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Abstract: 

"Epic is the oldest form of classic literature and found in various language of the world but 

there are no examples of long epics in Urdu literature. There are some elements of elegy in 

the genus of epilogue, but we could not call it a complete epilogue. “Qalam ka Qarz” 

written by Shaukat Wasti is the maiden example of its kind in Urdu literature. In it, all the 

colors of history, fiction, drama, music and poetry are found. The epithet refers to 

confrontation and strife. Its language is distinctive and the style is diligent. Familiarity with 

various sciences and familiarity with other languages, such as Greek, Roman, English, 

Hindi, Persian and Arabic, is helpful for writing an essay." 
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ہ  یا ہے۔ یں بہت کم کام سامنے آی ا حماسہ وہ صنف ِ سخن ہے جس پر اردو زبان میہ یرزم 
قی اور  یموس ،فسانہ، ڈرامہاخ، ی ں تاری وہ صنف ہے جو داستان کی طرح وجود میں آتی اوراس م

شاعری کی آمیزش ہوتی ہے۔اس کا موضوع بڑا اور کردار عظمت و رفعت رکھتے ہیں۔ اس میں  
اسلوب اور اس کی زبان شاند ار   ، انفرادی جدل، حق و باطل کی کشمکش کا بیان بلندآہنگجنگ و

ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا تخلیق کار مختلف زبانوں اور علوم سے اچھی واقفیت رکھتا  
ہو۔ اس کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ ہو اور وہ اسے برمحل اور برجستہ استعمال پر قدرت رکھتا  

مذہب اور اقوا م عالم کے کالسیک ادب پر اس کی گہری نظر ہو۔رزمیہ کا کینوس بہت   ،تاریخ ہو۔ 
عالمی ادب میں شاہکار کہالئے جانے والے رزمیے اس بات کی داللت کرتے ہیں کہ ان   ۔ وسیع ہے

کے تخلیق کار شاندار پرواز تخیل اور وسیع علم کے حامل تھے اور زندگی کے تجربات و مشاہدات  
یہی وجہ ہے کہ وہ اعلٰی رزمیے تخلیق کرنے میں  ،بیان رکھنے کی بھرپور قدرت رکھتے تھےکا 

 : کامیاب ہو سکے۔۔ڈاکٹر تزئین گل کے مطابق 
رزمیہ وہ سخن ہے جو داستان کی صورت تخلیق کی جاتی ہے۔ اس میں تاریخ، افسانہ، ڈرامہ، "

ا متن و مواد عظیم الشان موسیقی اور شاعری تمام اصناف کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ اس ک
ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے کردار بھی عظیم و جلیل ہوتے ہیں۔ رزمیہ نام ہی کے حوالے سے 
تصادم، کشمکش اور کشاکش سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کی زبان مخصوص اور اسلوب پُرشکوہ 
 ہوتا ہے۔ رزمیہ قلمبند کرنے کے لیے مختلف علوم سے واقفیت اور دیگر زبانوں کے ادب
 "یعنی یونانی، رومی، انگریزی، ہندی، فارسی اور عربی سے آشنائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

(1)  

اردو زبان میں رزمیہ کی صنف کا وجودخال خال نظرآتا ہے۔ اردو مرثیہ میں اس کی جھلک   
  بھاشا میں ”آلہ اودل“ کی صورت میں ایک رزمیہ کا ذکر ملتا ہے جو اب نایاب ہے۔   دکھائی دیتی ہے۔
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کی طرزپر اور   ''مسدس''بعد میں حالی نے   سرسید کی فرمائش پر حالی نے ”مسدس حالی“ لکھی۔
بھی بہت سی نظمیں لکھیں جن میں سادہ الفاظ میں تاریخ، معاشرت، اخالق اور فلسفہ کے مختلف  

اٹھارویں صدی کا سب سے شاندار رزم نامہ غضنفر حسین کی طویل مثنوی رزم   پہلو بیان کیے۔ 
گ نامہ عالم علی خان“ ہے یہ طویل نظم دکنی ادب کی تاریخ، جنگ و جدل، حاالت و واقعات  ”جن

میں ایک سندکی حیثیت رکھتی ہے۔ دکنی ادب کی طرح یونانی، ایرانی، ترکی ودیگر زبانوں میں  
بھی رزمیہ گیتوں کی اپنی شاندار روایات موجود ہیں۔ تقسیم سے کچھ برس پیشتر حفیظ جالندھری  

قیام پاکستان کے بعد بیش بہا اضافہ ہوا   شاہنامہ اسالم“ تحریر کی۔ اردو رزمیہ شاعری میں نے ” 
وطن  71ءاور 65خصوصا  ِِ ءکی جنگ میں جس طر ح ہمارے متعدد شعراءاورگلوکاروں نے مادِر

کی محبت سے سرشار ہوکر خوبصورت رزمیہ گیت تخلیق کیے اور ہمارے فوجی جوانوں کا جوش  
ءکی جنگ کے دوران ان رزمیہ گیتوں کو سن کر  65رکھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔و جذبہ بلند کیے 

گرما  و جذبہ حب الوطنی، جوش وعقیدت آج بھی دلوں ک  قوم کا عزم و لولہ بڑھتا رہاتھا۔ ان گیتوں میں 
 دیتی ہے۔ 
شاعر    ، ک وقت مورخ، عالمیپروفیسر شوکت واسطی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے جو ب  

توں کا منہ  یان کی اعلٰی صالح   " قلم کا قرض "  کے طور پرانفرادی پہچان رکھتے تھے۔  اور زبان دان 
ق،  یع، مشاہدہ عم ی بولتا ثبوت ہے۔ اس رزمیے کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ وس

محنت   ،ہ ان کی قادر الکالمییہ رزم یے ہوئے ہے۔ ی ات لی رلفظیب اور زبان کثیاں دلفریاندازب
زی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔شوکت واسطی نے اس تخلیق کے موضوع کے  یاور عرق ر وجانفشانی 

لیے انسان کا انتخاب کیا۔ انسانی تخلیق کے روز اول سے شروع ہونے والی یہ داستان اپنے موضوع  
کے نام کو اس    ن کی وسعت کے ساتھ ساتھ شوکت واسطی کی اس دلی خواہش کا مظہر بھی ہے جو ا

وہ کہتے   ،جہ سے زندہ و جاوید کر دے۔ اس کا اظہارانہوں نے کھل کر کیا ہےادبی کارنامے کی و
  : ہیں

 بنی آدمی کی کہانی کیجئے
 !الفاظ و معانی کیجئے، جمع گنجینہ

  ،انساں دانی ادب عالیہ کا عمدہ وہ فن پارہ
 غیراساطیری واصل امکانی
 انیڈھل جائے.... نہیں جس میں ہو آنی ک میںرزمیہ، سانچے کی تکنیک 

 شاہکار، آرٹ کا بے مثل نمونہ، نہ ہو جس کا ثانی
 .... جاودانی....

 (2)کہ مجھے بھی وہ کرے الفانی! 

شوکت واسطی نے اس رزمیے کی تخلیق کے لیے بنیادی خیال ملٹن کی شہرہ آفاق تخلیق    
خان ”قلم    م بہادریت کا ہے۔سلیر نوع یادہ ہمہ گی”پیراڈائز لوسٹ“ سے اخذ کیا مگر یہ خیال اس سے ز

 : ں یتے ہوئے لکھتے ہ یال پر اپنی رائے د ی ادی خیکا قرض“ کے بن 
ت کا ہے ملٹن یر نوعیادہ ہمہ گیراڈائزالسٹ سے زیشرو پیال اپنے پیادی خیکا بن "قلم کاقرض"

ک واقعے یخ کے صرف ایہ انسانی تاریں وہ رزمیوری ٹن پس منظر میکے خالصتاًمذہبی اور پ
اں۔ شوکت واسطی نسبتاً لبرل اور یشہ دوانیطان کی ریگناہ اور شسے متعلق ہے یعنی آدم کا 

خ یشتر انسانی تاریہ نہ صرف بیں چنانچہ ان کا رزمیداوار ہیتنگ نظری سے پاک معاشرہ کی پ
اجتماعی اور انفرادی  ،زشوںیروشر کی آویخ ،کوںیکا احاطہ کرتاہے بلکہ تمام آفاقی تحر

ک روایتی موضوع کو یطرح شوکت واسطی نے اط ہے اور اس یلغزشوں کی کہانی پر مح
 (3)ں ڈھال کر اس کو تازگی اور جال بخشی ہے۔“.... یزندگی کے سانچے م

ملٹن کی تصنیف کے مقابلے میں شوکت واسطی نے اپنے رزمیہ کے کینوس کو کائنات کے     
کہ تمام آفاقی  ہ نہ صرف نسل انسانی کا احاطہ کرتا ہے بلیساتھ ساتھ وسیع کیا ہے اور ان کا رزم

شوکت  ۔زشوں، اجتماعی اور انفرادی لغزشوں کی داستان بھی سناتاہےیروشر کی آو یخ  ، کوںیتحر
واسطی نے رزمیہ کے روایتی موضوع کو وسعت دیتے ہوئے اسے زندگی کے رنگ و آہنگ سے  

 : ں ی ہم بہادر خان لکھتے  یاور اس صنف کو ایک نیا اور تازہ اسلوب عطا کیا ہے۔ سل  ہم آمیز کردیا 



خ اور انسانی یت کا حامل ہے اور انسانی تارید یجد "قلم کا قرض"ہ یشوکت واسطی کا رزم’’
 ہیرو شر، نظریزش خیوِط آدم سے لے کر آوبں ہیز معلوم ہوتا ہے۔ اس میاعمال کی دستاو

ق حتٰی کہ کاال علم، جنسی بے راہ یت، طبقاتی تفریتصور اشتراک ،تیت و مالئیت، ملوکیاضاف
 (4)ا ہے۔ “ یا گیکو موضوع بناروی تک 

شوکت واسطی نے اپنے زرمیہ میں انسانی تاریخ کو تسلسل سے آگے بڑھاتے ہوئے واقعات   
ہ کی داستان کو آگے  یکا بیان کیا ہے۔ اس ساری داستان کے بیان میں ان کے پیش نظر قرآن رہا۔ رزم 

ہ السالم  یحضرت خضر عل کی تقلید کرتے ہوئے   بڑھانے کے لئے شوکت واسطی نے حضرت اقبال  
کواپنی پیشوائی کے لیے منتخب کیا اور جہاں جہاں ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی ضرورت  

نے سے کام لیا ہے۔اس آئینے کی ذریعے  ینما کے آئ  د کے جام جہاں یپیش آئی وہاں انہوں نے جمش
ں ان کی آنکھوں  ہ السالم کائنات کے تخلیقی عمل کا مشاہدہ کرتے ہییشاعر اور حضرت خضر عل

ہ السالم کی تخلیق کے بعد ہللا تعالٰی نے فرشتوں  یکے سامنے روز اول کا منظر آتا ہے جب آدم عل
یہ وہ منظر ہے جس کے بعد کائنات کا منظرنامہ    ا۔ یز ہونے کا حکم د یکو آدم کے سامنے سجدہ ر

کردیتا ہے کہ ایک ناری    بدل جاتا ہے۔ ابلیس اپنی برتری کے زعم میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار
مخلوق کس طرح سے خاکی مخلوق کو سجدہ کرسکتی ہے۔ یہاں سے کائناتی واقعات کا پہیہ گردش  

بہشت   س کا انکار اسے خالق کائنات کی نظروں میں معتوب ٹھہراتا ہے اور یوں وہیمیں آتا ہے۔ ابل 
اب  یں کام ی ات حاصل کرنے مہ مراعیدرگا ٹھہرتاہے۔ مگر جاتے جاتے خالِق کائنات سے      سے راندہ

ہوجاتا ہے کہ وہ انسان کو ہللا کی راہ سے بہکائے گا۔ یہی وہ موڑ ہے جس نے آدم کی قسمت بدل  
ک ساتھی کی  ی ں ایہاں سے قصہءآدم و حوا کا آغاز ہوتا ہے۔ آدم کا جنت کی پُرآسائش زندگی میدی،  

س کا حوا کو بہکانا اور  ی ونا، ابلق ہ ی خواہش کا اظہار کے نتیجے میں اس کی پسلی سے حوا کی تخل
ن پر اتارے جانے  یں آکر شجِر ممنوعہ چکھنا،جس کے نتیجے میں معتوب ہو کر زم یپھر بہکاوے م 
  ، اس خطا پر نادم آدم کا توبہ واستغفار سے دوبارہ مقرب ہونا اور آرام کی زندگی گزارنا،کا حکم ملنا

ں پہال قتل اور پہلی مرتبہ موت کا ذائقہ چکھنے  ی ا م یدن   ،ل کا واقعہ پیش آنای ل و قاب یپھر اس کے بعد ہاب 
کے واقعات کو بڑی سہولت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآنی قصائص کی روشنی میں  

ہ السالم،  یحضرت لوط عل ،ہ السالم ونمرود یم علیحضرت ابراہ  ، ہ السالمیشاعر نے حضرت نوح عل 
ہ السالم، حضرت موسٰی  یمان علیالسالم، حضرت سل  ہیدعل ؤہ السالم، حضرت دایوسف عل ی حضرت 

ہ السالم اور ان کے بعد کے واقعات کا تسلسل سے بیان کیا  یسٰی علیحضرت ع   ،ہ السالم وفرعونیعل
 :ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ

ایپک شاعری چونکہ افسانوی ہوتی ہے اس لیے بہت سے واقعات جو ایک ہی وقت میں "
اور اگر وہ باربط ہوں تو ان سے نظم کی قدروقیمت میں اضافہ گزرے ہیں، پیش کر سکتی ہے  

 "ہوتا ہے اور اس میں وقار، عظمت، تنّوع اور اس کے قصوں میں رنگا رنگی پیدا ہوجاتی ہے۔
(5) 

تاریخی واقعاتی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ منظر درمنظر واقعات فلم   "قلم کا قرض "
واستھان کا اندرونی منظرپیش کیا جاتا ہے۔ابلیس  ی یل کے د ایک منظر میں عزاز ۔کی طرح چلتے ہیں

ان ہے جو انسان  ی لوں کا بیس کے چیاور اس کے گماشتے اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ جو ابل
ں۔ چنانچہ  ی ان کرتے ہ یت ڈھٹائی سے ب یکو بہکانے اور اعمال بد کرنے پر اکسانے کے کارنامے نہا

وں کا ذکر ہے جو انسان کو اُس کے اصل مقام سے بہت دور  ی تطانی اعمال اور اخالقی پس یاُن ش 
ت،  یاشتراک   ،ن فروشیید   ،وہم و وسوسہ، طمع و اللچ  ،ں بغض و عناد، خوف وہراسیں ان م ی تی ہیکرد 

م ادب،  یسق  ،راس رس، کاال علم، جنسی بے راہ روی ،وغالمی، سود خوریی ریت، داداگیاستبداد 
 ،ں۔ آگے عربوں کی جہالت ی رہ شامل ہ یاور طبقاتی کشمکش وغ م  یذات پاک کی تقس   ،دختر کشی، جہل

سائی اور عرب قبائل کی مذموم رسومات  یع   ،ہودییمجوسی،    ، انسانی قربانی، مظاہر پرستی، صائبی
رِت النبیملسو هيلع هللا ىلص کا ذکر  ی ان کرکے سیہاں سے بعثِت نبوی کا احوال بیت کا ذکر ہے۔ یاور زمانہ جاہل
رہ  ین کی چی دشمناِن د  ،ں اسالم کی اشاعت و مخالفت ی جس م ا ہے، یا گ یت سے ک یاختصار و جامع

  طائف و  ،شعِب ابی طالب کا واقعہ ، ر حمزؓہ اور حضرت عمر ؓ کا قبوِل اسالمیحضرت ام ،اںیدست



وں کی  یہود یات ثالثہ و ؤغز ،نہی ن، عام الحزن و ہجرت مد یثاق عقبہ و معراج العاشق یم  ،ہجرت حبشہ
ان ہے۔ اس کے بعد کے اہم  یں حجتہ الوداع کا ب ی ن اور آخر می وہ حنغداری اور انجام، فتح مکہ و غز

ک  یا ا ی وں گوی ں یِق پاکستان شامل ہ ین کا دوِر حکومت واقعہ کربال اور تخلی ں خلفائے راشد ی واقعات م
ر ہوتا  یام پاکستان پر اختتام پذ ی ِق آدم سے شروع ہو ا مختلف مراحل سے گزرتا ہوا قیعمل جو تخل

  ہے۔
ں عمل کی رفتار کے مطابق  ی ہ میا ہے کہ رزمیسطی نے اس بات کا خاص اہتمام ک شوکت وا  

ا حرکت و عمل کی عکاسی کرتے  یں جہاں تصادم، کشمکش یہ م یزبان استعمال کی جائے۔  وہ رزم 
ں تاکہ قاری اس سے محاکات کا مزا لے  ی وہاں سادہ، موثراور رواں دواں زبان استعمال کرتے ہ ،یںہ

می ہے وہاں  یکھ سکے۔ دوسری طرف جہاں عمل کی رفتار دھ یہ د یر سے رزم سکے اور چشِم تصو
ہ کا سب سے بڑا کمال اس کا  یرہے۔ شوکت واسطی کے رزمیان کی زبان، مقفٰی، پرتصنع اور گھمب

س و  یے پُر شکوہ نف ی رہ الفاظ ہے جو المحدودنظر آتاہے۔ ہر موقع اور ہر صورت حال کے لیذخ
ں۔”قلم کا قرض“ میں  یفاظ اس برجستگی اور روانی سے استعمال ہوئے ہ ک و بازاری الیرک  ا ی شائستہ  

ان  یا ہے۔ ان کے ب یان کیں بی واقعات کا المحدود سلسلہ ہے جسے شوکت واسطی نے محاکاتی انداز م 
ں ہوتی۔ قرن درقرن پر  ی عت اکتاہٹ کا شکارنہ یبو قلمونی اور نگا رنگی ہے جس سے طب  ،ں تنوعیم
ن ہے۔ کالم کو تکرارواعادہ سے بچانے کے لئے  یار سے مز ین کے اعلٰی مع ای ط موضوع اظہاِر بیمح

اہے۔  یت خوبصورتی سے تراشا اور موزوں وہم پلہ الفاظ سے آراستہ ک یانہوں نے ہر مصرع کو نہا
نے کی کوشش کی ہے  یہر کردار کو منفرد بناتے ہوئے اس کی گفتگواور مکالمے کو نئی جہت د 

 بچاجا سکے۔  ت اور تکرار سےیکسان یتاکہ  
خِ انسانی  یں شاعر نے تاری اس م ۔ہ ہےین طبع ز ادرزمیقلم کا قرض“ اردو کی باقاعدہ اول ” 

ِق آدم سے  یا ہے۔ انہوں نے تخل یان کیت سے ب یت اختصار اور جامعیروشر کو نہا یاور معرکہ ہائے خ
س پر اتارا ہے۔  ت چابکدستی سے صفحہ ءقرطای ات کے تمام اہم نقوش کو نہای خِ حی تار  ، لے کر تاحال

ا ہے۔ ہر واقعہ اپنے اندر آغاز، عروج اور اختتام لئے  یال رکھا گیان کا خاص خی ں تسلسل بیاس م
ز ہوتی ہے۔ اِس کی مرقع نگاری اور  یں عمل کی رفتار حسِب موقع سست اور ت یہوئے ہے، اس م 

نگاری اور  مرعوب کن، اِس کی محاکات  زبان  سی بے ساختگی لئے ہوئے ہے۔ اس کی یمکالمہ نو
م بہادر  ی سل ۔ ہ قابِل ستائش ہےیہ رزمیف ہے۔ بحرحال ینغمگی مسحورکن ہے۔ اس کی بحرقابِل تعر 

 : خان اس بارے میں کہتے ہیں 
مت وقت کے ساتھ ساتھ یسا شاہکار ہے جس کی قدروقیک ایا"قلم کا قرض"مجموعی طور پر  ’’

ہ یت کو گہنا دے گی تو ب اور ثقافیوں کی دھول ہماری تہذیبڑھتی جائے گی اور جب صد
  (6)‘‘خ اور ہماری اقدار کی نشان دہی کرے گا۔ ....یہ ہماری تاریرزم

خ دانی، قادرالکالمی اور جانفشانی ”قلم کا قرض“ لکھنے  ی ت، تاریشوکت واسطی نے اپنی علم 
کن افسوس ہماری قوم کی بے قدری پر کہ بہت کم لوگ اِس سے واقف ہو سکے  یپر صرف کی ہے ل 

ن کرے گا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اعوان اِس کی فنی و  یمت کا تع یاہم آنے واال وقت اس کی قدر و قت ںی ہ
 : ںی تے ہوئے لکھتے ہ یوں کا اجمالی جائزہ ل یفکری خوب 

ہ کی صورت یک رزمیکے نام سے ا  "قلم کا قرض"شوکت واسطی نے اپنی ستر سالہ محنت کو”
 ،ح شوکت واسطی ہومر، ورجل، فردوسیا ہے۔ اِس طریش کردیائے اَدب کے سامنے پیں دنیم

ں ہے یہی اعزاز اس نظم کے لئے کم نہیں۔ صرف  یک، ملٹن اور ماناس کے مقابل آگئے ہیوالم
م نظم یک عظیں ایخ کے ہزاروں برسوں کے اَدب میا کی معلوم تاریکہ اس کے مصنف نے دن

ں یہ ڈکشن ہی نہیں۔ بلند پایا ہے۔ واسطی صاحب بہت بڑے صاحب علم و فضل ہیکا اضافہ ک
پک کی یں ایں۔ چونکہ اُردو زبان میاں اُن کے سامنے دست بستہ موجود ہوتی ہیپوری ڈکشنر
ت اور نمونہ موجود نہ تھااس لئے اس کا اسلوب بھی بہم نہ تھا۔ واسطی صاحب نے یکوئی روا

ب ینصا....مگر افسوس کہ اِس بدیق کیا اسلوب بھی تخلیک نیکے لئے ا  کارنامے  میعظ  اس  اپنے
  (7)ک شخص کتنا عہد ساز کام کرچکا ہے۔“ یں ایں کہ اُن کے عہد میقوم کو ابھی تک پتہ نہ

ب و حوصلہ افزائی پر انہوں نے  یوب محسن، جن کی ترغ یاِر مہربان ا یشوکت واسطی کے  
  :ں یتے ہوئے لکھتے ہ ی”قلم کا قرض“کا جائزہ ل   ،ہ لکھنے پر کمرہمت باندھییہ رزمی



ہ یہ رزمیاں کی نمائش کہ یبا شوخی ِیں یی کی جودِت طبع کی آزمائش کہاسے شوکت واسط’’
ہ امر تو مسّلم ہے کہ شوکت کا قلم یونکہ یشگفتگی وروانی کا شہکار بن کر سامنے آئی ہے ک

قے یح طریں کرتا۔ الفاظ کو صحیا رکاوٹ محسوس نہیں کبھی مشکل  یان میکسی مضمون کے ب
ک یک ایے کا ایہی باعث ہے کہ اِس رزمیخاصہ ہے سے استعمال کرنا شوکت کے فن کا 

قی و ترنم یں موسیں خوشگوار تاثر چھوڑتا چالجاتا ہے۔ اس نظم میمصرعہ قاری کے ذہن م
ں جو یت واضع طور پر محسوس لہر رواں دواں ملتی ہے۔ شوکت کے تراجم میک نہایکی ا

ا مانوس پِس منظر دکھائی ب کیں مشرقی تہذیا جاتا ہے اس کے بجائے اب ہمیاجنبی ماحول پا
ہ نظم آفرینِش یل رزمیہ طویں ڈوبی ہوئی یخ اور اپنی ثقافت میات، اپنی تاریتاہے۔ اپنی رواید

رت ناک یک حیِق پاکستان تک مختلف اہم مرحلوں سے قاری کوگزارتی ہوئی اور ایآدم سے تخل
وں کو انسانی ر کراتی ہوئی ہمارے ذہنیطلسمی انداز کے زمان و مکان کی وسعتوں کی س

ل سے روشناس کراتی ہے۔۔۔اتنی بڑی کہانی اتنے تاثر یب و ترقی کے اہم سنگ ہائے میتہذ
شہ یں ہمیان کرنا شوکت واسطی کا زندہ کارنامہ ہے جو اردو شعرو ادب میں بیرائے میز پیانگ

 (8کھا جائے گا۔“ ....)یقدر کی نگاہوں سے د
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