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مهاڻن جو هڪ ننڍڙو ڳوٺ جيڪو ڪڏهن 
ڪوالچي سڏيو ويندو هو اڄ ڪراچيَء جي 
نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هن وقت هي شهر 
پاڪستان جي معاشي سرگرمين جو مرڪز 
آهي، جيڪو ملڪ جي سڄي ٽيڪس جو اڌ 
حصو فراهم ڪري ٿو ۽ ملڪ جي مجموعي 

سيڪڙو ڪراچي جو حصو آهي.  24پيداوار ۾ 
هي اهو معاشي مرڪز آهي جتي پاڪستان 
اسٽاڪ ايڪسچينج ۽ سينٽرل بينڪ موجود 
آهن ۽ ان کان عالوه ٻاهرين ملڪن جي 
ڪيترن ئي ملٽائي نيشنل ڪمپنين جا 

 هيڊڪوارٽر به هن شهر ۾ موجود آهن. 
اڳوڻو ملڪ جو گاديَء جو هنڌ ۽ موجوده وقت 
۾ صوبي سنڌ جي گاديَء جو هنڌ جنهن جي 
آبادي لڳ ڀڳ اڍائي ڪروڙ آهي، جتي 
مختلف ٻوليون ڳالهائيندڙ، مختلف مذهبن 
سان تعلق رکندڙ مختلف ثقافتن جي نمائندگي 

 ڪندڙ ماڻهو رهن ٿا. 
جي رپورٽ  4102ايڪسپريس ٽربيون جي 

مطابق هتي پاڪستان جي مختلف حصن ۾ ٽن 
سالن کانپوِء هڪ ملين ماڻهو اچي آباد ٿين ٿا. 
ڇو ته هن شهر ۾ ڪمائيَء جا ذريعا وڌيڪ 
آهن ۽ اها هڪ حقيقت آهي ته جيڪڏهن 
ڪنهن به شهر يا ملڪ ۾ ڪمائيَء جا ذريعا 
وڌيڪ هوندا آهن ته اتي آبادي مسلسل وڌندي 
رهندي آهي، پر ٻين ملڪن ۾ اهڙي رجحان 
کي ڪنٽرول ڪرڻ الِء سخت قانون سازي 
ڪيل آهي ته جيئن ڪنهن به اهڙي صورتحال 
۾ اتان جي لوڪل ماڻهن جي حق تي ڌاڙو نه 
لڳي. پاڪستان هن وقت آبهوا جي تبديلين 
جي ڪري سخت ڳڻتي جوڳي صورتحال جو 
شڪار آهي ۽ پاڪستان دنيا جي انهن ڏهن 

مکيه ملڪن ۾ شامل آهي، جيڪي 
ڪالئيميٽ چينج جو شڪار آهن. پنج سال 
اڳ ڪراچيَء ۾ سخت )هيٽ ويوو( گرمي جي 
لهر جي ڪري ڪيترائي ماڻهو اجل جو 
شڪار ٿي ويا هئا، پر اهڙي صورتحال ٻيهر به 
پيدا ٿي سگهي ٿي ان الِء اسان جي ادارن کي 
ڪالئيميٽ تي تمام گهڻي سنجيدگيَء سان 
ڪم ڪرڻو پوندو ته جيئن اڳتي وري ساڳي 

 صورتحال کي منهن ڏيڻو نه پوي.
ڪراچي پاڪستان جو هڪ وڏو سامونڊي بندر 
گاهه آهي جيڪو دنيا جي وڌندڙ گرمي پد کان 
محفوظ ناهي. هتي بدقسمتيَء سان جيڪي 
وڻ ماضيَء ۾ هئا انهن کي ڪٽيو ويو آهي ۽ 
ڪراچي ۾ وڌندڙ آباديَء جي ضرورت مطابق 
اربن فاريسٽ جي سخت ضرورت آهي. هتي 
وڏيون وڏيون عمارتون، پڪا رستا ۽ 
فيڪٽرين جي دونهي ۽ ڪاربان ڊاِء آڪسائيڊ 
جي گهڻائيَء سبب ڪراچيَء جي آبهوا تيزيَء 
سان تبديل ٿي رهي آهي. ڪراچي انڊس ريور 
ڊيلٽا جي ويجهو آهي جتي درياهه جو پاڻي 
سمنڊ ۾ داخل ٿئي ٿو. ان جاِء تان مئنگرووز 
جي مسلسل ڪٽائي به سمنڊ جي پاڻيَء کي 
مٿي چڙهڻ ۾ مدد ڏيئي رهي آهي. جنهن جي 
ڪري اتان جي غريب آبادي جيڪا هيٺانهن 
عالئقن ۾ سامونڊي پٽيَء سان لڳو لڳ رهي 
ٿي وڌيڪ مصيبتن کي برداشت ڪري رهي 
آهي. سمنڊ جي سطح وڌڻ ۽ سمنڊ جي اندر 
ريڪليميشن پراجيڪٽ تحت مختلف نالن 
بند ٿيڻ سبب ڪراچي شهر کي  اربن ٻوڏ جو 
خطرو آهي. ماحوليات جي ماهرن مطابق  
گلوبل وارمنگ جي ڪري اهڙا طوفان اچي 
سگهن ٿا جيڪي صديَء ۾ هڪ دفعو ايندا 

آهن ۽ اهي دنيا جي سامونڊي شهرن کي 
تائين ڪراچيَء جي  4121نقصان رسائيندا آهن. 

هيٺانهين عالئقن ۾ آبادي وڌي وڃڻ سبب 
 031شهرن مان  021ڪراچي دنيا جي انهن 

نمبر تي هوندو جيڪو انهن طوفانن جي نظر 
ٿي سگهي ٿو. ڇو ته ڪراچيَء جي بي ترتيب 
۽ پالننگ کان بنا وڌندڙ آباديَء واري شهر الِء 
انتهائي خطرناڪ صورتحال پيدا ٿي رهي 

 آهي. 
اسان کي هڪ ذميدار قوم جي حيثيت سان 
وفاقي توڙي صوبائي سطح تي پنهنجي 
ايمرجنسي ريسپانس کي وڌائڻو پوندو. تازو 
ئي ڪراچيَء ۾ برساتن جي ڪري جيڪا 
تباهي ٿي آهي جنهن ۾ ڪراچيَء جو 
انفرااسٽرڪچر ۽ ماڻهن جون ذاتي ملڪيتون 
تمام گهڻيون متاثر ٿيون آهن. هن صورتحال 
۾ ڪراچي ڪنهن ڳوٺ جو ڏيک ڏيئي رهيو 

 آهي.
اهڙي صورتحال جو جائزو وٺڻ الِء ضروري 
آهي ته موسميات جي ماهرن جي هڪ ٽيم 
ٺاهي وڃي ۽ شهر جي انفرااسٽرڪچر کي 
ٻيهر ترتيب ڏيڻ الِء ماهرن جي مدد حاصل 
ڪئي وڃي ته جيئن اهي ڪراچي سوڌو سڄي 
سنڌ ۾ ايندڙ موسمي تبديلين کي نظر ۾ 
رکندي هڪ صوبائي پاليسي جوڙي سگهن 
جنهن ۾ سڄي صوبي ۾ ٻيلن جي واڌ، سمنڊ 
جي ڪناري مئنگرووز جي پوک ۽ برساتي 
پاڻيَء جي ريسائيڪلنگ جي پالنن کان عالوه 
غير قانوني طور تي آباد ٿيندڙ بستين ۽ نالن 
مٿان قبضن کي هٽائڻ ۽ نالن جي ڪشادگي 

 جهڙا پالن شامل هجڻ گهرجن. 

 ايڊيٽوريل

 موسمياتي تبديليون ڪراچي سوڌو سڄي سنڌ الِء خطرو
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َڪراچيَء جي موجوده صورتحال هييَء آهيي جيو 
دهشتگردي بند ٿيڻ جي بياوجيود روشينييين جيي 
شهر مان الش ملي رهيا آهن. ُاهيي الش َڪينيهين 
جي هٿان قتل ٿيل ماڻهن جا نه، پر سسٽم هيٿيان 
قتل ٿيل ماڻهن جا آهن، جن جيو ٻين ڏيينيهين ۾ 

آگسيٽ  42ٿي ويو آهي. ڇنڇير ڏيينيهين  02تعداد 
تي ميڊيا ۾ رپورٽ ٿيو ته ٻوڏ جيي پياڻييَء ميان 
وڌيڪ چئن ماڻيهين جيا الش ميليييا آهين. سياڳيي 

ماڻهو فوت  3ڏينهن بجلي ڪرنٽ جي واقعن ۾ 
آگسيٽ  42ٿي ويا. ان کان هڪ ڏينهن اڳ يعني 

جمعي تي ڪراچي شهر ۾ بيٺل برساتي پياڻييَء 
ماڻهن جا الش مليا ۽ ان کان هڪ ڏينهين  01مان 

آگسٽ تي پيل  42اڳ يعني خميس واري ڏينهن 
مياڻيهيو  42ڀيانڪ برسات ۾ مجموعي طور تيي 

فوت ٿي ويا. هي چوماسي بيرسياتين جيو سيتيون 
سلسلو آهي، َجنهن نه صرف ڪراچي کي ٻيوڙي 
ڇڏيو آهي، پر َسڄي الڙ پٽ کي به لوڙهي ڇڏيو 
آهي، جتي ٺٽو ۽ سجاول ضلعا سخت متاثر ٿيييا 
آهن. بدين ۽ ٽنڊي محمد خان ۾ بيه تيبياهيي آئيي 
آهي. ميرپورخاص، ٽينيڊواليهيييار، عيميرڪيوٽ ۽ 
سانگهڙ ۾ سوين هزارين ڳوٺ ُٻڏل آهين. ٿير ۾ 
ٻوڏ واري صيورتيحيال تيه نياهيي، پير ُاتيي ُانيهين 
فصلن کي سخت نقصيان پيهيتيو آهيي، جيييڪيي 
گذريل برساتن دوران پوکيا ويا هئا. َاهڙي طير  
سنڌ جي ُاتر وارا ضلعا به سخت متاثر ٿيييا آهين، 
پر ُاتي سواِء برساتي پاڻيي بيييٺيل ُهيجيڻ جيي ۽ 
گندگي جي ٻيو وڏو مسئلو سامهون نه آيو آهيي. 
ان جي ڀيٽ ۾ دادو ضيليعيو سيخيت ميتياثير ٿيييو 
آهي، جتي ڪاڇي ۾ ٻيهر ٻوڏ واري صورتيحيال 
پيدا ٿي وئي ۽ هاڻي ان پاڻيَء مان بيه اييئين ئيي 
الش ملي رهيا آهن، جييئين ڪيراچييَء ۾ بيييٺيل 
پاڻيَء مان الش ميليي رهيييا آهين. ڪيراچييَء جيو 

ملير ضلعو سخت متاثر ٿيو آهي. پاڻ هڪ هيڪ 
شهر ۽ هڪ هڪ ضلعي تي ڳالهيائييينيداسييين تيه 
ڳالهه تيميام ڊگيهيي ٿيي ويينيدي، پير هين َسيڄيي 
صورتحال ۾ حيران ڪندڙ ماجيرا هييَء آهيي تيه 
ڪييراچييي سييڄييو ُٻييڏي وڃييڻ جييي بيياوجييود سيينييڌ 

آگسٽ جمعيي ڏيينيهين هيڪ  42حڪومت طرفان 
نوٽيفڪيشن جاري ڪري صرف ميلييير ضيليعيي 
جي ٻن سب ڊويزنن کي آفت سيٽيييل قيرار ڏنيو 
ويو. سنڌ حڪومت جي ان قدم تي جڏهن سخت 
 42تنقيد ڪئي وئي ته ٻئي ڏينهن يعنيي ڇينيڇير 
 41آگسٽ تي َسڄي صورتحال جو جيائيزو وٺيي 

ضلعن کي آفت سٽيل قرار ڏنو ويو آهي، َجنهين 
۾ ڪراچيَء جا ڇهه ئي ضلعا شامل آهين. هياڻيي 
ڪراچي ۾ ستون ضلعو ڪياماڙي به ٺهي رهيو 
آهي، َجنهن جي منظوري پڻ ڏني وئي آهيي، پير 
اڃا تائين ان جي حدن جو تعين نيه ٿيييو آهيي ۽ 
انتظامي ڍانچو نه ٺهيو آهي، جنهنڪري ان کيي 
شييامييل نييٿييو ڪييري سييگييهييجييي. هييي هييڪ ٻييي 
صورتحال آهي ته هڪ طرف ڪراچي کي وفيا  
جي هٿ هيٺ ڏنو پيو وڃيي. بيليڪيهو ڏنيو وييو 
آهي، پر نئون ضلعو به ٺاهيو ويو آهي، جيييڪيو 
ڌرتي ڌڻين يعني مقامي ماڻهن سنڌين ۽ بلوچين 
جي فائدي ۾ ُٻڌايو پييو وڃيي، َجينيهين تيي اييم 
ڪيو ايم جون دانهون نيڪيري وييون آهين. پيي 
ٽي آِء به احتجاج ڪري رهي آهي ۽ پي ايس پيي 
به ماتم ڪينيدي نيظير اچيي ٿيي. ڪيراچييَء جيي 
اصلوڪن رهواسين جو چوڻ آهي ته ملير ضلعيو 
ٺهڻ وقت به ايم ڪيو ايم دانهون ڪيون هيون. 
لياري ضلعي جي قيام ۾ به ُانهن کي تيڪيليييف 
ُهئي ۽ ڪياماڙي ضلعو ٺهي رهيييو آهيي تيه ُان 
تي به روئي رهي آهي. اهڙي طر  ڪراچيَء جي 
ڏکڻ ضلعي ۾ پڻ سنڌي ماڻهين جيو وڏو تيعيداد 

رهندڙ آهي. ڪراچيَء جي اصلوڪين رهيواسييين 
سيينييڌييين ۽ بييلييوچيين جييو چييوڻ آهييي تييه اڃييان بييه 
جيڪڏهن ڪراچيَء هڪڙو ضلعو ٺاهيو وڃي تيه 
انتظامي صورتحال بهتر ٿي ويندي ۽ ڪنهين بيه 
 نسلي پارٽيَء جي ُاجاره داري ختم ٿي ويندي. 

خيرو هي ڳياليهيييون اييتيرييون آسيان نياهين. هين 
َسڄي معاملي جي پويان نه صرف ڏييهيي قيوتين 
جي راند شامل آهي، پر عالمي قوتون به سرگرم 
نظر اچن ٿيون. ڪراچي هيڪ اهيڙو شيهير آهيي، 
جنهن کي نه صرف پاڪستان، پر ڏکڻ ايشيا جو 

به چئي سيگيهيجيي ٿيو ۽ ميجيميوعيي ” گيٽ وي“ 
طور تي ڪيراچيي اسيٽيرييٽيييجيڪ حيواليي سيان 
َسڄي ايشيا تيي اثير انيداز ٿييينيدڙ شيهير آهيي، 
َجنهنڪري هن شهر ۾ چين جي به دلچسپي آهي 
۽ آمريڪا به دلچسپيي َرکيي ٿيو. خيود بيرطيانيييه 
جنهن نيميونيي اييم ڪيييو اييم جيي بيانيي کيي 
پاليندو ۽ تاتيندو رهيو تيه ان جيا ارادا بيه اسيان 
جييي سييامييهييون آهيين. ُاهييوئييي سييبييب آهييي جييو 
ڪراچيَء الِء نئين صورتحال جڙندي نيظير اچيي 
رهي آهي. ُاهو سڀ ُڪجهه تڏهن ٿي رهيو آهيي، 
جڏهن سنڌ حڪومت ناڪام ٿي وئي آهي، جنهن 
جون واڳون پيپلز پارٽيَء جي هٿن ۾ آهن. هييَء 
پهرين حڪومت ناهي، هِن کان اڳ به پ پ جيي 
حيڪييومييت هييئييي ۽ ُان کييان اڳ بييه پ پ جييي 
حڪومت هئي. يعني پيپلز پارٽي سنڌ ۾ گذريل 

ورهين کان ُمسلسل حيڪيوميت ڪيري رهيي  04
آهي ۽ ُانهن ُحڪومتن منجهان پهرين حڪيوميت 

ع 4112جيڪا بينظير صاحبه جي شهادت کانپيوِء 
جي چونڊن ۾ پ پ کي ملي هيئيي تيه ان وقيت 
وفا  ۾ به پيپلز پارٽي موجود ُهيئيي، نيه صيرف 
وزير اعظم پ پ جو هيو، پير صيدر بيه پيييپيليز 
پارٽي جو هو، جيڪو آصف علي زرداريَء جيي 

 نعمت کهڙو

 ڪرنٽ افيئرز

 ڪراچيَء ۾ ٻوڏ

 وفاقي ڪميٽي، شهر جو 
 مستقبل ۽ سنڌ الِء خطرا!
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صورت ۾ اقتدار تي موجود هو. ان جي بياوجيود 
پيييپيليز پيارٽييي ڪيراچييَء الِء ُڪييجيهيه ڪيري نييه 

ع ۾ 4101َسگهي. حاليت هيي وڃيي بيييٺيي جيو 
جڏهن سنڌ ۾ تمام وڏي ٻوڏ آئيي ۽ ٽيوڙي بينيد 
توڙي مونارڪي بند ُٽٽڻ جي نتيجيي ۾ ليکييين 
سنڌي ماڻهو لڏپالڻ ڪري ڪراچي پهتا ته ُانيهين 
کي رهائش ۽ پالٽ وغيييره ڏييڻ بيدران آخير ۾ 
پوليس ۽ رينجرز ذريعي آپريشن ڪري ليٺيييون 
۽ گوليون هيالئيي ڌرتيي ڌڻييين کيي شيهير ميان 

 نيڪالي ڏني وئي.
هي هڪ وڏو الميو آهي ته پيييپيليز پيارٽييَء ميان 
وڏيون اميديون لڳايون ويون، پر ُاها شيهير کيي 
صاف سٿرو رکڻ ۾ به ناڪام ٿي وئي. مڃون ٿا 
ته ُان وقت ايم ڪيو ايم به پ پ سان گيڏ هيئيي 
۽ هِن شهر تي ايم ڪيو ايم جو هميشيه قيبيضيو 
رهيو آهيي، َجينيهينيڪيري ُاهيا بيه ييقييينين خيرا  
صورتحال جي ذميوار آهي، پر پيپلز پارٽيَء کي 
سنڀالي هلڻ کپندو هو. پ پ ۾ کوڙ اهڙا اڳيواڻ 
آهن، جن جي وڏي حيثيت آهي ۽ ُاهي ڪراچييَء 
سان تعلق رکن ٿا، َجن ۾ رضا ربيانيي، ميرتضيي  
وها ، سعيد غني، تاج حيدر ۽ ٻيا شياميل آهين. 
ُان ڪري الزمي طيور پ پ کيي ڪيراچييَء الِء 
خاص پالننگ ڪرڻ کپندي هئي ته جيئن عيوام 
کي َپنهنجو ڪري َسگيهيجيي ۽ اييم ڪيييو اييم 
سان مقابلو ڪري َسگهجي، پر اهڙو ُڪجهه به نه 
ڪيو ويو. نتيجو هي نڪتو جو ايم ڪيييو اييم 

تي پي ٽيي آِء قيبيضيو ”  اسپيس“جي خالي ٿيندڙ 
ڪري ورتيو ۽ پيييپيليز پيارٽيي دانيهيون ڪينيدي 

ع جيي 4103رهجي وئي. اهڙي طر  پ پ کيي 
اليڪشن ۾ پڻ سنڌ جيو اقيتيدار ميليييو. ُان جيي 
باوجود پ پ ڪراچي سميت َسڄي سنڌ الِء ُرڳيو 
صفائي ُسٿرائي جو انتظام به ڪري نه َسيگيهيي. 
سييمييورن حييڪييومييتييي کيياتيين خيياص طييور تييي 
ميونسپل ادارن کي ڪرپشن جيو آکياڙو بيڻياييو 
ويو، جنهن جو نتيجو هي نڪتيو جيو عيوام ۾ 
ُاها راِء مضبوط ٿي وئي ته هيي ُحيڪيميران ٻيييو 

ُڪجهه ته ڪري نٿا َسگهن، پر مڇر ۽ رولو ُڪتا 
ع ۾ چونڊون ٿيون تيه 4102به مارائي نٿا سگهن. 

سنڌ ۾ وري پيپلز پارٽي کٽيي آئيي. هِين ڀيييري 
پيپلز پارٽي ڪنهن سان به اتحاد نيه ڪيييو ۽ ان 
اڪيلي سر حڪومت ٺياهيي ورتيي، پير ان جيي 
باوجود معامال صحيح نميونيي نيه هيالئيڻ ڪيري 
هاڻي هڪ اهيڙي صيورتيحيال جينيم ورتيو آهيي، 
جنهن سان نه صرف سنڌ جي سالمتي خطيري ۾ 
پئجي وئي آهيي، پير خيود پيييپيليز پيارٽيي وڏي 

 مصيبت ۾ اچي وئي آهي.
حالت هي آهي جو خطرناڪ برساتن کانپوِء وڏي 
وزير مراد علي شاهه َپنهنجي هڪ بيان ۾ چيييو 
ته وزيراعظيم رابيطيو ڪيري ميدد جيي خياطيري 
ڪرائي آهي، پر اييئين نيه ٿيئيي جيو ميدد ڪيرڻ 
بدران اختيار ُگهرييا وڃين. وڏي وزيير جيو هيي 
خوف ٻڌائي ٿو ته هو ڪيترو دٻيا  ۾ آهيي. هيي 
دٻا  ُان ڪميٽي جو نتيجو آهي، جييڪيا ُڪيجيهيه 
ڏيينيهيين اڳ وجيود ۾ آئيي، َجينييهين بييابيت سينييڌ 
حڪومت پيهيريين اعيتيراف ڪيييو ۽ پيوِء وري 
انڪار ڪيو. هڪ ڀييرو ٻيييهير وڏي وزيير کيي 

ڏنو وييو ”  دٻڙاٽ“ اسالم آباد ُگهرائي مبينا طور 
۽ پوِء ُهن اعالنيه اعتراف ڪري ورتو تيه وفيا  
سان گڏ هڪ ڪميٽي ٺاهي وئي آهي، جنهن کي 

جيو نياليو ڏنيو وييو. ان ”  سهولتڪار ڪيميييٽيي“ 
کانپوِء سنڌ حڪومت جي ترجمان مرتضي  وها  

ڄاڻايو ” مشاورتي ڪميٽي“ان ڪميٽيَء جو نالو 
هو. هي هڪ َاهڙو قصو آهي، َجنهن تي کيليي بيه 

 سگهجي ٿو ۽ روئي به سگهجي ٿو.
 01هيَء ٻن هفتن جي ڪهاڻي آهي، جيڪيا آچير 

آگسٽ کان شروع ٿئي ٿي. سنڌ حيڪيوميت جيي 
ترجمان جو هڪ بيان سامهون َاچي ٿو، َجنهن ۾ 
هو ُٻڌائي ٿو ته ڪراچيَء جيا ميعياميال هيالئيڻ الِء 
هڪ ڪميٽي جوڙي وئي آهي، َجنهن ۾ پيييپيليز 
پارٽي، ايم ڪيو ايم ۽ پيي ٽيي آِء جيا ميييميبير 
شامل آهن. مرتضي  وهيا  ميييميبيرن جيا نياال بيه 
ُٻڌائي ٿو ۽ ُاهو بيه َچيوي ٿيو تيه ڪيميييٽييَء جيو 

سربراهه وڏو وزير پاڻ هوندو. مييميبيرن ۾ اسيد 
عمر، علي زيدي، ايم ڪيو ايم جو امين اليحيق 
۽ ٻيا شامل هوندا. ڪجهه دير کانيپيوِء سينيڌ جيي 
مڪاني ادارن واري وزير ناصر شاهه جو بيان به 
سامهون آيو جنهن چيو ته ڪراچييَء جيا ميعياميال 
هالئڻ الِء وفا  سان گڏيل ڪميٽي جيوڙي وئيي 
آهي. ان وقت سوشل ميڊيا تي باهه َٻري وئيي ۽ 

هين وڳي ناصر شاهه َپنهينيجيو بيييان  04رات جو 
بدالئي ڇڏيو، جنهن بعد ۾ چيو ته ڪابه ڪميٽيي 
نه جوڙي وئي آهي. البتهو پي ٽي آِء ۽ ايم ڪييو 
ايم سان ڪراچي سطح تي اتحاد جون ڳياليهيييون 

آگسيٽ سيومير جيي ڏيينيهين وڏو  02هلندڙ آهن. 
وزير پاڻ ميڊيا جي سياميهيون َاچيي ٿيو ۽ هيڪ 
ڌماڪيدار پريس ڪانفرنس ڪندي چيوي ٿيو تيه 
سنڌ اسان جي ما  آهي. ان کي ُٽڪيرا ڪيرڻ جيو 
سوچي به نٿا سگهون. ڪا به ڪيميييٽيي نيه َٺيهيي 
آهي. وڏو وزير ُان پريس ڪانفرنس دوران آئيين 
جو ڪتا  پنهنجي هٿن ۾ کڻي لوڏيينيدو رهيييو 
۽ َچوندو رهيو ته َپنهنجي آئييينيي اخيتيييارن تيي 
سوديبازي نه ڪنداسين. هڪ سيوال جيي جيوا  
۾ وڏي وزير جو چوڻ هو ته وفا  سان ڳالهييون 
ضرور ٿيون آهن، پر ڪابه ڪيميييٽيي نيه جيوڙي 

آگسٽ اڱاري جو ڏينهن َاچيي  02وئي آهي. هاڻي 
ٿو ۽ ُان ڏينهن سنڌ جو وڏو وزير ڪرپشين جيي 
هڪ ڪيس ۾ نييب سيکير آڏو پيييش ٿيئيي ٿيو، 
جييتييي کييانييئييس اوڌر تييي ڏنييل ڪييڻييڪ واري 
اسڪينڊل بابت ُپڇاڻو ڪيو وڃي ٿو. جيئن وڏو 
وزير آڏي ُپڇا مان آجو ٿي ٻاهر اچي ٿو ته ميڊييا 
سان ڳالهائيندي اعتراف ڪيري ٿيو تيه ڪيراچيي 
بابت ڪميٽي جوڙي وئي آهي. ڳاليهيه ُرڳيو ُاتيي 

آگسٽ اربي  ڏيينيهين وڏي  02ئي ختم نٿي ٿئي. 
وزير کي هڪ ڀيرو ٻيهر اسالم آباد طلب ڪييو 
وڃي ٿو، جتي معامال فائنل ڪيا وڃن ٿا. مييڊييا 
۾ رپورٽ ٿيو ته َجنهن وزييراعيظيم هيائيوس ۾ 
وڏي وزير ۽ اسد عمر وارن جي گيڏجياڻيي هيليي 
رهي هئي ته ان وقت وزيراعظم بيه هيائيوس ۾ 
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موجود هو، پر هن سنڌ جي وڏي وزير سيان ميليڻ 
به گوارا نه ڪيو. هي تاريخ جو ُاهو ڏينهن آهي تيه 
هڪ طرف وفاقي وزيرن جي پيييرن ۾ ارڙهييين 
ترميم جو قتل ٿي رهيو هو. وفيا  جيي سينيڌ ۾ 
سڌي مداخلت قبول ٿي رهي ُهئي ته ٻيئيي طيرف 
وري سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جيو احيتيجياج بيه جياري 
هو. ان وقت نفيسيه شياهيه ۽ عياجيز ڌاميراهيه جيي 
اڳواڻيَء ۾ اسالم آباد پريس ڪلب آڏو ميظياهيرو 
ٿي رهيو هو. ڪراچيَء ۾ نثار کهڙو ۽ ٻييا روڊن 
تي ُهئا. حيدرآباد ۽ َسڄي سنڌ ۾ جياال ۽ جياليون 
رستن تي موجود ُهئا ۽ نعرا هڻي رهييا تيه وفيا  
جي مداخلت قبول نه ڪئي ويندي، سازشون بينيد 

 ڪيون وڃن.
حالت هي آهي ته جنيهين ڪيميييٽييَء کيان انيڪيار 
ڪيو پئي ويو، ُان جيو پيهيرييون اجيالس ڇينيڇير 

آگسٽ تي ٿي ُگيذرييو، َجينيهين ۾ َاهيم  43ڏينهن 
آگسيٽ تيي  41فيصال ڪيا ويا ۽ خميس ڏيينيهين 

سنڌ ڪابينا جو هڪ اجالس ٿيو، َجنيهين ۾ وڏي 
وزير ڪابينا ميمبرن کي ڪراچي ڪميييٽيي جيي 
حوالي سان اعتماد ۾ ورتو ۽ ُان ئيي اجيالس ۾ 
ڪياماڙي ضلعي جو فيصلو به سامهون آييو. هيي 

آگسٽ  01آگسٽ ۽ آچر  02ڪميٽي دراصل ڇنڇر 
جي وچ واري گورنر هائوس ۾ ٿيل هڪ اجالس 
دوران جوڙي وئي هئي، جنهن ۾ اين ڊي ايم اي 
جي چيئرمين جنرل محمد فضل خصيوصيي طيور 

آگسييٽ تييي  43شييرڪييت ڪييئييي ۽ پييوِء جييڏهيين 
ڪميٽي جو پهريون اجالس ٿيو ته ُان ۾ ايين ڊي 
ايم اي جو چيئرمين وڊيو لنيڪ ذرييعيي شيرييڪ 

هييين  02ٿيو. هاڻي صاف ظاهر ٿي ُچڪو آهي ته 
ترميم کي باِء پاس ڪري سنڌ ۾ وفا  جي سڌي 
مداخلت قيبيول ڪيئيي وئيي آهيي ۽ هيڪ َاهيڙي 
ڪميٽي ٺاهي وئيي آهيي، َجينيهين جيا اجيالس بيه 
هلندڙ آهن، پر نوٽيفڪيشن سامهون نه آيو آهيي. 
هي خود هڪ غير قانونيي ۽ غييير آئييينيي عيميل 
آهي. ذريعن جو چوڻ آهي ته نوٽيفڪيشن نڪتل 
آهي، پر ان کي ميڊيا ۾ نٿو آندو وڃي ۽ پيبيليڪ 
نٿو ڪيو وڃي. هيَء هڪ خوفنياڪ مياجيرا آهيي، 
پر ُحڪمرانن کي َڪنيهين بيه ڳياليهيه جيي پيرواهيه 

 ناهي.
هتي هڪ ڳالهه واضح ڪندا هلون تيه وڏي وزيير 

آگسٽ تي اسالم آبياد نيه  02کي ُرڳو ارب  ڏينهن 
 03ُگهرايو ويو، پر ُان کيان ُڪيجيهيه ڏيينيهين اڳ 

آگسٽ خميس ڏينهن پڻ سنڌ جي وڏي وزير ميراد 
ڪيئيي ”  ُپراسرار يياتيرا“ علي شاهه اسالم آباد جي 

آگسيٽ تيي هيو  02ُهئي ۽ پوِء جڏهن ٻيهر اربي  
اوچتو اسالم آبياد پيهيتيو تيه ُان اجيالس کيانيپيوِء 
منصوبابندي واري وفاقي وزير اسد عيمير ميييڊييا 
کي ُٻڌايو هو ته سنڌ ۽ وفا  ۾ طئيي ڪيييو وييو 

آهي ته ڪميٽي ڪراچي جي حيواليي سيان ڇيهين 
معاملن کي ڏسندي. سڀ کان پهيريين پيييئيڻ جيي 
صاف پاڻي کي يقيني بڻايو ويندو. ٻيئييين نيميبير 
تي گندي پاڻي جو نيڪال ڪيو ويينيدو ۽ گينيدي 
پاڻي کي ٻيهر استعمال الئق بڻايو وينيدو. ٽيئييين 
نمبر تي ڪراچي شهر مان ڪچرو کڻاييو ويينيدو. 
اسد عمر ميڊيا کي ُٻڌايو هو ته چوٿون نقطو ُاهيو 
آهي ته شهر ۾ صفائي ڪرائي ويندي ۽ ڊريينيييج 
۽ برساتي نالن تيان قيبيضيا خيتيم ڪيراييا ويينيدا. 
پنجين نمبر تي ڪميٽي روڊن رستن جي تعمييير 
جا معامال ڏسندي ۽ ترقياتي ڪيمين ۾ سياميهيون 
ايندڙ ُرڪاوٽون ختم ڪندي ۽ ڇهييين نيميبير تيي 
ڪراچي ۾ جن نالن تي قبيضيو ٿيييل آهيي انيهين 
تائين قبضو ختم ڪرايو ويندو. هي سڀ ُڪيجيهيه 
ُٻڌائي ٿو ته سنڌ ۾ وفا  جي هڪ َاهڙي مداخيليت 
آهي، جيڪا نه صرف آئين جيي خيالف آهيي، پير 
خود سنڌ جي وحدت ۽ سيالميتيي جيي خيالف پيڻ 
آهي. ڇو ته هي هڪ گريٽ گيم جيو حصيو آهيي، 
َجنهن سان ڪراچي شهر ۾ ته بهتري َاچي َسگهي 
ٿي، پر ُاهو سيڀ ڪيجيهيه سينيڌ جيي آئييينيدي الِء 
خطيرنياڪ آهيي، جينيهين کيي قيبيول ڪيري نيٿيو 
َسگهجي. گڏوگڏ ُاهيو بيه وسيارڻ نيه ُگيهيرجيي تيه 
جيڪو عمل سينيڌ جيي وحيدت ۽ سيالميتيي جيي 
خالف آهي، ُاهو ُملڪ جي بهتري الِء به نيٿيو ٿيي 
سگهي. سنڌ صوبو پاڪستيان جيو بينييياد رکينيدڙ 
آهي. جيڪڏهن سنڌ ۾ ڀڃ ڊاهه ڪئيي وئيي ۽ ُان 
جي جاگرافيائي حدن سان کيڏيو ويو ته ُاهو ُملڪ 

 الِء به خطرناڪ هوندو.
آخري ڳالهه ته ُان َسڄي ميعياميليي ۾ وزييراعيظيم 
عميران خيان ۽ صيدر پياڪسيتيان عيارف عيليوي 
مطمئن نظر اچن ٿا. ڪراچيَء ۾ طوفاني برساتين 

آگسٽ ڇينيڇير ڏيينيهين  42۽ ڀيانڪ تباهي کانپوِء 
عمران خان َپينيهينيجيي ٽيوئيييٽ ۾ چيييو تيه سينيڌ 
حڪومت سان گڏجيي ڪيراچييَء جيا مسيئيال حيل 
ڪنداسين. سمورن ڊرينيج ۽ برسياتيي نيالين جيي 
صفائي ڪرائي ويندي. گند ڪيچيرو خيتيم ڪيييو 
ويندو. پاڻيَء جي نيڪال کي يقيني بڻايو وينيدو. 
شهرين کي پيئڻ الِء صاف پاڻي ڏينداسين ۽ آبيي 
گذرگاهن تان قبضا ختيم ڪينيداسييين. اسيد عيمير 
ڇهن نقطن جي ڳالهه ڪئي ُهئي، پر عمران خيان 
ٽن نقطن جي ڳالهه ڪئي آهي ۽ صدر پاڪسيتيان 
عارف علوي چيو آهي ته صيوبيائيي حيڪيوميت ۽ 
وفاقي سرڪار جو هڪٻئي سيان سيهيڪيار سيٺيو 
سنئوڻ آهي، َجنهن جيا ُميثيبيت نيتيييجيا نيڪيرنيدا. 
وفا  جو هي اطمينان ُٻڌائيي ٿيو تيه سينيڌ خيالف 

 سازش ڪاميا  ٿي وئي آهيو 
)نوٽ: مضمون جو ليکڪ سييينيييئير صيحيافيي ۽ 

 جو ايڊيٽر آهي(.” ڪوشش“روزاني 
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سنڌ جي راڄڌاني ڪراچي اڄ بدامني، بيروزگاري، 
وڌندڙ گندگي ۽ صاف پاڻي جي کوٽ سيميييت َجين 
انيڪ مسئلن کي ُمنهن ڏئي رهي آهي ۽ جين کيي 
بهانو بڻائي سنڌ دشمن عنصَر سنڌ جي ورهاڱي جو 
مطالبو ڪري رهيا آهن، ُان جيو هيڪ اهيم ۽ وڏو 
سبب شهر ۾ غير قيانيونيي آبياد پيرڏييهيي بيه آهين. 
نيشنل ايلين رجسٽريشن اٿارٽي )نيارا( ۽ نيييشينيل 
ڊيٽا بيييس ايينيڊ رجسيٽيريشين اٿيارٽيي )نيادرا( جيي 

ع جي جاري ڪيل انگن اکرن موجب ميورڙي 4111
لک پرڏيهي غير قانوني طيور آبياد  02جي ماڳ ۾ 

آهن، جن ۾ سڀ کان وڏو انگ افغان پناهگيرن جو 
آهي، جنهن بعد بنگالين، بيرمييين، هينيدسيتيانييين ۽ 
سريلنڪن سميت ٻين ميليڪين کيان غييير قيانيونيي 
طور پاڪستان آيل پرڏيهي شامل آهن. غير قانوني 
آباد پرڏيهيين خيالف وقيت بيوقيت حيڪيوميت جيي 
حڪمن تي پوليس ڪارروائي ڪندي آهي، پير ُاهيا 
ڪارروائي به رڳو ڏيکاَء الِء هوندي آهي، ڇاڪاڻ تيه 
هڪ ته شهر ۾ اثر رسوخ رکندڙ سياسي پيارٽيييون 
ُان ۾ وڏي رنڊڪ بڻجي وينديون آهن، ميٿيان وري 

پوليس به ُان کي ڪمائيَء جو ذريعو بڻائي روايتيي 
ٿيييڻ تيي ”  کييسيو گيرم“ انداز ۾ گرفتار ڪرڻ بعد 

آزاد ڪري ڇڏيندي آهي. ُان جو نتيجو اِهو نيڪيتيو 
آهي ته اڄ هڪ محتياط ڪياٿيي ميوجيب شيهير جيي 

لک جي لڳ ڀڳ غيير قيانيونيي طيور  31آباديَء ۾ 
ملڪ ۾ داخيل ٿيييل پيرڏييهيي آبياد آهين، جين جيو 
مجموعي نقصان رڳيو ڪيراچيي نيه، پير سينيڌ جيي 
معيشت ۽ امن امان جي صورتحال تي پيڻ پيئيجيي 
رهيو آهي. سنڌ ڏانهن ٻين ملڪن کان ماڻيهين جيي 
لڏي اچڻ جي شروعات پاڪستان ٺهڻ کان ترت پوِء 
شروع ٿي وئي هئي. سنڌين سان نفرت جيو اظيهيار 
ڪندڙ ملڪ جي پهرئين وزيراعظيم لييياقيت عيليي 
خان جي دور ۾ هندستان کيان ليکييين مياڻيهين کيي 
هرکائي ڪراچي آندو ويو. پاڪستان جي قيام کان 
اڳ اِهو ڪٿي به طئي نه ٿيو هو ته هينيدسيتيان جيي 
مسلم اقليتي صوبن مان پناهگيرن جا َڪٽڪ آڻيي 
سنڌ جي شهرن ۾ آباد ڪيا ويندا، پياڪسيتيان رڳيو 
مسلم اڪثريتي صوبن ۾ ٺهڻو هو، َپير پيوِء هيڪ 
اهڙو دوکو ڪيو ويو، جنهن جيو سيڀ کيان وڌييڪ 

 نقصان سنڌ کي پيو آهي.
ع جي ٺهرا  ۾ واضح ٿيل آهيي تيه پياڪسيتيان 0221

هڪ اهڙو ملڪ هوندو، جنهن ۾ وفا  بدران صوبا 
مضبوط ۽ پنهنجي وسييلين جيا مياليڪ هيونيدا، پير 
ملڪ جي قيام بعد پاڪستان جون واڳون پنيجيابيي 
۽ اردو ڳالهائيندڙ بيورو ڪريسي ۽ اشيرافيييه جيي 

ع جي ٺيهيرا  کيي دفين 0221هٿ ۾ اچي ويون، جن 
ڪري آپيشاهي قائم ڪئي ۽ ملڪ جيي سيڀ کيان 
وڏي صوبي بنگال سميت سينيڌ، سيرحيد )ڪيي پيي 
ڪي( ۽ بلوچستان سان ارهه زورائين ۽ استحصيال 
جيو سيليسيلييو شيروع ٿيي وييو. لييياقييت عيليي خييان 
هندستان ۾ لساني وڳوڙن کي جيواز بيڻيائيي اتيان 
جي مسلم اقليييت وارن صيوبين جيي مياڻيهين کيي 
تحفظ، ملڪيتون ۽ روزگار ڏيڻ جيا واعيدا ڪيري 
پيياڪسييتييان ڏانييهيين لييڏي اچييڻ الِء هييمييٿييايييو. اردو 
ڳالهائيندڙ هندستانين کي ڪراچييَء ۾ آبياد ڪيرڻ 
جو ُمک مقصد پنهنجي الِء چونڊ تڪ جيو انيتيظيام 
ڪرڻ هو. هندستان مان غير قانيونيي طيور مياڻيهين 

ع کيانيپيوِء بيه جياري 0222جي آمد جو ُاهو سليسيليو 

 منصور کوکر
 سينئر صحافي ڪراچي

 ڪراچي غير قانوني پرڏيهين الِء فري زون

 سنڌ ۽ ملڪي سالمتيَء الِء وڏو خطرو!

 ڪرنٽ افيئرز



ين     | 9همرسي ماهوار مئگز

رهيو، پر سنڌ جي عوام جي ووٽن سيان چيونيڊجيي 
اقتدار جي مسند تي پهتل سياستدان پنهنجي ذاتي 
مفادن خاطر ُان معاملي کان ڪن الٽار ڪندا رهيييا. 
هندستان کان آيل ماڻهن جي آبادي اييتيري تيه وڌي 
وئي جو سنڌ جي راڄڌاني واري شهر ڪيراچييَء ۾ 
سنڌي ماڻهو اٽي ۾ لوڻ بيرابير رهيجيي وييا. نينيڍي 
کنڊ جي ورهاڱيي بياوجيود سينيڌي هينيدن جيي وڏي 
گهڻائي پنهنجا َڪيک ڇيڏڻ الِء تيييار نيه هيئيي، پير 

ع ۾ ڪيراچيي ۾ هيٿ وٺيي ميذهيبيي 0222جنوري 
وڳوڙ ڪرائي سنڌي هندن کي پنهنجي ڌرتي ڇيڏڻ 
تي مجبور ڪيو ويو، جنهن بعد سندن خالي ڪييل 

سييمييورا گييهيير، دڪييان ۽ ٻيييييون قيييييمييتييي 
مييلييڪيييييتييون هيينييدسييتييان مييان آيييل اردو 
ڳالهائيندڙن کي ڏئيي سينيدن پييير ُپيخيتيا 
ڪيا ويا. اڄ اردو ڳالهائيندڙ ڪراچيَء ۾ 
سڀ کان وڏي آبادي آهيي، جين ميان وڏو 

ع کانيپيوِء غييير قيانيونيي طيور 0222انگ 
آيلن جو آهي، جنهين وقيت هينيدسيتيان ۾ 
ڪييوبييه مييذهييبييي وڳييوڙ نييه هييو، پيير ُاهييي 
ملڪيتن ۽ سڻڀين نوڪرين جي ڳيوال ۾ 
ڪراچيَء سميت سنڌ جي ٻين عالئقن ۾ 
آيييا. انييهيين غييييير قييانييونييي طييور آيييل 
هندستانين ۾ وڏو انيگ ڀيارتيي ريياسيت 
اتر پيردييش جيي رام پيور، ميراد آبياد ۽ 
بجنور جهڙن ضليعين ميان ڪيراچيي آييو، 
جيڪي مسلمانن جي اڪثرييت ييا هينيدن 
جي لڳ ڀڳ آبادي وارا ضلعا آهين. غييير 
قانوني طور آباد ٿيييل ليڳ ڀيڳ سيميورا 
ماڻهيو هياڻيي سينيڌ جيو سيڃياڻي  ڪيارڊ، 
ڊوميسائيل ۽ پيي آر سيي رکين ٿيا، اييم 
ڪيو ايمي ڌڙن جو مٿن هٿ هئڻ ڪيري 
حييڪييومييت الِء انييهيين ميياڻييهيين خييالف 
ڪارروائي هاڻ اڻ ٿيييڻيي ڳياليهيه بيڻيجيي 

 ُچڪي آهي.
ڪراچي جي آباديَء ۾ غيير قيانيونيي آبياد 
ماڻهن جو ٻيو وڏو تيعيداد افيغيانييين جيو 
آهي، جن کي نه رڳو پختون ميفيادن جيي 
سياست ڪندڙ عوامي نييشينيل پيارٽيي ۽ 
جمعيييت عيليمياِء اسيالم جيهيڙي ميذهيبيي 

جماعتن جي پٺڀرائي حياصيل آهيي، پير پياڪسيتيان 
پيپلز پارٽي ۽ )ن( ليگ سميت ڪيترين ئيي ليبيرل 
وفاقي سياسي پارٽين ۾ بيه افيغيان شيهيري وييٺيل 
آهن، انهن مان ڪيترن ئي ماڻهن مختلف سييياسيي 
پارٽين ۽ ڪرپٽ سرڪاري مالزمن جيي ميدد سيان 
پنهنجا سڃاڻ  ڪارڊ ۽ ٻيا دستاويز به ٺهرائي ورتيا 
آهن ۽ ڪيترائي سنڌ جي ڪوٽا تيي نيوڪيرييون بيه 
ڪري رهيا آهين. سياڳيي رييت بينيگياليي، بيرميي ۽ 
سريلنڪن سميت مختلف ملڪن مان غير قيانيونيي 
طور آيل ماڻهن کي به ايم ڪيو ايم سميت شهري 
سياست ڪندڙ نسل پرست جماعتن جيي پيٺيڀيرائيي 
حاصل رهي آهي، جنهن وسيلي نه رڳيو انيهين جيي 
وڏي انگ جا سڃاڻ  ڪارڊ ٺهيل آهن، پر ووٽ بيه 
درج ٿيل آهن. ڪيترائي بنگالي ۽ برمي ايم ڪييو 
ايم سميت ٻين پارٽين جا ميييميبير ۽ عيهيدييدار بيه 
رهندا آيا آهن ته اليڪشني اميييدوار بيه رهيييا آهين. 
گذريل عام چونڊن ۾ ته پاڪستان پيييپيليز پيارٽييَء 
ڪورنگي جي تڪ مان هيڪ بينيگياليي کيي قيوميي 

اسيمبليَء جو اميدوار بيهاري سڀني کي اچيرج ۾ 
وجهي ڇڏيو. بنگالين ۽ برمين جو وڏو انيگ ميڇير 
ڪييالييونييي، ابييراهيييييم حيييييدري، چييڪييرا ڳييوٺ ۽ 
ڪورنگي سميت شهير جيي ميخيتيليف عيالئيقين ۾ 
رهي ٿو، انهن جو وڏو انگ ماهيگيريَء جي شعبي 
سان واڳيل آهي، جڏهن ته ڪيتيرائيي سيرڪياري ۽ 
خانگي نوڪرين سان گڏ مختلف ڪاروبار بيه ڪين 
ٿا. افغاني، بنگالي توڙي بيرميي ڏوهياريين جيا ٽيوال 
شهر جي مختلف عالئقن ۾ ٽارگيٽ ڪيلينيگ کيان 
عالوه، لينڊ گريبنگ، گهرن ۾ ڌاڙا هيڻيڻ، واٽيهيڙن 
کان ڦرلٽ ۽ ٻارڙن توڙي وڏن جيي اغيوا سيميييت 

سنگين نوعيت جيي ڏوهين ۾ ميليوي رهيييا آهين. 
خاص طور ڊفينس، ڪلفٽن ۽ ڪيورنيگيي سيميييت 
شهر جا مختلف عالئقيا انيهين ٽيولين جيي ڏوهياري 
سرگرمين جا خاص هدف هجن ٿا. ڪيييتيرائيي ڀيييرا 
اهڙا ٽوال قانون جي گرفت ۾ اچي چيڪيا آهين، پير 
پٺڀرائي ۽ پئسي جي زور تيي ڪيييسين ميان آزاد 
ٿيو وڃن. شهر ۾ اثر رسوخ رکندڙ سياسي پارٽين 
جو هٿ هئڻ سبب سندن خالف وڏي ڪارروائي نيه 

 ٿي سگهي آهي.
ع 4101ايم ڪيو ايم جي نسل پرست دهشيتيگيردن 

۾ جڏهن ڪورنگي ضلعي ۾ قائم سينيڌي وسينيدي 
چڪرا ڳوٺ مٿان حملو ڪيو هو ته ُان ۾ َسون جي 
تييعييداد ۾ بيينييگييالييي ۽ بييرمييي ايييم ڪيييييو ايييمييي 
دهشتگردن نه رڳيو حصيو ورتيو هيو، پير سيميوري 
ڪمانڊ انهن جي هٿن ۾ ڏني وئي هئي. ُان سانحي 

ڄيڻيا شيهيييد ۽  2پوليييس اهيليڪيارن سيميييت  2۾ 
ڪيترائي زخمي ٿيا هئيا. ميعياميليو اڃيا عيداليت ۾ 
ٻڌڻي هيٺ آهي، ڪامران ماڌوري، بشارت بنيگياليي 

۽ سهيل ڪمانڊو سميت ڪييتيرائيي دهشيتيگيرد ُان 
ڪيس ۾ نامزد ۽ گرفتيار آهين، جين ميان ڪيميزور 
پيروي سبب ڪيترائي جوابدار ضمانت تي آزاد بيه 
ٿي ُچڪا آهن. شهر ۾ پٺاڻن خالف مشرف دور ۾ 
ايم ڪيو ايم جي ڪارروائييين ۾ بيه بينيگيالييين ۽ 
برمين کي استعمال ڪيو ويو هو، جن هٿان سوين 
پٺاڻ قتل ٿيا هئا. افغانييين جيو وڏو انيگ سيهيرا  
ڳوٺ، جم  ڳوٺ، ڪياماڙي ۽ سائيٽ سميت شيهير 
جي پسگردائي وارن عالئقن ۾ آباد آهي، جين ميان 
ڪيترائي ماڻهو منشيات ۽ هٿيارن جي اسمگلينيگ 
سميت اسٽريٽ ڪرائيمز ۾ ميليوي آهين. سيهيرا  
ڳوٺ جي عالئقي ۾ ته انهن پينيهينيجيون 
ننڍيون ننڍييون ريياسيتيون قيائيم ڪيري 
رکيون آهن، جن ۾ ٻاهريون ماڻهو وڃي 
ئي نٿو سگهي، ڪجهه هنڌن تي طالبيان 
وارا قييانييون ۽ قيياعييدا رائييج ٿيييييل آهيين. 
ڪييراچييي جيييييڪييا نييه رڳييو سيينييڌ جييي 
راڄڌاني، پر سنيڌ جيي ميارئيي بيه آهيي، 
جنهن سيان هير سينيڌي پينيهينيجيي سياهيه 
جيترو ئي پيار ڪري ٿو، ُان جي اهنجن 
جو هڪ وڏو سبيب ُاهيي غييير قيانيونيي 
طور وسندڙ پرڏيهيي بيه آهين، جين کيي 
نارا ۾ رجسٽرڊ نه هئڻ ڪري نوڪريين، 
روزگار ۽ هر قسم جي ُچرپر جي آزادي 
حاصل آهي. فئڪٽرين جيا مياليڪ انيهين 
غير قانوني پرڏيهين کي اوليتي بنيادن 
تي ان ڪيري رکين ٿيا جيو ُاهيي گيهيٽ 
پگهار تي ڪم ڪرڻ تي به راضي هجن 
ٿيا، ان کيانسييواِء ڪيينيهيين بييه قسييم جييي 
يييونييييين بييازي ۾ مييلييوي نييٿييا ٿييييين. 
فئڪٽرين ۾ ڪم ڪندڙ اڪثر افغانيي، 
بنگالي ۽ برمي جيعيليي سيڃياڻي  ڪيارڊ 
رکن ٿا، جن وٽ سيڃياڻي  ڪيارڊ نياهين، 
ُاهي فئڪٽرين ۾ ٺيييڪيييداري سيسيٽيم 
تحت ڏهاڙي تي ڪم ڪن ٿيا، ڪييير بيه 
جعلي سڃاڻ  ڪارڊ وارن غير قيانيونيي 

 پرڏيهين کي پڪڙڻ وارو ناهي.
هاڻيي ضيرورت ُان ڳياليهيه جيي آهيي تيه 
ڪيراچيي سيميييت سييڄيي سينيڌ ۾ غيييير 
قانوني آباد پرڏيهين خالف اثيرائيتيي ميهيم هيالئيي 
کين ملڪ بدر ڪرڻ الِء سخيت اپيا  ورتيا وڃين ييا 
اهڙن ايلين پناهگيرن الِء اهڙا قانون ٺاهيا وڃن جين 
سان اهي هڪ خاص مدي تائين رجسٽر ڪييا وڃين 
۽ ان کانپوِء انهن کيي ڪيم ڪيرڻ الِء ميخيصيوص 
ورڪ پرميٽ ڏني وڃي، جنهن کي هو ميخيصيوص 
مدي گذرڻ کانپوِء تازو ڪرائيندا رهن، ُان سيان نيه 
رڳو ڪراچي شهر مان بدامنيَء جي خاتميي ۾ ميدد 
ملندي، پر شهر جي معيشت کيي فيائيدو رسينيدو ۽ 
ڊيموگرافڪ صورتحال به ڌرتي ڌڻييين جيي حيق ۾ 
ٿيندي. جيڪڏهن اسان ُان ميعياميليي ۾ ڪين الٽيار 
جاري رکي ته غير قانوني آباد پناهگيرن جيي انيگ 
۾ ڏينهون ڏينهن اضافو ٿيينيدو ويينيدو ۽ ڪيراچيي 
غير قانوني پناهگيرن الِء ميڪيميل فيري زون جيي 
حيثيت اختيار ڪري ويندو، جيڪو نه صرف سينيڌ 
الِء نقصانڪار آهي، َپر ڏور رس نگاهه سان ڏسجيي 
ته ُان سان ملڪيي سيالميتيي بيه سيخيت ميتياثير ٿيي 

 سگهي ٿي.
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بين االقوامي سياست ۾ هڪ نئين صيف بينيدي 
شروع ٿي چڪي آهي، پر هيَء ٻين قسيمين جيي 
صف بندي آهي. هڪ صف بنيدي عياليميي سيطيح 
جي آهي، ڪجهه ملڪ هڪ بالڪ ۾ وڃي رهيييا 
آهن ۽ ڪجهه ملڪ وري ٻئي بيالڪ جيو حصيو 
بڻجي رهيا آهن ۽ اهي پنهنجي پنهنجي حيامييين 
کي اڳتي آڻي رهيا آهن. دنيا ۾ حاليتيون اهيڙيَء 
ريت تبديل ٿي رهيون آهين جيو هير ميليڪ کيي 
ڪٿي نه ڪٿي پينيهينيجيو ووٽ رکيڻيو پيونيدو ۽ 

 ڪنهن هڪ بالڪ جو حصو ٿيڻو پوندو.
انهن ٻن بالڪن ۾ جنهن مان هڪ جي اڳيواڻيي 
چائنا ۽ ٻئي بالڪ جي اڳواڻيي آميرييڪيا ڪيري 
رهيو آهي، هن تي اسين اڳتي ڳاليهيائييينيداسييين 
ٻن صف بندين جو ذڪر انهيَء ڪيري ڪيييو تيه 
هڪ صف بندي عالمي سطح تي ٿيي رهيي آهيي 
۽ ٻي صف بندي مسلميان ميليڪين ۾ ٿيي رهيي 
آهي، خاص طور تيي ييو اي اِي واري مسيئيليي 
کانپوِء واضح طور سيان فير  ظياهير ٿيييو آهيي. 
ڪجهه ڌريون انهيَء جون حامي آهين ۽ ڪيجيهيه 
ڌريون انهيَء جون مخالف آهن ۽ ڪجهيه ڌرييون 
اهڙيون آهن جيڪي انهيَء مسئلي تيي خياميوش 
به آهن ته ڪڏهن ڪڏهن هيڪ بيييان ڏييئيي چي  
ٿيو وڃن. ڪجهه مسلمان ملڪ جيييڪيي واضيح 
طور تي يو اي اِي سان گڏ هئا جينيهين ۾ مصير، 
اومان، بحرين، سعودي عر  ۽ ٻيييا بيه ڪيجيهيه 
ملڪ جيڪي يو اي اِي سان ان معاملي تيي گيڏ 
هئا ۽ آهن جنهن مان اهو ظاهر ٿئي ٿو تيه انيهين 
ملڪن آمريڪا جي پاليسي جي اڳيان پينيهينيجيو 
ڪنڌ جهڪايو آهي جنهن ۾ انهن پنهنجي واپيار 
کي ترجيح ڏني، ڇو ته انهن جيي نيظير ۾ واپيار 
انهن جي اولين ترجيح آهي. ڇيو تيه اهيي ميليڪ 

سمجهن ٿا ته فليسيطييين جيي عيوام جيي حياليت 
ڪيترن ئي سالن کان ساڳي آهي ۽ هو پياڻ کيي 
انهيَء معاملي ۾ الجهائي پنهنجا الڳاپا آمرييڪيا 
سان خرا  نٿا ڪرڻ چياهييين. ييعينيي انيهين اهيو 
تسليم ڪيو آهي ته جيڪا طاقت يهودين ۽ وچ 
اوڀر ۾ عيسائين وٽ موجود آهي ان جو مقابيليو 
وڙهي نٿو ڪري سگهجي ۽ اهيي اهيڙا ميعياهيدا 
ڪرڻ سان پاڻ کي وڏي عافيت ۾ سمجهن ٿيا ۽ 
جديد هٿيار وٺڻ جيي ڪيوشيش ۾ رڌل آهين تيه 
جيئن هو ضرورت جي وقت تي پينيهينيجيو دفياع 
ڪري سگهن. ٻيئيي پياسيي وري اهيي مسيليميان 
ملڪ آهن جن ۾ ترڪي هڪ سخت موقيف ڏنيو 
آهي پاڪستان، ايران، ڪشيمييير، ميالئيييشيييا بيه 
ڪجهه رد عمل ڏنو آهي ته يو اي اِي ٺيڪ ناهيي 
ڪيييييو. اهييڙيَء طيير  سييان سييعييودي عيير  بييه 
پاڪستان کي ڏنل قرض واپس وٺي ورتيو آهيي 
۽ تيييييل جييي سييپييالِء بيينييد ڪييئييي آهييي. ڇييو تييه 
پاڪستان سعودي حڪومت کان ناراضگيَء جيو 
اظهار ڪيو هو ته سعودي عير  ڪشيمييير جيي 
مسئلي تي بلڪل خاموش رهيو. تازو ئي چيييف 
آف آرمي اسٽاف جو سيعيودي عير  جيي دوري 
کانپوِء ٻنهي مليڪين اسيرائيييل الِء صيرف هيڪ 
اسٽيٽمينٽ ڏيئي خاموشي اختييار ڪيئيي آهيي. 
پاڪستان جا مجموعي طيور خيليييجيي ريياسيتين 
سان الڳاپا بهتر رکڻ الِء هميشيه ڪيوشيش رهيي 
آهي. رڳو سعودي عير  ۾ جيييڪيي اوورسيييز 
 41پاڪستاني رهن ٿا انهن جو انيگ ليڳ ڀيڳ 

لک آهي جيييڪيي سيعيودي عير  ۾ ميخيتيليف 
حيثيتن ۾ ڪيم ڪيري رهيييا آهين. ييو اي اِي 
جنهن اسرائيل سان معاهدو ڪيييو آهيي اتيي بيه 

ليک آهيي،  02پاڪستانين جيو انيگ ليڳ ڀيڳ 

اومان هن معاهدي کي ڀليڪيار ڪيييو آهيي، ان 
هزار پاڪستاني رهن ٿا. قطير ۾  32۾ به ٻه لک 
هزار پاڪستاني مختلف حيثيت ۾  42هڪ لک 

 02ڪم ڪري رهيا آهن. بيحيريين ۾ هيڪ ليک 
هزار پاڪستيانيي ڪيم ڪين ٿيا ۽ ڪيووييت ۾ 

هيزار پياڪسيتيانيي ڪيم ڪين ٿيا.  01هڪ ليک 
صيرف سيعيودي عير  ۽ ييو اي اِي ۾ رهينيدڙ 

بيلييين ڊالير ڪيميائييين ٿيا  2پاڪستاني ساليانيو 
جيڪا هڪ وڏي رقم آهي. جيڪڏهن اهي مليڪ 
انهن پاڪستانين کي نوڪرين کان ڪڍي ڇڏين 
يا ويزا پاليسي ۾ سختيون ڪين تيه پياڪسيتيان 

 وڏي معاشي مشڪل ۾ اچي سگهي ٿو. 
جيييييڪييڏهيين عيير  مييلييڪ انييهيين پيينييجيياهييه لييک 
پاڪستانين کي واپس ميوڪيلييين تيه اهيي سيڀ 
بيروزگار ٿي ويندا ۽ پاڪستان ۾ ته هيونيئين بيه 
روزگار جا موقعا تمام محدود آهن. ڇو تيه هيتيي 
اڳ ۾ ئي نوڪريون ڪونه ٿييون ميلين ۽ انيهين 
پنجياهيه ليک پياڪسيتيانييين جيا خيانيدان بيه آهين 
جيڪي واپس ايينيدا جين جيو انيگ ڪيروڙن ۾ 
ٿيندو. جيڪڏهن عر  ميليڪين سيان پياڪسيتيان 
الڳاپا خرا  ڪينيدو تيه ان کيي وڌييڪ ميعياشيي 
نقصان ٿيندو. تنهنڪري بين االقوامي سييياسيت 
۾ ڪنهن به ملڪ الِء پنهنجو قومي مفاد سيڀينيي 
کان مٿانهون رکيو ويندو آهي انهييَء کيي نيظير 
۾ رکندي پرڏيهي پياليييسيي جيوڙبيي آهيي. هين 
صييورتييحييال ۾ پيياڪسييتييان صييرف بيييييان ڏيييئييي 
خاموش رهندو ۽ پنهنجيو پيورو ڌييان ڪشيمييير 
 واري معاملي تي ڇڪرائڻ جي ڪوشش ڪندو.
 00اسرائيل جو اصل مسئلو ڇا آهيي  اصيل ۾ 

ع جي نيو يارڪ ٽائمز ۾ مسز گيوليڊا 0223جون 
ميييييئيير جيييييڪييا اسييرائيييييل جييي پييهييرييين عييورت 

 ڪرنٽ افيئرز

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ

 يو اي ِاي
 اسرائيل ڊيل 
 ۽ پاڪستان  
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وزيراعظم هئي جنهن جو تعلق يو ڪيريين سيان 
ع ۾ آميرييڪيا 0240هو، پوِء آمريڪا هلي وئي ۽ 

کان واپس اچي فلسطين ۾ رهي. ان جا ڪيجيهيه 
جمال تمام اهم آهن ان جو هڪڙو جملو جييڪيو 

ع جي نيو يارڪ ٽائمز ۾ ڇپييو هيو، جيتيي 0223
هوَء هڪ لنچ ۾ شريڪ هئي هئي اتي هين چيييو 

اسان اسرائيلين کي حضرت ميوسيي  عيليييه “ هو، 
السالم کان شڪايت آهي ته اسان بني اسيرائيييل 

سال هِتي ُهتي روليو ۽ ان جڳهه تيي  21کي هن 
اها ان وقت هن جي دل ”  اڇاليو جتي تيل نه هو.

جي باهه هئي جيييڪيا نيڪيتيي ۽ ان وقيت نيييو 
يارڪ ٽائمز ۾ هيڊ الئين بڻجيي وئيي. بيهيرحيال 
اسرائيل ۾ هڪ عيجيييب رانيد ٿيي رهيي آهيي، 
جيييييڪييڏهيين اسييرائيييييل جييي نييقييشييي تييي نييظيير 
وجهنداسين ته هي دنيا جو هڪ عجيب و غرييب 
نقشو آهي. هن نقشي ۾ پيييليو رنيگ آهيي ئيي 
ڪونه اهو اسرائيل جو آهيي هيڪ طيرف اسييين 
ڏسون ته بحر روم نيري رنگ ۾ آهيي ۽ هيييٺ 

ع 0212مصر آهي، غزه مصر جو حصو هيو، هيي 
جي جنگ ۾ مصر جي هٿيان نيڪيري وييو، هيي 
مصر جو اهو حصو هو جنهن کي صحيراِء سييينيا 
چوندا آهن. هڪ طرف اردن آهيي ميٿيي شيام ۽ 
لييبيينييان آهيين ۽ وچ ۾ فييلييسييطييييين ڪييٿييي آهييي، 
فلسطين ٻن ٽڪرن ۾ آهي هڪ فيليسيطييين غيزه 
آهي اها سمنڊ جي ڪناري آهي جيڪا ننڍي غيزه 
تييوهييان کييي نييقييشييي ۾ نييظيير اييينييدي ۽ وچ ۾ 
اسرائيل نظر اينيدو ۽ نياسيي رنيگ ۾ ميغيربيي 
ڪنارو نظر ايندو ۽ ان جو ميقيصيد اهيو ٿيييو تيه 
هتان کان فلسطيني هيڏانهن نه اچي سگيهينيدا ۽ 
انهن جي ُچيرُپير کيي ميحيدود ڪيييو وييو آهيي. 
هوڏانهن غزه جي پٽي ۾ حيمياس وييٺيو آهيي ۽ 
مغربي ڪناري ۾ ميحيميود عيبياس وييٺيو آهيي. 
جيڪڏهن اسرائيل کي اندر کان ڏسجيي تيه هين 
سان پنهنجا به ڪيترائي مسيئيال آهين اسيرائيييل 
هڪ وڏي سامونڊي پٽي تيي آهيي، جينيهين جيي 

ڪلو مييٽير آهيي جيتيي  02هڪ جڳهه تي ويڪر 
غزه اچي پئي يعني اتان کان جهاز ٽن مينيٽين ۾ 
هڪ طرف کيان ٻيئيي طيرف بيحير روم تيائييين 
پهچندو آهي ۽ ان جيي نيقيشيي کيي غيور سيان 
ڏسندا ته هن جا پاڙيسري ملڪ پنيج آهين، انيهين 
پنجن پاڙيسرين ملڪن مان صرف ٻه اهي مليڪ 
آهن جن جي سرحدن کي دنيييا ميڃيي ٿيي ۽ ٽين 

کي دنيا نٿي مڃي. مطلب ته شام جون جيييڪيي 
ع واري جينيگ 0212گوالن پهاڙيون آهن، جڏهن 

ٿي هئي ته اهي اسرائيل کسيي ورتيييون هيييون 
مسلمان ملڪ هارائي وييا هيئيا. ان وقيت گيوالن 
پهاڙيون غزه ۽ صحراِء سينيا بيه مسيليميانين جيي 
هٿن مان نڪري ويا هئا، بيعيد ۾ جيييڪيو انيور 
سعادات سان معاهدو ٿيييو هيو ان سيان صيحيراِء 
سينا انهن کي واپس ڪيو ويو ۽ مصر مڃييو ۽ 
انور سعادات به الڳ ٿي ويو يعني ڊييل اهيا ٿيي 
هئي ته صحراِء سينا کي واپيس ڪيييو ويينيدو ۽ 
اسرائيل کي تسليم ڪيو ويندو ان کانپوِء انيور 
سعادات سان جيڪو ڪجهه ٿيو اها ته دنيييا کيي 
خبر آهي. اهڙيَء طر  سان شام سان به اسرائيل 
جو ساڳيو مسئلو آهي جيييڪيو حيل نياهيي ٿيييو 
يعني جيڪڏهن اسرائيل وڃبو ته خبر پوندي تيه 
هي تقسيم ڪيئن ٿيل آهي. ڪيئن خبر پوي تيه 
هي مغربي ڪنارو آهي ۽ هيي غيزه وچ ۾ ڪيا 
تقسيم ناهي، پر وچ ۾ هڪ الئين آهي، جينيهين 
کي گرين الئين چئبو آهي يعنيي اسيرائيييل جيي 
وچ ۾ هڪ گرين الئين آهي ۽ غزه واري پياسيي 
ڏانهن هڪ بفرزون آهيي ڪيڏهين اسيرائيييل ان 
کي وڏو ڪري ٿو ته ڪڏهن ننڍو يعني اسرائييل 
وٽ ايراضي ناهي ۽ اها سڄي واالر غيزه طيرف 
ٿيندي وڃي جتي ست ملين فلسطيينيي رهين ٿيا 
جتي گهڻو ڪري گوليون هلنديون رهين ٿيييون. 

 ملين آهي. 2هن ٽڪري ۾ اسرائيل جي آبادي 
ميلييين فيليسيطييينيي رهين ٿيا  2ويسٽ بينڪ ۾ 

اسرائيل جي آبادي ساڍا ست ملييين آهيي، جيتيي 
پييئيڻ جيي پياڻيي جيي کيوٽ جيو مسيئيليو آهيي 
اسرائيل ۾ ڪوبه درياهه ناهي، مٿي جبل آهي ۽ 
هيييٺ اڌ اسيرائيييل ريييگيسيتيان ۾ آهيي. صييرف 
مٿئين آبادي يعني اتر ۾ زرعيي عيالئيقيو آهيي 
جتي پاڻي موجود آهي ۽ هيٺ صحراِء سينيا جيو 
حصو آهي. سلطنت عثمانيه ۾ هي صحراِء سييينيا 

رييگيسيتيان جيو    Negevهو جنهن کي اسيرائيييليي
چوندا آهن. آبادي صيرف فيليسيطييين ۾ هيونيدي 
هئي نقشي ۾ اسرائيل جي هڪ پاسيي ۾ اردن 
آهي جتي سڀ فلسطينيي گيهيڻيو ڪيري ميهياجير 
ڪئم  ۾ ويٺل آهن جيئين اردن جيو اسيرائيييل 
سان بارڊر ملي ٿيو تيييئين اسيرائيييل جيو بيارڊر 
مصر سان به ڳنڍيل آهي. ليبينيان جيي بيارڊر کيي 
پرپل الئين چوندا آهن. تازو ئي يروشلم پيوسيٽ 

۾ يمن ۾ رهنيدڙ هيوٿييين الِء سيخيت بيييان آييو 
آهي، جنهن ۾ هوٿيين عير  اميارات تيي اليزام 
هيينيييييو آهييي تييه عيير  امييارات يييهييودييين جييون 
عبادتگاهون ٺاهي رهيو آهي جيڪو هڪ سخيت 
بيان يروشلم پوسٽ هوٿين الِء ڏنيو آهيي. عير  
امارات ۽ اسرائيل جي وچ ۾ ٿييينيدڙ ڊييل ميان 
ڪوويت ۽ عمان به پاسيرا ٿي وييا آهين، جينيهين 
الِء اهو چيو وڃي پيو تيه عير  اميارات کيانيپيوِء 
اهي ملڪ به سهڪار ڪندا، پر ايئن نه ٿيو. دنييا 
جي سڀ کان وڏي اخبار ٽيائيميز ۾ ميوسياد جيي 
چيف بيان ڏنو آهي ته اسرائييل کيي اييران کيان 
وڌيڪ ترڪي کان خطرو آهي اهيو ان ڪيري تيه 
لبيا ۾ هڪ وڏو مسئلو ڪر کيڻيي رهيييو آهيي. 
تازو ئي پرڏيهي پياليييسيي جيي هيڪ آرٽيييڪيل 
موجب لبيا ٻن حصن ۾ تقسيييم ٿييينيدو. ڇيو تيه 
مصر جي هيييٺيان هيڪ صيحيرا آهيي جينيهين ۾ 
دهشتگرد تنظيمون رهن ٿيون، ڪيجيهيه عيرصيو 
 40پهرين هن صحرا ۾ فائيرنيگ ٿيي جينيهين ۾ 

دهشتگرد ماريا ويا. تنهنيڪيري مصير ليبيييا جيي 
قبيلن کي ڀڙڪائي رهيو آهي ته انهن دهشتگيرد 
تنظيمن سان منهن ڏيڻ الِء اسان جيو سياڏ ڏييو. 
لبيا ڪرنل قذافي جي تخت ڪيرڻ کيانيپيوِء هين 
وقت تائين مسئلن ۾ ڦاٿل آهي، وري مصير جيو 
پريشر به ان مٿان پييو آهيي، اهيڙيَء طير  سيان 
اسرائيل جي هٿن مان آهستي آهستيي وچ اوڀير 
جي ملڪن جو ساڏ ٽٽندو پيو وڃي. ميطيليب تيه 
وچ اوڀر جي ملڪن ۾ هڪ نئين راند ٿي رهيي 
آهي جنهن ۾ ٻن طاقتن کي پنهنجو اثير رسيوخ 
ڏيکارڻو آهي. هڪ بالڪ ۾ آمريڪا، انيڊييا، ييو 
اي اِي، آسٽريليا ۽ سيعيودي عير  آهين ۽ ٻيييو 
بالڪ جنهن ۾ چائنا، روس، پاڪستان، ايران ۽ 
ترڪي آهن. ڏسيجيي تيه ڪيهيڙو بيالڪ  وڌييڪ 
اثرائتو ٿيندو ۽ گلوبل پوليييٽيڪيس ۾ پينيهينيجيا 
پير ڄمائيندو. ڇو ته تازو ئيي سيعيودي عير  ۽ 
پاڪستان جي الڳاپن ۾ جيڪيا ڊوليپيمييينيٽ ٿيي 
هئي انهيَء ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر مياٺيار اچيي وئيي 
آهي. ڇو ته هرهڪ ملڪ کي پنهنجيي پينيهينيجيي 
پرڏيهي پاليسي ٺاهڻي هيونيدي آهيي جينيهين ۾ 
ملڪن جا قومي مفاد سڀ کان اولين ترجيح تيي 
هوندا آهن. اهڙيَء طر  پاڪستيان بيه پينيهينيجيي 

 .  قومي مفادن کي اولين ترجيح ڏيندو
chacharhameed221@gmail.com 
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گذريل ڪالم ۾ ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو ويو هو تيه پياڪسيتيان 
جي سياسي روش هميشه اها ئي رهي آهي ته سياستدانن عيوام 
کي سياست جو سرچشمو سمجهڻ بجياِء طياقيتيور طيبيقيي کيي 
پنهنجو امام بڻايو آهي. اهو ئي سبب آهي ته پياڪسيتيان ۾ نيه 
ڪا حقيقي جمهوريت نافذ ٿي سگهيي آهيي ۽ نيه ئيي ڪيڏهين 
صحيح معنائن ۾ عوامي حڪومت آئي آهي. اليڪشن جي هير 
دور ۾ مفاد پرست سياستدان پينيهينيجيون سييياسيي وفيادارييون 
طاقتور طبقن جي اشاري تي تبديل ڪري ڇڏيندا آهن، جينيهين 
طرف طاقتور طبقو هوندو آهي سياستدان به پنهنجون سيياسيي 
وفاداريون ان سياسي پارٽيَء جي ُپڙ ۾ وجهي ڇڏينيدييون آهين. 
اڄ به توهان کي پارليامينٽ ۾ اهيڙن وزييرن ۽ ميييميبيرن جيي 
اڪثريت نظر ايندي جن پ پ، مسلم ليگ ن، مسلم ليييگ   
۽ تحريڪ انصاف جي ٽڪيٽ تيي اليييڪيشين وڙهيي هيونيدي 
اهڙن ئي مفاد پرستن هميشه ڊائريڪٽ مارشل ال کي ڀيليييڪيار 
ڪئي ۽ نالي ماتر جمهوري حڪومتن ۾ حصيييدار بيڻيجيي بيه 
رهيا. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته آخر ڏوهاري ڪييير آهيي  

 اسان يا سياستدان يا طاقتور طبقو  
يقينن ٽئي ڏوهاري آهن، پر اسان ٻين جي غلطين جيي سيڌاري 
ڪرڻ بجاِء پنهنجي اصال  ڪريون ته وڌيڪ بهتر رهندو. ٻييين 
تي الزام مڙهڻ بجاِء پنهنجو احتسا  ڪريون ته شياييد ان ميان 
ڪو الڀ حاصل ڪري سگهون، اسان ڪڏهن به نظريي ۽ فڪر 
جي بنياد تي ووٽ نه ڏنو آهي. نه ئي ڪڏهن ڪنهن سيياسيتيدان 
کي پنهنجون وفاداريون تبديل ڪرڻ جيي ڪيا سيزا ڏنيي آهيي 

 آخر ڇو  
ڇو ته جڏهن اسان گڏيل مفاد جيي بيدران انيفيرادي ميفيادن کيي 
نظر هيٺ رکي ووٽ ڏنا، جڏهن اجتماعي نظريي ۽ فڪر بيجياِء 
ذات ۽ برادريَء واري نظريي کي اهميت ڏني ۽ اللچ جي کڏ ۾ 
ڪرياسين. نه رڳو ايترو پر انهن ٻٽاڪون هڻينيدڙ سييياسيتيدانين 
جي ڳالهين تي نچي نچي انهن مفاد پرستن کي ووٽ به ڏييئيي 
آياسين، انهن کي ووٽ ڏنوسين جيڪيي پينيهينيجيون پيارٽيييون 
پنهنجي مفاد مطابق تبديل ڪندا رهيا ۽ اسيان جيي ميفيادن جيو 
 سودو ڪندا رهيا. ساحر لڌيانوي ان موقعي الِء لکيو آهي ته: 

 ڀوڪون ڪو لڙايا جنگون مين،

 اور اپني سر پر تاج رکها.

موجوده حڪومت به ان ساڳئي فارمولي تي تخليق ڪئي وئي  
آهي، ٻه ٻه ٽي ٽي دفعا پ پ ۽ مسلم ليگ ن کي ناڪياميي جيو 
منهن ڏسڻو پيو، جنهن جي ڪري تحريڪ انصاف کي دلفرييب 
نعرا ڏيئي پنجاهه لک گهرن ۽ ٻه ڪروڙ نوڪرين جيا الرا ليپيا 

ڏيئي پراڻو منجن نئين پئڪنگ ۾ عوام اڳيييان آنيدو وييو ۽ 
عوام کي وري هڪ ڀيرو ٻيهر بييوقيوف بيڻياييو وييو. بيليڪيل 
ساڳي ريت جهڙي طر  ذوالفقار علي ڀٽي عيوام کيي روٽيي، 

 ڪپڙا ۽ مڪان جو نعرو ڏيئي بيوقوف بڻايو هو. 
اهي سياستدان هر حڪومت ۾ اچي اهي سياڳيييا پيراڻيا طيرييقيا 
اختيار ڪري پٽڪو وجهن ته حڪومت وٽ ته وسيال ئي ڪونيه 
آهن، حڪومت عوام جي معاشي حالت تبديل ڪرڻ چاهي ٿيي، 
حڪومت کي سڀ ڪجهه احساس آهي وغييره وغيييره، پير هير 
حڪومت پنيهينيجيا ٽيي چيار سيال سياڳيئيي رييت روئيي ڌوئيي 
مجبوريون ڏيکاري پورا ڪري هلي وڃيي ٿيي ييا کيڻيي اييئين 
چئون ته جيڪي طاقتون کين اقتدار ۾ آڻين ٿيون اهي کيانيئين 
ڪم وٺي انهن کي اڳڀرو ڪري ڇڏي اچن ٿيون ۽ پيوِء اهيڙي 
صورتحال ۾ انهن مفاد پرستن کي عوام ياد ايندي آهي ۽ پيوِء 

ووٽ ڪيو “ ، ” مجهي ڪيون نيڪياال“انهن کي ياد ايندو آهي ته 
۽ پوِء اهو طاقتور طبقو وري انيهين جيي ميٿيان هيٿ ”  عزت دو

رکندو آهي ۽ اهي سڀ پنهينيجيا پيراڻيا انيقيالبيي نيعيرا وسياري 
 ڇڏيندا آهن. 

 جتني چابي ڀري رام ني،

 اتنا چلي کهلونا.

پراڻي روش کيي تيبيدييل ڪيرڻ الِء عيوام کيي بيرادري عيزم 
ڪوڙن قوم پرستن ۽ تعصب پرستن جي حصار ميان نيڪيرڻيو 
پوندو. عوام کي حقيقي نمائندن کيي ڏسيڻيو پيونيدو، ڪينيهين 
هڪ شخص بجاِء فڪر ۽ نظريي کي ووٽ ڏييڻيو پيونيدو ۽ ان 
فڪر ۽ نظريي جي ڪارڪردگي جي بينييياد تيي نيميائينيدن جيو 

مومن ڪڏهين بيه “ احتسا  به ڪرڻو پوندو. هڪ حديث آهي ته: 
پير اسيان تيه هيڪ ئيي ”  ساڳي سوراخ مان ٻيهر نياهيي ڏنيگيبيو

سوراخ مان ڪيترائي ڀيرا ڏنگجي چيڪيا آهيييون ان الِء اسيان 
کي خود کان اهو به سوال ڪيرڻيو پيونيدو تيه ڇيا اسيان ميومين 

 آهيون يا منافق  
قومون حرڪت ۾ برڪت حياصيل ڪينيدييون آهين ۽ جيميود ۾ 
جهالت کانسواِء ڪجهه به هٿ ناهي ايندو. سوچيو ۽ عيميل کيي 

 پنهنجو مرشد بڻايو. 
 نه اڳتي وڌياسين نه پوئتي هٽياسين،

 جتي هياسين اتي ئي رهياسين.

 زماني مان ڪجهه به نه ٿيو حاصل،

 دالسن ۽ دوکن ۾ رهجي وياسين. 

 
 ...)هلندڙ(...

 ڪرنٽ افيئرز
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سنڌ ۾ هڪ جنيهياڻ جيوڻيييجيو ۽ ٻيييو جينيهياڻ 
سيوميرو ٻييئيي عيالئييقيا سيينيڌي اد  ۾ مينيفييرد 
سڃاڻ  جيي عيالميت رهيييا، هيڪ نيظيم جيي 
حيوالييي سييان تييه هييڪ نيثيير جييي حييوالييي سييان 
عجيب انفراديت جا نيه رڳيو حياميل رهيييا، پير 
انهن عالئقن ۽ انيهين عيالئيقين جيي سيڃياڻي  
بڻيل اهي تاريخ ساز شخصيتون سنڌ جيو اهيو 
ُغرور ثابت ٿيون جن تيي تيارييخ کيي هيميييشيه 
فخر رهندو. الڙ جو جينيهياڻ سيوميرو انيقيالبيي 
شاعر ابراهيم منشيَء جي سڃاڻ  جو سيتيارو 
بڻيو ته ٿر جو جنهاڻ جوڻيجو وري عبيداليقيادر 
جوڻيجو جي شخصيت جي ُخمارن سان هميشه 
ُخييميياريييل رهيييييو، جيينييهيياڻ سييومييري جييا ُخييمييار 
انقالبي سنڌي شاعري جي حوالي سان سنيڌ ۽ 
هند جي هاڪ بڻيل رهيا، پر جنهياڻ جيوڻيييجيو 
جي ُخماريل مٽيَء مان جنم وٺندڙ عيبيداليقيادر 
جوڻيجو جيي وجيود، سينيڌ ۽ هينيد تيه ڇيا، پير 
عالمي اد  جا پيييچيرا ليتياڙييا، انيهين پيييچيرن 
سنڌي اد  کي نيوان دڳ ڏنيا تيه وري سينيڌي 
اد  عالمي اد  کي هڪ نئين راهيه ڏييکياري، 
جنهن راهه جو پانڌيئڙو عيبيداليقيادر جيوڻيييجيو 
هو. ُهو سنڌ جي ُخماريل شهزادن جي سليطينيت 
جو اهڙو بادشاهه هو، جنهن سلطنت ۾ هر ُعمر 
جا شهيزاده، بينيا ڪينيهين حيجيا  جيي نيازن ۽ 

نخرن جا تاج پهري پيا گيُهيمينيدا، جيُهيومينيدا ۽ 
رمندا هئا. سائين جي. ايم سيييد جيييان جيڏهين 

ڪيا ُپيڪيار ”  ڇيورا“ ُهن جيي ُزبيان ميان ليفيظ 
بڻجي نڪرندو هيو تيه حسين درس کيان وٺيي 
اصغر ڀٽي تائين سنڌ جي جوانين جيي چيهيرن 
تي عجيب شرم ۽ حيا سان لبريز ُمسڪراهٽن 
جا ِمينهن َوسي پوندا هئا. سنيدس ُان ليفيظ ۾ 
ڇا ته ڪشش ُهئي، ڇا ته پيار ۽ پاٻوهه هيو، ڇيا 
ته پنهنجائي  جيو احسياس هيونيدو هيو، ڇيا تيه 
منفرد شفقت جو پرتوو نظر ايندو هوو عجييب 
سحر هو ُهن جي ڳالهين ۾، ُهن جي ٽوڪن ۽ 
ٽهڪن ۾وو جڏهن ُهو ڳالهائيندو هو ته محفيل 
۾ سانت ئيي سيانيت ڇيانيئيجيي ويينيدي هيئيي. 
سمورا َڪين سينيدس آواز کيي سيميجيهيڻ الِء، 
سندس ڳالهين کي پرکڻ الِء کڙا ٿي ويندا هئيا. 
ڳالهين ڳياليهييين ۾ اوچيتيو ڪيو اهيڙو ٽيهيڪ 
پڙاڏو بڻجي ُگونجنيدو هيو، جيييڪيو سيميوري 
محفل کي ٽهيڪين جيي ُدونيهييين سيان مينيڊي 
ڇڏيندو هو. ُمٺ تي سگريٽ ڇڪي جڏهين ُهيو 
خالده رياست کان وٺي ُروحي بيانيو جيي نيالين 
جو ِورد ڪرڻ لڳندو هيو تيه سينيدس اکييين ۾ 
عجيب ڪشش ۽ جسم ۾ منفرد حرارت پيييدا 
ٿي پونيدي هيئيي تيه وري سينيدس عشيق جيي 
ديوتا جا داستان به وسي  ٿي وينيدا هيئيا. ُانيهين 

ڏينهن جا ٽهڪ اڄ به ذهن ۾ تيازي ُگيل ميثيل 
هيڪ “ آهن، جڏهن ُهن ُمسڪرائيندي ُٻيڌاييو تيه 

نجي ٽي. وي چئنل جي ُصبح واري پيروگيرام 
۾ آئون )عبدالقيادر جيوڻيييجيو( ۽ عيبيداليواحيد 
آريسر مهمان طور ويٺل هيئياسييين. پيروگيرام 
سڌو سنئون نشر ٿي رهيو هو، اسان ٻنهيي جيا 
آوزا قدرتي طور ُخيميار آليود هيئيا تيه ڪينيهين 
عورت فون ڪري چيو ته ڪهڙن موالييين کيي 
پروگرام ۾ وييهيارييو اٿيَو، جين جيو آواز ئيي 

پوِء ته سندس ڄيامشيوري ”  سمجهه ۾ نٿو اچي.
واري گهر جي ڪمري ۾ رڳو ٽهڪ ئي ٽيهيڪ 
هئا. هو چوندو هو ته مئه سان عاشقي پنهنيجيي 
جڳهه تي، پر اسيان جيو آواز ئيي اهيڙو آهيي، 
جيڪو نئون ماڻهو ٿو ڳالهائي ته کيييس اييئين 
ٿو لڳي ته اسان هر وقت مئه ڪشي جي بيازار 
بڻيل آهيونوو ُهن جي هرهڪ ادا ۾ هڪ آرٽ 
هو. سندس سگريٽ ڇڪڻ جي انداز کان وٺيي 
سندس ڳالهائڻ جي انيداز تيائييين مينيفيرد آرٽ 
پيو ڇلڪندو هو، هيو ميئيڪيشيي کيي بيه آرٽ 
تصور ڪندو هو، وٽس شرابن جي ُسڃاڻ  جو 
تجربو، ڄڻ ته يونان جي فلسفي جيي حيييثيييت 
رکندو هو. تڏهن ته ُهو سقراط جي زهر پيييئيڻ 
واري ڪيييييفيييييت کييي بييه هييڪ عييجيييييب آرٽ 
سمجهندو هو. اهڙي ڪيفيت جي تمنا به ته هير 

 اعظم ڀٽي
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ڪنهن جيي َوس جيي ڳياليهيه نياهيي هيونيدي. جيڏهين ُهيو عياليميي اد  تيي 
ڳالهائيندو هو ته تمام وڏا ناال َڇڪي راند جي سارين جيان پيو ڊوڙائييينيدو 
هو، عالمي اد  جي هر ُمهري جي لکڻين جي ڇاُلن کي کيوليي اييئين بيييان 
ڪندو هو ڄڻ ته شطرنج راند جي ڪا تڪميل پئي ٿئي. جتي ُهو اد  جيي 
قدامت پسندي وارين نظرين جي چيير ڦياڙ ڪينيدو هيو، ُاتيي ُهيو جيدييدييت 
ُپڄاڻان سنڌي ڪهاڻي جي مقام کي به ڪنهن به صورت ۾ بخش نه ڪينيدو 
هو. کيس ڪڏهن به ان ڳاليهيه جيو ُاليڪيو نيه رهيييو تيه سينيدس ان راِء تيي 
مجموعي طور سنڌي اديبن جو رِد عمل ڪهڙو ٿو بيهيوو اد  جي دنيا ۾ 
هن جو پنهنجو الڳ رستو هو، پنهنجو مقام هو، ُهن جو پنهنجو جهان هو، 
جنهن جهان کي ُهن جڏهن به اظهاريو ته ُهن علي االعالن اهڙي اظهيار جيي 
آزادي جو حق استعمال ڪيو، جنهن اظهار واري ڪيفيت کان سينيڌي اد  
جا تمام وڏا ناال به خائف رهندا آيا آهن، پر ُهو نه ته خيائيف رهيييو، نيه ُسيتيل 
رهيو، ُهو ڀٽائيَء جي ُسر کاهوڙي جو اهڙو سورمو رهيو، جيڪو سيدائييين 
متحرڪ رهيو. سچو کاهوڙي هوندو به اهڙو آهي جيڪو ننڊ کي ڳلي سيان 
لڳائڻ بجاِء اوجاڳي ۾ ُسڪون محسوس ڪري. هونئن به زندگيَء جي سفر 
۾ هرهڪ شعبي جي حوالي سان هر فرد جو ڪو نه ڪو مقصد، ڪا نيه ڪيا 
حاصالت، ڪا نه ڪا منزل ضرور هوندي آهي، جنهن کي حياصيل ڪيرڻ الِء 
سماج جو هر ساڃاهه وند پنهنجي سوچن کي سفير بڻائيي، ال ميحيدود ُاڏام 
جون ُبلنديون اپنائي، جستجو جا نوان دڳ ۽ رسيتيا هيميوار ڪيرڻ جيي هير 
ممڪن ڪوشش ڪندو آهي. ان راهه ۾ ڪاميييابيييون ييا مينيزليون اهيي ئيي 
ماڻيندا آهن جن کي سالمتي واري عشق جو جينيون هيونيدو آهيي، ان جيي 
باوجود به اهڙا آدرشي فرد به آهن جيڪي منزلن کان به اڳيان سوچيندا آهن، 
منزلن کان اڳيان وڃڻ چاهيندا آهن، اهوئي جذبو فردن جي غييير ميعيميوليي 
ڪاميابي جيو سيبيب هيونيدو آهيي. عيبيداليقيادر جيوڻيييجيو غييير ميعيميوليي 
ڪهاڻيڪار به هو ته نقاد به هو، غير معمولي افسانه نيگيار بيه هيو تيه ڊراميه 
نگار به هو، ُهن عالمي اد  کي غير معمولي سنڌي ويس به اوڍاييو، ُهيو تيه 
سنڌي اد  جي هر صنف ۾ اهڙي غير معموليي کييي  جيو گيُهيرجيائيو هيو، 
جيڪا کي  نوان ۽ جديد الڙا متعارف ڪرائي، ُهن ان کي  جي رهينيميائيي 
الِء نوان دڳ ڳولي، ان جي آبياري جي هر ممڪن ڪوشش به ڪيئيي نيه تيه 
ڪير آهي جيڪو پيرسنيَء جو پٽڪو پهري، چيلهه جي تڪليف کي تاڪييا 
ڏئي، ڪرچاٽ کان وٺي شاهه پنجي سيليطيان تيائييين، ڄيامشيوري کيان وٺيي 
ڪينجهر تائين سنڌ جي نوجوانن جي محفلن ۾ پنهنجي تجربي ۽ فين جيا 
رنگ وکيريندو رهي. جڏهن سنڌ جي البيلي شاعر حسن درس جي اڳيواڻيي 
۾ سنڌ جي باشعور نوجوانن جي قافلي سنڌ جيي واهيڻ وسيتييَء ۾ نيئييين 
رنگ ۽ ڍنگ سان پيغاِم سنڌ جي حقيقي تشهير جو سفر شروع ڪييو هيو 
ته عبدالقادر جوڻيجي ان قافلي جي سرپرستيَء جو بار پنهينيجين بيرجسيتين 
ُڪلهن تي کنيو هو، ان سفر ۾ اد  جي آبياري به هئي ته شاعري جيا جيذبيا 
به نروار پئي ٿيا. موسيقي جون محفلون به ُهيون ته آرٽ جا نِت نوان رنگ 
به پئي ِوکريا. مطلب ته ُهن سنڌ جي ُخماريل شيهيزادن جيي اهيڙي سيليطينيت 
جوڙڻ پئي چاهي، جيڪا پيغاِم سنڌ کي جديد رنگ ارپيي سيگيهيي، حسين 
درس جي وڇوڙي ان سموري قافلي کي پنن جيان پکيڙي ڇڏيو، حسن جي 
وڇوڙي جي َوڍ وري عبدالقادر جوڻيجو جي وجود کي نيستو ڪيري وڌو، 
جنهن نيستيَء ۾ ُهو هڪ هنڌ ويٺو ته ويهي ئي رهيو، پر بجاِء ٻاهر نڪيرڻ 
جي ُهو پنهنجو تخليقي سفر جاري رکندو رهيو، سندس اهو تخليقي سفر، 

ع تي پنهنيجيي ُپيڄياڻيي تيي 4141مارچ  31آرٽ جون التعداد ُبلنديون جوڙي 
پهتو، ُهو ته هليو ويو، پر سندس تخليقن کي ڪابه مات اچڻي ناهي. جنيهين 
حوصلي ۽ همت جو الم کڻي ُهو ٿر جي جنهاڻ جوڻيجو ڳوٺ ميان نيڪيتيو 
هو، ان الم کي سر فروشي، سير ُبيلينيدي ۽ ابيدييت جيي نَيَون رنيگين سيان 
رنگي، هڪ منفرد پيغام جي الٽ ٻاري وري اچي جنهاڻ جوڻيجو ڳيوٺ ۾ 
ٿانيڪو ٿيو. شال سندس ُسندر خوابن واري سنڌ ۽ ان جي آفاقي پيغام الِء 

 وري ُاتان ڪو نئون ُرو  ُڦوڪجي نڪري...وو 
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شاعر، ليکڪ ۽ ترجمي نگار ڀيون سينيڌي نيه صيرف 
صيورت جيو مين مييوهين شيخييص آهيي، نيرم مييزاج، 
دوست نواز، پر راِء ڏيڻ ۾ به بيباڪ، ڳالهه ڪبيي تيه 
سڌي ڪبي. زبان جا ور ۽ مصنوعيت هو ڄياڻيي ئيي 
ڪونه. زبردست مشاهدي، مطالعي ۽ اد  جي تخليييق 
جي عيمير ڀير جيي ريياض کيي سياڻ کيڻيي هين جيي 
شخصيت وڌيڪ دلڪش ٿي پئي آهي. آئون ۽ دوست 
وزير ميمڻ پيا هن سان ڪيچيهيرييون ڪينيدا آهيييون، 
ڪجهه هن جي ٻڌندا آهيون ڪجهه پنهنجي ٻيڌائييينيدا 
آهيون. ساڏ ۽ سنگت جي هيَء ٽجيوڙي جينيهين کيي 
ڪجهه سال ٿيا آهن اسين گڏ آهيون، گهر به پياڙي ۾ 
آهن. ادبي فنڪشن جيڪي سنڌي لئينيگيوييج اٿيارٽيي 
جي ڊاڪٽر نبي بخيش هيال ۾، سينيڌ ميييوزييم جيي 
ممتاز مرزا آڊيٽوريم ۽ خانا بدوش رائيٽرز ڪيييفيي 
جيڪي الڳيتو هڪ سڙڪ تي آهن، گڏ شريڪ ٿييينيدا 
آهيون. ها ڪڏهن ڪڏهن ڀون ڏيسياور گيهيميڻ هيليييو 
ويندو آهي ته اسين دوست اڪيالئي محسوس ڪينيدا 
آهيون. ڀون هڪ بختاور شخص آهي، سيفير هين جيو 
نصيب آهي. پيو دنيا ڏسي ۽ انيهييَء جيون ميخيتيليف 
ثقافتون ۽ سماج انهيَء ڪيري هين جيي ڳياليهييين ۽ 
معاملن ڏانهن پهچ بين االقيواميي آهيي تيه آفياقيي بيه 
آهي، اسان به کيس پيا ٻڌندا آهيون، هن جي سيوچ ۽ 
مشاهدو شاهوڪار آهن، انهيَء کان وڌيڪ اهيم آهيي 

 هن جو تخليقي جهان. 
شاعري، تحقيق ۽ ترجمي جو فن، بال شڪ اد  جيي 
دنيا ۾ هن قابل قدر ڪم ڪيو آهي. گيذرييل صيديَء 
-22جي يادگيري جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي.  سيال 
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۾ وڃڻ پيو ٿيندو هو انيهين جيي شيانيدار اوطيا  ۾ 
انتظام پيا ٿيندا هئا ماني ٽيڪييَء جيا، ٽيي وي، وي 
سي آر تي چونڊ فلمن جا. پڇبو هو ته چونيدا هيئيا تيه 
سائين ڀون سيان ڪيچيهيريَء جيا انيتيظيام پيييا ٿييين. 
ڳوٺائي نينگر نيانيڪ گيڏ هيونيدو هيئيس. ميون اهيي 
انتظام سدائين ڏٺا، پر ساڻن روبرو ميالقيات نصيييب 
۾ ڪونه هئي، سبب شايد مينيهينيجيي مسيافيريَء جيي 
ترتيب هوندي هئي. واسطو ۽ سلسلو سندس ڪتابين 
جي رستي هلندو رهيو. ڇاڪاڻ ته هو پنهينيجيي وقيت 
جي انهن ڏينهن کان اڄ تائين هڪ اهم اديب آهيي ۽ 

 الڳيتو لکندڙ آهي.
پروفيسر نانڪ رام جو هاڻي سنيڌ ييونيييورسيٽيي ۾ 
تدريس سان الڳاپيل آهيي، ڳيوٺ جيو آهيي، گيهير بيه 
پاڙي ۾ آهن ته هن سان ڄڻ روز ميالقيات رهيي ٿيي. 
سائين ڀون جي صحبت ۾ هن کي بيه شياعيريَء جيي 
لغار لڳل هئي ۽ قليچ تخلص ڪينيدو هيو. شياييد هيو 

 محترم مرزا قليچ بيگ کان متاثر هو.
مختصر ته سائين ڀيون ميوجيود هيو، هين جيا ڪيتيا  
مطالعي هيٺ هئا، پر تڏهن به مالقات نصيييب ڪيونيه 
ٿي. مالقاتون چار سال اڳ وزير ميمڻ ذريعي ٿيييون، 
هاڻي ته گهڻيون مالقاتون آهن ۽ قير  آهيي. عيليميي 
ادبي خيالن جي ڏي وٺ آهي. جييئين ميون اڳ ذڪير 
ڪيو ته اسين گهمون ڦرون به گڏ ٿا. ادبيي گيڏجياڻييين 
۾ به گڏ شريڪ ٿيون ٿا. هو سدائين ڪنيهين ٻياهيريين 
ملڪ سفر جي صال  بيه دليئيون هيڻينيدو آهيي. اسيان 
ٻنهي دوسيتين جيي رواييتيي گيرييز جيي ڪيري اهيو 

۾ شياييد  4141ممڪن نه ٿي سگهيو آهي، ڏسون سال 
 گڏجي گهمي سگهون. 

سائين ڀون جي رفاقت غينيييميت ۽ نصيييب بيه. ڀيون 
سائين جو جيئن ته تعلق ٽنڊو بياگيو شيهير سيان آهيي 
مون ڀون صاحب جي تحرييرن کيي دل سيان پيڙهيييو 
آهي. آئون هن جي تيخيليييق جيي سيڀينيي زميانين جيو 
پڙهندڙ آهيان. خوشنصيبي آهي جو اڄڪلهه ڄيڻ هين 
سان روز جي رفاقت آهيي. جيييئين پينيهينيجيي مينيهين 
مهانڊي ۾ خوش شڪل آهي تيئن دل جو به ڪونئرو 
آهي. اتي سندس شاعري به سرل ۽ نرمل آهي. ڪٿيي 
جڏهن هو پنهنجي شاعريَء ۾ شعليه زن ٿيئيي ٿيو تيه 
اهو سندس پڪي پختي خيال جي ڪري به آهيي. هيو 
اسان جي هن ڪوڙهي سماج کيي جيييڪيو هين کيي 
لڳي ٿو ته پنهنجي ارتقا ۾ پويان وڃيي رهيييو آهيي. 
آدميت ۽ انهيَء جي احترام جي خيالف آهيي تيه پيوِء 
هن پينيهينيجيي تيحيرييرن ۾، شياعيري ۾ هيڪ عيليي 
االعالن جنگ شروع ڪئي آهي ته هيي سيڀ ڪيجيهيه 
ٺيڪ نه آهي. سماج کيي احيتيرام آدميييت تيي اچيڻيو 
پوندو اهو ئي هن جو آدرش آهي ۽ مون کي به يقيين 
آهي ته انسانيت الِء ٻي ڪا واهه ۽ راهه نه آهيي سيواِء 

 احتراِم آدميت جي. 
هن ترجما ڪيييا آهين تيه گيهيڻيو ڪيرشين چينيدر جيي 
ڪتابن جا جو ترقي پسينيد تيحيرييڪ جيي اثير هيييٺ 
پهرين درجي جو ليکڪ هو، اڄ بيه اوتيرو ئيي جيدييد 
آهي جيترو هو، پنهنجي زماني ۾ هو، هن جو آدرش 
۽ ڀون جو آدرش هڪ آهي. هن هتي انهيَء تيحيرييڪ 
۽ انهن آدرشن جو علم کڻي ورتو آهي. جيئن تيه هيو 
پنهنجي طبيعت ۾ سادو سٻاجهو، پر لکڻ ۽ راِء ڏييڻ 
۾ هڪ بيباڪ شخص آهي ۽ ايماندار به. هو پنهنجيي 
تحرير جي آدرش تي ڪو سمجهوتو ڪرڻ الِء تيار نيه 

 ڀـون سـنـڌي: شـخـص ۽ فـن
 غالم نبي سومرو
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جينيوري  00آهي، هو گذري ويل صيديَء جيي تيارييخ 
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موسم وانگي هڪ سانتيڪو شهر آهي، جنهين غييير 
معمولي ماڻهو پيدا ڪيا آهن مير غالم ميحيميد خيان 
ٽالپر جنهن عالئقي جيي تيعيليييم الِء انيقيالبيي قيدم 
کنيو، بي علمي جي ماحول ۾ علم جو جزيرو ٺاهيو. 
الرينس مدرسي جي صورت ۾ جديد تعليم جو بنييياد 
رکيو. محترم محيميد صيدييق مسيافير جينيهين اد  ۽ 
صحافين ۾ نيئييين رجيحيان جيي ابيتيدا ڪيئيي. ڀيون 
سياسي سماجي تحريڪن ۾ به اڳڀرو رهيو هين جيي 
اندر جي بغاوت هن کي چين وٺڻ نه ڏنيو، هيو اڄ بيه 
انهيَء راهه جي مسافرن سان گڏ آهيي جيييڪيي بينيدهِ 
مزدور جي زندگي بدالئيڻ چياهييين ٿيا. آئيون ڪيڏهين 
ڪڏهن سوچيندو آهيان ته هڪ شاعر جڏهن پيدا ٿئيي 
ٿو جيڪو سماج جي مروج نيم جو انيڪياري هيجيي 
ٿو اها ڪهڙي سعييد سياعيت ۽ سيتيارن جيو ڪيهيڙو 
مستقيم سٽا  هجي ٿو جو شاعر پيدا ٿئي ٿو، ماڻهيو 
ته هر سيڪنڊ ۾ پيدا ٿي رهيو آهي، پير هيڪ شياعير 
الِء ورهيه انتظار ڪرڻو پوندو آهي. سيميوري حييياتيي 
ڀون هڪ جهد مسليسيل ڪيييو آهيي. تيعيليييم ۾ ٻين 
سبجيڪٽن ۾ پوسٽ گريجوئيشن، قانون جيي عيليم 
جي ڊگري، توڙ تيائييين سييياسيي، سيمياجيي جيدوجيهيد 
جيئن هن سماج کي انسان جي رهڻ جي الئق بيڻيائيي 
سگهجي. هو منهنجي نيظير ۾ بينيييادي طير  شياعير 
آهي، سندس طبيعت جي نفاسيت انيهييَء جيي شياهيد 
آهي، شاعر اهڙا ئي هوندا آهن سادا پر خاص. سنيدس 

کيوليييو، ”  سندري سپنا ۽ صليب“ شاعريَء جو ڪتا  
ارپنا جون هي ٽي سٽون پڙهو ته شاعر جي اڏام جيو 

 اندازو ٿي سگهندو: 
 ماڻهو مٽي ۽ مئه”

 اسان ارپيو جيون
 “جاني اوهان الِء.

 مختصر خيال، لفظ ٿورا پر عبرت اثر.
بزدلي ۽ ڪانئرتا کان چريائپڻو بهتر ”هيَء سٽ ڏسو: 

 “آهي.
منهنجي وڏي خوشي جڏهن تو ۾ مون ”هڪ ٻي سٽ: 

 “جهڙو فنڪار جنم وٺي.
هر شاعر ۽ فنڪار کي پنهنجي خودي هيونيدي آهيي، 
ڀون ۾ به اهو اعتماد آهي. هيڪ نيظيم آهيي سينيدس، 
جڏهن هو مظاهِر فطرت سان هيم ڪيالم آهيي. هيڪ 

 وابستا شاعري جو مثال: 
 مون کان پڇين ٿو باغي ڇا الِء بيت لکين ٿو”

 مان پڇان ٿو سورج کان پڇ ڇو ٿو اڀرين 
 چنڊ کان پڇ ڇو ٿو چمڪين 
 بادل کان پڇ ڇو ٿو برسين 
 گل کان پڇ ڇو ٿو مهڪين
 جي هو فطرت کان مجبور
 مان به فطرت کان مجبور

 منهنجي ملڪ جا مارو سانگي
 اڌ اگهاڙا ڏکيا جهانگي

 جن جو ڪوئي ناهي وانگي
 اجهو نه اوڇڻ اونڌي دانگي

 پوِء به پڇين ٿو
 باغي ڇا الِء بيت لکين ٿو
 “باغي ڇا الِء بيت لکين ٿو.

ڇا ته زنده شاعري آهي، انهيَء ۾ عوام جي درد جيي 
پڙهنيدي ”  اونڌي دانگي“ نظم جا ٻه لفظ  alasترجماني 

مون کي حيا پئي آيو ته بک ڇا هوندي آهي، ييقييينين 
ڪائنات به شيرميائيي هيونيدي، ڀيون سيائييينو تيوهيان 
پنهنجي حصي جو شاعيري جيو حيق ادا ڪيييو آهيي، 
اهڙي شاعري جيڪا هڪ دردمند ۽ ذميدار شاعير ئيي 

 ڪري سگهي ٿو.
هن هڪ قطار ڪتابن جي لکي آهيي، هيڪ زنيدگييَء 
۾ ايترو قليميي پيورهيييو هيڪ اڻ ورر ۽ ُپير عيزم 
ليکڪ ئي ڪري سگهي ٿو. سندس طبعزاد ۽ ترجمو 

 ڪيل ڪتا  هيٺين ريت آهن:
( 3( گيوري گيهياگيهير ۽ گيونيدر )4( درد بڻيو دلربا )0) 

( ستارن پويان پوندڙ شيخيص )2محبت ماريا ماڻهو )
( 2( اگهاڙپ جو فيليسيفيو )1( سندري سپنا ۽ صليب )2

 ( ڌرتيَء جا چنڊ.2پراڻو قرض )
انهيَء کانسواِء هن مئگزينون ميرتيب ڪيييون، سيفير 
نامه، مضمون ۽ مقاال لکيا. اهيو اييتيرو شيانيدار ڪيم 
آهي جنهن جي اڄ به ضرورت آهي ۽ هميشه رهينيدي. 
الڳيتو لکڻ هن کي هڪ تخليقي ليييکيڪ ثيابيت ٿيو 
ڪري. پڙهندڙ جي ڪتابن جي شيلف الِء ڀون سينيڌي 
ڪتابن جي هڪ قطار ڇڏي آهي، اها اهم ڳالهه آهيي. 
انهيَء ڪري به ته انهيَء ۾ هن جو خون جگير شياميل 
آهي، جو ليکڪ جي علم ۽ اد  الِء سنجييدگييَء کيي 

 ظاهر ڪري ٿو. 
جيو ”  ڌرتييَء جيا چينيڊ“ ڀون سنڌي جيو تيازو ڪيتيا  

سندس ڪتابن ۾ اهم ترين ڪتا  آهي. ڪيتيا  جيو 
هن جي تحقيق جي فن تي گرفت کيي ظياهير ڪيري 
ٿو، هو هڪ الئق محقق آهي.  ڪيتيا  جيو پيهيرييون 
مضمون سائين سچل تيي آهيي، عينيوان اٿيس سيچيل 
سرمست ميون کيي اهيو فيخير حياصيل آهيي تيه اهيو 
مضمون ميون سينيدس زبيانيي خيانيه فيرهينيگ اييران 
حيدرآباد ۾ ٻڌو، سڀني انيهييَء مضيميون کيي ٻيڌو ۽ 

” ليکڪ پاران“ ساراهيو. انهيَء مضمون الِء ڪتا  ۾ 
واري حصي ۾ هن پاڻ لکيو آهي ته سچيل سيرمسيت 
جو سنڌ ۾ مذهبيي رواداري، پيييار، ميحيبيت ۽ ٻييين 
انيييييڪ مييوضييوعيين کييي شيياعييري جييو روپ ڏيييڻ ۾ 
پنهنجو نيراليو انيداز آهيي. سيچيل سيائييين کيانسيواِء 
خليفي نبي بخش، مير غالم ميحيميد ٽياليپير، ميحيميد 
صديق مسافر، استاد منظور عيليي خيان، ميحيميد خيان 
مجيدي، سرويچ سجاولي، قاسيم پيٿير، سيييد اڪيبير، 
نٿو مل مورائي، ساحر پريمي، ڪنول لوهاڻيو، شياهيه 
رضا خان، غيالم حسييين رنيگيرييز، ميرييم ميجيييدي، 
پرويز، پيار علي پريمي ۽ شاهد حيميييد تيي مضيميون 

 شامل آهن.
ڪتا  ۾ پرمانند ڪنول تي بيه هيڪ مضيميون آهيي. 
آئون پنهنجي ياد کي آواز ڏييان ٿيو ميون کيي نيظير 
اچي ٿو ته ڪنول ڪيترو نه مين ميوهين شيخيص هيو 
اسين سڀئي جوان هئاسييين تيڏهين هيو سينيڌي ادبيي 
سنگت ٽنڊو ڄام جي هڪ گڏجاڻيي ۾ آييو. ان وقيت 
هو سنڌ يونيييورسيٽيي ۾ پيڙهيي رهيييو هيو ۽ آئيون 
زرعي ڪاليج ٽنڊو ڄام ۾ پڙهي رهيييو هيئيس، پيوِء 
هيين وڪييالييت جييو پيييييشييو اخييتيييييار ڪيييييو تييه مييون 
بينڪاري، منهنجي پوسٽنگ به بدين ۾ هئيي هيو بيه 
بدين جي عدالتن ۾ ڪيس پيو وڙهندو هو، هو اسان 
کي جلد ڇڏي هليو ويو ڪنهن نئين جهان ۾، پير اڄ 
به مون کي لڳي ٿو ته هو آسمان ۾ ڪنهن چمڪينيدڙ 
ستاري جيان آهي، پر مون کي نظر نٿيو اچيي. ٽينيڊي 
باگي ۾ اکين جي اسيپيتيال آهيي ليييٽين رحيميت ا  
بينيوولينٽ ٽرسٽ وارن جي، هڪ رات انيهييَء جيي 

اڱڻ ۾ اسيين ڪيجيهيه دوسيت گيڏ ٿييياسييين. ڊاڪيٽير 
اعجاز نظاماڻيي، آڪياش انصياري، ڪينيول ليوهياڻيو، 
ڊاڪٽر بچل ميمڻ ۽ راقم، انهيَء رات اڪيييالئيي ۾ 

ييار “ هن مون سان اچرج ۾ وجهندڙ ڳالهيه ڪيئيي تيه 
” گهڻو وقت ٿيو آهي جو نه کليو آهيان نه رنو آهيييان
رات هئي جا مون کي لڳو ته درد ۾ ٻڏي وئيي، ميون 
کي سخت تپرس ٿيييو. ڳياليهيه مياحيول کيي اٻياڻيڪيو 
ڪري ڇڏيو ۽ ذهن ۾ آييو تيه اسيان جيو هيي دوسيت 
ڪنهن غم جي گهيري ۾ آهي. هن جي درد جيو ڌڪ 

ڪنولو هڪ ڪمري ۾ تيميام “ کائي مون کيس چيو 
خوبصورت رنگين غاليچو وييڙهيييو وييٽيو ٿيييو ڀيت 
سان لڳو رکيو آهي، جيييڪيڏهين انيهييَء کيي کيوليي 
وڇييائييجييي تييه انييهيييَء جييا رنييگ، نييقييش، نييرمييي ۽ 
خوبصورتي جو ڪيترو نه اثر ٿئي ٿو. ماڻهو جو مين 
موج سان ڀرجيو وڃي. حيران ڪندڙ جوا  ڏنائين تيه 

اهو غاليچو ويڙهيل آهي يا ڪمري ۾ وڇياييل آهيي “ 
آئيون حيييران ”  منهنجي الِء ٻنهي ۾ ڪو فر  نه آهي.

ٿي ويس انهيَء جوا  تي ۽ انهيَء نتيجي تي پهتيس 
ته زندگيَء جيي امينيگ ۽ خيوشيي پيرميانينيد ڪينيول 
لوهاڻو کان موڪالئي چڪي آهي، انهيَء رات گڏجي 
ٻئي رناسين. ڪجهه ئي وقت گذريو هوندو، سيال ٻيه 
ته هن زندگيَء کان موڪاليو. شياعير ڪيييئين نيه پياڻ 
سان درد کڻي هيليي ٿيو، ڀيون سيان بيه ڪيٿيي اييئين 
هوندو، غم جي به ڪا لهر هوندي، پر هين جيي انيدر 
جو اڏول انسان طوفان سان مقيابيليي ۾ آهيي.  وري 

ڪتا  تي ٿا اچون ته ڀون سائين هڪ ”  ڌرتي جا چنڊ“ 
شاعر، ترجمي ڪار، هين ڪيتيا  ۾ پياڻ کيي اعيليي  
پائي جو محقق ۽ مضمونگار ثيابيت ڪيييو آهيي. هيو 
اسان جو هم عمر، هيميعيصير آهيي ۽ جيدييد دور جيو 
انسان پڻ آهي. هن جي تحقيق ۽ مضمون نگاري جي 
فن جا ماڻا به جديد آهين ۽ انيهين جيي پيييشيڪيش بيه 

 نرالي آهي. 
قاسم پٿر، پرويز، سيد اڪبر ۽ نٿو مل ميورائيي هين 
جي سياسي جدوجهد جا ساٿي رهيا آهين. مييير غيالم 
محمد ٽالپر ۽ محمد صديق مسافر به سندس ڳوٺ جيا 
ٻه غير معمولي شخص آهن، اهڙا شخص جيي تيارييخ 
ٿين ٿا. اهڙا شخص ۽ انهن جو ڪم ضروري آهي تيه 
ياد ڪيو وڃي، اهي علم جا چنڊ هئا. روشني روشني 
ماڻهو روشني جا اونداهي جي شڪيسيت آهيي، عيليم 
جيڪو جهالت جيي انيڌ تيي وار آهيي. اهيي سيڀيئيي 
شخص اهڙا هئا، روشن روشن ڌرتييَء جيا چينيڊ، جين 
جي پکڙيل روشني اهڙو اهياَء آهيي جيو اسييين سيڀ 
پڙهيل ماڻهو پنهنجا سر عقيدت سان جيهيڪياييون ٿيا. 

مضمون لکي نه صرف قابل  02ڀون ڌرتيَء جا چنڊ جا 
قدر ڪم ڪيو آهي ۽ اسان همعصرن ۽ پڙهينيدڙ کيي 
انهن سان هڪ نئين ريت روشينياس ڪيراييو آهيي ۽ 
اسان جي نوجوان نسل ۽ ايندڙ ٽهيَء الِء هڪ رهينيميا 
ڪتا  تخليق ڪيو آهي. جنهن ۾ تحقيق ۽ تيخيليييق 
جون نيون جهتون به آهن ۽ پنهنجي خطيي جيي اهيم 
ڪردارن کي اسان جي سياميهيون آنيدو آهيي. جيييئين 
اسين سکي سگهون ۽ علم اد ، تحقييق ۽ شياعيري 
جي شاهراهه کي سمجهي سگهون. جتي اهيي قيداور 
۽ وشيال بيي بيهيا شيخيصيييتيون ميوجيود آهين. اسييان 
چاهيون ته انهن کان سکي انهن جي نيقيش قيدم تيي 
هلون، ته اسان جي زندگي عملي ٿيندي ۽ عيليميي بيه. 

ڪيتيا  ليکيڻ تيي ”  ڌرتيي جيا چينيڊ“ ڀون سنڌيَء کي 
 مبارڪون هجن.
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اد  جو دائرو نهايت وسي  آهي، تينيهينيڪيري اد  
سان سلهاڙيل ليکڪن به مختلف پياسين تيي ڪيم 
ڪيو آهي. ڪن شاعري پڙهي ۽ لکي آهي ته ڪين 
شاهڪار ڪهاڻيون ۽ ناول لکي پاڻ مڃايو آهي تيه 
ڪي وري ادبي تاريخ، تنقيد، لسانيات، ليطيييفيييات 
يا ٻين پاسن تي لکندي مشهور ٿيييا آهين. ڪيي تيه 
اهڙا به ليکڪ ملن ٿيا، جين هيڪ ئيي وقيت تيميام 
گهڻن پاسن تي ڪم ڪيو آهيي. سينيڌي اد  جيي 
تاريخ ۾ اهڙا املهه ليکڪ تمام گهڻا ملين ٿيا، جين 
پنهنجي ذهني پيتيوڙ ۽ گيهيڻ پياسيائييين قيابيليييتين 
ذريعي سنڌي اد  ۽ ٻوليَء الِء بيي بيهيا خيدميتيون 
سرانجام ڏنيون آهن ۽ ميخيتيليف پياسين تيي ڪيم 
ڪيينييدي مشييهييوري ميياڻييي آهييي. اهييڙن ئييي گييهييڻ 
پاسائين شخصيتن منيجيهيان هيڪ جيدييد دور جيي 
نهايت متحرڪ ۽ اڻٿڪ ليکڪا ڊاڪيٽير ميحيتيرميه 
پروين موسي  مييميڻ بيه آهيي، جينيهين جيي قيليميي 
جدوجهد ٿڪ ڀڃڻ کان نابيري واري ڇيڏي آهيي ۽ 
هوَء مسلسل سنڌي اد  ۽ ٻولي کي لکڻ، پڙهيڻ ۽ 

 پڙهائڻ ۾ لڳي رهي ٿي.
ڊاڪٽر پروين موسي  ميمڻ کي جيتيري قيدر ميون 
سمجهيو آهي ته سندس لکڻين جا موضوع گيهيڻيي 
قدر اد  جي علم سان الڳياپيييل آهين. هين اڪيثير 
اد  ۾ جن پاسن تي گهٽ ڪم ٿيو آهي يا مورڳو 
ئي ڪم ناهي ٿيو، انهن تيي ليکيڻ جيي ڪيوشيش 
ڪئيي آهيي ۽ اد  جيي نيهياييت ڏکييين ۽ َاُڇيهين 
مييوضييوعيين کييي پيينييهيينييجييي ذهيينييي صييالحيييييتيين ۽ 
مطالعاتي لياقتن ذريعي آسان ۽ عام فهم انداز ۾ 
پيش ڪيو آهي ۽ اهم ڳالهه اها ته سندس لکڻيييون 
سائنسي انداز ۾ هونديون آهن. جنهين جيي ڪيري 
شاگردن، اسڪالرن ۽ ميحيقيقين کيي پيڻ وڏي ميدد 
مهيا ڪن ٿيون. ان کان عالوه پروين ميوسيي  جيي 
لکڻين جو هڪ اهم مقصد سيي. اييس. اييس، پيي. 
سي. ايس، ايم. اي ۽ ٻين چٽا ڀيٽيَء جي امتيحيانين 
جي تياري ڪندڙ شاگردن کي اد  متعلق گيهيربيل 
ڄاڻ فراهم ڪرڻ آهي. ڊاڪٽر پروين موسي  ميميڻ 
موجوده وقت جي نهايت بلند پاييا ميحيقيق ۽ مياهيِر 
تعليم تسليم ڪري سگهجي ٿي، جيڪا هر لمحيو 
علم، اد ، تعليم ۽ تدريس جي خدمتن ۾ صيرف 
ڪري رهيي آهيي ۽ مسيليسيل عير  رييزيَء، ِسيَر 
سيتائيَء ۽ اورچيائييَء سيان جياکيوڙي رهيي آهيي. 
ڊاڪٽر صاحبه سنڌي اد  جيي نيثيري صينيفين تيي 
نهايت شاندار مضمون، مقاال ۽ تجيزييا ليکيييا آهين، 

جن اد  جي نثري پاسيي کيي سيميجيهيڻ ۾ تيميام 
گهڻي مدد مهيا ڪئي آهي. سندس انيهييَء عيظيييم 
الشان ڪم کي ساراهيندي، سنڌ جي نياميور ڏاهيي 
ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ هن طر  لکيييو آهيي، 

سنڌي نثر جي صنفن جي ميطياليعيي الِء ميحيتيرميه “ 
پروين موسي  ميمڻ مختلف ماخذن مان مفيد ميواد 
جم  ڪيو آهي، جيڪو تفصيليي ۽ تسيليي بيخيش 
آهي، معياري تيوڙي ميواد جيي ليحياظ کيان هيڪ 

 ”ڪاميا  ڪشالو آهي.
ڊاڪٽر پروين موسي  جي بي بها صيالحيييتين سيان 
سرشار شخيصيييت جيي وضياحيت ڪينيدي ڊاڪيٽير 

پيروفيييسير “ غالم علي االنا صاحب لکيو آهيي تيه، 
پروين موسي  ميمڻ تحقيق، تخليق ۽ تنقيد واريين 

 ”صالحيتن سان نوازيل آهي.
هڪ قابِل معلم ۽ برجستي ليکڪا تسليم ڪينيدي 
ڊاڪٽر شمس الدين عرساڻي سندس الِء هين طير  

پييرويين ميوسيي  مييييميڻ هيڪ قيابييل “ ليکييييو آهييي، 
ليييييکييڪييا، خييامييوش طييبيي  ۽ جييفيياڪييش عييورت ۽ 

 ”پنهنجي استادانه فن جي ماهر آهي.
سندس اد  ذو  طب ، علمي ۽ تيعيليييميي خيدميتين 
کي بيان ڪندي سنڌي سيفير نياميي جيو وڏو نيان  

هيوَء درس ۽ تيدرييس جيي “ الطاف شيخ لکي ٿيو، 
پيغمبري پيشي سان سلهاڙيل آهيي. قيليم ۽ عيليم 
سان سندس ناتو ۽ اد  سان اهو محبت جيو سيفير 

 ”جاري ۽ ساري آهي.
محترمه ڊاڪٽر پروين موسي  ميمڻ لطيفيييات جيي 
لحاظ کان پيڻ ڪيارائيتيو ڪيم ڪيييو آهيي، شياهيه 
لطيف جي ڪالم جي فڪر کي هر مڪتبهِء فيڪير 
جي ماڻهوَء پنهنجي سوچ مطابق پيش ڪييو آهيي، 
پر ڊاڪٽر صاحبه شاهه جي شياعيريَء جيي فيڪيري 
پاسي کي گهڻ رخي انداز ۽ تاريخيي واقيعين جيي 
پسمنظر کي الڳو رکي نهايت سندر سيليييقيي سيان 
وضاحت ڪيو آهي. شاهه سائين جي هڪ بيييت ۾ 
سمايل فڪر کي بيان ڪندي ڊاڪٽر صاحبه ڪيئن 
ان بيت جيي سيرجيڻ واري دور جيي حياليتين کيي 
واضح ڪيو آهي، ان جي مثال الِء سينيدس تيحيريير 

شياهيه “ جي هن ٽڪيري کيي ڏسيي سيگيهيجيي ٿيو، 
عبداللطيف ڀٽائي، هڪ باشعيور ۽ حسياس شياعير 
هو. سندس شاعري جنهن دور ۾ ُاسيري اهيو دور 
سنڌ جي حوالي سان هڪ مظليوم دور هيو. ظيليم، 
ڏاڍ، جبر ۽ ڦرلٽ جي گهاڻي ۾ سنڌ جو ميحيڪيوم 
طبقو پيڙهجي رهيو هو. انهييَء هيييڻيي حيال کيي 

” 

” 

 صدام جوکيو



    0202سيپٽمبر   22 |

ڏسندي ڀٽ ڌڻيَء اذيت ۽ پيڙا مان گذرندي، پنيهينيجيي 
سڄي ڪالم ۾ قوم کي همت ۽ اڳيان وڌڻ جا سيبيق 
ڏنا. ُهن کين وهمن ۽ وسوسن ميان نيڪيرڻ ۽ جينيگ 
جوٽي محڪوميَء مان ٻياهير اچيڻ الِء ُاتسياهيييو، ُهيو 
تاريخ جو ڄاڻو هو. سندس دور ۾ مذهبي طور وحدت 
الوجود، وحدت الشهود ۽ ڀڳتيي تيحيرييڪيون هيلينيدڙ 
هيون پاڻ وحدت الوجود جي نظريي جو حاميي، شياهيه 
عنايت شهيد ۽ مخدوم محمد معين ٺٽويَء جي فڪير 
۽ فلسفي جو قائل هو. شاهه عنايت جي شهادت ميٿيس 
گهڻو اثر ڪيو پاڻ انهيَء وقت جيوان هيو. سينيڌ جيي 
مشڪل حالتن ۽ ڏکين گهڙين ۾ هن انقالبيي شياعير 
تاريخيي واقيعين جيي ورجياَء سيان جيييڪيو بيه شيعير 
پنهنجي قوم کي آڇيو اهو ُهن ييقييينين وڏي جيذبيي، 

( لطيفيات جيي 0ولولي ۽ سوچ سان پيش ڪيو آهي )
عياليم سيڀ آبياد “ حوالي سان سندس ليکيييل ڪيتيا  

تي ڳالهائيندي ڊاڪٽر نواز علي شو  لکيييو ”  ڪرين
هن شاهه جي ڪالم جو گهرو ميطياليعيو ڪيييو “ آهي، 

آهي. هن نه صرف پڙهيو آهيي، پير پيروڙييو بيه آهيي. 
ڊاڪٽر پروين لطيف کي اييتيرو تيه پيڙهيييو آهيي جيو 
سندس هن ڪتا  ۾ اڪيثير هينيڌن تيي شياهيه واري 

 ”ٻولي نظر اچي ٿي.
ڊاڪٽر پروين موسي  ميمڻ مستقيبيل جيي ميعيميار ۽ 
سنڌ جي عورتن الِء هيڪ ميثياليي ڪيردار آهيي. ويينيا 

پيرويين ميوسيي  شياهيه جيي “ شرنگي جي لفظن ۾ تيه 
سورمين جيان ُجستجو ڪندي رهي ٿيي. جينيهين ميان 
صاف ظاهر ٿئي ٿو ته سينيڌ جيي عيورت بياشيعيور ۽ 
تعليم جي اهميت کي اڄ محسوس ڪري رهي آهيي 
نه صرف پاڻ پر ايندڙ پيڙهيَء جون راهون بيه روشين 

جيڪڏهن ڳالهين کيي غيور فيڪير ”  ڪري رهي آهي.
جي نظر سان ڏسينيداسييين تيه ميوجيوده دور ۾ جيتيي 
انسان پيٽ گذر جي پورائي ۾ ڦاٿل آهي، ُان دور ۾ 
هڪ سٺو مضمون لکڻ به وڏي ڳياليهيه آهيي. سياڳيئيي 
هنڌ ڊاڪٽر پروين موسي  ميييميڻ ذاتيي زنيدگيي سيان 
وابسته مشغولين، گيهيرييليو ذميييداريين ۽ ميالزميتيي 
فرضن کي چڱي ريت سرانجام ڏيڻ سان گيڏ نيهياييت 
معياري تحريرون تسلسل سان ليکيي رهيي آهيي. ُان 
ساڳئي خيال جي وضاحت ڊاڪٽر ڪمال ڄياميڙي هين 

ڊاڪٽر پروين ميوسيي  ميييميڻ “ طر  بيان ڪئي آهي، 
جنهن پنهنجو آرام ڦٽائي، تڪلييفيون سيهيي، سينيڌي 
اد  ۽ ٻوليَء الِء ڪم ڪري سيچ پيچ تيه وڏو احسيان 
ڪيو آهي ٻار سنڀالڻ سان گڏ نوڪري ڪرڻ بياوجيود 

ڊاڪٽر صاحبيه ”  تحقيق ڪرڻ اهو هڪ وڏو جهاد آهي.
جي تحقيقي ڪم جي وڏي خوبي اهيا رهيي آهيي تيه 
هوَء بحث هيٺ آيل موضوع کيي وڌييڪ ڪيارائيتيو، 
مستند ۽ مضبوط بڻائڻ الِء هر ڳالهيه ميدليل انيداز ۾ 
پيش ڪندي آهي ۽ وري انهن ڳالهين جي ڇينيڊ ڇياڻ 
پڻ ڪندي آهي، زناني تعليم جي ضرورت ۽ اهميييت 
متعلق لکيل سينيدس هيڪ تيحيقيييقيي مضيميون کيي 
اثرائتو بڻائڻ الِء سندس پيش ڪيل هڪ حديث پياڪ 
جي حوالي ۽ ان حوالي تيي ڪيييل بيحيث جيي هيڪ 
ٽڪري کي هتي رکجي ٿو، جنهن سان ڊاڪٽر صاحبه 
جي تحقييقيي ڪيم جيي ميعيييار جيو انيدازو لڳيائيي 

پيياري رسيول پياڪ ميحيميد مصيطيفيي  “سگهجي ٿو، 
 صلي ا  عليه وآله وسلم جن فرمايو آهي ته:

 َطلَب العلم فريضتُه علي  ُڪِل ُمسلَِم َو ُمسلَِمَته.

ترجمو: علم جي طلب فرض آهي هر مسلميان ميرد ۽ 
 ”عورت تي

مٿئين حديث مان معلوم ٿئي ٿو ته عورت جي عيليم 
جي حاصل ڪرڻ کي اسالم ۾ ڪيتري فوقييت ڏنيل 
آهي ... ميا  پيڙهيييل ليکيييل هيونيدي تيه طيبيييعيت ۾ 
سلجهيل، سلييقيي مينيد ۽ صيليح پسينيد هيئيڻ ڪيري 
چاهيندي ته سندس اوالد پنهنجو وقت ضاي  نيه ڪيري 
۽ هاڪاري سرگرمين ۾ هجي کييس وقيت جيو قيدر، 
پئسي جي اهميت ۽ دنياوي ضرورتن جي ۽ دين جيي 
حڪمن جي ڄاڻ ضرور هيونيدي آهيي. انيهييَء ڪيري 
سندس تربيت سان ملڪ جي تعلييم جيي تينياسيب ۾ 
اضافو پڻ ٿيينيدو ۽ هيوَء چياهييينيدي تيه سينيدس اوالد 
تعليم يافته ٿئي. عورتن جي تعليم جي اهمييت کيان 
انڪار نه اڄ ڪري سگهجي ٿو ۽ نه ئيي پيوئييين دور 

( ڊاڪيٽيير صياحيبيه ڪينيهين بييه مضيميون يييا 4۾ هيو. )
موضوع تي ڳالهائيينيدي ڊييگيهيه نيٿيي ڪيري نيه ئيي 
لفظن جو اجايو استعميال ڪيري ٿيي. نيهياييت ڏکييين 
موضوعن کي هوَء شفاف، مختصر ۽ معييياري انيداز 
۾ ڪيئن وضاحت ڪري ٿي، ان جو هڪ مثال هيييٺ 

ليفيظ جيي وضياحيت ”  شيعير“ رکجي ٿو، جنهن ۾ هين 
عربي “ شعر” معني  ۽ مفهوم کي سمجهايو آهي، لفظ 

ٻوليَء مان ورتل آهي، جنهن جي معني  آهي، ڄاڻيڻ ۽ 
پروڙڻ. شعر جهالت يا نادانيَء جو ضد آهي. شعر جيي 
الهامي جذبي کي وڏو درجيو ۽ عيزت حياصيل آهيي. 
( 3سٺو شعر مقصديت ۾ اعلي  ۽ اخالقي هجيي ٿيو. )

محترمه ڊاڪٽر پروين سنڌ جي علميي، ادبيي ۽ غييير 
معمولي شخصيتن جي فن، فڪر ۽ شيخيصيييت جيي 
حوالي سان پڻ ڪيترائي بهترين تحقيييقيي مضيميون 
لکيا آهن ۽ سندس اهيڙي قسيم جيي مضيميونين جيو 
ڪتا  پيڻ ڇيپيجيي چيڪيو آهيي، جينيهين ۾ سيائييين 
ابراهيم جويو، ڊاڪٽر هوتچند مولچند گيربيخيشياڻيي، 
منگها رام مليڪياڻيي، ميخيدوم ميحيميد زميان طياليب 
، مخدوم محمد اميين فيهيييم، ڊاڪيٽير ميييميڻ  المولي 
عبدالمجيد سينيڌي، ڊاڪيٽير عيبيداليجيبيار جيوڻيييجيو، 
شمشيرالحيدري ۽ ٻيا شاميل آهين. سينيڌ ڌرتييَء جيي 
هنن ڏات ڌڻين تي ڳالهائيندي محترمه نهايت دلفرييب 
ٻولي، مستند ڄاڻ ۽ انوکو انداز اختييار ڪيييو آهيي. 
مخدوم سائين طياليب اليميوليي  تيي ليکيييل مضيميون 
منجهان هڪ سٽ پيش ڪجي ٿيي، جينيهين هيڪ ئيي 
سٽ مان ميڊم صاحبه جي ُپر اثر ٻوليَء ۽ اسلو  جو 

سنڌ جي هييَء شيهيره آفيا  شيخيصيييت “ پتو پئي ٿو، 
ادبي ميدان ۾ اعلي  پايي جيي شياعيره جيي حيييثيييت 

( سندس لکڻيون جمالييياتيي 2” ) سان سڃاتي وڃي ٿي.
حسناڪين ۽ لسانياتي خوبين سان سرشيار آهين. پياڻ 
مختصر ڪيهياڻييَء ۽ ميخيتيصير ڪيهياڻيييڪيارن جيي 

ڪهاڻيڪيارن ميخيتيصير “ وضاحت ڪندي لکي ٿي ته، 
ڪهاڻيَء جي صنف ۾ شروع کان موجوده دور تائييين 
گيهييڻيائييي فينييي تييجييربيا ڪييييا آهين. سياهييت جيي هِيين 
سگهاريَء صنف ۾ حياتيَء جا حقيقي رنگ ڀرڻ سيان 
گڏ ڪردار نگاريَء جي توازن ۽ آغاز ۽ انيجيام کيي 
منفرد حيثيت ڏني وئي آهي. رميزييت، وحيدت، تياثير، 
جامعيييت ۽ ميواد جيي فينيڪيارانيه تيرتيييب سيان گيڏ 
اختصار ۽ اثر انگيزيَء کيي اولييين اهيميييت حياصيل 
آهييي. خييوابييي ۽ خيييييالييي دنيييييا جييي بييجيياِء عييمييلييي 
ڪارڪردگيَء ۽ جيون جي تلخ سيچيايين کيي سيمياييو 

ويو آهي. مطلب ته مختصر ڪهاڻي مٿين فني خوبين 
سان گڏ سماجي حقيقت نگاريَء جي ترجماني ڪينيدڙ 

( سياڳيي طير  ڊاڪيٽير 2” ) مڃيل نثري صينيف آهيي.
صاحبه مضمون نويسيَء کي پڻ تمام سيٺيي طيرييقيي 
سان وضاحت ڪيو آهي. مضمون کي ڪييئين وڌييڪ 
اثرائتو ۽ ڪارائتو بڻائي سگهجي ٿيو ۽ ٻيولييَء جيو 
ڪهڙو استعمال مضمون کي وڌيڪ ڪمائيتيو بيڻيائيي 

مضيميون، “ ٿو، ان کيي بيييان ڪينيدي ليکيي ٿيي تيه، 
مضمون نگار جي خيالن ۽ سوچن جيو عيڪيس آهيي، 
مضمون جو تعلق اد  سان آهيي، انيهييَء ليحياظ کيان 
مضمون جي ٻولي ادبي ۽ ُسرلي هئڻ ضيروري آهيي، 
مضمون نويسي هڪ اهڙي ادبيي لييياقيت ۽ قيابيليييت 
آهي، جنهن ۾ فصاحت ۽ بالغت جيو هيجيڻ ضيروري 
آهي. ٻولي وڻندڙ، شسته ۽ سليس هئڻ سان مضيميون 

( سينيڌ ڌرتييَء جيي نيهياييت 1” ) عام فهم ٿيندو آهيي.
ڏاهي اديبا ۽ ليکڪا ڊاڪٽر پروين موسي  مييميڻ جيو 

 41۽ سيرٽيييفيڪيييٽ ميطيابيق  0222جون  2اصل جنم 
ع تي ضلعي ٿرپارڪر جيي شيهير ڏييپيليي 0222نومبر 

جي هڪ معزز انسان محمد موسي  ميمڻ جي گهر ۾ 
ٿيو. سندس خاندان چڱيو پيڙهيييو ليکيييو هيو. جيڏهين 
سندس عمر حاصالِت تعليم کي رسي ته کيس ڏيپلي 
جي پرائميري اسيڪيول ۾ داخيل ڪيييو وييو، جيتيان 
بنيادي تعليم حاصل ڪييائييين. سيييڪينيڊري ۽ هيائير 
سيڪنڊري جيي تيعيليييم ميييرپيورخياص ميان حياصيل 
ڪيائين. کيس علم ۽ اد  سان ننڍپڻ کان لڳيا  هيو، 
هوَء علم جي اوچائين ڏانهن وڌندي رهي ۽ هن سينيڌ 
يونيورسٽي ڄامشورو مان بيي. اي ڪيئيي ۽ سياڳيي 

ع ۾ انگريزي اد  ۾ اييم. 0223يونيورسٽي مان سال 
ع ۾ سنڌيَء ۾ اييم. اي پيڻ 0222اي ڪيائين ۽ سال 

ساڳي يونيورسٽي مان پاس ڪيائين. ايم. اي سينيڌي 
دوران محترمه پروين هر پيپُر اعزازي ميارڪين سيان 
پاس ڪيو ۽ فرسٽ ڪالس ۾ ڊگيري پياس ڪينيدي، 

ع ۾ 4104گولڊ ميڊلسٽ جو مرتبو ماڻيائين ۽ سيال 
جيي ”  سنڌي نثر جيي تيرقييَء ۾ عيورتين جيو حصيو“ 

موضوع تي هڪ جام  ۽ معييياري تيحيقيييقيي ميقياليو 
ليکيي پيي. اييڇ. ڊي جيي ڊگيري سينييڌ ييونيييورسيٽييي 

 ڄامشورو مان حاصل ڪيائين.
ع ۾ 0220مالزمت جي سلسلي ۾ ڊاڪٽر صاحبه سال 

سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جو امتحان نهايت سيٺين 
نمبرن ۾ پاس ڪيو ۽ اييجيوڪيييشين ايينيڊ ليٽيريسيي 
ڊپارٽمينٽ ۾ ليڪچرار طور مقرر ٿي ۽ وقت بوقيت 
مختلف ڪالييجين ۾ تيعيليييميي خيدميتيون سيرانيجيام 
ڏيندي رهي آهي. سندس آخري مقرري حيدرآبياد جيي 
نئذرڏ گرلز ڪاليج ۾ ايسوسيئيٽ پيروفيييسير طيور 
هئي، جتان ڳچ عرصو پهريان کيس رٽائرمينيٽ ميليي 

 آهي.
ڊاڪٽر پروين موسي  ميمڻ کي اد  پڙهڻ جيو شيو  
سندس وڏي ڀا  آفتا  ميمڻ جيي ذاتيي الئيبيرييري ۾ 
موجود اردو اد  ۽ پوِء سنڌي اد  جي ڪتابن پيڙهيڻ 
سان پيدا ٿيو. لکڻ جي شروعات ُهين هيڪ ڪيهياڻييَء 
سان ڪئي ۽ ُان ڪهاڻي لکڻ الِء کيس پنهنيجيي واليد 
صاحب اتسياهيييو ۽ هيميت ڏنيي هيئيي. ُاهيا ڪيهياڻيي 

جي عنوان سان هئي، جيڪيا هيڪ مسيڪييين ”  چري“ 
پنندڙ عورت جي جيون جي سچي احيوال تيي ميبينيي 
هئيي ۽ اهيا ڪيهياڻيي ميييرپيورخياص ميان نيڪيرنيدڙ 
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مخزن ۾ شاي  ٿي هئي. ُان کيانيپيوِء هين ”  چانڊوڪي“ 
پنهنجي پسينيدييده ليييکيڪ خيليييل جيبيران جيي هيڪ 

” ميا  جيو دالسيو“ ڪهاڻيَء جو عربيَء مان سنيڌيَء ۾ 
جي عنوان سان ترجمو ڪيو. ُاها ترجمو ٿيل ڪهياڻيي 

۾ شاي  ٿيي هيئيي. سينيدس ”  پارس“ ع ۾ ماهوار 0224
ُان ترجمي مان اهو َپتو پڻ پوي ٿو ته ڊاڪيٽير پيرويين 
موسي  وٽ عربي ٻوليَء جي خاصي ڄاڻ آهي. ميييڊم 

ڪهاڻيون لکي چڪيي آهيي،  1صاحبه هن وقت تائين 
جن منجيهيان ٽيي شيايي  ٿيي چيڪيييون آهين. سينيدس 
ڪهاڻين جو ڪتا  پڻ جلد ئي ڪجهه نئين ڪهاڻيين 
سان گڏ نهايت ُپر اثر اسلو  ۽ ندرتين ڀيريين خيييالين 

 سان ڇپجي پڌرو ٿيندو.
ڪهاڻين کانپوِء تخليقي اد  جي لحاظ کان محيتيرميه 
مضمون نويسيَء جي ميدان ۾ قدم رکييو ۽ نيهياييت 
شاندار، معني  خييز ۽ الڀيائيتيا مضيميون ليکيييائييين ۽ 

ڪتا  مضمونن جا لکي چيڪيي  2هيستائين تقريبن 
آهي. ان کانپوِء جلد ئيي هيوَء تيحيقيييق طيرف آئيي ۽ 
هيستائين تحقيق جي جديد ترين قائدن موجيب تيميام 
گهڻيون ڪارائتيون ۽ ميانيائيتيييون تيحيرييرون ليکيي 
چڪي آهي. سندس تحقيقي پورهئي جي معيييار جيو 
اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو جو سندس ٻيه 

طرفان شيايي  ڪيييا وييا آهين ۽ سياڳيئيي   HECڪتا 
اداري پاران سندس تحريرن کي انيعيام ۽ اعيزاز پيڻ 

. سينيڌي اد  0عطا ٿيا آهن. سندس ڇپيل ڪيتيا  ۾ 
. سنڌي 4ع(. 4112جو ادبي جائزو ۽ لطيفيات )تحقيق، 

نثر جي ڪن صنفن جو اڀييياس )تيحيقيييق ۽ تينيقيييد، 
ع(. 4112. اٿي رائو ريل )مضمون ۽ ميقياال، 3ع(. 4112

. سيون ورنيييون سيوڍييون )ڪيهياڻيييون، تيرتيييب ۽ 2
. آديسييييين اد  آهييي اکييڙييين ۾ 2ع(. 4112 تييحييقيييييق،

. وکير سيو ِوهياِء )مضيميون 1ع(. 4101)لطيف شناسي، 
. اخالقي قدر )ٻاراڻو اد ، ڇيهييين 2ع(. 4100نويسي، 

ع(. 4102ڪالس کان ميٽرڪ تائين جي شياگيردن الِء، 
. 2ع(. 4101 . عالم سڀ آباد ڪرين )لطييف شينياسيي،2

. گيليدسيتيو 01ع(. 4102َپَلئه پايو َسُچ )تحقيق ۽ تنقيد، 
)علمي، ادبي، اخالقي، اصالحي، سمياجيي ۽ ليطيييفيي 

. سنڌي اد  تحقيقي ۽ تينيقيييدي 00ع(. 4102مضمون، 
. سينيڌي اد  )پيڇيا 04ع(. 4102مطالعو )ادبي تيارييخ، 

ڳاڇا(، ايم سي ڪيوز )معيروضيي سيوالين ۽ جيوابين 
ع( شياميل آهين. سينيدس اڻ ڇيپيييل 4141جو جيائيزو، 
( محمد عثمان ڏيپالئيَء جون نثيري اد  0ڪتابن ۾ )
( 3( جي پارکو پارس جا )ليطيييفيييات(. )4۾ خدمتون. )

( مياڻيڪ ميوتيي 2مفتي منجهه ويهار )آتم ڪهياڻيي(. )
( سيونيهيان سيييون ڪين 2لعل )مضيميون ۽ ميقياال(. )

( ملهه مهانگا سپريين )ادبيي تيارييخ( 1)سوانح حيات(. )
وغيره شامل آهن. ڪتابن کان عالوه ڊاڪيٽير پيرويين 
موسي  مختلف تحقيقي جرنلن ۾ ڪيترائي ڪارائيتيا 
تحقيقي مقاال لکي چڪي آهي. جن ميان ڪيجيهيه جيا 

. ڪهاڻي ڪيال ۽ سينيڌي اد  0عنوان هن طر  آهن: 
. سينيدري 4ع(. 4112جون ڪهاڻيڪارائون )ڪالچيي، 

ُاتييم چيينييداڻييي هييڪ ڪييهيياڻيييييڪييار هييڪ سيياهييتييڪييار 
. نورالُهدي  جيون سينيڌي اد  ۾ 3ع(. 4102)ڪالچي، 

. پوپٽيي هيييرا نينيداڻييَء 2ع(. 4102خدمتون )ڪالچي، 
. 2ع(. 4102جي ادبي خدمتن جو جائزو ڪيارونيجيهير، 

ڪييال پييرڪيياش جييي نيياوليين ۾ عييورت ڪييردار جييي 
. 1ع(. 4102حيثيت ۽ اهميت جو جائزو )سنڌي ٻولي، 

عورتن جي اد  ۾ سنڌي ٻوليَء جيي اسيتيعيميال جيو 
 ع( وغيره. 4102جائزو )سنڌي ٻولي، 

ان کييان عييالوه ڊاڪييٽيير پييروييين مييوسييي  ميييييمييڻ جييا 
ڪيترين ئي سنڌي اخبارن ۽ مختلف رسالن ۾ وڏي 
تعداد ۾ مختلف موضوعن سان سلهاڙيل مضيميون ۽ 
ڪالم ڇپجي چڪا آهن. اخبارن ۽ رسالن ۾ لکڻ جيي 

کان ڪئي ۽ پياڻ ڪيييتيرن  4112باقائده شروعات هن 
ئي سيمينارن، ادبي ڪانفرنسن ۾ تحقيقي مقاال پيڻ 
پيش ڪري چڪي آهي. سندس اهڙين علمي، ادبي ۽ 
تعليمي خدمتن عيوض کيييس ڪيييتيرائيي اييوارڊ ۽ 

ع 4112اعزاز پڻ ڏنا ويا آهن، ان سلسلي ۾ هن سيال 
۾ مضييمييون نييويسيييَء جييي مييقييابييلييي ۾ ڪييييينيييييڊييين 

حياصيل ”  جيييجيل جيس اييوارڊ“ ايسوسئيشين طيرفيان 
” ُاٿي رائيو رييل“ ع ۾ سندس ڪتا  4112ڪيو. سال 

کي ادبي سنگت طرفان بهترين تحقيق ۽ تينيقيييد جيو 

ع ۾ نيييييشيينييل بييڪ 4101ايييوارڊ ڏنييو ويييو. سييال 
” اخيالقيي قيدر“ فائونڊيشن طرفان سندس ٻئي ڪتا  

کي ٻاراڻي اد  جي بيهيتيريين ڪيتيا  تيحيت ميييرٽ 
ع ۾ سيينييدس 4103سييرٽيييييفييڪيييييٽ ڏنييو ويييو. سييال 

ڊاڪٽريٽ جي مقالي تي کيييس سينيڌ گيرييجيوئيييٽيس 
اييوارڊ شيييليڊ ”  راهه بينظير ڀٽيو“ ايسوسئيشن طرفان 

عياليم سيڀ “ ع ۾ سندس ڪتيا  4101ڏني وئي. سال 
ڏنيو وييو. سيال ”  لطيف اييوراڊ“ تي کيس ”  آباد ڪرين

طرفان کييس اييوارڊ ڏنيو ”  عزِم پاڪستان“ ع ۾ 4102
ويو ۽ ان کان عيالوه بيه کيييس ڪيييتيرائيي نينيڍا وڏا 
انعام ۽ اعزاز حاصل ٿينيدا رهيييا آهين. پياڻ ڪيجيهيه 
تنطيمن سان پڻ الڳاپيل رهي آهي ۽ نهايت سيرگيرم، 
سنجيده ۽ سچيت ڪردار ادا ڪنيدي رهيي آهيي. پياڻ 
جن تنظيمن سان سلهاڙيل رهي آهي، ُانهن ۾ سينيڌي 
ادبيي سينييگييت، نيياري سيينييگيت، سيينيڌ گيريييجييوئييييٽييس 
ايسوسئيشن، سنڌي اردو ادبيي فيائيونيڊيشين وغيييره 
شامل آهن. سنڌ ڌرتيَء جي چيڪيَء مٽيَء جي ڄيائيي، 
سنڌ جي قابِل فخر عورت ڊاڪٽر پروين موسي  ميمڻ 
وقت حاضر ۾ تمام تيزيَء سان سنڌ، سنڌي ٻيوليي ۽ 
سنڌي اد  الِء جاکوڙي رهي آهي ۽ اميد ته ايئين ئيي 
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گهڻو وقت اڳ جڏهن چيڪ جمهوريه جي صدر ۽ شاعر ويڪيال هيئيول جيو 
انٽرويو پڙهيو جنهن ۾ واضح لفظن ۾ هن ٻڌايو هو ته ذميواري هيڪ وڏو 
احساس آهي جنهن سان نڀائڻو پوندو آهي. ان کانپوِء انهن لفظن جو اڀياس 
شروع ڪيم ۽ ان نتيجي تي پهتس ته سنڌي سماج ۾ ذميواري جو احساس 
ٿورن ماڻهن وٽ آهي. مثال طور واعدو پورو نه ڪرڻ ۽ وڏي دعوي  ڪيري 

 ان تي عمل نه ڪرڻ شامل آهن.
اسان جنهن خانداني، سماجي، سياسي ۽ معاشي ماحيول ۾ رهيون ٿيا ان ۾ 
غير ذميواري جو برتا  عام آهي ۽ اسان گهڻو ڪيري غييير ذميييواري جيي 
ماحول کي قبول ڪري ورتو آهي. ان جي خالف ڪوبه احتجاج نٿا ڪييون، 
پر غير ذميواري جي قيمت به ادا ڪيون ٿا. جينيهين جيو ڪياٿيو نيٿيو ڪيري 

 سگهجي. 
هڪ احساس وارو فرد ان غير ذميواري جي ماحول کان سخت نفرت ڪري 
ٿو ڪڏهن ڪڏهن سوچيندو آهي ته غير ذميوار ماڻهن کي ان جي سيزا ڇيو 
نٿي ڏني وڃي. غير ذميوار فرد، خاندان، دوستن ۽ آفيس جيي سياٿييين کيي 

 سماجي ۽ معاشي نقصان پهچائي رهيا آهن.
 ذميواري جي وصف:

ذميواري جي لفظي معني  آهي اها خاصيت يا حالت جنهن ۾ فيرد پينيهينيجيي 
قول ۽ فعل تي عمل ڪرڻ جي ذميواري محسيوس ڪيري ٿيو. ميثيال طيور 
توهان ڪنهن کان قرض وٺو ٿا. توهان جي قانوني ۽ اخالقي ذميواري آهيي 
ته قرض واپس ڪيو. ٻي صورت ۾ توهان کي ان جي سيزا ميلينيدي. دوسيت 
سان واعدو ڪيو ۽ اهو پورو نه ڪيو ته توهان کي شرمسياري سيان مينيهين 
ڏيڻو پوندو. واپار ۾ ڏيتي ليتي ۾ بيي اييميانيي جيو ميظياهيرو ڪيرڻ سيان 
مارڪيٽ ۾ توهان جي بدنامي ٿيندي ۽ توهان تي ڪوبه اعتبيار نيه ڪينيدو. 
سياست ۾ جيڪڏهن ووٽرن جي خدمت جو واعدو ڪييو آهيي تيه انيهين جيا 
مسئال حل نه ڪيا ته سزا طور ٻي چونيڊ ۾ تيوهيان کيي ووٽ نيه ميلينيدو ۽ 

 توهان چونڊ ۾ شڪست کائيندا.
سماج ۾ جيڪي به رشتا آهن اهي لکت ۽ غير لکت ۾ موجيود آهين. ميثيال 

طور آفيس ۾ ڪم ڪرڻ الِء لکت ۾ معاهدو آهي. ڪار جي هالئڻ جو لکت 
۾ معاهدو آهي يا قرض وٺڻ وقت لکت ۾ ميعياهيدو ٿيييل هيونيدو آهيي. ان 
مطابق ٻئي ڌريون هڪٻئي الِء ذميوار هونديون آهن. معاهدي مطابق جييڪيا 
هڪ ڌر ان جي ڀڃڪڙي ڪري ٿي ته ان الِء سزا به مقرر ٿيل هيونيدي آهيي. 
مثال طور ڊرائيونگ ۾ غلطي ڪئي ته پئسن جي شڪل ۾ ڏنڊ يا جيل جي 

 سزا يا الئسنس رد به ٿي سگهي ٿو. 
لکت جي معاهدي کانسواِء غير لکت جا به معاهدا ٿيل آهن. جيئن پي  ۽ ما  
جو ٻار سان معاهدو، نڪا  کانپوِء زال سان گڏ رهڻ جو ميعياهيدو، عيواميي 
نمائندن جو پنهنجيي ووٽير سيان ميعياهيدو. اهيڙن رشيتين ۾ سيمياجيي طيور 
هڪٻئي مان اميدون رکيل هونديون آهن. جيڪو ان اميييد تيي پيورو نيٿيو 

 لهي ته سماجي طور ان جي سزا به رکيل هوندي آهي.
اسيان “ ان الِء ته روس جي جڳ مشهور اديب دوستو وسيڪيي ليکيييو آهيي، 

جيئن انسان ۽ فطرت جيو غييير ليکيتيي ”  سڀ هڪٻئي ڏانهن ذميوار آهيون
معاهدو آهي. فطرت اسان جي زنده الِء شييون ميوجيود ڪينيدي آهيي. انسيان 
جيڪڏهن فطرت سان ڪيل ميعياهيدي جيي ڀيڃيڪيڙي نيه ڪينيدو تيه فيطيرت 
تسلسل سان هلندي رهندي، پر جيئن ته انسيان فيطيرت سيان ميعياهيدي جيي 

سينٽي گيرييڊ تيي  0.2ڀڃڪڙي ڪئي آهي ته فطرت پنهنجو گرمي جو درجو 
پهچايو. ان جي نتيجي ۾ ماحول ۾ ايڏي ته گرمي پيدا ٿي آهي جيو انسيان 

 جو وجود ئي خطري ۾ پئجي ويو آهي. 
صدي جي فالسافر جان الڪ جي مطابق، رياست جو عوام سان  سماجيي  02

معاهدو ٿيل آهي ته ريياسيت عيوام جيي ضيرورتين ۽ خيوشيحياليي الِء ڪيم 
ڪندي. جيڪڏهن عوام مخالف ڪم ڪندي ته عوام تي فيرض آهيي تيه ان 
حڪومت جي خالف بغاوت ڪن. ايئن نه آهي ته حيڪيوميت پينيج سيالين الِء 
ووٽ وٺي وري عوام کي وساري ڇڏي ۽ ماڻهون معاشي، سماجي، صحت، 

 تعليم، بيروزگاري جي مسئلن ۾ مبتال هجن.  
جي وبا جي صورتحال ۾ اسان ڏٺو تيه دنيييا ۾ جيييڪيي ذميييوار  02-ڪووڊ

رياستون هيون انهن پنهنجي شهرين کي وبا کيان بيچيائيڻ الِء صيحيت جيي 

 مشتاق ميراڻي

 ذميواري،

 ڪردار جي 

 نشاني 
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 سارسنڀال به ڪئي ۽ معاشي طور به مدد ڪئي. 
 ذميواري ۽ فرد جو ڪردار:

سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جي ڪردار جي درجا بندي ڪئي ويندي آهيي. ان ۾ 
انتهائي ذميوار ۽ انتهائي غير ذميوار مياڻيهيو شياميل هيونيدا آهين. ذميييوار 
ماڻهو کي هر جڳھ تي عزت ملندي آهي. انهن تي اعتبار ڪيو وينيدو آهيي 
۽ ذميوار ماڻهن جون ڪجهه هي نشانيون هونديون آهن: هو جيڪو چونيدو 
آهي ان تي عمل ڪندو آهي ان کي جيڪا ذميواري ڏني ويندي آهي ان جيا 
مڪمل نتيجا ڏيندو آهي. اسان جي سماج ۾ جيڪو بيه غييير ذميييواري جيو 
مظاهرو ڪندو آهي ان کي گهڻي ڀاڳي اوتري سزا نه ميلينيدي آهيي ۽ اييئين 
ننڍي ٻار کان وٺي اعلي  عهدي تيي وييٺيل مياڻيهيو وڏي واڪيي سيان غييير 

 ذميواري جو عمل ڪندا رهندا آهن.
 غير ذميواري جي قيمت:

گهر ۾ جيڪڏهن ڪو فرد ڪم نٿو ڪري ته ان جي قيمت خيانيدان کيي ادا 
ڪرڻي پوي ٿي. هڪ الپرواهه ڊرائيور جيڪڏهن روڊ تي ماڻهن جيي ميٿيان 
گاڏي چاڙهي ته نتيجي ۾ حادثي جو شڪار ٿيل فرد ۽ انهن جو خاندان هين 

کيان وڌييڪ  411جي الپرواهي جي قيمت ادا ڪندو. هڪ هيوائيي جيهياز ۾ 
 411مسافر سوار هجن ۽ ان جو پائليٽ الپرواهي ڪري حادثو ٿو ڪيري تيه 

فرد ۽ انهن جا خاندان ڪيترو نقصان ڀريندا ان جو اندازو ئيي نيٿيو لڳيائيي 
سگهجي. ايئن توهان جي آسپاس ۾ توهان کي تجربو ٿيو هوندو ته ڪنهين 
جي غير ذميواري ڪري ڪيترن ماڻهن جو نقصان ٿيينيدو رهيي ٿيو. اهيڙي 
طريقي سان هڪ حڪمران غييير ذميييواري سيان حيڪيوميت هيالئيڻ ڪيري 

 ڪيترن ماڻهن کان روزگار کسي وٺي ٿو. 
 غير ذميواري ۽ احتسا : 

سڌريل ملڪن ۾ هر نقصان ٿورو هجي ييا گيهيڻيو هيجيي ان جيو بياقيائيدي 
احتسا  ڪيو ويندو آهي. جيڪو به غير ذميواري جو مظاهرو ڪري ٿيو تيه 
ان کي سزا ڏني ويندي آهي. جنهنڪري سڌريل مليڪين ۾ تيوهيان کيي هير 
شعبي ۾ نهايت ڌيان، ذميواري ۽ سائنسي انداز سان ڪم ٿيندي نظر ايندو 
آهي. سڌريل ملڪن ۾ غير ذميواري جي تيميام گيهيڻيي سيزا ميلينيدي آهيي. 
توهان ڏٺو هوندو انهن ملڪن جي شهرن جا رستا، جهياز، آفيييسيون ۽ ٻيييا 

 نظام اعلي  معيار جا ٺاهيا ويندا آهن.
 ذميوار فردن جون نشانيون:

 ذميوار فردن جي زندگي جو اڀياس ڪرڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته: 
 . تڪڙ ۾ واعدو، معاهدو يا هام نه ڀريندا.0
 . سڄي صورتحال جو اڀياس ڪري پوِء ذميواري قبول ڪندا آهن.4
. هنن جي ڪوشش هوندي آهي ته ان ڪم جيي ذميييواري کيڻينيدا جيييڪيو 3

 پورو ڪري سگهن.
 . پنهنجي قول ۽ فعل جو لحاظ ڪندا آهن. 2
 . پنهنجي غلطي کي تسليم ڪندي ان عمل ۾ بهتري آڻيندا آهن.2
 . هر وقت ٻين جي مدد الِء تيار هوندا آهن.1
 . پنهنجي قول ۽ فعل ۾ ڪڏهن به ٻين کي نقصان جو نه سوچيندا آهن.2

 غير ذميوار فرد جو خاڪو:
 غير ذميوار فرد جي حياتيَء جي تجزيي کانپوِء خبر پوي ٿي ته: 

 . غير ذميوار ماڻهون ڪنهن به معاهدي تي عمل نه ڪندو آهي.0
 . ٻين جي رکيل امانت ۾ خيانت ڪندو آهي. 4
 . وڏا واڪ، وڏا اعالن ۽ وڏيون دعوائون ڪري ان تي عمل نه ڪندو آهي.3
 . ٻين جي پرواهه نه ڪندو آهي.2
. هن جي قول ۽ فعل ۾ جهول هئڻ جي باوجود به ان تي پڇيتيا  نيه ڪينيدو 2

 آهي.
 . سماج ۾ پنهنجي عزت جو خيال نه ڪندو آهي.1
. پنهنجي قول ۽ فعل جو ذميوار ٻين کي ٺاهيندو آهي ۽ ان جي گفتگو ۾ 2

 جي ٻولي عام هوندي آهي.   )excuse)عذر
 . پنهنجي قول ۽ فعل جي ذميواري بلڪل قبول نه ڪندو آهي. 2
 . هن جي زندگي خود غرضي جي نفسيات تي ٻڌل هوندي آهي.  2

هن بحث مان معلوم ٿئي ٿو ته انسان هڪٻئيي تيي انيحيصيار ڪيري ٿيو ۽ 
اسان سڀ ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان هڪٻئي سان ڳنڍييل آهيييون. اسيان 
جو سٺو ۽ ذميوار عمل ٻين کي فائدو ۽ خوشي پهچائي ٿو، پير اسيان جيي 
غير ذميواري جو عمل ٻين کي نقصان پهچائي ٿو ان ڪري اسان کي خيود 
غرضي جي نفسيات ختم ڪري ذميواري جي عادت پيييدا ڪيرڻ گيهيرجيي، 
جيئن دوستو وسڪي چيو آهي ته اسان سڀ هڪٻئي جي الِء ذميوار آهييون 
۽ هڪٻئي کي خوشي ڏيون اهائي انسانيت آهيي. ان الِء ضيروري آهيي تيه 
اسان پنهنجي قيول ۽ فيعيل جيو جيائيزو وٺيي ذميييواري جيي ڪيليچير کيي 

 پکيڙيون. 
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هن ڪيائينيات جيي وجيود ۾ اچيڻ کيان وٺيي، هيي 
ڪهڪشيائين جيون اڏاميون، سيتيارن جيي چيميڪ، 
سيارن جون پنهنجي محور جي چوگيرد گيردشيون، 
هوائن جا جهوٽا، کينيوڻ جيا کيڙڪياٽ، زمييين جيو 
ڌڏڻ، هي ٻوڏون، هي زلزال، هي ٻرنيدڙ جيبيل ميان 
اڏامينييدڙ الوا، سييميينيڊ جييون ڇيوليييييون، دريييا جييون 
موجون، هي ڏيينيهين راتيييون، ميوسيمين جيي ڦييير 

گهير، هي تباهيون، هي برباديون انهن سڀني جيي 
پٺيان ڪي سبب، عيميل، تين جيا رد عيميل تيوڙي 
ڪي خاص جبلتون هونديون آهن، جين جيي تيحيت 
ڪائنات ۾ هي هيڏي اٿل پٿل، تيبيدييليييون رونيميا 
ٿين ٿيون. جديد تحقيق اهو ثابت ڪيو آهي ته هين 
وايو منڊل ۾ ٿيندڙ هر حيرڪيت جيو ٻيي ڪينيهين 
حرڪت سان ڪنهن نه ڪنهين طير  جيو ڳيانيڍاپيو 
هوندو آهي. پوِء چاهي اهو عمل هزارين سيال اڳ 
۾ ٿيو هجي ۽ ان جو الڀ اسين اڄ ڪنهين نيئييين 
رنگ ۽ روپ ۾ پسي رهيا هجيون، پير اهيا ڳياليهيه 
طئي آهي ته هر عمل جو ڪو نه ڪيو رد عيميل ۽ 
هر ڪرڻي جي ڀرڻي ٿيندي آهي. اهيا ڳياليهيه ثيابيت 
ٿي چڪي آهي ته هيَء ڪائنات ڪنهن خاص قسيم 
جي اندروني لڪل قانون پٽاندڙ هليي رهيي آهيي. 
ڪجهه اهڙا لڪل راز، ڪجهه پوشيده ڳجهه هونيدا 
آهن، جن جي تحت هي ڪيائينياتيي ڪياروان روان 
دوان آهي. هن ڪائنات ۾ وسندڙ هر مخلو  جيون 
ڪي خاص جبلتون هونديون آهن جن تحت سنسار 
هلي رهيو آهي. مٿين سڄي پٽاڙ ميان اهيو ظياهير 
ٿيو ته دنيا جي وهنوار کي هالئڻ الِء ڪنهن خياص 
قسييم جييي قييانييون جييي ضييرورت هييونييدي آهييي. 
ڪائنات ۾ موجود اهم قائيده ۽ قيانيون تيرتيييبيوار 

 هيٺ ڏجن ٿا.
 فطرت يا جبلت:

ڪائنات ۾ موجود هر ذرو هيڪ خياص قسيم جيي 

قانون تحت عمل ڪري رهيو آهي، ڪيائينيات جيي 
ننڍڙي ۾ ننڍڙي ذرڙي اليڪٽرانن جو نيو ڪليس 
چوڌاري ڦيرو، ماليڪيولن جو هڪٻئي سان ٺهيڻ، 
جڙڻ وري ٽٽڻ، ديو ماالئي جسياميت رکينيدڙ تيارن 
جو هڪٻئي سان ٽڪرا ، انهن تارن جو پيدا ٿيييڻ، 
مرڻ وري مري ڪارن سوراخن )بيليييڪ هيوليز( ۾ 
تبديل ٿيڻ، تارن جي ڀڄيڻ ڀيرڻ ميان نينيڍڙا گيرهيه 

ٺهڻ، انيهين گيرهين جيي ٽيڪيراَء ميان وري نينيڍڙا 
اپگرهن جو وجود ۾ اچڻ توڙي ڌرتيي تيي ٿييينيدر 
هر قسم جي اٿل پٿل، ڀڃ ڊاهه توڙي مياحيولييياتيي 
تبديلي هڪ خاص قسم جي فطرتي قانون ميطيابيق 
ٿئي ٿي، جنهن کي عام ٻولي ۾ فطرت يا جيبيليت 
سڏجي ٿو ۽ سائنسي ٻولي ۾ طبعي قانون سڏجين 
ٿا. اهي قائدا قانيون ليکييين ڪيروڙيين سيالين کيان 
ساڳي طريقي سان هن ڪائنات کي پنهنجي انيداز 
سان هالئيندا رهندا پيييا اچين، جين ۾ اڄ ڏيينيهين 
تائين ڪنهن به قسم جي تبديلي ناهي آئي. هوائين 
جي رخ ۾ پکن، پنن جو اڏرڻ، باهه لڳڻ سان شين 
جو سڙڻ، چنڊ جي ڪشش ثقل جي ڪري سمنڊ ۾ 
ڇولين جو پيدا ٿيڻ، هلڪي پٿر جو پاڻيَء ۾ ٻيڏي 
وڃڻ توڙي وزني بيحيري جيهيازن جيو پياڻييَء تيي 
ترڻ، انسان جو هوائن ۾ اڏامڻ، پياڻييَء ميان بيرف 
ٿيڻ، وري برف ڳري پاڻي ٿيييڻ، پياڻييَء جيو ٻيا  
بڻجي اڏامي وڃيڻ، انسيان کيي بيک لڳيڻ، ميانيي 
کائڻ سان پيٽ جو ڀرجي وڃڻ، اڃ لڳڻ وري پاڻي 
پيئڻ سان اڃ ختم ٿي وڃڻ، ڌڪ لڳيڻ سيان سيور 
ٿيڻ، زخم مان رت وهڻ، جينيسيي عيميل سيان ٻيار 
ٿيڻ، ٻار جو نر يا مادي ٿيڻ اهڙن سڀني لقائن جي 
پٺيان هڪ خاص قسم جو قائدو قانون هوندو آهي 

 جنهن کي فطرت جو قانون چيو ويندو آهي.
 شريعت:

اوائلي دور کان ماڻهن کي زندگي گذارڻ جا رنگ 

ڍنگ، طور طريقا سيکارڻ الِء ميخيتيليف دورن ۾ 
مختلف هنڌن تي مختيليف ميذهيب ظياهير ٿيييا جين 
انسان کي سٺو ٿي سليقي سان رهڻ، پاڻ ۾ مييٺ 
محبت ڀائپيي سيان گيڏ گيذارڻ سيميجيهياييو. انيهين 
مييذهييبيين مييان ڪييجييهييه مييذهييبيين کييي سيينييدن بيينييييياد 
وجيهيينييدڙن ۽ تيين جييي پيوئييلڳيين آسييميانييي مييذهييب 
ڪوٺيو ته ڪن کي ڌرتيَء جا مذهب چيو وڃي ٿو. 

دنيا جي تاريخ ۾ اڻ ڳڻيا ننڍا وڏا ميذهيب نيميودار 
ٿيا، جيڪي يا ته وقت جي ستمگري سان ختم ٿيي 
ويا يا وري نون ٻين مذهبن ۾ پنهنجي بقا ڳولهي 
لڌي. جملي مذهبن جون بنيادي سمجهاڻيون، انهن 
جون هدايتون ان ئي ڳالهه تي رهيون آهين تيه هين 
دنيا ۾ انسان بهتر کان بيهيتير انيداز ۾ پينيهينيجيو 
جيون گهاري سگهي. انهن مذهبن مخيتيليف دورن 
۾ مختلف سماجن ۾ انقال  برپا ڪيييا ۽ مياڻيهين 
جي سماجي زندگي تي وڏا اثر انداز ٿيييا. ميذهيبين 

 جي اهڙن قائدن قانونن کي شريعت چئجي ٿو. 
 دنيائي قانون:

ٻين جاندارن جي ڀيٽ ۾ انسان ذات کيي ڪيجيهيه 
خاص وصفون عطا ٿييل آهين جين جيي بينييياد تيي 
انسان ڌرتيَء تي رهندڙ جملي مخلوقن کان سوايو 
آهي. انسان کي عقلي ڏات مليل هجڻ جيي ڪيري 
هي پنهنجي توڙي پنهنجي ابن ڏاڏن جي گيذارييل 
زندگيَء مان سبق سکي ٿو، پياڻ سيان تيوڙي پياڻ 
کان اڳ ۾ گذاريل انسانن جي تجربن ۾ مشاهيدن 
کي گڏ ڪري لکي ٿو، جنهن کي هو تيارييخ چيوي 
ٿو، هو تاريخ مان گهڻو ڪجهه سکي وري زندگي 
جي انهن اخذ ڪيل نتيجن مان ڀلين شيين، ميفيييد 
ڳالهين کي هٿ ڪري، پنهنجي الِء جيڪي نقصان 
ڏيندڙ ڪم آهن انهن مان جان ڇيڏائيي اڳيتيي وڌي 
ٿو ۽ اهڙيَء طير  زنيدگيي جيي گياڏي کيي اڳيتيي 
ڌڪيندو رهي ٿو. انسان جي زندگيي جيي وهينيوار 

 فطرت، شريعت ۽ دنيائي قانون 



ين     | 27همرسي ماهوار مئگز

کي بهتر کان بهتر بيڻيائيڻ الِء انسيان کيي ڪيجيهيه 
طور طريقا اپنائڻا پيييا، ڪيي قيانيون جيوڙڻيا پيييا، 
زندگيَء کي روان دوان رکڻ الِء انسان کيي شيعيبيا 
بندي ڪرڻي پئي، انهن شعبن جي هالئڻ الِء وري 
قانون جوڙڻا پيا. ساڳي طر  سان انهن قانونن تي 
عملدرآمد ڪرڻ الِء جيزا ۽ سيزا جيو تصيور قيائيم 
ڪيو ويو. اهڙيَء طر  سان انسان پنهنجيي پيوري 
زندگي جي ڍانچي کيي سينيڀياليڻ الِء نينيڍڙي کيان 
ننڍڙي قانون کان وٺي وڏي ۾ وڏا عياليميي قيائيدا 
قانون جوڙيا آهن جن کي انسان جو پنهنجو بڻاييل 

 جوڙيل جهان سڏجي ٿو.
مٿي بيان ڪيل جملي قانونن جيبيليتين، شيرييعيتين 
توڙي انساني جوڙيل دنيائي قانونن جو جيڪڏهن 
تقابلي جائزو وٺنداسين ته خبر پوندي فيطيرت جيو 
قانون سڀني کان ميٿيانيهيون ۽ ڀياري نيظير ايينيدو. 
فطرت جو قانون سڌو، سخت ۽ بغير ڪنهن لچڪ 
جي هوندو آهي، فطرت جي قانون ۾ نه ڪا اڳ ۾ 
ڪوتاهي هئي ۽ نه ئي هاڻي آهي. ڪو مڃي ييا نيه 
مڃي، فطرت زور زبردستيَء سان پنهينيجيا قيانيون 
مڃائيندي رهي ٿي. اهيا انسيان تيوڙي جيميليي هير 
مييخييلييو  کييي پيينييهيينييجييي رحييم ۽ ڪييرم مييطييابييق 
هالئيندي رهي ٿي. شريعت توڙي انساني قيانيونين 
۾ رحم ٿي سگهي ٿو، انهن قانونين ۾ گينيجيائيش 
ٿي سگهي ٿي، انهن قانون جي پيچيدگييين تيوڙي 
ڪمين ڪوتاهين جي ڪري گنهگار بچي سيگيهيي 
ٿو، پر فطرت جيي قيانيون ۾ ڪيا ميعيافيي نياهيي، 
جيڪو ڪندئو، اهو لوڙڻو پوندو. اهو ممڪن ئيي 
ناهي ته انسان ڪنڊا پوکي ۽ ان مان هين کيي گيل 
پلئه پون. بارود ٺاهيندو تيه تيبياهيي هين جيو ميقيدر 
بڻجندي، زمين تي فساد پکيڙيينيدو تيه زمييين تيي 
خييونييريييزي قييائييم ٿييييينييدي، ميياتييم ٿييييينييدو، مييقييتييل 
سينگاربو، ايئن ٿي ئي نٿو سگهي ته انسيان ٻيئيي 
کي قتل ڪيري پياڻ زنيده رهيي سيگيهيي، ضيرور 
فطرت جي هٿان هڪ نه هڪ ڏينهن مرندو، ان کي 
به ايئن ذليل ۽ خوار ڪري بيييدرديَء سيان ميارييو 
ويندو. قانون تي عمل نه ڪندئو ته انيارڪيي پيييدا 
ٿيندي، القانونيت پيدا ٿيندي ۽ ڦري گهري تيوهيان 
پاڻ ئي ان القانونيت جو شڪار بڻجندئو. اهيو ٿيي 
ئي نٿو سگهي ته ٻئي جي الِء کڏ کيوٽيييو ۽ ميٿيي 
کي ويهاڻو ڏيئي سمهي رهيو تيه ڪيو ٻيييو ان ۾ 

ڪرندو، پر يقين ڄاڻو هڪ نه هڪ ڏينيهين تيوهيان 
پاڻ پنيهينيجيي ان کيوٽيييل کيڏ ۾ ڪيري ميرنيدئيو. 
جيڪو ظلم ڪندو اهو ظلم پنهنجي ِسير تيي پياڻ 
سهندو، اهو ممڪن ئي ناهي ته ڪو نشو واپيرائيي 
۽ صحتمند رهي، اهو ٿي ئي نٿو سگهي ته توهيان 
پنهنجن ڳوٺن، وستين واهڻييين، شيهيرن کيي گينيد 
ڪچري جو ڍير ڪيو ۽ توهان پيوِء صياف هيوا ۾ 
ساهه کڻي سگهو، توهان پنهنجيي فضيا کيي آليوده 
ڪيو ۽ اها اميد رکو ته توهان کي دم ۽ ڪييينيسير 
جون بيماريون نه ٿين. اهو ڪيئن ممڪن آهيي تيه 
انسان زمين جي پيٽ مان معدنيات تيييل ڪيوئيليو 
ڪڍي ڌرتيَء کي اندران ئي اندران کوکلو بيڻيائيي 
ڇڏيو ۽ پوِء به ڪي زلزال نه اچن. ڇا ڀال اهو به ٿيي 
سگهي ٿو ته انسان زهريليون گئسون پيدا ڪيري، 
پنهنجي ماحول کي گرما گرم بڻائي ۽ پوِء به مٿيي 
کي ٽيڪ ڏئي ويهي رهي تيه ڪيي ٻيوڏون ڪيونيه 
اينديون. ڪو ٻين تي پٿر وسائي ۽ پياڻ اهيا اميييد 
ڪري ته ٻيا هن جي مٿان گلن جي برسيات ڪينيدا، 
اهو قانون فيطيرت جيي خيالف آهيي. هييَء فيطيرت 
ڏاڍي ظالم آهي، ڏاڍي بي قييياس بيي تيرس آهيي، 
فطرت ۾ ڪا ٻاجهه ڪونهي ڇو ته فطرت جا قانون 
ڏاڍا تيز ۽ تکا آهن. اهيي شيرييعيتيون اهيي سيڀيئيي 
قانون ميسارجي وييا جين فيطيرت اڳيييان ڪينيڌ نيه 
جهڪايو، اهي شريعتون ميسارجي ويون جيييڪيي 
فطرت جي مقابلي ۾ آيون، انهن قانيونين جيي تيڏا 
ويڙهه ٿي وئي جن فطرت سان مهاڏو اٽڪايو. اهيو 
فطرت کي پسند ئي ناهي ته ڪيا ميخيليو  سينيدس 
اڳيان مد مقابل ٿئي. ڀلي تيوهيان کيي فيطيرت جيو 
قانون وڻي نه وڻي، پر توهان کي ان کي هير حيال 
۾ مڃڻو ئي مڃڻيو آهيي. ڀيليي فيطيرت جيا قيانيون 
توهان جي مرضي جي ميخياليف هيجين پيوِء بيه هير 
صورت ۾ توهان کي فطرت جي اڳيييان جيهيڪيڻيو 
پوندو. جيڪو فطرت سان ٽڪرا  ۾ آيو اهو خيتيم 
ٿي ويو، ان کي تباهي ۽ بربادي کان ڪيو روڪيي 
نٿو سگهي، جيڪيو فيطيرت سيان هيٿ چيرانيد ٿيو 
ڪري، تاريخ گواهه آهي، جن تهذيبن، جن ميذهيبين 
فطرت سان کئونس ڪئي، اڄ انهن جو ڪٿي نان  
نشان به نظر نٿو اچي. هن ڪائنات ۾ هڪ اڻ ڏٺيو 
مقابلو هلندو پيو اچي، تنهنڪري هن ميقيابيليي ۾ 
اهوئي کٽيندو جيييڪيو فيطيرت جيي وهيڪيري ۾ 

وهندو رهندو، پر جنهن سيرڪشيي ڪيئيي، جينيهين 
پنهنجو پاڻ کي تبديل نه ڪيو، جنهن پنهنجي پياڻ 
۾ ڦير گهير نه آندي، دنيا ۾ اهو عبرت جيو ميقيام 
بڻجي ويو. اهيي شيرييعيتيون اڄيڪيليهيه ڳيوليهيييون 
نييٿيييييون لييڀييجيين، جيين فييطييرت جييي قييانييونيين سييان 
سرڪشي ڪئي، اهي تهذيبون عجائب گهيرن جيي 
زينت بڻيون پيون آهن، جن فطرت جيي بيي رحيم 
اصولن کي نيه ميڃيييو. هين ڪيائينيات ۾ اهيو ئيي 
پنهنجو وجود قائم رکي سگهي ٿو جيڪو فيطيرت 
جي وهڪري ۾ ساڻس گڏ هلندو رهي. هن دنييا ۾ 
اهو ئي پنهنجو پاڻ زنده رکي سگهي ٿيو جيييڪيو 
پاڻ کي ٻين جي الِء فائديمند ثابت ڪيري سيگيهيي. 
اهي وڻ ئي وڍجي ويندا آهن جيڪي سڪي سيڙي 
ويندا آهن، ميال انهن وڻن هيٺان متل هيونيدا آهين 
جيڪي گهاٽا ڇانوري وارا ۽ ميويدار هيونيدا آهين. 
اهي جانور ئي ماريا ويندا آهن جيڪي ماليڪ جيي 
ڪم جا ناهن رهندا. صرف اهي جاندار ئي پاڻ کي 
زنده رکي سگهندا آهن جيڪي پنهنجي وجود کيي 
ڪم جي الئق ثابت ڪري سگهن. جييڪيي جيانيور 
ڪنهن به فائدي جا نه هئا اهي ڊائنوسار هئا جن جو 
وجود هن ڌرتيَء تان همييشيه الِء خيتيم ٿيي چيڪيو 
آهي. فطرت سستي توڙي ڪاهلي کيي ميور نيٿيي 
معاف ڪري. جيڪي ڪاهل رهيا اهي ڏاڍو پيٺيتيي 
رهجي ويا. ڇو ته زمانو ڪنهن جيو انيتيظيار نياهيي 
ڪندو. زماني کي اڳيان وڌڻو ئي آهي، تنهنيڪيري 
توهان ۾ ايترو دم آهي ۽ زميانيي سيان قيدم قيدم 
سان مالئي هلي سگهڻ جي همت اٿئو ته پيوِء اٿيي 
پئو ۽ زماني سان هلندا هلو، پير يياد رکيو. جيڏهين 
توهان ٿاٻڙيا، ِڪريا ته يقين ڄاڻو توهان زماني جي 

 پيرن هيٺان چيڀاٽجي چيٿاڙجي ويندئو.
هن دنيا ۾ زنده رهيڻيو آهيي تيه پينيهينيجيي پياڻ ۾ 
تبديلي کي قيبيول ڪيرڻ الِء پينيهينيجيي دامين کيي 
وسي  بڻائڻو پوندو. دنييا ۾ ايينيدڙ تيبيدييلييين کيي 
کليل دل سان قبولڻو پوندو، ٻي صورت ۾ فطرت 
کي ته جيڪيو ڪيجيهيه ڪيرڻيو هيونيدو اهيا ڪيري 
ويندي، پر پوِء اسان کي پنهينيجيي وجيود تيان هيٿ 
ڌوئڻا پوندا. ڇو ته فطرت ۾ غفلت جي ڪا ميهيليت 
ناهي، جن غفلت ڪئي انهن جو خاتمو ٿيو، ڇو تيه 

 غفلت جي سزا موت آهي.
p13343223223@yahoo.com 
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ايڪيهين صيدي الِء “ )يووال نو  هراري جي ڪتا  
جيو سينييڌي ”  ميراقيبيو“   40ميان بييا  ”  اييڪيييهيه سيبيق

 ترجمو(.
عياليميي شيهيرت ييافيتيه ”  ميراقيبيو“ هي ايڪيهون با  

نوجوان تاريخدان ۽ فلسفي يووال نيو  هيراري جيي 
جو سنڌي ”  ايڪيهين صديَء الِء ايڪيهه سبق“ ڪتا  

ترجمو آهي. مصنف جي اڳ ۾ ڇيپياييل ٻين ڪيتيابين 
-هيوميو“ ۽ ”  سيپينس: انسان ذات جي مختصر تاريخ“ 
وانگر هن ڪتيا  ” ئوس: سڀاڻي جي مختصر تاريخي ڊ

جون به ڏهيه ليک کيان وڌييڪ ڪياپيييون وڪياميجيي 
چڪيون آهين. هيي ڪيتيا  جيونيييٿين ڪييي ، لينيڊن 

 ۾ ڇاپيو ويو آهي. 4102طرفان 
 )بس مراقبو ضرور ڪيو(

ڪيترين ئي ڪهاڻين، مذهبن ۽ نيظيريين تيي تينيقيييد 
کانپِوِء اهو ضروري آهي ته آئون پنهنجو پياڻ کيي بيه 
تنقيد جي حملي هيٺ آڻيان ۽ اهو وَاضح ڪيرييان تيه 
هڪ اهڙو ماڻهو جنهن جو ڪنهن ڳالھ تي اعتبار نيه 
آهي اهو صبح جو ننڊ مان خيوش خيوش ڪيييئين ٿيو 
اٿي يا سجاڳ ٿئي، پر ايئن ڪرڻ کان ٻن سببن جيي 
ڪري مان لنيواييان ٿيو: هيڪ تيه مينيهينيجيي سيوچ ۽ 
منهنجي نظرئي ڏانهن منهنجو غييير ارادي جيُءيڪيا  
جو خوف، ٻيو ته مان ڪو غلط تاثر ڏيڻ نٿو چياهيييان 
ڇو ته اهو ضروري نه آهي ته جيڪا شيِء منهنجي الِء 
ڪارگر آهي سا الزمي طر  سان ٻين الِء بيه ڪيارگير 
هجي. ان سلسلي ۾ مون کي اها ڀلي ڀت ڄاڻ آهي ته 
منهنجي جينياتي ترتيب، انفراديت ۽ ذاتيي تيارييخيي 
واقعات ۽ عقيدا بلڪل مختلف آهن، پر پڙهندڙن الِء 
اهو ڄاڻڻ شايد بهتر ٿيندو ته اهي ڪيهيڙا رنيگ آهين 
جيڪي منهنجي ڏسڻ جي شيشن کي رنگين بڻائييين 
ٿا، جن منجُءان مان دنيا کي ڏسيان ٿيو ييا وري ٻييين 
لفظن ۾ ايئن کڻي چئجي ته اهي ڪيئن نه منهينيجيي 

 ڏسڻ ۽ لکڻ جي سگھ کي مروڙيو ويٺا آهن.
جنهن وقت مان جوان ٿي رهيو هئس ان وقت اڪيثير 
پريشان ۽ بيقرار رهندو هئس. دنيا ۽ زمانو منهنجيي 
الِء هڪ ڳجُءارت بڻيل هئا. ميون وٽ زنيدگيي بيابيت 
سوالن جا ڪي به جوا  نه هئا. خياص طيور تيي ميان 
اهو سمجُءي نه پئي سگُءيس ته دنيا توڙي منيهينيجيي 
زندگي ۾ ايتريون مصيبتون ۽ تڪليفون ڇو هييون. 

ماڻهن کان توڙي انهن ڪيتيابين کيان جيييڪيي ميون 
پڙهيا مون کي رڳو اهو معلوم ٿيو ته اسان وٽ رڳيو 
ڏند ڪٿائون ئي آهن. مثال طور: خيدائين ۽ بيهيشيتين 
بابت مذهبي ڏند ڪٿا، پنهنجي جنم ڀوميَء ۽ سندس 
عظيم تاريخي مقصد بابت قيوميييت جيي ڏنيد ڪيٿيا، 
پيار ۽ پيار وارن جي ڪارنامن بابت عشيق جيي ڏنيد 
ڪٿا ييا وري سيرميائيييداري جيي ڏنيد ڪيٿيا جيييڪيا 
معاشي ترقي بابت اهو ٻڌائي حييران  ڪيري ٿيي تيه 
مون کيي نيييون شيييون خيرييد ڪيرڻ ۽ واپيرائيڻ ۾ 
ڪيڏي نه خوشي ملنديو ان وقيت ميون کيي اييتيري 
سمجھ ضرور هوندي هئي ته اهيو ميحيسيوس ڪيري 
سگُءان ته اهي سڀ ڳالهيون شايد ڪهياڻيييون ييا ڏنيد 
ڪٿائون آهن، پر مون کيي سيچيائيي ييا سينيدس دڳ 

 بابت ڪابه پِڪي ڄاڻ ڪا نه هئي.
جڏهن مان يونيورسٽي ۾ پڙهڻ شروع ڪيو تيه ميون 
سوچيو ته اها مٿين سوالن جي جوابن ڳولڻ الِء هيڪ 
بهترين جڳهه آهي، پر مان مايوس ئي ٿيس. تعلييميي 
۽ نصابي دنيا مون کي اهڙا طاقتور اوزار ۽ هيٿيييار 
ڏنا جن وسيلي مان ماڻهن طرفان ٺاهييل سيڀينيي هيٿ 
ٺوڪين ڏند ڪٿائن جو بيارييڪ بييينيي سيان تيجيزييو 
ڪرڻ ۾ ته ڪاميا  ٿي ويس، پير زنيدگيي جيي وڏن 
سوالن جي جوابن بابت اڃان به مطمئن نه هئس. ٻئيي 
طرف تعليمي دنيا منهنجي توجيھ سيوڙهين ۽ نينيڍن 
ننڍن سوالن تي مرڪوز ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ 

وچيئييين دور جيي “ مون آڪسفورڊ يونيورسٽي ميان 
جيي ”  نگياري وارييون ليکيڻيييون-سپاهين جون سوانح

عنوان هيٺ ڊاڪٽريٽ جي ڊگري حياصيل ڪيئيي. ان 
سان گڏوگڏ مون فيليسيفيي ۽ فيليسيفيييانيه بيحيثين تيي 
ڪتابن پڙهڻ جي عادت کي جاري رکيو، جنهن ميون 
کي اڻ کٽ ذهني آسيودگيي تيه ڏنيي، پير پيوِء بيه ڪيا 
حقيقي ۽ گُءربل دور انديشي نه ملي سگُءي. نتيجيي 

 ۾ مان ڏاڍو مايوس ٿيس.
اتفاقي طور تيي مينيهينيجيي هيڪ سيٺيي دوسيت ران 

مييون کييي صيال  ڏنييي تييه مييان   Ron Meromمييييروم
ڪجھ ڏينهن الِء سڀني ڪتابن ۽ ذهني بحث مباحيثين 
کان پاسيرو ٿيان ۽ ِوپاسنا جو مراقبي وارو ڪيورس 
ڪيان )ِوپاسنا جو مطلب آهي اندر ۾ جيُءياتيي پيائيڻ، 
هي لفظ اصل ۾ قديم هندستان جي پالِيي زبيان ميان 

ورتل آهي(. ان تي مون سوچيو ته 
اهييو شييايييد نييئييييين دور جييو ڪييو 
بيڪار خيال ييا ڪيورس هيونيدو. 
جيئن ته مون ڪنهن به نئييين ڏنيد 
ڪٿيا جيي بياري ۾ ٻيڌڻ نيه پيئيي 
چاهيو، ان ڪيري شيروع ۾ ميون 
انڪار ئي ڪيو، پر هڪ سال جي 
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مون کي ڏهن ڏينهن جيي ِوپياسينيا الِء راضيي ڪيري 

 ورتو.
هن کان اڳ مان مراقبي بابيت تيميام گيُءيٽ ڄياڻينيدو 
هئس ۽ سوچيندو هئس ته ان ۾ ضرور سڀني قِسيمين 
جي منجُءيل صوفياڻن نظرين جي ڀرمار هونيدي، پير 
مون کي اهو معلوم ڪري حيرت ٿي تيه اهيو سيکيڻ 
عملي طر  سان ڪيڏو نه بهتر هو. ان ڪيورس جيو 
استاد ايس. اين گوئنڪا شاگردن کيي هيداييت ڪينيدو 
هو ته اهي زمين تي پلٿي هڻي ٽنگون هيڪ ٻيئيي ۾ 
وچڙائي ويهن، پنهنجون اکيون بند ڪن ۽ پينيهينيجيي 
سڄي توجهه ناسن منجُءان سياهيه انيدر کيڻيڻ ۽ ٻياهير 

ڪيجيھ بيه “ ڪڍڻ تي مرڪوز ڪن. هو چوندو هو ته، 
هيو هيداييتيون جياري رکينيدي چيونيدو هيو، ”  نه ڪيو.

ساهه کڻڻ تي ڪابه روڪ ٽوڪ نه ڪريو ۽ نه ئي اِها “ 
ڪوشش ڪيو ته ساهيه ڪينيهين خياص طيرييقيي سيان  
اندر کڻو يا ٻاهر ڪڍو، صرف ميوجيوده گيُءيِڙيَء جيي 
حقيقت جو مشاهدو ڪيو، ڀلي اها ڇا به هجي. جڏهن 
ساهه اندر اچي رهيو هجي ته توهيان کيي صيرف اهيا 
خبر پوڻ گُءرجي ته ساهه اندر اچي رهيو آهي. جيڏهين 
ساهه ٻاهر اچي رهيو هجي ته توهيان کيي صيرف اهيا 
خبر پوڻ گُءرجي ته ساهه ٻاهير اچيي رهيييو آهيي، پير 
ٻيو ڪجھ به نه. جڏهن توهان جي توجھ هٽڻ لڳيي ۽ 
توهان جا خيال توهان جي يادگيرين يا خيالي دنيييائين 
۾ ميينييتييشيير ٿيييييڻ لڳيين تييه تييوهييان کييي صييرف اهييو 
محسوس ٿيڻ کپي ته تيوهيان جيا خيييال تيوهيان جيي 

اهيا ”.  ساهن اندر ۽ ٻاهر اچڻ کان منتشر ٿي رهيا آهن
اهم ترين ڳالهه هيئيي جيييڪيا ميون کيي ڪينيهين بيه 

 ڪڏهن به نه ٻڌائي هئي.
جڏهن ماڻهو مون کان زندگي جي وڏن سوالن بيابيت 
پڇندا آهن ته عام طر  سان انهن کي ان ڳياليهيه سيان 

ترجمو: ڊاڪٽر 
 محمد الياس ڀٽو

 “ايڪيهين صدي الِء ايڪيهه سبق” مراقبو: 

 

صو پهريون
 ح
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ڪابه دلچسپي نه هوندي آهي ته انهن جو ساهيه نياسين 
مان ڪڏهن اندر ۽ ٻاهر اچي رهيو آهي. ان جي ڀيييٽ 
۾ اهي اهو ڄاڻڻ چياهييينيدا آهين تيه ميرڻ کيانيپيوِء ڇيا 
ٿيندو. جڏهن ته زندگي جي اصل حقيقت اها نيه آهيي 
ته مرڻ کانپوِء ڇا ٿيندو، پر ان جي برعڪس اهم اهيو 
آهي ته مرڻ کان اڳ ڇا ٿو ٿئي. جيڪڏهن ميوت کيي 
سمجُءڻو آهيي تيه پيهيرييان تيوهيان کيي زنيدگيي کيي 

 سمجُءڻو پوندو.
جڏهن مان ميري ويينيدس تيه ڇيا “ماڻهو پڇندا آهن ته، 

مان صفا غائب ٿي ويندس  ڇا مان جنت ۾ ويينيدس  
ڇا مان نئين جسم ۾ وري جنم وٺندس  هيي سيوال 

ييا ’  ميان‘ ان مفروضي تيي ٻيڌل آهين تيه ڪيا نيه ڪيا 
جهڙي شيِء آهي جيڪا ڄمڻ کان ميرڻ تيائييين ’  آئون‘ 

تبديل ٿيڻ کانسواِء موجود رهي ٿي. تنيهينيڪيري هين 
سان موت مهل ڇا ٿو ٿيئيي جيو سيوال ذهين ۾ ’ مان‘ 

پيدا ٿئي ٿو، پر ڄمڻ کان مرڻ تائين اها ڪهڙي شيِء 
آهي جيڪا هڪ وجود رکي ٿي ۽ برقيرار رهيي ٿيي  
اسان جو جسم ته هر لمحي تبيدييل ٿييينيدو رهيي ٿيو، 
اسان جو دماغ يا مغز به هر لمحي تبديل ٿينيدو رهيي 
ٿو، ساڳيَء طر  سان اسان جيو ذهين ييا فيهيم بيه هير 
لمحي تبديل ٿيندو رهي ٿو. جيئن ئي توهان ڳيوڙهيو 
مشاهدو ڪندئو تيئن ئي توهان تي هي ڳياليهيه ظياهير 
ٿيندي ويندي ته هڪ کان ٻئي ليميحيي تيائييين ڪيا بيه 
شيِء ساڳي نه ٿيي رهيي، پير تيبيدييل ٿيي وڃيي ٿيي. 
تنهنڪري هن سڄي زندگي کي ڪهڙي شيِء جيوڙي 
رکي ٿي  مون کي ان سيوال جيو جيوا  ميعيليوم نيه 
آهي. جيڪڏهن توهيان هين جيو جيوا  نيٿيا ڄياڻيو تيه 
توهان زندگي کي به نٿا سمجُءيي سيگيُءيو ۽ ييقييينين 
موت کي سمجُءڻ به تيوهيان جيي وس ۾ نيه هيونيدو. 
جڏهن توهان اهو معلوم ڪري وٺندئو ته اها ڪيهيڙي 
شيِء آهي جيڪا زندگي کي جوڙي رکيي ٿيي تيڏهين 
ئي شايد موت سان الڳياپيييل وڏي سيوال جيو جيوا  

 ملڻ به ممڪن ٿي پوي.
رو  ئي ڄمڻ کان مرڻ تائين هڪ ‘ ماڻهو چوندا آهن، 

نه تبديل ٿيندڙ وجود رکي ٿيو جيييڪيو زنيدگيي کيي 
، پر اها ته هڪ ڪهاڻي ئي چئبي. ڇيا ’ جوڙي رکي ٿو

توهان ڪڏهن رو  کي ڏٺيو آهيي  تيوهيان ان بيابيت 
زندگي ۾ ڪنهن به مهل کوجنا يا ڳوال ڪري سگيُءيو 
ٿيا تييه پييوِء فييقييط مييرڻ جييي گييُءييڙي دوران ئييي ڇييو  
جيڪڏهن توهان اهو سمجُءي سگُءو ٿا ته جڏهن هيڪ 
لمحو ختم ٿئي ٿو ۽ ٻيو شروع ٿئي ٿو ته ان وچ ۾ 
توهان سان ڇيا ٿيو ٿيئيي تيه ييقييينين تيوهيان اهيو پيڻ 
سمجُءي سگُءندو ته مرڻ جي گُءڙي مهل توهيان سيان 
ڇا ٿيندو. جيڪڏهن سچ پچ ۾ توهان ميراقيبيي دوران 
هڪ ساهه کڻڻ مهل صحيييح نيميونيي سيان پينيهينيجيو 
مشاهدو ڪري سگُءو ٿا ته يقينن اِهو سيڀ ڪيجيھ بيه 

 سمجُءي سگُءو ٿا.
مان ساهه کڻڻ جي مشاهدي دوران پهيريين ڳياليهيه اهيا 
سکي ته جيڪي به ڪتا  مون پڙهيا هئيا، جيييتيرا بيه 
يونيورسٽي جا ڪالس مون ورتا هئا، اهي سڀ ميون 
کي پنهنجي ذهن کي سمجُءيڻ ۾ ۽ ان تيي ضيابيطيو 
سيکارڻ ۾ بليڪيل ئيي نياڪيام وييا هيئيا. پينيهينيجيي 
ممڪنه ڪوشش بياوجيود ميان پينيهينيجيي تيوجيھ ڏهيه 
سيڪنڊن کان وڌيڪ پنهنجين نياسين مينيجيُءيان سياهيه 
اندر کڻڻ ۽ ٻاهر ڪيڍڻ تيي ميرڪيوز نيه پيئيي رکيي 
سگُءيس ۽ نتيجي ۾ منهنجو ذهن هيڏانهن هوڏانهين 
جي خيالن ۾ ڀٽڪي ٿي ويو. سالن تائين سيميجيُءينيدو 
رهيو هئس ته مان پنهنجي زندگي جو مالڪ آهيان ۽ 

پنهنجي ذات تي ضابيطيو رکينيدڙ ِسيي اِي او )چيييف 
ايگزيڪيوٽو آفيسر( آهيييان، پير چينيد ڪيالڪين جيو 
مراقبو ان ڳالهه کي ثابت ڪرڻ الِء ڪيافيي رهيييو تيه 
مان پنهنجي پاڻ تي ضابطي رکيڻ کيان الچيار آهيييان. 
مان ِسي اِي او نه هئس، پر ڄڻ ته فيقيط دروازي تيي 
بيٺل هڪ پٽيوالو هئس جيڪو پنهينيجيي جسيم جيي 
دروازي يعني ناسن وٽ بيٺل هو. ُهيو رڳيو جيييڪيو 
ڪجھ اندر آيو ٿي يا ٻاهر ويو ٿي ان تيي نيظير رکيي 
رهيو هو، پر چند لمحن کانپوِء ان کان اهو ڪم به نيه 
پئي ٿيو ۽ توجھ هٽي ٿيي وئيي. ان تيجيربيي ڄيڻ تيه 

 منهنجون اکيون کولي ڇڏيون.
جيئن جيئن مراقبي جو ڪورس اڳتي وڌنيدو رهيييو 
تيئن تيئن شاگردن کي نه صرف پنهنجن سياهين جيو، 
پر پنهنجي جسم ۾ پيدا ٿيندڙ سڀني محسوسات جيو 
مشاهدو ڪرڻ سيکاريو ويو. مراقبي ۾ صرف اعيلي  
ترين لطف ۽ شناسائي جي اوج جهڙن مشاهدن تي نيه 
پر عام زندگي سان الڳاپيل مشاهدن جهڙوڪ گرمي، 
دٻا ، تڪليف وغيره تي غور ڪيو ويندو هو. ِوپياسينيا 
مراقبي جي هن حڪمت عملي جو بنياد هن ڳالهه تيي 
آهي ته ذهني صالحيتن ۽ جسمانيي ميحيسيوسيات جيو 
هڪٻئي سان ُڳوڙهو الڳاپو آهي. دنيا ۽ منهنجيي وچ 
۾ هميشه منهنجا پنهنجا جسيميانيي ميحيسيوسيات ئيي 
آهن. مان ٻاهرين دنيا ۾ ظاهر ٿيندڙ واقعن تي نه ئيي 
ڌيان ڏيان ٿو نه ئي وري رد عيميل ڏييکيارييان ٿيو، پير 
مان هميشه پنهنجي جسم ۾ پيدا ٿيندڙ ميحيسيوسيات 
تي ئي پنهنجو ردِ عيميل ڏييکيارييان ٿيو. جيڏهين اهيي 
محسوسات ناخوشگوار محسوس ٿيندا آهين تيه ميون 
۾ نفرت ۽ ڪراهيت جيو ردِ عيميل پيييدا ٿيئيي ٿيو ۽ 
جڏهن اهي خوشگوار هوندا آهن ته مون ۾ انيهين الِء 
وڌيڪ اتساهه پيدا ٿئي ٿو. ايستائين جو جڏهين اسيان 
سمجُءندا آهيون ته اسان ٻئي ماڻهو جي ڪنهن عيميل 
تي پنهنجو ردِ عمل ڏيکاريندا آهيون، جهڙوڪ: صيدر 
ٽرم  جي تيازه تيريين ٽيوئيييٽ ييا ٻيئيي مياڻيهيو جيي 
ٻالڪپڻ جي يادگيري وغيره ته ان صورت ۾ به اصيل 
۾ اسان پنهنجي ئي جسم ۾ پيدا ٿيندڙ ميحيسيوسيات 
جو ئي ردِ عمل ڏيکاريندا آهيون. جيڪڏهن اسان کي 
پنهنجي قوم يا خدا جي بيعزتيي ڪينيدڙ مياڻيهيو تيي 
ناقابل برداشت ڪاوڙ اچي ٿي ته اها به اصل ۾ اسيان 
جي پنهنجي جسم اندر ييا دل ۾ سيڙڻ ۽ ُسيور جيي 
احساس کي ميحيسيوس ڪيرڻ جيي ڪيري ئيي پيييدا 
ٿيندي آهي. اسان جي قيوم ڪيجيھ بيه ميحيسيوس نيه 
ڪندي آهي، پر اسان جي پنيهينيجين جسيمين کيي ئيي 

 تڪليف ٿيندي آهي.
جيڪڏهن توهان ڄاڻڻ چاهيو ٿا ته ڪياوڙ ڇيا آهيي تيه 
ان الِء توهان کي صرف ڪيرڻيو اهيو آهيي تيه ڪياوڙ 
دوران پنهنجي محسوسات جيو مشياهيدو ڪيييو. ميان 
چوويهه سالن جو هئس جڏهن مراقبي جي هن نعيميت 
سان واقف ٿيس. ان کان اڳ شايد ڏھ هزار دفعا ميون 
کي ڪاوڙ آئي هوندي، پير ڪياوڙ ۾ ڇيا ميحيسيوس 
ٿيندو آهي اهو مون ڪڏهن به مشاهدو نيه ڪيييو هيو. 
جڏهن به مان ڪاوڙ ۾ ايندو هئس تيه ميان پينيهينيجيي 
جسم کان ٻاهر ڪاوڙ ڏياريندڙ شيِء )مفيعيول( بيابيت 
ئي سوچيندو هئس. يعني منهنجي توجھ ڪنهن ٻيئيي 
ماڻهو، جنهن ڪجھ ڪيو يا چيو تي هوندي هئي، پير 
اصيل ڳيالييهييه يييعيينيي ڪيياوڙ ۾ مينييهيينيجييي جسيم جييا 

 محسوسات ڪهڙا آهن، مون کان لڪل ئي رهيا.
مان سمجُءان ٿو ته مراقبي جي ڏهن ڏيينيهين ۾ ميون 
پنهنجي ۽ ٻين ماڻهن بابت پنيهينيجين ميحيسيوسيات ۽ 

حسي مشاهدن وسيلي ُان وقت تائين جي زندگي کان 
به وڌيڪ سکيو. ان الِء مون کي ڪنهين بيه ڪيهياڻيي، 
نييظييرئييي يييا ڏنييد ڪييٿييا جييي سييهيياري جييي ضييرورت 
محسوس نه ٿي. مون کي صرف حقيقت جييئين آهيي 
تيئن جو مشاهدو ڪرڻو پيو. اهم ترين راز جيييڪيو 
مون کي معلوم ٿيو، اهو هو ته منهنيجييين سيميوريين 
پيڙائن ۽ تڪليفن جو اصل سبب منهينيجيو ذهين ئيي 
آهي. جڏهن مان ڪجھ چاهيان ٿو ۽ اهو نٿيو ٿيئيي تيه 
منهنجو ذهن پيڙا ۽ تڪليف پيدا ڪيري ٿيو. پيييڙا ۽ 
تڪليف ٻاهرين دنيا جي معروضي حقييقيت نيه آهيي، 
پر اها منهنجي ذهن جو ئي ردِ عيميل آهيي. ان ڳياليهيه 
جي پروڙ پوڻ وڌندڙ پيڙا ۽ تڪليف کي گُءٽ ڪيرڻ 

 الِء هڪ پهريون قدم آهي.
کان وٺي ان ڪورس کانپوِء مان ٻه ڪالڪ  4111سال 

روزانو مراقبو ڪندو آهيان ۽ هير سيال هيڪ ييا ٻين 
مهينن الِء مراقبي جي نعمت مان فائدو وٺندو آهيييان. 
اهو سچائي کان فرار نه آهي، پر سچائي سان رابيطيي 
۾ رهڻ جو هڪ ذريعو آهيي. هير روز ٻين ڪيالڪين 
تائين سچائي يا حقيقت جيو جيييئين اهيا آهيي تيييئين 

، Emailsمشاهدو ڪرڻ کانپوِء مان پنهنجن اِي مييليس 
پيپيي وڊييوز ۾ گيم ٿيي ويينيدو -ٽوئيٽس ۽ ڪيييوٽ

آهيان. مراقبي جي هن مشق مون کي پنهنجي نيقيطيهِء 
نظر کي ِچٽو ڪرڻ ۽ توجيھ کيي ميرڪيوز ڪيرڻ ۾ 
ڏاڍي مدد ڪئي آهيي، جينيهين کيانسيواِء ييقييينين ميان 

۽ هيوميوڊييوئيس )Sapiens)پنهنجا ڪتا  سيييپييينيس 
(Homo Deus(   لکيي نيه سيگيُءيان هيا. گيُءيٽ ۾ گيُءيٽ

منهنجي زندگي ۾ مراقبو سائنسي تحقيق سان تضاد 
۾ نه آيو آهي، الٽو ڳوال ڦوال جيي سيائينيسيي اوزارن 
جي پيتي ۾ مراقبو هڪ اهم سيائينيسيي اوزار طيور 
سامهون آيو آهي جيڪو خاص طور انساني ذهن کيي 

 سمجُءڻ جي ڪوشش ۾ پنهنجو مٽ پاڻ آهي.
 ٻنهي ڇيڙن کان کوٽڻ:

سائنس الِء ذهن يا فهم جون ڳجُءيارتيون ڀيڃيڻ ڏکيييو 
ڪم رهيو آهي ڇو تيه ان وٽ ميرثير اوزار نيه آهين. 
ڪيترائي ماڻهو جن ۾ سائنسدان به شامل آهين ذهين 
کي مغز سمجُءڻ جي ميونيجيُءياري جيو شيڪيار آهين. 
جڏهن ته اهي ٻئي بلڪل مختلف شيييون آهين. ميغيز، 
مغزي گُءرڙن يعني نيورانس، مغزي گُءرڙن جي وچ 
۾موجود وٿين ۽ حياتياتيي ميرڪيبين جيو ميادي ڄيار 
آهي، جڏهن ته ذهن انساني محسوسات جيو وهيڪيرو 
آهي جيڪو اسان کي ُڏک، خوشي، ڪاوڙ ۽ پيار جيو 
احساس ڏياري ٿو. حياتياتيي سيائينيسيدان اهيو فيرض 
تصور ڪن ٿا ته مغز ئي ڪنهن طريقي سان ذهن کي 
پيدا ڪري ٿو. مغزي گُءرڙا جيڪي اربن جيي تيعيداد 
۾ آهن تن ۾ پيدا ٿيندڙ حياتياتي ڪيميائي عمل ئيي 
ڪنهن نموني اسان جي ميغيز ۾ ڏک ۽ پيييار جيهيڙا 
احساس ۽ تجربا پيدا ڪن ٿا. هينئر تائييين اسيان وٽ 
ان ڳالهه جي ڪابه وضاحت ڪونهي ته مغز ميان ذهين 
ڪيئن ٿو ٺهي. اهو ڪيئين ميميڪين آهيي تيه اربييين 
مغزي گُءرڙن ِجي مخصوص پيدا ڪيييل بيرقيي ليهير 
مون کي تڪليييف جيو احسياس ڏيياري ٿيي تيه وري 
اهڙي ئي مختلف لهر ڦِري پيار جيو روپ ڌاري ٿيي. 
انهيَء ڳالهه جو اسان وٽ ڪوبه ڏس پتو نيه آهيي. ان 
هوندي به جيڪڏهن ذهن واقعي مغز مان ڦٽي ٿو ته به 
هن وقت ذهن متعلق تحقيق مغز بابيت تيحيقيييق کيان 

 مختلف آهي.
 ...)هلندڙ(...
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ڪارو جبل سونُءن جي سحر سيان ڀيرپيور، قيدرتيي 
حسن جو مرڪز، آسمان جي بلندين کي ڇُءندڙ ھيڪ 
نُءايت ئي ُپر سڪون ۽ ُپر ڪيف جبل آھي جيييڪيو 
محال ڪوھستان ۾ کيرٿر )دادو ضيليعيي جيي اوليھ 
۾( ۽ پٻ )ڪراچي جي دنيگ سيان، ھين جيبيل جيي 
شاخ ۾ ھاڙھو ۽ حب به اچن ٿا( جبلن جيي سيليسيليي 
جو ھڪ جبل آھي )حيبيييب ا  صيدييقيي، درييا  ۽ 
سامونڊي ڪنارن سان، سنڌي ادبي بورڊ ڄيامشيورو، 

(. جنگشاھي ريلوي اسٽيشن تعلقي ۽ ضيليعيي 0220
ڪيليو  21ٺٽي کان اتر طرف مياليمياڙي روڊ ڏانيُءين 

مييٽيرن جيي ميفياصيليي تيي مياليمياڙي ليڳ ييونييين 
ڪائونسل ڪوھستان ۾ واق  ھن جبل بيابيت ھيتيي 
جي مشُءور تاريخدان ۽ استاد حاجي ميحيميد الييياس 

ع( پينيُءينيجيي ڪيتيا  0232جوکيييو )جينيم، ” ھمغم“ 
۾ لکيي ٿيو تيه ”  ڪارو جبل“ جي با  ” ولڙين واس“ 

ھي جبل ڪوھستان جو مرڪزي جبيل آھيي جينيُءين 
آهي جينيُءين جيي ”  ٺل“ جي بلند ترين چوٽي جو نالو 
فيوٽ ميٿيي آھيي.  4111اوچائي زميني سيطيح کيان 

جيڪڏھن سطح سمنڊ کان ھن جي اوچائي جي مياپ 
ڪجي ته اھا ھڪ محتاط اندازي مطابيق پينيج ھيزار 
ُفوٽن کان يقينن مٿي ھوندي. ھن جبيل جيو ڪيجيھ 
حصو ڄامشوري ضلعي ۾ به اچي ٿيو جيڏھين تيه ان 

جيو سيليسيليو  مان نڪرندڙ نينيڍيين نينيڍيين ٽيڪيريين
ڪراچي ڪاٺوڙ تائين وڃيي ٿيو. ڪياري جيبيل جيو 
پاڻي ھميشه جتي به وھي وييو اتيي دل کيي وڻينيدڙ 
ماٿريون ٺاھيندو ويو. ھين سيُءيڻيي جيبيل جيي ٺيٽيي 
ضلعي ۾ منفرد سڃاڻ  آھي ڇو ته ھن سان وابسيتيه 
تاريخ جي دري اڃيان تيائييين کيليي نياھيي ان ڪيري 
جيڪا تاريخ ھتي دفن ٿيل آهي اھا نرالي ۽ عجيييب 
آھي. ڪارو جبل آڳاٽي تاريخ جي وڏي نشاني آهيي. 
ڪاري جبل مٿان ھميشه سائنسي بنيادن تي تحقيييق 
جي ضرورت محسوس ٿيندي ھئي جنُءن کي پيورو 
ڪرڻ الِء تحقيق جي شروعات ڪئي اٿم. ان ڏس ۾ 
ھن مقالي ۾ پُءرين ان جي قدرتي سونُءن تي نيظير 

 وجُءون ٿا.
ڪارو جبل صدين کان وٺي انسانين ۽ ان سيان گيڏ 
ٻين جيوتن الِء ڇپر ۽ ڇانَو جو ڪم ڏيندو پيو، اچي 

اھوئي سبب آھي ته شاھ عبداللطيف ڀٽائي ھن جبل 
جو ناليو ”  بادل“ يعني ”  ڇپر“ کي ڪارو سڏڻ سان گڏ 

 پڻ ڏنو آھي. شاھ سائين جي بقول:
 سمر جنھين نه ساڻ، ھوت حماتي تن جو،

 ڪري ڇيڄ ڇپر ۾، پنھون ايندو پاڻ،

 ٿيندي ريجھ رھاڻ، لحظي منجھ لطيف چئي.
  Valleyسنڌو ھميشه سنڌ کي سييرآ  ڪيري مياٿيري

بڻائيندي پئي اچي. ڪڏھن ٿير ۾ وھيي تيه ڪيڏھين 
گابو پٽ لڳ موجودہ سنڌي سمنڊ ۾، ڪڏھن ڪيييچ 
مڪيران ۾ وھيي تيه ڪيڏھين وري ڪيوھسيتيان ۾. 
اھوئي سبب آھي جو ڪارو جيبيل بيه ھيزاريين سيال 
اڳ جڏھن سنڌو نديَء جي وھڪرن ھييٺ ھيو تيه ان 
۾ پاڻيَء جي ڪري وڏا وڏا ڏار پئجي وييا ۽ اڄ بيه 
ان پاڻي جي موجودگي ۽ انُءن آثارن جيا چيٽيا نشيان 
ھتي موجود آھن جن کي ماھر پرکي سگُءن ٿا. سنيڌ 
۾ سڀني کان پيُءيريين ھين خيوبصيورت جيبيل بيابيت 
معياري ۽ تحقيقي مواد لکي ڏييڻ وارو ھيتيي جيو 
مشُءور تاريخدان محمد الياس ھمغم جوکييو ليکيي 
ٿو ته: ڪارو جبل سنڌ جي سونُءن آھي جنُءن ميٿيان 
اڄ به جڏھن وسڪارو پوي ٿو ته مياڻيو پياڻيي جيبيل 
جيي بييليينيدي تييان ھييييٺ ڪييرڻ مييُءييل آميريييڪييا جييي 

جُءڙو خوبصيورت ڏييک ڏي ”  آبشار  Niagaraنياگرا“ 
ٿو )ولڙين واس(. ان ڪري ھتي وسڪاري ميُءيل ييا 
ان کانپوِء موسم ۽ ماحول ڪوھ ميري ۽ ڪشيمييير 
کان به وڌيڪ خوبصورت ڏيک تڏھن ڏئي ٿو جيڏھين 
ھتي جا پٽ ۽ جبل جون چڙھائيون سائيي چيادر جيو 
پُءراڻ اوڍي پردو ڪندي قدرتي سونُءن جيو ميرڪيز 
بڻجيو پون ۽ ان مُءل ھتي سالن کان رھنيدڙ ڳيييرا، 
بلبيليون، جيُءيرڪيييون، ڪيبيوتير، ڪيانيگ، جيُءينيگ 
ڪڪڙ، ڪٻرون، ڪڪَڙ، طوطا ۽ چوپائيي ميالين ۾ 
ڳيئييون، رڍون، ٻيڪييرييون، اٺ ۽ ٻيييين جيانييورن ۾ 
سرھائي به ڏسڻ وٽان ھوندي آھي. ايئن لڳنيدو آھيي 

 ڄڻ قدرت جا سڀ حسين منظر ھتي ئي ھجن.
تاريخي تناظر ۾ ڏسنداسين ته ڪارو جبل ھتي جيي 
انسانن ۽ حيوانن ۾ پاڻيَء کانپوِء زنيدگيي الِء سيڀ 
کان وڌيڪ ضروري سمجُءيو ويندڙ ذريعو آھي ڇيو 
ته ھي اناج، ڪوھستيانيي ڏڏ، ميييون، کياڌن ۽ ھير 

ڪارو جبل 

مالماڙي جي 

قدرتي 

 خوبصورتي

جو مختصر  

 تحقيقي جائزو

 تحقيق ۽ تحرير: 
 جوکيو جسارت الياس سنڌي
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قسم جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ الِء نُءايت وڏي ذرخيزي مثيل جڳيھ آھيي. 
شڪار ڪرڻ انساني ارتقا سان گڏ ھڪ عيادت رھيي آھيي جيييڪيا شيروع ۾ 
صرف پيٽ پوڄا الِء ضروري ھوندي ھئي جنُءن کيانيپيوِء جيُءيليييل ييا ميارييل 
جانورن کي تُءذيبن جي جنم وٺڻ کانپوِء وري ڪمرشل طريقي سيان وڪيرو 
ڪرڻ شروع ڪيو ويو. انگريزن واري دور کان وٺي جڏھن نوا  خاندانين ۾ 
شڪار ڪرڻ جو رواج شو  خاطر پيو ته انُءن انگلينڊ ييا اسيڪياٽ لييينيڊ ييا 
آسٽريليا جي جُءنگن ۾ شڪار ڪرڻ بدران اوڻيُءين صديَء جي شروعيات ۾ 
وري سنڌ جي ٻيلن جو رخ ڪيو. ھتي جي مقامي قبيلن جڏھن ڏٺو ته اسان ته 
شڪار ڪرڻ ڇڏي ڏنو، پر ھي ماڻُءو ايترا ميل پنڌ ڪريو ھتي اچيي شيڪيار  
ٿا ڪن ته ھتي جي ماڻُءن کي وري اللچ ورايو ۽ انُءن انگيرييزن سيان ميُءياڏو 
اٽڪائڻ بدران وري انُءن کي جانور جُءلي ڏنا ۽ شڪار ۾ مدد ڪئي جييڪيو 
سلسلو اڄ به جاري آھي جو عر  شُءزاده ھر سيال سييياري ۾ ھيتيي جيو رخ 
ڪندا آھن ۽ انُءن کي مقامي ماڻُءو سُءولت ڪار ٿي مدد ڪندا آھن. انگريزن 
ٻيلن سان گڏوگڏ جبلن جو به رخ ڪيو ۽ ھتيي رھينيدڙ جيانيورن سيان انسيان 
اشرف المخلوقات ٿي ڪري به ويڙھ ڪئي جيڪو انُءن جو تڏھين تيه شيوقيييه 
فن ھو، پر ھاڻي جانورن جا وڏي ۾ وڏا محسن به انگريز خود آھن. ڇاڪاڻ تيه 
انُءن ھاڻي جانورن جي اھميت کي ڄاڻي ورتو آھي. آھستي آھستي ھتي سنڌ 
جي امير طبقي ۾ به اھو ساڳيو رواج پيو جيڪو اڄ تائين ھلندو پيو اچي ۽ 
ان سڄي عمل ۾ جانورن ۽ پکين جون سيويين جينيسيون ڪيارو جيبيل ۾ بيه 

  vertebrate animalsٿي ويون. سنڌ جي ڪيرنيگيُءيي وارن جيانيورن  extinctناپيد
۾ سنڌ ۾ رھي ميوزم ٺاھيندڙ( سنڌ جا  0221مٿان تحقيق ڪندڙ جيمز مرئي )

رستا، جبل ۽ ڍنڍون جُءاڳي جيڪو ڪم ڪيو ان دوران ھن کيرٿر کان وٺيي 
بلوچستان جي عالئقن جي ڪرنگُءي وارن جانورن جي معلومات گڏ ڪيئيي، 

 The Edible and۽  The Vertebrate Zoology of Sindھن جي لکيل ٻن ڪيتيا  
Game Birds of British India  ۾ جن پکين ۽ جانورن جو ذڪر ڪيييو آھيي اھيي

سييڀ ان دور ۾ گييُءييڻييي ڀيياڱييي ھييتييي مييوجييود ھييئييا جيين ۾ خيياص ڪييري 
۾ تمام گُءڻيون جنسون ھتي جي قدرتي ماحيول ۾ مياضيي   Galliformesآرڊر

۾ ڏسڻ ۾ اينديون ھيون جن ۾ ھاڻي چڪور ۽ ڪارو تتر ھتي مڪمل ناپييد 
آرڊر واري پيکييين ۾   Passeriformesٿي چڪا آھن جڏھن ته گانا ڳائيندڙ يعني

ماضي ۾ رنگ برنگي جُءرڪيون ھتي عام جيام نيظير ايينيدييون ھيييون، پير 
وڃي بچيون   House Sparrowاڄڪلھ صرف عام گُءر ۾ نظر ايندڙ جُءرڪيون

۾ ٿيو ان پنُءنيجيي واليد کيان  0232آھن. منُءنجي والد محترم جنُءن جو جنم 
اھو ٻڌو ته ڪاري جبل جو ھرڻ ۽ ڪارو تتر مشُءور ھيونيدو ھيو جينيُءين جيي 
فرمائش ان زماني ۾ برٽش انڊيا حڪومت جا ڪامورا به ڪنيدا ھيئيا. ان کيان 

ع تائين ٻاٽيرن جا سيڀ قسيم، ڪيارو تيتير، ڀيورو 0221عالوہ ڪاري جبل ۾ 
تتر، ڪبوتر، سنڌي طوطا، صرحن، بگُءڙ، گدڙ، چراخ، چييٽيا، ليوميڙي، ھيرڻ، 
وڏا جابلو ٻال، سُءا، ڳيرا، جابلو ڄاها، نيور، ميرون ڇيليون، سيوئير، ڳيور پيٽ، 
ِسيڙهه، ڪارا ۽ جابلو ڀورا نانگ، لونڊر بالئون ۽ مشڪ ٻال عام جام موجود 
ھوندا ھئا. مقامي پکين کان عالوہ قديم دور ۾ ھتي پاڻي جيي ڪيثيرت جيي 
ڪري پرديسي پکين ۾ آڙي، ڪنگھ، چيڪلو ۽ ڪونج به ميُءيميان ٿيي ايينيدا 
ھئا. انُءن سڀني پکين مان ڪجھ پکين جو ذڪر ڪاري جبل لڳ ٻٻر ٻينيڌ ۽ 
ڪرنڪر جي دانا تاريخدان ڊاڪٽر حاجي شمس الدين جيوکيييو پيڻ پينيُءينيجيي 

۾ ڪيو آھي. اھڙي رييت تيقيرييبين نيوي کيان ”  جيئن ڄام ڏٺو مون“ مضمون 
مٿي قسمن جا پکي ھتي ماضيَء ۾ موجود ھئا ۽ انُءن پکين توڙي جُءنگليي 
جيوتن جي پاڻي پيئڻ الِء قدرت طرفان گرانڊا، پٿر جا حوض ۽ چشميا ٺيُءيييل 
آھن. جڏھن ته ماضي ۾ ڳچ وس پوڻ دوران يا زلزلي، طوفان يا جيابيليو ڇيپين 
جي ڪرڻ جي صورت ۾ ڪڏھن ڪڏھن قديم وڻن ھيٺان ڏڪار ۾ به قيدرتيي 
کوھ وانگر پاڻي به ڏسبو ھو جيڪو زير زمين پاڻي جي موجودگي کي ظاھر 
ڪري ٿو. ڀورو تتر ۽ سُءا اڄ به جام ملن ٿا جن جي افزائش الِء سيڀ ڳيوٺياڻيا 
گڏجي ڪوشسون به ڪندا آھن اھوئي سبب آھي ته اڄ به تترن جون سريلييون 

 Breedingتنوارون جُءنگ يا ڪارو جبل ۾ ٻڌڻ ۾ اينديون. بيضن وارن ڏينُءن
Season   ۾ تترن کي ويجُءو وڃي ڇيڙڻ تي تي به پابينيدي لڳيل ھيونيدي آھيي

جيڪا ڊيوٽي لوڪل گيم وارا ڳوٺاڻا فطرت سان دوسيتيي جيي ڪيري ڪينيدا 
آھن. اھوئي سبب آھي جو ھاڻي ھتي قانوني شڪار کان عالوہ غير قيانيونيي 
طريقي سان پکي ۽ جانور مارڻ ڏوھ آھي جيڪو ھتي جي قدرتي ماحول کي 

 بُءتر رکڻ ۾ مدد ڪندو.
ڪوھستان جي لوڪ اد  جو مرڪز به ڪيارو جيبيل رھيييو آھيي. شياعيرن ۽ 
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سگُءڙن ڪارو جبل کي پنيُءينيجيي سييينيگيار ۽ ٻيي 
شاعري ۾ ڳايو آھي. ھتي جيي ليوڪ اد  شياعيرن 

جوکيو به پينيُءينيجيي ”  بيشڪ“ جي سرتاج باغ محمد 
شاعري ۾ ڪونج پکي کي وڏي پيار ۽ پاٻوھ سيان 
ذڪر ڪيو آھي جيڪي ھتي سندس پٽن ليڳ مينيد 
۾ لُءي ڪوھستان ۾ پياڻيي ڍڪ ڀيري وري اڳيتيي 
منزل طرف روانيون ٿينديون ھيون. ان کيان عيالوہ 
جن مقامي شاعرن ان جبل کي شاعري ۾ ڳايو آھي 
انُءن ۾ جان محمد جانباز جوکيييو، عيابيد سيروري، 
آگم جوکيو ۽ عبدالحنان جوکيو شامل آھن. جيڏھين 
ته خصوصي طيور سييينيييئير شياعير ميحيميد الييياس 

جوکيو جون ٻه سٽيون نيميونيي طيور ڏجين ”  ھمغم“ 
 ٿيون:

ڪارو جبل چڙھڻ ۾ ۽ مٿيي رسيتيا ڏاڍا ڏکيييا آھين 
ھتي گذريل چاليُءن سالن کان ميال چياريينيدڙ ميارو 

ٻڌايو ته ڪافي اھڙا ڏکيا رستا ” صاحب دين جوکيو“
به آھن جتي اٺ به نٿو وڃي سگُءي ته ڪيتيو بيه نيه. 
اٺن جي ماھر اوٺي ماما عبدالمنان اٺن کي ڇيپير ۾ 
چارڻ بابت ٻڌايو ته اٺ جبل جون جڙي ٻيوٽيييون ييا 
ول کائي ٿو. ماما عيبيداليمينيان پينيُءينيجيي ڍاٽيي تيي 
چڙھي جڏھن اجرڪ جو ور سينيڌي بيوسيڪيي پيڳ 
سان ڏيئي اٺ ڊوڙائيندو آھي ته ان وقت ڪوھستان 
جي مالماڙي ڪياري جيبيل جيي سيونيُءين ۾ وييتير 
اضافو ٿي ويندو آھي. اصل ۾ انُءن ڏکين رستن ۽ 
پيچيرن جيو سيبيب زليزال آھين جيييڪيي اڄ نيه پير 

جيي ُپيڄياڻيان   Ice Ageھزارين سال اڳ برفاني دور
ھتي آيا ھئا جنُءن جي موجودگيي جيي آثيارن بيابيت 
جيوگرافي ڊپارٽمينٽ سنڌ يونيييورسيٽيي جيي ھيڪ 
اسڪالر پڻ ٻڌايو جنُءن نوري آباد ڄيامشيورو واري 
پاسي اچي ڪارو جبل گُءميو ھيو ان ميوجيب اھيڙا 

ٽيميڪين “ زلزال کيرٿر جبل جي پيوڇيڙ عيالئيقيي ۾ 
کي پرکي پڪ ڪيري سيگيُءيجيي ٿيي، ”  وارين بٺين

ڇو ته اھي ڦاٽل ٽڪريون آھن جن تي چڙھي رسيتيو 
پار ڪرڻ اشد ڏکيو آھي. ڪيارو جيبيل تيه ميخيتيليف 
پٿريال تراڙ ڦاٽل ۽ چيريل ڏسبا ۽ انُءن مان لنگيهيڻ 
تمام گُءڻو ڏکيو آھي جيڪو ان ڳالھ جي پڪ آھيي 
ته ھتي زلزال به آيا ھئا ۽ بيرف واري دور ۾ بيرف 
جي ڳار بنجڻ کيانيپيوِء جيبيل جيي انيدريين زمييينيي 

۾ حيرڪيت ٿيي ۽ زليزال آييا   Tectonic Platesپليٽن
جنُءنڪري جبل جا پٿر پنُءنجي جڳھ تان ھيٽيي وييا 
۽ ڌماڪا ٿيا ته وڏيون تيبياھيييون آييون جيييڪيي اڄ 
صرف ظاھري آثارن جيي صيورت ۾ ميوجيود آھين. 
ڪجھ اھڙيون جڳُءيون به آھن جتي چوپايو ميال نيه 
پر صرف انسان پُءچي سگيُءيي ٿيو. ميحيميد الييياس 

۾ لکي ٿيو تيه: جيڏھين ” ولڙين واس“ھمغم جوکيو 
آسپاس ۾ مال الِء گاھ ختم ٿيي ويينيدو آھيي تيه ان 
صورت ۾ ڌراڙ وري جبل جي اھڙن ڏکين اڌوڪين 

نالي گياھ کيوھيي )پيٽيي( ميال ”  سيڻ“ ۽ ”  پوتار“مان 
 کي ڏيندا آھن.

ڇا ڪاري جبل مٿان ماضيَء ۾ انسان ييا ڪيا ٻيئيي 
 مخلو  رھندڙ ھئي 

ان سوال جي جوا  بابت پُءرين سائينيسيي طيرييقيي 
سان پرکينداسين ۽ ان بعد وري مقامي ماڻُءين جيي 
ٻڌايل ڳالُءين کي ڀيٽينداسين. ڪاري جبل ۾ جتيي 

ملن ٿا اتي ھلندي ھلندي قيدرت جيا   Fossilsپنڊ پُءڻ

ڪافي حسين منظر نظر اچن ٿيا تيه گيڏوگيڏ اوائيليي 
ارتقا دوران انسانن پاران سندن جيييون جيي جينيگ 
لڙندي جيڪي نشان ڇڏيا اڄ اھي به ملن ٿا جييڪيي 
ڪجھ ته ٿورو پڪا آھن، پر ڪيجيھ وري ڪيچيا ييا 
ڊٺل ملن ٿا. انُءن سڀني نشانن ۾ ڪيجيھ زمييين ۾ 
سڌا سنوان پيٿير بيه وڻين وانيگير ميلين ٿيا جين کيي 

  Stonehengeآرڪيياالجيي جيا مياھير پيٿيرن جيا نشيان
چوندا آھن جيڪي انگلينڊ سميت دنيا جيي ڪيافيي 
ملڪن ۾ نظر ايندا. اھڙا آثار قبل از تيارييخيي آثيار 
آھن جن بابت ماھر چون ٿا تيه اھيي اڄ کيان سيويين 

جا آھن. اھيڙن  BC  0421کان   BC 0121سال اڳ يعني
آثارن کي ملڪ جيي مشيُءيور مياھير عيليم االنسيان 

Anthropologist  ڊاڪييٽيير ذواليفييقييار عييليي ڪييلييُءييوڙو
نالو ڏئي ٿو. ڊاڪٽر ذوالفيقيار عيليي   Megalithsوري

 Archaeology, Art andڪيلييُءييوڙو پينييُءيينييجييي ڪييتييا 
Religion in Sindh  جيڪو سنڌ ثقافت کاتي ڪيراچيي

۾ ڇاپيو ۽ ڪوھستان جي اھيڙن آثيارن بيابيت  4102
تفصيل سان تحقيق ڪري جين جڳيُءييين تيي اھيڙن 
آثارن ھيجيڻ بيابيت ليکيييو انيُءين ۾ ٿيوهير ڪيانيڙو 
مڪان،ۡ ڪراڙو مقام، منُءا بٺي، ميلو بٺي، عيثيميان 
شاھ لڳ موئيدان ۽ اڪ وارو کيييٽ وغيييرہ شياميل 
آھن. انُءن پٿرن تي لکت، چٽ، نشان ۽ عبارتون ييا 
شڪليون به آھن ته انسانن يا ديو قياميت جيُءينيگيليي 
جيوتن جي قدمن جا چٽ گل يا نشان به موجود آھين 
جن بابت مختلف لوڪ اد  به ميوجيود آھيي تيه ڏنيد 
ڪٿائون به موجود آھن. اصل ۾ ڪياري جيبيل جيي 
چوڏس جڏھن نظر ڦيرائينداسين ۽ ان جي چڙھائين 
يا الڙھن جي ڀرسان ڏسبو ته اسان کيي وڏي سيطيح 

جييا نشييان مييليينييدا جيييييڪييي   Fossilتييي پيينييڊ پييُءييڻ
وقت جا لڳن ٿا جنيُءين   Paleozoicيا  Prehistoricڪجھ
ملين سال اڳ ڌرتيي ميٿيان صيرف  211کان  421۾ 

ميڇيي ۽ سياميونيڊي جيييوتين جيو راڄ ھيو. ڪيجييھ 
جا لڳن ٿيا جينيُءين ۾ رييڙھيييون   Mesozoic Eraوري

 Cenozoicپائيندڙ جانور ھئا. جڏھن تيه ڪيجيھ وري
Era  ملين سال پراڻا نشان لڳن ٿيا جين ۾ اڄ  12جا

جا ٿڻائتا جانور يعني مماليه شياميل آھين. اھيي پينيڊ 
پُءڻ، ڪاري جبل جي چوٽي يعني ُٺل پُءچڻ تيائييين 
ملندا جيڪي اوائلي ارتقا ۽ زندگيَء جي موجودگي 
جا ظاھري ثبوت آھن ته زندگي ھر دور ۾ پنُءينيجيي 
شڪل صورت ۽ جينياتي ساخت ۾ تبديلي آڻيينيدي 
رھي آھي. اھڙا پنڊ پُءڻ توھان کي ڪاري ارھ کيان 
عالوہ ڳنڍيل بٺين، ٽڪرين، ڀرن ۽ کانٽن سيان گيڏ 
ھتي جي بارانيي نيالين ييعينيي ڍورن ۾ پيڻ ميلينيدا. 
جڏھن اھو ساڳيو سوال ھيڪ ميقياميي مياڻيُءيو کيان 
ڪيم ته قديم زماني ۾ ھت ڪير رھينيدو ھيو  ھين 
جيو جيوا  ٻيڌي حييييران ٿييي ويييس، ان بيه اوائيلييي 
زندگي جي موجودگي بابت ساڳيو سائنيسيي جيوا  
ڏنو ته ھا ماڻُءو يا ڪا مخلو  ضيرور ھيونيدي ھيت 

 جنُءن بابت شڪليون جبلن منجھ ڇپيل آھن.
ڪاري جبل جي سونُءن ۾ ڪوھستاني ثيقيافيت جيا 
رنگ نظر اچن ٿا جتي جون پٿريلييون عيورتيون نيه 
صرف پٿرن سان پيار ڪن ٿيون، پر جيڪو پيائييين 

۽ ”  شيرارن“ ٿيون اھي وڳا اڄ جي جديد ڪنوار جي 
ڳرن ڪپڙن کان وڌييڪ ميُءينيگيا، اوچيا ۽ ڳيرا آھين 

آھي جنُءن سان گڏ جيڪي زيور پائييين ”  گج“جيئن 
اھي به مثالي آھن. ڪينيگيا، نيٿ، ڦيليڙي، چيوڙييون، 
جُءومڪ ۽ ٻين ڪافي ثقافتي زيورن جا قسم ھتي 

ملندا، جن تي ڪوھستان جيي ليييکيڪ ۽ مياليمياڙي 
جييي سييڀ کييان اڳ مييقييرر ٿيييييل اسييتيياد مييحييتييرم 

ع جيي عشيري ۾ مياھيوار 0221عبدالعزيز جوکييو 
نئين زندگي رسالي ۾ تفصيلي لکيو آھي. ان کيان 
عالوہ ڊاڪٽر حياجيي شيميس ديين جيوکيييو، ميحيميد 
الياس ھمغم جوکيو ۽ ڊاڪٽر جان ميحيميد جيانيبياز 
جوکيو جا حواال پڻ ان ڏس ۾ ملن ٿا جن ھتي جيي 
ثقافت بابت سنڌ جي اخبارن، رسالن ۽ ميخيزنين ۾ 

 لکيو.  
ڪارو جبل وڃڻ جي رستي تيي ڄيام اوييس بيجيار 
جوکيو جو خوبصورت بنگلو به جبل جي سونُءن ۾ 
اضافو ڪندڙ محل آھي جتي سيانيجيُءيي وقيت کيان 
جڏھن بجلي جا ڳاڙھا اوئيس )بيتيييون( ٻيرڻ شيروع 
ڪندا آھن ته رات راڻي سيان گيڏ ميخيتيليف جيييتين، 
جيون ۽ جُءنگلي جيوتن جا آواز ٻڌي اييئين لڳينيدو 
آهي ڄڻ توھان ڪنُءن ٻي دنيا ۾ ئيي آييا آھيييو. ان 
مُءل جيڪڏھن ڄام صياحيب طيرفيان ڪيچيُءيري الِء 
آسپاس جا ڳوٺاڻا گُءرايل ھوندا آھين تيه انيُءين جيي 
ٻوليَء ۾ نج ڪوھستاني سنڌي لُءجو ٻڌي من کيي 
موچارو لڳندو آھي. سچ پڇو عربن وانگر جيييڪيي 
پنُءنجي ٻارن کي ڳيوٺين ۾ پياليڻ پسينيد ان ڪيري 
ڪندا ھئا ته نج عربي ڳالُءائڻ سکين، انيُءين وانيگير 
منُءنجو وس ھيجيي تيه ھير سينيڌي شياگيرد الِء اھيو 
ضرور الزمي شرط رکان ته تيستائين پرائمري جيو 
سرٽيفڪيٽ نه ملندو جيستائين پنُءنجي پينيُءينيجيي 
ڳوٺن ۾ وڃي اتي جو نج سنڌي ٻولييَء جيو ليُءيجيو 
نٿا سکو. ھن جيدييد دور ۾ اسيان جيو نيئيون نسيل 
سنڌي ته ڇا، پر اردو يا انگريزي به لکندو ته ان ۾ به 
وڏيون چڪون ڪندو. جڏهن ته پراڻي دور ۾ چيڪ 
ڪرڻ سان ٻار درجو ئي پاس ڪونه ڪري سگُءينيدو 
ھو جيستائين چڪون ڪرڻ ڇڏي. اڄ اھو به اليميييو 
آھي جو اسان جو ٻار ھڪ ئي وقت مختلف ٻولييون 

” کيھ“ ۽ اردو ۾ ”  ک“ لکي ٿو ته کيييس سينيڌي ۾ 
 لکڻ جي خبر نٿي پوي.

ڪوھستان سميت ڪاري جبل ۾ قدرتي سونُءين ۽ 
فطرت جا حسين ترين امتزاج ميلينيدا. ڍورا، جين ۾ 
ڇپر جو پاڻي نئين جي صورت ڪري جيڏھين وھيي 
ٿو ته ان ۾ ڪيڏو به طاقتور وھٽ يا انسان بيُءي تيه 
اھو لڙھيو وڃي. ان پاڻي کي روڪي ڊيم ٺياھيڻ جيا 

” ھيميغيم“ رواج به ھتي پراڻا آھن. سيمياجيي ورڪير 
جوکيو ھتي صدر پاڪستان محمد رفيق تيارڙ کيي 
درخواست لکي ھڪ سال سخت ڏڪار ۾ گيُءيراييو. 
صدر صاحب کي ھتي جن ڳالُءين بيحد متاثر ڪيو 

شر  خواندگي ۽ ٻيو ھيتيي جيي  011اھا ھتي جي %
قدرتي سونُءنو صدر صاحيب آڏو ڊييم جيو عيرض 
ھمغم صاحب ڪيو جيڪو نيٺ بعد ۾ ھيليي ھيليي 
ھاڻي مالماڙي جنگشاھي ڊيم نالي سان لکين رپين 

کان اڳتي ٺُءي پيييو. ھيتيي ”  کارڙي“ جي الڳت سان 
جي مقامي جڳھ پڳاندري ۾ ھڪ کوھ آھي. جيڏهين 
ته قديم زماني کان وٺيي ھيتيي ھيٿيرادو تيالئين جيو 
رواج به آھي جيُءيڙوڪ: بيازي جيوکيييو جيو تيال  ۽ 
جانوَء جو تال  وغيرہ. جانوَء جو تال  ھن جبل ييا ان 
جي سلسلي مان نڪرندڙ پاڻي کي ذخيرو ڪرڻ الِء 
ڳوٺاڻن پنُءنجي مدد پاڻ تحت ٺياھيييو. اھيڙيَء رييت 
ڪاري ارھ کان وٺي ڍوري ميڪيان ۽ چيوگيرد زيير 
زمين پاڻيَء جون وڏيون نديون آھن جيڪي زمييين 
اندران قدرتي طريقي سان کوھن ۾ پاڻي مُءيا ڪن 
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جو کوھه آھي ته اٺ فوٽ جيو، پير ”  مالماڙي“ ٿيون. 
ڪڏھن به ختم ناھي ٿيو. ان ڀيرسيان کيارڙي نياليي 
سان چشمو به موجود آھي جنُءن ڀرسان بيٺل قيدييم 
کجين جا وڻ ڏسڻ وٽان آھن. انُءن ھيييٺ تيتيل ُليڪ 
ڪاڙھي جي ُگُءٽ ٽاڪ منجيُءينيد ۾ بيه گيُءيڙي کين 

جي ھيٿيرادو   ACويٺل ڪنُءن ٿڪل ٽٽل ماڻُءوَء کي
گئسن جي ڦوڪيل ٿڌ کان به ييقييينين ھييَء قيدرتيي 
ڇييانييَو ۽ ٿييڌڪييار ڏھ ڀيييييرا وڌيييڪ صييحييت بييخييش 
محسوس ٿيندي آھي. ڪاري جبل جيي رسيتين تيي 
ويندي مالماڙي لڳ پراڻي زماني جيون ميلييير جيي 
ڄام جوکيو چوڪنڊي طرز تي ٺُءيل قبرون ييعينيي 
گُءاڻيون به ملنديون. اھي گيُءياڻيييون جيبيلين وچ ۾ 
خوبصورت لڳن ٿيون. ڪوھستان ۾ ٻيين جڳيُءييين 
تي به اھڙيون قبيرون ميلينيدييون. ڪياري جيبيل جيي 
قبرن تي جديد ۽ سائنسي طريقي سان تحقيييق جيي 

 وڏي ضرورت آھي.
ھتي جي قدرتي سونُءن سان سرس نظارن ۾ معطر 
ُھڳ ۽ نڪ جي ناسن تائين پُءچندڙ صحتمند ٻوٽين 
۽ ول جي خوشبو ھٿيرادو پيرفيييوم ۽ عيطيرن کيان 
لک ڀيرا وڌيڪ آھي. جڏھن وسڪارو ٿيندو آھي تيه 
ٻڪرين جي ننڍڙن ٻچن )گراڙ( جا ٽپا ان ڳياليھ جيي 
شاھدي ڏين ٿا ته ھيتيي جيا وھيٽ بيه مينيد ميليُءيار ۽ 
سارنگ سان ستابا ٿين ٿا. وري سيون تيي سيُءياڳيو 
ھتي جي ماروئرڙن جي پنُءنجي وطن سان بي پنياھ 
محبت جنُءن ۾ ھيي سيڀ ڪيجيھ قيربيان ڪيري بيه 
وطن جي بُءتري الِء ڪوششون وٺنيدا آھين. ڪياري 
جبل ڀيرسيان ڳيوٺين ۾ مياروئيڙا جيبيل وسيڻ جيون 
دعائون ھر ويل ڪندا رھن ٿا ڇو ته انُءن جو جيياپيو 
ئي ان وس تي ھوندو آھي. کيٽ ڪندا آھين جينيُءين 
۾ ميُءا، ڪدو، تر، ميني ، ميڪيئيي، گيوار، جيوئير، 
ٻاجُءر ۽ گُءڻو وسڪارو پوي ته پوِء ھنيداڻيا ۽ گيدرا 
وغيرہ ڪندا آھن جنُءن مان گذر سفر ڪري ڪيجيھ 
پاڻ وڪڻن ته ڪجھ وري سندن چيوپيائيي ميال کيي 
کارائين. اھو کيييٽ آبياد ڪيري وري البيارو ڪيرڻ 

سڀ ڪجھ سندن سماج جو اھم جز آھيي. ھيتيي جيا 
ڌنار جن کي ڪوھستاني وري ڌراڙ چون اھيي ميال 
چارڻ وقت پاڻ سان گڏ ھڪ ٻه بصر جيون ڳينيڍييون، 
کنڊ يا ڳڙ، مانيَء لولو، پاڻي جي ھڪ بيوتيل جينيُءين 

يا ٻڪر جي کل کي ابتو ڪري ان ۾ ” گُُءگُءي“کي 
چيون، ان جيي ”  ڄيوئيي“ پاڻي وجُءي کڻن جنُءن کي 

ٻاھران پاڻي کي ٿيڌو رکيڻ الِء ڪيپيڙي جيو غيالف 
چاڙھيندا آھن جنُءن سان پاڻي سڄو ڏيينيُءين ميجيال 
جو تتل ڪاڙھي ۾ به ڪوسو ٿئيي. بصير جيي ڳينيڍ 
کي ڪيُءياڙي سيان ٻيه اڌ ڪيري ميانيي سيان کيائيي 
ٻڪري مان کير ُڏھي اتي جو اتي چانُءه به ڪياڙھيي 
پيئندا آھن. انُءن جي ان کاڌي پيتي جي سيرگيرميي 
ھر روز گُءڻي ڀاڱي ساڳيي جڳيھ تيي ٿييينيدي آھيي 
جتي ٻيا ڌراڙ به اچي گڏ ٿيندا آھن ته گيرھ، گيرھ ۽ 
ُسرڪ ُسرڪ ڪري کاڌو ورھيائيي کيائيي پينيُءينيجيو 
وقت گذاريندا آھن. انُءن ڌنارن جو اھو منظر بيه دل 
کي تمام وڻندو آھي جڏھن ھو پنُءنجي وھيٽين کيي 
مخصوص آواز سان پڪاري چرڻ مُءل جڳھ، طرف 

ٻيڌل ميال ”  ڊگيُءيري“ يا ڪا خاص اھڃاڻ ڏيندا آھن ته 
مجال آھي ڪو سندن ماليڪ جيي ڏسيييل واٽ جيي 
خالف ورزي ڪريو قدرتي سونُءن ۾ ڪوھستاني 
ڏڏ جو ذڪر نيه ڪيجيي تيه اھيا سيونيُءين سيرس نيه 
رھندي. انگريزن جي دور کان وٺي ھتيي جيي جيڙي 

جو قدر ھتي مشُءيور   Hilly Fruit۽ ڏڏ  Herbsٻوٽين
ڏڏ جييُءييڙوڪ:   Seasonalٿيييييو جيينييُءيين ۾ مييوسييمييي

کٽاليون، ڳاڱيون، بود، کنڀيون، مينيگيُءيا، ليييسيوڙ، 
آٽوبر ۽ دائمي ڏڏ، ڏونيئيرا، پيييرون، ڪيونيئيرييون 
پانيرو ۽ سون مڪائي وغيرہ اچي ٿا وڃن. موسميي 
ڏڏ گُءڻو ڪري وسڪاري ۾ ۽ دائيميي ڏڏ ڏڪيار 
وارن ڏينُءن ۾ عام ھوندو آھي. اھي ڏڏ ميخيتيليف 

سيان ميالئيي   Vinegarآچار، ڏھي، لسيي ۽ ُسيرڪيي
ڪري لذيذ رس ۾ کائبا آھن ته ڪيجيھ وري ڪيچيا 
جُءڙا ھجن اھڙا ئي ڇاڪاڻ ته انيُءين جيي کيائيڻ جيو 
طريقو سالن کان وٺي اھوئي رائج آھيي. ھين جيبيل 

سيييييمييييينييٽ ”  لييڪييي ۽ دادا ڀييائييي“ جييي آسييپيياس 
 Airفئڪٽريون به آھن جن ھتي وڏي فضائي آلودگي

Pollution  پکيڙي آھي ۽ ٻوٽن، وڻن، ولن، گاھن کيي
ڪافي ميرو ڪري ڇڏيو آھي. اھو جُءنگليي جيييوت 
 سان گڏوگڏ انساني صحت الِء به نقصانڪار آھي.

اھڙي ريت سنڌ جو ھي ثقافتي شاھوڪار خطو سنيڌ 
جي قدرتي وسيلن جو امين آھي. مٿئين بحيث ميان 
خبر پئي ته ھتي انساني ارتقا ۽ ان جيي تيارييخ جيا 
چٽا ثبوت، منظر ۽ اڻ ڳڻيا اھڃاڻ ملين ٿيا. دنيييا جيا 
سائنسدان جيڪڏھن ھن جبل ۽ ان سان لڳ سيڄيي 

جو مطالعو ڪن تيه   Belt Kohistaniڪوھستاني پٽيَء
يقينن انُءن کي سندن مونجُءارن کي حل ڪيرڻ ۾ 
وڏي مدد ملنيدي. ھين جيبيل جيي چيوڌاري انسيانيي 
آبادي جو انگ وڌي پيو جيڪيو ھيتيي جيي قيدرتيي 
سونُءن ۽ ان سونُءن جي امين ڪيوھسيتيانييين کيي 
ختم ڪري اقليت ۾ آڻيڻ جيي ھيڪ ليڪيل سيازش 
آھي جنُءن ۾ سڄيي دنيييا جيا سياميراجيي ۽ ڪيجيھ 
لڪل ھٿ شامل آھن. جيڪڏھن ڇپر ۽ ڪيوھسيتيان 
جي فطرتي سيونيُءين سيان ڪيا ھيٿ چيرانيد ٿيي تيه 
سائنسي دنيا اھي سڀ شاھديون وڃائي ويُءندي جن 
تي تحقيق سان نوان رستا کلندا ۽ گڏوگڏ جبل کيي 
ھٿرادو واالر ۽ قبضا ڪري تبياھ ڪيرڻ سيان ھيتيي 
جي ماحول ۽ اييڪيو سيسيٽيم ۾ وڏو بيگياڙ ايينيدو 
جنُءن جا ڀيانڪ نتيجا نڪرندا جن ۾ سيڪين سيان 
گڏ ساوا سڙڻ کانپوِء آخري حد اھا بيُءنيدي تيه سياوا 
ھوندا ئيي ڪيونيهو ان ڪيري سينيڌ حيڪيوميت کيي 
گهرجي ته فورن ھين جيبيل جيي حيدن انيدر سيروي 
ڪرائي نييشينيل وائيليڊ الئيف پيارڪ ٺياھيي ۽ اتيي 
موجود تاريخي جڳُءين کي تاريخي ورثو قرار ڏئي 
۽ ھتي عالمي ماھرن جي ٽيمن کي موڪليي فيورن 
تحقيق شروع ڪرائي ته جيئن اسيان ڪيجيھ تيارييخ 

 بچائي سگُءون.
jasaratilyas@gmail.com 

*** 
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منهنجو تعليق مياتيليي شيهير جيي شيييدي )قيميبيراڻيي( 
برادريَء سان آهي. منهنجو تعلق هڪ پيڙهيييل ليکيييل 
خاندان سان آهي، منهنجو والد وڪيل ۽ منهنجيي ميا  
استاد هئي. خوشقسمتي سان اهي ٻئي محيميد صيدييق 
مسافر جا شاگرد هئا. آئون سڀينيي ڀيائيرن ڀييينيرن کيان 
ننڍي هئس، سڀني کان ننڍي هئڻ ڪري ٻين ڀيائيرن ۽ 

 Tomڀينرن جي پڙهائي جو اثر مون تي پيو، ننڍپڻ ۾ 
Boy  قسم جي ڇوڪري هئس، سبجيڪٽ ۾ مون کي

رياضي پسند هئي. ڇوڪرين واريون رانيدييون تيميام 
گهٽ کيڏيم، ننڍي هوندي بليورن ۽ بيال سيان کيييڏڻ 
پسند هو، اهي سڀئي شو  جيڪي مڊل ڪيالس جيي 
ٻارن جا هوندا آهن اهي سڀئي پيورا ٿيييا. انيٽير ڪيرڻ 
کانپوِء سنڌ يونيورسٽي مان ڪيميپيييوٽير سيائينيسيز ۾ 
مون ماسٽرز ڪئي ۽ فرسٽ ڪالس ۾ پياس ڪيييم. 

ع ۾ 4101گڏوگڏ سوشل الئيف بيه شيروع ٿيي وئيي، 
باقاعده منهنجي سياسي زندگيَء جو آغاز ٿيو. تعلقيي 
جي پريزيڊنٽ جي طور تي مون ڪيم شيروع ڪيييو، 
جيڪو منهنجو هوم ٽائون ماتلي آهي. ان وقيت اسيان 
جي ليڊيز ونگ جي پريزيڊنٽ بيمار ٿيي پيئيي هيئيي. 
ضلعي جي صدر ميون کيي چيييو تيه آئيون ڪيم کيي 
ڏسان، جيستائين اسان جي ليييڊييز ونيگ جيي زيينيب 
ٺيڪ ٿي اچي. بدقسمتي سان هيوَء ان بيييمياريَء ميان 
نڪري نه سگهي ۽ انتقال ڪري وئيي ۽ ان کيانيپيوِء 
سڄي ذميداري ميون کيي سيونيپيي وئيي. ان کيانيپيوِء 
چونڊون شروع ٿي ويون ۽ ان ۾ ڪنهن بيه عيهيدييدار 
جو جيڪو ڪردار هجڻ کپي اهو مون ڀرپور طرييقيي 
سان نڀايو. ان کانپوِء پارٽيَء جي مهربيانيي سيان ميون 

سيٽ جي الِء نامزد ڪيو ويو. پارٽي ميون  Reserveکي 
تي تمام گهڻي مهربان رهيي نيه رڳيو اييتيرو تيه هيڪ 

سيييٽ  Reserveشيدي ڪميونٽي جي عورت کي هنين 
الِء نامزد ڪيو، پر مون کي چييئير پيرسين ميييونسيپيل 
ڪميٽي الِء به نامزد ڪيو ويو. هڪڙي ڳياليهيه چيونيدي 
هالن ته پاڪستان يونائيٽيڊ نيشن جو سگنيٽري آهيي 
يونائيٽيڊ نيشن هڪڙو ڏهاڪو نامزد ڪيو هو جيڪو 

تائين آهي، جنهن ۾ پيوري دنيييا جيي  4142کان  4102
سڀني ملڪن جي شيدين الِء خاص فنڊ رکيا ويا جنهين 
۾ انهن جي تعليم ۽ انهن کي ترقي وٺرائيڻ الِء اهيي 
فينييڊ رکيييييا ويييا هييئييا ۽ پييالنيينييگ ڪييئييي وئييي هييئييي. 
پيياڪسييتييان ۾ وفيياقييي حييڪييومييت ان کييي گييهييڻييو 
سنجيدگيَء سان نه ورتو، پر بالول صاحب جي سيڀينيي 
کي خبر آهي ته هو بين االقوامي قاعدن قيانيونين کيي 
ڪيتري حد تائين سنجيدگيَء سيان ڏسينيدو آهيي. هين 
هڪ بريڪ ٿرو ڪيو ۽ شيدي ڪميييونيٽيي جيي هيڪ 
عورت کي موقعو فيراهيم ڪيييو. مينيهينيجيي الِء اهيو 
مشهور هو ته آئون سٺي ساک رکنيدڙ ورڪير آهيييان، 
خانگي طور ايشين بينڪ ۾ فنانس ڪنسليٽينيٽ طيور 
ڪم ڪري رهي هئس ته جڏهن منيهينيجيو نياليو نياميزد 
ڪيو ويو ته اسيان جيي پينيهينيجيي شيهير جيي مياڻيهين 

اعتراض ڪيو ته مون کيي نياميزد نيه ڪيييو وڃيي تيه 
 جيئن آئون چيئر پرسن نه ٿي سگهان. 

سوال: توهان سياست ۾ اچڻ الِء پيپلز پارٽـي جـو 
انتخاب ڇو ڪيو پ پ جتي هر دلعزيز پارٽي آهـي 

 ته ساڳي ئي وقت تنقيد جي زد ۾ به رهي ٿي.
اسان جي ڪميونٽي جو الڙو هيميييشيه پ پ جواب: 

ڏانهن رهيو آهي، منهنجو والد بيه پيييپيليز پيارٽيي جيو 
ميمبر هو، اهي فارم اڃان به اسان جي گهر ۾ موجيود 
آهن جنهن ۾ بابا ۽ گهر جي خواتين جي ميييميبيرشي  
پ پ ۾ ٿي هئي ته اهو تعلق اڄ جو ڪيونيهيي پ پ 
سان تعلق نسلن جو آهي. حقيقت اها آهي ته مون کيي 
اهو احساس آهي ته گراس روٽ ليول تي پ پ  واحيد 
پارٽي آهي جيڪا ماڻهن جيا مسيئيال ٻيڌي ٿيي ۽ حيل 
ڪرڻ ۾ دلچسپي رکي ٿي. مون گهڻيو وقيت سيوشيل 
ورڪر طور ڪم ڪييو، ان وقيت ۾ ميون کيي ٻييين 
سياسي پارٽين ۽ ماڻهن جي وچ ۾ ڪمييونيييڪيييشين 
گي  نظر آيو ۽ پ پ سيڀينيي کيان وڌييڪ پينيهينيجين 
ماڻهن سان ڳنڍيل آهي. هيَء اهيا پيارٽيي آهيي جينيهين 
جون پياڙون مياڻيهين جيي دلييين ۾ آهين. پيارٽيي جيو 
مينيفيسٽو کڻي ڏسو ته توهان کي خبر پونيدي تيه ان 
۾ گهڻو ڪري انهن ماڻهن جي ڳالهه ڪئي وڃيي ٿيي 
يا ان ماڻهوَء کي بينيفشري سمجهيو وڃي ٿو جيڪيو 
اينڊ يوزر آهي. ڪنهن به جاِء تيي پيارٽيي مياڻيهين کيي 
نظر انداز نٿي ڪري جيڪي هن ملڪ جي ڪرنگهي 
جي هڏي آهن. ان الِء ان وقت ۾ جڏهن آئيون فيييصيليو 
ڪري سگهيس پئي ته ٻي ڪا پارٽي جوائين ڪيرييان، 
ان وقت مون فيصلو ڪيو ته هييَء واحيد پيارٽيي آهيي 
جيڪا ملڪ جي ماڻهن جي خدمت ڪرڻ چاهي ٿيي ۽ 
اسان جي سماجي قدرن جي پياسيداري ڪينيدي اڳيييان 

 وڌڻ چاهي ٿي. 
سوال: پر هن وقت سنڌ جو عوام ته تـوهـان جـي 
پارٽي جي ڪارڪردگي مان خوش نظر نٿو اچـي 
ڇو ته هن جو چوڻ آهي ته عوام جا مسئال حـل نـٿـا 

 ٿين. 
منهنجو مڃڻ آهي ته تنقيد اتي ڪئي ويينيدي جواب:  

آهي جتي توهان کي ڪا اميد هيونيدي آهيي تيه هيتيان 
اسان کي ڪجهه ملندو ۽ جتي نااميييدي هيونيدي آهيي 
اتي ڪابه تنقيد ناهي ٿيندي صرف خياميوشيي هيونيدي 
آهي. اتي ڪنهن به قسم جو صال  ييا مشيورو نياهيي 
هوندو. آئون مڃان ٿي ته پ پ سينيڌ جيا سيئيو فيييصيد 
مسئال حل نه به ڪيا هوندا ۽ جيڪي مسئال حل نه ٿيا 
آهن انهن جي الِء دانهن به اچي ٿيي ۽ دانيهين ٿييينيدي 
رهندي. ان کي اسان مثبت انداز ۾ ڏسينيدي وييليڪيم 
ڪريون ٿا. ڇو ته جيڪا تبديلي مثبت نموني ۾ اچيي 
۽ ماڻهن الِء آندي وڃي، اهو صحتيمينيد ميعياشيري جيو 
حصو آهي. ويهه سال پهرين جيييڪيڏهين تيوهيان وڃيي 
ڏسو ته ان وقت ۾ ۽ اڄ جي وقت ۾ تمام گهڻو فير  

 انٽرويو

 )ميمبر سنڌ اسيمبلي( زاهده ابڙو
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آهي. مسئلن جو تناسب شايد ساڳيو ئي هجيي ڇيو تيه 
دنيا تبديل ٿيندي ٿي رهي ۽ ماڻيهين جيون گيهيرجيون 
تبديل ٿينديون ٿيون رهن. آئون اهو ئي چيونيدييس تيه 
اهي اسان جا پنهنجا آهين ان ڪيري اهيي اسيان سيان 
شڪايتون به ڪن ٿا ۽ اسان مان امييد بيه رکين ٿيا تيه 

 اسين ئي انهن مسئلن جو حل ڪڍنداسين. 
سوال: سنڌ جي ڏهه لک ماڻهن ٽوئيٽر تي ڪجهـه 
ڏينهن اڳ پنهنجو هڪڙو مسئلو کڻي احـتـجـا  
رڪارڊ ڪرايو جيڪو ڌارين کي ڊوميسائل ۽ پي 
آر سين ڏيڻ مٿان هو، پر اڃان تائين ان جـو رزلـٽ 

 ماڻهن جي اڳيان ناهي آيو. 
توهان بلڪل صحيح چيو ته ٽوئييٽير تيي ون جواب:  

ملين مياڻيهين پينيهينيجيو احيتيجياج رڪيارڊ ڪيراييو ۽ 
پنهنجي راِء ڏني ۽ اميد ڏيکاري ته پ پ ان مسيئيليي 
کي حل ڪري. پيپلز پارٽي ان مسئلي کي حل ڪيرڻ 
الِء هڪ ڪميٽي ٺاهيي جينيهين تيي آپيوزيشين تيميام 
گهڻي تنقيد ڪئي اسان انهن کيي دعيوت ڏنيي تيه 
هو به ان ۾ شامل ٿين. اسان انهن کي ان ڪيري 
دعوت ڏني ڇو ته اسان صياف ۽ شيفياف ڪيم 
ڪرڻ چاهيون پيا. اسان ڪٿي بيه دنيگ نياهيي 
ڪيو اڃان اسان وٽ جيڪا ڊيٽا جم  ٿي آهي 
اسان جو مقصد اهو آهي ته اسيان جيييڪيا بيه 
پاليسي ٺاهيون اها سڄي سنڌ ۾ الڳيو ٿيئيي. 

اسان کي تمام گهڻي ڊيٽا ملي آهي ۽ جيڪڏهن اسان 
هينئر ٻن ٽين ضيليعين ۾ انيهين کيي اييڪيسيپيوز ٿيا 
ڪريون يا سزائون ڏيون ٿا ته ٻييين ضيليعين ۾ جيتيي 
هاڻي اسان ڪم شروع ڪري ڇڏيو آهيي اهيي اليرٽ 
ٿي ويندا ۽ جيئن ته هي سڄو پيپر رڪارڊ آهي ته هو 
انهن ۾ ڦير گهير ڪرڻ جي ڪيوشيش ڪينيدا. پ پ 

جو مقصد آهي ته جيڪو بيه عيميل ڪيييو 
وڃي اهو سڄي سنڌ ۾ يڪسيان ٿيئيي. 
پييهييرييين سييڄييي سيينييڌ مييان ڊيييٽييا 
ڪليڪشن جو ڪم ميڪيميل ٿيي 
ويندو ان کيانيپيوِء انيهين چيورن 
جينيهين سينيڌ جييي عيوام جييو 
انهن جي ٻارن جو حيق کياڌو 

آهي، توهان جي ۽ اسان جيي ٻيارن جيو حيق کياڌو 
آهي، انهن کي ڀڄڻ جو ڪو گس نه مليي. انيهين کيي 
کسڪي وڃڻ يا پنهنجي بيچيا  جيو ميوقيعيو نيه ميليڻ 
گهرجي. ان ڪري اهي ناال جيڪي هينيئير اسيان کيي 
مليا آهن ۽ ان تي جيڪو اسان کيي اييڪيشين کيڻيڻيو 

 آهي اهي في الحال لڪل آهن. 
سوال: تازو ئي موالنا فضل الرحمان جي ڀاُء ضيـاُء 
الرحمان جي تقرري جو مسئلو سڄي ميڊيا تي هاِء 
الئيٽ ٿيو ڇو ته هڪ اهڙي ماڻهوَء کي ان ڪـيـڊر 
تي پ پ حڪومت مقرر ڪيو جيڪو آئـيـنـي ۽ 
اخالقي طور تي غلط هو. ڇا توهان نٿا سمجهو تـه 
ان قسم جي فيصلن سان توهان جا ليڊر پارٽي کـي 

 نقصان رسائي رهيا آهن. 
تيوهيان کيي خيبير آهيي تيه ان ڪيييڊر جيون جواب:  

سروسز وفاقي حڪومت ٽرانسفر ڪندي آهي. ميييڊييا 
تي گوڙ ٿيو ته موالنا فضل الرحمان جي ڀا  کي آئيين 
۽ اخال  جي منافي مقرر ڪيو ويو آهيي. پيهيريين تيه 
وفاقي حڪومت کان اهو سوال پڇڻ کپي ته هينين ان 
کي سنڌ ڇو اماڻيييو، اسيان جيييڪيڏهين ڪيو آفيييسير 

گهريو ۽ سچي ڳالهه آهي ته اسان فيڊرل گورنيمييينيٽ 
کان االئي ڪيتريون شيييون گيهيرون ٿيا جيييڪيو اڄ 
تائين اسان کي نه مليون آهن. ڪورونا جي ڏينهين ۾ 
اسان جون روز ميالقياتيون ٿييينيدييون هيييون ۽ اسيان 
مختلف درخواستون موڪليندا هئاسين، پر اسان کيي 
گهڻيون شيون نه مليون اسان کي بجيليي جيي ميد ۾ 
ڇا ٿو ملي، پاڻي جي ڇا صورتحال آهي، ٽيڪس جيي 
مد ۾ ڇا ٿو ملي، فنانس جي مد ۾ ڇا ٿو ميليي، اسيان 
گهرون ڇا ٿا ملي  ڇا ٿو. منهنجيو چيوڻ اهيو آهيي تيه 
سروسز ٽرانسفر ڪرڻ وارن ادارن کيي خيبير هيجيڻ 
کپي ته هو ڪنهن کي موڪلي رهيا آهين، اسيان جيي 
مٿان هميشه اها تنقيييد ڪيئيي ويينيدي آهيي تيه اسيان 
پنهنجا جياال ئي پوسٽن تي رکون ٿا. جيئن تيه ميوالنيا 

ماڻهو ڪونهيي اسييان جييي پييارٽييي جييو 
هييڪييڙي ۽ اسييييييييان 

ٽئين 

ماڻهو کي ان پوسٽ تي رکييو 
آهي جنهن جو مقصد اهو هرگز ڪونه هو ته پي ٽي آِء 
کي يا ايم ڪيو ايم کي ٽف ٽائيم ڏييڻيو آهيي. اسيان 
اهو سوچيو ته هيڪيڙو اهيڙو مياڻيهيو ايينيدو جيييڪيو 
نيييييوٽييرل هييونييدو ۽ ڏوهييارييين کييي سييزائييون ڏنيييييون 
وينديون. اسان جي نيت اها هيئيي تيه هيو سيڀينيي جيا 
مسئال حل ڪندو چاهي ان جو تعلق ڪهڙي به پيارٽيي 
سان هجي، پر ميڊيا ان کي اهيڙي طيرييقيي سيان هياِء 
الئيٽ ڪيو جنيهين جيو اسيان سيوچيو بيه ڪيونيه هيو. 
جيڪڏهن اسان کي پنهنجا ڪم ڪرائڻا هيجين هيا تيه 
سنڌ ۾ سنڌ جا جياال ٿورا ته ڪونه آهن جيڪي بيورو 
ڪريٽ به آهن ۽ سٺن عهدن تي آهين جين ميان آرام 
سان ڪيترائي هن پوسٽ تي ويهي سگهييا پيئيي. پ 
پ جو مقصد صرف خدمت ڪرڻ آهي ۽ هيو پيارٽييَء 
جي حد بندين کان آزاد ٿي ڪري خدمت ڪرڻ چياهيي 

 ٿي. 
سوال: توهان جو موقف بلڪل درست آهـي، پـر 
عوام سوچي ٿي ته موالنا فضل الـرحـمـان سـان 
ڪجهه ڏينهن پهرين بالول ڀٽو زرداري جي مالقات 

ٿي هئي، ان کان عالوه زرداري جي به سندس سٺي 
انڊر اسٽيڊنگ آهي ۽ اها تقرري يقينن ڪـنـهـن 
سياسي ايجنڊا جي تحت ڪئي وئي هئي ۽ سـنـڌ 

 جي ٽئلينٽ کي نظر انداز ڪيو ويو هو. 
ان ۾ ڪيو شيڪ نياهيي تيه ميوالنيا صياحيب جواب:  

مختلف اسٽيجن تي پ پ سان گڏ بيٺل رهييا هيئيا ۽ 
سياست آهي ڪافي پوائنٽ تي گڏ بيٺل هئا ۽ ڪجهه 
جاين تي اسان کان الڳ به ٿي ويا. منهنجو خيال آهيي 
ته ان قسم جي تقرري جرنل هوندي آهي اها سيياسيي 
ايجنڊا کان هٽي ڪري هوندي آهي. جيستائييين آئيون 
ميڊيا کي ڏسان پئي ته اهو تصور پيدا ٿي رهيو آهيي 
ته هن وقت موالنا صاحب پي ٽي آِء جي اها ميخياليفيت 
نه پيو ڪري جيڪا پ پ ۽ ن ليييگ ڪيري رهيييون 
آهن. پوِء توهان جي ڳالهه جي ابتڙ ميوالنيا صياحيب تيه 

 اسان سان نه پر پي ٽي آِء سان بيٺل نظر ٿو اچي. 
سوال: عوام جي راِء جي مطابق ذوالفقار علي ڀٽو 
۽ بينظير ڀٽو کانپوِء جڏهن کان پـارٽـي زرداري 
صاحب جي هٿ ۾ آئي آهي ته اها پنهنجي آئيڊيا 
لوجي وڃائي چڪي آهي. هڪ ايم پي اي جي 

 حيثيت سان توهان جي راِء ڇا هوندي.
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سوال: ڇا توهان جي گهر واري کي بـه ان قسـم جـي 
 صورتحال کي منهن ڏيڻو پيو آهي؟

اسان وٽ جيڪڏهن ڪا عورت ڪنهن ميقيام جواب:  
ان کي ملن ٿا تيه  Privilegesتي پهچي ٿي ۽ اتي  اهي 

ان کي اهو حق نٿو ڏنو وڃي ته هيوَء ان ۾ حصيييدار 
بڻجي. آئون خوشقسمت آهيان جو منهنجو گهر وارو 
منهنجو سٺو دوست به آهي ۽ هن ڪيڏهين بيه اهيڙيين 
شين کي محسوس ناهي ڪيييو ۽ هيو انيهين سيڀينيي 
شين کي سسٽم جو حصو سمجهي قبول ڪري ٿو ۽ 

 منهن ڏئي ٿو. 
سوال: هونئن ته سڄي پاڪستان ۾ هن وقت ڪرپشـن 
عام آهي، پر سنڌ جي الِء اهو چـيـو ٿـو وڃـي تـه 
پاڪستان جي ٻين صوبن جي مقابلي ۾ ڪـرپشـن 
وڌيڪ آهي ۽ هتي ڪرپشن سواِء توهان جي ڪـابـه 
جائز ضرورت پوري نٿي ٿي سگهي. ان سان پـيـپـلـز 
پارٽي کي تمام گهڻو نقصان به ٿي رهيو آهي، سنـڌ ۾ 
ڏينهون ڏينهن غربت وڌندي پئي وڃي ۽ ان صورتحـال 
کي تبديل ڪرڻ الِء ڪي به قدم نه پيا کنيا وڃن، ان 

 جو ڇا سبب آهي؟
پهرين ته توهان چيو ته باقي ٽين صيوبين جيي جواب: 

نسبت سنيڌ ۾ ڪيرپشين وڌييڪ آهيي. آئيون وڌييڪ 
پٺتي به نٿي وڃان ٻه ڏينهن پهرين الهور ۾ مييينيهين 
پوڻ سبب پاڻي جيي ڇيا صيورتيحيال هيئيي  ان کيان 
ڪجهه ڏينهن پهرين ڪراچي ۾ صورتحال خرا  ٿيي 
ڪجهه حادثا پيش آيا اسان چئون ٿيا تيه واقيعيي اسيان 
جون ڪوتاهيون به آهن ۽ ايئن نٿا چئون ته اسان کان 
غلطيون ناهن ٿيون، پر انيهين سيڀينيي شييين جيي الِء 
مڪمل طور تي سنڌ سرڪار کيي قصيوروار ڄياڻياييو 

ويو ۽ الهور ۾ ساڳي صورتحال تيي اهيي بيييان ڏنيا 
ويا ته تمام گهڻي برسات پوڻ سبب پاڻي بيهي رهيو 
۽ خرا  صورتحال پيدا ٿي. اهو تعصب جيييسيتيائييين 
ختم نه ٿيندو ته سنڌ ۾ جيڪو ڪجهه خرا  ٿئيي ٿيو 
ته اهو سنڌ حڪومت جي ڪري آهي، پر ٻيين صيوبين 
۾ جيڪو ٿئي ٿو اهو ميوسيم جيي ڪيري آهيي. هين 
وقت توهان ڏسو ته مهانگائي ڪيتري چوٽ چيڙهيييل 
آهي. جييتيري ڪيرپشين هين حيڪيوميت ۾ ٿيي آهيي 
توهان انگ اکر کڻي ڏسو ته روزاني جيي بينييياد تيي 
ڪرپشن ڪيتري تيييزي سيان وڌي رهيي آهيي، پيوِء 
توهان کي خبر پوندي ته باقي ٽن صيوبين ۾ جيييڪيا 
حالت آهي اها سنڌ ۾ نياهيي. وفياقيي حيڪيوميت جيي 
قدمن جي ڪري جيڪو ڪجهه اسان کي ڀوڳڻو پيوي 
پيو، اسان ان کي به مائينيس ٿيا ڪيرييون، پير وفياقيي 
حڪومت جيڪا ٻين ٽن صوبن جي حالت ڪئي آهيي 
اها ڏسڻ جهڙي آهي. يقينن اسان ڊگهي عيرصيي کيان 
سنڌ ۾ ويٺل آهيون ۽ سنڌ جا اسٽيڪ هوليڊر آهيييون 
۽ ايندڙ ٽرم ۾ بيه اسيان اميييد رکيون ٿيا. اسيان کيان 
ڪجهه ڪوتاهيون ٿيون هونديون، پر جيڪيڏهين اهيو 
سمجهيو وڃي ته ڪرپشن سنڌ ۾ ئي ٿيي رهيي آهيي 

 ته اهو تعصب کانسواِء ڪجهه ناهي. 
سوال: وفاق برسات جي صورتحال کانپوِء ڪهڙو سبـب 
آهي جو ٻين صوبن ۾ مداخلت نه ڪـئـي آهـي، پـر 
ڪراچي ۾ نيشنل ڊزاسـٽـر مـئـنـيـجـمـيـنـٽ ۽ 
اسٽيبلشمينٽ جي ذريعي مداخلت ڪئي وئي آهـي. 
سنڌ حڪومت اهڙي حرڪت تي پنـهـنـجـو ڪـوبـه 
مضبوط موقف نه ڏيئي سگهي آهي ۽ اهڙي قـدم کـي 
آئيني طريقي سان روڪي نه سگهي آهي. ڇا ان جـي 

 پٺيان سنڌ حڪومت جي ڪا ڪمزوري آهي؟ 

سوال: آئون توهان کان هڪ اهم سوال ٿي پڇڻ چاهيان 
مان پاڻ به تعليم جي شعبي سان الڳاپيل رهي آهـيـان. 
هن وقت سنڌ ۾ تعليم جو شعبو تمام پٺتي ٿيندو پيو 
وڃي، ڪورونا کانپوِء واري صورتحال ۾ اسان ڏهه سـال 
پٺتي ٿي ويا آهيون. پيپلز پارٽي ان سڄي صورتحـال 
کي ڏسندي تعليم کي اپ لفٽ ڪرڻ جي الِء ڪـهـڙي 

 منصوبا بندي ڪئي آهي. 
پياڪسيتيان ۾ ڪيورونيا واري صيورتيحيال   جواب: 

کانپوِء سنڌ پنجا  اسڪول بينيد ڪيرڻ جيو فيييصيليو 
ڪيو، ڇو ته اسان جي الِء ٻارن جو تحفظ اهم هو. ان 
کانپوِء ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ سان گڏ چيئين صيوبين 
جون گڏجاڻيون ٿيون هيون ۽ انهن ئي گڏجاڻين جيي 
نتيجي جي ڪري اڃان تائين اسڪولن جي کيليڻ تيي 
پابندي آهي. اميد آهي ته جلدي اسڪول کلندا سنيڌ ۾ 
اسان هڪڙي ٻي پروگريس ڪئي آهي ته تعليييم جيي 
الِء اسان هڪ اسٽينڊنگ ڪمييٽيي ٺياهيي ڇيڏي آهيي. 
ڪورونا جي ڪري جيڪي به فيصال ڪرڻا هيئيا اهيي 
صرف تعليم جي وزارت يا سنڌ حڪوميت نيه ڪيري 
رهي هئي، سنڌ وٽان جيڪي به صيالحيون وفيا  وٽ 
وڃي رهيون هيون اهي سنڌ جي اسٽينڊنگ ڪمييٽيي 
جي طرف کان وڃي رهيون هيون جنهين ۾ سينيڌ جيا 
سڀئي خانگي اسڪول، ييونيييورسيٽيييون، ڪياليييج ۽ 
اسڪولن جا جيڪا اسٽيڪ هولڊرز آهن اهي سڀ ان 
جو حصو آهن. ڊويزن ليول کان وٺي صوبي تائين ان 
۾ صوبائي اسيمبلي جا ميمبر بيه شياميل آهين، آئيون 
پاڻ به ان ڪميٽي جو حصيو آهيييان. ان ڪيميييٽيي ۾ 
اسان هر شيِء کي بحث هيٺ آڻيييون ٿيا. جيييڪيڏهين 
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سسٽم ڪليئر ٿي وڃي ٿو تيه پيوِء اسيان جيو ميائينيڊ 
ڪليئر آهي ته اسان اسڪول ڪيييئين کيولييينيداسييين 
انيهين جييا اييس او پيييز ڇيا هييونيدا. اسيان ٻيارن جييي 
زندگين الِء ڪوبه خطرو نه کڻنداسين، حاالنڪيه اسيان 
جا خانگي اسڪول اسان کان مستقل اها گهير ڪيري 
رهيا آهن ته اسان اسڪول کولييون، اسيان کيي خيبير 
آهي ته رڳو اسڪول وڏن شهرن ۾ ڪونهن، پر اسان 
جي اسڪولن جا ٻار ٽينيڊي ٺيوڙهيي ۾ بيه پيڙهين ٿيا. 
اسان کي اها به خبر آهي ته آن الئين ڪالس، ڪيالس 
روم جا متبادل ٿي نٿا سگهن. ايندڙ ڏينهين الِء اسيان 

 جو پورو پالن تيار آهي. 
سوال: ٻارن جي فاسٽ لرننگ جي الِء اوهان وٽ ڪهڙو 
پالن آهي؟ جنهن سان پڙهائي ۾ جيڪو گيپ آيو آهـي 

 ان گيپ کي پورو ڪري سگهجي. 

سوال: پيپلز پارٽي سڀني کان وڌيڪ پروگـريسـو ۽ 
جمهوري سوچ رکندڙ پارٽي آهي ۽ ان جي آئيڊياالجـي 
به ٻين پارٽين جي مقابلي ۾ سڀني کان بهتر آهي، پـر 
پيپلز پارٽي هن وقت سنڌ ۾ صحافت ۽ صحافيـن کـي 
ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان دٻاُء جو شڪار به ڪري 
رهي آهي ان جا ڪيئي مثال ملن ٿا ۽ ان کان عالوه انهن 
اخبارن ۽ رسالن کي جيڪي بلڪل غير جانبدار آهـن 
انهن سان سنڌ حڪومت جو ڪوبه سهڪار ڪونـهـي، 

 ايئن ڇو آهي؟
آئيون بيي بيي جيي دور کيان ڳياليهيه شيروع   جواب: 

ڪنديس جنهن ميڊيا جي آزادي الِء ڪاريون پٽيون بيه 
ٻڌيون، ميڊيا سان گڏ مٿا به ڦاڙايا ۽ جيييل بيه ڪياٽيييا. 
هينئر به وفاقي سطح تي ڏسو ته ميييڊييا جيا هيٿ پييير 
ٻڌي ان کي ڪيڏو محدود ڪيو ويو آهي. صيحيافييين 
تي ذاتي حمال ٿين ٿا، انهن جيي خيانيدانين تيي حيميال 
ٿين ٿا، انهن جي ڪيردارن تيي حيميال ٿييين ٿيا. سينيڌ 
حڪومت اهڙن قدمن کي هميشه ننيدييو آهيي. پيييپيليز 
پارٽي ميڊيا جي آزادي تي يقين رکيي ٿيي ۽ ميييڊييا 
جي آزادي کانسواِء ڪوبه ملڪ ترقي جي راهه طيرف 
سفر نٿو ڪري سگهي. ادارن ۾ يقينن ڪيجيهيه اهيڙا 
ماڻهو ويٺا هوندا آهن ۽ اهي ماڻهن کي ان طر  سان 
سپورٽ ناهن ڪندا ته ان جي الِء اسان ويٺا آهيييون ۽ 

اسان مڪمل طور تيي ميليڪ بيييورو ڪيريسيي جيي 
حوالي نٿا ڪري سگيهيون. پ پ هيميييشيه پينيهينيجين 
ماڻهن سان گڏ رهڻ چياهييينيدي آهيي. هيڪيڙو مياڻيهيو 
جيڪو ڪچي مٽي لمبي رهيو آهي ان کي بيه پ پ 
پنهنجو ماڻهو سمجهي ٿي ۽ جيڪو قلم جيي وييڙهيه 
وڙهي رهيو آهي ۽ اهو سنڌ ۽ پنهنجي ملڪ جيي الِء 

 وڙهي رهيو آهي اهو به پ پ جو آهي. 

مون پنهنجو ڪيريئر هڪ ڪيائيونسيلير جيي   جواب: 
حيثيت سان شروع ڪيو آئون لوڪل گورنمينٽ جيو 
حصو رهي آهيان. ڪائونسل ۾ باقائيده جيهيڙي طير  
سان اسيمبلين جا اجالس ٿين ٿا ايئن ئي ٿينيدا آهين، 
انهن جا پراپر فنڊ هوندا آهن جينيهين جيو ذميييدار هير 
ڪائونسلر پاڻ هوندو آهي. انهن کي اخيتيييار هيونيدو 
آهي ته هو ان فنڊ کي ڪٿي ۽ ڪهڙي طر  استعميال 
ڪري ٿو. ها انهن جي پالننگ جي لييول تيميام وڏي 
نه هوندي آهي، پر فنڊ هر لييول تيي اچين ضيرور ٿيا. 
صرف وارڊ ليول تي فنڊ ناهن ڏيندا. ڪراچي جيهيڙي 
ميٽرو پيوليييٽين شيهير ۾ تيه ان جيي وڌييڪ سيخيت 
ضرورت آهي، ميئر صاحب بار بيار اهيو چيون ٿيا تيه 

ته ڇيا بينيدو  کيڻيي ان جيي هيٿ ۾ ڏييئيي ”  اختيار“ 
ڇڏبي. پهرين جيڪي انهن ڪم ڪيا آهن انهن جو ته 
حسا  ڪتا  ٿيندو. اسان مڃون ٿا ته جييڪيي پيئيسيا 
انهن کي ملن ٿا اهيي اييتيرا نياهين جيو ڪيراچيي جيا 
مسئال حل ڪري سگهن، پر جيترا به ملييا تيه ان جيو 
حسا  ڪتا  انهن کي ڏييڻيو ئيي پيونيدو. ميون کيي 
توهان جي ان راِء سان بلڪل اتيفيا  آهيي تيه ليوڪيل 
گورنمينٽ جي قانونن ۾ بهتيري آڻيڻ جيي ضيرورت 
آهي ۽ سي ايم صاحب اڳئي ان تي پينيهينيجيا حيڪيم 
جاري ڪري چڪا آهن، ان تي ڪم ٿي رهيو آهيي ۽ 
وقت سان يقينن اختيارات جو معاملو آهي جنهن کيي 
وڌايو ويندو ۽ انهن جي فينيڊنيگ کيي وڌائيڻ تيي بيه 
غور ٿي رهيو آهي. جيڪڏهن اسان ان جيي بياري ۾ 
سنجيده نه هجون ها ته پوِء ڪڏهن به ان تيي غيور نيه 
ڪيو وڃي ها، پر وفا  جيئن چوي ٿو ته سڄي مليڪ 
۾ جيئن هو چاهين ٿا ان طيرييقيي سيان قيانيون نيافيذ 
ڪيو وڃي. اهو اسان سمجهون ٿا ته ارڙهين تيرميييم 
جي لتاڙ آهي. لوڪل گورنمينٽ صوبين جيو اخيتيييار 
آهي ۽ ان جي الِء قانون سازي به صوبن جيو ئيي حيق 
آهي. اسان جييڪيا بيه قيانيون سيازي ڪينيداسييين اهيا 
پنهنجي صوبي کي ۽ ارڙهين ترمييم کيي سياميهيون 
رکي ڪنداسين. اهو اسان بلڪل به نه چاهينداسين تيه 
وفاقي حڪومت اسان کي ڊڪيٽيييشين جيي طيور تيي 
هڪڙو پنو سياميهيون رکيي ڇيڏي ۽ چيوي تيه سيڄيي 
پاڪستان ۾ هڪڙي ئي قيانيون ميطيابيق ڪيم ڪيييو 
وڃي. پ پ ارڙهين ترميم جي فيائيونيڊر آهيي ۽ ان 
 ترميم جي پ پ گهٽ ۾ گهٽ توهين ٿيڻ نه ڏيندي. 
سوال: پيپلز پارٽي جنهن الِء يقين رکيو ٿو وڃي ته اها 
هڪ مضبوط جمهوري پارٽي آهي، پر بينظيـر ڀـٽـو 

کانپوِء اهو چيو ٿو وڃي ته هوَء جڏهن به حڪـومـت ۾ 
آئي آهي ته پٺيان ڊيل ڪري اچي ٿي. هن وقت به سنڌ 
حڪومت اسٽيبلشمينٽ سان ڊيل ڪري آئي آهـي ۽ 
اڳيان به جيڪا اليڪشن ٿيندي ان ۾ به شـايـد ڊيـل 
ڪري ايندي. ڇا اسان سمجهون ته ان ڊيل جي نتيجـي 
 ۾ پ پ ارڙهين ترميم کي به قربان ڪري سگهي ٿي؟ 

ٻن سالن ۾ اهيو ثيابيت ٿيي چيڪيو آهيي تيه   جواب: 
ميهييينين اهيو صياف صياف  42سليڪٽڊ ڪيير آهيي. 

ٻڌائي ڇڏيو آهي ته سليڪٽڊ ۽ اليييڪيٽيڊ مياڻيهين جيو 
فر  ڇا آهي. ٻن سالن جي وقت ٻڌائي ڇڏييو آهيي تيه 
ڪهڙا ماڻهو عوام الِء ٿيا سيوچييين ۽ ڪيهيڙا مياڻيهيو 
اقتدار جو سوچين ٿا. جيڪيڏهين پيييپيليز پيارٽيي ڊييل 
ڪري رهي هجي ها ته اسان پنهنجيي اپيوزيشين کيي 
ايترو اوپن گرائونيڊ نيه ڏييون هيا. جيييڪيڏهين پ پ 
جمهور جي پارٽي نه هجي ها ته شايد پ پ زنيده ئيي 
نه هجي ها. جيڪڏهن ڊيل ڪري اچون ٿا ته اسيان جيا 
ووٽ گٽرن مان يا پاڻين جي ٽانڪين مان نه ميلين هيا. 
پ پ تي چاهي ڪييتيرو بيه ڏکيييو وقيت اچيي وڃيي 
چاهي ڪيترو به وقت اسان کي کاٻي ڌر جي سياسيت 
ڪرڻي پوي. پيپلز پارٽي پنهنجن اصولن تي ڪيڏهين 
به ڪمپرومائيز نه ڪندي. توهان چيو ته ڀٽو صاحب ۽ 
بينظير صاحبه جيڪي تڪلييفيون ڏٺيييون، هين وقيت 
جڏهن دنيا گلوبل ورلڊ ٿي چڪي آهي اهڙي وقت ۾ 
به فريال ٽالپر کي عيد جي رات کنڀيي کينيييو وييو ۽ 
ڪافي عرصو کيس جيل ۾ رکيو ويو ۽ آصف عيليي 
زرداري صاحب به هن وقت ضمانت تي آهن، ان جيي 
طبيعت کي وٺي پروپيگنڊا ڪيو ويو. اڃان تائين بيه 
مٿن ڪوبه الزام ثابت ناهي ٿي سگهيو. اهڙا الزام ته 
پي ٽي آِء جي حڪومت ۾ ويٺل ڪيترن ئيي مياڻيهين 
تي لڳل آهن، پر انهن اڄ ڏينهن تائين جيل جو منهن 
به ناهي ڏٺو، ڇا ڊيل ڪرڻ وارن سان اهو حشر ٿيينيدو 
آهي. اهي ماڻهو جيڪي سٺ سالن کان وڏي عمر جيا 
هجن اهي گرمي سردي ۾ وڃي جيل جون سخيتيييون 
برداشت ڪن، انهن جون مانيون چئييين وڳيي تيائييين 
صرف ان ڪري روڪيون وڃن ته انهن جو تيعيليق پ 
پ سان آهي. فريال ٽالپر کي صرف هڪ کٽ سيميهيڻ 
الِء ڏني وڃي ته هن جو تعلق پ پ سان آهيي. جيڏهين 
ته اهڙا الزام ٻين ڪيترن عورتين تيي آهين جيييڪيي 
مشينن مان فيڪٽريون ٺاهيو ويٺيون آهن، انهن کيي 
چوڻ وارو ڪير به نه هجي ۽ پيوِء بيه پ پ الِء چيييو 
 وڃي ته پ پ ڊيل ڪري اچي ٿي. ته پوِء ڇا چئجي  
سوال: توهان جو تعلق شيدي ڪميونٽـي سـان آهـي 
ماضي ۾ ته انهن سان اقليتن وارو سلوڪ ٿيو آهي ۽ هـو 
پنهنجي انفرادي ڪوششن سان اڳتي آيا آهن جنهن ۾ 
هن وقت ڪافي پڙهيل لکيل ماڻهو موجود آهن، پر ان 
هوندي به هن ڪميونٽي کي اڃان وڌيڪ سهـولـتـون 
ملڻ گهرجن. توهان پنهنجي سطح تي ماتلي ۽ سـڄـي 
سنڌ جي شيدي ڪميونٽي الِء اهڙيـون ڪـهـڙيـون 

 ڪوششون ڪيون آهن؟
پاڪستان هڪ اسالمي جمهوري ملڪ آهيي،   جواب: 

هن ۾ اقليت ۽ اڪثريت جو فيصلو مذهب جي بينييياد 
تي ٿئي ٿو. شيدي ڪميونٽي سئو سيڪڙو مسيليميان 
آهي، جتان به آيا جهڙي طر  سان آيا هين وقيت سيڀ 
مسلمان آهن، اسان جي ڳڻ  ته اڪثريت ۾ ٿئي ٿيي، 
پر اسان سان سليوڪ اقيليييت وارو رکيييو ٿيو وڃيي. 
اقليييت جيي سينيڌ سيودو سيڀينيي صيوبين ۾ ڌار ڌار 
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منسٽري آهي ۽ اقليت جا مسئال انهن ۾ طيئيي ڪيييا 
وڃن ٿا اسان شييدي ان ۾ بيه فيٽ نيٿيا ٿيييون. اسيان 
اڪثريت وارا فائدا به وٺيي نيٿيا سيگيهيون ۽ اقيليييت 
واريون سهولتون به حاصل نٿا ڪري سيگيهيون. ميون 

اهيو  U.Nتوهان کي ٻڌايو ته ان ڳياليهيه کيي ڏسينيدي 
فيصلو ڪيو ته سڄي دنييا ۾ شيييديين الِء هير ميليڪ 
اسپيشل ڪارنر ٺاهي انهن کي اسپيشل پالننگ جي 
تحت ترقي وٺرائي. ويجهڙائي ۾ آميرييڪيا ۾ جيارج 
سان جيڪو حادثو ٿيو اهو به ان جو ئيي حصيو آهيي. 
اسان سان مسئلو اهو آهي ته هڪڙي شيييدي کيي ان 
جي رنگ جي ڪري پهرين ئي ڏوهاري سميجيهيو ٿيو 
وڃي. جيڪڏهن ڪو جهيڙو ٿو ٿئي ۽ ان ۾ هيڪيڙي 
پارٽي شيدين جي آهي ته ستر کان نوي سيڪڙو اهيو 
امڪان هوندو آهي ته شيدي کي ڏوهياري سيميجيهيييو 
ويندو آهي. ان جون شاهد دنيييا جيون عيداليتيون آهين 
هڪڙي ڇهن سالن جي ٻار کي ان ڪري ڦياسيي ڏنيي 
وئي ته هو شيدي هو، اهو چيو ويو ته ڇيوڪيريَء جيو 
قتل ان ئي ڪيو هوندو. اهو صيرف سينيڌ ۾ نياهيي، 
آئون هڪڙي پڙهيل لکيل گهراڻي سان تيعيليق رکيان 
ٿي ۽ هن فر  واري نظام مان نڪرڻ جو هڪڙو ئيي 
رستو آهي ته اسان پنهينيجيو پياڻ کيي تيعيليييم ييافيتيه 
ڪريون، تعليم جي اهميت کي سمجهون. غور ڪرڻ 
سان سمجهه ۾ اچي ٿو ته رڳو آئون نه پر هڪڙي اهيا 
شيدي عورت جيڪا ڪنهن جي گيهير ۾ ٿيانيو ڌوئيي 
ٿي ان جو به اهو ئي خيال آهي ته منهنجي ڌيَء يا پٽ 
پڙهي وٺي جنهن جيو نيتيييجيو اهيو آهيي تيه واليديين 
پنهنجن ٻارن کي اسڪول ۾ داخل ضيرور ڪيرائييين 
ٿا، پر اسڪول ۾ استادن ۽ شاگردن جا روييا ڪيجيهيه 
اهڙا ٿين ٿا جنهن جي ڪري شيديين جيو ٻيار سيڀينيي 
کان وڌيڪ ڊراپ آئوٽ ٿئي ٿو. ان کيي آخيري سيييٽ 
تي ويهاريو وڃي ٿو ۽ احسياس ڏييارييو ٿيو وڃيي تيه 
تون شيدي جو ٻار آهين پڙهي ڇا ڪندين، تيون هيوم 
ورڪ ڪونه ڪري آييو آهييين، هيا تيون ڇيا ڪينيديين 
توکي پڙهڻو ته هونئن ئيي ڪيونيهيي. ڇيوڪيرن جيي 
مقابلي ۾ ڇوڪريون وڌيڪ پڙهي وٺن ٿيون. شيييدي 
ڪميونٽي ۾ پڙهيل ڇوڪرين جو تينياسيب ڇيوڪيرن 
کان وڌيڪ آهي. ڇو ته انهن ۾ برداشت وڌييڪ آهيي. 
ڇوڪرن ۾ گهٽ برداشت هجڻ جيي ڪيري جيليد ئيي 

ڊراپ آئوٽ ڪري ٿا وڃن ۽ ان وقيت اهيي ڇيوڪيرا 
تمام ناڪامي ۽ مايوسي سان ٻاهر نيڪيرن ٿيا ۽ اهيو 
سوچين ٿا ته شايد هاڻي سماج ۾ هو نياڪياره آهين ۽ 
هنن جو ڪوبه ڪارج ڪونهي. جنهن جي نتيييجيي ۾ 
پوِء هو منفي سرگرمين جيو حصيو بيڻيجيي وڃين ٿيا. 
مون کي اهيو سيميجيهيه ۾ اچيي ٿيو تيه جيييڪيي ٻيار 
اسڪول ۾ رجسٽرڊ آهن انهن کيي اتيي قيابيو ڪيييو 
وڃيي تيه جيييئين اسيڪيول ميان نيڪيري نيه سيگيهيين. 
اسيمبلي جي فلور تي اسان جي منسٽر صاحب به اهيا 
ڳالهه ڪئي، جيڪيڏهين ڪينيهين بيه شيييدي ٻيار سيان 
تفريق وارو رويو اختيار ڪيو ويو آهي ته ان آفيشيل 
کي يا استاد کيي نيوڪيري تيان فيارغ ڪيييو ويينيدو. 
منهنجو هڪڙو خوا  آهي تيه شيييدي ٻيارن الِء آئيون 
هڪڙو بورڊنگ اسڪول ٺاهيان جيتيي ارڙهين سيالين 
تائين شيدي ٻار مفت ۾ تعليم حاصل ڪري سگيهين. 
جيڪڏهن ڪو شيدي ماڻهو دڪان ۾ گهڙي ٿو ته ميا  
پنهنجي ٻار کي يا پنهنجيي پيرس کيي سينيڀياليي ٿيي 
رکي ته اهو ان جو قصور ڪونهي اهيو ان جيي ذهين 
جو فتور آهي. ان قسم جا خاموش پييغيام اسيان جيي 
ڪميونٽي کي ملندا رهن ٿا. آئون اڪثر مياڻيهين کيي 
چوندي رهندي آهيان ته انهين خياميوش پيييغيامين جيي 
ذريعي شيدي ماڻهن کي نقصان نه پهچايو. بيينيڪ ۾ 
وڃو ته هڪڙي ڪرسي تي جييڪيڏهين شيييدي وييٺيو 
آهي ته ٻيو ماڻهو بيهڻ پسند ڪندو، پر شيدي جي ڀر 
۾ ويهڻ پسند ڪيونيه ڪينيدو. اهيو بيه هيڪ خياميوش 
پيغام آهي ته تون شيييدي آهييين بييينيڪ ۾ جيييڪيو 
ماڻهو آيو آهي اهو يقينن چور نيه هيونيدو ۽ ييقييينين 
جيڪيو شيييدي بييينيڪ ۾ آييو آهيي ان جيو بيه اتيي 
اڪائونٽ هوندو. جيڪڏهن بس ۾ ڪو شيدي وييٺيل 
آهي ۽ ان جي ڀر سان جياِء خياليي آهيي تيه مياڻيهيو ان 
ڳالهه کي ترجيح ڏيندو ته ٻي جياِء تيي وييهيان شيييدي 
سان نه ويهان. ان جي الِء آئون قانون سازي به ڪرائڻ 

 جي ڪوشش ڪريان پئي.
سوال: ان سلسلي ۾ توهان جيڪڏهن سنڌ اسيمبلي ۾ 
قانون سازي جي گهر ڪئي ته توهان جي ڪهڙي گـهـر 
هوندي ته شيدي ڪميونٽي الِء ڪهڙو قانون ٺـاهـيـو 

 وڃي جيڪو ان کي تحفظ فراهم ڪري؟

اسڪول جو ته اڳ ۾ ئيي ٿيي چيڪيو آهيي   جواب: 
باقي هن وقت آئون جيڪو ڪم ڪيري رهيي آهيييان 
اهو آمريڪا ۾ جارج جي واقعي کانپوِء پيوليييس جيو 
آهي. پوليس اسان جيي نيظيام جيو اهيم حصيو آهيي، 
پوليس کي اهو مڃڻو پوندو ته هو جينيهين بيه شيييدي 
کي پڪڙين ٿا اهو ڏوهياري نياهيي، هين کيي انيهييَء 
ساڳئي طريقي سان ڊيل ڪيرڻيو پيونيدو جينيهين سيان 
ٻئي ڪنهن به سنڌ واسي ييا پياڪسيتيانيي کيي ڪيييو 
وڃي ٿو. ان کي شيدي سمجهي ڊيل نه ڪييو ويينيدو. 
 فيصال اهو سوچي نه ڪيا وڃن ته هي شيدي آهي. 

سوال: هن وقت پاڪستان ۾ اهڙي صورتحال نظر اچي 
رهي آهي جنهن سان محسوس ٿئي ٿـو تـه سـيـاسـي 
جدوجهد ڪا حيثيت نٿي رکي، ڇا توهان ان ڳالـهـه ۾ 
يقين رکو ٿا ته سياست ئي پنهنجن حقن کـي حـاصـل 

 ڪرڻ الِء آخري طريقو آهي؟ 
اسان وٽ عام طور تي جيڏهين ڪيو مياڻيهيو   جواب: 

ڪا غلط بياني ڪندو آهي ته هن کي اهو چيو ويينيدو 
آهي ته تو سياسي بيان ڏيئي ڇڏيو. اسان سياست کيي 
هڪ خرا  شعبو سمجهي ورتو آهي، سياست عبادت 
آهي ۽ جيڪڏهن ان جيي اصيولين تيي ڪياربينيد ٿيي 
ڪري عوام جي خدمت ڪئي وڃي ته منهنجو ييقييين 
آهي ته اها ڪنهن به عبيادت کيان گيهيٽ نياهيي. آئيون 
بلڪل ان ڳالهه تي يقين رکان ٿي ته سياسي جدوجهد 
ئي اسان جي مسئلن جو حل آهيي. جيييڪيڏهين اسيان 
نيڪ نيتي سان پنيهينيجيي سييياسيي جيدوجيهيد جياري 
رکنداسين ته اسان جي صوبي جي، اسيان جيي ميليڪ 

 جي ترقي جو واحد راز ان ۾ ئي آهي. 
 سوال: پڙهندڙن الِء ڪو پيغام؟

سنڌ ۾ گهيڻيي ڀياڱيي غيرييب مياڻيهيو   جواب: 
رهن ٿا، سنڌ ۾ بليڪيه سيڄيي پياڪسيتيان ۾ 

سيييڪيڙو  21ڳڻي  ميطيابيق اسيان عيورتيون 
آهيون ان ڪري سڀني کيي گيذارش آهيي تيه 
ايتري وڏي آبادي کي نظر انيداز نيه ڪين ۽ 
جيڪڏهن ان کي نظر انداز نٿا ڪرڻ چاهييو 
ته انهن کي پڙهايو، پينيهينيجيي نييياڻييين کيي 
 پڙهايو جيڪڏهن ڌيَء پڙهي ته گهر پڙهيو. 
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ٻانگ جو نالو مييير ميحيميد وليد نيور ميحيميد   تعارف:
ع، ڳيوٺ نيئييين وسيي 0222ڊسيميبير  02سهتو، جنم 

ضلعو مٽياري، پوِء ميرل ٿيس اهو سيفير هيليي اچيي 
 احساس ميرل تي پهتو آهي.
 مسافر: لکڻ جي شروعات؟

 کان. 0222 احساس ميرل:
 مسافر: ڇپيل پهرين تخليق؟

ميون کيي ڪينيفيرم يياد نياهيي، پير   احساس مـيـرل:
پنهنجي هر نئين تخليق کي پهرين لکڻيي سيميجيهيي 

 سکڻ جي ڪوشش ڪندو آهيان. 
 مسافر: اوهان جا ڇپيل ڪتاب؟

مسافر پيارا منهنجو پهيرييون شياعيري   احساس ميرل:
ع ۾ ۽ شياعيري 4102” تو زندگي چيو هو“جو ڪتا  

ع 4101”  جڏهن هو زلف ڇوڙي ٿيو“ جو ٻيو مجموعو 
۾ ڇپيو هو. تنهن کانپوِء مون فيس ُبڪ تي تعيارفيي 
سلسلو هاليو جنهن جا ٻه گيڏييل شياعيري جيا ڪيتيا  

سيخين ور “ ۾ نالي  4102ڀاڱو ٻيون  4102ڀاڱو پهرين 
ڇپيا جنهن ۾ پوري سينيڌ ۽ هينيد جيا ”  سنڌ ڌرتيَء جا

ع ۾ منهنجو نيثير جيو 4102سخن ور شامل آهن.  311
ڇيپيييو ”  مان شهر اڏييري ٽيييشيڻ جيو“ پهرين ڪتا ، 

ع ۾ 4141جنهن ۾ سفر ۽ ساروڻييون  شياميل آهين. 
درد گيهينيگيهيرو “ منهنجي شاعري جو ٽيون  ڪيتيا  

ع ۾ طرحي غيزل 4141ڇپيو، هاڻ تازوئي آگسٽ ”  ٻڌا
ڇيپيييو آهيي، ”  ڪيييئين االئيي عيييد آئيي“ تي ڪيتيا  

جيڪو سنڌي اد  جي تيارييخ ۾ طير  تيي ميڪيميل 
ڪيتيا   2پهريون ڪتا  آهي. ان حسا  سان ٽيوٽيل 

 ڇپيا آهن. )مسافر واهه ميرل واهه(.
 مسافر: اوهان شاعر نه هجو  ها ته؟

آئون سمجهان ٿو ته انسان جي اندر ۾ احساس ميرل: 
سوين احساس هوندا آهن جيڪي عشق کيان ويينيدي 
سماج ۾ ٿيندڙ ڏاڍ ڏمر ۽ اڻبيرابيري جيي صيورت ۾ 
هجن ٿا، جيڪي ماڻهو کي ڌڪيندي ڌڪيندي ڪنهن 
دڳ الهيندا آهن شياييد  ميون کيي بيه ڪينيهين اهيڙي 

 احساس  شاعري طرف آندو. 
مسافر: شاعري جي پنڌ ۾ اوهان نئـيـن ٽـهـي مـان 

 ڪيترا مطمئن آهيو؟

 ڪافي حد تائين بهتر آهي. احساس ميرل:
 مسافر: اوهان جي پسنديده صنفون؟

 غزل ۽ نظم.  احساس ميرل:
مسافر: ڪهڙا اپاُء وٺجن جن سان سنڌي ادب تـرقـي 

 ماڻي سگهي؟
ليکڪن کي حق ميليڻ گيهيرجيي اسيان احساس ميرل: 

کي ڪتا  ڇپائي ورهائڻ نه گهرجن تخليقي بينيييادن 
تي اسان جي ادارن کي نوجيوانين الِء راهيون هيميوار 

ڪرڻ گهرجن. دنيا جي اد ، ٻولين ۽ مشياعيرن جيي 
محفلن ۾ سنڌي سينئر ۽ جونيئر ليکڪن کي جڳهيه 
ملڻ کپي. ان کان عالوه الئبريرين جيو تيعيداد وڌائيڻ 
گهرجي جتي مطالعي جو رجيحيان وڌي ۽ اسيان کيي 

 دنيا جي اد  جي به ڄاڻ ملي. 
مسافر: سنڌي ڪهاڻي کي ڪٿي ٿـا بـيـٺـل ڏسـو 

 بحيثيت هڪ شاعر جي؟
مسافر ماري وڌئي... حقيقت اهيا آهيي   احساس ميرل:

ته مون ڪجهه ڪهاڻيون لکيون به آهن، پر نيه ڪيٿيي 
ڇپايون آهن نه ئي فيس ُبڪ تي شييئير ڪيييون اٿيم. 
اصل ۾ ڪهاڻي  صنف مطالعي ۾ به گهٽ رهي آهي 
ان ڪري ڪا بهتر راِء نه ڏيئيي سيگيهيان، پير پيوِء بيه 
 ايترو چوندس ته سنڌي ڪهاڻي کي مات ناهي اچڻي. 
 مسافر: ادب ۾ تنقيد جو عمل ڪيترو ضروري آهي؟

مسافر: هڪ بهترين نقاد ۾ ڪهڙيون خـوبـيـون ۽ 
 خاصيتون  هجڻ ضروري آهن؟

بهترين نقياد ۾ سيڀ کيان پيهيريين تيه   احساس ميرل:
ٻولي تي دسترس حاصل هجي جنيهين بيه صينيف تيي 
ڳالهائي ان ۾ ميهيارت هيجيييس ۽ تيخيليييقيڪيار کيي 
تخليق مطابق واضح نميونيي سيميجيهيائيي سيگيهيي ۽ 
 سندس تنقيد تخليق تي هجي شخصيت تي  نه هجي.
مسافر: هڪڙا شاعر خيال جي اڏار کي ترجيح ڏينـدا 

 آهن ته ٻيا عروض کي اوهان ڇا ٿا سمجهو؟
منهنجي خييال ۾ ٻيئيي صيحيييح آهين   احساس ميرل:

اسان کي صرف اها سوچ رکيڻ گيهيرجيي تيه جيييڪيو 
خيال جنهن صنف جو هجي ان کي اتي رکجي ٺيييڪ 
آهي اوهان کي سٺو تخيل ذهن ۾ اڀيري ٿيو اچيي ۽ 
اهو عروض ۾ فٽ نٿو اچيي تيه ان کيي نيثير طيرف 

 کڻي وڃو. 
مسافر: پنهنجي ٻولي ۾ ٻين ٻولين جا لفظ استعمـال 

 ڪرڻ واري عمل کي ڪيئن ٿا ڏسو؟
ڏسو اصيل ڳياليهيه آهيي بيييهيڪ جييو احساس ميرل: 

اوهان کي پنهنجي شعر يا ٻي لکڻي الِء ڌاري ٻيولييَء 
جو لفظ سٺو ٿيو لڳيي تيه ان ۾ ڪيوبيه حيرج نياهيي 
صرف معيار جو خيال هجي اهو منهنجو خييال آهيي، 
ضروري ناهي سڀ  مون سان متفق هجين، پير ميثيال 

 وٺو لطيف سرڪار جو، هي بيت ڏسو:
 ديدار کي ڪل سڃاڻي ڪيئن” ديکيندي“

 جانب منهنجا جيئن  ماهر ئي منجهي پيا

 مسافر: شاعري ۾ ڏات ۽ الهام واري ڳالهه کي مڃو ٿا؟
بلڪل سئو فيصد ڏات الهام جو روپ احساس ميرل: 

آهي اسيان جيي شيعيرن ۾ اهيڙا اهيڙا ليفيظ اچين ٿيا 
جيڪي اسان جي ڪنهن به ڪتيا  ۾ پيڙهيييل نياهين  
هوندا اهو سڀ قدرت جيي طيرفيان عينياييت ٿيئيي ٿيو 

 جنهن کي الهام چئجي ٿو. 
مسافر: اوهان نئين ٽهي جي شاعري ۾ ڪنهن ڪنهـن 

 کان متاثر رهيا آهيو؟
ناال ڪيترا کيڻيجين کيوڙ دوسيت ڏاڍو احساس ميرل: 

بهترين اد   ليکيي رهيييا آهين جيييڪيو ڏاڍو ميتياثير 
 ڪندڙ هجي ٿو. 

 مسافر: پنهنجي ادبي سفر مان  ڪيترو مطمئن آهيو؟
ادبي سفر ۾ اهيي پيييار ۽ ميحيبيتيون احساس ميرل: 

مليون آهن جن کي زندگي جو سرمايو سمجهان  ٿيو، 
باقي دل جي ڳالهه اها آهي ته ميون  اڃيان سيفير جيي 

 شروعات ڪئي آهي اڃان سفر ڪرڻو اٿم. 
مسافر: شاعر ٿيڻ الِء ڇا ضروري آهي عـلـم، عشـق، 

 حساس دل يا استاد؟
منهنجيي خيييال ۾ شياعير ٿيبيو نياهيي   احساس ميرل:

ماڻهو ڄائي ڄمندي شاعر هوندو آهي جنهن کي وقت 
 ظاهر ڪندو آهي. 

 مسافر: پڙهندڙن الِء ڪو پيغام؟

 نئين ٽهي شاعر

  مسافر هاليپوٽو
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شهر جا رستا ته خوبصورت هئيا ئيي پير شيهير جيا 
ماڻهو به انتهائي خوبصورت پئي لڳا يا ته شهر جا 
ماڻهو هيا يا ڪٿان آيل هيا اسان وانگر سيا  هيييا 
جيڪي شهر جي خوبصورتي مان لطف اندوز ٿيڻ 
چاهين پيا. رستي ۾ هڪ گهر نظر آييو جينيهين ۾ 
عورتون ڪپڙا تار تي وجهي رهيون هييون تيميام 
پراڻو گهر هيو ۽ وڏين عمارتن جي وچ ۾ آيل هو 
چين جي شهر شيان ۾ به هڪ اهڙو گهر ڏٺم جتي 
تمام اوچين عمارتين جيي وچ ۾ گيهير اچيي وييو 
هيو، عمارتون ته ٺهي ويون هيون، پر ان هيميراهيه 
پنهنجو گهر نيه وڪيييو نيه ان جيي ڪينيهين واالر 
ڪئيي اسيان وٽ هيجيي هيا تيه هيميراهيه جيو گيهير 

 ڪڏهوڪو ڊهي پٽ ٿي وڃي ها. 
 اونچي عمارتون مين دڪان ميرا گر گيا

 ڪڇ لوگ ميري حصي ڪا سور  به کها گئي
جاويد اختر جو شيعير آهيي اسيالم آبياد جيي هيڪ 
رهائشي عالئقي ۾ جيڪو پاڪستان جو هڪ وڏو 
قبضي خور ٺاهي پيو اتي ڪجهه ماڻهو آفيس جي 
اڳيان مظاهرا ڪن پيا پڇا ڪرڻ تي خيبير پيئيي تيه 
همراهن سان ڪوڙا واعدا ڪيري سينيدن زمييينيون 
ڦٻائي ويٺا پيا کين ڌمڪائين ته پوليس جي هيٿيان 
ٻڌرائي اوهان کي سڌو ڪنيداسييين. ڪيييڏي نيه نيا 
انصافي آهي هتي چور ڳنڍي ڇوڙ ڇيوڙ بيدميعياش 
ڪيئن نه حقدارن جا حق پيا ڦرين ۽ شريف ماڻيهيو 
ويٺو پريشان ٿئي. رستي ۾ زبردست ۽ خوشگوار 
هوا لڳي رهي هئي هيڪ عيجيييب ميزو هيييو، پير 

ڪڏهن ڪڏهن اتي هيڪ اڪيييالئي  جيو احسياس 
ٿيندو آهي ماڻهو ڪيڏي بيه خيوبصيورت شيهير ۾ 
اڪيلو ڦري، پر هڪ عجيب ڪيفيت ۾ مبتال ٿيي 
ويندو آهي هڪ اداسي جو تهيه ڄيميي ويينيدو آهيي 
هڪ عجيب  ڪيفيت هوندي آهي ٻنهي پيارن جي 
ياد ايندي آهي ايئن ئي خيالن ۾ گم هيس يادن جو 
ويييرون لييهيين ۽ چييڙهيين پيييييون اچييي پييهييتييس 

 ايسٽراناميڪل ٽاور واري چوڪ تي. 
رات ٿي چڪي هئي هوا ۾ نمي هئي ۽ سييَء جيو 
احساس ٿي رهيو هو ماڻهن جي رش ڪيافيي وڌي 
وئي هئي چوڪ تي بيٺو ئي هيس ته اوچتيو هيڪ 
طرف تيز دهل وڄڻ شروع ٿيو ۽ ڪيجيهيه پينيڊتين 
جي ويس ۾ هري رام ڪندا نيچينيدا ڪيڏنيدا اچيي 
وچ چوڪ ۾ پهتا. هر طرف جئي جيئيي ڪيار ٿيي 
وئي ۽ ماڻهو اچي گڏ ٿيا خبر پئي ته هيي هيميراهيه 
پنيڊت نيه هيييا، پير پينيڊتين جيي وييس ۾ ڪيرتيب 
ڏيکاري روزي پيا ڪمائين گيڙو ڪپيڙا، تيليڪ ۽ 
مٿان وري مٿيا ڪيوڙييل. ميييوزڪ ڀيليي ۽ ميٿيان 
دهالري ڪمال جا توتليون سر ۾ پيون وڄن اهڙو 
سمو پيدا ڪيائون جو سيرور اچيي وييو هيڪ پير 
ڪيف مزو هيو هڪ عجيب خيوبصيورتيي مياحيول 
تي ڇانئجي وئي هڪ مزو اچي وييو مياڻيهيو اچيي 
ڳاهٽ ٿيا چوڌاري دائرو ٺاهي لطف اندوز ٿيڻ لڳا 
ڪافي دير تائين لئي لڳي وئي ان کانپيوِء جيوانين 
۽ ساڻن گڏ جوانڙين ننيڍڙييون وٽيييون کيڻيي پينيڻ 
شروع ڪيو مان سمجيهيان ٿيو تيه انيهين دان وٺيڻ 

شروع ڪيو مان به کين دان ڏنو اها ميحيفيل اڃيان 
ختم ٿي ئي مس ته هڪ ٻي شيروع ٿيي وئيي هين 
وقت ڪجهه بازيگر هيا جيڪي ٺينگ ٽپا ڏين پييا 
هڪ باهه جو ٻرندڙ گولو پيا اڇالئيين ييا پيڪيڙيين 
پوِء گهڻا باهه جا گوال پوِء اڃان گهيڻيا پيوِء ان ميان 
دنيا جي مشهور تفريحي مقامن جو شڪلون ٺاهڻ 
لڳا ۽ ماڻهن کي حيرتن جي امتحان ۾ وٺيي وڃيڻ 
لڳا ۽ حيرتن جي امتحان تي پيهيچيائيڻ لڳيا انسيان 
پيٽ جي باهه وسائڻ الِء ڇا ڇيا نيٿيو ڪيري ڪيهيڙا 
ڪهڙا جتن نٿو ڪيري شيهير جيي چيوڪ ۾ هيڪ 
مداري ڪرتب ڏيکارڻ ۾ پورو هيييو ۽ سيڀ کيان 
وڏا مداري اسان پاڻ آهيون ويٺا نيوان نيوان کيييل 

 کيڏون پنهنجي ذات سان ۽ ٻين سان. 

 پراگ ۾ آخري ڊنر

 ٽريوالگ

 

 اعجاز منگي

 حصو آخري
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هتي اچڻ جو مقصد هيو ته ڪائي نشاني وٺي وڃان جيڪا مون کي پيرا  
جي ياد ڏياري وري شايد اچيڻ ٿيئيي ييا نيه. هيتيان جيي شيييشيي تيي ٺيهيييل 
گلڪاري تمام گهڻي مشهور آهي اتي وڻندڙ آهي پر شيشي جا به مخيتيليف 
قسم ۽ قيمتون هيون هڪ شيشي جو ٺهيل گولو هيو جنهن تيي دنيييا جيو 
نقشو ٺهيل هيو انتهائي خوبصورت پئي لڳو دڪيانيدار کيان قيييميت پيڇيا 
ڪيم قيمت وارو ٽيگ لڳل نه هيو ان الِء کانئس پڇا ڪئي همراهه چيو تيه 

سئو يورو شايد منهنجي چهري جا تاثرات سمجيهيي وييو ۽ چيييائييين تيه  02
يورو ۾ به آهي پر مان ايترو به مهانگو سوينيئر خرييدڻ نيه  021ساڳي شيِء 

يورو ۾ آهي مون اها ورتي کيانيئيس  12پئي چاهيو چيائين ته ساڳي ڪاپي 
پڇا ڪيم ته قيمت ۾ ايترو فر  ڇو آهي  چيائين ته اصل ۾ شيييشيي جيي 
ڪوالٽي ۽ رنگ قيمت ۾ فر  ٿا وجهن باقي شييِء سياڳيي آهيي، ڪيوئيي 
خاص فر  نٿو پوي. ڏسڻ ۾ ساڳيون آهن اهو يادگار ورتم پرا  ۾ آخيري 
ڊنر ڪيم افتخار ايترو هلي نه پئي سگهيو ان الِء اڄ شيام ميون سيان نيه 
نڪتو هو ڊنر الِء مون پرا  جي شاهي ميهيل جيي هيال جيي چيونيڊ ڪيئيي 
هلڪي هلڪي روشني ۽ ميوزڪ ۾ انتهائي ميهيانيگيي ڊنير اڪيييالئي  ۾ 
ڪئي ۽ محبت جي رنگيني ساڻ نه هئي باقي چوطرف حسين جيون الٽيون 

 هيون رنگ هيا ۽ روشنيون هيون.
 خوشبو ڪي جزيرون سي ستارون ڪي حدون تڪ

 اس شهر ۾ سڀ ڪڇ هي اڪ تيري ڪمي هي
 بس هڪ هن جي ڪمي هئي باقي. 

 ...پورو ٿيو...
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 “نوٽ ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون”

 ”سٺا ڪتا  سالن ۾ لکبا آهن.“بقول استاد مٺل خان مسڻ
اسان جي هن سماج ۾ ماڻهو جي سيڃياڻي  سينيدس ڪيم هيونيدو آهيي، 
جيڪو هو هتي ڪندو آهي، ساڳئي طريقي سان محترم زرار پيييرزادي 

” نوٽ ڪيرڻ جيهيڙييون ڳياليهيييون“ جي سڃاڻ  به سندس ئي انوکو ڪم 
کان باقائده بيهيتيريين ۽ مينيفيرد سيالين  41لکڻ آهي، جيڪو هيو گيذرييل 

 انداز ۾ ڪندو اچي ٿو.
اسان وٽ زرار پيرزادو جيي 

عيواميي “ سڃاڻ  هيڪ 
طيييور ”  ليييييييکيييڪ

مشييييييهييييييور 
آهيييي، 

ان جيييو 
وڏو سيبيب ۽ ثيبيوت 

اهوئي آهي ته هو هميشيه عيواميي 
مسئلن کي سڀني کان اڳ ۾ ترجيحي بينيييادن 

تي پنهنجي قلم جي طاقت سان اعلي  ايوانن تائين پهچائيينيدو 
 آهي جيڪو هڪ غير معمولي ڪم پڻ آهي.

زرار پيرزادي جنهن به موضوع تي قلم کنيو آهي ته اهيو عيميليي طيور 
تي زير بحث ۽ انصاف ڏيارڻ تائين پهتو آهي، سندس لکڻين ۾ ڪشش 
آهي، هن جي لکڻ جو ڏان  ٻين کان منفرد ۽ بيي ميثيال آهيي، هين کيي 
پنهنجي موقف مڃرائڻ جو بهترين ڏان  پڻ آهي. ائين کيڻيي چيئيجيي تيه 
هن پنهنجي قلمي پورهئي جي ذريعي ڪيترن ئيي بيي پيهيچ مسيڪييين 
ماروئڙن کي انصاف ڏياريو آهي، جيڪا ڳالهه ڪنهن اعزاز کان گهٽ نه 

 آهي.
زرار پيرزادي جي انوکي ڳالُءه جيڪا مون نيوٽ ڪيئيي آهيي، سيو ُاهيا 
آهي ته هي وقتائتو ڪالم نگار آهي ڪرنٽ اشوز هجن، عالميي ڏيينيهين 

هجن، سياسي، سماجي، ادبي ۽ علمي شخصيتين جيي ڄيميڻ ۽ ميرڻ جيا 
ڏينهن هجن يا سنڌ جي وحدانيت تي وار هجي، هو ٻين سڀني ليييکيڪين 
کان اڳ ۾ قلم کڻي انهن مسئلن تي لکندو آهي، اعلي  شخصييتين کيي 
مناسب ڀيٽا پيش ڪندو آهي، جيڪو پڻ غير روايتي ۽ غييير ميعيميوليي 

 ڪم آهي.
واري ڪتا  ۾ اداري پياران پييياري ”  نوٽ ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون“ هن 

امر پيرزادي، زرار پيرزادي جي علمي، ادبي ۽ شيعيوري پيرک ڪينيدي 
اڄ جيي مصيروف تيريين دور ۾ “ ڪيڏو نه بهتيريين ليکيييو آهيي تيه 

زندگيَء جي وڏن موضوعن کي مختصر لفيظين ۾ سيُءيييڙڻ ۽ 
عوام جي نيبيت تيي 

کي هٿ رکيي ان 
 ”آهي.گائيڊ ڪرڻ هيڪ وڏو آرٽ 

آهيين، جيييييڪييي شارٽ ڪالم ڏنل  020هن ڪتا  ۾ ٽوٽل 
ليکڪ پاران چونڊ ڪري ڏنا ويا آهن جيڏهين تيه اڃيان ڏهياڪيو ڪيتيابين 
جيترو مواد رهي ٿو، جيڪو آهستي آهسيتيي ڪيتيابيي شيڪيل ۾ اچيي 

 ويندو.
زرار پيرزادي جي جيڪا مون ڳالُءه نوٽ ڪئي آهي، سا اِها آهي تيه هين 
سان جڏهن به ڪير ملندو آهي ته هو ان کان پهريون ئي سوال اهو ڪندو 
آهي ته توهان جو اسڪول آف ٿاٽ ڪهڙو آهي  وڏي دليچيسي  ۽ ميزي 

 ساجد مسڻ

 ڪتاب تي تبصرو

 

 



ين     | 43همرسي ماهوار مئگز

اسيڪيول “ جي ڳالهه ته هن پنهنجي ڪتا  جي شروعات به انهيَء ڪاليم 
سان ڪئي آهي، جنهن ۾ هن هڪ پيوائينيٽ ۾ ليکيييو آهيي تيه ”  آف ٿاٽ

انهيَء ۾ ڪو به شڪ ناهي ته جيڪو ماڻهو صرف پاڻ الِء پنهنجي گهر، “
ڪٽنب الِء جيئندو آهي، پنيهينيجيي الِء سيوچييينيدو آهيي ۽ پينيهينيجيي الِء 
لوچيندو آهي، مان ۽ انا جو شڪار آهي، پاڻ پڏائڻ ۾ پيورو آهيي ۽ پياڻ 
کي پنهنجي ليکي تيس مار خان سمجهندو آهي ۽ ڄاڻيائييينيدو آهيي سيو 
عام ماڻهو ئي هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته اڪثريتي ماڻهيو ائييين ئيي هيونيدا 
آهن، انهيَء ڪالم جي آخر ۾ هن نوٽ ڪرڻ جهڙي ڳالُءه به ڪيميال جيي 

سو نوٽ ڪرڻ جي ڳالُءه اها آهي ته اسڪول آف “ ڪئي آهي، لکي ٿو ته 
وڻ ڏٺو شهر ڏٺو جي مصدا  ماڻهن، پارٽين ۽ نظيريين کيي پيرکيڻ ”  ٿاٽ

 ”جو پهريون تعارف هوندو آهي.
ثيقيافيت جيو عياليميي ڏيينيهين ۽ قيوميي “ هن پنهنجي هڪ ٻئي ڪالم ۾ 

پر پوِء به اهم ڳالهه اها “ ، واري ڪالم ۾ لکيو آهي ته “ تشخص جو سوال
آهي ته دنيا اندر جيڪي به قديم تهذيبون آهن، تين ۾ سينيڌو جيي واحيد 
تهذيب آهي، جنهن جو ثقافتي ورثو اڄ به سنڌي سماج جي وجود ۾ رت 
وانگر موجود آهي، جڏهن ته عرا  جي ميسو پوٽيميا واري تهيذييب جيو 
اڄ جي عرا  ۽ مصر جي تهذيب جو، اڄ جي مصر جي ثقافت سان پيري 

 ”پري تائين ڪوبه واسطو ناهي رهيو.
پياري زرار پيرزادي سان گهڻو ويجهو رهڻ ڪري مان هن کيان گيهيڻيو 
ڪجهه سکيو آهي، هن جي اها ڳالهه ڪيڏي نه قدر الئق، تعرييف الئيق ۽ 
داد الئق آهي ته هي هميشه نوٽنگ پوائنٽيس نيه صيرف ميثيبيت انيداز ۾ 
رکندو آهي، پر ساڳئي وقت اها اجتيمياعيي طيور تيي تيرجيميانيي ڪينيدڙ 

 هوندي آهي.
زرار پيرزادي جي هڪ وڏي خوبي حيوصيال افيزائيي، هيميت افيزائيي ۽ 
عزت افزائي ڪرڻ هوندي آهي. هن اڄ تائين ڪيترن ئي نيوجيوانين کيي 
ليکڪ ٺاهيو آهي، هن خاص طور تي عورت ذات کي اڳتيي آنيدو آهيي، 

 جيڪا بهترين روايت پڻ آهي.
۾ ”  درست ماڻهو ادارن ۾ آهن تيه ڪيم بيه ٿيئيي ٿيو“هن پنهنجي ڪالم 

لکيو آهي ته ڪراچي آرٽس ڪائونسل ۾ درست ماڻهو جينيهين ۾ احيميد 
شاھ، نورالُءدي  شاهه، ڊاڪٽر ايو  شيخ جو هجڻ ڪري اتي ڪيييتيرائيي 
اهم پروگرام ٿيا آهن ۽ سنڌي ادبي سنگت شاخ ڪراچي کي به هفتيوار 
گڏجاڻيون ڪرڻ الِء جاِء ڏني وئي آهيي. هين آصيف فيرخيي، احيميد شياھ، 
نورالُءدي  شاهه، ڊاڪٽر ايو  شيخ جي به درست ڪم ڪرڻ تيي حيوصيال 
افزائي ڪئي. انهيَء ڪالم جي هڪ پوائنٽ ۾ لکي ٿو تيه: انيهييَء ٽيييم 
ڪري ئي مارچ مهيني ۾ امداد حسيني، امير سينيڌو، ڊاڪيٽير ذواليفيقيار 
سيال، عبدالغفار تبسم ۽ امر پيييرزادي جيي ڪيتيابين جيي ميهيورتين ۽ 

مارچ تي امر جيليييل سيان بيه رهياڻ  42اڀياس جا پروگرام ٿي رهيا آهن. 
رچائڻ جو اهم پروگرام شيڊيول ۾ رکيل آهي، ائين شمشير اليحيييدري 
۽ سراج ميمڻ تي به آرٽس ڪائونسل جي موجوده ٽيم ييادگيار پيروگيرام 

ڪري ڏيکاريا آهن، وري انهيَء ڪالم جي نوٽينيگ پيوائينيٽ ڪيييڏي نيه 
سيو نيوٽ “ اسان الِء فخر جوڳي آهي، جنهن ۾ نوٽ ڪيراييو اٿيائييين تيه 

ڪرڻ جي ڳالُءه اها آهي ته اهو ڪم انهيَء احساس وچان ڪرڻو پوندو ته 
ڪراچي ۾ اسان کي سنڌي ادارا قائم ڪرڻ ۾ ۽ انهييَء ۾ شياميل ٿيييڻ 

 ”جي هنگامي بنياد تي ضرورت به آهي.
هن ليکڪ جي مون کي اها به خوبي ڏاڍي وڻندي آهي ته هي جيئري ئيي 
ماڻهن کي مڃتا ۽ ڀيٽا ڏيڻ جو آدرشي ذهين ۽ نيظيريياتيي سيوچ رکينيدڙ 
آهي. سندس چوڻ آهي ته انسان جڏهن جيئرو آهي ته ان کي اهيا خيوشيي 
ملڻ کپي، مرڻ کانپوِء ان کي ڪهڙي خبر ته ڇا ٿيو  اسين مرڻ کيانيپيوِء 
ئي ان کي قديم، جديد، آدرشي ۽ نظرياتي ڪيري پيييش ڪينيدا آهيييون، 
جنهن عمل ۾ سواِء ڏيکا  جي ٻيو ڪجهه به ناهي هيونيدو. سياڳيي طير  

اميداد حسييينيي الِء جيييڪيو “ سان هن جو امداد حسيني الِء لکيل ڪاليم 
اهيي سيڀ ڪيم ضيرور “ ۾ لکي ٿو ته ” ڪجهه ڪرڻو آ سو اڄ ئي ڪيو

ٿيندا، پر اسان وٽ اهي سڀ ڪم ليجنڊ شخصيت جي مرڻ پيڄياڻيان ئيي 
محترم زرار پيرزادو حاضر دمياغ ۽ ذهييين  ”  ٿيڻ جي روايت رهي آهي.

شخصيت جو مالڪ آهي هن کي جنهن بيه ڪيم جيي ذميييداري سيونيپيي 
ويندي هو ان کي مڪمل ڪري پوِء ٻيو ٽارگيٽ کيڻينيدو آهيي. اهيو ئيي 
سبب آهي جو ان هڪ جڳهه تي ويهي هيڪ ئيي اداري ۾ ڪيم ڪينيدي 
ترقيون ماڻيندي هتي اچي پهتو آهي. ڪتابن ۽ مطالعيي کيان التيعيليقيي 
واري وڌندڙ خوفناڪ الڙي واري ڪالم ۾ هن جو نظريو ڪيترو واضح 
۽ چٽو ٿي سامهون آيو آهي جنهن عمل مان هن جيي قيدردانيي جيو پيتيو 
پوي ٿو ته پاڻ ڪيترو قدردان آهي، جو پاڻ مفت ۾ مليل ڪتيابين واري 
غير ضروري روايت جي نندا ڪري ٿو ۽ علم اد  دوستين کيي ڪيتيا  

 خريد ڪرڻ جي تاڪيد ڪري ٿو. 
زرار پيزادي جو هر ڪالم وقتائتو، الڀائتو، مقصد ڀيرييو، ميوقيعيي جيي 
مناسبت سان ٺهڪندڙ ۽ حڪومت ۾ ويٺل عيواميي نيميائينيدن جيو ڌييان 
ڇڪائيندڙ هوندو آهي. نه صرف ايترو پر هن جي ٻولي به عيام فيهيم ۽ 
ڊڪشن به ڪمال جو اٿس. اڄ هر ماڻهو پنهنجو پاڻ پڏائڻ، خود سنائي ۽ 
پاڻ تي ٻين کان لکرائڻ جو ڄڻ عادي بڻجي ويو آهي، پر زرار پنهنيجيي 

جو مهاڳ لکڻ الِء ڪنهن کي به نه ” نوٽ ڪرڻ جهڙيون ڳالهيون“ڪتا  
چيو. نه ئي هي پنهنجن دوستن کي پنيهينيجيي جينيم ڏيينيهين جيي تيارييخ 
ٻڌائيندو آهي جو متان هيو ميٿيس ڪيجيهيه ليکين. هين هيميييشيه پياڻ کيي 
ڪنڊائتو رکيو آهي. سندس هي نئون آيل ڪيتيا  سينيڌي اد  پيڙهينيدڙ 
شاگردن صحافت جي ميدان ۾ پير پائييينيدڙن ۽ تيارييخ سيان دليچيسيپيي 

 رکندڙ ماڻهن الِء به فائديمند ثابت ٿيندو. 
صيفيحين  312هي ڪتا  پيڪاڪ پبلشر طرفان ڇاپيو ويو آهي، جيڪو 

رپيييا آهيي. هيي ڪيتيا  انيور  211تي ٻڌل آهي. هن ڪتا  جي قيييميت 
پيرزادو اڪيڊمي ۽ پيڪاڪ پبلشر سنڌ وٽان خريد ڪري سگهجيي ٿيو. 

  13022002122رابطي الِء 
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 وڻ زندگيَء جي ضرورت ۽ ڌرتيَء جو حسن آهن

 رپورٽ

 رميش راجا
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دور ڏاڍو َدرد ڀريو آهي. حياليتيون اهيڙييون اچيي 
ٿيون آهن جو هان  ُمٺ ۾ آهي. سڪل َچپن جيي 
ڪييٿييا ڪييو پييراڻييو راڳ بييڻييجييي آالپييجييي پيييييو، 
محرومين جي ماحول وري حضيرت انسيان کيان 
َڄڻ ته آڪسيجن کڻڻ واري صالحيييت بيه کسيي 
ورتي آهي. هرڪو پنهنجييَء ۾ پيورو آهيي، پير 
پوِء به پيورت ڪينيهين جيي ڪيانيهيي، وس آهير 
توڙي َهر ڪو هٿ پير به هڻي ٿو، پر بک سڀني 
کان باالتر ٿي وئي آهي... هوَء جيڪر ماڻهن جي 
پيٽن کان نڪري ذهن جي ڪشادي اڱڻ ۾ رهڻ 
لڳي آهي... جنهن َوٽ جيترو آهي، گهٽ آهيي. 
وات کان وڌيڪ آهي تڏهن بيه واوييال آهيي... 

ذهنن ۾ رهندڙ بک ماڻهن جي حيواسين 
تي وڃيي ڪينيٽيرول ڪيييو آهيي. اهيڙي 

عالم ۾ انسان ويچارو مشين بيڻيجيي رهيجيي 
ويو آهي... رشتا ناتا ٻڏي ويا اٿس. بس آڻ ئي 

 آڻ واري حالت ۾ همراهه هٿيڪو آهي...
موال بخش به اهڙي درد واري ديس جيو 

” ڪائينيات“ واسي آهي. ُهن جي سموري 
بس اها نياڻي آهي، جنهن کيي جيييئيارڻ 
الِء ُهو َجتن ڪندو رهي ٿيو. َهيٿييين خياليي 

همراهه ڀال ڪيستائين ٿو جي سگهيي، پير هيي 
همت ۽ حوصلي جو هاالر َمن ۾ پالي حالتن جيو 
مقابلو ڪرڻ کان واقف آهي. هو َهيٿييين پيييريين 
سالمت آهي، تنهنڪري سينيدس خيييال اٿيس تيه 
َهٿن پيرن هوندي ڀياڳين تيي ڀياڙي وييهيڻ وارا 
ڀاڙيا هوندا آهن، سو موال بخش به انهن ماڻيهين 
مان ڪونهي جيڪي ٻي جي چاڙهييل ُڪينييَء 
تي ڀاڙي، اکيون جهڪائي ٻيه گيرهيه کيائيي 
 اوڳرائي ڏئي پاڻ کي چڱو سمجهندا آهن.

موال بخش جي زال نياليي جيييان صيدوري، 
بييک ڏک تييي ُمييڙس جييي حييال تييي 
هِريل... آڻي ته چياڙهييين نيه تيه ٻيه ٻيه 
ڏينهن بيک تيي، بينيا ُڪينيجيهيڻ جيي 

 ڪڍي وڃي...
ڪائنات جي ڪري مسڪين موال بخيش 

پنهنجي پگهر جيي پيورهيئيي ميان کييير، دوا ۽ 
جيئڻ ال ٻيو ضروري سياميان ميييسير ڪيرڻ جيو 
ذميوار آهي. اڳ ته صدوري کڻي سياڻيي بيه ٿيي 
پوندي ُهئي، پورهيو نه ملڻ ڪيري پياهيُه بيه ٿيي 

ويندي ُهئي، پر پنهنيجيي پيرواهيه ڪيانيه ڪينيدي 
ُهئي، هيوَء پينيهينيجيي پيييٽ جيي پيييڙا ٻياهير نيه 

 ٻڌائيندي هئي...
پر ڪائنات جي َڄمڻ کانپوِء اهو ممڪن نه هو ته 
ٻه ڏينهن بيک تيي وقيت ڪيڍي سيگيهيي... بيک 
وگهي خالي ٿڻن مان ُسرڪ جڏهن ڪائنيات جيي 
چپن تائين نه َرسي سگهندي ُهئي ته ٻئي َوهليور 

ُميڙس َڄيڻ تييه وييينييدا هييئييا... زال 
جيييييييييييييييي جيييييئيينييدا ئييي هِيين 
ڪييري 
 ُهئا...

ڪاٽي ڊبيل اوجيييييييياڳييييييييا 
ڊيوٽيون ڪري به موال بخش حياتيَء جون َهڙئيي 
گهرجون پوريون ڪندو هو... ڪري به ڇيونيه جيو 

سڪيلڌي ڌيَء َوڏي مشڪل سان هنن جيي اڱيڻ 
تي آئي آهي... صدوريَء کي سالن کان اوالد جيو 
آسرو ئي نه هو، ُهن ڪشاال ڪري پيرن کان پِني 

 ته اها ُمراد ماڻي ُهئي...
بييخييش جييي قسييمييت بييه پيياڻ وانييگييي مييييوال 

مسييڪييييين ئييي ُهييئييس.. هيين جييا 
پورهيت هٿ جيترو ڪمائي ٿيي 
سگهيا، اهو پورهيييو هِين جيي 
پييينيييهييينيييجيييي پيييورت ئيييي 
مشڪل سيان ڪيري ٿيي 
سگهيو ته زال پالڻ وري 
اڃان به َپيري جيي ڳياليهيه 
هئي. اهو ئي سبب هو جو هِن کيي 
صييدوريَء جييو سيي  ڏاڍو ڏکيييييو 

 مليو هو...
خاطر هِن پنهينيجيي هِيميت ” پيٽ“ 

َهٿن ميان نيه هيارائيي، ُمسيتيقيل 
لييوڙييينييدو رهيييييو، وقييت سييان 
وڙهندو رهيو. پيٽ کي َپٿر ٻيڌي 
به هِن ان کي پالڻ جو هنير ِسيکيي 
ورتو. هن کي توڙي جو اها خيبير 
به نه ُهئي ته هن جي وڏڙن صيدوريَء جيو سي  
َوٺڻ الِء ڪهڙا حيال هاليا هئيا ۽ آخير ڪيهيڙي 
شرط ميڃيي ُهيئيي. ُهينين رڳيو پيييٽ جيي 
معاملي ۾ صدوريَء سان سيهيڪيار ۽ 
سندس ساهرن سان َسچو ٿي بيهيڻ 

 تي سڀ ڪجهه قبوليو هو...
وقت ڪائنات کي ُاڀاريو... هيوَء 
وڏي ٿي ته امڙ جيي اکييين ۾ 
آس ليييييئييا پييائييڻ لڳييي. مييوال 
بخش جي محنت رنگ تڏهن 
الٿو، جڏهن ڪائنات جي علم 
حصييول کييانييپييوِء وصييول واري 
واٽ ورتي. ُهن جڏهن ڊاڪٽريَء جي ڊريس پاتي 
ته پيي  ميا  جيي اکييين ۾ خيوشييَء جيا ڳيوڙهيا 
جهمريون پائڻ لڳا.... َحواسن کيي حيييرانييَء ول 
جيان وڪوڙي وئيي، ڪيونيج جيهيڙي ڪيائينيات 
جڏهن ابي امڙ جي دردن جو دارون بڻي تيه هينين 
جي زندگيَء کي آيل زخم ڀرجندا محسوس ٿييا. 
انهن ئي ڏينهن ۾ ريتن جي روايتي ڪهاڻيَء بيه 

 سجاد مهر

 

 ڪهاڻي
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ڪنڌ کنيو، چنڊ جيان چمڪندڙ ڪائينيات جيڏهين 
ستارن جهڙي سونهن ڪڍي تيه ڪيييئيي اکيييون 
هِن جي پويان پئجي ويون.... انهن ئي ڏينهين ۾ 
صدوريَء جا پيڪا به اچي پهتا ۽ ُهنن ايندي ئيي 
پنهينيجيي تيقياضيا وارو تييير ميوال بيخيش ميٿيان 

 َهاليو...
موال بخش جنهن جي پوري پونجيي اهيا ڪينيول 
جهڙي ڪيائينيات ُهيئيي ۽ صيدوري جينيهين جيي 
سڃاڻ  ۽ سهائتا به اهيا ئيي هيئيي، سيي تيه ڄيڻ 
ڳالهين جي ڳلين ۾ وڃائيجيي وييا. هيو جيييڪيو 
ٻڌي رهيا هئا، سو هنن جي تصور ۾ بيه نيه هيو، 
جڏهن صدوريَء جي امڙ کين چييو تيه پيٽ ميوال 
بخش تنهنجي ڪائنات هاڻي ان ڳالهه جيي قيابيل 
ٿي وئي آهي، جو هياڻيي نييياڻييَء جيا هيٿ پيييال 
ڪري شينهن ُڪلهي چاڙهيجيي، سيو ُپيٽ اسيان 
اهو فيصلو ڪري آيا آهيون ته اها امانت جيييڪيا 
اسان جي آهي سا منهنجي ڀا  ولي محمد جي 
ُپٽ شيروَء کي پرڻائي ڏيون ته جيئن وڏڙن 
جي ڪيل ان واعدي کيي بيه پياڻيي ڏجيي ۽ 

 اسان جي عاقبت به سڌي ٿي...
مييوال بييخييش اهييو ٻييڌي ڄييڻ تييه پيياڻ کييي 

واچييوڙي جييي وچ ۾ ڦيييييراٽيييييون 
کييائييييينيييدي مييحييسيييوس 
ڪيييييائييييين... اکييييين ۾ 
ٽانڪيل سالن جي ننڊ ڄيڻ 

ُاڊڙي پييئييي ُهييجيييييس... انييدر ۾ 
سيييَء سييان تيي  مييحييسييوس ٿيييييڻ 

لڳييس ... ڌنييڌال ميينييظيير اکييييين جييي 
اسڪرين تي ُچر ُپر ڪرڻ لڳيس.... 
شييعييور مييٿييان شيييييرو المييارا ڏيييڻ 

لڳس.... خيالن جي ٻڏتر ۾ هڪ َڇسيو ڇيورو 
جنهن جي ڪرت هئي ڏيهه سيان ڏٽيي بيازي، 

چوويهه ڪالڪ چاالڪي، دنيييا سيان دوکيو، هير 
هنڌ ِحرفِت.... نشي ۾ ڌت. ڪڏهن پياڻ پيادرن ۾ 
ته ڪڏهن ڌڻي ُپڻائيي ِڌڪين ۾، سينيگيت سيوڌو 
شيخن ۾، نه ڪمائي نه ڪرتي، نيه آڻيي، نيه ئيي 
ُڪجهه ڄاڻي، پي  جي حالل پيئيسين کيي حيرام 
ڪندڙ هي لوفر قسم جو ڇورو موال بخيش جيي 

 مٿي ۾ لڳڻ وارو هو...
موال بخش گم ٿي ويل ڪو غورا  لڳيو. پياتيال 
تائين وڃي پهتو ته ڪنهن هڪيل ڪيري ڄيڻ تيه 
ُستل ننڊ مان جاڳايس... ولي محمد واڪو ڪيري 
چييس تيه اداو اديَء جيي ڳياليهيه تيوکيي ڪيييئين 

 لڳي ...

بخيت جيون سيڀ ليڪيييرون اورانيگيهيي، ميوت 
جهڙي خاموشيَء ۾ ويڙهيجيي وييل ميوال بيخيش 
پٻن تي ُاڀو ٿي واپس موٽيو... سمورو سوُڳ ٿي 
ويو هو. ڄڻ.. وري سياڳيي آکياڻيي اکييين اڳيييان 

مييييييييحييييييييسييييييييوس ڦيييييييييييييرنيييييييييييييدي 
 ڪيائين...

کييي صييدوري موال بخيش 
آسانيَء سان بيييه اييييئييين 
ُهييييييئييييييي... نيييه ِميييليييي 

سييوچيييييائييييين پييئييي تييه مييان 
مسڪين کڻي ُهئس، پير َهيٿ جيو 
ته َسڄو هئس، منهنجو ڪردار تيه 
ايئن ِڪنو نه هو... شيييرو صيفيا َڇسيو ۽ 

بي وڙوو ميوال بيخيش صيدوريَء جيي اکييين ۾ 
گِهري ويو. هِن ڪروڌ واري اکين ۾ به پنهنيجيي 

 فيصلي وارو فر  محسوس ڪيو...
ادا ولي محمدو منهنجي نييياڻيي پيڙهيييل ليکيييل 
آهي. هوَء پنهنجي ُبري ڀلي کيي سيميجيهيي ٿيي. 
اسان ان تي زور بار وجهي نٿا سگهون. ان کيان 

 ُپڇي پوِء اوهان کي ٻڌائينداسين...
ولي محمد مٿان موال بخش جا ليفيظ مييياڻ ميان 
نڪتل ڪنهن تکي تلوار جيان لڳا... ُهن جيا بيي 
لباس لفظ ُهنن جي اگهاڙي اڱڻ تي َنيچيڻ لڳيا... 
اندر جي ڀڻڪي نيٺ ٻاهر نيڪيري ُٿيوهير جيهيڙا 

جمال اوڳياڇيييا... وڏو آييو آهيي ڌيَء کيان پيڇيڻ 
وارو... اڙيو تيينييهيينييجييي غيييييرت اهييو ٿييي ڪييم 
ڪري، ڌيَء کي مڙس ُپڇي ڏيينيديينيسووو َاسيان 
جي َاڍ ۾ ڪڏهن ڪنهن اهڙو ڪڌو ڪيم ڪيييو 
آهي  ڌيئير تيه ڌڻ آهين، جينيهين سيان پيي  کيي 
مرضيي پيئيي پيرڻيائيي ڏي. وييچياري وات ميان 
ُڪڇندي به ناهي. ڪنڌ کڻي پي  ڏانهين ڏسينيدي 
به ڪونهي. تون ڪهڙو پي  ٿيو آهين. چار درجيا 
ڇوريَء ڇا پڙهيا، مالڪياڻي ٿي وئيي پينيهينيجيي 
مقدر جي... اڙيو ڏاهو ٿي ... پينيهينيجيي غيييرت 

 نه ڪر ۽ ها ڪن کولي ُٻڌ...ووو” ليالم“
ولي محمد جي وات ميان ليفيظ هياڻيي گيوليييون 

 بڻجي نڪتا...
آهي. َپت نه ”  پيٽُ “ موال بخشو ڪائنات اسان جو 

َپوئي ته پنهنجي َسَس کان سئو ڀيرا ُپيڇيي َپيڪ 
ڪري ِڏُس. توکي اسان پنهنجي ڀيڻ صدوري بيه 

پيهيرييائيت “ ان آڌار تي ڏني ُهئي سون ته تنهنجو 
اسان جو هوندو... اهو سيڀ ڪيجيهيه ليکيت ”  پيٽ

ٿيل آهي... هِن هڪدم پاسي واري کيييسيي ميان 
ُپراڻو ويڙهيل َپنو َڪڍي ڏيکاريو... ِچيتيائيي ڏس 
 هن تي تنهنجي مرحوم پي  جو آڱوٺو به َاٿئي...

موال بخش َهڪو َٻڪو ٿي وييو... ليفيظ ”!  پيٽ“ 
نڙيَء جي لنگهه ۾ َاٽڪيي َپيييس... پينيو ڏسيي 
اکيون پٿرائجيي َوييس... ٽياهيَه کياڌل جيانيور 
جيان ٿاٻڙجڻ لڳو... ُپراڻي پاروٿي رسيم 
جي زنجير ۾ پنهنجو وجود جڪڙيل 
محسوس ڪيائيين... پيٽيڪيو 
پالند ۾ وييڙهيجينيدي 
ميييحيييسيييوس ٿيييييييس... 
صدوري جيا اڳ ئيي 
ُسييُن ٿييي وئييي ُهييئييي، 
تنهن کي پنهنجي ڪيائينيات 
جييي ڪييونييئييري ڪييپييهييه جييهييڙي 
جواني شيروَء جي شڪاري َهيٿين ۾ ليوئيجينيدي 

 محسوس ٿيڻ لڳس...
شيرو جيڪو هِن الِء شرَم جهڙي ڳياليهيه ُهيئيي... 
شطرنج جي چال جهڙو شيرو هيڻائ  تي َڄيڻ تيه 
حملو هو... ان کيان اڳ جيو انيڪيار جيو آبشيار 
صدوريَء جي ُسڪي ويل َچيپين َمينيجيهيان ڦيٽيي 
نڪري، ما  سندس هٿ َٻڌي ڌيَء کي رسمن جي 

قيدرت “ رضا تي راضي رهڻ جيو اييالز ڪيييو... 
 ”جي َڪئيَء تي آمين ڪرڻ جي التجا ڪئي...

َپيٽ جو ماريل پورهيت، پي ... پيَٽ لکييل َپينيو 
 َهٿن ۾ هيڏي هوڏي ڪندو رهجي ويو...
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آئون اسڪوٽر تي چڙهيو ويس پِئي، ُهن تيي نيظير پيييم، هيوَء 
گُِءٽيَء جي َگَُءٽ وٽان روڊ ڏانهن اچيي رهيي هيئيي. ميون کيي 
ڏسندي ئي اکين سان بيهڻ جو اشارو ڪيييائييين ميون بيائيييڪ 
جون ٻئي بريڪون ڇڪيون، بائيڪ بيٺي ته هوَء ميون ڏانيهين 

 وڌي آئي.
خبر ناهي ”  توکي ڏسندي آهيان ته ڄڻ پير پٿرائجي ويندا اٿم،“ 

ڇو.. توکي ڏسندي ئي مون کي ڄڻ بريڪ لڳيي ويينيدي آهيي، 
دل  چوندي آهي توسان ڳالهيييون ڪيرييان. ُهين چيييو. سينيدس 

 لُءجي ۾ هڪ دالويز پنهنجائ  هئي.
مسڪان سان منهنجي سڃاڻ  گُءڻي پراڻيي ڪيانيهيي. سياڻيس 
پُءرين مالقات منهنجي ئي آفيس ۾ ٿي هئيي. جيڏهين ڪينيهين 
ڪم سانگي هوَء اسان جي باس عظمت صاحب سان ميليڻ آئيي 
هييئييي. هييوَء ٻيياهيير رسيييييپييشيين تييي ٿييورڙي دييير تييرسييي هييئييي. 
رسپشنسٽ جي سامهون منهنجي ڪرسي ٽيبل، ساڄيي پياسيي 
کان ٻه ٻيا ڪالرڪ ۽ کاٻي پاسي مهمانن جي انتظار گاھ طور 
صوفا رکيل آهن. عظمت صاحب سان مالقات الِء ضيروري هيو 
ته پُءرين سيڪريٽريَء سان ملجي، هوَء انٽر ڪام تي کيانيئيس 
اجازت وٺي پوِء ئي ملڻ وارن کي اندر وڃڻ الِء ڇڏيندي هئيي، 
سو هوَء ٿوري دير اتي ويٺي هئي. مون کيي چڱييَء طير  يياد 
آهي صوفا تي ويٺي انتظار ڪندي ُهن تکيييريين نيگياهين سيان 
مون ڏي ڏٺو ٿِي. االئي ڇو، هن غييير ميتيوقي  طيور مينيهينيجيي 

 تعريف ڪئي هئي، اهو چئي ته:
جوا  ۾ آئون صيرف ميرڪيي ئيي ” ڪافي هئنڊسم ٿا ڏسجو.“ 

 سگُءيو هئس.
مسڪان پنهنجي ڍنگ رنيگ ميان وچيوليي طيبيقيي جيي هيڪ 
بيباڪ فيشن ايبيل ڇيوڪيري لڳينيدي آهيي. سينيدس ُحسين ۽ 
سوڀيا بابت زمين آسمان جا قالبا کڻي نه به مالئجين تيڏهين بيه 
اهو دعوي  سان چئي سگُءجيي ٿيو تيه هيوَء هيڪ اهيڙي قيبيول 
صورت ڇوڪري آهي جنهن جو سنهڙو ُبت، سهڻي َکڙي هاٺي، 
پورو قد، ڪڻڪائون رنگ ۽ ڪيارييون وڏييون اکيييون ميٿيان 
وري کليل ڊگُءا وار سوالئيَء سان نظر انداز ڪرڻ جوڳا ڪونه 

 آهن.
۽ ٻيو ڀيرو جڏهن هوَء اسان جيي آفيييس آئيي هيئيي، )صياحيب 
هفتو کن رکي کيس ٻيهر اچڻ الِء چيو هو، تڏهن ٻه چار جيميال 
ڳالهائيندي مون کان منهنجو نالو پڇييو هيئيائييين ۽ مينيهينيجيو 
سيل نمبر گُُءري مون کي ٿورو حيران ڪري ڇيڏييو هيئيائييين. 
جوا  ۾ اخالقن مون کي به سندس فون نيميبير وٺيڻ ييا پيڇيڻ 

 کپندو هو، پر آئون ائين ڪري نه سگُءيو هئس.
ان کانپوِء هڪ ڏينهن سيل تي ڳالُءائيينيدي کِيليي، آفير ڏيينيدي 

ميون سيان گيڏ چيانيھ پيييئيڻ چياهييين تيه آئيون “ چيو هئيائييين، 
ميون بيهيانيو ڪيييو هيو بيابيا ”  ريسٽورينٽ  تي انتظار ڪيانِء.

سائينَء جي ڳوٺان اچڻ جي ڳالھ ڪري، شايد منهنجي ِڇيرڪيڻ 
جو هڪ سبب اهو به هيو جيو خيود ميون کيي حيييدرآبياد آئيي، 

 آغا ظفر
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رهندي، اڃا ڪي ٿورا ڏينهن ٿيا هئا. ماحول کي 
سمجُءڻ ۽ ان ۾ ائڊجسٽ ٿيڻ ۾ ڪجھ وقت تيه 

 لڳي ٿو..نه ..
تنهن ڏينهن وري ايئن راھ ويينيدي اکييين سيان 
روڪي مون کي ڪيجيھ وڌييڪ حيييران ڪيري 

 ڇڏيو هئائين.
توکي ڏسندي ئي منهنجا پير پيٿيرائيجيي ويينيدا “ 

سندس پُءريون جمليو ئيي حيييران ڪينيدڙ ”  آهن.
 هو.

 شايد منهنجي حيرانيَء کي سمجُءي ويئي هئي.
يقين ڏيارندي چيو هيئيائييين، اهيو چيونيدي ”  اال“ 

 چپن سان گڏ سندس نيڻ به ُمرڪي پيا هئا.
ُهن ڳياليهيائيڻ شيروع ڪيييو ”  خبر ناهي ڇو...  “ 
خبر ناهي ڇو.. توکي ڏسندي ئي مون کيي ڄيڻ “ 

بريڪ لڳي ويندي آهي، دل  چوندي آهي توسان 
ميون اوسيي پياسيي نيهيارييو، ”  ڳالهيون ڪرييان.

ايندڙ ويندڙ ماڻهو به اسان ڏانهن نيهياريينيدا وييا 
 ٿِي.
مون کي جيميليو پيورو ڪيرڻ ”  ها.. پرمنهنجو...“  

 ڪونه ڏنائين. 
منهنجو وري.. ڇا.. مون کي لڳندو آ ته جيييئين “  

 ”تون منهنجو پنهنجو هجين. 
آئيون سيچيي بيه حيييران ٿيي وييو ”  جي..    وو“ 

 هئس.
پر ڪڏهن ايئن به لڳندو آهي ته تون ڪنهن جو “ 

هين هيليڪيو ”  به  نه آهين، نه منهنجو نه پنهنيجيو..
 ٽهڪ ڏيندي چيو.

مييون تييي حيييييرانيييَء جييون ڄييڻ تييه ”  مييطييلييبوو “ 
 ويرون وري ويون هيون.

مطلب، اهو ته چانھ جي دعيوت ڏنيم تيه نيٽيائيي “ 
هن جملو اڌ ۾ ڇيڏي اکيييون ”  وئين، اڄ وري...

ڪيي “ ڇنڀندي ُجوھ وجُءي مون ۾ نهاري چيييو، 
 ”ايف سي پري ته ڪونهي، هلين ته حاضر آهيان.

ميون سينيدس اکييين ميان ”  ڪڏهين ٻيئيي واري“ 
ڪيم ٻيڌاِء، جينيهين الِء “ اکيون هٽائينيدي چيييو، 

 ”بيهاريو اٿئي.
چييييم نيه.. تييوکيي ڏسيينييدي آهيييييان تييه ڄيڻ پييييير “ 

پٿرائجي ويندا اٿم، دل  چيونيدي آهيي، تيوسيان 
سيينييدس لييهييجييي ۾ بيييييحييد ”  ڳييالييهيييييون ڪييريييان.

پنهجائ  هئي. مون به مروت کيان ڪيم وٺينيدي 
پاڻ رسيتيي تيي “ پنهنجائ  واري لهجي ۾ چيو، 

بيٺا آهيون، هر ڪو واٽهڙو اسان ڏي تيڪييينيدو 

 ”لنگُءي ٿو وڃي، سٺو ڪونه ٿو لڳي...
تنهنڪري ته چوانِء ٿيي، ڪيي اييف سيي پيري “ 

 ”ڪونهي.
 ٺھ پھ وراڻيم.” نه...“
 ، هن به ساڳيَء طور پڇيو.”ڇو. “
ڇو ته هينئر مون کي هڪ ٻيييو ضيروري ڪيم “ 

 چيم” آهي.
 ”اوهه... آئي.. سي .... مون کي خبر آهي“ 
 ”جي ..  وو“
منهنجو اهو مطلب نه هو... مطليب آئيون ڄياڻيان “ 

ٿي تيه تيون تيميام مصيروف مياڻيهيو آهييين.. پير 
ماڻهوَء کي ڪيڏهين دوسيتين الِء بيه وقيت ڪيڍڻ 

 ” گُءرجي.
مون سندس سوال جوا  ڏيڻ بيجياِء غييير ارادي 
طور سنيدس ُمينيهين ۾ تيڪيييو ۽ ٻييَء سياعيت 

 نظرون هٽائي ڇڏيون.
آئون توسان گڏ چڙهان ٿي، مون کي مينيهينيجيي “ 

منزل تي ڇيڏيينيدو پيوِء ڀيليي ڪيييڏانيهين وڃيج. 
نهايت هجت منجُءان چيائين. خبر ناهي سنيدس “ 

انييهيييَء فييرمييائييش کييي آئييون ڇييو ڪييونييه ٽيياري 
 سگُءيس.

بنا پڇڻ ُڳڇڻ، بائيڪ تي ويهندي ”..  ڊڄين ٿو.. “ 
 پڇيائين.

 مون گُءٻرائيندي چيو.” نه...نه..“
پوِء پريشان ڇو آهين .. گُءٻيرائيڻ تيه ميون کيي “ 

 ”گُءرجي
 چيم.” شايد..“
 چڀندڙ لهجي ۾ پڇيائين.” ڇا شايد  “
مون کي جوا  ُسجُءيو ئيي ”  شايد ها.. شايد.. نه“ 

نٿي. هن ٽهڪ ڏنو، لڳم ڄڻ سندس ٽهيڪ سيان 
 گڏ سڄي سرشٽيَء جا سڀ ٽاڻا ٽهڪڻ لڳا هئا.

تنهن کانپوِء آئون چ  رهيس. هوَء ڳياليهيائييينيدي 
رهي، ڪجھ پنهنجي باري ۾ ڪجھ سندس گُءر 
وارن بابت، جن مان گُءڻيون ڳالهيون ميون کيي 
ان الِء به نه ُسئيون جو واَء جي ُابتي َوهڪ سبيب 
سندس سنهڙو آواز منهنيجيي ڪينين تيي ميڙئيي 
گُءِٽ ٿئي پيو. شايد مون پاران ڪوبه جيوا  نيه 
ملڻ تي هوَء به ُچ  ٿي ويئي. ڪيجيھ ديير اييئين 

 ئي خاموشي رهي.
ُهين اوچيتيو ”  هيڏانهن هيڏانهن.. هِن گُءٽييَء ۾“ 

 ڳالهايو.
 پر تنهنجو گُءر ته.. تو ٻڌايو هو.... 

 ” ها.. هيڏانهن منهنجي آنٽيَء جو گُءر آهي،“
مون گاڏي ڦيرائي، ٻه ڇوڪرا گُِءٽيَء جي گيُءيييڙ 
وٽ ئي بيٺا هئا، وڏي غور ۽ واسنا ڀرئين نظرن 
سا ُچڀندڙ لهجي ۾ مينيجيُءيائين هيڪيڙي فيڪيرو 

 هنيو،
 ”ڪنچو آهي استاد، “ 

 هلڪو ٽهڪ... 
 مون کي سندن اها حرڪت نه وڻي،

هي سنڌي ماڻهو به عجيب آهن، ڪنهن حسييين “ 
ڇييوڪييريَء کييي ڏسيينييدا تييه ايييئيين تييجييسييس مييان 
نهاريندا ڄڻ ڪا ڌرتيَء ڌاري ميخيليو  پيهيرييون 

 ”ڀيرو زمين تي ڏٺي هجيِن.
 ” ڪمال آهي، مرد هوندي به ايئن ٿو سوچين  “

مون رڳيو  ڪينيڌ ورائيي ڏانيهينيس نيهيارڻ جيي 
 ناڪام ڪوشش ڪئي.

ُهين ميون کيي ”  ساڄي پياسيي... سياڄيي پياسيي.“ 
رستو َڏسييينيدي ميوبيائيل فيون تيان ڪيو نيميبير 

 گُءمايو. مون گاڏي اوڏانهن ِڇڪي.
هيڪ بينيگيليي نيميا گيُءير آڏو ”  بس..بس اتي ئي“ 

اشارو ڪندي چيائين، جتي هيڪ نيوجيوان گيُءير 
جي گيٽ وٽان بيٺو هو. نوجوان پنهنجيي هياٺيي 
ڪاٺيَء مان گهريلو مالزم ٿي ڏٺو. هيوَء انيهييَء 
نوجوان طرف وڌي ۽ مون گاڏيَء کي گيئر هڻي 

 اڳتي ڌڪيو.
ٻئي ڏينهن آئون شيهير جيي ميکيييه چيوڪ وٽيان 
ڪنهن ڇاپرا هوٽيل جيي هيڪ خياليي پيييل ميييز 
ڪرسيَء تي وڃي ويٺس، پنهنجيي هيڪ دوسيت 
 جي انتظار سبب آرڊر ڏيڻ بجاِء بيري کي چيم،

هو ڪنيڌ ڌوڻيي هيليييو ”  ڪجھ دوست اچڻا آهن“ 
 ويو.
منهنجي ڀر واريَء ٽيبل تي چار ڇيوڪيرا اچيي  

ويٺا، منجُءن اهو نوجوان به هو جيييڪيو ڪياليھ 
گُءر جي انهيَء گيٽ وٽ بيٺو هو جتي مسڪان 
کي ڇڏيو هئم. ُهن گُءڙيَء گُءيڙيَء ميون ڏانيهين 
نهاريو پئي. سندس ايئن نهارڻ سيان ميون کيي 

 عجيب قسم جي  ڦڪائي پئي محسوس ٿي.
تون ايئن گيُءيڙيَء گيُءيڙيَء هيوڏانيهين ڇيو پيييو “ 

منجهائن هڪ کانئس پڇييو، نيوجيوان ”  نهارين 
 مون ڏانهن اشارو ڪندي چيو،

ڪالھ عظمت صاحب جيڪا ڪال گرل گُُءرائيي “ 
 ”هئي انهيَء جو دالل اهو اٿَو.

*** 
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رات جو پويون پُءر هو، چوڏس موت جيُءيڙي مياٺيار 
ڇانيل هئي. آئون گُءري ننڊ سيتيل هيئيس، ڪيميري 
جي ڀت تي ٽنگيل گهڙيال ٽِيڪ ٽِيڪ ڪيري رهيييو 

 هو.
ٻيا به ڪجھ غير معمولي آواز ميون کيي بيييچييين 
ڪري رهيييا هيئيا. آئيون اگيهيورتيا جيي واديَء ميان 
نڪري جاڳ ڏانُءن وڌڻ لڳيس. مينيهينيجيون اکيييون 
کليون، ڏٺيم ڪيميري ۾ ڪييير بيه ميوجيود نيه هيو. 

ايتري ” شايد ڪو خوا  ڏسي رهيو آهيان“سوچيم، 
۾ منهنجي اکين کي ننڊ جو ڪيوهيييڙو وٽ ڏييئيي 
وڪوڙي ويو ۽ آئون سمُءي پيس. ڳچ وقت کانيپيوِء 
منهنجي ڪنن تي ڇير جي ڇمڪار جو ڌييميو پيڙال  

 پيو.
 ” ڇم ڇم... ڇنَن َنن ڇم... ڇم...“

ڌيمو ساز ڪنن کي سرور بخشي رهيييو هيو، وري 
ٻيُءر ساڳيو آواز گهڻي گونج سيان ڪينين ۾ وڄيڻ 

 لڳوو
 ”َڇم...“
 ”َڇم... ڇَنَن ڇَنَن...“
 ”ڇَنن َنن َڇم...“

آئون ڀڙڪو ڏئي سڄاڳ ٿيس. هٿوراڙيون هڻيي ڀير 
۾ پيل ميز تيي رکيييل عييينيڪ ڳيوليي نيڪ ميٿيان 
رکيييييم. بسييتييرو ڇييڏي، ڪييمييري مييان ٻيياهيير، پييورچ 

 اورانگهي اڱڻ ۾ آيس.
ماڪ ڀنل چانڊوڪيَء ۾ ڏٺم، سفيد پوش سيانيوري 
ڇوڪري، جنهن جي پيرن ۾ ڇير، وارن جي چيوٽيي 
۾ موتئي جو گل، چيلھ ۾ سنهو چيلُءبند ۽ نڪ ۾ 
سون جي چمڪدار نٿ پُءريل هئيس. هيوَء اڳيڻ تيي 
واسينگ وانگر وٽ کائي رقص ڪري هيئيي. آئيون 
حيران هئس جو اڳي اهڙو منظر نه ڏٺو هئم. سندس 
انگ انگ نچي رهيو هو، سندس بت لُءرائي رهييو 
هو، سندس اکيييون ڪيروڌ جيي ٽيانيڊن جيييان ٻيري 
رهيون هيون. هوَء نچي نچي ٿڪجي پئي. سينيدس 
پيشاني تان پگُءر جيون بيونيدون ڦيٽيي آييون. َرئيي 

سان پيشانيَء کي ُاگُءيو هئائين ۽ مون ڏانهن وڌي 
 آئي هئيو

 ”توهان ڪير آهيو “پڇيو هئائين: 
 ”انسان....“مون هيسيل هان  سان وراڻيو،  
 ، کِلندي چيائين.”انسان ته سڀ آهن“
انسان ته سڀ پر... آئون انسان ۽ حييوان “ ، چيم ” ها“ 

 ”جي وچ ۾ آهيان. جيئن نون جي وچ ۾ نقطو
هن هلڪو ٽُءڪ ڏنو، مون کان بيه ٽيُءيڪ ڇيڏائيجيي 
ويو اسان جا ٽُءڪ ماحول ۾ رقص ڪندي ڪيائينيات 

 جي پوڇڙي ۾ پيهي ويا.
 ، مون ڪمبندڙ لُءجي ۾ پڇيو.”توهان ڪير... “

آئيون “ هوَء ڪجھ وقت ماٺ رهي ۽ پيوِء چيييائييين، 
 ”سمبارا

 ”ڪير... “آئون وائڙو ٿي ويس، ٻيُءر پڇيم 
 ”آئون سمبارا...“تصحيح ڪندي ٻيُءر چيائين، 

سيميبيارا... “ سندس ناليو مياحيول ۾ گيونيجيڻ لڳيو، 
آئون هٻڪي ويس، اونُءيون سياھ ”  سمبارا... سمبارا
 ”نِسورو ڪوڙ آهي.“کڻندي چيم، 

ڇيو ... “ خشڪ چپن تي ڄڀ ڦيييرائييينيدي چيييائييين، 
 ”ويساھ نٿو ٿيئيو...

اڱڻ جي وچ ۾ ُڦٽل چيميپيا جيي وڻ ڏانيهين وڌنيڌي 
شايد تون موهن جي دڙي جي تارييخ کيان “ وراڻيم، 

 ”اڻواقف آهينو
هوَء مون ڏانهن وڌي آئي ۽ منهنجي ڪلُءي تي هٿ 

تون انسان ۽ حييوان جيي وچ تيي “ رکندي چيائين، 
بيٺل اڌورو شخص آهين، تيون ڇيا ڄياڻييين  تيارييخ 

 ”منهنجي ُڪک مان جنم ورتو آهي.
مييون ٺييٺييوليييَء واري انييداز ۾ ٽييهييڪ ڏنييو، آئييون 
بييدحييواس ٿييي چييڪييو هييئييس، يييقييييين نييٿييي ڪييري 
سگهيس ته پنج هزار سال قدييم شيُءير جيي رقياصيه 

 مون سامنُءين هئي.
تون اڄ تائيين “ مون هلڪي کنگهڪار ڪندي چيو، 
 ”زنده آهين  مون کي اعتبار نٿو اچي.
تيارييخ ميرنيدي “ ڪروڌ ڀرئي لُءجي ۾ وراڻيييائييين، 

ناهي، بلڪه بي ضمير ماڻُءن جي سيينيي ۾ ڀيڙڇيي 
 ”هڻڻ الِء هر هر موٽندي آهي.

مطلب ته تون بي ضمير ماڻُءن جي سيني ۾ ڀڙڇي “ 
، مون هن جيي ڳياڙهييين اکييين ۾ ” هڻڻ آئي آهين 

 جهاتي پائيندي چيو.
هن مون کان اکيون چورايون، سندس اکين ۾ بياھ 
جا ُاال ٺينگ ڏيئي رهيا هئا. سندس مٺ ۾ جڪيڙ ۽ 

 لُءجي ۾ اڪڙ اچي وئي.
ها انهن ُپڃ ڪيو آهي، ڌرتي سان ڏهاڳ ڪيو اٿين “ 

آئون سينيدن رت سيان ڌرتيي جيون ٺيوٺ زمييينيون 
 ”سيرا  ڪرڻ چاهيان ٿيو

 مون چيوو” پوِء ته ڏانئڻ سڏبينَءو“
نييه آئييون رقيياصييه آهيييييان، ڏانييئييڻييون “ هيين وراڻيييييو، 

 ”منهنجي ابتڙ آهن.
ڏي خيبير “ آئون بي اختيار کلي پيس کلندي پڇيم، 

ڀال اها ڀڙڇيي آهيي ڪيٿيي  جينيهين سيان تيون رت 
 ”وهائي ڌرتي سيرا  ڪندينَء.

 ”منهنجي سيني ۾ ُکتل آهي“وراڻيائين، 
 ”تنهنجي سيني ۾ “چيم، 

 ”ها“وراڻيائين، 
 جملو اڌ ۾ ڇڏيندي چيم.” ڇو  تون به بي ضم...“
 ، وراڻيائين، سندس اکين ۾ باھ ٻري آئي.”نه“

تڏهن اوچتو ڇير جو ڪين ڦياڙيينيدڙ ڇيميڪيو ٿيييو، 
چارئي طرف تِکي اڇي روشني پکڙجي وئيي. آئيون 
حيران ٿي ويس مون سمبارا ڏانهن ڏٺو. هوَء ڏانيئيڻ 
جو روپ اختيار ڪري چڪي هئي. هن جهٽ ڏيئيي 
سندس سيني مان ُکتل ڀيڙڇيي ڪيڍي ۽ مينيهينيجيي 
سيني ۾ پيُءي ڇڏي. آئون زمين تيي ِڪيري پيييس. 
مون ڪنڌ کڻي هن ڏانيهين ڏٺيو. هين هيڪ وحشيت 
ڀريو ٽُءڪ ڏنو، ڄڻ تارييخ جيي دشيمين کيي ميارييو 
هئائين. ڪروڌ ۾ هڪ هٿ چيلھ تي رکي مجسيميي 
۾ تبديل ٿي وئي. منهنجيي سييينيي ميان نيڪيرنيدڙ 

 ڳاڙهو رت ڌرتي جي سيرن ۾ جذ  ٿي ويو.
*** 

 رشيد حسين کوکر

 فئنٽسي ڪهاڻي
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هيييو جيييڏهييين 
وسڪيَء جيو 
چوٿون گالس 
به ٻين سياهييين 
۾ ڳڙڪائي ويو 
تيييه اکييييييين تيييي 
ڪجُءه کي  چيڙهيڻ 
لڳس. ايتري ۾ هيوَء 

سندس الِء نئيون پيييگ 
ٺيياهييي ٽيييييبييل تييي رکييي 

چيڪيي هيئيي. ڏڪينيدڙ هيٿين 
سان سگريٽ ڪڍي الئيٽر ڳيوليڻ 

لڳو ته نبيال سندس چپين تيي رکيييل 
سگريٽ  به الئيٽر سان دکائي کيس ڏنو... 

سگريٽ جو هڪ ڊگهو ڪش هڻندي هن جا هٿ 
نبيال  جي جسم ڏانهن وڌڻ لڳا. نبيال سينيدس ڀير  

 ۾ خاموش بت بڻيو ويٺي هئي...
هين نيبيييال جيي ڪيليهيي کيي ”  ڇا ٿيو ٿيئيي اڄ...“ 

 ڌوڙيندي کانئس پڇيو.
 هوَء وري به چ ...

کيس ڀاڪر پائي هو بيڊ ڏانهين اٿينيدي ٿياٻيڙييو تيه 
نبيال کيس سنڀاليندي بيييڊ تيي ليييٽياييو ۽ پياڻ بيه 

 سندس ڀر ۾ ليٽي پئي...
نبيال سندس وارن ۾ هيٿ ڦيييرائييينيدي  ”...  لطيف“ 

 ڀڻڪي.
 ”هون“
 ”مون سان نڪا  ڪر“
لطيف جا ڏڪينيدڙ هيٿ ”  ها ڪنداسين نه نڪا  به“ 

 سندس سيني تي ڦرڻ لڳا...
هن لطيف جي هٿن کي پنهنيجيي سييينيي ”  ڪڏهن“ 

 تان هٽائيندي پڇيو..
لطيف جون آڱريون نبيال جي ”... ها جلد ڪنداسين“

قميص جي  هييٺيان سينيدس دن تيي ڦيري رهيييون 
 هيون...

اها جلدي ڪڏهن ٿيندي لطيف... ٻن سالن کان اهو “
ئي پئي ٻڌان... ٻه ڀيييرا ٻيار  بيه ڪيييرائيي چيڪيي 
آهيان... هن ڀيري به پنج ڏينهن مهيني جا مٿي ٿيي 

چيييييييڪيييييييا 
” آهيين...

نييبيييييال 
سييييييينيييييييدس  

مان اٿي ويهي رهي پيييياسييييي 
 هئي.

ليطيييف ”  پوِء  ڇا ٿيو،گوريون وٺي ٿو ڏييانِء اڄ...“ 
 کيس ٻيهر ڀاڪر ۾ ڀريو هو.

ڪيتريون گوريون کيارائييينيديين ميون کيي  هين “ 
ڀيري ڪا ٽيبليٽ نه کائينديس مان... بس مون سان 

 هوَء کيس ايالز ڪرڻ لڳي.” ٻه ٻول پڙهي وٺ...
ڇو نشي جي ما  ڀيڻ هڪ ٿي ڪرين... اچ سمهي “ 

ليطيييف کيييس پينيهينيجيي ڀير ۾ ”  پئو ميون سيان...
سمهاري هميشه  جيييان هيڪ هيڪ ڪيري سينيدس 
سڀئي ڪپڙا الهي ڇڏيا... هوَء لطيف جيي هيييٺيييان  
ڄڻ ته ڪنهن زنده الش جيييان ليييٽيي پيئيي هيئيي. 
ڪجُءه گُءڙين کانپوِء  لطيف به بيي جيان ٿيي بيييڊ 

 جي ٻئي پاسي  سمهي پيو هو...
 نبيال سڄي رات سمهي نه سگهي هئي...

سوچون سندس ذهن  کي ماضيَء جي  جيهيروڪين 
 ۾ وٺي ويون...

ماضي جتي هوَء پنهنجي اکين ۾ سيجياييل سيپينين  
کي ساڀيان جو وييس ڍڪيڻ  خياطير  ليطيييف جيي 
 آفيس ۾  جا  الِء پنهنجي سي. وي ڏيڻ آئي هئي.
ٻن ڏينهن کانپوِء سندس انٽرويو ٿيو هو ۽ ساڳئي 

ڏينهن ئي کيس آفيس اسسٽنٽ جي جا  ملي وئي 
۽ آهستي آهستي هوَء  لطيف جي شاطر  ذهين جيو 
شڪار ٿيڻ لڳي هئي.آفيس ٽائيم کانپوِء  ليطيييف 

 کيس گهر تائين ڊراپ به ڪرڻ لڳو هو...

سوچن جي اها تار رات جي پيوئييين پيهير  تيائييين 
جاري رهي هئي. ڳوڙها سندس اکين جا بند ڀيڃيي 
ڳلن تي آالڻ ڪندي وهياڻيي ۾ جيذ  پيئيي ٿيييا ۽ 
آخرڪار ننڊ جي ديويَء کيس  پنهنيجيي ٻيانيهين ۾ 

 ڀري ڇڏيو هو...
صبح جو لطيف پنهنجي آفيس ۾عورتن جي حقين 
تي  ٿيندڙ هڪ سيييمييينيار ۾ پينيهينيجيي صيدارتيي 

اسيان جيي ميعياشيري ۾ “ تقرير ۾ چئي رهيو هيو 
عورت کي هڪ ٽشو پيپر جيان اسيتيعيميال ڪيري 
ڦٽو ڪيو ٿو وڃيي. عيورت کيي هيميييشيه ذليتيون، 
ظلمتون ۽ اذيتون ئي مليون آهن، پر هاڻي ائين نه 
ٿيندو، عورتن جي حقن الِء اسان جو پيليييٽ فيارم 
هميشه هڪ مورچو ٿيي اوهيان کيي ميلينيدو... هيي 
سماج عورت جي  عظمت کان ڪڏهن به انيڪياري 
نٿو ٿي سگهي... جڏهن به ڪنهين سيمياجيي بيگيهيڙ 
ڪنهن نياڻيَء جي عزت تي ميري اک سيان ڏسيڻ 
جي ڪوشش  به ڪئي ته اسيان ان وييل پينيهينيجيي 
نياڻين الِء ڍال بڻيا آهيييون. اهيڙا مياڻيهيو جيييڪيي 
معصوم ڇوڪريين جيي عصيميتين کيي داغيدار ٿيا 
بڻائين، سچ پڇو ته اهي اسان جي سماج تيي هيڪ 
ڀونڊو بڻجي سڄي دنيا ۾ اسان جيي جيهياليت جيو 

 ”ڏونڪو ٿا وڄائين.
سڄو هال تاڙين سان گونجيي اٿيييو هيو... هيرڪيو 
 لطيف جي جذباتن تي واهه واهه ڪري رهيو هو...

هال جي آخري قطار ۾ ويٺل سندس سييڪيرييٽيري 
نبيال گورين جو پيڪٽ هٿ ۾ رکي ليطيييف کيي 
ڏسي رهي هئي، لطيف  بيه کيييس اڄ سيمياج جيي 

 نرڙ تي ڇاپيل هڪ ڀونڊو ئي لڳي رهيو هو... 

ڊاڪٽر عامر 
 )دبئي(-گڏاڻي

ڪهاڻي   
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 ڏکايل ِعرفو...!!

” فقير ڦوٽو“هڪ ڳوٺ ۾ هڪ جهونو رهندو هوو، جنهن کي سڄو ڳوٺ 
 ڪري ڪوٺيندو هو.

کيس ٻن نياڻين جو اوالد هو ۽ هڪڙو ُپٽڙو به هئس، جنهن کي هر وقت 
الڏ، ڪوڏ منجهان ڪلهي تي رکي سڄي ڳوٺ جا چڪر پيو ڏياريندو هو 

 ڪري سڏيندو هئس.” ِعرفو“۽ پيار منجهان کيس 
سندس ما  هر وقت رليون سبڻ ۾ مشغيول رهينيدي هيئيي ۽ هير صيبيح 

کي وهنجياري سيهينيجياري ڳيوٺ واري ميدرسيي ڏانيهين ”  ِعرفو“ ساجهر 
موڪليندي هئي. هو سدائين روئي روئي مدرسي ڏانهن ويندو هيو، هيو 
جڏهن اٺن سالن جو مس ٿيو ته سينيدس پيي  فيقييير ڦيوٽيو گيذاري وييو، 
سندس گهر جو گذر سفر وڃي ما  جي رلين سبڻ تي ٿيڻ لڳو. اڳ ۾ ته 
سندس پي  پني، ِسني گهروارن جي الِء ماني ڳڀو آڻيندو هو. هاڻي وڃي 

 تمام گهڻين مشڪالتن ۾ پياو. 
سڄو ڏينهن ڳوٺ جي ڇوڪرن سان گڏجي گڏهن ۽ رولو ُڪيتين ”  ِعرفو“ 

جي پويان ڊوڙون پائڻ لڳو، ڪنهين دم کيامين ۾ ٽيٻيييون ڏييڻ لڳيو تيه 
ڪنهن دم گهٽي ۾ وتي پيو ڦيٿو ڦيرائيندو، نه مدرسي ڏانيهين وڃيي ۽ 

جا ٿالهه مٿي تي رکي ٻيه ٽيي رپيييا ڪيميائيي ”  ڪوهرن“ نه ئي وري ڪو 
آڻي. ِعرفو جي اهڙن پرڪارن کي ڏسي سندس ما  هر وقيت سيودا  جيي 
سمنڊ ڪنن جي ور طرف وڌندي رهيو ايتري تائين جو بيمار ٿي پيئيي، 

 آخر گهڻن ڏينهن جي عاللت پڄاڻان هوَء به هن دنيا مان گذاري وئي.
۽ پوِء ِعرفو جي ڀينرن کي ماما پنهنجن گهرن ڏانهن وٺي وييا. هين جيي 
افعالن کي ڏسي ماما به هن کان ڏاڍو بيزار ٿيا ۽ هاڻي هو و شيال گيهير 
جي آڳرن ۽ ٽن ڪمرن تي مشتمل گهر ۾ اڪيلو اڪيلو، تنها تنها رهيڻ 

 لڳو.
هو جيئن ئي جوانيَء طرف وکون وڌائيندو پئي ويو ته پاڻ کيي اڪيييليو 
اڪيلو، تنها تنها محسوس ڪرڻ لڳو ۽ ڪڏهين ڪيڏهين تيه زارو قيطيار 
 روئڻ لڳندو هو، ايتري تائين جو هو پنهنجو ذهني توازن وڃائي ويٺوو.

وتي پيو ڳوٺ جي گهٽين ۾ رلندو، پندوو سڄي ڳوٺ جا ٻيار هين جيي “ 
اهڙي حال کي ڏسي کيس چريو چوڻ لڳاو. هڪ ڏينهين هيو ڳيوٺ واري 
مدرسي واري گهٽي طرف کان النگاهو ٿيو ته مدرسي جي طالبين اييئين 

“. اڙيو اوهيو وڃي ٿيو، ِعيرفيو چيرييو” چئي رونشي ۾ ڊوڙائڻ لڳس ته 
چئي ڊوڙائيندا ڊوڙائيندا، آخيرڪيار ” چريو چريو“طالبن جي ولر هن کي 

ڳوٺ واري بچاَء بند تائين ڊوڙائيندا رهيسو. ِعرفو هييڏانيهين هيوڏانيهين 
ڏسي ڪري، ڪنهن کٻڙ جي وڻ منجهه وڃي پينياهيه ورتييو. ۽ سياهيه ۾ 

 ساهه کڻندو، روئڻ لڳوو روئي روئي، پنهنجي وات ڀڻڪڻ لڳو ته:
بابو، امان به مري وياو، ڀينرون به ماما وٺي ويا ۽ مان اڪيلو هين جيهيان 
۾ ڪنهن جي الِء جي  رهيو آهيانوو نه مان سڌريل، نه لکييل پيڙهيييل ۽ 
سڄي ڳوٺ جا طالب ڇوڪيرا بيه چيرييو چيرييو چيونيدا وتين پيييا. ِعيرفيو 

 روئندي روئندي ننڊ پئجي ويوو
وڃي رهيو هو، ڏسي ته “  ٽلو” صبح جو ڳوٺ مان مينهن جو ڌڻ چارڻ الِء 

 ِعرفو جو ٿڌو ٿيل جسم پيو هو...وو.

 اڙي! اوهيو وڃي ٿو،”

 “. ِعرفو چريو 

 ڪهاڻي

احمد شاڪر گائنچو   
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 ڪهاڻيون

فون جي گهنٽي وڳي هيلو ڪيم ته پريان ميون وارو 
تيڪيڙو ٻياهير نيڪيري آ “ دوست توحيد هيو، چيائيين 
 ”ضروري ڪم سان هلڻو آهي.

  ”هن مهل ٽاڪ منجهند جو هيڙي گرمي ۾“
مييون بيييييزاري ڏيييکييارييينييدي کيييييس جييوا  ڏنييو تييه  

 ڪاوڙجي پيو.
وڏو نڪمو ۽ سست آهين، ڪنهن ڪم جيو نياهييين، “ 

ڪا مهل به ڏسبي آ، ڪنهن جي مجبوري بيه هيونيدي 
 ”آ، تڪڙو اچ ضروري ڪم آهي.

مون همراهه جو پارو هاِء ڏسي، ٻاهر اچڻ الِء هائوڪار 

 ڪري فون بند ڪئي.
ٻاهر نڪتس ته سج ڀيرپيور ميوج 
مستيَء ۾ هو، زمين تي ڄڻ باهه 

 جا اال وسائي رهيو هو.
مان هيڪ دفيعيو وري ڀياڙي ٿيي 
 پيس ۽ کيس ڪال ڪري چيم

يار شام نيه ميليئيون، سيج صيفيا “ 
 ”ٻري ٿو ٻري

حيف هجي تنهنيجيي يياري تيي، “ 
هن تپش کان ڊڄين ٿو باقيي پيوِء 
سييڀيياڻييي سيينييگييت الِء تييون سيير 

 ” ڏيندين.
 هن دفعي هن اڃان ڪجهه وڌيڪ خفا ٿيندي چيو،

 ”معافي يار معافي، بس اچان ٿو اچان.“
مان تڪڙو تڪڙو گهٽيَء کان ٻياهير نيڪيتيس تيه هيو 
پريان ڪنڊ ۾ هڪ گهر جي ڇانو ۾ بييٺيو هيو. وٽيس 
پهتس ته وڏي خار مان اکيون ڦوٽاري ڏٺائييين، کيييس 

 زبان سان ڪو جوا  ڏيڻ بجاِء ٻانهون ٻڌي بيٺس.
خبر به اٿئي ته مون واري نينيڍي ڀيا  تيي ڪيارنيهين “ 

وارو مسئلو پيو هلي، رات مس وڃيي فيييصيليو ٿيييو 
آهي، پنج لک چٽي پيئيي آهيي، هين ميهيل اهيا رقيم 

ڇوريَء جي ڀا  کي ڏيڻي آهي. اهو ڪڏهو ڪو بيييٺيو 
ٿو انتظار ڪري، هل تيه هيليي کيييس ڏنيڊ جيي رقيم 

 ”ڏيئي اچون.
توحيد موٽرسائيڪل ڦيرائي ته مان چيڙهيي وييٺيس ۽ 

 اڳيان ايندڙ لمحي الِء سوچڻ لڳس ته:  
هل هڪ ڀا  الِء ڪيڏي نه افسوس جي ڳالهه هونيدي، “ 

هو ڪهڙي مينيهين سيان هييَء رقيم وٺينيدو، وييچيارو 
 ”شرمسار هوندو، سندس دل تي ڇا گذرندي هوندي. 

تيز جهولو اسان جي جسم کي ساڙي رهيو هيو. پييير 
ڄڻ ٻرندڙ ٽانڊن تي پيل هجن، مينيهين ڄيڻ تينيدور ۾ 
ڦاٿل هجي. شهر کان ٻاهر ٽالهي جي گهاٽيي ڇيانيو ۾ 
سامهون ئي همراهه اسڪوٽر تي ويٺل نظر آيو، جتيي 
هلي توحيد گاڏي جهلي. توحيد پنهنجي کيييسيي ميان 

 رقم ڪڍي کيس ڏني.

zahidmng2@gmail.com  

 زاهد منگي

 ڇا ٿيو  ايڏو اداس ڇو ويٺو آھين 
اداس...  ها... اداسيون ته شايد هياڻيي ميقيدر بيڻيجيي 

 ويون...
تنهنجي لهجي مان نا اميدي پئي ڇلڪي... ڇا ٿيييو 

 اٿئي  ڪجهه ٻڌائيندي نه 
 هو... هو... ويو هليو...

ته واپس گهرائي وٺينس... آواز ڏيئي ڏس... ميوٽيي 
 ايندو...

 ڇا مطلب... 
ميطيلييب... هيو هياڻيي جيتييي آھيي نيه... اتييان واپسييي 

 ناممڪن اٿس.
 اوهه... مون کي افسوس آهي سندس موت جو...

اجايون ڳالهيون ڇڏ... تون صدمي ۾ شايد پنيهينيجيو 
 هوش وڃائي ويٺو آھين... ان کي ٿيو ڇا هو 

 هن کي ڪجھ به نه، بس چاھت... 
تون ته واقعي پنهنجي هيوش ۾ ڪيونيه آهييين. ڀيال 

چياهيت جيهيڙي خيوبصييورت احسياس سيان بيه ڪييو 
 مرندو آھي... 

چيم نه توکي، هو مئو نه آھي... خون ته بس ان سان 
 جڙيل رشتن جو ٿيو آھي...

 رشتن جو...
ها، رشتن جو. محبت، دوستي، خيليوص ۽ اعيتيمياد 
جهڙن رشتن جو... هين جيي هيڪيڙي چياهيت انيهين 

 سڀني رشتن جي موت جو ڪارڻ بڻجي وئي.
آئون سمجهڻ کان قاصر آھييان... ڀيال انيهين پيييارن 

 رشتن کان وڌيڪ ٻي ڪُءڙي چاهت 
هي اسان بندن جي دنيا آھي. هن جا کيل سيميجيُءيڻ 

 آسان ڪونهي. تون اڃان شايد بي سمجھ آھين.
ته تون ئي سمجهائي، آخر اهڙو ڇا جيو چياھ هيئيس 

 جو هاڻي واپس به نٿو اچي سگهي 
 توکي واقعي ڄاڻڻو آھي 

 ها، ٻڌائي مون کي
 ته ٻڌ... هن کي چاهت هئي...

 دولت جي...
۽ جڏهن خدا جا بندا دولت جي ريل پيل ۽ دنيا جيي 
رنگيني ۾ گم ٿي ويندا آھن نيه.... تيه واپيس نياهين 

 ايندا...
batool.talpur@gmail.com 

 صدف بتول ٽالپر
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 چترڪار عريشا سيال 

عريشا سيال جنهن کي چترڪاري جو شو  آهي جنهن فِن مصوري 
کي پنهنجي شو  سان اختيار ڪيو ۽ ذاتي شو  تحت ان ۾ مهارت 
حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. پاڻ بي. بي. اي هائسٽ 
يونيورسٽي حيدرآباد مان ڪئي اٿس. هن وقت مير حسين آباد ۾ 
رهي ٿي ۽ گهر ۾ مصروفيتن سبب هوَء پنهنجي قلم ۽ برش سان 

  پنهنجن جذبن ۽ احساسن کي پيش ڪندي رهي ٿي.

 آرٽ ڪارنر
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 شاعري

 شهيد روپلو ڪولهي

 هين ورسي تي ڀيٽا 010جي  
 راج راڄپر
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 مزمل سائر

 طلِسِمي طلِسِمي هي  حيرتڪدو
 زندگي وائِڙي، بي خبر، مضطر 

 سّچ عنقا بڻيو هر نگر جي رڳن منجهه ڦرندو وتي
پنک پل پل پکيڙيو ڏسيندو وتي زندگيَء جي 

 حقيقت، فسانو مگر
 ڪو ُٻڌي ڪو نه ٿو، ڪو ِڏسي ڪو نه ٿو

 ُڪوڙ ڳاڙهو لغڙ ٿيو ُاڏي ُاّڀ ۾
 ڏوَر ڪنهن آ جهلي ڪو نه ڄاڻي مگر

هر نظر جي اڳيان هي لغڙ پل به پل پيو َڀري رنگ 
 آڪاَس جي نرَڙ تي

 جو به لمحو ڄمي ُات مريو ٿو وڃي
 پوِء به هي وقت آ جو ُکٽي ئي نه ٿو
 ڄڻ ته سنڌو وهي پيو سدا کان َاجهل

ڪو ُڦڙو ناهه ساڳيو مگر آ  آ وقت ڄڻ، پيو وهي، 
 پيو وهي، پيو وهي

 وقت جي آ  کي ُپرَش ئي هو گهڙيو
 وقت منتر پڙهي ُپرَش کان ٿيو جدا

پوِء مصّور بڻي پاڻ کي پاڻ ئي زخم ڏيندو رهيو ۽ 
 گهڙيندو رهيو

 ڄاُر بڻجي نوان ڄاَر ُبڻندو رهيو
 ُپرش اڄ وقت جي ڄار ۾ پيو جِهڄي
 اوَم کي ُپرش هڪ ُبرش سان هو گهڙيو
 اوُم زورآوريَء سان بڻيو پوِء ُخدا

 اوم ازل، اوم ابد، اوم َاِمٽ، اوم َامر

 اوم جي سگهّه انسان کان اڄ ُاتم

 گونج آواز کان ڪئن الڳ، ڇو ُجدا 
 پوِء به انسان جنهن کي ڄڻيو سو خدا
 گونج مان نيٺ آواز بڻجي َويو
 وقت پڻ ُسر هئو ساز بڻجي َويو

 هيڪ لِيزا َڊ ِونِشي ِچٽِي هئي ڪڏهن

 اڄ َڊ ِونِشي ته اتُءاَس جي ُرّڃ ۾ آ  ِڏسجي مگر
 هيَء لِيزا حقيقت، سراپا صنم

 هنج جا کنڀ گهايل، بدن آ نَِٻل
 پوِء به ُاڏندو وتي َاڻ ڏٺل ماڳ ڏي
 چوطرف منڊ، منتر، رڳو طلِسم آ
 جو نه آ سو وجود آ هتي ۽ اهو
 جو وجود آهه سو اڻ وجودي هتي
 اِندَر جو آ َڌُنش،  اِندُر ناهي هتي
 اِندُر آهي اگر پوِء َڌُنش وهم آ
 آهه مندر اگر پوِء نه ڀڳون هتي
 آهه ڀڳون اگر پوِء ته مندر َالڀ

 چومکو وقت جو طلِسِمي دي  پيو ٿو َٻري بي خلل
وقت جي دي  جي آِرسيَء ۾ حياتي بڻيو اولِڙو 

 پئي ُلڏي پل به پل
 چوطرف عڪس ڪڏندا وتن َاڻ َميا

 طلِسِمي طلِسِمي هي  حيرتڪدو پيو تماشو ڪري

*** 

 غزل
 احساس ميرل

 جڏهن تون چوَٽ کائيندين
 اسان ڏي موَٽ کائيندين
 اي آدم ڪيستائين تون
 ڳڀي سان نوَٽ کائيندين
 ُٻڌا اي وقت ڌرتيَء جا
 گهڻا ٻيا گهوَٽ گهائيندين
 اٿي اڳتي وڌڻ جي ڪر
 رڳو ڇا روَٽ کائيندين 
 اڃا تون ڪيتريون ظالم
 جوانيون ڪوَٽ، کائيندين.

*** 

 

 غزل
 خيال کتري

 ڪيييم ڪيييار اسيييان جيييي ۾، ميييعيييييييار ٻيييٽيييو آھيييي
 ڪييييردار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 ھيييير واٽ پييييراڻييييي آ، تييييُءيييييييييذيييييب ثيييييقييييافييييت ۾
 اطييييوار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 ابيييليييييييس رکيييي مييين ۾، ٿيييا گيييييييت چڱيييا ڳييياييييون
 اقييييييييييرار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 ال سييياڻ نييينيييدييييو ڪيييوڙو، ظييياھييير ۾ پيييييييا ھييير ھييير
 انيييييڪييييار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 تسييبيييييح ڦييري پييئييي ٿييي، پيير قييلييب ڦييريييو ڪييونييهييي
 اذڪييييار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 تعليم وطن جي کي، کولي تيون اکيييون ڏس ٻيئيي
 مييييعييييمييييار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 خيرات ڏجي ڪنُءن کي، اھنجن کي يا سُءنجن کيي
 حييييقييييدار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي
 اسيييالم سييينيييدو ھييير ڪيييو، عييياليييم ٿيييي پيييييييو آھيييي
 تييييڪييييرار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي

 ”کييييتييييري“ قييييربييييان اسييييان جييييو ڌن، آ دييييين تييييان 
 ايييييثييييار اسييييان جييييي ۾، مييييعيييييييييار ٻييييٽييييو آھييييي.

*** 

 غزل
 عبداهلل آس هنڱورجو

 مينهَن ڪيڏا وٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
 ڏيَھ ساري ڏٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
 ھر طرف ساوڪون ۽ نظارا نوان،
 ڏينهَن ڏاڍا سٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
 پلر پاڻي ُھيا، تَل، ترايون ُھيون،
 ولَر ڪونجن َڪٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
 مينهَن جي ُمند ۾، ميت منهنجا مگر،
 راَت مون کان رٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
 وا  ۽ ِوِڄ َوراڪا ُھيا ھر ڏسا،

 ڪي َاجُءا ٿي ڊٺا، ٿَر مٿان او مٺاو
*** 
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 ڪربال جو فلسفو!!...
 ساقي ابڙو

 ڪربال جو فلسفو سمجهڻ کپي
 هي حسيني نظريو سمجهڻ کپي
 ڇو ڀال ڪونڌر ُڪٺا خيمان جليا
 ڇو ٿيو هي الميو سمجهڻ کپي
 ڇو ٿيا عّباس جا بازو قلم

 پياسو ڇو اصغر ُڪٺو سمجهڻ کپي
 گهوٽ قاسم ڇو ٿيو هو گهور ۽
 سر علي اڪبر ڏنو سمجهڻ کپي
 ڇو ٿيو نوِڪ ِسنا تي سر بلند
 سر هيو شّبير جو سمجهڻ کپي
 ڇو ٿيون بيبيون سڳوريون بي ردا
 هي سڄو سارو قصو سمجهڻ کپي
 ڇو هيو سّجاد ٿي بيمار پِيو

 ڇو اکين مان رت ُرنو سمجهڻ کپي
 هڪ طرف نََو لک جو لشڪر ٻئي طرف

 ٻاهتر جو قافلو سمجهڻ کپي
 ڇو عزاداري ۽ ماتم ٿو ٿئي

 ساَر جو هي سلسلو سمجهڻ کپي
 اٿم” ساقي“ڇو کنيو ڪاغذ قلم 

 ڇو لکيم هي مرثيو سمجهڻ کپي
*** 

 سالم يا حسين
 عبدالقيوم جکراڻي

 يييا حسييييين ابييِن عييلييي الييمييرتضييي  تييوتييي سييالم،
 اي شيييُءييينيييشييياِھ شيييُءيييييييِد ڪيييربيييال تيييوتيييي سيييالم،
 تنُءنجي خاطير آِھ روشين، مصيطيفيي  جيو ديين ٿيييو،
  تو َسٺا سر تي سيڀيئيي، ڪير  و بيال تيوتيي سيالم،
  تييو ڪيييييا گييُءيير ٻييار بيييييشييڪ، دييين نييانييي تييان فييدا،
  ُان ڪيري آ نيان  تينييُءيينيجييو، جييا بييجيا، تييوتييي سييالم.
       تون مٺي محبو  مدني، جي ڪلُءن جو سيوار آن،
، تيوتيي سيالم.  تون دادلو آھييين نيواسيئيه، مصيطيفيي 
 حضرت علي جي اکييين جيو، ٺيار آھييين ييا حسييين،
 تييون ئييي آھييييين لييخييِت جييگيير فيياطييمييه، تييوتييي سييالم.

 ،” قيييوم“ ذڪر تنُءنجي ساڻ ٿئي ٿو، غميزدہ ھير دل 
 .  ٿو آ  اکيڙيين ميان وھيي بيي انيتيُءيا، تيوتيي سيالم.

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غزل
 حيدر امان

 ُمُءانڊو، آرِسين جا ڪن ڀري ٿو.
 چريو آھي، ڀِتين جا ڪن ڀري ٿو.

 اسان جي نان  کان جو َڪن ڪندو هو،
 ُاهو هاڻي ٻِين جا ڪن ڀري ٿو.

 نه آُيس وقت جي مان ڪوڙِڪيَء ۾،
 ته هاڻي ُهو ٻِلين جا ڪن ڀري ٿو.
 ِدليون ڪاٿي وڇوڙن ۾ ُروئن ٿيون 
 دماغ اهڙا دلين جا ڪن ڀري ٿو.
 مورخ الِء منهنجو نظريو آ،

 ته ُهو ايندڙ صدين جا ڪن ڀري ٿو.
 مون غالب کي به ايئن چوندي ُٻڌو آ،
 فرشتو، آدمين جا ڪن ڀري ٿو.

 ”خدا مون کي بڻايو آ ڍڪڻ لئه“
 انڌيرو، روشنين جا ڪن ڀري ٿو.

 ”اوهان ۾ ۽ نه بندو مون ۾ راضيو“
 ِسيارو، گرمين جا ڪن ڀري ٿو.

*** 


