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ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽ جيڪي فطرت جي سونهن آهن، جتي تمر 
جا گهاٽا ٻيال آهن، آبي حيات آهي. تمر جا وڻ ماحول الِء ڄڻ 
آڪسيجن جا ذخيرا آهن جت سامونڊي پکين جون اڏارون 
آهن. جتي سمنڊ نيرو ۽ ميراڻ کان پاڪ آهي. اهي ٻيٽ وڏي 
وقت کان مقامي مهاڻن جي روزگار جو بنيادي وسيلو پئي 

 رهيا آهن. 
تي صدر اسالمي جمهوريه پاڪستان انهن ٻيٽن  0202-20-13

متعلق هڪ آرڊيننس پاڪستان آئيلينڊز ڊولپمينٽ اٿارٽي 
(PIDA)  جاري ڪيو آهي ته اهي هاڻ انهيَء اٿارٽي جي تحت

وفاق جي انتظام هيٺ هليا ويا آهن. وفاقي سرڪار جي 
دعوٰي آهي ته اتي جديد شهر اڏبا لکين ماڻهن کي روزگار 
ملندو، سياحتي سرگرمين ۾ واڌ ايندي، پر ملڪ جي آئين 

ناٽيڪل ميلن  30مطابق سمنڊ جي اندر  3/070جي آرٽيڪل 
تائين جون حدون صوبن جي ملڪيت آهن. ملڪي آئين ثابت 
ڪري ٿو ته وفاق آئين جي ڀڃڪڙي ڪري صوبن جي حقن 
تي راتاهو هنيو آهي. ٻيٽن تي قبضي جي تازي واردات 
انهيَء ڪري به نرالي آهي جو زمين جو سون ڳيهندڙ قوتون 
عوام جي حصي الِء زمين جو ڪو ٽڪر رهڻ ڏيڻ نٿيون 
چاهين ڀلي رهائشي ۽ زرعي زمين هجي هاڻ ته ٻيٽ به انهن 

 جي اک چڙهي ويا آهن. 

ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽ جيڪي سنڌ جي ملڪيت ۽ اختيار هيٺ 
آهن. انهيَء اختيار کي اورانگهڻ جو عمل غير قانوني ۽ 
غير آئيني آهي ۽ نه سهڻ جيتري بيواجبي پڻ آهي. انهن 
ٻيٽن جي اختيار واري آرڊيننس جي صوبن به مخالفت ڪئي 
آهي ۽ مخالف ڌر جون سياسي پارٽيون انهيَء غير آئيني 
عمل جون مخالف آهن. انهيَء ڪري وفاقي سرڪار الِء اهو 
الزم آهي ته اهو آرڊيننس واپس وٺي جنهن جو نه ڪو آئيني 

 ۽ قانوني بنياد آهي ۽ نه ئي ڪو اخالقي جواز آهي. 
اسان جو ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽن الِء اهو به موقف آهي ته 
صوبائي سرڪار انهن کي قدرتي حالتن ۾ هميشه رهڻ ڏي 
جيئن فطرت ۽ ماحول دوستي جو مظهر جڙيو رهي. تمر جي 
وڻن جا گهاٽا ٻيال صاف هوا جو ذخيرو ماڻهن، پکين ۽ آبي 
جيوت الِء پيدا ڪندا رهن جيئن حياتي ۽ فطرت ساهه کڻندي 
رهي. ڪڏهن ته اسان کي ماحول ۽ فطرت دوست ٿيڻو پوندو. 
ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽن کي هزارين سالن کان جنهن قدرتي عمل 
جوڙي ظاهر ڪيو آهي تيئن اسان کي به انهن کي ائين رهڻ 
ڏيڻ گهرجي سامونڊي زمين سان هٿ چراند فطرت سان 
جنگ هوندي. جيڪا ماحول دشمن ته آهي ئي، پر اها حياتي 
جي به خالف آهي. اسان کي حياتي ۽ ماحول دوستي ڏانهن 

 اچڻو پوندو. 

 ايڊيٽوريل

 کـي سـاهه کـڻـڻ ڏيـو فــطرت
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دنيا ۾ ڪنهن به ملڪ کي هالئڻ الِء هڪ نظظظام 
هوندو آهي جنهن جي ذريعي ملڪن کي هظاليظو 
ويندو آهي ڪٿي پارلياماني نظام هوندو آهي ته 
وري ڪٿي صدارتي نظام هظونظدو آهظي. اهظڙيَء 
طرح سان گورننس جو نظظظام هظلظنظدو رهظي ٿظو. 
پاڪستان ۾ پارليظامظانظي نظظظام آهظي جظڏهظن تظه 

نومبر  1آمريڪا ۾ صدارتي نظام آهي. جيئن ته 
کان آمريڪا ۾ اليڪشن ٿي رهي آهي ڇظو  0202

ته هن ملڪ ۾ هر چئن سالن کانظپظوِء الظيظڪظشظن 
ٿيندي آهي. هن ملڪ جظا جظيظڪظي شظهظري آهظن 
سڌيَء طرح سان صدر کي ووٽ ناهن ڏيندا اهظي 
پنهنجي پنهنجي ريظاسظتظن ۾ الظيظڪظٽظورل کظي 
ووٽ ڏيندا آهن ۽ اهي الظيظڪظٽظورل وري صظدر 
کي ووٽ ڏيندا آهن. اهڙيَء طرح سان اسظان وٽ 
صدر جظي چظونظڊ الِء اهظو سظسظٽظ  هظونظدو آهظي 
پاڪستان ۾ صدر جي چونڊ الِء ايظ  پظي اي ۽ 
اي  اين اي ووٽ ڏيندا آهن. آمريڪا ۾ مکظيظه ٻظه 
پظظارٽظظيظظون آهظظن هظظڪ ڊيظظمظظو ڪظظريظظٽظظڪ ٻظظي ري 
پبليڪن ٻيون به ننڍيون پارٽيون آهن، پر انظهظن 
جو الظيظڪظشظن ۾ اهظڙو ڪظو خظا  ڪظردار نظه 

 هوندو آهي. 
 صدارتي اميدوار جي ڪواليفڪيشن:

جيڪو به آمريڪا جو صدر بڻجڻ جو خواهشمنظد 
هوندو ان الِء اهو الزمي هظونظدو تظه هظو بظنظيظادي 
طور آمريڪا ۾ پيدا ٿيل هجي ۽ هن جظي عظمظر 

سالن کان گهٽ نظه هظجظي ۽ گظهظٽ ۾ گظهظٽ  13
سال رهيو هجي. مظطظلظه تظه هظڪ  31آمريڪا ۾ 

 31اميدوار جيڪو آمريڪا ۾ پيدا ٿيو هظجظي ۽ 
سال ملڪ ۾ رهيو هظجظي تظه پظوِء هظو صظدارتظي 
اميدوار ٿيڻ جو اهظل ٿظي سظگظهظي ٿظو ۽ آئظيظن 
مطابق ڪوبظه امظيظدوار ٽظيظون ڀظيظرو صظدر نظٿظو 

مظار   03بڻجي سگهي. آمريظڪظا جظي آئظيظن ۾ 
ع ۾ ٻاويهين ترمي  ڪري صدر جظي ٻظيظو /341

ڀيرو چونڊ ڪرڻ جي اهليت الِء تظرمظيظ  ڪظئظي 
 وئي هئي.

 . آمريڪي اليڪشن جو طريقيڪار:2
آمظظريظظڪظظا جظظي الظظيظظڪظظشظظن جظظو پظظهظظريظظون ڏاڪظظو 
پرائمظري ۽ ڪظانظڪظس آهظي، هظن پظراسظيظس ۾ 
آمريڪا جي رياستظن مظان الظيظڪظٽظورل چظونظڊيظا 
ويندا آهن آمريڪظا ۾ ٻظه وڏيظون پظارٽظيظون آهظن 

جنهن ۾ ڊيمو ڪريٽس ۽ ري پظبظلظڪظن پظهظريظن 
پنهنجا اليڪشن الِء اميدوار چونڊيندا آهن ۽ ان 
کانپوِء نيشنل ڪنوينشن منعقد ڪيا ويندا آهظن. 
آمريڪا ۾ سياسي ٻه مکيظه پظارٽظيظون آهظن هظڪ 
ڊيمو ڪريٽظس ۽ ٻظي ري پظبظلظڪظن. الظيظڪظشظن 
پظظراسظظيظظس ۾ حصظظو وٺظظڻ الِء ڪظظافظظي امظظيظظدوار 
الظظيظظڪظظٽظظورل ڪظظالظظيظظج جظظو حصظظو بظظڻظظجظظڻ جظظا 
خواهشمند هوندا آهن، پر مخصو  ۽ مضظبظو  
اميدوارن کي پارٽظيظون الظيظڪظشظن امظيظدوار الِء 

ريظظاسظظتظظن ۾  32چظظونظظڊيظظنظظديظظون آهظظن. جظظڏهظظن 
ڊيليگيٽس چونڊيا ويندا آهن ان کظانظپظوِء گظريظٽ 
ڪنوينشن ٿيندي آهي ۽ انهظن سظيظنظي چظونظڊيظل 
امظظيظظدوارن کظظي جظظيظظڪظظي سظظمظظوري مظظلظظڪ مظظان 
چونڊجي اچن ٿا انهن کي ووٽ ڏين ٿظا جظيظڪظو 
اميدوار پنهنجي پارٽي مظان وڌيظڪ ووٽ کظڻظي 
اچي ٿو اهو ئي صدر جو اميدوار بڻظجظي ويظنظدو 

 آهي.
 . نامينيشن آف اليڪٽرز:3

آمريڪا ۾ اليڪٽرز جي چونڊ جظي مظرحظلظي ۾ 
هرهڪ پارٽي هرهڪ رياست ۾ الظيظڪظٽظرز جظي 

 ڪرنٽ افيئرز

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ

 ريـڪـا جـي صـدار تـيمــآ
 نـظـام جـو طـريـقـيـڪـار 
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اميدوار الِء پنهنجو امظيظدوار نظامظزد ڪظري ٿظي. 
هاڻي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته اليڪظٽظرز ڪظيظر 
هوندا آهن هنن جي چظونظڊ جظو اهظلظيظتظي مظعظيظار 
ڪيظئظن هظونظدو آهظيڪ الظيظڪظٽظرز جظي بظنظيظادي 
ڪواليفڪيشن ۾ هڪ ڪانگريظس جظو مظيظمظبظر 
ڪنهن به هائوس جو ميمبر نٿو ٿي سگظهظي اهظا 
هنن جي بنيادي ڪواليفڪيشن آهي. دراصل ۾ 
ٻه مکيه پارٽيون ڊيمو ڪريٽظس ۽ ري پظبظلظڪظن 

ريظاسظتظن ۾ پظنظهظنظجظا  32پارٽيون آمريڪظا جظي 
پنهنجا اليڪٽظرز جظا امظيظدوار بظيظهظاريظن ٿظيظون 

الظيظڪظٽظرز  0کان  3هرهڪ پارٽي گهٽ ۾ گهٽ 
 310آڻين ٿيون آمريڪا ۾ اليڪٽظرز جظو تظعظداد 

آهي. جهڙي طرح سان ڪانگريس جي مظيظمظبظرن 
آهي اهڙيَء طرح سظان الظيظڪظٽظرز  310جو تعداد 

جو تعداد به ساڳيو آهي. انهن ئي اليڪٽظرز کظي 
سالن کان مٿظي  30آمريڪي شهري جن جي عمر 

آهي انهن اليڪٽرز کي ووٽ ڏيئي چونڊيظن ٿظا. 
انهيَء کانپوِء جڏهن اهظي الظيظڪظٽظرز چظونظڊجظي 
اچن ٿا بعد ۾ پنهنجي پنهنجي رياستن ۾ پارٽي 
طرفان نامزد ٿيل صظدارتظي امظيظدوار کظي ووٽ 
ڏين ٿظا. مظلظال طظورڪ جظيظڪظڏهظن فظلظوريظڊا جظي 
رياست جظا الظيظڪظٽظرز آهظن اهظي فظلظوريظڊا جظي 
هيڊڪوارٽر گاديَء جي هنڌ ۾ پظنظهظنظجظي پظارٽظي 
طرفان نامزد ٿيل پريزيڊنٽ ۽ وائيس پريزيظڊنظٽ 

اليڪٽرز  310جي اميدوار کي ووٽ ڏيندا جڏهن 
جي ووٽنگ جو ٽائي  خظتظ  ٿظيظنظدو ان کظانظپظوِء 
بيلٽ پيپر ڪانگظريظس ويظنظدا جظتظي ووٽظن جظي 
ڳڻپ ٿيندي ان کانپوِء سظيظنظيظٽ جظو چظيظئظرمظيظن 
نتيجظي جظو اعظالن ڪظنظدو جظنظهظن پظارٽظي جظي 

ووٽ يا ان کان مٿي ووٽ  0/2صدارتي اميدوار 
کنيا هوندا انهيَء پارٽيَء جو صدر منتخه ٿيندو 

 آهي. 
. موجوده صدارتي اميدوارن جو مختخرخ خر 4

 تعارف: 
جظو  0202-03جو بائڊن جيڪو اينظدڙ الظيظڪظشظن 

ڊيمو ڪريٽظڪ پظارٽظي طظرفظان مظنظتظخظه ڪظيظل 
 /1صدارتي اميدوار آهي جيظڪظو آمظريظڪظا جظو 

تظائظيظن  /023کظان  0224هون وائيس پريظزيظڊنظٽ 
رهي چڪو آهظي ۽ پظڻ آمظريظڪظا جظو سظيظنظيظٽظر 

تظائظيظن رهظي چظڪظو آهظي. جظو  0224ع کان 34/1
بائڊن آمريڪي اسٽيبلشمينٽ جو ويجهو ماڻهظو 

جي ڊيپ اسٽيٽ پڻ جو بظائظڊن جظي  USAآهي ۽ 
صدر ٿيڻ الِء ڪوششون وٺندي، ڇو ته جو بائظڊن 
آمريڪي فارين پاليسي کي بهتر سظمظجظهظي ٿظو. 
ڇو ته ڪنهن به ملظڪ کظي بظهظتظر هظالئظڻ ان جظا 
نيشنل انٽريسٽ هوندا آهن ۽ نيشنل انظٽظريسظٽ 
کي مد نظر رکي ملڪي خارجه پاليظسظي هظالئظي 

جظي الظيظڪظشظن ۾  0202ويندي آهي. ٻئي طرف 

موجوده صدر ٽرمپ ري پظبظلظڪظن پظارٽظي پظاران 
چونڊجي آيل صدارتي اميدوار آهي. ڊونلڊ ٽرمپ 

هظون صظدر  13کان آمريڪا جو  0202جنوري  02
آهي. بنيادي طور تي ڊونلڊ ٽظرمظپ بظزنظس مظيظن 
آهي. شروعاتي طور تي جڏهن ٽرمپ نئون صدر 
ٿيو هو ان وقت کان ئي هو پظاڪسظتظان مظخظالظف 
بيان ڏيندو پيو اچي. جڏهن پاڪستان، آمريڪا ۽ 
افغانستان جي و  ۾ امظن الِء ٽظيظاڪظڙي ڪظرڻ 
شروع ڪئي ته ان کانپوِء پاڪستان سان فظاريظن 
پاليسي ۾ آمريڪا جا الڳاپظا ڪظجظهظه بظهظتظر ٿظيظا 
آهن. موجوده صورتحال ۾ آمظريظڪظا طظالظبظان ۾ 
جظظيظظڪظظا ڪظظجظظهظظه ڊولظظپظظمظظيظظنظظٽ ٿظظي آهظظي انظظهظظيَء 
صورتحال کانپوِء طالبان طرفان تازو بظيظان آيظو 
آهي ته ٽرمپ هڪ سڌو ۽ سظوظو مظاڻظهظو آهظي ۽ 
ٽرمظپ طظالظبظان سظان امظن مظعظاهظدو ڪظرائظڻ الِء 
مڪمل زور ڏيندو ته جيئن الظيظڪظشظن مظهظ  ۾ 
ڪجهه فائدو ٿئي ۽ ڪجهه ذريعن مان پڻ اهو بظه 
معلوم ٿيو آهي ته جيڪڏهن ٽرمپ هن صدارتي 
معرڪي ۾ هظارايظو تظه هظو هظن الظيظڪظشظن جظي 
نتيجن کي نه مڃيندو ۽ هو دنيا ۾ نظئظون مظحظاذ 
کظظولظظي آمظظريظظڪظظا الِء مشظظڪظظالتظظون پظظيظظدا ڪظظري 
سگهي ٿو. هاڻي دلوسپ ڳالهه اها آهي ته ايظنظدڙ 
اليڪشن ۾ آمريڪا جو نئون صظدر ڏسظجظي تظه 

 ڪير ٿو ٿئيڪ
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ملڪ ۾ سياسي هلظوظل ۽ مظخظالظف ڌر پظارٽظيظن 
پاران حڪومت خالف پظي ڊي ايظ  جظي پظلظيظٽ 
فارم تان شروع ڪظيظل جظدوجظهظد کظانظپظوِء اهظو 
ضرور نظر اچي رهيو آهي ته عمران خان نيازي

جي هاڻظوڪظي حظڪظومظت هظن وقظت دٻظا  جظو  
جظون تظازيظون  شڪار آهي. عمران خان نظيظازي

تقريرون اهو ئي ٻڌائي رهيون آهظن تظه مظخظالظف 
ڌر جي ڪيل جلسن کانپوِء هو نه فقط انهن تظي 
سخت ڪاوڙيل آهظي، پظر هظاڻ کظيظس پظنظهظنظجظو 
اقظظتظظدار واريَء وانظظگظظر وقظظت جظظي آ ظظريظظن مظظان 
وهندي مظحظسظوس ٿظي رهظيظو آهظي. ڪظنظهظن بظه 
سياستدان کي ايترو ضرور ياد رکڻ گهظرجظي تظه 
ان جو اقتدار سدائين الِء ناهظي رهظنظدو، عظمظران 
خان ته پنهنجو پظاڻ کظي صظادق ۽ امظيظن ثظابظت 
ڪرڻ الِء جيڪي دعوائون ڪندو رهيو آهي، ان 
کانپوِء ته کيس اقتدار جي اللچ نه هجڻ گهرجظي، 
پر هو به روايتي سياستدانن وانگر اقتظدار سظان 
چهٽڻ چاهي ٿو. ان ڪري ئي هن اهو بظيظان ڏنظو 
ته جيڪڏهن سندس حڪومت کظي خظتظ  ڪظيظو 
ويظو تظه هظو عظوام کظي ٻظاهظر ڪظڍي روڊن تظي 
نڪري ايندو. جڏهن ته هن وقظت عظوام عظمظران 

مان جان ڇڏائڻ الِء روڊن تي نڪتل  خان نيازي
آهي. ان کان بظه اهظ  تظريظن ڳظالظهظه اهظا آهظي تظه 
ڪنهن به ماڻهو کان اقتدار هليو وڃي ته پوِء ان 
الِء عوام روڊن رستن تي ڇظو نظڪظرنظدو، شظايظد 
عمران خان نيازي ملڪ جي سياسي تاريخ کظان 
اڻ واقف آهي يا هو ان کان منهن مظوڙي رهظيظو 

 آهي.
سظان تظبظديظل ٿظيظنظدڙ سظيظاسظي  ملڪ ۾ تظيظزي

صورتحال ان ڳالهه کي بظه وائظکظو ڪظري رهظي 
آهي ته هاڻوڪي حڪومت ڪهڙي ريت غلظطظيظن 
مٿان غلطيون ڪري پنهنجي الِء ڏکئي وقت کي 
دعوت ڏيئي رهي آهي. مظلظال طظورڪ حظڪظومظت 
جظيظظڪظو جسظظٽظس قظاضظظي فظائظظز عظظيظظسظٰي خظظالف 
ريفرنس موڪليو، ان جو فيصظلظو اچظڻ کظانظپظوِء 
اهو واضح ٿي ويو ته اهو ريفرنس بظدنظيظتظي تظي 
ٻڌل هو. معزز ججن فيصلي ۾ اهو ڄاڻايو آهظي 
ته هي ريفرنس غير آئيني ۽ غظيظر قظانظونظي هظو. 
يعني هڪ اهُڙو ريفرنس جيڪو ٺهيو ئظي نظٿظي 
حڪومت اهڙو ريفرنس تيار ڪيو، پظر سظپظريظ  
ڪورٽ قاضي فائز عيسٰي جي حظق ۾ فظيظصظلظو 
ڏئي حڪومت کي هڪ ٻي شڪست ڏنظي آهظي. 
ان فيصلي کانپوِء اخظالقظي طظور تظه مظلظڪ جظي 
صدر عارف علوي، شهزاد اڪبر ۽ فروغ نسي  
کي استعيفٰي ڏيڻ گهرجي، پر جيئن تظه پظي ٽظي 
آِء جي اڳواڻن کي اقتدار ايڏو ته مزو ڏنظو آهظي، 

سظان  تنهنڪري اهي ان فيصلي تي به ڪظرسظي
 چهٽل ئي هوندا.

پي ٽي آِء حڪومت قاضي فائز عيسٰي ۽ سنظدس 
کان مني ٽريل تظه گظهظري، پظر ان ۾  گهر واري

ايتري همت ناهي جو اها جظنظرل عظاصظ  سظلظيظ  
باجوه کان اها مني ٽريل گهري، جنظهظن وسظيظلظي 
هن آمريڪا ۾ پنهنجي ملڪيتي سلطظنظت قظائظ  
ڪري ورتي آهي. جيتوڻيڪ هن پنهنجي خظا  

معاون واري عهدي تظان اسظتظعظيظفظٰي ڏئظي ڇظڏي 
 آهي، پر کيس اصل استعيفٰي سي پيڪ اٿارٽي

جي چيئرمين شپ تان ڏيڻ گظهظرجظي هظا. جظنظهظن 
وسيلي هن پنهنجي ملڪيت ۾ واڌ ڪئي آهظي. 
ان حوالي سان مسل  ليگ نواز جي مري  نواز 
توڙي نواز شريظف سظوال اٿظاريظنظدا رهظيظا آهظن. 
نواز شريف ته هاڻ جظنظرلظن جظا نظاال وٺظي ڳظالظهظه 

ع واريظون 0230ڪري ٿو ته انهن ڪهظڙي ريظت 
کي عظوام  چونڊون چورائي عمران خان نيازي

مٿان مڙهيو آهي. گوجظرانظواال واري جظلظسظي ۾ 
جهڙي ريت هن تظقظريظر ڪظرڻ دوران هظاڻظوڪظي 
آرمي چيظف ۽ آِء ايظس آِء چظيظف جظا نظاال کظڻظي 
مخاطه ٿيو، ان کانپوِء سڀ ڪجظهظه واضظح ٿظي 

 ويو آهي.
هيَء ويڙهه جيڪا هن وقت اسان کي پظنظجظا  ۽ 
ملڪ جي ٻين صوبن ۾ نظر اچي رهي آهي، اها 
ويڙهه اصل ۾ غير جمهوري قوتن ۽ جمهوريظت 
پسند قوتن جي و  ۾ آهظي، ان ۾ ڪظو شظڪ 
ناهي ته اسان وٽ اڃا تائين حقيقي جمهوريت نه 
آئظظي آهظظي، پظظر اهظظا تظظڏهظظن ئظظي ايظظنظظدي جظظڏهظظن 
جمهوريت الِء راهن ۾ رنڊڪون نه وڌيون وڃظن، 

پظاڻ کظي ”  ڪمپظنظي بظهظادر“ جڏهن هن ملڪ جي 
سياست کان پري رکندي، پر جيئن ته هظن وقظت 
ملڪي اسٽيبلشمينٽ پاڻ ئي هڪ ريظاسظت جظي 
شڪل اختيار ڪري وئي آهي، تنهنڪري ان الِء 
عوام توڙي سياستدان جيتامظڙا آهظن، جظن کظي 
جڏهن به چاهي ڇيياٽي سگهي ٿي، پر هظن وقظت 

 پي. ڊي. ايم: عوامي طاقت جو اهڃاڻ
 اختر حفيظ 

 ڪرنٽ افيئرز
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ائيظن ليظي رهظيظو آهظي تظه هظي ويظڙهظه ڪظنظهظن 
فيصالئتي دڳ تي ضرور خت  ٿينظدي، ڇظاڪظاڻ 
ته ڪوبه ملڪ هن ماحول ۾ نٿو هظلظي سظگظهظي. 
جڏهن ميظڊيظا جظي زبظان تظي تظالظو ليظل هظجظي، 
ماڻهن جي نڙيَء تي ننهظن هظجظي ۽ جظيظڪظڏهظن 
ڪو ڳالهائي ته اهو کنيجي وڃي ۽ مظاڻظهظو گظ  
ڪرڻ معمول بڻيل هجي، ان ماحول ۾ جيظڪظي 
به آواز اٿندا، انهظن کظي وقظتظي طظور تظه دٻظائظي 
سگهجي ٿو، پر مڪمل طور دٻائڻ يا انهظن کظي 

 خت  ڪرڻ ممڪن ڪونهي.
نواز شريف پنهظنظجظي پظراڻظي الئظيظن کظي ڇظڏي 
جهڙي ريت نئين روپ ۾ سامهون آيو آهي، اهو 
نه فقط جمهوري قوتن الِء فائديمنظد آهظي بظلظڪظه 
عوام کي به حوصلو ڏيظنظدڙ آهظي. عظمظران خظان 
نيازي هر تقرير ۾ ڀظلظي نظواز شظريظف کظي ئظي 
پنهنجي تقرير جو محور ٺاهي، پر تنهن هظونظدي 
به هو پنهنجي مظقظبظولظيظت وڃظائظي چظڪظو آهظي. 
ايندڙ وقت ۾ هو ايترو ته غير مقبول ٿي ويندو 
جو کيس به انظدازو نظاهظي. ڇظاڪظاڻ تظه هظن وٽ 
عوام کي ڏيڻ الِء ڪجهه هو ئي ڪظونظه. عظمظران 

خان جي سياسي ڪمزورين جظو فظائظدو پظي ڊي 
اي  کظڻيظي رهظي آهظي. ڇظاڪظاڻ تظه عظمظران خظان 
نيازي هڪ جذباتي ماڻظهظو آهظي ۽ سظيظاسظت ۾ 
جظذبظظات گظهظظٽ، پظظر عظظقظظل وڌيظظڪ هظظلظنظظدو آهظظي، 
سياست ۾ ڪڙي کان ڪڙي ڳالهه به مظنظهظن تظي 
مرڪ آڻي ڪبي آهي، پر اهو فن هڪ سظيظاسظي 
ذهن کي ئي ايندو آهي. جيظڪظڏهظن ان فظن کظي 
سکڻو آهي ته پظوِء مظوالنظا فضظل الظرحظمظان جظي 

 سياسي بيانن کي ٻڌڻ جي ضرورت آهي.
اڃا به ملڪ کي تباهظه ”  ڪمپني بهادر“ جيڪڏهن 

ڪرڻ چاهي ٿظي تظه پظوِء اهظا ڀظلظي عظمظران خظان 
جظي حظمظايظت جظاري رکظي، پظر وري بظه  نيازي

مسئلو اهو آهي ته ان جي هظڪ حظد مظقظرر ٿظيظل 
آهي. فوج ته آمرن جي به هڪ حد تائين حظمظايظت 
ڪندي رهي آهظي تظه پظوِء هظڪ اهظُڙو سظويظلظيظن 
وزيراعظ  جيڪو پظنظهظنظجظو مظيظنظڊيظٽ سظان بظه 
وزيراعظ  ناهي ٿيو ۽ سندس حڪومت وڻ وڻ 
جي ڪاٺي گڏ ڪري جوڙي وئظي آهظي. ان جظي 
حمايت ڪيتري وقت تائين ڪري سگهجي ٿظي. 
پنجا  ۾ جيڪظو مظاحظول جظڙيظو آهظي، ان کظي 

ڏسي ائين محسوس ٿي رهيو آهي اهظو طظوفظان 
ايترو جلدي جهڪو نه ٿيندو، بلڪه جظيظسظتظائظيظن 
آئيني حدن موجه ڪڍيل ليڪ کي عمل ۾ نٿظو 

 آڻجي.
مسل  ليگ، پيپظلظز پظارٽظي ۽ جظمظعظيظت عظلظمظاِء 

جي  اسالم جو سياسي اتحاد عمران خان نيازي
حڪومت الِء مٿي جو سور ته ضرور ٿظيظو آهظي، 
پر هاڻ اپوزيشن پظارٽظيظن کظي بظه اهظو سظوچظڻظو 
پوندو ته هي ويڙهه رڳو انهن کي اقظتظدار مظاڻظڻ 
الِء نه ڪظرڻ گظهظرجظي، پظر اصظل ۾ عظوام جظي 
حڪمراني قائ  ڪرڻ الِء هجي، جنهن ۾ ڪظوبظه 
عام ماڻهو ڪنهن آمظر جظو بظه احظتظسظا  ڪظري 
سگهي ۽ جمهوريظت تظي راتظاهظو هظڻظنظدڙن کظي 
ڪنهن به ريت بخش نه ڪري. اقتدار جظي نشظي 

جظي پظيظرن هظيظ ظان  ۾ ورتل عمران خان نيازي
جڏهن تخت کسڪي ويندو تڏهن کظيظس انظدازو 
ٿينظدو تظه عظوام جظي طظاقظت آڏو تظخظت ۽ تظاج 

 ڪجهه به نه هوندا آهن.
akhterhafez@gmail.com  

*** 
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ملڪ ۾ سردي جي آمظد آمظد آهظي، پظر سظيظاسظي 
سرگرمي وڌي رهي آهي. نئظون سظيظاسظي اتظحظاد 

پارٽظيظن  33رکيو ويو آهي،  P.D.Mجنهن جو نالو 
تي مشتمل آهي. وڏين پارٽين ۾ بظاهر ن لظيظگ 
۽ پ پ پ آهي، پر تنظيمظي طظور طظاقظت رکظڻ 

آهظي جظنظهظن وٽ ايظتظرا  J.U.I.Fواري پارٽظي ۾ 
منظ  ڪارڪن آهن جو هو پوري ملڪ ۾ جتظي 
چاهي ُپراثر جلسو ڪري سگهي ٿي. ان کظانظپظوِء 

A.N.P  جو به ڪافي اثر آهي خا  طورK.P.K  ۾
اختر مينگل به حڪومت کي ڇڏي اپظوزيشظن ۾ 
شامل ٿيو آهي. بقايه ڇهظه پظارٽظيظون نظالظي ۾ تظه 
سظظهظظي، پظظر اثظظر ۾ گظظهظظٽ آهظظن، مظظحظظمظظود خظظان 
اچڪزئي ۽ عبدالمالڪ بلو  پنهنجي سر بظهظتظر 

ٻه جظلظسظا ڪظري چظڪظي آهظي  P.D.Mمقرر آهن. 
جنهن ۾ ماڻهن جي موٽ به ٺيڪ رهي. ڪراچي 
سنڌ جي راڄڌاني آهي ۽ سنڌ حڪومت پ پ پ 
جي آهي ان ڪظري مظاڻظهظن کظي اچظڻ ۾ خظا  
تڪليف نه ٿي، پر گظوجظرانظواال جظي جظلظسظي ۾ 
ڪافي وڌيڪ رنڊڪن باوجود ايترن ماڻظهظن جظو 
گڏجڻ بهرحال حڪومت الِء خطرن جظي گظهظنظٽظي 
آهي خا  طور تي مري  نواز جو ايڪٽو ٿظيظڻ. 
هاڻي ان ڳالهه ۾ ڪوبه شظڪ نظه رهظيظو آهظي تظه 
مري  نواز  ئي ن ليگ جي مستقبل جي اڳظواڻ 
آهي. چوڻ وارا چون ٿا ته شهباز شريف پاڻ کظي 
پاڻ ئي جيل ۾ وجهرايو آهظي تظه جظيظئظن مظيظدان 
مري  الِء صاف ٿئي جيڪڏهن هو ٻاهر هجي هظا 

جظي  P.D.Mته ن ليگ جي صدر جي حيليظت ۾ 
جلسن ۾ شرڪت ڪري ها پوِء مري  نظواز کظي 
مشهور ٿيڻ جو موقعو گهٽ ملي ها. مري  نواز 
پاڻ چئي ٿي ته هظڪ سظال شظهظبظاز شظريظف کظي 
ڏنوسين ته تون پنهنجي طريظقظي سظان مظالقظاتظن 
ذريعي ن ليگ جا مسئال حل ڪرائي، پر هو ان 

۾ ناڪام ٿظيظو ان ڪظري هظاڻظي مظزاحظمظت جظي 
سياست شروع ڪئي جنهن کي منطظقظي انظجظام 

 تائين پهوائينداسين. 
پياري پاڪستان جي تاريخ تي نظر وجهون ٿا تظه 

جظي،  M.R.Dمعلوم ٿئي ٿو ڪابه تحريڪ سواِء 
طاقتور ڌرين جي آشير واد کظانسظواِء شظروع نظه 
ٿي آهي ۽ نه ئي جلسن جلوسن ڪنهن حڪومت 
جو خاتمو آندو آهي، پر اهي خظاتظمظي آڻظڻ وارن 

ع جظي تظحظريظڪ //الِء جواز ضرور بظڻظيظا آهظن. 
ڏسجي تمام طاقتظور هظئظي، پظر ان جظي پظويظان 
ڪير هئاڪ پوِء جڏهن سياستدان ڪنهن حظل تظي 
پهتا ته ميري عزيز ه  وطنو السظالم عظلظيظڪظ  

ڏينهن ۾ چونڊن ڪرائظڻ جظو واعظدو  42ٿي ويو 
تائين وفا  00اگر جهاز ڪريش نه ٿئي ها ته شايد 

ع واريون چونڊون ته ڍونگ هيون. 03نه ٿئي ها. 
ست  ظريفي ڏسو ته محترمه جي حڪومظت کظي 

مهينا هلڻ نه ڏنو ويو، اڄ اهظو نظواز شظريظف  30
جنهن محترمه جي حڪومت وڃائڻ الِء طظاقظتظور 
ڌرين جو سهارو ورتو، پاڻ طبي بنيادن تي جظال 

ع 42وطن آهي ۽ کيس غدار ڪوٺيو ٿظو وڃظي. 
جي حڪومت ڪيئن آئظي اهظو بظه هظاڻظي  I.J.I۾ 

راز نه آهي. سيئي ذيي شعور انظهظيَء ڳظالظهظه تظي 
متفق آهن. ايستائين جو عمران خان به چئظي ٿظو 

 ته اها جنرل اسد دراني جي مهرباني هئي.
ع ۾ نظواز شظريظف جظي 41محترمه شهيظد وري 

خظظالف طظظاقظظتظظور ڌريظظن سظظان اتظظحظظاد ڪظظيظظو ۽ 
حڪومت حاصل ڪئي پر اهو به جٽادار نظه ٿظيظو 
صرف ٽن سالن کانپوِء محتظرمظه جظي حظڪظومظت 
کي پنهنجي ئي چظونظڊيظل صظدر فظاروق لظغظاري 
مرحوم )جيڪو محترمه جظي ڊرائظيظونظگ ڪظرڻ 
پنهنجي الِء اعزاز سمجهندو هو( جي هٿان گظهظر 
ڀيڙو ڪيو ويو. پوِء وري طظاقظتظور ڌريظن نظواز 

تظائظيظن. وري  44کظان  /4شريف کي آندو سو به 
ميري عزيز ه  وطنو السالم عليڪ ڪ افسوس 
سان لکڻو ٿو پوي ته مارشل ال جي ستايل پ پ 
پ مشظظرف جظظي مظظارشظظل ال ليظظڻ تظظي مظظ ظظايظظون 
ورهايون ان اميد تي ته هاڻ وري اسان جو وارو 
آهي، پر ايئن نه ٿيو حڪومت جو مزو هڪ آمظر 
جلدي ڪيئن ٿو ڇڏي سگهي. نواز شريف جظيظل 
جون سختظيظون نظه سظهظي سظگظهظيظو ۽ ان وقظت 
وڌيڪ پريشان ٿيو جڏهن کيس عظمظر قظيظد جظي 
سزا ملي. نواز شظريظف جظو والظد مظرحظوم هظڪ 
جهانديده شخص هو کيس خظطظرو هظو تظه مظٿظيظن 
حالتن ۽ سزائن جي ڪري هو ڪجظهظه ڪظري نظه 
سظظگظظهظظنظظدو، کظظيظظس پظظاڪسظظتظظان جظظي طظظاقظظتظظور 
وزيراعظ  جو انجام چڱظيَء طظرح يظاد هظو. ان 
ڪري سعودي عر  کي و  ۾ آڻي نواز شريف 

 کي آزاد ڪرائي ٻاهر وٺي ويو. 
محترمه شهيد پڻ ٻاهر وئظي، پظر آصظف زرداري 
جيل ۾ رهجي ويو جنهن کي ڪافي عرصو پوِء 

N.R.O  ذريعي آزاد ڪرايو ويو. ان ئيN.R.O  جو
ذڪر عمران خان ڪندو رهندو آهي ته جيڪڏهظن 

نه ڏي  N.R.Oمون کان مشرف مشورو وٺي ها ته 
هظو، پظر  Blue eye boyها. ان وقت عظمظران خظان 

اڃان ان تي اقتدار ڏيڻ وارن جو اعتبار نه پظئظي 
ٿيظو، انظهظيَء و  ۾ لظنظڊن ۾ مظيظان صظاحظه ۽ 
محترمه شهيد و  ۾ مظيظلظاقي جظمظهظوريظت ٿظيظو 

الِء واضظح چظيظو ويظظو تظه اهظظا  M.Q.Mجظنظهظن ۾ 
دهشظظتظظگظظرد تظظنظظظظظيظظ  آهظظي ان کظظي اتظظحظظاد ۾ يظظا 

ع ۾ /022حڪومت ۾ شامظل نظه ڪظيظو ويظنظدو. 
ٽوڙي پاڪستان اچي وئي،  N.R.Oمحترمه شهيد 

پر جلدي کيس شهيد ڪيو ويو، جنهن جي قاتلن 
کي اڃان تائين قانون جي ڪظٽظهظڙي ۾ نظه آنظدو 

تائين پ پ جظي  0231کان  0220ويو جيتوڻيڪ 

 پي. ڊي. ايم جو مستقبل

 ڪرنٽ افيئرز

 

 انور قاضي
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تائيظن نظواز شظريظف  30کان  31حڪومت هئي ۽ 
جي حڪومت هئي جنهن الڙڪظاڻظي ۾ جظلظسظي 
کظي خظطظا  ڪظنظدي چظيظو هظو تظه نظواز شظريظظف 
محترمه شهيد جظي قظاتظلظن کظي ڪظيظفظر ڪظردار 
تائين پهوائيندو، پر حڪومت ۾ اچڻ کانپوِء ان 

ع ۾ پ 0231کان به ڳالهه وسري وئي. ڪمال ته 
کظظي  M.Q.Mپ پ حظظڪظظومظظت ڪظظيظظو جظظنظظهظظن 

 حڪومت ۾ شامل ڪيو. 
تاريخ جو الميو اهو آهي ته ان مان ڪير به سظبظق 
حاصل نه ڪندو آهي ايئن ئظي ايظتظري تظڪظلظيظف 
کانپوِء به نواز شريف سبق حاصل نه ڪيو ۽ پ 
پ پ جي حڪومظت کظي ڪظيظرائظڻ الِء زرداري 
جي خالف ڪورٽ ۾ پهوي ويظو جظيظئظن تظيظئظن 
ڪري پ پ پنج سظال پظورا ڪظيظا جظڏهظن نظواز 

ع ۾ عمران خظان 0231شريف حڪومت ۾ آيو ته 
ڌرڻو شظروع ڪظيظو ان وقظت پظارلظيظامظيظنظٽ جظو 
ڪردار ساراهه جوڳو رهيو سظڀ پظارٽظيظون نظواز 
شريف سان مظلظي بظيظهظي رهظيظون پظوِء بظه نظواز 

سال پورا ڪري نه سظگظهظيظو اقظامظه تظي  3شريف 
جي اليڪظشظن ۾ واضظح  0230کيس ڪڍيو ويو. 

ٿي ويو ته عمران خان وزيراعظظ  ٿظيظنظدو پ پ 
کي سنڌ حڪومت ٺاهڻ تي راضظي ڪظيظو ويظو، 
نواز شريف کي هڪ دفعو وري  جظيظل ۾ وڌو 
ويظو. ان کظان اڳ نظواز شظظريظف پظظنظهظظنظظجظي ئظظي 
حڪومت ۾ ووٽ کي عزت ڏيو ۽ مون کي ڇظو 
ڪڍيوڪ جو بيانيو کڻظي روڊن تظي اچظي چظڪظو 
هو، هاڻي به سندس اهو بظيظانظيظو آهظي ۽ واضظح 
طور اسٽيبلشمينٽ سان مظهظاڏو اٽظڪظايظو ويظ ظو 
آهي. چوڻ وارا چون ٿا ته کيس لظنظڊن بظه انظهظيَء 
شر  تي موڪليو ويو ته هو ايڪسظٽظيظنظشظن الِء 

 ووٽ ڏياريندو ۽ ن ليگ ووٽ ڏنا. 
موالنا صاحه عمران خان جي حڪومت اچڻ جي 
هڪ سال کانپوِء اچانڪ مظار  شظروع ڪظيظو ۽ 
اسظظالم آبظظاد ۾ ڌرڻظظو هظظنظظيظظو تظظه عظظمظظران خظظان 
استعيفٰي وٺي پوِء واپس ايندس، پر ايئن نه ٿيو. 

هاڻي جڏهن ميان صظاحظه لظنظڊن ۾ آهظي کظيظس 
جيل ۾ وڃڻ جو ڪوبه خطرو نه آهي تظه سظنظدس 
گوجرانواال جي دهوان دار تقرير سندس بيظانظيظي 
کي تقويت ڏئي ٿي، پر بالول صاحظه چظوي ٿظو 
سليڪٽر کي انهن جي پظيظج تظي اچظڻظو پظونظدو. 
مري  صاحبه پنهنجي والد جي بيانيي کي اڳتظي 
وڌائي ٿي. موالنا صاحه به صاف طور چئظي ٿظو 
ته جمهوريت کي چوراهي تي ڪظهظڻ وارن کظان 
حسا  ضرور ورتو ويندو ۽ هن جو بيانيو آهظي 
ته هيَء پارليامينٽ ناجائظز آهظي نظيظون چظونظڊون 
ٿيڻ کپظن. بظالول ڀظٽظو صظاف ٿظو چظوي تظه هظن 
پارليامينٽ کي هلڻ ڏنو وڃي صرف حظڪظومظت 
جي تبديلي ڪئي وڃي مطظلظه تظه ٽظنظهظي وڏيظن 

۾ شظامظل  P.D.Mپارٽين جو مقصد جدا جدا آهي. 
سيئي جماعتون حڪومت ۾ رهي چڪيون آهظن 
۽ وري حڪومت ۾ اچڻ الِء ڪظوشظشظون ڪظري 
رهيون آهن پ پ پ ته سنڌ ۾ حڪظومظت ڪظري 
رهي آهي. انهن سيني کي چڱيَء طرح ڄاڻ آهي 
ته اسان جي ملڪ ۾ اسٽيبلشمينٽ جي پ يرائي 
کانسواِء حڪومت حاصل ڪري نٿي سظگظهظجظي. 
انظظهظظن کظظي خظظبظظر آهظظي تظظه اسظظان وٽ ڪظظنظظٽظظرول 
جمهوريت آهي ۽ ڪڏهظن بظه آزاد حظڪظومظت نظه 
رهي آهي. هاڻي سيئي جماعتون چون پظيظون تظه 
هو ان ڳالهه تي متظفظق آهظي تظه هظاڻظي مظلظڪ ۾ 
جمهوريت کي آزاد ڪيو وڃظي ڳظالظهظه تظه سظ ظي 

 آهي، پر خدا ڪري هو سوا ٿي بيهن. 
اسان ڳالهه پئي ڪئي ته ڪنهن به تظحظريظڪ جظي 
شروعات جي پويان پڻ ڪنظهظن طظاقظتظور گظروپ 
جو هٿ هوندو آهي. هنن جلسن جظي پظويظان پظڻ 

کي عوام جو درد ڪيتظرو  P.D.Mٿي سگهي ٿو. 
آهي اهو ته لڪل نه آهي مهظانظگظائظي جظو مظاريظل 

جظي  P.D.Mعوام به پنهنجي مسئلن جي حل الِء 
حمايت ڪري ٿو، جنهن جو نقصان يقيظنظي طظور 
حڪومت کي پوندو. وري حڪومتي فيظصظال بظه 
اهڙا آهن ملال طظورڪ غظداري جظو ڪظيظس داخظل 

ڪرڻ، ڪئپٽن صفدر کي گرفتار ڪرڻ، عظمظران 
خان وزيراعظ  هوندي اهڙيون تقريظرون ڪظرڻ، 

اڃظظان تظظائظظيظظن  P.D.Mانظظهظظن عظظمظظلظظن جظظي ڪظظري 
نظقظطظن  02ڪاميابي سان سفر ڪري رهي آهظي. 

جي مشتمل منشور جو عوام ڪهڙو ريسظپظانظس 
ڏئي ٿو خبر نه آهي، پر مهانگائي جو درد عظوام 
 کي ريسپانس ڏيڻ تي ضرور مجبور ڪري ٿو. 

 هاڻي سوال هي آهن تهڪ
1. P.D.M جو اتحاد ڪيترو وقت قائم رهندو؟ 

ڇو ته ماضي قريه ۾ پظيظپظلظز پظارٽظي صظدارتظي 
ووٽ موالنا صاحه جي منٿن ڪرڻ جي بظاوجظود 
ان کي نه ڏنو ۽ سينيٽ جي چيئرميظنظي جظي الِء 
ن ليگ غير مشرو  رضظا ربظانظي جظي حظمظايظت 

 ڪئي پر پيپلز پارٽي اها به قبول نه ڪئي.!
 . ڇا جلسن جلوسن سان حڪومت وڃي سگهي ٿي؟0 .1

اڃا تائين ته پاڪستان جي تاريخ ۾ اهظڙو مظلظال 
 نٿو ملي.!

ن ليگ وٽ ته ٻيو ڪوبه آپشن نه رهيو آهظي ان 
ڪري هو روڊن تظي اچظي وئظي آهظي. مظوالنظا بظه 
پهريون دفعو حڪومت کان پري آهي ان ڪظري 
طاقتور ڌرين کان ناراض آهي، پ پ جيڪا سنڌ 

جظي  P.D.M۾ حڪومت ڪري رهي آهي ڇا اهظا 
پليٽ فارم تان آخري حد تائين وينظديڪ نظظظر تظه 

 مشڪل ٿو اچي.!
. ڇا طاقتور ڌريـون عـمـران  ـان کـي  ـهـر 1 .1

 موڪلينديون؟
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اسان جي گهڻي زندگي تنظيمن جي اندر گظذري 
ٿي. جن جا اسان سڌو سنئون ميظمظبظر آهظيظون يظا 
ڪٿي وري تنظيمن جظا گظراهظڪ آهظيظون. تظمظام 
ٿورو وقت ملي ٿو جو اسان تنظيمظن کظان ٻظاهظر 
پنهنجي ذاتي زندگي گذاريظون ٿظا. اسظان گظهظڻظو 
ڪري تظنظظظيظمظن جظا مظالزم آهظيظون. اسظان جظي 
زندگي جي حفاظظت، اسظان جظون ضظرورتظون ۽ 
اسان جون خوشيون تنظيمن ذريعي حاصل ٿظيظن 
ٿيون.  دلوسپ ڳالھ اها آهي ته اسان مان اڪظلظر 
ماڻهون انهن تنظيمن جي باري ۾ سوال بظه نظٿظا 
ڪن ته تنظيمون ڪڏهن ٺهيونڪ انهن تظنظظظيظمظن 
جو مقصد ڇا آهيڪ انهن تنظيمن جا اسان غظالم 
ته نه آهيونڪ جيڪڏهن اهي تنظيمظون عظوام الِء 
ٺاهيون ويون آهن ته ان جظي پظالظيظسظي ٺظاهظڻ ۽ 
فيصلو ڪرڻ ۾ عوام کي ڀا ي ڀائيظوار ڇظو نظه 

 ڪن ٿا. 
 -  3/22جديد تنظي  پظهظريظن صظنظعظتظي انظقظال  )

( جظظي پظظيظظداوار آهظظي. هظظن وقظظت چظظوٿظظون 3012
صنعتي انقال  جيڪو انفارميشن ٽيظڪظنظاالجظي 
تي ٻڌل آهي ان جو سظفظر جظاري آهظي. مظوجظوده 
دور جي تنظيمن ۾ تمام گهڻي نواڻ به آئي آهي 
جظظيظظڪظظڏهظظن هظظن ۾ نظظواڻ نظظه ايظظنظظدي تظظه ان جظظي 
پائيداري خطري ۾ پئجي وينظدي. ڪظو دور هظو 
جو هڪ تنظي  هڪ ڇت هيٺ ڪ  ڪندي هئي. 
هاڻي اهو وقت اچي ويو آهي ته توهان کي خظبظر 
به نٿي پئي ته ان جي مرڪزي آفيس ڪٿي آهظي 

 ان جون شاخون ڪٿي ڪ  ڪن ٿيون.
تنظيمن جي اهميت جظو انظدازو ان مظان ليظائظي 
سگهجي ٿو ته اسظان ان ۾ ڪظ  ڪظيظون ٿظا يظا 
انظهظن جظا گظراهظڪ آهظيظظون يظا اسظان انظهظن جظظي 
ذميواري آهظيظون. مظلظال طظورڪ سظرڪظاري ادارا 
اسان جي حقن جي حفظاظظت ڪظن ٿظا ۽ بظنظيظادي 
شهري سهولتون مهظيظا ڪظرڻ جظا ذمظيظوار آهظن، 
خانگي ادارا اسان کي پنهنجون شيون کپائين ٿا 

 ۽ اهي ماڻهن کي مالزمت به مهيا ڪن ٿا.
ڪنهن به ملڪ جون خانگي تنظيمون هڪ ٻظئظي 
سان چٽا ڀيٽي ۾ رهنديون آهن. هر ڪظنظهظن جظو 
زور هوندو آهي ته مارڪيٽ جي وڏي حصي تي 
مالڪي هجي. ان مقابلي ۾ جيڪظي تظنظظظيظمظون 
پظاڻ ۾ نظظواڻ نظه آڻظظيظنظظديظظون تظظه پظوئظظتظظي رهظظجظظي 
وينديون آهن. آخظر پظنظهظنظجظو دڪظان بظنظد ڪظري 
ڇظظظڏيظظظنظظظديظظظون آهظظظن. وقظظظت سظظظان گظظظڏ نظظظيظظظون 
ٽيڪناالجيظون، گظراهظڪظن جظون تظبظديظل ٿظيظنظدڙ 
ضرورتون ۽ خواهشون حل ڪرڻ الِء نيون نيون 
تنظيمون مارڪيٽ ۾ اچن ٿيون. جيئن اي ميل، 
انٽرنيٽ، فيس ُبڪ، موبائل، هظٿظرادو ذهظانظتظون، 
رموٽ ڪنٽرول ۽ ڊرون جظهظڙيظون شظيظون اچظي 
وڃن ٿيون. چٽا ڀيٽي جي ماحظول ۾ تظنظظظيظمظون 
هڪ ٻئي ۾ گڏجي وينديون آهن يا هڪ ڪمپني 
ٻئي کي خريد ڪندي آهي. ان طرح مارڪيٽ ۾ 

 نجي ڪمپنين ۾ ڀڃ ڊاهه هلندي رهندي آهي. 
تنظيمن جي شعبي ۾ لياتار تحظقظيظق ٿظي رهظي 
آهي تظه انظهظن کظي اڃظان وڌيظڪ ڪظيظئظن بظهظتظر 
ڪيون ۽ انهن مان اڃان ڪيئن وڌيظڪ پظيظداوار 
حاصل ڪيون. ان ذريظعظي ان ۾ ڪظ  ڪظنظدڙن 
جي زندگي ڪيتري بهتر ڪئظي وڃظي. تظنظظظيظ  
جي موضوع کي يونيورسٽي سطح تظي پظڙهظايظو 
وڃي ٿو. ان سان گڏ ان تي ڪتا  لکيا وڃظن ٿظا 
۽ تنظي  تي لياتار تحقيظقظي ۽ مشظهظوري وارا 

 مضمون شايع ٿين ٿا. 

 . تنظيم الڳاپيل فردن جو مجموعو آهي.1
 . تنظيم شعوري طور  ڏيل مقصدن سان ٺاهي وئي آهي.0

 . تنظيم ۾ ڪم جي ورهاست ڪئي وئي آهي. 1
 . تنظيم جي ماڻهن جي وچ ۾ قائدا ۽ قانون آهن.0

. تنظيم جي ماڻهن وچ ۾ ا تيار ۽ ذميواري جي ورهاسـت 2
 ڪئي وئي آهي.

 . تنظيم ۾  ڏيل سهڪاري ورتاُء تي زور ڏنو ويو آهي.0
 . تنظيم جي ڪاڪرد ي مرڪزي نقطو آهي.2
 . تنظيم ۾ فردن ۽ اڳواڻ جو احتساب واضح هوندو آهي.0

سماج ۾ اسان جون جيڪي ضرورتون آهن اهظي 
گهڻو ڪري تنظيمظن جظي ذريظعظي حظاصظل ٿظيظن 
ٿيون، ملال طورڪ صاف پاڻي ۽ کظاڌو تظنظظظيظمظن 
کان حاصل ڪندا آهيون. نظوڪظري، جظان ۽ مظال 
جي حفاظت، صحت، تعلي ، ڄاڻ، جظيظڪظو نظالظو 
کڻو اهو ڪنهن نه ڪنهن تنظظيظمظن جظي ذريظعظي 
ملندو آهي. ملال طورڪ جظان ۽ مظال الِء پظولظيظس 
جي تنظظظيظ  آهظي، انصظاف الِء ڪظورٽظون آهظن، 
روزگار الِء سرڪاري ۽ نظجظي تظنظظظيظمظون آهظن. 
صحت الِء سظرڪظاري ۽ نظجظي اسظپظتظالظون آهظن. 
هوائي سفر الِء مختلف ملڪن جون سرڪاري ۽ 
نجي هوائي جهازن جون تظنظظظيظمظون ڪظ  ڪظن 
ٿيون. پنهنجي ۽ پظنظهظنظجظي ٻظارن جظي مظعظاشظي 
مستقبل الِء سرڪاري ۽ نجي تنظظظيظمظون دولظت 
 پيدا ڪرڻ الِء مسلسل ڪ  ڪنديون رهن ٿيون.  
ترقي ڪيل ملڪن ۾ اهو احسظاس مضظبظو  ۽ 
عام آهي ته تنظيمون ئي شهرين جا مسظئظال حظل 
ڪن ٿيون ۽ ان جي ذريعي زندگظي جظو مظعظيظار 
بهتر ٿئي ٿو.  جيئن سظمظاج جظي ٻظيظن ادارن ۾ 
وقت سان گڏ تبديلي اچي ٿي اهڙي طرح تنظي  
جي جوڙجڪ ۽ مئنيجمينٽ ۾ تظبظديظلظي ايظنظدي 
رهي ٿي. آبادي ۾ واڌ، ٽظيظڪظنظاالجظي ۾ تظرقظي، 
سوشل ميڊيا جو ڦهال ، چظٽظاڀظيظٽظي، مظاڻظهظن جظو 
وڌندڙ شعور ملي ڪري تنظيمن تظي زور پظئظي 

 مشتاق ميراڻي
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ٿو ته اهي وقت سان تبديل ٿين. ٻظي صظورت ۾ 
خانگي تظنظظظيظمظون خظتظ  ٿظي ويظنظديظون آهظن ۽ 
سرڪاري تنظيظمظون عظوام جظي اڳظيظان نظاڪظام 
ثابت ٿين ٿيون. جڏهن اسان ترقي ڪظيظل مظلظڪ 
چئون ٿا ته ان جو مظطظلظه اهظو آهظي تظه ان جظي 
سرڪاري توڙي خانگي تنظيمن ۾ وقت سان گڏ 
تبديلي آڻي پنهنجي ڪارڪردگي وڌائين ٿظيظون. 
ان جي ابتڙ غريه يا اسرندڙ مظلظڪ ۾ اهظڙيظون 

 تنظيمون ناڪام ٿين ٿيون.  
تنظي  جو مرڪزي مقصد پظنظهظنظجظي گظراهظڪظن 
جي خدمت ڪرڻي آهي. سرڪاري تظنظظظيظمظن جظا 
گراهظڪ ان جظا شظهظري آهظن، جظيظئظن تظعظلظيظمظي 
تنظيمن جا گراهڪ ٻار يا شاگرد آهن اسپتالن جظا 
گراهڪ مريض آهن. لوڪل باڊيز جي تنظيمن جا 
گراهڪ شهري يا ٻهراڙي جا ماڻهون آهظن انظهظن 
الِء صاف پاڻي، صفائي ۽ بهتر ماحول انهن جظي 
ذميواري آهظي. خظانظگظي تظنظظظيظمظن جظا گظراهظڪ 
جظيظڪظي سظسظتظظي، سظ ظي، مظعظظيظاري ۽ پظائظيظظدار 

 سروس يا شيون خريد ڪن ٿا. 
عام ٻولي ۾ مظذاق طظور چظيظو ويظنظدو آهظي تظه 
تنظيمون آهن ڀتيون ۽ جيهيون اصل ۾ ان کي 
هالئيندڙ ماڻهون آهن. ان چوڻي ۾ گهڻي ڀظا ظي 
سوائي آهي. تنظيظمظن جظا اڳظواڻ ۽ ان ۾ ڪظ  
ڪندڙ ماڻهن جي ڪظارڪظردگظي جظيظتظري بظهظتظر 
هوندي اوترو ئي تنظيمون ترقي ڪنديون. انهظن 
جي اڳواڻن ۽ اسظٽظاف جظي تظعظلظيظ ، تظربظيظت ۽ 
ڪارڪردگي جظو مظعظيظار وڌائظڻ ضظروري آهظي. 
تنظي  ۽ مئنيجمينٽ تي تمظام گظهظڻظي تظحظقظيظق 
ٿئي ٿي ۽ ان جي نتيجن مطابق تنظيمن ۾ نواڻ 

 آندي وڃي ٿي. 
هتي ڏنل ملالن مان اسان کي سبق مظلظي ٿظو تظه 
جن تنظيمن وقت سان گڏ پاڻ کي تبظديظل ڪظيظو 
آهي اهي ئي ڪاميا  رهيون آهن. ملال آمريڪا 

۾ ٺظاهظي وئظي اڄ ان ۾  3013جي سٽي بينڪ 

لک ماڻهون ڪ  ڪظن ٿظا. جظاپظان جظي  0اٽڪل 
۾ ٺاهي وئي اڄ اها گلظوبظل  3412سوني ڪمپني 

ڪمپني ٿي آهي. جڳ مشهور هفتظيظوار رسظالظو 
۾ شظروع  3011 (The Economist)دي اڪنامڪسٽ

سالن کانپوِء ڪامظيظا  آهظي ان  //3ٿيو. اڄ اهو 
جون ڪاپيون نَو لک تظائظيظن پظهظوظي چظڪظيظون 

ڪروڙ مظاڻظهظون ان  1آهن. سوشل ميڊيا ۾ ساڍا 
مان فائدو وٺي رهيا آهن. هظنظن مظلظالظن ڏيظڻ جظو 
مقصد اهو آهي ته جظيظڪظي تظنظظظيظمظون وقظت ۽ 
حالتن سان گڏ تبديل ٿينديون رهظن ٿظيظون اهظي 

 ڪاميا  آهن. 
۾ چظارلظس نظيظپظيظئظر  3011سنڌ ۾ پوليس نظام 

پظولظيظس  300,322بنياد وڌو ۽ ان ۾ هظن وقظت 
آهظي ۽ اهظو کظاتظو  0202آفيسر ڪ  ڪن ٿا. اڄ 

وقت سان تبديل نه ٿيڻ ڪظري سظنظڌ ۾ ان جظي 
 3032ڪارڪردگي خرا  آهي. سنڌ آبپاشي کاتظو 

 3/2آهظي  0202جي ڏهاڪي ۾ ٺظاهظيظو ويظو. اڄ 
سالن کانپوِء ته هن جي ڪارڪردگي تمام خرا  

هظيظن صظدي  34آهي. ايئن مڪاني نظام جيڪو 
۾ سنڌ ۾ شروع ٿيو اڄ ان مڪاني نظام جنهظن 
۾ شهر ۽ ڳوٺ اچي وڃن ٿا، اڄ اهو تباهي جظي 
حالت ۾ آهي. هي ملال ظاهر ڪن ٿا تظه سظنظڌ ۾ 
سرڪاري تنظيمون وقت سان ترقي ڪظرڻ بظجظاِء 

 تباهي جي رستي تي هلن ٿيون. 
وڏي منصوبظي الِء وڏي تظنظظظيظ  جظي ضظرورت 
هوندي آهي. هڪ تحقيق مظطظابظق مصظر ۾ هظڪ 
اهرام الِء هڪ لک ماڻظهظن جظي ضظرورت هظئظي 

۾ صرف  0202سالن تائين ڪ  ڪيو. اڄ  02جن 
لک ماڻهون ان جي فظوج ۾  02چين وٽ اٽڪل 

لک ۽ آمظريظڪظا  31ڪ  ڪن ٿا. انڊيا ۾ اندازن 
لک فوجين جي تنظي  آهي. ايڏي مظاڻظهظن  31۾ 

جظي تظنظظظظيظ  کظظي هظالئظظڻ الِء وڏن دمظظاغظن جظظي 
 ضرورت هوندي آهي.  

هن مشاهدي مان ثابت ٿظيظو آهظي تظه جظيظڪظڏهظن 

تنظظظيظمظن جظو صظحظيظح احظتظسظا  نظٿظو ٿظئظي تظه 
تنظيمون ناڪامي جي رستي تي هظلظن ٿظيظون ۽ 
آخر ۾ اهظي خظتظ  ٿظي وڃظن ٿظيظون، سظرڪظاري 
تنظيمن جو صحيح احتسا  نه ٿظيظڻ جظي ڪظري 

 انهن جي ڪاڪردگي متاثر ٿئي ٿي.
خانگي تنظيمن جو احتسظا  انظهظن جظا گظراهظڪ 
ڪندا آهن ڇظو جظو اهظي انظهظن جظون شظيظون يظا 
سظظروس وٺظظڻ بظظنظظد ڪظظنظظدا آهظظن ۽ آخظظر ۾ اهظظي 
ڪمپنيون نقصان ۾ هلي وينديون آهظن. ان جظي 
ڀيٽ ۾ سرڪاري تظنظظظيظمظن جظي ڪظارڪظردگظي 
خالف ماڻهون رستن تظي ايظنظدا آهظن يظا آئظيظنظي 
ادارن جظظهظظڙوڪ صظظوبظظائظظي اسظظيظظمظظبظظلظظي، قظظومظظي 
اسيمبلي يا سينيٽ ۾ انهن جو احتظسظا  ڪظيظو 

 ويندو آهي. 
ٻنهي صورتن ۾ سخت احتسا  ئي تنظيمن جي 
ڪارڪردگي وڌائي ٿو ۽ انهن ۾ نواڻ اچي ٿظي. 
انهن جي اڳواڻپ جو معيار وڌي ٿو ۽ مظخظتظلظف 
طريقن سان انهن تنظيمن ۾ بظهظتظري اچظي ٿظي. 
ضروري اهو آهي ته سنڌ ۾ خا  ڪري جيڪظي 
سظظرڪظظاري تظظنظظظظظيظظمظظون آهظظن انظظهظظن جظظو سظظخظظت 
احتسا  ڪري ماڻهن کي پنهنجا حق ڏنا وڃن ۽ 
نجي تنظيمون پاڻ ۾ وقت سان گڏ تبديلظي آڻظي 
پنهظنظجظي گظراهظڪظن کظي سظسظتظي، مظعظيظاري ۽ 

 پائيدار شيون مهيا ڪن.
اها به تحقيق ٿي آهي ته تنظي  جي ڪاميابي ان 
جي اڳواڻپ تي دارو مدار رکي ٿي. جظيظڪظڏهظن 
اها اڳواڻپ تعلي ، تظربظيظت ۽ صظالحظيظتظن سظان 
ڀريل آهي ته اها تنظي  وقت سان تبديل بظه ٿظئظي 
ٿي ۽ ان ۾ نواڻ به اچي ٿي ۽ تبديل ٿيل حالتظن 
۾ پنهنجي گراهظڪ جظي خظدمظت بظه ڪظري ٿظي. 
ضرورت ان ڳالھ جي آهي ته سنظڌ ۾ سظرڪظاري 
توڙي خانگي تنظيمن جي صحيح اڳظواڻظپ جظي 
چونڊ ڪئي وڃي ۽ انهن تظنظظظيظمظن جظو سظخظت 

 احتسا  به جاري رکيو وڃي. 
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 ننڍڙين عادتن جي حيرت انگيز طاقت:
۾ برٽش سائيڪلنگ جي قسمت تبديل ٿي  0221

وئي. عظي  برطانيه ۾ پروفيشنل سائظيظڪظلظنظگ 
جي گورننگ باڊي جي اداري ڊيظو بظريظلظسظفظورڊ 
کي پنهنجو نئون ڪظارڪظردگظي يظا پظرفظارمظنظس 
ڊائريڪٽر ڪري رکيو. ان وقظت تظائظيظن، بظرٽظش 
سائيڪلسٽ تقريبظن سظئظو سظالظن کظان وچظولظي 
درجي جا رانديگر ڪري تسلي  ڪيا ويندا هظئظا. 

کان وٺي انهن فقط هظڪ ڀظيظرو اولظمظپظڪ  3420
راندين ۾ گولڊ ميڊل کٽيو هو ۽ سظائظيظڪظلظنظگ 
جي عظي  ريس، ٽورڊي فرانس ۾ هنن بظدتظريظن 

سالن جي تاريخ ۾، اها ريظس ڪظوبظه  332کيڏيو. 
 برٽش رانديگر کٽي نه سگھيو. 

دراصل برٽش رانديگرن جي ڪارڪردگي ايتري 
ته خرا  هظئظي جظو يظورپ جظي سظڀ کظان وڏي 
سظظائظظيظظڪظظل ٺظظاهظظڻ واري ڪظظمظظپظظنظظي پظظنظظهظظنظظجظظون 
سائيڪلون برٽش رانديگظرن کظي وڪظرو ڪظرڻ 
کان نابري واري ڇڏي ڇو جو ان جو خيال هو تظه 
اهڙا برا رانديگظر جظيظڪظڏهظن سظنظدن سظائظيظڪظل 
استعمال ڪندا ته ان سان سظنظدن وڪظرو مظتظاثظر 
ٿيندو. بريلسفورڊ کي ان ڪظري رکظيظو ويظو تظه 
جيئن هو برٽش سائيڪلنگ کي نئين دڳ الهي. 
جنهن شيِء هن کي ٻين کان مختلظف بظڻظايظو سظا 
سندس اهظا حظڪظمظت عظمظلظي هظئظي جظنظهظن کظي 

چظئظي سظگظھظجظي ”  ٿورڙي منافعي جو مجموعو“ 

ٿو، جيڪا بريلسفورڊ مطابق هر شيِء ۾ جظيظڪظا 
اوهان ڪيو ٿا ان ۾ ذرڙي بهتريَء جي فالسافي 

اهو سڄو اصول ان سو  تي ٻڌل آهظي تظه “ آهي. 
هر شظيِء جظيظڪظا اوهظان سظائظيظڪظلظنظگ جظي الِء 
سوچيو ٿا ان کي تقسي  ڪريظو ۽ ان ۾ فظقظط 
هڪ سيڪڙي جي بهتري الِء ڪوشش ڪريظو تظه 
اوهان جڏهن انهن سيني کي گڏيندو ته اها ڳظڻظپ 

 ”ٺيڪ ٺاڪ ٿي ويندي.
بريلسفورڊ ۽ انهيَء جي ڪوچن هڪ پروفيشنل 
سائيڪلنگ ٽي  مان جيڪي توقعات ٿي سگھن 
ٿيون انهن ۾ ننڍڙيون ننڍڙيون تبديليون ڪظرڻ 
شروع ڪيون. هنن سائيڪلن جون سيٽون ٻيهر 
ڊزائن ڪيون ته جيئن انهظن کظي وڌيظڪ آرامظده 
بڻائي سگھجظي ۽ سظائظيظڪظلظن جظي ٽظائظرن کظي 
الڪوحل سان مهٽيو ته جيئن انهظن جظي گظرفظت 
بهتر ٿي سگھي. ڊوڙ جي دوران رانديگظرن کظي 
چيو ويو ته اهي بجلي سان گرم ڪيل چڍا پظائظن 
ته جيئن سنظدن جسظ  ۽ خظا  طظور ڏورن جظو 
هظظڪ مظظخظظصظظو  درجظظا حظظرارت بظظرقظظرار رکظظي 
سگھجي ۽ بايو فيڊ بيڪ طريقيڪار جا سينسظر 
ليايا ويا ته جيئن اها جظا  ڪظري سظگظھظجظي تظه 
ڪهڙو رانديگر ڪهڙي ورزش کظي ڪظيظئظن ٿظو 
ڪري. هڪڙي هوا جي ٺاهيل سرنگ ۾ ٽي  تي 
مختلف ڪپڙن جا ٽيسٽ ڪيا ويا ۽ سندن ٻظاهظر 
کليل هوا ۾ سائيڪلنگ ڪرڻ جي ڪظپظڙن جظي 

جاِء تي جيڪي هو اندر بند جاين ۾ ڪپڙا پظائظي 
سائيڪلنگ ڪندا هئا، تن سا مٽيا ويا، جظيظڪظي 
وڌيڪ هلڪا ڦلڪا هئا، پر انهن اتي بظس ڪظانظه 
ڪئي. بريلسفورڊ ۽ سندس ٽي  هڪ سظيظڪظڙي 
واري بهتري جي اصظول پظ ظيظان ليظي رهظي تظه 
جيئن رهجي ويل، غير متوقع ۽ نظر انداز ٿظيظل 
پاسن کي بهتر بڻائي سگھظجظي. هظنظن مظخظتظلظف 
مساج ڪري  ٽيسٽ ڪيا صرف اهو ڏسڻ الِء تظه 
ڪهڙو ڪري  تظيظزي سظان ڏورن کظي مضظبظو  
بڻائي ٿو. هنن هڪڙي سرجن کي رکظيظو جظنظهظن 
جو ڪ  هو رانديگرن کظي اهظو ٻظڌائظڻ تظه هظٿظن 
ڌوئڻ جو اهڙو ڪهڙو بهترين طريقو آهي جنهظن 
ذريعي کظيظن گظھظٽ کظان گظھظٽ ٿظڌ ليظي. هظنظن 
بهترين وهاڻا ۽ گدا ڳوليا ته جيئن هظر رانظديظگظر 
س ي ننڊ ڪري سگھي. هنن ايتري قدر جو ٽظيظ  
ٽرڪ کي به اندران رنگ اڇو ڪرايظو تظه جظيظئظن 
مٽي جا ذرڙا به ظاهر ٿي پظون جظيظڪظي هظونظئظن 
نظر انظداز ٿظي ويظنظدا آهظن تظه جظيظئظن بظهظتظريظن 
سائيڪلن جي ڪارڪردگي تي اثر نه پوي. اهظي 
۽ اهڙين ٻين سوين ننڍڙين ننڍڙين بهترين شين 
ملي ڪري  اهي نتيجا ڏنا جيڪي ڪظنظهظن جظي 

 وه  ۽ گمان ۾ به ڪونه هئا. 
بريلسفورڊ جي چارج سنيالڻ جظي فظقظط پظنظجظن 

جظي  0220سالن کانپوِء، برٽش سائيڪلنگ ٽيظ  
اولمپڪ راندين، بيجنگ ۾ سائيڪلنگ مظيظوظن 

 باب ٻيون

 بـنـيـاد
 ڇو ننڍڙيون تبديليون وڏا فرق پيدا ڪري سگهن ٿيون؟

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 سنڌيڪار:
 فضا قريشي 
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جي روڊن ۽ رستن جي بظادشظاهظه بظڻظجظي چظڪظي 
سيڪڙو سون جا تمغا هنن کظٽظيظا. ان  22هئي ۽ 

جي چئن سالن کانپوِء، جڏهن اولمپڪ رانظديظون 
لنڊن ۾ ٿيون ته هنن جو گراف مٿي چڙهظي ويظو 
ڇاڪاڻ جو هنن نو اولمپڪ رڪارڊ ۽ سظت دنظيظا 

 جا رڪارڊ قائ  ڪيا. 
ساڳئي ئي سال، بريڊلي وگنز پهريون برطظانظوي 
سائيڪلسٽ هو جنهن ٽظور ڊي فظرانظس کظٽظيظو. 
ٻئي سال هن جي ٽي  جي ٻئي رانديگظر ڪظرس 

 /023۽  0232، 0233فروومي، ڊوڙ کٽي ۽ لياتار 
۾ کٽيائين جنهن ڪري برطانوي ٽي  کي ڇظهظن 
سالن ۾ لياتار پنج ٽور ڊي فرانس جون فتحظون 

جي ڏهن سالن جظي  /023کان  /022نصيه ٿيون. 
ورلظڊ  3/0عرصي ۾ بظرطظانظوي سظائظيظڪظلظسظٽ 

اولظمظپظڪ يظا  22چئمپين شپ کٽي چڪا هئظا ۽ 
پيرالمپڪ سون جا تمغا ۽ پنج ٽظور ڊي فظرانظس 
فتحون حاصل ڪري چڪا هئا. سائيڪلنگ جظي 
تاريخ ۾ اهو رڪارڊ ڪاميا  ترين ليکيو وڃظي 
ٿو. اهو سڀ ڪيظئظن ٿظيظوڪ ڪظيظئظن نظه نظنظڍڙيظن 
تبديلين هڪڙي عام رانظديظگظرن جظي ٽظيظ  کظي 
دنيا جي بهترين ٽظيظ  ۾ تظبظديظل ڪظري ڇظڏيظو. 
بظاهر ننڍڙيون تبديليون ايڏا وڏا نتيجا ڪظيظئظن 
ٿيون ڏيئي سگھنڪ ۽ انهظن سظيظنظي کظي اوهظان 

 پنهنجي زندگين ۾ ڪيئن اوتي سگهو ٿاڪ 
 ڪيئن ننڍڙيون عادتون وڏا فرق پيدا ڪري سگھن ٿيون؟: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڪ ننڍڙين عظادتظن جظا اثظر وقظت سظان گظڏ 3-گراف
ضر  ٿين ٿا. ملال طورڪ جيڪڏهظن اوهظان روز 
هڪ سيڪڙو بهتر ٿيظنظدو تظه سظال جظي آخظر ۾ 

سظيظڪظڙو  /1مجموعي طرح اوهظان جظو گظراف 
 بهتري ڏيکاريندو.

عادتون پاڻ کي بظهظتظر بظنظائظڻ الِء ضظر  ٿظيظنظدڙ 
منافعو آهن. اهو ائين ئي آهي جيئن پئسا ضر  
ٿيندڙ منافعي تحت وڌن ٿا، اوهان جون عظادتظون 
به ائين ئي ضر  ٿين ٿظيظون جظيظڪظڏهظن اوهظان 
انهن کي روز دهظرائظيظنظدَو. ڪظنظهظن مظخظصظو  
مقرر ڪيل ڏينظهظن تظي سظنظدن فظرق گظھظٽ، پظر 
مهينن ۽ سالن ۾ اهو فرق واضح ۽ وڌيڪ چظٽظو 
نظر ايندو. اهڙو فظرق تظڏهظن واضظح مظحظسظوس 
ٿيندو جڏهن ٻه، پنج يا وري ڏھ سال پ تي وڃظي 
ڏسبو ته س ين عادتن جظي قظدر و قظيظمظت چظٽظي 

 ٿيندي ۽ خرا  عادتن جي قيمت پڻ!

ساڳي ريت، اوهان جي روز مره جظي عظادتظن ۾ 
ننڍڙي تبديلي اوهان کي زندگي جظي انظتظهظائظي 
مختلف منزل ڏانهن وٺي ويندي. هڪ سيظڪظڙي 
بهتري يا هڪ سيظڪظڙي بظدتظري جظي چظونظڊ ان 
لمحي اڻ لکي نظر اچي ٿي، پر سموري زندگظي 
۾ اهڙن ڪيترن لمحن کي جڏهن گظڏجظي ٿظو تظه 
اهي چونڊون اوهظان ڇظا آهظيظو ۽ اوهظان ڇظا ٿظي 
سگهيا ٿي ان ۾ واضظح فظرق ڪظري بظيظهظاريظن 
ٿيون. اهو ياد رکو ته ڪاميابي اوهظان جظي روز 
مره جي عادتن جي پيداوار آهظي ۽ نظڪظي ڪظو 

 فقط هڪڙي ڀيري ڪرڻ جو نتيجو! 
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اوهان جون عادتون توهان الِء يا توهان جي  الف جڙي سگهن 
 ٿيون:

 دراصل ترقي ڇا آهي؟:
تصور ڪريو ته هڪڙي برف جظي ڳظنظڍڙي مظيظز 
تي اوهان جي سامهون رکظي آهظي. ڪظمظرو ٿظڌو 
آهي ۽ اوهان پنهنجي ساھ جو دونهظون بظه ڏسظي 

ڊگظري آهظي.  03سگھو ٿا. ڪمري جو گرمظي پظد 
بنھ آهستي آهستي ڪمرو ڊگري به ڊگظري گظرم 

 ٿيڻ شروع ٿئي ٿوڪ
 ڊگريون 02
0/ 
00 

برف جظي ڳظنظڍڙي اهظڙي جظا اهظڙي اوهظان جظي 
 سامهون ميز تي رکي آهي.

04 
12 
13 

 اڃا به ڪجھ ڪونه ٿو ٿئي. 
ڊگريون. ها اتي بظرف ڳظرڻ شظروع ٿظئظي  10پوِء 

ٿي. فقط هڪ ڊگري جي تبديلي، جيڪظا بظظظاهظر 
ڪو خا  فرق درجا حرارت تي نٿي وجهي، پظر 

 اها وڏي تبديلي جي راھ کي کولي ڇڏي ٿي. 
تبديلي جا لمحا اڪلر پراڻن ڪمن ۽ سر گرمين 
جو نتيجو هوندا آهن، جيڪي وڏي تبديلظي آڻظڻ 
جي الِء گهربل صالحيت پيدا ڪن ٿا. اهو اصول 
۽ نمونو هر جاِء تي نظر ايندو. ناسور يا ڪينسظر 

سيڪڙو ڳظجظھظو ۽ غظيظر  02پنهنجي زندگي جو 
متوقع گذاريندو آهي ۽ پوِء چند مظهظيظنظن ۾ ئظي 
جس  کي وڪوڙي ويندو آهي. بانس کي شروع 
وارن پنجن سالن ۾ مشڪل سان ڏسي سگظھظبظو 
ڇظظاڪظظاڻ جظظو اهظظو ان عظظرصظظي ۾ زمظظيظظن انظظدر 

پظنظظهظظنظظجظظي جظظڙن کظظي انظتظظهظظائظظي وسظظيظظع نظظمظظونظظي 
پکيڙيندو آهي ۽ هظو جظڏهظن ٻظڙڪ ڏيظئظي ٻظاهظر 
نڪرندو آهي ته ڇهن هفتن ۾ هوا ۾ نوي فظوٽ 

 قدآور ٿي لهرائيندو آهي. 
ساڳي ريت، اڪلر ائين محسوس ٿيندو آهظي تظه 
اهي عادتون ڪو خا  فرق پظيظدا نظٿظيظون ڪظن 
جيستائين اوهان هڪڙي مخصو  ڊگري کي نه 
رسو ۽ ڪارڪردگي جي نئين سظطظح جظا تظاال نظه 
کوليو. ڪنهن به اڃ جي شروعاتي يظا و  واري 
ڏاڪي تي، مايوسي جي وادي اڪلر ايندي آهظي. 
اوهان سڌي الئين ۾ تظرقظي ڪظرڻ جظي تظوقظع ۽ 
خواهش رکندا آهيو ۽ اهو مايوس ڪن ان ڪري 
هوندو آهي ته شروعاتي ڏينهن، هفتن يا مهظيظنظن 
۾ ان جو ڪو خا  اثر نظظظر نظاهظي ايظنظدو. اهظو 
ائين بلڪل ڪونهي جيئن اوهان ڪيڏانهن اٿظي 
هليا وڃو. اهو ڪنهن به تعميري عمل جظو هظڪ 
خا  َسندي نشان آهي. انتهائي طاقتور نظتظيظجظا 

 دير سان نڪرندا يا ظاهر ٿيندا آهن. 
اهوئي بنيادي سبه آهي جو ڪابه عظادت جظوڙڻ 
انتهائي ڏکي آهي. ماڻهو چند ننڍڙيون تبديليون 
آڻين ٿا، پر واضح نتيجا ڏسي نٿا سگھن ۽ بظس 

آئون سڄظو “ ڪري ويهي ٿا رهن. اوهان سوچيو، 
مهينو روز ڊوڙيو آهيان، پر منهظنظجظي جسظ  ۾ 

جظيظڪظڏهظن ”.  ڪو خا  فرق ته ڪونه پيو آهظيڪ
هڪ ڀيرو به اهڙي سو  اوهان تظي غظالظه اچظي 
ويئي ته اهو نهظايظت آسظان آهظي تظه اوهظان جظون 
س يون عادتون ڪٿي رستي ۾ ئي رهجي وڃظن 
يا مري وڃن، پر هڪڙو معنظٰي خظيظز فظرق پظيظدا 
ڪرڻ الِء ضروري آهي ته عادتون ڪظافظي ڊگظھظو 
عرصو رھن ته جيئن اهو طلسظ  ٽظٽظي سظگظهظي. 

 اهو خفيه طاقت جو طلس  يا خاصيت آهي. 

 مثبت مرڪب منفي مرڪب
دٻا  جا مرڪهڪ ٽريفڪ جام جي بيزاري، والديظن هظجظڻ جظي ذمظيظداري، 
روزگار جي پريشاني، ٿورو هاِء بلڊ پريشر جو دٻا . ذهظنظي دٻظا  جظا اهظي 
سبه منظ  طريقي سان ڪنٽرول ڪري سظگظهظجظن ٿظا، پظر جظڏهظن اهظي 
سالن جا سال رهن  ته اهي ننڍڙا ذهني دٻظا  وڏيظن بظيظمظاريظن جظو سظبظه 

 بڻجي سگھن ٿا.

پيداواري مرڪهڪ ھڪڙي اضافي ڪ  کي پورو ڪرڻ ڪنهن بظه ڏيظنظهظن 
الِء ھڪ ننڍڙو ڪ  آهي پر سموري ڪيريئر الِء ان جي وڏي اهميت آهي. 
هڪ پراڻي ڪ  کي پاڻ مرادو ڪرڻ جو اثر يا هڪڙي نئين مظهظارت تظي 
دسترس حاصل ڪرڻ ان کان به وڏي ڳالھ آهي. جيترا وڌيڪ ڪظ  اوهظان 
بنا سوچڻ جي ڪري سگھو ٿا، اوترو اوهان جو ذهن آزاد هوندو ته جظيظئظن 

 اوهين ٻين ڪمن تي ڌيان ڏيئي سگھو.
منفي خيالن جا مرڪهڪ جيترو وڌيڪ اوهان پنهنجي الِء اهو سظوچظيظنظدو 
ته اوهان جي ڪابه قدر و قيمت ناهي، اوهان بيوقوف آهيو يا بظدصظورت 
آهيو، اوترو ئي اوهان پنهنجي زندگي کي انهيَء طريقي سان خود بخود 
وٺي ويندو. اوهان پنهنجي سوچن جي ئي ڄار ۾ ڦاسظي پظونظدو. سظاڳظيظو 
نسخو ٻين بابت سوچڻ جو به آهي. هڪڙو ڀيرو اوهان ماڻهن کي ڪاوڙ 
ڪندڙ، ناانصاف يا خود غرض جي طور  ڏٺو، اوهان کي پظوِء هظر طظرف 

 اهڙا ئي ماڻهو نظر ايندا.

ڄاڻ جا مرڪهڪ هڪڙو نئون خيال ڄاڻڻ سان اوهان عال  ڪونه ٿي پوندو 
پر سموري زندگي عل  حاصل ڪرڻ جو شوق ۽ ولظولظو ئظي اوهظان کظي 
عال  بڻائي سگھي ٿو. ان کان عالوه، هر ڪتا  جيڪو اوهان پڙهو ٿا نظه 
فقط اوهان کي ڪا نئين شي سيکاري ٿو پر پراڻين سوچن کي مخظتظلظف 
طريقن سان جاچڻ جا ڍنگ پڻ ڏيئي ٿو. جيئن ويظرن بظوفظيظٽ چظيظو آهظي 

ڄاڻ ائين ئي ڪ  ڪري ٿي. اها تعمير ٿئي ٿي ۽ ٺهي ٿي جيظئظن اوهظان “ 
 ”جو وڌندڙ منافعو!

رشتن جا مرڪهڪ اوهان ٻين سان جهڙو هلندو، ٻيا به اوهان سان اهڙو ئي 
هلندا. جيترو اوهان ٻين جي مدد ڪندا، اوترو ئي ٻيا ماڻهو به اوهظان جظي 
مدد ڪرڻ چاهيندا. هر ڀيري تعلقاتن ۾ بهتر ٿيڻ سان اوهان پنهنجو هظڪ 

 وسيع ۽ مضبو  حلقو ٺاهي سگھندا.

 اوهان جون عادتون توهان الِء يا توهان جي  الف جڙي سگهن ٿيون:
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آخرڪار جڏهن اوهان ان خفيه طاقت جي چظوٽظي 
کي سر ڪري وٺندو ته ماڻهو ان کي رات پظيظٽ 
۾ ٿيندڙ ڪاميابي ڪظوٺظيظنظدا. ٻظاهظريظن دنظيظا ان 
سڄي عمل ۽ ڪظوشظشظن جظي بظرعظڪظس فظقظط 
ڊرامائي واقعا ڏسي سگظھظنظدي آهظي، پظر جظڏهظن 
اهو نظر پيو ايندو آهي ته اوهان ڪا پظيظش رفظت 
نه ڪئي آهي ته اها اوهان کي خبر هظونظدي آهظي 
ته اوهان ڪيتريون ڪظوشظشظون ڪظيظون آهظن ۽ 
اوچظتظو هظڪ ڏيظنظهظن ان جظي نظتظيظجظي ۾ وڏي 
ڪاميابي نصيه ٿي آهي. اهو ارضياتي دٻا  جي 
مقابلي ۾ انساني جس  جو مساوي عظمظل آهظي. 
ٻه ٽيڪٽونڪ پليٽون لکين سال هڪٻئي خالف 
گسجن ٿيون، تڏهن وڃي گظھظربظل تظنظا  يظا ڇظڪ 
آہستي آہستي پظيظدا ٿظئظي ٿظي ۽ پظوِء هظڪظڙي 
ڏينهن جڏهن اهظي سظاڳظي عظمظل کظي ورجظائظيظن 
ٿيون ۽ ٽڪرائجن ٿيون ته اهظو ٽظڪظرا  عظظظيظ  
ثابت ٿئي ٿو. ان کان پهرين جو ڪظجظھ هظڪظدم 
ظاهر ٿئي، تبديلي سوين سال وٺي ٿي. دستظرس 
حاصل ڪرڻ الِء صبر الزمظي آهظي. ايظن بظي اي 
جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪاميا  ٽظيظ  دي 
سين اينٽو نيو اسپرس ۾ سندن الڪظر روم ۾ 
سماجي اصالح آڻيندڙ جيظڪظه رلظس جظو قظول 

جڏهن صفا بيوسي وارو عال  هجي “ لکيل آهي 
ته آئون پري جبلن ۾ پٿر ڪٽيندڙ وٽ ويندس ۽ 
ان کي وڃي غور سان وڃي ڏسندس ته ڪيئن نه 
گھٽ ۾ گھٽ سئو ڌڪ هڻڻ کانپوِء پٿر ۾ سظيظر 
پوي ٿي ۽ جڏهن سئظو کظانظپظوِء هظڪظڙو بظه ڌڪ 
ليي ٿو ته اهو ٻه اڌ ٿيو پوي. مون کي خبر آهظي 
ته اهو ُاهو آخري ڌڪ ڪونه هو جنهن ان کظي ٻظه 
اڌ ڪيو، پر اهو نتيجو هو انهن سيني ڌڪن جو 

 ” جيڪي ان کان اڳ هنيا ويا.
 لڪل يا ڳجهي طاقت جي سطح مرتفع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڪ اسين اڪلر سڌي الئين ۾ واڌاري يظا 0-تصوير
ترقي جي توقع ڪندا آهيون. ٻيظو ڪظجظھ نظه پظر 
اسين اميد ڪندا آهظيظون تظه اهظو واڌارو جظلظدي 
اچي. جڏهن ته در حقيقت اوهان جظي ڪظوشظشظن 
جا نتيجا اڪلر دير سان ايندا آهن. ان ڪ  ڪرڻ 
جي مهينن ۽ سالن کانپوِء ان ڪظ  جظي قظدر ۽ 
اهظظمظظيظظت جظظو انظظدازو ٿظظيظظنظظدو آهظظي. ان ڪظظ  ۾ 

مان به گذرڻو پظونظدو آهظي، ”  نااميدين جي وادي“ 
جتي اڪلر ماڻهو مايوس ٿي ويندا آهن ڇظاڪظاڻ 
جو ڪيترن هفتن ۽ مهينن جظي ليظاتظار مظحظنظت 
جي باوجود به نتيجا ڪونه ايندا آهظن. جظڏهظن تظه 
اهو ڪ  ضايع نه ٿيندو آهظي. اهظو جظمظع ٿظيظنظدو 
ويندو آهي. اهو گهڻو دير تائين نه پر جيستائظيظن 
پوئين ڪوشش جو پورو قدر نڪري نروار نظٿظو 

 ٿئي تيستائين ان جي خبر ئي ڪانه پوندي. 
سڀ وڏيون شيون ننڍڙين شروعاتن مان نظڪظرن 
ٿظيظظون. هظظٿ عظظادت جظظو ٻظظج هظظڪظظڙو اڪظظيظظلظظو ۽ 
پتڪڙو فيصلو آهي، پر جيئن ئي اهظو فظيظصظلظو 
دهرائجي ٿو ته اها عادت پڪي ۽ پختظي بظڻظجظي 
وڃي ٿي. پظاڙون پظاڻ کظي خظود مضظبظو  ڪظن 
ٿيون ۽ ٽاريون خود وڌن ٿيون. پظاڻ مظان خظرا  
عادت ڪڍڻ ائين آهي جيظئظن هظڪظڙي مضظبظو  
اڪ جي وڻ کظي پظاڙان پظٽظڻ ۽ هظڪظڙي سظ ظي 
عادت جوڙڻ ائين آهظي جظيظئظن ڪظنظهظن ڏيظنظهظن 
اوهان نازڪ ٻوٽو پوکيو، پر فيصال ڪظن ڳظالظھ 
اها آهي ته ڇا اسان ڪنهن بظه عظادت کظي ايظتظرو 
ڊگهو وڏي عرصي تائين زنده رکي سظگظھظون ٿظا 
يا نه ته جيئن ڳجهي طظاقظت جظي سظطظح مظرتظفظع 
اڀري اچي ۽ ٻئي طرف ڪاميابي به ٿي سگظھظي. 
اهو سڀ ڪجھ ڇا آهي جو ڪجھ مظاڻظهظو بظيظجظا 
عادتن جو شڪار بڻجي وڃن ٿا ۽ ڪجھ سظ ظيظن 

 عادتن جو کٽيو کائين ٿاڪ 
هدفن کي وساري ڇڏيو ۽ نظام يا سسٽم جوڙڻ تـي ڌيـان 

 ڏيو:
مظظوجظظود عظظقظظل ۽ ڏاهظظپ اهظظو سظظيظظکظظاري ٿظظي تظظه 
جيڪڏهن اوهان زندگي ۾ ڪجھ حظاصظل ڪظرڻ 
چاهيو ٿا ته پنهنجي تز ۽ عمل جوڳا هدف مظقظرر 

 ڪريو. 
ڪيترن سالن تائين آئون پڻ انهي اصظول تظحظت 
پنهنجون عادتون جوڙيندو رهيس. نظنظڍڙا نظنظڍڙا 
هدف مقرر ڪي  جن کي حاصل ڪرڻظو هظونظدو 
هو. مون اسڪول ۾ س ن نمبرن سان پاس ٿظيظڻ 
جو هدف مقرر ڪيو، جي  ۾ وزن کڻڻ جو هدف 
مقرر ڪي  ۽ بزنس ۾ منافعو ڪمائڻ جو هظدف 
مقظرر ڪظيظ . پظهظريظن مظون کظي تظمظام نظنظڍڙي 
ڪاميابي ملي ۽ ڪافي وڏي نظاڪظامظي. آهسظتظي 
آهستي مون تي اها ڳالھ عظالظ  آشظڪظار ٿظي تظه 
منهنجن نتيجن جو واسطو منهنجي هظدفظن سظان 
گھٽ پر ان ڪ  الِء جيڪو مون سسٽ  جظوڙيظو 

 ان سان وڌيڪ آهي. 
سسٽظ  ۽ هظدفظن ۾ ڇظا فظرق آهظيڪ اهظو فظرق 
اسظڪظظاٽ ايظظڊم، جظيظظڪظظو ڊلظظبظرٽ ڪظظومظڪ جظظو 

ڪارٽونسٽ آهظي ان کظان سظکظيظ . هظدف اهظي 
نتيجا آهن جيڪي اوهان حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا، 
جڏهن ته سسٽ  يا نظام ان سرشتي يا عمل جظو 
نالو آهي جيڪو اوهان کي انهن نتيظجظن تظائظيظن 

 پهوائي ٿو. 
جيڪڏهن اوهان ڪو  آهظيظو. اوهظان جظو هظدف 
چيمپئن شپ کٽظڻ ٿظي سظگظھظي ٿظو. اوهظان جظو 
سسٽ  اهو هوندو ته اوهان ڪهڙي ريت کالڙين 
کي ٽي  ۾ کڻو ٿا، پنهنجي ماتحت ڪوچن کظي 

 هاليو ٿا ۽ سڄي پريڪٽس ڪيئن ٿا ڪريو.
جيڪڏهن اوهان ڪاروباري آهيو، ٿي سگھي ٿو 
ته اوهان جو هدف لکين ڊالظرن جظو بظزنظس کظڙو 
ڪرڻ هجي. اوهان جظو سظسظٽظ  اهظو هظونظدو تظه 
اوهان پنهنجي پراڊڪٽ جي آئيڊيا کي ڪيئن ٿا 
پرکيو، هڪڙا مظاڻظهظو ٿظا رکظو ۽ مظارڪظيظٽظنظگ 

 ڪيئن ٿا ڪريوڪ 
جيڪڏهن اوهان موسيظقظار آهظيظو تظه اوهظان جظو 
هدف ڪا نئين ڌن ٺاهڻ ٿي سظگظھظي ٿظو. اوهظان 
جي سسٽ  ۾ اها شيِء شامل هظونظدي تظه اوهظان 
ڪيترو رياض ڪظريظو ٿظا، اوهظان ان الِء ڏکظيظن 
مرحلن کظي ڪظيظئظن طظئظي ڪظريظو ٿظا ۽ اوهظان 
پنهنجي استاد کان ڪيئن اصالح حاصل ڪظريظو 

 ٿاڪ
هظاڻظي هظڪظڙو دلظوظسظپ سظوال پظيظدا ٿظئظي ٿظوڪ 
جيڪڏهن اوهان مڪمل طرح پنهنجن هدفن کي 
نظر انداز ڪريو ۽ فقط پظنظهظنظجظي سظسظٽظ  تظي 
فوڪس ڪريو تظه ڇظا پظوِء بظه اوهظان ڪظامظيظابظي 
ماڻيندوڪ ملال طورڪ جيڪڏهن اوهظان بظاسظڪظٽ 
بال ڪو  آهيو ۽ اوهان چئمپين شپ کظٽظڻ جظو 
پنهنجظو هظدف  نظظظر انظداز ڪظريظو ٿظا ۽ فظقظط 
پنهنجي سسٽ  تي فوڪس ڪريو ٿا تظه روزانظو 
اوهان جي ٽي  پريڪٽس ڪيئن ٿي ڪري ته ڇظا 

 پوِء به اوهين نتيجا حاصل ڪري سگھندوڪ 
 منهنجو  يال آهي ته ها اوهان ڪري ويندو!:

ڪنهن به راند جو هدف اهو هظونظدو آهظي تظه ان 
کي بهترين اسڪور سان مڪمل ڪجي بجاِء ان 
جي سڄو وقت اسڪور بورڊ کظي ئظي تظڪظيظنظدا 
رهو، جو ڪاميابي حاصل ڪرڻ جو فقط هڪڙو 
طريقو آهي ته اوهان روز بهتر کان بهتظر ٿظيظنظدا 
رهو. ٻيظن لظفظظظن ۾ سظپظر بظاول ونظر بظل واش 

”. اسڪظور پظنظهظنظجظو خظيظال پظاڻ ڪظنظدو“ موجه 
اهوئي اصول زندگي جي ٻين مامرن تي به الڳظو 
ٿئي ٿو. جيڪڏهن اوهان کي بهتر نتيجا گھرجن 
ته پوِء هدف ٺاهڻ وساري ڇظڏيظو بظلظڪظه سظسظٽظ  

 جوڙڻ تي توجھ ڏيو. 
ان مان منهنجي مراد ڇا آهيڪ ڇا هدف مظڪظمظل 
طرح بيڪار شيِء آهيڪ نه، بلڪل بظه نظه! هظدف 
جوڙڻ رخ ۽ سظمظت درسظت ڪظرڻ الِء ضظروري 
آهظي، پظظر ڪظظامظظيظظابظظي مظاڻظظڻ الِء سظظسظظٽظظ  جظظوڙڻ 
بهترين عمل آهي. جڏهن اوهين پنهنجظي هظدفظن 
بابت ضرورت کان وڌيظڪ وقظت سظوچظڻ تظي ۽ 
پنهنجي سسٽ  ٺاهڻ تي گھربل کان گھٽ وقظت 
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 ليائيندا ته ڪافي مسئال پيدا ٿي سگھن ٿا. 
: کٽيندڙن ۽ هارائيندڙن جا هدف ساڳيـا هـونـدا 1مسئلو 
 آهن:

هدف مقرر ڪرڻ بقا جي تعصظه جظي سظنظگظيظن 
صورت ۾ مبتال هجڻ آهي. اسين انظهظن مظاڻظهظن 
جي ڳالھ ٿا ڪريون جيڪي کٽيندڙ آهظن يظعظنظي 
بوي ويندڙ ۽ غلطي سان اهظو سظمظجظهظون ٿظا تظه 
انهن جي وڏن هدفن کين انهي ڪاميابي تظائظيظن 
رسايو آهي. اسين انهن ماڻظهظن کظي نظظظر انظداز 
ڪري ٿا ڇڏيون جن جا به ساڳيظا هظدف هظئظا، پظر 

 اهي ڪاميا  نه ٿي سگھيا. 
اولمپڪ راندين جو هر رانديگر سون جو تظمظغظو 
جيتڻ جو خواهشظمظنظد هظونظدو آهظي. هظر مظاڻظهظو 
نوڪري حاصل ڪرڻ چاهيندو آهي ۽ جيڪظڏهظن 
ڪاميا  ٿيندڙ ۽ ناڪام ماڻهو ساڳيا ئظي هظدف 
رکن ٿا ته پوِء اها ڳالھ سمجهڻ گھرجي تظه هظدف 
کٽيندڙن کي هارائيندڙن تي فوقيت، هظدف نظٿظا 
ڏين. اهو ٽور ڊي فرانس کٽظڻ جظو هظدف نظه هظو 
جنهن برطانوي سائيڪلسٽن کي رانظد جظي افظق 
تي رسايو. اهو چئي سگهجي ٿو ته پهرين به هظر 
سال هو کٽڻ چاهيندا هوندا بلڪل ائظيظن جظيظئظن 
هر پروفيشنل ٽي  کظٽظڻ چظاهظيظنظدي آهظي. هظدف 
هميشه موجود هوندو آهي. اهو سڀ ممڪن فقط 
تڏهن ٿيندو آهي جظڏهظن هظو نظنظڍڙيظن مسظلظسظل 
بهترين جو هڪڙو سسٽ  جوڙينظدا آهظن جظنظهظن 
 جي ڪري هڪڙو مختلف نتيجو نڪرندو آهي. 

 : هدف حاصل ڪرڻ صرف لمحاتي تبديلي آهي:0مسئلو 
فرض ڪريو اوهان جظو ڪظمظرو گظنظدو ۽ ٽظڙيظل 
پکڙيل ليو پيو آهظي ۽ اوهظان پظنظهظنظجظو هظدف 
ٺاهيو ٿا ته اوهان ان کي صاف ڪندو. جيڪڏهن 
توهان توانائي کي گڏ ڪنظدو تظه تظوهظان وٽ ان 
وقت صاف ڪظمظرو هظونظدو. جظيظڪظڏهظن اوهظان 
ڪمري کي گظنظدي ڪظرڻ واري سظاڳظي الهظڻ ۽ 
ڇڇوندر وارين عادتن جا عادي رهيا ته جظلظد ئظي 

اوهان ڏسندو ته نوان گند جا ڍير جمع ٿيڻ شروع 
ٿي ويندا ۽ وري ٻيهر اوهظان کظي سظاڳظي قظوت 
کپندي ان جي صفائي ڪرڻ الِء. توهظان کظي هظر 
ڀيري ساڳيو نتيجو مظلظنظدو ڇظاڪظاڻ جظو اوهظان 
نظام کي تبديل نه ڪيو. اوهان سببن جي بجاِء، 

 عالمتن جو عالج ڪيو.
هدف حاصل ڪرڻ سان اوهان جي زندگي ۾ ان 
لمحي تبديلي اچي سگھي ٿي. انهن جي سظڌاري 
بابت ڌيان ڇڪائيندڙ شيِء آهي. اسان سمجظهظون 
ٿا ته اسان کي پنهنجن نتيجن کي تبظديظل ڪظرڻ 
جي ضرورت آهي، پر نتيظجظا مسظئظال نظاهظن. ڇظا 
اسان واقعي نتيجن جي سظطظح تظي مسظئظال حظل 
ڪظظريظظون ٿظظاڪ بظظلظظڪظظه تظظوهظظان صظظرف انظظهظظن کظظي 
عارضي طور حل ڪريو ٿا. شين کي بهتر ڪرڻ 
الِء توهان کي نظام جي سظطظح تظي مسظئظال حظل 
ڪظظرڻ گظظهظظرجظظن. درآمظظد کظظي درسظظت ڪظظريظظو ۽ 

 پيداوار پنهنجو پاڻ کي پاڻ ٺيڪ ڪندي.
 : هدف اوهان جي  وشي کي محدود ڪن ٿا: 1مسئلو 

ڪنهن به هدف جي پويان بيهڻ وارو مظفظروضظو 
هظڪ ڀظيظرو آئظون پظنظهظنظجظي “ اهو هوندو آهي ته 

مقصد تي پهوي وڃان تظه پظوِء آئظون خظوش ٿظي 
اول هدف واري سو  جو مسئظلظو اهظو ”  ويندس.

آهي ته توهان ايندڙ سنگ ميل تظائظيظن مسظلظسظل 
خوشي کي ٽاريندا آهيو. آئون ان ڄار ۾ بار بظار 
ڦاسندو رهيو آهيان جو هاڻي مون کي ته ڳڻپ به 
ياد ڪونهي. سالن تائين، خوش رهڻ همظيظشظه الِء 
منهنجي مستقبل جي الِء معنٰي خيز رهيو. آئظون 
سدائين پاڻ کي اهو سمجهائيندو رهيس ته هظڪ 
ڀيرو جي مون پظنظهظنظجظو وزن پظنظدرهظن پظائظونظڊ 
ڪري ورتو يا پنهنجو ڪاروبار نيو يارڪ ٽائمز 
۾ شامل ٿيڻ بعد، آئون آخرڪار سظک جظو سظاھ 

يا “کڻي سگھندس. وڌيڪ اهو ته هدف رکڻ سان 
وارو تڪرار به پيدا پيدا ٿئي ٿو يا تظه ” هي يا هو

توهان پنهنجو هدف حاصل ڪيو ۽ ڪاميا  ٿظي 

وڃو يا توهان ناڪام ٿيو ۽ مايوسي ئي مايوسي 
آهي. توهان ذهني طظور تظي پظنظهظنظجظي پظاڻ کظي 
خوشيَء جي تنگ سظو  جظي بظاڪظس ۾ دٻظائظي 
رکو ٿا اهو غظلظط آهظي. اهظو مظمظڪظن نظاهظي تظه 
زندگي ۾ ملندڙ اصظل رسظتظو ڪظو اوهظان جظي 
ذهن ۾ سوچيل سفر جهڙو ئي هجي. انظهظيَء الِء 
توهان جي اطمينان کي هظڪ مظنظظظر يظا واقظعظي 
تائين محدود ڪرڻ ڪظا عظقظل مظنظدي نظه چظئظبظي 
جڏهن ته ڪاميابي جا ڪيظتظرائظي رسظتظا مظوجظود 

 آهن.
ان نظام جي پهرئين ڳالھ اها آهي ته هظو ايظنظٽظي 
ڊوٽ جي ذهنيت مهيا ڪظري ٿظو. جظڏهظن اوهظان 
منزل جي سڌ ڪظرڻ بظجظاِء ان راھ جظا پظانظڌيظئظڙا 
بڻجي ويندا ۽ ان راھ تي هلڻ کي ترجيظح ڏيظنظدا 
ته اوهان کي پوِء اصل خوشي ڳولظهظڻ الِء مظنظزل 
تي پهوڻ جو انتظار نه ڪرڻو پظونظدو بظلظڪظه ان 
راھ تي هظلظڻ ئظي اوهظان الِء اصظل خظوشظي جظو 
محرڪ هوندو. جيڪڏهن اوهان جظو اهظو نظظظام 
هلندو رهي ٿو ته اوهان ڪهڙي مهظل بظه خظوشظي 
ماڻي سگھو ٿا ۽ اهو نظظظام نظه ڪظي فظقظط اهظا 
ڪظامظيظظابظي جظيظظڪظا اوهظان سظظوچظي هظونظظدي اهظظا 
ماڻيندو بلڪه ڪيترن ئي مختلف طظريظقظن سظان 

 ڪاميابيون ماڻيندو. 
 : هدف ڊ ھي مدي سان سلهاڙيل ناهن: 0مسئلو 

هدف رکڻ واري سو  ماڻهو کظي اتظي جظو اتظي 
ڦيرائيندي رهي ٿي. ڪيترائي ڊوڙندڙ مهينن جا 
مهينا ان تي محنت ڪندا رهن ٿا، پر جڏهن اهظي 
ان لڪير جي ويجهو پهون ٿا ته انهن جي سکيا 
جو عمل رڪجي وڃي ٿو. ڇاڪظاڻ جظو اهظا ڊوڙ 
انهن کي اتساهه ڏيڻ الِء باقي نٿي بوظي. جظڏهظن 
توهان جي سموري محنت ڪنهن خظا  مظقظصظد 
کي حاصل ڪرڻ تي مرڪظوز هظجظي تظه پظوِء ان 
کي حاصل ڪرڻ کانپوِء باقي اوهان وٽ ڪظجظھ 
به نٿو بوي. اهوئي سظبظه آهظي جظو ڪظيظتظرائظي 
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ماڻهو پنهنجو هدف حاصل ڪظرڻ کظانظپظوِء وري 
واپس پنهنجي پراڻين عادتن ڏانهن موٽ کائظيظن 
ٿا. هدف قائ  ڪرڻ جو مقصد ڊوڙ کٽظڻ هظونظدو 
آهي، جڏهن ته اهو نظام قائ  ڪرڻ جظو مظقظصظد 
ان ڊوڙ کي جاري رکڻ هوندو آهي. اصل ڊگظھظي 
مدي واري سو  دراصل هدف کان باالتر هوندي 
آهي. اها ڪنهن هڪڙي ڪاميابي تي ٻڌل نظاهظي 
هوندي. اهظا دراصظل اڻ کظٽ سظڌاري جظي واٽ 
آهي، جيظڪظا الڳظيظتظي بظهظتظري جظو عظمظل آهظي. 
آخرڪار اهو توهان جو پظڪظو ارادو ئظي هظونظدو 
آهي جيڪو اوهان جظي تظرقظي ۽ ڪظامظيظابظي ۾ 

 فيصال ڪن ڪردار ادا ڪري ٿو. 
 پتڪڙين عادتن جو هڪ نظام: 

جيڪڏهن پنهنجين ننڍڙين عادتن ۾ اوهظان کظي 
ڏکيائي پيش اچي رهظي آهظي تظه اهظو سظمظجظهظڻ 
گھرجي ته مسئلو اوهان ۾ ڪونهي، پر دراصظل 
اهو ان نظام جو مسئلو آهي. بظريظن عظادتظن جظو 
بار بار موٽي اچڻ ان ڪري ناهي ته اوهان انظهظن 
کي تبديل ڪرڻ نٿا چاهيو، پر ان ڪري آهن جو 
اوهان جظو انظهظن کظي تظبظديظل ڪظرڻ جظو نظظظام 
درست ناهي. اوهان پنهظنظجظي هظدفظن جظي سظطظح 
تائين اڀري نه سگھيا آهظيظو ۽ اوهظان پظنظهظنظجظي 

 نظام جي سطح تائين ئي ناڪام ٿي وڃو ٿا. 
هن ڪتا  جو ڳر اهو ئي آهي ته هظڪظڙي هظدف 
کظظي مظظرڪظظز بظظنظظائظظڻ بظظجظظاِء سظظمظظوري نظظظظظام کظظي 
سمجهيو وڃي. اهو لفظ جظوهظري يظا ائظٽظمظي يظا 

پتڪڙي جي پ يان ڳجهي ۽ گھري معظنظٰي رکظي 
ٿو. هاڻي اوهان اميد ته اها ڳالھ سمجظهظي چظڪظا 
هوندا ته ننڍڙين عادتن جو مطله دراصل آهي ته 
معمولي تبديلي، ذرڙو فائظدو ۽ هظڪ سظيظڪظڙو 
سڌارو، پر جظوهظري عظادتظون پظراڻظيظون عظادتظون 
قطعن ڪونهن، پر نظنظڍڙيظون ضظرور آهظن. اهظي 
ننڍڙيون عادتون هڪڙي وڏي نظظظام جظو حصظو 
آهن. اهو ائين ئي آهي جظيظئظن ائظٽظ  يظا جظوهظر، 
هڪڙي مالظيظڪظيظول کظي ٺظاهظيظن ٿظا. نظنظڍڙيظون 
عادتون شاندار نتيجن جو مظحظرڪ ۽ بظڻ بظنظيظاد 

 آهن. 
عادتون اسان جي حياتي جظو جظوهظر آهظن. انظهظن 
مان هرهڪ جوهر اسان جي سڌاري جظو بظنظيظادي 
جز آهي. شروعات ۾ اها پتڪڙي روز مظره جظي 
عادت اڻ لکي هظونظدي آهظي، پظر جظلظد ئظي اهظي 
ننڍڙيون عظادتظون گظڏجظي، گظھظڻ طظرفظيظن وڏيظن 
تبديلين الِء طاقت فظراهظ  ڪظن ٿظيظون جظيظڪظي 
توهان شروع ۾ ليايون آهن. اهظي نظنظڍڙيظون تظه 
آهن، پر ساڳئي وقت ويون سگھاريون ٿي آهظن. 

عظادتظن جظي ”  پظتظڪظڙيظن يظا جظوهظري“ اها ئي ان 
اصطالح جو اصل مطله آهظي. روز مظره ڪظرڻ 
جو عمل بنهه ننڍڙو يا آسان نه آهي، پر اهظو بظي 
بها طاقت جو سرچشمو آهي ۽ تظيظزي سظان ٻظيظڻ 
ٽيڻ جي بنياد تظي وڌنظدڙ ويظجظهظنظدڙ نظظظام جظو 

 حصو آهي. 
 باب جو تت:

عظظادتظظون، انظظفظظرادي سظظڌاري جظظو ڪظظمظظپظظائظظونظظڊ 
انٽريسٽ يا ضر  ٿيندڙ مظنظافظعظو آهظن. روزانظو 
هڪ سيڪڙي جي بهتري، ڊگھي مدي ۾ واضظح 

 فرق جو سبه بڻجي ٿي. 
عادتون ٻه ڌاري تلوار جيان آهن، جظيظڪظي يظا تظه 
اوهان جي فائدي جظي الِء يظا اوهظان جظي خظالف 
استعمال ٿي سگھن ٿيون. ان ڪري نتيجظن تظي 

 ڪ  ڪرڻ ضروري آهي. 
ننڍڙيون تبديليون تيستائين ڪو خا  نظتظيظجظو 
نه ڏينديون جيستائين اوهان هڪڙي خا  سطظح 
يا ٿريش هولڊ تائين يظا نشظان تظائظيظن نظٿظا رسظو. 
ڪنهن بظه ورن وڪظڙن واري اڻظانظگظي سظفظر ۽ 
نظام جظا سظڀ کظان سظهظگظارا نظتظيظجظا ديظر سظان 
نڪراندا آهن. انهن جي الِء اوهظان کظي انظتظظظار 

 ڪرڻ سکڻو پوندو.
پتڪڙي يا جوهري عادت هڪڙي وڏي نظام جظو 
حصو آهي، بلڪل ائين جيئن ائٽ ، ماليظڪظيظول 
جا بنيادي جز آهن تظيظئظن ئظي جظوهظري عظادتظون، 

 شاندار نتيجن جا بنيادي جز آهن. 
جيڪڏهن اوهان بهتر نتيجا چاهيظو ٿظا تظه هظدف 
رکڻ وساري ڇڏيو. پنهنجي ان نظظام کظي قظائظ  

 ڪرڻ تي ڌيان ڏيو. 
اوهان پنهنجي هدفن جي سطح تائين نٿا پظهظوظي 
سگھو، پر اوهان پنهنظجظي نظظظام جظي مظخظتظلظف 

 سطحن کي باآساني پار ڪري سگھو ٿا. 
fizaqureshi211@gmail.com 
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جنگشاھي ڪوھستان تعلقي ۽ ضلظعظي ٺظٽظي ۾ 
قدرتي سونھن جو عظي  الشان شاھڪار ڪظارو 
جبل سنڌ جو جڳ مشھور ورثو آھي جنھن سظان 
نه صرف انسظانظي، حظيظوانظي، سظمظاجظي، فظطظري، 
قدرتي، حياتياتي ۽ ارتظقظائظي تظاريظخ جظا سظويظن 
داستان وابسته آھن، پر ھتي جي لڪل رازن ۾ 
وڏو تاريخي سرمايو پڻ موجود آھي، جنظھظن تظي 
جڏھن مون تحقيق جي شروعات ڪئي تظه ابظتظدا 
۾ ئي جيڪو مواد ۽ قدرتي آثار مليا انھظن کظي 
پڙھي سنڌ جي مختلف علمن جي ماھرن جظن ۾ 
ارضيات، انسانيات، حياتيات، سيظاحظت ثظقظافظت، 
عل  و اد  ۽ ٻين مختلف فني ۽ سائنسي علمن 
جي ماھرن جھڙي ريت رابظطظا ڪظري پظنظھظنظجظي 
شوق ۽ مطالعي جو اظھار ڪيو ان مظان انظدازو 
ٿيو ته ھي جظبظل نظه صظرف انسظانظي ارتظقظا جظي 
مطالعي جي لحاظ کان پر سنڌ جظي ڪظوھسظتظان 
سان وحدت جو پڻ ھظڪ چظٽظو ۽ ظظاھظري نشظان 

آھي. اھڙو سرمايو جيڪڏھن پظنظجظا  يظا اسظالم 
آباد ۾ ھجي ھا ته ھوند ان جي چئظن ئظي طظرفظن 
لوھ جون ڪنڊيدار سيخون ھڻظي، ان جظي ھظڪ 
ھڪ پٿر کي محفوظ ڪري ان جبل کي ھميشظه 
الِء ھڪ قومي ورثو قرار ڏنو وڃي، پر افسظوس 
آھي اسان جي سنڌ حڪومت جي ان نظر اندازي 
واري پراڻي پاليسي تي جنظھظن بظابظت سظنظڌ جظو 
ڏاھو رسول بخش پليجو ھميشه اھو چونظدو ھظو 
ته اھا سنڌ سرڪار کي پيَٽ )بد دعا( مليل آھي تظه 
اھا شروع ۾ ھر معاملي کي نظر انظداز ڪظنظدي 
پوِء جڏھن عام سنڌين جو پريشر پونظدو تظه پظوِء 

 ڪ  ڪرڻ جي تياري ڪندي. 
ھن موجودہ وقت ۾ ڪارو جبل ھخيخنخيخن و ن 

 نق انن ۽ خطرن کي منھن  يئي رھيو آھي: 

 . آلودگي ۽ تيزابي وسڪارا1
 . جھنگلي جيوت جو ناپيد ٿيڻ2
 . قدرتي وڻن جي واڍي3

. سيمينٽ فئڪٽريون ۽ انھن جا غير قااناوناي جا ا  4
 لوڏيندڙ بم ڌماڪا

 . مال جا چارا ختم ٿيڻ ۽ ڏڪار5
 . ق ضا مافيا ۽ سندن واالر6
. ريتي بجري جا غير قانوني دڪا ۽ زير زمين پااڻاي 7

 جو سوڪھڙو 
 . غير قانوني بنا اجازت شڪار8
. نون شھرن جو اڏجڻ ۽ مستق   ۾ لوڌ جو پلاٽاڻ ٿاي 9

 اچڻ
 . انساني آبادي ۾ واڌ ۽ قدرتي وسيلن جي اڻاٺ11
 . وسڪاري جي ڪري لئنڊ سالئيڊنگ11
 . ج   ۽ ان جي سلسلن جي غير قانوني ٽوڙ ڦوڙ11

اچو ته انھن خطرن ۽ تباھ ڪارين تظي سظراسظري 
نظظظظظر وجظظھظظي جظظائظظزو وٺظظون ۽ ان جظظي حظظل الِء 
 حڪومت يا وسوارن کي ڪجھ تجويزون ڏيون. 
دنيا ۾ جبلن تي آلودگيظن جظا واقظعظا عظام آھظن. 

مظان نظڪظرنظدڙ مظادا  volcanoجڏھن ٻرندڙ جظبظلظن

 ڪارو جبل ڪوهستان جي فطري سونهن کي
 تباهه ڪندڙ ڪجهه  طرا ۽ انـهـن جـا حـل

 تحقيق ۽ تحرير: 
 جوکيو جسارت الياس سنڌي
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جھڙوڪڪ الوا ۽ گئسن جا مجموعا جابلظو پظٿظرن 
تي پون ٿا ته فضائي آلظودگظي جظي ڪظري ُگظھظٽ 
ٻوسٽ ٿيندي آھي. ڪاري جبل ۾ ارتقائي دورن 
جي گئسن نڪرڻ جا آثار ڪٿي ڪٿي نظر اچظن 
ٿا. شايد اڄ به انھن گئسن جا ڪجھ ائٽ  غظارن، 
کڏن ۽ کامن مان ٻاھر نظڪظرنظدا ھظجظن جظن جظي 
ڪري ڪن مخظصظو  جيظھظيظن تظي سظاوڪ نظه 
ٿيندي ھجي )حظوالظوڪ جظيظاالجظيظڪظل سظروي آف 
پاڪستان(. اھا آلودگي تظيظزابظي وسظڪظاري جظي 
ڪري بظه ٿظيظنظدي آھظي جظيظڪظا نظوري آبظاد مظان 
نڪرندڙ ڪارخانن جي بيڪار مادن جي گظئظسظن 
جي ھوا ۾ ملڻ جي ڪري ٿئي ٿظي. ان آلظودگظي 
جظظي ڪظظري ھظظوا ۾ گظظھظظ  جظظي ڪظظري آھسظظتظظي 
آھستي فضا جظو رنظگ آلظودظ نظظظر ايظنظدو آھظي 

سالن جي عمر واري چظاچظي  43جيڪو منھنجي 
سال پھرين جبل  2/حاجي شير دل بقول اڄ کان 

جي چئني طرفظن ھظوا صظاف ھظونظدي ھظئظي. ان 
آلودظ ماحول جي ڪري ڪافي جھنظگظلظي جظيظوت 
ھتان ناپيد ٿي چڪي آھي جھڙوڪڪ ھرڻ، ڪارو 
تتظر، سظائظو طظوطظو، شظيظنظھظن ۽ ھظاتظار وغظيظرظ. 
جيڪڏھن اھا ناپظيظدظ ٿظيظڻ جظي رفظتظار رھظي تظه 
 ڪاري جبل جو ايڪو سسٽ  بيحد متاثر ٿيندو. 
جيڪي وڻ مالماڙي مظان وڍي خظتظ  ڪظيظا پظيظا 
وڃن انھن ۾ ٻٻر، ديوي، انه، لوھيڙو، ڄار، بظڙ 
۽ ن  وغيرظ شامل آھن. ڇظو تظه انظھظن وڻظن کظي 
ماڻھو وڪڻڻ ۾ استعمظال ڪظن پظيظا تظه گظڏوگظڏ 
ڪجھ فطرت جا دشمن ماڻھو ھر سال ھظرو ڀظرو 
وڻن جي واڍي پڻ ڪظنظدا آھظن. جظڏھظن تظه ھظتظي 
ڪونو ڪارپس جھڙا ڌاريا وڻ به ڏٺا ويا آھن جن 
جو ڪو فائدو ناھي، پر وڻڪاري ۾ اھظي ھظتظي 
ليائڻ بدران جيڪڏھن ديسي وڻ ھڻجن ته ھونظد 
پکين کي به ميوا ملن پر ڪير ٿظو فظطظرت کظي 
ڏسي، بقول ڪاري جبل جو گائيڊ حسڻ جوکيظو 
ته ڄظام اويظس بظجظار کظان عظالوظ ھظتظي ھظرڪظو 
صرف پنھنجا ڀڀ ڀرڻ ۾ پورو آھي، پظر پظکظيظن 

 جي ڪنھن کي ناھي.
عال  پاالري منھنجو نوري آباد جو دوسظت آھظي 
ان جڏھن جبل لوڏيندڙ ھڪ ڪمپني جو ٻڌايو ته 
حيران ٿي ويس. ھن چيظو تظه ڪظاري جظبظل جظي 
تباھي ۾ جيڪو ڪردار سيمينٽ فئڪٽريون ادا 
ڪري رھيون آھن انھن جو بدترين ملظال سظڄظي 
ڪوھستان جي جابلو تاريخ ۾ اڳ ۾ ڪڏھظن بظه 
نٿو ملي. ھظڪ پظاسظي کظان لظڪظي ۽ دادا ڀظائظي 
سيمينٽ فئڪٽريون ته ٻئي پاسي پاور سيمينٽ 
ڪمپني ۽ پاپولر سيمينٽ ڪمپظنظي نظوري آبظاد، 
ھن جبل کي ظاھري ۽ لڪل طور کائي رھظيظون 
آھن. پاور سيمينٽ ڪمپني الِء ڄڻ ته ھظي جظبظل 
ڪو بمبئي بيڪري جو ڪيڪ يا سونا آنا ڏيندڙ 
جھرڪي ھجي! جظبظل کظي ڪظٽظيظو پظيظو وڃظي، 
جنھن مان نڪرندڙ قيمتي پٿر سيمينٽ ٺاھڻ ۾ 
استعمال پيو ٿئي. ان کان عالوظ انھن سيميظنظٽ 
فئڪٽرين جي نڪرندڙ گند مظان ھظوائظي تظوڙي 

زميني يا پاڻي جي آلودگي به 
ڦھلجي ٿي جنھن جظي ڪظري 
چوپائي مال جا چارا جلد خت  
ٿيو وڃن. افسوس تظه ڪظاري 
جبل جي معدنيات کظي پظاور 
۽ پظظاپظظولظظر سظظيظظمظظيظظنظظٽ جظظي 
لرزندڙ ڌماڪن ۽ بظمظن سظان 
ڪڍڻ اھڙو ته ڌرتي لظوڏيظنظدڙ 
عظظمظظل آھظظي جظظنظظھظظن سظظان ڀظظر 
پاسي جي پاالري برادري جظي 
ڳظظوٺظظن ۾ نظظنظظڍڙن ٻظظارن کظظان 
عظظالوظ وڏن پظظوڙھظظن تظظوڙي 
پڪن ماڻھن ۽ پکيظن وغظيظرظ 
جو جيئڻ جنجال ڪريو ڇڏي. 
ان اھڙي عمل سان ماحوليات 
۾ جيڪو بظگظاڙ اچظي رھظيظو 
آھي ان جا نظتظيظجظا نظه صظرف 
ڪوھسظتظان، پظر سظڄظي سظنظڌ 
ڪجھ سالن ۾ ڀوڳي سگظھظي 
ٿي جن ۾ زيظر زمظيظن پظاڻظي 
جظظو سظظڪظظڻ، مظظعظظدنظظيظظات جظظي 
خت  ٿيڻ ۽ جيوتن جي تباھي 
جي ڪري جاندارن ۾ تظوازن 
بگڙڻ سبه کظاڌي جظو نظظظام 
متاثر ٿي سگھظي ٿظو جظيظڪظا 
سنڌ ڪوھسظتظان کظي صظديظن 
تائين سزا ملندي رھظنظدي. ان 

ڪري ان قاتل ۽ بظ  ڌمظاڪظا ڪظنظدڙ سظيظمظيظنظٽ 
ڪمپني کي فورن بظنظد ڪظري ڪظوھسظتظان جظي 
ڌرتي تي ماٺ ۽ پرسڪون مظاحظول پظيظدا ڪظيظو 
وڃي جنھن سان ھتي جي ماحولظيظاتظي نظظظام ۾ 
سظظڪظظون ۽ تظظوازن پظظڻ اچظظي ويظظنظظدو. سظظڄظظي 
ڪوھستان وانگر ھن جبل تظي بظه قظبظضظا چظيظف 
ملڪ رياض جي نظر آھي. قبضا مافيا جظو وڏي 

آھي جڏھن ته ان سظان ”  بحريا ٽائون“۾ وڏو نالو 
گڏوگڏ مختلف ٻظيظا اھظڙا بظلظڊر مظافظيظا جظيظڪظي 

مظوٽظر   M4تقريبن ديھ ٻٻر ٻنڌ کان وٺي سري ۽
وي سڄي تي قبضظن، خظريظد ۽ وڪظري ذريظعظي 
ملير کان بعد ڄظامشظوري ضظلظعظي جظي حظدن ۾ 
اورانگھي آيا آھن، انھن کان به ڪاري جبل کظي 
وڏو خطرو آھي. ريتي بجري جيڪا ڪاري جبظل 
جي اندران يظا مظٿظان کظان ريشظ  جظي نظازڪظي 
وانگر وھي ڪري ڍورن جظي صظورت ۾ وڃظي 
سمنڊ ۾ دنگ ڪندي آھي. ان قيمتي ريتي کظي 
ڍورن ۽ ندين مان غير قانوني طظور کظڻظڻ سظان 
زير زمين پاڻي جا ذخيرا سڪندا آھن جنھن جي 
ڪري ھتي م و پاڻي کوھن ۾ نظايظا  ٿظي ويظو 
آھي. ھاڻي پاڻي جا سوين فوٽن جي زيظر زمظيظن 
ذخيرن کي به سڪڻ جو ڊپ آھي ان ڪري ريتي 
کڻڻ بند ٿيندي ته عالئقي ۾ پاڻي ميسر ھظونظدو 
جيڪو ڪاري جبل کان ڳوٺن تظائظيظن وڃظي ٿظو. 
ھتي موجود جھنگلظي جظيظوتظن جظي شظڪظار تظي 

توڙي جو پابندي ليل آھي، پر ان باوجود ڪجظھ 
واٽوڙي شڪار ڪظري ويظنظدا آھظن جظن ڪظڏھظن 
ھڪ پکي به ھتي واڌ ويجهه ڪارڻ ناھي ڇظڏيظو. 
ھا اھي ڳوٺاڻا جن وٽ شڪار جي پرمٽ آھظي ۽ 
جيڪي پکين جي نسلي واڌ ويظجظھ الِء قظدم بظه 
کڻن ٿا، انھن کي قانون شڪار جي اجازت ڏئظي 
ٿو، پر ھرو ڀرو جي نسل ڪشي سان جظھظنظگظلظي 
جيوتن کي نقصان ٿظيظنظدو آھظي. ان کظان عظالوظ 
جبل جي ھٿرادو ٽوڙ ڦوڙ سان جظتظي جظبظل جظي 
ڊيموگرافي ۾ تبديلي اچي ٿي ته اتي جظبظل جظي 
ايڪو سسٽ  کي به نقصان پھوندو جيڪو ھڪ 
سنگين نوعيت جو خطرو آھي. ڪاري جبل کظي 
قدرتي لينڊ سالئيڊنگ جظيظڪظا وسظڪظاري جظي 
موس  ۾ پاڻي جي ڪري نرم زمين ٿظيظڻ سظان 

رڻ“  وچان ٿيندي آھي ان سان پاسي وارن ”  َڀُر ڪي
ڳوٺن کي خطرا محسوس ٿيندا آھن. اھڙي لظيظنظڊ 
سالئيڊنگ جي ڪري حسڻ جوکيو بقول غالبظن 

ع ۾ ڳوٺ الھرکيو ۾ ڪجھ ذنه به آيا ھئظا 3432
جن کي ڳوٺاڻن روڪي ورتو نه ته گھر تباھ ٿظي 

 پون ھا.
اسان ھن آرٽظيظڪظل ذريظعظي وسظوارن کظان اھظو 
مطالبو ٿا ڪريون ته ھو سنظڌ جظي ھظن تظاريظخظي 
مھاڳ مالماڙي ڀرسان موجود ڪاري جظبظل کظي 
تمام خطرن کان پاڪ ڪرڻ جظي ڏس ۾ فظورن 

 ھي يان قدم کڻنڪ 
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* سموري ڪاري جبل کي سنڌ جو قومي ورثظو 
قرار ڏيندي ثقافت ۽ سياحت کاتو اتظي پظنظھظنظجظا 
عظالظيظظشظان ريسظظٽ ھظظائظوس ٺظظھظرائظظي ۽ مظظقظامظظي 
ماروئڙن کي روزگار جا موقعا فراھ  ڪري جن 

 ۾ نوڪريون ۽ دڪانداري وغيرظ شامل ھجن. 
* ڪاري جبل جي آس پاس جھنگلي جيوتن جي 
بوا  ڪارڻ انھن تي موجود گظيظ  واچظر ڊيظوٽظي 
وارن ماڻھن کظي ڪظجظھ االئظونظس ڏي تظه اھظي 

 پکين جي سار سنيال به ڪن. 
* پاور پاپولر سيمينٽ فظئظڪظٽظريظن سظمظيظت ھظر 
اھڙي فطرت دشمن ڪمپني کي فورن بند ڪري 
اتي ليل پالنٽن ۾ مزدورن کي فورن ٻيظو ڪظو 
مزدوري جو ذريعو کولي ڏئي ۽ پاور سيظمظيظنظٽ 
ڪمپني پاران ڪيل ڪاري جبل جي تباھي تظي 
جلد از جظلظد ايظڪظشظن کظڻظي جظوابظدارن خظالف 

 قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي. 
* ڪظظاري جظظبظظل تظظي ھظظڪ عظظالظظمظظي ريسظظر  
ڪانفرنس سظڏائظي وڃظي جظنظھظن ۾ چظوٽظيَء جظا 
مظظحظظقظظق پظظنظظھظظنظظجظظون تظظحظظقظظيظظقظظون پظظيظظش ڪظظن ۽ 
ڪوھسظتظان مظٿظان ھظڪ مظڪظمظل تظحظقظيظق جظي 

 شروعات ھتان کان ڪئي وڃي.
* ڪاري جبل جي مٿان موجود تاريخي جيھظيظن 
جھڙوڪڪ جھاز حادثي وارو ُڪن، ڌومڪ، گظڙڪ 

کنڊ، ڄٻڙ، ڇظپظر، ٺظل، بظائظيظن وارو ڪظن، نظنظڍو 
ڪڇو، وڏو ڪڇو، ڪظارو اصظحظابظو، سظونظھظارو 
اصحابو سميت ھر تاريخظي غظار، ڪظن، لظنظگظھ، 
اڌوڪ ۽ جيھ تي وڏا وڏا بظورڊ آويظزان ڪظجظن 
جن تي ناال لظکظي طظرف وغظيظرظ ٻظڌايظا وڃظن تظه 

 جيئن گھمڻ الِء ايندڙن کي سوالئي ٿئي. 
* زوالجيڪل سروي آف پظاڪسظتظان وارن کظي 
ھظتظظي سظظروي شظظروع ڪظظرڻ کظظپظظي جظنظظھظظن سظظان 
جھنگلي جيوتن جو رڪظارڊ مظحظفظوظ ٿظيظنظدو ۽ 

 ايندڙ محققن کي مواد ملندو. 
* ڪارو جبل وڃڻ الِء ڪوبه رستو ناھظي. فظورن 
ھڪ عاليشان روڊ ٺھرايو وڃظي تظه جظيظئظن عظام 
ماڻھو ۽ سياح ھي نرالو جظبظل گظھظمظي سظگظھظن. 
اھڙيَء ريت ٽوئرزم ذريظعظي ڪظاري جظبظل جظي 
محفوظ ترقي به ٿي سگھي ٿي ته لظکظيظن رپظيظن 

 جو روينيو به ملي سگھي ٿو. 
* جبل مٿان بجلي جو بندوبست ناھي جنھن جي 
ڪظظري ھظظتظظي رات جظظي وقظظت اچظظڻ يظظا ٽظظئظظنظظٽ 
ڪئمپنگ ڪرڻ ناممڪن ليندو آھي. مظالظمظاڙي 
مان فورن بجلي ڪاري جبل مٿان پھوائي جبظل 

 کي وڌيڪ خوبصورت ڪيو وڃي.
* سيني ڳالھين بعد ھن جبل کي ھظڪ نظيظشظنظل 
پارڪ ڊڪليئر ڪيظو وڃظي جظتظي جظانظورن کظي 

جظظوڙي ”  جظظوئظظون“ رھظظڻ جظظا سظظڀ حظظق ۽ سظظنظظدن 
 سگھجن. 

* ھن جبل جي ارد گظرد رھظنظدڙ تظمظام ڳظوٺظن ۽ 
سالن کان ھظتظي آبظاد  322مڪانن جيڪي گذريل 

آھن انھن کي ھتي جي حقيقي ڌرتي ڌڻي ھظجظڻ 
ڪري جلد از جلد تمظام تظر بظنظيظادي سظھظولظتظون 

 ڏنيون وڃن. 
* جنگشاھي کان مالماڙي روڊ تباھي جي ڪظري 
خت  ٿي چڪو آھي جنظھظن ۾ ڪظروڙيظن رپظيظن 
جي ڪرپشن ڪئي وئي آهظي، انظهظيَء روڊ کظي 
 پايا تڪميل يعني نوري آباد تائين ٺاھيو وڃي. 

* ڪاري جبل جي سلسلي جي سمورين ٽڪرين 
۽ پھاڙن جي ٽوڙ ڦوڙ کظي مظڪظمظل بظنظد ڪظري 
ھتي جي ھڪ ھڪ پٿر کظي قظومظي ورثظو قظرار 

 ڏنو وڃي. 
ان ڪري ڪوھستان جا ساڃاھ وند دوست فظورن 
ڪورٽ جو در ٺڪائي سظمظورن الڳظاپظيظل ڌريظن 
مٿان قانظونظي ڪظارروائظي ڪظرڻ واسظطظي ھظڪ 
گڏجاڻي رکي ڪارو جبل جظي بظوظا  الِء عظمظلظي 
ڪردار ادا ڪن ته جيئن سنڌو مظاٿظري جظي پظنظج 
ھزار سال پراڻي تاريخ جي ھن امين ورثظي جظي 

 بھتر انداز ۾ مالڪي ڪري سگھجي. 
*** 
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ڌرتي جي پهرين انسان جظي پظهظريظن اوالد کظان 
وٺي سڄي انساني تاريظخ ۾ اشظرف الظمظخظلظوق 
قرار ڏنل ۽ سظيظنظي سظاهظوارن جظي مظقظابظلظي ۾ 
بهترين تقوي  تي پيدا ڪيل انسان، پظنظهظنظجظيظن 
جبلتي حظيظوانظي صظفظتظن جظو مظظظاهظرو ڪظنظدي 
جهيڙن جهيڙن، فسادن ۽ جنگي جنون ۾ مبظتظال 
رهندو آيو آهي. سڄظي انسظانظي تظاريظخ جظو اهظو 
الميو رهيو اهي ته طاقتور ڪمزور کي پنهنظجظو 
محڪوم بنائڻ ۽ وسظيظلظن تظي قظابظض ٿظيظڻ الِء 
وڙهندڙ رهيو آهي. سڪندر اعظظظ ، نظيظپظولظيظن، 
هٽلر ۽ جارج بش جهڙن ٻين انسانن جي جنظگظي 
جنون سان سڄي انساني تاريخ آدجظگظاد کظان اڄ 
تائين ڀري پئي آهي ۽ مفادن جظي حظاصظالت الِء 
ماڻهن هٿان ماڻهن جظي مظرڻ جظو اهظو سظلظسظلظو 
جاري آهي ۽ ڪڏهن به رڪيو ناهي. تاريظخ سظان 
گهري دلوسپي رکندڙن، تظاريظخظدانظن جظي هظڪ 

هظزار سظالظن جظي  3ٿلهي ليکي مطابظق گظذريظل 
سئو جظنظگظيظون  3هزار  31عرصي دوران دنيا ۾ 

ار   1وڙهظيظون ويظون آهظن، جظن ۾ تظقظظريظبظظن 
انساني جانيون انسانن هظٿظان ضظايظع ٿظي ويظون 

هظيظن صظدي  02آهن. انهن هزارين جنگيظن مظان 
اهڙيون عالمي جنگظيظون آهظن جظن ۾ اڌ  0جون 

کظظان وڌيظظڪ دنظظيظظا تظظبظظاھظظي جظظي ور چظظڙهظظي ۽ 
ڪروڙين ماڻهو مارجي ويا ۽ ڪروڙين بي يارو 

صظدي  02مددگار بڻجي ويا، هڪ اندازي موجه 
جي شروعاتي اڌ ۾ ٿظيظل انظهظن ٻظنظهظي عظالظمظي 

ڪروڙ کان وڌيڪ ماڻهظو قظتظل ٿظي  2جنگين ۾ 
ويظظا، هظظڪ ار  ڏهظظه ڪظظروڙ مظظاڻظظهظظو زخظظمظظي ۽ 

ع تظائظيظن 0223ع کان 3413معزور ٿي ويا. صرف 
جي لڳ ڀڳ جنگيون وڙهيون ويون  3/3دنيا ۾ 

آهن سوويت يونين جي ٽٽڻ کانپوِء دنيا جظو لظٺ 
سظئظو  0سردار بڻجي ويل آمريڪا گظذريظل سظوا 

وڏين لڙائين ۾ پنظهظنظجظا  31سالن جي عرصي ۾ 
فوجي مارائي پوڻظا سظتظاويظھ  430هزار  40لک  /

سئو ار  ڊالرن جو پنهنجو نقصان ڪظيظو آهظي، 
پر پوِء به مختلف بهانن جي آڌار تي آمريڪا جو 
اهو جنگي جنون خظتظ  ٿظيظڻ ۽ گظهظٽظجظڻ بظدران 
ڏينهن به ڏينهن وڌي رهيو آهي، جنهن سان دنظيظا 
۾ خظطظرنظاڪ هظٿظيظارن جظي ڊوڙ ۾ هظيظڪظانظدو 

ار  آبظادي  2اضافو اچي رهيو آهي ۽ دنيا جظي 
کي هڪ ٻئي هٿان مرڻ جا خطرا وڌي رهيا آهن. 
جيڪڏهن دنيا جي ملڪن جي و  ۾ ڪظا ٽظيظن 
مها ڀاري لڙائي شروع ٿي ته پوِء دنيا ۾ ڪظجظھ 

 بوڻ جو امڪان باقي نه رهندو.
هن تحرير ۾ پاڻ دنيا جي جنگين جي مظخظتظصظر 
تاريظخ بظيظان ڪظرڻ جظي ڪظوشظش ڪظري رهظيظا 
آهيون، جنگين جظي تظبظاهظي کظي سظامظهظون آڻظڻ 
ذريعي اهو ڏسڻ ۽ سمجهڻ هن تحرير جو مقصد 
آهظي تظظه انسظظان پظظوري تظظاريظخ ۾ جظظنظظگظظيظظن مظظان 
ڪيترو نقصظان ڀظوڳظيظو آهظي ۽ ان جظنظون کظي 

 ڪيئن روڪي سگهجي ٿو.
 . مها ڀارت: 1

مها ڀارت قدي  هندستان ۾ وڙهظي ويظنظدڙ سظڀ 
کان وڏي جنگ طور ياد ڪئي وڃي ٿي، جيظڪظا 
عورت، مظلظڪظيظت ۽ اقظتظدار جظي مسظئظلظي تظان 
هڪڙي ئي خظانظدان جظي ٻظن ٽظولظن جظي و  ۾ 
وڙهي وئي جنهن ۾ ٻنهي وڏن ٽولن جظا لظکظيظن 
ماڻهو استعمال ٿيا ۽ ماريا ويظا. هظن لظڙائظي جظو 

سئظو سظال اڳ  30زمانو حضرت عيسٰي عه کان 
قظبظل  1312جو ٻڌايو وڃي ٿو، پر ڪن روايتن ۾ 

مسيح به بيان ڪيظل آهظي، هظن جظنظگ تظي مظهظا 
ڀارت جو نالو ان ڪري پيو جو سظنظسظڪظرت ۾ 

” ڀظارت“ جي معنٰي آهي سڀ کظان وڏي ۽ ”  مها“ 
جي معنٰي آهي لڙائي. آريائن جي هڪڙي قبيلظي 
جي ٻن ٽولن ڪوروئن ۽ پانڊن جي و  ۾ ٿظيظل 
هن جنگ جا مک ڪردار ڪظورو ۽ پظانظڊو هظئظا 
جيڪي هندستان جي تاريخ جا نالظي وارا هظيظرو 
سمجهيا ويندا هئا، ڪورو ۽ پظانظڊو، راجظا ڀظرت 

هظظيظظن پظظيظظڙهظظي مظظان هظظئظظا. مظظلظظڪ جظظي  33جظظي 
حڪمراني راج ڀرت جظي اوالد ڏانظهظن مظنظتظقظل 
ٿيندي رهي هئي انهي حڪمراني جي سظلظسظلظي 
۾ راجا چتروير جيڪو بي اوالد هو. جظڏهظن هظن 
جهان مان الڏاڻو ڪري ويو تڏهن سندس ڪظوبظه 
وارث اهڙو نه هو جو هندستان جظي حظڪظمظرانظي 
ڪري سگهي، ان صورتحال ۾ اقظتظدار جظي الِء 
رساڪشي وڌي وڃي جنظگ کظي جظنظ  ڏنظو. ان 
وڏي جنگ تي قدي  هظنظدي اد  ۾ هظڪ ڊگظهظو 
رزميه نظظ  )تظاريظخ جظو طظويظل نظظظ ( بظه آهظي 

 صالح ميمڻ
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جي نالي سان شايع ٿيل آهي. ” مها ڀارت“جيڪو 
هن وڏي لڙائي جي سڀ کان وڏي شروعظات اهظا 
هئي جو ڪورو، پانڊو کان دهلي جي اها جاگظيظر 
جيڪا سندس حصي ۾ آيل هظئظي جظوا ۾ کظٽظي 
ورتي هئي. ان جوا ۾ پانڊو پظنظهظنظجظي زال درو 

 پدي کي به ان جوا ۾ هارائي وي و هو. 
)ان زماني ۾ هظڪ کظان وڌيظڪ زالظون رکظڻ ۽ 
هڪڙي زال جا هڪ کان وڌيڪ مڙس هجظڻ جظو 
رواج به هو( درو پدي هظڪ خظوبصظورت عظورت 
هئي، جنهن کي جوا ۾ کظٽظيظل مظال سظمظجظهظي، 
ڪورو سندس سظرعظام لظٽ لظٽظڻ جظي ڪظوشظش 
ڪئي، جنظهظن تظان ڌريظن ۾ جظهظيظڙو ٿظي پظيظو، 

سالن  30معاملو ان فيصلي تي خت  ٿيو ته پانڊو 
تائين ڏيھ ڇڏي ويندو، پانڊو فيصلظي جظو شظر  
پورو ڪري واپس آيو ته کظيظس سظنظدس جظاگظيظر 
کان محروم ڪيو ويو. جنهن تان ڌرين ۾ لڙائي 
جي ابتدا ٿي وئي، جيڪا آهستظي آهسظتظي وڌي 
ان زماني ۾ لکين ماڻهن کي ڳڙڪائي وئي. هن 
ڀارت جي پهرين وڏي جنگ کي هڪڙي قبظيظلظي 
جي ٻن گروهن جي جنگ به چئي سظگظهظجظي ٿظو 
جيڪا جوا ۾ هارايل زال جي ڇيڙ ڇاڙ ڪظرڻ ۽ 
ان مظظعظظامظظلظظي تظظي جظظرڳظظو ڪظظري سظظزا ٻظظڌائظظڻ ۽ 

 ملڪيت تي قبضو ڪرڻ تان ليي.
. ٽروجن واري قديم تاريتي جنگ به ھڪ 2

 عورت تان لڳي لکين ماڻهو مئا:
ٽروجن واري جنگ به هڪ قدي  تاريخظي جظنظگ 
آهي جنهن جو سبه به هڪ عورت آهي، جظنظهظن 

سالن تائين ويڙھ ڪظئظي  32کي حاصل ڪرڻ الِء 
وئي. جنهن جنگ ۾ قظديظ  يظونظان جظي مظاڻظهظن 
ٽرائي نامي شهر جي رهظواسظيظن کظي شظڪظسظت 

ڏئي آخر ۾ ٽرائي شهر کي باھ ڏئي ساڙي تظبظاھ 
ڪري ڇڏيو، جنهن جي ڀڙي )ڦٽل شهر( جا نشان 
اڄ به ترڪي ۾ موجود آهن، يوناني شاعر هومظر 
هن جنگ جي حوالي سان نظ  لکيا ۽ هڪ ٻئظي 
شاعر ورجل به هن جنگ جي پسمنظر ۾ شاعري 
ڪئي، هيَء جنگ حضرت عيسٰي عه جي زمانظي 

سال اڳ ۾ ليي، جنهن جو سبه اهو  31-30کان 
هو ته ديوتا پيلوس جي شادي ديوي ٿيظٽظس سظان 
ٿي رهي هئي، مظگظر ان شظادي جظي تظقظريظه ۾ 
ايريس ديوي کي دعوت نه ڏيئي نظرانداز ڪظيظو 
ويو هظو، جظنظهظن جظي ضظد ۾ ايظريظس شظادي ۾ 
رڪاوٽون وجهڻ ۽ گڙٻظڙ پظيظدا ڪظرڻ الِء بظغظيظر 
دعوت جي شريظڪ ٿظي، سظون جظو ٺظهظيظل هظڪ 
خظظوبصظظورت صظظوف آڻظظي سظظڀ کظظان وڌيظظڪ 
خوبصورت عظورت کظي ڏيظڻ الِء آڇظيظو، جظنظهظن 
صوف جي مالڪي تي ٽظن خظوبصظورت عظورتظن 
هيرا، آٿينا ۽ افرودائيتي جظي و  ۾ حسظن جظو 
مقابلو ٿي پيو ۽ صظوف کظي حظاصظل ڪظرڻ الِء 
تڪرار وڌي ويو. ڦڏي کي ٽارڻ الِء بادشاھ پريام 
جي پٽ پئرس، منصف طظور ڪظردار ادا ڪظري 
معاملو ٽاريو. حسين هجڻ جظي دعظويظدار ٽظنظهظي 
عورتن پئرس تي اثر رسوخ استعمال ڪرڻ جي 
ڪوشش ڪئي، پارس افرودائيتي کي سڀ کظان 
خوبصورت قرار ڏيظنظدي سظونظو صظوف ان جظي 
حوالي ڪري ڇڏيو ۽ ان جظي عظيظوض کظانظئظس 
هڪ خوبصورت عورت هيلن کي حاصل ڪظيظو، 
اهظظڙي طظظرح مظظقظظابظظلظظي ۾ شظظريظظڪ ٻظظه ٻظظيظظون 
خوبصورت عورتون هيرا ۽ اٿظيظنظا پظئظرس جظون 

 ويري ٿي ويون. 
پئرس رشوت ۾ مليل خوبصورت عورت هيظلظن 

سان مليو ۽ ان کي پاڻ سان گڏ ٽرائي شهر وٺي 
ويو. جنهن تان تڪرار ۾ تيزي آئي ۽ جنگ جظو 
ماحول گرم ٿي ويو. ڇو جظو هظيظلظن اڳ ۾ ئظي 
اسپارٽا جي بادشاھ مينيظلظئظس جظي راڻظي هظئظي. 
هيلن کي واپس ڪرڻ الِء ميظنظيظلظئظس ۽ ان جظي 
مٽن مائٽن گڏجي اوڙي پاڙي جي بادشاهن کظان 
مدد وٺي هڪ وڏي فوج ترتيت ڏني جظنظهظن جظو 
مقصد هيلن کي ويڙھ ذريعظي بظازيظا  ڪظرائظڻ 
واپس آڻڻ هو.. ٻن سالن جظي تظربظيظت ۽ جظنظگظي 
مشقن کان پوِء قدي  يوناني فظوج ٽظرائظي شظهظر 
تي حملو ڪري ڏنو. يوناني فوجين ٽرائي شظهظر 

سظالظن تظائظيظن ليظاتظار  4جو گهيرو ڪيو جيڪو 
جاري رهيو. آخرڪار ڏھين سظال ۾ ٽظرائظي جظي 
فوجين هٿيار ڦٽا ڪري شڪست قظبظول ڪظئظي، 
يوناني فوج شهر ۾ داخل ٿي وئي ۽ هيظلظن کظي 

 بازيا  ڪرائي ورتو. 
ان جنگ ۾ يونانين وڏي پيماني تي قظتظل عظام 
ڪيو بيشمار ٽروجن خوبصورت عورتظون اغظوا 
ڪيون ويون جن ۾ شاهي خاندان جون گظهظڻظيظو 

 عورتون شامل هيون. 
ٽروجن جي هي جنگ هظڪ خظوبصظورت عظورت 
کي دعوت نه ڏيڻ ۽ ان جي ضد جي نظتظيظجظي ۾ 
پيدا ٿيل مسئلي ۽ هظڪ عظورت کظي يظرغظمظال 
بنائڻ ۽ ان جي بازيابي جهڙن معاملن تان منظظ  
انداز ۾ وڙهظي وئظي جظنظهظن ۾ ان زمظانظي جظا 
لکين بي گناھ ماڻهو قتل ٿيا ۽ هزارين بي گنظاھ 
عورتن جي ناحق لٽ لظٽظي تظذلظيظل ڪظئظي وئظي. 
جيڪا ڳالھ اڄ به تاريخ جي هڪ خوفناڪ قصظي 

 طور ياد رکي وڃي ٿي. 
*** 
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ڪنهن جھوني يونظانظي فظلظسظفظي چظيظو شظاعظري 
نوجوانن کي يا ته عاشق مزاج ڪري ٿي يا وري 
بظظاغظظي. دنظظيظظا جظظي تظظاريظظخ ۾ واقظظعظظي بظظه جظظڏهظظن 
نوجوانن شاعري کي شعوري طور سظيظنظي سظان 
التو ته ھو واقعي به مجنون ٿظي لظيظال جظي ڪظڍ 
جھنگ جھر جھاڳيظا يظا وري تظلظوار بظنظدوق کظي 
سيني سان چنبڙيل محبوبا سمجھي انقال  برپا 
ڪين، پر ڪي ڪي شاعر عوامي شاعر به ٿينظدا 
آھن ھو پنهنجي شاعري کي عام ۽ سادن لفظظظن 
جو لباس پهرائظي عظام مظاڻظهظن جظي آڏو پظيظش 
ڪندا آهن. فيض احمد فيض جڏهن حبيه جظالظه 
جي شاعري ۾ عام ماڻهن جي انظدر ۾ مظوجظود 
جذبن جو اظهار ڏٺظو تظه ھظن وڏي واڪظي چظيظو 
حبيه جاله عوام جو شاعر آهي ۽ حقظيظقظت ۾ 
عوامي شاعر ئي انظقظالبظي شظاعظر ھظونظدو آهظي. 
حبيه جاله جي اردو اد  ۾ حظيظلظيظت بظه ھظڪ 

 وڏي عوامي ۽ انقالبي شاعر واري آهي.
گهنگظهظرو ٽظوٽ “ قتيل شفائي پنهنجي آت  ڪٿا 

۾ لکي ٿو ته، حبيه جاله اسان جو ننظڍي ”  گئي
ھوندي کان وٺي دوست ھو ۽ شاعري بظه ڪظنظدو 
رھندو ھو، پر اسان ڪڏھن به ھن کي پظنظهظنظجظي 

ڪيليبر جو شاعر تسلظيظ  نظه 
ڪظنظدا هظظئظاسظيظن. جظڏھظن وڏا 
ٿيندا وياسين تڏهن به سظاڳظي 
ڳالهه هئي. وڏي ڳالهه ته اسان 
جو ھي دوست ڪڏهن ڪاٿظي 
ته ڪڏهظن ڪظاٿظي ڦظاٿظو پظيظو 
ھوندو. ڪڏهن ڪڏهن ته ڪظو 
ڇظظوڪظظظرو اسظظظان کظظي اچظظظي 
ٻڌائظيظنظدو ھظو تظه تظوهظان جظو 
دوسظظت ھظظيظظٺ ٽظظانظظگظظي واري 
سان ليو پيو آهي. وڃظون تظه 
ڏسظظون يظظار کظظي ٽظظانظظگظظي جظظو 
ڪرايو ٻه رپيا به ڪونھي جظو 
ھظظو جظظان ڇظظڏائظظي پظظوِء اسظظان 
ڪرايو ڏيظئظي ھظن جظي جظان 
ڇڏائيندا هئاسظيظن، پظر اڳظتظي 
هلظي اسظان ھظن جظي ڪظردار 
کظظظي ڏسظظظي رشظظظڪ ڪظظظنظظظدا 
هئاسين تظه حظبظيظه جظالظه تظه 
ڪمال جظو شظاعظر ۽ شظخظص 
آهي. حظبظيظه جظالظه ڄظائظو تظه 
انڊيا جي شظھظر ھظوشظيظارپظور 
جي ڀرسان کظي ھظڪ نظنظڍڙي 
ڳظظظوٺ ۾ ھظظظو، پظظظر جظظظڏهظظظن 
ھندستظان ۽ پظاڪسظتظان الظڳ 
ملڪ ٿيا ته هو الهور لظڏي آيظو. پظنظهظنظجظي ادبظي 
زندگي جي شظروعظات ڪظراچظي مظان نظڪظرنظدڙ 

کان ڪئظي. ھظو عظام ۽ سظادن ”  امروز“ روزنامه 
لفظن ۾ شاعري ڪندو ھو جنظهظن ۾ ٺظھظڪظنظدڙ 
موسيقي ۽ پنهنجو سريلو آواز  ڦوڪي ٻڌنظدڙن 

 تي سحر طاري ڪري ڇڏيندو ھو. 
ائين ھڪڙي پروگرام ۾ اسظٽظيظج تظي پظنظهظنظجظو 

 مشهور نظ ڪ 
 ديپ جس ڪي محالت هي ۾ جلي

 چند لوگون ڪي خوشيون ڪو ليڪر چلي
 وه جو سائي مين م لحت ڪي پلي

 ايسي دسرور ڪو
 صبح بي نور ڪو
 مين نهين مانرا 
 مين نهين جانرا

پڙھي رھيو ھو ته ڀرسان بي ل ھڪ اديه قميص 
جي بالي کان ڇڪڻ ليس ته ھي نظ  نه پڙھ، پر 
ھو وري به اھو نظ  پڙھندو رھيو ھن ٻيھظر ھظن 
کي ڇڪيو ته جاله ھي نظ  پڙهڻ جظو مظوقظعظو 
ناهي تون ھي ھتي نه پڙھ. حبيظه جظالظه چظيظس 
مان موقعي پرست ناھظيظان مظان حظق سظچ چظئظي 

ڏيندس ڀلي پوِء آڏو ظال  حڪمظران ئظي ڇظو نظه 
ھجي. پوِء ٿيو ڇا جو جيئن ئي اسٽيج تظان لظٿظو 
ته ايو  شاھي جا ڪظارنظدا آيظا ۽ ھظن کظي وٺظي 
وڃي جيل ۾ وڌن. ھو ڪراچي جيل ۾ سظالخظن 
جي پ يان به پينسل ۽ پنو ملڻ تي لکندو ھو، پر 
ساھيوال جيل ۾ ته جاله کي پينسل ۽ پني کان 
به پري رکيو ويو تڏهن به ھو احتجاج طور ٻظيظن 
کي پنھنجا نظ  ٻظڌائظيظنظدو هظو تظه جظيظئظن ھظڪ 
شخص کان ٻئي شخص تائظيظن ھظن جظو پظيظغظام 

 پھوندو رهي.
شاعر ڏاڍا حساس ٿيندا آهن، سماج ۾ ڪظٿظي بظه 
ناانصافي ٿئي ته هو تڙپي پوندا آهظن ۽ ان جظي 
اندر جي اڌمن جي ترجماني ڪندا آهن. اھڙو ئي 
قصو آهي جڏهظن اولظھ پظاڪسظتظان جظي گظورنظر 
نوا  آف ڪاال باغ وٽ ايران جو بظادشظاهظه رضظا 
شاھ پھلوي مھمان ٿي آيو ھو ته ھظن رقظص جظي 
الِء ان دور جي فل  اسٽار نيلو بيگ  کي دعوت 
ڏني ته هوَء اچظي ۽ ھظنظن جظي آڏو رقظص پظيظش 
ڪري. جنهن تي نيلظو  رقظص ڪظرڻ کظان ُکظتظو 
جوا  ڏنو. بعد ۾ ان جي گهر پوليس مظوڪظلظي 
وئي ته جيئن هن کي رقص ڪرڻ الِء کنيي کڻي 
اچي، جنهن جي ڪري اداڪارا نيلو خظودڪشظي 
ڪرڻ جي به ڪوشس ڪئي، جنظهظن تظي حظبظيظه 
جاله ڪيئن خاموش ويھندو ھو به تڙپي پظيظو ۽ 
 شڪايت واري انداز ۾ طويل نيلو نظ  لکيوڪ
 تو ڪي ناواقف هي آدب غالمي هي اڀي
 رقص زنجير پهن ڪر ڀي ڪيا جاتا هي
 ٩١٩١بعد ۾ نيلو بيگ  جي مڙس رياض شاھظد 

۾ ھي گيت رقص زنجير مظھظدي ”  زرقا“ ۾ فل  
حسن جي آواز ۾ فلمبند ڪيو ته ھي گانو سظپظر 
ڊوپر ھٽ ٿي ويو. نيظلظو بظيظگظ  سظان مشظابظهظت 
رکندڙ ھڪ ٻيو واقظعظو جظڏهظن پظاڪسظتظان جظي 
مشهور گلوڪارا ۽ اداڪار ممتاز سظان ٿظيظو تظه 
جڳ مشهور ڪمپيئر طارق عزيز آغظا گظل کظي 
مخاطه ٿي چيو ته اڄ ڪٿي آهي حبظيظه جظالظه 
جنهن نيلو نظ  لکيو ھو، اڄ ھڪ ٻي نيلو کظان 
الڙڪاڻي ۾ ذوالظفظقظار ڀظٽظو ۽ ايظران جظو شظاهظه 

 مجرو ٿا ڪرائڻ چاھين ته حبيه جاله لکيوڪ 
 ممراز

 ق ر شاهي سي حڪم صادر هوا
 الڙڪاني چلو
 ورنه ٿاني چلو

 اپني هونٽون ڪي خوشبو لٽاني چلو
 گيت گاني چلو
 ورنه ٿاني چلو

 منرظر هين تمهاري شڪاري وهان

 حبيب جالب هڪ عوامي شاعر
 

 

 حميد هليو
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 ڪيف ڪا هي سما
 اپني جلوون سي محفل سجاني چلو 

 مسڪراني چلو
 ورنه ٿاني چلو

 حاڪمون ڪو بيحد تم پسند آئي
 ذهن پر ڇائي هو

 جسم ڪي لهو سي شمعين جالني چلو
 غم بهالني چلو
 ورنه ٿاني چلو

ذوالفقار ڀٽو جي ڪيبنٽ ۾ فيض احظمظد فظيظض 
ع ۾ الهظور ۾ فظيظض 34/1ثقافت جو وزير ھو. 

احمد فيض جي نگراني ۾ ھظڪ مشظاعظرو ٿظيظو 
جنهن ۾ فظيظض صظاحظه شظروع ۾ اھظو بظانظور 
ڪرايو ته ھن مشاعري ۾ ڪوبه نظ  نه پڙھنظدو، 
پر سڀ غزل پڙھندا. حبيه جاله به ان مشاعظري 
۾ موجود ھو. ھن اتي جو اتظي ھظي غظزل ٺظاھظي 

 پڙھيو جيڪو شڪايت سان ڀريل آهيڪ
 جو صدائين سن رها هون

 مجهي بس ان هي ڪا غم هي
 تمهين شعر کي پڙي هي
 مجهي آدمي ڪا غم هي

حبيه جاله جمھوري قدرن جو پاسدار ۽ آمريت 
۽ آمظراڻظي حظربظن جظو سظخظت مظخظالظف ھظو. ھظو 
سدائين آمريت سان پنهنجي آواز ۽ شاعري سان 
وڙهندو رھيو. ھن جڏهن جنرل ضظيظا الظحظق جظي 
دور ۾ دھشتگظردي، مظذھظبظي جظنظونظيظت، ڀظنظگ، 
چرس ۽ ڪالشنڪوف ڪلور جي ڪظلظرت ڏٺظي 

 ته پوِء ھن آواز بلند ڪيوڪ 
 ظلمت ڪو ضيا
 صر صر ڪو صبا

 بندي ڪو خدا ڪيا لکنا.
ڇو ته اردو لفظ ضيا جي معنٰي روشني آهي، پظر 
ضيا نالي آمر حڪمران ته سڄي ملڪ ۾ اونداهه 
۽ انڌوڪار ڪري ڇڏي هظئظي. اديظبظن کظان وٺظي 
عام ماڻهن جي ڳالهائظڻ تظي بظه پظابظنظدي ليظائظي 
ڇڏي هئي. حبيه جاله جظڏهظن الهظور ۾ ضظيظاَء 
الحق جظي خظالف نظڪظتظل ريظلظي ۾ ھظي نظظظ  
پنهنجي نرالي ڍنگ ۽ آواز ۾ بلند ڪيو تظه ھظن 
کي جيل ۾ وڌو ويو، پر ھن سظان گظڏ ان وقظت 
جي ڪاليظج جظي شظاگظرد ۽ مظوجظوده وقظت جظي 
مشهور صحافي حامد مير به پنهنجي والد وارث 
سلي  سان گڏ پوليس جي مار به کظاڌي تظه جظيظل 

 ياترا به ڪئي.
آمريت پسند حڪمران سدائين پظنظهظنظجظي خظالف 
نظڪظظرنظدڙ آواز کظظي دٻظظائظيظظنظدا آهظن ان کظظانظپظظوِء 
پھريون ڪ  ئظي اھظو آواز ڪظڍنظدڙ شظاعظرن ۽ 
اديبن کي گرفتار ڪرڻ وارو ڪظنظدا آهظن. نظيظٺ 
ھن ملڪ جي ماڻهن مٿان آمريت جو طظوق ُٽظٽظو  
ضيا  الحق  هظوائظن ۾ ئظي پظرواز ڪظري ويظو. 
بينظير ڀٽو جي حڪومت آئي آمريت جا مخالظف 
شاعر ۽ اديه ننڍڙي جظيظل مظان آزاد ٿظي تظمظام 
وڏي کليل جيل ۾ آيا تظه حظبظيظه جظالظه بظه آزاد 
ٿيو. حڪومت ته جمھوري آئي، پظر جظمظھظور جظا 
حال ھيڻا ۽ سور  ٻيڻا هئا. بک، بدحالي، غربت، 
بيروزگاري ورلڊ بيظنظڪ جظي ڳظرن شظرطظن تظي 
مليل قرضن ملڪ جي معيشت جي چيلهه چظٻظي 

 ڪري ڇڏي هئي ته حبيه جاله چيوڪ 
 حال اب تڪ وهي هي فقيرون ڪي

 دن ڦري فقط وزيرون ڪي
 هر بالول هي ديس ڪا مقروض

 پائون ننگي هين بينظيرون ڪي
حبيه جاله به لکين انهن ماڻهن مظان ھظڪ ھظو 
جن ھن ملڪ کي پنهنجي اکظيظن سظان  ٺظھظنظدي 
ڏٺو. ھنن جا خظوا  هظئظا تظه ھظي مظلظڪ بظه ھظڪ 
سرسبز چمن ۽ گلستان  ٿيندو، پر جڏھظن خظوا  
ساڀيان نه ٿيا. ھڪ ظال  حڪمران وڃي پظيظو تظه 

 ٻيو اچي پيو ته ھن لکيوڪ
 ڪهان ٽوٽي هين زنجيرين هماري
 ڪهان بدلي هين تقديرين هماري
 وطن ٿا ذهن ۾ زندان نهين ٿا

 چمن خوابون ڪا يون ويران نهين ٿا
 تم سي پهلي جو شتص يهان تتت نشين ٿا
 اسي ڀي اپني خدا هوني پر يقين ٿا.

 ٽوٽا هي ڪهان اس ڪا جادو
 اڪ نعرا بنا هي اس ڪا لهو

 ثابت هوا ڌڙڪن ڌڙڪن پر و شتص
 حڪومت ڪرتا ٿا 

 لڙتا ٿا وه اپني جيسون سي هم سي 
 تو وه محبت ڪرتا ٿا

 يا وري هن بينظير الِء لکيوڪ 
 ڊرتي هين بندوقون والي 
 ايڪ نهري لڙڪي سي.
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سنڌ جو ساهتي پظرڳظڻظو عظلظمظي لظحظاظ سظان وڏي 
حيليت رکي ٿو. هن پرڳڻي جظي مظهظڪظدار خظمظيظر 
۾ڪيترن ئي نظامظيظارن، عظالظمظن، اديظبظن، مظذهظبظي 
اسڪالرن جن  پئي ورتو آهي. ساهتظيَء جظو شظهظر 
خانواهڻ به پنهنجي اندر وڏي تاريخ رکظي ٿظو. هظن 
شهر جي ارد گرد ڪيترائي تاريخي ڳوٺ بظه آهظن، 
جيڪي پنهنجي اندر هڪ شاهڪار ماضي رکن ٿا. 
انهن ڳوٺن ۾ ڳوٺ گاهي خان جلباڻظي سظيظنظي ڀظر 
وارن ڳوٺن جو علمي مرڪز هو. انگريزن جي دور 
حڪومت ۾ هي واحد ڳظوٺ هظو، جظتظي انظگظريظزن 
جديد تعلي  واسطي اسڪول کوليو هو. هن ڳظوٺ 
۾ هندو توڙي مسلمان تمام گهڻي تعداد ۾ رهظنظدا 
هئا. انهن جي پاڻ ۾ ميٺ محبت جا ڪيظئظي مظلظال 
آهن. هظن ڳظوٺ جظي اسظڪظول ۾ ڪظيظتظرائظي وڏا 
ماڻهو تعلي  حاصل ڪري وڏن وڏن عهدن تي فائز 
ٿيا انهن ۾ ڪي مشهور آهن، مرحوم محمد هاش  
مظظيظظمظظڻ ڪظظمظظشظظنظظر، غظظالم ربظظانظظي آگظظرو جظظو سظظنظظڌ، 
پاڪستان ۽ دنيا معروف ۽ مشظهظور ڪظهظاڻظيظڪظار 
هو. ٻين ڪيترن ئي عالمن هتي عظلظ  پظرايظو هظو. 
هن ڳوٺ ۾ موجوده رهظنظدڙ قظبظيظلظن ۾ جظلظبظاڻظي، 
جوکيا، منگي، مالح، نظاماڻي، گالل، قاضي شامل 
آهن صدين کان وٺي هن ڳوٺ جي مظاڻظهظن پظاڻ ۾ 
محبت ۽ پيار همدردي وارو جذبو پئي رکيو آهظي 
ذات پات جو ڪوبه فرق ناهي، سيئي پاڻ ۾ ڀظائظرن 
واري زندگي گذارين ٿا. هن ڳوٺ جي ماڻهظن جظي 
هڪڙي اه  خوبي اها به آهي ته اگر هظو هظڪظٻظئظي 
سان ڏينهن ۾ ڏھ دفعا به مليا ته هڪٻئي سان هظٿ 
ضرور مالئيندا، ڄڻ ته ڪو هي هظمظراھ ٻظاهظر ويظل 
هئا ۽ هي هڪٻئي سان ڄڻ ته هينئر مليا آهن. اهي 
سموري اخالقي ۽ محبت واري تعلي  سظنظدن وڏن 
کان تربيت ۾ مليل آهي. اهو اندازو توهان اسظيظن 
سظظڀ سظظنظظڌ واسظظي، سظظنظظڌ جظظي پظظيظظاري شظظاعظظر ۽ 
خوبصورت م ڙي لهجي ۾ ڳالهائيندڙ شاعر پارس 
حميد مان ليائي سگهو ٿا، جنهن به ماڻهو هن سان 
ڪوهري ڪئي هوندي، هن سان مليو هظونظدو، ان 
کي هن سان وري ٻيو دفعو ملڻ جي اڪظيظر ٻظيظهظر 
ضرور ٿيندي. هي پڙهيل ڪظڙيظل ڳظوٺظاڻظو مظاڻظهظو 
علمي گهراڻي سان تظعظلظق رکظي ٿظو. سظنظدس والظد 
مظظحظظتظظرم اسظظتظظاد شظظمظظس الظظديظظن قظظاضظظي اسظظان جظظي 
سموري ڳوٺ وارن جو معزز استاد هو. ان ڪظري 
ڳوٺ جا ماڻهو استاد جي ٻنهي پٽن حظمظيظدالظحظق ۽ 
حفيظ الحق کي ڀائو ڀائو ڪري سڏيندا آهن ۽ پظاڻ 
انهيَء جي موٽ ۾ ننڍي توڙي وڏي کي پظڻ ڀظائظو 
چوندا آهن. هي سنڌ جظو سظريظلظو شظاعظر پظنظهظنظجظي 
محبتي لهجي سان پڙهندڙ کي به مظوهظي ڇظڏيظنظدو 

آهي. مان جڏهن به هن جي شاعري پڙهندو آهيان ته 
مون کي ڀائظو حظمظيظد پظارس جظو عظڪظس ان جظي 
شاعرييَء اندر نظر ايندو آهي، ڇو ته اهظو چظوڻ ئظي 
اجايو هوندو آهي تظه تظخظلظيظقظار جظي پظورهظئظي تظي 
ڳالهايو وڃي، ان جي شخصيت تي نه مظان چظونظدو 
آهيان جنهن ماڻهوَء جي شخصيت پنهظنظجظي سظمظاج 
جي الِء مقبول نه آهي ته ان جي تخليق ڪيئن ڀلظي 
هونديڪ، ڇو ته اد  ماڻهن الِء تخليظق ٿظيظنظدو آهظي 
ماڻهو ئي ان کي پظڙهظنظدا آهظن، سظمظجظهظنظدا  آهظن، 
تنهنڪري شخصيت جو رول ماڊل اه  ڪظردار ادا 
ڪندو آهي. توهان پنظهظنظجظي تظحظريظر کظي ُڳظوڙهظو 
منجهيل بڻائظي ان کظي مظاڻظهظن مظٿظان رعظه تظا  
ويهارڻ الِء لکندوَء ته اها تحرير ڪنهن به ڪ  جظي 
ناهي جيڪا ماڻهو نٿا سمجهن. اسان حمظيظد پظارس 

” هٿ ترين تي روشن دک“جي شاعرييَء جي ڪتا  
کي پڙهون ٿا ته اسان کي ان ۾ پظنظهظنظجظي مظقظامظي 
ماحول وارو رنگ ۽ خيال ملن ٿا، جنهن مان شاعر 
جي خيالن جي خبر پوي ٿي ته هو پظنظهظنظجظي ديظس 
واسين الِء ڇا ٿو لکي ٿو. عام توڙي خا  ماڻهظوَء 
جي ڳالھ ڪري ٿظو سظنظدس هظر سظٽ ۾ سظنظڌ جظو 
ماحول نظر اچي ٿو. وطن دوستيَء جو اظهار مظلظي 
ٿو. پنهنجي ديس جي گلن ٻظوٽظن سظان پظيظار وارو 

هظٿ “ ناتو نظر اچي ٿو. پارس حظمظيظد جظو ڪظتظا  
پارس پنهظنظجظي وڇظڙي ويظل ”  ترين تي روشن دک

دوست آفتا  احمد تنيو کي ارپنا ڪيو آهظي لظکظي 
زندگيَء جي هن ميلي ۾ اوچتو وڇڙي ويل “ ٿو تهڪ 

پياري دوست آفتا  احمد تنيظو جظي نظالظي، جظنظهظن 
جي جظدائظي ٽظٽظل شظيظشظي جظيظان سظدائظيظن مظن ۾ 
چپيندي رهندي. ڏٺي ڏينهن ٿيام ڪھ ڄاڻان ڪهڙا 

هظن ڪظتظا  کظي ڪظاڪ پظبظلظشظر حظيظدرآبظاد ”  پرين
ع ۾ شايع ڪيو آهي. ظاهظر ۾ تظه هظي 0222طرفان 
صظظفظحظظن تظي مشظتظظمظل آهظظي، پظظر هظظن  311ڪظتظا  

مجموعي ۾ غزل، ترائيل، نظ ، آزاد نظ ، وايظون 
۽ دوها آهن. هي پارس جي اهڙي تخليق آهي جنهن 
مان سندس سو  ۽ احساس جي خبر پظوي ٿظي. ان 
جي ذهن جي معيار جي واقفيت ٿئي ٿي، هونئن به 
فطري اصول آهي ته انسان پنهنظجظي صظحظبظت جظو 
اثر قبول ڪندو آهي. پارس حميد جي اوسر ۽ پالنا 
به اهڙي گهراڻي ۾ ٿي هئي جو مٿظي ذڪظر ڪظيظو 
اٿ  ته هن جو والد صظاحظه سظائظيظن شظمظس الظديظن 
قاضي صاحه پرائمري استاد هو. سظنظڌي اد  کظي 

نظئظيظن “ چاھ سان پڙهندو هو. سندس گهر ۾ ماهوار 
ايندا هظئظا انظهظن رسظالظن ”  مهراڻ“ سه ماهي ” زندگي

جو به خريدار هظو ۽ ٻظيظو سظنظڌي اد  جظا ڪظيظتظرا 
ڪتا ، شاھ، سول جا رساال ادبي قصن جا ڪظتظا  

 پارس حميد جي شخـصـيـت ۽ فـن

 ذوالفقار علي جلباڻي 
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ندان“  ” نظورجظهظان“ ، نظاولظن ۾ ” امير حمزو“ ، ” ُگل خي
۽ ٻيا ننظڍا وڏا ادبظي ڪظتظا  ”  جهان آرا” “سانگهڙ“ 

موجود هئا. ان سظمظوري عظلظمظي ادبظي شظوق کظي 
ڏسندي حميد الحق پارس حميد انهن ڪظتظابظن کظي 
اٿالئيندي پٿالئيندي ڪتابن سان پظيظار وارو نظاتظو 
ڳنڍيائون ۽ ان پيار جڏهن پظڪظي پظخظتظي صظورت 
اختيار ڪئي ته ان ادبي آکيري مان پر سوري اڏام 

 کائي سنڌي ادبي ميدان طرف آيو.
 پارس حميد بابتڪ

ع ۾ اسظتظاد /343جظنظوري  23پارس حميد جو جن  
شمس الديظن قظاضظي جظي گظهظر ڳظوٺ گظاهظي خظان 
جلباڻي ۾ پيدا ٿيو. بنيادي تعظلظيظ  هظن پظنظهظنظجظي 
اباڻي ڳوٺ مان حاصل ڪئي. مئٽرڪ خانواهڻ هاِء 
اسڪول مظان ڪظيظائظيظن. سظنظڌ يظونظيظورسظٽظي مظان 

ع ۾ اڪنامڪس ۾ ايظ . اي ڪظيظائظيظن. سظنظڌ 3401
سيد ڪارپوريشن ايظگظريظڪظلظوظر کظاتظي ۾ ڊپظٽظي 

ع ۾ 0232ڊسظمظبظر  13ڊائريڪٽر مارڪيٽنگ تظان 
رٽائر ٿيو. لکڻ جو کيس ننڍپڻ کان ئي شظوق هظو. 

ع کان سنڌي ادبي سنگت شاخ خظانظواهظڻ 34/3سال 
ع تظائظيظن مظرڪظزي 3440ع کان 3442سان سلهاڙيو. 

عهديدار رهظيظو، ان وقظت جظي مظرڪظزي بظاڊي ۾ 
سيڪريٽري تاج جويو، جوائنٽ سيڪريٽظري ايظاز 
گل، خزانوي نياز پنهور ۽ آڊيٽر حميد پظارس هظو. 

هظٿ تظريظن تظي “ سندس پهريون شاعري مجموعظو 
ع ۾ ڇظپظيظو. نظلظري نظظظمظن جظي 0222”  روشن دک
ڇظپظيظو آهظي، ان ۾ ”  رک جا نڊاکا پظاڇظا“ اينٿاالجي 

نظ  شامل آهن. اهو ڪتا  حبدار سولنگي ترتيه 
نظنظڊ نظيظڻظن “ ڏنو آهي. پارس حميد جو ٻيو ڪتظا  

ترتيه ڏنو ويو آهي. هن مجمظوعظي ۾ ” جي آرسي
نظظلظظري نظظظظظمظظن جظظو شظظاهظظڪظظار اهظظ  حصظظو آهظظي.           

پاڻ هن وقت ڪافي نلر توڙي نظ  ۾ مڃتا مظاڻظي 
اسظان جظو پظيظارو “ چڪو آهي. اياز گل لکي ٿو تهڪ 

دوست پارس حظمظيظد ذهظن ۽ مظن مظٿظان وري آيظل 
سگهارن احساسن جو شاعر آهي جنهن شعوري يظا 
الشعوري طور، اظهار جي ذريعي سان ناتو ڳنڍيظو 
آهي. جنهن سان نه رڳو پنهنجي جظذبظن جظي اپظٽظار 
ڪري سگهجي ٿي، پر ٻين جي خوشين غمن جظي 
ترجمانظي بظه ڪظري سظگظهظجظي ٿظي. پظارس حظمظيظد 
شاعريَء ۾ جن صنفن جي اظهار جظي قظوت طظور 
استعمال ڪيو آهي. اهي آهن نظلظري نظظظ ، غظزل، 
ترائيل ۽ وائظي جظيظڪظڏهظن هظڪ صظنظف ڪظنظهظن 
شاعري جي سڃاڻپ ٿي سگهي ٿي تظه پظوِء پظارس 
حميد الِء اها آهي نلري نظ ، توڙي جي هظن بظاقظي 
شعري صنفن ۾ به پاڻ کي وڃايو نه آهي. تڏهن بظه 

اسان کي نلري نظ  جظي صظنظف ۾ ”  هئڻ“ سندس 
ملي ٿي. جيڪو سندس تخليقي سگھ جظو ڀظرپظور 

 4۽  0 ڪ ”  هٿ ترين تي روشظن دک“ حوالو آهي 
پارس حميد جي شخصيت بابت اياز گل لظکظي ٿظو 

جيئن نالي جو مظعظنظوي اولظڙو شظخظصظيظت تظي “تهڪ 
پوندو آهي، تيئن شخصيت جو عظڪظس تظخظلظيظقظار 
جي تخليقن ۾ نظر اينظدو آهظي، شظخظصظي حظوالظي 
سان پارس حميد هظڪ مظاٺظيظڻظو، مظحظبظتظي ۽ نظرم 
لهجي ۾ ڳالهائڻ وارو ماڻهو آهي، سنظدس انظهظيَء 
سيا ، محبت گاڏڙ ماٺيڻائپ جا سمورا رنگ روپ 
اسان کي سندس سظمظوري شظاعظري ۾ نظظظر ايظنظدا 

ايستائيظن جظو جظنظگ، بظمظن ۽ بظارودن جظي ڳظالظھ 
ڪندي به هن جو لظهظجظو سظخظتظي وارو ڪظونظهظي، 
پارس حميد جي شاعريَء بابت اياز گل لکي ٿو تهڪ 

سندس شاعريَء جا سمورا موضظوع ڦظري گظهظري “ 
ڪنهن نه ڪنهن حوالي سان اچي انسظان دوسظتظي، 
پيار، اجري آئيندي جظي خظوابظن ۽ بظرابظريَء واري 
سماج جي تمنا تي اچي دنظگ ڪظن ٿظا. پظيظار تظي، 

نظنظڍڙي “ پيار وارن الِء پارس حميد جا رچيل نظظ  
وانگر اثرائتا ڀرپور ۽ خوبصورت ”  وھ جي گنڍڙي

                                 31۽  30 ڪ ” هٿ ترين تي روشن دک“آهن 
نظئظيظن ٽظهظيَء جظو “ ڊاڪٽر ادل سومرو لکي ٿو تظهڪ 

سڄاڻ شاعر پارس حميد، نلري نظظظ  جظي صظنظف 
جي حوالي سان پنهنجي هڪ ڀرپور سڃاڻپ رکظي 
ٿو... پارس حميد پيار ۽ درد جو شاعر آهي، پيار ۽ 
درد جيڪي زندگي جو حصو آهن . جن جو ڪنارو 
نه آهي ۽ اهي ڪيفيتون هن جي نظمن تي ڇظانظيظل 

 34۽  /3آهن. ساڳيو ڪتا ڪ  ڪ 
مظان “ شاعر ڪٿا عنوان ۾ پارس حميد لکي ٿو تهڪ 

خوش نصيه آهيان جو سنڌ منهنجو ديس آهي، ان 
ديس ۾ منهنجو ڳوٺ آهي ۽ اهو ڳظوٺ سظنظڌ جظي 
ٻين ڳوٺن جيان ئي ڦاٽل نقشي وانگر آهظي جظتظي 
بک، اڌ اگهظاڙا ٻظار، بظيظمظاريظن ۾ بظنظا عظالج جظي 
جهڪيل ماڻهو ۽ هيسيل عورتون رهنظديظون آهظن. 
انهن حالتن ۾ هڪ عورت جي محبت ڪري مظون 
شاعري لکڻ شروع ڪئي... دک جڏهن لظفظظظن جظو 
روپ وٺن ٿا ته شاعري بڻجي پظوي ٿظي ايظئظن ئظي 
منهنجي اندر وارو اداس شاعر دکن جا نظ  لکندو 
آهي جيڪي اڪيالئظي جظي احسظاس ڪظري جظنظ  
وٺن ٿا )سڀ ڪجھ دک ئي آهن( آزاد نظ ، نظلظري 
نظ ، منهنجي پسند جي صنف رهيا آهظن بظهظرحظال 
پارس حميد سنظڌي زبظان جظو خظوبصظورت سظٽظون 
سرجيندڙ، فن ۽ فڪر سان بحر بظي ڪظنظار شظاعظر 
آهي ان ڳالھ جو اعتراف تاج جويي، رسول ميمڻ، 
اياز جاني به ڪيو آهي سظنظدس نظلظري نظظظمظن جظا 

زنظدگظي ”  درد جي موس  ۽ وڇظوڙو“ موضوع آهن، 
جي سنگرام ۾، يادن جو دروازو کلي ٿظو، سظانظت 
۾ سڏڪن جا پڙاڏا، سورج اسان جا هٿ کولي ٿو، 

هاڻي ديوارون ڪظجظھ “ اسان اڃان جيئڻ ٿا چاهيون 
نٿيون ٻڌائين، ڪڏهن ڪڏهن، هاڻي تنهنجظو مظلظڻ 
خوا  آهي، مان رڳو ڌرتي تظي امظن ٿظو چظاهظيظان، 
سپنا جالوطن ٿي ويا، وجود جي مڃتا، مان تنهنجو 
منتظر هوندس، درد جي ٽياس تان ڪريل مظاڻظهظو، 
پيار جو عڪس، وھ وڇظوڙي جظو دک، سظنظگظسظار 
ٿيڻ جي موس ، اکين ۾ گ  ٿظيظل پظل، اسظان کظي 
اسان جا خوا  ڊيڄارين ٿا، موسمن جو انظتظظظار بظه 

تو سنگ سنگ گذريظل ڏيظنظهظن، شظعظور جظي “ ڪر 
بيڪ ٽائٽل تان، درد ڪٿا، پوِء مظان جظيظئظڻ سظکظي 
ورتو، پيار جا گل ٽڙيا پيا آهظن، اکظيظون ۽ سظپظنظا، 
پنهنجو چهرو ٿو ڳوليان، گ  ٿي ويل شخظص جظو 
نوحو، دوکو، ڳولھا جا سرا ، ُهل، گظئظس ۽ مظان، 
بيوسي، تنهنجي سار ڇانو ۾، خوشبوَء جو انت نظه 
ٿيندو، تنهنجي ياد جا لمحا، ڪساري مرڪ، سائرن 
جي آواز تي ٻار روئن ٿا، تنهنجو مون سان ڪيڏو 
نه پيار آهي، اضطرا ، گيت گل نه بڻجي سگظهظيظا، 
اکيون ۽ سپنا، دعائون سزائون، جيون ڪظٿظا، تظون 

جا مون کان دور آهين، ڌرتيَء جو دک، وسري ويل 
ماڻهوَء جي ڪٿا، تنظهظائظي، اعظتظراف، آسظمظان ڏاڍو 
رحمدل آهي، ُاجاڙ شهر جو منظظر، دائظرن ۾ ڦظاٿظل 
اڪيلو ماڻهو، چئن سٽن جي دک ڪوتا، ڪظائظنظات 
ايتي آهي، هٿ ترين تي روشن ُدک، رتايل آ ظريظون 
۽ تنهنجو نانو، مون کي ياد آهين يظاد، هظاڻظي مظان 
توکي الوداع نه چوندس، جي پٿر ٿظيظون هظا، هظڪ 
ويران اسٽيشن تي آخري ڏينهن، هاڻي نيرو سمظنظڊ 
نٿو سڃظاڻظي، زنظدگظي صظحظرا جظو سظرا  رهظيظو، 

پظارس حظمظيظد پظنظهظنظجظي “ منظور قادر لکي ٿو تظهڪ 
وجود ۾ صندل جي خظوشظبظوِء رکظنظدڙ ٽشظو پظيظپظر 
جيان نرم مزاج مظاڻظهظو آهظي، تظڏهظن ئظي سظنظدس 
شاعريَء ۾ ڄڻ محبت جا مٽ ڀريل آهن. هونئن بظه 
پيار انساني فظطظرت جظو حظقظيظقظي عظڪظاس آهظي. 
پارس حميد تي سنڌ جي سمورن ماڻهظن جظو فظخظر 
آهي. خا  طور تي آئون خوش نصيه آهظيظان جظو 
منهنجي هظن سظان تظمظام گظهظڻظي سظٻظنظڌ آهظي پظاڻ 
پنهنجي نظمن جي عنوانن جهڙو خوبصورت دل ۽ 

گظال  رت “ سو  جو مالڪ آهي سندس نظمظن ۾ 
۾ تنهنجي ياد، ننڊ نيڻن جي آرسي، آزاد نظمن ۾ڪ 
جانان جو متالشي، ڪجھ به ڪونهي منهنجي مظن 
۾، خوا  اسان جا، گهايل بدن تي الزامن جا پظٿظر، 
ڪير آهي جو تنهنجي ياد وسظاري، دوزخ رسظتظو، 
تنهنجي نالي هڪ نظ ، تنهنجظي سظار جظا حسظيظن 
پيورا، اسان نگاهن ئي نگاهن ۾ پئي ڳالهايو، هن 
جي  ڪتا  جظا شظروعظات ۾ بظهظتظريظن خظيظالظن ۾ 
جوڙيل نقطا آهن جيڪي هن کي فظن ڪظمظال جظي 
طرف ڏانهن وٺي وڃن ٿا. انهن کي پڙهندڙ سظاراھ 

کان سواِء نٿو رهي سگهي.                                             
zulfiqaralijalbani02@gmail.com 
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 مسافر: پنهنجو مڪمل تعارف؟
منهنجو جن  ضلعي بدين تعظلظقظي مظاتظلظي خاڪي: 

 1جي ڳوٺ محمد خان نظاماڻي )بخشو نظاماڻي( ۾ 
” مظاسظتظراڻظي“ تي پڙھئي لکئي ڪظٽظنظه  34/0مار  

جي سادي ۽ کري شخص نصير محمد جي گظهظر ۾ 
ٿيو. منهنجي تعلي  ڊي. اي. ايي، بظي. اي، بظي ايظڊ، 

کان نيظو ارا پظبظلظڪ هظاِء  0223اي  اي )جاري( آھي. 
اسڪول ۾ استاد طور ڀرتي ٿيس سال بعظد انظهظيَء 

سظال نظيظو ارا جظي  30اسڪول جو پرنسپل ٿظيظس. 
خدمت ڪئي. گذريل ٽن سالن کان پنظهظنظجظي اداري 
فرحت پبلڪ هاِء اسڪول راڄو خاناڻي ۾  پرنسپل 

 3444۽ اونر طور فرض انجام ڏيئي رهيظو آھظيظان. 
کان سنڌي ادبي سنگت سان وابسظتظگظي. مظنظهظنظجظي 
بنيادي سڃاڻپ سنڌي ادبي سنگت ماتلي شاخ آھظي. 
هاڻ راڄو خاناڻي شاخ جو ميمبظر آھظيظان س. ا. س 
ضلعي بدين جو ٽي ڀيرا رابطا سيڪريٽري رهيظس. 
سيپٽمبر ۾ مرڪزي جوائنٽ سيظڪظريظٽظري سظنظڌي 
ادبي سنگت سنڌ منتظخظه ٿظيظو آھظيظان. ڪظيظتظرائظي 

ڪتابظن جظا مظهظاڳ لظکظيظا  32تنقيدي مضمون لکيا، 
کن ڪظهظاڻظيظون لظکظي چظڪظو آھظيظان، پظر  02آھن ۽ 

 منهنجي سڃاڻپ شاعر ئي آھي.
 مسافر: لکڻ جي شروعات؟

نظنظڍي هظونظدي کظان ئظي لظکظنظدو رهظيظس خاڪي: 
 کان ٿي. 3441باضابطه شروعات 

 مسافر: ڇپيل پهرين تتليق؟
۾ مظاهظوار پظرھ ڪظراچظي ۾ نظظظ   3441خاڪي: 

ڇپيو ساڳي ئي سال  ڪهاڻي بدنما داغ سنظڌ رنظگ 
 ۾ ڇپي.

 مسافر: اوهان جا ڇپيل ڪراب؟
شاعري جا ٻه مجظمظوعظا ڇظپظيظل آھظن هظڪ خاڪي: 

سوائي اشاعظت گظهظر ۽ ٻظيظو  0233” امن ٿو گهران“ 
 احساس پبليڪيشن.  0234” درد کي هڪلي هلون“

 مسافر: اوهان شاعر نه هجو ها ته؟
مون مٿي به عرض ڪيو ته لکڻ جظو چظاھ خاڪي: 

ننڍپڻ کان ئي هو ايئن سمجهو ته آئون جظنظ  جظنظ  
 جو شاعر.

مسافر: ڪهڙا سبب هئا جو اوهخان شخاعخري  
 جي واٽ ورتي؟

ادا سائين شاعري خظود راھي مشظعظل آھظي. خاڪي: 
شاعري دڳ ڏسيندي آھي ان جي واٽ تي پنهظنظجظي 
خواهش سان ڪوبه نظٿظو وڃظي، پظر شظاعظري اهظڙي 
دوشيزه آھي جيڪا پظاڻ ڏانظهظن ڇظڪظيظنظدي آھظي ۽ 
شاعر ان تي اڪن ڇڪن ٿظي پظونظدا آھظن. شظاعظري 
مون الِء محبوبه وانگي آھي جيڪا مظنظهظنظجظي روح 

 ۾ رچي ٿي.  
مسافر: شاعري  جي پنڌ ۾ اوهان نئين ٽخھخي  

 مان ڪيررا مطمئن آھيو؟
مسافر شاعري جو سفر مستقل مزاجي ٿو خاڪي: 

گهري جيڪي به نئين ٽھي جا شاعر مستقظل مظزاج 
آھن اهي سنڌي شاعري جو آئندو آھن ۽ آئندو نظوان 
گس ۽ رنگ کڻي ايندو آھي، مطمئن جو لظفظظ وڏو 
آھي، پر ايئن چوندس ته مون کظي سظنظڌي شظاعظري 
جي پنڌ ۾ نئين ٽھي جي وکن مان مسظتظقظبظل جظي 

 اميد آھي ڇو ته اڪلر س و لکن پيا.
مسافر: موجوده سنڌي ادب ڪهڙي معيار جو 

 سرجي يا لکجي پيو؟
جيڪڏھن معيار مان مراد بظيظن االقظوامظي خاڪي: 

ڀيٽا طور آھي ته اسان وٽ اسان جا ادارا ناهن اسظان 
وٽ اسان جي ٻولظي الِء ريظاسظتظي سظهظڪظار شظامظل 
ناهي پنهنجي مدد پاڻ تحت اسان پنظهظنظجظي مظعظيظار 

 تي بلڪل پورا آھيون.
مسافخر: اوهخان جخون پسخنخديخده صخنخفخون 

 ڪهڙيون آھن؟
مون کي مظجظمظوعظي طظرح غظزل ۽ نظظظ  خاڪي: 

وڻندا آھن، پر جيڪڏھن  ڪالسيڪظيظت جظي ڳظالظھ 
 ڪجي ته بيت ۽ وايون سي به ڀٽائي جون.

مسافر: ڪهڙا اُپاُء وٺجن جن سان سنخڌي ادب 
 ترقي ماڻي سگھي؟

م ا مسافر اسان اوهان ۽ سمظورا سظنظڌ جظا خاڪي: 
اديه شاعر ۽ پبلشر  پنهنجي پنهنجي ليکي محنت 
ڪري رهيا آھن، اپا  ته حڪومظتظون وٺظنظديظون آھظن 
جيڪڏھن سرڪار همسري ۽ ٻين پبلظيظڪظشظن جظي 
ٻانهن ٻيلي ٿي پوي ته سنڌي اد  ترقي ڪري بظيظن 
االقوامي اد  سان ڪلهو هڻي، پظر ايظئظن ٿظي پظوي 

 ته!
مسافر: سنڌي ڪهاڻي  کي ڪٿي بيخنخل ٿخا 

  سو بحيثيت هڪ شاعر جي؟
شظاعظر کظي شظاعظري جظي ئظي خظبظر، هظا خاڪخي: 

جيڪڏھن بحيليت هڪ پڙھندڙ چئظون تظه ڪظهظاڻظي 
اڄ به پڙھندڙن جي ڌيان جو مرڪز آھي ۽ ڪظهظاڻظي 
جتي به بي ل آھي اها پنهنجن پيرن تظي ئظي بظيظ ظل 
آھي ان کي نه گولي ليي آھي نه ئي اها مظري وئظي 

 آھي.
مسافر: ادب ۾ تنقيد جو عمل ڪيررو ضخروري 

 آھي؟
اد  ۾ تنقيد ايتري ضروري آھي جيظتظري خاڪي: 

اکين جي الِء روشني  جيڪر اکيون هجن سهائو نظه 
هجي ته اهي اکيون نظر تظه ايظنظديظون، پظر انظهظن ۾ 
نظر نه هوندي ايئن ئي اد  مان تظنظقظيظد کظي خظارج 

 ڪندا ته اهو اونداهو اد  سڏبو.

” 

” 

 مسافر هاليپوٽو
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مسافر: هڪ بهررين نقاد ۾ ڪهڙيون خوبيون ۽ 
 خاصيرون هجڻ ضروري آھن؟

جيئن شاعر الِء وسيظع مظطظالظعظو ۽ مشظاهظدو خاڪي: 
ضروري آھي ايئن ئظي نظقظاد الِء بظه، جظنظهظن نظقظاد ۾ 
مطالعي ۽ مشاهدي جي وسعت هوندي ته ان نظقظاد ۾ 
موقعي جي نسبت ڳالھائڻ جو فن به هظونظدو تظه ادبظي 
فن پاري جي پرک به ڪري سگهندو ۽ اهڙي نظقظاد ۾ 
اخظظتظظالف راِء کظظي ٻظظڌڻ جظظي بظظرداشظظت بظظه هظظونظظدي ۽ 
اختالف رکظڻ جظي جظرئظت بظه جظڏھظن اخظتظالف ٻظڌي 
سگهندو ته الزمي ان ۾ سهپ به هوندي جيڪظر نظقظاد 
۾ صبر تحمل ناهي ته ان کظي تظنظقظيظد جظهظڙي دقظيظق 

 موضوع ۾ ھٿ ئي نه وجهڻ گهرجي.
مسافر: هڪڙا شاعر خيال جي ا ار کي ترجيخح 
  يندا آھن ته ٻيا عروض کي، اوهان ڇا ٿا چئو؟

ادا هڪڙا چظون شظلظوار ضظروري آھظي ٻظيظا خاڪي: 
چون قميص ضروري آھي تظه اهظڙن تظڪظڙن اڪظابظرن 
کي ٻڌائبو ٻئي هڪٻئي جظو حصظو آھظن ٻظنظهظي جظي 
گڏجڻ سان پوشاڪ مڪمل ٿئي ٿي، ايئظن ئظي خظيظال 
جي اڏام ۽ وزن بحر  شاعري جو مڪمل لباس آھن، 
جيڪڏھن ڪو شاعر پنهنجي تخليظق کظي اڌ اگظهظاڙو 
 ئي رکڻ ٿو پسند ڪري ته اها ان جي ذاتي سو  آھي.
مسافر: پنهنجي ٻولي ۾ ٻين ٻولخيخن جخا لخفخ  
 اسرعمال ڪرڻ واري عمل کي ڪيئن ٿا  سو؟

پنهنجي ٻولي يعني سنڌي ۾ ڌارين ٻظولظيظن خاڪي: 
جظا لظفظظ اسظان اسظظتظعظمظال ڪظري ئظظي نظٿظا سظگظهظظون 
جيڪڏھن اسان جي طرفظان ڪظي ڌاريظان لظفظظ آنظدل 
هوندا ته اهي سنڌي لفظن سان ٽنبيل نظظظر ايظنظدا، پظر 
ڳنڍيل نه. هڪ ٻولي ٻين ٻولظيظن جظا لظفظظ پظاڻ جظذ  
ڪندي آھي اهي لفظ جڏھن عام واهپي ۾ ايندا آھظن 
تڏھن ئي شاعر يا ليکڪ انهن لفظن کي اپظنظائظيظن ٿظا 
پنهنجي طرفان ڪوبه ليکڪ ڪوبه لفظ کڻي لظکظڻظي 
۾ ليائي ڇڏي اهو ممڪظن نظاهظي اهظڙن لظفظظظن کظي 
ٻولي اوڳاڇي ٻظاهظر ڪظنظدي آھظي. ڪظابظه ٻظولظي ٻظيظن 

ٻولين جا جيڪي لفظ پاڻ ۾ ھض  ڪندي آھظي اهظي 
لفظ ڌاريان رهندا ئي ناهن اهي ان ٻولي جظي لظهظجظي 

 سان رلي ملي ان ئي ٻوليَء جا ٿي ويندا آھن.
مسافر: شاعر قومن جي اصالح جا ذميوار هخجخن 
ٿا ان حوالي سان موجوده وقخت ۾ اسخان جخي 

 تعليمي معيار کي ڪيئن ٿا  سو؟
هڪ ئي ڌڪ ۾ ٻه سظوال ڪظري ويظا آھظيظو. خاڪي: 

پهريون شاعر قومن جي اصالح جا ذميوار قومن جظي 
اصالح جو ذمو رياست تي هوندو آهي رياست قظومظن 
کي اهڙو ماحول يا اهڙا برک استاد مهيا ڪندي آهظي 
جنهن سان قومون پستي مان نظڪظري بظلظنظدي تظائظيظن 
پهونديون آهن ها باقي شاعر قظوم، ٻظولظي ۽ ڌرتظيَء 
سان واڳيل هجي هر شظاعظر قظومظي ڌارا ۾ جظوابظدار 
ضرور آهي توهان جي سوال جو ٻيو حصو تظعظلظيظمظي 
معيار... ته اسان جو تعليمي معيار جظيظڪظڏهظن گظهظٽ 
هجي ته اسان جا ڊاڪٽر، انجنيئر، پروفيظسظر ٻظاهظريظن 
ملڪن ۾ نه هجن، پر بدقسمتي ضرور آهي جو اسظان 
وٽ روزگار تي خا  طبقي جظي لظت ڏنظل آهظي ان 
بيروزگاري گهڻائي جي ڪري اهو تاثر ٿو وٺظجظي تظه 
تعليمي معيار بهتر ڪونهي. اسان جو نظوجظوان ڏاڍو 

 ذهين آهي رڳو هن کي موقعا نٿا ڏنا وڃن. 
مسافر: ڀال تعليم جي هلنخدڙ نخظخا  ۾ سخڌارا 

 ڪيئن آڻجن؟
اسظظان جظظي پظظوري نظظظظام ۾ سظظڌارن جظظي خخاڪخخي: 

ضرورت آهي، اسان وٽ ٻٽو نظام هلي ٿو اهو متييظد 
جيستائين خت  نه ٿيندو تيسظتظائظيظن سظڌارن جظا رڳظو 

 خوا  پيا ڏسبا. 
مسافر: شاعري ۾  ات ۽ الها  واري ڳالهخه کخي 

 مڃو ٿا؟
شاعري کي قدرتي، فظطظرتظي چظئظو پظر اهظو خاڪي: 

الهام وري ڇا آهيڪ ڇا الهام هر شاعر تي لهندو، ڇظا 
هر شاعر نبي يا رسول ٿي سگهي ٿوڪ يظا هظر شظاعظر 
بابت اها رڳو دعوٰي ڪري سگهجي ٿي ته انسان آهي 

جنهن شاعر ۾ ماڻهپو ئي نه آهي، جنهن شاعر ۾ مظا  
جي ٿڃ ملهائڻ جي جرئت نه آهي، جظنظهظن شظاعظر کظي 
ڌرتي جي اون ناهي، جنظهظن شظاعظر کظي نظيظاڻظي جظي 
لٽجڻ تي ڪو افسوس ناهي، جنهن شاعر کظي يظتظيظ  
ٻار سان ڪا همدردي ناهي ڀال ان تي لهي...ڪ الهام يا 
نزول ڪظيظئظن ٿظي سظگظهظي ٿظوڪ شظاعظري ڏات آهظي 
جيڪڏهن شاعري الهام هجي ها ته اهو الظهظام خظا  
ذات يا خا  ماڻهن کي ٿئظي هظا، پظر الظهظام تظه رڳظو 

 نبين کي ٿيندو آهي. 
مسافر: اوهان نئين ٽهي جي شاعري ۾ ڪنخهخن 

 کان مراثر رهيا آهيو؟
ممطمئن ۽ متاثر ۾ فظرق آهظي جظيظڪظڏهظن خاڪي: 

آئون نئين ٽهي مان متاثر هجان تظه مظعظنظٰي ان شظاعظر 
جي اثر ۾ هجان ۽ ان جي شاعراڻي اثظر هظيظٺ لظکظان 
اهو ممڪن آهي ته سينيئر شاعرن مان نوجوان شاعظر 
متاثر ٿي ان جي اثر ۾ رچنائون رچين، پر اهو ڪٿظي 
ٻڌو سئو ناهي ڪو نظئظيظن ٽظهظي کظان مظتظاثظر هظجظي. 

 بهرحال آئون اهڙي ڪنهن به اثر ۾ نه آهيان. 
مسافر: پنهنجي ادبي سفر مان ڪيررو مطمئن 

 آهيو؟
جنهن ڏينهظن مظطظمظئظن ٿظيظنظدس ان ڏيظنظهظن خاڪي: 

منهنجي تخليظق جظو مظوت هظونظدو آئظون پظنظهظنظجظيظن 
لکنين تي هر روز پاڻ ئي تنقيد ڪري تبديلي آڻيندو 

 رهندس. 
مسافر: شاعر ٿيڻ الِء ڇا ضخروري آهخي عخلخم، 

 عشق، حساس دل يا اسراد؟
شاعر ٿيڻ الِء شاعراڻي دل، ٻظاراڻظا احسظاس، خاڪي: 

استاداڻي شفقت ۽ جوڌن جهڙي جذبن جظي ضظرورت 
 آهي.

 مسافر: پڙهندڙن الِء ڪو پيغا ؟
منهنجا سائين اوهان ڀظلظي ڇظا بظه هظجظو، پظر خاڪي: 

جيڪڏهن اوهان ۾ ماڻهپو ڪونهي تظه ڪظجظهظه بظه نظه 
 آهيو بس ماڻهو ٿي وڃو ته سڀ ڪجهه آهيو. 
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 موت کان ڊپ ٿو ٿئي
خا  طور تي پنهنجي پياري ننڍي ڀا  حسن علي جي اچانڪ انتقال کظان 
پوِء مون کي پنهنجي زندگيَء تي ڪوبه ڀروسو نه رهيو آهظي. هظر مظاڻظهظو 
جيان مان به جلد مرڻ ڪونه ٿو چاهيان ڇاڪاڻ ته اڃان تظه مظون ڪظجظهظه بظه 
ڪونه ڪيو آهي، اڃان ته مون کي ڪيئي ڪ  ڪرڻا آهظن، اڃظان تظه مظان 
پنهنجي ملڪ، قوم ۽ عوام جي الِء اهڙو ڪ  ڪرڻ ٿو گهران جنهن سان 

 هن ڌرتي جو قرض لهي ۽ مرڻ وقت ڪجهه اطمينان ٿئي.
اڃان ته مان گهڻو ڪجهه لکڻ ٿو چاهيان اهو سڀ ڪجهه جيڪو منهنظجظي 

 اندر ۾ باهه وانگر پيو ڀڙڪي، اندر منجهه آنڌ مانڌ اليو بي و آهي.
اڃان ته مون پنهنجن ٻارن الِء به ڪجهه ڪونه ڪيو آهي، نه گظهظر آهظي، نظه 
ڌنڌو آهي، نه اجهو آهي نه اٽو آهي ۽ نه ئي ڪو آسرو آهي، گهڻظو ڪظجظهظه 

 ڪرڻو آهي، پر ائين پيو ليي ته وقت تمام گهٽ آهي ۽ ڪ  گهڻو. 
*** 

 ع3442اپريل  21
سهڻي جو شيخ اياز نمبر پڙهي خت  ڪظيظ  ايظاز واقظعظي عظظظيظ  شظاعظر 
آهي... ڀٽائي کانپوِء آئنده صدين تائين سنڌ ۽ سنڌي ٻولي سنڌ جي تهظذيظه 

 ۽ تمدن ۽ شاعراڻي روايت کي جياري ڇڏڻ وارو شاعر. 
*** 

 ع3442سيپٽمبر  23
 انسانيت، سوائي، نيڪي، محبت، امن ۽ برابري

اهي ڪيڏا نه عظي  اوصاف آهن، جظن هظن ڪظائظنظات ۾ انسظان ذات کظي 
اشرف المخلوقات جي عظي  مرتبي تي پهوايو آهي. انسظانظن تظمظام تظيظز 
رفتار ترقي گذريل هڪ صديَء کان اختظيظار ڪظئظي آهظي. مظٿظيظن عظظظيظ  
وصفن جي حاصالت الِء انسان قربانيون ته صظديظن کظان ڏنظيظون آهظن، پظر 
گذريل صديَء ۾ انسان ظلظ  ۽ جظبظر، بظرائظي ۽ جظنظگظيظن خظالف وڏيظون 
ڪاميابيون ماڻيون آهن. خا  طور تي گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ ته هڪ سئو 
سالن جي تجربن ۽ قربانين جي نووڙ جي ڪري مڪظمظل انسظانظي آزادي 
امن ۽ برابري جي حاصالت ماڻي رهظيظو آهظي. سظوويظت روس جظو ٽظٽظڻ، 
ديوار برلن جو ڊهڻ، مشرقي يورپ جي عوام جا سمنڊ جن ظظلظ  ۽ جظبظر 
کي هٽائي آزادي، جمهوريت ۽ انساني حق حاصل ڪيا آهن. اها تظحظريظڪ 
تمام سڄي دنيا ۾ پکڙجي رهي آهي. آزادي جي اهظا جظديظد پظرجظوش اثظر 
انگيز لهر ايشيا، آفريقا ۾ به پهوظي چظڪظي آهظي. جظتظي ڪظٿظي انسظانظي 

 سجاڳي محبت ۽ ٻڌيَء جا جذبا پيدا ٿي رهيا آهن.
*** 

 ع3443جنوري  23
جو سال به ويو خت  ٿي زندگيَء جو هڪ سال ٻيو به پورو ٿيو ايئظن  3442

سالن مٿان سال گذرندا پيا وڃن زندگيَء جو سفر به پنهنجي پڄاڻي طرف 
روان دوان آهي. هر گذرندڙ سال سان اهو احساس به شدت اختيار ڪظنظدو 
ويندو آهي ته هيظل بظه امظيظدون، آسظرا ۽ خظواهشظون پظوريظون ڪظونظه ٿظي 
سگهيون وقت ويندو ٿو رهي حيظاتظي گظهظٽظجظنظدي پظئظي وڃظي، آرزون ۽ 

 امنگون اهي ئي اڻپوريون رهجيو وڃن. 

 ڊائري جا ورق

ڊائري جا ورق همسري جو نئون سلسلو آهي جنهن ۾ اسين هر مهينظي 
ليکڪ خواجه غالم علي کوساڻي ۽ َڀظَون سظنظڌي جظي ڊائظري جظا ورق 

دل جظون “ شايع ڪنداسين. جن جي ڊائرين تي مشتمل اڻ ڇپيل ڪتا  
 هيَء ونڊ حاضر آهي. ” اندر جي اوطاق مان“۽ ” ڳالهيون

 ڀََون سنڌي
 پيار

پيار ڇا آهيڪ مون چيو اهو رشتو جنهن ۾ تون تون نه رهين ۽ مظان مظان 
 نه رهان. 

*** 
 طاقت

طاقت کي انسان وحشي دور کان هيل تائين عظمت جو معظيظار ۽ اهظڃظاڻ 
سمجهندو پئي آيو آهي. طاقت جيڪا نا برابري ۽ غرور کي جن  ڏئي ٿظي 
 اها ئي انسان جي تباهي ۽ صحيح معنٰي ۾ اڳتي نه وڌڻ جو ڪارڻ آهي. 

*** 
 فڪر ۽ خيال

ڌرتي ۾ جس  ته پوري سگهجن ٿا، پر فڪر )خيظال( نظه تظڏهظن تظه چظونظدو 
 ”مان فاني ناهيان.“آهيان 

*** 
 مايا ۽ موهه

 ” ڪٿان پيا اچو“ڪارونجهر مان واپسي تي هڪ سيٺ مليو پڇيائينڪ 
 ” ڪارونجهر مان“مون وراڻيوڪ 

ڪارونجهر ۾ ڇا رکيو آهيڪ ايڏي تڪليف وٺي رڳو پٿظرن جظو “ چيائينڪ 
عقل جا انڌا سيٺ تظون مظايظا جظي مظوهظه مظان “مون چيوڪ ” ڍير ڏسڻ ويا!ڪ

 ”نڪرين ته فطرت جي سونهن کي پسين.
*** 

 سڃاڻپ
ملڪ جي مختلف عالئقن مان گذرندي مون کي پاڻ تي مختظصظر تظبظصظرا 
ٻڌڻا پيا. ڪنهن چيو ته تنهنجو چهرو پ اڻن سان مشابهت رکي ٿو ڇا تظون 
پ اڻ آهين. ڪنهن چيو تنهنجي ڳالهائڻ جو لهجو پنجابين سظان مظلظي ٿظو. 
ڇا تنهنجو پسمنظر پنجابي خاندان سان الڳاپيل آهيڪ وري ڪنهن چيو تظه 

 تنهنجي چمڙي ميگهواڙ برادري سان ملي اچي ٿي وغيره وغيره...
پاڻ تي ڪيل مختلف تبصرن تي آئون فقط اهو چوندس ته منهنظجظي نظس 
نس ۾ دراوڙي خون ڊوڙي رهيو آهي،  جيظڪظو دراصظل انظڊو پظاڪ جظي 
ماڻهن جي تهذيبي ورثي جو تسلسل ۽ بڻ بنياد آهي، پظر اهظا تظاريظخ جظي 
وڏي ست  ظريفي چئجي جو رنگ نسل ذات ۽ ڌرم ان اصل سڃاڻپ کي 

آئون پنهنجي ان سظڃظاڻظپ  -ميساري ڇڏيو آهي. ۽ اهو ڏينهن ۽ هي ڏينهن
 پائڻ الِء ڌرتيَء جي هڪ ڪنڊ کان ٻي ڪنڊ تائين ڀٽڪي رهيو آهيان.

*** 
 آخري منظر

آخري منظر  (Retina)موت زندگي جي ڏور ڪٽي وٺي ٿو، پر اک جو پردو 
 کي محفوظ ڪري ان کي الفاني بڻائي ڇڏي ٿو. 

*** 
 زوال

جيڪڏهن حڪمران سمجهي وٺي ته هاڻي هن جي ڪرسي مضظبظو  آهظي 
 شروع ٿي چڪو آهي.  (Count Down)ته پڪ سمجهو ته هن جو زوال 



ين     | 31همرسي ماهوار مئگز

اد  ۾ پنهنجي منفرد انداز سان کرو سظچ چظوڻ 
واري رحمت اہلل ماڃوٺي جي ڪنھن سان ڀظيظٽ 
ڪرڻ اجائي آهي. سندس قلظ  تظوڙي جظمظلظن ۾ 
شوخي ۽ شگفتگي جنھن انداز سان ملي ٿي ان 
کي الشڪ ته خدائي ڏات چئبو. اوھان جظي ھظڪ 
جملي جو اڳيان کان ڪھڙو جوا  ايندو اھا ھڪ 
 خبر خدا کي ٻي اسان جي ماڃوٺي صاحه کي! 
جيڪر لفظن جا برجستا ب  ڪظيظرائظڻ جظو ڪظو 
ادبي مظاھرو ھجي ھا ۽ ان ۾ سائين علي احظمظد 
بروھي، حلي  بروھي ۽ رحمت اہلل ماڃوٺي کظي 
ويھاري ڪنھن موضوع تي ڳالھرايو وڃي ھا تظه 
به اسان الِء اھو فيصلو ڪرڻ ناممڪن ھو ته اد  
۾ مزاح نگاري جي حوالي سظان ڪظيظر ڪظنظھظن 
کان اڳيرو آھي ڇو جو ھر ڪنھن جو انداز بظنظھ 

 منفرد آھي.
چوهڙ جمالي ضلعو سجاول سظان تظعظلظق رکظنظدڙ 
رحمت اہلل ماڃوٺي صاحه پظنظھظنظجظي تظعظلظيظمظي 
قابليت ۽ نوڪري جي حوالي سان انٽرويظو جظي 
شروعات ڪندي چيوڪ تعلي  اي  اي پوليظٽظڪظل 

 سائنس، اي  اي انٽرنيشنل رليشنز.
مالزمتڪ مظيظڊيظا جظي ادارن ۾ مظتظعظي وانظگظر، 

 نڪاح وانگر پختي نه.
 حالڪ رهائش ڪراچي.

ار  محبوب: سنڌي ادب ۽ ميڊيخا کخي اوھخان 

ھڪ و ي عرصي کان نت نوان رنگ  يندا پخيخا 

اچو ان جي حاصالت مان ڪخيخرخرو مخطخمخئخن 

 آھيو؟
ميڊيا ۾ جنهن دور ۾ آئون رحمت اهلل ماڃوٺي:

۽ منهنجا همعظصظر آيظا تظه اهظي اڪظلظر سظيظاسظي 
پارٽين کان ٽٽل ماڻهو هئا جن صحافت کي هڪ 
مشن ۽ مورچي طور ڪته آندو، ان کظيظپ وٽ 
مضبو  نظرياتي بنياد ۽ وطظن، سظچ ۽ مظاڻظهظن 
سان وابستگي هئي. وٽن مظطظالظعظو، مشظاهظدو ۽ 
آدرش هو. تنهن دور ۾ توهان کي هڪ مزاحمظت 
نظر ايندي ميڊيا تان پر پوِء وقت گذرڻ سظان گظڏ 

جظظو اصظظطظظالح ”  پظظروفظظيظظشظظنظظل“ نظظظظظريظظاتظظي بظظدران 
استعمال ٿيڻ ليو ۽ پوِء ميڊيا ۾ ايظنظدڙ تظڪظڙو 
شاهوڪار ٿيڻ ۽ هر قيظمظت تظي ٿظيظڻ جظو عظزم 
ڪري جو وي ا ته جيڪي اڳ مشن طور آيل هئا 
سي سڀ ڌنڌي سان ليي ويا ۽ اڄظڪظلظهظه مظاشظاَء 

وارا آهن. هظاڻ مظيظڊيظا ٻظيظن ”  پنهنجيَء“اہلل سڀ 
ڌنڌن وانگر هڪ ڌنڌو آهي، هاڻ خبرون وڪامظن 

 ٿيون، تجزيا تبصرا مارڪيٽ جو وکر آهن. 
ار  محبوب: درد مزاح ۾ لڪل ھوندو آھخي يخا 

 مزاح درد ۾؟
مظزاح ۾ تظه درد لظڪظل رحمت اهلل مخاڃخوٺخي:

هوندو آهي يا آئون ايئن چوندو آهظيظان تظه مظزاح 
درد کي پاتل هيلمٽ آهي، جيئن بوا  ٿئي ۽ درد 

 جو چهرو به سڃاڻپ ۾ نه اچي. 
تم اتنا جو مسڪرا رهي هو ڪيا غم هي ڪيا 

 ڇپا رهي هو
 يا

 ميرا مجلسي تبسم ميرا ترجمان نهين هي.
مزاح ۾ درد سظمظجظھ ۾ اچظي ٿظو بظاقظي درد ۾ 
مزاح ته ناهي ڪن دردن ۾ وڏا مزا آهظن. جظيظئظن 
پهرين پهرين پيار ۾ انتظار جي پظيظڙا، وڇظوڙي 

يا نه ملي سگهڻ جو دک، پر اڄ مڙي ٿا ڏسون ته 
ان درد ۽ دک ۾ ڪيڏا نه مزا هئا پر مزاح ته ڪو 

 به نه هو.
ار  محبوب: ٻين ٻولين جي ڀيٽ ۾ اسخان وٽ 

طنز مزاح کي ڪا خاص اھميت نٿي  ني وڃي 

ايرري قدر جو ڪي  ھاڙا اڳ حخلخيخم بخروھخي 

جھڙي ادب جي ھڪ و ي نانُء الِء اھو چيو ويخو 

ته ھو مشڪرو ھو، ڇا اھڙي راِء  يڻ بيواجبخي 

 ناھي؟ 
مزاح کي اهميت تظه ٺظهظيظو رحمت اهلل ماڃوٺي:

اد  به شمار نٿو ڪيو وڃظي ڪظجظهظه وقظت اڳ 
نالي سان مون ھڪ مزاحيه سلسلو ”  سر دانشور“ 

هاليو هو ته هڪ دانشور فيصلو صادر ڪظيظو تظه 
هي نه ته مزاح آهي نه اد  آهي. مزاحيه ليکڪ يا 
مزاحيه آرٽسٽ کي ڳڻپ ۾ نه آندو ويظنظدو آهظي، 
ان جا ڪارڻ به سجهن ٿا هڪ ته مظزاح نظگظار يظا 
مزاحيه آرٽسٽ جتي به ويو تظه عظام خظلظق کظيظس 
ڏاڍو مان ڏيظنظدي آهظي جظنظهظن ڪظري اڪظابظر ۽ 
جانورن وانگر سنجيده رهنظدڙ اديظه نظفظسظيظاتظي 
طور رد عمل ۾ اچي مزاح کي ڏيھ نيڪالظي ٿظا 
ڏين ۽ مزاحيه ليکڪ سان اهوئي سلوڪ ٿا ڪظن 
جهظڙو آبظپظاشظي کظاتظي جظا ڪظامظورا پظوڇظڙ جظي 
آبادگارن سان ڪندا آهن. هڪ سبه اهو بظه آهظي 
ته هر مزاحيه ليکڪ سنجيده اد  تخظلظيظق ڪظري 
سگهي ٿو، پر هر سنجيده ليکڪ مزاح نٿو لکي 
سظگظهظي. حظلظظيظ  بظروهظي صظظاحظه اوڙاهظه لظکظظي 
ڏيکاريو، پر ڪنهن سنجيده اديظه کظي چظئظو تظه 
حلي  بروهي جي ڪهاڻين رڪشظا، سظسظپظيظنظس 

 ڳالھ ٻولھ

 ارم محبوب
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جهڙي ڪهاڻظيظن جظهظڙي ڪظا هظڪ بظه لظکظي 
ڏيکاري. مزاح سان صرف اديبن جظو ئظي نظه 
پر عام ماڻهن جو به بي حسظيَء وارو رويظو 
رهندو آهي، ماڻهو سمجهندا آهن تظه هظي هظر 
وقت خوش هوندا آهن، کين ڇيظڙي ڏسظجظي. 
مون کي ياد آهي تظه سظنظڌ جظو هظڪ مظزاحظيظه 
فنڪار جنهن کي مسخرو چظون ٻظيظڙيَء تظي 
پنهنجي پٽ سظان گظڏ واھ پظئظي اڪظريظو تظه 
رونشي خاطر مظاڻظهظن سظنظدس پظٽ دريظا ۾ 
ڪيرائي ڇڏيو ۽ ٽظهظڪ ڏيظڻ ليظا تظه ڏسظون 
مسظظخظظرو ڇظظا ٿظظو ڪظظري. مسظظخظظري رڙيظظون 
ڪيون منهنجو پٽ بوايو، پر مظاڻظهظو ٽظهظڪ 
ڏيندا رهيا نيٺ مسخري پاڻ پظاڻظيَء ۾ ٽظپظو 
ڏنو ۽ پٽ کي بوائي ورتو، پر ڪظنظڌيَء تظي 
ويهي اوڇنگارون ڏيئي روئڻ ليو. سنظجظيظده 
اديه ٻيڙي جي انهن مسافرن وانگظر آهظن ۽ 
اسان مزاح نگار اڪيلي ٻڏندڙ پٽ جي پظي  
وانگر جيڪي رَوين جي ڪنڌيَء تي  اڪيال 
ٿا روئون ۽ اسان جظي روئظڻ تظي اسظان کظي 

 ٽهڪ ٻڌڻ ۾ ٿا اچن.
ار  محبوب: اوھان وٽ ادب ۾ مزاح جي ڇخا 

 اھميت آھي؟
آئون مزاح کي مزاح + رحمت اهلل ماڃوٺي:

مت سمجهندو آهيان. منهنجي نظظظر ۾ جظبظر 
جظي مشظظڪظل تظظريظظن دور ۾ مظزاح کظظان وڌ 
ڪنهن طريقي سان به مزاحمت ناهظي ڪظئظي 
وئي. ڏاڍين قوتن جو خوف ماڻهن جي دلظيظن 
مان مزاح ذريعي خت  ڪظري ڇظڏڻ کظان وڌ 
اد  جو يا تظخظلظيظق جظو ڪظارج ڪظهظڙو ٿظي 
سگهي ٿو. اسان وٽ روايتي طظور جظيظڪظي 
لوڪ لطيفه يا نقل آهن انظهظن ۾ وقظت جظي 
حاڪ  يا ڏاڍن ڪظردارن جظا ڪظردار مظلظنظدا، 
جيئن مير صاحه جيڪي حاڪ  هئا مزاحيه 
لوڪ لطيفن ۾ انهن جا ڪردار وجهي کظيظن 
مسخري الئق بڻائي خوف ختظ  ڪظري جظبظر 
جي شڪار ماڻهن کي زندگظيَء ڏي مظوٽظايظو 
ويو. واڻئي جو ڪردار ملنظدو، جظنظهظن ويظاج 
تي زمينون پئي ڦٻايون، مولوي جو ڪظردار 
مال جي نالي سان ملندو ۽ سندس عشظقظن ۽ 
پوِء وري سظاڻظس ٿظيظنظدڙ تظعظديظن جظو ذڪظر 
ملندو. دنيا ۾ توهان کظي ايظنظيظمظل فظارم بظه 
ملندو ته پرنس به ملندو جيڪي ظالماڻي دور 
۾ وڏي مزاحمت هئي، ڏاڍيون قوتون تماشظو 
بڻجي وڃن ۽ ڪري بظه ڪظجظهظه نظه سظگظهظن. 
مزاح کظان وڌ جظبظر خظالف مظزاحظمظت ڪظابظه 
ڪانهي، ٻيون هٿياربند مظزاحظمظتظون مظاڻظهظو 
مان زندگيَء جو چارم خت  ڪريو ڇڏين، پر 
مزاح اهظڙي مظزاحظمظت آهظي جظيظڪظا ڀظرپظور 

 زندگيَء ڏانهن موٽائي ٿي. 
ار  محبوب: سنڌ ٽي وي تخان تخوھخان جخو 

” ٻٽاڪ شخو“ ھڪ مقبول پروگرا  ھلندو ھو 

جيڪو اوھان حفي  ڪنخرخر سخان گخ جخي 

 ڪندا ھئا ان جو آئيڊيا ڪيئن آيو؟
هيَء ڪا تخليقي آئيڊيا رحمت اهلل ماڃوٺي:

نه پر ايمانداريَء سان چئجي ته تقليدي آئيڊيا 
هئي. اسان وٽ هن قس  جي پروگرامظن جظو 
باني ضيا  مظحظي الظديظن صظاحظه آهظي، پظوِء 
وري انور مقظصظود صظاحظه هظن کظي اڳظتظي 
وڌايظظو ۽ تظظجظظربظظا ڪظظنظظدي ڪظظنظظدي هظظڪ ئظظي 
ڪردار کي مختلف گيٽ اپ ڏيئي مسظتظقظل 
ڪري ڇڏيو، جڏهن ڪظي ٽظي ايظن ٺظهظيظو تظه 
مون علي قاضي کي اها آئظيظڊيظا ڏنظي عظلظي 
صاحه آئيڊيا ته قبولي، پر چيو ته تون فظقظط 
اسڪرپظٽ لظکظنظديظن ۽ هظي ڪظردار حسظيظن 
قادري ۽ استاد قادر بخش مظ ظو ڪظنظدا، اهظي 
ڪجهه رڪارڊ به ڪياسين، پر گهربل رزلظٽ 
نه ملي پوِء وري حفيظ ڪنير کي چظيظو ويظو 
جنهن هڪ آرٽسٽ سظولظنظگظي صظاحظه سظان 
ڪافي پروگرام ڪيا، پر هظڪ ڪظردار نظقظاد 
جو اچي ويو ته ڊائريڪٽر اهظو ڪظردار مظون 
کي ڪرڻ جو چيو جظيظڪظو اسظان پظنظجظويظهظه 
منٽن جو پروگرام پظنظجظويظهظه مظنظٽظن ۾ ئظي 
ڪيو. هونئن ڇھ ڇھ ڪالڪ ليي ويندا هئا. 
بظظس پظظوِء ڇظظاپ ليظظي وئظظي ۽ اسظظان ڪظظنظظدا 
رهياسين حفيظ ۽ حسن سان مون هڪ مهل 
ئي ٽي ٽي پظروگظرام گظڏ ڪظيظا. حسظن سظان 
اليڪشن جي هلندڙ الئظيظو نشظريظات دوران، 
کٽندڙ اميدوار، هارائيندڙ امظيظدوار ۽ ووٽظر 
ٽي پروگرام گڏ ڪيا. اڳتي به هي پظروگظرام 
ڪرڻو ئي آهي، پر حفيظ صاحظه وٽ وقظت 
ناهي يا ضرورت محسوس نٿو ڪري، حسن 
هليو ويو. اڳتي هڪ نظالظو ذهظن ۾ تظه آهظي. 
ڪوشش ڪبي ته ساڻس گڏ پروگرام ڪجن، 
وقت ورائي وٺجي، اسان کظي ان پظروگظرام 
جي ھڪ وار وري شروع ٿيڻ جو شدت سان 

 انتظار رھندو.
ار  محبوب: اسان وٽ موضوع ۽ ٽيڪنيخڪ 

جي حوالي سان کخوڙ نخون لخکخنخدڙن پخاڻ 

مڃرايو آھي، پر ڇا سندن قلم ۾ اھخو جخادو 

 آھي جيڪو اسان جي سينئرز وٽ ھو؟
هڪ اشتهار هلنظدو هظو رحمت اهلل ماڃوٺي:

جنهن ۾ پرڻظجظي آيظل نظنظهظن، سظخظت مظزاج 
سهري کي ڪا شيِء رڌي ٿظي ڏئظي تظه سظڀ 
ڀاتي سهري جي راِء جا منتظر آهن ته ڪهڙي 
ٿو راِء ڏئي، ننهظن ويظوظاريَء جظو سظاھ پظيظو 
وڃي وڏو سسپينس پظيظدا ڪظري سظهظرو ٿظو 

، پظر ” جادو هي بهظو ڪظي هظاي مظيظن“چويڪ 
جظظيظظڪظظڏهظظن نظظنظظهظظن پظظاڻ بظظه هظظجظظي هظظا ڪظظا 
ڄامشوري يونيورسٽي آسپاس جي ۽ کظڻظي 
ڪهڙو به رڌي کارائي ها تظه بظه سظهظري کظي 
پسند ڪرڻو پوي ها ۽ پوِء پظنظهظنظجظي مظنظهظن 
ڪو سهري کان پڇظي هظا تظه نظنظهظن تظه ڏاڍو 
خرا  پوايو هظو تظو واکظاڻ ڇظو ڪظئظيڪ تظه 

”. جهاڙو هي بهو ڪظي هظاي مظيظن“ چوي هاڪ 
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سو اسان جا نظوان لظکظنظدڙ نظوان مظزاج ۽ نظوان 
انداز کڻي آيا آهن کين جادو يا جهاڙو کان هٽظي 
ڪري پڙهڻو ۽ پرکڻو پوندو. نون ڪهاڻيظڪظارن 
۾ مجيه اوٺو مون کي ڏاڍو متاثر ڪظنظدو آهظي 
جيڪا نئين ڳالھ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو نيٺ 
نکار يا اشتهار واري ڳظالظھ وانظگظر جظادو وقظت 
سان گڏ اچي ويظنظدو. بظاقظي اسظان جظي سظمظورن 
سينيئرز جظي هظٿ ۾ بظه جظادو ڪظونظه هظو، پظر 
جهاڙو هو تنهن ڪظري واکظاڻ ڪظرڻ مظجظبظوري 
هئي شايد. نه ته سندن هاريل ٻوڙ اڄ بظه ڪظتظابظن 
۾ ڌپ پيو ڪظري. بظاقظي اڄ نظلظري نظظظ  ٻظيظن 
صنفن کي کائيندو ٿظو وڃظي، ڪظهظاڻظي بظه هظاڻ 
نلري نظمن ۾ سمائجڻ ليظي آهظي يظا ڪظهظاڻظي 
وري شاعريَء جي صنظف ٽظيظڙو جظي سظائظز جظي 
ٿيندي ٿي وڃي، پر ڏسون تظه جظن جظو هظي دور 
آهي سي ڪيڏانهن ٿا کڻي وڃن، صنفن، شين ۽ 
تخليقن کي، سينيئر هاڻ اد  جي مظنظجظهظي تظي 
تنقيد جو حقو دکائي تبصرن جي کنگهه کظرٽظيظو 

 نه ڪن ته انهيَء ۾ ئي عزت اٿن.
ار  محبوب: اڄ جيڪا سنڌي ٻولي اخخبخارن، 

رسالن ۽ چئنلز تي ڪرب آندي پئخي وڃخي ان 

 بابت ڇا چوندا؟
ڪظاوش گظروپ ۾ ڪظ  رحمت اهلل مخاڃخوٺخي:

ڪندو هئس ته هڪ خبر ٺاهي هئ  ته ٻوليَء جي 
عدالت ۾ هه هرڻيَء ح حظجظ  تظي ڪظيظس داخظل 
ڪري ڇڏيو تظه مظون سظان ح وڏي بظي واجظبظي 
ڪئي آهي ۽ هَوس، ھراس، هدف جهڙا منظهظنظجظا 
لفظ پنهنجي نالي ڪري ڇظڏيظا آهظن. هظيظنظئظر تظه 
اخبارون ۽ سوشل ميڊيا تي ٻظولظيَء سظان نظاحظق 
آهي وري جيڪو گند ٻظولظي سظڌارڻ الِء ٺظاهظيظل 
لغتن ۾ ڪيو ويو آهي سو ته صظفظا ظظلظ  آهظي، 

جظهظڙي ٻظولظي وڏن ”  هجي ٿو ۽ هظجظي ٿظي“ هاڻ 
نالي چڙهيل ليکڪن به عام ڪظري ڇظڏي آهظي. 
ڪهاڻين ۾ اديبن به باجي، ڀائي جان، خاال کظڻظي 
آيا آهن ادا، ڀظيظڻ ۽ مظاسظي ويظ ظا مظنظهظن ڏسظن، 
منهنجي خيال ۾ ٻولي اٿارٽي واقعي بظه اٿظارٽظي 

 آهي ٻوليَء تي ته ڪو تحرڪ وٺي. 
ار  محبوب: ادب جي واڌ ويجھ الِء سخرڪخاري 

 سطح تي ڪھڙا اپاُء وٺڻ گھرجن؟
سرڪار هر دور ۾ اديظه ۽ رحمت اهلل ماڃوٺي:

اد  الِء گهڻو ڪجهظه ڪظنظدي رهظنظدي آهظي، پظر 
سرڪار جي سرپرستي سظان اد  بظه سظرڪظاري 
ٿيو وڃي، اديه به سرڪاري ۽ اصل اد  ڇڙيون 
هڻي زندگيَء جا پسظاهظه ٿظو پظورا ڪظري. اڄ بظه 
آسپاس ڏسندا ته سرڪار جظي سظرپظرسظتظيَء وارا 
اديه سرڪار تي ڪک ڪونه ٿا سهن، مٿانظهظس 
نر پکي پيا هڪلين ته سرڪار جي بظي ادبظي نظه 
ٿئي. هينئر سرڪار جي سرپرستي وارن اديظبظن 
جي ڊيوٽي سوشل مظيظڊيظا تظي ليظل آهظي. آئظون 
سرڪاري سر پرستي بدران ادارا ٺهڻ جو حامظي 
آهظيظظان اهظظڙا اداره جظظتظظي اديظبظظن جظظو گظظذر سظظفظظر 
ممڪن هجي، اهي پرنٽنگ پبلشنگ جا ادارا يظا 
ملٽي ميڊيا جا ادارا ٿي سگظهظن ٿظا، سظرڪظار تظه 
ادارا ٺاهڻ بدران اڳ موجود ادارا ريڊيو ٽظي وي 
سميت پئي وڪڻي جيڪي اديبظن جظي روزگظار 

 جا ذريعا آهن. 
ار  محبوب: اھم ادبي ادارن ۾ ميرٽ کخان وڌ 

سفارشي ماڻھن جو سالن کخان مخوجخود ھخئخڻ 

سنڌي ادب الِء ڪيرري قدر فائدي يا نق انڪار 

 آھي؟
اهظي وڏڙن جظي نشظانظي رحمت اهلل مخاڃخوٺخي:

طور ويهاري ڇڏيا اٿن باقي ڪنهظن ڪظ  جظا تظه 

ڪونه آهن، رهبر جا واٽظر ڪظولظر آهظن جظن تظي 
لکيل هوندو هوڪ نه ٽوٽي، نه ٽپڪي نه بهي. سظو 
هي به واٽر ڪولظر آهظن. ڪظجظهظه ڪظونظه حظاصظل 
ٿيندو. صرف ادبي ادارن ۾ ڪا تبديلي اچي اهظا 
خظظواهظظش تظظه ڪظظري سظظگظظهظظجظظي ٿظظي، پظظر ايظظئظظن 
تيستائين نه ٿيندو جيستائين سڄظو سظمظاج نظٿظو 
بدلجي. ادبي ادارا ته ٺهيو بظي اد  ادارا بظه هظن 
نظام ۾ ڪونه ٿا سڌري سگهن. ميرٽ تظوهظان ۽ 
اسان جي نظر ڪجهه ٻي آهي، پظر سظرڪظار وٽ 

 ميرٽ ڪا ٻي آهي.
ار  محبوب: ڀال اچو ته ھاڻ ٿوري روشخنخي پخاڻ 

سنڌ ۾ شروع ٿيندڙ ميال ڪلچر تي بخه وجخھخون 

جنھن کي شروع ۾ ته تما  گھڻو ساراهيو ويخو، 

پر ھاڻ اھو ڪاروبار بڻجي ويو آھي اوھخان ڇخا 

 ٿا چئو؟
انهظيَء سظائظز جظا بظلظه ئظي رحمت اهلل ماڃوٺي:

ڪونه ٺهظيظا آهظن جظو هظن اونظداهظه تظي روشظنظي 
وجهي سگهن. مون ڪافي اڳ ڪٿي لظکظيظو هظو 
تهڪ اد  کي پير بڻائي مٿظس مظيظال ليظائظي ادبظي 
سجاده نشين پيدا ڪيا پيا وڃظن. جظيظئظن تظوهظان 
پهرين پڇيو هو سرڪاري سرپرستي بابت، سظو 
هي به ادبي سجاده نشيني سرڪاري سظرپظرسظتظي 
هيٺ آهي. هڪڙي ميلي جي پهريظن ادبظي ڌمظال 
سان ئي اديه لکاپظتظي، هظي ادبظي ڀظتظو بظه آهظي 
جنهن سان گونجندڙ آواز خاموش ٿظي ويظا آهظن. 
اد  زندگي بدران فظوت ٿظي ويظل پظيظر بظڻظائظي، 
مٿس سرڪار چادر ٿي چاڙهڻ چظاهظي جظنظهظن ۾ 

 ڪاميا  ٿيندي نظر به اچي پئي.
ار  محبوب: سخنخڌي اديخب جخو و ي ۾ و و 

 مسئلو؟
منهنجي نظظر ۾ اد  خظود رحمت اهلل ماڃوٺي:
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مسئلو بڻجندو وڃي. اد  ڪهڙوڪ سندس ڪ ڪ 
افعالڪ اديه ڪيرڪ جنهن وٽ محفلون، گاڏيظون 
بنگالڪ هاڻ اد  جو وڏو مسظئظلظو اد  جظي ڪظا 

 وصف نه هجڻ آهي ته اد  ڇا کي چئجي.
ار  محبوب: اوھان جي ڪلنگ مزاح اوھان الِء 

ڪ ھن ڪا خطرنخاڪ صخورتخحخال ڪخرئخيخٽ 

 ڪئي؟
تمام گهڻا ڀيرا، هڪ دفعي رحمت اهلل ماڃوٺي:

ته روڊ تي ماري اڇاليو ويو هئس پر محبتن نظه، 
نفرتن آڌار جي ويس. ٻيو جيڪظو مسظئظلظو مظون 
سان آهي سو اهو ته آئظون تظخظلظيظقظي لظکظڻظي ۾ 
رننگ ڪظمظيظنظٽظري يظا اکظيظن ڏٺظو احظوال وارو 
طريقو يا اسلو  استعمال نه ڪظنظدو آهظيظان، پظر 
مرڪزي ڪردار ضمير متڪل  ۾ آئظون يظا مظان 
چئي ڪهاڻي يا لکڻيَء جظو حصظو هظونظدو آهظي، 
آئون اڪلر نيگيٽو ڪظردار مظان يظا آئظون چظئظي 
لکندو آهظيظان تظه چڱظا ڀظال اديظه شظاعظر بظه اهظو 
ڪردار منهنجو حقيقي ڪردار سمجهي آڏا ابظتظا 
ڪڏهن ڪڏهن واحيات سوال ڪندا آهن. جظيظئظن 

يظا وري ”  ڪظجظهظه پظلظئظه پظيظو“ منهنجي ڪهظاڻظي 
۾ مظرڪظزي ڪظردار ”  ڪانڌي ڪرڪيٽي ٿياس“ 

کي رحمت اہلل سمجهي ريمارڪظس ڏنظا ويظا يظا 
سوال جوا  ٿيا جيڪي برداشت جظوڳظا نظه هظئظا. 
پڙهندڙ کي ڏياريل هر ٽظهظڪ پظويظان مظنظهظنظجظي 

 وهايل ڳوڙهي جو ڪردار آهي.
ار  محبخوب: اوھخان جخي مخزام ۾ مخوجخود 

شگفرگي خانداني وراثت جي کاتي ۾ وجخھخون 

 يا اھا قدرتي  ات آھي؟
مظنظهظنظجظي خظيظال ۾ ٻظئظي رحمت اهلل ماڃوٺخي:

شيون آهن. منهنجو چاچو ڏاڍو کالئي سظگظهظنظدو 
هو ۽ پاڻ هر وقت سنجيظده رهظنظدو هظو. ٻظيظو تظه 
قدرتي آهي ۽ حيرت جظهظڙي ڳظالظهظه اهظا آهظي تظه 

جڏهن ڪنهن ڳالهه ڪنهن واقعي تي ڪظاوڙجظي 
آئون نفرت ۽ احتجاج طور لکنظدو آهظيظان، مظون 
کي خبر نه هوندي آهي ته منهنجو اڳيظون جظمظلظو 
ڪهڙو هوندو. لکڻ کانپوِء ڏسندو آهيان تظه مظون 
کان هڪ دلوظسظپ واردات ٿظي چظڪظي هظونظدي 

 آهي.
ار  محبوب: مترلف ادبي صنفن مان ڪخھخڙي 

صنف اوھان کي پنخھخنخجخي روح جخي وڌيخڪ 

 ويجھو ٿي لڳي؟
ڪهاڻي، مون کي ڪهظاڻظي رحمت اهلل ماڃوٺي:

ڏاڍي پياري ليندي آهي ۽ هن پياري جظي آئظون 
مڪمل ڪظنظٽظرول ۾ آهظيظان، تظوهظان مظون کظي 
ڪاغذ قل  ڏئي ڪنهن ڪمري ۾ بند ڪري چئو 
ته ڪهاڻي لکي مڪظمظل ڪظنظديظن تظڏهظن تظوکظي 
ڪڍنداسين. ته به شايد ڪهاڻي نه لکي سظگظهظان، 
پر ڪال ، ڊراما، نلري نظ  چظونظدا تظه تظور جظي 
حسا  سان لکي ڏيندس. پنهنجي لکڻين جا پيرا 
ٿو کڻان ته منهنجي پهرين لکظڻظي جظيظڪظا شظايظد 
پهرين يا ٻئي ڪالس ۾ هئس تڏهن لکي هظئظي، 
جيڪا پيروڊي هئي. ڪهاڻي چوٿين ڪظالس ۾ 
هظظئظظس تظظڏهظظن لظظکظظي هظظئظظي. ٻظظيظظن لظظکظظڻظظيظظن کظظي 
سنجيدگيَء سان نه وٺندو آهيان تڏهن گهڻو لکي 
سگهندو آهيان. ڪهاڻي کي ئي سنجيده وٺان ٿو 
ته لکجي ئي نٿي، زندگيَء کي سنجيده نه ورتظو 
ته جيئان پيو. هاڻ سوچيو تظه جظيظڪظي سظنظجظيظده 

 اديه آهن انهن کي ڪيئن وٺان!!
رڳخو ”  ناني ويڙھو ڪخلخچخر“ ار  محبوب: ادب ۾ 

پاڻ وٽ ئي ٿو  سجي يا ھر ھنخڌ سخاڳخي ڪخار 

 لڳي پئي آھي؟
ناڻي ويڙھو ته جتي ڪظٿظي رحمت اهلل ماڃوٺي:

هوندو آهي خا  ڪري شوبز جي دنيظا ۾ ۽ ان 
ناڻي ويڙهي کي وري ٽي  جظو نظالظو ڏيظن. دنظيظا 

جي ٻين ملڪن جي خبر ناهي جو ڪڏهظن ٻظاهظر 
ويو ئي ناهيان ۽ ٻڌ سظڌ تظي جظوا  ڪظونظه ڏبظو 
باقي ناڻي ويڙھو اردو اد  ۾ انظجظمظن سظتظائظش 
باهمي جي نالي سظان سظرگظرم آهظي، اسظان وٽ 
 -تخليقڪار ۽ نقاد جو پاڻ ۾ تعلظق ڪظٿظي چظور

قظاضظي وارو آهظي.  -سپاهي وارو ته ڪٿي حاجي
بس ناڻي ويڙهي جو ڪرم آهظي جظو اد  ڪظي 

 بات بني هوئي هي.
ار  محبوب: زندگي ادب کي ارپڻ کانپوِء ادب 

 اوھان کي ڇا  نو؟
سماجي طور تظه مظون وٽ   رحمت اهلل ماڃوٺي:

پنهنجو گهر يا هاڻ نوڪري به ناهي. باقي ماڻهن 
محبت ڏني جنهن جو ڪظو مظلظھ ئظي ڪظونظهظي. 
عام ماڻهن جو پيار ڏسي سڀ َٿڪ لظهظيظو وڃظن. 
توهان سڀ پنهنجا ٿيا ته انهيَء اد  نالظي ڀظائظيَء 
جي ڪري. باقي اڃا ويوارو اد  ڪو تارا مسيح 

 ته ناهي جيڪو ڦاهو ڏئي.
 ار  محبوب: زندگي  جي ڪا تلخ سچائي؟

 ار  محبوب: سنڌ الِء ڪو خواب؟ 
شظل نظعظرن جظي ڌٻظڻ مظان   رحمت اهلل ماڃوٺي:

 نڪرون ۽ قبيلن بدران قوم ٿي سگهون.
مھرباني ماڃوٺي صاحب جو اوھان اسخان کخي 

 وقت  نو.
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۾ ڳوٺ بظالول اوٺظو  3431جڏهن ماٺيڻو اوٺو سال 
۾ علي محمد اوٺي جظي ڪظکظائظيظن جظهظوپظڙيَء ۾ 
هي  جهان ڏسڻ آيو. تظڏهظن ٿظر جظي ڀظٽظن، ڏهظرن، 
چونرن، مورن ۽ واريظاسظي دڙن کظيظس ڀظلظيظڪظار 
ڪيو. هظن نظنظڍڙي ٻظار ٿظڌيظن ۽ گظرم واريظن تظي 
هلندي گهمندي، ڦرندي ۽ کيڏندي پنهنجي ابتدائي 
تعلي  پنهنجي ئي ڳوٺ مان ورتي ۽ هاِء اسڪظول 
جي تعلي  الِء م ي اچي پهتو. جتي سندس ذهظانظت 
۽ محنت پظنظهظنظجظو رنظگ ڏيظکظاريظو ۽ هظن ڏهظيظن 
ڪالس ۾ پهرين پظوزيشظن حظاصظل ڪظئظي. مظ ظي 
سندس ماٺ ماٺ ۾ اهڙي ته تربيت ڪئي جظو هظو 
مسڪين جهان کوسو جهڙي مهان سماج سڌارڪ، 
انساني همدرد ۽ مددگار جي نقش قدم تي هظلظنظدي 
عام ماڻهن جي بهتظري ۽ ڀظالئظي الِء هظڪ سظمظاج 

 سڌارڪ نوجوان ٿي سامهون آيو. 
هن ماڻهن آڏو پنهنجي زبان کي خاموش رکيو پظر 
اها خاموشي سندس اندر ۾ جوار ڀاٽا ٿي لهندي ۽ 
چڙهندي رهي. هن جا عملي ڪ  هن جي مظحظنظت، 
محبت ۽ همت جي شاهدي ڏيڻ ليا. سندس چظاچظي 
عبدالهادي اوٺي هن جي جظرڪظنظدڙ، چظمظڪظنظدڙ ۽ 
ڇلڪندڙ اکين ۾ پليل خوابن کي پظڙهظي ورتظو ۽ 
ماٺيڻي کي ميرپورخا  ڪاليج ۾ داخل ڪظرايظو. 

ع ۾ انٽظر سظائظنظس 34/0جتان هن س ن نمبرن سان 
پاس ڪئي، اڳتي هلي هن سنڌ يونظيظورسظٽظي مظان 

ع ۾ بي. اي پاس ڪئي، هاڻي ماٺيظڻظي اوٺظي 34/3
جي اندر جبل اندر ئي اندر ان الِء آتظش فشظان ٿظي 
ڦظاٽظڻ الِء پظوظنظدو رهظيظو. جظنظهظن کظي سظنظدس ئظي 
واريظظاسظظي ڀظظٽظظن جظظي ڀظظيظظوظظئظظيَء ۽ ڪظظهظظاڻظظيظظڪظظار 
عبدالقادر جوڻيجي پرکظي ورتظو ۽ مظهظراڻظي جظي 

معصوم مظحظبظت جظي 
مينار کظي ڄظامشظوري 
جظظي پظظٿظظريظظلظظن ڀظظٽظظن، 
پرشور ۽ تظکظيظن تظيظز 
هظظظظوائظظظظن آڏو آڻظظظظظي 
بظظيظظهظظاريظظو ۽ ان وقظظت 
سنڌ يونيورسٽظي جظي 
وائيس چظانسظلظر شظيظخ 
ايظظاز سظظنظظدس ڏيظظاٽظظيظظن 
جيان ٻظرنظدڙ خظامظوش 
پظظظر روشظظظن نظظظگظظظاهظظظن 
ڏانظظظهظظظن نظظظهظظظاريظظظو ۽ 
سظظظظنظظظظدس اکظظظظيظظظظن ۾ 
جظظرڪظظنظظدڙ جظظذبظظن ۽ 
همتن کي پڙهي کظيظس سظنظڌ االجظي ۾ اسظسظٽظنظٽ 
الئبريرين جي ذميواري ڏني، جنهن کي نيظائظيظنظدي 
ماٺيظڻظي اوٺظي الئظبظريظريَء کظي هظڪ خظوبصظورت 
تربيت سان اهڙي بهتر ۽ آسان انداز سان سنظواري 
ڇڏيو جو ڪنهن به ضرورتمند کي ڪتا  ڳولظڻ ۽ 
پڙهڻ ۾ ڪظابظه ڏکظيظائظي نظه ٿظئظي. الئظبظريظري جظي 
نوڪري ڪندي ماٺيڻي اوٺي پنهنجي ڪتابن جظي 
مظطظالظعظي کظي وسظيظع ڪظظيظو تظه شظام جظي ٽظائظيظظ  
الئبظريظري سظائظنظس ڊپظارٽظمظيظنظٽ مظان ڊپظلظومظه جظو 
ڪورس پاس ڪري سڄي سنظڌ مظان ٽظيظون نظمظبظر 

 حاصل ڪيو. 
ماٺيڻي جنهن پنهنجظي شظاعظري جظي شظروعظات تظه 
مورن جا ٽهوڪظا ٻظڌي، وسظڪظارو وسظنظدو ڏسظي، 
ڏڪار ۽ سڪار ٿر ۾ ڏسي، ڪارونجظهظر، مظارئظي، 
روپلو ڪولهي، راِء چند راٺوڙ ۽ امظر ڪظوٽ جظي 
عظمت ٻڌي هاِء اسڪول جي زمظانظي کظان شظروع 
ڪئي هئي ۽ هن زبان کان وڌيڪ قل  سان جظذبظن 
جي اپٽار ڪئي هئي. ائين هو قلمي پورهظئظي جظو 
سفر پنهنجي منفرد ۽ مظاٺظيظڻظي انظداز سظان جظاري 
رکندو آيو. ڪهاڻين، ريڊيائي، فيورن ۽ تحقظيظقظي 
مقالن جي صورت ۾ سنڌي ٻولي ۽ اد  کي ارپي 
ڇڏيا هئظا. جظن جظي شظاهظدي مظهظراڻ ٽظمظاهظيَء جظي 
ڪيترن ئي پرچن ۾ موجظود آهظي. مظاٺظيظڻظي اوٺظي 
الئبريري ۾ ڪ  ڪندي، ڇپيل سنڌي ڪتابن جظي 

ع تائين ترتيه ڏني، 34/4ع کان 34/1ببليو گرافي 
ع ۾ ڇپرايو ويظو. 3401جنهن کي سنڌ االجي پاران 

ماٺيڻي پنهنجي سبجيڪظٽ الئظبظريظري سظائظنظس ۽ 
ٻين موضوعن تي جيڪي مضمون لظکظيظا سظي ان 
وقت جي اخبارن ۽ رسالن ۾ موجود آهن مظاٺظيظڻظي 

جي شاعري جو پهريون مظجظمظوعظو سظنظدس وفظات 
جي نالظي ”  وڇوڙي جا گيت“ ع ۾ 3401کانپوِء سال 

سان ڇپيو. سندس  الئبريري ريسر  الِء ٻاهر ملڪ 
وڃڻ جا ڪاغذ به سندس وڇوڙي کظان ٽظي مظهظيظنظا 
پوِء ٺهي ويا، جن جي الِء ڊاڪٽر غظالم عظلظي االنظا 
ڊائريڪٽر سنظڌ االجظي وڏيظون ڪظوشظشظون ڪظري 
ورتيون هيون. مهراڻي جي هن مظڻظيظادار مظاٺظيظڻظي 
جي شاعري پهريون ڀيرو سائين عبدالواحد آريسر 
جي قومي رسالي پيغام ۾ ڇپي هئي. ماٺيڻي جظي 
شاعري جو ٻيو ڪتا  جيظڪظو زاهظد اوٺظي هيظتظان 

جظي ”  روح رنظو اڌ رات“ ُهتان شاعري گظڏ ڪظري 
نالي سان ڇپرايو آهي. سندس شاعري جظي ٻظنظهظي 
مجموعن ۾ هن جي شاعري مهراڻي جي مٽي جي 
مهڪ، ٿر جي ڏڪار، سڪار، سنڌ يونيورسٽي جي 
حسين يادن، آسن، امنگن، دردن، وڇوڙن ۽ ڌرتظيَء 

 جي ڏک سک سان سلهاڙيل آهن. ملال طورڪ
 جاڳن ڳوٺ سمورا تيسين،
 جيئڻ کان اڳ مرڻو آهي.

*** 
 سانجهي  ٽاڻي سرڪو پنڇي،

 واهيري  ي ورڻو آهي.
*** 

 ناز نئين سان نچڻو آهي،
 ديس ترل هي ٺرڻو آهي. 

جهڙوڪ شيخ اياز، ڊاڪٽر غالم علي االنظا، امظداد 
حسيني، عظبظدالظقظادر جظوڻظيظجظو، شظوڪظت حسظيظن 
شورو، تاج جويو، نصير مرزا، نياز پظنظهظور ۽ ان 
دور جا اهظي سظڀ عظام تظوڙي خظا  مظاڻظهظو جظن 
ماٺيڻي اوٺي جظي جظوت جظلظيظل اکظيظن ۾ نظهظاري 
خظظوشظظقظظسظظمظظتظظيَء خظظوش بظظخظظتظظيَء سظظان مظظورن جظظي 
ٽهوڪن جظهظڙا ٽظهظڪ ٻظڌا هظونظدا. جظن ۾ ڪظونظج 
جهڙي گونج به هئي ته تيز تکي اينظدڙ بظارش کظان 
اڳ بادلن مان نڪرندڙ بجلي ۽ گوڙ به هظئظي. هظا! 
هن جي ٽهڪن جي پ يان لڪل هڪ سظور بظه هظو 
جيڪو ڪڏهن سنڌ الِء ته ڪڏهن هن جي سرتي الِء 
هو. جيڪا هن کي ملڻي نه هئي. تڏهن ئظي تظه هظن 
جا ٽهڪ ڪنائي سنڌو هن کي پاڻ ڏانهن سڏيو هو 

ع تي ماٺيڻظو اوٺظو مظاٺ مظاٺ 3403فيبروري  33۽ 
ڪندو وڃي هميشه هميشه الِء سنڌو ۾ ستظو هظو ۽ 
مهراڻي جا موجود اڄ به ڏهظر ۾ روهظيظڙي جظا وڻ 

 اهو ورالپ ورجائين ٿا. 
 روح ريال هاِء اڪيال، توکي س ڪي ساريان،

 ڍوليا! ويني واٽ نهاريان. 

 سليم چنا

پروفائل ٺـيـڻـو اوٺـومـا
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 “پـور وڇـوٽ پـاڇـا”

الڪ ڊائون جي ڏھاڙن ۾ لکيظل اھظو ڪظتظا  
۽ ُاھو خطن جو ڪتا  ”  پور وڇوٽ پاڇا“ آهي 

 آهي جنھن جو ليکڪ آهي احمد شاڪر!
 ”ڏک ونڊڻ سان گھٽبا آهن.“چوندا آهن 

احمد شاڪر کي الڪ ڊائون ۾ جڏھن ڏک َسلظڻي 
الِء ڪو دوست نه مليو ۽ گظھظر ۾ اڪظيظلظو ٿظي 
وي و تڏهن ھو شايد ُاھي ڏک ۽ احساس سنيالي 
نه سگھيو ۽ پوِء ته ُھن اھي ڏک، اھظي احسظاس، 
خط لکي پنهنجي دوستن بجاِء پڙھندڙن سان پظڻ 
اوري ڇڏيا، ايئن ڪرڻ سان ھڪ ته ھن پظنظھظنظجظو 
اندر ھلڪو ڪيو، پر ھن خطن جي پراڻي روايظت 
کي پڻ نئين سر جظيظئظاري ڇظڏيظو آهظي! خظطظن ۾ 
جيڪي احسظاس چظٽظيظل آهظن، اھظي احسظاس ڏاڍا 
وڻندڙ آهن، ڪٿي ڪٿظي تظه اکظيظن ۾ آُ  ٿظا آڻظي 

 ڇڏين. جيئنڪ
اتي رھڻ دوران اسان اَن جي بدران درد کائيندا “

 ”ھئاسين.
احمد ھن ھڪڙي سيٽ ۾ ڪيڏو نظه درد اوتظي ڇظڏيظو 
آهي! ھن تشبيھون به ڪظمظال ڏنظيظون آهظن. ھظڪظڙي 

 تشبيهه ته پاڻ ھتي به رکون ٿاڪ
اسان برادري کان ايئن ڪٽظجظي “ 

ويظظا ھظظئظظاسظظيظظن جظظيظظئظظن ڪظظنظظھظظن 
مسظظافظظر کظظان ريظظل ڇظظڏائظظجظظي 

 ”ويندي آهي.
ظڪ  َخطن ۾ پنھنجظي چظاس آهظي، سي

آهي، ُاڪير آهي. اڳي ماڻھو ٻه ٻه ڏينهن، پنج پنج ڏيظنظهظن 
خطن جو انتظار ڪندا ھئا، خط پھوندا ھئا ته دل بظاغ بظهظار ٿظي ويظنظدي 
ھئي، خط پڙھبا ھئا، ھنئين سان ھنڊائبا ھئا ۽ سانڍي رکبا ھئا، راتظيظون 
جاڳي، اکين کي اوجاڳا ڏئي خط لکبا ھئا، ھڪڙي رات ۾ ھڪظڙو خظط، 

 ڪتا  مان ئي شعر آهيڪ 
 اور ميري اڪ خط مين لپٽي رات پڙي هي

 وه رات بجهادو!
ھاڻي توڙي جو احمد راتيون جاڳي خط لکيا آهن، پر اھظي خظط حظاصظل 
ظڪ نظاھظي جظو اڄ  ڪرڻ الِء انتظظظار نظاهظي، انظتظظظار نظاهظي تظه اوتظري سي

لڪ سان خط پوسٽ ٿي پھظوظي وڃظن  ٽيڪناالجي آهي صرف ھڪڙي ڪي
 ٿا ۽ خط پڙھندڙ تائين پھويو وڃي! 

حاجي ساند ڏانهن موڪليل خط ۾ ٿر جو ذڪر آهظي، حظلظيظ  بظاغظي جظو 
ذڪر آهي ۽ ماما جمن دربدر جو ذڪر آهي! اھو ماما جمن دربدر جظنظھظن 
قومي قافلن جا ته پنڌ ڪيا آهن، پر عشق ۾ به ھظن سظسظئظي جظيظتظرا پظنظڌ 

 ڪاٽيا آهن، خانپور ڪٽورا کان الھور تائين پيرين پنڌ!
 احمد ھي جملو به ھن خط ۾ ئي لکيو آهيڪ

 ” اڪيالئي جيڪا تتليق جي ماُء آهي.“
مقبول ھاليپوٽي ڏانھن لکيل خط ۾ احمد الڙ کي اھڙي ته تشبيظھ سظان 

 پيش ڪيو آهي جو واھ واھ.
الڙ ان لوڪ گيت جيان آهي، جنهن ۾ هڪ حسظيظن ڇظوڪظري “ 

روز َتڙ تي اچي اکين جا ڏيئا ٻاري اوسيئظڙي جظي ُاس 
۾ ان وڻجاري الِء سڙي رھي آھي، جنظھظن جظي مظن ۾ 
سڪ جو سمنڊ ڇوليون ڪونه ٿو ھڻي، جنھن جي مظن 
۾ محبت جي مڇي ڪونه ٿي ڦٿڪي ۽ ھو واپار جي 
ملڪ ۾ مجنون ٿي زر جي زنجير ڳويَء ۾ وجهظي 

 ”ڏيسارو ۾ گ  ٿي ويو آهي!
 ھي تشبيھ ڄڻ ته لطيف جي بيت جي تشريح آهيڪ 

 اڃان آئين ڪال، پڻ ٿو سفر سنبهين!
وڻجاري جي سڪ ماٺي ڪظونظه ٿظي آهظي ۽ ھظو 
آهي جنھن کي ڪا سڪ ناهي، سيظاڻ ئظي سظفظر 

 پيو سنبھي!
امداد سولنگي ڏانهن لکيل خط ۾ احمد ڪظي 
ته اھڙيون ڳالھيون به لظکظيظون آهظن جظيظڪظي 

 ماڻهو کي حيرت ۾ وجھي ڇڏين ٿيون.
ھڪڙي ُڪته خاني ۾ ڇظوڪظري ڪظتظا  “ 

پڙهي رھي آھي، جنهن ۾ لظکظيظل آهظي تظه 
ُدن کان ٿورو مٿي ُبک کان جڏهن ڪظنظڌ 
نٿو ڪڍرائي سگھجي ته ُدن کان ٿظورو 
ھيٺ ُبک کان َڪن الٽار ڇو ٿي ڪئي 

 ”وڃي.ڪ
ھيَء دنيا سيني جظنظتظن کظان کظربظيظن “ 

ڀيرا وڌيڪ خوبصورت آهي، جظن جظو 
 ”ڪو وجود ڪونهي.

واري ڳالھ سان اتفاق نظه بظه ڪظجظي، ” وجود“توڙي جو احمد جي 
پر جيڪا ھن ڳالهه ڪئي آهي اھا واقعي مڃڻ الئق آهي. پاڻ ھن دنيا کي 
ته خوبصورت بڻايون، پيار محبت ونڊيون نه ته ڀال پاڻ کي ڪھظڙي پظڪ 

ڌا جنت ۾ وينداسين!  آهي ته سي
 پاڻ آخر ۾ ڪتا  مان ٻه چونڊ جمال به رکون ٿاڪ

* لطيف سنڌي ٻوليَء، سنڌي شاعري ۽ سڄيَء سنڌ جو شظنظاخظتظي ڪظارڊ 
 آهي.

* مون کي ڪنواري جس  جي ڇھا  ۾ به پراڻن ڪتابن جھظڙي ُپظراسظرار 
 خوشبوِء ڪو نه ملي آهي. 

 عاشق چانڊيو

 ڪتاب تي تبصرو
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ان ڏينهن، مون سان هظڪ عظجظيظه حظادثظو ٿظي 
گذريو. مان کيس پظنظهظنظجظي ڪظمظري ۾ ڏسظي 
گهٻرائجي، پنڊ پهڻ ٿي ويس. محسوس ائظيظن 
ٿيو ڄڻ مان ڪظو خظوا  ڏسظي رهظيظو هظجظان. 
اهڙو خوا  جنهن جي صرف خوا  هجڻ جظي 
ئي ماڻهو خواهش رکندو آهي، ڇو ته زنظدگظيَء 
۾ ڪو حادثو اهڙو به ٿي ويندو آهي جنهظن الِء 

ماڻهو شدت سان چاهينظدو 
آهي تظه، ڪظاش اهظو سظڀ 
ڪجظهظه ڪظو خظوا  ڪظو 
خيال هجي! پظر زنظدگظيَء 
۾ ڪو خيال ڪظو خظوا  
اهڙو به هوندو آهي جنهظن 
الِء پظظڻ مظظاڻظظهظظو چظظاهظظيظظنظظدو 
آهي تظه، ڪظاش اهظو سظڀ 
 ڪجهه حقيقت ئي هجي.

اهو حادثو به ائين ئي هظو. 
پهرين مون چاهيو هو تظه، 
ڪظظاش اهظظو ڪظظو خظظوا  
هجي... پظر بظعظد ۾ شظدت 
سان چاهي  ته، ڪاش اهظو 
ڪو خوا  نه پر حظقظيظقظت 
ئي هجي ها. آسمان خوا  
زمين حقيقت جي و  ۾ 
خال آهظي، مظاڻظهظو خظيظالظن 
جي خال ۾ اڏامظنظدو رهظي 

ٿو. ان پل جيئن ئي پنهنجي ڪمري ۾ ٻظيظهظر 
داخل ٿظيظس تظه، خظيظالظن جظي خظال ۾ اڏامظنظدو 

 رهجي ويو هئس.
مون کي خبر نه هئي ته، منهنجي ڏوري ڪظنظهظن 
جي هٿن ۾ هئي، پر جنهن جي به هٿن ۾ هئي 
ان پهرين ته، مون کظي گظهظڻظو اڏايظو ۽ خظوا  
سان ماليو. پر پوِء هڪدم زمين سان مظالئظي، 
حقيقت جو احساس ڏياريو. حقظيظقظت جظو اهظو 
احساس اڄ به مون کي حيران ڪظري ڇظڏيظنظدو 
آهي. هونئظن بظه حظقظيظقظتظون ئظي مظاڻظهظوَء کظي 
حيران ڪري ڇڏينديون آهن، جظڏهظن تظه خظوا  

 صرف پريشان ئي ڪندا آهن.
اڪيلي وي ي، ماضيَء ۾ دفن ٿي ويل مظاڻظهظن 
کي سنياري رهظيظو هظئظس ۽ سظگظريظٽ بظه پظي 

 رهيو هئس.
ان پل سظگظريظٽ دکظائظي، هظڪ اهظڙي مظاڻظهظوَء 
متعلق سوچڻ ليو هئس، جيڪو اڌ محفل مان 
اٿي هليو ويو هظجظي... ۽ سظنظدس خظاَل سظڄظي 

محفل کي ُٻسو بڻائي ڇڏيو هجي... ۽ پظوِء ان 
گهڙيَء ئي مظون کظي هظڪ اهظڙي عظورت جظو 
تصور آيو، جيڪا رات جو آسمان ۾ ٽمڪظنظدڙ 
ڪنهن تاري کي ڏسظنظدي، پظنظهظنظجظي پظٽ کظي 

اهو جيڪو تارو ڏسين پيو نظه، اهظو “ ٻڌائي تهڪ 
نه چظاهظيظنظدي بظه ان عظورت ”  تنهنجو پي  آهي.

جي اڪيالئيَء کي محسوس ڪري اداس ٿظي 
ويو هئس. سگريٽ جظي دونظهظيظن کظان اداسظي 

 گهڻي گهري هئي.
...ائين ان ڏينهن ڪيترن ئظي مظاڻظهظن مظتظعظلظق 
سوچيو هئ  ۽ ڪيترائي سگريٽ پظيظتظا هظئظ . 

هر ماڻهو مون کي سگريٽ جظيظئظن مظحظسظوس 
ٿيظو هظو. دکظنظدڙ... دکظي دکظي مظڪظمظل سظڙي 
ويندڙ ۽ سڙي سڙي فنا ٿي ويندڙ. ماڻهظوَء جظو 
ڪردار سگريٽ جي فلٽر جيئن آهظي، جظيظڪظو 

 باقي رهجي ويندو آهي.
ماڻهو اکين وسيلي دل ۾ منتقل ٿيندا آهظن ۽ 
پوِء دماغ ۾ رهڻ لينظدا آهظن. سظنظدن دمظاغ ۾ 
رهظظڻ ڪظظڏهظظن تظظه مظظون 
کظظي بظظيظظحظظد پظظريشظظان 
ڪظظظنظظظدو آهظظظي. ائظظظيظظظن 
ليظظنظظدو آهظظي ڄظظڻ ڪظظو 
ٽظيظظن جظظو دٻظو ڪظنظظهظظن 
ديظظوانظظي جظظي هظظٿ ۾ 
آهظظي ۽ ان ۾ ڪظظجظظهظظه 
ٺڪظريظون آهظن ۽ اهظو 
ديظظوانظظو ان دٻظظي کظظي 
لوڏيظنظدو رهظي ٿظو... ۽ 
لظظظوڏي لظظظوڏي ٽظظظهظظظڪ 
ڏيئي نظوظنظدو بظه رهظي 
ٿو. انهن ٺڪظريظن جظي 
ٺظظظظڙڪظظظظڻ جظظظظو آواز 
دراصل دماغ ۾ ماڻهظن 
جظظو ُلظظڙ هظظونظظدو آهظظي، 
جيڪو مون کي چظريظو 
ڪري ڇڏيندو آهي... ۽ 
مان پنهنجي ڪنظن تظي 

 هٿ ڏئي رڙيون ڪرڻ ليندو آهيان!
پر ڪڏهن ته، ائين ليندو آهي ڄڻ مظان سظمظنظڊ 
جو ڪو سنسان ساحل آهيان، جتي ڪنهظن پظل 
ڪو پکي ڀٽڪي ايندو آهي ۽ پوِء وري واپظس 
پنهنجي ڏيهه ڏانهن اڏامي هليو ويندو آهي. ان 
ڏينهن بظه مظون پظاڻ کظي سظمظنظڊ جظي ڪظنظهظن 
سنسان ساحل تي محسوس ڪيو هظو... ۽ پظوِء 
جڏهن واپس پنهنجي ڪمري ۾ آيو هظئظس تظه، 

 کيس ڏسي حيران ٿي ويو هئس.
منهنجي ڪمري ۾ هڪ اجنبي ماڻهظو مظوجظود 
هو. ُهو منهنجي ڪمري ۾ ائظيظن ليظي رهظيظو 

 مجيب اوٺو

ڪهاڻي   
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هو ڄڻ اهو ڪمرو هجي ئي هن جو... جتي ُهو 
 سالن کان پنهنجي پاڻ سان رهي رهيو هجي.

پهرين نظر ۾ ته، مان کيس سڃاڻي نه سگهيظو 
هئس پر پوِء ليو ته، ُهو بلڪل منهظنظجظي پظي  
جهڙو هظو. هظن جظي عظمظر بظه ان جظيظتظري ئظي 
هئي... سندس پورو ُپنو قد، ويڪظرو سظيظنظو ۽ 
گول نراڙ بابا سان گهڻي مشابظهظت تظه رکظنظدڙ 

 هو پر ُهو منهنجو پي  نه هو.
مون کيس ٻيهر غور سان ڏٺو... بلڪظه مظان تظه 
کيس مسلسل گهوري رهيو هئس، ائين جيئن 
سالن کانپوِء پنهنجو محبو  ڪنظهظن جظاِء تظي 
نظر اچي وڃي... ۽ مظاڻظهظو کظيظس اجظنظبظي ٿظي 
ڏسندو رهي. ٻي نظر ۾ ُهو مظون کظي ڪظجظهظه 
پنهنجي پاڻ جهڙو ليظو هظو، هظر مظاڻظهظوَء کظي 
پنهنجو پاڻ پهرين نظر ۾ پاڻ جهڙو االئي ڇظو 

 ناهي ليندو.
ُهو مون سان ڳالهائڻ ليو هو. هن اداسيَء مظان 

ڪوبه ماڻهو مڪمل ناهي، هظر مظاڻظهظوَء “ چيوڪ 
جي اندر هڪ خال آهي. اهو خظال اهظو مظاڻظهظو 
ئي اچي ڀريندو آهي، جنهن سان اسان مظحظبظت 
ڪندا آهظيظون... ائظيظن بظلظڪظل بظه نظاهظي. مظون 
محسوس ڪيو آهي ته، ماڻظهظو مظحظبظت ڪظرڻ 
کانپوِء به اداس، اوپرو ۽ وڃايل رهندو آهظي ۽ 
سندس اندر موجود خال ڏينهون ڏينهظن وڌنظدو 
ويندو آهي. وڌي... وڌي گهرو ٿظي، هظڪ وڏي 
کاهيَء ۾ بدلجي ويندو آهي... ۽ پوِء ڪنهن بظه 
ظري پظونظدو آهظي،  وقت ماڻهو ان کاهيَء ۾ ڪي
جتان نڪري سگهڻ گهڻي حد تائين ناممظڪظن 

ٿي ويندو آهي، پر جي ماڻهوَء کي پنهنجو پظاڻ 
ملي ويو ته، اندر جو اهو خوفناڪ خال ڀظرجظي 

 ”ويندو آهي ۽ ماڻهو مڪمل ٿي ويندو آهي.
مون کي سندس ڳالهه گهڻي عظجظيظه نظه ليظي 
هئي، پر سندس ڳالهه ٻڌڻ کانپوِء سوچيو هئ  
تهڪ جڏهن ماڻهو مڪمل ٿي ويندو آهي ته مظري 
ويندو آهي، اها ڪيڏي نه فضظول ڳظالظهظه آهظي. 
شايد، ماڻهوَء جي زندگي شروع ئي اتظان کظان 
ٿيندي آهي، جتان کان ماڻظهظو مظڪظمظل ٿظيظنظدو 

 آهي.
مظاڻظهظن سظان “ هن وري ڳالهائڻ شروع ڪظيظوڪ 

ملڻ جا ڪيترائي اتفاق ٿيندا آهن، پر پاڻ سان 
ملڻ جو هڪ اه  اتظفظاق اهظو آهظي تظه، اوهظان 
جي اندر جي خوشظبظو اوهظان کظي پظاڻ ڏانظهظن 
ڇيڪي. هر ماڻهوَء جي انظدر هظڪ خظوشظبظودار 
ٻوٽي جو ٻج موجود هوندو آهي. اوهان ان کظي 
پاڻي ڏيو... اهو ٻج ڦظٽظڻ شظروع ٿظي ويظنظدو ۽ 
جلد ئي هڪ وڏي ٻوٽي جظي صظورت اخظتظيظار 
ڪري وٺندو. ان کي پاڻي ڏيظنظدا ويظنظد ... اهظو 
وڌندو ويندو. ان جي خوشبو اوهان کي معظطظر 
ڪري، مدهوش بڻائي ڇڏيندي ۽ جڏهظن اوهظان 
پنهنجي اندر جي خوشبو ۾ مڪظمظل واسظجظي 
ويند  ته، اوهان جي پنهنجي پاڻ سظان مظالقظات 

 ”ٿي ويندي!
سندس گفتگو فڪر انگيز هئي، اهظو اجظنظبظي 
مون کي فلسفي ليو هو. اهڙو فلسفي جيڪو 
پنهنجين سوچن ۾ مون جهڙو ئي هو، پر مظان 
نظظه هظظئظظس. مظظحظظسظظوس ٿظظيظظو هظظئظظ ، جظظهظظڙوڪظظر 

 منهنجو مري ويل پٽ هجي.
ُهو مون سان پٽ واري لهجي ۾ ڳالهائڻ ليظو 

جيڪڏهن اندر ۾ موجود ان ٻج کي پاڻي “ هوڪ 
ڏيڻ سظان اهظو اسظري نظه پظيظو تظه، اوهظان کظي 
سمجهڻ گهرجي ته، اوهان پنهظنظجظي انظدر جظي 
زمين کي بنجر بظڻظائظي چظڪظا آهظيظو ۽ بظنظجظر 
زمين تي بارشن کانسواِء ڪي بظه َسظال اسظري 

 ”ناهن سگهندا.
سندس ڳالهه ٻڌي، مظون مظحظسظوس ڪظيظو تظه، 
بارش مان سندس مراد محظبظت آهظي... ۽ ُمظڙي 
پظظنظظهظظنظظجظظي مظظاضظظيَء ڏانظظهظظن ڏٺظظو هظظئظظ ، جظظتظظي 
ڪيترن ئي سالن کان بظارش نظه ُوٺظي هظئظي ۽ 

 من جي ڌرتي ُسڪي ٺوٺ ٿي چڪي هئي.
مون هڪدم ڏانهنس نهاريو، منظهظنظجظي اکظيظن 
۾ مڪمل طرح سان فنا ٿظي وڃظڻ جظو الظڪظو 

هظاڻظي “ هو. هن منهنجي اکين ۾ ڏسندي چيظوڪ 
اوهان کي يقين ٿي وڃظڻ گظهظرجظي تظه، اوهظان 
پنهنجي اندر جي ان ٻ... ٻج کي مڪمل س... 
سظظا... سظظاڙي چظظڪظظا آهظظيظظو يظظعظظنظظي اوهظظان پ... 
پنهنجي پاڻ جظو ق... قظت...قظت... قظتظل ڪظري 

 ”چڪا آهيو.
ان گظظهظظڙيَء ئظظي ڇظظرڪظظي ڏانظظهظظنظظس ڏٺظظ . ُهظظو 
پنهنجي زندگيَء جا آخظري سظاهظَه کظڻظي رهظيظو 
هو... ۽ منهنجي هٿ ۾ سگريٽ مڪمل سظڙي 
چڪو هو، جنهن جو فلظٽظر بظاقظي رهظجظي ويظو 
هو... ۽ مان ساڳي ڪرسيَء تي ويظ ظي مظاڻظهظن 

 جي باري ۾ سوچي رهيو هئس.
*** 
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جــي ٻــيـڙي پــن  

هي انهن ڏينهن جي ڳالهه آهي جظڏهظن بظاگظڙجظي 
ڀرسان فاضل شاهه پير جي وڻن ۾ سياڻا مظاڻظهظو 
چرين کي َٻڌندا هئا ۽ بي اوالد عورتظون درگظاهظه 
جا َمَٽ ڀريندي ُپَٽ گهرنديون هيون. پاڙي اوڙي 
جي ڳوٺظن جظا نيظَڪظمظا نشظئظي آڪظڙ فظقظيظر جظي 
آستاني تي ڀنگ جا ڪونڊا گهوٽظي سظوائظي پظي 
ُسروَر ڪري ُسَک جظي چظانظورن سظان ڀظڀ ڀظري 
سهرا ڳائيندڙ مائين جي ُارهن کي تاڙيظنظدا هظئظا. 
کجيَء جي ڇڙهين سان ڍڪيل ا ظڻ کظان پظرڀظرو 
ٺهيل ڪظوظي ڪظوٺظيَء مظان چظرس جظو گظهظاٽظو 
دونهون چڪظلظي جظي رنظگظيظن ڪظوارٽظر پظويظان 
ٽپڙيَء تي ُسَتل ڪراڙي سلهه ورتل رنظڊيَء جظي 
سظظاهظظن جظظيظظان آهسظظتظظي آهسظظتظظي نظظڪظظرنظظدو هظظو. 
ڪهاڙيَء کظي واري پظنظو ليظائظڻ جظيظان مظڇظون 
مهٽيندڙ ماڻهو سک کڻي نوظنظدي آيظل عظورتظن 
جي پويان هلندا ايندا هئا. وهمن ۽ وسوسظن جظي 
ڪارن ڌاڳن ۾ ٻڌل طوق جهڙن تعويذن جي هظن 

مان جو ئي آهظيظان سظو “بازار کان ڪجهه پرڀرو،
جي ملال، ننظگظا نظروار، زمظانظي جظي ”  ئي آهيان

عقل ۽ فه  موجه چريا ڪجهه ماڻهو وڻن جظي 
ُٿلهن َٿَڙن ۾ زنجيرن سان ٻڌل هوندا هظئظا. وڏن 
وارن ۽ ويڪظري ڏاڙهظي وارو هظڪ چظريظو وڏا 
ٽهڪ ڏئي دنيا کي آباد ڪندڙ عظي  َانگ ڏي 

پظن جظي ٻظيظڙي “ اشارو ڪندي چظونظدو هظو، 
درگاهظه جظي ُڪظک ۾ چظريظن جظي ”  پيئندوڪ

انهي وڻن واري وستيَء ۾ مردن  توڙي عورتظن 
 کي َجهل پل نه هوندي هئي.

زماني جون عورتون ُاگهظاڙن چظريظن کظي ڏسظي 
پنهنجي مشاهدي ۾ اضافو ڪندي تقابلي جظائظزا 
وٺنديون هيون ته وري ننڍيون نيٽيون کظجظڪظن 
۾ پئجي وينديون هيون. وڏي وارن وارو چظريظو 

” پظن جظي ٻظيظڙي پظيظئظنظدو“ سيني کي چوندو هظو
پوياڙيَء جو پهر هو مان ٻين ماڻهن جيان چريظن 
جي انهيَء پاڙي اندر پظئظي ڦظريظس. هظڪ چظريظو 
جيڪو پن جي ٻيڙي چوندڙ چظرئظي جظي سظاڄظي 
پاسي ٻٻر جي وڻ ۾ ٻڌل هو تنظهظن جظي ڀظرسظان 
وڃي بيظ ظس، جظو پظراڻظي رلظيَء تظي ويظ ظو هظو. 
ڀرسان دلو پظاڻظي جظو ۽ گظالس رکظيظل هظئظس. 
گهاٽي ڏاڙهي مڇن سان. ٻين چرين جظي ُابظتظڙ 
هن کي گوڏ ۽ قميص پاتل هئي. مون کي ڏسڻ 

۾ معقول پئي ليو. سالم ڪيظومظانظس تظه نظيظاز 
مندي واري انداز ۾ سالم ورايائين. ويظ ظي ئظي 

تظون چظريظو آهظيظن يظا “ پهريون سوال پڇيظائظيظنڪ 
 ”سياڻوڪ

سوال ڪرڻ وقت هظن جظي اکظيظن جظي عظجظيظه 
مان بظه “ حالت هئي. مان مذاق ڪندي چيومانسڪ 

 ”چريو آهيان.
اچظو “ رلي کي هٿ سان صاف ڪظنظدي چظيظائظيظن 

مان ڪجهه دير هن جي مظنظهظن ۾ ڏسظنظدو ”  ويهو
رهيس. هن جي انظداز ۾ ڪظو جظوکظو نظه ڏسظي 
رليَء تي هن جي ڀرسان ويهي رهيس. پنظهظنظجظن 

پهريل زنجظيظر ڏي ڏسظي پيرن ۾ 
مظظنظظهظظنظظجظظي پظظيظظرن کظظي وري 

تظظظظظظظظظڪظظظظظظظظظيظظظظظظظظظنظظظظظظظظظدي 
توکي زنجير “ چيائينڪ

 ”پيلڪناهي  
نظظظئظظظون هظظظتظظظي آيظظظو مظظان “ 

منهنجي الِء زنظجظيظر آهيان 
مون کي ان وقظت ” وٺڻ ويا آهن.
جوا  سجظهظيظو اهظظظظظو ئظظظظظي 
سوچظي چظئظي سظظظظو بظظظظنظظظظا 
ڪظجظهظظه ديظظر ڏنظظظومظظظانظظظس. 
مظظنظظهظظن ۾ منهنجظي 

ڏسظظظظظنظظظظظدو 
رهظظيظظو ۽ 
پظظظظظظظظظظظظظظوِء 

چظظيظظائظظيظظنڪ 
جظظيظظسظظتظظائظظيظظن “ 

تظظظظنظظظظهظظظظنظظظظجظظظظي 
زنظظجظظيظظر اچظظي 
هظظظظظظظڪظظظظظظظڙو مظظظظنظظظظهظظظظنظظظظجظظظظو 
” ڪظظظظظظظظظظظظظظظظظر.ڪظظظظظ  تظظظظظه 
حظظظڪظظظظ  “ چيومظانظسڪ 

: ڪظظظظظظظظظظظظر ”
مظظظظظظظظظظظظظظان باگڙجيَء “ 

آڻي ڏي. سڄظي چرس تظه 
ماڪوڙا ٿا چڪ پائن رات 

 ”ننڊ ڪونهي.
منهنظجظي هظتظي واقظفظيظت “ 

ڪونهي. مون کي چظرس 

مظظوٽ ۾ چظيظظومظانظظس تظظه يظظڪظظدم ”  ڪظيظظر ڏيظظنظدو.
 منهنجي قريه اچي چيائينڪ

هتي سامهون باگڙجيَء ۾ ملندو اٿئي. گهرندين “ 
 ”ته ڏيندِء

يار ڳالهه ٻڌڪ م ائي ته ڪونهي جظو عظام دڪظان “ 
تان وٺان، چرس آهي، پظولظيظس جظا پظهظرا هظونظدا 
آهن، الزمي آ چوري هلندو هظونظدو، ڏيظٺ وائظٺ 

 ”کانسواِء ڪيئن ڏيندا.
ادا تون وڃي تظه ڏس، نظه مظلظيظو تظه ڀظال مظوٽظي “ 

مظون کظي ايظالزي انظداز ۾ ”  ايندين نه... ٻيو ڇظا
چيائظيظن تظه مظان هظن جظي مظنظهظن ۾ تظڪظيظنظدي 

توسان واعدو آهي سياڻي شڪارپور “چيومانسڪ 
 ”مان وٺي ايندس... اڄ ڇڏ

سياڻي ته تون پاڻ ٻڌل هظونظديظن هظن وڻ سظان، “ 
سياڻي ته توکي پاڻ ماڪوڙا پٽيندا، شظڪظارپظور 

 ”ڪيئن ويندينڪ
ان ڳالهه کظي ڇظڏ، تظوسظان واعظدو ڪظيظو آ نظه، “ 

 ”توکي چرس نه آڻي ڏيان ته پوِء چئجانِء
چيومانس ته چريو ڪظي گظهظڙيظون مظنظهظن هظيظٺ 
ڪري چپ ٿي ويو ۽ پوِء مظنظهظن مظٿظي ڪظنظديظن 

 چيائينڪ 
 ”تون چريو آهين يا سياڻو...ڪ سچ ٻڌاِء“ 

هن جي اهڙي سوال تي مان ٽهڪ ڏنظو، کظلظنظدي 
مان سياڻو آهيظان، مظون کظي ڪظونظه “ چيومانسڪ 

 ”ٻڌندا، چرس توکي سياڻي آڻي ڏيندس.
وي ي ئي هڪ لت منهنجي پيٽ ۾ ٺڪا  ڪظري 
اچي ليي، مان اٿي ڀيس جيستائين پري پظڄظان 
ته پويان پهريان دلي جي ڍڪڻي اچظي ليظي پظوِء 
دلو به پويان اچي ڪريو گالس ڌار هنيائين آخظر 
رلي کڻي به اڇليائين گاريون جيڪي آيس پظئظي 

 ڏنائين.
 مان پرڀرو ٿي پ ي ۽ پيٽ مهٽڻ ليس.

تظوکظي ڪظ  چظئظي مظان “ گاريون ڏيندي چيائيظنڪ
۽ پظوِء مظون کظي بظجظو ”  پنهنجظي زبظان وڃظائظي

 ڏيندي چيائينڪ
اڙي اڳ ۾ ڪنهظن سظيظاڻظي ڪظنظهظن جظو ڪظ  “ 

ان مظهظل ”  ڪيو آهي جو تون منهنظجظو ڪظنظديظن.
وڏن وارن واري چظظريظظي وڏو ٽظظهظظڪ ڏنظظو ۽ 
پظنظظهظظنظظجظي انظظگ ڏي اشظظارو ڪظظنظدي مظظون کظظي 

 ”پن جي ٻيڙي پيئندين.“چيائينڪ

 ڪهاڻي

 انور شيخ
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ھڪ سال کان، ماريا انتونيو جو اوسظيظئظڙو ڪظري 
رھي ھئي، جيڪو اڄ تائين گظھظر واپظس نظه وريظو 
ھو. ھڪ سال کان اھو معمول ھو ته ھوَء سج لظھظڻ 
تائين گھر جو ٻاھريون گيظٽ کظلظيظل ڇظڏي ڏيظنظدي 
ھئي، گھر جا سيئي در ۽ دريون به کولي ڇظڏيظنظدي 
ھئي، متان پري کان ھو ايظنظدي نظظظر اچظي ۽ ھظوَء 
ڊوڙي وڃي ساڻس چنبڙي پئي. گھر جظي ٻظاھظريظن 

” مظامظا“ گيٽ تي ڪو نه آيو. نه ئظي ڪظنظھظن ڊوڙي 
 پڪاري ساڻس چنبڙيو.

ھوَء کيس ڪيئن ڪيئن يظاد ڪظنظدي ھظئظي. ضظدي 
انتونيو کي،کلڻي انتونيو کي،کيس ايظئظن ليظنظدو 
ھو ته ھو به ايترو ئي ضدي ھو جيترو سندس وڏو 
ڀا  رڪاردو، جيڪو گھڻو اڳ کظنظيظجظي ويظو ھظو. 
بعد ۾ ھن جي ڪا خبر نه پئي ھئي. ماريا پنھنجي 
ھ يلي مڙس گريگوريو کان اڳ ۾ ئي محروم ٿي 
چڪي ھئي. چيو ويندو آھظي تظه ھظن جظي الش جظا 
پرزا ھر پاسي وکرجي ويا ھئا. پوِء ھظوَء پظنظھظنظجظي 
جوشيلي وڏي پٽ رڪاردو کان محروم ٿي ھظئظي، 
جنھن پنھنجي پي  جو بدلي وٺڻ جظو وچظن ڪظيظو 
ھو. چيو پيو وڃي ته ھو جظنظگ ۾ ھظڪ سظفظاڪ 
مشين ۾ تبديل ٿي چڪو ھو. اھو بظه چظيظو پظيظو 
وڃي ته ھو دشمن جي ڪظنظھظن بظه سظپظاھظي کظي 
تڙپائي تظڙپظائظي مظاريظنظدو ھظو. رڪظاردو اذيظت 

 ڏيندڙ ٿي پيو ھو.
گريگوريو جي موت کانپوِء ماريا جي دل ٽظٽظي 
پئي ھئي، رڪاردو جي وڃڻ سان ھن جظو روح 
مري ويو ھو ۽ انتونيو جي جدائي کيس دماغظي 

طور مفلوج ڪري ڇڏيو ھو. انتونيظو جظنظھظن کظي 
گٽار ھالئڻ ۽ نوڻ سان دلوظسظپظي ھظئظي، ھظن جظو 
ننڍو پٽ، سھڻو، گھنڊيدار وار، وڻندڙ آواز پيارين 
اکين وارو انتونيو. آخرڪار باھ ھن جي دل تائيظن 
به پھوي وئي ھئي. گھڻي وقت تائين ماريظا کظيظس 
ٻڌائيندي رھي ته ڪھڙي ريت گريگوريو جي موت 
ھن جي دل ٽوڙي ڇڏي ھئي ۽ رڪاردو خظون جظي 
پياسي قاتل ۾ ڪيئن تبديل ٿيو ھو! ھن انتونظيظو 
کي ھر ڀيري اھوئي ٻڌايو ھو ته سندس جيئظڻ جظو 
سبه ھو ئظي آھظي. آھ انظتظونظيظو! ايظتظري نظنظڍڙي 
انتونيو کي ڪھڙي ضرورت ھئي پنھنجي ما  کي 
 ھر شيِء کان آزاد ھجڻ جو مقصد سمجھائڻ جوڪ

سڄو سال، پوري ھڪ سال تائين ماريا پاڻ کي ان 
خيال سان وندرائيندي رھي ته ھڪ نه ھڪ ڏيظنظھظن 
انتونيو واپس ايندو. ھن کي خبر ھظئظي تظه اوچظتظو 
سندس ننڍي پٽ جو حسين چظھظرو ڏسظي وٺظنظدي، 
سندس وار شام جي جظڳ ميظائظيظنظدڙ روشظنظي ۾ 

چمظڪظڻ ليظنظدا ۽ 
سظاحظظلظظي ھظظوائظظون 
انھن کي وکيظري 
ڇڏينظديظون. ھظڪ 
سظظظال تظظظائظظظيظظظظن، 
پوري ھظڪ سظال 
تائين، ماريظا پظاڻ 
کي ھن جي بيتا  
امظظظظظيظظظظظظد سظظظظظظان 
سلھاڙي رکظيظو 
ھوَء انظتظونظيظو 
کي پنھظنظجظي 
سظظظامظظظھظظظون 

بظظظيظظظ ظظظل 
ڏسظظنظظدي. 
ھظظظظظظظظظظظظظظوَء 

ڄاڻيندي ھئي ته ھوَء پنھنظجظي پظٽ کظي پظنظھظنظجظي 
ٻانھن ۾ پڪڙيندي جيڪو پظنظھظنظجظي پظي  وانظگظر 
مضبو  ۽ حسين ھو. ھوَء کيظس پظاڻ سظان نظيظري 
ساحل ڏانھن سير الِء وٺي ويندي کظيظس اھظو سظڀ 
ڪجھ ھوريان ھوريان ٻڌائيندي، جيئن ڪظو الظھظڙ 
نوجوان پنھنجي دل جي ڳالھ پنھنجي محبوبا کظي 
ٻڌائيندو آھي، توڻي جو ھوَء سندس ما  آھي. ھظاِء! 

 ماريا کيس ڪيئن ڪيئن ياد ڪندي ھئي.
ھوَء کيظس سظمظنظڊ جظي لظھظرن جظا آواز يظاد ڏيظارڻ 
چاھيندي ھئي ۽ ھوا جي ھلڻ جا آواز، ڪريل پنظن 
جون سرگوشيون ۽ جڏھن ھو اڃا ننڍڙو ٻارڙو ھظو 
ته ڪھڙي ريت ماريا ۽ گريگوريو کيس ساحل تظي 
وٺي گانا ٻڌائيندا ھظئظا جظڏھظن تظه سظنظدس وڏو ڀظا  

 رڪاردو لھرن کان پاڻ کي بوائيندي ڪڏندو ھو.
ھاڻي ته ھڪ سال ٿي ويو آھي ماريظا، ھظاڻظي بظس “ 

 ايوانجيلستا چيو،” ڪر...
پر سندس ننڍي ڀيڻ ڄاڻيندي ھئي ته ماريا کي ان 

 ”سو  مان ڪڍڻ ڪيترو نه ڏکيو آھي.
ماريظا ھظڪ سظال اڳ چظيظو ھظو، ”  ھو زنده آھي“ 
 ”سندس الش ڪنھن کي نه مليو ھو.“
اھي سيني کي ھڪ ٽرڪ ۾ کڻي ويا ھظئظا، اھظو “ 

خيال ڪرڻ کانسواِء ته انھن مان ڪيتظرا مظري ويظا 
ڪظنظھظن ”  ۽ ڪيترا اڃا سڏڪا ڀري جظي رھظيظا آھظن

 ايوانجيلستا کي ٻڌايو ھو.
ڇا انتونيو به انھن ني  مظرده مظاڻظھظن ۾ 
شامل ھوڪ پر واپظس ورڻ وارا 

 ته ڪيترائي ھئا.
ھو سنظدن ھظٿ نظه ليظو “ 

ھو ايوانجيلسظتظا، مظون 
کظظي پظظڪ آھظظي تظظه ھظظو 
ڀڄي ڪنھن جھنگ ۾ 
رڪظظاردو وٽ ھظظلظظيظظو 
ويظظظو ھظظظونظظظدو. آئظظظون 
ڄاڻان ٿي ھظو ضظرور 
واپظظظس ايظظظنظظظدو، ھظظظو 

 ”ضرور واپس ايندو.
مظظاريظظا نظظڌوري آھظظي، 
ايوانجيلستا سوچيو، 
پر ھوَء اڪيلي ناھظي 
جظظيظظڪظظا پظظنظظھظظنظظجظظي 
پيارن کظان مظحظروم 
ٿظظي آھظظي. اھظظڙو ڪظظو 
گھر نه ھو جيڪو پنھظنظجظي 
پيارن کان محروم نه ٿيو ھظو. ھظرھظڪ 
 جو ڪو نه ڪو ماريو ويو ھو يا گ  ڪيو ويو ھو.

مون کي پڪ آھي ته ھو زنده آھي ايوانجيظلظسظتظا، “ 
 ”مان ڄاڻان ٿي منھنجو انتونيو واپس ورندو.

ھڪ سال اڳ، پورو ھڪ سال اڳ اھو واقعو پيش 
آيو ھو. ماريا کيس ھميشه الِء وسارڻ گھريو پظئظي. 
کيس ايئن محسوس ٿيو ھو ان حادثي کي وڌيظڪ 
ياد رکڻ ناممڪن آھي. ڇاڪاڻ جظو کظيظس پظڪ نظه 
بلڪه يقين ھو ته اھو واقعو ٿيو ئي نه ھظو. کظيظس 
ھميشه شين کي ايظئظن شظانظت رکظڻ جظي خظواھظش 
رھندي ھئي جيئن ان ڏينھن ھئي جڏھن گريگوريو 
زنده ھو ۽ رڪظاردو ھظن کظان ڌار نظه ٿظيظو ھظو ۽ 
انتونيو پنھنجا نشان ڇڏڻ کظانسظواِء گظ  ٿظي ويظو 
ھو.گھٽ ۾ گھٽ ايئن ھو جيئن انتونظيظو ھظن وٽ 
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موجود ھجي، جڏھن ھڪ سال اڳ ۾ جظيظسظتظائظيظن 
 ھي واقعو پيش نه آيو ھو.

 ”منھنجا ٻار مئا آھن يا ماريا ويا آھن، ٽي ٻار.“
 ”منھنجو گھر وارو پڻ ماريو ويو آھي.“
 ”منھنجو ته پورو خاندان ئي ماريو ويو آھي.“
ھاڻي ھن دنيا ۾ منھنجو ڪو به نه آھي ماريظا. تظو “ 

 ”وٽ ايوانجيلستا ته آھي.
ھڪ سال کان، ھا سظڄظي سظال کظان اھظي دعظائظون 
گھريون پئي ته ھن جو انتونيو واپس ڪيو ويندو. 
ھر ڀيري جڏھن ھوَء رات جو گھظر جظو وڏو گظيظٽ 
بند ڪندي ھئي، گھر جظون دريظون ۽ دروازا بظنظد 
ڪندي ھئي ته کيس اعظتظمظاد ٿظيظنظدو ھظو ۽ کظيظس 
ھاڻي بظه پظڪ آھظي. ھظوَء ڄظاڻظيظنظدي ھظئظي تظه ھظوَء 
پنھنجي محبو  پٽ کي بيئر جو ھڪ ٿڌو گظالس 
پيش ڪندي ۽ ھا ھڪ صاف ڪپظڙن جظو وڳظو بظه، 
کيس چوندي ته ھو اھو سڀ ڪجھ ٻڌائي. بظلظڪظل 
ھوَء کانئس رت ۽ ڳوڙھن بابت نه پڇندي. اھڙيون 
قھري ڪھاڻيون جيڪي ھاڻظي وڻظنظدڙ نظه رھظيظون 
آھن ڇاڪاڻ جو اھظي زنظدگظيَء جظو حصظو بظڻظجظي 
پيون آھن. ماريا کي وڌيڪ خواھش نه ھئي ته ھظوَء 
وتظظي جظظبظظر، نظظفظظرت ۽ ذلظظت جظظو نشظظانظظو بظظڻظظجظظنظظدڙ 
احساسن جون ڪھاڻيون ٻڌي. انھن احساسن ايترن 
سالن کان مزاحمت ۽ گھڻي مظزاحظمظت پظيظدا ڪظرڻ 
کانسواِء ٻيو ڇا ڪظيظو ھظو، مظزاحظمظت جظو جظوا  
ڀيانڪ طور موت جي صورت ۾ ملڻو ھظو. ابظول! 
ڪنڌ مٿي کڻي ھلڻ جي قيمظت ڪظيظتظري نظه ڳظري 

 ھئي. ماريا اھو سڀ ڪجھ ٻڌڻ نه پئي چاھيو.
ھڪ سال کان، ان وقعظي جظي ھظڪ سظال کظانظپظوِء 
ماريا وي ي شظام جظي مظڌم روشظنظي تظي نظظظرون 
ڄمائي وي ل ھوندي ھئي ۽ سظنظدس خظيظال ھظو تظه 
اجھو ٿو انتونيو واپس ايندي نظر ايندو، جيئن ھو 
اڳ ۾ واپظظس ايظظنظظدو ھظظو. جظظڏھظظن مظظاڻظظھظظن خظظود 
مختياري ۽ آدرشن بابت ڳالھائڻ شظروع نظه ڪظيظو 
ھو. ماريا انتونيو کي به قصا ٻڌائڻ چاھيندي ھئي، 
ڪنھن به ھلڪي ڦلڪي شين جي باري ۾، جظيظئظن 
ھن جو ڏٺل عورتون. بلڪل، بظلظڪظل، مظاريظا کظي 
خبر ھئي ته ھن جي خوبرو پٽ جظي اوسظي پظاسظي 
ڪيتريون ڇوڪريون ميڙ ٺاھي گھمنديون ھظيظون، 

 روزا، ڪونويتا، سونيا.
ھا، ھڪ سال ٿي چڪو ھو، پر ماريا الِء فقط ھظڪ 
سال. ماريظا نظالظي جظون ٻظيظون بظه ڪظيظتظريظون ئظي 
عورتون ھيون ڪيترن سالن کان گھر جو دروازو، 
دريون کولي بند ڪنديون ھيون جيڪي پنظھظنظجظي 
پٽڙن جي واپسي الِء پريشان ھيون. ڪيتريون ئظي 
اھڙيون به جن پنھنجي دل مان انھن جي خيال کظي 
ڪڍي ڇڏيو ھو ته ھڪ ڏينھن انھن جظا اھظي پظٽظڙا 
واپس ورندا ۽ اھي ھاڻي پنھنجي گھرن جظي وڏي 
دروازا ڪڏھن نه کولينديون ھيون. گھر جظي وڏي 
دروازي کي بند رکڻ وارين مظنظجظھظان اھظڙيظون بظه 
ھيون جن گھرن کان ٻاھر نڪرڻ ئي ڇڏي ڏنو ھو. 
بلڪ ڪيتريون اھڙيون به ھيون جن پظاڻ کظي دک 
جي چادر ۾ ويڙھي ڇڏيو ھو ھظاڻظي کظيظن ڪظو بظه 
زندگيَء طظرف واپظس ڪظري نظه سظگظھظيظو ھظو. نظه 
مزاحمت ۽ نه ئي بغاوت ڪيتريظون ئظي مظاريظائظون 
پنھنجا در کولي سندن انظتظظظار ۾ اکظيظون وڇظائظي 

وي يون ھيون. ڪيتريون اھڙيون به ھيون جظن در 
بند ڪري ڇڏيا ۽ انتظار جا ڏيئا اڃا بظه ٻظري رھظيظا 

 ھئا خدا ڄاڻي اھي ڪڏھن واپس ٿيندا.
دروازو اڃا به کليل ھو. ماريا سظپظاھظيظن کظي ٻظاھظر 
قطار ۾ جمع ٿيندي ڏٺو، ڪيظتظرن سظالظن کظان ھظو 
قطار ٺاھي سندن گھظرن ٻظاھظران گظذرنظدا ھظئظا، پظر 
ماريا ان منظر کان مظانظوس نظه ٿظي سظگظھظي. اھظي 
سپاھي کيس ھاڻي به ڪا اجنبي شظيِء نظظظر ايظنظدا 
ھئا. سندن بوٽظن جظو کظڙڪظو اھظي پظري کظان ئظي 
غائه ٿيڻ ليا ھئا جڏھظن ڪظنظھظن گظھظر جظي وڏي 

 دروازي کي کلندي ڏٺو.
اونڌاهه ٿيڻ ليي ھئي. معلوم ايئن ٿظيظڻ ٿظي ليظو 
ھوَء ڏينھن ڏٺي جي سپنن ۾ گ  ھئي ايظتظري گظ  
جو کانئس رات ٿيندي به گھر جو ٻاھريون دروازو 
بند نه ڪيو ھو. ھن دروازي انظدر وڏن قظدمظن جظو 
آواز ٻڌي ورتو تڏھن سندس سامھون ھڪ مظاڻظھظو 

 بي و ھو.
پوِء اھو ماڻھو جھڪيو ۽ ھن پنھنجو ٻانھون ماريا 

 جي چيلھ ۾ وڌيون.
 ”ماما! مان واپس آيو آھيان ماما.“

پر ماريا جي بي جان جس  ۾ ڪا حظرڪظت نظه ٿظي 
 ھن ڊگھو ساھ کنيو.

 ”.انتونيو“
ھا، مان آھيان، انتونيو، تنھنجظو انظتظونظيظو! مظون “ 

 ”کي نٿي سڃاڻينڪ
ڇوڪر ھن جي سامھون گوڏن ڀر بي ل ھو پر ھظوَء 

 کيس سڃاڻي نه سگھي ھئي.

 ”تون انتونيو ناھين.“
 ”مان انتونيو ئي آھيان، تنھنجو انتونيو!“

گند جي ڍير نما ماڻھوَء ماريا کي پنھنجي ھظٿظن ۾ 
 پڪڙي جنجھوڙيو ھو.

تون انتونيو ناھيظن. مظنظھظنظجظو انظتظونظيظو تظه ڏاڍو “ 
خوبصورت ھو. بلڪل فرشتن وانگر خظوبصظورت. 

 ”تون انتونيو ٿي نٿو سگھين.
انھن مون کي ڏاڍو مظاريظو، مظامظا! ھظو مظون کظي “ 

روز ڪٽيندا ھئا، ڇاڪاڻ جو مان ڪنھن ڳالھ جظو 
اعتراف نه ڪندو ھئس. مون جڏھن ڪظجظھ ڪظيظو 
ئي ناھي ته اعتراف ڇا جو ڪريان ھا، پر ھو مظون 
کي پوِء به ماريندا ھئا. ھنن مظنظھظنظجظو جسظ  ڇظلظي 
ڪيو  ماما. ھاڻي منھنجا دوست به مون کي ڪونظه 
پيا سڃاڻن. منھن ڦري وڃڻ ڪري منھنجو آواز بظه 

ڦري ويو آھي، پر تنھنجو انتونيو آھيان! خدا جظي 
 ”واسطي منھنجي ڳالھ جو اعتبار ڪر!

تون منھنجو پٽ نه آھين. تون ڪو ٻيظو انظتظونظيظو “ 
 ”ھوندين.

 تڏھن ايوانجيلستا اچي وئي.
ايوانجيلستا ھن کي ٻظڌائظي تظه مظان سظنظدس پظٽ “ 

 ”آھيان، انتونيو!
 پر انيوانجيلستا به ھن کي سڃاڻي نه سگھي.

 تون ڪير آھينڪ ڪير آ ھي مارياڪ“
ايوانجيلستا، تون به مون کي نٿي سڃاڻينڪ مون “

ڏانھن ڏس، مان ئي انتونيو آھيان. انھن منھظنظجظي 
جس  کي برباد ڪري ڇڏيو آھي، پر اھي منھنجظي 
روح کي تباھ نه ڪري سگھيا. مون کظي ھظو روز 
ماريندا ھئا مون  انھن آڏو ڪوبه اعتراف نه ڪيو، 
پر انھن جي روز جي مار مون کي ڏاڍو مضظبظو  
ڪيو. ماريا ۽ گريگوريو جو پٽ انتونيو. رڪاردو 

 ” جو ڀا  انتونيو.
ايوانجيلستا، ماريا جي پوئتان وڃي بي ي ۽ کيس 
پنھنجي ڀاڪر ۾ جھليو پوِء انھن ٻنھي ان ماڻھظوَء 
کي ايئن ڏسظڻ ليظيظون جظيظئظن ھظو ڪظنظھظن ٻظئظي 

 سياري کان آيل مخلوق ھجي.
تظون انظتظونظيظو “ بعد ۾ ٻنھي ساڳي انداز ۾ چيظو، 

 ”ناھين، ھليو وڃ!
هن ماڻھو پاڻ کي انتونيو پئي چيو، ٿظوري ديظري 
چپ ٿيو، سندس موڪيل اکين ۾ اداسي ڇانئجظڻ 
ليي. گذريل ٽي سئو پنجھٺ راتظيظن وارا سظيظئظي 

 خوا  ھڪ سيڪنڊ ۾ برباد ٿيا.
ھڪ سال، پورو سال ان گھڙيَء جو انتظار ڪندو “ 

ماما، ايوانجيلستا، مظان ”  رھيو. ھن وڏو ساھ کنيو.
ھليو ويندس، چاھي مون وٽ ھن گھر کانسواِء ٻي 
واھ نه به ھجي. شظايظد اھظو وقظت نظه آيظو آھظي جظو 
اسين کڻي خوش ٿيون. ايئن پيو ليي ھظي زمظيظن 
ھاڻي اسان جو گھر نه رھي آھي. اوھين مظون کظي 
نه پيا سڃاڻو، پر منھنجو يقين ڪيو مون کانسواِء 
ٻيو ڪو به نه آھظي جظيظڪظو انظتظونظيظو ھظجظي. خظدا 
حافظ. ايوانجيلستا، ھن جو خيال رکجائين ڇاڪاڻ 

 جو تون ھن سان محبت ڪندي ھئينَء.

بگڙيل شڪل وارو ماڻھو ھلظيظو ويظو. بظجظري تظي 
سندس قدمن جو آواز اچڻ ليو، پوِء گھر جظو وڏو 

 دروازو بند ٿيڻ جو آواز، پوِء ھوا جو تيز شور.
سظظظڄظظظي گظظظھظظظر جظظظون دريظظظون بظظظنظظظد ڪظظظري ڇظظظڏ “ 

ايوانجيلستا، ڪٿي اھو پظاڳظل گظھظر ۾ نظه گظھظڙي 
 ”ماريا اجھاميل اکين سان چيو.” اچي

فڪر نه ڪر ماريا، مان ھظتظي ئظي آھظيظان تظوسظان “ 
 ”گڏ.

ايوانجيلستا گھر جون دريون بظنظد ڪظري ڇظڏيظون. 
پردا سرڪائي ڇڏيا ۽ ٻاھر اونڌاھ ۾ ڏسظڻ ليظي... 
ھن کي اھو ماڻھو پنھنجون اکيون مظوظڪظائظيظنظدي 
نظر آيو. ھو پنھنجا پير گسڪائي کڻي وڃي رھيو 
ھو. گھڻو پري پھوي ويو ھو ۽ آخرڪار اونداھ ۾ 

 گ  ٿي ويو. 
سپاھين جي مار  ڪرڻ جو مڌم آواز اڃا بظه ٻظڌڻ 

 ۾ پئي آيو.
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ستاويهه سالن جي زلظيظخظان جظو سظمظورو جسظ  
سور ۾ پورڻ ليو، سنظدس آسظمظان ۾ اٽظڪظيظل 
اکيون ڏرا ڏئي ويون ۽ انهن جي هظيظ ظان ڪظارا 
نشان پئجي ويا هئس، سندس اکظيظون هظر وقظت 
ان آس ۾ آسمان ۾ ٽنگيل هظونظديظون هظيظون تظه 
اجهو ڪو در کظلظيظو ۽ مظوت جظو فظرشظتظو اچظي 
کيس هظن پظل پظل جظي عظذا  مظان آجظو ڪظري 
ويندو... پنجن مهينن کان هر گذرندڙ پل قيظامظت 
ملل ٿي پيو هئس، زمين وارن ته هن تظي رحظ  
ڪرڻ ڇظڏي ڏنظو هظو، پظر آسظمظان واري کظي بظه 
سندس اهڙي حالت تي رح  نٿي آيظو ۽ سظنظدس 

 مرڻ واري آس پوري نٿي ٿي.
هوَء پڪين سرن سان ٺظهظيظل ٻظن ڪظمظرن واري 
گهر جي پاسي ۾ ٻڪرين جي َڇني ۾ پيل ڇيظل 
کٽ تي ستل هئي. هي ين پظاسظي کظان کظٽ جظو 
واڻ لڙڪيو ٿي، پيظرن جظون کظڙيظون واڏڻ جظي 
وٿين مان هيٺ نظر اچي رهيون هظيظون اڻظيظا اڻ 
ڇڏايل وار چيڙه ۾ گتل وهاڻي تي وکريل هظئظا، 
ڪي ڏينهن هئا جو زليخان کظي سظنظدس ڊگظهظن 
ڪارن ريشمظي وارن تظي نظاز هظونظدو هظو، هظو 
جڏهن به آرسيَء اڳيان بيهي انهن کظي سظنظوارڻ 
ليندي هئي ته پنهنجي منهن ئي مشڪي پوندي 
هئي، ڪيترائي ڀيرا سندس سظئظوٽ رضظيظه هظن 

 کي مذاق مذاق ۾ چئي ڏنو هوڪ
زلي خدا ڪري منهنجا وار بظه تظنظهظنظجظي وارن “ 

جهڙا ٿي وڃن يا تنهنجا وار ڇڻي وڃن، مٿي تي 
۽ پظوِء ٻظئظي سظهظيظلظيظون ”  هڪ به وار نه رهئي...

هلڪڙا هلڪڙا ٽهڪ ڏيڻ لينديون هيظون. هظاڻظي 
جڏهن سندس وار تيزي سان ڇڻي رهظيظا هظئظا تظه 
زليخان کي احساس ٿيندو هو ڄڻ رضيه جي اها 

 دعا پوري ٿيندي هجي.

سندس ڌيَء پ اڻي هن ڏانهن پاڻي جو وٽو کظڻظي 
آئي، هاڻي ڌيَء کانسواِء هن ڏانهن ٻيو ڪظيظر بظه 
نه ايندو هو. مکين جي ڀڻ ڀڻ جي ڪري زليخان 
کي ويتر بيقراري ٿي رهي هئي ۽ هن هٿن سان 
منهن تائين آيل مکين کي تڙيو ٿي. ايئن ڪظرڻ 
سان به سندس تڪليف وڌيظو ٿظي وئظي. ڪظجظهظه 
ڏينهن اڳ منجهند جي وقظت جظڏهظن رضظيظه هظن 
سان ملڻ آئي ته سندس جهرندڙ حالت ڏسظي هظن 
کان ڇرڪ نڪري ويو ۽ آهه ڀري آسمظان ڏانظهظن 

 ڏسندي هٿ جوڙي چپن ۾ ڀڻڪيو هئائينڪ
ر  سائين تون بندي جا عيه نه کول، سدائظيظن “ 

رضيه کي ان ڳالهه جظو بظه ”  انهن کي ڍڪي رک.
ارمان ٿيو ته ڇا هي اها ئي زليخان آهظي جظنظهظن 
تي جواني آئي هظئظي تظه اوڙي پظاڙي جظا جظوان 
ڇوڪرا ۽ ڪي پڪا مرد به هن سان الئظون لظهظڻ 
جا خوا  ڏسڻ ليا، هئا جڏهن چيلهه جظيظڏا ڊگظهظا 
وار سيي ۾ ٻڌي ٻاهر نظڪظرنظدي هظئظي تظه مظرد 
سندس پيرن ۾ وڇائجي ويندا هئا، ڪو انڌو ئي 
هوندو جيڪو زليظخظان جظو ُحسظن ڏسظي کظيظس 
پهرين نظر ۾ دل نه ڏئي ويهي، رنظگ بظه ڀظورو 
هئس، وڏيون ڪظاريظون ڪظجظال ڏيظنظدڙ اکظيظون، 
هاڻي ته هوَء هڏن جو پڃرو ٿي پظئظي هظئظي، ڄظڻ 
جس  تي ماس ئي نه هجيس، ڪارا ريشمي وار 
به باقي وڃي بوظيظا هظئظس، اکظيظون بظه ڏرا ڏئظي 
ويون هئس ۽ انهن جي هي ان ڪارا نشظان اچظي 
ويا هئس... رضيه سندس اهڙي حالت گهڻظي ديظر 
نه ڏسي سگهندي هئي ۽ سندس اکيون ڳظوڙهظن 
سان ڀرجي اينديون هيون، هوَء کيس بنا ڪظجظهظه 

 چئي ٻڌي سڏڪا ڀريندي هلي ويندي هئي.
پنج مظهظيظنظا اڳ زلظيظخظان رڌڻظي ۾ ڪظاٺ جظي 
صندلي تي ويهي منجهند جي ماني پوائي رهظي 

هئي، هن ٿلهي ڪاٺي کي باهه ڏانهن سوريو جو 
اوچتو کيس کاٻي ڇاتي ۾ سور جي سٽ پظئظي، 
سور به اهڙو سور جظو اکظيظن آڏو اونظداهظه اچظي 
ويس، هوَء مٿي کي هٿ ڏئي سور جي وڃڻ جظو 
انتظار ڪرڻ ليي، کيس سظيظنظي ۾ سظاڙي جظو 
احساس به ٿيو، ڄڻ ڪنهن سنظدس کظاٻظي ڇظاتظي 
تي تنور ۾ ٻرندڙ ٽانڊا رکي ڇڏيا هظجظن، کظيظس 
ساهه به منجهندي محسوس ٿيو، هوَء جسظ  جظي 
سموري سگهه گڏ ڪري صندلي تان اٿي ڪمري 
۾ آئي ۽ کٽ تي ليٽي، شام تائظيظن ويظتظر سظور 
وڌڻ ليس، کيس اهو به احساس ٿيظو تظه سظنظدس 
کاٻي ڇاتي، ساڄي ڇاتي کان وڏي ٿي پئي  آهي 
۽ ان وڏي ٿيندڙ ڇاتي ۾ ئظي سظور پظيظو ٿظيظس. 
شام جو جڏهن ٻٽيهه سالن جو عيدن گهظر وريظو 
ته زال کي بنا پاڻي جظي مظڇظيَء جظيظان تظڙپظنظدو 
ڏسي، ڄڻ روح ۾ چنڊڙي ليس. چنڊڙي ليظيظس 
به ڪيئن نه ها... عيدن هن سان پظيظار جظو پظرڻظو 

سال اڳ جڏهن منظجظهظنظد مظهظل  33جو ڪيو هو، 
زليخان ماني پوائي ٻنين کان موٽي رهي هظئظي 
ته دڳ تي عيدن سان اکيون چظار ٿظيظون هظئظس، 
سندس سهڻو مک ڏسي عيدن وائڙو ٿي ويو هو 
۽ انهيَء مهل دل سندس پظيظرن ۾ ڪظڍي رکظي 
هئائين، عيدن به ڪو گهٽ ڪونه هو، ڪڻڪائي 
رنگ جو ويڪري سيظنظي وارو ڊگظهظو هظمظراهظه، 
سدائين اکين ۾ سرمو پائي گظهظمظي، وارن کظي 
سنوارڻ الِء هر وقت کيسي ۾ ننڍڙي ڦڻي رکي، 
مٿي تي چمڪندڙ شيشا ليل ٽوپي پظائظي ٻظاهظر 
نڪري. عظيظدن سظنظدس گظهظر وارن کظي صظاف 
صاف چئي ڇڏيو ته جيڪڏهن هو شادي ڪندو ته 
زليخان سان ئي ڪندو نه ته وڃظي واهظه ۾ ٽظپظو 
ڏيظظنظظدو... پظظٽ جظظي اهظظڙي ضظظد تظظي سظظنظظدس مظظا  

 نصرت چانڊيو

ڪهاڻي   
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زليخان وارن ڏانهظن سظو وٺظڻ وئظي ۽ سظنظدن 
شادي به ٿي وئي. شادي جي ڪجهظه ئظي ڏيظنظهظن 
بعد زليخان پيٽ سان ٿي ۽ اڳظتظي هظلظي کظيظس 

 ڌيَء ڄائي.
هڪ شام جو زال جي حالت خرا  ڏسي عظيظدن 
ڀڄندو وڃي ڊاڪظٽظر اسظمظاعظيظل کظي وٺظي آيظو، 
زليخان هڪ وڏي چادر ويظڙهظي ويظهظي ڊاڪظٽظر 
اسماعيل کي اوچتي سظور بظابظت ٻظڌايظو تظه هظو 

 شڪجي پيو ۽ عيدن کي چيائينڪ
هن کي جلدي شهر کڻائي وڃ، ڳالهظه ڳظري ٿظي “ 

 ”ليي.
سج لٿي مهل عيدن گاڏي ڪرائي آيو ۽ زليخان 
کي ڀر واري شهر جي اسپتال کڻائي آيو، جظتظي 
خبر پئي ته زليخان کي ڇاتي جو ڪظيظنظسظر ٿظي 
پيو آهي ۽ ان جظي ڪظري سظنظدس وڌيظل ڇظاتظي 
ڪٽڻي پوندي. اهو ٻڌي عيدن جي پيرن هظيظ ظان 
ڄڻ ڌرتي ڪسڪڻ ليي هئي، هظوريظان هظوريظان 
زليخان سندس دل تان لهڻ ليي. مٿان وري هظر 
گذرندڙ ڏينهن سان زلظيظخظان جظي حظالظت ويظتظر 
خرا  ٿيندي ٿي وئي، هن زليخان کي ٻظڪظريظن 
جي واڙ ڇن ۾ هڪ ڇيل کٽ ڏئي کيظس ائظيظن 
ويساري ڇڏيو ڄظڻ هظوَء ڪظو رديَء جظو سظامظان 
هجي. زليخان جي بيماري جي ٻئين مهيني ئظي 
عيدن وري مال متاع ۽ ڪظ  ڪظار جظو بظهظانظو 

 ڄاڻائي پرڻجڻ جو فيصلو به ڪري ڇڏيو.
هڪ ڏينهن پ اڻظي مظا  جظي پظاسظي کظان ويظهظي 
کيس ٻانهن ڏئي مٿي ڪيو ۽ هن کي وٽي مظان 
پاڻي پيارڻ ليي، زليخان ٻه ٽي سظرڪظيظون ئظي 
مس ڀري سگهي ۽ وري ليٽي پئي، پ اڻي وٽظي 
مان آ ريون ٻوڙي ما  جي منظهظن تظي پظاڻظي جظا 
ڇنڊا هنيا ۽ اٿي وڃڻ ليظي، زلظيظخظان ڌيَء کظي 
ويندو ڏسي مرڪڻ ليي، کيس سظنظدس جظوانظي 
جا ڏينهن ياد اچي ويا. پ اڻي بظه سظونظهظن ۾ مظا  
جيان ئي هئي، ساڳيا ئي نيڻ نقش هئس، جڏهن 
ڄائي هئي ته ڌيَء جو سو ۽ ڪج دائي حليظمظان 
نظاڙو وڍي سظظنظظدن حظظوالظظي ڪظظنظدي ٻظظارڙي جظظي 

 سونهن تي مشڪندي چيو هوڪ
بس انهيَء ڏينهن کظان هظن ”  هيَء ته پ اڻي آهي.“ 

تي پ اڻي نالو پئجي ويو. پ اڻي وڃظي يظارنظهظن 
سالن جي ٿي. ٽي مهيظنظا اڳ رات جظو پظڌر تظي 
ستل هئي جو کيس آالڻ محسوس ٿي ۽ ڇظرڪ 
ڀري اٿي، جڏهن هن کي جس  مان هرو ڀرو رت 
نڪرڻ جو احسظاس ٿظيظو تظه هظوَء رڙيظون ڪظرڻ 
ليي، کيس اهو ڊڄ ٿيو ته ما  واري بيماري هظن 
۾ بظظه اچظظي وئظظي آهظظي، پظظر پظظوِء رضظظيظظه کظظيظظس 

سمجهايو ته هن هاڻي جواني جون بهارون ڏسظڻ 
شروع ڪيون آهن. جڏهن عيظدن کظي ان ڳظالظهظه 
جي خبر پئظي تظه هظن ڪظاڪظي ولظڻ وارن سظان 
ڏيظظتظظي لظظيظظتظظي تظظي سظظو ڪظظيظظو، پظظر اهظظو شظظر  

 رکيائين ته ننگر اڃا ڪجهه وقت هتي رهي.
پ اڻي کي  وييي ما  جي طرفان، زلظيظخظان جظي 
حصي جي مليل ڪ  ۾ ئي سج چڙهي ايندو هو 
۽ اسڪول دير سان پهوڻ تظي مظاسظتظريظاڻظي جظا 

 دڙڪا ويتر هيسائي وجهندا هئس.
ٻه ڏينهن اڳ زلظيظخظان جظي حظالظت صظفظا هظٿظان 
نڪري وئي ۽ فجر جي نماز وقت سظنظدس روح 
جو پکي جس  جي پڃري مظان آزاد ٿظي آسظمظان 
ڏانهن اڏام ڀرڻ ليو. پ اڻي ما  جي ڏک ۾ بظي 
حال ٿي پئي. ٽيجهي کانپوِء گهر مان اوڙو پاڙو 

 پري وارا مٽ مائٽ ڇڙي ڇانڊي ٿيا.
پ اڻي روز جيان صبح سان تري ڀيل تغظاري ۾ 
پراڻي پنڊي وجهي گظنظد جظي کظوڙ جظي ڀظرسظان 
پراڻي رلهي جي پور جون اڳڙيون کڻي سيظنظهظو 
ٺاهي پراڻي جاِء ڏي ڇيڻن جظون ڇظهظه تظغظاريظون 
ٿڦي هٿ ڌوئي خالي پيٽ ڪتا  کڻي اسظڪظول 
وئي، کيس ما  جو اهڙو ته ڏک رسظيظو جظو هظوَء 
هر وقت وڃظايظل وڃظايظل ۽ سظو  ۾ ٻظڏل رهظڻ 
ليي. جنهن جي ڪري هوَء پڙهڻ ۾ به پ تي ٿيڻ 
ليي. هوَء رسيس دوران به ڪالس ۾ ئي ويظ ظي 
رهندي هئي راند روند ۾ به دلظوظسظپظي نظه رهظي 
هئس، کيس رڳو اڪيلو ويهي ما  کي ياد ڪرڻ 
۾ ئي مزو ايندو هظو. مظوڪظل جظو گظهظنظڊ وڄظڻ 
کانپظوِء شظاگظرد خظوشظي ۾ رڙيظون ڪظنظدا وٺظي 

 ڀڄندا هئاڪ
يظا وري ”  موڪل ٿي وئي... موڪل ٿظي وئظي...“ 

ڪو شرارتي ٻار وڏي واڪي رڙ ڪظري چظونظدو 
 هوڪ

ان تظي وڏا ”  او جيڪو کظٽظي آيظو خظيظر سظان...“ 
 ٽهڪ ليي ويندا هئا.

پر پ اڻي کي ان ڳالهه جو پتو به تڏهن پوندو هو 
جڏهن  اسڪظول جظو پظٽظيظوالظو صظابظر، جظيظڪظو 
عيدن جو سئوٽ به هو، اهظو ڪظالس کظي تظالظو 
ڏيڻ الِء ايندو هو ته پ اڻي کي بئنچ مظان ڪظتظا  
ڪڍي هٿ ۾ ڏيئي کيظس اسظڪظول جظي پظويظان 
واري ڀت جي ڀڪ ۾ بي ل ٻظيظر مظان ٻظيظر پظٽظي 
ڏيندو هو، ان ٻيظر جظي هظو ٻظارن کظان حظفظاظظت 

 ڪندو هو.
ٿورو وقت گذرڻ کانپوِء هڪ ڏينهن پ ظاڻظي جظي 

 وييي ما  عيدن کي چيوڪ
ادا وارن نياپو ڪرايو آهي ته هاڻي صظابظو کظان “ 

 ”رهيو نٿو ٿئي ۽ شادي جي تاريخ ٻڌو.
ها صحيح آهي، کين چئج جظيظڪظا تظاريظخ اهظي “ 

عيدن زال جي زلفظن ”  ڏين اسان کي قبول آهي.
 سان کيڏندي چيس.

ٻئي ڏينهن کان پ اڻظي جظو اسظڪظول وڃظڻ بظنظد 
 ڪيو ويو.

سندس ما  پ اڻي جي ڏاج الِء ست رليون جنظهظن 
۾ ٽي ٽڪ ۽ چار ٽڪرن مان ٺهيظل ڦظيظري جظون 
رليون ۽ پنج وهاڻا ٻه جوڙا سييون، پظنظج اڳظٺ، 
ڪٽ جي ٿالهي، وٽو، ٽوپي ٽنگي مان گڏ ڪظيظا 
هئا ۽ چار سونيون ڪيوٽيون جيڪظي زلظيظخظان 
کي وهنجارڻ مهل ُمليظاڻظي الٿظيظون هظيظون سظي 
سڀ پيتيَء ۾ رکيل هيون، شادي جا ڏينهن مٿي 
ته چڙهي آيا ته مهمانن جي ا  وڃ به شروع ٿظي، 
پ اڻي جي اوستا محمد ۾ رهندڙ  ماسي به آئظي، 
سندس ماسي ڏاج ٽانڪڻ ۽ ڪظنظوار جظي کظاڌي 
پيتي جو خيال رکظڻ شظروع ڪظيظو. شظادي جظي 
رات ڳاڙهي وڳي ۾ سينگاري سيني سظهظيظلظيظن 
کي ٻاهر ڪڍي ماسي ڪجهه ضروري هظدايظتظون 
ڏنيون. ماسي هيڏانهن هوڏانهن ڏسي رازداريَء 

 واري انداز ۾ چيسڪ
امڙ توکان ڪا غلطي ٿي هجي ته ٻڌائي، انسظان “ 

خطا جو گهر آهي تنهنجا ساهرا ڏنگا ماڻهو آهظن 
 ”پکي ۾ ئي ڪنوار کي ماري ڇڏيندا آهن.

اهي جمال ٻڌي پ اڻي جا ڇيظهظه ڇظڏائظجظي ويظا ۽ 
 ڪجهه گهڙيون اکيون ڇنيندي رهي.

ڪجهه دير کانپوِء پظ ظاڻظي جظي سظاڄظي اک مظان 
هڪ ڳوڙهو ڳل تي ليڪ ٺاهيندو اچظي جظهظولظي 

 ۾ ڪريو.
 ڳاڙهي وڳي تي جڙيل هيري جو ڏيک ڏيڻ ليو.

 پ اڻي سڏڪن ۾ نالو کنيو.” چاچا صابر...“
ماسي سمجظهظي وئظي ۽ رڌڻظي ۾ وئظي، کظاري 
هي ان رکيل گوشت جي ٻوٽي کنئظيظن ۽ ڪظڙي 
ڀيل ڪوپ ۾ پاڻي ڍڪ وجهي کڻي اچي دريَء 

 تي رکيل ٿانون سان گڏ رکيائين.
پ اڻي کي ڀاڪر ۾ ڪظنظدي سظمظجظهظائظڻ شظروع 

 ڪيائينڪ
تنهنجو مڙس جيئن ئي پظيظشظا  جظي الِء ٻظاهظر “ 

نڪري ته ڪوپ ۾ پيل ڪظپظهظه جظو ٻظڙو ڪظڍي 
اڇي چادر تي هڻي پنهنجي پاڪائظي جظو ثظبظوت 
ڏجانِء، مون کي ماهواري ساڻ هجي هظا تظه مظان 
پنهنجا داغ اڳواٽ ئي اڇي چادر تي هڻي ڇڏيظان 
ها!! پر م ڙي ايظئظن ڪظرڻ نظه وسظارجظانِء اڇظي 

 چادر ئي تنهنجي جان بوائي سگهندي. 
*** 
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درد ونديَء جو ديس ٿر ڇا وسيو هو، برپظٽ ۾ 
بهاري اچي وئي هئي. اڳ جظيظڪظي ڀظٽظون ڀظڙ 
ڀانگ لييون پيون هيون. ڍورن ۽ هي ائيظن ۾ 
جتي سڪ ٽاڪ هئي. هظر طظرف ويظرانظيظن جظا 
دورا هئا. ان اڃايل ڌرتي جي اڃ ڪڪرن اچظي 
الٿي هئي. پياسي ڌرتيَء تي ميظنظهظن ڪظڻظيظون 
پيون ته خوشيَء مان مهڪي پئي. ڌرتي ائظيظن 
ليي رهي هئي ڄڻ ڪنهظن اپسظرا سظيظنظي تظي 
سائي چادر اوڍي ڇڏي هجي. گاهظه ۽ ٻظوٽظن ۾ 
ساهه پئجي ويظو هظو. جظنظهظن کظي جظتظان وارو 
مليو اتظان ڦظٽظي پظيظو. زمظيظن تظي مظوجظود وڻ 
جيڪي سڪا بنڊ بڻظجظي ويظا هظئظا سظي هظاڻظي 
چهچ ساوا ٿي پيا، جظن کظي جظيظڪظو ڏسظي تظه 
اندر ٺري پويس. ٿري ماروڙن جظو مظال مظتظاع 
جيڪو بک ۽ اڃ ۾ پاهه ٿي پيو هو، تنهن جو 
ترايون تار ڏٺيون ۽ ڀٽون سظاوڪ سظان ڀظريظل 
ڏٺيون سو ڊوڙندو اوڏانهن ويو. انظدر جظي اڃ 
۽ بک کي اجهائي سائو ستابو ٿي پيو. ماڻظهظو 
۽ ڍور ته خوش هيا ئظي هظئظا، پظر مظورن ۾ بظه 
ٽهوڪار پئي هلي، اهي به جڏهظن پظنظهظنظجظا پظر 
کولي ناز مان پئي هليا ته ٿظر جظي حسظن کظي 

چظار چظظنظڊ ليظي ٿظظي ويظظا. 
ڪظظظارونظظظجظظظهظظظر جظظظبظظظل 

پنهنجي اوچي ڳاٽ 
سظظظظظظظظظظظظظظظظظان 

ڪنهن گهوٽ جظيظان سظهظڻظو ليظي رهظيظو هظو. 
مصور جي هظن شظاهظڪظار کظي ڏسظڻ الِء سظنظڌ 
توڙي ملڪ جي ڪنڊ ڪڙڇ کان ماڻهو گظهظمظڻ 
پئي آيا. ٿر جا اهي منظر ڏسي ڏسڻ وارن کظي 
اهو ضرور مڃڻو پئي پظيظو تظه قظدرت ٿظر کظي 

کليل قدرتي ميوزي  ڪري ٺاهيو آهي. جنهظن 
جي هر منظر ۾ دلفريبي آهظي. سظج لظهظڻ ٻظڏڻ 
وارو ٿيو ته ماڻهن جي مظوٽ مظ ظي شظهظر جظي 
گڊي ڀٽ ڏانهن ٿي. ڏسندي ڏسندي ماڻظهظن جظا 
ميڙا موڻ شروع ٿي ويا. گظڊي ڀظٽ تظان مظ ظي 
شهر ٻرندڙ بتين سبه ڪظنظوار جظيظان سظهظڻظو 
ليي رهيو هو. ڌرتي جو هي حسن ڏسظي چظنظڊ 
شرم وچان ڪڪرن ۾ پئظي لظڪظيظو. ڪظلظٽظس 
گاڏيَء ۾ سوار ڪامريڊن به گهمظي ڦظري اچظي 

جظظيظظڪظظي ڀظظٽ گظظڊي تظظي ٺظظڪظظا  ڪظظيظظو هظظو. 
فظظظظظظظظظظظوٽظظظظظظظظظظظو جي مختلف پاسن وٽ بيهظي 
مظظظظظظيظظظظظظڙ ڪڍرائڻ کانپوِء مظاڻظهظن جظي 
 کان ٿورو پر ڀرو وڃي وي ا.

ڪظظامظظريظظڊ جظظهظظڙي ريظظت “ 
اکظظيظظن سظظان مشظظاهظظدو 
تظظيظظزيَء ڪري ڏٺو آهي ته ٿر تظه 
وڃظظائظظي سان پنهنظجظي سظڃظاڻظپ 

رهيو آهي، هٿرادو 
۾ ترقي جظي نظالظي 
ٿظظريظظظن سظظظان تظظظه 
آهظظظظي. ويظظڌن ٿظظي رهظظي 

سمورن منظصظوبظن تظان ٿظريظن کظي پظري رکظي 
ٻاهرين لوڌ کي آندو ويو آهي جنهن مظان ليظي 
ٿو ته مستقبل قريه ۾ ٿر جظا اصظل رهظواسظي 
ڌڪجي پوئتي هليا ويندا ۽ ڌاريا ماڻهو قظابظض 
ٿي ويندا. جهڙي نموني سظان روڊ رسظتظا ٺظهظن 

ٿا، ٿر ڪول تظي تظيظزي سظان ڪظ  ٿظي رهظيظو 
آهي، ان صورتحال کي توهان ڪيئن ٿظا ڏسظو 
ته ٿر جو مستقبل ڪٿي بيهندوڪ ٿظري مظاڻظهظو 

هظظڪ ”  جظظو ان ۾ ڪظظيظظتظظرو ڪظظردار هظظونظظدو.ڪ
نوجوان ڪامريڊ صورتحال تي تظبظصظري سظان 

 گڏ سوال رکيو.
سينيئر ڪامريڊ گولڊ ليف جظي پظاڪظيظٽ مظان 
سگريٽ ڪڍي الئيٽر سظان دکظايظو، هظڪ نظظظر 
 هيٺ شهر ڏانهن وجهي ڳالهائڻ شروع ڪيو.

عالمي سامراج هظمظيظشظه مظظظلظوم قظومظن جظي “ 
پيداواري وسيلن جي ڦرلٽ ڪندو رهيو آهظي، 
ٿر به هن مهل ان الِء اه  آسامظي آهظي. جظنظهظن 
جو ڪوئلو سندس دلوظسظپظيَء جظو وڏو سظبظه 
آهظي. هظي جظديظد ۽ بظهظتظريظن روڊ رسظتظا سظڀ 
سرمائيدارن پنهنجي ئي سک الِء ٺاهيا آهظن تظه 
جيئن هو سوالئي سان مال جي رسد پظهظوظائظي 
سگهي. تنهن ڪري اهو انومان بلڪل درسظت 
آهي تظه ٿظري مظاڻظهظو وڏي ويظل ۾ پظوڻ وارو 
آهي. ان الِء اسظان کظي ڪظا جظدوجظهظد ڪظرڻظي 

 ”پوندي.
پظظظظظظظظظظظر ڪظظامظظريظظڊ “ 

پنهنجو ٿر 
سظظظان ڇظظظا 
پظظظظاڻ تظظظظه 

انٽرنيشنلسٽ آهيون اسان کي ته عالمي ليظول 
جي سو  رکڻ گهرجي، دنظيظا ۾ ڇظا ٿظو وهظي 
واپري اتي سامراج ڪهڙيون ٿو چالون کيظڏي، 
چين ۽ آمريڪا جو اقتصادي جهيڙو ڪٿظي ٿظو 
دنظظگ ڪظظري، روس ڇظظا ٿظظو ڪظظري، يظظورپ 

 زاهد منگي
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ڪيڏانهن ٿو وڃي. پاڻ کي تظه انظهظن مظعظامظلظن 
کي ڏسڻو آهي يا هن ٿر جي واري ۽ ڪظوئظلظي 

 ”تي اٽڪي بيهون.ڪ
 هڪ ڪامريڊ خفا ٿيندي ڀاشن ڏئي ويو. 

بروبر بظروبظر تظوهظان درسظت ٿظا فظرمظايظو پظاڻ “ 
انٽرنيشنلسٽ ئي آهيون، پظر اسظان کظي دنظيظا 
سظان گظڏ ٿظر ڏانظهظن بظه ضظرور ڏسظڻظو پظونظظدو 
ڇاڪاڻ ته اسان جو بنياد ته وري بظه سظنظڌ آهظي 
اسان پاڻ کي ان کان ڪٽي نه ٿا سظگظهظون. ٿظر 
جو پورهيت به اسان کي اهڙو ئي پظيظارو آهظي 
جهڙو ٻئي دنيا جو پظورهظيظت، ٿظري پظورهظيظت 
جي مالڪي به اسان کظي ئظي ڪظرڻظي پظونظدي. 
ڇو ته پورهيتن جا حقيقي هڏڏوکي ۽  وارث 

 ”ته اسان ئي آهيون.
سينئير ڪامريڊ سڄو هٿ سيني تظي ۽ کظٻظي 

 هٿ سان ڪش هڻي فخريه انداز ۾ چيو.
ڪوهريَء ۾ برانڊيڊ شرا  جي بوتلن جا ٻو  
کلندا ۽ پيگ ٺهندا رهيا. رات ڪظيظئظن گظذري 
وئي ڪنهن کظي ڪظا خظبظر ئظي نظه پظئظي. چظنظڊ 
ڊيوٽي پوري ڪري وڃڻ ليو ته سج پظنظهظنظجظي 
ڪمان سنيالي، اونداهه ڀڄظڻ ليظي ۽ روشظنظي 
ديرو ڄمائڻ شروع ڪظيظو. ڪظامظريظڊ بظه ٿظڙنظدا 
ٿاٻڙندا اٿيا ۽ اچي ڪار ۾ وي ا. ڪظار زوزاٽ 
ڪندي شهر کان ٻاهر نڪتي ته روڊ پار ڪندڙ 

هڪ ڍڳي سان وڃي ليي جيستائين ڪار کظي 
 بريڪ ليي تيستائين ڍڳي کي گهليندي وئي.

ڪامريڊن وائڙائپ مان هڪٻظئظي ڏانظهظن ڏٺظو، 
سينيئر ڪامريظڊ کظيظن هظٿ جظي اشظاري سظان 
دلجاِء ڏيندي هيٺ لهظي ڏٺظو تظه روڊ رت سظان 
ڳاڙهو ٿي چڪو هو ۽ ڍڳي مري چڪي هظئظي. 
هڪٻئي کي پريشان نظرن سظان ڏسظڻ ليظا تظه 

 ٿري پوڙهو ڊوڙندو اچي پيو.
اڙي مظظون مسظظڪظظيظظن سظظان نظظاحظظق ٿظظي ويظظو، “ 

منهنجي ٻوظن جظي گظذر جظو اڪظيظلظو سظهظارو 
پظوڙهظو ”  کسجي ويو ابول هي ڇا ٿظي ويظو.!ڪ

 اڀ ڏاريندڙ دانهون ڪندي چوندو رهيو.
پوڙها اهو ڊرامو بند ڪظر، ڪظهظڙي سظامظراج “ 

جو ايجنٽ آهينڪ ڪنهن کان پئسا وٺظي اسظان 
 کي مارائڻ الِء اها سازش ڪئي اٿئيڪ

سينئير ڪامريڊ ڏاڪا ٻڌي پوڙهي تي چظڙهظي 
 ويو.

ڇا ٿا چئو ابا مان توهان کظي ڇظو مظاريظنظدس، “ 
 ”منهنجي ڍڳي ته توهان ماري آ.

اڙي وري اسان ماري آڪ تون پاڻ و  روڊ تظي “ 
ڍڳي ڪاهي آئين ته جيئن هنن جي ڪار وڃظي 

 ”ڪلٽي ٿئي.
و  روڊ ڪٿي هو!ڪ ڍڳظي تظه پظنظهظنظجظي واٽ “ 

سان پئي وئي توهان وڃي پويان ڪار ٺظوڪظي 

 پوڙهي خار مان وراڻيو.” اٿس.
مون کي ته هي پوڙهو عظالظمظي سظامظراج جظو “ 

 ”ايجنٽ ٿو ليي.
هڪ ڪامريڊ ڍڳي ڀرسان ويظ ظل پظوڙهظي جظي 

 منهن ۾ گهوريندي چيو.
ابا مون مسڪين جو ڪو داد فظريظاد ڪظريظو، “ 

 ”منهنجي ته چلهه ئي وسامي وئي.
پوڙهي پوتڙي سان ڳلن تي وهي آيل ڳظوڙهظن 

 کي اگهندي چيو. 
ڏس پوڙها تو جيڪا سامراجي چال کيڏي ان “ 

۾ ناڪام ٿي وئين، اسان چظاهظيظون تظه تظوکظي 
قومي ڏوهاري قظرار ڏئظي سظخظت سظزا ڏيظاري 
ڇڏيون، پر وري به اسظان تظنظهظنظجظي پظورهظيظت 
ڪالس تي رحظ  کظائظيظنظدي تظوکظي مظعظاف ٿظا 
ڪيون، وڏي ڳظالظهظه تظه ڍڳظي جظي ٽظڪظر سظان 
جيڪو ڪار کي نظقظصظان پظهظتظو آهظي اهظو بظه 

 ”بخش ٿا ڪريون.
ٿري پوڙهو همراهن جظون عظجظيظه ڳظالظهظيظون 
ٻڌي هيسجي ويظو. ڪظامظريظڊن هظڪظٻظئظي کظي 
اکين جي اشارن سان نڪظري هظلظڻ جظو چظيظو، 
گظظاڏي نظظڪظظري هظظلظظي تظظه ڪظظامظظريظظڊ پظظنظظهظظنظظجظظي 
ڪاميا  حڪمت عملي تظي ٽظهظڪ ڏيظنظدا گظ  

 ٿي ويا. 
*** 
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برسات به بيهڻ جو نالو نٿي وٺظي هظن ڀظڻ ڀظڻ 
ڪندي چيو، هوَء ڇنل کٽ جي اوٽ وٺي پسظڻ 
کان بوڻ جظي نظاڪظام ڪظوشظش ڪظري رهظي 
هئي. سندس مٿان پيل رلظي بظه هظنظڌان هظنظڌان 
ڦاٽل هئي. هن رڙ ڪظري سظنظدس پظوٽظيَء کظي 

 سڏ ڪيو.
 اڙي ڇوري او ڇوري هيڏانهن ا .

ڏسين نٿي آئون سيَء ۾ ڏڪان پئي منظهظنظجظي 
 ڪا ڪنڌي ڪر. 

اسظظظيظظظن ڇظظوريڪ ڏاڏي تظظظرس 
ٽپڙ ته سظڌا ڪظريظون. 
اهو اٽو جيظڪظو پيظن 
جو مليو آھي ُپسي 
ويظظنظظدو پظظوِء مظظانظظي 
ڪٿان کائيظنظديظنَء 
هظظاڻظظي اتظظي ئظظي 
پئي هج ٿوري دير 

۾ مينهظن وسظڻ بظنظد 
ٿظظئظظي تظظه ڪظظو سظظاهظظه 

 پٽيون.
هظظوَء ڇظظوري کظظي 
ڏسندي رهي، هن 
کي ٻوڏ کظان اڳ 
واريون برسظاتظون 
يظظاد اچظظي ويظظون. 

اها ساڳظي شظاخ جظي 
پظظظظٽظظظظڙي سظظظظاڳظظظظيظظظظو 
وسظظظظڪظظظظارو هظظظظو 
سظظنظظدن گظظهظظر ٻظظڏي 
ويظظظو هظظظو. گظظظهظظظر 
ڪظظهظظڙو هظظو هظظڪ 
تئو چار ڪظاٺظيظون 

۽ پٽ تي مظٽظي جظو 
 راڳو. 

چظظوڌاري زمظظيظظنظظدار 
جظظظظون سظظظظاريظظظظون، 
جيڪي هاڻي سنظگ 

جهلي رهيون هيون، پظر سظانظوڻ جظون 

موجون هن جي من ۾ باھ ٻاري رهيون هيون، 
 اها باھ انهن سارين جي ٻڏڻ ۽ ڇڙڻ جي هئي.

هن سوچيو ته اسان جي ڪئظي ڪظمظائظي ڪظٿ 
 برباد نه ٿي وڃي، هي پاڻي ڪيڏانهن ويندو.

س  جو نيڪال بند آھي، جظيظڪظا اڳ ئظي تظار 
 تار ليي پئي آھي، هي جي وري ٽٽي ته...

بس ايئن ئي ٿيو ۽ سر بوائي اچظي شظاخ جظي 
 پٽڙي تي وي ا هئا.

 هن جو ڌيان ڇوريَء جي رڙ ٽوڙي ڇڏيو.
 ڇوريڪ ڏاڏي او ڏاڏي،

ها ها ڇا ٿيو، برسات جهڪي ٿي آھي ٻاهظر ا  
 رلي الهي.

ڏاڏي، نه نظه ڀظلظي مظيظنظهظن بظنظد ٿظئظي پظوِء ٿظي 
 سڪايان، اۡس ته نڪري.

هي وري سوچن ۾ گ  ٿي وئي، هن کي االئي 
ڇو اڳ واري برسظات جظون يظادون وري وري 

ڀظظيظظانظظڪ روپ وانظظگظظي ڊپ جظظا اولظظڙا کظظڻظظي 
 آيون.سندس سامهون 
او ڏاڏي، هظا ڇظوريڪ ڏاڏي 
ٽظظظظظظظظظظهظظظظظظظظظظڪ ها هظا )ڏاڏي 

 ڏيندي(. 
تظظظظظظظظظون اڄ ڏاڏي 

ڏينهن ڏٺي جظو 
خظظظظوا  پظظظظئظظظظي 

ڏسظظظيظظظن ڇظظظا، 
مظظظظظظظظن ۾ 

ڪهڙو ڊپ ورائي ويظو اٿظئظي، خظوا  ۾ ڪظو 
 جن ڏٺو اٿئي ڇا.

 ڏاڏيڪ نه ڙي ڇوري. 
تون پاڻ کي ڍڪ، گظنظدي سظولظي ڪظر، چظولظو 

 ڦاٽو پيو اٿئي ان کي ڍڪ.
هوَء ڪپڙا درست ڪرڻ ليي، سظنظدس جظوانظي 

 به هاڻي ڪر کڻڻ ليي هئي.
سندس رنگ ڪڻڪائو، قد پظورو پظنظو، سظنظهظا 
چپ، وڏيون اکيون، کلڻ تي سندس ڳل ڳاڙھظا 

 ٿيو ٿي ويا.
ڏاڏي کي ڊپ ورائي ويندو هو، هوَء روز روز 
پٽ سان وڙھندي هظئظي تظه چظاچظيظن وارن کظي 

پنهنجي امظانظت وٺظي وڃظن، چظظظئظظظو تظظظه 
ته ٿيو پيو آھي، هن جظي نظظڪظظاح 

ڪظظنظظڌي ڪظظر تظظه آئظظون 
 سان مري سگهان.سک 

ڇظظوريڪ ڏاڏي بظظرسظظات 
ٿظظي وئظظي آھظظي آئظظون بظظظنظظظد 

سامهون واري وڻظن 
وٽظظظظان ٿظظظظوريظظظظون 
ڪاٺيون کڻي ٿظي 
اچظظظان تظظظه مظظظانظظظي 
پوايون نه ته بظک 
 مري وينداسين.

اهظظو چظظئظظي هظظوَء 
ڪظظاٺظظيظظظون کظظڻظظظڻ 

 نڪري وئي.
بوايوڪ امان آئظون 
وڃان ٿو ڇنڊ وٽ 
ڪسظظي ڪظظڍان تظظه 
پظظاڻظظي سظظاريظظن مظظان 
نظظڪظظري وڃظظي نظظه تظظه 
زمظيظنظدار مظان ڦظاسظظي 

 وينداسين.
تون ٿورو ڌيظان ڏيظئظي 

 ويھ.
ڏاڏيڪ ابا هظيَء کظٽ 
اڀي ڪري رلظي وجظهظي 

 ڊاڪٽر هوت ڪيشواڻي

 

 ڪهاڻي
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ڇڏ ته ان جي اوٽ ۾ ويهي ٿي سنيال ڪريظان، 
پر ٿورو پٽڙي کان پظاسظيظرو ڪظج مظتظان نظنظڍو 

 زميندار گاڏي کڻي چڪر تي اچي.
بوائي کٽ اڀي ڪئي. رلي رکي، ڪوڏر کڻظي 

 هليو ويو.
هوَء کٽ جي اوٽ ۾ ويهي رهظي ۽ پظنظهظنظجظي 
حال تي سوچڻ ليي ته هن جي ڪنن تي گظاڏي 

هن کي ڊپ ورائظي ويظو جو آواز پظيظو، 
وري ڪظظظظر کظظظظڻظظظظڻ ۽ سظظوچظظون 

 لييون. 
مشين کٽ زمظظيظظنظظدار 
۾ رکرائي جي پاسظي 

 ڇڏي.
کظظي پظظاڻظظي هن جي مظڙس 

مظظظظوڪظظظظلظظظظي س  ۾ ڪظڍڻ الِء 
 ڇڏيو.

)ڏاڏي کظظيظظتظظانڪ 
جظظظظظي 

 ننهن( سامهون وي ي ماني پوائي.
زميندارڪ ڇوڪظري ٻظه مظانظيظون مظنظهظنظجظون بظه 
پظوظائظي، آئظون بظه تظنظهظظنظجظي هظٿظظن جظي مظانظظي 

 کائيندس.
کيتان اٽو ڳوهيندي مظٿظي واري گظنظدي ٺظاهظي 
ڇاتي کي ڍڪيو ۽ ڪنظڌ ھظيظٺ ڪظري هظاڪظار 

 ڪئي.
ڏاڏي زميندار جي نظرن کي سمجهظي وئظي ۽ 
جلظد ڪظ  ڇظڏي چظلظھ جظي ٻظئظي پظاسظي اچظي 
ڪاٺيون ٺاهڻ جي بهاني ويهي رهي ته جظيظئظن 
زميندار جيڪو سظامظهظون کظٽ تظي ويظ ظو هظو 

 کيتان کي نه ڏسي سگهي.
ڏاڏي زميندار کي، سائين اسان وٽ تظه 
دال به ڪظونظهظي جظو تظوکظي کظارايظون 
اسين مرچن سان کظائظيظنظداسظيظن، بظاقظي 

 مانيون حاضر آھن.
زميندارڪ اڙي چري هن جي هٿن جظون 
ته رکيون ئي مزي واريون هونظديظون، 

 ها ها ها.
ڏاڏي پريشان ٿظي وئظي ۽ پظنظهظنظجظي 
پٽ جي اچڻ جو بيويني سان انتظار 

 ڪرڻ ليي.
زميندار واهظي کظي سظڏ ڪظنظدي، وڃ 
گاڏيَء مان پاڻي کڻي ا  ۽ پريان کظيظر 

 به وٺيو ا .
هو مشين کي هلندو ڇڏي گاڏي ڏانهظن 
ڀيو، جظيظڪظا زمظيظن جظي ٻظئظي پظاسظي 

 بي ل هئي.
زميندارڪ ڇوڪري هٿ ڌوئي هظيظڏانظهظن 
ا  ۽ پنهنجي پاسي ۾ پيل پسٽظل ھظٿ 

 ۾ کنيو.
زميندار ڏاڏي کي، مائي تون هظوڏانظهظن 

 پريان ٿي ويھ.
کيتان ڊپ ۾ ڏڪي ڏڪي ويظجظهظو آئظي 
زميندار کيتان کي ٻانهن مان جهلظيظو ۽ 
کيس پسٽل ڏيکاريندي ٻنظهظي کظي چظپ 

 ڪرائي ڇڏيو.
اونداھ ٿي وئي هئظي ۽ ٻظئظي گظڏ روئظي 

 رهيون هيون.

بوايوڪ امان زميندار ڪيڏي مهل ويظو مشظيظن 
ڇو بنظد ٿظي وئظي تظيظل کظٽظي ويظو ڇظا، واهظي 

 ڪيڏانهن ويو.
ڏاڏي کيتان جي منهن ۾ نهظاريظو، ٻظنظهظي جظي 

 اکين مان پاڻي وهي رهيو هو،
برسات به زور سان وسڻ ليي، پظر اکظيظن جظي 
برسات ۽ ڪڪظرن جظي بظرسظات ۾ وڏو فظرق 

 هو.
ڏھ مهينا پورا ٿيا، ڇوري ڄائي، کيتان ڇظوري 
کي ڄڻيندي ئي دم ڏنو، پر ڏاڏي کظي سظورن 

 ۾ وجهي وئي.
ڇوري جي سظونظهظن ڏسظي ڏاڏي پظريشظان ٿظي 
وئي، سندس رنگ، اکيون ۽ موڪري پيشاني 
ته هوَء ننڍي زميندار جي ڄمڻ جي خوشي تظي 

 پينگهي ۾ لڏندي ڏسي آئي هئي.
 ڇا ڪري ڪٿي لڪائي،

 هارن جي آواز تي ڏاڏي اکيون پٽيون. 
ننڍو زمظيظنظدار، مظائظي سظتظي پظئظي آھظيظن ڇظا، 

 ڪيڏانهن ويا سڀ، بوايو ڪٿي آھي.
ڏاڏيڪ ابا سائين تون آھين ڇظا، بظوظايظو ڪسظي 
کڻڻ ويو آھي، برسات هاڻي بند ٿي آھي ٻيو ته 

 ڪير آيو ئي ڪونهي.
ننڍو زميندارڪ واهي ڪونه آيو ڇا، اهو چونظدي 

 چپ ٿي ويو.
ڏاڏي ڏٺو ته هو وائڙن وانگر ڇوري کي ڏسظي 
رهيو هو، جيڪظا ڪظاٺظيظون سظنظدس گظنظدي ۾ 
ٻڌي کڻي پئي آئي سندس چولو سندس ڇظاتظي 
کي پورو نه پئي ڍڪي سگهظيظو ۽ بظرسظات ۾ 
پسيل هئڻ ڪري اڃا سڪو ئي نه هظو سظنظدس 
ڪظظڻظظڪظظائظظو رنظظگ سظظنظظدس ڪظظپظظڙن مظظان ٻظظاهظظر 

 نڪري باهه جا شعال ڪڍي رهيو هو.
ننڍو زميندار گظاڏي مظان لظهظي اچظي کظٽ تظي 
وي و ۽ ور ۾ ليل پسٽل ٻظاهظر ڪظڍي ڇظوري 
ڪاٺيون هيٺ رکيون ته هن سٽ ڏيظئظي کظيظس 
جهلي کٽ تي ڪيرايظو ۽ پسظٽظل ڇظوري جظي 

 مٿي تي رکيو.
اونداھ ٿي وئي هئي ۽ برسات پنهنجي روايظت 

 موجه وسڻ ليي. 
*** 
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وڏو مزاحمتي شاعر هظو، ”  مغموم“عبدالشڪور 
جيئن ئي ون يونٽ خالف مظهظ  شظروع ٿظي تظه 

هر جلسظي، هظر ڌرڻظي ۽ ” مغموم“عبدالشڪور 
هر مظاهري ۾ ترن  سان پنهنجا انقظالبظي گظيظت 
پيش ڪري ڪارڪظنظن ۾ هظڪ نظئظون جظذبظو ۽ 
ولظظولظظو پظظيظظدا ڪظظري ڇظظڏيظظنظظدو هظظو، هظظر مظظحظظفظظل 

کظانسظواِء ُٻسظي ُٻسظي ”  مظغظمظوم“ عبظدالشظڪظور 
محسوس ٿظيظنظدي هظئظي، هظو بظنظيظادي طظور تظي 
غريه هو، هو مختلف پورهظيظا ڪظري گظهظر جظو 
خر  پورو ڪندو هو، اڪلر سياسي ۽ سظمظاجظي 
پارٽين وارا کيس زور ڀري پنهنجي پظروگظرامظن 
۾ وٺي وينظدا هظئظا يظا دعظوتظون ڏئظي پظنظهظنظجظي 
پروگرامن ۾ ضرور اچظڻ الِء چظئظي ويظنظدا هظئظا. 

کي مختظلظف پظروگظرامظن ”  مغموم“عبدالشڪور 
۾ جيڪا شهرت ۽ مڃتا ملندي هئي. اهظا کظيظس 
اڃا به بهتر لکڻ الِء اتهاس پيدا ڪندي هئي. هظو 
روزانو جيڪي ڪمائيندو هظو انظهظي مظان مظس 
وڃي سندس گهر هلندو هو. پروگظرامظن ۾ وڃظڻ 
جي ڪري هو ڄڻ تظه ٻظه ڏيظنظهظن بظيظروزگظار ٿظي 
ويندو، هڪڙو ڏينهن جيڪو ڪنهن پروگرام ۾ 

وڃڻ تي ضايع ڪنظدو هظو ۽ ٻظيظو جظيظڪظا هظڪ 
ڏينهن جي جمع پونجي هئي اها پروگرام ۾ ا  
وڃ جي ڀاڙي ۽ چانهه پاڻي ۾ خظر  ٿظي ويظنظدي 
هئي، انهيَء خر  جي پورائي الِء کيس چار پنظج 
ڏينهن لياتار ڪ  ڪرڻو پوندو هو، تڏهن وڃظي 
سندس هٿ سڌو ٿيندو هو. هظاڻظي جظڏهظن کظيظس 
ڪنهن به پروگظرام ۾ شظعظر پظڙهظڻ جظي دعظوت 
ملندي هئي ته کيس ڳڻتي ورائي ويندي هئي تظه 

 ٻه ڏينهن سندس گهر ڪيئن هلندو...!!.
جي شاعري جا مظوضظوع ”  مغموم“ عبدالشڪور 

سنڌ جا پورهيت، هاري، عورتن جظي مظظظلظومظي، 
قومي ۽ عوامي حق، انهظن جظا اهظنظج، ڏاڍ، ڏمظر 
غريبن ۽ بي ڏوهين تي ظلظ  هظئظا، جظهظڙي اہلل 
تعالى کيس ڏات ڏني هئي تهڙو کيس ڏان  هظو. 
سندس زبان مان نڪتل هر شعر تظي واهظه واهظه 
ٿي ويندي هئظي. سظنظڌ جظو هظر مظاڻظهظو دل سظان 
سندس عزت ڪندو هو، ڪيترائي ماڻهو عقيدت 
۽ احترام مان کظيظس جظهظڪظي مظلظنظدا هظئظا، هظر 
پروگرام ۾ سندس هر شعر تي داد ملندو هظو تظه 

ٽڙي پوندو، واهه واهظه ۽ ”  مغموم“ عبدالشڪور 

تاڙين وارو داد سندس يا سندس ٻون جظو پظيظٽ 
ڀظري تظه نظه سظگظظهظنظدا هظئظا، تظظنظهظن جظي بظاوجظظود 

دلي طور تي مطمئن هوندو هو تظه هظو ”  مغموم“ 
پنهنجي مٿان پيل سنڌ ۽ قوم جظو قظرض الهظي 
رهيو آهي، ڌرتي ۽ قوم سان محبت سندس رت 
جي هر ڦڙي ۾ سمايل هئي. هو پظنظهظنظجظي قظوم 

 سان ٿيندڙ هر انياَء تي جهري پوندو هو.
جنهن به پروگرام ۾ هي  شظامظل هظونظدو هظو تظه 
چوڌاري ماڻهن جا مظيظڙ سظنظدس ديظدار ڪظرڻ ۽ 
ساڻس هٿ مالئڻ الِء بيقرار ۽ بظي چظيظن هظونظدا 
هئا. عوام جظي طظرفظان ڀظرپظور مظوٽ مظلظڻ تظي 

پنظهظنظجظا ڏک ۽ درد وقظتظي طظور تظي ”  مغموم“ 
 وساري ويهندو هو.

جي شهرت اهظا هظئظي تظه ”  مغموم“عبدالشڪور 
هر تقرير ڪندڙ سندس شظعظر پظنظهظنظجظي تظقظريظر 
شروع ڪرڻ کان پهريان يا تقرير دوران پنهنجي 
تقرير جو ڌاڪو ڄمائظڻ ۽ مظاڻظهظن کظي تظاڙيظون 

 وڄائڻ تي مجبور ڪندو هو.
هڪ جلسظي ۾ پظنظهظنظجظا ”  مغموم“ عبدالشڪور 

شعر پڙهي ٻاهر نڪري رهيو هو تظه هظر مظاڻظهظو 

 نعيم ملڪ

ڪهاڻي   
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کائنس آٽو گراف وٺڻ الِء آتو هو، عظبظدالشظڪظور 
هر ماڻظهظوَء کظي آٽظو گظراف ڏيظڻ جظي ”  مغموم“ 

ڪوشش ڪظنظدو هظو، پظر مظاڻظهظن جظو مظيظڙ هظو 
جظظيظظڪظظو کظظٽظظڻ جظظو نظظالظظو ئظظي نظظه پظظيظظو وٺظظي، 

آٽظو گظراف ڏئظي ڏئظي ”  مظغظمظوم“ عبدالشظڪظور 
ٿڪجي پيو، هن سوچيو ته جيڪڏهن هظو هظتظي 
وڌيڪ بي و رهيو ته هن جظي ڳظوٺ وڃظڻ واري 
بس نڪري ويندي ۽ هو پريشان ٿي وينظدو، هظن 
سوچيو هو ته جيڪڏهن هو رات دير تائين گظهظر 
نه پهوندو ته ٻئي ڏينهظن هظو پظنظهظنظجظي مظحظنظت 
مزدوري جاري رکي نه سگهندو. جيئن هو ٻظاهظر 
نڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ ليو ته ڀظرسظان بظيظ ظل 

صظاحظه ”  مظغظمظوم“ هڪ نوجوان رڙ ڪندي چيو 
 پليز آٽو گراف...!!.

جي ڪن تي اهو آواز تظه ”  مغموم“ عبدالشڪور 
پيو پر هو الپرواهي ڪندي اڳتي وڌڻ ليو، هظن 

مغظمظوم صظاحظه پظلظيظز آٽظو “ ٻيهر اهو آواز ٻڌو 
هن ڏٺو ته هڪ نظوجظوان آٽظو گظراف ”.  گراف...!!

بڪ هٿ ۾ کڻي التجائي نظرن سان هن ڏانظهظن 
ڏسي رهيو هو. هن جي جظيظئظن ئظي مظٿظس نظظظر 
پئي ته هن محسوس ڪيو ته انهيَء نوجوان جي 
اکين مان ڳوڙها وهڻ شروع ٿيا، عظبظدالشظڪظور 

کي اهو س و نه ليو ته هو ڪنهن جظي ”  مغموم“ 
دل آزاري ڪظظظري ائظظظيظظظن اڳظظظتظظظي وڌي وڃظظظي 

واپس وريظو ۽ نظوجظوان ”  مغموم“ عبدالشڪور 
کي ڀاڪر پائي کيس آٿت ڏني ۽ آٽو گراف بظڪ 

زندگيَء ۾ ڪظنظهظن “ تي کيس هي لفظ لکي ڏنا 
اهو لکي هن پنهنجظي ”  جي دل آزاري نه ڪجانِء

صحيح ڪري ڇڏي. جيئن ئي هن آٽو گراف بڪ 
نوجوان کي واپظس پظئظي ڪظيظو تظه هظن ڏٺظو تظه 

 نوجوان جي منهن تي مرڪ اچي وئي هئي.
جي دل ٺري پئي تظه هظن ”  مغموم“ عبدالشڪور 

نوجوان جي دل آزاري نظه ڪظئظي ۽ کظيظس آٽظو 
محبظو  ”. “توهان جو نالو....ڪ“گراف ڏئي ڇڏيو، 

 نوجوان جوا  ڏنو.” حسين الهه بخش....
کظي اهظو پسظي ڏاڍي ”  مظغظمظوم“ عبظدالشظڪظور 

خوشي ٿي سندس پرستار کيس ڪيڏو نه چاهين 
 ٿا.

انهيَء واقعي کي چاليهه سال گذري ويظا، هظاڻظي 
جظي عظمظر بظه لظڳ ڀظڳ ”  مغمظوم“ عبدالشڪور 

اسي سالن جظي اچظي ٿظي هظئظي. عظبظدالشظڪظور 
مغموم جي آواز ۾ اهو ڪڙڪظو نظه رهظيظو هظو. 
شگظر، بظلظڊ پظريشظر ۽ دم جظي بظيظمظاري کظيظس 
نهوڙي ڇڏيو هو. هن پروگرامن ۾ وڃڻ تظه پظري  
جي ڳالهه پر گهر کان نڪرڻ بظه ڇظڏي ڏنظو هظو، 
سندس ه  عمر ساٿي دوست به آهستي آهسظتظي 
ڪظظري راهظظه ربظظانظظي اخظظتظظيظظار ڪظظنظظدا ويظظا ۽ 

به ڪنظڊائظتظو ٿظي ويظهظي ”  مغموم“ عبدالشڪور 
رهيو، پر هن سڄي زندگي انهيَء نظوجظوان کظي 
وساري نه سگهيو هو جيڪو آٽو گراف نظه مظلظڻ 
تظظظي مظظظايظظظوس ٿظظظي لظظظڙڪ الڙي ويظظظ ظظظو هظظظو. 

اڪظلظر پظنظهظنظجظي وڏي ”  مظغظمظوم“ عبدالشڪور 
پرستار محبو  حسيظن الظهظه بظخظش بظابظت پظڇظا 
ڪرائيندو رهنظدو هظو تظه اهظو ڪظيظئظن آهظيڪ ۽ 
اڄڪلهه ڇا ڪري رهيو آهي، هن کي خبظر پظئظي 
هئي ته محبو  حسين الهه بخش انظگظلظيظنظڊ مظان 
بظئظظريسظظٽظري جظظو امظظتظظحظان پظظاس ڪظظرڻ کظانظظپظظوِء 
وڪالت سان گڏ هظڪ وڏي سظيظاسظي پظارٽظي ۾ 
شموليت اختيار ڪئي هئي ۽ اليڪشن ۾ وڏي 
اڪلريت سان ڪاميابظي حظاصظل ڪظرڻ کظانظپظوِء 

وڏي ”  مظغظمظوم“ وزير ٿي ويو هو. عبدالشڪور 
فخر سان پنهنجي اوالد کي اهو ٻڌائيندو هظو تظه 
سندس پرسظتظار اهظ  پظوسظٽظن تظي ويظ ظل آهظن، 

جظي وڏي پظٽ مظنظظظور ”  مظغظمظوم“ عبدالشڪور 
علي اهي ڳالهيون ٻڌندي هڪ ڏينهن پظنظهظنظجظي 
پي  کي چيو ته هو پنهنجي پظرسظتظار وزيظر کظي 
درخواست ڏئي ته هظن جظو سظرڪظاري خظر  تظي 

کظيظس ”  مظغظمظوم“ عالج ڪرائي، عظبظدالشظڪظور 

ورنظظدي ڏنظظي تظظه هظظو خظظود دار آهظظي، عظظالج الِء 
ڪنهن کي به درخواست نه ڏيندو، وڏي پظٽ جظي 
ليظظاتظظار چظظوڻ تظظي هظظڪ ڏيظظنظظهظظن عظظبظظدالشظظڪظظور 

۽ سظظنظظدس وڏو پظظٽ مظظنظظظظظور عظظلظظي ”  مظظغظظمظظوم“ 
صوبائي وزير محبو  حسيظن الظهظه بظخظش جظي 
آفظظيظظس پظظهظظتظظا، وڏي رش هظظئظظڻ بظظاوجظظود بظظه 

پنهنجو نالو هڪ ڪظاغظذ ”  مغموم“ عبدالشڪور 
تي لکي محبو  حسين الهه بخش جي پٽيظوالظي 
کي ڏنو ته کيس ٻڌائي ته قومظي عظوامظي شظاعظر 

ساڻظس مظلظڻ چظاهظي ٿظو، ”  مغموم“ عبدالشڪور 
چئن ڪالڪن جي انظتظظظار کظانظپظوِء جظيظئظن ئظي 
وزير موصوف آفيس مان ٻاهر نڪتو ته منظظظور 
علي پي  جي هظٿ مظان درخظواسظت ڦظري وڃظي 

سائين هي قومي عوامظي “ سڌو وزير سان مليو. 
جظي سظرڪظاري ”  مظغظمظوم“ شاعر عبظدالشظڪظور 

مظهظربظانظي “ خر  تي عالج الِء درخواست آهظي... 
ڪري هن تي صحيح ڪيو ته هن غظريظه شظاعظر 
” جو سظرڪظاري خظر  تظي عظالج ٿظي سظگظهظي...

منظور علي اهو سڀ ڪجهظه يظڪ سظاهظي چظئظي 
 ويو.

بابظا رسظتظو ڇظڏ...، مظون کظي جظلظدي سظي ايظ  “ 
وزير منظهظن ”  صاحه جي ميٽنگ ۾ پهوڻو آهي

پظظر سظظائظظيظظن تظظوهظظان تظظه “ خظظرا  ڪظظنظظدي چظظيظظو، 
جا پظراڻظا پظرسظتظار رهظيظا ”  مغموم“ عبدالشڪور 

آهيو...!! صرف توهان هن درخواست تي صحيح 
 ”ڪريو...!!.

 منظور علي هٿ ٻڌندي چيو.
انظظهظظن شظظاعظظرن، اديظظبظظن ۽ فظظنظظڪظظارن کظظي پظظنظظڻ “ 

ائظيظن چظئظي وزيظر ”  کانسواِء ٻيو ڇا ٿو اچي...!!
هٿ سان منظور علي کي پري ڪري روانظو ٿظي 

جظو ”  مغظمظوم“ ويو، اهو ٻڌندي ئي عبدالشڪور 
اندر جهري پيو، هن جي اکين مان ڳوڙهظا وهظي 
پيا ۽ هو ڳوڙها اگهندي آفيس مان ٻاهر نظڪظري 

 ويو...!.
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 ڪهاڻيون

 منهنجي اڳيان عجيه منظر آھي، 
 ماڻهو هيڏانهن هوڏانهن ڀڄندا پيا وتن. 

 هر طرف روئڻ جا آواز آھن. 
خظيظظال آيظوڪ ڌمظظاڪظو هظظو تظظه پظوِء چظظوطظظرف 

 قيامت جهڙي افراتفري ڇو آھيڪ 
صحافي هڪٻئي کان بريڪنگ نيوز ريس 
کٽڻ الِء مون کان سظوال مظٿظان سظوال پظيظا 

 ڪن. 
 مان بلڪل چپ آھيان. 

صدمظي ۾ دمظاغظي تظوازن وڃظائظي ويظ ظو “ 

 ” آھي.
 ” شايد ويوارو گونگو آهي.“

آسپاس بي ل ماڻھو همدرد لهجي ۾ تبصرا 
 پيا ڪن. 

 منهنجون نظرون رت جي ُدٻن، 
انساني ماس جي ذرن ۽ عضون تي ڀٽڪن 

 پيون، سوچان پيو، 
 ” انهن ۾ منهنجو پٽ ڪھڙو آھيڪ“

 صدف بتول ٽالپر

مظنظظهظنظظجظو پظيظظارو دوسظظت پظظريظ  اڄ ڏاڍو پظريشظظان 
پريشان نظر پئي آيو، ھن کي اداس ڏسي ويظجظهظو 
وڃي کانئس پڇيومانس ته يار پظريظ  ڏي خظبظر اڄ 

 ايڏو پريشان ڇو آھين سڀ خير ته آهيڪ 
ڇظا “ پري  جھيظڻظي آواز ۾ چظيظو، ”  اڙي يار نه پڇ“ 

 ” ٿيو آهي!!ڪ
 مون پري  جي اداس چھري ۾ نھاريندي پڇيوڪ 

ڇا وري ڇا اسان جي ھن ملڪ ۾ غريه ٿي پظيظدا “ 
پظريظ  ڪظاوڙ ۽ ”  ٿيڻ ئي وڏو ڏوهه آهي پظاپ آهظي

 ڪروڌ منجهان وراڻيو. 
مون پظريظ  ”  آخر ڳالهه ڇا آهي مون کي به ٻڌائيڪ“ 

 کي آٿت ڏيندي چيوڪ 
 ، ”يار سچ پڇين ته اڄ مان ذليل ٿيو آھيان“
 ڪ مون پڇيو، ”ڇو ڀال ڇا ٿيو آهي“
يار ڪجهه ڏينهن پھرين امان جا بظيظنظظظيظر انظڪظ  “ 

سپورٽ وارا پئسا آيا ۽ اھظي کظڻظڻ الِء اڄ انظڪظ  
سپورٽ آفظيظس ويظو ھظئظس انظڪظ  سظپظورٽ جظي 
آفيس ۾ ايتري ته ماڻهن جي رش ھظئظي جظو مظون 
ائين ٿي محسوس ڪيو ڄڻ مان انظڪظ  سظپظورٽ 

آفيس ۾ نه بلڪه ڪنهن سياسي وڏيري جظظظظظظظي 
ڪظظرڻ آيظظو ھظظجظظان آجظظظظيظظظظان جظظظظي 

ڏينهن عوامي قطار سظظڄظظو 
۾ بظظيظظ ظظو رھظظيظظس 
گظظظرمظظظي ڪظظظري 
چڪر پئي آيظ  

گهڻظي 
وقظظظت 

کانپوِء جڏهن شام ٿي منهظنظجظو بظه وارو وريظو تظه 
ڪرسي تي وي ل آفيسر کي امان جظو ڪظارڊ ڏنظ  
ھن االئجي ڇا چيڪ ڪيو ۽ جظلظدي ۾ ھظڪ نظظظر 
منهنجي منهن ۾ نھاريندي چيائين اوھان جا پئظسظا 
ڪونه آيا آهن اتي وڃي ويھو مان ٻيظھظر ڏسظان ٿظو 
انهيَء آفيسر مون کي سامهون پيل ڀيل ڪظرسظي 
تي ويھڻ جو اشارو ڪندي چظيظو. آئظون اتظي وڃظي 
وي س ٿوري دير کانپوِء مون ڏٺو ته انهيَء آفظيظسظر 
پنهنجي آفيس جي ھڪڙي مالزم کي پظاڻ ڏانظهظن 
سڏائي ڪن ۾ االئجي ڇا چيو، ٿظوري ئظي ديظر ۾ 
اھو ساڳيو مالزم مون ڏانهن آيو ۽ جھظيظڻظي آواز 
۾ منهنجظي ڪظن ۾ اچظي چظيظائظيظنڪ صظاحظه کظي 
خرچي ڪرائي ته ڪ  جھظٽ ۾ ٿظي ويظنظدو، مظون 
کي اچرج وٺي وئي مان حيران ۽ پريشان ٿي ويس 
۽ مظظن انظظدر ۾ سظظوچظظيظظ  صظظاحظظه کظظي خظظرچظظي 
ڪرائجي، پر منهنجي ضمير مون کي مظوڪظل نظه 
ڏني. اھو ملڪ جنهن کي اسان سظچ جظا وڏا واڪظا 
ڪري سڏيون ٿا انهيَء جي سظوظائظي تظه مظنظهظنظجظي 
اڳيان اڄ پڌري ٿي پئي آهي. اھو ملظڪ آهظي امظن 

جظظتظظي ھظظڪ غظظريظظه ۽ جو پيار جو 
جظظظظظو حظظظظظظق مسظڪظيظظن 
ڪظظيظظو ٿظظو ھضظظظظظظ  

وڃظظظظظظظي. 
آئظظون 

اھو سوچيندي گهر ڏانهن آيس پئي ته منهنجي من 
۾ ھڪ خيال آيو ته ھاڻي ھمت ڪبي ڪظنظهظن جظي 
پن جي ٽڪرن تي گذر ناهي ڪرڻو بيمار مظا  جظو 
عالج مان ھن خيراتي پئسن مان نه بلڪه پنهنظجظي 
محنت سان ڪمايل پئسن مان ڪرائيندس. اھا ئظي 

 ” ڳالهه ھئي جنهن سبه مان پريشان ھئس.
پري  وڏي سوائي سان پنهنظجظي انظدر جظي ڳظالظهظه 
مون سان ڪئي. ھن جي اندر جا نوان جظذبظا ڏسظي 
 مون کي تمام گهڻي خوشي پوِء آٿت ڏيندي چي ،

پري  تو ھڪ سظ ظي ڳظالظهظه ڪظئظي آهظي تظو ڀظلظو “ 
 ” فيصلو ڪيو آهي

اسان اڃان گڏ ھئاسين ته پري  جي فظون جظي بظيظل 
وڳي ڪنهن نئين نمبر تان ڪال ڪري چيو اوھان 
جا انڪ  سپورٽ وارا پئسا آيظا آهظن آفظيظس اچظي 

 کڻي وڃو. پري  ورندي ڏيندي چيو،
سائين انهن پئسن جي اسظان کظان وڌيظڪ اوھظان “ 

کي ضرورت آهي ملڪ جي آفيسرن کي ضظرورت 
۽ پوِء پري  بنا ڪجهه ڪڇڻ جي فظون ڪظال ”  آهي

 ڪٽي ڇڏي!

 سانگي شبير ڪنڀر
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  نعيم ا تر سومروچترڪار 

دادو شهر سان تعلق رکندڙ نعي  اختر سومرو جنهن شروعاتي 
تعلي  دادو مان انٽر تائين حاصل ڪئي، ان کانپوِء سنڌ يونيورسٽي 

بيولر ڪيائين. هو هن وقت آِء بي اي  مانفائن آرٽ شعبي جي 
ڪاليج دادو ڪئمپس ۾ هڪ استاد طور خدمتون سرانجام ڏيئي 
رهيو آهي. کيس ننڍپڻ کان ئي آرٽ سان چاهه هو، هن وقت هو هڪ 

سندس چوڻ آهي ته هر ٻار پيدائشي آرٽسٽ هوندو س و آرٽسٽ آهي. 
آهي، پر مسئلو اهو آهي ته اهو آرٽسٽ جڏهن وڏو ٿئي ٿو ته ڪٿي 

 گ  ٿي وڃي ٿو. 

 آرٽ ڪارنر
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 شاعري

 پليز، منهنجي مادري ٻولي جي ڳالهه نه ڪريو 
 مون کي شرم ٿو اچي

 منهنجي مادري ٻولي ڪهڙي آهي
 نه ُپڇو

  مون کي ٻڌائيندي شرم ٿو اچي
 مون سان اها ويڌن آهي ته

 منهنجي مادري ٻولي ۽ جن  ڀومي
 پاڻ ۾ نه ٿيون ملن

 ڇو ته منهنجي جن  ڀوميَء ۾
 ماڻهو ڳالهائين ٿا، هندستاني

 چوندا آهن، هندي
 سمجهندا آهن، انگريزي

 ۽ منهنجي ٻوليڪ
 منهنجي ٻولي آهي سنڌي
 بي گهر، بي زمين سنڌي
 ڏار کان وڇڙيل سنڌي

 سنڌ کان پوِء
 سنڌين جي گهر مان بي دخل سنڌي

 هيَء اها ٻولي آهي
 جنهن کي منهنجو پريوار

 سڃاڻي به نه ٿو
 ۽ جيڪڏهن مان سين جي اڳيان

 پنهنجي زال سان پنهنجي مادري ٻولي ۾
 ڪري وٺندو آهيان ڳالهه 
 ته شرمنده مرڪ سان 

 چوندو آهي ُپٽڪ
 ڪيا يار پاپا! آپ ڀي نا...
 سندس خيال آهي ته

 جيڪڏهن انگريزي نه 
 ته گهٽ ۾ گهٽ 

 اسان کي ڳالهائڻ گهرجي هندي
 کيس خبر نه آهي

 ته ڇا آهي 
 منهنجو ۽ منهنجي مادري ٻوليَء جو رشتو  

 پهريون ڀيرو کنيو هو جڏهن
 ما  هنج ۾ مون کي
 ۽ چيو هئائين ڪجهه

 پيار مان ايڏو
 جو ٽڙي پيو هئس مان
 نه ڄاڻندو هئس تڏهن
 انهيَء ٻوليَء جو نالو

 نه سمجهي هئي ان جي معنيٰ 
 پر ليي م ي هئي اها ڳالهه

 ان نه سمجهه ۾ ايندڙ ٻوليَء ۾
 جڏهن امان ڳائيندي هئي لوري

 تڏهن ان ۾ هوندو هو
 ايڏو سارو درد

 جو مان ليٽيل هندوري ۾  
 ٻڏل م ي ُسر ۾ 

 ُچپ چاپ سوچيندو هوس
 وڏو ٿي 

 امان کان ُپڇندس ضرور هڪ ڏينهن
 انهيَء درد جو اري

 مون کي خبر ڪٿي هئي تڏهن
 ته منهنجي ما  پي  کي
 ڪيو ويو هو بي دخل

 انهن کي سندن ئي زمين تان
 فقط ان ڪري جو

 نهرو ۽ جناح جو پاڻ ۾ هو تڪرار
 جڏهن مان ٿورو وڏو ٿي

 نڪتس گهر جي ا ڻ کان ٻاهر
 تڏهن ماڻهو مون کي 
 منهنجي نالي بجاَء
 سڏيندا هئا سنڌي!

 مان هر هر ٻڌائيندو هئ  کين پنهنجو نالو
 جنهن کي ٻڌي ڪري به ڪندا هئا اڻ ٻڌو
 کلندي کالئندي، هڪٻئي سان مشڪري ڪندي 
 سڏيندا هئا مون کي انهيَء ئي نالي سان

 سنڌي!
 آئون جڏهن روئندو هئس ته

 امان چوندي هئي
 اڙي اها ته س ي ڳالهه آهي نه!

 ٻين سيني جي نالن سان ليندا آهن
 ڏهه ڏهه لفظ
 اهو چوڻ الَء

 منهنجو نالو فالڻو
 منهنجو پي  االڻو

 منهنجي ٻولي ٽالڻي
 تنهنجو ته نالو سنڌي
 پي  جو نالو سنڌي

 ٻولي سنڌي
 اڄ به سنڌي 
 سياڻي به سنڌي

 مان کلي پوندو هئس
 بي سبه

 سمجهي نه سگهندو هئس تڏهن اهي ڳالهيون 
 پر ليندي ضرور هئي س ي

 امان جي ڳالهه
 ۽ ڇو نه ليي

 اها ڳالهه به چئي ويئي هئي سنڌي ۾
 جنهن جو هر لفظ

 ليي ٿو مون کي اڄ به
 امان جي لوري جهڙو
 اهي ئي لوريون

 اڃا به اچي
 ڏيئي وينديون آهن ننڊ رات جي

 ۽ تڏهن به 
 انهيَء ننڊ ۾ 
 سپنو ٽوڙيندي 
 ايندو آهي آواز

 سنڌي!
*** 

 ترجمو: انيتا ڪمليشور

۾ ڀوپال، انڊيا ۾ پيدا ٿيو. سندس خظانظدان  3432نومبر  02راجڪمار ڪيسواڻي 
ورها ي کان پوِء انڊيا لڏي ويو. ُهو هندستان جي مشهور صحافي طور سظڃظاتظو 

۾  3403وڃي ٿو. پاڻ هندستان جو ننڍي عمر جظو صظحظافظي آهظي، جظنظهظن کظي 

صحافت جوڏي ۾ وڏو ايوارڊ بي.ڊي گوئنڪا سان نظوازيظو ويظو. ُهظن ورهظا ظي 
سان الڳاپيل ڪهاڻين ۽ ماڻهن جي درد کي پنهنجي شاعري ۽ ناول ۾ قظلظمظبظنظد 

 ڪيو آهي. هي  نظ  سندس شاعري جي مجموعي مان ورتل آهي.

 راجڪمار ڪيسواڻي
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 غزل
 سومرو” تاثير“جبار

 اوهان کي ڏسڻ ساڻ چاهت وڌي وئي،
 پري ڪيئن ٿيان مان رفاقت وڌي وئي.
 خلو  ۽ وفا جو قدردان سمجهي،
 اوهان ساڻ ويتر صداقت وڌي وئي.

 گنهگار هئاسين ته سڀ ڪجهه لٽايو، 
 اوهان سان ملياسين، شرافت وڌي وئي.

 هاڻي پارسائن سان پاسو ليو آ،
 تڏهن پاڻ ۾ آهي لياقت وڌي وئي.

 زماني اسان کي گهڻو ڪجهه سيکاريو،
 مگر سڀ کان تنهنجي عنايت وڌي وئي.
 ست  سهندي سهندي آ ٻيو در وسايو،

 ستمگر سان پنهنجي شڪايت وڌي وئي.
 امن جي پکين کي جهٽي باَز ويا ها،
 ڏسي اهڙو منظر بغاوت وڌي وئي.

ي،” تاثيرَ “مداين جي معافيَء سان   جي
 لٿي مونجهه من تان ۽ راحت وڌي وئي.

*** 
 غزل 

 اعظم ڀٽي 
 حياتي به منهنجي َجري ٿي ليي، 
 هوا وقت جي ڀي َڳري ٿي ليي. 

 نه مومل نه سومل ُپڄي ٿي سگهي، 
 ڏسو ڇوڪري ڪا َپري ٿي ليي.
 ڪريو زر جو محتاج ماڻهو ڇڏي،
 اگر گت زر جي َذري ٿي ليي.
 ُراليو فڪر جهوپڙي جي سدا،
 غريبن کي لوري َوري ٿي ليي.
 ُگلن ُبلبلن تي چڙهي ڪيف ويو، 
 فضا باغ جي ڀي َچري ٿي ليي.
 هلو ٿا هلون سوجهرن ڏي ڪهي،
 ُکليل روشني جي َدري ٿي ليي.
 انگن ۾ ته هن جي عمر آ وڏي، 
 اڃا ڀي صفا ڇوڪري ٿي ليي.

 پيو سوچيان هن کي ُڀلجي وڃان،
 َڳري ٿي ليي.” اعظ “مگر ڳالهه 

 * گت معنى عادت. 
*** 

 غزل
 وحيد محسن

 ماڪ آهي پئي ۽ َمٿان چاندني،
 جوت نيڻن سمائي َرکان چاندني.
 حال هيڻو ٿيو، چنڊ چاهت ڏني،
 آٌء تنهنجي چمن ۾ َاچان چاندني.
 ديس سارو پرين جيميائي پيو،
 ٿي سفيدي بکي آ ڏيسان چاندني!
 شاعري آ لٿي، ڏات جي ڏيهه مان،

 رنَگ، خوشبو وري ٿي، َپسان چاندني.
 تون ڏسين ٿي م ي، شاعري مون رچي،

 ملي ٿو، نَوان چاندني.” محسن“پياُر 
*** 
 غزل

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي
 ٻڌو آ ته مون بن رهي ڪو نه سگهندي
 اها به خبر آ چئي ڪو نه سگهندي

 هوَء پوپٽ جي رنگن جهڙي ڇوڪري
 اسان جي اندر مان ڊهي ڪو نه سگهندي

 ڇهڻ ڏيو اسان کي گالبي بدن تي
 حياتي آ ٻيهر ملي ڪونه سگهندي
 چوي ٿي ته توکي وساري ڇڏينديس
 چري آ، وڇوڙو سهي ڪونه سگهندي

 زماني جي پرپيچ راهن مٿان
 هلي آهي هيڪل، هلي ڪونه سگهندي

 ڀلي هوَء گذاري اسان بن حياتي
 خدا جو قس  آ، کلي ڪونه سگهندي.

*** 

 غزل 
 کجين جو پراڻو شهر ياد آيو
 ڳلي ياد آئي، پڌر ياد آيو.

 جڏهن ڀي اٺي جي هوا ڪا گهلي آ
 سڄو الڙ، ٿر ۽ اتر ياد آيو.
 وري نيڻ آال ٿيا ھن اسان جا
 وري ڀوڳنا جو سفر ياد آيو.

 اٿيون ڪي اڏارون وري شاعريَء جون
 سکئي جي سيي جو سحر ياد آيو..

 ”عامر“کڄيا هٿ اڀ ڏي ڇو ان ويل 
 خدا جو جڏهن ڪو قهر ياد آيو...

*** 

 غزل
 امتياز عادل سومرو

*** 
 آزاد نظم 

 سليمان سولنگي
 ڪهڙي منجهه حسا 
 رات گذاريسين 

 ڏينهن به ويندو گذري!
 ڪهڙي ڪٿ ڪرين پئيڪ

 -گهڙيَء گهڙيَء جي
 ڪاڻ ڪڍين پئي!

 جندڙي!
  -بند ڪر هيَء جا
 هٿ واڻئي جي 
 کندي واري بندي!
 ها بند ڪر بند ڪر، 
 منهنجي جندڙي!

 رات ته گذري ويئي، 
 ڏينهن به ويندو گذري!

*** 
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 “چاھ”
 شاهين سنڌي
 وڏي واڪي 
 ڪري واڪا
 سڏي  توکي
 صدائون ڏئي
 نه آئين تون 
 نڪو ورندي 
 ڏنيَء مونکي 
 ڪو ڏورانهون
 ڏسي مونکي 
 هليو وئين تون
 ائين اڻڄاڻ 
 بڻجي پو
 االئي ڇو 
 االئي ڇو 

 اتان پيرين  ُاگهاڙي مان 
 ڀيل دل سان
 ُسري سيرڪي
سڪي  رڙهي ري

 ٽٽل هي آنگ آنگ پنهنجا
 کڻي در  تان
 ڀيل سو 

 آئينو پنهنجو 
 ڏسي جنهن ۾

 هئس جيئندي   
 اهو ئي آئينو پنهنجو

ريو پَٽ تي   ڪي
 ڀڄي ٿيو ڀور 

 ۽ جيون ڀي ويو وڍجي
 جيئين شل پوِء ڀي دل ۾ 
 اڃان هڪ آس باقي آ 
 ۽ تن ۾ تاس باقي آ

 اڃان توسان ملڻ جو چاھ باقي آ  
 اڃان هڪ ساھ باقي آ
 اڃان هڪ ساھ باقي آ. 

*** 

 خالده ابڙو
 اڪيالئپ جي رڻ ۾

 ڀٽڪندي وڃي نڪتس ننڍپڻ ۾،
 ٻاراڻي معصوميت ۾

 ليندي هئي، دنيا خوبصورت ڏسڻ ۾
 گذرندو هئو هر پل کيڏڻ ۾

 جڏهن ٿي ويندي هئي شام گهر موٽڻ ۾
 ته کائي دڙڪا امان جا،

 گذرندي هئي جهٽ کن ُرسڻ ۾
 ۽ امان کي وري پرچائڻ ۾

 ننڊ به کڻندي هئي امڙ جي هنج ۾
 ٻڌندي بيت، آکاڻيون پنهن جي ا ڻ تي،

 چنڊ جي چانڊاڻ ۾،
 جڏهن ايندو هئو سيارو، ٻاري سگري سرد راتين ۾ 
 سي  لهندو هيو، ٽانڊن مٿان هٿ سيڪڻ ۾

 ڇا ته سونهن هئي ننڍپڻ ۾
 پنهن جي اباڻي ڪهول سان گڏجي ويهڻ ۾. 

 ڪيڏي ته بي فڪري هئي ننڍپڻ ۾
 امان جي ڀر ۾. 

*** 
 غزل 

 عنايت تبسم
 ٿي ويا ڀورا ڀورا سپنا
 پش  جهڙا ڏورا سپنا
 مشتاقن کي ڀيلي ويندا
 ننڍڙا ننڍڙا ٿورا سپنا

 اوجاڳيل اکين کي جانان
 ڪن ٿا ڪيڏا هورا سپنا

 آخر ڪوئنرو سڀ لٽي وئي
 ليال جا هئا ڀورا سپنا
 توکان پوِء ٿي پيا آهن
 الوارث ڄڻ ڇورا سپنا
 ڪارن نيڻن ۾ پڻ ساٿي
 هوندا آهن ڳورا سپنا

*** 

 نثري نظم 
 مجاز حيدر

 دَِري
 ياد اٿئي! 

 تنهنجي ۽ منهنجي
 ڪمري جي و  ۾

 فقط هڪ دريَء جو مفاصلو هيو
 جڏھن به 

 محبت جو وقت ٿيندو هو
 دري تنهنجي آواز ۾ سڏيندي هئي

 ته... ا ! 
 ڪٿي وقت نه قضا ٿئي...! 
 ان وقت آئون سوچيندو هي 
 دريون ڪيڏيون نه پيار جون
 پرچارڪ هونديون آهن 

 شايد!
 احساس هوندا ئي درين کي هن

 هاڻي وقت جڏهن درياھ جئن وهي چڪو آهي... 
 ۽ گهر به ُاهو ڊهي چڪو آهي...

 پوِء به االئي ڇو!
 اڄ جڏهن، 

 نئين گهر جي دريَء مان، 
 لئو پاتو

 ته اکيون آليون ٿي ويون.
*** 

 چوسٽو
 زندگي

 قاضي منظر حيات
 !زندگي ڇو درد سان ڀرُپور آ
 !زندگي ڇو ايتري مجبوُر آ

 ڪنهن کي حاصل هر گهڙيَء آسائشون،
 !ڪنهن جي لئه هر پل ٿيو ڄڻ سوُر آ

*** 


