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وقت پنهنجي معين ۽ متعين رفتار سان گذرندو 
رهي ٿو. ڪيلينڊر تي ڏينهن، مهينا، سال مٽبا رهن 
ٿا، پر انهن جي اهميت هر شيِء کان وڌيڪ آهي. 
وقت جو گذري ويو سو ماضي ته آهي، پر دراصل 

کي  0202اهو تاريخ به آهي. پٺتي نظر وجهي سال 
ڏسجي ته انساني تاريخ ۾ اهو هڪ غير معمولي 

. وبا جنهن عالم Covid-19سال آهي. وبا جو سال. 
انسانيت کي بيماري خوف ۽ فڪر ۾ گهيري ڇڏيو. 
الڪ ڊائون، فاصال، ماسڪ، دوائون، آڪسيجن، 
وينٽي ليٽرز، اهڙو عالم اڳ اسان جي دنيا گهٽ ڏٺو 
هو جو وبا سڄي دنيا ۾ ڦهلجي وئي هئي، ماڻهن 
کي گهرن تائين محدود رهڻ جو چيو ويو يا انهن 
خود اهو بهتر سمجهيو ٿي. دنيا جا ڪاروبار بيهي 
رهيا. سياحتي مقام جتي زندگيَء جي هلچل پئي 
رهي هئي، ويران ٿي ويا، هوائي اڏامون بند ٿي 
ويون، ريلوي اسٽيشنز، شاپنگ مالز، سئنيمائون، 
بازارون بند ٿي ويون، ظاهر هو ته زندگي ڄڻ بيهي 
رهي هئي. غريب ۽ بي پهچ ملڪ ۽ انهن جو عوام 

 وڌيڪ آزمائش ۾ اچي ويو.  
جيئن ته نسل انساني جي تاريخ پنهنجي ارتقا ۾ 
هڪ وڏي جدوجهد ۽ جنگ مان پئي گذري آهي. 
قدرتي آفتون، جنگيون، وبائون، انسان جي همت ۽ 
ارادي کي ڪڏهن به شڪست نه ڏيئي سگهيون آهن. 
ماڻهو هميشه انهن سان هڪ عزم سان منهن پئي 
ڏنو آهي. سبب انهيَء جو صرف اهو آهي ته جيئڻ 
جي جيڪا ميڪانيت آهي. زندگيَء تي ڀروسو ۽ 
زنده رهڻ جو امنگ ئي آهي جنهن اسان کي اسان 
جي سماج کي، عالم انسانيت کي هميشه ارتقا ۾ 
رکيو آهي. هميشه اڳتي. زندگي ۽ سماج سان 

محبت: اها محبت ئي آهي ۽ جدوجهد جنهن اسان 
 جي سماج جي تعمير کي عاليشان بڻائي ڇڏيو آهي.

جڏهن شروع ٿيو ته اهو عالم انسانيت الِء  0202سال 
۽ اسان الِء هڪ ڏکيو سال هو، پر دنيا جي قيادت، 
طبي سائنسدانن، محققن، ڊاڪٽرن، نرسن ۽ الڳاپيل 

جي  Covid-19عملي انسان جي مدد ڪئي. جڏهن 
ڪري ڏکيو وقت هو، تڏهن ڊاڪٽرز نرسون ۽ ٻيو 
طبي عملو وبا سان انهيَء جنگ ۾ بچاُء جي اڳئين 
مورچي کي سنڀالي بيٺا هئا ۽ پنهنجي حياتين جي 
انهن کي پرواهه نه هئي. پرواهه هئي ته طب جي 
پيشي ۾ ماڻهن جو يقين سالمت رهي. پراڻين وبائن 

آهي جنهن انسان  طب ئيتائين جديد  Covid-19کان 
انهيَء جي ذميداري کي ادا  جي تحفظ الِء جي صحت
. وبا، جا خوف تشويش، بيماري Covid-19ڪيو آهي. 

۽ موت کڻي آئي هئي انهيَء جو طبي ماهرن جديد 
سائنسي، تحقيق ۽ حڪمت عملي سان مقابلو ڪيو 

 ۽ تحقيق ڪري وئڪسين تيار ڪري ورتي. 
اهو خوشي ۽ سوڀ ڀريو ڏينهن هو  0202ڊسمبر  8

ساال خاتون کي برطانيه ۾ وبا کان بچاُء جي  91جڏهن 
وئڪسين لڳائي وئي. هي اهڙو سال آهي جڏهن 
جديد طب جي تحقيق هڪ نئين دور ۾ داخل ٿي 
آهي ۽ سڄي دنيا وبا تي انهيَء تاريخي فتح تي 
خوش آهي. اسان جي ملڪ ۾ جيستائين وئڪسين 
جي عام ٿئي. هر ماڻهو جي پهچ ۾ اچي. تيسين 
اسان کي احتياط ڪرڻو پوندو ۽ بچاُء جي اپائن تي 

 عمل ڪرڻو پوندو. 
ع جي هڪ ٻي اهم پيش رفت متحده عرب 0202سال 

امارات، بحرين، مراڪش جو اسرائيل کي تسليم 
ڪرڻ آهي. وچ اوڀر جي ملڪن جي پنهنجي پرڏيهي 

پاليسي تبديل ٿي رهي آهي. فيصلو اهم آهي ڏسجي 
ته بين االقوامي سياست تي انهيَء جا ڪهڙا اثر ٿا 

 پون. 
آمريڪا جي چونڊن ۾ جو بائيڊن نئون صدر منتخب 

ع تي قسم 0201ٿيو آهي. نئون صدر جيڪو جنوري 
کڻندو، جو تعلق ڊيمو ڪريٽڪ پارٽي سان آهي. عام 
طور اهو سمجهيو وڃي ٿو ته انهيَء پارٽيَء جو رويو 
وڌيڪ جمهوري رهيو آهي. اسان جي وطن عزيز الِء، 
جمهوريت، انساني حق ۽ خاص طور افغان مسئلي 
جي تناظر ۾ ڏسون ته جو بائيڊن جي پاليسي ڪهڙي 
وڃي بيهي ٿي. اها پاليسي خطي جي سياست، امن ۽ 

 ترقي تي اثر وجهندي. 
ع جيئن ته دنيا جي معيشيت کي هيٺ مٿي 0202

ڪري ڇڏيو. پاڪستان جو انهيَء کان متاثر ٿيڻ اڻٽر 
هو. هلندڙ سال وبا، مهانگائي، سرڪار جي بي دلي ۽ 
نا تجربيڪاري ملڪي عوام الِء مسئال پيدا ڪيا 
آهن. مهانگائي ماڻهن جي حياتين تي سڌا اثر وڌا 
آهن گهڻائي عوام جي غربت جي طرف ڌڪي وئي 
آهي ۽ انهن جي خريداري جي قوت ۾ گهٽتائي آئي 

جي تحريڪ جا عوام جي حق  PDMآهي. مٿان 
حڪمراني جي بحالي الِء جدوجهد پئي ڪري. اهڙي 

ع 0201جماعتي اتحاد جي دعوٰي آهي. ڏسجي ته  11
اسان الِء ڪهڙيون خوشگوار تبديليون کڻي ايندو. 
اميد آهي ته ايندڙ سال سڄي دنيا جي ماڻهن جي 
زندگين ۾ خوشيون کڻي ايندو. انساني ۽ سماجي 
ارتقا جي تاريخي عمل مان اسين انهيَء نتيجي تي 
آسانيَء سان پهچي سگهون ٿا ته انساني زندگيون ۽ 
سماج الزمي آهي ته بهتري جي طرف ويندا. اهو 

 يقين سان چئي سگهجي ٿو. 

 ايڊيٽوريل

 هڪ مختلف ۽ مشڪل سال

همسري پنهنجي هن اشاعت سان جيڪا توهان جي 
ع ۾ قدم رکيو آهي. سال 0201سامهون آهي. سال 

تائين همسري جو سفر محبت، محنت  0201کان  0212
۽ روشني جو سفر آهي. همسري پنهنجي اولين 
اشاعت کان علم ۽ ادب جي ڦهالَء جي پنهنجي حصي 
جو فرض هڪ يقين ۽ امنگ سان ادا ڪندي رهي 

ع جي وبا جي باوجود همسري بنا 0202آهي.سال 

ڪنهن تعطل جي پنهنجي اشاعت جاري رکي. جڏهن 
ته زندگيَء جا گهڻائي عوامل ۽ سرگرميون بيهي 
رهيون هيون همسري هڪ جذبو آهي. جذبن جي 
اڳيان رڪاوٽون ڪا معنٰي نٿيون رکن. اسين گهڻو 
شڪر گذار آهيون پنهنجي ليکڪن، اديبن جا جن 
هميشه همسريء سان سهڪار ڪيو آهي. روشنيَء 
جي سفر جي تخليقي ليکڪن ۽ اديبن جي مهرباني. 

همسري جا پڙهندڙ سڀ کا اهم آهن جو همسري جو 
سڌو سنئون تعلق انهن سان ئي آهي. همسري جي 
پيغام جو اسان جي پڙهندڙن هميشه قدر پئي ڪيو 
آهي. همسريَء سان سندس قاري جو تعلق اميد آهي 

ع ۾ به گڏ رهندو. تڏهن اسان کي يقين آهي ته 0201
نه صرف نئين سال پر ايندڙ اڻ ڳڻين سالن تائين اهو 

 ساٿ سالمت رهندو. 

 روشنيَء جو سفر
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اسين هميشه پنهنجي ملڪ جيي مسيئيلين ۽ بياقيي 
ملڪن جي ترقي بابيت ڳياليهيائييينيدا آهيييون. اسيان 
پنهنجي ۽ انيهين جيي درميييان فيرڻ ڳيوليهيڻ جيي 
ڪوشش ڪندا رهون ٿا، پر اهو فرڻ صياف ظياهير 
هوندي به نظر ڪونه ٿو اچي. ڇو ته اسان جو ميايال 
اٺ پکيَء جهڙو آهي جيڪو شيڪياريَء کيي ڏسيي 
پنهنجي منڊي واريَء ۾ ليڪيائيي ڇيڏيينيدو آهيي ۽ 
سمجهندو آهي ته کيس ڪير به ڏسي نه رهيو آهي، 
پر هو پوِء تمام جلد شڪار ٿي ويندو آهي. اسان به 
خييراب حييڪييمييرانييي، ڪييرپشيين، قييرضيين ۽ خييراب 
معيشت جي هيٿيان بيهيتير احيتيسياب نيه هيجيڻ جيو 

 شڪار ٿي رهيا آهيون. 
دنيا جي ترقي ڪندڙ ميليڪين جيو راز انيهين جيي 
شفاف سياست، اثيرائيتيو عيواميي تيوڙي سيمياجيي 
اڳييواڻيين ۽ بيييييورو ڪييريسييي جييو ڪييردار آهييي 
جنهنڪري هو ڪڏهن به پوئتي نٿيا ٿييين ۽ اڳيتيي 
وڌندا رهن ٿا مطلب ته پنهنيجيو پياڻ کيان انيفيرادي 
طييور سييهييڪيياريييل ادارن ۾ اخييالقييي قييدرن سييان 
احتساب ڪن ٿا. خاص طور تي ادارن کيي وڌييڪ 
اثرائتو بڻائين ٿا ۽ پنهنجو پاڻ جو به احتساب ڪن 
ٿا. جنيهين ذرييعيي هيو روز ميره جيي زنيدگييَء ۾ 
سمورن ڪمن کي بهتر نموني منطقي انيجيام تيي 
پهچائين ٿا ۽ ان جو نتيجو اهو نڪري ٿيو تيه هيو 
 هڪ بهترين سماج جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿي ويا آهن. 
پاڪستان جي تاريخ تي نظر وجهنداسيين تيه هيتيان 
جي سياست بنسبت ترقي يافته ملڪن جي مختلف 
آهي پاڪستان جيي وجيود ۾ اچيڻ کيان هين وقيت 
تائين ملڪ کي ٻن ڌرين هاليو آهي هڪ فوج ٻييو 

سال فيوجيي حيڪيوميت رهيي  52سويلين ملڪ تي 
سال سويلين پر هن وقت تائين عيوام ۽  52آهي ۽ 

رياست جا مفاد مختلف رهيا آهن فوجي حڪيوميت 
۾ جي ڊي پي يعني گروٿ ڊومييسيٽيڪ پيروڊڪيٽ 
بهتر رهي آهي، پر سويليين حيڪيوميت ۾ ان جيو 
ريشو گهٽ هجي ٿو. مطيليب تيه ميوجيوده سييياسيي 
وايو منڊل ۽ اسٽيبلشمينٽ سڀني سياسي پيارٽييين 
کي آزمائي چڪي آهيي. ڇيو تيه سييياسيي پيارٽييين 

پنهنجي مفادن خاطر ملڪ کي لٽيو آهي جنيهين ۾ 
رياست جي ميفيادن کيان وڌييڪ ميوجيوده ييارهييين 
جماعت جي اتحاد پي ڊي ايم کي جيڏهين سييينيييٽ 
اليڪشن ويجهو نظر ايندي ئي حڪومت کي ٽيف 

جو چيئيي اڳيتيي  0201ٽائيم ڏيڻ الِء وڌيڪ جنوري 
وڌيڪ مشڪالتون پيييدا ڪيرڻ جيون ڪيوشيشيون 
ڪنيدا. پياڪسيتيان جيي سييياسيي واييو مينيڊل کيي 
ڏسندي نظر وجهنداسين ته جنهن ۾ ملڪيي تيوڙي 
عوامي مفاد الڳ آهن، پر سياسي کالڙين جا ميفياد 
پنهنجا آهن جنهن کيي هيييٺييين رييت بيييان ڪيري 

 سگهجي ٿو. 
 پي ڊي ايم جا مفاد:1

پاڪستان ڊيمو ڪريٽڪ موومينٽ پي ڊي اييم ۾ 
جييمياعيتيي اتييحياد آهيي نييواز ليييگ کييي  11ٽيوٽيل 

پنهنجي سياسي اسپيس رکڻ الِء پنجاب جي بيورو 
ڪريسي تي مڪميل گيرفيت تيه آهيي، پير ان جيي 
اعلٰي قيادت مختلف ڪيسن کي منهن ڏيئي رهيي 
آهي شهباز ۽ حمزه شهباز ته جيلن ۾ قيد آهن، پير 
ان سان گڏ بيڪ ڍور ڊپلوميسي ۾ شهباز شيرييف 
جا اسٽيبلشمينٽ سان بهتر الڳياپيا قيائيم رکيڻ الِء 
رابطا به آهن هڪ طرف شهباز اسٽيبلشمينٽ کيي 
ٺاهڻ جيي ڪيوشيش ۾ آهيي تيه ٻيئيي طيرف نيواز 
شريف ملڪي ادارن جي اڳواڻن کي بيدنيام ڪيرڻ 
جي ڪوشش ۾ رڌل آهي. شهباز شريف جي ڪيل 
ڪوششن کي مٽيَء ۾ ميالئيڻ الِء نيواز شيرييف ۽ 
مريم نواز جي جيڪا لئنگويج آهيي ان ميان اهيو 
ظاهر ٿئي پيو ته موجوده وقيت ۾ نيواز ليييگ الِء 
پاڪستان جي سياست ۾ بيهيتير مياحيول جيڙييل نيه 
آهي. ڇو ته نواز شريف جي سياست کي ڏسجي تيه 
هو هميشه فوجي قيادت سان ٽڪراَء ۾ رهييو آهيي 
جنرل پرويز مشرف کان وٺي راحيل شريف تيائييين 
۽ جنرل قمر جاويد باوجوه سان به هن جيا اخيتيالف 
ڊان ليڪس تان ٿيا جو ايتري قدر ملڪ کيان ٻياهير 
ويهي ادارن تي تنقيد پيو ڪري ڇو ته نواز شريف 
کي خبر آهي ته هو پاڪستان جي سياست جو خيود 
پاڻ ته ڪو ڪردار ڪونه ڪري سگهندو، پر ميرييم 

نواز الِء ڪجهه اسپيس ٺاهڻ جي ڪوشش ۾ رڌل 
آهي جيڪڏهن ادارن کي گيهيٽ وڌ ڳياليهيائيڻ سيان 
نواز شريف جي ڪيل ڪيوشيش ميرييم نيواز جيي 
سياست کي به ڪيرائي سگهي ٿي. پي ڊي اييم ۾ 
موالنا فضل الرحمان ۽ پاڪستان پيپلز پارٽيَء جي 
سياست تي نظر وجهون ته موالنا فضل الرحمان بيه 
نواز شريف واري سوچ تي بيييٺيل آهيي، ميوجيوده 
حڪومت کي ڪيرائڻ ۾ گهٽتائيي ڪيونيه ڪينيدو. 
پيپلز پارٽي خاص طيور تيي آصيف زرداري وقيت 
جو فائدو ضرور وٺندو جنهين ۾ پيي ڊي اييم جيو 
اتحاد ٽٽڻ جا چانس به آهن. ڇو ته سينيٽ اليڪشين 
۾ ووٽنگ ۾ هارس ٽريڊنگ جو خطرو آهي ان الِء 
ته حڪومت وقت کان اڳ سينيٽ چونڊون ڪرائيڻ 
الِء سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪرڻ جو چيو آهيي 
ته شو آف هينڊز ذريعي سينيٽ جيي چيونيڊن جيي 
ووٽنگ ڪرائي وڃي جييڪيا ڳياليهيه اپيوزيشين رد 
ڪيري چيڪيي آهيي. هياڻييي ڏسيجيي تييه حيڪيومييت 
سينيٽ جي اليڪشن الِء ڪهڙي حيڪيميت عيميليي 

 جوڙي هئي. 
 . رياست ۽ عوام جا مفاد:2

موجوده صورتحال کي غور سان ڏسجي ته سياسي 
شعور رکندڙ قوتون پنهنجي سياسي مفادن خياطير 
رياست ۽ عوام جي ميفيادن کيي نيظير انيداز ڪين 
ٿيون، عوام جا مفاد سڌيَء طرح سان رياست سيان 
ڳنڍيل آهن بهتر حڪمراني احتساب، بهتر تيعيليييم 
روزگيار، صييحيت بييابيت جيٽيادار ڪيم ڪييرڻ سييان 
رياست کي عوامي فوقيت ميليي ٿيي ريياسيت کيي 
حڪومت هالئيندي آهيي ۽ حيڪيوميت کيي عيوام 
ووٽ ڏيئي پنهنجا پنهنجا نمائندا ميوڪيلييينيدا آهين 
جيڪي حڪومتي ڪار وهنوار هالئين ٿا. بهيرحيال 
ملڪ کي هڪ بهتر عوامي حڪمران جي ضرورت 
آهي جنهن ۾ مليڪيي تيوڙي عيواميي ميفيادن کيي 
مدنظر رکي بهتر فييصيال ڪيري تيه جيييئين ميليڪ 
اڳتي وڌي سگهي ۽ ملڪ جو عوام سک جو ساهه 

 کڻي، جنهن سان ئي بهتري اچي سگهي ٿي. 
*** 

 حڪومت ۽ پي ڊي ايم
ايڊووڪيٽ  جا مفاد رياست  ۽ عوام کي ڇا ملندو؟ 

 عبدالحميد چاچڙ 

 ڪرنٽ افيئرز
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ملڪ ۾ هڪ اهڙي حيڪيوميت هيليي رهيي آهيي، 
جنهن جو چهرو ته بظاهر سويلين آهي، پر ان جيو 
هر عمل آمراڻو آهي. جهيڙي رييت هيڪ آمير هير 
فيصلو مڙهيندو آهي، ائييين ئيي پيي ٽيي آِء جيي 
هاڻوڪي حڪومت به فيييصيال ميڙهيڻ جيي قيائيل 
آهي، پر اهيو ان ڪيري بيه ٿيي رهيييو آهيي جيو 
عمران خان پنهنجو پاڻ ڪو فيييصيليو ڪيرڻ جيي 
صالِحيت نٿو رکي. ڪجهه ئي سيٽن جي سهاري 
تي قائيم هياڻيوڪيي حيڪيوميت کيان اتيحيادي بيه 
ڪاوڙيل آهن ته پيارٽيي انيدر بيه هيڪينيئيي سيان 
اڳواڻ سخت اختالفن جو اظهيار بيه ڪين ٿيا، پير 
جيئن ته هياڻيوڪيي حيڪيوميت کيي اڳيييان رکيي 

پنهنجيا ميقيصيد پيورا ڪيرڻ ٿيي ”  ڪمپني بهادر“ 
چاهي تنهنڪري پنجن سيالين ميان جيييتيرو وقيت 

ڪمپني “نڪري سگهي ٿو اوترو وقت ڪڍجي ته 
 الِء بهتر آهي.” بهادر

تازو ئي ايم ڪيو ايم حيڪيوميت کيان ڌار ٿيييڻ 
ڌمڪي ڏني آهي. ايم ڪيو ايم وفاڻ ۾ پيي ٽيي 
آِء جي اتحادي آهيي. بيقيول عيميران خيان جيي تيه 
سڄي ڪابينا ۾ ايم ڪيو ايم کان نفيس مياڻيهيو 
نه آهن. سو نفيس ماڻهن پنهنجا مطياليبيا پيورا نيه 
ٿيڻ ۽ حصو پتي نه ملڻ تيي حيڪيوميت کيان ڌار 
ٿيڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ايم ڪيو ايم جي اهيا 
پراڻي روايت رهي آهي. اها ڀلي آمرييتيي دور ۾ 
ڪنهن جي اتحادي هجي يا وري سوييلييين سيييٽ 
اپ ۾ ڪنهن جي اتحادي هجيي، سيدائييين اهيڙي 
قسييم جييون ڌمييڪيييييون ڏييينييدي رهيينييدي آهييي. 
حڪومت کان ڌار ٿيڻ ۽ پيوِء وري پيرچيي وڃيڻ 
جي ايم ڪيو ايم جي پراڻي عادت رهي آهي، پر 
ايم ڪيو ايم پنهنجي سر اهو فيصلو نٿي ڪري 
سگهي. ڇاڪاڻ ته هو ڪنهن بيه اتيحياد ۾ جيڏهين 
شامل ٿيندي آهي ته اها به اشاري تي ٿينيدي آهيي 
۽ جڏهن حڪومت کان ڌار ٿييڻ چياهييينيدي آهيي، 
تڏهن به اشاري تي ٿيندي آهي. اها ان ئي اميپيائير 
جي آڱر هوندي آهي، جنهن آڱر کڄڻ جو انيتيظيار 

ع ۾ عمران خان اسالم آباد جيي ڊي چيوڪ 0212
 تي ڪري رهيو هو.

ايم ڪيو ايم جيي سيميوري سييياسيت جيييئين تيه 
لسانيت ۽ مهاجر ڪارڊ جي چوڌاري گهيميي ٿيي، 
تنهنڪري اها ڪراچي جي حوالي سان پينيهينيجيو 

سياسي اثير رسيوق قيائيم رکيڻ چياهيي ٿيي، پير 
ع ۾ جڏهن ايم ڪيييو اييم خيالف آپيريشين 0212

ٿيو ۽ نائن زيرو کان وٺي ڪراچي ۾ سميورييون 
آفيسون بند ڪيون ويون ته ايم ڪيييو اييم ٽيوڙ 
ڦوڙ جو شڪار ٿي وئي ۽ ان مان پاڪ سر زمين 

ع واريين 0218پارٽي جو به جنم ٿيييو. جيڏهين تيه 
چونڊن ۾ ايم ڪيو ايم جو گهيڻيو ووٽ بييينيڪ 
پي ٽي آِء ڏانهن هليو ويو، پر ووٽ بينڪ پي ٽي 
آِء ڏانهن وڃڻ جو مطلب آهي تيه پيي ٽيي آِء جيي 
اميدوارن کي فرشتن ڪامياب ڪرائي ڇڏييو هيو 
نه ته پي ٽي آِء جيي ٽيڪيييٽ تيي چيونيڊجيي آييل 
عالمگير کي ڪير سڃاڻي ۽ هن جو سيياسيي قيد 
ڪاٺ ڪهڙو آهي، پر جيئن ته عالمگييير بيه سينيڌ 
دشمن پاليسي جو حصو آهي تنهنڪري هين کيي 

 ڪراچي مان چونڊرايو ويو آهي.

اهي به امڪان آهن ته ڪجهه ڏينهن کانيپيوِء وري 
ايم ڪيو ايم ڪابينا کان ڌار ٿيڻ واري فيصيليي 
کي واپس وٺندي اهو چوي ته وزير اعظم عمران 
خان خاطري ڪرائي آهي، ان ڪيري اسييين وري 
ڪابينا ۾شامل ٿيا آهيون، ڇاڪاڻ تيه اييم ڪيييو 

ايم اقتدار کانسواِء رهي نٿي سگهي ۽ اها جنهن 
قسم جي سييياسيت ڪينيدي رهيي آهيي، ان کيي 
جاري رکڻ چاهي ٿيي. هيونيئين تيه پياڪسيتيان ۾ 
موجود ايم ڪيو ايم پياڻ کيي لينيڊن واري اييم 
ڪيو ايم کان ڌار ڄاڻائي ٿي، پر تنهن هوندي بيه 
اهي هڪ ئي سڪي جا ٻه پياسيا آهين. اييم ڪيييو 
ايم لنڊن هجي يا ايم ڪيو ايم پاڪستان هيجيي، 
اها سنڌ ۽ سنڌي ماڻهن الِء ڪنهن به ريت مختلف 
ناهي. ڇاڪاڻ ته ايم ڪيو ايم جيي سييياسيت جيو 
محور مهاجر ڪيارڊ ئيي آهيي. ٽين ڏهياڪين کيان 
حڪمران جماعتن سان اتحادي رهندڙ ايم ڪيييو 
ايم پنهنيجيي اردو ڳياليهيائييينيدڙ آبيادي الِء اهيڙو 
ڪجهه به نه ڪري سگهي آهيي، جينيهين آڌار اهيا 
پنهنجن ماڻهن آڏو اهو چئي سگهي تيه ان انيهين 
الِء ڪي چڱا ڪم ڪيا آهن. هڪ خوف ۽ ڏهڪاُء 
واري سياست ڪندڙ ايم ڪيو ايم پارٽيي سيطيح 
تي به پنهنجا مفاد مياڻييينيدي رهيي آهيي، پير اهيا 
عوامي سطح تي مياڻيهين آڏو پينيهينيجيو پياڻ کيي 

 احتساب الِء پيش ڪرڻ الِء تيار ناهي.
جيڪڏهن ايم ڪيو ايم کي اهو اشارو مليو آهي 
ته هاڻوڪي حڪومت جو ٽائٽينڪ ٻڏڻ وارو آهي 
ته اها پهرين سواري طور لهڻ چاهي ٿي ته جيئين 
سڀاڻي اردو ڳياليهيائييينيدڙ آبيادي کيي اهيو چيئيي 
سگهي ته اسين اوهان جي ڪري حيڪيوميت کيان 
ڌار ٿياسين ۽ اصولن تي سودي بازي نيه ڪيئيي. 
عمراني حڪومت پهرين ڏينهن کيان وٺيي ليوڏن 
۾ رهي آهي، اها نه ته ملڪ جيي ميعياشيي حياليت 
کي بهتر ڪري سيگيهيي آهيي ۽ نيه ئيي عيواميي 
سييطييح تييي ميياڻييهيين جييا مسييئييال حييل ڪييرڻ جييي 
صالحيت رکي ٿي. عمران خان ته ڪجهيه ڏيينيهين 
اڳ ان ڳالهه جو اعتراف به ڪري چڪيو آهيي تيه 
هن کي ڏيڍ سال تائين معيشت جيي سيميجيهيه ۾ 
ئي نه آئي. جڏهن ته هو دعوٰي ڪري رهيو هو تيه 
هن وٽ سئو ماڻهن جي اهڙي ٽيم آهيي، جيييڪيا 

 ملڪي معيشت ۾ انقالب آڻي ڇڏيندي.
بهرحال ايم ڪيو ايم جي سياست جيئين مياضيي 
۾ رهيي آهيي اهيا هياڻ بيه رهينيدي ۽ هياڻيوڪيي 
حڪومت به ائييين ئيي وڌ کيان وڌ وقيت گيذارڻ 
چيياهييي ٿييي تييه جيييييئيين عييمييران خييان وڌ کييان وڌ 

 وزيراعظم واري منصب جو مزو ماڻي سگهي.

 ڪرنٽ افيئرز

ايم ڪيو ايم ۽ 
وفاقي سرڪار ۾ 

 وڇوٽيون

 اختر حفيظ
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برصغير پاڪ و هينيد ۾ انيگيرييز سيرڪيار جيي 
کان پهرين ٿي چڪي هيئيي، پير  1821حڪومت 

۾  1821دهلي تيخيت نياليي جيو رهيييو هيو، پير 
انگريز بهادر انهيَء کي بيه تياراج ڪيري دهيليي 
تي يونين جيڪ ڦڙڪائي ڇڏيو ۽ برصغير انهن 
جي حڪم هيٺ اچي ويو. انگريز سرڪار هتيان 
جي راجائن، مها راجائن کي بيه پينيهينيجيو حصيو 
پتي ڏنو پر انهن کي صيرف اهيو چيييو وييو تيه 
تاج بيرطيانيييه جيا وفيادار رغيالم۽ رهيجيو ۽ ڍل 

(TAX)  باقائدگي سان ادا ڪنيدو رهيجيو انيگيرييز
 02ع کيانيپيوِء بيه 1821سرڪار ان وقيت ييعينيي 

سيڪڙو عالئقو راجيائين کيي ڏنيو جينيهين کيي 
Princessly States  22چيييييو وييينييدو هييو صييرف 

سيڪڙو ملڪ انهن جي سڌي ريت انتظام هيٺ 
سيڪڙو جا بظاهر حيڪيميران راجيا،  02هو بقايه 

مها راجا، نواب هئا پر انيهين جيي پيٺيييان اصيل 
طاقت ۽ حڪومت انگيرييز سيرڪيار جيي هيئيي. 
راجا صاحبان عوام تي ظلم ستم ڪيري انيهين 
کي ڪجهه نه چيو ويندو هو، پر سرڪار جي ڍل 
۾ گهٽتائي ٿي ته سيرڪيار نياراض پيوِء انيهييَء 
راجا جي گوشمالي ڪيرڻ جيا ميخيتيليف طيرييقيا 

ع تيائييين 1921استعمال ٿييينيدا هيئيا. اهيا روش 
هلندي رهي. انگريز سرڪار ٻي مها ڀاري جنيگ 

کانپوِء ڪمزور ٿي پئي. مجبورن قبضو ڪيييل 
ملڪن مان واپس ٿيڻ شروع ٿيا ايستائييين جيو 
ڪانگريس انگريز سرڪار کيي چيييو تيه اوهيان 

سيال  12اعالن ڪريو برصغير جي آزادي جو پر 
ٻيا به حڪومت ڪيرييو جيييئين ميقياميي مياڻيهيو 
حڪومت کي صحيح نموني هالئڻ جي الئق ٿي 
وڃي، پر انگرييز سيرڪيار اهيا ڳياليهيه نيه ميڃيي 
ايستائين جو پنهنجي گورنر جينيرل کيي واپيس 
گهرايو ڇو ته هو به اڪار خيال جو هو ته ايتيري 
وڏي ملڪ کيي جيليدي ۾ ڇيڏبيو تيه هيتيان جيي 
ماڻهن جي فيائيدي ۾ نيه آهيي آهسيتيي آهسيتيي 
اقتدار جون واڳون مقامي مياڻيهين کيي ڏنيييون 
وڃن پر انگريز سرڪار نئون گورنر جنيرل الرڊ 
مائونٽ بيٽن کي موڪليو ئي انهيَء شيرط تيي 
ته جيترو به جلدي ٿي سگهي حڪوميت ميقياميي 
ماڻهن جي حوالي ڪري پنهنجي ماڻهن کي بينيا 

وٺي اچي ۽ هن اهيو ئيي  Englandدير جي واپس 
ڪيو انهيَء جو نقيصيان ڪيييتيرو ٿيييو ان جيي 
گواهي تاريخ ڏئي ٿي. انيهييَء تيي ڪيڏهين پيوِء 

 تفصيل سان لکندس.
پياري پاڪستان جو حال به ساڳيو ئي هو هيتيي 
بييه ڪيييييتييريييون بييظيياهيير آزاد رييياسييتييون هيييييون 
خيرپورميرس، راڻيپور، بهاولپور، قالت اليبيتيه 

وچ پنجاب مها راجا رنجيت سنگهه کانپوِء سيڌو 
انگريز سرڪار جيي حيڪيم هيييٺ هيو. انيهييَء 
انگريز سرڪار سيان گيڏجيي ون پينيجياب وارن 
حڪومت جا مزا مياڻيييا وييچياري ميحيميود خيان 

 اچڪزئي حاضرين کي طعنا هرو ڀرو ته نه ڏنا.
ع جي آزادي کانپوِء انگريز ته واپيس وييو، 1921

پر انهيَء اسٽيبلشمينت جو حصو رهنيدڙ انيهين 
سان ڪم ڪرڻ وارا مقاميي مياڻيهيو حيڪيوميت 
ڇڏڻ الِء تيار نه ٿيييا خياص طيور پياڪسيتيان ۾، 
رييياسييتييون خييتييم ڪييرڻ کييانييپييوِء هييتييان جييي 
اسٽيبلشمينٽ سياسي ماڻهو پيييدا ڪيييا انيهين 

ع 1921کي بلڪل ٻارن جي راند وانگر کييڏاييو 
ع تائين سيت وزييراعيظيم آنيدا وييا ۽ 1928کان 

انهن کي گهر موڪيو ويو ايستائين جو جواهير 
الل نهرو ٽوڪ واري انداز ۾ بييان ڏنيو تيه هيو 
پنهنجي شيرواني به جليدي تيبيدييل نيٿيو ڪيري 
جيترو جلدي پاڪستان ۾ وزييراعيظيم تيبيدييل 
ٿيو ٿو وڃي اسٽيبلشمينٽ گورنر جنيرل غيالم 
محمد کي به طياقيتيور بيڻياييو جيييڪيو وييچيارو 

Paralyzed  اپاهج هو ۽ هن جي ڳالهه سندس ليڊي
سييڪيرييٽيري کيانسيواِء ڪييير بيه سيميجيهيي نيه 
سييگييهيينييدو هييو صييرف اهييو ڏيييکييارڻ الِء تييه 
اسٽيبلشمينٽ ڪيتري طاقتور آهي جنيهين کيي 

 ۾  0202سال 
 سياست آزاد ٿيندي؟ 

 ڪرنٽ افيئرز

 

 انور قاضي
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به چاهيي حيڪيوميت ڏئيي سيگيهيي ٿيي ان جيي 
ع ۾ سڌو سنئون حيڪيوميت ڪيرڻ 1928باوجود 

شيروع ڪييئييي وري پينييهيينييجييا راجيا، مييهييا راجييا 
سياستدانن جي روپ ۾ پيدا ڪرڻ شروع ڪيييا 
اهي سييياسيي مياڻيهين الِء جيييل ۽ ڪيييس هيئيا 
پنهنجن الِء وزارتون ۽ مراعتون هيون. محترميه 
فياطييميه جينيياح شيايييد پييهيرييين سيييياسيتييدان هييئييي 
پاڪستان ٺهڻ کانپوِء جنهن کي غيدار ڪيوٺيييو 
ويييو هيييَء صييورتييحييال هييئييي هيين وقييت جييي 
پاڪستان جنهن کي ان وقيت اوليهيه پياڪسيتيان 
چييو ويينيدو هيو اليبيتيه مشيرقيي پياڪسيتيان ۾ 
صورتحال مختلف هئي اتي ان وقت به سيياسيي 
سجاڳي گهڻي هئي اسٽيبلشمينٽ جي آشيييرواد 
سان مسيليم ليييگ جيو اتيي ڪيوبيه اثير نيه هيو 
حڪومت ۾ هجڻ بياوجيود اييوب خيان مشيرقيي 

جون چونڊون هارائي ويو هيو.  B.Dپاڪستان ۾ 
جڏهن اسٽيبلشمينٽ محسوس ڪيو ته مشرقيي 
پاڪستان جي سياسي سيوچ سيان ميقيابيليو نيٿيا 
ڪري سگهن ته ان کي اليڳ ڪيييو وييو ان ۾ 
ڏوهه سڌو اسٽيبلشمينيٽ جيو آهيي هياڻيي ڀيليي 
کڻي ڪنهن کي به ڏوهاري ڪن. ها اهيو ضيرور 
هو ته اسٽيبلشمينٽ طرفان تيار ڪيل سييياسيي 
راجا انهيَء سان گڏ هئا جيئن انيگيرييز سيرڪيار 
سان راجا گڏ هوندا هيئيا. اگير اسيٽيييبيليشيمييينيٽ 
ايتري ئيي سيچيي آهيي تيه پيوِء ڇيو نيٿيا حيميود 
الرحمان ڪيميييشين سيرڪياري طيور تيي پيڌري 
ڪرڻ ڏين هر شيِء روز روشن جيان واضح ٿيي 
ويندي ته ڪير ڏوهي هو پر ايئن ٿييينيدو ڪيونيه 
جهڙي ريت ذڪر ڪيو آهي ته انيگيرييز سيرڪيار 
راجييائيين کييان ٻييه شيييييون گييهييرنييدي هييئييي هييڪ 

اگير راجيا  (Revenue)وفاداري رغالمي۽ ٻيو ميال 
انهن ٻنهي شين ۾ ڪوتاهي ڪيئيي تيه سينيدس 

 گوشمالي ٿي ويندي هئي. 

ع ۾ ملڪ ٻه اڌ بينيگيالدييش ٺيهيي وييو پير 1911
ع ۾ اسٽيبلشمينٽ ڏٺو تيه شياييد اسيان جيا 1911

ٺاهيل سياستدان هاڻي اسان سان وفادار نه رهييا 
آهن سڌو سنئون پاڻ اچي ويا سڄا سارا يارنيهين 
سال حڪمراني ڪئي نوان سياسي راجيا ٺياهيييا 
پوِء بين االقوامي اسٽيبلشمينٽ جيي ميدد سيان 
جنرل صاحب کي آخري سيفير تيي روانيو ڪيييو 
ويو پر ان جي باوجود مشروط حيڪيوميت ڏنيي 

مهينا ٻئي سياسي راجا کي آزمايو ويو  18سا به 
انهيَء کي ٽي سال وري ڌما چوڪڙي واپس پ. 
پ. اها به ٽي سال ايئن حيڪيوميت تيبيدييل ٿيئيي 

 P.M.L(N)پئي ڄڻ ميوزيڪل چيئر هجي. واپس 
اسٽيبلشمينٽ وري محسوس ڪيو ته هي راجيا 
اسان جو وفادار نٿو ٿئي... پاڻ اچي ويا دنيا کيي 

ع ۾ اليييييڪييشيين 0220ڏيييکييارڻ الِء جييمييهييوريييت 
جمالي صاحب وزيراعظم شريف مياڻيهيو ڪيوبيه 
انڪار نه ڪندو هو پوِء به تبديلي شوڪت عزييز 
ٻاهران گهرائي وزير پيوِء وزييراعيظيم. چيوڌري 

کيان  0220ڏينهن وزيراعظم  02شجاعت صاحب 
واري  22تيائييين ٽيي وزييراعيظيم تيبيدييل  0222

ڏهاڪي وارو ڪيم صيرف اهيو ڏييکيارڻ الِء تيه 
اصل طاقت اسٽيبلشمينٽ جي آهي جينيهين کيي 

ع ۾ ٻياهيريين 0221چاهي وزيراعظم ڪري وري 
اسٽيبلشمينٽ جي مداخليت ظياهيري حيڪيوميت 
سياستدانن حوالي پير ويينيدي ويينيدي ميحيتيرميه 
بينظييير جيهيڙي سييياسيتيدان کيي قيتيل ڪينيدي 
ظيياهييري حييڪييومييت ڇييڏي. پييرويييز مشييرف کييي 
ضياُءالحق جو انجام سامهون هو ان ڪيري هين 
صدارت ڇڏي نه ته زرداري صاحب کيي ڪيهيڙي 
طاقت! هن غريب کان ته اسيٽيييبيليشيمييينيٽ جيو 
هيٺيون عملدار به تبديل ٿي نه سگهنيدو جينيهين 

کيي  I.G.Pجو ماال هاڻي سياميهيون آييو جيڏهين 
مبينا اغوا ڪرڻ خالف سياسي حڪومت ڪيابيه 
ڪارروائي ڪري نيه سيگيهيي وري بيه ميطياليبيو 
آرمي جنهن کان، جنيهين بيه صيرف خيانيا پيوري 

 ڪئي پوِء به پ. پ حڪومت واهه واهه ڪئي. 
پ. پ حڪومت محترمه شهيد جي قربيانيي ڏييڻ 
کانپوِء به مضبوط نه رهي سگهي ن ليييگ کيي 
پاڻ سان ميالييو پير ڇيڏي وييا ۽ وري زرداري 
خالف ميان صاحب ڪورٽ به پهچي ويو. االئيي 
ڇو سياسيتيدان اييتيرا بيييوقيوف هيونيدا آهين ييا 
مجبور! پر انهن جو ئي چوڻ ڪندا آهن جينيهين 
جي ڄاڻ انهن کي ڀلي ڀت هيونيدي آهيي جيڏهين 

کانپوِء ميان صاحب آيو ته صرف  0215اليڪشن 
هڪ سيال کيانيپيوِء ڌرڻيا ۽ النيگ ميارچ قيادري 
صاحب به ليڊر. افسوس هاڻي ڪٿي آهي؟ پ پ 

واري ڏهاڪي وارو ڇو تيه  92جو رويو به ساڳيو 
بدلي ۾ سنڌ حڪومت ملندي رهي آهي. ويچيارا 

G.D.A  وارا دانهون ڪندا رهجي ويا ته اسان کي
 صوبائي سيٽن جو آسرو ڏئي ڌڪ پٽي ويا. 52

ساال ملڪ جيي تيارييخ ۾  12صاف ظاهر آهي ته 
حڪمراني اسٽيبلشمينيٽ ڪيئيي ڪيڏهين سيڌو 
سنئون ڪڏهن ڪجهه لڪ ۾ پر هاڻي تيه واضيح 
چون ٿا ته اسان عمران خان سيان گيڏ آهيييون ييا 
ايئن کيڻيي چيئيجيي تيه عيميران خيان انيهين جيو 

واري  22نييمييائيينييدو آهييي. مييطييلييب اسييان ا  بييه 
ڏهاڪي ۾ آهيييون. سييياسيتيدان پياڻ کيي ڀيليي 
ڪيتيرو بيه نيظيريياتيي چيون، پير نيهياريين وري 

 سگهاري قوتن ڏانهن! آهي ته الميو پر آهي. 
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۾ مياهير نيفيسيييات اييڊورٽ ٿيورنيڊائيييڪ  1989
هڪڙي تجربي وسيلي ان ڳالھ جا بنياد رکييا تيه 
عادتون ڪيئين جيوڙجين ۽ ان سيان رويين کيي 
بهتر بنيائيڻ الِء هيداييت پيڻ ميليي. ٿيورنيڊائيييڪ 
جانورن جي روين تي ڪم ڪرڻ جو شوقين هو 
۽ هن ڪم ڪرڻ جي شروعات ٻلين تي تيجيربين 

 ڪرڻ سان ڪئي. 
هن هر ٻلي کي هڪڙي دٻي ۾ بند ڪيو جينيهين 

نالو ڏنيو. دٻيو اهيڙي ”  پرولي وارو دٻو“ کي هن 
نموني ٺهيييل هيو جيو ٻيليي دروازي ميان ٻياهير 

ڪجھ ننڍڙا سيادڙا ڪيم “ نڪري ٿي سگھي پر 
ڪرڻ کانپوِء، جهڙوڪ ڌاڳيي جيو سيرو ڇيڪيڻ، 

ميايال طييور: ”  ليييور دٻيائيڻ ييا ڏاڪين تيان ٽيپيڻ.
هڪڙي دٻي ۾ ليور اهيڙي طيرح لڳيل هيو جيو 
جڏهن ان کي دٻائجي ته دٻي جي پاسيي ۾ لڳيل 
دروازو کلي ٿي ويو. هڪڙي ڀيري دروازو کلي 
وڃي ته ٻلي جمپ ڏيئي ٻاهر نڪري ٿي سگيھيي 
 ۽ کاڌي جي پيالي ڏانهن ڊوڙ پائي ٿي سگھي. 

ڪيترين ئي ٻلين کي جيئن ئي اندر واڙيو وييو 
ته انهن ٻاهر نڪرڻ جي ڪيوشيش ڪيئيي. انيهين 
پنهنجا نڪ ڪنڊن ۾ هيڻيڻ شيروع ڪيييا، جيتيي 
جتي به سوراق هئا اتي پينيهينيجيا چينيبيا هينيييا ۽ 
وکريل شين کي پنهنجن تيز ننهن سان رهيڙييو. 
ان جدوجهد جي ڪجھ ئي منٽن کانپوِء، ٻلين ان 
جادوئي ليور کي دٻايو، دروازو کلي ويو ۽ اهي 

 آزاد ٿي ويون.  
ٿورنڊائيڪ هر ٻلي جي روئيي کيي ڪيييتيرائيي 
ڀيرا تجربو ڪري ڏٺو. شروع ۾ جانور دٻي جيي 
چوڌاري وائڙن وانگر پئي ڦرييا، پير جيييئين ئيي 
ليور دٻيييو ۽ دروازو کيليييو، سيکيڻ جيو عيميل 
شروع ٿي ويو. ڏاڪي به ڏاڪيي، هير ٻيليي اهيو 
سکي ورتو ليور کي دٻائڻ سان ئي ٻاهر نيڪيرڻ 
جو مزو ۽ کاڌي حاصل ڪرڻ جو انعام الڳاپيييل 

 آهي. 
ويهن کان ٽيهن ڀيرن جي تجربيي جيي ورجيائيڻ 
کانپوِء، اهو رويو ايترو ته خودڪار ٿي وييو جيو 
ٻلي چند سيڪنڊن جي اندر ئي ٻاهر نڪري ٿيي 

ٻيليي “ آئي. ماال طور: ٿورنڊائيڪ نوٽ ڪيو ته 
 52سيييڪينيڊ،  102هيٺيون وقت ورتيو:  10نمبر 

، 11، 00، 52، 02، 08، 12، 02سيڪنڊ،  92سيڪنڊ، 
12 ،02 ،10 ،12 ،12 ،12 ،8 ،8 ،2 ،12 ،0 ،0 ،1”. 

شروع وارن ٽن ڀييرن ۾، ٻيليي سيراسيري طيور 
نڪرڻ ۾ ڏيڍ منٽ ورتو. آخري ٽن ڀيرن ۾ هين 

سيييڪينيڊ ورتيا. ورجياُء جيي  0.5سراسري طيور 
ڪري هر ٻلي ڪي چند غلطيون ڪيون ۽ سندن 
عمل تيز ۽ خودڪار بڻجي ويو. ساڳين غليطييين 
ڪرڻ بجاِء، ٻلي سڌو حل طرف رق ڪرڻ شروع 

 ڪيو. 
هن تحقيق مان، ٿورنڊائيڪ سکڻ جي عمل کي 

رويين پيٺيييان اطيمييينيان “ هيئن بيان ڪري ٿيو: 

بخش نتيجن جو ورجياُء آهيي ۽ جيييڪيي روييا، 
ناپسنديده نتيجا پيدا ڪن ٿا، انهين جيو بيار بيار 

اسان جي پينيهينيجيي ”  ٿيڻ جو انديشو گهٽ آهي.
زندگين ۾ عادتون ڪيئن ٿيييون جيڙن، سينيدس 
ڪم، انهيَء بحث کي اڳيان وڌائيڻ الِء هيڪيڙي 
بهتريين شيروعيات ٿيي سيگيھيي ٿيي. اهيو ڪيم 
ڪجھ بنيادي سوالن جا جواب پيڻ ميهيييا ڪيري 
ٿو، جهيڙوڪ: عيادتيون ڇيا آهين؟ ۽ ذهين انيهين 

 عادتن کي ڇو ٿو جوڙي؟
 اوهان جو ذهن عادتون ڇو ٿو جوڙي:

عادت دراصل اهڙي رويي جو نالو آهي جيييڪيو 
ايترا ڀيرا ورجايو وڃي جو اهو عيميل خيودڪيار 

ورجاُء“ بڻجي پوي. عادتن جڙڻ جو عمل دراصل 
واري نظام تي ٻڌل آهي. جڏهن اوهيان ”  غلطي -

زندگي ۾ ڪنهن نئين صورتحال کي منهن ڏيو 
ٿا ته اوهان جو ذهن هڪيڙو فيييصيليو ڪيري ٿيو. 

مون کي ان صورتحال کي ڪيئن منهين ڏييڻيو “ 
جڏهن پهريون ڀيرو اوهان جيي سياميهيون ”  آهي؟

اهو مسئلو اچي ٿو  تيه اوهيان کيي خيبير نياهيي 
هوندي ته ان کي ڪيئن حل ڪجي. ٿورنڊائييڪ 
جي ٻلي وانگر اوهان هر شيِء ڪري ڏسندا آهيو 

 ته ڪهڙي شيِء ڪارائتي ثابت ٿئي ٿي.
دماغ ۾ اعصابي سرگيرميي هين عيرصيي دوران 
وڌي ٿي. توهيان احيتييياط سيان صيورتيحيال جيو 
تجزيو ڪري رهيا آهيو ۽ باضابطه فييصيال وٺيي 

 چار آسان طريقن سان بهتر عادتون 
 ڪيئن ٺاهي سگهجن ٿيون؟

 ليکڪ: جيمس ڪليئر
 سنڌيڪار:

 فضا قريشي 

 باب ڇوٿون
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رهيا آهيو ته عمل ڪئين ڪجي. توهان ڪيتري 
ئي نئين معلومات کي گيڏ ڪيري رهيييا هيونيدا 
آهيو ۽ اهو سڀ ڪجهه سميجيهيڻ جيي ڪيوشيش 
پڻ ڪري رهيا هيونيدا آهيييو. دمياغ، عيميل جيي 
ڪارروائي کي تيميام ميوثير نيميونيي سيکيڻ ۾ 

 مصروف هوندو آهي.
ڪڏهن ڪڏهن هڪ ٻلي جي ليور دٻائڻ وانيگير، 
توهان هڪ ٺوڪر کيائيي حيل ڳيوليهيي ليهيو ٿيا. 
توهان بيچيني محسوس ڪري رهيا آهيو ۽ پيوِء 
توهان دريافت ڪيو ته هڪ ڊوڙ توهان کي آرام 
ڏئي ٿي. توهان ڪم جي هڪ ڊگهي ڏينهن کيان 
ذهني طور تي ٿيڪيي چيور ٿيي چيڪيا آهيييو ۽ 
توهان سکو ٿا ته وڊييو رانيد کيييڏڻ تيوهيان کيي 
آرام ڏي ٿي. توهان ڳوال ڪريو ٿا، ڳوليندا رهيو 

 ٿا ۽ پوِء اوچتو هڪ انعام ملي ٿو.
اوچتو غير متوقع انعام ۾ آپڙجي پوڻ کيانيپيوِء، 
توهان ايندڙ وقت الِء پنهنيجيي حيڪيميت عيميليي 
تبديل ڪيو. توهان جو دماغ فورن انهن واقيعين 
جي فهرست ڏيڻ شروع ڪري ٿو جيڪي انعيام 

هيڪ مينيٽ تيرسيو ، اهيو سيٺييو “ کيان اڳ هيئيا. 
محسوس ٿيو. مون هن کان پهريين ڇيا صيحيييح 

 ”ڪيو؟
هي سڀني انساني روين جي پٺيان جوابي ميوٽ 
آهييي: ڪييوشييش ڪييريييو، نيياڪييام ٿيييييو، سييکييو، 
مختلف طريقي سان ڪوشش ڪريو. مشق سان، 
غير مفيد حرڪتون دور ٿين ٿيييون ۽ ڪيارآميد 
حرڪتون بحال ٿين ٿيون. اهوئي عادت ٺهڻ جو 

 عمل آهي.
جڏهن توهان هڪ مسئلي کي بار بار منهن ڏييو 
ٿا ته توهان جو دماغ انهيي کيي حيل ڪيرڻ جيي 
عمل کي پاڻمرادو شروع ڪري ٿو. توهان جيون 
عادتون مڪمل طور تي خودڪار حلن جيو هيڪ 
سلسلو آهن، جيڪي توهان کي درپيش مسيئيلين 
۽ دٻاُء کي باقائدگي سان حل ڪندا آهين. جيييئين 

رويي جو سائنسدان جيسن هريه ليکيي 
بس اهي عادتون ئي آهن، جيڪي “ ٿو، 

اسان جي مياحيول ۾ بيار بيار اٿينيدڙ 
 ”مسئلن جو قابل اعتماد حل آهن.
جيئن عادتون پيدا ٿينديون آهين، 
دميياغ ۾ سييرگييرمييي جييي سييطييح 
گهٽجي ويندي آهي. توهان اشارن 

تييي پيينييڌ ڪييرڻ سييکييو ٿييا، جيييييڪييا 
ڪامييابيي جيي اڳيڪيٿيي آهيي ۽ هير 

شيِء کي بهتر ڪرڻ جو صحيح رستو پيڻ. 
مستقبل ۾ جڏهن ساڳئي صورتحال پيدا ٿيندي 
آهي ته توهان وڌيڪ بيهيتير طيرييقيي سيان ڪيم 
ڪرڻ چاهيندا آهيو ۽ ان وقت صورتحال جي هر 
زاوئي جي تجزئيي ڪيرڻ جيي ضيرورت نياهيي. 
توهان جو دماغ آزمائش ۽ غيليطيي واري عيميل 
کي معطل ڪندي، هي دماغي قاعدو بڻيائيي ٿيو: 

” جيڪڏهن اهو ائين آهي ته پيوِء هيئييين ڪيبيو.“ 
جڏهن به حالتون مناسب هونيدييون اهيي دمياغيي 

سرگرميون ۽ بيييان پياڻيميرادو دمياغ ۾ ڊوڙنيدا 
رهندا. اهڙي صورتحال ۾، اوهان جيڏهين بيه پياڻ 
کي دٻاُء ۾ محسوس ڪينيدا تيه ڄيڻ خيود بيخيود 
ڊوڙڻ جي خواهش پيدا ٿيندي. جيئن ئيي تيوهيان 
ڪم تان واپسي تي دروازي اندر داخل ٿينيدا تيه 
توهان وڊيو گيم ڪنٽرولر پڪڙي وٺينيدو. هيڪ 
ڪم جي چونڊ، جنهن الِء پهرين گهربل ڪوشش 
درڪار هوندي هئي، هاڻ پاڻمرادو بڻجي پوندي. 

 ان جو مطلب ته اها عادت پيدا ٿي چڪي آهي.
عادتون، تجربن مان سکيل ذهينيي شيارٽ ڪيٽ 
آهن. هڪ معنى ۾،  عادت صرف انهين ميرحيلين 
جي هڪ يادگيري آهيي، جينيهين کيي مياضيي ۾ 
توهان مسئيليي کيي حيل ڪيرڻ جيي الِء اڳيڀيرو 
ڪيو. جڏهن به حالتون صحيح هجن، توهيان هين 
ياداشت تي ڌيان ڏييئيي سيگيهيو ٿيا ۽ پياڻيميرادو 
ساڳيو ئي حل الڳو ڪري سگيهيو 

ٿا. ان جو بنيادي سيبيب 
اهو آهي ته دماغ ماضي کي ياد رکي ٿيو جينيهين 
مان هو وقت اچڻ تيي اڳ ڪيٿيي ڪيري ٿيو تيه 
 ڪهري صورتحال ۾ ڪهڙو ڪم ڪرڻو آهي. 

عادتن جو ٺهڻ ناقابل يقين حد تائييين ڪيارائيتيو 
آهي ڇاڪياڻ تيه شيعيور رکينيدڙ ذهين، دمياغ الِء 
رڪاوٽ بڻجي ويندو آهي. اهو صرف هيڪ ئيي 
وقت تي هڪ مسئلي تي ڌيان ڏيئي سگهي ٿيو. 

نتيجي ۾، توهان جيو ذهين جيييڪيو تيوهيان الِء 
ضروري آهيي، اهيو ڪيرڻ الِء هيميييشيه خيبيردار 
رهندو آهي. جڏهن به ممڪن ٿيندو، باشعور ذهن 
غير منحرف ذهن کي پسند ڪندو آهي ته جييئين 
پنهنجي ڪم کي پاڻمرادو ختم ڪري سگهيجيي 
مطلب ته ان ڪم جي عادت ٺهيل آهيي. عيادتيون 
دٻاُء گهٽائينديون آهن ۽ ذهني صالحيت کي آجيو 
رکنديون آهن ته جيئن اوهان ٻين شين تيي ڌييان 

 ڏيئي سگهو.
انهن جيي ڪيارڪيردگيي جيي بياوجيود، ڪيجيهيه 
ماڻهو اڃان تائين عادتن جي فائدن بابت شڪ ۾ 

ڇيا عيادتيون “ هوندا آهن. سندن دليل اهو آهي ته: 
منهنجي زندگي کي اجهام بيخيشييينيدييون؟ ميان 
پنهنجو پاڻ کي زندگي گيذارڻ جيو اهيو رسيتيو 
ڪونه ڏيندس، جينيهين ۾ ميزو نيه اچيي ۽ آئيون 
زندگي مان لطف اندوز نه ٿي سگھان. ڇا اييتيرو 
پاڻ کي روز مره زندگي جي ڪم ۾ قابو ڪري 
ڇڏڻ، زندگيَء مان رس چس ۽ مزي کيي دور نيه 

جواب آهيي مشيڪيل سيان. ” ڪري ڇڏيندو آهي؟
اهڙا سوال ڪا غلط درجا بندي ئي قيائيم ڪينيدا 
آهن. اهي توهان کي سوچڻ تي مجبور ڪن ٿا ته 
توهان عادتون جوڙيو ۽ پوِء آزادي جو مزو وٺيو. 
حقيقت ۾، اهي ٻئي شيون يا عمل هڪنئي کي 

 سگھارو ڪن ٿا.
عادتون آزادي کي محدود نه ڪنديون آهن بليڪيه 
ان کي هڪ يو حاضر ڪن ٿيييون. حيقيييقيت ۾، 
جن ماڻهن پنهنجون سٺيون عادتون نه جيوڙييون 
آهن، اهي عام طور تي اهي آهن جن وٽ گيهيٽ 
۾ گهٽ آزادي آهي. سٺي مالي عادتن جي بغير، 
توهان هميشه ٽڪي ٽيڪيي الِء جيدوجيهيد ڪينيدا 
رهندا. سٺي صحت کانسواِء، توهان کي هيميييشيه 
توانائي جي کوٽ ٿيندي نظر ايندي. سٺي سيکيڻ 
واري عادتن کانسواِء، توهان سدائين ميحيسيوس 
ڪندئو ته تيوهيان وکير جيي پيوييان آهيييو. 
جيڪڏهن توهان کيي هيميييشيه سيادن 
ڪمن رمون کي ڪيڏهين ورزش 
ڪييرڻييي آهييي، ڪييٿييي وڃييي 
آئون لکي سگھان ٿو، ميون 
کي ڪڏهن بل پييارڻيا آهين 
وغيره وغيره۽ بابت فيصيال 
ڪرڻ تي مجبور ڪيو پييو 
وڃي ته توهيان کيي آزاديَء 
الِء گيهييٽ وقييت آهييي. آزادي فيقييط 
تڏهن ممڪن آهيي جيڏهين تيوهيان زنيدگيي جيي 
بنيادي ضرورتن کي پاڻ الِء آسان بڻائي ڇڏيو تيه 
جيئن توهان ذهني سوچ کي تخليق ۽ تخليقيييت 
 جي الِء بهتر طريقي سان استعمال ڪري سگهو.
جڏهن توهان جون عادتون ۽ زندگيي گيذارڻ جيو 
بنيادي ڍانچو جڙي ويندا آهن ته پيوِء تيوهيان جيو 
ذهن آزاد ٿي وينيدو آهيي تيه جيييئين اهيو نيئييين 
چئلينجن تي ڌيان ڏيئي سگھي ۽ مسيئيلين جيي 
ايندڙ سيٽ تي عبور حاصل ڪري سيگيھيي. ا  
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عادتن جي جيڪا عميارت اوهيان جيوڙيينيدا، اهيا 
توهان کي مستيقيبيل ۾ جيييڪيي تيوهيان ڪيرڻ 

 چاهيندا ان جي پيڙھ رکندي.
 عادتن جي ڪم ڪرڻ جي سائنس:

عادتن جڙڻ جو عمل چار سادن مرحلن تي جڙييل 
آهي: اهي آهن اشارو، خواهش، جيواب ۽ ثيواب. 
ان کي بنيادي حصن ۾ ٽوڙڻ اسان کي سمجهيڻ 
۾ مدد ڪري سگھن ٿيا تيه عيادت ڇيا آهيي، اهيا 
ڪيئن ڪم ڪري ٿي ۽ ان کيي ڪيييئين بيهيتير 

 ڪجي.
سڀئي عادتون چار مرحلن مان تيرتيييبيوار گيذرن 

 ٿيون: اشارو، خواهش، جواب ۽ ثواب. 
اها چار مرحلن تي ٻڌل ترتيب ڪنيهين بيه عيادت 
جي بنيادي ڪرنگھي جي هڏي آهي ۽ اوهان جو 
ذهن هر ڀيري انهن ئي چيار ميرحيلين کيي طيئيي 

 ڪري ٿو. 
سڀ کان پهرين آهيي اشيارو، جينيهين جيي ميليڻ 
شرط ڪنهن به رويي کيي ڪيرڻ الِء ذهين آمياده 

 ٿئي ٿو. 
اها ٿورڙي ڄياڻ آهيي جيييڪيا هيڪ انيعيام جيي 
اڳڪٿي ڪري ٿي. اسان جا ابا ڏاڏا انهن نشانين 
تي ڌييان ڏيينيدا هيئيا جيييڪيي بينيييادي انيعيامين 
جهڙوڪ: خوراڪ، پياڻيي ۽ جينيسيي عيميل جيي 
جاين جي نشاندهي ڪنيدا هيئيا. ا  جيي دور ۾ 
اسان پنهنجو گهڻو وقت ثانوي انعامن جهڙوڪ: 
پئسا ۽ شيهيرت، طياقيت ۽ حيييايييت، سياراهيه ۽ 
منظوري، محبت ۽ دوستي يا ذاتي اطمينيان جيو 
احساس کي سکڻ ۾ گذاريون ٿيا. رييقييينين اهيي 
شوڻ پڻ اڻ سڌي طرح اسان جي بيقيا ۽ تيوليييد 
جي خرابين کي بهتر بڻائين ٿا ۽ اهوئي محرڪ 

 اسان جي گھڻن ڪمن جي پويان آهي.۽
توهان جو ذهن توهان جيي انيدرونيي ۽ ٻياهيريين 
ماحول جي اشارن جو مسيليسيل تيجيزييو ڪينيدو 
رهي ٿو ته انعام يا حاصالت ڪٿي حاصيل ٿييين 

ئي آهي جييڪيو اسيان ”  اشارو“ ٿا. ڇاڪاڻ ته اهو 
کي ٻڌائي ٿو ته اسين انعام جي ويجهيو آهيييون 
۽ اهو قدرتي طور تي خواهش جو باعث بيڻيجيي 

 ٿو.
اشارن کانپوِء خواهشون ٻيو قدم آهن ۽ اهي هر 
عادت جي پويان محرڪ قوت آهن. ڪينيهين حيد 
تائين توجهه يا خواهش جي بغيير رتيبيدييليي جيي 
خواهش کان بغيير۽ اسيان وٽ عيميل ڪيرڻ جيو 
ڪوبه سبب ناهي. جيڪا توهان خواهش ڪيو ٿيا 
اها عادت نه آهي، پر پنهنجي ساخت ۾ تيبيدييليي 
ان جي تقليد ڪري ٿي. توھان سيگيرييٽ ڇيڪيڻ 
جي خواهش نٿا ڪريو، توھان ان کيي رليييف ييا 
سڪون جي احساس سان ڳنڍيو ٿا. توهان ڏند ان 
ڪري صاف ڪريو ٿا ته هيڪيڙي صياف وات ۽ 
صيياف سيياھ کييڻييڻ جييو احسيياس حيياصييل ڪييري 
سگھو. ٽيليويزن ان ڪري هيالييو ٿيا تيه تيوهيان 
تفريح چاهيو ٿا. هر خواهش پينيهينيجيي انيدرونيي 
حالت تبديل ڪرڻ جي خواهش سان ڳنڍيل آهيي. 

اهو هڪ اهم نقطو آهي جنهن تي اسين بيعيد ۾ 
 تفصيلي بحث ڪنداسين.

هر ماڻهو جون خواهشون مختلف آهن. نظريياتيي 
طور تي، ڪوبه اشارو ييا ڄياڻ هيڪ طيميع پيييدا 
ڪري سگهي ٿي، پر عيميليي طيور تيي، مياڻيهيو 
ساڳين اشارن ڏانيهين ميتيوجيهيه نيٿيا ٿييين. هيڪ 
جواري الِء، سالٽ مشين جو آواز خيواهيش جيي 
هڪ شدت واري لهر کي چمڪائي سيگيھيي ٿيو، 
پر هڪ عيام مياڻيهيو الِء اهيي فيقيط گيھينيٽييين، 
جهنڪارن ۽  هم نوائين ۽ پسمينيظير جيي شيور 
کانسواِء ڪجھ به نياهين. اشيارا تيييسيتيائييين بيي 
معنٰي آهن جيستائين انهن جي تعبير نيه ڪيئيي 

 وڃي.
مبصر جا خيال، احساس ۽ جيذبيات هيڪ اشياري 

 کي خواهش ۾ تبديل ڪري ڇڏيندا آهن.
آهي. جواب اصل عادت آهي، ”  جواب“ ٽيون قدم 

جيڪا توهان انجيام ڏيينيدا آهيييو، جيييڪيا هيڪ 
سوچ يا عمل جي شڪل اختيار ڪيري سيگيهيي 
ٿو. جيڪو به جواب واقيع ٿيئيي ٿيو اهيو ان تيي 
منحصر آهي ته توهان ڪيترو متحيرڪ آهيييو ۽ 
اوهان جي روييي ۾ ان ڪيم کيي نيه ڪيرڻ الِء 
ڪيتري رڪاوٽ آهيي. جيييڪيڏهين هيڪ خياص 
عمل ڪرڻ الِء اوهان کي ضيرورت کيان وڌييڪ 
جسماني يا ذهني ڪوششن ڪرڻ جيي ضيرورت 
آهي ته پوِء توهان اهو نه ڪندئيو. تيوهيان جيو رد 
عمل پڻ توهان جي قابليت تي منحصر آهي. اهو 
آسيان لڳيي ٿيو، پير هيڪ عيادت صيرف انيهيييَء 
صورت ۾ ٿي سگهي ٿيي جيڏهين تيوهيان ڪيرڻ 
جي قابل هجو. جيڪڏهن توهان بياسيڪيييٽ بيال 
کيڏڻ چاهيو ٿا، پر وڏو ٽپو نٿا ڏيئي سيگيهيو تيه 
سمجهڻ گھرجي ته اوهان جي قسمت اوهان سيان 

 گڏ ڪونهي. 
هڪ انعام ڏيندو آهي. انيعيام، ”  جواب“ آخرڪار، 

انيعيام ”  اشيارو“ هر عادت جو آخري مقصد آهين. 
کي ياد ڪرائيندو آهي. خواهيش، انيعيام حياصيل 
ڪرڻ جيي هيونيدي آهيي. جيواب دراصيل ثيواب 
حاصل ڪرڻ بابت آهي. اسان انعامن جو تيعياقيب 
ڪيون ٿا ڇاڪاڻ ته اهي ٻه مقصد پورا ڪن ٿيا ر

۽ اهي اسان 0۽ اهي اسان کي مطمئن ڪن ٿا ۽ ر1
 کي سيکارين ٿا.

انعامن جو پهريون مقصد تيوهيان جيي خيواهيش 
جو پورائو ڪرڻ آهي. ها، انعيام، پينيهينيجيو پياڻ 
پنهنجا فائده ڏيکاريندا. کاڌو ۽ پاڻي تيوهيان جيي 
زندگي ۽ بقا جي الِء توانائي فراهم ڪنيدا آهين. 
ترقي حاصل ڪرڻ سان وڌييڪ پيئيسيو ۽ عيزت 
ملندي آهي. جسماني طور شيڪيل ۾ اچيڻ سيان 
توهان جي صحت ۽ توهان جي رشتي جا چيانيس 
بهتر بڻجي سگھن ٿا، پير وڌييڪ فيوري فيائيدو 
اهو آهي ته انعام توهان جي کائڻ جي يا حياييت 
حاصل ڪرڻ جي يا منظوري حياصيل ڪيرڻ جيي 
تڪڙي خواهش جو پورائو ڪيري ٿيو. گيهيٽ ۾ 
گهٽان لمحي، انعامات اوهيان جيي خيواهيش جيو 

 پورائو ڪن ٿا.
ٻيو، ثواب اسان کي سيکاري ٿو ته مستقيبيل ۾ 
ڪهڙا عمل ياد رکڻ الئق آهن. تيوهيان جيو دمياغ 
هڪ انعام کي اڀاريندڙ آهي. جيئن جيئن توهان 
پنهنجي زندگي گذاريو ٿا، توهان جيو حسييياتيي 
اعصاب سسٽم ان ڳالھ جيي مسيليسيل نيگيرانيي 
ڪري ٿو ته ڪهڙا ڪارناما توهان جي خيواهشين 
کي پورو ڪن ٿا ۽ اوهان کي خوشي پهيچيائييين 
ٿا. خوشيي ۽ مياييوسيي جيا احسياس هيڪ اهيڙو 
تجزياتي مييڪيانيييزم جيو حصيو آهين جيييڪيي 
توهان جي دماغ کي مفيد عيميلين جيي ڀيييٽ ۾ 
غير مفيد عملن کان ڌار ڪرڻ ۾ ميدد ڪين ٿيا. 
انعام، تجزياتي لوپ يا ڳنڍ جي ويجهو هجين ٿيا 

 ۽ عادت جو چڪر مڪمل ڪن ٿا.
جيڪڏهن ڪو رويو چئني مرحلن ۾ ڪينيهين بيه 
طور تي نامڪمل هوندو ته اها عادت نيه بيڻيجيي 
سگھندو. اشاري کي ختم ڪريو ۽ تيوهيان جيي 
عادت ڪڏهن به شروع نه ٿي سگھندي. خيواهيش 
کي گھٽايو ۽ توهان ڪيم ڪيرڻ جيي الِء جيذبيو 
محسوس نه ڪنيدا. روييي کيي ڏکيييو بيڻياييو ۽ 
توهان اهو ڪم نه ڪري سگھندو ۽ جيييڪيڏهين 
انعام توهان جي خواهش جيي ميطيميئين ٿيييڻ ۾ 
ناڪام ٿئي ته پوِء توهان وٽ مستقبل ۾ ٻيييهير 
اهو ڪم ڪرڻ جو ڪو سبب نه هونيدو. پيهيريين 
ٽن مرحلن کيانسيواِء، روييو جيڙي نيه سيگيھينيدو. 
چئني پاسن کانسواِء هڪ روييو ٻيييهير ميوٽ نيه 

 کائيندو. 
 عادت جو چڪر:

 . اشارو1
 . خواهش0
 . جواب 0
 . ثواب0

عادت جي چئن مرحلن کي تجزياتي ڳنڍ يا ڦينيدو 
چئجي ٿو. اهو هڪڙو اڻ کٽ چڪير جيوڙي ٿيو 
جيڪو جيسين اوهان زنده آهيو تيسين هلي ٿو. 
اهييو عييادت جييو چييڪيير ميياحييول کييي هيير وقييت 
چڪاسيندو رهي ٿو ۽ اوهان کي بچائيندو رهيي 
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ٿو ته اڳتي ڇا ٿيندو، مختلف جوابن کيي جياچيي 
 سگھجي ٿو ۽ جوابن مان سکي سگھجي ٿو. 

مختصرن اهو ته اشارو خواهش کي تيييز ڪينيدو 
جو جذبو جياڳيائييينيدو ”  جواب“ آهي، جيڪو هڪ 

آهي، جيڪو انعام فيراهيم ڪيري ٿيو، خيواهيش 
کيي پيورو ڪيري ٿيو ۽ آخيرڪيار، اشيارو سيان 
وابسته ٿي وڃي ٿو. گڏوگڏ، اهي چار قدم نيييرو 
ولوجيڪ رد عمل لوپ يا تجزياتي ڳنڍ ٺياهييينيدا 
آهين. اشيارو، خيواهييش، جييواب، انييعيام، اشييارو: 

جيڪيو بيل آخير تيوهيان  -خواهش، جواب، انعام
کي خودڪار عادتون ٺاهڻ جي دڳ تي الهي ٿيو. 

” عادت جو چڪير“ يا ”  عادت لوپ“ هن چڪر کي 
 جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو.

هي چار قدم تي مشيتيميل عيميل ڪيو حيادثياتيي 
عمل ناهي، بيليڪيه اهيو هيڪ الميتينياهيي راِء ييا 
تجزئي جو لوپ آهي جيڪيو هير ليميحيي دوران 
اوهان سان گڏ زنده ۽ فعال آهيي، هين وقيت بيه. 
دماغ مسلسل ماحول کي اسڪيين ڪيري ٿيو ۽ 
پوِء اڳڪٿي ڪري ٿو ته اڳتي ڇا ٿيندو، مختلف 
جيوابين جيي ڪيوشيش ڪيينيدي ۽ نيتييييجين مييان 
سکندي اڳتي وڌي ٿو. سمورو عمل اک ڇنڀ ۾ 
مڪمل ٿئي ٿو ۽ اهو عمل بار بار ٿئيي ٿيو بينيا 

 اهو سوچڻ جي ته گذريل پل ۾ ڇا ٿيو.  
اسان انهن چئن مرحلن کي ٻن حصن ۾ ورهائي 
سگهون ٿا: مسئلي جو مرحلو ۽ حل جو مرحيليو. 
مسئلي جي مرحلي ۾ اشارو ۽ خيواهيش شياميل 
آهن ۽ اهو تڏهن آهي جيڏهين تيوهيان ميحيسيوس 
ڪيو ته ڪجهه تبديل ڪرڻ جيي ضيرورت آهيي. 
حل جو مرحلو، جواب ۽ ثواب تي مشتيميل آهيي 
۽ اهو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن توهان پنهنيجيو عيميل 
ڪيو ۽ جنهن تبديلي جي توهان خواهش ڪيرييو 

 ٿا اها حاصل ڪيو. 
سمورو رويو، مسئلو کي حل ڪرڻ جي خواهش 
تي ٻڌل هوندو آهي. ڪڏهن ڪڏهن مسئيليو اهيو 
هوندو آهي ته توهان ڪينيهين شييِء بيابيت سيٺيو 
محسوس ڪندا آهيو ۽ پوِء توهان ان کي حاصل 
ڪرڻ چاهيندا آهيو. ڪڏهن ڪڏهن مسيئيليو اهيو 
هوندو آهي ته توهان جو تجربو دردنياڪ هيونيدو 
آهي ۽ توهان ان مان آجا ٿيڻ چاهيندا آهيييو. هير 
صورت ۾، هير عيادت جيو ميقيصيد تيوهيان جيي 

 مسئلن کي حل ڪرڻ آهي.
هيٺ ڏنل صفحي تي ٽييبيل ۾، تيوهيان ڪيجيهيه 
ماال ڏسي سگهو ٿا ته اصل زندگي ۾ اهو ڇا ۽ 

 ڪيئن نظر اچي ٿو.

تصور ڪريو ھڪڙي اونداھي ڪمري ۾ جيييئين 
ئي اوهان گھڙو ٿا ته هڪدم بجيليي جيي سيوئيچ 

 کي ڳوليو ٿا ۽ دٻايو ٿا.  
توهان انهيَء سادي عادت کي ڪيييتيرائيي دفيعيا  

انجام ڏنو آهي جو هاڻ اها سوچڻ جي بغير ٿئي 
ٿي. توهان سيڪنڊن ۾ چئني مرحلن مان اڳيتيي 
وڌو ٿا. عمل ڪرڻ جي تمنيا بيغييير سيوچيڻ جيي 

 توهان کي هالئي ٿي.
جڏهن اسين بالغ ٿي چڪا هوندا آهيون ته اسييين 
اهي عادتون جيڪي اسان جي زندگي جو حصيو 
بڻجي چڪيون هونديون آهن انهن کي گهٽ ئي 
نوٽ ڪندا آهيون. اسان مان گهڻا ته ان ڳالھ تيي 
سوچيندا ئي ڪونهن ته هر صبح اسيين سياڳييين 
جيوتيين جييا ڪشييا پييييا ڇيڪيييينييدا آهييييون ييا هيير 
استعمال کان پوِء ٽيوسيٽير جيو بيٽيڻ بينيد ڪينيدا 
آهيون يا هميشه ڪم تان موٽڻ کانيپيوِء گيهير ۾ 
گھڙڻ شرط آرامده ڪپڙا تيبيدييل ڪينيدا آهيييون. 
ڏهاڪن کان وٺي ساڳيو ڪم ڪيرڻ جيي ڪيري 
اسان جي ذهن ڪمپيوٽر وانيگيي اهيو پيروگيرام 
پنهنجي اندر محفوظ ڪري ڇڏيندو آهي ۽ پيوِء 
سوچڻ ۽ عيميل ڪيرڻ جيا اهيي نيميونيا آهسيتيي 

 آهستي اسان ۾ ضم ٿي ويندا آهن.

 حل جو مرحلو مسئلي جو مرحلو
اوهييان جييو فييون هيير نييئييييين 

 پيغام تي وڄي ٿو
اوهان پيغام کي پڙهڻ چاهييو 

 ٿا
اوهان پنهنجو فون کڻيو ٿيا 

 ۽ پيغام پڙهو ٿا
اوهان پنهنجي پيغام پڙهڻ جي خواهش جو پورائيو 
ڪيو ٿا. فون کڻڻ جو عمل فون جي گيھينيٽيي سيان 

 الڳاپيل آهي
اوهان اي ميل جو جواب ڏيو 

 ٿا
اوهان گھڻي ڪم جيي ڪيري 
ذهني دٻياُء ۾ اچيو ٿيا. اوهيان 
انهيَء صورتحال تي ڪنٽرول 

 ڪرڻ چاهيو ٿا.

اوهان پنهنجا ننهن چناڙييو 
 ٿا.

ائين ڪرڻ سان اوهان ذهني دٻياُء گيھيٽ ڪيرڻ جيي 
خواهش جو پورائو ڪيو ٿا. ننهن چناڙڻ، اي ميييل 

 جي جواب ڏيڻ سان سلهاڙيل آهي.

اوهان چاڪ و چوبند نظر اچيڻ  اوهان ننڊ مان جاڳو ٿا
 چاهيو ٿا

اوهان چانهه يا ڪافيي پيييو 
 ٿا

اوهان پنهنجي چاڪ و چوبند نظر اچڻ جي خواهيش 
جو پورائو ڪيو ٿا. چانهه يا ڪافي پيييئيڻ، چياڪ و 

 چوبند ٿيڻ سان سلهاڙيل آهي.
اوهان جي آفيس جي ويجهيو 
جيئين ئيي اوهيان گيليي ميان 
گذرو ٿا ته اوهيان کيي ڊونيٽ 

 جي خوشبو اچي ٿي

اوهان ڊونٽ خريد ڪريو ٿا  اوهان ڊونٽ کائڻ چاهيو ٿا
 ۽ کائو ٿا

اوهان پنهنجيي خيواهيش جيو پيورائيو ڊونيٽ خيرييد 
ڪري کائي ڪريو ٿا. ڊونٽ خريد ڪيرڻ سيليهياڙييل 

 آهي آفيس ڏانهن ويندڙ گلي مان گذرڻ سان.

اوهان تعميراتي پيراجيييڪيٽ 
 جي وڏي پٿر کي ٿڏيو ٿا

اوهييان ان پييٿيير جييي ڪييري 
رڪاوٽ محسوس ڪريو ٿا ۽ 

 ان کي دور ڪرڻ چاهيو ٿا

اوهان پنهنجو فون ڪڍو ٿا 
۽ سييوشييل ميييييڊيييا چيييييڪ 

 ڪريو ٿا

اوهان رڪاوٽ دور ڪرڻ جي پنهنجي خواهيش جيو 
پورائو ڪيو ٿا. سوشل ميڊيا چيڪ ڪرڻ سلهاڙييل 
آهي تعميراتي ڪم جي دوران رڪاوٽ پيييش اچيڻ 

 سان.
اوهييان اونييداهييي ڪييمييري ۾ 

 داخل ٿيو ٿا
اوهان الئٽ جي سوئچ کيي  اوهان ڏسڻ چاهيو ٿا

 دٻايو ٿا
اوهان پنهنجي ڏسڻ جي خواهش جو پيورائيو ڪيييو 
ٿا. سوئچ دٻائڻ سلهاڙيل آهي اونيداهيي ڪيميري ۾ 

 داخل ٿيڻ سان.

   سٺي عادت ڪيئن جڙي سگھي ٿي 
 پهريون قانون راشارو۽ ان کي يقيني بڻايو

 ٻيون قانون رخواهش۽ ان کي موهيندڙ بڻايو
 ٽيون قانون رجواب يا رد عمل۽ ان کي آسان بڻايو

 چوٿون قانون رثواب يا انعام۽ ان کي اطمينان بخش بڻايو

   سٺي عادت ڪيئن جڙي سگھي ٿي
 پهرئين قانون راشارو۽ جو ابتڙ ان کي غير يقيني بڻايو
 ٻئين قانون رخواهش۽جو ابتڙ ان کي بيزار ڪندڙ بڻايو

 ان کي مشڪل بڻايو
 ان کي غير اطمينان بخش بڻايو
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 روين جي تبديلي جا چار قانون:
هيٺين بابن ۾، اسين ڏسندا سين ته ڪيئين چيار 
مرحال جيهيڙوڪ اشيارو، خيواهيش، رد عيميل ۽ 
ثواب تقريبن هر شييِء سيان هير وقيت هير روز 
الڳاپيل آهي، پر اهو سڀ ڪجھ ڪيرڻ کيان اڳ 
۾ اسان کي انهن چئن مرحلن کي عمليي فيرييم 
ورڪ ۾ تييبييديييل ڪييرڻ جييي ضييرورت آهييي، 
جيڪي اسان استعمال ڪري سٺين عيادتين جيي 
ڊزائين ڪيرڻ ۽ خيرابييين کيي خيتيم ڪيرڻ الِء 

 استعمال ڪري سگهون ٿا.
مان انهي فريم ورڪ کي روين جي تبديلي جي 
چار قانونن جي حيايت ڏيان ٿيو ۽ اهيو سيٺييين 
عادتن ٺاهڻ ۽ برين عادتن خيتيم ڪيرڻ الِء هيڪ 
سادو ۽ آسان قاعدو مهيا ڪندو آهي. تيوهيان هير 
قانون کي هڪ ليور ييا ڪينيٽيرولير طيور کيڻيي 
سگهو ٿا جيڪو انساني روين تي اثر انداز ٿئي 
ٿو. جڏهن ليور صحيح پوزيشن ۾ هيونيدا آهين، 
سٺي عادتون ٺاهڻ آسان ٿي پوندو آهيي. جيڏهين 
اهي غلط پوزيشن ۾ هجن ٿيا تيه اهيو تيقيرييبين 

 ناممڪن  آهي.
اسين انهن قانونن کي جڏهن ابتو ڪنداسيين تيه 
اهي ئي اسان کي برين عادتن کي ختم ڪرڻ ۾ 

 مدد ڪندا.
اها دعوٰي ڪرڻ غير ذميداري جو مظاهرو ڪيرڻ 
ٿيندو ته اهي چار قانون ڪينيهين انسيانيي روييي 
کي تبديل ڪرڻ جي الِء جامع فريم ورڪ آهين، 
پر منهنجو خيال آهيي تيه اهيي ان جيي وييجيهيو 
ضرور آهن. جيئن توهان جلد ئي ڏسندا رويي جا 

چار قانون تقريبن هر ميدان تيي الڳيو ٿييين ٿيا، 
راندين کان سياست، آرٽ کيان دوا، ميزاح کيان 
انتظام ڪاري تائين. توهان ڪهڙي به چيئيلييينيج 
کي منهن ڏئي رهيييا هيجيو، انيهين قيانيونين جيو 
اطالڻ ٿيندو. هير عيادت الِء ميڪيميل طيور تيي 

 مختلف حڪمت عملي جي ضرورت ناهي.
جڏهن به توهان پنهنجي رويي کي تبيدييل ڪيرڻ 

 چاهيو، توهان پنهنجو پاڻ کان پڇي سگهو ٿا:
.آئون انهي کي ڪيئن يقينيي بيڻيائيي سيگيهيان 1

 ٿو؟
. آئون ان کي ڪيئن پرڪشش ڪيري سيگيهيان 0

 ٿو؟
. آئون انهي کي ڪيئن آسيان بيڻيائيي سيگيهيان 5

 ٿو؟
. آئون انهي کي ڪيئن اطمينان بيخيش بيڻيائيي 2

 سگهان ٿو ؟؟
جيڪڏهن توهان ڪڏهن بيه ان تيي غيور ڪيييو 

مان اهو ڇو نٿو ڪيرييان، جيييڪيو ميان “ آهي ته 
چوان ٿو؟ پنهنجو وزن گھٽائڻ يا تيمياڪ ڇيڪيڻ 
کي ترڪ ڪرڻ يا رٽائرمينٽ الِء بچت ڪيرڻ ييا 
پاسي تي ڪاروبار شروع ڪرڻ جهيڙا ڪيم ڇيو 
نٿو ڪري سگھان؟ ڇو مان چوندو تيه آهيييان تيه 
فالڻو ڪم ضروري آهي، پر ڪڏهين بيه ان کيي 

انيهين ”  ڪرڻ الِء وقت ڪڍي نه سگھنيدو آهيييان؟
سڀني سوالن جيا جيواب انيهين چيار قيانيونين ۾ 
ڪنهن هنڌ ڳولي سگهجن ٿيا. سيٺيييون عيادتيون 
پيدا ڪرڻ ۽ خراب عادتن ميان جيان آجيي ڪيرڻ 
الِء اهييم آهييي تييه انييهيين بيينيييييادي قييانييونيين کييي 

سمجهجي ۽ انهن کي پنهنجي عادتن ۾ تيبيدييل 
ڪجي. جيڪڏهن ميقيصيد انسيانيي فيطيرت جيي 

 خالف هوندو ته اهو ناڪامياب ٿيندو.
توهان جون عادتون توهان جي زنيدگيي ۾ هيڪ 
سسٽم ۾ تبديل ٿي وينديون آهن. ايندڙ بابن ۾، 
اسان انهن قانونن تيي هيڪ هيڪ ڪيري بيحيث 
ڪنداسين ۽ اهو ڏيکارينداسين ته تيوهيان انيهين 
کي ڪيئن استعمال ڪري سگهيو ٿيا تيه جيييئين 
اهڙو نظام ٺاهجي، جينيهين ۾ سيٺيييون عيادتيون 
قدرتي طيور جيڙن ۽ خيراب عيادتيون خيتيم ٿيي 

 وڃن.
 باب جو خالصو:

* ڪابه عادت هڪ رويو آهي جيييڪيو خيودڪيار 
 ٿيڻ الِء ڪافي ڀيرا ورجايو ويندو آهي.

* عادتن جو حتمي مقصد آهي گهٽ کيان گيهيٽ 
توانائي ۽ ڪوششن سان زنيدگيي جيي مسيئيلين 

 کي حل ڪرڻ آهي.
* ڪنهن به عادت کي فيڊ بيڪ لوپ ۾ ورهياييو 
وڃي ٿو جنهن ۾ چار مرحال شامل آهين، ييعينيي 

 اشارو، خواهش، رد عمل ۽ انعام.
* رويي جي تبديلي جا چيار قيانيون قياعيدن جيو 
هڪ سادو مجموعو آهن،  جنهن کي اسين بهتير 
عادتن جي تعمير الِء استعمال ڪري سگھون ٿيا. 

 اهي آهن
 . يقيني بڻائڻ1
 . هن کي دلڪش بڻائڻ0
 . ان کي آسان ڪرڻ ۽5
 . ان کي اطمينان بخش بڻائڻ. 2
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تاريخ ۾ ڪائنات ۾ رهندڙ هير قسيم جيي 
جيوت جو سڀ کاو برو ۽ خوفنياڪ عيميل 
جنگ رهندو آيو آهي، پوِء چاهي اها جنيگ 
پيينييهيينييجييي ئييي نسييل واري جيييييوت سييان 
جوڙيل هجي يا ڪنهن ٻئي جيييوت سيان، 
چاهي اها جنگ پنيهينيجيي وجيود جيي بيقيا 
خاطر هجي يا پنهنجو تسلط مخالفن مٿيان 
مسلط ڪرڻ خاطر ڪئي وڃي، پير جينيگ 
هر حال ۽ هر صورت ۾ هاڃيڪار رهينيدي 
آهي. جانورن جو هيڪ ٻيئيي سيان وڙهيڻ، 
ڪمزورن مٿان طاقتورن جو قبضيو قيائيم 
ڪرڻ يا ڪمزور جانورن کي مياري کيائيي 
وڃڻ تائين جنگي جنون تصور ڪيو وڃيي 
ٿو. جنگ جاندارن ۾ قدرتي جيبيليت طيور 
تصييور ڪييئييي وڃييي ٿييي ڇييو تييه گييهييوڙو 
جيڪڏهن گاهه سان دوستي ڪندو تيه پيوِء 
آخر کائيندو ڇا ۽ شينهن وري جيييڪيڏهين 
ٻڪريَء سان ياري رکنيدو تيه پيوِء ييقييينين 
بک مرندو. ان ۾ ڪو شيڪ ڪيونيهيي تيه 
ڪنهن نه ڪنهن حد تائين اها جاندارن جي 
فطرت ليکي وڃيي ٿيي تيه پياڻ کيي زنيده 
رکڻ لئه ٻئي کي ماري کائي پنهنجي بک 

 مٽائجي.
ٻين جانيدارن جيييان انسيان ۾ بيه جينيگيي 
جيينييون فييطييرتيين طييور سييمييايييل هييجييي ٿييو. 
پيينييهيينييجييي وجييود جييي بييقييا خيياطيير انسييان 
ڪائنات ۾ وسندڙ هر مخلوڻ کي پنهنجي 
پيٽ جي بک اجهائڻ لئه پنهنجي خيوراڪ 
طور استعمال ڪيو آهي، پير هيي جيييوت 
انسان ڪيجيهيه وڌييڪ حيدون اورانيگيهيي 
ڪائنات جي هير جيييوت جيو نسيل نياپيييد 

ڪييري ڇييڏيييو آهييي. هيين جيييييوت نييه رڳييو 
پنهنجي بک اجهائڻ لئه ٻيئيي جيييوت کيي 
کائي ناس ڪري ڇڏيو آهي، پر پينيهينيجيي 
ڪڌن ڪرتوتن ۽ اڍنگن عملن جيي ڪيري 
ٻئي جيوت جا نسل تيبياهيي جيي ڪينياري 
پهچائي ڇڏيو اٿئين. نه رڳيو فيطيرت سيان 
انسان هٿ چراند ڪيئيي آهيي، پير فيطيرت 
جي قائدن قيانيونين کيي اورانيگيهيي واييو 
منڊل ۾ اهڙو تيه ڀيونيچيال ميچيائيي ڇيڏييو 
اٿائين جو نه رڳو پنهينيجيي ليئيه پير ڌرتيي 
گولي تي رهندڙ جملي جيوت جي زندگيي 
داُء تييي لڳييائييي ڇييڏي اٿييائييييين. انسييان ۾ 
موجود جنگي جينيون اييتيرو تيه وڌي وييو 
آهي جو هي مخلوڻ ڪيائينيات ۾ ميوجيود 
سڀني ميخيليوقياتين ميان سيڀ کيان وڌييڪ 

 خطرناڪ مخلوڻ تصور ڪئي وڃي ٿي.
هن جيوت جنهن کيي انسيان سيڏييو وڃيي 
ٿو، ان ۾ نه رڳو پنهنجي کاڌ خوراڪ ليئيه 
ٻين مخلوقاتن سان مهاڏو اٽڪيائيڻيو پيوي 
ٿو، پر هن ۾ ڪيئي قسيمين جيون مينيفيي 
جبلتون ڪر کڻي بييٺيييون آهين جين جيي 
آڌار تي هي نه رڳيو ٻيئيي جيييوت ليئيه پير 
پنهنجي نسل لئه بيه انيتيهيائيي هياڃيييڪيار 
ثابت رهيو آهي. هن وحشي صيفيت درنيده 
انسان نه رڳو پنهنجو اقتدار ٻييين انسيانين 
تي قائم رکڻ لئه هيزاريين ليکييين انسيانين 
کيي ميوت جيي نينيڊ سيميهيارييو آهيي، پيير 
پنهنجا عقيدا ۽ ان جي پينيهينيجيي طيرفيان 
جيياري ڪيييييل تشييريييح ذريييعييي ڪييروڙييين 
ماڻهن کي سولي تي لٽڪائي ڇڏييو آهيي. 
نه رڳو ايترو پر ان انسان پنهنجي طيرفيان 

قائم ڪيل مختلف قسمن جا تفرقا، چاهيي 
اهي انساني چمڙي جي رنگ جي مختليف 
هجڻ جي ڪري هجن يا مختيليف ٻيوليييون 
هجن يا ڌرتيَء جي ٻئي ڪنهين ڪينيڊ جيو 
رهواسي هجن، ٻئي ڪنهن ريت رسم جيا 
پوئلڳ هجن بس انهن فيرقين جيي ڪيري 
اهييو انسييان صييدييين کييان هييڪيينييئييي کييي 
ُڪييهيينييدو، ڦيياهيييييون چيياڙهييييينييدو، ڌڙ تييان 
سسيون الهيندو، هڪ ٻيئيي کيي بياهيييون 
ڏيندو هڪ ٻئي جا اجها رک ڪينيدو، هيڪ 
ٻئي جون زبيانيون ڇيڪيي ڪيڍي، سينيدن 
جسمن تان کلون الهينيدو، سينيدن جسيمين 
تان ماس ڪوريندو، سندن جسمن جيا ڳيڀيا 
ڳڀا ڪري ڪتن ۽ ڳجهن اڳيان اڇالئيندو، 
ڪڏهن انهن مٿان پٿرن جي برسات ڪري 
سنگيسيار ڪيري مياريينيدو رهيييو آهيي تيه 
ڪڏهن زندانن ۾قيد ڪرائيي، کييين زهير 
پياريو ويندو آهي ته ڪڏهن کييين گيهياڻيي 
۾ پيڙهايو ويندو آهي ته ڪڏهن انهن کيي 
تيل ڪڙهيائيي ۾ ڪياڙهيييو ويينيدو آهيي. 
مطلب ته هي انسان پنهنجي ئي نسيل کيي 
معمولي فرقن رکڻ ڪري طرحين طرحين 
جون تعديون ڪري نيست و نابود ڪينيدو 

 رهيو آهي.
هن انسان جنيگيي جينيون ۾ هيجيڻ ڪيري 
عاليميي طيور پينيهينيجيي پياڻ کيي جيميليي 
انساني نسل کي ڪاپياري ڇيييهيو رسياييو 
آهي، جين جيو ازاليو صيديين تيائييين ٿيييڻ 
ناممڪين هيونيدو آهيي، اهيڙن ڪيڏهين نيه 
ڀرجندڙ جوکن مان ڪجهه جوکا هيٺ پيش 
ڪجن ٿا جن انساني تيارييخ ۾ انسيانيييت 
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 جو ڳاٽ شرم وچان جهڪائي ڇڏيو آهي.
 املهه انسانن جو قتالم:

انسانن جي جنگي جنون، چاهي اهو اقتيدار جيي 
حوس خاطر هجي ييا ميذهيبيي هيجيي ييا قيوميي 
هجي، ڪنهن نسل پيرسيتيي ۾ هيجيي ييا رييتين 
رسمن تي قائم ٿيل جنگ هجي، پر ان جنگ ۾ 
ڪيترائي املهه انسيان ميوت جيو کيا  ٿييين ٿيا 
جيڪي حقيقي طور تيي عياليميي انسيانيييت جيا 
محسن توڙي ڏاها مٿير مڙس هجن ٿيا جين جيو 
وجود پوري عالمي انسانيت لئه عطيا هيو. اهيڙن 
اعلٰي قدر عظيم انسانن ۾ ييونيان جيو پيوڙهيو 
سقراط جنهن کي وقت جي جابر حڪمران زهير 
پياريو، حضرت عيسٰي عليه السالم جينيهين کيي 
جنوني يهودي پادرين ڏاڍين اذيتن سيان صيليييب 
تي چاڙهي ڇڏيو، عربستان ۾ امام حسين عليييه 
السالم کي پنهنجي ئي مذهب وارن کيس ٻيارن 
ٻچن سميت بي يارو مددگار ڪري شهيد ڪيري 
ڇڏيو ته وري انهن ئي مسلمانن مينيصيور حيالج 
کي رت ۾ وهنجاري ڇڏيو. هندستان جي عظييم 
سياستدان مهاتما گانڌيَء کي مذهبي ڪيٽيرپيڻيي 
جي شڪار ماڻهن گوليون هيڻيي سينيدس سييينيو 
پروڻ ڪيو ته بنگالديش جي شيخ مجيب تيوڙي 
پاڪستان ۾ ذوالفقار علي ڀيٽيي کيي پينيهينيجيي 
ناپاڪ ارادن خاطر سندن خاندان سمييت ميارائيي 
ڇڏيو. نه رڳو اهو، پر ٻييين ڪيييتيرن عيليم جيي 
سمنڊن سائنسدانن، فيلسوفن، صيوفييين گيليييليو 
گليلي کان وٺي مسلمان سائنسدانن جي پنهنجي 
ئي مسلمان حڪمرانن هٿان ٿيل ذاللتون تيوڙي 
اقتدار جي نه کٽندڙ ڊوڙ ۾ پنهنجي هٿان ڀاُء جو 

قتل، پٽ هٿان پيُء جو قيتيل، عيبياسيي خيليييفيي 
مامون هٿان سندس ڀاُء امين جو قتل، هنيدسيتيان 
۾ مغل بادشاهه اورنگزيب هٿان سنيدس دروييش 
ڀاُء دارا شڪوه جو بي رحماڻو قتل تيوڙي سينيڌ 
ڌرتي جي سپوتن مخدوم بالول کي گيهياڻيي ۾ 
پيڙهائڻ کان وٺيي شياهيه عينياييت شيهيييد تيوڙي 
سورهيه بادشاهه جا ظالماڻه قتل يقينن تارييخ تيي 
ڪاري داغ جيان قيامت تائين اڪريل نظر ايندا. 
اهي اهڙا عظيم ڏاها انسان هئا، جين تيي عياليم 
انسانيت ڪيترو به ماتيم ڪيري، پير انيهين جيو 

 صدين تائين خال ڀرجي نه سگهندو.
 علمي تباهي:

جنگيين لڳيڻ سيان هين ڌرتييَء جيي گيوليي تيي 
اوائلي دور کان وٺي انسانن جي جيييڪيا گيڏييل 
علمي ترقي ٿيل هوندي آهي، جينيهين ۾ ڌرتييَء 
تي رهينيدڙ هير انسيان جيو ڪينيهين نيه ڪينيهين 
صورت ۾ پورهيو شامل هيونيدو آهيي، انسيانيي 
ترقيَء ۾ ڪنهن هاري مزدور، ڪڙمي ڪياسيبيي 
توڙي لوهار واڍي ۽ موچيَء جي ميحينيت شياميل 
هوندي آهي، اهڙي صدين جي گڏيل محنيت جيي 
نتيجي ۾ انسان جيڪا عيليميي ادبيي سيائينيسيي 
ترقي ڪنيدو آهيي ۽ صيديين کيان جيييڪيو اهيو 
علمي پورهيو گڏ ڪري ڪتابن جي صيورت ۾ 
گڏ ڪري عاليشان الئبريريون اڏيندو آهي ۽ وڏا 
محل تعمير ڪرائيندو آهي، سخت زميينيون هير 
سال کيڙي انهن کي ذر خيييز ڪينيدو آهيي، پير 
ڪي وحشي درنده صفت انسان ويڙهاڪ، ڏوهي 
ماڻهو اهڙن محنتي جفاڪش ماڻهن تي هيالئيون 
ڪري انهن بي هٿيار بي ضرر ماڻهن کي مياري 

ڪٽي، سندن زالون کسي انهن سيان اجيتيمياعيي 
لڄالٽون ڪري سندن ننڍڙا ٻار بازارن ۾ غيالم 
طور کپائيندا آهن ۽ انهين جيون هيزاريين سيالين 
جون ڪيل محنتون انهن جا املهه لکيل ڪيتياب 
انهن جي الئبريريين کيي بياهيييون ڏئيي سياڙي، 
انهن جا عجائبات محل هڪ پل ۾ ڊاهي مسميار 
ڪري، سندن تيار ٿيل فصل ڀيالئيي انيهين جيي 
ذر خيز زمينن کي غريب محينيت ڪيش مياڻيهين 
جي رت سان ريٽي تاريخ ۾ اهڙا ته بدنما ڪردار 
پيدا ڪيا آهن جن تي عالِم انسانيييت جيو ڪينيڌ 
شرم کان جهڪي ويو آهي. جيئن ته اهڙو عيليم 
گڏ ڪرڻ هزارن سالن جي محنت جو ثمير هيجيي 
ٿو، ڪا عاليشان عمارت اڏڻ ۾ لکين هزارن جو 
پگهر شامل هجي ٿو، پر اهڙن عظيم شاهڪارن 
کي هڪ پل ۾ ختم ڪندي انهن وحشي صيفيت 
انسانن کي ڪا ڪهل ئي ڪانه ٿي اچي. جينيگيي 
جنوني سڪندر اعظم يونان کيان هيلينيدو سيڄيو 
يورپ لتاڙيندو، اولهه ايشيا جا ميليڪ سياڙيينيدو 
هندستان تائين ڪاهيندو لکين ڪروڙين انسيان 
ماري لکين عمارتون مسمار ڪينيدو ۽ ڪيييئيي 
فصل رڻ پٽ ڪندو آيو، جنگي جنون ۾ ميبيتيال 
عرب جيڪي اڌ ييورپ کيي ليتياڙي اسيپييين ۾ 
عيسائين ۾ ڪاهي، اوڀر ۾ سينيڌ تيائييين حيميال 
ڪييري زرعييي ڪييمييي ڪيياسييبييي سيينييڌييين جييي 
ملڪيتن تي حمال ڪري ڪيئيي صيديين تيائييين 
سينيڌ جيا واليي وار  ٿيي وييهيي رهيييا. تييوڙي 
چنگيز خان جا فارس جي عظيم شهنشياهيت تيي 
حملو ڪري هڪ ڏينهن ۾ سڄي شهنشاهت تين 
وال ڪييري وري چييييين جييي عييظيييييم ديييوار 
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اورانگهي چين جي عظيم سيليطينيت کيي تيبياهيه 
برباد ڪري ڇڏيو، وري انهيَء چنگيز جي پيوٽيي 
هالڪو خان بيغيداد تيي جيييڪيو ڪيييس ڪيييو، 
مسلمان عباسي خليفي المعستصم کيي گيهيليي 
گهلي مارايو ۽ بغداد جي عظيم الشان الئبريري 
ساڙائي لکين ڪتاب درياَء ۾ لوڙاهي ڇڏيائييين. 
چون ٿا ايترا ڪتاب لوڙهييا وييا جيو دريياَء جيي 
پاڻي جيو رنيگ ڪيتيابين جيي ميس جيي ڪيري 
ڪارو ٿي ويو. وري انهيَء رهيزن چينيگيييز جيي 
اوالد منجهان هڪ ٻيو ظالم تيمور خان پيدا ٿيو 
جنهن پنهنجن مسلمانن شهينيشياهيتين تيي حيميال 

ڪري انسانيت کي ڪاپاري ڌڪ رساييو. 

 عورت: 
جنگي جنوني ماڻهن ۾ جتيي هير غيرييب هياري 
ناري مزدور طبقو انهن رهزنن جو شڪار رهيو 
آهي اتي خاص ڪري عيورت تيميام گيهيڻيي حيد 
تائين انهن رهزنن جيي هيٿيان نيييسيت و نيابيود 
ٿيندي رهيي آهيي ۽ انيهين جيي صيعيوبيتين جيو 
شڪار رهندي آئي آهيي. ميذهيبيي ڌرييون هيجين 
چاهي طاقت ۽ اقتدار جا پوڄياري تيوڙي حيرص 
حوس سان سلهاڙيل ماڻهو، عورت کي هير دور 
۾ پنهنجي ظلمن جو شڪيار ڪينيدا رهيييا آهين. 
جيئن ته عورت جسيميانيي طيور ميرد کيان نينيل 
رهي آهي تنهينيڪيري ميرد پينيهينيجيي جسيميانيي 
طاقت جي ٻل تي عورت کي هيييڻيو بيي هيٿيييار 
 سييييمييييجييييهييييي ان تييييي پيييينييييهيييينييييجييييو رعييييب 
ڄمائييينيدو رهيييو آهيي. ميذهيبيي ڌرييون هيجين، 
حيڪيميران طيبيقيا هيجين ييا چياهيي هياري نيياري 
ڪڙمي ڪاسبي هيجين، ميرد چياهيي ڪيهيڙي بيه 
شعبي سان سلهاڙيل هجي، مرد هميييشيه عيورت 
کي پنهنجي ظلم جو شڪار رکيو آهيي. عيورت 

کي پياڻ کيان گيهيٽ تيرجيييح ڏييڻ، عيورت کيي 
اڳواڻيَء ۾ شريڪ نه ڪيرڻ کيان وٺيي، عيورت 
کي عقل کيان عياري سيميجيهيڻ ييا عيورت کيي 
ملڪيتن ۾ گهٽ حصو ڏييڻ تيائييين ڪينيهين نيه 
ڪنهن صورت ۾ عيورت کيي پينيهينيجيي غيالم 
سمجهندو آيو آهي. جنگيين ۾ تيه عيورتين سيان 
مييردن کييان وڌيييڪ ظييلييم ۽ ذاللييتييون ڪيييييون 
وينديون هيون، ڪڏهن انهن کي جينيگيي غيالم 
بڻائي بازارن ۾ سرعام اگيهياڙو ڪيري کيپياييو 
ويندو هو ته ڪڏهن انهن کي رکيل ڪري سڄي 
عمر جنسي تسڪين جو مال بڻائي عمر ڀر جيي 
الِء غيالمييَء جيو طيوڻ سينيدس ڳيچييَء ۾ وڌو 
ويندو هو. ان ۾ ڪو شڪ نياهيي تيه هير دور ۾ 
ڏاڍي هيڻي تي ظلم ڪيو آهي، زميندار هياريَء 
تي حڪم هاليو آهي، بادشاهه عوام مٿيان ظيليم 
ڪندو آيو آهي، پر عورت هر دور ۾ هر شيعيبيي 
سان سلهاڙيل هوندي پنهنجي دور جي مرد هٿان 

 ظلمن ۽ تشدد جو شڪار ٿيندي رهي آهي.
 نظام ۽ قانون جي ڀڃڪڙي:

جيئن جنگيون برپا ٿيڻ سان سڄيو سيمياج ۽ ان 
جو نظام درهم برهم ٿي وڃي ٿو، الڳيو قيانيون 
ختم ٿي وڃي ٿو، زراعت تباهيه ٿيي وڃيي ٿيي، 
ملون ۽ ڪارخانا بند ٿي وڃن ٿا جنهن سان انهن 
۾ ڪم ڪندڙ مزدور طبقو بيروزگار ٿي بکيون 
ڪاٽڻ لڳي ٿو، زراعيت ۽ ميعيييشيت خيتيم ٿيي 
وڃي ٿي جنهن سان قيومين ۾ ڏڪيار پيييدا ٿيي 
پييوي ٿييو، وبييائييون پييکييڙجييي وڃيين ٿيييييون، کيياڌ 
خوراڪ جي قلت پيدا ٿيييڻ ڪيري مياڻيهيو بيک 
مرڻ بدران چوريون ۽ ڌاڙا هڻڻ لڳين ٿيا جينيهين 
سان سماج ۾ ڏوهن جي شرح وڌي وڃيي ٿيي ۽ 
پوري ملڪ ۾ انيارڪيي وارو نيظيام بيرپيا ٿيي 
وڃي ٿو. قانون الڳو نه هجڻ ڪري جيڪيو ڏاڍو 
سو گابو ٿي پوي ٿو، عيورتين جيون عصيميتيون 
لٽيون وڃن ٿيون، ننڍڙا ٻار تيڙپيي تيڙپيي ميري 
وڃن ٿا. نه صرف معاشي مسئال ڪر کڻن ٿا، پير 
اتان جي تعليم به تباهه ۽ بيربياد ٿيي وڃيي ٿيي، 
علمي ادارا ڊهي پون ٿا، الئبريريون سڙي خياڪ 
ٿي وڃن ٿييون، اتيان جيا عيليميي ڏاهيا دانشيور، 
سائنسدان ملڪ بدر ٿيي وڃين ٿيا ييا انيهين کيي 
چونڊي چونڊي ماريو وڃي ٿو، اهڙي طرح سيان 
جنگ لڳڻ سان ان ملڪ جو نيه صيرف ميعياشيي 

طور، پر اقتصادي، علمي طيور ڏييواليو نيڪيري 
وڃي ٿو ۽ اهو ميليڪ بياقيي دنيييا کيان ڪيييئيي 

 صديون پوئتي پئجي وڃي ٿو.
تنهنڪري ا  جي جديد دور ۾ جيڏهين سيائينيس 
االئييي ڪييهييڙي قسييم جييا خييطييرنيياڪ ايييٽييمييي ۽ 
ڪيميائي هٿيار ايجاد ڪري چڪي آهي، جنيهين 
سان هڪ بٽڻ دٻائڻ سان سڄو سارو ميليڪ چينيد 
منٽن ۾ تباهه ٿي سگهي ٿو، اهڙي دور ۾ ڪيي 
جنگي جنوني مياڻيهيو، جيييڪيي جينيگييين جيون 
ڳييالييهيييييون ڪيين ٿييا يييا ڌرييين کييي جيينييگييييين الِء 
اڪسائين ٿا، يقينن اهي ذهينيي ميريي  ئيي ٿيي 
سگهن ٿا. ڇو ته ڪوبيه زي شيعيور انسيان اهيڙا 
موتمار هٿيار رکندي جنيگ الِء سيوچيي بيه نيٿيو 
سگهي. ڪو ڌڙڪندڙ رکينيدڙ انسيان پينيهينيجيي 
ملڪ جي مياڻيهين جيو خيييال رکيڻ کيان عيالوه 
دشمن جي ماڻهن کي به اهيڙي ميوت ميارڻ جيي 
همت نٿو ڪري سگهي. ڇو ته اهو ڪڏهن بيه نيه 
سوچجيي تيه جينيگ ۾ صيرف ميخياليف ڌر کيي 
شڪست ايندي، پير جينيگ تيه اهيڙو عيميل آهيي 
جنهن ۾ هارائيندڙ ڌر به ڀوڳيندي ته کٽينيدڙ ڌر 
به ان جو ازالو ڏيندي. جنگين ۾ ڪيا ڌر نياهيي 
کٽيندي، پر يقينن ٻنهي ڌرين جي هار ئي سندن 
مقدر هوندي آهي. تنهنڪري اچو تيه اسيان هيڪ 
عقلمند ۽ درد دل رکندڙ انسان بيڻيجيي جينيگييين 
مان دنيا کي آزاد ڪرايون ۽ دنيا ۾ ميوجيود هير 
قسم جي جنگ جي مخالفت ڪريون چياهيي اهيا 
ڪهڙي به مقدس نالي تي ڇيو نيه وڙهيي وڃيي، 
چاهي اها خدا جي پاڪ نالي تي وڙهي وڃيي ييا 
اها قومن، رنگ نسيل، ٻيوليي ۽ ذات پيات جيي 
نالي تي وڙهي وڃي. اچو ته سڀ گيڏجيي ميتيحيد 
ٿي پاڻ ۾ سموري انسان ذات هڪنئي جيا ڀيائير 
ٿي کير کينيڊ ٿيي رهيون ۽ ڪيائينيات جيي ٻييين 
مخلوقات کي اگر اها ڪنهين ٻيئيي ڪيائينيات ۾ 
موجود هجي، ان کي اهو ثابت ڪريون ته نيظيام 
شمسي جي هن ننڍڙي گولي ڌرتيَء تيي رهينيدڙ 
انسان حقيقي معنٰي ۾ اشرف المخيليوقيات آهيي 
جيڪو نه رڳو صرف انسان ذات الِء پير ڌرتييَء 
تي موجود هر جيوت جي ڍال ۽ انهن جو محافظ 
آهي ۽ اهڙيَء طرح هن ڌرتي کي حقيقي ميعينيٰي 
۾ جنت بڻيائيي ڇيڏييون جينيهين جيو ذڪير اسيان 

 مقدس ڪتابن ۾ ٻڌندا پيا اچون.
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ڪنهن به عنوان تي جڏهن لکبو آهي ته ُان عينيوان 
جي اندر مواد جي رخن کيي ڏسيبيو پيرکيبيو آهيي. 
موضوع جي اڀياس ڪرڻ وقت پڙهندڙن جي ذهين 
۾ ڪيئي سوال اڀرندا آهن جيڪي ڳالهيون انهيَء 
مييوضييوع ۾ ڏنييل مييواد جييي انييدر بيييييان ڪيييييون 
وينديون آهن. هر پڙهندڙ جيڪو پڙهڻ ۽ سميجيهيڻ 
ڄاڻي ُان جي خيواهيش هيونيدي آهيي تيه ميون کيي 
موضوع مان ڪا قيييميتيي ميعيليوميات ميليي وڃيي. 
پڙهندڙ انهيَء موضوع مان اڳ جيي ڀيييٽ ۾ ڪيا 
نئين معلومات جي ڳيوال ڪينيدو آهيي. ڪينيهين بيه 
موضوع مان پڙهندڙ کي ڪا معلومات نٿي ملي ته 
اهو موضوع ئي بي سوادي ۽ چوسيييل ڳيينيي جيي 
ڇيت وانگر هوندو آهي ۽ پڙهنيدڙن جيي نيڙيَء ۾ 
اٽڪي پوندو آهي. هر هڪ لکندڙ جيي شيخيصيييت 
ان جي لکڻي مان پسي سگهجي ٿيي، جينيهين کيي 
اسلوب بيان چئبو آهي. جيستائين لکندڙ جو ڪيو 
شعوري ڪردار ڏنل معلومات ۾ ڪارگر نه ٿيينيدو 
۽ سندس لکتن ۾ ڪا ماکيَء وانگر مٺائيي رکيييل 
نه هوندي، تيستائين انهييَء ليييکيڪ جيو شيعيوري 

 Unconscious Behaviorيا   Conscious Behaviorڪردار
ٻئي چٽا پٽا مواد جي معلومات مان ڏسي سيگيهيبيا 
آهن. ليکڪ پنهنجي موضوع ۾ جن ڳاليهييين جيي 
چونڊ ڪندو آهي تن الِء الزم هوندو آهيي تيه اهيي 
انساني زندگيَء سيان الڳياپيييل روز ميره وارييون 
ڳالهيون پڙهندڙن کيي پينيهينيجيون لڳين. سيي ئيي 
ڳالهيون پڙهندڙن جي لڪل صالحيتين کيي ميٿيي 
اڀارڻ ۽ جذبو ڏيارڻ ۾ ڪارگر ثابت ٿينديون آهين، 
انهن جو فيصلو وري به پڙهندڙ ئي ڪندا آهن. ڇيا 

لکيو ويو آهي ۽ ڪيئن لکيو ويو آهي؟، پيڙهينيدڙ 
تن ڳالهين ۽ ذڪر هيٺ ايندڙ معلومات جي مابت 
يا منفي راِء جو اظهار ڪندا آهن. ليکڪ تيحيرييرن 
۾ ڏٺل ۽ اڻ ڏٺل، موجود ۽ غير موجود شييين جيو 
احساس ڏياريندڙ بيه هيونيدو آهيي. هيا جيييڪيڏهين 
لکندڙ انهيَء ڳالھ ۾ ڪامياب ويو تيه ميعينيٰي اهيو 
ليييييکييڪ پيينييهيينييجييي شييعييور ۽ ادارڪ جييو درسييت 
استعمال ڪري ٿو. ٻي ڳالھ اها به آهي ته پڙهندڙن 
جا ڪيترائي قسم ٿين ٿا، هڪڙا دوسيتين ييارن ۽ 
واقف ڪارن جي تحيرييرن کيي ڏسين ٿيا ييا ٿيورو 
گهڻو انهن جي تحريرن کي پڙهي ۽ پوِء واهه واهيه 
ڪن ٿا! دوستن ۽ ڏٺل واٺل مياڻيهين جيي سيکيڻيي 
ساراھ ڪن ٿا، پر انيهين جيي ليکيڻييين ۾ ڪيهيڙي 
معلومات ڏنل آهي ۽ ڪيئين ڏنيل آهيي تين شييين 
کان بلڪل بي خبر ۽ الچار هوندا آهن. ٽيييان وري 
گهرا ۽ اونها پڙهندڙ هوندا آهن، هرهڪ شيِء کيي 
پڙهن ٿا. معلومات کان ويندي ٻوليَء جي استعمال 
کي به ڏسن ٿا ۽ تخاطب جي صيغين تيي بيه نيگياھ 
وجهن ٿا سي ئي ڪامياب پڙهندڙ چئبا. ڇاڪاڻ جو 
انساني عقل جون تمام وسيع سرحدون آهن انهيَء 
جي اندر ڪيئي لڪل صالحيتون موجود هونديون 
آهن انهن صالحيتن کيي اجياگير ڪيرڻ ۾ اسيتياد، 
اديب، شاعر، سائنسدان، مذهبيي عياليم، ميحيقيق ۽ 
نقاد، علمي، ادبي محفلون. ڪجھ پراڻن ۽ ا  جيي 
دور جييي ذريييعيين ريييڊيييو، ٽيييييليييييويييزن، اخييبييارن، 
يوٽيوب، فيس بڪ، ٽوئيٽر، واٽس ايپ، اي ميييل، 
انسٽا گرام وغيره وغيييره کيان ويينيدي ميعياشيري 
تائين سکيڻ ۽ سيييکيارڻ جيا هين وقيت جيا ذرييعيا 

سمجهيا وڃن ٿا. اسان جڏهن سينيڌي زبيان ۽ ادب 
جي ترقي ترويج بابت سوچون ٿا ته ُان الِء ڪيهيڙي 
سوچ ويچار ڪرڻ گهرجي؟ سينيڌي ٻيوليي، ادب ۽ 
ان جي تاريخ تڏهن ئي مضبوط ۽ پائيدار ٿييينيدي، 
جڏهن سموريَء سنڌ ۾ تيعيليييم جيو جيييڪيو ڄيار 
وڇايو پيو آهي انهيَء کي درست ڪري انهيَء جي 
ڪا جامع ۽ واضح پاليسي اختيار نه ڪئي ويينيدي 
تيستائين اسين مونجهارن ۽ معامرن جيو شيڪيار 
ئي رهنداسين. سنڌ جي تعليم ۾ سڌارو تڏهن ئيي 
ممڪن بڻبو جڏهين ميليڪيي تيعيليييم ۾ ادب کيي 
پڙهائڻ تي زور ڏنو ويندو. ادب جو سڌارو ميطيليب 
ته مادري زبان جي تيعيليييم سيان سيليهياڙييل آهيي، 
انهيَء کانسواِء تعيليييم ۾ تيرقيي نياميميڪين آهيي. 

ع يعني ٻن مهينن ۾، سينيڌي 0202نومبر ۽ ڊسمبر 
ادب ۽ تعليم جو وڏو نقصان ٿيو آهي. نايار احيميد 
صديقيَء جي وفات، ڊاڪٽر غالم علي االنا، محمد 
يوسف شيخ، قلندر شاھ لڪياري ۽ ڊاڪٽر ڪيميال 
الدين ڄامڙي صاحب جو اچانڪ وڇوڙو اسان کيان 
ڄڻ ته، سڀ ڪجھ کسي ورتو آهي. ڇا اسيان وٽيان 
اهييڙن عييالييميين، اديييبيين ۽ مييحييقييقيين ۽ نييقييادن جييي 
موڪالئڻ سان تعليم ۽ علم ادب جو ڪو نقيصيان 
ٿيو؟ جواب ها ۾ ئي آهي، ڇاڪاڻ جو انهن پنيجين 
ئي عالمن جو تعلق علم سان دليي لڳياُء طيور تيي 
هو، جن جي خدمتن کي ڪوبه فراموش نٿو ڪيري 
سگهي. انهن مان ٽن عالمن جو تعلق سنيڌي زبيان 
جي علم ادب سان گهرو ۽ گهاٽو هو. سنڌي ٻيوليي 
۽ علم ادب بابت ُپرجوش ۽ سنجيده نموني ڪتاب 
لکي پنهنجون خدمتون سرانجام ڏنيييون آهين تين 

 سنڌ جا تعليمي ادارا ۽ 
 سنڌي ٻوليَء جي حفاظت
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۾، سائين ڊاڪٽر غالم علي االنا، سيائييين قيلينيدر 
شاھ ليڪييياري ۽ سيائييين ڊاڪيٽير ڪيميال ڄياميڙو 
صاحب جي سنڌي ٻيوليي ۽ ليوڪ ادب تيي ڪيييل 
خدمتن بابت سنڌ وارن کيي هيميييشيه نياز رهينيدو. 
ٽنهي عالمن جي الڏاڻيي سيان سينيڌي ٻيولييَء کيي 
تمام گهڻو نقصان پهتو آهي ۽ اهو خال شايد ڀيرڻ 
مشڪل آهي. آئندي ۾ اميييد آهيي تيه سينيڌ ڌرتييَء 
پنهنجي خمير مان جيڪي عالم پيدا ڪيييا آهين ۽ 
پيدا ٿيندا رهندا تن تي وڏو فرض عائد ٿئي ٿيو تيه 
سي انهن عالمن جي منيشيور ۽ مشين کيي جياري 
رکن. ڇا ڀال ايئن ٿي سگهي ٿيو جيو انيهين ٽينيهيي 
عالمن جي وڇوڙي کانپوِء، سنڌي زبيان ۽ ادب ۾ 
ڪو ميدان سنڀالڻ وارو نه آهي. اسيان جيي ميادري 
زبان سنڌيَء جي تعليم الِء ڪوبه آواز نه اٿياريينيدو 
ته شهيد بينظير ڀٽو يونيورسٽي، شيهيييد بييينيظييير 
آباد، سنڌ مدرسته السالم ڪراچي ۽ سنڌ جي ٻييين 
يونيورسٽين، اسڪولن، ڪياليييجين ۽ پيرائيييوييٽ 
ادارن کان ڪييير بيه ميطياليبيو نيه ڪينيدو ۽ نيه ئيي 
گورنمينٽ آف پاڪستان ۽ سنڌ گورنمينٽ ۽ ٻيين 
صوبائي اختيارن کان اهو مطالبو نه ڪيو ويندو ته 
قومي ادارن ۽ سنڌ جي سمورن تعيليييميي ادارن ۽ 
ملڪي يونيورسٽين ۾ سنڌي شعبيا کيوليييا وڃين. 
نومبر مهيني جي شروعاتيي هيفيتيي ۾ ميون کيي 
هڪ فون ڪال آئي ته آئيون شيهيييد بييينيظييير ڀيٽيو 
يونيورسٽي، شهيد بينظير آباد جي سنيڌي شيعيبيي 
مان ڊاڪٽر سيد عامر شاھ پيو ڳالهايان. دعا سيالم 
کيانييپييوِء چييييائييييين تييه اسييان شييهييييد بييييينييظيييير ڀييٽييو 
يونيورسٽي، شهيد بينظير آباد جي سنيڌي شيعيبيي 
پاران هڪ ريسرچ جنرل شايع رهيا آهيييون ان الِء 
اوهان کي گذارش ڪيجيي ٿيي تيه هيڪ آرٽيييڪيل 
اسييان کييي لييکييي ڏيييو. مييون ڳييالييھ تييي سييرهييائييي 
محسوس ڪئي. ڪيجيھ ڏيينيهين سيوچيڻ کيانيپيوِء، 
ڊاڪٽر سيد عامر شاھ صاحب سان رابطو ڪيم تيه 
مون آرٽيڪل لکڻ شيروع ڪيري ڇيڏييو آهيي. ان 
آرٽيڪل جو موضوع ئي نوابشاھ شيهير جيي ادب 

ع کيان 1921سين “ کي بڻايم. ان جو عينيوان آهيي: 
ع تيائييين نيوابشياھ شيهير جيو سينيڌي ادب ۾ 1902
ظاهر ۾ ته موضوع جو ڪل عرصو تيرهين ”  حصو

سالن تيي مشيتيميل آهيي، پير نيواب شيهير انيهييَء 
عرصيَء دوران نئييين ٽيهييَء ميان وڏا وڏا شياعير، 
اديب، محقق ۽ نقاد پيدا ڪيا آهن ۽ اهيڙي طيرح، 
سنڌ جيا سيميورا شيهير، ڳيوٺ، واهيڻ ۽ وسيتيييون 
عالمن، اديبن ۽ ڏاهن جي ڏاهپ جي گواهي پيييش 
ڪري رهيا آهن، ليڪن انهيَء طرف اڃيان تيائييين 
ڪو جوڳو ڌيان نه ڌريو ويو آهي. مون جڏهين اهيو 
آرٽيڪل پوري هڪ مهيني جي مسيليسيل ميحينيت 
ڪرڻ کانپوِء ڊاڪٽر سيد عامر علي شاھ ڏانهن اي 
ميل ڪيو ۽ اها ڳالھ ڊاڪٽر صاحب کان فيون تيي 
معلوم ڪئي ته مقالو پهتو. سائين جي ِجيَء چيوڻ 
کانپوِء، مون کانئس اهو پڻ ميعيليوم ڪيييو تيه ڇيا 
سنڌي شعبو هن يونيورسٽيَء ۾ شروع ٿي چڪيو 
آهي ۽ ڪيتري داخال آهي. ڊاڪٽر صاحب ٻڌايو تيه 
ٽيهن کان چاليهن شاگيردن جيو تيعيداد ٿييينيدو. اهيا 
ڳالھ ٻڌي مون کي اڃان به وڌيڪ سرهيائيي ٿيي تيه 

شهيد بينظير ڀٽو يونيورسٽي، شهيد بينظييير آبياد 
هييڪ قييدم اڳييتييي وڌايييو آهييي، ان جييو سييربييراھ 
مييبييارڪيين جييي الئييق آهييي ۽ ٻييئييي طييرف اهييو بييه 
محسوس ڪيم ته اسان جو ڊاڪٽر ڪيميال ڄياميڙو 
صاحب جيڪو سنڌ وارن کان مطالبو ڪري رهيييو 
آهي اهو سندس خواب ساڀيان ۽ عملي جاميعيي ۾ 
ظاهر ٿي رهيو آهي. ڊاڪٽر ڪمال ڄاميڙو صياحيب 
اِنهيَء ڳالھ جي ڪاميييابيي کيي ڏسيي ڏاڍو خيوش 
ٿيندو ۽ ايئن محسوس ڪندو ته اهلل نه ڪري سنيڌ 
رن ٿي وڃي، پر قدردانن ۽ قرب وارن جي ڪيميي 
 نه رهندي. سنڌ جي ڀلوڙ شاعر شيخ اياز چيو آهي:

 اڃا رن مان رڙ اچي پئي، اچي پئي،
 متان ائين سمجهين ته مئا مور سارا.

اسان سنڌ وارن کان ڪيا وڏي عيمير تيه نيه هيئيس. 
سائين ڊاڪٽر ڪمال ڄامڙو تيڪيڙو ۽ تيييز هيليييو 
ويو! اهو خواب جيڪو سندس اکيڙيين ۾ سيانيڍي 
مطالبا ڪندو رهيييو. سينيڌي زبيان کيي سينيڌ جيي 
سمورن سرڪاري ۽ غير سرڪاري تعليميي ادارن 
۾ پڙهايو وڃي. ايم. فل ۽ پي ايڇ ڊي جي شاگردن 
کي سنڌيَء ۾ وڌ کان موقعا فراهم ڪيييا وڃين ۽ 
شاگردن جي تحقيق تي خوشيَء جو اظيهيار ڪينيدو 
رهيو. جن اسڪالرن جيا اييم. فيل ۽ پيي اييڇ ڊي 
جون ڊگريون، زباني امتحان يا سيمينار ٿيندا هيئيا 
تن جون تصويرون ميڊيا تي شوڻ سان رکي نئين 
نسل کي اتساھ ڏياريندو هو ۽ اهيو بيه چيونيدو تيه 
اسان ايم. فل ۽ پي ايڇ ڊي جي شاگردن الِء وڌ ۾ 
وڌ آساني پيدا ڪري رهيا آهييون ۽ اسيان طيرفيان 
انهن جي ڪم ۾ ڪابه رڪاوٽ ڪونهي. سنڌ جيي 
سڄڻن کي ڪهڙي خبر ته هي سيائييين اسيان وٽيان 

 وڃڻ جون وايون پيو ڪري.
ڃيڻي ِجُيون. ِن، وڻجارا وي  ا  پڻ وايون ڪي
هيِن،  هيلڻ هارا ُسپِرين، ُرئان تان رنه ري
رو، آييِل ساُمونِڊريِن،  آُء جيهلينِدي ڪيتي

 پيگھي ڇوِڙي جيِن، وڌا ٻيڙا ٻاِر ۾. رشاھ۽
ڊسمبر بروز اربع،  10ڊاڪٽر ڪمال ڄامڙو صاحب 

ع تي اسان کان وڇڙي ويو. هاڻ انيهييَء ڳياليھ 0202
جي ضرورت آهي، جن پنيهينيجيي حصيي جيو ڪيم 
ڪيو سي ته وڇڙي ويا! انهن جي رهيل ڪم کيي 
ڪيئن اڳتي کڻبو؟ سنڌ جيا سيڄيڻ ايينيدڙ دور ۾ 
پنهنجي سنڌي ٻولي جيي تيعيليييم بيابيت پينيهينيجيا 
مطالبا ۽ جدوجهد ڪيئن ڪندا ۽ پينيهينيجيي ڳياليھ 
ڪيئن مڃرائيندا تيه سينيڌي ٻيولييَء ۾، سينيڌ جيي 
سمورن تعليمي ادارن ۾ تعليم ڏني وڃي. جينيهين 
سان اسان جي ٻيوليي ميحيفيوظ ٿييينيدي ۽ ڊاڪيٽير 
ڪمال ڄامڙي جي روح کي تسڪين تڏهن ملينيدو. 
ڇاڪاڻ ته جيڪا ڄامڙي صاحب جي فالسافي هئيي 
انهيَء فاليسيافييَء ۾ فيهيم فيڪير ۽ ادراڪ وارو 
رستو اختيار ڪيل هو، انيهييَء راھ تيي ڪييير ٿيا 
اڳتي اچن، سو هلندڙ وقت ۾ شيدت سيان انيتيظيار 
رهندو. ٻوليون قومن جي وچ ۾ مضبوط ڳيانيڍاپيو 
جوڙينديون آهن، جن ملڪن کي پنهنجي تعليييميي 
سرشتي ۾ پنهنجي مادري زبان نٿي پڙهائي وڃي 
تن قومن جي وچ ۾ مضبوط الڳاپيا جيڙييل ڪيونيه 
آهن، اگر انهن ٿوري گيهيڙي الِء بيه پياڻ ۾ الڳياپيا 
جوڙيا آهن سي جٽادار ثابت نه ٿيندا، هيڪ ڏيينيهين 
ضرور ُاهي الڳاپا ڪچيَء تنيد سيان اڻيييل ڪيپيڙي 
وانگر ليرا ليرا ٿي ويندا. جيستائين اسان وٽ شاھ 
عبداللطيف ڀٽائيي رح، سيچيل سيرمسيت، سياميي، 
بيِدل، بيڪس، شيييخ ايياز، اسيتياد بيخياري، راشيد 
مورائي، محمد خان مجيدي ۽ ٻييين ڪيييتيرن ئيي 
قومي شاعرن جي ڪالم کيي پيڙهيڻ ۽ سيميجيهيڻ 
وارا موجود آهن، تيستائين تا قيامت سينيڌي زبيان 
قائم رهندي. شاھ عبداللطيف ڀٽائي جيي اڱيڻ تيان 
تنبوري جي تار ۽ واين جي گونج سيان ڪيييتيريين 
دلين کي گرمايو ويندو تيستائين دنيييا جيي ڪينيڊ 
ڪڙڇ ۾ اها شاعري ڪروڙين دلين کي پاڻ ڏانهن 
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ڇڪي آڻيينيدي. دييس ۽ پيردييس پيئيي واسييينيدي. 
جيستائين شاھ عيبيداليليطيييف ڀيٽيائيي ۽ سينيڌ جيي 
شاعرن، عالمن، اديبن، مورخن، محقيقين ۽ نيقيادن 
جا جلوه هن سنڌ ڌرتي تي رونق افروز پيييا ٿييينيدا 
رهندا تيستائين سنڌي ٻيولييَء کيي ٻياهيران ايينيدڙ 
گرم هوائن مان ڪيوبيه ليهير نيه ڪيي ليوڏو آهيي. 
جيييڪيڏهين اسيان اهيي سيميورييون وٿيون وڃيائييي 
ڇڏيون ته پوِء، اسان جي ايندڙ نسل الِء هي سينيڌي 
زبان خدا نه ڪري جو موهن جي دڙي واري ليکيت 
واري صورت پئي ڏينيدي رهيي. ڊاڪيٽير فيهيميييده 

ايڪيهين صيديَء  -سنڌو لکت“ حسين هڪ ڪتاب 
جي سنڌيڪار آهي. جنهين ۾ ”  ۾ ٿيل نئين تحقيق

گذريل ڏيڍ صديَء کيان “ ناشر پاران ۾ لکي ٿي ته: 
موهن جي دڙي ۽ هڙپا مان مليل سنڌو لکتين جيي 
ليپيييَء ييا رسييم الييخييط جيي ڳييجيهييارت کيي ڀييڃييڻ 
سمجهڻ جون ڪوششون ٿي رهيون آهن، پر انهين 
۾ ڪا خاطر خواھ ڪاميابي نيه ٿيي سيگيهيي آهيي، 
جنهن جي ڪري ايڪيهييين صيديَء ۾ اچيي ڪين 
عالمن اهو شڪ ظاهر ڪرڻ شروع ڪيييو آهيي تيه 
ڪٿي ائين ته ڪونهي تيه انيهييَء رسيم اليخيط ۾ 
مورڳوئي ڪا ٻولي آهي ئيي ڪيانيه! اهيي ميحي  

مذڪيوره ڪيتياب ”  ڪي غير لساني عالمتون آهن.
۾ ستن پرڏيهي عالمن جا مقاال شامل ڪيييل آهين 

. سنڌو 1سي هن طرح جي عنوانن سان لکيل آهن: 
رسيييم اليييخيييط بيييابيييت دعيييوٰي جيييو ڊهيييي پيييوڻ، 

. ڇيا سينيڌو رسيم 0اسٽيِوفارمر، رچيرڊ اسيپيروٽ. 
الخيط واقيعيي ۾ ليکيڻ جيو سيرشيتيو ڪيونيهيي؟، 

. سنڌو رسم الخط، پيغام رسانييَء 5آسڪوپرپوال. 
جي صالحيت جي تورتڪ ۽ ٻولي، راجيش رائو ۽ 

. سنڌو رسم الخط: نشانين جي نمونن جو 2ساٿي. 
. غييير لسيانيي سينيڌو 2مطالعو، نشاياديو ۽ سياٿيي. 

. 0رسم الخط هڪ اجايو بحث، اِروٿيم ميهيادييون. 
سنڌو  سرسوتي رسم الخط جي ڀان تي هڪ نظير 

. ڇييا 1هييڪ نييئييييين روشيينييي، راجييوٽ اييين پييال. 
سال پراڻي ٻوليَء جيي ڀيان ڪيري  2222ڪمپيوٽر 

سگهن ٿا؟ ڊيوڊ زيڪس ۽ اهڙي طرح هن ڪيتياب 
۾، ڊاڪٽر آسڪوپرپوال ۽ اروٿم جا انٽرويو شامل 

هين “ آهن. ڊاڪٽر فهميده حسين اهو به لکي ٿي ته: 
ڪتاب ۾ ايڪيهين صديَء ۾ ڇپيل اهيڙن ڪيجيھ 
مقالن جو ترجمو پيش ڪيو ويو آهي، جييڪيي نيه 
صرف تحقيق جا نوان ڏس ۽ گيس ڏييکياريين ٿيا، 

بلڪه ميوضيوع تيي سينيڌ جيي نيوجيوانين کيي پيڻ 
تحقيق الِء اتساهي سگهن ٿيا. سينيڌو مياٿيريَء ميان 
مليل مهرن تي جيڪي نشانيون ملن ٿيييون. هينين 
مقالن ۾ انهن الِء ڪيييتيرائيي جيدا جيدا اصيطيالح 

  (Inscriptions)ڪتب آيل آهن، جيئن: اڪريل لکتون
ڊاڪٽر ”  وغيره.  (Manuscripts)عبارتون (Texts)متن 

فهميده حسين الِء اها ڳالھ عام مشهور آهي ته ُهوَء 
تحقيق جي طالب علمن جي خاص طور تي ايم.فل 
۽ پي ايڇ ڊي جي مقالن کي تيميام گيهيرائيي سيان 
پڙهي پوِء، پنهنجي اصالحيي راِء سيان نيوازيينيدي 
آهي. اهڙو ڪم عظيم ادبي ۽ تعلييميي خيدميتيگيار 
پيينييهيينييجييي سييميياج جييي هييڏڏوکييي ۽ ڪيييييتييرن ئييي 
نوجوانن جي ذهني ۽ فڪري تربيت ۾ اتسياھ جيو 
سيبيب بيڻييجيي ٿيي. اسيان وٽ اهيڙن رهيبييرن جييي 
رهنمائي جيي سيخيت ضيرورت بيه آهيي، جيييڪيي 
تحقيق جهڙي اهم شعبي جي طالب علمن الِء فنيي 
تربيت سان گيڏ رهينيميائيي ڪينيدا رهين. ميذڪيوره 
ڪتاب ڏانهن اشارو ۽ ذڪر ڪيرڻ جيو ميقيصيد بيه 
اهو ته اسان جا نوجوان هن ڪتاب جو مطالعو ڪن 
۽ پرڏيهي عالمن جي ذهني ۽ فڪري خيييالين کيان 
واقف ٿي پنهنجي زبان ۽ ادب جي خدمت ڪرڻ ۾ 
دلچسپي وٺي اڳڀيرا رهين. ميذڪيوره ڪيتياب جيي 
مقدمي ۾ جا اهم ڳالھ ڪئي وئيي آهيي، سيا هيي 

جيڪي سنڌي رلسانيات۽ جا ماهر به آهن ته “آهي ته: 
اهي لسانيات ۾ جديد ڪمپيوٽر ٽيڪنياالجييَء جيي 
استعمال کان اڻ واقف آهن. جيڪڏهن ڪو سينيڌي 
انهن مطالعن ۾ شامل هجي ته ڪيييتيرن ليفيظين ۽ 
بناوٽن بابت پنهنجي ٻوليَء جا ماال ڏئي سگهي يا 
ڪمپيوٽر جي مدد سان پڙهيل متنن ۾ سنيڌيَء جيا 
اهڃاڻ محسوس ڪري سيگيهيي، پير ائييين نيه ٿيي 

هن ڪيتياب کيي سينيڌي ليئينيگيوييج ”  سگهيو آهي.
ع ۾ شياييع ڪيييو 0210اٿارٽي، حيدرآباد سنڌ پاران 

ويو آهي. هن وقيت اسيان جيييڪيو ادب پينيهينيجيي 
ٻوليَء ۾ پڙهي ۽ لکي سگهون ٿا ُان کي تيحيقيييق 
جي جديد اصولن جي روشنيَء ۾ آڻيييون. ليييڪين 
ائين نه ڪيوسين ۽ نه ئيي پينيهينيجيي نيئييين نسيل 
ڏانهن توجھ ڏنوسين ته پوِء، اسان جو نسل نه شاھ 
عبداللطيف ڀٽائي جي ٻولي کي سمجهندو نيه ئيي، 
سنڌي سماج سمجھ ۾ ايندو. اسان جيي تيهيذييب ۽ 
تمدن ڌنڌلي عڪس ۾ مٽجي ويندي! جيئن موهن 
جي دڙي جي لکت بابيت ڪيي ئيي هيورا ۽ هيدرا 

پئي هلندا رهيا آهن، نه ئي صحيح طرح موهن جي 
دڙي جي لکت سمجھ ۾ اچي ٿي ۽ نيه ئيي عياليم 
پاڻ ۾ متفق آهن. هر ڪنهن پيئيي ميفيروضيا قيائيم 

 ڪيا آهن.
سنڌي ٻوليَء جو اصيل “ هت آئون هڪ ٻئي ڪتاب 

سنڌي ٻوليَء جي بڻ بڻياد بيابيت بيحيث جيو ”  نسل
 مختصر تعارف پيش ڪرڻ گهران ٿو:

مذڪوره ڪيتياب جيو ليييکيڪ سينيڌي ٻيولييَء جيو 
ناميارو عالم سراج الحق صاحب آهي. هن ڪيتياب 
جي ارپنا، سر جان ميارشيل، ڀيييرو ميل ميهير چينيد 
آڏواڻي، سوامي سنڪار آنند، آسڪوپارپوال ۽ ٻين 
اسڪالرن جي نالي جن سنڌي ٻوليَء جي بڻ بينييياد 
جي باري ۾ ابتدائي ڪوشيشيون ڪيييون تين جيي 
نالي ڪيل آهيي. هيي سيميورو ڪيتياب چيار سيئيو 
اٺاسي صفحن تي مشتمل آهي. ڪتاب جو مهياڳ، 
ڊاڪٽر فهميده حسين جو لکيل آهيي. هين ڪيتياب 
کي ٻن ڀياڱين ۾ ورهياييو وييو آهيي، جينيهين جيي 

. ڀياڱيي پيهيريين ۾، 1فهرست هن طرح جيي آهيي: 
سنڌي ٻوليَء جي اصل نسل بابيت جيييڪيي ميقياال 

سنڌو لکت جيي ڀيان، الِء “ شامل ڪيل آهن تن ۾، 
سينيڌي ٻيولييَء جييي “ تياج جييوييو، ”  رهينيميا ڪيتياب
ڊاڪيٽير نيبيي بيخيش خيان بيليوچ، ”  مختصر تيارييخ

رتنقيدي جائزو۽، ”  سنڌي ٻوليَء جي مختصر تاريخ“ 
رتنقيييدي ”  سنڌي ٻوليَء جي مختصر تاريخ“ سراج، 

جائزي بابت وضياحيت۽، ڊاڪيٽير نيبيي بيخيش خيان 
رهيڪ ”  سنڌي ٻوليَء جيي ميخيتيصير تيارييخ“ بلوچ، 

” سنڌي ٻوليَء، ڪتاب جو ديباچو“ گذارش۽، سراج، 
سينيڌي ٻيولييَء جيو اصيل “ محمد ابراهييم جيوييو، 

رسنڌي ٻولي ڪتاب مان هڪ بياب۽، سيراج، ”  نسل
” سراج الحق جي ڪتاب سنڌي ٻولي جو ميطياليعيو“ 

شري گنيگيا رام سيميراٽ جيي “گنگا رام سمراٽ، 
” جي. ايم سيد ڏانهين هيڪ خيط“ ، ” خدمت ۾سراج

شري سمراٽ جي تنقيييدن جيو “ گنگا رام سمراٽ، 
سينيڌي ٻيولييَء “ علي نواز جتوئي، ڪيتياب ”  جائزو

تيکيييون “ ميوالنيا غيالم ميحيميد گيراميي ”  بابت راِء
رسياليي “ محمد عامان ڏييپيالئيي، ”  مٺيون ڳالهيون

ميينييگييهييا رام ”  روح رهيياڻ ۾ ڇييپيييييل هييڪ خييط
سينيڌي “ سيراج، ”  سنڌ ڄائي سنڌي ٻولي“ ملڪاڻي، 

ڊاڪيٽير غيالم عيليي االنيا، ”  زبان جيا چينيد مسيئيال
سنيڌي زبيان “ سراج، ”  سنڌي ٻوليَء جا چند مسئال“ 

سراج.. هن ڪتاب جيي ٻيئيي ڀياڱيي ۾، ”  جا مسئيال
سنڌي ٻوليَء بابت متفرقه مضمون شامل آهن، سي 
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آهن: ٻوليَء جون چند خصوصيتون، سراج، جينيهين 
۾ سراج ميمڻ چيو آهي ته، ٻولين جو عيليم اهيڙو 
سمنڊ آهي، جنهين الِء سيچيل جيا اهيي ليفيظ چيئيي 

هين ”  انت بحر جيي ڪيل نيه ڪيائيي!“ سگهجن ٿا: 
موهن جي دڙي جيي “ معلومات ڏيندي چيو آهي ته، 

ستن اٺن هزارن سنڌي ورهين جي تاريخ ۽ انساني 
اسان مٿي چئي آيا آهييون تيه ”  تمدني سرمايو آهي.

هن وقت جي سنڌي ٻوليَء جي حفاظت ڪرييون ۽ 
انهيَء جي علمي ۽ ادبي سرمائي کي نيئييين نسيل 
ڏانهن منتقل ڪندا رهون ته جيييئين اهيو وهيڪيرو 
تازو تيوانيو رهيي. ميذڪيوره عينيوان ۾، ميرحيوم 
سراج سنڌي ٻوليَء کيي گيرامير جيي اصيولين جيي 
روشنيَء ۾ لفظن جي چونڊ ڪري سمجيهيائيڻ جيي 
ڪوشش ڪئي آهي. اسم ذات، اسم مجموعه، اسم 
خاصيت ۽ ٻييين اهيم جينيسين جيي سيڃياڻيپ جيون 
نشانيون ڏنييون آهين. ليفيظين جيي چيونيڊ ڪينيدي 

اسين جيڪي لفظ لکندا پيڙهينيدا “ سمجهائي ٿو ته، 
آهيون تن جو اڪار ماڻهو غلط اسيتيعيميال ڪينيدا 

انهن لفظن جا ڪي ماال ڏنا ويا آهن جييئين: ”  آهن.
اسم ٺهين ٿيا، پير ”  ڳاڙھ“ ۽ ”  ڳاڙهاڻ“ ڳاڙهو، مان “ 
” ڪارو“ نٿا ٺهن... ماال طور: ”  ڳارٺِ “ يا ”  ڳاڙنهن“ 

مييان ”  ڳيياڙهييو“ ۽ ”  ڪييار سييرو“ يييا ”  ڪيياِرڙو“ مييان 
اهڙيَء طرح متعدي ” صفتون ٺهن ٿيون.” ڳاڙسرو“

يا متعدي بالواسطه جيييڪين ميايالين کيي آڏو آڻيي 
انهن جي سمجهاڻي ڏنيي وئيي آهيي. ٻيييو اهيو بيه 

جيي هيڪ صيورت ”  ج“ سمجهايو ويو آهي ته جيي 
اڪرترڪ ۽ پريوگن ۾ داخل ٿئي ٿي، ماال طيور: 

جيو اثير اهيو ”  ج“ ُان ”  هليجيي“ ، ” وڃجي“ ، ” اچجي“ 
ٿئي ٿو ته اهي الزمي فعل پنهنجو فعل وڃائيي ٿيا 

سراج ميمڻ اهيڙا اصيول ۽ سيميجيهياڻيييون ” ويهن.
ڏئي، سنڌي ٻيوليي ۽ ان جيي ليفيظين جيي اصيليي 
صورتن کي تڪي توري بهارڻ ۽ گيرامير ميطيابيق 
درست صورت کي آڏو آڻيڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي 
آهي. هن ڪتاب جي ٻئي ڀاڱي ۾، سيراج ميرحيوم 
جا اٺ مضمون ۽ هڪ مضمون ڊاڪٽر غالم عيليي 

سنڌي لسيانيييات جيو هيڪ قيدآور “االنا جو عنوان: 
بابت ملي ٿو. ڪيتياب جيي آخير ۾ ”  دانشور سراج

سراج صاحب جو هڪ انٽرويو شامل ڪيييل آهيي. 
ڊاڪٽر نبي بخش خيان “ انهيَء انٽرويو چوي ٿو ته: 
۾ ڇپيو هو. ان ”  مهراڻ“ بلوچ جو هڪڙو مضمون 

مضمون ۾ مسئلو اهو اٿيارييو وييو هيو تيه سينيڌي 
ٻولي، ويندي ان جي جيڪيا قيدييم صيورت قيدييم 
آهي، سا ساميي نسيل جيي آهيي. جينيهين عيربيي ۽ 
عبراني ٻوليون آهن. اهو نظريو رکڻ ڪيائيي وڏي 
ڳالھ ڪانهي، جيڪڏهن ڪو ماڻيهيو عيليميي طيرح 
سييان ان کييي ثييابييت ڪييري تييه ان ۾ ڪييوبييه اهييم 
ڪونهي، پر ان ۾ ڪي ڳالهييون اهيڙييون ڪيييون 
ويييون، جيييييڪييي ان وقييت جيييييڪييا ريسييرچ جييي 
صييورتييحييال هييئييي، گييراميير جييي لسييانيييييات جييي ۽ 

سائنسي علم جي ۽ جيڪي لساني اصول آهن، ان 
۽ ۽ ان الِء 225رص: ”  ۾ اهو رخيال۽ نه پئي ٺهڪيو.

سراج پنيهينيجيي انيٽيروييو ۾، ڊاڪيٽير بيليوچ جيي 
تحقيق جي حوالي سان ڪن ماالن کي آڏو آڻيندي 

ڊاڪٽر صاحب اهو لکيو ته سنڌيَء ۾ “ چوي ٿو ته: 
حرف علت آهن ئي ڪونه. اهو هڪڙو عام رواجي 
ماڻهو، جيڪڏهن چوي ته، پوِء سمجھ ۾ اچيي ٿيو 
ٺيڪ آ، انهن ۾ رحرف علت۽ نظر ڪيونيه ٿيا اچين. 

، ” واُء“ ، ” حيميزو“ ، ” اليف“ ڇاڪاڻ ته حرف علت آهن 
وغيره، اهي واقيعيي انيهين ۾ ڪيونيهين، پير ”  يي“ 

جيڪڏهن اها ڳالھ، هيڪيڙو ڏاهيو مياڻيهيو ڪيري، 
جيڪو استاد هجي، جنهن سينيڌي پيڙهيائيي هيجيي، 
جييڪيو سينيڌيَء تيي ريسيرچ ڪينيدو هيجيي، اهيو 
جيڪڏهن اهڙي ڳالھ ڪري ۽ ان کي بنيياد بيڻيائيي 

ڏسو قتل قتليو “ پوِء ان کي عربيَء سان مالئي، ته: 
ٿيڻ کانپوِء وڃي ٿو واُء ملي، نه ته قتل ۾ آهي ئيي 

رص: ”  ڪونه ته اها ڳالھ مون کي ٿوري ڏکي لڳيي.
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ڪيترين ئي معلوماتي علمي ادبي بحث ميبياحياين 
وارن ماالن ۽ معيليومياتيي ڳياليهييين سيان پيڙهينيدڙ 
روشناس ٿين ٿا. سنڌي ٻوليَء بابت جيڪي علميي 
۽ عملي بحث ڪيا ويا آهن تن کي آڏو آنيدو وييو 
آهي. هن علمي بحث طيليب ڳياليهييين ميان جيييڪيا 
معلومات آڏو اچي ٿي ته، عالمن پنهنجي تحقيق ۽ 
علمي ادبي بنيادن کي سامهون رکي لسانيات جيي 
روشني ۾، سنڌي ٻوليَء جي لوازمات کي پيرکيي، 
ڇنڊي ڇاڻي ڪيتريون ئي ڳالهيون ُهيون جيييڪيي 
مونجهارن مان نڪري آسان بڻجي پيون آهين، پير 
شرط هي آهي ته پڙهندڙ ڪتاب جي هر هڪ جيزي 
تي ويچار ڪري پيڙهيي. هيت هيييٺ ڊاڪيٽير نيبيي 

آئيون “ بخش خان بلوچ جو ماال پيش ڪرييان ٿيو: 
سنڌي کي سامي سٿ جي زبان نه، پر سينيڌو مياٿير 
جييي سيينييسييڪييرت کييان اڳ واري دور جييي هيينييد، 
آريائين ٻولي سمجهان ٿيو. انيهييَء وضياحيت ڄياڻ 
هوندي به رد لکندڙ جو چوڻ آهي ته ڊاڪٽر بلوچ ۽ 

سٿ جيي  -سنڌي کي سامي“ ساڻن هم خيال عالم، 
هيڪ صيرييح بيهيتيان آهيي، رد ”  زبان سمجيهين ٿيا.

لکندڙ اهڙي الزام تي بيه اڪيتيفيا نيه ڪيئيي آهيي، 
سينيڌيَء کيي “ بلڪه مٿان ٻيو الزام مڙهيو آهي تيه 

ڄيڻ ”  عربيَء يا سامي تمدن جي مرهون ثابت ڪرڻ
شخصي پسند ۽ ذاتي الڙن کي دخل انداز ”  مذهب“ 

ڏنو ويو ويو آهي، ڪنهن جي نيت تي حيميال ”  ٿيڻ
ڪرڻ نه صرف علمي تنقيد جي دائيري کيان ٻياهير 
آهي، بلڪه دييانيتيداريَء جيي اصيولين جيي خيالف 

۽ ڊاڪٽر غالم علي االنيا ميرحيوم، 152، 109” ) آهي.
سنيڌي لسيانيييات واري ميوضيوع تيي “لکي ٿو ته: 

سراج صاحب، ُشهرت تڏهن حاصل ڪيئيي، جيڏهين 
ع ۾، سينيڌي ٻيولييَء جيي بيڻ بيڻييياد جيي 1929هن 

حوالي سيان جيڳ مشيهيور سينيڌي عياليم ۽ سينيڌ 

شناس، جناب ڊاڪٽر نبيي بيخيش خيان بيليوچ جيي 
سنڌي ٻولي “ ع، ۾ 1929۾، ”  مهراڻ“ ٽماهي رسالي 

جي عنوان سان ڇپييل ميقياليي ”  جي مختصر تاريخ
۽ ڊاڪٽر نبي بخيش خيان 225رص:”  تي تنقيد ڪئي.

بلوچ، سراج الحق ميمڻ ۽ ڊاڪٽر غالم علي االنيا 
صياحيب پيينيهينيجييي دور ۾ جييييڪيي عييليميي ادبييي 
خدمتون سرانجام ڏنيون آهن تن ۾ ٽنهيي عياليمين 
انتهائي سنجيده ۽ غور ويچار سيان ادب ۽ ٻيوليي 
بابت سوچيو ۽ ڪم ڪيو آهي. مذڪوره ڪتاب ۾ 

سينيڌي “ محمد ابراهيم جيوييي جيو هيڪ مضيميون 
ڪتاب جو ديباچو ۾ جهڙي طرح غور فڪر ” ٻولي

ڪري ڪن مشرقي ۽ مغربي عياليمين جيي ٻيولييين 
بييابييت ڪييم ۽ ڪييارڪييردگييي کييي آڏو آڻييي پييوِء 
پنهنجي موضوع جي طرف اچڻ کان اڳ ۾، ڪيي 
مضبوط دليل ڏنا آهن. چوڏهن صفحن ۾ حوالن ۽ 

جيڏهين ڪيا قييوم “ ميايالين کيان پيوِء ليکيي ٿيو تيه: 
پنهنجي شخصيت کان باخبر ٿيندي آهي، تڏهن ان 
جو پهريون ڌيان پنهنجي تيارييخ ۽ ٻيولييَء ڏانيهين 
ويندو آهي. اسان جو عزيز دوست، ميحيتيرم سيراج 

ان نوع جي ” سنڌي ٻولي“صاحب، جو هيُء ڪتاب 
هڪ اهم ڪوشش آهي، جنهن مان هن جيي جيذبيي 
۽ هن جي محنت جو اندازو لڳائي سگهندا. سنيڌي 
ٻوليِء بابت ڪن عام ۽ ڪن خاص راين کيي هين 
ڪتاب ۾ رد ڪيو ويو آهي، ان بابت نئون نظرييو 

۽ ميحيميد ابيراهيييم 181رص: ”  پيش ڪيو ويو آهي.
جويي صاحب اهو به ڄاڻايو آهي تيه، سيراج انيهييَء 
ڳالھ جي مڃڻ کان انڪار ڪري ٿو ته، رهاڻوڪيي۽ 
 -سنڌي تيوڙي سينيسيڪيرت ر۽ ٻيييون اڪياير هينيد

پاڪستاني ٻوليييون۽ ڪينيهين هيڪ سياڳيي آڳياڻيي 
رآوائلي۽ ٻوليَء مان نڪتل آهن، جنهن کي پيڻ هيو 

 -پيروٽيو“ سڏي ٿو، پر جنهن الِء هيو شياييد ”  سنڌي“ 
 -پيروٽيو هينيد“ رييا ”  انيڊڪ -ريا پيروٽيو هينيد”  سنڌي

لييفييظ اسييتييعييمييال ڪييرڻ وڌيييڪ مييوزن ”(  يييورپييي
۽ دل چاهي ٿي ته هن مضميون 180رص: ”  سمجهندو.

۾ ڪيترن ئي سنڌي ٻيوليي جيي خيدميتيگيارن جيي 
ڪتابن کي آڏو رکي انهن ڪتابن ۾ آيل علمي ۽ 
ادبي بحث مباحان کي پڙهندڙن آڏو پيش ڪيرييان 
ليڪن آهستي آهستي وقت به وقت حيياتييَء سياٿ 
ڏنو ته، ائين ڪبو رهيبيو. هين ڪيتياب کيي سيراج 
انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسيٽيڊييز حيييدرآبياد، ڪيراچيي 

ع ۾ شايع ڪيو ويو آهي. ميون 0210پاران جنوري 
انهيَء خيال کان مذڪوره ڪتابن جو تعارف پييش 
ڪيو آهي ته جيئن اسان جو نئون نسيل پينيهينيجيي 
عالمن جي علمي ۽ عملي ڪارنامن کي آڏو آڻيي، 
انهن قيمتي شهپارن جو مطالعو ڪري ۽ پنهنيجيي 
ڄاڻ ۾ اضافو آڻي ۽ انهن ڳالهين تي ڪي ميايبيت 
نموني پاڻ ۾ بحث مباحاا ڪري پنهنيجيي ڄياڻ ۾ 
اضافو ڪري، ايئن ڪرڻ سان نئون نسل استفيادو 

 حاصل ڪري سگهندو.
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انساني سماج جي تاريخ گواهه آهي ته سنڌ هميييشيه 
محتبن جي سر زمين پئي رهي آهي. هيَء مياکييَء 
کان مٺڙي ساهه کان پيياري ڌرتيي انسيان ذات الِء 
امن، آشتي، محيبيت، اييڪيتيا ۽ وحيدت جيو اهيڙو 
نمونو هئي، جتي هر ڌڪاريل روح کي آسيس ٿي 
ملي ۽ هر اڃياييل روح الِء ڄيڻ تيه آب حيييات جيو 
سرچشمو هئي. آسمان هيٺ هيونيئين تيه هير ڀيونَء 
ڀالري آهي، اسين ڪنهن به مليڪ کيي گيهيٽ نيٿيا 
چئون، پر سنڌ جي سيونيهين پينيهينيجيي جيييڏيين ۽ 
سرتين ۾ سڀني کان سيرس ثيابيت ٿيي، هيتيان جيا 
ماڻهو کليل دلين جا مالڪ، اندر جا اجيرا، ميهيميان 
نيواز، سيخييي، پييييار، مييحييبيت ۽ پييراپييڪياريَء جييا 
مجسما هئا. صدين کان هتي هندو، مسيليم، سيک، 
عيسائي ۽ پارسي پاڻ ۾ هيڪ جسيم ۽ جيان ٿيي 
رهيا، هڪ ٻئي جي خوشين، غمن ۽ قومي ڏڻن ۾ 
شريڪ ٿيندا هئا، ورهياڱيي کيان اڳ اسيان نينيڍي 
هوندي انهن کي پاڻ ۾ کير ۽ کينيڊ ٿييينيدي ڏٺيو، 
هنن ۾ ڪوبه ميذهيبيي ميت ڀيييد نيه هيو، تيعيصيب، 
دوئي، نفيرت، ميذهيب ۽ ديين ڌرم جيي نيانُء تيي 
فرقي بندي ۽ ڪيروڌ ڪييينيي کيان سينيدن دليييون 
پاڪ، صاف ۽ پويتر هيونيدييون هيييون. سينيڌ جيي 
تهذيب ۽ سنڌ جيي ثيقيافيت کيي انيهييَء ڪيري بيه 
عظميت ۽ انيفيرادييت حياصيل آهيي جيو سينيڌ جيي 
تهذيب ۽ سنڌ جيي ثيقيافيت کيي انيهييَء ڪيري بيه 
عظمت ۽ انفراديت حاصل آهي، جو سنڌ ميخيتيليف 
مذهب ڌارائن جو سنگم هئي، مختلف سمتن کيان 
آيل سڀني وهڪرن هيتيي اچيي هيڪ ليهير بيڻيجيي 
پنهنجي پنهنجي الڳ حيايت تقريبن مٽائيي هيڪ 
ئي وحدت جي شيڪيل اخيتيييار ڪيئيي. سينيڌ جيي 
تهذيب، مختلف مذهبن جي مختلف خيوشيبيوئين ۽ 
خوبين جو هڪ گلدستو هئي، جنيهين ۾ ميخيتيليف 
خوشبوئن جيي اميتيزاج هيڪ عيجيييب قسيم جيي 
مهڪار من موهيندڙ سڳن ۽ سرور بيخيشيييو ٿيي. 
سنڌ جيي صيوفييين، درويشين، عيارفين، سياڌوئين، 
سنتن، ڀڳتي فقيرن جي تعيلم ۽ سکيا جيو بينييياد 
ڪارت پويان وحدت، انسان دوستيي، امين عياليم، 
رواداري، اهنسا، پيار ۽ محبت تي ٻڌل هوندو هو. 
هنن درويشن پنهنجي پوئيلڳين کيي ميعيرفيت جيي 

جيڪا امرت آڇي، ان جي پيئڻ سيان مياڻيهيوَء جيي 
من مان دوئي جي ڪس ۽ ڪيٽ ليهيي ٿيي وييئيي. 
اهوئي سبب آهي جو انهن جي آستيانين تيي ا  بيه 
هندو ۽ مسلمان گڏجي جهمريون هڻندي نظير اچين 
ٿا، اهوئي ڪارڻ آهي جو ميغيرب جيي امين پسينيد 
صوفين، ايني بسنت ۽ اينيمري شيميل ۽ سيورليي 
سنڌ جي تهذيب ۽ صوفين جي تعليم کي امين الِء 
اڃايل دنيا الِء آب حيات قرار ڏنو آهي. هييَء ڌرتيي 
شاهه عنايت، شاهه لطيف، سچل سرمسيت، سياميي، 
دلپت فقير، روحل، خير محمد، بيدل، بييڪيس، آِء 
آِء قاضي، عبيداهلل سنڌي، جي ايم سيييد ۽ حيييدر 
بخش جتوئي ۽ شيخ اياز جي ڌرتي آهي. سياڳيئيي 
وقت هيَء ڌرتي ڪنور ڀڳت، ماسٽر چينيدر، سياڌو 
واسواڻي، نارائڻ شيام ۽ ڪيرت ٻياٻياڻييَء جيي بيه 
ڌرتي هئي. انهن سڀني انسان ذات کيي ميحيبيت ۽ 
ڀائپي جو سبق سيکاريو هو. اِهي ناال ئيي دنيييا ۾ 
امن ۽ اهنسا جيي عيالميت طيور سيڃياتيا وڃين ٿيا. 
ورهاڱي کان اڳ هيئينيي ڪيو بيه تصيادم هيڪ اڌ 
سانحي کان سواِء نظر نٿو اچي. پر افسيوس آهيي 
جو سنڌ جي هاڻي اها صورتحال نه رهي آهي، سنڌ 
جيڪا انسان ذات الِء امن جيي جينيت هيئيي، ان ۾ 
هاڻي تمام ويڏ تعداد ۾ اهڙا زهيرييال نيانيگ نيظير 
ايندا، جن جي ٻاهرين شڪل تيه ڏاڍي سيهيڻيي، پير 
اندريون روپ وهه سان ڀريل آهي. سنڌ ۾ سيميورا 
وڏا شهر انهن بد روحن سان ڀريا پيا آهن، هڪيڙن 
راڪاسن برڙ باڪاسن سيرڪياري سيرپيرسيتييَء ۾ 
سڄي ۾ نفرت، تعيصيب ۽ دهشيتيگيرديَء جيا ڄيار 
پکيڙي ڇڏيا آهن. هتي ڪنهن جيي بيه جيان، ميال، 
عزت ۽ آبرو سالمت ناهي. قتل، غارتگري، اغيوا، 
ڦرلٽ، جنسي زييادتيييون، خيونيرييزييون، انيتيقياميي 
ڪارروائيون ۽ ڀتا خوريَء جون وارداتون تيه هياڻ 
عييام مييعييمييول بييڻييجييي ويييون آهيين. بييدمييعيياشييي ۽ 
دهشتگردي جو ڪاروبار عروج تي آهي ۽ قيانيون 
بيوس آهي. شرييفين تيي روز بيروز ڌرتيي تينيگ 
ٿيندي پئي وڃي ۽ ڪميڻا ۽ لوفر سينا تياڻيي پيييا 
هلن، پر انهيَء کان وڌيڪ خطرناڪ نئون ڪيليچير 
جيڪو اڀري آيو آهي، مذهبي عدم رواداري ۾ اڻ 
سييهييائييي ۽ دهشييتييگييردي!! شييروع شييروع ۾ تييه 

رياستي ادارن انهن زهريلن نانگن کي کير پياري 
تاتيو، پر هاڻ اهي پنهنجي محسنن جي بيه ڳيچييَء 
۾ پئجي ويا آهن. صورتحال اها آهي تيه هياڻيي نيه 
مسجدون محفوظ رهيون آهن نه امام بيارگياهيون، 
نه مندر، نه چرچون ۽ گرجائون محفوظ آهن. هاڻيي 
ته اهلل کي سجدو به پوليس، فوج ۽ ريينيجيرز جيي 
پيهييري هييييٺ ٿيو ڪيري سيگييهيجييي. اڀ ڦياڙييينييدڙ 
تقريرون ڪري ماڻيهين جيي ميذهيبيي جيذبيات کيي 
ڀڙڪائي، پنهنجي مخالف فيرقيي ييا ميذهيب واري 
کي قتل ڪرڻ الِء اڀاريو وڃي ٿو ۽ مان سميجيهيان 
ٿو ته دهشتگرديَء جو اهو ڪلچر سڀ کان وڌييڪ 
هاڃيڪار آهي. سمورن وڏن ۽ ننڍن شهرن ۾ انهن 
جي تنظيمن جا ڄار پکڙيل آهين، ڪيروڙيين رپيييا 
مختلف بهانن سان چنيدا وصيول ڪيري، پينيهينيجيا 

 کيسا ڀرين ٿا ۽ ماڻهو مارائين ٿا!
هنن زهريلن نانگن کي فقط انيهييَء ڪيري تياتيي 
نپائي سنڌ جي حوالي ڪيو ويو آهي ته ڪڏهين بيه 
سنڌي قوم پنهنجي حق خود اختياريَء الِء پنهنجي 
منظم اجتماعي قوت سان جي پنهنجا حيق وٺيڻ ۽ 
ميدان ۾ اچيي تيه هيي اتيي ئيي انيهين کيي چيٿيي 
مارين، مرڪز جا هي ڇاڙتا فقط اسان جيي آجيپيي 
جي راهه روڪڻ الِء وسيع پالننگ ۽ منظم ذريعيي 
هتي جو سمورن شيهيرن ۾ ڊوميييسيائيل، سينيڌ جيا 
شناختي ڪارڊ ۽ شهري حقوڻ ڏئي انهيَء الِء ئيي 
ورسايا ويا آهين تيه هيتيي وڏي پيييميانيي تيي خيانيا 
جنگيَء جو ماحول پيدا ڪيييو وڃيي ۽ انيهييَء الِء 
مذهب جي نعري کي آلئه ڪار بيڻياييو وڃيي. آئيون 
سمجهان ٿو ته سنڌي قوم الِء ڪياال بياغ ڊييم، ٿيل 
ڪينال ۽ پاڻيَء جا مسئال يقينن اهم آهن، پر انهن 
کان وڌيڪ خطرنياڪ مسيئيليو ڌاريين جيي ڌڙا ڌڙ 
آبادڪاري ڪري، اسان کي اقليت ۾ تبدييل ڪيرڻ 
جو منصوبو آهي. مون کي امييد آهيي تيه سينيڌ جيا 
دانشور ۽ قيوميي ڪيارڪين هين مسيئيليي کيي بيه 
پنهنجي ايجنڊا ۾ اوليت ڏيندا ۽ سال ٻه هزار چيار 
کي ڌارين جي آباديَء جي خالف هيليچيل جيو سيال 
قييرار ڏئييي سيينييڌ جييي روح کييي مسييخ ٿيييييڻ کييان 
بچائيندا. سنڌ رڳو جاگيرافيي نياهيي، ان جيي هيڪ 

 تهذيب به آهي.

 امن جي جنت ۾ زهريال نانگ
 عبدالحڪيم ارشد
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جنهن دور ۾ اسين رهون ٿا اهو هڪ نه سمجيهيه 
مينيجيهيييل دور آهيي.. هيڪيڙي   Paradox۾ ايندڙ

پاسي سائنسي تيرقيي جيو عيروج آهيي تيه ٻيئيي 
طرف هڪ اڻ لکي جرسومڙي کيي قيابيو ڪيرڻ 
الِء پوري طبي دنيا کي مٿي تيي هيٿ اچيي وييا 
آهن. هيڪ طيرف ييورپ ۽ آميرييڪيا خيالئين ۾ 
پنهنجا قبضا ڄمائڻ الِء وڙهيي رهيييا آهين ٻيئيي 
طرف هن ڌرتي تي جڳن کان آباد ماڻهن کي اڃا 
تائين پيئڻ جو صاف پاڻي بجليي، دوا، تيعيليييم 

 وغيره نصيب نه ٿي سگهي آهي.
  Artificial Intelligenceهييڪ طييرف هييٿييرادو ڄيياڻ

روبوٽ جي ٽييڪينياالجيي انسيانيي زنيدگيي کيي 
انتهائي سيوليو بيڻيائيي رهيي آهيي، ٻيئيي طيرف 
سيياڳييي ٽيييييڪيينيياالجييي انسييانييي ذهيينيين مييٿييان 

 چوڪيداري جو ڪم پڻ ڪري رهي آهي.
هڪ پاسي اسان جي سمارٽ فون ۾ سڄي دنيييا 
سوڙهي ٿي هڪ اسڪرين ۽ آڱيريين جيي ڇيهياُء 
تائين پيهيچيي وييئيي آهيي، ٻيئيي طيرف سياڳيي 
سمارٽ فون جي ڪري اسان جو فطرتي جييياپيو 
تباهه ٿي چڪو آهي. رشتا ناتا سڀ غييير ميعينيٰي 
بڻجي ويا آهن، موبائل فونز جي ڪري نيوجيوان 
نسل هڪ وڏي ڀونچال طرف وڃي رهييو آهيي، 

هيڪ وقيت ايينيدو جيڏهين “ فرانز فينن لکيو هو 
ماڻهو تي اعتبار ڪرڻ بجاِء اسيين سيڀ مشييين 
تي اعتبار ڪنداسييين! ۽ اهيو وقيت اچيي وييو 
آهي. هاڻوڪي دور ۾ ماڻهو جي پنهنجيي ڪيابيه 
يل  اهميت ڪونه رهي آهيي، بيليڪيه هيو هيڪ ڪي

پرزي جيئان ادارن جو حصو بڻجي رهجيي وييو 
آهي. دنيا ۾ جنگين، مالياتي ادارن جي قرضن ۽ 
انهن جي فيصلن تحت ٽئين دنيا جي عوام جيي 
قسمتن جا فيصال ٿي رهيييا آهين. هيڪ عيجيييب 

هيڪ  0202ڀيانڪ صورتيحيال آهيي وري ميٿيان 
اهڙي مصيبت بڻجي هن گولي ميٿيان وارد ٿيييو 
آهي، جنهن سبب ا  تيائييين پيورو عياليم هيڪ 

لک  1عالمي وبا ڪورونا ۾ مبتال آهي، تقريبن 
مٿي ماڻهو ڪيورونيا وگيهيي ميري چيڪيا آهين، 
ڪروڙين ماڻهو متاثر ٿيا آهن، لکن ماڻهن کيان 
روزگييار کسيييييو ويييو آهييي، وڏيييون وڏيييون 

 ڪمپنيون ڏيوالپڻي جو شڪار ٿي ويون آهن.
هن وقت مهانگائي، بک، بيروزگاري ۽ دربدري 
ماڻهو جو مقدر بڻجي وئي آهي. اهڙي ڀيونيچيال 
کي منهن ڏيڻ الِء يقينن دنيا جي طاقتور ملڪن 
کي سوچڻو پوندو ۽ هن عالمي وبا ميان غيرييب 
ملڪن کي ٻياهير ڪيڍڻ الِء ڪيجيهيه نيه ڪيجيهيه 
ڪرڻو پوندو. جيئن انيهين ٻيئيي جينيگ عيظيييم 
کانپوِء گڏييل قيومين جيو ادارو جيوڙي دنيييا ۾ 
ڦهليل بک، بدحالي ۽ اڻ هوند کي منهن ڏيڻ الِء 
جوڳا اپاُء ڪيا هئا. هن وقت توڙي جيو هيورييان 
هوريان ڪورونا جو زور ُٽٽي رهيو آهي، تيڏهين 
به ان کيي ميڪيميل طيرح خيتيم ٿيييڻ ۾ گيهيڻيو 
عرصو لڳي ويندو. هن وقت تائين خيود سياخيتيه 

۾ مون کي ذاتي طور گهڻين شيين   Isolationقيد
جو تجربو ٿيو ان ۾ سڀ کان اهم آهي ڪيتيابين 
پڙهڻ جي عادت، آئون پوري ييقييين سيان چيئيي 

سگهان ٿو ته جن دوستن ۾ ٿوري گهڻي ڪتابن 
پڙهڻ، مطالعي ڪرڻ جي عادت آهي اهي يقيينين 
منهنجي انهي راِء سان سهمت ٿيندا ته جيڪڏهن 
اوهان کي ڪتاب جو ساٿ آهي اوهيان کيي ٻيي 
ڪنهن ساٿ جي ايتري گهيڻيي ضيرورت ڪيونيه 
آهي. پر جيئن ته اسان جو شوڻ صرف اميتيحيان 
پاس ڪرڻ تائييين ميحيدود هيونيدو آهيي، تينيهين 
ڪري اسين ڪتابن کي طويل عرصي تائين پاڻ 
سان گڏائي ڪونه سگهندا آهيييون. هين وبيا جيي 
وقت ۾ جن وٽ ذاتي الئيبيرييري هيونيدي انيهيي 
کان وڌيڪ ڪنهن نعيميت جيي ضيرورت ڪيونيه 
آهي، جو ٽي وي تي سڄو ڏينهن هين وبيا جيون 
خبرون ۽ ماڻهن کيان دوري جيي تيليقييين اسيان 
سييڀيين کييي اڌ چييريييو ڪييري ڇييڏيييو هييو، اهييڙي 
صورتحال ۾ جيڪڏهن اوهيان وٽ ڪيتياب جيو 

 ساٿ آهي ته اوهان کي ٻيو ڇا گهرجي؟
ير ميوڙي رهيي  سنڌ هن وقت شيعيوري طيور ڪي
آهي ۽ وڏيين تيبيدييلين ميان گيذري رهيي آهيي، 
جيتوڻيڪ سنڌ سان الڳاپيل مسئال ڳنڀييير آهين، 
تنهن هوندي به هاڻ سنڌ جي سرواڻيي جيي واڳ 
ڏور نوجوانن جي هٿ وس آهيي. اهيي نيوجيوان 
يقينن انهن الئبريرين جي پيداوار آهن. جن ميان 
اڳ ئي سنڌ مانجهي مڙس پيدا ڪييا آهين، جين 
پنهنجي قوم کي سياسي سيمياجيي، ميعياشيي ۽ 
شعوري طرح اوج تي پهچايو آهي. هن سيميارٽ 
فون واري دور ۾ جتي هر هيڪ شييِء ميوبيائيل 
کائي ويو آهي، اتي ڪتاب اڃا تائين زنده آهيي. 

 هڪ نئين شعوري جاڳرتا جو اُڀار
 شوڪت لوهار
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اڃا تائين هڪ ليکڪ جيي ڪيتياب جيو ليکييين، 
ڪروڙين ڪاپيون ڇپجن ٿيييون، تيه اهيو انيهيي 
ڪتاب جي زنده هجڻ ۽ ماڻهو جي ذهني آبياري 
ڪرڻ جو اهم ذريعو پيڻ ثيابيت ٿيييو آهيي. اهيو 
ڪتاب جي ٽيڪناالجي سامهون هڪ ارڏي جبيل 
جيان مقابلو ڪرڻ انهي ڳالهه جو دليل آهيي تيه، 
جيتوڻيڪ سنڌ جي سييياسيت، جيييڪيا سييياسيت 
گهٽ سرڪيس وڌييڪ آهيي، ان ميان سينيڌ جيي 
خوشحالي ۽ سنڌ جي نوجوانن جيي شيعيور جيي 
ُاڀار جون ڪهڙيون اميدون رکي سگهجن ٿيون. 
اهڙي حالت ۾ نوجوانن کيي پينيهينيجيو پياڻ تيي 
ڀاڙڻ گهرجي ۽ تعليمي هٿييارن کيي اسيتيعيميال 

 ڪرڻ گهرجي.
اڄڪلهه سنڌ ۾ نوجوان روزانو جيي بينييياد تيي 
سنڌ ۾ ڪتب خانن جي قيام بابت ٽيوئيييٽير تيي 
ٽرينڊ هالئي رهيا آهن ۽ انهن ٽوئيٽر ٽرينڊ سيان 
ڪي مابت نتيجا پڻ نڪتا آهن. وفا ناٿن شاهيي 
الئبريري جي حوالي سان هاليل ٽرينڊ ۽ سماجي 
جاڳرتا هاڻ پوري سنڌ ۾ الئيبيرييريين جيي قيييام 
جي گهر ۾ بدلجي چڪي آهي. اهيو هيڪ ُسيٺيو 
ڻ آهي. ڪيڏو نه سٺو ٿئي جو سينيڌ جيي هير  سوي
نيينييڍي وڏي ڳييوٺ شييهيير ۾ هييڪ عييدد عييوامييي 
الئييبييريييري هييجييي تييه ان کييان وڌيييڪ ٻيييييو ڇييا 
گهرجي؟ اهو سنهري سنڌ جو هيڪ خيواب آهيي. 
ڇاڪاڻ ته جتي اڄوڪي وقت ۾ ڳيوٺين، شيهيرن 
۾ ڪتب خانا ناپيد ٿي ويا آهن. نيوجيوان سيڄيو 
سڄو ڏينهن موبائل ۽ موبائل ۾ عيجيييب قسيم 
جي راندين جي ور چڙهي تباهه ٿيي رهيييا آهين. 
اهڙي گهٽ ۽ ٻوسٽ واري ماحول ۾ جيڪيڏهين 
گهر، ڳوٺ، شهر ۾ ڪا الئبيرييري ڪيتيب خيانيو 
موجيود هيونيدو تيه اهيو نيوجيوان الِء هيڪ وڏي 
تبديلي ثابت ٿيندو. اسان جي تعليميي سيرشيتيي 
۾ ڪٿي به الئبريري ۽ مطالعي کي همٿائيڻ جيو 

 نالو نشان ڪونه آهي.

اسييان جييي پييڙهييڻ واري دور ۾ اسييڪييول جييي 
الئبريري ۽ ڪاليج جي الئبيرييري کيي سيدائييين 
ڪلف لڳل ڏٺو. اهو ڪلف تڏهن ئي کلنيدو هيو، 
جڏهن بورڊ کان ٽيم ايندي هئي يا هيڊ ماستر ۽ 
پرنسپال صاحب کي ڪتاب گهربل هيونيدا هيئيا. 
باقي شياگيردن کيي ان کيي وييجيهيو وڃيڻ جيي 
ڪڏهن تلقين ڪونه ڪئي ويئي، ڪجهه دوستن 
جي ذاتي الئبريري ۽ ڪتابن جيي چياهيه انيدر ۾ 
مطالعي جي چڻنگ کي ُدکايو ۽ ان کيي وڌييڪ 
بٺي ۾ سنڌ يونيورسٽي جي سينٽرل الئيبيرييري 
۽ حيدرآباد جي عيالميه دائيود پيوٽيه الئيبيرييري ۽ 
حسرت موهاني الئبريري مطاليعيي جيي ان کيي 

 اجهايو.
سنڌ ۾ تفريح ۽ مطالعي جي حوالي سان ڪياري 
وارا ڪک آهن. باغ باغيچا سڀ بليڊر ميافيييائين 
جي ور چڙهي چڪا آهن. نوجوانن کيي رانيديين 
جو ڪو موقعو ئي نٿو ملي. انهن سبب  گيهيرن 
۾ ويهي ويهي سڀ ٿولهيه جيو شيڪيار ٿيي وييا 
آهيون، هن سوا نيزي سج ۾ سنڌ ۾ اڻ اعالنيل 
بجلي بندش آهي، مهانگائي سيبيب مياڻيهيو هياڻ 

 ڪجهه ڪڇڻ کان به رهجي ويا آهن.
اهڙين حالتن ۾ نوجوانن ۽ شاگردن آخر وڃن تيه 
ڪيڏانهين وڃين. ڳيوٺ ۽ شيهير ۾ جيييڪيڏهين 
الئبريري موجود هوندي ته ان مان تيميام گيهيڻيو 
الڀ حاصل ٿي سگهينيدو. الئيبيرييري ۾ ڪيتياب 
مئگزين، اخبارون اهو سڀ ڪيجيهيه شياگيردن ۽ 
مطالعو ڪندڙن الِء هيڪ وڏو وٿ ٿيي سيگيهين 
ٿيون. سنڌ جي هر ضلعي ۾ ڪيتيب خيانيو هيئيڻ 
گهرجي، تعلقي، ييونييين ڪيائيونسيل سيطيح تيي 
عوامي الئبريري هجڻ گهرجي، جنهن سان سينيڌ 
هييڪ دفييعييو وري شييعييوري طييور نييروار ٿييي 

 سگهندي ۽ نوان شمس العلماُء پيدا ٿيندا.
سنڌ جو تعليمي نظام مطياليعيي جيي چياهيه کيان 
خالي آهيي، دنيييا ۾ سيڀ کيان وڌييڪ انسيانيي 

سرمائي جو قدر آهيي، ييعينيي جينيهين ميليڪ ۾ 
جيترا گهڻا ماڻهو تعليم يافتيه هيونيدا ييا هينيري 
تعليم تربيت ورتل هوندا ته اها قوم اهو ميليڪ 

 ايترو ئي سگهارو هوندو.
اسان وٽ ٻار کي ننڍي الڪيون اهيو سيييکيارييو 
ويندو آهي ته توکي ڊاڪٽر ۽ انجنيئر ٿيڻو آهي، 
ٻي ڪا گنجائش ئي ڪونه آهي. اسيان پينيهينيجيي 
ٻارن کي ڪڏهن به اها تلقين ڪونه ڪيئيي آهيي 
ته وڏو ٿي سٺو انسان ٿييڻيو آهيي. بيهيادر ٿيييڻيو 
آهي، وفيادار ٿيييڻيو آهيي، ذميييوار ٿيييڻيو آهيي، 
تخليقڪار ٿيڻو آهيي. دنيييا جيو بيهيتيريين ڪيم 
ڪردار سازي آهي، انيهيي طيرف اسيان ڪيڏهين 
ڌيان ئي ڪونيه ڏنيو آهيي. پينيهينيجيي ٻيارن کيي 
مطالعي سان چاهه رکيڻ ڪيتيابين پيڙهيڻ، نيئييين 
ٻولين سکڻ، ُمصوري سکڻ، ڪيهياڻيييون ليکيڻ، 
تاريخ پڙهڻ ۽ صحتمند ڪچهريون ڪرڻ الِء ڇيو 
ڪونه اتساهيو ويندو آهي؟ ڇاڪاڻ ته اسيان پياڻ 
اهڙي تربيت مان ڪڏهن گذريا ئي ڪونه آهيون. 
روزگار جي جنگهاڻ سبب اسان پنيهينيجيي ٻيارن 
کي گهربل وقت ئي ڪونه ڏيئي سگهيا آهيييون. 
ٻارڙن جي تربيت ايتري ضيرور هيجيڻ گيهيرجيي 
جو هو جيئن پنهنجي هر ڪاميييابيي جيو اظيهيار 
ڪندا آهن. ائين ئي پنهنجي ناڪامي جو اظيهيار 
ڪندا آهن. ائين ئي پنهنجي ناڪاميي بيه ميائيٽين 
سان کليي نموني بيييان ڪيري سيگيهين، تيڏهين 
وڃي هڪ صحتمند معاشرو ٺاهي سگهن تيڏهين 
ئي هڪ صحتمند معاشري جيي اڏاوت ميميڪين 

 ٿيندي.
وفا ناٿن شاهي الئبريري سان شروع ٿيل سنڌ ۾ 
علم ۽ تعليم جي مرڪزن جو تعمير ٿيڻ يقينن 
هڪ نئين سنڌ جي تعمير ثابت ٿينيدو. اچيو هين 
ڏکئي وقت ۾ ڪتاب جو ساٿ ساڻ ڪيري هيڪ 
ٻئي جا ٻانهن ٻيلي ٿيون ۽ سنڌ ۾ نئون عيليميي 

 سج اڀاريون.
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پڙهي لکي سگهندڙ پاڻ سڀ سمجهون ٿا ته سائنيس 
وڏي ترقي ڪئي آهي. تييز رفيتيار سيواريين سيبيب 
فاصال، فاصال نه رهيا آهن. ان کان به وڌيڪ تڪيڙي 
پهچ، هاڻي هر هنڌ حاضر يعني موبائل فون ۽ ان ۾ 
وري ڳنڍڻ ڄار يعني انٽرنيٽ، پل کن ۾ پري پيري 
ويٺلن کي به آوازي سڏ يعني وائيس ڪال وسيييليي 
ويجهي کان ُٻڌڻ ۽ روبرو جيهيڙي سيڏ ييعينيي وڊييو 
ڪال وسيلي جهيڙوڪير وييجيهيي کيان، ڄيڻ تيه گيڏ 
ويٺي، هڪنئي کي ڏسيڻ ۽ ٻيڌڻ جيي بيه سيهيوليت 

 تمام گهڻي، يعني عام جام ٿي پئي آهي.
اڄڪلهه جي عالمي ڳوٺڙي ۾ ڳنڍڻ ڄار ذرييعيي نيه 
صرف هڪنئي سان سڌي سڃاڻپ، واسطا، رابطا ۽ 
رشتا ناتا رکندڙ، پر عالمي اوطاڻ مال چيهيرن جيي 
ڪتاب يعني فيس ُبڪ وسيييليي تيوڙي اهيڙن ٻييين 
عام سماجي رابطن ۽ الڳاپن جي ذرييعين ميعيرفيت، 
روزاني روز بلڪه هر ايندڙ پل، ڪو نيه ڪيو پيييو 
رابطي ۾ ايندو آهي. حال احوال پيا ڏبا وٺبا آهن. نه 
صرف ايترو ۽ اهو، پر هاڻي ته هرڪو ڀلي ته وييٺيو 
ڪٿي به هجي، جنهن جنهن سان چاهي، اڪيلي سير 
يا جيڪي جيڪي به هم خيال هجن، اهي هڪينيئيي 
کان سوين، هزارين، لکين ڪلو ميييٽير پيري هيجيڻ 

باوجود گڏيل ڪچهري به ڪري سيگيهين ٿيا. پياڻ ۾ 
ٿيندڙ ڪچهري ٻين سان به ونڊ ڪيري سيگيهين ٿيا. 
جڏهن کان دنيا ۾ ڪورونا وائرس وبا پيهيتيي آهيي. 
ان وبا کان بچڻ الِء پاڻ ۾ فاصال رکڻ ضروري ٿيي 
پيا آهن. پيدا ٿيييل ان نيئييين صيورتيحيال کيانيپيوِء، 
ڳانڍاپي جا هي فاصالتي ذرييعيا ۽ سيليسيال، اڃيا بيه 
وڌيڪ نکار سان سامهون آيا آهن! هاڻي ڪنهن کي 
به دنيا جهان جا سڀ خفا هڪ پياسيي ڪيري، گيهيڻيو 
وقت ۽ ججها ڏوڪڙ خرچ ڪري، ڪٿي ييا ڪينيهين 
وٽ هلي ملي وڃڻ بنا، هرڪو پينيهينيجيي پينيهينيجيي 
پسيينييد جييي ميياڻييهيين، ِڪييرتيين، عييادتيين، شييوقيين کييي 
سوالئي سان پورو ڪري سگهڻ جا طريقا به انيييڪ 
نه صرف سامهون آيا آهن، پر عمل ۾ به آهن. سڄيي 
دنيا جي ذري گهٽ سمورن ملڪن ۾، هيڪ طيرف 
اسڪول، ڪاليج يا يونيورسٽيَء وڃي پڙهڻ بيدران 
ڳنڍڻ ڄار وسيلي فاصالتي تعليم جاري ٿي چيڪيي 
آهي. اهڙي ئي طريقي سان نوڪرييون ۽ ڪياروبيار 
شروع ٿي ويا آهن. هم خيييال مياڻيهيو بيه پينيهينيجيي 
اوليت جي بنييياد تيي، هيڪيڙا پينيهينيجيي خيرچ تيي 
تعميري، اصالحي، تعليمي، تيربيييتيي سيرگيرميييون 
ڪييري رهيييييا آهيين تييه ٻيييييا وري سييميياج ۾ مييروج 
ميييييييڙاڪييين 
کييي ڳيينييڍڻ 
ڄييييييييييييييييار 
وسيييييييليييي 
ميييينييييعييييقييييد 
ڪييري، 
ڪيييييي 

مشيييياعييييرا پيييييييييا 
ڪيرائييييين تييه ڪييي 
وري راڳ رنييييگ 
جييون رس رهيياڻيييييون 
رچيييائيييي رهيييييييا آهييين. 
سييائيينييسييي تييرقييي جييي 
مييوجييوده دور ۾ 
جتي 
اهييييو 
سييييڀ 

ڪجهيه 
سييييولييييو 
ٿييي پيييييو 

سڀ لکيل آهييي ۽ ڪيييرڻ وارا 
پڙهيل ڏاها آهين. بيظياهير ميايبيت 
سوچ رکينيدڙ، ميايبيت عيميل ۾ 

سرگرم رهي، محبت ۽ ميٺاج جيو ٻيج ڇيٽيي رهيييا 
آهن. اهي ئي باشعور دانشور، سياڻا، سيبيتيا، ڏاهيا، 
اهو سڀ ڪجهه به ڪري رهييا آهين، جيييڪيو کييين 
ڪنهن به صورت ۾ سونهي نيٿيو! ميايال طيور: آن 
الئين جاري ڪنهن تقريب ۾ جيڪو وڻي ته ان جي 
فضول ڳالهين کي به پيو ڳائجي ۽ ورجائجي، پسند 
ناپسند جي بنياد تي، هيڪيڙن جيي خيوش آميد ۽ آُء 
ڀڳت ڪجي ۽ ٻين کي ڏٺو اڻ ڏٺو ڪيري ڇيڏجيي! 
جيڪو نه ڪڇي ته خوش ٿجي ۽ جيييڪيو پيڇيي تيه 
فني مسئلو يعني ٽيڪنيڪيل پيرابيليم چيئيي ٽياري 
ڇڏڻ کي پنهنجي ڏاهپ سمجهي يا سائنيسيي سيبيب 
ڄاڻائي، پاڻ ۽ پاڻ جهڙن کي مطمئن ڪجيي...! اِهيو 
ته هڪ پاسو، هڪ عمل آهي. اڃان هڪ ٻيو به اهيم 
۽ انتهائي ناگوار رويو به آهي. ماال طور: جتي وڻ 
نه آهي، اتي ڪانڊيرو به درخت مال، پاڻ کي لکيييل 
پڙهيل، ليکڪ، دانشور، سماج سڌارڪ سمجهنيدڙ، 
پنهنجي الِء پاڻ ئي طئي ڪري ڇيڏي تيه ڇياڪياڻ تيه 
هو اهو سڀ ڪجهه آهيي، ان ڪيري هيو پينيهينيجيي 
حيايت رکي ٿو، پسند نا پسنيد ييا پينيهينيجيي يياري 
دوستي ۾ ته ڪنهن گدڙ کيي بيه شييينيهين، ڪينيهين 
سکندڙ کي به استاد، پر جيڪو ڀلي تيه شييينيهين بيه 
هجي، پر ان شينهن کيي شييينيهين ميڃيڻيو نيه آهيي، 
استاد کي سکندڙ جيي حيييايييت بيه نيه ڏييڻيي آهيي. 
سنگت ملهائڻي آهيي. حياجيي قياضيي ٿيييڻيو آهيي... 
عالمي ڳوٺڙي بيڻيييل هين جيهيان جيي اهيڙن تيهيڙن 
عالمن ۽ عاقلن جي ڪهڙي ڪهڙي ڳياليهيه ڪيجيي؟ 
ڪهڙا ڪهڙا ماال ڏجن؟ ڏسو ته سينيدن ٿيليهيا ٿيليهيا 
ڪتاب ڇپيل آهن، ڊگها ڊگها ليک لکيل آهن. اهيي، 
جيستائين، جنهن سان ٺهيل آهن ته اهيو تيعيليييم ۽ 
عمر ۾ گهڻو ۽ وڏو ئي نه، ننڍو به پيييارو، سيائييين، 
ساٿي، جاني، سڄڻ سڏبو، پر جيڪڏهن ڪٿي به تير 
جي ُگٿي مايل ڪيا حيق سيچ جيي ڳياليهيه ڪيبيي تيه 
پنهنجي شان ۾ گستاخي سمجهبي ۽ مينيفيييت کيي 
ظاهر ڪندڙ سڀ لفظ، ان جي الِء ئي چئي ۽ ليکيي 
استعمال ڪبا، جيڪي تر جي ُگٿي کان ليميحيو اڳ 
پيارا، سائين، ساٿيي، جيانيي، سيڄيڻ هيئيا... عياليميي 
ڳوٺڙي ۾ متعارف ٿيل الڳياپيي، واسيطيي، رابيطيي 
جي انهن انيڪ وسييلين ۽ ذرييعين سيبيب سيمياجيي 
بهبود ۽ ڀالئي الِء، تعليم ۽ تربيت الِء، تمام گيهيڻيو 
ڪجهه به ٿي رهيو آهي، اڪيچار دوستيون بيه ٿييين 
ئي ٿين ٿيون، پر مفت ۾ نفرتون ۽ دشمنيون به پل 
پل ۾ پيون پلئه پونديون آهن! جنهن مهل به، جنهن 
جي به دل چئي، سيميورا ليييڪيا ليتياڙي ڇيڏبيا آهين. 

 ڇو؟...
اهو سڀ ڪجهيه اِن ڪيري پيييو ٿيئيي تيه پياڻ سيڀ 
سمجهون ٿا، پاڻ سڀ چئون ٿا ته اخالقي قدر تبديل 
ٿي ويا آهن! آئون انهن ويچارن ۾ هوندو آهييان تيه 
اهي اخالقي قدر ڪنهن تبديل ڪيا آهين؟ انيهين ۾ 
مابت تبديلي ڪهڙي آئي آهي؟ ٿييڻ ڇيا گيهيرجيي؟ 

 جيڪو ٿيڻ گهرجي، اهو ڪري ڪير؟
mithaljiskani@yahoo.com 

 ويڇا گهٽائيندا سائنسي ترقي ۽ اخـالقـي قـدر 
 مٺل جسڪاڻي
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دنيا ۾ جنگيون تھذيبن جيي جينيم وٺيڻ کيان اڳ، 
جاھالڻي سوچن جي ڪري قديم زماني کيان وٺيي 
لڳنديون پيون اچن جيييڪيي ا  تيائييين پينيھينيجيو 
ڪنھن نه ڪينيھين صيورت ۾ وجيود رکين ٿيييون. 
ڪڏھن مال ملڪيت تي ته ڪڏھن عزت ۽ غيييرت 
تي، ڪڏھن ڪياروبيار تيي تيه ڪيڏھين واپيار تيي، 
ڪڏھن ٻينييَء تيي تيه ڪيڏھين ونييَء تيي، ڪيڏھين 
عقيدي تي ته ڪڏھن ترقيي ۽ جيدييد دور ۾ وري 
دھشتگردي خالف جنيگ جيي نياليي تيي، اليغيرض 
جنگ لڳڻ جي تاريخ دنيييا ۾ اييتيرو پيراڻيي آھيي 
جيترو انسان پراڻو آھي. انسان جڏھن سانيڀير کيي 
پھچي ٿو ته کيس مال مليڪيييت ۽ ڌن دوليت جيو 
شعور ھڙان وڙان ڪري محنت ۽ ميزدوري ڪيرڻ 
تي راغب ڪري ٿو ۽ انسان پنھنجي فطري عيادت 
مطابق ڪجھ رکي ڪري بچيت ڪيرڻ جيو سيوچيي 
ٿو. ان دوران ڪا ڳالھ اڻ وڻندڙ ٿئي تڏھين انسيان 
پھرين پنھنجو پاڻ سان ۽ ان کانپوِء پينيھينيجيي ارد 
گرد ماحول سان نه ٺھڪڻ جي صورت ۾ نه ميڃيڻ، 
ويڙھ ۽ نيٺ بغاوت جيو اعيالن ڪيري ٿيو. اھيڙي 
ريت سياسي، سماجي، مذھبي، معاشرتي، اخالقي، 
عقلي ۽ عميليي طيور ھيڪ فيرد، خيانيدان، ڪيڙم، 
قبيلو، قوم، ملڪ ۽ دنيا سڀ پنھينيجيي پينيھينيجيي 
حدن اندر ھڪنئي خالف حوس ۽ الليچ، وڏائيي ۽ 
سھولتن جي اڻاٺ تي، عزت ۽ حق نيه ميليڻ تيي ۽ 
پنھنجي ضرورتن جي پورائي ڪرڻ خاطر ڪيڏھين 
ڪڏھن جمھوري قدرن جي ذريعي ته ڪڏھين وري 
آمراڻا طريقي سان پنھنجي اصولن کي ٻين ميٿيان 

مسلط ڪرڻ يا ٻين مٿان رعب ۽ دٻدٻو ڄميائيڻ الِء 
جنگ ڪندا رھن ٿا جيڪيا ھير جيييوت ۾ عيام ۽ 
انسانن ۾ خاص ڪري سينيدس فيطيرت جيو حصيو 
آھي. ڪڏھن ڪڏھن وڏا ميليڪ پينيھينيجيي حيدن ۽ 
سرحدن، واپار يا ڏي وٺ، پراڻن پالنڌن ييا وييرن، 
معاشي يا ڪاروباري معرڪن ۾ ھڪنئي کان گوِء 
کڻڻ جي چڪرن ۾ پاڻ ۾ ٽڪرائجيو پون ته ننڍي 
جنگ مان معاملو وڌي ڪري عالميي ييا ميھياڀياري 
ويڙھ جي صورت اختيار ڪريو وڃي جيڪا انسان 
ذات جي تيبياھيي ۽ قيدرتيي وسيييلين سيان گيڏوگيڏ 
سييمييوري ڌرتييي جييي گييولييي تييي وسيينييدڙ سييڀيينييي 
مخلوقن الِء آزار ۽ نياسيور بيڻيجيييو پيوي. اھيڙي 
عالمي لڙائين جا اثر جھڙيَء ريت شھري عيالئيقين 
تي پون ٿا بلڪل اھيڙيَء رييت ٻيھيراڙي ۽ تيرقيي 
پذير جڳھين سميت سڄي ڌرتيي جيي گيوليي کيي 
پنھنجي لپيٽ ۾ آڻيو ڇڏين. اھڙن ئي ٻھراڙي جي 
عالئقن ۾ سنڌ جا موجودہ ضليعيا جيھيڙوڪ: ٺيٽيو، 
ڄامشورو ۽ ملير جي ڪيوھسيتيان جيو عيالئيقيا بيه 
شامل آھن جنھن تي انھن مھاڀاري لڙائين جو وڏو 
اثر پيو جنھن جا آثار ۽ تيارييخيي ڳياليھيييون ييا رد 
عمل ڪنھن نه ڪنھن طريقي سان ا  بيه ڏسيڻ ۾ 
اچن ٿا. ڪوھستان سنڌ جا انھن ميھياڀياري ليڙائييين 
سان تعلق آھن يا نه؟ ان سوال جي جيواب ڳيوليھيڻ 
الِء اچو ته ھتي جي تاريخ کي تحقيق ذريعي پرکڻ 

 جي ڪوشش ڪريون.
 مھاڀاري لڙائي ڇا آھي؟:

مھاڀاري لڙائي اھڙي جنگ کي چوندا آھين جينيھين 

۾ دنيا جون وڏيون طاقتون يا طاقتور ملڪ پاڻ ۾ 
يا وري گڏجي ڪري ڪنھن ھڪ ملڪ ييا ميليڪين 
خالف وڙھن. جڏھن به دنييا ۾ اھيڙي جينيگ لڳيي 
آھي ته اھڙي جنگ ڇڙڻ کانپوِء دنيا ورھائجي وئي 
آھي. دنيا جا ڪجھ ملڪ ھڪ ڌر جي پاسي ته دنيا 
جا ٻيا ملڪ وري ٻيي ڌر جيي پياسيي ٿييينيدا آھين. 
اھڙي عالمي مھاڀاري لڙائي جڏھن به لڳي آھيي تيه 
اھا سنڌ ۾ به اثرانداز ٿي آھي. سنڌ جو ڪوھستان 
جنگجو ماڻھن جي پسند جو عالئقو رھيو آھي ڇو 
ته اتي موجيود جيبيل، غيار، ٽيڪيرييون، مياٿيرييون، 
ڍنڍون، ڍورا، جھينيگيليي جيييوت، وڻ ٽيڻ ۽ ٻيوٽيا، 
خشڪي جون زميينيون، ھيوائيون وغيييرہ ھيميييشيه 
ويڙھاڪن جي توجهه جا مرڪز ان ڪيري بيه رھيييا 
آھن جو اھي سڀ جنگ دوران ڪيم اچيڻ وارييون 
شيون آھن. اھوئي سبب آھي ته تاريخ ثابيت ڪيييو 
آھي ته ڪوھستان ۾ اھڙن ماڻھن جا ديرا لٿا آھين، 
پر ھتي جا مقامي ماڻھو ھميشه ڌاريين کيي نياھين 
سھندا. اھڙن حملي آورن کان عالوہ ھتي حيادثياتيي 
طور يا ٻئي ڪنھن نه ڪنھن طريقي سيان ڪيڏھين 
ڪڏھن اھڙن انسانن جا چڪر لڳندا پيييا اچين جين 
جو سڌو سنئون ڪنھين نيه ڪينيھين طيرييقيي سيان 
عالمي يا مھاڀاري ويڙھن سان تيعيليق رھيييو آھيي. 
جيڪڏھن انھن جنگين ۾ ٿيل نقصان جا انگ اکر 
ڏسنداسين ته خبير پيونيدي تيه ھير ميھياڀياري وييڙھ 
حقيقت ۾ ڌرتيَء جي گيوليي تيي زنيدگييَء خيالف 
ھڪ عظيم جنگ ثابت ٿي آھي، پر دنيا ۾ اقيتيدار 
۽ سامراجيت جي نشي ۾ ڌت قبضو ڪندڙ ملڪن 

عالمي مها ڀاري لڙائين جو سنڌ جي ڪوهستان 

 هڪ تاريخي ۽ تحقيقي جائزو-سان تعلق
جوکيو جسارت 

 الياس سنڌي
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نه صرف پنھنجي شھرين کي مصيبتين ۾ وجيھيي 
تباھ ڪيو، پر ٻين اڻ ڳڻييين قيومين الِء بيه جيييئيڻ 
جنجال ڪري ڇڏيو. انھن مھياڀياري ليڙائييين جيا ٻيه 

ع کيان 1912دور رھيا آھن. پھرين مھاڀاري ليڙائيي 
ع 1959ع تائين جڏھن ته ٻي مھياڀياِري ليڙائيي 1918
ع تائين ٿيييون. پيھيريين ميھياڀياري وييڙھ 1922کان 

ٽيڪناالجي جي انقالب ۽ ترقي جو ڀيانڪ نتييجيو 
۽ 0225ثابت ٿي جنھن کي آمريڪي محقق ييليميٽ ر

دنيا جي ڪنھن به ھيڪ ميعيرڪيي ۾ سيڀينيي کيان 
وڌيڪ انسانن جي موت جو ڪارڻ قرار ڏنيو آھيي 

مليين کيان وڌييڪ انسيانين پينيھينيجيي  12جنھن ۾ 
قيمتي زندگين تان ھٿ کنيا. اھيا ميھياڀياري وييڙھ 
دراصل جڏھن آسيٽيرييا، سيربيييا تيي حيميليو ڪيري 
قبضو ڪرڻ جي ڪوشيش ڪيئيي تيه آسيٽيرييا جيي 

” ع۽1912ع يي 1805فرانز فرڊيننڊ ر“ تخت جي مالڪ 
۽ دنييا جيي سيونيھين جيي وڏن شيھيرن ميان ھيڪ 
خوبصورت شھر پراگ رموجودہ چيييڪ رييپيبيليڪ۽ 

ع ي 1808سان تعلق رکينيدڙ سينيدس زال صيوفيييه ر
ع۽ کي بوسنيا ھرزيگووينا جي نوجوان ٻالڪ 1912

ع جيي ڏيينيھين 1912جيون  08گيورنيلو پرنسزيپ 
جڏھن قتل ڪييو تيه اھيو ھين جينيگ جيو بينيييادي 
ڪارڻ بڻيو ۽ ائييين اھيا وييڙھ ٻين ڌريين ۾ لڳيڻ 
شروع ٿي ويئي جن ۾ ھڪ پاسو انگلينڊ، يونيان، 
فرانس، سربيا، روس، روميانيييه، اٽيليي، پيرتيگيال، 
آمريڪا وغيرہ ۽ جاپان جا اتحادي طياقيتيور ميليڪ 
جڏھن ته ٻيي ڌر ۾ آسيٽيرييا، ھينيگيري، تيرڪيي ۽ 

ع 1912بلغاريه وغيرہ جھڙا ملڪ به شامل ٿي وييا. 
ڌاري جڏھن رومانيه، اٽلي ۽ بلغاريه ان ويڙھ ۾ آيا 
ته جنگ ۾ وڏي خونريزي ٿي ۽ آمريڪي فوج جي 
ملڻ سان آمريڪي اتحادي قوتن جڏھن جرمني کي 
مجبور ڪري ھياراييو تيه اھيري رييت تيقيرييبين اڌ 
ڏھاڪي تائين ھلندڙ ان وڏي تباھي آڻيندڙ ڊگيهيي 
ويڙھه کانپوِء آمريڪي اتحاديين ان جينيگ ۾ چيار 
سالن تائين وڙھيي کيٽيييو. تيرڪين ۽ عيربين کيي 
وڙھائڻ ھن جنگ ۾ ممڪن ٿيو جنھن جي نتيجي 

ليک  12۾ عاماني سلطنت ختيم ٿيي ۽ ان وييڙھ 
يورپي ۽ ٻين قومن جي فوجين کيي جينيگ ڪيرڻ 

لکين کيان  8تي اتساھيو جنھن مان اڪاريت يعني 
 مٿي فوجي يا ته مري ويا يا وري زخمي ٿي ويا.

 ھند سنڌ جي مدد:
کان وڌيڪ ملڪن ان ويڙھ  52اھڙي طرح دنيا جي 

۾ حصو ورتو جن جيي ڪيري نيه صيرف دنيييا جيا 
اولھ وارا مليڪ پير گيڏوگيڏ اوڀير جيي ميليڪين ۽ 
يورپ، آفريڪا ۽ وچ مشرقي ملڪن ۾ وڏا فيتينيا، 
فساد، وڳوڙ، جيھيڙپيون ۽ آفيتيون بيرپيا ٿيييون. ان 
سڄي ويڙھ ۾ بيرطيانيييه جيييڪيا ميک ڪيردار ادا 
ڪري رھي ھئي ان پنھنجي قبضي ۾ آيل سمورن 
رياستن ۽ قومن کي به شامل ڪيو جنھن ۾ گڏييل 
انڊيا به شامل هئي. انيڊييا جيييڪيا پيھيريين عياليميي 
جنگ جي زماني ۾ برطانيه جي قبيضيي ۾ ھيئيي، 
ھڪ محتاط اندازي مطابق رجيڪو انڊيا ٽوڊي جي 
ويبسائيٽ تي لکيل آھي۽ ان جا ڪل اڌ ليک کيان 
به وڌيڪ پٽڪا، ڪھاڙيون ۽ وڏيون شلوارون پاتل 

 120222فوجي جيوان ر indiatoday.inرتصديق الِء ڏسو
کان وڌيڪ۽ پھرين عالمي جنگ ۾ پنھنجن ساز و 
سامان سمييت شياميل ٿيييا جيييڪيي انيڊيين بيرٽيش 

سرڪار مختلف صوبن مان چيونيڊييا جين ۾ سينيڌ 
رجيڪا تڏھن زبردستي بمبئي جو حصو ھئيي۽ جيا 
فوجي به ھئا جن کي سنڌ بلوچستان جي ميخيتيليف 
عالئقن مان اللچ آڌار کنيو ويو جنھن ۾ ڪيراچيي 
جي ٻھراڙي جو وڏو حصو يعني ڪيوھسيتيان جيي 
عالئقن سان تعلق رکندڙ ڪجھ ڳوٺاڻيا فيوجيي ييا 
پوليس جا جوان به شامل ٿيا. انڊيا جي ھڪ خيبيرن 

ميطيابيق   News flicksجي وڏي اداري نيوز فلڪيس
ھزار ھنيدي فيوجيي  12فوجين مان  12222انڊيا جي 

واپس پنھنجن گھرن تائين زخمي ٿي پيھيتيا. انيھين 
۾ جن سنڌ جي ڪوھستاني عيالئيقين سيان تيعيليق 
رکندڙ جيڪي ماڻھو شاميل ھيئيا انيھين ۾ گيڏاپ، 
ڪاٺوڙ، ڪلو کوھو، سري، ٿاڻو بوال خيان، ليوڻيي 
ڪوٽ، ٺٽو ڳوٺ، جنگشياھيي، ميلييير ۽ جيھيميپييير 
وغيرہ شامل آھن. بمبئي يونيورسٽيي جيي تيارييخ 
جي شعبي جيي سيابيقيه ھيييڊ ۽ پيروفيييسير ارونيد 

 Indians in the first Worldگناچري پنھنجي ڪيتياب
War -The Missing Links  ع ۾ ڇيپيييو 0219جيييڪيو

آھي ان ۾ ان سڄي واقيعيي جيو تيفيصيييليي ذڪير 
ڪييو آھيي جينيھين ۾ ليکيي ٿيو تيه انيھين سيڀينيي 
مسلمانن، سکن، ڀيلن، ڪولھين ۽ ٻين ماڻھن کي 
اللچ ڏيئي انگريز سرڪار ھتان ڪڍي جنگ ڪيرڻ 
الِء موڪليو ته توھان کي انعام ملندا. جڏھن انڊين 
آرمي جي مدد سيان بيرطيانيييه اھيا جينيگ کيٽيي تيه 
پنھنجي ڪيل واعدي تان ڦري ويئي ۽ ڪنھن کي 
به ڪوبه انعام نه مليو. اھا ڳالھ تاريخ جي ڪتيابين 
۾ ان ڪري نه لکيي وييئيي جيو ان وقيت ر وليٽ 

ع ۾ ھييڪ ڪييارو 1919نييالييي  Rowlatt Actايييڪييٽ
قانون جاري ڪري پريس ۽ فوجييين کيي خياميوش 
ڪرايو ويو. ان ڪاري قيانيون ۾ بينيا وارنيٽ جيي 
احتجاج ڪندڙن کي گرفتار ڪيري سيزا ڏييڻ جيو 

اپيرييل  15حڪم ھو. اھڙو ھڪ واقعو امرتسير ۾ 
 519ع ڏينھن جليالنواال باغ ۾ پيش آيو جتي 1919

کيي زخيميي ڪيييو وييو.  1022ماڻھن کي قيتيل ۽ 
اھڙي ريت دنيا اھو ڏٺو ته ھند سنڌ جيييڪيا تيڏھين 
ھڪ ھئي ان برطانيه کي نيه صيرف افيرادي قيوت 
ڏني، پر ڍاٽي اٺ، ڀال خچير، تيييز ڀيڄينيدڙ گيڏھ ۽ 

مهانگا گھوڙا به ڏنا جن جي مدد سان جينيگ کيٽيڻ 
ع جي نييو ييارڪ 1918سولي ٿي پئي. ساڳي ڳالھ 

ع جيي انيگيرييزي 0211جوالِء  9ٽائمز اخبار به لکي. 
اخبار دي نيوز مطابق سوين ماڻيھين کيي خيچيرن، 
گڏھن، گھوڙن سميت ڪراچيَء مان بيرطيانيييه جيي 
را  پنھنجي مفادن ڪارڻ پھرين ميھياڀياري جينيگ 
دوران، مختلف ملڪن ۾ موڪيليي ڪياري تيارييخ 
رقم ڪئي ڇو ته کين اھو ھرگز نيه ٻيڌاييو وييو تيه 
ھنن کي ڪنھن عياليميي وييڙھ ۾ ميوڪيليييو پيييو 
وڃي. گڏوگڏ کين پيرڪشيش خيوابين آسيري ٻياھير 
موڪليو ويو. ڪراچيي ۾ اھيي فيوجيي نيه صيرف 
ھتي جا مقامي ماڻھو ھئا پر چيگگيرد عيالئيقين جيا 
جنھن ۾ بلوچستان ۽ حيدرآباد کان عالوہ سموري 
سنڌ سان گڏ موجودہ پنجاب جا فوجي پڻ ھتان کان 
سامونڊي ٻيڙن ۾ سوار ڪري موڪليا ويا. ٺٽو ان 
زماني ۾ ڪراچي جو حصو ھو ته ظاھر آھيي اتيان 
جا ماڻھو سندن جنگيي سياز و سياميان ۽ جيانيورن 
سميت ڪراچي مان ئي موڪليا ويا. جين فيوجييين 
کي ھتان موڪليو ويو اھي گھڻي ڀاڱي سڀ بلوچ 
رجمنٽ سان تعلق رکندڙ ھئا. واضح رھيي تيه ھيي 
بلوچ رجمنٽ پاڪستان واري نيه پير بيرٽيش انيڊييا 
آرمي جي بلوچ رجمنٽ آھي جنھن پھرين مھاڀاري 
جنگ ۾ بلوچن ساڻ فرانس ۽ بيلجيييئيم ۾ حصيو 
ورتو ان ۾ ڪافي سنڌي به شامل ھئا جن کي کٽڻ 
بعد واعدي مطابق ته نه پر ڪافي فوجي اعزاز پيڻ 
مليا. انھن جو ھڪ يادگار ڪراچي سنيڌ ۾ فيرييئير 
ھال جي باغيچي ۾ ٺھييل آھيي جيتيي سينيدن نياال 
ناھن لکيل. انھن بي نام قبرن تي تيحيقيييق ڪيرڻ 
الِء سنڌ جي اسڪالرن کي ٿوري محنت ۽  مشقيت 
ضرور ڪرڻي پوندي، پر ناال نه ملڻ ممڪن ناھيي. 
انھن جو رڪارڊ انگريزن وٽ ا  به ضرور ھيونيدو 
ڇاڪاڻ اھي اسان سنڌي پاڪستاني آھيون جن جي 
نوجوان ٽھي کي تاريخ بابت ڪيا خيبير نياھيي، پير 
انھن انگريزن پنھنجي ھزار سالن جي تيارييخ کيي 

 محفوظ ڪرڻ سکي ورتو آھي.
 ھٽلر، ھولو ڪاسٽ ۽ عالمي ٻي جنگ:

پھرين عالمي جنگ جي خيتيم ٿيييڻ کيي ڪيو ڳيچ 
ع ۾ ايڊولف ھٽلير ر1959عرصو به نه گذريو ھو ته 

ع۽ پولينڊ تي ڪاهه ڪئي جيڪيا ٻييين 1922-ع1889
عالمي جنگ جو سبب بڻي ۽ انسيانيي تيارييخ جيي 
وڏي ۾ وڏي جنگ رٻي عالمي جينيگ۽ شيروع ٿيي 
جنھن ۾ سڄي دنيا حصو ورتو. ٻي عياليميي وييڙھ 
بابت لکيل تاريخي مسودن جي اڀيياس بيعيد خيبير 
پوي ٿي ته جرمني وارا سوويت يونين، پولييينيڊ ۽ 
فرانس مٿان قاب  ٿيي وييا ۽ ھيٽيلير جيي ميرضيي 
مطابق جرمن طاقتن اڌ ڪروڙ کان به مٿي يھوديين 

ڪييو   Holocaustجو قتل عام ريعني ھولو ڪاسٽ۽
جنھن تي سوويت ييونييين فيوج ميڇيرجيي پيئيي ۽ 

ع ۾ پنھنجي اتحادين سان گڏ ھٽلر جي جرمن 1922
فوج کي مجبور ڪري ھارائي ڇڏيو. ھٽيلير ھياڻيي 

 روس کان توبهه ڪري پٺتي ڀڄڻ لڳو.
 ائٽمي بم ۽ آمريڪا:

ھوڏانھن سپر پاور ٿيڻ جي ميقيصيدن ۾ ايينيدڙ ٻيه 
سئو سالين الِء حيڪيميت عيميليي جيوڙي آميرييڪيا 
پنھنجا تيل جا کوھ، معدنيات ۽ سڀ قدرتي وسيال 
بچت ڪري دنيا جي معاشيات تي قيبيضيو ڄيميائيڻ 
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ڪارڻ نيو ڪليئر ٽيڪنياالجيي کيي عيروج ڏييئيي 
نيٺ دنيا کي ان جي بھاني ڊيڄيارڻ شيروع ڪيري 

ع کان سائنسي ۽ ٽيڪناالجييڪيل تيرقيي 1952ڏنو. 
ائٽامڪ ليول تي پھچي چڪي ھئي جينيھين ميادي 
جي سڀ کان ننڍي ۾ ننڍي ذري ائٽم کي ميرڪيز، 

بيڻيائيي ان کيي   Nuclear Fissionنيوڪيليييئير فشين
جنگي مقصدن ڪارڻ ڌمياڪيييدار ڪيري، بيم جيو 
نالو ڏنو. جنھن کي عملي طور تڏھن ظاھير ڪيييو 

ع جي ڏينيھين، شيام جيو 1922ھين جوالِء  10جڏھن 
وڳي نيييو ميييڪيسيييڪيو سيٽيي آميرييڪيا  2ساڍي 

ڀرسان جارنيڊا ڊيل ميورٽيو نياليي ھيڪ ٻيييٽ تيي 
نالي ھڪ چڪاس ڪئي وئي. دنيا   Trinityٽرينيٽي

جي رت جي پياسي آمريڪا جو پيٽ ڪيونيه ڀيرييو 
سييو وري جيياپييان جييي ٻيين شييھييرن ھيييييروشيييييمييا ۽ 
نياگياسياڪييي ميٿيان رات جيي اونيدھ ۾ ائييٽيم بييم 
ڪيييييرائييي ڌرتيييَء تييي فييتيينييو بييرپييا ڪييري ڇييڏيييو. 
ھيروشيما تي ائٽم بم ھڪ جھاز بنام بوئنگ ہي

سپر فورٽريس اينيليوالگ ذرييعيي ڪيرنيل پيال  09-
اڇليو ان تبياھ ڪينيدڙ بيم کيي   Tibbetڊبليو تبيت

جهڙو معصيوم ڪيوڊ رکيييو   Little Boy”لٽل بواِء“ 
ويو جيڪو ڌرتي مٿان ڪنھن به جينيگ ۾ اڇيليييو 
ويندڙ پھريون ائٽم بم ھو. جڏھن اھو بم ڪريو ته 

جي توانيائيي سيان ڪيرييو ۽ چينيد   TNڪلو ٽن 12
سيڪنڊن ۾ ئي سمورو شھر تباھ ڪري ڇڏيائيين. 
اھڙيَء ريت ٽرينٽي کانپيوِء انسيانين ھيي ٻيييو بيم 
ڌماڪو ڪري ٻي عالمي جنگ جيي ڪياري تيارييخ 
۾ دھشتگرد واڌارو ڪيو. ٻي عالمي ويڙھ ۾ نيييو 
ڪليئر ھٿيارن جي استعمال کي رواج ڪري آڻيڻ 

ھيو  (Manhattan)جي پراجييڪيٽ جيو نياليو مينيھيٽين
جنھن ۾ ڌرتي کي تحقييق ڪيري تيبياھ ڪيرڻ جيا 
بدترين خونريزي منصوبا آمريڪا پنھنجن اتحاديين 

هييڪ  Joy Hakimسيان گيڏ جيوڙيييا. جييوائيي حياڪييم
آمييريييڪييي تيياريييخييدان آھييي جيينييھيين آڪسييفييرڊ 

 A History of)يونيورسٽي طرفان آمريڪا جي تاريخ
US:Book 9:War, Peace, and All,NewYork City: 

Oxford University Press)  کي ڏھن جلدن ۾ ڇاپيو ۽
 The Story of"ساڳيو مصنف سائنس جيي ڪيھياڻيي

Science"   ،جهڙو شھرہ آفاڻ ڪتاب لکنيدڙ بيه آھيي
اھو آمريڪا جي تاريخ ۾ آميرييڪيا تيي ئيي ڇيتيي 
تنقيد ڪندي ليکيي ٿيو تيه جيڏھين ڌرتييَء تيي ٻيي 

مھاڀاري ويڙهه ختيم بيه ٿيي رھيي ھيئيي تيڏھين بيه 
آمريڪا جو دنيا تباھ ڪرڻ جو جنون خيتيم ڪيونيه 

ع جاپيان 1922آگسٽ  9ٿيو ۽ ان اھڙي ريت بتاريخ 
مينيٽين تيي  0لڳيي  11ميوجيب  (UTC+9)جي وقت 

جاپان جي ئي ٻئي شھر ناگاساڪي مٿان ھڪ ٻيييو 
ائٽم بم اڇاليو جنھن به اڳ جيان ناگاساڪيي کيي 

 ڦلھيار ڪري ڇڏيو..!
ھيڏانھن گڏيل ھندسيتيان ۾ بيغياوتيون عيروج تيي 
پيھييچيي چيڪييييون ھييييون ۽ انيگييرييزن کيي ھينييدو 
مسلمان نظرين گوڏا کوڙڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو 
ھو. مسلم ليگ جو اھو خيال ھو ته عالميي جينيگ 
دوران برطانيه کان آزادي وٺڻ ھڪ چريائپ ھوندي 
جڏھن ته انڊين نيشنل ڪانيگيرييس جيي رھينيميائين 

انيڊييا ڇيڏييو “ گانڌي، ولڀ ڀائي پٽيل ۽ ٻين جڏھن 
شروع ڪئي ته انگريز ويتر پريشيان ٿيي ”  تحريڪ

ويا جن وري ھٽلر جي نازي جرمني جي ميخياليفيت 
ڪرڻ پٺيان ھندستان جيي آزادي جيو شيرط رکيي 
ڇڏيو. ان صورتحال ۾ برطانيه وارا ھندسيتيان کيي 
ان مذھبي ويڙھ ۾ وجھي جان ڇڏائڻ چياھيي رھيييا 
ھئا. انھن به ان ٻي عالمي جنگ ۾ پنھنجي طاقتين 
جو اظھار ڪيو جنھن ۾ پيھيريين ميھياڀياري جينيگ 
وانگر ھن ڀيري به انھن گيڏييل ڀيارت ميان ڀيرپيور 

 Commonwealthفائدا ورتا. ڪامن ويلٿ وار گريوز
War Graves   جي سياليييانيي رپيورٽ  0212-0215جي

تيي  22ع۽ جي صفحي نميبير 0212نومبر  2رڇپيل: 
اھا ڳالھ واضح لکيل آھي ته برطانيه پنھنجي فيوج 

ھزار فيوجيي گيڏييل ڀيارت ميان بيه ٻيي  81سان گڏ 
مھاڀاري ويڙھ ۾ شرڪت ڪرڻ ڪارڻ موڪليييا ۽ 
اھي صرف ڀارتي فوجي ئي ھيئيا جين جيي ڪيري 
برطانيه جي ڪالونين جھڙوڪ: سينگاپور ۽ ھانگ 

ع آگسٽ ۾ جاپان جي حملي بعد 1922ڪانگ مٿان 
واپس وڙھي ڪري انھن رياستن کي ڇيڏاييو وييو. 

ع ۾ ڀارتي فوج جي ڪمانڊر ان چيف رھنيدڙ 1921
 Sirانگريز فيلڊ مارشيل سير ڪيالئيوڊي اوچينيليڪ

Claude Auchinlek   پڻ برطيانيييه جيي فيوجيي جيرنيل
ع۽ ۾ اھا ڳالھ تسليم ڪئي ته برطيانيييه 1922رشايع 

ٻنھي عالمي جنگين ۾ صرف ۽ صيرف ھينيدسيتيان 
جي فوج ۽ ان جي ميدد سيان فيتيح حياصيل ڪيئيي 
جيڪا انھن جي بنا ناممڪن ھجي ھا. ٻي مھاڀاري 

۾ اٽيليي،   Ethiopiaويڙھ ۾ ڀارت جي فيوج حيبيشيه

مصر ۾ لبييا، تيييونيس ۽ اليجيييرييا ۾ جيرمينيي ۽ 
اتحادين خالف ويڙھ ۾ ڀرپور حصو ورتو جنھن ۾ 

ھزارن کيان وڌييڪ  02ڪامن ويلٿ رپورٽ مطابق 
ھيزار  11انڊين فوجي پنھنجيون جيانيييون ڏنيييون، 

ھيزارن جيي ليڳ ڀيڳ  52فوجي گم ٿيا جڏھن تيه 
زخمي ٿيا. جيڪي گم ٿييا انيھين جيو اھيو خيدشيو 
ظاھر ٿيو ته اھي ٻين ملڪن وٽ قيد ٿي وييا آھين 

نياليي ليييکيڪ   G. J. Doudsجيڪو جيي. ڊي ڊوڊز
 The Men Who"ع ڌاري پنھنجي مقياليي بينيام0222

Never Were: Indian POWs in the Second World War 
South Asia" ۾ لکيو جيڪوJournal of South Asian 

Studies  ۽  1890191جي صفحين  01جي واليم نمبر
تي ذڪر ڪيو جنھن مان پتو پوي ٿو ته گڏييل  029

ھندستان جا ڪافي قيدي فيوجيي بيه ھيئيا جيييڪيي 
 جرمني قيد ڪيا.

 جوکيا ھل مئن اليگزينڊر فرگوسن:
اھڙي ريت پھرين عالمي ويڙھ وانگر ٻي مھاڀياري 
ويڙھ ۾ به گڏيل ھندستان جي بلوچ رجمينيٽ فيوج 
حصو ورتو جنھن جي اڳواڻي ڪندڙ فيوجييين جيو 
سماجي، سياسي، ميذھيبيي، حيادثياتيي، ميعياشيرتيي، 
ڀائپي ۽ شعوري الغرض ڪنھن نه ڪنھن طيرييقيي 
سان سنڌ جي ڪوھستان سان سيڌيَء ييا اڻ سيڌيَء 
ريت وڏو گھرو تعلق رھيو آھي ڇو ته تڏھن روڊ ۽ 
رستا ڪونه ھئا، پر گيڏھين، گيھيوڙن، اٺين ۽ ٻييين 
جانورن الِء حڪومت ته هئن به پر ٻاھريان ملڪ بيه 
ڪوھستان ۽ ان جي رھواسيين کيي سيٺيو ڄياڻينيدا 
ھييئييا. ڪييوھسييتييان جييون شيييييون، جييانييور، ڏٿ ۽ 
سوکڙيون برطانيه جي ٻين ريياسيتين ڏانيھين ائييين 
اماڻيون وينديون ھيون جيئين ا  اسيان حيييدرآبياد 
کان ڪا شيِء ڪراچي موڪليندا آھيون ڇيو تيه ان 
وقت سڄي برطانيييه ھيڪ ھيئيي جينيھين ۾ بيرٽيش 
ڪالونين جي صورت ۾ ڪافيي ريياسيتيون شياميل 
ھيون. ڪوھستاني ماڻھيو پينيھينيجيي رھيائيش جيي 
ماحول جي ڪري سڄي ڏکڻ ايشيييا ۾ جيييئين ا  
مضبوط ماڻھو طور مشھيور آھين بيليڪيل اھيڙيَء 
رييت ان دور ۾ بييه انييگيرييز، ڪيوھسييتيانيييين کييي 

Hillman  ڪري سڏيندا ھئا. مشھور انگريز ليييکيڪ
۽ تاريخدان اليگزينڊر فرگيوسين بيه ڪيراچيي جيي 
ھڪ ڪيوھسيتيانيي جيوکيييو جيي تصيويير پيھيريين 

ع ۾ 1912مھاڀاري ويڙھ کان به چار سال اڳ يعني 
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بيه   Muslaman Tribes of Sindڪڍي. ھن ھڪ ڪتاب
ڪيري  The Hillman Jokhyoلکيو. ھن جوکئيي کيي

لکيو جنھن جي نشاندھي ڊاڪٽر سھيل انصاري ۽ 
انجنيئر شھرت الياس جوکيو ڪئي. انگريزن کيي 
پھرين عالمي ويڙھ ۾ انڊين فيوجييين جيي قيدر و 
قيمت جو اندازو ٿي چڪو ھو، انھن ھن مھاڀياري 
ويڙھ جي تياري ڪندي خصوصي توجهه ھندسيتيان 
تي ڏني ۽ لکن جي تعداد ۾ گيڏييل ھينيدسيتيان جيا 
فوجي ڀرتي ڪري انيھين کيي عياليميي وييڙھين ۾ 
موڪليو. انھن لکن جي تعداد ۾ فوجين کي ڀرتي 
ڪيرڻ جيا اشييتيھييار تييڏھيين جييي انييگييرييزي ۽ اردو 
اخبارن ۾ پڻ ڇپيا جن مان ڪجھ ييادگيار اشيتيھيار 

 ھيٺين ويبسائيٽ تي ا  به موجود آھن:
https://www.iwm.org.uk/.../first-world-war-recruitment 
ڪوھستاني ماڻھن جون روايتون جيييڪيي 

 جنگ ۾ ويا:
انھن لکن فوجين مان ڪجھ ماڻھن جو تعلق سينيڌ 
جي ڪوھستان سان به ھو جھڙوڪ موئيييدان سيان 
تعلق رکندڙ محمد برفت نالي ھڪ سپاھي جو نالو 
لياقت الئبريري مان مليل ٻين جنگ عظييم بيابيت 
ھڪ ناياب ۽ ضعيف ڪتاب مان ملييو جينيھين تيي 

ع ۾ 1922ڪتاب جو نالو ناھي لکيل پر لنڊن مان 
  iwm.org.ukڇپيل ھڪ گزيٽيئر لڳو. ان کان عالوہ

تييي پييڻ ڪييجييھ تصييويييرون ڏنييل آھيين جيين مييان 
ڪوھستاني مانھن جي ڀيلييَء رييت پيروڙ پيئيجيي 

ع جي انگريزي اخبيار 0211جوالئي  9سگھجي ٿي. 
دي نيوز ۾ ڪراچي ۾ مھاڀاري جنگ جي فوجين 
جي قبرستان بابت رپورٽ ۾ ليکيييل آھيي تيه ھيي 
گمنام قبرون انھن جون آھن جين پيھيريين ۽ ٻييين 
جنگ عظيم ۾ فيوجيي ٿيي حصيو ورتيو ۽ ا  بيه 
ڪوھستان، ملير ۽ ٺٽيي جيا ميخيتيليف قيبيييلين جيا 
ماڻھو اتي ڪچا ييا پيڪيا ميالزم ٿيي رھيييا آھين. 
ڪوھستان سان ئي تعلق رکندڙ پاالري قبيلي جيو 
ھڪ محنتي مالھي سلطان ھتي مليو جنھن ٻيڌاييو 
ته ھو ھت ڪافي سيالين کيان مياليھيي آھيي جينيھين 
موجب ھتي اڳ ۾ انگريز گھڻا گھمڻ ايندا ھئا، پر 
ھاڻي نٿا اچن. سلطان سان ڪچھري ۾ خبر پئي ته 
ڪوھستان جا ٻيا ماڻھو به ھتي ايينيدا رھينيدا آھين. 
ھي قبرستان اھو ئي ساڳيو نيشنل اسٽييڊييم روڊ 
وارو قبرستان آھي جينيھين ۾ پيھيريين تيوڙي ٻيي 
مھاڀاري، ٻنھي جنگين جا ماڻھو دفن ٿيل آھن جين 
۾ نه صرف مسلمان پر ھندو، عيسيائيي ۽ ييھيودي 
مذھبن جا ماڻھو پڻ شامل آھن. ڪوٽڙي جي عزييز 
کوسو ٻڌايو ته سندس ڏاڏو چوندو ھو ته انيھين جيا 

ع ڌاري۽ ان وقت سيرڪياري فيوج ۾ 1922سئوٽ ر
وڃي ٻاھريان ملڪ گھمي جنگ لڙي آييا جين ميان 
ڀوتي مڪان جو حيدر زخميي ٿيي آييو ھيو. اھيڙي 
طرح موجودہ نئون روڊ لڳ اونيگير، ٽينيڊو حيافيظ 
شاھ ۽ جھرڪ سان واسطو رکينيدڙ ڪيجيھ مياڻيھيو 
رجن جو تعلق مالح، ٻنر، مري ۽ سمان قبيلن سان 
آھي۽ جيڪي فوج ۾ ڀرتي ٿيا ۽ ڪراچي ڊييوٽييين 
تي ويا جتان واپس ڪونه آيا ته ميائيٽين سيميجيھيييو 
ورھاڱي بعد انڊيا ھليا ويا آھين. اھيڙي رييت ٿياڻيو 
بوالخان جي عمران بقول سندس ڏاڏي جيو چياچيو 
علي باريجو، موجودہ نوري آباد جيي ھيڪ پياالري 
دوست بيقيول ھيڪ پياالري ۽ ٿياڻيو احيميد خيان ۽ 
ساڏورو مڪان جي برفت برادري سان تعلق رکندڙ 
چند قديم فوجين بابت به روايتون مليييون آھين تيه 

 اھي به مھاڀاري لڙائين ۾ حصو وٺي واپس آيا.
 ڪوھستاني زميني رستا:

ڪوھستان جا زميني رستا جيڪي پڻ انھن لڙايين 
الِء ايندڙ ويندڙ انسانن ۽ مختلف سامانن پھيچيائيڻ 
خاطر استعمال ٿيا. اھڙن رستن ۾ موجودہ نيشينيل 
ھاِء وي حيدرآباد کيان ڪيراچيي جيييڪيو ان وقيت 
ھيڪ ڪييچيو نينييڍڙو پييييچييرو ھييو، نييه صييرف اھييو 
استعمال ٿيو، پر مشھور ڪوھستاني رستو جنھن 

چيونيدا ھيئيا، اھيو پيڻ ”  مالماڙي گس“ کي ان وقت 
استعمال ٿيو. ياد رھي ته پراڻيو پيييچيرو رميوجيودہ 
نيشنل ھاِء وي۽ به ڪوٽڙي کان وٺي لي مارڪيييٽ 
تائين سڄو ڪوھستاني پٽيَء مان ئيي گيذري ٿيو. 

ان وقت ٺٽيو، جيھيرڪ، حيييدرآبياد، ”  مالماڙي گس“ 
مول، گورک، ڪلو کوھر، ٽڪو بيارڻ، ٿياڻيو بيوال 
خان ۽ ڪوٽڙي کان ڪراچي ايندڙ ويندڙ ھر ماڻھو 
توڙي اٺ، گھوڙو يا خچر سڀني جو رستو ھونيدو 
ھو ڇاڪاڻ ته جيڪڏھن گوگل ميپ کي ڏسيبيو تيه 
خبر پوندي ته اڄوڪو نيشنل ھاِء وي ٿيورو ڦيييرو 
ڪري ٿو جڏھن ته ان وقت جيڏھين روڊ نيه ھيئيا تيه 

رستو ” شارٽ ڪٽ“ماڻھو وچان کان ويجھو يعني 
استعمال ڪندا ھئا جيڪو مياليمياڙي وارو رسيتيو 
ئي ھو جتان کان انھن مھاڀاري لڙائين ۾ انگريزن 
پاران استعمال ٿيندڙ مختلف شين، کياڌ خيوراڪ، 
لڏيل اٺن، خچرن ۽ افرادي قوتن جا قافال لنگيھينيدا 
ھئا جن بابت مختلف ڪتابن ۾ پڻ ذڪر ٿيل آھن. 

بعد ۾ ٻنر ٻنڌ ڀرسان سپر ھاِء وي ”  مالماڙي گس“ 
ٺاھيو ويو جڏھن ته ٺٽي واري پيچري تي نيييشينيل 
ھاِء وي تعمير ٿيو. ريل ۽ ريليوي اسيٽيييشينين جيو 
عييالييمييي جيينييگييييين سييان وڏو تييعييلييق رھيييييو آھييي. 
ڪوھستان مان انگريزن ريليوي الئييين وڇيائيي تيه 

پٿر وارو عالئقو سڄي دنيا سان رابطي، ليھ وچيڙ 
۽ ڪاروباري تعلق ۾ اچي ويو. ٻين مھاڀاري ويڙھ 
بابت ريلوي جي مختلف تاريخي مسودن مان ڄياڻ 
ملي ته جنگشاھي ريلوي اسيٽيييشين کيي ان وييڙھ 
دوران چوويھ ڪالڪ سيرگيرم رکيييو وييو جيتيي 
جديد رابطا ڪاري جا آالت ٽيليگراف وغيرہ رکيي 
فوجين جي گھرج بابت ڪراچي اسٽيشن سان گيڏ 
ٻين عالمي شھرن سان ڳنڍيو وييو. رييل کياتيي ۾ 
گذريل پنجاھ سالن کان به وڌيڪ ڪم جو تيجيربيو 
رکندڙ علي محمد جيوکيييو ٻيڌاييو تيه سينيدن ھيڪ 

ع ۾ رٽائرڊ ٿيو ان ٻڌايو ته ٻين 1981آفيسر جيڪو 
عالمي ويڙھ دوران جينيگيشياھيي ۾ فيوجيي ڀيرتيي 
ڪرڻ جي ھڪ ڪئمپ پڻ لڳائي ويئي ھئي جنھن 
۾ ڀرتي ڪرڻ الِء ايندڙ آفيسر رييل ذرييعيي پيھيتيا 
ھئا جن ريلوي اسٽيشن لڳ مسافر خاني ۾ ڀرتيي 
ڪرڻ جي الِء ھڪ ڏينھن جو مرحلو شروع ڪيييو. 
ان مطابق ان جنگ دوران جھمپير، براد آباد ۽ ٻيين 
اسٽيشنن جيي پيڻ اھيميييت ھيئيي. ان کيان عيالوہ 
ڪوٽڙي ريلوي ٽريڪ لڳ ٻاريَء ۾ ڪيم ڪينيدڙ 

اھيو ٻيڌاييو تيه ”  چڱو خاصخيلي“ ھڪ مالزم نالي 
ع ۾ ٻين عالمي جينيگ 1922سندس والد صاحب به 

دوران ھندستاني ريلوي ۾ ڀرتي ٿييو جينيھين بيعيد 
ھن به ساڳئي کاتي ۾ نوڪري ورتيي. رييل بيابيت 
ڪيل تحقيق ۾ پڻ مٿين ڳالھين جي ثابيتيي ميليي 
ٿي. مالماڙي سان تعلق رکندڙ شياعير ڪيوھسيتيان 

ع، ليکينيدڙ 1982-ع1912باغ محمد بيشڪ جوکيو ر
جو نانو۽ محنت مزدوري ڪندڙ ھيڪ پيورھيييت ۽ 
وڏو سگھڙ ھو جنھن، جنگشاھي ريلوي اسيٽيييسين 
ڪوھستان لڳ نڪرندڙ ڳاڙھو پٿر ڪڍڻ الِء، ٻين 
ڳوٺ وارن سان گڏ، جنگشاھي ۾ قرآن پاڪ پڙھڻ 
دوران، اٌٺ تي اچي وڃي، ُاٺ جي مدد سان محنيت 

-ع1912مزدوري به ڪئي. پھرين ميھياڀياري وييڙھ ر
ع۽ جيئن ئي ختم ٿي ته سنيدس سيانيڀير وارو 1918

زمانو آيو جنھن دوران ھين جينيگيشياھيي جيا سيفير 
محنت مزدوري ڪرڻ خاطر ڪيا ۽ انھن ئي ڏينھن 
۾ اھي جنگ عظيم جا يادگار وغيرہ ٺيھيڻ شيروع 
ٿيا جن ۾ جنگشاھي جيو پيٿير اسيتيعيميال ٿيييو ان 
ڪري جنگشاھيي ميان اھيو پيٿير ڪيڍنيدڙ ميحينيت 
ڪشن ۾ اھي ڪوھستان جا مارو ماڻھو ئي شامل 
ھئا ڇوته باغ محمد بيشڪ جوکييو جيي فيرزنيد ۽ 
ڪوھستان جي تاريخدان عبدالحنان جوکيو لکيييو 
آھي ته ڪليات باغ رسھيڙيندڙ ڊاڪٽر جيان ميحيميد 
جانباز جوکيو۽ ۾ باغ محمد انٽرويو ڏيينيدي چيييو 

حاجي دلمراد خان جوکيو نالي سان ھڪ استياد “ته، 
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اتيي سياڻيس ”  وٽ جنگشاھي ۾ پڙھڻ ويندو ھئيس.
گڏ عيسب جيوکيييو جيا پيونيئيييان عيزييز رجين جيو 
پڙڏاڏو عيسب جوکيو جنگشاھي ليڳ رييليوي پيل 
۾ دفن ھو جيڪو قبرستان ا  به تاريخي قبرستان 
جي حيايت رکي ٿيو۽ ۽ انيھين جيي ڳيوٺ جيا ٻيييا 
ماڻھو به جنگشاھي ۾ محينيت ميزوري ڪيرڻ سياڻ 
گڏوگڏ علم به حاصل ڪندا ھئا، اھيي سيڀ جيابيليو 
ڪوھستاني ماڻھو ھجڻ ڪري تيري ۾ مشھور آھين. 
واضح رھي ته ڪوھستانين جو ميھياڀياري وييڙھين 
سان سڌو تيعيليق ھيجيڻ ڪيو ميفيروضيو نياھيي پير 
انگلينڊ جي سھڪاري رياستن جيي اتيحياد ڪيامين 

ڪيامين “ ويلٿ طرفان ٺاھيل ھڪ عاليميي تينيظيييم 
 Commonwealth Warويلٿ وار گيرييوز ڪيميييشين

Graves Commission”  طييرفييان سيينييڌ جييي راڄييڌاڻييي
ڪراچي ۾ پھريين ميھياڀياري وييڙھ ۾ جيانييين جيا 

فييوجييييين جييي ييياد ۾ نيييييشيينييل  212نييذرانييا ڏييينييدڙ 
اسٽيڊيم ڀرسان پير پاڳارا روڊ تي نيول قبرستيان 
سان لڳ سندن قبرون ۽ يادگار ٺھيرائيييل آھين. ان 

 برطانوي اداري جي ھن ويبسائيٽ:
http://www.cwgc.org/.../Karachi%021912-1918%

02War.../ 
تي صاف لکيل آھي ته ان يادگار ۾ استعمال ٿيييل 

کيي ”  ماکيَء جي رنيگ جيھيڙي خيوبصيورت پيٿير“ 
جنگشاھي لڳ حيدرآباد جي پٿرائيين کياڻييين ميان 
ڪڍيو ويو. اتي واضح طور اھو به ليکيييل آھيي تيه 
ڪجھ جوانن جن کي حيدرآباد سنڌ ۾ دفين ڪيييو 
ويو جتي عالمي اداري وارن يا ٻاھرين ملڪن مان 
ايندڙ سياحن جو وڃڻ ڏکيو ٿيي لڳيو جينيھين جيي 
ڪري حيدرآباد ۾ مدفن فوجين جي قبرن جا نشان 
به ھن قبرستان ۾ شامل ڪيا ويا تيه جيييئين ايينيدڙ 
ماڻھن کي ڪنھن ھڪ جڳھ تي سڀ قبيرون ميليي 
وڃن. اھو به لکيل آھي ته ڪيجيھ مياڻيھيو اصيل ۾ 
ڪراچي جي ٻين قبرستيانين جيھيڙوڪ: ڪيرسيچين 
قبرستان ۽ منوڙو قبرستان وغيرہ ۾ ميدفين آھين، 
پر سندن يادگار ھتي آھي يعني سينيڌ جيا اڻ ڳيڻيييا 

ماڻھو شامل آھن. ان حوالي مان اھو ثابت ٿيييو تيه 
شھيد ٿيندڙ فوجين جو تعيليق نيه صيرف ڪيراچيي 
سان پر حيدرآباد سان پڻ ھو ۽ گڏوگڏ ان تعميرات 
۾ جنگشاھي ڪوھستان جو پٿر به استعمال ڪيييو 
ويو جنھن ۾ اتي جي لوڪل ماڻيھين ئيي ميزدوري 
ڪئي. نه صرف ايترو پر جنگشاھي ڪوھستيان ۾ 
تڏھن مرڪزي ريلوي اسٽييشين پيڻ ميوجيود ھيئيي 
جيڪا ھزارين فوجين کي گيڏييل ڀيارت جيي ٻييين 
سنڌ پنجاب جي عالئقن مان کڻي ڪراچي پھچائي 
رھي ھئي ۽ انيھين ئيي سيالين جيي اڳيييان پيٺيييان 
جنگشاھي ڪوھستان جي مختلف ڳوٺن ميان ھيي 
ماڻھو گم ٿي ويا ھئا جن جي باري ۾ ڪا خيبير نيه 
پئي ته کين زمين ڳھي وئي يا آسيميان کيڻيي وييو 
رجيئن ا  به ماڻھو کنڀجن ٿا۽. شھر جنگشاھي مان 
ولي رام ۽ گنگا ٻيائيي ررواييت، سيرييش ڪيميار۽، 
ڳوٺ سڄڻ جوکيو مان مجنيون جيوکيييو ررواييت، 
فضل ڪوھستاني۽، ڳوٺ حاجي رئوف جوکيو مان 
ھڪ جوکيو رروايت يوسف چيييئيرمين۽، ڳيوٺ رن 
پٽياڻي اسٽيشن راسل جوکيييو ميان اڱيارو، ڳيوٺ 
جعفر مان سائينداد رروايت، نواز جوکيييو۽ وغيييرہ 
سان گڏ ھڪ کان ٻه ماڻھو ڳوٺ رئيس وليداد خيان 
جوکيو رروايت وڏيرو مارک خان۽ مان بيه گيم ٿيييا 
جن جي باري ۾ مفروضا ھليا، ڪجھ ماڻھن بقول 
اھي ڪڇ ڀڄ ۾ آھن، ڪيجيھ چيييو تيه انيڊييا ۾ تيه 
ڪجھ جي بقول مديني ۾. بھرحال مذڪورہ سڀني 
راوين انھن جا شڪ جنگشاھي رييليوي اسيٽيييشين 
ڀرسان لڳل فوجين جي ڀرتي واري ڪئميپ بيابيت 
ڏيکاريا جتان کان اھي ماڻيھيو فيوج ۾ ڀيرتيي ٿيي 
جنگ وڙھڻ ويا، ڪجھ واپس آيا جييڪيي ميقياميي 
قبرستانن ۾ دفن ٿيل آھن جڏھن تيه جيييڪيي گيم 
ٿي ويا انھن بابت ا  ڪابه ڄاڻ ناھي. انيھين بيابيت 
وڌيڪ مڪمل ڄاڻ حاصل ڪري تحقيق ڪرڻ جي 

 وڏي ضرورت آھي.
ڪوھستاني ھيوائيي رسيتيا ۽ ميھياڀياري 

 جنگيون:

ڪوھستان کي پھرين ۽ ٻين مھاڀاري ويڙھن سيان 
تاريخي طور ڳنڍڻ جي ٺيوس ۽ پيڪين دليييلين ۾ 
ھڪ وڌيڪ مضبوط دليل پڻ موجود آھي جيييڪيو 
ڪوھستان جو پھرين ۽ ٻين مھاڀاري جنگين سيان 
ويجھو ڳانڍاپو ظاھر ڪري ٿو. جنرل افتخار خيان، 
برگيڊيئر شير خان، جينيرل ميحيميد اڪيبير، جينيرل 
-ايوب خان، برگيڊيئر حبيب خٽڪ ۽ ڊوگليس سيي

اسڪيائيي ٽيروپير جيھياز ۽ انيھين سيان گيڏوگيڏ  25
ڪراچي ايئرپورٽ ۽ ملير رحيم خان جوکيا ڳيوٺ 
ايئرپورٽ رملير ايئر بيس۽ اھڙا تاريخي دليل آھين 
جنھن جي حقيقيتين کيان دنيييا جيو ڪيوبيه ميحيقيق 
انڪار نٿو ڪري سگھي. اچو ته انھن حقيقتن کي 
واضح ڪريون جنھن سان ڪوھستان جيو عياليميي 
مھاڀاري ويڙھن سان الڳاپو وڌيڪ صياف ۽ ظياھير 
ٿي ويندو. ھيوائيي رسيتين جيي ڄياڻ انسيانين کيي 
پنھنجي پاليل پکين ذريعي پئي وري ميٿيان کيان 
جڏھن جھاز ايجاد ٿيا، ڪاميابي سيان سيفير ڪيرڻ 
لڳا ته انسانن کي وڏي ڪاميابي ملي، پير ڪينيھين 
ٿيي ڄيياتيو تييه اھييا ڪيامييييابيي خيود انسيانييييت جييي 
خونريزيَء ۾ استعمال ٿييينيدي ڇيوتيه جيھيازن جيي 
ايجاد ٿيڻ سان ئي فورن عالمي جنگ لڳي، تيه ان 
۾ ساڳيا ئي جھاز استعمال ٿيييڻ لڳيا. گيھيٽ وزن 
وارن سامانن رڪارگو۽ کيان عيالوہ اعيليٰي فيوجيي 
عملدارن جي اچ ون الِء گھڻي ڀاڱي ھوائيي جيھياز 
استعميال ڪيييا ويينيدا ھيئيا. ميھياڀياري وييڙھين الِء 
جيڪي جھاز ڪراچي ۾ لٿا، اھي سيڀ شيروع ۾ 
ماڙيپور ايئرپورٽ کي استعمال ڪندا ھئا، پر اتي 
جيئن ته عام ماڻھو به اچ ون ڪينيدا ھيئيا سيو ان 
ڪري ملير جي جوکيا قبيليي جيي مشيھيور ڳيوٺ 
رحيم خان لڳ سينيدن ميال چيرڻ جيي جڳيھييين ۽ 
کيٽن تي آمريڪيا جيي چيوڻ تيي ھيڪ آميرييڪيي 
ايئربيس ٺاھي ان کي مھاڀاري جنگ الِء مخصوص 
ڪيو ويو. اتي سوين جھاز لھندا ھئا، آھسته آھسته 

کي جڏھن وڌايو ويو ته ڪيجيھ جيوکييين ”  رن وي“ 
کي ان جو معمولي عيوضو مليو جڏھن ته گيھيڻين 
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کي ڪجھ به ڪونه مليو. ا  به رحيم خان جوکيييو 
ڳوٺ ماڊل ڪالوني نالي ايئرپيورٽ ليڳ مشيھيور 
آھي جيڪو ڪوھستان جيو تيرقيي ييافيتيه عيالئيقيو 
بڻجي شھر ٿي وييو آھيي، پير ڪينيھين زميانيي ۾ 
ڪوھستاني ٽڪرين وانگر کيٽ، ڍورا ۽ کنيڀيييون 
ڪڍڻ جو اھم مرڪز ھو. بقول آمريڪيي فيوجييين 
جي ته ملير ڪوھستان ۾ وڏي مٽي آھي ۽ عجيب 

جيون  01-پر دلڪش ماحول آھي ردي فرائيڊي ٽائمز
ع۽. ساڳيو ايئرپورٽ پاڪستان ٺيھيڻ کيانيپيوِء 0219

جناح انٽرنيشنل ايئيرپيورٽ جيي نياليي سيان وڌي 
ترقي ڪري ھڪ عالمي ايئرپورٽ جي صورت ۾ 
ا  اسان وٽ موجود آھي. ياد رھي تيه ان ڪيراچيي 
ملير ايئربيس لڳ ٻئين عالمي وييڙھ الِء تيرسيييل 
فوجي اتي جي عام ڳوٺاڻڻ سان گڏ به گھمندا ھيئيا 
ڇاڪاڻ ته انھن کي تازو کير، مکڻ ۽ ميوا جيڏھين 
کپندا ھئا ته اھي صرف ۽ صيرف ڀير وارن ڳيوٺين 
مان ئي ملڻ ممڪن ھو. ٻين عياليميي وييڙھ دوران 
ڪوھستان ملير ۾ ٺھيل ان ملير اييئير بيييس کيي 
وييڙھ ۾ خيوب اسيتيعيميال ڪيييو وييو جينيھين جييا 

ڊيٽابيس نالي ويبسائيييٽ   IIورلڊ وار  wwdbثبوت
تي ڪراچي ايئرفيلڊ جي نالي سيان ميوجيود آھين. 
اھڙو ھڪ جھاز جيڪو پھرين ميھياڀياري وييڙھ ۾ 
استعمال ٿي بعد ۾ وڪرو ٿي نيييٺ انيڊييا ۽ پيوِء 
ورھاڱي کانپوِء پاڪستان ۾ آيو اھو به ڪوھستان 
۾ تباھ ٿيو جنھن ۾ اتفاڻ سان پياڪسيتيانيي فيوج 
جا اھي اعلٰي عملدار ويٺل ھئا جن پھريين ۽ ٻييين 
مھاڀاري ويڙھ پاڻ به وڙھي ته گڏوگڏ سندن خاندان 
جا ڪجھ ماڻھيو بيه انيھين جينيگييين ۾ شياميل ٿيي 

 -ع 1921وڙھيا. جيئن، جنرل افتخار خان راجپوت ر
ع۽ اصل چڪوال جو، ٻين مھياڀياري وييڙھ ۾ 1929

گڏيل ھندستان جي فوج جي اھم اڳواڻن ۾ شاميل 
ھو. سندس اچ ون ڪراچي سنڌ ۾ گيھيڻيي ٿييينيدي 

 -ع 1921ھئي. آزادي کانپوِء جنيرل افيتيخيار خيان ر
ع۽ جنرل ايوب کان به وڌيڪ سييينيييئير ھيو ۽ 1929

پاڪستان جو متفقه طور پھريون مسلمان ڪمانڊر 
به ٿيڻ وارو ھو. ان سلسلي ۾ جينيرل  C.Cان چيف 

افتخار صاحب ھڪ خاص فوجي ٽريننگ ڪيورس 
ع تيي الھييور کييان 1929ڊسييمييبيير  10ڪيرڻ تيياريييخ 

امپريل ڊفينس ڪاليج لنڊن براسته ڪيراچيي ھيڪ 
  DC-5اسيڪيائيي ٽيروپير 25-جھاز بنام ڊوگلس سي

ذريعي وڃي رھيو ھو ته   AP-ADIرجسٽريشن نمبر
رستي ۾ ئي ڪوھستان ٺٽي لڳ ڪارو جبل جيي 
بلند ترين چوٽيَء سان سينيدس جيھياز ٽيڪيرائيجيي 
تباھ ٿي ويو ۽ پاڻ شھيد ٿي ويو. ساڻس گيڏ ھيڪ 
ٻيو مردان سان تعلق رکندڙ سينيئر فيوجيي اڳيواڻ 
برگيڊيئر شير خان يوسفزئي به ساڳئي جھاز ۾ گڏ 
ھو جيڪو پڻ ٻين عالمي جنگ ۾ گڏيل ھندسيتيان 

” دي فيرائيييڊي ٽيائيميز“ طرفان فوج ۾ وڙھيو ھيو. 
نالي انگريزي اخبار ۾ ميجر جرنل رر۽ سيد عيليي 

۽ موجب ميجر جنرل افيتيخيار 0219ڊسمبر  01حامد ر
خان جھاز ۾ سفر ڪري اعلٰي تربيييت الِء پيھيريين 
ڪراچي پوِء انگلينڊ وڃي رھيو ھو ته ڪيوھسيتيان 
جي وڏي ۾ وڏي جبل ڪارو جبل سان ٽڪرائجيي 
سندس جھاز تباھ ٿيو ۽ پاڻ شھيد ٿي وييو جينيھين 
جي الش کي پھرين جنگشاھي کيان ڪيراچيي پيوِء 
فيصل آباد موڪليو ويو. سندس الش کيي سينيدس 

ڀاُء ھڪ ٻئي عالمي جنگ وڙھندڙ فيوجيي آفيييسير 
جنگجو ميجر جنرل محمد اڪبر جي موجودگي ۾ 
فيصل آباد ۾ دفن ڪيو ويو. برگيڊيئير شييير خيان 
جي الش کي ڪاري جبيل ڪيوھسيتيان ۾ سينيدس 
چاندي جي سگريٽ جي ڪيس سيان سيڃياتيو وييو 

  S.Kجيڪو سندس کيسي ۾ پيل ھيو ۽ ان ميٿيان
جو نشان به واضح ھو. ٻنھيي آرميي آفيييسيرز جيي 
آخري رسمن جي شروعات ڪراچي فريئر ھيال ۾ 

ع تي نظرثاني ڪييل تيارييخيي 0210ڊسمبر  11ٿي. 
۾ ”  برگيڊييئير شييير خيان ميليٽيري ڪيراس“مقالي 

ميجر جنرل رر۽ سيد علي حاميد، بيرگيييڊييئير شييير 
خان بابت لکي ٿو ته سندس الش پشاور موڪيليييو 
ويو جتي سندس والد صاحب، ميجير جينيرل اييوب 
خان ربعد ۾ صدر پاڪستان۽ ۽ برگيييڊييئير حيبيييب 
اهلل خان خٽڪ رٻين عالمي جنگ وڙھندڙ فيوجيي۽ 
وصول ڪيو. ڪارو جبل ڪوھستان مٿيان شيھيييد 
ٿيندڙ برگيڊيئر شير خان جو پيُء ميجر خان زمان 
وري پھرين عالمي جنگ ۾ انيڊيين آرميي طيرفيان 
وڙھيو. جڏھن ته ھن جو نينيڍو ڀياُء بيھيادر شييير بيه 
مھاڀاري وييڙھ جيي جيٿيي ۾ ڀيرتيي ٿيي وڙھيييو. 
پاڪستان ٺھڻ کانپيوِء بيرگيييڊييئير شييير خيان کيي 
ڊائريڪٽر ملٽري آپريشنز جو عھدو ڏنو ويو جنھن 
دوران ھو ڪيوھسيتيان ۾ شيھيييد ٿيييو. انيگيرييزي 

ع 1929ڊسيميبير  12پڻ تارييخ   ”The Memory“اخبار
اھا خبر ڇاپي جنھن ۾ به انھن ٻنھي شھيد جيرنيلين 
جو ذڪر آھي. جنرل افتخار خان جو دوست جينيرل 

ع ۾ انڊييا فيوج جيو 1900موشو کي آزادي کانپوِء 
چيف آف اسٽاف ڪيو ويو جڏھن ته افتيخيار وري 
پاڪستان جو چيف ڪمانڊر ٿيڻ وارو ھو ته شھييد 
ٿي ويو جنھن کانپوِء سينيدس بيعيد ايينيدڙ آفيييسير 
جنرل ايوب خان کي چيييف ڪيميانيڊر ڪيييو وييو. 
جنرل افتخار ٻي مھاڀاري ويڙھ ۾ بيرميا ۾ انيڊييا 
جي فوج جي قيادت ڪري وڙھيييو. ميييجير جينيرل 
محمد اڪبر خان جيڪو ڪوھسيتيان ڪيارو جيبيل 
حادثي ۾ شھيد ٿيندڙ جنرل افيتيخيار جيو وڏو ڀياُء 

هيو. سينييدن والييد   P.A.1ھيو. سيينيدس آرميي نيمييبير
” خان بيھيادر“ رسالدار ميجر فضل داد کي انگريزن 

پيٽين آرميي  0ميان  12جو لقب ڏنو ڇوتيه سينيدس 
جوائن ڪئي. ميجر جنرل محميد اڪيبير خيان کيي 
ٻنھي مھاڀاري ويڙھن ۾ شرڪت جو موقعو ملييو. 
ھن پھرين جنگ ۾ ڪيڊٽ جڏھن ته ٻيي ميھياڀياري 
جنگ ۾ آفيسر ٿي ويڙھ ڪئي. ميجر اڪيبير خيان 
کي سنڌ ايريا جو پھريون ھيڊ پڻ مقرر ڪيو وييو 

” ميييري آپ بيييتيي“ ھو. ھن سندس يادگيرين کيي 
نالي سان ڪتاب ۾ ليکيييو جينيھين ۾ ھين گيھيڻيو 
ڪجھ رازن تان پڙدو کينيييو. جينيرل افيتيخيار جيي 
وفات کانپوِء جنرل ايوب خان فوج جو ڪمانڊر ان 
چيف ٿيو جيڪو خود ٻي مھاڀاري جنگ ۾ حصيو 
ورتل فوجي ھو. ميٿيي ذڪير ٿيييل آھيي تيه جينيرل 
ايوب خان، ڪارو جبل ڪوھسيتيان جيھياز واقيعيي 
جي شھيد فوجي برگيڊيئر شييير خيان جيو جينيازو 
پشاور ۾ برگيڊيئر شيير خيان جيي واليد سيان گيڏ 
وصول ڪيو. ھن برما ۾ ٻين مھاڀاري ويڙھ ۾ بيه 

اسڪائي  25-حصو ورتو. اھو بدنصيب ڊوگلس سي
ٽروپر جيھياز جيييڪيو ڪيوھسيتيان ۾ حيادثيي جيو 
شڪار ٿيييو اھيو خيود بيه ٻييين عياليميي جينيگ ۾ 

استعمال ڪيل ھو. اھا نجي ڪيميپينيي پياڪ اييئير 
نالي سان رجسٽر   AP-ADIھئي جنھن ان جھاز کي
ع ۾ پھريون ڀيرو ٺاھي 1921ڪرائي ھاليو جيڪو 

رجسييٽييريشيين نييمييبيير سييان   NC52200آمييريييڪييا ۾
پيييييسييفييڪ ايييئييرويييز، الس اييينييجييلييز ايييئييرويييز ۽ 
ٽرانزاوشين ايئرالئينز ۾ اڏايو ويو ھو جن ان کيي 
ٻين مھاڀاري جنگ ۾ استعمال ڪيو جيڪو اڳتي 
ھلي پاڪستان جي نجي ايئر ڪمپني خريد ڪيييو 

مسافير عيميليي سيميييت کيڻيي اچيي  00۽ جنھن جا 
۽  www.aparm.netڪوھستان ۾ تيبياھ ٿيييو رحيواليو:

واضح رھي ته اھو جھاز حيادثيو ورھياڱيي کيانيپيوِء 
 پاڪستاني تاريخ جو ٻيون جھاز حادثو آھي.

ايوب خان جو ڪوھستان ۾ شڪيار واسي يي 
 اچڻ:

صدر ايوب خان بعد ۾ وري ڊڪٽيٽر ٿي پياڻ کيي 
ع جييي 1902پيياڪسييتييان جييو صييدر چييونييڊرايييو ۽ 

ڏھاڪي ۾ ھو سيميوري ٺيٽيي ضيليعيي ۾ شيڪيار 
ڪرڻ ايندو رھندو ھو. تنھن زماني ۾ ٺٽو سجاول 
گڏيل ھڪ ضلعو ھو جتي ھن دولھ دريا خان پل به 
تعمير ڪرائي. ھو جڏھن شيڪيار ڪيرڻ الِء ايينيدو 
ھو ته پاڻ سان گڏ وڏو پروٽوڪول به آڻييينيدو ھيو. 
سندس آمر ھجڻ ۽ آمراڻا حيڪيمين جيو انيدازو ان 
ڳالھ مان لڳائي سگھجيي ٿيو، بيقيول جينيگيشياھيي 
درگاھ جي درياَء خان جوکيو رڀنڊ۽ ھن جا بزرگ بيه 
ايوب خان سان گڏ انھن ڏينھن دوران ڪيوھسيتيان 
۾ ھئا جن ٻڌايو ته ايوب خان ٺٽي جي ڪوھسيتيان 
۾ ٻڪريون چارڻ تي سخت پابندي ان ڪري الڳيو 
ڪئي ته ٻڪريون وڻ کائن ٿيون، جنھن تيي پيکيي 
ھييي عييالئييقييو ڇييڏي وڃيين ٿييا. ايييوب خييان جييي 
ڪوھستان ۾ اچڻ بابت مشھور ليکڪ ۽ جھمپييير 
ڪوھستان سان تعلق رکندڙ سنڌ جي جھوني اديب 
۽ استاد رسول بخش درس جي گيواھيي ۽ رواييت 
وڏي وزنائتي ۽ تارييخيي دسيتياوييز جيي حيييايييت 
رکي ٿي. راقم جڏھن سيائييين رسيول بيخيش جيي 
فرزند نوجوان استاد سيارنيگ درس سيان رابيطيو 
ڪيو ته ان پنھينيجيي واليد ميحيتيرم کيان اھيا ڄياڻ 
ورتي. سائين رسول بخيش درس ميطيابيق بيليڪيل 
ايوب خان ھن ڪوھستاني پٽيَء ۾ شيڪيار ڪيرڻ 
جي غرض سان ملڪ سڪندر خان ۽ خاص ڪيري 
پير غالم رسول جيالني وٽ آييو ھيو، جيتيي ھين 

لڳ شڪار ڪيو جتي ھڪ ” روڊ نئين“جھمپير ۾ 
مزاحيه ڪردار رکندڙ شخص نالي پني ليڌو بيرفيت 
جي ڳالھ مشھور آھي ته ھن ايوب سان جڏھن ھيٿ 
ماليو ته ڪافي ڏينھن تائين ان ھيٿ کيي ڌوئيڻ بيه 
پسند ڪونه ڪيائين ۽ چوندو ھو ته ھي ھيٿ ميون 
ايوب سان ماليو آھي. ان عيالئيقيي ۾ اييوب خيان 
ملڪ سڪندر خان جي ڪجھه ماڻھن سيان گيڏجيي 
شڪار به ڪيو ته رات به ترسيو. ايوب خان جيڏھين 
پير غالم رسول شاھ جيييالنيي وٽ ايينيدو ھيو تيه 
جھمپير جو جمال الدين ڪوهستاني به گيڏ ھيونيدو 
ھو ڇوته پير غالم رسول شاھ صاحب ۽ جمال دين 
ڪوھستاني تمام ويجھا دوست ھئا. جڏھن ته ٽنيڊو 
محمد خان جو مير اعجاز به ساڻيس ھيتيي ڪيڏھين 
ڪڏھن ايندو ھو ڇوته ايوب خان ٽنڊي محيميد خيان 

 ۾ ھميشه مير اعجاز وٽ ئي رھندو ھو.  
ان کان عالوہ ريلوي جا دستاويز بيه ان ڳياليھ جيي 



ين     | 31همرسي ماهوار مئگز

 

شاھدي ڏين ٿا، جين بيابيت حياجيي ميبييين جيوکيييو 
رسابق چيئرمين يونين ڪيائيونسيل جينيگيشياھيي ۽ 
سييابييق ريييلييوي مييالزم ڪييوھسييتييان۽ جييي گييواھييي 
اھميت جوڳي آھيي، ميبييين جيوکيييو تيه ميھياڀياري 
جنگين ۾ استعمال ٿيل سامان جيا ڪيٽيا جيييڪيي 
جنگشاھي ريلوي اسٽيشن تي سالن کان پيل ھئيا، 
اھي کڻي غريبن ۾ ورھايا. اھيا ميعيليوميات حياجيي 
مبين جوکيو جي خاندان مان ھڪ نييياڻيي ڪينيول 
فاطمه جوکيو روزاني ھالل پاڪستان ڪيراچيي ۽ 

جينيگيشياھيي “ تي  0202نومبر  12ٻين اخبارن ۾ پڻ 
” حاجي مبييين جيوکيييو -ڪوھستان جو امر ڪردار

جي عنوان سان لکي ڇپرائي. ان کيان عيالوہ نيور 
سنيڌي بيه ان جيو ذڪير روزانيي عيبيرت جينيوري 

ع ۾ ڪيو. جيھيميپييير ليڳ اييوب خيان اتيييت 0219
مڪان لڳ ڪارو جبل به گھميو ۽ اتي شيڪيار بيه 
ڪيائين جنھن جي شاھدي سرور جاکرو وٽ ڪيم 
ڪندڙ ھڪ مزدور به ڏئي ٿو ته سندس پييُء اييوب 
جي گاڏين سان گڏ ھو.  ان کان عالوہ رسول بخش 
درس صاحب جي روايت ۾ جنھن جيميال ديين جيو 
نالو آيو، اھو جمال ديين بيه جيھيميپييير جيي دوسيت 
عمران ڪوھستاني رخاصخيلي۽ جيو واليد صياحيب 
جمال دين ڪوھستاني ئي آھيي جيييڪيو بيه اييوب 
خان سان گڏ ھو، جنيھين ميطيابيق اييوب خيان ھيتيي 
ڪينجھر، جھمپير، ساڏورو، جنگشاھي سميت ٻين 
ڪوھستاني عالئقن ۾ شيڪيار ڪيييو ھيو. اتيييت 
مڪان جي علي جاکرو ۽ ڇيتين شياھ ڪيارو جيبيل 
جي نواز پاالري بيه ٻيڌاييو تيه سينيدن واليد ۽ ڏاڏو 
رترتيبوار۽ صدر ايوب سان گڏ ھئا جڏھن ھو اتييت 
مڪان ۽ ان جي آس پاس شڪار ڪيرڻ آييو. ھيڪ 
اھڙي ئي رواييت مياليمياڙي جيي نيوجيوان ڊاڪيٽير 
صدام حسين جوکيو به لکي ته سندن بزرگن بقول 
صدر ايوب جيتوڻيڪ مالماڙي تيه ڪيونيه آييو، پير 
رستي تي ايندڙ ڪيجيھ ڳيوٺين ۾ آييو. اھيي سيڀ 

روايتون لکڻ جو مقصيد مينيھينيجيي ان ڳياليھ کيي 
صرف ھڪ مفروضو يا ڏند ڪٿا نه پر حقيقت تيي 
ٻڌل ڳالھ ڪري تاريخي حقيقتن کي تسليم ڪرڻ 
آھي ڇوته ايوب خان ڪو سنڌ ييا ڪيوھسيتيان کيي 
سون ڪونه بنايو، پر ھن پنھنجي ڌاڪ ميڃيائيڻ الِء 
ڪوھسيتيان صيرف ان ڪيري چيونيڊييو ڇيوتيه ھيو 
فطري ماحول ۾ شڪار ڪيرڻ جيو عيادي ھيو سيو 
ڪوھستان جي فطرت کيس ضيرور ڇيڪيي ھيتيي 

 اچڻ تي مجبور ڪيو ھوندو.
حاصل مطلب ته دنيا ۾ جنگيون ا  بيه ڪينيھين نيه 
ڪنھن صورت ۾ لڳن پيون بس فرڻ اھو آھيي تيه 
ا  ايڪيھييين صيدي جيي جينيگييين کيي ڪييير بيه 
مھاڀاري جنگ قرار نٿو ڏي ۽ دنيا جي ويٽو پياور 
رکندڙ ڪا به طاقت اھو مڃڻ الِء تيار ناھي ته اسان 
ڪا مھاڀاري جنگ وڙھون پيا حاالنڪه نيييٽيو کيي 

آمريڪا جنگ کان عالوہ -گڏ ڪري ماضي ۾ افغان
آمريڪا جنگين به دنيا ۾ تباھي آندي جنيھين -عراڻ

جي سزا وري پاڪستان ۽ سينيڌ کيي ميليي. انيھين 
ماضيَء جي لڙائيين وانيگير، سينيڌ جيو اھيم خيطيو 
ڪوھستان جيڪو ھونئن به تيارييخ ۾ شياھيوڪيار 
آھي ته گڏوگڏ جنگين، ويڙھن ۽ لڙائين جي تيارييخ 
جي ڏس ۾ به سڄو ڪوھستان مشھور آھي جنھين 
تي سائنسي انداز ۾ کوجنا وارو ڪم ا  تائين نيه 
ھجڻ برابر ٿيو آھي ڇوته مھاڀاري جنگيون جھڙيَء 
ريت ننڍي کنڊ ۽ سنڌ پاڪستان جي تاريخ ۾ اھيم 
آھن بلڪل اھڙيَء طرح ھن مقالي مان به اھو ثابت 
ٿيو ته انھن مھاڀاري جنگين جو سنڌ جي راڄڌاڻيي 
ڪراچي ۽ ان سان جڙيل ڪوھسيتيان سيان بيه وڏو 
تعلق رھيو آھي. ضرورت ان ڳالھ جي آھي ته سنيڌ 
جا اسڪالر ڪوھستان ۽ مھاڀياري جينيگييين بيابيت 
وڌيڪ لڪل ڳالھين تي ڪم ڪن ته جيئن تحقييق 
جا نوان دروازا کيلين ۽ تيارييخ جيي ھين وسيارييل 
خطي کي دنيا آڏو آڻي سگھجي. واضح رھي ته ان 

موضوع تي تحقيق، سنڌ جي علم و ادب ۽ تيارييخ 
۾ وڌيڪ سٺا نتيجا آڻي سگيھيي ٿيي جينيھين سيان 
ڪراچيَء سميت سموري ڪوھسيتيان ۽ سينيڌ جيي 
مالڪي به بھتر انداز ۾ ڪيري سيگيھيجيي ٿيي تيه 
گڏوگڏ اسان پاڻ طرف انٽرنيشنل ميڊيا جي ادارن 

 کي به ڇڪي سگھون ٿا.
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اقتصادي مرڪز رحب۽ جو مطلب آهي هڪ موثر 
معاشي سيرگيرميي ييا عيالئيقيو. پياڪسيتيان جيي 
معيشت ۾ خوراڪ جي پيداواري جي سرگرمي 
سنيڌو درييا کيان شيروع ٿيئيي ٿيي. سينيڌو درييا 
فصلن، ٻيلن ۽ مڇين کي پاڻي مهييا ڪيرڻ جيو 
اهم مرڪز آهي. پاڪستيان هيڪ زرعيي ميليڪ 
آهيي جيينيهين جيي مييعييييشيت زرعييي شيييين جييي 
استعمال ۽ برآمد تي ٻڌل آهي. واضح طيور تيي 
پاڪستان جي معيشت جي ڪاميابي ۽ ناڪاميي 
جو وڏو سبب سنيڌو درييا آهيي. پياڪسيتيان جيو 
عوام جنهن مسئلي ۾ مبتيال آهيي اهيو غيربيت 
آهي. وسيال نه هئڻ سبب ماڻهو مناسب غذا نيٿيا 
کائي سگهن. پاڪستان ۾ غربت جيو سيڀ کيان 
وڏو ماال ٿرپارڪر آهي. ٿرپارڪر ۾ ڏڪير جيو 
اهم ۽ واحد سبب پاڻي جيي ڪيميي آهيي. غييير 
صحتمند غذا ماُء ۽ ٻارن جيي ميوت جيي پيوييان 
اهم سبب آهي. اها ڏکوئيندڙ حيقيييقيت آهيي تيه 

سيڪڙو آبادي سنڌو درييا جيي  11پاڪستان جي 
پاڻي کان محروم آهي. ٻئي طيرف اهيو تيجيزييو 
ڪرڻ حيران ڪندڙ آهي ته ميليڪ کيي هير سيال 
ٻييوڏ کييي ميينييهيين ڏيييڻييو پييونييدو آهييي. هيير سييال 
سييرڪيياري اخييتيييييارييين کييي پيياڻييي جييي سييخييت 
وهڪري سبب فصلن جي تباهيي ڏانيهين وڃيڻيو 
پوندو آهي. ڪڏهن پاڙيسري ملڪ ۾ ايندڙ ٻيوڏ 
جي ڪري ۽ ڪڏهن تيز برساتن جي سبب. هيڪ 

 (Dam)ٻيو وڏو سبب ملڪ ۾ پاڻي جي ذخيييري 
 ۾ اوور فلو آهي. 

ملڪ ۾ سنڌو دريا جيي وهيڪيري تيي مينياسيب 
ضابطو نه هئڻ جي ڪري اڳ ۾ ئيي فصيل اثير 
انداز ٿين ٿا. ملڪ جا ٻيال ختم ٿيڻ جيي طيرف 
وڃي رهيا آهن. ٻيلن مان ملندڙ قيميتيي مياکيي، 
وڻ، جانور توڙي پکي پکڻ ضايع ٿي رهيا آهين. 

 Opportunityاڃان حڪومت ان نقصان جنهن کي 
Cost  چيو ويينيدو آهيي صيحيييح جيائيزو نيه وٺيي

سگهي آهي. ٻئي طرف ميليڪ ۾ ايينيدڙ ٻيوڏ ۽ 
ڳوٺن کي لڳندڙ گهارا زرعيي ميعيييشيت تيبياهيه 
ڪن ٿيا. ان ڪيري سينيڌو درييا پياڪسيتيان جيي 
معيشت جو حب هيجيڻ جيي حيييايييت رکيي ٿيو 
جنهين کيي نيظير انيداز نيٿيو ڪيري سيگيهيجيي. 
جاگرافيائي طور تي سنڌو درييا دنيييا جيي سيڀ 
کان وڏي جبل واري حد هماليه کان شروع ٿيئيي 
ٿو ۽ عربي سمنڊ تي ختم ٿئي ٿو. سنڌو دريا ۾ 
وهڪرو عام طور تي نومبر کان وچ اپريل جي 
عرصي ۾ گهٽ رهيي ٿيو. ان دوران نيه صيرف 
هماليه تي برف پگهرڻ ۾ واڌارو اچيي ٿيو، پير 
برساتون پڻ ٿين ٿيون ته پوِء جوالِء کيان آگسيٽ 
۾ سنڌ دريا ڀرجي وهي ٿو. ان ڪيري درييا جيي 

 وهڪري تي ضابطو رکڻ ضروري آهي. 
سيڪڙو کاڌي جيي  02.01پاڪستان جي معيشت 

شين تي مشتمل آهيي. ميليڪ ۾ دال چيانيور ۽ 
ڪيا وڃن  (Import)ڪڻڪ ٻين ملڪن مان درآمد 

ٿا. فصلن جي گهٽ پيداوار جو اهم سبب پياڻيي 
جي ڪمي آهي. اگير صيحيييح جيائيزو وٺيجيي تيه 
سيينييڌو دريييا ۾ سييڄييو سييال پيياڻييي جييي ڪييمييي 
ڪونهي، پر غييير مينياسيب انيتيظيام پياڻيي جيي 

 وهڪري کي اثر انداز ڪري ٿو. 
پاڻي جي ضرورت جي وقت دريا خشيڪ رکيييو 
وڃي ٿو، جنهن سبب فصل نٿا ٿيين. ميليڪ کيي 
کاڌ خوراڪ مڪمل ڪرڻ الِء ٻيين ميليڪين کيي 
ڏسڻو پوي ٿو. مهانگيي اگيهيه تيي خيرييد ڪيري 
وري ملڪ ۾ وڪيرو ڪيرڻ غيرييب کيي اڃيان 

 مجبور ۽ غريب ڪري ٿو. 
جيڪڏهن دريا خشڪ رهيي ٿيو تيه اهيو ييقييينين 
پيداوار تي اثر ڪري ٿو. ٻيين ليفيظين ۾ سينيڌو 

دريا ملڪ ۾ کاڌي جي پيداوار جو اهيم ذرييعيو 
آهي ۽ ان جي سنڀال اهم سوال آهي. سنڌو درييا 
جو مناسب انتظام نه صرف کاڌي جيي پيييداوار 

بيه ميميڪين  (Export)وڌائيندو، پر گڏوگڏ برآميد 
بڻائيندو. اهو هڪ اهم رستو آهي پاڪستان جي 
بنيادي مسئلي غربت کي ختم ڪرڻ جو. ڇو تيه 
پاڪستان هڪ زرعي ملڪ آهي ۽ مياڻيهين جيو 
اهم مسئلو کاڌو آهيي ان ڪيري ضيروري آهيي 
اهم مسئلي کي سيميجيهيڻ. ا  تيائييين افسيوس 
سان چوڻو ٿو پوي، پر سنڌو دريا کي فقط پاڻي 
مهيييا ڪيرڻ جيو ذرييعيو سيميجيهيييو وييو آهيي. 
پاڪستان ۾ غربت جي مسئلي جيو اصيل روح 
ڪنهن سمجهيو ئي ناهي.  پاڪسيتيان ۾ کياڌي 
جو مسيئيليو ڪينيهين ميوٽيروي جيي مينيصيوبيي، 
پيييٽيرول جيي قييييميتين، ٿير ۾ فيليٽير پيالنيٽ ۽ 
حڪومتي مالي مدد پروگرام سان حل نه ٿيينيدو. 
پاڪستان جا مياڻيهيو گيهيڻيو ڪيري روزگيار الِء 
زراعت تي ڀاڙين ٿا. هڪ ڳوٺاڻي جي زمين ۾ 
ٻج پوکڻ کان شهر ۾ اٽي، ڪڻڪ، مڇي، ماکي، 
چانور، ڪپهه، ڪپڙو ۽ ڪاٺي سڀ زراعيت تيي 
مشتمل آهن. زراعت جو بهتر ٿيييڻ سينيڌو درييا 
جي مناسب وهڪري جي ذريعيي ميميڪين آهيي. 
افسوس آهي ته سنڌو درييا جيي وهيڪيري سيان 
گڏوگڏ ان جي صفائي جو بيه ڪيو خياص خيييال 
نٿو رکيو وڃي. پاڪستان جيي کياڌي فيراهيميي 
جي اهم مرڪز تيي نيظيرثيانيي هيجيڻ گيهيرجيي. 
ضروري آهي ته حڪومت دريا جي انتظامن کيي 
بهتر بڻائي ۽ سمجهي ته غربت جي خاتيميي جيو 
اهم مرڪز سنڌو دريا نظر انداز ٿي رهيو آهيي. 
جنهن کي سنڀالڻ نهايت اهم آهي. اهو نه صيرف 
کاڌو مهيا ڪندو، پر عالمي سطح تي پاڪسيتيان 

 جي معيشت به مضبوط ڪندو. 

 سنڌو دريا پاڪستان جو معاشي مرڪز 
 

 

 نازش ماروي
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 تعارف: 
همعصر ماضيَء جي آرڪياالجي تحقيق جو نئون 
۽ ٻين شعبن سان الڳاپيل مضمون آهيي جيييڪيو 
ثقافتي ورثي جي علم، فن، قومن جي اڀيياس ۽ 
جديد دور جي تاريخ سان جڙيل آهي. ان قسم جي 
آرڪياالجي، جهڙي طرح اڄيڪيليهيه عيميل ڪيئيي 

ع واري ڏهياڪيي ۾ جينيم ورتيو. 1992وڃي ٿي. 
جڏهن ته ان جو علمي پسمنظر اڃان پيراڻيو آهيي. 
هونئن ته آرڪياالجي جي معنٰي قدييم شييين جيو 
علم آهي، آرڪياالجسٽ حال سان هميشه الڳاپيل 
رهيا آهن، توڻي جو مختلف طرح سان. اوڻيهييين 
صديَء جي دوران، ماضي ۽ حال، آرڪييياالجيي ۽ 
اينٿروپاالجي ۾ واضح فرڻ ڪو نيه هيو ۽ زنيده 
معاشرا رپر سدائين غير صنعتي۽ تاريخ کيان اڳ 
واري دور تي لکيل ڪتابين ۾ بيدسيتيور شياميل 
رهيا. اهو خيال جلدي اثر وڃائي وييو، پينيهينيجيي 
ذاتي نسل پرستيي ۽ غييير حيقيييقيي ارتيقيا جيي 

ع واري ڏهياڪيي جيي 1922نظرييي جيي ڪيري. 
آخيري سيالين کيان وٺيي، آرڪييياالجسيٽين نيئيييين 
طريقي، قومن جيي آرڪييياالجيي ۽ هيڪ نيئييين 
نظريي، پراسيُشعلزم، ذريعيي هيميعيصير دنيييا ۾ 
دلچسپي ورتي. جهڙيَء طرح گيذرييل صيديَء ۾، 
اهي روايتي جماعتون هيون جن کي نشانو بڻايو 
ويو هو، ٻين معاشرن جو مطالعو ڪيو نيه ڪيييو 
ويو. اهو ان الِء جيو قيومين جيو ميطياليعيو فيقيط 

ماضيَء کي سمجھڻ الِء مشهابتون ٺياهيڻ هيو، نيه 
 ڪي ان جو مقصد حال کي سمجھڻ هو.

 تاريخي پسمن ر: 
سندن همعصر فرقن يا ذاتين ۾ گهيٽ دليچيسيپيي 
هوندي به، پراسيُشعل آرڪياالجسٽين، جيهيڙوڪ: 
ليوس بنفورڊ، حال جي آرڪيياالجيييڪيل اڀييياس 
جي الِء رستو ٺاهيو، مضبوط ڪيو. هڪ پياسيي، 
ثقافتي تاريخ جي آرڪياالجسٽن جي بيرعيڪيس، 
پراسيُشعلسٽ ڪين خياص دورن ۽ ثيقيافيتين ۾ 
دلچسپ نه هئا، بلڪه سندن دلچسپي، عيام طيور 
تي، انسانيي رويين رهيليت۽ ۽ سيمياجيي تيرقيي ۽ 
تبديلي جي طريقن کي سمجھڻ ۾ هئي ۽ ان ۾ 
حييال بييه شييامييل ٿييي سييگييھييي ٿييو. ٻييئييي پيياسييي، 
پراسيُشعلسٽ آرڪياالجسٽن جن زنده ذاتين تيي 
ڪم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو هو اييئين ئيي ڪيييو 
ڇو ته االهي مسئلن کيي جين ۾ هيي دليچيسيپيي 
رکن پيا ايٿنوگرافرن گھڻو ڪري نظرانداز ڪيو 
رگند ۽ ڪچرو، شييين کيي خياليي ڇيڏي وڃيڻ ييا 
ترڪ ڪرڻ، شين کي ٻيييهير اسيتيعيميال ۾ آڻيڻ، 
جاين يا آبادين جا نمونا يا طرز، فينيييات وغيييره۽. 
انهن جي تفصيلي آرڪياالجيڪل لکپيڙهيه سيان، 
قومن جي اڀياس ڪندڙ آرڪيياالجسيٽين مياضييَء 
کي مختلف انداز سان پرکڻ ۾ آرڪياالجيي جيي 

 طريقي جي مطابقت ثابت ڪئي.
ان ۾ صرف هڪڙو قدم اڃان کيڻيڻيو بياقيي هيو: 

ع 1912حال کي ان جي پنهنجي خاطر پڙهڻ. اهيو 
جي وچ ۾ پيش آيو. غييير جيدييد سيمياجيي ٽيولين 
ربرادرين۽ تي غور ڪرڻ بيدران، آرڪييياالجسيٽين 
جي هڪ ٽولي پنهنجي رهڻي ڪيهيڻيي تيي غيور 
ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ۽ ان طرح سان هڪ نئين 

آرڪييييياالجييي آف “ شييعييبييي جييي شييروعييات ٿييي: 
راسان جي آرڪياالجي۽. ان جو بنيياد وجيھيڻ ”  اس

وارن ۾ شامل هئا وليم راٿجيي، رچيرڊ گيوليڊ ۽ 
مائيڪل شفر، جن ڪچري، جديد ٽيڪينياالجيي ۽ 
همعصر رويجھڙ ۾ آيل۽ آفتن تي ڪم ڪيييا. هين 
بييهييتييرييين شييروعييات جييي بيياوجييود، حييال جييو 
آرڪياالجيڪل اڀياس مضبوط نيه ٿيييو. اڀيرنيدڙ 
پوسٽ پراسيُشعل آرڪيياالجيي سيان، جيدييد دور 

ع جيي 1982جي ثقافتي مواد ۾ ساڳي دلچسيپيي 
شروعيات ۾ بيرطيانيييه رانيگيلييينيڊ۽ ۾ پيييدا ٿيي. 
جيتوڻيڪ ڪجھ آرڪيياالجسيٽ هيميعيصير شييين 
سان الڳاپيل رهيا، شعبو گھڻي حد تائين ايينيٿيرو 
پاالجسٽن جي اثر هيييٺ اچيي وييو ۽ پينيهينيجيي 

 آرڪياالجيل برتري وڃائي ويٺو.
ايئن چئي سگھجي ٿو ته هيميعيصير مياضييَء جيي 

ع ۾ ٻيهر جنم ٿيييو جيڏهين 0221آرڪياالجي جو 
هڪ اهم ڪتاب آرڪياالجيز آف ڪينيٽيييميپيرري 
پاسٽ ڇپيو. پهريون ڀيرو، ايڊيٽرن تعارفي بيابين 
۾ نئين ماضيَء جي آرڪياالجيڪيل اڀييياس جيو 
هڪ مضبوط نظيريياتيي پسيمينيظير پيييش ڪيييو، 

 همعصر ماضيَء جي آرڪياالجي
 

 

سنڌيڪار: صراط 
 گوهر دائود پوٽو

 ليکڪ: الفريڊو گونزالز روعبال

 سھتا بنگلو شڪارپور



    0202جنوري   34 |

 

جيڪو ا  به هڪ نه ٻي طيرح سيان تيحيييق جيي 
وڏي تعداد جو بنياد رکي ٿو. انگلينڊ ۾ ٻيا واقعا 
موضوع جي مضبيوط ٿيييڻ جيي وضياحيت آهين: 

ع ۾ ڪيينييٽيييييمييپييرري اييينييڊ هسييٽييوريييڪييل 0225
آرڪياالجي ان ٿيوري سالييانيي ڪيانيفيرنيس جيو 
وجود. انگريزي ورثي جو ڪم، جنيهين جيو ڪيم 
ويهيين عيييسيوي صيدي جيي وڏن بياقيييات جيي 
سارسنڀال ڪرڻ ۽ آرڪياالجي آف ڪنٽييميپيرري 
پاسٽ تي پهرين ُبڪڙي ڇاپڻ رهيو آهي. همعصر 
ماضيَء جي آرڪياالجي، تنهن هيونيدي بيه، فيقيط 
انگريزي دنيا ۾ نه وڌي آهي. گھڻو ڪري ساڳئي 
وقت، حال جي آرڪياالجي ارجنٽينا، چلي، ايران، 
اسپين، فرانس ۽ اسڪينڊ يونين ملڪن ۾ ظاهر 

 ٿي آهي.
 وصف:

نئين ماضيَء جي واڌاري سان ان موضيوع جيون 
کييوڙ وصييفييون سييامييهييون آيييون آهيين. هييڪ وڏو 
مسئلو وقت آهي. انگلينڊ ۾، هيميعيصير مياضييَء 
جي آرڪياالجي گذريل پينيجياهيه سيالين تيي غيور 
ڪييري ٿييي. ان ڏس ۾، هييمييعييصيير ميياضييي جييي 
آرڪياالجي جو مقصد صرف ميوجيوده ميعياشيري 

جيي هيڪ ”  هيميعيصير“ جو اڀياس ڪيرڻ هيونيدو، 
وضاحت جي مطابق ته جيييڪيا سياڳيئيي وقيت ۾ 
موجود هجي. هي هيڪ وقيت ۾ پيورو ليهيي ٿيو 
جنهن جي نسبت جدت جي بيعيد واري دور سيان 
آهي. جڏهن ته گھڻي يا وڏي عرصي کي ڏسڻ الِء 

کي پسينيد ڪيييو ”  نئين ماضيَء جي آرڪياالجي“ 
وڃي ٿو. ان طريقي سيان مسيئيليو آهيي تيه هيڪ 
پاسي، هي ٻڌاييل وقيت کيي اخيتيييار ڪيري ٿيي 
جيڪو صحيح معنٰي ۾ آرڪيياالجيي جيي ليحياظ 

کان درست نه آهي. ٻيئيي پياسيي، ڀياڱيا حيال کيي 
وڏيين تييارييخييي رواييتيين ۾ بيهييتير سييميجييھيڻ ۾ 

 رڪاوٽ ٿي سگھن ٿا. 
 هن مسئلي کي ٻن طرحن سان ڏٺو ويو آهي: 
ڪجھ آرڪييياالجسيٽين جيدت جيي آخيري دور ۽ 
اڪار جدت جي انفراديت کيي خيتيم ڪيرڻ کيي 
ترجيح ڏني آهي، جڏهن ته ٻين جيدت جيي آخيري 
مرحلي کي آرڪياالجي جيي حيواليي سيان جيدت 
جي پسمنظر ۾ بيان ڪرڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي 
آهي. پوئين حالت ۾، اهو قدم همعيصير مياضييَء 
کي همعصر جي معنٰي جي حدن کان وڌائڻ آهيي. 

جي هيڪ ٻيي ميعينيٰي ”  همعصر“ ان وضاحت سان 
جيڪا ساڳئي وقت سان تعلق رکي ٿيي، نيڪيري 
ٿي. ان ڏس ۾، اسان چئي سگھيون ٿيا تيه اسييين 
پهرين مهاڀاري جنگ جي سپاهييين جيا هيميعيصير 
آهيون، ان جي باوجود ته ڪوبه زنده ناهي بچييو، 
ڇو جو اسين ساڳئي تاريخيي دور ۾ ٿيا جيييون، 
ساڳئي دشا ۾، ڪجھ آرڪياالجسيٽ تيارييخيي ۽ 
تحقيقي سببن جي ڪري همعيصير کيي اڃيان بيه 
پٺتي اٺين عيسوي صيدي جيي اڌ تيائييين ظياهير 
ڪيو آهي. هي ان خال کي ڀرڻ ۾ ميددگيار ثيابيت 
ٿييي سييگييھييي ٿييو جيييييڪييو ڇييڏيييو هييو تيياريييخييي 
آرڪياالجي، جنهن جو زور فيقيط اوڻيييهيه صيدي 
کان پهرين واري دور تي آهي جڏهن تيه ان سيان 
گڏ اسان تي زور ٿي رکي ته حال ۽ نئين مياضيي 
جي عملن جيي پياڻ ۾ تيعيليق کيي ڏسيون. ٻييين 
ليکڪن ان فيز، اپروچ ردور واري طرييقيي۽ کيي 
رد ڪيو آهي ۽ ان جي ابتڙ همعصر ماضيَء جيي 
آرڪياالجي کي ماضي ۽ حال جيي وچ ۾ تيعيليق 
جو اڀياس سميجيھين ٿيا. بيهيرحيال، سيڀ ليييکيڪ 

مڃين ٿا ته نئين مياضييَء کيي آرڪييياالجيي جيي 
پسمنظر ۾ بيان ڪرڻ اسان کي جيدييد وقيت تيي 
ٻيهر غور ڪرڻ ۽ رسمي آرڪياالجي رعام طيور 
تي آرڪياالجي قديم دور جيي ميواد جيو اڀييياس 
آهي۽ جي ڏنل رمقرر۽ وقتن جي حيدن کيان ٻياهير 

 نڪرڻ تي زور ڀري ٿي.
همعصر ماضيَء جي وضياحيت سيان جيڙييل هيڪ 

راسيان ”  آرڪياالجي آف اس“ وڏو مسئلو ان جي 
” اسيان“ جي آرڪياالجي۽ سيان بيرابيري آهيي، ان 

سان برابر ڪيو پيو وڃي. هي سيچ ” مغربي“کي 
آهي ته جدت جي آخري دور جا ميعياشيرا پينيهينيجيا 
پنهنجا مسئال پيش ڪين ٿيا ۽ اليڳ طيرح سيان 
مطالعو ڪرڻ جي الئق آهن. پوِء به اهو اسان کيي 
همعصر ماضيَء جي آرڪياالجي کي صرف هيڪ 
قسم جي معاشرن تائين محدود ڪيرڻ ڏانيهين نيه 
وڌائي راٿينيوآرڪييياالجسيٽين جيي خيييال کيي رد 
ڪندي۽. جيتوڻيڪ ڪجھ ماهرن ٻنهي مغربيي ۽ 
غير مغربي ماحولن ۾ ڪم ڪيييو آهيي شيعيبيي 
جي جاگرافيائي حد ۾ هيڪ اهيم ڪيميي پيوِء بيه 
رهي ٿي ۽ نئين مياضيي تيي ڪيم ڪينيدڙ غييير 
مغربي آرڪياالجسٽن جو تعداد اڃان گھيٽ آهيي. 
مييحييدود نييه آهيين تييه مييوضييوع جيييييڪييي هيين 
آرڪياالجيَء ظاهر ڪييا آهين: روزانيي زنيدگيي، 
تييڪييرار، آمييريييت ۽ انسييانييي حييقيين جييي خييالف 

 ورزي، صنعت، ڊٺل جايون ۽ ڪچرو.
رهي ليک الفريڊو گونزالز روعبال جي انگريزي 
مضمون آرڪياالجي آف دي ڪنٽيمپرري پاسيٽ، 
جيڪو ڪليئر سمٿ جي انسائيڪليو پيييڊييا آف 

ع ۾ ڪيمبرج پيرييس 0210گلوبل آرڪياالجي ۾ 
 شايع ڪيو هو، جو سنڌي ترجمو آهي۽.

 اللھ داداڻي ريلوي اسٽيشن شڪارپور
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ڪائنات جڏهن پنهنجون ارتقائي مينيزليون طيئيي 
ڪندي، انساني زندگيَء جيي پيييدائشيي ميرحيليي 
تائين پهتي ته انسان جي پيدائش سيان ڪيائينيات 
مزاحمت، ڪشمڪش ۽ تيخيليييق جيا نيوان نيوان 
عنوان ڏنا. رڪاوٽن، رنڊڪن ۽ جدوجهد جا نيوان 
باب وجود ۾آيا، شايد انهيَء سڀينيي مينيظيرن جيي 

 گواهي ان کان اڳ نٿي ملي.
مان جڏهن جڏهن انسانيت جي ڪيرت ۽ ڪيردار 
جي تاريخ تي نظير وجيهيان ٿيو تيه ميون کيي ٽين 

 طرحن جا انسان نظر اچن ٿا.
. اهي ماڻهو جيڪي پنيهينيجيي ميادي ۽ طيبيعيي 1

جييي ڪييوشييش  Physical & Materialisticتييرقيييَء
۾محو نظر اچن ٿا، سندن اندر جي دنيا وييران ۽ 
سنسان هوندي آهي. شايد فقط پنهينيجيي فيائيدي، 
پنهنجي ترقيَء، پنهنجيي مضيبيوطيي ۽ دوام الِء 
جدوجهد ڪندا نظر ايندا آهن، اِهي خود غيرض ۽ 
مطلبي هوندا آهن ۽ پنهنجي ميفيادن الِء جيييئينيدا 

 آهن.
. ٻيو طيبيقيو انيهين انسيانين جيو آهيي جيييڪيي 0

پنهنجي اندر جي غار ۾ لڪي صيرف پينيهينيجيي 
اندر کي روشن ڪرڻ ۽ روحاني طاقتن کي ماڻڻ 
۾ مگن نظير ايينيدا آهين، تيرڪ دنيييا انيهين جيو 
نظريو بڻجي وينيدو آهيي، اهيي خيارجيي دنيييا ۽ 
فطرت جي طيبيعيي قيانيونين کيان مينيهين ميوڙي 
ڪنهن ُڪنڊ جو شڪار ٿي ويندا آهن، مينيهينيجيي 
نظر ۾ اهي به پنهنجي نجات، پنهنيجيي روحيانيي 

 ارتقا ۽ پنهنجي فالح الِء ڪوشان هوندا آهن.
. جڏهن ته ڪائنات ۽ انسانين جيو ٽيييون طيبيقيو 5

اهو آهي جيڪي نهياييت قيليييل تيعيداد ۾ هيونيدا 
آهن، پير قيييميتيي انسيان هيونيدا آهين، جيييڪيي 
پنهنجي اندر جي طاقيت، مين جيي ميڻيييا ۽ خيدا 
طرفان ڏنل صالحيتن ۽ وسيييلين کيي ٻييين جيي 
فائدي، مضبوطي، واڌ ۽ ارتقاَء الِء ڪتب آڻييينيدا 
آهيين، اهييي ڪييائيينييات کييي تسييخييييير ڪييرڻ الِء ۽ 
انسانيت جي مفاد عام ڪرڻ الِء پنهنيجيي وت ۽ 

 وس آهر سعي ۽ عمل ڪندا نظر ايندا آهن.
درحقيقت اهي ئي انسان جدوجهد، ڪشيميڪيش، 
مزاحمت جا ناياب باب هوندا آهن، اهيي ئيي ڏات 
جا ڏيئا، واٽ جا مرشد، قيوم جيا رهيبير، حيق جيا 

 پيامبر ۽ تخليق جا تارا هوندا آهن. 
مييزاحييمييت، جييدوجييهييد، ڪشييمييڪييش ۽ تييخييليييييق 
انسانيت جو حسن ۽ سينگار آهي ۽ فيطيرت جيو 

قانون آهي ته جڏهن پٿر جي سيني تي ليوهيه جيي 
ضرب لڳندي آهي تڏهن ئي ان مان روشن چڻنگ 
برآمد ٿيندي آهي. ساڳئي ريت چينيگ جيي تيارن 
کي آڱر جي ننهن جي چوٽ رسنيدي آهيي تيڏهين 
ئي ان مان ڪو خوابيده نغمو بيدار ٿييينيدو آهيي. 
نديَء جي بيٺل پاڻيَء ۾ ُاڇليل ڳرو پٿر ئي لهرن 

 ۾ ارتعاش پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻبو آهي.
ساڳئي ريت انساني دنيا ۾ جيڏهين ڪيو ٽيڪيراُء 
ٿيندو آهي يا ڪا مزاحمت سامهون ايندي آهي تيه 
ان جي فطري نتيجي طور انسان جي دل، دمياغ، 
روح جون لهرون ُمرتعش ٿي ڪينيهين بيغياوت ييا 
ڪنهن تخليق جي صورت اختيار ڪندييون آهين، 
اهڙن ئي تخليقي ڪيردارن ميان ا  جيي سينيڌي 
ادب جو هڪ انمول ڪردار سيييميا عيبياسيي جيي 

 نالي سان پڻ نروار ٿي آيو آهي.
راهه جي رنڊڪن، مهاڏي آيل ميزاحيميتين ۽ واٽ 
جييي واچييوڙن سيينييدس انييدر جييي دنيييييا کييي اهييا 
روشني عطا ڪئي آهي، جنهن کي سينيدس روح 
جي ٻوليَء ۽ غيب جي ندا ُاها چئي سگهجي ٿيو، 
جنهن جو پيڙاڏو سينيدس قيليميي ڪيارنيامين جيي 

 شڪل ۾ ڏسي ۽ محسوس ڪري سگهجي ٿو.
درد مرشد جي هي شاعره معاشرتيي ڏاڍ، جيبير ۽ 
جهالت جي ريتن رسمن جي ڪيهياڻيييڪيار راوي 
پڻ آهي، هوَء پاڻ به هڪ اهڙي ڪهاڻي جو عنوان 
آهي جنهن ادبي دنيا جي آمرن ۽ علمبردارن جيي 
هٿ ٺڪي ريتن رسيمين سياميهيون ڪينيڌ نيوائيي 
شڪست تسليم نه ڪئي، پر سماج جي ظلم آڏو 
مهاڏو اٽڪائي پنهينيجيي قيدمين کيي ثيابيت قيدم 
رکندي، اڳتي وڌڻ ۽ پنهينيجيي مينيزل مياڻيڻ جيي 
مسافري جي تسلسل کي برقرار رکندي ڪامياب 
ٿي ڏيکاريو. ادب سندس زنيدگييَء جيو جينيون ۽ 

 ديوانگيَء آهي.
 چوندا آهن ته، 

هر چند عقل ڪل شده، بي جنون مباش هر “
 ”ڪمال
آهيي، پير   Instrumentبيشڪ عقل ته هڪ ذرييعيو

جنون کانسواِء ڪو ڪمال ممڪن نه آهي ۽ ميان 
جڏهن به سندس فعال ۽ متحرڪ ڪردار تي نظير 
وجهندو آهيييان، سينيدس ُاٿيڻ، وييهيڻ، ڳياليهيائيڻ، 
ٻولهائڻ، سوچڻ، لوچڻ، گهمڻ، ڦرڻ هر هير عيميل 

 سان ادب، سلهاڙيل ملندو آهي.
 ”من لذِت درد تو به در مال نه فرو شم“

 انساني ارتقاَء ۽

 سيما عباسيَء جون ڪهاڻيون 
 

 

 راشد لکمير
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ديوانگيَء ۽ درد جي لذت کي ڪنهين بيه درميان 
عالج هٿان ڪڏهن بيه فيروخيت ڪيرڻ پسينيد نيه 
ڪيائون ۽ سيما عباسي هزار ها فرزانيگيي کيي 

 ان ديوانگيَء تي قربان ڪيو آهي.
سنڌ جي هن عظيم سورميَء شديد مخالفتن کي 
سدائين همت ۽ جرئت سيان مينيهين ڏنيو آهيي ۽ 
پنهنجي ميقيصيد عيظيييم جيي پيتيوڙ ۾ وڌييڪ 

 جاکوڙيندي نظر آئي آهي.
 ”خلق پِس ديوانه و ديوانه به کاِء“

سڄي خلق هٿن ۾ پٿر کڻي ڪينيهين اهيل عيليم 
جي پٺيان هوندي آهي، پر دييوانيو ان سيڀ جيي 
پرواهه ڪونه ڪندو آهي ۽ پنهنجي ڪم ۾ ُرڌل 
هونيدو آهيي. ا  دل چياهيي ٿيي تيه ميان سيييميا 
عباسي کي مرزا غالب جي هن شعر سيان ڀيييٽيا 

 پيش ڪيان.
 بلبل ڪي ڪاروبار پر هين خنده هائي گل،“

 ”ڪهتي هين جس ڪو عشق خلل هي دماغ ڪا
بلبل جڏهن باغ جي گيلين کيي ڏسينيدي آهيي تيه 
وڌييڪ خييوش ٿييييينيدي ۽ چيهييچييائيييينييدي آهييي ۽ 
پنهنجي مخصوص ٻوليَء ۾ بي ساخته محبت ۽ 
خوشيَء جو نغمو ڳائيندي آهي. جيتيوڻيييڪ گيل 
سندس ان خوشيَء جي الٽ تي کلنيدا ۽ ان جيي 
ديوانگيَء جيو ميذاڻ ُاڏائييينيدا نيظير ايينيدا آهين. 
بيشڪ عشق جيڪو دمياغ جيو خيليل آهيي سيو 
سيما عباسي جي زندگيَء ۾ ان دييوانيگييَء جيو 

 عڪس نمايان نظر ايندو آهي.
سيما عباسي ا  سينيڌ جيي جيدييد ادب جيو اهيو 
قابيل سيتيائيش ڪيردار آهيي جينيهين شياعيري ۽ 
ڪالمن جي دنيا ۾پنيهينيجيي قيليم ڪياريَء جيي 
ڪيرشييميا سيازي کيي مييڃيرائييڻ کييانيپييوِء جييڏهيين 
ڪهاڻين جي دنيا ۾ قيدم ڀيرييو آهيي تيه سينيدن 
ڪهاڻيون پڻ شاعريَء جيتري مقبيوليييت مياڻيي 

 رهيون آهن. 
ٽيڪنيڪل لحاظ کان مشاهداتي طاقت، ڪهاڻي 
جو پالٽ، ترتيب، ڪردارن جو انتخاب، تجسيس 

Suspense جذبن جي ُاٿل ڪهاڻي تحرير ڪرڻ ۾ ،
ُهن جو پنهنجو اسيليوب اهيي سيڀيئيي خيوبيييون 
سندس ڪهاڻي جي زينت آهن. سندس ڪهاڻيين 

۽ دلچسپ اختتام نمايان هيونيدو   Environment۾
 آهي.

سيما عباسي بي دردي ۽ ظالماڻيه طيرييقيي سيان 
پنهنجي اندر موجود احسياس، جيذبيات ۽ فيڪير 
کي نپوڙي ڪاغذ تي وکيريندي آهيي، هِين جيو 
تجربو ۽ مشياهيدو، عيليم جيي وسيعيت، سيوچيڻ 
سمجهڻ جي قوت، لفظن جي چونيڊ ۽ تيحيرييڪ 

 سندن ڪهاڻين ۾ جهلڪندي نظر ايندي آهي.
سيما عباسي جنهن وقت ڪهاڻي لکندي آهي تيه 
شعور ۽ الشعور ان وقت ڪنيهين سينيگيم واري 
نقطي تي هيٿ ميالئيي سينيدس قيليم کيي اهيڙو 
جوهر عطا ڪندا آهن جو پڙهڻ واري جيي ذهين 

تي ان جو نقش ڊگهي وقيت الِء چيٽيجيي ويينيدو 
 آهي.

بخت جيي “ ، ” فيصلو“ سندس مقبول ڪهاڻين ۾ 
، الڪ ” ُردالييي“ ، ” ڪييٺيييييس ڪييويييڄيين“ ، ” بييازي
اهو سيون ئيي “ ، ” شير شاهه جو شڪرو“ ، ” ڊائون

اهيي شياهيڪيار ”  ووٽ بيراِء بيرييانيي“ ، ” گهوريو
ڪهاڻيون آهن، جيڪي پوري ۽ اڻپوري انيجيام 
تائين پڙهندڙ کي تخيل جي گهرائي تائييين پياڻ 
سان گڏ کڻي هلن ٿييون جيو آخيري سيٽ پيڙهيڻ 
کانپوِء به قاري گهڻي دير تائين ان ڪيهياڻييَء ۾ 
پيش ڪيل سماجي پسمنظر جي پاڇولي ۾ گيم 

 سم رهي ٿو.
مان سمجهان ٿو ته سيما عيبياسيي جيدييد سينيڌي 
ادب ۾ ڪهاڻين جي مييدان ۾ پينيهينيجيو ميقيام 
مڃرائي ُچڪي آهي ۽ جنهن  محنت، جدوجهد ۽ 
جنون سان لکي رهي آهي جلد سندن شمار سينيڌ 

 جي صف اول جي ڪهاڻيڪارن ۾ ٿيڻ لڳندو.
 ورجينا وولف جي قول مطابق،

”Every secret of a writer's soul, every experience 
of his/her life, every quality of his/her mind is 

written in his/her large works“  
سندس لکڻيين ۾ روح جيو آواز، زنيدگييَء جيا 
تجربا ۽ بهتريين ذهينيي صيالحيييتين جيو اظيهيار 

 نمايان طور تي ڏسي سگهجي ٿو.
*** 
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شاعر جي اک سان ڪائنات ڏسڻ، چيهيرا پيڙهيڻ ۽ 
جذبن کي روح جي گهرائين سان محسوس ڪيرڻ 
۽ ڪرائڻ هر ڪنهن جيي وس جيي ڳياليهيه نياهيي 
هوندي. حساسيت جي اهيڙيين خيوبييين جيا مياليڪ 
انسان يقينن انمول ٿيندا آهن، سنيدن ميوتيي تيارا 
لفظ ۽ احساس ئي آهن جيييڪيي ادب ۽ شياعيري 

 جي آسمان تي جهرمر اليو ويٺا آهن. 
علم و ادب جي ان آسمان جيو هيڪ روشين نياليو 
سنڌ سونهاري جو هر دلعزيز ۽ برجستو شاعر ناير 
نگار مانوارو محترم عينياييت بيليوچ صياحيب پيڻ 
آهي. پاڻ شاعر ته الجواب آهن ئي پير سينيدن نياير 
جو به جواب ناهي، سفر نامه هجن، شخصي خياڪيا 
هجن يا مضمون، سندن هر تخليييق ۾ اهيا سياڳيي 
سونهن، سچائي ۽ گهرائي ملنيدي، جيييڪيا انيهين 
جي شاعري کان وٺي بهار بهار شخيصيييت ۾ پيڻ 

 نظر اچي ٿي.
لطيف سائين جا ذري گيهيٽ حيافيظ ۽ جيڏهين هيو 
انهن بيتن جي سمجهاڻي ٻڌائيندا آهن تيه واقيعيي 
لطيف شناسي جو حق ادا ڪريو ڇڏين. وڏن عهدن 
تي رهندڙ ماڻهو ٿورڙو مٿي ڇا ٿييينيدا آهين، ڄيڻ 
آسمان تي چڙهييو وڃين، سينيدن نيظير نيهيار، ليب 
لهجو، انداز، طور طريقا يڪسر بدلجييو وڃين ۽ 
تڏهن سندن اوچتو تبديل ٿيل انداز يڪدم ٻيڌاييو 

 ”نوان آيا ائين سوڻيا“ڇڏي ته 
پر بلوچ صاحب جهڙي پياري انسان کي ڪنهن به 
غرور ۽ تڪبر جي نشي ۾ ٽٻ نه ڏٺيو هيونيدو ۽ 

 اها ئي وڏي ماڻهو هئڻ جي اصل نشاني آهي. 
مون کي خوشي آهي ته ان بهار بيهيار شيخيصيييت 
انٽرويو الِء منهنجي عرض کي ميان ڏنيو ۽ سينيڌ 
کان هيزاريين ميييل پيري رهينيدي هيييوسيٽين ميان 

 منهنجي سوالن جا جواب ڏنا.
 عنايت بلوچ صاحب جا هيل تائين ڇپيل ڪتاب: 

 تند ڪٽارو ڪنڌ رشاعري۽1
 پرين جي پرديس رسفر نامو۽2
 سهسين ٿيا سارنگ رسفر نامو۽3
 ساهن اوڏا سپرين رسفر نامو۽4
 پرديسي ڪهڙا پرين رسفر نامو۽5
 سرهي سيج، پاسي پرين رسفر نامو۽6
 روم جي شهنشاهيت جو زوال ۽ خاتمو.7

Eduard Gibbon  جييي ڪييتييابDecline/Fall of The 
Raman Empire  جو سنڌي ترجمو، سنڌي ادبي بيورڊ

 طرفان ڇپرايل. 
سنڌ جي تاريخ رتحقيقي ميقياال۽ ڊاڪيٽير نيبيي .1

 SINDH STUDIESبخش بلوچ جي انگريزي ڪتاب 
(HISTORICAL)  جيو سينيڌي تيرجيميو، جينيهين کيي

ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ ريسرچ فيائيونيڊيشين 
 طرفان ڇپرايو ويو. 

سڀ ۾ پنهون پاڻ. مير سڪندر خيان کيوسيي .2

 جي ڪالم کي سهيڙي ترتيب ڏنو.
جي. االنيا، جيي سينيڌي “  ڪي پڙاڏا، ڪي سڏ” .3

 شاعري جي ترتيب ۽ تدوين.

بلڪل ارم... مان پنيهينيجيي ڏاڏي جيي عنايت بلوچ: 
نالي تي قائم ڪيل ڳوٺ حاجي يار محمد کيوسيو 

 5ع تي پيدا ٿيس، يعني هياڻيي 1921آڪٽوبر  5۾ 
۾ خير سان اوڻاسي سيالين جيو ٿيي  0202آڪٽوبر 

ع ۾ 0201ويو آهيان، جيڪر زندگي وفا ڪئي تيه 
سالن جو ٿي ويندس ۽ انشياَء اهلل تيعياليٰي  82مان 

تڏهن مان پنهنجي پيارن سان سنيڌ ۾ هيونيدس ۽ 
اتي پنهنجي سالگره بيه ميليهيائييينيدس، جينيهين ۾ 

 اوهان به الزمي موجود هوندا. 
 ارم محبوب: انشاَء اهلل بلوچ صاحب ضرور ضرور...

 فرزند ارجمند عنايت اهلل ڪيو“
 ان لئه سندس مون نانُء هي

 ”پشتو پناهه ڪيو.
يعني جيئن ته مون تي پٽ جي عنايت، اهلل ڪئيي 
آهي ته سندس نالو به عنايت اهلل رکان ٿو، بابا جن 
منهنجي ڄمڻ جو تفصيل هن رييت ليکيييو آهيي... 
فرزند ارجمند عنايت اهلل فقير! رمضان المبيارڪ 

آڪٽوبر اوڻيهه سئو ايڪيتاليهيه جيميعيي  5مطابق 
 جي رات روزي رکڻ وقت تولد ٿيو. 

 ڳالھ ٻولھ

 ارم محبوب
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ارم محبوب: تمام سٺو لڳو، بلوچ صاحب، اوهان جنهن سهڻـي 
انداز سان پنهنجو تعارف ڪرايو، هاڻ اچون ٿـا بـاقـائـد  

 سوالن جوابن ڏي.
سڀ کان پهرين ته اسان اوهان کان اهو   ارم محبوب:

ڄاڻڻ چاهينداسين ته عنايت بلوچ صاحب پنهنجي 
اندر ۾ ليڪيل شياعير ۽ تيخيليييقيڪيار روح کيي 

 ڪڏهن ۽ ڪيئن دريافت ڪيو؟

پهرين پيار ۽ عشق جي اڌمن ۾ ميون عنايت بلوچ: 
کي پنهنجي اندر ۾ شاعريَء جيي روپ ۾ هيڪ 

 10تخليقڪار نظر آييو، جيڏهين آئيون ليڳ ڀيڳ 
سالن جو هئس. اوهان جي ان سوال تي مون کيي 

 پنهنجو هڪ شعر ياد اچي ويو: 
 ياد ئي ناهي ڪوئي لفظ محبت ليڪن“

 ” پيار پهرين جي پڪاريو ته مري وينداسين

 ارم محبوب: پهرين تخليق ڇپڻ تي اوهان جا احساس؟
اها حقيقت آهي ته پهرين تخليق ڇيپيڻ عنايت بلوچ: 

 تي بيحد سرهائي ٿي هئي. 
ارم محبوب: ڀال ڪهڙي ڳالهه، صورت، منظر يا موسم اوهـان 

 کي لکڻ جو اتساهه ڏنو؟
شروعات ۾ ته پيار جي پيچرن، پياڇين عنايت بلوچ: 

۽ پڙالئن مون کي لکڻ تي آمياده ڪيييو، پير پيوِء 
زندگيَء جي سفر ۾ جيئن جيئن قدم اڳتي وڌييا 
ته انساني ناهموارين، نا انصيافييين ۽ ميعياشيرتيي 
زيادتين، زور آورين ۽ ظلمن کي ڏسي، قلم جيو 

 رق خود بخود ان طرف ٿي ويو. 
 پيٽ بکيا ۽ انگ اگهااا“

 ويتر تن لئه ڪات ڪهااا
 هر جا ظلم ۽ نا انصافي
 ”ڄاوا بُڇڙا ڀائر جااا

 ارم محبوب: پاڻ مڃائڻ الِء ڪيتري جستجو ڪرڻي پئي؟
ڪابه جستجو ڪانه ڪيييم، بيس قيليم عنايت بلوچ: 

هلندو رهيو ۽ لکندو رهيس، مڃتيا الِء نيه هيييڏي 
 هوڏي واجهايم نه وري ڪا اهڙي خواهش اٿم.

منهنجو پهريون پيييار ۽ سيڃياڻيپ تيه عنايت بلوچ: 
شاعري آهي، توڙي جو نار سان به منهنجو رشتو 
اوترو ئي پختو ۽ ويجهو رهيو آهي، پير سيائييين 
رسول بخش پليجي جي ان قول سان ميان پيوري 

سٺي شاعريَء جون فقط ٻيه “ طرح متفق آهيان ته 
سٽون سٺي نار جي سئو سٽن کان به وڌيڪ اثير 

 ”انداز ٿين ٿيون.
 ارم محبوب: تنقيد ڪيئن لڳندي آهي؟

سيچيي ڳياليهيه اهيا اٿيئيو تيه ادبيي ۽ عنايت بلـوچ: 
تعميري تنقيد کي سدائين ويلڪم ڪندو آهييان، 

 باقي تنقيد خاطر تنقيد کان ُبڇان لڳندي اٿم.

ارم! اهو هيڪ تيميام ڊگيهيو داسيتيان عنايت بلوچ: 
آهي منهنجي وقت ۾ سچ پڇو ته بيشمار فنڪار، 
ڪالڪار، صداڪيار، ڳيائيڻيييون ۽ ڳيائيڻيا رييڊييو 
حيدرآباد تان متعارف ٿيا، ناال ڳڻيائيڻ کيان گيهيڻيا 
آهن، پر مون کي هيڪ ڳياليهيه تيي فيخير آهيي تيه 
ريڊيو پاڪستان حيدرآباد جي تارييخ ۾ پيهيرييون 

ع ۾ آئون ريڊيو جي ٽييم سياڻ ڪيري 1990ڀيرو 
ٿر جو دورو ڪرڻ نڪتس ته جيئن اتيان فينيڪيار 
چونڊي ريڊيو تي آڻجن، اسان باقائدگيي ان ڪيم 
خاطر ريڊيو مائڪرو فون ذريعي اعيالن ڪيراييو 
ته ڪهڙين تارييخين تيي ميٺيي، اسيالم ڪيوٽ ۽ 
ننگر پارڪر ۾ ٿر جي فنڪارن جو آڊيشن ڪيري 
کين ريڊيو تي پروگرامن الِء چيونيڊييو ويينيدو ۽ 
توهان کي ٻڌايان ٿو ته جڏهن اسان ٿر پهتاسين ته 
ن جيي  هر مقرر ڪييل جڳيهيه تيي، هير رات سيوي
تعداد ۾ فنڪار ڪٺا ٿي ويا ۽ مون سميت ريڊيو 
جي سڄي ٽيم رات جي ٽين وڳي تيائييين آڊيشين 
ڪرڻ ۾ مگن رهي، منهنجي خوشيَء جي انتها نه 

بيييحيد ”  ٿر يياتيرا“ رهي، جڏهن اسان جي ٽيم جي 
ڪامياب رهي اسان لڳ ڀڳ ٽيهارو کن فينيڪيار 
رڳائڻا ۽ سازندا۽ چيونيڊي بياقيائيدگييَء سيان کييين 
ريڊيو تيي پيروگيرام ڏييڻ شيروع ڪيييا، ٻيه چيار 
فنڪار منهنجي آفيس ۾ مون سان جڏهن ملڻ آيا 
ته هنن ٻڌايو ته حيدرآباد تائين پهچڻ جو ڪيراييو 
به وٽن ڪونه هو، مڙئي ڪٿيان اوڌر سيوڌر وٺيي 
ريڊيو حيدرآباد پهتا هئا. الحمد اهلل! اهي سياڳيييا 
ئي ماڻهو هاڻي ماشاَء اهلل وڏا ناميارا فنڪار ٿيي 
چڪا آهن، مالي طيرح بيييحيد خيوشيحيال، پيڪين 
گهرن ۾ رهندڙ ۽ لک پتي شميار ٿييين ٿيا. ميون 
کي هن وقت گهڻا ناال ته ياد نٿا اچن پر ان حوالي 
سان نصير مرزا کان به ڄاڻ ملي سگهي ٿيي ڇيو 
ته اهو به ان وقت رييڊييو ٽيييم جيي ميييميبيرن ۾ 
شامل هو. وقت گهڻو گذري ويو آهي پير ڪيجيهيه 
ناال جيڪي ياد اٿم سي هي آهين: سيرميد سينيڌي، 
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شفيع فقير، صادڻ فقير، ڪريم ڏنو فقير، فوزيه 
سومرو، انجم آرا ۽ ٻيا به کوڙ. منهنيجيي الِء اهيا 

ع ۾ رييڊييو 1982به هڪ اعزاز جي ڳالهه آهي ته 
پاڪستان حيدرآباد جي اسٽيشن ڊائريڪيٽير ٿيييڻ 

ع ۾ ريڊيو حيدرآبياد 1911-10کان اڳ جڏهن آئون 
تي پروگيرام ميئينيييجير هيئيس تيڏهين مينيهينيجيي 
سربراهي ۾ عابده پيرويين جيو آڊيشين ٿيييو هيو. 
غالم حسين شيييخ جيهيڙو ميوسيييقيي جيو مياهير 
پروڊيوسر ۽ ٻيا ناميارا پروڊيوسر نعييم ميرزا ۽ 
انور بلوچ رسڀئي مرحومن جيي لسيٽ ۾ شياميل 
ٿي ويا آهن۽ سي عابده پرويين جيي آڊيشين وقيت 
مون سان گڏ هئا، آڊيشن ۾ عابده پروين پاس ٿي 
۽ ريڊيو حيدرآباد تان ڳائڻ شروع ڪيائين ٻن ٽن 
سالن اندر ئي ڪافي مشهور ٿي وئيي ۽ هياڻيي... 
هوَء سڄي دنيا ۾ شهرت جي بلنيديين تيي پيهيتيل 
آهي، هتي آمريڪا ۾ مختلف ريڊيو اسٽيشن تان 
جتي اردو پروگيرام نشير ٿييين ٿيا تيه گيهيڻيي ۾ 
گهڻي فرمائش آمريڪا ۾ بيه عيابيده پيرويين جيي 

 ڳايل ڪالمن جي ئي ٿئي ٿي. 
ارم محبوب: ريڊيو حيدرآباد ۾ اسٽيشن ڊائريڪٽر هـئـڻ 
دوران اوهان بيشمار ترقياتي ڪم ڪرايا ڪجهه ان حوالي 

 سان اسان جي پڙهندان کي ٻڌائيندا.
هڪ ته ٿر ياترا وارو سليسيليو نيهياييت عنايت بلوچ: 

ع جيي وڏيين 1915ع ۽ 1910ڪامياب رهيو ٻييو 
ع ۾ حيييييدرآبيياد، ڪييوٽييڙي، 1990ٻييوڏن کييانييپييوِء 

مانجهند ۽ ٻين اوسي پاسي جي ڳيوٺين کيي ٻيوڏ 
جو خطرو وڌي ويو هو، تڏهن رييڊييو پياڪسيتيان 
جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو اسان سنڌوَء جي ڪيپ 
تي المنظر جي ڀرسان ايريگيشن ڊپارٽمينيٽ جيي 

مييهييراڻ مييوج “ آفيييييس جييي ٻيين ڪييمييرن کييي 
۾ تبديل ڪري ڇڏيو، جتان مسيليسيل ”  اسٽوڊيوز

ٽن ڏينهن تائين عيارضيي اسيٽيوڊييوز تيان سيڌي 
سنئين نشريات هلندي رهيي. اييرييگيييشين کياتيي 

سائيين جيڏهين “وارا مون کي اچي ٻڌائيندا هئا ته 
مهراڻ موج اسٽوڊيو طرفان اهم اعالن ٿئي ٿو ته 
فالڻي ڳوٺ کي ٻوڏ جيو سيخيت خيطيرو آهيي تيه 
ماڻهو اتان هڪدم لڏپالڻ ڪري ٻئي هنڌ هلييا ٿيا 
وڃن، پر جڏهن اوهان اهو اعالن ڪريو ٿا ته هياڻ 
خطرو ٽري ويو آهي ته مياڻيهيو فيورن واپيس ٿيي 
پنهنجا اجها ۽ جهڳا وڃي ٿا وسائين، سڄي ملڪ 

جي ريڊيو اسٽيشن تي اهڙو تجربيو اڳ ڪيڏهين 
به نه ٿيو هو ۽ ان ڪارنامي جو اعزاز به مون کي 
مليو. پوِء وري ريڊيو حيييدرآبياد جيي نيئييين سير 
تعمير ڪرائيي وئيي، قيالييين وڇيراييا وييا، نيوان 
ڪمرا ٺهرايا ويا، ڀڳل ٽيٽيل ڪيرسييين ۾ صيوفيا 
سيٽن جي جاِء تيي نيئيون فيرنيييچير آنيدو وييو ۽ 
اسٽوڊيوز جي نئين سر آرائش ۾ جديد طرز جيي 
سيٽنگ ڪري انهن کي خوبصورت بيڻياييو وييو، 
اهڙيَء ريت ريڊيو اسٽيشن جي گهيربيل عيزت ۽ 
وقار کي ڪيترن سالن گذرڻ کانپوِء واپيس آنيدو 
ويو. هڪ ٻي يادگيري به اوهان سان شيئير ڪيرڻ 

ع ۾ جيڏهين حيييدرآبياد ۾ 1981-88چاهينيدس تيه 
لساني فساد برپا ٿي وييا ۽ روزانيي ڪيييتيرائيي 

ع 1989ماڻهو بيگناهه ماريا پئي ويا، تيڏهين ميون 
۾ ڪل سينيڌ، سينيڌي اردو، مشياعيري جيو وڏي 
پئماني تي اهتميام ڪيييو، جينيهين جيي صيدارت 
مخدوم محمد زمان طالب اليميوليٰي صياحيب جين 

ڪيالڪ جياري  0ڪئي ۽ هي مشياعيرو الڳيييتيو 
رهيو. ان مشاعري ۾ ٻنهي ڌرين طيرفيان اييڪيي 
۽ محبت بابت پڙهيل شعرن جي نتيجي ۾ شيعير 
۾ ڪافي حد تائين سڪيون جيي فضيا قيائيم ٿيي 
وئي. ڪيترائي ماڻهو اڃان تائييين چيونيدا رهينيدا 
آهيين تييه ريييڊيييو پيياڪسييتييان حيييييدرآبيياد جييو اهييڙو 
سونهري ۽ حيسين دور نه اڳ ڪنهن ڏٺو هو ۽ نه 

 وري شايد ٻيهر ڏسي سگهبو. 
ارم محبوب: سنڌي شاعري اڄ ۽ ڪالهه جي دور ۾ ڪـهـڙو 

 نمايان فرق ٿي محسوس ڪرائي؟
جيي ”  گل و ُبيليبيل“ ڪالهه جي شاعري عنايت بلوچ: 

تذڪري، محبوب جي ُحسن ۽ زلفن جي تيعيرييف 
سندس رنج رسامن ۽ وري کيس مينيٿيون ڪيري 
پرچائڻ جي شاعري هوندي هئي، جڏهن ته ا  جي 
شيياعييري اسييان جييي مييعيياشييري ۽ ميياحييول جييي 
عڪاسي ڪري ٿي، ڏتڙيل ۽ مظلوم ماڻهين جيي 
حالت جي ترجماني ڪري ٿي، پيٽ بکين ۽ انگ 
اگهاڙن جو درد شاعر کي متاثر ڪري ٿو، جنيهين 
جو ڀرپور اظهار هو پينيهينيجيي شياعيري وسيييليي 
ڪري ٿو. مشاهداتي شاعري، پڙهندڙن ۽ ٻڌنيدڙن 
کي نه رڳو متوجهه ڪري ٿي، پر سندن احسياسين 

 کي به جاڳائي ۽ جهنجوڙي ڇڏي ٿي. 
ارم محبوب: اوهان سنڌي ادب جو سونهري دور ڏٺـو آهـي ۽ 

ادبي ڄنڊا “ اڄوڪو دور به اوهان ڏسو پيا جتي ذري پرزي تي 
 شروع ٿيو وري اوهان ان باري ۾ ڇا چوندا؟” پٽ

ڏسيو ادبيي بيحيث ميبياحيايا، ادبيي عنايت بـلـوچ: 
ورڪشاپ ۽ تعميري تنيقيييد صيحيتيمينيد ادب الِء 
نهايت ضروري هوندا آهن. جيئن ڪجهه سال اڳ 
تائين سنڌي ادبي سنگت يا ٻين ادبي تنظيمين ۾ 
باقائدگيَء سان منعقد ڪيل نشستن ۾ ٿيندو هو، 
اهڙيون ادبي ويهڪون ادب جي بهتري ۽ وڌاري 
الِء ڏاڍيون ڪارآمد ٿينديون هيييون، پير افسيوس 
سان چوڻو ٿو پوي ته اڄڪلهه ادب ۾ ذاتيات جيو 
عنصر گيهيڻيو اچيي وييو آهيي، جيييڪيو ڪيڏهين 
ڪڏهن هڪنئي جي ُڄنڊا پٽ تي وڃي ٿيو دنيگ 
ڪري، اڳ ايئن هرگز نه ٿيندو هو، پر جي ٿيو بيه 
هوندو تيه ادب جيي ميهيذب دائيري انيدر رهينيدي 

 ٿيندو هو. 
ارم محبوب: شاعريَء الِء مطالعو ضروري آهي، مشاهدو يا اها 

 هڪ ڪيفيت ۽ خدائي ڏات آهي؟
اها شاعري جيڪا دل تي اثر ڪري ۽ عنايت بلوچ: 

اندر جي تندن تارن ۽ رڳن کي رباب جيان چوري 
ڇڏي، هڪ ڏات آهي، جنهن کي به نصيييب ٿيئيي، 
باقي سنڌ ته شاعرن سان ڀري پئي آهي. ڏات کيان 
وانجهيل شاعر نه ڪنهن تي اثر انداز ٿيين ٿيا ۽ 
نه وري ڪنهن کي ياد رهن ٿا... ها البتيه مشياهيدو 
شاعريَء جو الزميي ُجيز آهيي، پيوِء اهيو پيييار ۽ 
محبت جو مشاهدو هجي يا ميعياشيري ۾ ٿييينيدڙ 

 زيادتين ۽ ظلمن جو. 
 ارم محبوب: زندگيَء جو ڪو ڪڙو سچ؟

مون پنهنجيي ”  ڪڙو سچ“ زندگيَء جو عنايت بلوچ: 
۾ بييان ڪيييو هيو، ”  مان گيدي آهيان“ هڪ نظم 

تند ڪيٽيارو “ جيڪو منهنجي شاعري جي ڪتاب 
۾ موجود آهي، هي نظم مون جيڪب آبياد ”  ڪنڌ

جييي هييڪ وڏي مشيياعييري ۾ پييڙهيييييو هييو، ان 
مشاعري ۾ استاد بخاري مرحوم به ميوجيود هيو، 
جنهن اٿي مون کي وڏو ڀاڪر پائي تميام گيهيڻيو 
داد ڏنو هو. سنڌ جا جوشيال نوجوان وڏا وڏا نعرا 
هڻندا رهندا آهين تيه اسييين دوليهيه، دودا ۽ دلييير 
آهيون، پر ڪندا ڪجهه به نياهين، نيوجيوانين جيي 
اهڙي رويي تي مون اهو نظم لکيو هيو، جينيهين 

 جا فقط ٻه بند هتي پيش ڪيان ٿو:
 مان جڳ مشهور لٻااي، مان خوب ٻٽاڪي ڊااي،
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 مان هيڻو بزدل ڀااي، ٿي منهنجي خوار پڇااي.
 ڇو لڌم اهڙيون الوان،
 ڇو در در ڌڪا کاوان. 

 مان ببر شير ته ناهيان، جو زور سان سينو ساهيان،

 مان گدا آهيان گيدي،
 مان ناهيان هوشو شيدي.

مهان شاعر ڊاڪٽر تنوير عباسي ان حيواليي سيان 
۾ لکيو آهيي، ”  تند ڪٽارو ڪنڌ“ منهنجي ڪتاب 

ڪي ڪڙا سچ اهڙا آهين، جين جيو شياعيريَء ۾ “ 
ذڪر شايد سڀ کان پهرين عينياييت بيليوچ ڪيييو 
آهي، انهن ۾ پنهنجي ماحول تي گيهيري طينيز ۽ 

 ”خود تنقيدي موجود آهي.

بلڪل! ان پيرچيي سيسيٽيم تيه سيڄيي   عنايت بلوچ:
ملڪ جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو آهي، جتي به وڃيو تيه 
سفارش کانسواِء ڪوبيه ڪيم نيٿيو ٿيئيي. ميييرٽ 
رکندڙ غريبن مسڪيينين جيو ڪيوبيه حيال ڀيائيي 
ڪونهي. سنڌ ۾ ته وري ڪاپي ڪلچر به تيعيليييم 
کي تباهه ڪيري ڇيڏييو آهيي. اسيان پيارا مياڻيهيو 
جيڪي ميرٽ تي فيڊرل پبلڪ سروس ڪميشن 
جا ڏکيييا اميتيحيان پياس ڪيري وڏن عيهيدن تيي 
پهتاسون ته هينئر جون سفارشي حالتون ۽ پرچي 
ڪلچر کي ڏسي ڏاڍو ڏک ٿيو پيهيچيي، دل جيليي 
پڄري وڃي ٿي، ساڳيو ئيي حيال ادب جيو آهيي. 
پرچي وارن اديبن، شاعرن تيوڙي فينيڪيارن جيو 
معاشري ۾ ڪوبه مقام ناهي ۽ نه ئي وري انيهين 

 کي ادبي تاريخ ۾ ياد ڪيو ويندو.
ارم محبوب: پنهنجي دور جي اهم ادبي رسـالـن سـهـڻـي، 
سوجهرو، برسات، مهراڻ، روح رهاڻ جـي مـقـابـلـي ۾ اڄ 

جيڪي سنڌي رساال مارڪيٽ ۾ اچن پيا، انهن جي ريڊر شپ 
 اها ساڳي ناهي رهي، ڪو سبب؟

سيڪڙو اڄ بـه مـعـاشـي  42ارم محبوب: اسان جو اديب 
 بدحالي جو شڪار آهي، ان جو سبب؟

اوهان جيي سيوال سيان آئيون اتيفياڻ   عنايت بلوچ:

ڪريان ٿو ته سرڪار من پسند ادييبين جيي مياليي 
امداد ڪري ٿي، بنيادي ڳالهه اها آهي ته اسان جي 
معاشري جي ڪنهن به ڪنڊ ڪڙڇ ۾ اييميانيداري 
۽ انصاف پسنديَء جو وجود ئي ڪيونيهيي. ميايال 
طور: مان ان جو حل هي ٻڌائيندس ته وڏن اديبين 
۽ شاعرن تي مبني هيڪ ڪيميييٽيي قيائيم ڪيئيي 
وڃي جيڪا مستحق اديبن کيي وظيييفيا ڏييڻ الِء 
پنهنجون سفارشون حڪومت کيي ميوڪيليي، پير 
مان يقين سان اوهان کي ٻڌايان ته اهڙي ڪميٽيي 
جا ڪجهه ميمبر وري به چونڊ انيهين ادييبين جيي 
ڪندا جيڪي ذهني طور کين ويجها هونيدا، پيوِء 
اهي مستحق هجن يا نه. بيهيرحيال ان هيونيدي بيه 
حڪومت الِء اهو مشورو اهي ته ناليوارن ادييبين 
۽ شاعرن جي ڪميٽي قائم ڪئي وڃيي، جيييڪيا 
پنهنجون سفارشون حقدار ادييبين الِء حيڪيوميت 

 12کي ميوڪيليي، اهيڙيَء رييت گيهيٽ ۾ گيهيٽ 
 سيڪڙو وظيفا مستحق اديبن کي ملي سگهن ٿا. 
ارم محبوب: اوهان جو نثر پڙهندي محسوس ٿئي ٿو ته اوهان 
جي طبيعت تي شاعراڻو رنگ وڌيڪ حاوي آهي اها شعـوري 

 ڪوشش آهي يا اوهان مزاج ۾ رومانٽڪ آهيو؟
بيشڪ منهنجو مزاج رومانيٽيڪ آهيي عنايت بلوچ: 

مون کي زندگيَء ۾ هر جڳهه تي اٿاهه پيار ملييو 
آهي پهريون پيار والدين طرفان مليو، وڏو ٿيييس 
ته جتي به ويس تيه هير جڳيهيه پيييار جيي پياليوٽ 
ٿينيدي رهيي، ڪيٿيي ڦياٿيس، ڪيٿيي ڦيٿيڪيييس، 
ڪيئي ڳوڙها ڳاڙيم مڙئي سڀ مهربانيون پيييار 
جون هيون، جنهن جي جهلڪ اوهان کي منهنجي 

 شاعري ۾ گهڻي ڀاڱي نظر ايندي. 
 ارم محبوب: ان مزاج ڪڏهن ڪو پرابلم ڪرئيٽ ڪيو؟

هيا بيليڪيل... پينيهينيجيي ئيي گيهير ۾   عنايت بلوچ:
گهرواريَء جا رساما ڏسڻا پيا... پرابلم به ٿيييا، پير 
آفرين آهي منهنجي وائيف کيي جينيهين جيليد ئيي 

 درگذر ڪري ڇڏيو. 
بلوچ صاحب تيميام گيهيڻيي ميهيربيانيي ارم محبوب: 

 کي وقت ڏيڻ الِء. ” همسري“
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  نارائڻ شيام جي ياد ۾ 

ع تي ڳوٺ کاهي 1900جوالِء  02نارائڻ شيام 
قاسم تعلقو نوشهروفيروز ۾ جنم ورتو. بي. 
اي تائين تعليم ڊي. جي سنڌ ڪاليج ڪراچي 

 مان حاصل ڪئي.
ماڪ ڦڙا، پنکڙيون، رنگ رتي لهر، روشن 
ڇانورو، ماڪ ڀنا رابيل، واريَء ڀريو پالند، 

آڇيندي لڄ مران، مهڪي ويل صبح جي، نه سو 
رنگ نه سرهاڻ، بوند لهرون ۽ سمنڊ، سندس 

 شاعري جا اهم مجموعا آهن.
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ع... جنهن صبح جيو هينيد سينيڌ جيي 1989جنوري  9
جديد سنڌي شاعر، نارائڻ شيام جي دييهيانيت جيي 
خبر سينيڌي اخيبيارن ۾ ڇيپيي. آئيون ڪيراچيي ۾ 
هوس. خبر پڙهي اداس اکين سان آسميان ۾ ميون 
ڏٺو، سنڌ جو آسمان ُحسن ۽ پکين کان خالي خالي 
نظر آيو. اهڙي اٻاڻڪائي ۾ دل چاهيو، ڪنهن سان 
فون تي ڳالهايان، پنهنجو ڏک شيئر ڪيرييان. پيوِء 
ذهن تي زور ڏيئي يادگيرين مان شيييام جيا شيعير 

 چپن تي دهرائيندو رهيس.
 تنهنجي سنڀار آئي دل جو ڪنول ٽڙي پيو،
 نڪتو ڪو ذڪر اهڙو، جو بات بات چمڪي.

 آواز رنگ التو، ورتي خيال صورت،
 ڏاتر جي ڏات چمڪي، شاعر جي بات چمڪي.

پوِء اندر مان آواز آيو، هڪ صديَء کانپوِء پڻ شايد 
ڪي عالم ۽ ادييب، شيييام جيي شيعيرن مينيجيهيان 
ڳولي لهن نقتا نوان تڏهن شيام جو هيي شيعير بيه 

 ياد آيم:
 پهتاسين ڪهڙي ماڳ وري، ڇا ڪندين پڇي،
 هان ڏس ته هن سفر ۾ لنگهياسين ڪٿان ڪٿان.

پوِء لڳو، شيام جا شعر، صيرف شيعير نيه، انيڊليٺ 
ريکا آهي جن جا رنگ سندس وصال جيي صيدميي 

سبب ڄڻ لڙڪن جي ڌنڌ يا شايد دهليي ۾ ڪينيهين 
شمشان گهاٽ تان سندس اگينيي سينيسيڪيار واري 
دونهين باعث، ذهن ۾ دونهاٽبا، ڌنڌالئبا پييا وڃين. 
ڪيڏو نه ٻوجهل ڏينهن هو اهو مون الِء، آئيون ان 
وقت ڪراچي واري قديم بامبي هوٽل ۾ چترڪار 
خدا بخش ابڙي جي آرٽ اسٽوڊيو ۾ ويٺيو هيئيس، 
تڏهين ٽيييبيل وٽيان اٿيي بياليڪينيي ۾ گيلين واري 
ڪييونييڊيَء وٽ اچييي بيييييٺييس تييه شيييييام جييو هييي 

 خوبصورت شعر ياد پيو: 
 پوپٽن بابت ته سوچو ئي نه هوم،
 مون ته گل پوکيا ايئن ئي شوق مان.

خدا بخش جو ٺاهي ڏنيل ڪيافييَء جيو ڪيوپ ٿيڌو 
ٿينيدو رهيييو ۽ دور سيرحيد پيار کيان شيييام جيي 

 ڏکويل هيَء صدا ايندي رهي:
 االئي ڪهڙي گهڙي شيام ان مان نڪتاسين،
 وطن ورڻ ته ڇا، سرحد ڏسڻ نصيب نه ٿي.

سينيڌ ڪيراچيييَء ۾ ورهياڱييي کييان اڳ شييييخ اييياز 
صاحب ۽ نارائڻ شيام پاڻ ۾ ڪياليييج فيييليو هيئيا. 
ورهاڱي جو هاڃو شروع ٿيو تيه شيييام سينيڌ ميان 
لڏيو. شيخ اياز هن کي ڪراچي بندر تيائييين ڇيڏڻ 
ويو. پوِء بامبي بندر تي لهڻ ۽ دهلي ۾ تنهيا تينيهيا 

 ڀٽڪندي شيام دل جو حال هن شعر ۾ بيان ڪيو:
 گهميس شهر ۾ پئي اڪيلو اڪيلو،

 ته ڪو پاڻ جهڙو ملي ڪنهن گهٽيَء ۾. 
تڏهن هند سنڌ ۾ هينيدو مسيليم جيهيييڙا جيهڳيڙا ۽ 
انسانيت جو هر طرف خون وهندو ڏسيي دل سيان 

 دانهن ڪئي.
 ٻري مسجد ۾ ۽ مڙهيَء ۾ ِڏيو،
 پر نه ڌرمن جو انڌڪار ويو.

ع تيي ڀيارت شيييام 1921هاڻي اها ڳالهه به طئي ته 
جو مح  سکڻو سرير ئي ويو هو. هن جو روح ته 
سينييڌ، سيينيڌ جيي هيوائيين ۽ ٻييولييَء ۾ هييو. تييڏهيين 
هندستان ۾ ڇڙوڇڙ سنڌي هندو خاندانن ۽ سنڌ تيي 
ڌارين جي يليغيار ڏسيي، هين ڏک ميان آواز بيلينيد 

 ڪيو ۽ سجاڳيَء جو سڏ ڏنو...
 اال! ايئن نه ٿئي جو ڪتابن ۾ پڙهجي،
 ته هئي سنڌ ۽ سنڌ وارن جي ٻولي.

ع ڌاري پراڻي سيکير واري گيهير جيي 1988آگسٽ 
اسٽڊيَء ۾ اياز صاحب کان پڇو هئم. جديد سنيڌي 
شاعرن ۾ اوهان جي پسند جو شاعر...؟ تڏهن شيخ 

” صيرف نيارائيڻ شيييام“ صاحب جهٽ جواب ڏنيو. 
ساڻس بي پناهه محبت ۾ اياز صاحب، ُسر نيارائيڻ 

 نصير مرزا

  نارائڻ شيام جي ياد ۾
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 شيام به لکيو، جنهن ۾ چيائين:
 ،”مون“آهه اڌوري تو بنا، هيَء جا منهنجي 

 ، سدا رهندين سنڌ ۾.”تون“ساميَء وانگر 
۾ ”  سر ليوهيييڙا ڳيڀيييا“ اياز صاحب پنهنجي ڪتاب 

مون شيام کي چيو... شيييام! تيون اڳيئييين “ لکيو: 
 ”جنم ۾ وديا پتي هئين ڇا؟

شيام چپن تي آڱر رکي چيو... شو... او... متان ٻئي 
ڪنهن کي ٻڌائين، پوِء هڪ وڏو ٽهڪ ڏنو هئائين. 

 شيخ اياز صاحب وڌيڪ لکيو:
مون هن کي چيو: شيام، سنڌ سنڍ نه آهي، ڀيٽيائيي “ 

کانپوِء سچل، سامي، توکي ۽ مون کيي جينيم ڏنيو 
اٿائين. ڀارت ۾ ايترا شاعر ٻن هزار سالن ۾ به پيدا 
نه ٿيا آهن، جيترا سنڌ اڍائي سئو سالن ۾ پيدا ڪيا 

 ”آهن.
جيي ميهياڳ ”  نارائڻ شيام: شخصيت ۽ فين“ ڪتاب 

۾ سنڌ جي ڪالسيڪل هندو مسلم عظيم شاعيرن 
جي پسمنظر ۾ محمد ابراهيم جويي صاحب لکييو: 

اسين سنڌي هڪ قوم آهيون... ڌرم ۽ مذهب جيي “ 
کيي ”  ورهياڱيي“ ۽ ”  ورهاسيت“ بنيادن تي قومن جي 

اسين ڪونه ٿا مڃون. سنڌ ۽ سنڌي ٻوليَء جا شاهيه، 
سچل، سامي ۽ دلپت... يا سنيڌ ۽ سينيڌي ٻيوليي جيا 

جذبي ۽ خيال جي هڪ ئي دنيا ۾ ”  اياز“ ۽ ”  شيام“ 
 ” بيهاري... اسان کي هڪ قوم بڻائين ٿا.

جويي صاحب جي راِء جي تسلسل ۾ منهنجو خيال 
ع تي ڳوٺ کاهي قاسم ضلعيي 1900جوالِء  02هو ته 

اڌ “ نوابشاهه ۾ جديد سينيڌي شياعيري جيو جيييڪيو 
، نارائڻ شيام جي نالي سان پيييدا ٿيييو هيو، ” دائرو

ع ڌاري 1905صرف هڪ سيال کيانيپيوِء اهيو دائيرو 
” مڪمل“ شڪارپور ۾ شيخ اياز جي جنم سان ڄڻ 

ٿي ويو. ايئن ويهين صديَء ۾ هڪ ئي وقت اسيان 
ٻن مهان شاعرن کي هڪ ئي صديَء ۾ موجود ڏٺو 
۽ اهو ڪنهن معجزي کان گهٽ ڪٿيي هيو. سينيڌي 
ٻوليَء جي هنن ٻنهي مهان شاعيرن جيي شياعيراڻيي 
اڻتڪاري ۽ اسلوب جو جيائيزو وٺيبيو تيه ايياز جيي 
شاعري جهڙي اونهاري جو گيرم ڏيينيهين ۽ شيييام 
جي شاعري جهڙي ستارن ڀريل ننڊاکڙي رات. اياز 

۽ ”  ڀنڀٽ ڀينيڀيٽ بياهيه ٻيري“ جي شخصيت ائين ڄڻ 
رڻ ۾ “ شيام جو ڌيرج ڌيرج ڀريو سڀاُء، ايئين ڄيڻ 

۽ اياز جو مزاج وڏي پيکيييڙ ۾ پيکيڙييل ” رات ٺري
ان جي مقابلي ۾ شيام جو سيڀياُء ڄيڻ ”  بڙ جو وڻ.“ 

پپر جو وڻ، اياز جي شاعري پڙهو ته جهڙا سيج جيا 
تاوي تتل ڪرڻا، شيام جيي ڪيوتيا پيڙهيو تيه جيهيڙي 
ڪنهن ڇانو ڀريي وڻ جي ٿڌي ٿڌي ٿڌڪيار. شيييام 

 پاڻ ته چيو آهي: 
 اچ اچ سائي وڻ جي هيٺان،
 ڇانَو نه ملندِء سڪل وڻ کان.

اياز ۽ شيام جي تخيل ۾ واضح فرڻ هي به ته اياز 
وٽ انيا ۽ اڊميبير نيظير ايينيدو، شيييام وٽ نيميرتييا، 

 نيازمندي ۽ انڪساري نظر ايندي.
 هجي جا کاڻ خوبين جي ۽ خامين کان بنهه خالي،
 نه پنهنجي زندگي اهڙي نه پنهنجي شاعري اهڙي.

شيام جي شاعريَء جو اڀياس ڪبو ته ان ۾ چتر ۽ 
عڪس چٽيل نظر ايندا. جي ها، احساسن سان ڀريل 
زنده ۽ جاويد عڪس. ان ڏس ۾ هي سنيدس ڇيا تيه 

 خوبصورت دوهو ڏسو:

 چانڊوڪيَء جي آرسي روپهري ۽ ايڪانت،
 پنهنجي سونهن ڏسي ڏسي، ڳائي پئي سانت.

 سندس ٻئي دوهي ۾، هي منظر ڏسو:
 رات ايئن ها سيج تي، وٽڙيل تنهنجا وار،
 ڄڻ شاعر جي ذهن تي ربط بنان اشعار.

شيام جي شاعريَء جا عجيب رنگ، ڍنگ آهن، هن 
ٿيي، ”  ميرڪيي“ ٿيي. بياک ”   ڳياليهيائيي“ وٽ خوشبو 

 منظر ڳالهائين ٿا، بقول سندس: 
 صورت ڏنم خيال کي، صورت کي آواز،
 رنگ ڀريم آواز ۾، رنگ ڪيو اعجاز.

بي جان شين کي جاندار ڪري پيش ڪرڻ ته شيام 
کان ڪو سکي، ان جيو نينيڍڙو هيڪيڙو ميايال هيي 

 ڏسو:
 پئي چنبڙي ايئن گلن کي،” اس“اجهو 

 ٿڻن کي.” ابهم“بکيو چنبڙي جئن ڪو  
شيام جي غزلن ۾ احساسن ۽ عڪسن جي جيييڪيا 
نواڻ آهي، هتي انهن مان به ڪي روح کيي راحيت 

 ڏيندڙ ماال ڏسو:
 ُٻهاري ڏئي هاڻ نوڪر ُمڙيو،

 پٺيانئس ِڪريا پن ٻه ُڪونڊيَء منجهان.
** 

 ٻار کي ڪنهن جي هنج مان وٺندي،
 ڇا ته دلڪش ُهڳاَء جو احساس.

** 
 ڀر ۾ بيٺي ته اک کڻي نه ڏٺئه،
 ويندي ويندي مڙي نهاريو تو.

رات جو سمهي صبح جو اٿڻ بعد ڪابه حسينيا پيوِء 
اها قلو پئٽرا هجي يا ايشوريا... شيام هي شعر ڄڻ 

 اهڙين حسينائن الِء ئي ته لکيو آهي: 
 ُهيئه صبح جو وار وٽڙيل اهي ئي، 
 گهڻو شام جو کين، تو ڀي سنواريو.

ع... شيييام جيي الڏاڻيي 1989۽ ا  نيائييين جينيوري 
واري ان ڏينهن کي ياد ڪينيدي سينيدس هيي شيعير 

 ذهن تي تري آيو اٿم:
 پٿر ڪرندي ڍنڍ ۾، جيئن ٿيو آواز،

 ڀر تي بيٺل وڻ منجهان، پکيَء ڪيو پرواز.
الِء اڳيواٽ ”  دييهيانيت“ هي شعر به شيام پڻ پنهنجي 

چيو هو ۽ ا  اها ئي ڪيفيت هن الِء مينيهينيجيي بيه 
 آهي:

 هٿ آال ۽ کارا اٿئي،
 شايد ڳواها شيام اگهيا تو.

اي ڪاش: دهليَء جي شمشان گهاٽ تان شييام جيي 
پوتر شرير جي رک، سنڌو درياهه ۾ پيرواهيه ڪيرڻ 
الِء سنڌ موڪلي وڃي ها. جيئن اها سنڌوَء جي پاڪ 
پاڻيَء سان مليي، سينيڌ جيي آبياد شياداب کيييتين ۾ 
پکڙجي، ڪڻڪ جي سونهري سنگن، ميينيديَء جيي 
ٻوٽن ۽ سدا بهار جي گلن ۾ سمائيجيي وڃيي هيا ۽ 
هن مهان سرجڻهار جا رنگا رنگ سپينيا سينيڌ دييس 
جي وستيَء وستيَء ۽ واهڻ واهڻ ۾ ازل ابد تائييين 

 جهومندا رقص ڪندا رهن ها.
 ”جهومندا رقص ڪندا رهن ها.“

۾  1220هوٽل سيراواڻ جيي روم نيميبير  -رڪراچي
 ). 10-10-0202لکيل 

*** 
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ڇا لکي ڇا لکان. سليم چنا کي خيدائيي خيدميتيگيار 
لکان يا باغ بهار لکان. خدائي خدمتگار به سينيدس 
طبيعت سان برميچ آهي ته باغ بهار شيخيصيييت بيه 
کيس چوڻ ۾ ڪو حرج ڪونهي. اسان ٻنيهيي جيي 
جوڙي هاڻي ته مشهور ٿي وئيي آهيي اييتيري قيدر 
جو پروفيسر گل ڪونڌر، محيميد وار  عيبياسيي، 
غالم نيبيي سيوميرو ۽ ٻييين ڪيييتيرن ادييبين وٽ 
جڏهن پهچندو آهيان ته مون کان سول ڪينيدا آهين 
تنهنجو جوڙيوال سليم ڪٿي آهي آئون به ٺهه پهيه 
جواب ڏيندو آهيان اجهيو اچيي ويينيدو. ڇياڪياڻ تيه 
جيئن ئي آئون موٽرسائيڪل بيهاريو ڪنهن اديب 
جو دروازو کڙڪائيندو آهيان تيستائين ادا سيليييم 
پنڌ ڪندي هڪ چڪر هڻي ايينيدو آهيي. مينيهينيجيو 
چوڻ آهي ته سليم چنا به اچي ويندو. هن جو پهچڻ 
سالم دعا کانپوِء ادبي، سياسي، سماجي ڪچهيري 
شروع پوِء ڪٿي ٿوري ڪٿي وڌيڪ ليييڪين اهيو 
سلسليو جياري آهيي. اڪياير سياڻيس آئيون رابيطيو 
ڪندو آهيان ليڪن ڪڏهن ڪڏهن پياڻ بيه رابيطيي 
۾ هوندو آهي. ڪنهن مصروفيت يا بيماري سيبيب 
هفتو کن جي مون رابطو نه ڪيو ته سينيدس فيون 

ضرور ايندو. محبتي طبيعت صحيح آهي، خيير تيه 
آهي، حال احوال وٺندو، صالح ڏيندو، هميشه ميون 
سان وڏن وانگر هلنيدو آهيي سيميجيهيائييينيدو آهيي. 
ڪاوڙ ۾ دڙڪا ڏيڻ به نه ڪينائيندو آهي آئيون بيه 
وڏي ڀاُء، دلبر دوست، سچيي ادبيي ڪيارڪين جيي 
ڳالهه دل سان ٻڌندو آهيان ڪوشيش ڪيري ان تيي 
عمل به ڪندو آهيان. منهنيجيي ادبيي قيد ڪياٺ ۾ 
هن جي سمجهائڻ جهڙو عمل دخيل آهيي. مينياسيب 
صيالح مشيورا مينييهينييجيا بيه ٻيڌنييدو آهييي. ڪييڏهيين 
سهمت ڪڏهن ان جو ٻيو توڙ ٻڌائي مون کيي ان 
ڳالهه يا مسئلي تي آڻي بيهاريندو آهي. سنيگيت ۾ 
به مون کي مرڪزي عيهيدي تيي آڻيڻ وارو، انيهين 
دوستن سان شناسائي وارو پاڻ آهي. ٽيون ڏيينيهين 
سنڌي ادبي سنگت حيدرآباد جي گيڏجياڻييَء ۾ پياڻ 
مختصر ڪهاڻي فڪر تينيقيييد الِء پيييش ڪيييائيون 
جنهن تي پنهنجي واري تي مون راِء ڏني ته سلييم 
چنا کي مختصر ڪهاڻي ليکيڻ تيي گيرفيت حياصيل 
آهي، فن حاصل آهي، هن وٽ ميخيتيصير سيٽين ۾ 
وڏا مسئال بيييان ڪيرڻ جيو طيرييقيو آهيي. انيهييَء 
ڪهاڻي ۾ هن جو ڪالئيمڪس ڪميال جيو آهيي، 

هن ڪهاڻي ۾ اقتداري قوتن جي پنهنجيي اقيتيدار 
جي تحفظ جي بحاليي ۽ وطين جيي وسيييلين جيي 
وڪري جي پچيار ٿيييل آهيي. سينيدس شياعيري بيه 
سٺي آهي ان ۾ قيوم الِء پيييغيام آهيي. ميون کيي 
سندس بيت، غزل ۽ خاص ڪري واييون وڻينيدييون 
آهن. پاڻ کائڻ پيئڻ جي معاملي ۾ محتاط هيونيدو 
آهي، مون تي اثر هئڻ ڪري هاڻي آئون به محتياط 
هوندو آهيان. پنڌ هلڻ جي معاملي ۾ آئون بيليڪيل 
سندس مقابلي ۾ نيه آهيييان. بيليڪيه زييرو آهيييان، 
باقي اخبار ۾ حيدرآباد سنگت جون خبرون هيالئيڻ 
۾ آئون کيانيئيس گيوِء کيڻيي وييو آهيييان. ڪيڏهين 
ڪڏهن سڄو ڏينهن رات دير تيائييين ميون روالڪ 
سان گڏ هجڻ ڪري کيس ڀاڄائي جيي ڪياوڙ کيي 
به منهن ڏيڻو پوندو هوندو. ان ڪري ان ڳالهيه جيو 
احساس ڪندي آئون به هرو ڀرو کيس تنگ ڪيرڻ 
کان هاڻي ڪجهه پاسو ڪنيدو آهيييان. سينيدس اهيا 
صالح ته گهر وارن کي وقت ڏيڻو آهيي ان سيبيب 
منهنجي ايم فل جي مصروفيت سبب کيس ساهي 
ملي آهي. پياڻ ادبيي سينيگيت جيي ميعياميلين ۾ بيه 
منهنجي رهنمائي ۽ مدد ڪندو رهي ٿو. بزم دولهه 
دريا خان هالئڻ ۽ ان کي ڪاميابي تائين پيهيچيائيڻ 
۾ به پاڻ مون سان پيييش پيييش هيو. سينيڌي ادبيي 
سنگت حيدرآباد جو سيڪريٽري ٿيڻ ۽ ايم فل ۾ 
مصروف رهڻ ڪري بزم دوليهيه درييا خيان ييڪيي 
ساهي ۾ آهي. خاص اچ ون جي ڪري مينيهينيجيا ۽ 
سندس ٻار اسان ٻنيهيي کيي شيڪيل ۽ نياليي سيان 
سڃاڻن ٿا. اسان گهر کان گم هوندا آهيون ته ٻنهي 
جا گهر وارا سمجهندا آهين تيه گيڏ هيونيدا. ان جيو 
ماال هڪ ڏينهن ادا گهر کان ٻاهر هو کيييس گيهير 
پهچڻو هو نه پهيتيو تيه سينيدس ڪيڪيي مينيهينيجيي 
ڀائٽي سنڌو مون کي فون ڪيو، مون کيييس چيييو 
بابا هاڻ ئي خبر وٺي ٻڌايان ٿو، مون کيي سينيدس 
ٿاڪن جي خبر آهي سو هڪ جاِء، ٻيي جياِء، ٽيئييين 
جاِء تي فون ڪيم خبير پيئيي تيه فيالڻيي روڊ کيان 
هاڻي گهر اچي پيو. ننڍڙي کي ٻڌايم ته ٿوري ديير 
۾ ئي پاڻ خير سان گهر پيهيتيو. آئيون سيميجيهينيدو 
آهيان حرڪت ۾ برڪت آهي يعني ادبي ڪمن الِء 
حرڪت ۾ اچڻ تمام ضروري آهي ان ڪيري هيي 
ادبي جوڙي تيوهيان کيي اڪياير حيرڪيت ۾ نيظير 
ايندي. هونئن اسان کي هن بي لو  ساٿ تي نياز 
آهي اسان هڪنيئيي جيا صيالحيڪيار بيه آهيييون تيه 
وفادار به آهيون. اهلل پاڪ کيس خوشين سيان آبياد 

 رکي. 

 پروفائل

 موال بخش محبتي

چــنـا ســليم  
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فطرت پنهنيجيو ڪيم پيابينيدي سيان ڪيري ٿيي ۽ 
ڪڏهن به ان ۾ ڪوتاهي نٿي ڪري، جيييئين سيج 
جو اڀرڻ وغيره. تون به فيطيرت جيو حصيو آهييين، 

 پوِء ڪوتاهي ڇو؟
*** 

هن چيو: فطرت کي هڪ پل الِء ڏس! ڪيييڏي نيه 
خوبصورت آهي. چنڊ جي چانڊوڪي ۾ هير شييِء 
اڇي اجيري نيظير اچيي ٿيي. وادييون سياوڪ سيان 
ڀييرپييور آهيين، آواره بييادل پييهيياڙن کييي ڇييهيينييدي 
ڳييالييهيييييون ڪيين ٿييا. گييل رقييص ڪيينييدي خييوشييبييو 

 وکيرين ٿا...
*** 

هڪ پيييار ڪينيدڙ دل هيميييشيه ڏيينيدڙ رارپييينيدڙ۽ 
هوندي آهي. ارپيندڙ پاڻ وٽ ڪجهه به نيه رکينيدو 
آهي، بلڪه سڀ ڪجهه ڏئي ڇڏيندو آهي. اهيو ئيي 
سييبييب آهييي جييو بييرايييون ان ۾ جڳييهييه ٺيياهييي نييه 

 سگهنديون آهن. 
*** 

ڪائنات ۾ سڀ شيون ڪشش جي ذرييعيي جيڙييل 
آهن. ايئن جيئن زمين سورج سان. تنهنڪري اي 
دوست مايوس نه ٿي. ڪو ته آهي جيڪو تو الِء بيه 
ڇييڪ رچيياهييت۽ رکيينييدو هييونييدو. بييس رڳييو دل جييا 

 دروازا کليل رک. 
*** 

ڇا تو ڪڏهن اهو سوچيو آهي ته ڪيير بيه تيوسيان 
مشييابييهييت نييٿييو رکييي؟ تييون سييڀيين کييان الييڳ ۽ 
مختلف آهين؟ ته پوِء تون ڇو نيٿيو دنيييا ۾ اليڳ 
قسم جا ڪم ڪري پنهنجي وجود جي انيفيرادييت 

 مڃائين؟
*** 

جيتوڻيڪ تخليقڪار، تخليق جو خلقيندڙ هونيدو 
آهي ۽ ان جي وجود کانسواِء تخليق جي وجيود ۾ 
هئڻ جو تصور به نٿو ڪري سگهجي. پير ان جيي 
باوجود به اها هڪ حقيقت آهي ته هڪ تخليقڪيار 

 جي سڃاڻپ ان جي تخليق جي ڪري ئي آهي. 
*** 

آئون پنهنجي پوٽيَء سان گڏ چانڊوڪي ۾ گهيميي 
رهيييييو هييئييس، هيين ميينييهيينييجييو ڌيييان پيياڻ ڏانييهيين 

ڏاڏا ڏس! آئيون هيالن پيئيي تيه “ ڇڪائيندي چيو: 

۽ پوِء هوَء بيهي رهيي “ چنڊ به مون سان هلي پيو. 
ڏس ڏاڏا آئيون بيييهيي “ ۽ معصوميت ميان چيييو: 

ميون ”  رهي آهيان تيه چينيڊ بيه بيييهيي رهيييو آهيي.
مرڪي ڏنو ۽ دل ئي دل ۾ چيو: ٺيڪ آهي اسييين 
ته فقط خوابن ۾ ئي ايئن ڏسون ٿا، پير ميون کيي 
پڪ آهي ته تون جڏهن وڏي ٿيندينَء ته تيون اييئين 
ڪري ڏيکاريندينَء جيييئين تيون چياهييينيديينَء هيي 

 ” ڪائنات تنهنجي خواهش راشاري۽ مطابق هلندي.
*** 

هو سرجڻهار ۽ ڪائنات جي تيخيليييق تيي ڪينيهين 
سان بحث ڪيري رهيييو هيو. ميون وچ ۾ ڳياليهيه 

جيڪڏهن تون پنهنجيي انيدر کيي “ڪٽيندي چيو: 
ڄاڻين وٺين ته ڪو شڪ ناهي ته تون معاملي جي 

 ”حل تائين پهچي وڃين.
*** 

پهاڙ جي چوٽي جيييان ٿيييو، جيييئين مياڻيهين کيي 
توهان کي ڏسڻ الِء ڪنڌ مٿي ڪرڻو پوي، سج جا 
پهريان ڪرڻا ٿيو، جيئن ماڻهيو نينيڊ ميان اکيييون 
کولي اوهان جي آجيان ڪن... پنهينيجيي مين انيدر 
رروح۽ جهڙا ٿيو، جيئن اوهيان کيان ڪيوبيه گينياهيه 
سرزد نه ٿئي ۽ روح جي شانتي ۽ سيک جيڳ ۾ 

 ڦهلي ۽ ايئن توهان امرتا ماڻيو. 
*** 

جيتوڻيڪ سج لهيڻ رشيفيق۽ جيو مينيظير انيتيهيائيي 
آهي. پر آئون ان جيي سيحير ۾  (Romantic)حسين 

گم ٿيڻ روڃائجڻ۽ نٿو چاهيييان. ڇياڪياڻ جيو ميان 
 ڄاڻان ٿو ته ان جي پويان گهگهه انڌيرو آهي. 

*** 
مون کي تنهينيجيي فيالڻيي ليکيڻيي “ ڪنهن چيو ته 

 ڏاڍي وڻي، 
مون وراڻيو: هڪ تخليقڪار جي حيايت ۾ ميون 
کي پنهنجون سڀ تخليقون وڻن ٿيون ڇاڪاڻ جو 
هڪ ماُء الِء اهو فيصلو ڪرڻ ممڪن ئي ڪونهي 
ته هن کي پنهنجي سڀينيي ٻيارن ميان ڪيهيڙو ٻيار 
وڌيڪ وڻي ٿو باقي رهيو سوال تنهنيجيو ڪينيهين 
خاص لکڻي کي پسند ڪرڻ جو، ان جو داروميدار 
تنهنجي خواهشن، احساسن، پسند، وقت ۽ ماحول 
ته منحصر آهي تڏهن ميان چيونيدو آهيييان تيه پيٿير 

 پرايو پر سور هر ڪا پنهنجا روئي. 

*** 
جون تيي سيال جيي ڊگيهيي ۾  00ڪنهن مون کي 

 ڊگهي ڏينهن هئڻ تي مبارڪ موڪلي آهي.
ڏينهن ته وڏو ٿيو پر ظلم ته ڪونيه گيهيٽيييو آهيي. 
ڪجهه به تيبيدييل ڪيونيه ٿيييو آهيي. جيڏهين پيييار 
محبت سان ڀرپور ڏينهن وڏا ٿييينيدا تيه پيوِء اسيان 
خوشيَء ميان کيلينيدي هيڪ ٻيئيي کيي ميبيارڪيون 

 ڏينداسين. 
*** 

اهو فرد يا معاشرو جيڪو عدم تحفظ جو شڪيار 
هجي ڪڏهن به پنهنجي صالحيتن کي اسيتيعيميال 
 نٿو ڪري سگهي ۽ نه ئي ترقي ڪري سگهي ٿو. 

*** 
ڇت کانسواِء ڪمري جون ديوارون ڀلي ڪييڏييون 
به خوبصورت هيجين پير تيوهييين ان ۾ آرام نيٿيا 

 ڪري سگهو. 
ساڳي ريت جي روح زخيميي آهيي تيه جسيم جيي 

 خوبصورتي ڪهڙي ڪم جي؟ 
*** 

مون چيو ماڻهن جو اندر به فطرت جيان شفياف ۽ 
خوبصورت آهي بشرطيڪه هو اندر مان بيرائيي ۽ 

 ڪوجهائي کي ڪڍي ٻاهر ڪري. 
*** 

اهي جيڪي ڪم مان به خوابن يا گهري ننڊ 
جهڙو مزو وٺن ٿا ڪڏهن به زندگي ۾ نه بور 

 ٿيندا ۽ نه ئي ٿڪبا.
*** 

جيڪڏهن مسئلن ۽ جهيڙن جنگين جو آخري حيل 
ڳالهيون ئي آهن ته پوِء ڇا الِء اسين هٿييار کيڻيون 

 ٿا.
انسان جيڪڏهن اها ڳالهه شروع کان ئي سمجهي 
وٺي ها، ته انساني تيارييخ ۾ هيييڏي غيارت گيري 

 ڪڏهن به نه ٿئي ها. 
*** 

سج کي پيرن تي بيهڻ الِء ڪابه وضاحت يا ڪوبيه 
سبب ضروري ناهي، پر ڪوڙ هيزار وضياحيتين ۽ 
سببن جي پيش ڪرڻ جي باوجود بيه بيييهيي نيٿيو 

 سگهي. 
*** 

 ڀون سنڌي

 ڊائري جا ورق
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 1910مارچ  02

*** 
 1910جون  02

شادي کانپوِء پهريون دفعو، اسين ڪجهه ڏينهن الِء 
 هڪ ٻئي کان جدا ٿيا آهيون.

ڏيڍ مهيني جي ڏينهن رات جي ساٿ کانپوِء ا  
جڏهن اسٽيشن تي آئون ۽ رضيه هڪ ٻئي کان 
جدا ٿي رهيا هئاسين، تڏهن اسان جي عجيب 
ڪيفيت هئي. گاڏي کي هلڻ ۾ اڃان چند گهڙيون 
باقي هيون، اسان هڪ ٻئي کي تمام حسرت ۽ 
پيار ڀريل نظرن سان ڏسي رهيا هئاسين. جدائي 
جو احساس اسان ٻنهي جي جگر کي کائي رهيو 
هو. اسان هڪ ٻئي کي دل ڀري ڏسڻ جي ڪوشش 
ٿي ڪئي، ڏسي ڏسي ڍئو ٿي ڪرڻ گهريو... مگر 
اسان جو ڍئو نه ٿيو، اڃان دل ڀري ئي ڪانه هئي ته 
گاڏي سيٽي هنئي، اسان جي دل ٻڏي وئي، اسان 
جون نظرون هڪ ٻئي ۾ کتل هيون ۽ ايئن ئي 
گاڏي هلي. رضيه عجيب معصوم چهري سان 
نماڻين اکين سان آخري دفعو مون ۾ ڏٺو ۽ 

 منهنجي دل ٻڏي ويئي.

*** 

 1910جون  02
رضيه جي ُجدائي جو ا  پهريون ڏينهن هو. جدائي 
جي ان هڪڙي ڏينهن مون تي واضح ڪري ڇڏيو 

 ته رضيه سان مون کي بي انداز محبت آهي.
ان هڪڙي ڏينهن جي هر هر منٽ ۾ مون رضيه 
کي ياد ڪيو آهي، قدم قدم تي رضيه جي ڪمي 
محسوس ٿي آهي. ا  سڄو ڏينهن اڪيالئي جي 

 احساس منهنجو جگر جاليو آهي.
هڪڙو ڏينهن گذريو آهي، پر مون کي ايئن پيو 

 لڳي جهڙوڪر هڪ صدي گذري ويئي آهي. 
*** 

 1910سيپٽمبر  01
 شيخ اياز

شيخ اياز جو فن، هن وقت ڪمال جي بلندين تي 
پهتل آهي. انهن کي سمجهڻ هر ڪنهن جي وس 
۾ ناهي. آئون سمجهان ٿو اياز هن وقت ڪنهن 
تمام وڏي ادبي تخليق تيار ڪرڻ ۾ مصروف 

 آهي.
آئون تمام حسرت سان سوچيندو آهيان ته ادب ۾ 
خبر ناهي ڪڏهن مطالعي جي انهيَء اوچائيَء تي 
پهچندس جتي اياز جي ڪالم کي مڪمل 

 سمجهي سگهان. 
*** 

 1910آڪٽوبر  52
گذريل وقت جي جهونن قصن مان، ڪڏهن ڪڏهن 
اوچتو هڪ پراڻي ياد تمام شدت سان ذهن تي 
تري ايندي آهي. منهنجي زندگي جي گذري ويل 
وقت جي پراڻن بابن جو هي هڪ اهو ورڻ آهي، 
جيڪو منهنجي پوري وجود تي وراڪا ڏيئي 
ڏنگيندو آهي. ماضيَء جون يادون ميخون بڻجي 
دل ۾ پيوست ٿينديون آهن، هڪ احساس اٿندو 
آهي، هڪ تصوير تري ايندي آهي، هڪ صورت 
نمايان ٿيندي ويندي آهي. پراڙ کان راڙ ٿيندي 
آهي، جيڪا منهنجي جيُء ۽ جگر کي ڏاري هلندي 
ويندي آهي. زخمن جون سڀ ڪڙيون لهي 

 وينديون آهن ۽ ڦٽ وري تازا ٿي پوندا آهن. 
*** 

 1981جوالِء  1
ٻارن کي ڳوٺ وئي ويهه کن ڏينهن ٿي ويا آهن، 
گهر خالي ۽ ويران آهي. ٻارن جي آواز الِء ڪن 

 سڪي ويا آهن. 
سڄو ڏينهن ٻاهر رهڻ کانپوِء گهر ۾ داخل ٿبو 
آهي ته ٻار کلندا ڊوڙندا اچي چهٽندا آهن، هنن جي 
ٻاراڻن ٻولن ۽ پيارين حرڪتن ۾ اهڙو اثر هوندو 
آهي جو سڄي ڏينهن جا سڀ ڏک، غم ۽ 
ٿڪاوٽون گم ٿيو وڃن... ٻار، فطرت جون، 
ڪائنات جون ۽ انسانيت جون اهي نازڪ ۽ نفيس 
مکڙيون آهن جن جي خوشبو، هن ڌرتيَء جو 
عظيم سرمايو آهي ۽ انهن جي سار سنڀال ۽ 

 پرورش انسانن جو عظيم ۽ اولين فرض آهي. 
چوندا آهن ته جنهن گهر ۾ ڪتاب نه آهي اهو گهر 
دوزق آهي مان چوان ٿو ته ان سان گڏ جنهن گهر 
۾ ٻار نه آهن، اهو گهر به ڪنهن ويران دوزق کان 
گهٽ نه آهي ۽ ٿورو ٻيو اضافو اهو ته جنهن گهر 
۾ پيار نه آهي، محبت ۽ قرب نه آهي اهو گهر به 

 دوزق آهي. 
*** 

 1981مئي  12
زندگي اهو ٽن لفظن جو هڪڙو ننڍڙو سوال ته: 

۽ ان جو جواب انهيَء بظاهر ننڍڙي سوال ڇا آهي؟ 
جي جواب جي ڪا ئي حد مون کي نظر نٿي 
اچي... وسيع تر معنائن ۾ زندگي جي اپٽار، هڪ 
اڻ کٽ سلسلو آهي، جيڪو هن ڪائنات جي 
شروعات يعني وجود کان وٺي ا  تائين، لکين 
سالن تائين بيان ٿيندو رهيو آهي ۽ آئنده به جاري 

 رهندو.
هيَء ڪائنات ۽ ان ۾ حرڪت ڪندڙ زندگي، 
جيڪا ڪروڙين روپن ۾، جلوه گر آهي. انهن جي 
انداز ۾، هڪ روپ انسان جو آهي. صرف انهيَء 
هڪڙي، انساني روپ جي زندگي تي نظر 
وجهجي ٿي ته انهيَء هڪ زندگيَء جا به ڪيترائي 
روپ ڏسڻ ۾ اچن ٿا. انهن سڀني روين جي جدا 

 جدا اپٽار ٿيڻ گهرجي. 
*** 

 ڊائري جا ورق

 غالم علي کوساڻي
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 ماحولياتي ادب جو ناياب ڪتاب

 اڇو پاڻي لڙ ٿيو

)سنڌو درياهه، ڊيلٽا، موسمي تبديليون، 
 ماحول ۽ ف ري وسيال(

ڪو وقت هو جڏهن اسانوٽ ماحولياتي ادب ۽ 
صحافت ۾ صرف اردو ۽ انگريزي صحافين، 
ڪتابن، ماهرن جو تصور موجود هوندو هو، پر 
وقت جي تيز رفتار سان سنڌي ماحولياتي ماهرن 
جي وقت سر ٿيل جنم سنڌي ادب ۽ صحافت کي 
دنيا اندر وڌندڙ عالمي تپش، بگڙجندڙ قدرتي 
ماحول جي اثرن، علم ۽ سنڌ اندر سرڪاري ۽ 
غير سرڪاري سطح تي تيزي سان ماحوليات جي 
تباهي ۽ گدالڻ متعلق سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙ 
ماحولياتي ماهرن جا گروپ پيدا ٿي پيا، جن ڊيمن 
جي تباهين، سنڌو درياَء جي زندگيَء ۽ موت 
جهڙن حساس مسئلن کان وٺي انڊس ڊيلٽا ۽ 
منڇر جي بيمار حالتن وغيره تي عالمي 
ماحولياتي معاهدن ۽ قانونن تحت سنڌ جو ملڪي 
۽ عالمي سطح تي ڪيس پيش ڪرڻ سان گڏ سنڌ 
جي عوام ۽ سنڌي صحافت کي انهن اهم مسئلن 
تي سجاڳي ۽ آگاهي ڏني. سنڌ جا ماحولياتي ماهر 
جڏهن ملڪي ۽ عالمي ليول جي ماحولياتي 
تحفظ جي ادارن ۾ پنهنجي قابليت تحت 
نوڪريون وٺڻ ۾ ڪامياب ويا ته انهن سنڌي 
صحافت جا اتي بند ٿيل دروازا کوليا ۽ سنڌي ۽ 
انگريزي ۾ ماحوليات متعلق زبردست ڪتاب ۽ 
مضمون لکي سنڌي ادب ۾ ۾ ماحولياتي ادب ۾ 
وڏو واڌارو ڪيو. اهڙن سنڌي ماحولياتي ماهرن 
۽ ليکڪن ۾ سرواڻي ڪندڙ هڪ وڏو ۽ 
مشهور نالو ناصر پنهور جو به آهي. جنهن آِء يو 
سي اين کان وٺي ڊبليو ڊبليو ايف تائين ٻين 
ماحولياتي ادارن ۾ نه فقط پنهنجي صالحيتن 
آهر پنهنجي وڏي سڃاڻپ پيدا ڪئي، پر ان 
سان گڏ سنڌي ادب ۾ ماحولياتي ادب جي پڻ 
وڏي خدمت ڪئي آهي. هن ماحولياتي ڪيس 
پيش ڪرڻ الِء التعداد ماحولياتي مضمون ۽  
ڪتاب انگريزي ۽ سنڌي ۾ لکيا  آهن. سندس 

ڪتاب سنڌي ”  اڇو پاڻي لڙ ٿيو“ هي 
ماحولياتي ادب جو هڪ مکيه ۽ ناياب ڪتاب 
آهي. هن ڪتاب جو عنوان به نج سنڌي ۽ 

لطيف سرڪار جي بيت جي سٽ وارو آهي، 
جنهن مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته ان دور ۾ به 
ماحولياتي گدالڻ جو شعور موجود هو، 
ڪتاب ۾ موجود اهم مضمون وقت به 

وقت سنڌي اخبارن ۾ شايع ٿيندا رهيا آهن. هن 
مضمون آهن جن ۾ ناصر  19ڪتاب ۾ ڪل 

مضمون سنڌي عوام ۽ تهذيب جي  11پنهور جا 

شهه رڳ سنڌو درياَء، انڊس ڊيلٽا ۽ سنڌو جي 
حياتي جي خاتمي واري سازش ڊئم سازش تي 

مضمون اهم ماحولياتي  11لکيل آهن. جڏهن ته 
مسئلي موسمي تبديلي ۽ فطري وسيلن تي آهن، 
ان کانسواِء انساني ۽ ٻي جيوت جي جياپي پاڻيَء 

مضمون ڪتاب ۾ موجود آهن. اهڙي  9جي متعلق 
نموني سنڌ جي ڍنڍن، جهنگلي جيوت ۽ سنڌ کي 
صاف هوا مهيا ڪندڙ سنڌ جي ٻيلن جي ڳڻتي 

مقاال ۽ مضمون  12جوڳي صورتحال تي اٽڪل 
هن ڪتاب ۾ موجود آهن. هن ڪتاب ۾ سنڌي 
ادب ۾ سائنسي مواد ڏئي ان کي زنده رکندڙ 
شخصيت ۽ نامور سائنسي ليکڪ محترم ڊاڪٽر 
علي مرتضي ڌاريجو جو ڪتاب تي لکيل 

سنڌ ۾ آرهڙ گذارڻ هاڻي مذاڻ “زبردست تبصرو 
ان سان گڏ ليکڪا ۽ اڳوڻي اعلٰي آفيسر، ” ناهي!

ايم پي اي ميڊم مهتاب اڪبر راشدي جو لکيل 
مهاڳ پڻ اهم آهي. ڪتاب جي ليکڪ ناصر 
پنهور ڪتاب ۾ پنهنجي پاران لکيل مختصر 

ا  جيڪو “ڳالهه ۾ اها اهم ڳالهه لکي آهي ته 
ماحولياتي بحران آهي ان جو ذميوار ڪو ٻيو نه 
پر خود انسان آهي... فطري ماحولياتي نظام ۾ 
جاندار ۽ غير جاندار هڪنئي سان ڳنڍيل آهن... 

اسان ” سنڌ ۾ صاف پاڻي ناياب ٿي ويو آهي.
سنڌي صحافين کي ناصر پنهور نه فقط 
ماحولياتي ادارن ۾ رهندي انهن کان متعارف 
ڪرايو پر ٿر، ڪيٽي بندر، کارو ڇاڻ ۽ ٻين متاثر 
ماحولياتي هنڌن کان روبرو وڃي واقف ڪرايو، 
پر هن اسان کي ۽ سنڌ جي ماڻهن کي اهڙن 
موضوعن تي قيمتي معلومات مهيا ڪئي آهي 
جنهن جي مون سميت اول ڪيترن ئي 
صحافين، ليکڪن ۽ عام پڙهيل لکيل 
شهرين کي خبر نه هئي. ناصر پنهور جي هن 

سنڌ طاس معاهدو ڪنهن جي “ڪتاب ۾ 
فائدي ۾ آهي.!، معاشي ترقيَء جي نالي ۾ 
فطري وسيلن جي تباهي!، ڌرتي ماُء جو ڌرتي 
واسين کي خط، سنڌ ۾ اڻ لڀ ٿي ويل پيئڻ 
جو صاف پاڻي!، ڪينجهر ڍنڍ ۾ زهريلي 
صنعتي مواد جو ڇوڙ، منڇر جو عروج ۽ 
زوال، رامسر ماڳ انڊس ڊيلٽا تي اڏجندڙ 
ذوالفقار آباد، زلزلي ۾ سياحتي ماڳن جي 
تباهي، سونامي سانحو.، فطرت ۽ انساني عمل، 
حيدرآباد جي فطري سونهن اجاڙ جو شڪار!، 
ماحوليات جو بچاُء ۽ ميڊيا جو موثر ڪردار ۽ 
ڊبليو ٽي او نئين ايسٽ انڊيا ڪمپني مضمون 
انتهائي اهم آهن. سنڌ جو درد رکندڙ ۽ سنڌ جي 
قدرتي ماحولياتي سونهن جي واپسي، سنڌو درياَء 
کي قتل ٿيڻ کان بچائيندڙ سنڌي جماعتن جي 
اڳواڻن ۽ ڪارڪنن سميت هر پڙهيل لکيل 

اڇو پاڻي “شهري کي ناصر پنهور جو هي ڪتاب 
رسنڌو درياهه، ڊيلٽا، موسمي تبديليون، ” لڙ ٿيو

ماحول ۽ فطري وسيال۽ ضرور پڙهڻ گهرجي ۽ 
پنهنجن دوستن کي هي ڪتاب تحفي ۾ به ڏيڻ 
گهرجي. سنڌي ادبي سنگت ۽ سنڌ جي نامور 
اديبن کي سنڌي ماحولياتي ادب کي به اها حيايت 
ڏيڻ گهرجي جيڪا ناول، شاعري ۽ ٻي ناري ادب 
کي ڏني وڃي ٿي. هن ڪتاب ۾ ناصر پنهور هڪ 
ٻيو زبردست ڪارنامو اهو ڪيو آهي ته هن 
پنهنجي هن اهم ڪتاب جي ارپنا پنهنجي امڙ 
فضا ۽ بابا سائين الهڏنو پنهور جي نالي ڪري 

 هڪ وڏو فرض پورو ڪيو آهي.

 ذوالفقار راڄپر

 ڪتاب تي تبصرو
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مون کي ڪا خبر نه هئي ته ڪا واردات ڪيييئين 
ٿيندي آهي پر ُان ڏينهن ڪانه ڪا واردات ڪيرڻ 
جي خيال کان ميان بيازار وييس هيلينيدو هيلينيدو 
وڃي لوهر جي دڪان تي بيٺيس، اڌڙوٽ ليوهير 
جنهن جي وڌيل ڏاڙهيَء ۾ ڪافي اڇا وار ُهيئيا، 
نظر جو چشمو پائي شياهيي گيول ڦيرنيدڙ ِسيراڻ 
تي چاقو، ُڇيرييون، ُڇيرا ۽ قييينيچيييون تيکيييون 
ڪري رهيو ُهو. سراڻ مان نارنگي رنيگ جيون 
چڻنگون نڪري گم ٿي رهيييون ُهيييون. دڪيان 
جي هڪ ڀت تي مختلف سائيز جون قينچيييون، 
ڪات ۽ ُڇيرييون ٽينيگيييل هيييون. ميون اتيان ٻيه 
وڏيون ڇريون پسند ڪيون ۽ سندن ڌار تي آڱير 
هڻي چيڪ ڪييون، خيرييد ڪيرڻ کيانيپيوِء اهيي 
لڪائي رکڻ الِء هڪڙو بيرييف ڪيييس ورتيو ۽ 
اخبار ۾ ويڙهي ان ۾ رکي الڪ ڪري گهير ۾ 
ايئن کڻي آيس ڄڻ ان ۾ آفيس جا فيائيييل ُهيئيا. 
گهر ۾ رکڻ مهل به مون کيي خيبير نيه هيئيي تيه 
الشعوري طرح مان ڪو ڏوهه ڪرڻ جي تييياري 

 ڪري چڪو هئس!
هن شهر ۾ منهنجي ٽرانسفر اڃيان چيار ميهييينيا 
پهرين ٿي ُهئي. جوائين ڪيرڻ کيانيپيوِء پيهيرييان 
ڪجهه ڏينهن ته هڪ ڪيليييگ عيذيير جيي گيهير 

گذاريم، بعد ۾ عيذيير ئيي ميون کيي هيڪ جياِء 
اها جياِء مسيز “ مسواڙ تي وٺي ڏني. چيائين ٿي 

” مهتاب ناليي هيڪ بيييواهيه عيورت جيي ُهيئيي،
جيڪا پاڻ پنهنجي نوجيوان ڌيَء ُسيهيائييَء سيان 
گڏ هيٺئينَء جاِء ۾ رهندي هئي ۽ ميٿيئييين جياِء 
جيڪا خالي هئي مون کي مسيواڙ تيي ڏييڻ الِء 

 حامي ڀري هئائين. 
مسز ماهيتياب جيو گيهير وارو هيڪيڙو پيوليييس 
آفيسر هو، جيڪو ٻه سال اڳ شهر ۾ ٿيل هيڪ 
دهشتگرديَء جيي ڪيارروائيي جيي نيتيييجيي ۾ 

 مارجي ويو هو.
مسواڙ واريَء جاِء جيي اييگيرييمييينيٽ ڪيرڻ الِء 
مان جڏهن مسز ماهتاب جي گيهير وييس تيه هين 
مون کي گهر ۾ اندر اچڻ الِء چيو، مان هن جيي 
پويان هلندو وڃيي هيڪ ڪيميري ۾ پيييل روم 
چيئر تي ويٺس ۽ هوَء منهنجيي سياميهيون پيييل 
بيڊ تي وييهيي رهيي. ميون ڪيميري جيو جيائيزو 
ورتو شاهي ڪيميري ۾ اليمياري، ڊبيل بيييڊ، ٻيه 
روم چيئرس انهن وچ ۾ هڪڙي ڪافي ٽيييبيل 
۽ هڪ طرف ميڪ اپ جي ساميان سيان سيٿيييل 
ڊريسنگ ٽيبل پيل هيئيي. ڀيرسيان رکيييل هيڪ 
ٽيبل تي وڊيو سي ڊي رکيل هيئيي، جينيهين تيي 

 انڊين فلمن جا عام گانا هلي رهيا ُهئا. 
ڪمري جي اولهائين ڀت تي مڪيي ميديينيي جيا 
فوٽو ۽ اوڀر واريَء ڀت تي پولييس جيي ورديَء 
پاتل هڪ شخص جو فوٽو ٽنگيل هيو، جيييڪيو 

 يقينن مسز ماهتاب جو مرحوم مڙس هو. 
ان ڏينهن مون ُسهائيَء کي ڏٺو جيڪا گهر جيي 
اڱڻ ۾ رکيل پڃري ۾ مينا سان ڳالهيائيي رهيي 
ُهئي. جڏهن هن جي ماُء کيس سيڏ ڪيري پياڻيي 
آڻڻ الِء چيو ته ُهوَء اٿيي ۽ پياڻييَء جيا ٻيه گيالس 
ڀري ٽري ۾ رکي آئي، پر هن مون کي سالم نه 
يري واري  ڪيو، ُسهائييَء کيي ان وقيت ڪياري تي
ڪپڙي تيي ڳياڙهيا ۽ سياوا گيل ٺيهيييل چيوليو، 
ڪريم ڪلير جيي بيييليٽ واري ُسيٿيڻ ۽ سيائيي 
رنگ جو رئو اوڍيل هو. موڪرن ڪلهن ۽ نيرڙ 
سان، ڊگهي نڪ ۽ کل لٿل باداميي رنيگ واري 
ُسهائي واقعي جواني ۽ سونهن جو شيعيليو هيو، 
جنهن کي ڏسندي ئي منهنجي اندر ۾ عشق جيو 

 ڀنڀٽ ٻري پيو هو!
مسز ماهتاب کيس منهنجا ڏنل پيئيسيا سينيڀياليي 

اوهيان چيانيهيه “ رکڻ الِء چيو ۽ مون کان پڇيييو: 
 ”پيئندا يا جوس؟

 مون چيو.” چانهه ميڊم!!“

 ڪهاڻي

 اڪبر سومرو

زت واري زنــدگــيعــ  
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سهائي مون ڏانيهين پيهيريين 
نهار ۾ ئي عجيب ُاڻ، ُتيڻ 
۽ بيزاريَء سان اڻ وڻنيدڙ 
نييگيياهييه وڌي. هيين جييي 
چهري تيي اداسيي ۽ 
بيييييزاري مييليييييل 
ڪيفيييت ميعينيٰي 
خيز ُهئي، جيڪا 
هُو نئين شيخيص 
کييييي ڏسييييڻ 
وقييييييييييييت 

محيسيوس 
ڪرائي رهيي 

 ُهئي. 
هييين جيييي اهيييڙي 

رويييي ۽ يييڪ ٽِييڪ 
منهنجين اکين ۾ ڏسيڻ 

تييييه هييييُوَء سان مون محسوس ڪيييو 
هوَء ڪنهن نيه ڪنواري نه رهيي هيئيي، بيليڪيه 

ڪنهن مرد جي مصرف ۾ رهيي ُهيئيي! ۽ ڄيڻ 
هوَء ڪا ڊگهي ۽ ٿڪائيندڙ زندگي گذاري رهيي 

 هئي!
چانهه بسڪيٽ کڻي اچڻ ُمهل به ُسيهيائييَء ميون 
کي در گيذر ڪيييو ۽ واپيس مييينيا جيي پيڃيري 
ڏانهن هلي ويئي ۽ ان سان ڳالهائڻ لڳيي. ميون 
مسز ماهتاب جي چهري ڏانهن ڏٺو ته ميون کيي 
لڳو هن جي عمر پنجٽيهن سالين کيان ميٿيي نيه 
هئي ۽ هوَء به پنهنجي ساِء هيڪيڙي گيرييس فيل 
عورت هئي، جنهن کي ڪيافيي قيييميتيي ڪيپيڙا 
پيل هئا هٿن تي مينديَء جا گل ٺهيل ُهيئيا. هين 
جي ڊيل ڊول مان لڳو ٿي تيه هيوَء سيهيائيي جيي 
ماُء نه پر وڏي ڀيييڻ ٿيي لڳيي. هين جيو گيالبيي 
چهرو ۽ گيهري ڪاري رنگ جيون اکيييون ٻيري 
رهيون هيون. هن جي پيرن ۾ اڇي رنگ واري 
چپل پيل هئي جنهن مان هن جا گالبي پير ليئيا 
پائي رهيييا هيئيا. ميهييينيو گيذرييو تيه ميان مسيز 
ماهتاب کي مسواڙ جا پئسا ڏيڻ ويس هن ميون 
کيي انيدر اچيڻ الِء چيييو، ميان هييلينيدو سياڳيئييي 
ڪمري ۾ وڃي ويٺس ۽ مسز ماهيتياب سياڳيئيي 

بيڊ تي ويهي رهي. هن کي ان وقت بليو رنيگ 
جي ويلوٽ جي گلن واري چولي تي اڇي بيليٽ 
واري سٿڻ ۽ اڇو رئو پيل هو پير ا  هين رئيي 
کي هرو ڀرو ايترو گهڻو نٿي سنڀاليييو جيييڪيو 
بار بار هين جيي ڪيليهين ۽ ڇياتييين تيان هيييٺ 
سرڪي ٿي ويو ۽ هن جي بيلٽ واري سيٿيڻ ۽ 
ُدڏ جيو حصيو ۽ ڊگيهيي ران شيهيوت ڏييارڻ الِء 

 ڪافي هئا.
گذريل مهيني ٽي دفعا مينهن پيو هو، جنهن ۾ 
هڪ ڀيرو مٿئين ڪمري جي ڇيت جيو هيڪيڙو 
حصو ٽميو هيو، ميون جيڏهين سياڻيس ڇيت جيي 

اسيان جيي “ مرمت بابت ڳالهه ڪئي ته هن چيو: 
هيٺئين گهر ۾ ٽي ڪمرا آهن، مان چاهييان ٿيي 

” ته اوهان هيٺئين ڪمري ۾ اچي رهو ۽ هيا
تيوهيان تيه “ هن ڄڻ ياد ڪندي چيو: 

ماني به هوٽل تي کيائييينيدا 
آهيييييييييييييو، 

. ” تڪليف اٿيوي
پر ميون ان الِء 

رضيامينيدي نييه ڏييکياري تييه 
 هوَء چپ ٿي ويئي. 

هونئن اوهان کي تڪليف محسوس ٿئي تيه “ 
هيٺ هليا ايندا ڪريو. جيڪڏهين مييينيهين پيوي 

 هن چيو پرمان چپ رهيس. ” ته..!
هييڪ شييام جييو ميينييهيينييجييي گييهيير جييو دروازو 
کڙڪيو، مون دروازو کوليو تيه هيييٺ ُسيهيائيي 
ڪپڙي سان ڍڪيل هڪ شاهي ٽري کنيو بييٺيي 
ُهئي پر سندس نظرن ۾ اها ساڳيي بيي ُرخيي ۽ 
بيگانگي ُهئي. مون کانئس ٽري وٺي ميهيربيانيي 
مڃي ته هن مون ڏانهن هڪ عجييب نيظير وڌي 
ساڳيو اڻ وڻندڙ احساس جو تير منهنجي جسيم 
مان پار ٿي ويو ۽ هوَء پٺي ڏييئيي هيليي وييئيي. 
هوَء هلي ويئي هئي پر پويان پينيهينيجيي پيگيهير 
گاڏڙ خوشبو جو احساس ڇڏي ويئي هئيي. ميان 
ڪافي دير تائين اکييون پيوري ان خيوشيبيوَء ۽ 
هن جي بي گانگيي واريين اوپيريين نيظيرن جيي 
تکي تير کيي ميحيسيوس ڪينيدو رهيييس! اهيو 
پهريون موقعو هو جو ُسهائي مينيهينيجيي اييتيرو 

 ويجهو آئي هئي. 
رات جي مانيَء ۾ مسز ماهتاب چڪن بيرييانيي، 
مٽن قورمون، نان ۽ کيرڻي موڪيليي هيئيي ا  

 هن ڄڻ منهنجي دعوت ڪئي هئي.
مان ٻئي مهيني جڏهن مسواڙ ڏيڻ ويس ۽ مسز 
ماهتاب کي اهڙي لذيذ ماني ميوڪيليڻ جيا ٿيورا 

اسين ته چاهيون ٿا تيه اوهييين “ مڃيا ته هن چيو: 

اسييييان سييييان گييييڏ 
رهييييو... بييييلييييڪييييه 

هن ڪجهيه ”  ها!...
سيييييوچييييييييييينيييييدي 

اوهيان “ پڇيييو: 
کيييان پيييڇيييڻ 
ميينيياسييب تييه 
ڪونهيي پير 

جييي دل 
۾ نييه 

ڪيييييييو تيييه 
ٻييييڌائييييييييينييييدا... 
اوهيييييان جيييييي 
شيييادي ٿيييييييل 

هين ”  آهي؟ 
۾ جيييي وات 

سوپاريَء 
چناڙڻ بنيد ڪيري هين جييي تييڙ کييي 

 جي آڱر ڳل تي رکي. پنهنجي ساڄيي هيٿ 
” نه ميڊم! منهنجي اڃيان شيادي ڪيانيهيي ٿيي!“ 

 مون سچ ڳالهايو.
هن سوپاريَء جيي ” ته پوِء شادي ڇو نٿا ڪريو؟“ 

تڙ وات ۾ ڦيرائيندي چييو، هين جيي چيپين تيي 
ُمرڪ هئي ۽ هوَء هاڻي پنهنجي هيييٺيئييين چيپ 
جي ڪنڊ ڏندن ۾ ڏيئي ڳالهيائيي رهيي هيئيي ۽ 

 هن جي اکين ۾ ڪا چمڪ هئي. 
ميون هينيڪينيدي ”  ڪا ڇوڪري ئي نٿي ميليي!“ 

ڳالهياييو ۽ سينيدس وڊييو سيي ڊي ڏانيهين ڏٺيو 
 جنهن ۾ ان وقت:

 وني ايندو وٺڻ ا  ڍولڻو،!
دل ايندو لٽڻ ا  ڍولڻو وارو گييت هيليي رهيييو 

 هو. 
هين ”  ڇوڪريون کوڙ!... توهين رڳو ها ڪرييو.“ 

جي نهار ۾ مون ميحيسيوس ڪيييو تيه ان وقيت 
شهوت جو غلبو ُهو ۽ هيوَء ميون کيي سيوپياري 
جيان چناڙي کائڻ وارين نظرن سان تڪي رهي 

 هئي! 
مسز ماهتاب جي اهڙي تڪڻ تيي ميان ان وقيت 
شرم ۽ هينڪ محسوس ڪري رهييو هيئيس. ان 
ئي وقت ُسهائي ڪمري ۾ آئيي ۽ چيانيهيه رکيي 
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هلي ويئي. ويندي ويندي هوَء چور نيظيرن سيان 
مون کي ڏسندي ويئي ته مان ڪينيهين سيوچ ۾ 

 هليو ويس.
مسيز ”  ا  رات جي ماني اسان سان گيڏ کيائيو!“ 

 ماهتاب چيو ته مون ڄڻ ڇرڪ ڀريو. 
ميون ”  نه ميڊم... ا  ته ڊنر دوسيتين سيان آهيي!“ 

 ڪوڙ ڳالهايو. 
ٻه ٽي ڏينهن ائين ئي گذري ويا. هڪ رات ميان 
گهري ننڊ ۾ ستل هئس ته منيهينيجيي فيون جيي 
گهنٽيَء تي منهنجي اک کلي... ننيڊ ميان جياڳيي 
فون کنيم ته ٻئي طرف مسز ماهتياب جيو آواز 

 هو.
واجد صاحب! معياف ڪيجيو، اوهيان جيي نينيڊ ” 

 هن جي آواز ۾ لرزش هئي!.“ ڦٽايم.
جييي جييي...  ميييييڊم... خييييير آهييي...؟ حييڪييم “ 

 مون ننڊ اکڙي آواز ۾ ڳالهايو.” ڪريو...
حڪم نه پر عرض آهي... سومهڻيَء کيان وٺيي “ 

ُسهائيَء کيي پيييٽ ۾ سيخيت ُسيور آهيي چيئين 
پنجن ڪالڪن کيان پيييئيي ُليڇيي، جيييڪيڏهين 
خراب نيه سيميجيهيو ۽ اچيي سيگيهيو تيه ان کيي 

مسز ماهتاب جيي آواز ۾ ”  اسپتال کڻي هلجي.
 سخت پريشانيَء وارو تاثر هو.

ميون ”  جي ميڊم! ٺيڪ آهي... مان اچيان ٿيو...!“ 
تابعداري واري لهجي ۾ چيييو ۽ وال ڪيالڪ 
ڏانهن نهاريو رات جا پوڻا ٻه ٿيا ُهئا. مون آرس 
ڀڳو ۽ واش روم ۾ هليو ويس ٻاهر اچيي ميون 
ڪپڙا بداليا هيٺ لٿس ۽ ڪال بيييل وڄياييم تيه 

 مسز ماهتاب اچي پڇيو:
 ”ڪير؟“
مون جواب ڏنو ته دروازو کيليييو ”  ميڊم واجد!“ 
هن چيو ۽ هوَء ميون ”  اچو مسٽر واجد!”اچو...!“ 

 کي وٺي سندس بيڊ روم ڏانهن ويئي.
هاڻي شايد ٻه ٽي منٽ ٿيييا آهين جيو اک لڳيي “ 

ويئي اٿس ڪجهه دير اڳ پيٽ جيي سيور جيون 
گوريون به ڏنيون اٿمانس هاڻي شايد سور گهٽ 

 هن ڳالهايو.” اٿس.
ميعياف ڪيجيو “ هن ٻيييهير چيييو ”  توهان ويهو.“ 

اوهان کي اويلي وقيت تيڪيليييف ڏنيم... چيانيهيه 
پيئندئو..؟ ڪاڙهي وٺان...؟ ڪجهه وقيت ڏسيون 

هن منهنجي چهيري ”  ٿا. متان آرام اچي وڃيس!
 ڏانهن نهاريندي مسلسل ڳالهايو.

نه نه ميڊم... اهيڙي ڳياليهيه نياهيي... آخير انسيان “ 
انسان جي ڪيم ايينيدو آهيي. اوهيان هين وقيت 
چييانييهييه جييي تييڪييليييييف نييه ڪييريييو.... مييان ڀييال 

فيون ”...  تيستائين مٿي وڃي انيتيظيار ڪيرييان؟
مون چييو ۽ اٿيي بيييٺيس تيه ”  تي ٻڌائي وٺجو...

هن جي اکين ۾ ڪا خاص چيميڪ اچيي وييئيي. 
هوَء آئي ۽ اچي منهنجي سامهون بيهي رهي تيه 
مان ششدر ٿي ويس! هن جي خماريل اکييين ۾ 

 چاهتن جا رنگ ڀريل هئا.
هن جي اکين ۾ ڪئييين سيوال ”  واجد صاحب!“ 

هئا. هوَء منهنجي سامهون اچي منهنيجيي جسيم 

سان لڳي بيهي رهي. هن جي پگهر ۽ بدن جيي 
خوشبو گاڏڙ پرفيوم توڙي هن جي گرمجوشي 
مون کي غنودگي ڏييڻ لڳيي ۽ مينيهينيجيي ڊاييا 

 فرام ۾ سختي اچڻ لڳي. 
 مون اشاري سان پڇيو.” مطلب؟!“
مرد آهين... ۽ مطلب ٿو پڇين؟... ظياهير آهيي... “ 

مان به عورت آهيييان ۽ مينيهينيجيون بيه ڪيجيهيه 
گهرجون آهن... مون اوهان کيي... سيهيائييَء جيي 

هن ڪنڌ هيييٺ ڪيري ”  بهاني سان گهرايو آهي.
چيو. ان وقت هين جيي چيهيري تيي بيي بياڪيي 

 رعونت ۽ چاالڪي بکي رهي هئي.
تيوهيان هين وقيت ميٿييي نيٿيا وڃييي سيگيهييو...! “ 

هين پينيهينيجييين ”  ڪجهه دير ترسو پوِء وڃيجيو...
هرڻ جهڙين ڪارين اکين سان مون تيي نيگياهيه 
وڌي ۽ وري ڪنڌ هيييٺ ڪيري ڇيڏييو. ٻياهيران 

 تڏن جا آواز اچي رهيا هئا.
توهان ڪجهه وقت مون سان گذارييو... جيي نيه “ 

 هن ٻيهر منهنجي چهري تي نظر وڌي...” ته...!
منهنجي ٺوٺ ٿيييل گيليي ميان آواز ”  مطلب...؟“ 

نڪتو، خيوف ۾ لڳيو ٿيي مينيهينيجيون اکيييون 
 ويڪريون ٿي ويون هيون!

جي نه ته... هن وقت ڪمري ۾ پاڻ ٻئي اڪيييال “ 
آهيون، منهنجو سهائيَء کي سيڏڻ سيان اوهييين 
بدنام ٿي سگهو ٿا...! ۽ جيڪڏهن سڏ تي پياڙي 

 ”وارن مان ڪو اچي ويو.. ته به...!
منهنجا وائيسر خطا ٿي ويا... حيرانيَء مان مسيز 
ماهتاب جي چالباز چهري ڏانهن نيهياري رهيييو 
هئس ته ڪيئن نه هن عيورت ميون کيي ميڇييَء 
جيييييان ڪييلييييين ۾ ڪيينييڍي هييڻييي ڦيياسييايييو هييو! 
گهنراهٽ ۾ منهنيجيو جسيم سياڻيو ٿيي وييو ۽ 
مون پنهنجي نرڙ تي پگيهير ميڙنيدو ميحيسيوس 

 ڪيو!
رات جي هن پهر به ماهتاب کي بهيتيريين ُسيوٽ 
پيل هو... چهري تي الئيٽ ميڪ اپ ٿيل هيئيس 
۽ ڀريل ڀريل گورن هٿن تيي مييينيديَء جيا چيٽ. 
هن منهنجي ڪيليهيي تيي هيٿ رکيي ميون کيي 
ڪييرسيييَء تييي ويييهيياريييو ۽ مييون کييي ڳييراٺييڙي 
پاتائين ان بعد هن منيهينيجيو چيهيرو پينيهينيجييين 
ٻنهي ڇاتين جي وچ ۾ لڪائي ڇيڏييو. جيييڪيي 
ٻن ُڪرڙن وانگر ڦٿڪي رهيون هيون. هن جي 
جسم جي غالب ايندڙ خوشبو منهنجي حيواسين 
تي ديرو ڄمائڻ لڳي. هوَء سهڪڻ لڳيي هين جيا 

 گرم ساهه منهنجي وارن کي ڇهي رهيا هئا. 
مون کان ڌار ٿي هن دروازي جيو الڪ ۽ ٽياور 
بولٽ بند ڪييو، ٽيييوب الئيييٽ وسيائيي ۽ پيوِء 
ڪپڙن کيان آجيي ٿيي ميون ڏانيهين هيليي آئيي. 
اوندهه ۾ به هن جو جسم ماال گوري سينيگ مير 
مر جيييان ٻيهيڪيي رهيييو هيئيو! پيهيريين ميون 
سييوچيييييو تييه انييڪييار ڪييري ڇييڏيييان پيير اهييڙي 
صورتحال ۾ مون پنهنجي زندگيَء جو پهرييون 
ُاٻهرو فيييصيليو ڪيييو. ميان هين جيي هيا ۾ هيا 
مالئيندو وييس. ميون سيان هين جيي ميليڻ بيعيد 

محسوس ٿيو، ڄيڻ هين جيي جسيم جيي دٻيييل 
 خواهش جاڳي پئي هئي.

هن جي صحبت ۾ ماکي مليل کير جيي گيالس 
 جو چس ُهو. 

رات اڃا پنهنجون اکيون بند نه ڪيو هيون. هين 
جي ٻکن مان نڪري مان پنيهينيجيي مياڙيَء تيي 
چيڙهيي آييس. دريَء ميان ٿييڌي هيوا اچيي رهييي 
هئي... مون ان ۾ ڪجهيه تيڪيڙا وڏا وڏا سياهيه 
کنيا... ڪجهه وقيت کيانيپيوِء رسيتين تيي اييڪيڙ 
ٻيڪڙ ماڻهو اچ ون ڪرڻ لڳا ۽ پوِء کير واري 
جي گهوڙي گاڏي لنگهي... ميان بيييڊ تيي وڃيي 
ليٽيس ته ننڊ کڻي ويئي. ان ڏينهن ميان آفيييس 

 نه ويس.
منجهند جو مسز ماهتاب فيون ڪيييو، هين جيي 
آواز ۾ هڪڙو ترنگ ۽ وڄيت هيئيي. هين ميون 
کي سالم ڪيو ۽ نيرن ڪرڻ جو پڇيو، جيڪيا 

 مون نه ڪئي هئي. 
ڪجهه ئي دير ۾ ڪال بيل وڳيي ميون دروازو 
کوليو ته مسز ماهتاب جيي نيوڪيريياڻيي ميانييَء 
جي ٽري جيهيليييو بيييٺيي هيئيي. ميون ڏٺيو سيج 

 ڪافي مٿي چڙهي آيو هو.
پوِء اڪار ٻئين ٽئين رات ائييين ٿييينيدو هيو تيه 
مسز ماهتاب مون کي فون ڪندي هئيي ۽ ميان 
هن جي هينيل ڪنڍيَء ۾ مڇيَء جيان ڦاٿو هلييو 
ويندو هئس. هن عورت جي ادائن ۽ صحبيت ۾ 
هڪڙو اهڙو جادو ۽ رس چييس هيو جينيهين جيي 

 سحر مان نڪرڻ سولو نه هو!
ڪجهه ڏيينيهين بيعيد وڃيڻ ميهيل هين ميون کيي 
هڪڙو شاهي شاپر پڪڙايو، جينيهين ۾ ڪيپيڙن 
جا پنج سوٽ، ٻه پرفيومس، جورابين جيون پينيج 

نيميبير جيي مياپ جيو اسيٽيوڊييو  20جوڙيون ۽ 
ايمپولي جو اٽالين ڪاف ليدر جيو ميوڪيييشين 
پيل هو. مون سنيدس ميهيربيانيي ميڃيي ۽ گيهير 

 هليو آيس. 
اڪار راتييين جيو واپيس ميوٽيڻ کيان اڳ هيوَء 
پنهنجي فرج مان مون الِء پستن ۽ ڦيوٽين وارو 
سائو حلوو ۽ کير کڻي ايندي هئي. ڪيجيهيه ئيي 
ڏينهن ۾ مان هن جيي اهيڙي ورتياُء ميان خيوش 
ٿيڻ جي بجاِء بيزار ٿيي پيييس. ميان ميحيسيوس 
ڪندو هئس ته هن جي اڳيان منهنجيي حيييايييت 
هيڪ ميزدور کيان وڌييڪ ڪييجيهييه بييه نييه هييئييي. 
ڪڏهن ڪڏهن ته اسين هڪ لفيظ ڳياليهيائيڻ بينيا 
جنسي عمل ختم ڪندا هئاسون ۽ مان هن کيان 
پاڻ ڇڏائي مٿي سمهڻ هليييو ايينيد هيئيس. ميون 
کي سيميجيهيه ۾ نيه ايينيدو هيو تيه هييَء عيورت 

 ڪهڙي مٽي مان ٺهيل هئي. 
ڪجهه ڏينهن کانپوِء مون اهيو قصيو پينيهينيجيي 
ڪليگ عذير سان ڪيو... جنهن مون کيي چيييو 
ته بهتر آهي ته مان اها جاِء تبديل ڪيرييان. ميون 
 پنهنجو پاڻ کي هڪ ڌٻڻ ۾ ڦاسائي ڇڏيو هو.!

ميون جيڏهيين جڳييهيه بيدالئييڻ واري ڳيالييهيه مسييز 
ماهتاب سان ڪئي ته هوَء تمام گهڻي سينيجيييده 
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گهر بدالئڻ جي صيورت “ ٿي ويئي ۽ هن چيو ته 
۾ اسان ٻنهي الِء چڱو نه ٿيندو، ٿي سگيهيي ٿيو 
ته هوَء خودڪشي ڪري ڇڏي ۽ ان جيو ذميييوار 

ته مون اهيو خيييال دل تيان الهيي ”  مان هوندس
ڇڏيو. ان بعد هو  مسلسل پاڻ کي ۽ ميون کيي 

شد ڳالهائيندي رهي. ان ڏينهن هن پنهينيجيي  -بد
ان ڪمزوريَء جو ذڪر به ڪيو ته هن مون سان 
تعلق رکي پنهنجي پاڻ کي تڪليف ۾ وڌو ُهيو. 
۽ اهو به چيائين ته کيس مون سان انسيييت ٿيي 
ويئي هئي ۽ جيڪيو پيييار ٿيي وييو هيو، ميون 
جهڙي جاهل مرد کي ان جو ڪوبه قيدر نيه هيو! 
ماهتاب جا اهڙا خيال ٻڌي منهنجا طيوطيا اڏاميي 

 ويا. 
مون پنهنجي آفييس ۾ ٽيرانسيفير الِء ڪيوشيش 
ڪئي ته اتان به جواب مليو، ڇو ته مون کي هين 
شهر ۾ آئي اڃا ڇهه مهينا بيه نيه ٿيييا هيئيا. ميون 
محسيوس ڪيييو تيه عيذيير جيي ڳياليهيه بيليڪيل 
صحيح هئي، ميون پينيهينيجيي پياڻ کيي ڌٻيڻ ۾ 
ڦاسايو هو، جنهن ۾ ڏينهيون ڏيينيهين گيرڪينيدو 

 پئي ويس!
معمول موجب هڪ رات ميان جيييئين ئيي مسيز 
ماهتاب جي ڪمري مان نڪتس ته ٻاهر ميون 

سهائيَء کي پنهنجو انتظار ڪنيدي ڏٺيو. 
درييين ۾ لڳييل شيييييشييا هييوا تييي ڏنييد 
کڙڪائي رهيا هئا ۽ هيوَء مييينيا جيو 
پڃرو ٻاهر رکي ان سان ڳياليهيييون 
ڪري رهي هئي. هن شياييد ميون 
کي ڪمري ۾ انيدر وڃيڻ ميهيل 
ڏٺييو هييو ۽ مسييلييسييل جيياڳييي 
منهنجي ٻاهر اچڻ جيو انيتيظيار 
ڪري رهي هئي. ڀنڀرڪي جيو 
وقت هو ۽ اسٽريٽ الئيٽ جي 
مايوس روشينيي بيه مينيهينيجيي 
مٿان پئجي رهي هئي. سڃياڻيڻ 
جي باوجود به هين ميون ڏانيهين 

 ڏسندي سوال ڪيو. 
 ”ڪير آهي؟“

ته ميينيا بيه رڙييون ڪيرڻ لڳيي... 
ڪييير ”“ ڪير آهي...؟” ڪير آهي؟“ 

سييهييائيييَء کييي سييامييهييون ”  آهييي...؟
ڏسي مان ڪافي شرمسار ٿيييس ۽ 
بنا ڪنيهين جيواب ڏييڻ جيي پيٺيي 

 ورائي اتان هليو ويس!
ورندڙ رات ميون مسيز مياهيتياب 
کي اها ڳالهه ٻڌائي ته هن چيييو: 
هاڻي بهتر حيل اهيوئيي آهيي تيه 

اوهان سهائيَءسان نڪياح ڪيري گيهير 
نيياٺييي ٿييي اسييان سييان گييڏجييي رهييو. 
واقعي هاڻ اهو سٺو تيه نيٿيو لڳيي تيه 
اوهان بار بيار ليهيه چيڙهيه ڪينيدا رهيو. 

ٻييڌو... تييوهييان مييون کييي ڇييڏي تييه نييه “ 

ميان “ هن ڪجيهيه سيوچييينيدي چيييو: ” ويندئو؟... 
ٻڌايان ٿي... تيوهيان کيانسيواِء ميان هياڻيي ميري 

 هن جي اکين ۾ڳوڙها هئا.” وينديس!
اوهان کي ٻاهر جي ڪنهن ماڻهوَء ڏسيي ورتيو “ 

مسز ماهتياب جيي چيهيري تيي ”  ته خالم ٻرندو!
 مون پهريون ڀيرو پريشاني ۽ لڙڪ ڏٺا.

مون سوچيو: اها ٻيي ڳياليهيه هيئيي تيه سيهيائييَء 
هميشه مون ڏانهن ناپسندگيَء واري نگاهه وڌي 
هئي يا هن جو مون سان هميشه اڻ وڻندڙ ورتياُء 
رهيو هو پر مان تصور ئي تصور ۾ ُهن جيهيڙي 
خوبصورت ڇوڪريَء کيي پينيهينيجيي زال جيي 
صورت ۾ ڏسي خوش ٿيس. جينيهين جيي طيليب 
مان پهرينَء نظر ڏسڻ کان پوِء مسيليسيل ڪيري 
رهيو هئس. مون مسيز مياهيتياب جيي چيوڻ تيي 

سييان شييادي ڪييرڻ جييي حييامييي ُسهائييَء 
 ڀري. 

ميييون 

سييان شيياديَء جييو ذڪيير ٿييييينييدي ئييي سييهييائيييَء 
پنهنجي ناپسندييدگييَء جيو اظيهيار ڪيييو ۽ ان 
ڳالهه تي هن جا ماُء سان ڪيافيي ڏيينيهين تيائييين 
جهيڙا ٿيا. نيٺ االئجي ڪييئين هيوَء ميون سيان 
شادي ڪرڻ الِء آماده ٿي، پر سهائيَء سان شيادي 
ڪري مون پنهنجي زندگيَء جو ٻيون اٻيهيرو ۽ 
غلط فيصلو ڪيو. مون کي سمجهه ۾ نٿي آييو 
ته اها حقيقت هيئيي ييا ميان ڪيو خيواب ڏسيي 
رهيو هئس؟ سيڀ ڪيجيهيه خيواب سيميان لڳيي 
رهيو هو، ڪنوار جي صورت ۾ سهائي آسيميان 
تان لٿل حور جهڙي ڀاسي رهي هئي. ميون کيي 
پنهنجي خوش نصيبيَء تيي رشيڪ اچيي رهيييو 
هو. مان خيوشيي خيوشيي جيڏهين سيهيائييَء جيي 
ويجهو ويس ۽ هن جو هٿ پڪڙيم ته هين ميون 

 کان پنهنجو هٿ ڇڏائيندي چيو: 
ساري سر!.. توهان منيهينيجيي پييُء سيميان نيٿيا “ 

لڳو...؟ مون کيي خيبير آهيي تيه تيوهيان ڪيافيي 
عرصي کان منهنجي ماُء جي بيڊ روم ۾ وڃيي 
سمهندا رهيا آهيو... ۽ هاڻ ته ميهييينيي کين کيان 
هن جي پيٽ ۾ توهان جو ٻار يعني منهنجو ڀياُء 

تيه مينيهينيجيي چيهيري جيو ”  يا ڀيڻ پيو پلجيي!
رنگ فق ٿي ويو. مان رعشيي جيي ميريي  
جيان ڏڪڻ لڳس منهنجي نيرڙ تيي پيگيهير 
جا ڦڙا اچي ويا، منهنجو بلڊپريشر ليو ٿيييڻ 
لڳو. ان کان پهرين ته مان رڳيو پينيهينيجيي 
نيظيير ۾ ڪيري پييييو هيئييس پير هياڻ مييان 
سييهييائيييَء جييي نييظييرن ۾ بييه ڪييري پيييييو 

 ُهئس! مان سوچن ۾ غلطان ٿي ويس.
مييان ڇييڪيييي داڻيييَء واري رانيييد ۾ 
زنييدگيييَء جييي ڏاڪييڻ جييا خييانييا مييٿييي 
چڙهندو چڙهندو ڄيڻ ڪينيهين نيانيگيڻ 
جي وات ۾ اچي ويو هئيس، جينيهين 
منهنجي وجيود کيي پينيجيانيوييهييين 
خيييانيييي ميييان هيييييييٺ ڪيييييييرائيييي 
پنجوييهييين خيانيي تيي پيهيچيائيي 

 ڇڏيو هئو!
نومبر جو مهينو هوندي بيه ميان 
پييگييهيير ۾ شييل ٿييي ويييس. مييان 
ڪييافييي پييريشييان هييئييس. ميينييهيينييجييي 
سموري خيوشيي ڪيافيور ٿيي وئيي هيئيي. 
حالتون مون کي درياهه جي تيز وهڪيري ۾ 
بيينييان سييڙهييه جييي ٻيييييڙيَء جيييييان پيياڻييمييرادو 
لوڙهينديون پيئيي وييون ۽ ميان ُڪينين ۾ 
گهوماٽيون ۽ غوطا کائيندو لڙهينيدو پيئيي 
ويس. منهنجي هٿ ۾ هاڻي ڪجهيه بيه نيه 
رهيو هئو! زنيدگيي ميون کيان االئيجيي 
ڪهڙا امتحان وٺي رهي هئي ۽ االئجي 
ڪييهييڙا وٺييڻييا ُهييئييس! ان رات مييون 
محسوس ڪيو ته دنيا جيي بيورڊ گيييم 
تي مان ا  زندگيَء جي بازي ڪنهن 
اڻ ڏٺي رانديگر هيٿيان هيارائيي وييو 
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ُهئس. منهنجو مٿو ڦري رهيييو هيو، پيهيريين تيه 
سوچيم ته بريف ڪيس ۾ رکيل ڇرييون ڪيڍي 
پاڻ کي ماري ڇڏييان پير ڪيجيهيه سيوچيي سيُور 

 اندر ۾ پي ويس. 
اڳئين رات سهائيَء ميون کيي ٻيڌاييو تيه: شيادي 
کان اڳ هن ڪنيهين شيخيص سيان ميحيبيت ٿيي 
ڪئي ۽ هوَء هاڻ ان ئي شخص سان گيذارڻ ٿيي 
چاهي، مون محسيوس ڪيييو تيه سيهيائييَء سيان 
مينيهينيجيي شياديَء جيو نياٽيڪ تيه دراصيل مسييز 
ماهتاب مون کي پياڻ ڏانيهين انيگيييج رکيڻ الِء 
رچايو هو ته منهنجي ڪاوڙ ۾ اضافو آيو. ميون 
سوچيو: زندگيَء ۾ ٻيه ُاٻيهيرا ۽ غيليط فيييصيال 
ڪري چڪو آهيان ۽ هاڻ ٽيييون غيليط فيييصيليو 
ڪري آپگهات ڪرڻو اٿم...! رات جو ديير سيان 
مان غنودگيَء واري ننڊ مان جياڳيييس بيييڊ جيي 
هيٺان لڪائي رکيل بريف ڪيس کڻي ڊرائنيگ 
روم ۾ ويييس ۽ دروازو انييدران الڪ ڪييري 
مون بريف ڪيس کوليي، اخيبيارن ۾ وييڙهيييل 
چمڪندڙ ڌار واريون ُڇريون ڪيڍييون، آڱيوٺيي 
سييان انييهيين جييي ڌار کييي مييحييسييوس ڪيييييم... 
سوچي سوچي مون فيصيليو ڪيييو تيه ُسيهيائييَء 
کي طالڻ ڏيئي ڇڏڻ بهتر فيصلو هوندو! نيييٺ 
وري انهن کي بينيد ڪيييم ۽ واپيس اچيي بيييڊ 

 هيٺان رکيم.
سڄو ڏينهن آفيس ۾ مون کي ابتا ُسبيتيا خيييال 
ايندا رهيا. شام جو مان گهر آيس ته ميون مسيز 
ماهتاب جي ڪمري ۾ هڪ نئييين شيخيص کيي 
ڏٺو، جنهن الِء هن ٻڌايو تيه سيهيائيي ان شيخيص 
کي پسند ڪندي هئي. منهنجي حالت سير پيييل 
پکيَء جهڙي ٿي ويئي. مان واش روم ۾ وڃيي 
هٿ منهن ڌوتو. ٻاهر نڪتس ته پيتيو پيييو، اهيو 

 شخص سهائي جي ڪمري ۾ هليو ويو هئو.
جنهن عورت سان منهنجو نڪاح ٿيو هيئيو، سيا 
هاڻ ڪنهن ٻئي جي ڪڇ ۾ ُستل هيئيي ۽ ميان 
ان صورتحال ۾ ڪجهه بيه ڪيرڻ جيي قيابيل نيه 
هئس. مون محسوس ڪيو ته مان هاڻ بيييعيزتيي 
۽ بيغيرتي جي بيدبيودار تيالَء ۾ تيڙڳيي رهيييو 
هيئيس! ميون جييڏهين اعيتيراض ڪييييو تيه مسييز 

سهائي جيييڪيڏهين بيي نيڪياحيي “ ماهتاب چيو: 
مييرد سييان ُسييتييي پييئييي آهييي تييه تييون وري 
ڪهڙونڪاح ٻڌي زال سان ُستل هوندو آهييين؟ 
” اسان الِء توهان ٻنهي جي حيايت ساڳيي آهيي!

مون کي پيرن کان وٺي ميٿيي تيائييين چيوچيڙي 
لڳي وئي. رات جو اوپرو شخص سهائييَء وٽيان 
هليو ويو. وڃڻ وقت مييينيا رڙييون ڪيرڻ لڳيي 

ڪييير ”“ ڪييير آهيي...؟”“ ڪييير آهيي....؟“ هيئيي... 
 ”آهي...؟

ننڊ مون کان ڪوهين دور هلي وئي هئيي، ميان 
اٿي بيڊ تي ويهي مٿي کي هٿ ڏئي سيوچييينيدو 
رهيس ۽ سوچي سيوچيي نيييٺ آخيري فيييصيليو 

ڪيييييم تييه اهييڙيَء صييورتييحييال ۾ خييودڪشييي 
کانسواِء ڪيو چيارو ڪيونيهيي. رات پينيهينيجيي 
سموري خوبصيورتييَء سيان گيڏ ميوجيود هيئيي، 

 ٻاهران رکي رکي تڏن جا آواز اچي رهيا هئا.
مون مسز ماهتاب ڏانهن ڏٺو هوَء گيهريَء ننڊ ۾ 
هئي ۽ هلڪا کونگهيرا هيڻيي رهيي هيئيي. ميان 
اٿيس بيڊ جي هييٺيييان ليڪياييل بيرييف ڪيييس 
ڪڍيم ۽ ان مان شاهي ُڇرو ڪيڍي پياڻ ڏانيهين 
وڌايم... پر اوچتو منهينيجيو هيٿ رڪيجيي وييو. 
مون مسز ماهتياب ڏانيهين نيهيارييو ۽ سيوچيييو: 
منهنجيي بيربياديَء جيي ذميييوار تيه اهيا عيورت 
هئي، جنهن چاالڪيَء سان ميون کيي پينيهينيجيي 
دام ۾ ڦاسايو ۽ استعمال ڪيييو هيو. ميان بيييڊ 
ڏانهن وڌي ويس ۽ ڇرو سڌو مسز ماهتاب جيي 
پيٽ ۾ کپائي ڇڏيم ته هين هيييان ڦياٽيي دانيهين 
ڪئي رت جو ڦوهيارو نيڪيتيو، ميون ڇيرو هين 
جي پيٽ ۾ ڦيرائي ٻاهر ڪڍيو تيه هين جيا آنيڊا 
ٻاهر نڪري آيا ۽ مينيهينيجيي ڇياتيي، قيميييص ۽ 
چهرو رت سان ڀرجي ويو. مون ٻيهير ڇيرو هين 
جي نڙگهٽ تي ڦيراييو تيه هيوَء بيييڊ تيان هيييٺ 
ڪري پيئي ۽ فرش تيي وڇياييل ڪيارپيييٽ تيي 
ڦٿڪي ڦٿڪي ٿڌي ٿي ويئي. سڄو ڪمرو رتيو 
رت ٿي ويو! مون کلييل دريَء ڏانيهين نيهيارييو 
ٻاهرئين گيهيٽيي ۾ لڳيل ٿينيڀيي ميان اسيٽيرييٽ 
الئيٽ جي زرد ۽ بيمار روشني ڀتين تي ليرزي 
رهي هئي! ان ئي دم مون سيوچيييو: ميان چيپ 
ڪري مٿي هليو ويندس. ۽ صيبيح جيو سيهيائيي 
سييان گييڏجييي هيين واردات جييي ايييف. آئييي. آر 

 ڪٽرائيندس.
مون دروازو کوليو ۽ ٻاهر ويس ته اڱڻ ۾ ميون 
کي سهائي نظر آئي، هوَء شياييد آوازن تيي نينيڊ 
مان جاڳي هئي، منهنجي هٿ ۾ ُڇرو ۽ منهنجو 
رت ۾ ڀريل جسم ڏسي هوَء ڏڪي ويئي ۽ هين 

 رڙ ڪئي:
 ”واجد تون...!“

 پڃري ۾ ٽنگيل مينا به ٻولڻ لڳي.
 ”واجد تون...!” “واجد تون..!”“واجد تون..!“

مان جيئن ئيي سيهيائييَء ڏانيهين وڌييس تيه هيوَء 
ڊوڙي سندس ڪمري ڏانهن ڀڳي ۽ هين دانيهين 
ڪئي پر مون ڊوڙي ڪيميري جيو دروازو بينيد 
ڪيرڻ کييان اڳ ئيي وڃييي هيين کيي وارن مييان 
پڪڙيو ۽ سٽ ڏيئيي هيييٺ ڪيييرائيي هين کيي 
دسيم ۽ ُڇري جو وار ڪيوميانيس جيييڪيو هين 
جو ڪلهو وڍيندو نڪيري وييو، ميون ٻيييو وار 
ڪيو جييڪيو بيه ڇيڏ ڇيڏان ۾ هين جيي ڇياتيي 
چيريندو ويو... هن ڪيوشيش ڪيئيي تيه دانيهيون 
ڪري پر مون هن جي وات تي هٿ رکي ڇڏييو، 
مون ٽيون وار هن جي ڳچيَء تي ڪييو تيه هيوَء 
سڄي ڪمري ۾ ڦٿڪڻ لڳي ۽ ڪجهيه ئيي ديير 
۾ هن جو روح به پرواز ڪري وييو. ميان ٻياهير 

نڪري آيس ته مينا ٻيهر گوڙ ڪرڻ لڳيي. ميون 
کي ان لڳي ته ميون پياڻييَء جيا بيه گيالس ڀيري 

 پيتا. رات پنهنجا چنبا کوڙيو بيٺي هئي.
مان پهرين بيڊ روم ۾ ويس جتي مياهيتياب جيو 
الش پيو هو. هن جي چهري ۽ وکيرييل وارن ۾ 
رت جا دڙڳ ڄمي ويا هيئيا، هين جيو رت لڳيل 
مرده چهرو ڪافي خوفائتو ٿيي وييو هيو ۽ هين 
جي ڦاٽل چولي مان ڇا ٿي ٻياهير نيڪيتيل هيئيي. 
بيڊ جو اڌ ۽ ڪارپيٽ رتو رت لڳا پيا هئا. ميون 
کي لڳو موت کانپوِء به هوَء مون کيي گيهيوري 
ڏسي رهي هئي! ماهتاب کي ان حالت ۾ ڏسيڻ 
بعد مون کي اڪيالئيَء جو احساس کيائيڻ لڳيو 
اڪيالئي پنهنجيون خوفناڪ اکيون کڻيي ميون 
کي ڊيڄارڻ لڳي، سميورو گيهير ڄيڻ ميون کيي 

 نپوڙڻ ۽ کائڻ پئي آيو.
مييان ڪييرسيييَء تييي ويييهييي ڪييجييهييه وقييت اهييو 
سوچيندو رهيييس، اوچيتيو مينيهينيجيي جسيم ۾ 
رڦڻي پيدا ٿي ڄڻ سيئو تپ ٿيي پيييو هيجيييم... 
سوچيم، منهنجو اهڙو ڪو ارادو ئي ڪونه هيو. 
ماهتاب ۽ سهائيَء کي مارڻ جو ؟ ميون تيه پياڻ 
خودڪشي پئي ڪئي! مون پينيهينيجيي زنيدگيي 
جي ٽئين وڏي غلطي ۽ ُاٻيهيرو فيييصيليو ڪيييو 
هو! ان ئي وقت مون کي اهو بيه خيييال آييو تيه 
مسز ماهتاب به مون سيان غيليط واسيطيو رکيي 
پنهنجي زندگيَء جي شاييد آخيري وڏي غيليطيي 
ڪئي هئي! مان رت هاڻي بيڊ جي ٻيئيي طيرف 
ليٽي پيس. منهنجو هيڏ هيڏ ڏکيي رهيييو هيو ۽ 

 جسم ڄڻ ساڻو ٿي پيو هو. 
واجيد تيون!.. “ ميينيا وري رڙييون ڪيرڻ لڳيي. 

هيوَء پيڻ ڄيڻ آڱير ”  واجد تيون...! واجيد تيون...!
کڻي مون کي چيڙائي رهي هئي، مون کي خيار 
اچي رهيا هئا. مان اٿيس ۽ پيڃيرو کيوليي مييينيا 
ڪڍيم ۽ ان کي به سير وجيهيي پيرييان اڇيالئيي 
ڇڏيم! ان وقت مون ميحيسيوس ڪيييو تيه هيڪ 
سرڪاري آفيسر مان آُء ڪينيهين وحشيي انسيان 

 ۾ تبديل ٿي چڪو هئس.
ڪورٽ ۾ وڪيل جي صيالح سيان ميون بيييان 
ڏنو ته: ٻنهيي عيورتين کيي ميون غيييرت وچيان 
ڪاريون ڪري ماريو هيو، مينيهينيجيي نيوڪيري 
ختم ٿي ويئي هئي جيل ۾ هاڻ مون کي ٽيييون 
سال هلي رهيو هو. مون ڏاڙهي ۽ مڇيون ڇيڏي 
ڏنيون هيون. هتي ننيڍيين وارداتين وارا قيييدي 
اچي منهنجي ٽنگن کي زور ڏينيدا هيئيا ۽ حيال 
احوال ڪندا هئا، جن اڳيان مان پنهنجي غييرت 
جييا قصييا فييخيير سييان بيييييان ڪيينييدو هييئييس. مييان 
سوچيندو هئس ته مون ماهتياب ۽ سيهيائيي کيي 
قتل ڪري نه رڳو پنهنجي پر هينين جيي بيه بيي 
غيرتيَء واري زندگي مان جان ڇيڏائيي هيئيي ۽ 
هاڻي عزت واري زندگي گذاري رهيو هيئيس!... 

 ڇا اهو صحيح هو؟
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محرم جو سوڳوار ميهييينيو تيه صيدميي جيهيڙيين 
حالتن ۾ پيٽ کي گوڏا ڏئي ڪڍيائين، پر ميٿيان 

” بڊو سورن ڪڍو“ صفر مهينو به ته بڊي جو ڀاُء. 
ٻئي هٿ مٿي تي اچي ويا هئس محيرم غيم ۾. 
ته صفر وهم جو مهينو نيه شيادي نيه وهيانُء، نيه 
دهلن جا ڌڪ، نه شرنائي جي ڦوڪ، نه ئيي راڳ 
رنگ، مڱڻهار ميراثيين الِء تيه ڄيڻ، سيا صيفيا. 
ملڪ ميييدان. ڄيڻ اکييين اڳيييان ڪياري گينيدي. 
وهمن وسوڙا ماڻهو، صفر ميهييينيي ۾ شيادييون 
مراديون ڪن ئي ڪونه. پوِء، ڀال... جن جي گيهير 
جي چلهه چمنيَء جو سهيو ئيي دهيل شيرنيائيي ۽ 
راڳ تي، سي ميراثي، مڱڻهار وڃن ته وڃين بيه 

 ڪيڏانهن...؟
صفر مهيني صيفيا تيڙڪيي تيي وييهياري ڇيڏييو 
هئس. تيرنهن تيزين وارا ڏهاڙا به ته لنگهي وييا 
هئا. پندرهينَء جو چنڊ چڙهيو هو، پير ٻيييو ٿيييو 
خير...! ڏيڍ مهينو ته گهر پئي کاڌائين، جيييڪيي 
پنج ڏوڪڙ پاڇي هئس، گهر جيي چيليهيه پياٽ ۾ 
ڦوڪجي ويا هئس. نئين سج جي نيئييين روزي 
الِء صبح جي سائينَء جو نالو وٺيي، نيئييين ڳياٽ 
گهران نڪري پوندو هو ۽ چانهه به اچي ميوالئيي 
هوٽل تي پيئندو هو. من ڪيٿيان راڳ جيي ڪيا 
ُاڙي ٿڙي محفل جي دعوت ملي پوي. ان آسيري 
تي سڄو ڏينهن خدا جو، هوٽل جي بييينيچين تيي 
بک ۾ پاهه ٿي، شام سکڻا هيٿ ليوڏيينيدو گيهير 
موٽندو. اهو ته چڱيو جيو ميوالئيي هيوٽيل وارو، 
بچو مانڊڻي وارو ۽ رجب سيڌي وارو کينيڌائيي 

 هئس. نه ته سنهو ڳوڙهو به پاٽيَء جيڏو.

ڇٺيَء جو نالو ته قربان علي هئس، پر ٽاپر وهيَء 
۾ پڻس راڳ جي سکيا الِء جهوني ڪالسييڪيل 
راڳي مکڻي فقير وٽ ڇڏيس تيه هين ٻيانيهين ۾ 
ڌاڳو ٻڌي، جنسار فقير جو نالو ڏنس. راڳ جيي 
دنيا ۾ اهو ئي نانُء، سندس سڃاڻپ بڻيو. چوندا 
آهن ته مڱڻهار جو ٻار روئي ته به ُسر ۾. هين بيه 
ُسر سنگيت ۽ ساز منڊل جي ماحيول ۾ اکيييون 
کوليون هيييون. رڳ رڳ ۾ راڳ ۽ راڳيداري 
سمايل هئس. جهڙو هئس آواز رسيلو ۽ آالپن ۾ 
سوز، تهڙو ئي هئس راڳ جي ڄاڻ. ڪالسيڪل 
راڳ جي حوالي سيان نيه رڳيو تير، پير ٻياهير بيه  
چڱي ناماچاري هيئيس. جيهيڙو لڳيي واُء، تيهيڙو 
ڏجي منهن. وانگر هنن جي بيقدري ڪري پيييٽ 
گذر الِء ڪيسٽي شاعرن کي ڳائڻو ٿي پيس. دل 
تي پٿر رکي، عبادت جهڙن ُسرن کي کٽراڳ ۾ 
خرچ ڪرڻ سندس اهڙي مجبوري هيئيي جينيهين 

 جون پاڙو پيٽ جي دوزق ۾ هيون. 
موالئيي هيوٽيل راڳييين، فينيڪيارن، دهيالريين ۽ 
سازن وارن فقيرن جو ٿاڪ هو. ڪيسٽي شياعير 
ته ڪتر پيا ٿيندا هئا. بينيدييون، ُبيڪ ۽ ڊائيرييون 
بغل ۾ ڪري، فلمي گانن جي ڌنن تيي گيهيڙييل 
ڪالم ڳائڻ الِء راڳييين جيون خيوشيامينيدون پيييا 
ڪندا هئا. شادين مرادين جي سيزن وارن مهينن 
۾ ته هوٽل ۾ چهچٽو لڳو پيو هوندو هو. هوٽيل 
جون بينچون ماڻهن سان ڀريون پيون هيونيدييون 
هيون. راڳ جي محفلين الِء ڪيا  ڌڻيي راڳييين 
کي سوٿيون ۽ گاڏين جا ڀاڙا ڏئي پڪ پيڪيائيي 
ڪندا هئا. ڪڏهن ڪڏهن ايئن بيه ٿييينيدو هيو تيه 

راڳي هڪ رات ۾ به ڪا  ٻوليندا هئا. رات جي 
پهرئين پهر ۾ هڪڙي ڇني ۾ ڳائي، ٻي پهر ۾ 

 ٻئي ڇني ۾ وڃي رسندا هئا. 
راڳين الِء سال جا ٽي مهييينيا ميوڙيين وارا هيئيا. 
عرس، مٺي مرسل جو مهينيو، شيعيبيان الل جيو 
مهينو ۽ رمضان روزن جو ميهييينيو. تيوڙي جيو 
انهن مهينن ۾ شاديون مراديون گهٽ ٿييينيدييون 
هيون، پر پيوِء بيه راڳييين کيي گيذاري جيييتيري 
موڙي ملي ويندي هيئيي. ميحيرم ۽ صيفير اهيڙا 
جاڙا مهينا هئا جن ۾ راڳي ۽ مڱڻهار ڄيڻ گيهير 
ويٺي ونواهه کائيندا هئا. روزي کي اصل ُٻنيڊو، 
هلڪا ڦلڪا راڳي تيه ميوڙيين وارن ميهييينين ۾ 
ايئن به ڪندا هئا، جو ڪٿان ڪنهن شادي مرادي 
جي پڪي سڌ سا پيويين، ڀياڙي تيي سيوزوڪيي 
ڪري، سازندن ساڻ جي دعوتيا، ڪا  جي ڇنيي 
۾ وڃي ڦهڪو ڪندا هئا. ڪا  ڌڻي اهو سوچي 
کين ڪونه موٽائيندا هئا ته ويچارا آس ڪري آيا 
آهن ته چار ڪالم ڳائي راضي ٿييين. ڪيا  کيي 
ڪجسو ڪونه ڪبو، پوِء راڳ مان جييڪيو ونيڊ 
ملندو هئن ميڙي، مانيَء سان چڙهه ڪري، ڪيا  
ڌڻي کان سوزوڪي جو ڀاڙو وٺي هينيبيوشيييون 

 هڻندا موٽندا هئا.
هو کنوڻ تي مال ڪاهڻ وارن اهڙن چنيد راڳييين 

واري ”  جاڙا خان ڪتو جهيليجيانِء“ مان نه هو. هو 
ڪڌي ڪرت کي فن جي توهييين ۽ بيک پينيائيڻ 
سمجهندو هو. ڪڏهن اهڙي صورتحال ڏٺي به تيه 
ڪانه هئائين. پئسي جيي سيوڙهيه واريين ڏکييين 
حالتن ۾ به ڪڏهن هٿ ڪونه ُمنڌو هئس. اييتيرو 

ڪهاڻي   

محمد صديق 
 منگيو
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سو پاڇي هونڌو هئس جو موڙين وارن ميهييينين 
مان به چيڙهيي پيار پيونيدو هيو، پير هيييليوڪييين 
نڌ وٺي ڇڏيا هئس. سڃائيَء ساڻيو  موڙين هڻي سي
ڪري وڌو هئس. پيُء بيييمياريَء ميان ميس ميس 
وڃي ڪنڌ کنيو ته ماُء کٽ وڃي وسائي. ُمٺيييون 
ڀيڙي ماُء کي کڻيي نيڪيتيو ۽ وڏي پيرائيييوييٽ 
سينٽر ۾ داخل ڪيائين. پندرهن ڏينهين کيانيپيوِء 
ماُء کي گهر ڀيڙو ڪيائين ته ٽن ڏينهن کيان ٽين 
ورهين جي معصوم نياڻي پرڀاتي جو بيخيار نيه 

پئي ٽٽو. هاڻي ته پينياڊول سيييرپ بيه اثير نيه 
پئي ڪيو. گذريل رات ته اکيين ۾ وهياميي 
هئس. معصوم پرڀاتي اک ئيي ڪيانيه پيٽيي 
هئي. ٿڌي پاڻيَء جون پٽييون رکيييائيونيس، 
تڏهن مس وڃي اک کيوليي هيئيائييين. ٻيئيي 
ڏينهين زال جيادل ڳيوجيهيي ڪيييل پيئيسيا، 

جيڪي ٽڪو ٽڪو ڪري ٽاري رکيا هيئيا، آڻيي 
ڏنا هئس. هو پرڀاتي کيي ڊاڪيٽير وٽ کيڻيي 
ويو. ڊاڪٽر چيڪ اپ ڪري مدي جي بخار 
جو شڪ ڏيکاريو ۽ ٽيسٽون لکي ڏنيييون، 
پر جوکائيَء ڪيري ٽيييسيٽيون نيه ڪيرائيي 

 سگهيو هو.
صبح جا نوي ٿيا هيئيا، پيرڀياتيي کيي بيخيار 
ڪجهه وارکائي ڏني هئي. هو پياڙي جيي 
دڪييان تييان بسييڪيييييٽيين جييون پييڙيييون ۽ 
ٽافيون وٺي موٽيو ته پرڀاتي جياڳيي پيئيي. 
هن چپن تي ميرڪيون وکيييري کيييس ڏٺيو 
پئي. هن پرڀياتييَء کيي هينيج ۾ کيڻيي پيييار 

ڪيو، بسڪيٽ ۽ ٽافيون ڏنيون. جادل چيانيهيه 
جو ڪيوپ کيڻيي کيٽ تيي اييس تيي رکيييو ۽ 

 پرڀاتيَء کي سندس هنج مان وٺندي چيو،
 ”ملهار پيُء...!“
 ”ها، جادل...!“
 ”ٻچڙيَء کي تپ ساڻو ڪري وڌو آهي.“
جينيسيار ”  هانُء ته پٽجيم پيو، پر ڇا ڪيرييان...؟“ 

 ٿڌو ساهه کڻي وراڻيو.
ماشومڙي وڃي پئي ڳرندي، ڪجهيه تيه ڪيرڻيو “ 

 ”پوندو.
ڊاڪٽر ٽيسٽون لکيون آهن، ڪٿان پئيسين جيو “ 

 ”بلو ٿي پوي ته...!
 هن جملو اڌ ۾ ڇڏي ڏنو.

 ”ڇا جون...؟“
 ”مدي بخار جون“
جيادل ”  ُمئو ابو سندن! هانُء ئي کايو ٿيا ڇيڏيين“ 

پرڀاتيَء کي ڀياڪير ۾ ڀيييڪيوڙي ڇياتييَء سيان 
 الئيندي چيو.

جينيسيار ”  تون هانُء نه هار، موال سڻائيي ڪينيدو.“ 
 ”کيس آٿت ڏني

هو موالئي هوٽل ۾ داخيل ٿيييو تيه کيانيئيس اڳ 
ويٺل راڳين ۽ سازندن کيس کيڪار ڏنيي. هين 
به پري کان ٻانهون ٻڌي کين کيڪار جيي ميوٽ 
ڏني ۽ خالي بينچ تي ويهي رهييو. ٽيييبيل واري 
چانهه جو ڪوپ آڻي اڳيان رکيس. هن جڳ مان 

پاڻيَء جو گالس ڀري آگهاري پٽ تيي هيارييو ۽ 
پاڻي ڀري گالس چپن تي آندو ته سنيدس نيگياهيه 
سامهون کڄي وئي. هن تڪڙيون ڳيتيون ڏييئيي 
پاڻي پيتو ۽ گالس ٽيبل تي رکي چتيائيي ٻياهير 

جييي سيييييڌي جييي ڏسڻ لڳو. سيييٺ تيارا چينيد 
ڊاٽسن پيڪ بيييٺيي دڪان اڳيييان 

هييئييي. دڪييان جييا 
مالزم چانيورن 
جيييييييييييييييييييييون 
ٻيييييييورييييييييون 
کنڊ، گيييهيه، 
بصر ۽ ٻييو 

سيييييييييڌو 
سييييييييامييييييييان 
ڊاٽسيييين ۾ 
ڀيييري رهيييييييا 

هييئييا. هيين ٿييڌو 
سيياهييه کييڻييي 

چپن ۾ 

ڀيييڻيييييييڪيييو. 
ٻيييييييليييي...! هييياڻيييي 

مياڻييهيو وهيميين جييي جييهيان مييان 
نڪري صفر مهيني ۾ به ڪا  ڪيرڻ لڳيا آهين. 
ڪا  ڪنهن جو هو؟ ڳجهارت جي اهيا ڳيوڙهيي 
ڀڃڻ الِء هو ڳڻيتييين ۾ پيئيجيي وييو ۽ پيوِء اهيا 
ڳوڙهي پاڻ ئي ڀڄي پيئيي. جيڏهين ٽيي هيميراهيه 
سيٺ تارا چند کان سيڌي جو بل وٺي هيوٽيل ۾ 
داخل ٿيا ۽ سندس ڀر واري ٽيبل تي اچي وييٺيا. 
انهن ۾ ٻه همراهه ڪا  ڌڻي ۽ هڪ بورچي هيو. 

 اهي چانهه جو آرڊر ڏيئي پاڻ ۾ ڳالهائڻ لڳا. 

استاد... مانيَء جي پيارت اٿيئيي، ٻيييليي گيال نيه “ 
 ”ڪرائجان.

بيورچيي ”  رک موال تي، تون ڪابه ڳڻتي نه ڪر.“ 
 وراڻيو.

هيميراهيه ”  ماني ڀلي بچيي پيوي پير کيٽيي نيه...!“ 
 ڳالهايو.

بورچيَء سندس ڳياليهيه اڻ ٻيڌي ڪيري، اٽيلينيدو 
 سوال ڪيو.

 ”دعوت ڪيتري آهي؟“
ڪارڊ ته پنج سئيو آهين، پير ڳيوٺ را  ۽ ميٽ “ 

 مائٽ ان کان سواِء آهن. 
مطلب ته اٽيڪيل ٻين هيزار مياڻيهين جيي ميانيي “ 

 بورچي وراڻيو.” ٿيندي.
چڱن جيي ميانييَء جيو بينيدوبسيت ڪيرڻيو “ 

 ”پوندو.
تون دلجاِء ڪير، رڳيو بيٺيي تيي جياٿيرو “ 

همراهه ڏجانِء، جو مانيَء جي ڍوِء ڍوئان نه 
 ”ٿئي.

 ”ها، ان جو بندوبست ٿي ويندو.“
همراهه چانهيه پيي روانيا ٿيي وييا. سينيدن 
ڳالهين مان اندازو لڳائڻ ڏکيو نه هيو تيه 
دينيو ڳيوٺ ۾ رات وڏو ڪيا  هيو. هيو 
سوچن ۾ ٻوڏارجي ويو، پنهنجي ليييکيي  
ڪڏهين ڪينيڌ هيا ۾ پيئيي ڌوڻيييائييين تيه 
ڪڏهن نهڪر ۾. اندر جي عدالت ۾ دل ۽ 
دماغ جي وڪيلن دلييل پيئيي ڏنيا ۽ پيوِء 
فيصلو دل جي حق ۾ ٿييو تيه چيپين تيي 
پاڻمرادو مرڪ وکري ويس. هن کيييسيي 
مان پرڀاتيَء جي ٽيسٽين جيي پيرچيي ڪيڍي 
ڏٺي ۽ اونهو سياهيه کيڻيي کيييسيي ۾ رکيي 
ڇڏي. هو خيالن جي ڪوهيڙي ميان ڦيٿيڙائيي 
تڏهن ٻاهر نڪتو جڏهن راڳي محبت فقير جو 

 جملو ڪنن سان ٽڪرايس. هن چيو پئي،
استاد...! هاڻي ته رليون کائي واڻ کي اچي لڳيا “ 

 ”آهيون، ڇا ٿيندو...؟
هن اونهو ساهه کڻي کيس ڏٺيو ۽ چيپين تيي 

 مرڪ آڻي وراڻيو،
ابا...! دل نه الهِه، ڏکيا ڏينهن ڪياٽيي اچيي “ 

 ”چڙهيا آهيون.
استاد...! تيييرنيهين تيييزيين جيا ڏيينيهين بيه “ 

لنگهي ويا آهن، پر پيوِء بيه ڪيٿيان ميورت 
 يارل فقير ڳالهايو.” نٿو کلي.

مٺا...! سيج ٻيه پياڇيا آهيي، ڏکين جيي پياڙ “ 
” ڪانهي، سڻاوا ڏينهن به ضرور اچيڻيا آهين.

 هن جي لهجي ۾ ڌيرج هو.
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سوزوڪي ڳوٺ جي ڳلين ميان ٿيي ڪيا  جيي 
ڇني کي ويجهو ٿي ته منهن انڌاريَء جيي ميهيل 
هئي. وڏي اوطاڻ جي سامهون ڏکڻ پياسيي کيان 
ميدان ۾ شياميييانين سيان ڍڪيييل وڏي هيال ۾ 
ٽيبلون ڪرسيون لڳايون ويون هيييون. ان کيان 
ٿورو وٿيرڪو اولهه پاسي کان کلييل شياميييانين 
هيٺان ڳوٺ را  الِء کيٽيون رکيييل هيييون. پيري 
اوري جا مهمان کٽن ۽ هينيڌن تيي ٽيييڪ ڏييئيي 
ويٺا هئا. اڀرندي پياسيي کيان وڏي بيٺيي هيئيي، 
ڦنڊرون ڪٺيون پئيي ۽ بيورچيي رڌ پيچياُء جيي 
ڪم ۾ رڌل هئا. بٺي تي مياڻيهين جيو ڳياليهيائيو 

 پري تائين ٻڌڻ ۾ پئي آيو. 
اوطاڻ جي ٻاهران سوزوڪي بيٺي ته ٻار ڊيهڙو 
ڪري سوزوڪي ڏانهين ڀڳيا.  هيو سيوزوڪيي 
جي اڳئين سيٽ تان لٿو ۽ پوتڙي سان منيهين ۽ 
ڪپڙن تان مٽي ڇنڊي ڇني جو جائزو وٺڻ لڳيو. 
سازن وارا به هيٺ لهي بت ۽ ڪپڙي تيان ميٽيي 
ڇنڊڻ لڳا، کين سوزوڪيَء ميان ليهينيدي ڏسيي، 
ڇني مان نوجوان ڇوهي وک سان هنين ڏانيهين 

 وڌيو. هو پري کان هڪلون ڏيندي پئي آيو. 
 ”فقير...! اتي ئي بيهي رهو.“

نواجوان چهري جا تاثرات ۽ لهجيي ميان 
لڳو پئي ته هو هنن جي اچڻ مان خوش 
نه هو. اهي جتي هئا اتي ئي ڄمي ويا. 
ڄڻ پيييرن ۾ ِڪيل لڳيي وييا هيئين. 
حيرت مان اکيون ڦاڙي نوجوان کي 
پاڻ ڏانهن ايندي ڏسڻ لڳيا، جيييڪيو 
تييڪييڙيييون تييڪييڙيييون وکييون کييڻييي 
ڪاوڙ مان وڦلندو پئي آيو. نوجيوان 
جي پٺيان ٻه چار ٻيا همراهيه بيه ڊگ 
چال پئي آيا. نيوجيوان ڀيرسيان اچيي 
ٻئي هٿ چيييليهيه تيي رکيي کيهيري 

 لهجي ۾ چيو،
فقير...! توهان کي ڪنيهين دعيوت “ 

ڏيييئييي هييتييي گييهييرايييو آهييي؟ هييو 
 سهڪي پيو هو.

جنسار فقير ڳيت ڏيئي نڙيَء کي 
آلييو ڪيييييو ۽ مييعييامييلييي کييي نييه 
سييمييجييهييڻ واري  حيييييرت مييان 
نوجيوان ڏانيهين ڏسيي مينيجيهيي 

 وراڻيو.
 ”بابا سائين...! اسان... اسان...!“

اسان کي راڄن ۾ خوار ڪيرڻ الِء، اهيا دشيمين “ 
جي حرڪت آهي. توکي ٻڌائڻو پوندو تيه تيوکيي 

 ”ڪنهن دعوت ڏني.
هن نوجوان آڏو ٻانهون ٻڌي، جمليي حيواس گيڏ 

 ڪري وراڻيو.
مٺا...! فقير آهيون، بنا دعوت آيا آهيييون، رنيج “ 

 ”ٿا ٿيو ته موٽي ٿا وڃون.
نوجوان تپي باهه ٿي ويو. هن ڪاوڙ مان مائيوذر 
ور مان ڪڍي جنسار فقير تي سڌو ڪيو تيه هيو 
ڏڪي ويو. گڏ ٿيل ماڻهو ٻه چار وکيون پيوئيتيي 
هٽي ويا. سازن وارا ڀڄي وڃيي سيوزوڪيي ۾ 
ويٺا ۽ ڊرائيور به جنسار فيقييير کيان ڇيڄيي ڌار 
وڃي بيٺو ڄڻ ساڻيس گيڏ ئيي نيه هيو، هين کيي 
سمجهه ۾ نه پئي آيو ته آخر ٿئي ڇا ۽ ڇو پيييو؟ 
نوجوان مائوذر جنسار فقير جي ڇاتيَء تي رکي 

 ڪاوڙ مان چيو،
 ”ٻڌائين ٿو يا...!“

نڙي ڪنڊا ڪنڊا ۽ زبان تارونَء سان وڃي لڳيي 
هئس. سمجهه ۾ نه پئي آيس ته ڪيهيڙي ورنيدي 
ڏئي. هن ڳالهائڻ جي ڪوشش ڪئي پر من جيي 

 مونجهه ڪري لفظ نه پئي اڪليس.
 ”بابا، سائين...! اسان... کي...!“
 ”ها، ها ٻڌائي ڪهڙي ڀيڻ...؟“

ٿيل ماڻهن جي هجوم کي پري ايييتييري ۾ گييڏ 
ڪراڙو اڳتيي ڪيييري هيييڪ 

تيييه کيييييييس وڌييييييو 
ڏسييييييييي 

نوجوان جنسار جي سيني تي تاڻييل ميائيوذر 
وارو هٿ هيٺ ڪري ڇڏيو. هو ڳيوٺ جيو چڱيو 

۽ نيڪ مرد هو. هن هڪل ڪيري نيوجيوان کيي 
ڪنهن اٻهرائي کان روڪيو ۽ اڳتي وڌي پاٻوهه 

 سان سندس مٿي تي هٿ رکي ڇڏيو. 
ابا...! هيُء ويچارا فقير آهن. را  جي خيوشييين “ 

۾ جيئڻ وارا ماڻهو. انهن وييچيارن جيي روزي 
 ”روٽي به را  جي ڪري هوندي آهي.

پيير، ڏاڏا...! هيييُء ڪييهييڙو طييريييقييو آهييي. پييڪ “ 
 ”سان...!

نييوجييوان جييي لييهييجييي جييي تييکييائييي، وڏي جييي 
موجودگيَء ۾ ڪاوڙ ميان احيتيجياج ۾ بيدليجيي 
وئي هئي. ڪراڙي جنسار فقير ۽ پيوِء نيوجيوان 

 ڏانهن ڏسي وراڻيو.
ٻچا...! هيُء فقير ويچارا ته راڄن جيي خيوشييين 
الِء سدائين دعاڳو هوندا آهن ته راڄن ۾ سدائيين 

 شاد مانا هجن.
بيٺلن تي اهڙي چاڙهيه پيئيجيي وئيي هيئيي. ڄيڻ 
ڪڪڙ تي ماڪ، اهي حيييرت ميان کيييس ڏسيي 

 رهيا هئا. هن ٿڌو ساهه کڻي ٻيهر ڳالهايو. 
ُپٽ...! فقيرن جا گسن، راڄن ڪڏهن بيه ڪيونيه “ 

روڪيا آهن. انهن کيي دعيوت جيي گيهيرج ئيي 
ڪانه پوندي آهي. اهي ته بٺي براد مان ونڊ وٺيڻ 

 الِء ٻڌ سڌ تي به اچي نڪرندا آهن.
نوجوان ڳالهائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ڏک جي 
شدت کان ڀرجي آييل ڳيليي ميان ليفيظ اٻيڙي نيه 

 سگهيس.
 ”پر ڏاڏا...!“

هن رڳو ايترو چيو ۽ قميييص جيي ٻيانيهين سيان 
اکيون اگهندو واپس وڃڻ لڳو. ڪراڙي کيييسيي 
۾ هٿ وجهي هزار جا ٽي نوٽ ڪڍي فقييرن 

 جي کيسي ۾ وجهندي چيو. 
فقير...! هيَء تنهنجي پنڌاڻي آهيي. سياز “ 

الهڻ جي ڪابه ضرورت ناهي، ماني کائي 
 ”پوِء ڀلي هليا وڃجو.

ڪراڙو واپس وڃڻ الِء ميڙييو تيه جينيسيار فيقييير 
 نماڻائيَء مان چيو،

 ”پر، بابا سائين...!“
ان کيان اڳ جيو فيقييير ڪيجيهيه ڳياليهيائيي، 
 ڪراڙي سندس جملو اڌ ۾ ڪٽي وراڻيو.

فقير...! هيُء شاديَء جو ڪا  ڪونهيي. “ 
منهنجي وڏي پٽ ۽ هين نيوجيوان جيي 

 ”پيُء جو چاليهو آهي.
جنسار فقير اکيون ڦاڙي کين ويينيدي 
ڏسندو رهيو. غير ارادي طور سينيدس 
هييٿ کيييييسييي ڏانييهيين ويييو. جيييييتييري 
گيرميي کيييسيي جيي نيوٽين جيي 
محسوس پئي ٿيس، ان کيان 
ڪيئي ڀيرا وڌيڪ گرميي 
سندس انيدر ميان پيگيهير 

 بڻجي پئي نڪتي. 
*** 
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اهو جاڳڻ جو وقت اٿس، ٿوري جاڳ ٿيس، پاسو 
ورايائين هڪ اک کليل هڪ اک بند. کلييل اک 
جي اڌوري فيوڪيس ۾ گيهيڙييال اٺ لڳيي ڏهيه 

 منٽ. 
 ”اڙي يار دير ٿي وئي“

ڪمبل الهيندي ڀيڻيڪيييو، وري ڪيميبيل ميٿيان 
 ورائي ڇڏيائين.

 موڪل. آچر. نه، ڪورونا، وري ننڊ اچي ويس.
پر ڏهين ڌاري اٿڻو هئس، جو سفر تي نيڪيرڻيو 

 هئس!
اٿندو ته چپل پائي شينڪ وٽ درسني جي اڳييان 
وڃييي بيييييهيينييدو پيياڻ کييي خييوش ۽ تييازو تييوانييو 

 محسوس ڪندو. 
 وڌيل شيو ۽ وکريل وار، ڏسي مرڪندو. 

 ُمرڪ ۽ رات ڪي خواب جي سرهائي هوندي.
پيسٽ کانپوِء شيييو الِء ميگ ۾ ڪيوسيو پياڻيي 

 کڻندو.
 ”ڪهڙو حال آ قلو پطره“

ڪرسيَء تي آرام سان ويٺل سيانيوري 
قلو پيطيره ڏي ڏسينيدي چيونيدو قيليو 
پييطييره خييامييوشيييَء سييان ڏانييهييس 

 ڏسندي. 
هو مرڪي قلو پطره جي ڪياريين 
اکين ڏي ڏسندو ۽ شيڪسيپيييئير 
 کي خاموش سالم پيش ڪندو. 

هيير خييون خييرابييي جييي شييور ۽ “ 
شرابي جي ذميوار تون آهين قلو 

 ” پطره.
قلو پطره بي پيرواهيه نيگياهيه سيان 
ڏانهس ڏسينيدي رهينيدي. بيرش تيي 

ڪريم هڻڻ کان اڳ پاڻي ۾ ڊييٽيول 
مالئڻ چاهيندو. آفٽر شيو گذريل هفتي 

 کان ختم ٿي چڪو هو. 
ڊيٽول الزمي آهي خياص “ ڊيٽول به ڪونه هو 

 ” ڪري اڄڪلهه
هو چپن ۾ ڀڻڪيو، بيمار ٿيڻ ۾ ديير ئيي نيٿيي 

 ”لڳي
 دروازو کولي ٻاهر دڪان تي ويندو. 

آس پاس گذرندڙ ويٺل بيٺل ماڻهن جي اکين ۾ 
 ڊپ جا پاڇوال ڄڻ زندگي هڪ هنڌ بيهي رهيل.

 ” ادا ڊيٽول آهي“
دڪيانيدار ٿيورو ”  ها آهي پير ڪيجيهيه ميهيانيگيو“ 

 شڪي ٿيندي چوندو.
حيرت مان دڪاندار جي منيهين ”  ڇو مهانگو ڇو“ 

 ۾ ڏسندي چوندو.
ادا ڪيييورونيييا جيييون ڪيييراميييتيييون... ڊييييٽيييول، “ 

سينيٽائيزر... ماسڪ مهانگا ٿي ويا آهن... وبا جا 
 ”ڏينهن آهن ڀاُء... وبا جا ڏينهن!

هو ڊيٽول وٺي دڪاندار جي ليفيظين ۾ ليڙهينيدو 
 گهر موٽندو.

اندر ۾ بيييچييينيي جيي ڪيوسياڻ ”  وبا جا ڏينهن“ 
محسوس ڪندو ۽ چيپين ۾ ڀيڻيڪينيدي گيارشيييا 

 مارڪيز الِء پنهنجائپ محسوس ڪندو.
ڊپ جيي ليهير ميان ٻياهير ”  هڪ ڳالهه تيه ٻيڌائيي“ 

نڪرڻ الِء ڊيٽول جا ڪجهه ڦڙا مگ ۾ وجهينيدي 
وبا سان محبت جيو ۽ ميحيبيت جيو وبيا “ چوندو 

 ”سان ڪهڙو تعلق آهي.
 قلو پطره بدستور ماٺ.

 ڄڻ ڳالهائڻ سندس مرتبي جي خالف هجي.
ڳالهائي ته هيييييييييييييييوَء 

هو سياڻيس ڳييالييهييائييي، 
ڳالهائيندو رهينيدو آهيي. اهيا سينيدس ميجيبيوري 
آهي، ضرورت آهي، خوشي آهي، گهر ۾ ٻيو ڀال 

 آهي به ڪير قلو پطره کانسواِء.
وبا ۽ محبت جو پاڻ ۾ ڪو نه ڪو تيعيليق آهيي “ 

ضرور قلو پطيره! اهيڙو تيعيليق جيهيڙو...! االئيي 
” ڪهڙو پر مطلب تيه ڪيو تيعيليق آهيي ضيرور...

ڏاڙهيَء جي وارن تي رييزر هيالئييينيدي ڪيجيهيه 
پير تيوکيي ڇيو پيييو “ سوچيندو، مرڪي پيونيدو. 

” ٻڌايان؟؟... تنهنجيو ڇيا وڃيي ميحيبيت... هيونيهيه

محبت جو لفظ ذهن جي ڪيينيواس تيي ڪينيول 
جي نييري گيل وانيگير اڀيري اچيڻ سيان آسيميان 

قليو پيطيره “ ڪڪر ڪارو نڀار بڻجندي ويندس... 
تنهنجو تعلق نه سهي پارسا جو تعلق تيه ميحيبيت 

۽ کيس محسوس ٿينيدو ميحيبيت جيو ”  سان آهي
 تعلق موسمن سان به آهي!

خبر اٿئي ميان تينيهينيجيي دنيييا ۾ ڪيٿيان آئيي “ 
 ” آهيان؟

 ”ڪٿان؟“
سياري جي سرمئي ڌنڌ جهڙي دنيا مان... جييڪيا 
ڪهاڻين ۾ هيونيدي آهيي... قصين ۽ خيوابين ۾ 

 هوندي آهي! 
دراصل مون تنهنجي ڪهاڻين ميان جينيم ورتيو 
آهي! تنهنجي خوابن ميان نيڪيري تيو وٽ آئيي 

 ”آهيان...
۽ ان ڳالهه تي هو حيران نه ٿيو هو، جو اهو سيچ 
هو. شيو ڪندي هو کيس نظم وانگير سيارڻ 

 ۽ سوچڻ لڳندو.
آسمان هميشه وانگير ڀيورو خياڪسيري 

 آهي،
سج گهڻو وڏو ڪونهي، نڪو گيرم 

 آهي،
 سج آسمان ۾ گهڻو مٿي ناهي،

صبح جي پيهير جيا پياڇيوال ڊگيهيا 
 آهن، 

 پاڇوال ٿڌا آهن،
 هوا گهلي ٿي،

 جتي ڪٿي ڪاغذ اڏامندا ٿا وتن،
 ماڻهن کي ڳرا جيڪٽ پاتل آهن،

ماڻيهين جيا گيرم گيرم سياهيه ڏسيي 
 سگهجن ٿا،

ساهه ائين آهن جيئن چانهه.... مان اٿندڙ 
 ٻاڦ!!

گذريل ويهارو کن ڏينهن کان آفيس بند آهيي 
گهر جو قيدي ٿي ويو آهي. مڪمل وانيدڪيائيي، 
ٽي وي چئنلز ۽ ايف اييم رييڊييو جيي وات تيان 
ڪهي لٿل ماڻهو جي ڊپ کي ٻيڻو چوڻو ڪنيدڙ 
هي به بريڪنگ نيوز، تبصرا ماهيرن اڌ مياهيرن 
جا بحث، بيڪيواز... اوچيتيو فيون جيي گيهينيٽيي 
وڄينيدي. قيليو پيطييره ڇيرڪ ڀيري تيجيسييس مييان 

 اسڪرين جي روشنيَء ڏي ڏسندي.
هو مرڪندي چوندو. لڳينيدس ڄيڻ ”  هيلو پارسا“ 

 ورهين کانپوِء مرڪيو هجي. 
 ”هيلو... ڪيئن آهين خوش آهين“
فائن، تنهنجو نالو ڏسي ڪيير ڪيافير خيوش نيه “ 

 ”ٿيندو

 ڪهاڻي

 ڪورونا، سمنڊ ۽ قلو پطرا



    0202جنوري   58 |

 

 ”بس هاڻي مکڻ نه هڻ“
 ”تون سڀ ڄاڻين ٿي“
 ”ٻيو ڇا پيو ٿئي“
بس... ڪورونا جي مهيربيانيي سيان وانيدڪيائيي “ 

آهي. پڙهڻ ۽ فقط پڙهڻ... ۽ ٽي وي تي ڀيييانيڪ 
 ”منظر ڏسڻ

هوَء ڳياليهيه جيو رق ميوڙڻ الِء ”  ڇا پيو پڙهجي“ 
 چوندي.

“Love in the times of cholera” 
واهه واهه پر مان سميجيهيان ٿيي اهيو تيه اڳ بيه “ 

ڪيامييياب حيڪيميت عيميليي تيي ”  پڙهيل اٿئيي...
 خوش ٿيندي چوندي.

ها... پر وبا جي ڏينهن ۾ لکيييل نياول وبيا جيي “ 
ڏينهن ۾ پڙهڻ جو پنهنجو مزو آهي... عيجيييب... 

هو ناول جيي رنيگ ۾ ”  وڻندڙ... حيران ڪندڙ...
 رنگجندي چوندو.

 ”اڇا... سهي... ٻڌ...“
 ”جي“
 ”آفيس؟“
 ”بند آهي“
 ”گهڻن ڏينهن الِء؟“
 ”اڻ ڄاتل مدي تائين“
 ”ته پوِء...“
 هو ڄاڻندي به پڇندو.” پوِء ڇا...“
مان چوان ٿي ته... ڪجيهيه وقيت الِء هيييڏي ڇيو “ 

 هوَء هنڪندي چوندي.” نٿو هليو اچين...
هو دل ۾ خوش ٿييينيدي ” اچي ته سگهان ٿو پر...“ 

 چوندو. 
 ”پر؟“
 ”پر حالتون ٺيڪ ناهن“
 ”حالتون ته ڪٿي به ٺيڪ ناهن“
 ”ها ايئن ته آهي“
 ”ٻڌ؟“
 ”جي“
“I miss you” 
 ”آِء فيل... پر ٿورو احتياط سان ڳالهائي“

 هو پنهنجي مرڪ جي دائري ۾ چوندو.
 ”ڇو... احتياط ڇو ته...“
 ”قلو پطره نه ٻڌي وٺي“
بس هاڻي ٺهيو... تو به قليو پيطيره کيي ڪيجيهيه “ 

 ”وڌيڪ ئي مٿي تي چاڙهي ڇڏيو آهي
 ”ها... ايئن ته آهي“
 ”ايئن سهي ناهي“
 ”ڇا“
 ”ڪنهن کي مٿي تي چاڙهڻ“
 ”اف... توهان خواتين ۾ حسد...“
 ”حسد جي ڳالهه ڪانهي...“
 ”باقي“
 ”وبا جا ڏينهن آهن“
 ”سو ڇا ته“
 ”خدا ناخواسته ڪو وائرس لڳئي ته...“
نه نه... اهڙي ڳالهه نياهيي... ڊونيٽ وري شيي از “ 

 ”ايبسوليوٽلي هائيجينڪ
هو اندر ۾ اڀري آيل ڊپ جيي هيڪ تيييز ڇيوليي 
اورانگهيندي چوندو... پر ڇيوليي اورانيگيهيي نيه 

 سگهندو ڇولي کيس اورانگهي ويندي.
 ”اوڪي پر وري به محتاط رهجان“
 گم سم گم سم وراڻيندو.” ها“
 ”پوِء ڇا خيال آهي“
 ڇا بابت... ذري گهٽ ڇرڪ ڀريندي چوندو“
 ”اڙي بابا هيڏي اچڻ الِء“
اوهه... هيا... سيچيي... سيهيي سيهيي تيون ڇياٿيي “ 

 ”ڀانئين؟
 ” ته“
 ”منهنجو ارادو ڪهڙو آهي“
 ”مون کي ته لڳي ٿو تون اچين پيو“
 ”اڙي... توکي ڪيئن خبر پئي؟“
 ”ته“
 ”ته مان توڏي اچان پيو“
 ”دل کي دل ارادا معلوم هوندا آهن سرڪار“

 هوَء وڏو ساهه کڻي دلربا لهجي ۾ چوندي.
 ”هم... ايئن ته آهي“
 ”مان ا  شام سمنڊ تي انتظار ڪنديس“
 ”اهو راز آهي” “سمنڊ تي ڇو؟“
ها... ٺيڪ آهيي... هياڻيي اجيازت هيجيي تيه ميان “ 

 ”تياري ڪيان؟
 ”ها... بلڪل... باِء“

هو فون رکي ريزر کيڻينيدو تيه هيٿ ۾ هيليڪيي 
جنبش محسوس ڪندو... قلو پطره ڏي ڏسينيدو... 
جانور... پيکيي... وائيرس... ڪيورونيا... ال عيالج 
مرض... ويڪسين تيييار نيه ٿيي سيگيهيي آهيي... 
نازڪ نفيس قلو پطره سينيدس ُاڻ ُتيڻ کيان بيي 
نياز اکيون پوريو پينيهينيجيي ڪينيهين خيواب ۾ 

 گم...
خطرناڪ مرض... جنهن کي لڳو سو سمجيهيه تيه 
ڄائو ئي ڪونه هو... ماڻهو تڙپي تڙپي مري ٿو... 

 Panicساهه ئي نٿو کڻي سگيهيي. هيو پياڻ کيي 
attack  .جي دائري ۾ ڦاٿل ڀائيندو 

قلو پطيره مينيهينيجيو خيييال آهيي هياڻيي تيوکيي “ 
هو ته چاهيندي به ڊپ ” منهنجو گهر ڇڏڻ گهرجي

جي اوچتي دٻياُء هيييٺ اداس ۽ ڊنيل ليهيجيي ۾ 
 چوندو.

پر ڪيڏانهن... مطلب ڪٿي رهندي... ڪيٿيي بيه “ 
وڃي رهي منهنجو ڇا... ميليڪ ميوال جيو گيهيڻيو 

 ”آهي...
کيس پنهنجي آواز تي حيرت ٿيندي. قليو پيطيره 
ٽپ ڏيئي ڪرسيَء تان لهندي، ڀت جي اوٽ ميان 
گذري اس جي مستطيل ۾ وڃي لييٽيي پيونيدي. 

 جهڙي را  راڻي... 
شيو ختم ڪيري بيرش ڌوئيي سياميان شيييونيگ 
ڪٽ ۾ رکي واش روم ڏي وڃڻ الِء قيليو پيطيره 
وٽييان گييذرنييدي هييڪ پييل الِء بيييييهييڻييو پييونييدس، 

 بيهندو. 
اوڪيڻيو وييهيي قيليو ”  قلو پطره هاڻي ڳاليهيه ٻيڌ“ 

” پطره سان همدرد ۽ ڏکاري لهجي ۾ ڳالهائيينيدو
ڳالهه هيَء آهيي تيه تيو ميون وٽ جيييڪيو بيه ۽ 
جيترو وقت به کاڌو پيتو اهو مون توکي ميعياف 
ڪيو. توکي جيڏانهن وڻي ڀيليي اوڏانيهين هيليي 

 ”ون... اوڪي؟
قلو پطره ڪجهه اهيڙي نيهيار سينيدس مينيهين ۾ 
وجهندي جو هو اندر ۾ ليرزي ويينيدو... وڌييڪ 
ويهي نه سگهنيدو، اٿيي کيڙو ٿييينيدو. اهيا نيهيار 
خنجر وانيگير ڇياتييَء ۾ کيپيي وييل ميحيسيوس 
ڪندو. جهڙي ڪنهن زخمي ماڻيهيوَء جيي نيهيار. 
شاور مان نڪرندڙ گيزر جيي گيرم پياڻييَء جيي 
ٻاڦ ڇڏيندڙ دونهين ۾ وهنجندي هو خوشيَء الِء 

 جي گڏيل ڪيفيت ۾ مبتال رهندو. 
 خوشي پارسا سان ملڻ جي.

 ڏک قلو پطره کان وڇڙڻ جو.
واش روم مان نڪري تڪڙ ۾ تيار ٿيڻ لڳينيدو. 
جو معلوم اٿس ته ا  نڪري نه سگهيييو تيه پيوِء 
شايد وڃي نه سگهندو. هڪ ته الڪ ڊائون سخيت 
ٿيڻ سان ٽريفڪ بند ٿيڻ جو امڪان آهي ٻيو تيه 
شايد پوِء پنهنجي فيصلي ارادي تي قائم نه رهي 
سگهي! ڪپڙا پائي ضروري سامان شولڊر بيگ 
۾ وجهي ٻاهر نڪرڻ لڳندو ته اس جيي نينيڍڙي 
دائري ۾ گهر ڌڃاڻيَء وانگر سڪون سان ليٽييل 
قلو پطره تي نظر پوندس، بيهي رهندو. پنهنجي 

 لفظن تي افسوس ۽ پڇتاُء محسوس ٿيندس. 
قلو پطره! مان جلدي ميوٽيي ايينيدس. ميائينيڊ نيه “ 

ڪجان ڀال پليز... پنهينيجيو خيييال رکيجيان. تيون 
پنهنجو خيال رکي سگهين ٿي. ميون کيي خيبير 
آهي، پڪ آهي، ڪنيهين بيه ڪيتيي ٻيليي کيان نيه 
ڊڄجان تنهنجي چيلهه اگهياڙي تيليوار آهيي قيليو 
پطره... نيڻ زهر ٻڏل جاڙا خنجر اٿئيي هيڪ ئيي 
وار ۾ ڪئي سيزر گهائي ٿي سگهين... پر ٻيڌ... 
بروٽس کان بچجان، بروٽيس ليڪيي وار ڪينيدو 

هو آخري جمليي ۾ ڪيييل ”  آهي ڪورونا وانگر
پنهنجي ڀوڳ تي پاڻ ميرڪينيدو، دروازو ڏييئيي 
ٻاهر نڪرندو. بنا ان ڄاڻ جي ته جيسيتيائييين هيو 
واپس موٽندو ايستائين قلو پطره گهر ۾ هونيدي 

 به االئي نه هوندي! طبيعت جي تيز آهي.
 ممڪن آهي هجي!

 ممڪن آهي نه هجي!
Well, now,  

 If little by little you stop Loving me, 
I shall stop loving you little by little. 

If suddenly you forget me, 
do not  look for me 

For I shall already have 
Forgotten you. 
(Pablo Neruda) 

ڪوچ ۾ ويهندو تيه عيجيييب اڻ وڻينيدڙ بيوِء ۾ 
گهيرجي ويندو. ماڻهن جي پيگيهير، سياهيه، ٻيارن 
جي نيپز، پيييشياب، پيرفيييوميس، پيائيوڊر، بياڊي 
اسپريز، آوازن، ڳالهين ۽ لهجن جي ڪاڪ ٽييل 
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 بوء. 
پاڻ کي تڪليف ۾ ورتل ڀائيندو نه سيميجيهيه ۾ 

 ايندڙ مختلف قسم جي تڪليف.
ممڪن آهي ته وائرس جيي بيوِء هيجيي... نيه بيه “ 

هجي... هجي به... ڪهڙي خبر... ڪجهه چئي نٿيو 
 ”سگهجي... چئي سگهجي ٿو

ايف ايم ريڊيو ۽ آسيپياس ميوجيود مسيافيرن جيا 
 جمال... 

  رب پناهيه ڏي االئيي ڪيهيڙا ڪيهيڙا ميرض
 نڪري پيا آهن.

 .سڀ عملن جون شامتون آهن 
  اڄوڪي ڏينيهين انيدر ووهيان شيهير ۾ اٺ

سئو ماڻهو ڪورونا ۾ وٺجي ويا، ٻه سيئيو 
 فوت.

 .ادا حالتون خراب آهن 
 .اسپين قبرستان بڻجڻ لڳو آهي 
 .زندگي موت رب جي وس آهي 
 .يهودين جي سازش آهي 
  ووهان مان نڪتل وائرس سڄي دنيييا کيي

 وڪوڙيندو پيو وڃي.
  اسان مسلميانين تيي رب جيو خياص ڪيرم

آهي. ڪافرن جي سازش هئيي تيه مسيليميان 
هڪنئي سان هٿ نيه ميالئييين... اسيان کيان 

 ايمان کسڻ جا بهانا آهن.
 .تبليغي ڪورونا ڦهالئي رهيا آهن 
  ايران عراڻ مان آيل زائرين وائيرس کيڻيي

 آيا آهن. 
  ادا ايييئيين بييه ڪييونييهييي... دنيييييا ۾ وبييائييون

اينديون آهن. مڪو، مدينو، حج، عمرو بينيد 
 ٿي ويا آهن، ڪجهه ته آهي.

هو ماسڪ ۾ ساهه کيڻينيدي ڏکيييائيي ميحيسيوس 
 ڪندو.

 ماسڪ الهي ڇڏيان!
نه، ماسڪ نه الهيڻ گيهيرجيي، احيتييياط ضيروري 

 آهي.
پوئتي سيٽ تان ڪنهن جي کنگيهيڻ جيو آواز... 
کنئون کنئون کنئون... ڪوفيت ٿييينيدس... اف... 
متان ڪورونا هجيس... مصييبيت... ڪيوچ ۾ نيه 
ويهڻ گهربو هئم... غلطي ٿي وئي... ڪٿي مون 
کي نه وائرس لڳي وڃي... لڳي به سگيهيي ٿيو... 
ڇو نه... متان مون کي قلو پطره مان لڳي چڪيو 
هجي... روز وٽيَء ۾ کير ڊبل روٽي ڀر ۾ رکيي 
وارن تي هٿ... نه... ها... ممڪن آهي... نه تيه پيوِء 
سياهيه ۾ سييوڙهيه ڇيو... پير ميون کيي تيه بيخييار 

دل ”  ڪونهي... مٿي ۾ سور بيه... نيه... ڪيونيهيي
ڪچي ٿيندي ڀيائييينيدو. اليٽيي جيهيڙو احسياس... 
ڀنواٽي... ملڪ ۾ الڪ ڊائون جو امڪيان آهيي... 
ويييڪييسييييين... ٽيييييسييٽ... نيييييگيييييٽييو... پييازيييٽييو... 
بدمعاشي... سرميائيييدار... جيميهيورييت... عيوام... 
سائنس جي ناڪامي... نه. مذهب ناڪام ٿي ويا... 
دعيا جيا در بيينيد... دنييييا تييرقيي... جييييٽ جييهيياز... 
ميزائل... ائٽم بم.. ڪلوننيگ... اسيپيييس... چينيڊ 
تييي قييدم... مييريييخ تييي نييگيياهييه... وائييرس خييالف 
الچار... آرٽيفيشل ذهانت... گلوبل ولييج... جيدييد 
ٽيڪناالجي... گيوگيل... هيٿ ۾ عيالواليديين جيو 
چراغ... دولت... بک... حيرص... حيوس... عياليميي 
داداگيري... فطرت سان ٽيڪيراُء... هيوا ۾ زهير... 
سمنڊ ۾ زهر... درياهن ۾ زهر... کاڌي ۾ زهير... 
فطرت جو انتقام... موت جي بوِء... پارسا کي بيه 
ڪورونا هوندي... ڪنهن کي خبر... وڏو شيهير... 
وڏو اميڪييان... غيلييط... سيهييي... ڪيجييهيه بييه ٿييي 
سگهي ٿو... احتياط... ڇا... مطلب. ميميڪين آهيي 
پارسا به ڪيريئر هجي!! ميٽرو پوليٽن شهر ۾ 
ٿي رهيي... سيروس بيه اسيپيتيال ۾ اٿيس... وڏو 

 امڪان آهي!!
ال عالج مرض... خواب... ساڀيان... خدشو... سچ... 
فييوجييي ٽييرڪيين ۾ الش... قييبييرسييتييان ڀييريييل... 
اجتماعي قبرون... جراثيمن جا ڪٽڪ... عيذاب... 
گناهه... ثواب... مسجد اقصٰي جي در تيي تياليو... 
سڙندڙ الش... ماڻهو گهرن ۾ قيد... بي يقييينيي... 
فرسٽريشن... نااميييدي... ييڪيسيانيييت... زنيدگيي 
مفلوج... سڀ ڪجهه بي معنٰي... مياڻيهيو مياڻيهيو 
کان ڊنل... ترقي جي نهج تي پهتل دنيا کي هڪ 
وائرس وائڙو ڪيري ڇيڏييو آهيي... هيٿيييارن جيا 
ذخيييييرا ٺييٺييول بييڻييجييي ويييل...!! تيياج مييحييل ۾ 
اونداهي، چرچ، ڪلييسيا، مسيجيد مينيدر وييران، 
چييائيينييا ذميييييوار آهييي، آمييريييڪييا ذميييييوار آهييي، 
سائنسدان ذميوار آهن، ڪتي جي ڪنيڌ ۾ پيييل 
ڪيئيان... جيراثيييم... وائيرس... هينيچ بيييڪ آف 
نوٽري ڊئم جو ڪنڙو خيدميتيگيار. ڪيليييسيا جيو 
ڀاري گهنڊ وڄائي دنيا جي خاتمي جو اعالن پيو 

 ڪري... ڍڙام ڍڙام ڍڙام ڍڙام... 
 آواز تي هن جون اکيون کلنديون.

 موبائل جي رنگ ٽيون هوندي.
 ” هيلو“
 ”هيلو... فون کڻڻ ۾ دير ڪئي؟“
 ”ها.. نه... ها... مطلب... اصل ۾ شايد ٿوري ننڊ...“
 ”ڇو... خير ته...“
 ”ها... بس ايئن...“
 ”طبيعت ته ٺيڪ...“
 ”ها... ٺيڪ...“
 ”مان ٺيڪ... تون ڪٿي آهين“
 ”تنهنجي آسپاس...“
هوَء حيرت مان آسپاس ڏسيي ”  واقعي... ڪٿي؟“ 

 چوندي
پهچڻ وارو آهيان... بلڪل ويجهو... سيي بيرييز “ 
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 ”وٽ
 ”اوڪي...“
 ”اوڪي“

ڪوچ مان ليهينيدو تيه شيام ذري گيهيٽ رات ۾ 
 بدلجي چڪي هوندي.

 سياري جي شام به جهڙي رات!
روڊ رستا چيوڪ چيوراهيا دڪيان... عيميارتيون... 
بازارون... پالزه... شاپنگ مال... وييران وييران... 
ڄڻ زنيدگييَء جيي وجيود کيي ميوت جيو نيانيگ 

 سونگهي ويو هجي.
ٽيڪسي سمنيڊ ڏي روان دوان، هيوا ۾ گيهيم، 
 دريَء مان ڪار ۾ ڪاهي پوندڙ سامونڊي هوا.

” مون کي لڳندو آهي مان سمنڊ جي ڌيَء آهييان“ 
سمنڊ سيان “ پارسا جي ڳالهين جا ياد ايندڙ جمال 

منهنجو پراڻو سڱ سياپو آهيي، ميان نيوري تيه 
خير ناهيان، پر مهاڻي ضرور آهيان. منهنيجيا ابيا 
ڏاڏا سمنڊ ۾ ٻيييڙا ڪياهيي ويينيدا هيئيا... ميڇيي 
مارڻ... جيئڻ مرڻ خوشي غم شادي ڄيم سيمينيڊ 
۾! سمنڊ سان جهيڙا، سيمينيڊ سيان پيييار... رنيج 

 ”رساما سمنڊ سان!
هو حيرت مان خاموشيَء سان ايئن ٻڌندو رهنيدو 
ڄڻ هوَء ڇوڪري نه هجي سامونڊي ٻيٽ هجيي! 
ڇولي هجي... ڇر هيجيي... ڪيو پيکيي هيجيي ييا 

سمنڊ بيه هيڪ دليڪيش دنيييا آهيي “ مڇي هجي. 
ڄڻ... جنهن وٽ خواب آهين... سياڀيييائيون آهين... 
ڳالهيون آهن... سرٻاٽ آهن... مرڪو ٽهيڪ آهين، 
سڏڪا ۽ لڙڪ آهن! محبتون آهن نفرتون آهن... 
مٺاڻ آهي ڪوڙاڻ آهي... زندگي به آهي ته ميوت 

 ”به آهي...
هوَء سمنڊ بابت ڳالهائيندي ته سندس لفظ لهجيو 

 آواز زخمي زخمي ڀاسندو... 
سمنڊ تباهه ٿي رهيييو آهيي... وڏن وڏن شيهيرن “ 

مان ماڻهن ۽ ڪارخانن جو سمورو گند سمنڊ ۾ 
ڇوڙ ٿو ڪري! سمنڊ زهر ٿي ويو آهيي. سيمينيڊ 
تڙپي ٿو، لڇي ٿو... رڙيون ٿو ڪري... ڪييير بيه 
سندس دانهن نٿو ٻڌي... هڪ ڏينهين سيمينيڊ بيي 

حس ٿي پوندو... شهرن کي تباهه ڪينيدو... بيدليو 
 ” وٺندو

هن جي اکين ۾ لوڻيياٺيي گيهيم ڀيرجيي ويينيدي 
هو ڌيان هٽيائيڻ الِء ڊرائيييور سيان ”  خان صاحب“ 

 ڳالهائيندو.
 ” جي صاحب“
خان آپ ني ماسڪ نهين پهنا... ڪورونا ڪا ڊر “ 

 ”نهين لگتا
ووِء صاحب، ام غريب ليوگ ڊرييگيا تيو روزي “ 

ڪيسي ڪريگا، ميرنيا تيو اييڪ دن ويسيي ڀيي 
 ” هي، ڦر ڊر ڊر ڪي جيني سي ڪيا...

 ”بات تو برابر هي خان صاحب“
خان صاحب ڳالهائيندو رهندو. هو دريَء مان نظر 
ايندڙ روشن نيم روشن مينيظير ڏسينيدو رهينيدو، 
ڪار هلندي رهندي. سيمينيڊ پينيهينيجيي ُپير شيور 
وجود سميت ظياهير ٿييينيدو. هيو ڪيراييو ڏييئيي 
ماسڪ اڇالئي هيٺ لهنيدو. سيمينيڊ جيو ڪينيارو 
کييس اوپيرائيپ جيي حيد تيائييين اهيڙو اداس ۽ 
ڀڙڀانگ ڀاسندو ۽ جهڙو مري ويل شهر جو تيڏو. 
چنڊ آسمان جي پيشاني تي بنديا جيئين جيرڪيي 
رهيو هوندو. سامونڊي لهيرون چيانيڊوڪييَء ۾، 
ڪيييوٺييياريَء ميييان وهييينيييدڙ چيييانيييديَء وانيييگييير 
وڇائجنديون ۽ ويڙهجنديون وينديون. لهرن جيي 
ڇيڙي تي کيس هوَء هڪ اڪيلي بينچ تي سمنڊ 
ڏي رق ڪري ويٺل نظر ايندي. ڄڻ سيمينيڊ کيان 
ڪهاڻي ٻڌنيدي هيجيي ييا سيمينيڊ کيي ڪيو راز 
ٻڌائيندي هجي. خاموشيَء سان هلندو اچي ڀر ۾ 
بيهندس. هيوَء ريشيميي شيال سينيڀيالييينيدي اٿيي 
بيهندي. چانڊوڪيَء ۾ جرڪندڙ سانورو سيراپيا، 
هلڪا گالبي ڀريل ڀريل چيپ، دراز قيد، سيمينيڊ 

 Message in a“وانييگيير اداس ۽ بيياوقييار جييهييڙي 
bottle” .جي نائڪا 

 ” سمنڊ تي مالقات جو ڪو خاص يا عام سبب؟“
اهو منهنجو خواب هو ته توسان پهيرييون ڀيييرو “ 

سمنڊ جي ساٿ ۾ لهرن جي رڌم تيي ميلينيدييس. 
پيييش ڪيرڻ الِء! سيمينيڊ جيي  Tributeسمنڊ کي 

 ” زخمي روح کي خوش ڪرڻ الِء...
هو محسوس ڪندو ته سياڻيس سيمينيڊ ڳياليهيائيي 

 رهيو آهي. 
ڀر ۾ وييٺيل، کيليييل وارن سيان اڇيي وڳيي ۾ 
ملبوس عورت دراصل عورت ناهي ڪو افسانو 

 آهي!.
She is not a Woman 
But a Sea goddess 

هن کي گهڻو ڪجهه ڳالهائڻو هو. بينچ تان اٿيي 
۽ گڏ گڏ هلڻ لڳنيدا. سياحيل سيان اڳيتيي... اڃيان 
گهڻو اڳتيي... وچ جيو فياصيليو قيدم قيدم سيان 
گهٽجندو ويندو! هڪ نفيس عورتاڻو هيٿ هيڪ 
مرد جي هٿ ۾ ماپي ويندو. سندس ٻانهن سنهي 

 چيلهه ۾ ورائجي ويندي. 
تنهنجي چيلهه اگهاڙي تلوار آهي قلو پطره، تون 
 هڪ ئي وار ۾ ڪئي سيزر گهائي ٿي سگهين!
آسمان ۾ چمڪندڙ چنڊ ساحل تي بيٺل ٻن پاڇن 
کي پاڻ ۾ پيوست ڏسي مرڪينيدو. ٻيانيهين جيي 
گهيري ۾ وقت ۽ حياليتين جيون حيدون ڍڪيجيي 
وينديون. اخبارون، تبصرا، بريڪنگ نيييوز جيو 
طوفان، ڊپ ۽ خدشا معدوم ٿي ويينيدا. زنيدگييَء 
کي الحق سڄو عذاب سمنڊ پنهنيجيي سييينيي ۾ 
جذب ڪري ڇڏيندو!. هو ڀاڪر جي ڪيوسياڻ ۾ 
پنهنجو بدن پگهرجندو ڀائيندو! کاڏي، چپ، ڳيل 

 ۽ اکيون اس ۾ سڙندي محسوس ڪندو.
 اکيون کوليندو.

 گناهه جي فوڪس ۾ گهڙيال.
 وقت: ڏهه لڳي ڏهه منٽ.

 جلدي هنڌ مان اٿيو ۽ اچي شينڪ وٽ بيٺو.
 منهن ڌوئڻ کان اڳ آواز ڪنائڻ لڳو.

 هيڏي هوڏي ڏٺائين.
 قلو پطره گهر ۾ نه هئي. 

درسيينيييَء ۾ پيينييهيينييجييو چييهييرو ڏسييي مييرڪييڻ 
 چاهيائين.

 پر مرڪي نه سگهيو!
*** 
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اڌ رات گذري چڪي هئي. ُهو ننيڊ ميان سيجياڳ 
ٿيو هو، کيس ننڊ مان جاڳ فطري نيه ٿيي هيئيي 
محسوس ائين ٿيو هو ڄڻ ڪينيهين اچيي کيييس 

 جاڳايو هجي.
هڪ عرصي کان ُهو هميشه ڪِچي ننڊ ميان ئيي 
جاڳي پوندو هو، اڌ موت جهڙي ننڊ ڪئي کييس 
سال ٿي ويا هئا. ان وقت ئي پل ڀر جيي الِء هين 
کي هڪ قسم جي خوشبو محسوس ٿيي هيئيي. 
اها خوشبو ائين هئي جيئن ڪنهن تيازي ڄياول 
ٻار جي هجي. ُهيو ان خيوشيبيو کيي ميحيسيوس 
ڪري اداس ٿي ويو هو، سندس دل ڀيرجيي آئيي 
هئي. دل چاهيو هئس ته، رڙيون ڪيري روئيي... 
پر جي اڪيلي گهر ۾ اڪيلو ماڻيهيو آڌيَء رات 
جو روئندو ته کيس پرچائيندو ڪير؟ اهيا ڳياليهيه 

 سوچي هن نه رنو هو.
ڀال مان جڏهين بيه زنيدگييَء ۾ رنيو آهيييان تيه، “ 

” ڪهڙو ڪنهن مون کي ڳلي الئي پرچايو آهيي!
هن پنهنجي پاڻ کي چيو... ۽ ان پل ئي پاڻ کيان 

هن ياد ” مان رنو ڪڏهن آهيان؟“سوال پڇيائين: 
ڪرڻ چاهيو... ماڻهو ڪيييتيرن ئيي ميوقيعين تيي 
روئندو آهي گهر جي ڀاتين جيي فيوتيگييين تيي، 
دوستن جي روين تي ۽ نه ڄاڻ ڪهڙين ڪهيڙيين 
ڳالهين تيي مياڻيهيو بيي وس ٿيي روئيي ڏيينيدو 
آهي... ۽ جيڪڏهن ماڻهو روئنيدو نيه تيه سينيدس 
هانُء ڦاٽي پوندو. ماڻهو هڪ ڀيرو ٻييهير جيييئيڻ 

 چاهيندو آهي، تڏهن ته دل کولي روئندو آهي.
کيس ياد آيو ته: جڏهن سندس زال کي مئيل ڌي 
ڄائي هئي... ۽ ان گهڙيَء ئي سندس زال به مري 
وئيي هييئييي تييه، ُهييو ان وقييت رنييو هييو... کيييييس 
محسوس ٿيو اهو روئڻ ا  تائين جاري آهيي... 
۽ ا  ڏينهن تائين هن کي ڪنهن به پيرچياييو 
ناهي. جنهن ماڻهوَء جي اکين مان ڳوڙها بيه 
نه ڳڙن ته، ڪيئن خيبير پيوي تيه اهيو روئيي 
پيو؟ اهو روئيڻ تيه نياهيي... اهيو تيه ڪيڙهيڻ 
آهي... ۽ ڪڙهي ڪڙهي ماڻهيو اييڏو سيخيت 
ٿي ويندو آهي جو سندس اکييين جيا ڳيوڙهيا 
ئي ُسڪي ويندا آهن. سينيدس وجيود بينيجير 

 زمين جيان بڻجي چڪو هو.
ُهو ڪمري مان نڪري رڌڻي ۾ هيليييو وييو 
هو. هن چانهه ٺاهڻ چاهي هيئيي، پير جيڏهين 
کير باهه تي رکيائييين تيه، کيييس يياد آييو: 
پتيي خيتيم ٿيي چيڪيي آهيي. شيام واري 
چانهه به سهي نموني سان ٺهي نيه سيگيهيي 

هئي. چانهه جي بدران جيهيڙو کييير گيرم ڪيري 
ان وقيت ئيي ميون کيي پيتيي “ ُڍڪ ڀريا هئائين. 

هيين کييي پيينييهيينييجييي ”  وٺييي اچييڻ گييهييرجييي هييان!
ڪييوتيياهيييَء جييو شييديييد احسيياس ٿيييييو... انييهيييَء 
احساس کيس پاڻ تي ندامت ڪرڻ تيي ميجيبيور 
ڪيو، هن سوچيو: هياڻيي تيه ميان ڪيو بيه ڪيم 
وقت تي نٿو ڪري سگهان... هييَء ڏاڙهيي، هين 
پنهنجي ڏاڙهيَء کي هٿ هنييو... ڪيييتيري وڏي 
ٿي وئي آهي. اڪار آفيييس بيه ديير سيان وڃيان، 
ڪڏهن ته وقت کان اڳ وڃييو پيهيچيان. دوسيتين 
سان ملڻ ۾ به مهينا لڳياييو ڇيڏييان. اوجياڳيي ۽ 
خالي پيٽ منهنجي ڪيتري عمر ڳڙڪائي ڇيڏي 
 آهي. وقت کان اڳ ڪيڏو پوڙهو ٿي ويو آهيان.
اها ڳالهه سوچيندي ئيي هين پينيهينيجيي پياڻ کيي 

پوڙهي ٿيڻ ۾ ڀيال ڪيهيڙو عيييب آهيي! “ چيو: 
عمر آهي سا ته گذرڻي ئي آهي. جيئن مري وييل 
ماڻهو جيئرو نه ٿي ٿو سگهي تيئن ئيي جيوانيي 
ٻيهر واپس نه ٿي اچي سيگيهيي... ۽ جيييئين ئيي 
ڪيينييهيين جييو سيياهييه نييڪييرڻ کييان روڪييي نييٿييو 

سگهجي تيئن ئي جوانيَء کيي بيه روڪيي 
 ”نٿو سگهجي.

هين ”  مان جوان رهي به ڇا ڪنيدس؟“ 
پنهنجي پاڻ کان پڇيو. پنهنجي پياڻ 

کييان پييڇيييييل انييهيييَء سييوال سييان 
سنيدس ذهين ۾ ٻيييا سيوال پيڻ 
اڀري آيا هئا. پنهنجي جذبن تيي 

قابو پائڻ ايترو آسيان آهيي، 
مييييييان جيترو 

سوچيان ٿو؟ هيَء جيڪا ڪينيهين ڪينيهين وقيت 
وحشت ٿيڻ لڳندي آهي، سا ته هڪ ڏينهن چرييو 
ڪري ڇڏيندي؟ ڇا مان پنهنيجيي پياڻ کيي ائييين 
چريو ٿيڻ الِء ڇڏي ڏيان!؟ ڇا مان پنهنجو وجيود 
بس ائين ئي ضايع ڪري ڇڏيان!؟ ائين اڪيييليو 

 ئي عمر گذاري ڇڏيان!؟
کيس اهڙن سوالن سان تڪليف ٿي، ميحيسيوس 
ائين ٿيو ڄڻ ُهو اهڙي اڪيلي مالح جيئان آهي، 
جيڪو سمنڊ ۾ بي يارو مددگار هجي... سينيدس 
ٻيڙي ٻڏي چڪي هجي ۽ ُهو هيڪ تيخيتيي جيي 
سهاري ان طرف لڙهي رهيو آهي... جينيهين جيي 

 کيس ڪا به خبر نه آهي. 
ان پل ئي کيس اهيا سيوچ پيڻ آئيي تيه: ڀيال هيو 
هاڻي زنده رهي به ڇا ڪندو؟ ڀال جيڪو مياڻيهيو 
موسمن کي به نه ماڻيندو هجي، اهو زنيده رهيي 

به ڇا ڪندو؟ هي جيو 
اڃييان بيياغيين 

۾ 

 مجيب اوٺو

ڪهاڻي   
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گل ٽڙن ٿا... چنڊ ماڻهوَء کي ريجهائيي ٿيو، تيارا 
ڳالهيون ٻڌائن ٿا... سرنهن جا کيت پيوکيجين ٿيا. 
ماڻهو محبت ڪن ٿيا...  هيڪينيئيي کيان وڇيڙي 
جيئن ٿا. هي شيهير ڇيڏي، ڳيوٺ ميوٽيي وڃيان! 
جتي اڃان به ڪراڙا ڪچهريون ڪن ٿا، نڙ بييت 
ٻڌائي هڪنئي جون پروليون سلجهائيين ٿيا... ۽ 

ڳيائيي ڳييوٺ ”  راڻيو“ آڌيَء رات ڪيو 
سييڄييي کييي سييحيير ۾ آڻييي ٿييو. 
زندگيَء جا ڪيترائي لطيف آهين، 
تن مان ڪي ته ميون کيي مياڻيڻ 
گييهييرجيين... پيير مييان... مييان هيين 

وقت جنهن موسم ۾ 
آهيييييان، تيينييهيين 
کي به ته ماڻيان 

هيا... هين “ پيو. 
هجر ۾ جييڪيا 
راحيييت ميييليييي 
رهييي آهييي، سييا 
شايد ڪنهن ٻئي 
احسييييييييياس ۾ 

 هن چيو.” هجي!
گرم ٿيي وييل کييير 

باهه تان الهيي، ديڳيڙيَء 
تي ڍڪ رکي ُهو رڌڻي مان 

نڪري واپس ڪيميري ۾ آييو 
۽ سگريٽ دکيائيي پيييئيڻ لڳيو 
هو. هن ايش ٽيري ڏانيهين ڏٺيو، 

سان ڀيرجيي ايش ٽري فيليٽيرن 
چڪي هئي. کيس 
سيينيييدس زال جيييو 

چيل هيڪ جيميليو يياد 
اوهان سگريٽ تمام “ آيو: 

۾ سندس اکييين ” گهڻا ٿا پيئو!
هيييييييڪ لڙڪ تري آيا. هن جي اندر ۾ 
سڏڪي سييڏڪييي جييو جيينييم ٿيييييو... ان 
طيوفيان جييي پييويييان سييڏڪيين جييو هييڪ 

طوفيان هييو. هيين پيينييهيينييجييي پيياڻ کييي ان 
۾ کان بچائڻ الِء سگريٽ جي دونهييين 

چييييييادر لڪائڻ چاهيو هيو... پير دونيهييين جيي 
ماڻهوَء کي دنيا جي گردشن کان ڪيٿيي بيچيائيي 
سگهي آهي. اها هوَء ئي هئي، جنهن کييس دنيييا 

 جي غمن کان بچائي رکيو هو.
ُهو کيس ياد ڪري اندر ئيي انيدر ۾ ڀيري پيييو 
هو. ان پيل هين پينيهينيجيو اهيو جيواب دهيراييو، 
جيڪو پنهنجيي زال جيي اهيڙي شيڪياييت تيي 

هييا... هيياڻييي مييان پيينييهيينييجييو خيييييال “ ڏييينييدو هييو: 
پنهنجي ڪنن سان پنهنجو آواز ٻيڌي ”  رکندس!

کيس عجيب لڳو. هن محسوس ڪيييو: سينيدس 
آواز مٽجي ويو آهي. ان پل ئي کيس شدت سان 
يييياد آييييو تيييه، انيييهييييَء جيييواب سيييان گيييڏ ُهيييو 
مسييڪييرائييييينييدو بييه تييه هييو. پييوِء ا  ڇييو نييه 
مسڪراييائييين؟ انيهييَء 
سييوال کيييييس وڪييوڙي 
ورتو. ُهو چپ ٿي وييو. 
سنيدس سيوچ بيييهيي 
رهييييي... سيييينييييدس 
سييگييريييٽ مييڪييمييل 

سييڙي چييڪييو 
 هو.

جييييييڏهيييييين 
ڪييييافييييي 

دييير کييان 
پوِء هن ٻيهر 

سييگييريييٽ 

دکييايييو تييه کيييييس 
شدت سان احسياس ٿيييو 
ته، ُهيو ڪيييتيرو اڪيييليو 
آهييي!  هييي هيييييتييرا سييارا 
ماڻهيو آهين پير کيييس ٻيڌڻ 
وارو ڪوبه نه آهي. مياڻيهين 
سييان ڳييتيييييل هيين شييهيير ۾ 
هيييَء اڪيييييالئيييَء جيييييڪييا 

کيس پي رهي آهيي... سيا تيه جيليد کيييس خيتيم 
ڪري ڇڏيندي... ُهو مري ويندو! ُهيو زنيده رهيڻ 
به نه چاهي رهيو هو پر پوِء به کييس ائييين ميري 
وڃڻ جو خوف ٿيڻ لڳو هو. سينيدس اهيو خيوف 
صرف شهر ۾ ئيي ميري وڃيڻ جيي ڪيري هيو. 

هڪ ڀيري آفيس ۾ هن پنهنجي پٽيوالي کي بيه 
ماڻهوَء کي اتي دفن ڪيو وڃي، جتيي “ چيو هو: 

 ”سندس پنهنجا دفن هجن!
مان زندگيَء مان تنگ به ٿي چڪو آهيان... پيوِء “ 

؟ هين ” مان مرڻ کان ڇو خوفزده ٿي ويو آهيييان!
 پنهنجي پاڻ کان پڇيو.

ماڻهو ڄمي ٿو... ۽ پوِء مريو ٿو وڃيي. 
پيوئيييينييرن کييي سينييدس وڃييڻ جييو ڏک 
ٿيندو آهي. ميون کيي مياُء جيو ڏک 
ٿيو، زال جو ٿييو... ۽ ڌيَء جيو بيه 
ٿيو... پر منهنيجيي ائييين ميري 
وڃييڻ جييو ڏک ڪيينييهيين کييي 
ٿيندو؟ هن سوچييو،... ۽ اهيو 
فڪر کييس وييڙهيي وييو هيو، 
انهيَء فڪر جي پويان ايندڙ اداسييَء 
جون طيوييل ليهيرون سينيدس 
روح تائيين پيهيچيي وييون 

 هيون.
ُهن پينيهينيجيي ميئيل ڄياول 
ڌيَء جي ياد تيازي ٿيييڻ تيي 

 روئي ڏنو هو.
ڀال الزمي آهي ڇا ته هر ماڻهوَء جي 
مييري وڃييڻ جييو ڏک ٿييئييي!؟ دنيييييا ۾ 
ڪيترائي اهڙا ماڻهو مرندا ٿا وڃن جين 
جي مرڻ جو ڏک ناهي ٿينيدو... بيليڪيه 
هڪ تسلي ٿييينيدي آهيي تيه، ُهيو هين 
تڪليف مان نجيات حياصيل ڪيري 
ويو. ُهو به انهن ماڻهن ميان ئيي 
هڪ هو، جيڪي زنده هوندي بيه 
زنده ناهن هوندا. ُهو به ان ڏينهن 
ئي مري ويو هو، جنيهين ڏيينيهين 
سندس زال مئل ڌيَء ڄڻيي ميري 
وئي هئي. ان رات ئي ُهو پنهنجي 
پاڻ کي به ان سان گڏ قبر ۾ پيوري 

 آيو هو.
کيس بک جو شديد احسياس ٿيييو، هين 
ياد ڪيو ته، بنا ڪجهه کائڻ جيي ئيي ُهيو 
ليٽيو هو ته کيس ننڊ اچي وئي هيئيي. ُهيو 
ڪمري کان نڪري آييو تيه کيييس سييَء جيو 
شديد احساس ٿيو، ُهو واپس وريو... ۽ پنهنجي 
پاڻ کي شال ۾ ويڙهي گهر کان ٻاهر نڪري آيو 
هو. رات جي پوئين پهر ۾ ُهو هوٽيل تيي ميانيي 
ائين کائي رهيو هو، ڄڻ ٻيييهير زنيدگيي جيييئيڻ 

 چاهيندو هجي!
mujeebotho@yahoo.com 
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 شاعري 

 توهان تڏهن مرندا آهيو، جڏهن توهان جو روح مرندو آهي
 نه ته توهان جيئندا رهندا آهيو

 ڀلي توهان ُسٺي نموني نه جيو، پر برو ڀلو به جيئندا رهندا آهيو
 بنا  پنهنجي مرضي جي

 جڏهن آئون اهو پنهنجي ٻارن کي ٻڌائيندي آهيان
 ُاهي ڌيان نه ڏيندا آهن

 ُهوسوچيندا آهن، هِي پوڙها ماڻهو
 هميشه ايئن ئي ڪندا آهن

 ڪنهن کي نظر نه ايندڙ شين جي باري ۾ ڳالهيون ڪندا آهن
 پنهنجي ضايع ٿيندڙ دماغي گهرڙن کي بي اثر ڪرڻ الِء

 ُهو هڪنئي کي اک هڻندا آهن

 انهن پوڙهن کي ٻڌو، روح جي باري ۾ ڳالهائيندي
 ڇوجو انهن کي ڪرسيَء جو لفظ به ياد نه رهندو آهي

 اڪيلو رهڻ ڏاڍو ڏکيو آهي
 آئون اڪيلي نه ٿي رهڻ چاهيان

 اهڙي اڪيالئي، جتي ڪير به توهان کي نه ٿو ٻڌي
 مون کي ڪرسي لفظ ياد آهي

 آئون چوڻ چاهيان ٿي، بس مون کي هاڻي دلچسپي نه رهي آهي
 آئون سوچي سوچي سجاڳ ٿي پوان ٿي

 توکي تيار رهڻو آهي
 جلد ئي روح توکان جدا ٿي ويندو

 دنيا جون سڀ ڪرسيون به تنهنجي مدد نه ڪري سگهنديون.

 ترجمو: انيتا ڪمل

۾ ادب جو نوبل انعام لوئيز ايلزبيٿ گيليڪ کيي ميليييو آهيي.  0202سال 
ع تي آمريڪا جي نيو يارڪ شهر ۾ ٿيي. 1925اپريل  00سندس پيدائش 

لوئيز گلڪ اعلٰي درجي جي شاعره آهي، هوَء شاعريَء ۾ جديد زنيدگييَء 

کي شدت سان بيان ڪرڻ جو هنر ڄاڻي ٿي. سندس شياعيريَء ميان هيڪ 
نظم انيتا ڪمل ترجمو ڪيو آهي جو اسان کي هن عاليشان شاعره جي 

 فن سان واقفيت جي مسرت سان همنڪار ڪري ٿو.

 ايلزبٿ گلڪ لوئيز
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 غزل
 مشتاق گبول

 ڪاوڙ ڪرين ته سڙندي ٿين ڇار موسمون،
 مرڪڻ سان ٿي پون ٿيون، ملهار موسمون.

 کِلندي کڻي ته آئينَء گلزار موسمون،
 ويندي ڪري وئي آن بيمار موسمون.

 پنهنجا رکي جواني، ُجھڙ واُء، مينھن سڀ،
 ۽ ماٺ کي الڳ، کِل کي ڌار موسمون.

 آيون ُاٿي لڳي ٿو تنهنجين اکين منجهان،
 ُاٿلي َپيون اسان تي، ٿي تار موسمون.
 هر بار ئي وڃن ٿيون گذِري گمان ۾،
 ڇيرا ڏئي وڃن ٿيون، هر بار موسمون.

 طاري ُمحبتن جو، آهي اڃا ُسروِر،
 مون تي لٿيون هيون ُپر اسرار موسمون.

*** 
 غزل

 آتم دراوڙ
 ورڻ جي لهَپ نيٺ ڪيو بي َستو،

 اکين ۾ لهي نيَڻ ڀليا پتو.!
 ڳلن تان چميَء جو اڪيلو ثبوت،
 نه ڊاُهيي زماني ڏسي سو وتو.!
 اڙي ساَر سينگارجڻ ڏي ڇڏي،

 اڳي ئي هينئون هي وتي ٿو متو!
 ڄمين کان هنئين ۾ ئي روئين پيا،
 اڃان ڀي نه نيڻن جو پاڻي َکتو.!
 اڙي آجپا تنهنجي آجيان جي لئه،
 دڳن کي اسان آ لهوَء سان َرتو.!
 ته ڀي ڏس فڪر ۾ َڦريو ٿو وتان،

 جڳُت توڻي ٿي ويو آ ڪوري َڇتو.!
*** 
 غزل

 فياض چنڊ ڪليري
 ڪاش هجن ها پر سپنن کي،
 قيد نه ڪن ها، در سپنن کي.
 ٻير پڪل جان، پيار ساماڻو،
 روز لڳن پٿر، سپنن کي.
 تو ائين دل ۾ جاِء ڏني آ،

 ڄڻ ته ملي ويو گهر سپنن کي.

 ماُء جي جهول جيان سانڍيندا،
 نيڻن جا گوهر سپنن کي.
 ساڀيا ۾ هو ساجن ملندو،
 روليو سي در در سپنن کي.

*** 
 تنهنجي ياد

 نثري نظم
 سرمد غني
 تنهنجي ياد...

 وقت جي موسمن، 
 جي محتاج نه آهي.!!

 تنهنجي ياد، 
 زندگيَء جي ياد آهي.

 لفٽ چيئر ۾ پيٽراٽا ڏانهن ويندي،
 تيز بارشن جي ياد آهي. 

 ڪوهه مريَء جي مال روڊ تي، 
 رات جي پوئين پهر ۾، 

 ڪافي پيئڻ دوران، 
 تنهنجي ڏنل، زندگيَء سان ڀرپور، 

 ٽهڪن جي ياد آهي. 
 دامن ڪوهه جي رستن ۾، 

 پاڻ کي دنيا کان، 
 گم ڪرڻ جي ياد آهي. 

 شوگران جي پهاڙن تي چڙهڻ دوران، 
 سج لهڻ واري ياد آهي.
 چائنيز ريسٽورنٽ ۾، 
 هٿ هٿ ۾ ڏيندي، 

 ساٿ نڀائڻ واري ياد آهي.
 خطن ۾ لکيل، هجر جي دردن ۽، 

 ڊگهن انتظارن جي ياد آهي. 
 آس ۽ نراس جي رستن تي هلندي، 

 اکين مان وهندڙ مسلسل، 
 ڳوڙهن جي ياد آهي.

 ها جانان...
 تنهنجي ياد هاڻي، 

 وقت جي موسمن جي، 
 محتاج نه آهي...!

*** 

 پنجڪڙا 
 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي

 او مٺي!ڪائي مٺي موڪل کڻي
 ساھ ٿو ٻوساٽجي هن شهر ۾..
 درد ٿو وڌندو وڃي هر پهر ۾

 نانُء ئي پنهنجو لکي موڪل کڻي.
 او مٺي! ڪائي مٺي موڪل کڻي.

 مان سراپا درد جي  تصوير بڻجي ٿو جيئان.
 ها وڇوڙي جي ته ڪا تحرير بڻجي ٿو جيئان.
 ڪابه ناهي سانجھ جنهن ۾ تون هجين 

 ڄڻ خزان جي ڪائي تپندڙ هير بڻجي ٿو جيئان.
 مان سراپا درد جي تصوير بڻجي ٿو جيئان.

 اڃان نيڻ منهنجا ٿڪا ڪونه آهن.
 اميدن تي جيون گذاريان پيو.

 تنهنجي راھ جانان نهاريان پيو.
 اڃان کوڙ سپنا ڏٺا ڪو نه آهن.

 اڃان نيڻ منهنجا ٿڪا ڪو نه آهن.
*** 
 غزل

 جبار تاثير سومرو
 دل جي دلـبــَر يــاَر کـي َپــرچـائــجـي.
 مــيـــڙ ۽ ِمــنــٿـون ڪري مــڃرائجي.
 ُنــوَر تـي هــٿــڙو رکـي دلــجــاِء ڏئـي،
 هــاَر ٻـانِـُهـن جا ِوجـِهـي َڳـِل الئـجــي.
 ُهـَن جي ڪـاوڙ ۾ به آ راحــت وڏي!
 ڇونه! پنهنجي دل وڃي ريجهائجي.
 ُملَهه مهانگو سـوَن جو تـحـفـو وٺـي،
 تاُج موتِين سان َجــڙيــل پــارائــجــي.
 پــيــار ۾ لـيــکو ڪــڏهـن ٿيندو نه آ،
 نياز نوڙت سان وڃي َسـمـجهائجي.
 جي وڃي پرچي ته پو، ُهَن تـي لِـکي،
 سـاَز تــي ُسـهـڻــو غــزل پـيــو ڳائجي.

 هِي،” تـاثـيرَ “جيئـري هونـدي ياَر سان 
 مـامـرو الـَجـهـيـل کڻي ُسـلـجـهائـجـي.

*** 
 چار سٽو

 فدا سنجراڻي 
 هڪ ڏينهن به ٻيو اڄ گذري ويو،
 ڪجهه ڪونه ڪيو ته پنهنجي لئه!
 ِسج آهي ُپڇي ويو لهندي، لهندي.
 پيو وقت وڃائين ڪنهن جي لئه!؟


