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هر سال جو آخري مهينو جيئن ته ڊسمبر 
ع جي ڊسمبر مهيني جي 7991آهي، پر سال 

گهري ۽ گهائيندڙ ياد هميشه اسان سان گڏ 
ع تي عظيم نقش گر 7991ڊسمبر  82رهندي. 

شاعر شيخ اياز هي جهان ڇڏي ويو. اهو درد 
 سدائين اسان سان گڏ رهندو. 

شيخ اياز کي سندس تخليق کي اسين ياد 
ڪريون ٿا جو هن جي شاعري اسان جي من 
و ذهن کي هميشه مسرت بخشي آهي ۽ 
انهيَء جي گهري احساس کي اسان جي اندر 
۾ پيدا ڪيو آهي. اهڙو احساس جو اعلٰي 
شاعري ماڻهو جي اندر ۾ پيدا ڪندي آهي. 
اها زنده رهڻ واري شاعري آئنده صدين 
تائين اسان سان گڏ هوندي. هن ڪيئن نه 
پنهنجي حياتي ۾ شعر ۽ نثر جو پنهنجو 
هڪ جهان ۽ پنهنجي هڪ ڪهڪشان 

 تخليق ڪئي هئي.
شيخ اياز پنهنجي اوائلي عمر کان پنهنجي 
درس تدريس ۾ هڪ نمايان شاگرد هو. پاڻ 
ڏسون ٿا هو پنهنجي پيشه ورانه زندگيَء ۾ 
هڪ ڪامياب شخص هو، هو بهترين وڪيل 
هو، هن سنڌ يونيورسٽي ڄامشورو جو 
وائيس چانسلر جو مرتبو ماڻيو، پر هن جي 
طبيعت شاعريَء الِء وڌيڪ موزون ثابت 
ٿي. هن ننڍي عمر ۾ مشهور شاعرن جي 
ڪالم کي پڙهي ورتو ۽ عمر جي آخري 
حصي تائين ادب جي دنيا جي شهپارن جو به 
ُهو ُپر شوق پڙهندڙ رهيو. شاعريَء تي هن 
جو رچاَء ۽ گرفت سندس اولين تخليقن مان 
ئي ظاهر آهي، جيڪي ورهاڱي کان اڳ 
لکيون ويون. شيخ اياز جي خوبي اها آهي 
ته پنهنجي شاعري جي شروعات ۾ ئي هڪ 

پڪو پختو شاعر هو. شاعر محبت به شاعر 
 انقالب به. 

جهڙي شاعري ” او باغي، او راج دروهي“
کان جنهن شاعر جي شروعات هجي، اڳتي 
هلي زندگي جي سڀني موڙن تي شاعر 
ناانصافي ۽ جبر خالف بغاوت ڪئي نتيجي 
۾ ڪشت ڪاٽيا ۽ قيد قبوليا. هن بي مهابا 
اختيار ۽ طاقت کي مڃڻ کان انڪار پئي 
ڪيو. شيخ اياز جنهن زماني جو شاعر هو 
انهيَء ۾ هن پنهنجي شاعريَء سان هڪ 
تحريڪ پيدا ڪئي ۽ اعلٰي قدرن کي 
مڃيندڙ وطن پرست نوجوانن جو ُهو هڪ 
خواب بڻجي ويو. دنيا ۾ اهڙا شاعر گهٽ 
ٿيا آهن جن پنهنجي حياتيَء ۾ پڙهندڙن کي 
مخاطب ڪيو هجي ۽ متاثر به. آدرش وادي 
نوجوان ۽ ادب جي پڙهندڙن هن جي 
شاعريَء جي هر نئين ڪتاب جو انتظار ٿي 

 ڪيو.
شاعر سنڌ جي سياسي تحريڪن جي آدرش 
سان سدائين هم قدم رهيو. بنا ڪنهن نفعي 
۽ نقصان جي پرواهه جي. شاعري، هر 
تخليق ۽ فن جبر کان انڪار جي وصف 
رکي ٿو. شيخ اياز جي شاعري ۽ نثر ۾ 
جبر کان اهو انڪار ظاهر ظهور آهي ۽ 
سندس هر بيواجبي جبر ۽ طاقت کان 
انڪار جي وصف ئي آهي جنهن سندس 

 شخصيت ۽ شاعري کي شان بخشيو آهي.
جيئن ته هو شڪارپور ۾ جنميو شڪارپور 
۽ ڪراچي ۾ پڙهيو. سنڌ جي انهن ٻن 
شهرن جي خوبصورتي، سماجي جوڙجڪ، 
رهڻي ڪهڻي جيڪا پر مسرت به هئي ته 
ڪنهن ڀيد ڀاو کان آزاد به هئي. هن جي 

 17نشو نما ۾ گهرو ڪردار ادا ڪيو. هن 
نظم ۽ نثر جا  17سال حياتي گذاري ۽ 

ڪتاب اسان کي ڏنا. هو پويان اسان الِء جل 
جل مشعل جل جهڙي شاعري ۽ نثري 
پورهئي جي روشني ڇڏي ويو آهي. اهو 
سمورو تخليقي جادو ۽ روشني ايندڙ صدين 
تائين اسان سان گڏ رهندي. اهو شعر ۽ نثر 
سموري انسان ذات جو ورثو آهي. اهڙو 
ورثو جنهن ۾ تخليق جو جادو آهي ۽ اها 
مسرت به آهي جا اعلٰي فن پارن جي جوهر 

 هجي ٿي. 
شيخ اياز انهن شاعرن مان هو جن جي 
وابستگي پنهنجي وطن ۽ انهيَء جي عوام 
سان هئي. شاعر سموري زندگي ۽ سڄي 
پنهنجي تخليقي جهان ۾ انهن جي خوشي 
۽ درد جو ترجمان رهيو. انهيَء الِء هن ادبي 
پورهيو ڪيو. ڏاڍ ۽ جبر سان مقابل ٿيو. 
هن هڪ آدرش وادي تخليقي حياتي گذاري. 
هو جو هڪ عظيم شاعر ۽ نثر نويس هو. 
هن پنهنجي پويان اسان الِء ۽ اسان جي 

ڪتابن تي مشتمل ادبي  17ايندڙ نسلن الِء 
ذخيرو ڇڏيو آهي جن جي آفاقي اهميت آهي. 
ُهو فيض احمد فيض ۽ پئبلو نرودا جو هم 
 عصر هو ۽ اوتري ئي وڏي درجي جو شاعر. 
هن جي شاعري کي آفاقي پيغام آهي. هن 
جي جاِء اعلٰي شاعري جي صِف اول ۾ آهي. 
اسان جو نصيب آهي ته اسان جي ورثي ۾ 
شيخ اياز جهڙو شاعر آهي. ايندڙ صديون 
هن جي شاعري لفظ ۽ آواز جي صورت ۾ 
اسان سان گڏ هوندي، هو هميشه اسان کي 

 ياد رهندو. 

 ايڊيٽوريل

 ڪڏهن ڪڏهن ته سارجو...
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آمريڪي اليڪشن جي نتيجن بابت نيٺ آمريڪي 
ميڊيا نتيجا ظاهر ڪيا. آمريڪا ۾ ٽرمپ جو عهههد 
ختم ٿيو ۽ جو بائيهڊن آمهريهڪها جهو نهئهون صهدر 
چونڊجي ويو. جيئن ته صدر ٽرمپ ضد ۾ آههي تهه 
وائٽ هائوس ايترو آسانيَء سان نه ڇڏيندو. جهنهههن 
الِء تازو ئي صدر ٽرمپ هڪ ايگزيڪيوٽو آرڊر به 

 8287جهنهوري  77جاري ڪيو آهي جهنهههن ۾ ههن 
تائين افغانستان مان پنهنجي فوج واپس ڪرڻ الِء 
به حڪم جاري ڪيو آهي. بهرحال روايتن مهوجهب 
ايئن ٿيندو آهي ته متوقع صدر جو عالمي رهنمائن 
سان رابهوهو ان وقهت تهائهيهن ڪهونهه ٿهيهنهدو آههي 
جيستائين مخالف هار نه مڃيهن يها الهيهڪهشهن جها 
حتمي نتيجا نه اچن. هاڻي ته نتيجا به اچي ويا آهن 
۽ ٽرمهپ پهاران نهتهيهجهن کهي چهئهلهيهنه  ڪهرڻ الِء 
سپريم ڪورٽ وڃڻ جو به اعالن ڪيو ويهو آههي. 
بهرحال جو بائيهڊن جهي فهتهن سهان آمهريهڪها جهي 
پرڏيهي پاليسي جا اثر پوري دنيها تهي پهونهدا ڇهو 
جو، جو بائيڊن آمريهڪهي پهرڏيهههي پهالهيهسهي کهي 
ٽرمپ بنسبت وڌيڪ ڄاڻي ٿو. آمريڪا اهها طهاقهت 
آهي جنهن جي پاليسي جا سڌا اثر پوري دنهيها تهي 
پوندا آههن. ٻهئهي پهههلهو سهان نهظهر وڌي وڃهي تهه 
پاڪستان معاشي، سياسي ۽ تهحهفهظ جهي حهوالهي 
سهان مهتههاثههر ٿههيههنهدو رهههيهو آهههي. پههاڪسههتهان کههي 
آمريڪي اليڪشن ۾ دلچسپي ان الِء به آهي ته جو 

 بائيڊن پاڪستان الِء ڇا ڪندو. 
سڀ کان پهرين ڳالهه آهي مسئلن بابت ڄهاڻ جهي. 
اڌ صديَء کان آمهريهڪهي سهيهاسهت جهي مهتهحهر  

ع 8272جهي ڏههاڪهي کهان  22ڪردار جو بهائهيهڊن 
تائين ان خوي ۾ آمهريهڪهي سهيهاسهت جهو حصهو 
رهيو آهي. ڪيري لهوگهر بهل جهي شهروعهات کهان 
مشرف حڪومت جي خاتمي تائين. صدر زرداري 

کان وٺي نواز شريف جي استقبال تائيهن ان کهان 
پاڪستان جا اندروني معامال لڪل نهاههن. انهههيَء 
ڳالهه ۾ ته ڪو شڪ ناهي ته جيڪڏهن پهاڪسهتهان 
جون حالتون زير غور اچن ته بائيڊن جهو جهههڪها  
جمهوري قوتن طرف هوندو. آمهريهڪهي پهالهيهسهي 
البته اندروني معاملن کانسواِء خهوهي جهي حهالهتهن 
تي وڌيڪ منحصر هوندي آهي. ڇا جهو بهائهيهڊن بهه 
صدر ٽرمپ وانگر چين سان لفظي جنگ ۾ تهه نهه 
الجههنهدو. آمهريهڪهي اولهڊ اسهڪهول ڊپهلهومهيهسهي 
موجب آمريڪها کهي پهاڪسهتهان آهسهتهي آهسهتهي 
چيني ڪيمپ کان مغهربهي ڪهيهمهپ تهائهيهن مهائهل 
ڪرڻ جي ڪوشش ضرور ڪندو، پر اتي امهتهحهان 
اسان جي ڊپلوميسي تي هوندو تهه اسهيهن ڪهههڙي 
طرح سان ٻنهي کي ناراض ڪرڻ بغير توازن کي 

 برقرار رکي سگهون. 
آمريڪا جي چين جي پاليسي جو سڌو سنئون اثهر 
ڀارت سان دفاعي تعلقاتن خوي جهي امهن حهوالهي 
سان هوندو. مودي حڪومت چهيهن سهان جهارحهاڻهو 
رويو رکي آمهريهڪها سهان دفهاعهي تهعهاون وڌايهو، 
جنهن ۾خاص طور ٽرمپ جو وزير خارجه مهائهيهڪ 
پومپيو وڌيڪ متحر  ڪردار ادا ڪيو ههاڻهي تهه 
نه ٽرمپ هوندو نه پومپيو. تجزيه نهگهارن جهو اههو 
خيال آهي ته جو بائيڊن جي مهتهوقهع پهالهيهسهي جهو 
جهڪا  چين کي ايشيا پئسهفهڪ ۽ تهائهيهوان کهان 
روڪڻ طرف وڌيڪ هوندو. جهيهئهن تهه انهڊيها کهي 
چين جي مهقهابهلهي ۾ وڌيهڪ مهتهحهر  ڪهرڻ جها 
امڪان گهٽ آهن. ٻئي طرف سهان ڊيهمهو ڪهريهٽ 
صدارت جي حوالي سان انڊيا جهي اتهنهظهام ههيهٺ 
ڪشمير ۾ جاري انساني حقن جي خالف ورزيهن 
تي به رد عمل ايندو هن صورتحهال ۾ پهاڪسهتهان 
کي انڊيا جي جارحيت کي ايڪهسهپهوز ڪهرڻ جهو 

موقعو ملندو. خوي ۾ آمريڪا جي دلهچهسهپهي جهو 
مرڪز افغانستان هوندو، بارا  اوباما جي دور ۾ 
به جو بائيڊن آمريڪا ۾ فوجي موجودگي وڌائڻ يا 

surge  جي حق ۾ نه هو. انساني حقن ۽ دهشتگردي
 جي معاملن ۾ طالبان الِء ان جو نرم رويو هوندو. 
خوي ۾ پاڪستان جو اهم پاڙيسري ايران ٽهرمهپ 
انتظاميه جي خاص نظر ۾ رهيو آهي ايران تهي بهه 
جو بائيڊن جي اچهڻ سهان آمهريهڪهي پهالهيهسهي ۾ 
وڌيڪ لچڪ ايندي. وڌيڪ بهتري جي معاملن تهي 

 اتفاق ڪرڻ جي اميد آهي. 
پا  آمريڪا تعلقات ۾ وزير خارجه شاهه محمهود  

قريشهي ۽ مهعهاون خصهوصهي مهعهيهد يهوسهف جهو 
بنيادي ڪردار هوندو. اميد آههي تهه ههو پهنهههنهجهي 
گذريل وزارت جي تهجهربهي ۽ تهعهارف کهي ڪهم 
آڻيندو. اهڙيَء طرح سهان مهعهيهد يهوسهف بهه ڊيهمهو 
ڪريٽڪس کي ڏسي ۽ ڊيل ڪري چهڪهو آههي ۽ 
نئين انتظامهيهه سهان ڳهالهههه ٻهولهههه ڪهرڻ ۾ اههم 
ڪردار ادا ڪندو. آمريڪي صدر جي چونڊجڻ کان 
باقائده حلف کڻڻ تائين تهقهريهبهن ٻهن مهههيهنهن جهو 
وقفو هوندو آهي. ان دوران جتي وائٽ هائوس ۾ 
هڪ طرف ٽرمپ انتظاميه سمهوريهون ذمهيهداريهون 
جو بائيڊن انتظاميه کي منتقل ڪري رهي هونهدي 
انهيَء منتقلي دوران پاڪستاني پاليسي ميهڪهرز 
کي جو بائيڊن انتظاميه سان انگي  ڪرڻ الِء سوچ 
ويچار ۽ هوم ور  جهو وقهت آههي. بهائهيهڊن ههن 
خوي کي بهتر طهريهقهي سهان ڄهاڻهي ٿهو. بهائهيهڊن 
انتظاميه جو تجربو هن وقهت پهاڪسهتهان الِء ههڪ 
چئلين  به ٿي سگهي ٿو ۽ موقعو به، پر اهها امهيهد 
آهي ته پا  آمريڪا تعلقات ۾ ههڪ نهئهون مهوڙ 
شروع ٿيندو جو ٻنهي ملڪن جي مهفهاد ۾ بهههتهر 

 ٿيندو. 

 پاڪستان وٽ جو بائيڊن انتظاميه سان انگيج
ايڊووڪيٽ  ڪرڻ ۽ سوچ ويچار ۽ هوم ورڪ جو وقت آهي  

 عبدالحميد چاچڙ 

 ڪرنٽ افيئرز
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اسان جي ملڪ جي سياست عجيب آهي، ڪهوبهه 
احوال نه آهي ڪابه اخالقيات نهه آههي پهنهههنهجهو 
فائدو آهي تهه حهرام حهالل ٿهيهو وڃهي ۽ حهالل 
حرام. هڪ سال پهرين ڪورونا وبا چهائهنها کهان 

ع ۾ اسههان وٽ 8282شههروع ٿههي فههيههبههروري 
پهريون ڪيس رپورٽ ٿيو بس پوِء ته وارو وار 
ٿي وئي. ميڊيا جو پورو ٽائيم وبا جهي تشهههيهر 

ڪريهو، مهزي  Followکي  S.O.Psتي گذرندو هو. 
جي مولهب  S.O.Psجي ڳالهه ته وزير صاحب کي 
جي خبر به  Full Formجي خبر ته ڇا پر فل فارم 

نه هئي عوام ويچارو ڪٿان سمجهي. اسهڪهول 
بند، واپار بند، روزگار بند. اسان جي سهنهڌ جهي 

C.M  صههاحههب مههڪههمههلLock Down  جههو اعههالن
ڪيو. روز اليڪٽرانڪ ميڊيا تي اچهي مهاڻهههن 
کي ڪورونا جي قهري ڪارروائيهن تهي بهريهف 

Brief  ڪندو هو. ٻاهر نه نڪرو ماڻهو خاص طور
تي شهري ته ايترو ڊڄي ويا جو گهر جي ڀهاتهيهن 
کان به پري ٿي ويا. ڪورونها جهي وبها جهي اثهر 
هيٺ آيا يا نه پر نفسياتي مريض ضرور ٿي ويها. 
ماسڪ، سينيٽائزر الزم ٿي ويا. ههڪ دفهعهو تهه 

C.M  صاحب ميڊيا جي اڳيان روئي پيو. ان وقت
P.T.I  جي حڪومت ال  ڊائون کان بنههه نهابهري

واري ويهه.ههي. صههرف انهههههيَء ڪههري جههو سههنههڌ 
نه ملي. صاف صاف تنهقهيهد  Creditحڪومت کي 

ڪندا هئا ته ال  ڊائون جي ڪهري عهام عهوام 

جو روزگار انتهائي متاثر ٿيو آهي. اها حقيهقهت 
آهي ته ڏهاڙي وارو مزدور تهمهام گهههڻهو مهتهاثهر 
ٿيو. ٽرانسپورٽ سان الڳاپيل، شهادي ههال سهان 
وابسته عملو ۽ نهنهڍو دڪهانهدار. مهوهلهب تهه ههر 
طبقي سواِء وڏي پئسي واري مهاڻهههو کهانسهواِء 
سڀئي متاثر ٿيا. وفاقهي حهڪهومهت ههڪ نهئهون 
اصوالح ڪم آندو سمارٽ ال  ڊائهون. ٻهنهههي 
حڪومتن سنڌ ۽ وفاق جهو مهيهڊيها تهي جهههيهڙو 
چوٽ چڙهي ويو، پهر ٻهنهههي حهڪهومهتهن عهوام 
خههاص طههور تههي ڪههورونهها مههري ههن جههو خههيههال 
انتهائي گهٽ ڪيو. ماسڪ مهانگا، سينهيهٽهائهزر 
اڻ لڀ. دوائهون مهارڪهيهٽ ۾ ٻهيهڻهي اگهههه تهي 
پهچي ويون، جيڪي شهيهون مهري هن الِء اههم 
هيون انهن تي ٻنهي حڪومتن جو ڪوبه عهمهل 
نظر نه آيو پهرين ته ڪهورونها جهي مهريهض کهي 
کنڀي کڻي وڃي اسپتال ۾ اڇهالئهيهن پهيها اتهان 
ڀاڳن وارا بچهي نهڪهتها تهه خهيهر نهه تهه ههمهراههه 
ح رت عزرائيل جي حوالي ٿي ويا، ايسهتهائهيهن 
جو انهن جو جنازو پڙهڻ بهه ههڪ جهان جهوکهي 
وارو ڪم ٿي ويو. پوِء جهڏههن مهريهض وڌيها تهه 

ٿهيهڻ  Isolateصاحبن ماڻهن کي گههرن ۾ اله  
جي اجازت ڏني. شهههري مهاڻهههن جهي ڀهيهٽ ۾ 
ٻهراڙي جي عوام ڪورونا جي وبها جهي خهوف 
کي پاڻ تي طاري نه ڪيو اگر ڪو فرق ٿي ويو 
ته انهن جي نهمهاز جهنهازه پهڙههڻ تهي پهوِء ڀهلهي 

پوليس کي خرچي پهاڻهي ڏيهڻ سهان ئهي سهههي. 
چوڻ جو مولب ته وبا جي جيهتهري مشهههوري ۽ 
خوف ٻڌايهو ويهو عهوام کهي ان جهي بهچها  الِء 
جوڳو انتظام نهه ڪهيهو ويهو، ههر ڪهنهههن کهي 
پنهنجي حال تي ڇڏيو ويو. آخر ۾ غريب ماڻههو 
خاص طور شههرن جها پهنهڻ جهههڙا ٿهي ويها پهوِء 
سرڪار بهادر رحم ڪري حالتن کي بهتر بڻايو. 
سياست جا عجيب رنگ هاڻي سنڌ حڪهومهت ۽ 
اپوزيشن وارا جلسن جلوسن ۾ مصروف ٿيا تهه 
وفاقي حڪومت ڪورونا، ڪورونا راند شهروع 
ڪئي آهي انهن کي عوام جو درد جاڳهيهو آههي 

سهنهڌ ههڻهنهدو  C.Mساڳيا ڊائالگ جيڪي ڪڏهن 
هو هاڻي وفاقي سرڪار جا وزيهر مشهيهر ههڻهي 

 رهيا آهن. 
سائين منهنجا وبا هئي ۽ آهي. اسان وٽ انهگهن 
۾ گهٽ صرف انهيَء ڪري ٿي جهو ٽهيهسهٽهنهگ 
جو انگ گهٽ ڪيو ويو. هاڻي جنهن ٽيسهٽهنهگ 
جو انگ وڌايو ويو آهي ته مهريهض بهه وڌن پهيها 
وفاقي سرڪار جو زور انهيَء ڳالهه تي آههي تهه 
ماڻهن جا اجهتهمهاع گهههٽ ٿهيهن انهههن مهان وبها 
پکڙجڻ جو گهڻو انهديشهو آههي. صهرف انهههيَء 
ڪري جو اپوزيشن جا جهلهسها روڪهيهن. عهوام 
سان سچها ههجهن هها تهه عهام دوائهون ايهتهريهون 
مهانگيون نه ڪن ها جو سفيد پهوش مهاڻهههو بهه 
پريشان بلڪه منجهي پيو آهي دوا وٺان يها روز 

 مهانگائي جي ماريل عوام
 ۽ ڪورونا وبا ۾ ورتل سياست 

 ڪرنٽ افيئرز

 

 انور قاضي
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مره جون شيون. پيٽ پالڻ تمهام مشهڪهل آههي. 
هڪ نئون اصوالح مارڪيٽ ۾ اچي ويهو آههي 

Micro Lock Down  .مهههائهههڪهههرو ال  ڊائهههون
وزيراعظم صاحب صاف چئي ٿو ته پوري ملڪ 

لڳائينداسين اگر جلسا بند نه ٿهيها.  Lock Down۾ 
گلگت ۾ اليڪشن دوران جلسا ٿيا حڪومت بهه 
ڪيا اپوزيشن به ڪيا مهاڻهههو مهاڻهههو سهان گهڏ 
بي.و هو ڪوبه ماسڪ پاتل نهه ههو. وزيهراعهظهم 

جهو  S.O.Psصاحب پاڻ جلسا ڪيا انهههيَء ۾ بهه 
حال سڀني جي سامهون هو پهوِء اپهوزيشهن جهي 
جلسن تهي نهاراضهگهي ڇهوو ڪهورونها کهي وبها 
ڪري وٺن ماڻههن کهي مهاسهڪ مهفهت ۾ ڏيهن، 
سينيٽائيزر سستا ڪن، وٽامنز ۽ دوائون مناسب 
قيمتن تي مهيا ڪن، پر ايئن نه ڪندا حڪومت 
جو عوام سان ڇا وڃي ماڻهن جهي مهرڻ تهي بهه 
سياست ڪن ٿا. افسوس مهههانهگهائهي چهوٽ تهي 
آهي کنڊ جون ملون ههلهڻ بهاوجهود ٻهاههران کهنهڊ 
امپورٽ ڪرڻ جي باجود کنڊ مههانهگهي. ڪهڻهڪ 
جهي امهپهورٽ ٿهيهڻ جهي بهاوجهود سهرڪهار جههي 
گودامن مان ڪڻڪ ِملن کي ڏيڻ جي باوجود اٽو 
مهانگو کاڌي جو آئهل، سهبهزي مهوهلهب ڪهههڙي 
شيِء آهي جيڪا عام ضرورت آهي مهانهگهي نهه 
ٿهي آهههي. غههريههب عههوام گههوشههت ۽ مهه ههي جههو 
معلوم ئي نٿو ڪري صهرف ٻهه ٽهائهيهم سهبهزي 
سان ماني نٿو کائي سگهي. وزيراعظم چئي ٿو 

ٺيڪ آهي پوِء سائين اوههان ”  گهبرانا نهين هي“ 
ڇو ٿا گهٻرايو. اڃان ته اهم ٻه جلسها اچهڻها آههن، 
پشاور جو جلسو حڪومت جهي اجهازت نهه ڏيهڻ 
جي باوجود اپوزيشن ڪري ڏيکهاريهو مهلهتهان ۽ 
الهور الِء به تيار آههن، تهوههان گهههٻهرائهجهي ويها 
آهيو. چوڻ وارا چون ٿا ته واڳ ڌڻهيهن جهو اههو 

حڪومت کي هالئي پيو تهن  P.T.Iحصو جيڪو 
پڻ اکيون ڏيهکهارڻ شهروع ڪهيهون آههن انهههي 
ڪري ئي حڪومت گهٻرائڻ شروع ڪهيهو آههي 

نه ته بقول حهڪهومهتهي وزيهرن ۽ مشهيهرن جهي 
جلسا ڪرڻ سان حڪومت نه ويندي آهي تهه پهوِء 
ڇو پريشان آهيو هر جلسي کانپوِء اچي چهون ٿها 
عوام جلسن ۾ موجود نهه ههو تهه پهوِء ڪهورونها 

 ڪيئن پکڙيوو  
واڳ ڌڻين جو اهو حصو شهايهد سهوچهي پهيهو تهه 
وزيراعظم صاحب جي قرباني ڏبي ۽ تهاريهخ ا  
تائين ثابت ڪيو آهي ته پاڪستان جي ڪنهن به 
وزيراعظم پن  سال پورا نه ڪيا آهن ايستائهيهن 
جو محمهد خهان جهوڻهيهجهو صهاحهب يها ظهفهرا  
جمالي صاحب، محهمهد عهلهي بهوگهره يها چهوڌري 
محمد علي، فيروز خهان نهون جهي ڪهههاڻهي تهه 
ڪافي پراڻهي آههي پهوِء ڀهال عهمهران خهان ڪهو 
خاص ته نه آهي جو اسهٽهيهبهلهشهمهيهنهٽ کهيهس نهه 
هههٽههائههي انهههههيَء ڪههري ئههي هههمههراهههه ڪههجهههههه 
گهٻرائجي ويو آهي، ڪنهن حد تائهيهن ڳهالهههيهن 

نهه  N.R.Oالِء تيار پڻ ٿيو آهي. بار بار چئهي ٿهو 
 N.R.Oڏيندس. سائين نواز شريف جو ٻاهر وڃڻ 

نه آهي ته ٻيو ڇا آهي پوِء اها ٻي ڳهالهههه آههي تهه 
 اوهان کان ڪنهن نه پ يو!

اپوزيشن جي لب لهههجهي ۾ تهلهخهي وڌي پهئهي 
ايستائين جو پشاور جي جلسي ۾ جڏهن مهريهم 
نواز کي خبر پئي ته سنهدس ڏاڏي جهو انهتهقهال 
ٿي ويو آهي ۽ هوَء هلندڙ تقريهر جهيهڪها بهالول 
صاحب ڪري رهيو هو وچ ۾ اچهي عهوام کهي 
ٻڌايو ۽ اجازت وٺي رواني ٿي وئي. پوِء بهالول 
صاحب جو لهههجهو تهيهز ٿهيهو. ڀهال اههو چهوڻ تهه 

ڪنهن ڏنهو ۽ ههو  N.R.Oاحسان ا  احسان کي 
پههڻ  I.S.P.Rڪههنهههههن وٽ قههيههد هههوو جههنهههههن الِء 

وضاحهت ڪهري چهڪهي آههي. پهوِء بهه په هن تهه 
ڪيئن ٻاهر ويوو اهو حڪومت کان ته نه په هيهو 
ويو، سڌو سئون اسٽيبلشمينٽ کان صاف طهور 

 G.Bچئون ته فوج کان. تلخي ان ڪري ٿهي جهو 
جو  P.Pجي اليڪشن ۾ ڪيل واعدا پورا نه ٿيا. 

G.B  الِء اليڪشن جو منشور به عجيب ههو سهنهڌ
سالن کان حهڪهومهت ڪهري رههيها  71۾ گذريل 

آهن ۽ عوام کي جيڪي پٽڪا پارايها اٿهن اههي 
کي سهڌارڻ.  G.Bلڪل ته نه آهن همراهه هليا هئا 

بهرحال هنن کي جيڪو آسرو هو اههو پهورو نهه 
ٿيو ۽ اسٽيبلشمينٽ جو ٻيو گروپ به هنهن کهي 
چئي پيو جيڪي ڪهرڻهو اٿهئهو ڊسهمهبهر تهائهيهن 
ڪري وٺو. مريم صاحبه پاڻ مڃي چڪي آهي ته 

 واڳ ڌڻين رابوو ڪيو آهي.
مولب ڊسمبر فيصال ڪن آهي. ملهتهان ۽ الههور 

 P.T.Iجا جلسا ڪيئن ٿيندا ۽  واضهن ٿهيهنهدو تهه 
حڪومت ملتهان جهي جهلهسهي کهي ڪهيهئهن ٿهي 
روڪيو ڪورونا وبا به عروج تي اچي پئي ڇها 
ڪورٽ کان فيصلو وٺندي ته جلسن تي پهابهنهدي 
ههڻهوو اپهوزيشهن اسهالم آبههاد ههاِء ڪهورٽ جههو 

 فيصلو ته نه مڃيو. 
ڇا طاقت جو استعمال ڪنداو مشڪل. لڳهي ٿهو 
حڪومت اهڙي پوزيشن ۾ نه آهي. پنجهاب جهي 
حڪومت ق ليگ جي سهاري تي آههي ۽ وفهاق 
جي حڪومت به انهن جي سهاري تي آههي اههي 
ٻئي سهارا ڪنهن جا آهن لڪل ڳهالهههه نهه آههي. 
قاف ليگ ته بهرمهال نهاراضهگهي جهو اظهههار پهڻ 

 ڪري چڪي آهي. 
 پاڻ وري ڪجهه سوال ڇڏيون ٿا:

 حڪومتو P.T.Iوزيراعظم تبديل ٿيندو يا 1
 تبديلي ايوان مان ايندي يا عدالت ذريعيو2
وزيراعظم آساني سان اسٽيبلشمنٽ جي ڳالههه 3

 مڃيندوو
ڇو ته وزيراعظهم پهاڻ کهي ٽهرمهپ سهان ڀهيهٽهي 
چڪو آهي جيڪو هارائڻ باوجود هار نٿو مڃي. 
زبردستي ته پري جي ڳالهه آهي ڪجهه بهه ٿهئهي. 
پههر خههدارا حههڪههومههت ۽ اپههوزيشههن عههوام جههو 
سوچين پاڪستان جو عوام ڏاڍي تهڪهلهيهف ۾ 

 آهي. 
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 . شروعات: 1
اڳواڻپ جو مهوضهوع صهديهن کهان مهاڻهههن وٽ 
بههحههٺ هههيههٺ ايههنههدو رهههيههو آهههي. اڳههواڻ جههي 
ڪاميابي، ناڪامي، خوبيون، خاميون ۽ شخصي 
زندگي جي مختلف پهلوئن تي شهر توڙي جههر 
جههنهگ ۾ ڪهچهههري جهو مهرڪهز رههن ٿهيهون. 
اڳواڻپ جي صحين يا خراب عهمهل يها پهالهيهسهي 
ڪري سماج جو هر فرد متاثر ٿئي ٿو. جيئن هن 
وقت پاڪستان ۾ وفاقي حڪومت جهي جهيهڪها 
اڳواڻپ آهي ان جي حڪهومهتهي پهالهيهسهيهن جهي 
ڪري بيروزگاري وڌي آهي. گههڻهو ڪهري سهڀ 
پريشان آهن. ان جي ڀهيهٽ ۾ جهاپهان، آمهريهڪها، 

جي عالمي وبها  79-ڏکڻ ڪوريا يا برطانيه ڪووڊ
جي موجودگي باوجود هنن ملڪن جو عوام پهاڻ 
کي محفوظ سمجهي ٿو. فرق اهو آهي ته تهرقهي 

ڪهال  پهنهههنهجهي  82ڪيل ملهڪهن جها اڳهواڻ 
ماڻههن جهي ڀهالئهي الِء سهوچهيهن ٿها. انهههن جهو 
حڪومتي نظام صرف ۽ صرف عوام جي سک 
۽ سالمتي الِء ڏينهن رات ڪم ڪري ٿو. تهاريهخ 
۾ ڪيترائي مثال مهلهن ٿها جهن ۾ اڳهواڻهن جهو 

 عمل تباهي يا ترقي جو سبب ٿيا آهن. 
جرمني جي نفسياتي مريض هٽلر ٻي عهالهمهگهيهر 
جنگ ۾ سڄي يورپ، آمريڪا ۽ اوڀر ايشهيها ۾ 
اٽڪل ست کان اٺ ڪروڙ ماڻهو مارائهي ڇهڏيها. 

شهر جها شهههر تهبهاههه ڪهيها. ڪهيهتهريهن يهههودي 
عورتن، ٻارن، نوجوانن ۽ پوڙههن کهي جهيهئهري 
باهه ۾ وجهي ڇڏيو. ان جي ڀيٽ ۾ سه.هو اڳهواڻ 
سينگاپور جو صهدر لهوڪهوان سهيهنهگهاپهور جهي 

سالن ۾ جديد بڻائي ڇهڏيهو.  17رياستي شهر کي 
ڊالر جي  27222۾  8279ان جي في ڪس پيداوار 

سهالهن ۾ تهرڪهي  77برابر آهي. ڪمال اتا تر  
کي جديد سماج ۾ تبديل ڪيو. ڊاڪٽر مهها تهيهر 
محمد مالئيشيا کهي زرعهي سهمهاج مهان ڪهڍي 

 صنعتي ملڪ ۾ تبديل ڪيو.   
 . اڳواڻ ۽ اڳواڻپ جي وصف:2

اڳواڻ هڪ خاص فرد هوندو آهي جنهن جي هه  
۾ ڪنهن اداري، تنظيم يا ٽيم جي واڳ هوندي 
آهي. اڳواڻپ مختلف معنٰي سان استعمال ڪئي 
ويندي آهي. جنهن جو مقصد اهو آههي اڳهواڻ يها 
مههجههمههوعههي اڳههواڻههن کههي اداري هههالئههڻ جههي 
صالحيت هوندي آهي. هن م مون ۾ اڳهواڻ يها 
اڳواڻپ ساڳي مقصهد الِء اسهتهعهمهال ٿهيهل آههي. 
مثال طور: پاڪستان حڪومت جو اڳواڻ عمران 
خان آهي يا پاڪستان جهي حهڪهومهتهي اڳهواڻهپ 
نااهل آهي معهنهٰي انهههن ۾ صهحهيهن حهڪهومهت 

 هالئڻ جي صالحيت موجود نه آهي.  
 . سٺو اڳواڻ: 3

س.و اڳواڻ ئي انسانيت سان پيهار ڪهنهدو آههي. 

پنهنجي عهدي جو مهان رکهنهدو آههي. ههر وقهت 
جمهوريت جو احترام ڪري ٿهو. ههر لهمهحهي ۾ 
پنهنجي ماڻهن الِء خوشي، سڪون ۽ خوشحهالهي 
الِء جستجو ڪري ٿو. هو تمام هوشيهار ۽ مهاههر 
ماڻهن جي ٽيم ٺاهي انهن کهان صهالحهون وٺهي 
ٿو. س.و اڳواڻ آئين، قانون ۽ انصاف تهي عهمهل 
ڪري ٿو. هو پنهنجي مهلهڪ کهي وڌيهڪ تهرقهي 
ڏئي ٿو ۽ پنهنجي مخالفن سهان آئهيهن ۽ قهانهون 
جي دائري اندر پيش ايندو آههي. ههو ڪهڏههن بهه 
سياسي، نسلي يا مذهبي نهفهرت نهه ئهههالئهيهنهدو 
آهي. س.و اڳواڻ پنهنجي عمل، قول ۽ پاليسهيهن 
ذريعي پنهنجي آدرشن سان سهچهو رههنهدو آههي. 
ههو ڪههڏهههن بهه نههاانصههافههي، قهانههون جههي خههالف 
ورزي، رشوت، پنهنجا نهوازي ۽ شهههرت بهازي

(Populism)   .۾ يقين نه رکندو آهي 
س.و اڳواڻ سدائين ٻاهرين ۽ اندروني حالتن جو 
گهرائي سان جائزو وٺهي پهنهههنهجهي سهمهاج جهي 
سالمتي، خوشحالي ۽ امن واريهون پهالهيهسهيهون 
ٺاهيندو آهي. هو اقتدار ۾ هجي يها اقهتهدار کهان 
ٻاهر هن جو ورتا  پنهنهجهي آدرشهن سهان سهاڳهو 
هوندو آهي. س.و اڳواڻ پنهنجي سمهاج الِء ههڪ 
رول ماڊل هوندو آهي. جيئن چيڪ جمهوريه جهو 
اڳوڻو صدر ويڪالِء هيول ۽ ڏکڻ آفهريهڪها جهو 
نوبل انعام يافته صدر نيلسن مهنهڊيهال جها مهثهال 

 مشتاق ميراڻي

 تخليقي سياسي اڳواڻپ
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 اسان جي سامهون آهن.
 . خراب اڳواڻ جون نشانيون: 4 

  (One-man Show)خراب اڳواڻ هر جڳھ شهوبهازي
رشهوت، پههنههههنههجهها  (Populism)۽ شهههههرت بههازي، 

نوازي ۽ پنهنجي پارٽي جي ماڻهن کهي نهاجهائهز 
فائهدا ڏيهڻ ان جهي اولهيهت ۾ شهامهل آههن. ههو 
مختلف طريقا استعمال ڪري اقتدار تي پههچهي 
غير ذميواري ۽ غير قانوني پاليسهيهون اخهتهيهار 
ڪري ٿو. ان جي خراب پاليسين ڪري سماج يها 
ادارا تباهه ٿي وڃن ٿها. رشهوت ۽ نهااههلهي عهام 

 ڪري ملڪ معاشي نظام کي ختم ڪري ٿو. 
خراب اڳواڻ سماج دشمنن کي پاڻ سان گڏ کڻهي 
هلي ٿو ۽ هر اداري ۾ اهڙا ماڻهو مهقهرر ڪهري 
ٿو، جيڪي نااهل، ناڪاره ۽ راشي هجن ٿها. ههو 
آئيني ادارن کي ذاتي ملڪيهت سهمهجهههي ٿهو ۽ 
عوام جو پئسو ڄڻ ان کهي ورههاسهت ۾ مهلهيهو 
هجي. خراب اڳواڻ سماج ۾ نهاانصهافهي، خهراب 
حڪمراني ۽ نااهليت جو را  قهائهم ڪهري ٿهو. 
هو پنهنجي غير آئيني عمل ذريعي اقهتهدار کهي 
م بوط ڪرڻ ۽ پنهنجي سياسي مهخهالهفهن کهي 

 دٻا  ۾ رکي ٿو. 
فلپائهن جهو مهارڪهوس، اٽهلهي جهو مسهولهيهنهي، 
جرمني جو هٽلر، ايران جو رضها شهاههه پهههلهوي، 
پاڪستان جو جنرل ايوب، جنرل ضيا ، ۽ جهنهرل 
مشرف جهڙن حڪمرانن غلط پاليسهيهن ذريهعهي 

 پنهنجي سماجن کي آخر ۾ تباهه ڪري ڇڏيو.
 . اڳواڻپ جون بنيادي خصوصيتون:5 

سياست هجي، واپار هجي يها ٻهيهو ڪهو شهعهبهو 
هجي انهههن جهي اڳهواڻهن ۾ ههيه.هيهون بهنهيهادي 

 خصوصيتون هونديون آهن.
 * ڏور نظر رکڻ.

 * ماڻهن کي گڏ کڻي هلڻ.
 * پنهنجي شعبي ۾ اهم نتيجا حاصل ڪرڻ.

 * اعلٰي سون جي ماهرن جي ٽيم ٺاهڻ. 
 * پنهنجي شعبي ۾ تيزي سان تبديلي آڻڻ.

* شڪست يا نهاڪهامهي کهي صهبهر سهان قهبهول 
 ڪري ان مان سبق سکڻ.

* پنهنجي شعبي کي پهائهيهدار اداري ۾ تهبهديهل 
 ڪرڻ. 

 * نوجوانن مان س.ا اڳواڻ پيدا ڪرڻ.
 * پاڻ ۾ بردباري هجڻ.

 * ڪاوڙ تي ضابوو هجڻ. 
 * ايمانداري ۽ انصاف ڪرڻ.

 ڪال  ڪم ڪرڻ. 22ڪالڪن مان  82* 
 * پنهنجي ڪردار ۽ مقصد سان سچو رهڻ.

هڪ تحقيق موابق هڪ ڪامياب اڳواڻ ۾ گههٽ 
خصهوصهيهتهون ههجهڻ الزمهي آههن.  18۾ گههٽ 

ڇاڪاڻ ته اڳواڻ تي پوري شعبي، اداري يا ملڪ 
جو وزن هوندو آههي. تصهور ڪهيهو تهه ڪهنهههن 
لڙائي ۾ اڳواڻ جي بيوقوفي، بزدلي يها نهااههلهي 
ڪري لشڪر هار کائي، عمارتي ماهر جهي ضهد 

ماڙ هوٽهل جهي عهمهارت ڪهري پهوي،  72ڪري 
واپاري اڳواڻ جي نااهلي جي ڪهري ڪهارخهانهو 
بند ٿي وڃي ۽ ههزاريهن مهالزم بهيهروزگهار ٿهي 
وڃهن. اهههڙن فههردن کههي اڳههواڻههپ نهه ٿههي ڏيههئههي 

 سگهجي. 
 . سياستدان ۽ اڳواڻ ۾ فرق: 6

سياستدان ۽ اڳواڻ ۾ ڏينهن رات جو فرق آههي. 
سياستدان الِء صرف سياسي اقتدار ئي ههن جهي 
منزل هوندي آهي، پر اڳواڻ پنههنهجهي سهمهاج ۾ 
بهتر تبديلي، ان جي قومي مفادن جي حهفهاظهت، 
عوام جي ڀالئي، ادارن جي ترقي ۽ ٻهيها انهيهڪ 
ڪم ڪندو آهي ته جيهئهن سهمهاج کهي م هبهوط 
بنيادن تي بيهاري ڇڏي. جاپان، جهرمهنهي، چهيهن، 
روس، اٽلي، آمريڪا يا ڪئناڊا جا جيڪي اڳواڻ 
ٿي گذريا آهن انهن جي ڪري اهي ملهڪ تهرقهي 
ڪري ويا آهن. سياستدان ماڻهو جي جذبات کهي 
اڀاري اقتدار تي قب و ڪهنهدا آههن ۽ پهنهههنهجهو 
مفاد پورو ڪري سهمهاج کهي تهبهاههه ڪهري پهاڻ 
قبرستان ۾ وڃي پناهه وٺندا آهن، پر س.و اڳواڻ 
پنهنجي مقصد سان سچو رهي پنههنهجهي سهمهاج 

سالن ۾ ههيه.هان کهان مهٿهي  12سال يا  72، 7کي 
۾ ميجي  7222منزل تي پهچائيندا آهن. جاپان ۾ 

اڳواڻن جهاپهان کهي وڏيهرڪهي نهظهام کهان آزاد 
ڪري ان کي صنعهتهي مهلهڪ ۾ تهبهديهل ڪهري 
ڇڏيو. ڪونراڊ ائڊنهيهئهيهر ٻهي عهالهمهگهيهر جهنهگ 
کانپوِء جرمني کي آسمان تي پههچهايهو. مهائهوزي 

 تنگ چين ۾ انقالب آندو.
 . اڳواڻ ڪيئن ٿجي: 7

گهڻا ماڻهو چاهيندا آهن ته هو سهيهاسهي يها ٻهئهي 
شعبي ۾ اڳواڻپ جهو ڪهردار ادا ڪهن، جهن ۾ 
انهن کي نفسياتي، سماجي ۽ معاشي فائدو ملي 
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سگهي ٿو، پر اها اڳواڻپ مهفهت ۾ نهه مهلهنهدي. 
منجههنهد جهي مهانهي “ انگريزي ۾ پهاڪو آهي ته 
ان الِء وڏي جهاکهوڙ ”  مفت ۾ ناهي ملندي آههي.

جي ضرورت آهي. دنيا جي سياسي اڳواڻهن جهو 
اڀياس ڪرڻ سان خبر پوي ٿهي تهه ههو ههيه.هيهن 

 اصولن تي عمل ڪندا آهن:
ٺهاههي  (Mentor)* هڪ يا هڪ کان وڌيڪ استاد 

 انهن کان رهنمائي حاصل ڪن ٿا. 
* تاريخ، اقتصاديات، نفسيات، مئنيجمينٽ ۽ ٻيا 

 علمي ڪتاب پڙهندا آهن.
 * هلندڙ حالتن تي گهرائي سان نظر رکندا آهن.

 * س.ن صالحڪارن جي ٽيم ٺاهيندا آهن. 
* عام ماڻهن سان ملي انهن جي تڪهلهيهفهن جهو 

 مشاهدو ڪندا آهن. 
 * سير ۽ سفر تمام گهڻو ڪندا آهن. 

* پنهنجي ناڪامين تي سوچ ويچار ڪري انهن 
 مان سبق سکندا آهن.

* پنهنجي سوچ ۾ همهيهشهه مهاڻهههن جهي عهزت، 
انهن جي ڀالئي، سماج ۾ تبديهلهي ۽ پهنهههنهجهي 

 ذميواري کي پورو ڪندا آهن. 
* پنهنجن مقصدن ۾ نهاڪهاري سهوچ نهه رکهنهدا 

 آهن.  
* پنهنجي اصول ۽ آدرشن الِء هر وقهت قهربهانهي 

 ڏيڻ الِء تيار هوندا آهن. 
 * پنهنجي چاهيندڙن جي عزت ڪندا آهن.

* پنهنجي وفادار دوستن جو قهدر ۽ انهههن کهان 
 تجويزون وٺندا آهن. 

* مختلف شهعهبهن جهي مهاههرن، سهمهاجهي رتهبهو 
رکندڙ ۽ ميڊيا سان واسوو رکندڙ جي صهالحهن 

 تي غور ڪندا آهن. 
 * پنهنجي ڪردار جي حفاظت ڪندا آهن. 

 . اڳواڻپ جو تخليقي تصور:8
ا  جههي دنههيهها تههيههزي سههان تههبههديههل ٿههئههي ٿههي. 
دهشتگردي، موسمي تبديلي، واپاري چٽا ڀيٽي، 
گهرو جهڳڙا، پاڙيسري ملڪهن سهان تهعهلهقهات، 
معاشي تهرقهي، بهک، بهيهروزگهاري، عهورتهن ۽ 
نوجوانن جها مسهئهال ۽ ٻهيها ڪهيهتهرائهي انهيهڪ 
مسئال آهن، جن کي حل ڪرڻ الِء نهئهيهن سهوچ 
جهي ضههرورت آهههي. اتههي هههڪ صههحهيههن اڳههواڻ 
پنهنجي وڏي نظر جي ذريعي پهنهههنهجهي سهمهاج 

 کي ڪاميابي سان اڳتي وڌائي سگهي ٿو. 
ڪمپيوٽر جي شهعهبهي ۾ مشهههور شهخهص بهل 
گيٽس پنهنجي تخليهقهي تصهور سهان مهائهڪهرو 
سافٽ ويئر ايجاد ڪري ههڪ طهرف ارب پهتهي 

بڻجي ويو ۽ ٻئي طرف دنيا ۾ ٽهيهڪهنهاالجهي ۾ 
انقالب آڻي ڇڏيو. اههڙي طهرح سهوشهل مهيهڊيها، 
واپار، صحت وغيره جي شعبن ۾ ڪهيهتهرا فهرد 
پنهنجي تخليقي تصور سهان دنهيها ۾ انهقهالبهي 
تبديليون آڻي ڇڏيون. آئن انسٽائهيهن چهيهو آههي 

 ”   تصور ڄاڻ کان وڌيڪ طاقتور آهي.“ته، 
اڳواڻپ ۽ تخليقي تصور جو تمام گهاٽو رشهتهو 
آهي. تخليهقهي تصهور سهان سهمهاج ۾ تهبهديهلهي

(Transformation)   اينهدي آههي. تهخهلهيهقهي تصهور
کانسهواِء ڪهوبهه فهرد اڳهواڻ نهٿهو ٿهي سهگهههي. 
تخليقي تصور ئي هڪ عام ماڻهو ۽ اڳهواڻ ۾ 
فهرق ٻهڌائهيهنههدو آههي. جهيههئهن چهنهڊ تهي مهاڻههههو 
موڪلڻ، ائٽم بم ٺاهڻ، بجلي پيدا ڪرڻ ۽ ٻهيها 
ڪيترائي مثال آهن جيڪي ثابت ڪن ٿا ته ڪو 
به شعبو ههجهي، سهيهاسهت ههجهي، ٽهيهڪهنهاالجهي 
هجي، صحت هجي، واپار هجي يها ڪهوبهه ٻهيهو 
ادارو تخليقي تصور ئي اڳواڻ پيدا ڪندو آههي. 
اهو تخليقي تصور اڳواڻن ۾ ئي ڇو پيدا ٿيندو 
آهي. ان جا ڪيترائي سبب آهن. انهههن ۾ ههڪ 
مکيه سبب هي آهي ته سڀ اڳواڻ تبديلي پسهنهد 

 هوندا آهن.  
 . اڳواڻپ مان عوام جون اميدون: 9

ا  جي دور ۾ ماڻهو چاهين ٿا ته اڳهواڻ امهن ۽ 
امان پيدا ڪهري تهه جهيهئهن اسهان بهنها خهوف ۽ 
خوري جي پنهنهجهي زنهدگهي گهذاري سهگهههون. 
عوام چاهي ٿو ته سماج ۾ بهتر معهاشهي تهرقهي 
ٿئي ته جيهئهن اسهان آمهدنهي ۽ روزگهار حهاصهل 
ڪري سهگهههون. اسهان الِء صهحهت جهون تهمهام 
سهولتون موجود هجن ۽ اسان جا ٻهار بهههتهريهن 
تههعههلههيههم حههاصههل ڪههري سههگهههههن. اڳههواڻههپ جههي 
پاليسين ذريعي مهلهڪ ۾ سهيهاحهت، رانهديهن ۽ 
تفرين جا موقعا هجهن. اسهان جها ڳهوٺ ۽ شهههر 
سهڻا ۽ صاف هجن. ٽراسپورٽ جو سه.هو نهظهام 
هجي. اسان جي سماج ۾ سستو انصاف مهوجهود 
هجي. ملڪ جا سڀ ادارا قانون تي عمهل ڪهري 
اسان جي خدمت ڪهن. اسهان کهي صهاف پهاڻهي 
مهيا ڪري ڏنو وڃي. اسان جي زندگي خوشيهن 
۽ بنيادي سهولتن سان ڀرپور ههجهي. اسهان جهي 
سياسي ۽ انساني حقن جي حفاظت ڪئي وڃهي 
۽ اسان کي قدرتي آفتن يعني بهرسهات، ٻهوڏون، 

 زلزال ۽ وبائن کان محفوظ ڪيو وڃي.  
هنن عوامي اميدن جو اڀياس ڪهري سهگهههجهي 
ٿههو تههه پههنهههههنههجههي شهههههريههن الِء امههن، خههوشههي ۽ 
سهولتن واري زندگي ڪيتري نه ڏکي ذميواري 

 تخليقي اڳواڻپ تي وڌي وئي آهي.  
 . سنڌ ۾ اڳواڻپ:11

سنڌ جا جيڪي سنگين مسهئهال آههن ان الِء ههر 
شعبي ۾ تخليقي اڳهواڻهپ جهي ضهرورت آههي 

سيڪڙو ٻار اسهڪهول ۾ داخهال کهان  72اندازن 
سيڪڙو کان وڌيڪ ٻار پنهنجي  22محروم آهن 

عمر جي لحاظ کان سندن قد نٿو وڌي. غذائهيهت 
جي کهوٽ ڪهري انهههن جهي ذههنهي صهالحهيهت 
پوئتي رهجي ٿي وڃي. ڪراچي کي ڇڏي باقهي 

ڊالهرن تهائهيهن  222سنڌ جي فهي ڪهس پهيهداوار 
سيڪهڙو کهان  12گهٽجي وئي آهي. بيروزگاري 

وڌي وئي آهي. اتر سنڌ ۾ ڪارو ڪاري ۽ اغهوا 
جي وارداتن تي ڪوبه ضابوو نهه آههي. سهنهڌ ۾ 
هنرمند ماڻهن جي شديد کوٽ آهي ۽ شهرن جهي 

سهيهڪهڙو  12حالت ڏسڻ جهڙي نه آههي. غهربهت 
تههائههيههن پهههههچههي چههڪههي آهههي ۽ ٻههيههون انههيههڪ 

 مصيبتون سنڌ ۾ موجود آهن. 
آبپاشي نظام تباهي جهي ور چهڙههي ويهو آههي. 
سنڌ جي زمين سمنهڊ تهيهزي سهان کهائهي رههيهو 

 آهي. بجلي ۽ گئس مهانگا ٿي ويا آهن.  
ان دل ڏکوئيندڙ صورتحهال کهي مهنهههن ڏيهڻ ۽ 
سهنهڌ ۾ جههديهديهت جههو انهقهالب آڻهڻ الِء صههرف 
تخليقي اڳواڻپ ئي ڪم ڪري سگهي ٿي. ههن 
وقت دنيا ۾ مڃيل حهقهيهقهت آههي تهه سهيهاسهي، 
سماجي، معاشي ۽ ٽيڪنهاالجهي جهي شهعهبهن ۾ 
تيزي سان تبديلي اچي رهي آهي انهن تي نهظهر 
رکي پاليسيون ٺاهڻ ۽ عهمهل ڪهرڻ ههڪ وڏي 
چئلين  جو ڪم آهي. ان کي منهن ڏيهڻ صهرف 
۽ صرف تخليقي اڳواڻپ ئي ڪري سگهي ٿهي. 
وڏيرن، مفاد پرست ۽ شوبهاز سهيهاسهتهدانهن جهي 
دماغ کهان اههو ڪهم مهٿهي آههي. تهرقهي ڪهيهل 
مههلههڪههن ۾ خههاص ادارا ٺههاهههيههل آهههن جههيههڪههي 
پنهنجي تحقيق جي بنياد تي پنهههنهجهي اڳهواڻهپ 
کي ڄاڻ ڏيندا آهن ۽ اهي پنهنهجهي پهالهيهسهي ۾ 
اها ڄاڻ استعهمهال ڪهنهدا آههن. غهريهب سهمهاجهن 
خاص ڪري سنڌي سماج ۾ اهڙو ڪهو بهه ادارو 
نه آهي جيڪي دنيا جي ملڪهن تهي نهظهر رکهي 
تحقيق ڪري. سنڌ کي اهڙي تحقيق جي سهخهت 
ضرورت آهي.  سنڌي سماج هن وقت ان ڏاڪهي 
تي بي.و آهي جتي کيس تخليقهي اڳهواڻهپ جهي 
ضرورت آهي ان اڳواڻپ پيدا ڪرڻ جي الِء سنهڌ 
جا محقق، معاشي مهاههر، وڪهيهل، تهعهلهيهمهدان، 

ئي پنينيوينيديرپايا   پ   پحڪومت ڪاري جا ماههر 
 اايپسگونپٿا.پ



    0202ڊسمبر   12 |

بريون عادتون دههرائهڻ ايهڏو سهولهو ڇهو آههي ۽ 
س.يون عادتون اختيار ڪرڻ ايترو ئهي مشهڪهل 
ڇوو ڪجهھ شهيهن جهو اوههان جهي زنهدگهي تهي 
پنهنجي روز مره جي عادتن کي بهتر بنائڻ کهان 
وڌيڪ اثر هجي ٿو ۽ اهو عين ممهڪهن آههي تهه 
هن وقت ۽ ايندڙ سال اوهان ڪجھ بهههتهر ڪهرڻ 

 جي بجاِء ساڳيو ڪم ڪندا هجو. 
اهو اڪثر ڏکيو هوندو آهي ته سه.هيهون عهادتهون 
ايماندارانه جاکهوڙ ۽ ان مهههل جهي جهذبهي جهي 
سرشاري جي باوجود ڪجھ ڏينهههن کهان وڌيهڪ 
هههالئههي سههگههتههجههن. عههادتههون جهههههڙو : ورزش، 
ميڊيٽيشن يا مراقبت، جرنلنگ ۽ رڌ پچها  ههڪ 
يا ٻن ڏينهن الِء ته مناسب آهن، پر ڊگتي مدي الِء 

 ڄڻ ته مٿي جو سور ٿيو پون. 
انهيَء ڪري، هڪ دفهعهو تهوههان جهون عهادتهون 
قائم ٿي وينديون آهن ته اهي همهيهشهه الِء اوههان 
جي چوڌاري نظر ايهنهديهون، خهاص طهور تهي نها 
پسنديده عادتون. اسان جهي بهههتهريهن ارادن جهي 
باوجود، غير صحتمند عادتون جهڙو : ٻاهريون 
کاڌو کائڻ، حد کان وڌيڪ ٽي وي ڏسڻ، ا  جهو 
ڪم سڀاڻي تي ڇڏڻ ۽ سهگهريهٽ نهوشهي تهر  

 ڪرڻ ناممڪن لڳن ٿيون. 
ٻن سببن جي ڪري عادتن جي تبببديبلبي 

 هڪ وڏو چئلينج آهي: 
.  اسين غلط شيِء تبديل ڪهرڻ جهي ڪهوشهش 7

 ڪندا آهيون ۽ 
. اسين پنهنجون عهادتهون غهلهط طهريهقهي سهان 8

 تبديل ڪندا آهيون. 
هن باب ۾، آئون پهرئين نهقهوهي جهي وضهاحهت 

 ڪنديس ۽ ايندڙ بابن ۾ ٻئين نقوي جي. 
اسان جي پهرئين غلوي آهي ته اسان غلط شهيَء 
تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهيون. منهنجهي 
ڳالھ کي سمجهڻ الِء فرض ڪريو ته تبديلي ٽهن 
سوحن تي ظاهر ٿي سگتي ٿي. اوهان انهن کي 

 بصر جي تهن يا کلن وانگر سمجهو. 

: تبديلي جون ٽي سوحون آهن: نتيجهن 1تصوير 
کي تبديل ڪرڻ، مروج نهظهام جهي تهبهديهلهي ۽ 

 شناخت تبديل ڪرڻ.
پهرئين سون آهي اوهان جي نتيجن کي تهبهديهل 

ڪرڻ: اها سون اوهان جي نتيجن سان سلهاڙيهل 
آهي: وزن جو گتٽجڻ، ڪتاب ڇپجڻ، چهئهمهپهيهن 
شپ کٽڻ. اڪثر هدف جيڪي اوههان ٺهاههيهو ٿها 
 اهي ان سون جي تبديلي سان الڳاپيل هجن ٿا. 

ٻئين تبديلي آهي اوهان جهي مهروج نهظهام جهي 
تبديلي: اها سون اوهان جي عادتن ۽ نهظهام جهي 
تبديلي سان الڳاپيل آهي: جم تي نئين روز مره 
جي شيڊيول موجب وڃڻ، پنهنجي ڪم جي ميز 
کي صاف سٿرو رکڻ ته جيئن ڪهم کهي بهههتهر 
نموني سرانجام ڏيئي سگتهجهي، مهراقهبهي جهي 
عههادت وجهههههڻ. اڪههثههر عههادتههون ان سههوههن سههان 

 الڳاپيل هجن ٿيون. 
ٽين ۽ سڀ کان گهتهري سهوهن آههي اوههان جهي 
شناخت تبديل ڪرڻ: اها سون اوهان جي عقيدن 
يا تصورن جي تبديلي سهان الڳهاپهيهل آههي: ههن 
دنيا کي اوهان جي ڏسڻ جو طريقيڪهار، اوههان 
جو پنهنجي باري ۾ خيال، پنهنهجهي بهاري ۾ ۽ 
ٻين جي باري ۾ اوهان جو نقوهِء نظر. اوهان جها 
سمورا عقيدا، وهم گمان، مفروضا ۽ تهعهصهبهات 

 ان سون سان سلهاڙيل هجن ٿا. 
نتيجا اهي آهن جهيهڪهي ڪهجهھ اوههان حهاصهل 
ڪريو ٿا. نظام معنٰي جيڪي ڪجھ اوهان ڪهم 
ڪريو ٿا. شناخت اها آهي ته اوهان جي سهوچ ڇها 
آهيو جڏهن ڳالھ انهن عادتهن جهوڙڻ جهي اچهي 
ٿي جيڪي سدائين رهن يعني جڏهن ڳالهھ ههڪ 

 باب ٽيون

 ڪيئن اوهان جو عادتون اوهان جي )بُري توڙي ُسٺي( 
 سڃاڻپ کي تشڪيل ڏين ٿيون

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 سنڌيڪار:
 فضا قريشي 
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سيڪڙي بهتري جي اچي ٿي ته مسئلو ان ههڪ 
سون جي بهتري يا ابهتهري جهو نهاههي. تهبهديهلهي 
جون مڙئي سوحون پنهنجي پهنهههنهجهي نهمهونهي 
فائديمند آهن. مسئلو دراصل ان تبديلي جي رخ 

 جو آهي.  
ڪيترائي ماڻهو پنهنجي عادتن کي تبديل ڪرڻ 
جي نظام جي شروعات ان ڳالھ کان ڪنهدا آههن 
ته اهي ڇا ٿا حاصل ڪرڻ چاهنو اهو طريقيڪار 
نتيجا خيز عادتن تي ٻڌل آههي. ان جهو مهتهبهادل 
آهي شناخت خيز عادتون. ان طهريهقهيهڪهار سهان 
اسههيههن ان ڳههالههھ تههي تههوجههھ مههرڪههوز ڪههري 
سگتنداسين ته اسين ڇا ٿا ٿيڻ چاهيون بهجهاِء ان 

 جي ته اسين ڇا ٿا حاصل ڪرڻ چاهيون. 
: نتيجن تي ٻهڌل عهادتهن ۾ اوههان جهو 2تصوير 

زور ان تي هوندو آهي تهه اوههان ڇها ٿها حهاصهل 
ڪريو. شناخت تي ٻڌل عادتن ذريهعهي اوههان ان 
تي فوڪس ڪندا آهيو ته اوهان ڇا ٿهيهڻ چهاههيهو 

 ٿا.  
 نتيجن تي ٻڌل عادتون

 شناخت تي ٻڌل عادتون

تصور ڪريو ته ٻه ماڻهو سگريٽ نوشي مان جند 
آجي ڪرائڻ چاهين ٿا. جهڏههن کهيهن پهيهشهڪهش 

نه “ڪئي وڃي ٿي ته پهريون شخص چوي ٿو ته، 
مهرباني! آئون سگريٽ ڇڏڻ جي ڪهوشهش پهيهو 

اهو بظاهر هڪڙو معقهول جهواب نهظهر ”  ڪريان.
اچي ٿو، پر ان جو جواب اهو ظاهر ڪري ٿهو تهه 
اهو شخص اڃا تائين اهو مڃي ٿو ته اهي تمها  
ڇڪڻ وارا آهن جيڪي ڪهجهههه ٻهيهو ٿهيهڻ جهي 
ڪوشش ڪري رهيا آهن. انهن کي اميد آهي تهه 
انهن ساڳين عقيدن ۽ سوچن کي رکنهدي انهههن 

 جو رويو تبديل ٿي ويندو. 
ٻيو شخهص اههو چهئهي نهابهري واري ٿهو تهه، نهه 
” مهرباني! آئون سگريٽ ڪونه پهيهئهنهدو آههيهان.

جيتوڻيڪ اهو معمولي فرق آهي، پر اههو بهيهان 
سندن شناخت ۾ تبديلي جي نشاندهي ڪري ٿو. 
تما  ڇڪڻ سندن اڳوڻي زندگي جو حصو ههو، 
نڪي سهنهدن مهوجهوده زنهدگهي جهو. انهههن جهي 

 شناخت هاڻ مٽجي چڪي آهي. 
اڪثر ماڻهو جڏهن بهتر ٿيڻ جي شروعات ڪندا 

آهن ته شناخت جي تبديلي تي ڌيان نه ڏيندا آههن. 
آئون سنهڙي )نتيهجهويٿهيهڻ “ اهي بس سوچين ٿا، 

چاهيان ٿي ۽ جيڪڏهن مان هي غذا واپرائينهدي 
” رهان )نظامي ته پوِء آئون سنهههي ٿهي ويهنهديهس.

هن هدفن کي طئهي ڪهيهو ۽ انهههن عهمهلهن جهو 
تعين ڪيو جيڪي انهن هدفن کي حاصل ڪرڻ 
۾ مدد ڏين ٿا، بغير ان سوچ تي غور ڪرڻ جهي 
جيڪي انهن عملن کهي حهرڪهت ڏيهن ٿها. اههي 
ڪڏهن به پنهنجو پاڻ کي ڏسڻ جو طريقو تبديل 
نه ڪندا آهن ۽ انهن کي اهو احساس نهه ههونهدو 
آهي ته انهن جي پراڻي سڃاڻپ تبديلي الِء انههن 
 جي نون منصوبن کي سبوتاز ڪري سگهي ٿي.
هر نظام عمل جي پويان سهوچ جهو ههڪ نهظهام 
هههونههدو آهههي. جههمهههههوريههت جههو نههظههام، آزادي، 
اڪثريت جي حڪمراني ۽ سماجي بهرابهري جهي 
عقيدن يا سوچ تي قائم آهي. ههڪ آمهريهت جهو 
نظام مڪمل طور تي اختيار ۽ سهخهت اطهاعهت 
جهڙن عقيدن يا سوچ جو هڪ بلهڪهل مهخهتهلهف 
سيٽ آهي. توهان جمهوريت ۾ گتڻن ماڻههن جها 
ووٽ  حاصل ڪرڻ جي ڪوشش الِء ڪهيهتهرائهي 
طريقا تصور ڪري سگههو ٿها، پهر اههڙي رويهي 
جي تبهديهلهي آمهريهت ۾ ڪهڏههن بهه نهه ههونهدي. 
ڇاڪاڻ جو اها ان نهظهام جهي سهڃهاڻهپ نهه آههي. 
ووٽ ڏيڻ هڪ رويو آهي جهيهڪهو يهقهيهنهن ههڪ 

 خاص سيٽ تحت ناممڪن آهي.
اهو ساڳيو اصول فهرد، تهنهظهيهم يها سهمهاج، ههر 
ڪنهن تي الڳو ٿئي ٿو. عقيدن ۽ مفروضن جهو 
هڪ سيٽ آهي جيڪو نظام کي تهرتهيهب ڏيهئهي 

 ٿو ۽ عادتن جي پويان هڪ سڃاڻپ آهي.
رويو، جيڪو نفس سان مشابهت رکي ٿهو، سهو 
برقرار نٿهو رههي. تهو هان شهايهد وڌيهڪ پهئهسهو 
چا يو ٿا، پر جيڪڏ ن تو ان جي سڃاڻهپ  هڪ 
شخص آ ي جيڪو ٺا ڻ جي بهجهاِء خهرچ ڪهري 
ٿو ته تو ان ڪهمهائهڻ بهدران خهرچ ڪهرڻ طهرف 
ڇڪجو پيا. شايد توهان ڀلي صحت چاهيو ٿا، پر 
جيڪڏهن توهان ڪم يا ورزش جي نسبت آرام 
کي ترجين ڏيو ٿا ته تهوههان تهربهيهت بهجهاِء آرام 
ڪرڻ طرف متوجهه ٿيو ٿها. تهوههان جهي عهادتهن 
کي تبديل ڪرڻ مشڪل آهي جيستائين تهوههان 
ان باطني سوچ کي تبديل نه ڪيو جيڪا توههان 
جي ماضي جي رويي جي سبب اوهان جي انهدر 
موجود آهي. توهان وٽ هڪ نئون مقصد ۽ هڪ 
نئون منصوبو آهي، پر توهان اهو تهبهديهل نهاههي 

 ڪيو ته توهان ڪير آهيو.
ڪههولههوراڊو، هههڪ ڪههاروبههاري شههخههص بههرائههن 
ڪالر  جي ڪهاڻي س.ي نموني پهيهش ڪهري 

جيستائين مون کي ياد آهي، مون پهنهههنهجهي “ ٿو.
، ڪالر  مون کي چيهو. ” آڱرين جا ننهن چٻاڙيا

اهو هڪ اعصابي عادت جهي طهور تهي شهروع “ 
ٿههيههو جههڏهههن آئههون جههوان هههئههس ۽ پههوِء هههڪ 
ناپسنديده عمل ۾ تبديل ٿي ويهو. ههڪ ڏيهنهههن 
مون اهو فيصلو ڪيو ته آئون تيستائهيهن نهنهههن 

ڪونه کائيندس جيستائين اهي وڌي نهٿها وڃهن. 
اڪيلي دماغي طاقت ذريعي، مون ان ڪهم کهي 

 ”سرانجام ڏنو.
ان کانپهوِء ڪهالر  ههڪ حهيهرت انهگهيهز ڪهم 

 ڪيو.
مون پنهنجي زال کي چيو ته منهنجهي زنهدگهي “ 

جو پهريون ميني ڪيور ڪرائي. منهههنهجهو اههو 
خيال هو ته جيڪڏهن آئون پهنهههنهجهي نهنهههن الِء 
پئسا ڏيڻ شروع ڪندس ته پوِء آئون انهههن کهي 
ڪونه کائيندس ۽ ان حڪمت عملي ڪم ڪهري 
ڏيکاريو، پر اهو پئهسهن جهي ڪهري ڪهونهه ههو. 
دراصهل مههيهنهي ڪهيههور جهي ڪهري زنههدگهي ۾ 
پهريون ڀيرو منهنجون آڱريون خوبصورت پهئهي 
لڳيون. ميني ڪيور ڪندڙ چهيهو تهه کهائهڻ جهي 
باوجود به منهنجا ننهن صحتهمهنهد ۽ پهر ڪشهش 
هئا. هاڻ آئون پنهنجن ننهن تي فخر ڪرڻ لڳس 
۽ جيتوڻيڪ اها ڪا اهڙي شيِء ڪانه هئي جنهن 
جي مون ڪڏهن به تمنا ڪئي هجي، پهر ان جهي 
ڪري فرق پوي ٿو. مان ان وقهت کهان پهنهههنهجها 
ننهن ڪونهن چٻاڙيا، هڪ ڀيرو بهه نهه ۽ ههاڻهي 
انهن جي مناسب سار سنڀال ڪرڻ تي مون کهي 

 ”فخر آهي.
داخلي حوصلي جو آخهري طهريهقهو اههو آههي تهه 
عادت توهان جي سڃاڻپ جو حصو بڻجي وڃهي. 
انهيَء جي هڪڙي شيِء اها چئي سگتجي ٿي ته 
اوهان پاڻ چوڻ لڳو ته مان هن قسم جهو مهاڻهههو 
آهيان جيڪو هي چاهي ٿهو. اههو ان ڳهالهھ کهان 
مختلف آهي ته آئون ڪهههڙي قسهم جهو مهاڻهههو 

 آهيان. 
تههو ههان کههي جههيههتههرو وڌيههڪ فههخههر تههو ههان جههي 
سڃاڻپ جي  ڪهڙي خهاص حصهي تهي ههونهدو، 
تو ان ان کهي بهرقهرار رکهڻ الِء ههر قسهم جهي 
عادت کي اپنائيندو. جيڪڏهن توهان کي ان تهي 
فخر آهي ته توهان جا وار ڪيئن لڳهنهدا آههن تهه 
توهان ان جي سنهڀهال ڪهرڻ الِء ههر قسهم جهون 
عادتون پيدا ڪندا. جيڪڏههن تهوههان پهنهههنهجهي 
ڏورن جي ماپ تي فخر ڪيو ٿها تهه تهوههان کهي 
پڪ سان چئي سگهان ٿو تهه تهوههان ڪهڏههن بهه 
مههٿههئههيههن جسههم جههي ورزش کههي رد نههه ڪههنههدا. 
جيڪڏهن اوهان کي پهنهههنهجهي هه  سهان اڻهيهل 
اسڪارف تي فهخهر آههي تهه تهوههان ههر ههفهتهي 
ڪيترائهي ڪهال  ان تهي صهرف ڪهنهدا. ههڪ 
دفعو توهان جو اعتماد جڙندو، توهان پهنهههنهجهي 
 عادت سنڀالڻ الِء ننهن چوٽي جو زور لڳائيندا.

رويي جي اصل تهبهديهلهي دراصهل شهنهاخهت جهي 
تبديلي آهي. اوهان ٿهي سهگهتهي ٿهو تهه ڪهنهههن 
جذبي جي تحت ڪا عادت اختيهار ڪهرڻ شهروع 
ڪريو، پر فقط هڪڙو ئي سبب آههي تهه اوههان 
ان عادت سان چهٽيل رهو سو آهي ته اهها اوههان 
جي شناخت بڻجي پوي. ڪير به ڪنهن کي جهم 
وڃڻ الِء يا هڪ يا ٻه ڀيرا صحتمند کاڌو کائڻ الِء 
آماده ڪري سگتي ٿو، پر جهيهڪهڏههن اوههان ان 
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رويي جي پ.يان موجود عقيهدي کهي تهبهديهل نهه 
ڪيو ته پوِء ان تبديلي سان گتهڻهو عهرصهو ههلهڻ 
محال آههي. بهههتهريهون فهقهط وقهتهي ههونهديهون 
جيستائين اههي اوههان ڇها آههيهو ان جهو حصهو 

 نٿيون بڻجي پون. 
* هدف اهو ناهي ته اوهان ڪتاب پڙهو، پر هدف 

 اهو آهي ته اوهان پڙهندڙ بڻجي پئو.
* هدف اهو ناهي ته اوهان ميريٿن ڊوڙ ۾ حصهو 
وٺو، پر هدف اهو آهي ته اوهان ڊوڙنهدڙ بهڻهجهي 

 پئو.
* هدف اههو نهاههي تهه اوههان ڪهو سهاز وڄهائهڻ 
سکو، پر ههدف اههو آههي تهه اوههان مهوسهيهقهار 

 بڻجي پئو. 
اوهان جا رويا اڪهثهر اوههان جهي شهنهاخهت جهي 
عڪاسي ڪندا آهن. اوهان شعوري يا ال شعوري 
طور جيڪي ڪجھ ڪندا آهيو اهو ان ڳالھ جهي 
نشاندهي ڪندو آهي ته اوهان ڪهههڙي قسهم جها 
ماڻهو آهيو. تهحهقهيهق اههو ثهابهت ڪهيهو آههي تهه 
هڪڙو ڀيرو ڪوبه ماڻهو پنهنجي شهنهاخهت جهي 
ڪنهن اهم پهلو ۾ يقين رکهي ٿهو تهه پهوِء اههو 
انهيَء يقين سان گڏ زنهدگهي گهذاري ٿهو. مهثهال 
طور: اهي ماڻهو جن جي اها شناخت آهي ته اهي 
ووٽ ڏيندا آهن ته انهن مهاڻهههن جهي بهرعهڪهس 
جيڪي اهي دعوٰي ڪن ته اهي ووٽ ڏيهنهدا، ان 
ڳالھ جا قوي امڪان آهن تهه اههي مهاڻهههو ووٽ 
ڏيندا جن جي اها شهنهاخهت بهڻهجهي چهڪهي آههي. 
ساڳئي ريت، جنهن ماڻهو پنههنهجهي شهنهاخهت ۾ 
روز ورزش ڪرڻ شامل ڪهري ڇهڏيهو آههي، ان 
کي اهو ڪم ڪرڻ الِء زور ڀهرڻ جهي ضهرورت 
ڪونهي. پوِء صحين ڪم ڪرڻ سولو ٿهي پهوي 
ٿو. آخرڪار، جڏهن اوهان جو رويهو ۽ شهنهاخهت 
هڪٻئي سان ملي يهڪهجها ٿهي وڃهن ٿها تهه پهوِء 
اوهان کي پنهنجي تبديلهي الِء ڪهم ڪهرڻ جهي 
ضرورت نٿي پوي. پوِء اوهان ان مهاڻهههو جهيهان 
خود بخود ڪم ڪيو ٿها جهيهڪهو مهاڻهههو اوههان 

 بڻجڻ چاهيو ٿا. 
عادت جوڙڻ جي ٻين پهلوئن جيهان، ههي پهڻ ٻهه 
ڌاري تلوار آهي. جڏهن اها اوهان الِء ڪم ڪهري 
ٿي ته خود اهها شهنهاخهت اوههان جهي جهذبهي کهي 
گرمائي ٿي، پر ساڳئي شيِء جهڏههن اوههان جهي 
برخالف هجي ته اها ئي هڪ عذاب بڻهجهي پهوي 
ٿي هڪ دفعو توهان هڪ سڃاڻپ اختيار ڪهيهو 
ته پوِء ان سان اوهان جهي وفهاداري کهي تهبهديهل 
ڪرڻ آسان نه هوندو. ڪيترائي ماڻهو پهنهههنهجهي 
زندگي هڪڙي منفي سڃاڻپ سان چهههٽهي ههڪ 
سنجيده ڏاهپ جو مظاهرو ڪندي گذاري ڇڏيهنهدا 

 آهن:
 * آئون رستي ٻڌائڻ ۾ صفا بيڪار آهيان!

* آئون صبن سوير اٿڻ وارو مهاڻهههو ئهي ڪهونهه 
 آهيان!

* ماڻهن جا ناال ياد رکڻ منهنجي وس جي ڳهالهھ 
 ڪونهي!

 * آئون سدائين دير سان پهچندو آهيان!
 * ٽيڪناالجي منهنجي سمجهه کان مٿي آهي!

 * حسابن ۾ آئون بنهه ڪچو آهيان!
۽ اهڙا ٻيا هزارين مفروضا اسهان جهي زنهدگهيهن 
کي وڪوڙي وي.ا هوندا آهن ۽ اسين اهو فهرض 
ڪري ڇڏيندا آهيون ته بهاقهي زنهدگهي ائهيهن ئهي 
گذارڻي آهي ۽ زندگي جي انهههن پهههلهوئهن کهي 

 بهتر ڪري سگتجي ئي نٿو. 
جهڏهههن سههاڳهي ڪههههاڻهي اوههان سهالههن جهها سههال 
پنهنجو پاڻ سان دهرائيندا ته انهن ذهني ڄارن ۾ 
خود بخود ئاسندا ويندا ۽ بل آخر اوهان جو ذههن 
ان ڳالھ کي هڪ حقيهقهت طهور تسهلهيهم ڪهري 
وٺندو. دراصل اهو هڪڙو اندروني دٻا  هجي ٿو 
پنهنجي تشخص يا سڃاڻپ کي برقرار رکهڻ الِء 
۽ پوِء اهو اهڙي ريهت ڪهم ڪهري ٿهو جهيهڪهو 
اوهان جي عقيدن سان سلهاڙيل هجي، پر اوهان 
پنهنجو پهاڻ سهان ت هاد جها ڪهيهتهرائهي طهريهقها 

 ڳولهي سگهو ٿا. 
جيترو گترائي سان اوهان جون سوچون يا ڪهم 
اوهان جي سڃاڻپ سان سلههاڙيهل ههونهدا اوتهرو 
ئي اوهان کي انهن کي تبديل ڪرڻ ۾ ڏکهيهائهي 
ٿيندي. جيڪو اوهان جو ثقافتي گهروپ عهقهيهدو 
يا سوچ رکي ٿو اوهان آرامده مهحهسهوس ڪهنهدا 
آهيو ته اهو ئي عقهيهدو گهڏ کهڻهي ههلهو يها وري 
اوهان جي پنهنجي سڃاڻپ کي ساڻ کهڻهي ههلهو 
پوِء ڀلي اها غلط ئي ڇو نه هجي. ڪنهن به سون 
تي )انفرادي، ٽيم يا سوسائٽيي مثهبهت تهبهديهلهي 
جي راهه ۾ سهڀ کهان وڏي رڪهاوٽ آههي ئهي 
سڃاڻپ جو ت اد. س.يون عادتون عقلهي مهعهنه  
پيدا ڪري سگهتهن ٿهيهون، پهر جهيهڪهڏههن اههي 
توهان جي سڃاڻپ سان ٽهڪهرا  ۾ ايهنهديهون تهه 
 توهان انهن کي عمل ۾ آڻڻ ۾ ناڪام ٿي ويندا.
ايئن ٿي سگهتهي ٿهو تهه ڪهنهههن ڏيهنهههن اوههان 
انتهائي مصروف هجو يا ٿڪل هجو يا ڪنهن به 
سبب جي ڪري اوهان کي پنهنجي عهادتهن کهي 
پورائي الِء وڏي جاکوڙ ڪرڻي پوي. ڊگتي مدت 
۾، بهرحال، ڪنهن به عادت کهي نهه اپهنهائهڻ جهو 
وڏو سبب جيڪو ان جي راههه ۾ حهائهل ههونهدو 
آهي سو آهي اوهان جي شنهاخهت. اههوئهي سهبهب 
آهي جو اوهان پنهنجي شناخت جي ان سهڃهاڻهپ 
سان پنهنجو ڳانڍاپهو قهائهم نهٿها ڪهري سهگهتهو. 
ترقي ڪرڻ الِء ضروري آهي تهه ههڪهڙي پهراڻهي 
سکيل شيِء کي وسارجي. توهان هڪڙا بهتريهن 
انسان تڏههن ئهي ٿهي سهگهتهو ٿها جهڏههن اوههان 
مسلسل پنهنجي سوچ تي نظرثاني ڪهنهدا رههو، 
پنهنجن خيالن ۾ نواڻ آڻينهدا رههو ۽ پهنهههنهجهي 

 شناخت کي وسيع تر ڪندا رهو.
اها ڳالھ اسان کي ههڪ اههم سهوال طهرف آڻهي 
ٿي: جيڪڏهن اوهان جا عقيدا ۽ دنيها کهي ڏسهڻ 
جو نظريو اوهان جي روئي جهي جهوڙڻ ۾ اههم 
ڪردار ادا ڪن ٿها تهه سهوال اههو آههي تهه اههي 
بنيادي طور اچن ڪٿان ٿاو اصل ۾ اوههان جهي 

اهڙي شناخت ٺهي ڪٿان ٿيو ۽ اوهان پنههنهجهي 
شناخت جي نون پاسن تهي ڪهيهئهن زور ڏيهئهي 
سگتو ٿا جيڪي آهستي آهستي انهن شين کهي 
ڊاهي ڇڏين جيڪي اوهان جي راهه ۾ رڪاوٽون 

 آهن. 
 اوهان جي شناخت مٽڻ جا ٻه مرحال:

اوهان جي شناخت اوهان جهي عهادتهن مهان ئهٽهي 
نڪري ٿي. اوهان اڳواٽ طئي ٿيل خيهالهن سهان 
گڏ جنم نٿا وٺو. ههر خهيهال جهيهڪهو اوههان جهو 
اوهان بابت آههي، اوههان سهکهيهو آههي يها وري 

 تجربي سان الڳاپيل آهي. 
مختصرن اهو تهه اوههان جهون عهادتهون ڪهيهئهن 
اوهان جي شخصيت جي سهڃهاڻهپ بهڻهجهي پهون 
ٿيون. جڏهن اوههان ههر روز پهنهههنهجهو بسهتهرو 
ٺاهيو ٿا ته اوهان هڪڙي منظم شخص جي طور 
پنهنجي سڃاڻپ جوڙيو ٿها. جهڏههن تهوههان روز 
لکو ٿا ته اوهان جهي شهنهاخهت ههڪهڙي اديهب ۽ 
فنڪار جي طور تي سامهههون اچهي ٿهي. جهڏههن 
تههوهههان روز ورزش ڪههريههو ٿهها تههه اوهههان جههي 
سههڃههاڻههپ هههڪههڙي ايههٿههلههيههٽ يهها رانههديههگههر طههور 

 سامهون اچي ٿي. 
جههيههتههرو اوهههان پههنهههههنههجههي شههيههن ۽ ڪههرت کههي 
دهرائيندا اوترو ان ڪهرت سهان الڳهاپهيهل اوههان 
پنهنجي شناخت کهي م هبهوط بهڻهائهيهنهدا. لهفهظ 

” ايسينٽهيهٽهاس“اصل ۾ الطيني لفظن ” سڃاڻپ“ 
۽ ”  ههجهڻ“ مان نڪتل هو جنهن جو مولهب آههي 

تهوههان ”.  بار بهار“ جنهن جي معني آهي”  شناخت“ 
” بار بار ٿيهڻ“ جي سڃاڻپ در حقيقت توهان جي 

 ۾ آهي. 
جيڪا به توهان جي سڃاڻپ هينئر آههي، تهوههان 
صرف ان تي اعتبار ڪندا آههيهو ڇهو تهه تهوههان 
کي هن جو فائدو آهي. جيڪڏهن تهوههان ويهههن 
سالن کان هر آچر تي چرچ يا گرجا گتهر وڃهو ٿها 
ته توهان وٽ ثبوت آهي ته توهان مذهبهي آههيهو. 
جههيههڪههڏهههن تههوهههان هههر رات هههڪ ڪههال  الِء 
حياتيات جو موهالهعهو ڪهريهو ٿها تهه تهوههان وٽ 
ثههبههوت آهههي تههه تههوهههان پههڙهههنههدڙ شههاگههرد آهههيههو. 
جيڪڏهن توهان برفباري جي باوجود بهه جهم ۾ 
وڃو ته توهان وٽ ثبوت آهي ته توهان فهٽهنهس ۽ 
خود کي چا  و چوبهنهد رکهڻ تهي پهابهنهد آههيهو. 
جيتهرا وڌيهڪ اوههان وٽ ثهبهوت ههونهدا اوتهرو 
وڌيڪ توهان جو يقيهن پهخهتهو ٿهيهنهدو ۽ اوههان 

 وڌيڪ م بوطي سان ان تي اعتماد ڪندا.
پنهنهجهي شهروعهاتهي زنهدگهي ۾ مهون پهاڻ کهي 
ڪڏهن به ههڪ لهيهکهڪ تسهلهيهم نهه ڪهيهو ههو. 
جيڪڏهن توهان منهنجي ڪنهههن ههاِء اسهڪهول 
جي استاد يا ڪالي  جي پروفيسر کهان په هو تهه 
اهي توهان کي ٻڌائيندا ته مان وچولي درجي جو 
ليکڪ هئس، يقيني طور تي بهترين ڪڏههن بهه 
نه. جڏهن مون پنهنجي لکڻ جي شروعات شروع 
ڪئي ته پهرين ڪجهههه سهالهن الِء ههر سهومهر ۽ 
خميس جي ڏينهن منهنجو هڪ نهئهون م همهون 
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شايع ٿيڻ شروع ٿيو. جهيهئهن ثهبهوت وڌنهدا ويها، 
ايئن منهنجي ليکڪ جي سڃاڻپ پڻ. مون ههڪ 
ليکڪ جي حيثيت سان شروعات نهاههي ڪهئهي. 
مان پنهنجي عادت ذريعي هڪ ليکهڪ ٿهي ويهو 

 آهيان.
يقينن توهان جون عادتون صرف اههي عهمهل نهه 
آهن جيڪي توهان جي شناخت کي مهتهاثهر ڪهن 
ٿيون، پر پنهنجي ورجا  جي خاصيت جي لحهاظ 
کان اهي عمومن تمام گهڻو اههم آههن. زنهدگهي 
جو هر تجربو توههان جهي پهنهههنهجهي تصهويهر يها 
شناخت بدالئي ٿو، پر اهو ممڪن ناهي ته توهان 
پاڻ کي فوٽ بهال رانهديهگهر سهمهجهههنهدو ڇهو تهه 
توهان هڪ دفعو ڪنهن بال کي شاٽ ههنهئهي يها 
پاڻ کي هڪ فنڪار تصور ڪندو ڇو جو اوههان 
هڪ ڀيرو ڪا تصوير ٺاهي. جيئن جيئهن تهوههان 
اهي عمل دهرائيندا، ثهبهوت گهڏ ٿهيهنهدا ويهنهدا ۽ 
توهان جي پنهنجي سڃاڻپ تبهديهل ٿهيهڻ شهروع 
ٿي ويندي. ڪنهن به  هڪ ڀيهري واري تهجهربهي 
جو اثر وقت سان گڏ ختم ٿي ويندو آهي جهڏههن 
ته عادتن جو اثر زور وٺندو آهي جيهڪهو تهوههان 
جي شناخت جي شڪل اختيار ڪري وٺندو آهي. 
هن طريقي ۾، عادتن جوڙڻ جو عهمهل اصهل ۾ 
پنهنجو پاڻ ٺاهڻ جو عمل آههي. اههو ڏاڪهي بهه 
ڏاڪي ارتقا جو عمل آهي. اسان اک ڇنڀ ۾ نهه 
تبديل ٿا ٿي سگتون ۽ نه ڪنهن جي نئين هجهڻ 
جو فيصلو ٿا ڪري سگتون. اسين ٿهورو ٿهورو 
ٿي تبديل ٿيهون ٿها ۽ روز تهبهديهل ٿهيهون ٿها ۽ 
هڪڙي هڪڙي عهادت ڪهري تهبهديهل ٿهيهون ٿها. 
اسين مسلسل اڻ لکي ذاتي ارتهقها جهي مهرحهلهن 

 کي طئي ڪندا رهون ٿا. 
ههيهلهو، ههي “ هر عادت هڪ مشوري جيان آههي: 

شايد اهو آهي جيڪو آئون آههيهان!. جهيهڪهڏههن 
اوهان هڪڙو ڪتاب پهڙههي پهورو ٿها ڪهيهو تهه 
ممڪن آهي اوهان اههي شهخهص آههيهو جهيهڪهو 
ڪتابن پڙهڻ جو شوقين آهي. جيڪهڏههن اوههان 
جم وڃو ٿا ته اوهان اهي شخص آهيو جنهن کهي 
ورزش ڪرڻ پسند آهي. جيڪڏهن اوههان گهٽهار 
وڄايو ٿا ته اوهان انهن ماڻهن منجهان آهيو جهن 

 کي موسيقي وڻي ٿي. 
اوهان جو هر عمل ان ڳالھ جو ووٽ ڏئي ٿهو تهه 
اوهان ڪهڙي قسم جا ماڻهههو آههيهو، پهر ڪهوبهه 
هڪڙو اڪيلو عمل ههڪهڙي ڀهيهري ڪهرڻ سهان 
اوهان جا خيال تبديل ٿي نٿا سگتن، پهر جهيهئهن 
جيئن ووٽن جو تعداد وڌندو وينهدو، اوههان جهي 
نئين شناخت ٺهندي ويندي. اهو پهڻ ههڪ سهبهب 
آهي ته بامعنٰي تبديلي الِء انتهائي تهبهديهلهي جهي 
ضههرورت نههاهههي هههونههدي. نههنههڍڙي عههادت نههئههيههن 
سڃاڻپ جو ثبوت فراهم ڪندي، هڪ بهامهقهصهد 
فرق آڻي سگتي ٿي ۽ جيڪڏهن تبديلي مهعهنهٰي 
رکي ٿي تهه اههو اصهل ۾ وڏو ڪهم آههي. اههو 
ٿورڙو سڌارا آڻڻ جو اهڙو ت هاد آههي، جهيهڪهو 
بظاهر ته غلط لڳندو، پر اهو بنيادي نقوهو آههي. 

انهن سڀني کي هڪٻئي سان گڏ رکي ڏسندو تهه 
توهان ڏسهي سهگهههنهدو تهه عهادتهون تهوههان جهي 

جيڪهو “ شناخت کي تبديل ڪرڻ جو رستو آهن. 
ان کي تبديل ڪرڻ جو تمام عملي ”  توهان آهيو

اههو ”  جيڪو توهان ڪيهو ٿها“ طريقو اهو آهي ته 
 تبديل ڪريو.

* هر ڀيري جڏهن اوهان هڪڙو صفحو لکو ٿا ته 
 سمجهو اوهان ليکڪ آهيو.

* هر ڀهيهري جهڏههن اوههان وائهلهن وڄهايهو ٿها تهه 
 سمجهو ته اوهان موسيقار آهيو. 

* هر ڀيري جهڏههن اوههان ورزش ڪهريهو ٿها تهه 
 سمجهو ته اوهان رانديگر آهيو.

* هر ڀيري جڏهن اوهان پنههنهجهي مهالزمهن کهي 
 همٿايو ٿا ته سمجهو ته اوهان اڳواڻ آهيو. 

هر عادت رڳو نتيجا نهه پهر تهوههان کهي ڪهجهههه 
وڌيڪ اهم ڳالھ پڻ سيکاري ٿي: پهنهههنهجهو پهاڻ 

 تي اعتماد. 
توهان يقين ڪرڻ شروع ڪيو، توههان اصهل ۾ 
اهي شيون مڪمل ڪهري ويهنهدو. جهڏههن ووٽ 
وڌندا آهن ۽ ثبوت تبديل ٿيڻ لڳندا آهن، توههان 
جيڪا ڪهاڻي ٻڌائي رهيا آهيو اهها پهڻ تهبهديهل 

 ٿيڻ شروع ٿي ويندي آهي.
يقينن، اهو پهڻ بهرعهڪهس ڪهم ڪهري ٿهو. ههر 
وقت جڏهن توهان خراب عادت انهجهام ڏيهڻ جهو 
انتخاب ڪندا آههيهو، انهههيَء جهو ووٽ ان جهي 
سڃاڻپ آهي. س.ي خبر اها آههي تهه تهوههان کهي 
پرفيڪٽ يا مڪمل صحين ٿهيهڻ جهي ضهرورت 
ناهي. ڪنهن به اليڪشهن ۾، ٻهنهههي طهرفهن الِء 
ووٽ حاصل ٿيندا آهن. توهان کي الهيهڪهشهن ۾ 
ڪاميابي الِء مڙنهي ووٽهن جهي ضهرورت نهاههي 
بلڪه توهان کي اڪهثهريهت جهي ضهرورت آههي. 
انهيَء سهان ڪهوبهه فهرق نهٿهو پهوي جهيهڪهڏههن 
توهان ڪجهه ووٽ خهراب ورتها  يها بهي پهرواههه 
عادت الِء اڇالئي ڇڏيا. تهوههان جهو مهقهصهد بهس 
وقت جي اڪثريت کي پهنهههنهجهي بهههتهر عهادتهن 

 جوڙڻ الِء حاصل ڪرڻو آهي.
نئين شناختن کي نون ثبوتن جي ضرورت آهي. 
جيڪڏ ن تو ان ساڳيو ئي ووٽ ڪاسٽ ڪهنهدا 
ر و جيڪو تو ان همهيهشهه ڪهيهو آ هي، تهو هان 
ا ي ئي نتيجا حاصل ڪرڻ وارا آ هيهو جهيهڪهي 
تو ان هميشه ڪيا آ ن. جيڪڏهن اڳي ڪجهه بهه 
تبديل ناهي ٿيو ته سمجهڻ گهتهرجهي تهه سهاڳهيهن 
شين کي دهرائڻ سان ڪجهه به تبديل ٿيهڻ وارو 

 ناهي.
اهو هڪڙو سادو ٻن مرحلن تبي مشبتب ب  

 ع   آهي:
. اهو فيصلو ڪريو ته اوهان ڪهههڙي قسهم جها 7

 ماڻهو ٿيڻ چاهيو ٿا.
. ننڍين ننڍين فتحن ذريعي پنهنجو پاڻ تي اهو 8

 ثابت ڪريو.
سڀ کان پهرين اههو فهيهصهلهو ڪهريهو تهه اوههان 
ڪهڙي قسم جا ماڻهو ٿيڻ چاهيو ٿا. اهو اصهول 

هر سون تي الڳو ٿئي ٿو: ههڪ فهرد جهي طهور، 
ٽيم جي شڪل ۾، قبهيهلهي ۽ ڪهمهيهونهٽهي جهي 
شڪل ۾ ۽ ههڪ پهوري قهوم جهي صهورت ۾. 
اوهان ڪهڙي شيِء سان بيهڻ چاهيو ٿهاو اوههان 
جا اصول ۽ قدر ڇا آهنو اوهان ڇا ٿهيهڻ چهاههيهو 

 ٿاو 
اهي وڏا سوال آهن ۽ ڪيترن ماڻهن کي ته خبهر 
ئي ناهي هوندي ته ڪٿان شروع ڪرڻو آهي، پهر 
انهن کي اها ضرور خبر هوندي آههي تهه ڪهههڙا 
نتيجا حاصل ڪرڻا آهن: پيٽ جا ڇهه وڪڙ ٺاهڻ 
يا گهٽ پريشاني ۽ ذهني دٻا  محسوس ڪرڻ يها 
پنهنجي معاش کي ٻيڻو ڪرڻ. اهو به ٺيڪ آهي. 
اتان کان شروع ڪجي ۽ پوِء ان کان پ.تي ڪهم 
ڪرڻ گهرجي يعني اتان کهان شهروع ڪهجهي تهه 
اوهان خود کي ڪهڙي قسم جو ماڻههو ڏسهڻ ٿها 

اهو ڪهڙو ماڻهو “چاهيو. پنهنجي پاڻ کان پ و، 
آهي جيڪو اهي نتيجا حهاصهل ڪهري سهگهههي، 
جيڪي آئون چاهيان ٿوو اهو ڪهڙي قسهم جهو 
ماڻهو آهي جيڪو چاليهه پائونهڊ وزن گهههٽهائهي 
سگهيو ڪهڙي قسم جهو مهاڻهههو نهئهيهن ٻهولهي 
سکي سگتي ٿوو ڪير آهي اهو شخص جيهڪهو 
ڪامياب ڪاروبار هالئي سگهههيو مهثهال طهور: 
ڪهڙي قسم جو ماڻهو ڪتاب لکي سگهي ٿهوو 
شايد اهو اهڙو مهاڻهههو ههونهدو جهيهڪهو اعهتهبهار 
جوڳو ۽ چهيهڙههو ههجهي. ههاڻ تهوههان جهو ڌيهان 
ڪتاب لکڻ )نتيجن جي بنياد تيي کهان مهنهتهقهل 
ٿي هڪ اهڙي شخص ڏانههن وڃهي ٿهو جهيهڪهو 
مستقل مزاج ۽ قابل اعتماد )شهنهاخهت تهي ٻهڌلي 

 آهي.
اهو ع   شناخت تي ٻڌل يقين طرف وٺبي 

 ويندو آهي جھڙوڪ:
* آئون ان قسم جو استاد آهيان جيڪو پنهنهجهي 
 شاگردن جي ڀالئي الِء هميشه اڳتي هوندو آهي.

* آئههون ان قسههم جههو ڊاڪههٽههر آهههيههان جههيههڪههو 
پنهنجي هر مريض کي ٽائيم ڏيندو آهي ۽ انهههن 

 سان هر قسم جي همدردي ڏيکاريندو آهي. 
* آئون ان قسهم جهو مهئهنهيهجهر آههيهان جهيهڪهو 
پنهنجي عملي جي وڪالت ڪندو آههي ۽ انهههن 

 جي حقن جي ڳالھ ڪندو آهي. 
ٿهيهڻ ”  جنهن قسم جهو مهاڻهههو“ هڪ دفعو توهان 

چاهيو ٿا ان ڪم جي شروعات ڪهري ڇهڏيهو تهه 
پوِء توهان ان گهربل شناخت کي م بوط ڪهرڻ 
 جي الِء ننڍڙا قدم کڻڻ شروع ڪري سگهو ٿا. 

منهنجي هڪ دوست آهي جنهن پنهنجو پاڻ کهان 
پائونڊ وزن گتٽائي ڇڏيو. هوَء  722سوال ڪندي 

پاڻ کان هدايت جي طور تي اههو سهوال ڪهنهدي 
” هڪڙو صحتمند ماڻهههو ڇها ڪهري هها.“ هئي ته 

مثال: ڇا ڪو صحهتهمهنهد مهاڻهههو پهنهڌ ڪهنهدو يها 
ٽيڪسي وٺندوو ڇا  هڪهڙو صهحهتهمهنهد مهاڻهتهو 
بوريوٽ آرڊر ڪندو يا سالدو ههن ڪهافهي وقهت 
اڳي اهو فيصلو ڪري ڇڏيو هو ته ههوَء ههڪهڙي 
صحتمند انسان وانگر باقي زندگي گذاريندي ۽ 
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آخرڪار هوَء اههڙو مهاڻهههو بهڻهجهي ويهئهي، ههوَء 
 صحين هئي. 

شناخت جي بنياد تي عادتن جو هي تصهور اسهان 
جي هن ڪتاب ۾ هڪ ٻي اهم موضهوع ڏانهههن 
تعارف آهي: جوابي راِء يا موٽ جون ڳهنهڍڻهيهون. 
توهان جون عادتون توهان جي سڃاڻپ ۽ تهوههان 
جي سڃاڻپ توهان جي عادتن کهي شهڪهل ڏيهن 
ٿيون. ا و ٻه طرفو رستو آ ي. سڀني عادتن جهي 
بناوت هڪ جوابي راِء جي ڳنڍڻي يها ُلهوپ آههي 
)هڪ تصور جيڪو اسان ايندڙ باب ۾ گهرهرائهي 
سان بحٺ هيٺ آڻيهنهداسهيهني، پهر اههو ضهروري 
آهي ته توهان جي قدرن، اصولن ۽ شناخهت کهي، 
توهان جي نتيجن جي بدران ان ڳنڍڻهي يها لهوپ 
کي هالئڻ ڏيو. توهان جو ڌيان هميهشهه ان قسهم 
جي ماڻهو ٿيڻ تي هجڻ گهرجي نه ڪنهن خهاص 

 نتيجي حاصل ڪرڻ تي.
 عادتن جي فيصال ڪن هجڻ جو اص  سبب:

سڃاڻپ جي تبديلي عادت جي تبديلي جو قهوهب 
تارو آهي. هن ڪتاب جو باقي حصو، توهان کهي 
قدم کڻڻ جي هدايهت فهراههم ڪهنهدو تهه پهاڻ ۾ 
پنهنجي گهروارن، پنهنجي ٽيم، پنهنجي سنگت 
۽ ڪنهن به ٻي جاِء تهي بهههتهر عهادتهون ڪهيهئهن 
ٺاهيو، پر سچ پچ ته سوال اههو آههي: ڇها تهوههان 
هن قسم جا ماڻهو بڻجهي رههيها آههيهو جهيهڪهي 

” ڇها“ توهان ٿيڻ چاهيو ٿاو پهريون قهدم نهڪهي 
آههي، پهر بهنهيهادي سهوال ”  ڪيئهن“ آهي ۽ نڪي 

آهي. توهان کي ڄاڻڻ گهرجهي تهه تهوههان ” ڪير“ 
ٿيڻ چاهيو ٿا. ٻي صورت ۾ تهوههان جهي ”  ڪير“ 

تبديليَء جي ڳوال سڙهه کهانسهواِء ٻهيهڙي وانهگهر 
آهي ۽ انهيَء ڪري اسان هتي ان بنيهادي سهوال 

 جي شروعات ڪري رهيا آهيون.
توهان يقين ڪريو ته توهان ۾ اها طاقت آهي تهه 
توهان پنهنجي باري ۾ تصور کي بدالئي سگهو 
ٿا. هن وقت جيڪا اوهان جي سڃهاڻهپ آههي سها 
ڪا پٿر تي ليڪ ناهي. توهان هر پل ۾ ههڪهڙو 
انتخاب ڪري سگتو ٿا. توهان پنهنجي سڃهاڻهپ 
جي چونڊيل عادتن سان اها جيڪا شناخت توهان 
م بوط ڪرڻ چاهيو ٿها، چهونهڊي سهگهههو ٿها ۽ 
اهائي ڳالھ اسهان کهي ههن ڪهتهاب جهي گهرهري 
مقصد ۽ عادتن جي فيصال ڪن هجڻ جهي اصهل 

 سبب ڏانهن وٺي ويندي.
بهتر عادتون ٺاهڻ جو هرگز اهو مولب نهاههي تهه 
پنهنجي ڏينهن کي مخهتهلهف اٽهڪهلهن جهي نهظهر 
ڪري ڇڏجي ۽ ان ۾ ئي ئاٿل رههجهي. اههو ههر 
رات جو هڪ ڏند کي ڌاڳي سان صاف ڪهرڻ يها 
هر ڏينهن ٿڌي شاور وٺڻ يا روز سهاڳهيهو لهبهاس 
پائڻ جي ڳالهه ناهي. اهو وڌيڪ ڪاميابي حاصل 
ڪههرڻ جهههههڙو  وڌيههڪ پههئههسهها ڪههمههائههڻ، وزن 
گهٽائڻ يا ذهني دٻا  گهٽائڻ جهي خهارجهي قهدمهن 
بابت به نه آهي. عهادتهون تهوههان کهي اههي سهڀ 
شيون حاصل ڪرڻ ۾ مدد ڪري سگهن ٿهيهون، 

بهابهت ”  ڪهجهههه ههجهڻ“ پر بنيادي طور تهي اههي 
 بابت آ ن.” ڪجھ ٿيڻ“ناهن. ا ي 

بل آخر توهان جون عادتون اهميهت رکهن ٿهيهون 
ڇو ته اهي توهان کي توهان جي قسم جو ماڻهو 
بڻجڻ ۾ مهدد ڪهنهديهون آههن. اههي چهيهنهل آههن 

جنهن ذريعي توهان پنهنجي باري ۾ تمام يقيهن 
کي تقويت ڏيئي سگتو ٿا. ائين چوڻ ۾ وڌا  نهه 
 ٿيندو ته اوهان پنهنجي عادت بڻجي پوندا آهيو.

 باب جو تت:
* تبديلي جون ٽي سوهحهون آههن: نهتهيهجهن کهي 
تبديل ڪرڻ، مروج نظام جي تبديلي ۽ شنهاخهت 

 تبديل ڪرڻ. 
* پنهنجين عادتن کي تهبهديهل ڪهرڻ جهو مهوثهر 
طريقو اهو آهي ته ان ڳهالهھ تهي زور نهه ڏيهو تهه 
اوهان ڇا ٿا حاصل ڪرڻ چاهيو بهلهڪهه ان ڳهالهھ 

 تي فوڪس رهو ته اوهان ڇا ٿا ٿيڻ چاهيو. 
* اوهان جي شناخت اوهان جي عادتن مهان ئهٽهي 
نڪري ٿي. اوهان جو هر عمل ان ڳالھ جو ووٽ 
آهي ته اوهان ڪهڙي قسم جا ماڻهو ٿيڻ چاههيهو 

 ٿا. 
* اوهان جي ذات جي بههتهريهن ڇهاپهي الِء اوههان 
کي پنهنجي خيالن ۽ تصورن جي مسلسهل ڇهنهڊ 
ڇاڻ ڪرڻي پوندي، انهن کي وقت سان گڏ بهتر 
بنائڻو پوندو ۽ پنهنجي شنهاخهت کهي وسهيهع تهر 

 ڪرڻو پوندو. 
* عادتن جي فيصال ڪن اهميت آههي ان ڪهري 
نه ته اهي اوهان کي بهتر نتيهجها ڏيهئهي سهگهتهن 
)جڏهن ته اهي ڏينديون به آههني پهر ان ڪهري تهه 
اهي اوهان جي اوهان بابت خهيهالهن کهي تهبهديهل 

 ڪري سگتن ٿيون.
 ...)هلندڙي...  

fizaqureshi222@gmail.com 
*** 
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جهڏههن ثهقهافهت جهو ذڪهر ڪهجهي ٿهو تهه ان الِء 
ڪيترن ئي انگن ۽ اسمن کي ذهن ۾ رکڻو پوي 
ٿو. انگن ۽ اسمن جي اڀياس کانسواِء ثقافت جي 
مفهوم کي سمجهي نٿو سگهجي. ثهقهافهت ڪهو 
ننڍو موضوع ناهي جهنهههن الِء ڪهي چهنهد جهمهال 
لکي جان آجي ڪجي، پر ثقافت جون پاڙون ههر 
ڌرتي جي اندر اونهيون کتل هونديهون آههن، ان 
ڪري ان جو مقصد، مولب ۽ مفهههوم بهه ايهتهرو 
ئي وسيع آهي. اسان جي موضوع جهو اڀهيهاس ۽ 
تعارف ههن طهرح آههي جهنهههن بهابهت سهنهڌ جهي 
عالمن، اديبن، شاعرن، مهررخهن، لهغهت نهويسهن، 
آثار قديمه جي ماهرن توڙي دينهي بهزرگهن، لهفهظ 
ثقافت جي وضاحت ڪئي آهي تن کي هت هيهٺ 

 شامل ڪريون ٿا: 
 ثقافت جي لغوي معنيٰ: 

ثههقههافههت لههفههظ بههابههت سههنههڌي، عههربههي، اردو ۽ 
انگريزيَء جي لغتن ۾ وضاحت ڪئي وئي آههي. 

لهههفهههظ ثهههقهههافهههت جهههي لهههغهههوي مهههعهههنهههٰي آههههي: “ 
يا سينگارڻ. ههيَء عهربهي زبهان   Cultivate”پوکڻ“ 

مان نهڪهتهل آههي. ههن ”  ثقف“ جو لفظ آهي، جو 
 ” جو مولب آهي: تعليم يافته هجڻ يا ذهين هجڻ.

ذههن “ عربي زبان ۾، ثقف عقله، جو مولب آهي: 
۽ انهگهريهزي زبهان ۾ ان جهو ”  جي تربيت ڪرڻ
الههعههجههم   To Cultivate once mindمهوههلههب ٿههيههنهدو:

جو مصهنهف ثهقهافهت ”  عربي اردو لغات“ االعظم، 

جو بنياد، ثقف، وثقفا وثقافه، ٻهڌائهي ٿهو، جهنهههن 
جي معنٰي آهي: تيز فهم هجڻ، عقل وارو هجهڻ، 

 )7” )داناَء، يا ڪنهن فن ۾ ماهر هجڻ.
اردو لغت ۾ هن لهفهظ جهي وضهاحهت ههن طهرح 

ثقف=َٿقاَفت، عربي زبان ۾ ثهالثهي “ ڪيل آهي: 
مجرد َڪي بهاب َسهي مشهتهق اسهم َههي اردو ۾ 
عربي َسي ماخوذ َهي اور اصهلهي حهالهت ۾ هِهي 

ههمهاَري “ ع ۾ 7912بوهور اسهم مسهتهعهمهل َههي 
 ”۾ مستعمل ملتا َهي” قومي ثقافت

اسم نکره )مرنٺ _ واحدي جمع: َثقاَفتهيهن ََثهقها   
َفتين )ياَئي ليني] جمع غير ندائِي: َثقاَفتهون ََثهقها 

 ”   َفتون )واؤ مجهولي].
ڪنهن قوم يا گروھ جو تعلق انسانن جي تهذيب 
جي اعلٰي مظهر کي ظاهر ڪندو آهي جيڪهو ان 
جي مذهب، نظام اخالق، عهلهم ۽ ادب ۽ فهن ۾ 

ثهقهافهت جهي ايهجهاد پهويهن “ نظر ايندو آهي، لفظ 
ويهن سالن ۾ ٿي آهي. مان ثقافت جهي جهاِء تهي 

ي                          8” ) پراڻو لفظ تهههذيهب اسهتهعهمهال ڪهريهان ٿهو.
فيروز لغات ۾ هن لفظ جي وضاحهت ههن طهرح 

َثقاَفت )ع _ و _ مٺي ڪنهن طهبهقهي “ ڪيل آهي: 
 )1” )جي تهذيب_تمدن_ڪلچر.

Culture (n)   “ ثههقههافههت، سههڀههيههتهها، تهههههذيههب، تههمههدن
_ تيهار ٿهيهل مهادي ۾ 8-_ٻيجارو پوکڻ جو عمل7

_ ذهن، ل ڻهن وغهيهره  1جراثيم وغيره جي اوسر 
_ خاص سکيا يا سنڀال ذريعي ترقي  2جو سڌارو 

_ ڪنهن قوم جي مخصهوص دور ۾  7يا سڌارو 
 _ ,turnedمهارت، فن وغيره، سهڀهيهتها يها تهههذيهب

turning vt سڌارڻ، سهنهوارڻthe two cultures   مهراد
 )2” )علم ۽ فن )سائنس ۽ آرٽي.

اسان جڏهن سنڌ جي ثقافت جو ذڪر ڪريهون ٿها 
ته ُان الِء سهنهڌ جهي جهاگهرافهيهائهي حهالهت کهي بهه 
سمجهڻو پوندو. ڊاڪٽر نهبهي بهخهش خهان بهلهوچ 

۾ ”  سنڌ هڪ تاريخي پس مهنهظهر“ پنهنجي مقالي 
سنڌ تي اهو نالو منجهانئهس وههنهدڙ “لکي ٿو ته: 

جي نالي پ.هيهان پهيهو آههي. اتهر کهان ”  سنڌ“ ندي 
ڏاکڻي ڇيڙي تائين، سنڌ واري سموري ايهراضهي 
ٽن الڳيتن پٽن ۾ ورهايل آهي. وچ وارو ذرخهيهز 
ريٽائون ميدان، جنهن کي سنڌو نديَء جي ڊگههي 
وراڪيدار روپي ليڪ ٻن ڀاڱن ۾ ورههائهي ٿهي. 
ان جي سڄي پاسهي، اولهھ ۾، ڪهوهسهتهان جهي 
جبهلهن جهون قهوهارون ۽ کهاٻهي پهاسهي، اوڀهر ۾ 

 )7” )ريگستان جي واريَء جون ڀٽون آهن.
سنڌ جي ثقافت قديم آهي، ايتري قديهم جهيهتهري 
سنڌ يعني اسان پنهنجي سنڌ جي تاريخ جي ابتدا 
موهن جي دڙي جي تهذيهب کهان ڪهنهدا آههيهون. 

واري قهديهم تهههذيهب ”  مئن جي دڙي“ سنڌو جي “ 
اڻ “ جي پراڻي تهذيب کان ال  ۽ آراڌي ۽ ”  هند“ 

ههئهي، جهيهڪها بهابهل جهي اوائهلهي ”  آريه تهههذيهب
بادشاهت جي پوئين حصي واري تهذيب جهڙي ۽ 
ان جي همعصر هئي. سنڌو ماٿريَء جي پنههنهجهي 

 سنڌ جي ثقافت جو اڀياس

 ذوالفقار علي جلباڻي
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مستقل تهذيب ۽ ثقافت سببان ئي آڳهاٽهي وقهت 
جهي ”  ههنهد“ ۽ ”  سهنهڌ“ کان وٺي هن برصغير کهي 

ي مولب تهه، وادي سهنهڌ 2” )تقسيم سان ياد ڪيو.
جي تهذيب موهن جي دڙي کان شروع ٿهئهي ٿهي 

ع تائين جاري ساري آههي. سهنهڌ 8282۽ اهو سفر 
جا قديم شهر، ڳوٺ، واهڻ ۽ وستيون، سنهڌ جهي 
ثقافت جا اهم مرڪز آهن. جيهڪهڏههن سهنهڌ جهي 
ثقافت جا پيرا کڻڻا پوندا ته، اسان کي سهنهڌ جهي 
قديم ڪوٽن، قلعن، دڙن، ڀڙن، مسجدن، منهدرن، 
گهردوارن جههي سهاخههت کههي بههه ڏسههڻهو پههونههدو ۽ 
قبرستانن ۽ ُقَبَن جي خواطي جي فن کي جاچڻهو 
پوندو. سنڌ جي رسمن ريتن، ماڻههن جهي مهرڻهن 
پرڻن ۽ عيدن برادن، ههولهي ۽ ڏيهاري، مهيهلهن ۽ 
مالکڙن، لو  ڪچهرين ۽ سازن ۽ سرنهدن کهي 
به سمجهڻو پوندو، تڏهن ئي اسان کي سهنهڌ جهي 
ثقافت جو صحين ڏس پتهو مهلهنهدو. ٻهئهي طهرف 
درياھ جي ٻهيهٽهن، دنهڍن ۽ ڍورن، جهنهگهيهن جهي 
اوزارن، پوکي ۽ راهي جي طريقهن ۽ آبهپهاشهيَء 
جي قديم ۽ جديد نظام جو اڀياس ئي اسهان جهي 
ثقافت کي اجاگر ڪرڻ ۾ مددگهار ثهابهت ٿهيهنهدو. 
جهڙيَء طرح سنڌ قدامت جي لهحهاظ کهان قهديهم 
آهي، تهڙي طرح، سنڌ جهي ثهقهافهت قهديهم آههي. 
موهن جي دڙي مان نڪتهل رانهديهڪها، مهههرون، 
اروڙ جو قلعو، ڪوٽ ڏجيَء جو قلعو، شاھ جهان 
مسجد ٺٽو، مرزا عيسٰي خان تهرخهان، تهورڪهيَء 
جو تاريخي قبرستان، ميان جا قبا. سنڌ ۾ ههنهدن 
جها تههاريهخههي ۽ مههذهههبهي ورثهها، شههمههشهان گهههههاٽ 
ڪراچي، گرو مندر ڪراچي، رتنا شور مههها ديهو 
مندر ڪلفٽن ڪهراچهي، الل جهي ُڪهٽهيها گهڏاپ، 
اڏيرو لعل، شري سکڌام مهنهدر حهيهدرآبهاد، مهاتها 
مول واري مول شهريهف ڄهامشهورو ۽ سهنهڌ جهي 
شهرن ڳوٺن ۾، مهنهدر، مهنهڊلهيهون، مهڙههيهون بهه 
عبادتگاهون آهن، اتي مذهبي ثقافتي رنگ نهظهر 
اچن ٿا. جتي ڀڳتهي ۽ پهوڄها پهاٽ مهيهال ۽ سهت 
سنگ پڻ ڪرايا ويندا آهن. اهڙي طرح سنهڌ جهي 
مختلف شهرن ۾ قديم دور جي مهنهدرن جها ڄهار 

 وڇايا پيا آهن. 
سنڌ سچ پچ ته ايشيا ۾ برصغير پهاڪسهتهان جهو “ 

هڪ وڏو تهذيبي صوبو آهي. مغهريهبهيهن جهيهڪها 
هن وقت ترقي ڪئي آهي تن جا اسهتهاد مشهرقهي 
هئا. دنيا ۾ جيترا به مذهب آهن سي مشهرق مهان 
نڪتل آهن. سنڌ به هڪڙو مشهرقهي مهلهڪ آههي. 
جنهن جو تمدن تاريخ جي زماني کان اڳ نيهنهوا، 
ايشيا، بابل، ميهفش، ٽيبس ۽ صور )ٽائريي سان 
ڪلهو هڻندو هو. واپهار ۽ صهنهعهت ڪهري بهيهن 
االقههوامههي حههيههثههيههت رکههنههدڙ هههو. سههنههدس تههمههدن 
خاموش دڙن هي.يان پوريل هو ۽ اهي دڙا مهراڻ 
جي ساڄي ۽ کاٻي پاسهن تهي جهابهجها آههن. اههي 
ويران دڙا جن ۾ عهد ماضي جها يهادگهار پهوريهل 
آهن، ايتري قدر ُپر معنٰي آهن جو انهن پهوشهيهده 
اسرارن جي ظاهر ٿيڻ کانپوِء دنهيها کهي تسهلهيهم 
ڪرڻو پوندو ته هيَء خهوش نصهيهب وادي تهمهدن 

ي رحهيهمهداد خهان مهوالئهي 1” ) جو گهههوارو ههئهي.
شيدائي، سنڌ جي ثقافتهي تهاريهخ کهي پهنهههنهجهي 

۾، سنڌ جي ثقافت کي ”  تاريخ تمدن سنڌ“ ڪتاب 

جهڙي طرح ڪيترن ئي مثالن، دلهيهلهن ۽ تهاريهخ 
جي روشني ۾ اجاگر ڪيو آهي سو ڪم نهههايهت 
ئي قابِل غور آهي ۽ هن ڪهتهاب ۾ ذڪهر ههيهٺ 
آيل هڪ ههڪ شهيِء جهو ههر سهنهڌ جهو پهڙههيهل 
ڪڙهيل ماڻهو موالعو ڪري، سنڌ جهي قهيهمهتهي 
ورثي بابت قيمتي معلومات حاصل ڪري ثقافت 
جي اصل مقصد کان آگاھ ٿئي. ههن ڪهتهاب جهو 
پهريون حصو ستن بابن تي مشتمل آهي جهنهههن 
۾، هن هر لحاظ کان جهڙي طرح موضوعن جهي 
چونڊ ڪري ثقافت کي اجاگر ڪيهو آههي تهن ۾ 
اول يونانين جي ڪاهن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ ان 
کانپوِء مهراڻ واريون حڪومهتهون، ... سهنهڌ جهي 
مذهبي حالت، حڪومهتهي نهظهام ۽ سهنهڌيهن جهي 
حالت کان ويندي سنڌين جهي قهد ۽ رنهگ روپ 
کان ويندي سندن واپار تائين جو ذڪر ڪيو ويو 
آهي. ان کان عالوه سنڌ ۾ ڌرمي حالت، عيسائهي 
مذهب، ٻڌ مت، جوتش ۽ رمل ۽ علم ادب بهابهت 
ذڪر، سنڌ جي ثقافت جهي بهنهيهادي ڄهاڻ فهراههم 
ڪئي آهي. زالن ۽ مردن جا درجا ۽ علهمهي ادبهي 
حالت ۾ انتهائي ڪمال جي معلومات ڏنهي وئهي 

دنيا جي متمدن قومن جي تاريخ، تهههذيهب، “آهي. 
رسم ۽ رواج، هئيت ۽ سماج، جسماني ۽ دماغي 
ترقين، معاشرت جي مدارج، صنهعهت ۽ حهرفهت، 
اعتقادن ۽ جغرافيائي حيثيهت کهي نهروار ڪهرڻ 

ي سههنههڌ جههي ثههقههافههت کههي 2” ) ئههي ثههقههافههت آهههي.
سمجهائڻ الِء ڪيترن ئهي عهالهمهن ههن خهوهي ۾ 
خاص دلچسپي ورتي آهي ڇاڪاڻ جو ههي خهوهو 
هر لحاط هڪ عظيم ۽ دل کي لڀهائهيهنهدڙ ۽ پهاڻ 
ڏانهن ڇڪائيندڙ ڌرتيَء جهو ههڪ اههڙو ٽهڪهرو 
آهي، هتي قدرت واري هزارين رنگ ڀهريها آههن. 

سنڌ، صدين کان هنر ۽ هنرمندن جي سر زمهيهن “ 
رهي آهي. هتي جي آباد ماڻهن پنهههنهجهي فهوهري 
ماحول ۽ رهڻي ڪهڻي موجب، هنر جي دنيا کهي 
فن جو مقام ڏنو آهي. موئهن جهي دڙي جها آثهار 
هجن يا ڪوٽڏيجي قلعو، انهن مڙني مهاڳهن کهي 
سنڌ جهي سهون سهريهڪهن ههٿهڙن سهيهنهگهاريهو ۽ 
سنواريو آهي. اجهل سنڌو جي ڪنارن جا گجگاھ 
ٻيال هجن يا من ر جهڙا پاڻي جها ذخهيهرا، انسهان 
انهن جي حسن کي پنهنجي اک جي معيار سهان 

ي 9” ) پرکيو ۽ ان ۾ وڌيڪ سونههن پهيهدا ڪهئهي.
سنڌ پنهنجي ماضي ۾، هڪ شاندار ثهقهافهت جهي 
مهالهڪ ههئهي، اههو مهاضهي اسهان کهي حهال جهي 
حقيقت کان آگاھ ڪندو، پر ُان کي وقت به وقهت 
پچارڻ ياد ڪهرڻ سهان ئهي ايهنهدڙ نسهلهن تهائهيهن 
منتقل ٿيندو ته، اسان جو مهاضهي ڇها ههو ۽ ههن 
وقت ڇا ڪرڻو ۽ ڪيئن ڪرڻو آهيو تهه، جهيهئهن 
دنيا وارن جو ڌيان اسان ڏانهههن ڇهڪهجهي اچهي. 
اسان ماضي جي علمي ۽ ادبي، سماجي، سيهاسهي 
۽ مذهبي ڳالهين کي ههڪ نهئهيهن سهوچ ويهچهار 
سان اڳتي وڌائي پهنهههنهجهي مهعهاشهري ۾ نهئهيهن 
اڏاوت ڪريون جيڪهي اڳ واريهون ڳهالهههيهون، 
هنر ۽ فن اسان جي ثهقهافهت جهي ڪهمهال درجهي 
واريون خصوصيتون آهن ۽ سماجي قدر اهمهيهت 
وارا محسوس ٿين ٿا، تن ۾، نواڻ به اچي وڃهي، 
جههنهههههن ۾، اسههان پههنهههههنههجههي حصههي جههو ڪههم 

ڏيکاريون جيڪو ڪم اسان جي زيهب ۽ زيهنهت 
جو اضافو هجي. جيڪو مهاضهي ۾ اوج ههو ان 

اصهل جهي “ بابت عبدالحميد آخوند لکي ٿهو تهه: 
نهمهايهان ٿهيهنهدو پهيهو وڃهي. مهٿهان ”  نقل“ جاِء تي 

اههڙيهن شهيهن جهي ”  فهيهشهن“ شهري زندگيَء جي 
کهپهت ۾ واڌارو آنهدو آهههي. هههنهرن جهها نههاال ئههي 

جهو ا  مشهههور نهالهو ”  ٻانڌڻهي“ بدلجي ويا آهن، 
ٿي ويو آهي. تهيهلهي اجهر  جهو واههپهو ”  چنري“ 

صهابهڻهي “ گههٽهجهي ويهو آههي، ان جهي جهاِء تهي 
اسهڪهريهن “ عام آهي، انهيَء کان اڳهتهي ”  اجر 

پرنٽنگ وارو اجر  نهمها پهوتهڙو، مهردن تهوڙي 
عورتن جي ڳچيَء جهو ڳهارو بهڻهجهي ويهو آههي. 

ج  _ مشههور ههيهون ۽ ”  لونگيون“جون ” ٺٽي“ 
ا  کان اٽڪل چاليھ پهنهجهاھ سهال اڳ، ٺهٽهي ۾ 

۽ ”  کههٽههڻهههههار“ لههونههگههيههن جهها ٻههه مشهههههور قسههم، 
تيار ٿيندا هئا، جن مهان وري ٻهيها سهت ” دلپسند“ 

قسم جڙندا هئا. اهي لونگيون مٿير مڙسن جهون 
پڳون ٿينديون هيون، اهڙيون لونگيون مشهيهنهن 
تي ٺهي، گهههرن ۾ پهردن طهور اسهتهعهمهال ٿهيهڻ 

نصهرپهور ”  بهادلهو“ نه ”  ڪالبات“ لڳيون، جن ۾ نه 
چهمهن “ ، ” ٻهلهيَء ٻهوٿهو“ ، ” بلبل چشهم“ جا روايتي 

، ” پٻڻ يها پهاٻهوڙو“ ، ” پن  گلو“ ، ” ٽڪي گل“ ، ” گل
ا  خهواب ”  چهرمهنهڌيهئهڙو“ ۽ ” چورنگو“، ”ٻه گلو“ 

ٿي ويا، اهي آڏاڻا اجڙي ويا ۽ آتڻ اجهههامهي ويها. 
ي موهلهب 72” ) سنڌ جو اهو زوال ڇرڪائيندڙ آهي.

ته، هن وقت سنڌ جا هنرمند ڪاريگر ۽ انههن جهو 
نسل آهستي آهستي گم ٿيندو ٿو وڃي ۽ نهئهيهن 
دور ۾ نين مشينن پنهنجي جهاِء واالري آههي ۽ 
نواڻ جي آجيان به ضرور ڪجي نهه تهه دنهيها جهي 
ترقيَء واري ڊوڙ ۾ پوئتي رهجي وينداسين. هن 
ڌرتيَء تي سائنس ۽ ٽيڪناالجهيَء جهي مهدد سهان 
سنڌ جي ترقي کي سلهههاڙي اڳهتهي وڌائهجهي تهه، 
چڱو ٿهيهنهدو. پهراڻهي دور ۾ ههنهر ۽ حهرفهت الِء 
جهڙو : ڪپھ، الک، ڪاٺ، نهيهر، چهمهڙو، لهوھ، 
چونو، چيرولي، لهوڻ ۽ جهانهور قهديهم دور کهان 
آهن، پر انهن کان جلد ۽ تڪڙو ۽ پائيهدار فهائهدو 
حاصل ڪجي. اڳي کوھ کوٽي آبادي ڪبي ههئهي 
۽ زمين جي سنوت الِء ڪوڏرن، چنجورن، ڏاندن 
ذريعي پوک ۽ کيڙ ڪبي هئي ۽ ڳاھ ڳاهبا ههئها. 
هن وقت جديد مشينون آهن جيڪي پوکي راهي 
کان ويندي ان تيار ڪرڻ تائهيهن مهددگهار آههن ۽ 
پيداوار به گهڻي آهي. ُاهي ويجههڙ مهاضهيَء جهي 
دور جي هر پاڃارين کان ويندي ڪاٺ جي ٺههيهل 
نار ۽ هرلن جي ضهرورت نهه رههي آههي. پهراڻهي 
دور ۾ چمڙي مان ڪي بوٽ ٺهندا ههئها جهيهڪهي 
ايترا سڪون ڏيندڙ نه هئا، پر تنهههن ههونهدي بهه، 
ماڻهن جي مزاج موابق هئا، ته ٻهئهي طهرف دنهيها 
چمڙي جي گهٽتائي جي ڪري وري ان جهو بهدل 
وري ريگزين اچي چڪي آهي جنهن مان ڪهپهڙو 
۽ ٻيو سامهان ٺهههي رههيهو آههي. قهديهم دور ۾، 
چاڏي، ڪپا، گالس، ماٽي، اکري، ڪونهڊو، دال ۽ 
ڍڪڻ، ڪونرا، ڪونر ۽ اٽهي ڳهوههڻ الِء پهاٽ ۽ 
شادي خير خيرات الِء پاٽهوڙا وغهيهره مهٽهيَء مهان 
ٺاهيا ويندا هئا جن ۾، ههن وقهت تهبهديهلهي اچهي 
وئي ڊنر سيٽ ڀال ايجاد ٿي نهمهونهن نهمهونهن جها 
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اچههي ويهها آهههن. سههٽ جههي تههيههاري کههان ويههنههدي 
رڱاوت، آڏاڻا ۽ گلڪاريَء وارو ڪهم بهه تهبهديهل 
ٿي چڪو آهي. سونارڪي ڌنڌي ۾ تبديلهي اچهي 
چڪي آهي ڳچي، ه ، آڱرين، ڪنن ۽ نڪ جهي 
سون جو نمونو مٽجي چڪو آهي. سنڌ جي علهم 
وادب ۽ تاريخ جهي مهوهالهعهي کهان سهواِء سهنهڌي 
ثقافت کي سمجهڻ ناممڪن آههي، ان الِء اسهان 
کي سنڌ جي قديم آثارن ڏانهن به نهارڻو پهونهدو. 
انهيَء الِء سهڀ کهان پهههريهان مهوههن جهي دڙي، 
سيوهڻ جي قلعي، حيهدرآبهاد جهي قهلهعهي، بهکهر، 
ڪههوٽ ٻههاروچههي، دلههيههل ڪههوٽ، سههڌوجههن جههي 
ڪوٽ، عهمهرڪهوٽ، رنهي ڪهوٽ ۽ آمهري جهي 
قبرستان، منصوره، وينجهههري ۽ مهحهفهوظهه جهي 
ساخت تي نگاھ وجهڻي پوندي. ڇاڪاڻ جو انههن 
آثارن ۽ اهڃاڻن کان سواِء نه سنڌ جي تاريخ ۽ نهه 
ئي ادب ۽ نه ئي ثقافت سمجھ ۾ ايندي. ثهقهافهت 
مان مراد آهي اسان جي ڏاهپ سمجهڻ سو ان الِء 
اسان کي سنڌ جي ثقافت جون پڪيون پخهتهيهون 
پاڙون ڳولي لهڻيهون آههن تهه، ههن سهون ورنهي 
ڌرتيَء جي اونهائي ۾ جهاتي پائڻي آهي. جهنهههن 
کان پوِء هن ڌرتيَء جو طبهعهي حسهن اسهان کهي 
ٻڌائيندو ته، هي ڌرتي سنڌ جي ثقافت ۾ ڪيتري 
شاهوڪار رهي آهي. سنڌ جا سمورا ڀاڱا جن کهي 

سههرو، “ مههاهههرن پههنههجههن حصههن ۾ ورهههايههو آهههي: 
ي تن جهو 77” )وچولو، الڙ، ريگستان ۽ ڪوهستان

مشاهدو ۽ موالعو ڪهرڻهو پهونهدو ۽ ان کهانهپهوِء 
سنڌو نديَء جا پهراڻها وههڪهرا ۽ انهههن جها گهس 
پيچرا، واھ، سنڌو درياَء جا بند، پتهڻ ۽ وههڪهرا، 
ساحل جا ٻيٽ، نهارا ۽ ڍورا، نهئهيهون ۽ نهديهون، 
موسمن ۽ پوکهن کهي نهظهر ۾ رکهڻهو پهونهدو ۽ 
مهاضهي ۽ حههال جههي حههقهيههقهت جها ڪهي قصها ۽ 
روايتون ۽ سنڌ جهون پهوکهون، مهيهوا ۽ بهاغهات، 
ٻيال، وڻ ٽڻ، ٻوٽا ۽ وليون، مهعهدنهي ۽ نهبهاتهاتهي 
وسيال جيڪهي سهڀ سهنهڌ جهي ثهقهافهت جها چهٽها 
اهڃاڻ، حقيقتون ۽ حصا آههن. مهذڪهوره اسهمهن 
جي موالعي کانپهوِء ڪهوبهه، سهنهڌ جهو رههواسهي 
ايئن چوڻ ۾ ڪابه دقت محسهوس نهه ڪهنهدو تهه، 
سنڌ جي ثقافت پوئتي پيل آهي، پر ائين چوڻ ۾ 
ججهڪ محسوس نه ڪندو ته، سنهڌ جهي ثهقهافهت 
دنيا جي ثقافت کان هر لحاظ کان مٿانههيهن کهان 
مٿي پد تهي نهظهر اچهي ٿهي. جهنهههن ۾ انسهانهي 
زندگي جا ڪم ۽ ڪردار پنهنجي شاندار عهلهمهي 
۽ ادبي ۽ مهمان نهوازي جهي روايهتهن سهان مهاال 
مال آهي. سنڌ جا مالدار ڀاڳيا، پورهيت، هنر مند، 
واپاري، هاري، انسانن جي اٿڻي ويهڻي سنهدسهن 
شڪل شبيھ ۽ لباس، ڪچهريون، هڪٻئي سهان 
کيڪار ۽ ڀليڪار ڀلي کهان ڀهلهي سهههڻهي ۽ ڏيها 
واري ۽ ايمانداريَء سان سرشار نظر اچي ٿي. هر 
ڳوٺ ۽ شهههر ۾ سهخهي مهردن جهون اوطهاقهون، 
پيرن، فقيرن، اوليائهن، درويشهن ۽ ا  لهوڪهن 
ولهيههن جههون درگههاهههون ۽ اوتههارا وغههيهره سههنههڌي 
ثههقههافههت جهها اهههم حصههو آهههن. عههورتههن جهها هههار 
سينگار، زيور لباس، ماڻهن جهو کهائهڻ پهيهئهڻ ۽ 
اٿڻ ويهڻ جو شهانهدار سهلهيهقهو. سهنهڌ جها ههنهر ۽ 
ڪاريگريون جن ۾، فهن خهوهاطهي، جهنهڊيَء جهو 

ڪم، ڪاشيَء جو ڪم، تڏا ۽ تئهونهريهون، ڀهرت، 
رانديون ۽ وندرون، لو  ڏاهپ جها قصها، راڳ، 
ساز، ناچ، سماع جون محفلون ۽ مجلسون، ميال 
مالکڙا، راڳ ويراڳ، سنئوڻ ساٺ جهون ريهتهون 
رسههمههون، سههنههڌ جههي ثههقههافههت جههون انههفههرادي 
خصوصيتون آهن ۽ اهي انفرادي خصهوصهيهتهون 
دنيا جي مختلف حصن کان منفرد ۽ مهفهرد آههن. 
مولب ته، سنڌ جي ثقافت جا ڪيئهي پهههلهو آههن. 
رسماتي لو  گهيهتهن جهي ڳهالهھ ئهي اله  آههي 
جيڪي شادين مرادين ۾ گهوٽهن ۽ ڪهنهواريهتهن 
جي پڌري رسم محل ادا ڪيا ويندا آهن. ڪنهوار 
جي سي  تي گههوٽ جهو سهامهههون ويهههڻ ۽ ان 
سي  تي ٽڪر ڏيڻ وغيره وغيهره اچهي وڃهن ٿها. 
ڊاڪٽر غالم علي االنا هڪ ماههر، ههئهرولهڊ جهي 

، مهاڻهههن (Culture)ثقافت “حوالي سان لکي ٿو ته: 
جي مڪمل زنهدگهيَء جهو عهڪهس آههي. ههن ۾ 
ماڻهن جي ريتن رسمن، رهڻيَء ڪهههڻهيَء، رسهم 
رواج، سوچ ويچار، اعتقادن، وهمن ۽ خهواهشهن 

ي انهيَء حهوالهي سهان 78” ) جو بيان اچي وڃي ٿو.
ثقافت جي دائري “ االنا صاحب وڌيڪ لکي ٿو ته: 

۾، مهاڻهههن جهي زنهدگهي، کهاڌ خهورا ، رههڻهي 
ڪهڻي لباس، ٻولي، ريتون رسمون، زراعهت ۽ 
ان جا وسيال اچي وڃهن ٿها. مهقهامهي ٻهولهيهون بهه 
ثقافت جي دائري ۾ داخل آهن، ڇهاڪهاڻ تهه ُاههي 
)مقامي ٻوليوني ماڻهن جي خيالن، اظهار، سوچ، 
ويچار ۽ ذهني ارتقا جي مهوهالهعهي ۾ مهدد ڪهن 

ي اسان مذڪوره موضوع ۾، سڀ کهان 71” ) ٿيون.
اول تحقيق جي طريهقهيهڪهار تهي عهمهل ڪهنهدي 
تعارف پيش ڪيو آهي، تنهن کان پوِء ڏاڪهي بهه 
ڏاڪي سنڌ جي ثقافت جهو ذڪهر ڪهيهو آههي ۽ 
انهيَء مٿين سموري وضاحت کان پوِء هاڻي ههت 
هيٺ شاھ عبداللهوهيهف ڀهٽهائهي جهي ڪهالم جهي 
روشنيَء ۾ سنڌ جي ثقافت جو ذڪر ڪنهداسهيهن. 
شاھ عبداللويف ڀٽائي جي ڪالم جي مهوهالهعهي 
مان معلوم ٿئي ٿو ته، ُهو سنڌ جهي ثهقهافهت جهو 
وڏو علمبردار هو. جنههن پهنهههنهجهي ڪهالم جهي 
ذريعي گهڻي کان گهڻهو سهنهڌ جهي ثهقهافهت کهي 
پنهنجي پيغام وسيلي واھ جو متعهارف ڪهرايهو 

سهنهڌيهن “ آهي. ڊاڪٽر شاهنواز سوڍڙ لکي ٿو ته: 
جي عادتهن، اطهوارن، ريهتهن رسهمهن، ثهقهافهت ۽ 

 بندگيَء جي ڀرم تي هي ندي ڇانيل آهي. 
 سيوا ڪر س نڊ جي، جِت جُر وهي ٿو جالَ،
 جي ماسو ُجڙئي ماَل، ته پُوڄارا پُر ٿئين.

 )72(.” )1_  8)ُسر سريراڳ _ 
انهيَء شعر مان مراد آهي ته، سمنڊ جهي مهالهڪهي 
۽ سيوا معنٰي حفاظهت ڪهرڻ سهان بهه سهنهڌ جهي 
ثقافتي ۽ قومهي وجهود سهالمهتهيَء سهان بهرقهرار 
رهندو ۽ انهيَء ثقافتي سالمتيَء جو انحهصهار بهه 
اسان جي باهمي اتفاق سان جڙيل آههي تهه، سهنهڌ 
جا سمورا رهواسي پاڻ ۾ مثبت تعلقهات جهوڙي 
انهيَء جر جا ذرا قيمتي موتي تڏهن ئهي حهاصهل 
ٿههيههنههدا، جههڏهههن ان جههي سههيههوا ٿههيههنههدي. شههاھ 
عبداللويف ڀٽهائهي پهنهههنهجهي عهالمهتهي تهه ڪهن 
حقيقي ڪردارن کي آڏو آڻي، سنڌ جهي مهاڻهههوَء 
۾ ساڃاھ ۽ سڃاڻپ ۽ جدوجهههد پهيهدا ڪهرڻ جهو 

ڏس ڏنو آهي، جا سندس ڪالم ۾ وڏي ۾ وڏي 
رکيل آهي. انهيَء ڏاهپ ۾، سنهڌ   (Wisdom)ڏاهپ

جو نقشو ڪڍي ڇڏيو اٿس ۽ انهيَء نقشهي انهدر 
سنڌ جي ثقافت تجال ڏيندي نهظهر اچهي ٿهي. ههي 
شعر ثقافت جو هڪ شاندار مهثهال آههي، جهيهئهن: 
هر سال ڊسمبر جو مهينو اسين سنڌي ثقافت جو 
مهينو ڪري ملهايون ٿا تيئين شاھ صهاحهب ههي 

 منظر چٽو ڪيو آهي. 
 مُند ٿي منَڊلَ َمنڊيا، تاڙي ِڪي تنوار، 
 هاِرن َهر سنڀاِهيا، َسَرها ٿيا سنگهار،
 َاُڄ پَڻ منهنجي يار، وسڻ جا ويس ڪيا.
 )8، 1)ُسر سارنگ: 

تاڙو هڪ قسم جو پکي آهي، جيڪو پهنهههنهجهي 
مند تي م.ي الت ڪري ٿو، هارين ۽ نهاريهن کهي 
سجاڳ ٿو ڪري، ۽ پوِء جڏهن، ِمينهههن پهنهههنهجها 
ويس وڳا پائي يعني ههوائهن، گهجهگهوڙ سهان گهڏ 
کِنوڻُِين سان کِنَوندي ِچلِوالُيون ڪنهدي، مهوجهون 
ٿو ڪري، چوطرف بهارون ٿي ويون آهن. هارين 
هر تيار ڪيا آهن ۽ خهوشهيَء جهو اظهههار ڪهري 
ٻهڪن ٿا پيا ۽ ايئهن ئهي سهنهڌ جهو ڊسهمهبهر جهو 
مهينو اسان الِء خوشيون ته، کڻي اچي ٿو، پر ان 
۾ اسين، ههڪ رخهي رنهگ جهون خهوشهيهون نهه 
ملهايون، پر اسان جي ثقافتي ميڙي ۽ محفهل ۾ 
ڀلي، راڳ ناچ گانا ۽ اسهان کهي رنهگ بهرنهگهي 
ڪپڙا پهري، ٽوپين، َپَٽَڪَن ۽ اجرڪن سهان پهاڻ 
کي جرڪايون، پر تعليمي ۽ سهائهنهسهي ۽ ادبهي 
سرگرميون بهه شهامهل ٿهيهڻ گهههرجهن. اسهان کهي 
پنهنجي ثقافت کي صحين رخن ۾، پيش ڪرڻهو 
آهي ته، اسان کي پنههنهجهي ڌرتهيَء جهي ههرههڪ 
چيز جي اهميت کي سمجهڻو پوندو. مهثهال: لهٽها 
ساَتَر، وارياسا عالئقا، حهب نهدي، ُاڀهرنهدو نهارو، 
الهندو نارو، ڪڇ جو رڻ، سنڌؤ جي لهيهٽ، سهنهڌ 
جون موسمون نظر ۾ رکهڻهيهون پهونهديهون ۽ ان 
کان عالوه رنهي ڪهوٽ، لهڪهي سهلهسهال، نهاڙي 
سلسلو، گاج سلسلو، من ر سلسلو ۽ آتشي ٽڪر 
به ذهن ۾ رکهڻها پهونهدا. سهنهڌ جهي جهديهد دور ۽ 
قدامت جي تاريخ ۽ جاگرافيَء جو موالعو ڪهرڻهو 

سورهين صدي قهبهل مسهيهن جهي پهويهن “ پوندو. 
ڏينهن ۾، سنڌو ماٿر جي تهههذيهب وڏي اوج تهي 
پهچي چڪي هئي. ڪوٽڏيجي، هڙپا، موههن جهو 
دڙو، آمري، ٽئڪسيال ۽ ٻيا ڪيترائي وڏا شهههر 

۾ مهوجهود ههئها. اههڙن عهالهيهشهان ”  وادي مهراڻ“ 
شهرن ۾ ڇها ڇها نهه ٿهيهنهدو ههونهدوو درٻهاريهون، 
رهاڻيون، پوڄائون ۽ ڀڳهتهون، گهائهڪ ۽ نهاٽهڪ، 
سگهههڙ ۽ سهٻهوجهھ، رس ۽ رنهگ سهڀ ڪهجهھ 
موجود هو. مولب ته، هتي جي ماڻهن جي مذهبي 
۽ تهذيبي، سياسي ۽ سماجي تهوڙي ثهقهافهتهي ۽ 
ادبي زندگي، انهيَء زماني ۾ اعلٰي درجي پهتهل 

ي سنڌي ٻولي، سنڌ جي ثقافت جو اههم 77” )هئي.
حصو آهي، انهيَء کانسواِء ڪابه وضاحت بيان نهه 
ٿي سگهندي، هر ڪجھ ٻوليَء کان سواِء اڻپهورو 
۽ اڌورو هوندو. اسان سنڌ جي تاريخ جو موالهعهو 
ڪههريههون ٿهها تههه، اسههان کههي سههنههڌ جههي پهههههريههن 

بابت لکت ملي ٿي ته الهور ”  الور“ دارالحڪومت 
ع 227۾، پهرين حڪومت راِء گهراڻي جهي سهن 
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ع ۾ 218۾ قائم ٿي. ستين صدي عيسوي يعني 
هي حڪومت برهمڻ را  ۾ تبديل ٿي وئي. ههي 
را  اڌ منيَء صديَء تائين هليو، تنهن کهان پهوِء، 

ع ۾، سنڌ ۾، عرب جهي حهڪهمهرانهي شهروع 178
هن زماني کان گهڻو اڳي جيڪو چراگهاههي “ ٿي. 

دور شروع ٿيو هو. سو اڃا بهه ههلهنهدو پهئهي آيهو. 
چوپايو مال چارڻ ۽ ڌارڻ ماڻههن جهو مهک ڌنهڌو 
هو، تنهن ۾ به ڳائو مال ُمک ملڪيت سمجهههيهو 
ويندو هو. سنڌ جا مالوند ماڻهههو ۽ ڀهاڳهيها تهوڙي 
دراڙ جي اڪثريت ۾ هئا، سي سڀ اڀير )ڳهنهواري 
ڪوٺبا هئا. پنهوار پرمار، مارو يا موريا، سانگهي 
يا سائڪال، اهيريا، اڀير ۽ گجر يا نهاگهر، سهڀهئهي 

ي اهڙيَء طرح، سنڌ 72” ) دراڙ يا مالوند قبيال آهن.
 جي حاڪمن جو دور هن طرح آهي:

 ع.7272ع کان 178عربن جو دور 
 ع.7172ع کان 7272سومرا دور 
 ع.7779. 88ع کان 7172سما دور 

 ع.7179ع کان 7788ارغوَن، ترخاَن ۽ مغَل دور 
 ع.7128ع کان 7179ڪلهوڙا دور 
 ع.7221ع کان 7128مير/ ٽالپر 

 ع. 7921ع کان 7221انگريزن جو دور 
انگريزن پنهنجي حڪومت ۾، يعنهي ڪهل ههڪ 
سئو چئن سالن جي عرصي ۾، ڪهافهي تهبهديهلهي 
آندي. هنر، فن، آبپاشي، ريلوي نظهام ۽ عهلهم و 
ادب مولب ته، سنڌ جي هر ههڪ شهيِء ۾ نهئهون 
رنگ ڀريو ويو ۽ ڪنههن قهدر نهقهصهان بهه ٿهيهو. 

ع کانپوِء لڏپالڻ وارو عهمهل شهروع 7921بهرحال 
ع تائين ٻه لک چوئيهتهالهيهھ 7921نومبر “ ٿي ويو. 

ع ۾ 7929هزار سنڌي هندو هندستان ههلهيها ويها.. 
شڪارپور ۽ سکر ۾ جههيهڙا ٿهيها، تهنهههن ڪهري 
لڏپالڻ ڪرڻ وارن ۾ اضافو ٿيو. اندازي موهابهق 

 81891ع ۾ ههنهدسهتهان لهڏي وڃهڻ وارن ۾ 7929
مهاڻهههو  222ع 7977ماڻهههو  9299ع ۾ 7972ماڻهو 

هزار هندو  72لک  78لک هندن مان  72مولب ته، 
 )  71” )لڏي وڃي چڪا هئا.

اهڙيَء طرح تمام گهڻو تعداد غهيهر سهنهڌيهن جهو 
سنڌ ۾ آباد ٿيهو ۽ نهون مهاڻهههن جهي اچهڻ وارن 
گروهن پاڻ کي مقامي تهذيب ۽ تهمهدن کهان پهاڻ 

ي اهڙيَء طرح ا  کان ٽيههتهر 72” ) کي ال  رکيو.
سال جي تاريخ تهي نهظهر وجهههنهداسهيهن تهه، نهون 
مسلمانن ۽ پراڻن سنڌي هندن جي هن ديس سهان 
جيڪا محبت هئي ۽ آهي. نون اينهدڙ مسهلهمهانهن 
مقامي ٻولي ۽ ثقافت ۽ تاريخ ڏانهن ڪوبه ڌيهان 
نه ڏنو، جيڪا ههڪ ڏک جهههڙي ڳهالهھ آههي، پهر 
ماضي جي هندو سنڌين، سنڌي ٻولي ۽ سنهڌ جهي 
تاريخ ۽ ادب ۽ ڌرتيَء کي پنهنهجهي مهاتهر ڀهومهي 
سمجهيو ۽ سنڌي زبان، ادب، تاريخ ۽ ثقافت تي 
قربان ٿي ٿيا ۽ ان جو ذڪهر پهچهاري نهيهڻ ٺهاريها 

 پئي.
دنيا جي تهذيب اڏيهنهدڙ سهنهڌي قهوم، مهذههبهي، “ 

تهذيبي ۽ ثقافتي شاهڪار ڌڻهي دنهيها ۾ انهههيَء 
ڪري اوچو ڳاٽ ڪري جيئندا رهيا آهن، ڇو تهه، 
جڏهن کان تهذيب جي اڏاوت جو پٿر رکيو پهئهي 
ويو اهو بنياد سنڌي قهوم ۽ سهنهڌو مهاٿهري جهي 
هن  ۾ پيو هو، جنهن جو مثهال ئهيهٿهو ۽ مهوههن 

جي عظيم تهذيبي آثارن جي اڏاوت مهان لڳهائهي 
سگهجي ٿو. سنڌ جي اصلوڪن رههواسهيهن مهان 
لوهاڻا، ڪولهي، ڀيهل، اوڏ، مهيهگهههواڙ، سهامهي، 

ي 79” ) ووڙا، ڪوچي، ريٻاري ۽ ٻيا اچي وڃن ٿها.
سنڌ جي قديم شهرن جي تاريخي اهڃاڻن  آثهارن 
کي ڏسڻ ۽ چڪاسڻ کانپوِء معلوم ٿهئهي ٿهو تهه، 
سنڌ ۾ هندو ۽ مسلمانن امن امهان سهان زنهدگهي 
گذاري آهي، انهيَء جو مثال هندن جي مهنهدرن ۽ 
مسلمانن جي مسجدن مان به لڳائي سگهجي ٿو، 
جيڪي هڪٻئي جي نزديهڪهيَء ۾ قهائهم ڪهيهل 
آهن. هاالڻهي، روههڙي، اروڙ، ٿهر ۽ ٻهيهن قهديهم 

 شهرن ۾، اهڙا ڪيئي مثال موجود آهن.
سنڌ ۾ هنهدن جها سهويهن سهالهن کهان شهاههڪهار “ 

مذهبي عهبهادتهگهاههون مهنهدر، مهنهڊلهيهون، درٻهار، 
ڌرمشاالئون، گئو شاالئون، سمرت جهون جهايهون، 
دوعارا، شمشان گهاٽ، جيم خانه ۽ ميلن زيارتهن 

ي ههرههڪ 82” ) کان عالوه ٻيا ورثها مهوجهود آههن.
شيِء جي پنهنجي پنهنجي اهميت آهي ۽ انساني 
معاشرو سونهن پسند آهي ۽ ڀهالئهي ڪهنهدڙ ئهي 
ڪاميابي حاصل ڪندا آهن. مذهب اخالق تهي وڌ 
۾ زور ڏيندا آهن جيڪا س.هي مهذههب جهي اههم 

 خوبي آهي.
هڪ سروي موجب ڪراچي ۾ پهاڪسهتهان ٺهههڻ “ 

مندر هئا جهيهڪهي آهسهتهي آهسهتهي  72کانپوِء به 
مهنهدر  72قب ن جي ور چڙهي ويها،... ههن وقهت 

ع 7911عبادت جي الئق رههيها آههن، ٻهئهي طهرف 
مندرن جو ڪيس عدالتن ۾ هلنهدڙ آههي،  81کان 

 ) 87” )اسٽي آڊر پڻ اچي چڪا آهن.
سنڌ جو چپو چپو انهيَء ڳالھ جي گهواههي پهيهش 
ڪري رهيو آهي ته، سنڌ جي تهههذيهب ههر لهحهاظ 
کههان اوچههي نههظههر اچههي رهههي آهههي. هههتههان جههي 
مهڪدار مٽيَء جو ماُن مهٿهانهههون ههو ان ڪهري 
هن سر زمين جو دنيا ۾ وڏو نالو ۽ هها  ههئهي 
اها ها  ٻڌي ڪيتهرن ئهي عهلهم وارن ۽ عهقهل 
وارن هن تهذيب کهي ڏسهڻ جهي خهواههش ظهاههر 
ڪئي ته ڪي وري هن سر زمهيهن تهي اچهي اهها 
آس پوري ڪهري ان جهو اظهههار ڪهيهو آههي ۽ 

مشهههور مسهلهمهان “ ڪيئي سيالني سنڌ ڏسڻ آيا. 
سيالني، ابن بووطه، جيڪو قلندر شهباز کانپوِء 
سنڌ گهمڻ آيو هو، تنهن لکيو آههي تهه، سهومهرن 
واري دور ۾، سنهڌ جهون درسهگهاههون، مهعهيهاري 
لحاظ کان، ايران ۽ سينٽرل ايشيا جي درسگاههن 
جي مد مقابل هيون، انهههن اگهههم ڪهوٽ واري 
درسگاھ ۾ پن  سو شاگهرد قهرآن شهريهف ۽ فهقهه 
پڙهندا هئا، ان کانسواِء ٻيا مهدرسها بهه ههئها، جهن 
سڀني جو خرچ پکهو سهومهرا زمهيهنهدار ۽ وڏيهرا 
ڀريندا هئا جي نيڪ ۽ دينهدار ههئها. ابهن بهوهوطهه 

ي 88” ) اهي مهدرسها ۽ خهانهقهاههون ڏٺهيهون ههيهون.
سههومههرن، سههمههن، ارغههونههن، تههرخههانههن، مههغههلههن ۽ 
ڪلهوڙن حاڪمن جي دور ۾، سنڌ جي مهخهتهلهف 
شهرن ۾، وڏن وڏن عالمن جا مدرسا ۽ مهڪهتهب 
هوندا ههئها جهن جهي دنهيها ۾ وڏي هها  ههئهي. 
ڪوٽڙي ڪبير، درٻيلو، نصرپور، ممڙ، بوبڪ ۽ 
ٺٽو علمهي لهحهاظ اوچهي پهد تهي نهظهر اچهن ٿها. 

نهالهي مهدرسهو ههو، ’  فهقهه االسهالم‘ سيوهڻ ۾، “ 

جنهن الِء راوايت آهي تهه، قهلهنهدر شهههبهاز قهائهم 
ڪيو هو. ٻي روايت آهي ته، قلندر شهباز ُان کي 
زور وٺايو هو ۽ ُان جهڙو عاليشان مدرسو سڄي 

ي سهنهڌ ههر لهحهاظ کههان 81” ) سهنهڌ ۾ ڪههونهه ههو.
خوشحال معاشري طور پنهنهجهي شهنهاخهت قهائهم 
ڪئي آهي ۽ ڪڏهن به، هتهان جهي مهاڻهههن ٻهيهن 
قومن مٿان ڪي حمال نه آههن ڪهيها، انهههيَء جهو 
اهو مولب هرگز نه آهي ته، هتان جا ماڻهههو ڪهي 
بهادر نه هئا، پهر ههتهي عهلهم ۽ ادب جهي پهرائهڻ 
ڪري انهن ٻين تي حملن ۽ انسانيت کهي مهارڻ 
۽ تڪليف ڏيڻ اخالقهي گهنهاھ ٿهي سهمهجهههيهو ۽ 
پنهنجي ڌرتيَء تي هر قسم جون خوشيون پهئهي 

تاريخ جي ههر دور ۾، شهاههن ۽ “ وکيريون آهن. 
شهنشاهن، سندين شههزاِدُيهن ۽ شهههزادن، قهلهنهدر 
شهباز جي مرقد مبار  تي ادب سهان اگهههاڙيهن 
پيرين حاضري ڏنهي آههي، سهنهدس روضهي کهي  
پنهنجي عقيدت جي اظهار الِء سون ۽ چانديَء جا 
دروازا ۽ سنگ مهرمهر جها فهرش ههڻهايها... قهلهنهدر 
شهباز جي درگاھ تي روزانو سانجههي کهانهپهوِء، 
سنڌ جا مسڪين حال ۽ م.ا ماڻهو قلندر شهههبهاز 
جي ح ور ۾ حهاضهر ٿهيهن ٿها. عشهق جهي آذان 
وانگر، درياھ جي صحن ۾، ڌمال جو ڌڌڪو ٿئهي 
ٿو ۽ ُهو مسَتَن وانگر ننگهيهن پهيهريهن نهچهن ٿها. 
چون ٿا سماع جي مهحهفهل ۾ صهوفهي وجهد جهي 
حالت ۾ رقص ڪندا هئا، پر، هي عجهيهب رقهص 

ي 82” ) آههي، سههت سهئههو سههالههن کههان جههاري آهههي.
ڪلچر انهن معاشرن ۽ ماڻهن جي ههونهدي آههي 
جنهن کي وسيال هجن. اسان جي سنڌ هر حهوالهي 
سان هڪ وسيع وسيال رکنهدڙ ههڪ اههڙو خهوهو 
آهي، جنهن تي سدائين ڌارُين جون للهڪهارون ۽ 
حمال ٿيندا رهيا آههن ۽ پهوِء بهه، سهنهڌ ۽ سهنهڌي 
معاشرو پنهنجي سنئين لڱين بي.هي آههي. اسهان 
ڪوشش ڪري ٿورا ٿورا اشارا ڪيا آهن ته، سنڌ 
۾ ڪهڙا وسيال آهن ۽ انهن کي اسان اسهتهعهمهال 
۾ آڻي پنهنجي معاشري الِء سک پيهدا ڪهريهون. 
ثقافت ڇا آهي ان بابت، ڊاڪهٽهر الهههداد ٻهوههيهو، 
 ڪلچر جي مواد جي تقسيم هن طرح ڪري ٿو:

 . ٻولي.7
. مادي شيون ۽ هٿهيهار يها اوزار )کهاڌي پهيهتهي 8

 جون شيون به شامل آهني.
 . آرٽ، پينٽنگ، ڊرائينگ، موسيقي ۽ شاعري.1
. عهبهادتهون، بهيهمهار جهي تهيهمهاداري، الش سهان 2

 سلو ، سليقو، رسمون ۽ اعتقاد.
 . خاندان ۽ سماجي طريقا.7
 . مائٽيَء جي حيثيت.2
 . وراثت.1
 . سماجي تنظيم.2
 . راند روند وندر جو طريقو.9

 . دولت.72
. اصلي ۽ خانداني خانگي زر ۽ مهٽها سهٽها جها 77

 معيار.
 . واپار.78
 . سرڪار.71
. سياسي نظام، قانوني عدالتي نظام، جنگ ۽ 72

 )87” )امن جا تصور.
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اسان جي سنڌي زبان، اسان سهنهڌ وارن الِء ههڪ 
اهڙو ذريعو آهي جنهن هميشه سنڌ جي ثقافهت ۽ 
سماج کي ترقي ڏيارڻ ۾ اهم ڪهردار ادا ڪهيهو 
آهي. سنڌي ٻولي آهي ته، اسان جي ثقهافهت زنهده 

 رهندي ۽ اسان جي دنيا ۾ سڃاڻپ رهندي.
 :نتيجو

هن سموري تحقيق مان جيهڪهو حهاصهل مهوهلهب 
نڪري ٿو ته، اسان جڏهن سنڌي ثقافت جو ذڪهر 
ڪريون ٿا ته، اسان پنهنجي وسيلن جي مهالهڪهي 
جا حقهدار آههيهون. اسهان سهڀ کهان پهههريهن ههن 
مقالي ۾، ثقافت جهو تهعهارف ۽ مهفهههوم پهيهش 
ڪيو آهي ته، جيئن اسان سمجههي سهگهههون تهه، 
ثقافت ڇا آهيو جنهن مان ثهقهافهت جهي اههمهيهت 
اجاگر ٿي آڏو اچي ٿي. ڪنهن بهه مهعهاشهري جهي 
اوسر ۽ انساني ترقيَء ۾، ثقافتي اسمن جو وڏو 
ڪردار هوندو آهي ۽ معاشرو انهههن اسهمهن کهي 
ڪيئن ٿو سنڀالي حهفهاظهت ڪهري سهو دنهيها ان 
طرف ڌيان ڏيندي آهي. سنهڌ جهيهتهري پهاڻ قهديهم 
آهي، تهڙيَء طرح ان جي فوري اڏاوت سهونهههن 
سوڀيا جڳن کان آباد آهي. سنڌ جي ثقافت ٽوپهي، 
اجر  ۽ پٽڪي ۽ راڳ ناچ ۾، ته سهههڻهي لڳهي 
ٿي، پر اسان جا سماجي ۽ انساني قدر به آهن جن 
تي اسان جي ثقافت جي اڏاوت ٿيهل آههي. اسهان 
کي هن مقالي مان جيڪو نتيهجهو آڏو آيهو، سهو 
هي آهي ته، سنڌ جي ثهقهافهت جهون پهاڙون اسهان 
جي ڌرتيَء جهي ٻهولهي، دريهاھ، مهههمهان نهوازي، 
انسان شناسائي، حيا شرم، ابي امان جو احترام، 
عورتن، ننڍڙن معصومن جو احترام، وڏي عهمهر 
جي ماڻهن کي عزت ڏيڻ، ِمٽن مائهٽهن، ڀهائهرن ۽ 
ڀينرن، اوڙي پاڙي، شهرن ۽ ڳوٺن جي حهفهاظهت 
مسجهدن، تهعهلهيهمهي ادارن، مهڪهتهبهن، مهدرسهن، 
ڪليسائن، مندرن، گردوارن، روڊن، رسهتهن جهي 
حفاظت، قانون جو احترام، علم و ادب ۾ ترقي، 
سائنس ۽ ٽيڪناالجيَء ۾ اڳڀرائي، رشوت، ويهاج 
خوري کي حرام سمجهڻ. پنهنجي قديهم تهاريهخ، 
آثار قديهمهه، ڪهوٽهن قهلهعهن، جهبهلهن، ٻهيهٽهن جهي 
مالڪي ڪرڻ، قومي ۽ سماجي مسئلن تهي ههڪ 
ٿي وڃڻ. نين کهوجهنهائهن ۽ نهيهن ايهجهادن طهرف 
توجھ ڏيڻ ۽ نيون شيون ٺاهڻ ۽ دنهيها کهي ڏيهڻ 
وٺڻ جا معامال ۽ مسهئهال اسهان جهي ثهقهافهت جهو 
مکيه مقصدن ۾ شامل آهن. مولب ته، اسهان جهي 
ثقافت اسان جهي پهاڻ سهان سهچهائهي، قهوم سهان 
سچائي، محبت ۽ اخالق هڪٻئي جي طاقت تهي 

 انحصار ڪري ٿي.
 حواال:

سنڌي ثقافهت ۽ شهاھ “ . سوڍڙ شاهنواز ڊاڪٽر، 7
، )ڇاپو پهريوني، شهاھ عهبهدالهلهوهيهف ڀهٽ ” لويف

شاھ ثهقهافهتهي مهرڪهز ڀهٽ شهاھ/حهيهدرآبهاد سهنهڌ، 
 18، 17ع، ص: 7997

 VI 77. ُاردو ُلغت: مکمل تفصيل َڪي ساٿ، 8
. فيروُز الُلغات: )اردوي، جديد، )بار اولي، فيروز 1

سههنههز پههرائههيههويههٽ لههمههيههٽههيههڊ، الهههور، راولههپههنههڊي، 
 829ع، ص: 8221ڪراچي، 

. سنڌيڪا ڊڪشنري: )ڇاپو پهريهوني، سهنهڌيهڪها 2
 827ع، ص: 8221اڪيڊمي ڪراچي، 

سهنهڌ جها قهديهم “ . بلوچ نبي بخش خان، ڊاڪٽر 7
)مقاالي، مرتب _ ڊاڪٽر محمد علهي ”  آثار ۽ تاريخ

مانجهي، )ڇاپو پهريوني، ثقافت کاتو، حهڪهومهت 
 71ع، ص: 8278سنڌ، ڪراچي، 

 72. اي اً، ص: 2
تهاريهخ تهمهدن “ . رحيمداد خان موالئي شهيهدائهي، 1

، )ٻيو ايڊيشني، انسٽيٽيوٽ آف سنڌ االجي، ” سنڌ
ع، ڪهتهاب 7997يونيورسٽي آف سنڌ ڄامشورو، 

 جو )ديباچوي، ص: ب.
 7. اي اً، ص: 2
، مرتب: ڊاڪٽر نواز علي شهوق، ” سنڌ جا هنر. “ 9

)ڇاپو پهريوني، سهنهڌ ثهقهافهت ۽ سهيهاحهت کهاتهو،  
 7ع، مهاڳ: ص: 7992

 8، 7. اي اً، ص: 72
الڙ جههي ادبههي “ . االنهها غههالم عههلههي، ڊاڪههٽههر 77

، )ڇاپو ٻيوي، انسٽيٽيوٽ آف سهنهڌ ” ثقافتي تاريخ
االجههي، يههونههيههورسههٽههي آف سههنههڌ، ڄههامشههورو/ 

 .87ع، ص: 8278حيدرآباد، 
 72. اي اً، ص: 78
 72. اي اً، ص: 71
سنڌي ثقافت ۽ شهاھ “ . سوڍڙ شاهنواز ڊاڪٽر، 72

، )ڇاپو پهريوني، شهاھ عهبهدالهلهوهيهف ڀهٽ ” لويف
شاھ ثهقهافهتهي مهرڪهز ڀهٽ شهاھ/حهيهدرآبهاد سهنهڌ، 

 .717ع، ص: 7997

سنڌ _ سنهڌي ’ “ وگهايل‘ . پروفيسر محرم خان 77
، )ڇههاپههو ” ٻههولههي ۽ سههنههڌي شههاعههري، آڳههاٽههو دور

پهريوني، مرتب: محمد ابهراههيهم جهويهو، سهنهڌي 
 21ع، ص: 8221ادبي بورڊ ڄام شورو سنڌ، 

 78. اي اً، ص: 72
سهنهڌي ادب جهو “ . ميمڻ عبدالغفهور، ڊاڪهٽهر 71

، )ڇاپو ٻيوي، سنڌي ٻوليَء جهو ”فڪري پس منظر
 772ع، ص: 8271بااختيار ادارو، حيدرآباد سنڌ، 

 779. اي اً، ص: 72
. سنڌ ۾ هندن جا تاريخي ورثا: )ڇاپو پهريهوني79

، سهيڙيندڙ: ڪشهور ڪهمهار آسهواڻهي، پهريسهٽ 
رفيق سينٽهر، عهبهدا  ههارون روڊ  222پرنٽرس 

 .2ع، ص: 8272صدر ڪراچي، 
 2. اي اً، ص: 82
 1. اي اً، ص: 87
، ” سنُڌ جا َبَر، َبَحَر ۽ پههاڙ“ . آگرو غالم رباني، 88

)ڇاپو ٻيوي، سنهڌي ادبهي بهورڊ ڄهامشهورو سهنهڌ، 
 .122ع، ص: 8227

 129. اي اً، ص: 81
 .172. اي اً، ص: 82
سهنههڌي ٻهولههيَء جههو “ . ٻهوهههيهو الههههداد ڊاڪههٽهر،87

، )ڇاپو پهريوني، انسٽيٽيوٽ آف ” سماجي ڪارج
   78، 77ع، ص: 7912سنڌ االجي، سنڌ يونيورسٽي، 

*** 
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اسان جي خاندان ۾ علم ڏانهتهن رغهبهت پهراڻهي 
زماني کان  لندي پهئهي اچهي جهڏ هن اسهان جهو 
ڏاڏو ڪو ستان جو مشهتهور تهعهلهيهمهدان جهنهاب 
عبدالعزيز جوکيو پها   هنهد ور هاڱهي وقهت بهه 
علهم جهي پهرچهار ڪهنهدو  هو ۽ ان جهي خهاص 
متربانين سان منتنجو بابا سائين اين. جهي. وي 
هاِء اسڪول ڪراچي ۾ پهڙ هيهو. اسهان تهي ڏاڏا 
عبدالعزيز جون وڏيون متربانيون آ هن جهيهڪهو 
نياڻين جي تعليم جو حامهي پهڻ  هو. مهون کهي 
پنتنجي والهد مهحهتهرم حهاجهي مهحهمهد جهوکهيهو 
)جيڪو  ڪ ايهمهانهدار شهريهف اسهتهاد پهڻ ٿهيهوي 
گريجوئيشن تائين تعلهيهم تهمهام وڏي مهحهنهتهن 

 سان ڏياري.
ٽيچنگ جا ليسن پالن ٺا ي ڪالس ۾  الئڻ جا 
فن به سيکاريا. منتنجي شادي منتنهجهي مهاروٽ 
جسارت سان ٿيڻ وقت آئون صرف گريهجهوئهيهٽ 
 ههئههس. جسههارت جههو شههوق  ههو اڳههتههي پههڙ ههان. 
ڪمپيوٽر جو  ڪ ٽن مهينن جو ڪهورس ٺهٽهي 
شتر جي  ڪ پرائيويٽ اداري مان ڪيم. جڏ ن 
بابا کي خبر پئي ته تهمهام گهتهڻهو خهوش ٿهيهو ۽ 

 خرچي به ڏني.
جي ڳالھ آ ي ته جڏ هن عهالمهه اقهبهال  8222شايد 

اوپن يونيورسٽي ۾ ايهم. ايهس. سهي جها داخهال 

فارم ڀريا پئي ته مون کي جسارت چهيهو او هان 
ايم. ايس. سي ڪريو مون چيو ڪريهان ٿهي، پهر 
 ڪ ٻه ٻيو به گڏ  هجهي تهه بهتهتهر ٿهيهنهدو. ايهئهن 
ڪافي ڀينرن کي چيم پر ڪير بهه تهيهار نهه ٿهي. 
گڏوگڏ منتنجي معزز مهحهتهرم اسهتهادن کهي بهه 
صالح  نيم جن ۾ ادا حهاجهي بشهارت الهيهاس، 
سائين رحيم خان، سائين محمد ياسين، سهائهيهن 
محمهد عهبهاس جهوکهيهو شهامهل آ هن. ا هي سهڀ 
راضي ٿي ويا ۽ پوِء اسان پن  ڄڻا ٿياسين بسهم 
ا  ڪري داخال ورتهيهسهيهن. مهنهتهنهجها مهحهتهرم 
استاد اسان سڀ ڪالس فيلو ٿي ويهاسهيهن  هڪ 
گاڏي ۾ ايهنهدا ويهنهدا  هئهاسهيهن بهديهن، تهلهتهار، 
ڪراچي، حيدرآباد ۽ سکر تهائهيهن شهديهد گهرمهي 
سردي ۾ ورڪشاپ ۾ لڳهاتهار پهنهدر هن ڏيهنهتهن 
شرڪت ڪرڻ ڪنتن به امهتهحهان کهان گهتهٽ نهه 
 وندو  و، پر دل نه الٿم منتنجي اسهتهاد ڀهائهرن 
سان اڪيلي ڇوڪري ڀيڻ  جڻ باوجهود ڪهلهتهو 
ڪلتي ۾ مالئي پنتهنهجهي جهذبهي ۽ شهوق کهي 
جاري رکيم پهيهپهر وغهيهره ۾ بهه نهڪهري ويهس 
ٿوري گتڻي تڪليف اچڻ وڃڻ ۾ ٿينهدي  هئهي، 
پر منتنجو خيال سڀ رکهنهدا  هئها. وڏي ۾ وڏو 
مون کي ساٿ جسارت ۽ ادا حاجي بشارت ڏنهو. 
 جيڪڏ ن نه ڏين  ا ته ڊگري اڌ ۾ ڇڏي ڏيان  ا.

ع ۾ عههالمههه اقههبههال اوپههن 8277نههيههٺ مههون 
يونيورسٽي اسالم آباد مان پهاڪسهتهان اسهٽهڊي 
سههبههجههيههڪههٽ ۾ ايههم. ايههس. سههي )مههاسههٽههر آف 
سائنسي ڪئي. ا ڙي ريت اسان جي ڪو سهتهان 
جي علمي ادبي مشتور ڳوٺ مالماڙي مان سهڀ 
کان اڳ ا و اعزاز مونکي مليو جيڪا منتنجي 
الِء وڏي خوش نصيبي جي ڳالھ آ ي.  هتهي ا هو 
لکندي  الن ته مالماڙي ڳوٺ ۾ عهلهمهي شهعهور 
ڏيڍ سئو سال اڳ آيل آ ي ان ڪهري اسهان وٽ 
وڏا وڏا ڊاڪٽر انجنيئر، پروفيسر ۽ آفيسر وڏي 
تعداد ۾ موجود آ ن انتن جا سڀ ٻهار وڏن وڏن 
ادارن مان ڊگري  ولڊر آ ن تن ۾ آئهون غهريهب 
جي نياڻي ڪا ڊگري حهاصهل ڪهريهان ا ها ڳهالهھ 

 ڪنتن اعزاز کان گتٽ نا ي.
شڪر الحمد ا  منتنجي  مسفر ساٿي جسارت 
جي صالح تي ايهم. ايهس. سهي ڪهيهم جسهارت 
صاحب  زارن جو استهاد آ هي، پهر مهنهتهنهجهو بهه 
اسهتههاد آ ههي جههنههتههن مهون کههي ايهم. ايههس. سههي 
ڪرائي ا  منتنجي    ۾ ايم. ايهس. سهي جهي 
ڊگري آ ي جتهي بهه ويهنهدي آ هيهان تهعهلهيهم ا ها 
ٻڌائيندي آ يان جيڪا منتهنهجهي الِء وڏو اعهزاز 

 آ ي.
sindhusindhi8279@gmail.com 

 علم انسان جي ٽين اک آهي
 سنڌو سنڌي

 مالماڙي
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هن ڌرتيَء تي پلجندڙ مڙني مخلوقن مان انسان 
ذات علم، عهقهل، شهعهور ۾ سهرس رههي آههي. 
اوائلي دور کان وٺي جملي مخلوقون پهنهههنهجهي 
پنهنجي نسل جي بقها خهاطهر طهرحهيهن طهرحهيهن 
جون جفاڪشون ڪنديون رهيون آههن، ڪهڏههن 
اهي موسمن جون سختهيهون پهنهههنهجهي سهر تهي 
سهنديون رهيون آهن تهه ڪهڏههن قهدرتهي آفهتهن 
سان مهاڏو اٽڪائينديهون رههيهون آههن. ڪهيهڏي 
مهل ته اهي مخلوقون هڪٻئي کي ماري کهائهي 
پنهنجي جيئڻ جو سبب پيدا ڪهنهديهون رههيهون 
آهن. حاصل مولب اهو ته هر مخلوق جو بنهيهادي 
مقصد اهو رهندو آهي ته اها پاڻ کي زنهده رکهي 
سگهي ۽ ان جو نسل قائم رهي سگهههي. اههڙي 
جيئڻ واري جنگ کي ڀٽائي سائين ڪهجهههه ههن 

 ريت بيان ڪيو آهي:
 ”جيئڻ ڪارڻ جيڏيون، مون وڏا وس ڪيا“

مخلوقن جي پاڻ ۾ اها ويڙهاند ا  ڏينهن تائهيهن 
جاري رهندي پئهي اچهي. اههڙي ويهڙههانهد واري 
طرز عهمهل ۽ زنهدگهي کهي درنهدگهي وارو دور 
سڏي سگهجي ٿو، پر جيئن انسان هن ڪهائهنهات 
جي رازن ۽ رمزن کي سمجهڻ شهروع ڪهيهو ۽ 
دنيا جي لڪل فورتي قائدن ۽ قانونن جهي ڄهاڻ 
حاصل ڪندو رهيو، تيئن انسان ذات جي جيهئهڻ 
جا بنيادي مقصد وقت سر ۽ گهرجن پٽاندڙ بدلبا 

رهيا. تاريخ جي مخهتهلهف دورن ۾ اههڙا انهيهڪ 
مٿير مڙس پيدا ٿيندا رهيا جيڪي انسهانهن کهي 
صرف پنهنجي ڪهاڻ جهيهئهڻ کهي زنهدگهيَء جهو 
تمام گهٽ ۽ ننڍڙو مقصد سمجهيو، تنهنهڪهري 
اهڙن آفهاقهي آدرش رکهنهدڙ ڏاههن، فهيهلهسهوفهن، 
شاعرن، اديبن، آزادي جي علمبردارن، سهورمهن، 
سائنسدانن، سياستدانن پنهنجون زندگيون وقف 
ڪري نه رڳو انسان ذات الِء پر ڌرتيَء تي رهندڙ 
سڀني مخلوقن جي باري ۾ ڄهاڻ حهاصهل ڪهري 
انهن جي الِء مفيد ڳالهيون هه  ڪهري نهه رڳهو 
پنهنجي، پر جملي مخلوقن جي زنهدگهي سهولهي 
بڻائي ڇڏي. اها زندگي جيڪا اڳ ۾ جيهئهڻ ئهي 
عذاب هوندي هئهي، ان کهي پهنهههنهجهي مهرضهي 

 موابق گذارڻ جو ڏان  سکي ورتو.
جيئن ته ههن دنهيها تهوڙي ههن وسهيهع ڪهائهنهات 
متعلق ڄاڻ حاصل ڪرڻ، زمين جي تههن تهوڙي 
سمنڊن جي گهرائين ۾ غوطا کائي موتي ميڙڻ، 
انسان جي پنهنجي جيَء اندر جهاتي پائڻ، انسان 
جي پنهنجو پاڻ ۾ مهوجهود خهزانهن کهي ئهلهورڻ 
سان ڄاڻ جي کاڻ جون کڙڪيون کلنديون ويون. 
جيئن جيئن انسان اهڙي قسهم جهي مهعهلهومهات 
وٺندو ويو، انسان جي سمهجهههه تهوڙي سهوچ ۾ 
واڌارو ايندو ويو، انسان جي سوچڻ جها پهئهمهانها 
بدلجندا ويا. ڪيئي قسمهن جهون قهديهم ريهتهون 

رسمون مدي خارج بڻجي ختم ٿي ويهون، وقهت 
گذرڻ سان گڏ، پراڻيون تهذيبون بدلبيون ويون، 
پراڻا قانون ردي ٿي ويا. ڄاڻ جي حاصهالت جهي 
ڪري انساني زندگي جهو سهمهورو رنهگ ڍنهگ 
بدلجي ويو. اهڙيَء طرح اههو عهلهم انسهان کهي 
جملي مخلوقن کان اتم بڻائي ڇهڏيهو. جهيهئهن تهه 
علم ڄاڻ ۾ ڏينهون ڏينهن ايترو واڌارو ٿهيهنهدو 
ٿو وڃي ۽ علم ا  تائيهن ايهتهري تهرقهي ڪهئهي 
آهي جو ان جون ڪيئي شهاخهون نهڪهري پهيهون 
آهن. انسان انهيَء علم کي ترتيب وار موضهوع 
جي مناسبت سان دورن جي سلسلي وار مختلف 
 مرحلن ۾ توڙي مختلف قسمن ۾ ورهايو آهي. 
جيئن ته علم جون ڪيئي شاخون آههن، پهر ادب 
علم جي سڀ کان مٿانهين شاخ سمجهيو وڃهي 
ٿو. ادب کي علم جو شاهڪار سمجهيو وڃي ٿو 
يا ايئن کڻي چئجي ته سهمهوري عهلهم مهان ادب 
علم جي بهترين موتهيهن مهان سهڀ کهان اعهلهٰي 
قسم جو موتي آهي، جنهن انسهان جهي وحشهي 
پڻي، درندگي، ظلمت ۽ انارڪي مزاج کي ختهم 
ڪري، شائستگي، نرمي، مر ، پيهار، مهحهبهت، 
ٻاجهه، ڪرم، مهربانهي، خهلهوص، نهيهاز نهوڙت، 
سهپ، بهرداشهت، در گهذر ڪهرڻ، مهعهاف ڪهرڻ 
جهڙا قدر انسان جي مزاج ۾ پوئيا. اديب ماڻهههو 
اهڙا ناز  نفيس مزاج رکندڙ، قرب وارا، سهادا 

 ادب جا بنـيـادي مـ ـرڪ
 ڊاڪٽر پيار علي جتوئي
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سوال، ٻاجهارا، ڳالهائين ته ڄڻ وات مان گالب جا 
گل ٽڙندا هجن، لفظن منجهه اهڙو جادوگري جهو 
ڳالهائڻ لڳن ته ماڻهو سندن آواز جهي سهحهر ۾ 
پههاڳههل ٿههي وڃههن، اهههڙو روانههي سههان لههکههن جههو 
پڙهندڙ سندن ڪهاڻين ۾ غرق ٿي وڃي، اههڙي 
شاعري ڪن جو ڄڻ ته سهنهدن لهفهظ تهيهر جهيهان 
ماڻهن جي دلين ۾ چڀي پون. اهڙن املهه ۽ سون 
ورنيون دليون رکندڙ شاعر اديب، ڪهاڻهيهڪهار، 
فلسفي جڏهن ه  ۾ قلم کڻي ادب لکهڻ لڳهنهدا 
آهن ته قومن جون تهقهديهرون بهدلهجهي ويهنهديهون 
آهن. انهن جي قلم جو اهو ئي ته ڪمهال ههونهدو 
آهي جو تهاريهڪ راتهيهن کهي روشهن ڏيهنهههن ۾ 
تبديل ڪري ڇڏيندو آهي. اديب شاعر قهومهن جها 
نمائندا هوندا آهن. قومن جي تاريخ اڏيندا آهن ۽ 
قومن جي اونداهي مستقبل کي چار چنڊ لڳائهي 

 روشن ڪندا آهن.
اهو سقراط ئي هو جنهن جهي عهلهمهي گهفهتهگهن 
ماڻهن کي عقيده پرستي واري واٽ ڇڏي ماڻهن 
کي علمي عقلي سوچ سوچڻ تي مجبهور ڪهيهو 
۽ ا  جو انسان دقيانوسي رسمن رواجهن، انهڌن 
عقيدن کي ڇڏي سائنس ۽ ٽيڪناالجي ۾ ڀڙ ٿهي 
ا  ڌرتههي ڇههڏي ڏورانهههههن سههيههارن ڏانهههههن وک 
وڌائي رهيو آهي. ڀال جنيوا ڄائي فلسفي روسهو 

کي ڪير وساري سگهي ٿو جنهن جهي لهکهڻهيهن 
يورپ ۾ روشن خيالي جهي اهها چهڻهنهگ دکهائهي 
جيڪا اڳتي مچي مچ ٿي پئهي ۽ سهڄهي يهورپ 
کي پنهنجي لپهيهٽ ۾ آڻهي ڇهڏيهو، جهنهههن جهي 
نتيجي ۾ فرانس جو عظيم انهقهالب بهرپها ٿهيهو. 
دنيا جي عظيم اديب ڪارل مارڪس کي ڪيئن 
ياد نه ڪجي جيڪو پاڻ ته فاقا ڪٽي مهري ويهو، 
پر دنيا جي مظلوم غريب مزدور ماڻهن الِء اهڙو 
نظام ڏيئي ويو جو دنيا جي تاريخ ۾ اهڙو نظام 

 ڪنهن ناهي ڏنو.
ٿلهي ليکي ايئن کڻي چئجي ته ادب جو بنهيهادي 
مقصد ماڻهن ۾ شعور پيدا ڪري ماڻهههوَء جهون 
وحشي صفتهون بهدالئهي انسهانهي روپ اخهتهيهار 
ڪرائي ٿهو. ادب پهراڻهيهون دقهيهانهوسهي ريهتهون 
رسمون اوائلي عقيده مٽائي انسهان کهي نهئهيهن 
زندگي جيئڻ جو ڏان  ڏئي ٿو. ادب مهاڻهههن کهي 
سوچڻ سمجهڻ تي مهجهبهور ڪهري ٿهو. ا  جهي 
جيڪا حقيقت آهي، اها ڪالهه جي ڪنهن اديهب 
دانشور، فلسفي جو ذهني خاڪو هو، تنهنڪهري 
اديب دانشهور کهي مسهتهقهبهل اڏيهنهدڙ بهه چهئهي 
سگهجي ٿو. اديب غهالم قهومهن کهي آزادي الِء 
ههرکههائههيههن ٿهها، اديههب اگهههههور سههتههل قههومههن کههي 
پنهنجي گيتن ۽ لکڻين وسيلي جهاڳهائهي سهنهدن 

ستل ضمير جنجهوڙي کهيهن جهاڳهائهيهن ٿها. اههو 
 شاعر ئي آهي جيڪو ايڏي هام هڻي سگهي ٿو:

ٿي تند وڙهي تلوارن سان، تون هيڻو آن “
 ”هٿيارن سان

 يا وري ڪيڏي نه اميد ڀري ڳالهه ڪئي آهي:
 ” وٺي هر هر جنم وربو مٺا مهراڻ ۾ ملبو“

اهڙيون کوڙ ساريون سٽون آههن جهن کهي ٻهڌڻ 
سان انسان جي جسم جي لون  لون  ڪانڊارجي 
وڃي ٿي. جنهن جي سحر ۾ اچڻ سان جسهم جها 
وار به اڀا ٿي وڃن ٿا. تنهنڪري دنيا جو هر ادب 
قومن کي زنده رکڻ جو ذريهعهو بهڻهجهنهدو آههي. 
اهي قومن مري کپي وينديون آهن جن جا شاعهر 
اديب فلسفي پنهنجو قلم چند ٽڪن تهي کهپهائهي 
ڇڏين. انهن قومن جو حشهر ڏاڍو خهراب ٿهيهنهدو 
آهي جن وٽ پنهنجي اديهبهن دانشهورن جهو قهدر 
ناهي هوندو. تنهنڪري اچو ته پنهنجي قوم جهي 
سچن سورمن، ڏاهن، ليهکهن کهي مهان ڏيهون تهه 
جيئن اهي پنهنجي قلم مان پنههنهجهي رت سهان 
لفظ لکي اسان جي ضميرن کهي جهنهجهههوڙيهنهدا 
رهن ۽ اهو ئي اسان جي مستقبهل ۾ پهنهههنهجهي 

 وجود کي باقي رکڻ جو سبب بڻجندو رهندو.
p21181991121@yahoo.com 
*** 
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نهه پهر سهمهوري  ڪنهن هڪ خوهي ال 8282سال 
هههڪ عههجههيههب سههال ٿههي گههذريههو آهههي،  دنههيهها ال

منهنجي خيال ۾ ههي سهال انسهانهي تهاريهخ جهي 
ڏکين ۾ ڏکين سالن مان هڪ هوندو، انسان ذات 
هڪ اهڙي وبا جي ور چڙهي وئي جنهن جو تهوڙ 
اڃان تائين نه ملي سگهيو آهي ۽ ان دوران لکين 

جي روشني کان محروم ٿي موت  انسان زندگي
جي اونداهي جي ور چڙهي ويا، ذاتهي طهور ههي 

 8282اذيت ڏيندڙ ثابت ٿهي، سهال  وبا منهنجي ال
جي ڪري منهنجهو  79جي جون مهيني ۾ ڪووڊ 

وڏو ڀا  محمد عثمان ُٻٽ اسان کهان وڇهڙي ويهو، 
سندس يادون ا  به زهريلي نانگ جهيهان ڏنهگهيهن 
ٿيون. ان کان پهريان مهون وبهائهن جهي بهاري ۾ 
رڳو ادب ۾ پڙهيو هو يا فلمن ۾ ڏٺو هو، پر هي 
اها وبا آهي جنهن مان اڃا تائين پاڻ گذري رههيهو 
آهيان، هر پل اهو خوف به رهي ٿو ته ڪٿهي ههي 

جيان مهون کهي بهه نهه ڳهڙڪهائهي  وبا منهنجي ڀا
وڃي... ڪٿي ائين نه ٿي جو سهيهنهي ۾ سهانهڍيهل 
هزارين ڪهاڻيون مون سان گهڏ ئهي دفهن نهه ٿهي 

کان ذهني ٻڏتهر ۽ بهي يهقهيهنهي  8282وڃن. اپريل 
پهاڻ کهي مهڪهمهل  جي عالم ۾ ڪجهه مهينن ال

طور ڪورنٽين ڪري ڇڏيو، سوشل ڊسٽهنهسهنهگ 
جي چڪرن ۾ زندگي هڪ ڪمري تائين محهدود 
ٿي وئي، هر پل ذهن ۾ عجيب خيال ايندا رههيها، 

جي ڳالهه اها آههي تهه انهههن ڀهوائهتهن  پر خوشي

ڏينهن ۾ ادب منهنجي پناهه گاهه بڻيو، انههن ئهي 
لکي پهورو ”  يوٿوپيا“ ڏينهن ۾ مون پنهنجو ناول 

ڪيو، جيڪو هڪ ڊسٽوفايائي ناول آهي جهنهههن 
۾ مون هڪ اهڙي خيالهي ريهاسهت ڏيهکهارڻ جهي 
ڪوشش ڪئي آهي جيڪا اتان جي شههريهن جهي 
ذهنن کي ٽيڪناالجي وسيلي قابهو ڪهري سهنهدن 
ذهنن ۾ رڳي اهي ڳالهيون ڀرڻ گهههري ٿهي جهن 
مان حڪمرانن جا ذاتي فائدا پورا ٿين ٿا، ٻي ههر 
سوچ تي پابندي... اها رياست خهيهالهي بهه آههي تهه 
وري سههاڳههي ئههي وقههت اههها اسههان جههي چههوئههيههر 
ڪيترين اهڙين رياستن ڏانهههن بهه اشهارو ڪهري 
ٿي، جتي اهو سڀ ڪجهه سوچيل سمجهيهل رٿ 
موجب ٿي رهيو آهي. لکڻ سان گڏ ادب پڙهن جو 
سلسلو به هلندو رهيو ۽ اڃان به هلي رههيهو آههي 
۽ دل جي ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن اهي ڪهتهاب 
۽ نيٽفلڪس جو ساٿ نه هجي هها تهه مهان يها تهه 
چريو ٿي وڃان ها يا وري پاڻ ئي پهنهههنهجهو انهت 

دوران پڙهيل نهاولهن  8282آڻي ڇڏيان ها، پر سال 
مون کي نئون جيئدان ڏنو، وبا سهان وڙههڻ جهو 
حوصلو ڏنو، انهن مان ڪيترن ئي ناول تي وقت 
سر مختلف اخبارن يا سوشل مهيهڊيها تهي لهکهنهدو 
رهيو آهيان ۽ هن م مهون ۾ بهه انهههن جهو ئهي 
ذڪر ڪندس. ڪجهه ڏيهنهههن اڳ مهون مشهههور 

جو م همهونهن  هندستاني ناول نگار اروندتي را
پڙهي پورو ڪيو آهي جنهههن ”  آزادي“ جو ڪتاب 

جو ذڪر آخر ۾ ڪندس. اهو هڪڙو ئهي ڪهتهاب 
هوندو جيڪو نان فڪشن آهي باقي هن م مون 
۾ ڏنل سڀ ڪتاب ناول هوندا، اههو بهه مهمهڪهن 
آهي ته ڪو هڪ اڌ ناول ذڪر ۾ اچڻ کان رهجي 

 وڃي.
ع ۾ اهي ناول جيڪي مون پڙهيا انهن جهي 8282

 فهرست هن طرح آهي:
ي: روب 8272(   71روب سههنههڪههلههئههر جههو سههلههيههپههر 

سنڪلئر جي حوالي سان مان اڳ به لکي چهڪهو 
آهيان، بنيادي طور روب فارنز  جو ماهر آههي، 
هن سندس زال )جيڪا ڪتاب پڙهڻ جي شوقهيهن 
آهيي سان شرط لڳائهي تهه ههو ههڪ اههڙو نهاول 
لکندو جنهن کي پرهندڙ پوري ڪرڻ بنا ڇڏي نهه 
سگهندو ۽ هن اهو ڪهري بهه ڏيهکهاريهو، سهنهدس 

جو بهترين ٿهرلهر نهاول  8272سال  71ناول سليپر 
آهي جنهن تي مختلف تبصرن ۾ لهکهيهو ويهو تهه 

جو اههو نهاول جهيهڪهو الزمهي پهڙههڻ  8272سال 
گهرجي. هن ناول جو پالٽ دهشتهگهردي جهي ور 
چڙهيل دنيا آهي. نهاول جهو مهک ڪهردار ايهديهن 
نالي نوجوان آهي جيڪو هڪ دهشتهگهرد گهروههه 
جو اهم هٿيار آهي، ننڍي الِء سندس پهي  کهيهس 
افعهانسهتهان ۾ دهشهتهگهردن جهي ههڪ تهربهيهتهي 
ڪيمپ ۾ ڇڏي وڃي ٿهو جهتهي کهيهس يهورپ ۽ 
آمريڪا کي تباهه ڪرڻ جو درس ڏنهو وڃهي ٿهو، 
ايدين يورپ ۾ اچي رهي ٿو ۽ دهشهتهگهردي جهي 

 ڪليم ُٻٽ

 ادب: وبا جي ڏينهن ۾ منهنجو بهترين ساٿي
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ڪجههه وارداتهن ۾ اههم ڪهردار ادا ڪهري ٿهو، 
هاڻي سندس دهشتگرد تنظيم دنيا جهي مهخهتهلهف 
ملڪن ۾ هڪڙي وقت دهشتگردي جي وڏي رٿ 
جوڙي ٿي جنهن سان سموري دنيا ڏڪي وينهدي، 
پر ايدين کي احساس ٿئي ٿو تهه ههي سهڀ غهلهط 
ٿي رهيو آهي ۽ هو سندس ئي تنظهيهم جهو سهڀ 
کان وڏو دشمن ٿي بيهي ٿو. هن ناول ۾ ڪهردار 
تمام گهڻا آهن جڏهن ته ڪيترائي سب پالٽ پهڻ 
اٿس، پهر نهاول جهي اڻهت اههڙي تهه خهوبصهورت 
نموني ڪيل آهي جو پڙهندڙ ڪٿي بهه مهنهجهههي 

 نٿو ۽ دنيا کي سمجهڻ جا نوان در کولي ٿو.
ي: 8229تههاشهها ايههلههگههزيههنههڊر جههو ٽههيههرس آف پههرل )

آمريڪي ليکڪا تاشا ايلگهزيهنهڊر جهو ههي نهاول 
ليڊي ايملي سيريز جو چوٿون ناول آههي، لهيهڊي 
ايههمههلههي ۽ سههنههدس مههڙس ڪههولههن هههارگههريههوس 

ٽهريهن جهو  برطانوي جاسوس آهن ۽ هني مون ال
سفر ڪري ترڪي پهچن ٿا، سفر دوران کين سر 
وليم نالي هڪ پوڙهو برطانوي سفير مهلهي ٿهو، 
جيڪو کين ورهيه اڳ سندس خاندان سهان ٿهيهل 
هڪ حادثي بابت ٻڌائي ٿو جنهن ۾ سهنهدس زال 

وڇڙي وڃي ٿي، سر  مري وڃي ٿي ۽ سندس ڌي
جيئري آهي ۽  وليم کي شڪ آهي ته سندس ڌي

ترڪي ۾ آهي ۽ جيهڪهڏههن لهيهڊي ايهمهلهي وارا 
کي ڳولهڻ ۾ هن جي مهدد ڪهنهدا تهه  سندس ڌي

هو تخت برطانيا کي هنهن جهي سهفهارش ڪهنهدو. 
جنهن رات هي جاسوسي جوڙو ترڪي پهچي ٿهو 
انهههههيَء رات مههحههل جههي ٻههاهههران هههڪ نههوجههوان 

کي قتهل ڪهيهو وڃهي ٿهو جهنهههن جهو  ڇوڪري
واسوو سلوان جي حرم سان آهي، سر وليم کهي 
ڇوڪري جي الش مهان اههڙيهون شهاههديهون مهلهن 
ٿيون جنهن مان کيس پتو پئي ٿو ته اهها سهنهدس 

هئي. هاڻي ههن جهوڙي کهي  ئي گم ٿي ويل ڌي
کهي ڪهنهههن ۽  اهو پتو ڪرڻو آهي ته ڇوڪري

ڇو مارايو، ان ۾ ڪا محالتي سازش ته نهه آههي، 
هي ناول جاسوسي ههجهڻ سهان گهڏ تهرڪهي جهي 
سياسي ۽ سماجي تاريخ جي ڄاڻ به ڏيندو هلي ٿو 
ته محلن ۾ ٿيندڙ سازشن تان به پهردو کهڻهي ٿهو، 
پر ان جي ڪري پڙهندڙ ڪهههاڻهي کهان پهري ٿهي 
وڃي ٿو ۽ ڪٿي ڪٿي بهوريهت جهو احسهاس بهه 
ٿئي ٿو، جڏهن ته ناول جي اڌ ۾ ئي خبهر پهئهجهي 
وڃي ٿي ته اڳيان ڇا ٿيڻهو آههي ۽ قهتهل ڪهنهههن 
ڪرايو آهي، پر ان هوندي به ڪيتهرن ئهي ههنهڌن 
تي ناول ۾ دلچسپي پڻ اڀري ٿي، مهان ههن کهي 
هڪ وچهٿهرو نهاول سهمهجهههان ٿهو جهيهڪهو نهون 

 پڙهندڙ کي متاثر ڪرڻ جي سگهي رکي ٿو.
جي ڪهي رولهنهگ جهو دي اڪهابهوگ )وبها جهي 
ڏينهن ۾ لکيل ٻهاراڻهو نهاول جهيهڪهو آن الئهيهن 

ي: هيري پوٽر سيريز جي مشهههور 8282رکيو ويو 
لکهيهل ههي  ليکڪا جي ڪي رولنگ جو ٻارن ال

۾  8227ناول دي اڪابوگ جهو پهههريهون ڊرافهٽ 
لهکههيهو ويهو ۽ رولههنهگ ان کههي خههانهي ۾ رکههي 
وساري ڇهڏيهو، اصهل ۾ ههي اهها ڪهههاڻهي آههي 
جيڪا رولنگ سندس ٻهارن کهي سهمهههارڻ وقهت 
ٻڌائيندي هئي، پر کيس ان کي ڇپائڻ جهو خهيهال 

نه آيو، وبها جهي ڏيهنهههن ۾ کهيهس ان نهاول جهو 
ڊرافٽ مليو ۽ هن ان کي ايڊٽ ڪري ان جا بهاب 
انٽرنيٽ تي رکڻ شروع ڪيا، سندس مقصد اههو 
هو ته وبا جي ڏيهنهههن ۾ ٻهار پهاڻ کهي مصهروف 

کان مٿي باب انٽرنيهٽ تهي  22رکن، هن ناول جا 
روز جي بنيادن تي اپلوڊ ڪيا ويا ۽ هيري پهوٽهر 
جيان هن کي به ساراهيو ويو، ناول جي ڪهههاڻهي 
لو  داستانن واري انداز ۾ ٻهڌايهل آههي، ههڪ 
خيالي رياست ۾ جيئن ئي بادشاهه مٽهجهي ٿهو تهه 
عجيب واقعا ٿيڻ شروع ٿين ٿها جهن جهو الڳهاپهو 
اڪابوگ نالي خيالي حيوان سان جوڙيو وڃي ٿو 
اول ته ڪنههن کهي بهه اههو يهقهيهن نهٿهو اچهي تهه 

ان جهون  اڪابوگ حقيقت ۾ موجود آهي، پر پو
واضن نشانيون ملن ٿهيهون، ههي نهاول سهولهو ۽ 
سادو لکيل آهي جيڪو پڙهڻ دوران ڪٿي به نٿو 
ٿڪائي. هن ناول کي ڪتابي صورت ۾ نهومهبهر 

 ۾ آندو ويو. 8282
ي: ههي بهه 8282ڪي ڊي ميڪ جو رپلز ان ٽائيهم )

۾  8282هڪ مختصر سسپينس ناول آهي جيڪو 
اي بو  فارميٽ ۾ ڇپيهو، ههن نهاول جهو مهک 
ڪردار ايمي نالي نوجوان ڇوڪري آههي جهيهڪها 
هڪ بئنڪ جي ڌاڙي جي وچ ۾ ئاسي پئهي ٿهي، 
 هن سان گڏ ڪيترن ئي ماڻهههن جهي زنهدگهي دا

تي لڳل آهي، پر ايلٽ نالي ڪهردار ايهمهي وارن 
اچي ٿو، جنهن کي شڪ آهي تهه ههي  جي مدد ال

ڪو عام رواجي ڌاڙو نه پر ڪنههن وڏي سهازش 
جي هڪ ڪڙي آهي ۽ هو ايمي سان گهڏ ان جهي 
مخلتف ڪڙيهن کهي تهرتهيهبهوار ههڪ ٻهئهي سهان 
مالئڻ جي ڪوشش ۾ لڳهي وڃهي. ههن نهاول ۾ 
ڪهاڻي تيزي سان اڳيان وڌي ٿهي ۽ ههڪ ٻهئهي 
پ.يان واقعا ايندا وڃن ٿا ۽ پڙهندڙ ههڪ واقهعهي 
کي ٻئي واقعي سان جوڙڻ ۾ ناڪهام رههي ٿهو، 
ڪهاڻي کي سادي نمهونهي ٻهڌائهڻ جهي ڪهوشهش 
ڪئي وئي آهي جنهن ۾ ڪيترائهي جهههول نهظهر 

 اچن ٿا.
ي: 8278اورحان پامو  جو دي سائلهنهٽ ههائهوس )

هي ادب جو نوبهل انهعهام مهاڻهيهنهدڙ نهاول نهگهار 
اورحان پامو  جهو نهاول آههي جهيهڪهو تهرڪهي 

۾ ڇپيو ۽ ان جو انگريهز تهرجهمهو  7921۾  ٻولي
۾ آيو. هي پامو  جو ٻيو ناول آهي، نهاول  8278

جي ڪهاڻي فاطمه نالي هڪ پهوڙههي مهائهي جهي 
ڪهاڻي آهي، جيڪا استنبول جي پراڻهي مهحهلهي 

گرمين جهي مهوڪهلهن ۾  ۾ رهي رهي آهي، هو
سندس ٻارن جهي اچهڻ جهو انهتهظهار ڪهري رههي 

سهنهدس  آهي، ٻارن جي ًاچڻ جي انهتهظهار ۾ ههو
نوڪر ريسپ سان ڪچهري ڪهنهدي گهذري ويهل 
ڏينهن کي يهاد ڪهرڻ لڳهي ٿهي، پهر ريسهپ جهو 
سئوٽ حسن جيڪو سهاڄهي ڌر جهو قهومهپهرسهت 
آهي فاطمه ۽ سندس ٻارن کي ملڪ جي مٽجهنهدڙ 
سياسي صورتحال ۾ ئاسائڻ جي ڪوشش ڪهري 
ٿو. هن ناول ۾ ترڪي جي سياسي صورتحهال ۽ 
ان جي جديديت واري سفر تي گهرائي سان لکيو 
ويو آهي، پر ڪردارن جي گهڻائي ۽ واقهعهن جهي 
طوالت جي ڪري ناول پڙهندڙ کهي ٿهڪهائهي بهه 

اٿو، پر ان هوندي به اورحان جي ڪهاڻي پڻي جو 
اهو ڪمال آهي ته پڙهندڙ هي نهاول پهورو ڪهرڻ 
بنا نه ڇڏي سگهندو، گهٽ ۾ گهٽ مهون سهان تهه 

 اهوئي ٿيو.
ي: 8272ڊيليا اوينز جو وئير دي ڪارڊيهڊز سهنهگ )

۾ نمبر ون نيويار  بيهسهٽ  8272هي ناول سال 
سيلر رهيو ۽ ان جون لکين ڪاپيون وڪرو ٿهي 

سالن جي  81چڪيون آهن، ناول جو مک ڪردار 
ڪيا ڪهلهر  آههي جهيهڪها نهارٿ ڪهيهروالئهيهنها 

 7929رياست جي هڪ ڳهوٺ ۾ رههي ٿهي، سهال 
جي هڪ ڏينهن سندس عاشق چيز جو قتهل ٿهئهي 
ٿو، ان قتل جو شڪ ڪيا ڏانهن وڃي ٿو ۽ اتهان 
جو هڪ پوليس وارو ڪيا خالف ثبوت گڏ ڪرڻ 

جاچ شروع ڪري ٿو، ان دوران ڪيها سهنهدس  ال
 زندگي جو احوال ٻڌائڻ شروع ڪهري ٿهي، ههو

جهي ڇهڏي  ٻڌائي ٿي ته ڪهڙي نموني سندس ما
سندس ٻالڪ پڻو تباهه ٿي ويهو، مها   وڃڻ کانپو

واريون ذميواريون هن تي اچي ويون، هوَء انههن 
کان سدائين ڀڄڻ جي ڪوشش ڪهنهدي ههئهي. ان 
وچ ۾ سندس مالقات ٽيٽ سان ٿي جنههن کهيهس 

 ههو وڌيهڪ پهڙههڻ ال لکڻ پڙهڻ سيکاريو ۽ پو
چهيهز سهان  ههو هن کي ڇڏي ويو، جنهن کانپهو

ملي. هن ناول جي ڪهاڻي ايتري ته خوبصهورتهي 
سان ٻڌايل آهي جهو پهڙههنهدڙ ان ۾ گهم رههجهي 

 وڃي ٿو.
ي: ههي 8272شويتا بچن نندا جو پيراڊائيز ٽهاورز )

بالي ووڊ جي مشهور اداڪارن امهيهتهاب بهچهن ۽ 
شويتا جو پهريون نهاول آههي،  جيا بچن جي ڌي

جيڪو ممبئي جي وچولي طبقي جي هڪ فليٽن 
جي عمارت پيراڊائيز ٽاورز ۾ رهندڙ ماڻهن جهي 
ڪهاڻي آهي، هن ناول ۾ مهمهبهئهي جهي وچهولهي 
طبقي جي زندگي، انهن جي مسئلن، ڏکن سکهن 
۽ حالتن سان وڙهڻ جي ڪٿا ڏنل آهي، سهچ اههو 
آهي ته ناول پڙهڻ دوران ڪيترن ئهي ههنهڌن تهي 
اهو احساس ٿيو تهه نهاول گهههٽ بهالهي ووڊ جهي 
ڪنهن فلم جو اسڪرپهٽ پهڙههنهدو ههجهان، عهام 
رواجي ڳالهين کي عهام رواجهي انهداز ۾ بهيهان 
ڪيو ويو آهي ۽ ڪيترن ئي هنهڌن تهي نهاول ۾ 
تخليقي صالحيتن جي کوٽ بهه مهحهسهوس ٿهئهي 
 ٿي، هندستان جي گهريلو زنهدگهي کهي چهٽهڻ ال

اجايا ڊگها سين ڏنا ويا آهن، مثال طهور: عهورتهن 
کهان  جي ڀاڄي ڪٽڻ کهان ويهنهدي فهون تهي مها

ڪنهن طعام پچائڻ جي ترڪيب پ ڻ. انهن کهي 
پڙهي ائين ٿو لڳي ڄڻ ليکڪهه نهاول لهکهڻ جهي 
پوري ڪوشش ڪري رهي آهي، پر سندس ههٿهن 
مان ڪهاڻي جي ڏور ترڪي رههي آههي ۽ نهاول 

اهي ڳهالهههيهون ڏنهيهون  کي اجايو ڊگهو ڪرڻ ال
ويون آهن. هي ناول مون تي ڪو خاص اثر ڇهڏڻ 

 ۾ ناڪام رهيو.
ي: 8277ميوريل باربري جو دي الئيف آف ايليوز )

۾ ناول جي اڀياس دوران جيڪو ناول  8282سال 
مون کي سڀ کهان وڌيهڪ وڻهيهو اههو مهراڪهش 
ڄائي فرانسيسي ليکڪهه مهيهوريهل بهاربهري جهو 
ناول دي الئيف آف ايليوز هو، ههي خهوبصهورت 
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ناول اٽلي ۾ رهندڙ ڪالرا ۽ فهرانهس ۾ رههنهدڙ 
ماريه جي ڪهاڻي آهي، ٻئي يارنههن سهالهن جهون 
آهن ۽ اهي جنهن دور ۾ وڏيون ٿي رهيهون آههن 
ان دور ۾ هڪ مها جنگ ٿهيهڻ جهو خهوهرو آههي، 
ڪالرا کي پيانو وڄائڻ جو شهوق آههي ۽ جهيهئهن 

هڪ ڪليسا ۾ اچي ٿي ته کيس پيانو وڄائڻ  هو
جي اجازت ملي ٿي، پيانو وڄائيندي ئهي سهنهدس 
آڱريون حيرت ۾ وجهندڙ ڌنون وڄائڻ لڳن ٿيون 
۽ انهن جي ڪري کيس ماريه جا ڏيکاال اچڻ لڳن 
ٿا، جيڪا ٽن پوڙهين سان گڏ فرانهس ۾ رههنهدڙ 
آهي، اهي اسي سالن جون پوڙهيون جهادو ٽهوڻهي 
سان گڏ يوناني دوائون ٺاهڻ جون پڻ مهاههر آههن، 
اوچتو بدي جون طاقتون گڏ ٿهيهڻ لڳهن ٿهيهون ۽ 
هڪ وڏي جنگ ٿيڻ جو خورو آهي، ههڪ اههڙي 
جنگ جيڪا سڀ ڪجهه تباهه ڪهري ڇهڏيهنهدي ۽ 
هاڻي ايلفين ڪهائهونسهل جهنهههن ۾ ڪهاالرا جهو 
استاد به آهي، جي اها ذمهيهواري آههي تهي ٻهنهههي 
ڇوڪرين کي پاڻ ۾ مالئي، اڳ ڪهٿهيهن مهوجهب 
جنگي نقصان کان بچڻ جي اهائهي ههڪهڙي واٽ 
آهي. ناول جي ڪهاڻي اهڙي تهه شهانهدار نهمهونهي 
اڻيل آهي جو لڳي ٿو سڀ ڪجهه اسان جي اکين 
آڏو ئي ٿي رهيو آهي، ناول ۾ اههڙا ڪهيهتهرائهي 
جمال ڏنل آهن جيڪي پڙهندڙ تي سوچ جو ههڪ 
 22نئون جهان کولين ٿا، مثال طور صفحي نمبر 

 تي ڪالرا جو استاد کيس چئي ٿو:
بالغ ڪوڙ ڳالهائيندا آهن ۽ ٻار انهن تي اعتهبهار “ 

جو هي جهمهلهو بهه  17يا وري صفحي ”  ڪندا آهن.
 ڪمال آهي:

” سڀني جنگن جا پنهنجا ئهي غهدار ههونهدا آههن.“ 
تي ڪجهه هي جهمهال  91اهڙي ريت صفحي نمبر 

 ڏنل آهن:
بنا انسان جو روح خالهي ههونهدو آههي ۽  ڌرتي“ 

ڪهههههاڻههيههن بههنهها ڌرتههي خههامههوش هههونههدي آهههي... 
ڪهاڻيون ياد ڪر. اهي هن دنيا ۽ ٻي هر دنيا جي 

اهڙن ڪيترن ئي خوبصورت جهمهلهن ”  ڏاهپ آهن.
 سان هي ناول ڀريل آهي.

ي: عهبهدالهواحهد 8282عبدالواحد سومرو جو ايلسها )
سومرو سنڌ جو هڪ بيبا  ڪهههاڻهيهڪهار آ هي، 
سندس ڪهاڻين جي خوبي اها آ ي ته اهي ڌرتهي 
جي محبت سان ڀريل هونديون آ ن. ههي سهنهدس 
پهريون ناوليٽ آ ي جيڪو مر  پهبهلهيهڪهيهشهن 

ڇپرايو آ ي. واحد صاحب جو هي ناوليٽ ائين تهه 
رومانس جي موضوع تي آ هي، جهنهههن جها مهک 
ڪردار ڊاڪٽر بدر، افشان ۽ ايلسا آ هن، پهر ههي 
رڳو ٻن پريمين جي پيار ڪٿا نه آ ي... هي شهههر 
ڪراچي سان محبتن جهو داسهتهان بهه آ هي. ههڪ 
سکيو ستابو شهر ڪهڙي نموني دهشتگردن جي 
ور چڙ ي ويو. واحد صاحب خوبصورت انهداز ۾ 
اهو به ٻڌائڻ جي ڪوشهش ڪهئهي آ هي تهه ههاڻهي 
شهر ڪراچي ۾ زنده رهڻ ڪنهن ڪرشمهي کهان 
گهٽ نه آ ي. هن نهاولهيهٽ ۾ واحهد صهاحهب جهو 
ڪهاڻي ٻڌائڻ جو انداز سادو ۽ چٽو آ هي. ان ۾ 
هو اجائي ڊيگهه کان پاسو ڪري ٿهو جهيهڪها ئهي 
هن ناوليٽ جي خوبصورتي آ ي. لنڊن ۾ سهيهٽهل 
ٿيل افشان محترمه ايلسا قاضهي جهي شهخهصهيهت 

جهو نهالهو ايهلهسها رکهي ٿهي.  کان متاثهر ٿهي ڌي
اهو نالو رکڻ جو سبب په هي ٿهي ۽  سندس ڌي

افشان کيس ايلسا قاضي بابت ٻڌائي ٿهي. جهنهههن 
تي کيس سنڌ گهمڻ جو شهوق ٿهئهي ٿهو ۽ سهنهڌ 

اچي ٿي، پر هتي هن سان هڪ  ڌرتي جي سير ال
ڏکائندڙ واقعو پيش اچهي ٿهو. ههن نهاولهيهٽ جهي 
پڄاڻي ٽريجڪ آ ي، پر پڙ ندڙ آخري پنو پهڙ هڻ 

صهفهحهن جهو ههڪ  22تائين ٻڏل رههي ٿهو. ههي 
 خوبصورت ناوليٽ آ ي.

ي: 8282جههو آزادي )نههان فههڪههشههن،  ارونههدتههي را
ڪنهن به تهعهارف  هندستاني ليکڪه اروندتي را

جي محتاج نه آهي، تازوئي سندس م مونن جهو 
ڇهپهجهي چهڪهو آههي، جهنهههن ۾ ”  آزادي“ ڪتاب 
م همهون  9دوران لهکهيهل  8282کان  8272سندس 

ڏنل آهن، انهن م مونن کي پڙهي ائين لڳو ڄڻ 
اسان هڪ اهڙي دنيا ۾ رهي رهيا آهيون جهيهڪها 
تههيههزي سههان تههبههاهههي ڏانهههههن وڌي رهههي آهههي، 
جمهوريت، روشن خيالي ۽ آزاد خهيهالهي کهوکهلهن 

ڪجهه به نه آههي، سهمهاج ۽ خهاص  نعرن کانسوا
ڪري هندستاني سماج تيزي سان مذهبي رجهعهت 
پسندي جي ور چڙهندو پيو وڃي. هنن م همهونهن 
۾ ارونهدتهي گهههڻهي ڀهاڱهي ڪشهمهيهر ۾ ٿهيهنهدڙ 
رياستي جبهر جهو ذڪهر ڪهيهو آههي، ههن مهودي 
سرڪار جي هندسهتهان کهي ههنهدو ريهاسهت ٺهاههڻ 
واري سازش کي تنقيد جو نشانو بڻايو آهي، ههن 
ڪشمير کهي ههنهدسهتهان جهو حصهو ٿهيهڻ تهي بهه 
اعتراض واريو آهي، جڏهن ته ههن ههنهدسهتهان ۾ 

نئين شهري قانون الڳو ٿيڻ تي به سخت رد عمل 
ڏيکاريو آهي. سنهدس سهيهاسهي بهيهانهيهو ههڪهڙي 
پاسي، پر ادب جي حوالي سان به سندس بهيهانهيهو 
ڏاڍو دلچسپ آهي، هن ڪتاب ۾ سندس مختهلهف 
موضوعن تي ڏنل ڪجهه ليڪچهر بهه ڏنهل آههن، 

 In what“جن مان ڪهتهاب جهو پهههريهون م همهون
language does the rain fall over tormented cities?” 
جيڪو پيبلو نرودا جي هڪ نظم جو پڻ عهنهوان 
آهي ادب ۾ ترجمي جي اهميت تي آهي، هي ئهي 
م ههمههون مههون کههي ٻههيههن جههي ڀههيههٽ ۾ وڌيههڪ 

سهنهدس ٻهيهن  دلچسپ لڳو، هن م مون ۾ ههو
جهي ”  دي منسٽري آف اٽهمهوسهٽ ههپهنهيهس“ ناول 

مختلف ٻولين ۾ تهرجهمهي دوران آيهل مشهڪهلهن 
اردو ۽ هندي کهي ٻهه اله   بابت ٻڌائي ٿي ۽ پو

ٻوليون تصور ڪرڻ تي ڏک جو اظهار ڪندي ان 
کي ماڻهن جي وچ ۾ ويه ها وڌائهڻ جهي سهازش 
چئي ٿي، سندس خيال آهي ته اردو ۽ هندي ههڪ 

۾ انگهريهزن خهالف ڪهيهل  7271ئي ٻولي آهي ۽ 
اردو کي مسلمهانهن  هندستانين جي بغاوت کانپو

جي ۽ هندي کي هندن جي ٻولي قهرار ڏنهو ويهو، 
جيئن ته ان بغاوت ۾ مسلمانن جهو انهگ وڌيهڪ 
هو ان ڪري انگريزن اهها سهازش ڪهئهي. اههڙي 
ريت سندس ڪشهمهيهر تهي ڏنهل مهوقهف بهلهڪهل 
اهوئي آهي جيڪو پاڪستانين جو آههي، جهنهههن 
جي ڪري هندستاني رياستي مشنري ۽ اتان جهي 
نالي چڙهي آزاد ميڊيا کيس پاڪستاني ايجنٽ ۽ 
هندستان جي غدار هجڻ جا طعنا ڏئي ٿي، سندس 
انهي بيانيي جي ڪري ڪجهه وقت اڳ ههن تهي 
هندستاني ميڊيا تمام گهڻي تنقيد پڻ ڪهئهي، پهر 
سندس خيال آهي ته هن کي سندس ڪهم ڪهرڻهو 
آهي. هي هڪ خوبصورت ڪتاب آههي جهنهههن ۾ 
عام فهم انهگهريهزي ۾ تهمهام وڏيهون ڳهالهههيهون 
ڪيون ويون آهن. ادب جي دنيا ڏاڍي وسيع آهي، 
دنيا ۾ هر روز مختلف مهوضهوعهن تهي ههزاريهن 
ڪتاب ڇپجن ٿا، ڪڏهن ڪڏهن مهان سهوچهيهنهدو 
آهيان ته جيڪڏهن اهي ڪتاب اسان جي زنهدگهي 
۾ نه هجن ها ته اسان جهڙن مهاڻهههن جهو ڪهههڙو 
حشر ٿئي هاو مون کي پوري پڪ آهي ته هڪ نهه 
هڪ ڏينهن هن سوال جو جواب مون کي ڪنهههن 

 ناول يا ٻئي ڪنهن ڪتاب مان ئي ملندو.
buttkaleem217@gmail.com 
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هر وڏو تهخهلهيهقهڪهار پهنهههنهجهي ههڪ اله  دنهيها 
جوڙيندو آهي. اهها خهاص ان جهي پهنهههنهجهي دنهيها 
هوندي آهي. هو ان دنيا جو مالڪ هوندو آهي، ههو 
ان دنيا جو خدا هوندو آهي، هو ان دنيا جو بادشاهه 
هوندو آهي. ان جي جوڙيل اها دنيا ان جي نالي ۽ 

 حوالي سان ڄاتي سڃاتي ويندي آهي.
 جيئن:

 ڪافڪا جي دنيا.
 ڪاميو جي دنيا.

 گارشيا مارڪيز جي دنيا.
 جيمس جوائس.
 ورجينيا وولف.
 پائلو ڪولهو.

 هاروڪي مورا ڪامي جي دنيا.
 نارمن ميلر.

 وي، ايس نائپال
 ۽ سلمان ُرشدي جي دنيا.

 ۽ جيئن برصغير جي اردو افسانوي ادب ۾:
 قرت العين حيدر جي دنيا.

 بانو قدسيه جي دنيا.
 امرتا پريتم جي دنيا.

 ۽ سنڌي افسانوي ادب ۾:
 لعل پشپ جي دنيا.
 آنند کيماڻي جي دنيا.
 ۽ ماڻڪ منير جي دنيا.

 ۽ ٻين به ڪافي ليکڪن جون دنيائون.
اوهين اسين انهن ليکڪن جي دنيا ۾ لههنهداسهيهن 
ته آهستي آهستي هڪ هڪ بنهه مهنهفهرد ۽ حهيهران 
ڪندڙ دنيا جو حصو ٿيندا وينداسيهن. ان دنهيها جها 
رنگ روپ ۽ خد و خال پنهنجا هوندا. ان دنهيها جها 
خواب خيال پنهنجا ههونهدا. لهڙ  ٽهههڪ پهنهههنهجها 
هههونههدا، انههداز پههنهههههنههجههو هههونههدو، ُاڻههت پههنهههههنههجههي 
هوندي... کڻت پنهنجي، جدت پنههنهجهي ههونهدي ۽ 
اها انفراديت ئهي ان لهيهکهڪ جهي اله  دنهيها جهو 
ثبوت هوندي آهي. اهو ال  پهڻهو ئهي ان لهيهکهڪ 

 جي بادشاهي جو دليل هوندو آهي. 
ال  دنيا جوڙڻ جو ساههس فهقهط غهيهر مهعهمهولهي 
آرٽسٽ ساهي سگهندا آهن، هر ڪنهن ۾ اهڙو دم 

 نه هوندو آهي. 
ماڻڪ منير صحين معنٰي ۾ سنڌي افسهانهوي ادب 
جو اهڙو غير معمهولهي لهيهکهڪ آههي جهنهههن جهي 
پنهنجي ههڪ اله  دنهيها آههي. مهاڻهڪ جهي دنهيها، 
سندس غير روايتي ڪهاڻين جو تعداد ڀهلهي کهڻهي 
تمام وڏو نه هجي، پر اهي ڪهاڻيون پنهنجي پهاڻ 
۾ هڪ پوري ڪائنات آهن. احساس ۽ جهذبهي جهي 

ڪائنات، روايت شڪني ۽ نواڻ جي ڪائنات، لکڻ 
جي منفرد انداز/اسلوب جي ڪائهنهات، انسهان جهي 

 اندر ۾ دٻيل جذبي جي اظهار جي ڪائنات. 
سندس انام ڪهاڻيون هجن يا نهامهدار ڪهههاڻهيهون 
سڀ جون سڀ ايڏيون ته تيز ترار، ُتز، گهههريهون ۽ 
احساس سان ٽٻ ٽار آهن جهههڙيهون ڪهنهههن نهديَء 

 جون زنده لهرون، جهڙيون باهه جون چڻنگون. 
 ۽ سندس ناولو

 هڪ سواليه نشان.
اهڙو سواليه نشان جيڪو هميشه سهنهڌي ادب جهي 

 پڙهندڙن جي اکين ۾ چڀندو رهندو.
جي وچ تهي بهيه.هل ”  ساهه مٺ ۾“۽ ” لڙهندڙ نسل“ 
تائين مهاڻهڪ ” پ تا “کان ويندي ” ياتال ۾ بغاوت“ 

جا ناول محض ناول نه آهن باهه جون نديهون آههن، 
 جلندڙ جالئيندڙ جواال مکي آهن.

جي اندر جي ڀڃ ڊاهه، اڻ تڻ، ڏک، ”  شخص“ ماڻڪ 
ڊپ، نا اميدي، ياسيت، خالي پڻي، مهحهرومهي، بهي 
يقيني، بک ۽ فرسٽريشن جي اظهار جو نمائندو ۽ 

 حقيقي تخليقڪار آهي. 

ماڻڪ منير حقيقي طور سنڌي افسانوي ادب جهو 
 هڪڙو روايت شڪن باغي روح آهي.

ُهن ان دور ۾ حويلين جا راز پڌرا ڪيا جنهن دور 
۾ حويلين تان ڪهانهگ پهيها تهڙجهنهدا ههئها. ههن ان 
ڪاري دور تي قلم کڻڻ جهي بهه جهرئهت ڪهئهي ۽ 

لکيو. جهنهههن دور ۾ سهفهيهد ڪهالهر ”  ساهه ُمٺ ۾“ 
اديب، دانشور ۽ سياستدان پنهنجو پٽڪهو بهچهائهڻ 
۾ پورا هئا. هن ان وقت ۾ هن سمهاج ۾ مهمهنهوع 

يهههعهههنهههي جهههنهههسهههي   Forbidden Flowersمهههوضهههوع
فرسٽريشن تي بي باڪي ۽ تخليقي سچائيَء سهان 

جي نمائندگي ڪئي جنهن وقهت ۾ ”  لڙهندڙ نسل“ 
ان موضوع تي لکڻ ته ڇا ڳالهائڻ ته ڇا سهوچهڻ بهه 
عيب سمجهيو پهئهي ويهو. ههن ڪهنهههن مهعهصهوم 
مسيحا وانگر پنهنجي دور جي ماڻهوَء جهي دٻهيهل 
جذبي کي رستو ڏيڻ الِء پنهنجي قلم جهو ُڪهلهههو 
پيش ڪيو. ٻيا سڀ اديب نام نههاد اخهالقهي قهدرن 
جي سرحد اورانگهڻ جي جرئت کان مهحهروم ٿهي 
پنهنجي پاڻ سان لڪ لڪوٽي ڪندا رهجي ويها ۽ 
ماڻڪ سڀ سرحدون اورانگهي ويو ۽ هن بداخالق 
سماج ۾ اخالق جي ٺيڪيدارن مٿس الهزامهن جهي 
سنگباري ڪري ڏني. هو خهامهوشهيَء سهان لهکهنهدو 
رهيو ۽ مرڪنهدو رههيهو، پهر مهاڻهڪ جهو مهمهنهوع 

موضوعن تي لکڻ جو مولب اهو قوعي نه آهي تهه 
 Crazeڪو اهي موضوع سندس ايڊوينچر يا ڪريز 

آهن يا جتي وڻ نه هجي اتي ڪانڊيرو درخت، جهي 
مصداق خالهي مهيهدان جهو فهائهدو وٺهڻ ۽ سهسهتهي 

 شهرت ماڻڻ جي ارادي جو نتيجو آهي. 
)جههيههئههن مههاڻههڪ کههانههپههوِء وارا ڪههجهههههه لههيههکههڪ، 
ڪهاڻيڪار توڙي شاعر جنهس جهي مهوضهوع تهي 
فيشن طهور سهڌي/اڻ سهڌي انهداز ۾ جهالن ئهالن 
لکي پاڻ تهان مهاڻهههو کهالئهي رههيها آههني، پهر ان 
موضوع تي ماڻڪ منير جو لکڻ دراصهل سهنهدس 
تخليقي اظهار سان مهيهل کهائهيهنهدڙ مهوضهوعهاتهي 
رجحان جو فهوهري مهظهههر آههي. جهنهههن سهان ههن 
ڀرپور تخليقي انداز ۾ اهڙي سگههه ۽ صهالحهيهت 
سان نڀايو آهي جهڙو ڪنهن به مهوضهوع جهو حهق 

 هوندو آهي. 
اها هن جي تخليقي اهليت ۽ جرئت هئهي جهو ههن 
ٻرندڙ ڌڳندڙ ٽانڊن ۾ ه  وڌو. ان کان وڌيڪ هڪ 

 لکيڪ جي ٻي ڪهڙي بغاوت ٿي سگهي ٿيو
 هڪ سواليه نشانو هڪ تخليقڪار جي بغاوت. 

اسان سڀني الِء بهه عهمهومهي طهور ۽ انهههن الِء بهه 
خصوصي طهور جهيهڪهي ادب بهراِء ادب/ادب بهراِء 
زندگي، داخليت/خارجيت، آرٽ سماجي تبديلي جو 
محر /غير مهحهر  وغهيهره جهي بهحهٺ ۾ ئهاٿهل 

 آهن!
ماڻڪ منير مصنوعي ليکڪ نه آهي. ان ڳالهه جهي 
دليل طور سندس تخليهقهن جهي نهجهپهڻهي سهمهيهت 
سندس ذاتي زندگي ۽ ان زندگيَء جو ڪالئمڪس 
 يعني سندس خودڪشيَء وارو الميو سامهون آهي. 
حههقههيههقههت هههيَء آهههي تههه مههنههيههر احههمههد مههيههمههڻ جههي 
موضوعاتي دنيا، سندس ذاتي زندگيَء جي ڀوڳهنها، 
سندس دور جو سياسي سهمهاجهي مهاحهول، سهنهدس 
تخليقي وجدان، سندس ادبي گناهه، سندس عهلهمهي 
سگهه، سندس دانشمنداڻي بصيرت، سندس اظهههار 
الِء صنف جي چونهڊ ۽ سهنهدس اظهههار جهو انهداز/
اسلوب پاڻ ۾ ڳنڍيل/گڏيل/ٻڌل/مليهل ۽ تهخهلهيهقهي 
هنرمنديَء سان هڪٻئي ۾ تحهلهيهل ٿهيهل آههي. ان 
محلول مان/آميزش مان جنم ٿيو آهي ماڻڪ مهنهيهر 
جو، جنهن مان جنم ٿيو آهي بجليَء جهي اگهههاڙي 
تار جهڙين ڪهاڻين جو، جنهن مان جنم ٿيو آههي. 

جهو، ”  سهاههه ُمهٺ ۾“ ساهه مان ساهه ڪڍنهدڙ نهاول 
جهو ۽ ”  لهڙههنهدڙ نسهل“ جنهن مان جنم ٿهيهو آههي. 

 جو...” پاتال ۾ بغاوت“جو! ۽ ها ” پ تا ”
۽ جنهن جنم ڏنو آهي هڪ ال  مهنهفهرد دنهيها کهي 

 جنهن دنيا جو نالو آهي: 
 ماڻڪ جي دنيا! 

 ماڻڪ منير جي دنيا
 

 

 منور سراج



ين     | 29همرسي ماهوار مئگز

هر سال سنڌي ادب ۾ مختلف صنهفهن ۾ نهثهر ۽ 
نظم جا ڪيترائي ڪتاب شايهع ٿهيهن ٿها. جهن جها 
پڙهندڙ منتظر رهن ٿا. اسان وٽ گهذريهل ڪهجهههه 
سالن کان ڪتب بيني جي رجحان کي وري نئين 
زندگي ملي آهي. ڪافي نوجوانن ۾ پڙههڻ لهکهڻ 

 8282جو هڪ صحتمند الڙو پيدا ٿيو آههي. سهال 
دوران مون کي وڌيڪ ڪتاب پڙهڻ جهو مهوقهعهو 
مليو. انهي جو وڏو سبب عالمي وبها جهي ڪهري 
ٿيل الڪڊائون هو. انهي دوران پاڻ کي مصروف 
رکڻ ۽ نون خيالن سان روشناس ٿيڻ جو موقهعهو 
ڪتابن سان دوستي کانسواِء ٻيو ڪو بهه نهه ههو. 
مون ڪجهه انگريزي ۽ اردو جا ڪتاب بهه پهڙههيها 
پر سنڌي ڪتابن جهو تهعهداد وڏو آههي، جهيهڪهي 
منهنجي موالعي ۾ آيا. انهن ڪتابن مان ڪهجهههه 
ڪتابن جو ذڪر آئون هتي دوسهتهن سهان شهيهئهر 

 ڪريان ٿو.
 : ڪتاب: قيد ڪشاال زندگي )آتم ڪٿاي7

 ليکڪ: التورايو بتڻ
 ن ڪتاب جي نالي مان ئي لڳي پيو ته  ي  ڪ 

فرد جي مسلسل جدوجتهد، مهحهرومهيهن، زنهدگهي 
جي الڙ ن چاڙ ن، ُسکن ۽ ڏکن جو داستان آ ي. 
جڏهن ڪو فرد زندگي جي مختلف مهرحهلهن مهان 
گذري، ڏکائين مان پار پئي اڳتي وڌي ٿو ته پهوِء 
 و  ڪ عام فرد نٿو ر ي بلڪهه ُا هو فهرد  هڪ 
شخصيت ۾ تبديل ٿي ٿو وڃهي. ا ها شهخهصهيهت 
ٻين الِء  ڪ مثال ۽ اتساھ جو سبب بهڻهجهي ٿهي 
پوي. وري جڏهن ا ا شخصيت پنهنهجهي زنهدگهي 
جي ڪتاڻي دلچسپ آتهم ڪهٿها جهي صهورت ۾ 
لکي پڙ ندڙن تائين پتچائي ته پوِء ڪتاڻي تاريخ 

 جو حصو ٿي وڃي ٿي.
ا ڙو ئي فرد سائين الهورايو بتڻ به آههي جهنهههن 

قههيههد ڪشههاال “ پههنهههههنههجههي زنههدگههي جههي ڪههتههاڻههي 
جي نالي سان لکي ڪهتهابهي صهورت ۾ ”  زندگي

پڙ ندڙن جي سامتون آندي آ ي.  هن ڪهتهاب ۾ 
ليکڪ پنهنجي اٻالي ٻاروتڻ کان  ن وقت تائيهن 
جون يادون ڏاڍي اتسا يندڙ انداز ۾ بيان ڪيون 
آ ن.  ڪ ٻار قيد ۾ ڪتڙي طرح مختلف پيڙائن 
مان گذري ٿو. ا و ڏاڍي سچائي سان بيان ڪهيهل 
آ ههي. لههيههکههڪ عههلههم جههي تههالش ۾ جههيههڪههي 
ڪوششون ڪيون سي به ا  جو نهوجهوان پهڙ هي 
ا و سمجهي سهگهههي ٿهو تهه عهلهم جهي ڪهيهڏي 
ا ميت آ ي ۽ ا و علم ئي آ هي جهيهڪهو انسهان 
کي ف يلت ڀري زندگي گهذارڻ جهو گهس ڏسهي 
ٿو. ان کان سواِء ليکڪ ميرپهورخهاص شهتهر جهو 

 ذڪر به ڏاڍي دلچسپ انداز ۾ ڪري ٿو.
ليکڪ پنهنجي آتم ڪهٿها ۾ سهنهڌي سهمهاج جهو 
بتترين تجزيو ڪيو آهي جنهن ۾  هو پهاڻ سهان 
الڳاپيل مختلف شخصيتن تي به لکهي ٿهو. ايهئهن 
کڻي چئجي ته انتن شخصيتن جا مختصر خهاڪها 
لکي ويو آ ي.  جيڪي به وڏي ا ميت وارا آ هن. 
ليکڪ پاڻ تعليم کاتي ۾ استاد  و ته  هن اسهان 
جي تعلهيهمهي صهورتهحهال تهي بهه سه.هي نهمهونهي 

 روشني وڌي آ ي.
 ههي ڪههتههاب نههارا ريسههرچ ائههنههڊ پههبههلههشههنههگ 
آرگنائيزيشن پهاران شهايهع ڪهيهو ويهو آ هي.  هن 
ڪتاب ۾ محمد عمر چنڊ، اسهتهاد لهغهاري ۽ امهر 
لغاري جا ليکڪ بابت رايها شهامهل آ هن. ڪهتهاب 
جي بئڪ ٽائيٽل تي خورشيد قائمخهانهي صهاحهب 
جو نوٽ لکيل آ ي. ڪتاب ۾ ليکڪ جون ناياب 

تصويرون به شامل ڪيون ويون آ ن. آتم ڪٿائن 
سان دلچسپي رکهنهدڙ دوسهتهن کهي  هي ڪهتهاب 

 ضرور پڙهڻ گترجي.
 )تاريخي” سنڌ شناسي“: ڪتاب 8
 ليکڪ: ايم ايڇ پنهور 

مون جڏهن پتريون ڀيرو ايم ايڇ پنتهور صهاحهب 
جي آتم ڪٿا پڙ ي  ئي ته ان وقت کان مون کي 
پنتور صاحب جي شهخهصهيهت وڻهي ٿهي. رئهيهس 
ڪريم بخش نظاماڻي ۽ ل همهڻ ڪهومهل صهاحهب 
جي آتم ڪٿائن کانپوِء جيڪڌهن مهون کهي ڪها 
آتم ڪٿا بيحد وڻي  ئي ته سائين ايم ايڇ پنتور 
صاحب جي آ ي. جنهن جو سنڌي ترجهمهو ڇهپهيهل 
آ ي جيڪو سائيهن حهاڪهم عهلهي شهاههه بهخهاري 

 صاحب ڪيو آ ي.
سهنهڌ “ ڪجهه ڏينهن اڳ سنهدس شهانهدار ڪهتهاب 

جو موالعو مڪمل ڪيم.  ن ڪتاب ۾ ”  شناسي
سنڌ جهي بهي لهود خهدمهتهگهار، زرعهي مها هر ۽ 
تاريخدان محترم ايم ايڇ پنتور جهون سهنهڌ جهي 
تاريخ، قديم آثار، جاگرافي، سماجيات، سهيهاسهت، 
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اقتصاديات، ماحوليهات، زراعهت، آبهپهاشهي، ادب، 
مشتور شخصيتن جا پروفهائهلهز ۽ سهنهدن يهادگهار 
تقريرن سميت ٻيون ناياب لکڻيهون شهامهل آ هن. 
جيڪي پڙهڻ کهانهپهوِء سهنهڌ کهي تهاريهخهي طهور 
سمجهڻ جو موقعو ملي ٿو ۽ گهڏوگهڏ سهنهڌ سهان 

 پيار جو احساس به وڌي ٿو.
سنڌ جو ناميارو ليکڪ ۽ اسهتهاد مهحهتهرم غهالم 
محمد الکو صاحب  ن ڪهتهاب جهو مهرتهب آ هي. 
جنههن ايهم ايهڇ پهنهتهور صهاحهب جهي سهنهڌ جهي 
موضوع تي لکيل مختلف لکڻين کي ڏاڍي پيهار 
سان ستيڙي پڙ ندڙن تائيهن پهههچهايهو آ هي.  هن 
ڪتاب ۾ موجود ڪافي لکهڻهيهن جهو تهرجهمهو بهه 
غالم محمد الکي صاحب ڪهيهو آ هي. جهڏههن تهه 
ڪجهه لکڻين جو تهرجهمهو سهائهيهن عهوها مهحهمهد 

 ڀنڀري صاحب ڪيو آهي.
 ن ڪتاب کي ڇتن ڀاڱهن ۾ ور هايهو ويهو آ ههي 
جنهن جي آخري ڀاڱي ۾ ايم ايڇ پنتهور صهاحهب 
جا چار يادگار انٽرويو ڏنها ويها آ هن. جهن ۾  هو 
پ يل سوالن جا وڏي بيباڪي سان جواب ڏينهدي 
۽ سنڌ جي مختلف سياسهي ۽ ادبهي شهخهصهيهتهن 

 بابت پنهنجو واضن موقف ڏيندي نظر اچي ٿو.
ان کان عالوه  ن ڪتاب ۾ ايم ايهڇ پهنهتهور جها 
مختلف ڪتابن الِء لکيل متاڳ ۽ تبصرا به شامل 

 آ ن جن جو موضوع به سنڌ آ ي.
 ن ڪتاب جو تفصيلي مهتهاڳ بهه غهالم مهحهمهد 
الکي صاحب جو لکيل آ ي.  ي تاريخي ڪهتهاب 
پيڪا  پبلشرز ڪراچي پاران شايع ڪهيهو ويهو 

 رپيا آ ي. 7222آهي جنهن جي قيمت 
 ”.منهنجي من اندر جون ڳالتيون“: ڪتاب: 1

 )جيون ڪٿاي،
 استاد حيدري چانڊيو

عالمه آِء آِء قاضي صهاحهب اسهان کهي ڪهيهڏي نهه 
اسان مان  ر  هڪ “شاندار نصيحت ڪئي آ ي ته 

فرد کي زندگي جي ڪتاڻي کهي لهکهڻ گهتهرجهي. 
واقعي ا ا ”  جيڪا وڏو ادبي سرمايو ثابت ٿيندي.

حقيقت آ ي،  ر ماڻهو پنتنجي پنهنجي مهزاج ۽ 
طبيعت ۾ منفرد ۽ مختلف آ ي، جيهڪهڏههن  هو 
پنهنجي روز مره جي زندگي بابت سچي دل سان 
لکي ٿو ته سندس ا ا ڪٿا تهاريهخ جهو حصهو ٿهي 
وڃي ٿي. جنهن مان ڪافي ماڻهن کي نوان گهس 

 ۽ پيچرا ملي سگتن ٿا.
مختهلهف مهاڻهههن جهون آتهم ڪهٿهائهون، مهون الِء 
دلچسپي جو سبب  ونديون آ هن. انهههن مهان بهه 
وڌيڪ ا ي ڪٿائون وڻنديون اٿم، جن ۾ ليکهڪ 
وڏي سچائي ۽ بيباڪي سان حقهيهقهتهن تهان پهردا 
کڻندي، پنتنجو پاڻ کي به بخش نه ڪهيهو  هجهي. 
ا ڙين آتم ڪٿائن مان  ڪ ڪٿا گذريهل ڪهجهههه 
ڏينهن کان منهنجي موالعي  يٺ ر ي، ا ا آ هي 
اسههتههاد مهه.ههل حههيههدري چههانههڊيههي جههي آتههم ڪههٿهها، 
منتنجي من اندر جون ڳالهيهون. جهنهههن کهي ا  
پڙ ي مڪمل ڪيم ۽ سوچيم ته دوستن سهان ٻهه 

 اکر شيئر ڪريان.
استاد حيدري چانڊيي سان جڏهن به ملبو آ هي تهه 
سندس  ر لفظ، هر ادا ۽  ر عمل ۾ محهبهت ئهي 
سمايل  وندي آ ي. ڳالهههه ڳهالهههه تهي وڏا ٽهتهڪ 

ڏيندڙ ۽ ڀٽائي جا بيت ٻڌائيندڙ  ن زندگهي سهان 
ڀرپور شخص جي آتم ڪٿا بهه ٽهتهڪهن، لهڙڪهن، 
پيڙائن، محبتن، حوصلهي ۽ جهذبهي سهان ٽهمهٽهار 
آ ي. جنتن ۾  ن نه رڳو پير پرستي کي نهنهديهو 
آ ي، پر ان خالف سنهدس جهدوجهههد جها قصها بهه 
بيان ڪيا اٿس. جتي  ن جي شهادي بهه پهاڻ کهان 
تمام ننڍي عمر جي ڇوڪري سان ٿئي ٿي تهه ان 
تي به  ي پنهنجي مائٽن سان احتجاج ڪهري ٿهو 
ته تو ان  ي ڪتڙو ظلم ڪيو آ ي ۽ ان واقهعهي 
تحت سنڌ جي اڪثر ٻتراڙين ۾ ٿيندڙ ننڍي عمر 
۽ بي جوڙ شادين کي نندي ٿو.  ي بهتهادر مهڙس 
پنهنجي نوڪري دوران پنهنجي باال آفيسرن کهي 

 سچ چوڻ کان به نٿو ڪيٻائي.
 ن کي ته ور اڱي کانپوِء  تان هليو وينهدڙ ا هو 
گتورڙيو به نٿو وسري جنهن کان کيهس سهنهدس 
ڏاڏي ڀڳڙا وٺي ڏيندي  ئي، ان کهي يهاد ڪهنهدي 
 ي اڏول شخص روئي ٿو پوي. پاڻ ور اڱي جهي 

ا  بهه سهاڙ هي “ ڏک جو اظتار ڪندي لکي ٿو ته 
سان گڏ چنڊ چتري واري نرڙ تي تلڪ جو ڳاڙ و 
نشان لڳل ڪا نياڻي ڏسندو آ يان، تهه مهون کهي 
پنهنجو پراڻو وقت ياد اچي ويهنهدو آ هي، جهڏ هن 
اسان جا  م قوم سنڌي  ندو سنڌ ۾ ر ندا  ئا ۽ 
شاھ سائين جو  ي بيت دل تي تهري ايهنهدو آ هي 

 ته:
 بيکاريَء کي بر ۾، ويو ڪيف چڙهي،

 ڳالهيون ڪندي ڪا  جون، ڳوڙ ا پيس ڳڙي،
 ڪا جا انگ اڙي، جيئن ُڇٽا ئٽ ڇڙي پيا.

حيدري سائين، پيشي جي لحاظ کان استاد ر يهو 
آ ي، پنتنجي سروس دوران  ن سنڌ جي مختلف 
اسڪولن ۾ پڙ ايو. سندس ڪٿا جو تقريبن وڏو 
حصو سندس سروس دوران پيهش ايهنهدڙ واقهعهن 
تي مشتمل آ ي، جيڪي پڙهي ماڻتو ٽتڪهن ۾ 
ٻڏي ٿو وڃي.  ي ايڏو باضمير اسهتهاد آ هي، جهو 
 ڪ وقت ڪنهن شاگرد کي سهبهق ڪهچهو  هجهڻ 

ڪري مار ڏئي وي.و، جنتن جو پوِء کهيهس شهديهد 
ڏک ٿيو ۽ پاڻ ان شاگرد کان معافي ورتائين. پاڻ 
لکي ٿو ته پنجاهه سال ان ڳهالهههه کهي گهذري ويها 
آ ن، پر مون کان ا  به ا و واقعو نٿو وسري تهه 
مون شاگرد کي مار ڏني. ا  به پنهنجي پاڻ سهان 
اندر ۾ جٺ ڪندو آ يان ته مون  ي ڪهيهڏو وڏو 
ڏوهه ڪيو. ا  به جڏهن ساڻس ملجي ٿو يا ننڍڙن 
ٻارن سان ورتا  ڏسجي ٿو تهه ا هو ڏاڍي پهيهار ۽ 
پاٻوھ وارو آ ي. پاڻ کان ننهڍن سهان جهڏههن  هي 
سنڌي ٽوپي پتريل شهخهص مهنهتهنهجها ٻهچها چهئهي 
مخاطب ٿيندو ته سچ پچ محبتن جو امين لڳهنهدو 

 آ ي.
 ي محبتي ماڻتو پنهنجي اوالد سهان بهه بهيهپهنهاھ 
پيار ڪري ٿو، ان حوالي سان  ڪ واقهعهو لهکهي 
ٿو ته سندس ننڍڙي نياڻي سورٺ جهيهڪها شهديهد 
بيمار ٿيڻ کانپوِء  ي جتان ڇڏي ٿي وڃي ته  هي 
روئهي سههنهدس الش سههان مههخهاطهب ٿهو ٿهئههي تههه 

منتنجا ٻچا مون کي معاف ڪجان، مهان غهربهت “ 
 جڻ ڪري تنتنجهو سه.هو عهالج بهه نهه ڪهرائهي 

 ”سگتيس.
پنهنجي مزاج ۾ حسن پرست ۽ عهاشهقهانهه مهزاج 
رکندڙ استاد حيدري پنهنجي پيار جهي سهلهسهلهن، 
اندر جي اڌمن کي بهه وڏي بهيهبهاڪهي ۽ وڻهنهدڙ 
انداز ۾ بيان ٿهو ڪهري. جهيهڪهي پهڙ هنهدڙن ۾ 

 دلچسپي پيدا ڪن ٿا.
سندس ڪٿا سنڌ جي ان وقت جي خوشهحهال دور 
جي تاريخ جو  ڪ حصو آ هي. جهڏههن اوطهاقهون 
آباد  يون ۽ عام ماڻهو به خوشحال  و. افسهوس 
جو ا  جو عام سنڌي اٽي لهپ الِء بهه پهريشهان ۽ 

 بيوس آ ي.
ايلسا پبليڪشن پاران ڇپايل  ن آتهم ڪهٿها جهو 
متاڳ علي نواز آريسر لکيو آ ي. جنههن ۾  هو 

استاد حيدري پنهنجي مزاح طبيعهت “ لکي ٿو ته، 
جا بهه ڪهيهتهرائهي داسهتهان ِچهٽهيها آ هن، جهيهڪهي 
دلچسپ ته آ ن ئي آ ن، پهر انهههن ڳهالهههيهن کهي 
پڙ ندي  ڪڙي ا ا ڳالهه به سمجھ ۾ اچي ٿي تهه 
ا  کان ٽهيهتهارو سهال اڳ واري سهنهڌ سهتهپ ۽ 
رواداري واري سنڌ ُ ئي، ا  جي دور ۾ ڪير ٿو 

 ”ا ڙا ڀوڳ چرچا برداشت ڪري!
استاد حيدري سندس ڪٿا ۾ سائين جي ايم سيد 
۽ عههبههدالههواحههد آريسههر سههان سههنههدس دوسههتههي ۽ 
نيازمندي کي ڏاڍي پياري انهداز ۾ بهيهان ڪهيهو 
 آ ي. سندس ڪٿا جا ا ي باب به پڙ ڻ وٽان آ ن.

استاد حيدري کي شابس آ ي جو پاڻ  ن ڄمار ۾ 
به لکڻ پڙ ڻ جي ڪهم ۾ مصهروف ر هي ٿهو ۽ 
دوستن الِء سندس دل جا در  ر وقت کلهيهل ر هن 
ٿا ۽ پاڻ وڏا ڀاڪر پائي، کين چميون ڏئي ڀٽهائهي 

 جي بيتن سان سندن آجيان ڪري ٿو.
 ي ڪٿا پڙهڻ کانپوِء مون کهي شهدت سهان ا هو 
احساس ٿو ٿئي ته اسان جهي چهوڌاري ڪهيهڏا نهه 
وڏا ماڻهو لڪل  يرن جي صورت ۾ موجود آهن 
جن جو اسان کي قهدر ڪهرڻ گهتهرجهي ۽ سهنهدن 
روشن خيالي ۽ فڪر کي عام ڪجي. اسهان کهي 
قدر سدائين ماڻهو جي مرڻ کانپوِء ٿهيهنهدو آ هي. 
سندس حياتهي ۾ کهيهس گهتهربهل عهزت ۽ پهيهار 
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نا يون ڏيندا. جيڪها ڏاڍي افسهوس ۽ ڏک جهي 
 ڳالھ آ ي.

سنڌ ۾ يقينن ا ڙيون کوڙ  ستيون موجود آ هن، 
جيڪي جيڪڏ ن پنهنجي آتم ڪٿا لکن ته قهوم 
تي سندن ا و وڏو احسان  هونهدو. ڇهو تهه سهنهدن 
ڪتاڻيون ڪيترن ئي ماڻههن الِء اتسهاھ ۽ عهلهم 

 جو سبب بڻجي سگهن ٿيون.
 : انور پيرزادي جون ڪهاڻيون2

انور پيرزادي صاحب جو نهالهو زبهان تهي ايهنهدي 
ئي، ذهن جي ڪينواس تي سهنهدس سهڃهاڻهپ جها 
ڪيترائي حواال سامهون اچن ٿها. انهور پهيهرزادو 
ڀٽائي جو پارکو، محقق، شاعر، آرڪيهاالجسهٽ ۽ 
اينٿرو پاالجسٽ طور سڃاڻپ رکي ٿو پهر تهمهام 
گهڻن ماڻهن الِء اها نئين ڳالههه ههونهدي تهه انهور 
پيرزادو هڪ ُس.و ڪهاڻيڪار بهه ههو. ههن وقهت 
منهنجي سامهون سندس ڪهاڻين جو مهجهمهوعهو 

مهوجهود آههي. ”  انور پيرزادي جهون ڪهههاڻهيهون“ 
 ڪهاڻيون شامل آهن. 2جنهن ۾ 

هن ڪتاب جو طويل ۽ شاندار مههاڳ نهالهيهواري 
ليکڪ محمد علي پ.اڻ لکيو آهي. جنههن ۾ ُههو 

ُهن جي هر ُگفتي، بلڪه هر جملي ۾ “ لکي ٿو ته 
ڪا نئين ڳالههه ههونهدي ُههئهي. ڳهالهههه بهه اههڙي، 
جيڪا پڙهندڙ جي ڪنن مان هڪدم سڌو رسهتهو 
وٺي، دل جي دفتر ۾ لهي وڃي همهيهشهه الِء ُاتهي 

 ”ديرا ڄمائي ويهي رهي هئي.
محمد علي پ.اڻ هنن ڪهاڻين بابت لهکهي ٿهو تهه 

ع جي پنهههنهجهي جهيهل 7912اڪثر ڪهاڻيون هِن “ 
ياترا دوران لکيون. جنهن ۾ تهنهههن زمهانهي جهي 
مسئلن ۽ ڳالهين سان گڏ انور پيهرزادي صهاحهب 
پنهنجي ڳوٺاڻي زندگي جي ڀيانڪ غربت کي بهه 

هههي “ اڳههتههي لههکههي ٿههو تههه، ”  وائههکههو ڪههيههو آهههي.
ڪهاڻيون، جن کهي لهکهئهي ذري گهههٽ پهنهجهاههه 
ورهيه گذري چهڪها آههن، سهي جهڏههن اڄهوڪهي 
زماني ۾ پڙهجن ٿيون ۽ انهههن ۾ بهيهان ڪهيهل 

مسئلن ۽ ڳالهين تي غور ويچار ڪهجهي ٿهو، تهه 
تهوڙي جههو وقههت جههي وڇهوٽههي جههي شههدت سههان 
احساس به ٿئي ٿو، پر گهڻي ڀاڱي ائين ئي لڳهي 
ٿو ته هي اڄوڪي دور جون ئي ڪههاڻهيهون آههن. 
جن جي ماحول ۾ جيڪڏهن ٿورو گهڻو فرق آيو 
به آهي، ته اهو موبائيل، انٽرنيٽ جو ئي آيو آهي. 
ڇو ته وقت اسان وٽ بدليو ناههي ۽ حهالهتهن جهي 

 ”ئيري سان ُان جو ڳانڍاپو ٿي نه سگهيو آهي.
خدا “ ڪتاب ۾ موجود ڪهاڻين ۾ پهرين ڪهاڻي 

آهي. جنهن کي پڙهڻ دوران اِههو ئهي ”  ۽ سرمايو
محسوس ٿئي ٿو ته سماجي ڪههڙي طهرح اسهان 

 جو ُسک ۽ چين ئٽايو آهي.
نالهي ٻهئهي ”  جيل جو سماج ۽ ڌاڙيل“۽ ” مالقات“ 

ڪهاڻيون جيل ياترا جي پسمنظر ۾ لکهيهل آههن. 
” ٻههه جههيههون سههاٿههي“ انهههههيَء کههانههپههوِء ڪهههههاڻههي 

يونيورسٽي ۾ پڙهندڙ ٻن پيار ڪندڙ دلهيهن جهي 
ڪهههاڻهي ”  قرباني جي ٻڪهري“ پيار ڪهاڻي آهي. 

جو موضوع، اسهان جهي سهمهاج ۾ عهورت سهان 
ٿيندڙ ظلم آهي. هن ڪهاڻي ۾ اهو ڀرپور انهداز 
سان ڏسيو ويو آههي تهه ههڪ مها  جهي پهيهٽ ۾ 
موجود نياڻي اڃا جنم ئي ناهي ورتهو تهه اڳ ۾ 
ئههي ان جهها سههٿ طههئههي ٿههي ٿهها وڃههن. ڪهههههاڻههي 

اللچ ۾ اچي وفهاداريهون تهبهديهل ڪهنهدڙ ”  سازش“ 
هڪ شخص جي آهي، جيڪو تاريخ جي ڪٽههڙي 

پهريهن “ ۾ غهدار ۽ مهجهرم قهرار ڏنهو وڃهي ٿهو. 
ڪهاڻي ڳهوٺهاڻهي زنهدگهي سهان واسهوهو ”  پڄاڻان

رکندڙ هڪ ناڪام عشهق جهي آههي، ڪهتهاب ۾ 
ڪههاڇههي جههي “ مههوجههود اٺههيههن ۽ آخههري ڪهههههاڻههي 

، ڪاڇي ۾ سوڪهڙي جي منظهر ڪشهي ” ڪهاڻي
 آهي.

هن ڪتاب کي پيڪا  پرنٽرز شايع ڪيو آههي. 
هن ڪتاب جو بئڪ ٽائيٽل مهحهتهرم انهور ابهڙي 

ههي وڏي ڏات “ لکيو آهي. جنهن ۾ لکي ٿهو تهه 
وارو انسههان هههر شههعههبههي جههو مههاهههر هههو. هههي 
ڪهاڻيون پڻ سندس ُان علم، مشاهدي، سهوچ ۽ 
فني قابليت جو هڪ مثال آهن. جيڪي سنڌ جهي 
ويجهي ماضي ۾ پڙهندڙن ۽ لکنهدڙن جهي پهيهدا 

 ”ٿيل نسلن الِء هڪ انڪشاف پڻ هونديون.
: ڪتاب: ادبهي تهنهقهيهد جها مهحهر  ۽ سهمهاجهي 7

 ڪارج )ادبي تنقيدي
 ليکڪ: جامي چانڊيو

جامي چانڊيو جڏهن به لکندو يا ڳالههائهيهنهدو آههي 
ته، ُان مان سندس علم، فهم، گهري مهوهالهعهي ۽ 
مشاهدي جي خوشبوِء ايهنهدي آههي. پهاڻ ههمهيهشهه 
هڪ متحر  ڪردار رهيو آهي ۽ ڪهيهتهرن ئهي 
نوجوانن الِء رول مهاڊل جهي حهيهثهيهت رکهي ٿهو. 
سندس لکڻيون ۽ ليڪچر اتساهه جو سبب هوندا 
آهن. جن مان ِسکڻ ۽ پرائڻ الِء تمام گهڻو ڪجهه 
ملي ٿو. ههن وقهت مهنهههنهجهي سهامهههون سهنهدس 

” ادبي تنقيد جا محر  ۽ سماجي ڪهارج“ ڪتاب 
موجود آهي. جنهن جو موضوع ادبي تنقيد آههي. 
هن ڪتاب پڙهڻ سان اههو احسهاس ٿهئهي ٿهو تهه 
تنقيد، ساڙ، حسد ۽ نهفهرت يها وري اجهائهي واههه 
واهه جو نالو ناهي. پر تنقهيهد اههو فهڪهري ڪهم 
آهي، جنهن ذريعي نوان گهس ۽ نهيهون سهوچهون 

 سامهون اچن ٿيون.
هن ڪتاب ۾ ادبي تنقيد جي حوالي سهان جهامهي 
چانڊيي جا ليڪچر ۽ لکڻيون شامل آهن. جيڪي 
ُهن مختلف وقتن تي لکهيهون آههن. ڪهتهاب جهي 

ادبي تنقيد جا محر  ۽ سماجهي “ پهرين م مون 
۾ نهايت ئي شاندار طهريهقهي سهان ادبهي ”  ڪارج

تنقيد جي مختلف پهلوئن تي روشني وڌي وئهي 
ادب ۽ فهن بهابهت “ آهي. ڪتاب جو ٻيو م مهون 

جهي عهنهوان سهان آههي. ”  غلط تصور ۽ مفهروضها
جنهن ۾ انهن سمورن غلط تصورن ۽ مفهروضهن 
تي لکيو ويو آهي، جيڪي اسان جهي ادبهي دنهيها 

 ۾ عام آهن.
شيخ اياز جي شهاعهري بهابهت بهه ههن ڪهتهاب ۾ 
ڪافي ليک موجود آهن، جيڪي اياز شهنهاسهائهي 

 ۾ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا.
ُان کان سواِء هن ڪتاب ۾ جامي چهانهڊيهي پهاران 
مختلف ڪهتهابهن جها لهکهيهل مهههاڳ ۽ انهههن جها 
تنقيهدي اڀهيهاس بهه شهامهل آههن. جهن ۾ مهحهمهد 
ابراهيم جهويهو صهاحهب، رسهول بهخهش پهلهيهجهو 
صاحب، سراج صاحب، نادر بيگ، رياضت ٻهرڙو، 
 موال بخش چانڊيو ۽ غالم نبي مغل شامل آهن.

هن ڪتاب ۾ ٻه مهاڳ شامل آهن. جيڪي ڊاڪٽر 
فهميده حسين ۽ ڊاڪٽر غفور ميمڻ صهاحهب جها 
لکيل آهن. انههن ٻهنهههي مهههاڳهن مهان مهون کهي 
وڌيڪ بهتر ڊاڪٽر غفور ميمڻ جو لکيل مهههاڳ 
لڳو. جنهن ۾ ُهن تمام فڪري انهداز ۾ ڪهتهاب 

 ۾ موجود لکڻين تي پنهنجو رايو ڏنو آهي.
ڪتاب جي بئڪ ٽائيٽل تي رسول بخش پلهيهجهي 
۽ ڊاڪٽر اسحاق سميجي جها رايها مهوجهود آههن. 
جڏهن ته ڪتاب تهي فهلهيهپهز تهي ڊاڪهٽهر احسهان 
 دانش ۽ ڊاڪٽر فياض لويف جا رايا موجود آهن.
هي ڪارائتو ڪتاب ڪويتا پبليڪيشن حيدرآبهاد 

 پاران شايع ڪيو ويو آهي.
*** 
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 شيخ اياز جي ياد ۾
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تي گهفهتهگهو کهان ”  نظمن“ شيخ اياز صاحب جي 
اڳ سنڌ ۾ نظم صنف جي چاالمان بابت، تهنهويهر 

ههونهئهن تهه “ عباسي صاحب جي راِء ٻڌو )پهڙههوي 
سنڌي شاعري اساسي ۽ ڪالهسهيهڪهل دور کهان 
وٺي ريڙهيون پائيندي رههي آههي. صهديهن کهان 
پوِء ان ۾ معمولي تبديليون ظاهر ٿينديون آههن، 
پر گذريل صديَء ۾ سنهڌي شهاعهريَء ٻهه نهنهڍا ۽ 
ويهين صدي ۾ ٻه وڏا ڇال ڏنها آههن. نهنهڍا ڇهال 
آهن. سچل سرمست ۽ خيلفي گل محمد هاالئهيَء 
جي شاعري، جنهن سنڌي شاعهريَء جهي غهزل ۽ 
فارسي وزن سان سڃاڻپ ڪرائي ۽ ٻهيها ٻهه وڏا 

نهظهم “ ڇال آهن. مرزا قليچ جي شاعهري جهنهههن 
۽ مغربي الڙن کي سنڌي ۾ آندو ۽ ٻهيهو ”  صنف

شيخ ايهاز، نهارائهڻ شهيهام ۽ ههري دلهگهيهر جهي 
شاعري، جنهن سنڌي ڪالسيڪي ورثي ۾ جديد 
مغربي ادبي ڌارائن کي مالئي، سنهڌي شهاعهريَء 

 ”کي بين االقوامي س  ۾ آڻي بيهاريو.
مٿئين پنهنجي راِء ۾ تهنهويهر عهبهاسهي صهاحهب 
جهڙي معتبر شاعر ۽ نقاد اسان تي واضن ڪيهو 

۽ جهديهد الڙن کهي ”  جديد نهظهم“ آهي، ته سنڌ ۾ 
سههنههڌي شههاعههريَء ۾ مههتههعههارف ڪههرائههڻ واري 

” مرزا قليچ بيگ!“پهرئين هستيَء جو نالو آهي 
جنهن بابت شيخ اياز صاحب پڻ واضن لفظن ۾ 
اسان کي بار بار ٻڌايو آهي ته، سندس ڏات جهي 
رنگين قالين ۾ ڪٿي ڪي ريشهمهي ڌاڳها، پهاڻ 
مرزا قليچ بيگ کان به مستعار ورتا آهن... هاڻي 
نظم صنف کي پنهنجي آهنگ سان اختيار ڪرڻ 
بابت، شيخ اياز صاحب جا بلڪل پنهنجا چيل ۽ 

 لکيل هي ابتدائي لفظ ٻڌو، چيو اٿن:

، نظم ۽ آزاد نظم ۾ به مون ” ٻين صنفن وانگر“ 
ترنم ۽ نغمگي برقرار رکڻ چهاههي آههي، تهرنهم 
جي تخليق الِء، نه قهافهيهو الزمهي آههي ۽ نهه ئهي 
نظم جي ڪائي خهاص ههيهئهت آههي. ايهئهن آزاد 
نظم وري شعري ڪيهفهيهت جهو آزادانهه، جهوالن 
آهههي ۽ نههه بههي راهههه روي، جههيههئههن عههام طههرح 
سمجهههيهو ويهنهدو آههي. دراصهل، آزاد نهظهم ۾ 
منظوم نظم کان زياده ترنم ۽ فهنهي صهالحهيهت 

 ”جي اظهار جي گنجائش آهي.
اردو جي عظيم شاعر، جهوش مهلهيهن آبهادي جهو 
خيال هو ته ڪوبه وڏو مهوضهوع، وڏو خهيهال ۽ 
فڪري ڌارائون موڙي ڇڏيندڙ شاعري، صرف ۽ 
صرف نظم صنف ۾ ئهي مهمهڪهن ٿهي سهگهههي 
ٿي... نه ڪي غزل، گيت يا قوعه يها ربهاعهيَء ۾. 
ان ڪري، پنهنجي طول طويل نهظهمهن جهي ئهي 
آڌار تي جوش ملين آبادي کي شاعِر انقالب جهو 
لقب ڏنو ويو ۽ مزاحمتي شهاعهريَء جهو سهرواڻ 
پڻ کيس سڏيو ويو. ڏٺو وڃي ته نظم صنف جهي 
اسلوب کي جديد خيال جي آمهيهزش، سهان مهرزا 
قليچ بيگ ئي سنڌي ادب ۾ مروج ڪرايو هو ۽ 
قليچ بعد، شهيهخ ايهاز ۽ ان جهي جهن پهيهش رو 
شاعرن، زبردست پٺ ڀهرائهي ڪهئهي، ُاههي ههئها 
حيدر بخش جتوئي صاحب... جنهن دريهاههه شهاههه 
۽ جيئي سنڌ... جيئي سنڌ... جهڙا تاريخ جها ڌارا، 
موڙي ڇڏيندڙ نظم لکيا ۽ ٻيو شهاعهر ههو ههري 
دلگير... جنهن پڻ سانوڻي دريهاههه جهههڙو ڌڌڪها 
ڌڌڪا نظم سنڌي ادب کي ڏيئي، ان جي جهههول 

 ڄڻ موتين هيرن سان ڀري ڇڏي هئي.
۽ هاڻي ڳالهههه شهيهخ ايهاز ِجهي... جهنهههن يهارههن 

ورهين جي ڄمار ۾ شاعريَء جي ابتدا يها گهيهت 
لکڻ سان ڪئي يا عالمهه اقهبهال جهي تهتهبهع تهي 
ترنم ۽ نغمگيَء کي سامهون رکي نظهم صهنهف 

 سان!

 ازل جي پراسرار آڳ

 جالئي پئي ۽ وسائي پئي زندگيَء جا ڏيئا

 ڏيئا ۽ ڏياٽيون پيون بدلبيون

 مگر الٽ سان واٽ پئي جرڪندي

 سدا جوت کي آهي جاڳ

 ازل جي پراسرار آڳ

 جالئي پئي ۽ وسائي پئي زندگي جا ڏيئا

 مــان ڏوهــي هــان،  مــان ڏوهــي هــان 

 نصير مرزا

 شيخ اياز جي ياد ۾
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ان نظم بعهد... ڪهائهنهات جهي پهراسهرار رازن ۽ 
سرشتيَء جي ڀيد ڀريل ٽجوڙين کي کهولهڻ جهي 
جاکوڙ ۾ پنهنجي هڪ ٻئي ابهتهدائهي شهاههڪهار 

 نظم ۾ هو چوي ٿو:
 اسان ننڊ جا نيڻ آهيون پرين

 ُستي ساهه جاڳي وڃي دُور دُور

 ستارا لتاڙي اسان جو شعور

 سوين چنڊ ساٿي

 ڪتين جا سوين قافال رهه گذر ۾

 سفر ۾

 سوين ڪائناتون

 نه آغاز جن جو، نه انجام جن جو

 زمان ۽ مڪان کان مسلس  نجاتون

 ازل کان ابد تائين سک جون براتون

 جڏهن موٽ کائون

 سوين راز آڻيون

 سوين ساز جي الِء آواز آڻيون

 اسان ننڊ جا نيڻ آهيون پرين
۾، شيخ اياز جي آواز اجهو اِهو ”  نظم“ ته يارو! 

هو! ابتدائي پڙال ، جنهن جديهد سهنهڌي نهظهم ۾ 
خيال جا ُهل هالئي ۽ طوفهان بهرپها 

ڪري ڇڏيا... جي ها! انهقهالبهي 
۽ رومههانهي طهوفههان. هههي ڏسههو 
سههنههدس رومههانههوي خههيههال جههو 

 هڪڙو َحِسين پڙال :
 ڪامڻي رات، چنڊ چوٽيَء ۾

 سينڌ ساري ڀري ستارن سان

 ٽهلندي ڪائنات ۾ آئي
۽ يارو!! ڪائنات ۾ ٽهههلهنهدڙ ههيَء 
سنڌ جي رات آهي، يا ڪلو پئٽرا يها 
مينڌري واري مومل جو پرتوو... يها.. 
خود ُحسِن ازل... ۽ جنهن بابت ڀٽائهي 

 صاحب به فرمايو آهي ته:
عبداللطيف چئي پرين اسان جو، 

 ه يشه ُحسناڪ
هههاڻههي ورهههاڱههي جههي اوڻههيهههههه سههئههو 
ستيتاليهه واري مهعهرڪهي ۾ ايهاز جهي 
آزاد نظم ههي عهالمهتهي رنهگ ۽ جهوالن 

 اختيار ڪيو:
 اوچتو آس ان جو ميدان

 ٿي ويو سارو گوڙ ۽ گه سان

 وقت جي ديو جون رٿون ڊوڙيون

 چنڊ تارا لتاڙجي ويا سڀ

 روشني رات ڀر رهي اڻ لڀ
۽ يارو... جڏهن، پنجاهه جي ڏهاڪي دوران... ههر 
طرف سنڌ تي، ماڪڙ لهندي پهکهڙجهنهدي وئهي ۽ 
جڏهن هڪ هڪ ٿي ڏيهئها، آڳهبهوٽهن ۽ ريهُلهن ۾ 
سوار ٿي، پويان پيرن جي روشني ويڙهيندا سنڌ 
وطن مان ويندا رهيا ۽ دور ڪٿان ڌوڙ اڏائيهنهدا، 
ڌاريا قاتل، هن ڌرتيَء تي وارد ٿيندا ويا تهه ايهاز 
پويان ويندڙن جي پيهرن جهي خها ، اکهيهن تهي 

 مليندي هن عزم جو اظهار ڪندو رهيو:
 هي ڦُٽ  پير وري پنڌ ڪندا

 تنهنجو سوڳنڌ ڪندا

 هي ٽٽ  هٿ هڻي هنڌ ڪندا

 مان چوان ٿو ته ضرور

 وقت ايندو ته وري چڪناُچور

 ڪوڙ جوڪنڌ ڪندا

 آ ِاهو مچ سهارو پنهنجو

 بس فقط سچ سهارو پنهنجو
پوِء تاريخ ڏٺو ته سنڌ سان وقت جي وزيهِراعهظهم 
لياقت علي خان جهيهڪهي ڪهلهور ڪهيها ۽ سهنهڌ 
واسين کي سنڌ ۾ اجنبي بڻجي رهڻ تي مجبور 
ڪرڻ لڳو ته شيخ اياز، پهنهههنهجهي نهظهم صهنهف 

 ذريعي ئي آواز ُاڀاريو:
 هر قدم تي زندگي جو جاِم زهر

 ڪنهن نئين ُسقراط جو آ منتظر

 هر گهڙي سوري سڏي

 ڪنهن نئين منصور کي

 ٿي ٻري ش ِع حيات

 آ جلڻ جنهن تي پتنگن جي نجات
تههڏهههن، چههنههد وطههن پههرسههت ديههوانهها 

پروانا... سهنهڌ جهي 

تههي ”  شههمههِع حههيههات“ 
ع کهانهپهوِء ِمهڙڻ شهروع ٿهي ويها، 7972

روشن خيالي ۽ وطن پرسهتهي جهو سه  نهمهودار 
ٿيڻ لڳو ته شاعر شيخ ايهاز جهي سهاههه ۾ سهاههه 
پيو. اميد جو ڪرڻو نظهر آيهو تهه پهاڻ ههي چهوڻ 

 کان به، نه رهيو ته:
 وري ڪونج ڪرڪي

 وري جوت جرڪي

 وري ڄاڻ ڄرڪي

 اُٿي ميت ڪرڪي!

 نه ترساِء پيارا 

 نه گهٻراِء پيارا

 اُٿي ڳاِء پيارا

 پرينَء الِء پيارا
هاڻي ون يونٽ جو ڳٽ سنڌ جي نهاز  نهفهيهس 
ڳچيَء ۾ پيو ۽ سنڌ لهفهظ چهپهن تهي آڻهڻ جهرم 

قرار ڏنو ويو ته شيخ اياز پنهنجي هڪ مهنهظهوم 
 نظم ذريعي دانهن ڪئي:

 پڃري جي ڳڙکيَء مان ويهي 

 آئون نهاريان هنجون هاريان
 ۽ پوِء هن ريت به همت جو اظهار ڪندي چيو:

 اڄ ته اڏامان

 اڄ ته اڏامان

 ڪونه جهلينم

 ڪيسين پڄران

 ڪيسين کامان

 ڪونه جهلينم

 هاِء لڏن ٿيون

 سامهون المان

 ڪونه جهلينم

 ڪونه جهلينم
 پوِء اياز هڪ نظم ۾ دلگير ٿي هن ريت به چيو:

 آُء بادل 

 مان به روئان

 تون به روُء

 مان به غم جا

 داغ ڌوئان

 تون به ڌوُء
جيئن مون چيو، شيخ اياز هڪڙو رومهان 
پههرور انههقههالبههي شههاعههر هههو. ان ڪههري، 
هوڏانهن جي فيهض احهمهد فهيهض لهکهي 

 رهيو هو:
مجهه سي پهلي سي محبت ميري 

 محبوب نه مانگ!
تههه هههيههڏانهههههن شههيههخ صههاحههب وري 
پنهنجي هڪ شاهڪار روماني نظهم 

 ۾ چئي رهيو هو: 
 صنوبر جي سايي ۾ ويهي رهون

ُچ ي جيئن سگهي چنڊ تنهنجون 

 چڳُون

 گهڙيَء لئه گناهِه محبت ڪيون

 نه شايد وري زندگيَء ۾ ملون
۽ صوفياڻي بهي خهوديَء ۽ جهوانهي 
ديوانيَء جي ترنگ ۾ محِو رقص ٿي پوِء ههيهئهن 

 به چيو:
 هلي آ گذاريون ائين زندگاني

 نه اهلل باقي، نه انسان فاني

 اسان جي حقيقت مجاز آهي جاني

 اسان جي عبادت جواني جواني

 جوانيَء سوا ٻي نشاني نه رهندي

 جواني نه رهندي. جواني نه رهندي
مهڌ “ ۽ ان بي خوديَء ۽ ڀهٽهائهي صهاحهب وانهگهر: 

واري “  پههيههئههنههدي مههون سههاجههن صههحههيههن سههڃههاتههو
 ڪيفيت ۾ چيائين: 

 اچو اچو

 نچو نچو

 بهار تي نه آهه ڪوئي ڀروسو

 اچو اچو شباب مان گالب رات ڀر ِڇنو

 اچو اچو، نچي ڪيو

 سجود ڪام ديو جو
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 اچو اچو پيئو پيئو

 جيئو جيئو

 نچو نچو، اچو اچو
شيخ اياز صاحب حياتي جي وچ وارا سال سکر، 
شڪارپور ۽ عين ئهوههه جهوانهي ۽ پهيهريَء وارا 
سڀ سال، ڪراچي شهر ۾ گذاريا ههئها. پهنهجهاههه 
جي ڏهاڪي ۾ ڪهراچهي انهدر ُههَن ڪهوراڙ بهال 
مثل َوَٽ کائيندڙ شهههر جهي رسهتهن تهي نهاز  
نفيس ٽرام هلندي ڏٺهي ۽ ان تهي مسهافهرن جها 
ڳاهٽ ڏٺا ته عالمهتهي انهداز ۾ ان بهابهت ڇها تهه 

 شاهڪار نظم لکيائين:
 ِڪنجهندي ِڪنجهندي، آئي پٽي تي ٽرام 

 سهڪي سهڪي دُونهون نڪتو چوندو اڏام اڏام 

 دهڪي دهڪي چ ني جي دل کي آيو آرام

 ويئي ويڙهجي جيئن اوندهه ۾ گدلي گدلي شام

 بلب بلب تي پتنگ آيا، ٿيو سوجهرو جام

 ڪوڙو ڪانچ جالئيندو ڪيئن خام محبت خام

 آهٽ آئي ڳاهٽ ٿيا، سو گ رهه ۽ گ نام

 پئي اينگهندي ڪيسين دنيا؟ 

 چنگهندو پيو عوام

 ڪنجهندي ڪنجهندي آئي پٽي تي ٽرام
ڪراچي ۾ اسهان جهو شهاعهر شهيهخ ايهاز جهڏههن 
جڏهن به سمنڊ جي سئر تي ويو، هن کي پنهنجو 
همعصر شاعر نارائڻ شيام، بي اختيار ياد پيو ۽ 

 لهرن ڏانهن ڏسندي هڪ نظم ۾ چيائين:
 ڪٿي ته آهين شيام؟

 ڄڻ ج نا جي لهر لهر ۾

 تنهنجو آهه لڙاٽ

 گه ي ڏٺم سڀ گهاٽ

 ڪٿي ته آهين شيام !؟
 ۽ ان نظم سان گڏ هن هڪ ٻيو نظم به لکيو:

 پاتڻي!! ڪاش مان سمنڊ هجان!
تڏهن هن ورهاڱي جي وڍ تي، ته هيَء بهه دانهههن 

 ڪئي...
 اي وطن!!

 منهنجي تخي  جا وطن

 لونَء منهنجيَء جي لگن،

 جاِن من!

 اڄ ُچ ي تنهنجو ڪفن

 ٿو ڪيان تنهنجو سپرِد خاڪ تن
هاڻي جڏهن وطهن يها ڪهفهن جهو مهعهامهلهو سهنهڌ 
واسهيهن آڏو آيهو، تهه سهنهڌ سهان ايهاز پهنهههنهجهي 

 ڪمٽمينٽ هيئن ظاهر ڪئي:
 منهنجو هي انجي  نه منهنجي گيتا يا قرآن

 ڌرتي منهنجي ماُء، انهيَء تي آ منهنجو اي ان
۽ ان سان گڏ هن هڪ ٻهئهي نهظهم ۾ ههيهئهن بهه 

 اعالن ڪيو...
 ڌوڏ هن س اج کي

 لوڏ هن س اج کي

 ٺاهه سو نئون نظام

 جو چڱو چئي عوام

 هي نظام آ خراب

 انقالب... انقالب

 ڳاِء انقالب ڳاِء!

اياز صاحب پنهنجي حياتي ۾ هزارين نظم لکيا 
ورههيهه اڳ جهڏههن  22هئا ۽ ڀانئيان ٿو، ا  کان 

هڪ مذهبي جماعت ملڪ ۾ زور پڪهڙي رههي 
هئي يا هاڻي هر جاِء جڏهن طالبهان جهو چهاالمهان 
آهي ۽ ملڪ انتها پسنديَء ۽ دهشهت گهردي جهي 
چنبي ۾ گهوگهههاٽهبهو پهيهو وڃهي.. تهڏههن شهيهخ 
صاحب جي هن اڄوڪي محفل ۾ موجود ههجهي 
ها ته ُپڪاري ُپڪاري سڀني آڏو ا  پنهنجهو ههي 
شاهڪار نظهم، پهنهههنهجهي ئهي پسهنهد تهي عهلهي 

 االعالن پڙهندي... بار بار پيو چوي ها ته:
 هيُء ڳاڙها ڏاڙهي ُمالن جي.

 هيُء ڪاري چوٽي پانڊي جي.

 مون الِء ٻنهي ۾ ڦير نه آ.

 ٻئي آڳ اُجهاڻ  ٽانڊي جي.

 سڀ دين ڌرم جي دوکي ۾.

 ٿا کوٽ ڀرن کاڻانڊي جي.
*** 

 مون ڏات انوکي آندي آ.

 ٿي تند وڙهي تلوارن سان.

 ٽڪرايان پنهنجا گيت جڏهن.

 ٿو آئون سندِء ديوارن سان.

 ٿا تنهنجا ڀاري برج لڏن.

 تون هيڻو آن هٿيارن سان.

 مان ڏوهي ها، مان ڏوهي هان.

 مان ڏوهي ها، مان ڏوهي هان.

*** 
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ادب سماج جو آئينو آهي، جهنهههن مهان سهمهوري 
سماج جي تصوير هوبههو َپسهي سهگهههجهي ٿهي. 
ليکڪ پنهنجي داخلي ڪيفيتن ۽ خارجي حالتن 

 جو عڪس پسائيندو آهي.
ادب جو بنيادي وسيلو ٻولي آهي. ٻهولهي لهفهظهن 
کي جنم ڏئي ٿي ۽ لفظ وري تاريخ جهوڙيهن ٿها. 
ماضيَء جي ميراد کي حال ۾ آڻي، آئيندي جهي 

 اڏاوت ڪن ٿا.
شاعريَء وسيلي حالتن جهي عهڪهاسهي سهان گهڏ 
عقيدا، نظريا ۽ رجحان به شاعر اظهارينهدو آههي 
۽ ٻوليَء کي ترقي ڏيارڻ به شاعر جهو ئهي ڪهم 

 آهي.
سنڌي شاعريَء ۾ لويف سائهيهنَء کهانهپهوِء شهيهخ 
اياز کي شاعريَء جي نئين دور جو بنيادي پيڙهه 

 جو پٿر رکڻ وارو شاعر سمجهيو وڃي ٿو.
تاريخ ۾ ُاها ڌرتهي سهدا الِء َامهر بهڻهجهي ويهنهدي 
آهي، جتي ڪو ڏاهو جنم وٺندو آهي. شيهخ ايهاز 
جو جنم شڪارپور جي مردم خيهز مهٽهيَء واري 
شهر ۾ ٿهيهو. شهيهخ ايهاز جهو جهنهم مهيهونسهپهل 

داخههال  -ڪهامههيههٽهي شههڪههارپهور جههي ٺهههههيههل ڄههم
ع تهي ٿهيهو، 7982فهيهبهروري  82رجسٽر موجب 

 28جڏهن ته هن کان اڳ سندس جنم جي تهاريهخ 
 ع هلندي اچي.7981مارچ 

شيخ اياز جو والد منشي غالم حسين به شاعري 
ڪندو هو ۽ موالعي جو پڻ شوق رکندو ههو. ان 
ڪري اياز کي ننڍپڻ کان ئي گهر ۾ علمي ادبي 

 ماحول مليو.
۾  21شڪارپور جي هندو سنڌي اسڪول نمبهر 

داخههال وٺههي، نصههابههي تههعههلههيههم جههي شههروعههات 
ڪيائين، پر ٿوري ئي عرصي ۾ غهالم حسهيهن 
شيخ )سندس والدي کيس ورنيڪيهولهر اسهڪهول 

پهرائهمهري “ ۾ داخل ڪهرايهو. ههاڻهي جهيهڪهو  28
جهي نهالهي سهان مشهههور ”  اسڪول جماڻي ههال

 آهي.
شيخ اياز جي پنهنجي لکڻين مان ئي خبهر پهوي 

گل بها صهنهوبهر چهه “ ٿي ته هن ٻئي درجي ۾ ئي 
” حاتهم طهائهي“ ۽ ”  امير حمزي جو داستان“، ” کرد

جا قصا پڙهيا هئا. انهن ڏينهن ۾ شڪهارپهور جها 
تعليمي ادارا ۽ استاد پوري ننڍي کنڊ ۾ مشهور 
۽ مثالي هوندا هئها ۽ ثهقهافهتهي سهرگهرمهيهون بهه 
عروج تي هونديون هيون. اهڙي ادبي ۽ ثقافهتهي 

 ماحول ۾ شيخ اياز جو شعور ُاسريو.

پرائمري کانپوِء اڳتي ههلهي نهيهو ايهرا اِسهڪهول 
)هاڻوڪو قاضهي حهبهيهب ا  ههاِء اسهڪهولي ۾ 
داخل ٿيو، جتي کيئل داس فانيَء جهڙا استهاد ۽ 
رهبر مليا، جنهن جي تربيت ههيهٺ رههي، شهيهخ 

 اياز جي شاعريَء ۾ َسنواَر آئي.
ُان زماني ۾ عام طور تهي سهنهڌ ۽ خهاص طهور 
شڪارپور ۾ ٻارن جي ادبي سرگرمين جو اههڙو 

ٺههيهو ۽ ”  ٻالڪ ساهت سنگت منڊل“اوج هو جو 
ُهو سڀ گڏجي رساال به شايع ڪرائهڻ لڳها. شهيهخ 
اياز ننڍپڻ ۾ ئي هوند راج داس ۽ بهاري ڇاٻڙيا 

 رسالو به ڪڍيو.” ُسدرشن“سان گڏجي 
ع ۾ شيخ اياز انٽر پاس ڪرڻ کانپوِء اڳتي 7921

ڪالهيه  ۾ داخهال  (D.J)پڙهڻ الِء ڏيا رام ڄي.مل 
ع ۾ بي. اي پهاس ڪهري ايهل. ايهل. 7927ورتي. 

ع ۾ وڪالت جي ڊگري وٺي 7921بي ڪيائين ۽ 
عملهي مهيهدان ۾ داخهل ٿهيهو. اول عهبهدالهحهئهي 
قريشي پوِء خالد اسحاق ۽ عبدالقادر شهيهخ سهان 
گڏجي ڪم ڪيائين، ان وچ ۾ سهنهڌ جهي ڏاههي 
وڪيل اي. ڪهي. بهروههيَء سهان بهه ڏيهٺ ويهٺ 

 ٿيس.
ڪراچيَء ۾ رههڻ دوران شهيهخ ايهاز پهنهههنهجهي 

 حميده قاضي

 

 شيخ اياز جي ياد ۾
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شاعريَء وسيلي نوجوانن ۾ جاڳهرتها جهي جهوت 
شهههيهد “ جهي ”  سهنهڌو“ ع ۾ مهاههوار 7921جالئي. 
۾ شيخ اياز جو گيت ڇهپهيهو، جهنهههن تهي ”  نمبر

ع ۾ 7921کيس پهريون ادبي انعام مليو. اپريل 
جي نالهي ”  سفيد وحشي“ پاران ”  باغي منڊل“ئي 

 سان ڇپايو ويو.
ع جو سال وڇوڙي جو سال بهه ههو، جهنهههن 7921

سنڌي هندن کهي ابهاڻها ڪهک ڇهڏي لهڏڻهو پهيهو. 
سنڌي ليکڪن جي وڃڻ ڪهري ههڪ وڏو ادبهي 
خال پيدا ٿيو. اهڙي ماٺار کي به شيخ ايهاز وقهت 

 بوقت پنهنجي شاعريَء وسيلي ٽوڙيو:
 ڪيئن ڪو ُڪوڪاري
 مڙني ماٺ اچي وئي!

 واڪي َوُس ڇڏي ڏنو، نعري ناڪاري،
 آهي ڪو ڪوهياُر، جو ڏونگر کي ڏاري!

 مڙني ماٺ اچي وئي!
ادبي سرگرمين جي سلسلي ۾ ماٺار کهي ٽهوڙڻ 
۾ محمد ابراهيم جهويهو، سهوڀهو گهيهانهچهنهداڻهي، 
نورالدين َسهرڪهي، غهالم ربهانهي آگهرو، رشهيهد 
ڀٽي، فتاح ملڪ، رسول بهخهش پهلهيهجهو، جهمهال 
ابڙو، جمال رند، حميد سنڌي ۽ تهنهويهر عهبهاسهي 

 ساڻس مددگار رهيا.
شيخ اياز ڪجهه عرصي کانپوِء ڪهراچهي ڇهڏي، 
سکر ۾ رهائش اخهتهيهار ڪهئهي، جهتهي ڳهوٺهاڻهن 
مرڪلن معرفت ڳوٺاڻي زندگيَء جو ويجتڙائيَء 
کههان مشههاهههدو ڪههيههو ۽ انهههههن کههان ُٻههڌل لههفههظ 
اصلوڪا ۽ نه  لهفهظ پهنهههنهجهي شهاعهريَء ۾ بهه 
استعمال ڪيا. سکر واري دور ۾ شيخ ايهاز جهو 
ويجهو دوست مونس پنجابي هونهدو ههو. اههڙي 
دل ُگهرئي دوست جي وڇوڙي کانپوِء پهنهههنهجهي 

رکيائين. انهههن ڏيهنهههن ۾ ”  مونس“ پٽ جو نالو 
” مهحهفهل“ شيخ اياز مقبول صديقيَء سان گڏجي 

جهو ”  روشهنهي“ رسالو ڪڍيو ۽ بعد ۾ ههفهتهيهوار 
 ايڊيٽر ٿيو.

شيخ اياز سنڌيَء سهان گهڏ اردوَء ۾ بهه شهاعهري 
ڪئي، جيڪا ترقهي پسهنهد مصهنهفهيهن ۽ حهلهقههِء 
احبهاب ذوق جهي مهحهفهلهن ۾ شهوق سهان ٻهڌي 
ويندي هئي. انجمن ترقي پسهنهد مصهنهفهيهن جهو 

ع ۾ 7978کيس نائب صدر به چونڊيو ويهو ههو. 
ههم قهلهم “ کيس سال جو بهترين شاعر مڃيندي 

جهو ”  شاهه جو رسالو“ ع ۾ 7971ڏنو ويو. ” ايوارڊ
ع ۾ سهچهل، 7977منظوم اردو ترجمو ڪيائين، 

سامي ۽ سهانهگهيَء جهي ڪهالم جهو بهه مهنهظهوم 
ترجمو ڪيائين. ان سان گڏوگڏ شهيهخ ايهاز جهي 
شاعري جا پڻ ترجما ڪيا ويا. احمهد سهلهيهم ههن 

جهو “ جي شاعريَء جو منظوم پهنهجهابهي تهرجهمهو 
نهالهي سهان ڪهيهو ۽ فهههمهيهده ”  بيجل ني آکههيها

نالي سان ڪهيهو. ”  حلقه ميري زنجير ڪا“ رياض 
آفاق صديقيَء شيخ اياز جي اردو شاعري ترتيب 

 ڏئي شايع ڪرائي.
ع 7922شايع ٿيو ۽ ” ڀرنر ڀري آڪاس“ع ۾ 7921

۾ اِن ڪتاب تي سرڪار پاران بندش وڌي وئهي. 

۽ نهثهري ”  ُڪلهي پاتم ڪيهنهرو“ ساڳئي ئي سال 
تهي بهه ”  جي ڪا  ڪهڪهوريها ڪهاپهڙي“ ڪتاب 

ع ۾ هندستان پهاڪسهتهان جهي 7927پابندي لڳي. 
جنگ لڳي، جنگ جهي پسهمهنهظهر ۾ شهيهخ ايهاز 
پنهنجي دوست نارائڻ شيام جهو حهوالهو ڏيهنهدي 

 لکيائين:” سنگرام“نظم 
 هي سنگرام!
 سامهون آ،

 نارائڻ شيام...
ع ۾ شيخ اياز کي گرفتار ڪري، ساهيهوال 7922

جيل موڪليو ويهو، ُاتهي سهاڳهئهي ئهي وقهت ۾ 
 ذوالفقار علي ڀٽو به ساڻس گڏ قيد هو.

ع ۾ ذوالفقار علي ڀٽهي جهي خهواههش تهي 7912
سنڌ يونيورسٽي جو وائهيهس چهانسهلهر ٿهيهو. ان 

ع تائين سهکهر ۾ ٻهيهههر 7921ع کان 7927کانپوِء 
وڪالت ڪيائين، پر بيماريَء سهبهب ُسهتهت ئهي 
کيس سکر ڇڏي هميشه الِء ڪراچيَء ۾ رههائهش 
اختيهار ڪهرڻهي پهئهي. شهيهخ ايهاز ڪهراچهيَء ۾ 
نويڪالئيَء سبب شاعريَء ۾ نوان نوان تهجهربها 
ڪيا. پراڻين صنفن کي نئين انهداز سهان پهيهش 
ڪيو ۽ ڌارين ٻهولهيهن جهون جهديهد صهنهفهون بهه 

 سنڌي شاعريَء ۾ متعارف ڪرايون.
ڪنهن به شاعر جون تخليق ڪيل سٽون آئهيهنهي 
مههثههل هههونههديههون آهههن، جههن ۾ سههنههدس تصههويههر 
جهلڪندي آهي. شيخ اياز جي شاعري به هن جي 
شخصيت جو آئيهنهو آههي. شهاعهر جهي سهٽهن ۾ 

 اونهو راز سمايل هوندو آهي.
سنڌي شاعريَء ۾ شيخ اياز جي مقام جو جڏههن 
تعّين ڪبو ته سهنهدس شهاعهريَء ۾ سهنهڌ تهوڙي 
سموري ننڍي کنڊ جهي مهعهاشهرتهي ۽ اقهتهصهادي 

 حالتن جو سمورو وچور موجود آهي.
ڪشنچند بيهوس ۽ ان کهانهپهوِء واري دور جهي 

سڀني شاعرن ايراني مهاحهول کهان تهه پهانهد آجهو 
ڪري ورتو هو، پر فارسي لفظن جو اثر پهوِء بهه 
سندن شاعهريَء ۾ رههنهدو آيهو. شهيهخ ايهاز جهي 
شروع واري ڪالم ۾ به مهاضهيَء جهي روايهتهن 

 جو رنگ نظر اچي ٿو.
قدم قدم تي هجوِم رندان، نظر نظر ۾ “

 شراب خانا،
ڪري پبيو ڪبير بارش ِ مبي خ ببار آلببود 

 ”ٿبببيببا زمبببانببببا.
اهڙيون سٽون ۽ ڪجهه ٻي شاعري آهي، جهنهههن 
۾ فارسيَء جي هلڪي آميزش موجود ههئهي، پهر 
اڳتي هلي شيخ اياز انهن سهڀهنهي ڳهالهههيهن کهان 
پنهنجي شاعريَء جا پاند مڪمل طور آجا ڪهري 
ورتا ۽ سنڌي ٻوليَء جا عام فهم لفظ استعهمهال 

 ڪري، پنهنجي شاعريَء کي زيبائتو بڻايو.
 ان سلسلي ۾ محمد ابراهيم جويو چوي ٿو:

اياز پنهنجي شعري ٻهولهيَء کهي جهو قهومهي ۽ “ 
عوامي رنگ ڏنو آهي، اهو سندس ڪهم سهنهڌي 
قوم ۽ ُان جي آئيندي الِء آِب حيات کان گهٽ نهه 

 ”آهي.
شيخ اياز پنهنجي شهاعهريَء ۾ ههيه.هيهن غهريهب 
طبقي ۽ مسڪين مارن جو ذڪر ڪري پاڻ کهي 
بکايل، غريب ديَس واسين جهو پهرچهار  ثهابهت 
ڪهيههو آههي. ان لههحهاظ کههان شههيههخ ايهاز سههنههڌي 
شاعريَء جي هڪ نئين دور جو بنيادي پيڙهه جو 
پٿر رکڻ وارو آهي ۽ ُان بنهيهاد مهٿهان ئهي جهديهد 

 شاعريَء جي خوبصورت عمارت ُجڙيل آهي.
شيخ اياز سنڌي شاعريَء جو اههڙو ُسهونهههون ۽ 
َسرواڻ آهي، جنهن پنهنجي فهن، فهڪهر ۽ اٿهاههه 
علم سان اهڙو پيچرو تعمير ڪيهو، جهنهههن تهي 
ڪيترن ئي پنهنجو ماڳ معلوم ڪيو ۽ سهنهڌي 
شاعريَء جي هن مڪتبهِء فڪر وٽان ڄاڻ حاصهل 
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ڪئي. سنڌي شاعريَء ۾ شيخ ايهاز اههڙو مهقهام 
ماڻهو جو هن جهڙي فڪري مڪتب مان اڻ ڳهڻها 
ادبي پانڌيئڙا سنهدس بهي مهثهال تهخهلهيهقهن مهان 
معنٰي جا موتي مهيهڙي رههيها آههن ۽ اِههو سهفهر 

 صدين تائين جاري رهندو.
شاهه عبداللويف ڀٽائي رح سهڀهنهي شهاعهرن جهو 
اڳواڻ آهي. شيخ اياز به لويف سائينَء جي سٽهن 
کي سانڍي ساڳيو فڪر ۽ فلسهفهو اڳهتهي وڌايهو 

 آهي.
آڻ پڻيَء تي پنهنجون پنبڻيون، کِههَ ۾ “

 اکڙيون کوِل،
ڀٽ ڌڻيَء جي ڀرسان ويهي، پنهنجي 

 ”ڳُجهه کي ڳول!
سموري حياتي بي انتها مصروفهيهت ۾ گهههاري 

ع تهي ُههو زنهدگهيَء جهو ُڳهجهههه 7991ڊسمبر  82
ڳولهيندي ڀٽائيَء جي ُڀونِء تي پهتو. شيهخ ايهاز 
جو وڇوڙو شاعريَء جي هڪ مهڪهمهل دور جهي 
پڄاڻيَء سان گڏ ٻئي نئين دور جي شروعهات بهه 

 آهي.
سياسي ُگهٽ ٻوسٽ، اقتصادي ئرلٽ ۽ سهمهاجهي 
اڻ برابري مزاحمت کي جنم ڏيندي آهي ۽ اهڙي 
سماج ۾ ئي مزاحمتي ادب جي گهڻي گهنهجهائهش 
هوندي آهي، پر ڪنهن به مزاحمهتهي شهاعهر جهي 
شاعريَء ۾ حهقهيهقهت جهو عهڪهس تهڏههن پسهي 

 سگهبو آهي، جڏهن ان مان سچ ظاهر ٿئي.
جيڪو شاعر اديب اهڙي سماج ۾ پاڻ ذاتي طور 
تي نٿو ڀوڳي، تيستائين ان جي لکهڻهيهن ۾ ُاهها 
سچهائهي، ُاههو درد، ُاهها تهڙپ ۽ اهها ڏاَڍ خهالف 
مهزاحههمههت ۽ ڌڪههاَر نههظههر نههه ايهنههدي، پههوِء اهههڙو 
 مزاحمتي ادب ُرڳو ڏيکاَء وارو ٿي رهجي ويندو.

مزاحمتي ادب جي حوالي سهان ڏسهجهي تهه آنهڌ  
مانڌ وارو دور سڀ کان اڳ ۾ فهرانهس ۾ نهظهر 
اچههي ٿههو. فههرانههس ۽ نههازي واالر جههي خههالف 
مزاحمتي شاعري ڪهئهي وئهي ۽ ُاهها عهوام ۾ 
ايتري قبهول پهئهي، جهيهتهري اسهپهيهن جهي خهانها 
جنگيَء ۾ لورڪا جهي ٿهي ههئهي. اهها شهاعهريَء 
ماڻهن ۾ لِهڪ چهوريَء ورههائهي ويهنهدي ههئهي. 
اهڙي شاعريَء ۾ سڀ کان اهم ۽ وڏو نهالهو پهال 

ع ۾ فرانس ۾ 7271اليوار جو آهي ۽ بودليئر به 
)گهنهاههه جها ُگهلي  ”Flowers of Evil“پنهنجو ڪتاب

 شايع ڪرايو هو.
ان کانسواِء مزاحمتي شهاعهري جهي لهحهاظ کهان 
اسپين جي پسمنظر کهي ڏسهجهي تهه اسهپهيهن ۾ 
جمهوري ماحول ۾ انقالب کانپوِء پهريون ڀيهرو 
ٻاهرين قوتن جي سهڪار سان اديبن کهي نهڙيَء 
تي ننهن ڏئي خاموش ڪرايو ويو ۽ ڪهيهتهرائهي 
پنهنجي ڌرتي به ڇهڏي ويها. لهورڪها مهزاحهمهتهي 
شاعر هو ۽ هن جو عوامي انداز حڪهومهت جهي 
ڪارندن کي پسند نه آيو ۽ رجعهت پسهنهد ٽهولهي 
ان کي ختم ڪرڻ ۾ دير نه ڪئهي. لهورڪها جهي 
شاعريَء ۾ اسپين جهي ڌرتهيَء جهي رت شهامهل 
آهي. آلبرٽي ريفل به پنهنجي دور جو وڏو شاعر 

آهي. هن به غلط کي غلط چيهو ۽ سهچ چهوڻ ۾ 
ڪو رُک رکا  نه ڪيو. جيتري مزاحمهت ان دور 
جي حالتن جي تقاضا ههئهي، ان کهان بهه وڌيهڪ 
مزاحمت هن جي شاعريَء ۾ آهي. آنهدري مهالهرو 
ته اڳ ۾ ئي اسپين جي مزاحمتي تحهريهڪهن ۾ 

شهاعهرن “ شامل هو. اسپين جي خانا جنگيَء کهي 
به سڏيو ويو آهي، ڇو جو اسپين جي ”  جي جنگ

آزاديَء جي جنگ شاعرن اديبهن ُاتسهاههي ههئهي. 
انٽرنيهشهنهل بهرگهيهڊ ٺهاههي ههئهائهون، جهنهههن ۾ 
ڪهرسهٽهافههر ڪهاڊويهل، انهگهريهز نهاولسهٽ جههارج 
آرويل، فرينچ ناول نگار آندري مالرو، ههيهمهنهگ 
وي، انگريهز شهاعهر اسهٽهيهفهن اسهپهيهنهڊر ۽ ٻهيها 
ڪيترائي شاعر اديب شامل هئا، جن جهو تهعهلهق 

 انگلينڊ ۽ فرانس سان به پڻ هو.
آئرلينڊ جي ناول نويس ۽ شاعر جيمس جئائيهس 

۽ انگريز ناول نگار ڊي. ايهڇ   ”Ulysses“جي ناول
تهي ”  ليڊي چيٽرلي جي عهاشهق“ الرنس جي ناول 

جمهوري ُملڪن ۾ به بنهدش وڌي وئهي، جهنهههن 
جي ڪري به اِهي معامال مزاحمت جي ُاسهرڻ ۾ 

 بنيادي محر  بڻيا.
اٽليَء تي جنهن وقت اتحادين جا حمال ٿهي رههيها 
هئا ۽ ان جي شهڪهسهت صهاف ظهاههر ههئهي. ان 
وقت ۾ ان گهاريهٽهي بهه ايهوالر وانهگهر شهاعهري 
ڪئي، جنهن ۾ دل جي درد کان وڌيڪ ڌرتيَء ۽ 
ديس جو درد سمايل هو. اٽليَء جي نوبل پهرائهيهز 

به فاشزم ”  سئلوي ُڪئاسي موڊو“ ماڻيندڙ شاعر 
 جي دور ۾ مزاحمت جو رستو اختيار ڪيو.

يههورپ ۾ بههه تشههدد جههي دور ۽ نههازي ازم ۾ 
فاشزم جي ُاڀار کانپوِء ُاتي مهزاحهمهتهي شهاعهري 

 ٿي.
انهگههلههيههنههڊ ۾ مههزاحههمههتههي شههاعههري ٽههيهههههن واري 
ڏهههاڪههي ۾ انهههههن شههاعههرن ڪههئههي، جههن تههي 

 مارڪسزم جو اثر هو.
الطيني آمريڪا جي مزاحمتي شاعهري بهه خهاص 
اهميت جي حهاصهل آههي، حهاالنهڪهه انهههن جهي 
مزاحمتي شاعريَء ۾ نه ته ٻوليَء جون نزاڪتون 
آهن ۽ نه ئي وري ڪها مهنهظهر ڪشهي آههي، پهر 
تنهن هوندي به منجهن تلخ سچايون آهن، جن ۾ 

 گوريال جنگ جا عڪس آهن.
روس ۾ مزاحمتي شاعري روس ۾ ته گهٽ ٿهي 
آهي. پولينڊ، هنگري، چيڪو سلواڪيا، مشرقهي 
جهرمههنهي، رومههانهيهها ۽ يههوگههو سههالويهها ۾ وڌيههڪ 
اثرائتي هئي. اشتراڪهي آمهريهت روسهي اديهبهن 
جي اها آزادي به کسي ورتي، جيهڪها ههنهن کهي 

 لينن جي دور ۾ نصيب ٿي هئي.
آفريڪا ۾ ڪافي وقت نسل پرستهي جهي روش 

 خالف مزاحمتي شاعري گهڻي ٿي.
 سارتر چيو هو ته:

Nagro Poetry is the true Revolutionary Poetry of 
our time 

ننڍي کنڊ جي حوالي سان ڏسجي ته چهٽهوپهاڌيهاِء، 
تورودت، سروجني نئڊو ۽ ٽئگور جي انهگهريهزي 

 ادب هندستان ۾ جاڳرتا جي جوت جالئي.
سنڌ ڌرتيَء تي مختلف وقتن ۾ شروع کهان ئهي 
انياَء ۽ ظلم جو راُج رهيو آههي. ان جهي خهالف 
ڌرتههيَء سههان الڳههاپههيههل سههچههن شههاعههرن، اديههبههن، 
پنهنجي تحريرن وسيلي عام ماڻهوَء کي شهعهور 
ڏنو. سنڌي شاعر اسان جي جدوجهد جهو اڻ مهٽ 
حصو آهن. سنڌ جي قهومهي اسهتهحهصهال جهي رد 
عمل ۾ سنڌ انهدر اديهبهن، شهاعهرن ۽ دانشهورن 
قومي هلچل کي اڀاريو. مهوضهوعهن ۽ مسهئهلهن 
جي لحاظ کان سنڌي ادب بين االقوامي نوعهيهت 
جو ٿي پيهو. انهههن شهاعهرن نهه رڳهو انسهانهيهت، 
محبت ۽ آزاديَء جا گيت ڳايا، پر سنڌ ۾ ب ڙيهن 
رسمهن ۽ فهرسهوده رواجهن خهالف بهه مهزاحهمهت 

 ڪئي.
سنڌ ۾ ون يونٽ وارو وقت آمريت خالف ڀرپور 
مزاحمت وارو دور رهيو آهي. سنڌي شهاعهر سهچ 
خاطر مزاحمت ڪرڻ الِء ه.يلو هان  رکندڙ آهي. 
ون يونٽ خالف اديبن، شاعرن ۽ دانشهورن جهي 
پيغام ۽ سنيهي تي سنهڌ جهي ُڪهنهڊ ُڪهنهڊ مهان 
سجاڳ شاگرد ۽ شهري وچولو طبقو عهمهل جهي 

 ميدان ۾ نڪري آيو.
سنڌ جي اديب ۽ شاعر اهڙين حالتن ۾ سهچ جهي 
َسين هڻي، پنهنجي نظرياتي پخهتهگهي ۽ ڌرتهيَء 

جو ثبهوت   Commitmentجي مسئلن سان پنهنجي
 ڏنو.

 ماياڪو وسڪي چيو آهي ته:
مان هر ُان جاِء تي آهيان، جهتهي ڳهوڙهها ۽ ڏک “ 

بار بار صليب چاڙهيا ويا. آئون ههر ان ڳهوڙههي 
 ”الِء آهيان، جو ڪٿي به وهيو آهي.

شاعر کڻي ڪهڙو به نظهريهو رکهنهدڙ ههجهي، پهر 
جيڪڏهن سندس سٽن ۾ انسانيت الِء درد آههي، 
انسان الِء همدردي آههي، حهق الِء حهمهايهت آههي، 
ُڪوڙ ۽ ناانصافي الِء ڌڪار آههي تهه اههو سهچهو 
آهي. اهڙي سچي تخليقڪار جهي لهکهڻهيهن مهان 
انساني حياتيَء کي ُسک ۽ سهلهلهتها مهلهنهدا آههن. 
سچو تخليقڪار ڪڏهن به موقهعهي پهرسهتهيَء ۽ 
منافقت جو پاسو نه وٺندو آهي ۽ انسانيهت سهان 
هم آهنگ نه هجڻ واري شاعر جون سٽهون عهاَم 
جي دلين تائين نه پهچنهديهون آههن. شهاعهر پهيهار 
جي پيغامهبهر ههجهڻ سهان گهڏ ويهريَء سهان َويهُر 

 رکندڙ به هوندو آهي.
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 او ڊايَر!“
 توکي ڪيئي سالَ مُئي ٿيا
 روم روم مان تنهنجي نِڪتا

 جيڪي ڪيڙا
 سي به ِمٽيَء سان مٽي ٿي ويا
 ڪالهه مگر تو ٽوڙهيَء ۾
 لڳ ڀڳ ساڳي ورديَء ۾
 ساڳي هولي کيڏي!

 توکي ع ر ملي ڇو ايڏي
 او ڊايَر!

 مون ته ٻڌو هو
 ظلم سدائين قائم آهي،
 ”ظالم قائم دائم ناهي.

شيخ اياز پنهنجي ڌرتيَء جي حالتن تي پهڄهري، 
بين االقوامي تحريڪن جي َتهت سهمهيهت اههڙي 
مزاحمتي شاعري تخليق ڪئي آههي، جهنهههن ۾ 
کوکلن نعرن جو سوحي رنگ نه پهر فهڪهري ۽ 
شعوري واٽ جو ڏُس ۽ سبق سمايل مهحهسهوس 

 ڪري سگهجي ٿو.
سماج ۾ ايندڙ تبديليون عام ماڻهوَء جهي ڀهيهٽ 
۾ شاعر اديب جلد پهرکهي وٺهنهدو آههي. مهاضهيَء 
جي مسئلن کي ڌيان ۾ رکي حال کي حقهيهقهتهن 
کي کولي نروار ڪرڻ هڪ باشعور شهاعهر جهي 

 خوبي ٿيندي آهي. شيخ اياز چوي ٿو:
 سبدا سببامهون سنڌ ۾، َسببب ببا ۽ ارغوَن،“

 ”ساڳي جوش جنوَن، پرڏيهي ِهن ڏيَهه ۾.
شيخ اياز جي شاعريَء ۾ ڌارين سان گڏ پنهنجي 
ڌرتيَء جي ڌاڙيلن تي نظر رکڻ ۽ نهئهيهن صهبهن 
سهاري ڌرتيَء دشمنن کي سهخهت سهيهکهت ڏيهڻ 

 جي ُاميد به موجود آهي.
 ڪو ُسورج ٻاري اينداسين!“

 ۽ ڏينهن اُڀاري اينداسين!
 ڪا باهِه لڳائي ٻيلن کي،
 ِهن ڌرتيَء جي ڌاڙيلن کي،
 ”اڄ ماري ڏاري اينداسين!

شيخ اياز جي تخليقن جو پسمنظر اها هلچل ئي 

آهي. هن انهن حالتن ۽ ههلهچهل کهان مهتهاثهر ٿهي 
شاعري ڪئي ته موٽ ۾ سندس شهاعهريَء وري 
انهن تحريڪن ۽ هلچل تي اثرانداز ٿي ان کهي 

 اڳتي وڌڻ ۾ مدد ڏني.
شيخ اياز ون يونٽ مخالف هلچل ۾ ترقي پسند 
لڏي جي سرواڻ جي حيثيت ۾ ان جدوجههد جهي 
عالمت بڻجي ُاڀريو. ايهئهن جهو سهنهڌ، سهنهڌ جهي 
تاريخ، سنڌ جهي سهيهاسهي، سهمهاجهي ۽ ثهقهافهتهي 
استحصال واري صورتحال جو اياز جي شاعهري 

 آئينو بڻجي پئي.
اهڙي شاعريَء سبب ۽ هلچل جهو حصهو بهڻهجهڻ 
سبب کيس قيد به ڀوڳڻو پيهو. سهکهر جهيهل جهي 
گرمي ۽ تپش سندس جذبن ۾ ماٺار نه آندي. ُههو 
پوئتي نه هٽيو، ڊڄي قدم واپس نه ورايائين، پهر 
مسلسل شعر لکندو رهيو. ان وقت ُهو پنههنهجهي 
ذاتي پيڙا کي وساري لکها ماڻههن جهي درد جهو 
ترجمان بڻيو. شيخ اياز جي شهاعهريَء جهو پهورو 

قههيههد جههي ”  َڪههپههُر ٿههو ُڪههن ڪههري“ مههجههمههوعههو 
هيڪالئين وارن ڏينهن ۾ بنگال جهي رتهو ڇهاڻ 
دوران لههکههيههل آهههي. شههيههخ ايههاز جههي سههمههوري 
مزاحمتي شاعريَء ۾ انسان ذات تي ٿيندڙ ظهلهم 
خالف آواز اٿارڻ سان گڏ ڌرتيَء جي وسيلن جي 
بچاَء الِء تحريڪن الِء حمايت، سماجي، سهيهاسهي، 
اقتصادي، ناانصافي الِء ڌڪار سان گڏوگڏ ٻوليَء 
جي بچاَء جا جتن ۽ ثقافت تي ٿيندڙ ڌاري يلغهار 

 خالف ڀرپور مزاحمت موجود آهي.
قومي جدوجهد جهي ههر دور ۾ شهيهخ ايهاز ههر 
صنف ۾ مزاحمتي شاعري آهي ۽ ُاها شاعري ُان 
ڄاڻايل ۽ الڳاپيل وقت جي ترجماني به ڪري ٿي 

 ته منجهس فن جي بلندي به ملي ٿي.
تون ڪنهن ڪنهن کي خاموش ڪندين، “

 ”اعالن هزارين مان نه رڳو!
شالُ کسي مان توتي تاڻيان، تنهنجا “

 ”ڪاَن ڪ اَن...!
 سنڌڙيَء تي ِسُر ڪير نه ڏيندو، “

 ”َسهندو ڪير ميار...

.... 
 ڪاتيَء هيٺان ڪنُڌ، “

 پوِء به نعرا نِينهن جا،
 سنڌڙيَء جو سوڳنڌ، 
 ”مرنداسين پر مُرڪندي.

شههيههخ ايههاز جههي مههزاحههمههتههي شههاعههري شههاهههه 
عبداللويف ڀٽائيَء جي اهڙي تسلسل جو اضافو 
آهي، جنهن ۾ ڀٽائيَء کي ويڙهاند الِء چوڻو پهيهو 

 ته:
 سورهيه مرين سوڀ کي ته“

 دل جا وهم وساِر، 
 هڻ ڀباال، وڙهه ڀاڪرين،

 آڏي ڍالَ َم َڍاِر، 
 مبٿان تبيغ تبرار، 

 ”ماِر تَه مبتبارو ٿببئبيبن!
شيخ اياز مزاحمتي شاعريَء جو محر  ٻڌائيندي 

 پاڻ ئي چوي ٿو:
ان ۾ ڪو به شڪ نه آهي ته جڏهن گهڻي ُگهههٽ “ 

ٻوساٽ ٿيندي آهي. ڏمر، ڏاڍ، ئرلٽ ۽ تانا شاههي 
وڌي ويندي آهي، جڏهن انساني قدر پائمال ڪيا 
ويندا آهن، جڏهن رياست جا ذريعا حسن، حهق ۽ 
نيڪيَء جا ُکليل يا ُڳجها دشهمهن ههونهدا آههن ۽ 
ُڪوڙ عوام تي ايئن مسلط ڪيهو ويهنهدو آههي، 
جهيههئههن جهرمههن عههوام تههي گههوئهبههلههز )ههٽههلههر جههو 
اطالعات جو وزيري ڪيو هو، جهڏههن گهوئهرنهگ 
)هٽلر جو ثقافتهي امهور جهو وزيهري جهههڙا چهوَر 
آرٽ تههي قههبهه ههو ڪههنههدا آهههن ۽ هههٽههلههر جهههههڙا 
ماليخوليا ۾ مبتال انسان قوم جون واڳون هه  
۾ جهليندا آهن ۽ جڏهن هرمن ههيهسهي ۽ هِهمهلهر 
جهڙا عقيدتمند آمريت جا هٿيار ٿهي ڪهم ايهنهدا 
آهن، تڏهن شاعرن کي پنهنجي دور تهي ايهتهري 
ڪاوڙ ايندي آهي جو ُههو شهاعهريَء کهي انسهان 
جي نجات جو ذريعو ڪري ڪم آڻهيهنهدا آههن ۽ 

 ”شاعري مقصد بالذات نه رهندي آهي.
 
*** 
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مان جڏهن شيخ اياز کي پڙههنهدو آههيهان، تهڏههن 
بابت چيل لهفهظ، ”  موليئر“ جا ” گوئٽي“مون کي 

 هانَء تي ُهري ايندا آهن ته:
موليئر ايترو عظيم آهي، جهو ههر ڀهيهري ههڪ “ 

نئين انداز ۽ نئين تازگيَء سان هڪ نئين روپ 
 ”۾ ظاهر ٿيندو آهي.

اياز به اهو شاعر آهي، جنهههن کهي پهڙههنهدي ههر 
ڀيري هڪ نئين انداز ۽ نئهيهن تهازگهيَء سهان ۽ 
هڪ نئين روپ ۾ پهڙههنهدڙ جهي اڳهيهان ظهاههر 

 ٿيندو آهي.
هونئن ته شيخ اياز جهي سهمهوري شهاعهري بهيهن 
االقوامي واقعن، جهنهگهيهن، تهبهاههيهن ۽ عهالهمهي 
ڪردارن سان ڀري پئي آهي، پر مهان ههتهي ايهاز 

جهي شهاعهريَء ”  ڪپر ٿو ُڪن ڪري“ جي ڪتاب 
جي حوالي سان لکندس. اياز جي انهيَء ڪهتهاب 
جي شاعريَء ۾ عالمي ڪردارن ۽ بين االقوامهي 
واقعن ۽ جنگين تي ڪجهه لکڻ کان اڳ ۾ مهان 
اياز جون ِسٽون لکڻ ٿو چهاههيهان، جهيهڪهي ههن 

 بابت لکيون هيون:” قوميت جي تصور“پنهنجي 
پنهنجي قوميت جو تصور، چندن جي پاڙ جهڙو “

آهي، جنهن جي چوڌاري ڪاريهر ئلڪاري رهيها 
انهن ِسٽن ڏيڻ جو مقصد هي آهي ته شيهخ ”  آهن.

اياز عالمي ڪردارن ۽ بين االقهوامهي واقهعهن ۽ 
جنگين بابت جڏههن بهه لهکهيهو آههي، تهڏههن ههن 
پنهنجي ڌرتيَء ۽ ان جي درد ۽ قهوم ۽ ان جهي 
تڪليفن کي وساريو ناهي. هن پنهنهجهي ڌرتهيَء 
۽ قوم جي درد کي عالمي درد سان مالئي پيهش 
ڪيو آهي. مولب ته هڪ ئي وقت عالمي درد ۽ 

پنهنجي ڌرتيَء جي درد کي ڳايو آهي ۽ گهڏوگهڏ 
پنهههنهجهي ڌرتهي ۽ قهوم جهي دشهمهنهن، رجهعهت 
پرستن، سنڌ ۽ سنڌي قوم جي درد کهان اکهيهون 
ئيرائيندڙ اديبن ۽ شاعهرن تهي بهه چهوٽ ڪهئهي 

۾ جهڏههن رجهعهت پهرسهت لهيهڊر ”  ڪانگو“آهي. 
” ُلهمهمهبها“ سامراجي ٽِيڪر ۽ ُهشي تي ”  شومبي“ 

کي ماريو ههو، تهڏههن ڪهراچهي جهي ههڪ اردو 
شاعر ان واقعي تي شاعري ڪئي هئي ۽ شهيهخ 
اياز، ان ڪراچي جي اردو شهاعهر کهي مهخهاطهب 

 ٿي چيو هو ته:
 ڀر ۾ پنهنجي ڀاُء تي، ڇو نه ڪيُئه ڪهڪاُء،“

 ُڪوڙي تنهنجي شاعري، َهيا، تو نه حياُء،
 ”ڪانگوَء جو سوداُء، ڪراچيَء ۾ ٿو ڪرين!

جهههههڙي “  يههحههٰي خههان” پههاڪسههتههان ۾ ان وقههت 
ڊڪٽيٽر جي حڪمراني هئي ۽ اردوَء جا شاعر ۽ 
اديههب )سههواِء ڪههجهههههه شههاعههرن ۽ اديههبههن جههيي 
مارشالئي حڪومت جي ظلهمهن تهي لهکهڻ بهجهاِء 

تي لکي رهيا ” ُلممبا“۽ ” ڪانگو“مراعتون وٺي 
هئا. شيخ ايهاز ُان وقهت جهيهل ۾ ههو ۽ انهههيَء 

حهبهيهب “ مارشالئي دور ۾ پنجاب جها ٻهه شهاعهر 
به جيهل ۾ وڌا ويها ههئها. ”  احمد سليم“ ۽ ”  جالب

ته شيخ اياز تي اردوَء ۾ نهظهم بهه ” حبيب جالب“ 
 لکيو هو. 

جهي ُان ”  ڪهراچهي“ شيخ اياز اههڙيهن حهالهتهن ۾ 
 اردو شاعر کي هيئن چيو هو ته:

 ڪنهن ڏورانهين ڏيهه لئه، ٻاجهاري ٻولي،“
 جي گولي،” شومبي“ڇو جو توکان دُور آ، 

 ”لُونَء لُونَء تو لولي، پِيڙا ڪنهن پرڏيهه جي.

اهو چوڻ کانپوِء ُانهيَء شاعهر تهي چهوٽ ڪهرڻ، 
طنز ڪرڻ ۽ پنهنجي ڏيهه تي ٿيندڙ ظلهمهن کهان 

” ُلممبا“ اکيون ئيرائڻ تي لکڻ کانپوِء شيخ اياز، 
 جي درد کي محسوس ڪندي لکيو هو ته:

 آئون لُ  با آهيان ۽ ٻيو منهنجو ڀاُء،“
 آهي جنهن جي پيڙ جو، مون ۾ اڄ پڙالُء،

 ”گُهوري ُهن جو گهاُء، مون مان رت ِچڪي پيو.
يهودين جو قتالم ڪري رهيو ههو ” هٽلر“جڏهن 

۾ ”  گهئهس چهئهمهبهرن“ ، يهههوديهن کهي ” نهازي“ ۽ 
ٻُوساٽي ُٻوسهاٽهي اجهتهمهاعهي طهور تهي سهون ۽ 
هزارن جهي تهعهداد ۾ مهاري رههيها ههئها، تهڏههن 

جههي ُانهههههن ظههلههمههن کههي هههڪ نههنههڍڙي ”  نههازيههن“ 
نهيهنهگهري لِهڪهي لِهڪهي، زنهدگهي ۽ مهوت جههي 

” ڊائهري“ ڪشمڪش واري صورتحال ۾ رهندي، 
لکندي ويندي هئي. ُاها ننڍڙي يهارنهههن ورههيهن 
جيو ائني فرئنڪ ههئهي. تهنهههن کهي ڀهال ڪهيهر 

دنهيها جهي ”  ڊائهري“ وساري سگهندو! جنهن جهي 
ڪيترين ئي زبانن ۾ ترجمهو ٿهي ُچهڪهي آههي. 
سنڌيَء ۾ ولي رام ولڀ ان جهو تهرجهمهو ڪهيهو 

ائهنهي “ آهي. شهيهخ ايهاز پهنهههنهجهي شهاعهريَء ۾ 
 کي ڀيٽا ڏيندي لکيو آهي ته:” فرئنڪ

 هاِء يهودي ڌيُء، هيَء تنهنجي آتم ڪٿا،“
 ڪيئي ڏٺا ڏيهه ۾، تو جهڙا مون جيُء،
 ”روز ُسڪايا سيُء، ڳاڙها گ  گالب جا.

هٽلر جهڙي ظالم، قاتل ۽ سفا  بابت ايهاز جهو 
 هي  بيت پڙهو:

 ُهو جو جرمن ماُء مان، نڪتو ناَهر ڦر،“
 اڀري ٿو تاريخ مان، هر هر سو هٽلر،

 شيخ اياز جي ياد ۾

 شيخ اياز جي شاعريَء ۾ عالمي واقعا ۽ ڪردار

 مشتاق گبول
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 ”اڃان ڏاڍ ڏمر، ڏڍ کسي ٿو ڏيهه جو.
ويٽنام جي آزادي جو جڏهن به ذڪر ٿيندو آههي، 
تڏهن ظلم ۽ بربريت جا ڪيترائي داستان ُکهلهي 
پوندا آهن ۽ اکهيهن جهي آڏو بهمهن جهو دونهههون 
ُاڏندي محسوس پيو ٿئي، جتي ڪهٿهي انسهانهي 
زخمن ۽ وڍيل انگن جا ڍير محسوس ڪجن ٿها. 
آمريڪا ۽ ان جي اتحادين جا ويٽنامي ماڻهن تي 
ڪيل ظلم ۽ ستم بابت پڙهي هر حسهاس دل ۽ 
انسان دوست ماڻهوَء جو هان  ڏڪڻ ٿهو لڳهي ۽ 
از خود اکيون ُلڙڪن سهان ڀهرجهي وڃهن ٿهيهون. 
ويٽنام جي آزادي بابت اياز جنگ جو نقشو ههن 

 ريت ِچٽيو آهي:
 ب ن مٿان بم، ڪريا انُڌوڪار،“

 اُڏاڻا آڪاس ۾، هڏن سوڌا چم،
 ”اال! ڏس آدم، آزادي لئه ڇا َسٺو!

جنگ جو نقشو اياز لفظن جي ذريعي پنهههنهجهي 
شهاعههريَء ۾ خهوب ِچهٽههيهو آههي. ايهاز جها بهيههت 
پههڙهههنههدي ايههئههن لڳههي ٿههو تههه ڄههڻ جههنههگ جههون 
تصويرون پيا ڏسون. جنگ ۾ بمن برسڻ کانپهوِء 
معصوم ٻارن جي وڍيل انگن بهابهت ههن لهکهيهو 

 آهي ته:
 ڍيرن مٿان ڍير، وڍي  ٻارن انگڙا،“

 ڪنول وانگر هٿڙا، ُپوڄا جهڙا پير،
 ”اال! هي انڌير، جيج  تنهنجي جيَء سان!

شيخ ايهاز پهنهههنهجهي شهاعهريَء ۾ ويهٽهنهام جهي 
آزاديَء جي ويڙهه کي لک سالم پيش ڪيا آهن. 
ڇو ته آزاديَء جي انهيَء ويڙهه، ٻين ملڪن جهي 
محڪوم عهوام ۾ آزاديَء جهي آرزو جهاڳهائهي 

 ڇڏي هئي.
 ڏکڻ، اوڀر، ايشيا، توتي لک سالم،“

 تنهنجي سج اُڀار کي، َسه ي ڏٺو سام،
 ”آئي منجهه عوام، آزاديَء جي آرزو.

پاڪستان ۽ هندستان آزاد ٿيا، ورهاڱو ٿيو ۽ ٻهه 
ملڪ مذهبي بنيادن تي وجود ۾ آيها ۽ انهگهريهز 
هليا ويا، پر شيخ ايهاز چهواڻهي ُپه.هيهان پهنهههنهجها 

 پونيئر ڇڏي ويا.
 ُڪتي ِڪالئيَو کي، هيَء نه هئي َڪر،“

 ڇڏي ويندو ايترا، پيڙهين لئه پونيئر،
 ”لُوسي، کارڙ، کَر، جي ڀاڳين تي ڀونڪندا.

”  چارلس نيپيئر“کان عالوه شيخ اياز، ” ِڪالئيوَ “
کي به بهخهشهيهو نهاههي، جهنهههن جهي نهالهي سهان 

آهي. ان سان مخهاطهب ”  نيپيئر روڊ“ ڪراچيَء ۾ 
 ٿي لکيو اٿس ته:

 اُٿ اي ُڪتا نيپئر، پنهنجا پونيئر ڏس،“

 ”گورا توتي جس، ڪارا ڄڻيئه ڪيترا!
اياز، نيپئر جي پوئلڳهن جهي سهوچ کهان واقهف 
هو، اياز کي خبر هئي ته ُاههي سهنهڌ تهي ٿهيهنهدڙ 
ظلم ۽ زيهادتهيهن کهي ڏسهي پهنهههنهجهون اکهيهون 
ئيرائي ڇڏيندا ههئها، تهوڙي جهو ُاههي نهام نهههاد 
ڪميونسٽ سڏجندا هئا ۽ ڪميونسٽ فڪهر جها 
ڪتاب پڙهي وي.ا هئا، مگهر انهههن کهي سهنهڌ ۽ 
سنڌي ماڻهن جي مظلوميهت ڏسهڻ ۾ نهه ايهنهدي 

 هئي:
 ،”ٽراسٽڪي“۽ ” گيويرا“، ”فينن“روز پڙهن “

 ڳاڙهو ُپستڪ پي ويا، ماُئو تن جي من،
 ”پوِء به نه تن جي ڪن، آُهون دانُهون سنڌ جون!

اياز  جي سنڌ سان محبت هئي، ههن جهتهي دنهيها 
جي مظلوم ۽ محڪوم ماڻهن تهي لهکهيهو، ُاتهي 
سهنهڌ کهي بهه گهڏوگهڏ يهاد ڪهيهو آههي. ههن جههي 
شاعريَء، سنڌ جي دک درد ۽ زخمهن تهي مهرههم 
پٽي به آهي ته سنڌ ۽ ان جي مظلوم  ماڻههن جهو 
سگهارو آواز به آهي، جنهن پنهنهجهي آواز سهان 
پنهنجي دور جي سڀني ڀاري بهرجهن کهي لهوڏي 

 ڇڏيو هو.
gabolmushtaq122@gmail.com 

*** 
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 جو انتخاب ۽ آرٽ ورڪ شيخ اياز جي شاعري

 قاضي منظر حيات
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ارم م بوب: ادبي دنيا ۾ پير پائڻ جو اتساهه ڪـيـئـن ۽ 
 ڪٿان مليو؟

ادب سهان دلهچهسهپهي جهو سهبهب   تنوير جوڻيـجـو:
منهنجو ڪٽنب منهنجو گهراڻو رهيو. مهنهههنهجهو 
والد، ڀا ، مامو ۽ منهنجي امهڙ. گهههر ۾ رسهاال، 
ڪتاب، اخبارون باقاعدگيَء سان ايندا هئا. دادوَء 
جو سهڄهو مهاحهول عهلهم، ادب وارو ۽ سهڌريهل 
هوندو هو. ننڍپڻ ۾ عبرت اخهبهار ۾ ٻهارن جهي 
صفحي الِء بابا خط ۽ ڪالم اسان جي نالي سهان 
لکي ۽ ڏياري مهوڪهلهيهنهدو ههو. ڪهالهيه  واري 
زماني ۾ مون به ڪجهه شيون لکيهون جهيهڪهي 
ڪجهه رسالن ۾ شايع بهه ٿهيهون، پهر بهاقهاعهده ۽ 
باضابوه لکڻ جو سلسلو مارئي ههاسهٽهل ۽ سهنهڌ 
يونيورسٽي کان ٿيو. ادي در شهوار سهيهد اسهان 
جي اڳواڻ رهي ۽ ان جي چوڌاري اسهان سهڀهنهي 
ادب دوست سنڌ دوست شهاگهرديهاڻهيهن جهو ٽهولهو 
هوندو هو. لکڻ جو سلسلو به مارئي کان شهروع 
ٿيو ۽ پنهنجي سڃاڻپ، پنهههنهجهي شهنهاخهت جهي 

 باعٺ نوڪري به اتي ئي ملي وئي.
ارم م بوب: ادبي دنيا ۾ ميڊم خيرالنساِء، ليليٰ بـانـا ۽ 
اوهان جي دوستي ادبي حوالـي جـي ڪـري رهـي يـا 

 يونيورسٽي ۾ گڏ رهڻ انهيَء جو سبب بڻيو؟
ليلٰي بانا ۽ ادي خهيهرالهنهسهاِء سهان تنوير جوڻيجو: 

تههعههلههق جههو سههلههسههلههو ڪههجهههههه هههن ريههت جههو 
سوشياالجي، سائڪاالجي، فالسافي ۽ ڪجهه ٻيا 
ڊپارٽمينٽ آرٽس فيڪلٽي جي سيڪنڊ فلور تي 
واقع هئا. ان لحاظ سان ادي خهيهرو، ادي لهيهلهٰي 
بانا، امر سنڌو، متاز ڀٽو ۽ مان هڪ لحاظ سهان 
پاڙيسري هئاسين. مهان شهاگهرديهاڻهي ههئهس ادي 

خيرالنساِء جعفري ۽ ادي ليلٰي بانا استاد ههيهون. 
ادب دوست اديب نهواز ههيهون. ان دور ۾ مهون 
پنهنجي سڃاڻپ بڻائي ڇڏي هئهي ادي لهيهلهٰي ۽ 
ادي خيرو مون کي ڀانئينديون هيهون ۽ نهههايهت 
پهنجائپ سان پيش اينديون ههيهون ۽ پهوِء مهون 
کي به نوڪري ملي، ان وقت سڀ استهاد گهڏجهي 
اسٽاف رومز ۽ ڪامن رومز ۾ ويهندا هئها اله  
آفيس جو رواج نه هو ۽ ايئن مهٿهيهن ونهگ جهي 
ليڊيز ڪامن روم جو حصو مان به بڻيس ۽ اديَء 
وارن سان انٽر ايڪشن وڌيو. مهٿهان شهيهخ ايهاز 
جو دور آيو. ثقافتي ادبي سرگرميون عروج تهي 
هيون جتي ڪٿي اسان کي به دعوتون ملهنهديهون 
هيون ۽ اسان جي سنگت وارو ٽيڙو بهه ههر جهاِء 
تي موجود هوندو ههو ۽ مهاڻهههن جهي ڌيهان جهو 
مرڪز بڻجندو هو. ادي خيرالنساِء مهون کهانهپهوِء 
ادب جي دنيا ۾ پير پاتو سندس انٽري ادب جهي 
دنيا ۾ ڌماڪيدار ثابت ٿي. نهايت بهال  بسهٽهر 
ڪهاڻيون لکهيهون ۽ سهنهدس ڪهههاڻهيهون ڏسهي 
منهنجي قلم ڪهُاڻيون لکڻ کهان جهواب ڏيهئهي 

 ڇڏيو ۽ پوِء مون ڪهاڻيون لکڻ ڇڏي ڏنيون. 
ارم م بوب: ستر اسي جي ڏهاڪي ۽ اڄ جي سرجندڙ سنڌي 

 ادب کي معياري موضوع جي حوالي سان ڪيئن ٿا ڏسو؟
سهتهر اسهي وارو زمهانهو ادب جهو   تنوير جوڻيجو:

ڀرپور دور رهيو رساال، ڪتاب پڙهندڙ جهو وڏو 
انگ، شوق، چاهت، پهذيهرائهي، ان سهان گهڏوگهڏ 
تنقيد، ڇنڊ ڇاڻ، ٽيڪا ٽپڻي وارو جهان بهه ههئها. 
موضوعن جي چونڊ آسپاس واري مهاحهول مهان 
ٿيندي هئي، شهري تهوڙي ٻهههراڙي جهي اشهوز 
کي فوڪس ڪيو ويندو هو. خاص واقعن تي بهه 

قلم کنيو ويندو هو. ڪهاڻي، فهڪهشهن، مهاڻهههن 
جون پسنديده صنفون هونديون ههيهون. شهاعهري 
۾ نوجوانن جي پسند نثراڻو نظم ۽ ٽيڙو هونهدا 
هئا. انهيَء دور ۾ ڪتاب پبلشرز ڇپرائيندا ههئها 
ان ڪري ڳاڻ ڳڻيا معياري ڪتاب مارڪهيهٽ ۾ 
ايندا هئا ۽ اديبن جو انگ به ڳهاڻ ڳهڻهيهو ههونهدو 
هو ۽ عام ماڻهو انهن کان واقف هوندا هئها، پهر 
هي دور جادوئي دٻلي وارو دور آهي ۽ دٻهلهي بهه 
هر ڪنهن جي ه  ۾ ههر وقهت، ههر پهل ۽ ههر 
جڳهه تي موجود آهي. جو چاهيو اهو پهڙههو، جهو 
چهاهههيهو اهههو ڏسههو، جهيههڪها مههرضهي پههويهَو اهههو 
ڳالهايو، گارگند ڪيو ته بهه مهرضهيَء جها مهالهڪ. 
ڇاڪاڻ ته اڳيهون اوههان کهي ٿهلهڙ وههائهي نهٿهو 
سگهي. هن دٻليَء پوري معاشري ۽ ثقهافهت کهي 
تبديل ڪري ڇڏيو آهي. نون ثقهافهتهي الڙن کهي 
جنم ڏنو آهي، جنهن جو بنياد آهن. نام نهمهود ۽ 
نمائش ۽ سماج ۾ هر انههيَء رجهحهان ۾ واڌارو 
آهي جنهن ۾ ڏيکا  جهو عهنهصهر آههي. اديهب ۾ 
انهيَء رجحان جو اثر آهي. اڳ ڪهتهاب پهبهلهشهر 
ڇپرائيندا هئا، تڪي توري ڇنڊ ڇهاڻ ڪهري، پهر 
هاڻي هرڪو پنهنجو ڪهتهاب پهاڻ ٿهو ڇهپهرائهي، 
مهورت پاڻ ٿو ڪري، فيس ُبڪ تي فوٽو به پهاڻ 
ٿو رکي ۽ پاڻ ڪتاب ڇپرائڻ کانپوِء دوسهتهن ۾ 
ورهائي به ٿو تهه دوسهت بهه اخهالق ۽ مهروت ۾ 
تعريفي م مون لکن ٿا. ايئن ڪتابن جهو انهگ 
وڌي رهيو آهي، معيار جو گراف هيٺ ٿي رهيو 
آهي ۽ ٻي ڳالهههه جهيهڪها ههن دور جهي آههي تهه 
سرڪاري طور ايم فل ۽ پهي ايهڇ ڊي تهقهريهبهن 
الزمي ٿي پيا آهن، جنهن سبب تحقيقي ادب ۾ 

 ڳالھ ٻولھ

 ارم محبوب

 



    0202ڊسمبر   44 |

واڌارو آهي ۽ ريسرچ تي مهبهنهي ڪهتهاب پهڙههيها 
وڃن ٿا ڇپجن بهه ٿها. ههن دور ۾ فهڪهشهن کهان 
وڌيڪ آتم ڪٿا، سفر نامه نه رڳو ڇهپهجهن ٿها، پهر 

 پڙهيا به وڃن ٿا. 
ارم م بوب: اسان جو اڄوڪو لکجندڙ ادب سماجي مسـئـلـن 

 کي ڪيتري اهميت ڏئي ٿو؟
ادب هميشهه سهمهاج جهو عهڪهس ۽   تنوير جوڻيجو:

آئينو هوندو آهي جنهن ۾ نه رڳو سمهاجهي رويهن 
جي اپٽار هوندي آهي، پر سماج ۾ ٿيندڙ واقهعهن 
جو به ذڪر هوندو آهي ۽ اها هڪ واضن حقيقهت 
آهي ته هر دور جو ادب زندگيَء جي ويجهو آههي 
۽ موجوده دور جو ادب شاعري هجي يا ڪهههاڻهي 
زندگيَء جهي تهرجهمهانهي ڪهري ٿهو. جهيهڪهي بهه 
سياسي، سماجي واقعا رونما ٿهيهن ٿها انهههن کهي 

 قلمبند ڪري ٿو.
 ارم م بوب: اوهان جي هيل تائين ڇپيل ڪتان جو تعداد؟

جيترو مون کي ڪم ڪرڻ کهپهنهدو   تنوير جوڻيجو:
هو اوترو ڪري نه سگهي آهيان، ڪجهههه ڪهتهاب 
ڇپجي ويا ان الِء سائين غالم علي االنها صهاحهب 

 کي ڪريڊٽ ڏيندي آهيان. 
ارم م بوب: ب يثيت استاد، اوهان اڄ ۽ ڪالهه جي شاگردن ۾ 

 ڪهڙو نمايان فرق م سوس ٿا ڪيو؟
بحيثيت ٽيچر جي مون ڪافي دور   تنوير جوڻيجو:

ڏٺا، جڏهن آئون شاگرد هئس ته ان وقهت اسهتهادن 
کان ڊڄندا هئاسين. استاد جي مار ٻار جي سهنهوار 
وارو سلسهلهو ههونهدو ههو. جهڏههن مهون پهڙههائهڻ 
شروع ڪيو ته شاگردن سان دوستي هوندي هئي. 
برابري ۽ عزت احترام وارو رشهتهو ههونهدو ههو. 
منهنجي ڊپارٽمينٽ ۾ ڪهيهتهرا مشهههور شهاگهرد 
ايندا هئا، پر ڊپارٽمينٽ کي پروٽيڪٽ ڪندا هئا. 
گهڻو تڻو قومپرستن ۾ لحاظ وڌيهڪ ڏٺهم. هه  
جوڙي ادب سان سالم ڪهنهدا ههئها. ٻهولهيَء وارن 
هنگامن ۾ به ياد آهي ته ڪهي قهومهپهرسهت اڳهواڻ 
شاگرد، ڇوڪرين کهي ڪهنهههن بهنها تهعهصهب جهي 
ٽرينن تي چاڙهي آيا هئا. ها الهبهتهه سهرڪهاري ڌر 
جي شاگرد اڳواڻن ۾ وڏائي، آڪڙ ۽ لهئهه ڏٺهم ۽ 
وري ايههئهن بهه ٿهيههنهدو ههو تهه ڪهي ٽهرڙا اسهتههاد 
پنهنجي غلط مقصدن الِء شاگردن کي اسهتهعهمهال 
ڪندا هئا، انهن کي چوري پنهنجن مهخهالهفهن جها 

 پٽڪا لهرائيندا هئا. 
ارم م بوب: ڇا ادب کي صنفن ۾ ورهائڻ گهرجي جيئن عورت 
ليکڪائون، عورت شاعرائون يا مرد اديب، مـرد شـاعـر؟ 
ڪٿي ان قسم جي ورڇ ۾ برتري ڏيکارڻ وارو مقصد ته شامل 

 ناهي؟
ادب هونئن ئي صنهفهن ۾ ورههايهل   تنوير جوڻيجو:

آهي، شاعري جا ڪيترا قسم آهن، ڪهاڻي، ناول 
وغيره ۽ اها درجا بندي عام طور ان وقت ڪتهب 
ايندي آهي يا استعمال ٿهيهنهدي آههي جهڏههن ڪهو 
تحقيقي اڀياس ڪيو ويندو آهي. اسان وٽ عهام 
طور مرد ۽ عورتون جدا جدا مهاحهول ۾ زنهدگهي 
گذاريندا آهن، اههي ئهي اولهڙا ۽ عهڪهس سهنهدن 
تحريرن ۾ به نظر ايندا آهن ۽ تهحهقهيهقهي کهوجهنها 
ذريعي ظاهر ٿيندا آهن ۽ اهو فرق محض تحقيهق 
۽ ريسرچ جي ڪري ظاههر ٿهيهنهدو آههي. ادب ۾ 

اسان وٽ تقابلي جائزو به عام هوندو آهي. انهيَء 
ڀيٽاڻي اڀياس سبب ادب ۾ وقت توڙي جنهس يها 
صنف جي لحاظ کان  درجا بندي ڪري مهخهتهلهف 

 ڪئٽيگريون ٺاهيون وڃن ٿيون. 
ارم م بوب: انٽرنيٽ عام جام ٿي وڃڻ کانپوِء ڪتابن سان 
م بت ۾ ڪي قدر ڪمي ٿي ڏسجي، اوهين ان بـابـت ڇـا 

 چوندا؟
انٽرنيٽ جي اچهڻ کهانهپهوِء ڪهتهاب   تنوير جوڻيجو:

ڇپرائڻ جي رفتار وڌي آهي ۽ هر پڙهيهل لهکهيهل 
گهر ۾ هڪ ننڍي وڏي الئبريري به ضرور ههجهي 
ٿي. البته اينڊرائڊ يا نيٽ ذريعي هر عهلهم تهائهيهن 
رسهائهي جهي سهههولهت آههي ۽ ڪهتهاب ئهي آهههن 
جيڪي نيٽ جو پيٽ ڀرين ٿا ۽ معلهومهات مهههيها 
ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿا. ها البته نيٽ جي ڪهري 
رسالن ۾ ڪمي واقع ٿي آهي جهو نهيهٽ ههڪهدم 
تڪڙو رزلٽ ڏئي ٿي. اسان جو اديب انتظار جهي 
تهڪهلهيهف کهان بهچهي ٿهو وڃهي، ههڪهدم کهيههس 

 ريسپانس به ملي ٿو وڃي.
ارم م بوب: توهان بطور ليکڪا ادب جي ۽ بـطـور اسـتـاد 
سوشياالجي ڊپارٽمينٽ جي هيڊ طور هڪ بهـتـريـن دور 
 گذاريو آهي ڇا ڪڏهن اهي يادگيريون لکڻ جو خيال نه آيو؟

اڪثر اها شيِء منهنجي الِء ڏک جو   تنوير جوڻيجو:
ڪارڻ بڻجندي آهي جهو مهون ههڪ وڏو عهرصهو 
يونيورسٽي، ريڊيو ۽ ادب جهي دنهيها ۾ گهذاريهو 
ڪيترا واقعا اکين اڳيان ٿي گذريا، ڪيهتهرن ئهي 
شخصيتن کي ويجهڙائي کان ڏٺو، پر ڊائري لکڻ 
جي عادت نه رهي ان ڪري سڀ  ڪجهه ختم ٿي 
ويو. هاڻ ته هٿن ۾ سگهه به ڪانه اٿم جو ڪجهههه 

 لکي سگهان. 
ارم م بوب: توهان ادب جي مختلف صنفن تي طبع آزمائـي 
ڪئي آهي، ڪهاڻيون، ڪالم، مضمون، مقاال، سفر نـامـه، 
اسڪرپٽ، رائيٽنگ وغيره انهن مڙني مان ڪهڙي صنـف 

 اوهان کي دل جي وڌيڪ ويجهو لڳي؟
ادب جي مختلف صنفن تهي نهظهريهه   تنوير جوڻيجو:

ضههرورت تههحههت طههبههع آمههائههي ڪههيههم. شههروعههات 
ڪهاڻيَء سان ڪيم يونهيهورسهٽهي جهي شهاگهردي 
واري دور ۾ پياري ۽ وڻندڙ سحر بهلهوچ مهتهاثهر 
ڪيو. سحر سان سنگت سان امداد حسهيهنهي سهان 

ميدان ۾ ”  سوجهرو“به مالقاتن جو سلسلو جڙيو. 
آيو. سحر امداد ۽ تاج بلوچ منهنجهيهن ڪهههاڻهيهن 
کي سوجهرو ۾ جاِء ڏني ۽ بحيثيت ڪهاڻيهڪهار 

امهرت مهنهجهههه “ روشناس ڪرايو. نثهار حسهيهنهي 
ڇپرايو ۽ ڪتاب جهي مهههورت ڪهرائهي، ”  ڪڙاڻ

منهنجي ڪهاڻيڪار واري حيثيت وڌيڪ مستنهد 
ڪئي. ريڊيو پاڪستان جي ضهرورت اسهڪهرپهٽ 
رائٽنگ هئي ڪجهه دوسهتهن جهي خهواهشهن تهي 
سنهدن خهاڪها بهه لهکهيها. نهوڪهري جهي ضهرورت 
تحقيقي مقاال رهيا. سير سهفهر شهروع ڪهيهم تهه 
سفر نامه لکيم ۽ اها حقيقت آهي ته ا  مون کهي 
سفر نامه لکڻ ۾ وڌيڪ مزو اچي ٿو، دنيا گههمهڻ 

 ۾ مزو اچي ٿو. 
 ارم م بوب: اسان جي سنڌي اديب جو وڏي ۾ وڏو مسئلو؟

اسان جهي سهنهڌي اديهبهن جها گهههڻها   تنوير جوڻيجو:
مسئال آهن هڪڙو ذهني ۽ سوچ وارو مسئلهو تهه 
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آئون لکان ٿو احسان ٿو ڪيان، سنڌي قوم تهي، 
سنڌي ٻولهيَء تهي ۽ سهنهڌ تهي، ٻهيهو سهرڪهاري 
مسئلو ته ثقافت کاتي وارا اسان جي سنڀال نهٿها 
ڪن نه اسان کي ٻاهرين ملڪن جا سير ڪرائين 
ٿا نه اسان جون سالگراهون يا ورسيون ملهائهيهن 
ٿا نه وري بيماريَء جو خرچ ڏين ٿا. ثقافت کاتهي 

 وارن اسان کي وساري ڇڏيو آهي. 
ارم م بوب: ميال ڪلچر ٽرينڊ ڪجهه سالن کـان پـاڻ وٽ 
شروع ٿيو آهي جنهن کي شروعات ۾ ته گهڻو ساراهيو ويـو، 
پر هاڻ ادب جي نالي تي اهو اهڪ ڪاروبار بڻـجـي ويـو 

 آهي. اوهان ان باري ۾ ڇا چونديون؟
انهيَء ۾ ڪو شڪ ناههي تهه مهيهال   تنوير جوڻيجو:

ئي ڪلچر، وزيرن جي کاڌ خورا  جو بههتهريهن 
ذريعو آهي، ڪجهه اسان کاڌو، ڪجههه اسهان جها 
دوست کائين ۽ اسان جي سهاراههه ۾ پهنها ڪهارا 
ڪري راڳ به پيا ڳائين ته مستقبل الِء بهه پهئهي 
راهه هموار ٿئي ته ٻيلي فالڻهو عهوام ۾ بهيهحهد 
مقبول آههي ان ڪهري ٻهيهههر بهه ان کهي وزيهر 

 بڻائجي. 
ارم م بوب: ادب جي واڌ ويجهه الِء سرڪاري سـطـت تـي 

 ڪهڙا اپاُء وٺڻ گهرجن؟
ادب جهي واڌاري الِء حهڪهومهت   تنوير جوڻيـجـو:

ڪيترائي چڱها اپها  وٺهي رههي آههي ادارا آههن 
جتي بيشمار ڪهتهاب ڇهپهجهن ٿها. پهروگهرامهن ۽ 
تقريبن الِء هال آهن جتي اڪثر پروگرام ٿين ٿا. 
هر اداري وٽ ڪهتهابهن جهي وڪهري الِء ڪهتهاب 
گهر موجود آهن. يونيورسٽي ۾ اديبن جي نالهي 
تي چيئرمين آهن جهيهڪهي ڪهافهي ڪهم ڪهري 
رهيون آهن، اديبن کي سندن خدمتن تهي انهعهام 
اڪرام به ملي رهيا آهن. اديبن کي اسالم آباد ۽ 

 ٻين جاين تائين به رسائي ملي ٿي.
ارم م بوب: اهم ادبي ادارن ۾ ميرٽ کان وڌ سفارشي ماڻهن 
جو سالن کان موجود هئڻ سنڌي ادب الِء ڪـيـتـري قـدر 

 فائديمند يا نقصان وارو آهي؟

دراصل مهيهرٽ جهو ڪهو پهئهمهانهو   تنوير جوڻيجو:
ڪونهي، هي اههڙو اصهالح آههي جهيهڪهو غهيهر 
مادي آهي ۽ هرڪو پنهنجي ذهن ۽ سوچ موابهق 
ان کي سمجههي ٿهو ۽ ادارن جهي اڳهواڻهيَء الِء 
ڪواليفڪيشن ۽ رڪهائهرمهيهنهٽ جهي ضهرورت 
پوندي آهي ۽ ماشاَء ا  هن دور ۾ گهههڻهو تهڻهو 
هرڪو پي ايڇ ڊي ڊاڪٽر آهي. ڪواليفڪهيهشهن 
۽ رڪائرمينٽ به گهڻي تڻي سڀهنهي وٽ آههي ۽ 
آخري پئمانو آهي ڇڪي جو جهنهههن جهو ڇهڪهو 

 لڳي اهو ڪامياب. 
ارم م بوب: اڄ جيڪا سنڌي ٻولي اخبارن، رسالن ۽ چئنلن 

 تي استعمال ۾ آهي ان بابت اوهان جو ڇا رايو آهي؟ 
ٻوليَء جو پنهنجهو مهزاج تهبهديهلهي   تنوير جوڻيجو:

پسند هوندو آهي ۽ ڪهنهههن بهه ٻهولهيَء جهي اهها 
خوبي هوندي آهي ته ههو وقهت، حهالهتهن ۽ نهيهن 
ايجادن ۽ نون اکرن سان ٺاههه ڪهري انهههن کهي 
پنهنجي اندر سموئي، پنهنجو حصو بهڻهائهي. ههر 
اکر جو سنڌيَء ۾ ترجمو ڪهري رائه  ڪهرڻ بهه 

” تپ ڏسڻهي“ مناسب نه آهي جيئن ٿرما ميٽر کي 
چوڻ، پر هرو ڀرو ٻوليَء ۾ بگاڙ آڻي ابتا سهبهتها 
جمال ۽ اصوالح استعمال ڪرڻ بهه بهد زيهبها ٿها 

 وغيره. ” محفل لٽي ورتي“لڳن جهڙو 
ارم م بوب: اسان وٽ ٻولي، موضوع ۽ ٽيڪنڪ جي حوالي 
سان کوڙ لکندڙ سامهون آيا آهن جن پاڻ مڃايو آهي، پـر ڇـا 
سندن قلم ۾ اهو جادو نظر اچي ٿو جـيـڪـو اسـان جـي 

 ڪيترن سينيئرز وٽ هو؟
حهقهيهقهت ههيَء آههي تهه اڳ   تنـويـر جـوڻـيـجـو:

انٽرٽينمينٽ جا ذريعا گههٽ ههونهدا ههئها مهاڻهههو 
رڳو ڪتاب پڙهندا هئا جيهڪهي سهڀهنهي کهي بهر 
زبان ياد به رهندا هئا، پر ههاڻ گهههڻهيهون شهيهون 
ڏسههڻ، ٻههڌڻ ۽ ڪههرڻ الِء مههلههن ٿههيههون ۽ اهههڙي 
صورتحال سبب يادگيري ورهايل آهي ۽ بهترين 
۽ اعلٰي شيون به تهوجهههه ۽ ڌيهان حهاصهل ڪهري 
نٿيون سگهن ۽ انهيَء سهبهب جهي ڪهري اسهان 

کي ايئن محسوس ٿئي ٿو اڳ جي اديهبهن جهون 
 لکڻيون وڌيڪ پاور فل هيون. 

 ارم م بوب: هاڻي جي اجازت هجي ته ذاتي سوال ڪجي؟
مسڪرائيندي! بلڪل پياري ارم. تنوير جوڻيجو: 

 مهرباني. 
ارم م بوب: پنهنجي دور جي هڪ سهڻي، قـربـائـتـي، 
پڙهيل لکيل، پيرن تي بيٺل ڇوڪري تنوير جـوڻـيـجـو 

 شادي ڇو نه ڪئي؟ 
هڪ ڇوڪري جيڪها سهسهت آههي   تنوير جوڻيجو:

گهر گرهستي کان ناواقهف. جهنهههن کهي نهه رڌڻ 
پچائڻ اچي نه مهههمهان داري، پهر قهدرت ان تهي 
مهربان آهي کيس س.ي نوڪري، سرڪاري گهر 
ملي ٿو، شهرت جا دروازا ان تي کلن ٿا، دوستن 
ساٿين جو وسيع هلهڪهو سهنهدس آسهپهاس آههي. 
هوَء آزاد ف ا ۾ پنهنجي مرضهيَء سهان زنهدگهي 
گذاري ٿي. هوائن ۾ اڏري ٿي، کهيهس ان شهيِء 
جو به احساس آهي ته شادي رڳو گلن جهي سهيه  
ناهي، هڪ ذميواري، هڪ جوابداري آههي. رڳهو 
هڪ مرد سان تعلق جو نالو نه، پر سندس پهوري 
ڪههٽههنههب سههان سههنههدس سههمههوري آڪهههههه سههان 
سمجهوتو ڪرڻ جو نالو ۽ انهههن جهي مهرضهيَء 

 موابق زندگي گذارڻ جو نالو آهي. 
ارم م بوب: اوهان جي ڳالهه سئو سيڪڙو ص يـت پـر ڇـا 

 زندگيَء جي ڪنهن موڙ تي اڪيالئي جو احساس ٿيو؟
نه هن خهاتهون تهي قهدرت ههمهيهشهه  تنوير جوڻيجو:

مهههربهان رههي جهو ههن کهي دوسهتهن، احهبهابهن، 
پاڙيوارن، خاندان ۽ ڀائرن، ڀينهرن، ڀهائهيهٽهن جهو 
ساٿ مليو. کيس گههر ۾ مها  جهو درجهو مهلهيهو 
سندس گهر جو رتبو اباڻي گهر وارو رهيو. عيد 
براد، شادي غمي جي موقعن تي سڀ گهههر وارا 
ڄامشوري ۾ اچي گڏ ٿهيهنهدا آههن ۽ گهههر وارن 
دنيا جي هر نعمت هن کي مهههيها ڪهئهي. مهلهڪ 
گهمرايا. هوٽلون، جايون، جڳهيهون گهههمهرايهون، 
ڪنهن شهيِء ۾ ڪهمهي ڪهانهه ڪهئهي ههر شهيِء 
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جيڪا طلبي هن اڳيان رکي ۽ هاڻي جڏهن ههوَء 
خاتون عمر رسيده آهي ته هن کي پهاڻ وٽ وٺهي 
آيا آهن ۽ نهايهت پهيهار ۽ مهحهبهت سهان ان کهي 
سنڀالي رهيا آهن مالهڪ جها ڪهرم آههن جهنهههن 

 زندگيَء ۾ ڪڏهن به اڪيلو نه ڪيو. 
ارم م بوب: اڄ اوهان کي جيڪر زندگي روائينـڊ ڪـري 
پنهنجي من پسند دور ۾ واپس وڃڻ جو وجهه ملي ته ڪهڙي 

 دور ۾ وڃڻ چاهيندا ۽ ان جو سبب؟
زندگيَء جا مختلف دور رههيها ههر تنوير جوڻيجو: 

دور جو پنهنجهو لهوهف ۽ پهنهههنهجهو مهزو رههيهو 
يادگيري وارو پهريهون زمهانهو دادوَء وارو اٿهم، 
شاهاڻي پاڙي ۾ گهر هو بابا وڪالت ڪندو ههو. 
امان منهنجي نههايهت سهلهيهقهي واري سهگهههڙ ۽ 
پڙهيل خاتون هئي. جيڪا مون کي بهه ف هيهلهت 
وارو بنائڻ چهاههيهنهدي ههئهي، پهر آئهون ههمهيهشهه 
مخالف رستي تي هلندي هئس جنهنهڪهري گهههر 
۾ امان کي تنگ ڪندي هئس ۽ ڌڙڪا کائينهدي 
هئس. هڪ ٻي شهخهصهيهت مهاسهي بسهم ا  بهه 
هئي. انڊيا مان آيل جئپهور جهي خهاتهون. جهنهههن 
اسان سان بي لود محبت ڪئي. رات جهو روز 
ڪهاڻيون ٻڌائيندي هئي. جئپور جون، هندستهان 
جي ڀولڙن جون ۽ ا  به مون کي جئپور پنهنجو 

ناناڻو ڳوٺ محسوس ٿيندو آهي. مهنهههنهجهي بهد 
افعالي طبيعت باوجود به بابا جي بي پناهه الڏلي 
هئس جو گهر جي پهرين ڌيَء هئس. بابا همهيهشهه 
مون کهي گهڏ وٺهي ويهنهدو ههو. ڪها سهرڪهاري 
واردات ڏسڻ ويندو هو يا زمينن تي ويهنهدو ههو. 
دوستن سان شڪار ڪرڻ وڃي يا پهڪهنهڪ تهي، 
راڳ جي ڪا محفل هجي يا فلم ههر وقهت بهابها 
سان گڏ هوندي هئس. حيدرآباد جون به گههڻهيهون 
هوٽلون بابا ڏيکاريون. يونيورسٽي ۾ پاڻ داخهل 
ڪرائي ويو ۽ بينڪ ۾ ٻن سهالهن جهي رقهم بهه 
جمع ڪرائي هئائين. نوڪريَء کانپوِء ڪڏهن نهه 

و ” ڪهيهتهري پهگهههار اٿهئهي“ سوال ڪهيهائهيهن تهه 
حيدرآباد ۾ آٽو ڀان تي گهر وٺي ڏنائين. بهرحال 
مون الِء تمام گهڻو ڪجهه ڪيائين ۽ دادو وارو 
زمانو به شاندار رهيو. گهرنديس ته ا  سهائهيهن 
کان ساڳي زندگي ٻيهر. ڪار ساز آههي تهه قهادر 

 مولق آهي چاهي ته عوا به ڪري سگهي ٿو. 
ارم م بوب: يونيورسٽين جي ماحول کي ڏسندي ۽ ڪجـهـه 
دکدائڪ واقعا سامهون اچڻ کانپوِء مائٽن جي ذهنن ۾ ويٺل 

 خوف کي ڪيئن دور ڪري سگهجي ٿو؟
يونيورسٽيَء جي يا تعليمهي ادارن تنوير جوڻيجو: 

۾ پيش ايندڙ مختلف واقعن جو جائزو وٺبهو تهه 

ان الِء قصوروار محض ههڪ ڌر نهاههي. عهورتهن 
جي آزادي جي ڳالهه ڪندڙن جي نعهرن جهو اثهر 
نه رڳو عورتن ۽ نياڻين، پر مرد بهه ورتهو آههي، 
بلڪه نهاجهائهز فهائهدو بهه ورتهو آههي. ههونهئهن بهه 
مههعههاشههري ۾ وڏي تههبههديههلههي اچههي رهههي آهههي. 
خواهشون، قدر، الڙا سهڀ بهدلهجهي رههيها آههن. 
ڇههوڪههريههون يههونههيههورسههٽههيههن ۾ اچههن ٿههيههون تههه 
خواهشن جا انيڪ خواب سندن ذهنن ۾ هجن ٿا. 
اقتصادي خوشهحهالهي، سه.ها گهههر، سه.ها ور، پهر 
رستن تي ور وڪڙ ۽ ڪنهڊا بهه ٿهيهن ۽ ڪهڏههن 
معامال ِمس ميچ ٿا ٿين، پر ڌماڪا به ٿي ٿا وڃهن 

 جيڪي ڌرتيَء کي ڌوڏي ٿا ڇڏين.
 ارم م بوب: سنڌ الِء اکين ۾ اٽڪيل ڪو خواب؟

مهرباني مهيهڊم اههڙي سهههڻهي ڳهالهههه ارم م بوب: 
 ڪرڻ ۽ اسان کي وقت ڏيڻ الِء.
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 پيارا
 اشرف پلي:

 شال تنهنجي ُمک تي
 ُمر  جو تاج محل اڏيل هجي!

اميد ته خيرت سان هوندين. ڳوٺ ِجهي ڳهلهيهن ۾ 
لو  گيت ڳائيندي پنهنجن وڇهڙي ويهل پهيهارن 
کي ياد ڪندو هوندين ۽ وسڪاري وقت ته ڳهڙي 

 جيئن وسندو هوندين.
 اشرف:

مان لڳا تار ٽن ڏينهههن کهان ُڏک جهي ڏيهههه جهو 
ڏيک ڏيڻ لڳو آهيان، منهنجي اندر ۾ ايتهري تهه 
ُاڃ رهي پئي آهي، جنهن کي ستن سهمهنهڊن جهو 
پاڻي به نٿو ٺاري سگهي! مهنهههنهجهي چهپهن ِجهي 
ٽاريَء تي لويف ِجي بيت ِجي هيَء سَٽ ِچٽهجهي/

ڪهنهههن سهيهن ُسهور سهلهيهان، “ ُاڀري آئي آههي... 
مهون کهي ڪهابهه خهبهر ”  جيئري جي  جهلهي ويهو.

ڪونهي ته انهيَء سڄي صورتحال ۽ ُسهور ِجهي 
سرحد ڪٿي آهي ۽ مون کي اها به خبر ڪونهي 
ته ُسور کانپوِء ُسرور ِجي سانوڻي وسهنهدي آههي 

 يا ڳوڙهن جو ڳڙو وسندو آهي!
ُهوَء: هينئر به منهنجي هينئن ۾ ُهرٻي جي هڳها  
جيئن ُهري رهي آهي ۽ مهنهههنهجهي رڳهن ۾ رت 
جيان رقص ڪري جسم ۾ ُچري رهي آهي. ُهوَء: 
هينئر به منهنجي خيالن جهي خهزانهن تهي حهاوي 
آهي ۽ هر لکندڙ سٽ ۾ صورت اختيار ڪهنهدي 
رهي ٿي. هوَء: هئي ته هر پل/پهر پنهنهجهي ههٿهن 
۾ هو ۽ ُلڙ  کي ُمر  ۾ َمٽائڻ جو فهن ههو ۽ 
هاڻي ناهي ته ايتهري تهڪهلهيهف ٿهي رههي آههي، 
جيتري ٽارچر سيل ۾ بي رحمهيَء سهان ههٿهن ۽ 

 پيرن جا َنهن ڪڍڻ وقت ٿيندي آهي.
مون اڳ ايئن ڪڏهن به سهخهت ُسهور ِجهي َسهٽ 
سيني ۾ محسوس ڪونهه ڪهئهي ههئهي، جهيهئهن 
هاڻي محسوس ڪري رهيو آهيان. اها ُسور جهي 
َسٽ منهنجي سيني تي لڳاتار سارُين ِجهي سهَٽ 
ڪري رههي آههي! مهون وٽ ُههن جهو ُسهور بهه 
سوين سينگار ڪهري آيهو آههي ۽ مهان ان کهي 
سڪ سان سيراندي سمهاري امرتا، ِجي صهورت 
کي تصور ۾ اڀاري اچان ٿهو ۽ انهههيَء کهانهپهوِء 
تڪڙو تصور ِجي اسڪهريهن تهان سهنهدِء تصهويهر 
هٽي وڃي ٿي ۽ ُسور ِجهي سهانهوڻهي مهنهههنهجهي 
جسم تي سڄي رات وسندي رهي ٿي ۽ تن، مهن 
تڪليف جي تنبور ِجي تاَر تي تهرنهدو رههي ٿهو. 
اشرف: انهي سڄي صورتحال کهي لهوهيهف جهي 
بيت ِجي هن سٽ ۾ به اظهاري سگهجي ٿهو تهه: 

ُمههٺ ُمههٺ ُسههورن سههڀ ڪههنهههههن، پههر مههون وٽ “ 
 ”وٿاڻا!

هن کي اها خبر آهي االئي نهو... ته ُهن جي ههلهي 
وڃڻ کانپوِء مهون وٽ ههن جهون يهادون يهادگهار 
ٺاهي وي.يون آهن ۽ انهيَء يادن جي يادگهار ِجهي 
تختيَء تي پنهنجي پيار جون پنکڙيون چوطهرف 

مون ڏانهن لهکهيهل “ وکريل آهن ۽ ان جي وچ ۾ 
اهو اڌورو خط آهي، جنهن کي ڪاما ڏنل آهي ۽ 

 ” اهو اڳتي لکڻو هو!
 اشرف:

ُهوَء: هڪ ڀيري مون وٽ آئي ۽ پنهنجي هٿن ۾ 
هيڪهانهدا ڪهنهوَل جها ُگهَل بهه کهڻهي آئهي ههئهي. 
سندس، اکين ۾ مڪمل آڪاس نظر اچي رههيهو 
هو، جنهن ۾ چنڊ چمڪي ۽ تهارا ٽهمهڪهي رههيها 
هئا. سندس، چپن تي ُمڌر آواز ُٻهري رههيهو ههو، 
جنهن کي ُٻڌڻ سان ُسڪهون جهو سهمهنهڊ حهاصهل 

ڪري سگهجي پيو. ههن هه  وڌائهي مهون کهي 
ڪنوَل جا ُگهَل ڏنها ههئها، جهيهڪهي مهون وصهول 
ڪندي شهڪهر گهذاريَء ڪهئهي. ايهتهري ۾ مهون 
کيس هڪ نظم ٻڌايو، تهنهههن کهانهپهوِء ههن چهَپ 
چوريا ۽ چيو ته احمي: مون کي تون ڪيهئهن ٿهو 
سمجهيهن؟و انهههيَء سهوال جهي جهواب ۾ مهون 
وراڻيو ته ان الِء منهنجا نظَم ۽ خَط ته تو پهڙههيها 
آهن. ُهوَء: ها ۾ ڪنڌ لوڏيندي چهوي ٿهي تهه اڃها 
ڪجهه وڌيڪ... مان کن پهل الِء خهامهوشهيَء جهي 

 خيالن مان نڪري ڳالهائڻ لڳان ٿو.
* تون اها ڇوڪري آهين، جنهن جي اکهيهن جهي 
اونهي سمنڊ مان مون سپُيهون ڳهولهيهون آههن ۽ 
انهن سپين ۾ منهنجا نظم موتي بڻجي اڄڪلهه 

 جرڪي ۽ چمڪي رهيا آهن.
* تون اها ڇوڪري آهين، جنههن جهي ههر ادا ۾ 
هههزاريههن قسههم آهههن ۽ هههر قسههم ۾ ڪههيههئههي 
ڪائناتون َڪهر مهوڙي انهڊلهٺ جها رنهَگ نهيهري 

 نيري نِڀ تي اڀري بي.ا آهن.
* تون اها ڇوڪري آهين، جنههن ۾ مهون پهنهاههه 
ورتي آهي ۽ جڏههن جهڏههن بهه مهون اڪهيهالئهي 
محسوس ڪئي آهي ته تون مون وٽ ههلهي آئهي 
آهين ۽ گرم ڀاڪر ۾ ڀري دنيها جهي ههر ڏک ۽ 
درد کان ڏور کڻي سڪون جي سمنڊ تي پهچايو 

 آهي.
ُهوَء: اهي ڳالهيون ٻهڌي ٿهڌو سهاههه ڀهري ٿهي ۽ 
پرس مان پاڻيَء جي بوتل ڪڍي ان ِجهي ُٻهنهجهي 
کولي مون اڳيان وڌائي ٿي. مان پاڻيَء جا ٻه ٽهي 
ُڍ  پِي ڪري بوتل ٽيبل تي رکهان ٿهو. ايهتهري 
۾ هوَء، مون کي غور سان ڏسي رهي آهي. مهان 
اکيون هيٺ جهڪائهي ڇهڏيهان ٿهو ۽ سهوچ جهي 
ڪنڌيَء تي ٻيڙي پهچائهيهنهدي ههن بهابهت خهيهاَل 

 احمد شاڪر

 خط
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پچايان ٿهو. ايهتهري ۾ ُههوَء، ڪهرسهيَء تهان اٿهي 
منهنجي ڪلهي تي ه  رکي ٿي ته مان ڇرڪهي 
پوان ٿو. ٻيهر ٺهي ُجڙي ڪرسيَء تي ويهان ٿهو. 
ايتري ۾ هن چيو ته احمهي: ان ڳهالهههه کهي اتهان 
کان اڳتي وڌائي. مان منٽ ڏيهڍ جهي خهامهوشهيَء 

 کانپوِء ڳالهائڻ شروع ٿو ڪيان:
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جنهههن کهي جهڏههن بهه 
تصور ۾ آڻيندو آهيان ته مون مٿهان سهانهوڻ جهو 
وسڪارو ٿهيهنهدو آههي ۽ مهنهههنهجهي جسهم مهان 
ڪاڇي جي چيڪي ِمٽيَء جهي خهوشهبهوِء اٿهنهدي 

 آهي.
* تون ُاهها ڇهوڪهري آههيهن، جهنهههن جهون ٻهئهي 
ٻانهون مون کي ما  جي ٻاجهه جهڙيون لڳنديون 
آهن، جن ۾ کن پل الِء نه پر سموري عمر ڀر الِء 

 پناهه وٺڻ تي دل چاهيندي آهي.
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جيهڪها ڏسهڻ ۾ قهلهم 
جي قد جيتري آهي ۽ سندس سهيهنهو ڪهيهنهجهههر 

 جيڏو وشال آهي.
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جنهن جها واَر وههنهدڙ 
آبشار جهڙا آهن ۽ جنهن جا ڪلههها ڪهارونهجهههر 

 جهڙا م بوط آهن.
* تون ُاها ڇوڪري آهيهن، جهنهههن جهي الِء مهون 
وٽ مڻين محبت آهي ۽ بهي پهنهاههه بهههار جهههڙا 

 ڀريل بادل آهن.
ايتري ۾ ُهوَء: ُاٿي اچي مون اڳيان بيههي ٿهي ۽ 
گهوريندي رهي ٿي. ڪجهه مهنهٽهن کهانهپهوِء ُههوَء 
واپس ڪرسيَء تي ويهندي ڳالهين جون ڳنڍيون 
کولي ٿي. سندس چپن مان لفظن جها پهکهي اڏڻ 
لڳن ٿا ۽ ُهوَء، چوي ٿي ته احمي: ان جو ڪهههڙو 
سبب آهي، جو تون نظمن ۾ مهون کهي ههمهيهشهه 
چٽيندو رههنهدو آههيهن ۽ نهثهري تهحهريهرن ۾ بهه 
منهنجي الِء تعريف جها تهاڪهيها کهولهي ڇهڏيهنهدو 
آهينو مون وٽ سواِء مرڪڻ جهي ٻهيهو ڪهجهههه 
ڪونه هو. ُهوَء، سمجهي چڪي هئي ته مون وٽ 
سواِء محبت جي ٻيو ڪوبهه سهبهب ڪهونهه آههي. 
خاموشيَء کي تاڙيَء سان جههٽ ۾ ُاڏراي چهوڻ 
لڳي ته احمي، مٿين ڳالهه کي ٻيهر اتان کان ئي 

 شروع ڪر ۽ مان ڳالهه جي ڳنڍ کوليان ٿو:
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جيڪا جڏهن اک کڻي 
ُاڀ ڏانهن ڏسندي آهي ته ڀريل بادل گجڻ شهروع 
ڪههنههدا آهههن ۽ مههيههنهههههن ڪههڻههيههون وسههڻ شههروع 

 ڪنديون آهن.
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جنهن سان جهنهمهن جها 
رشتا آهن، جيڪي دنيا جي ڪنهن به ديهوتها جهي 

 ناجائز طاقت سان ٽٽڻا ناهن.
* تون ُاها ڇوڪري آهين، جنهن جهي سهيهنهي ۾ 
ُسرخ گالب ٽڙيل آههن ۽ جهنهههن جهي چهپهن تهي 

 انقالب جا نعرا آهن!
سچ اهو به آهي ته امرتا، ايئن اوچهتهو ُاتهر سهوڌو 
اضوهراب ِجهي اونهههيَء غهار ۾ غهرق ڪهنهدي! 
منهنجي سوچ ۾ اهو ڪڏهن َسلو ُاسريهو ئهي نهه 
هيو. سچ ته اهو به آهي ته ُهن، کانپوِء جيون ايئن 

ٿو ڀايان جيئن پنهل کانپوِء سهسهئهي جهو جهيهون 
هو. يار، ههيَء بهه ههڪ حهقهيهقهت آههي تهه ههاڻهي 
 مڪمل طور ايئن آهيان جيئن هي  سٽون آهن:

 چاهه کڄي ويو دنيا کان جئن،
 روح ويو ٿي بنجر آهي.

 بُت کنڊر جو ڏيک ڏيئي ٿو،
 ڏک جو ُچهٽي  ڍينگر آهي.

 اشرف:
اکين جي آرسيَء ۾ ا  بهه امهرتها، جهو عهڪهس 
اڀري بي.و آهي، جنهن کي ڏسهي ڪهري چهههري 
تي ُمر  جي چوڏهين جو چنڊ اڀري ايندو آههي. 
هٿن جي ريکائن ۾ هن طرفان مهلهيهل ڀهوڳهنهائهن 
جون ڀهرُيهون مهنهههنهجهي مهٿهي تهي رکهيهل آههن. 
منهنجي جسم جي جاگرافيَء ۾ هن جهي جهيهون 
جو هر پل محهفهوظ آههي ۽ مهان مهڪهمهل طهور 

 مان... مان ناهيان رهيو، امرتا ٿي ويو آهيان!
قسهم سهان، ”  ُجدائي موت جو هڪ قسهم آههي!“ 

ُجدائي خهود مهوت آههي ۽ اههڙو مهوت جهيهڪهو 
توهان کي ماري ڇڏي ٿو ۽ ُترت ئي تهوههان کهي 
نڪور پيدا ڪري ٿو ڇڏي ۽ پهريان وارو انسان 
ٻيو هيو، جنهن ۾ سينگار جا سوين سامان سندِء 
حصي ۾ هوندا هئا ۽ بعد ۾ ُسهور جهون سهويهن 
صورتون سندِء حصي ۾ اچي وڃن ٿيون. جدائهي 
هڪ اهڙو جيت آهي، جيڪو جسم کي آهسهتهي 
آهستي کائيندو رهي ٿو. اشهرف، مهون کهي يهاد 
ئي ڪونهي ته مون اڳ ڪڏهن به اهڙي ڪيفيت 
ڏٺي هجي، جيڪها ا  مهحهسهوس ڪهري رههيهو 

 آهيان ۽ اها ڪيفت اها آهي ته:
 نيڻن جا دريا ڇلڪن ٿا،

 ڪهڙا سور سليان!              
 ڪهڙي ڳڻتي توک اي، 
 مانجي اندر ڪاڙهو،

 ڪهڙا سور سليان!             
 هڏ گُڏ به ڀڳو آهي، 
 آت اچن ۽ الڙهو،

 ڪهڙا سور سليان!            
 ۽ جسم جي دنيا مان، 
 روز اچي ٿو راڙهو،

 ڪهڙا سور سليان!           
 اشرف:

مون کي مسلسل ُلڙڪن ۽ ُسهڏڪهن جهي طهرف 
ڏسي مون کان امان، بار بار پ ي رهي آههي تهه، 

احمد، ڪهڙي ڳالهه َاهي )آهيي جنهن جي ڪري “ 
مهان ”  ُتون نه ماني ٿو کائين، نه پاڻي ٿو پيئهيهنو

هر ڀيري ڳالهه نٽائيهنهدو رههان ٿهو. ڪهلهههه رات 
ماني کڻي اچي اڳيان رکهيهائهيهن ۽ مهون ويه.هي 
ڪجهه لکيو. منهنجو مانيَء ڏانهن تَِر جيهتهرو بهه 
توجهه نهه ويهو. ههن، مهون کهي جهام ڳهالهههايهو... 
چيائين ته جيڪا ڳالهه َاهي )آهيي تون اها ٻهڌائهي 
ته صحين! اشرف، ما  لئه وڏي ۾ وڏي تڪلهيهف 
اها هوندي آهي ته منهنجو اوالد ماني ڇهو نهه ٿهو 

کائي!و توهان ڀلي ڪٿان ماني کائي گهههر اچهو 
ڍئو تي هجو پر ما  اوهان جي حصي ِجهي مهانهي 
ڪڍي رکنهدي ۽ جهڏههن تهوههان گهههر ورنهدا تهه 
اوههان اڳهيههان مههانهي کهڻههي اچههي رکههنهدي. هههوَء، 
منهنجي مٿان ئي بي.ي هئي. مهون ڀهريهل اکهيهن 
سان کيس چيو ته امان، مانک )مهون کهيي ُبهک 
ڪونه لڳي َاهي! ُهوَء، هڪ دفعو ٻهيهههر بهه زور 

هن، جي التجا ڀريل “ڀري ٿي ته احمد ماني کا ... 
لفظن ۾ منهنجي لئه آٿت هئي. مون کيس ٻڌايهو 
ته امان، مان ان تڪليَف ُنون گذري رهيو آهيان، 
جتي روح ۽ جسم جدا ڇندا )ٿينهداي آههن ۽ مهان 
توک )توکيي اهو به ٻڌايان ته اها اهڙي ڪيهفهيهت 
َاهي )آهيي جنهن کي لفظان )لفظني م )۾ي نه ٿهو 

ُهوَء، ما  آهي ۽ اهو سهڀ ”  بيان ڪري سگهجي!
ڪجهه ٻڌڻ کانپوِء منهنجي مٿي تهي هه  رکهي 
ٿي ۽ مون کي دعا ڏيندي ڀاڪر ۾ ڀري ٿي وٺي 
۽ مان ڀريهل بهادل جهيهان گهجهگهوڙ )ُسهڏڪهنهديي 

 ڪندي وسي )روئيي پوان ٿو!
محبت، سڪون ۽ ُسور کان ٿيندو جڏههن اڳهتهي 
وڌجي ٿو ته دنيا جي ڪنهن نه ڪنهههن مهوڙ تهي 
هڪ اهڙو به اسپيڊ بريڪر اچي ٿهو، جهتهي تهيهز 
رفتاريَء سان ههلهنهدڙ زنهدگهيَء ِجهي گهاڏي ِجهي 
بريڪ فيل ٿي وڃي ٿهي. سهچ تهه مهون ههمهيهشهه 
محبت جهي مهلهڪ ۾ ُمهرڪهون ورههايهون آههي. 
ُسڪون جون سرحدون کولي ڇڏيون آهن ۽ ُسور 
جون سوڙيون ويڙهي ڇڏيون آهن، پر سچ اهو به 

جي هلي وڃڻ کان پوِء جيهڪهو درد ”  ُهن“ آهي ته 
دل کان ۽ دنيا کان وڏو ٿينهدو ٿهو وڃهي انهههيَء 
کي جيڪڏهن نه ٿو اظهاريان تهه مهنهههنهجهو انهدر 
ُاٿلي پوي ٿو ۽ مان اذيت جي انهگهاس تهي خهود 
کي ٽنگيل ٿو محسوس ڪيان ۽ منهنجهي زبهان 
مان هي  سٽون َسلي جيان اڀري/نڪري رههيهون 

 آهن:
 درد جو ذائقو ٻُڌائي ڪير،

 باهه کي باهه سان وسائي ڪير.
 عشق آڙاهه ۾ وجهي ويندو،

 لوڪ کي ڳالهه هي ٻُڌائي ڪير.
 هر گهڙي مان هتو، تتو، مون سان،

 زندگي روهه ۾ رالئي ڪير.
 آ ڦڪو ۽ ٻُسو سڄو جيون،

 تو جيان وقت کي ورائي ڪير.
 اشرف:

انهيَء مسلسل درد جي اچڻ کي مون نان  هلچل 
ڏئي ڇڏيو آهي ۽ هاڻي تهه جهههڙو  ُڏک نهنهڍڙا 
رانديڪا ۽ دل ٻار هجي جنهن کي کيڏائي رهيو 
آهيان. هيَء به هڪ حقيقت آهي ته انههيَء سهڄهي 
صورتحال کانپوِء پاڻ وٽ خاموشهيَء کهان سهواِء 
ٻيو ڪجهه ڪونهي بهچهيهو، جهنهههن کهي اظهههار 

 جي...
 ُسور جي سمنڊ ِجي سَپ:

 احمد شاڪر
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ع تهي جهرمهنهيَء جهي 7989جون  78ائني فرئنڪ، 
شهر فرينڪفرٽ ۾ هڪ يهودي خاندان ۾ پهيهدا 

ع ۾نازين جي اقتدار تي قهبه هي 7911ٿي هئي. 
کانپوِء فرينڪ خاندان نيدر لينڊ هليو ويو. ائهنهي 
گهڻو وقت ايهمهسهٽهرڊم ۾ گهذاريهو. فهيهبهروري، 

ع تي صرف پندرنههن سهالهن جهي عهمهر ۾ 7927
 هڪ نهوجهوان “ سندس وفات کانپوِء هيَء ڊائري 

 The Diary of a Young)”  ڇههوڪههريَء جههي ڊائههري
Girl)  جي عنوان سهان شهايهع ٿهي، جهنهههن کهيهس

 ڪڏهن به نه ختم ٿيندڙ ُشهرت بخشي ڇڏي. 
اهڙيَء طرح هِن ڊائريَء ۾ ائني ٻهي وڏي جهنهگ 
۾ جرمنيَء جي نهيهدر لهيهنهڊ تهي قهبه هي دوران 

ع تائين پنهههنهجهي زنهدگهيَء جها 7922ع کان 7928
احوال بيان ڪيا آهن. هِن ڊائريَء جو ُشمار دنهيها 
جي معهروف تهريهن ڪهتهابهن ۾ ٿهئهي ٿهو. ههيَء 
ڊائري بنيادي طور تي َڊچ ٻوليَء ۾ لهکهي وئهي 

کهان وڌيهڪ  22آهي. ايستائين هِهن ڊائهريَء جهو 
ٻولين ۾ ترجمو ٿي ُچڪو آهي. هن ڊائريَء جهي 

واقعن تي ُمبني ڪيتريون ئي فهلهمهون ۽ ڊرامها 
ٺتي ُچڪا آهن. هِن ڊائريَء کي يورپ ۽ آمريڪها 
جي هزارين مڊل ۽ هاِء اسڪولن جهي نصهاب ۾ 

 پڻ شامل ڪيو ويو آهي. 
ائني فرئنڪ ُانهن ٻهارن جهي وڃهايهل وقهت جهي 
عالمت بڻجي ُچڪي آهي جيڪي هولو ڪهاسهٽ 

 دوران ماريا ويا هئا.
ِهن ڊائريَء جي ُڪجهه ُچونڊ ٽُبڪبرن جبو 

 ترج و سنڌيَء ۾ پيش ڪجي ٿو: 
* هي  حيران ڪندڙ ڳالهه آهي ته دنيا کي بهههتهر 
بنائڻ جي شروعات الِء ڪنهن کي هڪ لمحو بهه 

 انتظار جي ضرورت نه آهي.
* هيَء حقيقت ۾ حيرت ۾ وجهندڙ ڳهالهههه آههي 
ته مان پنهنجن سڀني تصورن کان دسهتهبهردار نهه 
ٿي آهيان. ڇاڪهاڻ تهه ُانهههن جهو ُمهڪهمهل ٿهيهڻ، 
ُمشڪل ۽ ناُممڪن امر لڳي ٿو. تهنهههن ههونهدي 
به منهنجا تصور قائم آهن ڇو ته سڀني ڳهالهههيهن 
جي باوجود مون کي هاڻ به يقين آهي ته مهاڻهههو 

 دل جا ُس.ا هوندا آهن. 
* ُان خوبصورتيَء ُمتعلق سوچيو جيڪا اڃان بهه 
توهان جي آسپاس مهوجهود آههي. اِن ڳهالهههه تهي 

 سوچي خوش ٿي وڃو.
* جڏهن مان لکندي آهيان ته هر ڳالههه کهي ذههن 
مان ڪڍي ڇڏيندي آهيان. منههنهجها ُڏک ُگهم ٿهي 
ويندا آهن ۽ منهنجي همت ٻيهر پيدا ٿي پهونهدي 

 آهي. 
* مون اِههو ڄهاڻهي َورتهو آههي تهه خهوبصهورتهي 
سدائهيهن امهر رههجهي وڃهي ٿهي، فهوهرت، آس، 
آزادي پنهنجو پاڻ ۾. ههي سهڀ عهنهصهر تهوههان 

 جي مدد ڪري سگهن ٿا. 
 * ڪير َڏيِئي، ڪڏهن به غريب نه ٿيو آهي.

* مان ُانهن سهڀهنهي ُمصهيهبهتهن ُمهتهعهلهق نهاههيهان 
سوچهيهنهدي، پهر ُان خهوبصهورتهي جهي بهاري ۾ 

 سوچيندي آهيان جيڪا اڃان به باقي آهي.
* والدين صرف ُس.ي صالح ڏئي سهگهههن ٿها يها 
ُانتن کي ِسڌي رستي سان الئي سهگهههن ٿها، پهر 

 ترجمو: بخشل باغي

 ڊائري جا ورق

ڪ
ي فرئن

ائن
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ڪردار جي آخري شڪل ڪهنهههن بهه شهخهص 
 جي پنهنجن هٿن ۾ هوندي آهي.

* جيڪي ماڻهو خوف زده، تنها يا دکي آههن، 
ُانهن جو بهترين عالج هي آهي ته ُاهي ِڪه  
ٻاهر ُگهمن ئِرن، ڪهنهههن بهه اههڙي جهاِء تهي، 
جتي ُهو آسمان، فورت ۽ خدا سان گڏ بلڪهل 
تنها ٿي سگهن. ڇاڪاڻ تهه تهڏههن ئهي ڪهوبهه 
شخص محسوس ڪري سهگهههي ٿهو تهه سهڀ 
ڪجههه ايهئهن ئهي آههي جهيهئهن کهيهس ُههجهڻ 
ُگهرجي ها ۽ اِهو ته خدا، فهوهرت جهي سهاديهن 
خوبصورتين جي وچ ۾ مهاڻهههن کهي خهوش 
ڏسڻ جي تمنا ڪندو آههي. جهيهسهتهائهيهن ههي 
سڀ ڪجهه موجود آهي ۽ ههي يهقهيهنهي طهور 
تي هميشه رهندو، مان ڄاڻان ٿي ته پوِء جهههڙا 
به حاالت ُهجن، هر غهم کهي ههمهيهشهه راحهت 
ملندي ۽ منهنجو پختو يقيهن آههي تهه قهدرت 

 سڀني پريشانين ۾ دالسا ڏيندي آهي.
 * َپني ۾ ماڻهن کان وڌيڪ صبر آهي. 

* ِڏسو، ڪيئن نه هڪڙي ميهڻ بهتهي ُاونهداههه 
 جي َوضاحت ۽ ساڻس مزاحمت ڪندي آهي.

* ماڻهو توهان جو وات بند ڪهرائهي سهگهههن 
ٿا، پر توهان کي توهان جي راِء کهان روڪهي 

 نٿا سگهن.
* جيڪو خوش آهي اهوئي ٻين کهي خهوشهي 

 ڏيندو.
* طويل تجربن کانپوِء ثابت ٿيو آهي ته سهڀ 
کان تيز هٿهيهار ههڪ مهههربهان ۽ نهرم سهڀها  

 واري طبيعت آهي.
* ِجتي اميد آهي ُاتي زندگي آهي. ههي اسهان 
۾  ڪ نڪور جذبا پيدا ڪندي آهي ۽ اسهان 

 کي ٻيهر م بوط بڻائيندي آهي. 
* مان کوڙ سارن ٻين ماڻهن وانهگهر بهيهڪهار 
زندگي ُگذارڻ نٿي چاهيان. مان مهاڻهههن جهي 
زندگيَء کي ُپرمسرت بڻائڻ الِء مفيد ڪهردار 
َادا ڪرڻ چاهيان ٿي. توڙي جو ُانههن مهاڻهههن 
جي الِء به جن سهان مهان ڪهڏههن بهه نهه مهلهي 
 آهيان. مان چاهيان ٿي ته جيئندي ئي رهان. 

* عورتن کي به اهڙي ئي طرح احتهرام ِمهلهڻ 
ُگهرجي، جيئن عام طور تي مردن کهي دنهيها 
جي سڀني حصن ۾ ڏاڍي عزت سهان نهوازيهو 
ويندو آهي ته پوِء عورتن کي پنههنهجهو حصهو 
ڇو نه ِملڻ گهرجي. فوجين ۽ جنگجهوئهن کهي 
اعزاز ڏنا ويندا آهن ۽ ُانهن جا ڏينهن َملهههايها 
ويندا آهن. دريافتون ڪرڻ وارن کهي الزوال 
ُشهرت ڏني ويندي آهي. شههيهدن کهي عهزت، 
ماُن َبخشيو ويندو آههي، پهر ڪهيهتهرا مهاڻهههو 
عورت کي هڪ سپاهيَء جهي حهيهثهيهت سهان 
ڏسن ٿاو عورتون، جيڪي انساني َنسل جهي 
ِسلسلي کهي قهائهم رکهڻ الِء جهدوجهههد ڪهن 

 ٿيون ۽ تڪليفون برداشت ڪن ٿيون. 
* اسان سڀ خوش رههڻ جهي مهقهصهد ڪهارڻ 
جيئندا آهيون. اسان سهڀهنهي جهون زنهدگهيهون 
سڀني کهان ُمهخهتهلهف آههن، پهر پهوِء بهه ههڪ 

 جهڙيون آهن.

* مان تمام گهڻو سوچينهدي آههيهان ۽ تهمهام 
 گهٽ ڳالهائيندي آهيان.

* هڪ مومئن ضهمهيهر انسهان کهي َم هبهوط 
 َبڻائيندو آهي.

* توڙي جو مان صهرف چهوڏههن سهالهن جهي 
آهيان، پر مان چڱيَء طرح ڄاڻان ٿهي تهه مهان 
ڇا ٿي چاهيان. مان ڄاڻان ٿي ته ڪير صحهيهن 
آهي ۽ ڪير غلط. منهنجي پنهنجي راِء آههي، 
پنهنجا نظريه ۽ اصول آههن. تهوڙي جهو ههيَء 
ڪنهن نابالغ جي چريائپ ٿهي لڳهي، پهر مهان 
هههڪ ٻههار جههيههان هههڪ شههخههصههيههت جههيههان 
سوچيندي آهيان. مان پاڻ کهي ُمهڪهمهل طهور 

 تي خود مختيار سمجهندي آهيان. 
* مان ُالجهنن، ُمصيبتن ۽ موت جهي بهنهيهادن 
تي پنهنجي اميد جي عمهارت بهيهههاري نهٿهي 
سگهان. مان ڏسي رهي آهيان ته دنيا ههوريهان 
هوريان ويرانيَء ۾ تبديل ٿيندي پهئهي وڃهي. 
مان اچهڻ واري طهوفهان جها آواز ُٻهڌي رههي 
آهيان جيڪو اسان کي تباھ ڪهري ڇهڏيهنهدو. 
مان لکين ماڻههن جهي ُڏکهن کهي مهحهسهوس 
ڪري سگهان ٿي. ُانهن سهڀهنهي جهي بهاوجهود 
جڏهن مان آسمان ڏانهن نهگهاھ ُبهلهنهد ڪهنهدي 
آهيان ته مان سوچيندي آهيهان تهه سهڀ ٺهيهڪ 
ٿي ويندو ۽ هِن ڌرتهيَء جهو َامهن ۽ ُسهڪهون 

 ٻيهر موٽي ايندو. 
* توهان ُان وقت به تنها ٿي سگهو ٿها جهڏههن 
کوڙ سهارا مهاڻهههو تهوههان سهان پهيهار ڪهنهدا 
ُهجن. جيستائين توههان ڪهنهههن جها واحهد ۽ 
اڪيال پيار نه ههجهو. * انسهان جهي عهظهمهت 
دولهت ۽ طههاقههت ۾ نههاهههي بهلههڪههه ڪههردار ۽ 
نيڪي ۾ لڪل آهي. ماڻهو ته مهاڻهههو ههونهدا 
آهههن ۽ سههڀههنههي مههاڻهههههن ۾ َڪههمههيههون ۽ 
ڪوتاههيهون ههونهديهون آههن، پهر اسهان سهڀ 
 هڪڙي بنيادي ُس.ائيَء سان پيدا ٿيا آهيون. 

* جيستائهيهن ههي مهوجهود آههي، ههي ُاس ۽ 
شفاف آسمان باقي آهن تيستائين مهان ُانهههن 
کان ُلوف َاندوز ٿي سگهان ٿي. مان ڪهيهئهن 

 ُاداس ٿي سگهان ٿي.
* احسههاسههن کههي نههظههر انههداز نههٿههو ڪههري 
سگهجي. ُاهي ڀلي ڪيترا به غير ُمهنهصهف ۽ 

 ناُشڪر ڇو نه ُهجن. 
* توهان کي صرف هڪ اصول ياد رکهڻ جهي 
ضرورت آههي. ههر ڳهالهههه تهي کِهلهو ۽ بهاقهي 
سڀئي وساري ڇڏيو. اِها ٿوري خهود پسهنهديَء 
واري ادا لڳههي ٿههي، پهر پههاڻ تههي رحهم جههي 
ڪيهفهيهت ۾ ُمهبهتهال فهردن جهو اصهل عهالج 

 صرف اهوئي آهي.
* جههنهههههن ۾ هههمههت ۽ يههقههيههن آهههي ُان کههي 

 ُمصيبتون ماري نٿيون سگهن.
* مرڻ وارن کي زنده ماڻهن کان وڌيهڪ ُگهل 
مِلن ٿا. ڇو ته َپ تا  جي احساس کهان ُشهڪهر 
منديَء جي احساس ۾ وڌيڪ طهاقهت ههونهدي 

 آهي.
b.baghi17@gmail.com 
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شيخ اياز تي ٿيندڙ ادبي ڪانفرنس ۾ وي.و آهيهان 
پاڻ کي عالم ۽ اسڪالر چوائيندڙ مقرر شيخ ايهاز 
جي فن تي ڳالهائي رهيا آهن، پهر ڪهنهههن جهو بهه 
مقالو يا تقرير شيخ اياز جي ادب ۽ فن جي معيهار 
تي پورو نٿو لهي ۽ ايئن ٿو بهاسهي تهه ايهاز جهبهل 
جي چوٽي تي بي.ل آهي ۽ ان کي پرکهيهنهدڙ جهبهل 
جي هي.انهين تي بيهي ان جي اوچائهي ۽ وشهالهتها 
کي ماپي )ڪٿيي رهيا آهن. ايهاز ادبهي کهيهتهر جهو 
ليجنڊ ڪالڪار آهي ۽ هن تي روشني وجهڻ الِء به 

 ڀٽائي جهڙو ڪو ڪوي گهرجي.
*** 

هنگالج پراسهرار، مهيهٿهاالجهيهڪهل ۽ خهوابهن سهان 
ڀرپور وادي... جهتهي صهبهن جهو سهويهر وادي جهي 
پرڪيف ۽ حسين نظاري سان اکهيهون کهلهي وڃهن 
ٿيون ۽ رات جو جڏهن اکيون ننڊاکڙيون ٿهي بهنهد 
ٿين ٿيون ته محسوس ٿئي ٿو ته ڄڻ اههو سهمهورو 
سونهن ڀريو نظارو اکين ۾ سمائجي ويو هجي ۽ 
سدائين الِء بقا ماڻي چڪو ههجهي. ههنهگهالج جهتهي 
وهندڙ آبشار جسم ۾ ڊوڙندڙ رت جيان ڀانئهن ٿها، 
جتي آسمان کهي ڇهههنهدڙ اوچهن پهربهتهن ۾ پهڙاڏو 
گونجي اسان جي وڏڙن جي پا  دامهنهي جهي يهاد 
ڏياري ٿو. جتي آلودگي کان پا  ههوا ههڪ ڪهنهڊ 
کان ٻي ڪنڊ تائين سچ جي خوشبو ئهههالئهي ٿهي، 
جتي پکين جون م.ڙيون التيون ماڻهو کي فوهرت 
جي ويهجهههو آڻهي، ان جهي روح جهي آوازن کهي 
سههمههجهههههڻ ۾ مههدد ڏيههن ٿههيههون، جههتههي وادي جههي 
خاموشي ايندڙن کي سونهن جي گهرائين ۾ وٺهي 
وڃي ٿي، جتي س  جي پهرين ڪهرڻهن سهان وادي 
هيرن جيان چمڪي اٿي ٿي زندگي ۾ خوبصهورت 
رنگ ڀري ٿي، جتي چهنهڊ جهي چهانهڊاڻ وادي کهي 
چاندي جو ويس پهرائي ڇڏي ٿي ۽ اندر کهي اڇهو 

 اجرو ڪري ڇڏي ٿي...
جڏهن واپسي ۾ اسان جي گاڏي هنگول نهدي کهي 
ڪراس ڪيو ۽ وادي کي پويان ڇڏيو ته مون کهي 
پنهنجي ڪلهي تي ڪنهن جو ه  محسوس ٿهيهو، 
مون پوئتان نهاريو، اها هنگالج هئي ۽ مهون کهي 

اهنسا ۽ امن ئهي انسهان ذات “ ڄڻ چئي رهي هئي: 
جي خوشحالي ۽ بقا جهو ضهامهن آههي. او انسهان! 
منهنجي هن پيغام کي جه  ۾ ئهههالئهي، فهوهرت 
جي سونهن جي اسرارن کي اندر ۾ اوتي پهورتهڻها 

 ” ماڻ.
*** 

هڪ جينيئس )ڏاهيي جي موت تهي ڪهنهههن چهيهو: 
هن جو روح ٻي جهان ۾ اڏامي ويهو. شهل کهيهس “ 

 ”اتي سڪون  نصيب ٿئي.
ههن جهو روح اتهي سهڪهون مهاڻهي نهه “ مون چيو: 

سگهندو ۽ تيستائين هن دنيا ۾ ڀهٽهڪهنهدو رههنهدو 
جيستائين هن جا ڪردار )تخليقوني منزل )پورڻتاي 

 ”ماڻي نٿا وٺن.
*** 

 ڪنهن اقبال جو شعر پڙهيو.
 ستارون سي آگي جهان اور ڀي هين

 ”ڇا آهي انهن جهانن جي پويانو“۽ پ يو: 
 ”اسان جا خيال )خوابي“مون چيو: 

*** 
ڪو پنهنجي محبوب کي پنهنجي پيار جي اظهههار 
ڪرڻ الِء گهل آڇهي ٿهو... ڪهوئهي دريهاههه ۾ ديهپ 
جالئي ان جي سدا موج مسهتهي ۾ وههڻ جهي آس 
ڪري ٿو... ڪو وڻ پوکي ڌرتهي مهاتها جهي ڪهک 
سائي ڪري ٿو... ڪو چنڊ جي چانڊاڻ ۾ ويهي هن 
پراسرار ڪائنات جا خواب ڏسي ٿو ۽ پوري انسان 

 ذات جي آسوندي الِء پور پچائي ٿو...
پيار ڪرڻ ۽ ارپهڻ جها اههي سهڀ طهريهقها دراصهل 
سههونهههههن کههي خههراج )سههالمي آهههن، جههيههڪههو هههن 
ڪائنات جو ناقهابهل تسهخهيهر ۽ الفهانهي سهچ آههي. 
ويلنٽائن جي ڏهاڙي تي پها  روحهن کهي سهالم، 
 عشق زنده باد، عاشق زنده باد، محبوب زنده باد. 

ويلنٽائن جي موقعي تي  8272فيبروري  72(
 لکيلي.
*** 

اگهاڙي ۽ ٺوٺ ڌرتي تي وي.لو! مان تهوههان سهان 
پيو ڳالهايان. ڇا توهان کي خبر آهي ته ڪرسي جو 
موجد )ايجاد ڪندڙي فرعون آهيو ۽ ان ئهي وقهت 

 کان هو ڪرسي تي قابض آهي.
اچو ته توهان کي هڪڙي راز جهي ڳهالهههه ٻهڌايهان! 
ڪرسي جو بنياد چئن ٽنگن تي هوندو آهي. توهان 
جا ه  جيڪي ڪاراين مثل آهن، جي حهرڪهت ۾ 
اچن ته ڪرسي اچي پٽ تي پوندي ۽ ڪوبه توههان 
کان مٿانهون ويهي تهوههان تهي حهڪهم ههالئهي نهه 

 سگهندو.

*** 
تون چوين ٿو ته اونداهه انسهان کهان سهڀ ڪهجهههه 

مڃان ٿو، پر ايئن به ناهي. اونداههه  -کسيو وٺي. ها
۾ گهڻو گهارڻ کانپوِء، انسان اونداههه ۾ بهه ڏسهڻ 

 لڳندو آهي. 
*** 

” ڪوئي تو هو جو ميرا وحشتون ڪا سهاٿهي ههو.“ 
ايئن ٿو لڳيم ته ڄڻ هي شعر افتخار عارف  نه پر 

 مون چيو آهي.
*** 

هنگالج ۾ گهمندي آئون جبل مٿي لک چهوراسهي 
ڪن تي پهتس. ان جي الِء مهئهٿهاالجهي ۾ ڄهاڻهايهل 
آهي ته هن سنسار ۾ ڪل هڪ لک چوراسي هزار 
جيو )جانداري آهن جن ۾ انسان ۽ ٻيا جهانهور اچهي 
وڃن ٿا. مئٿاالجي موابق ماڻهو مهرڻ کهانهپهوِء جهي 
چڱا ڪم ڪيل آهن ته انسان ٿي واپس موٽهنهدو ۽ 
برا ڪم ڪرڻ جي صورت ۾ باقهي جهانهدارن جهي 
روپ ۾ منتقل ٿهي سهزا ڪهاٽهيهنهدو ۽ پهوِء ٻهيهههر 
انساني جوڻ )روپي ۾ واپس موٽندو. عقيدي سهان 
الڳاپيل ماڻهو سمجهن ٿا ته لک چوراسي چشهمهي 
۾ وهنجڻ سان انهن جا گناهه ڌوپجي ويهنهدا ۽ ههو 

 وري ٻيهر انسان جي روپ ۾ ڄمندا.
*** 

جيڪڏهن تون وڏو ماڻهو ٿيڻ چاهين ٿو ته پهريان 
توکي وڻ جي پاڙن وانگر زمين دوز ٿيڻو پهونهدو 
۽ پوِء ئي تهون زمهيهن مهٿهي ئهٽهي ۽ آسهمهان جهي 

 بلندين کي ڇهي سگهندين.
*** 

زمين جي سون کان ڇهه هزار فوٽ مهٿهي گهورک 
هل اسٽيشن تي مون کي هڪ همراههه مهلهيهو. ههن 

هتي فقط اسان جو خاندان ئي رهي ٿهو، “ ٻڌايو ته: 
باقي سهولتن جي اڻهوند سبب ڪير به هتهي نهٿهو 

 ”رهي.
 ”مون چيو: پوِء توهان هتي ڇو ٿا رهوو“

اسان جا ابا ڏاڏا هتي دفن ٿهيهل آههن. “ هن وراڻيو: 
انهن به ڪڏهن هتان لڏڻ جو نه سوچيو پوِء اسهيهن 

 ”ڇو لڏيونو
مههنهههههنههجههي خههيههال ۾ ان کههي ڌرتههي سههان نسههبههت 

(Commitment)  ئي چئجي، ڀلي ڪير کهڻهي ان کهي
 جهالت ئي ڪوٺي. 

 ڀون سنڌي

 ڊائري جا ورق
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7991-27-27 
محترم شيخ اياز سنڌ جو عظيم قومي عهوامهي 
۽ انقالبي شاعر آهي. هو هڪ انهتهههائهي ڄهاڻ ۽ 
عههلههم وارو سههچههو صههوفههي دانشههور آهههي. ايههاز 
سائين جو مقام انتهائي بلند آهي، سنڌي ٻهولهي 
۽ سنڌي علم و ادب کي ايئن ئهي ايهاز سهائهيهن 
ماال مال ڪيو آهي، جيئن اسان جي عظيم شاههه 
لويف ڀٽائي، فارسي ۽ ٻين زبهانهن جهي حهمهلهي 
دوران سنڌي ٻولي، سنڌي ادب، تهذيب ۽ تهمهدن 
جي تاريخ تحرير ڪئي هئي، تيئن مهوجهود دور 
۾، ورهاست جي ڪري پهتهل نهقهصهان ۽ کهوٽ 
کي محترم شيخ اياز چهالهيهههه سهال اڳ سهنهڌي 
شاعري ۽ سنڌي علم و ادب کي اهڙا ته عهوامهي 
انقالبي رخ ڏنا، اهڙا ته ٻيجارا ڇٽيا جنهههن مهان 
باغ ۽ بستان کڙي پيا آهن. اياز سهنهڌي شهاعهري 
کي، نئون ترقي پسند لباس پارائهي سهچ ۽ حهق 
سان ڳنڍي ادب کي ماال مال ڪيو آهي. ايهاز جها 

کهان مهٿهي  72نثر ۽ نظم جها ههن وقهت تهائهيهن 
ڪتاب ڇپجي چڪا آهن ۽ اٽڪل ڏهه پهنهدرنهههن 
ڪتاب ڇپائي الِء تهيهار آههن. ههيهڏو وڏو تهعهداد 
ڪتابن جو ۽ اهو به انتهائي معيهاري، قهومهي ۽ 
بين االقوامي پائي جهو ادب آههي. بهرصهغهيهر ۾ 
اياز جهڙو ۽ هن جيڏي قد بت جهيهڏو ٻهيهو ڪهو 
شاعر موجود ڪونهي. محترم اياز جي باري ۾ 
مٿي ڄاڻايل حقيقت سان هرڪو متفق آههي. ههر 
ماڻهو اياز کي مڃي ٿو، هن جهي حهيهثهيهت کهي 
هرڪو تسليم ٿو ڪري، انهيَء سهڀ ههونهدي بهه 
اياز سائين کي حڪومت ۽ ادارا اهو مقام ۽ اها 
اهميت نٿا ڏين جهنهههن جهو ههو مسهتهحهق آههي. 
خاص طور تي حڪومت ۽ ادارن جو فرض آههي 
ته اياز سائين جي طبيعت ۽ بيماري جو مڪمهل 
عالج وغيره جو خاص خيال ۽ انهتهظهام ڪهن ۽ 
اياز جي شاعري جي شاندار ذخيرن کي تهرجهمهو 

 ڪري ٻين زبانن تائين پهچايو وڃي. 
*** 

7991-27-71 
* ههر مهاڻهههوَء کهي پهنهههنهجهي ههڪ مهخهصهوص 
خوشبوِء ٿئي ٿي جا هن جي ما ، ههن جهي زال، 
هن جا ٻار ۽ هن جو ڪتو هڪدم سهڃهاڻهي وٺهن 

 ٿا.
* منهنجي نظر ۾ سونهن جهي تهخهلهيهق، سهچ ۽ 

سههههائههههنههههس کههههان وڌيههههڪ پههههائههههنههههده آهههههي.                               
 ڪتاب: سر لوهيڙا ڳڀيا. -شيخ اياز

*** 

7991-28-28 
 محترم شيخ اياز سان مالقات:

مان ۽ نور محمد ڪراچي وياسين، ڏينهن جو 
ٻارهين وڳي نڪتاسين پروگرام اهو هو ته 
نورو ڪئمرا ٺهرائڻ الِء ڏيندو ۽ اسان غالم 
قادر پليجو سان ملي پوِء شيخ اياز سان 
ملنداسين. پروگرام موابق واندا ٿي غالم قادر 
پليجو سان مالقات ڪئي سين. جنهن ۾ هن 
صاحب گهڻي عزت ڏني. وڏو ماڻهو ٿي وڃڻ 
کانپوِء هن پيار ۽ پاٻوهه سان آجيان ڪئي. ان 
کانپوِء اسان اياز سائين کي فون ڪيو. جنهن 
اچڻ جي اجازت ڏني اسان اٽڪل ساڍي ستين 
وڳي پرنس ڪامپليڪس پهتاسين. ننڍي بيبي 
دروازو کوليو. اسين الئبريري ۾ وي.اسين 
الئبريري ۾ ڪجهه شيشو رکيو هو شايد اياز 
سائين گهر ۾ ڪو ڪم ڪرائي رهيو هو. ٻن 
ٽن منٽن کانپوِء سائين اندر داخل ٿيو اسان ادب 
۽ احترام سان ملياسين سائين به کلي کيڪاريو 
ويهڻ الِء چوندي شيشي ڏانهن اشارو ڪندي 

” شيشو پيو آهي ٿورو خيال رکجو.“چيائون ته: 
هاڻي بس “ڳالهيون ڪندي اياز سائين چيو ته: 

اهو لکڻ ئي منهنجو جياپو آهي. اڪثر سڄي 
رات لکندو آهيان پوِء صبن کان سڄو ڏينهن 
ستو پيو هوندو آهيان. رات جو پٽن ۽ زال کان 
لڪي لکندو آهيان ته هو ناراض ٿا ٿين منهنجي 

اياز سائين ٻڌايو ته: ” گهڻي محنت ڪرڻ تي.
ڪيترا ڪتاب لکي تيار ڪيا اٿم شاعري ۽ “

نثر ۾، ۽ مان مسلسل لکي رهيو آهيان. ارادو 
آهي ته شاهه لويف تي هڪ ناول لکان، ٻيو ته 
روس ۽ ڀارت جي دوري تي ڪتاب لکڻ جو به 

اياز سائين انهيَء مالقات ۾ هڪ ” ارادو اٿم.
دلچسپ ڳالهه ڪئي ته ملڪ جي هڪ وڏي 

اياز تون ا  اتي “وڪيل خالد اسحاق چيو ته: 
پهتو آهين جتي مان پنجاهه سال اڳي بي.ل 

ته مون جواب ڏنو ته تون هڪ “اياز چيو، ” هئس.
ئي جاِء تي بي.ل آهين جڏهن ته مان پنجاهه سالن 
۾ سڄي ڪائنات جو مشاهدو ماڻي پوِء وري 
هتي پهتو آهيان ان ڪري مان وڌيڪ ڄاڻ ۽ 

 ”مشاهدو رکان ٿو.
*** 

7991-21-82 
سر “محترم سائين شيخ اياز جو نئون ڪتاب 

پڙهيم اياز اڃان وڌ اڳتي ۽ اوچو ” لوهيڙا ڳڀيا
نظر آيو. تئان مٿي عظمت جي آسمانن تي محو 
پرواز نظر آيو. اياز نون جديد ۽ بدلجندڙ حالتن 
۽ نون نظرين سان ليس سچ حق ۽ سونهن جو 
شاهڪار نظر آيو. اياز هاڻ مزاحمتي ادب ۽ 
شاعري کي ايڏي اهميت نٿو ڏي، هو ٿو چوي ته 
مزاحمتي ادب عارضي ادب آهي، هڪ 
مخصوص دور ۽ وقت الِء هوندو آهي ۽ بس 
جڏهن ته دائميت، اصليت ۽ اهميت صرف 
ڪائنات، ڌرتي جي سونهن، انسان ۽ پيار کي 
آهي. اهي شيون مستقل آهن. ظلم جي 
مخالفت، آزادي امن، سچ ۽ حق جي حاصالت، 

 اهي به اهميت الئق آهن. 
سچ ته اياز هيل به ڏاڍو متاثر ڪيو، بلڪه 
حيران ڪيو. نثري نظمن ۽ آزاد نظمن تي مبني 
هي ڪتاب، جديد علم ادب جي جديد خيالن ۽ 

 نظرين جي کاڻ آهي، خزانو آهي.
*** 

7991-22-72 
نور محمد، علمي ادبي سوچ وارو، مخلص 
وطن دوست ماڻهو آهي. نور محمد کي ننڍپڻ 
کان ڪتاب پڙهڻ جو جنون هوندو هو، ان ئي 
شوق هن ۾ علم ادب ۽ ڏاهپ پيدا ڪئي ۽ ان 
جي نتيجي ۾ تلهار جهڙي ننڍڙي ڳوٺ ۾، 
سوين نوجوانن ۾ قومي علمي ادبي ۽ انقالبي 
جذبا پيدا ڪيا جو تلهار ۾ سائين جي ايم سيد، 
محترم حيدر بخش جتوئي، جناب رسول بخش 
پليجو، حميد سنڌي، نياز همايوني، علي بابا ۽ 
ڪيترا عالم اديب شاعر ۽ رهنما آيا. حيدرآباد ۾ 
به اسان کي نور محمد ڪتاب پڙهايا ۽ ان طرف 
آندو. اڃان تائين نور محمد جي دوستي سنڌ جي 
چوٽيَء جي دانشورن، عالم، اديبن ۽ شاعرن 
سان آهي، ڪيترن رهنمائن سان هن جو ذاتي 
تعلق آهي. محترم ابراهيم جويو، مراد علي 
مرزا، شيخ اياز، ع. ق شيخ، ولي رام ولڀ، 
طارق اشرف، غالم نبي مغل ۽ ٻين به ڪيترن 

 سان هن جو تعلق آهي.
*** 

 غالم علي کوساڻي

 ڊائري جا ورق
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 “آال نيڻ بهارن جا”

آئهون ”.  شاعري دل جي مزدوري آههي“ 
پنهنجي دوست ۽ نئين ٽهيَء جي سهدا 
ملو  شاعر حاجي ساند جي ان سهٽ 
کههي ڌيههان ۾ رکههي، جههڏهههن فههيههاض 
ڏاهري جهي شهعهري مهجهمهوعهي کهي 

۾ ”  آال نهيهڻ بهههارن جها“ پڙهان ٿو ته 
موجود سهمهوري شهاعهري مهون کهي 
فياض ڏاهري جي دل جهي مهزدوري 
لڳي ٿي ۽ فياض ڏاهري پهنهههنهجهي 
دل جهههي مهههزدوري ڏاڍي ڌيهههان، 
ادرا ، سمجهه، پيهار ۽ خهبهرداري 
سههان ڪههئههي آهههي. فههيههاض ڏاهههري 
پنهنجي خيالن جا ريشمهي تهاڪهيها 
کولڻ کان وٺي پنهنجي ڪهوتهائهن 
کي ڪوري ڪاڳر تي آڻڻ تهائهيهن 
ڪٿي به ذري برابر به تڪڙ نهاههي 
ڪئي. ههن پهنهههنهجهي مشهاههدي، 
موالعي ۽ تجربي منجهان گهذري 
آيل خيالن کي رچهائهي، پهچهائهي، 

آال “ ٺاهي جهوڙي، ٺهيهڪ ڪهري 
جهو خهوبصهورت ”  نيڻ بهارن جها

روپ ڏئهي پهڙههنهدڙن آڏو آنهدو 
 آهي. 

جديد سنڌي شاعهري ”  آال نيڻ بهارن جا“ 
جي حوالي سهان ههڪ سهاههه ۾ سهانهڍڻ 

جهڙو ڪتاب آههي، جهنهههن 
۾ مههوجههود سههمههورا نههظههم، 
گههيههت ۽ غههزل پههيههار جههي 

پهههههريههنَء ُچههمههيَء جهههههڙا سههحههر 
 انگيز آهن. 

فياض ڏاههري ُان دور ۽ سهمهاج جهو شهاعهر 
آهي، جتي هر ٽئين ماڻهو تهي شهاعهريَء جهو 
شوق ۽ ڀوت سوار آهي، پر شهاعهري فهيهاض 

ڏاهري جو شوق نه پر ان جهي 
اظهار جي زبان آههي، جهنهههن 
وسيلي هو پنههنهجهي مهن جهي 
سمورين چاههنهائهن، ڀهوڳهنهائهن، 
محبتهن ۽ نهفهرتهن جهو اظهههار 

” آال نهيهڻ بهههارن جها“ ڪري ٿو. 
۾ شامل فياض ڏاهري جا نهظهم 
هن جي وڏين اکين جههڙا گهههرا 
۽ هن جهي قهدامهت جهيهڏا قهداور 
آهن. جن کي پڙهڻ کان پهوِء بهنها 
ڪنهن شڪ جي، فهيهاض ڏاههري 
کي جديد سنڌي نظم جهو اههم ۽ 
 منفرد شاعر ڪوٺي سگهجي ٿو. 
فياض ڏاههري فهڪهري طهور تهي 
جتي پنهنجي سوچن، احسهاسهن ۽ 
خههيههالههن جههي حههوالههي سههان هههڪ 
شاهوڪار شاعر آهي، اتهي فهيهاض 
فني حوالي سان به وڏي ڀهاڳ وارو 
شههاعههر آهههي. فههيههاض ڏاهههري فههنههي 
تههوڙي فههڪههري حههوالههي سههان هههڪ 

 مڪمل ۽ ميچوئر شاعر آهي. 
فياض ڏاهري جا نظهم جهديهد سهنهڌي 
شاعري ۾ شيخ اياز، نياز همايهونهي، 
شمهشهيهر الهحهيهدري، عهبهدالهحهڪهيهم 
ارشد، انور پيرزادي ۽ ايوب کهوسهي 
جي نظمن وانگر وڏي مان ۽ مهرتهبهي 
وارا آهن. جهن جهي ههر ههڪ سهٽ ۾ 
شهيدن جي رت ۽ محبهوب جهي ههٿهن 
تي لڳل مينهدي جهي خهوشهبهوِء جهههڙو 

فهنها ‘ هڳا  آهي. فهيهاض ڏاههري جها نهظهم، 
پهوڙههو ‘ ، ’ ارڏو اروڙ‘ ، ’ تاريخ ٿي ناههي

وحشهي آ ‘ ، ’ سيلف پورٽريهٽ‘ ، ’ انقالبي
رسهتها ‘ ، ’ او سهنهڌو‘ ، ’ شيم شيم‘ ، ’ انسان

۽ ٻيا بهترين نظم آهن. جن ’  توکي سارن ٿا
کي پڙهي هڪ پڙههنهدڙ فهيهاض ڏاههري جهي 

 معشوق ڌاريجو

 ڪتاب تي تبصرو
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انههداز، سههوچ، ڪههمههٽههمههيههنههٽ ۽ نههظههريههاتههي 
وابستگيَء کي پرکي، سندس ذات جو مڪمهل 
خاڪو / پورٽريٽ جوڙي سهگهههي ٿهو. فهيهاض 

آال نهيهڻ “ ڏاهري جي جذبن کهي سهمهجهههڻ الِء 
فهنها تهاريهخ “ ۾ شامل پهريون نهظهم ” بهارن جا
ئي ڪافي آهي، جنهن کي هن ايهڏي ”  ٿي ناهي

پيار سان تخليق ڪيو/لکيو آهي، جيهڏي پهيهار 
سان هڪ سکي پنهنجي مهحهبهوب جهو پهههراڻ 
ڀريندي آهي، يا هڪ ما  پنهنجي پهريه.هي پهٽ 

 ڏيندي آهي. ” لولي“کي 
فياض ڏاههري ههڪ سهچهو، سهڄهاڻ، بهههادر ۽ 
بيبا  شاعر آهي، جنهن جي سموري شاعهري 
منجهان آجپي جو اجرو صبن، چهٽهو ۽ روشهن 
ٿيندي نظر اچي رهيو آهي. فيهاض ڏاههري جها 
 نظم سندس اندر جو حقيقي آواز آهن. جيئن: 

اسين ناهيون فقط هڪ درد جا وارث “
 ”اڳي ڀي هئا.

... 
 ڪوٽ وڳهه ۾ قبرون ناهن،“

 ”.پوِء به اسان جي لَڄ دفن آ
... 

 ٿاڻن تي احساُس نه آهي،“
 ڪورٽ ۾ انصاف نه آهي،
 ڌاڙيلن وٽ قياس نه آهي،

 ”.۽ بنگلن تي ماُن... وحشي آ انسان
... 

 ع ر ڀر آيو نه هو ڪو پاڻ کي،“
 ”هٿ ٽنگڻ ۽ ڪنڌ جهڪائڻ جو هنر.

... 
 ديس منهنجي تي، گلن جي مند ۾،“

 ”خون جي خوشبوِء گُهلي آ.
فياض ڏاهري جا احساس پڙهي ڪههڙو ڪهافهر 
هوندو، جنهن جي دل کيس داد ڏيڻ ۽ سهنهدس 
شعري عظمت کي سالم ڪهرڻ نهه چهاههيهنهدي. 
فياض ڏاهري فهنهي تهوڙي فهڪهري طهور تهي 

۾ ”  آال نيهڻ بهههارن جها“ هڪ پختو شاعر آهي. 
شامل فياض جها نهظهم جهتهي سهنهدس فهڪهري 
اڏام، نظهريهاتهي پهخهتهگهيَء، روشهن خهيهالهي ۽ 

ڀرپور مزاحهمهت جها امهيهن آههن، اتهي سهنهدس 
گيت وري هن جي سهڻي سڀاَء، ڪومل مهزاج، 
نفيس احساسن ۽ محبت جا سهاکهي آههن. جهن 
جههي سههٽ سههٽ ۾ مههاکههيَء ۽ مصههريَء جهههههڙو 

 مي.اج سمايل آهي. جيئن: 
 انبن جهليو ٻوُر او جاني!“

 پوِء به نه آئين تون!
 ورهين کان پئي راهه نهاريان،
 توبن گ  سفيدن جا ڇاڻيا،
 سڪا سنگ ڪنگور او جاني!

 ”پوِء به نه آئين تون!
، ’ انهبهن جهههلهيهو ٻهور‘ فياض ڏاهري جا گهيهت 

چهانهدنهيَء ‘او هوا...، ‘، ’آ  ڀريندي رومال تي‘ 
، ’ ڇههلههڙو ڪههو نشههانههي ڏي‘ ، ’ ۾ رات راڻههي

تهنهههنهجهي راههه ‘ ، ’ موسم آئي پهن ڇهڻهڻ جهي‘ 
او ‘ ، ’ چهنهد مهون کهي ٻهڌاِء‘ ، ’ تڪيندي پريتهم

تهوکهان ڪهيهر ‘ ، ’ ڪانهويهال ڪهنهههن جهي ڳهوال
شام ‘ ، ’ نيڻن ۾ مئخانه ساجن‘ ، ’ لنوائي سائين

ڪهارونهجهههر تهي ‘ ، ’ اچي ٿي، تون ته نهه آئهيهن
۽ ’  پاڳل چهاههه‘ ، ’ چيٽ جي موسم‘ ، ’مور هزار

سڀ کان سڀ ساههه ۾ سهانهڍڻ ’  لولي او لولي‘ 
جهڙا گيت آهن. جن کي پڙهندي انهن جي ههر 
بند کي ڪوٽ ڪرڻ/حوالي طور کهڻهڻ الِء دل 
چوي ٿي ۽ انهن گيهتهن جهو ههر بهنهد ٻهڌي دل 

 رقص ڪرڻ الِء برقرار ٿي پوي ٿي. 
فياض ڏاههري جهي گهيهتهن جهو رچها  سهههڻهو، 
سيبائتو ۽ سنهي سئيَء سان ڀريل ڀرت جهههڙو 
وڻندڙ ۽ پختو آهي. فياض ڏاهري جهي گهيهتهن 
۾ بردو سنڌي، شيخ اياز، استاد بخاري، امهداد 
حسيني، مير محمد پيرزادو، سرمد چهانهڊيهو ۽ 
مسرور پهنهائهي جهي گهيهتهن وانهگهر گهيهت جهو 
ڀرپور مزاج، حسناڪي ۽ مي.اج مهوجهود آههي. 
هن جا گيت ايڏا ته رسيال ۽ متهرنهم آههن، جهو 
انهن کي پڙهندي وقت ڪٿي به ردم نٿو ٽٽي، 
ن  ڳوٺاڻي ٻولي، بلڪهه گهيهت جهي ٻهولهي جها 
خالص لفظ آ  ۽ اولمي وغيره کي استهعهمهال 
ڪري، هن پنهنهجهي گهيهتهن واري زمهيهن تهي 
گالبن جو کيت پوکي ڇڏيا آهن. فياض ڏاهري 

جي گيتن کي ڳائيندي وقت ڪٿي بهه ڪهنهههن 
راڳي کي سازن جي ڀراَء جو سهارو وٺهڻ جهي 
ضرورت ڪانه پوندي. فياض ڏاهري جها گهيهت 
هڪ ما ، ڀيڻ، وني، مٿ، محبوبها جهي اڌمهن، 
جذبن ۽ احساسن جون ڪهاڻيون ۽ تصهويهرون 
آهن، جن کي پڙهي ۽ ٻڌي اسان فياض ڏاهري 
جي محبت، معصوميت ۽ ماڻهپي کهي پهرکهي 

 سگهون ٿا. 
۾ شامل گيتن جي موالعي ”  آال نيڻ بهارن جا“ 

کانپوِء مون کي اهو چوندي ڪابه هٻڪ ڪهانهه 
ٿي ٿئي ته فياض ڏاهري جديهد نهظهم سهان گهڏ 
جديد سنڌي گيت جو به تمام وڏو ۽ بهاڪهمهال 

 شاعر آهي. 
فياض ڏاهري اميدن جو شهاعهر آههي. ههن جهو 
شاعراڻو ڪمال اهو آهي، جهو جهتهي ههن جهي 
نظمن ۾ مزاحمت ۽ گيهتهن ۾رومهانهيهت آههي، 
اتههي سههنههدس غههزل، مههزاحههمههت، رومههانههيههت ۽ 
سماجي شعور جو نرالهو ۽ نهادر نهمهونهو نهظهر 
اچن ٿها. فهيهاض ڏاههري جهي غهزل ۾ تهعهزل، 
جههمههالههيههاتههي حسههن، خههوبصههورت تشههبههيهههههن، 
ترڪيبن، استعارن، عڪسن ۽ اههڃهاڻهن سهان 
گڏ ُاهي سموريون فني توڙي فڪري خوبيهون 
موجود آهن، جيڪي هڪ ڀرپهور ۽ سهگهههاري 

 غزل گو شاعر جي غزل ۾ هجڻ گهرجن. 
 سڀ رنگ پيا! تو ۾،“

 ”انڊلٺ جي گهٽائن جا.
... 

 هير سڄي هٻڪارون آهي،“
 ”وهنجي وار سڪايا هوندئي.

... 
 چاندنيَء ۾ چڳون وکيري ٿو،“

 ”واُء آهي شرير تر سائين!
سنڌ جي نامياري شاعهر ۽ مهاههوار سهوجهههري 

فهيهاض “ جي سرواڻ تاج بلوچ جهي لهفهظهن ۾ 
واقهعهي اهها ”.  ڏاهري هن دور جو معجهزو آههي

حقيقت آههي تهه فهيهاض ڏاههري ههن دور جهو 
معجزو آهي، جنهن جي شاعراڻي اڏام عقهابهن 

 جي اڏام کان به اوچي ۽ مٿانهين آهي.
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ٻني جي ڪپ تي لڳل ٽالتي جهي گهههاٽهي وڻ 
جي ٽارين تي پکين جي چهڪار مان شمع کي 
لڳو ڄڻ اهي پهکهي کهيهس ڪهجهههه چهوڻ جهي 
ڪهوشهش ڪهنهدا ههجهن، ور هيهه پهڄهاڻها کهيههس 
سندس مڱيندي دلبر جي ياد ورايو، جنههن تهي 
هوَء بيقرار ٿي پئي، کيس ا  تائين به سمجههه 
۾ نه آيو ته ڇو دلبر شادي کان ڪجهههه ڏيهنهههن 
اڳ هڪ رات اوچتو ئي اوچتو ڳوٺان گم ٿهي 
ويههو ۽ وري ڪههڏهههن بههه ڳههوٺ جههو رخ نههه 
ڪيائين، هو ڏاڏهنس جهي ڍاٽهڪهي نسهل جهي 
سهڻي ۽ ڊگهي ڳچي واري ڏاچي ڇڏائهي ڀڳهو 
هو ۽ ڪنهن کي به خبر نه پئجي سگهي ته هن 
ڪيڏانهن منهن ڪيو. اههو ويهههه سهال پهراڻهو 
گها   سندس دل ۾ بهار جي مند اچڻ تي تهازو 
ٿي پوندو ههو، دلهبهر جهنهههن کهي تهڏههن اڃهان 
منهن تي م ن جي سانول مس آئي هئي، جهي 
اوچتي گم ٿي وڃهڻ کهانهپهوِء ويهڙههي ۾ ويهر 
پيو، شمع جي پي  ۽ چاچن ڪههاڙيهون اڀهيهون 
ڪيون، گهر ۾ شادي جا سهرا ٿي هليا، گهوٽ 
جا ڀائر پاڙي جي هر گهر مان کٽون هنڌ کڻنهدا 
انهن تي ناال لکندا پهئهي ويها، جهيهئهن مهوٽهائهڻ 
مهل سوالئي ٿئي. هيڏانهن گهوٽ بهنها ٻهڌائهي 
گم ٿي ويو، ڄڃ ۾ ٻائتال مچي ويو هر مهائهي 
مرد ننڍي جي زبان تهي اهها ئهي ڳهالهههه ههئهي. 
سهرا ڳائيندڙ ماين به پاڻ ۾ سس پهس شهروع 

 ڪئي. 
 ”پڪ ڇوري نڀاڳي آهي...“

خبر سڄي ڳوٺ ۾ باهه وانگر پهکهڙجهي وئهي، 
گتمندي ئرندي ڪنواريتن تائين پهههتهي شهمهع 
جي ما  ئيرائي پاڻ پٽ تي هنهيهو کهيهس ڏنهدڻ 

 پئجي ويا. 
شمع جو پي  ۽ چهاچها دلهبهر وارن کهان اههڙي 
بيعزتي جو پالند ڪرڻ آيا، پر دلهبهر وارن جهو 
ڏاڏو رم ان جيڪو مٿي ۽ ڏاڙهي جهي وارن 
کي ميندي سان ڳاڙهو ڪري گهمندو هو، اههو 
ڏاهو مڙس ۽ زماني جو ماڻهو هو، هن اوطهاق 

 ۾ وي.ل مهمانن کي چيو. 
اوهان جي نياڻي هاڻي اسان جهو نهنهگ آههي، “ 

شادي ساڳي ڏينهن تي ئي ٿيندي، ههاڻهي دلهبهر 
جو ڀا  معشوق اوهان جي نياڻي سهان النهئهون 

اهو ٻهڌي شهمهع جهي پهي  جهي ڪهاوڙ ”  لهندو.
جهڪي ٿي ۽ اههي اوطهاق مهان نهڪهري ويها. 
پي  ۽ چاچن جي لڄ رکهڻ الِء شهمهع مهعهشهوق 
جي ڪنوار ٿهي، پهر سهنهدس دل جهي ڪهنهههن 
ڪنڊ ۾ اڃان به دلبر جي ياد مهنهدر ۾ ڪهنهههن 
ُبت جيان سانڍي رکيل هئي ۽ بهههار جهي اچهڻ 
سان اها ياد تازي ٿي ويهنهدي ههئهس. ههن ڏاٽهو 
گاهه جي ڀري ۾ هڻندي وڻ ۾ ٻوليندڙ پهکهيهن 
ڏانهن ڏٺو، کيس لڳهو ڄهڻ اههي پهکهي کهيهس 
دلبر جو ڪو نياپو ڏيڻ آيا ههجهن. شهمهع ههاڻهي 
زندگي جون ڇٽيهه بهارون ڏسي چڪي ههئهي، 
هوَء وچولي قد جهي ڀهريهل جسهم واري مهائهي 
ههههئهههي، ڪهههاريهههون اکهههيهههون، سهههنهههدس رنهههگ 
ڪڻڪائون ههو، ڪهارا ڊگههها وار، ڏاٽهي سهان 

گاهه ڪندي ڪندي سندس هٿن تي ايترا َوڍ ۽ 
گها  اچي چهڪها ههئها، جهو سهنهدس قسهمهت ۽ 
محبت جون لڪيرون ئي لڪي ويهون ههيهون. 
هن پکين مان نظرون ڪڍي وري ڪم ڏانهههن 

 ڌيان ڏنو.  
دلبر جي مامهي نصهيهر جهو يهارههن سهالهن جهو 
راشو ۽ نَو سالن جو پٽ ساجو گليل کڻي ٻنهي 
کان اچي نڪتا، شمهع کهيهن پهري کهان ايهنهدي 
ڏسي ورتو. راشو گهلهيهل ۾ گهول ڀهيهنهڊ رکهي 
ڳيري جو نشانو ورتو. ان تي شمع ڪاوڙ مهان 

 رڙ ڪري کين چيو:
 اڙي ڇورا خدا جو ڪو قهر“

 ” پويَو، ڇو ٿا ساسين کي ستايوو
راشو ههن کهي ”  چپ ڪري پنهنجو ڪم ڪر.“ 

ڇڙٻ ڏني ۽ ڳيري جو نشانو ورتو، شمع ڏاٽهو 
 سڌو ڪري هنن ڏانهن ڀڳي...

راشههو... راشههو.... جههيههجههي پههاڻ ڏانهههههن پههئههي “ 
 ” اچي...

ساجو شمع کي پاڻ ڏانهن ايندو ڏسي ڀئو مهان 
چيو، راشو جي نظر به هن ڏانهن وئي، سندس 
ه  ۾ ڏاٽو ڏسي هو به ڊڄي ويو، کهيهس ٻهيهو 
ڪجهه سمجهه ۾ نه آيو ۽ گهلهيهل سهان ڳهيهري 
بدران شمع جو نشانو ورتهائهيهن، جهيهئهن ڀهيهنهڊ 
شمع کي لوندڙي وٽ لڳو ته هن اچي پهٽ تهي 
ئهڪو ڪيو ۽ وڻ ۾ ويه.هل پهکهيهن سهان گهڏ 
سنهدس روح جهو پهکهي بهه ئهڙڪهيهون ههڻهنهدو 
آسمانن ڏانهن اڏامڻ لڳو... ٻئي ڇوڪرا ويهتهر 

 ڪهاڻي

 نصرت چانڊيو

 پــل جــي پــار
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هيسجي ويا ۽ شمع کي ٻهنهي ۾ ڇهڏي گهههرن 
 ڏانهن ڀڳا.

ٻٽهيهههه سهالهن جهي وچهولهي قهد جهي سهانهوري 
معشوق کي شمع سان ڪو گهڻو لڳها  ڪهونهه 
هو، هو ته چوندو هو َرَن ا  مري ته جان ڇٽهي، 
ڏينهن جو وڏو حصو ڀنگ پيئڻ ۽ جهوا کهيهڏڻ 
۾ گذاريندو هو، س  لٿي مهههل لهڏنهدو لهمهنهدو 
گهر موٽندو هو ته ويتر شهمهع کهي داٻها ڏيهنهدو 
هو، پهريون ڀيرو جڏهن ههن واڙي مهان گهابهو 
ڇڏائي جوا ۾ هارايو هو ته گهر اچي شمهع تهي 
ڪڙڪيو هو ۽ سندس هڏ گڏ هڪ ڪري ڇهڏيها 
هههئههائههيههن، جههوا ۾ هههارائههڻ جههون سههمههوريههون 
ڪسرون زال تي ڪڍيون هئائين ايتري تائيهن 
جو سندس واڇن مان گگ وههڻ لڳهي ههئهي ۽ 

 هن کي پاسراٽي ۾ لت هڻندي چيو هئائين:
” نڀاڳي تنهنجي ڪهري ئهي ٽهوٽ پهئهي آههي.“ 

شمع جا چپ ئاٽي پهيها ههئها ۽ انهههن مهان رت 
نڪتو هئهس، سهاڄهي اک بهه ڌ  جهي ڪهري 

 سڄي وئي هئس. 
منجهند ويل جڏهن شمع جو الش گههر کهڻهائهي 
آيا ته معشوق جي ذهن ۾ هڪ ٻي راند شروع 

 ٿي وئي...
جيئري ته ڪم نه آئهي، پهر رن مهرڻ کهانهپهوِء “ 

هن سوچيو، سهنهدس ”  ڪو فائدو ضرور ڏيندي.
سانوري مهنهههن تهي عهجهيهب مهر  
اچي وئي، ٻيو خيال آيس ته مهامهي 

نصير کان سٿ چٽي طور 
ڪههجهههههه ٽههڪهها ڪههڍائههي 
وٺههنههدو ۽ پههوِء اٿهههي 
اوطهههههاق ۾ اچهههههي 

 اعالن ڪيائين:
نهههههههههههه مان ايتري تهائهيهن الش “ 

کڻندس جيتهري تهائهيهن مهامهو نصهيهر 
اهو ٻهڌي مهنهڊي ”  چٽي نٿو ڀري ڏئي.

نصير جون وايهون بهتهال ٿهي ويهون، 
منهن تي رکيل ٿلهيون مه هون جهن 
کي هو ههر چهوٿهيهن ڏيهنهههن خ هاب 
هڻي ڪارو ڪندو هو تي ه  ئهيهري 
گههري سهوچ ۾ ٻهڏي ويهو، سهنهدس 

نرڙ تي گهن  اچي ويا، کيس هوڙون نه 
هجڻ ڪري ٻنهي پاسن کان کڏا هئها، انهههن 
کڏن ۾ هو واري واري سان زبان ههڻهڻ لڳهو، 

پوِء مٿي تهان ڳهاڙههو اڇهو رومهال الههي 
 ڪنڌ نوائي چيائين:

مههان سههٿ چههٽههي ڀههري ڏيههڻ الِء تههيههار “ 
اهو ٻڌي معشوق جي مهن ۾ آيهو ”  آهيان...

هو وڏا وڏا ٽهڪ ڏئي کلي، پهر ان وقهت ههو 
پاڻ تي قابو ڪري ويو. شام تائيهن شهمهع کهي 
ڳهوٺ واري قهبهرسهتهان ۾ پهوري آيها... ٽهئهيههن 
ڏينهن س  لٿي مهل جڏهن معشوق وارن تهڏو 

کنيو ته نصهيهر سهاڄهي بهغهل ههيه.هان 
ڪاٺ جي گهوڙي ڏئهي ان تهي زور 

ڏيندو ٻنين جي ٻئي پاسي ڀيڻ جي گهههر وڃهڻ 
لڳو، هو چوونجاهه سالن جو همراهه هو، سهتهن 
سالن جي ڄمار ۾ پهولهيهو جهي ڪهري سهاڄهي 
ٽنگ سڪي وئي هئس ۽ تڏههن کهان گهههوڙي 
تي هلڻ لڳو، نصير الِء سموري تر ۾ مشهههور 
هو ته هو اڏامندڙ پکهي جها بهه پهر ڳهڻهي وٺهي، 
گهر ۾ مال به هئس ته ورثي ۾ ٻهنهي ٽهڪهر بهه 
مليل هئس، هِن ُههن ڏي ويهاج تهي ڏوڪهڙ بهه  
ڏنل هئس، پر هاڻي وري پٽن جي ڪري ڏچهي 
 ۾ اچي ئاٿو هو. هو ڀيڻ جي گهر اچي پهتو...

 ” او ڌني...” “ڌني...“
 ”ڪنڌ لٿي ڪاڏي مري وئين...“

گهر جي پڌر تي بيهي چوڌاري تڪيندي کاٻي 
ه  سان مٿو کنهههيهنهدي ڀهيهڻ کهي سهڏ ڪهرڻ 

 لڳو.
ان وقت ڌياڻي سندس ڌيَء سڪينه کي نلڪهي 
۾ وهنجاريو ٿي. هوَء چاليهه سالن جهي ٿهلهههي 
متاري مائي هئي، پر سندس ٻاويهه سالهن جهي 
ڌيَء سڪينه  جو هي.يهون ڌڙ ڄهائهي ڄهم کهان 
بي ستو هو، ڌياڻي ستن تهيهلهن سهان ڌيَء کهي 
مالشون ڪندي رهي، پر سڪينه جهي ههيه.هيهن 
ڌڙ جي جان نه موٽي سا نه مهوٽهي، ڌيهاڻهي جهي 
ڪن تي نصير جو آواز پيو ته نهلهڪهي ۾ ئهي 
 سڪينه کي ڇڏي ڀا  جي سڏن تي ڀڄندي آئي. 
کٽ جي ٻانهين کي ٻئهي هه  وجهههي ڇهڪهي 
آڻي ٻير جي وڻ جي ڇانوري ۾ رکي ۽ مهٿهي 
تي رئو ٺيڪ ڪري،    ڏئي نصيهر کهي 

 چيائين:
 ”جي ڪريان ڀا  کي، ويهه ادا...“

کهههان ٿهههي هوَء پاڻ پيرانهدي 
 وي.ي.

ڪههر جههههههي ادا... “ 
احههههههههوال... 

ڀاڄهائهي 

 ”۽ ڪڪڙا چا  آهنو
 انهيَء معاملي کي ڪاٿي پڄايَوو

 ”ڇا ڇيندن!“
ويلي تي ڍور جيڏي زيهانهي ٿها ڪهن اٽهي تهي 

نصير ڪنڌ ساڄي پهاسهي مهوڙي ٺهڪها  “ چٽي 
ڪڍندي چيو، ڪجهه گهڙين جي مهاٺ کهانهپهوِء 

تو واري ڇهوري ڪهاٿهي آ... نهظهر “ پ يائينس: 
ڪونه پئي اچي... ڀڄي وئهي ڇهاو پهر ڀهڄهنهدي 

 ”وري ڪيئنو
 ڌياڻي تي نصير جا اهي جمال و  ٿي ڪريا.

ساڄي اک مهٽيندي ڳوڙها اگهي ڳيت ڏنائين، 
 اک جي تنري مان پچ ڪڍندي ورندي ڏنائين:  

هوَء  نلڪي هي.ان آهي، اٺن ڏينهن کان کيس “ 
 ”ڪونه وهنجاريو آ، واندڪائي نه پئي ملي...

ها چڱي طرح مهٽي ِمر ڌر الهينس پرڻايهانهس “ 
 نصير بنا ڪو تاثر ڏيندي چيو...” ٿو.

ڌياڻي لهفهظ ڪهڍي وات تهي ”  پر ادا هوَء ته...!“ 
 ه  ڏنو،

جواري موالي معشوق چئهي ٿهو سهٿ چهٽهي “ 
ڀري ڏيو، مان به اهڙي چٽي ٻوٿ ۾ ٿو هڻانس 
جو سڄي زندگي پيو ياد ڪندو ته ڪهو مهڙس 

 ” گڏيو هو.
هههن ڪههاٺ جههي گهههههوڙي کههي پههيههرانههدي ۾ 
ئاسائيندي چيو. اهو ٻڌي ڌياڻي ڪنڌ جهڪائي 
ماٺ ۾ ڳوڙها ڳهاڙڻ لڳهي، ڪهري بهه ڇها ٿهي 
سگهي مڙس اڌ رنگ ۾ ههڪ کهٽ تهي پهيهل 
اهو ڀا  ئي چار داڻا ان جها ڏيهنهدو ههو سهو بهي 
وسي جهوري وڌو، ڪنن تي ڀا  جو رکو آواز 

 پيس: 
 ”اها منڊي ڪير وٺندئيو“

نصير جي ڳالهه کي ٽارڻ وارو ڪو ويڙههي ۾ 
ئي نه هو، ڌياڻي ته پوِء بهه سهنهدس ڀهيهڻ ههئهي. 
نيٺ هاڪاري ۾ ڪهنهڌ لهوڏيهائهيهن. ايهتهري ۾ 

 سڪينه سڏيس:
” امههان... او امههان ڄههارو مهه ههر پههٽههي ويهها...“ 

ڌياڻي اٿي ڌيَء ڏانهن ڀڳي. نصير سهٿهڻ 
 جا ور ٺاهيندو روانو ٿيو. 

جڏهن معشوق کي اها خبر نه پئهي تهه 
سههنههدس مههامههو هههن سههان پههٽههي ڪههري 
سڪينه جهڙي جڏي ڇهوڪهري سهٿ 
چٽي طور سندس مٿي ۾ ههڻهي 
رهيو آهي ته سندس مهن انهدر 

باهه لڳهي وئهي ۽ اوتهاري تهي ۾ 
ڀههنههگ جههو سههمههورو ڪههونههڊو 
اڪيلي ئي سهر ڪهري ويهو، پهر مهامهي 
جي ڳالهه کي ٽاري نه سگهههيهو ۽ وري 
موڙ ٻڌي گهوٽ ٿيو. انهي ئي هفتي ۾ 
سڪهيهنهه سهان نهڪهاح وجهههي مهعهشهوق 

 کيس گهر کڻائي آيو.
اهههو شههام جههو وقههت هههو مههعههشههوق 
اوتاري تي ويه.هل ههو، ان شهام 
جههو اوتههاري تههي مههعههشههوق جههو 
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جهل مهگهسهي وارو يهار آيهو جهنهههن کهان ههو 
ڇهين مهيني ڀنگ کڻي ايندو هو، اههو پهڪهي 
عمر جو ڀريل جسم وارو هو، کيس مهٿهي تهي 
ٽوپي پهريل هئي ۽ ٻنهي هٿن جي آڱهريهن ۾ 
چاندي جون منڊيون پاتل هيهون، ههڪ مهوالهي 
ڀنگ سان ڀريل گالس هن کي ڏنو، هن جسهت 
جو گالس ورتو ۽ هڪ ساهي ۾ ڀهنهگ پهئهي، 
 م ن تي ه  ئيريو ۽ ڳالهائڻ شروع ڪيائين:

جهههههل مههگههسههي وٽههان آيههس ٿههي جههو اوچههتههو “ 
منهنجي اکين آڏو ههڪ ڍاٺهڪهي ڏاچهي اچهي 
وئي... هي ڀال جو قد... وڏي ڳچي... اصل واههه 
واهه... ڄاڻ وٺڻ تي خبر پئي ته سالهن کهان اهها 
ڏاچي ماڻهن کي نظر ايندي آههي ۽ وري گهم 
ٿي ويندي آهي، ڪجهه ماڻهن جو اهو به خيهال 
آهي ته ڏاچي نه پر ڪها غهيهبهات آههي، جهيهڪها 
ماڻهن کي چهڪهمهو ڏئهي ٻهيهلهي ڏانهههن وٺهي 
ويندي آهي ۽ پوِء همراهه گم، وري نه مهوٽهي... 
اتان جي ماڻهن ٻڌايو ته ان ڏاچي جهي چهڪهرن 
۾ ڪههيههتههرائههي مههاڻهههههو گههم ٿههي چههڪهها آهههن... 
ڪيتهرن مهڙسهن ان ڏاچهي جهو راز ڄهاڻهڻ الِء 
شرطون به رکيون، پهر انهههن مهان بهه ههڪ نهه 
موٽيو... هاڻي مون کي ڪنهههن بهه صهورت ۾ 
ان ڏاچي جي راز تائين پهچڻو آههي... ههن تهر 
۾ آهي ڪو اهڙو مڙس جيڪو منهنجي ان ۾ 
مدد ڪري... مان کهيهس ڏھ  ههزار رپهيهن جهو 

پئسن جو ٻڌي مهعهشهوق جهي ”  انعام ڏيندس...
اکين جا تهارا چهمهڪهڻ لڳها ۽ ان راز تهائهيهن 
پهچڻ الِء حامي ڀهريهائهيهن. ان تهي ان ههمهراههه 

 چيس:
 ”منهنجون ٻه شرط آهن.“

 معشوق کيس وائڙن جيان تڪيو ۽ پ يو:
 ”ڪهڙاو“

هڪ ته تون ههي راز ڄهاڻهڻ الِء اڪهيهلهي سهر “ 
نڪرندين، ٻيو جيڪڏهن تون نهه مهوٽهئهيهن تهه 
” مان تنهنجي گهر وارن کان ڪو مال وٺنهدس.

شرط ٻڌي مسُتو ڪجهه گهههڙيهن الِء سهوچ ۾ 
ٻڏي ويو ۽ پوِء ان همراهه جهي وڏيهن ڪهاريهن 

 اکين ۾ ڏسندي چيائين:
 ”قبول آ...“

مسُتو ڏاڏنهس جي ڍاٺڪي نسل واري ڏاچهي 
تي چڙهي جهههل مهگهسهي الِء نهڪهتهو، ڪهچهن 
پڪن رستن تان گذرندي اچي س  لٿو، کهيهس 
حاجت ورايو، هن جي منزل ڪجهه ميهل وڃهي 
رهههي ڏاچههي کههي ُهههش ُهههش ڪههري هههيههٺ 
ويهاريائين ۽ پاڻ لهي پاسي تي ويههي حهاجهت 
پوري ڪرڻ لڳو. ان کهانهپهوِء مهعهشهوق ڏاچهي 
واري جاِء وٽ پهتو تهه کهيهس ڍڪهر وٺهي ويها 
نرڙ تي پگهر اچي ويس، معشهوق جهي ڏاچهي 
سان گڏ هوبهو اهڙي ئهي ٻهي ڏاچهي بهه ويه.هل 
هههئههي، مههعههشههوق جهها لههٿ ٿههڙڪههڻ لڳهها، دمههاغ 
چڪرائجي ويهس، ههيهڏانهههن ههوڏانهههن ڏسهي 
سههوچههڻ لڳههو: هههاڻههي ڪههجههي تههه ڇهها ڪههجههي... 
ڪهڙي ڏاچي منهنجي آهي يها ڪهههڙي ڏاچهي 

 تي سواري ڪجي...!!
هن هڪڙي ڏاچهي جهو پهڇ مهٿهي ڪهري، آڱهر 
هڻي سنگهڻ لڳو، کيهس ان مهان ڇهيهڻهي جهي 
ڌپ انساني حهاجهت جهي ڌپ آئهي... ههو ويهتهر 
پريشان ٿي ويو، کيس ڪجهه به سمجههه ۾ نهه 
آيو، هن ڀانيو ڀنهگ جهي ڪهري سهنهدس ذههن 
ڪم ڪرڻ ڇڏيندو پهيهو وڃهي... ههو تهڪهڙ ۾ 
سندس ڏاچي تي ٻرانگ ورائي چڙهيو ۽ ههلهڻ 
لڳو، جيئن ئي هن په.هي ڏنهي تهه په.هيهان کهان 

 آواز آيس: 
 ”سوار ٿين ها ته خبر ڏيانِء ها“

 ”جوانن جي آڱر به ياد ڪندين“
 معشوق ڪنڌ پوئتي ڪندي وراڻيو

 وري پويان آواز آيو 
” اههها سههامهههههون واري پههل تههه ٽههپههي ڏيههکههار...“ 

معشوق ويتر وهمن ۾ وڪوڙجڻ لڳو، پر دل 
 پڪي ڪندي هوا ۾ ڳالهايائين:

معشوق کي لڳو ڪا غيبهات ههن جهي په.هيهان 
لڳي آهي، هو ڏڪندو ڏڪندو هلندو پل ڏانهن 
وڌيو، جيئن ئي اتي پهتو، هن جو ڪهنهڌ مهڙي 
ويو ۽ ڏاچي جون ٽنگون پاڻ ۾ وچڙڻ لڳهيهون 
۽ ڏاچي مهعهشهوق سهوڌو زمهيهن تهي ئهههڪهو 

 ڪيو. 
ڪجھ دير کانپوِء معشوق کي هوش آيهو، ههن 
اکيون مهههٽهي سهامهههون ڏٺهو، کهيهس سهنهدس 
ڏاچي سان هڪ ٻي ڏاچي وي.ل نظر آئهي، ههو 
وري به ٻنهي ۾ فرق نه ڪري سگهيو. سندس 
حههواس ڪهههم ڪههرڻ ڇهههڏي ويهها، جسهههم ۾ 
سيسراٽيون ٿيڻ لڳهس ۽ چهپ ٿهڙڪهڻ لڳهس. 
هن کي مهحهسهوس ٿهيهو سهنهدس ڪهلهههي تهي 
ڪنهن  ه  رکيو آهي، َڀَو ۾ ههن جهي اکهيهن 

 آڏو اونڌھ اچي وئي. 
 ”معشوق..!“

ڪنن تي سندس نالي جو پڙاڏو پيس، هن کهي 
 اهو آواز ڄاتل سڃاتل لڳو...

 ” دلبر...“
پاڻمرادو سندس زبان مان ڀا  جو نالو نهڪهري 

 ويو.
 ” ها معشوق...“

سههنههدس ڪههنههن تههي وري سههاڳههيههو آواز پههيههو، 
معشوق کي هڪ ڀوانٽي آئي ۽ ههن پهٽ تهي 

 اچي ئهڪو ڪيو. 
*** 
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جمعي جو ڏهاڙو ۽ منجههنهد جهي مهههل ههئهي. 
مسجدن مان واعظ ۽ خوبن جا آواز اچي رهيا 
هئا. شهر جا وڏا توڙي ننڍا گهنهههگهار، نهيهڪهو 
ڪار ٻانهن سان ٻٽ وي.ل ههئها. شهههر جها روڊ 
رستا باهه تي رکيل تئي جيهان تهپهي ويها ههئها، 
گرميَء جو ته ڪو حساب ئي ڪو نه هو، رهيل 
ڪسر وري واپڊا وارن پوري ڪري وڌي هئي 
جيڪي ڀالري ڏينهن تي به بجلي ڪٽڻ کان نه 
مڙيا. ماڻهو صفا برف وانگر پئي رجيا. اههڙي 
حههالههت ۾ حههوران جههي مههٿههان ڄههڻ تههه قههيههامههت 
ڪڙڪهي پهئهي ههئهي. سهنهدس ڏيهڍ سهالهن جهو 
اڪيلو پهٽ انهيهس گهذريهل ڏيهنهههن کهان ڏاڍو 
بيمار هو، کيس گئسٽرو ٿهي پهئهي ههئهي. ههو 
صفا هيڊو ٿي پيو هو. حوران هر هر پنههنهجهي 
پٽ کهي نهمهڪهول ۽ شهيهشهيَء مهان دوا پهئهي 
پياري، پر پوِء به دست ۽ الٽين بيهڻ جهو نهالهو 
ئي نه پئي ورتو، جنهن ڪري پهٽ سهان گهڏ 

 ما  جا ڪپڙا پڻ خراب ٿي ويا هئا.
حوران جو مهڙس ههڪ ٺهيهڪهيهدار جهو 
منشي هو ۽ گذريل ڏينهن کان ڪم جي 
سلسلي سان ٻاهر ويل هو. صبن جهو ُههو 

گهر مهان نهڪهتهو تهه شهام 
جو انيهس کهي الهٽهيهون ۽ 
دسههت ٿههي پههيهها. سههنههدس 
صندوق ۾ ٻهارنهههن تهيهرههن 

سههئههو رپههيهها پههيههل هههئهها 
جيڪي کهڻهي ههوَء شهههر 

جي هڪ ميڊيڪل سهيهنهٽهر 
تي پهنهههنهجهي پهٽ جهو عهالج 

ڪرائي آئي، پر ئڪهيهن ڪهو بهه 
فههرق نههه ڪههيههو. هههوَء ۽ سههنههدس 

ڪراڙي سس سڄي رات ا  کهي ٻهاڏائهيهنهدا 
رهيا. انيهس سهڄهي رات ڄهڻ تهه سهڪهرات ۾ 
گذاري. صبن ٿيو ته حوران ماني ٽهڪهي کهائهڻ 
کانسواِء ئي اچي سول اسپهتهال جهو در ورتهو، 
جتي ڪال  ڏيڍ جي ڌڪن ۽ رولهڙي کهانهپهوِء 
کيس دوا جون ٻه شيشيون ۽ نمڪول جا پهنه  
شاشا مليا، جيڪي گهر اچي هر ههر پهئهي پهٽ 
کي پياريائهيهن پهر ههن الهٽهي ڪهري سهڀ دوا 
ڪڍي پئي ڇڏي. حوران کان پنهنجي پٽ جهي 
اها حالت ڏٺي نه پئهي ٿهي، پهر ههوَء بهيهوس ۽ 
الچار هئي. هن وٽ پئسو ڪو نه هو جو وڃهي 

شهر جي ڪنهن ڀلي ڊاڪٽر کان پنهنجهي پهٽ 
جو عالج ڪرائي ها. کين شهههر ۾ آئهي ڪهل 
ٽي مهينا مس ٿيا هئا تنههنهڪهري ڪهٿهان اوڌر 
سوڌر جو به ڪو آسرو ڪو نه ههئهس ۽ نهه ئهي 
وري ٺيڪيدار جي گهر گهههاٽ جهي ڪها خهبهر 
هئس نه ته ڊوڙي وڃي کانئس پئسا وٺهي اچهي 
ها. مٿان مصيبت اها جو مڙسهنس جي موبائهل 
به ڪيترن ڏينهن کان خراب هئي جيڪا پهئهسها 
نههه هههجههڻ ڪههري مسههتههري وٽ پههيههل هههئههي، 
تنهنڪري ان سان به رابوي جي ڪا راهه نهظهر 

شهههههمهههههان نٿي آئي. پاڙي واري 
سان ٿوري گهههڻهي 
سڃاڻپ هئهس، پهر 
اتههان بههه هههٿههيههن 
خالي ئهي مهوٽهي 
آئي. انيهس جهون 
اکههيههون ڪههنهههههن 

گههل وانههگههر 

ڪومائجنديون پئي ويون ۽ سهنهدس 
چپ به ڪاراٽجي ڪوئلن جهڙا ٿيندا پئي ويها. 
حههوران کههان اهههو سههڀ ڪههجهههههه ڪههٿههي پههئههي 
برداشت ٿيو، سو هن پنهههنهجهي پهوڙههي سهس 
کي ڀرسان واري دڪان تهي ُاڌارن پهئهسهن الِء 
موڪليو جهتهان اههي اوڌر تهي سهيهڌو سهامهان 
کڻندا هئا، پر ان دڪاندار پوڙههيَء کهي رو  
پئسا ڏيڻ کان صاف جواب ڏنو. حوارن پاڻ ان 

وٽ هلي وئي، پر دڪاندار جي نهڪر کهي نهو 
ڪوٽ هئا. نيٺ هوَء مايهوس ٿهي گهههر مهوٽهي 
آئي جتي سندس معصوم پهٽ بهي حهال سهتهو 
پيو هو، سندس تارا ٽنگجي ويا هئا. پهنهههنهجهي 
پٽ جي خراب حالت ڏسي هوَء خدا کي ٻهاڏائهڻ 
لڳي. هوَء ڪو معجزو ٿيڻ يا اوچتو پهنهههنهجهي 
مڙس جي اچڻ جون دعائون به گهرڻ لڳي، پهر 
دعا جها در بهه بهنهد نهظهر آيهس. ڪها واههه ڪهو 
سهارو نٿي ُسجهيس. نيٺ جڏهن پهاڙي واري 
مسجد جي خويب واعظ بند ڪهيهو ۽ خهوهبهي 
الِء آذان آئي ته هوَء به ا  ۾ آسرو رکهي ٻهاههر 
نڪري پئي ۽ ٻهي ڪها راههه نهه ڏسهي مسهجهد 
ٻههاهههران بههيهههههي رهههي جههتههي ٻههه چههار فههقههيههر ۽ 
فقيهريهاڻهيهون اڳ ۾ بهيه.هل ههيهون. ههوَء اههو 
سوچي گهران نڪري آئي ته مسهجهد ۾ نهمهاز 
الِء ايندڙ رب جا ٻانههها مشهڪهل مهههل ۾ خهدا 

 ڪارڻ سندس مدد ڪندا.
ٻه رڪعت فرض ادا ڪهرڻ کهانهپهوِء 
مههولههوي صههاحههب دعهها گهههههري دنههگ 
ڪئي ته ٻاهر بي.ل فقيرن ۾ چسهتهي 
اچي وئي. اڌ کان گهڻها نهمهازي فهرض 
نههمههاز پههڙهههي ٻههاهههر نههڪههتهها تههه 
مسههجههد جههي در وٽ بههيهه.ههل 

او “ معذور فقهيهر صهدا ههنهئهي. 
مهومههن! ا  جهي نههالههي تههي هههن 

 ”منڊڙي کي ڏئي وڃو.
ڀرسان بي.ل ٻن فقيرياڻين بهه 

او ابا! “ هنيان  ئاڙ دانهن ڪئي 
” او ادا خدا جهي نهالهي ڏئهي وڃهو.

نهمههاز پههڙههي نهڪههرنهدڙ مهاڻههههن مههان 
ڪنهن فقيرن کي پن  يها ڏههه رپهيها ڏنها 
پئي ته ڪنهن وري انهن ڏانهن ڌيان ئي نه پي 
ڏنو. حوران انهن فقيرن جي ٽولي کهان ٿهورو 
پرڀرو بي.ل هئي، پٽ جهي نهاچهاڪهي ههن کهي 
اتي وٺي ته آئي هئي، پر فقيهرن وانهگهر سهيهن 
هڻڻ هن الِء ڏکيو ڪهم ههو. ههن مهاڻهههن کهي 
ايندو ڏسي ڪجهه چوڻ چاهيو، پر ڀانيائهيهن تهه 
ڪنهن زبان ڪٽي ڇڏي هجيس. ننڍي ههونهدي 
کان هن مهل تائين ڪنهن مائٽ آڏو به هه  نهه 
ٽنگيو هئائين، غير ماڻهن کان پئسا گهرڻ هن 
الِء ڏاڍو اوکو ٿي پيو. سندس دل ۾ تڙپ هئهي 
۽ اکين ۾ ڳوڙها!!! هن هنهيهان  ئهاڙي روئهڻ 

 مصور حسين

ڪهاڻي   
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رڙڻ چاهيو، پر ائين نه ڪري سگهي ۽ زماني 
کي ٻڌائهي نهه سهگهههي تهه سهنهدس پهٽ آخهري 
پساهن ۾ آهي. ها ايترو ضرور ڪهيهائهيهن جهو 
وڏي همت ڪري ٻين فقيهرن وانهگهر گهذرنهدڙ 
ماڻهن آڏو ه  ٽنگي بهيهههي رههي ۽ ڳهوڙههن 
سان ڀريل اکيون ههيهٺ جهُههڪهائهي ڇهڏيهائهيهن. 
وچولي عمر جو بنا ڏاڙهي وارو ههمهراههه اههو 
پهريون ماڻهو هو جنهن سندس ه  ۾ ڏههيهن 
رپئي جو نوٽ رکيو. حوران جهُههڪهيهل ڪهنهڌ 
مٿي ڪري ه  ۾ پيل ڏهين رپئي جهي نهوٽ 
ڏي ڏٺو ته سندس اونداهين انهدر ۾ روشهنهيهن 
جا ڏيئا ٻري پيا ۽ سندس چپن تي مهر  اچهي 
وئي. هن کي لڳو ته اجهو جهجها پئسا گڏ ٿهي 
ويندا جنهن مان هوَء پنههنهجهي پهٽ جهو عهالج 
ڪرائي سگهندي. اهو خيال ايندي ئي سهنهدس 
تصور اڳيان انهيهس جهي تصهويهر اچهي بهيه.هي 
جيڪو صحتمند هو، پٽ جي صحتيابهي وارو 
تصور ايندي ئي سهنهدس چهپهن تهي پهاڻهمهرادو 
مر  تري آئي ۽ ه  جي پ.يَء سهان پهنهههنهجها 
ڳوڙها ُاگهي ڇڏيائهيهن، پهر ٻهئهي لهمهحهي ههوَء 
تڏهن وائڙي ٿي وئي جڏهن ڪهاٽهن جها ڪهپهڙا 
پهريل بندرو همراهه سندس آڏو بيهي رهيو ۽ 
کيس هيٺ کان مٿي تائين گهههُورڻ لڳهو، ڄهڻ 
اڳ ڪا عورت ئي نهه ڏٺهي ههئهائهيهن. ههمهراههه 
هيڏانهن هوڏانهن نهاريو ۽ جڏهن پهڪ ٿهيهس 
ته ڪو به هن ڏانهن متوجهه نهاههي تهه چهڏن ۾ 

 کنهڻ لڳو.
هن واڇهون ٽهيهڙي ”  ڪيترا پئسا کپن توکي...“ 

 ڳالهايو.
حوران سندس ڳالهه تي وائڙي ٿهي وئهي، ههن 

مههاڻهههههو مسههجههد ۾ بههه “ کههي ڪهههههڙي خههبههر تههه 
 ”پنهنجي مردانگي گڏ کڻي ايندا آهن.

هن بندري همراهه ڏانهن ڪهاوڙ مهان نهههاريهو، 
سندس دل ۾ آيو ته جيڪر سندس مهنهههن تهي 
ٿڪ اڇالئي، پر ايئن نه ڪيائين ۽ تڪڙا قهدم 

 کڻي گهر موٽي آئي.
گهر اچي هن انيس کي نمڪهول جهو پهاڻهي ۽ 
دوا پياري جيڪا هن هڪدم الٽي ڪري ٻهاههر 
ڪڍي ڇڏي. معصوم ٻار تي الهٽهيهن ۽ دسهتهن 
سان گڏ تيز بخار به حملو ڪري ڏنو هو. ابههم 
ٻار جي اهڙي حالت تي سهنهدس پهوڙههي سهس 
زارو قوار روئي رهي هئي. حهوران بهه ههوش 
۾ نه هئي. هڪڙي ڏينهن ۽ ههڪ رات ۾ پهٽ 
سان گڏ هن به گهڻي اذيت س.هي ههئهي. انهيهس 
صفا هيڻو ٿهي ويهو ههو، ههن کهي عهالج جهي 
ضرورت هئي ۽ عالج الِء وري پئهسها گهههربهل 
هئا، پئسن کانسواِء انيس جو بچڻ مهحهال ههو. 
حوران کي خهيهال آيهو تهه جهيهڪهر ههوَء ٻهيهههر 
پنهنجي پهٽ کهي سهرڪهاري اسهپهتهال کهڻهائهي 
وڃي، پر ٻئي لمحي ياد آيهس تهه جهمهعهي جهي 

ڪري سرڪاري اسهپهتهال سهويهر ئهي بهنهد ٿهي 
وينهدي آههي. ههاڻهي ههن کهي صهرف خهانهگهي 
سينٽرن جو در کليل نهظهر آيهو جهتهي وڏا وڏا 
ڊاڪٽر واڳونَء وانگر وات ئاڙي وي.هل ههونهدا 
آهن، ماڻهو مرندو مري وڃي، پر جهيهسهتهائهيهن 
پئسا نه ملندا تيستائهيهن ڊاڪهٽهر ڪهنهههن کهي 

 خالي ڏسندا به نه.
ڪي لمحا هوَء پنهنجي پٽ جي نٻل منهههن ۾ 
گهوريندي رهي ۽ پهوِء ڪهجهههه سهوچهي وڏي 
تيزيَء سان کٽ تان اٿي گهر کان ٻاهر نڪهري 
آئي. هوَء تڪڙا تهڪهڙا قهدم کهڻهنهدي روڊ تهي 
نڪري آئي. شهر جا تقريبن سڀ دڪان ڀهالرو 
ڏينهن هئڻ ڪري سوير ئي بهنهد ٿهي ويها ههئها. 
بازارون ُسنسان ۽ شاپنگ سينٽر بنهد لڳها پهيها 
هئا. سهڀ دڪهان بهنهد ڏسهي سهنهدس مهن جهي 
مونجهه وڌي وئي ۽ هوَء موٽڻ واري ئي ههئهي 
جو کيس ياد آيو ته ٿورو پهرڀهرو شهاههي بهازار 
سان لڳندڙ سنهڙي گهٽيَء ۾ شهيهخ دڪهانهدار 
جو ڪپڙن وارو دڪان آهي جيڪو جمعي تهي 
به کليل هوندو آهي. هڪ دفعو جڏههن جهمهعهي 
جو ڏينهن هو ۽ شهر جها ٻهيها دڪهان بهنهد ههئها 
تڏهن هن ڳوٺان آيل ما  کي ان ئي دڪهان تهان 
ڪپڙا وٺي ڏنا هئا ڇو ته ان ئي ڏيهنهههن کهيهس 

 ڳوٺ وڃڻو هو.
هوَء تهڪهڙا تهڪهڙا قهدم کهڻهي ان دڪهان وٽ 
پهتي، دڪان کليل هو جهتهي ڊگهههي قهد وارو 
ڏاڙهي مه هون ڪهوڙيهل نهوجهوان ويه.هل ههو. 
حوران کي ڏسندي ئي سندس چپن تهي مهر  
مڙي آئي ڄڻ تهه ڪهو پهراڻهو گهراههڪ رههجهي 
ويل پئسا ڏيڻ آيو هئس. ههن دڪهان ۾ داخهل 
ٿيندي ئي دڪانهدار کهي پهنهههنهجهي مهجهبهوري 
ٻڌائي ڪجههه پهئهسها اڌارا ڏيهڻ الِء ڏاڍا ايهالز 
ڪيا، کيس ٻانهون ٻڌائينس، پهر نهوجهوان ههو 
واپاري ماڻهو، هڪ ه  سهان ڏيهڻ ٻهئهي سهان 
وٺڻ هن جو اصول هو، ڪنهن جي مهجهبهوريَء 
سان هن جو ڇها ههووو ههو انهڌو ۽ ٻهوڙو ٿهي 
بيهي رهيو ۽ پئسها ڏيهڻ کهان بهلهڪهل نهابهري 
واري بي.هو. نهيهٺ جهڏههن حهوران ههيهڻهي ٿهي 
موٽڻ لڳي ته دڪاندار هزار هزار جا ٽهي نهوٽ 
سندس تريَء تي رکيا. هن يهڪهدم ٽهئهي نهوٽ 
پنهنجي پوتيَء جي پالند ۾ ٻڌي ورتا ۽ دڪان 
مان ٻاهر نڪرڻ لڳي ته نوجوان کيهس ٻهانهههن 
کان پڪڙي ورتو. هن شينهههن جهي چهنهبهي ۾ 
آيل هرڻيَء وانهگهر پهاڻ ڇهڏائهڻ جهي ڪهوشهش 

 ڪئي، پر ڪامياب نه ٿي.
” ڇڏ مون کي ڇڏ... منهنجو پهٽ بهيهمهار آههي.“ 

 حوران روئڻهارڪي آواز ۾ ڳالهايو.
ته پوِء منهنجا پئسا مفت جها آههن، مهون کهي “ 

 ”راضي ڪر.
تنهنجا پئهسها تهوکهي ڏئهي ويهنهديهس، ههيهنهئهر “ 

منهنجو پٽ بي حهال آههي، خهدا جهي واسهوهي 
 هوَء  ليالئڻ لڳي.” مون کي ڇڏ

دڪاندار سندس ”  ائين ته پئسا ڪو نه ڏيندس.“ 
ڇاتين ڏانههن هه  وڌايهو تهه حهوران بهدن جهو 
سمورو ست گهڏائهي کهيهس ڌڪهي ڌار ڪهري 

 ڇڏيو.
پهري ٿهي وڃ مههون کههان، نههه تههه مههان رڙيههون “ 

ڪري سڄو پهاڙو گهڏ ڪهنهدي مهانِء. اڃهان بهه 
هن جي ڌمهڪهي تهي ”  پوليس ۾ ويندي سانِء..

دڪاندار کهي ڪهجهههه مهت آئهي. حهوران جهي 
چهري تي آيل ڀاو ڏسي هو ڊڄي ويو ته ڪهٿهي 
واقعي به هوَء رڙيون ڪهري سهنهدس عهزت نهه 

 تين وال ڪري ڇڏي.
هههن پهاڻ سهنهڀهالههي ”  تهه پهوِء مهنههههنهجها پهئهسها...“ 

 ڳالهايو.
” تنهنجا پئهسها تهوکهي مهلهي ويهنهدا، چهيهم نهه.“ 

حهوران دڪهان مهان ٻهاهههر نهڪهرنهدي وراڻهيههو. 
سندس انگ انگ ۾ بهاههه ڀهڙڪهي اٿهي ههئهي. 
ڪاوڙ ۽ جذبات مان سنهدس ههٿهن ۽ چهپهن ۾ 

 رئڻي اچي وئي.
پر مان ته توکي سڃاڻان بهه نهٿهو، تهون ڪهيهر “ 

 ”آهين و ڪٿي وي.ي آهينو
حوران سندس ڳالهه تي ڪوبه ڌيهان نهه ڏنهو ۽ 

 دڪان جي در وٽ اچي پهتي.
ڀال پنهنجو نالو ئي ٻڌائي تهه مهان ڪهتهاب ۾ “ 

دڪاندار کي پهنهههنهجها ”  اڌارا پئسا لکي ڇڏيان.
پئسا ٻڏندي نظر اچڻ لڳا، ان ڪري بهنها سهوچ 
سمجهه جي بي ُتڪو ڳالهايائين. کيس پهئهسهن 
کان وڌيڪ خوبصورت شڪار وڃهائهجهي وڃهڻ 

 جو ڏک وڪوڙي ويو.
” توکي منهههنهجهي نهالهي جهي خهبهر ڪهونهههي.“ 

 حوران پوئتي مڙي دڪان واري ڏي نهاريو.
ههن ڪهنهڌ ڌوڻهي ”  نه، مون کي ڪهڙي خهبهر!“ 

 انڪار ڪيو.
هوَء ڪجهه پل گهري سوچ ۾ ٻهڏي ” ته پوِء ُٻڌ“ 

وئي. سندس اکين ۾ اول تهه عهجهيهب وحشهت 
لهي آئي ۽ پوِء انهن ئي اکين مان بيوسيَء جا 

 چار ڳوڙها به نڪري آيا.
عجب آهي توکي مهنهههنهجهي نهالهي جهي خهبهر “ 

ڪونهي... منهنجو نالو... مهنهههنهجهو نهالهو حهوا 
هههن وڏي واڪههي رڙ ڪههئههي، حههوران ”  آهههي.

سمهجهههيهو تهه سهنهدس ان رڙ تهي ڌرتهي ُڌڏي 
پوندي ۽ آسمان ڪري پوندو، پر اهڙو ڪهجهههه 

 به نه ٿيو.
هُوَء پنهنجي پوتيَء جي پلئه سان ڳلن تي تهري 
آيل ڳوڙها ُاگهي کامندي پڄرندي گهر پههچهي 
هن پنهنجهي پهٽ کهي ڏٺهو، ههن کهي لڳهو تهه 
صرف انيس پوين پسهاههن ۾ نهه آههي بهلهڪهه 

 سڄي انسانيت پوين پساهن ۾ آهي.
musawirhussain77@gmail.com 
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 اعجاز منگي
 زمينن کي ڇڏي جيڪي خالئن ۾ پڳيون آ ن 
 ٻڌائي ڇڏ جتانن کي اسهان جهون قهدرتهون آ هن

 سڄي ڪائنات ووڙبي، سدائين سفهر ۾ ر هبهو
 اسان جي    لڪيرن ۾ رڳو روالڪيون آ هن.

*** 
 غزل

 راشد لکمير
 ضبي پايا يوپسيرپسي  ئيجينپايرپٿيبياپنيجيرپٿيرپاياي

  ييسپسييييياپنييجييرپٿييرپايياي ٿيي پ يياپهيينيياپ ييا ميينيي  يين
 مييرسپسيياسپ  ييرپ يي يي   يينپٿييرپٿييرپڪثريي پ ايي ييا   ڏ

   ھپمنوند َءپڏيپس  ئيجينپسيرپنييياپنيجيرپٿيرپاياي 
  ي  محسن َءپٿرسپميني  يرسپميااي پمينينپٿيجيرسپ ڪ 

  ييسپ يي ييسييييياپنييجييرپٿييرپايياي ڪقيي پٿيي پنيياپڪ   يي 
 آساسپٿ پسڏپت پڪيني ي پٿيرمپمياسپ يرپهي پ ي ي 
   مپٿ پٿذه پک پننوند په پ  اپنجرپٿيرپاياي
 ا پئ پڳا  ڻاپ۽پڳڻتجرسپ لپمندواسپنياتي پاياي

 ننوند پمنپک پنرِءپسيرپ يرپمينيتيوياپنيجيرپٿيرپاياي
   شيي   ييڻيني يپ ياپ  ٿيي پ يام ۽پ ي يي ي م  يوپسييييا

 ٿييرپايياي. نييجيير هيي پريي ييا اييجيياپنيينيي ثڪ   ھپ پريي 
*** 

 سانگي شبير ڪنڀر
 سا يپڏينونپٿرپٽاڻرپٽاڻر
 يا پتنوند پ پگذ يرپ ٓ  
   تپٿ يَءپ پرجاپگھن پآھ
 تنوند پراپآسجسپمن پآھ

 منوند پمنپ پيا پتنوند پٿ 
 اائ پ اپکڙا پتهپکن پآھ

 تا  پتا  پکرثپتهپآرن
 رڪڙڪپئ پتهپ نڊپ ڪج پآھ.پ

*** 
 حويلي

 مخدوم آسيه قريشي
 حرين پ سپَسڪا تپٿرپنا رپآ   

 ٿت پمرتپ ن گ َءپت پحاڪيپ رن ڪپآ  

 ۽پ ن گ پسڪا تپٿ پ نجپ پُست .
 حرين پصنجبپٿرپنا رپآ   
 ٿجڪرپ اپهجڏڪ  پقج ياڻ 

 قج پهامش   
 قج پتنوائ َءپ  

 ننوند پانونپت پکڻ پگو ن يپآ  .

 حرين پ سپ ڪ خپٿرپنا رپآ   
 ٿجڪرپ مجن پر  ئن

 ناڻپننوند پ ينپساسپٺا جرپآ  .
 ٿتاسپٿاپ   ڪغاپاڏ نپههپٿڪباپنا نپس  پڏين ي.
 حرين پ سپ  ڙيپاا يپ  تپٿرپنا رپآ   

 ٿنونپک پصبحپٿ پ َپنپاڏ نپههپنا  پ  جر.
*** 
 غزل

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي
  ڪنييي يييرس پ نيييگيييجييينيييجيييرسپ۽پ ڪشييينييي پ ييي يييرڏ پ ييي ييي پپ
 ترسپنهپ  جنپمرسپساڻپٿاناس پهجرس پ  رڏ پ   
   تپٿييرپنييريييرسپنييويياپ يير پکييجيي پنييجييڻيينپتيي پ ييڙ ييجيياپ
 ٿ پڪيسپم  رمپترپهن پم ڪشي پ ي يرڏ پ ي ي .
 ساپٻ  يياسپمياسپسي ي  پايجي ينپڪقي پگيذ ييرپتيرپهينيا
 ساٿپٽرثيپٿج نپڪئجن پرر اش پ ي يرڏ پ ي ي .
 هيييجييي پمشيييڪييينپٿييي پنييي يييجييياس پ يييسپ مييياڪ پ  تپ 
 ترپٿ پ يااياپ پ ياييرپٿي پ ياني ني پ ي يرڏ پ ي ي .
 ناثپتنوندرپ رپمصنير پمينيوينيدي پسيدي سپ ي يهپنيايين

 ٽييوييسپ يياپ يياپنيي پ ييتيي پ۽پ نيي گيي پ يي ييرڏ پ يي يي .
*** 

 ڪڏھن ته روالڪ ٿجي 
 ڪامران اڪبر سومرو

 اڏ نپڪيو 
  نا پٿ پڪڻنپ ج اس 
 ساڪسپنننپت پ  د ...
 ساڪ پننپٿجڪ 

  اڻپ جڊ پٿ پِاايپنرن  ...
 اڏ نپتنپتنواپٿ 
  ڪالانپڪ نگ 
 سياپاد !

 گواٽنپڪڻنپساسپڍاج 
 نجچاسپت پ ند ...

 رامرش َءپٿ پسنگ پ 
 آڱاينپساسپمٽ َءپمياس
 ارپگج پ  د ...

  انڊڪا پٿجڪا
 ڪڻپٿ پالمنپنرياس
  ج اپنائ پٿ  

 اڏ نپتهپ نپک 
  کجنپ پس ائ 

 ارئ پغ لپ  د ...
  ر پٿ پ ڳاَءپساس
  لپک پڪن   ئد ...
  ڪالڪپٿد ...

*** 
 غزل

 فياض چنڊ ڪليري
 آ س َءپکاسپنڇاپنترپگواٿ  
 ترپسر ِءپٿاس!پادوهپنيرپگواٿ .
 سرپٿ پقس نپ پ ا هپترسپآسجن 
 ناڻپک پنجا پٿرپٻ ڪپگواٿ .
 ُمن پٿجاسپمر هپٿا پمٽائ پٿ 
  ڪ پتنونپک پن رسپڪڳرپگواٿ .
 اجنپگواٿنپٿاپقج ت پتحيا
 ساٿپ۽پنجا پٿرپسڳرپگواٿ 
 ه پگوايَءپکاسپننا هپڏيپمر ٰ !
 ِساپڍااپ  هپاچرپ ٿورپگواٿ 

  ڪحپهافائد پ  جرپآ  
 ارپهن پها هپٿجاسپتترپگواٿ 

 ش پشا ايپنبا هپاايپ”  نڊ“
 نجا پ يَءپٻجرپنهپارپريرپگواٿ .

*** 
 غزل

 عريشا بخاري
 راناپراناپٿ پڪئ پآ جاس
  اپ ماناپٿ پڪئ پآ جاس

 ارئ پميورمپڏئ پڪڃپمرن  
 آئرسپه پمعناپٿ پڪئ پآ جاس
 ناڻپکاسپناڻپ س پنا اپٿا
 ا پهواناپٿ پڪئ پآ جاس
  اارپ مج پٿرپ ک پمرسپ 
  اپر  ناپٿ پڪئ پآ جاس
 ناڻپساسپناڻپ ش ن پٿرٽ 
 تنوند پٿاناپٿ پڪئ پآ جاس
 تنوند پڪسڙڻپکانپرِءپ ڪپاا و
 اکپااناپٿ پڪئ پآ جاس.پ

*** 

 شاعري
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 ڪپل وستوَء جو آسمان ۽ سڌارٿ
 نظم

 علي اظهار
I 

 اپ پڪسترَءپٿرپآس اس
  سپگواپٿ پ ڱاپک 

 مسنس پگور يپ  جرپآ  
 شو   يپيشرڌ  پٿا

   ڪن ثپڳٽاپ۽پ ڪشنپ کجرسپ
    رلپک پننڊپ پماان ڪپڏس 
  ڃاسپههپڪڌيسپ  ڪاپ ڳنپٿجرس.
 س   ٿپننوند پرجا نپ پگوپ

  سپنوا
 يشرڌ  پٿ پٿر ن َء

 ۽پ   رلپٿ پٻچپڻ پت پڪٿو پٿر
 ۽په پنجا پٿ پڪ يپ

 اپ پڪسترَءپٿ پآس اسپ پگور ي
 ناڪ ڻپٿاپ ستاپڳر  پٿرپ
 ساڪمپ کوپ کو.
 س   ٿپ۽پ

 اپ پڪسترَءپٿرپآس اس
 ناڪ ڻپت پڳا وائجنپٿا

  رڌ  يپ لپئ پ کپڪکاي پآ  
 ناڪ ڻپٿ پمعنٰ پآ  

 ”مڪت “
  کپٿ پآرايپح 

 ٿنونپکانپرِءپسن  پذ ئ ر
 م رپٿ پڪڃ پٿر

 ٿت پ” مڪت “
  کپ کپنهپ  ن ڪپآ  
 گجاسپهڻد پڪين ڪپآ  

   رپئ پ کپناڪ ڻپآ  پياپشاي 
 ناڪ ڻپياپمڪت َءپٿرپآرايپڪ ضحپ ستر

 ساڪمپ کوپ کو.

 شو    ...!“
 ترک پاوڙيپرباپتهپ کپساپآ   
  کپ ڪ پمنوند پسجن پت پ
 ار جنپڪ نگاپ نن ڪپآ  

  وجوپ۽پڪشالپ داپٿرپ ک
 سڀپکاسپڪڏڪپ کپ رن ڪپآ  

 ٿجڪرپٿجڏڪپڪشالپ۽پ وجوپ رن ڪپآ  
 سن  پ کپههپ ڪتاڪپئ 
 ڪشالپ رن ڪپآ  

 سرپتهپ وجوپ۽پڪشال
  اجنرپ رن ڪپآ  

 ۽پترسپ اجنرپ داپڪ  يپ کپک پڳر  
 ڪ يپههپ ت پئ پڪ نسپ ين ين
 تنوند پٿاِءپت پماسپ داسپ اپته
 يشرڌ  پٿ پ کجنپٿ پٿرت
 ۽پ   رلپٿ پماڪپ 
 ناڪ ڻپڳر  پڪٺاسپ ا

 ” کپتهپڪشالپ۽پ وجوپ داپٿ پس  پآ  ...
س   ٿپاپ پڪسترَءپٿ پآس اسپٿ پڳا وهپٻ يپ

  ڻپٻ يپاايپسڏيپٿر
 ۽پڪ يپآس اسپ پ

 ناڪ ڻپٿ پمعنٰ پڳر اپ ڳ پٿر
 ”ساڪمپ کوپ کو“

 ۽پڪ يپنرِءپننوند پ
 منپٿ پآس اسپ پگوپٿ پڪڃ پٿر
 يشرڌ  پٿ پ کجنپٿرپآس اس

  اڻ پکجسپنواپئ پارنهپٿرپ   
 ڪڃاپڪق 

 گواپٿ پ ڱاپک پ تاثين ي
  رپ   رلپٿ پماڪ
 ههپ ڪ  نگو پڪڃ پٿر.
    پسڀپ ستاپهه

 ٿت پ رپننڍڪپٿ پڪڏڪپٿجرپ ر
 ٿت پ نپناڪ ڻپ يظپک پسر جرپ ر

    پسڀپڪڻپهه

 ٿنپکجسپتج پ  پ 
 ٿ يپسانَرپآس پ   
    پم  ڪ پهه

 ٿجڪ پننوند پ ئٽ پڏ ٽ پ۽پاواثيَءپ 
 ناڪ ڻپڳر جن  پ  اپ۽پم   نپههپ  ا.

 سن  پرجالپ رپتهپ
  رپسڀپٿرپسڀپننڍث پآ ن
 ننڍثيپ نجاپ پ  ن  پآ ن
 کجنپررمپ۽پحجا سپ
 ااڻپالِءپمجنونپ
 ڪسائجن ڪپ ر.

 ڪڏ پڪڏ پسا هپکڻ 
 تج پٿ يرسپ ر ئرس
  الئجن ڪپ ر

  نپڪشالپٿجاپن  پ ا جر
 اپ پڪسترَءپٿ پآس اسپکاسپههپڪڌيسپڪشال

 سرپتهپاپ پڪسترَءپٿرپآس اسپپهه
 ننوند پننڍثيپ کپ پڪيڙ ج پ رپ

  رپتهپيشرڌ  پٿ پ
  کجنپٿ پٿرتپت پ اشقپ ر
    رلپٿ پماانپپ
 ساسپکجڏن ڪپ ر

 ڳرٺپٿ پسڀن پڪڻنپساس
 ننٿپما ي

 سڄرپسڄرپڏينونپاچوايرسپان ڪپ ر
 سڀن پٻا سپک 

  رڪپناپ رڪپٿرسپآکاڻجرسپٻ  ئجن ڪپ ر
 سن  پرجالپ پ رپننڍثڪپ ر
  سپ وجوپ کپکاسپ ڻپڪ قف
 ٿجڪرپ نپننوند پ ن  پٿ پ
 آس اسپ پڳر  پ  ڪپ ر

 يشرڌ  پٿ پسوڻجنپ کجنپ۽پ   رلپٿ پ
 ماڪ

 س   ٿپک پآرايپ جاڪپڏٺرپ رپ
  سپگوايپه پ جنپماڪپساسپگڏ
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 اپ پڪسترَءپٿ پآس اس
 کجسپآرايپ فعرپس دوائاپٿ پارششپا  

 ناپ رپه پنجا يَءپڪ اس
 ننوند پ پنپ پ ڻڪجر

 ساڪمپ کوپ کو“
 ”ساڪمپ کوپ کو

 اپ پڪسترَءپٿ پآس اس
 کجسپ  ر    پ ن   پ 
 مسڪا ئجن يپ جر

  ڱرپشو    ...!“
 ترسپننوند پ کپٿ پاائنات

 تسخجاپاايپ چ
 ڪ يپمنرسپٿا

 س   ٿپآرايپ فعر
 اپ پڪسترَءپٿ پشواپ۽پآس اسپک پڏٺر
 ۽پڪڃاپڪق پ پنپ پڪ ٿائاپ ڳر

 ساڪمپ کوپ کو“
 ” ساڪمپ کوپ کو

II 
 مسنس پنن پان يپ

 س   ٿپٿ پنجاسپکجسپ جر
 آس اسپتهپآس اسپآ  
 اپ پڪسترَءپٿرپ د پيا
  نجاپٿ پانونپههپانڊپٿر
  مجنپههپتهپساڳ پآ  

 ساڳجرپ نگپ ٿسپ۽پساڳجرسپرصنترس
 ٿجڪڏ نپناڪ ڻپ کپ پآ  پته

   رپ کپتهپمح پٿ پ
 اجتاينپئ پانڊسپ پسا هپکڻ پ  جرپ ر

 اپ پڪسترَءپٿرپ اپماڻورپ
 ننوند پننوند 

  کپٿ پآس اسپ پڪيڙ ج پ ر
 س   ٿپڪ  ڻجر

 مح پٿرپ کپ۽پماڻونپٿرپ ک
 هنوهپننڍثڪپآ  

 اپ پڪسترَءپٿ پآس اسپٿ پ کپٿجتاڪ
 الپحاص پٿ پ کپالِء
 حاص پٿرسپح ڪسپ۽پ ک
  ڪ  نگوڻاپنرن  پآ ن.

 سجپننوند پ ڪشن پڪڃائ پ ڪرپته
 شامپس   ٿپٿ پ ن  پ 

 انونپرنداپڪ نگاپ و پڪئ 
 ڪڻنپٿ پق ا سپنرياسپنواپ ين ث
 گواسپٿ پمنگونپ۽پستجن

 سن  پمنپ 
 اپ پڪسترَءپ پمرٿر پسن  پگواپٿ پ

 يا گجايَءپٿرپڏي رپٻا يپسڏير
 ٿت پيشرڌ  پٿرسپ   س پ کجرس

  ڄپههپ  ڪ  يپ پنوا يپ  جرسپ جرس
 ۽پ   رلپسن  

  ٿپٿ پسواَءپک پسر جن ي
 ننوند پننڊپکاسپه پنجا پ  ن يڪنپک پ

  اااپ پ اي
 ننڊپٿ پڪ  يَءپ پڪڃاپٿ 
 تجا يپاايپ  جرپ ر.

 ُ نپان پک پٿوٽڪرپڏنر
 ۽پ سپ فعرپپڪ يپ پنپ پ  ا ئاپ ڳر

 ساڪمپ کوپ کو
 ساڪمپ کوپ کو
 سن  پآنڊسپ 

  ڪ ترپهکپٿرپ سپڪڏڪپآ  پ ڳر
 ُ نپک پننوندرپنجٽپرا  پرا  پمحسر پٿجر

 ساڻسپگڏپٻجاپ شڪرپهه
 ٿنپٿرپتع   پڏينورسپڏينون

 ڪڌن ڪپن  پڪير
 شاي پ ِسپئ پ حسا پ جٺ
 ننونداپٿسوپ۽پاٽر  پکڻ 
 هجکپمڱاپالِءپڪڃ پ ڪاپ  ا

  ڃپ۽پهکپٿ پش ي پگوايپ حسا 
 کجسپننوند پ اااپ پ ايپڪ ترپ ر

 سام  پشامپٿرپ واڪپ
 ننوند پٿا ڪئ پ حسا پساس

 ٿنرهپگاپٿ پ ڪرپ ر
  ٿنب پڳرٺپ پ اپگواپ ڳجاس
  سپڏي رپٻايپ  جرپ ر
 ٿنونپٿ پ ڪشن پهه

 اپ پڪسترَءپ پٻان ثپڏي نپٿوڙيپئ پ   
  رپ ڳجاسپڪڌن ڪپ  جرپ
 ۽پ سپگواپ ڳجاسپهجو 

 ُ نپهجکپمڱ 
   ڪ  ڪپ ڌپکنجر

 ۽پ اجپٿ پ رثينپساسپ اي 
  سپررهصر تپٻانون
 سن  پپاٽر يپ 
 ادوهپ ڻاپڪڌ 

 کجسپيشرڌ  پيا پ   پڪئ 
 ٿنونپٿ پررهصر تپٻانونپساسپکجڏن ي

 ُ نپک پسڄ پاائناتپ
 صياپننڍثيپ ڳن يپ   

 هجکپ پمنج پ نونپ ڻنپک پ ٻاثين ي
 ُ نپسر جر

 اپ پڪسترَءپ پمحسر پٿجن ث
 هکپٿرپذ ئ رپههپتهپ  ڙڪپئ پ رن ڪپ ر

 ُ نپ سپ فعرپڪ ي
 ننوند پان پک پٿوٽڪرپڏئ 
 ننوندرپناڻپساسپڳا واير

 نهپنه!
 ُ نپُهکپ۽پ ِنپُهکپ پفاقپآ  
 ُ نپ کپ۽پ ِنپ کپ پفاقپآ  

  رَءپُهکپههپننڍثيپ   
 ۽پ  رپ کپههپننڍثڪپ ر
   َءپهکپههپ وجوپآ  
 ۽پ  ُءپ کپههپ وجوپآ  

 ساڪمپ کوپ کو
 ساڪمپ کوپ کو
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  رپمسنس پ نن ڪپ  جر
 ُ نپکجڏن ثپٻا پڏٺا

 ٿر سپٿجن ثپ ر ترسپڏٺجرس
 ررهصر تپ ر تنپ۽پ نونپٿ 
 ُحسنپک پفناپٿجن يپڏٺر
 ُ نپمرتپ۽پ ن گ پڏٺ 

 ُ نپڏٺرپتهپڪڻنپٿ پسانرپٿرپ حسا 
  اپٿاِءپت پساڳجرپآ  
  رپننوند پ ن  پٿ 

 گوايپرامرش پههپٻ ن ڪپ  جر
 ۽پٻا ا سپ ين ث

 آڪ  پههپمحسر پان ڪپ  جر
 فناپ۽په اپٿاپسڀپ نگ

 ررش پ۽پ کپٿاپسڀپ حسا 
 حجاتنپٿرسپسڀ  پاائناترس
 هنڪ پ  ڙيرسپئ پ جرس

 ٿجڪ پ نپاپ پڪسترَءپ پڏٺجرسپ جرس
 ٿجڪڏ نپسڀپادوهپساڳجرپآ  

 ۽پساڳجرپ  ن ڪپهه
 تهپنرِءپ رپ ت پسرپآ  ... 

 کجسپاپ پڪسترَءپٿ پآس اسپٿ پ ج 
 ڳا وهپيا پآئ 

  وجوپ۽پڪشالپ اجنرپ رن ڪپآ  “
 ۽پ ک

 ” وجوپ۽پڪشالپ داپٿ پس  پآ  
 يشرڌ  پ۽پپ    پٿرپرجالپ ين يپئ پ
 سن  پ انَرپک پٿورٻرپ   پڪير

 لپٿ پماڪپيا پ   پڪئ ررکجسپ  
 ۽پ الئ پاجتايپڪق پکانپرِء

  سپ  ح پالِء
 سن  پ پنپت پماڪپ  ڪ 

 سر جائجن
 لپ اڻ پڪڏڪپٿ پڪيرپ رن ڪرر  

 ۽پيشرڌ  پهه
  ڌپ  اپٿرسپح ڪسپٽپ پڪئ پ رن ي

  رَءپ ڃاسپمنوند پ نتوا پ پ رن ي
 سن  پنواڪسپ ڄپهه

 مجخپڪ نگاپ  ڪ  يپ پکت پ رن يرس
 ناپاوڙيپربا
  رَءپ اڻ پ د پهه

  الئ ...!
  سپٻا پٿرپکجنورئڙڪ

 سن  پنجاسپ پ   پنريپٿر
   رپٻا پڊڪثن ڪپ   

 سامورسپهج  پڪڌي پڪ  سپڪ  ي

 سن  پڳرٺپ پٿجترڻجس
 ٻجاپههپٿرڳ پ۽پ ڪشرپ ين  پ  ا

 ناپ  پ ڪشر
  نونپسڀن پکاسپ  ڳپ۽پنا سا  پ ر
 سراايپٿ پ وايپ پنوا ين ي

 لپک پپيا پاجرررُ نپ  
 ُ نپٿ پ وايپٿاپڪصف
 ۽پ کجنپٿرپ نگپههپ
 صياپس   ٿپپٿوڙڪپ ر

   اپڳا وهپههپکجسپيشرڌ  پئ پٻ  ئ پ   پ
 کجسپاپ پڪسترَءپماسپنڪت 
  الئ پاجتا پسالپٿ پڪياپ  ا

 ُ نپسر جر
 لپ اڻ پڪڏڪپٿ پڪيرپ رن ڪرر  

  الئ پ رپکجسپپسڃاڻ پههپسگو پ الئ پنه... 
  الئ پ رپڪ يپ نونپساس
 من پههپسگو پ الئ پنه...! 

 سن  پ اڪنائرس
 سن  پتپسجاپک پ نگپااڻپ ڳجرس
 ۽پ رپسن سپقبض پ پ  اپ ڳر

  رپٿڏ نپننوند پڌياسپماسپنڪترپته
 ٻا پکجنورئڙڪپکڻ پڪڃ پ ڪرپ ر
  رپررفپڪ اسپڪڏيپآڪ  پ 
 تج پتج پ  ا ئاپ ڳر

 ساڪمپ کوپ کو“
 ساڪمپ کوپ کو
 ”ساڪمپ کوپ کو

 هنڪ پپنوائجنپ فع پڪ نگا
 ٿڏ نپُ نپ ڃاس

 ناڪ ڻپٿ پ يظپک پسر جرپ ر.پ
  سپ فعرپڪ يپُ ن

 ان پک پٿوٽڪرپڏين يپسر جرپ
   پسڀپادوهپساڳجرپئ پتهپآ  
 نوائجنپڏينونپکاسپآرايپڏينونپتائجن
 نوائجنپٿجَرپکاسپآرايپٿجَرپتائجن

 سڀپادوهپساڳجرپآ  
 سڀپ ڪشنجرسپ ڪدوڙيرسپآ ن

 سڀن پ ڪن   جنپٿرپ نگپههپساڳجرپآ  
 سڀپآس اس

 ساڳ  پن رن پمجنونپڪسائنپٿا
 سڀن پ ر تنپٿاپٿسوپ۽پرر ب

 ساڳ  پگا  سپ پڦاسپٿا
 سڀپٻا پ اپٿاِءپت 

 ساڳ پمعصرمپماڪپماانپٿا
 اائناتپنوائجنپڏينونپکاس
  نگنپ۽پآڪ  سپٿ پٺوج پآ  

 هاق پسڀپادوهپفناپآ  
 سڀپادوهپتهپساڳجرپآ  

 ٿ پ ي نپآ  پته
 ناڪ ڻپتهپاي پههپمن پسگو پٿر
 اپ پڪسترَءپٿ پڪ ڍس پار ينپ۽پ

 م  ڪ سپههپتهپناڪ ڻپڪ ترپ ر
 اپ پڪسترَءپٿرپنا رپسر جن ي
 ُ نپک پڪ يپ    پيا پآير

 ُ نپسر جر:
 لپک پ سپ فعرپڪ يپڏساپ ا  پٿررر رپ  

 ۽پفجصنرپاايپٿرپتهپ
  رپاپ پڪسترپڪ نسپڪين ڪ
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  رپٿجترڻجسپ اجالئ پٿ پ کپک 
 تسخجاپتهپارنهپاايپسگوجرپ ر

 ناپ اڻ پضاڪ پڪ ترپ ر
  نپ سپ فعرپڪ ي

 اپ پڪسترَءپٿ پآس اسپ ج اسپهجواپن  پ ا جر
 ٿنونپکجسپ ت پئ 
 ناڪ ڻپٿرپڏ پڏنرپ ر

 سن  پ وجوپ۽پڪشالپٿجاپڪ  ي
 رر  ش

  اڻ پماڻپن  پ ا جر
  سپڪق پسام  پشام

 ننوند پآرايپ ڏا پڏئ 
 ننونداپنا ڻ

   تپٿ پحر   پاايپ   پ   
 س   ٿپ سپ فعرپڪ يپننوندرپناڻپک 

  سپ ن پگڏپااي
  کجرسپٻرٽ 

  پنپ پتج پتج پ  ا ئاپ ڳر
 ساڪمپ کوپ کوپ
 ساڪمپ کوپ کو
 ساڪمپ کوپ کو

 ناپسن  پ ن  پٿ پآس اسپت پ اڻ 
 اپ پڪسترَءپٿرپآس اس

 اپ پڪسترَءپٿاپمڪ پٿج پڪ ڍ  پار يپ۽پم  ڪ 
 يشرڌ  

 لپئ پنواپ   پ  جاپ  ارر۽پ  
III 

 اپ پڪسترَءپٿ پماڻونپ
 شواپ پ ين ثپ ڪشرئنپٿ پٽر  پک پڏٺرپ

 ٿنپ پسڀن پکاسپڪڌيس
 نااششپ۽پنا سا  پ ڪشرپ

   رپ رپ
 ٿجڪرپنواينپصفپ پان پ جٺپاجر

  اجنرپئ پ ن پ  جرپ ر.
 ٿنونپٿ پ کجنپ 

 ص ينپٿ پٿسپساسپگڏ
  سپ دجبپنام پ۽پن  م پ   

 ڪق پ۽پمرس نپٿ پتغجا
 ٿجترڻجسپسن  پٿسوپک 
 ضعجفپاايپسڏيرپ ر
 ناپسن  پشخصج پ 
  سپ دجبپه پنجا ي
 ۽پڪقا پ   پ ڪرپ ر
 ڪسا مپالِءپٿاِءپ رنڊڻپالِء

 ادوهپ ڪشرپشواپ پٽڙيپن ڙٿ پڪيا
 ۽پادوهپڪ يپه جاپمڱاپالِء

  نجاپڪيا
  سپڏ نپسا نپٿرپسرااڪ

 تعوجوپڪ اسپسن  پ ڳجاسپٿوڪجر
 ٿنونپک پسن  پماُءپٻ  يرپ ر

 تهپسن  پن ُءپ
 ناڪ ڻپڳر واپڪيرپآ  

 ۽پاڏ نپنهپاڏ نپضاڪ پڪ نسپ ين ڪپ
  سپاايپههپ  رپسرااڪپ

 شاي پ اپٿرڳ َءپ۽پ ڪشرَءپک 
 تعوجوپڏين ڪپ ر
 س   ٿپسر جر

 اپ پڪسترپ ڃاسپساڳجرپآ  
 ٻاٿوهپ ايرپ۽پنجا پمن 
 ۽پ ِتاسپٿرپآس اس

  ڄپههپساڳجرپڳنڀجاپ۽پ ڪنورپآ  
 ٿج نپ ڳپ پ ر

 ه  جرپتهپادوهپههپارنهپآ  
 ه  ج پتهپاي پههپادوهپارنهپ ر
 سڀپادوهپساڳجرپئ پتهپآ  

 گوڻ پق  پڪڻ
 ُ نپکانپرِءپٿاپنرکج پ  ا

 ٿنپُ نپک پارنهپٿ پسڃاتر
 ناپادوهپنا ڻنپڪڻنپکجس
 ٿوڪ پنانامپاجر.

 ۽پکجسپُهکپمحسر پٿ پ   پ   
  رپ نن يپ سپگواپ ڳجاسپهجو پ  جر

 ۽پهجکپمڱاپ ا جائجنپ
  ڃاسپهجکپمڱاپالِء

   ڪ  يپطافپ ٿپڪڌ ئاپٿرپسر جائجن
 تهپسامورسپڪ  ڪپ  ڪ  ڪ
 سڄرپکن پڪير

 ٿنونپٿ پنرياسپيشرڌ  پهج  پ   
 سن  پتجاپٿوڙيپ جنوه

  اڻ پا اسپ په  د پ   پ   
 سن  پ وايپت 

 گوندنپٿرپ سپ ا پٿڙيپ  جرپ ر
 ٿنپ پس   ٿ

 ساڪمپ کوپ کوپنڙ  پڪ ترپ ر
 سن  پڪ  سپ پ اڻ 
  ان يپڦٽ پ   پ   
 سن  پ کجنپٿ پٿرت

  ڃاسپههپڪڌيسپ ٿايپٿ پڪئ پ   
 ٿنونپ پس   ٿپٿ پناڪ ڻ
  سپڪڏڪپٿ ڪپسا هپکنجر
 هجکپڏياپهداِءپ

 يشرڌ  پماان يپکجسپ جر
 ”شو    !پننوند پگواپماسپهجکپنهپمڱب پآ  “

   رپمنواپاپ پڪسترپٿر
 آس اسپههپڏس پ  جرپ رپ۽پننوند پ
     ينپ کجنپسرڌڪپمسڪا ئ پ  جرپ ر

  يتايپ پ  رپسرااڪ
 ٿنونپکجسپشواپ پتعوجوپڏن پ   

  ت پ   پنوتر
 ۽پننوند پماُءپک 

  سپ ڪشرَءپساسپهج  پڏس پنڇاپ ڳر
   پاجاپآ  پ ماس... “

 يشرڌ  پ سپٿ ڪپسا هپکڻ 
  سپسندج هپ۽پشان   پماڪپماان ي

 نٽپک پٿر بپڏنر
 ”. ساڪمپ کوپ کو“

 


