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تي توانائي جي وفاقي وزير  4242سيپٽمبر  42
عمر ايوب ۽ وزيراعظم جي پيٽروليم واري 
خصوصي معاون )اسپيشل اسسٽنٽ ٽو دي 
پرائم منسٽر( نديم بابر هڪ گڏيل نيوز 
ڪانفرنس ۾ ڳالهائيندي چيو ته ايندڙ سياري ۾ 
سنڌ ۾ گئس جي ممڪنه کوٽ جو وڏو امڪان 

 آهي.
سندس ان بيان کان پهرين گئس جا صارفين 
تاريخ ۾ پهريون ڀيرو مڪمل بل ادا ڪرڻ جي 
باوجود گرمين جي مند ۾ به گئس جي لو پريشر 
۽ لوڊ شيڊنگ کي منهن ڏيئي رهيا آهن. 

مطابق  351پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 
جيڪي به قدرتي وسيال جنهن ۾ به صوبي مان 
نڪرن ٿا، انهن صوبن جي ضرورت کي اولين 
ترجيح تي انهن مان پورو ڪري پوِء ٻين صوبن 
کي انهن وسيلن جي ترسيل ڪئي ويندي، پر 

سيڪڙو گئس جي پيداوار  8وفاق هن وقت 
ڏيندڙ صوبي خيبر پختوانخواهه کي پنهنجون 

سيڪڙو گئس  32ضرورتون پوريون ڪرڻ الِء 
جي فراهمي ڪري رهيو آهي، بلوچستان جيڪو 

سيڪڙو گئس جي پيداوار ڪري ٿو ان کي  34
 5پنهنجون ضرورتون پوريون ڪرڻ الِء ڪل 

سيڪڙو فراهمي ٿي رهي آهي، پنجاب جيڪو 
سيڪڙو پئداوار ڏئي  4گئس جي مد ۾ صرف 

سيڪڙو گئس جي فراهمي ٿي  53ٿو ان کي 
 88رهي آهي ۽ سنڌ صوبو گئس جي پيداوار ۾ 

سيڪڙو فراهم ڪري رهيو آهي، ان کي ان جي 
سيڪڙو ضرورتون پوريون ڪرڻ الِء گئس  12

 فراهم ڪئي پئي وڃي. 
سنڌ جو عوام هن وقت انتهائي بيچينيَء جو 
شڪار آهي ڇو ته نه سندن چونڊيل صوبائي 
حڪومت سندن وسيلن جي تحفظ ۾ ڪامياب 
ٿي سگهي آهي ۽ نه وري وفاق کان پنهنجا 
آئيني حق وٺي صوبي جي ترقي الِء ڪو 
ڪارائتو ڪم ڪري رهي آهي ته ٻئي پاسي 
وفاق صوبي جي حقن تي آئين کان باالتر ٿي 
ڪري ڌڪ هڻي سنڌ جي عوام کي وڌيڪ غير 
اعتماديَء واري صورتحال ڏانهن ڌڪي رهيو 
آهي. وفاقي وزير عمر ايوب جي چوڻ مطابق ته 
ان سڄي صورتحال جي ذميدار سنڌ حڪومت 

جي سپالِء الئين وڇائڻ  LNGآهي جيڪا سنڌ ۾ 
۾ تعاون نه ڪري رهي آهي. سنڌ حڪومت جو 
سنڌ جي گئس وارن وسيلن تي رائٽ آف وي 

(ROW)  واري نقطهِء نظر مطابق ته آئيني طور
سنڌ مان جيتري گئس نڪري ٿي ان کي 

استعمال ڪرڻ جو پهريون حق ان صوبي جو 
جنهن جي قيمت قدرتي گئس  LNGآهي ۽ هو 

کان وڌيڪ آهي، پنهنجي صوبي جي استعمال 
خاطر وٺڻ الِء تيار ناهي. وفاق هن وقت پنجاب 

اسٽيشنن کي، ٽيڪسٽائل انڊسٽريَء  CNGجي 
سان گڏوگڏ فرٽيالئيزر انڊسٽري ۽ گهريلو 
صارفين سان گڏوگڏ ٻين ادارتي ضرورتن جو به 
پورائو ڪري رهيو آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ گئس 
جي کوٽ جي ڪري صنعتن جا مالڪ ۽ گهريلو 
صارف گرمين جي موسم ۾ به پريشانيَء کي 
منهن ڏيئي رهيا آهن. گهريلو صارف جيڪي 
سڄو سال بجلي جي لوڊ شيڊنگ کي منهن ڏيڻ 
سبب مختلف طريقن سان پنهنجي توانائيَء جو 
پورائو ڪن ٿا اهو سندن مٿان هڪ اضافي بار 
آهي، پر گئس جي کوٽ اها به هڪ اهڙي صوبي 
کي جيڪو پيداوار جو وڏو حصو وفاق جي 
پول ۾ ڏيئي رهيو آهي ۽ موٽ ۾ کيس ايتري 
نا انصافيَء کي منهن ڏيڻو پيو ته ان جو نتيجو 
ڪو خوش آئند نه نڪرندو سياري جي مند ۾ 
گئس جي گهرج هر گهر ۾ ٻيڻي ٿي وڃي ٿي ۽ 
اهڙي وقت ۾ وفاق ۽ صوبي جي وچ ۾ 
تنازعي جي ڪري عوام جيڪا مختلف طريقن 
سان اڳ ۾ ئي اضافي بار هيٺ رهي ٿي ان کي 
ٻارڻ الِء ٻين توانائيَء جي وسيلن جي استعمال 
کي خريد ڪرڻ الِء اضافي خرچ جو بار برداشت 

 ڪرڻو پوندو. 
ان سلسلي ۾ سنڌ حڪومت کان به عوام جو 
هڪ سوال آهي ته ڇا سنڌ حڪومت وفاق کان 
پنهنجي حصي جي گئس نه ملڻ تي ڪو ٺوس 
قانوني قدم کنيو آهي، ڪنهن عدالتي فورم 
تي پنهنجو ڪيس داخل ڪيو آهي يا قومي 
اسيمبلي جي فلور تي هن مسئلي کي ايجنڊا 
تي رکرايو آهي يا صرف خاموش تماشائي بڻجي 
پنهنجي صوبي جي عوام جي زخمن تي لوڻ 
ٻرڪندي ڏسڻ جا سانباها ڪري رهي آهي؟ ڇو 
ته پيٽروليم ڊويزن جو چوڻ آهي ته اهو سنڌ 
صوبي سان اٺن مهينن کان ان مسئلي تي خط 
و ڪتابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، 
پر سنڌ حڪومت طرفان ان جو ڪوبه جواب 
ناهي مليو. پيٽروليم ڊويزن جو چوڻ آهي ته 
 6سڄي ملڪ جي گئس جي کپت واري گهرج 

آهي. جڏهن  (bcfd 6)ارب ڪيوبڪ فوٽ پر ڊي 
 2.5 (bcfd 2.5)سميت  RLNGته گئس جي ترسيل 

ارب ڪيوبڪ فوٽ وڃي بيهي ٿي ۽ اصل ۾ 
 ارب ڪيوبڪ فوٽ پر ڊي جو گهاٽو آهي. 3.5

اسان مان ڪيترن کي شايد اها ڄاڻ به ناهي ته 
-Tگئس جي فراهمي جا ٻه ٽئرف آهن جنهن کي 

T۽  3 Tسڏجي ٿو.  4- لوڪل گئس جي  3-
ٽئرف  T-4فراهميَء تي الڳو ٿئي ٿو جڏهن ته 

درآمد ٿيل گئس آر ايل اين جي تي الڳو ٿئي 
ٿو. خيبر پختوانخواهه جي صنعتن کي ٽئرف 
ون جي تحت گئس فراهم ڪئي پئي وڃي ۽ 
اتي گئس جي ڪنهن به قسم جي ڪابه کوٽ 

 CNGناهي نه رڳو ايترو، پر اتي گاڏين الِء 
 KPاسٽيشن به مڪمل طور کليل آهن ڇو ته 

جي حڪومت پنهنجي حصي جي گئس کان 
وڌيڪ گئس وٺڻ ۾ ڪامياب ٿي چڪي اهي ۽ 

 جي حصي مان.  T-3اها به 
سنڌ ۽ بلوچستان جي گئس سوئي سدرن گئس 
ڪمپني لميٽيڊ کي فراهم ڪئي ٿي وڃي 
جيڪا پنجاب کي به گئس فراهم ڪري ٿي ۽ 
پنجاب کي اها فراهمي گذريل ڏهن سالن کان 

S S G C  طرفان ٿي رهي آهي. جيستائين ان
فراهميَء کي نه روڪيو ويندو ۽ نوان قائدا ۽ 
قانون نه جوڙيا ويندا تيسين سنڌ ۽ بلوچستان 
ايئن ئي ڀوڳيندا رهندا. جمهوري رياست هجڻ 
باوجود جمهور هتي ڪنهن به طرح رياست ۽ 
حڪومت جي ترجيحن ۾ شامل نظر نٿو اچي 
اسان جي صوبائي حڪومتن جي پاليسين کان 
وٺي وفاقي پاليسين تائين سياسي ڳٺ جوڙ جي 
ڪري جمهور جا مفاد ۽ ان جو فالح ڪٿي 
وڃايل آهي. آخر ايئن ڪيستائين هلندو. هڪ 
وقت ضرور ايندو جڏهن عوام پنهنجي آئيني ۽ 

 قانوني حقن الِء آواز بلند ڪندو. 
ان ڪري آئين ۾ درج ٿيل عوامي فالح ۽ 
بهبود جي سڀني شقن کي نظر ۾ رکندي 
صوبائي توڙي وفاقي حڪومتن کي ڪنهن به 
هڪ اهڙي نقطي تي پهچڻ گهرجي جنهن سان 
عوام جي روز مره جي پريشانين کي گهٽ 
ڪري سگهجي ۽ سڄي ملڪ جي عوام کي 
هڪ جهڙيون سهولتون ملي سگهن ۽ خاص 
ڪري وسيال پيدا ڪندڙ صوبي کي جيڪڏهن 
ڪا شيِء سستي نٿي ملي ته اها ان جي عوام 
الِء اڻلڀ ۽ مهانگي نه ٿيڻ گهرجي، صنعتن، سي 

ٽئرف تي گئس فراهم  T-4اين جي اسٽيشن کي 
ڪئي وڃي چاهي اهي ڪهڙي به صوبي سان 
تعلق رکندڙ هجن ۽ گهريلو صارفين کي هر 

ٽئرف تي  T-3موسم ۾ ترجيحي بنيادن تي 
 گئس فراهم ڪئي وڃي. 

 ايڊيٽوريل

 وڌيڪ گئس جي پيداوار ڏيندڙ صوبي سنڌ کي سزا
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سنڌ ھميشه ھڪ اھڙو خطو رھيو آھيي جينيجين جيي 
ڌن دولت، مال ملڪيت ۽ قدرتي وسيلن مٿيان ازل 
کان وٺيي ڌاريين جيون ييلي يارون ۽ غييير قيانيونيي 
نظرون کتل رھيون آهن. اھوئي سبب آھي جو سنيڌ 
سان ڦرلٽ جا داستان جيڪر لکجين تيه ھيونيد دنيييا 
جي يونيورسٽين ۾ پي ايڇ ڊي ڪرائيندڙ ماھر ئي 
کٽي پون. امير ترين خطو ھجيڻ بياوجيود سيورن ۽ 
دردن جي ماريل سينيڌ سيان اھيڙي وييڌن ڌاريين تيه 
ٺجيو، پر جڏھن پنجنجن به ڪئي تيه اھيا ھيڪ غييير 
قانوني ۽ غير اخالقي ڪوشش سيڏي وئيي جينيجين 
سان بنيادي انساني حيقين جيي ليتياڙ ٿييينيدي وئيي 
جيڪو سلسلو اڄ ڏينجن تائين جاري آھي جنجين ۾ 
ڪراچي ۾ لکين غير قانوني پرڏيجيي ڀياڄيوڪيڙن، 
پناھگيرن ۽ دھشتگردن کي رھائي ڪري اتيي جيي 
آباد، سرسبز توڙي بنجر يا خشڪ ُپرڪيف زمييينين 
کي گندگين ۽ ڍونينن جيي ڍييرن ۾ تيبيدييل ڪيرڻ 
کانپوِء پاڻي اندر موجود مجا ساگر جي ڪيڇ ۽ ُاکيڙ 
جا سرسبز سڪل ٻيٽ به وفاق جي نيظيرن ۾ اچيي 
ويا آھن جن تي مڪمل حق جييتيوڻيييڪ عياليميي ۽ 
ملڪي قانون موجب صرف ۽ صرف سنڌ جيو ٿيئيي 
ٿو جنجن جي دل ڪراچيي ۾ ان جيي ڌرتيي ڌڻييين 
يعني سنڌين جا خانداني پٽ، رسيتيا، ڳيوو، واھيڻ، 
وستيون ۽ وسنديون موجود آھن پوِء اھي ابيراھيييم 
حيدري کان اڳتي اولھ طرف منوڙو جا جزيري نيميا 
ٻيٽ ھجن يا تمر جي ھٻڪار سان واسيييل ھياڪيس 
بي جا ٻيٽ ھجن ييا وري ميحيبيتيي مياروئيڙن جيي 
ڳوو ماڙيپور کان اڳيان جنگجو جوکيه جيوان ڀينيڊ 

برادرز جا ديري نما ڳوو ھجن يا وري اوٺييين جيي 
کيان اڳيتيي ڀينيڊن جيا ”  بابا ڀيٽ“ ججرمٽ ۾ ُججلندڙ 

ديس ڀنڊار يا سندن ڏاڏاڻن جي ديس ۾ ڏنگي ٻيييٽ 
ھجن، ھر ٻاٻجيو ٻيٽ ھزارين سالن کان وٺي سينيڌو 
ماٿري جو نشان رھندڙ ھڪ تيارييخيي ٻيييٽ رھيييو 
آھي. اچو ته انجن بظاھر ٻيٽ، پر حقيقيت ۾ دبيئيي 
کان سونجن ۾ سرس خوبصورت اثاثن بابت ڪجيھ 
پرکڻ جي ڪوشش ڪيرييون تيه آخير ڪيجيڙي مياييا 
ملڪيت جي ڪري وفاقي حڪومت پينيجينيجيي ئيي 
ملڪ جو آئين ٽوڙي تاريخي لتاڙ ۽ وانڇائي وليلين 

 وانگر واالرون ڪرڻ الِء گس پئي ڳولجي!
ھزارين سال اڳ جي تاريخ کي ڏسنداسين تيه جيٿيي 
سنڌو درياَء اٿلون کياڌييون اتيي سينيڌي سياگير انيدر 
مختلف وقتن ۾ مختلف ٻيييٽين جيا نيوان جينيم بيه 
ٿيندا رھيا ته انجن جا وقت جي رد و بيدل سيان گيڏ 
اختتام به ٿيندا رھيا، ڪيٿيي ميپيي پياڻيي جيي ڳي  
مقدار ۾ ٻوڏ اچڻ جي ڪري ٻيٽ ڊيلٽا ۾ مليي وييا 
ته  ڪٿي وري دريا جي پاڻي تي راتاھا ھڻي سينيڌو 
درياَء جي مپي پاڻي کي روڪيييو وييو جينيجين جيي 
ڪري سمنڊ لکين ايڪڙ زمين کيي کيائييينيدو وييو 
)اڄڪلھ جي صورتيحيال( تيه ان ۾ ميوجيود ڪيجيھ 
ٻيٽ به سمنڊ جيي پيييٽ ۾ گيم ٿييينيدا وييا. اڄ بيه 
سييامييونييڊي کيياڄ جييو شييڪييار ٿيييييل ميياضييي جييو 

تبيا  حيال ميوجيود ” ڪيٽي بندر“ڪاروباري مرڪز 
آھي ۽ سڀني الِء عجب جو ميرڪيز آھيي جينيجين ۾ 
حجامڙو ڪريڪ ۽ ٻيا ٻييٽ سيڀينيي الِء سيوچيڻ جيا 
مقام آھن ته آخر ڪيڏانجن وييو ڪيييٽيي بينيدر جيو 

اھو عروج جنجن دور ۾ اھيو شيجير ڏکيڻ ايشيييا ۾ 
ڪاروبار جو اھيم ميرڪيز سيڏبيو ھيو؟ ڇيا ان جيي 
تباھي جي پويان حياتياتي ۽ ماحولياتي سيبيب ھيئيا 
جن جي ڪري سامونڊي فطرت جي سونجن ٻيٽن ۽ 
مجا ساگر سمنڊ سان انسانن منجين اٽيڪياييو جينيجين 
جي نتيجي ۾ ايڏيون وڏيون تباھيون آيون؟ ان جو 
جواب موجودہ ڪورونا وبا جي تباھي سيان ڀيرپيور 
ڪڙي تجربي کانپوِء سڀني کي سمجھ ۾ اچڻ لڳيو 
آھي ته اھي سڀ رد عمل، فطرت سان ھٿ چراند جا 

 نتيجا آھن.
جيئن ته دنيا جي ائٽمي طاقت جي حامل ھين ميليڪ 
۾ سامونڊي پٽي رڳو سنڌ ۽ بلوچستيان صيوبين ۾ 
آھي. ٻنجي صوبن ۾ موجودہ ۽ ُڪل ٻيٽن جو تعداد 

کان وڌيڪ آھي )ڪجھ ٻيييٽ ڪيڏھين ڪيڏھين  152
سامونڊي ِويرن جي ور چڙھيو گيم ٿيييو وڃين سيو 
اھو تعداد لڳاتار ساڳيو نٿو ٿي سيگيجيي( جين ميان 

 122ڪجھ بلوچستان ۾ جڏھن ته باقي سيڀ ٻيييٽ )
کان وڌيڪ( سنڌ ۾ آھن جيڪي اڪثر ڪري سينيڌو 
ماٿري جي شروعاتي مجاڳي ڪراچي سنڌ ۾ جڏھين 
ته ڪجھ نننا نننا ٻييٽ وري ڪيييٽيي بينيدر، کيارو 
ڇاڻ، جاتي، سير ڪيرييڪ ۽ بيديين جيي سياميونيڊي 
حصي يعني ڊيلٽا اندر به موجود آھن ۽ ڪجھ ٻيييٽ 
جيڪي سر ڪريڪ ۾ آھن، انجن تي پياڪسيتيان ۽ 
انڊيا ۾ اڃان تيائييين فيييصيليو نياھيي ٿيي سيگيجيييو. 
حقيقت ۾ اھي سڀ ٻيٽ ھر لحاظ کان قيمتي آھين 
جنجن جي ڪري ماضيَء ويججڙ ۾ مختيليف قيبي يا 
گيييرن جيا قصيا بيه تيارييخ جيي زيينيت بيڻيييل آھين 

“ 

“ 

 ڪرنٽ افيئر

 سنڌو سنڌي
 مالماڙي
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ع ۾ شروع ٿييل انيهين 4222ججڙوڪ: مشرف دور ۾ 
سيازشين کيي ڏسيبييو تيه تيڏھين کييان ئيي ڪيورنيگييي 
ڪريڪ جي ڪپ تي قائم ٻن جاڙن ٻيييٽين ڏنيگيي ۽ 
ڀنڊار تي ٿائلينڊ جي سجڪار سان ٽيڪنييڪيل سيٽيي 
اڏڻ جو ناڪام منصوبو شروع ڪيو ويو ھو جيييڪيو 

ع 4226ڪم اڌ ۾ رھجي ويو. وري ڪجھ سالن بيعيد 
۾ ٻيجر دبئي جي العمار ڪمپينيي کيي انيجين سينيڌي 

ھزار ايڪڙ زمييين غييير قيانيونيي طيور  34ٻيٽن جي 
وڪرو ڪئي وئي جنجن تي عمار وارن دبيئيي طيرز 
تي شجر اڏڻ جو منصوبو جوڙيو. ان بعد پ پ وري 

۾ سيف سٽي اڏڻ الِء ملڪ رياض ۽ آميرييڪيي  4231
” ڀڳيڙن ُميٺ“ سيڙپڪار ٿامس ڪرامير سان ھي ٻيٽ 

وڪيا..! جيڪي سپريم ڪورٽ روڪيييا جينيجين جيو 
اہلل ڪو ڀلو ڪري!جڏھين تيه ان سيڄيي ڪياروبياري 
اڏاوتن ۾ اييم ڪيييو اييم پيڻ وڏو شيوق ان ڪيري 
ڏيکاري رھي ھئي جو ھي اھو زميانيو ھيو جيو اھيي 

ڏاڍ “ پنجن منٽن اندر ڪراچي شجر کي بند ڪرڻ جيو 
رکندا ھئا جنجن جي ڪري انجين ٻيوري ”  ڀريو اختيار

بند الشن جي بدنام زمانه رواج جي باني ڀياڄيوڪيڙن 
ٿيي نيظير آييا. ان ”  سيڻيڀيا“ نه، پير ”  کارا“ کي ھي ٻيٽ 

سلسلي ۾ وري ھين دور ۾ اسيٽيييبيليشيمييينيٽ جيي 
ٽيڪي تي ھلندڙ موجودہ وفاقي حيڪيوميت جيي سيڌ 
شروع کان سنڌ سان ويسا  گجاتي ڀري رھي آھيي ۽ 
رڳو بجانن مٿان بجانا ڳيوليجيي ڪيم ڪيييا وييا آھين، 
ججڙوڪ: ڪجهه عرصي کان عيميران خيان ۽ سينيدس 
حڪومت ڪراچيَء مٿان پنهنجا المارا ڏيندو رهيييو ۽ 
پجريان اھا ڪوشش ڪندو رهيو ته ڪنهن نيه ڪينيجين 
طريقي سان آئين ۾ صوبن کي وڌيڪ اختيار ڏيينيدڙ 
ارڙهين ترميم ختم ڪرائي وڃي، پر ان ڏس ۾ سنڌ 
حڪومت پاران جڏھن سخت رد عمل ڏيکاريو ويو تيه 

وفاق وري نوان رستا ۽ طريقا ڳوليييا ۽ نيييٺ تيازي 
وسڪاري کانپوِء بيرسيات جيو فيائيدو وٺيي ڪيراچيي 
مٿان پنجنجو قب و ڄمائڻ خاطر، غير آئيني طيرييقيي 
سان وفاقي اداري ايين. ڊي. اييم. اي کيي اسيتيعيميال 
ڪيو ۽ پوِء وري ھڪ ڪاميٽي ٺجي جنيجين جيا ميول 
متا اڄ ڏينجن تائين گمنام فلسفي وانگر ٽيبيلين جيي 
خانن ۾ اڏوھي جو کاڄ پيا بڻجن. موجودہ حيڪيوميت 
ججڙيَء طرح جمجوريت جي جينيازي ڪينڻ ۾ پيوري 
آھي بلڪل اھڙيَء ريت سندن اھا ميري ۽ ٽيڙي نيظير 
انجن سنڌي ٻيٽن مٿان به اچي اٽيڪيي آھيي جيييڪيي 

” ڌوڙ ڦيليجيييار“ حقيقت ۾ قدرت طرفان ڪاروبيار ييا 
اڏاوتون ڪرڻ الِء نه، پر سمنڊ کي صاف رکيڻ، پياڻيي 
کي شفاف رکڻ، ساميونيڊي جيييوتين جيي کياڌي جيي 
نظام کي جاري رکڻ، ھوا ۽ خشڪيي واري زمييينيي 
نطام جي رد و بدل ۽ حياتياتي فرق کي واضح رکيي 
ڌرتي جي گولي جي بجتري ڪارڻ ٺاھيا ويا ھيئيا جين 

غييريييب “ کييي صييدر ۽ سيينييدس وزيييراعييظييم جييجييڙا 
ھرو ڀرو اچي لڳا آھن، پير کييين اھيا ڀيل ”  سياستدان

آھي ڇو جو ھتي سوين سالن کيان سيويين حيميال آور 
آيا، پر ڪنجن به سامونڊي فطرت سان ڪا ڇيڙ ڇاڙ نه 
ڪئي. صدر پاڪستان سميت وزيراعيظيم وڏي اللي  
۾ اچي غير آئيني طيرييقيي سيان گيڏجياڻيييون ڪيري 
ڪجھ وللون )بد ف يلتائيون( ڪندي نظير پيييا اچين. 
صدر صاحب گورنر وٽ ته آيو، پر سنڌ حڪومت کيي 
تعصب جي انتجا پسندي ڪارڻ ان گڏجاڻيي جيو ڪيو 
واُء به ڪونه ڏنو ويو. ملڪ جي آئييين جيي آرٽيييڪيل 

( ۾ صاف صاف گورنر صاحب جا اخيتيييار 5( 323نمبر 
۽ انجن جي حد بندي لکيل آھي، پر اسان جيو گيورنير 

پيي “ ته ويچارو اھو آھي جيڪو گورنر ھائوس ۾ بيه 
ھالئي رھيو آھي. حقيقت ۾ آئيين ۽ اہلل ”  ٽي آِء گجر

کي حاضر ناظر سمججي اسالم جي قيانيونين پيٽيانيدر 
کنيل حلف مطابق صدر ممليڪيت تيه ميليڪ جيو اھيو 
سربرا  آھي جنجن کي ته اھڙن تڪرارن ۾ اچڻيو ئيي 

ناھي، پر ھتي درياَء ابتيو وھيي رھيييو آھيي! ان ئيي 
پاڪستان آئلينڊ ڊوليپيمييينيٽ “ سلسلي جي ھڪ ڪڙي 

نياليي   (Pakistan Island Development Authority)” اٿارٽي
ھڪ ھٿ ٺوڪي ۽ من پسند قانون سازي ڪيري آڻيڻ 
آھي. قانون موجب صوبي ۾ ڪيوبيه تيرقييياتيي ڪيم 
ڪرائڻ کان اڳ صوبائي رٿا بندي بيورڊ کيان اجيازت 
وٺڻي پوندي آھي، پر ان سلسلي ۾ وفاقي حڪيوميت 
ڪوبه قدم ناھي کنيو. صوبائي وزير اسماعيل راھيو 
پڻ ان سلسلي ۾ بيان ڏيئي چڪو آھي ته ڀنڊار بابيت 
سنڌ حڪومت کي اعتماد ۾ ناھي ورتو وييو جيييڪيا 
اصولن، اخالقن ۽ انساني قدرن جيي ڀيڙيڪيڙي آھيي 
جنجن جا خطرناڪ نتيجا ان ڪيري بيه نيڪيرنيدا جيو 
ھينئر کان ئي اتي عام ته ڇا، پر سالين پيراڻيي ڌرتيي 
ڌڻيَء کي بيه اچ و  کيان روڪيي، چيييڪ پيوسيٽيون 
ٺاھيون ويون آھين. جيييڪيڏھين وفياق ان سياميونيڊي 
نظام سان ھٿ چراند ڪرڻ الِء ڪيا رٿيا بينيدي ڪيري 
جڏھن ھيوي مشينري اتي لڏيندو تيه ان ڏيينيجين کيان 
وٺي ڪراچي کان گوادر توڙي ڪيييٽيي بينيدر تيائييين 
سمنڊ پنجنجي جوابي ڪارروائي به ڪينيدو تيه ڪيٿيي 

پنيجينيجيا ڀيڀ ڀيرڻ ”  وڏا ڀائر“ائين نه ٿئي جو اسان جا 
ڪارڻ ۽ خود پسندي جي بيماري ورتل ترقي ۾ انيڌا 
ٿي سنڌ جي قدرتي ماحول سان گڏ سمنڊ جيي ڪيپين 
تي اڏيل عالمي سونجن ڪراچي ڊوييزن جيا اڻ ڳيڻيييا 
بندر )ڪلفٽن، ھاڪس بي، منوڙو، ملير، ڪيورنيگيي، 
ابراھيم حيدري وغيرہ( سڀ وڃائي ويجن ۽ سنيڌ جيو 
سا  ڪراچي جيڪو ھن صدي ۾ ماحولياتي تبديليين 
وچان اڳ ۾ ئي تڳي رھيو آھي، اھو ويتر وينٽيليٽير 
تي وڃي آخري پسا  نه کڻي ڇو ته اسيان جيي ڪيرم 
فرما حڪومتن وٽ ته ايترا وسيال به ناھين جيو اسيان 

 ڪنجن قدرتي آفت کي منجن ڏيئي سگجون.
ڀنڊار ٻيٽ جنجن تي نه صيرف ميجياڻين جيي ميعياشيي 
زنييدگييي جييو دارو مييدار آھييي، پيير ان سييان سيينييدن 
روحاني، ثقافتي ۽ مذھبي رشتو پيڻ آھيي. ميخيتيليف 

نننن وڏن ڏينجن تي اتي ھو گڏ ٿي ڪچجريون ڪينيدا 
آھن ته گڏوگڏ اتيي ميوجيود ھيڪ بيزر  سيان سينيدن 
روحاني لڳاُء به رھيو آھي. ان بزر  جو نالو ييوسيف 
شا  آھي، سندن سالياني ميڙي جو منيظير ڏسيڻ وٽيان 
ھوندو آھي جنجن ۾ ھزارين ساميونيڊي مياڻيجيو ايينيدا 

پڻ ان جي ”  چرڻا“ آھن. تازو ئي مشجوري ماڻيل ٻيٽ 
ويججو آھي. ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻئي ٻيٽ حقيقت ۾ هيڪ 
ڊگهي ٻيٽ جا سلسال يا پتڻ آهن جيييڪيي سينيڌ جيي 
سامونڊي تاريخ جا وڏا نشان پڻ آھين. ڀينيڊار اڀيرنيدي 
پاسي جڏھن ته ڏنگي ٻيٽ الجندي پاسي آهي ۽ انيجين 
جي پاڙي ۾ ڪورنگي، ڦِٽي ۽ جهري ڪيرييڪ آهين. 

سئو ايڪيڙن کيان بيه وڌييڪ  31ڀنڊار ٻيٽ جي پکيڙ 
ڪلو ميٽر آھي، جينيجين جيي  8جڏھن ته ان جي ڊيگهه 

ڪري ڪالچي جي ساگر تي موجود نننن وڏن جزيرن 
مان سڀني کان وڏي ۾ وڏو ٻيٽ به ڀنڊار آهي، جنيجين 
تييي اڄييڪييلييھ قييبيي ييو ڪييرڻ الِء پيياڪسييتييان آئييلييييينييڊ 
ڊولپمينٽ اٿارٽيَء ٺاھيي )يياد رھيي تيه اھيو پيهيرييون 
ڀيرو آهي جو ان الِء باقاعدي قانون سيازي ٿيي رهيي 
آهي( سنڌ سيان ھيڪ ٻيي ڊگيجيي ۽ تيارييخيي ويسيا  
گجاتي ڪرڻ جي شروعات ڪئي پئي وڃي جنيجين ۾ 
ان سميت ۽ ٻين ٻيٽن تي ڪراچي بلڊر ميافيييا جيييان 
انساني رهائش جون رٿائون آڻي، نيوان شيجير اڏبيا ۽ 
وڌيڪ ڌارين کي آباد ڪيو ويندو جنجن سان سنڌ جي 

 ڊيمو گرافي به مڪمل طور بگڙي ويندي.
سنڌ واسين ھر ڀييري سينيڌ دشيمين رٿيائين کيي وڏي 
واڪي رد ڪييو آھيي. ان ڏس ۾ مشيجيور سيمياجيي 
اڳواڻ ۽ فشر فوڪ فورم جي چيئرمين محميد عيليي 
شاهه به ھميشه جيان ان سيليسيليي کيي نينيديينيدي اھيو 
واضح ڪيو آھي ته سنڌ جي ٻييٽين تيي وفياقيي واالر 
سراسر ناجائزي ۽ غير آئييينيي آھيي. سياڻيس گيڏ فيي 
الحال ته ايترا مياڻيجيو ڪيونيه آھين، پير اھيو تيه وقيت 
ٻڌائيندو ته سنڌ جا سماجي سڌارڪ ڪيييتيرو سينيدس 
سيا  ڏيين ٿيا. ان ڏس ۾ ڪيراچييي جيي مييزاحيميتييي 
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ڪردار جي مالڪ سييد خيدا ڏنيو شيا  جيييڪيو سينيڌ 
انڊيجينئس االئنيس جيو اڳيواڻ بيه آھيي، سيپيو بيييان 
ڏيندي ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽن تي وفاق پياران شيجير اڏڻ 
وارين ڪوششن کي ُکلي عام سنڌ دشمني ۽ بدنيتيي 
قيرار ڏييينيدي چييييو آھييي تييه اهيا سيڄيي زمييين سينييڌ 
حڪومت جي ملڪيت آھي جن تي شيجير اڏجيڻ سيان 
لکين مجاڻن جا مک لنگجه جيڪي ڪورنگي ۽ ڦيٽيي 
ڪريڪ وٽان آھن اھي سڀ بند ٿي ويندا جينيجين سيان 
بيروزگاري وڌندي ۽ اصل ڌرتي ڌڻي جيييڪيي نسيل 
 در نسل مجاڻا آھن انجن جو معاشي قتل عام ٿيندو.

ڇا ايڏي وڏي واالر جي ڪوششن، آئيني ليتياڙن کيان 
بعد به سنڌ جا نام نجاد دوست جيڪي وفياق جيا ھيرو 
ڀرو ڳيت ڳائين ٿا، ان پليت نظرن تي ڪجھ به ڪونه 
ُڪڇندا؟ تڏھن ته سنڌ جي سامونڊي پٽيَء تيي ٻيييٽين 
ويججو ئي رھندڙ الڙ پٽ مزاحمتيي شياعير ابيراھيييم 

 منشيَء چيو: 

سنڌ ۽ سنڌين کي پنجنجا تاريخي ٻيٽ بچائيڻ الِء ڇيا 
 ڪرڻ کپي؟:

سنڌ جي سڀني ساڃاھوند ڌرين کي پنجنجن اخيتيالفين 
کي ھڪ پاسي رکي ڪاالباغ ڊيم يا سنڌ جيي وحيدت 
خالف اڳ ۾ اٿيل آوازن وانگر ھن منصوبيي خيالف 
به آل پارٽيز ڪانفرنسون رکڻ کيپين ۽ پييير پياڳياري 
صاحب کي نه صرف جي. ڊي. اي، پير پينيجينيجيي ُحير 
پليٽ فارم تان به وفاق کي خبردار ڪرڻ کپي ته ھيي 
ٻيٽ ازل کان وٺي سنڌ جا حصا رھيييا آھين جين جيي 
ڇيڙ ڇاڙ ڪرڻ فطرت سان ھٿ چراند آھي جينيجين جيا 
نتيجا تمام خطرناڪ نڪرندا. سينيڌ جيي تيارييخ جيي 
سونجن رھندڙ انجن مجا ٻيٽن جي خالف غير اخالقي 
ڳٺ جوڙ ٺاھي ھٿ ٺوڪيو قانون آڻڻ خالف سنڌ جي 
قلم ڌڻين، صحافين، عالمن، اديبن ۽ غير سيرڪياري 
ادارن سان گڏوگڏ سول سوسائٽيي کيي پيڻ پينيجينيجيو 
ڀرپور ڪردار ادا ڪرڻ کيپيي ۽ نيه صيرف سينيڌ، پير 
پوري ملڪ ۽ ملڪ کان ٻاھر پرامن احتيجياج رڪيارڊ 
ڪرائي دنيا کي دانجين ٻڌائڻ کپي ته سنڌ سيان ھيڪ 
نئون اڻ کٽڻدڙ ظلم جو داستان رقم ٿي رھييو آھيي. 
ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽن ويججو رھينيدڙ ميخيتيليف سينيڌي 
قبيلن ججڙوڪ: مجاڻا، مالح، دبال، ڀنڊ جوکيه، بيليوچ، 
جدڳال، الکا، پاتڻي، ميربحر، بروھي، السيي، ميورييو 
پوٽا وغيرہ ۽ ٻييين پيراڻين ڌرتيي ڌڻييين سيان رابيطيا 
ڪري فورن اتي جي ارضياتي، تيجيذييبيي ۽ سييياسيي 
توڙي سماجي تاريخ قلمبند ڪرڻ کپي ڇو ته جلد ھت 
لوڌ اچي ويندي پوِء اھا ويڌن نه ٿئي جو ڪتابن ۾ بيه 

 انجن ٻيٽن جا قصا نه ملن.
انھن ٻيٽن جو مستقبل ۽ انھن مان سنڌ کي ڇاا 

 ملندو؟:
انجن ٻيٽن تي مستقبل ۾ نيوان شيهير اڏڻ جيا فيائيدا 
گجٽ جڏھن ته نقصان گجڻا ٿينيدا. فيائيدو صيرف اھيو 
ٿيندو جو ھيزاريين اييڪيڙن تيي مشيتيميل نيئيون پيٽ 
انسانن کي ملندو. ججڙيَء ريت منوڙو، ھياڪيس بيي، 
ڪلفٽن يا ابراھيم حيدري وارو ڪوسٽل بيليٽ آھيي 
اھڙو ھڪ ٻيو نئون پيتيڻ ۽ گيجيميڻ جيون جڳيجيييون 
ملنديون. ڪراچي اندر ڪافي جڳجيون سينيڌيين ڀيليي 
وڪڻي چٽ ڪيون، پير اڄ بيه ڪيراچيي ڊوييزن جيي 
مختلف شجرن جي چؤطرف جيا مياليڪ اسيان سينيڌي 
آھيون. انجن ٻيٽن تي قانون سازي ڪيري ڪيروڙيين 
رپين ۾ اتي خالي پالٽ وڪيا ويندا ۽ اصل رھياڪين 
کي ان قانون اندر ڪابه جڳھ نه ملڻ ڪري سندن لييز 
وغيرہ جو ڪوبه نظام ئي نيه ھيونيدو تيه سيڄيو ٻيييٽ 
سمججو سنڌين کان ويو. سوين، ھزارين، لکين ۽ پوِء 

ڪروڙين ڌاريا به اججو پجچندا ۽ سنڌين الِء اھي سيڀ 
بڻجيي ويينيدا. ان کيان وڌييڪ ٻيييا ”  نوگو ايريا“ بيٽ 

نقصان ڪجڙا ٿيندا، ججڙوڪ: سامونڊي جيييوتين جيي 
تباھي عروج تي ٿيندي ۽ سامونڊي جيوتون ناپيدگي 
ڏانجن وکون کڻنديون. ماحولييات کيي ڪياپياري ڌڪ 
لڳندو، سمنڊ جي اندر قدرتي نظامن ۾ ٿرٿلو پيئيجيي 
ويندو ۽ جيوتون سوڙھيون ٿي مري وينديون. گڏوگڏ 
او لکن کان وڌيڪ غريب مهاڻا بي گجر ۽ بيروزگار 
ٿي ويندا ڇو ته انجن جي روزگار جا خانداني در شجير 
اڏجڻ ڪري تبديل ٿي بند ٿي ويندا. ڏنيگيي ۽ ڀينيڊار 
ٻيٽن جا نه صرف سنڌ جي مجاڻن سان ھزاريين سيالين 
جا رشتا رھيا آھين، پير سينيڌ سيان گيڏوگيڏ ميڪيران، 
ايران، پوربندر، ڄام نگر کان وٺي دنيا جي ميخيتيليف 
عالئقن جي ديسي توڙي پرديسي مجاڻين سيان انيجين 
ٻيٽن جا روح جا رشتا رھيا آھن. ابراھيم حيييدري ۾ 

ع ۾ 3125ھڪ مجاڻي سومار ٻڌايو تيه سينيدس جينيم 
پاڪستان ٺجڻ کان ٻه سال اڳ ٿيييو ۽ ھين پينيجينيجيي 
ڏاڏي کان ٻڌو ته سندن نسيل جيو ھيي ٽيييون خيانيدان 
آھي جيڪو انجن ٻيييٽين سيان سيڌيَء رييت الڳياپيييل 
رھيو آھي. سندن الڳاپو انجن ٻيٽن کي لنگھ )رستيي( 
طور استعمال ڪرڻ سان گڏوگڏ انجن ٻيٽن تي مڇيي 
مييارڻ جييي ڪييم دوران سيياھييي پييٽييڻ الِء پييتييڻ طييور 
استعمال ڪرڻ جو رھيو آھي. انجين ميجياڻين ھيميييشيه 
پنجنجي ھوڙھن، النچن کي انجن ٻيٽن تان لنيگيجيائيي 
سفر ڪيا آھن. سنڌ جي سامونڊي ڪنارن تي تمير جيا 
ٻيال نه ھجڻ برابر آھن جيڪي آھن انجن پپيان ترقيي 
جي نالي ماڻجو واڍي ڪرڻ الِء وَر کيڻيييو بيييپيا آھين. 
انجن ٻيٽن تي به عاليشان تمر جيا ٻيييال ميوجيود آهين 
جيڪي صنعتڪاري، انسيانيي آبيادي، عيميارتين جيي 
اڏجڻ ۽ شجر آباد ٿيڻ ڪري لکين انسيانين جيي رھيڻ 
جي ڪري مڪمل طور ختم ٿي ويندا ۽ انجن جيو بيه 

ع ۾ ڪراچي جيي سيمينيڊ 3852اھڙو حال ٿيندو ججڙو 
جي ھر پاسي تمر ئي تمر ھو، ڪنارا صاف ۽ مياحيول 
دوست شجر ھو، پر اڄ ڪيروڙيين انسيانين جيي رھيڻ 
جي ڪري سنڌ جو ھي سجڻو عالئقو ھڪ بند گيجيٽيي 
جيان ٿي چڪو آھي. انجن تمر جي ٻيلن جي نيقيصيان 
تي اسان مستقبل ۾ مجا طوفانن کي ڏسي رڙيون ۽ 
ڪوڪون ڪري پشيماني ڪنداسين، پر تيڏھين اسيان 
جي ھٿ وس ڪجھ ڪونه ھوندو ڇوته انجن ٻيٽن تي 
 ڪراچي ججڙا ٻيا گجڻائي شجر آباد ٿي چڪا ھوندا!. 

*** 
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دنيا جي تاريخي پسمنظر کي ڏسجي تيه ميهيذب 
قومن جي تيرقييَء جيو راز بيهيتير حيڪيميرانيي، 
عوام جي زندگيَء جيو بيهيتير ميعيييار زنيدگيي، 
قانون جي حيڪيميرانيي سيميييت بيهيتير وقيتيائيتيا 
فيصال ڪرڻ سيان گيڏوگيڏ پينيهينيجيي پياڙيسيري 
ملڪن سميت پوري دنيا سان بهتر تعلقات رکڻ 
۽ انساني حقن جو خيال رکڻ ئي اولين تيرجيييح 
هوندو آهي، جنهن سان هڪ بيهيتيريين ميعياشيرو 
جنم وٺنيدو آهيي. تينيهينيڪيري اهيڙيين قيومين ۽ 
ملڪن کي دنيييا ۾ ميهيذب قيوم طيور سيڙياتيو 
ويندو آهيي. اهيڙيَء طيرح سيان پياڪسيتيان جيي 
سياسي منظر نامي تي نظر وجهنداسين ته اڪثر 
اسان وٽ ايئن ٿيندو آهيي تيه سيوچيييو هيڪيڙي 
شيِء الِء ويندو آهي، پر ٿيندو ڪجهه ٻيييو آهيي. 
پاڪستان جي سياست جو ماضي ته بييان ڪيري 
سگهجي ٿو، پر مستقبل بابت ڪيجيهيه بيه چيٽيو 
نٿو چئي سگهجي، بي موسمي تبديلي ميعيميول 
بڻجي چڪي آهي. ان جي مقابيليي ۾ دنيييا جيي 
مهذب قومن پنيهينيجين ميليڪين ۾ حيڪيوميتيون 
هالئڻ الِء ڪجهه اصول جوڙيا آهن، جنهين طيرز 
تي دنيا ۾ حڪومتون هليي رهيييون آهين اهيڙي 

قسم ٿين ٿيا جين کيي  1طرح سان حڪومتن جا 
 هيٺ بيان ڪيل آهن.

 . جمهوريت:1
هن قسم جي حڪومت ۾ اختيار ۽ طاقت عوام 

کي مليل هوندو آهي هن قسم جي حڪومت ۾ 
عوام هيپئين سطح کان ميٿيئييين سيطيح تيائييين 
پنهنجا نمائندا چونڊيندو آهيي، عيوام پينيهينيجيي 
طرفان چونڊييل نيميائينيدا مينيتيخيب ڪيري کييين 
مڪمل اعتماد ڏيندو آهي ته عوام جيي بينيييادي 
حقن جو آواز اعيلييا اييوانين تيائييين پيهيچيائييين 
مطلب ته اهي چونڊيل نيميائينيدا عيوام جيو آواز 

 هوندا آهن. 
 . انارڪي:2

هن قسم جيي حيڪيوميت کيي افيراتيفيري واري 
حڪومت چوندا آهن جنهن ۾ حيڪيوميت هيالئيڻ 
الِء ڪنهن وٽ به مرڪزي اختيار نه هوندا آهن ۽ 
اختيار جو مالڪ هرهڪ پاڻ هوندو آهي هيرهيڪ 
شخص پنهنجي مرضيَء جو مياليڪ پياڻ هيونيدو 
آهي ڪابه شيِء ڪينيهين ميخيصيوص اداري جيي 
ڪنٽرول هيٺ نه هوندي آهي. مطلب تيه هيرهيڪ 
ڇڙوڇڙ هوندو آهي هيَء هڪ عجيب قسيم جيي 

 بي ضابطه حڪومت هوندي آهي. 
 . ڊڪٽيٽرشپ:3

هن قسم جي حڪومت جو حڪمران ڪوبه هڪ 
آمر هجي ٿو هن قسم جي حيڪيوميت ۾ ڪيوبيه 
قانون ۽ آئين نه هوندو آهي جنهن ۾ ڪوبه حزب 
اختالف ڪونه هوندو آهي جيڪو غليط نيميونيي 
سان استعمال ٿيل طاقت کيي روڪيي سيگيهيي. 
هن قسم جي حيڪيوميت ۾ انسيانيي حيقين جيي 

پائمالي ٿيندي آهي، جيڪو به آواز اٿياريينيدو ان 
 جي آواز کي بند ڪيو ويندو آهي. 

 . ايٿنو ڪريسي:4
هن قسم جي حڪومت ۾ حڪمراني ڪيرڻ جيو 
حق ڪنهن هڪ خاص مذهبي، سماجي، ثقيافيتيي 
يا خانداني گروهه کي هوندو آهي. جهيڙيَء طيرح 
بيييييلييجييم ۾ صييرف فييليييييمييش خييانييدان کييي ئييي 
حڪمراني جو حق حياصيل آهيي ۽ اهيو ڪيافيي 
عرصي کان حڪمراني ڪري رهيو آهيي. اهيڙي 
قسم جي حڪومت کي ايٿينيو ڪيريسيي چيئيبيو 

 آهي. 
 . ريپبلڪ:5

هن قسم جي حڪومت ۾ اهيو الزميي آهيي تيه 
اليڪشن ذريعيي نيميائينيدن  جيي چيونيڊ ڪيئيي 
ويندي آهي. هن جي مشابيهيت جيميهيورييت سيان 
هوندي آهي، پر هن ۾ رياست جو باني بيادشياهيه 
نه هوندو آهي، پر جمهوريت ۾ بادشياهيه ريياسيت 
جو بيانيي ٿيي سيگيهيي ٿيو جيييئين بيرطيانيييه ۾ 
جمهوريت هوندي به رياست جو باني بادشياهيه ييا 

 راڻي آهي. 
 . مونارڪي:6

هن قسم جي حڪومت ۾ جيڪي به پاور هونيدا 
آهن اهي فقط هڪ شخص وٽ هجن ٿا جيييڪيي 
نالي ماتر به ٿي سگهن ٿا ته غير مشروط بيه ٿيي 
سگهن ٿا، جهڙيَء طرح برطانيه جي رياسيت جيو 

 ڪرنٽ افيئر

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ

 ڇا ملڪ صدارتي نظام طرف وڃي رهيو آهي؟



ين     | 9همرسي ماهوار مئگز

باني نالي ماتر بادشاهه آهي ۽ سعودي عيرب جيو 
بادشاهه جنهن وٽ ايبسليوٽ اٿارٽيي آهيي وٽيس 

 حڪومت جو ڪنٽرول به هوندو آهي. 
 . ٿيو ڪريسي:7

هن قسم جي حڪومت ۾ خدا کي قانون ڏيينيدڙ 
۽ سپريم ليڊ چيييو ويينيدو آهيي هين قسيم جيي 

 حڪومت ايران ۽ ويٽي ڪن سٽي ۾ آهي. 
 . اوليگارڪي:8

هن قسم جي حڪومت ۾ پاور ڪنيهين بيه هيڪ 
خاندان وٽ هجن ٿا جنيهين ۾ عيرب اميارات جيا 

 ڪجهه ملڪ اچي وڃن ٿا.
 . ٽيڪنو ڪريسي:9

هن قسم جي حڪومت ۾ هير قسيم جيي فيييليڊ 
سان الڳاپيل ماهر نميائينيدن طيور شياميل هيونيدا 
آهن، انهن کي فيصال ڪرڻ جيو حيق بيه هيونيدو 
آهي جيئن جمهوريت ۾ عوامي نمائندن وٽ حق 
هيونيدو آهييي. اهيڙي قسيم جييي حيڪييوميت کييي 

 ٽيڪنو ڪريٽ حڪومت چئبو آهي.
مٿي ڄاڻايل ڪجهه حڪومت جا قسيم آهين جين 
سان دنيا ۾ ڪافي ملڪن ۾ طيرز حيڪيميرانيي 
ٿيندي پئي اچيي. پياڪسيتيان جيي پسيمينيظير ۾ 
ڏسجي ته سياسي پارٽيون تيوڙي حيڪيوميت ۾ 
ويپل نمائندا جن کي رياست سان ڪابه دلچسپي 
نظر نه پئي اچي رياست جيڪا اصل ۾ ته عيوام 
هوندي آهي جيڪڏهن عوام الِء نه سوچيييو وييو 
ته ايئن سمجهو ته ملڪ الِء بيه نيه پيييو سيوچيييو 
وڃي. پاڪستان ۾ هڪ گيڏييل قسيم جيو ٽيوليو 
آهييي جيييييڪييو ڪييجييهييه ڏهيياڪيين کييان مييلييڪ ۾ 
حڪمراني ڪندو پيو اچي جنهين ۾ سيڀينيي جيا 

مفاد پنهنجا پنهنجا آهن ۽ پنيهينيجين ميفيادن جيي 
سياست ۾ رڌل آهن. هن ملڪ ۾ هير شييِء جيي 
الِء قييانييون تييه ٺييهيييييل آهييي، پيير ڇييا قييانييون تييي 
عملدرآمد به ٿي رهيو آهي؟ ڇا هر خاص ۽ عيام 
ماڻهو کي برابري جي بنياد تي انصاف بيه ميليي 
رهيييو آهيي؟ قصيور جيي زيينيب واري واقيعييي 
کانپوِء ڇا ريپ ڪيس خيتيم ٿيي وييا، ميليڪ ۾ 
ڪيييييتييرن کييي نيينيينڙن ٻييارڙن ۽ نييييياڻييييين سييان 
روزاني جي بنيياد تيي زييادتيي ٿيي رهيي آهيي. 
الهور ۾ تازو ٿييل ميوٽير وي واري واقيعيي تيه 
انسانيت ۽ شعور جو ڏيوالو ڪيني ڇيڏييو آهيي. 
موجوده نظام ۽ رياست عوام کي ڪجيهيه بيه نيه 
ڏيئي رهيو آهي. هن ملڪ ۾ احتساب ته ضيرور 
ٿيو آهي، پير سيوال اهيو آهيي تيه ڇيا احيتيسياب 

 طاقتور ڌرين جو به ٿيو آهي؟

chacharhameed886@gmail.com 
*** 
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علي بابا ڪهاڻيڪار، ناول نگيار، ڊراميه نيوييس 
هڪ ڪثير الجهت شخص ۽ ليکڪ هو، جينيهين 
جا پير زمين تي هئا، پر هن جو فن دنيا ئي ادب 
آسمان کي ڇهي رهيو هو. اڄ به هو لييکيڪين ۽ 
ادب سان الڳاپيل پڙهندڙن جيي دل جيي قيرييب 
آهيي. هيو الڳيييتييو ليکيينيدو هيو سينيدس پيهيرييين 

ع 3162ٽماهي ميهيراڻ ”  پڙري جو پکي“ ڪهاڻي 
پيڻ ”  ڌٻيڻ“ ۾ ڇپي ۽ سندس پڇاڙڪي ڪيهياڻيي 

 ۾ شايع ٿي. 4236ٽماهي مهراڻ ۾ سال 
لکڻ ۾ هن جو پوري حياتيَء جيييتيرو ڪيييرييئير 

ڌرتيي “ هو. سندس ڪهاڻين جا مشهور مجموعا 
۽ ”  جيينييم ڀييومييي“ ، ” آيييل ڙي اوالڻييا“ ، ” ڌڪيياڻييا

آهن. علي بابا نثر جي ميخيتيليف ” شمشان ڀومي“ 
صنفن ۾ ليکيييو آهيي، پير مينيهينيجيو ميوضيوع 
سينيدس ڪيهياڻيييَء جيو ٽيريينييڊ آهيي. عيليي بيابييا 
پنهنجي تحرير، پنهنجي ڪهاڻي ۾ هيڪ نيراليي 
رنگ ڍنگ سان پاڻ کي ظاهر ڪيو آهي. هو بال 
شيبييه هيڪ ميياهير ڪييرافييٽيسييميييين هييو. هيين جييي 
ڪاريگري، ٽرينڊ اهو هو تيه تيميام نينيني پيالٽ 
کي رستي هلندي ڪنهين شيخيص کيي، ڪيردار 
کي ايئن پورٽري ڪندو هو جو ڪردار ڪهاڻيَء 
کي تخليق ڪندو رهينيدو هيو، جيييئين ڪيهياڻيي 

، جنيهين ۾ هيڪ ئيي ڪيردار ” نانگا ننڊ نه ڪن“ 
ڪهاڻي کي تخليق ڪندو رهي ٿو. اهيو ڪيردار 

ئي آهي جيڪو زنيدگييَء جيي اهيم سيوالين تيي 
خود ڪالميَء جيان آهي ۽ زندگيَء جي درد کيي 
بيان به ڪري پيو ۽ احتجاج به، ڪيهياڻييَء جيون 

 ڪجهه سٽون: 
اکين تي هٿ ڏيو چئو واٽي تيي روئيان بيييپيو، “ 

ڇو پيو نگري نگري بن بين ڀيٽيڪيان، ڇيو پيييو 
 ”پچان، کامان، پڄران.

هن جي روايت هيپئيين پيرت جيي مياڻيهيوَء جيو 
بيان آهي، ان جي انٽر ايڪيشين سيان هيو وطين 
جي سموري دنيا جي عام عوام سان جيڪا بيي 
قدري ۽ بي انصافي آهي انيهييَء اظيهيار ۾ هين 
کي ڪمال حاصل آهي، آرام سان هو سييياسيت، 
طبقات، تيزيَء سان ڊهينيدڙ سيمياج جيا جيييڪيي 
عام مظهر آهن جن اصلوڪن ۽ بيييوس مياڻيهين 
الِء در بينيد ڪيري ڇيڏييا آهين، هيو انيهين خياڪ 
نشينن جو آواز آهي. سندس عهد ۾ هي جيڪي 
نسل ۽ زبيان جيا تيعيصيبيات آهين هيي جيييڪيو 
ڪوڙهيو سماج آهي. هو انهيَء جي بيدصيورتيي 
کي ڪمال ڪاريگريَء سان بحث هييٺ آڻيي ٿيو 
۽ ڪهاڻيَء ۾ پنهنجي ڪال جي زور تيي ائييين 
بيان ڪري ٿو جو اهي ڪهاڻيَء جو فطري حصو 
هجن، پر انهيَء جو سياسي اظهار پڻ. شروع ۾ 
روسي ادب، هاڻي سڄي دنيا ۾ اها روايت رهيي 
آهي تيه اهيي پينيهينيجيي ڪيهياڻييين ۽ نياولين ۾ 

پنهنجي پوين ۽ سيهوڳي لييکيڪين جيو حيواليو 
سندن نالي ۽ ڪيل ڪم سان ڏيندا آهن ۽ عيليي 

” ايڊٽ ٿيل سيپينيا“ بابا به ائين ڪري ٿو. ڪهاڻي 
۾ هو نارائڻ شيام جو ذڪر ڪري ٿيو، سينيدس 

 هي شعر ڏيئي: 
 کڻي رات مشعل مسافر هليو هو،

 ٻه پل نيم روشن ڪري هو گهٽي ويو.
جو پيرا گيراف هين ”  مٽي“ ساڳئي طرح ڪهاڻي 

 بيان سان شروع ٿئي ٿو.
ريڊيو تان موهن جي خيبير ٻيڌي هييينيئيڙو ليوڻ “ 

پروڻ ٿي ويو هئس، بليڊ ۽ ڪياتييَء کيان تيکيو 
قلم کڻي نڪري ويو آهيي ڪينيهين سيرڳ جيي 

 ”ڳوال ۾ ڀڳوان تي ڪاوڙيل ماڻهو.
ڪجهه ڏينهن اڳ ۾ ع. ق شيييخ، پيليي، طيارق 
اشرف، نارائڻ ڪنهن ڏورانهين سفير تيي هيليييا 
ويا هئا، ڀلو ڙي يار ڪهڙو سڱ سياڪو جيجان 
تن جتن سين سڀ هليييا وييا. مينييير، عياليمياڻيي، 

 All Theirالطاف، رشيد، نسيم جيان الڏاڻا ڪري 
days buried by :نارائڻ جو شعر ڪن ۾ ٿو پويس 

 ۽ هڪڙي ئي شمع جي اجالي ۾،
 سونهن منهنجي ٿي ويندي ڌنڌلي.

هن جي ڪهاڻين ۾ محبت هڪ نئين آرزو سان 
ظهور پذير ٿئي ٿي، محبت ۽ جسمانيت ڪيجيال 
تجال ماڻهو ۽ گرڀ جو تيج ۽ ٻيون ڪيهياڻيييون 

 علي بابا جي ڪهاڻيَء جي روايت

 ادب ۽ تاريخ

 

 غالم نبي سومرو
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 انهيَء جو مثال آهن. 
مون جيئن اڳ ذڪر ڪيو آهيي تيه هين 
جي ڪهاڻيَء جي روايت عام پيييڙهيييل 
ڪردارن جي ذريعي، پنهينيجيي سيمياج، 
وطن ۽ دنيا ۾ بين االقيواميي سييياسيت 
جييي مييڪيياري جييي ڪييري جيييييڪييا نييا 
انصييافييي آهييي هيين انييهيييَء کييي عييام 
ماڻهوَء سان ٿيندڙ وارداتن جي ذرييعيي 
بيان ڪيو آهي ۽ هن ڪوڙهئيي نيظيام 

آهيي،  Casualty۾ انسانيت جي جييڪيا 
انهيَء بيدرد ورتاُء ۾ بال آخر انسانيييت 

مياتيا “ مري رهي آهي. انهيَء جيو بيييان 
ڪهاڻيَء جيي هيييپييين سيٽين ۾ ”  ديوي
 آهي:

معاشري، ڪلچر، تهذيب ۽ تميدن جيي “ 
پوري تاريخ ۾ اسين ڪينيهين بيه طيرح 
پنهنجي انسان هئڻ جو ثبوت نيه ڏييئيي 
سگهيا آهيون ته پوِء پنهنيجيي اصيليييت 
 ”کان منهن موڙڻ ۾ ڪهڙو عيب آهي.

علي بابا جي روايت جيڪا ڪهياڻيي ۾ 
آهي جيڪا سندس هم عمرن ۾ هئي ته 
سهي، پر علي بابا وٽ سڌي سنئييين ۽ 
علي االعالن هئي بنا ڪنهن خوف جيي 
هن جو جرئت اظهار حيران ڪندڙ آهي. 

چينيڊ “ مثال طور: سندس يادگار ڪهاڻي 
جتي هو فن جيي اتياهييين تيي ”  ۽ ماني

نظر اچي ٿو، هن جي ڪال هن جو ڏانُء 
غير معمولي ۽ هن جيو پييي يام واضيح 
آهي، وري هيڪ انيوکيي ميوضيوع تيي 

آهيي. ”  گيرڀ جيو تيييج“ سندس ڪهاڻي 
آهيي  Mythاسان جي خطي ۾ جيييڪيو 

اهو هن کي عزيز هو. هيو صيديين جيي 
دانش جي سمنڊن جو غيواص هيو. اتيان 
موتي ميڙيندي عهد حاضر جي سياسيي 
سيميياجييي ڊسييڪييورس ۾ سييجييائييي هيين 

 پنهنجي الڳ سڙاڻپ ٺاهي. 
سڀ کان اهم ڳالهه ته سادن سوڌن نادار 
ميياڻييهييوَء جييا ڪييردار کييڻييي هييو جييڏهيين 
ملڪي ۽ عالمي معاشيات جيو پيوسيٽ 
مارٽم ڪيري ٿيو ۽ پيوري جيي پيوري 

Authority  ۽ تانا شاهي جي سامهون آڻي
بيهاري ٿو ۽ هڪ طاقتور پيي يام سيان 
انياُء ۽ نراج کي رد ڪري ٿو. هو هيڪ 
انصاف ڀرئي سماج ۾ يقيين رکيي ٿيو. 
جڏهن هو انهيَء کي دنيا جي معاملن ۽ 
مامرن ۾ نٿو پائي ته پوِء پنهنجي قيليم 

جي طاقت کڻيي انيهييَء جيي سياميهيون 
 بيهي ٿو رهي.

علي بابا عملي طور به عام ماڻهوَء جي 
زندگي گذاري، انيهييَء کيي جييُء ڏٺيو. 
هو مختلف ُڪنڊن کان اشرافيه جي بيي 
حسي جو شاهد هو. تڏهن هن پنيهينيجيي 
قلم جي زور سان انيهييَء جيي آگياهيي 

 ڏني.
تيياريييخ بييه عييلييي بييابييا جييي پسيينييد جييو 
موضوع هئيي، هين جيي تيحيريير جيون 
جييڙون بييه انييهيييَء ۾ هيييييون. انييهيييَء 
پسمنظر ۾ هين تيارييخ کيي پينيهينيجيي 

 ڪيو.  Re Createنقطهِء نگاهه سان 
، ” رنيي ڪيوٽ جيا رکيوال“ ڪهياڻيييون 

” ڪارونجهر جيو قيييدي“ ، ” چنگيز خان“ 
 انهيَء جا بهتر مثال آهن. 

ليکڪ جيان هن الِء وطين ۽  Legendهر 
انهيَء جا ماڻهو سڀ کيان اهيم آهين ۽ 
انهن جي شاندار مستقبل جا خواب هن 
جي اکين ۾ هئا، جيڪي هن پنيهينيجيي 
ڪهاڻين ۾ بيان ڪيا آهن، انهن خوابن 
جو تعبير ڪيئن ٿيينيدو. اهيو سيمياجيي 
ارتقا جو سوال آهي جيو عيليي بيابيا بيه 
ڄاتو ٿي ۽ اسين به ڄاڻون ٿيا تيڏهين تيه 
اسييان مييايييوس نييه آهيييييون. اميييييد جييي 
روشني هڪ ڏيئي جييتيري ئيي ڇيو نيه 
هييجييي، پيير روشيين تييه آهييي. هيين جييي 
ڪهاڻين ۾ واڍوڙيل انسانيت جيو درد 
آهي، انهيَء درد کيي پيائينيدگيي آهيي ۽ 

 آئندي جي اميد پڻ.
” آخييري مييراد“ ۽ ”  نيانيگييا نينييڊ نيه ڪين“ 

ڪهاڻيون ڪراچي شهر جي صورتحيال 
تي آهن. ڪراچي اسيان جيي وجيود جيو 
حصو آهي، پر اهو به حقيقت آهي ته اها 
ڪيينييهيين هييريييي ڦييٽ جيييييان پييڻ آهييي. 

 Discourseپنهنجي ٻنهي ڪهاڻييين جيي 
۾ اهو ظاهر ڪري ٿو. علي بابا الڳيتيو 
لکندڙ ليکڪ هو، هو آخر تائين لکينيدو 
رهيو، سندس تحريرون ۽ فن اسان وٽ 
امانيتيون آهين، جيييڪيي اسيان سيان ۽ 
ايندڙ نسلن سان گڏ هلينيدييون. هيو درد 
جو ليکڪ هو، اهو درد به اسان سان گڏ 
هلندو اميد کڻيي خيواب کيڻيي جين جيا 
تعبير ڪجهه ٿيييا آهين ڪيجيهيه ٿييينيدا، 
اهڙو يقين علي بابا کي به هيو ۽ اسيان 

 کي به آهي. 
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تنقيد لفظ چوڻ ۾ ته سولو آھي، پر پنجنجي انيدر ھيڪ وڏي 
معنيا ۽ مطلب رکي ٿو. اسان جي روز ميرہ جيي زنيدگيي ۾ 
اسان تي تنقيد ٿيندي رھندي آھي، پير ان تينيقيييد کيي اسيان 
سجپ نيه ھيجيڻ ڪيري عيام طيور بيرداشيت نياھيييون ڪيري 
سگجندا. حاالنڪه ھر تنقيد جي پپيان ميخيتيليف سيبيب ھيونيدا 
آھن. ڪابه تنقيد بي سيبيب نياھيي ھيونيدي. جيييڪيڏھين اسيان 
پنجنجي سماج ۾ موجود ريتن، رسمن ۽ سماجي رواييتين تيي 
نظر وججنداسين ته اسان کيي ان ڏس ۾ تيحيقيييق ڪيرڻ الِء 
گجڻو مواد ملندو. ھي تحرير منجنجي ھڪ تفصيييليي ريسيرچ 
پيپر جي تت جو سنڌيَء ۾ ترجمو آھي. ڪجھ اصيالح پسينيد 
ماڻجو ھر تنقيد کي مثبت سمجيجيي پينيجينيجيي انيدر بيجيتيري 
آڻيندا رھندا آھن جڏھن ته ڪجھ شرپسند ماڻجو عام ڳالھ کي 
به تنقيدي ڍنگ ۾ کڻي اسان جي معاشري ۾ جيئڻ جيا جيتين 

 ڪندڙ غريبن کي سک جو سا  کڻڻ به ناھن ڏيندا.
ع(، ادبي 3115-ع3121مشجور آمريڪي ادبي نقاد ريني وليڪ )

علمي، “ تنقيد جي باري ۾ تمام سپي شرح لکي جنجن ۾ ھن 
جي وصف کي تمام سپي نموني لکيو ته ڪتياب ”  ادبي تنقيد

کي پڙھڻ جو مطلب توھان ان جي ذائقي کي چکييو ٿيا ۽ ان 
چکيل ذائقي کي لکي بيان ڪرڻ ۽ ان ذائقي جي معيار بابت 
فيصلو ڪري لکڻ ته توھان کي ڪيترو پسند آييو ييا وڻيييو... 

 کي علمي ادبي تنقيد چوندا آھن.
تنقيد، دراصل ھڪ مڪمل درسي شعبو آھي جيڪو دنيا جي 
اندر عملي طور گجڻو رائج ان ڪيري بيه ڏٺيو وييو آھيي جيو 
تنقيد جي ڍال استعمال ڪندي مختلف ماڻجن کي معاشري ۾ 
انتقامي ڪارروائي ڪندي به عمومي طور ڏٺو ويو آھيي، پير 
اڄ به ان کي عالمي ادارن ۾ درسي شعبي طيور پيڙھيائيڻ جيا 
سپا رواج موجود آھن. اھو الميو چئون يا ُسستي جو اسان جا 
ڊگري ھولڊرز جيڪي چار ييا پينيج سيال ادب ييا ڪيجيڙي بيه 
شعبي مان پڙھي پاس ٿي ايندا آھن اھي ان تنقيدي اصيولين، 
ان جي اخالقي زمرن يا تنقيدي فن کي ٻين عام ماڻجن تائين 
علمي جاڳرتا طور ناھن پجچائيندا. اھوئي سبب آھي ته تنقيييد 
جون مختلف بگڙيل شڪليون اسان جي سماج ۾ عيام جيام 
ملنديون. سياسي ميدان ۾ ته تنقيد ايتري قدر سيخيت ٿييينيدي 
آھي جو ماڻجو ھٿين به پيئيجيي ويينيدا آھين جيييڪيو عياليميي 
سياسي تاريخ ۾ اسان جي اڳيان آھي ته ڪيترن ئيي ميليڪين 
جي چونڊيل نمائندن جي قانيون سياز  اسيييميبيلييين ۾ کييين 

ھڪٻئي مٿان جسماني حمال ڪندي به ڏٺو ويو آھي. جيييڪيو 
رواج سياسي طور به نقصانڪار آھي ته گڏوگڏ اخالقيي طيور 
پڻ ان جا ناڪاري اثر سموري معاشري مٿان سڌيَء ريت پيون 
ٿا، جنجن ۾ اسان جي ٻولين جو ادب ۽ انجن جا اديب بيه اچيي 
وڃن ٿا، جيڪي پڻ ان جارحاڻي رواج کي ادب ۾ آڻڻ گيجيرن 
ٿا، جيڪا علمي ادبي تنقيد جي خالف ھڪ وڏي روايت آھي، 
جنجن سان نه صيرف عيليم ۽ ادب، پير سيميوري سيمياج جيي 

 فڪري ۽ شعوري تعمير کي وڏو نقصان ملندو.
اڄ جتي دنيا ترقي جون منزلون طئي ڪري جديد ۽ تيز تريين 
انٽرنيٽ سروس کي ممڪن ڪري ڪمپيوٽيرائيزڊ ۽ گيليوبيل 
وليج ٿي چڪي آھي، اتي عالمي ۽ عالئقائي ادب ۾ به نيوان 
رجحان ۽ الڙا جنم وٺي چڪا آھن. ادب کي مختلف ٻولين ۾ 
ترجمو ڪرڻ سان گڏ ھڪ ٻوليَء جي ادب جي مختلف ٻوليين 
۾ ترجمي جي ڪري تحقيق جا نوان رستا پڻ نيڪيري چيڪيا 
آھن. اھو گوگل جي ڪري به ممڪن ٿيييو آھيي. ميثيال طيور: 
سنڌي ادب ۾ الطيني ٻوليَء جا الڙا انگريزي ادب ميان جيذب 
ٿيا ڇو ته انگريزي ادب مٿان الطيني ادب جو وڏو اثير رھيييو 

ھين صدي عيسوي وارو  38ھين صدي عيسوي کان  32آھي. 
وقت ان جي عروج جو زمانو ھو. انگريزي ادب مان اھي الڙا 
وري اسان جي سنڌي علم ۽ ادب ۾ متعارف ٿييا. پيروفيييسير 

سنڌ ۾ انگريز آيا ته جديد “ ڊاڪٽر عبدال فور ميمڻ چواڻي ته: 
تعليم، سائنسي ۽ صنعتي علم و ادب ۽ فلسيفيي جيا ڪيافيي 

ڇاڪاڻ ته ھي اھي ڌاريا ھئا جن سنڌي ٻيولييَء کيي ”  دڳ کليا
هٿي ڏياري. مثال سنڌي جي رسم الخط ٺهرائي ۽ اھڙي ريت 
سنڌي ٻولي ۾ انيڪ ڪتاب ڇپجڻ لڳا. انگرييزن سينيدن ادب 
کي ترجمو ڪرايو ۽ ايئن سنڌي ٻوليَء جي ادب ۾ ميخيتيليف 
صنفون ججڙوڪ: نيثيري م يميون، افسيانيه، ڊراميه ۽ سيوانيح 
حييات وغيييرہ وغيييرہ آييون. عياليميي ادب ميان جيڏھين ڪيو 
مخصوص الڙو يا صنف ڪنجن عالئيقيائيي ادب ۾ جيذب ٿيي 
متعارف ٿيندو آھي ته ان تي شروع ۾ وڏي تنقيد ٿيندي آھي 
ڇو ته اھو ان ٻوليَء جي پڙھندڙن وٽ نيئيون ھيونيدو آھيي ۽ 
جڏھن به ڪا نئين شيِء ڪٿي ايندي آھي ته ان کي شيروع ۾ 
قبول ناھي ڪيو ويندو. اھڙي تنقيد سان ٻولي جيا ذخيييرا بيه 
وڌندا آھن ته گڏوگڏ ٻولي جو ادب به وڌيڪ سيگيجيارو ٿييينيدو 
آھي. بلڪل اھڙي ريت سنڌي ادب مان انگريزي يا ڪنجن ٻيي 
ٻوليَء ۾ ڪا صنف جيڪڏھن متعارف ڪرائي وڃي ته ان تي 

عالمي علم و ادب ۽ 

سنڌي سماج ۾ ٿيندڙ 

تنقيدي روايتن جو 

 مختصر جائزو

 تحقيق ۽ تحرير: 
 جوکيو جسارت الياس سنڌي

 ادب ۽ تاريخ
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انگريزي اديب يا ته ڇتيي تينيقيييد ڪينيدا ييا وري 
تسليم ئي نه ڪندا. مثال طور: سنڌي ٻيولييَء جيا 
بيييييت )شييا  سييائييييين جييي بيييييتيين واري صيينييف( 
جيڪڏھن انگريزي شاعري ۾ متيعيارف ڪيرائيي 
وڃي ته ھوند وا  جي تنقيد ٿئي. ان سڄيي ڳياليھ 
لکڻ جو مقصد تنقيد جيي اھيميييت تيي روشينيي 
وججڻ آھي. تنقيد جيڪا ادب جي الِء موثر ھيئيي، 
جنجن ۾ جائزو وٺڻ کان وٺي پيييش ڪيييل ميواد 
جي تحقيقي اصولن تحت ڇينيڊ ڇياڻ ڪيرڻ سيان 
گڏوگڏ نطرياتي طور اڳ ٿيل تحقيق سان ڀيييٽيڻ 
شامل ھو، اھا تنقيد اڄ عالمي علم و ادب ۾ تيه 
پروان وٺي پئي جنجن ۾ آڪسفورڊ يونيورسيٽيي 
کان وٺي ھيارورڊ ۽ ڪيئيميبيرييج ييونيييورسيٽييين 
ججڙن اعليا تعليمي ادارن کيان عيالوہ دنيييا جيي 
ڪافي تعليمي ادارن ۾ تنقيد ھڪ فڪري تعمير 
جو ذريعو بڻجي چڪي آھي. اھڙا ميعييياري ادارا 
پنجنجي علمي ۽ ادبي تحقيقن کي تڏھن مڙينيدا 
آھن جڏھن ان تي ڇپجڻ کان اڳ تينيقيييدي نيظير 
وججنيدڙ دنيييا جيا مياھير شياميل ھيجين، پير وڏي 
افسوس سان اھو تسليم ڪرڻو پيونيدو تيه اسيان 
جو علم ۽ ادب ان تنقيدي جائزي کان بنجه خياليي 
يا بيمار ٿو ڏسجي. اھوئي سبب آھي جيو سينيڌي 
عييلييم ۽ ادب ۾ بييه تيينييقيييييد جييي سييلييسييلييي کييي 
جيڪڏھن ڏسبو ته اها نه ھجڻ برابر آھيي. ان جيا 
انيڪ سبب ٿي سگجن ٿا، جين ميان ھيڪ سيبيب 
ٿيندڙ تنقيد تي ليکڪ جو يا ان جيي چياھييينيدڙن 

 جو جارحاڻو رويو اختيار ڪرڻ به آھي.
تنقيد جي اندروني ع ون جي تشيرييح جيي ڏس 
۾ لکيل ڪئناڊا جي مشجور نظرياتي تنقيد نگيار 

ع( جييو ڪييتيياب 3113-ع3134نييارٿييروپ فييرائييئييي )
پڙھڻ ججڙو آھي، جنيجين ”  ايناٽامي آف ڪرٽسزم“ 

۾ ھن پنجنجن چئن مختلف م مونين کيي جيميع 
ڪري شايع ڪيو ۽ تنقيد نگاري جي دنيا ۾ سپو 
اضافو ڪيو. جيتوڻيڪ ھن وٽ ڊاڪيٽيرييٽ جيي 
ڊگري ته نه ھئي، پر تنقيدي فين جيي ڪيري ھين 
ٽييورنييٽييو يييونيييييورسييٽييي کييان عييالوہ ھييارورڊ 
يونيورسٽي ۾ به پروفيسر ٿي پڙھايو. جيڪڏھين 
ڪو اديب پنجنجي شعبي ۾ ڪجاڻيڪار، شاعر يا 
افسانه نگار آھي ته کيس گجٽ ميقيبيوليييت ميليي 

ٿي، پر ساڳيو ماڻجو جيڪڏھن تنقيد جي شعيبيي 
کي چونڊي نقاد بڻجي ٿو ته کيييس وڏي شيجيرت 

دي ويسٽ “ملي ٿي، جنجن جو مثال مشجور نظم 
جو خالق آمريڪي انگريز ادييب ٽيي. اييس. ”  لينڊ

ع( ھيو هين مشيجيوري تيڏھين 3165-ع3888ايليٽ )
ماڻي جڏھن ھو نقاد بڻيو، پر جڏھن شاعر ھيو تيه 
ايترو مقبول نه ٿيو. اھوئي سبب آھي جيو اسيان 
وٽ ڪجھ ليکڪ ھرو ڀرو جي تينيقيييد ڪيرڻ بيه 
پسند ڪندا آھن جيڪو انجن شايد ھيڪ ُسيسيتيي 
شجرت حاصل ڪرڻ جو ذريعو سوچيو ھجي، پير 
ان الِء تنقيد جو فن مڪمل سکڻ کپيي. ادييب ييا 
شاعر جي تخليقي معيار جو نقاد جي جائزي وٺڻ 
جي انداز مٿان وڏو اثر پوندو آھي. اھوئي سيبيب 
آھي جو اديب جي ادبي محرڪن جو سڌو سنئون 
تعلق سندن سوچ ۽ فيڪير ميٿيان مينيحيصير آھيي. 

ادبيي تينيقيييد جيا “ جامي چانڊيو پنجنجي م مون 
۾ لييکييي ٿييو تييه: ”  مييحييرڪ ۽ سييميياجييي ڪييارج

جيڪڏهن محرڪ خصيص، روايتيي ۽ سيطيحيي “ 
آهن ۽ اوهان جو فن وڏو اعلييا آهيي تيه ان سيان 

ان ڪري اديب الِء ميحيرڪ ”  ڪوبه فرق نه پوندو.
وڏي اھميت رکن ٿا. مثال طيور: اسيتياد بيخياري، 
شيخ اياز، اميداد حسييينيي، سيرويي  سيجياوليي ۽ 
محمد خيان ميجيييدي وغيييرہ سينيڌي شياعيري ۾ 
محرڪات جي ڏس ۾ وڏو نالو رکن ٿيا. شياعيرن 
مٿان تنقيدي ڇنڊ ڇاڻ نه صرف سينيدن تيعيميييري 
بجتري کي عمل ۾ آڻي ٿي، پير کييين سيکيڻ جيا 
نوان دڳ به ڏيکاري ٿي. ججونن شاعرن ھيميييشيه 
نوجواني منجھ پنجينيجيي اصيالح ڪيرائيي آھيي، 
جيڪو ان ڳالھ جو چٽو ثبوت آھي ته ادبي تنقييد 

 ھڪ اصالح جو ذريعو پڻ آھي.
ادب انيدر دنيييا جيي عيليمين جيا ميخيزن اچين ٿيا. 
عبدالواحد آريسر چواڻي: ادب ھيڪ خيزانيو آھيي 
جيڪو سر زمين ۾ ھوندو آھي ۽ اھو ھڪ اديب 
ئي آھي جيڪو ان لڪل خزاني کي کوٽي ڪيني 
ٿو. تنقيد ۽ ادب ٻئي ھڪٻئي الِء اھيم ان ڪيري 
به آھن جو ادب اندر جيڪيڏھين اھيڙو ميواد اچيي 
وڃي جيڪو ادب جي نس خيالف ھيجيي تيه اتيي 
صرف تنقيييدي فين رکينيدڙ ادييب ئيي پينيجينيجيو 
ڪردار ادا ڪندي ان تي تنقيدي نظير وجيجيي ان 

کي ادب مان ڇنڊ ڇاڻ ڪري ٻاھر ڪيني سيگيجيي 
ٿو. جتي علم، سجپ ۽ برداشت جي کيوٽ ھيجيي 
اتي ڪوڙ ۽ ٻجروپيت جي سا  سان تنگ نظر ۽ 
نننڙي سيوچ رکينيدڙ مياڻيجيو پينيجينيجيي ڪيوڙي 
نييظييرئييي تييي ٻييڌل ميينييصييوبييي کييي عييمييلييي طييور 
معاشري مٿان زبردستي مسلط ڪرڻ الِء عيطيائيي 
اديبن سان )جن جو عيليم ۽ ادب سيان پيري جيو 
ڪوبه تعلق نه ھيجيي( گيڏجيي ويينيدا آھين. اھيڙي 
سماج ۾ علمي ۽ ادبي تنقيد ڪرڻ گنا  ڪيبيييرہ 
سمججيو ويندو آھي. جنجن پپيان عيام طيور تيي 

ڏاڍي جي ليٺ کيي ٻيه “ يا ” جيڪو ڏاڍو سو گابو“ 
ججڙا ڪارڻ ھوندا آھن. ادب جو ڀلي ڪيجيڙو ”  مٿا

به شعبو ھجي، پر تنقيد الزم ۽ ملزوم آھي. اھيا 
ٻي ڳالھ آھي ته اسان وٽ ادبي تنقيد جي عيوض 
نقاد کي ڪات ۽ ڪجاڙا موڪلي کيس عجيب و 
غريب حالتن کي منيجين ڏييڻ الِء ميجيبيور ڪيييو 
ويندو آھي. تنقيد ڪرڻ کانپيوِء جين حياليتين ميان 
نقاد کي لنگجڻو ٿو پيوي اھيي تيميام ڏکيييون ۽ 
اذيت ناڪ آھن. ان تي تفصيلي بيحيث ۽ اڀييياس 
ڪرڻ جي وڏي گجرج آھي. اچو ته تنقيييد جيي رد 
عمل ۾ پيش ايندڙ چند حقيقتن تان پردو کيڻيون 
جيڪي ڏکڻ ايشيا ۾ عام ۽ سينيڌي سيمياج جيي 

 علم ۽ ادب ۾ خاص آھن.
 ذاتيات تي حمال:

نياليي ھيڪ  Poeticsق.م ڌاري جيڏھين  2ارسطو 
تنقيدي وضاحت لکي ۽ تنقيد جي علم ۽ ادب ۾ 
شروعات ڪئي ته سندس ذاتيات ميٿيان ان وقيت 
جي ماڻجن ھڪٻئي جي چوڻ تي وڏا حميال ڪيييا 
جن ۾ کيس خود سخت الزام پڻ سجڻا پيا جنيجين 

 سان ادبي تنقيد جو وجود پيو.
 غير اخالقي حمال: 

ججڙي ريت واڌو جيي نيظيرئيي سيان حسيابين ۾ 
ڪجھ تصور ٺجيو، پر اھو ايسائين بي مقصد ھو 
جيستائين ڪاٽو جو شعوري وجود پيييو. بيليڪيل 
اھڙيَء ريت دنيا ۾ جتي ادب جو وجود پيييو اتيي 
ان جو ضد يعني بي ادب پڻ ھر وقت موجود ھيو، 
جنجن جي ڪري ادب سيان جيٺ ۽ وييڌن ڪيري 
غير اخالقي ٻولي ڳالجائي وئي جيڪيو سيليسيليو 
اڄ به جاري آھي. مثال طور: جڏھن ادب انيدر اڄ 
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شاعري جي پستي کي ڏسون ته ڪئسٽي شاعري 
جي دور پڄاڻان ھن وقت شاعرن بداخالقي ۽ بيي 
حيائيَء کي پيار ميحيبيت جيو غيليط تصيور ڏئيي 
سستي شجرت ڪارڻ سنڌي علم ادب مٿيان غييير 

 اخالقي حمال پڻ ڪيا آھن.
 اجايو ضد:

ذاتي پيالنيد وٺيڻ خياطير جيونياٿين رسيل چيواڻيي: 
جو سجارو وٺي ڪجيھ ” تنقيد ئي اصل ادب آھي“ 

علم ادب جا ماڻجو علمي فصاحت ۽ بيالغيت کيي 
ڇڏي اڻ ُگجري ٻوليَء جو استعمال ضد يا انا جيي 
وچان ان ڪري به ڪندا آھن جو سندن ھدف آسان 

 ناھي ھوندو.
 لبرل ازم جي ڍال: 

ڪجھ لبيرل مياڻيجيو جين وٽ ليبيرل ازم نيئيون 
نطريو ھجي اھي عام طور ان نظرئي جيي آڙ ۾ 
اجائي ۽ انتجائي تنقيد سان پنجنجي معياشيري ۾ 
آزار پئدا ڪندا آھين. ليبيرل ازم جيي ابيي جيان 

ع( انساني فطرت تي جيڏھين 3822-ع3614لوڪي )
جيڏھين ڪيوبيه نيئيون “ تنقيد ڪندي اھو لکيو ته: 

انسان ڄمي ٿو ته اھو پاڻ سان گڏ پنجينيجيي ذھين 
مطابق نوان جذبا يا نيظيرييا بيه آڻيي ٿيو جين کيي 
صرف تڏھن ڪتب آڻي سگجبو جڏھن تنقيد بيراِء 

ھيتيي ھيڪ ڳياليھ ليکينيدو ”  بجتري مقصود ھجيي.
ھالن ته اسان وٽ لبيرل ازم خيواميخيوا  بيدنيام 
آھي ان جو سبب ان اندر لڪي پناہه وٺندڙ ڪٽر 
سوچ جا مالڪ ماڻجو آھن. اھڙا ماڻجيو پينيجينيجيي 
قول ۽ فعل ۾ وڏو ت ياد رکينيدي وڏي واڪيي 
اعالن ڪندي نظر ايندا، جڏھن ته خود ظياھيري ييا 
لڪل طور انتجا پسند ماڻجن کي عام ييا غيرييب 
ماڻجن خالف استعمال ڪندا آھين. اھيڙن مياڻيجين 
جي ڪري لبرل ازم بدنيام آھيي. اھيوئيي سيبيب 
آھي جو سنڌي سماج ۾ علم ۽ دانش جيو اثير نيه 
ھجڻ برابر آھي. اھا عدم بيرداشيت ان ڪيري بيه 
آھي جو سماج ۾ نام نجاد لبرل به ڪٽر ميذھيبيي 
پوئلڳن وانگر ڪجھ حدن اندر واڙيل ٿا ڏسيجين. 
جن ھميشه پنجنجو پاڻ کي دنيا آڏو غير ميذھيبيي 
۽ ال دين ڪري مشجور ڪيو، اهي بيه عيورتين ۽ 
ٻارن جي معاملي ۾ اھڙا ئي انتيجيا پسينيد ھيونيدا 
آھن، ججڙا ڪنجين ڪيٽير ميذھيبيي درسيگيا  ميان 
پڙھيل انتجا پسند ھونيدا آھين. ادب جيي صيحيت 
اندر دنيا ۾ تنقيد براِء اصالح ترقي ۽ آدرش جيو 
سبب بڻجي جنهن تحقيق غور ۽ فڪر جيا نيوان 
دڳ کوليا آھن، انجن جو مثال نٿيو ميليي. جيڏھين 
ڪو به تحقيق جي الف. ب کان اڻ واقف ليييکيڪ 
ڪجھ لکي ٿو ته اھيو عيام طيور تيي جين ادبيي 
اوگڻن )براين( جو شڪار ٿي سگجي ٿو انيجين ۾ 

 چند عام اوگڻ ھي آھن.
ڪوڙ ۽ دوکي تي مباناي  او ياوڪاياون 

 ڳالھيون: 
تحقيق جي فن کان اڻ واقف ماڻجو جيڪو لکندو 
آھي ان ۾ ڪافي ڳالجيون ھو ڪوڙ ۽ حيقيييقيتين 
جي برعڪس لکندو ڇو ته کيس ان موضوع تيي 
اڳ ۾ ٿيل تحقيييق جيي خيبير نياھيي ھيونيدي تيه 
ظاھري ڳالھ آھي ھو ھٿ ٺوڪيون ڳالجيييون ئيي 

 لکندو.

 علمي ۽ ادبي چوري: 
ادبي چور صيرف ميواد جيي چيوري نيٿيو ڪيري 
سگجي، پر پنجنجن چاھيندڙن ۽ ميڪيتيبيهِء فيڪير 
جي ماڻجن تي مشتمل ھڪ مجموعيي کيي تيييار 
ڪري پنجنجي حق ۾ لکڻ الِء اڀارڻ سان گڏ ميواد 
جي چوري ڪرڻ ڪارڻ علمي ذخيرن کي لڪائي 
رکڻ، ٿمجڻ، منظر تان ھٽائي جلدي ۾ پينيجينيجيي 
نالي سان ڇاپڻ سان گڏ ٻيين جيي ادبيي ڪياوشين 
کي يرغمال ڪري انجن جي اصيل مياليڪين کيي 
ڌمڪائي اھي علمي تخليييقيون ڇيپيرائيي ان جيو 
مڪمل ڪريڊٽ پنجنجي نالي ڪيرڻ پيڻ سينيدس 
مطابق علمي ادبي تحيقيييق جيو نيظيريياتيي پيجيليو 
ھوندو آھي. ھيائير اييجيوڪيييشين ڪيميييشين آف 
پاڪستان اسالم آباد پاران علمي ادبي ميواد جيي 
چوري بابت مقرر سافٽ ويئر ۾ اھي ذڪر ڪيل 
سڀ جزا جاچي تفتيش ڪيا ويندا آھن. ساڳيا جزا 
عالمي ادب ۾ تحقييق جيي اصيولين ۾ پيڻ وڏي 

 اھميت رکن ٿا.
 الزام تراشي: 

ادب جي دنيا ۾ الزام تيراشيي عيام آھيي. ان جيا 
سبب ڏسبا ته ڪافي ملندا. جيئن ته ڪير ڪينيجين 
جي علمي يا ادبي تخليق تي اخالق جي حد انيدر 
رھي علمي اختالف راِء جو ڀرپور اظيجيار ڪيري 
سگجي ٿو جيڪو ڪنجن به قسم جو جرم نياھيي. 
تنقيد براِء اصالح ڪري معاشرو سڌاري سيگيجيڻ 
جا سوين مثال ميوجيود آھين، پير ان جيو ڪيجيھ 
درٻاري ليکڪ غليط ميطيليب ڪيننيدا آھين ۽ رد 
عمل ۾ الزامن ۽ بيجيتيانين جيو اڻ کيٽ سيليسيليو 
شروع ڪري ٻين الِء ۽ خاص ڪري عام مياڻيجين 
الِء ناسور بڻجندا آھن. ان ڏس ۾ ڀوتارڪي نظام 
جي آڌار نقاد ليکڪ مٿان الزام تراشي سيان گيڏ 
ان جي ھر طرح سان رستا روڪ ڪرڻ، سيمياجيي 
التعلقي، ٻين کي منع ڪري تينيقيييد ڪينيدڙ کيي 
سماجي، مذھبي، معاشرتي ۽ ليوڪيل سيطيح تيي 
مڪمل اڪيلو ڪرڻ الِء ماحول جوڙي مٿيس ھير 
طرح جا حمال ڪيري کيييس ليکيڻ کيان روڪيييو 

لکي  P. Klein 4222ويندو آھي. ان ڏس ۾ ڪليئن 
چينيد فيليسيفيي دانين جيجيڙوڪ: ليوڪيي، “ ٿو تيه: 

ھيومي ۽ ڊيزڪارٽز موجب اسان تيي اھيو فيرض 
ٿو بڻجي ته اسين نظرييوسسيوچستيخيليييق ييا تيه رد 

جيڪڏھن ” ڪريون يا وري ان کي قبول ڪريون.
قبول ڪريون ته ان جا اسبياب ليکيون ۽ جيي رد 
ڪريون ته ان جا ڪجھ دليل ۽ ثبيوت ڏييون. اھيا 

ته تحقيق سان ميميڪين ٿيي سيگيجيي ”  ھا“ ۾ ”  ھا“ 
ڏييڻ صيرف ”  ڪجھ صالحستجوييز“ يا ”  نه“ ٿي، پر 

 ۽ صرف تنقيد سان ئي ممڪن آھي.
سنڌ ۾ عام طور تي جيڪي موضيوع ھيرو ڀيرو 
جي يعني اجائي تنقيد جا شڪار ٿين ٿا انيجين ۾ 
عورتن جا حق، ٻيي ييا ٻيييجير شيادي، جينيسيي اڻ 
برابري يا وري جنسي تعليم يا آگياھيي، سييياسيي 
موضوع، سنڌ جي تعليم جي بجتري خاص ڪري 
ڪاپي ڪلچر خالف لکيل مواد ۽ چينيد ميذھيبيي 
عنوانن کان عيالوہ سييياسيي سيمياجيي ميوضيوع 
وغيرہ شامل آھن. انجن موضوعن تي عام ماڻجو 
به آرام سان پنجنجي راِء جو اظجار ڪري سگجيي 

ٿو، جيڪو ان ڳالھ طرف اشارو آھيي تيه تينيقيييد 
ڪرڻ گجٽ ۾ گجٽ اڄ يعني ايڪيجين صديَء ۾ 

 انساني فطرت ۾ اچي چڪي آھي.
ھاڻي اچو ته دنيا جي مختلف علمن ۾ تنقيد جيي 

 روايتن کي ڏسون.
 تنقيد ۽ سائنس:

سائنسدان سماجي ۽ ڪنجن به مسئلي تيي ميروج 
اصولن تحت تحقيق ڪري جينيجين نيتيييجيي تيي 
پجچندا آھن ان کي تحقيقي مقاليي جيي صيورت 
۾ ڇاپڻ سان گڏ زباني طور ميخيتيليف سيائينيسيي 
ويييجييڪيين جييجييڙوڪ: عييالييمييي ڪييانييفييرنسيين يييا 
سيمينارن ۾ جڏھن پڙھندا آھن ته اتي ويپل ماھر 
ان تحقيق کي تنقيدي نظر سيان جيائيزو وٺيي ان 
تي بحث مباحثيو ڪينيدا آھين. ان عيليميي بيحيث 
دوران وڏي بيياريييڪ بييييينييي سييان پيييييش ڪيييييل 
موضوع جي نتيجن تي ويپل سائنسدان ۽ محقق 
سوالن جوابن جي ڏي وو ڪري آخرڪار ڪنجين 
حتمي نتيجي تيي پيجيچينيدا آھين. ان دوران ھيو 
پنجنجي قيمتي رايين کيان بيه ميحيقيق کيي آگيا  
ڪرڻ سان گڏوگڏ کيس صالحون پيڻ ڏيينيدا آھين 
ان کان بعد اھو مقالو وري شايع بيه ٿييينيدو آھيي 
جنجن تي وري تعميري تينيقيييد جيو ھيڪ نيئيون 
سلسلو شروع ڪيو ويندو آھي ۽ محقق سان خط 
و ڪتابت ذريعي رابطا ڪيري دنيييا جيا مياھير ييا 
شاگرد بحث ڪري کيانيئيس ميعيليوميات وٺيي، ان 
بابت پنجنجا نطريا پيييش ڪينيدا آھين. ان سيڄيي 
عمل دوران  ڪٿي ڪا ڪمي يا ڪوتاھي ٿيينيدي 
آھي ته ان کي درست ڪيييو ويينيدو آھيي. واضيح 
رھي ته اھڙي تحقيق کي دنيا آڏو منظر عيام تيي 
آڻڻ بعد ساڳي تحقيق کي ڪڏھن به )ڀلي سيويين 
سال گذري وڃن( ان موضوع جو ڪو بيه ميحيقيق 
بعد ۾ سائنسي تحقيق جي اصولن تحت اڀييياس 
ڪري ان کي رد يا نون نظيريين سيان تيرميييم ييا 
اضافو ڪري سگجي ٿو. اھيو سيڄيو تيعيميييري ۽ 
تخليقي عمل صرف ۽ صرف مواد جي تنيقيييد ۽ 
حاصل نتيجن جي ڇنڊ ڇاڻ ذرييعيي ئيي ميميڪين 
ٿيندو آھي. ثابت ٿيو ته تنقيييد ھيڪ سيائينيس پيڻ 

 آھي.
 تنقيد ۽ نفسيات:

ماھر نفسيات تنقيييد کيي ڪيميزور انسيانين جيي 
صحت الِء اڻ سڌي ريت نيقيصيانيڪيار قيرار ڏنيو 
آھي. عام طور تي شگير، دل ۽ بيليڊ پيريشير جيا 
مريض ان تنقيدي سلسلي کيي ھيرگيز پينيجينيجيي 
مٿان بيرداشيت نياھين ڪينيدا. ان ڏس ۾ ڪيجيھ 
دماغي بيماريون پڻ انساني صحت الِء ھاڃييڪيار 
ٿي سگجن ٿيون. ڪجھ ماڻجو پاڻ ٻين تيي ڇيتيي 
تنقيد ڪندا آھن، پر جڏھن انجن مٿان ڪير تنقيد 
ڪندو آھي ته اھا ھرگز برداشت ناھن ڪندا اھڙي 

 Paranoid Personalityحيالييت کييي مياھيير نيفييسييييات
Disorder   سڏيو آھيي جيييڪيو نيجياييت اھيم آھيي

جنجن ۾ تنقيد ڪينيدڙ ٻيه ليييکيڪ نيجياييت غييير 
سنجيدگي سان ھڪٻئي مٿان جڏھن تنقيد ڪندي 
ڏسجن ته انجن ۾ جيڪو سيخيت ليجيجيو اخيتيييار 
ڪري اھو ان حالت جو شڪار چئي سگججي ٿيو. 
جڏھن ته ڪجھ ماڻجو وري تنقيد جي رد عمل ۾ 
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بچاُء ڪندا آھن ۽ پنجنجي ھم خييال مياڻيجين جيو 
جٿو تيار ڪري نقاد جي خالف سيخيت رد عيميل 
ڏيکاري اھو ثابت ڪندا آھين تيه ھيو عيقيل ُڪيل 
آھن. اھڙن ماڻجن کي جيڪا نيفيسييياتيي بيييمياري 

 Avoidant Personalityھونيدي آھيي ان جيو نياليو 
Disorder (APD)  ،آھي جيڪو ڪرافورڊ، ڪوھئين

( جيي 4225جانسن ڪيييسييين، فيرسيٽ، گيورڊن )
مقالي )جيڪو دنيا جي مشجور تحيقيييقيي جيرنيل 

 Journal of” جييرنييل آف پييرسيينييلييٽييي ڊس آرڊرز“ 
Personality Disorder   ،۾ ڇپيو ۽ گرانٽ بيي. اييف

حاسن، دي ايس. اسٽنزن، ايف، اييس، ڊازن، ڊي، 
، 4222اي، چوو، ايس، پي رووان ۽ ڊبيليييو، جيي، 

جيي مييقييالييي )جييييڪييو جييرنييل آف ڪييلييييينيييييڪييل 
۾   Journal of Clinical Psychiatryسييائيييييڪييييياٽييري

ڇپيو( مطابق اسان جي سماج ۾ ھن بيييمياري جيا 
مريَض ٻين الِء عجيب نياسيوَر پيئيدا ڪينيدا آھين. 
ڪجھ ماڻجو تنقيد جيي بيدليي پيالنيڌ ڪيرڻ کيي 
الزم ۽ ملزوم سمججي ٻين کيي ھيرگيز تسيليييم 
ناھن ڪندا ۽ ٻييين کيي گيارگينيد ڪيرڻ سيان گيڏ 
سنگين الزام پڻ ھڻندا آھين. اھيي شيخيص ييا تيه 
خانداني طور ان بيماري ۾ موروثي طرح ورتيل 
ھوندا آھن يا وري وقت جيون حياليتيون کييين ان 
طرح بيمار ڪن ٿيون. اھيڙي بيييمياري جيو نياليو 

Narcissistic Personality Disorder (NPD)  آهييييي
جيڪو چين جي سائنسدانن موجب علمي ۽ ادبي 
تنقيدي سلسلي کان ھٽي ڪري اليڳ ھيڪ وڏي 
بيماري آھي جيڪا تمام گجٽ ماڻجين ۾ ٿييينيدي 

 آھي.
 تنقيد ۽ اڪنامڪس:

جتي دنييا جيي ميخيتيليف عيليمين ۾ تينيقيييد جيي 
موجودگي ملي ٿي اتي معاشيات ۾ پڻ تنقيدي ۽ 
تعميري اڀياس جا مطالعا ملن ٿا، جن سان ڪنجن 
به ملڪ جي ترقي جا منصوبا ٺاھي انجن تي عمل 
ڪييرڻ جييا سييانييبيياھييا مييوجييود ھييونييدا آھيين. ورلييڊ 
اڪنامڪ فورم موجب ايڪيجين صديَء تعميري 
۽ تخليقي صدي آھيي. دنيييا ۾ جيييتيري تينيقيييد 

معاشي پاليسين تي ٿي آھي ايتري تينيقيييد شياييد 
ڪنجن به معاملي تي ناھي ٿي. معاشيي مينيصيوبيا 
بندي ذريعيي ميعياشيي پياليييسيييون تيرتيييب ڏييڻ 
واسطي صنعتڪارن جو راڄ انيجين ميٿيان سيڌيَء 
ريت اثر انداز ٿئي ٿو. سرمائيڪاري جتي حياوي 
ھجي ان معاشري ۾ غريب کي مشينن ۾ پيڙھي 
ان جو رت چوسي ناڻو ڪمايو ويندو آھي. پئسي 
ڏوڪڙ جو درست استعمال ڪرڻ ھڪ غيرييب الِء 
وڏي اھميت رکي ٿو. ان ڏس ۾ انيگيلييينيڊ جيي 

ع جيي 3142ع ي 3824ماھر معاشيات الفريڊ مارشل 
نظرين ۽ ڏنل معاشي خاڪن تي وڏي پئماني تيي 
تنقيدون ٿيون ججڙوڪ سندس نيظيرئيي کيي، ان 
ڪري به رد ڪيو ويو جو ھين دوليت ۽ انسيانيي 
ڀالئي جي وچ ۾ ڪنجن به ڳانناپي جيو ذڪير نيه 
ڪيو جنجن سان سندس نيظيرئيي تيي بيحيث ٿيييا. 
اھڙي ريت مشجور انيگيرييز اڪينيامسيٽ الئينيييل 

ع( ۽ اسڪاٽ لينڊ جيي مياھير 3182ع ي 3816رابن )
ع( کيان عيالوہ 3812ع يي 3841فالسافر آدم سمٿ )

مشجور فالسافر ۽ مختلف سييياسيي، سيمياجيي ۽ 
-ع3838اڀياسي نظرين جي باني ڪارل مارڪس )

ع( سميت ٻين اوائلي مياھيرن ۽ ميعياشيييات 3881
جي ليکڪن ۽ محققن مٿان ھر دور ۾ تنيقيييدون 
ٿينديون پيون اچن جنجن سان سندن نظيريين کيي 
پڙھي دنيا ۾ تحقييق ۽ شيعيور جيا وڌييڪ نيوان 
رسيتييا کيلييي رھييييا آھيين. ميطييلييب تيه تيينييقييييد جييو 

 اڪنامڪس سان به گجرو رشتو رھيو آھي.
 تنقيد ۽ حياتيات:

دنيا ۾ حياتياتي علمن جيي تيارييخ تيميام پيراڻيي 
آھي. حياتيات جي عالمن جڏھن بيه فيليسيفيا بيييان 
ڪيا ته ججيڙوڪير انيجين پياڻ الِء رد پيييدا ڪيييا. 

اڄ ” ارتقائي حياتيات“حياتات جي ھڪ وڏي شاخ 
به متنازع ان ڪري، آھي جو ان ۾ ذڪير ڪيييل 
مختلف نظريات ڪٿي سمجھ ۾ اچن ٿا ته ڪيٿيي 
انسان انجن کي قابل قبول نٿيا سيميجيجين. ارتيقيا 
اڻٽر آھي، پر حياتي جي ارتقا بابيت دنيييا ۾ وڏا 
بحث ٿيا آھن. شايد ارتقائي حياتيات جي مختليف 

موضوعن تي جيترا بحث ٿيا آھن ايترا بحث ٿيي 
سگجي ٿو قدرتي سائنس جي ڪنجن موضوع تي 
ورلي ٿيا ھجن. ڪافي نظريياتيي مياڻيجين ٿيييوري 
آف نيچرل سليڪشن کي رد ڪيو آھي. جڏھن ته 
ڪافي ماڻجو قبول ڪري ان نظرئي کيي ميڙييين 
ٿا. اھو سڀ تنقيد جي ڪري ممڪن ٿيو آھيي نيه 
ته  ھرگز انسانن ۾ اھا تعيميييري پيرورش ڪيونيه 

ع ۾ ڇپييل ميقياليو بينيام 4238ٿئي ھا. ان ڏس ۾ 
)جيييڪيو ”  ارتقائي حياتييات ۾ ڇيا غيليط آھيي؟“ 

ھييين شيمياري  14جرنل بائالجي اينڊ فالسافي ۾ 
تيي ميوجيود آھيي(  481کان  461جي صفحي نمبر 

پڙھڻ ججڙو آھي جنجن ۾ حياتييات ميٿيان ٿييينيدڙ 
تنقيد تي سرسري نظر سان ٿيييل تيحيقيييق بيابيت 
تخليق جا انگ اکر تمام بجتر نموني ذڪير ٿيييل 

 آھن.
 تنقيد ۽ قانون جو علم:

ججڙي ريت تينقيد جو عمل ۽ علم دنيا جي ٻييين 
علمن ۾ رائج آھي بلڪل اھڙيَء ريت اھا تنيقيييد 
قانون جي علم ۾ پڻ رائج آھي. جڏھين بيه  ڪيو 
قانون ٺجندو آھي ته ان جي پپيان ھڪ وڏو عيميل 
ھوندو آھي جنجن ۾ قانون ساز ادارا ان تي سپي 
تنقيدي جائزي آڌار ايستائييين تيبيدييليييون ڪينيدا 
رھندا آھن جيستائين ان جي حتمي شيڪيل نيٿيي 
بيجي. قانون پاس ڪري الڳو ڪرڻ کانپوِء بيه ان 
کي عوام الناس پاران تنيقيييد کيي مينيجين ڏييڻيو 
پوندو آھي. مثال: آمراڻيه دورن ۾ ٺيجيييل قيانيون 
اسان وٽ اڄ ڏينجن تائين تنقيدي مرحلن مان پييا 
گذرن. اھيڙي رييت قيانيون جيي عيليم ۾ تينيقيييد 
نگاري بابت خود قانون ٺجيل آھن ته ڪير ڪنجن 
جي مٿان ڪيترو تنقيد ڪري سگجي ٿيو. قيانيون 

قانون “ بابت ھڪ تحقيقي مقالو جيمز سيٽان جو 
۾ ڇيپيييو  3111نالي ” ۽ ادب، ڪم، تنقيد ۽ نظريا

جنجن ۾ ھن رچرڊ وئيزبير  ۽ ميارٿيا نيزابيم جيا 
نظريا تفصيل سان بحث ھيٺ آندا آھن جن بقيول 
وڏا ادبي ڪم ھميشه پنجنجي نظرين جيو قيانيون 
موجب سا  ڏيندا آھن. انجن بقول ادب ۾ تنيقيييد 
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ھڪ تعميري مرحلو آھي. ان ڏس ۾ ھڪ عالميي 
جيڪو دنييا   Law and Critiqueتحقيقي جرنل بنام

جي ڇپجندڙ تحقيقي جرنلن ۾ ويجين نميبير تيي 
معياري جرنل آھي، پڻ گذريل ويجين سيالين کيان 

جييي الييحيياق ”  ڪييرٽيييييڪييل ليييييگييل ڪييانييفييرنييس“ 
نالي مشجور اداري طرفان ڇپجينيدو   Springerسان

پيو اچي جنجن ۾ قيانيون ۽ تينيقيييد، نيفيسييياتيي 
جائزي، تاريخ، تنقيدي نظيريين، قيانيون ۽ ادب ۽ 
خاص ڪري تنقيدي قانوني تعليم بابت دنيا جيي 
ماھر فالسافرن جي زيير قيييادت تيخيليييقيي ڪيم 
شايع ٿيندو آھي. قانوني تعليم ۾ تعميري تنقيييد 
جو وڏو عمل دخل ان ڪري بيه آھيي جيو قيانيون 
انساني زندگي جيا اصيول ۽ ضيابيطيا پيڻ ميقيرر 

 ڪري ٿو.
تنقيد نگاريَء ۾ نقاد کي اخالقي حدن اندر رھيي 
دليلن سيان تينيقيييد ڪيرڻيي ھيونيدي آھيي. غييير 
اخالقي يا بي ادب ٻيوليي اسيتيعيميال ڪيري ڀيليي 
ڪجڙي به غلط نظرئي تي حق جي تنيقيييد ڇيو نيه 
ڪجي، پر غير اخالقي ٻوليَء جي ڪري يا ته اھيا 
خود رد ٿي ويندي يا وري ان تي تينيقيييدن جيا نيه 
رڪجندڙ سلسال شروع ٿي ويندا جنجن سان ڳالھ 
اصل مطلب کان ھٽي ويندي. ان ڪري نيقياد کيي 
تنقيد ھميشه ان جي فني اصيولين ميطيابيق ڪيرڻ 
 کپي. نقاد جي الِء ھيپيون ڳالجيون ضروري آھن:
* غير جانبدار ٿي لکي ۽ ڪڏھن به بہ ٻيجيروپيييو 
ٿي ھتان ھِن جو ته ُھتان ُھن جو نه ٿي ليکيي. حيق 
جي ڳالھ ڪري ڀلي سندس ڪنجن جي به تحقييق 
جي برعڪس ھجي، پر جيڪڏھن وٽس دليل آھن 
ته انجن جي مدد سان اھا ڳالھ رد ڪري پنيجينيجيي 
ڳالھ ثابت ڪري، جيڪو ڪجھ به ھو پاڻ تيوري، 

 تڪي، جاچي ۽ پرکي اھو ضرور لکي.  
* جنجن تي تنقيد ڪري ٿو ان جي مطاليعيي کيان 
نقاد پنجنجو مطالعو ٿورو گيجيڻيو وسيييع رکينيدو 
تڏھن ان جي لکڻي کيي صيحيييح پيڙھيي ان جيي 

 چکيل ذائقي کي صحيح نموني لکي سگجندو.
* تحقيق نوان رستا کولي ٿي. نيقياد کيي عيليميي 
ادبي طريقي سان جيڪا ڪنجن به ليک يا مقياليي 
۾ غلطي يا ڪمي پيشي نظر اچي ته پيجيرييان ان 
جا درست حل ڳولجي پيوِء انيجين کيي تيحيقيييقيي 

 انداز سان لکي.
* تنقيد جا مقصد ججيڙا ججڳڙا يا فتنا برپا ڪيرڻ 
نه پر علم و دانش جي فروغ ذريعي ڇپيييل ميواد 
يا مقالي جيي بيجيتيري ڪيارڻ صيالحيون تيجيوييز 
ڪيرڻ آھين. ان ڪييري ميحيبيت جييي ٻيولييَء جييو 
استعمال ڪجي ڀلي تنقيييد جيو ميواد ڪيييڏو بيه 
سخت ھجي، پر نرم لفظين ۾ پينيجينيجيو ميوقيف 
دليلن سان سامجون واري کيي سيميجيجيائيڻ کيپيي 
جنجن سان ھڪ تير سان ٻه شڪار وانگر تينيقيييد 
ذريعي سامجون واري جي اصالح به ٿي ويندي ته 
گڏوگڏ سپي دوستي جي شروعات ڪرڻ الِء رستا 

 پڻ ھموار ٿي ويندا.
* سييجييپ، بييرداشييت، بييردبيياري، وسيييييع اليينييظييري، 
بجادري ۽ جامع مطالعي جي گجڻيي ڪيثيرت چينيد 
اھڙيون عادتون آھن جن سان نيقياد ۽ جينيجين تيي 
تنقيد ٿي رھي آھي، ٻنجي جي شعور ۾ ھڪٻئيي 

 بابت سپا خيال جنم وٺندا.
* نقاد کي تنيقيييدي نيوٽ ييا ميقياليو ليکيڻ ميجيل 
تحقيقي ۽ تنقيدي اخالقيات جو ڀرپيور ميظياھيرو 
ڪرڻ کپي. تيحيقيييق جيي ميييدان ۾ ڪيڏھين بيه 
پنجنجي ڳوليل نتيجي کيي حيرف آخير ييا عيقيل 
ُڪل نه سمججي، پر مستيقيبيل جيي ميحيقيقين الِء 

 ڪجھ گنجائش به رکي.
* نقاد کي ھر نقطي کي عمومي کيان خصيوصيي 
۽ خصوصي کان عمومي طيرح ميخيتيليف ڪينيڊن 
کان جاچيي ليکيڻ کيپيي تيه جيييئين وري ڪينيجين 
غلطيَء جي گنجائش نه بچي ۽ تحقيق آڌار سيپيي 
نتيجي تي پجچڻ خاطر سندس ڳالھ کي پيڙھينيدڙ 

 سپي نموني سمججي سگجي.
* نقاد ڪيوشيش ڪيري تيه تيعيميييري تينيقيييد ان 
موضوع جي ڪري جنجن تيي کيييس اڳيواٽ ئيي 

 دسترس حاصل ھجي.
* تنقيد ھميشه تعميري ھجڻ کپي جنجن مان ڪو 
سپو اھڙاڻ يا نتيجو ملي. اجائي تنقيد ادب جيي 
سرحدن کان ٻاھر شامل ٿييينيدي آھيي جينيجين جيو 

 مقصد تعميري ناھي ھوندو.
 سنڌي سماج ۾ اڻ مقبول ڀوتارڪي تنقيد: 

سنڌي سماج ۾ اھيڙا ڀيوتيار جين کيي پينيجينيجيي 
طبقي ۾ به غير مقبول سڙاڻپ حاصل آھي انجن 
جو ڪم ھميشه ھڪ پريشير گيروپ ميثيل رھيييو 
آھي. انجن ھر ڀيري سماج جي شعوري ارتقا جي 
نظام ۾ رنڊڪون پئي وڌيون آھن. ڪڏھن ڪيوڙ 
جي بنياد تي ته ڪڏھن غلط بياني ۽ سامراج جي 
پاليل داللن جي روايتي ڳٺ جوڙ جيي بينييياد تيي 
انجن ھر ڀيري حيق سي  جيي را  ۾ ٿييينيدڙ ھير 
ترقي ۽ آدرش جي رستا روڪ ڪئي آھي. ان اڻ 
اعالنيل ڀوتارن پنجنجو پاڻ کي عام اڻ پڙھيل ۽ 
اٻوجھ ماڻجن جي نظر ۾ تيه وڏو ميعيزز ۽ دانياُء 
ثيابيت ڪييييو آھييي، پيير اھييي پيينيجيينيجيين افييعياليين، 
ڪردارن ۽ گفتن مان اھيي سينيڌ جيي اجيتيمياعيي 
شعور ۽ خصوصي طور سنڌ جي علمي، ادبيي ۽ 
تحقيقي شعور اڳيان اھڙي ريت بيوس ٿي چڪا 
آھن ججڙي ريت پوڙھو شينجن گوشت کي ڏنيدن 
جي ڪمزوري وچان جڏھن کائي ناھي سگجندو ته 
صييرف ٿيين سييان چييوسييييينييدو آھييي. اھييو ميينييفييرد 
ڀوتارڪو نظام ئي آھي جيڪو سنڌ جي نييياڻييين 
جي تعليم جو اوڻيجين صديَء ۾ ويري ھو ۽ ان 
نظام ۾ شدت جي انتجا پسندي توھان جي اڳييان 
اڄ تڏھن چٽيَء رييت  وائيکيي ٿيي سيگيجيي ٿيي 
جڏھن سنڌ جي ڪابه بياشيعيور نييياڻيي پينيجينيجيي 
مرضيَء سان سماجي رابطن جي ويب سائيٽ تيي 
تصوير رکندي آھي. اھا ويجين صديَء ۾ عيورتين 
کي ان ڳالھ تان روڪڻ ڄڻ ته ان ارتقائيي تيارييخ 
جي رڙ ۽ ڪوڪ آھي ته ھا اسان ئي ُاھي سينيڌي 
آھيون جيڪي پنجنجي نياڻين کي گذريل صيديَء 
۾ الف، ب پڙھڻ کان منع صرف ان ڪري ڪينيدا 
ھئاسين جو رسول بخش پليجو چواڻي تيه، اسيان 
سنڌين کي اھو ڊپ ھيو تيه عيورتيون خيط ليکيي 
پنجنجي يارن سان گڏ ڀڄي وينديون...!! ھا اسيان 
ئي ان موئن جي دڙي جي قديم تجذيب جا مياليڪ 
آھيون جتي عورتون مرد برابر هوندا ھئا، پير اڄ 

اسان پنجنجي عورتن جو نه صرف جسماني قيتيل 
، (Genetic)عام ڪندا آھيون، پر کييين جييينييياتيي 

معاشي، حياتياتي، سماجيي طيور ۽ ھير ميميڪين 
طيرح سيان انيجين کيي واڙي بينيد ڪيري سينييدن 
خواھشن، تيعيليييم حياصيل ڪيرڻ ۽ شيعيور جيي 
جدوججد ڪرڻ کان روڪيي رکيييو آھيي جيييڪيو 
سنڌ جي امين پسينيد ڌرتيي ۾ ھيڪ ڪيڌو رواج 

 آھي.
جديد قانون سازي جيڪا عوام جيي ڀيليي ڪيارڻ 
سائبر ڪرائيم ايڪٽ نالي عمل ٿي چڪي آھيي 
ان سماجي رابطن جي استعمال ۾ سپيي بيجيتيري 
آندي آھي، پر اڄ بيه اھيو اڻ ميقيبيول ڀيوتيارڪيو 
ڪلچر ان ڪرائيم جي نياليي پيڻ ڪيجيھ غيرييب 
ليکڪن جي طبقي کي بليڪ مييل ڪينيدو نيظير 
صرف ان ڪري به اچي ٿو ته سندن ڏھيڪياُء جيي 
ڪري من ڪو شعور وارو سنڌ جو فرد پينيجينيجيو 

ليوڪ “ شعوري سلسلو بينيد ڪيري ڊپ ۾ وري 
چٌيپ ۽ خياميوش ٿيي ھيڪ جڳيھ وييجييي ”  وانيگير

رھي...! اھو نظام اڃان گجڻو ڪجھ چاھيندو، پير 
جي سنڌ جو شعور کيس عمل ڪرڻ نه ڏيينيدو تيه 
وري بييه ہ ڪييجييھ بييجييتييري جييي روشيينييي نييظيير 

 ايندي...!!!
جيئن ھر ظلم خالف ڪو نه ڪو آواز اٿندو آهيي 
تيه شيروع ۾ ان آواز مييٿيان  ھييرو ڀييرو جييبييري 
پابنديون مڙھي ُان کيي ھيميييشيه الِء دٻيائيڻ جيون 
ڪوششون ڪييون ويينيدييون آھين. اھيڙيَء رييت 
سنڌي علمي ۽ ادبي تنقيد جي شيعيبيي ۾ بيه اھيا 
ُڪڌي رسم ھن وقيت عيروج تيي ميوجيود آھيي، 
جتي ڪافي ليکڪ ۽ اديب ھڪٻئي کيان صيرف 
ان ڪري به ڊڄن ٿا ته ھڪڙو ڀلي واجبي يا جيائيز 
تنقيد )براِء اصالح( ڪندو ته ٻئي طرفان شاييد اڻ 
ُکٽ تنقيد جو سلسلو شروع ٿئي. اھيوئيي سيبيب 
آھي جو ڪجھ شريف النفس اديب سڄي زنيدگيي 
ان تنقيد جي ويججو بيه نياھين ويينيدا، جيڏھين تيه 
ڪجھ انتجاپسند يا آمراڻا روين وارا ليکڪ وري 
ان شعبي کي ھرو ڀرو پنجنجن مطلبن جي پورت 

 الِء کڻندا آھن.
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م ز بابت تحقيق ۾ تمام تيزي سان اڳڀيرائيي ٿيي 
رهي آهي. ان ۾ يقينن خورد بين، م يز جيي پيٽيي 

۽ طيياقييتييور   (Brain Scanner)ڪييننييدڙ مشييييين 
ڪمپيوٽر جيهيڙن اوزارن اهيم ڪيردار ادا ڪيييو 
آهي، پر اسان خوردبين يا م ز جيي پيٽيي ڪيننيدڙ 
مشين سان ذهين ييا فيهيم کيي پيوِء بيه نيٿيا ڏسيي 
سگجون. هي مشينون اسيان کيي ان قيابيل ضيرور 
بڻائين ٿيون ته اسان م ز ۾ حياتياتي مرڪبن جي 
ڪيميائي عملن ۽ تنتي بيرقيي ليهيرن کيي جياچيي 
سگجون، پر هڪ ماڻهو انهين سيڀينيي عيميلين جيي 
نتيجي ۾ موضوعي طور  ڇا ٿو محسوس ڪري، 

ع تيائييين 4238اها ڳالهه اڃا سمججه کان ٻاهر آهيي. 
منهنجي په  ۾ ذهن جو اهو حصيو آهيي جيييڪيو 
فقط مون سان ئي سڌو سينيئيون تيعيليق رکيي ٿيو. 
جيڪڏهن مان اهو ڄاڻڻ چاهيان ته ٻين مياڻيهين ييا 
سائنسدانن جا سندن ذهنن بابيت ذاتيي تيجيربيات ۽ 
ميحيسيوسيات ڪيهيڙا آهين تيه ميون کيي ثيانيوي ۽ 
پاروٿين رپورٽن )ٻين ماڻهين طيرفيان ٻيڌاييل( تيي 
انحصار ڪرڻو پوندو. اهيڙييون رپيورٽيون فيطيري 
طرح سان ڪيترين ئي اوڻاين ۽ خامين سان ڀرييل 
هونديون. ان ۾ شڪ نه آهي ته اسان ڪيييتيرن ئيي 
ماڻهن جي اهڙين ثانوي رپورٽون جيو شيمياريياتيي 
مساواتن وسيلي تجزيو ڪري ڪين واضيح ۽ بيار 
بار ظاهر ٿيندڙ شڪلييين وسيييليي ميميڪينيه رازن 
تائين پهچي سگجون. اڄڪلهه جي نفسيات دانن ۽ 
م زي سائنسدانن کي اهڙن طريقن ان قابل بيڻياييو 
آهي ته اهي نه رڳو ذهن يا فهم کي بهيتير نيميونيي 
سمججيي سيگيجيييا آهين، پير اربييين مياڻيهين جيون 
زندگيون بچائڻ توڙي بهتر بڻائڻ ۾ ڪامياب ٿيي 
سگجيا آهن. ان جي باوجود اهيو مشيڪيل آهيي تيه 
انهن ثانوي طريقن کيي اسيتيعيميال ڪينيدي اسيان 
هڪ خاص حد کان اڳتيي وڌي سيگيجيون. سيائينيس 
جي شعبي ۾ جڏهن توهان ڪنهن خاص ليقياُء جيو 
اڀياس ڪندا آهيو ته بهترين طيرييقيو اهيو هيونيدو 
آهي ته توهان ان لقاُء جو سڌو سنئون ييعينيي تيازو 
تيرييين مييطييالييعيو ۽ مشيياهييدو ڪيريييو. مييثييال طييور: 
بشريات جا ماهر ته ثانوي ذريعين تيي گيجيڻيو تيڻيو 
ڀاڙيندا آهن، پر جييڪيڏهين تيوهيان کيي سياميوئِيي 

تهذيب کي سمججڻو آهي ته ديير ييا سيويير تيوهيان 
 کي پنهنجو هنڌ کٽولو کڻي ساموئا وڃڻو پوندو.

يقينن فقط وڃڻ يا گجمڻ ئي ڪافي نه آهيي. هيڪ 
روالڪ طرفان، جيڪو ڪڏهن ساموئا گجميو هيو، 
انٽرنيٽ تي رکيل هڪ صفحو يا لکت جو ٽڪيرو 
ڪنهن به صورت ۾ بشرياتيي کيوجينيا ۾ ڀيروسيي 
جي قابل سائنسي معلومات طور نه ليکبو، ڇاڪاڻ 
ته اڪثر گجمندڙن وٽ گجربل اوزار ۽ تيربيييت نيه 
هوندي آهي. ان ڪري انهن جا مشاهدا تمام گيجيڻيا 
اتفاقي ۽ تعصب وارا هوندا آهن. ڀروسي جي قابل 
ميياهييِر بشييريييات بييڻييجييڻ الِء اسييان الِء اهييو سييکييڻ 
ضروري آهي ته ڪنهن به انسانيي ثيقيافيت جيو ان 
جي خاص طريقن سان معروضي طور تي مشاهدو 
ڪيئن ڪجي ته جيئن اسان جي بيان ۾ اسيان جيا 
پنهنجا تعصبات ۽ ذهن ۾ موجود تصورات شياميل 
نه ٿيي سيگيجين. اهيو ئيي سيبيب آهيي جيو تيوهيان 
ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ بشريات جي شعبي ۾ 
داخال وٺندا ۽ پڙهندا آهيو. هن ڳالهيه ئيي بشيرييات 
جي ماهرن کي ان قابل ٺاهيو آهي ته اهي مختيليف 
ثقافتن جي وچ ۾ موجود خال کي ڀرڻ ۾ پنهنيجيو 
اهم ڪردار ادا ڪن. ذهن ييا فيهيم جيي سيائينيسيي 
کوجنا علم بشريات جي نموني جي پيييروي نيٿيي 
ڪييري. جييتييي بشييريييات جييا ميياهيير اڪييثيير ڪييري 
ڏورانهن ۽ پراسرار ملڪن ڏانهن ُاسيهينيدا آهين ۽ 
پنهنجا سفر بيان ڪندا آهن، اتي فهم ۽ شعور جيا 
محقق ذهن جي دنيا ڏانهين ورليي ئيي ڪيو سيفير 
ڪري سگجندا آهن. ڇاڪاڻ ته مان ذاتيي طيور تيي 
فقط هڪ ئي ذهن جو مشاهدو ڪري سيگيجيان ٿيو 
جيڪو منهنجو پنهنجو ذهن آهي يا پنهنجي سيوچ 
جو سفر آهي. ساموئِي تهذيب جو مشاهدو، جيڪو 
ڪنهن تعصب ۽ ذاتي نظرئي جي مالوٽ کان آجو 
هجي، ڀلي ڇو نيه ڪيييتيرو ئيي ڏکيييو هيجيي، پير 
پنهنجي ذهن کي معروضي طرح پروڙڻ ان کان به 
وڌيڪ ڏکيو ڪم آهي. هڪ صدي کيان بيه وڌييڪ 
جييفيياڪشييي کييانييپييوِء ئييي بشييريييات جييي ميياهييرن 
معروضي مشاهدي الِء طاقتور طريقا ڳولي سگجيا 
آهن. ان جي ابتڙ ذهن ۽ فهم جيي کيوجينيا ڪينيدڙ 
دانشورن اڃا تائين ثانوي رپيورٽيون گيڏ ڪيرڻ ۽ 

انهن جيي تيجيزئيي ڪيرڻ جيا تيه 
ڪيترائي طريقا ڳوليا آهين، پير 
جيييڏهييين سيييوال ميييوضيييوعيييي 
معلومات جو ايينيدو آهيي تيه ان 
سييلييسييلييي ۾ اهييي اڃييان ذور بييه 

 اڳتي وڌي نه سگجيا آهن.
ذهن يا فهم کيي سيميجيجيڻ جيي 
سڌن سينيون طيرييقين جيي غييير 

موجودگيي ۾ اسيان آڳياٽين ثيقيافيتين جيي ڪيجيجيه 
طريقن ۽ اوزارن کيي بيه شياييد اسيتيعيميال ڪيري 
سگجون ٿا. ڪيترين ئي قديم تيهيذييبين ذهين کيي 
سمججڻ الِء گجڻو ڌييان ڏنيو آهيي. انيهين نيه فيقيط 
ثانوي طريقن، جهڙوڪ ٻين ماڻهن جيي رپيورٽين، 
تي ڀاڙيو آهي، پر ماڻهن کي منظم طيرييقيي سيان 
پنهنجن ذهنن جي اڀياس الِء تربيت پڻ پيئيي ڏنيي 
آهي. هنن تهذيبن انهن سڀينيي طيرييقين کيي هيڪ 

۾ سماييو آهيي. اڄيڪيليهيه ”  مراقبي“عام اصطالح 
اهو طريقو گجڻو ڪري مذهيبيي ۽ صيوفيي خيييال 
سان سلهاڙيل آهي، پر اصولي طرح سان ميراقيبيو 
پهنجي ذهن جي سڌي مشاهدي جيو هيڪ طيرييقيو 
آهي. ڪيتيرن ئيي ميذهيبين دراصيل ميراقيبيي جيي 
ڪيترن ئي مختلف طريقن ۽ حڪمت عملين کيي 
ڳوڙهي نموني پئي استعمال ڪيو آهي، پر ان جو 
اهو مطلب هرگز ڪونهي ته مراقيبيو الزميي طيرح 
سان فقط مذهبي تصور ۽ طريقو آهي. اهو بلڪل 
ايئن آهي ته ڪيترن ئي مذهبن ڪتابن جيي عيليم 
تي به تمام گجڻو ڀاڙيو آهي، پر ان جو مطلب اهيو 
نٿو ٿي سگجي ته ڪيتيابين جيو اسيتيعيميال خياليص 
مذهبي ئي آهي. انسانن هزارن سالن جي سيفير ۾ 
سَون جي تعيداد ۾ ميراقيبيي جيون ٽيييڪينيييڪيون 
جوڙيون آهن جيڪي اصولن ۽ افاديت جي ليحياظ 
کييان مييخييتييلييف آهيين. ذاتييي طييور تييي مييون هييڪ 

کيي آزمياييو آهيي تينيهينيڪيري ”  ِوپاسنا“ ٽيڪنيڪ 
صرف ان بابت ئي مان اعتماد سان ڪيجيجيه چيئيي 
سگجان ٿو. ٻين ڪيترين ٽيڪنيڪن وانگر وپاسنا 
الِء پڻ چيو وڃي ٿو ته ان کي قيدييم هينيدسيتيان ۾ 
گوتم ُٻڌ ڳولي لڌو. صدين جي تيارييخيي سيفير ۾ 
ڪيترائي نظريا ۽ تصور گوتم ُٻڌ سان بنا ڪنيهين 
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ثبوت جي جوڙيا ويا آهن، پر توهان کيي ميراقيبيي 
ڪرڻ الِء انهن سڀني نظرين ۽ تصورن کي تسلييم 
ڪرڻ جي ضرورت نه آهي. منهينيجيو ميراقيبيي جيو 
استاد گوئنڪا هڪ عملي انسان هو. ُهو پينيهينيجين 
شاگردن کي بار بار  اها هدايت ڏينيدو هيو تيه اهيي 
پنهنجا پراڻا ذاتي توڙي مذهبي تصور ۽ فلسفيياڻيه 
خيالسنظريا ِڌڪي هڪ پاسي تيي ڪيري ڇيڏيين ۽ 
پنهنجي سيميوري تيوجيجيه ميوجيوده تيجيربيي ۽ ان 
حقيقت، جيڪا اصل ۾ اهي محسوس ڪري رهيا 
آهن، ڏانهن مرڪوز رکن. هير ڏيينيهين ڪيييتيرائيي 
شاگرد هن وٽ رهنمائي الِء ايندا هئا ۽ انيڪ سوال 
پڇندا هئا. هن جي دروازي وٽ هي جيميليو ليکيييل 

مهرباني ڪري نظرياتي ۽ فيليسيفييياڻيه “ هوندو هو: 
بحث مباحثن کان پاسو ڪريو ۽ پنهينيجين سيوالين 

 ”.جو رخ پنهنجي مشق ڏانهن موڙيو
صحيح مشق جو مطليب آهيي پينيهينيجين جسيميانيي 
محسوسات جو اهڙي طرح مشاهدو ڪرڻ جو اهيي 
هڪ منظم، مسليسيل ۽ ميعيروضيي مشياهيدي جيو 
روپ اختيار ڪن جنهن سان اسان کي ذهن ۽ فهم 
جي بنيادن جو پتو پئجي سگجيي. مياڻيهيو ڪيڏهين 
ڪڏهن مراقبي کي انتهائي مسرت، بيي خيودي ۽ 
اوج تائين پهچڻ جو ذريعو ٺاهيندا آهن، پير اصيل 
۾ خودي، خود آگاهي يا شعيور ئيي ڪيائينيات جيي 
وڏي ۾ وڏي ڳججيارت ۽ نيعيميت آهيي. ان ڪيري 
عام رواجي گرمي ۽ خارش جيو احسياس بيه وڏي 
ڌماڪي يا ڪائناتي وحدت جيي پيراسيرار احسياس 
منججان هڪ احسياس ئيي آهيي. ِوپياسينيا ميراقيبيي 
ڪندڙن کيي خيبيردار ڪيييو ويينيدو آهيي تيه اهيي 
ڪنهن مخصوص ِحسي تيجيربيي جيي خيواهيش نيه 
رکن، پير سيڄيي تيوجيجيه ذهين جيي حيقيييقيت کيي 
سمججڻ ڏانهن مرڪوز ڪن پوِء ڀلي اها حيقيييقيت 

 ڪهڙي به ڇو نه هجي.
ويججڙائي جي چند سالن دوران ذهين ۽ مي يز جيي 
دانشورن ۽ محققن مراقبي جيي ٽيييڪينيييڪين ۾ 
ڏاڍي دلچسپي ڏيکياري آهيي، پير اڪيثير تيحيقيييق 
ڪندڙن مراقبي کي اڻ سڌي ريت استعمال ڪيييو 
آهي. عام رواجي تحقيق ڪندڙ سائنسدان پنهنجيو 
پاڻ مراقبي جي مشق نٿا ڪن، پر اهي تجربيڪيار 
ميراقيبيو ڪينيدڙن کييي پينييهينيجيي تيجيربييييگياهيه ۾ 
گهرائيندا آهن، انهن جي ميٿين سيان بيرقيي اوزار 
ٻڌندا آهن، پوِء انهن کي مراقبي ڪيرڻ الِء چيونيدا 
آهن ۽ پوِء ڪمپيوٽرن وسيلي م ز ۾ پييدا ٿييينيدڙ 
تحرڪن ۽ مرڪبن جو مشاهدو ڪندا آهن. نتيجي 
۾ اهي م ز ۾ ظاهر ٿيندڙ ڪيترين ئيي دليچيسيپ 
ڳالهين ۽ شين بابت اسان کي ٻڌائيي ۽ سيييکياري 
سگجندا آهن، پر جڏهن ذهن ۽ فهم جو سوال ايندو 
آهي ته اتي اهم ترين ڄاڻ يا رازن کان اڻڄاڻائي ۽ 
الچاري ڏيکاريندا آهن. اهو بلڪل ايئن آهي جيئين 
ڪييو ميياڻييهييو اپييٽيييييل بييلييور )عييڪييس وڏو ڪييري 
ڏيکاريندڙ شيشو( سان هڪ پٿير جيي بينياوٽ کيي 
سمججڻ جي ڪوشش ڪندو هيجيي ۽ تيوهيان هين 
کي خوردبين ڏئي چئوس ته هن اوزار کي آزمائي 
ڇو ته هن سان نننڙيون شييون بيه وڌييڪ چيٽيييون 
ڏسي سگجندو، پر هو خوردبين منجيجيان پيٿير کيي 
ڏسڻ جي بجاِء الٽو پنهنجي ڀروسي واري پسنديده 
اپٽيل بلور منججان خيوردبييين کيي جياچيڻ شيروع 
ڪري ٿو ته اها ڇاجي ٺهييل آهيي... ميراقيبيو سيڌي 
ريت ذهن ۽ فيهيم جيي مشياهيدي جيو هيڪ اوزار 

آهي، ان ڪري توهان ان جيي اڪيثير خياصيييتين ۽ 
طاقيتين کيي ڄياڻيڻ کيان الچيار رهينيدا جيييڪيڏهين 
پنهنجو پاڻ مراقبي جي عمل منجيجيان گيذرڻ جيي 
بجاِء ٻيئيي ميراقيبيي ڪينيدڙ جيي مي يز جيو بيرقيي 
اوزارن سان مشاهدو ڪيرڻ جيي ڪيوشيش ڪينيدا 
هجو. مان اهو نٿو چوان ته م ز جي تحيقيييق ۽ ان 
جي اوزارن کي ڇڏڻ گجرجيي. ميراقيبيو انيهين جيو 
ُپورائو نٿو ڪري سگجيي، پير انيهين کيي سيهيارو 
ضرور ڏئي سگجي ٿو. اها ڳالهه بلڪل ائييين آهيي 
جيئن ڪججه انجنيئر جبيل مينيجيجيان هيڪ ڊگيجيي 
سرنگجه کوٽييينيدا هيجين. ان سيليسيليي ۾ ڇيا اهيو 
ضروري آهي ته صرف هڪ ڇيڙي کان ئي کيوٽيييو 
وڃي؟ مان سمججان ٿو ته بهتر اهو ٿيندو ته ڇو نيه 
هڪ ئيي وقيت ٻينيهيي ڇيييڙن کيان کيوٽيييو وڃيي. 
جيڪڏهن م ز ۽ ذهن حقيقت ۾ ساڳي شييِء آهين 
ته يقينن ٻئي ڇييڙا ضيرور تيڪيڙا ئيي ميليي هيڪ 
ٿيندا. جيڪڏهن ٻئي هڪ شيِء سان تعلق نٿا رکن 
ته پوِء؟ پوِء به بهتر اهو ئي ٿيينيدو تيه صيرف مي يز 
جي کوجنا تائين محدود رهجڻ کان بهتر رهندو تيه 
اسان ذهن ۽ فهم جي کوجينيا کيي وڌييڪ تيرجيييح 

 ڏيون.
ڪججه يونيورسٽين ۽ تجربيييگياهين ميراقيبيي کيي 
م ز جي مشياهيدي الِء ميعيروضيي شييِء سيميجيجيڻ 
پاران حقيقت ۾ ذهن ۽ فهم کي سمججڻ جو هڪ 
اثرائتو تحقيقي اوزار سمججڻ شروع ڪيري ڏنيو 
آهي، پر هي تصور اڃا جوان نه ٿيو آهي، پر ڄڻ ته 
ٻالڪپڻي جي شروعاتي ڏينهن ۾ آهي. ان جو هڪ 
سبب اهو به آهي ته هن ڪم ۾ اسان کيي تيحيقيييق 
ڪندڙن الِء غير معمولي سيييڙپ ڪيرڻيي پيونيدي. 
سنجيده مراقبو ڪمال درجي جي نظم ۽ نسق جيو 
مطالبو ڪري ٿو. مثال طور جڏهن توهان پنهنيجين 
محسوسات جو معروضي طور مشاهدو ڪرڻ جيي 
ڪوشش ڪيو ٿا ته توهان کي تڪڙو ئي ان ڳياليهيه 
جو احساس ٿي وڃي ٿو ته توهان جو ذهين ڪيييڏو 
نه بي صبرو آهي. ايسيتائين جو صرف ساهن اندر 
کڻڻ ۽ ٻاهر ڪنڻ جي مشاهدي واري مشيق دوران 
توهان ڏٺو ته توهان جو ذهن صرف چند سييڪينيڊن 
تائين توججه مرڪوز رکيي پيئيي سيگيجيييو ۽ پيوِء 
تڪڙو ئي توهان جا خيال ٻين سوچن، يادگيرين ۽ 

 خوابن ۾ ڀٽڪڻ پئي شروع ٿي ويا.
جڏهن خيوردبييين عيڪيس ڌنيڌليو ڏييکيارڻ شيروع 
ڪندي آهي ته اسان ان مهل ئي نينيني ڦيييٿيي کيي 
ڦيرائي ان جي عڪيسيي تيوجيجيه )فيوڪيس( ٺيييڪ 
ڪندا آهيون. جيڪڏهن نننو ڦيٿو ئي ڀڳل هيونيدو 
آهي ته اسان ڪاريگر کي ان جي مرمت الِء سڏيندا 
آهيون، پر ان جي ابتڙ جڏهن اسان جو ذهن ڪنهن 
ڳالهه تي توججه مرڪوز نه رکي سگجينيدو آهيي تيه 
ان جي مرمت کان اسان الچار هوندا آهيييون. عيام 
طور تي ذهن کي پرسڪون بڻائڻ الِء ۽ توججه کيي 
مرڪوز رکڻ الِء تمام گجڻي تربيت گيجيربيل آهيي. 
ان کانپوِء ئي اهو ممڪن ٿي سگجندو ته اسان جيو 
ذهن منظم ۽ ميعيروضيي طيرييقين سيان پينيهينيجيي 
متعلق مشاهدو ڪرڻ جي قابل ٿي سيگيجيي. ايينيدڙ 
وقت ۾ شايد اسان ڪا ٽِِڪي ڦڪيون ۽ تيرت ئيي 
پنهنجي توججه مرڪوز ڪري وٺون، پير ميراقيبيي 
جو مقصد پنهنجي ذهن جي کوجنا آهي رڳو توججه 
قائم رکڻ هرگز نه آهي. تنهنڪري اهڙي ميخيتيصير 

جيا نيقيصيان پيڻ سياميهيون اچيي   (Shortcut)رستيي

سگجن ٿا. اها ٽِِڪي اسان کي چسيت ۽ چياالڪ بيه 
بڻائي ۽ اسان جي توججه کي به مرڪوز رکيي، پير 
ٿي سگجي ٿو ته ساڳئي وقت پينيهينيجيي ذهين جيي 
سڀني رنگن ۽ روشنين تائين اسان جي پيهي  کيي 
روڪي ڇڏي. ڇيو تيه اڄ بيه اسيان ٽيييليييوييزن تيي 
ايڪشن سان ڀيرپيور فيليم تيه پيوري تيوجيجيه سيان 
ڏسندا آهيون، پر اسان جو ذهن ان فيليم ۾ اييتيرو 
ُگم هوندو آهي جو اهو پنهنجي اندر ظاهر ٿييينيدڙ 

 تبديلين کي محسوس نه ڪري سگجندو آهي.
جيتوڻيڪ اسان هن مراقبي جيي اوزار تيي ڀياڙي 
نٿا سگجون، پر پوِء به اسان کي پنهنجا هٿييار ڦيٽيا 
نه ڪرڻ گجرجن ۽ ان کي ڇيڏڻ نيه گيجيرجيي. اسيان 
کي بشريات، حيوانات ۽ خال جي ماهرن مينيجيجيان 
اتساهه وٺڻ گجرجي جيڪي سالن جا سال ڏورانهن 
ٻيٽن ۾ ڪيترين ئي بيمارين ۽ خطرن جي باوجود 
پنهنجي مقصد الِء ڀٽڪندا رهينيدا آهين. خيال بيازن 
کي ڪيترن ئيي سيالين تيائييين ُڏکيي تيربيييت ميان 
گذرڻو پوي ٿو ته جيئن اهي ٻاهرين خال جي سيفير 
دوران ڏٺل توڙي اڻ ڏٺل سختين سان منهين ڏئيي 
سگجن. جيڪڏهن اسان اڻ ڏٺل ثقافتن، مخلوقن ۽ 
سيييارن جيي ڳيوال ڦيوال الِء اييتيرييون تيڪيليييفييون 
برداشت ڪندڙ آهيون ۽ ايتيرا ڊگيجيا سيفير ڪينيدڙ 
آهيون ته يقينن پنهنيجين ذهينين کيي سيميجيجيڻ الِء 
اييتييرييون ٻييييون تييڪيلييييفييون پييڻ بييرداشيت ڪييري 
سگجون ٿا. ان کان اڳ جيو ميهيا ڪيميپيييوٽيرن جيا 
الگورٿم اسان جيي جسيمين ۽ ذهينين کيي تيبيدييل 
ڪري وٺن، بهتر اهو آهي تيه اسيان پياڻ پينيهينيجين 
ذهيينيين کييي سييمييجييجييڻ الِء هيير مييمييڪيين ڪييوشييش 

 ڪريون!
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سٺين عادتن اختيار ڪرڻ ۽ برين مان جند ڇڏائڻ 
 جو آزمايل نسخو:

 تعارف: 
 منهنجي ڪهاڻي

مون کي اڄ به چڱي طرح ياد آهي ته اهو منيهينيجيو 
هاِء اسڪول ۾ ڏهين جماعت جو آخري ڏينهن هيو 
جو منهنجي منهن تي بيس بال جيي زوردار بيييٽ 
لڳي هئي. جيئن ته منهنجو هم جماعتي پينيهينيجيي 
ڀرپور جوش ۾ هو، بيٽ سندس هٿن مان تيرڪيي، 
هوا ۾ اڏامندي، اچي اکين جيي وچ ۾ مينيهينيجيي 
نرڙ تي ڌم ڪيو. ان کيانيپيوِء ڇيا ٿيييو، ميون کيي 

 ڪجھ به ياد ڪونهي!
اها بيٽ مينيهينيجيي مينيهين تيي اييڏو تيه زور سيان 
ٽڪرائي هئي جو ان منهنجو نڪ ڀڙي، ان کي يو 
جي شڪل وارو بدصورت نڪ بڻائي وڌو هيو. ان 
ٽڪراُء منهنجي دماغ جا تاڙ وڄائي ڇيڏييا. هيڪيدم 
مون کي محسوس ٿيو ڄيڻ مينيهينيجيو سيڄيو ميٿيو 
سڄي پيو آهي. چند سيييڪينيڊن ۾ مينيهينيجيو نيڪ 
هنڌان هنڌان ڀڳل هو ۽ منهنجي اکين جا تارا ڦريل 

 هئا. 
جڏهن منهنجي اک کلي ته مون ماڻهن کي پنهنجي 
طرف گجوريندي ۽ ميدد الِء ڊوڙنيدي ڏٺيو. جيڏهين 
مون پاڻ تي نظر وڌي ته مون کي پنهنجي ڪيپيڙن 
تي رت جا ڇنڊا نيظير آييا. مينيهينيجيي هيڪيڙي هيم 
جماعتي پنهنجي قميص الهي مون کي ڏني، جنهن 
سان مون پنهنجي ڀڳل نڪ کي پڪڙيو تيه جيييئين 
رت بيهي سگجيي. آئيون ڄيڻ صيدميي ۾ هيئيس ۽ 
منهنجون متيون منجهيل هيون. مون کي خبر ئيي 
ڪانه هئي ته آئون ڪيترو شيدييد زخيميي ٿيي پيييو 
هئس. منهنجي اسيتياد ميون کيي سيهياري ڏييڻ الِء 
پنهنجي ٻانهن ڦيرائي منهنجي ڪيليهيي ۾ وڌي ۽ 
اسين ٻني مان ٿيندا، ٽڪري جي هيپيان، اسيڪيول 
جي پپيان نرس جي آفيس ڏانيهين وڃيڻ لڳياسييين. 
مختلف هٿ مون کي ڇهي رهيا هئا. ڪو مون کي 
ڪٿان پڪڙي رهيو هو ته ڪو ڪٿان. اسان آهستي 
آهستي پنڌ ڪندا رهياسييين. اهيو هيڪيڙو هيڪيڙو 
لمحو ڪيئن پئي گذرييو، ڪينيهين کيي بيه ان جيو 

 اندازو نٿو ٿي سگجي. 
جڏهن اسين نرس وٽ پهتياسييين تيه ان ميون کيان 

هيي ڪيهيڙو سيال “ ڪيئي سوال پڇيا، جهڙوڪ : 
مون وراڻيو، جڏهن ته اهو سيال ”  3118” “پيو هلي؟

بيل “ ، ” آمرييڪيا جيو صيدر ڪييير آهيي؟“ هو.  4224
مون جواب ڏنو، جڏهن ته صيحيييح جيواب ”  ڪلنٽن

تينيهينيجيي ڀياُء جيو نياليو ڇيا “ هو جارج ڊبليو بيش. 

مون بيار بيار پياڻ کيان پيڇيييو ” اوه، امان!” “آهي؟
، ميون ميڙييئيي ” پاتيي“ پئي. ڏ  سيڪنڊ گذري ويا. 

چيو، مد نظر ان جيي تيه ميون کيي اميان جيو نياليو 
 ٻڌائڻ الِء به ڪجھ دير سوچڻو پيو. 

جيستائين مون کي ياد آهيي اهيو آخيري سيال هيو. 
منهنيجيي دمياغ ۾ تيييزي سيان وڌنيدڙ سيوڄ کيي 
منهنجو جسم هاڻي برداشت نٿي ڪري سگجييو ۽ 
ايمبولينس اچيڻ کيان اڳ ئيي آئيون بيييهيوش ٿيي 
ويس. چينيد گيجيڙيين کيانيپيوِء، ميون کيي اتيان جيي 

 ويجهي اسپتال نيو ويو. 
اتي پهچڻ کانپوِء ڄڻ ته منهنجو بيدن سيسيڻ لڳيو. 
مون کي سا  کڻڻ ۽ ڳيت ڏيڻ الِء به جاکوڙ ڪرڻي 
ٿي پئي. مون نيٺ هٿيار ڦٽيا ڪيري ڇيڏييا ۽ سيا  
کڻڻ ڇڏي ڏنم. ڊاڪٽر مون کي آڪسيجن ڏيڻ الِء 
ڀڳا ۽ انهيَء سان ئي گڏ هنن اهو سمجهي ورتو ته 
ان مقامي اسپتال ۾ منهنجي صورتحال کي منهين 
ڏيڻ الِء گجربل سهولتون موجود ڪونهن. هيڪيدم 
هيلي ڪاپٽر گجرائي مون کي سنسناتي جيي وڏي 
اسپتال نيو ويو. آئون اييميرجينيسيي واري ڪيميري 
جي دروازن ۽ گجيٽيي جيي پيرئييين پياسيي ميوجيود 
هييليي پيييڊ جيي وچ ۾ پيئيي ڦيرييس. اسيٽيرييچير، 
ناهموار پيادل رسيتيي تيي رکيييو وييو، جيڏهين تيه 
هڪڙي نرس مون کي ان تي ليٽايو ۽ ٻي پنهنجي 
هٿ سان پمپ ڪري مون ۾ سا  پيئيي وڌو. اميان 
جيڪا چند گجڙيون اڳي ئي اسپتال پهتي هئي، سا 
به هيلي ڪاپٽر ۾ منهنجي ڀر ۾ ويپي. جڏهن هين 
فالئيٽ ۾ منهنجو هٿ ججليو ته آئون بيهيوش ٿيي 
چڪو هئس ۽ پنهنجو پاڻ سا  نٿي کڻي سگجيس. 
جڏهن امان مون سان گڏ هيليي ڪياپيٽير ۾ روانيي 
ٿي ته بابا گجر ويو ته جيئن ڀائرن ڀييينيرن کيي اهيا 
خبر ٻڌائي سگجي. بابا، ڀيڻ کي اها خبر ٻڌائييينيدي 

اڄ رات هيو پينيهينيجيي “ روئي ڏنو ۽ چيييائييين تيه 
” گريجوئيشن واري تقريب ۾ وڃيي نيه سيگيجينيدو.

ڀائرن ڀينرن کي مائٽن وٽ ڇڏڻ کيانيپيوِء هيو اميان 
وٽ سنسناتي آيو. جيئن تيه آئيون ۽ اميان اسيپيتيال 
جي ڇت تي وڃي لٿاسين، تقريبن ويهن ڊاڪيٽيرن 
۽ نرسن جي ٽيم هيلي پيييڊ تيي پيکيڙجيي وئيي ۽ 
مون کي ٽراما ييونيٽ آنيدو وييو. ان وقيت تيائييين 
منهنجي دماغ جي سوڄ شديد وڌي چڪي هيئيي ۽ 
مون کي دورا پئي پيا. منهنيجيي ڀڳيل هيڏيين کيي 
جوڙڻ جي شديد ضرورت هئي، پر آئون ان حياليت 
۾ ئي ڪونه هئس جو منهنجي سرجري ٿي سگجي. 
ٽئين ڏينهن تي جڏهن مون کي وري دورو پييو تيه 
مييون کييي دوائيين ذريييعييي ڪييومييا ۾ وڌو ويييو ۽ 

 ننڍڙيون تبديليون، وڏا نتيجا

 ادب ۽ تاريخ

 باب پهريون

 سنڌيڪار:
 فضا قريشي 
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 وينٽيليٽر تي رکيو ويو. 
هيَء اسپتال امان بابا الِء نئين ڪونه هئي. ڏ  سال 
اڳ، جڏهن منهنجي ڀيڻ کي ٽن سالن جي عمير ۾ 
بلڊ ڪينسر ٿي تڏهن انهيَء عمارت جيي گيرائيونيڊ 
فلور تي هن جو عالج ٿيو هو. انهييَء وقيت آئيون 
پنجن سالن جو هئس. منهنجو نننو ڀاُء فقيط ڇيهين 
مهينن جو هو. اڍائي سالن جيي ڪيييميو ٿيراپيي ۽ 
نريين جيي بياييوپسيي جيي لڳياتيار عيالج کيانيپيوِء 
منهنجي ننيني ڀيييڻ جيي ڪييينيسير جيهيڙي ميوذي 
مرض مان جند آجي ٿي ۽ هاڻيي وري ڏهين سيالين 
جي نارمل زندگي گذارڻ کانپوِء، منهنجن ويچارن 
مائٽن کي قسمت هڪ دفعو ٻيهر ٻئي ٻار سان گڏ 

 ساڳي هنڌ کڻي آئي هئي. 
جيئن ئيي آئيون ڪيوميا ۾ هيليييو وييس، اسيپيتيال 
هڪڙي پادري ۽ هڪڙي سوشل ورڪير کيي اميان 
بابا وٽ آٿت ڏيڻ الِء موڪليو. هي اهو ئيي پيادري 
هو جيڪو ساڻن ڏهاڪو سال کن اڳ ۾ شيام جيو 
تڏهن مليو هو جڏهن منهنجي ڀيڻ جو ڪينسر جيو 

 عالج پئي ٿيو. 
نيٺ اہلل اہلل ڪيري ڏيينيهين گيذرييو ۽ رات ٿيي. 
ڪيترين مشينن وسيلي آئون زنده هئس. منيهينيجيا 
مائٽ اسپتال جي گدي تي آرامي هئا. هڪ ليميحيي 
اهي ٿڪاوٽ جي ڪري بيحال ٿي چڪا هئا ته ٻئي 
لمحي اهي پريشاني سبب کڙا تڙا بيپا هئا. بعد ۾ 
امان مون کي ٻڌايو ته اها رات سندس زندگي جيي 

 بدترين راتين مان هڪ رات هئي. 
 منهنجي چڱ ڀالئي:

خدا جي رحم ڪرم سان ٻئي ڏينهن ئي مينيهينيجيو 
سا  کڻڻ واپس انهيَء پوائنٽ تي موٽي آيو جنهين 
تي ڊاڪٽرن اطمينان ڏيکاريو ۽ ميون کيي ڪيوميا 
مان ڪنيو ويو. جڏهن مون کي هوش آيو تيه ميون 
کي محسوس ٿيو ته آئون پنهنجي سيونيگيجيڻ جيي 
سگھ وڃائي ويپو هئس. پرکڻ الِء، نرس مون کيي 
نيڪ مييان زور سييان ڦييوڪييارڻ الِء ۽ صيوف جييي 
جوس جي دٻي کي سونگجيڻ الِء چيييو. مينيهينيجيي 
سونگجڻ جي حس واپس ميوٽيي آئيي، پير هيرڪيو 
حيييييران هييو تييه جيييييئيين ئييي مييون نييڪ مييان سييا  
ڦوڪاريو، اکين جي کوپن جي فرييڪيچيرن وچيان 
هوا زور ڏيئي نڪتي ته منهنجي کاٻي اک به ٻاهر 
نڪري آئي. منهنجي اک، کوپي کان ٻاهر جهلي ۽ 

 نس جي وچ ۾ پئي لڙڪي. 
اکين جي ماهر ڊاڪٽر چيو ته منهنجي اک آهستيي 
آهستي جيئن جيئن هوا نڪرندي ته پنهينيجيي جياِء 
تي ويهجي ويندي، پر ان ۾ ڪيتيرو وقيت لڳينيدو 
اها ان کي به خبر ڪانه هئي. هڪ هيفيتيي کيانيپيوِء 
منهنجي سرجري ٿيڻي هئي، جنهن ڪيري زخيمين 
ڀرجڻ الِء ڪجھ وقت ملي ويو. ايئن پيئيي لڳيو تيه 
آئون باڪسنگ مي  ۾ پنهنجو منهن ڀڙرائيي آييو 
هئس، پر مون کي اسپتال مان ڇيٽيي ميليي وييئيي. 
جڏهن آئون گجر موٽيس ته منهنجو نڪ ڀڳيل هيو، 
منهن ۾ درجن کن فريڪچر هئا ۽ کاٻي اک سڄل 
هئي. ان کانپوِء وارا مهينا ڏاڍا ڏکيا هئا. ايئن پئي 
لڳو ته زندگي ۾ هير شييِء بيييهيجيي وئيي هيجيي. 
ڪيترن هفتن تائين مون کي هر شييِء ٻيٽيي نيظير 
ايندي هيئيي. سيڌو تيه آئيون ڏسيي ئيي ڪيونيه ٿيي 
سگجيس. سڌي ڏسڻ ۾ ميهييينيي کيان ميٿيي وقيت 
لڳو، پر منهنجي اک جيو کيوپيو آهسيتيي آهسيتيي 

پنهنجي اصلي جاِء تيي وييپيو. ان سيميوري قصيي 
کانپوِء مون کي تقريبن او مهييينيا لڳيا جيو آئيون 
وري گاڏي هالئڻ جهڙو ٿيس. فزيو ٿراپيَء ۾ مون 
بنيادي ڪمن، جهڙوڪ: سڌي الئييين ۾ هيليڻ جيي 
مشق ڪئي. مون اهو طئي ڪري ڇڏيو ته ان ڌڪ 
جي ڪري آئون ڪمزور ڪونه ٿيندس، پر ڪيييئيي 
ڀيرا آئون ڊپريس به ٿييو هيونيدس ۽ دل پيڻ الٿيي 

 هوندم!
جڏهن آئون هڪ سال کانپوِء بيييس بيال کيييڏڻ الِء 
ويس ته اهو خيال به مون الِء اذيتناڪ هيو تيه آئيون 
ڪيييڏو نيه پييپيتييي رهيجييي وييو هيئييس. بييييس بييال 
منهنجي زندگي جو اهيم حصيو رهيي آهيي. بيابيا، 
سينٽ لوئس ڪارڊينلس الِء بيييس بيال جيي نينيني 
ليگ کيڏيو ۽ منهنجو خواب هيو تيه آئيون پيڻ ان 
کي پنهنجيي شيعيبيي جيي طيور اخيتيييار ڪيرييان. 
صحت جي بحالي جي ڪيئي مهينن کانيپيوِء سيڀ 
کان وڌيڪ جنهن شيِء جي خواهش هئي سيا هيئيي 

 بيس بال جي ميدان ۾ وري وڃي کيڏڻ! 
پر بيس بال ۾ منهينيجيي ميوٽ ڪيا سيوليي ڪيانيه 
هئي. مند جي آخر ۾، جڏهن ڇانٽي جي واري ٿيي 
آئي ته مون کي سڀ کان پهريان يونيورسٽيي جيي 
بيس بال ٽيم مان خارج ٿي ڪييو وييو. ميون کيي 
جونيئر يا سيکڙاٽ ٽيم ۾ اماڻيو ٿي ويو. تيوهيان 
سمجهي سگجو ٿا ته اهڙي ماڻهو الِء اها ڪيڏي بي 
عزتي جي ڳالھ آهي جنهن چار سالن جي عمر کان 
اها راند کيڏڻ شروع ڪئي هجي ۽ پنهينيجيو سيڀ 
کان وڌيڪ وقت ۽ محنت ان تي لڳايا هجين. ميون 
کي اڄ به اهو ڏينيهين چيٽيي طيرح يياد آهيي. آئيون 
ڊوڙي وڃي پنهنجي گاڏي ۾ ويپس ۽ اوڇنگيارون 
ڏيئي روئڻ لڳس. جيئن ئي ريڊيو هيليييو تيه ميون 
ڪو اهڙو گانو ڳولڻ چاهيو جيڪو ٻڌي آئون بهتر 

 محسوس ڪريان. 
پنهنجو پاڻ تيي شيڪ ٿيييڻ لڳيو هيئيم. سيال کين 
کانپوِء يونيورسٽي ٽيييم کيي آئيون سييينيئير ٽيييم 
بڻائي سگجيس، پر ميييدان ۾ وري بيه اهيو ڪيرڻ 
ڏکيو هو. آئون هاِء اسڪول يونيورسٽي بيس بيال 
جون ڪل يارنهن اننگون کيڏي سگجيس. ميطيليب 

 ته مشڪل سان هڪڙي راند!
هاِء اسڪول جي ان قسم جي بري ڪيييرييئير جيي 
باوجود مون کي اهو يقين هو ته آئون هڪ ڏينيهين 
عظيم رانديگر بڻجندس ۽ ميون کيي اهيا بيه پيڪ 
هئي ته جيڪڏهن شيون بهتر ٿيون ٿييين تيه فيقيط 
آئون ئي هوندس جيڪو انيهين کيي بيهيتير ڪيري 
سگجيو هوندو. منهنجي زندگي ۾ اهڙو موڙ، ڌڪ 
جي ٻن سيالين کيانيپيوِء آييو، جيڏهين ميون ڊيينيييس 
يونيورسٽي ۾ پنهنجو ڪالييج شيروع ڪيييو. اهيا 
نئين شروعات هئي ۽ اهائي اهيا جياِء هيئيي جيتيي 
مون پهريون ڀيرو نننڙيين عيادتين جيي حيييرت ۾ 

 وجهندڙ طاقت کي دريافت ڪيو. 

ڊينيس يونيورسٽي ۾ داخال وٺڻ منهنجي زنيدگيي 
جو بهترين فيصلو هو. بيس بال ٽيم ۾ ميون کيي 
جڳھ ملي وئي ۽ جيييتيوڻيييڪ نيئييين هيئيڻ ڪيري 
منهنجو نالو رجسٽر جي پڇاڙيَء ۾ هيو، پير ميون 
پاڻ کي مڙرايو. منهنجي هاِء اسڪول وارن سيالين 
جي بگاڙ جي باوجود آئون پياڻ کيي ڪياليييج جيي 
رانديگر جي طور مڙرائڻ ۾ ڪاميياب ٿيي چيڪيو 

 هئس. 
منهنجو قصو جيئن ته الڳ هو، سو مون پنهينيجيي 
زندگي کي ترتيب ڏيڻ تي فوڪس ڪيو. ڇياڪياڻ 
جو ان کانسواِء مون الِء بيس بال ٽيييم ۾ رهيڻ ۽ 
ڪاميابي حاصل ڪرڻ ممڪن ڪونه هو. مينيهينيجيا 
ساٿي رات دير تائين جاڳندا هئا ۽ وڊييو رانيدييون 
کيڏندا هئا، جڏهن ته مون سوير سمهڻ ۽ سوير اٿڻ 
جي عادت جوڙي. ڪاليجي زندگي جي بي ترتيبي 
واري دنيا ۾، مون ڪوشش ڪري پنهنجي ڪمري 
کيي سيدائييين صياف سيٿيرو ۽ تيرتيييب ۾ رکييييو. 
جيتوڻيڪ اهي تمام ننينڙييون شيييون هيييون، پير 
ايئن ڪرڻ سان مون ۾ پنهنجي زندگي تي اختيار 
جييو احسيياس پيييييدا ٿيييييو. مييون ٻيييييهيير پييراعييتييميياد 
محسوس ڪرڻ شروع ڪيو ۽ ان وڌنيدڙ اعيتيمياد 
جو اثر منهنجي پڙهائي تيي پيييو. ميون پينيهينيجيي 
پڙهائي ڪرڻ جي عادتن کي بهتر بڻايو ۽ پهرئيين 
سال ۾ ئي مڙني م مونن ۾ مينيهينيجيو اي گيرييڊ 
آيو. عادت دراصل روز ميره ڪيم ڪيار ييا اهيڙي 
عمل جو ناليو آهيي جيييڪيو اوهيان بياقياعيدي سير 
انجام ڏيو ۽ ڪيئي ڀييرا تيه اهيو عيميل خيودڪيار 
ٿئي ٿو. هر سيمسٽر جي پاس ٿيڻ تي، ميون چينيد 
نننڙيون، پر مستقل عادتون پئي گيڏ ڪيييون جين 
آخرڪار مون کي اهي نتيجا ڏنا، جيڪي منهنجيي 
وهم ۽ گمان ۾ به ڪونه هئا. مثال طور: زندگي ۾ 
پهريون ڀيرو مون پنهنجي عادت جوڙي ته هيفيتيي 
۾ ڪيئي ڀيييرا وزن کيڻينيدس ۽ انيهييَء سيال ۾ 

 382انيي  فييريييم وارو جسييم  2فييوٽ  6مينييهيينييجييو 
پائونڊن جي هلڪيڙي وزن ميان وڌي هيڪ بيهيتير 

 پائونڊن تي رسيو. 422يعني 
جڏهن منهنجي کيڏڻ جي مند آئي ته مون کي رانيد 
شروع ڪرڻ واري ڪردار ۾ رکيو ويو. منهينيجيي 
جونيئر ٽيم مون کيي ڪيئيپيٽين طيور چيونيڊييو ۽ 
جڏهن مند ختم پئي ٿي ته آئون آل ڪانفرنس ٽيم 
الِء چونڊجي چڪو هئس، پر اهو ان کان اڳلي منيد 
تائين بلڪل ڪونه هو. منهنجي سيميهيڻ، پيڙهيڻ ۽ 
جسم کي م بوط ڪرڻ وارين مشقن جي عيادتين 

 ئي مون کي ڪاميابي تائين رسايو.
بيس بال جو ڌڪ منيهين ۾ لڳيڻ، اسيپيتيال کيڄيي 
وڃڻ ۽ ڪوما ۾ هليو وڃڻ جي ڇهن سالن کانپيوِء 
اهو ممڪين ٿيي سيگيجيييو تيه ميون کيي ڊيينيييسين 
يونيورسٽي ۾ بهترين مرد ايٿليٽ )رانديگر( جيي 
طور تي چونڊيو ويو ۽ اِي ايس پي اين اڪيڊميڪ 
آل آمريڪا ٽيم ۾ منهنجو نالو ڏنو وييو، جيييڪيو 

رانيدييگيرن کيي ميليييل  11سموري ملڪ جي فقط 
اعزاز هو. جڏهن مون گريجوئيشن مڪمل ڪيئيي 
ته ان وقت اٺن مختلف شعبن ۽ ڪمن جي رڪيارڊ 
تييي ميينييهيينييجييو نييالييو شييامييل هييو. سيياڳييئييي سييال، 
يونيورسٽي جي سڀ کان اعليا اڪييڊميڪ اييوارڊ 

 سان نوازيو ويو. ” صدارتي ايوارڊ“
جيڪڏهن ان ۾ اوهان کي وڌاُء لڳي تيه ميون کيي 
معاف ڪيجيو. اييميانيداري جيي ڳياليھ اهيا آهيي تيه 
منهنجي رانيد جيي ڪيييرييئير ۾ ڪيابيه عيظيييم ۽ 
تاريخي شيِء ڪانهي. مون ڪڏهن به پيروفيييشينيل 
راند کيڏڻ کي ختم نه ڪيو. جڏهن ته آئون گذريل 
انهن سالن تي نظر وجهان ٿو ته آئيون ييقييين سيان 
چئي سگهان ٿيو تيه ميون زنيدگيي ۾ اهيو ڪيجيھ 
حاصل ڪيو جيڪو شايد ئي اهڙين حالتن ۾ ڪير 
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حاصل ڪري سگجندو. مون پنهنجي لييياقيتين کيي 
ڀرپور استعمال ڪيو ۽ مون کي يقين آهي ته هين 
ڪتاب ۾ ونڊيل خيال اوهيان کيي پيڻ اوهيان جيي 

 لياقتن کي اجاڳر ڪرڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندا. 
اسين سڀ زندگييين ۾ وڏي جياکيوڙ ڪيرييون ٿيا. 
منهنجي زندگي جي سڀ کان وڏي جاکوڙ ان ڌڪ 
کي منهن ڏيڻ هو ۽ ان تجربي مون کي اهيو اهيم 
سبق سيکاريو ته بظاهر نننڙيون ۽ غير اهيم نيظير 
ايندڙ تبديليون دراصل اوهان کي وڏا نتيجا ڏيئيي 
سگجن ٿيون، جيڪڏهن اوهان سالن جا سال انيهين 
سان چهٽا رهو. اسان سڀني کي جهٽڪا لڳن ٿا، پر 
زندگي جي وڏي سفر ۾، اسان جيي زنيدگييين جيو 
دارو مدار اسان جي عادتن جي معياري هيجيڻ تيي 
انحيصيار ڪيري ٿيو. ميوجيوده عيادتين سيان اوهيان 
ساڳين نتيجن تي پهچندو، پر بيهيتير عيادتين سيان 

 تبديلي ممڪن آهي. 
ممڪن آهي اهڙا ماڻهو به هجن جن رات پيييٽ ۾ 
وڏيون ڪامييابيييون حياصيل ڪيييون هيجين. اهيڙن 
ماڻهن منجهان آئون هڪڙو بيه ڪيونيه سيڙياڻيان ۽ 
يقينن آئون اهڙن ماڻهن مان ڪونه آهيان. ڪوما ۾ 
وڃڻ کان وٺي آل آميرييڪيا اڪيييڊميڪ ٽيييم جيي 
حصي ٿيڻ تائين جي سموري سفر ۾، ڪو هڪڙو 
خاص لمحو ڪونهي بلڪه اهو سفر ڪيئي لميحين 
۽ واقعن تي ٻڌل آهي. اها ڏاڪي بيه ڏاڪيي ارتيقيا 
آهي. اها نننين نننين ڪاميابين ۽ ذرڙين حاصالت 
جي ڊگجي فهرست آهي. مون ترقي فقط هيڪ ئيي 
طريقي سان ڪئي آهي، جنهن کيانسيواِء ميون وٽ 
دراصل ٻي واٽ ڪانه هئي، سا اها ته مون نينينڙي 
شيِء کيان شيروعيات ڪيئيي ۽ ميون اهيو سياڳيييو 
اصول الڳو ڪيو جڏهن ڪجھ سالن کانيپيوِء ميون 
پنهنجو ڪاروبار شروع ڪييو ۽ هين ڪيتياب تيي 

 ڪم ڪرڻ جي شروعات ڪيم. 

۾ جيمس ڪليئر، ڪام تي آرٽيييڪيل  4234نومبر 
لکڻ شروع ڪيم. عادتن سان جڙييل تيجيربين کيي 
سالن تائين رقم ڪندو رهيس ۽ آخرڪار آئون اهو 
سڀ ماڻهن سيان ونيڊڻ الِء تيييار هيئيس. سيومير ۽ 
خميس واري ڏينهن نيئيون آرٽيييڪيل ڇيپيائيڻ کيان 
شروعات ڪيم. ڪجھ ئي مهينن ۾ ليکيڻ جيي ان 
عيادت جييي ڪييري مينييهيينيجييا هيڪ هييزار اي ميييييل 

جي آخر تائين اهيو  4231سبسڪرائبر بڻجي ويا ۽ 
 نمبر وڌي ٽيهن هزارن تائين پهتو. 

تائين، منهنجي اي ميل وڌي وڃي هيڪ ليک  4232
کي پهتي، جنهن اهو ثابت ڪيو ته اهيو انيٽيرنيييٽ 
جو سڀ کان تيزي سان وڌندڙ خبر ناميو ييا نيييوز 
ليٽر آهي. ٻه سال اڳ جڏهن مون لکڻ شروع ڪيو 
ته مون کي پاڻ ئي اعتبار ڪونه پيئيي آييو تيه اهيو 
آئون آهيان ۽ هاڻي صورتحال اها هيئيي جيو آئيون 
عادتن جي موضوع جو ماهر بڻجي چيڪيو هيئيس. 
اهو مون الِء نئون لقب هو جيڪو مون الِء خوشيي 
سان گڏوگڏ اضطراب جو باعث پيڻ هيو. ميون پياڻ 
کي ان موضوع جو ڪڏهن به ماهر نٿي ڄاتو. آئون 
دراصل پڙهندڙن سان گڏوگڏ هڪڙو تجربا ڪينيدڙ 

 شخص هئس. 
۾ منهنجا اي ميل سبسڪرائبير ٻيه ليک ٿيي  4235

چڪا هئا ۽ ميون پييينيگيئين ريينيڊم هيائيوس سيان 
ڪتاب جي ڊيل صحيح ڪئي ۽ هي ڪيتياب ليکيڻ 
شروع ڪيم، جيڪو اڄ اوهان جي هيٿين ۾ آهيي. 
جيئن جيئن مينيهينيجيا پيڙهينيدڙ وڌييا تيييئين تيييئين 

عادتن جي جڙڻ، تبدييل “ منهنجو ڪاروبار به وڌيو. 
جيي ميوضيوع ”  ٿيڻ ۽ مسلسل بهتري جي سائينيس

تي وڏين وڏين ڪمپنين پاران مون کيي ڳياليهيائيڻ 

الِء مدعو ڪيو ويو. مون کي آمريڪا ۽ ييورپ ۾ 
 ڪانفرنسن ۾ مهمان خصوصي ڪري گجرايو ويو. 

۾، منهنجا م مون ٽائيم، ايينيٽيرپيريينيييور ۽  4236
فاربس جهڙن جڳ مشهور ميگزينين ۾ ڇيپيييا. ان 
سال منهنجون لکڻيون او ملين کان وڌيڪ ماڻهن 
پڙهيون. اين ايف ايل، اين بي َاي ۽ اييم اييل جيي 
ڪوچن منهنجون لکڻيون پڙهڻ شيروع ڪيييون ۽ 

جيي  4238انهن کي پنهنيجيي ٽيييمين سيان ونيڊييو. 
جوڙي، جييڪيا ”  عادت اڪيڊمي“ شروعات ۾ مون 

انهن فردن ۽ تنظيمن جي الِء هڪڙو اهم تيربيييتيي 
پليٽ فارم بڻجي وئي، جيڪي پنهنجي زندگين ۽ 

 522ڪمن ۾ بهتر عادتن جوڙڻ جا خواهشمند هئا. 
ڪمپنين ۽ نوان ڪاروبار شروع ڪندڙن پنهنجيي 
ليڊرن کي اڪيڊمي ۾ داخل ڪيراييو ۽ پينيهينيجيي 
اسٽاف کي تربيت ڏياري. تقريبن ڏ  هيزارن کيان 

عيادت “ مٿي ليڊرن، مئنيجرن، ڪوچين ۽ اسيتيادن 
مان تربيت حاصل ڪئي ۽ انهن سان گڏ ” اڪيڊمي

جيڪو مون ڪم ڪيو ان مون کي اهو سيکيارييو 
ته اصل دنيييا ۾ سيپييين عيادتين جيوڙڻ جيو صيليو 

 ڪيئن ملي ٿو. 
۾ هي ڪتاب آخري مرحلن ۾ آهيي تيه  4238جڏهن 

جيمس ڪليئر ڪام کي هر مهيني ليکييين مياڻيهيو 
ڏسن ٿا ۽ تقريبن پنج لک منهنجيي هيفيتيييوار اي 
ميل خبر نامي جا سبيسيڪيرائيبير آهين. اهيا تيعيداد 
منهنجي اميدن کان ڪيئي ڀيرا مٿي آهيي ۽ ميون 

 ڪڏهن به ان بابت ايئن سوچيو به ڪونه هو. 

وڏو اينٽرپرينيور ۽ سيڙپڪيار نيول روي ڪيانيت 
عظيم ڪتاب لکڻ الِء پهرين اوهيان کيي “ چوي ٿو 

هتي جيييڪيي ”  خود هڪڙو ڪتاب بڻجڻو ٿو پوي.
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به خيال مون لکيا آهن اهي سڀ پهريان مون سکيا 
آهن، ڇاڪاڻ جو اهي ڪييا اٿيم ۽ انيهين سيان گيڏ 
گذاريو اٿم. مون کي نننڙين عادتن تي ڀاڙڻو پييو 
ته جيئن آئون پنهنجي ڌڪ مان چڙهي سگجان، جم 
۾ ورزش ڪري وڌيڪ م بوط بيڻيجيي سيگيجيان، 
فيلڊ ۾ بهتر طريقي سان کيڏي سيگيجيان، ليييکيڪ 
بڻجي سگجان، ڪامياب ڪاروبار ڪري سگجان ۽ 
سڀ کان اول هڪڙو بهتر انسان بيڻيجيي سيگيهيان. 
انهن نننڙين عادتن، منهنجي ليڪيل لييياقيتين کيي 
اڀاريو ۽ جيئن ته اوهان هن ڪيتياب کيي چيونيڊييو 
آهي، آئون سمجهان ٿو ته اوهان پڻ ساڳئي سفر جا 

 ساٿي آهيو. 
اڳئين صفحن ۾، آئون بيهيتير عيادتين جيوڙڻ جيي 
حوالي سان تيرتيييبيوار پيالن ڏيينيدس. هيا اهيڙييون 
عادتون جيڪي ڪجھ ڏينهن ييا هيفيتين الِء ڪيونيه 
هونديون پر سيميوري حييياتيي الِء هيونيدييون. هيي 
ڪتاب ڪيو تيخيليييقيي ميقياليو ڪيونيهيي پير ميون 
جيڪي ڪجھ لکيو آهي اهو سائنسي بينيييادن تيي 
ٻڌل آهي. هي عمل تي ٻڌل هڪڙو مينيوئيل آهيي. 
هن جي ڳر ۽ تت ۾ اوهان کي عيقيل ۽ عيميل تيي 
ٻڌل نصيحتون ملنديون ڇياڪياڻ جيو ميون هين ۾ 
عادتن جوڙڻ ۽ تبيدييل ڪيرڻ جيي سيائينيس اهيڙي 
ريت بيان ڪئي آهي جو ان کي نه فقيط سيميجيهيڻ 
آسان هجي پر ان کي با آسيانيي عيميل ۾ پيڻ آڻيي 

 سگججي.
علم حياتيات، نيورو سائنس، فالسافي، نفسيات ۽ 
ٻين ڪيترين سائنسن کي آئون سالن جا سال عمل 
۾ آڻيندو رهيو آهيان. هن ڪيتياب ۾ آئيون اوهيان 
کي آڳاٽي زماني جي تيز ترار ۽ سيميارٽ مياڻيهين 
جي بهتيريين خيييالين جيي ڇينيڊ ڇياڻ سيان گيڏوگيڏ 
سائنس جي تازين کوجنائن جيي بياري ۾ بيه آگيا  
ڪنيدس. آئيون اميييد ٿيو ڪيرييان تيه هين ڪيم ۾ 
منهنجو حصو اهو هوندو ته آئون انهن خيالين کيي 
ڳولهي پيش ڪري سگهان جيڪي انتهائي اهم ۽ 
الڳاپيل آهن ۽ انهن سڀني خيالن کي اهڙي نموني 

ڳننيان جو اهي سراپا عمل بڻجي پون. هن ڪتياب 
۾ جيڪڏهن اوهان کي ڪا شييِء چڱيي ۽ ذهيانيت 
تي ٻڌل لڳي ته اها سمجهجو ته مون سان گڏ ڪيم 
ڪندڙ ماهرن پاران آهي، جڏهن ته ڪابه بيوقوفاڻي 

 ڳالھ مون مان ڪري ڀانئجو. 
هن ڪتاب جي ڪرنگهي جي هڏي منهنجيي چيئين 
مرحلن تي ٻڌل عيادتين جيو مياڊل آهيي، جينيهين ۾ 
اشارو، خواهش، جواب ۽ انعام شاميل آهين. انيهين 
چئن مرحلن مان ڦٽي نڪتل روين جي تبديلي جيا 
چار قانون آهن، جيڪي نفسيات پڙهندا هوندا اهي 

۾ بي ايف اسڪينير جيي  3112انهن اصطالحن کي 
حوصيليه افيزائيي، جيواب ۽ “ پيش ڪيل اصطالحن 

سان ڳنني سگجندا، جيڪي بعد ۾ چيارليس ”  انعام
اشيارو، روزانيي “ ڊيوهگ جي مشهور ڪيتياب ۾ 

جي اصطالح جيي طيور سياميهيون ”  ڪرت ۽ انعام
 آيا.

روين جا سائنسدان جهڙوڪ: اسڪنير ان نيتيييجيي 
تي پهتا ته جيڪڏهن اوهان صحيح انيعيام ييا سيزا 
ڏيو ته اوهان ماڻهن کان مخصوص ڪم مخصوص 
طريقي سان وٺي سگجو ٿا، پر جيتوڻيڪ اسڪينير 
جو ماڊل اسان کي اها ڳالھ بهتريين طيرييقيي سيان 
سمجهائي ٿو ته ڪيئن ٻاهريان عيواميل اسيان جيي 
عادتن تي اثر انداز ٿين ٿا، پر ان ماڊل ۾ ان ڳياليھ 
جي کوٽ آهي ته اسان جون سوچون، جذبا ۽ عقيدا 
ڪيئن اسان جي روين کي متاثر ڪن ٿا. اندرونيي 
ڪيفيتون جهڙوڪ: اسان جا موڊ ۽ جذبيا اهيي پيڻ 
اهميت رکن ٿا. ويجهن ڏهياڪين ۾، سيائينيسيدانين 
اسان جي سوچن، جذبن ۽ رويين ۾ ڳيانيناپين تيي 
ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. انهن جي تحيقيييقيي ڪيم 

 جا حواال به اوهان کي اڳئين صفحن ۾ ملندا.
اجتماعي طرح، جيڪو فيرييم ورڪ آئيون اوهيان 
کيي پيييييش ڪيينييدس، اهيو ادراڪييي ۽ روييين جييي 
سائنس جو گڏيل ماڊل هوندو. منهنجو يقين آهي ته 
اهو ماڊل انساني روين بابيت پينيهينيجيي طيرز جيو 
پهريون ماڊل هوندو جيڪو اسان جي عيادتين جيي 

ٻنهي ٻاهرئين توڙي اندروني عواملن ۽ جذبن جي 
بهترين ۽ تز عڪاسي ڪندڙ هوندو. جڏهن تيه ٿيي 
سگجي ٿو ته ٻولي ۽ ڪجھ اصطالح ساڳيا هيجين، 
پر اها ڳالھ آئون اعتماد سان ڪري سگجيان ٿيو تيه 
ان ۾ جيڪي تفصيل بيان ڪيل آهن ۽ خصوصيي 
طور روين جي تبديلي جيا چيار اصيول ييا قيانيون، 
اهي اوهان کي پنهنجي عادتن جي باري ۾ سوچيڻ 

 جا نوان ڍنگ ڏيندا. 
انساني رويا هميشه تبدييل ٿييينيدڙ آهين. ميخيتيليف 
صورتحالن ۾، مختلف لمحن ۾، هر گيذرنيدڙ پيل 
۾ اهي تبديل ٿين ٿا، پر هي ڪتاب ان بابيت آهيي 
جيڪي ڪڏهين بيه تيبيدييل نيٿيا ٿييين ۽ اهيي آهين 
انساني روين جا بنياد! هي اهي قول آهن جين تيي 
اوهين سالن جا سال ڀاڙي سگجو ٿا. هي اهي خيال 
آهن جن تي اوهين پنهنجو ڪاروبيار اڏي سيگيجيو 
ٿا، پنهنجيو گيجيراڻيو ۽ خيانيدان خيوشيحيال بيڻيائيي 
سگجو ٿا ۽ پنهنجي زندگي کي خوشيگيوار ڪيري 

 سگجو ٿا. 
اها ڳالھ سمجهڻ جي آهي ته بهتر عادتن جوڙڻ جو 
ڪوبه هڪڙو صحيح رستيو ڪيونيهيي بيليڪيه هيي 
ڪتاب اوهان کي اهو بهتريين طيرييقيو ٻيڌائييينيدو، 
جيڪو آئون ڄاڻان ٿو ۽ اهو اهڙو طريقيڪار آهي 
جيڪو هر طرح موثر آهي ڀيليي اوهيان ڪيٿيان بيه 
شروعات ڪريو يا اوهان ڇا به تبديل ڪرڻ چاهييو. 
حييڪييمييت عييمييليييييون جيييييڪييي آئييون اوهييان سييان 
ونڊيندس اهيي انيهين مياڻيهين جيي الِء ميوثير آهين 
جيڪي مرحيلوار بهتري جي نظام ييا سيسيٽيم ۾ 
يقين رکن ٿا، چاهي انهن جيا هيدف صيحيت بيابيت 
هجن يا وري پئسي، رشتن، پنهينيجييين صيالحيييت 
کييي وڌائييڻ يييا ڪيينييهيين ٻييي شيييِء بييابييت هييجيين. 
جيستائين انساني روين سان الڳاپيل مياميرن جيي 
ڳالھ آهي، هي ڪتاب اوهيان الِء گيائيييڊ ۽ هيداييت 

 آهي. 
 ....)هلندڙ(....  

fizaqureshi044@gmail.com 
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 ڪتاب جو تعارف:
، انيور ابيڙو جيو جيدييد طيرز تيي ليکيييل هيڪ “ هڪ مهمان ڇيوڪيري” هي ناول 

رومانوي ناول آهي. هي ناول جديد طرز تي لکيل ناول ان ڪيري آهيي، جيو هين 
ناول ۾ رومانوي قصي کي مختلف انداز ۾ تحرير ڪيو ويو آهي. هين نياول ۾ 
ڏيکاريو ويو آهي ته ٻه ڪردار سوڍو ۽ اناميڪا رانگ نمبر تي ملن ٿا. انٽرنيييٽ، 
جيڪا جديد دور جي ترت ۽ سستي سهولتن مان هڪ آهي، جي ذريعي هڪيٻيئيي 
ڏانهن اي ميلز ڪن ٿا، ٽيلي فون ڪالز تي ڪالڪن جا ڪالڪ ڳالهائين ٿا ۽ پاڻ 
۾ واقفيت ٿيئن ٿي. اهڙيَء ريت هڪ ٻئي جي خيالن، راين ۽ زندگيَء جيي ڄياڻ 
حاصل ڪن ٿا ۽ ان دوران هڪٻئي جا ايترا عادي ٿي وڃن ٿا جو ٻينيهيي ۾ پيييار 
ٿي وڃي ٿو، پر ٻنهي جو ميالپ ريتن رسمن جي ڪري نٿو ٿيي سيگيهيي. اهيڙي 
طرح ناول جو موضوع رانگ نمبر کان محبت تائين ۽ محبت ۾ وڇوڙي تيائييين 

 اختتام پذير ٿئي ٿو.
ع ۾، ڇپجيي پيڌرو ٿيييو. هين 4236هي ناول ڪويتا پبليڪيشن حيدرآباد طرفان، 

صفحا آهن. ناول جي ارپنا انور ابڙو پنهنجي جيييون سياٿييياڻيي  314ناول ۾ ُڪل 
امبر ۽ ٻن پٽن جي نالي ڪئي آهي. ناول بابت اداري پاران موهن مدهوش لکيييو 
آهي. جڏهن ته مهاڳ نصير مرزا صاحب لکيو آهي ۽ ڪتاب تي مدد عليي سينيڌي 
۽ اخالق انصاري جا تاثر پڻ ڏنل آهن. ان کان عالوه پنيهينيجيي پياران ۾ ليييکيڪ 

 عنوان سان ڏنا آهن.” منهنجي پاران“پنهنجا ويچار 
 ليکڪ جو تعارف:

ع، ۾ ڳوو اللي جا ڀالي، تعلقيي ڏوڪيري ضيليعيي 3165انور ابڙو پهرين جنوري 
الڙڪاڻي ۾ ڄائو. انور ابڙي جو شمار نئين ٽهي جي سپن ليکڪن ۾ ٿيئيي ٿيو. 
هو ڪهاڻيڪار، ڊرامه نگار، سفر نويس، ڪالم نگار ۽ م مون نگار جي حيثيت 

خييودڪشيييَء جييو “ ۾ پيياڻ مييڙييرائييي چييڪييو آهييي. سيينييدس ڇييپيييييل تصيينيييييفيين ۾ 
)ڪهاڻييون، م يميون ۽ ”  منهنجو چنڊ مارجي ويو“ ع(، 4222)ڪهاڻيون ” رومانس
)نياول ”  ڀڳيل رانيدييڪيو“ ع(، 4235)ڪهاڻيييون ” پهرين جنوري“ع(، 4221شاعري، 

ع( تازو ڇپيل ڪتاب قلم جا وارث ۽ ٻيون ڪيتريون ئي تصنييفيون شياميل 4228
 آهن.

انور ابڙو جي لکڻين ۾ سنڌ جي شيهير تيوڙي ڳيوو جيي مياحيول ۽ انيهين جيي 
” هيڪ ميهيميان ڇيوڪيري“ مسئلن کي اجاڳر ڪيو ويو آهيي. سينيدس هيي نياول، 

جيتوڻيڪ هڪ رومانوي ناول آهي، تڏهن به ان ۾ سنڌي سماج، تهذيب ۽ ثقافيت 
 جي جهلڪ نظر اچي ٿي.
 ناول جو تنقيدي جائزو. 

 پالٽ:
ڪن واقعن کي مناسب ترتيب ۽ تنظيم يعني رٿا سان پيش ڪرڻ واري عينيصير “ 

 )3” )کي پالٽ چئبو آهي.
انداز ۾ لکيل آهي. يعني ناول نگيار هيڪ راوي جيي   (Narrative)هي ناول بياني

حيثيت ۾ ناول جي ڪهاڻي بيان ڪري ٿو. هن ناول جو پالٽ سوڍي ۽ انامييڪيا 
جي پيار جي ڪهاڻيَء تي ٻڌل آهي. هن ناول جو پالٽ سادو آهي جنيهين ۾ هيڪ 
ئي ڳالهه يا ڪهاڻيَء کي بيان ڪيو ويو آهي. جنهن سان پالٽ جيي وحيدت قيائيم 
رهي ٿي. ناول جو پالٽ جديد دور ۾ گهيڻيي اسيتيعيميال ٿييينيدڙ ميوبيائيل فيون ۽ 
انٽرنيٽ ميل سهولت جي ذريعي ميالپ ۽ پوِء پيار جي شروعات تي رٿيل آهيي. 

 ادب ۽ تاريخ

 انور ابڙو جي ناول 

 “هڪ مهمان ڇوڪري ”
 جو تنقيدي جائزو

يونيورسٽي آف 
 سنڌ ڪراچي
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جنهن ۾ ڪردارن جي داخلي دنيا جي ڪيييفيييت 
سان گڏ خارجي ماحول، ڪردار جي ڪشميڪيش 
۽ زندگيَء جي مختلف روين کيي نيروار ڪيييو 
ويو آهي، اهڙيَء رييت نياول ۾ پيالٽ دليچيسيپ 

 لڳي ٿو.
موبائل فون ڪالز ۽ ايس ايم ايس ذريعي ٿيندڙ 
عشق ۽ ميالپ اڄ جي دور ۾ جيتوڻييڪ نيئيون 
نه آهي، پير اهيڙي واقيعيي تيي نياول جيو پيالٽ 
جوڙي پيش ڪرڻ منهنجي خيال ۾ هڪ ساراهيه 
جوڳو عمل آهي. ان حيواليي سيان هيي نياول اڄ 
جي دور جي حقيقي ڪهاڻيَء تي ٻڌل ناول چئي 
سگهجي ٿو، ڇو جو سنڌي توڙي ٻييين عيالئيقين 
۾ اهڙا اتفاقي رانگ نمبر تي جوڙن جو مييالپ 

 عام آهي.
اتفياقيي   (Exposition)هن ناول جي پالٽ جو آغاز

جيون جيو  35رانگ نمبر اچڻ سان ٿئي ٿو، اِهو 
ڏينهن هو. ُان ڏينهن سيوڍو آفيييس نيه وييو هيو. 
منجهند جو هڪ وڳي ڌاري سندس موبائل فيون 
جي گهنٽي وڳي. هِن فون کڻي هيلو چيو. َپريان 
کان ڪوبه آواز نه آيو. هن ٽي دفعا هيييليو هيييليو 

 چئي فون رکي ڇڏي.
ڏهن پندرهن منٽن کانپوِء کيس هيڪ اييس اييم 

 ايس آيو، جنهن ۾ لکيل هو:
Please don’t attend my call, I want to listen your 
ring tone. I like this song. I do feel that you are 
alone like rhythm, words and voice of `Hoo-a kedi 
na bay chai aa monkhy hekhal chhadey waee aa. 

مهرباني ڪري منهنيجيي فيون نيه کيڻيجيو. ميان  
اوهان جو ِرنگ ٽَون ٻڌڻ چاهيان ٿيي. ميون کيي 
اِهو گيت پسند آهي. مان محسوس ٿي ڪريان ته 

هوَء ڪيييڏي نيه بيي چيئيي آ، ميون کيي “ توهان 
جيي رڌم، ليفيظين ۽ آواز ”  هيکل ڇيڏي وئيي آ
 )4وانگر اڪيال آهيو. )

جييي   (Complication)اتيان پييالٽ ۾ مييونييجييهيياري
شروعات ٿئي ٿي، ييعينيي ڪيردارن جيي وچ ۾ 
گفتگو ۽ اهيا گيفيتيگيو روميانيس جيي ليڙيَء ۾ 
پوئجي وڃي ٿي ۽ اناميڪا ان جيو اظيهيار هين 
طرح ڪري ٿي، سوڍا! تنهنجي ميل پڙهي، سي  
ته توسان ملڻ تي دل ٿي چوي توکي ِميس ڪيرڻ 
لڳي آهيان. ڏاڍي گهڻي انتظار کانپوِء تنيهينيجيي 
ميل ِملي. اسان جو ڏاڍو م يبيوط رشيتيو آهيي 
سوڍا. ڀلي کڻي تيون اِن کيي ڪيو نيانُء نيه ڏي 
ڪي رشتا بي نانُء به هوندا آهن. امر جلييل جيي 
ڪردار جو سنڌوَء سان ڪهڙو رشتو هو؟ ساڳييو 
رشتو تنهنجو منهنجو به آهي. مون کيي تيڪيڙي 

( ۽ ليييکيڪ سيوڍي 1ميل ڇو نه ڪندو آهييين؟ )
جون فيلنگس ڪجهه هن طرح ظاهر ڪيري ٿيو، 
جنهن وقت انا جو مئسيج آييو، ان وقيت سيوڍو 
آفيس وڃڻ الِء تيار ٿي رهييو هيو. ٽيي ويَء تيي 
ميوزڪ هلي رهي هئي ۽ هو انيا جيو ميئيسيييج 
پڙهي، پنهنجي اندر ۾ تيييز طيوفيان ميحيسيوس 
ڪرڻ لڳو، جيڪو سنيدس نيااميييديَء جيي وڻين 
کي پاڙون پٽي اڇالئڻ لڳو. صوفي تيي وييهيي، 
گهڙي کن الِء پنهنجون اکيون بند ڪري، انا کي 
ڏسڻ لڳو، جنهن لکيو هو ته، س  ته تو سان ملڻ 

 تي دل ٿي چوي، توکي ِمس ڪرڻ لڳي آهيان.
اهو جملو سوڍي کي پنهنجيو مياضيي وسيارڻ ۽ 

حال سان جوڙڻ تي مجبور ڪرڻ لڳو. هين ُاٿيي 
آئيني ۾ ڏٺو. پاڻ کي ڏسي، انا جي مئسييج تيي 
سوچي ُمرڪي پيو، پوِء جلدي تيار ٿي آفيس الِء 
نڪري پيو، پر سڄي واٽ ڄڻ ته ُهيو خيييالين ۾ 

 )2انا سان گفتگو ڪندو ويو. )
، Complicationاهڙيَء ريت ناول ۾ پالٽ جو ُاهو 

اناميڪا ۽ سوڍي جي پيار جي ابتدا سان شروع 
ٻينيهيي جيي وڇيوڙي   Climaxٿئي ٿو ۽ پالٽ جو

 سان ٿئي ٿو.
ليييييکييڪ نيياول جييي آخييري حصييي کييي وڌائييي 
مونجهاري کي ٻيهر جينيم ڏنيو آهيي ۽ آخير ۾ 
ناول ُالجهاوُء جو شڪار ٿئي ٿو. ان ڪري نياول 
جو آخري حصو ڊيگهه جي ڪري اجايو محسوس 

 ٿئي ٿو.
بهرحيال هين نياول جيو پيالٽ پينيهينيجيي نيئييين 
ٽيڪنيڪ، هئيت جي بينيا تيي ٻييين نياولين کيان 

 منفرد اهميت جو حامل آهي.
 ناول جي ڪهاڻيَء جو تنقيدي جائزو:

ناول جي ڪهاڻي سوڍي ۽ اناميڪا جي اتيفياقيي 
فون ڪال کان شروع ٿئي ٿي، جيڪا ميخيتيصير 
مان طويل ٿي وڃي ٿي جيو ٻينيهيي ڪيردارن ۾ 
رومانس جي شروعات عيروج ۽ آخير ۾ وصيال 

 جي صورت اختيار ڪري وڃي ٿي.
ناول جي ابتدا ۾ ڪردارن کي مالئڻ ۾ لييکيڪ 
ٿورو جيليد بيازي کيان ڪيم ورتيو آهيي، ميثيال 
اناميڪا جي ڪال اچي ٿيي ۽ سيوڍو ان ڪيري 
رسيو نٿو ڪري جو اناميييڪيا کيييس اييس اييم 
ايس ڪري ٿي ته هن جي فون تي رکيييل ِرنيگ 
ٽَون ُهوَء ڪيڏي نه بي چئي آ، مون کيي هيييکيل 
ڇڏي وئي آ، وڻيي وڃيي ٿيي، پير مسيليسيل ٽيي 

جيون تيائييين اهيو  38جون کيان  35ڏينهن يعني 
سلسلو هلي ٿو ۽ نيٺ سوڍو فون جي رنگ جي 
مسلسل وڄڻ جي ڪري تنگ ٿي اناميييڪيا کيي 
پي ام موڪلي ٿو ته کيس تنگ ڪرڻ ڇيڏي ڏي 
۽ ُاهو مئسيج به سوڍو غلط فهمي جيي بينيا تيي 

 ڪري ٿو جو ُهو کيس چندرا سمجهي ٿو. 
هاڻي ڪهاڻيَء جو آغاز اتان ٿئي ٿو جڏهن ٻيئيي 
ڪردار پهريون ڀيرو هيڪ ٻيئيي سيان فيون تيي 
مخاطيب ٿييين ٿيا ۽ اتيي پيهيريين ڪيچيائيي ُاهيا 
سامهون اچي ٿي ته سوڍو پهرين ئي گفيتيگيو ۾ 
هڪ اڻڄاڻ ڇوڪريَء کيي پينيهينيجيي پيييار جيي 
ڪهاڻي ۽ ان ۾ حاصل ٿيل وڇيوڙي جيو روداد 
ٻڌائي ڇڏي ٿو...! جيتوڻيڪ اناميڪا ڪو گهڻيو 
زور نٿي ڀري، پر لڳي ٿو ته لييکيڪ نياول جيي 
اصل ڳالهه کي ٻڌائڻ الِء گهڻيو بيييچييين آهيي ۽ 
ڪهاڻيَء جي ابتدائي سيسيپييينيس کيي جيليد ئيي 
ختم ڪري ڇڏي ٿو. ان ميان ظياهير ٿيئيي ٿيو تيه 
ليکڪ ڪردار کي همدردي وصول ڪرڻ ۾ جلد 
باز ڏيکاريو آهي ٻيو ته ڪردار نفيسييياتيي طيور 
تي ايترو ڊسٽرب آهيي جيو هيڪ ڇيوڪيري جيي 
هٿان شڪسيت کيائيي الشيعيوري طيور تيي ٻيي 

 ڇوڪري ۾ پناهه وٺڻ جو خواهشمند آهي.
اهڙيَء ريت ڪهاڻيَء ۾ هر جاِء تيي سيوڍو اهيڙا 
لفظ ۽ جمال ورجاِء ٿيو، جينيهين ۾ ڪيردار جيي 
مظلوميت ۽ درد ظاهر ٿئي ٿو ۽ ان ميان واضيح 
ٿئي ٿو ته ڪردار همدردي ۽ توجهه حاصل ڪرڻ 

الِء اهڙا جمال چوي ٿو جو اناميڪا سندس لفظين 
مان ان جي اداسي محسوس ڪيري وٺيي ٿيي ۽ 
ساڻس همدردي ڪري ٿي، ان سان گڏ صيالحيون 

 ۽ نصيحتون ڏئي ٿي.
هن ناول جي ڪهاڻيَء ۾ ٻي ڪچائيي ييا خياميي 
ُاها آهي ته سوڍو جيڪو پڙهيل لکيييل آهيي، پير 
کيس ايتري خبر نه آهي ته ڪئناڊا ۽ دبيئيي جيي 
فون ڪوڊ نمبرن ۾ فيرق هيونيدو آهيي! جيڏهين 
اناميڪا ڪئناڊا مان کيس فون ڪري ٿي تيه هيو 
رسيو نٿو ڪري ته ڪٿي چندرا نه هيجيي. هيتيي 

 مثال ٿا وٺون.
ٽن ڏينهن کانپوِء رات جو سوڍي کي فيون آئيي. 
موبائل فون تي ٻاهرئين ملڪ جو نيميبير ڏسيي، 
هِن اِهو سمجهندي فون اٽينڊ نه ڪيئيي تيه ميتيان 
چندرا جي فون هجي. هِن ڏٺيو تيه ان نيميبير تيان 
کيس پندرهن دفيعيا فيون آئيي هيئيي. پيوِء هيڪ 
ميسيج آيو: سوڍا! پليز ڳالهائي. فون اٽينڊ ڪر. 

 )5مان اناميڪا ٿي ڳالهايان. )
ايئن ُهو مئسيج پڙهي فون رسييو ڪيري ٿيو ۽ 
اناميڪا کي چوي ٿو: بس، ساڳئي پراڻيي شيڪ 

 جي بنياد تي نه پئي کنيم.
ڪهڙو ساڳيو پيراڻيو َشيڪ؟ َپيري کيان سياڳيييو 

 ُپراڻو آواز آيو.
 اِهوئي ته متان چندرا جي فون ُهجي.

ڇو؟ اِها به ٻاهر ٿي رهي ڇيا؟ ُهين دڙڪيي سيان 
 پڇيو.

 ها، سوڍي آهستي وراڻيو.
 ڪٿي؟ ُهن جو لهجو ساڳيو رهيو.

 )6دبئي ۾. )
جيتوڻيڪ دبئي ۽ ڪئناڊا جي فون ڪوڊ نمبيرن 
۾ واضح فرق آهي. دبئي جو فيون ڪيوڊ نيميبير 

 3آهي، جڏهن ته ڪئينياڊا جيو ڪيوڊ نيميبير  1832
)هڪ( آهي، پر ليکڪ ان تي ڪو خاص غيور نيه 
ڪيو آهي ۽ مختلف هينيڌن تيي سيوڍي کيي ان 
غلط فهمي جي بنا تي فون نه کڻينيدي ڏييکيارييو 

 ويو آهي.
اهڙيَء طرح ناول جي ڪهاڻي وڌندي رهيي ٿيي، 
ڪردار هڪٻئي سان پنهينيجيي رهيڻيي ڪيهيڻيي، 
عادتون طور طريقا، خيال ونيڊيين ٿيا ۽ گيڏوگيڏ 
تهذيب ثقافت، سنڌ جي قدرتي سونهن، مياحيول، 
سياسي ۽ سيمياجيي حياليتين تيي بيحيث ڪين ٿيا. 
ليکڪ ڪيردار سيوڍي کيي عيورتين بيابيت آزاد 
خيال ۽ نئييين سيوچ رکينيدڙ ميرد ڏييکيارڻ جيي 
ڀرپور ڪوشش ڪئي آهي. سيوڍو عيورتين سيان 
ٿيندڙ ناانصافي کيان واقيف آهيي ۽ انيهين سيان 
ٿيندڙ ٻيائي جي خيالف آهيي، هيو عيورتين جيي 
آزادي جي خالف نياهيي، پير هيو اهيو بيه واضيح 
ڪييري ٿييو تييه عييورتييون پيينييهيينييجييي آزادي کييي 

 ڇڙواڳي ۾ تبديل نه ڪن.
ڪابه ڇوڪري، ڪنهن جي به ڪنوار بڻجيي، پير 
ُان کان سندس مڙس کي سندس آزادي نيه کسيڻ 

 کپي، سوڍي چيو.
۽ اسان عورتن وٽ آزادي هيونيدي بيه ڪيييتيري 

 آهي؟
اوهان وٽ آزادي ته وڏي هوندي آهي، پير اوهيان 

 ُان ۾ مرد جي اعتبار جي رڳو پاسداري ڪيو.
 ڇا مطلب؟
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مطلب اِهو ته آزاديَء جيو اِهيو ميطيليب نياهيي تيه 
ڇوڪري بي انتها ڇڙ واڳ ٿي وڃي ۽ چيوي تيه 
مان آزاد آهيان، سوڍي لِڪل لفظن ۾ پينيهينيجيي 

 )8راِء ڏني. )
اهڙيَء طرح انياميييڪيا جيو ڪيردار هيڪ طيرف 
ايترو بولڊ ۽ آزاد آهي، جو هيوَء ٻياهيريين ميليڪ 
رهي ٿي، ُاتي پڙهائي ڪري ٿي، جينز پائي ٿيي، 
عورتن جي حقن الِء احتجاج ڪري ٿي ۽ سيوڍي 
جي فليٽ تائين پاڻ هلي وڃيي ٿيي، وري ٻيئيي 
طرف پنهنجي روايتن قيدرن جيي پيابينيد اييتيري 
آهي، جو پنهنجي پيار کيي قيربيان ڪيري ڇيڏي 
ٿييي، پيير پيينييهيينييجييي حييق الِء آواز نييٿييي اٿيياري 
سگهي...! ليکڪ کي جڏهن اناميڪا جي فيملي 
پڙهيل لکيل ۽ ايتري باشعور ڏيکارڻي آهي جو 
هو هڪ نوجوان ڇوڪري کي ٻاهرين ملڪ ميان 
پڙهائين ٿا ان جي تعليم جيو فيڪير ڪين ٿيا تيه 
انهن کي گجٽ ۾ گجٽ پنهنجي ڌيَء جيي شيادي 
جي معاملي ۾ بيه اييتيرا ئيي آزاد خيييال هيجيڻ 
گهرجن ها جيو ان کيي پينيهينيجيي ميرضييَء جيو 

 فيصلو ڪرڻ جو حق ڏين ها.
بهرحال هي ناول هڪ طرح سان اليڳ آهيي جيو 
پراڻي محبت کي نئين انداز سان جديد دور جي 

کي ڏييکيارييو وييو  (Gadget World)گيجيٽ ورلڊ 
آهي. جنهن دور ۾ فون تي ُميحيبيتين جيا قصيا ۽ 
شاديون، ٺڳيون ۽ طالقون عيام آهين، ُاتيي هين 
ناول ذريعي منفرد محبت ۽ وصال کي ڏيکارييو 
ويو آهي ۽ ان سان گڏ پنهنجي تهذيب، ثقافت ۽ 
قدرن جي پاسداري سيان گيڏ ميحيبيت ۾ وصيال 
کانپوِء زندگي نئين اميييد ۽ نيئييين سيري سيان 

 گذارڻ جو پي ام شامل آهي. 
 ڪردار نگاري:

هن ناول ۾ جيتوڻيييڪ ذڪير ٽين ڪيردارن جيو 
آهي، جين ميان خياص ٻيه ڪيردار آهين جين جيي 
چييوڌاري نيياول جييي ڪييهيياڻييي ڦييري ٿييي. انييهيين 
ڪردارن ۾ سوڍو، اناميڪا ۽ چندرا جيا ڪيردار 
آهن. سوڍو ۽ اناميڪا حاضر ڪردارن ۾ شيميار 
ٿين ٿا، ڇو ته ناول جيي پيوري ڪيهياڻيي ٻينيهيي 
ڪردارن جيي گيرد گيهيميي ٿيي ۽ انيهين ٻينيهيي 
ڪردارن جي وچ ۾ گفتگو اهم آهيي جيڏهين تيه 
انهن مکيه ڪردارن جي گفتگو ۾ مرڪز چنيدرا 
جو ڪردار آهي، جيڪا ٻنهي جي وچ ۾ ميوجيود 
نه هئڻ باوجود ذڪر طور ٻنهي ۾ موجود آهي ۽ 
ٻنهي جي ميالپ جو سبب به چينيدرا هيجيي ٿيي، 
دراصل مان ڪنيهين غيليط فيهيمييَء جيو شيڪيار 
هئس. مون سمجهيو ته چندرا ٿي فونون ڪيري، 
جيڪا مون کي ڇڏي هلي ويئي آهيي. ُهين ميون 
کي ڇڏي ته ڏنو، پر پوِء به گذرييل پينيجين سيالين 
کان مون کي نٿي ڇڏي. فون ۽ اييس اييم اييس 
ڪرڻ ُهن پنهنجي عادت ٺاهي ڇڏي آهي ۽ ميون 
هن سان ڪوبه رابطو نه ڪرڻ جو فيصلو ڪيري 
ورتو آهي. مون سمجهيو ته هين ٻيي ِسيم وٺيي، 
چاالڪيَء سان مون سان ڳالهيائيڻ جيي ڪيوشيش 
ڪئي آهي. هوَء هئي به ته وڏي چاالڪ نه! جڏهن 
مان ساڻس ڪنهن ڳالهه تي ناراض ٿينيدو هيئيس 
ته مون کي پرچائڻ جا عيجيييب عيجيييب طيرييقيا 
ڳولي ڪنندي هئي ۽ نيٺ پرچائي وٺندي هيئيي. 

سو، مون سمجهيو ته هوَء هاڻي بيه اييئين ڪيري 
رهي آهي. سوڍو کييس هيڪ سياهييَء ۾ گيهيڻيو 

 ڪجهه ٻڌائي ويو.
ڇا هن جو نالو چندرا هو؟ هِن ڇوڪريَء تجسيس 

 وچان پڇيو.
 جي ها، سوڍي جي جواب ۾ هيڻائي لهي آئي.

چينييدرا جيي مييعيينييا اوهييان کييي اچييي ٿييي؟ هِيين 
 سمجهڻ چاهيو.

ها، چنڊ جهڙي خوبصورت، سوڍي جي اکييين ۾ 
 اونڌاهي لهڻ لڳي. 

واهه، نالو ته ڏاڍو ڀلو آهي. هن اجنبي ڇيوڪيريَء 
 چيو.

هوَء پاڻ به ڏاڍي ڀلي هيئيي، سيوڍي درد ۾ ٻيڏل 
 ُمرڪ مرڪي آهستي وراڻيو.

ڀلي هئي؟... جو ڇا مطلب هاڻي ڀلي ناهيي رهيي 
 ڇا؟ هن ٿوري تيز لهجي ۾ پڇيو.

هيونيدي، پير ميون ليئيه نيه، سيوڍي جيي آواز ۾ 
 هلڪي تلخي اچي ويئي.

 ڇو؟ هن ڇوڪريَء جا سوال وڌڻ لڳا.
ٻڌايان ٿو اوهان کي، ايئن چئي سوڍو پينيهينيجيي 
گهَر جي صحن مان ُاٿي ٽي وي الئونيج ۾ اچيي 
ويپو ۽ پوِء اِن ڇوڪريَء کي پنهينيجيي درد جيي 
ڪهاڻيَء جيا سيڀيئيي ورق هيڪ سياهييَء پيڙهيي 

 )8ٻڌائي ويو. )
ڪردار نگاري جي بنيا تيي هيي نياول ميخيتيصير 
آهي. هن ناول ۾ مخصوص ٽي ڪردار آهن جين 
جي رهڻي ڪهڻي، طور طريقا، مزاج، عيادتين ۽ 

 خيالن کي ظاهر ڪيو ويو آهي.
سوڍي جو ڪردار سلجهيل، پنهنجي ذات تيائييين 
محيدود، پيييار جيي درد کيان واقيفيييت رکينيدڙ، 
باشعور ڏيکاريل آهي. هيو هيڪ دفيعيو پيييار ۾ 
ڌڪ کائي ٿو ۽ ُٽٽي پوي ٿو، ٻيهر پيار ۾ پييي  
اڙائي ويهي ٿو ۽ ٻيهر ڌڪ کيائيي ٿيو، پير هين 
واري زندگيَء ڏانهن منفي رويو رکڻ جي بيجياِء 
زندگيَء ڏانهن موٽ کائي ٿو ۽ پيڙهينيدڙ ڏانيهين 

 هڪ مثبت پي ام پهچائي ٿو.
نصير مرزا هن ناول جي ڪردار بابت لکي ٿيو، 
هن ناول جي ٽنهي مکيه ڪردارن، سوڍي، چندرا 
۽ اناميڪا جي ڪردارن جيي ِوچ ۾ انيور هيڪ 

Message  به ته رکييو آهيي. ڏکين ۽ وڇيوڙن جيي
 Compromiseبيياوجييود جيييييئييڻ ۽ زنييدگييي سييان 

 )1رويو اختيار ڪرڻ جو سبق... )  Positiveيا
هن نياول ۾ ان ميثيال کيي سيوڍي جيو ڪيردار 
وڌيڪ نڀائي ٿو ۽ زندگيَء ميان ميليييل درد تيي 
بس هڪ شڪايت ڪري ٿيو، زنيدگيي، تيو ميون 

 سان هر ڀيري ڏاڍي مذاق ڪئي آهي.
سوڍي جو ڪردار رواييتيي ميرداڻيي سيوچ کيان 
هٽيل هڪ باشعور ۽ آزاد خيال آهيي، انياميييڪيا 
عورت جي آزادي جي ڳالهه ڪري ٿي تيه سيوڍي 
جو هي جواب سندس سوچ کي واضح ڪري ٿيو 
گڏوگڏ ڪردار جي ذريعي ليکڪ پنهنجي خيالن 
جي تشريح پڻ ڪري ٿو، اناميڪا کانئس پڇييو: 

 تو وٽ ڇڙواڳيَء جو ڪهڙو مطلب آهي؟
مون وٽ اِن جو مطلب آهي تيه ڪيابيه عيورت ييا 
ڇوڪري جيڪڏهن ڪنهن ٻئي مرد سان نياجيائيز 
تعلقات رکي ۽ چوي ته ايئن ڪرڻ منهنيجيو حيق 
آهي ته اها ڇڙواڳي آهيي، جينيهين جيي ڪييير بيه 

 حمايت نه ڪندو.
۽ مردن جون ڀل ڏهه ڏهيه گيرل فيريينيڊز هيجين؟ 

 اناميڪا جي لهجي ۾ هلڪي ڪاوڙ لهي آئي.
نه، مان اِن جي به حق ۾ ناهيان... مان شاديَء کان 
اڳ ۾ اڻ پرڻيييل ڇيوڪيري ۽ ڇيوڪيريَء ييا اڻ 
پرڻيل عورت ۽ مرد جي پيار جي حق ۾ آهيييان، 
پر مان اِن حق ۾ بلڪل به ناهيييان تيه ٻيئيي ڄيڻيا 
اڳواٽ پرڻيل به هجن ۽ وري ٻنيهيي جيا ڪينيهين 
سان الڳ الڳ ناجائز تعلقيات بيه هيجين، سيوڍي 

 )32ڪجهه تفصيل ۾ ڳالهايو. )
اهڙي طرح ليکڪ سوڍي جيي ذرييعيي درد جيي 
فلسفي کي هر جاِء تي ورجيائيي ٿيو ۽ درد کيي 
مختلف تشبيهون ڏي ٿو ميثيال: انيا درد تيه ُاهيو 
نانگ آهي، جيڪو دل جي ٻَِر ۾، جي هڪ بار به 
داخل ٿيندو آهي ته اِهو ُاتان ڪڏهن به ٻاهر ناهيي 
نڪرندو ۽ هر بار پيو ڏنگيندو آهي. مون سيالين 

 )33کان اِن جي ڏنگن جو لطف ماڻيو آ. )
۽ وري ٻئي هنڌ درد سان واقفيت جيي بياري ۾ 
هن طرح چوي ٿو، انا، ميون پينيهينيجيي درد کيي 
ڪڏهن به فقير جي خيرات وارو ڪسيتيو بيڻيائيڻ 

 )34جي ڪوشش ناهي ڪئي. )
اهيڙيَء ريييت ليييييکييڪ سييوڍي جييي ڪييردار جييي 
صورت ۾ زندگيَء ڏانهن اميييد پيرسيتييَء واري 
رويي سان سهڪار ڪري ٿو، سوڍو مايوس نٿو 
ٿئي بلڪه پيار ۾ ڌڪ کائي ان مان سبق حاصل 
ڪري ٿيو. هِين دنيييا ۾ ميون کيي زنيدگييَء جيا 
جيڪي به سيارا، بهارون، اونهارا ۽ سيرُء ميليييا 
آهن، هن دنيا ۾ زنيدگييَء جيا جيييڪيي بيه ُاس، 
ڇانورا ۽ ڪوسا، ٿڌا پهر مليا آهن، هِين دنيييا ۾ 
جيڪي به اوندانهيان ڏيينيهين، ڪيارييون ۽ چينيڊ 
راتيون مليون آهن، انهن بابت سوچينيدو آهيييان 
ته جيڪر ُانيهين ۾ مسيت ٿيي وڃيائيجيي وڃيان، 
ُانهن کان خفا نه ٿجي ۽ انهن جي تيپيش کيي بيه 
اوترو ئي دل جيي ڇيانيوري ۾ آڻيجيي، جيييتيرو 
سياري جي سج جي ُاس کي بيدن جيي وييجيهيو 
اچڻ ڏبو آهي. هاڻي محسوس ٿئي ٿو ته وقت تيه 
ٿورو آهي. وقت تيه اک َپيِٽ ۽ اک ڇينيڀ آهيي. 
وقت ته هيڪ َمينيڊي ڪيڪيري آهيي ۽ وقيت تيه 
پيويياڙيَء جيو پيياڇيو آهيي، تيينيهيينيڪيري ان کييي 
مسلسل ماتم جي موسم جي حوالي ڪرڻ ٺيڪ 

 )31ناهي. )
اهييڙيَء طيييرح انيييامييييييڪييا جيييو ڪيييردار هيييڪ 
خوبصورت، آزاد خيييال، پير رواييتين جيي قيييد 
ڇوڪري جو آهي، جييڪيا جيييتيوڻيييڪ ٻياهيريين 
ملڪ ۾ رهي ٿي، ُاتي تعليم پرائي ٿي، ذهين ۽ 
باشعور آهي، پر پنهنجي حيق الِء خياميوش رهيي 
ٿي ۽ سوڍي کي هٿن سان وڃائي ڇڏي ٿي. هيوَء 
هڪ سنڌ ڄائي هجڻ جي ناتي پنهنجي تهذيب ۽ 
ثقافت کي نٿي وساري ۽ پنهنجي ماُء پييُء جيي 
عزت الِء پنهنجي روايتن جي پياسيداري ڪينيدي 
سوڍي کي پنهنجي سوچ کان آگاهه ڪري ٿي تيه 
جڏهن مان ڪئناڊا پڙهڻ پئي ويس ته اميان چيييو 
هو، ڌيَء، تون جوان آهين، واليت پئي وڃين، پر 
پنهينيجيي ۽ اسيان جيي َليت ۽ عيزت جيو خيييال 
رکجانِء، مان امان جي ُان ڳياليهيه کيي رئيي جيي 
پالند ۾ ڳنن ڏيئي ٻڌي ڪئناڊا کڻي وئي هيئيس، 
جنهن جي مون اڃان تائين حفاظت ڪيئيي آهيي. 
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مييان شييادي ڪيينييديييس تييه ڪيينييهيين سيينييڌيَء سييان 
 )32ڪنديس، پر تعليم مڪمل ڪرڻ کانپوِء. )

ايئن انامييڪيا جيي ڪيردار ۾ ُپير اعيتيميادي ۽ 
پنهنجي ذات جي حوالي سان سيييليف ڪيانشيس 
ڪردار آهي، جنهن کي ايترو يقين آهي ته سوڍو 
هڪ واري کيس ڏسندو ته مٿان فيدا ٿيي ويينيدو. 
تييون ڀييال مييون سييان مييليينييدييينَء؟ سييوڍي ڏاڍي 

 معصوميت مان کانئس پڇيو. 
 نه، ُهن ٺهه پهه وراڻيو،

 ڇو؟ هِن حيرت مان کانئس پڇيو.
ان ڪري جو مان توکي هڪ ڀيرو ٻيهر روئياڙي 

 وڃڻ نٿي چاهيان.
 ڇا مطلب؟

مطلب اِهو ته مان توسان مالن ته سهيي، پير ميان 
ايتري ته سهڻي آهيان، جو جڏهن توسان ملنديِس 

 )35ته توکان چندرا ِوسري ويندي. )
پيڻ   supportiveاهڙيَء ريت اناميڪا جيو ڪيردار

آهي جو هوَء هر وقت سوڍي کي همٿائيندو رهي 
ٿي. اناميڪا جو ڪردار عورتن جي حوالي سيان 
پڻ سرگرم ڏيکاريو ويو آهي ۽ هوَء عورتن جيي 
حقن جي حياصيالت الِء اڳيڀيري نيظير اچيي ٿيي. 
سندس ڪردار چست ۽ چلولو آهيي، پير سينيدس 
ڪردار ۾ ليکڪ ُاها ڪچائي ڏيکاري آهيي، جيو 
پهرين اناميڪا چوي ٿي ته هن پينيهينيجيي ليت ۽ 
پنهنجي ثقافت جي پاسداري ڪئي آهي ۽ ٻيئيي 
طرف ايتري ُپر تڪلف ۽ ايڊوانس ٿي وڃي ٿيي 
جو سوڍي سان ملڻ سينيدس فيليييٽ تيي پيهيچيي 

 وڃي ٿي...!
 مڪالمه:

هڪ سپي ناول الِء معنيا خيز ۽ وڻندڙ ميڪياليميه 
ضروري آهن، مڪالمه ڪردار جي سڙاڻپ هجين 
ٿا جن جي ذريعي ڪيردار جيي سيوچ ۽ فيڪير، 
سندس الڙو، عادتن جي ڄاڻ ملندي آهي. ان سان 
گڏ سپا ۽ برجستا مڪالمه ناول جي ڪيهياڻيي ۾ 
دلچسپي پيدا ڪن ٿا ۽ ناول جو تسلسل برقيرار 
رهي ٿو. ڪردارن پاران ڪيل گفتگيو ييا ڳياليهيه 

سڏبو آهي. مڪاليميه  Dialoguesٻولهه کي مڪالمه 
ڪنهن به ڪهاڻيَء جي جان ٿين ٿا، ڪهاڻين جي 
هييئيت جيي ليحياظ کيان هيڪيڙو قسيم ڊائيال  
ڪهاڻي پڻ آهي. مڪالمن ذريعي ڪيهياڻيي جيي 
ڪردارن توڙي پالٽ کيي واضيح ڪيييو ويينيدو 
آهي. مڪالمه ٻن ڪردارن وچ ۾ يا هيڪيڙي ئيي 
ڪردار جي ذهني ڪيفيت ڏيکارڻ الِء استيعيميال 

 )36ٿيندا آهن. )
هن نياول ۾ ليييکيڪ ٻين ڪيردارن جيي وچ ۾ 
مڪالمن جي ڏي وو ڪئيي آهيي، ان ۾ ٽيييون 
ڪردار به اهم آهي جيڪو جيتوڻيڪ ميڪياليمين 
جي وچ ۾ شامل نه آهي، پر هن جي وجيهيه سيان 
مکيه ڪردار پاڻ ۾ ملن ٿا ۽ مڪاليمين جيي ڏي 
وو پڻ ٽئين غير موجود ڪردار جي ڪري ٿئي 
ٿي، ايئن مڪالمن جو موضوع گهڻي حد تائييين 
اهو غير موجود ڪردار آهي. مڪالميه ان ليحياظ 
. 3کان تمام وڻندڙ ۽ برجستا ۽ معنيا خيز آهين. 

هڪ سپي ناول الِء ضروري آهي تيه نياول نيگيار 
ڪردارن کان اهڙا جميال ڳياليهيرائيي جيييڪيي نيه 
صرف معنيا خيز هجن، پر سهڻا سخن ۽ دل کي 

. سپن مڪياليمين جيي ڪيري 4موهيندڙ به هجن. 
 )38ڪردارن جي سڙاڻپ ٿيندي آهي. )

ان حوالي سان نياول ميان ميڪياليمين جيو ميثيال 
کڻون ٿا جنهن ۾ اناميڪا ۽ سيوڍي جيي رانيگ 
نمبر تي ملڻ جي اتفاق جو ذڪر پڻ آهي، ٺيييڪ 
آ تون ڀلي نه ِمُل. مان توکي ملڻ جي الِء زور بيه 
نٿو ڀريان. ڇاڪاڻ جو زندگي نالو ئي اکين جيي 
ڳچيَء ۾ لڙڪن جون مالهائون پائي جيييئيڻ جيو 
آهي. ڪير مون سان، ڪڏهن ۽ ڪيئن ٿو ميليي؟ 
يا نٿو ملي، اِهو هاڻ مون الِء ڪو مسئيليو نياهيي 
رهيو. مان هاڻي اِنهن ڳالهين مان ٻياهير نيڪيري 

 آيو آهيان. سوڍي چيو.
تون ڀلي ته اِنهن ڳالهين مان ٻياهير نيڪيري آييو 
ُهجين، پر توسان ِملي مان به ڪنهن ميدهيوشييَء 
واري وڇوڙي جو درد پاڻ سان گڏ ڪئناڊا کيڻيي 
نٿي وڃڻ چاهيان. ائين نه ٿئي، جو ميان بيه ُاتيي 

 جي نه سگهان؟
اهڙي ڳالهه هئي ته پوِء اوهان مون کي فيون ڇيو 
ڪيو هو؟ سوڍي هلڪي غصي مان کيس ميييار 

 ڏني.
اوهان جو نمبر ته غلطيَء سان ملي ويو هو. مون 
ته اصل ۾ پنهنجي هڪ ساهيڙيَء جو نمبر پيئيي 
ماليو ته اوهان جو نمبر ملي ويو. پوِء جڏهين اِن 
تي سنڌي ٽِيون هليو ته اِهو ميون کيي اييتيرو تيه 
ُسپو لڳو، جو مون اِهو بار بار ٻڌڻ پئي چياهيييو. 
بس اهو واقعو ائين ئي ٿيي وييو. هيا، اِهيو سي  
آهي ته پرديس ۾ ديس جو پيار ماڻهوَء جي انيدر 
۾ وڌي ويينييدو آهيي. سيوڍي چييييو. پييوِء سينييدن 

 )38گفتگو بند ٿي ويئي. )
اهڙي طرح اناميڪا ۽ سوڍي جنهين ڳياليهيه کيان 
پري ڀڄندا آهن، ٻينيهيي سيان اهيو ٿييينيدو آهيي، 
يعني ٻنهي کي هڪٻئي جي ايتري عادت پئجي 
ويندي آهي جو جڏهين فيون تيي ڳياليهييين ٿيا تيه 
سوڍو کيس التجا ڪري ٿو، تيوهيان پيليييز ميون 
سان ڳالهائييينيدا ڪيرييو. اِهيو اسيان ٻينيهيي جيي 
صحت الِء به ضروري آهي. ڀٽائي سائينَء به چييو 
آهي نه تيه، اچيو سيورن وارييون ڪيرييون ُسيور 
پييچييار،  سييو ُسييوَر تييه هيير ڪيينييهيين وٽ آهيين، 
تنهنڪري توهان کي پنهنجا ڏک ُسور مون سيان 

 )31ضروري سلڻ گهرجن. )
اهڙيَء طرح اناميڪا ۽ سوڍي جي وچ ۾ سينيڌي 
ماڻهن جي بدلجندڙ روين تي گفتگو ٿيئيي ٿيي، 
جنهن مان سنڌي سماج جي وڏيرڪي طبقي جي 
حقيقت کي نروار ڪيييو وييو آهيي. ڪيئينياڊا ۽ 
ڪراچي ۾ فرق آهي سوڍا. تو وٽ سنڌ ۾ اسيان 
جي وڏيرن جون مايون چادري پائي گيهيمينيدييون 
آهن. ستن پردن ۾ رهنديون آهن. وڏيرا پنهنجين 
ڪاُرن کي چيوڌاري ڪيارو پيردو وييڙهيي، پيوِء 
پينيهينيجيييين ميايين کيي ڄيڻ تييه ڪيارييون ڪييري 
ڪيڏانهن وٺي ويندا آهن ۽ جڏهن اهيي ٻياهيريين 
ملڪن ۾ پنهنجين ماين کي وٺي ايينيدا آهين تيه 
ايئر پورٽ تي ئي سندن مايون پينيهينيجيا بيرقيعيا 
الهي بيگن ۾ بند ڪري رکي، پوِء جڏهن ڪنهن 
ٻاهرين ميليڪ پيهيچينيدييون آهين تيه ُاتيي وڏييون 

 ماڊرن لڳنديون آهن، انا چيو.
اهڙا لقاُء ته اسان هِتي سنڌ ۾ به ڏسندا آهيون انا. 

جڏهين اسيان جيي ٻييين ضيليعين جيي وڏييرن ييا 
ڀوتارن جون مايون پنهنجن پنهنجن عيالئيقين ۾ 
هييونييديييون آهيين تييه ُاتييي سييتيين ڪييوٽيين ۾ بيينييد 
هونديون آهن ۽ جڏهن بيمار ٿينديون آهن، تڏهن 
به ُاهي پردي ۾ هونديون آهين ۽ ڊاڪيٽير ُمينيهين 
هيڏي ڪري رڳو سندن نبض ڏسندو آهي ۽ اِهيي 
جڏهن ڪراچيَء اينديون آهن ته برقعا ُسرڪا گهر 
۾ ڦِٽي ڪري شيام جيو ٻياهير نيڪيري شياپينيگ 
ڪرڻ وينديون آهن، سوڍي به ساڳي ڳالهه ڪئي. 

)42( 
 منظر نگاري:

منظر نگاري ناول جي بنيادي عنصرن ۾ شياميل 
آهي. ڏٺو وڃي ته هن ناول ۾ ڪيا خياص مينيظير 
نگياري نيظير نيٿيي اچيي. نياول ۾ گيهيڻيي قيدر 
احساساتي منظر نگاري کي فوڪس ڪيييو وييو 
آهي. احساساتي منظر نگاري مان مراد ڪيردارن 
جي احساس جو بيان، خوشي، ڏک ۽ پِيڙا، جذبن 
جي ڪيفيت وغيره کي ليکڪ ميخيتيليف هينيڌن 
تي ڏاڍي ُپراثر انداز سان بيان ڪيو آهي، جنهين 
جي ڪري نياول ۾ مينيظير نيگياري جيي ڪيميي 

 ايترو محسوس نٿي ٿئي. مثال ڏسو:
سمجهه ۾ ته مون کي به نٿو اچي ته هيُء ڪجيهيه 
ڇا ٿي رهيو آهي؟ ۽ ڇو ٿي رهيو آهيي؟ اِن جيو 
انت ڇا هوندو؟ اسان چپ چاپ ڪيييڏانيهين وڌي 
رهيا آهيون؟ ۽ جيڪڏهن اسيان جيي انيدر جيون 
خواهشون ائين چپ چاپ جوان ٿي ويون ته پيوِء 
ڇا ٿيندو؟ سوڍو رات جو بييڊ تيي، وهياڻيي کيي 
ٽيڪ ڏيئي، پنهنجي مٿي کي ُمنڊا ڏيئي ويهيي، 

 پاڻ سان ڳالهائڻ لڳو.
مان پنهنجي هِن ڀيري واري تقسيم برداشيت نيه 

 ڪري سگهندس.
 مون کي اناميڪا جي ويجهو نه وڃڻ گهرجي.

مييان وري ر  ۾ ڀييٽييڪييڻ جييي آرزو ڇييو پيييييو 
 ڪريان؟

مان چندرا جو ڏک سنڀالي سنڀالي ٿڪجيي پيييو 
آهيان ته وري هيُء نئون اناميڪيا جيو ڏک ميان 

 )43ڪيئن سنڀالي سگهندس؟ )
اهڙيَء ريت سينيڌ جيي ُمينيدن ۽ ميوسيمين بيابيت 
جڏهن اناميڪا سوڍي کيان پيچيي ٿيي تيه سيوڍو 
کيس هين طيرح ٻيڌائيي ٿيو، سينيڌ جيي قيدرتيي 
سونهن، موسم جي تبديل ٿيييڻ سيان پينيهينيجيي 
جوڀن تي اچي رهي آهيي. ٿيڌي ٿيڌي هيوا لڳيي 
رهي آهي. ڏينهن وڻندڙ رهي ٿو ۽ رات پاڻ سان 

 ) 44ماڪ کڻي اچي ٿي. )
اهڙيَء طرح اناميڪا ۽ سوڍو سمنڊ ڪناري ملن 
ٿا تڏهن ليکڪ اناميڪيا جيي ڏييک وييک جيي 
منظر نگاري ڪئي آهي. مثال: ٻئيي ڏيينيهين تيي 
سوڍو جيئن ئي وليج هوٽل ۾ انيدر گيهيڙييو تيه 
سامهون هڪ حسين ڇوڪري، ڳاڙهي چيوليي ۽ 
اڇي شلوار ۾ ويپل ڏٺائين. هِن کيي اِهيائيي انيا 
لڳي، ڇاڪاڻ جو هيُء اڳ ۾ سنيدس تصيوييرون 

 )41ڏسي چڪو هو. )
تي منظر  328ان کان عالوه ليکڪ صفحي نمبر 

نگاري ۾ واڌارو ڪندي ڪنهن فلمي سيين جيي 
ڪاپي ڪئي آهي جيڪا اجياييو وڌاُء ميحيسيوس 
ٿييئييي ٿييي ۽ ُاهييا ميينييظيير نييگيياري انييڊييين تييوڙي 

v
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پاڪستاني هر ٻئين ٽيئييين ميوويَء ۾ نيظير 
ايندي آهي ته ڪنهن وجهه سان هيييروئين جيو 
پير ترڪي وڃي ٿو ۽ هيرو پنهنجون ٻانهون 
وڌائي کيس قابو ڪري ٿو. بهرحال نياول ۾ 
منظر نگياريَء جيي حيواليي سيان ڪيا خياص 
ڳالهه نمايان نه آهي، پر پوِء به ناول پنيهينيجيي 
اسلوب جي ڪري ان ڪمي کي ڍڪيي ڇيڏي 

 ٿو.
 ٻولي ۽ اسلوب )انداِز بيان(:

خياالت بيان ڪرڻ ۽ جذبات ظاهر ڪرڻ جيي 
ڍنگ جو نالو اسلوب آهيي. اسيليوب ليييکيڪ 
جي لکت جو ڏانُء ظاهر ڪندو آهيي، جينيهين 
مان اهو پتو لڳائي سگهجيي ٿيو تيه ليييکيڪ 
ڪهڙن لفظن وسيييليي خيييالين جيي ادائيگيي 

 )42ڪري ٿو. )
لکڻ جيو هير ليييکيڪ وٽ پينيهينيجيو ڏانُء ۽ 
پنهنجو انداز آهي. اهيڙيَء رييت انيور ابيڙي 
وٽ به پنهنجو هڪ مخصوص انداز آهي. هن 
جي لکڻين ۾ جدت ۽ انفراديت آهي، جينيهين 
ڪري سندس نثر ۾ رونق نمياييان آهيي. هين 
جي لکڻييين ۾ ميقياميييت نيگياريَء سيان گيڏ 
تشييبيييييهيين، اصييطييالحيين ۽ چييوڻييييين سييان 
سييييينييگيياريييل جييمييال، نييج لييفييظيين سييان نييون 
استعارن جي تخليق ڪئي آهي. ميثيال نياول 
۾ سوڍو اناميڪا کي پنهنجي ۽ چينيدرا جيي 
رشتي بابت ڏاڍا وڻندڙ استعارا جوڙي ٻڌائي 
ٿو. ها، اسان ڪافي ڪلوز هئاسين. چنيدرا ۽ 
منهنجي وچ ۾ ڪي به روايتي حجاب نه هئا. 
هوَء ٽهڪ ڏيندي هئي تيه مينيهينيجيون اکيييون 
روشن ٿيي پيونيدييون هيييون ۽ جيڏهين هيوَء 
روئندي هئي ته منهنجون اکيون منڇر بڻجي 
پوندييون هيييون. هيوَء ڪينيهين تيڪيليييف ۾ 
هوندي هئي تيه ميان پينيهينيجييَء دل ۾ پيييڙا 
محسوس ڪندو هئس ۽ جيڏهين هيوَء خيوش 
هوندي هيئيي تيه اسيان ٻيئيي هيوائين ۾ پيييا 
ُاڏامندا هئاسين. هاڻيي، اِهيو مياڻيهيو، اييتيري 
سوالئيَء سان ته اندر جي دنيا مان ٻاهير نيٿيو 

 )45نڪري سگهي نه؟ )
يا ٻئيي هينيڌ تيي ليکيي ٿيو، انياميييڪيا وري 
پنهنجين ٽيهيڪين جيي لي يڙن جيون ڏورييون 

 )46کوليون. )
اهڙيَء طرح ليکڪ هڪ ٻئي هينيڌ انياميييڪيا 
جي درد کي بيان ڪينيدي ليکيي ٿيو، سيوڍي 
محسوس ڪيو ته سڏڪا اناميڪا جيي ڳيليي 
۾ ڦاسي پيا آهن ۽ سنيدس اکييين ۾ سينيڌوَء 
جون ڇوليون لهي آيون آهن. سڏڪا ته سوڍي 
جي ڳلي ۾ َاٽڪي پيا هيئيا ۽ سينيدس اکييين 

 )48جي موسم پڻ جهڙالي ٿيڻ لڳي هئي. )
اهڙيَء طرح ليکڪ وٽ نيثير ۾ تيخيييل جيي 
هڪ نئين دنيا جنم وٺي ٿيي. پيراڻين ليفيظين 
کي نئين انداز ۽ نئين طيرييقيي سيان پيييش 
ڪرڻ جو هنر به کيس آهي. مثال: ڳيوو وييو 
هئس، ڳوو ۾ سارييون پيچيي رهيييون آهين. 
ڪٿي ڪٿي سارين جا سيونيا سينيگ حسييين 
ڇوڪرين جي ڳچين ۾ سيونين هيارن جيييان 

محسوس ٿي رهيا هئا. ڪيتريين زمييينين ۾ 
ڄڻ ته سارين جون چادرون وڇايل هيون. سنڌ 

 )48واقعي ڏاڍي سهڻي آهي. )
اهڙيَء ريت ناول ۾ ليکڪ ڪييتيرائيي ڀيييرا 
شاهه سائين جي بيتن جون سٽون ڏيينيدو ٿيو 
رهي جنهن سان ليکڪ جي شاهه لطيييف رح 
سان محبت ۽ پينيهينيجيي ٻيوليي ۽ ادب سيان 

 محبت جو اظهار ملي ٿو.
 مقصديت:

ڪابه لکڻي چاهي ُاهيو نيثير جيي صيورت ۾ 
هجي يا نظم ۾ ان ۾ ڪيو نيه ڪيو ميقيصيد 
رکيل هوندو آهي. ليکڪ جڏهن ڪابه تخليق 
ڪندو آهي ته ان جيي اکييين جيي آڏو پيوري 
سماج جو عڪس وکريل هوندو آهيي جينيهين 
مان ُهو، ڪو واقعو، ڪو حيادثيو، ڪيا وارتيا 
کڻي ان کي پنهينيجيي ليکيڻيي جيو ميوضيوع 
بڻائيندو آهي. هي ناول مقصديت جي ليحياظ 
کان نوجوانن الِء هڪ پي ام ڏئيي ٿيو. انيهين 
نوجوانن الِء جيڪي محبت ۾ وڇيوڙي کيي 
زندگيَء جو روڳ بڻائي زندگي تباهيه ڪيري 
ويهندا آهن ۽ انيهين نيوجيوان ڇيوڪيريين الِء 
اناميڪا جي صورت ۾ هڪ پيي يام سيمياييل 
آهي، جيڪي جديد دور ۾ موبائل فيونين تيي 
واستا وڌائين ٿيون، عشق ۽ ان جيي حصيول 
۾ پنهنجي ماُء پييُء جيي عيزت جيي پيرواهيه 
نٿيون ڪن ۽ پينيهينيجيي رييتين رسيمين کيي 
ٽييوڙي نييڪييري پييون ٿيييييون ۽ اهييڙيَء ريييت 
ڪنهن اڻڄاڻ جيي هيٿيان پينيهينيجيي عيزت ۽ 

 زندگيَء به برباد ڪرائي ويهن ٿيون.
 حوالو:

( خواجيه، امييين، نيور افيروز، پيروفيييسير، 3( 
ورهاڱي کانپوِء سنڌي ناول جي اوسر، گلشن 

( ابيڙو، 4. ( 386ع، ص: 3111حيدرآبياد سينيڌ، 
انور، هڪ مهمان ڇوڪيري )نياول(، ڪيوييتيا 

( 1. ( 31، ص:4236پييبييليييييڪيييييشيين حيييييدرآبيياد، 
( سياڳيييو 5. ( 13( ساڳييو ص:2. (12ساڳيو ص:

( 8. ( 62( سيياڳيييييو ص:8( سيياڳيييييو. )6. ( 22ص:
( سياڳيييو 32. ( 34( ساڳيو ص:1. ( 43ساڳيو ص:

. 88( ساڳييو ص:34. (68(ساڳيو ص:33. (62ص:
( 35. ( 12( سياڳيييو ص:32. ( 83( ساڳيو ص:31( 

( ڪوريجو، عيبياس، جيدييد 36. ( 18ساڳيو ص:
ڪهاڻي فن ۽ موضوع، ڪنول پبليڪييشين، 

( مالح، احمد، مختيار، 38. (44، ص:4235قمبر 
سنڌي ناول جي مختصر تاريخ، ثقافت کياتيو، 

( 38. ( 12ع، ص:4234حڪومت سينيڌ، آگسيٽ 
ابڙو، انور، هيڪ ميهيميان ڇيوڪيري )نياول(، 

. (11، ص:4236ڪويتا پبليڪيشن حيدرآباد، 
 .58( ساڳيو ص:31
( 44. ( 61( ساڳيييو ص:43. ( 318( ساڳيو ص:42( 

( 42. ( 322( سيياڳيييييو ص:41. ( 85سيياڳيييييو ص:
ڪييوريييجييو، عييبيياس، جييديييد ڪييهيياڻييي فيين ۽ 

، 4235موضوع، ڪنول پبليڪيييشين، قيميبير 
( ابڙو، انور، هڪ مهمان ڇوڪري 45. ( 41ص:

، 4236)ناول(، ڪويتا پبليڪيشن حيييدرآبياد، 
. 24( ساڳيو ص:48. (62( ساڳيو ص:46. (48ص:

 . 52( ساڳيو ص:48(
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چوندا آهن ته جوانيَء جو سفر تعيليييم ۽ پيييريَء جيو سيفير تيجيربيو آهيي 
)بيڪن(. ڪوبه ماڻهو سفر جي تعليمي اهميييت کيان انيڪيار نيٿيو ڪيري 
سگهي. سفر ڪتابن کان بهتر سيکاري ٿو. سفر صحتمند واڌ ويجهه الِء به 
ضروري آهي. ٽيگور جو چوڻ آهي ته دماغي صحت ۽ ڪتابي راشن چرپر 
بنا ڪالسن جي جيل جهڙين ديوارن پويان هيڪ هينيڌ بيييپيل اسيڪيول ۾ 

 حاصل نٿو ٿي سگهي.
سفر ڪنهن به تخليقي ذهن رکڻ واري جي الِء نون خيالن جي راهه هموار 
ڪندو آهي. نئين جاِء، نوان ماڻهو، انهن جا ڌار ڌار طيور طيرييقيا ۽ اتيان 
جون جاگرافيائي، سياسي، سماجي ماحولياتي حالتون هيڪ ليييکياري کيي 
مشاهدن جو موقعو ڏين ٿيون. هو جڏهن پنهنجي انهي احوال کي ڪوري 
ڪاغذ تي بيان ڪري ٿو ته پڙهندڙن کي انهن مشاهدن ۽ تجيربين ذرييعيي 

 ڄاڻ ملي ٿي.
مپل جسڪاڻي هڪ گهڻ رخي شخصيت آهي. زرعيي ميهيارت کيان وٺيي 
نثر نويسيَء تائين، ايئن چوڻ ۾ ننن وڏائي نه ٿيندي ته هن هير ميييدان ۾ 
پورهيو ڪري پاڻ پتوڙيو آهي ۽ پنهنجي جاِء ٺاهيي آهيي. سينيڌي ادب ۾ 
الطاف شيخ جا ڪيئي سفر ناما ڇپيل آهن. سندس انيداِز بيييان اييتيرو تيه 
سادو، سليس ۽ ڄاڻ سان ڀرپور هوندو هو جو ڪچي عمر ۾ به خرچيَء جا 
پئسا گڏ ڪري نيو فيلڊس جي آئوٽ ليٽ تان خياص طيور وڃيي اليطياف 
شيخ جا اهي ڪتاب وٺندا هئاسين.گهڻي وقت کيان وٺيي سيائييين اليطياف 
شيخ جا به نوان ڪتاب نظر مان نه گذريا آهن. هاڻي ميپيل جسيڪياڻيي جيو 
ڪتاب جڏهن هٿ ۾ آيو آهي ته انهييَء گيهيڻيي حيد تيائييين اهيي سيڪيون 

 الٿيون آهن.
پنهنجي ڪتاب سفر بخير ۾ مپل جسيڪياڻيي سيفير جيي شيروعيات هيڪ 

جنهن الهور نه گهميو “ اهڙي شهر کان ڪئي آهي، جنهن الِء چوڻي آهي ته 
 ”سو ڄڻ ڄائو ئي ناهي.

پهرئين ئي ڏينهن مپل الهور کي خوب لتاڙيو هو، جنهن ۾ هين عيجيائيب 
گهر ۽ اتي حاجت گهر ڏسي حيدرآباد جيي راڻيي بياغ، عيييدگياهيه کيي يياد 
ڪرڻ، اتي داتا دربار جي فقيرن کان وٺي شاهي قلعي جيي امييير اميرائين 
کي اکين ۾ جاڳائي خوب ڳياليهيييون ڪيييون آهين. هيو جيڏهين رات جيي 
پنڇيَء کي سمهاري موٽي اچي ٿو ته لڪشمي چوڪ جي مشهور ڀت جي 
تصور سان سندس وات پاڻي ٿئي ٿو. ٻين ڏيينيهين ۾ ميپيل وسيان ڪيري 

 الهور کي خوب لتاڙيو آهي.
الهور کان عالوه پنڊ دادن خان ۾کيوڙه لوڻ جي کاڻ، ڊوميلي، راولپنيڊي، 
اسالم آباد، ڪوهه مري، ايوبيا ۽ مظفر آباد ڪشمير بابت هين ڪيتياب ۾ 
ڏنل ڄاڻ ۽ مشاهدي منهنجي به ذهن ۾ گهڻي حد تائييين اتيي جيا مياڻيهيو، 

 ڪجهه دوست ۽ سندن بابت مشاهدو تازو ڪري ڇڏيو آهي. 

 سنڌ جو ابن بطوطه:

 مـٺـل جـسـڪـاڻـي

 ادب ۽ تاريخ

 امداد سهتو



ين     | 29همرسي ماهوار مئگز

 سڄڻ سفر هليا...
 لطيف جي پارکو 
 ناٿي فقير لُنڊ جي موڪالڻي 

هونئن ته سنڌ ڌرتي پنهنجي ڪک مان انيييڪ 
انمول گوهر ڄڻيا، جن ڌرتيَء جيي دهيليييز تيي 
رهندي پنهنجي ڏات ۽ ڏانَو وسيلي ميٽييَء جيو 
مان ميٿيانيهيون ڪينيدي ڏييھ تيوڙي پيرڏييھ ۾ 
پنهنجي هڪ الڳ سڙاڻپ اختييار ڪيئيي، پير 
ڀٽائيَء جي هن ڀونِء ۾ ڪيي اهيڙا بيه اڻ ميييا 
موتي اسريا جن وٽ علم ۽ فهم جا ته هزاريين 
خزانا هئا، پر کين ڪيابيه شيهيرت جيي بيک نيه 
هئي. هو بس پنهنجي علمي آڌار تيي هيميييشيه 
هڪ الڳ سڙاڻيپ رکينيدي هيزاريين دلييين جيا 
حڪمران بڻيا. ڪي ڪي ماڻهو اهڙا ته عمل ۽ 
ڪردار ۾ اعليا حيثيت جا مياليڪ هيونيدا آهين 
جو سندن نالو به عزت ۽ احيتيرام جيي سيويين 

 غالفن ۾  ويڙهي پوِء چپن تي آڻبو آهي.
اهڙن ئي عليم جيي آڪياش تيي چيميڪينيدڙ ۽ 

دانائيَء جي درياَء جي مالڪن مان هڪ الکيڻي 
لطيف جي بيتن جو حافظ، لطيف جي شاعريَء 
جي گهري ڄاڻ رکندڙ ناٿو فيقييير ُلينيڊ بيه هين 
صديَء جو هڪ اهڙو ڪردار ٿي گيذرييو آهيي، 
جنهن پنهنجي عالئقي ۽ تر واسين ۾ تيه هيڪ 
الڳ نانُء ڪمايو هو، پر سندس وڇوڙي ڄڻ ته 

 سموري سنڌ کي سوڳوار بڻائي ڇڏيو.
ع 3146جينيوري  8ناٿو فقير ُلنڊ جنهن جو جنم 

تي شيخاڻي گهاڙي  ضيليعيي بيديين ۾ فيقييير 
غالم حسين ُلنڊ جي گيهير ۾ ٿيييو. پيرائيميري 
تعليم سيراڻيَء مان پرائيندڙ هي فقيير اڳيتيي 
هلي پرائمري استاد بڻيو ۽ پنهينيجيي ڳيوو ۾ 
علم جون ڏياٽيون ٻارڻ لڳو. سنيدس وڏن جيو 
تعلق پڻ فقيري لڏي سان هئڻ ڪري ناٿو فقير 
پڻ هن را  جو راهي ٿيو. ناٿو فقير ُلنڊ جنيهين 

واري ورهيياڱييي جييي وڍ کييي هييميييييشييه  3128
پنهنجي زنيدگييَء جيو عيظيييم سيانيحيو  قيرار 
ڏيندي هجرت ڪندڙ پنهنجي هندو دوستن کي 
هميشه آلين اکيين سيان يياد ڪيييو، پينيهينيجيي 
جييوڀيين جييون بييهييارون سيياڻيين گييڏ گييذارييينييدي 
 پنهنجي دل جي اڳر تان ڪڏهن به ڌار نه ڪيو.
ناٿو فقير ُلينيڊ جينيهين جيي ڪيکيائييين اوطياق 
هميشه اويل سويل آييل ميهيميانين جيي آجيييان 
ڪندي هئي، اڄ سينيدس وڇيوڙي تيي ضيرور 
آبديده هوندي. لطيف شناسيَء تيي گيهيري ڄياڻ 
رکندڙ هي فقير پنهنجي عالئقي ۽ تر جي پيڻ 
گهري جاگرافيائي ڄاڻ رکندو هو. هو پنهنيجيي 
عالئقي واسين جا ڏک سور ته ڄاڻندو هيو، پير 
پنهنجي عالئقي مان اڏري ويينيدڙ پيکييين جيو 
ذڪر ڪندي ايئن پنهنجا ليڙڪ الڙي وييهينيدو 

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي
 )دبئي(
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هو، جيئن اهي پکي سندس دل جي پڙيري ميان 
ڀڙڪو کائي اڏامي ويا هجن. پنهنجيي عيالئيقيي 
جي سڪار ۽ ڏڪار جي وارتائن کي هي فيقييير 
ڪنهن تاريخي باب جيان پيو ورجائيندو هو. هو 
جتي پنهنجي عالئقي والسي جيي خيوشيحيالييَء 
وارن ڏينهن کي ساري خيوش ٿييينيدو هيو، اتيي 
وري ان ئي عالئقي مان گذرندڙ ايل بي او ڊي 
جهڙي سم نالي سبب ٿيندڙ تيبياهيڪياريين کيي 
ساري پنهنجيون پنبڙيون آليون ڪندو هو. اييل 
بي او ڊي واري رٿا جنهن سندس عالئيقيي جيي 
ڪافي حصي کي واالري ڇڏيو هو ۽ ڪيتيرائيي 
سندس پاڙيسري لڏپالڻ ڪرڻ تي ميجيبيور ٿيييا 
هئا، پر هي فقير پنهنجا ڪک ڇڏڻ تي ڪيڏهين 
به راضي نه ٿيو هو. هن هميشيه اييل بيي او ڊي 
جيي مييخييالييفييت ڪيينييدي ان رٿييا کييي پيينييهيينييجييي 
م بوط دليلن سان غلط رٿا ۽ ان عيالئيقيي الِء 

 هاڃيڪار قرار ڏنو هو.
ناٿو فقير ُلنڊ جنهن کي ڀٽائي سرڪار جو هيڪ 
هڪ بيت نه رڳو يياد هيونيدو هيو، پير ان بيييت 
پپيان ڪهڙا منظر ڀٽائيَء چٽيا آهن ۽ ڪهيڙييون 
حقيقتون سيمياييل آهين اهيي پيڻ روانييَء سيان 

 ٻڌائيندو هو.
درگا  يوسف فقير ستي جتي جي گيادي نشييين 
جي حيثيت سان هو هر مهيني چنڊ جي ٻارهيين 
تاريخ تي فقيرن جو مييليو ميچيائيي درگيا  جيي 
ٻارهين ملهائيندو هو. جنهن ۾ فقير ڀٽائيي کيي 
سڄي رات پنهنجي انداز سان ڳائيندا آهين. هيو 
يوسف فقير ستي جتيَء لئه چوندو هو ته ڀٽيائيي 
سرڪار جڏهن يوسف فقير سان سندس حياتييَء 
۾ مليو هو ته ان وقت هي بيت ڀٽيائيي سيرڪيار 

 يوسف فقير لئه چيو هو:
 ڪڇي ڪاڇوٽي، نانگن ٻڌي نينهن جي“

 جهڙا آيا جڳ ۾، تهڙا ويا موٽي
 ”تنين جي چوٽي پورب ٿيندي پڌري..

ناٿو فقير ُلنڊ جنهن جيي زنيدگييَء تيي ڪيڏهين 
ڪنهن وڏي ادييب ييا تيارييخيدان ڪيجيھ خياص 
ناهي لکيييو، نيه ئيي سينيدس زنيدگييَء تيي ڪيا 
تحقيق ٿي سيگيهيي تيه هيو سيادو سيودو فيقييير 
ڪيڏي قدآور شيخيصيييت جيو مياليڪ هيو. هيڪ 
صديَء جي تاريخي ڄاڻ رکندڙ هي فقير پياڻ بيه 
هڪ بهترين شاعر هو. هو پنهينيجيي شيخيصيييت 
جي سچائي پنهنجي ئي هڪ شعر ۾ هين طيرح 

 سان بيان ٿو ڪري ته:

 سچ چوان ته راڄ ٿو رسي
 ڪوڙ جي منهن ۾ ڌوڙ

 چئو ناٿا ڪيڏانهن وڃان
 ٻنهي پاسي سور.

ناٿو فقير ُلنڊ جنهين جيي سيڙياڻيپ ليطيييف جيو 
حافظ هئيي، هين نيه صيرف پينيهينيجيي آسيپياس 
رهندڙ ماڻهن سان محبت ڪئي، پر لطييف جيي 
پوري ڪالم کي پنهنجي ذهين جيي ڪييينيواس 
تي چٽيندڙ هي فقير  ڀٽائي جيان ئيي سيميوري 
سنڌ لئه ڌڻيَء در دعاڳو رهينيدو هيو. جيييئين هيو 
پنهنجي ماليڪ کيي هينين سيٽين ۾ ٻياڏائييينيدي 

 سموري سنڌ جي پارت ڪندي نظر ٿو اچي:
 االهي اوهان کي ويچارن جي پارت“

 بنھ بي نوا، بي سهارن جي پارت
 رهي سنڌ سر سبز، سائي ستابي
 ”سندس وڻ ٽڻ، وس ولهارن جي پارت

فقير ناٿو ُلنڊ جنهن پنهنجي جيوانييَء ۾ بيوليي 
سان بيي پينيا  ميحيبيت ”  ٻچو“ سوناري جي ڌيَء 

ڪئي هئي، هو هميشه ٻچوَء کي ساري پنهنجي 
وڇڙيل ميحيبيت ۽ اڌوري داسيتيان ورجيائييينيدو 
رهندو هو. ٻچو جيڪا بولي سيونياري سيان گيڏ 
ورهاڱي وقت ناٿي فقييير کيي وڇيوڙي جيو وڍ 
ڏيئي ڏور هلي وئي، پر هي فقير هميشه سندس 
يادن کي ساري جيئندو رهيو. ناٿو فقيير جينيهين 
جي ياداشت آخري ڏينهن ۾ بليڪيل بيه نيه هيئيڻ 
جي برابر هئي، پر ٻچو سندس ذهن تي هميييشيه 
اڪريل رهندي هئي، هو کيس ياد ڪندي چوندو 
هو ته ٻچوَء جي حسين تيي سيڄيو شيهير ميوهيت 
هيونيدو هيو، پيير هيوَء صيرف نياٿيي فيقيييير جييي 
سادگيَء تي ميرنيدي هيئيي. سينيڌ ثيقيافيت کياتيي 
توڙي جو ناٿي فقييير کيي ليطيييف اييوارڊ سيان 
نوازيو، پر سندس شيخيصيييت جيو قيد اييوارڊن 
کان گهڻو مٿي هو. ناٿو فقيير لينيڊ جينيهين جيي 
حياتيَء تي به جيڪر ثقافت کياتيو ڪيا تيحيقيييق 
ڪرڻ شروع ڪري ها ته شايد هيڪ صيديَء جيو 
داستان لکجي سگهجي پيو. الڙ جو جاگرافيائي 
ڄاڻو ۽ هڪ انسائيييڪيليو پيييڊييا جيي حيييثيييت 

جيوالِء  48رکندڙ سنڌ جو هيي اڻ ميليھ ڪيردار 
سالن جي ڄمار ماڻيينيدي پينيهينيجيي  12تي  4242

سموري ڏات پنهنجي انيدر ۾ سيانيني هيزاريين 
اکيون آليون ڪري وڃي پنهنجي خالق حقيقيَء 

 سان گڏيو.
Aamir_gadani@yahoo.com 
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سنڌ جو خطو قديم تهذيب ۽ شاهيوڪيار ثيقيافيت 
سان ماال مال رهيو آهي. شياهيوڪيار تيهيذييب ۽ 
صدين جيي ثيقيافيتيي سيڙياڻيپ رکينيدڙ سينيڌ ۾ 
ثقافتي هنرن کي هڪ وڏي اهميت حاصل رهيي 
آهي. ثقافتي هنرن ۾ اجرڪ، ٽوپي، گج، ٻانڌڻيا، 
پڙا، ٻانڌڻييون، چينيييون، رليي، ميٽيي جيا ٿيانيو، 
ڪاشي ۽ جو هنر ۽ ٻين هنيرن کيي هيڪ خياص 
اهميت حاصل رهي آهيي. اجيرڪ ٽيوپيي، ٻينيڌڻيا 
پڙا، ٻانڌڻيون، چنيون ۽ گج کيي سينيڌي ليبياس 
جييو هييڪ اهييم حصييو سييمييجييهيييييو وييينييدو آهييي. 
موجوده وقت ۾ جيڪڏهن جائزو وٺجي سنڌ جيا  
اڪثر هنر زوال پذير ٿي رهيييا آهين. سينيڌ جيي 
ثقافتي هنرن ۾ ٻانڌڻا، پڙا، چنيون، رليي ۽ گيج 
خاص اهميت جا حامل آهن. سنڌ ۾ انيهين هينيرن 
ٺاهڻ جا مختلف شهرن ۾ مرڪز پڻ قيائيم ٿيييل 

 آهن. 
اجرڪ سنڌ جي قدييم ثيقيافيت جيو حصيو آهيي، 
اجرڪ ۽ ٻانڌڻا پيڙا ٺياهيڻ جيو ڪيم هييينيئير تيه 
گهڻائي ماڻهو ۽ ڪيترن ئي ذاتين وارا ڪن ٿيا، 
پر اصل هي ڪم مسلمان کترين ۽ هندو کترين 
جو آهي، جيڪي پنيهينيجين ابين ڏاڏن کيان اهيو 
ڪم ڪندا پيا اچن، جڏهن ته سنڌ ۾ سومرا ذات 
سان الڳاپيل ماڻهو اهو رنگ جو ۽ رڱياوت جيو 

 ڪم ڪن ٿا.
ٻانڌڻا پڙا ۽ چنيون عورتن جي لباس جيو خياص 
حصو آهن. ٻانڌڻا پيڙا ۽ رڱياوت جيو ٻيييو ڪيم 

هندو کترين جي گهرن ۾ عام جام ڪييو وڃيي 
ٿو. اهو ڪم سنڌ ۾ مپي، هٿونگو، عميرڪيوٽ، 
نيو ڇور، غالم نبي شاهه، کپرو ۽ سيانيگيهيڙ ۾ 
عام جام ڪيو وڃي ٿيو. ميپيي ۾ رڱياوت جيي 

وڏا ڪيارخيانيا پيڻ ميوجيود آهين.     32ڪم جا 
ٻانڌڻن پڙن ۽ چنين ٺاهڻ جي عمل دوران ڪافي 
محينيت ڪيئيي ويينيدي آهيي. ٿير ۽ عيميرڪيوٽ 
ضليعين ۾ اهيو هينير ڪيييتيرن ئيي گيهيرن جيي 
روزگييار جييو ذريييعييو پييڻ بييڻيييييل آهييي. ٿيير ۽ 
عمرڪيوٽ ضيليعين جيي ٻيجيراڙي جيون اڪيثير 
عورتون اهو ڪم پنهنجين گيهيرن ۾ ڪينيدييون 
آهن. جيتوڻيڪ سنڌ ۾ ٻانڌڻا پڙا پائڻ جو رواج 
گهٽجيي وييو آهيي، پير سينيڌ ۾ سيمياٽ ذاتييين 
جهڙوڪ: مهر، مڱريا، نهڙي، سمييجيا، راهيميان، 
سومرا ۽ ٻين ذاتين ۾ ٻانڌڻو پيڙو عيورتين جيي 
پوشاڪ جو حصو آهي. جڏهن ته شاديين ميراديين 
۾ پير صاحب پياڳياري جيا ميرييد ۽ ميٿيي ذڪير 
ڪيل انهن ذاتين وارا ماڻهو مختلف رسيمين ۾ 
پڙا استعمال ڪندا آهين. انيهين جيي ڏاج تيوڙي 
بري جي رسمن ۾ ٻانيڌڻيو، پيڙو ضيرور هيونيدو 

 آهي.
گج پراڻي زماني ۾ سنڌ جي عورتين جيي عيام 
پوشاڪ هئي، پر موجيوده دور ۾ گيج گيهيرييليو 
عورتون ۽ يونيورسٽين ۾ پڙهندڙ شاگردياڻيون 
شوقيه طور استعمال ڪنديون آهن، ٿر ۾ سگهڙ 
عورتن جا ٺهيل خوربصورت گج وڏن شهرن ۾ 

 ڳرين رقمن عيوض وڪامجن ٿا.
ثقافتي هنيرن ۾ رليي جيي هينير کيي بيه خياص 
اهميت حاصل آهيي. رليي جيو ڪيم ٿيرپيارڪير، 
عمرڪوٽ، ميرپورخاص ۽ سانگيهيڙ ضيليعين ۾ 

کيان  822عام جام ڪيو وڃي ٿو. هڪ رلي تي 
رپين تائين خرچ ايندو آهي. رليي جيو  4522وٺي 

ڪم سگهڙ عورتون )گهريلو عورتون( پنهنيجين 
گهرن ۾ ڪنديون آهن. دستڪاري جيي هينير ۾ 
رومال پڻ ٺاهيا ويندا آهن، رومالين تيي سيگيهيڙ 
عورتون آريا سئي جي مدد سان ڀرت ڀريينيدييون 
آهن. اجرڪ، گج، ٻانڌڻا، پڙا، ٻانڌڻيون، چنيييون، 
رلي ۽ ٻيا هنر سنڌي ثقافت جو اھم حصو آهين. 
موجوده حالتن ۾ مختلف هنرن جو ڪم ڪينيدڙ 
هنرمند ماڻهو ۽ ڪاريگر ميخيتيليف مشيڪيالتين 
کي منهن ڏئي رهيا آهن. سرڪاري سرپرستي نه 
هجڻ سبب سنڌ جا ڪيترائي هنير زوال پيذييري 
طرف وڌي رهيا آهن. سنڌ ۾ اصيليوڪيو سينيڌي 
لباس پائڻ جو رواج گيهيٽيجيڻ سيبيب ميخيتيليف 
شهرن ۾ رڱاوت جيا ڪيارخيانيا )اجيرڪ، پيڙا ۽ 
چنيون ٺاهڻ جا ڪارخانا( بند ٿي وييا آهين. سينيڌ 
جا صرف چند شهر آهن جيتيي اهيو رڱياوت جيو 
ڪم ڪيو وڃي ٿيو، خياص طيور تيي ميپيي ۾ 
ٻانڌڻا، پڙا ٺاهڻ جا پنج ڪيارخيانيا ميوجيود آهين. 
جڏهن ته رڱاوت جي ڪم ۾ استعمال ٿيندڙ نير 
۽ عليجر رنيگ ٻييين ميليڪين کيان ايينيدو آهيي 
)جيڪو ھاڻي اچڻ بند ٿيي وييو آهيي(، جين تيي 
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حڪومت طرفان ڳرا ٽيڪس مڙهيل آهن. اهيڙي 
ريت مارڪيٽ ۾ هن وقت عليجر رنگ ۽ نييير 

ُرپيا في ڪليو جيي حسياب سيان  2422کان  2222
ملندو آهي. حيدرآباد ۾ رنيگ ميليڻ جيو صيرف 
ھڪ دڪان موجود آهي. هن مهانگائيي جيي دور 
۾ رڱاوت جو ڪم ڪندڙ ڪاريگر بکون ڪاٽيڻ 
تي مجبور آهن يا ته گهڻا ڪاريگر اهيو رڱياوت 
جو ڪم ڪيرڻ ڇيڏي وييا آهين. اجيرڪ، پيڙا ۽ 
ٻيانييڌڻييييون، چيينييييون ٺيياهيييينيدڙ ڪياريييگيرن کييي 
سرڪار طرفان ڪي به گجربل سهولتون  مييسير 
ٿيييييل نيياھيين. مييقييامييي سييطييح تييي رڱيياوت جييي 
مارڪيٽينيگ گيهيٽ هيجيڻ سيبيب ڪيييتيرن ئيي 
ڪاريگرن رڱاوت جو ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏنو آهي. 
کپرو، ھٿونگو، عيميرڪيوٽ، غيالم نيبيي شيا ، 
ھاال، مٽياري، ڀيٽ شياهيه ۾ رگياوت جيا اڪيثير 
ڪييارخييانييا پييڻ بيينييد ٿييي ويييا آهيين. اسييالم آبيياد، 
ڪراچي ۽ الهور جي مارڪيٽن ۾ رڱياوت جيي 
هنر جي تمام گهڻي ڊمانڊ آهيي، پير ڪيارييگيرن 
وٽ محدود وسيال هئڻ ڪري اهيي ُاتيي پيهيچيڻ 
کيان قياصيير آهيين. جييڏهين تيه واپياري سينييڌ جييي 
ڪاريگرن کان سستي اگهه تي مال خريد ڪيري 
اسالم آباد، الهور، راولپنڊي ۽ ٻين وڏن شيهيرن 
۾ ٻيڻو ٽيڻو ناڻو ڪمائين ٿا. رڱاوت جيو ڪيم 
ڪندڙ ڪاريگرن ۾ اڪثر خطرنياڪ بيييميارييون 
پڻ پيييدا ٿييينيدييون آهين. رڱياوت جيي ڪيم ۾ 
استعمال ٿيندڙ مختيليف ڪيييميييڪيلين جيي دز 
)ڦاڪ( سبب اهي ڪاريگر دم ۽ ڪييينيسير جيي 

مرض ۾ مبتال ٿي ويندا آهن. عيورتين ۽ ميردن 
۾ مسلسل وييهيڪ جيي ڪيري انيهين ۾ عيرق 
النساِء نالي هڪ بيماري پڻ ٿيندي آهيي. جيڏهين 
ته رڱاوت جو ڪم ڪندڙ ڪاريگرن ۾ گيوڏن ۽ 
سيينييڌن جييي سييور جييون بيييييميياريييون عييام جييام 
ٿينديون آهن. ساڳي ريت هٿ جي هنر جيو ڪيم 
ڪندڙ مختلف سگهڙ عورتن ۽ ڪارييگيرن جيي 
سرڪاري سرپرستي نيه ٿيييڻ ڪيري انيهين جيي 
دستڪاري وارو  هنر زوال پذير ٿي رهيو آهيي. 
سنڌ ۾ هنري سکيا جا مرڪز تمام گهٽ آهن ييا 
جن شهرن ۾ ثقافتي هنرن جا ميرڪيز آهين ُاتيي 
اهي گهربل سهولتون موجود نه آهن. ڪراچي ۽ 
حيدرآباد جا اڪثر واپاري ٿر جي ڳوٺن مان گج، 
رليون، دسيتيڪياري هينيرن جيون ٻيييون شيييون 
سگهڙ عورتن کان سستي اگهه تي خرييد ڪيري 
انهن کي الهور ۽ اسالم آبياد ۾ وڪيرو ڪيري 
ڪروڙين رپيا ڪمائيندا آهن، پر اسان جي سينيڌ 
جون سگهڙ عورتون انهن ساڳين حالن ۾ آهين. 
ضرورت انيهييَء ڳياليهيه جيي آهيي تيه سينيڌ جيي 
ثييقييافييتييي هيينييرن جييي وارثييي الِء سييرڪيياري 
سرپرستي جي ضرورت آهي. سنڌ جي ثيقيافيتيي 
هنر ٺاهيندڙ ڪاريگرن جي سيهيائيتيا ڪيرڻ جيي 
ضييرورت آهييي. سييرڪيياري سييطييح تييي انييهيين 
ڪاريگيرن کيي وسيييال ميهيييا ڪيري ڏييڻ جيي 
ضرورت آهي. ٿر سميت سنڌ جيي ٻيهيراڙيين ۾ 
رڱاوت ۽ دستڪاري جي حواليي سيان جيتيي بيه 
اهو ڪم ٿئي ٿو ته انهييَء ڪيم کيي )ميخيتيليف 

هنرن( کي هٿي ڏيڻ الِء حڪيوميت طيرفيان وڏي 
پئماني تي ثقافتي سينٽر جوڙيا وڃن. سنڌ جيي 
ضلعي هيڊ ڪوارٽرن ۾ وڏا هنري سيکيييا گيهير 
قائم ڪيا وڃن. سرڪار طرفان ڪارييگيرن جيي 
فن جي پذيرائي ۽ مارڪييٽينيگ الِء ڪيارييگيرن 
جييي مييدد ڪييئييي وڃييي. انييهيييَء ڏس ۾ سيينييڌ 
حڪومت خاص طورتي ثقافت کاتي کي تحرڪ 
وٺڻ گهرجي ۽ ثقافت کاتي سنيڌ کيي سينيڌ جيي 
ثقافتي هنرن جي وارثي الِء پنهنجيو ڪيردار ادا 
ڪرڻ گهرجي. هاڻي اها اسان جي ذميواري آهيي 
ته اسان سنڌ جيي هينيرمينيد مياڻيهين جيي وارثيي 
ڪريون ۽ انهن جي هنرن جي قدرداني ڪيرييون 
۽ انهن الِء گهربل وسيال مهيا ڪريون ته جيييئين 
هو پنهنجي ثقافتي ڪرت کي زنده رکييو اچين. 
سيينييڌ ۾ ثييقييافييتييي هيينييرن کييي فييروغ ڏيييڻ الِء 
ڪيوشييشييون وٺييڻ جيي ضييرورت آهييي. سينييڌ ۾ 
جيڪي به هنرمند ماڻهو آهن ان جي هنر ۽ آرٽ 
کي سرڪاري سطح تي ترقي وٺيرائيي وڃيي تيه 
جيئن زوال پذير ٿيندڙ هنر پنهنجيي اصيل اوج 
تي اچي سگهن. رڱاوت سميت سنڌ ۾ جيييڪيي 
به هٿ جا هنر آهن انيهييَء جيي ميارڪيييٽينيگ ۽ 
پذيرائي الِء ڪاريگرن کي موقعا فيراهيم ڪيري 
ڏنا وڃن. جيڪڏهن ثقافتي ھنرن جي وارثيي نيه 
ڪئي وئي ته ايندڙ ڪجھ ڏيينيهين ۾ سينيڌ جيي 
ثقافت جا اصلوڪا ھينير پينيهينيجيي اوج وڃيائيي 

 ويهندا.
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م ل بادشاهن کيي ٽيي شيييون تيميام گيهيڻيييون 
پييييياريييون هييونييديييون هيييييون، فييوج، خييزانييو ۽ 
عورتون. حرم جون ڪيتريون ئي عورتون م ل 
فوج سان گڏ هلنديون هيون. بادشاهه جي عزت ۽ 
عورتن جي عزت هڪٻئي سيان جيُيڙييل هيونيدي 
هئي. حرم جي عورتن کي چيودييواري ۽ پيردي 
۾ رهڻو پوندو هو. وڏو حيرم ييعينيي گيهيڻيييون 
زالون رکڻ م ل بادشاهن جي وقار جي عيالميت 
سمجهيو ويندو هو. محيلين ۾ رهينيدڙ عيورتيون 
ڏاڍيون سمجهدار ۽ خوش مزاج هونديون هييون. 
اڪبر جي بنگال ميحيل ۾ ڪيييتيرن ئيي نسيلين 
جون عورتون رهنديون هيييون. چيودييواري جيي 
اندر رهندي انهن جي دلين تيي ڪيڏهين بيه ڪيو 
اثر نه پوندو هو. ڇو ته محيلين ۾ انيهين عيورتين 
کي سڀ سيُک حاصل هئا. وڏين وڏين ٽوليين ۾ 
رهڻ ڪري انهن جو وقت به سپو گيذري ويينيدو 
هو. انهن ۾ خودداري ۽ خود اعتمادي به هيونيدي 
هئي. محلن ۾ انيدر خيوبصيورت تيالُء، ڦيوهيارا، 
باغيچا ۽ ڪيُشادا اڱڻ هيونيدا هيئيا، ڪيميرن کيي 
وهندڙ پاڻيَء سان ٿڌو ڪيو ويندو هو ۽ عيورتين 
جي وهنجڻ الِء حوضن جي پاڻيَء کي عطر سيان 
خوشبودار بڻايو ويندو هيو. ڪيميرن ۾ قيييميتيي 
غاليچا، وهاڻا هوندا هئا، جهانگير جي ميحيل ۾ 
هييڪ هييزار ۽ اڪييبيير جييي حييرم ۾ پيينييج هييزار 
عورتون هيون. گيُجرات جي حاڪم نصير الديين 
جي حرم ۾ پنيدرهين هيزار عيورتيون هيونيدييون 
هيييون. زنيانييي ميحيل جيي سيارسينييڀيال جيي الِء 

 عورتون ۽ کدڙا پهريدار مقرر ٿيل هئا.
حرَم واريون عورتون شادي ڪري آندل، تحيفيي 
۾ آندل، پڪيڙي آنيدل ييا خيرييد ڪيري آنيدييون 
وينديون هيون. محلن ۾ انهن کي ڪييتيرا ڀيييرا 
شاهي ناال به ڏنا ويندا هئا. جيئن مهرالنسياِء کيي 
اڳ ۾ نور محل ۽ بعد ۾ نورجهان جو لقب ڏنو 
وييو. اهييڙيَء رييت اڪييبيير جييي ميياُء کييي مييريييم 
مڪاني يعني ٻنهي جهانن جي ديوي ۽ جهانگير 
پنهنجي ماُء کي مريم مزماني ييعينيي دنيييا جيي 
ديوي جو خطاب ڏنو هو. شاهجهان وري پنهنجي 
ماُء کي بلقيس مڪاني يعينيي پياڪيييزگييَء جيي 
ديوي جو خطاب ڏنو. شياهيجيهيان پينيهينيجيي زال 

ارجمند بيگم کي ممتاز محل جيو خيطياب ڏنيو. 
محلن ۾ کدڙن کان عالوه عورتون به خنجرن ۽ 
تير ڪمانن سان پهرو ڏينديون هيون. انهين جيي 
ڊيوٽي چوويهه ڪيالڪ هيلينيدي هيئيي. رات جيو 
جڏهن دروازا بند ڪيا ويندا هئا ته اونداهيَء کي 
ُدور ڪرڻ الِء مشعلون ٻاريون ويينيدييون هيييون. 
محل جي انچارج عورتن جي پگهار تمام گهڻي 
هوندي هئي. نورجهيان پينيهينيجيي جيائيييداد جيي 
سنڀال الِء پنهنجا وڪيل مقرر ڪييا هيئيا. ميحيل 
جي جاچ جيُوچ ڪرڻ وارين عورتن جي مياتيحيت 
ٻه يا ٽي کدڙا رکيل هوندا هئا، جيڪي محلن ۾ 
بنا روڪ ٽوڪ جي ايندا ويندا هئا. انهن کي هير 
ڳالهه جي خبر هوندي هيئيي. اهيي گيهيڻيو ڪيري 
بنگال جا هوندا هئا. انهن ڏينيهين ۾ کيدڙن جيي 
وڌيييڪ ضييرورت تييحييت ڪيييييتييرن مييردن کييي 
زبردستي کدڙو بڻايو ويندو هو. کدڙا محل جيي 
عورتن سان گڏ به ايينيدا ويينيدا هيئيا. اهيي سيپيو 
کائيندا پيئندا هئا ۽ شاهي عورتن تيي نيظير پيڻ 
رکندا هئا. ڪيترا ڀيرا اهي کدڙا شاهي عيورتين 
جي جنسي حوس پوري ڪرڻ الِء ٻياهيران ميردن 
کي اندر آڻڻ ۾ مدد پڻ ڪندا هيئيا. هيڪ دفيعيي 
اورنگزيب جي ڀيڻ روشن آرا پنهنجي ميحيبيوب 
کي ويهه ڏينهن پنهنجي ڪمري ۾ رهائيي ميوج 
مستي ڪئي. جڏهن روشن آرا کي خبر پيئيي تيه 
اها ڳالهه شهنشاهه تائين پهتي آهي ته هن پاڻ ئي 
ان جي شڪايت ڪئي ته ڪيو ميرد کيييس ليُيٽيڻ 
ڦيُرڻ الِء اندر آيو آهي. شهنشاهه کيي جيڏهين اهيا 
شڪايت پهتي ته ان جي محبوب دريَء مان جمنا 

 نديَء ۾ ٽپو ڏئي جان بچائي.
شاهجهان جو عشيق ظيفير شياهيه جيي زال سيان 
مشهور آهي. بابر ۽ جهانگير ته هم جنس پرسيت 
هئا. هڪ ڀيييري جيهيانيگييير جيي درٻيار ۾ ڏاڍو 
خوبصورت ساُڌو ڇوڪرو آييو تيه ان کيي ڏسيي 
جهانگير مست ٿي پيو. شاهجهان بيابيت مياڻيهيو 
چوندا هئا ته جڏهن ممتاز محل فوت ٿي وئي تيه 
اورنگزيب، شاهيجيهيان ۽ جيهيان آرا کيي آگيري 
واري قلعي ۾ قيييد ڪيري رکيييو تيه ٻينيهيي ۾ 
ڪجهه اهڙا تعلقات پيدا ٿي پيا هيئيا. ميحيلين ۾ 
رهندڙ عورتون پنهنجي جنسي آسودگيَء جي الِء 

هڪ طيرييقيو اهيو بيه اييجياد ڪيييو هيو تيه اهيي 
بيماريَء جي بهاني سان غير ملڪي ڊاڪٽر کيي 
محل ۾ گهيرائييينيدييون هيييون. ان ڊاڪيٽير کيي 
محلن ۾ مان ايترا ته نياپا اچڻ لڳا جو هيُيو اچيڻ 
کان نٽائڻ لڳو. عام عورتون پنڌ سفر ڪينيدييون 
هيون، جڏهين تيه شياهيي عيورتيون پياليڪييَء ۾ 
اينديون وينديون هيون. پالڪيَء جيي پيردن تيي 
زريَء جو ڪم ٿيل هوندو هو ۽ منهين ڏسيڻ الِء 
شيشو به لڳل هونيدو هيو. شياهيجيهيان جيي ڌيَء 
جهان آرا جڏهن به پالڪيَء مان پير ٻاهر ڪنندي 
هئي ته کدڙا مور ڇيَل هالئيندا هئا ۽ اڳيان وري 
پاڻيَء سان ڇڻڪار ڪندا هلندا هئا تيه جيييئين ان 
کي گرمي نه لڳي. نوڪر پيوييان ڇيٽيييون کيڻيي 
هلندا هئا. عطردان عطر هاريندا هيلينيدا هيئيا. پيان 
کارائڻ وارييون عيورتيون پيان دان ۽ ٿيُيڪ دان 
کڻيو هلنديون ۽ ڪي عورتون هاٿيَء تي به سفر 
ڪيينييديييون هيييييون ۽ ڪييي ڏانييد گيياڏيَء تييي بييه 
هلنديون هيون. جهانگير کي انگريزن هڪ بگيي 
ڏني هئي جيڪا هيُن نورجهان جي حوالي ڪيري 
ڇڏي ۽ جهانگير پنهنجي الِء اهڙي بگي ٺهيرائيي 
هئي. ان وقت هندستان تي چيئين گيهيوڙن واري 
بگيَء جو راڄ هو. جهيانيگييير، نيورجيهيان، ميرزا 
غياث بيگ، اعتماد دوله ۽ آصف خان جو انهييَء 
چئن گهوڙن واري بيگييَء تيان پياڻ ۾ جيهڳيڙو 
تڏهن شروع ٿيو جڏهن جڳت گو سائييين ييعينيي 
بلقيس مڪاني مري وئي. جيڪا شاهجهيان جيي 
ماُء ۽ اودپور جي مها راجا اود سنگيهيه جيي ڌيَء 
هئي. ان کانپوِء جهانگير جي طبيعت خراب ٿيي 
پئي. آفيم، شراب ۽ شباب جي گيهيڻيائيي سيبيب 
کيس بيماري وڪوڙي وئي، ايتيري تيائييين جيو 
شيياهييي حييڪيييييم روح اہلل ۽ رڪيينييا جيييييڪييي 
جهانگير جو عالج ڪري رهيا هئا انيهين جيواب 
ڏئي ڇڏيو. جڏهين دوائين اثير ڪيرڻ بينيد ڪيري 
ڇڏيو ته هيُن ٻيييهير شيراب ۽ آفيييم جيو سيهيارو 
ورتو، پر نورجهان ڏسي رهي هئي ته جهيانيگييير 
ڪمزور ٿي رهيو آهي، جيڪو خود نورجهان الِء 
به خطرو هو. ڇو جو ان جا مخالف طاقتور ٿيينيدا 

 پئي ويا.
*** 

 جهانگير جي حرم ۾ هڪ هزار عورتون هيون

 ادب ۽ تاريخ

 امام راشدي
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اسان مان ڪيترا ماڻهون پنهنجي مسيتيقيبيل الِء 
پريشان هوندا آهين ۽ اميييد هيونيدي اٿين تيه ڇيا 
انهن جي زندگي به ڪڏهن بهتر ٿيندي؟ بنگاليي 
عييامييل يييا طييوطييي ذريييعييي فييال وجييهييڻ وارا 
ڪيترائي رستن تي ويپيل نيظير ايينيدا، ڪيييتيرا 
ماڻهون پيرن کان دعا گهرندا آهين تيه انيهين جيا 
مسئال حل ٿييين. بيييميار، بيييروزگيار، غيرييب ۽ 
نفسياتي مريض گهڻو ڪري پيرن ۽ عاملن کيان 
پنهنجي مستقبل الِء اڳڪٿي ڪيرائيڻ الِء پيئيسيا 
ڏيندا آهن. ڪيترا ماڻهون واپيار ۾ ڪياميييابيي، 
محبوب سان شادي ڪرڻ، روزگيار جيو مسيئيليو 
حل ڪرڻ، بيماري مان جند آجي ڪيرڻ ۽ قيرض 
الهڻ الِء تعيوييذ ليکيرائييينيدا آهين. اڪيثير ڪيري 
ماڻهون پامسٽ کي هٿ ڏيکاري پنهنجي شادي، 
ڪاروبار، نيوڪيري ييا ٻييين خيواهشين الِء ڄياڻ 
وٺندا آهن. پراڻي دور ۾ يونيان جيي ڪيليچير ۾ 
ماڻهون قسمت تي ڀاڙيندا هئا، پر جديد تيهيذييب 

 اڳڪٿي جي سائنس ايجاد ڪئي آهي.   
اڳڪٿيي هيڪ سيائينيس آهيي جينيهين جيو بينييياد 
اڳڪٿي تي ٻڌل آهي. يعني ماضيي ۽ حيال جيي 
ڊيٽا کي سائنسي طريقي سان اسيتيعيميال ڪيري 
مستقبل الِء اڳڪٿي ڪري سگهجي ٿيي. ميثيال 
طور: ٻڙي معنيا مڪميل غييير ييقييينيي هيونيدي 

سيڪڙو مڪمل يقين واري اڳڪٿي  322آهي ۽ 
  (Big Data)هوندي آهي. نئين سائنس، وڏي ڊييٽيا

اڃان وڌيڪ اڳڪٿي جي سائينيس کيي م يبيوط 
 ڪيو آهي. 

هن وقت دنيييا ۾ جيييڪيي انسيان جيي طيرفيان 
ٺاهييل نيظيام ميوجيود آهين اهيي اڳيڪيٿيي جيي 
سائنس تي ٻڌل آهن. جنهنڪيري بيجيليي، پياڻيي، 
گئس، ريلويز، جهاز ۽ ٻين سڀينيي جيي ڊزائييين 
۾ اڳڪٿي استعمال ٿيندي آهي. ايئن سيميجيهيو 

ته جيڪڏهن انهن نظامن ۾ اڳڪٿي استعمال نيه 
ڪجي ته اهي هڪ ڏينهن به هلي نيه سيگيهينيدا ۽ 

 ان ۾ تمام گهڻا خطرناڪ حادثا ٿي سگهن ٿا. 
اڳڪٿي جي سائنس مستقبل جو حساب ڪينيدي 
آهي ۽ اها هيميييشيه سيائينيسيي انيدازي تيي ٻيڌل 
هوندي آهي. اڳڪيٿيي هيميييشيه انيگين ۾ ظياهير 
ڪئي ويندي. مثال: پنجن سال کانپوِء سينيڌ جيي 

سيييڪيڙو  4ڪروڙ ٿي ويندي يا هر سال  8آبادي 
آبادي ۾ واڌ ٿيييڻ جيو اميڪيان آهيي. ريياضيي، 
اقتصاديات، سماجيات، نفسيييات، ٽيييڪينياالجيي، 
ثيقيافييت ۽ ٻييين شيعييبين جييي ڄيياڻ اڳيڪييٿيي ۾ 

 استعمال ٿيندي آهي. 
انييفييارميييييشيين ٽيييييڪيينيياالجييي ۽ هييٿييرادو ذهييانييت 

(Artificial Intelligence)  اسييتييعييمييال ڪييرڻ سييان
اچيي  (accuracy)اڳڪٿي ۾ اڃان وڌيڪ يقييينيي 

وئي آهي. اڳڪٿي ۾ ييقييينيي تيميام اهيم آهيي. 
اڳڪٿي ۾ يقيني جيتري وڌيڪ هيونيدي تيه اهيا 
اوترو ڪم جي هوندي. اڳڪٿي الِء جييڪيا ڊييٽيا 
جي ضرورت هوندي آهي اها اعتماد جوڳي ڊييٽيا 
هجي. جيڪڏهن غلط ڊيٽا استعمال ڪيئيي وئيي 
ته اڳڪٿي جا نتيجا بلڪل غلط هونيدا ۽ انيهين 
جي يقيني تي اعتماد نه هوندو. مثال طور: شهير 
۾ سراسري طور گهير ۾ ڪيييتيرا ڀياتيي رهينيدا 
آهن. جيڪڏهن انهن گهرن الِء ڄياڻ غيليط ليکيي 
ڪمپيوٽر ۾ وجهنداسين ته ان جا نيتيييجيا غيليط 
اييينييدا. ان ڪييري اڳييڪييٿييي ۾ جيييييڪييي انييگ 
استعمال ڪيا ويندا آهن ۽ ان جي ضيرورت اهيا 

 آهي ته ڊيٽا بلڪل صحيح هجي. 
سيڪڙو ييقييين جيي  322جيڪڏهن اها اڳڪٿي  

بنياد تي نه ٿيل هيونيدي تيه انيهين ۾ حيادثين جيا 
امڪان وڌي ويندا. ميثيال طيور: هيوائيي جيهياز، 
رييلييويييز، ٽيرئييفييڪ جييو نييظييام، پيياڻيي جييو ڊئييم، 

ڪئنال، گئس ۽ ٽيلييفيون جيون پيائيييپ الئينيون 
اچي وڃن ٿيون. عالمي طيور مشيهيور روس ۾ 
چرنويل ائٽمي بجلي گهر ۾ ڌماڪو ۽ هندستيان 
۾ ڀاڻ جي ڪارخاني ۾ باهه، اسان جي ساميهيون 
مثال آهن. جنهن ۾ سالمتي جي اڳڪيٿيي غيليط 

 ٿيل هئي.
دنيا ۾ هر شيَء تبيدييل ٿيئيي ٿيي، تيبيدييليي جيو 
عمل هڪ سائنسي حقيقت آهي. ان ڪيري حيال 
۽ ماضي جي ڊيٽا ذريعي مستقبيل جيي تصيويير 
ٺاهي سگهجي ٿي. مثال طور: دنيا جي آبادي اڄ 

سييال کييان پييوِء ڪيييييتييري  322سييال يييا  52کييان 
 هوندي. 

اڳڪٿي وقت سان ڳينينييل هيونيدي آهيي. ميثيال 
 422سيال ييا  322سال،  52سال،  32سال،  5طور: 

سال الِء اڳڪٿي معلوم ڪئي ويندي آهي جيئن 
سيالين ۾ بيجيليي جيي  12بجلي جي شيعيبيي ۾ 

ڪيتري کپت ٿيندي ۽ ان الِء ڪيترا بيجيليي جيا 
ڪارخانا لڳائڻ جي ضرورت ٿييينيدي. هين عيميل 
کي ٿورو عرصو، وچون عرصو، وڏو عيرصيو ۽ 

 وڌيڪ وڏي عرصي جي اڳڪٿي چئبو آهي. 
انسان کي ماضي ۽ حال جي ڄاڻ هجڻ ضيروري 
آهي، پر مستقبل جي ڄاڻ به انيتيهيائيي ضيروري 
آهي. ڇاڪاڻ ته اڄ جو ڄميل ٻار وقيت سيان گيڏ 
ان جي ضرورت وڌندي ۽ ان کان پهريان سيمياج 
ان الِء بجلي، پاڻي، گئس، روڊ، اسڪول، گهر ۽ 
کاڌي الِء بندوبست ڪري ڇڏي. سنيڌ ۾ بيجيليي، 
روزگار، خوشحالي، پاڻي، صحت ۽ تعلييم جيي 

سيڪڙو آبادي الِء مهيا ٿيييل  12سهولتون اٽڪل 
سيڪڙو آبيادي انيهين سيهيوليتين  82آهن ۽ باقي 

کان محروم آهي. ان جي ڀييٽ ۾ تيرقيي ڪيييل 
ملڪ ٻار ڄمڻ کان پهيرييان اڳيڪيٿيي ڪيري ان 
جييي الِء روزگييار، کيياڌو، تييفييريييح وغيييييره جييون 

 مشتاق ميراڻي

 اڳڪٿي جي سائنس

 سائنس ۽ سماجيات
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سهولتون ڏيڻ جو بندوبست ڪنيدو آهيي. تيرقيي 
ڪيل ملڪ اڳيڪيٿيي جيي غييير ميوجيودگيي ۾ 

 ڪوبه نظام نه ٺاهيندا آهن.
هڪ مشاهدي تحت سنڌ ۾ اڳڪٿي جي سيائينيس 
کي نه سمجهيو ويو آهي  ۽ نه وري ادارن ۾ ان 
جو استعمال ڪيو وڃي ٿو. ايتري قدر جيو فيرد 
پنهنجي ذات ۽ خاندان تي تحقيييق ڪيري بيهيتير 

 زندگي جي اڳڪٿي به ڪري ٿو. 
اڳڪٿي جيي سيائينيس پينيهينيجيي ذات، خيانيدان، 
ڳوو، شهر، خانيگيي ادارن، سيرڪياري شيعيبين، 
عالمي ماحول، علم جي هر شعبي جي ضرورت 
آهي. جيئن اڳ ۾ بحث ڪيو ويو آهيي تيه دنيييا 
۾ هر شيِء وقت سان گڏ تبدييل ٿيئيي ٿيي ۽ ان 
جو مستقبيل ۾ ٿيوري ئيي عيرصيي ييا گيهيڻيي 
عرصي ۾ ان تبديلي جي تصيويير سيازي ڪيرڻ 
ضروري آهي. جيڪڏهن ايئن نيه ڪينيداسييين تيه 
مستقبل ۾ سماج، ملڪ يا فرد الِء مسيئيال پيييدا 
ٿيندا. جيئن پاڪستان ۾ ترقي ڪيل مليڪين ۾ 
بيجييلييي، پياڻييي، گييئيس، ٽييرانسييپيورٽ، پييوليييييس، 
عدالت وغيره وقت سان گڏ سپيو ڪيم ڪين ٿيا. 
ڇاڪاڻ ته هنن جي رٿا ۽ هالئڻ ۾ اڳڪيٿيي جيي 
سائنس بنيييادي ڪيردار ادا ڪينيدي آهيي. ميثيال 
طور: اڳڪٿي جي سائنس ٻڌائيندي تيه هير سيال 

سيڪڙو واڌ اچي ٿي ۽ ان  1بجلي جي طلب ۾ 
الِء بجلي پيدا ڪرڻ، بجلي جون تارون ۽ بجيليي 
سان الڳاپيل اوزارن ۾ بهتري آڻيي ان کيي واڌ 
جي سيڪڙي يا ضرورت مطابق هاليو وڃي ٿيو. 
ان جي بيرعيڪيس پياڪسيتيان ۾ اڳيڪيٿيي جيي 
سائنس جو صيحيييح اسيتيعيميال نيه ڪيرڻ ڪيري 
بجلي جيي نيظيام ۾ نيقيص رهيجيي وڃين ٿيا ۽ 

بجلي جو استعمال ڪنيدڙ اڪيثير ڪيري عيذاب 
 ڀوڳيندا رهن ٿا. 

هر شعبي ۾ اڳڪٿي ڪئي ويندي آهي، پر اهيم 
سوال اهو هوندو آهي ته ان جي نتيجن ۾ يقييين 
هوندو آهي يا نه هوندو آهي. مثال طور: معياشيي 

سالن ۾ ڪيتري واڌ ٿي سيگيهيي ٿيي  5ترقي ۾ 
ان الِء رياضي جا طريقا استعمال ڪري نيتيييجين 
جي يقيني حاصل ڪئي ويندي آهي. اهيو ٻيڌائيڻ 
تمام ضروري آهي تيه هير شيعيبيي ۾ اڳيڪيٿيي 

 ڪرڻ الِء بنياد علم رياضي مهيا ڪندو آهي. 
انساني تهذيب جي شروع ٿيڻ سان اڳڪٿي جي 
شروعات ٿئي ٿيي. خيوف جيي ڪيري ميخيتيليف 
ماڻهون جا گروهه جيڪي پوِء سماجن ۾ تيبيدييل 
ٿيا چنڊ، سج ۽ تارن جيي مشياهيدي، پيوِء جيادو، 

صدي تائين اڳڪٿيي  38مذهبي رسمن کان وٺي 
جا طريقا استيعيميال ڪينيدا هيئيا. ان ۾ انسيانيي 
جانين جي قرباني به ان رسيم ۾ شياميل هيئيي. 

صدي ۾  38اڳڪٿي جي باقائدي سائنسي طريقا 
 شروع ٿيا. 

هاڻي اها بيليڪيل سيائينيس جيي شيڪيل اخيتيييار 
ڪري وئي آهي. مختلف بيمارين جيي عيالج ۾ 
به اڳڪٿي جي سائنس استعيميال ٿيئيي ٿيي. هين 
وقت انساني سماج ۾ ڪوبه اهڙو شعبو نه آهيي 
جتي اڳڪٿي جي سيائينيس جيي ضيرورت نيٿيي 

 پئي. 
جيي   (Qualitative)۽ وصيفيي  (Quantitative)انگي

اڳڪٿي گڏوگڏ معليوم ڪيييون ويينيدييون آهين. 
سييال پييوِء سيينييڌ جييي آبييادي  32مييثييال: اڄ کييان 

ڪيتري هوندي ان کيي انيگيي اڳيڪيٿيي چيئيبيو 
آهي ان ۾ ڪيترو سائنيسيي شيعيور هيونيدو اهيا 

 وصفي اڳڪٿي هوندي. 
جيئن ته انسيان جيو ٺيهيييل نيظيام انسيانين جيي 
ڀالئي الِء ئي هوندو آهي ان ڪري ان کي انيگين 
سان گڏ انهن جيون وصيفيون بيه ميعيليوم ڪيري 
انسان جي معيار زندگي ۽ خوشحالي الِء ٺياهيييا 
ويندا آهن. اهو ٻڌائيڻ ضيروري آهيي تيه وقيت ۽ 
ٽيڪناالجي سان گڏ انساني خواهشون به تيبيدييل 
ٿين ٿيون. تنهن ڪري انيگين سيان گيڏ انسيانيي 
خواهشون معلوم ڪرڻ الزميي هيونيدييون آهين. 
هن وقت ڪراچي کان لنڊن الِء هوائي جهاز جيي 

ڪالڪ پرواز آهي، پير تيحيقيييق ميطيابيق اهيو  8
ڪالڪن تائين گهٽجي سيگيهيجيي  4کان  8وقت 

ٿو. ممڪن آهي اڳڪٿي هلي ٽيييڪينياالجيي جيي 
ترقي ۾ اهو تيز ترين جهاز ذرييعيي اڌ ڪيالڪ 

 ٿي وڃي. 
تعليمي نظام اڳڪٿي جي سائنس جيي اهيميييت 
تسليييم ڪيري پينيهينيجيي شياگيردن جيي ڄياڻ ۽ 
استعمال جي صالحيييت وڌائيي سيگيهيجيي ٿيي، 
سرڪاري ادارن پينيهينيجيي تيحيقيييق ۽ رٿيا جيي 
مرڪزن ۾ به اڳيڪيٿيي جيو اسيتيعيميال عياليميي 
معيار جهڙو ڪري ته جيييئين سينيڌ ۽ ميليڪ جيا 

 نظام بهتر ڪم ڪري سگهجن. 
سياسي حڪومتون مرڪز ۾ هجن يا صيوبين ۾ 
هجن پنهنيجيي پياليييسيي ۽ فيييصيليي سيازي ۾ 
اڳڪٿي جي ٽيڪناالجي مڪمل طور اسيتيعيميال 
ڪييري حييڪييومييتييي ادارن جييي ڪييارڪييردگييي 
وڌائين. ٻي صورت ۾ اهو چئي سگهجي ٿيو تيه 
هن وقت جيڪي به سيرڪياري ادارا آهين انيهين 

 جي ڪارڪردگي بلڪل تسلي بخش نه آهي. 
mirani55@gmail.com 
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مختلف دورن ۾ انسان مختلف سماجن، ميخيتيليف 
نظرين، مختلف تهذيبن مان گيذرنيدا رهيييا آهين ۽ 
مختلف وقتن ۾ انسان جا بنيادي حق ميٽيبيا رهيييا 
آهن. جيئن جيئن انساني ذهني ارتقا جيي ميرحيليي 
۾ شامل ٿييينيدو رهيييو آهيي تيييئين تيييئين انسيان 
پنهنجي حقن جي حاصالت لئه جاکيوڙيينيدو رهيييو 
آهي. آڳاٽيي هينيدو ڌرم ۾ مياڻيهيو ذات پيات جيي 
ڪيترن قسمن جي فرقن ۾ ورهياييل هيونيدا هيئيا، 
جن ۾ خاص هي ذاتيون هونديون هييون. بيرهيميڻ، 
ويش، کتري ۽ شودر، انهن ذاتيين جيي بينييياد تيي 
ماڻهن جا ڌنڌا ڌاڙي ورهاييل هيونيدا هيئيا. شيودرن 
کي هڪ انسان جي روپ ۾ جانور سمجهيو ويندو 
هو. شودرن تي عيليم تيوڙي ڄياڻ جيا دروازا بينيد 
هوندا هئا، ايستائين جو پاڪ ڪيتياب جيا ڪيجيهيه 
لفظ غلطيَء سان به ڪنهن شودر ٻڌي ورتيا تيه ان 
جي ڪنن ۾ ٽهڪيل شيهو وڌو ڏيندو هو يا انيهين 
جي ويهڻ واري جاِء تي لوهي سيييخ داخيل ڪيئيي 
ويندي هئي. عورت کي تيه ميڙس جيي خيدميت الِء 
پيدا ڪيل سمجهيو ويندو هو، جنهن جو ڪم ئيي 
اهو هوندو هو ته هوَء مڙس جي سڪون جو سامان 
مهيا ڪري. گوتم ٻڌ جي زميانيي ۾ انسيانين جيي 
مختلف طبقين ۾ ورهياسيت ٿيييل هيونيدي هيئيي، 
جنهن ۾ مذهبي طبقي جي ماڻيهين ۽ پينيڊتين کيي 
ڀڳوان جي سسيَء مان پيدا ٿيل سمجيهيييو ويينيدو 
هو. جڏهن ته اڳواڻن حڪيميرانين کيي ڀڳيوان جيي 
چيلهه مان پيدا ٿيل سمجهيو ويندو هو ۽ غيرييبين 
هارين نارين کي ڀڳوان جي پيرن ميان پيييدا ٿيييل 
سمجهيو ويندو هو. حاڪم گهراڻن جي فيردن کيي 
قدرت طرفان اهو حق حاصل هيو تيه اهيي غيرييبين 
مسڪينن تي حڪمراني ڪن ۽ غريبن تيي انيهين 
حاڪمن جيي دل سيان غيالميي ڪيرڻ فيرض هيو. 

جيڪي غريب حياڪيمين جيي غيالميي ڪيرڻ کيان 
انڪاري ٿيندا هئا، انهن کي ب اوت جي ڪيس ۾ 
ڦاسيَء تي ٽنيگيييو ويينيدو هيو. اهيڙيَء طيرح سيان 
اوائلي مصري، ميسيپوٽوميا تهذيبن ۾ به مياڻيهين 
جا بنيادي حق غصب ٿيل هوندا هيئيا. شيروع کيان 
وٺي پادرين، ٻاون، پنڊتن ۽ ميذهيبيي مياڻيهين جيي 
حاڪمن سان ڳٺ جيوڙ هيجيڻ ڪيري ۽ انيهين جيا 
مڪروهه مفاد هڪٻئي سان سلهاڙيل هجيڻ ڪيري 
انهن جي پاڻ ۾ پيڪيي يياري رهينيدي آئيي آهيي، 
جيڪا اڄ تائين پپتي پيل تهذيبن ۾ اڃان تائين نه 

 رڳو قائم ۽ دائم، پر م بوط رهندي پئي اچي.
دنيا ۾ هر انسان تائييين عيليم پيهيچيڻ جيي ڪيري 
توڙي عقلي ارتقا ۽ سائنس جي بيي پينياهيه تيرقيي 
ڪري مذهبن جو ڪافي حد تائيين اڳ جيهيڙو اثير 
رسوخ ناهي رهيو. مياڻيهين ميان ميذهيبين جيي اثير 
گهٽجڻ ڪري ماڻهو ملن مولوين پنڊتن جي چنبي 
مان آزاد ٿي چڪا آهن ۽ ماڻهين ۾ اييتيرو شيعيور 
اچي چڪو آهي جو اهي ُملي مولوي جي ڪنهن به 
قسم جي غير شعوري غير عقلي ڳالهه کي نينيدي 
سگهن ٿا ۽ ان کي پنهنجي عقل جي ڪسوٽي تي 
پرکي ڪوڙو قرار ڏئي سگهن ٿا. ماڻهن ۾ مذهبن 
جي سخت گير قائدن قيانيونين جيي خيالف اييتيري 
جيرئييت پيييييدا ٿييييڻ جييي ڪييري مياڻييهييو وقييت جييي 
حڪمرانن سان به مهاڏو اٽڪائڻ جي قابيل بيڻيجيي 
چڪا آهن ۽ اهڙي طرح سان پراڻي طيرز وارييون 
حڪومتون، بادشاهيون، شهينيشياهيييون ڊاهيي پيٽ 
ڪييري ڇييڏيييون اٿييائييون ۽ جييديييد طييرز حييڪييومييت 

رائج ڪيئيي وئيي آهيي. نيئييين جيدييد ” جمهوريت“ 
حڪومتن جي قائم ٿيڻ سان انساني بنيادي حق به 
وقت سان گڏ تبديل ٿي چڪا آهن. نه رڳو انساني، 
پر ڌرتي تي رهندڙ هر جيوت جا بنيادي حق جوڙيا 

ويا آهن ۽ هر رياست تي اهو زور ڀريو وڃي ٿو ته 
انهن بين االقوامي قانونن تي حيقيييقيي ميعينييا ۾ 

 عمل پيرا ٿئي.
اڳ ۾ جتي اٽيي ليٽيي اجيهيي کيي ئيي انسيان جيا 
بنيادي حق سمجهيو ويندو هو، پير هياڻ ڳياليهيه ان 
کان ڪافي اڳيتيي نيڪيري چيڪيي آهيي. هياڻ هير 
انسان پنهنجي الِء برابري جي بينييياد تيي پينيهينيجيا 
پيدائشي حق گهري رهيييو آهيي، جين کيي ٿيليهيي 

 ليکي هيٺ بيان ڪجي ٿو.
( انسان جي سڀ کان بنيادي پيدائشي حقن ميان 3( 

آزادي سڀ کان وڌيڪ اهم حق سمجهيو وڃي ٿيو. 
انسان جيئن ته آزاد پيدا ٿيئيي ٿيو، پيييدائيش وقيت 
اهو ڪنهن به قسم جي غالمي ۾ جيڪيڙييل نياهيي 
هوندو تنهينيڪيري اڄيوڪيي انسيان غيالمييَء کيي 
لعنت قرار ڏئي غالمي تي مڪمل پابينيدي ميڙهيي 
ڇڏي آهيي. غيالميي چياهيي ڪيهيڙي بيه قسيم جيي 
هجي، چاهي ڪيهيڙي بيه رنيگ روپ جيي هيجيي، 
چاهي غالميَء کي ڪيڏو بيه سينيواري سييينيگياري 
پيش ڪيو وڃيي، پير غيالميي هير حيال ۾ قيبيول 
ناهي، غيالميي آزاد قيومين ليئيه هيڪ گيار آهيي ۽ 
جيڪو حاڪم عام عيوام جيي آزادي کسيي ٿيو، 
اهو ڪنهن به صورت ۾ حڪمران ٿيييڻ جيي الئيق 
ناهي. آزادي سونهن آهي، حسن آهي، خوبصورتي 
آهي جڏهن ته غالمي کان وڌيڪ ڪا بدصورتي ئي 
ناهي. آزادي سي  آهيي، حيقيييقيت آهيي جيڏهين تيه 
غالمي ڪوڙ آهي، دوکو آهيي دوالب آهيي، ٺڳيي 
آهي، مڪر آهي ۽ فريب آهي. تنهنڪري دنييا جيي 
ترقي يافته تهذيبن ۾ غيالميي جيي هير قسيم تيي 
مڪمل پابندي مڙهيل هيجيي ٿيي. نيه رڳيو انسيان 
آزاد زندگي گذاري سگهي ٿو، پر اهو انسيان آزاد 
ٿي مري به سگهي ٿو. زندگي ۾ هو جيييئين وڻيي، 

 سائنس ۽ سماجيات
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جيڪو به نظرييو اپينيائيي، جينيهين بيه طيبيقيي سيان 
منسلڪ هجي، هيو ميڪيميل طيور آزاد ٿيي رهيي 
سگهي ٿو، تهڙيَء طرح هيو ميڪيميل آزاديَء جيي 
صورت ۾ هي جهان ڇڏي بيه سيگيهيي ٿيو، ان تيي 
ڪنهن به قسم جي پابندي الڳيو نيه ڪيئيي ويينيدي 
چاهي هن کي دفنايو وڃي يا هن کي ساڙييو وڃيي 
يا هن جي الش کي ڪتن، ڳجهن جيو کياڄ بيڻياييو 
وڃي يا چاهي هن جي قبر کي زنجيرن ۾ جڪڙيو 
وڃي، هو آزاد آهي هن جي خواهش جيو هير طيرح 

 سان پورو پورو خيال رکيو ويندو.
( انسان جي بنيادي حقن مان خوشي به انيتيهيائيي 4( 

بنيادي حق هجي ٿيو. خيوش رهيڻ، خيوش گيذارڻ، 
خوشي ماڻيڻ هير انسيان جيو پيييدائشيي حيق آهيي. 
سڪون سان مزي سان اطمينان سان، بي خوف بي 
ڊپو ٿي گذارڻ انسان جو جائز حق آهي. جييڪيڏهين 
ڪو ڪنهن انسان کي ڊيڄاري ٿو، ڌميڪيائيي ٿيو، 
هن کي خوف ۾ مبتال ڪري ٿو، اهو قيانيون جيي 
ڪٽهڙي ۾ ڏوهي تصور ڪيو وڃي ٿو. سيمياج ۾ 
ڪنهن به قسم جي خوف جي لهر پيکيييڙڻ، انسيان 
کي ٻئي انسان کان ڀئو هجڻ، پنهنجي جيان، ميال، 
عزت ۽ آبرو جو ڊپ هجي تيه اهيا ريياسيت نياڪيام 
رياست تصور ڪئي ويندي، اهو حڪمران حياڪيم 
ٿيڻ جي الئق ئي ناهي جييڪيو پينيهينيجيي ريياسيت 
اندر امن ۽ امان پيدا نه ڪري سگهي. اها ريياسيت 
انارڪي رياست بڻيجيي پيونيدي، جيتيي هير طيرف 
چورن، ڌاڙيلن ۽ لٽيرن جو خوف ۽ حراس هوندو، 
جتي قانون جي باالدستي قائم هيونيدي، جيتيي جيا 
باشنده امن ۽ اميان ۾، بيي خيوف بيي ڌڙڪ ٿيي 
رهندا، اها ڪامياب رياست سڏرائيندي. تنهنيڪيري 
رياست جي اها اهم ذميواري آهي ته اها پينيهينيجيي 
شهرين جي حفاظت الِء جوڳا اپاُء وٺي، ماڻهن کيي 
خوش رهڻ الِء سڀ سهولتون ميسر ڪري. مياڻيهين 
کي خوشي مهيا ڪري. اسان مان هر انسان خيوش 
رهڻ جو حق رکي ٿو. جيڪڏهن ڪنهين سيمياج ۾ 
انسان کي ڊيڄاري ڌمڪائيي رکيييو وڃيي تيه اهيو 
اتان جي رهاڪن تي الزم ۽ ملزوم ٿي پوي ٿو تيه 
اهي ماڻهو ان وحشت، ان بربريت جي خيالف اٿيي 
اعالن جنگ ڪن. ڪنهن کان ڊڄي، ٽهيي، ڪينيهين 
وڏيري، سردار، ڀوتار جو الٺڙيو ٿيي، ڪينيهين جيو 
چمچو ٿي سئو سال غالمي ۾ گذارڻ بدران شان ۽ 
شييوڪييت، ٺييٺ سييان، ڳيياو اوچييو ڪييري زنييدگييي 
گذاري وڃي. اهڙي فخر واري زندگي ماڻڻ لئه ڀيل 
ڇو نه سوين موت جي گهاٽ چاڙهيا وڃن، پير پيوِء 
به اهڙي سورهيائي ۽ بهادري جي موت کان مور نه 
ڊڄڻ گهرجي ۽ پنهنجا حيق حياصيل ڪيرڻ ليئيه هير 
قسم جي قرباني ڏيڻ لئه تيار رهڻ گهرجي. ڇيو تيه 
سرخرو ٿي نه رڳو جيئڻ، پر سروخرو مرڻ به وڏي 
اورچائي ۽ گڻ آهي جيڪو هر ڪنهن جي نصيييب 

 ۾ ناهي هوندو.
( انسانن جي بنيادي حقن مان برابري هڪ تميام 1( 

وڏو ۽ مکيه حق آهي، جنهن جي لئه انسيان سيڄيي 
زندگي پاڻ پتوڙي ٿو. بيرابيري هير انسيان ۾ هير 
طرح سان قائم هجي. علم جي نور کان منور ٿييڻ 

کان وٺي انسان جون بنيادي گيهيرجيون، جسيميانيي 
کاڌ خوراڪ توڙي صحت جون سهيوليتيون ميييسير 
هجڻ تائين سڀني انسانن ۾ هڪ جيتري ورهاست 
ٿيل هجي. ريياسيت جيي ڪينيهين بيه فيرد، گيروهيه، 
قبيلي يا قوم کي ان جي فرقي ييا ميذهيب، نسيل، 
رنگ توڙي عالئقي جي متڀيد کان مٿيانيهيون ٿيي 
هڪ جيترا حق حاصل هجن. ڪنهن کي به ڪينيهين 
تي رياست طرفان فوقيت نه ملييل هيجيي.  قيانيون 
سڀني لئه ساڳيو هجي ۽ قانون امير توڙي غرييب، 
حاڪم توڙي رعيت تي هيڪ جيهيڙو الڳيو هيجيي. 
ميياڻييهيين جييي وچ ۾ ڪيينييهيين بييه قسييم جييو فييرق 
محسوس نه ڪيو وڃي ته جيئن اتان جي رهياڪين 
۾ هڪ قسم جو اطمينان ۽ ڀروسو پيدا ٿيي پيوي. 
اتان جا ماڻهو رياست کي پنيهينيجيي مياُء سيميجيهيڻ 
لڳن. رياست جي هر شيِء کي هو پنهنجو تسيليييم 
ڪرڻ لڳن ۽ ان سان اهي ماڻهو رياست ۾ رهينيدڙ 
هر فرد کي پنهنجو سمجهڻ لڳندا، هر شهري جيي 
ڏک ۽ درد کي پنهنجي تڪليف سمجهيڻ لڳينيدا ۽ 
هر ماڻهو پنهنجي ميليڪ تيوڙي حيقيييقيي فيالح ۽ 
بهبود لئه جاکوڙڻ لڳندا جنهن سان ملڪ ڏيينيهيون 
ڏينهن ترقي جون منزلون طئي ڪندو ويندو. اهڙي 
ملڪ جا رهواسي سپا شهري بڻجي پنهنجي مليڪ 
۽ قوم کي دنيا ۾ مٿانهون مقام ڏياريينيدا آهين ۽ 
اها رياست دنيا جي نقشي تي حيقيييقيي ميعينييا ۾ 

 فالحي رياست طور نمودار ٿيندي آهي.
( ڌرتيَء جي سيني تي رهندڙ سڀني انسانن کيي 2( 

اهو سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته هن گولي تيي رهينيدڙ 
آفريڪي هجي يا آمريڪي، يورپ جو ڳورو هجيي 
يا هندستان جيو سيانيورو، هين گيوليي تيي وسينيدڙ 
سڄي آباديَء جو مقدر هيڪ جيهيڙو ئيي آهيي. هيي 
ڌرتي هن ڪائنات جي ڀيٽ ۾ تمام نينينڙي قسيم 
جي هڪ اڏام کٽولي آهي، جنهن تي نه فقط اسين 
سڀ انسان، پر سڀئي جيت جڻا جانور وڻ ٽڻ سوار 
آهيون. اها اڏام کٽولي برق رفتاري سيان ڪينيهين 
اڻ ڏٺي منزل ڏانهن مسلسل ڌوڪيندي رهيي ٿيي. 
اسان سڀني کي اهو ڄياڻيڻ گيهيرجيي تيه اسيان جيو 
مقدر ساڳيو آهي. هي سڄي ڌرتي پنهينيجيي آهيي، 
هي چين پنهنجو آهي، هي عربستان، انگلستان بيه 
پنهنجا ئي آهن، هيي بيرفيانيي چيوٽيييون، رڻ پيٽ، 
ريگستان، ترائيون سڀ پنيهينيجيون ئيي آهين، هيي 
گيييييت وايييون، غييزل، قصييا ڪييهيياڻيييييون، رقييص، 
رونقون، جهمريون، شادمانا سڀ پنهنجيا ئيي آهين. 
هي ملڪن جي وچ ۾ سرحدون عارضي آهين. هين 
ڌرتي ۾ موجود سڀئي ذخييرا، هيييرا، ليعيل ميوتيي 
سيڀ پينيهينيجيا ئيي آهين، هيي هيوائيون، ف يائييون، 
انڊلپيون، مينهن، بادل برسياتيون سيڀ پينيهينيجيون 
آهن، هي آسمان، خالئون، سج چينيڊ تيارا ڪيتيييون 
سڀ پنهنجون آهن، هن ڌرتيَء تي پيييدا ٿيييل سيڀ 
مٿير مڙس، جنگي جوڌا جيوان، آڙييڪياپ، بياغيي 
ذهن، فلسفي، سائنيسيدان، ڏاهيا، عيظيييم ليييکيڪ، 
شاعر به سڀ پنهنجا آهن. مطلب ته هن ڪائنيات ۾ 
موجود هر ذري تي اسان سڀني جو گڏيل حق آهيي. 
انسان جيڪي ترقي جيون مينيزليون طيئيي ڪيييون 

آهن، انهن سڄي سوچ ۾ اسان سڀني جو ڪنهن نه 
ڪنهن حد تائين حصو رهيو آهي. جهڙي طرح سان 
هن انساني ترقيَء ۾ اسان سڀني جو حصيو شياميل 
رهيو آهي، بدقسمتي سان اسان سڀ گڏجي ڪنهن 
نه ڪنهن طرح سان ان ڌرتيَء کي تبياهيه بيه ڪيري 
رهيا آهيون. تنهنڪري اسان کي سوچڻ گهرجي تيه 
جيئن ته سڄي انسان ذات هڪ ئي ٻيڙي تي سيوار 
آهي، تنهنڪري اگر ڪنهين ڄيٽ ميٿيي ڦيرييل هين 
ٻيڙي ۾ سوراخ ڪري وڌو ته پڪ ڄاڻو اسان سيڀ 
ٻڏي مرنداسين. ڇو ته اسان سڀني جو مقدر ساڳيو 
آهي. اسان سڀني کي اهو سمجهڻ گهرجي ته اسيان 
انسان سڀئي هڪٻئي جا دشمن ناهيييون، پير هيڪ 
ٻئي جا ساٿي مددگار آهيون. اسان کي هڪٻئي جيا 
ترا ڪنڻ بدران هڪٻئي کي ترقي ڏيارڻ گهرجيي. 
جيڪڏهن هي ڌرتي ڀڄندي ڀرندي ته اسيان انسيان 
ئي هڪٻئي جي سهڪار سان لڏپالڻ ڪري ڪنهن 
ٻئي گرهه ڏانهن اڏامي پنهنجو وجيود قيائيم رکيي 
سگهون ٿا. اسيان پينيهينيجيو نسيل هين ڌرتيي کيان 
منتقل ڪري ڪنهن ٻئي ڪهڪشان ڏانهن هجرت 
ڪري به اتي وڌائي سگهون ٿا. تينيهينيڪيري اسيان 
سڀني کي هڪٻئي جي سهاري جي اشيد ضيرورت 
آهي. جيڪڏهن اسان هڪٻئي جيي ميدد نيه ڪيئيي 
سين ته يقين ڄاڻو اسان هڪ نيه هيڪ ڏيينيهين هين 

 ڌرتي تان ختم ٿي مٽجي ميسارجي وينداسين.
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خودڪشي پنهنجي زندگي پنهنجن هٿن سان ختم 
ڪرڻ جو هڪ عمل آهي جيڪو بيوسي جي انتهيا 
تي ڪيو ويندو آهي. صحت جي عالمي اداري جيي 
هڪ رپورٽ مطابق دنيا ۾ هر سال او لک ماڻهيو 
خودڪشي ڪندا آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ خودڪشي 
ڪندڙ گهٽ آمدني وارن ۽ هيييپيئييين طيبيقيي جيي 

 35پيڙهيل طبقن جا هوندا آهن. خودڪشي ڪنيدڙ 
سالن جي عمر وارا نوجوان وڌيڪ آهين ۽  31کان 

وڏي ڳالهه ته خودڪشي ڪندڙن ۾ مردن جو تعداد 
وڌيڪ هوندو آهي. خودڪشيي ڪينيدڙ هير مياڻيهيو 
وٽ پنهنجو ذاتي سيبيب هيونيدو آهيي، پير جيييڪيا 
ڳالهه هر خودڪشي ۾ هڪ جهڙي هوندي آهي اهيا 
آهي بيوسي. انسان اهڙي بينيد رسيتيي تيي هيونيدو 
آهي جتي هن کي مرڻ کانسواِء ٻيو ڪو رستيو نيه 
ملنيدو آهيي. اييميل درخيييم هيڪ فيرييني  سيوشيييا 
الجسٽ هو جنهن پيهيرييون ڀيييرو خيودڪشيي تيي 
تحقيق ڪئي ۽ ان تي ڪتاب لکيو. ان خودڪشيي 

 جا چار قسم ڄاڻايا آهن: 
 : (Egoistic). انا پرستي 1

سماجي اڪيالئيپ جيي ڪيري ڪيييل خيودڪشيي. 
ارسطو چواڻي انسان هڪ سماجي جانور آهي. اهو 
اڪيلو نٿو رهي سگهي، پر ڪجهه مياڻيهيو جيڏهين 
پاڻ پرستي ۾ اچي ٻييين کيان پياڻ کيي ميٿيانيهيون 
سمجهي دوستن، مٽن مائٽن کان الڳ ٿيليڳ رهيڻ 
چاهيندو آهي ته دراصل هو پنهنجي ان سماجي پاڙ 

کي کوٽي رهيو هوندو آهي، جيڪا ان کي زندگي 
جي طوفانن ۾ م بوط جهلي بيهي سيگيهيي ٿيي. 
سماجي ڳانناپن کان بالڪل ٽيوڙي پياڻ کيي اليڳ 
 ڪرڻ جو هڪ نتيجو خودڪشي به ٿي سگهي ٿو.

 :(Altruistic). پاڻ ارپڻ 2 
هن قسم جي خودڪشي ڪندڙ ماڻهو مٿيين قسيم 
جي ماڻهن کان بالڪل ابتڙ پاڻ مٽائڻ ۽ ٻييين جيي 
الِء زندگي ارپڻ جي انتها تي هوندا آهن. انهن وٽ 
پنهنجي ذات سماج جيي اڳيييان ڪيابيه حيييثيييت نيه 
رکندي آهي. اهڙن ماڻهن ۾ خودڪش حمال ڪنيدڙ 
۽ وطن ۽ قوم الِء پنهنجي زندگي ارپيندڙ مياڻيهيو 
شامل آهن. ڪي ماڻهو پنهنجي خاندان جي ڪيري، 
ڪو ماڻهو پنهينيجيي پيييار جيي ڪيري، ٻييين کيي 
تڪليف پهچڻ جو سبب ٿيڻ جي ڪري خودڪشي 

 ڪندا آهن. 
 : (Fatalistic). مايوسي 3

جڏهن سماج هڪ ماڻهو تي گهڻين ئي اميييدن جيو 
بار رکي ۽ ان مان سماجي، معاشي ۽ جيذبياتيي هير 
طرح جو بار کڻڻ جي اميييد رکيي وڃيي ۽ انسيان 
اهو سڀ پورو نه ڪري سيگيهيي ييا اهيي اميييدون 
پوريون ڪندي ڪندي بيزار ٿي وڃي ته نتيجي ۾ 

 اهو مايوس ٿي خودڪشي ڪندو آهي.
 :(Anomic). مونجهارو 4

هي هڪ سماجي بي قاعدگي جو قسم آهي جينيهين 
۾ مروجه رسم و رواج ۽ ضيابيطيه روز ميره جيي 

زندگي جي عملن سان ٽڪراُء ۾ هيجين ٿيا، ميثيال 
طور: جائز طريقي سان پئسا ڪمائڻ، س  ڳالهائڻ، 
سماجي ضابطه ۽ اصول ته آهن، پر عملي طور تيي 
دنيا ان جي مخالفت ۾ عمل ڪري ٿي ۽ نه صيرف 
عمل ڪيري ٿيي بيليڪيه ليڪيل طيور تيي ان جيي 
تعريف ۽ هيميت افيزائيي بيه ڪيري ٿيي تيه انسيان 
صحيح ۽ غلط جي وچ ۾ منجهي پوي ٿيو ۽ اهيو 
مونجهارو به انسان جي خودڪشي ڏانيهين سيوچيڻ 

 الِء مجبور ڪري ٿو. 
 خودڪشي جا سبب: 

اسان جي ماحول ۾ چيوگيرد ڪيييئيي مسيئيال آهين 
جنهن ڪري انسان ڊپريشن يا ڳيڻيتيي جيو شيڪيار 
ٿئي ٿو، پر اسان وٽ ڊپريشن جي متعلق ڳياليهيائيڻ 
ممنوعه سمجهيو وڃي ٿيو. ڊپيريشين ييا پيريشيانيي 
جون ڳياليهيييون ڪينيدڙ کيي سيڌو سينيئيون چيريين 
واريون ڳالهيون چوڻ ڪنهن به ماڻهو جي حوصيال 
شڪني الِء ڪافي آهن. خودڪشي ڪرڻ جي ڳالهيه 
ڪرڻ واري کي بزدل، ايمان ڪمزور ييا گيهيٽ وڌ 
ڳالهائڻ جي ڪري خودڪشي جو سوچيندڙ ماڻيهيو 
ڪنهن کان مدد به نه وٺي سگهندو آهيي، انيتيهيائيي 
 قدم کڻڻ تائين ڪنهن کي خبر نه پوڻ ڏيندو آهي. 

 نفسياتي ڊاڪٽرن جي کوٽ:
اسان وٽ هڪ اڳئي نفسياتي ڊاڪٽرن جيي کيوٽ 
هوندي آهي ۽ ٻيو ته ان کيي ڪيو ڏييکياري بيه تيه 
ماڻهو سمجهندا آهن ته چريو ٿي پيو آهي ييا چيري 

 سائنس ۽ سماجيات

 رابعه نور

 خـودڪـشي  ڇـا  آهـي؟
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ٿي وئيي آهيي دمياغيي ڊاڪيٽير کيي ڏييکياريين ٿيا. 
خودڪشي ڪرڻ جو هڪ سبب ڪينيهين انيتيهيائيي 
واقعي ٿيڻ جي ڪري به آهي مثيال طيور: ڪينيهين 
سان جنسي زبردستي ڪئي وڃيي تيه نيتيييجيي ۾ 
انسان پاڻ کان نفرت ڪيرڻ لڳينيدو آهيي ۽ اڳيتيي 
هليي ان جيو انيتيهيائيي رد عيميل خيودڪشيي جيي 
صورت ۾ نڪري سگهي ٿو. انصاف نه ميليڻ جيي 
ڪري، اسان جو سماج ناانصافي تي ٻڌل آهي جتي 
گهر کان ويندي هر هينيڌ اڻيبيرابيري آهيي. ڪيڏهين 
ڪڏهن اڻ بيرابيري جيي ڪيري ڪيو ٻيار ڪينيهين 
خواهش پوري نه ٿيڻ جي ڪري، امتيحيان ۾ فيييل 
ٿيڻ جي ڪري، نوڪري وڃڻ جي ڪيري، غيربيت، 
بک، بيماري اهي سبب به انسيان کيي خيودڪشيي 

 تي مجبور ڪن ٿا.
 خودڪشي جا سبب مردن ۾: 

گهڻو ڪري مردن جي ننني هيونيدي کيان تيربيييت 
ٿيندي آهي ته ڪنهن به تڪليف ۽ ڏک تي پنهنجي 
جذباتن جو اظهار نه ڪجي. اها تڪيليييف بيرداشيت 
ڪجي. پنهنجي تڪليف يا پريشاني جو اظهار مرد 
الِء ڪمزوري ۽ بزدلي جي نشاني سمجهيو ويينيدو 
آهي جنهن ڪري جڏهن ڪجهه مسئلن کي حيل نيه 
ڪري سگهندو آهي ته ان جو اظهار ڪيرڻ ييا ميدد 
وٺڻ جي بدران خودڪشي ڪرڻ کي ترجيح ڏيينيدو 
آهي. مرد تي معاشي بار گهڻو هوندو آهي. ان کيي 
پنهنجي مياُء پييُء، ڀيييڻين ڀيائيرن، گيهيرواري اوالد 
سڀني جو خرچ کڻڻو پوندو آهي. معاشي اڻبرابري 
جي ڪري محنت، آمدني ۽ خرچ جو فرق خيتيم نيه 
ڪري سگيهينيدو آهيي، جيڏهين اهيو سيڄيو ڏيينيهين 
محنت باوجود ايترو ناهي ڪري سگهندو جو گيهير 
هييالئييي سييگييهييي تييه نييتيييييجييي ۾ خييودڪشييي جييو 
سوچيندو آهي. اڪثر ڪري گهرن ۾ هوند اڻهيونيد 
۾ به ڇوڪيرن جيون خيواهشيون پيورييون ڪيييون 
وينديون آهن جنهنڪري هن ۾ خيود غيرضيي جيي 
سوچ به پيدا ٿيندي آهي. اڪيثير ڇيوڪيرا نينينييون 
نننيون خواهشون پوريون نه ٿيييڻ تيي گيهير وارن 
کي ڌمڪيون به ڏيندا آهن ۽ اڪيثير نيادانيي ۾ ان 

 تي عمل به ڪري ويهندا آهن. 
 عورتن ۾ خودڪشي جا سبب: 

اڪثر عورتن ۾ خيودڪشيي جيو سيبيب انيتيهيائيي 
هوندو آهي، سڀ کان وڏو سبب ذهينيي ۽ جينيسيي 
تشدد ۽ زبردستي هوندو آهي. شيادي شيده عيورت 
تي ساهرن ۽ مڙس جي طيرفيان تشيدد، زبيردسيتيي 
واري شادي، ان کان عالوه غربت ۽ بيک ۾ ٻيارن 
کي نه ڏسي سگهڻ جي ڪري اجتماعي خودڪشي 
به عورت جي طرفان گهڻو ڪري ٿيندي آهي جنهن 
ڪري هوَء پنهنجي ٻارن سميت پنيهينيجيي زنيدگيي 

 جو انت آڻيندي آهي. 
 خودڪشي کي روڪڻ الِء قدم:

جڏهن به ڪو ماڻهو مايوسي جون ڳالهييون ڪيري 
يا پاڻ مارڻ جون ڳالهيون ڪري ته ان تي ٺپول نيه 
ڪجي، نه ٽوڪ ڪجي ۽ نه ڪاوڙ ڪيجيي، پير ان 
مييوضييوع تييي ان سييان سيينييجيييييدگييي سييان ويييهييي 
ڳالهائجي ڇاڪاڻ تيه اڪيثير ائييين ٿييينيدو آهيي تيه 
خودڪشي جو سوچييينيدڙ مياڻيهيو اڪيثير اهيڙييون 
ڳالهيون ڪندو آهي. يا اڻ سيڌي طيرح مشيورو ييا 
مدد گهري رهيو هيونيدو آهيي ۽ ان ميوضيوع تيي 
ڳالهائڻ چاهينيدو آهيي سيو اهيڙي روييي ۽ اهيڙي 

 گفتگو کي نظر انداز نه ڪرڻ گهرجي.
خودڪشي الِء استعمال ٿيندڙ شين کي پاري 

 رکڻ يا حفاظت ڪرڻ:
اڪثر ڪري ڳوٺن ۾ عورتون زرعي زهر واريون 
دوائون پي خودڪشي ڪن ٿيييون ييا وري ڪيارو 
پٿر کائي خيودڪشيي ڪينيدييون آهين. ميرد اڪيثير 
ڪري پسٽل سان يا وڻ ۾ رسيو ٻيڌي ڦياهيي ڏييڻ 
ذريعي خودڪشي ڪن ٿا،  اهڙين شييين تيي نيظير 
رکڻ ۽ خودڪشي جو سوچيندڙ مياڻيهيو کيان پيري 
رکڻ ۽ ان کي اڪيلو نه ڇڏڻ به هيڪ وقيتيي بيچياُء 

 ٿي سگهي ٿو.
 نفسياتي ماهر ڊاڪٽر کي ڏيکارڻ:

اسان مان هر ڪو نفسياتي ماهر ٿيڻ جي ڪوشيش 
ضرور ڪندو آهي، پر اها حقيقيت آهيي تيه جيييئين 
ڪنهن به جسماني بييمياري جيي صيورت ۾ اسيان 
ڊاڪٽر کي ڏيکاريندا آهيون. ايئن ذهني مونجهارن 
کي به ڊاڪٽر ئيي بيهيتير سيميجيهيي ۽ حيل ڪيري 
سگهي ٿو، ان ڪري اهڙن مشڪوڪ مري ن کيي 
ڪنهن به نفسياتي ماهر تائين جيليدي رسيائيڻ جيي 

 ڪوشش ڪرڻ گهرجي.
 تعليمي ادارن ۾ ماهر ڪائونسلر جو هجڻ:

هر عمر جي حساب سان مختلف ذهني مونجهارا ۽ 
مسئال به ٿي سگهن ٿا جن کي صيرف هيڪ مياهير 
ئي سمجهي سگهيي ٿيو. اسيان وٽ تيه نيفيسييياتيي 
عالج جي ڊاڪٽرن جي کيوٽ آهيي جينيهين ڪيري 
ڪافي ماڻهو اتي په  نٿا رکي سيگيهين. ضيروري 
آهي ته هر اسيڪيول ۾ نيفيسييياتيي ڊپيليوميه ڪيييل 
ڪائونسلر يا استيادن ۽ هيييليٿ ورڪيرن کيي پيڻ 
اهڙي ٽريننگ ڏياري وڃيي جيو اهيي اسيڪيول ۾ 
اهڙن ٻارن جي رهنميائيي ڪيري سيگيهين جيييڪيي 

 ڪنهن ذهني موجهاري جو شڪار هجن. 
 سماجي اصولن جو نارمل هجڻ:

جڏهن به سمياج ڪينيهين جيي زنيدگيي ۾ حيد کيان 
وڌيڪ دخل ڏيندو ته انسان سماج جو غالم بڻيجيي 
وڃي ٿو. هو پنهنجي مرضي سان پنهنجي زنيدگيي 

جو ڪوبه قدم نٿو کڻي سگهي، هير ڳياليهيه ۾ ان 
کي ماڻهو ڇا چوندا اهو سوچڻو ٿو پوي. ان ڪري 
انسان پينيهينيجيون خيواهشيون، خيواب سيمياج جيي 
ڪري قربان ڪري هڪ بي سڪوني واري زندگي 
گذاري ٿو. ان سان گڏ ئيي جيييڪيڏهين ڏسيجيي تيه 
شهري زندگي ۾ مياڻيهيو سيمياجيي اڪيييالئيپ جيو 
شڪار ٿيو وڃي ۽ ڪنهن به مسيئيليي ۾ خيوشييين 
توڙي ڏکن ۾ اڪيالئي جو شڪار ٿيييو وڃيي. ان 
ڪري ضروري آهي ته اسان اهو سکون تيه مياڻيهين 
جي خوشين ۽ ڏکن ۾ ته شريڪ ٿجي، پير ان جيي 
 ذاتي فيصلن ۽ ان جي چونڊ تي اثر انداز نه ٿجي. 

 خدا جي ذات تي ڀروسو:
هڪ ڀيرو ڪنهن ريسرچ مئگزين ۾ پڙهيو هو تيه 
هڪ سوشيياالجسيٽ ٻين ميخيتيليف شيهيرن ۾ آييل 
زلييزلييي جييي ڪييري ميياڻييهيين جييي زنييدگييي ۾ آيييل 
نفسياتي اثرن تي تحقيييق ڪينيدو آهيي تيه ان جيو 
نتيجو اهو ٻڌائيندو آهي ته جتيي مياڻيهيو خيدا جيي 
ذات تي يقين رکندڙ نيه هيونيدا آهين تيه اتيي اهيي 
مختلف ذهني مونجهارن جو شڪار هونيدا آهين ۽ 
اتي خودڪشي جي شرح بيه گيهيڻيي هيونيدي آهيي 
بنسبت ان جي جتي ماڻهو خدا جي ذات تي ڀروسو 
ڪندڙ هوندا آهن. خدا جي ذات تي ڀيروسيو انسيان 
۾ اميد پيدا ڪري ٿيو ۽ ان اميييد سيان ڪيوشيش 
ڪيري ٿيو تيه خيدا جيي ذات ان جيو ضيرور سيا  

 ڏيندي.
 ٻارن جي صحيح نموني سان تربيت:

اڪثر ايئن ٿيندو آهي ته ٻارن کي ڳالهه ڳياليهيه تيي 
وڏن پاران مار موچڙو ۽ گهٽ وڌ ڳياليهياييو ويينيدو 
آهي. ٻار اهي سڀ شيون پنهنجي دماغ ۾ ڀيريينيدو 
ويندو آهي هر اهو لفظ جيڪو ٻار کي توهان چئو 
ٿا ٻار پاڻ کي ايئن سميجيهيڻ شيروع ڪينيدو آهيي. 
مثال طور: توهيان ٻيار کيي چيئيو تيه هيو نيڪيميو، 
سست ڪاهل آهي ته ٻار ان لفظ جو اثير وٺينيدو ۽ 
نييتيييييجييي ۾ ٻييار ايييئيين ٿييييينييدو وييينييدو ۽ احسيياس 
ڪمتري جو شڪار ٿيندو يا وري ٻييين ٻيارن سيان 
ڀيٽ ڪرڻ ته هي يا هو هوشيار آهي، عقلمند آهيي 
۽ تون ايئن نه آهين ته ايئن ڪيرڻ سيان اسيان ٻيار 
جي شخصيت تباهه ڪري رهيا هوندا آهيون ۽ هن 
۾ پاڻ کي ڏوهه ڏييڻ جيي عيادت ٿيي وڃيي ٿيي ۽ 
جڏهن ان جي زندگي ۾ ڪو اهڙو مسئلو ٿئي ٿيو 

 ته هو انتهائي قدم کڻڻ جو سوچي ٿو.
اسيان جييي مييعيياشيري مييان جييييسييتيائييييين غييربييت ۽ 
ناانصافي ختم نه ٿيندي تيستائيين خيودڪشيي جيا 

 سبب به جنم وٺندا رهندا. 
raabnoor@gmail.com 

*** 
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 مــعــمــول

 اعجاز علي سوڍر

انسان جي زندگي روزاني مختلف قسمين جيي ڪيم 
ڪارين ۾ مصروف گذري ٿي، سندس سمورو ڏينهين 
۽ رات ڪن مخصوص ڪيمين ۾ گيذرنيدا آهين، اهيو 
سندس معمول هوندو آهي. انسان زندگيَء ۾ معميول 
تمام گجڻي اهميت جو حياميل هيونيدو آهيي. انسيانيي 
زندگي جنهن ترتيبوار مرحلن مينيجيهيان گيذري ٿيي، 
انهن ۾ ميعيميول جيو هيڪ گيجيرو اثير هيونيدو آهيي. 
انساني فطرت به زندگيَء ۾ معيميول کيي چياهييينيدي 
آهي. معمول کي عادت ييا روزانيي جيي ڪيمين جيي 
ترتيب به چئي سگججي ٿيو. ان ميعيميول ۾ ڪينيهين 
نئين ڪم جو شامل ٿيڻ يا ڪنهن ڪم جيو ڪيٽيجيڻ 
شروع ۾ ڏاڍو عجيييب ميحيسيوس ٿييينيدو آهيي. پيوِء 
آهستي آهستي زندگي ان عمل کي معمول ۾ قيبيول 
ڪرڻ شروع ڪندي آهي. آخر هيڪ ڏيينيهين اهيڙو بيه 
ايندو آهي جو اهو عمل معمول ۾ شياميل ٿيي ويينيدو 
آهي ييا ميعيميول ميان نيڪيري ويينيدو آهيي. انسيانيي 
زندگيَء جي شروعات ۾ گيهير جيي زنيدگيي سينيدس 
معمول هوندي آهي. جيئن جيئن سندس عمر وڌنيدي 
آهي تيئن تيييئين اسيڪيول جيي زنيدگيي بيه سينيدس 
معمول ۾ شياميل ٿيي ويينيدي آهيي. ان کيانيپيوِء هياِء 
اسڪول، ڪاليج ۽ يونيورسٽيَء جي زندگي معيميول 
جو حصو بڻجي ويندي آهي. تعليييميي دور کيان بيعيد 
آفييس جيا ڪيم ييا ڪياروبياري مصيروفيييت سينيدس 
زندگيَء جو معمول بڻجي ويينيدا آهين. ٻيهيراڙيين ۾ 
وري پرائمريَء کانپوِء اڪثر ڪري هارپي جا ڪم ييا 
محنت مزدوري ميعيميول ۾ ميقيدر بيڻيجيي وڃين ٿيا. 
اهڙيَء طرح عورتن جي زندگي به هڪ ميعيميول جيي 

ڍانچي ۾ جڙيل رهيي ٿيي. وري جيڏهين شياديَء جيو 
مرحلو طئي ڪري عورت ٻئي گهر اچي ٿي ته کيييس 
ان ماحول ۾ پنهنجو معمول بينيائيڻ الِء ڪيجيھ وقيت 
گهربل هوندو آهي. هوَء هڪ بلڪيل نيئييين زنيدگييَء 
جي شروعات ڪندي آهي جنهنڪري سندس ميعيميول 
بلڪل تبديل ٿي ويندو آهيي. نيئيون مياحيول ۽ نيوان 
واسطا سامهون هوندا آهين. کيييس نيئييين مياحيول ۾ 
نئون معمول ٺاهڻ ۾ ڪافي وقت گجربل هوندو آهيي 
ته وري ان ذهني ڪيفييت کيي مينيهين ڏييڻ الِء پيييار 
ڀرئي سهاري جي پڻ ضرورت هوندي آهي تيه جيييئين 
هوَء آهستي آهستي ان ماحول ۾ پينيهينيجيي زنيدگييَء 
جو معمول ٺاهي سگجيي. اهيڙيَء طيرح ميرد بيه هيڪ 
شادي شده زندگي ۽ ان کانپوِء اوالد جي پرورش جيي 
ذميواريَء کي به مرحليوار ميعيميول ۾ شياميل ڪيرڻ 
ڪري ڪجھ وقت عجيب ڪيفيت ۾ گيذاري ٿيو. ان 
الِء ڪافي وقت گذرڻ ڪري کيس احساس به نه ٿيندو 
آهي ته سندس معمول ڪيئن بدلجي وييو ۽ ڪيييئين 
هي نوان ڪم سندس معمول بڻيجيي وييا. عيمير جيي 
لحاظ سان معمول ۾ ڪجھ رد و بدل ٿينيدي رهينيدي 
آهي، جيڪا وقت جي گذرڻ سان ميعيميول جيو حصيو 
بڻجي وڃي ٿي. وقت جي گذرڻ سان ان جيو احسياس 
به نه ٿيندو آهي ته اهو ڪيئن ميعيميول ۾ شياميل ٿيي 
ويو. مطلب ته زندگيَء ۾ ڪنهين ڪيم کيي ميعيميول 
بڻجڻ ۾ ڪجھ وقت ضرور لڳندو آهي. وري جيڏهين 
انسان کي پنهنجي معمول کان يڪدم تيبيدييل ڪيييو 
وڃي يا هٽايو وڃي ته اهو سندس الِء ذهني اذييت جيو 
سبب بڻجي وڃي ٿو. ان جيو تيازو ميثيال ڪيورورنيا 

وائرس جي وبا کان بيچيڻ الِء لڳياييل الڪ ڊائيون ۾ 
هرهڪ انسان ڏٺو. هرهڪ جي زندگيي ميعيميول کيان 
هٽي ڪري هلڻ لڳي، جنهنڪيري اڪيثير ذهين اذييت 
واري ڪيفيت ۾ رهيا. حاالنڪه پهريان دل فرصت ۽ 
واندڪائي الِء چوندي هئي مگير ميعيميول کيان هيٽيي 
ڪري ڪم ڪار ڪرڻ تيي دل بيييوس بيڻيييل رهيي. 
ڪابه ڳالھ سمجھ ۾ نٿي آئي. ڪوبه ڪيم ڪيرڻ تيي 
دل نه پئي چاهيو. ذهن اذيت ۾ وقت گذاريندو رهيييو. 
ڪجھ مهينن کانپوِء وري واپس ساڳئي معيميول تيي 
اچڻ کان بعد زندگيَء کيي ڪيجيھ وقيت لڳيو تيه هيو 
پراڻي معمول کي قبول ڪري. هرهڪ انسان معمول 
جي سانچي ۾ رهي ٿو. تينيهينيڪيري هير انسيان کيي 
سوچي سمججي سپين ڳاليهييين ۽ سيپين ڪيمين کيي 
پنهنجي زندگيَء جي معمول ۾ شامل ڪرڻ گجيرجيي. 
ايئن ڪرڻ سان اسان کي سپو ٿيييڻ ۾ ڪيا ڏکيييائيي 
پيش نه ايندي ۽ هو ٻين جي نظرن ۾ به قابل احتيرام 
رهندو. جيييڪيڏهين ڪينيهين جيي ميعيميول ۾ بيرييون 
عادتون شامل ٿي ويون هونديون آهين تيه انيهين کيي 
ڇڏڻ ۾ به ڪافي ڏکيائي کي مينيهين ڏييڻيو پيوي ٿيو. 
جيڪڏهن ڪو پنهنجي معمول ۾ ڪيا تيبيدييليي آڻيڻ 
چاهي ته ان کي ڪجھ وقت ذهني اذيت ۽ صيبير کيان 
ڪم وٺڻيو پيونيدو. جيييئين مشيهيور چيوڻيي آهيي تيه: 

” ڪجھ حاصل ڪرڻ الِء ڪجھ وڃائيڻيو پيونيدو آهيي“ 
وانگر ڪجھ تڪليف بيرداشيت ڪيري ميعيميول کيي 

 مٽائي سگججي ٿو.
aijazsodhar58@gmail.com 

*** 

 سائنس ۽ سماجيات



ين     | 41همرسي ماهوار مئگز

ارم: جيئن ته ادب جي ميدان ۾ نئين 
ٽهيَء الِء اوهان جي شخايايات ڪاا 
اوپري ناهي تنهن هونادي باه اهاي 
اوهااان جااي شااروعاااتااي ڏياانااهاان، 
اسڪول ۽ ڪالاياج جاي دور واري 
زندگي بابت ڄاڻڻ گاهارن ٿاا. ڇاا 
اوهان انهن ڏينهن بابت اساان کاي 

 ڪجهه ٻڌائي سگهو ٿا؟
شيخ اياز: مون پنهنجي ابتدائي اسيڪيول 

نيييييو ايييرا هيياِء اسييڪييول “ جييي تييعييليييييم 
۽ ڪيياليييييج جييي تييعييليييييم ”  شييڪييارپييور

ڪاليج شڪارپور ميان حياصيل  تلداسسي
ڪئي. اسان جا انهيَء دور جا استاد تيميام 
گهڻا مهربيان هيونيدا هيئيا ۽ اسيان اڪيثير 
ڪري شيام جيو بيه وٽين وڃيي پينيهينيجين 
مسئلن بابت ڳالهه ٻولهه ڪندا هئاسين. ان 
وقت جو ماحول سياست سان ڀريل هيو ۽ 
سڄو عوام گڏ ٿيي انيگيرييزن کيان آزادي 
وٺڻ جي جاکوڙ ۾ هو. اسان پاڻ پنيهينيجين 
وڏن سان گڏ سندن انهيَء جذبي ۾ شريڪ 
هييئيياسييييين. مييون پيينييهيينييجييي شيياعييري جييي 

ورهين جي ڄمار کان ڪيئيي  32شروعات 
۽ ميينييهيينييجييي اهييا شيياعييري ان وقييت جييي 

۾ اڪثر ” سنڌو“مقبول ترين ادبي رسالي 
ڪري ڇپجندي رهينيدي هيئيي. اسيان جيي 
گهر جي ويجهيو هيڪ الئيبيرييري هيونيدي 
هئي جتان آئون روز هيڪ نيئيون ڪيتياب 
آڻي پهرين کان وٺي آخري صفحي تيائييين 
پڙهندو هئس. منهنجيو پييُء بيه ميون کيي 
همٿائڻ الِء سينيڌيَء جيا ڪيتياب وٺيي آڻيي 
ڏيندو هو. منهنجا پري جا به مائٽ جيڪيي 
علي ڳڙهه يونيورسٽي ۾ پڙهندا هئا، اهي 
مون ڏانهن اردوَء ۾ ڪيترائيي ڪيتياب ۽ 
مخزن انڊيا مان موڪلينيدا رهينيدا هيئيا ۽ 
انهيَء ڪري ئي مان نينيني ڄيميار ۾ ئيي 
اردو ٻوليَء ۾ ڀڙ ٿي ويس. منهنيجيو پييُء 
جيڪو سياح هو ۽ حيدرآباد دکن کانسواِء 
ٻين پرڳڻن ۾ ڪيترائي ورهيه رهييو هيو. 
اردو ٻوليَء جو ماهر هو، هين پيڻ اردو ۽ 
فارسي سکڻ ۾ منهنجي وڏي مدد ڪيئيي. 
جڏهن آئون رڳو يارنهن سالن جو هئس تيه 
مون فارسي ٻوليَء جي سيکيييا پينيهينيجيي 
هڪ پاڙيسري ميوليوي عيبيدالي يفيور کيان 

ميييران “ ورتي. اسان جي گهر جي ڀيرسيان 
نالي هڪ اسڪول هندو ڇيوڪيريين ”  ٻائي

الِء هوندو هو، جتي روز هندي گييت ڳياييا 
ويندا هئا. آئون اهي گيت ڏاڍو ڌييان سيان 
ٻڌندو هئس ۽ اهڙيَء طرح مون کي هنيدي 
ٻوليَء جي مٿاڇري واقفيييت ٿيي. بيعيد ۾ 

سيالين جيو ٿيييس تيه  31ييا  34جڏهن آئون 
” سنڌو“ مون ڪيترائي هندي دوها جيڪي 

۾ سنڌي رسم الخط ۾ ڇپيا هئا، پڙهينيدو 
رهندو هيئيس. ان کيانسيواِء ڪيييتيرن ئيي 

ڪتابن ۾ سنيڌي رسيم اليخيط ۾ ڇيپيييل 
ڪبير جي شاعري ۽ ميران ٻائي جا گيييت 

 پڻ پڙهيا. 
ارم: اهي ڪهڙا سبب هئا، جن جاي 
 ڪري اوهان جو الڙو ادب ڏانهن ٿيو.

اندر جيي ميونيجيهيه، شياعيريَء شيخ اياز: 
وسيلي ظاهر ٿييڻ الِء ميون کيي ميجيبيور 
ڪيييو. جييييئين تييه مينييهينيجيو پييُء اردو ۽ 
فارسي ادب جو ڄاڻو هو، تنيهينيڪيري هيو 
مون کيي روز صيبيح جيو پينيجييين وڳيي 
اٿاري ان جي سکيا ڏيندو هو. منهنجي ماُء 
ادب ۽ شاعريَء ۾ ڀڙ هوندي هئي ۽ ميون 
کييي ڪيييييتييريييون ئييي لييوڪ آکيياڻيييييون ۽ 
شاعري ٻڌائييينيدي رهينيدي هيئيي. حسييين 
بخش شيخ جيڪو بعد ۾ منهنجيو سيهيرو 
ٿيو، شاهه عبداللطييف جيي شياعيريَء جيو 

هن ميون کيي گير  تمام گهڻو شوقين هو.
شياهيه جيو “ بخشاڻييَء جيي ميرتيب ڪيييل 

جا ٽي جلد ڏنا مان گير بيخيشياڻييَء ”  رسالو
جي لکيل انهييَء سيميجيهياڻيي کيي اچيرج 
وچييان پييڙهيينييدو هييئييس. ميينييهيينييجييو اسييتيياد 
ڪاليداس فاني، جيڪو پاڻ به سنڌيَء جيو 
هڪ سپو شاعر هو، منهنجين شيعيرن کيي 

 صحيح ڪندو هو.  
ارم: پنهنجي خيال کي ڪااغات تاي 
قلمبند ڪانادي، ڇاا تاوهاان کاي 
ڪڏهن اهو خيال آيو ته توهاان جاي 
شاعري لطيف جي حدن تائين پهچاي 
ويندي ۽ توهان کي به اوترو ساراهيو 

 ويندو.
نيه! ليطيييف جيي هير هينيرائيي شيخ اياز: 

سدائين مون کي بي هميت ڪيييو آهيي ۽ 
مون کي اهو محسوس ٿيندو هو تيه آئيون 
ڪڏهن به هن جي حاصل ڪيل ميٿيانيهييين 

 مقام تائين پهچي نه سگهندس. 
ارم: توهان اڄ تائين ڪيترا ڪتااب 

 لکيا آهن؟
ڪيتياب، سينيڌي ۽  12اٽيڪيل شيخ اياز: 

 اردو ٻنهي ۾.
ارم: توهاان پاناهاناجاي ماوجاود  
 شاعريَء مان ڪيترو مطمئن آهيو؟

جينيهين وقيت ميان پينيهينيجيي شيخ اياز: 
شاعريَء مان مطمئن ٿي ويس، هڪ شاعر 
جي حيثيت ۾ اها گيهيڙي مينيهينيجيو انيت 
هوندي. خوشي ۽ اطمينان، فن جا وڏي ۾ 
وڏا قاتل هوندا آهن. مان پنهنجي هر هيڪ 
ڪتاب جي ڇپائيَء بعيد ان کيي گيهيٽ ۾ 
گهٽ ڏهه ڀيرا پڙهندو آهيان ۽ پوِء ان کيي 
وڌيڪ گهڙڻ جي ڪوشش ڪينيدو آهيييان. 
مون کي سدائين اهو محسوس ٿيندو آهي 
تييه مييون کييي شيياعييري اڃييان هيياڻ شييروع 
ڪرڻيي آهيي ۽ اڄ تيائييين ميون جيييڪيو 

 ڪجهه لکيو آهي اهو فقط تجرباتي هو.

 ڳالهه ٻولهه

 ارم محبوب 

 ع ۾ 0991
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ارم: موضوع ۽ ٻوليَء جي لحاظ کان نون شاعرن مان ڪهڙي شاعر اوهاان 
 جو وڌيڪ ڌيان ڇڪايو آهي؟

 ڪنهن به نه.شيخ اياز: 
 ارم: ڪهڙي ڳالهه اوهان کي شاعري ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿي؟

مون اوهان کي اڳي ٻڌايو ته من جي مونجيهيه ۽ انيدر جيي ليوچ جيي شيخ اياز: 
ڪري لکندو آهيان. شاعري لکڻ وقت مون تي هڪ اليهياميي ڪيييفيييت ۽ جينيون 

وڳي تائين  6وڳي ڌاري اٿي  2طاري ٿي ويندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن مان صبح جو 
لکندو آهيان ۽ پوِء ڪورٽ وڃڻ الِء تيار ٿيي روز جيي ڪيمين ڪيارن ۾ جينيبيي 
ويندو آهيان، تنهن هوندي به هي ماڻهو، هي ملڪ ۽ هيَء دنيا جنهن ۾ آئون رهان 
ٿو منهنجي روح تي تمام گهرو اثر وجهن ٿيون. اهيي سيڀ اثير مينيهينيجيي نيييم 
سجاڳ ذهن ۾ هيڏي، شاعريَء جي صورت ۾ پنهنجي اظهار جو طريقيو ڪيڏهين 

سالن گيذرڻ بيعيد ڳيوليهيي  12کان  42انهيَء وقت ۽ ڪڏهن ڪڏهن ان واقعي جي 
 لهندا آهن. 

بابت اناهان ”  امن“ ۽ ”  زندگي“ ارم: توهان بين االقوامي ادب پڙهيو آهي 
” امان“ ۽ ”  زندگي“جي نظرين کان اوهان ڀليَء ڀت واقف هوندا. ڇا اوهان 
 بابت پنهنجن نظرين کان اسان کي واقف ڪرائيندا.

مون زندگيَء کي هميشه قدر جي نظر سان ڏٺو آهيي ۽ زنيدگيي امين شيخ اياز: 
کانسواِء نٿي ملي سگهي. اهو قدر ننني کنڊ جي اول درجي جي ادب ۾ ڌڙڪيي 

 رهيو آهي ۽ آئون انهيَء قدر ۾ پهرين صف جي شاعرن سان شامل آهيان. 
ارم: توهان پنهنجي زندگيَء ۾ ڪيتريون ئي تبديليون ڏياياون آهان، 
توهان جي نظر ۾ ڪهڙو وقت ۽ تبديليون اوهان الِء نه وسارنادڙ آهان ۽ 

 ڇو؟
منهنجي زندگيَء ۾ ٿيندڙ هر تبيدييليي ميان ڪيڏهين بيه وسياري نيٿيو شيخ اياز: 

سگهان ۽ جن منهنجي ذهن تي پختو نشان ڇڏيو آهيي. ميون کيي زنيدگييَء سيان 
تمام گهڻو موهه آهي ۽ مون ان جو هر هڪ ڍڪ پنهنجي اندر اوتيو آهي. مان ان 

 جي تجربن کي ڪيئن وساري سگهان ٿو.
ارم: بحيثيت سنڌ جي هڪ مشهور وڪيل، عظيم شاعر، محقق ۽ اڳوڻي 
وائيس چانسلر اوهان کي ڪهڙو ڪام زنادگايَء کاي وڌياڪ وياجاهاو 

 محسوس ٿيو؟
شاعري ئي منهنجي زندگي ۽ منهنجو انت آهي، ٻيو سڀ ڪيجيهيه تيه شيخ اياز: 

 رڳو هڪ اتفاق آهي. 
ارم: ڪجهه عرصو اڳ، نام نهاد محققن اوهان جي شاعريَء تي تاناقاياد 
ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي )تنقيد براِء تنقيد(، پر توهان هر ڳاالاهاه کاي 
بهادريَء سان منهن ڏنو. ڇا توهان انهيَء بابات اساان کاي ڪاجاهاه 

 تفييل سان ٻڌائڻ پسند ڪندا؟
جڙتو اديبن سدائين عظيم ۽ ڏاهن ليکڪن خالف پينيهينيجيي ذهين ۾ شيخ اياز: 

ڪينو تاڻيو آهي. ايتري قدر جو ٽئگور ۽ عالمه اقبال جهڙا ڏاها به اهيڙن ڪيوڙن 
نقادن ۽ دانشورن جي تنقيد کان بچي نه سگهيا. مون ڪيڏهين تيه اهيڙن تينيقيييدن 
ڏانهن ڌيان نه ڌريو آهي. ڇاڪاڻ جو مون کي خبر آهي ته انيهين نيقيادن ميون تيي 

 تنقيد ڪرڻ بجاِء فقط مون کي گهٽ وڌ ڳالهايو آهي. 
 ارم: توهان کي سڀ کان وڌيڪ ڪهڙي قسم جي شاعري پسند آهي؟

مون شاعريَء جي ڪيترين ئي صنفن، جهڙوڪ: بيت، واييون، دوهيا، شيخ اياز: 
گيت، نظم، نثري نظم، هائڪو، منظوم، ڊرامه ۽ آزاد نظم ۾ لکيو آهيي ۽ اهيي 

 سڀ صنفون مون کي پسند آهن. 
ارم: غير ملڪي اديبن، شاعرن ۽ محققن جي ڀايا۾ ۾ اساان جاو ادب 
ڪيتري قدر معياري آهي ۽ ڪهڙي ليکڪ يا شاعر جون لکڻاياون بايان 

 االقوامي سطح تي آڻڻ جهڙيون آهن؟
سڀ کان وڌيڪ ميوزون آهين ۽ ان ”  شاهه جو رسالو“منهنجي نظر ۾ شيخ اياز: 

 جي شاعريَء کي اسان دنيا جي ڪنهن به شاعر جي شاعري سان ڀيٽي سگهون ٿا. 
تي ڪافي عارصاي ”  آزاد نظم“ ارم: جيئن ته شاعري جي هڪ نئين صنف 

کان بحث هلي رهيو آهي ۽ توهان به انهيَء صنف ۾ گهڻو ڪجهه لاکاياو 
شاعري لکندڙ شاعر جي حيثيت ۾ اوهان جاا اناهايَء ”  آزاد“ آهي. هڪ 

 صنف بابت ڇا خيال آهن؟



ين     | 43همرسي ماهوار مئگز

شاعري هڪ ڏکيي صينيف ”  آزاد“ مان سمجهان ٿو ته شيخ اياز: 
آهي. ڇاڪاڻ ته انهيَء الِء ٻوليَء، وزن ۽ تيال جيي نيميونين جيي 
وڏي ڄاڻ گهرجي ٿي. سپي آزاد شاعري ڪندڙ شاعر تمام گهٽ 

 آهن. 
ارم: هڪ ليکڪ جا بنيادي مسئال ڪهڙا آهن جن جو حل 

 جلد ڳولڻ گهرجي؟
جيستائين منهنجو واسطو آهي، منهنجن ڪتابن جي شيخ اياز: 

 جلد ڇپائي منهنجي الِء هڪ وڏو مسئلو آهي. 
ارم: جيڪڏهن سنڌ جي ڳالهاه ڪاجاي ٿاي تاه اساان 
سمجهون ٿا ته عوام ۾ شاهه لطيف جو وڏو درجو آهي، پار 
توهان جي نظر ۾ لطيف کانسواِء ڪهڙو شاعر توهان کاي 

 پسند آهي؟
لطيف کانسواِء سنڌ جو ڪوبه شاعر مون کيي پسينيد شيخ اياز: 

 نه آهي.
ارم: اوهان جي چونڊ شاعريَء جي ڪتابن ۾ اهو اڪاثار 
ڏيو ويو آهي ته توهان جي ڪيترن ئي نظمن جو عنوان نه 
ڏنل هوندو آهي. ڇا ان جو ڪو خاص سبب آهي ياا اهاو 
توهان پنهنجن پڙهندڙن تي ڇڏيو آهي ته اهي پنهنجي 

 مرضيَء سان نظم جو عنوان ڳولين؟ 
جيڪڏهن توهان ڪنهن نظم جي مرڪزي خيال کي شيخ اياز: 

سمجهي وڃو ٿا ته پوِء اهو ضروري نيٿيو ٿيئيي تيه ڪيو عينيوان 
ڏجي. ٽئگور پنهنجن تمام ٿيورن نيظيمين جيا عينيوان پينيهينيجين 

 ڪتابن ۾ ڏنا آهن. 
ارم: توهان پنهنجي وائيس چانسلري واري دور جي ڀي۾ 
۾ اڄ جي شاگرد جي نفسيات ۾ ڪا تبديالاي ماحاساوس 

 ڪئي آهي؟
نه! سندن تعليم ڏانهن الڙو اڄ بيه اوتيرو ئيي آهيي شيخ اياز: 

 جيترو منهنجي وائيس چانسلري واري دور ۾ هو. 
ارم: توهان جي شاعري ڪيتارن ئاي مشاهاور ڳاائاڻان 
جهڙوڪ: علڻ فقير، زرينا بلوچ وغايار  ۽ ان کاانساواِء 

گروپ اوهان جي شاعري کي هاڪ ”  وائسز“ ويجهڙائيَء ۾ 
نئين ۽ منفرد انداز ۾ ڳايو، اوهان جاي ناظار ۾ اناهان 
سڀني مان ڪهڙي فنڪار ساياي ڪاارڪاردگايَء جاو 

 مظاهرو ڪيو؟
هر گلوڪار، منهنجي شاعريَء کي پنهنجي انداز ۾ شيخ اياز: 

ڳايو آهي منهنجي الِء انهن ۾ ڀيٽ ڪرڻ ڏکيو آهي، پير وائسيز 
گروپ منهنجي خيال جي تمام ويجها رهيا آهن ۽ انهن منهنجي 

 ڪيترن ئي نظمن ۾ ڏنل پي ام کي ساراهيو آهي. 
ارم: زندگيَء جو ڪو اهڙو واقعو جيڪو توهان وساري ناه 

 سگهيا آهيو؟
منهنجي زندگيَء ۾ اهڙا ڪيترائي واقعا ٿيي گيذرييا شيخ اياز: 

آهن، جيڪي مان ڪڏهن به وساري نٿو سگهان ۽ جيڪي سڀئي 
 منهنجي الِء هڪ جيتري اهميت رکن ٿا. 

 ارم: اسان جي نوجوانن الِء ڪو پيغام.
زندگي دلچسپيَء سان گذاريو ۽ سنڌ جي مسيتيقيبيل شيخ اياز: 

 تي نظر رکي سخت محنت ڪريو. 
 ارم: زندگيَء ۾ وڏي ۾ وڏي خواهش.

 پنهنجي شاعرانه ذهن کي منطقي پڄاڻي ڏيان. شيخ اياز: 
۾ نئين زندگي مخزن ۾ شايع ٿي چڪي  3112)هيَء ڳالهه ٻولهه 

آهي، ارم محبوب جي ٿورن سان هن کي اسان ٻيهير پينيهينيجيي 
 مئگزين ۾ شايع ڪري رهيا آهيون(. 
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 “سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي”

 سرفراز علي پنهور

 نيَڻ نِهائينَء جان، ُستي لوَڪ َڍِڪيان،
 ُاجهاِميو َٻران، توکي ساريو سپرين!

سنڌ جي ڌرتيَء تي هميشه اهلل پاڪ جي اها هڪ خاص 
مهرباني رهي آهي جو سنڌ جي ڌرتيَء تي هميشه عظيم 
۽ ڏاهن انسانن ئي جنم ورتو آهي، پوِء ُاهي سٺي ۽ 
بهترين ليکڪ جي صورت ۾ هجن يا ڀلوَڙ شاِعَر ۽ ڀلوَڙ 
موسيقاَر وغيره هجن، پر هتي ذڪر ڪجي ٿو سنڌ جي 

ليکڪ ۽ لکڻين جي بادشاَھ سائين  (Renowned)نامدار 
پروفيسر نور احمد جنجهي صاحب جو، جيڪو سنڌ ۾ 

طور  Classical writerهن دور جو هڪ بهترين
ُاڀريو آهي، جنهن پنهنجي فن سان لسانيات، 
لوڪ ادب، لغات نويسي، ترجمي، ايڊيٽر شپ، 
تعليم ۽ ِسکيا جي ميدان ۾ تمام گهڻو قابِل 

 قدر ۽ اثرائتو ڪم ڪيو آهي.
ليکڪ نور احمد جنجهي صاحب جن جو لکيل 

جي ” سنڌ جي ِسينڌ ميري نه ٿئي“ڪتاب 
 عنوان سان نظرن مان گذريو.

سڀ کان پهرين ڳالھ اِها ته هن ڪتاب جو نالو 
ئي تمام گهڻو ” سنڌ جي ِسينڌ ميري نه ٿئي“

اثرائتو لڳي ٿو ۽ يقينن اسان کي ڪتاب پڙهڻ 
 تي مدعو ڪري ٿو.

هن ڪتاب جي فهرست ۾ تمام اھم ۽ هن 
دور جي ضرورتن آهر بحث ڇيڙيل مضمون 
شامل آهن، جن مضمونن تي ليکڪ تمام سٺو 

 ۽ ڪارائتو لکيو آهي.
جڏهن هي ڪتاب منهنجي سامهون آيو پوِء ُاهو 
سنڌ سالمت ڪتاب گهر جي آفيشل ويب 

جي صورت ۾ ئي صحيح، پر   (pdf)سائيٽ تان
ُمون جڏهن هن ڪتاب کي پڙهيو پئي ته يقينن 
بلڪل ايئن محسوس ٿيو پئي ته آئون هڪ 

 نئين ليکڪ ۽ سچي انسان کي پيو پڙھان.
ڪتاب ۾ نور ” سنڌ جي ِسينڌ ميري نه ٿئي“

احمد جنجهيَء جن به مضمونن تي لکيو آهي، 
ُاهي بلڪل حقيقت جي بنياد تي ٻڌل بحث 
آھن. ۽ اسان وٽ اهڙن ڪتابن جي سخت 
ضرورت آهي. هاڻي اسان جا ڪيترائي بنيادي 
مسئال ۽ ڪيترائي سواَل آهن، جن جا َجواَب 

ڏئي ” سنڌ جي سينڌ ميري نه ٿئي“هيُء ڪتاب 
ٿو. اڄ ھر باضمير ۽ باشعور انسان آڏو ڪيترائي 

اھم سواَل آهن. جيئن هن ڪتاب ۾ ليکڪ سنڌ جي 
تي تمام گهڻو ” تعليم“تمام اهم ۽ بنيادي مسئلي 

اثرائتو لکيو آهي، ان ۾ تعليم جا مسئال ڪهڙا آهن؟ 
تعليم جي مسئلن جا حل ڪهڙا آهن؟ تعليم کي بهتر 
بڻائڻ جي الِء ڪهڙا قدم کڻڻ گهرجن؟ جهڙيون بنيادي 

۽ اهم ڳالهيون ڪيون ويون آهن. ان کان عالوه ليکڪ 
سنڌ جي سماج، ان جي مختلف ُرخن، سنڌي سماج ۾ 
ڪهڙا مسئال آهن؟ ۽ سنڌ جي ڳوٺن ۾ رهندڙ غريب 
توڙي امير ماڻهن جي زندگيَء جو ڪار وهنوار ڪيئن 
هلي ٿو؟ هن ڪتاب ۾ سنڌ جا سياسي، سماجي، 

  (Election)تحقيقي ۽ تاريخي مضمون شامل آهن. چونڊ
جهڙن اهم مسئلن   (Election Campaign)۽ چونڊ مهم

۽ ان جي بهتر حل تي به ليکڪ تمام سٺو لکيو آهي، 

هاڻي اِهي سڀ مٿي ٻڌايل اهم مسئال آهن، جيڪي سنڌ 
جي سماج ۾ رهندڙ ماڻهن الِء هڪ ڄاڻ جي ذريعي طور 
تمام گهڻي اهميت رکن ٿا. جن تي لکڻ تمام ضروري 
آهي، جيڪو سنڌ جي هن ڀلوَڙ ۽ نرالي ليکڪ پنهنجو 
ڪم سرانجام ڏنو آهي. جڏهن چونڊن جو وقت ايندو 

آهي ته سنڌ ۾ ُان جو ڄڻ ته چوٻول مچي ويندو آهي ۽ 
سياستدانن جي وچ ۾ گرما گرمي ُعروج تي پهچي وڃي 
ٿي. اِنهن موضوعن کان عالوه هن ڪتاب ۾ سنڌ جي 
عورت ۽ عورتاڻي سماج، سنڌ جي ميلن، سنڌ جي 
بجيٽ، سنڌ جي ُسرن سميت سنڌ جي موسيقيَء ۽ ٻين 
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آئون سمجهان ٿو ته جهڙي نموني ليکڪ لکيو آهي، ُاهو 
اسان پڙھندڙن جي الِء تمام گهڻي ڄاڻ جو ذريعو آهي. 
بس لکيل ته گهڻو ئي ڏاڍو ڀلو آهي، پر هاڻي 
صرف ضرورت ان ڳالھ جي محسوس ٿئي ٿي 
ته اسان اِنهن تحرير ٿيل شين کي ڪيئن ۽ 
ڪيترو پڙھون ٿا. هي نرالو ليکڪ اسان جي 
سنڌ جي خاص ڪري نوجوانن توڙي هر طبقي 
جي ماڻھوَء جي الِء ُاتساھ جو اعلٰي مثال اسان 
سڀني جي سامهون آھي ۽ يقينن هن ليکڪ 
کي پڙھندڙن جي اڪثريت به سنڌ جي نوجوان 

 طبقي جي ئي آهي.
هن ليکڪ کي ڀيٽا پيش ڪرڻ الِء شايد ُمون 
وٽ ُاهي ايترا لفَظ ئي ناهن، جو سائين نور 
احمد جنجهي صاحب کي ڀيٽا پيش ڪري 
سگهان ۽ يقينن اهڙا ليکَڪ، هِن درجي جا، اِن 
سوچ ۽ فِڪر جا ماڻهو هميشه پنهنجي وطن 
جي الِء پنهنجي خيال مطابق پنهنجي قلم 
جي پورهئي جي ذريعي پنهنجو وقت َصرف 

 ڪندا آهن.
سنڌ جي هن ڀلوَڙ ليکڪ ۽ سنڌ جي هر 
ماڻھوَء سان محبت ڪندڙ، هن محبتي انسان 
الِء دل جي گهرائين سان تمام گهڻيون نيڪ 
تمنائون ۽ ُدعائون ته شال اهلل پاڪ هن ليکڪ 
جي قيمتي پورهئي کي سدائين سنڌ واسين، 

طبقي جي الِء نوجوان توڙي هر 
بڻائي! ۽ سجايو 

شال 
کيس 

ڪڏهن 
به سنڌ 
ديس جي 
ڌرتيَء تي ڪوسو 

 واُء به نه لڳي! )آمين(.
 َوسي ڀَِٽ تنهنجي ڀالرا َسدا
 ڀلي ديس پرديس سارا َوسن

 ”!اياز“اسان سنڌ وارن ازل کان 
 ڪنهن الِء مدي سمائي نه من.

*** 

 ڪتاب تي تبصرو
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ڊاڪٽر پروين 
 موسيٰ ميمڻ

 نيَڻ نِهائينَء جان، ُستي لوَڪ َڍِڪيان،
 ُاجهامِيو َٻران، توکي ساريو سپرين!

سنننننڌ جنني ڌرتننيَء تنني هننمننيننشننه اهلل پنناڪ جنني اهننا هننڪ خنناص 
مهرباني رهي آهي جو سنڌ جي ڌرتنيَء تني هنمنينشنه عنظنينم ۽ 
ڏاهن انسناننن ئني جنننم ورتنو آهني، پنوِء ُاهني سنٺني ۽ بنهنتنرينن 
ليکڪ جي صنورت ۾ هنجنن ينا ڀنلنوَڙ شناِعنَر ۽ ڀنلنوَڙ منوسنينقناَر 
وغننيننره هننجننن، پننر هننتنني ذڪننر ڪننجنني ٿننو سنننننڌ جنني نننامنندار 

(Renowned)  ليکڪ ۽ لکڻين جي بادشاَھ سائين پروفيسر نور
احمد جنجهني صناحنب جنو، جنينڪنو سنننڌ ۾ هنن دور جنو هنڪ 

طور ُاڀنرينو آهني، جنننهنن پنننهنننجني فنن  Classical writerبهترين
سان لسانيات، لوڪ ادب، لغات نويسي، تنرجنمني، اينڊينٽنر شنپ، 
تعليم ۽ ِسکيا جي ميدان ۾ تمام گهڻو قنابنِل قندر ۽ اثنرائنتنو 

 ڪم ڪيو آهي.
سنننڌ “ ليکڪ نور احمد جنجهي صاحب جن جنو لنکنينل ڪنتناب 

 جي عنوان سان نظرن مان گذريو.” جي ِسينڌ ميري نه ٿئي
سنننڌ جني “ سڀ کان پهرين ڳنالنھ اِهنا تنه هنن ڪنتناب جنو ننالنو 

ئي تمام گهڻو اثرائتنو لڳني ٿنو ۽ ينقنينننن ” ِسينڌ ميري نه ٿئي
 اسان کي ڪتاب پڙهڻ تي مدعو ڪري ٿو.

هن ڪتاب جي فهرست ۾ تمام اھم ۽ هنن دور جني ضنرورتنن 
آهر بحث ڇيڙيل مضمون شامل آهن، جن مضمونن تي لنينکنڪ 

 تمام سٺو ۽ ڪارائتو لکيو آهي.
جڏهن هي ڪتاب منهنجي سامهون آيو پنوِء ُاهنو سنننڌ سنالمنت 

جي صنورت ۾   (pdf)ڪتاب گهر جي آفيشل ويب سائيٽ تان
ئي صحيح، پر ُمون جڏهن هن ڪتاب کي پڙهيو پئي ته يقيننن 
بلڪل ايئن محسوس ٿيو پئي تنه آئنون هنڪ ننئنينن لنينکنڪ ۽ 

 سچي انسان کي پيو پڙھان.
ڪتاب ۾ ننور احنمند جنننجنهنيَء ”  سنڌ جي ِسينڌ ميري نه ٿئي“ 

جن به مضمونن تي لکيو آهي، ُاهي بلڪل حقنينقنت جني بنننيناد 
تني ٻننڌل بننحننث آھننن. ۽ اسننان وٽ اهننڙن ڪننتننابننن جنني سننخننت 
ضننرورت آهنني. هنناڻنني اسننان جننا ڪننيننتننرائنني بنننننيننادي مسننئننال ۽ 

سنننڌ جني “ ڪيترائني سنواَل آهنن، جنن جنا َجنواَب هنيُء ڪنتناب 
ڏئي ٿو. اڄ ھر باضنمنينر ۽ بناشنعنور انسنان ”  سينڌ ميري نه ٿئي

آڏو ڪيترائي اھم سواَل آهن. جيئن هن ڪتاب ۾ ليکڪ سنڌ 
تني تنمنام گنهنڻنو ”  تنعنلنينم“ جي تمام اهم ۽ بننينادي مسنئنلني 

اثرائتو لکيو آهي، ان ۾ تعليم جا مسئال ڪهنڙا آهنن؟ تنعنلنينم 
جي مسئلن جا حل ڪهڙا آهن؟ تعليم کي بهتر بڻائڻ جني الِء 
ڪهڙا قدم کڻنڻ گنهنرجنن؟ جنهنڙينون بنننينادي ۽ اهنم ڳنالنهنينون 
ڪيون ويون آهن. ان کان عالوه ليکڪ سنڌ جي سماج، ان جني 
مختلف ُرخن، سنڌي سماج ۾ ڪهڙا مسئال آهن؟ ۽ سنننڌ جني 
ڳوٺن ۾ رهندڙ غريب توڙي امير ماڻهن جني زنندگنيَء جنو ڪنار 
وهنننننوار ڪننيننئننن هننلنني ٿننو؟ هننن ڪننتنناب ۾ سنننننڌ جننا سننينناسنني، 
سننمنناجنني، تننحننقننيننقنني ۽ تنناريننخنني مضننمننون شننامننل آهننن. چننونننڊ

(Election)  ۽ چونڊ مهم(Election Campaign)   جنهنڙن اهنم
مسئلن ۽ ان جي بهتر حل تي به ليکڪ تمام سٺو لکيو آهني، 
هاڻي اِهي سڀ مٿي ٻڌايل اهم مسئال آهن، جيڪي سنننڌ جني 
سماج ۾ رهنندڙ مناڻنهنن الِء هنڪ ڄناڻ جني ذرينعني طنور تنمنام 
گهڻي اهميت رکن ٿا. جن تي لکڻ تمام ضروري آهي، جينڪنو 
سنڌ جي هن ڀلوَڙ ۽ نرالي ليکڪ پنهننجنو ڪنم سنراننجنام ڏننو 
آهي. جڏهن چونڊن جو وقت ايندو آهي ته سنڌ ۾ ُان جو ڄنڻ تنه 
چوٻول مچي ويندو آهي ۽ سياستدانن جني وچ ۾ گنرمنا گنرمني 

 ُعروج تي پهچي وڃي ٿي.
اِنهن موضوعن کنان عنالوه هنن ڪنتناب ۾ سنننڌ جني عنورت ۽ 
عورتاڻي سماج، سنڌ جي منينلنن، سنننڌ جني بنجنينٽ، سنننڌ جني 
ُسرن سميت سنڌ جي موسيقيَء ۽ ٻين منوضنوعنن تني مشنتنمنل 
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آئون سمجهان ٿو ته جهڙي نموني ليکڪ لکيو آهي، ُاهنو اسنان 
پڙھندڙن جي الِء تمام گهڻي ڄاڻ جو ذرينعنو آهني. بنس لنکنينل 
ته گهڻو ئي ڏاڍو ڀلو آهي، پر هاڻي صرف ضرورت ان ڳالھ جني 
محسوس ٿئي ٿي ته اسان اِنهن تحرير ٿيل شين کي ڪينئنن ۽ 

 ڪيترو پڙھون ٿا.
هي نرالو ليکڪ اسان جي سنڌ جي خاص ڪري نوجواننن تنوڙي 
هر طبقي جي ماڻھوَء جي الِء ُاتساھ جو اعلٰي مثال اسان سڀننني 
جني سنامننهنون آھنني ۽ ينقننينننن هنن لننينکنڪ کنني پنڙھنننندڙن جنني 

 اڪثريت به سنڌ جي نوجوان طبقي جي ئي آهي.
هن ليکڪ کي ڀيٽا پيش ڪنرڻ الِء شنايند ُمنون وٽ ُاهني اينتنرا 
لفَظ ئي ناهن، جو سائين نور احمد جنننجنهني صناحنب کني ڀنينٽنا 
پيش ڪري سگهان ۽ ينقنينننن اهنڙا لنينکنَڪ، هِنن درجني جنا، اِن 
سوچ ۽ فِڪر جا ماڻهو هميشه پنهنجي وطن جي الِء پنننهنننجني 
خيال مطابق پنهنجي قلم جني پنورهنئني جني ذرينعني پنننهنننجنو 

 وقت َصرف ڪندا آهن.
سنڌ جي هن ڀلوَڙ ليکڪ ۽ سنڌ جي هنر مناڻنھنوَء سنان منحنبنت 
ڪننندڙ، هنن منحنبنتني انسنان الِء دل جني گنهنرائنينن سنان تنمننام 
گهڻيون نيڪ تمنائون ۽ ُدعائون ته شنال اهلل پناڪ هنن لنينکنڪ 
جي قيمتي پورهئي کي سدائين سنڌ واسين، ننوجنوان تنوڙي هنر 
طبقي جي الِء سنجناينو بنڻنائني! ۽ شنال کنينس ڪنڏهنن بنه سنننڌ 

 ديس جي ڌرتيَء تي ڪوسو واُء به نه لڳي! )آمين(.
 َوسي ڀَِٽ تنهنجي ڀالرا َسدا
 ڀلي ديس پرديس سارا َوسن

 ”!اياز“اسان سنڌ وارن ازل کان 
 ڪنهن الِء مدي سمائي نه من.

*** 

 رپورٽ
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 ڪهاڻيون

هو صحرا ۾ هلي هلي خود صحرا ٿي پيو هو، جتي اکيون ُا  
هئس ُاتي روح به ُر  هئس، هو ُر  ۾ ُرلي ُرلي ُر  ٿيي پيييو 

 هو.
ُهو اڃان ڪنهن پڌر ۾ نه پهتو هو، پڌر جو پنڌ ويجهيو هيئيس، 

َء لس واري گس ۾ هو جتان سنهيو  پر اڃان ُهو پنڌ ۾ هو، انهيِ 
پيچرو پڌر ۾ وڃي ٿي ُکٽو، انهيَء پڌر تائين ُپڄڻ الِء ُهو اڃان 
هليو پئي ۽ پريان اولهه ۾ سج ڏينهن کي الوداع چيئيي رهيييو 

 هو!!.
سج الوپ ٿيندو پئي ويو، پر ُهن سانجهيَء جي رڙ کان پهريان 
پڌر ۾ ُپڄي جوڳي جي قدمن ۾ ڪيرڻ ٿيي چياهيييو ۽ انيهييَء 
ڪري سندس ساڻي ِوک ۾ به ڪي قدر تِکي حرڪت اچي وئي 

 ُهئي.
ُهو ِسڌو ڀِٽ جي لس کان ڀِٽ تي چڙهندو ويو، پر ُاماليڪ هيڪ 

ُڌوڙ ۾ ليٽيييل “ سرٻاٽ سندس ڪن ۾ گونجيي ُگيم ٿيي وييو، 
 ۽ هو ُهر ُکر ۾ پئجي ويو.” ُمنهن ڌوئي پوِء ڀِٽ چڙهه!

جلندڙ ٻرندڙ ڏينهن جي ُڏکندڙ پنڌ، ُاال اڇلينيدڙ سيج  ۾ گيرم 
ٿي ويل هوا جي تتل ُلوِء، ڪنڊين جي ِڇڊي ڇانُء ۾ ڪيڙهينيدڙ 
واريَء تي گهڙي کن دم پٽيندڙ، ُلڪ جي لوساٽ ۽ گيرم هيوا 
۾ ڌرتيَء جي ُاڏندڙ ُڌوڙ هِن جي ُمنهن کي ِمٽيَء جيي تيهين ۾ 

 ڳوهي ڇڏيو هو.
هن ُمنهن ڌوئڻ جي سرٻياٽ کيي رد ڪيييو ۽ ارادو ڪيييائييين 
پهرين ڀِيٽ تيي چيڙهينيدس، واريَء جيهياڳييينيدس، پيوِء ُمينيهين 
ڌوئيندس، جنهن جي ڪاڻ ُلڪون لوسياٽيي ڪيهيي آييو آهيييان 
پهرين ان وٽ ُپڄندس، پوِء ئي ُمنهن ڌوئيندس، پوِء ئي ِچيڙهيه 

 چڳن مان ڪنندس.
پر سرٻاٽ سندس ِجنيد نيه ڇيڏي، وري ڪين ۾ ُڀيڻيڪيو آييس، 

جيڪر ُمنهن ڌوئڻ بِنا ڀِٽ چڙهيو آهييين تيه وري پيوِء ُمينيهين “ 
 ”ڌوئڻ الِء هيٺ لهي نه سگهندين!!.

ُهن جا وڌندڙ قدم ڀِٽ آڏو ايندڙ پهرين چو واٽي تي ڏانوڻيجيي 
اڌ ۾ ُاٿڻ ُجڳائي ڪونه، مينيزل “ بيهي رهيا، سرٻاٽ وري آيس، 

 ”ُاها ئي آهي ُمنهن ڌوِء!.
هن جو ُرخ ُمڙي ويو، لس جو پاسو ڇڏي تيڙ تيي آييو، ڪيجيهيه 
ڇنڊا پاڻي جا ُمنهن تي هڻي ُمنهن بِنا ُاگهڻ جي جيهيٽ تيڙ تيان 
وريو واپس ته پوِء مٿانهين ڏانهن هن جا قدم تکا تکيا کيڄينيدا 
ويا، پر ڀِٽ جي واريَء وارو پيچرو ُاڀو ۽ قدم سيوگيهيا ڪينيدڙ 

 هو.
ُهو ڀِٽ ڏانهن ويندڙ پيچري تي وک وک سيان وڙهينيدو هيليي 
پيو، ڀِٽ تي چڙهيو پئي، پر اڃان ڀِٽ جي پهرين ُاڀي چوٽي پر 
ڀري هئي، واري قدم ٿڪائيندڙ هئي، پر پيوِء بيه سينيدس ِوک 
ڀِٽ جي مٿان تِکي ُهئي جو ُهو يڪساهي ڀِٽ جو پهريون دڙو 
ُاڪري آيو ۽ مٿانهين تي ُپڄي بيهي رهيو جو ذري تان ڪنهن 

 سان ٽڪرجندي پاڻ بچيو هو.
ڪارن ڪپڙن ۾ ملبوس جوڳڻ بي خياليَء ۾ جو پوئتي ُميڙي 
ته ُمنهن ۾ هي اچي ويس، سندس مٿو هِين جيي ميٿيي ۾ لڳيو 
ٿي، پر ُهوَء پاڻ بچائي وئي ۽ هي پٿر بڻيجيي بيييهيي رهيييو ۽ 

 امداد ڪانهيو
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 جوڳڻ اڳتي وڌي وئي.
جوڳڻ ڀِٽ جي پهرين پيڌر تيي جيوڳ ۾ وييپيي 
ُهئي، کيس پنهنجي پويان ڪنهن جيي اچيڻ جيو 
ڪو ُگمان نه هو، هي به اڃان مس اچي بيپو هيو، 
ُهوَء بي خيالي مان اٿي ۽ پوئتي ُمڙي هيئيي جيو 
هنن جا هڪ ٽڪر ۾ ڪئي ٽڪير ٿيي پيييا هيئيا، 
جوڳڻ هلي وئي پڌر ميان ۽ هين پينيهينيجيا سياهيه 
سوگها ڪري ورتا جو جوڳڻ جي خالف معميول 
نازڪ پير ۽ ڍنن نيڻ ڏسي هي پيل الِء ڇيرڪيي 
پيو هو، پر پوِء هن اجرا پير اجرا نيڻ ڏٺا اڻ ڏٺيا 
ڪري ڇڏيا ۽ اتان تِکو گذرندي ٻيئيي پيڌر جيون 
 چاڙهيون تکيون تکيون چڙهندو اندر هليو ويو.
ڀِٽ جي آخري مٿانهين تي جوڳي دونهين ُدکايو 
ويپا ها، ڪنپا، ڪوالبا، تان، تينيبيورا تيه ُسيرنيدا، 
ُمييرليييييون ۽ ڪييجييهييه وٽيييييون، جييميينييا، ٺييڪيير ۽ 
گودڙيون آس پاس ۾ ٽِڙيا پکڙيا پيا هئا، ُمهڙ ۾ 
ُجتي لنگيهيه وٽ ڇيڏي، ُهيو وييڪيري پيڌر ميان 
ُگذري آڳر تي هليو آيو، آڳر مان اڳتي وڌي ُهيو 

 اچي هڪ چانئٺ تي ڪري پيو.
سانجهيَء جي گذري وڃڻ کانپوِء ڪئي پيل ڀِيٽ 
جي مٿان ُهو چانئٺ تي ڪنڌ الڙي پيييو رهيييو، 
ُسڌ مان بي ُسڌ ٿي پيو ڄڻ، ُهيو بيي ُسيرت هيو، 
کيس ڪنهن جي به ڪا سار نه رهي، گهڻيي ديير 
ايئن چانئٺ تي بي ڪيف ٿي پئي رهڻ کيانيپيوِء 
جڏهن ُهو اٿيو هو تڏهن سندس نگاهه ۾ سياڳيي 
ُا  ۽ ُر  هيئيي، ُهين جيون اکيييون صيحيرا ٿيي 
پيون، ُهو چانئٺ کان اٿيو ۽ اڳتي وڌيو ۽ هيڪ 
جيوڳييي جييو پييانييڌ اڳييييياڙي کييان جييهييلييي بيييييهييي 

 رهيو!!.
ُهو ڪافي دير پنڊ پهڻ ٿي بيپيو رهيييو، جيوڳيي 
جو دامن سندس هٿ ۾ سوگهيو هيو، پيل الِء بيه 
ُهن جوڳي جو پانڌ نه ڇڏيو هو ۽ جوڳي ڪيجيهيه 

 به نه ُڪڇيو هو.
هن جي اندر ۾ اڻ ڳڻيون ڳالهييون هيييون، ُهين 
اهي سڀ جوڳي سان سلڻ چاهيون هيون، پر ُهن 
جي چپن مان هڪ اکر به نه ُاڪيليييو، ُچيپ چياپ 
جوڳي جو پانڌ جهلي ُهو بيپو رهيو ۽ نه سنيدس 

 چپ ُچريا، نه ئي سندس قدم ُچريا.
ُهن کي سور سلڻ ڏکييا ٿيي لڳيا، ُهين کيي ڪيا 
شڪايت ڪرڻ اجائي ۽ اوکي ٿي لڳي، هن کيي 
ڪنهن کي به ڪا ميار ڏيڻ نيٿيي وڻيي، هيي ان 
ڳالهه جو قائل هو ته جوڳي پاڻ هن جيي دل جيو 
حال پروڙي، ُگرو کي پاڻ پينيهينيجيي پيييروَء جيو 
درمان سمجهڻ گهرجي، ُگرو کي پياڻ پينيهينيجيي 
چيلي جي دل جو داستان ڄاڻڻ گهرجيي، پيروڙڻ 

 گهرجي!!.
ُهن ڪجهه به نه ُڪڇييو، بيس جيوڳيي جيو دامين 
جهلي خاموش خاموش پهر تائين پهڻ بڻيو بيپو 
رهيو ۽ سينيدس ُکيليييل اکيييون پيڌر تيي ٽِيڙييل 
پيکييڙيييل انيييييڪ ُٽيٽييل تيارون ۽ تييارا، ُسييرنييدا ۽ 
مرليون، ُگل ۽ ڪليون، گودڙيون ۽ گودڙيين ۾ 
مخمل، موتئي ۽ ڪينيڪير بيس ڪيييئيي رنيگ 
ڏسنديون رهيون، هن کي ڪا ڪل ئي نه ُهئي ته 
جو پيهير ُهيو جيوڳيي جيي سيييرانيدي کيان ميٿيو 

ٽيڪي ڪنهن سحر ۾ غلطان ۽ ُگم ٿيييو بيييپيو 
 هو.

ڪيئي رنگ سندس ڀر ۾ ٺهيا، ُجڙيا، وکيرييا ۽ 
ٽِڙيا پکڙيا هئا، پر هن کي ڪا پروڙ نه ُهئي بيس 
جڏهن ُهن جوڳي جي دامن مان پنهنجيا هيٿ ِڍرا 

 ڪيا تڏهن جوڳي ڄڻ آهلجي پيو.
ُهن جوڳي جو پيانيڌ نيه ڇيڏي، سيييرانيديَء ڇيڏي 
پيرانديَء ورتي، ڪو پل پيييرانيديَء وٽ بيييهيي 
 ُهن هڪ ٿڌي آهه ڀري ۽ پوِء آڳر تي نڪري آيو.

آڳر تي عبادت گاهه جي ُڪنڊ وٽ اچيي اڪيييليو 
ُهو ُمنهن مونن ۾ هڻي وييهيي رهيييو، ڄيڻ پياڻ 
سان پاڻ ئي ڳالهائيندو ُهجي، ڄيڻ جيوڳيي سيان 

 جيُء ۾ ڳالهائيندو ُهجي!!.
ُهو ايئن ويران ويران ويپو رهيو، ايامن جيي ُا  
ُهن جي اندر مان گذري اکين ۾ ليهيي آئيي، پير 
ُهن ڪابه ٻِڙڪ ٻاهر نه ڪني، مين جيي تيئيونيس 
دل ۾ دٻائي ُهو ايئن ئي ُمنهن مونن ۾ هڻي بي 
 ُسڌ ٿي ويپو رهيو ڄڻ هن دنيا ۾ ُهجي ئي نه!!.
ڪي جوڳي، ڪي روڳي ايندا رهيا، ويندا رهييا، 
هن پنهنجو الڙيل ڪنڌ مٿي نه کنيو، کيس ڪل 
ئي نه هئي ته ڪير سندس ڀر مينيجيهيان گيذرييو، 
ڪير آيو، ڪير ويو، هي قطار در قطار گيذرنيدڙ 
ماڻهن جي پيرن ۾ ُمنهن مونين ۾ هيڻيي وييپيو 
رهيو، ڪا ٺوڪر لڳس، ڪنهن اورانگيهيييو هين 
کي، پر هي ُچپ چاپ ُبت بڻيو ويپو رهيييو، جيو 
رات جي پهرين پهر جو ڳ  حصو گذري وييو ۽ 
جوڳين جي ُدکندڙ دونهيين ميان درد جيا ورالپ 
گونجڻ لڳا ۽ ُٽٽل تارون ڳننجي سنڌ جيي ُسيرت 

 ۾ اچي وڄڻ لڳيون.
جا تند گهڙي پل پهرين ڇنل ُهيئيي سيا بيه رييهيه 
ڪري ُرني ٿي ۽ تار تيار ُليڇيي ٿيي تيه تيار تيار 

 وڳي ٿي.
ِڇڙيل تار هن جا ڦٽ ڇوڙي ڇڏيا، پهريين ورالپ 
تي ُهن ڪنڌ مٿي کنيييو ۽ جيوڳيي جيي ُڪيوڪ 
سندو آالپ سندس ُر  روح جي ُپي  پيڌر ۾ رڙ 
ٿي ُاڀريو، ُا  جي ِشدت هن جي من جي صيحيرا 
جون سرحدون پري پري تائين ڊگهيري پيکيييڙي 
وئي، بر پٽ جا ڇيڙا اڻ ُکيٽ ٿيي پيييا هين جيي 
روح ۾ ۽ هي رڳ رڳ ُڏکيڻ لڳيو ُليڇيڻ لڳيو، 
وڄييڻ لڳييو، درد جييو هيييييج هيياڻ هيين الِء سييهييڻ 

 ُمشڪل ٿي پيو هو.
تار اڳ کان تکي ٿي وڄڻ لڳي، هين کيي اييئين 
لڳو جيئن سندس روح ڪا ڪٽيل ڪٽيار ُهيجيي 
۽ نس نس وڄندڙ تار ُهجي، جنهن کي درد جيي 
هڪ هڪ آڱر ڇيڙيينيدي پيئيي وڃيي ۽ روح ۾ 

 ُڪوڪن جو ڄڻ ڪو جوڀن ُهجي.
هن ڄاتو ٿي دل دنبورو جن وارا ورالپ جيوڳيي 
کانسواِء ڪو نٿيو ُسيڻيي ۽ سيميجيهيي سيگيهيي، 
جيڪو هي مس محسوس ڪري رهيو آهيي سيو 

 سڀ جوڳي ڄاڻي ٿو!!.
ُهن ُڪنڊ ڇڏي ۽ ِسرڪيي اڳيتيي وڌييو، ميييڙ ۾ 
موجود جوڳين جي ڀر وٺي اچي وييپيو، وڄينيدڙ 
تارن تي جوڳييين جيون آڱيرييون ڊوڙي رهيييون 
هيون، گهڻا ترشنا سرمست ٿي پيا ها ۽ ڀِٽ جيو 

آڳر آڌيَء مهل وجد ۾ اچي وييو هيو، هين وائيي 
جي ُڪوڪ تي پاڻ کيي ڀِيٽ ميٿيان هينيدوري ۾ 
ُلڏندي لمندي ۽ لمندي ُليڏنيدي ڊهينيدي ڪيرنيدي 

 ڀانئيو.
ُهو ايئن تانگهه، تئونس ۽ تڙپ ۾ ڪنهن مرگهيه 
وانگر اتي ويپو رهيييو، ُدکينيدڙ تيارون ڪينيهين 
گهڙي ٿڌيون ٿي ويون ٿي ته ڪنهن مهل جيوش 
۾ اچي رقصان رقصان ٿي پيون ٿيي، آڌيَء جيو 
ڀِٽ تي ُڪوڪن جو آبشار پکڙي پيييو، هير ڏسيا 
گونج هئي بي ڪيييفيي بيي چييينيي جيي ۽ هيي 
لحظو لحظو بي ڪيف ُڪوڪن سيان گيڏ تيڙپيي 
تڙپي تار تار ٿي وڄندو رهييو جيو امياليڪ رات 
جي ٻئين پهر ۾ جيڏي مهل هن ڪنڌ مٿي کڻي 
جوڳي جو وجد ٿي ڏٺو ته ان مهل سندس نيگياهيه 
ڏيييئييي جييي روشيينييي ۾ ٽييامييي جييي ُبييت سييان 

 ٽڪرائجي وئي!!.
 هن جوڳي نه ڏٺو، هن ٽامي جو ُبت ڏٺو.

ٽامي جو ُبت نه هو، هي ته اها ئي سياڳيي جيوڳيڻ 
ُهئي جيڪا سنجها وييل هِين سيان ِوڙهيي وئيي 

 ُهئي.
ڪاري وڳي ۾ ملبوس جيوڳيڻ ُهين جيي اڳيييان 
ويپي ُهئي، هي جيوڳيڻ کيي ڏسيي جيوڳيي کيي 
ڏسڻ لڳو، پر انت هن جي اندر کي وڍيو هو سو 
هي وري پنهنجو ُمنيهين ميونين ۾ هيڻيي وييهيي 

 رهيو.
پر هن ڀيري ُهو گهڻي دير پنهنجو ُمنهين ميونين 
۾ لڪائي نه سگهيو، اضطراب سنيدس جييُء ۾ 
ولوڙجي وريو هو، مونن ۾ موجود منهن کيييس 
ُسڪون ۽ ترتيب ڏئي نه سگهيييو ۽ هين مينيهين 

 مٿي کڻي ورتو ۽ وري جوڳڻ کي ڏسڻ لڳو.
جوڳڻ جيڪا هر شيِء کان بي نياز تنبوري جيي 
وڍ تييي ڪيينييڌ لييوڏي لييوڏي ڳييهيير ۾ بييي ُسييرت 

 هئي!!.
هن جي روح جو ُر  دنبوري جي دانهن تي آگم 
آگم ٿي برسي پيييو هيو، هين جيوڳيڻ جيون ڍنين 
اکيون ڏٺيون ۽ دل ۾ پنهنجي سوڙهو ٿي پيييو، 
هزارين سوين ميلن تي پکڙيل هن پنهنجيي ُر  
روح جو صحرا جوڳڻ جي ڍنن اکيين ۾ وڃيائيي 

 ڇڏيو.
تنبوري جي تار وڄينيدي وڄينيدي هين جيي تينيد 
تپائي ڇڏي، هن ڪاري لباس ۾ ويڙهيل جيوڳيڻ 
کي پنهنجي سامهون ويپل ڏٺو، وڏا نيڻ ڪٽورا 
ڄڻ مڌ ڳهريال، ُکليل ڊگها وار ڪارا ُڪلهن کان 
هيٺ پکڙيل ڄڻ بادل ۽ ُجهڙ گهاٽا، ِڳچي سنيهيي 
جنهن جو رنگ ٽياميو ٻيرنيدڙ شيعيليي تيي تيجيال 
ڏيندڙ، ڊگها هٿ ُکليل ۽ اجرا ۽ ڊگهيون آڱرييون 
جوڳڻ جون هن ٻرندڙ ڏيئي جي وٽ وسامڻ کان 

 اڳ ڏسي وري هن منهن مونن ۾ هڻي ورتو.
 هي ُر  ۾ وري ُا  ٿي پيو...

ُسک نه آيس، ڪنڌ کڻي وري جوڳي ڏي ڏٺائين، 
هن جي نگاهه ۾ سوين ميارون هيون، جيييڪيي 
جوڳي کانسواِء ڪنهن به نٿي ڄاتيون، ٻيو ڪيو 
ڄاڻي ڀي ڪيئن ها؟، هرڪو پينيهينيجيي انيدر ۾ 
اجنبي هو، جوڳڻ ڀي ڪيئن ڄاڻي ها ته هن جيي 

 

 



    0202 آڪٽوبر  48 |

ُهردي ۾ ڪهڙا بيابان هئا، جوڳڻ پنهنجي ڪٽار 
۾ قابو ُهئي سو جوڳڻ هن کي اک کڻي بيه ڏٺيو 
نه هو ته جوڳڻ ڪيئن پروڙي سگهي ها تيه ڪيو 
ٿوهر وجود پڌر تي بي ڪيف آهي جيڪو کييس 

 ڏسندي صحرا مان بر پٽ ٿيو پيو آهي!!.
رات جو ٻيو پهر گذري ُچڪيو هيو، هيي وڌييڪ 
اتي ويهي نه سگهيو جو هن ڄياتيو پيئيي مينيهين 
مونن ۾ هڻڻ سان به هاڻي قرار ڪيونيهيي، وس 
کان بي وس ٿي پوڻ کان پهرين ٿاڪ ميٽيائيجيي 
 نه ته ٿِڙڻ سان ٿوهر وجود وڌيڪ ڇلجي پوندو.

هي اٿيو پر دنبوري پنهنجو ورالپ نيه ڇيڏييو ۽ 
هي آڳر مٽي پڌر تيي آييو ۽ اتير مينيهين ڪيري 
اڪيلو ويهي رهيو، جوڳي ۽ ڪوڪون ۽ جوڳڻ 
هن جي ُپپيان رهجي ويا، هن غفا ۾ ڏسيي تيارا 
۽ انڌيرو تڪڻ بجاِء ڪنڌ گوڏن تي الڙي ڇيڏييو، 
سوچون لهر لهر ٿي سندس هانُء ۾ اٿڻ لڳييون، 

 پر هن جوڳي کي ڪجهه به نه چيو.
ُهو اتي ڪائي دير ايئين اڪيييليو اڪيييليو اداس 
نراس ويپو رهيو، ُڪوڪن جو پڙاڏو وريو پئيي 
۽ هي اندر ئي اندر ُدکيو ٺريو پيئيي تيه ڪينيهين 

 ُڇهاُء تي ڇرڪي پيو.
 ، اچڻ واري چيس.”اداس آهين؟“

هي ڪو جواب ڏئي نه سگهيو، هن پنهنجيي بيي 
ڪيف حالت هن پڌر تي نويڪلو وييهيي گيذارڻ 
پئي چاهي، ُهو هن جي اڪيالئي ۾ ڪاهي آييو، 
هي حيرت اکين سان ايندڙ کي ڏسڻ لڳو، جنهن 

 ”.اداس آهين؟؟“ُمرڪي پڇيس؛ 
، هن ٿڌي آهيه ” مان ڦٽ کولڻ عيب ٿو سمجهان.“ 

۽ دارون نه سمجهي سگهنيدڙ اڳيييان “ڀري چيو، 
 ”درد...

، اچيڻ واري هين ” جوڳين جي ُجوَء ۾ اداس...!!“ 
 جي ڳالهه ڪٽيندي چيو.

 ، هن ُپڇيو.”تون جوڳي آهين؟؟“
جيوڳيي “ ، اچيڻ واري چيييو، ” مان روڳي آهييان“ 

 ”دارون ڪندڙ هوندا آهن
 ، هن چيو.”ها جوڳي دارون ڪندڙ هوندا آهن“
 ”پر تون ڇو اداس آهين؟“
، هن هڪ نظر جوڳي کيي ” مان اداس نه آهيان...“ 

مان صحرا آهيان، ُر  بيييابيان “ ڏٺو ۽ چيائينس، 
آهييان، مينيهينيجيو جيوڳيي مينيهينيجيو آگيم آهيي، 

 ”منهنجو سانوڻ آهي.

 ، جوڳي چيس.”پوِء به اداس آهين تون“
ها جوڳي وسي نٿو وڏ ُڦيڙو ٿيي، سيانيوڻ اچيي “ 

 ”نٿو مان اداس آهيان!!
پوِء پنيهينيجيي جيوڳيي کيي “ جوڳي ُمرڪي چيو، 
 ”انهي جي دانهن ڏي

 ”دل جون دانهون جوڳي پاڻ پروڙي ٿو“
 ”پڪ اٿئي؟؟“

هن گيهيوري جيوڳيي جيي اکييين ۾ ڏٺيو ۽ پيوِء 
 ”ها پڪ اٿم“چيائين، 

جنهن جوڳي کي تنهنجي پروڙ آهي اهو تنهجو “ 
ُر  ۾، ُس  ۾، بحر، شيهير ۾ جيهير جيهينيگ ۾ 
تنهنجو هادي رهبر آهي تنيهينيجيو هيتيي ڪيهيڙو 

 ”ڪم؟؟
 ”مان هتي ڪم سان نه آيو آهيان“
 ”پوِء؟؟“
مان هتي جوڳين ۾ پنهنيجيو جييُء وڃيائيڻ آييو “ 

 ”آهيان
 ”جوڳين ۾ تنهنجو جيُء وڃائجي ئي ويو آ“

جوڳي جي ڳالهه تي هي ڇيرڪيي پيييو، ڪيجيهيه 
ُڪييڇييي هيين کييي ڪييجييهييه سييمييجييهييه ۾ نييه آيييو، 
سييوچييييينييدي هيين ڪيينييڌ هيييييٺ ڪييري ورتييو ۽ 
چانڊوڪي ۾ واري جاچيندو رهيو، جيوڳيي هين 
جي ڀر ۾ ويپيو رهيييو، خياميوشيي جيڏهين گيهير 
ڪييري وئييي هيير طييرف تييڏهيين جييوڳييي سييانييت 

ميار نه ڏبي آ من... ُهو هير حيال “ ٽوڙيندي چيو، 
 ”کان واقف اٿئي ۽ هر جاِء حامي اٿئي!!

هي ڪجهه ُڪڇي نه سگهيو ته بس ُمرڪي پيييو 
جو انهيَء جوڳڻ جو سراپا سندس خيال ۾ اچيي 
 ويو ۽ پنهنجو بيابان من ڏسي هي ُچپ ٿي پيو.

رات جو آخري پهر به ُگذري وييو هيو، ُڪيڪيڙن 
کان پوِء ُمالن به ٻيانيگ ڏئيي عيبيادت گياهيه ميان 
وڃي ُچڪو هو، هي اڃيان پيڌر ۾ وييهيي واري 
تڪي رهيو هو، کيس خبر ئي نه هئي ته جيوڳيي 
نه ڄاڻ ڪهڙي پل سندس ڀر مان اٿي هلييو وييو 
هو، پريان آڳر تي ُلڇندڙ تنبورا به پکڙندڙ بياک 
۾ ٿڌا ٿي ٺري پيا هئا ۽ ُڪيوڪيون ُسيهيائيي ۾ 
وڃائجي خاموش ٿي وييون ُهيييون. هيو ڪيجيهيه 

 سوچي ُمرڪيو.
ُمرڪ هن جيي ُخشيڪ چيپين تيي ڦيارون ڪيري 
اڀري ۽ ُسندر بيڻيجيي وئيي، پير هين جيا ُسيڪيل 

 ُخشڪ چپ ٺوو هئا، ٺوو ئي رهيا.

ُمرڪڻ کانپوِء هي اٿيو ۽ پوئتي ُمڙيو، پير ذري 
تان ڪرندي بچيو جيو اهيائيي جيوڳيڻ هين سيان 

 ٽڪرائجي وئي.
ان کان اڳي جو هي ڪجهه چوي جيوڳيڻ چيييس، 

اوهان اهي ساڳيا آهيو نه جنهن سان مان ڪليهيه “ 
 ”شام ٽڪرائجندي بچي هئس؟؟

هيا “ ، چئي سگهيو جي نه چئي سگهيو ته، ” ها...“ 
ساڳيو ئي آهيان جيييڪيو سيدائييين ٽيڪيرائيجيي 

 ”ُٽڪر ٿيو هو!
، جيوڳيڻ چيييو، ” مون رات به اوهان کي ڏٺو هيو“ 
 ”اوهان منهن ُمونن ۾هڻي ويپا هئا“

هن خالي اکييين سيان جيوڳيڻ کيي ڏٺيو جيييڪيا 
واريَء تي ساڻس گڏ ِوک کڻيي رهيي ُهيئيي، پير 

 هن ڪجهه به نه ڳالهايو.
اوهين رات به ڏاڍا ميون کيي بيييقيرار ڏسيڻ ۾ “ 

 ، جوڳڻ چيس.”پئي آيا.
 هن ڪنڌ لوڏيو، پر ُڪڇيو ڪجهه به نه.

، جيوڳيڻ چيييو، ” مون اوهان جيي تيانيگيهيه ڏٺيي“ 
 ”اوهان ڄڻ پيڙاُء ۾ ُهئا.“
، ُهن جوڳڻ جي ڳالهييين ” مون کي وڃڻو آهي!!“ 

 جو جواب ڏيڻ بجاِء پنهنجو رستو ُٻڌايو.
 ، جوڳڻ ُپڇيس.”ڪيڏانهن؟؟.“
، هن جوڳڻ جا نيڻ ڪيٽيورا ڏسينيدي ”خبر ناهي“ 

 ”واريَء جو پنڌ آهي“چيو، 
جوڳڻ اداس ٿي پئي، هن ُمنهن ٻي طرف ڦيييري 
ورتو، جوڳڻ حيرت ۾ پئجي وئي، ڪي به ليفيظ 
جوڳڻ جي نِڙيَء مان نه نڪيتيا، جيوڳيڻ هين کيي 
پنهنجي ڀر ۾ ُپپيرو بييپيل ڪيي پيل خياميوشيي 
سان ڏسندي رهي ۽ پوِء ڦِيري سينيدس سياميهيون 
آئي، ڪي پل هن جو ُمنيهين ُچيپ چياپ ڏسينيدي 
رهي ۽ پوِء جوڳڻ هن جو ُمنهن پنهنجي ُٻيڪ ۾ 
جهليو، ڪي پل هن جو چهرو پنهينيجيي ُٻيڪ ۾ 
جهلي چتائيندي رهي ۽ پوِء هن جا نيڻ ُچمي هن 

 جي منهن مان پنهجو ُٻڪ ڪني ڇڏيائين.
هن وک کڻڻ کان پهرين بنا ڏسڻ جي جوڳڻ کي 

 ”جوڳ جو جمال واريَء جي پنڌ ۾ آهي“چيو، 
جوڳڻ هن جي ڳالهه سمجهي وئيي تيه چيييائييين، 

 ”جمال جو ڪمال رتيَء جي رهاڻ ۾ آهي!!“
هن جوڳڻ کي ۽ جوڳڻ هن کي حسرت سان ڏٺو 
پوِء ٻئي پل هي اڳيتيي وڌي وييو پيييچيري تيي، 

 جيڪو ڀِٽ تان هيٺ لٿو ٿي واريَء ۾.
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املتاس جي وڻ تي ويپيل ڪيوييل جيي درد ڀيرييل 
دانهن سان موسم رباب بڻجي چڪي هئيي، فيوٽيو 
اسٽيٽ مشين جي پاسي ۾ هڪ نننڙو هوٽيل نيميا 
دڪان هو، جتان اسين سڀ ڪالس جيي ڪيڙاڻ ۽ 
ليڪچرن جي هانوَء تي ڄميل بار کي هڪ سيڄيي 

سيان ڌوئييينيدا هيئياسييين، ان ”  اڌ ڪٽ“ يا تيز مپي 
سمي ڪيمپس ۾ ڏاڍو رونشو متيل هيو، هير ڏسيا 
هر سمت ڏاڍي سندر ۽ دلفريب لڳيي رهيي هيئيي، 
هر طرف خوبصورت ڇوڪريون چنيچيليتيا ۾ دنيييا 
جهان کان بي نياز هيون، وڏو چهچيٽيو ميتيل هيو، 
ويتر آسمان به ڄامشوري جيي هين ڪيوهيه ڪيافيي 
روپ تي مهربان ٿي پيو هو ۽ دل تريَء تيي کيڻيي 
هلندڙ جيوانين ميٿيان پينيهينيجيي قيرب جيي ڪيارن 
ڪڪرن جي ڇانَو ڪري ڇڏي هئي، ڪنهن ڪنهن 
سمي رکي رکي گيجيگيوڙ ڪيوييل جيي آواز کيي 
جهڪو جهڪو پئي ڪيو، هيوائين جيي ليهيرن تيي 
ڪئين حسينائن جون پوتيون اڏري رهيون هيون، 
جڏهن ڇاتين تان پوتيون هيٺ سرڪيييون پيئيي تيه 
ايئن پئي لڳو ڄڻ جيئريون پوئڪيون ڇاتين جيي 
جاِء تي ڦٿڪي رهيون هيون. ڄڻ کييير ٿير اکيييون 
مهٽي ننڊ مان سجاڳ ٿيو هجي..! منهنجو ڪالس 
ميٽ ساحل به مون سان گڏ هو، اسين ٻيئيي آِء بيي 
اي ڊپارٽمينيٽ ۾ پيڙهينيدا هيئياسييين. اڄ عشيق ۽ 
محبت جي اظهار جو عالمي ڏينهن يعني ويلنٽائين 
ڊي هو. هونئن ته عاشقن کي ڪنيهين ڏيينيهين جيي 
کوليَء ۾ بند نٿو ڪري سگهجي، پوِء به اڄيوڪيي 
ڏينهن جي نسبت سان هرڪو ڪجهيه سيرس تيييار 
ٿي ڪيمپس پهتو هو ۽ بازار عشق ۾ اڄ ڪهيڙي 
يوسف کي نيالم ٿيڻو هو اها خبر ڪنهن کي به نه 
هئي، مان ۽ منهنجو دوست ساحل شرارت کي نظر 
۾ رکندي هاسٽل تان ايندي مهل گالب جيا ٻيه وڏا 
تازا گل پٽي آيا هئاسين، ڪيمپس ۾ گهمي رهيييا 

ڄيامشيوري جيي  هئاسين، ميوسيم جيي ميدهيوشيي 
مدمسيت هيوائين وييتير ڪيييتيرييون ئيي نيييرييون، 
سايون، گالبي، ساڙهيون اوڍائيي ڇيڏييون هيييون، 
حسناڪين سان ڀرپور انهن ساعتن ۾ ڪنهن جيل 
پري جي نينڊ نهار تي دل ڪپل ڪڪڙ جيان پيئيي 
ڦٿڪي ۽ اکيون انبور بڻجي دل ٽوٽا ڪندڙ سنيڌو 
جيان ڊيلٽا تائين ور وڪڙ کيائييينيدڙ جسيمين سيان 
ٻکجي پئي ويون. انهن دليفيرييب ليميحين ۾ ميون 
ساحل کي چيو يار هي ڪيهيڙا ڪيم ٿيو ڪيرائييين 
اسان فقيرن کان پاڻ ڪنهن کي گل آفر ڪنداسين 
جو پٽرايا اٿئي؟ هتي پينيهينيجيو نيه ڪيو اوهيي نيه 

وارث ايئن نيه ٿيئيي جيو ڪينيهين ڇيوڪيريَء کيان 
 پنهنجو پٽڪو ڌوڙ ڪرائي ويهي رهون.

ڪا ڳالهه نياهيي پيييارا اهيو عياشيق ئيي ڇيا چيئيبيو 
جيڪو سر عام رسوا نيه ٿيييو هيجيي؟ اڙي ميپيڙا 
وري به ڪجهه ساعتون ڪنهن اپسرا جي سائي ۾ 
ته گذرنديون نه، ساحل شرارت جي فل ميوڊ ۾ هيو 
واهه واهه معينييا ميان پيادر کياوان ۽ تيون تيمياشيو 

 ڏسندين؟
 نه نه ڪجهه ناهي

 ته پوِء
بس سائين ٻانهون ٻڌيوسين هاڻي تون گل کي ٻٽو 
 ڪري پنهنجي هٿ ۾ رک، صفا ساهه ٿو وڃنين.

ساحل ڇوڪريون پٽائڻ جي ماميري ۾ آدم سيميٿ 
کيان بيه ڪيجيهيه وڌييڪ ڄياڻ رکينيدو هيو، شيڪييل 
صورت ۾ به تميام سيهيڻيو ۽ گيفيتيگيو اهيڙي ڄيڻ 
ڪوڙڪي، اڄوڪيي ڏيينيهين ۽ ميوسيم جيي اليهيڙ 
جواني جو اثر هو شايد جو اسٽيييفين ڪيووي جيي 
واٽ تي هلندي سڀني شاگردن پڙهڻ کان ٺپ جواب 
ڏئي ڇڏيو هو. مون کي منهنجي ڪالس جي هيڪ 
مارڪ ٽيلي ٻڌايو ته سر نياز جي ڪالس کيانيپيوِء 
ڪنهن به شاگرد وڌيڪ ڪالس نه ورتيو ۽ سيڀيئيي 
نابري واريو بيپا هئا ڄڻ ڪنهن فيڪٽري ورڪرز 
جي يونين پنهنجي اجرت ۾ اضافو نه ٿيييڻ تيائييين 
ڪم ڪرڻ کيان نيابيري واري هيجيي، هيرڪيو اهيا 
ڊميانيڊ ڪيري رهييييو هييو تييه وارو ڪييييو پييوائينييٽ 
ڪنرايو ۽ المنظر تي هلو. انهيَء وچ ۾ پپيان سيڏ 

 ٿيو.
“Excuse Me”  

 ”قمر”
 منهنجي دل جي وائلن تيز وڄڻ لڳي،

مون پپيان مڙي ڏٺو امبر بيپي هئي، کيييس ”  جي“ 
پيلي رنگ جو گج پاتل هو، اکين جا ٻئي ڪيٽيورا 
نيڻ ڪجل جي سنهيڙيين ڌارائين سيان اييئين لڳيي 
رهيا هئا ڄڻ ڪنهن لوهار ٻه ترارون هينئر هيينيئير 
سراڻ تان الٿيون هجن. هن جي جسم جي خوشيبيو 
بلو ليڊي ۽ ڊينل ڊزائر کان گيهيڻيو اڳيتيي نيڪيري 
وئي هئي، هن جي مٿئين چپ تي تر هو، جيييڪيو 
ڪنهن کي به موهڻ الِء ڪافي آهي امبر مينيهينيجيي 
يعني اسان جي ڪالس فيلو هئي، ڪالس فيلو ڇا 
ڪييالس جييي سييونييهيين راڻييي ئييي تييه هييئييي، ڏاڍي 
سنجيده، ڪمپوزڊ، ٿوري ٿوري چاالڪ، قد ڪاو، 
هاٺي، بت ۾ هڪ اپسيرا جيو ڏييک ڏيينيدي هيئيي. 
هڪ ٻه دفعا اڳ ۾ منهنجي دل هن سان ڳالهائڻ ۽ 

وچڙڻ الِء ڏاڍو تڙپي هئي، پوِء پنهنجي دل کي ڊيل 
ڪارنيگي جا ڪوڙا سچا دليل ڏئيي چيپ ڪيراييو 
هئم ته پٽ! چپ ڪري هل ايئن نه ٿئي جيو وتييين 

 هاسٽل کان ڪيمپس تائين پنا ميڙيندو.
هن پنهنجي واتان هي جملو ”  ڪيڏانهن پيا وڃون“ 

ڇييا اڪييليييييو ڄييڻ ڏاڙهييون چيييييرجييي ڇييڻييي پيييييو، 
مون پاڻ کي مڪمل شرافت جيي ”  ڪيڏانهن به نه“ 

ڪمبل ۾ ويڙهي ڇيڏييو. اڄ شياييد بياقيي ڪيالس 
۽ هيي “ ڪونه ٿيندا سو روم تي واپس وينداسين، 

امبر گالب جيي گيل ڏانيهين اشيارو ” گالب جو گل
ڪندي پڇيو. هي بس ايئن ئي وا... واس وٺيڻ الِء 
هاسٽل تان منهنجي دوست ساحل پيٽيييو هيو، سيو 
مون کي ڏيئي ڇڏيائييين. ميان ليڄيارو ٿيييڻ لڳيس. 

ميار “ هن ٻييو سيوال اڇيليييو ” ڪنهن کي ڏيندئو؟“ 
پويس ساحل االئي ڪيڏانهن مري ويو هياڻيي ميان 

ميون دل ۾ چيييو. مينيهينيجيي دل ”  ٿيان ٿو بيعزتو
بيقرار ٿيييڻ لڳيي ميون کيي اميبير جيي اڄيوڪيي 
ويجهڙائپ ڪهڻ لڳي ۽ من منيدر ۾ گيهينيڊ وڄيڻ 
شروع ٿي ويا، موقعي جو فائدو وٺنيدي پينيهينيجيي 
سموري عزت هڪ ئي چال ۾ داُء تيي لڳيائيڻ جيو 

جيي قيبيول “ فيصلو ڪيم، ڌڙڪندڙ دل سان چيم 
ميون ڏڪينيدڙ ”  پوي ته هي گيالب تيوهيان الِء آهيي

هٿن ۽ ڌڙڪندڙ دل سان گالب جو گيل اميبير جيي 
اميبير پيارت “ نازڪ پشميني هٿن ۾ ڏئيي ڇيڏييو. 

مون ڦاهي چڙهندڙ قيييدي جيييان پينيهينيجيي ”  هجيو
  Its Okayآخري خواهش بيان ڪئي، امبر مرڪيو ۽

چيائين مون اکيون جهڪايون ۽ ساحل کي ٻيڌائيڻ 
کانسواِء ئي هاسٽل تي هليييو آييس. بيقياييا ڏيينيهين 
عجيب ڪيفيت جي وات جيو گيرهيه ٿيي گيذارييم، 
سڄي رات هورا کورا ۾ پياسيا ورائييينيدي گيذري، 
ساحل ڪهڙي مهل آيو مون کي ڪابه خبر نه هئي، 
مون کي ملڪ جهان جي ڇا ان مهيل پينيهينيجيي بيه 
خبر ڪونه هئي ته هي مون ۾ ڪيهيڙييون عيجيييب 
ڪيفيتون برپا ٿي رهيون آهن؟ هي مون سيان ڇيا 
ٿي رهيو آهي؟ پنهنجي روم جي هر ڪينيڊ ۾ هير 
ڏسا ۾ امبر کي پاتم، هن جي هٿ ۾ گالب هيو ۽ 
هوَء مهڪي رهي هئي. ڪيئي دفعا ڪتاب کولييم 
پڙهڻ جو بهانو ڪيم، پر هر جميليي هير ليفيظ هير 
نقطي ۾ امبر جي وجود کيي نيروار ٿييينيدي ڏٺيم. 
عجيب مرگهه تيرشينيا جيي واچيوڙن ۾ وڪيوڙييل 
رهيس، پتڪڙا پتڪڙا درد، مپا مپا سور هئا پيييار 
جا. ٻئي ڏينهن تيار ٿي ڊپارٽمينٽ پهتس ساميهيون 
امبر بيپي هئي، مون کي ڏسي ميون ڏانيهين وڌي 

 شوڪت لوهار

 

 ڪهاڻيون
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آئي ۽ مون کي چيائين، سينٽرل الئيبريري هلون؟ 
انيڌو “ مون کي اتان ڪجهه ڪيتياب گيهيربيل آهين، 

گهري ڌنڌلي ديد، جي راهون ئي روشن ٿي پون ته 
رسيتيي ۾ هيلينيدي هين ميون کيان ”  ٻييو ڇيا کيپيي

ڏسيو قيمير “ منهنجو نمبر ورتو ۽ مون کي چيائين 
مون توهان جي شرافت ۽ سيادگيي کيي ڏٺيو آهيي، 
اوهان سڀني کان مختلف آهييو، پيڙهيڻ ليکيڻ سيان 
چاهه رکندڙ ۽ ٻين جيان ڇيڳرا ۽ دل ڦينڪ ناهيو، 
پر جي توهان ٻي ڪنهن ڇوڪريَء سان ڳالهايو تيه 

ميحيبيت جيي ”  پوِء مون سان ڪڏهن به نه ڳالهائجيو
ٽريولنگ گائيڊ تان ڪجهه اصيولين جيون ٻيييڙييون 
پيرن ۾ پارايون وييون، ميون هيائيوڪيار ۾ ڪينيڌ 
ڌوڻيو ۽ ها جڏهن مان فون ڪيييان ييا مسيڊ ڪيال 
ڏيان تڏهن مون کي فون ڪجو خبيردار جيو اييئين 
نمبر ڊائل ڪيو اَٿَو. منهنجي فيميليي سيخيت آهيي 

اوهيان ”  جيي جيي“ مون کان موبائيل ڦرجي وينيدو. 
فڪر نه ڪريو جيئن چاهينديون ايئين ئيي ٿييينيدو، 
مون اڇي پني تي ڄيڻ سيائييين ڪيري ڏنيي تيه اڄ 
کانپوِء منهنجي هر شيِء جي مالڪ تون ئي آهييين. 
ڪتاب ورتائين ڪتاب وٺڻ کانپوِء امبر سيالئيييس 
پيتي ۽ مان چانهه.. ايئن ئي ڏسندي ڏسندي اوهان، 
توهان، تون مون کي جنم ڏئي ڇڏيو، آسمانن جيي 
قد جيڏا واعدا ڪياسييين، سيمينيڊن جيي گيهيرائييين 
جيڏا قسم کنياسيين. اميبير جيي اکييين ۾ پياڻ الِء 
ايترو پيار ڏسي ڪڏهن ڪڏهن پاڻ تيي پينيهينيجيي 
قسمت تي رشڪ ٿيندو هو ۽ حيييرتين جيا ڪيييئيي 
ڪاڪ محل لتاڙي ويندو هئس، اميبير جينيهين جيي 
نيڻ ڪٽورن جو مڌ پيئڻ الِء هير نيوجيوان صيرف 
اشارن جو محتاج هو، هن جيو ميون کيي انيتيخياب 
ڪرڻ مون الِء ڄڻ ڪو وڏو اعزاز هو، الٽري ئي ته 
نڪري پئي هئي منهنجي، امبر جيي ميحيبيت جيي 
صورت ۾، ڪالس ۾ جهجو تعداد هيو ڇيوڪيريين 

جيي ڪيري   Behaveجو پر امبر حسن ۽ پينيهينيجيي
 سڀني کان مختلف هئي.

پيارا تون ته وئين هاڻ ڪم کان اسان توکيي هياڻ “ 
رات جيو ”  پنهنجيي لسيٽ ميان خيارج ٿيا ڪيرييون

سياحيل ميون کيي سييينيٽيرل ڪييينيٽييين تيي ميانيي 
 کارائيندي چرچو هنيو.

 ” نه نه مپڙا اهڙي ڳالهه ناهي“
ٺهيو ٺهيو مجنون صاحب هاڻ گهڻو سيرييس ٿيييڻ 
جي ضرورت نه آهي، ساحل ٽيوڪيييو. نيه ييار ميان 
امبر کي پنهنجي دل جي گهراين سان چاهيان ٿيو، 
هوَء منهنجي زندگي آهي، هوَء منهنجي جياپي جيو 
ڪارڻ آهي، هن مون سان ۽ ميان ان سيان جيييئيڻ 
مرڻ جا قسم کنيا آهن، پڙهائي پيوري ٿييينيدي ئيي 
اسين ٻئي هڪ ٿي ويينيداسييين، ميون سياحيل کيي 

يار تنهنجي مرضي تون تيه االئيي “ وضاحت ڪئي. 
ڪهڙي زماني جون ڳالهيون پيو ڪرين، هي ڏاڍو 
فاسٽ پيرڊ آهي ان ۾ تو جهڙا سلو عاشيق مياڻيهيو 

” سمجهه ۾ ڪونه ٿا اچن گهٽ ۾ گهٽ مون کي ته 
هيوَء ميون سييان “ سياحيل بيرييانيي کيائييينيدي چيييو. 

انتهائي سچي آهيي، هيوَء ميون کيي تيميام گيهيڻيو 
 مون هن کي چيو:” چاهي ٿي

يار اسين ته آهيييون ڀيونيئيرا هيڪ گيل تيي وييهيڻ 
پنهنجي فطرت جي ئي خيالف آهيي، جيييسيتيائييين 
مختلف گلن جو واس نه وٺيون نشيا ئيي نيه ٿييين، 
ڇوڪرين کي به ڪپڙن جيان مٽائڻ گهرجي، سڄيو 
وقت هڪ ماڻهو سان گهٽ ۾ گهيٽ ميون کيان تيه 
افورڊ ڪونه ٿيندو ڊيئر. ساحل پنهنجي دل ڦييينيڪ 
طبيعت بابت ٻڌايو، هو هڪ ڪاموري جو پٽ هيو 
۽ يييونيييييورسييٽييي الئييييين کييي صييرف ۽ صييرف 
انجوائمينٽ تائين محدود رکندو هو، آخري ڏينهين 
۾ االئي ڪهڙي طرح استادن کان پاسنگ مارڪس 

ڪيييو   Textوٺي ايندو هو، مون کي رات جو امبير
ته سڀاڻي پنهنجو پهريون ڪالس دير سان آهي سو 
آئون سنڌياالجي وٽ لهنديس ۽ تيون اتيي اچيجيانِء 
مون دل ئي دل ۾ اہلل جا ٿورا مڙيا جو منهنيجيون 
دعائون اگهجي رهييون هيييون، سيڄيي رات پياسيا 

ورائيندي گذري، ڪڏهن ڪهيڙا خيييال تيه ڪيڏهين 
ڪهڙا خيال، بس خيالن جي هڪ نيري نيدي هيئيي 
جنهن ۾ آئون پنهنجي ٻيڙي هالئي رهيييو هيئيس، 
دل ۾ هييڪ عييجييييب سييڪييون ۽ مييپيڙي درد جييي 
ڪيفيت هئي. صبح ٿي آئون تيار ٿي بليو جينز ۽ 
ريڊ ٽي شرٽ پهري ڪيينيٽييين تيان نياشيتيو ڪيري 
سينٽرل الئيبريري تان ٿيينيدو سينيڌيياالجيي ڏانيهين 
وڌڻ لڳس، لورز پوائنٽ وٽ هڪ جوڙي کي ڏٺم 
۽ دل ئي دل ۾ دعيا ڪيييم تيه شيال خيوش هيجين، 
اڳتي وڌي عالمه آِء آِء قياضيي جيي ميزار تيان دعيا 
گهرندو سنڌياالجي وڃي پهتيس ميون کيان اڳ ۾ 
امبر هڪ املتاس جي وڻ  هيپان ٺهيل بيئيني  تيي 
ويپي هئي مون کي ايئن لڳو ڄيڻ ييونيانيي دييوي 
ايفروڊائيٽ ٻيو جنم ورتو هجي، طيوطيائيي رنيگ 
جي وڳي ۾ ملبوس امبر مون کي ان وقيت ڏاڍي 
وڻي رهي هئي، هن جي وشال چهري تيي ڦيهيليييل 
مرڪ سان مٿئين َچپ مٿان ڪارو تِيُر بيس غ يب 
ڪري رهيو هو، امبر جي ميدمسيت جيوانيي ڏسيي 
مون کيي سيميجيهيه ۾ آييو تيه خيدا هييَء ڪيائينيات 
ڪيتري نه حسين ٺاهي آهي، گل، ٻيوٽيا، هيوائيون، 
پر جيڪڏهن انسان جهڙي مخلوق نه خلقيي هيا تيه 
هي سيڀ ڪيجيهيه تيڇ هيو، انسيان ۾ عيورت جيي 
تخليق واقعي خدا جي خدائي تي يقين الِء هڪ اڻ 

ڇيو اييڏي ديير!!!؟ آئيون “ مٽ ثبوت ئي ته هيئيي. 
امبر شڪايت جيو دفيتير ”  هتي اڪيلي ويپي آهيان

مپي رستي ۾ هڪ دوست مليي وييو   Sorryکوليو.
هو ان جو مائٽ ڪو لمس ۾ زيير عيالج آهيي ان 
کي رت گهربل هو سو وري هڪ ٻئي دوست کيي 

الِء فييون ڪيييييم ان ڪييري   Arrangementان جييي
ٺهيو ٺهيو هياڻيي! هيي وو “ ٿورڙي دير ٿي وئي، 

امبر پاڻ سان آندل نننڙو ٽفن بياڪيس وڌاييو ”  کاُء
هيي کياُء ”  هن ۾ اسپيگييٽيي آهيي“هن ۾ ڇا آهي؟ 

خاص تو الِء ٺاهي آهي، هاسٽيل جيي جيييل جيهيڙي 
مينيو واري ماني کائي کائي صفا ڪانگ ٿي ويو 
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ميون چيييو ”  مان ته ناشتو ڪري آييو آهيييان“ آهين. 
ها خبر آهي تنهنجي ناشتي جي اڌ ڪيٽ ۽ هيڪ “ 

امبر جي پنهنجي الِء سڪ ۽ اڪير ڏسيي ” ڪيڪ!
حيران ٿي ويس، مپڙي هتي ڪي ڪي اهڙا شاگرد 
به آهن جيڪي قاهو ڪٽ ۽ ڪيييڪ بيه افيورڊ نيٿيا 
ڪري سگهن، پوِء به هو پڙهن ٿا، انهن جيي هيميت 
کي سالم آهي، مون امبر کان اسپيگييٽيي وٺينيدي 
چيييو، هيا ائييين تييه آهيي پينييج ئيي آڱييرييون بيرابيير 
ڪونيهين، ڪيو غيرييب آهيي تيه ڪيو امييير، ميون 
اسپيگيٽي کاڌي ۽ ٻه ڪوليڊ ڊرنيڪيس گيهيراييون، 

اميبير ”  تون مون کي ڇڏي ته ڪونه وينيديين قيمير!“ 
سوال ڪيو، منهنجيي دل زور زور سيان ڌڙڪيڻ 
لڳي، نه مپڙي ايئن ڪيئن ٿيندو، هاڻ جييئيڻ ميرڻ 
بس توسان آهي، آئون توکي ڇڏييان تيه ڪيافير ٿيي 
مران! مون امبر کي يقين ڏييارييو، جيهيٽ گيهيڙي 
ماو وچ ۾ اچي ويهي رهيي، اميبير اکيييون ميٿيي 

ڇيو ميپيي! ڇيا “ کنيون سندس اکيون ڀريل هيييون 
 ” ٿيو، مون پڇيو
I love u Qamar 

I love u too 
امبر پنهنجا نرم هٿ منهنجي هٿن ۾ ڏييئيي ڇيڏييا 
مون اڀ ۾ نهاري هن جو هٿ زور سان پينيهينيجيي 
هٿ ۾ جهليو. هاڻ هي هٿ قيامت تائين قابو آهي. 
امبر جي ويجهڙائپ ۽ ان جيي جسيم ميان ايينيدڙ 
مارڪوئس اسيپيري جيي خيوشيبيو ميون کيي هيڪ 
رنگين دنيا ۾ موڪلي ڇڏيو، خوشبوئن جي درياُء 
۾ ترندي واپس ان وقت ٿيس جڏهن اوچيتيو اميبير 

ڪري هٿ سان چهنڊڙي هنئي، امبر   Kissمون کي
اڄ مون کي موکيَء جيان پروڪو پياري ميدهيوش 
ڪري ڇڏيو، پريان وڻن تي ويپل پکين جي ٻيوليڻ 
۾ تيزي اچي وئي. آئون امبر جيو سيڊول جسيم ۽ 
مخروطي هٿ، ويڻي جي بناوٽ ڏسي دنگ رهجي 
ويس امبر هڪ ڀيرو وري هيڏانهن هوڏانهن ڏسي 

 منهنجي هٿ کي چمي ڏني.
 ”قمر“
 ”جي“

آئون اڪيالئي ۾ توسان ملڻ چاهيييان ٿيي، تيوکيي 
پنهنجو ڪرڻ چاهيييان ٿيي، تيو الِء سيانينييل پيييار 
توکي ڏيڻ چاهيان ٿي، امبر جي مڌ مست اکين ۾ 

تيون “ مون کي سمنڊ ڇيوليييون هيڻينيدي نيظير آييو 
وقت کي پر لڳي ويا پوائنيٽ ”  آهين نه  Cuteڪيڏو

جو ٽائيم ٿي ويو، خبر ئي نيه پيئيي، ميپيي ضيرور 
اڪيالئي ۾ به ملي وٺبو، آئون پاڻ ڪنهن موقعيي 
جي تالش ۾ آهيان، موقعو ملي ته گهر وارن سيان 
تييو بييابييت ڳييالييهييايييان. مييون امييبيير جييي تييڙپ کييي 
محسوس ڪندي چيو، ها اهو ته ٺيڪ آهي، پر مان 
شادي کان اڳ ۾ به توسان ملڻ چاهيان ٿي، تيوکيي 
۽ تنهنجي پيار کي دريافت ڪرڻ چاهيان ٿي، ٻيڌو 
اٿم ته شادي کانپوِء ماڻهو ۾ تبديلي اچيي ويينيدي 
آهي، آن الِء آئون في الحال ته شادي جي حق ۾ بيه 

 ناهيان.
  Don’t Worry”اوڪي“
ييار ” “ ملي ٿا وٺون، ڪٿي ٻاهير ريسيٽيوريينيٽ ۾”

امبر ڦڪائپ جو اظهار ڪيو، صورت جيو ”  تون به
ڪيڏو سهڻو آهين، پر جذبن جي آڳ جيي ذرو بيه 
سيڪ ڪونه اٿئي، اميبير دل ئيي دل ۾ پياڻ سيان 
ڳالهايو، ٺيڪ آهي سڀاڻي ڪيميپيس ۾ ۽ هيا هيي 

ٽفن ضرور کيڻيي اچيجيانِء، نيه تيه وري ٻيي واري 
 ڪجهه نه ملندئي.

 ها ها ها
Okay Bye 

هٿ هوا ۾ لڏندا امبر ۽ منهنجي وقتي جدائي جيو 
اعالن ڪرڻ لڳا، واپس اچي ميون کيي اميبير جيي 
پيار ۽ پريت جي خوبصورت خيييالين وراييو، ميون 
امبر سان گهاريل هينين ميڌر سياعيتين ۾ پياڻ کيي 
هوائن ۾ اڏرندڙ اڇن ڪڪرن جيييان ڀيانيئيييو، ان 
وقت ڄامشوري کي ٿڌڙين هوائن پنهنيجيي ڀياڪير 
۾ ڀييري ورتيو هييو، بيوگيين وييال جييي ميهييڪييار ۽ 
املتاس تي ڪويلن جيي ٻيوليي دل جيي دري تيي 
امبر جي يادن جيا دييپ روشين ڪيري ڇيڏييا هيئيا، 
سينٽرل الئبريري جي ريفرنس سيڪشن مان هڪ 
ڪتاب جيي ڪيجيهيه چيييپيٽيرز کيي فيوٽيو ڪياپيي 

 ڪرائڻو هو، اوڏانهن هليو ويس. 
 ” جي” “قمر!“
 ادا آئون نازش آهيان، 

نازش سائيڪاالجي ڊپارٽمينٽ جي سييڪينيڊ اييئير 
ميون ”  اوه ها ياد آيو“جي شاگردياڻي، مان ۽ ساحل. 

فوٽو ڪاپي واري کان پينيا وٺينيدي چيييو ڇيا حيال 
آهن؟ ڪيئن آهيو اوهان، ٺيڪ تيه آهيييو نيه اوهيان 
ڇو ايڏا پريشان ٿا ڏسجو؟ خير ته آهيي، ميون ييڪ 

نه ڀاُء هونئن ته سيڀ “ ساهي سڀ سوال پڇي ورتا، 
 ”ساحل....” “ٺيڪ آهي

ساحل جو نمبر بند پيييو وڃيي ”  ڇا ٿيو ساحل کي“ 
هن مون کي اڄ ٽائيم ڏنيو هيو، آئيون ان کيي اڄ 
شام پنهنجي مائٽن سيان ميالئيڻ واري هيئيس، پير 
خبر ناهي ته هو ڪٿي رهجي ويو آهي؟ اوهان جيو 

  Pleaseروم ميٽ آهي اوهان کيي ڪيا خيبير چيار؟
نازش جي ساحل الِء پريشانيي ”  منهنجي مدد ڪيو“ 

مون کي پريشان ڪري ڇڏييو، گيهيٻيراييو نيه ميليي 
ويندو ڪٿي ڪو ڪم ٿي پيو هيونيدس، ان وقيت 
آنڌارو آهستي آهستي ڪنهين ڪيپيل پيکيي جيييان 
ڪينٽين جي سائي ڇٻير جيي شيام تيي بيوالٽيييون 
کائي رهيو هو، سامهون ڪيتيرائيي شياگيرد بيحيث 

ييار “ مباحثي، ڪچهري، ڀوڳ ٺڪاَء ۾ رڌل هيئيا، 
مون ساحل کان پيڇيييو اتيي ئيي ”  ڪٿي هئين تون

بابا اسين آهيون من موجي سو جتي موڊ ٿيو اتيي 
 پڙاُء وڃي هڻندا آهيون.

اڄڪلهه هڪ نئين اسائينيمييينيٽ تيي ڪيم ”  پوِء به“ 
پيو ڪريان ڏسون ٿا ڇا ٿو ٿئي؟ يار پهرين پراڻين 

ييار ”  ڇا ٿيو“ اسائنمينٽ کي ته منهن ڏي مون چيو 
هوَء نازش ملي هئيي تيو الِء ڏاڍو ٿيي پيڇيييائييين، 

 ڏاڍي پريشان ٿي ڏٺي. 
ها ها ها ساحل چانهه پيئندي وڏا ٽهڪ ڏنا، يار هوَء 
چري آهي، هوَء به تو وانگير ميون سيان دل اڙائيي 
ويپي آهي، چئي ٿي ميون سيان ميحيبيت ٿيي وئيي 

يار تيون تيه جيان آهييين تيو “ اٿس ها ها ها محبت! 
سان ڪهڙو لڪ لڪاُء يار نازش تيه هياڻ ڳيچيي ۾ 
پئجي وئي آهي، چئي ٿي ته مائٽن کي ٻڌائي ڇڏيو 
آهي ۽ مون کي انهن سان مالئڻ چاهي ٿي، شيادي 

ساحل جيي ميڪياري ”  جا خواب پئي ڏسي ها ها ها
ٽيهيڪيين جييي تييييزاب ۾ ميون کيي نيازش جيهييڙي 
معصوم ڇوڪري ڳرندي نظر آئيي، ميون کيي ان 

 Smile smile andوقت شيڪسپيئر جي ڳالهه ياد آئي
be villian   کلو کلو ۽ مرون بڻجي وڃو. يار هڪ ٻه

دفعا ٽيسٽ ڪيو اٿمانس ٽيسٽ ايڏو سيپيو ڪيونيه 
هيا هيا “ اٿس، ڦڪي آهي، او بلڪل هن چانهه جيان 

، ساحل جي ٽهڪن ۾ االهي طنز هئي، يار هيي ” ها
آهي ته تنهنجو ذاتي معاملو، پير هيڪ دوسيت جيي 
حيثيت ۾ مان ايترو چوندس ته ڪنهن جي زندگي 
تباهيه ڪيرڻ سيپيي ڳياليهيه ڪيانيهيي، نيازش سيپيي 
ڇوڪري آهي، تون ان سان شادي ڪيري ڇيڏ هيوَء 
توکي کوڙ سارو پيار ڏيندي، جيييڪيڏهين تيون ان 
کي ڇڏي ڏيندين ته باقيي ان وٽ ڇيا بيچينيدو، ييار 
انهن ڇوڪرين وٽ سواِء عزت جي ٻيو هوندو ئيي 
ڇا آهي؟ اسيان جيي سيمياج ۾ هيونيئين بيه عيورت 
ڪهڙي حالت ۾ آهي پاڻ انيهييَء کيان چڱيي رييت 
واقف آهين، مون چانهه پيئندي کييس سيميجيهياييو، 

اڙي يار مجنون! تون آهين نه، سڀينيي ڇيوڪيريين “ 
جا ڳوڙها اگهڻ الِء کيڻيي نيازش جيا بيه اگيهيجيانِء، 
آئون هاڻ ان مان هونئن بيه تينيگ آهيييان، روئيڻيي 

اڙي ”  آهي، مون ته سندس بياب بينيد ڪيري ڇيڏييو
ميان زندگي چار دن ڪي چانيدنيي هيي، گيهيم ڦير 
عيش ڪر ماما. شادي جهڙين ڪوڙڪين ۾ ڦياسيڻ 
جون ڳالهيون ڇڏ، ڇوڪرييون آهين رس ميالييون، 

ساحل مون تي طنز ڪئي، “ٽيسٽ وو ۽ اڳتي هل 
ساحل جي ڇيوڪيريين بيابيت سيوچ تيي ميون کيي 
حيرانگي نه ٿي، جو اسان وٽ ڪجهه قصور نازش 
جهڙين ڇوڪرين جو به آهي، ساحيل تيه انيهين کيي 
جڳهه جڳهه تي ميلينيدا رهينيدا، انيهين کيي سيوچيي 
سمجهي قدم کيڻيڻ گيهيرجيي، هيا پير ييار دل جيي 
ڪاروبار ۾ ڪيهيڙو فيائيدو ڪيهيڙو نيقيصيان اهيو 
ڪنهن ڄاتو آهي؟ هي ته بس هيجيڻ نيه هيجيڻ جيي 
هڪڙي مپي اذيت آهي، منهنجي دل ڀڻڪيو. ڳوو 
مان فون آئي ته وڏو ادا آيو آهيي دبيئيي ميان، ميان 
سومر تي وڃي ڳوو پهتس، منهنيجيي پيڙهيائيي ۽ 
گهر جي ضرورتن کي ادا وڏي پورو پيئيي ڪيييو، 
هو اسان الِء ڇپر ڇانو هو، هو اسان سڀني الِء هيڪ 
اتساهه هو، ٻاهر رهڻ جي ڪري روشن خيال ۽ هير 
نئين ڳالهه کي پسند ڪندڙ، سوچيو هئم تيه اميبير 
جي باري ۾ ادا سان ڳالهائيندس، پر پوِء هيميت نيه 
ساري سگهيس ۽ موقعي جو انتظار ڪيم، ڪجهه 
ئي ڏينهن ۾ ادا ڪراچي ۾ ڪنهن ڪنسيٽيرڪشين 
ڪمپني کي جوائن ڪيري ورتيو، هيو هيڪ سيپيو 
آرڪيٽيڪٽ هو، انيهييَء وچ ۾ ادا حيييدرآبياد ۾ 
هڪ فليٽ به وٺي ڇڏيو، مان پنهنجو ساميان کيڻيي 
فليٽ منتقل ٿي ويس، ادا وڏي جا مهيني ۾ هيڪ 
ٻه ڪراچي جا چڪر لڳندا هئا، جنهن الِء هيو ڳيوو 
مان ايندي يا ويندي فليٽ تي قيييام ڪينيدو هيو ۽ 
مون کي به خرچي پاڻي ڪرائي ڇڏيندو هيو، آئيون 
ڪڏهن فليٽ تي ته ڪڏهن هاسٽيل تيي بيس اميبير 
جي من موهيندڙ مورت کي اکين ۾ سميوييو جيي 
رهيو هئس، ڪيمپس جا ڏينهڙا ايئن گيذري رهيييا 
هئا جيئن اس تي رکيل برف ڳيرنيدي آهيي، اصيل 
خيبيير تييڏهيين پييئييي جييو آخييري سيييييمييسييٽيير ۾ اچييي 
پهتاسين، ايم بي اي جيي ڊگيري کيانيپيوِء ادا جيو 
خيال هو ته هيو ميون کيي وڌييڪ پيڙهيڻ الِء ٻياهير 
موڪليندو. انهن ئي ڏينهن ۾ امبر مون سيان ضيد 
ڪيو هو ته مان ساڻس اڪيالئي ۾ مالن، گهڻيائيي 
ٽال مٽول ڪيا هئم، پر منهنجي امبير جيي اڳيييان 
هڪ به نه هلي هئي، نيٺ هيڪ ڏيينيهين اميبير جيي 
سونهن اڳيان هٿيار ڦٽا ڪري ڇڏيا هئم، هين کيي 
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فليٽ تي وٺي آيو هئس، امبر جي ڀريل ڇياتييين ۽ 
ڪٽورين اکين منهنجيي اصيولين ۽ پيابينيديين کيي 
سونامي بڻجي ٻوڙي ڇڏيو هو، شام تيائييين اميبير 
سان پيار ڪيو هئم، آسمان تي وڄ ڪڙڪي هئي، 
آسمان ڪارن ڪڪرن سان ڀرجي ويو هو، منهنجيا 
هٿ امبر جي نرم نرم هٿن ۾ هئا، ڪيييتيري ديير 
تائين اسان جي چپن ۽ زبيان سياڪير رانيد کيييڏي 
هئي، ٻيڙي جا ٻئي چپو مينيهينيجيي هيٿين ۾ هيئيا، 
ٻيڙي جيڪا ٿڌي هوا جي جهوٽن ۽ ميييرانيجيهيڙي 
پاڻي تي لڏي ۽ لمي رهيي هيئيي، ٻيييڙي.....، اسيان 
ٻنهي جي جسمن جي ٻيڙي. شام جو هوش آيو هو، 
هر شيِء ڪمري ۾ وکري پيئيي هيئيي، اسيان جيي 
ڪپڙن سان گڏ اسان جو شيرم ۽ حييياُء پيڻ. اميبير 
وهنجي آئي هئي هن جي چهري تي هيڪ عيجيييب 
رونق ڇانيل هئي، هن جي اکين ۾ هڪ نشو هيو، 

هن جيي چيال ۾ تيبيدييليي اچيي وئيي 
هئي، امبير ميون کيي هيڪ 
آخري چميي ڏييئيي االئيي 
ڪيڏانهن غائب ٿي وئيي 
هئي نه ڄاڻ، ڪيتري دير 
پنڊ پهڻ ٿيو ويپو هيئيس، 
انيييدر ۾ هيييڪ عيييجيييييييب 
احسيياس ٿييي رهيييييو هييو 

ڇوڪرين وٽ باقي هونيدو “ 
ئي ڇاهي سواِء.... ساحل کي 
چيل منهنجا لفظ ميون کيي 
ئي ُچڀي رهيا هيئيا، فيليييٽ 

هڪ عجيب موسيقيي 
جي ساز ۾ تبديل 
ٿي رهيو هيو، هير 
طرف کان بانسرين 
۽ هارمونيم جا آواز 
ئيييييي اچي رهيا هئا گهڻن 

سيييان اکيييييييون ڏينهن تائين آئون امبير 
ڏينهن هيوَء ميون مالئي نيه سيگيهيييو هيئيس، هيڪ 

کي ڪيميسٽري جي الن ۾ وٺي وئي هئي، جيتيي 
 ”ويهاري ان پاڻ سان آندل اسپيگيٽي کارائي هئي

 ”امبر مون کي معاف ڪجانِء يار“
 ”ڇو ڇا ٿيو؟“
 ”مپي! ان ڏينهن فليٽ تي....“
 ”ڇڏ نه هاڻي بور ڇو ٿو ڪرين“
مون کي خبر ناهي ڇو اندران ايئن ”  نه يار واقعي“ 

محسوس ٿي رهيو آهي ڄڻ اڏوهي منهنيجيي انيدر 
کي کائي رهي هجي، منهنجي جان! تون مون کي 
سپو لڳين ٿو آئون توکي وڻيان ٿيي ڳياليهيه خيتيم، 
آئون ته توکان اهو پڇان ٿي ته وري ڪڏهن ملون؟ 

نييه مييپييي! هيياڻ پيياڻ ايييئيين نييه مييليينييداسييييين شييادي “ 
 ”ڪنداسين

 ”ڇا؟“
اسپيگيٽي کائيندي هن جو هٿ رڪجي ويو، وري 
ڪجهيه سيوچيي هيا ييار اهيا بيه ڪيري وٺينيداسييين 
ڪهڙي تڪڙ آهي، هونئن به منهنجو تيو کيانسيواِء 
ٻيو آهي ئي ڪير؟ امبر ٿڌو سياهيه ڀيريينيدي چيييو. 
امبر پنهنجي واچ ۾ ٽائيم ڏٺو ۽ چيائين اڙي ييار 
قمر مون کي سيمينار الئيبريري کي ڪتاب واپس 
ڪرڻا آهن، هل نه ته الئيييبيرييري بينيد ٿيي ويينيدي، 

جانا ڪتابن کي بيار نيه “ وري هي بار ڪير کڻندو. 
ڪتاب ماڻهين جيي زنيدگييين جيي ” سمجهندي ڪر

ولوڙ هوندا آهن، اڙي يار جڏهن ايڊم سميٿ جيون 
ڳالهيون سمجهه ۾ ڪونه آيون ته اهيي فيليسيفيييانيه 
ڳالهيون ڪنهن جهاز جيان منهنجيي ميٿيان گيذري 

امبر جي پنيهينيجيائيپ ڏسيي ”  ا  نه پليز” “ وينديون
چپن تي مرڪ پکڙجي وئيي ۽ اييئين ٻيئيي آِء بيي 
ڊپارٽميينيٽ طيرف وڌڻ لڳياسييين، گيهيڻين ڏيينيهين 
کانپوِء سوچيم ته ڳوٺان چڪر لڳائي اچان، ساحيل 
کي چيم ته يار دل چئي ٿي ته ڳوو مان ٿي اچيان! 

يار ساحل هي منهنجيي فيليييٽ جيي هيڪ “ ها ڀلي. 
چاٻي تون پاڻ وٽ رک جيستيائييين آئيون نيه اچيان 
فليٽ تي رهجانِء، جو اتي منهنجو پيي سيي ۽ ادا 

 ”وڏي جو ڪجهه قيمتي سامان پيل آهي
 اوڪي بابا سائين.

 ٻيو ڪو حڪم
ساحل ڪرسي تي ويپي پينيهينيجيي ٽي  اسيڪيريين 

پئيي ڏٺيا، آئيون جيييئين ئيي   Appsموبائيل ۾ ڪي
” حاضر ميپيا“ واپس ايندس ته توکي اطالع ڪندس 

ساحل بنا ڏسڻ جي هائوڪار ڪئي، مون امبر کيي 
ٻڌايو ته آئو سڀاڻي واري ڪوچ ۾ ڳيوو ويينيدس، 
جنهن تي هن گهڻو ئي احتجاج ڪيو ته في اليحيال 
نه و ، امتحان کانپوِء وڃجانِء پر مون کيس چيييو 
ته آئون هيڪ ٻين ڏيينيهين ۾ اچيي ويينيدس ۽ پيوِء 
اميتييحيان جييي تييييياري ڪييري وٺيينييداسيييين، هيوَء بييه 
ڪنونس ٿي وئي، آئون صبح جو تيييار ٿيي ڪيوچ 
اڏي تي پهتس بڪنگ ڪرايم گاڏي ۾ ڪجهه دير 
هئي، پنهنجي پسنديده اخبار ڊان ورتم، پاڻي جيي 
بوتل ۽ هڪ ماري بسڪيٽن جو دٻو، ڪيجيهيه ئيي 
دير ۾ ڪوچ اچي وئي، پنهنجي ميقيرر سيييٽ تيي 

مووي هلي رهي   Violentوڃي ويپس، ڪوچ ۾ ڪا
هئي، ڊرائيور کي آواز گهٽائڻ الِء چيييم ۽ اخيبيار 
پڙهڻ ۾ محو ٿي ويس، ٿوري دير کانپوِء امبر جو 
مئسيج آيو ڪٿي آهيين؟ ڪيوچ ۾ وييپيو آهيييان، 
بس ٿوري ديير ۾ هيليڻ واري آهيي، جيواب ڏنيم، 

” ڪٿي آهين“جهٽ رکي وري امبر جي ڪال آئي، 
اڙي مپي ٻڌايم ته ڪوچ ۾ آهيان بس هاڻ نيڪيرڻ 
تي آهي، ڇو ٿي مون الِء ايتري پريشان ٿين، دلجاِء 

ڪر آئون خيرييت سيان آهيييان، گيهير پيهيچيي پيوِء 
قمر االئي ڇيو اڄ تينيهينيجيي يياد پيئيي “ ٻڌائيندس، 

اچي، اڙي يار آئون اچي ويينيدس، تيون ميون کيي 
پڳيليي ” “ گهڻو ياد نه ڪر نوٽس ٺاهي وو ها ها هيا

ايترو پيريشيان ٿيبيو آهيي ڇيا؟ چڱيو هياڻ بينيد ٿيو 
آِء ليو ” “ اوڪي باِء” “ ڪريان بس ڪوچ نڪري ٿي.

ڪال ڊسڪنيڪٽ مس ڪييم تيه ”  آِء لو يو ٽو” “ يو
” ڪٿي ڪامرييڊ“ مٿان ادا وڏي جي ڪال اچي وئي 
ڪيوچ ۾ وييپيو “ ادا پيار مان ڪامريڊ سڏيندو هو 

مييون جييواب ڏنييو، مييان ”  آهيييييان ڳييوو پيييييو وڃييان
ڪراچي مان ٿوري دير ۾ نڪران ٿو، پوِء حيدرآباد 

شام گڏ هلنيداسييين.  اچي فليٽ تي آرام ڪندس ۽ 
اڙي ” “ پر ادا آئون ته ٽڪيٽ به“ پنهنجي گاڏي تي، 

ڪڏهن اسان جي به ٻيڌنيدا ڪييياميييرييييڊ 
” ٺيييييڪ آهييي ” “ ڪييريييو

اوڪي مليون ٿيا ٿيوري “ 
ڪيييييييال ”  ديييييييير ۾

ڊسييڪيينيييييڪييٽ ٿييي 
وئي، نيه چياهييينيدي بيه 
ڪوچ تان لهڻيو پيييو، جيو 
ادا جييو حييڪييم هييو، رڪشييا 
ڪييرائييي پييالزا وٽ پييهييتييس، 
ڀاڄي وارن جا هيوڪيا، مياڻيهين 
جي پيهه پيييهيان نينينڙو بيييگ 
کڻي پالزا جيي وڏي عيميارت 
کي ڏسي ان جي ڏاڪڻين تي 
چييييڙهييييڻ شييييروع ڪيييييييييم، 
ڏاڪڻيون هيييون جيو خيتيم 
ئي نيه ٿيي رهيييون هيييون، 
اٺين فليور تيي فيليييٽ هيو، 
موڊ آف هو، پير ادا وڏو هيو 
ان ڪري ان جي هر ڳالهه حرف 
آخر ڪري مڙيي وييس، پينيجييين 

پهچي پاڻ سان ورتل پاڻيي جيي بيوتيل فييلييور تييي 
کولي پاڻي پيتم وري هليڻ شيروع ڪيييم، چياٻيي 
انٽر الڪ ۾ هڻين جيئن ئي دروازو کوليم ته پياڻ 
تي، پنهنجي وجود تي، هن ڪيائينيات کيي زرييون 
زريون ٿيندي هوا ۾ اڏندي ڀيانيييم، اکيييون ٻياهير 
نڪري آيون جسم کي ڪينيهين گيرم سيگيري تيي 
رجندي ڀانيم، آسيميان ڦياٽيي پيييو هيو، ڌرتيي ڄيڻ 
ڪيڏانهن اڏامي هلي وئي هئي، منهنجي ميٿيي ۾ 
ڄڻ ڪنهن زور سان اسٽيل جو ڪوڪيو ٺيوڪيييو 
هو، منهنجي نڪ ۾ خبر ناهي ڪٿان ڪنهين زور 
سان مترڪي جو ڌڪ هنيو هو، اکين اڳيييان سيڀ 
منظر ڪنهن فيليم جيييان رييورس ٿيييڻ لڳيا هيئيا، 
يونيورسٽي، هاسٽل، ڪييميپيس، اميليتياس جيا وڏا 
وڻ، سنڌياالجي ميوزيم جا سڀئي بيوتيا، سييينيٽيرل 
الئيبريري جون ڏاڪڻيون، ڪيميسٽري الن، اهيي 
سڀئي شيون ٽوٽا ٽوٽا ٿيي هيوا ۾ اڏاميي رهيييون 
هيون، سامهون امبر بنا ڪپڙن جي اها رانيد پيئيي 
ڪئي جيڪا ڪجهه ڏينهين اڳ ميون سيان سياڳيي 
جاِء تي ڪئي هئائين، پر هن دفعي رانديگر تبديل 
هو، منهنجي جاِء تي منهنجو دوست، منهنجو روم 

 ميٽ ساحل سندس ڀاڪرن ۾ ڀريل هو.
shoukatmuet@gmail.com 

*** 
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ماستر دين محمد ۽ ان جي زال ڪريمان کي هڪ ڌيَء ۽ هڪ پيٽ 
جو اوالد هو. ٻئي ٻار اڃان پرائمري ۾ پڙهي رهيا هئا. پيڪيي ڇيت 
سان ڪچين سرن جو گهر به پاڙي جي ٻٽن چڱن گهرن جهڙو هئن. 
باقي گهر جي سامان ۾ پوريون سيارييون کيٽيان، هيڪ پياڻييَء جيو 
ڪولر، هڪ وڏي پيتي، هڪ ننني پيتي، هڪ پيييڊيسيٽيل فييين ۽ 
ڪجهه کاڌي پيتي جي ٿانون کانسواِء ٻيو ڪجهه به نه هيو. پيگيهيار 
کائڻ پيئڻ ۽ لٽي ڪپڙي ۾ پوري ٿي ويندي هئن. رات جيو ميانيي 
ٽڪي کائي ٻئي زال مڙس هڪٻئي کي لطيفا ٻڌائيندا هئا ۽ ائيين 
ئي ڳالهائيندي، ڳالهائيندي ماستر دين محمد زال جيي ڀياڪيرن ۾ 
هوندي ننڊ جي وادين ۾ سير ڪندو هو. روزانو صيبيح سيان ٻيئيي 
زال مڙس ساجهر ُاٿي تڙ ڪري نماز پڙهندا هئا ۽ پوِء ناشتي کيان 
فارغ ٿي ٻارن ۽ ماستر کي اسڪول روانو ڪيري ڪيرييميان گيهير 
جي صفائي سٿرائي ۽ ٻين ڪمن جي بلي ٿي ويندي هئي. مياسيتير 
دين محمد جي گهر جا ڏينهن ۽ راتيون ڏاڍا آسان ۽ آرامده گيذرنيدا 

 هئا. 
هڪ ڏينهن آسمان تي ڪارن ڪڪرن اچي اهڙي ڪاهَه ڪيئيي جيو 
پوري ڌرتيَء جي هر ذي روح کي دهشت زده ڪري ڇڏيائون. شيام 
جي پهر ماستر دين محمد جو پاڙيسري بيلدار بدرالدين ماستر جي 

 گهر آيو ۽ اچي چيائينس،
ماستر آسمان تي سڄو سمنڊ چڙهي آيو آهي. اہلل پناهه ڏي. توهيان “ 

جي ته گهر جي ڇت وري به پخيتيي آهيي، پير ميون وارا ڪيک تيه 
 ”پهرين سٽ ئي نه سهي سگهندا.

ادا اہلل خير ڪندو. مينهن وسائڻ وارو به موال ته اسيان بيه انيهييَء “ 
مياسيتير ديين ميحيميد، ”  جا. پاڻ کي ڪهڙي پيرواهيه، ڌڻيڪيا آهيييون.

بدرالدين کي دلجاِء ڏيندي چيو. بدراليديين پيڌر ۾ کيٽ تيي وييپيي 
 رازداريَء واري لهجي ۾ ماستر کي چيو،

ادا ماستر توسان دل جي ڳالهه ٿو ڪيان. مون وٽ ڪيجيهيه پيئيسيا “ 
آهن. ُاهي تون مينهِن وارا ڏينهن پاڻ وٽ امانت ۾ رک، بيرسياتيون 

 ”بس ٿيون ته مان تو وٽان کڻي ويندس.
 ماستر به ساڳي رازداري واري لهجي ۾ چيس،” گهڻا پئسا آهن؟“
 ”ايڪهٺ هزار آهن.“
 ”يار ڪمال ٿو ڪرين، ايڏا پئسا گهر ۾ رکيو ويپو آن“
ادا ڇا ڪيان، بينڪن تي به ڀروسو ڪونهي. جيي ميليڪ ۾ لڳيي “ 

 ”جنگ ۽ بينڪون پئسا ڪن بند ته پوِء مان ڇا ڪندس..
تنهنڪري رات جو سيراندي کان رکندو آهيان ۽ ڏينهين جيو ڦيتييَء 

 ” جي اندرين کيسي ۾ هوندا آهن.
۽ پوِء هڪدم ڪجيهيه سيوچييينيدي وري هيٿ ٻيڌنيدي مياسيتير کيي 

 چيائين،
ٻيلي اہلل جو نالو اٿئي، توکي چڱو سمجهي اعتبار ڪيو اٿمانِء، “ 

 انور شيخ

 ڪهاڻيون
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 ”متان ٻاف ٻاهر ڪنين.
 ”نه نه دلجاِء ڪر اهڙو ڪچو سمجهين ٿو ڇا.“

ماستر دلجاِء ڏنس ته بدرالديين ميطيميئين ٿييينيدي 
 چيس،

توکي  ڪچو سمجهان ها ته ڀال ٻييا پياڙي وارا “ 
به کوڙ هئا تون پنهنجو به آهين ته نيڪ ماڻهو به 

 ”آهين. ان ڪري ته سڌو تو وٽ آيو آهيان.
اوچتو آسمان ۾ زورڌار گجگيوڙ ٿيي تيه ٻينيهيي 
کان ڇرڪ نڪري ويو. ڪريمان سواِء هڪ کيٽ 
جنهن تي هي ٻئي ڄڻا ويپا هئا. ٻاهر رکيل سيڀ 
سييامييان ڪييوٺيييَء ۾ انييدر کييڻييي چييڪييي هييئييي. 
بدرالدين ڦتيَء جي اندرين کيسي مان  پالسٽڪ 
جي ڪاري رنگ جي ڳاڙهن رٻڙن سان ويڙهييل 

 ٿيلهي ڪني ماستر کي ڏيندي چيو،
 ”َڳڻِ “

ماستر گهر جي ڀتين ۽ پاڙي جي ڇيتييين طيرف 
جلديَء ۾ نهاريو ۽ ُاٿيي ٻياهيرييون دروازو بينيد 
ڪري موٽي کٽ تي ويهي سمورا پيئيسيا ڳيڻيييا. 
پئسا ڳڻي وري ساڳي ٿيلهيَء ۾ سياڳيئيي انيداز 

 سان ويڙهي پاسي واري کيسي ۾ وڌائين.
 بدرالدين ُاٿندي چيس،

هاڻي مان هالن ٿو، راڄل اڪيلي آهي هٽ تيان “ 
چانور وٺيي ڏييانيس تيه مييينيهين َوسيڻ کيان اڳ 

 ”پچائي وٺي.
ماستر دين محمد، بدرالدين سيان در تيائييين گيڏ 

 آيو. 
ماستر، اسان ٻنهي زال مڙسن جو پويان اوهيي “ 

نه واهي، نه ڪا اوالد ئي ڄيائيي، ميان جيي ميري 
 ”وڃان ته پئسا منهنجي زال راڄل کي ڏجانِء.

بدرالدين مياييوسييَء واري مينيهين سيان در جيي 
 اندرين پاسي بيهي ماستر دين محمد کي چيو.

ادا خير گهر. اہلل توکي حييياتيي ڏيينيدو. اڳ ۾ “ 
 ”ڀال مينهن نٿي ڏٺا ڇا؟ جو ايڏو هانُء الٿو اٿئي.

ماستر دين محمد بدرالدين کي روانو ڪيري در 
بند ڪيو. ڪريمان پَڌر ۾ رکييل کيٽ پيپيي تيي 
کڻي اندر وڃيي رکيي. ان کيانيپيوِء چيليهيي تيي 
پچندڙ چانورن کي دم ڏيئي ٻرندڙ ڪاٺيين کيي 
ٻاهر ڪني. ان مان ٽانيڊا ڀيوري ديڳيڙي هيييپيان 
رکيا. ڪريمان اچي ماستر جي سامهون ڪوٺييَء 

 ۾ کٽ تي ويهندي چيو،
پراييا پيئيسيا ورتيا تيه اٿيئيي پير اهيي رکينيديين “ 

 ”ڪاٿي؟
ڇو ايڏا گهڻا آهن ڇا جو گهر ۾ نه ماپندا. نينيني “ 

 ”ٽرينڪ ۾  رکي ڇڏ.
ماستر دين محمد پئسن واري ٿييليهيي زال کيي 
ڏني جنهن ُاٿي وڃي وڏي پيييتييَء ميٿيان رکيييل 
نننڙي ٽرينڪ ۾ ڪپڙن جي هيپان سنڀالي رکيا 
۽ ٽرينڪ کي تالو لڳايائين. ٻياهير مييينيهين جيي 
هلڪي ڪڻ ڪڻ شيروع ٿيي تيه سيڀينيي گيڏجيي 
جست جي ٿال ۾ چانورن مٿان ميپيائيي ُٻيرڪيي. 
ان ۾ کير وجهي کاڌو. ٻار چانور کائيي سيميهيي 
پيا. آهستي آهستي مينهن ۾ تيزي ايينيدي وئيي 
وئي. اونڌاهو آسمان بکايل شينهن جيييان گيجيي 
رهيو هو. بجلي بند هئيي. ڌرتييَء تيي روشينييَء 

جو نانُء نشان ئي نه هو. گهرن جيي انيدر تيوڙي 
ٻاهر هر هنڌ هڪ جهڙي اونداهه هيئيي. گيرميييون 
توڙي جو ايتريون نه هيون، پر پوِء به ڪميرن ۾ 
ُهَٻس هئي. ڪوٺيَء جي کلييل دَر کيان مييينيهيَن 
ُڦڙين جي آوازن سان آلي محسوس ٿييينيدڙ هيوا 
اندر اچي رهي هئي. دين ميحيميد چيمينيي )بيتيي( 
ٻاري جاري ۾ ڪنڊائتيي ڪيري رکيي. هيليڪيي 
روشني ڪوٺيَء ۾ َسهميل، َسهميل لڳيي رهيي 
هئي. پيرانديَء جي پاسي کليل َدر ۾ دين محمد 
جي ديد هئي. پويان سيراندي کيان وڏي پيييتييَء 
جي مٿان ننني ٽريينيڪ رکيييل هيئيي جينيهين ۾ 
بدرالدين کان امانت ۾ مليل ايڪهٺ هزار رپيييا 

 پيا هئا. 
هي پهرين رات هئي. جينيهين ۾ ديين ميحيميد ۽ 
ڪريمان کٽ تي سڌا سمهيا پيا هئا. نه ته هونئن 
اڪثر هي نانگ وڪڙ پائي کٽ تي چرندا رهندا 
هئا. لطيفا ۽ هلڪا کجڪا ننڊ اچڻ تيائييين هينين 
جي ڪمري ۾ کجندا رهندا هئا. ٻياهير گيجيگيوڙ 
هئي. اندر خاموشيي هيئيي. ديين ميحيميد اوچيتيو 
خيال اچڻ تي ُاٿيو  ۽ جلديَء ۾ ڪوٺيَء جيو َدر 

 بند ڪيائين ته ڪريمان چيس،
اهو ڇاٿو ڪرين ڪمري ۾ اڳي ئي ٻوسٽ آهي “ 

 ”ماريندين ڇا
خير  آهي هڪڙي رات ۾ آئي  وئي ڇا... ڪونيه “ 

 ”مرنداسون.
پر آخر ڇو. ڪوٺيَء جو در ڇو ٿو بينيد ڪيريين. “ 

 ”ٻاهريون در بند آهي.
ٻاهريون َدر بند آهي، پر پوِء به ق ا پڇي اينيدي “ 

 ”آ ڇا.
ڪريمان چپ ٿي وئي. ديين ميحيميد کيي بيه نينيڊ 

 کڻي وئي. 
بدرالدين جي ڪچي آڳر واري ۾ گهر ۾ مينهين 
ريج ڏئي رهيو هو. گاج جا آواز جنيگيي جيهيازن 
جيان گجگوڙ ڪري رهيا هئا. ڪوٺيَء جي ڇيت 
جو هڪ پاسو ائين ٽمي رهيو هو ڄڻ ان هنڌ تي 
ڇت پيل ئي ڪيونيه هيئيي. ٽيمينيدڙ ڇيت هيييپيان 

 بدرالدين جي زال بالٽي رکندي چيو،
مينهن سان ته منهن ڏئي وٺبو، پير جيييڪيڏهين “ 

سڀاڻي ماستر مڙڻ کان انڪار ڪييو تيه ڪيهيڙا 
 ”آهن تو وٽ شاهد جيڪي مٿان بڪندس.

بيلدار بدرالدين جيڪو ڪوٺيَء اندر پختي ڇيت 
واري پاسي کان کٽ تي ويپو هو. سو زال جيي 
انهيَء ڳالهه تي غور ڪيرڻ لڳيو. راڄيل بياليٽيي 
رکي اچيي ڀير ۾ وييپيس تيه ان جيي مينيهين ۾ 

 ڏسندي چيائين،
اهو تون اجايو وهيم ٿيي ڪيريين. مياسيتير جيي “ 

توکي خبر ڪونهي! پيرائييَء کيان پيري هيونيدو 
 ”آهي.

اڙي بدرالدين! ماڻهوَء کي بدلجندي دير ٿورئي “ 
 ”لڳندي آهي.

نه...نه تون الڪو نه ڪر مان نيٿيو سيميجيهيان تيه “ 
 ”ماستر ائين ڪندو.

ڪريمان....ڪريمان....او ڪيرييميان....اڙي ُا  تيه “ 
 ”َقهر ٿي ويو.

 ماستر دين محمد زور سان رڙيون ڪرڻ لڳو.
 ”ڇا ٿيو؟... ڇا ٿيو؟...“

ڪريمان حواس باخته ٿي مڙس کان پڇيو. نننڙا 
 ٻار پيُء جي رڙين تي ُاٿي روئڻ لڳا.

 ”َاڙي هو ڏس پيتي ڪونهي، چور کڻي ويا.“
مڙس جي انهيَء ڳالهه تي ڪريمان جيي تيڪيڙن 
 ساهن ۾ سامت آئي ٿڌو ساهه ڀريندي چيائينس،

 ”خير آهي... مان کڻي کٽ جي هيپان رکي آ“
پريشاني ۽ پگهر ۾ ڀريل دين محمد يڪدم ُاٿي 
بتي کڻي کٽ هيپان ڪري ڏٺو جتي پيتي پئيي 
هئي. ۽ پوِء سک جو ساهه کڻندي ڪرييميان کيي 

 ڪاوڙ ۾ چيائين،
 ”ڪهڙي مهل رکيهِء، مون کي ڇو نه ٻڌايهِء ؟“
تون ننڊ پيو هئين مون کي وهم ٿيو ته آهستي “ 

 ”الهي کٽ هيپان رکيم.
ڪريمان ٻارن جي کٽ تي ُانهن کي سمهاريندي 

 چيس،
دين ميحيميد َدر کيوليي ورانيڊي ۾ بيتييَء جيي “ 

روشني سان جاچيو مينهن بند ٿي چيڪيو هيو ۽ 
آسمان خاموش هو، پر ڌرتيَء تي ڏيڏرن جي ٽيان 
ٽان ۽ تڏن جا آواز جاري هئا. ڄڻ انهن مينهن ۽ 
گاج کان چارج ورتي هجي. َدر بند ڪري جياري 
۾ رکيل تالو کڻي ديين ميحيميد َدر کيي انيدران 
ڏنو. ڪريمان اوٻاسيون ڏيندي هن کي پئي ڏٺو، 
پر چيائينس ڪجهه به ڪو نه. ٻئي ڄڻا وري کيٽ 
تي اچي گڏ سمهيا. ڪريمان ڇيت ۾ نيهياريينيدي 

 دين محمد کي چيو،
جڏهن کان اهي مئا آيا آهن. ننيڊ ئيي ڪيونيهيي. “ 

مون کي ياد ڪونهي ته ڪڏهن هن مهل به ميون 
 ”کي ڪا جاڳ ٿي هجي.

 ”پرائي امانت آهي نه ان ڪري الڪو ٿي پيو آ“
دين محمد به ساڳي ئي پريشاني واري انداز مان 

 چيس.
 ”پنهنجا هجن ها ته ڀال چنتا نه ٿئي ها.“
 ”پنهنجا ته رکون ها بينڪ ۾ گهر ڇو هجن ها.“
بئنڪ ۾ رکين ها. لڳيي جيي جينيگ ۽ بيئينيڪ “ 

ڪريمان کيٽ تيي ُاٿيي ”  ڪري پئسا بند ته پوِء...
ويهي مڙس جي منهن ۾ ڏسندي چيو جنهن تيي 
 هلڪي روشني پريشاني جيان ڏڪي رهي هئي.

 ”اِهي ته ملڪيت ۾ جوکا هوندا آهن.“
دين ميحيميد چيييس تيه ڪيرييميان وري کيٽ تيي 

 سمهندي چيس،
َاالئي ڇا چڪر آهن. پياڻ وٽ تيه ڪيڏهين اييڏي “ 

مڏي آئي ڪونهي. جيڪو ايندو آ سو مهيني  ۾ 
 ”ئي پورو ٿي ويندو آ.

 ”بس ته ڪر“
دين محمد کٽ تي ُاٿندي زال کي چييو ۽ چيپين 
تي آڱر رکي خياميوش رهيڻ جيو اشيارو ڪينيدي 
وڏي پيتيَء جي پويان ڀت ڏي اشارو ڪيائيينيس 
جتان کڙڪي جو آواز اچي رهيو هو. ٻيئيي زال 
مڙس کٽ تي ويهي آواز ڪنائڻ لڳا. ڀت ۾ ڪا 
شيِء ٽڪرڻ جو آواز اچي رهيو هو. دين ميحيميد 

 زال کي سرٻاٽن ۾ چيو،
 ”لڳي ٿو چور ڀت ۾ کاٽ پيا هڻن.“
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ڪيرييميان ”  ايڏانهن آهي به ته سڄو پاسيو خياليي“ 
 خوفزده ٿيندي چيس.

پييوِء ڇييا ڪيييييون، پيياڻ وٽ تييه ڪييو هييٿيييييار بييه “ 
دين محمد خيوف ميان هيليڪيو ڏڪيڻ ”  ڪونهي.

 لڳو.
 ”ٻاهريون َدر کولي َادي وارن کي وڃي ُاٿار.“
 ”َدَر تي جي بيپا هجن.“

دين محمد انديشو ظاهر ڪيس ته ڪرييميان جيي 
 اکين ۾ ڳوڙها اچي ويا

اڙي اسان جا ته نننڙا ٻچڙا آهن. ماريا انيدر آييا “ 
 ”ته ڇا ڪنداسون.

ڪريمان روئيڻ لڳيي تيه ديين ميحيميد کيي هيڪ 
 ترڪيب سجهي ۽ چيائينس،

ڪوٺي تي ٿو چڙهيي وڃيان، ميٿيان ڏسيي پيڪ “ 
 ”ڪري پوِء ڪاٿون َاڙ وٺي چور چور ٿو ڪيان.

اها ٽَِرڪ سوچي دين محمد آهستي کٽ تان ُاٿيي 
در کولي پير پير تي ڏئي. اڱڻ ۾ اکيييون پيٽيي 
ڏسندو ڪاٺيَء جي ڏاڪڻ تي چڙهي ڪوٺيي تيي 
پهتو ُاتي سمهي پيٽ ڀر ريڙهيون ڏيندو پوئييين 
پاسي تي پهچي آهسيتيي آهسيتيي مينيني کيڻيي 
هيٺ نهاريو جتي اوندهه هئي. گهڻيو غيور سيان 
ڏسڻ ۽ ڀيت جيي ڀيرسيان ٿييينيدڙ حيرڪيتين کيي 
سمجهڻ کانپوِء معلوم ٿيس ته ٻه گڏهه ڀيت جيي 
ڀرسان هيڪ ٻيئيي کيي اِٽيون هيڻيي رهيييا هيئيا. 
جيڪي ڪڏهن ڪڏهن ُگسي ڀيت سيان بيه پيئيي 
لڳيون. سڪون جو ساهه کڻي هيٺ لٿو. مينيهين 
بلڪل بند هو ڪاري آسمان ميان ڪيٿيي ڪيٿيي 
ستارا ظاهر ٿي رهيييا هيئيا. ڪيوٺييَء ۾ پيهيچيي 
سڄي ڳالهه ڪريمان کي ٻڌاييائييين تيه ڪيرييميان 
جي ڪنبندڙ  لڱن ۾ ساهه پيو ۽ اطيمييينيان جيو 

 احساس ٿيس.
بيلدار بدرالدين پنهنجي ڪيوٺيي انيدر کيٽ تيي 
ستو پيو هو. ننڊ، هن کان به ڪوهين ڏور هيئيي. 
ڪوٺيَء جي ڪنڊ ۾ رکيييل بياليٽيي ۾ ڪينيهين 
ڪنهن مهل ڇت مان پاڻيَء جو ڦيڙو ٽيميي اچيي 
پئي ڪريو. مينهن بند هو، پر ڇت جي ان ڪينيڊ 

 ۾ شايد پاڻي اڃان بيپو هو.
عجيب قسم جا خيال بدرالدين کي نهوڙي رهيا 
هئا. جڏهن کان هن جيي زال انيديشيو ڏييکيارييو 
هئس تڏهن کان هن کي نينيڊ نيه پيئيي آئيي. هيو 

 سوچي  پيو،

ايمان مهمان آهي. منهينيجيو  تيه ڪيو شياهيد بيه “ 
ڪونهي، جي ٿيو بي ايمان ته ڇا ڪندو ميانيس... 
هرڪو مون کي مالمت ڪندو ته ثابتي ڪيهيڙي 

 ”اٿئي.
بتيَء جي هلڪي روشنيَء ۾ ڪيجيهيه گيهيڙييون 
ڇت کي خالي اکين سان نهاريينيدو رهيييو. وري 
پاسيرو ٿي سمهيو. هن کي پاڻ تي ڪاوڙ  اچيڻ 

 لڳي.
هي ڇا ڪري ويپو آهيان... ايڏي خطا... ايڏي بي “

عقلي... ماستر جي پگهار هوندي گيهيڻيي... ميان 
هن کي ايڏا پئسا ب ير ڪنهن ثابتييَء جيي ڏئيي 

 ”آيو آهيان... هاڻي ڇو مون کي موٽائي ڏيندو.
اندر ۾ اهڙي خيالن جيي وليوڙ اٿيييس جيو هين 
ڀيري کٽ تي ُاٿي ويهڻ جي بيجياِء سيڌو زمييين 
تي ُاٿي بيهي رهيو. َدر کان ٻاهر ليئيو پياتيائييين 

 مينهن بند ٿي چڪو هو. هن سوچيو،
ائين وري ڪيييئين ڪينيدو. صيفيا مياري خيون “ 

ڪندومانس. منهنجيا حيرام جيا پيئيسيا آهين. هير 
مهيني پگهار مان پيٽ ڪٽي بيچياييا آهين. ڀيليي 
جيل هليو ويندس، پر ماستر کي ڪيييئين کيائيڻ 

ڪوٺيَء اندر هلڪي روشني بدراليديين ”  ڏيندس.
 جي ڪاوڙ جيان ڦرڪي رهي هئي.

ڪجهه دير خيال هن جي ذهن ۾ وچيڙنيدا رهيييا. 
جڏهن ڪجهه واضح ٿيا ته هن پينيهينيجين وهيمين 

 کي اجايو سمجهيو.
نه..نه..مان غلط ٿو سمجهان! ماستر اهڙو ماڻهو “ 

ئي ناهي. هي ته ايڪهٺ هزار آهن، پر اييڪيهيٺ 
لک هجن ها ته به ماسيتير ائييين نيه ڪينيدو. ميان 

 ”نننپڻ کان  سڙاڻانس.
اهڙي خيييال اچيڻ تيي انيدر ۾ ڪيجيهيه ٿيڌڪيار 

 محسوس ڪيائين. 
راڄل جيڪا کٽ تيي سيميهيي ميڙس کيي ڏسيي 
رهي هئي. تنهن جو بدرالدين کي اييڏو پيريشيان 

 ڏٺو ته اٿي کٽ تي ويهندي چيائين،
پاڻ به ته ڀال پيا آهيون نه. اهي به پنهنيجيي جينيد “ 

 ”سان هجن ها ته اهڙو ُالڪو ٿئي ها ڇا؟
 بدرالدين در جي ڀرسان بيپي چيس،

قادن وارن جون مينهون اڳي چيور مييينيهين ۾ “ 
ڪني ويا هئا نه...۽ ٻيو مينهن ۾ ڀِِڄيي نيه پيون. 

 ”انهيَء خيال کان مان ٻئي پاسي سوچيو ئي نه.
چور ماستر جي گهر نٿا وڃي سگهن ڇا؟ اسيان “ 

پنهنجي ملڪيت چورن کي سوالئيَء سان ڏييون 
ها ڇا؟ ماستر ته چورن کي هيڪيل بيه نيه ڏيينيدو. 

 ”ڪهڙي هن پنهنجي پگهر مان ڪمائي آ.
زال جي انهيَء ڳالهه بدرالدين جي هانيَو ۾ هيٿ 
وڌا. اندر جي الڳن کي صحرا جي خشيڪ واري 
جيان محسوس ڪيائين. انهييَء هيڪيڙي ڳياليهيه 
سموري لڱن جي سيت ئيي ڪيني ڇيڏييس، اف 

 ڪري کٽ تي زال جي ڀرسان ويهي رهيو.
رات جا ٽي ٿي رهيا هئا. ماستر دين محيميد زال 

 کي چيو،
 ”پيتيَء جي چاٻي ته ڏي.“
 ”ڇو.“
 ”تون ڏي ته.“

ڪريمان ُاٿي چاٻي ڏنس. دين محمد کٽ هيييپيان 
پيتي ُسوري، کولي ڪري. ان مان پئيسين واري 
ٿيلهي ڪني ۽ وري پيتي بند ڪيئيي. ٿيييليهييَء 
کي وهاڻي جي َڇَو ۾ اندر وجهيي وهياڻيو ميٿين 
کان ڏئي سمهي پيو ته ايتري ۾ ٻاهر َدر تي ٺڪ 
ٺڪ جو آواز ٿيو ڪريمان کٽ تيي ُاٿيي وييپيي. 
دين محمد ڪوٺي جي َدر تان بيهي ڪيجيهيه ديير 

 ڪنائي پوِء چيو،
 ”ڪير آ“
 ”مان هان بدرالدين.“

دين ميحيميد اڱيڻ ميان گيذري وڃيي َدر کيوليييو. 
بدرالدين کي وٺي ڪوٺيَء ۾ اندر آيو. ڪريميان 

 کٽ تي ويپي هئي.
 بدرالدين َچُيِن،

 ”پئسا هٿيڪا ته رکيا اٿَو نه؟“
ڪريمان ويهاڻي مان پئسن جيي ٿيييليهيي ڪيني 

 بدرالدين کي ڏيندي چيو،
 ”پاڻ وٽ وڃين هٿيڪا ڪر ادا.“

بدرالدين جلديَء ۾ پئسا وٺي بتيَء جيي ڀيرسيان 
 وڃي ڳڻيا ۽ پوِء کلندي ڪريمان کي چيائين،

َادي معاف ڪيو. بس عادت پيل آهي. سيدائييين “ 
هنن کي سيني سان لڳائي سيميهينيدو آهيييان اڄ 

 ”هنن کانسواِء ننڊ نه پئي اچي.
ڪريمان ويپي ئي مڙس ڏي تيڪييينيدي هيليڪيو 

 مسڪرائيندي چيو،
بس ادا اهي پاڙن پٽيا جنهن وٽ آهن انهن کيي “ 

به ننڊ ڪونهي جنهن وٽ ناهن انهن کي بيه نينيڊ 
 ” ڪونهي.
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بيبي هڪ نهايت ئي ذهين، محنتي، خوش ليبياس، 
خوش شڪل ۽ سهڻي سڀاَء واري ڇيوڪيري هيئيي 
جيڪا پنهنجي اسڪول ۾ هميشه پيهيرييون نيميبير 
ايندي هئي. هن جو سڀاُء جييتيوڻيييڪ سيڀينيي سيان 
سپو هوندو هو، پر ساڻس ميالقيات نيه ڪيرڻ وارا 
کيييييس هييوڏي، ضييدي، پيينييهيينييجييي مييرضييي وارو 
سمجهندا هئا جيسين وڃي بييبييَء جيي حيليقيي ۾ 
شامل ٿين. هوَء سدائين پڙهائي ۾ جنبييل هيونيدي 
هئي ۽ سندس اوسي پاسي جي ٻين سرگرمييين ۾ 
سندس ڌيان ڪونه هوندو هو. هيَء هيونيدي هيئيي، 
سندس نننڙي پلنگ تي نصاب توڙي ادبي ڪتياب 
پکڙيا پيا هوندا هئا، ڪاپيون، پييينيون، جياميييٽيري 
باڪس سڀ هن جي ارد گرد ائيين پيکيڙييل هيونيدا 
هئا ڄڻ هن جي دل جي دنيا هجن، هونئن به اييئين 
پڙهائي سان سندس لڳاُء ايترو هوندو هو جيو هين 
واندي ويهڻ بجاِء ٻين ٻارن کيي پيڙهيائييَء ۾ ميدد 
ڪندي ڪندي، ٽيوشن پيڙهيائيڻ شيروع ڪيييائييين. 
ايئن هن جي پڙهائي جي خرچن جيو بيار پييُء تيان 
گهٽجي ويو، ڄڻ خود داري هن کي ڪا خدا پياران 
اڳي ئي پلئي پيل هئي. جيئن هوَء پڙهائيَء ۾ ڀيڙ 
هييونييدي هييئييي تيييييئيين وري هييوَء اسييڪييول جييي 
سرگرمين توڙي سماجي سرگرمين ۾ حصو وٺندي 
هئي. تقيريير، ڳيائيڻ، شياعيري يياد ڪيرڻ، ڊوڙ جيا 
مقابال هجن، ڊراما هجن مطلب ته هن جيي جيوانيي 
جون ساريون اڀرنيدڙ تيوانياييون ۽ ٻيور پينيهينيجيي 
مستقبل تي لڳنديون هيون. جيتوڻيڪ هوَء رهيي، 
پلي، نپني شهر جي شور ۾ هئي، پر هن جي اندر 
جي زمين ۽ آسمان کي سڪون صيرف پينيهينيجيي 
بابا جي اباڻي ڪکن جي ٽڪريين، ڍنينن ۽ تيارييخ 
جي هوڏي گهوڙن جي سنبن هيٺ مدفون ميحيبيت 
۽ سندس پيُء جي قبرن واري مائيَء جي تيارييخيي 
قبرستان مان ملندو هو. جڏهن سج جي روشني جيا 
ڪرڻا ڌرتي جي چپن کي چمندا هئا ته هيو گيهيران 
پتڪڙا پير کڻي پنهنجي سئوٽن، ماساتن سان جين 
سان هن جو دوستي جو رشيتيو هيو انيهين عيظيييم 
ماڳن تي اچي لهندي هئي ۽ اتي وييهيي پينيهينيجيي 
دل جي رڌم کي ريجهائييينيدي هيئيي. سينيدس مياُء 
جيتوڻيڪ بلڪيل ڳيوٺياڻيي ۽ اڻ پيڙهيييل عيورت 
هئي، پر هن ڌيَء کي گهڻو اعتماد ڏنيو هيو. اييئين 
اڄ ننني، سڀاڻي وڏي بيبيَء اچي ڪياليييج جيا وڻ 

وسايا ۽ پنهنجي تعليم کي جاري رکيو. ان دوران 
اتفاق سان سندس والدين ۾ اڻبڻت ٿي تينيهين هين 
جي پڙهائي ۽ باقي سرگرمين تي مينيفيي اثير وڌو. 
ان صورتحال ۾ ايتري شدت اچي وئي جيو هياڻيي 
بيبيَء جو پنهنجي پڙهائي ۽ باقي سرگرمييين ميان 
دلچسپي ۽ شوق ايترو گهٽيجيي وييو جيو ان جيي 
امتحاني نيتيييجين تيي خيراب اثير پيييو. نيييٺ هين 
پنهنجي پڙهائي اڌ ۾ ڇڏي ڏني ۽ پينيهينيجيي پييُء 
جي مرضي سان شادي ڪري ڇڏي. مائي جو مڙس 
ڇا هو هيڪيڙو ميرداڻيي سيمياج جيو ڪياليسيييڪيل 
نمونو هو جيڪو کانئس عمر ۾ پندرهن سال وڏو 
هو جڏهن ته هوَء بنهه جوان، سندر ناري جنيهين جيا 
ڳاڙها ڳٽا ۽ جواني جو ٻور بس هاڻي ڇڙڻ الِء تيار 
ٿيو هو. هو جڏهن ٻاهر خريداري تي نڪرندا هئا ته 
هرڪو سمجهندو هو ته وڏو ڀاُء ۽ نينيني ڀيييڻ پيييا 
وڃن يا مورڳو پيُء ڌيَء پيييا وڃين. بيييبييَء جيون 
سهيليون جڏهن سندس گهر فون ڪنديون هيون ته 
هن کان پڇنديون هيون ته فون تنهنجي والد اٽيينيد 
ڪئي آهيي ڇيا تيه هيوَء ميرڪيي چيونيدي هيئيي نيه 
منهجو ور آهي. هن کي نه پنهنجي پينيدرهين سيال 
نننيَء عمر جو ڪامپليڪس هو نه وري پينيهينيجيي 
صييفييا خييوبصييورت هييجييڻ ۽ سيينييدس مييڙس جييي 
ڪڻڪائي رنگ ۽ وڏي عمر جو، جنيهين هين سيان 
شادي مهل به ڪيس ڪري پوِء نيڪياح ڪيييو هيو. 
بيبيَء جي شادي تي سندس ڪي ڪالس فيييليو ۽ 
ويجها دوست پڻ ارها ٿيا هئيا ڇيو جيو هينين جيون 
اميدون هيون ته بيبي پڙهي ڪنهن سپي مقام تي 
رسي سگهي ٿي. سنيڌ کيي اهيڙن غييير ميعيميوليي 
نوجوان نياڻين جي ضرورت آهي، پر ان وقيت نيه 
اهو بيبيَء کي سمجهه ۾ آيو نيه وري حياليتين هين 
کي اهو سمجهڻ جي اجازت ڏني. هوَء سدائين هن 
صورتحال تي هڪ ئي تبصرو ڪندي هيئيي تيه تير 
جي گٿي، سو چوٽون کائي. اتيفياق سيان هين جيي 
مڙس جي بد دماغي، بيد ميزاجيي ۽ زبيان درازي، 
هن تي شڪ ڪرڻ، هن جي مائيٽن، ڪالس فيييليو 
ڇوڪرين کي هن جي گهر اچيڻ کيان مينيع ڪيرڻ، 
آخر ۾ هن تي تشدد ڪرڻ سبب بيبيَء جي زندگي 
هڪ بينيد گيليي ۾ اچيي سيوڙهيي ٿيي هيئيي. هين 
پنهنجي مڙس سان گڏ رهڻ ٿيي چياهيييو، پير هينين 
شرطن ۽ طريقي سان ته بلڪل به نه! نيٺ مجيبيور 

ٿي بيبيَء هيڪ پيٽ ۽ هيڪ نينينڙي ڌيَء جيييڪيا 
صرف ڇهن، سيتين ميهييينين جيي هيئيي کيي ڇيڏي 
پنهنجن مائٽن جي گهر وئيي، پير اتيي بيه سينيدس 
واپسي ڪا خوشگوار نه هئيي ۽ نيه ئيي ٿيي پيئيي 
سگهي، جيئن انيهين ڪيييسين ۾ ڇيوڪيريين سيان 
ٿيندو آهي. تنهنڪري نييٺ هين ڪينيهين نيوڪيري 
جي ڳوال شروع ڪئي جيئن پنهنجي زنيدگيي جيو 
گاڏو گهلي سگهي. هن جي ميڙس ان دوران هيڪ 
ٻي عورت سان ٽين شادي ڪيئيي. هين جيي ميڙس 
جي بيبيَء سان شادي کان اڳ به شادي ٿيل هيئيي، 
ان کي طالق ڏيئي هن بيبييَء سيان شيادي ڪيئيي 
هئي، پر هن جي سخت مزاج سبيب اهيا زال چينيد 
مهينن اندر کيس ڇڏي وئي هئي، هن وري بيييبيي 
جهڙي ننني نييٽيي ڇيوڪيريَء سيان شيادي ڪيئيي 
هئي. سندس مڙس ٽين شادي ڪرڻ بعد بيبيَء کي 
طالق ڏيئي ڇڏي ۽ مسيتيقيل طيور ان گيهير کيان 

 کيس التعلق ڪري روانو ڪري ڇڏيو. 
هاڻي بيبيَء وٽ نه ڊگري، نه نوڪري، نه گهر، سڀ 
ڪجهه نئون شروع ڪرڻو هو ۽ ڪوبيه ميددگيار ۽ 
سچو دوست ۽ ساٿي به نه هو. سياڻيس گيڏ زنيدگيي 
جييي ان حصييي ۾ صييرف اڪيييييالئييي، وحشييتييون، 
بيروزگاري، نننڙا ٻار، مائيٽين جيو بيدليييل روييو، 
سماج جي بگهڙن جون وحشتون، جنسي بکن جي 
لوڌ جا المارا اڪيلي بيييبييَء جيي وجيود چيوڌاري 
گهيرو ڪري رهيا هئا. ان ۾ هن جيا پينيهينيجيا رت 
جي رشتن وارا سئوٽ، ماسات، نام نهياد دوسيتيي 
جي حلقي وارا، سماج ۾ اڻ بيرابيري خيتيم ڪيري 
نئين جهان اڏڻ وارا عيليميبيردار، نيوڪيري بيهيانيي 
آفيسن ۾ ڪم ڪرڻ وارا ساٿي شياميل هيئيا، جيي 
بيبي پنهنجي زندگي ۾ پاڻ سان ٿيل وارتائن تيي 
پنهنجي زبان کولي ها ته جيڪر ڪيترن عيزتيدار، 
پڳدار مهندارن، جي پٽيڪين جيا تيرا هيييٺ ڪيري 
پون. ڪيترن سماج سڌارن جي سماج سيڌارڻ جيي 

 دعوائن جي قلئي کلي پوي ها. 
بيبيَء کي اڪيلي ئي پنهنجي منزل طيرف روانيو 
ٿيڻو هو، سندس ماُء کيس دالسا پئي ڏيندي هيئيي، 
پر هن اڻ پڙهيل عورت وٽ نه ايترا وسيال هيئيا ۽ 
نه وري اهڙا رابطا هئا جو هيوَء بيييبيي الِء ڪينيهين 

 روزگار جو بندوبست ڪري سگهي.
بيبي نيٺ نننيون وڏيون نيوڪيرييون ڪيرڻ لڳيي 

 حسين جروار

 ڪهاڻيون
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جنهن مان هن جي پورائي ته ڪو نه ٿيينيدي هيئيي، 
پر مڙئي ڪرائي تي هڪ گهر ورتو هئائييين ۽ ان 
جو خرچ هالئڻ لڳي. ان دوران هو گهڻن تڪليفين 
مان گذري ۽ زماني جي تنگ نظر رويين جيييڪيي 
هڪ طالق يافته عورت سان ٿين ٿيا ڪا گهٽتيائيي 
ڪييانييه ڪييئييي. روز ڪييو نييه ڪييو ميياڻييهييو کيييييس 
دوستيون رکڻ الِء زور پيو ڀيريينيدو هيو، ڪيڏهين 
ڪو شادي جو خواهشمند ٿي پيو ملندو هيو، ڪيو 
ڪنهن مدد جي بهاني جنسي الڳاپا رکڻ، دوستيون 
نڀائڻ، خوش رکڻ جون تجويزون پيييو ڏيينيدو هيو. 
بيبي کي جيڪو به مرد ٽڪرايو ٿي، جنهن کي اها 
خبر هئي ته هوَء طيالق ييافيتيه عيورت آهيي تيه ان 
کيس ڪنهن نه ڪنهن شڪيل ۾ ڪيا آفير ضيرور 
ڪئي ٿي. هيڪيڙو سيمياج سيڌارڪ جيييڪيو دنيييا 
تبديل ڪرڻ نڪتو هو تنهن هن جي زندگي تبياهيه 
ڪرڻ جو ڄڻ ته ٺيڪو کنيو هو. هن جي روز جيي 
ڊيوٽي ۾ اهو شامل هوندو هو ته هو روز رات جو 
شراب پي، نشي ۾ ڌت ٿي کييس ميس ڪياليون ۽ 
مئسيج پيو ڪندو هو. جينيهين ۾ هيو کيييس دنيييا 
جون سموريون آفرون پيو ڪندو هو ته ميون سيان 
دوستي رک. بييبيي وٽ جيييئين تيه سينيدس نيميبير 
محفوظ ٿيل نه هو تنهنڪري هوَء ان تيي ڌييان نيه 
ڏيندي هئي. هڪ ڏينهن هن پنهنجيي هيڪ دوسيت 
کي چيو ته هن نمبر تان ميس ڪياليون ۽ عيجيييب 
مئسيج اچن ٿا ۽ جڏهن سندس دوسيت اهيو نيميبير 
ماليو ته اتيفياق سيان ان جيي فيون ۾ اهيو نيميبير 
محفوظ هو ۽ بيبي تي اهو انڪشاف ٿيو تيه اهيو 
نمبر ان سماج سڌارڪ جو هو جيڪو سڄو ڏينهن 
عورتن جي حقن ۽ انسانيي حيقين جيو عيليميبيردار 
بڻجي، سنڌ ۽ سنڌي عوام جي تيقيديير بيدالئيڻ الِء 

 نڪتل هو. 
منع ڪرڻ باوجود به هو مس ڪالون پيو ڏيندو هو. 
ڪييڏهيين ڪييڏهيين سيينييدس گييهيير جييي دروازي تييي 
دوسييتيين سييان شييراب ۾ ڌت ٿييي اچييي دروازو 
کڙڪائيندو هو. هيڪ رات هين هيڪيڙي حيرڪيت 
ڪئي ۽ پنهنجي دوسيتين سيان گيڏجيي اچيي زور 
سان دروازو وڄايو، هاڻي هڪڙي اڪيلي مجيبيور 
عورت، جيڪا پنهنجي اڪيالئي، هڪ نننڙي پيٽ 
۽ کير پياڪ ڌيَء سان گڏ ڏکي سکي ڪرائي جيي 
گهر ۾ رهندي هئي سان هنن عادي جنسي مجرمن 
کي ڪيئن منهن ڏئي، جين جيا رات جيو خيييال ۽ 
چهرا بلڪل مٽجي پنهنجي اصليت تي اچي وينيدا 
هئا ۽ ڏينهن جو اهيي روشين خيييال، ليبيرل، دنيييا 

تبديل ڪرڻ جي مشين تيي ليٿيل نيظير ايينيدا هيئيا. 
مظلومن سان ٿيل زيادتين تي سندن اکيون ڀرجيي 
اينديون هيون، روشن ڏينهن ۾ اهي لبيرل، تيرقيي 
پسند ۽ انهن غريبن تي گهور گهور پيا ٿيندا هئيا. 
بيبيَء پنهنجي مائٽن جي گهر فون ڪيو، پر سيڀ 
ستل هئا، پنهنجي ڪجهه دوستن کي فيون ڪيييو، 
پر انهن به فون جو جواب نه ڏنو. ٿوري دير بيييهيڻ 
بعد جيئن چوڪيدرا سيٽيون وڄائيندو گيهيٽيي ۾ 
نمودار ٿيو تنهن تي هي همراهه گاڏي کيڻيي روانيا 
ٿيا، پر صبح مالڪ مڪان کيس گهر خياليي ڪيرڻ 
الِء چيو. بيبيَء نيٺ کانيئيس ڪيجيهيه ڏيينيهين جيي 
مهلت گهري تيه جيييئين هيوَء نيئيون گيهير ڳيوليهيي 
سگهي. هن پنهنجن ڪجهه ويجهن دوستن سان ان 
ڳالهه جو ذڪر ڪيو، پر سڀني کيس چپ ڪيرائيي 
ڇڏيو ته ماڻهو ڇا چوندا ڇاڪاڻ جو هو ته مرد آهن. 
ان چپ مرڳو همراهيه جيو مين واڌائيي ڇيڏييو هيو. 
جڏهن بيبي پنهنجي آفيس ويندي هئي ته هو گاڏي 
تي اچي سندس اڳيان پپيان پيو ڦيرا پائينيدو هيو، 
سندس آفيس جي مياڻيهين ۽ نيجيي ڪيچيهيريين ۾ 
سندس ڪردار ڪشي پيو ڪندو هيو. هين بيييبييَء 
کي چيو ته جيڪڏهن تيون ميون سيان دوسيتيي نيه 
رکندينَء ته آئون توکي ڪٿان جو نه ڇڏيندس. هڪ 
رات بيبي مس اڃان ستي هئي تيه ان اڳيواڻ رات 
جو دير سان شراب ۾ ڌت ٿيي بيييبييَء کيي ڪيال 
ڪئي، بيبيَء سندس آڌي رات جو ڪال ڪرڻ تيي 
سخت ناراض ٿي ۽ هن کان اڌ رات جو ايئن ڪال 
ڪرڻ جو سبب پڇيو ته هو هڪ محفل ۾ پنهنجن 
رنگين مزاج دوستن سان گڏ ويپل هو ۽ هن بيبي 
کي چيو ته مون تو جهڙي خوبصورت عورت دنيييا 
۾ نه ڏٺي آهي، آئون تنهينيجيي پيوڄيا ڪيرييان ٿيو، 
تنهنجي حسن جي ماکي چيکيڻ چياهيييان ٿيو. تيون 
ڪٿي اچي ڦاٿي آهييين آئيون تيوکيي فيييليٽ وٺيي 
ڏيندس ان ۾ تون رهيجيان. آئيون تينيهينيجيون سيڀ 
ضرورتون پوريون ڪنيدس تيون رڳيو ميون سيان 
دوستي رک. مطلب ته هين کيي جيييڪيي آييو سيو 
چوندو ويو. آخر ۾ هن نشي جي آخيري حيدن کيي 
پار ڪندي چيييو تيه ميون پينيهينيجيي دوسيتين سيان 
توسان دوستي جو شرط لڳايو آهيي ۽ آئيون هينين 
دوستن سان گڏجي تو سان گروپ سييڪيس ڪيرڻ 
چاهيان ٿو. اها ڳالهه ٻڌي بيبي جا لڱ ڪانينارجيي 
ويا. هن جي ڳالهائڻ مان وحشت پئي بکي، بيبييَء 
اڳيان هن جو وحشي ۽ درنده صيفيت چيهيرو پيئيي 
گهميو، هن کيي پينيهينيجيي عيزت ۽ آبيرو پيائيميال 

ٿيندي محسوس ٿيا. هن جي تصيور ۾ اهيي روح 
ڏڪائيندڙ ۽ چڀندڙ منظر تيري آييا. هيوَء فيون بينيد 
ڪري ڏڪندڙ قدمين سيان پينيهينيجيي بسيتيري تيي 
موٽي آئي، پر هن جي ننڊ هوائن ۾ اڏامي چيڪيي 
هئي. هن پهريون دفعو زندگيي ۾ پياڻ کيي اييئين 
الچار، بي وس ۽ اڪيلو محسوس ڪيو هو. اييڏي 
بي وسي ته هن کي تڏهن به محسوس نه ٿي هيئيي 
جڏهن کيس طالق جا ڪاغذ مليا هئا. خبر ناهي تيه 
ڪهڙي مهل سندس اک سان اک لڳي ته خواب ۾ 
کيس ائين محسوس ٿيو ته سندس در جي گجنيٽيي 
وڳي آهي ۽ اهو همراهه پنهنيجيي ڪيجيهيه دوسيتين 
سان سندس در تي بيپو آهي ۽ زور زور سيان در 
وڄائي کيس در کولڻ الِء چيوي پيييو. هيوَء ڇيرڪ 
ڀري اٿي ويپي. هن کي هڪ لمحي الِء اييئين لڳيو 
ته هو در ڀڙي اندر گجڙي آيا آهن ۽ بگجيڙن جيييان 
گروپ جي شڪل ۾ کيس کائڻ الِء وڌن پيييا. هين 
جو دماغ مائوف ٿي چڪو هو. هن کي ميحيسيوس 
ٿيييييو تييه سيينييدس عييزت جييون ليييييڙون ليييييڙون ٿييي 
چڪيون آهن. کيس هڪ کانپوِء ٻيو بگجڙ پنهنجي 
مٿان المارا ڏيندي محسوس ٿيييو. انيهين وحشييين 
جي وڏن وڏن ٽهڪن ۾ بيبي جون دانهون دٻيجيي 
ويون هيون... جڏهن هوَء پنهنجي حواسن ۾ آئي ته 
کيس پگهر پنهنجي جسم مان پاڻي وانگر وهنيدي 
محسوس ٿيييو. هيوَء ڏڪينيدي ڏڪينيدي، هيييسيييل 
هرڻي جيان هلڪا پيير کيڻينيدي بيورچيي خيانيي ۾ 
پاڻي پيئڻ الِء وئي. جيئن ئي ان گالس ڏانهن هٿ 
وڌايو ته سندس نظر ڇري تي پئي. هوَء چند گجڙين 
الِء ڄڻ سڪتي ۾ اچي وئي. ٻئيي ڏيينيهين هيرڪيو 
بيبيَء جي موت تي سوڳوار هو. سنيدس الش تيي 
سندس نننڙا ٻار دانهون ڪيري روئيي رهيييا هيئيا. 
تڏي تي آيل ماڻهن ۾ عجب چيوٻيول هيو، پير هين 
سماجي اڳواڻ کان هن سمياج هيڪ ليحيظيي الِء بيه 
ڪوبه سوال نه ڪيو ۽ نه ئيي هين پياڻ ڪيڏهين بيه 
بيبيَء جي قبر تي اچي احساس ندامت ڪئيي. هيو 
اڄ به بيبيَء جهيڙيين ڪيييتيريين ئيي عيورتين سيان 
پنهنجي محبت جي اظهار ڪرڻ ۾ اورچائيي سيان 
جنبييل آهيي، کييين دوسيتيي جيون آفيرون ڪينيدو 
رهندو آهي ۽ پنهنجي زندگي ۾ عورتن جي انيگ 
وڌائڻ ۾ رڌل آهي. هو اڄ به پنهنجن دوستين سيان 
شرطون لڳائي ٿو ۽ بيوس ۽ الچيار عيورتين سيان 
گروپ سيڪس جا منصوبا جوڙي ٿو ۽ انهيَء سان 
گڏوگڏ سماج بدالئڻ واري ڪيم ۾ بيه اوتيرو ئيي 

 ايمانداري سان اڳي وانگر جنبيل آهي. 
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 ردا بلوچ چترڪار 

ردا بلوچ گذريل هڪ سال کان فن مصوري ۾ دلچسپي سان ڪم ڪري رهي آهي، هوَء اولڊ 
ميمڻ سوسائٽي قاسم آباد حيدرآباد جي رهائشي آهي، ان سان گڏ ڪاليج ۾ فرسٽ ايئر ۾ 
ڪمپيوٽر سائنس جي شاگردياڻي آهي ۽ پنهنجي آرٽ جي شوق کي به جاري رکندي اچي. 
هوَء نننپڻ کان ئي فطرتي ُحسن کان متاثر آهي ۽ کيس فطرت جي سونهن مجبور ڪيو ته 

سالن جي ننني عمر  36هوَء برش هٿ ۾ کڻي ان کي پنهنجي انداز ۾ پينٽ ڪري. اڃان هوَء 
جي آهي، پر جنهن محنت ۽ شوق سان هوَء ڪم ڪري رهي آهي. ٿي سگهي ٿو ته اڳتي هلي 

 هوَء آرٽ جي دنيا کي چونڊي هڪ پروفيشنل آرٽسٽ بڻجي وڃي. 

 آرٽ ڪارنر
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 غزل
 مزمل سائر

 منهنجي پياَس ِڏسي ائن صحرا َمٽجن ٿا
 جئن آئيني آڏو چهرا َمٽجن ٿا
 منزل َمٽجڻ سان ئي رستا َمٽجن ٿا
 سرمد َمٽجن ٿا، پوِء دارا َمٽجن ٿا 
 منهنجا جذبا، سپنا تون ائن پرکين ٿو
 جئن بانديَء تي اڪثر پهرا َمٽجن ٿا
 منهنجي من ۾ ڪي ته نگر اتهاس بڻيل
 ڌرتي َمٽجي ٿي جئن دريا َمٽجن ٿا
 موکي هر ميخاني جي زينت آهي
 پر متوالن جيئن متارا َمٽجن ٿا
 منهنجو رستو ڇڏ، تون ٻي ڪا منزل ِڏس
 مان چاهيان نه به چاهيان رستا َمٽجن ٿا 
 لوچ نه پوڇ ته دنيا تو کي ڪئن ِڏسندي
 سج سان گڏ هر ڪنهن جا پاڇا َمٽجن ٿا
 هيَء بازار سمئه جي جادو ئي جادو
 تون ويپو ِڏس پل پل ڇا ڇا َمٽجن ٿا
 تون ته نه مون کان پيارا ائن بدليو آهين
 جئن آرهڙ َمٽجن، جئن پارا َمٽجن ٿا
 ڌوڪا ساڳيا، من جون ساڳيون فنڪاريون
 ها پر تن سان چهرا، ناال َمٽجن ٿا
 ساڳيو ميخانو، ساقي، ساغر ۽ مئه
 ايندڙ ويندڙ سڀ متواال َمٽجن ٿا
 چانگن کي ته رڳو منزل ٿي َپسجي بس
 تن لئه رستا، چندن، الڻا َمٽجن ٿا
 تون هنئن نانگ ته ناهين پر ان جي َکَل جئن
 ساٿي، تنهنجا رنگ پراڻا َمٽجن ٿا
 ديوانا ڪنهن هڪڙي سوچ مٿي اٽڪيل
 هر نئين سوچ جيان پر دانا َمٽجن ٿا
 منهنجي پياَس ته ساڳي مئه جي پر ساقي
 منهنجي رستن سان ميخانا َمٽجن ٿا
 هيَء ڌرتي ڇا ائن ئي ُسک لئه پئي جهڄندي؟
 جئن واهن تي، تئن هت وارا َمٽجن ٿا

 مالها دل جي هٿڙن ۾-تنهنجي يادن
 خوشبو َمٽجي ٿي جئن داڻا َمٽجن ٿا
 جيون جو ُسرندو اّيامن کان ساڳيو

 ن ما َمٽجن ٿا”  سائر“ پر گهارڻ لئه 
*** 

 تاج بلوچ

 تون منهنجي پوئين محبت جو جمال آھين
 بي انت ڀوڳنائن جو ثمر آھين
  مون ڳوڙهن سان پٿر ڳوهي

  تنهنجو بت ٺاهيو آھي
 ان تي سجدن جو حق فقط منهنجو آھي.

*** 
 منهنجي بيپناهه ۽ الزوال محبت
 تنهنجي قدمن ۾ ئي دفن آھي

 خيال سان هلجان
 متان پاڻ نه چيڀاٽي وجهين.

*** 
 راج راڄپر

 ويران ٿيون وسنديون، ججنگن ۾ روڄ آھي
 ھن ديس جي دلين ۽ دنگن ۾ روڄ آھي
 تنبور جي نگر ۾، جنگي طبل وڄي ٿو
 ِوڌوا ٿي بانسري ۽ چنگن ۾ روڄ آھي
 ھن واڻڪي جڳھ جي، ِسر ِسر اڃان به ُسڏڪا
 در ۽ دريون به دانهون، ونگن ۾ روڄ آھي
 اڌمن جي آڱرين جي، ھيَء جا پِڙي لڳي آ
 در در َڪال وڪاڻي، رنگن ۾ روڄ آھي

 لونَء لونَء اڃان لڇي پئي، انگن ۾ روڄ آھي
 ُگجرجي به يا نه ُگجرجي، بادل ته بي خبر آ
 ٿر بر ِچڪار ٿيو پر، ڏنگن ۾ روڄ آھي
 بندوق جي نظر آ، ڪويل جي ڪوڪ تاِڙي
 آڙي ُمپي ُڪپي ھئه! ڪنگن ۾ روڄ آھي
 مند ٿي ته نيٺ نِسري، ِوکري وري به وڃبو
 سنبري لٿو آ ڳاھو، سنگن ۾ روڄ آھي
 طوفان جي َسٽن ۾، ٿيو بادبان لِيڙون
 غوراب تاب ۾ آ، ڦنگن ۾ روڄ آھي
 يمراج چوڏسا ڪئي، تاراج زندگي آ
 گجِر گجِر َڪلور ِڪيجون، ننگن ۾ روڄ آھي

*** 

 غزل
 فراخ جانوري

 ۽ وحشت کي ڦهالئي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 

 جو ناحق ُخون وهائي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 

 جو هيڻن جو حق کائي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 
 آزادي سان س  چوڻ جا ۽ جيئڻ جا حق ڇني سڀ، 
 جو زوري زيِر بڻائي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 
 ڪاروني ڪردار ٿيڻ لئه بي انت خزانا هوندي ڀي، 
 جو نه بُکين کي کارائي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 
 پنهنجا اوچا محل اڏڻ لئه بي شرمي ۽ بي رحمي سان، 
 گهر ٻين جا جو به جالئي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 
 مجبورن تي مظلومن تي ظلم ڪري جو پوِء ٺري ٿو، 
 ۽ مومن پو به سڏائي ٿو، مشرڪ ڀي آ ڪافر ڀي آ. 

*** 
 نثري نظم
 خالده منير

 آئيني جي سامجون،
 ڇرڪي پيس،

 پنهنجي ئي بدن کان،
 ڊڄي پيس پاڻ،

 منهنجو ئي جسم،
 مون کي دشمن لڳو،

 بوکالهٽ ۾ پنهنجو پاڻ،
 سونگهڻ لڳيس،

 ڪٿي منهنجي بدن ۾،
 سيڪسي بدبوِء ته ناهي،
 جو واٽ ويندي ڏسي،
 مرد ڇتي ڪتي جيان،
 منهنجي بدن کي ٿو،

 روز رستي تي چيري ڇڏي،
 مون کي منهنجي بدن مان،
 ماُء جي خوشبوِء آئي،

 حيرت ٿي حيوانگي تي،
 مرد کي به آ مون عورت جنميو،
 پوِء ڇو نه هن کي واٽ ويندي،

 منهنجي بدن مان،
 ماُء جي ٿي خوشبو اچي؟

*** 

 شاعري
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 نظم
 سجاد سهتو

 تون يروشلم جي گجٽين ۾ 
 گجمي رهي آھين 

 ۽ مان
 پنهنجي شجر جي ھر گجٽي جي 

 ديوارن تي يروشلم لکي
 ائين گجمي رھيو آھيان
 ڄڻ منهنجي ھٿ ۾
 تنجنجو ھٿ آهي ۽
 منهنجي ڪلجي تي 

 تنجنجو ڪنڌ لڙيل آهي 
 ۽ دنيا جون سڀ صليبون

 اسان جو پيڇو
 ڪري رھيون آھن. 

*** 
 غزل

 علي عاجز  شر
 نيڻن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟
 رشتن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟
 ھاڻي تنجنجو روپ سڙاتم،
 لفظن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟
 دردن سان نينجن نڀائيندس،
 دردن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟

 ڪاوڙ َڪِر ُتون ۽ ُرُس مونکان،
 دڙڪن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟
 ڪاڏي تنجنجا ُقرَب َويا َڏِس؟
 قربن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟

 ڏَھه ڏَھه ڏيکاريندو َڪِر ساجن،
 چجرن جا در ڇو ٻوٽيا ٿي؟

*** 

 غزل 
 بيتاب ناپر

 ُشعاُع ٿورو به آ سهارو
 پسي ته سگهجي ٿو ڪجهه نظارو!

 نگاهه جيڏانهن به ڦيِر آهي
 خدا جو جلوو نيڻان نيارو!

 درياَء! تنهنجون حسين لهرون
 ايئن پياريون جيئن تون پيارو!
 اسان جي ُا  ته ڪڪر تو الٿي
 وئين تون رهجي اڙي، ُاڃارو!
 اسان هون جهڙا جهان جي لئه
 اسان تهڙو جهان سارو!
 مها ڪوي ته اهو ئي آهي

 ڪري جو ڪمزور کي سگهارو!
 اسان جي مقدر ۾ ڦول ناهن
 بهار آهين تون بي ميارو!!

*** 
 غزل
  امر ابڙو

 اٿو اٿو  اي دوستو! کڙي کڻي سوار ٿيو
 وڏو نننو ٻنو ٻني ڄڻو ڄڻي سوار ٿيو
 اٿو ته جاڳ سان جٽي پئو ۽ ننڊ کي ننديو
 جتي به ھو اتان او ديس جا ڌڻي سوار ٿيو!
 اروڙ کان اڳيان وڌي ٺٽي کان الڙ ڏي لڙي
 ڪالچ جي ڪنين گهڙي وڙھي ڇڻي سوار ٿيو 
 لطيف جي تنبور جئن ڇڙو ۽ شيخ تند ٿي
 وڙھو مرو ۽ پاپ کي ڪري پڻي سوار ٿيو
 سڏي ته سڏ وراڻجو مٽي وڏي مجان آ
 حيات ڪيو تڏو ۽ موت کي وڻي سوار ٿيو

*** 

 نثري نظم
 آزادي جو ھڪ خيال

 سانگي شبير ڪنڀر
 منهنجي من ۾ ھڪ خيال آهي
 اھو خيال مونکي صدين کان ايندو رھيو آهي!
 ھن خيال وٽ ڪو به مذهب ناهي
 ۽ ھن خيال جو ڪو به نانُء ناهي
 ھو ڪنهن آزادي جو خيال ٿي نٿو سگهي

 ۽ جڏهن ڪنهن آزاد ٿي ڪري پنهنجي حق الِء
 آواز اٿاريو آهي ته ان کي ماريو ويو آهي
 مذهب جي نالي تي آزادي جي نالي تي!
 آئون پنهنجي انهي خيال بابت سوچان ٿو
 جيڪو مون سالن کان ڏٺو آهي!
 پر ھتي ھا ھتي ھن گجٽ ٻوسٽ واري ماحول ۾ 
 آئون اھو چئي سگهان ٿو
 ته مون وٽ ھڪ خيال آهي
 پر س  ۾ مون وٽ ڪوئي خيال ناهي!

*** 
 غزل

 شاهه زمان ڀنگر
 ڪوئي جي سوَر اوريندو ته هوندس سنڌ جي پاسي 
 جڏهن ڀي فيصلو ٿيندو ته هوندس سنڌ جي پاسي 

 سڏي سيني سان الئيندڙ ويا هيڪل ڇڏي، ڇا ٿيو؟ 
 وري جي روح روئيندو ته هوندس سنڌ جي پاسي 
 سمورو شهر هڪڙي مرحلي تي هوش ۾ آيو 
 وري سو مرحلو ايندو ته هوندس سنڌ جي پاسي 
 اسان ڪنهن کي ميارن جي عدالت ۾ نه آندو آ 
 جي ڪوئي وات کوليندو ته هوندس سنڌ جي پاسي 
 ڀال ڪو ڪيستائين منتظر اڳواڻ جو رهندو  

*** 


