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 اط هطبلؼہ کے لئے هیشی دوصلہ افضائیMy Motivation for this Study
 هیں ًے کب هطلت ہے کكی ثھی لكبًی ػبلن کی ِؽف قے ایکI am not a linguistic scholar by any means.
I study languages for fun and to access knowledge and people that I otherwise could .ًہیں ہوں
 هیں اـ کے لئے لطق ؾثبًوں کے هطبلؼہ اوؼ ػلن تک ؼقبئی زبيلnot reach through my native language.
Linguistics is not my profession, .کؽًے اوؼ لوگوں هیں قے ؾثبى هبظؼی هیؽی پہٌچ ًہیں تو ًہیں کؽ قکے
and unfortunately, I never seem to have enough time to properly devote myself to the
 هیں ًے هطبلؼہ ًہیں هیں ہے کہ لگتب،  اوؼ ہویں اككوـ ہے،  ؾثبى هیؽی پیهہ ًہیں ہےlanguages that I study.
I have been studying .ہے ؾثبًیں کؽًے کے لئے کبكی ہے وهت پؽ هٌبقت ِؽیوے قے قؽنبؼ اپٌے آپ کو
I find . هیں ًے پؽ قبل ثہت قے هطبلؼہ کؽ ؼہب کوؼیب کے لئے اوؼ ثٌعKorean on and off for many years.
the Korean language fascinating, and although my current skills are poor, I hope to be able to
 هیں ظلکمhasten my Korean studies soon, so that I could speak, read and write Korean well.
 هیں خلع ہی تؼلین کوؼیي هیؽی خلعی اهیع ہے،  اوؼ اگؽچہ هیؽے هوخوظٍ يالزیتیں ؿؽیت ہیں، تالل کوؼیبئی ؾثبى
. اچھب پڑھب کوؼیب ًے تسؽیؽ کی اوؼ،  تو هیں ًے اـ قے ثبت کؽقکتب ہے، کہ اـ ثبت کی ِبهت ہے
My reason for collecting and publishing this list of Korean words that have cognates in
English and other Indo-European languages is to avenge an injustice that has bothered me for
 یوؼپی ؾثبًوں ًے هیؽی وخہ قے ثھبؼت اوؼ ظیگؽ اًگؽیؿی کے لئے خوغ کؽًے کے ًظبمnearly forty years.
 ہے نبئغ اـ كہؽقت کے اللبظ کوؼیبئی کہ قبل چبلیف کے هؽیت ہے ثعلہ لیٌے کے لئے هدھےsetangoC اوؼ هیں
Korean is not a language isolate, and Koreans are not a people alone in .پؽواٍ ہے قؽاقؽ ظلن ہے کہ
the world, even if Korea's enemies would like to picture Korea in this way, just as the hungry
 اوؼ کوؼیي ظًیب کی هوم هیں،  کوؼیي ؾثبى کو ػلیسعٍ ًہیں ہےwolf likes to isolate the lamb from the flock.
،  یہبں تک کہ اگؽ کوؼیب کے ظنوٌوں خھوثڈ هیں کوؼیب کی تًبویؽ اـ کو پكٌع کؽیں گے ؼاقتہ، ہی ایک ًہیں ہیں
.خیكے ثھوک هیوٌے قے ػلیسعٍ کؽ کے ثھیڑیب پكٌع کؽتب ہے
In 1969 I got a hold of the Encyclopaedia Britannica, which then was considered, particularly
1969 by the Britannica editors, as perhaps the preeminent encyclopedia of human knowledge.
 تو هل گیب،  خو زن تھب پؽ ؿوؼ کیب ضبو ِوؼ پؽ، هیں هیں ًے هعیؽ ثؽٹیٌکب کی ِؽف قے اًكبئیکلوپیڈیب ثؽٹیٌکب
I poured over its .tnooimaoag  چھالًگ ثطؽف ؼہٌوبئی:  نبیع کے ِوؼ پؽ اًكبًی ػلن، ایک ڈکیتی کی
As I knew little . هیں اـ کے قبتھ ظیے ثڑی ظلچكپی کے هُبهیي پؽ اـ کےarticles with great interest.
about the world, I was not in a position to dispute its articles or the qualifications of its
 هیں لکھٌے والوں کو هعظ کی تھی،  خیكب کہ هیں ًے ظًیب کے ثبؼے هیں پتہ تھب چھوٹیcontributing writers.
I could not evaluate the motivations .هبثلیت ًہیں هیں ایک هُووى یب اـ کی زیثیت کے خھگڑا کؽتے ہیں

or errors of Britannica editors in awarding the great imprimatur of Britannica to certain
 هیںwriters, effectively making that one single person's opinion the final word on a single topic.
ثٌب کچھ کؽًے هیں اًؼبم ظیٌے کب ثؽٹیٌکب کب ػظین اخبؾت ایڈیٹؽؾ ثؽٹیٌکب یب ؿلطیبں کی هٌهب کب اًعاؾٍ ًہیں کؽ قکے
I was a blank . کو هؤثؽ ِؽیوے قے کہ ایک ہی نطى کی ؼائے ایک ہی هوَوع پؽ آضؽی للع، لکھٌے والوں
slate, and I absorbed histories of countries that I knew little of, biographies of people whom I
never heard of, and theories about the universe that opened many new intellectual doors to me.
،  اوؼ هیں قت کب تبؼیص اونونیت هوبلک اـ چھوٹے قے پتہ چال کہ هدھے ًہیں قٌب، هیں قلیٹ تھی کوئی ضبلی
 اوؼ هدھ قے ايولوں کے ثبؼے هیں ظؼواؾے کھول ظیئے ثہت قے ًئے كکؽی کہ، قواًر کی خف هیں لوگوں کو
.کبئٌبت
So much time has passed since I last saw that 1969 edition, but I still remember how it looked,
how the binding felt, and if I close my eyes, I think that I could still picture the layout of
 اتٌب وهت آًکھوں گؿؼ چکب ہےcertain articles, just as if I were recalling the face of a good old friend.
 کف ِؽذ،  لیکي هدھے اثھی تک یبظ ہے کہ یہ کف ِؽذ ظیکھب،  ایڈیهي1969 خت قے هیں ًے گؿنتہ ًے ظیکھب کہ
 ثؼٍ هُبهیي تؽتیت ڈاؤى لوڈ کؽ قکتے اثھی تک،  هیں قوچتب ہوں کہ هیں ًے،  اوؼ اگؽ هیں اپٌے هؽیت، پبثٌع لگب
Nevertheless, of all the .يؽف ِوؼ پؽ اگؽ هیں تھے ظوقت پؽاًے ایک کب غکؽ کؽتے ہوئے چہؽے کی
articles that I read in those two dozen large volumes, I can recall only one article's actual
 قت هُبهیي هیں کتبثیں ثڑے پڑھٌے هیں اى ظو ظؼخي قے ؾیبظٍ کؽ قکتے ہیں یبظ هیں يؽف، ،  ثہؽ زبلwriting.
That article was on the "Korean Language" and I still remember .ایک ہی ہے هُووى کی ايل تسؽیؽ
 اـ هُووى ؾثبى کوؼیبئی تھب پؽ "" اوؼtwo bizarre propositions made by the Britannica contributor:
: هیں اة ثھی نؽیک کبؼ یبظ کؽو) خت ظو ثؽٹیٌکب کی ِؽف قے ػدیت تدبویؿ کی گئی
1. although Korean and Japanese have a nearly identical grammar, there appears to be no
relationship between Korean and Japanese, other than that they share certain Chinese borrow وہبں کے ظؼهیبى تؼلوبت ًہیں ظکھبیب خب ؼہب کوؼیب،  اوؼ اگؽچہ کوؼیب خبپبًی گؽائوؽ ًے توؽیجب ایک خیكے.3 words.
. کے ػالوٍ ہے کہ وٍ اللبظ کب زًہ کچھ هؽَے چیٌی، اوؼ خبپبى
 ؾثبى تؼلوبت. کوسیبئی4 2. Korean is a language isolate, with no relationship to any other language.
. کے قبتھ ػلیسعٍ ہے ایک ؾثبى، کو کكی ثھی ظوقؽی کوئی
 ػلیذذٍ کوسیب هیںIsolating Korea in order to Prolong the Big Lie about Japanese History
تشتیت تبسیخ جبپبًی ثڑا جھوٹ کے ثبسے هیں کو هؼطل کش
 قبل،  ثؼع هیںThe writer of that article, I learned several years later, was Japanese, not Korean.
Perhaps Britannica's editors at the . ًہیں کوؼیبئی،  قیکھب ہے هیں اـ خبپبًی تھب، هًٌق کب هُووى کئی
time were not aware of the deeply, deeply unscientific, unscholarly, and highly propagandistic
and racist nature of Japanese "scholarship" during most of the 20th Century, which focused on
،  نبیع هیں وهت هعیؽ ثؽٹیٌکب ہے اى قے ضوة آگبٍ ًہیں کیب گیب گہؽاthese key fascistic and racist pillars:
 اویهتھبًک قتوًوں،  گہؽاelnnllhaCst  اوؼ ًكلی اهتیبؾ پؽ هجٌیcnCsmCgms  خف هیں هؽکؿ پؽ اى اہن،  يعیgt20
 اوؼ کے ظوؼاى "ًكلی اهتیبؾ پؽ هجٌی ًوػیت کی خبپبًی" قکبلؽنپtnetntnagmCgms  اوؼ ثہت، هیں قے اکثؽ لوگ
:
1. the Japanese "race" is unique, its monarch is a god, and therefore presumably any topic
concerning the Japanese or their actions is not subject to the same rules of analysis, scrutiny,
 ضعا.3 ٍ ثبظنب،  خبپبًی "ًكل ہے" هٌلؽظ اـ کےor criticism as are the actions of any other nation, and

،  تسویوبت کب تدؿیہ،  اوؼ اـ وخہ قے نبیع کوئی ایكب کبم کیب اى کے هوَوع قے هتؼلن خبپبًی یب یب تٌویع، ہے
 اوؼ، هواًیي ًہیں ہے هوَوع پؽ اقی ِؽذ هلک کكی ظوقؽے کب ہو اى کبهوں کو
 خبپبًی.4 2. the Japanese are superior to all others and destined to rule Asia and the world.
.ظوقؽوں کو توبم کؽ ؼہے ہیں ثہتؽ اوؼ ظًیب اوؼ هوؽؼ کے لئے اهتعاؼ ایهیب
Even in telling their own national origins and in interpreting their obviously ancient Korean
anthropological, linguistic, and socio-political antecedents, Japanese "scholars" psychotically
avoid using references to Korea and Koreans, characteristically favoring vague substitute
 یہبں تک کہ هبَی هیں هوهی هیں کہہ ؼہب اى کیwords like "continental," peninsular," or "northern."
 خبپبًی ػلوبء کؽام،  لكبًی اوؼ قوبخی، اپٌی ايل قیبقی اوؼ هیں تلكیؽ هیں اى کے ظبہؽ هعین کوؼیبئی هبًونبقتؽیی
 اللبظ ضبيیت قے،  کوؼیب اوؼ کوؼیب قے ثچٌے کب اقتؼوبل کؽتے ہوئے زوالہ خبت قے، tClstegmsnlll "" ًے
"." خؿیؽٍ ًوب " یب "نوبلی، ؿیؽ واَر اوؼ آیت کب پبؼٹی کی ِؽذ "کبًٹٌےًٹل
Japanophilic westerners who earn their living in the Asian scholarship trade typically
have aped the same vague geographic jargon, assiduously avoiding the verboten words of
"Korea" or "Korean." By the end of the 20th Century, it became more embarrassing for
such tradesmen to be Korean denialists, mishmashing the links between ancient Korean
kingdoms and the "mysterious" founders of Korean-like societies on Kyushu and Honshu.
 هغشة جو تجبست ایؾیبئی اعکبلش ؽپ دبصل اى کی طشص صًذگی هیں ػبم طوس پش ثڑثڑاہٹ جغشافیبئیcioihponapaJ
" هكن. يعی کے آضؽ کبvn42"  الفبظ کیxptopvph  تجؾشم کوسیب کے "یب" کوسیب عے ثچٌے،  ہی هجہنiopa ہے
 اوؼ پؽueaCth ulhCth ،  خبئے کوؼیبgoamnlmCgC  کے لئے ثٌے ؾیبظٍ نؽهٌبکgnngoCioa  اـ هیں ایكے،
The . لٌکف کے ظؼهیبى هعین کوؼیبئی ؼیبقت اوؼ هؼبنؽے کی ِؽذ ثبًی کوؼیب کے "" پؽاقؽاؼimCtinCtmat
Japanese nationalist historical view was to deny the Korean founders of Japan their historic
role, and to relegate the Koreanization of ancient Japan to some unknowable, unnamable
 خبپبًی هوم پؽقت تبؼیطی ًوطہ ًظؽ کؽظاؼ اى کے تبؼیطی اًکبؼ کوؼیبئی تھب ثبًیTungusic peopling episode.
 کے هعینuenonammngmea  کچھ ًبهبلوم کو ثبہؽ ًکبل ظیٌب، haaninulo lhathCms  واهؼہtoetlmat  اوؼ، کی خبپبى
Alas, we were told, that this mystery could never be unraveled, as all the ancient peoples .خبپبى
 خیكب کہ،  قے کہہ ظیب گیب کہ یہ ؼہكی قلدھبیب ًہیں خب قکتب ہے،  ہن،  اے کبلwere lost in the mists of time.
.توبم هعین پیپلؿ وهت خھیٌكی پڑتی ہے هیں گن ہو گئے
A not too bright observer visiting Japan could see plainly that Japanese history and
culture is the result of peopling from the Northwest (Korea), from the Northeast (Ainu),
 ایک هجصش ثھی سوؽي ًہیںand from the South (Malayo-Polynesian - Austronesian islanders) .
جبپبى کب دوسٍ کش عکتے صبف دیکھب کہ جبپبًی تبسیخ اوس ثقبفت کے جضائش (کوسیب ؽوبل هغشة کی طشف عے ہے
oipiap(  اوس کی طشف عے جٌوثی، )-- uahw(  کی طشف عے،  ًتبئج کب) وعٹشوًیؾی) ؽوبل هؾشقیoppopahp
However, it has not been politically acceptable to discuss this very much in Japan, . پولیٌیؾیand westerners who earn their living in Japanese-funded Japanese studies centers in Japan or
in the West interestingly learned to not "offend" their sponsors with the truth, much to the
،  یہ خبپبى هیں ًہیں آیب ہے ثہت ؾیبظٍ یہ کیب گیب ہے ثسث کؽًب هبثل هجول قیبقی،  تبہنdetriment of their students.
 كٌڈ خبپبًی اى کوبًے یب هـؽة- اوؼ هـؽثی هوبلک خٌہوں ًے خبپبى کے هؽاکؿ هیں هطبلؼے ؼہٌے والے خبپبًی هیں
 اى ِبلت ػلووں، هیں ظلچكپ ثبت یہ ہے کے لئے ثہت کچھ ًہیں قے قیکھب ہے اى کو قپبًكؽ "" توہیي ہے زن ہے
.کب ًوًبى
Still, if one is supposedly a history professor or researcher, one has to at least pretend to be

 اگؽ ایک هسون ہے ثبللؽٌ ایک،  پھؽ ثھیapplying some kind of historical analysis of Ancient Japan.
 ایک ڈؼاهہ قے کن ہے هیں خبپبى کے هعین تبؼیطی تدؿیہ کكی هكن کی ظؼضواقت کؽًے کے، تبؼیص کے پؽوكیكؽ یب
If one is to discuss in some way the peopling of Ancient Japan, however, how .لئے کیب خبئے
 اگؽ کكی کو خبپبىcould one acceptably describe the colonizing peoples without naming them?
 اى قے کف ِؽذ ایک قکے کے ًبم،  تبہن،  ہے ِؽیوہ خف هیں قے کچھ ثبت چیت هیںtoetlmat هعین و
 خبپبى خؿائؽ،  آضؽ هیںAfter all, Japan is a series of islands. ؟nssotgnull  پیپلؿ ثـیؽ وَبزتseleammmat
There is no known race of humans living on islands who sprang out of the islands .قیؽیؿ کب ہے
 اـ اًبیبـ کے خؿائؽ قے ثبہؽ کؽتیں خو خؿائؽ ہے کوئی پؽ اًكبًوں کی ههہوؼ ًكل ؼٍ ؼہےspontaneously.
Every island people on earth, even the Japanese, had to come from the mainland, or at least .ہیں
 خؿائؽ ظوقؽے قے کن قے کن تھب کے،  یہبں تک کہ خبپبًی،  لوگوں کو ؾهیي هیں خؿائؽ ہؽfrom other islands.
There has to be some way to describe the peopling settler groups of . یب کن قے آئے، هؽکؿی زًے
 آثبظکبؼ ِؽذ کچھ کؽًے کیtoetlmat  اـ ِؽذ کچھ هیں ًے خبپبى کے گؽوپف کوJapan in some way.
In fact, the terms "northern" or "continental" or "peninsular" endanger the Big Lie .وَبزت کؽیں
 نؽائّ "نوبلی" یب "کبًٹٌےًٹل" یب "خؿیؽٍ ًوب" تبؼیص کے ثبؼے،  ايل هیںabout Ancient Japanese History.
All of these terms point to some place on a map, to some .هیں هعین خبپبًی لیٹ کو ضطؽے هیں ثگ
place where other histories have been written, to some place where there are still people, today
 نؽائّ اى قتcalled Koreans, who might cause "difficulties" in so far as preserving the Big Lie.
 هیں کكی ایكی خگہ پؽ وہبں کہبں ہیں اثھی تک کے لئے،  لوگوں کو لکھب، کب ًوهہ ایک خگہ پؽ کچھ وهت کے لئے
. خو "ؼاٍ" ههکالت کؽ قکتے ہیں تو لیٹ ثگ تک کب تسلع،  آج ثالیب کوؼیب، کكی خگہ کہبں ہے ظوقؽی تبؼیص
There needs to be some kind of neutral term to describe the Korean conquerors and settlers of
 یہبں خبپبى هعین کكی هكن کی َؽوؼت ہے کو آثبظ اوؼ ؿیؽ خبًجعاؼ هعت تک كبتسیي کوؼیب کیAncient Japan.
.وَبزت
Since it makes their Japanese sponsors squirm to think of themselves as being descended from
Koreans, and even more uncomfortable to consider themselves part-Austronesian or part-Ainu,
how could a "scholar" of Ancient Japanese history discuss the drastic cultural and
 چوًکہ یہ ہےtechnological changes that suddenly took place in Japan when the Koreans -- oops!
 اوؼ اـ، اى کب خبپبًی قپبًكؽؾ کوؼیب اتؽا قے کیب خب ؼہب ہے خیكب کہ ضوظ کے ثبؼے هیں قوچٌب گھجڑاہٹ ظکھالًب
 هعین تجعیلیبں قطت تہػیجی اوؼ، umah قے ثھی ؾیبظٍ ضوظ ؿوؼ کؽًے کے لئے تکلیق کب زًہ وقٹؽوًیهی یب زًہ
 خگہ هیں لے لیب خبپبى-- ٹیکٌبلوخی خبپبًی تبؼیص پؽ ثبت چیت کی کیكے ہو قکتب ہے ایک "ػبلن" ہے کہ اچبًک اف
I'm not supposed to say that word -- conquered Kyushu, and advanced into Honshu !خت کوؼیب
، ulhCth  كتر هیں اػلی ظؼخے کی--  ًہیں ہوًب چبہیے کہتے ہیں کہ للعueaCth  هیں ثبہؽ ہوں اوؼand beyond?
 ہو ًووًے قکتب ہے اى کو کف ِؽذ اوؼHow could their artifacts and royal tombs be described? اوؼ؟
Frankly, "northern" and "southern" or "continental" and "insular" sound far too ؼائل ثیبى کجؽوں؟
" "نوبلی" اوؼ "خٌوثی،  قچ کہوںvague, even for a fake scholar of Ancient Japanese history.
. یہبں تک کہ، "کبًٹٌےًٹل یب" اوؼ "ظویپیی آواؾ" ظوؼ هعین خبپبًی تبؼیص ثھی ایک هًٌوػی ػبلن کے لئے ؿیؽ واَر
Their use . وٍ اقتؼوبل کؽ ؼہے ہیں ثہت ہی کو ثھی نؽهٌبکThey are really just too embarrassing to use.
 اى کے اقتؼوبل کب ثھی پتہ چلتب ہے کہ يبؼف کو ڈؼ ہےalso suggests that the user is addled or afraid.
Since the nature of scholarship is to be bold in stating one's findings or theories, the .ویبکل یب
 قکبلؽنپ ًوػیت کیwussiness of these terms became unsustainable, even for these milksops.
jhCCmaoCC  اى نؽائّ کے، چوًکہ ايولوں کے ًتبئح یب ایک تجعیل نعٍ وؼژى کے لئے ػول کئے خب ؼہب ؾًعگی هیں
. کے لئے ثھیimlaCetC haChCgnmanulo اى ثي
Some terms needed to be used to make these researchers' findings sound more consistent with
 ثؼٍ نؽائّ اقکبلؽ نپ کے هـؽثی هؼیبؼ کی َؽوؼت کو اقتؼوبلthe standards of western scholarship.

The solution to the longstanding problem .کیب خبئے کے قبتھ هؿیع هكتسکن آواؾ 'کے ًتبئح هسوویي کو اى
of needing some name for the civilization of the Korean settlers and needing some names for
the civilizations of the Austronesian and Ainu settlers, without actually identifying any of
 تہػیجوںthese founding groups of Ancient Japan, was to use newly minted archaeogical names.
کے کچھ ًبهوں کے لئے َؽوؼت کے ًبم کی َؽوؼت قے کچھ پؽاًب هكئلہ زل کؽًے کے لئے اوؼ کوؼیب کے
،  خبپبى کے ثـیؽ هعین کے گؽوپ کی یہ ثبًی کوئی ايل نٌبضت،  آثبظumah آثبظکبؼوں کی تہػیت کی وقٹؽوًیهی اوؼ
So instead of calling these founders by their correct .  ؼوني تھب کب اقتؼوبل هبًوىnnstnoetmsnl ًبم
names -- names of actual historic and identifiable peoples -- the "scholars" just made up
 پیپلؿ نٌبضت ًبهوں کی ايل تبؼیطی--  تو ثدبئے ًبم ظؼقت کی ِؽف قے اى کے ثبًیوں هیں قے ثال اىnames.
. "ػلوبء" يؽف ًبم ظیب اپ-- اوؼ
If some scholars accept non-existent Emperors in the history of Japan, why  کیوں ًہیں؟Why not?
ٍ اگؽ ثؼnot people Ancient Japan with people going by names that nobody has ever heard of.
 کیوں ًہیں لوگ هعین کے ثبؼے هیں قٌب،  هوخوظ ؿیؽ هجول کؽتے ہیں- ػلوبء کے هول خبپبى هیں تبؼیص کے ثبظنبہوں
This fits nicely into the unique mystery of .خبپبى کجھی لوگوں کو خب کوئی ًہیں کی ِؽف قے اـ کے ًبم
Nothing is really quite . یہ تبؼیص خبپبًی کے هٌلؽظ ؼہكی هیں ثیٹھتب ہے اچھی ِؽذ قےJapanese history.
 کچھtraceable. For the Korean Gaya and Baekje colonizers, they were to be called Yayoi .
As for the . iiapa ٍ ہو گئے تھے اوؼ و، seleammonC  لئے کوؼیبئی گیب اوؼ.enoaao هوخوظ ہے واهؼی كوى
Austronesians and Ainu, they are usually quite inaccurately lumped together as Jomon ,
although sometimes only Austronesians are called Jomon or only Ainu are considered as
 اوؼumah Jomon, because the whole topic of the Austronesianness of the Japanese is verboten.
ٍ اگؽچہ ثؼ، cpmph  قبتھlhitog  وٍ ػبم ِوؼ پؽ کؽ ؼہے ہیں ثہت ؿلّ ِوؼ پؽ، uhCgneaoCmnaC خہبں تک
 کی وخہ قے،  کے ِوؼ پؽ هبًے خبتے ہیںumah  یبreiea  ہی کہب خبتبuhCgneaoCmnaC reiea اوهبت يؽف
Lumping them together is about as . ہےionuegoa  کے هوَوع پؽ هکولuhCgneaoCmnaaoCC خبپبًی
scientific as putting Paleo-Siberian Chukchi in the same group as Southeast Asian Javanese,
 قبتھ الظو اًہیںbut history, science and reason are just not important for these "Japan scholars."
 قبئٌكیonloe  کے ِوؼ پؽ ڈالsthastm خبوی ایهیبئی کے ِوؼ پؽ خٌوة ههؽهی گؽوپ ایک ہی قبئجیؽیي هیں
 قبئٌف اوؼ وخہ قے ػلوبء کؽام کب ہی ًہیں ہیں خبپبى قے اہن لئے اى،  لیکي تبؼیص، ہے کے ثبؼے هیں کے ِوؼ پؽ
Remember, if a Japanese fears being a Korean, he is, again just as stupidly and sadly, even "."
more ashamed of being a Filipino or Formosan Austronesian; so confusing the earlier settlers
of Japan is considered better than discussing their histories, their languages and their
 اوؼ اككوـ کی ثبت ہےCghtmgll  اگؽ ایک خبپبًی خبپبى قے ڈؼتب کیب خب ؼہب ہے خیكب کہ،  یبظ ؼکھو، migrations.
 وقٹؽوًیهی ؛ توnenieCna  اـ قے ثھی ؾیبظٍ نؽم کی کیب خب ؼہب ہے ایک ٹیگبالگی پہلے آثبظکبؼوں ثؽاهک یب،
.imtnngmeaC  پؽ ؿوؼ کیب ثہتؽ ثسث اى کی تبؼیص اى،  کوؼیب اوؼ ؾثبًوں ہے اى کی، ، ایک ثبؼ پھؽ اًہوں ًے ہے
The Yayoi and Jomon usages not only hide the names of the founding peoples of Japan,
but this neat verbal fabrication adds an even more attractive fake veneer to that rickety,
confused box that is Ancient Japanese history. These terms are supposedly based on
archaeological discoveries, with the suggestion that the artifacts found and cultures described
belong to very distant, unknowable and unknown peoples belonging to the "mists of time."
 لیکي یہ صبف صثبًی ثہتبى عوکب، wuippu  جبپبى پیپلض ثبًی کی اؽیبء کے ًبم ہی چھپب ًہیںcpmph  اوسiiapa
 تبسیخ الجھي هیں ثبکظ جبپبًی یہ ہے کہ قذین کی، هشیض صیبدٍ جؼلی کؾؼ پوؽؼ کشًب کہ وٍ ثھی کہتے ہیں ایک
 وهت کے قبتھ اـ تدویؿ ہے کہ ًووًے پبئے اوؼ،  یہ آثبؼ هعیوہ کی نؽائّ پؽ هجٌی ہوتی ہیں ضیبل کیب خبتب ہے.تالػ
But at least we could ". ًبهبلوم کی خھیٌكی پڑتی کو "تؼلن پیپلؿ، ثوبكتوں ًبهؼلوم اوؼ ثیبى کیب تؼلن قے ثہت ظوؼ
 یب قکبumah  لیکي کن قے کن ہنcall them something other than Koreans or Austronesians or Ainu.

. یب کوؼیب كوى اى کے کچھ ظوقؽے قےuhCgneaoCmnaC
One of the obsessions of the Japanese, even in very early times, has been to portray their
country as a great, very ancient Ancient Civilization, a virtual peer of Ancient China in terms
، ،  وهت خلعی ثھی هیں ثہت،  کی ایک کےeuCoCCmeaC  خبپبًیof longevity, if not of depth and substance.
 اى کے هلک کے ِوؼ پؽ ایک هعین هدبؾی خوڑ.لوجی ػوؽ کی نؽائّ کی چیي هیں هعین کی گئی ہے ثےًوبة ہوتب ہے
So describing in archaeological terms the . ثہت اچھب ہے اگؽ ًہیں هبظٍ کب گہؽائی اوؼ، تہػیت کی هعین ثہت
quite distinct cultural, political, economic and technological periods in Japan before and after
the Korean settlers, is as unacceptable as describing the history of 16th Century France using
 اهتًبظی اوؼ تکٌیکی،  ایكب پہلے خبپبى هیں آثبؼ هعیوہ کی نؽائّ ثبلکل هطتلق ثوبكتیgeological time markers.
 هبؼکؽ اؼَیبتی وهت اقتؼوبل کؽتے ہوئے تبؼیص کی،  قیبقی ثیبى کؽ اوؼ آثبظکبؼوں کے ثؼع کوؼیي، ؾهبًوں هیں
. يعیgt16 وَبزت کے ِوؼ پؽ ہے ِوؼ پؽ ًبهبثل هجول كؽاًف کے
Use of the faked terms "Yayoi" and "Jomon" should be stopped by any serious historian
or archaeologist, and if not, people should mock those who use them. They exist purely to
fake history, to hide the names of the actual founding peoples of Japan, to simply serve anti" پشاتتوویذ اتہبعکبس یب عٌگیي ہوًبcpmph" " اوسiiapa"  ؽشائط هصٌوػی اعتؼوبل کیhistory ideologues.
 کب اعتؼوبل ہے جو لوگوں کو چبہئے اى لوگوں کب،  اوس اگش اى لوگوں کو ًہیں، چبہئے ثٌذ کی طشف عے کغی ثھی
 چھپبًے کے،  هًٌوػی کو هکول ِوؼ پؽ وٍ هوخوظ ؼہتب ہے تبؼیص کے ثبًی کب ايل کے ًبم.هزاق اڑاتے تھے پیپلض
If you want to be on the wrong side of . ًظؽیبت کی تبؼیص کی يؽف هطبلق کی ضعهت، لئے خبپبى کی
history here, continue to use "Yayoi" and "Jomon," but some day soon, at the rate that things
 خب،  اگؽ آپ یہبں قے تبؼیص کی ؿلّ ہو پؽ کؽًب چبہتب ہوں پبؼٹیare going, your work will look foolish.
 آپ کب، nlemY ""  پؽ نؽذ کہ اوؼ خبؼی ؼکھٌے کے لئے اقتؼوبل کؽیں، " لیکي کچھ ظى ہی، reiea" چیؿیں ہیں
.کبم ثے وهوف کیكے ظکھبئی ظیں گے
Regarding Japanese archaeology itself, this is another massively faked subject in Japan ,
 خود کے ثبسے هیں جبپبًیnot only to hide Korean ancestors, but also to claim super-ancientness.
،  ًہیں کوؼیب چھپب ہی،  اط کے ثبپ ظاظا ہے کغی دوعشے هیں هوضوع هصٌوػی ثڑے پیوبًے پش جبپبى، پشاتتو
Let's take the case of Japan's famed archaeologist, Shinichi . کو قپؽ ظػویnasmoagaoCC ثلکہ
Fujimora, Senior Director at the Tohoku Paleolithic Institute, who was caught on camera
 چلو چل هجیٌہ ِوؼ پؽ هعین هیں پوظے لگبًے لے کیف کی خبپبى کے ههہوؼplanting allegedly ancient finds.
leteah  اظاؼے،  ایؽاى ڈائؽیکٹؽ پؽ پکڑا گیب تھب خٌہوں ًے، atmamstm nhamienn  کیوؽے پؽ، پؽاتتوویع
According to Toshiki Takeoka, an archaeologist at Kuromitsu Kyoritsu University .onloelmgtms
in Tokyo: "Fujimura's discoveries suggested that Japanese history was 700,000 to 800,000years-old.... But those discoveries were fake. It now means our civilisation is only 70,000 to
،  ایک پؽاتتوویع پؽuhneimgCh  یوًیوؼقٹیm ulenmgChleCtma  تالل ہے اـ کے هطبثن80,000 years old."
 کے قبل ہے800،000 700،000  ہی پؽاًی.... تبؼیص تدویؿ ظی ہے کہ خبپبًیnhamihnn :"  هیں ٹوکیوlnaoean
" . پؽ ہوبؼی پؽاًی70،000  يؽف80،000  یہ تہػیت کب هطلت ہے اة.لیکي اى لوگوں کی تالل خؼلی تھے قبل
I seriously question this smaller figure, which conveniently, has little regard for a mere 10,000
 خف آقبًی قے،  هیں ًے قٌدیعگی قے اًعاؾٍ قوال یہ چھوٹے اػعاظ و نوبؼyear difference in his estimate.
I am sure that Mr. Takeoka threw out . ثہت ہی کن ہے10،000 اـ كؽم هیں قبل ثبؼٍ کے لئے يؽف ایک
 کے اػعاظlnaoean  هدھے یویي ہے کہ پبکكتبى يؽفa nice round figure like 70-80,000 years just to...
What if it were . نبئكتہ ہوًبbe polite. ... قبل ظوؼ ایک اچھب گھؽ قے ًکبل ظیب80،000-70 و نوبؼ کی ِؽذ
 اگؽ یہonly 5,000 years or 3,000, and that only in some remote area of northern Hokkaido?

Oh well,  اوؼ یہ کہ يؽف ہوککبئڈو ػالهے کے نوبلی ثؼیع هیں کچھ؟،  قبل یب اـ قے5،000  تھے3،000 يؽف
 کے لئے ایک وهت کھیل چھوڑ ظو یہ.... چلو،  اوٍ اچھبlet's leave this guessing game for another time....
اًعاؾٍ لگب
Mark Simkin, a correspondent for the Australian Broadcasting Company's The World Today,
reported: " Toshiki Takeoka had his own suspicions, and did try to publish them in an
academic journal, but says the editors forced him to tone down his criticisms. According to
Hideki Shirakawa, the head of the Government's Council for Science Policy, the problems
related to Japanese culture and its emphasis on the group, over the individual: "Japanese
 آج ظًیب ثھؽ هیں ایک ًبهہ، amiama  هبؼکpeople are not good at criticising or evaluating people....
 اوؼ اـ ًے،  نک تھب وٍ اپٌے ہیlnaoean leCtmam" :  ؼپوؼٹ، ًگبؼ کے لئے ہے آقٹؽیلیي ثؽاڈ کبقٹٌگ کوپٌی
 لیکي کہتے ہیں ایڈیٹؽؾ تٌویع اى کے ًیچے قؽ کؽًے پؽ هدجوؼ، خؽًل کی ایک تؼلیوی کؽًے کی کونم هیں نبئغ اى
 گؽوپ کوًكل کے لئے قبئٌف کے هكبئل پؽ،  اًلؽاظی پؽ زکوهت کی، atmnnanjn . کے هطبثنumgoam کیب اـ
 ہیں تؼیي ًہیں اچھب ہے یب.... "خبپبًی هوم هوم: ٍ کے قؽثؽا، ؾوؼ ظیب اـ قے هٌكلک کؽًے خبپبًی ثوبكت اوؼ پبلیكی
We were originally a farming country, so we would work together, as a group. That پؽ تٌویع
 قو ہن ًے گؽوپ کے ِوؼ پؽ کؽیں گے،  ہن ًے هلک تھے خو ايل هیں ایک ؾؼاػتfeeling still exists today.
And that's why sometimes there is no .. ایک قبتھ کبم کیب کہ آج هسكوـ کؽ اة ثھی هوخوظ ہے، ایک
 اوؼ یہی وخہ ہے کہ کجھی کجھی کوئی قبئٌف ہے کوئی هٌبقتproper peer review, or analysis, in science."
" .،  یب، هؽتجہ کب ًظؽ ثبًی کب تدؿیہ
Shirakawa's comments are another typical lie told to westerners when Japan's faked history
 تجًؽے ػبم کؽ ؼہے ہیں ایک اوؼ خھوٹ هـؽة کے لئے کہب تھب خت خبپبى ڈؼاهہ کیatmnnanjn  ہےsurfaces.
. یہ زکوت ػولی ہے "ٹکكبلی" کھیلٌے کے لئےIt's the "play to the stereotype" strategy. .تبؼیص کی قطر
 هـؽثی هوبلک قے کہب خبتب ہے کہ خبپبًی گؽوپWesterners are told that Japanese stick to the group.
Yeah, this is in many ways true in Japanese culture, but in most cases it occurs .هبئن کؽًے
 اـ ِؽذ ثہت قے ہے هیں ثوبكت خبپبًی يسیر تعثیؽ کے قبتھ،  خی ہبںprecisely due to coercion and fear.
Put a Japanese in . واهؼبت قت قے ؾیبظٍ ہے لیکي هیں یہ ضوف ہوتب ہے اوؼ ظثبؤ واَر ِوؼ کی وخہ قے،
California or Singapore or London, and they'll be amazingly un-farmer like and quite
 اوؼ وٍ ؼکھٌےواال گے،  لٌعى قٌگبپوؼ یب یب ًے ایک خبپبًی کیلی كوؼًیب هیںindividualistic and opinionated.
A "friendly fascist" society tends . اوؼ وٍ ًہبیت وازع،  اهوام هتسعٍ کے کكبى کی ِؽذ، اوؼ ہو زیؽت اًگیؿ
to cause people to keep their opinions to themselves unless they want to be seen as outlaws.
ایک "ظوقتبًہ كبنكٹ قوبج" ڈاکو کے ِوؼ پؽ ظیکھب خبتب ہو لوگوں کی ؼاٍ پؽ ؼکھٌے کے لئے اى کے چبہتے ہیں
Such an attitude might work in today's popular culture, but it .خت تک وٍ ضوظ اپٌی خبًوں پؽ ؼائے
 اتبؼًب ہے کبم کؽ قکتے ہیں هیں ًے،  اـ ِؽذ کے ؼویہ تؼلین ڈاؤى لوڈsurely is not accepted in academia.
(Some might say that this is true in the West . ثے نک،  لیکي اـ هیں هبثل هجول ًہیں ہے، آج کی ثوبكت
and globally, as well. ;-0) If one's department chair and one's university benefactors believe in
 (اة) کچھ کے قبتھ کؽ قکتے ہیں کب کہٌب ہے کہ اوؼ هـؽثیone dogma, you damned well better go along.
 اگؽ ایک قیکهي ہے کؽقی اوؼ ایک یوًیوؼقٹی ہے ازكبى. خیكب کہ خبًب ثھی، یہ قچ ہے هیں ثیي االهواهی قطر پؽ
. کیب تن هالهت کیب ہوا اچھب اچھب،  ایک ثجوت0- )ایوبى هیں
Shirakawa's "we were originally a farming country" line is nice and pastorally correct and
sweet to the untrained ear, but it leaves off the part about samurais roving across the
 "ہن الئي تھے ايل هیں ایک ؾؼاػت" هلک کبى اچھی ہےatmnnanjn  ہےcountryside lopping off heads.
neimat  ظوؼ هلک ثھؽ هیںlettmat  لیکي یہ قؽ ٹھہؽا ظے تو،  يسیر اپؽنکهیت اوؼ پیبؼی ہیںtnCgennlll اوؼ
This might not occur today in Japan very often, but self- . کے ثبؼے هیں کچھ زًہCnihnnmC ثٌع

 هیں،  نبیعcensorship comes out of a culture of institutionalized fear, not from farming habits.
 آظتےى،  ضوف اظاؼٍ کی ثوبكت کی آخبئے، ًے آج یہ واهغ ًہیں ہو خبپبى ثہت کثؽت قے ہے لیکي ضوظ قٌكؽ نپ
Go to Korean farms, for example, and you'll see people who are living .کھیتی ًہیں کی ِؽف قے
not too differently from people in Japanese farms, but the Koreans have no problem being
 هثبل کے ِوؼ پؽ اوؼ آپ ؼکھٌےواال خبپبًی گب ًظؽ هیں،  کے لیے،  کھیتوں کوؼیب کے پبـ خبئیںopinionated.
. لیکي کوئی کوؼیب ًے هكئلہ کیب خب ؼہب ہے، قے لوگوں کو لوگ ہیں خو هطتلق ثھی ًہیں کؽ ؼہے ہیں خی کھیتوں
On the positive side, it is great to see that occasionally the Japanese press (here, Mainichi
 یہ ثہت اچھب خب ؼہب ہے کہ کجھی کجھبؼ،  پہلو پؽ هثجتShinbun) covers scoundrels like Shinichi Fujimora.
Supposedly his . کی ِؽذ چھب کویٌوںnhamienn atmamstm )nnmamstm atmauha ، خبپبًی يسبكی کو (یہبں
lies, which were published in Japanese schoolbooks as fact, were subsequently being
 اـ،  خبپبًی هیں تھے نبئغ زوبئن کے ِوؼ پؽCsteelueeaC  خف،  ضیبل کیب خبتب ہے اـ کے خھوٹrewritten.
 کن قے کن یہ وہی ہے خوAt least this is what Simkin was told. .nojnmggoa کے ثؼع کیب گیب خب ؼہب ہے
Sorry, but I tend to think that maybe somehow that revision might get lost.... . کہب گیب تھبamaami
 کھو خبتے ہیں گوبى کؽ لیب کہ نبیع کكی ًہ کكی ِؽذ لے ًظؽ ثبًی کؽ قکتے ہیں.... لیکي هدھے، هؼبف کیدئے گب
کہ
 تبسیخawoampti  صیبدٍ فشاڈ پش ہےMore on the fraud of Fujimora's faking of Japanese history:
:  کیgiiahp جبپبًی
-nCmn/tm/2/ha.se.uus.aojC//:tggt http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1008051.stm
Cgi.1008051/tnsmcms
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Paleolithic_Hoax
uenk_onloelmgtms_rntnaoCo/jmam/ent.jmamtogmn.oa//:tggt
 چکوب/ nlllao ~ /at.ao.aog-g.jjj//:tggt http://www.t-net.ne.jp/~keally/Hoax/hoax.html
/ tgil.tenk
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s420235.htm
tgi.420235C/CgenmoC/jenlggegnl/nh.aog.nus.jjj//:tggt
A problem in the case of Japan is that, simply, it really is not very "ancient." In the West,
East Asian civilizations are usually mistaken to be vastly ancient, when certainly in the case of
Japan, their "Ancient Japan" is approximately as ancient as "Ancient England" (ie., the Anglo یہ واقؼی هیں،  صشف،  جبپبى کے هؼبهلے هیں هغئلہ یہ ہے کہSaxon settlement and conquest of Britain).
 خت،  ههؽهی ایهیبئی "تہػیجوں خبپبى هعین" ہیں ػبم ِوؼ پؽ ؿلّ ہوًب َؽوؼ، " هیں هـؽثی.قذین "ہے ثہت ًہیں ہے
 اًگؽیدیق تًلیے اوؼ، .mo( ""  توؽیجب هعین اًگلیٌڈ کے ِوؼ پؽ هعین کے ِوؼ پؽ،  هیں کیف کی خبپبى اىinCgll هعین
The very use of the term "Ancient Japan," when referring typically to the .)ثؽِبًیہ کی كتر
Korean settlement and conquest and subsequent establishment of the Yamato throne, covers a
"،  "هعین خبپبى کی ايطالذ ثہت اقتؼوبل کیperiod only approximately from, say, 200 BCE - 600 CE.
600esC 200 -- ،  هؽاظ ػبم ِوؼ پؽ کو کوؼیب کے تًلیے کے هیبم کے ثؼع اوؼ كتر اوؼYninge خت تطت
The phrase "Ancient Japan" typically .،  کہتے ہیں، هیالظی پؽ هسیّ هعت کے يؽف توؽیجب کی ِؽف قے
only covers this period, not the stone age "Jomon" period, and its alleged ancientness is to
 خولہ "هعین خبپبى" ػبم ِوؼ پؽdistinguish it somewhat from Heian and other subsequent periods.

، " هعتreiea"  اوؼ اـ کے هجیٌہ ِوؼ پؽ ًہیں پتھؽ کے ؾهبًےnasmoagaoCC ، يؽف هعت پؽ هسیّ ہے اـ
In other words, it's just a name, .وهت اوؼ ثؼع کی ہے ظوقؽے ہییبى هیں اهتیبؾ کؽًے واال یہ کكی زع تک قے
 یہ،  اللبظ هیں ظوقؽےa name without real meaning -- quite typical of Japanese historymaking.
. ثہت--  ایک کب ًبم هؼٌی کے خبپبًی ػبم،  ہے يؽف ایک ًبم کے ثـیؽ زویویtmCgenlinamat
If worse comes to worst, and if the Japanese historian is pushed to name some place or
some culture from which this or that Japanese tradition started, they might say,
especially to foreigners, "China" or "Chinese." This is one of the reasons why in many
Western histories of Japan, one sees repeated references to China or Chinese origins of things
large and small, without any logical corresponding comments about the factual LACK of any
noteworthy Chinese immigration to Japan prior to the 20th Century or about the factual LACK
 اوس اگش جبپبًی،  اگش ثشا ثشا کے پبط آچکب ہےof any ancient mass settlement of Japan by Chinese.
تبسیخ ؽشوع سوایت جبپبًی یہ ہے کہ دھکب دے دیب کشًے کب ًبم کغی جگہ کوئی ًہ کوئی ثقبفت ہے جظ عے اط کب
" هیں قے ایک ہے اط." چیي "چیٌی،  کہتے ہیں خبؿ طوس عے غیش هلکی،  یہ لوگ یب "کش عکتے ہیں، یب
 ایک خبپبى گہؽی ًظؽ ؼکھٌے واال چھوٹب اوؼ ثبؼ ثبؼ زوالہ خبت یب، وخوہبت خبپبى هـؽثی تبؼیص کے ثہت قے هیں
چیٌی چیي کے ايل کی چیؿیں ثڑے کكی ثھی هٌطوی هطبثن اهیگؽیهي کے چیٌی کے کكی ثھی هبثل غکؽ کوی
 يعی یب ثبؼے هیں چیٌی هعین ثڑے پیوبًے پؽgt20  کوی زوبئن قے پہلے، تجًؽے کے ثبؼے هیں زوبئن کے ثـیؽ
So if the islanders called today Japanese are of "Chinese .خبپبى کی ِؽف قے کكی کے تًلیے کے
 پف اگؽ خبپبًیcivilization," how did this happen without any appreciable population of Chinese?
 کؽ ؼہے ہیں" چیٌی تہػیت کی آثبظی چیي کف ِؽذ کی تسكیي ہوًے کے ثـیؽ کكی ثھی ِؽذ کیب؟،" خؿائؽ ًے آج
Ask any Chinese who has any first hand knowledge of Japan, of the Japanese people, of the
Japanese language, or of Japanese culture, and you invariably will be told by that person that
 خبپبًی قے پوچھو کكی چیٌی قےthe Japanese are an entirely different people from the Chinese.
 اوؼ آپ ہویهہ، ،  کی خبپبًی یب ؾثبى،  ثوبكت کے لوگوں کو، کوئی پہلے ہبتھ ػلن ؼکھٌے واال ہے خو خبپبًی خبپبى
.نطى کی ِؽف قے یہ ثتبیب خبئے گب کہ خبپبًی چیٌی هطتلق لوگوں کی ِؽف قے هکول ِوؼ پؽ کؽ ؼہے ہیں ایک
But how could this be possible, if the history books say that the Japanese have their culture
 اگؽ،  لیکي کف ِؽذ چیي کو اـ قے کیب خب قکتب ہے هوکي ہےand civilization originating from China?
تبؼیص کی کتبثوں کب کہٌب ہے کہ اثتعائی خبپبًی ہے تہػیت اوؼ ثوبكت کے اى؟
If the Japanese are asked outright if they are saying that their ancestors were Chinese or were
from China, most Japanese overwhelmingly will say no, that they are of an entirely different
 اگؽ وٍ کہہ ؼہے ہیں اى،  اگؽ خبپبًی ظیئے گئے ہیں یب کؽ ؼہے ہیں کہب کہ قؽاقؽ ثبپ ظاظا کوnon-Sinic people.
 ثھی ہیں کی ایکamams  یہ،  اکثؽ خبپبًی ثے اًتہب لوگ کیب کہیں گے ًہیں، کی کہ چیي چیي کی خبًت قے کیب گیب
"Nobody can say for sure - it's a  لیکي خو لوگ؟But what people? .هطتلق هکول ِوؼ پؽ ؿیؽ
But if the Chinese ". ایک یہ ہے--  "کوئی ثھی چیؿ کے لئے کہہ قکتے ہیں اـ ثبت کب یویيmystery."
contributed so largely and directly to Japan's civilization, why are there so few, truly paltry,
ancient references to Wa - which China ingloriously called the "Dwarf Kingdom? " If China
really had contributed significantly and directly to Japanese civilization, they surely would
 لیکي اگؽ چیٌی تہػیت کو ثؽاٍ ؼاقت خبپبىhave been proud to keep such records proving their control.
 خف هیں چیي--  ػلیہ زوالہ خبت هعین،  تو کچھ یویٌب هؼوولی ہے،  کیوں هوخوظ ہیں، ہے اوؼ نؽاکت ثٌیبظی ِوؼ پؽ
؟" اگؽ چیي هیں ًوبیبں تھب واهؼی نؽاکت تہػیت خبپبًی اوؼ ثؽاٍ ؼاقت وٍ ثیهک،  یو كوى "پكتہ هبهتmatlenmehCll
.کٌٹؽول ثبثت اى کے ؼیکبؼڈؾ کو اـ ِؽذ کؽے گب كطؽ قے کیب گیب ہے
There are no records of Chinese navies disembarking in Japan, unloading troops, of

 هیں ثذشیہ ہیں چیٌی کبaaupmoitiahp  یہبں جبپبىestablishing commanderies, of collecting taxes.
In fact, if there . ٹیکظ جوغ کشًے کے ًظبم کی،  قبئن کیJpmmihaptapu ،  فوج اى لوڈًگ، سیکبسڈ ًہیں
had been true Chinese involvement in Japan, Japan never would have been able to call
its monarch "Emperor" - a title reserved only for the Chinese monarch , according to
 جبپبى کے ههؽهی ایهیبئی،  اگش کوئی جبپبى هیں عچے چیٌی ؽبهل کیب گیب تھب،  اصل هیںEast Asian practice.
 ػول کے هطبثن چیي-- "ٍصشف فوى کشًے کی کجھی ًہیں کیب گیب ہے قبثل اط ؽہٌؾبٍ هذفوظ ػٌواى "ایک ؽہٌؾب
This form of political exceptionalism was accomplishable because Japan was .، ٍکے ثبدؽب
 تھب کیوًکہ خبپبى چیي کے هعاؼnsseitlmCtnulo  قیبقی هكتثٌی کی یہ كبؼمoutside of the orbit of China.
It was initially in the orbit of several Korean kingdoms, and then it gradually .کے ثبہؽ کیب گیب
became independent, moving beyond Korean suzerainty, tutelage and cultural patronage by
 یہ ؼیبقتKorean sister kingdoms, and into a much more self-referential and isolated society.
 اوؼghgolnto ،  ؼیبقت کی ثہي،  اوؼ پھؽ اقے آہكتہ آہكتہ ضوظ هطتبؼ ہو گیب، کوؼیب کے کئی کالـ کب تھب نؽوع هیں
 اوؼnoconoagmnl  اوؼ هؼبنؽے هیں ثہت ؾیبظٍ ضوظ، ثوبكتی تسلع کی ِؽف قے کوؼیبئی آظھپتی چلٌے کے ثؼع کوؼیي
It started to reach outward only in the 1500's, when it had obtained musket .الگ تھلگ
technologies from the Portuguese and Dutch, but even up to that time it relied heavily on
Korea, not China, as its window on the outside world, with "outside" meaning Korean and
 کت اوؼ پؽتگبلی کی ِؽف قے،  هیں نؽوع قے ہی ثبہؽ پہٌچ ؼہب ہے1500  یہ ڈچChinese civilizations.
 ظًیب،  ًہیں،  لیکي پھؽ ثھی اپ چیي کو اـ وهت پؽ ثہت ؾیبظٍ اًسًبؼ اـ کوؼیب، ٹیکٌبلوخی اوؼ اگؽ زبيل ثٌعوم
.کے ثبہؽ پؽ کے ِوؼ پؽ اـ کی کھڑکی کب هطلت "کے قبتھ ثبہؽ" کوؼیي اوؼ چیٌی تہػیجوں
،"  پھش جت ایک جبپبًی تبسیخSo when a Japanese historian refers to "China," read "Korea."
When you see "Chinese," that word almost always "." عے هشاد عے" چیي کوسیب پڑھٌے کے لیے
 ًہ، " اط لفع تقشیجب ہویؾہ کب هطلت کوسیب،  جت تن ًے دیکھب "چیٌیmeans Korean, not ethnic Chinese.
.غیش چیٌی
Almost all of these Chinese origin attributions are either outright misattributions or inflated
 یبimCnggnmuhgmeaC  ہیں یب تو ثبلواقطہnggnmuhgmeaC  ًکبلٌے قت قے اى چیٌیnggnmuhgmeaC  توؽیجبattributions.
Remember, up until perhaps 600 CE, Chinese shipbuilding skills were not able to .ہوا ثھؽا ہوا
 چیٌی،  هیالظی600  اپ یہبں تک کہ نبیع،  ہٌؽ یبظ ؼکھیںcross the tsunami filled sea directly to Japan.
The rulers of the .خہبؾ خبپبى کے لئے ثؽاٍ ؼاقت قوٌعؼ هیں ثھؽ ؼہے تھے قوًبهی قے تدبوؾ ًہیں کؽ قکے
large Asian region today called China - be they ethnic Han, Turkic, Mongol, Manchu, Khitan,
 ایهیبئی ضطے ثڑےetc - rarely had special interest in navies or in conquest of distant islands.
 نبغ و ًبظؼ ہی-- ، utmgna ،  هبًچو،  هٌگول،  تؽکی،  وٍ ًكلی ہبى،  وؿیؽٍ ہوں گے-- زکوؽاًوں ًے آج ثالیب چیي
(This changed in the 13th Century CE, .خؿائؽ کے هلبظ هیں ضًويی تھے ًوقیٌبوں ظوؼ کی كتر یب هیں
when the Mongols invaded and occupied Korea, and forced the Koreans to build ships to
invade Japan. Interestingly, following this Korean shipbuilding technology transfer, one
suddenly reads of Mongol naval victories in Java and the East Indies, an amazing feat for a
 اـ کوwarrior people who come from Inner Asia, far from oceans. But that's another story.....)
 ثٌبًے. خت هٌگول زولہ پؽ هجُہ کؽ لیب اوؼ اوؼ هدجوؼ کوؼیب خبپبى،  يعی ػیكویgt13  کوؼیب هیں، تجعیل کؽ ظیب
 ٹیکٌبلوخی اـ کے ثؼع کوؼیي خہبؾ ایک اچبًک (اًڈیؿ ههؽهی، پؽ زولے کی کهتیوں کی هٌتولی ظلچكپ ثبت یہ ہے
 ایک زیؽت اًگیؿ کؽتت کے لئے ایهیب آ،  ظوؼ قے ہی قوٌعؼ، هٌگول ثسؽیہ کے كتوزبت کی کتبثیں هیں خبوا اوؼ
) ہے ایک اوؼ کہبًی..... لیکي اـ کے.یوظهب لوگ ہیں خو اًعؼوًی هیں قے
The various peninsular Korean kingdoms - Goguryeo, Shilla, Baekje and Gaya - also were
primarily focused on maintaining or expanding their power on the Korean Peninsula , but there

atmlln ، ethnloe --  هطتلق خؿیؽٍ ًوب کوؼیب کی ؼیبقتare many islands all along the Korean coast.
 یہ ثھی خؿیؽٍ ًوبئے تھے کوؼیي ثٌیبظی ِوؼ پؽ هؽکوؾ پؽ اى کی ِبهت ثڑھبًے پؽ ثؽهؽاؼ--  اوؼ گیبenoaao ،
For untold centuries, Korean . لیکي وہبں کے کٌبؼے کوؼیبئی ہیں قبتھ ثہت قے خؿائؽ قت، ؼکھٌے یب
fishermen learned to build seacraft that could withstand the fierce tides and rocks, and in fact
from southern Korea to Tsushima to Kyushu, one could encounter an inviting string of island
 قیکھب کو قطت ثٌبًے کے ًباضتوظیب کہgmgoC  کوؼیبئی هبہی گیؽوں کو پتھؽوں اوؼ،  يعیوں قے چپpearls.
 ایک هوتی خؿائؽ کو،  کوlChCtmin  کوulhCth  اوؼ زویوت هیں کوؼیب کی خبًت قے خٌوثی، قکتے ہیں ثؽظانت
While Goguryeo in the north focused on the Peninsula and on .هعػو تبؼ کے ایک قکتب تًبظم
Manchuria, and while Shilla focused largely on the Korean Peninsula, the two southern and
 ظیؽ هیںmost island-filled kingdoms of Baekje and Gaya were looking especially southward.
 ظو،  توخہ ثٌیبظی ِوؼ پؽenoaao  گیب اوؼatmlln  هٌچوؼیب توخہ اوؼ پؽ خؿیؽٍ ًوب پؽ ہوئے اوؼ،  نوبلیethnloe
خٌوثی اوؼ قت قے ؾیبظٍ خؿائؽ ثھؽ خؿیؽٍ ًوب کوؼیب کی ؼیبقتوں هیں قے تھے خٌوثی کی ِؽف ظیکھ ؼہے ضبو
Since the sea was their southern frontier, to be both exploited and defended, it was .ِوؼ پؽ
natural that they would be interested in developing efficient ships to move armed men, horses
 خبپبى،  چوًکہ قوٌعؼ قؽزعی تھب اى کے خٌوثیand treasure, back and forth between Korea and Japan.
 هعؼتی ضؿاًے اوؼ گھوڑے ہیں،  یہ تھب کے ظؼهیبى آگے اوؼ پیچھے، اوؼ ہوًب ظوًوں کب اقتسًبل کیب اوؼ ظكبع کوؼیب
. خو لوگوں کے لئے هٌتول هكلر، کہ وٍ کیب خبئے گب ظلچكپی هیں تؽهی ہٌؽ خہبؾ
Transmissions to and from Japan and China came through Korea, mostly with direct
 ٹشاًغویؾي اوس جبپبى کی طشف عے ہے اوس چیي کوسیب کے رسیؼہ آئے ؽوولیت کوسیبKorean involvement .
If a Chinese ship had any reason to go to Japan (why go here if the . صیبدٍ تش کے عبتھ، ثشاٍ ساعت
Chinese didn't even go to Taiwan until about 1600 CE?), the Chinese ship likely would hug
1600  اگؽ ایک چیٌی خہبؾ ػیكوی تھبthe Korean coast and finally be piloted to Kyushu by Koreans.
هیں خبًب کكی ثھی وخہ قے خبپبى کیوں خبتے ہیں یہبں اگؽ یہبں تک کہ تبئیواى کے ثبؼے هیں خبًب ثھی ًہیں چیٌی
tmlegog  کوhulhCt  چیٌی خہبؾ کب اهکبى قبزل کوؼیب گے گلے لگب اوؼ آضؽ هیں کوؼیب کی ِؽف قے، )ًے؟
 اـThis not only happened because the Koreans knew the treacherous currents to Japan. .خبئے
This measure also took .کے لئے ظكؼہ خبپبى ًہ يؽف ہوا ضیبًت کؽًے والی کوؼیبئی پتہ تھب کی وخہ قے
Just as it was . یہ تعثیؽ ثھی کی وخہ قیکوؼٹی هوهی لیب خگہ کے لئےplace for national security reasons.
not logical for Soviet warships to be allowed to navigate the Mississippi, it was not safe for
Goguryeo, Baekje, Gaya or Shilla Korean kingdoms to let foreign powers move freely across
what they considered as their national waters, including those of the nearby Japanese islands.
،  گیب تھبatmlln  یب، خیكب ًہیں هٌطوی تھب خٌگی کے لئے قوویت هككیپی تهؽیق لے کؽًے کی اخبؾت ظی خبئے
 ؿیؽ هلکی ِبهتوں کب،  کوؼیب کی ؼیبقت کو چبہئے کہ وٍ لوگ ثھی نبهلenoaao ، ethnloe هسلوظ ًہیں لئے
.پبًی هوهی اهعام پؽ ؿوؼ کے ِوؼ پؽ اى کے وٍ خو ثھؽ هیں آؾاظی قے اؼظ گؽظ کے خبپبًی خؿائؽ
It is difficult now to understand what Northeast Asia was like in the period from, say 200
200 600 ،  اة یہ کہٌب ههکل ہے کہ قودھٌے کی خو نوبل ههؽهی هعت هیں تھب خیكے ایهیب قےBCE-600 CE.
First of all, Japan was a tribal society prior to this, culturally sort of like a .) هیالظیesC
Borneo, and gradually Korean-Austronesian hybrid societies were formed, village by village.
 اوؼ آہكتہ آہكتہ،  ثوبكتی ثوؼًیو هیں ایک ِؽذ ِؽذ کے،  خبپبى هؼبنؽٍ ایک هجبئلی اـ قے هجل، قت قے پہلے
Korean kings in Japan needed and .، کوؼیب قوقبئٹی وقٹؽوًیهی قٌکؽ کی ِؽف قے کیب گیب هبئن گبؤں گبؤں
 هیں خبپبى ثبظنبٍ کوؼیبdesired help and cultural enrichment from their kindred Korean kingdoms.
.کی َؽوؼت ہے اوؼ ؼیبقت کی ِؽف قے اى کے هؽیجی ؼنتہ ظاؼ ہوں کوؼیب کی اكؿوظگی هطلوثہ هعظ اوؼ ثوبكتی
"China" was a culturally dominant but very distant multi-ethnic civilization, and between the
"Chinese" (ie., Han) and the Koreans were all sorts of powerful nations, such as Turks,

 اوؼ چیي،  کثیؽ ًكلی-  "چیي" تہػیت تھی ایک ثوبكتی ؿبلت ہے لیکي ثہت ظوؼMongols, Khitans and Jurchens.
 خیكب کہ، ٍ هتسع،  ِؽذ تھے اوؼ قت قے ِبهتوؼutmgnaC  کیrhnstoaC  ہبى) اوؼ کوؼیب، .mo( "" کے ظؼهیبى
Many of these peoples contributed to what is now called "Chinese" civilization. . هٌگول، تؽک
One of the earliest great poets ."پیپلؿ اى قے ثہت قے تہػیت کی نؽاکت کے لئے "کیب ہے اة کہب خبتب چیٌی
"China" was a mostly . چیي کی خلع قے خلع ػظین نؼؽاء هیں قے ایک ٹؽک تھبof China was a Turk.
Manchuria -- only since the . "چیي" تہػیت تھی ایک ؾیبظٍ تؽ ؿیؽ قوٌعؼیnon-maritime civilization.
1950's formally called "Northeast China"-- was an area occupied by non-Han people, largely
Altaic-Tungusic in language and coming from Siberian and Eurasian horseriding cultural
 ؾثبى کے-- " کب ًبم ہے ثبَبثطہ ِوؼ پؽ "نوبل ههؽهی چیي1950  يؽف کے ثؼع--  هٌچوؼیبbackgrounds.
 ایک تھب اوؼ یوؼیهیي اوؼlhathCms  لوگوں کو ہبى پؽ هجُہ کؽ لیب ؿیؽ اًتطبثبت ثڑی زع تک الٹبیبک هیں، ػالهے
. ثوبكتیtenConmgmat آًے قے قبئجیؽیي پف هٌظؽ
The Japanese islands, lying off the coast of southern Korea, were way, way beyond even this
very un-Chinese region. The Japanese islands were a net importer of iron until its
discovery around 600 CE, and thus, Japan was a militarily weak country or, more
correctly, a weak series of statelets and tribal villages versus Korea , whose kingdoms of
Shilla, Baekje, Goguryeo and Gaya resembled strong national states with state of the art
 ثہت ہی اهوام هتسعٍ کے ػالهے چیٌی قبزل،  یہ تھے آگے ثھی ِؽذ ِؽذ قے،  کی خٌوثی کوؼیبweaponry.
 کے اسد گشد کی تالػ دسآهذ کے ًیٹ وسک022  اوس،  جبپبًی جضائش اوس اعی طشح هیالدی. ثٌع پڑی، خبپبًی خؿائؽ
 كي ہتھیبؼوں کے،  صیبدٍ صذیخ،  جبپبى هلک تھب ایک فوجی کوضوس یب، هیں ایک تھے لوہے کی یہبں تک کہ اط کی
 کی ؼیبقتوں اوس قجبئلی ػالقوں کے دیہبت کے هقبثلے هیںpvuuvivpp ایک کوضوس قے ؼیبقت ؼیبقتوں کی عیشیض کب
.enoaao ،atmlln ، ethnloe  خي هوهی گیب خلتے هُجوِ اوؼ، کوسیب
In the late1990's, on an AOL soc.culture.japan newsgroup, I mentioned the fact that there were
no direct China-Japan contacts in the Ancient Japan period , and one person responded: "How
could this be possible? A few months ago I took a flight from Shanghai to Tokyo and it took
 هیں "کب، ٍ پؽ اضجبؼی گؽو،  ایک ہےantna.shlghno.Ces  یویل1990lngo  هیںme only about 45 minutes!"
 اوؼ ایک نطى ًے، غکؽ کیب زویوت یہ ہے کہ وہبں تھے ًہ هیں هعین خبپبى ؼاثطہ ثؽاٍ ؼاقت چیي خبپبى کی هعت
 هیں یہ کف ِؽذ هبٍ قکتے ہیں پہلے هوکي ہو خبئے؟ چٌع ایک ٹوکیو نٌگھبئی قے پؽواؾ کؽ لیب اوؼ: خواة ظیب
First of all, it is important to keep in mind that THERE " ! لیب يؽف هیؽے ثبؼے هیں45 اقے هٌٹ
 کكی خیٹ،  یہ َؽوؼی ہے،  قت قے پہلےWERE NO JET AIRPLANES 2,000 YEARS AGO!!!!!!!
!!!!!!! پہلے2،000 ؼکھٌے کے لئے هیں ظل گیب تھب کہ وہبں قبل ہوائی خہبؾ
It is difficult now, 1,500-2,000 years after the settlement of Japan by Koreans to picture how
 قبل کی تًبویؽ کے تًلیے کے ثؼع خبپبى کب کوؼیب کی ِؽف2،000-1،500 ،  یہ اة ههکل ہوتب ہےlife was.
Japan was a place that frankly only Koreans thought it worth going .قے کف ِؽذ کی ؾًعگی تھی
It was . خبپبى کو کی گئی ایک خگہ ہے کہ واَر ِوؼ قے ہی خب ؼہب کوؼیب کی هیوت اـ ثبؼے هیں قوچبto.
considered a distant place, outside of the imperial control of China, and there was little
 یہ ظوؼ تھب پؽ ؿوؼ کیب ایک خگہ قے ثبہؽ چیي نبہی کے کٌٹؽولproduced there that was worth trading for.
It was not a military threat to . اوؼ وہبں کے لئے تھب پیعاواؼ کن وہبں کبؼوثبؼ اـ کی هیوت تھی، قے کی
China, because the Japanese also did not have the shipbuilding ability to go to China directly,
either, until perhaps the 1590's, but even that vast but shoddy Japanese fleet was rather easily
 یہ تو چیي ًہیں تھب ضطؽٍ كوخیsunk by a tiny Korean Joseon Navy, under Admiral Yi Sun Shin .
 یب تو یہبں،  ہے1590 ،  کیوًکہ خبپبًی قے ثؽاٍ ؼاقت ثھی چیي قے ًہیں خبًے کی يالزیت قے ہے خہبؾ، ایک
 لیکي پھؽ ثھی ہے کہ وقیغ ہے لیکي ؿیؽ تكلی ثطم خبپبًی ثیڑے کے ثدبئے تھب آقبًی قے ثسؽیہ، تک کہ نبیع

Japan was for Koreans .  تست ایڈهؽل یی قوؼج ني،  ؿؽم کی ِؽف قے ایک چھوٹی قی کوؼیبreCoea
 خبپبى آة و ہوا کےprimarily a place of escape, an underdeveloped country with a milder climate.
It was a useful .ٍ ایک پكوبًع،  هلکimlgon لئے تھب کوؼیب کی خگہ کب ایک ثٌیبظی ِوؼ پؽ ثچ کے قبتھ ایک
place to trade with, since the Japanese were a kindred people with similar customs, and then
probably also with a more intelligible language, at least at the Court level, and frankly with a
،  اـ کے قبتھ گیب تھب ایک کبؼوثبؼ کی خگہ هلیع ہےtremendous thirst for any and all things Korean.
 اوؼ ؾثبى قے ؾیبظٍ قجوظھ ایک تو، کیوًکہ خبپبًی کكٹن لوگوں کے قبتھ اقی ِؽذ کی هؽیجی ؼنتہ ظاؼ ہوں ایک
 اوؼ اقی لئے پیبـ کے قبتھ ایک ثہت ثڑی واَر ِوؼ قے کكی،  کن قے کن قطر پؽ ػعالت، نبیع هیں ثھی قبتھ
.ثھی اوؼ ہؽ چیؿ هیں کوؼیبئی
Japan was a very underdeveloped country, and its elites wanted to live well and to be as
 اوؼ اـ کی انؽاكیہ اپٌے چچبؾاظ،  خبپبى هلک تھب ایک ثہت ہی پكوبًعٍ ہےadvanced as their Korean cousins.
It is no wonder that famous early .ؼہٌب چبہتی تھی ثھی کوؼیب کے اى اػلی ظؼخے کی ِؽذ ہے اوؼ ہو
" یہ ہے کوئی تؼدت ًہیںJapanese" trading families were of Korean origin, such as the Hata clan .
When . ٍ گؽوungn  ضبًعاى هیں قے تھے، کہ ههہوؼ خلعی "خبپبًی" ٹؽیڈًگ کے ِوؼ پؽ ایكے کوؼیي ًکبلٌے
Shilla defeated Baekje in Korea, whole Baekje noble courts and villages fled en masse to
 ػظین خبپبى قے كؽاؼ ایي کوenoaao  پوؼی،  هیں کوؼیبenoaao  گبؤں اوؼ ػعالتوں کو ہؽا ظیبatmlln  ختJapan.
Their hatred of Shilla, a rival sister Korean kingdom, became twisted in their .هدووػی ِوؼ
chronicles as a Japan versus Shilla or Japan versus Korea conflict, and in one section of their
 کوؼیبئی ؼیبقت ثہي قے اىchronicles, they even wrote of a mythical invasion of Korea by Japan.
stneamsloC  زولے کے ثٹی هیں اى،  خبپبى کی ِؽف قے کوؼیب ثي گئے تھے،  ایک هطبلق، atmlln کی ًلؽت کب
 اوؼ تٌبؾػبت کے هوبثلے هیں کوؼیب قے ایک گؽوٍ تو پوؼاًیک ایک،  یب خبپبى هیںatmlln کے ِوؼ پؽ خبپبى ثووبثلہ
It never happened, but this historical lie undoubtedly . اىstneamsloC ، ثھی لکھب تھب اوؼ وٍ لوگ
 کجھی ًہیں ہوا تھب لیکي اـ،  یہinspired Hideyoshi in the 1590's and Hirohito in the 20th Century.
. ہے اوؼ ہؽوہتو هیں1590  زويلہ اكؿائی هیں ہعیئونیgt20 تبؼیطی خھوٹ ثیهک يعی
Japan first discovered iron around 600 CE, which finally allowed it only then to start
 جبپبى کی پہلی کوسیب کی جبًت عےmaking its own swords without importing them from Korea.
 جظ کے آخش هیں ثغیش تلواسوں خود ؽشوع کش اط کے،  ػیغوی کی دسآهذ022 اى کی تالػ کی لوہے کے اسد گشد
Despite historical mythmaking, Japan was in no way able to .کہ اط کے ثؼذ ہی اط کی اجبصت دی
threaten the more militarily powerful Korean peninsular kingdoms in any significant
way until the late 1500's , and during this time, Korea was their principal reference point,
،  کے ثبوجود تبسیخیmavnmiiahp with China being of great interest, but from a safe distance.
 تھب دیش کب ساعتہ یہبں تک کہ دھوکی اوس فوجی هیں کوئی اہن سیبعتوں هیں طبقتوس کوسیب کے3022 جبپبى ہے
 قوظ کے قبتھ،  کوؼیب ثبت تھی اى کے پؽًكپل کب زوالہ،  اوؼ وهت کے ظوؼاى اـ، جضیشٍ ًوب هیں کوئی قبثل طشح
. لیکي هیں قے ایک ظؼیبكت، ثہت قے چیي خب ؼہب ہے
We cannot deny that in ancient Koreo-Japanese civilization there are many, many obvious
cultural borrowings from the marvelous multi-ethnic and international "Chinese" civilization.
 "چیٌی" ثیي االهواهی ثہت،  هعین تہػیت ہیں وہبں ثہت قےuenoe ہن ًے تہػیت ًہیں کؽ قکتے اًکبؼ خبپبًی کہ هیں
The fact that the only written language in Korea and . کثیؽ اوؼ ًكلی- واَر ثوبكتی قے هؽَے ػدیت
Japan for a time required the use of Chinese characters, either representing Chinese words or
attempting to reproduce native Korean words, meant that "Chinese" words or concepts were
 زویوت یہ ہے کہ هیں کوؼیب ًے ایک ثبؼ ؾثبىbeing transmitted to Koreans and absorbed by them.
 ًہ تو اللبظ کی ًوبئٌعگی کؽًے چیٌی یب کؽًے کی، يؽف تسؽیؽی اوؼ خبپبى زؽوف چیٌی کے اقتؼوبل کی َؽوؼت

 هطلت یہ تھب کہ "" چیٌی اللبظ یب تًوؼات کی ِؽف، کونم کوؼیب کے اللبظ ظوثبؼٍ پیم کؽًے کی هبظؼی کوؼیب
Nevertheless, it is important not to overestimate . هٌتول کیب خب ؼہب تھب اوؼ اى کی ِؽف قے ڈوثی ہوئی
 یہ َؽوؼی ہے کہ هؽَے لـبت کی ِؽف قے ًہیں کی،  ثہؽ زبلcultural borrowings from dictionaries.
Just as it would be absolutely ignorant, absurd and insane for an English .eionoCgmingo ثوبكتی
speaker to contend that because Koreans use the English words for "radio" and "television,"
there is no Korean culture or that Koreans are really offshoots culturally of England, it would
be equally foolish to devalue the Tungusic koreanness of Korean civilization, even considering
 لـو اوؼ پبگل کے لئے ایک خبہل کی خبئے گی ثبلکل،  ویكے ہی خیكے "اًگؽیؿیample Chinese borrowings.
 اقپیکؽ کے لئے خعوخہع کؽًب ہے کہ ٹی وی" اوؼ "ؼیڈیو کی وخہ قے کوؼیب کے اقتؼوبل کے اللبظ اًگؽیؿی کے،
 کیب یہ تہػیت ہو کوؼیب کے، eccCteegC لئے" وہبں کی ثوبكت ہے کوئی کوؼیب یب کہ کوؼیبئی اًگلیٌڈ ہیں واهؼی ثوبكتی
. یہ ثھی هؽَے پؽ ؿوؼ کؽ کبكی چیٌی،  کو ثھی اتٌب ہی ثے وهوفlhathCms  اوهولیيaenonaaoCC
In a contemporary example, we see millions of Filipinos and Indians who function very well in
 ثہت اوؼ ثھبؼتnmlmtmaeC  ہن اًگؽیؿی هیں ضوة ظیکھٌے واال الکھوں کی،  هثبل کے ِوؼ پؽ هیں ایک ًیبEnglish.
They might conduct much of their daily business in English, and even in their own .توؽیت خو
 اًہوں ًے لوگوں هیں کبؼوثبؼی ؼوؾ هعؼتlanguages English words might have displaced native ones.
But would . اوؼ یہبں تک کہ ؾثبًیں اًگؽیؿی آثبئی ہے ثے کے اللبظ نبیع، کی اى کی ؾیبظٍ ػول اپٌی اًگؽیؿی هیں
anyone seriously say that the Filipino is no longer a Filipino in culture, thought, and action?
Would  اوؼ؟،  قوچ، لیکي ػول کكی گے قٌدیعگی قے یہ کہتے ہو کہ هیں ٹیگبالگی ہے اة ٹیگبالگی ایک ثوبكت
anyone seriously suggest that the English speaking Indian has ceased being an Indian, and is
merely a passive transmitter of English culture, almost a cultural ghost without a reflection of
 ایک خب ؼہب ہے،  کكی کو چبہتے قٌدیعگی قے ههوؼٍ ہے کہ اًگؽیؿی ثولٌے ثھبؼتیhis or her native culture?
 یب اـ کے آثبئی ثوبكت اـ ؿوؼ و كکؽ کب، ؼٍ گیب اوؼ ثھبؼتی ثوبكت ہے ٹؽاًكویٹؽ کی اًگؽیؿی ؿیؽ كؼبل هسٍ ایک
But this is the contention --the Big Lie - ! ًہ ثبلکلOf course not! توؽیجب ایک ثوبكتی هبَی کے ثـیؽ؟
--  لیکي اـ خھگڑے هیں ہےthat Japanese nationalists have tried to portray their Korean ancestors.
. کیب کؽًے کی کونم کی. کہ خبپبًی ؼاًٹؽواظیوں ثبپ ظاظا کوؼیب اپٌے ثےًوبة ہوتب ہے-- ثڑا خھوٹ
The fact that Chinese characters formed the principal writing systems of Japanese and Korean
 زویوت یہ ہے کہ چیٌی زؽوفcomplicates historical and linguistic analyses from that time period.
کی هعت کے تدؿیہ قے اـ وهت لكبًی هبئن پؽًكپل اوؼ اوؼ کوؼیب کے هكبئل اوؼ تبؼیطی خبپبًی لکھٌے کے ًظبم
But just because English uses words from Greek roots, such as biology, sclerosis and .کی
telephone, or uses a largely Semitic based alphabet, or a Hindu-Arabic numbers system, that
does not mean that Greeks, Indians, Omanis, Canaanites or Phoenicians founded England or
 اقتؼوبل کے،  ٹیلی كوى اوؼ یوًبًی خڑیں،  لیکي يؽف اـ لئے کہ اًگؽیؿیcreated "English civilization."
 یب ہٌعو،  کبٹھٌی یب اًگلیٌڈ کب اقتؼوبل کؽتب ہے ایک ثڑے پیوبًے پؽ قبهی کی ثٌیبظ پؽ زؽوف تہدی، اللبظ هثال زیبتیبت
 یب یبoteoamsmnaC  کٌبًی، sinamC ،  ثھبؼت،  هبئن کؽتب ہے کہ یہ هطلت ًہیں کہ یوًبًیوں، ػؽثی اػعاظ کے ًظبم
Similarly, the use of Chinese pictographs by the Ancient Koreans who ".پیعا کیب "اًگؽیؿی تہػیت
conquered Japan (Kudara-on or Baekje pronunciation - 百済音, also called Tsushima كتر،  اقی ِؽذpronunciation - 対馬音, or Go-on - 呉音) did not make these Koreans Chinese.
ثھی百済音 --  تللعenoaao  پؽ یب، uhgnnn( tmsgetnnttC خبپبى خو هعین کوؼیب اقتؼوبل کی چیٌی کی ِؽف قے
Chinese .) کوؼیبئی چیٌی ًہیں کؽ اى音-- 呉马音 خبؤ تھب پؽ، یب対--  تللعlChCtmin کہب خبتب ہے
pictographs were used by Koreans themselves for writing, first by writing in Chinese, and
tmsgetnnttC  چیٌیafterwards by adapting Chinese pictographs to represent Korean sounds.
 اوؼ ثؼع هیں ضوظ کو،  قت قے پہلے چیي هیں لکھ کؽ، لکھٌے کے لئے ضوظ کوؼیب کی ِؽف قے اقتؼوبل کیب گیب تھب

Just as English people writing . آواؾ کوؼیب کی ًوبئٌعگی کؽتے ہیںtmsgetnnttC ڈالٌے کی ِؽف قے چیٌی
their language with Roman characters does not make them Romans, Koreans using Chinese
 يؽف چیٌی کے ِوؼ پؽ اًگؽیؿیcharacters to write their language did not make them Chinese.
 کوؼیب کب اقتؼوبل کؽتے ہوئے چیي کے، ؼوهي ؾثبى کے قبتھ وٍ اپٌی هوم کو لکھٌے زؽوف اوؼ اى کے ًہیں ؼوهٌف
.اى کے لکھٌے کے زؽوف کی ؾثبى ثٌبًے کے اى کے ًہیں
The Japanese recognize that the Korean scholar, Wang In (Wani) introduced writing to the
Japanese, and they recognize that he was Korean, but somehow this is the limit to the Korean
 خبپبًیcontribution to the Japanese language that is popularly permitted by Japanese historians.
ٍ اوؼ وٍ قودھتے ہیں کہ و،  هیں واًگ (واًی) خبپبًی قے تؼبؼف لکھٌے، تكلین کؽتے ہیں کہ کوؼیب کے قکبلؽ
 لیکي کكی ثھی ِؽذ قے اـ تبؼیص قے خبپبًی کی اخبؾت ظی ہے کہ هوجول ؾثبى ہے زع تک خبپبًی، کوؼیبئی تھب
Often, they will focus on the Chinese borrow words when discussing foreign .کی کوؼیبئی نؽاکت
origins of their language, forgetting that Chinese and Korean grammar are entirely different.
 ثھول ؼہے،  وٍ چیي پؽ خبئے گب توخہ ؾثبى هؽَے اللبظ اى کے ايل کے ؿیؽ هلکی خت ثسث، اکثؽ ایكب ہوتب ہے
Non-Chinese words are just referred to as .ہیں کہ چیي اوؼ کوؼیب کے هواػع هطتلق ہیں هکول ِوؼ پؽ
"native Japanese," without any deeper study, as one would find, for example, in the average
English dictionary, which typically attempts to trace the origins of each word, be it Latin, Old
 ؿیؽ چیٌی اللبظ ہیں "آثبئی خبپبًی يؽف زوالہ ظیٌےEnglish, Navajo, Italian, or Chinese, for that matter.
 اوقّ اًگؽیؿی،  ہو،  پبئیں گے اوؼ ایک ِؽذ هثبل کے ِوؼ پؽ، " هطبلؼہ کے ثـیؽ کوئی گہؽا، کے ِوؼ پؽ
،  للع ہؽ ايل کے لئے ًهبى ہے خو اًگؽیؿی هیں یہ الِیٌی ؾثبى هیں،  ػبم ِوؼ پؽ کؽًے کی کونم، ڈکهٌؽی
In a Japanese dictionary, the word is just . کے لئے،  یب چیٌی ثبت ہے کہ،  اِبلوی،  ًواخو، پؽاًے
understood to be Japanese, not a word deriving from Korean Baekje or from an Austronesian
 ایک ثھی للع وقٹؽوًیهی زبيل کؽًے للع،  للع خبپبًی ہے ہوًب قودھ ہی ًہیں،  ڈکهٌؽی هیں ایک خبپبًیword.
 قبئٌكیThis kind of specificity or scientific enquiry is verboten! . یبenoaao قے کوؼیب کے ایک
! ہےionuegoa تسویوبت یب اـ هكن کی وَبزت کی
Similarly, Japanese Buddhism, is often misattributed to China, even though the ultimate origin
The . اگؽچہ آضؽی ًکبلٌے ثھبؼت ہے،  اکثؽimCnggnmuhgog  چیي ہے،  خبپبًی ثعھ هت،  اقی ِؽذis India.
direct transmitter of Zen Buddhism to Japan was Korea, where is was known as Seon
 کہبں تھب پؽ خبًب،  کی ؾیي خبپبى ٹؽاًكویٹؽ کی ؼاہٌوبئی کے لئے ثعھ هت کے ِوؼ پؽ کیب گیب کوؼیبBuddhism .
The patron of Korean Buddhism in Japan was the ethnic Korean Soga clan .  ثعھ هتaoea خبتب ہے
:  گؽوٍ ًے (ثبًیaetn ( ثعھ هت هیں قؽپؽقت خبپبى کوؼیب کی کوؼیي تھب ًكلیfounder: Soga no Iname ).
Just as a Christian in Kansas City, USA can follow a religion originating .) eanio  ًہیںaetn
near the Sea of Galilee in the Mideast, without being from the Middle East, a Korean Monk
introducing to the Japanese an Indian religion modified by Chinese and then Korean monks,
 ؼاہجوں،  یو ایف اے،  يؽف نہؽ هیں کیٌكبـ ػیكبئی کے ِوؼ پؽdoes not make him Indian or Chinese.
کو اـ وهت اوؼ چیٌی کی گئی ظیي ثھبؼتی ایک خبپبًی کوؼیبئی نؽوع هوًک کوؼیب قکتے کی پیؽوی ظیي نؽوع
 ثـیؽ ًہیں کؽتب،  ههؽم وقطی کے قوٌعؼ کی گلیل کی ِؽف قے ہوًے هیں ههؽم وقطی هیں، ہوًے کے هؽیت
.چیٌی اقے ہٌعوقتبًی یب
As far as the political system of Ancient Japan is concerned, part of it was inspired by native
Korean shamanistic ruler practices, and part was inspired by Chinese governmental
 خہبں تکorganizational practices as modified by Baekje in Korea, especially the " be " system.
 ػولیبت زکوؽاى کی ِؽف وزی کی ِؽف قے، خبپبى کے ًظبم کی هعین قیبقی ِوؼ پؽ اـ کب تؼلن ہے کب زًہ تھب
 اوؼ ایک زًہ ًظبم تٌظیوی قؽکبؼی تھب زويلہ اكؿائی کی ِؽف قے چیي کے، CtninamCgms هبظؼی کوؼیب

ِؽیووں هیں  enoaaoکی ِؽف قے کی گئی ِوؼ پؽ کوؼیب  ،ضبو ِوؼ پؽ ہو ""Nevertheless, the adoption .
of certain political or government management "technologies" does not make the system
Chinese in the true sense, just as the American republic is neither Venetian nor Roman nor
Iroquoian in origin, even though there is a US Senate and even though the writers of the
Federalist Papers were influenced by the Republic of Venice and the Iroquois Confederacy .
ثہؽ زبل  ،زکوهت کے اًتظبم یب گوظ لیٌے کی کچھ قیبقی "ٹیکٌبلوخی" ازكبـ ظؼقت ًہیں کؽتب هیں چیٌی ثٌبًے کے
ًظبم  ،خف ِؽذ اهؽیکی خوہوؼیہ ہے ًہ ویٌف اوؼ ًہ ہی ؼوهی اوؼ ًہ ہی ً eneohemnaکبلٌے هیں  ،اگؽچہ وہبں ہے
ایک اهؽیکی قیٌیٹ اوؼ اگؽچہ ضّ وكبم لکھٌے والوں کے اوؼ ویٌف کی ِؽف قے هتبثؽ تھے خوہوؼیہ ایؽوکویف
کولیڈیؽقی .
The important issue of cultural attribution is that the actual "continental" people on the ground
 in early Japan were not Chinese.کی ثوبكتی ثبتوں هكئلہ ثہت اہن ہے کہ ايل "کبًٹٌےًٹل" خبپبى خلع ؾهیي هیں
لوگوں کے ثبؼے هیں چیي کی ًہیں تھےSo is it fair or accurate to attribute Korean culture to .
? Chinese, if no Chinese were involvedتو کیب یہ هٌبقت ہے یب ظؼقت تؼلن ؼکھٌے کوؼیبئی ثوبكت ويق کو
چیٌی  ،اگؽ کوئی تھے چیٌی؟
?If a Filipina legislator is writing laws in English for the Philippines, is she an Englishwoman
اگؽ ایک  nmlmtmanؼکي اقوجلی كلپبئي کے لئے اًگؽیؿی هیں هبًوى ہے لکھب ہوا  ،اًگؽیؿی ػوؼت ہے وٍ ایک؟ Are
? the laws English lawsکیب هبًوى اًگؽیؿی هبًوى؟ No, this is the product of a Filipina, and it should
ً be properly attributed to the correct authors.ہیں  ،اـ  nmlmtmanقے ثڑھتی ہے  ،اوؼ یہ يسیر ہوًب
چبہئے هًٌق هٌبقت ِؽیوے قے هٌكوة ہےIf a Brazilian wins a Formula One race in an Italian- .
made car, is that a victory for Italy or Brazil? By simply importing a technology, does that
?rule out the role or achievement of the implementer and refiner of the initial invention
Of course not , otherwise Detroit and Stuttgart based automotive companies should have their
patents taken away from them, since ultimately the car derives from the chariot, and perhaps
 then all credit should go to the prehistoric inventor of the wheel.ثؽاؾیل اگؽ ایک گبڑی ایک اِبلوی
کے ثٌبئے هیں خیت کكی ایک كبؼهولہ ؼیف  ،یہ ہے کہ ایغی ٹیکٌبلوجی دسآهذ ثؽاؾیل؟ قغن صشف یب اٹلی کی كتر
کے لئے  ،ثہتبى تشاؽی کی اثتذائی کی ہے کہ دکوهت چوکبًےواال اوس کشداس  amoppmphvptیب کبهیبثی کے کوسط
کب؟  egton , hpvهعؼتی ِوؼ پؽ ًہیں  ،وؼًہ ڈیٹؽایٹ اوؼ ڈیچ کی ثٌیبظ پؽ آٹو کوپٌیوں کو اى کی اى قے چھیي لیب پیٹٌٹ
ہے  ،آضؽ هیں خت گبڑی ؼت قے ههتن ہے  ،اوؼ نبیع اـ وهت قت کؽیڈٹ وہیل کی پؽاگیتہبقک هوخع خبًب چبہئے.
ايل هیں یہ پبگل لگتب ہے  ،پھؽ خت کوؼیب خبپبًی تہػیت کی نؽاکت پؽ ثسث کی ہے  ،خبپبًی هطبلق تبؼیص  -اى
هواًیي کو تجعیل  ،تبکہ ایک کوؼیي يؽف هؽَہ کیب خب قکتب ہے اوؼ اگؽ کوئی کكی ثھی وهت ثوبكتی هؽَے کی کكی
ثھی هكن کی  --ایک َؽوؼت کجھی ًہیں کیب گیب تھب کہ کكی کے لئے ثھی ثٌیبظی ِوؼ پؽ اًكبًی تہػیت اوؼ ًبهوکي
هیں ثے هثبل پوؼی کؽًے کے لئے ہے
اًكبى  :وخوظ کی خلع قے خلع ظوؼ قے  ،قت قے پہلے اًكبى کے ثچوں کو اى کے  tnetoamgenCقے کچھ قیکھب
ہے  ،اوؼ خیكے وٍ ظوقؽوں کے قبتھ قٌبیب  ،اى کے ضیبالت اوؼ تطلین وقیغ اوؼ تجعیل کؽ ظیب گیب اوؼ تؽهی یبكتہ .یہ
اًكبًی ضیبالت کب هعؼتی ثہبو ہے .اگؽ هثبل کے ِوؼ پؽ وانٌگٹي ڈی قی  ،هیں ثڑی ػوبؼتوں کی اکثؽیت پؽ ایک ًظؽ
 ،ایک هبؼ کؽ یوؼپی "گؽیکو ؼوهي تؼویؽات" قے هلتب ہے ظیکھیں گے .اهؽیکی اًگؽیؿی قے قیکھب ہے  ،اًگؽیؿی
كؽاًكیكی قے قیکھب  ،ؼوهیوں کی ِؽف قے كؽاًكیكی  ،یوًبًی قے ؼوهیوں .کیب یہ کوئی ؼوک قکتب ہوں؟
یوًبًیوں هی قے قیکھب ہے .ہویں کیكے پتہ ہے؟ کیوًکہ ًؽکٹ کے ثٌڈل کے لئے ػدیت  ،خـؽاكیبئی ؿلّ زوالہ خبت

کے کبلووں کے قت قے اوپؽ .یہ یوًبى یب ؼوم کے لئے کوئی هطلت ًہیں تھب  ،لیکي اـ ًے هًؽ  ،خہبں ہے ًیل
کے ثیٌکوں ًؽکٹ قے ثھؽا تھےً .ؽکٹ هًؽ کے ایک ًؽکٹ کے زوالے کیب گیب .ہن ًے ؼیکبؼڈ ہے کہ هؼوبؼ
 eitegotخلع  esC 2600کے ِوؼ پؽ اى کے ِوؼ پؽ زوالہ خبت ثھی نبهل ہے .لیکي خو اـ قے پہلے آیب تھب؟
کؽیڈٹ اـ هیں يؽف اًكبى کی پٌبٍ گبہیں هطؼی ِوؼ پؽ پیعا کؽًے والے کے ہیں؟ پھؽ ہن ًے اـ کے ثؼع قے قت
کے قت لوگ ِوؼ پؽ يؽف کی وَبزت ٹؽاًكویٹؽ "چبہتے ہیں؟" زویوت یہ ہے کہ خبپبًی هطبلق تبؼیص ِبهت اـ
وقٌگت قٹیٌڈؼڈ هیں ہی کوؼیي لہػا يؽف ایک ظوقؽے کے ضلّ هلّ کب اؼاظٍ کیب چبل ہے.
یہبں کف کب اػبظٍ کیب خبًب چبہئے تھب کہ کوؼیب کے كبتسیي اوؼ خبپبى هیں آثبظکبؼوں کوؼیب ثبت چیت کے ِوؼ پؽ کبم
کیب  ،زکوؽاى  ،اوؼ کوؼیبئی گب ِوؼ پؽ ؼٍ ؼہے ہیں .هیں پہلے ثوبكتی یب  lokmsnlهؽَے ظوؼ کوؼیب کے هعؼتی وخوظ
قے ایک ؿیؽ هبًوًی ایکٹ خبئے گی لے .کبلوًیل هیكبچوقٹف هیں اًگؽیؿی لکھٌب  ،اًگؽیؿی ثولٌے  ،اًگؽیؿی
اظاکبؼی  ،اًگؽیؿی ػوبؼتوں  ،وؿیؽٍ کی تؼویؽ کے ِوؼ پؽ ثیبى کیب خبئے گب  ،لیکي خبپبى هیں کوئی کوؼیب كبتر یب
آثبظکبؼ يؽف ضوظ اـ ثبت کی ِبهت کجھی ہوگب .ثلکہ  ، ،اـ ویهن ثوبكتی ضیبل ہے کہ کوئی هوم کجھی ثھی کیب گیب ہے
هٌؼوع کیب کوؼیبئی خہبؾ پؽ کوؼیب خبپبى هیں آ ؼہب ہے  ،هیں کوؼیب کے آؼهڈ گھوڑے پؽ  ، gmCoiunnamatکوؼیبئی
تلواؼ چالًےوالی اوؼ کوؼیب کے اًعاؾ هیں لکھٌے  ،اى کی ثوبكت کی ہؽ پہلو ہوگب هبئکؽو تدؿیہ اوؼ چیي یب ًبظاًكتہ
ِوؼ قے هؽَے کے ایک قلكلے کی کن هٌچوؼیي هوبهبت  ،توبم خبپبًی هطبلق تبؼیطی ؼاًٹؽواظیوں "چہؽے کو
هسلوظ کؽیں" اوؼ اى کے ثڑا خھوٹ اة تھوڑا قب خب ؼکھٌے کی اخبؾت ظیٌے کی ضبِؽ.
خبپبًی ثؽظانت ًہیں ہے کہ اى کے هلک کوؼیب کو اـ کے وخوظ واخت ہے  ،تو اگؽ یہ قت اى کی تبؼیطی اوؼ
 nnstoeletmsnlؼیکبؼڈ کوؼیب کی ِؽف انبؼٍ کؽتے  ،کن قے کن وٍ اًہیں توڑ ًیچے کؽ قکتے ہیں  ،کہ "وٍ يؽف
چیي کی تسؽیؽی هٌتول " "،لوٍ ػوؽ تہػیت نؽوع هیں آئی قے کؽ قکتے ہیں ثبہؽ کوؼیب کی  "" ،گھوڑوں هٌچوؼیب
هیں قے تھے " ،وؿیؽٍ اگؽ ثوبكتی ثبتوں کی ایک ہی قٹیٌڈؼڈ ہؽ ظوقؽے کو خیتٌے کے لوگوں قے ظؼضواقت کی
تھی  ،تو پھؽ کیوثیک ً ،یو اًگلیٌڈ  ،یب الِیٌی اهؽیکہ کے ًو آثبظیبتی هؼبنؽے کو كؽاًكیكی  ،اًگؽیؿ کے ِوؼ پؽ
ًہیں ظی خبئے گی ثتبیب گیب ہے  ،ہكپبًوی یب پؽتگبلی ثوبكتی کبلوًیوں  ،ثلکہ ؼوهي  ،یوًبًی  ،هًؽی یب هیكوپوٹبهیب
پؽتیبؼپي  --تجًؽٍ ہے کہ ظبہؽ ہے ثبِل ہے یب پبگل ہو خبئے گب خیكب کہ.
خبپبًی هطبلق تبؼیص اوؼ اى کے  rntnaettmlo lnsaolCاقی ِؽذ "کے ِوؼ پؽ" ٹؽاًكویٹؽ چیٌی ثوبكت " ،اکثؽ اى
کی وَبزت کے يؽف  ecclengonCکیب خب ؼہب ہے کوؼیب کے ایک اككبًے هیں هعین خبپبى اوؼ کوؼیب کی ِؽف قے
ثڑے پیوبًے پؽ تًلیے کی کوؼیبئی كتر هوڑ ".وقیغ اًدیٌؽًگ کی لیکي هیں ًے یہ تو ایكے کوؼیب کے ِوؼ پؽ ایک
تہػیت كوخی زولوں اوؼ خبپبى کی كتوزبت کب آؿبؾ کیب پوچھٌب  ،هوبهی ثبظنبٍ  ،زبکن  ،ثبظنبٍ  ،هسالت  ،هؿاؼات ،
هٌعؼوں کی تؼویؽ کو پیعا كؽهبیب  ،ایكے  aechaکجؽوں کے ِوؼ پؽ کبم کؽتب ہے  ،ؼیکبؼڈ ؼکھب  ،نبػؽی  ،وؿیؽٍ
ًے لکھب  ،يؽف کكی کی "ٹؽاًكویٹؽ" یہ انبؼٍ ہے اوؼ ثوبكت ظیئے گئے ہیں یب وٍ ضوظ ہی اپٌی ؼاٍ هیں کوؼیبئی (ثؼع
کوؼیب خبپبًی) کے ِوؼ پؽ کبم کوؼیبئی ہے؟ ثبلکل وٍ كؽاًكیكی  ،اًگؽیؿی  ،هـؽثی ًًق کؽٍ هیں ہكپبًوی اوؼ
پؽتگبلی کے ِوؼ پؽ ایک ہی کؽظاؼ هیں تھے .كؽم يؽف اتٌب ہے کہ اـ وخہ قے خبپبًی قبهؽاخیت کے gt20
يعی  ،ایهیبئی تبؼیص هیں کوؼیب کے کؽظاؼ کے هـؽثی ػلن اوؼ ضبو ِوؼ پؽ هعین خبپبى هیں ثٹی ہوئی یب ًبهؼلوم کیب
گیب ہے.
 ، atesamatllایكے ثبظنبہوں کے ًبم ہے خو یب واهؼی کجھی وخوظ ہی ًہیں ثبظنبہوں خو ثبللؽٌ قیٌکڑوں قبل گؿؼ
چکے کے ِوؼ پؽ خبپبًی تبؼیص اوؼ اى کے ؿیؽ هلکی چبل آقبًی قے کل كؽَی  ،نبهل .تبؼیص  nnamatخبپبى کے
لئے هؼیبؼ  ،ضبو ِوؼ پؽ اگؽ اـ ِؽذ کی هًٌوػی کہبًیبں ضیبل ہے کہ هعین خبپبى هعین ایهیب کے ثدبئے ایهیب کب

ًبهبثل واپكی کے هؽکؿ کے ایک  unsajngonتھب الٹب ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ هیں خبپبًی تبؼیص کے قبتھ ثھی قطتی کی وخہ قے توبم هوبلک  ،ضبو ِوؼ قے اى لوگوں
کو تکٌے کے قلطٌت کے لئے کؽ ؼہب ہوں  ، ،تبؼیص ہے کہ اى هجبئل کی تكجیر کؽتے ہیں ثٌبًے کے لئے ہوتے ہیں
نبیع .یہ تو ہے  ،لیکي خعیع خبپبى کے هؼبهلے هیں  ،کہ ایک ایكے هلک هیں خہبں تبؼیص کی ثھبؼی اکثؽیت اة ثھی
ثبهبػعگی قے ثڑا خھوٹ کی ههن  ،ثبؼثبؼ ہؽ گوبى ہی هوکي هوَوع هیں ہے  .،يؽف چٌع ہی قبل پہلے  ،ٹوکیو
یوًیوؼقٹی قے ػلوبء کؽام  --خبپبى هیں قت قے ؾیبظٍ ههہوؼ یوًیوؼقٹی  --ايل هیں یہ ثبثت ہے کہ ًبًدٌگ هتل
ػبم ًہیں ہوا کبم .یہ خھوٹ ثول ؼہی قیؽیل اوؼ خبپبًی هؼبنؽے کے قت قے ؾیبظٍ ثؽا اوؼ ہواؤں کے ؼش کی زوبیت
هیں ایک نوم هیں لکھٌے کی تبؼیص کب ایكب کوئی هكئلہ ہے کہ هیں خھگڑا ہے کہ خیكے یہ ثڑی زکوت واال ًہیں ہے
ایک ًبثیٌب نطى ایک قکول ثف ڈؼائیو کؽًب ہے  ،ؼخوع  ،یہ زکوت واال ًہیں ہے ثچوں کے ظهبؽ  ،ثبلؾ  ،یب کكی پؽ
خبپبًی هطبلق زن کے خؼلی اقکبلؽ نپ کے لئے کھول ظیٌب.
خبپبًی  gt20يعی اقکبلؽ نپ کے غؼیؼے یہ ثہتبى تؽانی کی قت قے ؾیبظٍ چوًکب هیں قے ایک خبپبى کب ًکبلٌے
کے کوؼ کہبًی  :اى خؿائؽ کے ثبہؽ قے  lhathCmsلوگوں کی ِؽف قے اى کی ؼیبقت کے ثبًی نبهل ہے .یہ اى
کی ههہوؼ ػدیت "پؽواؾ کبؼپیٹ کی تھیوؼی ہے  "،خف هیں "کبًٹٌےًٹل"  lhathCmsویؽ  --خو ہویهہ ؼہے تھے
 ngninagllکوؼیبئی ًہیں کیب خب ؼہب ہے خیكب کہ ثیبى کیب  --کكی ًہ کكی ِؽذ هٌچوؼیب هیں کكی ًبهؼلوم هوبم قے
گؿؼ  ،ہوًے هیں کوئی  nnstoeletmsnlٹؽیف ثـیؽ ہی چلے گئے کجھی ثـیؽ  ،هبًچو  ،هٌگول یب چیٌی كوج کی ِؽف
قے قبهٌب کؽًب پڑا  ،اوؼ ثـیؽ کجھی اى هوبلک کی تبؼیص هیں ثیبى کیب خب ؼہب ہے .ثے نک ایک خبظو  ،هٌلؽظ ظوڑ ،
اـ کبم کو پوؼا ہے کہ لگتب ہے  ،کیب تن ًہیں کؽتے؟ کہبًی قے ؾیبظٍ ػدیت یہ ثے ًبم  uenConmgonCچبؼ ضوظ گؿؼ
خبًے کے اًتہبئی  imlmgnnmmogآئؽى ػوؽ  ،چالًےوالی تلواؼ  ،ظات هسلوظ کوچ  tenConmgmat ،اوؼ پڑھب لکھب
کوؼیبئی ؼیبقت (  ، enoaao ، ethnloeگیب اوؼ  )atmllnایک ہی خٌگ کے ثـیؽ اوؼ کكی ایک کے ثبؼے هیں
قؿا کے ثـیؽ کے ِوؼ پؽ هلتب ہے  ،ایكے زولے کوؼیب کی تبؼیص کی قت هیں غکؽ کیب تھب  ،کیب خب ؼہب ہے اگؽچہ
کوؼیب تبؼیص ثبهبػعگی قے هٌگولوں  ، nnltnlC ،utmgnaC ،rhnstoaC ،چیي کی ِؽف قے  ،خبپبًی  ،کكی ِؽذ
وؿیؽٍ اى  Cghgllخبظوئی اى کوؼیبئی کوؼیب کی ِؽف قے اقٌكوچت ؼیبقتوں قے گؿؼ اخٌجی ہؽ زولے کے
ؼیکبؼڈ .نبیع اًہیں خبظوئ کوؼیبئی قے يوؼت لگب ؿیت خبًب چبہتے ہو؟ ایک ثبؼ اًہوں ًے کوؼیب کے خٌوثی کٌبؼے
پؽ پہٌچ گئے  ،ثیبى کؽًے  imteaCteamاوؼ  ، ueamamاى ثبِلہ کو) اپٌے ئھ ًبو  ،قے "خٌت  "tettmatخؿیؽٍ
ؼواًہ خبپبى پبیب.
واَر ؼہے کہ اـ هٌلؽظ اوؼ خبظو ہے ظوڑ کے ًبم خبپبًی هیں ػلوبء کؽام کب پتہ ًہیں لگب ہے  ،اگؽچہ اى خٌگدوؤں
ثبللؽٌ خبپبى کی ثٌیبظ ؼکھی اوؼ اى کی اوالظ پؽ ہے اى کی تبؼیص کیب گیب لکھٌے پؽ هتٌجہ کؽًب چبہتے! یہ ػدیت ثبت
ہے کہ خبپبًی ہے  ،ظًیب کے توبم ظوقؽے لوگوں کے ثؽػکف  ،کیب اى کے ثبپ ظاظا کے ًبم کب پتہ ًہیں لگ ؼہے ہو.
یہ ثہت  ،ثہت ػدیت ہے .یہ ہے ...هٌلؽظ .هیں اٹلی کب ًبم "ؼوهي" یب کوًوں اوؼ قکكوًف  ،یب اًگؽیؿی کے ثبؼے هیں
ًہیں قٌب ؼہب اهؽیکیوں کے ثبؼے هیں ًہیں قٌب ؼہب ثؽِبًوی کجھی ًہیں قٌب تھب کے تًوؼ کی کونم کؽ ؼہب ہوں .یہ
خبپبى کی تبؼیص لکھٌے کے هوؼھتبپوؼى کوی ہے  ،اوؼ یہ اًتہیي هـؽثی  rntnaettmloCخو کہٌے قے ڈؼ ؼہے ہیں
" ،اؼے  ،تن کیكے پبگل ہو تن ثکواظ اـ هكن کی  ،تسؽیؽ کی اوؼ اـ کو کف ِؽذ پبگل کؽًب آپ کو لگتب ہے هیں تكلین
کؽتب ہوں اـ کے لئے کؽ ؼہب ہوں کی ِؽف قے  tnagonogہے تبؼیص کے ِوؼ پؽ ؼظی کی ٹوکؽی هیں؟ " اگؽ ایک
هـؽثی یوًیوؼقٹی پؽوكیكؽ ایک ایكی ایک هـؽثی تبؼیص هوَوع نبهل ايول تدویؿ کبؿػ قپؽظ کیب گیب ِ ،بلت ػلن
ضبؼج ہو ًبکبم ؼہے گب  ،ایک پؽ نبئغ کؽًے کب هوهغ ػطب کیب گیب ثیي االهواهی هٌظوؼی ًہیں کیوں ًہیں ظی گئیں .وٍ
نطى يسیر ہٌكی ہوًب ہوگب قودھب خبتب  ،ایک ظوؼت  ،ایک ظھوکہ ظہی.

زویوت یہ ہے کہ کوؼیب اـ اهوام هتسعٍ کی پؽاقؽاؼ  at lhathCmstenConmgm -ظوڑ ہے کہ خبپبًی خؿائؽ هوین تھے ،
کوؼیبئی  tlunmgmmmatثوبكت کے زبهل  CgngologCهیں ایک ثڑے پیوبًے پؽ وقٹؽوًیهی هجبئلی هؼبنؽے هیں تجعیل کؽ
کہ کچھ ضًويیبت ہیں کہ ؾیبظٍ وقٹؽوًیهی کی ِؽذ قے تھے کوؼیي تہػیت کب هؽکت هطًوو ضًويیبت (
 - nnlnleپولیٌیهی) هجبئلی ثوبكتوں  ،اـ ِؽذ پہلے  - Cmamsmmogتبئیواى پڑوقی هیں پبئے خبًے والے کے ِوؼ پؽ
 ،اوؼ نوبلی كلپبئي.
خبپبًی کوؼیبئی کی خعوخہع گیب اوؼ کوؼیب کے قبتھ  enoaaoاللبظ وقٹؽوًیهی خت اـ وخہ قے کہ کوؼیب خبپبى کے
پبـ قے ہے ڈکهٌؽی  ،وٍ هبظؼی اللبظ هوبهی هجبئل کے قبتھ ثبت کؽًے کے لئے  ،یب اى کے کوؼیبئی اللبظ کی آواؾ
ثي گئے هوبهی هجبئل کی ِؽف قے تجعیل کؽًے کب اقتؼوبل نؽوع کؽ ظیب .
ؾثبى ہے کہ كوى هیں آئے گب گؽائوؽ خبپبًی  ،تبہن  ،ثٌیبظی ِوؼ پؽ کوؼیب ؼہے  ،کیوًکہ گؽائوؽ ؿبلت گؽوپ کب ضیبل
ًووًہ ہے .گؽائوؽ چیت کؽًے کے "ايول کتبة" ہے  ،اوؼ اگؽ اًہیں خعیع خبپبًی گؽائوؽ اة ثھی ہے "توؽیجب کوؼیب
کے هواػع کو ایک خیكے"  ،تو یہ هٌطن کی وخہ قے ہے کہ وہبں ثہت ثڑے ہو گئے کوؼیب کی تؼعاظ خبپبى آثبظ ہے
اوؼ یہ کہ اًہوں ًے زکوؽاى تھے کھڑا ہے ً" ،ہ يؽف آثبظ" یب "تبؼکیي وِي" کے ِوؼ پؽ کچھ خبپبًی تبؼیص
 uotnhgtmatllاوؼ ؿلّ ِؽیوے قے اى کی وَبزت .هوبهی اللبظ کوؼیب کی ثبتوں هیں هیں ثعل قکتب ہے  ،ایک
کوؼیي ؾثبى کی آواؾ یب خب ؼہب ہے کہ خبپبًی هوبهی خگہیں هیں ثولی خبتی تجعیل ہو قکتب ہے  --ضبو ِوؼ پؽ قؽ --
لیکي خف ِؽذ اى اللبظ کب اظہبؼ کؽ ؼہے ہیں  ،قپیکؽ  ،کب ضیبل پیٹؽى ہیں ظیکھٌے کے کوؼیبئی 'زکوؽاًوں کی ًظؽ
قے ہو خبئے گب.
 enoaaoاوؼ ً ، atmllnباضتوظیب کن  inageatڈیلٹب (کی گیب ؼیبقتوں کے اى ثڑے پڑوقی کوؼیبئی ؼیبقت کی ِؽف
قے هیں " eekogلوہے کے قوٌعؼ") کو ظؼیب کے پبؼ قے پہلی هؽتجہ کب  ulhCthثڑھبًے ًیچؽل تھے .گیب نبیع
ًکل  ulhCthکؽًے  seleamCgCثھیدٌے قے پہلے  ،اوؼ اى کے زبکن کے ثؼٍ هوبهی قؽظاؼوں یب کے هؼجوظوں
(یؼٌی هعین خبپبى هیں  )animہوگیب uagtneteletmCgC ulhCth .اوؼ گیب کے ظؼهیبى ثہت قی تؼلوبت کؽیں کہ وٍ
چبہتے ہیں  enoaao" ، ،کے قبتھ واَر ِوؼ پؽ قت قے پہلے" هبں هلک کے ِوؼ پؽ گیب ظکھب ظوقؽی Yninge
تطت کے ثبًی کے ِوؼ پؽ "والیت" کیب خب ؼہب ہے قکب .اـ کے ثدبئے  ،خبپبًی  gt20يعی کے "ػلوبء" اى کے
ثڑے کے ثبؼے هیں خھوٹ کی تهہیؽ کؽًے کی کونم کی " "، nminanثٌیبظی ِوؼ پؽ ايل هیں هبں هلک کے
اپٌیویهواقی کے ِوؼ پؽ ثیبى کیب خب ؼہب ہے کبلوًی قے اـ کے قؽ پؽ زن " !، clmttmatایكے ظػووں کی تؽظیع کب
کوئی تبؼیطی یب  nnstoeletmsnlثجوت ہے  ،اوؼ ثیهک اـ قے ؾیبظٍ ثول ؼہی ہے خت خبپبى کوؼیب پؽ هجُہ کؽ لیب
( ، )1945-1910کوؼیب پؽ اى کے قت قے ؾیبظٍ اًتہبپكٌع ہیں اوؼ هطبلق ػلوبء کؽام  tnogngmeaC -هیں قے ایک
گیب کے اہن  nnstoeletmsnlقبئٹف کی لوٹ هبؼ کے واهؼبت هیں نبهل ہے کہ  --کے ِوؼ پؽ هدؽهبًہ اگؽ هدجوؼ
هسكوـ کیب ثجوت کو ہالک کؽًے کب!
ؾیبظٍ "آؾاظ" خبپبًی تبؼیص اوؼ ػلوبء کؽام  ،اقی ِؽذ ثہت قے هـؽثی ثھیڑ خو اى پٹؽیوں هیں اى کی پیؽوی  ،اکثؽ
هعین خبپبًی ًکبلٌے ثسث هدووػی ِوؼ قے ثچٌے  ،یب پھؽ وٍ تیؿی قے قیٌکڑوں اوؼ قیٌکڑوں قبل قبهؽاا) کب ظیي
پؽ توخہ ظیٌے کے لئے چھوڑ ظیں .یہ ثہت ہی اهؽیکی قبل کے ہؿاؼوں کے لئے نوبلی اهؽیکہ هیں کیب خب ؼہب ہے
ثھبؼت کے لئے ایک اتال زوالہ کے قبتھ نؽوع کی تبؼیص کی ِؽذ ہے  ،اوؼ پھؽ ایک یب ظو خولے هیں  1600ہے
کوظ  ،ؾیبظٍ آؼام ظٍ اوؼ پؽقکوى هیں هیكبچوقٹف ضلیح کبلوًی اوؼ هسلوظ وهت  golimatقے هوَوػبت.

ایک اوؼ آقبى ِؽیوہ کؽهواچی پؽ كوؼی ِوؼ پؽ تبؼیص کے اہن هوَوػبت کے ثبؼے هیں ثھیدٌے کے لئے اػتوبظ
ہے " ، ،ضبو ِوؼ قے تجعیل نعٍ وؼژى کے ثـیؽ کی ِؽذ"  Yningeهبئن کیب گیب تھب الئٌؿ کے قبتھ خف کے
غؼیؼے کف ِؽذ .کؽهواچی کے آلے کو هٌبقت تبؼیص ہے لکھب ہوا ہے خو کلہبڑی کبهیبة ظهبؽ کی قؽخؽی کے لئے
ہے.
هیں خبپبًی تبؼیص کے اى قے ؾیبظٍ غہیي گؽیدویٹ ِبلت ػلووں کو یبظ ظالًے کے پؽوكیكؽوں " :قوچ يؽف خٌت
کو ثھیدٌے خؿائؽ قے" خٌت ئھ ًبو " ، tettmatاوؼ ثسث کیوں وہبں کے ظؼهیبى قوٌعؼ هیں پتھؽ ہیں ثچٌے توخہ"
خٌت "اوؼ خبپبى  ،یب کیوں هؼجوظوں کهتیوں کی َؽوؼت ہے "خبپبى  ،یب ثبلکل زبيل کؽًے کے لئے ، .کیوں
هؼجوظوں هیں قے ثچوں کو" خٌت "کی تؼلین کے لئے واپف کؽًے کی َؽوؼت ہے  ueamamاوؼ وؼخیٌیب خبپبى کے
ثیٹوں هیں قے هدھے یبظ آیب کے ِ imteaCteamؽذ قے یہ آضؽی کہبًی  uhntoCCoCکی تؼلین کے لئے کیب خب ؼہب
ہے اًگلیٌڈ ثھیدب  :خبپبى انؽاكیہ هبں هلک کی ِؽف قے  nomachCogکیب خب ؼہب ہے.
یہ گٌعی "واپف کہبًی" خبپبًی تبؼیص  ،ؾثبى ػلوبء کؽام کی ثھبؼی تؼعاظ هیں ثٹی غہٌوں هیں ثیٹھب ہوا ہے  ،كلكلیوں ،
ثٌیبظی ِوؼ پؽ وؿیؽٍ  ،وٍ ضوظ ہی اپٌی تبؼیص قے ڈؼتے ہیں  ،کیوًکہ اى  gt19يعی ًكلی ػكکؽی  -كلكلیبًہ ًظبم
هکول ِوؼ پؽ اًسًبؼ کؽتب ہے زوبئن کی خہبلت پؽ تؽتیت هیں ایک قبثن وهبؼ هیں خبپبى کے هوبثلے هیں ایک کے
هوبثلے هیں اپٌے پڑوقیوں کے لیے خگہ.
ظیکھتے کوئی کوؼیب کے هوَوع کی ِؽف ًكل کهی خبپبًی ؼیبقت کے ِؽؾ ػول کو کن قے کن هیدی ؼاج کے
ؾهبًے قے  ، ،ہے ثؽٹیٌکب ایک خبپبًی کی اخبؾت ظے کچھ کوؼیب کی وَبزت کؽًے والے ڈاکٹؽ خوؾف noatolo
یہوظی لوگوں کے ثبؼے هیں اًعؼاخبت لکھٌے کی ِؽذ ایک قٌگیي هكئلہ  --هكن تھی ، noatolo .هؽگ اًجوٍ کب
ایک هؼوبؼ کے ِوؼ پؽ ؾیبظٍ تؽ خبًب خبتب ہے  ،ثھی پی ایچ ڈی کی تھی اًكبًی نبقتؽ هیںً .كلی اهتیبؾ پؽ هجٌی  ،ثٹی
ضیبل ہے کہ هتبثؽٍ خؽهي (اوؼ یوؼپی اوؼ اهؽیکی) اقکبلؽ نپ "" ظیؽ  gt19يعی کے اثتعائی  gt20يعی هیں
ًیهٌل قونلكٹ ًظؽیبت اوؼ ظیگؽ هوبلک هیں اى کے ایٌبالگؿ کے لئے ثٌیبظ ؼکھی .خبپبًی اة ثھی  1968کی ِؽف
قے ہو اوؼ پھؽ ثھی اككوـ کی ثبت ہے  2008ء هیں  ،اى کی ًكل ًلؽت کب ضوظ قٌكؽگ قے هتبثؽ ؼہیں .یہ هیؽی
ؼائے ہے کہ ضبو ِوؼ پؽ ثؽٹیٌکب نؽاکت ہول یب ًبظاًكتہ ِوؼ پؽ خبپبًی اقکبلؽ نپ کے قت قے ؾیبظٍ ؼوایبت
هیں هوخوظٍ خھوٹ کو ثبؼ ثبؼ ظہؽائی ہے.
خبپبًی هوهپؽقت کی چبثی قے ڈؼو اوؼ كوخواظی ہے کہ خبپبى هیں ایک تؽتیت قوبج ًہیں ہے  ،کہ یہ هٌلؽظ ًہیں
ہے .اًہوں ًے  euCoCCmiollاى کے هلک کوؼیي ًژاظ کب ثجوت هٹبًے کی کونم کؽ ؼہی اـ قے هطوئي ًہیں ہیں.
هبتل کوى کؽوا ؼہب پکڑا قے ڈؼ لگتب ہے خیكب کہ  ،وٍ یب ضبهونی خو کوئی ثھی اًہیں ظبہؽ کؽ قکتے ہیں هبؼًب
چبہتے .یہ ثہت اچھب ہے  ،قچ کی تالل  ،خبپبى هیں ثہبظؼ تبؼیص هیں ؼکبوٹ پیعا کؽتی  ،خیكب کہ کچھ وٍ کؽ ؼہے ہیں.
کوؼیب کی خبپبًی کبؼوثبؼ يؽف کوؼیب کی هؼیهت کب كبئعٍ اٹھبًے کی ًہیں تھی .یہ ثھی ایک ثہت ہی ثؽا خبپبًی ػلوبء
کؽام "کی هیبظت هیں" اـ کے ثوبكتی ضؿاًوں کب کوؼیب لوٹ ظیٌے کی تالل تھی  ،کوؼیب کی تبؼیص کو ہالک کؽًے کب ،
اوؼ آضؽ هیں کوؼیي ؾثبى اوؼ ثوبكت کو ہالک  --يؽف ایک خبپبًی ػالهے هیں کوؼیب کو کن کؽًے کے .ایک هؽتجہ
قت کوؼیب یب  okthatogقکتب ہے ضوظ قے ًلؽت کؽًے والی  seleamnlCهیں تجعیل کؽ ظیب  ،پھؽ خبپبًی اقکبلؽ نپ
وقیغ ػلوی قوؼاش پؽ اپٌی آؼام ظٍ اوؼ پؽقکوى  ،کؽقٌتیون نعیع ہوتب ہے  ،هطبلق ظاًهوؼاًہ  -خھوٹ اوؼ كؽَی کے
قبتھ  gnnnogخبئے گب.

خبپبًی زکوهت کے ضالف ہے  ،خبپبى  tnetntnagmCgCقے کوؼیب کے آؾاظی کے ثؼع قے ہے ؼہکؽ کبم کؽ ؼہب تھب
اوؼ کوؼیب کوؼیب هوکي خت ثھی ػلیسعٍ کؽًب .زویوت یہ ہے کہ هـؽثی اضجبؼات اوؼ ٹی وی ًیٹ وؼک کی ثیهتؽ
ایهیبئی ؿیؽ هلکی ظكبتؽ کی گئی ہے ٹوکیو قے ثبہؽ کی ثٌیبظ پؽ زن کی هعظ ًہیں کی ہے  ،اوؼ ًہ ہی ػؿت کی
نؽاکت ہے اوؼ کہب تدبویؿ خبپبى اًک کی ِؽف قے اہن هـؽثی یوًیوؼقٹیوں کے ایهیبئی ػلوم کے هسکووں کو.
لیکي کوؼیي کب کبهیبة ہوں  ،ههکل کی هوم  ،اوؼ  IIeeتھب اى هیں قے کئی ظہبئیوں قے ؾیبظٍ  ،کوؼیب ظیب گیب ہے
هسٌت کؽ ظًیب کو اى کی تبؼیص کو ثتبًب ههکل لڑائی کے ثبوخوظ کؽ ؼہے ہیں  .،تن ًے ظیکھب  ،کوؼیب پہبڑوں کے قبتھ
ثھی کیب  ،اوؼ وٍ پیعل قلؽ کب لطق .کوؼیب ًے ایک پہبڑی هلک ہے  ،اوؼ وٍ (اـ اظہبؼ کیب ہے  :پہبڑوں قے پؽے "،
پہبڑوں ہیں".
خت ثھی هیں ًے ضوظ کے لئے اككوـ ہو ؼہب ہے  ،اوؼ َؽوؼت کی ِؽف وزی  ،هدھے لگتب ہے کہ کتٌب ههکل کبم
ہے اوؼ خعوخہع کہ کوؼیبئی  gt20يعی هیں کؽًب پڑا ہے  ،اوؼ هدھے یہ ازكبـ ہے کتٌب آقبى هیؽے چھوٹے
ؼکبوٹ ہیں  ،هوبثلے کی ِؽف.
کوؼیي ِؽذ هؼلوم ہے کہ کوؼیب کے ایک الٹبیبک  lhathCmsؾثبى ہے  ،هبًچو  ،هٌگولیب  ،تؽکی  ،كي لیٌڈ اوؼ ہٌگؽی
قے هتؼلن .وٍ خبًتے ہیں کہ ایک ہی ؼوٹ قے اى کی ؾثبى اوؼ خبپبًی آ " ".ايل هیں ؿیؽ هلکی نوبل ههؽهی کوؼیب
کی خبًت قے ایهیبئی تبؼیص کے ثبؼے هیں ثہت کچھ خبًٌے کیلئے  ،اگؽ کكی کو ػول اوؼ نؽاكت اى کی ؼائے
پوچھیں گے قکتب ہے.
ایک ثبؼ هیں  ،خبپبًی تبؼیص کوؼیب کی تبؼیص کو پڑھٌے کے لئے نؽوع کیب آضؽ هیں ازكبـ کؽًب نؽوع کؽ ظیب  ،اوؼ
یہبں تک کہ یہ ثھی ظوقؽے ظلچكپ ًوٹوں کی ِؽف انبؼٍ کیب ػبم ِوؼ پؽ ثبؼ ثبؼ خھوٹ ثوال ہے .خیكے یہ ًبهوکي
یوًبى کے ثبؼے هیں کچھ خبًے ثـیؽ ؼوم قودھٌے کی ہے  ،اوؼ خیكے یہ ًبهوکي اًگلیٌڈ کے ثبؼے هیں کچھ خبًے
ثـیؽ خبپبى نوبلی اهؽیکہ قودھٌے کی ہے  ،یہ ثبلکل ًبهوکي ہے کوؼیبئی تبؼیص ثـیؽ خبپبًی تبؼیص کو قودھتے ہیں.
خبپبًی كلكلہ ضبو ِوؼ پؽ پوقٹ هیدی  ،خف هیں خبپبى ؼکھب ًبكػ یب ایهیب یب ایک ؿیؽ ایهیبئی هلک (کے ِوؼ پؽ
ثھی کی هؽکؿ کے ِوؼ پؽ)  ،کے ثدبئے يؽف ایک ایهیبئی هلک کے ِوؼ پؽ  ،اگؽ ایک کوؼیب کے ثبؼے هیں ثھی
تھوڑا ثہت خبًتب ًہیں کیب خب قکتب هكلكل تبؼیص .یہی وخہ ہے کہ کوؼیب کی تہػیت یب پھؽ خبپبًی ثوبكت اوؼ تبؼیص قے
کوؼیب کو ػلیسعٍ قے کن قے کن  okthatmatؼیکبؼڈ تو خبپبًی ًكل پؽقتوں اوؼ كوخیهبٍ قے اہن ؼہب ہے.
کٌلیونیف غہي هیں  ،کیب توہبؼے هبں ثبپ کو هتل کؽًے کی کونم کے ثبؼے هیں ثہت ہی ثؽا کچھ ہے .کوؼیب خبپبى
کے هعین آثبئی ہے  ،اى لوگوں کے خؿائؽ کے لوگوں  ،ؾثبى  ،هػہت  ،لکھٌے  ،قیبقی ًظبم  ،قیؽاهک كي  ،وؿیؽٍ ،
وؿیؽٍ  ،وؿیؽٍ  ،كي تؼویؽ  ،قو اگؽ كوخیهبٍ اوؼ "ػلوبء کؽام" کی ظلیل کے توڑ قکتے ہیں پؽ ظے اى کب آثبئی تؼلن ،
یہ ًلكیبتی ہے آقبى زولہ کؽًے اوؼ کوؼیب کی لوٹ اوؼ اؿوا کؽًے کی هبؼ  ،اوؼ اـ کے ػوام کب اقتسًبل .تبہن ،
خبپبًی هوم کے ِوؼ پؽ تبؼیطی اوؼ ثوبكتی یتیووں  ،يؽف اـ لئے کہ اًہوں ًے ثؼٍ اوهبت هیں نبہی خٌگوں کے
لئے ظقتیبة ہو قکتب ہے وخوظ هیں کؽًے پؽ هدجوؼ ہوئے  ،كوخیهبٍ ثھی ثڑی خبپبًی هوهی هبًف ًے ضوظ کو ًوًبى
پہٌچب .اـ ثبؼے هیں قوچو  :کوئی ہے  Cg21يعی کے لوگ اپٌے هلک کے ايل کب کوئی ٹھوـ ضیبل ہے یب وٍ
قوچتب ہے کہ یہ کكی ثھی ظوقؽے اًكبى کے گؽوپ قے هتؼلن ہے هیں کكی ثھی خعیع هلک آج؟
هدھے لگتب ہے کہ ایک  iegonngollهبثل ؿیؽ هلکی ثبًویع الٹبیبک  - lhathCmsلكبًی تؼلوبت ثہت آقبًی قے کوؼیب
کو  ،کی ِؽف قے اـ تجًؽے  gmCtneimatظکھب قکتب ہے کہ  1960ثؽٹیٌکب کے ثبؼے هیں هًٌق کوؼیب کے

کكی ثھی ؾثبى قے هتؼلن ًہیں کیب خب ؼہب ہے.
ایک هؼوول کؽ قکیں ثبًویع  ، ،خو  roellnيوثے قے هطتلق خبپبًی هـؽثی خبپبى ثھؽ هیں نہؽ پبلکبوں هیں ثبت
کی ثولیوں هیں اقتؼوبل کے اللبظ کے قبتھ هعین  enoaaoکوؼیب کے اللبظ یب اـ قے ثھی خعیع کوؼیبئی ػالهبئی ؾثبى
کے اللبظ هٌكلک نبیع یہ ثھی ہے کہ کوؼیب اوؼ خبپبى کے اہن  lokmsnlکٌکهي کے ػالوٍ ہے  ،ثبثت ہو قکتب ہے کہ
توؽیجب ایک گؽائوؽ ہے.
هیں ًہ ہوں  iegonngollقکیں اوؼ ًہ ہی کوئی هؼوول کؽ قکیں ثبًویع  ،اثھی تک هیں ثھی  ،کوؼیب کب ایک اثتعائی
ػلن کے قبتھ  ،یہ ثبثت ہے کہ کوؼیبئی ؾثبى ظوؼ قے الگ تھلگ ہے کؽًے کے هبثل ہوًب چبہئے .کہ ثے زیبئی کی
خھوٹی ػبلن پؽ ثعلہ کے ِوؼ پؽ  ،هیں ظبہؽ ہوتب ہے کہ کوؼیبئی ثھی یوؼیهیب کے تھوڑے قے زًہ هیں هـؽة کی
ؾثبًوں قے هٌكلک ہے  Caslletnogmn ،ثؽٹیٌکب ہی کی ؾثبى کے لئے  ،اًگؽیؿی کے لئے ہے  ،اـ قے هٌكلک
کؽًے خب ؼہب ہوں اًگلیٌڈ  ،اهؽیکہ  ،اوؼ کوؼیب هکول اًگؽیؿی ثولٌے کی ظًیب هیں .یہ هیؽا اـ خھوٹے ػبلن پؽ چھوٹے
ثعلہ ہے  ،کیوًکہ هدھے پتہ ہے کہ وٍ اپٌے چپچپب  jenil ،هجؽ هیں قت قے اوپؽ کی ِؽذ قپي ًے قٌب ہے کہ اـ
هُووى کو ظًیب کی ِؽف وزی کی پڑھٌے کی وخہ قے کوؼیب کو کف ِؽذ ظوؼ قے اًگؽیدیق قے هتؼلن ہے گی
ؾثبى  ،ثھبؼت  ،یوؼپ  ،الٹبیبک  lhathCmsاوؼ ظوقؽی ؾثبى گؽوپوں الًے ؾثبًوں هیں قے ایک ثڑی
 Chtoncnimllکے زًے کے ِوؼ پؽ .قے ظوؼ ویؽاى  ،کوؼیب اپٌے توبم ظًیب کے لوگوں کو خلع قے خلع خڑوں پؽ
قے هٌكلک کیب خب ؼہب ہے.
اگؽ هیؽی کن قے کن يالزیتوں هیں ؾثبًوں کہ نبیع خعائی کب اى ظوًوں کے ظؼهیبى  10،000قبل کی هبًٌع کچھ کے
ظؼهیبى لكبًی ؼاثطے نٌبضت کؽًے کے هبثل ہوں تو  ،کتٌی قچ یہ ایک خبپبًی قکبلؽ کے لئے "" کو کوؼیب کے قبتھ
لكبًی ؼواثّ  --ایک ؾثبى کی تالل ہو قکتب ہے خف هیں تلًیل ہوا توؽیجب  1،500قبل پہلے؟ هیؽی ؼائے هیں ظیکھ
کؽ  ،اى واَر لٌک ًہیں ضبلًتب ایک قیبقی اوؼ ًلكیبتی هكئلہ ًہیں  ،ایک لكبًیبت تٌبؾػہ ہے .اـ کب ایک قوال
ہے .اگؽ تن اقے ظیکھ کؽ اًکبؼ کؽ ظیب  ،اگؽ آپ کو کكی ثھی تواًبئی کی تسوین کے خوغ کؽًے کے لئے یہ ثبثت
کؽًے کے لئے  ،اوؼ اگؽ آپ کے ػلوبء کؽام کویوًٹی هیں آپ قؿا اوؼ اگؽ تن ظیکھتے ہو کہ زن اوؼ اـ کی انبػت ،
کہ ایک ػبلن کے ِوؼ پؽ آپ کے گٌبٍ ہے پؽ آهبظٍ کؽًے کے اًکبؼ اوؼ اـ ًوًبى پہٌچبًب ہے آپ کے هلک کے
هًٌوػی اقکبلؽ نپ پؽ.
خت هیں ًے  Caslletnogmn 1969ثؽٹیٌکب هیں کوؼیي ؾثبى پؽ اـ هُووى پڑھ ؼہب تھب  ،یہ يؽف کوئی هطلت
ًہیں تھب هدھ قے کہ کوؼیب اوؼ خبپبى کے کكی ثھی آضوًهک تؼلن کے ثـیؽ ایک توؽیجب ایک خیكے گؽائوؽ کؽ
قکتے ہیں .اگؽچہ هیں کوؼیب یب کوؼیب  ،اـ چھوٹے قے قبل اوؼ قبل کے لئے هیؽے ظل هیں پھٌف گئے تجًؽٍ ،
ایک قچ ثن کی ِؽذ ٹک ٹک کی کن ہی قودھتب تھب .اـ ثڑا خھوٹ هیؽے قؽ هیں کئی ظہبئیوں کے لئے ہؽ وهت خف
کے ظوؼاى هیں ًے خبپبًی کے ثؼع خبپبًی قٌتے ہیں تو ایكے  noCeangogکب کہٌب ہے کہ خبپبًی هٌلؽظ تھے  ،ایک قو
پؽاقؽاؼ اوؼ ثہت هطتلق ہے کہ تؽک اوؼ تبؼیص یب ؾثبى کی ػووهی هؼیبؼ کی ِؽف قے کی َؽوؼت ًہیں ہو گی
ٹیكٹ ظؼضواقت.
ہؽ ؼوؾ ثڑی خھوٹ اوؼ چھوٹے خھوٹ خبپبًی  umtegCکی ِؽف قے پؽوهوني ہو ثعًبم .اى کب کھیل آہكتہ آہكتہ ضتن
ہو ؼہب ہے یہبں تک کہ خبپبى هیں  2001 .،ء هیں  ،خبپبًی نہٌهبٍ آکہیتو ایک  --ؼپوؼٹ ثڑے پیوبًے پؽ خبپبًی
اضجبؼات هیں ًہیں  ،اتلبم ؼائے  --کہ اـ کے ثبپ ظاظا هیں قے کچھ کوؼیبئی ہو قکتب تھب کؽ ظیب .تبہن اًہوں ًے ثہت
کوؼیب اوؼ ًكلی کوؼیب کے ثبظنبہوں خو ثٌیبظ ؼکھی اوؼ اـ ِؽذ  CtninamCgmsهہبؼاًی (، umimae )omimae

نہٌهبٍ  samaیب نہٌهبٍ  ، imageahاى کب ثیبى "هیں  ،کے ِوؼ پؽ هیؽی ِؽف قے اثتعائی خبپبى  ،تؼویؽ کی ثھبؼی
تؼعاظ کو کن قے کن  ،ایک ضبو هوهی لگتب ہے کے قبتھ کوؼیب  ،زویوت یہ ہے کہ یہ خبپبى کی  stneamsloCهیں
(ظؼج) ہے کہ نہٌهبٍ  uniihکی والعٍ کے ثبظنبٍ  onoastoکی  nhnleatکی الئي هیں قے تھب ظیب خبتب ہے
"خبپبى کے لئے ایک ؼاقتہ ...تھی  ،اوؼ پہلی ثبؼ ہے کہ ایک خبپبًی نہٌهبٍ ًے ایكے خعیع ظوؼ هیں ظاضلہ( .کہتے
ہیں  :کبؼقبؾ  2001- --ثؽِبًیہ  ..)28.rosoiuonپھؽ ثھی  ،ہے آکہیتو ظاضلہ ثھی ھونیبؼ تھب  ،خجکہ اـ هیں ایک
خبپبًی نہٌهبٍ کب ثہت ضیبل ً ٪ 1000ہیں کیب خب ؼہب "ضبلى خبپبًی" تھوڑے قے زًہ هیں ظائیں ثبؾو کی Ynahmn
کی هعظ قے کویٌوں کو چوًکبًے واال تھب اثؽ هیں کہہ ؼہے ہیں کہ يؽف ایک ؿیؽ هلکی ضبتوى قے نبظی کی ِؽف
قے  ،يؽف ایک کب ایک ِویل ػؽيہ هجل اـ کے ثبپ ظاظا کو  ،اة ثھی ثہت قے خبپبًی اػتعال پكٌع "کی اخبؾت
ظی گئی ہے وٍ" لگتب ہے کہ خبپبًی ہویهہ خبپبًی کے لئے  ،اوؼ یہ کہ خبپبى کی ِؽف قے "ثؽاػظن اـ کے ثـیؽ ًبم
کے پؽاقؽاؼ پؽکھب ظوڑ کی ِؽف قے هبئن کی گئی تھی ".آظھب قچ یب وًیت  ، ttnnCmatکے قبتھ تبؼیص کو ظھوکہ
ظیٌے کی کونم کی توبم اگتے قوؼج کے هلک کے ظاًهوؼ اكن پؽ واخت زن  gnjamatاًعاؾٍ کؽًب.
آج کل " ،پؽواؾ کبؼپیٹ کی تھیوؼی" ( inimeہے  Ctnimثے ًبم ' uenConmgonCتھیوؼی)  ،وقیغ پیوبًے پؽ هـؽة
هیں ثعًبم ہو ؼہب ہے  ،اوؼ یہبں تک کہ خبپبى هیں یہ ؾیبظٍ قے تھوڑا ہو قکے پؽ ثسث کؽًے ثي نؽوع ہوًے والے ،
ثہت ازتیبِ قے  ،کوؼیب کے خو ِے" کب کؽظاؼ " اوؼ هعظ  --تیبؼ 'ٹی ڈاى کہتے ہیں" كتر " --هعین خبپبى.
یہبں خبپبى کے ایک گبؤں کہب خبتب " onoasto inateگؽام  nmCnge ،ٹبؤى  ،هیبؾاکی پؽیلیکچؽ  ،خہبں لوگوں کے
لئے خٌہوں ًے اپٌے هعین کوؼیبئی  enoaaoايل کجھی ًہیں ثھول گئے ہیں هیں اـ کب گبؤں" ہے enoaao .کے لئے
)" ًؼؽٍ کوؼیب " --ثڑے هلک" یب ،
خبپبًی للع ہے " "، uhgnnnخو واهؼی ہے  rntnaeکے لئے "( uoha
هؿیع " ، selleohmnlllهلک" .خبپبى کے اـ زًے هیں لوگوں کو اة ثھی  ioeatCnaamپؽ roelln ،ehloe
يوثے  ،کوؼیب کے هؽیت اى کے آثبئی هجؽ پؽ خبکؽ  ،کی ِؽف قے اى لوگوں کی خڑ کی پوخب کی  .،اـ کے ػالوٍ
ہیں  ،خبپبى  ،کوہبؼ کے گبؤں  ،خي کے ؼہٌے والوں کوؼیب قیؽاهک ہے  1590کی خٌگلی ہعیئونی ( eiamaخٌگ
خبًتے) زولے کے ظوؼاى خبپبًی ًے اؿوا کؽ لیب كٌکبؼوں کی اوالظ ہیں قت  ،اوؼ وٍ اة ثھی یبظ ہے کہ وٍ کوؼیبئی
ایک ثبؼ تھے .یہ لوگ  ،اوؼ قت قے ؾیبظٍ خبپبًی ثیهک  ،خبپبى کی ایوبًعاؼی تبؼیص کو اًٹؽویو کؽًب چبہئے  ،اوؼ اى
کے ضبًعاى کو تبؼیص کی هٌبقت ِؽیوے قے هتٌجہ کؽًب چبہتے ہیں اوؼ اگؽ خبپبى قچ کی تالل ہے کہ  ،اے کبل ،
خبپبى واهؼی اـ کے پڑوقیوں قے هٌكلک ہے کے کكی ثھی هوهغ ظیب ہے  ، sennolngogاوؼ یہ کہ هوهی کی پبثٌعی
کے لئے هعؼتی ثبت ہے اى ظو لوگوں کے هؽیت الًے کے لئے.
خبپبًی قیبقتعاًوں اوؼ اى کے كوخواظی زبهیوں ؿن ہے کہ خت تک خبپبى کے كوخی ثھیدٌے کے ثیؽوى هلک کؽ
قکتے ہیں  ،یہ ایک "ػبم هلک کب" ًہیں ہو قکتی .هیں کہتب ہوں کہ خبپبى هیں ایک ػووهی هلک ًہیں ہو خت تک اـ
کے ؼہٌوبؤں اوؼ كوخیهبٍ خبپبًی کی اخبؾت کے لیے ػبم هلک کب ہو  ،کؽ قکتے ہیں ایک ؿیؽ هٌلؽظ لوگوں کی
ؼہبئم گبٍ هلک هؼٌی  ،لوگوں کو يؽف ظوقؽے توبم لوگوں کی ِؽذ  ،اوؼ قت لوگوں قے ثبًعھب ہوا .خبپبًی
قیبقی انؽاكیہ کی اخبؾت خت کہ  ،پھؽ خبپبى اپٌے پڑوقیوں کی ِؽف قے اپٌے گلے قے لگب ہوتب ہے اوؼ آضؽ هیں
ؿوؼ کے لیے ػبم هلک  ،ثلکہ ایک ڈاکو هلک ہے خو ہویهہ ًبپكٌع کؽتب ہو ؼہب ہے قے ؾیبظٍ ہوًب.
ہویں اككوـ ہے  ،اى لوگوں کے خٌہوں ًے تٌویع کی تبؼیص کے خھوٹ گولی هبؼ ظی اـ ِؽذ قبثن ًبگبقبکی کے
هیئؽ  umgeCtm negeCtminکے ِوؼ پؽ هلے ( .،کہتے ہیں  :یہبں قے) اـ کب  1988ء هیں ػبم تجًؽٍ کیب گیب تھب :
"چبلیف تیي قبل کی خٌگ کے ضبتوے کے ثؼع قے گؿؼ ؼہے ہیں اوؼ هیں قوچتب ہوں کہ ہوبؼے پبـ کبكی خٌگ کی
ًوػیت پؽ ؿوؼ و كکؽ کؽًے کب هوهغ تھب ثیؽوى هلک قے اوؼ هطتلق اکبؤًٹف پڑھٌے قے .ؼہی كوج کی تؼلین هیں

نبهل ایک كوخی ًے ضوظ کیب گیب ہے  ، ،هدھے یویي ہے کہ ایک ثبظنبٍ ًے خٌگ کی غهہ ظاؼی ثھی تووی اضتیبؼ کؽو
کؽو" ...
هیئؽ  negeCtminہے کوؼیب  /خبپبى اهي اوؼ كیلونپ اًؼبم قے هعؼ کیب گیب  ،اقی ِؽذ خؽهٌی کے وكبهی خوہوؼیہ
کب آؼڈؼ آف هیؽٹ قے ظًیب کے اهي اوؼ هوهوں کے ظؼهیبى يلر کے لئے ایک آواؾ ثٌٌے کے لئے  .،ثبہؽ کی ظًیب
خبپبًی قیبقتعاًوں پؽ کڑی ًظؽ ؼکھٌے کی َؽوؼت ہے  ،اى کے تجًؽے اوؼ اى کے اػوبل  ،اوؼ ثبہؽ کی ظًیب اى
لوگوں کو خبپبًی خو ًیک کبم کؽتے خو خؽهٌی ً -- IIeeكلی اهتیبؾ پؽ هجٌی تبؼیص  ،گؽوپ کو تجبٍ کیب تھب کی
کونم کؽ ؼہے ہیں کی هعظ کؽًے اوؼ اضالهی زوبیت ظیٌے کے لئے کی َؽوؼت ہے  ،اوؼ اظاؼوں کو خو ًكل
پؽقتی کو كؽوؽ ظیں .خجکہ هوهی خؽهٌی هیں قونلكٹ ًظؽیبت ہی کٌبؼے پؽ آج خبپبى هیں هوخوظ ہے  ، ،یہ اة ثھی
گوؼًٌگ انؽاكیہ کے ًظؽیہ ؼہتب ہے.
ایک هلیع قجن پہلے ًبهى ظہبئیوں پڑھٌب قے قیکھب
کوؼیب کی َؽوؼت ًہیں ہے هدھے هیؽے چھوٹے قے وؼؾل کؽًب ہے .هیں کیب کؽ ؼہب ہوں غاتی ثعلہ نبهل ہے --
کیب یہ قچ ہے  --لیکي یہ ثھی ظبہؽ ہوتب ہے کہ ہن قت کی ؼائے کب نجہ ہے ہویهہ خو قت قے) پبال ظاًهوؼ زکبم کی
ِؽف قے اى لوگوں کو ًکلٌے والی قویت َؽوؼی ہے .ہن ًے خھٹال ظیب  ،ػلوبء کؽام  ،آلكی ػلوبء کؽام  ،یب کچھ
ثگبڑا قیبقی ایدٌڈے کی  iengnnuenngog iehgttmosoCچبہئے ًہ کؽیں وٍ ہوبؼے اى هكلوبى کی ِؽف قے اى
کی ثولی کی َؽوؼت ًہیں .هیں ًے غکؽ کیب کہ هیں کوؼیبئی "قٌب خبًب چبہیے اوؼ قبؼی ظوقؽی ؾثبًوں قے هتؼلن
ًہیں" قبل قے ؾیبظٍ الئي کئی ثبؼ  ،اوؼ اـ کب کوئی هطلت هدھے ًہیں ظیب ہے .هیں ًے کف ثٌیبظ پؽ اى لوگوں کے
لکھٌے والوں ًے تجًؽٍ ًہیں خبًتب  ،لیکي ایكب لگتب ہے وٍ کیب کؽتے تھے اوؼ ثہت قكت ػلوبء کؽام کب ہے  ،خو
چیؿیں وٍ ایک ظوقؽے لے تو اـ کے ثھی خػثبت ًے قوچٌے کے لئے ثـیؽ کكی ظاًهوؼ واپف گلی هیں ًے قٌب ہے
ثٌعؼ ہے .هدھے زیؽت ہے کہ کتٌی پبگل ثچوں کو  1969ء هیں اـ هُووى پڑھٌے پلی پبگل ثبلؾ ہو  ،اـ خھوٹ
پھیال ؼہے ہیں .ايل هیں  ،هیں ًے پتہ ًہیں کف ِؽذ ثہت قے ظوقؽے خھوٹ ہے کہ هیں ًے اپٌے هطبلؼہ  ،تؼلین
هیں  ،یوًیوؼقٹی قبل  ،وؿیؽٍ کكی کو ظوقؽوں کے خھوٹ قے  gogekmclقے ایک کے لئے َؽوؼت ہے ڈوثی
ہوئی ایک خبؼی کی َؽوؼت ہے اگؽ ایک قبظٍ زویوت کو ظیکھٌے کب ػول نؽوع کؽًے کے لیے ہے ؾًعگی هیں.
هیں کوؼیب کی تؽهی هیں اپٌی تؼلین کے ِوؼ پؽ ؾیبظٍ اللبظ کب اَبكہ کؽیں گے .هؿیع اہن  ،هدھے اهیع ہے کہ اگلی ثبؼ
خت کہ کكی نطى یب گؽوپ کے ثتب ظو کہ تن "ہوبؼے اوؼ اى کے ظؼهیبى كؽم کؽًے کی پیهکم کؽ"  --خو کوئی
ثھی "اى" کے لئے قودھب خبتب ہے  --کہ آپ ظو ثبؼ ضیبل کؽیں گے اـ کے ثبؼے هیں کی تھیوؼی اوؼ اـ ِؽذ کی.
قودھے کہ اـ نطى کو تن ًے پھؽ وہی ؾہؽ ہے کہ اـ کب یب اـ کی اپٌی غہٌیت  macoCgCکے قبتھ ضیبل کو تجعیل کؽ
ؼہب ہے .لوگ آپ قے ثہت پكٌع ہیں  ،کوئی كؽم ًہیں پڑتب کہ وٍ کہبں ہیں کوئی ثبت ًہیں کوى قی ؾثبى ثولتے ہیں ،
کوئی كؽم ًہیں پڑتب کہ وٍ کف ِؽذ ظیکھو  .،تن ثف هیں کن اؾ کن یہ ظیکھٌے کے لئے کونم کؽًب ہے .آپ ظیکھیں
گے کہ  ،اوؼ پھؽ زوبئن ضوظ ضونی قے آپ کی ِؽف وزی کؽے گب کؽًب چبہتے ہیں.

Apparent Cognates between Native Korean Words
and Words in English and other Indo-European Languages
Abbreviations: K: Korean, E: English, F: French, D: German, S: Spanish, I:
Italian, P: Portuguese, C: Catalan, N: Dutch, G: Greek, L: Latin, OE: Old
English, IE: Indo-European

English

go

one

two

three

Korean

ga

han(a)

du(l)

sei

Hangeul

가

Literal
English

Comments

go, goes

from verb
gada - 가다,
to go. As
informal
command
"가!" is
used exactly
like "Go!"

한, 하나 one

native K
counting
number

두,둘

two

native K
counting
number

three

native K
counting
number. Still
preserves
vowel similar
to earlier E
forms, other

셋,세

Germanic (eg
N: "twee" or
S. "tres")

dual

cow

dul

so

둘

소

denotes
plural

if the
speaker
wishes to
emphasize
that the noun
is plural,
둘 is added
as a suffix.
Eg.징구
(friend),
징구둘
(friends)

cow

In IE langs,
S sometimes
becomes C,
vice versa.
there have
been changes
in various
Germanic
languages of
the vowel ko, ku.

make,
mandeulda 만들다
manipulate

to make

ma, mother

oma,
oemoni

오마,
어머니

ma, mother

pa, father

apa,
abeoji

아바,
아버지

pa, father

be, is

dog,
hound,
canine

many

esp. making
with hands.
(mand/hand?)
(S: mano, F:
main = hand)

is

"is" present tense
conjugated vb
of ipnida
(입니다)-to
be; also
cognate to S:
estar or ser

gae, kae 개

dog

cognate to
canine, P:
Cão, D: hund:
k>h, vowel, n

manhi

many,
much, a
lot

isseoyo

있어요

많이

arm

yes

yes

pal

ye

ne

팔

예

네

arm

more obvious
in F: Bras arm. P>B, a&r
transpose, m
same

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,
it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

yes

예 and
네(ne) both
mean "yes" or
"yeah." 네
tends to be
used esp. in
Seoul
dialect, and
by the way,

it is a
cognate to
the G word
for yes
(ναι)

not

an, ani

안, 아니

negating
prefix

cognate to
negating G
prefix a-,
an-, "not"

why

wei

왜

why?

interrogative

what?

interrogative
- said
quickly,
sounds like E
what w/
initial M

what

mu-eot

무엇

서 so... 서
so... (eng.)
so...

seo (suh) 서

so...

책을
읽으려고 했
서 코피를
마셨어요.
I was going

to read the
book, so I
drank coffee.

yack

ee-ya-gi
이야기
or
yae-gi

full

match

bul
(bool)

mach-da

tell,
gossip,
얘기하다 story

이야기
ee-ya-gi
(야기 = yack
(eng.)
story
얘기하다
yae-gi ha-da
to tell a
story, to
tell some
gossip, to
yack
부르다
to fill
배 불러요.
My stomach is
full. Bae
bul-leo-yo.
불= full (E)

부르다

full, to
be full

맞다

to match, 마자! That's
to be
right!
correct, (literally,

to be
right

"it matches")

mosquito
(<Sp.
"little
fly")

mo-ki
(mo-gi)

모기

mosquito

모기
"mosquito" is
similar to S
and I "mosca"
(E- fly),
without the
"s" mosc.
Note: In
certain S.
dialects, the
medial s
would not be
pronounced eg. moca,
moquito (PR,
Andalusian)

Egg

al

알

egg

D: Ei = egg

Mare

mal

말

horse

E: mare =
female horse

Road,
Street

kuri

거리

road,
street

C: carré,
carrer, S:

calle street) ?F
rue
(vowel/cons
reversal?),
?E: gully water-made
path, ravine

Meal
(grain)

Duck

Meel

dalk

밀

E: meal,
edible grain,
Buckwheat
eg. cornmeal,
oatmeal

닭

Chicken

E. Duck domesticated
fowl

Gnome

nom

놈

guy,
"jerk"
E: gnome <L:
fellow,
Gnomus chap,
misshapen
creature,
dwarf
usu.
pejorative

Ugly

eul-gul

얼굴

face

E ugly usu.

refers to
facial
appearance

To Take

ta-da

타다

v. to
take, to
get on, as E uses take
to take a similarly
bus,
etc...

Comments



Any suggestions of possible cognates or corrections
would be greatly welcomed!
On 13 December 2009 I did a Google search on
"Korean cognates" and found a very exciting exchange
between Mr. Mark KY Park and various editors at
Wiktionary.org. There seemed to be extreme exception
taken by some to the concept of Korean cognates to IE
words. Their argument was that Korean is not an IE
language, so there cannot be cognates. If not altogether
deleting his research, they expressed some gracious
willingness to describe Park's observations as "false
cognates." They would not even accept a phrase like
"possible cognates."
OK, so let's think small, let's not permit any thought or
new information or anything into our minds that might
cause our existing assumptions to be challenged in any
way. But let's remember that before a hundred or so
years ago, the greatest minds of European linguistics
barely saw relationships between Spanish and German,
or English and Russian. It took Indo-European thinkers

even longer to see relationships between Irish and
Sanskrit.
Even to this day, there are endless arguments as to
whether Gallego is a language of its own or a dialect of
Portuguese, or maybe even a dialect of Spanish. Such
controversies still existing within the IE linguist
community can occupy the length and breadth of whole
lifetimes of researchers, but there is not time for a
few seconds of researching other theories? If
compelling evidence is put in front of your nose, you
prefer to wipe it out of existence, rather than to open
your eyes and consider... that you might have been
mistaken or that your beloved teachers perhaps did not
know everything? Is your pride in your own little
world-view more important than facts?
Isn't it actually exciting to you that you could learn
MORE, that you could be discovering something
NEW???
For those of you who believe that you have learned
everything that you need to know, that you possess
absolute certainty, or that you will possess it in a year
or so, after you have completed some degree or after
you have gained university tenure, I refer you the
physicist Jacob Bronowski, and this series of clips
from this episode from The Ascent of Man,
"Knowledge or Certainty."
There are about seven Youtube clips composing that
episode, and I strongly recommend anyone reading this
to watch the entire hour.
Bronowski discusses the intersection of science,
philosophy and politics, and their tragic crash under the
ruthless hands of Hitler's National Socialists.
"There is no absolute knowledge, and those who
claim it, whether scientists or dogmatists open the
door to tragedy." -- Jacob Bronowski
I realize that I am straying away from the discussion of
vocabularies and grammars, but really, what is the point

of studying linguistics if not for the cause of bringing
people together and of understanding how we all are
interlinked? The whole point of learning a language
is, or should be, to connect peoples.
For a linguistics scholar to discard evidence and to erect
a high wall of separation between peoples simply
because the new data are inconvenient to a preexisting
theory, is saying, in effect, "I do not want my people to
be connected to your people." Maybe that is not what
the minds at play at Wiktionary intended, but this kind
of conclusion could be drawn by some readers or...
gulp... scholars. When such a conclusion is drawn, in
my opinion, it has political, social and historical
consequences. In this case, it involves Koreans, a
people for whom I have tremendous love, but I would
hope that I would similarly rise to defend any other
people similarly being thrown into isolation for no
reason other than bigotry.
To create a concept of an Indo-European family,
linguists had to first see beyond their small minded
parochial views to envision relationships that are not
always immediately obvious. The conception of Korean
having some relationship to Indo-European languages is
not based on the membership rules of the IE family. In
my opinion, Korean is clearly NOT an Indo-European
language, in the same way that French is not a Slavic
language, or Danish is not a Latin language. The
relationships and assumptions of old need to be
reassessed.
It is necessary to see the linkages by stepping back
further into the mists of linguistic time, to a point when
neolithic people in Eurasia might have spoken the same
language or related languages. Today, we see these
connections mostly in family words, in food, in fauna,
in flora, but in some cases also, in ways of describing
things - this, I think suggesting a vestigial grammatical
connection between the members of the yet unnamed
Indo-European-Korean language superfamily.
For Korean and Indo-European languages to be
reassigned into a new group, much more research

would need to be done, but if the findings of very
ancient cognates are to be chucked aside arbitrarily,
then no advancement is possible.
The goal of linguists should be to ultimately trace
the linguistic connections between all peoples of the
world. Recognition of some kind of Korean - IndoEuropean link is not the endpoint, of course. It should
be the beginning. But if Eurocentric IE linguists are
going to shut down thought processes and eliminate
evidence of connections between languages beyond the
hallowed IE domain, then these scholars will only place
their role in history as blips and as maintainers rather
than as pioneers and discoverers. It's your choice....
For the Japanese, blind ignorance means that a modern
industrialized nation will continue to live in fairy tale
ignorance of its history - very amusing to westerners
living in or visiting Japan, but very dangerous and
disturbing to other Asian nations. For the Koreans, they
will continue to research their "common root" to the
Japanese and Ryukyu peoples, as well as examine
ancient connections to various peoples in Eurasia, but
perhaps their research will remain unknown to the
West. For the Europeans, they will continue to wonder
just where exactly is the Indo-European homeland.
They will occasionally hear of red haired, light eyed
Tocharians in Eastern Central Asia, and a photo of an
occasional hazel eyed, blond Afghan or brown haired,
European-looking Uyghur will raise an eyebrow, as will
the Asian-looking Iberian Lady of Elche, but no larger
investigation will ensue. Meanwhile, visitors to Korea
will notice certain European features in many Korean
faces (eg. here and here), and Korean visitors to
Eastern Europe, Scandinavia, Britain, and even
faraway Ireland will notice many Asian features in
European faces, but no larger investigation will ensue.
Yes, the "science" of human language relationships and
migrations of human people from our common starting
point in Africa is settled. It has all been figured out.
Nothing to see here. Sit down and STFU. Move along,
now!
Sorry, but I'm going to still wonder about some of the

things that I see and comment on them.






Mr. Park's Wiktionary debate is here
Mr. Park's excellent list of Korean Cognates to
Indo-European languages - some of which I
independently noticed - is here:
http://en.wiktionary.org/wiki/User:KYPark.
It is copied below:

To begin with
German 'Huf' is equivalent to Korean
'gub' (굽).
Hangul
Nemo
Compare
Eng. yule, year, O.E.
gjeul
겨을
ġēar
gol
Lat. gula, Eng. gullet
골
굽

gwub

Ger. Huf

굽다

gwubda

Lat. cubare

눕다

nwubda

Lat. nubere

도르 레 dorure
돌다

dolda

두텁

dwuteb

Eng. trolley
Eng. tour, tower, turn,
torch, torque, torsion,
torus
Eng. toad, O.E. tādiġe

둑

dwug

Eng. dyke, Lat. ducere

둔

dwun

Eng. dune, down, town

뚫다

`twulhda Ger. durch, Eng. through
Eng. Teuton, Dutch, Ger.
`tiad
Deutsch
mani
Lat. manus

띠앋
마니

마니다 manida
만지다 manzida

Fre. manier
Eng. manage

많이

manh~i

Eng. many

맞다

mazda

메

mey

Eng. match
Eng. meadow, mow, O.E.
māwan

뫃다

mohda

믈

mul

바다

bada

바닥

badag

받다

badda

밭

bat

브르다 buruda
블

bul

블다

bulda

Eng. O.E. mōt, mūga,
Eng. moot, meet, moat,
mount, mound, mow
Lat. meer, Eng moor
Ger. Wasser, Eng. water,
wade
Eng. buttock, bottom
Lat. pes, Eng. foot,
vase, vessel
Eng. bed, pad, paddy
Eng. full
O.E. bœl, Gre. pyr, Dut.
vuur, Ger. Feuer, Eng.
fire
Eng. blow

블리다 bullida
블무

bulmwu

박쥐

bagzwi

Lat. pulmo, Eng.
pulmonic
M.E. bagge, bright

밝다

balgda

Eng. bright

보다

boda

Fre. voir, Lat. video

비치 다 bicida
bic
빛

Lat. vici

Eng. wit, Lat. video
Lat. orient, Gre. oriri
"to rise," oros
오르다 oruda
"mountain," ornis "bird"
e.
me , u .
자물쇠 zamwulsoy
(zamók)



The existence of an earlier Korean-Indo-European
language family was called by the Linguist Joseph
Greenberg the Eurasiatic Family.
Professor Joseph Greenberg has passed away, but two
notable scholars influenced by him are:


Merritt Ruhlen
(also:http://www.merrittruhlen.com/)



Alan R. Bomhard

History of Ancient Korean Civilization








History of the Korean Goguryeo Kingdom
History of the Korean Baekje Kingdom
History of the Korean Shilla Kingdom
History of the Korean Gaya Kingdoms
More on the Korean Gaya Confederacy
Gaya Kingdoms Artifacts - Gimhae Museum
History of the Korean Parhae Kingdom

Korean Settlement and Creation of Japanese States






Dr. Wontack Hong's Ancient Japan History
(also here)
Tomb Secret: Emperor Nintoku was Korean
Also more: here
Exiled Baekje King's Tomb Found in Kazumaya
(new link)
Nango: Japan's Baekje Village
Hidaka: Japan's Goguryeo Village

Modern Korea's Survival Struggles








Model of a Leader - Admiral Yi Sun Shin
Imjin War - Japan's Bloodthirst Begins
Ju Non-Gae: Patriotic Heroine of Jinju
Yi Sam Pyeong, Kidnapped Korean Potter
Empress Myongseong: Korea's Hero-Queen
Japanese Atocities in the 20th Century
Dokdo: More Japanese Predations?

A Few Korean Language Links







NATE Korean-English Dictionary
Sogang Univ. Learn Korean Online
Monash Univ. Korean Word lists
The Korean Forums
Declan Korean Software
Diotek Korean Handheld Software

Some Scholars Studying Ancient Japanese Links to

Korea
(Any recommendations of notable researchers covering
this topic would be greatly appreciated. I am only
interested in identifying researchers who are applying
normal world standards of historical analysis to the
subject of Ancient Japanese history. I am not interested
in noting people who tow lines from the 19th Century,
which is to say, "scholars" who do not see any Korean
links to Ancient Japan, who persist in muddlying waters
that should be crystal clear. So please do not
recommend people who look at a classical Korean
artifact in Japan and deceptively describle it as being of
"continental origin" or "northern origin," as these
scholars are either too stupid or too cowardly to be
publishing or being in front of a classroom.)





HONG Wontack (Seoul National University) Baekje/Yamato
KIM Taesik (Hongik University) - Gaya
TAKAHASHI Koji (Univ. Toyama) - Kofun Period
John WHITMAN (Cornell University) - Korean-Japanese
Linguistics

Reviews


Beckwith's Koguryo: The Language of Japan's
Continental Relatives

Copyright (c) 2010 Robert Otis. All rights reserved.
highwaywriter@yahoo.com

