
 

 اداریہ

 

موجودہ زندگی کا حقیقی وجودسائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ سائنس اور  

ٹیکنالوجی کے فروغ نے تمام معاشرے کو متاثر کیا ہے، یہاں تک کہ اب یہ ہمارے معاصر تہذیب 

اور کلچر کا ایک جزوی حصہ بن چکی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی زندگی 

کے ہر شعبے میں داخل ہو چکی ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی اس سے کسی طرح پیچھے نہیں 

 ہیں۔

عصر حاضر میں ٹیکنالوجی نے انسانی معامالت پر غلبہ پالیا ہے اور آنے والے کل میں  

وہی شخص،  تہذیب یا کلچر ترقی یا فتہ کہالئی جائے گی جو جدید ٹیکنالوجی کی آگہی رکھتی ہو۔ یہ 

ت اس چیز کی غماز ہے کہ آنے والے کل میں ہر ایک کو ٹیکنالوجی سے وابستہ اور مستفید ہونا با

پڑے گا وہ بھی حقیقی اور عملی طور سے۔ ایک انسان جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکتوں سے 

  ناواقف رہے گا اُسے مکمل نا اہل سمجھا جائے گا۔

ن خالؤں میں کمندیں ڈالنے اور قدرت کے موجودہ سائنسی اور تکنیکی دور میں جب انسا 

راز افشا کرنے میں مصروِف عمل ہے اور جب ٹیکنالوجی نے مادی موزنیت اور تسکین وتشفی کا 

سامان انسان کے لئے مہیا رکھا ہے اور یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کا اثر ورسوخ انسانی سوچ پر 

رہنا موجودہ دور میں انسانی بقا کے  برائے راست پڑا ہے، اِن معنوں میں ٹیکنالوجی سے بے خبر

  لئے    زوال ہے۔

ہم لوگ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مختلف زبانیں بُولی جاتی ہیں اور ہر کوئی  

چاہتا ہے کہ اُس کی ُزبان ٹیکنالوجی سے ُجڑ جائے تاکہ اُس کی بقا  بر قرار رہے۔ اگر آپ یاہو، گُو 

پر جائیں گے،   تو آپ پائیں گے کہ انگریزی کے ساتھ اب  گل وغیرہ جدید انٹر نیٹ ویب سائٹس

 ہندوستانی زبانیں بھی برابر دستک دے رہی ہیں، جیسے گُوگل میں انگریزی کے عالوہ انتخاب

(Option) ،کے طور پر ہندی، بنگال،مراٹھی،تیلگو، تامل، کنٹر وغیرہ زبانیں بھی موجود ہو تی ہیں

 رہے۔ اِن معنوں میں اُردو کیونکرپیچھے

اُردو ہندوستان میں بولی جانے والی ایک بڑی ُزبان ہے، اس لئے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی 

اس شیریں ُزبان کو ٹیکنالوجی سے ُجوڑے،تاکہ آنے والے کل میں اُردو زبان سے وابستہ طبقہ اپنے 

ی کہ ہم آپ کو کسی بھی صورت میں پسماندہ نہ سمجھے، اس ضمن میں ہماری کوشش یہ ہو گ

 ورکشاپوں اور سمیناروں کے ذریعے ٹیکنالوجی کو اُردو سے جوڑنے کے لئے راستہ ہموار کریں۔

ہمارا ملک جغرافیاتی اعتبار سے وسیع وعریض ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بے شمار  

اور اِن تہدیبوں، تمدنوں کلچروں اور اِن سے متعلق ُزبانوں کو بھی سمائے ہوئے ہیں اور اِن تہذیبوں 

سے متعلق زبانوں کے تحفظ اور فروغ کی ضمانت ہمارے ملک کا آئین فراہم کرتا ہے تا کہ 

ہندوستان کے ہر شہری کو اپنی مادری ُزبان میں تعلیم حاصل کرنے کی سہولیات مہیا ہو سکے، 

   لیکن اپنی مادری ُزبان میں صرف تعلیم کی ضمانت دینا کافی نہیں بلکہ وہ زبان عصری تقاضوں

 سے بھی روشناس ہونی چاہئے تب ہی جاکر صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کی جاسکتی ہے۔



اُردو ُزبان ہندوستان کی ایک بڑی ُزبان ہے اس ُزبان نے اسی سرزمین سے جنم لیا اور یہی  

سے نشونماپائی۔ تقسیم ہند کے وقت ہندوستان سے پاکستان منتقل بھی ہوئی اور آج کل یہ گنگا جمنی 

یب پوری دنیا میں پھیل ُچکی ہے، حاالنکہ اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لئے اِس ُزبان نے تہذ

کتنے ہی دُکھ جھیلے ہیں اور اپنی ہی جنم بھومی سے کس قدر مخالفت کا سامنا کیا ہے، ہندوستان 

ان میں کئی دہائیوں سے اس ُزبان کے خالف کیا کچھ پک رہا ہے اِسے سب باخبر ہیں، لیکن یہ زب

 اپنی زیست بچانے میں کامیاب رہی اس کی سب سے بڑی مثال ہندوستان کی فلمی صنعت

(Bollywood) بس نام کے “ ہندی”ہے، جہاں اُردو ُزبان نے اس قدر اپنی چھاپ چھوڑ رکھی ہے کہ

لئے رہ گئی ہے، کہنے کا مقصد دراصل یہ بات باور کرانی ہے کہ اُردو ایک مضبوط ُزبان ہے، جو 

کسی صورت میں زندگی جینے کا ہُنر سیکھ چکی ہے، مگر خالی زندہ رہنا ہی کافی نہیں کسی نہ 

  بلکہ اپنی نموپذیری کو دکھانا بھی الزمی ہے۔

کسی بھی ُزبان کی ترسیل تبھی ممکن ہو سکتی ہے، جب اس ُزبان سے وابستہ عوام اس کو  

ُزبان ترسیلی ضرورتوں کے  عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو سکے تب جاکر یہ

لئے معاون ومدد گارثابت ہو سکتی ہے۔ ُزبان کی ترقی صرف ادبی اظہار کے لئے کافی نہیں بلکہ 

ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا یہ ُزبان جدیدضرورتوں کو پورا کرسکتی ہے یا نہیں، اگر ہاں تو یہ 

رت ہے اور اس کے اندرپائی جانے ترقی یافتہ ُزبان ہے اور اگرنہیں تو اس کو تحفظ دینے کی ضرو

والی کمیوں اور تقائص کو دور کر کے اس کی اصالح کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ جدید 

 ٹیکنالوجی میں اپنا دبدبہ اور اثر ورسوخ قائم رکھ سکے۔

اطالعاتی اور ترسیلی ٹیکنالوجی کے اس دور میں اُردو ُزبان کا کیا مقام ہے اُردو دان طبقے  

اور سوچنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جدید کو اس 

 بچھارکھا ہے اور وہی ُزبان اس تیکنیکی جال (Network) ٹیکنالوجی نے ہر سمت اپنا جال

(Network) میں آگے بڑھ سکتی ہے، جس نے اس میں زندہ رہنے کا ہُنر سیکھا ہو، عصری

ں اُردو کا کیا مقام ہے اسکی طرف متوجہ ہونے کی می(Network) ٹیکنالوجی کے اس جال

ضرورت ہے کیونکہ اُردو ُزبان کو جدید دور کے جدید تقاضوں میں زندہ رکھنے کے لئے غزل، 

 نظم، افسانہ یا پھر ڈرامہ وغیرہ سے آگے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔
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