریقے سے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا
آپ کی انفرادی اور وہ کیا آپ کی مخصوص صالحیتیں ہیں کہ جو بروئے کار ال کر کے آپ اس میدان
میں ایک کوئی نئی بات پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی فکر کریں تو لوگ آپ کو ریفرنس بنائیں گے،
آپ لوگوں کے لئے اس میدان کے لئے ایک نقطہ حوالہ بن جائیں گے ،ایک ماہر بن جائیں گے اور
اس کی ضرورت ہر وقت ہوگی ،ہر مقام پر ،ہر شعبے میں ہر وقت مستقل رہتی ہے .میری دعا ہے کہ
ہللا تعالی آپ کو بہترین انتخاب کی بھی توفیق دے کیریئر کے لحاظ سے اور ساتھ ساتھ جب آپ کسی
شعبے کا انتخاب کر لیں تو اس میں کامیابی کے زینے پھر آپ طے کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ
کو اس طریقے سے آپ آگے پروان چڑھاییں کہ آپ اس کیریئر میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن
جائیں اور اپنے آپ کو کیریئر کی جو ایک اپنی مخصوص دنیا ہے اس سے اوپر اٹھ کر ،آپ اس
کیریئر کی جو پوری فیلڈ ہے اس کو ایک اسرنو اس کی تعریف کرنے والے ،اس کی وضاحت کرنے
والے اور اس کی سرحدوں کو آگے بڑھانے والے آپ بن سکیں .بہت بہت شکریہ.

