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اهو ٻه سئو سالن جي عرصي کان مٿي بنا ڪنهن 
تعطل جي قائم آمريڪي جمهوريت ۽ معاشري الِء 

ع 0202جنوري  6هڪ ڏکوئيندڙ ڏينهن هو. جڏهن 
تي ڪيپٽل هل تي ڪانگريس جو اجالس پئي 
هليو ته جيئن نئين صدر جي ڪاميابي جي حتمي 
پڌرائي ڪري سگهجي تڏهن ڊونلڊ ٽرمپ جي 
حامين ڪيپٽل هل تي حملو ڪري ڏنو جن کي 
خود صدر ٽوئيٽ ڪري ڀڙڪايو هو. هجوم ايترو 
ته مشتعل هو جو ڪانگريس جي ميمبرن کي 
حملي آورن کان لڪي جان بچائڻي پئي انهيَء 
وڳوڙ ۾ پنج ماڻهو مري ويا. صورتحال کي 
ضابطي ۾ اچڻ ۾ ڪجهه ڪالڪ لڳا، پر ڪجهه 

وارو  0202جنوري  6واقعا تاريخ بڻجي وڃن ٿا. 
ڏينهن جمهوريت جي تاريخ ۾ هڪ زخم جيان ياد 
رهندو ۽ هڪ اهڙي تلخ ياد جي صورت ۾ جنهن 
جو رياست هاِء متحده آمريڪا جي عوام ڪڏهن 

 سوچيو به نه هوندو.
انهيَء سڄي اڻ وڻندڙ صورتحال ۾ آئيني ادارا 
پنهنجو ڪم ڪندا رهيا. ڪانگريس پنهنجو 
اجالس جاري رکيو. محترم جوبائيڊن جي آئنده 
چار سالن الِء ڇائيتاليهين آمريڪي صدر جي 

جنوري  02عهدي جي حتمي منظوري ڏني. جنهن 
ع تي آمريڪا جي صدر جي حيثيت ۾ حلف 0202

کنيو. هڪ طرف آمريڪا جمهوريت جي وشال 
شاهراهه تي پنهنجي سفر جي اڳين منزلن ڏانهن 
پيش رفت پئي ڪئي ته ٻئي طرف آمريڪا ۽ 
سڄي دنيا ۾ تشويش ۽ خوف هو ته ان ڏينهن ڪا 
اڻ ٿيڻي نه ٿي وڃي. ڪو حادثو نه ٿي وڃي. 
ڪيپٽل هل جي زخم جي ياد اڃان تازي هئي. 
تڏهن ته انهيَء حلف واري تقريب کي سخت 
حفاظتي انتظام جي حصار ۾ طئي ڪيو ويو، 
جنهن کي نيشنل گارڊز سنڀالي رهيا هئا، حلف 
جي تقريب شانائتي هئي. پهريون دفعو هو جو 
انهيَء تقريب کي ماڻهن کان پري رکيو ويو. 
سڄي تقريب کي ورچوئل طريقي سان ترتيب 
ڏنو ويو جيئن ماڻهو گهر ويٺي انهيَء کي ڏسي 

تي  0222جنوري  02سگهن. جڏهن ته هن کان اڳ 
جمعي جي ڏينهن ڊونلڊ ٽرمپ جي حلف برداري 
واري تقريب ۾ ٽي لک کان وڌيڪ ماڻهن 

 شرڪت ڪئي هئي. 
هون  66هاڻ حقيقت هيَء آهي ته محترم جوبائيڊن 

آمريڪي صدر ۽ ڪمال هيريس نائب صدر 
تي هڪ  0202جنوري  6آمريڪا آهي. جمهوريت 

جهٽڪو کائي به پنهنجي طاقت سان جمهوري 
روايت جي سگهه کڻي اڳيان وڌي وئي. حلف جو 
اهو ڏينهن جمهوريت ۽ انساني آزادين ۾ يقين 
ڪندڙ سموري دنيا جي ماڻهن الِء خوشيَء جو 

ڏينهن هو. جو جمهوريت کٽي ورتو ۽ نراجيت 
 هارائي وئي. 

سابق آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ اهڙي ڪاوڙ ۾ 
هو جو هن حلف جي تقريب ۾ شرڪت نه ڪئي. 
سوال اهو آهي ته ٽرمپ ايئن ڇو ڪيو. ڪن فردن 
جي اندر ۾ به هڪ آمريت ۽ خود غرضي جي حد 
تائين خود پسندي پئي رهي آهي. ٽرمپ جي 
شخصيت انهيَء نامناسب الڙي جو شڪار رهي 
آهي. جڏهن هن جي اقتدار جو سج غروب ٿي 
رهيو هو انهيَء وقت به پنهنجي هارائڻ جي 
حقيقت کان انڪار ڪندو رهيو. هن بلڪل آخر 
۾ جمهوري حسن ۽ باوقار انتقال اقتدار جي 
عمل کان پاڻ کي محروم رکيو، جو آمريڪي 
جمهوريت ۽ انهيَء جي شاندار روايتن الِء هڪ نه 
سونهندڙ عمل هو. ٽرمپ جي اقتدار جي ابتدا 

ع جون چونڊون جن 0222اسان جو مطلب آهي. 
هون آمريڪي صدر  64جي نتيجي ڊونلڊ ٽرمپ 

بڻيو. تڏهن به اهو هڪ تخريبي عمل جي ذريعي 
جي آڌار تي نفرت تي ٻڌل  Post truthٿيو. هن 

بيانئي جي زور تي اقتدار حاصل ڪيو. 
ايڪيهين صدي جي ٻي ڏهاڪي ۾ اهو صرف 
آمريڪا ۾ نه ٿي رهيو هو، پر ڪجهه ٻين ملڪن 
۾ انهيَء سان ملندڙ عمل جي نتيجي ۾ اهڙي 
خود پسند ۽ پنهنجو ذاتي سچ رکندڙ قيادتون 
اڀري آيون. ٽرمپ جي شخصيت ۽ سوچ نرالي 
هئي هن رنگ، نسل ۽ عقيدي جي هٿيار کي 
استعمال ڪيو ۽ اهم ڳالهه اها آهي ته هو 
آمريڪي عوام کي رنگ، نسل، عقيدي جي بنياد 
تي ورهائڻ ۾ ڪامياب رهيو ۽ آمريڪا جي 
جمهوري، آزادي پسند محبوب عوام کي نفرت 
جي بيانئي تي قائل ڪرڻ ۾ ڪامياب رهيو ته: 
رنگ، نسل جا تفاوت ٺيڪ آهن. انساني برابري 

 جي ڪا معنٰي نه آهي.
ع ۾ به آمريڪي معاشرو رنگ، نسل ۽ 0202اڄ 

ع ۾ 0202-02عقيدي جي فرق ۾ ورهايل آهي. هن 
0آمريڪي صدارتي انتخاب جي عمل ۾  3 0 

اليڪٽوريٽ ووٽ حاصل ڪيا، پر ايئن تادير نه 
رهيو ڇو جو نفي جون طاقتون ڪمزور ٿين 

اليڪٽوريٽ  326ٿيون. سندس سامهون جوبائيڊن 
ووٽ کنيا، نفرت ديرپا نه رهندي آهي، جڏهن ته 
انهيَء جو ڦهالُء ۽ اڀار ڪو گهڻو وقت نه رهندو 
آهي ۽ نه ئي انساني ۽ جمهوري قدرن ۾ انهيَء 
الِء ڪا جاِء آهي. نفرتن ۽ ورهاست جي سياست 

جي چونڊن ۾ شڪست  0202نومبر  3آمريڪا ۾ 
کائي وئي، ايئن ڇو ٿيو ۽ ايترو جلدي ڇو ٿيو. 
انهيَء جو سبب جمهوريت جي آمريڪي تاريخ ۽ 
انهيَء جي توانا روايت آهي. آمريڪا دنيا جو 

پهريون ملڪ آهي جتان جمهوريت پنهنجي 
 022شروعات ڪئي. اهو اهڙو ملڪ آهي جتي 

سالن کان وڌيڪ عرصي کان جمهوري نظام ڪم 
ڪري رهيو آهي. ان جي بنياد ۾ هڪ حيرت ۾ 
وجهندڙ غير روايتي فيصلي جي قوت آهي جا 
انهيَء جي دور انديش قيادت ڪئي. اهو فيصلو 
ڪندڙ شخص هئا ٿامس جيفرسن، بنجامن 
فرئنڪلن ۽ جان آدمس ۽ پهرين صدر طور جارج 

2واشنگٽن.  2 7 ع ۾ تاريخ ٺهي رهي هئي، 1
جمهوريت جو سج اڀري رهيو هو ۽ جارج 
واشنگٽن انسان ۽ سماج جي معلوم تاريخ جو 
پهريون جمهوري صدر ٿيو. سڀ کان اهم ڳالهه 
اها آهي ته آمريڪي قيادت جڏهن دنيا ۾ 
بادشاهتون هيون. بادشاهتن کانسواِء حڪمراني 
جو ڪو تصور نه هو. اهڙي راڄ نيتي جي ماحول 
۾ اهو حڪمراني جو نئين طريقيڪار ۽ نئون 
نظام هو جنهن ۾ عام عوام جي شرڪت برابري 
جي بنياد تي هئي اهو پهريون ڀيرو هو جو عوام 

 جي حق حڪمراني کي مڃيو ويو.
تي  0202جنوري  26جمهوريت جي انهيَء سفر ۾ 

ڪيپٽل هل تي متشدد گروهن جو حملو ڇا 
جمهوري نظام ۽ آمريڪي سماج ۾ موجود 
ڪنهن انتشار کي ظاهر ڪري ٿو. ڏسڻ ۾ اچي 
ٿو ته ڪٿي ڪجهه غلط ٿي رهيو آهي، 
سرمائيداري نظام جي بي محابا طاقت ڪٿي 
ڪمزور ماڻهن الِء مسئال ته نه پيدا ڪيا آهن 
نتيجي ۾ سماج ۾ ڪاوڙ، بي چيني ۽ انتشار 
موجود آهي، جو رنگ، نسل ۽ عقيدي جي ذريعي 

جنوري  6پاڻ کي ظاهر ڪري رهيو آهي. جيئن 
تي ڪيپٽل هل تي حملي جي صورت ۾  0202

ظاهر ٿيو. جيئن اسان اڳ به لکيو آهي ته اهو 
جمهوريت جي وجود تي ڪنهن زخم وانگر آهي. 
ڇا آمريڪا کي پنهنجي حڪمرانن جي صورت ۾ 
ڪي ويڄ ملندا جي انهيَء کي هڪ صحتمند ۽ 
حقيقي جمهوري معاشري ۾ بدالئي ڇڏين. ڪجهه 
ته آهي جو نئون صدر پنهنجي پهرين تقرير ۽ 
بيان ۾ اتحاد جي ڳالهه ڪري رهيو آهي ۽ نئين 
سر سکڻ جي ڳالهه ڪري رهيو آهي: اسان وري 

 سکيو ته جمهوريت قيمتي آهي. 
هن اتحاد جي ڳالهه ڪئي ته اسان متحد رهياسين 
ته اسين ناڪام نه ٿينداسين. مٿين بيانن مان ثابت 
ٿئي ٿو ته رياست هاِء متحده آمريڪا اندروني 
انتشار کي منهن ڏئي رهي آهي. دنيا جو 
جمهوريت پسند عوام هڪ  اميد مان دنيا جي 
سڀ کان پراڻي جمهوريت الِء اهو يقين ٿو رکي 
ته اها وڌيڪ مضبوط ۽ پاڻ ڀري ٿيندي جو اسان 

 جو به اهو يقين آهي ته جمهوريت قيمتي آهي. 

 ايڊيٽوريل

 جمهوريت قيمتي آهي
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آمريڪا ۽ پاڪستان جي سيااساي پساماناظار کاي 
تاريخي نظر سان ڏسجي ته آمريڪاا باه بارطااناياه 
جي قبضي هيٺ هو جيڪو جارج واشنگٽن جاي 

برطانيه کان آزاد ٿاياو. ايائان ئاي  2270قيادت ۾ 
جارج واشنگٽن کي آمريڪا جاو پاهارياون صادر 
بڻجڻ جو شرف حاصل ٿيو. آمريڪا ۽ پاڪستاان 
جا تعلقات ماضيَء ۾ ڪيئن رهيا آهن. پاڪستان 
جي قيام کانپوِء وارن ٻان ڏهااڪان ۾ باهاتاريان 
تعلقات رهيا ٻنهي ملڪن ۾ تاجاارت، ماعاياشات 
بهترين رهي اهڙيَء طرح سان جان ايف ڪئنيڊي 
جي واشنگٽن ۾ ايوب خان ساان ماالقاات ٻاناهاي 
ملڪن جي تعلقات ۾ هڪ وڏي پيش رفت هئي. 

ع ۾ جڏهن انڊيا جوهري هٿيارن جي ٽيسٽ 2126
ڪئي تڏهن پااڪساتاان کاي پاناهاناجاي جاوهاري 
هٿيار ٺاهڻ کان روڪيو ويو. اهاڙيَء طارح ساان 
آمريڪا پااڪساتاان تاي وڌياڪ پاابانادياون هاڻاي 
ڇڏيون، اهي پابنديون تڏهن خاتام ٿاياون. جاڏهان 

ع ۾ سوويت يونين افغاانساتاان تاي حامالاو 2121
ڪيو ته اهڙيَء طرح سان آمارياڪاا ۽ پااڪساتاان 
سوويت ياونايان خاالف ماتاحاد ٿاياا ۽ ان وقات 

 ارب ڊالر امداد پاڪستان کي ڏني. 3.6آمريڪا 
ع ۾ ڏهن سالن کانپوِء جڏهن جنگ ختم ٿي 2171
ع ۾ پاڪستان جوهري ٽاياڪانااالجاي تاي 2112ته 

وڌيڪ توجهه ڏني ته آمرياڪاا هاڪ ڀايارو ٻاياهار 
پاڪستان کي روڪڻ جي ڪوشش ڪئي. اهاڙيَء 
طرح سان آمريڪا طرفان ملندڙ اماداد کاي هاڪ 

ع ۾ 2117ڀيارو ٻاياهار باناد ڪاياو وياو. جاڏهان 
پاڪستان پنهنجو پهريون نيو ڪليئار مايازائايال 
ٽيسٽ ڪيو ته آمريڪا طرفان لڳل پابناديان کاي 

ع 0222وڌيڪ سخت ڪيو ويو. ان کانپوِء جڏهان 
وارو واقاعاو ٿاياو تاه هاڪ ڀايارو ٻاياهار  1122۾ 

پاڪستان ۽ آمريڪا وڌيڪ ويجاهاا آياا. ان وقات 
پاڪستان افغان جنگ ۾ آمريڪا جو پڻ اتاحاادي 
رهيو. پاڪستان ۽ آمريڪا دهشتگردي جاناگ ۾ 
هڪٻئي جا اتحاادي رهاياا. ساياناٽار فاار گالاوبال 

تااائااياان  0220ع کااان 0220ڊولااپاامااياانااٽ مااوجااب 

پاڪستان کي نان نيٽو اتحاادي هائاڻ جاي نااتاي 
ارب ڊالار ڏناا وياا، پار  04فوجي امداد جي مد ۾ 

۾ تااعاالااقااات جااو هااڪ ناائااون مااوڙ آيااو،  0222
پاڪستان اسامه بن الدن جاي شاهاادت آمارياڪاي 
فوجي هٿان ايبٽ آباد ۾ ٿاي. اهاڙيَء طارح ساان 
آمريڪا اهاو چاوڻ شاروع ڪاياو تاه پااڪساتاان 
پنهنجي سر زمين تي دهشتگردن کي رهائي ٿاو 
انهيَء ڪري پاڪستان جي امداد بند ڪئي وڃي. 
جنهن کانپوِء پاڪستان تي آمريڪا وڌيڪ سفري 
پابنديون هڻي ڇڏيون. اهڙيَء طرح سان آمارياڪاا 
پاڪستان تي دٻاُء وڌو ته پنهنجي سر زمايان تاي 
دهشتگردن کي پناهه ڏيڻ بند ڪاياو ۽ پاڻ ايائان 
چيو ته پاڪستان سان ايستائين تعلقات بهتر نٿاا 
ٿي سگهن جيستائين هاو پاناهاناجاي مالاڪ ماان 

 دهشتگردن جو صفايو نه ڪندو. 
۾ ڊونالاڊ ٽارماپ صادر ٿاياو تاه ان  0222جڏهن 

گذريل ٻن سالن ۾ پاڪستان کي واضح ناماوناي 
اهو سخت لفظن ۾ پيغام ڏنو ته پاڪستاان ساان 
تيستائين تعلقات بهتر نٿا ٿي سگهن جيستائيان 
پاڪستان پنهنجي سر زمين تي دهشتگاردن جاو 
صفايو نه ڪندو. اهڙيَء طرح سان ٽرمپ انتظاميه 
پاڪستان جي فوجي امداد تي به پابنديون هنيون. 
اهااڙيَء طاارح سااان پاااڪسااتااانااي فااوجااياان  کااي 
آمريڪا ۾ ملندڙ تربيت تي به پابنديون هاناياون، 
پر پاڪستان آمريڪا آڏو پاناهاناجاو اهاو ماوقاف 
رکيو ته دهشتگردي جنگ ۾ پااڪساتاان جاا پاڻ 

ارب ڊالرن جاو  203ماڻهو شهيد ٿيا آهن ۽  24222
 معاشي نقصان ٿيو آهي. 

مطلب ٽرمپ جي دور ۾ به پاڪستان کي وڌياڪ 
ڊو مور ڪارڻ الِء زور ڏناو وياو. پااڪساتاان ۽ 
آمريڪا جي تعلقات ۾ اهڙي خاص تبديلي تاه ناه 
آئي، پر جڏهن وزيراعظم عمران خاان ۽ ٽارماپ 
جي مالقات کااناپاوِء پااڪساتاان کاي طاالاباان ۽ 
آمريڪا ۾ ثالثي ڪرائاڻ الِء ڪاردار ادا ڪارڻاو 
پاايااو. بااهاارحااال ٽاارمااپ جااي دور حااڪااوماات ۾ 
پاڪستان بحيثيت هڪ رياست جي نيوٽرل طور 

تي افغان طالبان ۽ آمريڪي حڪومت ۾ ڊائالگ 
پروسيس شروع ڪيو ۽ امن معاهدو ڪرايو، پار 
نئين چونڊجي آيل صدر جوبائيڊن جو خيال آهاي 
ته طالبان سان ڪيل معاهدي تي وڌيڪ نثارثااناي 

 ڪري سگهجي ٿي. 
تي حلف کنيو. اهاڙيَء  0202جنوري  02جوبائيڊن 

طرح سان روايت کي برقرار رکانادي ٽاي اڳاوڻاا 
صدر حلف برداري تقريب ۾ آيا، پر ٽرمپ ويندي 
ويندي هڪ خط ڇڏي هليو ويو، انهيَء خط ۾ ڇا 
لکيل آهي اها به هڪ ڳجهارت بڻيل آهي. انهايَء 
کانپوِء بائيڊن انتظاميه طرفان ايگزيڪيوٽو آرڊر 

جي حوالي سان  21-جاري ٿيا پهريون آرڊر ڪووڊ
هو، جنهن ۾ ماسڪ پائڻ تي پابند ڪاياو وياو ۽ 
ٻيو ايگزيڪيوٽو آرڊر مسلمان ملڪن تان سفري 
پابنديون هٽائڻ جي حوالي سان هو جيڪاا ساٺاي 
ڳالهه آهي. آمريڪي حڪومت ۾ جوبائيڊن اهاڙو 

آمارياڪاي سارباراهان  1صدر آهي جنهن تقريبن 
 سان گڏجي ڪم ڪيو آهي. 

بائيڊن آمريڪي اندروني توڙي خارجي معاامالان 
کي بهتر انداز سان ڄاڻي ٿو. دلچسپ ڳاالاهاه اهاا 
آهي ته جڏهن ڪاياري لاوگار بال تاي پااڪساتاان 
حڪومت سان صحيحون باه جاوباائاياڊن ڪاياون 
هيون. موجوده صورتحال جي پسمنظر ۾ ٻاناهاي 
ملڪن جا اساٽاياٽ رياپاريازياناٽاياٽاياو مااضاي ۽ 
مستقبل کي ڏسي اڳتي ته ضرور وڌندا. آمريڪا 
پنهنجي روايتي فوقيت ۽ تجربي کي اساتاعاماال 
ڪندي پاڪ چايان دوساتايَء ۾ ڏار وجاهاڻ جاي 
ڪوشش ته ضرور ڪندو، پر پاڪستان بحياثايات 
هڪ ذميوار رياست جي پاڪ آمارياڪاا تاعالاقاات 
جي ماضي کي نظر ۾ رکي نيوٽرل اسٽيٽ طور 
پاڪستان کي اهم ڪردار ادا ڪرڻو آهاي. هااڻاي 
ڏسجي ته پاڪستان جا پالاياساي ماياڪارز اهاڙي 
توازن کي برقرار رکڻ الِء ڪيئن ٿا پاالاياساياون 
جااوڙياان. اهااو وقاات ٻااڌائاايااناادو ڇااو تااه مااوجااوده 
آمريڪي حڪومت پاڪستاان تاوڙي هان خاطاي 

 جي حالتن کان چڱيَء طرح واقف آهي. 

 پاڪستان آمريڪا

تعلقات ماضي ۽ مستقبل  ايڊووڪيٽ  
 عبدالحميد چاچڙ 

 ڪرنٽ افيئرز
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مهاتير محمد کان ميان نواز شريف جڏهن پڇيو 
ته اسان پاڪستان کاي ماعااشاي تارقاي ڪايائان 

 Honestyوٺرايون جواب ۾ ان صرف اهو چياو: 
Your Excellency  محترم ايامااناداري. اهاا ڳاالاهاه

مهاتير محمد ٽي دفعا ورجائي جو ميان صااحاب 
به ان کان ٽاي دفاعاا پاڇاياو پاوِء ماياان صااحاب 
مسڪرائي خاموش ٿي ويو! ڳاالاهاائاڻ جاي حاد 
تائين اسان ايمانداري لفظ جو ورجاُء ڪيتارائاي 
دفعا ڪريون ٿا، پر عملي طور هڪ دفعو به نٿاا 
ڪريون. اهو ئي بنيادي سبب آهي جو اسان جي 
معيشت روز بروز برباد ٿيندي پئي وڃاي عاام 
ماڻهو ماني ڀور الِء پاريشاان آهاي ۽ حاڪاماران 
ڏينهون ڏينهن امير ٿيندا وڃن ٿا امير ۽ غارياب 

 جو فرق زمين ۽ آسمان وانگر ٿي ويو آهي. 
ڪاافاي عارصاو اڳ هاڪ سايااساتادان جاياڪاو 
ڪيترائي ڀيرا وزير پڻ رهي چڪو آهي سندس 
والد صاحب پڻ وزير اعلٰي ۽ نگران وزيراعظم 
رهي چڪو هو، پنهنجي يادگيري ونڊيندي ٻڌايو 
هو ته هڪ دفعو هو ملڪ کان ٻاهر وڃاي رهاياو 
هو ان جي ڀر واري سيٽ تي هڪ گورو صاحب 

ويٺل هو پرواز بين االقوامي هئي ۽ ڀارت کاان 
اچي رهي هئي. گورو صاحب سياستدان کاي ناه 
پيو سڃاڻي ڀر واري سيٽ تي هجڻ ڪري ڳالهه 

جاو  World Bankٻولهه پئي ٿي. خبر پئي ته هاو 
ڪو آفيشل هو. محترم سياستادان گاوري کاان 

تاي  Projectsپڇيو ته ڀارت به اوهان کان مختلف 
قرض کڻندو آهي ۽ پاڪستان به پاوِء ٻاناهاي ۾ 
ڪاو فاارق! گااوري کااي خاابار ناه هائااي تااه هااي 
سياستدان ۽ موجود وزير آهاي. گاوري صااحاب 
چيو تاه ڪاماياشان ٻاناهاي مالاڪان ۾ وٺان ٿاا. 
سياستدان دل ۾ ڏاڍو خوش ٿيو ته ڳالاهاه ماڙئاي 
سااڳااي آهااي، پاار گااوري صاااحااب ڳاالااهااه اڳااتااي 
وڌائاايااناادي چاايااو تااه فاارق تاامااام گااهااڻااو آهااي 
سياستدان مايوس ٿاياو گاوري کاان پاڇاياائايان 
ڪيئن؟ گاوري جاواب ڏناو ماثاال طاور: اساان 

آڇايانادا  Projectڀارت کي ڪو  World Bankيعني 
آهيون ته پهرين اتي جي حاڪاومات اساان ساان 
تمام گهڻي بار گيننگ ڪنادي آهاي. اگار اساان 

مالايان ڊالار جاو ڏناو تاه  222ڪوبه پروجيڪٽ 
ڀارت وارا پهرين ته گهٽ ڪرائيندي ڪرائينادي 

ملين ڊالار تاائايان کاڻاي ايانادا جاڏهان اساان  72
راضي ٿيندا آهيون پوِء ڊيل ڪرڻ وارو چاونادو. 
هاڻي ٻڌايو منهنجي ڪاماياشان ڪاياتاري آهاي. 

انتهائي گهٽ قايامات تاي شاروع  Projectجڏهن 
ٿيندو ته قرض به گهٽ ٿينادو پاوِء اساان چاونادا 
آهيون هاڻي ڪميشن ڇا جي پاوِء باه اساان کاي 

سيڪڙو کان هڪ سيڪڙو ڪمياشان ڏياڻاي  2.4
پوندي آهي. ڀارت جاو حاڪاوماتاي سايااساتادان 
خوشي سان قبول ڪندو آهي، پر پااڪساتاان ۾ 
انهيَء جي بلڪل ابتڙ آهاي. اساان اگار ڪاناهان 

 222پروجيڪٽ الِء پاڪستاناي حاڪاومات کاي 
ملين ڊالر جو قرض ڏيڻو ڪانادا آهاياون تاه هاو 

مالايان  202چوندا آهن اگر اسان اهو پروجيڪٽ 
ڊالرن ۾ منظور ڪريون ته اسان جي ڪمياشان! 

ساياڪاڙو ڏيانادا  22اسان انهن کي خوشي سان 
جاياڪاو ڀاارت ۾  Projectآهيون پوِء اهو ساڳيو 

ماالااياان ۾ شااروع ٿاايااناادو آهااي اهااو  72يااا  72
ساياڪاڙو ڪاماياشان ڏياڻ جاي  22پاڪستان ۾ 
ملين ۾ ٺهرائي ڏيانادا آهاياون  222باوجود اسان 
 ملين جو فائدو هوندو آهي. 32اسان جو ته 

 براڊشيٽ جي ڪهاڻي

 ڪرنٽ افيئرز

 

 انور قاضي
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هي آهي اسان جي سسٽم جو هاڪ نانامو ماثاال 
قرض جي رقم وياج سمايات عاوام کاي ڀارڻاي 
هوندي آهي پوِء مالاڪ جاي ماعاياشات ڏياناهاون 
ڏينهن ڪمزور عوام بک تي امير عياشايان ۾. 
گورو صاحب اسان جاي پائاسان ساان اساان تاي 

 حڪومت ڪري ٿو.
هن وقت براڊشيٽ وارو اسڪاياناڊل باه ان جاي 
هڪ ڪڙي آهي مشرف صاحب جي حڪومت ۾ 
چيو ويو ته ڪاڙو ۽ باي رياا احاتاسااب ٿايانادو. 
سمورو قانون اختيار ۽ طاقت انهيَء وٽ هائاي. 
جيئن وڻيس پيو تايائان ڪاري پاياو ناياب جاي 

سياستدانن جاا  022اداري برطانوي ڪمپني کي 
ناال ڏنا ته هنن جا اثاثا ۽ نقد رقام جاياڪاا ٻااهار 
پئي آهاي اهاا ڳاولاي ڏياو. مازي جاي ڳاالاهاه تاه 

۾ رجسٽرڊ ٿاي ۽ اساان  0202مئي  07براڊشيٽ 
تاي  0222جاون  02ان سان  ماعااهادو  NABجي 

ڪيو مطلب ته نئين ڪمپني جاناهان جاو ڪاوباه 
جاو  I.C.E.Oتجربو نه هو جنهن جو ان وقت جاو 

وڪالت جو الئسنس پڻ رد ٿيل هاو ۽ ان وقات 
ڪااوي ماوساوي  C.E.Oمذڪوره ڪماپاناي جاو 

صاحب توهين عدالت ۾ سزا کاائاي چاڪاو هاو، 
پر سائين پاڪستاني حڪمران ته بادشاهه هاونادا 
آهن پوِء بادشاهن اهڙو معاهدو ڪيو تاه جاياتاري 

ڳاولاي ۽ واپاس وٺاي ياا  NABبه رقم ياا اثااثاا 
Broadsheet  02صاارف ڳااولااي ڏئااي ان رقاام ۾ 
جو هوندو. پهرين رقام جاو  Broadsheetسيڪڙو 

سراغ براڊشيٽ محترم آفتاب خان شير پائو جو 
جي حوالي  NABملين ڊالر ثبوت سان  3.4لڳايو 

جو چايائارمايان ماحاتارم جانااب  NABڪيو ويو 
عزت ماب جنارل اماجاد صااحاب جان هائاا. اهاو 
ثبوت کڻي شير پائو صااحاب ساان ڊيال ڪائاي 
وئي ته پيپلز پارٽيَء ۾ الڳ گروپ ٺاهياو ناه تاه 
رقم تان هٿ کڻو. آفتاب شير پائو رقم تان هاٿ 

 0220نه کنيو پيپلز پارٽي مان هٿ کڻاي وياو ۽ 
 NABواري اليڪشن ۾ وزير داخال بڻجي وياو. 

براڊشيٽ کي لکيو ته آفتاب شير پائو جاو ناالاو 
غلطي سان اوهان جي لساٽ ۾ اچاي وياو آهاي 
هاڻي مهرباني ڪري ان جي جاچ نه ڪارياو، پار 
براڊشيٽ چيو ته اسان ته محنت ڪئي آهي خارچ 
ڪيو آهي اسان کي پنهنجي رقم ڏيو. باهارحاال 

جي هٿان  NABملين  2.4پرويز مشرف حڪومت 
براڊشيٽ کي ڏنا، پر انهن سان معاهدو ختام ناه 
ڪيو. چوڻ وارا چون ٿا ته ان ۾ ڪميشن هائاي 
بااراڊشاايااٽ وارا پاااڻ ۾ وڙهااي پاايااا اهااا رقاام 

جاي اڪاائاوناٽ ۾  C.E.Oبراڊشيٽ جي اڳوڻاي 
جمع ڪرائي وئي ۽ اهو گورو صاحب براڊشياٽ 
کي ڇڏي هليو ويو هو، پر پاڪستان جو معاهدو 

ٿياڻ واري هائاي  Bankruptختم نه ٿيو براڊشيٽ 
پوِء ان جي اياراناي نازاد ماوساوي صااحاب اهاو 

ٿيو ته اساان وٽ ساوناي جاهارڪاي  C.E.Oچئي 
سان ٿيل معاهدي جاي صاورت  NABپاڪستاني 

۾ آهي. ڪجهه وقات ڏياو. اڄ تاائايان غارياب ۽ 
مالايان ڊالار  64مقروض پاڪستااناي عاوام جاا 

تقريبن ساڍا ڏهه ارپ رپيا اسان باراڊشاياٽ کاي 
ڏئي چڪا آهيون، اڃان به معاهدو خاتام ناه ٿاياو 

 آهي پوِء ڇو نه اسان قرضي ٿيون!
آخري ويجهي رقم جيڪا برطانوي ڪورٽ جاي 

 32ذريعي براڊشيٽ کي ادا ڪائاي وئاي اهاا باه 
ملين ڊالر آهي جنهن الِء چيو ٿو وڃاي تاه ان ۾ 

سيڪڙو حصو آهي ۽ ان تي  04شهزاد اڪبر جو 
کان ادا ڪرائي وئاي. ان  NABجلدي ڪري رقم 

ڳالهه کي بنياد بڻائي نديم افضال چان ڪااباياناا 
مان استعيفٰي ڏني. اندر جو حال اهلل پاڪ ڄاڻي 
ٿو، جيڪي ڳالهيون ماوساوي ڪاري ٿاو اناهان 
مان اڌ ڳالهيون حڪومت صحيح سمجهي ٿي ۽ 
اڌ ڳالهيون اپوزيشن پر عام پااڪساتااناي هانان 

ڳالهين کي صحيح ان ڪاري ساماجاهاي ٿاو تاه 
پئساا عاوام جاا وياا جاناهان کاي مااناي، دوا ۽ 
روزگار الِء روز پريشان ٿيڻو پوي ٿو. حڪمران 
ڀلي ڪير به هجي ان کي ڪابه پرواهه نه هئي ناه 

 آهي.  
اسان جو ملڪ صرف نه ان ڪاري غارياب آهاي 
جو ڪجهه ماڻهن جو ٽولو اسان کي ڦري رهاياو 
آهي پوِء اهو ٽولو ڪنهن جو به هجي سياستادان 
هجن يا اسٽيبلشمينٽ کائڻو  اساان عاوام کاي 

سالن کاان هالانادو پاياو  23ئي آهي. اهو سلسلو 
 اچي ۽ اڄ تائين به ان ۾ تبديلي نظر نٿي اچي.

زرعي ملڪ هجڻ جي باوجود اسان ڪڻڪ، کنڊ 
۽ هاڻي ڪجهه امپورٽ ڪارياون ٿاا. حاڪاومات 
چئي ٿي اهي مافيائون آهن عوام پڇي ٿو انهن 
تي ضابطو ڪير آڻيندو حاڪاومات ۾ اهاي ئاي 
ويٺا آهن. عوام مايوس ڇو نه ٿئي؟ هنن جو پاڻ 
۾ جهيڙو به پنهنجي پنهاناجاي حصاي پاتاي تاي 
آهي هي سڀ عوام دشمن آهن، پار ڇاا ڪاجاي! 
ان جاو ڪاوباه جاواب باظااهار ناٿاو اچاي. اسااان 
پاڪستاني عاوام جااناورن کاان بادتار زنادگاي 
گذاريون ٿا. اسان جي رقم حڪاماران ناه صارف 
پاڻ کائين ٿا، پر گورن کي به کارائين ٿا ڇاو تاه 
انهن وٽ هنن کاي پانااهاه مالاي ٿاي. ڇاا اسايان 

جا موڪليل  I.M.Fواقعي آزاد ٿيا آهيون؟ ته پوِء 
 نمائندا اسان تي حڪومت ڪيئن ٿا ڪن؟

مايوسي ڪفر آهي، پر بهتاري ناظار ناٿاي اچاي 
براڊشيٽ جيڪو فيصلو برطاناوي عادالات کاان 
ورتو ان کي پڙهجي ٿو ته ائين ٿو لڳي ته هانان 
حڪمرانن ۾ ڪوبه خوف خدا نه آهي عوام جاي 
نالي عوام سان ويساهه گهاتيون ڪندا رهن ٿا ۽ 
ڪندا رهندا. هنن کان شايد گورا حڪمران بهتار 
هئا جيڪي صرف پاڻ کائيندا هئا هي ته پااڻ باه 

 کائين ٿا ۽ گورن کي به کارائين ٿا. 
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هڪڙي ڀيري ماهر نفسيات گيري ڪلين مون کي 
هڪڙي اهڙي عورت جي ڪاهااڻاي ٻاڌائاي جاياڪاا 
هڪڙي فيملي گڏجاڻي ۾ ويئي. ان سالن جاا ساال 
پيراميڊڪ جي طور تي ڪم ڪاياو هاو ۽ جاڏهان 
هوَء ان پرگرام ۾ پهتي ۽ پاناهاناجاي ساهاري تاي 

 هڪڙي نظر وڌائين ته کيس شديد تشويش ٿي.
هن ”  بابا اوهان مون کي ٺيڪ نظر ڪونه پيا اچو،“ 

چيو. سندس سهرو جيڪو ان وقت بلڪل چاڪ و 
ها، نظر ته ماون کاي “ چوبند هو، ان مذاق ۾ چيو، 
 ”  تون به ٺيڪ ڪانه پئي اچين.

ناه بااباا، اوهاان کاي تارت “ هن زور ڀريندي چياو، 
 ”اسپتال وڃڻ جي ضرورت آهي.

ڪجھ ڪالڪن کااناپاوِء ئاي اهاو مااڻاهاو زنادگاي 
بچائيندڙ سرجري مان گذري رهيو هو. ڇاڪاڻ جاو 
جڏهن ان جي چڪاس ٿي ته اهو انڪشاف ٿاياو تاه 
سندس دل جي هڪڙي وڏي شريان بند آهي، جنهن 
ڪري کيس ڪيڏي مهل باه دل جاو دورو پائاجاي 
سگھي ٿو. جيڪڏهن ان جاي ناناهان نشاانادهاي ناه 

 ڪري ها ته هو مري چڪو هجي ها. 
پيرا ميڊڪ ڇا ڏٺو؟ هن متوقع دل جي دوري جاي 

 اڳ ڪٿي ڪيئن ڪئي؟ 
جڏهن وڏيون شريانون باناد ٿاي ويانادياون آهان تاه 
جسم رت کي نازڪ عضون ڏانهن ۽ چاماڙي جاي 
سطح جي ڀرسان پردي واري هنڌن کان پري ڪري 
ڇڏيندو آهي. نتيجتن منهن ۾ رت جاي ور  جاي 
شڪل تبديل ٿي ويندي آهي. ڪياتارن ساالان کاان 
دل جي عارضي ۾ مبتال ماڻهان ساان ڪام ڪارڻ 
کانپوِء، ان عورت اڻ لکي نماوناي اهاا صاالحايات 
حاصل ڪري ورتي هئي ته نظر ايندڙ نشانين کاي 
ڪيئن پڙهجي. جيتوڻياڪ هاوَء اهاو ٻاڌائاي ناٿاي 
سگھي ته سندس سهري کي ڇا ٿيو آهي، پر کياس 

 اهو اندازو هو ته ڪجھ گڙ ٻڙ ضرور آهي. 
ٻين کيترن ۾ به اهڙيون ڪهااڻاياون ماوجاود آهان. 
مثال طور: فوجي تجزيه نگار اهاو انادازو لڳاائاي 
سگهن ٿا ته ريڊار اسڪرين تي ڪاهاڙو ٽاماڪانادڙ 
نشااان دشااماان مااياازائاال آهااي ۽ ڪااهااڙو هااناان جااو 

پنهنجو جهاز آهي، جيتوڻيڪ اهاي سااڳاي رفاتاار 
تي سفر ڪري رهيا هوندا آهن، ساڳي بالانادي تاي 
پرواز ڪري رهيا هوندا آهن ۽ تقريبن هار حسااب 
۾ ريڊار تي هڪ جهڙو نظر ايندا آهن. خالاياج جاي 
جنگ دوران ليفٽيننٽ ڪمانڊر مائيڪل رلي هاڪ 
مڪمل ويڙهه بچائي وڌي هائاي جاڏهان هان هاڪ 
ماياازائاال کااي ماارڻ جااو حااڪاام ڏنااو هاو، انااهاايَء 
حقيقت جي باوجود ته اهاو رياڊار تاي وياڙهااڪان 
جي بلڪل پنهنجي جهازن جهڙو هو. هان صاحاياح 
نشاندهي ڪئي، پر هن جا اعلٰي آفيسر به وضاحت 

 نٿي ڪري سگهيا ته هن اهو ڪيئن ڪيو.
ميوزيم جا منتظمين آرٽ جي هڪ مستند اصالاي 
ٽڪري ۽ ماهراڻي طور ٺاهيل جعلي ٽاڪاري جاي 
وچ ۾ فرق ٻڌائڻ الِء مشهور هوندا آهن. جڏهان تاه 
اهي توهان کي انهن جا تفصيل صحياح طاور تاي 
ٻڌائي نه سگهندا. تجربيڪار ريڊيا لوجسٽ دماغي 
اسڪيان تاي ناظار وجاهانادي ئاي اناهاي جااِء جاي 
اڳڪٿي ڪري سگھن ٿا جاتاي هاڪ اساٽاروڪ ياا 

 اهو ماڻهو جيڪو شين کي صحيح نٿي ڏسي سگهيو
 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 سنڌيڪار:
 فضا قريشي 

 “ان کي يقيني بڻايو” عادت جوڙڻ جو پهريون قانون  باب پنجون
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جهٽڪو اڀري ساگاھاي ٿاو، حااالناڪاه اتاي ڪاوباه 
واضح نشان ان تربيت ٿيل اکين اڳيان ناه هاونادو 
آهي. مون ان وارن ٺاهڻ واري حاجام جاو باه ٻاڌو 
آهي جيڪو ڪنهن گراهڪ عورت جي حامال جاي 
تصديق صرف ان جي وارن کي ڇهاڻ ساان ڪانادو 

 آهي.
انساني دماغ هڪ پيشاناگاوئاي مشايان آهاي. اهاو 
مسلسل توهان جي ماحول جو تجزيو ڪاري ٿاو ۽ 

 سموري معلومات گڏ ڪري ٿو. 
جڏهن به توهان ڪا شيِء بار بار ماحاساوس ڪاياو 
ٿا، هڪاڙي پايارا ماياڊڪ جاياان جاياڪاو دل جاي 
مريض جو چهارو ڏساي ٻاڌائاي ياا فاوجاي تاجازياو 
ڪندڙ جيان ريڊار اسڪرين تي هڪ ميزائل ڏساڻ 
سان نشاانادهاي ڪاري، تاوهاان جاو دمااغ باه اهاو 
محسوس ڪرڻ شروع ڪاري ٿاو تاه ڇاا ضاروري 
آهي. تفصيلن جي ڇنڊ ڇاڻ ڪاري ٿاو ۽ الڳااپايال 
اشااارن کااي اجاااگاار ڪااري، ان مااعاالااومااات کااي  

 مستقبل جي استعمال الِء ترتيب ڏئي ٿو.
ڪافي مشق سان، توهان اشارن تي هلڻ سکي وٺو 
ٿا جيڪي شعوري ڪوشش کان بغيار ماخاصاوص 
نتيجن جي پيشڪاش ڪان ٿاا. خاودڪاار ناماوناي 
توهان جو دماغ تجربن مان سکيل سبق ياد ڪاري 
ٿو. اسان جيڪو سکي رهيا آهيون، هميشه ان جاي 
وضاحت نٿا ڪري سگھاون، پار ساکاڻ جاو عامال 
مسلسل جاري رهي ٿو. هر صورتحال ۾ الڳااپايال 
اشارن کي محسوس ڪرڻ جي قابليت توهان جاي 

 هر عادت جو بنياد آهي.
اسان پنهنجي دماغ ۽ جسم جاي ڪام ڪارڻ جاي 
صالحيتن کي ڪمتر ڪري ڄاڻاون ٿاا. ڇاا تاوهاان 
پنهنجي وارن کاي ڪاڏهان وڌڻ الِء چاياو آهاي ياا 
وري توهان جي دل کي پمپ ڪرڻ الِء يا پيٽ کاي 
هاضمي الِء. توهان جو جسام آٽاو پاائالاٽ تاي اهاو 
سڀ ڪجهه ڪري ٿو. اها ڳالھ سمجاهاو تاه تاوهاان 

 پنهنجي شعوري نفس کان گهڻو مٿي آهيو.
ٿورو ُبک تي غور ڪريو. توهان کي ڪيئن خابار 
پئي ٿي ته توهان بکيا آهيو؟ اهاو هارگاز ضاروري 
ناهي ته توھان ميز تي ڪا کاڌي جي شيِء ڏساو ۽ 
پوِء اوهان کي اھو احساس ٿئي تاه اھاو کاائاڻ جاو 
وقت آھاي. باک غايار شاعاوري اناداز ساان ڪام 
ڪندي آهي. توهان جي جسام تاي ماخاتالاف قسام 
جون جوابي لوپس يا ڳنمڻيون آهن جيڪي تاوهاان 
کي بار بار اهو ياد ڏيارينديون آهن ته هاڻاي ٻاياهار 
کائڻ جو وقت آهي ۽ اهاي ڳانامڻاياون اوهاان جاي 
آسپاس توڙي اوهان جي اندر ڇا ٿي رهيو آهي ان 
تي نظر رکنديون آهن. توهان جي جسم ۾ گاردش 
ڪندڙ هارمون، رطوبتون ۽ ڪيماياائاي جازن جاي 
مهرباني جيڪي اها سگهه ۽ خواهش پيدا ڪن ٿاا. 
اوچتو توھان کي بک لڳي ٿاي، جاڏهان تاه اوهاان 
کي اهو اندازو ئي ڪونهي ته ڪهڙي شيِء اوهاان 

 جي بک کي وڌايو. 
اها اسان جي عادتن جي باري ۾ سڀ کاان حاياران 
ڪندڙ بصيرت آهي: توهان کاي شاروع ڪارڻ الِء 
هااڪ عااادت جااي اشااارن کااان واقااف هاائااڻ جااي 
ضرورت ناهي. توهان انهن اشاارن تاي ڌياان ڏياڻ 
کانسواِء ان کي محسوس ڪري سگهو ٿا. اھاوئاي 

 پهلو آھي جيڪو عادت کي مفيد بڻائي ٿو.

اها ئي ڳالھ انهن کاي خاطارنااڪ پاڻ باڻاائاي ٿاي. 
جيئن جيئن عادتون جڙن ٿيون، تاوهاان جاو عامال 
توهان جي پاڻمرادو ۽ الشعوري ذهان جاي هادايات 
هيٺ اچي ٿو. توهان غير ماحاساوسااتاي طاور تاي 
پراڻي پيچري تي هلو ٿا. جيستائين ڪوبه ان جاي 
نشاندهي نه ڪندو، توهان شاياد ماحاساوس ڪاوناه 
ڪندا ته توهان کلڻ وقت پنهنجو هٿ وات تي ڏياو 
ٿا يا سوال پڇڻ کان پهريان توهان معافاي وٺاو ٿاا 
يا توهان کي ٻين جي جملن کي پوري ڪارڻ جاي 
عااادت آهااي ۽ جااياائاان جااياائاان تااوهااان ان کااي 
ورجائيندو، توهان پاناهاناجاو پااڻ کاان اهاو ساوال 
گھٽ ڪندو ته تاوهاان ڇاا پاياا ڪارياو ۽ ڇاو پاياا 

 ڪريو.
مااون هااڪ دفااعااو هااڪ پساااري جااي دڪااان جااي 
ڪالرڪ جي باري ۾ ٻڌو جنهن کي هدايت ڪئاي 
وئي هئي تاه گاراهاڪان جاي ڪاارڊ جاي بايالاناس 
استعمال ڪرڻ کاناپاوِء خاالاي گافاٽ ڪاارڊن کاي 
ڪٽي ڦٽي ڪرڻو آهي.  هڪ ڏينهن ڪالرڪ هاڪ 
قطار ۾ ڪجھ گراهڪن، جان گافاٽ ڪاارڊ خارياد 
ڪيا هئا تن کي نقد رقم ڏني. جڏهن قطار ۾ ٻاياو 
ماڻهو آيو ته ڪاالرڪ غالاطاي ساان ان جاو اصال 
ڪارڊ سوائپ ڪيو، قينچي کانائاي ۽ ان کاي ٻان 
ٽااڪاارن ۾ ڪااٽااي ڇااڏيااو. اهااو سااڀ ڪااجااھ هااڪ 
خااودڪااار عااماال تااحاات ٿاايااو. ان ڪااالرڪ اهااو 
محسوس ئي ڪونه ڪيو ته ٿي ڇاا وياو ۽ ناه ئاي 
هن حيران ۽ ششدر ٿي کاياس تاڪايانادڙ گاراهاڪ 

 کي ڏٺو.
هڪ ٻي عورت جيڪاا ماناهاناجاي تاحاقاياق دوران 
سامهون آئي هئي سا هاڪ ٻااراڻاي اساڪاول جاي 
استاد هئي جيڪا هاڻ هڪ ڪاروباري ڪمپناي ۾ 
نوڪري ڪري رهي هئي. جيتاوڻاياڪ هاوَء هااڻاي 
بالغن سان ڪم ڪاري رهاي هائاي، پار هان جاون 
پراڻيون عادتون باقي هياون ۽ هاوَء پااڻ ساان گاڏ 
ڪم ڪندڙ ساٿين کان پڇندي هئي تاه اناهان باا  
روم وڃڻ کانپوِء هٿ ڌوتا يا نه. مون هاڪ مااڻاهاو 
جي ڪهاڻي به ڳولي لڌي جاناهان ڪاياتارائاي ساال 
الئف گارڊ طور ڪم ڪندي گذاريو ۽ جاڏهان هاو 
ڪنهن به ٻار کي ڊوڙندي ڏسندو هو تاه رڙ ڪاري 

 ”ڊوڙو نه! پنڌ ڪريو.“چوندو هو 
جاياڪاي اساان جاي ”  اشاارا“ وقت گاذرڻ ساان گاڏ 

عادتن کي اڀارين ٿا، اهي ايترا ته عام ٿي وڃن ٿاا 
جو اهي اڻ لکي طريقي سان ڪم ڪان ٿاا. رڌڻاي 
۾ ڪچهريون، صوفي جي ڀرسان رموٽ ڪنٽرول 
ڇڏڻ، اسان جي کيسي ۾ فون. انهن اشارن ڏاناهان 
اسان جو رد عمل اياتارو تاه اساان جاي انادر گا ار 
ڪري چڪو هوندو آهي جو اهو اڻ ماحاساوسااتاي 
طرياقاي ساان عامال ۾ ايانادو آهاي.  اناهايَء جاي 
ڪري، اسان کي شعوري ڪوشش سان رويي جاي 

 تبديلي جو عمل شروع ڪرڻ گهرجي. 
ان کان پهريان ته اسان موثر نموني نيون عاادتاون 
ٺاهي سگھون، اسان کي پنهنجن هاڻوڪين عادتان 
تي ضابطو آڻڻ جي ضرورت آهي. اهو جيترو ٻاڌڻ 
۾ سولو ٿاو لڳاي، ڪارڻ ۾ اوتارو ئاي مشاڪال 
آهي. ڇاڪاڻ ته هڪ عادت توهان جي زندگي ساان 
جڙيل آهي، اها اڪثار غايار شاعاوري ۽ خاودڪاار 
آهي. جيڪڏهن ڪا عادت دماغ جي اندر رهاي ٿاي 

ته توهان ان کي بهتر ڪرڻ جاي تاوقاع ناٿاا ڪاري 
سگهو. جيئن ته نفسيات دان ڪاارل جاناگ چاياو، 

جيستائين توهان الشعور کي ساجااڳ ناه ڪانادا، “ 
اهو توهان جي زندگين تي حاوي رهندو ۽ تاوهاان 

 ”ان کي لکئي جو ليک ڪري سمجهندا.
جاپاني ريلوي نظام کي دنيا جي بهاتاريان ريالاوي 
نظامان ماان هاڪ ڪاري ساماجاهاياو ويانادو آهاي. 
جيڪڏهن توهان ڪڏهن ٽوڪيو ۾ ٽريان ۾ سافار 
ڪندئو ته مشاهدو ماڻيندئو ته هالئيندڙن کي هاڪ 

 انوکي عادت هوندي آهي.
جيئن هر هالئيندڙ ٽرين کي هالئيندو آهي ته اهاي 
مختلف اشارن تي ڪجھ رسمن جي ادائگي ڪنادا 
آهن ۽ ڪجھ حڪم ناما جاري ڪندي اڳتي وڌنادا 
آهن. جڏهن ٽرين هڪ سگنل جي ويجهو پهاچانادي 
آهي ته آپريٽر هان ڏاناهان اشاارو ڪانادي چاونادو، 

جيئن ٽرين هر اساٽاياشان جاي ”  سگنل سائو آهي.“ 
اندر ۽ ٻاهر ناڪارنادي تاه آپارياٽار اساپاياڊو ماياٽار 
ڏانهن اشارو ڪنادو ۽ صاحاياح رفاتاار ٻاڌائايانادو. 
جڏهن موڪل جو وقت هوندو تاه آپارياٽار گاھاڙياال 
ڏانهن اشارو ڪندو ۽ وقات باياان ڪانادو. پالاياٽ 
فارم جي ٻاهران ٻيا مالزم به ساڳياا ڪام اناجاام 
ڏيئي رهيا هوندا آهن. هر ٽرين جي رواناگاي کاان 
اڳ، اسٽاف جا ميمبر پليٽ فارم جاي ڪاناڊ کاان 

هار ”  ساڀ ٺاياڪ!“ اشارو ڪانادا ۽ اعاالن ڪانادا، 
تفصيل جي نشاندهي ڪئي وينادي، اشاارو ڪاياو 

 ويندو ۽ وڏي آواز سان پڪاريو ويندو. 
اشاارو ۽ “ ياعاناي ”  پوائنٽنگ ۽ ڪالنگ“ اهو عمل 

سان سڃاتو وڃاي ٿاو. اهاو حافااظات جاو ”  پڪارڻ
نظام آهي جيڪو غلطين کي گاهاٽاائاڻ الِء ٺاهايال 
آهي. اهو بظاهر احمقانه لڳي ٿاو، پار اهاو نااقاابال 
يقين حد تائين بهترين ڪم ڪري ٿو. پاوائاناٽاناگ 

سيڪڙي تائين ۽ حاادثان  74۽ ڪالنگ غلطين کي 
سيڪڙي تائايان گاھاٽاائاي ٿاو. ناياو ياارڪ  32کي 

سٽي ۾ ايم ٽي اي سب وي سساٽام ان جاو هاڪ 
فاقاط “ ترميمي خاڪو اخاتاياار ڪاياو جاناهان کاي 

ان جي عمل جاي “ ڪري سڏيو وڃي ٿو ۽ ”  پوائنٽ
ٻن سالن اندر، غالاط ٺاهايال ساب وي جاي ڪاري 

 ”سيڪڙو گهٽجي ويا. 42ٿيندڙ خطرناڪ واقعا 
جو عمل انتهائي اثرائاتاو ”  اشارو ڪرڻ ۽ پڪارڻ“ 

آهي ڇو ته اهو غير شعوري عاادت کاي، شاعاوري 
ساطااح تااائاايان باالاانااد ڪاري ٿااو. ڇاااڪااڻ تااه ٽاارياان 
هالئيندڙن کي پنهنجون اکيون، هٿ، وات ۽ ڪان 
استعمال ڪرڻ گاهارجان ۽ اناهان کاي ڪاناهان باه 
مسئلي ٿيڻ کان اڳ ئي اناهان کاي ناظار ۾ رکاڻ 

 گھرجي.
منهنجي زال باه ڪاجاهاه اهاڙو ئاي ڪانادي آهاي. 
جڏهن به اسين سفر الِء دروازي کان ٻاهر نڪارنادا 
پيا آهيون ته هوَء زباني طور تي ضاروري سااماان 

ماون “ جي پنهنجي پيڪ لسٽ پاڪااريانادي آهاي، 
پنهنجون چاٻيون کنيون آهن، ماون کاي پاناهاناجاو 
پرس به آهي، مون وٽ چشمو به آهاي ۽ ماناهاناجاو 

 ”مڙس مون سان ساڻ آهي.
رويو جيترو خودڪار باڻاجاي ويانادو آهاي، اياتارو 
اسان کي شعوري طور تي گهٽ ان باابات ساوچاڻ 
جي ضرورت پوندي آهي ۽ جاڏهان اساان هازاريان 
ڀيرا اڳ ۾ ئي ڪجهه ڪياو هاجاي تاه پاوِء، اساان 
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شين کي نظر اناداز ڪارڻ شاروع ڪانادا آهاياون. 
اسان فرض ڪانادا آهاياون تاه ايانادڙ وقات ڄاڻ تاه 
آخري هوندو. اسان جيڪو هميشه ڪاياو آهاي، ان 
کي ائين ئي ڪرڻ جي ايتري ته عادت ٿاي ويانادي 
آهي جو اسان پنهنجو پاڻ کان اهو پڇڻ به گوارا نه 
ڪندا آهيون ته ڇا اهو سڀ ڪرڻ صحيح به آهي ياا 
نه. ڪار ڪاردگاي ۾ اساان جاون ڪاياتارياون ئاي 
ناڪاميون، گهڻو ڪري شعور جي گهاٽاتاائاي جاي 

 سبب آهن.
عادتن کي تبديل ڪرڻ ۾ اسان جو سڀ کاان وڏو 
چئلينج انهيَء جي آگاهي آهي ته اسان اصل ۾ ڇاا 
ڪري رهيا آهيون. اها ڳالھ اها وضاحات ڪارڻ ۾ 
مدد ڪري ٿي ته خراب عادتن جا نتيجاا اساان کاي 
چهٽي سگهن ٿا. اسان کي پنهناجاي ذاتاي زنادگاي 

سسٽم جي ضرورت آهي. اها ”  پوائنٽ ۽ ڪال“ الِء 
اصل ۾ عادتن جي اسڪور ڪارڊ جو اصل ساباب 
آهااي، جاايااڪااا هااڪ سااادي مشااق آهااي ۽ تااوهااان 
باآساني ڪري سگهو ٿا ته جيئن اوهاان پاناهاناجاي 
روين تي وڌيڪ ڌيان ڏيئي سگھو. پنهنجو شاعاور 
جاڳائڻ الِء، روز مره جي عادتن جي هڪ فاهارسات 

 ٺاهيو.
هتي هڪ نمونو ڏجي ٿو جتان توهاان جاي 

 لسٽ شروع ٿي سگھي ٿي:
 * اٿڻ

 * االرم جي گھنٽي بند ڪرڻ
 * فون ڏسڻ

 * با  روم وڃڻ
 * پنهنجو وزن ڪرڻ

 * وهنجڻ
 * ڏندڻ ڪرڻ

 * ڏندن کي ڌاڳي سان صاف ڪرڻ
 * جسم تي خوشبو هڻڻ

 * ٽوال کي سڪڻ الِء ٽنگڻ
 * ڪپڙا پهرڻ

 * چانهه جو ڪوپ ٺاهڻ ۽ وغيره وغيره.
هڪ دفعو جڏهن توهان وٽ هڪ مڪمل فاهارسات 
اچي وڃي ته ان کانپوِء هر لکيل رويي کي ڏسو ۽ 

ڇا اها سٺاي عاادت، خاراب “ پنهنجو پاڻ کان پڇو، 
آهاي. جاياڪاڏهان اهاا ”  عادت يا غير جانبدار عادت

لااکااو. “+”  ساٺااي عااادت آهااي، انااهاايَء جااي اڳايااان 
لاکاو ”  -“ جيڪڏهان اهاا خاراب عاادت آهاي، لاکاو 

 “=”جيڪڏهن اها غير جانبدار عادت آهي 
مثال طور: مٿي ڏنل فهرست هن طار  ٿاي 

 سگھي ٿي:
 * اٿڻ =

 * االرم جي گھنٽي بند ڪرڻ = 
 -* فون ڏسڻ 

 * با  روم وڃڻ =
 * پنهنجو وزن ڪرڻ +   

 * شاور وٺڻ + 
 * ڏندڻ ڪرڻ +  

 * ڏند صاف ڪرڻ + 
 * جسم تي خوشبو هڻڻ +

 * سڪڻ الِء ٽوال کي ٽنگڻ +
 * ڪپڙا پهرڻ =

 * چانهه جو ڪوپ ٺاهڻ +

جيڪي نشان توهان هڪ خاص عاادت کاي ڏيانادا، 
ان جو دارو مدار توهان جي صاورتاحاال ۽ تاوهاان 
جي مقصدن تي هوندو. ڪنهن ماڻاهاو الِء جاياڪاو 
وزن گهٽائڻ جي ڪوشش ڪاري رهاياو آهاي، هار 
صبح صبح مڱن جي ماکاڻ ساان گاڏ مااناي کاائاڻ 
خراب عادت ٿي ساگاهاي ٿاي پار جاياڪاو مااڻاهاو 
ڪمزور آهي، جنهن کي وزن وڌائڻو آهي، سااڳاياو 
ئي ڪم شايد ان الِء سٺي عاادت هاجاي. اهاو ساڀ 

 اوهان جي حالتن تي منحصر آهي.
پنهنجي عادتن جو اسڪور نوٽ ڪرڻ هاڪ ٻائاي 
سبب جي ڪري به وڌيڪ پيچيده ٿي پاونادو آهاي. 

جا ليابال ئاي ٿاورو ”  خراب عادت“ ۽ ”  سٺي عادت“ 
غلط آهن. ڪي به عادتون سٺيون ياا خاراب نااهان 
هونديون. اهي صرف اثرائتيون عادتون هاونادياون 
آهن. ڇاڪاڻ جو اهاي مسائالان کاي حال ڪارڻ ۾ 
اثرائتيون هونديون آهن. سڀئي عادتون ڪناهان ناه 
ڪنهن طريقي سان توهان جي خدمت ڪن ٿاياون، 
ايتري قدر جو خراب عادتون پڻ. اهوئي سبب آهي 
جو توهان انهن کاي ٻاياهار ورجااياو ٿاا. اهاا مشاق 
ڪرڻ الِء، پنھنجي عادتن جي زمره بندي ڪاياو تاه 
ڪئين ڊگھي مدت ۾ انهن جا خالص مثبت نتاياجاا 
نڪرن ٿا. خراب عادتن جا خالص منفي نتيجا آهان. 
سگريٽ پيئڻ سان ان وقات ذهاناي دٻااُء گاهاٽاجاي 
سگھي ٿو )۽ اها عادت ائين ئي توهان جي خادمات 
ڪري ٿي(، پر اهو هڪ صحتماناد ڊگاهاي عارصاي 

 وارو رويو نه آهي.
جيڪڏهن توهان اڃا تائين هاڪ خااص عاادت کاي 
طئي ڪرڻ ۾ مسئلو محسوس ڪري رهاياا آهاياو 
ته مون وٽ اوهان الِء هتي هڪ سوال آهي جيڪاو 
اوهان پاڻ کان پڇندا ته اوهان جو مسئلاو حال ٿاي 

ڇا اهو رويو مون کي اهڙي ماڻهو ٿياڻ ۾ “ ويندو: 
مددگار آهي جهڙو ماڻهو آئون ٿيڻ چاهيان ٿو؟ ڇاا 
اها عادت منهنجي گھربل شناخت الِء منهنجاي حاق 

عااادتااون ”  ۾ ووٽ ڪااناادي يااا ماانااهاانااجااي خااالف؟
جيڪي توهان جي گهربل شانااخات کاي مضاباوط 
ڪن ٿيون عام طور تي ساٺاياون هاونادياون آهان. 
عادتون جيڪي توهان جي گاهاربال ساڃااڻاپ ساان 
ٽڪراُء ۾ اچن اهي عام طور تي خراب هاونادياون 
آهن. جيئن توهان پاناهاناجاي عاادتان جاو اساڪاور 
ڪارڊ ٺاهڻ شروع ڪارياو تاه يااد رکاو تاه پاهاريان 
ڪنهن به شايِء کاي تاباديال ڪارڻ جاي ضارورت 
ناهي. مقصد فقط اهو ڏسڻ آهي ته اصل ۾ ڇا ٿاي 
رهيو آهي. بغير ڪنهن فيصلي يا ذاتي تنقيد جاي 
پنهنجن خيالن ۽ عملن جو مشاهدو ڪيو. پنهنجاي 
غالااطاياان الِء پاااڻ کاي مااالمات نااه ڪااريااو، نااڪااي 

 پنهنجي ڪاميابين جي پاڻ تعريف ڪريو.
جيڪڏهن توهان هر صبح هڪڙو چاڪليٽ کائيندا 
آهيو ته ان کي تسليم ڪريو، بلڪل ائايان جايائان 
توهان ڪنهن ٻئي کي اهاو کاائايانادي ڏساي رهاياا 

اوه، ڪيترو نه دلچسپ “ آهيو. پاڻ سان پاڻ ڳالهايو 
جيڪاڏهان تاوهاان ”  آهي ته اهي اهڙا ڪم ڪن پيا.

ضرورت کان وڌيڪ کائو ٿاا تاه صارف اهاو ناوٽ 
ڪااريااو تااه تااوهااان کااي اهااو نااه کااائااڻ گااهاارجااي. 
جيڪڏهن توهان آن الئايان پاناهاناجاو وقات ضااياع 
ڪريو ٿا ته نوٽ ڪريو ته توهان پنهناجاي زنادگاي 

اهڙي طريقي سان گذاري رهيا آهيو جيڪو توهان 
 نٿا چاهيو.

خراب عادتون بدالئڻ الِء پاهارياون قادم اناهان کاي 
تااالش ڪاارڻ هااوناادو آهااي. جاايااڪااڏهاان تااوهااان 
محسوس ڪيو ٿا ته توهان کي ان ڏس ۾ وڌياڪ 
مدد جي ضارورت آهاي تاه پاوِء تاوهاان پاناهاناجاي 
زندگي ۾ پوائنٽ ۽ ڪالنگ جاي عامال جاي مادد 
وٺو. بلند آواز ۾ هان عامال کاي چاونادا جاياڪاو 
توهان ڪرڻ جو سوچي رهيا آهاياو ۽ ناتاياجاو ڇاا 
ٿيندو. جيڪڏھن توھان پنھنجاي باياجاا کااڌي جاي 
عادت ختم ڪرڻ چاھيو ٿا، پر وري ڪو ڪيڪ ياا 
بسڪيٽ اوهان کي پاڻ ڏانھن ڇڪاي ٿاو تاه وڏي 

مان هن بسڪيٽ کاي کاائاڻ وارو “ آواز سان چئو 
آهيان، پر مون کي ان جاي ضارورت نااهاي. کاائاڻ 
سان اهو وزن وڌائيندو ۽ ماناهاناجاي صاحات کاي 

 ”نقصان ڏيندو.
ڪنن سان جڏهن اوهان پنهنجي خراب عادتن بابت 
ٻڌندو ته ان جا نتياجاا وڌياڪ حاقاياقاي ماحاساوس 
ڪندو. اهو اوهان جي عمل کي تاقاويات ڏيانادو ۽ 
الشعوري طرح پاراڻاي اناداز ۾ وهاي وڃاڻ کاان 
روڪيندو. اهو طريقو مفيد آهي جيتوڻيڪ توهاان 
صرف توهان جي ڪمن ڪرڻ جي فهرست تاي ان 
ڪم کي ياد ڪري داخل ڪندو. صارف وڏي آواز 

سڀاڻي، مون کي مانجهانادي کااناپاوِء “ سان چئو ته 
ايائان چاوڻ ساان اوهاان ”  پوسٽ آفيس وڃڻاوآهاي.

ذهني رنڊڪن کي هٽايو ٿا. توهان پنهنجو پاڻ کاي 
عمل جي ضرورت کي مڃڻ الِء آماده ڪارياو ٿاا ۽ 
اهوئي فرق پيدا ڪري سگاهاي ٿاو. روياو تاباديال 
ڪرڻ جو عمل هميشه شعور سان شروع ٿئاي ٿاو. 
حڪمت عمليون جهڙوڪ: پوائاناٽ ۽ ڪاالاناگ ۽ 
عادتن جو اسڪور ڪاارڊ، تاوهاان کاي پاناهاناجاي 
عادتن کي سڃاڻڻ ۽ انهن اشارن کي تسليم ڪرڻ 
ڏانهن هڪ اهم وک آهن جيڪي ان کي اڀارين ٿاا 

 ۽ اهائي ڳالھ اوهان جي فائدي جي آهي.
 باب جو خالصو:

* ڪافاي مشاق کااناپاوِء، تاوهاان جاو دمااغ اناهان 
اشااارن کااي جااهااٽااي وٺااناادو آهااي جاايااڪااي کاايااس 
شااعااوري طااور تااي سااوچااڻ کااانسااواِء مااخااصااوص 

 نتيجن طرف وٺي ويندا آهن.
* هڪ دفعو اسان جون عادتون خودڪار ٿاي وڃان 
ته اسان انهيَء تي شعاوري طارح ڌياان ڏياڻ ڇاڏي 

 ڏينداسين.
* رويي تبديل ڪرڻ جو عمل هميشه شاعاور ساان 
شروع ٿئي ٿو. توھان کي ان کي تبديل ڪرڻ کان 
پھريائين پاناھاناجايان عاادتان کاان آگاا  ٿاياڻ جاي 

 ضرورت آهي.
” اشااري ۽ پاڪاار“ * پاوائاناٽ ۽ ڪاالاناگ ياعاناي 

وسيلي پنھنجي عمل جي ال عملاي کاي پاناھاناجاي 
غير شعوري عادت کان مٿي اڀاري شعوري ساطاح 

 تائين بلند ڪري ڇڏيو.
* عادتن جو اسڪور ڪارڊ هڪ سادي مشق آهاي، 
جنهن کي تاوهاان پاناهاناجاي عاادتان ۽ رويان کاي 

 سمجهڻ الِء استعمال ڪري سگهو ٿا.
 ...)هلندڙ(...  
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انساني ريتن، رسمن ۽ رواجن مان غالمي هاڪ 
تمام بدترين قسام رهاياو آهاي، جاياڪاو ايانادڙ 
نسلن ۾ انساني ماهااناڊي تاي هاڪ بادناماا داغ 
طور تصور ڪيو ويندو. غالماي انسااناي رويان 
جو هاڪ هاياٺاياون ناياچ قسام آهاي جاناهان ۾ 
طاقتور انسان ڪمزور ناٻال انساان کاي طااقات 
جي آڌار تي نه رڳو کيس، پر سندس آڪاهاه کاي 
يعني سندس اوالد ٻارن ٻچڙن، عاورتان سامايات 
قيد ڪري عمر ڀر الِء غالم بڻائايانادا هائاا. وڏي 
ڳالهه ته انساني تاريخ جي اهڙي گهٽيا قسم جاي 
ريت کي قانوني شڪل حاصل هائاي ۽ ان کاي 
انساني سماج ۾ باقائده طور الڳو ڪاياو ويانادو 
هاو. جااناگاايان لڳاڻ جاي ڪاري جانااهان ڌر کااي 
شڪست ٿيندي هئي، انهن جا مرد ماارياا ويانادا 
هئا جڏهن ته انهن جو مال، ملڪيت، ٻار، ٻچاا ۽ 
عورتون مال غنيمت سمجهي لٽيو ويندو هاو ۽ 
ساهااڻايااون عااورتاون سااپااهاايان ۾ عاايااشاايَء الِء 
ورهايون وينديون هيون. جڏهن ته پٽ، راڻيون يا 
شهزاديون پنهناجاي باادشااهان ڏاناهان ساوکاڙيَء 
طور اماڻاياون ويانادياون هاياون ياا وري ٻاياون 
عورتون بازارن ۾ اگهاڙيون ڪاري ماال جاياان 
وڪاڻيون وينديون هيون. ننمڙا ٻار غالم باڻااياا 

ويندا هئا ۽ انهن کي زندگيَء ڀر خريادار اڳاياان 
 خدمت ڪرڻي پوندي هئي.

غالميَء جو اهو تصور آڳاٽي زمااناي کاان وٺاي 
قاادياام دورن ۾ رائااج رهاايااو آهااي، جاانااهاان ۾ 
غالميَء جا ڀيانڪ قسم الڳو هوندا هئا. غاالمان 
کي پنهنجي ذاتي ملاڪايات طاور تصاور ڪاياو 
ويندو هو، غالمن کي چوپائي مال جياان کاپااياو 
ويندو هو. غالمن وڪامڻ جون باازارون لڳاائاي 
اگاهااه لڳااائااي سااناادن جساامااانااي ڊول، جساامااانااي 
سونهن، قد بت وغيره تي انهن جو مالاهاه ڪاياو 
ويندو هو. آفريڪا جا ڪارا شيدي مشهور غالم 
طور پسند ڪيا ويندا هئا ڇو تاه اهاي جسامااناي 
هاااٺااي ۾ قاادآور ۽ جااانااٺااا جااوان هااوناادا هاائااا 
تنهنڪري انهن جو ملهه وڌيڪ ورتو ويندو هاو. 
مااالااڪ کااي غااالم جااي ماالااڪااياات جااو رکااوال 
سمجهيو ويندو هو. مالڪ کي هر حق حاصل هو 
ته اهو غالم جي جان ۽ مال تي پورو حاق رکاي 
ٿو. غالميَء ۾ مليل عاورتاون جان کاي لاوناڊي 
چيو ويندو هو، انهن کي مالڪ پنهنجي عيااشاي 
جي سامان طور استعمال ڪانادو هاو، پار اناهان 
کي زاالڻا ڪي به حق حاصل نه هئا. غالمن جون 
سڄيون عمريون ماالاڪان جاي غاالماي ڪانادي 

گذري وينديون هيون، پر جن جو ڪو باه اجاورو 
کين نه ڏنو ويانادو هاو. هانان کاي گاهار ۾ باس 
پنهنجي نوڪري چاڪريَء الِء رهايو ويانادو هاو، 
پر انهن جو گهر ۾ حصو ملڻ ته ڇا، پر گهر جاي 
ڪنهن شيِء تاي اناهان جاو حاق ناه هاونادو هاو. 
غالمن کي پنهنجي ذاتي ملڪيت رکڻ جو ڪاو 
حق حاصل نه هوندو هو ۽ انهن جي هر شيِء جاو 
رکوال انهان جاو ماالاڪ هاونادو هاو. ماخاتالاف 
مذهبن عقيدن ۾ غالمن کي پنهنجي مالڪ سان 
سچو ۽ وفادار ٿي رهڻ جي تلقين ٿايال هاونادي 
هئي. جيڪو مالڪ جي خادمات ڪانادي ڪانادي 
پنهنجي جان جو نذرانو ڏيئي ڇڏيندو هاو اناهان 
کي اڳين زندگيَء ۾ بهاشات جاي بشاارت ڏناي 
ويااناادي هاائااي ۽ اهااڙن غااالماان کااي خاادا جااي 
خوشنودي ملڻ جي يقين دهاني ڪارائاي ويانادي 
هئي، جيڪي غالم مالڪ جي فرمان جا جاياتارا 
تعبيدار هوندا هائاا، اناهان جاا اياماان جاا اوتارا 
درجات بلند سمجهيا ويندا هئا. مختلاف عاقايادن 
۾ غالمن کي قربانيَء طور به اساتاعاماال ڪاياو 
ويندو هو. جهڙيَء طرح ساان ماال مالاڪايات ياا 
جانورن کي مالڪ پاڻ مٿان آيل آفات کاي ٽاارڻ 
الِء يا پنهنجي بيماري خاتام ڪارائاڻ الِء صادقاو 

 غالمي: اوائلي دور کان جديد دور تـائـيـن
ڊاڪٽر پيار علي 

 جتوئي
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ڏنو ويندو آهي يا جانورن کي زبح ڪياو ويانادو 
آهي اهڙيَء طرح سان غالمان کاي باه پاناهاناجاي 
مالڪ جي مٿاان آيال اوکاي ويال کاي ٽاارڻ الِء 
ڪهي انهيَء جو رت پنهنجي خادا جاي راهاه ۾ 
وهايو ويندو آهي ته جيئن انهان جاو خادا غاالم 
جو رت پيئي خوش ٿئي ۽ ان جي صدقي ۾ ان 
جي مالڪ مٿان آيل آفت ٽري وڃي. غالمن کاي 
پانااهانااجااي مااالااڪ مااٿااان قااربااان ٿاايااڻ کااي وڏي 
سورهائي سمجهيو ويندو هو. ڪاياتارن غاالمان 
کي پنهنجي مالڪ جي مري وڃڻ کاناپاوِء اناهان 
سان گڏ زنده ساڙيو ويانادو هاو ياا وري ماالاڪ 
سان گڏ قبرن ۾ دفنايو ويندو هو ته جيائان وري 
جيئرو ٿيڻ کانپوِء به اهاي غاالم اناهايَء ماالاڪ 

 جي اتي به خدمت ڪري سگهن.
اوائلي دور کان وٺي جدياد دور تاائايان انسااناي 
غالمي جو اهو رواج مسلسل هلندو رهيو آهاي. 
دنيا ۾ ڪيئي انقالب آيا، نوان مذهب آياا، پايار 
پيغمبر آيا، پر ڪنهن به غاالمايَء جاهاڙي ڪاڌي 
رسم کي ماورئاون خاتام ناه ڪاياو. تاوڙي جاو 
مختلف مذهبن غالمي جاي ساخاتايَء کاي نارم 
ڪيو ۽ غاالمان جاا ڪاجاهاه حاق ٻاڌاياا ياا وري 
غالمن سان سٺو ورتاُء قائم ڪرڻ الِء چيو وياو، 
نه رڳو ايترو، پر غالمن کي آزاد ڪرڻ کي سٺو 
سنئوڻ سمجهاياو وياو ۽ هاڪ غاالم کاي آزاد 
ڪرڻ جو گاهاڻاو ثاواب ٻاڌاياو وياو، پار پاوِء باه 
غالمي کي ڪنهن نه ڪاناهان صاورت ۾ قاائام 

 رکندا آيا.
آڳاٽي زماني جيان اڄڪلهه جي جديد دور ۾ باه 
غالمي ڪنهن ناه ڪاناهان رناگ روپ ۾ قاائام 
رهااناادي پاائااي اچااي. فاارق صاارف اهااو آهااي تااه 
اڄوڪي غالمي اڳ واري غاالماي کاان گاهاڻاو 
مختلف آهي ۽ هن دور ۾ غالمن کاي ماخاتالاف 
طريقن سان پنهاناجاو باانادي باڻااياو پاياو وڃاي. 
توڙي جو ظاهري طور اهڙي ڪابه زنجير نااهاي 
هوندي جيڪا غاالم جاي ڳاچايَء ۾ پايال ناظار 
اچي، پر پوِء به هڪ اڻ ڏٺو طوق بي پهچ غريب 
مظلوم ماڻهن جي ڳچين ۾ ضرور پيال هاونادو 
آهي جنهن سان نه صرف انهن تي حڪم هاالئاي 
سگهجي ٿو، پر انهن تي من پسند فيصال مڙهي 
انهن جي زندگين جا فيصاال پاناهاناجاي مارضاي 
سان ڪري ساگاهاجان ٿاا. ان کاان عاالوه اناهان 
مسڪين بي پهچ ماڻهن جون زنادگاياون گاروي 
رکااي سااناادن ٻااچاان جااو گاارهااه وات تااان الهااي 
پنهنجي عياشيَء ۾ لڳائي سگهجاي ٿاو ۽ وڏي 
ڳالهه اها ته ان جي باوجود به اهو غريب ماظالاوم 
طبقو ان ڦورو ٺڳ کي پنهنجو دشمن ساماجاهاڻ 
باادران کاايااس پاانااهاانااجااو هااڏ ڏوکااي ۽ مااددگااار 
سمجهي سندس شان ۾ قصيدا چوندي نه ٿاڪاباا 
آهن ۽ انهن جي ڪوڙن ٺلهن ڀاڇڻن تي تااڙياون 
وڄائي پنهنجي نادانيَء جو ڍنمورو پٽيندا رهانادا 
آهن ۽ انهن ظالم طباقاي وارن جاي اڳاياان پا  
لٽڪائو ٿي نه صرف پاڻ کي، پر پنهنجي ايانادڙ 
نسلن کي به ڪيئي صدين تائايان غاالم باڻاائاي 

 ڇڏيندا آهن.
اهي ملڪ جن تي ڪڏهن فاتح مالاڪان ڪايائاي 

صدين تائين حڪومتون ڪاياون هاياون، تاوڙي 
جو حاضر دور ۾ انهن مٿان انهن فاتح قومن جو 
تسلط قائم نااهاي رهاياو ۽ ظااهاري طاور اهاي 
ملڪ آزادي ماڻي چڪا آهن تاڏهان باه حاقاياقاي 
طور اهي ذهني طور اڃان تائايان سانادن غالاباي 
مان مڪمل طور آزاد ٿي نااهان ساگاهاياا. فااتاح 
قومن پنهنجون ريتاون رساماون، ثاقاافات، رهاڻ 
ڪرڻ جو ڍنگ ايستاائايان جاو پاناهاناجاي ٻاولاي 
توڙي پوشاڪ به مافاتاوح قاومان ماٿاان مسالاط 
ڪري چڪيون آهن. دنيا جي ٻيان قاومان جاياان 
سنڌ ڌرتي به هميشه ڌاريان قاومان جاي قاباضاي 
هيٺ رهندي آئي آهي، ڪڏهن هن تاي ياوناانايان 
قبضو ڪيو آهي تاه ڪاڏهان عاربان ۽ ايارانايان 
پنهنجي گهوڙن جي سنبن سان هان ڌرتايَء کاي 
لتاڙيو آهي. ڪڏهن ارغونن، ترخانن ۽ تااتااريان 
هتان جي معصوم زراعتي ڪام ڪانادڙ تاوڙي 
واپاري ماڻهن کي پنهنجي ترارن جو کاڄ بڻااياو 
آهي ته ڪڏهن انگريزن اچي پنهنجي توپن ساان 
هن ڌرتيَء کي ُچٽيو آهي. هيَء امن جي پايامابار 
ڌرتي هميشه لٽيرن هٿان لٽبي رهي آهي. تاوڙي 
جو هان وقات ظااهاري طاور هايَء ڌرتاي آزادي 
ماڻي چڪي آهي، پار پاوِء باه هاتاان جاا مااڻاهاو 
صدين جي غالمي جا طوق پنهناجاي ڳاچايان ۾ 
پائيندي غالمي جا عادي بڻجي چڪا آهان ۽ اڄ 
ڏينهن تائين هي ماڻهو انهن حاڪم قومن جاون 
ريتون رسمون قائدا قانون ٻوليون تاوڙي اناهان 
جون پوشاڪون پائڻ ۾ فاخار ماحاساوس ڪاري 
رهيا آهن. وڏي ڳالهه اها ته انهان کاي پاناهاناجاي 
ڌرتاايَء جااي پااوشاااڪ گااوڏ يااا شاالااوار قااماايااص 
پائيندي شرم ٿاو اچاي، پار ڌاري پاياناٽ شارٽ 
پائيندي ڳاٽ اوچو ڪري هلون ٿا. پنهنجي مايان 
کي رئو مٿي تي رکي هلڻ يا ساڙهاي پاائايانادي 
شرم محسوس ٿا ڪريون جڏهن ته عارباي جاباا، 
عبايا پائيندي غيرت سمجاهاون ٿاا، جاناهان ماان 
اسان اهو ثابت ٿا ڪرياون تاه ماطالاب اساان جاو 
اصل پنهنجو ڪلچر بي حاياائاي ۽ باي غايارتاي 
وارو هو ۽ ڌارين اچي اسان کي غيرت ۽ عازت 
سيکاري. اسان پنهنجي ٻوليَء کي ڳاالاهاائايانادي 
پاڻ کي ڄٽ ۽ جاهل ٿاا ساماجاهاون، پار پارائاي 
ٻولي اردو، عربي، فاارساي تاوڙي اناگاريازي ۽ 
چيني ٻوليون ڳالهائي پاڻ کي پاڙهايال ڳاڙهايال 
ثابت ڪرڻ جاي نااڪاام ڪاوشاش ڪاري رهاياا 
آهيون. اسان وٽ اهڙا پهاڪا وجود ۾ اچي چڪا 

يا انگريزي ٻاولاي ”  فارسي گهوڙي چاڙهسي“ ته 
ڳااالااهااائااڻ سااان ئااي عاالاام و دانااش وارو سااڏي 
سگهجي ٿو جڏهن ته پنهنجي سنڌي ٻولي ڄٽ ۽ 

 جاهل جي ٻولي تصور ڪئي وڃي ٿي.
نه رڳو اڳيان ڌاريا اسان تي ڪاهون ڪري اساان 
تي مسلط ٿي اسان جي ماٿاان قااباض ٿاي وياٺاا 
رهيا، پر اڄ جا اسان جاا پاناهاناجاا ڪاجاهاه قاوم 
دشمن ۽ مالاڪ دشامان عانااصار جاياڪاي رناگ 
روپ، شڪل شبيهه ۾ ڏسڻ ۾ ته هاوباهاو اساان 
جهڙا ٿا لڳن، پار حاقاياقاي طاور اهاي باه اناهان 
قابضن جا پ  لٽڪائو، انهن جا دالل، پاناهاناجاي 
ماڻهن جا ويري ۽ پنهنجي قاوم دياش جاا غادار 

جن ڏکيو وقت اچڻ تي هماياشاه پاناهاناجاي قاوم 
سان غداري ڪري پاناهاناجاي مالاڪ کاي ڌاريان 
هٿان وڪڻي صرف پنهنجا ذاتاي مافااد مااڻايانادا 
رهيا آهن، اڄ ڏينهان تاائايان ساناڌ اناهان پايارن، 
ميرن، وڏيرن، سردارن جي چنگل ۾ ڦاٿاي پائاي 
آهي ۽ افسوس جو اڄ ڏياناهان تاائايان اساان جاا 
غريب مسڪين ماڻهو انهن رئيسن ڀاوتاارن جاا 
غالم رهندا پيا اچان. اساان جاو اٻاوجاهاه عاوام 
اڃان تائين انهن ديش دروهين ملڪ دشمن قوتن 
جا فرمانبردار ٿي، انهن جا پ  لاٽاڪاائاو باڻاجاي 
پنهنجي ئي ايندڙ نسلن کي اڃاان وڌياڪ اناهان 
سفاڪ صفت درندن جي غالميَء ۾ شامل ڪندا 
رهن ٿا. اها ذهني غالمي ئي چئي سگهاجاي ٿاي 
جو اسان ڪنهن امير رئيس وڏيري سان واساطاا 
رکي، انهن سان گاڏ فاوٽاو ڪامرائاي پاناهاناجاي 
معتبرائپ ظاهر ڪندا آهيون. اساان اناهان دياش 
دروهين کي، چند ٽڪن تي ڌرتي کپائيندڙ داللن 
کي اسان پنهنجي اوطااقان تاي دعاوتاون ڏيائاي 
گهرائي کين ڪلهن تي اجرڪون اوڍائي تاارياخ 
۾ پاڻ کي به غدارن جي فهرست ۾ شامل ڪري 

 رهيا آهيون.
تنهنڪري اڄ اسان اهو پڪو پهه ڪاري ڇاڏياون 
ته غالميَء کي ڪنهن به صورت ۾ قباول نااهاي 
ڪرڻو چاهي اها ڪهڙي به روپ ۾ ڇو نه هاجاي 
يا چاهي اها ڪهڙي به مذهب تاوڙي فارقاي جاي 
نالي تي مڙهي وڃي. آزادي انسان جو پيدائشاي 
حق آهي، اهڙو حق انسان کاان ڪاو کساي ناٿاو 
سگهي. غالمي چاهي جسماناي هاجاي ياا ذهاناي 
هجي يا اقتصادي، اڄ جي جدياد انساان کاي هار 
قسم جي غالمي مان پنهنجي جند آجي ڪرائڻي 
آهي. غالمي هڪ ناقابل قبول رويو آهي جيڪو 
ڪهڙي به صورت ۾ ڪنهن به قيمت تاي قاباول 
نه ڪيو ويندو. آزادي زناده آبااد، غاالماي مارده 

 آباد. 
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ڊسمبر جي تاريخ هر سال جڏهن به ايانادي آهاي  07
ته صبح جو اٿڻ ساڻ ئي منهنجاون اکاياون ڀارجاي 
اينديون آهن، مون کي پنهنجو روح رجيل ۽ هانُء 
ڇنل محسوس ٿيندو آهي. پنهنجاي ٽاڪارا ٽاڪارا 
دل کي سميٽيندي، بي اختياار ماناهاناجاا هاٿ رب 
پاڪ، جيڪو باي پارواهاه باادشااهاه آهاي، ان جاي 
حضور کڄي ويندا آهن، دل جو سڄو درد چپن تي 
آڻاايااناادي، آئااون ماارحااوم شاايااخ اياااز الِء رحااماات، 
روحاني برڪت ۽ اياز جي جنم ڀوميَء، ڌرتي ماُء 
سنڌڙي الِء امن، خير، سالمتي، بقا ۽ خوشاحاالايَء 
الِء دعااا گااهاارناادو آهاايااان. اياااز، هاان ڌرتاايَء  جااو 
ديوانو، سنڌڙيَء جو سچو ۽ سپتيو عاشق، ساناڌي 
قوم جو رهبر ۽ رهنما، جنهن الِء مرحوم جو لفظ 
لکندي منهنجو هاانُء ڏڪاي ٿاو، ڪاياڏو ناه ڀااڳ 
وارو هو، جو مئي پڄاڻان کياس لاطاياف سارڪاار 

ڊسامابار تاي جاڏهان  07جو پاڙو نصيب ٿاياو هاو. 
سڄي سنڌ جا اديب، شاعر، مفڪر، ڏاها ۽ ساڃااهاه 
وند، سنڌي ادبي سنگت جي جوبلي ڪانفرناس ۾ 
سڄي سنڌ مان ڇڪجي اچي ساناڌ ماياوزيام هاال 
حيدرآباد ۾ شريڪ ٿاياڻ الِء ڪاٺاا ٿاياا هائاا، اهاو 
ڏينهن اسان الِء ڄڻ ته عيد جي خوشين جو ڏيناهان 
هو ته اوچتو ان وقت جي سيڪريٽاري ماان واري 
اياز گل پنهنجا سڏڪا روڪيندي، اکايان ماان آب 
هاريندي اعالن ڪيو هو تاه اڄ ساناڌ جاو عاظايام 
شاعر شيخ اياز اسان کان همياشاه الِء وڇاڙي وياو 
آهااي، انااهاايَء ڪااري ادبااي ساانااگاات جااي جااوباالااي 
ڪانفرنس کاي ايااز جاي تاعازياتاي گاڏجااڻايَء ۾ 
تبديل ڪيو وڃاي ٿاو. هايَء خابار ساڄاي هاال ۾ 
ويٺل معزز دانشورن الِء بجلي باڻاجاي ڪاڙڪاي، 
ڄڻ ته سندن ذهن تي ڇپ ڪري پئي هجي. ٿاوري 
دير الِء ته اسين سڀ پنڊ پهڻ بڻجي وياسين ۽ پاوِء 
هال ۾ سڏڪن ۽ اوڇنگارون جو سالاسالاو شاروع 
ٿي ويو. اسان سڀني الِء ُاها گهڙي عاظايام الاماياي 

 جي گهڙي هئي.
اياز، سنڌ ڌرتي مااُء جاو روح هاو. ايااز، ناه رڳاو 
گذريل ويهين صديَء جو مهان شاعر هو، پار ايااز 
صدين جي صدا هو. اياز، هن مظلوم ڌرتايَء جاي 
پيڙا جي پڪار جو پاڙالُء هاو. ايااز ساناڌ تاي ڏاڍ، 
ڏمر، ڏهڪاُء، جبر، ستم، استحاصاال، اساتاباداد ۽ 
پرماريت جي خالف سچ جو آواز هو، ايااز، شااهاه 
عنايت کان جي ايم سيد تائين سناڌ جاي ساماورن 

سرويچن سان گڏ ظلام خاالف لالاڪاار هاو. ايااز، 
پنهنجي دور جو سقراط هو، منصور ۽ سرمد هاو، 
اياز، سنڌ ۾ هڪ نئين سوچ فڪر جي تارياخ جاو 
سرجڻهار هو. ون يونٽ واري دور ۾ ايااز، آس ۽ 
اميد، آزاديَء الِء هاليل هلچل جو هيرو ۽ زندگيَء 
جي تاارياڪ راهان تاي روشاناي ماثال هاو. ايااز، 
لطيف جي ڇيڙيل ساز جي آواز جو پڙاڏو، ماوئان 
جي دڙي مان اڀري آيل پڪار جي گونج هاو. ايااز 
سنڌ هو ۽ سنڌ اياز هائاي. اسايان ساناڌ وارا اڃاان 
تائين اياز کي سڃااڻاي ناه ساگاهاياا آهاياون شااياد 
زماني جو ڪو نئون ساورلاي ۽ اياناياماري شامال 
اچي ان کي ڳولي لهن ۽ ان جي فن ۽ فڪار جاي 
تحقيق ڪري، اسان ۾ اياز شنااساائاي جاو شاعاور 
اڀارين. اسين ته آهستي آهستي اياز کي وسارينادا 
پيا وڃون، اسان کي خبر ناهي تاه ايااز روز روز 
هن ڌرتيَء تي پيدا نه ٿيندا آهن. اسان الِء مشاهاور 
هو ته اسين مرده پرست آهيون، پر هاڻاي تاه شااياد 
اسين مرده پرست به نه رهيا آهيون. ها! اسين خود 

 پرست ضرور ٿيندا پيا وڃون.
گذريل ويهين صديَء ۾ سنڌي سامااج جاي تاارياخ 
جا ٻه عنوان اهڙا آهن، جن جو ماتاباادل اساان کاي 
پوري صديَء جي تاريخ ۾ نٿو ملي. جي ايم سياد 
۽ شيخ اياز ٻنهي جاون تاارياخ تاي ماهارون لڳال 
آهن. ڪير پنهنجي قد ۽ بت کي کڻي ڪاياتارو باه 
ڦهالئي ۽ اينگهائي، پر انهن جاو ماتاباادل باڻاجاي 
نٿو سگهي. اياز ۽ سيد کانسواِء ساناڌ جاي تاارياخ 
نامڪمل آهي، جيڪڏهن هن هيئن چاوان تاه وڌاُء 
ناه ٿايانادو تاه تاارياخ ايااز ۽ ساياد جاي آڏو ڪاناڌ 
جهڪائي بيٺي آهاي. ايااز، عالام، فاڪار، ڏات ۽ 
ڏاهپ جو ُاهو هماليه آهاي، جاناهان جاي ڊياگاهاه ۽ 
ويڪر جو ڪو ڪاٿو به نٿو ڪري سگهجي. اياز، 
سنڌي شاعريَء ۾ نئون روح ڦوڪاياو هاو، نائاون 
موڙ، نئون رنگ ۽ نئون ڍنگ، نوان ماوضاوع ۽ 
نوان اسلوب ڏنا هئاا. ايااز، ساناڌي شااعاريَء کاي 
اردو ۽ فارسيَء جي ڪوڙهه کاان آجاو ڪاري، ان 
کي نج سنڌي محاورا، عالمتون، اسلوب ۽ عنوان 
ڏنا هئا. اياز اسان کي سبق سيکاريو هو ته فان ۽ 
فڪر جي سوچ جو تاڃي، پيٽو ڌرتيَء ۽ زنادگايَء 
مان ئي اڻڻ گهرجي ۽ جيڪو اديب زنادگايَء جاي 
مسئلن کان ماناهان ماوڙي ٿاو، ساو ڪاائانار آهاي 
ڪوڙ جو ساٿاري آهي. اهوئي ساباب هاو جاو هان 

پنهنجي تخليق جو موضاوع ساناڌڙي ۽ جانادڙيَء 
کاي بااڻاايااو هااو. ون ياونااٽ واري قاهااري دور ۾ 
جڏهن ڌرتي ماُء کي زنجيرن ۾ جڪڙي سناڌ جاي 
وجود کي ختم ڪرڻ جي سازش ڪئي وئي ته ان 
جي رد عمل ۾ اياز جا بيت ڀنڀٽ بڻجاي ڀاڙڪاياا. 
اياز پنهنجي شاعريَء جي روپ ۾ اهاڙو تاه صاور 
ڦوڪيو هو، جو سڄي سنڌ اياز جي آواز تي اٿلي 
پئي هئي، جيئن درياهه ۾ مينهوڳيَء جاي ماناد ۾ 
مستي ايندي آهي ۽ هزارين ڪاارڪان سار تاريان 
تي رکي، پنهنجي وطن، پنهنجي ڌرتيَء، پنهناجاي 
ثقافت، ٻولي، جاگارافاي ۽ تاارياخ جاي تاحافاظ ۽ 
آجپي الِء سينا ساهي ميدان ۾ آيا هئا. اياز ۽ ساياد 
سنڌ ڌرتيَء جا مسيحا بڻجي اڀريا ۽ ايااز ساياد ۽ 
سيد مردن ۾ نئون روح ڦوڪيو، ان کاي جااڳااياو 
کين زبان ڏنائون ۽ کين پنهناجاا حاق کساي وٺاڻ 
سيکاريائون. ڪو مڃي نه مڃي، پر تاارياخ گاواهاه 
آهي ته سنڌي سامااج جاي ماٿااڇاري تاي بارف جاا 
ڄميل دڳ انهن ئي رجايا، اڄ اسان کاي زنادگاي، 
زندگيَء جي راهه تي روان دوان اچي ٿي، ان کاي 

 آڱر مان وٺي انهن ئي ته هلڻ سيکاريو هو.
موت هڪ اٽل حقيقت آهي، موت کان ڪوبه بچي 
نٿو سگهي، اڄ سيد ۽ اياز اسان ۾ موجود نااهان، 
پر ياد رکڻ گاهارجاي تاه عاظايام هساتاياون، ڏاهاا، 
مفڪر ۽ جينيس انسان، آخر انسان ئي هوندا آهن 
هن ڌرتي ماُء جي گود ۾ وڃي آرامي ٿيان ٿاا، پار 
پنهنجي آدرشن، نظريي ۽ تعليم ۽ مائاساياج جاي 
حوالي سان هو اڄ به زناده آهان. هانان اساان کاي 
جيڪو شعور ڏناو هاو، ان جاي الٽ کاي روشان 
رکڻ ۽ ايندڙ نسل تائين ان کي پهچائڻ اساان جاو 
فرض آهي، عظيم انسانن جي مڃتا جاو صاحاياح 
طريقو اهاوئاي آهاي تاه هاي روشانايَء جاو چاراغ 
جيڪو اڄ اسان وٽ آهي، ان ۾ ڪاجاهاه پاناهاناجاا 
لڙڪ، ڪجهه پورهئي جاو پاگاهار ۽ ڪاجاهاه رت 
ڦڙن جو تيل مالئي ان جاي الٽ کاي جارڪااياون، 
اسان مان هرهڪ کي پنهنجو حصو ماالئاڻاو آهاي. 
تڏهن ئي اياز جي هن خواب جي تعابايار ماماڪان 

 ٿي سگهندو ته:
درياهه اندر جا دهشت آ، ڪنهن ڏينهن قيامت 

 ٿي ويندي،
تون مان ته رڳو هن سنڌوَء تي هڪ لهر اڀاري 

 وينداسين. 

 شيخ اياز
 سنڌ ڌرتي 
 ماُء جو روح 

 عبدالحڪيم ارشد
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ساانااڌ جااي ساااهااتااي پاارڳااڻااي جااي عاالاامااي، ادبااي، 
تاريخي، ثقافتي، جاگرافيائي ۽ تامادناي ماطاالاعاي 
مان ظاهر ٿئي ٿو ته هي خطو تاريخي لحاا  وڏي 
علمي وسعت رکاي ٿاو. تاارياخ جاي روشانايَء ۾ 
ڏسنداسين ته هتان جي ڳوٺن، شاهارن، وساتايان ۽ 
واهڻن مان ڪيترن ئي عالمن جون علمي ۽ ادباي 
خدمتون پنهنجي قوم الِء مشعل را  بڻياون آهان. 
هتان جي هر قبيلي جي عالمن ۽ اديبن جي تارياخ 
جا قصا ۽ روايتون مشهور آهن. انهن قبيالان ماان 
آگرا قبيلي کي اها هڪ خاص اهميت حاصل آهاي 
جو سندن خاندان مان ڪيترائي فرد هن خاطاي ۾ 
علم جي محالتن جا شاهي ماياناار ٿاياا. جاهاڙوڪ: 
مخدوم عباداهلل، ماخادوم ماحاماد دائاود آگارو ۽ 
غالم رباني آگرو. جيئان تاه ربااناي صااحاب هاڪ 
ڳوٺاڻي ۽ وچولي طبقي جو ٻار هو ُان پاناهاناجاي 
مسلسل جدوجهد ساان ساناڌ جاي ادباي تاارياخ ۾ 

 وڏي مڃتا ماڻي.
پااڪساتاان “ ڊاڪٽر غالم محمد الکو لکي ٿاو تاه: 

جي ورهاڱي کااناپاوِء سااهاتاي عاالئاقاي )ماوجاوده 
ضلعو نوشهرو فيروز(، ادبي دنيا جي حوالي سان 
ٽي وڏا ناال پيدا ڪيا. ڊاڪٽر نجم عباسي جاناهان 

ع تي وفات ڪئاي. غاالم ربااناي 2114آڪٽوبر  04
( ساالان جاي 22ع تي )0222جنوري  27آگرو جنهن 

ڄمار ۾ هن فااناي جاهاان ڇاڏياو. ڊاڪاٽار قاريشاي 
( ساالان جاي 26حامد علي خانائي صاحب، جناهان )

مااارچ تااي دم ڌڻاايَء جااي حااوالااي  24عااماار ۾ 
ع، ص: 0222، 0، نامابار ” ماهاراڻ“ )ٽمااهاي ”  ڪيو.

267.) 
هت انهيَء ڳالھ جي باه وضااحات ڪارڻ ضاروري 
آهي ته ساهتي پرڳڻي ۾، ٻيا به ڪيتارائاي عاالام، 
اديب، شاعر ۽ محقق ۽ نقاد پيدا ٿيا آهن جان جاي 
هڪ وڏي لسٽ آهي. مذڪوره ٽناهاي عاالامان جاو 
تعلق تعلقي ڪنمياري سان آهي ۽ ٻن عاالامان جاو 
تعلق خانواهڻ شهر سان آهي ۽ غالم رباني آگارو 
جو تعلق خانواهڻ جي الهندي طرف تقريبن، ڇهن 
ڪلو ميٽرن جي مفاصلي تاي ڳاوم ماحاماد خاان 
آگرو سان آهي. هڪڙي اهم ڳالاھ هاي باه آهاي تاه 
ٽنهي اديبن جا والد استاد جاهاڙي عاظايام پاياشاي 
سان تعلق رکندا هئا ۽ ٽنهي استادن، استاد الهنادو 
خان عباسي، استاد محمد يعقوب قريشي ۽ اساتااد 
عبداللطيف آگرو جا پاڻ ۾ دوساتاي وارا ماراسام 
هئا. جيئن ته هن تحقيق جاو تاعالاق غاالم ربااناي 
آگرو جي ادبي تحقيق سان آهي. هت هيٺ اناهايَء 

 ڳالھ جو تحقيقي جائزو پيش ڪجي ٿو:
هن تحقيق جي مقصد ۾ جيڪو موضوع متاعايان 
ٿيل آهي انهيَء جي روشني ۾ غالم رباناي آگارو 
جي افسانوي ادب ۾ ڪيال تاخالاياقاي عامال کاي 
ڏسنداسين ته غالم رباناي آگارو جاياڪاو باناياادي 
طور ڪهاڻيڪار هو ۽ ان کان عالوه سانادس ٻاياا 
پهلو به آهن جاناهان ۾ ُهاو هاڪ ماتارجام، خااڪاا 

نگار، سوانح نگار، تذڪاره ناگاار ۽ سافار ناوياس 
ڪي علم ۽ ادب بابت اناٽاروياو، خاط، تاقاريارون، 
ڊائريون، ادارن جاا احاوال، ادارن جاون خادماتاون 
مطلب هر قسم جون علمي ادبي خدمتون ساراهاڻ 
جوڳيون آهن. ربانيَء جاي تاحاريارن ۾ اعاتاقاادي 
مسئال اخالقي هدايتاون، عابارت، تاناقاياد، دلايال، 
تاريخي ۽ نيم تاريخي قصا، ماضايَء جاا حاقاائاق، 
آثار ڪائنات، اشارن ۽ ڪناايان کاان عاالوه گافاتاا 

 لفظ صاف ۽ چٽا بيان ڪيل آهن. 
پرڳڻي جي ناامايااري عاالام، ”  ساهتي“ اسين هيٺ 

سنڌي ٻوليَء جي ڀالاوڙ ناثار ناگاار غاالم ربااناي 
 آگرو جي ادبي خدمتن جو مختصر جائزو وٺون ٿا:

ڪهااڻايان جاو ماجاماوعاو. هاي غاالم ” آب حيات“ 
رباني آگرو جي شاهڪار تصنيف آهاي جاناهان ۾ 
ٽيويھ ئي ڪهاڻيون تخليقاي ادب جاو باي ماثاال 
نماوناو آهان. هان ڪاتااب ۾ غاالم ربااناي آگارو 

ع 2143پنهنجي ابتدائي ادبي زندگي ياعاناي ساال 
ع تائين جيڪي ڪهاڻيون لاکاياون، تان 2162کان 

جي جائزي مان معلوم ٿئي ٿو، ته اناهان اباتادائاي 
ڪهاڻين ۾ ٻهراڙي جاي ٻاولاي ۽ رناگ ڍناگ ۽ 
ماحول نظر اچي ٿو. هن ڪتاب جي آخاري حصاي 
واريون پنج ڪهاڻيون لهرن لاک لابااس، خاواب، 
صبح ازل، همسفر، جن مان شهري زنادگاي ناظار 

” محمد موچيَء جو حاج“ اچي ٿي ۽ آخري ڪهاڻي 
انساني خدمتن تي لکيل هاڪ باهاتاريان ڪاهااڻاي 
آهااي. هاان ڪااتاااب جااي جااائاازي دوران جااا ڳااالااھ 
محسوس ڪئي وئي ته غالم رباني آگارو ساناڌي 

زبان ۽ ادب جي وڏي خدمت ڪئي آهي. ڪهاڻيان 
۾ وک وک تي فالاسافايااڻاياون ڳاالاهاياون، ماثاال، 
اصطالح، پهاڪا، چوڻيون ۽ ورجياساون جاياڪاي 
ڪهاڻين ۾ ڪردارن کان چورايا ويا آهن ساي دل 
۽ دماغ کي موهي ٿا وجهن ۽ ڪردارن جي ُمناهان 
تي سونهن ٿا. ٻئي طرف سماجي ناظاام جاي اوچ 
نيچ واري طبقي جي سوچ کي ظااهار ڪاياو وياو 
آهي. غالم رباني آگرو جي ڪاهااڻاي جاو عاناوان 

جاناهان ۾ عاياساٰي جاو ”  بري هن ڀاناڀاور ۾“ آهي 
مکيه ڪردار آهي جنهن جاا ڏک دل کاي اهاڙو تاه 
جهٻو رسائين ٿا جو اکڙين مان ڳوڙها بي اختاياار 
ِڪِري ٿا پون. مذڪوره ڪاهااڻاي جاي اياڏي وڏي 
اهميت آهي جو هن ڪهاڻيَء کي انگريزي، هندي، 
چيني ۽ ٻين زبانن ۾ تارجاماو ڪائاي وئاي آهاي. 

پڙهجي ٿاي ”  آِب حيات“ ٻئي طرف جڏهن ڪهاڻي 
ته زندگي ۽ موت جو مقصد اڳيان اچاي وڃاي ٿاو 
۽ شهزادي مهراڻ جي ڪردار جي وسيلاي مارڻ ۽ 
جيئڻ جي مقصد کي سمجهايو وياو آهاي. جاڏهان 

ڪهاڻي پڙهاجاي ٿاي ”  محمد موچي جو حج“ وري 
ته اسان کي حج ڪرڻ جو حقيقي فلسفو ۽ مقصد 
آڏو اچااي وڃااي ٿااو. هاان ڪااتاااب ۾ ساامااوريااون 
ڪهاڻيون پنهنجي پنهنجاي اهامايات رکان ٿاياون. 

ع ۾ شايع ٿيو هو ۽ 2162هي ڪتاب پهريون ڀيرو 
-آب حاياات، ڪاهااڻاي“ ع ۾ 0222ان کانپوِء سان 

جي نالي سان روشني پبليڪيشان شااياع ” ڪليات
ڪيو آهاي. وري جاڏهان غاالم ربااناي آگارو جاو 

مطالعو ڪجاي ٿاو تاه ”  جهڙا گل گالب جا“ ڪتاب 

 غالم رباني آگرو

 ذوالفقار علي جلباڻي جي ادبي خدمتن جو مختصر جائزو 
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ڪتاب جي ٻنهي حصن ۾ امر ڪردارن جي چوناڊ 
 ڪئي وئي آهي.

پهريون ۽ ٻياو حصاو جان ۾ ”  جهڙا گل گالب جا“ 
غالم رباني آگرو پاڪستان جي سياسي، سماجي، 
علماي ۽ ادباي ٽاياوياھ شاخاصاياتان جاا ياادگايارا، 
تذڪره، سوانح عمريون ۽ خاڪا پيش ڪاياا آهان. 

 77کاان  22پاهاريان حصاي جاو ماقادماو صافاحاي 
صفحي تائين ڦهليل آهي. مقدماو ڇاا آهاي؟ هاڪ 
سنڌي ادب جاي مايادان جاو الزوال ماقادماو آهاي 
جنهن ۾ اهڙو ته رنگ ڀريو ويو آهي جو ساماوري 
مقدمي پڙهڻ کاانساواِء قااري رهاي ناه ساگاهانادو. 
ڇاڪاڻ جو هن مقدمي ۾ رامائڻ تلسي، راوڻ جاو 
سيتا کي اغاوا ڪاري وڃاڻ، رام ۽ لاڇاماڻ جاي 
سندس ڳوال ۾ نڪرڻ، کان ويانادي غاالم ربااناي 
آگرو پنهنجا مشاهدا ۽ تاجارباا باياان ڪاري اناهان 
ڪردارن جي ڪار گذارين ماان ماثاال کاناياا آهان. 
دانائن ۽ دشمنن، بادشاهن، شااعارن جاي شااعاري، 
درساي ڪااتااباان جااون ڳااالااهايااون، اوهاايانااري جااي 
افساني عيسٰي ۽ شيطان مان ماثاال ڏناا وياا آهان. 
پااهاااڪااا چااوڻاايااون، سااائاانااس، ادب ۽ روح جااون 
ڳالهيون ذڪر هيٺ آنديون ويون آهن. هن مقدمي 
جي مواد ۾ اهڙي ته رس چس رکي وئي آهي جاو 
هن مقدمي ۾ رڳو سنڌي بيتن ماان ماثاال ناه ڏناا 
ويا آهن، پر البرٽ آئنسٽائين جي ڪن ڳالهين جاا 
مثال ڏنا ويا آهن. مها ڀاري لاڙائاي ۾ آمارياڪايان 
جاپانين مٿان جيڪي بام ڪاياراياا تان جاو ذڪار 
ڪيو ويو آهي. ابن خلدون، عيسائي ماذهاب ۽ ان 
جي پوئلڳن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. انسانان جاي 
رنگ نسل، قوم، ذات، زبان، مذهب، ثقاافات جاي 
تفاوتن جو ذڪر ڪيو ويو آهي. پياغامابار حضارت 

جي اخالق مباارڪ جاا ماثاال ڏناا وياا ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
آهن. انصاف بابت ٻڌايو ويو آهي ته انصاف معناٰي 
حق ۽ ناحق جي وچ ۾ لاياڪاو ڪامڻ. مصار جاي 
راڻي قلو پطره پاناهاناجاي ڀااُء ساان شاادي ڪائاي 
هئي، جاناهان کااناپاوِء ان کاي ماارائاي ڇاڏياائايان. 
سعادت حسن منٽو جي افساني جاا ماثاال ڏناا وياا 

آهن. انهيَء افساني جي جملن کي پاڙهاي اڄ جاو 
اڪثر معاشرو اڳيان نظر اچي رهيو آهي. ماطالاب 
ته جارج بارنااڊ شاا ، عاالماه آِء آِء قااضاي، عاالماه 
غالم مصطفٰي قاسمي ۽ البرٽ آئاناساٽاائايان جاي 

کانپوِء تصويار ڏناي وئاي  66وچ ۾ يعني صفحي 
آهي. عمر خيام، ڪشنچند بياوس، ابان ساياناا جاا 

 قول، غالم فريد، ڀالري ڀٽ ڌڻي جو ذڪر. 
غالم رباني آگرو، هن مقدمي ۾ ثابت ڪيو آهاي 

وسلم واحاد شاخاص هاو، ملسو هيلع هللا ىلص ته تاريخ ۾ حضور 
جانااهان کاي مااذهابااي تااوڙي دنااياااوي لااحاا  کااان 
ڪاميابي حاصل آهي. اهڙي طرح هن ماقادماي ۾ 

جاي عاظايام ”  اناگالاساتاان“ اهو لکيو ويو آهي تاه: 
 Heroes andاديب، ٿامس ڪارالئيل، پنهنجي ڪتاب

Hero-worship  ۾ پيغمبر کي عقيدت جا گال پاياش
ڪيا آهن جاناهان ماان هاڪ حاوالاو ڏنال آهاي تاه: 

ڪنهن ٿي ڄاتو ته عربساتاان جاي رياگاساتاان ۾ “ 
واريَء جااو اهااو داڻااو، جااڏهاان جاارڪااناادو، تااڏهاان 
غرطانه کان دهليَء تائيان، مالاڪان پاٺاياان مالاڪ، 

)جاهاڙا گال گاالب ”  سندس روشنيَء ۾ تجال ڏيندا.
 (.44، 46جا: مقدمو: ص: 

اهڙي طرح هن مقدمي ۾ ليکڪ پاناهاناجاي ڏاڏي 
جي يارهن حاجان جاو ذڪار ڪاري ماقادماي کاي 
الجواب ڪري پيش ڪيو آهي. تنهان کااناپاوِء هان 
ڪتاب ۾ پهرين نمبر تي عالمه آِء آِء قااضاي جاي 
يادگيرين کي ساريو ويو آهي. آخر ۾ پايار حساام 
الدين راشدي کي ساريو ويو آهي. ٻئي حصي کي 

 پهرين حصي سان صفحن ۾ ڳنميو ويو آهي.
غالم رباني آگرو جاياڪاو عالاماي ادباي خادماتان 
وارو ڪم ڪيو آهي، ان کي ڏسي سنڌ جي معمار 
شاعر، اديب ۽ ڏاهي انسان شيخ ايااز اهاا عالاماي 

رباني جو ناالاو ساوناهاري “ اڳڪٿي ڪئي آهي ته، 
اکرن ۾ لکيو ويندو، شيخ اياز جي اهاا اڳاڪاٿاي 
سورهن آنا سچي ثابت ٿي رهي آهي، جو سانادس 

سناُڌ جاا “ ٻئي حصا ۽ ”  جهڙا گل گالب جا“ ڪتابن 
سنڌ جي عالاماي ادباي حالاقان ۾ ”  َبَر، َبَحَر ۽ پهاڙَ 

ايترو ته مشهور ۽ مقبول ٿيا جو اهي بڪ اسٽالن 

۽ ادارن مان ختم ٿي ويا. ساناڌي ادباي باورڊ کاي 
مذڪوره ڪتابن کي وري ٻيهر شااياع ڪارڻ جاي 
ضرورت پيش آئي ۽ اهي وري ٻاياو ڀايارو شااياع 
ڪيا ويا آهن. مذڪوره ٽنهي ڪتابن جاي ماواد ۾ 
علمي ۽ ادبي معلومات ڏنل آهي جان ۾ شااعارن، 
اديبن، استادن ۽ بزرگن جو احوال دلاچاساپ ناوع 
۾ ڪيو ويو آهي، پر مفيد ۽ ماعالاوماات ڏئاي ان 
تي علمي، ادبي بحث مباحثا ڪري تنقيد جا نقطاه 

ڪاتاابان ”  جهڙا گل گاالب جاا“به آڏو آندا ويا آهن. 
جي ٻنهي حصن ۾، ٽيويهن شخصيتن جي علاماي 
ادبي ۽ سماجي ڪااناامان کاي آڏو آڻاي اناهان جاا 
سمورا رخ روشان ڪاياا وياا آهان. سانادس هاڪ 

هان ڪاتااب ۾، ”  سنُڌ جا َبَر، َبَحَر ۽ پاهااڙ“ ڪتاب 
سنڌ جي ٻن بزرگن پير محمد راشاد روضاي ڌڻاي 
جو سبق )تعليم( وٺاڻ جاو اول ذڪار ڪاياو وياو 

تائين ڦهالايال  72کان  2آهي، جيڪو صفحي نمبر 
آهي. جنهن ۾ پير محمد راشاد روضاي ڌڻاي جاي 

  کاان اباتادا ڪائاي  2003  ۽ وفات  2222والدت 
وئي آهي. ان کانپوِء سندس تعليم، علمي حيثيات 
کان ويندي بزرگي ۽ خليفن جي معلاوماات ۽ ٻاياا 
ڪيترائي بحث تاريخ جي روشناي ۾ باياان ڪاياا 
ويا آهن. پير صاحب جيڪا تبلاياڪ ڪانادا هائاا ساا 
فااارسااي بااجاااِء پاانااهاانااجااي مااادري زبااان ۾ ڪاارڻ 
فرمائيندا هائاا. ان کاان عاالوه هان ماوضاوع ۾، 
مريدن کي هدايت ڏيڻ ۽ رهنمائي ڪارڻ جاا ڪاي 
رهنما اصول ٻڌايا ويا آهن. ان کان عاالوه سانادس 
مضمونن جي حوالن ۽ اضافن بابت معلومات ڏنل 

جاي ”  مالافاوظاات شارياف“ آهي ۽ پير صاحب جاي 
سنڌي ترجمي بابت معلومات ڏني وئاي آهاي. هاي 
سمورو ذڪر غالم رباني جي ذهني فڪري عامال 
کي ظاهر ڪري ٿاو. اهاڙي طارح هان ڪاتااب ۾ 
هڪ ٻئي بزرگ غوث بهاااالاديان مالاتااناي باابات 
جيڪا معلومات ڏني وئي آهي سا هر لاحاا  کاان 
قيمتي ۽ مفيد آهي. هن ڪتاب جي صفحي نمابار 

کان سندس زندگيَء جي سافار ۽ حايااتايَء جاو  72
پس ماناظار باياان ڪاري ٿاو تاه ٻائاي طارف وري 
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ڪيتريون تاريخي ڳالهاياون جاياڪاي هان بازرگ 
ڏانهن منسوب ڪيون ويون آهن ساي هان بازرگ 
جي حياتيَء جي جدجاهاد کاي اجااگار ڪان ٿاياون. 
اسان انهن ڳالهين کي پڙهاي غاالم ربااناي آگارو 
جي هن عنوان مان استفادو حاصل ڪاياون سايان. 
هن ڪتااب ۾ هاڪ ٽائايان بازرگ، ساياد عاثاماان 
مروندي قلندر لعل شاهابااز، جاو ذڪار مالاي ٿاو، 

 376کاان  264جيڪاو هان ڪاتااب جاي صافاحاي 
صفحي تاي پاورو ٿائاي ٿاو. جاناهان کااناپاوِء هان 
ڪتاب جي آخر ۾ پاس ناوشات ڏهان صافاحان ۾ 
ڏني وئي آهي. غالم رباني آگرو پنهنجي حايااتاي 
۾ جيڪي علمي، ادبي خدمتون سرانجام ڏناياون 
آهن تن بابت سنڌ، پاڪستان ۽ دنيا جي لاڳ ڀاڳ 
پنجا  کن عالمن، اديبن، شااعارن ۽ ماحاقاقان جاا 
سندس زندگي ۽ خدمتن بابت مضمون ۽ تااثارات 
ملن ٿا جيڪا هڪ اديب جي وڏي ڪامياباي آهاي. 
اسان سنڌ وارن کي سندس ادباي خادماتان تاي اِن 
ڪري به سارهاائاي آهاي جاو هان پااڪساتاان جاي 
علاماي ۽ ادباي ادارن کاي پاناهاناجاي قاابالايات ۽ 
انتظامي صالحيتن ساان هاالياو. اناهان ساماوريان 
ڳالهين ۽ معلومات کي پڙهي، مون کاي تاحاقاياق 
جي طالب علم جي حاياثايات ساان وڏي سارهاائاي 
محسوس ٿي رهاي آهاي جاو ماون سانادس ادباي 
خدمتن تي تحقيق ڪري ايم فل جي سند حااصال 
ڪئي آهي، پر اڃان تائين تحقياق واري تِشاناگاي 
محسوس ٿاي رهاي آهاي. اڃاان وڌياڪ ڪاوشاش 
جاري رکندس ته جيڪي پهلو رهجي ويا آهان تان 
کي منظر عام تي آڻڻ جي ڪوشش جااري رکاان. 
غااالم ربااانااي آگاارو جااي ادبااي خاادمااتاان تااي هااي 
پهريون ڀيرو تحقيق آهاي. غاالم ربااناي ساناڌس 
ادب ۽ ٻولي جي حوالي ساان اساان جاي تاحاقاياق 
موجب ٻارهن ڪتاب ۽ ٻيا ڪيتارائاي مضاماون ۽ 
مقاال مختلف موضوعان تاي قالاماباناد ڪاياا آهان. 
اسان پنهنجي ايم فل جي مقالي ۾ انهن ساماورن 
ڪتابن جو جائزو پيش ڪيو آهي. اهاو تاحاقاياقاي 
مقالو جڏهن ڪتابي صورت ۾، پاڙهانادڙن تاائايان 
پهچندو ته مون کي اميد آهي ته ان کااناپاوِء اناهان 
ڪتابن، مقالن ۽ ٻين لکاڻايان جاو تاعاداد وڌي باه 
سگهي ٿو. ڇاڪاڻ جو تحقيق جو علم هڪ جڳاھ 
تي بيهڻ وارو نه آهي. هي عمل سمنڊ جي عاماياق 
۽ ان کان مٿي لهرن وانگر هوندو آهي ۽ تاحاقاياق 
جي طريقيڪاار ۽ عامال ۾ هاماياشاه ناوان ناوان 
وڌارا پيا ٿيندا رهندا آهن. هر دور جي تحقيق اڳ 
واري تحقيق جي روشنيَء ۾ اسرندي آهاي. اساان 
جڏهن غالم رباني آگري جي مضاماونان، ماقاالان، 
يادگيرين، ترجمن، تقريرن ۽ خااڪان جاي وڌياڪ 

ٿاياا قالاَب “ ڳوال ڪئي ته اساان کاي هاڪ ڪاتااب 
جو مطالعاو ڪارڻاو پاياو. هان ڪاتااب کاي ”  قرار

الطاف آگرو ۽ نصايار مارزا ڏاڍي ماحانات ڪاري 
مختلف رسالن، اخبارن مان ۽ ٻيو اڻ ڇپيال ماواد 
هٿ ڪري. غالم رباناي آگاري جاي عالاماي ادباي 
خدمتن کي آڏو آڻاي ڪاي ناوان ماوضاوع ان ۾ 
شامل ڪيا آهن جن جو تاعاداد ُاوڻاٽاياھ آهاي. هان 
ڪتاب جو انتساب سنڌي ٻولي جي نامياري عالم 
محمد ابراهيم جويي ڏانهن منساوب ڪايال آهاي. 
هن ڪتاب کي سهيڙيندڙ ساٿين، هن ڪاتااب کاي 

 667اٺن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي. هي سمورو ڪاتااب 
صفحن تي مشتمل آهي، جناهان ۾ غاالم ربااناي 
آگري جي علمي ادبي خدمتن کي متعارف ڪرايو 

ويااو آهااي. غااالم ربااانااي آگاارو دياان اسااالم جااي 
عظيم هستين تي قلم کنيو آهي تن ڳالهيان کاان 
عالوه قرآن شريف جا تارجاماا ۽ جاتاوئاي صااحاب 
واري انگاريازي تارجاماي کاي مارڪاز باڻاائايانادي 
مرحوم آگرو هن مقالي ۾ ٻايان تارجاماي ناگاارن 
بابت ڄاڻ ڏني آهي. انهيَء کان عالوه هان ڪاتااب 
۾، سنڌ جي تاريخ جي پهرين ڪتاب فتاح ساناڌ ۽ 
چچ نامي متعلق هڪ تعارف تحقيقي صاورت ۾ 
پيش ڪاياو وياو آهاي. غاالم ربااناي آگارو گاهاڻ 
پاسائو عالم هاو ان وساياع ماوضاوعان تاي ڪام 

سناڌ جاو تاارياخاي “ ڪيو آهي. هڪ مقالو عنوان: 
تي ملي ٿو. ان کان عالوه سنڌ جاي بامائاي ”  منظر

کان جدائي جاو ساربساتاو احاوال ڏناو وياو آهاي. 
غااالم ربااانااي جااي ادبااي خاادمااتاان ۾، ساانااڌ جااا 
سرڪاري ۽ نيم سرڪاري عالاماي ادباي ادارا باه 
موضوع رهيا آهن، جنهن ۾ سناڌي ادباي باورڊ ۽ 
ان جي اسڪيمن ۾ سنڌ جي تاريخ جي اسڪايام، 
سنڌي لوڪ ادب جي اسڪيم، جامع سنڌي لغاات، 
سنڌ جي صوفي شاعرن جا ڪتاب ڇپائڻ، تارجامان 
جي اساڪايام، قارآن پااڪ جاو فاارساي تارجاماو، 
عربي فارسي ڪتابن جي اشاعت، سنڌي زباان ۾ 
ٻارن جو ادب شايع ڪرڻ جاي اساڪايام، عاواماي 
ڪتابن واري اسڪيم، مهراڻ رسالو شايع ڪارڻ، 
بورڊ جي الئبريري، باورڊ جاون آفاياساون وغاياره 
اچي وڃن ٿا. ٻائاي طارف انساٽاياٽاياوٽ آف ساناڌ 
االجي جي ڪم ۽ ڪارڪردگي ۽ ان جاي ماقاصاد 
کي آڏو آندو ويو آهي. انهيَء خاياال کاان تاه ساناڌ 
جي عوام کي آگاھي ڏجي ته پاناهاناجاي عالاماي ۽ 
ادبي ادارن جي ڪام ۽ ڪاارڪاردگاي تاي ناگاا  
رکي ته ادارن ۾ ڪهڙو ڪم ٿي رهيو آهي. ادارن 
واري معلوماات ۾، ساناڌ پاراونشال الئابارياري ۽ 
ميوزم، شا  عبداللطيف ڀٽائي مرڪز، اشاعتون، 
شمس العلماُء دائود پوٽا سنڌ گاورناماياناٽ پابالاڪ 
الئبري، مهراڻ آرٽس ڪائونسل حيادرآبااد ۽ شاا  
ولي اهلل اڪيڊماي حايادرآبااد، جاي عالاماي ادارن 
بابت قوم کي معلوماات ڏناي وئاي آهاي تاه اهاي 
قوم جا پاناهاناجاا ادارا آهان جاياڪاي ڪان خااص 
ماڻهن جي مقصد الِء ڪونه ٺااهاياا وياا آهان. ساناڌ 
جي سمورن مااڻاهان جاا ادارا آهان. غاالم ربااناي 
آگرو جي ادارن بابت معلاوماات ڏياڻ ماان اهاوئاي 
مثبت را  وارو مقصد نڪاري ٿاو. سانادس ادباي 
خدمتان جاي حاوالاي ساان هان ڪاتااب جاو هاڪ 

رکايال آهاي ”  مهراڻ ادب جو سناڌ نااماو“ موضوع 
ٻايان ”  ماهاراڻ“ ۽ ”  نئين زنادگاي“ جنهن ۾ ماهوار 

رسالن ۽ انهن جي واڳ ڌڻين بابت معلومات ڏني 
پااڪساتاان “ وئي آهي. غاالم آگارو لاکاي ٿاو تاه: 

” هاالل“ فارسيَء ۾، ”  ماه نو“ پبليڪيشن اردوَء ۾ 
 Pakistan۽ انااگاارياازيَء ۾”  الااوعااي“ عاارباايَء ۾ 

Quarterly   رساال ڪمندي هئاي، پار ڪاوباه رساالاو
جيترو شايع ڪونه ٿيندو هو. اهاو ”  نئين زندگيَء“ 

سڄو نتيجو سائين عبدالواحد سنڌيَء جي محانات 
( غاالم 226جو هو. )ڪتاب: ٿياا قالاَب قارار، ص: 

رباني آگرو انهيَء ڳالھ جو به افسوس جاو اظاهاار 
ٻائاي ”  ماهاراڻ“ ۽ ”  نائايان زنادگاي“ ڪيو آهي تاه، 

سرڪاري رساال آهن ايڏو وڏو عرصو هالاياا آهان، 
جيڪا هڪ حقيقت آهي، پر اهو حارف حسااب تاه 
سنڌ جي جاگيردار طبقي تي اچڻ گهرجي. ڪناهان 
زمااانااي ۾، انااهاايَء طاابااقااي جااي ڪاان اشاارافاان، 
نوشهروفيروز ۽ ٽناڊي بااگاي ۾ اعالاٰي پااياي جاا 

درسگا  ٺهرايا. هن وقت انهن کي االئاجاي ڇااٿاي 
ويو آهي، جو ڪڪڙن جي ويڙ  ۽ ڪتن جاي با  
کانسواِء ٻيو چڱائي وارو عمال ناٿاا ڪان! غاالم 
رباني آگرو جي خدمتن کي ڏساي پاڙهانادڙن جاي 
دل ۽ دماغ ۾ سوال اڀري ٿو ته هن وقات ساناڌ ۾ 
اهڙا ماڻهو پيدا ٿين. جن جي سوچ تعليم ۽ عالام 
ادب، هنر ۽ سائنس ڏانهن هجاي. ساناڌ جاو ڪاوباه 
ٻچو ُبک وگهاي ناه مارنادو ناه ئاي ڪاناهان الحاق 
بيماريَء جي ور چڙهي قبر ڀيڙو ٿيانادو. ماوت تاه 
برحق ليڪن بياروزگااري، باک ۽ بادحاالاي وارو 
موت ايذائيندڙ آهي. غالم رباني آگرو جياڪاو باه 
سنڌ ۽ سنڌي ادب بابت لکيو آهي تنهن ۾ انساان 
ذات کي وڏي قدر جي نگا  سان ڏسي ٿو. ُان جاي 
خواهش آهي انسان ذات خوش ۽ خوشاحاال هاجاي 
۽ ڪٿي به روئڻ ساڏڪان جاو ڏکاائايانادڙ آوار ناه 
اچي. انسان کي ٻائاي انساان ساان ڪاهاڙو روياو 
اختيار ڪرڻ گهرجي ساو عاوام کاي هاڪ درس 
آهي ته ڀالئي ڪيئن ڪاجاي ۽ ماعااشارو ڪايائان 
سڌارجي ان کي صحيح دڳ تي آڻجي. هاڪ ٻاياو 
موضوع هن ڪتاب جاي زيانات آهاي، ساو آهاي، 
شا  ولي اهلل جا مخدوم معين ٺٽوي ڏانهان َخاَط، 
هن مضمون ۾ ٻنهيَء عالمن جي بزرگي ۽ علاماي 
ڏات جو ذڪر ڪيو ويو آهي. غاالم ربااناي آگارو 

هندستان ۾ ائين ڪونه ٿيو. اتي شاا  “ لکي ٿو ته: 
ولي اهلل جي سمورين تحريرن کي ڪماال ادب ۽ 
احترام سان ذري پرزي سانميو ويو. سندس خطان 
جو مکيه مجموعو حيدرآباد دکان جاي ناظاام جاي 
عثمانيه يونيورسٽيَء ۾ محفاو  آهاي. جاناهان ۾ 
جملي ٽي سو پانادرهان خاط آهان. اهاي ماخاتالاف 
عالمن ڏانهن لکايال آهان، جان ۾ ماخادم ماعايان 

)ڪاتااب: ٿاياا قالاب قارار، ”  ٺٽوي باه شاامال آهاي.
( هان مضااماون ۾، غاالم رباانااي 020ع، ص:0223

جاي ”  مخدوم محمد معين ٺٽوي َڪي ناام“ آگري، 
حوالي سان ڪي خطن جا ناماوناا ڏناا آهان. اهاڙي 
علمي ڪم کي ڏسي، ڊاڪٽر ناباي باخاش بالاوچ، 
غالم رباني آگرو ڏانهن هڪ خط لکياو، جاياڪاو 

تي لکيو ويو. ان خط جو عڪاس  01-7-0222تاريخ 
هان مضامااون ۾ ڏنال آهاي. هاان ڪاتااب ۾، ٻايااا 

ساناڌي تارجاماو ”:  اقارار نااماو“ موضوع پاڻ آهان. 
هن ڪتاب ۾، هڪ اهم ”  تمسڪ شرعي دستاويز“ 

ميٺا رام هااساٽال،  -32موضوع آهي، ڪمرو نمبر 
هان مااوضااوع ۾، غااالم رباااناي آگاارو پاانااهاانااجااي 
يادگيرين کي سهيڙيو آهي ۽ مضمون جي آخار ۾ 

 هي شعر ڏنو ويو آهي.
 ”يه دنيا رين بسيرا َهي“

ان کانپوِء هن ڪاتااب ۾، ڦالايالاي ڪاالاياج جاون 
يادگيريون کان ويندي، اهم موضوع شاامال آهان. 
هن ڪتاب ۾ شامل اوڻٽيھ ئاي ماوضاوع، غاالم 
رباني آگرو جي ادبي خدمتن جو بي مثال ناماوناو 
آهن. جنهن ساان، غاالم ربااناي آگارو جاي ٽاڙيال 
پکڙيل ادبي خدمتن کي هڪ جاِء ڪاري ماحافاو  
ڪيو آهي. اناهان اوڻاٽاياهان ئاي ماوضاوعان جاي 
جائزي مان جا ڳاالاھ آڏو اچاي ٿاي، غاالم ربااناي 
آگرو سنڌي ادب ۾ اعلاٰي صاالحاياتان وارو ادياب 
هااو، جاانااهاان ساانااڌي ادب الِء باايااشاامااار خاادمااتااون 
سرانجام ڏنيون آهن. سارڪااري ادارن کاي هاڪ 
قابل منتظم طاور هاالياائايان. ادباي خادماتان جاي 
حوالي سان اعلٰي صالحيتن وارو اديب نظار اچاي 

 رهيو آهي.

 



ين     | 17همرسي ماهوار مئگز

 

سائين مير محماد پايارزادي جاي زنادگايَء جاي 
تاائايان جاي  27-22-0221کان  02-26-2166ڪهاڻي 

عرصي ۾ قيد آهي يا شااياد هااڻ آزاد آهاي، پار 
شاعريَء جي جهان ۾سائينَء جاو جانام ڏياناهان، 
مرتيي جو ڏينهن، سائينَء جو ماوباائايال نامابار، 
گهر، گهٽي، دڪان ۽ ٻيون سڀ الڳاپيال شاياون 
هاڻ تمثيلون آهن. ان ڏينهن جڏهن مون موبائيل 
فون تي مير نالي جي جاچ پئي ڪائاي تاه ٻايان 
ڪيترن نالن سان گڏ سائين مير محمد پيارزادي 
جو نالو به تري، سامهون اچاي باياٺاو هاو. ماون 

کاي غاور ساان  23223711203سائينَء جي نمبار 
ڏٺو ته نمبر جا انگ پهرين منهنجاي اکايان کاي 
ترورن جي صورت ۾ ناظار آياا ۽ پاوِء هاورياان 
هوريان اهي انگ هاڪ ول ۾ بادلاجاي وياا... ۽ 
سائينَء جو آواز منهنجي ڪانان ۾ ُٻارڻ شاروع 
ٿي ويو، اهو آواز، آواز ۾ مليل جمال ۽ جامالان 

 جو تاثر هوائن ۾ ضرور ڪٿي هوندو.
ان ٿڌي صبح جو مان سائل پايارزادي ۽ ماحاماد 
حنيف سومري سان گڏ ٻلهڙيجيَء جي قديم شا  
جمال قبرستان ۾ موجود هئس. منهنجي هٿن ۾ 

گالب جا گل ۽ اکين ۾ لڙڪ هئا. مون قبرستان 
۾ چوڌاري نظر ڦيرائي، پارياان شاا  جاماال جاو 
مقبرو هو. مقبري کاان ٺاياڪ اوڀار طارف چاار 
قبرون ڇڏي پناجايان قابار ساائايان مايار ماحاماد 
پيرزادي جي هئي، جتي ماان دوساتان ساان گاڏ 
بيٺو هئس، جن جي هٿن ۾ به گاالب جاا گال ۽ 
اکين ۾ لڙڪ هئا. اسان قبر جي مٽيَء کي مٿاي 
ڪيو، مٽي جيڪا اڃايل هئي، ان تي نلڪي تان 
پاڻي ڀري ڇٽڪاريو ۽ قابار تاي گاالب جاا گال 
پکيڙي ڇڏيا. قبرستان ۾ خاموشي هئي، جياڪاا 
اداسيَء کي وڌيڪ گهرو ڪري رهي هئي. اساان 
جي هلچل سان، وڻن جا ڇڻيل پن ڇرڙ ڇرڙ جي 
آوازن ۾ تبديل ٿي رهيا هئا، ٿڌي ٿڌي هوا وڻن 

 مان لهي، اسان جا جسم ڏنڀي رهي هئي.
قبرستان جي ڇڻيل پنن کي ڏسي، ماان ساائايان 
مير محمد پيرزادي جو ڪو اڻ لکيل ناظام ٿاي 

هامااري اڌوري “ ويو هئس... ۽ ماون کاي فالام 
جااو هااڪ ماانااظاار ياااد اچااي ويااو هااو. ”  ڪااهااانااي

باغيچي جي هازاريان رناگ بارناگاي گالان ماان 
ٺھيل نمونن طرف اشارو ڪندي، نائُڪ، ناائاڪاا 

کان پڇي ٿو: ٻاڌائاي هان بااغاياچاي ۾ ڪاهاڙي 
ڪمي آهي، نائڪا هازارن رناگ بارناگاي تاازن 
گلن طرف نهاري چئي ٿي تاه هان بااغاياچاي ۾ 
مرجهايل گلن ۽ ڇاڻايال پانان جاي ڪاماي آهاي، 
جيستائين ڪنهن باغيچي ۾ مارجاهاايال گال ۽ 
ڇڻيل پن ناهن، تيستائين باغيچو، باغيچو ناٿاو 

 رهي.
اها به ٿڌي رات هائاي، ٿاڙڪاائايانادڙ ٿاڌي رات، 
جڏهن سوين انتظار ۾ ڄمي ويانادڙ اکايان ساان 
گڏ منهنجون اکيون به انتظار جاي ٿاڌ ۾ ڄاماي 
ويون هيون. سڪرنڊ شهر جي اها ٿاڌي ۽ اداس 
رات ڪيتري نه خوفائتي هئي. سائين مير محمد 
پيرزادي جي ارٿي سفر ۾ هئي... ۽ اساان جاون 

 اکيون انتظار م.
جنهن شخص کي ڀاڪر ڀري، هٿ ۾ هاٿ ڏيائاي 
اسان زندگيَء جو ادباي سافار طائاي ڪاياو هاو، 
جنهن جي خاموشيَء کي اساان ساباق ساماجاهاي 
پڙهيو هو، جنهان جاي اوچاتاو ڏنال ٽاهاڪان ۾ 
اسان حسناڪين جي انوکي دنيا کي ماحاساوس 
ڪيو هو، نيٺ سڪرنڊ جي تعلاقاي اساپاتاال ۾ 

 پيهي ويو پڙالَء ۾
 

 

 وسيم سومرو
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هڪ رڙيون ڪندڙ ايمبولينس ۾ ان شخص جي 
ارٿي پهچي وئي. اسان جي ڄميل اکين ۾ لڙڪ 
رجڻ ۽ ٿڌن سينن ۾ الوداع جا ديپ ٻارڻ شاروع 

 ٿي ويا.
مون دل ئاي دل ۾ ساوچاڻ شاروع ڪاياو، ماان 
انااهاان کاالااياال اکااياان کااي باانااد ڪااياائاان ڏسااي 
سگهندس، جان کالايال اکايان ۾ ماون هاماياشاه 
زندگيَء جا حسين خواب ڏٺا هئا، مان انهن گرم 
چپن کي سرد ڪيئن ڏسي سگهانادس، جان تاي 
مون هميشه گيت رقص ڪندي ڏٺاا هائاا... ۽ ان 
تازي تواني چهري کي مرجهايال ڪايائان ڏساي 
سگهندس، جنهن چاهاري ۾ هاماياشاه صاباح جاا 
مهڪندڙ رنگ ڏٺاا هائاا، پار هارک جاي سافاياد 
ڪفن کي کولاي اساان ان شاخاص جاي اکايان، 
چپن ۽ چهري کي ڏٺو هو، ڇو ته زندگي ڪناهان 
جي به هجي اها شايد مرتاياي کاانساواِء ماڪامال 

 ناهي ٿيندي.
اها به هڪ ٿڌي صبح جي ويال هئي، جڏهن ساناڌ 
جي ڪنڊ ڪڙ  مان آيل اديابان ۽ ادب دوساتان 
سان گڏ مان به سڪرنڊ شاهار ۾ ماقايام ماحاماد 
بخش مهر الئبريريَء جي آڳناڌ ۾ پاهاتاو هائاس. 
سائين مير ماحاماد پايارزادي جاي وڇاوڙي کاي 
هڪ سال گذري چڪو هو. ايترو جلد هاڪ ساال 
گذري ويو! مون پناهاناجاي پااڻ ساان ماڪاالاماو 
ڪرڻ شروع ڪيو هو. خااماوشايَء ساان وهانادڙ 
نديَء تان، ماون کاي يااد آياو. هاڪ ماالقاات ۾ 
ڪچهريَء دوران سائيان مايار ماحاماد پايارزادي 
چيو هو ته اسين هي جيڪي پاڻيَء جون وهانادي 
لهرون ڏسون ٿا، اسين هي جيڪي سفار ۾ پااڻ 
سان ڊوڙندي وڻ ڏسون ٿا، اسايان هاي جاياڪاي 
آڪاس ۾ پر ڦڙڪائيندي پاکاي ڏساون ٿاا. اهاي 
لهرون، اهي وڻ ۽ اهي پکي ٿورئي هوندا آهان، 
اهي ته زندگيَء جون سااعاتاون هاونادياون آهان. 
اسان کي خبر ئي ناهي پوندي ته ڪايائان صاباح 

 مان شام ٿي ويندي آهي.
ايئن صبح مان شام ۽ شام مان ڪيئن رات ٿاي 
۽ رات مان راتيون، راتين مان ڪيئن ڏينهن ٿيا 

 خبر ئي ڪانه پئي.
سائين مير محمد پيرزادو جيڪو هر ادبي ساٽااَء 
۾ اسان سان گڏ ويهندو هو، اهو پنهنجي پهريان 
ورسيَء تي، سامهون لڳل بينر ۾ هاڪ تصاويار 
ٿي ويو هو. ڪرسين جي سااڳاي قاطاار ۾ ماون 
ساان غااالم نابااي سااوماارو بااه ويااٺاو هااو. اسااان 
مقررين کي ٻڌي به رهيا هئاسين ۽ سائيان مايار 
ماحامااد پاياارزادي جاي زنادگايَء جاي رخاان تااي 
ويچاري به رهيا هئاسين. مون تصوير ۾ سائايان 
مير محمد جي اداس اکين طرف اشاارو ڪانادي 
چيو، ڪيتريون نه وياڪل اکيون آهن، لڳاي ٿاو 
منجهن ڪو درد جو سمناڊ ساماايال آهاي. غاالم 
نبي سومري پاناهاناجاي ڪاناهان ڪاهااڻايَء جاي 

ڪردار کي تصور ڪندي چيو: هن شاخاص جاي 
چهري ۾ جا ڀوڳنا آهي، اها بي انت آهي. اسايان 
سوچي رهاياا هائااسايان ۽ ساائايان مايار ماحاماد 
پيرزادي جو چهرو اسان سان ڳالهائي رهيو هاو. 
غالم نباي ساوماري ساائايانَء جاي چاهاري تاي، 
اشارتي آڱر ڦيريندي نرڙ تان اکين ۽ اکين کاان 
هيٺ نڪ تي آندي، بعد ۾ نڪ کان هياٺ چاپان 
تي آڱر ڦيريندي چپن کان هيٺ ڄاڙيَء جاي وچ 
تي ٺهندڙ گهٻ تي رکي چيو هي گهاٻ ياا غاب 
غب به ڪن خاص ماڻهان ۾ هاونادو آهاي، اهاڙا 
ماڻهو دنيا جا وڏا ماڻهو هوندا آهن. مون چيو تاه 
ڪنهن انسان جي تصوير کاي باه پاڙهاي گاهاڻاو 
ڪاجااھ حاااصاال ڪااري ساگااهااجاي ٿااو. اهااو درد 
جيڪو چپ اڪلاي ناه ساگاهانادا آهان، اهاو درد 
اکيون سلينديون آهن. اهو درد جيڪو اکين جي 
ذريعي پوري چهري تي پنهنجا ايئن تاثر پکيڙي 
ڇڏيندو آهي جيئن ساج پاناهاناجاي ڪارڻان جاي 
ذريعي پوري اوڀر ۾ پنهنجي روشاناي پاکاياڙي 

 ڇڏيندو آهي.
سائين مير محمد پنهنجي زندگيَء جي سافار ۾ 
پنهنجو گهڻو درد پنهنجاي شااعاريَء، پاناهاناجاي 
ڪهاڻين ۽ پنهنجي آتم ڪٿا ۾ اوتيو آهي، هان 
جا گيت جتي صبح جا رنگ آهن، اتي اهي رات 
جا ستارا باه آهان. ايائان سانادس غازل دل جاي 
مشاهدي جون جهاتاياون آهان. جان جاهااتايان ۾ 
ڪٿي ٽمڪندڙ ڏيئا آهن ته ڪٿي چنڊ جا روشان 
سنيها آهن. سائين مير محمد پيرزادي جا بايات، 
دوها، وايون، هائيڪو ۽ ڇاتاارا ساڀ پاناهاناجاي 
پيرايي ۾ سڀاويڪ آهن. اهي پاناهاناجاي زوردار 
اظهار ۾ نه رڳو سنڌي شاعريَء جو اتساا  آهان، 
پر ساڳي وقت سنڌ جي نئين نسل جو باه اتساا  
آهن. سچ هي آهي ته اسان جي موجودگي سائايان 
مااياار مااحاامااد پااياارزادي ۽ سااناادس سااٿ جااي 
ماوجااودگايَء جاو ئاي سابااب آهااي. ان ساچ کااي 
ڪيئن ٿو لڪائي سگهجي، جيڪو فاطارت جاي 
رشتن جاو تارجاماان آهاي. ساائايان مايار ماحاماد 
پيرزادو پنهناجاي ٽاهايَء کااناپاوِء لاڳ ڀاڳ ٽان 
نسلن جي ادبي ٽهيَء جي آبايااري ڪانادڙ آهاي. 
هو ڀلي جسمااناي طاور اساان ۾ ماوجاود ناه باه 
هجي، پر اڄ به هو اسان جاو اتساا  آهاي. تاازو 
مون پائلو ڪوهالاو جاو تارجاماو ڪايال ڪاتااب 

پئي پاڙهاياو، جاناهان ”  عڪرا مان مليل مسودو“ 
جي اٺين باب ۾ آهي ته هڪڙا اهڙا ماڻاهاو ٿايان 
ٿا... جيڪي پنهنجي ننمپڻ جاي ياادگاياريان ماان 
پنهنجي وڏڙن جي نصيحتن کي وسارينادي هاو 
صرف اتساهيندڙ ڳالهين کي کي ياد ڪرڻ جاي 

هااڪ ”  اتسااا “ ڪااوشااش ڪاان ٿااا. ڇاااڪاااڻ جااو 
 مقدس با  آهي.

اھڙوئي اتسا  هڪ مقدس باا  جاي صاورت ۾ 
ٻين سان گڏ سائين مايار ماحاماد پايارزادي کاان 

مون کي به مليو. جنهن کي پااڻ ساان گاڏ کاڻاي 
مون هي ادبي سفر ڪيو آهاي، ماان ڪاٿاي ٿاو 
وساري سگهان اهي ٿاڪ، جن تاي ماون سااڻاس 
ڪااچااهااريااون ڪاايااون، مااان ڪااٿااي ٿااو وساااري 
سگهان اهي ماڳ، جن تاي سااڻاس سافار ڪاري 

 پهتس.
اها چوڏهينَء جي رات به هاڪ سارد رات هائاي، 
مٿي آڪاس تي ستارن جا پکاي ڏڪانادي هاياٺ 
نهاري رهيا هئاا، ماان پاناهاناجاي شااعار دوسات 
مظهر ڏاهريَء سان ڀٽ شا  ۾ مرشد لطيف جاي 
زيارت الِء آيو هئس. چوڌاري روشنيون چمڪاي 
رهيون هيون، مريدن ۽ عقيدتمندن جاي رش ۾ 
سڀ زيارتاون ڪاري، روضاي جاي وراناڊي ۾ 
شا  جي راڳين سان جايائان پالاٿاي هاڻاي وياٺاو 
هئس ته منهنجون اکيون راڳين جي تنبورن کي 
چمنديون اچانڪ سائين مير محمد پيرزادي جاي 
اکين تي اچي لٿيون هيون. عاجاياب اتافااق هاو 
هن کان اڳ شايد ئي زندگيَء ۾ اسان گڏ لطيف 
جي راڳين کاي ٻاڌو هاجاي. ماون ناياڻ ناماائاي 
سائينَء کي ناهاار ساان ساالم ڪاياو، ماوٽ ۾ 
سااائااياانَء ماارڪااي ويااهااڻ جااو اشااارو ڪاايااو ۽ 
پنهنجون اکيون پوري ڇڏيون. شا  جاي راڳايان 
 سر کنڀات جي بيتن کي آالپڻ شروع ڪيو هو:
 پيشانيَء ۾ پرينَء جي، ڀالئيَء جا ڀير

 اڱڻ اڪنڊين جي، ڏي پاٻوهي پير

 قمر پاڙي ڪيَر، شمس سپيرينَء سين

** 
 هيڪانديَء هوئي، پرين پاڻان هليا

 ڪبو ڪي روئي، ُپوندو سانگ سڀ ڪنهين

** 
 هن تاري هن هيٺ، هت منهنجا سپرين

 سڄڻ ماکيَء ميٺ، َڪوڙا ٿين نه ڪڏهين

** 
 تارا، تر، تروکڙيون مٿن ڦلڙيون

 ور سي راتڙيون، جي مون اوريون پرينَء سين

** 
 اونداهي اڌ رات جو، پرينَء پسايو پاڻ

 چنڊ ڪتين ساڻ، پيهي ويو پڙالَء ۾.

مرشد لطيف جو هر بيت ڄڻ منهنجي ۽ ساائايان 
مير محمد پيرزادي جي فطري ۽ سونهي رشتي 
جي تشريح ڪاري رهاياو هاو. ماون پاياار ساان 
سائين مير محمد جي پيشانيَء طرف ڏٺو، جنهن 
۾ ڀالئيَء جا ڀير هئا. هااڻ جاڏهان ماان ان رات 
جي حسناڪيَء جو تصور ڪريان ٿو ته لڳي ٿاو، 
پرين پاڻان هليو ويو آهي، اهو هاڻ ڪنهن تااري 
هيٺ آهي، واقعي هو ماکيَء ماياٺ هاو، جاناهان 
ڪڏهن به ڪاوڙ نه ڪائاي. هاو باه تاه چاناڊ هاو، 
جيڪو تارن سميت تنبورن جي ڪناهان اوناهاي 

 پڙالَء ۾ پيهي ويو آهي.
*** 

 



ين     | 19همرسي ماهوار مئگز

 

جھڙيَء ريت ھر جانور جا ڌرتايَء کاي ماخاتالاف 
فائدا ملن ٿا، بالاڪال اھاڙي طارح ڪاوئان جاي 

جااناور   Mammalخاندان سان تعلق رکندڙ، ٿڻائتو
پڻ ڌرتيَء تي مخاتالاف   Squirrelنوريئڙو يا لوکڙ

 6222ڪارائتن عملن ذريعي، وڏا فائدا ڏئي ٿاو. 
ميٽرن کان ھيٺ اوچائاي تاي رھانادڙ ناوريائاڙو 

 7کاان  0انچن جياتارا،  2.4انچ کان  2ھڪ وقت 
ٻچا ڄڻي، انھن جاي پاالاناا ڪاري ٿاو، جاياڪاي 

 3کاان  0پيدائش وقت بنهه بي نور ھوندا آھن ۽ 
مھينا تيار ٿيڻ تائين ھر حال ۾ ماُء تاي ڀااڙيانادا 

کاان وڌياڪ  022آھن. ساڄاي دناياا ۾ ان جاون 
اھاڙا  66مخصوص جنسون مليون آھن، جن مان 

قسم آھن، جيڪي ھوا ۾ پاڻ ٽاپاو ڏيائاي تاري 
سگھندا آھن، جڏھن ته ان جا ٻيا قسم زمين کان 

ميٽرن جي بلندي تان پنھنجي لچڪدار پايارا  32
شوٽ نما توازن رکڻ واري ُپا  جاي مادد ساان، 
ھيٺ زمين تي ٽپو ڏيئي ھالانادا آھان. وڻان تاي 
ملندڙ نوريئڙا وڏي وڻ جي ٿڙ جي مٿين حصاي 

جي ٺاھيل ساوراخان   Woodpecker۾ ڪام ُڪٺي
۾ يا پنن سان ڪجھ آکيرا ٺاھي، جڏھن ته زمين 
تي ھلندڙ نوريئڙا وري غاارن، کاڏن ۽ ٻِارن ۾ 
رھندا آھن، جتي اڪثر ٿڌ جي ڏيناھان ۾ ڊگاھاي 

باه ڪانادا آھان. ڪاجاھ ناوريائاڙا   hibernationننڊ
زمين کاان وڻ جاي  Eastern fox squirrelجھڙوڪ:

 Easternمٿين حصن تان ٽپا ڏيندا آھن. جڏھن تاه 
gray squirrel  وري درياائان ۽ ناديان ماان تارڻ باه

 4ڄاڻندا آھن. نيشنل جيو گرافڪ چئنل ماطااباق 
انچ )ھڪ چانھه جي ڪوپ( جيتري ھاڪ  36کان 

پائونڊ ھوندو  6اونس کان  2.4نوريئڙي جو وزن 
ملي ماياٽارن جاو  042کان  242آھي، جڏھن ته پ  

ھوندو آھي. ان جون اکاياون اھاڙي ريات ٺاھايال 
آھن جو اڳيان ۽ پاٺاياان ھاڪ ئاي وقات ڏسانادو 
آھي، جيڪو انسان کان ڪجھ فاصلي تاي رھاڻ 
پسند ڪندو ھو، پر آھستي آھستي ھاڻي انسانن 
سان به مانوس ۽ عادي ٿي وڃڻ ڪري، وياجاھاو 

ميل في  02ٿي رھي پيو. ان جي ڀڄڻ جي رفتار 
ڪاالڪ آھااي ۽ کاااڌ خااوراڪ ۾ مااخاتالااف ٻااَج 
جھڙوڪ: بيهاي ما ، کاجاور، اخاروٽ، باادام، 
پستا ۽ ڦرھيون، ميوا، گل، ڦل، ماکاڙياون، پان، 
ڏانڊيون ۽ فنجاِء وغيرہ کائي ٿو. انھن جا ڪجاھ 
قسم وري ٻيا نوريئڙا، زخمي پکي، آنا، جايات، 
ڪااوئااا ۽ سااھاااا وغاايااارہ بااه کااائااياااناادا آھااان 

وغاياره. اھاڙي  : Tamiasciurus hudsonicusجھڙوڪ
آهن. نوريئڙا خاود  omnivorousريت اھي کائڻ ۾ 

به ٻايان شاڪااري پاکايان ۽ جااناورن جاو کااڌو 
بڻجندا آھن. ڪاجاھ مالاڪان ۾ ناوريائاڙي کاي 
انسان به شاڪاار ڪاري کاائايانادو آھاي، جايائان 
آمريڪا، چين، آفريڪي جھنگن ۽ ٻايان مالاڪان 
۾ اڄ به انسان نوريئڙي کي کائين ٿا. انھن جاي 
اڪثر جنسن ۾ سيليولوز ھضم ڪرڻ جي قوت 
ناھي ھوندي ان ڪري کين ڳچ پروٽين، ڪاارباو 
ھائيڊريٽ ۽ چرٻي کپاي، جاياڪاا اھاي ٻاجان ۽ 

ميون ماان حااصال ڪانادا آھان. ناوريائاڙي جاي 
عجيب ڳالھ ته انھن جا ڏند گھڻو ئي تاياز ھاجاڻ 

سال( وڌنادا  02سان گڏوگڏ سڄي عمر )سراسري 
رھندا آھن، جيڪي کين زمين ۾ وڏو ٻج ڍڪاڻ 
۾ به مدد ڪن ٿا. ھڪ تحقيق مطاباق سانادن ُپا  
ڪئليفورنيا آمريڪا ۾ انسان جاي مادد ڪانادو 
آھي، ڇو ته نوريئڙا پنھاناجاي پا  جاي حارڪات 
سان پيدا ٿيندڙ گرمي جاي ڪاري انساانان کاي 

کان بچائينادا آھان،   Rattle Snakesزھريلي نانگن
اھڙي تحقيقي تجربي جاي پااڪساتاان ۾ جاتاي 
زھريال نانگ عام آھن، وڏي گاھارج آھاي. اھاي 
پ  جي مدد سان مختلف اشارا ڏيئي، تمام ننمي 
آواز ۾ پنھنجان جاوڙن کاي خاطاري کاان آگاا  
ڪري عام حالتن ۾ به رابطو ڪندا آھن. سياري 
جي مند کان اڳ، گھڻو کائي، وزن وڌائي، ٿلاھاا 

 ٿيندا آھن ته جيئن ٿڌ کان بچي سگھن.
ھي تمام گھڻو چاالڪ ۽ ماحاول دوسات جااناور 
آھي، جنھن جي ُسونگاھاڻ جاي حاس اياڏي تاياز 
ھوندي آھي جو برف اندر لڪل خوراڪ تاائايان 
به سرنگ ٺاھي سوالئي سان پھچي ويانادو آھاي 

سيڪڙو ھو ٻايان جااناورن الِء ان  04)جنھن جو 
ڪري قربان ڪندو آھي جو کيس ڍڪايال کااڌي 
جي جڳھ وسري ويندي آھي(، جنھن جاي ڪاري 
ٿڌن عاالئاقان ۾ ھاي خاوراڪ جاي ڪاماي جاو 
شڪار ناھي ٿيندو. کاڌو کائي، زمايان ۾ ڍڪاڻ 
سندس فطرت ۾ شامل آھي ۽ جيڪاڏھان کاياس 

 نوريئڙو ۽

ان جو ماحول  

 دوست ڪردار

جوکيو جسارت 
 الياس سنڌي
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زمين ۾ کاڌو ڍڪيندي ڪو جانور ڏسي وٺي ته 
ھي صرف ان کاي دوکاو ڏيانادي، ان جڳاھ کاڏ 
کوٽي ڀڄي ويانادو، پار کااڌو ڪاوناه ڍڪايانادو. 
يونيورساٽاي آف فالاورياڊا جاي مااحاولايااتاي ۽ 
جھنگلي جيوت جي بچاُء جاي مااھار پاروفاياسار 
ِمڪ ڪليري مطابق نوريئڙي جي ان عاادت جاا 
فطرت ۽ ايڪوسسٽم کي وڏا فاائادا پاھاچان ٿاا. 
ڇو ته نوريئاڙو جاڏھان وڻان ماان ماخاتالاف ٻاج 
ڪمي زمين ۾ ڍڪاي ٿاو تاه اھاي ٻاج، ڪاجاھ 
ڏينھن اندر ُڦٽي ڪري نيٺ وڏا وڻ بڻجيو وڃن. 
ان ڪري ڌرتايَء تاي وڻان جاي بانااوٽ ۾ جاان 
وجھي، قادرتاي ٻاياال لڳاائاڻ ۾ ناوريائاڙي جاو 

 صدين کان وٺي اھم ڪردار اھم آھي.
  Palm Squirrelسنڌ ۾ عام طور ملندڙ ناوريائاڙي

آهاي،  Funambulus pennantiiجو ساائاناساي ناالاو 
جنھن جي پٺي تي پنج پٽيون به ھونادياون آھان. 
اسان جي ٻارن جي توجهه پاڻ ڏانھان ڇاڪايانادڙ 
نوريئڙي جي پسنديدہ خوراڪ ماياوا، گال، ڦال، 
سايون ڀاڄيون، مڪئي جو سنگ ۽ وڻن جا ٻاياا 
جزا آھن. ھي ڏينھن ڏٺي، ھاڻي تمام گھٽ تعداد 
۾ ساون ديسي وڻن پاسي ڏسبو آھي، جنھن جو 
وڻڪاري ڪارڻ ۾ ٻايان ناوريائاڙن جاياان ھاڪ 
بنيادي ڪردار آھي. پراڻي زماني ۾ سنڌو دريااَء 
جي ڪپن جي مختلف عالئقن جھڙوڪ: ڪيٽاي 
بندر لڳ تمام گھڻا بادام ۽ کجيَء جا بااغ ھائاا، 
جن جي قدرتي طور لڳڻ ۾ انھن نوريائاڙن جاو 
وڏو ڪردار ھوندو ھو. واضاح رھاي تاه ڪاياٽاي 
بندر جي باغن مان ھاڻي ڪي ايڪڙ ٻيڪڙ بااغ 

ئي وڃي بچيا آھن، باقي سڀ انڊس ڊيالاٽاا جاي 
تباھي ۽ نوريئڙي جي تعداد جي گھٽجاڻ ڪاري 

ھين صديَء عيسوي جي  02ُسڪي ختم ٿي ويا. 
اڌ تائين، سنڌ ۾ نوريئڙو به عام ھاو، پار ساناڌو 
ندي جي ڪپن تاان ٻاياال وڍجاڻ ڪاري ان جاي 
نسل ڪشاي ٿاي ڇاو تاه ان جاا فاطاري ۽ آزاد 
ماحول وارا ديسي وڻ جھڙوڪ: ٻٻار، نام، ڄاار، 
آمري، انجير، کجور، سفيدو، ڪرڙ، باڙ، باادام، 
زيتون وغيرہ ئاي آھان، جاياڪاي ساناڌ ۾ وڏي 
پئماني تي واڍي ڪري فطرت ساان ھاٿ چاراناد 
ڪئي وئي. سنڌ جي جابلو عالئقن ۾ ناوريائاڙو 

کاائاي، ھضام ڪاري  Mushroomsجڏھن کنڀيون 
ڏيندو آھي ته انھان ماان کاناڀايان،   fecesپولڙيون

فنجاِء ۽ ٻايان ٻاوٽان ساان گاڏ ناوان حايااتايااتاي 
سرشتا جنم وٺندا آھن، جيڪي اسان جي ماحول 
۾ ساوڪ ۽ کنڀين جي ٻجن جي پکيڙڻ جاا وڏا 
ذريعا آھن. اھاڙي عامال جاناھان ۾ ٻاج ۽ ماياوا 

چائاباو  Zoochoryجانورن ذريعي پکڙجن، ان کي 
آھي، جنھن ۾ نوريئاڙو اھام ڪاردار ادا ڪاري 
ٿو. جيتوڻيڪ ڪجھ ماھرن موجب دنيا جي چند 
عالئقن ۾ جتي نوريئڙي جو تعداد گھاڻاو آھاي، 
اتي ڪجھ نقصان به ڪري پر اسان وٽ ڪاڏھان 
به اھڙي نوبت ناھي آئي. اھوئي سباب آھاي جاو 
پاااڪسااتااان ۾ نااورياائااڙو اڄااڪاالااھ گااھاارن جااي 

ڪاري باه ساانامياو   Petباغيچن ۾ پالتاو جااناور
ھازار  3وڃي ٿو ۽ ان جاي ھاڪ ساٺاي جاوڙي 

رپين ۾ ملي سگھي ٿي. ان جي ساناڀاال ساولاي 
آھي ۽ خوراڪ ڪا خااص ناه پار گاھار ۾ کااڌل 

ڀاڄين ۽ ماياون جاو باچايال ڪاچارو ئاي آھاي، 
جياڪاو اساان ڪاناھان جااناور کاي ڏياڻ بادران 
ڪچري جي دٻن ۾ وجھي ساڙي ڇڏيندا آھاياون. 
جنھن تي نوريئڙا پنھنجو پيٽ پالي نسل وڌائي 
سگھن ٿا. نوريئڙي ذريعاي ڳاوٺان ۽ شاھارن ۾ 
اسان وڻڪاري وڌائي سگھون ٿاا تاه گاڏوگاڏ ان 
جو ڪاروبار ڪري به ڪمائي سگھون ٿا جايائان 

 20.4آمريڪا جي مسيسپي رياست ۾ ساالايااناو 
ملين ڊالر روينيو صرف نوريئڙن جي ڪااروباار 
مان حاصل ٿيندو آھي ۽ اتي جا فطرت سان پيار 
ڪندڙ مااڻاھاو پاکايان کااناپاوِء ٻائاي نامابار تاي 
نوريئڙن کي چاھين ٿا. ان ڪري نوريئڙو سنادن 

 معيشت تي به ھاڪاري اثر ڇڏي ٿو.
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 “لفظ ڀريل پستول هوندا آهن”
 سارتر!

ادب، آرٽ، خوشبو، سونهن ۽ علم و داناش جاو 
ديس فرانس. آرٽ موويز، شارٽ اسٽوريز، ناول، 

 ڊرامه ۽ نت نئين فيشن جو ملڪ فرانس! 
 سارتر جو ديس فرانس.

 ۽ خود سارتر؟
The age of Reason 

Nausea, 
Troubled Sleep. 

The Roads to Freedom 
 Beingکاان وٺاي  existentialism and humanism۽ 

and nothingness  !تائين جهڙن ڪتابن جو ليکاڪ
سااارتاار دناايااا جااو غااياار مااعاامااولااي ناااول نااگااار، 
ڪهاڻيڪار، فالسافر سارتر جنهن جي لکڻين ۽ 
رياست تي ٿيل تنقيد کي بانايااد باڻاائاي جاڏهان 
ملڪ جي حڪمران ڊيگال کي صالح ڏناي وئاي 
ته سارتر کي جايال ۾ وجاهاڻ گاهارجاي. ڊياگاال 
تاريخ جو هاڪ باالڪ بساٽار جامالاو چاياو هاو: 

سارتر ته فرانس آهي مان فرانس کي ڪيئن ٿاو “ 
 ”جيل ۾ وجهي سگهان

فرانسيسي ايترو احترام قانون جو نه ڪندا آهن 
 جيترو ُحسن جو.

منهنجي خاياال ۾ ساارتار ڪاناهان تاعاارف جاو 
 محتاج ناهي.

 سارتر پنهنجو تعارف پاڻ آهي.

ناليواري ليکڪا دانشور سائمان ڊي باوار ساان 
روايتي شادي جي ٻنڌڻن ۾ ڦاسڻ بدران عمر ڀار 

 سا  نڀائيندڙ سارتر جنهن جو چوڻ آهي ته:
“commitment is an act not word” 

 ”وچن/واعدو محض لفظ ناهي پر عمل آهي.“
ع وارو نوبل پرائيز وٺاڻ کاان 2166سارتر جنهن 

انڪار ڪيو هو، جو سندس خيال هاو تاه ناوبال 
پرائيز وٺي ليکڪ هڪ اداري جو ڳاياجاهاو ٿاي 
پوندو آهي. هن ڪنهن صحافيَء جي ساوال جاو 

ناوبال پارائاياز “ جواب ڏيندي هي به چيو هاو تاه: 
 ”منهنجي لکڻين تي اجايو اثر انداز ٿيندو.

سارتر پاناهاناجاي پاياش رو وجاودي فاالاساافارن 
ڪيرڪي گارڊ، فريڊرڪ نطشي، مارٽن هياڊگار، 
ايڊمناڊ هسارل کاان ويانادي هااڪااري فاڪاشان 
نگاري دوستو وسڪي ۽ فرانز ڪافاڪاا واناگار 
وجوديت جو داعي دانشور هجڻ سان گڏ ڪاماال 

 جو فڪشن نگار آهي. 
زندگي مايوسيَء جي ٻئي ڪناري کاان شاروع “ 

 ”ٿئي ٿي.
 سارتر

۽ جنهن جو هي مشهور جمالاو جاياڪاو دراصال 
جاو  School of thoughtسنادس وجاودي ناظارئاي 

بنيادي نقطو پڻ آهي، پاڻ سڀني جي سماعتان ۽ 
 تصور جو حصو آهي. 

My thought is me 
 منهنجي سوچ/منهنجو خيال ئي مان آهيان. 

 ۽ سندس هيَء افسانوي تخليق يعني:
“the childhood of a leader”  پنهنجي پاڻ ۾ سارتار

پاناهاناجاي “ جي ان سوچ جو نادر نمونو آهي تاه: 
عمل سان زندگيَء ۾ زندگي پيدا ڪرڻي پوندي 
آهي، نه ته زندگاي پاناهاناجاي طاور تاي زنادگاي 

 ”ناهي.
فطرت/قدرت/خدا طرفان مليل زندگاي تاه تاوڻاي 
جو بطور زندگي پنهنجي پااڻ ۾ هاڪ ماڪامال 

” ماحاض زنادگاي“ زندگي آهي، پار اهاا زنادگاي 
آهي. زندگيَء جو خاڪو آهي/ڍانچو آهاي/لاڪايار 
آهي/بليو پارناٽ آهاي، زنادگاي نااهاي. زنادگاي 
بڻجڻ الِء ان خاڪاي ۾ وجاود/احسااس/جاذباي ۽ 
سجاڳيَء جا رنگ ماڻهوَء کي خاود ڀارڻاا هاونادا 

 آهن. ٻي صورت زندگي بڻجي نه سگهندي. 
 theع ۾ 2131سارتر جي هيَء مختصر تاحاريار 

wall  جي نالي سان ڇپيل طاويال ڪاهااڻايان جاي
ڪتاب ۾ شاامال هاڪ اهام ڪاهااڻاي آهاي، پار 

توڻي اڻت ۽ ڦاهاالُء ۾ ڪاهااڻاي  formatپنهنجي 
short story  گهٽ ناول يا گهٽ ۾ گاهاٽ نااولاياٽ

وڌيڪ آهي. ڇو ته سئو کان صافاحان جاي واالر 
سان ذري گهٽ وياهاارو کان ڪاردارن ۽ اناهان 
ڪردارن جي حاالاتان/رويان/نافاساياات/ڪايافايات/
گفتگو/عمل/ُچرپر ۽ اندروني آنڌ مانڌ سان ڀريل 
هيَء تخليق پاڻ ۾ هڪ ڀرپاور نااول جاو ساواد/
احساس/ڪائنات سمائي ٿي هلي. هونئن به هاڪ 

 the“ناول دراصل هڪ ڪهاڻي آهي. هن تخليق 

 ناوليٽ

 “زندگيَء ۾ زندگيَء جو احساس”

جو ترجمو منور سراج ڪيو آهي شامل آهي. جو قسطوار ڇپيو ويندو. فيبروري ” هڪ سرواڻ جو ٻالڪپڻ“همسري جي هن پرچي ۾ يان پال سارتر جي ناوليٽ 
ي هنججي پرچي ۾ ناوليٽ جي پهرين قسط سان گڏ منور سراج صاحب جو انهيَء ترجمي الِء لکيل پيش لفظ به شايع ڪجي ٿو. همسري جي ڪوشش آهي ته پن

 پڙهندڙن الِء عالمي ادب جو انتخاب به شايع ڪجي. 

 مھاڳ منور سراج
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childhood of a leader”  جااو ماارڪاازي ڪااردار
يااا  neuroticلايااوساياان نااناامپاڻ کاان ئااي هااڪاڙو 

سائڪو ماڻهو/ٻار/نوجوان آهي، جاياڪاو اول تاه 
ٻاروتڻ کان ئي پنهنجي جنس/مرد يا عورت/هجڻ 

جاو شاڪاار آهاي.  uncertaintyنه هجڻ جي يقيني 
سڃاڻپ جي ان اوائلي باحاران ۾ ماباتاال هاجاڻ 
سان گڏ انياڪ خادشان/وهامان/وساوسان جاي ور 
چڙهيل احسااس ڪاماتاري ساان گاڏ هاڪ ٽاٽال 

 کڻي ٿو هلي.  spilt personalityشخصيت 
هااڪ اداس ڪااماازور ڊناال، ٻااياان تااي ڀاااڙيااناادڙ 
ڇوڪرو. غلط هٿن ۾ غلط طرح استعمال ٿيندڙ 
مجهول شخص پنهنجي پاڻ کي ڳولايانادڙ ۽ ان 
ڳوال ۾ ڀٽڪندڙ وجود. پاناهاناجاي ڳاوال، ماعاناٰي 

جاي ڳاوال. وجاود جاي ڳاوال جاو  existenceوجود 
سڌو سنئون مطلب وجود کي ڄاڻڻ/سڃاڻڻ. ٻايان 
لفظن ۾ زندگيَء جي بي رنگ تصوير ۾ رناگ 

 ڀرڻ.
جاو  (will(زندگي ملڻ ۾ برابر ماڻهو جي ارادي 

هٿ نه آهي، پر زندگيَء کي پيدا ڪرڻ ۾ ارادي 
 جو عمل دخل آهي. 

۽ آرٽ جي تخليق يا تخليق جو تصور بذات خود 
زندگيَء جي جوهر کي سمجهڻ سان گڏ زندگيَء 

کي ماحاساوس ڪارڻ/ absurdityجي بي معنويت 
 سمجهڻ ۽ ان ۾ معنٰي ڀرڻ جو عمل آهي. 

 تخليق خود زندگي آهي. 
سچ ته انساني زندگيَء ۾ سونهن ڀريندڙ شاياون 
يعني عمل، آرٽ، موسيقي، رقص راڳ نه هجي/
 نه هجي ها ته زندگي جيئڻ جي قابل نه هجي ها. 

 ڀٽائي چواڻي: 
 هتان کڻي ُهت جن رکيو سي رسيون،

 ساڄن، سونهن سرت وکان ئي ويجهو گهڻو.
پنهنجي زندگيَء ۾ انتهائي مايوساي/ناا امايادي/
اليعنيت جو شڪار ليکڪ به پنهنجي تخليقن ۽ 
باوجود بي حد افسردگي/اداسي/بي معنويت جاي 
اظهار سان، پاڙهانادڙن/ڏسانادڙن الِء اتسااهاه جاو 
سبب بڻيا آهن. گهٽ ۾ گهٽ انهان جاي اهاڙيان 
)زندگيَء جي بي معنويت/ذلت( جي احساس سان 
ڀريل/ُاڻيل سچاين تي مبني لکڻين ماڻاهاوَء کاي 
زندگيَء جا اهي رخ ته ڏيکاريا آهن جياڪاي رخ 
هميشه کان ڪاناهان ڪاناهان ناالاي/حاوالاي ساان 

 ماڻهن کان اوجهل رکيا پئي ويا.
بال شڪ اعلٰي ادب جاي تاخالاياق جاو هاڪ وڏو 
سبب خود اها انساني اڻتڻ/اداسي/بي ياقاياناي ۽ 

 اندر جي آنڌ مانڌ آهي. 
پر هڪ ڳالهه بهرحال طئي آهي ته زنادگايَء کاي 
ڪابه پائندگي ناهي. دنيا ۾ اهڙو ڪوبه آب حيات 
ڪونهي جيڪو موت کي مات ڏيئي سگهي. ڇاا 

به هجي زندگيَء جو غوراب پنهناجاي ساماوريان 
حسناڪين ۽ هولناڪين سميت ڪنهن نه ڪنهان 
ڏينهن وقت جي عميق سمنڊ ۾ ٽٽي ٽڪرا ٿياڻاو 
آهي. سڀني رنگن روپن ٻهروپن ساوڌو غارقااب 
ٿيڻو آهي. يعني زندگي يقيناي هاجاي ناه هاجاي 

يقيني آهي ته پوِء چااڪايَء جاي  Endموت/خاتمو/
ڏاند وانگر مسلسل هل هالن ڀڄ ڀڄان هڄ هڄان 

 ڇا جي الِء؟ ڇو؟
ان سوال جي جواب ۾ مايوسيَء جو هڪ وشاال 
آسمان ڦهليو پيو آهي! جنهن کان اناڪاار/باچااُء/

 اقرار ممڪن ناهي. 
هر سوچيندڙ ذهن الِء صليب سندس مقادر آهاي. 
جيڪڏهن ڪو بچاُء آهي ته اهو آهي باي خاباري/
ڀااورائااي/اڻ ڄاااڻااائااي/سااادگااي/مااعااصااومااياات/خااود 

 سپردگي، باقي نه ته عذاب آهن. 
 ڀٽائي سچ چيو آهي: 

 اال! ڏاهي َم ٿيان ڏاهيون ڏک ڏسن،
 مون سان مون پريئن ڀورائيَء ۾ ڀال ڪيا.
سارتر جي هن تخالاياق ۾ ماک/باناياادي ڪاردار 
ليوسين ۽ سندس آسپاس/آرپار موجود ڪاردارن 
جااي زناادگاايَء سااان الڳاااپااياال احساااساان/حااالااتاان/
ڪيفيتن جو پوتاميل/لاياکاو چاوکاو ٿايال آهاي. 
اڌورياون اڻااپاوريااون نااناڊون، وڻاانادڙ/اڻ وڻاناادڙ 
خواب، اوٿارا، اوجاڳا، ڇرڪ، آواز، خاموشياون، 
ڀڃ ڊاهه، باي ياقاياناي، اڻ تاڻ، ماحابات، نافارت، 
ڪاااوڙ، هاايااجااان، چاااالڪااي، ٺڳااي، تااعااصااب، 
سياست، مذهب، وطن، عاورتاون، ماحاباوباائاون، 
طوائفون ۽ ٻيو به گهڻو ڪجهه هن تخالاياق جاي 
 بي چين نديَء ۾ ڇوليون هڻندو ڇلندو ٿو رهي. 
منهنجي خيال ۾ انسان ۽ انساني زنادگايَء جاي 
انيڪ معاملن/مونجاهاارن/ساوالان/جاوابان/اذياتان/
اوراڻن سان ويرو تار سارتار جاي هايَء تاخالاياق 
هڪڙو اهڙو گهاٽو جهنگ آهي جنهن ۾ پنهنجي 
مرضيَء سان داخل ته ٿي سگهجي ٿو، پر پوِء ان 
مان ٻاهر نڪرڻ الِء ماڻهو مرضي کاان ماحاروم 
ٿي وڃي ٿو. پوِء ماڻهو نااول جاي جاهاناگ جاي 
مرضيَء جو محتاج ٿي ٿو وڃي. جنهن ۾ فرائيڊ 

۽ ريامابااد جاي  Psychoanalysisجي تحليل نفسي 
هم جنس پرستي کان ٿايانادي خاود ساارتار جاي 
وجوديت تائين احساسن/حالتن/حوالن/حيرتان جاا 
ڪائاي روشان/ناايام روشان/اونااداهاا/ڦِااڏا سااڏا/ور 
وڪڙ رستا، چوراها، موڙ اچن ٿا. جنهن ۾ گهڻو 
پري ماضي/ماضي بعيد ڏي کلنادڙ/ويانادڙ/ايانادڙ 
ڳڙکيون/دروازا/روشندان آهن باه آهان تاه قاديام 
غار/غفائون ۽ ُسرنگاون باه آهان! هان نااولاياٽ/
ڪهاڻي جي آسمان ۾ هڪڙو سج جاهاڙو ساوال 

 مسلسل ٻرندو جلندو/هلندو ٿو رهي ته:

 مان ڪير آهيان؟
 مان آهيان به نه آهيان؟

انهن سوالن جو تعلق وجود سان آهاي/وجاود جاو 
واسطو انهن سوالن سان آهي  ۽ سارتر وجوديت 
جو نمائندو/اهم ليکاڪ/فاالاساافار/پاوئالاڳ آهاي. 
سندس هي ناولياٽ/ڪاهااڻاي وجاودي وارتاا جاو 
تخليقي اظهار آهي ان ماعاناٰي ۾ هايَء تاخالاياق 

ڏاناهان  existenceعدم وجود/ال وجود کان وجاود 
سفر/منتقلي جي ڪٿا آهي. سڃاڻپ جاي باحاران 

identity crisis  ۾ مبتال ڪردار ليوسايان جاوانايَء
جي چانئٺ تي قدم رکڻ کانپوِء تاعاصاب/نافارت/
ڊپ جي ور چڙهي اندر ۾ بدگماني/ڪاوڙ/ڪروڌ 
کڻي بي خبريَء جي ڪوهيڙي ۾ هالانادو/ٿاڙنادو 
ٿاٻڙندو ٿو رهي. پنهنجي سمجاهاه/وجادان/شاعاور 
کي منتقل بنائڻ بدران ٻاهرين سمجهه/ٻڌ سڌ تي 
انحصار ڪري ٿاو ۽ قادم قادم تاي الاجاهانادو/
هٻڪندو/ڀٽڪندو/اٽڪندو ٿو رهي. نيٺ/وري باه 
آخر ۾ بهرحال پنهنجي اندر/داخلي دنيا/ناجاپاڻاي 
سان تعلق/رابطي ۾ اچڻ/پاناهاناجاو پااڻ ساڃااڻاڻ 
واري اهليت حاصل ڪرڻ کانپوِء بي خبريَء جي 
ُڪن مان ٻاهر نڪري ساگاهانادو آهاي. اهاو هان 
ناوليٽ جو مرڪزي نقطو آهن. مختاصار لافاظان 
۾ يان پال ساارتار جاي وجاوديات جاو خاالاصاو/

 نچوڙ/حاصل مطلب ڪجهه هن ريت آهي ته:
جااوهاار جااي کااول ڪااري ٿااو.  existenceوجااود “ 

ماڻهوَء کي پاڻ زندگيَء مان زندگايَء کاي جانام 
ڏياڻااو پااوناادو آهااي/ڏيااڻ گااهاارجاي. ماااياوسااي/بااي 
معنويت/بيگانگي/يڪسانيت/بيچاياناي زنادگايَء 
سان گڏ رهي ٿي، موت زندگايَء کاي کاائاي ٿاو 

 ”وڃي.
جااڏهاان تااه وجااودياات جااو ابااو ڪااياارڪااي گااارڊ 
وجوديت جي حوالي/لحا  کان انسان جي داخلي 
تجربي کي خارجي ميٿاميٽيڪل ساچاائايان تاي 

 فوقيت ڏئي ٿو.
دنيا جاو ساماورو اعالاٰي پاائاي جاو ادب داخالاي 

Subjective  وارتائن جو عڪس/نتيجاو آهاي. ادب
۾ داخليت کانسواِء خارجيت مڪمل طارح هاڪ 

 ڇسو ۽ کوکلو تجربو آهي. 
دنيا جو هر باخبر/سچو/حقيقي آرٽسٽ سڀ کاان 
اول ۽ بنيادي سطح تي پنهنجي پااڻ ۽ ساچ ڏي 
ذميوار هوندو آهي/هجڻ گهرجي، ان کانپاوِء هاو 
پاانااهاانااجااي آرٽ/فاان/پااورهاائااي/ڪاام/تااخاالاايااق ڏي 
جوابدار آهي/هجڻ گهارجاي. ۽ ساارتار دناياا جاو 

هاڪ “ تمام وڏو لاياکاڪ آهاي سانادس تاخالاياق 
الِء باس اياتارو چاوڻ ئاي ”  سرواڻ جو ٻاالاڪاپاڻ

 ڪافي آهي ته هي سارتر جي تخليق آهي. 
*** 
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” تنهنجاو نانامڙو هان وڳاي ۾ ڏاڍو پاياو ٺاهاي“ 
پورٽيئر مرڪندي ماڻس کي چيو ۽ بائو فار ديئر 
کاايااس پاااڻ ڏي ڇااڪاايااناادي سااناادس پااٺاايَء کااي 

صافاا اصال هاوباهاو جاهاڙي “ ٿڦاڪايانادي چاياو، 
پنهاناجاو ناالاو تاه “ ۽ کلندي پڇيائينس ”  ڇوڪري

ٻااڌائااي! هااان! ڇااا اٿاائااي نااالااو؟ جاايااڪااولااياان؟، 
 ”ليوسيني؟ يا هارگوٽ؟

 ليوسين صفا ڳاڙهو ٿي ويو.
 وراڻيائين. ” منهنجو نالو ليوسين آهي“

 پر کيس ڇوڪري نه هئڻ جي گهڻي پڪ نه هئي.
گهڻن ئي موقعن تاي اڪاثار مااڻاهان کاوڙ ڀايارا 

پايااري، ماادام، “ کيس پاٻوهه ماان ماٺاي ڏيانادي 
ٿي ڪوٺيو. هو سڀني ماڻهان کاي سانادس ”  گڏي

گهنڊيدار وارن، نانامڙيان اڌ اگاهااڙيان ٻااناهان ۽ 
ڊگهي سرمئي چوغي ۾ ڇوڪرين وانگر حجاباي 

 نازڪ نفيس ۽ سهڻو ٿي ڀاسيو.
کيس اهو ڊپ هو ته ڪٿي ڪنهن ڏيناهان مااڻاهاو 
مٿس اهو فيصلو نه مڙهي ڇڏين ته هاو ڇاوڪارو 
ناهي. جنهن تي احتجاج ڪندي ڪيڏيون به کاڻاي 
رڙيون ڪوڪون ڪندي ملڪ مٿي تي کڻندو پار 
ماڻهن جي مٿي ۾ جونِء به نه ُسرندي. اهي کياس 
رڳو هنڌ ۾ سمهڻ مهل ڪپڙا الهاڻ جاي اجاازت 
ڏيندا. هر روز جنهن مهل هو صبح جاو ناناڊ ماان 
جاڳندو ته بيڊ جي پاڳي ۾ ٽنگيل ڏسڻا پوندس ۽ 
باقي ڏينهن جو جاناهان ماهال باه کاياس پاياشااب 
ڪرڻو هوندو ته ان مهل ڪپڙا الهي يا ٿورو مٿي 

 ڪري اوڪڻو ويهڻو پوندو.
ماڻهو الڏ ڪوڏ مان چونادس، ماناهاناجاي نانامڙي 
مٺڙي راڻي ٿي سگهي ٿو ايئن هجي به! واقاعاي 
به مان ڇوڪري هاجاان، هان پااڻ کاي پاناهاناجاي 
اندرئين پاسي اياتارو ناازڪ نافاياس ماحاساوس 

کاايااس ڄااڻ ٿااورو ٿااورو ناافاااساات ڪايااو جااو ان 
ٽاڪئون، بيمار بيمار ڪري وڌو ۽ سنادس ناڙيَء 
مان آواز ايئن اڀرڻ لڳو جهڙو بانسريَء جاو ُسار 
هن پنهنجي آسپاس موجود ماڻهن کي آڏي نگاهاه 

 سان ڏسندي گل آڇيا. 
 پنهنجي نرم نفيس ٻانهن ُڇهڻ چاهيائين.

 هن سوچيو اهو سڀ حقيقي ناهي. 
کيس غير حقيقي شيون پسند هيون، پر سانادس 
وڌ ۾ وڌ ڀلو وقت مار دي گراس ۾ گاذرياو هاو. 
انهن کيس پيروٽ )هاڪ فارانساياساي وياڙهااڪ 
ڪردار(  جو ويس پارايو. هن ريري سان گڏ راناد 
رونااد ڪاائااي، ڊڪاايااو، ڊوڙيااو، رڙيااون، واڪااا 
ڪيائين انهن سان خوب موج مساتاي ڪاياائايان. 
ماڻس پنهاناجاي چشاماي جاي ڳان ساان ُڇاهانادي 

مون کي پنهنجي ڇوڪري تي نااز “ مرڪي چيو، 
هااوَء سااڀاانااي عااورتاان ۾ وڌيااڪ سااهااڻااي، ”  آهااي

صحتمند، قدآور ۽ پرڪشش عورت هئي. جاناهان 
مهل هو مانيَء واري ميز جاي ڀارساان گاذرياا تاه 
پڻس جنهن شيپمئن جون سرڪون پئاي ڀارياون، 

” منهنجو ننمڙو همراهاه“ کيس هنج ۾ کڻي ورتو 
جنهن تي ليوسين دل ئي دل ۾ رڙياون ڪانادي 

 “.نه”چوڻ چاهيو 
هن اورنڊي جي پڇا ڪئي پر کاياس اهاا گاهاڻاي 
ٿڌي هئڻ ڪري پيئڻ کان ماناع هائاي، پار تاناهان 
هوندي به هڪڙي ننامڙي گاالس ۾ ٻاه ٽاي ڍڪ 
نائي ڏنائونس، ان جو سواد گندرف جهڙو هو، پر 
ايتري به ٿاڌي ناه هائاي جاياتاري چاياائاون پائاي. 
ليوسين اورنڊي بابت سوچڻ لڳو جاياڪاا کاياس 
زيتون ۾ مالئي تڏهن پياري وئاي هائاي جاڏهان 

 هو بيمار ٿي پيو هو. 
ليوسين سڏڪا ڀري روئڻ چاهيو ۽ ڪار ۾ ماُء ۽ 
پيُء جي وچ تي ويهڻ گهارياائايان. مااڻاس کاياس 
ڇڪي پنهنجي ويجهو ڪيو. هوَء ريشمي لابااس 
۾ ڪوسي ڪاوساي ۽ خاوشاباوِء ۾ هاٻاڪااريال 
هئي. ڪار جو اندريون پااساو رکاي رکاي چااڪ 
وانگر سفيد نظر اچڻ ٿي لڳو، لياوسايان اکاياون 
ڇنڀيون ماڻس کي جيڪو ريشمي وڳو پاتال هاو 
ان جا گل ڦل پااڇاولاي ماان ٻااهار ناڪاري آياا ۽ 
ليوسين اوچتاو اناهان جاي خاوشاباو ساوناگاهاي 
ورتي. هو اڃان تائين آهستي آهستي سڏڪا ڀاري 
رهيو هو، پر هن ڪجهه گاهام ۽ ڪاجاهاه خاارش 
محسوس ڪئي ۽ ڪجهه گپ جاهاڙو باه! جاهاڙي 

 اورنڊي.
هن پاڻيَء جي وڏي ٽب ۾ ويهي وهنجڻ چااهاياو. 
جتي هوند جيڪر ماڻس کيس اسفاناج جاي نارم 

 صافي سان کيس ڌوئي پوئي رهي هجي ها.
ڇاڪاڻ ته هو نانامڙو ٻاارڙو هاو ان ڪاري هانان 

 ترجمو: منور سراج

 ناوليٽ



    0202فيبروري   24 |

 

کيس ماُء پيُء جي ڪاماري ۾ ساماهاڻ ڏناو: هان 
ٽهڪ ڏيندي من مستي ڪئاي ۽ هاناڌ جاي چاادر 

ڇوڪرو ڪجهه وڌيڪ “ گهنجائي ڇڏي. پڻس چيو 
 ” ئي مستيَء ۾ آهي

 هن نارنگيَء جو ٿورو رس پيتو.
 پڻس کي بنا ٻانهن واري گنجي پاتل هئي.

ٻئي ڏينهن ليوسين کي لڳو تاه کاانائاس ڪاجاهاه 
وسري ويو آهي. کيس خواب ياد اچي ويو: ماڻاس 
پڻس کي فرشتن وارا چوغا پاتل هائاا، لاياوسايان 
ٿالهه ۾ اگهاڙو ويٺو هو ۽ دهل پائاي وڄااياائايان، 
ماڻس پڻس چوطرف اڏامي رهيا هئا. اهو هڪاڙو 
ڊيڄاريندڙ خواب هو، پر خواب کان اڳ به ڪجهه 
نه ڪجهه ٿيو هاونادو، لاياوسايان ضارور جااڳايال 
هوندو. هن ياد ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ته کاياس 
هڪ ڊگهي ڪاري سرنگ ڏساڻ ۾ آئاي، جاياڪاا 
هڪ ننمڙي نيري بتيَء سان نيم روشن رات جي 
جهيڻي روشني وانگر هئي جيڪاا هاو هار شاام 
سندس والدين جي ڪمري ڏي موڙي ڇڏيندا هئاا. 
انهيَء گهري نيري رات جي ڇيڙي تان ڪا شايِء 
گذري وئي، ڪا اڇي شيِء! هو ماُء جي پايارن ۾ 

 پٽ تي دهل کڻي ويٺو. 
تون ايئن ڇاو پاياو ماون ۾ “ ماڻس کانئس پڇيو 
 ”ڏسين منهنجا پيارا؟

هن اکيون جهڪائي ڇڏيون ۽ دهال وڄاائاڻ ساان 
 ” بوم بوم تارا بوم“گڏ رڙيون ڪرڻ لڳو 

پر جڏهن هن ٻئي پاسي ڪنڌ ورايو ته هاو کاياس 
جاچ پڙتال ڪنادڙ ناگااهان ساان ڏساڻ لڳاو. ڄاڻ 
کيس پهريون ڀيرو ڏسي رهيو هجي! هن گالباي 
ُڇَر واري نيري چوغي سان گڏ چهرو باه ساڃااتاو. 
جيتوڻيڪ اهو چهرو ساڳئي چهري جهڙو نه هاو. 
اوچتو هن سوچيو ته کيس ڪجهه ساماجاهاه اچاي 
رهيو آهي. ۽ اڃان به جي ٿورو وڌيڪ زور ڏيئاي 

سوچيندس ته اهو ڪجهه ڳولي لهانادس 
جنهن جي ڳاوال اٿام. ُسارناگ هالاڪاي 
هاايااڊي روشااناايَء ۾ ٻاارڻ لڳااي ۽ هااو 
ڪنهن شيِء کي حرڪت جي حاالات ۾ 
ڏسي پئي سگهيو. لاياوسايان ڊنال هاو. 
رڙيون ڪارڻ لڳاو. ُسارناگ الاوپ ٿاي 

” ڇا مسئلو آهي ماناهاناجاا ماٺاڙا؟“وئي. 
ماڻس گوڏن ڀر هلندي وٽس آئي، بياحاد 

 پريشان هئي. 
لاياوسايان ”  مان مڙئي ڀوڳ پيو ڪياان“ 

 چيو.
ماڻس مطمئن ٿي وئي، پر هن کاي ڊپ 
هو ته هوَء کياس ُڇاهاي ناه. هاوَء کاياس 
تماشي جهڙي پئي لڳي. پڻاس باه اهاڙو 

 پئي ڀاسيس.
ان پل هن فيصالاو ڪاياو تاه هاو آئاناده 

 سندن ڪمري ۾ نه سمهندو.
ان کانپوِء ماڻس ٻي ڪا ڳالاهاه ناوٽ ناه 
ڪئي معمول موجب ليوسايان هاماياشاه 
سااناادس قاادماان ۾ هااو ۽ ساااڻااس هااڪ 
حقيقي ننمڙي ماڻهوَء وانگر ڳاالاهاياون 
مهاڙيون ٿي ڪيائين. کيس چيائايان تاه 

جاي ”  لٽال رياڊ رائاڊناگ ُهاڊ“ مون کي 
ڳالهه ٻڌائي. ماڻس کيس گوڏن تي ويهاريو ۽ پوِء 
ٺهي ٺڪي آڱر اڀي ڪري اداس ڳاناڀايار آواز ۾ 

جي ڪهاڻي ٻڌائڻ ”  لٽل ريڊ رائڊنگ ُهڊ“ بگهڙ ۽ 
۽ ”  ۽ پوِء ڇا؟“ لڳي، ليوسين ڏانهس ڏسندي چيو 

ڪنهن ڪنهن مهل هاو سانادس پاٺايَء تاي پايال 
وارن کي ڇهڻ ٿي لڳو، پر هو ڳالهه نه ٻڌي رهيو 
هو. هو حيرت مان سوچي رهيو هاو تاه ڇاا هايَء 
سندس حقيقي ماُء آهي! جنهن مهل هن ڪاهااڻاي 

امان مون کاي پاناهاناجاي “ ختم ڪئي ته هن چيو 
۽ ان کياس ٻاڌاياو، ”  ٻالڪپڻ جي جي ڳالهه ٻڌائي

پر شايد ماڻس ڪوڙ پئي ڳالهايو. ممڪن آهي تاه 
هو به اڳ ۾ ننمڙو ڇوڪرو هجي ۽ کيس به اهي 
ليوسين جيان ڪپڙا لٽا پارائيندا هجان، جاياڪاي 
هوَء ٻي رات تائين اهي ساڳيا ڪپڙا پايو ڪاناهان 
ننمڙي ڇوڪري جو سانگ رچااياو وياٺاي هاجاي. 
هن ريشم ۾ ڍڪيل سندس خاوبصاورت ٿالاهايان 
ٻانهن جي مکڻ جهڙي نرماهٽ محسوس ڪائاي. 
جيڪڏهن هو امان جا ڪپڙا ۽ ان جي جاِء تي هوَء 
بابا جا ڪپڙا پائي ته ڇا ٿيندو؟ ماماڪان آهاي تاه 
ائين ڪرڻ مان امان کي ڪاريون ُمڇون باه ڦاٽاي 
اچن! هن پنهنجي پاوري طااقات ساان مااُء جاون 
ٻانهون پنهنجي هٿن ۾ جهليون. کيس هڪ خيال 
گذريو ته ڏسندي ڏسندي ماڻس ڪنهن خاوناخاوار 
درندي ۾ بدلجندي پئاي وڃاي ياا شااياد ڏاڙهايَء 
واري ان عورت جهڙي جيڪا خااناا بادوشان جاي 
قافلي ۾ هئي. هوَء وڏو وات کاولاي کالاڻ لڳاي، 
ليوسين سندس گالبي ڄاڀ ۽ ڳالاي جاو پاٺاياون 
پاسو ڏٺو، اهو گادلاو هاو. هان اناهايَء ۾ ٿاڪاڻ 

 چاهيو.
اهو ڪيئن ٿاو ڀااڪار پاائايان “ ماڻس چيو ”  آ ها!“ 

ننمڙا همراهه! مون کي چڱيَء طرح ڀاري ڀااڪار 
پائي، جيترو مون سان پيار ٿو ڪرين ايترو زور 

 ”سان ڀاڪر پائي.
ليوسايان چااناديَء جاي ماناڊيان وارن هاٿان ماان 
هڪڙو پيارو هٿ پنهناجاي هاٿ ۾ وٺاي چامايان 

 سان آلو ڪري ڇڏيو.
ٻئي ڏينهن جنهن مهل هوَء سندس هٿ پاناهاناجاي 
هٿن ۾ جهليو سندس ڀار ۾ وياٺاي هائاي ۽ هاو 

زور ڏي! “ ٿالهه ۾ ويٺو هاو ۽ کاياس چاياائايان 
 ”ليوسين زور ڏي، ننمڙا مٺا... پليز!

ته هن اوچتو زور ڏيڻ بند ڪيو ۽ وڏا وڏا سااهاه 
پر تون ته منهاناجاي ساڳاي “ کڻندي کيس چيائين 
 ”ماُء آهين! ناهين تون؟
ان کان وٺي لاياوسايان ”  چريا“جنهن تي هن چيس 

کي پڪ ٿي وئي ته هوَء ساڻس ڀوڳ ڪري رهاي 
هئي ۽ ان کانپوِء هن ٻيهر ڪڏهن به کيس اهو نه 
چيو ته هو وڏو ٿيندو ته پوِء ساڻس شادي ڪانادو، 
پر کيس ان ڳالهه جي پڪي خبر نه هائاي تاه اهاو 
ڀوڳ ڇا هو. ٿي سگهي ٿو ته هڪ رات ڦورو آياا 
هجن ۽ بابا امان کي کڻي ويا هجن ۽ اناهان جاي 
جاِء تي هنن ٻاناهاي کاي ڇاڏي وياا هاجان ياا ٿاي 
سگهي ٿو ته اهي واقع به حقيقي بابا امان هاجان، 
پر ڏينهن جو اهي هڪڙو ڪردار ادا ڪندا هاجان 
۽ رات جو وري ان جي بلڪال اباتاڙ. ڪارساماس 
واري شام ليوسين ان مهل ڏاڍو حيران ٿاياو هاو 
جنهن مهل اوچاتاو ناناڊ ماان جااڳاڻ شارط کايان 
آتشدان جي سامهون رانديڪا کڻندي ڏٺائين. ٻئي 
ڏينهن انهن ڪرسمس بابت ڳالهاياو ۽ لاياوسايان 
اهو سوانگ رچايو ته ڄڻ کيس سندن ڳالهين تاي 
اعتبار آهي. هن سوچيو اهو سندن ڪاردار آهاي. 

 انهن ضرور رانديڪا گم ڪيا هوندا.
فيبروري ۾ کيس انفيڪشن سان بخار ٿاي پاياو 
۽ سندس الِء مزا ٿي ويا. بيماريَء مان اٿڻ کانپاوِء 

راند رچائڻ جي عادت پئاجاي ”  يتيم يتيم“ هن ۾ 
وئي. هو وڻ جي هيٺان الن جي وچ ۾ ُماٺايان ۾ 
مٽي ڀري ويٺو ۽ سوچيائين، آئون يتايام آهاياان، 
مان پاڻ کي ليوئس ٿو ڪوٺيان. مون ڇهن ڏينهن 
کان گرهه به نه کاڌو آهي. نوڪريااڻايَء جارماائايان 
کيس منجهند واري مانيَء الِء سڏيو ته هاو ٽايابال 
تي آڱريون وڄائڻ لڳو. ماُء ۽ پيُء ڪنهن به ڌياان 
ڪونه ڏنو. هن کي ُڦورو کڻي ويا هئا جان کاياس 
هڪ جيب ڪترو بنائڻ ٿاي چااهاياو. مااناي کاائاڻ 
کانپوِء کيس اتان ڀڄڻو هو ۽ ان جو الزام اناهان 
تي هڻڻو هو. هن بلڪل ٿورو ڪجهه کاڌو پاياتاو. 
هن هڪ ڪتاب ۾ پڙهيو هو ته لنگهڻ تي رهندي 
ماڻهوَء کي پهرين ماني هميشاه هالاڪاي ڦالاڪاي 

 کائڻ گهرجي. 
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ارم محبوب: ڪھاڻيڪار/ناول نگار ضراب حايادر 
 ڪيئن ۽ ڪڏهن پاڻ کي دريافت ڪيو؟

ضراب حيدر: ڏاڍو ڏکيو سوال آهي. پناهاناجاو پااڻ 
کي دريافت ڪرڻ جاي دعاوٰي ڪايائان ٿاي ڪاري 
سگهجي؟ اندر جي دنيا جي ڏورڻ بنهه اوکو ڪام 
آهي. ڪجھه يادگيريون ونڊيان ٿو. ممڪن آھاي تاه 
ُان منجهان مون کي به ان ساوال جاو جاواب مالاي 

 وڃي. 
مان ننمي هوندي پنهنجي ڏاڏي رحامات خااتاون ۽ 
پاانااگااريااو ساايااڊ فااارم تااي فااارم جااي چااوڪااياادار 
ڪاڪي جان محمد کان ڪاهااڻاياون ٻاڌنادو هائاس. 
ُاهي ڪاهااڻاياون ڊگاهاا داساتاان ھاونادياون ھاياون، 
جيڪاي راتايان جاون راتاياون ۽ ڪايائاي ماهاياناا 
هلنديون رھنديون هيون. ُان وقت جاي ڳاالاهاه پاياو 
ڪريان ته مون کي ُاهي ڪهااڻاياون ڄاڻ ُٻاڌل ُٻاڌل 
لڳنديون هيون، ننمپڻ ۾ ئي مون کي پنهنجي ارد 
گرد جو ماحول ڄڻ ڪا ڪهااڻاي لڳانادو هاو. ماون 
کي لڳندو هو ته ڪهاڻي منهنجي سرشت ۾ شامل 
آھي، منهنجي فطرت ۾ سمايل آهي، مون پنهنجي 

پاناهاناجاي “ ۾ ”  سرحدن کان اڳتي“ ڪهاڻي ڪتاب 
وارن صفحن ۾ پاناھاناجاي ڪاٿاا جاو ”  پاران

خالصو لکيو آهي، جنهن ۾ منهنجي انادر 
جي ڪهاڻيڪار جي ظاهر ٿيڻ جا ڪيئاي 

 ُمحرڪ لکيل آهن. 
منهنجو بابا پنهنجي طبيعت ۾ ليکاڪ 
هو، منهنجي ڏاڏي داساتاان گاوئايَء ۾ 

گبرئيل گارشيا مارڪاياز جاي ناانايَء کاان 
وڌيڪ نه ھوندي ته ان کان گهٽ به ناه ھائاي. 

۾ به ُاها ڳالاهاه ماوجاود هائاي.   Geneمنهنجي
مان ته عدم ۾ به ڪهاڻيڪار هئس، جو دنياا 

۾ اچڻ کاناپاوِء باه ڪاهااڻاياڪاار آهاياان. ائايان 
جيئن ڪنهن بادڪ جاي آري ۾ بادڪ جاي آنان 
سان ڪڪڙ جا آنا به رکجن، مقرر ٽائيم تي بادڪ 

توڙي ڪڪڙ جي آنن مان ٻچا ڦٽي ناڪارنادا، 
ُاهي ٻاچاا جاڏهان ڪاناهان تاالُء جاي 

ويجهو آڻاباا تاه ڪاڪاڙ جاا 
ٻااچااا پاااڻااي ڏسااي 

بيهي رهندا، پار 
بدڪ جاا ٻاچاا 
بااااااااي ڌڙڪ 
پاااڻاايَء ۾ لااھااي 
پوندا. ان الِء جاو 

 Genesانااھاان جااي 
۾ اها ڳالهه شاامال 
آهي، سو منهاناجاي 
باااااه فاااااطااااارت ۾ 

ڪهاڻي موجود هئي. ماان نانامو هاونادو هائاس تاه 
پنهنجي ُمنھن پيو ڪهاڻيون ٺااهايانادو هائاس، گاڏ 
رهااناادڙ ۽ کاايااڏناادڙ ٻااارن کااي پاايااو ڀاااناات ڀاااناات 
ڪهاڻيون ٺاهي ُٻڌائيندو هئس. چڱي طرح ياد اٿام 
پنگريو ۾ هڪ هاريَء جي هم عمر ڇوڪريَء کاي 
پنهنجي هڪڙي رومانٽڪ ڪهاڻي ٺاهي ُٻڌائايانادو 
هاائااس. اسااڪااول واري زمااانااي ۾ مااان ڪااجااهااه 
ڪهاڻيون لِکي پنهنجو فوٽو ان سان لڳائي فاوٽاو 
اسٽيٽ ڪرائي پاناهاناجاي ساناگات ۾ ورهاائايانادو 

شااام “ هاائااس. ُان زمااانااي جااي هااڪااڙي ڪااهاااڻااي 
ياد اٿام جاناهان جاون جاام فاوٽاو ”  ڪاريَء جا پاڇا

 اسٽيٽ ڪاپيون ڪرائي ورهايون هئم. 
مون اٺين درجي ۾ بااقاائاده ڪاهااڻاي لِاکاي ۽ ُاهاا 
اسڪول مئگزين ۾ شايع ٿي. ُان کانپاوِء ماياٽارڪ 
۽ ڪاليج الئف دوران منهنجون ڪهاڻياون عابارت 
مئگزين ۽ گل ڦل ۾ ڇپجنديون رهيون. مناهاناجاي 

اناگان چاڙهاياو “ ڪهاڻين جو پاھارياون ماجاماوعاو 
يونيورسٽي جي ٻئين سال مطلب انٽار کاان ”  انگ

آيو. ُان وقات تاائايان ماان ساواِء ُسااتاات پااوِء 
طارق عاالام اباڙي 
۽ اڪااااااابااااااار 
جساااڪااااڻااايَء 
جي ڪو گهڻا 
ڪهااڻاياڪاار 
نه ُسڃااڻانادو 
هااااااائاااااااس. 
پااااھااااريااااان 
مااجاامااوعااي 
اچاڻ تااائااياان 
ماااان طاااارق 
عالام اباڙي، 

اڪبر جسڪاڻي ۽ طارق عاجز ڀاٽاي جاي ڪاناهان 
سان مليو به نه هئاس. ماون کاي ادباي ساناگات ياا 
ادباي دناياا جاي باه ڪاا خابار ناه هائاي. ماناهاناجاي 

۾ ڇپيو، ماون  2171ڪهاڻين جو پھريون مجموعو 
 ۾ جوائن ڪئي. 2110سنڌي ادبي سنگت 

ارم محبوب: تخليقڪار الِء داخلي احساس وڌيڪ 
 اهميت رکن ٿا يا خارجي؟

ضراب حيدر: ان جو مختصر جاواب آھاي تاه انادر 
حساسيت آھي ته ٻاھار کاان التاعالاقاي ٿايانادي ئاي 
ڪونه، سو ظاهر آهي داخليات ساان مااڻاهاوَء لِاکاڻ 
جي شروعات ڪندا آهان. حاالاتاون حسااسايات جاو 
ڪارڻ بڻجن ٿيون، مون سان به شايد ائيان ُهاجاي، 
پر مون خارجيت کي وڌيڪ محسوس ڪياو آهاي. 
ُمون پنهنجي پاڻ ۾ ُمبتاال رھاڻ بادران، ُڏور ُڏور 
تائين اکيون پٽي نِھاريو آهي ۽ ماحاساوس ڪاياو 
آھي ُانهن ڪهاڻايان کاي، جاياڪاي ماناھاناجاون ناه 
ھيون، پر مون انھن کاي پاناھاناجاو ڪاياو ۽ ُاھاي 

 ھاڻي منهنجون ئي ڪهاڻيون آهن. 
ارم محبوب: توهان ادب جي مختلاف صانافان تاي 
طبع آزمائي ڪئي آهي، ڪھڙي صنف اوهاان کاي 
پنھنجي دل جاي وڌياڪ وياجاهاي ماحاساوس ٿاي 

 لڳي؟
ضراب حيدر: ادب ته تمام وڏو جھان آھي، ادب جاا 
ٻه وڏا ميدان آھن، انھن ۾ ھاڪاڙو ناثار آھاي ٻاياو 
نظم يعني شاعري. نثر ۾ تنقيد، تحقياق، تارجاماو 
۽ تخليق شامل آھن. ان کان وڌيڪ به فيلڊس آھن، 
جن ۾ سوانحي ادب ۽ دساتااويازي ادب اچاي ٿاو 
وڃي. ان کان عالوہ اوريانا فالسي، ريشااردو ڪاا 
پوشنڪي، مارڪ ٽوئيان، پاياٽار ھاياسالار، رابارٽ 
ھيرس جھڙا صحافي به آھن جن صحافتاي ادب باه 
متعارف ڪرايو، سو ادب جا شعباا االئاي ڪاياتارا 
آھااان، اناااھااان ۾ صااانااافاااون االئاااي 
ڪاااياااتااارياااون آھااان. ان کاااانساااواِء 
جيڪڏھن شااعاريَء کاي ڏساجاي 
جيڪا ُام العالاوم )عالامان جاي 
ماُء( آھي ته پاوِء ماان جاياڪاو 
بااس ھااڪااڙو آرٽسااٽ آھاايااان 
ڪيئن چوان ته مون فاالڻاي 
صنف ۾ ڪو ڪمال ڪاياو 
آھي. مان ھڪڙو نثر نگار 
۽ تااخاالاايااقااڪااار آھاايااان، 
جاانااھاان کااي داسااتااان 
گوئيَء ساان شاغاف 
آھااااي ۽ بااااس! 
زناااادگااااايَء ۾ 
ڪاو هاڪ اڌ 

 انٽرويو

 ارم محبوب
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شعر لکجي ويو هوندو ته هوندو، نه ته نه... زندگاي 
ته اساطير ۾ گذري آھي. ڪھاڻي ھجي يا ڪالم ياا 
وري ھجي ڪا ڪالم ڪهاڻي، منهنجي فطرت جاو 
حصو آهن. مون هڪڙي آتم ڪٿا لِکي هئي، يعني 
پنھنجي داستان جو ھڪڙو نانامڙو حصاو جاياڪاو 

جاي ٽاائاياٽال ساان ”  زندگيَء جو سفر تون ۽ ماان“ 
شايع ٿيو ھو. ُان کي منھنجي پبلشر دوسات االئاي 

جو نالو ڏئاي ڇاڏياو. ”  آتم ڪٿائي ناول“ ڇا سوچي 
۾  0226جنهن تي اڪيڊمي آف ليٽرس پاران سال 

شاهه عبداللطيف ڀٽائي ايوارڊ به مليو هو، پار ُاهاو 
ناول نه هو نه وري ماون نااول ڪاري لاکاياو هاو، 
منھنجي پنهنجي ئي ڪٿا ھئي، جيڪا تمام گهڻي 
مشھور به ٿي ۽ ماڻهن کي وڻي به. سو ڪٿا هجاي 
يا ناول يا وري ڪا ڪهاڻي، منهنجي دل ماان ئاي 
نڪرندي آهي. مون بي ِدليو يا ٽينڊر تي ڪڏهن به 
ناهي لکيو. مون جيڪي ڊرامه به لکيا آهن ته ُاھاي 
به آرٽ پليز ئي لکيا آهن، جن ۾ فن ھاو، احسااس 

 ھئا، ڪمرشلزم ڪونه ھو. 
ارم محبوب: ادب ۽ ادبي دنيا هڪ هوندي به هاڪ 
ٻئي کان الڳ الڳ آهي ناني ويڙهو ڪالاچار ٻايان 
ٻولين جي ادب ۾ به ملي ٿو يا رڳاو اساان ئاي ان 

 جا شڪار آهيون؟
ضراب حيدر: ان موضوع تي مان ڳالهائڻ ان الِء به 
نه چاهيندس ته منهنجو پنهنجو ذاتي خيال آهاي تاه 
اِهي اٽڪلون ۽ ِحرفتون اديبن جو نه بي ادبان جاو 

ع جاي 2117ڪم آهاي. ماون کاي ان جاو انادازو 
سنڌي ادبي ساناگات جاي الاياڪاشان ۾ ٿاياو هاو، 
جڏهن مان سنڌي ادبي سناگات جاي الاياڪاشان ۾ 
جوائنٽ سيڪريٽريَء جي ُعهدي تي باياٺاو هائاس. 
مون اڳ ۾ به اھو ذڪر ڪيو ته منھناجاو پاھارياون 

ع ۾ ڇاپاياو ھاو، 2171”  انگن چڙھيو انگ“ ڪتاب 
ادبي سنگت ۾گهڻو بعد ۾ شامل ٿيو ھائاس. ماان 
ڪنھن رڻ ۾ ُڦٽل رابيل ھئس، ادبي اناجامان جاي 
پيداوار ڪاوناه ھائاس. ادب پاڙھاياو ھائام، جاناھان 

ساڀ “ زندگيَء جو اھو اصاول ساماجاهااياو ھاو تاه: 

پار اديابان جاي ”  ڪجھه ھارائي، تاعالاق کاٽاباا آھان
تاعالاق ھاارائاي، “ اليڪشن ۾ مون اِھو ڏٺو ته ھتي 

جان کاي ماون سااڃاا  وناد ”...  عھدا کٽيا پيا وڃان
پئي سمجهيو، سي گرو  بند ھئا. ماون اڪاثاريات 
کي متعصب ڏٺو. ان جو ڪارڻ به ساماجاھاه ۾ آياو 
ھو ته ادبي سنگت جي ميمبرشاپ الِء ادياب ھاجاڻ 

کاان  2166شرط ئي ڪونه ھو. سنڌي ادبي سناگات 
۾ پاھاريان بااڊي  2162وجود ۾ آئاي، جاناهان جاي 

چونڊي وئي، ورهاڱي کانپوِء ُاها غير متحرڪ ٿي 
وئي، ورهاڱي کان اڳ جيڪي ماڻهو هائاا ساي باه 
وڏا عالم ۽ اديب هئا جن ۾ گوبند مالهاي، آسااناناد 

ساوڀاو  مامتورا، اللچناد امار ڏناو مال جڳاتايااڻاي،
سوڀو گيانچنداڻاي، ”  راز“ گيانچنداڻي، عبدالرزاق 

شيخ اياز، بِھاري ڇااٻاڙياا ۽ ٻاياا ”  راز“ عبدالرزاق 
ع ۾ نااور الاادياان ِساارڪااي ۽ 2140شاااماال هاائااا. 

عبدالغفور انصاري جي دلچسپي ساان نائايان ِسار 
ع ۾ باناگاالدياش 2140ادبي سنگت سرگم ٿي جو، 

۾ ٻوليَء جي مسئلي تي فساد ٿيا. بنگالي گوليون 
کائي بنگالي ٻوليَء کي حايااتاي ڏئاي چاڪاا هائاا، 
سنڌي ٻوليَء جي موت ۽ حيات جو سوال آڏو هاو، 
ڪنڊ پاسي کان ون يونٽ جو چوٻول به ٿي رهاياو 
هو، انهن سمورين ڳالهين سنڌي اديبن کي سوچڻ 
تي مجبور ڪيو ۽ سنڌي ادباي ساناگات جاو ٻاياو 

ع ڌاري شروع ٿيو. هان ڀاياري باه اباتادا 2143دور 
مرحوم احسان بدويَء ڪئي. سندس سڏ تي غفاور 
انصاري، اياز قادري، ماوالناا عابادالاواحاد ساناڌي، 
نورالدين سرڪي ۽ ٻيا ادياب گاڏ ٿاياا. ُساتات ئاي 
سنڌي ادبي بورڊ جي نئين تشڪيل ساباب ماحاماد 
ابراهيم جويو به ساياڪارياٽاريَء جاي حاياثايات ۾ 

کي هڪ قاابال ”  سنڌي ادبي سنگت“ڪراچي آيو ۽ 
ِ سااوڀااي  ۽ الئااق سااونااهااون ماالااي ويااو. تاارت پااوِء 
گيانچنداڻيَء به ڪراچيَء ۾ اچي سنگت جاو ساا  
ڏنو، ساڳئي وقت غالم رباني آگرو، سراج، شاياخ 
حفيظ، رشيد آخوند ۽ رشاياد ڀاٽاي باه روزگاار ۽ 
تعليم جي سلسلي ۾ ڪراچي آياا ۽ ساناگات جاي 

ميڙن ۽ معاملن ۾ دلچسپي وٺڻ لڳا. ساناڌي ادباي 
سنگت جون باقاعدي گڏجاڻياون جانااح ڪاورٽاس، 
ميٺا رام هاسٽل، سنڌ مدرسي، ڌنيرام بالاڊناگ ۽ 
مانڊي واال بالاڊناگ ۾ ٿاياڻ لڳاياون. ماوتاي رام 
جهڙي مالي صالحڪار جي مدد ساان ساناگات جاو 
اشاعتاي سالاسالاو باه شاروع ڪاياو وياو. ماولاوي 

رسالي ۾ نون ”  نئين زندگي“ عبدالواحد سنڌيَء به 
اديااباان کااي ڇاااپااي سااناادن هااماات افاازائااي ڪاائااي. 

رسالي جو اجراُء به ٿيو، جاياڪاو صاحاياح ”  مهراڻ“ 
معاناٰي ۾ ادب ۾ ناون الڙن جاو عالاماباردار هاو. 
ڪراچيَء ۾ سنڌي ادبي سنگت جي ٻيهار قاياام ۽ 
اثرائتي عمل، سنڌ جي ٻين حصن جي اديابان کاي 
به سنگت جي شااخان قاائام ڪارڻ تاي ساوچاڻ الِء 
آماده ڪيو. ان وقت تاائايان ساڄايَء ساناڌ ۾ ڪام 

جاماياعات “ ڪندڙ )نالي ماتر( اديبان جاي جامااعات 
هئي، جيڪا پنهنجن پاراڻان خاياالان ”  الشعراء سنڌ

جي ڪري نون اديبن الِء اهميت جاوڳاي ناه رهاي، 
ان ڪري ناوجاوان ۽ روشان خاياال ادياب، تاناويار 
عباسي، نياز همايوني، اياز قادري، ماوالناا غاالم 
مااحاامااد گاارامااي، عااباادالااڪاارياام گاادائااي، مااوالئااي 
شيدائي ۽ ٻاياا جاماياعات کاي ڇاڏي، ساناڌي ادباي 

ع جاي جاوالِء ۾ 2146سنگت ۾ اچاي شاامال ٿاياا. 
رشيد ڀٽيَء سکر ۾ سنڌي ادبي سنگات جاو قاياام 

عاواماي “ عمل ۾ آندو. اهڙيَء طارح حايادرآبااد ۾ 
جاي پالاياٽ فاارم تاي ڪام ڪانادڙ ”  ادبي انجمان

تنوير عباسي، عاثاماان ڏياپاالئاي، ماوالناا گاراماي، 
مقاباول ڀاٽاي، ع. ق. شاياخ، ابان حاياات پاناهاور، 
شمشيرالحيدري، مراد علي مرزا، بيگم زينت چنا 
۽ ٻين  اديابان ساان رشاياد ڀاٽايَء ماالقاات ڪاري 

۾ ”  سنڌي ادبي سنگات“ کي ”  عوامي ادبي انجمن“ 
ضام ڪاارايااو ۽ حااياادرآباااد ساانااگاات جااو پااهااريااون 
سيڪريٽري تنوير عباساي ٿاياو، ڏسانادي ڏسانادي 

ع تااائااياان جاايااڪااب آباااد ۾ باارڪاات آزاد ۽ 2146
عبدالڪريم گدائايَء، ناوابشااهاه ۾ باردي ساناڌي، 
نور عباسي ۽ قمر شهباز، خيرپور ۾ جاماال رناد، 
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خواجه سليم ۽ هادي بخاش الڙڪ، شاڪاارپاور ۾ 
بشير مورياڻي ۽ نايااز هامااياونايَء، الڙڪااڻاي ۾ 
دوست محمد ابڙي ۽ تاج محمد ابڙي، ٽنڊي محاماد 
خان ۾ پرواني ڀٽيَء، جهمپير ۾ ابن حيات پناهاور 
۽ ميرپوربٺوري ۾ پٿر سنڌيَء )قاسم پٿر( ساناڌي 
ادبي سنگت جون شااخاون قاائام ڪاري ورتاياون. 

جهڙي تاناظايام ”  جمعيت الشعراء“ سندن سرگرمين 
ع ۾ الڙڪااڻاي ۾ 2146کي به متاثر ڪيو ۽ اپريل 

جي ماوقاعاي تاي ”  ارڙهين سنڌي ادبي ڪانفرنس“ 
جي ڪارندن، تارقاي پساناد ”  جمعيت الشعراِء سنڌ“ 

اديبن کي به انفرادي طارح ڪاوم ڏئاي گاهاراياو، 
اتي سنڌ جي جدا جادا ساناگاتان جاا ناماائانادا اچاي 
شريڪ ٿيا ۽ ساناڌي ادباي ساناگات جاي مارڪازي 

جاوالِء  22تنظيمي ڪميٽيَء جو قيام عمل ۾ آياو. 
ع تي ڪميٽايَء جاو ماياڙ حايادرآبااد ۾ ٿاياو، 2146

جنهن ۾ سنگت جي رٿايال جاوڙجاڪ )آئايان( کاي 
آخري شڪل ڏئي، ڪراچيَء ۾ آل سنڌ سنڌي ادبي 
سنگت ڪنوينشن ڪوٺائڻ جو فيصلو ڪاياو وياو. 
اهڙيَء ريت سنڌ سنگت جو پهارياون ڪاناوياناشان، 

ع تي سناڌ مادرساي ڪاراچايَء ۾ 2146آڪٽوبر  22
ٿيو، جنهان ۾ ساڄايَء ساناڌ جاي ٻاارناهان شااخان 
)شڪارپور، الڙڪااڻاي، قانابار عالاي خاان، ساکار، 
خيرپور، ماورو، ناوابشااهاه، جاياڪاب آبااد، ٽاناڊي 
محمد خان، جهمپير، مايارپاورباٺاورو ۽ ڪاراچاي( 

عيوضين شرڪت ڪئي، سنگت جي آئايان  33جي 
پاس ٿيڻ کانپوِء مرڪزي ساناگات جاون چاوناڊون 
ٿاايااون، جاانااهاان ۾ اياااز قااادري ساايااڪااريااٽااري، 
شمشيرالحيدري جوائنٽ سيڪريٽري، موتاي رام 
رامواڻي خزانچي ۽ع. ق. شيخ آڊيٽر چاوناڊياا وياا. 
ٻن ٽن مهينن بعد اياز قاادري اساتاعايافاٰي ڏناي ۽ 
شمشيرالحيدري سندس جاِء تي سيڪريٽري جنرل 

سالن تائين ساناگات  22مقرر ٿيو. شمشيرالحيدري 
جاون واڳاون ساناڀااالاياون. هاان دور ۾ ون ياونااٽ 
خالف تحريڪ ۽ ساناڌي ٻاولايَء جاي باحاالايَء الِء 
تحريڪ زوردار نموني سان هلي. سڄيَء سنڌ ماان 
هزارين پوسٽ ڪارڊن ۽ صحياحان ذرياعاي اياوب 
خان تي سخت دٻاُء وڌو ويو ته ساناڌي ٻاولايَء جاي 
تعليم خالف سازشون بند ڪيون وڃان ۽ ساناڌي 

آڪٽوبار  20ٻوليَء کي قومي ٻولي قرار ڏنو وڃي. 
ع تي جنرل ايوب کي جاهاڪاڻاو پاياو ۽ هان، 2160

سنڌي ٻوليَء کي پرائماريَء تاائايان ماحادود ڪارڻ 
واري فيصلي کاي واپاس ورتاو ۽ ساناڌي اديابان، 
شاگرن، استادن ۽ سياسي ڪارڪنن جي تاحارياڪ 

ساناڌي زباان جاا “ ڪامايااب ٿاي. ساڄايَء ساناڌ ۾ 
 ملهايا ويا.” ڏهاڙا

ع تي سنڌي ادبي سنگت جو ٻاياو 2166آڪٽوبر  20
مرڪزي ڪاناوياناشان ڪاراچايَء ۾ عابادالاڪاريام 
گدائيَء جي صدارت ۾ ٿيو، جنهن ۾ سيڪرياٽاري 
جنرل تنوير عباسي، جوائنٽ سيڪريٽاري پارواناو 
ڀٽي، خزانچي حاماياد ساناڌي ۽ آڊياٽار تااج بالاوچ 

ع ۾ 2164چونڊيا ويا. ان کان اڳ تنويار عابااساي، 
سنڌي ادبي سنگات کاي ساوساائاٽاي رجساٽاريشان 

تاحات جاوائاناٽ اساٽااڪ ڪاماپاناياز،  2762ائڪٽ 

تاحات( رجساٽار  202حيدرآباد ۾ )رجسٽريشن نمبر 
 ڪرائي چڪو هو.

ع تاائايان 2161ع کاان 2166ڊاڪٽر تنوير عابااساي 
سيڪرياٽاري جانارل رهاياو. هان دور ۾ ساناگات، 
سنڌي ٻولي ۽ ادب جي ترقيَء الِء تاماام وڏو ڪام 
ڪيو. تنوير عباسي پهريون ساياڪارياٽاري جانارل 
هو، جنهن سنڌ سنگت جو باقاعدي رڪاارڊ رکاياو. 
هار اجااالس ۾ پاااس ٿاايانادڙ ٺاهااراُء سارڪااار کااي 
موڪلي، انهن تي عامال ڪارائاڻ الِء ڪاوشاشاون 
ڪيون ويون. تنقيدي ڪالس باقاعدي هاالياا وياا، 
ون يونٽ خالف بااقااعادي تاحارياڪ هاالئاي وئاي. 

باازم “ ساائااياان جااي. اياام. ساايااد جااي قااائاام ڪااياال 
۾ ساانااگاات سااان الڳاااپااياال اديااب ”  صااوفااياااِء ساانااڌ

باقاعدي شريڪ ٿيندا رهيا. سنگت پنهنجو وقار ۽ 
 نالو قائم ڪيو.

سنگت جي ساالايااناي ڪاناوياناشان  -ع ۾ سنڌ2122
رشيد ڀٽي، سنڌي ادبي سنگات جاو ساياڪارياٽاري 
جنرل چونڊيو ويو، جڏهن ته جوائنٽ سيڪارياٽاري 
تاج بلوچ، خزانچي محمد بخاش ساومارو ۽ آڊياٽار 
منير سنڌي )ماڻڪ( چونڊيا ويا. رشاياد ڀاٽايَء جاي 
دور ۾ سنڌي اديبن ۽ سنڌ جي قومي سيااساتادانان 
جي گڏيل جدوجهد رنگ التو ۽ ون ياوناٽ ُٽاٽاو ۽ 
سنڌ، پاڪستان جي نقشي تي ٻيهر پنهنجاو وجاود 
برقرار رکيو. جايائان تاه هان دور ۾ رشاياد ڀاٽاي 
سياسي طرح وڌيڪ سرگرم رهيو، ان ڪاري تااج 
بلوچ ۽ ٻين رشيد ڀٽيَء کان استعيفٰي جو مطالاباو 

ع ۾ تاج بلوچ کي ان شرط تي ساناڌي 2121ڪيو. 
ادبي سنگت جو قائم ماقاام ساياڪارياٽاري جانارل 
بااڻااايااو ويااو تااه ُهااو ساانااگاات جااون تاارت چااونااڊون 
ڪرائيندو. هي پورا پاناج ساال ساناگات جاو قاائام 
مقام سيڪريٽري جنرل رهيو، ان ڪري، سنڌ جي 
ڪجهه نوجوان اديبن: لياقت رضاوي، عالاي ناواز 
ڦل، ظفر عباسي ۽ ٻين سنڌ جي اديبن سان راباطاا 
ڪري مرڪزي چونڊن الِء تحريڪ هالئي. نتاياجاي 

طور سنڌي ادبي ساناگات جاي تاارياخ ۾ پاهارياون 
ع تي، خيرپاور پارياس ڪالاب 2173آگسٽ  4ڀيرو، 

۾، رشيد ڀٽي ۽ تاج بلوچ جي نگرانيَء ۾ ساناڌي 
ادبي سنگت، سنڌ جون مارڪازي چاوناڊون ٿاياون، 
جن ۾، نئين آئيني ترميام ماوجاب، ٻان ساالان الِء 
تاج جويو، سيڪريٽري جنرل چونڊجي آيو. ساڻاس 

جاوائاناٽ ساياڪارياٽاري، ”  مخفاي“ گڏ شفيع محمد 
علي نواز ڦل خزانچي ۽ امين ٿيٻو آڊيٽر چاوناڊياا 
ويا.  جنهن کانپوِء سنڌي ادبي سنگت ماطالاب تااج 
بلوچ ۽ تاج جاوياي واري دور کاان  ڊڪاٽاياٽار ۽ 
جاگيرداري رواج جو شڪار ٿينادي رهاي. جاياڪاا 

 هينئر سوڌو سنئين پير ڪونهي. 
مااان جااڏهاان ساانااڌي ادبااي ساانااگاات تااي جااوائاانااٽ 
سيڪريٽري جي ُعھدي تي بيٺس ته تااج جاوياو ۽ 
يوسف ساناڌي گاروپ ۾ ٺااهاه ٿاياو، ماان هاڪاڙو 
يوسف سنڌي جو ماڻهو ساماجاهاياو وڃاڻ لڳاس ۽ 
مختيار ملڪ سيڪريٽري جانارل، اخاتار درگااهاي 
خزانچي ۽ اصاغار ُساجااڳ آڊياٽار تااج جاوئاي جاا 
ماڻهو ٿي ويا. اڳتي هلي مون اساتاعايافا  ڏناي ۽ 

تائين پاڻ ملهاياو ُان  2122جان ڇڏايم. ادبي سنگت 
کانپوِء سواِء وا  وا  ۽ هڪ ٻائاي جاا پاٽاڪاا ڌوڙ 
ڪرڻ جي ٻيو ڪجهه به ڪونه ڪيو. ڪو ٻڌائي تاه 
ڪھڙو سنڌي ادب کي ٿنڀا ۽ ٿوڻاياون لڳاي وياون 
آهن. هينئر تائين سنڌي ٻولي کي قومي ٻولي جاو 
درجو نه ملي سگهيو آهي، هندستان ۾ ڪاي ساال 
اڳ سنڌي ٻولي قاوماي ٻاولاي جاو درجاو حااصال 
ڪري ُچڪي آهاي. ماان اڄ جاياڪاو باه ِجاھاڙو باه 
ڪهاڻيڪار آهيان پنهنجاي تاخالاياقاي ساگاھاه جاي 
ڪري ئي آهيان ها، پر سنڌي ادبي سنگت ۾ اچاڻ 
ڪااري مااان بااه ڪاانااهاان هااڪ خاااص گااروهااه جااو 
ڪهاڻيڪار ليکجڻ لڳس، اهو وڏو ناقاصاان ٿايام. 
مون ڪڏهن به ائين ناه ساوچاياو هاو. ڏاڍو ڏک باه 
ٿيندو اٿم ته يوسف سنڌي جي سٿ ۾ سنڌي ادباي 
سنگت ۾ مرڪزي چونڊن ۾ بياٺاس، وري اتافااق 

پااران ”  ساچاائاي اشااعات گاهار“ سان يوسف سنڌي 
منهنجاا ٽاي ڪاتااب ڇاپاراياا، ان ڪاري ماون تاي 
يوسف سنڌي جو ماڻهو ُهجڻ جا ليبل لڳي ويا. ُان 
جا مون کي ڪيڏا نقصاان ڀاوڳاڻاا پاياا ُاهاي شااياد 
ڪڏهن پنهنجي آتم ڪٿاا ۾ لِاکاان. شااياد اهاو باه 
ضرور لکان تاه ماناهاناجاي ڪاهااڻايان جاي پاھاريان 
مجموعي اچڻ کانپوِء ڪيئن مخاتالاف سايااساي ۽ 
ادبي ُڌرين مون کي پااڻ ڏاناهان اچاڻ جاون آڇاون 
ڪيون جيڪي مون ان وقت به رد ڪاياون هاياون 
اڄ به رد ڪريان ٿاو. ماان ساناڌي ٻاولايَء، ساناڌ ۽ 
ساماوري دنايااا جاو ڪاهاااڻاياڪااار آهااياان، ڪااناهاان 
تحريڪ ڪنهن تنظيم يا ُڌر جو براناڊ اياماباياساڊر 

 ناهيان. 
اوهااان جااون گااهااڻااي ڀاااڱااي  ارم محبوب: 

ڪھاڻيون انتھائي حسااس ماوضاوعان تاي لاکايال 
آهن يقينن اعتراض به اٿاريا ويا هوندا ان ڏس ۾ 

 اوهان ڇا چوندا؟
ضراب حيدر: سعادت حسن منٽو کي ڪنهان چاياو 
هو ته ماڻهن کان تنهناجاون لاکاڻاياون بارداشات ناه 
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ٿيون ٿين، هن جواب ۾ صرف ايترو چاياو هاو تاه 
جيڪڏهن ماڻهن کان منهنجون لکاڻاياون بارداشات 
نه ٿيون ٿين ته پوِء هي زمانو ئي ناقاابال بارداشات 

ع ۾ ڇپيل پنهنجي ڪاهااڻايان جاي 0227آهي. مون 
۾ پنهاناجاي پااران ۾ واضاع ”  حيدرآباد“ مجموعي 

لکيو آهي، سو مون کي اڃان ته لکڻو آهاي. بااقاي 
اعتراض ته مون تي باه جاام ٿاياا آهان گاارياون باه 
مليون آهن، ڪجهه ستن جتان پاوتاي پااڪ اديابان 
جو اِهو به چوڻ آهي ته منهنجا ڪتاب گهر ۾ رکاڻ 
ِجھڙا ناهن، منهنجو ڪھاڻيون اخالق کاان ِڪاريال 
آهن. ُان الِء ماان صارف اياتارو چاونادس تاه ماون 
ڪهاڻين ۾ سماج ۽ معاشري جي تصوير ڏياکاارڻ 
جي ڪوشش ڪئي آهي. ماناهاناجاي ڪاهااڻايان جاا 
ڪردار ۽ اخالقيات سماج ۽ معاشري تان ئي کنيل 
آهي. بس منهنجي پياشاڪاش جاو اناداز ماخاتالاف 
آهي جيڪو ڪنهن کي وڻي ٿو ڪاناهان کاي ناٿاو 

 وڻي. 
ارم مااحاابااوب: ادب، شااوق هاائااڻ گااهاارجااي يااا 

 ذميداري؟
ضراب حيدر: ادب هڪ گهڻ معاناائاون لافاظ آهاي، 
جنهن جي تشرياح ڪاجاهاه جامالان ۾ ناٿاي ڪاري 
سااگااهااجااي. جااديااد دور ۽ زمااانااي سااان ادب جااو 
ڪينواس به پکڙجندو وڃي ٿو. انساني ساوچ کاان 
وياناادي عاامال سااڀ ادب جاي ذمااري ۾ اچاي ٿااو، 
مطلب ادب انساني زندگيَء جو احااطاو ڪاري ٿاو. 
منهنجو پنهنجو خيال آهي ته ادب اصل ۾ تاخالاياق 
آهي. هر انسان جي فطرت ۾ تخليق جاي خاواهاش 
ٿئي ٿي، هر ماڻهو جاماالايااتاي ِحاس رکاي ٿاو، ُان 
فطري خواهش يا جمالياتي ِحس سان ئي آرٽ پايادا 
ٿئي ٿو. سو چئي ساگاهاجاي ٿاو تاه ادب شاوق باه 
آهي، شوق جيڏو وڌنادو ُاهاو ناياٺ ذماياداري جاو 
روپ ڌاريااناادو. هااڪ خاااص وقاات کااانااپااوِء شااوق 
ذميداري ٿيو وڃي. باقي مون کان پڇو ٿاا تاه ادب 
ماااون الِء ڇااااھاااي تاااه ماااان چاااونااادس تاااه ادب 

)جاناون( آھاي. جاڏھان تاوھاان ۾   Passionمنھاناجاو
ديااوانااگااي آھااي تااه پااوِء تااوھااان الِء ادب رڳااو 

ناٿاو رھاي، پار تاوھاان جاي  Responsibilityذميداري
 ٿي وڃي ٿو.  Accountabilityالِء

ارم محاباوب: اساان جاو ادياب ان ذماياداري کاي 
 نڀائڻ ۾ ڪيترو ڪامياب ويو آهي؟

ضراب حيدر: ذميداري فڪري بلوغت سان ايانادي 
آهي اسان جي ادب ۾ اڪثريت سڌڙيان جاي آهاي. 
اڪثريت اهڙين اديابان جاي آهاي جاياڪاي صارف 
شوق ۽ نالي خاطر لکن پياا، هار صاناف تاي ماٿاو 
کااپااائااياان پاايااا، ان انااداز مااان سااناادن مااتاالااون 

ظاھر ٿئي ٿي. ساوشال ماياڊياا   Inconsistencyمزاجي
ته ليکڪن ۽ ليکڪائن جي فوج ظافار ماوج پايادا 
ڪري ڇڏي آهي، هرڪو پنهنجو شوق پاورو پاياو 
ڪري. ادبي ذميداري ڇا آهي؟ ان جي کين پارواهاه 
ئي ڪاوناهاي. فارض ڪارياو  جاياڪاڏهان تاوھاان 

جي نشاندھاي ڪارڻ جاي  Growth pointsڪنھن جي
ڪااوشااش ڪاائااي يااا تااوھااان ڪاانااھاان لااکااڻاايَء ۾ 
امپرومينٽ آڻڻ بابت صالح ڏناي تاه تاوھاان ساان 

دشمني شروع ڪري ڏيندا. فرضي نالن سان، ماٽان 
مائٽن جي آِء ڊيز تان توھان جي خالف اھڙي ماھام 
ھالئيندا جو توھان ڪنھن چڱي ڳالھه جي تاعارياف 
ڪندي به ڊڄندا پيا. االئي ڪيترا الٺڙيا ۽ ٻولڙيا تاه 
آھن ئي آھن، پر جن بابت سنجيده ۽ سيزناڊ ھاجاڻ 
جو تاثر ھجي، ُاھي ماڻهو باه بادتامايازي تاي لاھاي 

 ايندا. هاڻي گارگند ۽ بدتميزي به ادب آهي؟
ارم محبوب: اسان وٽ جيڪو ادب اڄ سرجي پيو 
وقت ۽ حالتن سان ان ۾ ڪيتري مواقفت نظر ٿاي 

 اچي؟
ضراب حيدر: وقت ۽ حاالاتان پاٽاانادر ساناڌي ادب 
پنهنجي رفتار سان هلي پيو پر ِسکياا جاي کاوٽ، 
ُمشاهدي ۽ مطالعي جي ڪمي جاي ڪاري ڪاافاي 
نقص آهن جياڪاي باھارحاال رهانادا. ُان جاو هاڪ 
خاص سبب اڳ به چئاي ُچاڪاو آهاياان تاه هاناڊائاڻ 
وارو روياو اسااان جاي اديابان ۾ ڪاونااهاي، سااڀ 
ڄمندي ڄام آهن. ھر ڪنھن کاي ادياب ھاجاڻ جاي 
خااوش خاايااالااي آھااي. جااڏھاان ُان ناارگاايااسااياات مااان 
نِڪرنداسين ته ڪجھه فن به سرجي پوندو تاه ڪاي 
ڪڻا ٿالھيَء ۾ نظر به ايندا، پر ُان جو ماطالاب اِھاو 
ناھي ته ڪو ڪال اچي ويو آھي... ھاا الاباتاه قاحاط 

 الرجال آھي، سو آھي، ڇا ڪجي؟
ارم محباوب: ساناڌي ادب اڄ ڪاھاڙي ماقاام تاي 

 بيٺل آهي؟
ضراب حيدر: اسان جي ساناڌي ادب جاو ماقاام باه 
اديب سان آهي. اسان جو اديب ٿورو مشاھاور ٿاياڻ 
سان گهڻو ڪري دانشور ٿي ويندو آهاي ۽ بااشان 

آهااااااااااي، ڏيااڻ شااروع ڪااناادو 
دانشااور وري 
سايااساتاادان 
ٿااي ويااناادو 
آهااي، وڏو 
الميو آهاي. 
ماااضااي جااا 
جياڪاي باه 
نااااالاااايااااوارا 
شااااعااار ياااا 
اديااب هاائااا، 
ساااااااااااااااااااااي 
اڄااڪاالااهااه 

لکن ڪٿي ٿا، باشن پيا ڏين يا وري سايااسات پاياا 
ڪن. سوشل ميڊيا تي جيڪا مشاروم گارو  ٿاي 
آھي ۽ لکندڙ پيدا ٿيا آھن، سي وري ڄمنادي ڄاام 
آهن. سو سنڌي ادب ُاتي ئاي باياٺاو آھاي جاتاي اڌ 

 صدي اڳ هو. 
ارم محبوب: اسان جي ادب جا منفي ۽ مثبت الڙا 

 ڪھڙا آهن؟
ضراب حيدر: ادب جا منفي الڙا ٿاي ناٿاا ساگاهان. 
ادب ته زندگي آھي، زندگيَء جو اظاھاار، زنادگايَء 
جو ڍنگ آھي. ادب ھر حالت ۾ قومن جاي ماوجاود 

آھاي. مانافاي روياا   Indicatorھجڻ جو اِھم اشارياو
ٿاايااناادا آھاان. الاابااتااه اسااان جااو ادب ڏانااھاان رويااو 
ناڪاري آھي. ادب سماج کي عزت ڏياڻ الِء ناه پار 
پنھنجي الِء دولت ۽ شاھارت ڪاماائاڻ جاو ذرياعاو 

 بڻجي ويو آھي.
ارم محبوب: اوهان جو ناول رنگ گرهڻ ماڪامال 
شايع نه ٿي سگهيو، جاياڪاو هاماساري ۾ گاهاڻاي 

 وقت کان قسطوار هليو پئي ڪو خاص سبب؟
ضراب حيدر: ڪو خااص ساباب ناه هاو، باس الڪ 
ڊائون جي ڪري حاالاتاون ۽ ڪايافاياتاون ڪاجاهاه 
اهڙيون ٿي ويون ِجن ُان سلسلي کي بارياڪ ھاڻاي 
ڇڏي، پر مان اڃان به اِهاو چاونادس تاه نااول ماون 
کان ڪجهه ُگهريو پائاي ُاناهان ڪاهااڻايان واناگاي 
جيڪي سالن کان اڌ ۾ يا وري ُپڄاڻي تي ڪاجاهاه 
گهرجن جي آڌار ُرڪيل آهن. مان پنهناجاي لاکاڻاي 
تي ڪڏهن سوار ٿيڻ جي ڪوشش نه ڪندو آهيان. 
مطالعي کان وڌيڪ ماناهاناجاو ُمشااهادو ماناهاناجاي 
لکڻين کي جان بخشيندو آهي. سو شااياد ان نااول 
کي مڪمل ڪرڻ الِء ڪي روالڪيون رهيل ُهجان 
جيڪي ڪرڻيون پون، ڪي ڪردار ۽ جسم ُهاجان 

 جيڪي اوڍڻا پون. 
 ارم محبوب: پڙهندڙن وٽان ڪيتري موٽ ملي؟

منھنجي تاوقاع کاان باه تاماام  ضراب حيدر: 
گهڻي موٽ ملي آھي، ماڻهو ناول جي مڪمل ٿاي 

 اچڻ جي انتظار ۾ آهن.
ارم محبوب: اوهان جي خيال ۾ اسان جاي ساناڌي 

 اديب جو وڏي ۾ وڏو مسئلو ڪھڙو آهي؟
ضااراب حااياادر: اديااب، مساائاالاان جااا حاال 
ٻڌائينادا آھان، اناھان کاي 
ڪوبه مسئلو ٿي ناٿاو 
سگهي. ھا ٻين جي 
مسئال ئي اديابان 
جو وڏو مسئلو 
آھاان. تااوھااان 
ماڻھن جاا 
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مسائااال خااتام ڪايااو، اديااب جااي اک روئاڻ ڇااڏي 
ڏيندي. عاميانو جواب پڇو ٿا ته ڪھڙا سور وياھاي 
پٽجن. ايئن سمجهاو تاه ساچاو ادياب ساناڌ واناگار 
آھاي، جانااھان جااي ھار ناعاماات ساناادس وارثان الِء 

 ممنوع آھي.
 ارم محبوب: توهان جي ڇپيل ڪتابن جو تعداد؟

ضراب حيدر: منهنجا هينئر سوڌو چار ڪتاب ڇپيا 
آهن، جن ۾ ٽي ڪهاڻين جا مجموعا: انگن چڙهيو 

ع، حايادرآبااد  2116ع، سرحدن کان اڳتي 2171انگ 
ع ۽ آتم ڪٿا جو حصو پھريون، زندگايَء جاو 0227

 ع.0226سفر تون ۽ مان 
 ارم محبوب: اڄڪلهه ڇا پيا سوچيو؟

ضراب حيدر: اھو پڇو ته ڇا ڇا ناه پاياو ساوچاياان. 
باقي جيڪڏھن لِکڻ جو پڇو ٿاا تاه کاوڙ ساارياون 

مڪمل ڪارڻ ”  رنگ گِرهڻ“ ڪھاڻيون ۽ ناول 
 بابت پيو سوچيان. 

ارم محبوب: سرڪاري سطح تي اهي ڪھڙا 
اپاُء وٺڻ گهرجن جن ساان اساان جاو ادياب، 
ادب جي چونڊ ڪري پڇتاُء جاو شاڪاار ناه 

 ٿئي؟
ماانااهاانااجااي خاايااال ۾  ضراب حيدر: 

تخليق انسااناي فاطارت آهاي ۽ آرٽ ُان 
فطري خواهش مان پيدا ٿئي ٿو، آرٽ ۽ 
ٻين علمن ۾ اِهو فرق آهي ته هي علام 
مادي نفعي جي غرض نه رکنادو آهاي. 
سو پڇتااُء جاو ساوال ٿاي پايادا ناٿاو 
ٿئي. آرٽ سرڪاري سارپارساتايَء ۾ 
پاايااادا نااااھااي ٿاااياانااادو. سااارڪااااري 
سرپرستيَء ۾ آرٽ جاي ناالاي تاي 

 پروپيگنڊا ٿيندي آھي.
ساااناااڌي ادب  ارم محبوب: 

جااديااد دور جااي تااقاااضااائاان تااي 
 ڪيتري قدر پورو لٿو آهي؟

ضراب حيدر: ھر پل جدت اچاي 
پئي. ٽي سال اڳ ۾ ڪيل پاي 
اي  ڊي، چاوٿايان ساال آئاوٽ 
ڊيٽڊ ٿي ويندي آھي. علم ھر 
لمحي نئين اناڪاشااف ساان 

مالقات پيو ڪارائاي. اساان کاي ڏساڻاو 
اھو آھي ته دنيا ۾ جيڪي ڪجھه لکجي پيو، اھاو 
اسان جي ٻوليَء ۾ ترجمو ٿئاي پاياو ۽ اھاو باه تاه 
اسان جو ادب دنيا جا ٻيا ماڻھو پڙھن ٿا. جيڪڏھان 
جواب نھڪار ۾ آھي ته پوِء  تاوھاان وٽ عالام ۽ 
ادب جااي تاارسااياال ۽ تاارويااج آھااي ئااي ڪااونااه، 

 تقاضائون پوريون ٿيڻ ته پري جي ڳالھه آھي.
ارم محبوب: ادب ۽ ثقافت جي نالي تي اڄاڪالاهاه 
ميلن مالکڙن تي گهڻو زور آهي اهي سرگرماياون 
ادب الِء ڪيتري حد تائين فائديمند چئي ساگاهاجان 

 ٿيون؟
ضراب حيدر: ميال مالکڙا ُسٺي ڳالاهاه آهان، ُاناھان 
کي بالاڪال هاٿاي وٺارائاڻ گاهارجاي. ادباي مايالان 
ميڙاڪن جي پويان فقط ڪمرشل مقصد ناه ھاجاڻ 

 گهرجن.

ارم محبوب: ماضاي جاي نسابات اڄ ماعايااري ۽ 
باقائدگي سان ڇپجندڙ ساناڌي رسااال تاماام گاهاٽ 

 آهن ان جو سبب؟
ضراب حيدر: طاارق اشارف ۽ ظافار حسان جاھاڙا 

 عاشق جو اڄ اوطاقن ۾ ڪونھن.  
ارم محبوب: ادب جي حوالي سان اوھان جاو ڪاو 

 خواب جيڪو اکين ۾ اٽڪيل ھجي؟
ضراب حيدر: ھڪڙو خواب ھو تاه شاياخ ايااز کاي 

 ادب تي نوبل پرائز ملي ھا...
ارم محبوب: ڪھاڻي سرجڻ مھل اوھاان ڪاھاڙيان 

 ڳالھين کي سامھون رکندا آھيو؟
ضراب حيدر: اول ٿيم! ساڀ کاان پاھاريان ياعاناي 
جيڪا ساوچ ماون کاي اساٽارائاياڪ ڪاري رھاي 
ھوندي آھي، ُاھا ھيَء ته ھيُء آئيڊيا دنياا ۾ ڪاٿاي 
ڪنھن اڳ ۾ تاه نااھاي لاکاياو. ُان کااناپاوِء پاالٽ 
سوچيندو آھيان. پالٽ ۽ ڪاردار گاڏ 
گااڏ ذھاان ۾ ايااناادا 

 آھن.
منھنجي منظر نگاري، 

ماانااھااناااجااي ڪاااردارن جااا ماااڪااالااماااا، 
سچوئيشنز ۽ لوڪل مشااھادي تاي آڌاريال ھاونادا 
آھن. ھيومن سائڪاالجيَء جاي ُامايادن جاا ُالاجاهااَء 
سمجهڻ ۽ ُسلجهائڻ الِء تخيل جي طاقت استعاماال 
ڪندو آھيان. پاناھاناجاي ماطاالاعاي کاي، پاناھاناجاي 
تخليقن تي مڙھجڻ ناھيان ڏيانادو. ماان چااھايانادو 
آھيان ته مطالعو منھنجي ذھن جي ِسراڻ ڀل ھجاي، 
پر منھنجي تخليق منھنجي مشاھدي جي زور تاي 

 بڻجي.” وڄ جا پاڻي“
ارم ماحااباوب: هااڻااي لااکاجاانادڙ ڪاهاااڻاي ۽ نااون 

 ڪهاڻيڪارن بابت ڇا چوندا؟
ضراب حيدر: ڪھاڻي مري يا ُرڪجاي وئاي آهاي؟ 

پر اھڙي فتوٰي نما بيان تي، جڏهن زندگاي ڪاٿاي 
جامد ٿي وئي يا سنڌ جي ِمٽي به مرحيات ٿي وئاي 
ته پوِء اِهي ڳالهيون ڪبيون، پر زنادگاي باه ُچاري 
پئي ۽ سنڌ به جيئي پئي. سو ڪھاڻي باه ڊوڙي ناه 
ته رڙهاي ضارور پائاي. ساناڌ ۾ جاياڪاا ڪاھااڻاي 
لکجي پئي، سا مان مسلسل پڙهان پيو. انيڪ نااال 
آهن، جيڪي ڪھاڻيَء سان ُجڙيل آهن. سنڌ ۾ هِان 
وقت جيڪا ڪھاڻي لکجي پئاي، ُان ماان جاهالاڪ 
اچي پئي ته ها ٻيلي، ُاها هاڻي جيڪا اڃان نانامڙي 
آهي اٻوجهه آهي، ڪمزور آهاي، ساا ضارور جاوان 
ٿيندي ۽ اسان جي ُکٽي ويل ُجهڪي ويل ُڪاٻايان 
پوڙهين ڪهاڻين کي ُڪلهن تاي ضارور کاڻانادي. 
مان ڪنهن ٻئي الِء ناٿاو چاوان، پاناهاناجاي الِء ٿاو 
چوان ته منهنجي ڪهاڻي وقت سان گڏ پايارسان باه 
ٿيندي ۽ ھڪڙو زمانو ايانادو جاو نائايان ڪاهااڻاي 
وقت جي اسڪرين تي نئين جلوي ۽ چمڪي سان 

 چمڪندي. 
ڪھاڻي جيتوڻيڪ َاڪ جي ماکي ڪونهي ته الهي 
وٺجي، پر کجيَء جاو ُتاور باه نااهاي 
جو ڇاڻي نه سگاهاجاي، اڻ 
ڄاڻ تاه اڪ جاي مااکاي باه 
الهي نه سگهندو، سو ڳالاهاه 
وري بااه آهااي ُان ڏانُء جااي 
جاياڪااو کااجايَء جااو تااور بااه 

 الهي سگهي. 
ارتقا جيڪا زندگيَء جو ِحصاو 
آهي، سا ئي ارتقا ڪهاڻيَء جاو 
بااه حصااو آهااي، جااو ڪااھاااڻااي 
زندگيَء کان ڪنهن به ريت ٻاهار 
ڪونهي، ڪاناهان کاي باه امار ياا 
وڏو ڪوٺڻ يا بس ُاتي دنگ ڪري 
ڇڏڻ کان اڳ اِهاو ضارور ساوچاڻاو 
آهي ته پاوياان هاڪاڙو قاافالاو آهاي، 
جيڪو ڪاهيندو اچي ۽ ضارور ُاهاو 
قافلو، ارتقا جي مارحالان ماان گاذري 
ترقيَء ڏانهن وڌندو، سو مان تاه گاهاٽ 

 ۾ گهٽ نااميد ناهيان. 
مان حيرت ۾ آهيان ته اسان جاي ساناڌي 
ادب ۾ گاديون توڙي درگااهاون ٺااهاياون 
ويون آهن، جان تاي ماجااور ماقارر آهان، 
جيڪي پويان ايندڙ قافالاي کاي ماڃاڻ الِء 
تيار ڪونهن، نه وري اڳتي جي ڪا ڳاالاهاه 

 ڪرڻ الِء تيار آهن.
ناصر قاضي، ڪجهه ئي ڪھاڻيون لکيون آهن، پار 
سندس پيشڪش ۽ ڏانُء نرالو آهي، سندس ٻاولاي 
۽ لکڻ جو ڏانُء باناهاه مانافارد آهاي. نااصار قااضاي 
جيڪڏهن ساڳئي محنت ساان ڪاھااڻاياون لِاکانادو 
رهيو ته، ُهو ايندڙ دور جاو ناماائانادا ڪاھااڻاياڪاار 

 آهي. 
عين سحر جي ڪھاڻين ماُء ۽ ثابتي پڙهڻ کانپاوِء، 
اندازو ڪري سگهاجاي ٿاو  تاه سانادس ِماٽايَء ۾ 
ڪھاڻين جو ُمھين دڙو موجود آهاي، ھان پااڻ ئاي 
جان مارشل بڻجي، داستاني تھاذياب جاا ساڀ آثاار 
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دريافت ڪري دنيا جي آڏو نروار ڪيا آھان. عايان 
سحر جون ڪھاڻيون پنهنجي رک رکاُء سان پاياش 
ٿااياان ٿاايااون، ِجاان ۾ زناادگاايَء جااا فااظااري رنااگ 
جاهاالااڪاان ٿاا، پاار ذڪاار هاايااٺ آياال سااناادس َٻاائااي 
ڪھاڻيون سنڌي ادب جاون شااهاڪاار ڪاھااڻاياون 
آهن، اھو رڳو منھنجي دل جي ڳالهه يا ڪو محاض 
اختراع ناھي. طارق قاريشايَء جاھاڙي جااُدو باياان 
افسانه نگار به جڏھن ُاھي ڪھاڻيون پڙھيون ھيون 
ته ھن راِء ڏيانادي چاياو ھاو تاه عايان ساحار جاون 
ڪھاڻيون ماُء ۽ ثابتي فخر سان دنيا کاي پاڙھاائاي 

 سگهجن ٿيون.
نسيم کارل ڪاهااڻاي “ ع خيرپور ۾ ٿيل 0221سال 

ملڪ آگااڻاي ڪاهااڻاي “ ۽ الڙڪاڻي ۾ ”  ڪانفرنس
۾ ڪااافااي ڪااهاااڻاايااڪااارن جااون ”  ڪاااناافاارنااس

ڪهاڻيون ٻڌيون. سچ پچ هڪ نئين اميد پيدا ٿاي. 
جيتوڻيڪ اصالح ۽ رهنمائاي جاي ضارورت آهاي 
باوجود ُان جاي گاھاڻان ڪاهااڻاياڪاارن ۾ ناواڻ ۽ 

آخاري “ انفراديت هئي. نصرت چانڊيو جي ڪهاڻي 
صفا ڇرڪائي ڇڏيو، ان  ڪھاڻي ُٻڌڻ کااناپاوِء ”  داُء

سچ تاه اِھاو خاياال، اياقاان ۾ تاباديال ٿاي وياو تاه  
بالشڪ عظيم ڪھاڻي لاکاجاي پائاي، پار عانااد ۽ 
تااعااصااب ۾ ورتاال ادبااي جاااگاايااردار ۽ انااھاان جااا 
مصاحب ۽ توبچي عظيم ڪھاڻيَء کي ون ُياوناٽاي 
ادب کانپوِء مڃڻ ته ڇا، پر پڙھڻ الِء به تاياار نااھان. 
ُان کانپوِء سندس هڪ اڌ ٻاياون ڪاهااڻاياون ماثاال 

شاندار ڪهاڻيون آهن. مماتااز ”  گم ٿيل آڱر“ طور: 
ُٻاڌم تاه ”  ڌوتل وڳو، ميرو بدن“ لوهار جي ڪهاڻي 

دنااگ رهااجااي ويااس. ڪااھاااڻااي پااڙهااڻ جااو جاايااڏو 
خااوبصااورت انااداز ماامااتاااز وٽ هااو، اوتاارو ئااي 
خوبصورت ڏانُء سندس لکت جو هو. ڪاھااڻاي ۾ 
جنهن سوچڻ جي انداز )ائپروچ( جو ڏس ڏنو آهاي 
تنهن جي هن وقت سنڌي معاشري ۾ تمام گاهاڻاي 
ضرورت آهي، مون اڳ ۾ رسول بخش درس جاي 
هڪڙي اهڙي ڪھاڻي پڙهي آهي، پر ُان ڪاھااڻايَء 

جو رستو هِن ڪھاڻي کان گهڻو الڳ آهاي. ٻاناهاي 
ڪھاڻين جا ٿيم ُاتر ۽ ڏکاڻ قاطاب ُهاجاڻ بااوجاود 
سيٽالئيٽ جي مرڪز تي هڪ نظر اچن ٿا. ڪجاهاه 

ارباع “ وقت اڳ يار محمد چاناڊئاي جاي ڪاهااڻاي، 
پڙهي هئي! معمولي قسم جي فائايان ٽاياون ”  خطا

ڪرڻ کانپوِء ُاها ڪهاڻي، سنڌي ادب جي شاهڪاار 
ڪهاڻي چئي سگهجي ٿي. دريا خان شنباڻيَء جون 
بنا ميڪ اپ جي ساادڙياون ُساهاڻاياون ڪاھااڻاياون 
لکي ٿو، پر کيس ورجاُء کان پاسو ڪندي ڪھاڻاي 
جااي مااياادان ۾ ٻااياان ڏسااائاان ۾ بااه نااڪاارڻ جااي 
ضرورت پوندي، جتي ڪئي ڪھاڻيون دل وٽان تاه 
نه هونديون پر ِدل سان ميڙڻيون پاونادياون. ساياماا 
چانڊيو به چڱياون ڪاهااڻاياون لاکاي ٿاي، سانادس 
ڪھاڻي اعتقاد ۾ هڪڙي معمولي ٿيم کي جناهان 
خااوبصااورتااي سااان پاايااش ڪاايااو آهااي، سااو ئااي 
ڪااهاااڻاايَء جااو آئاايااناادو آهااي، بااس ڳااالااهااه آهااي تااه 
پيشڪش جاي تاه اناداز ڪاهاڙو ۽ ڪايائان ُهاجاڻ 

 گهرجي؟ ُان الِء کيس محنت ڪرڻي پوندي. 
سيما عباسيَء جاي  ڪاهااڻايان ۾ هاڪاڙو روشان 
ٽٻڪو نظر آيم، مان پڪ سان چاوان ٿاو تاه ساياماا 
عباسي بجاِء ٻين پاسن ڏانهن پنھناجاا َپار پاکاياڙڻ 
جي جياڪاڏهان ڪاھااڻايَء کاي پاناهاناجاي َپارن ۾ 
لِڪائيندي ۽ سنڀاليندي ته، سندس ڪھاڻيون پِريان 
جيان ادب جي ڪوهه قاف تاي ڪاياتارا دياَو مااري 
رکاانااديااون. ويااجااهااڙ ۾ ياااساامااياان چااانااڊيااو جااون 
ڪھاڻيون نايااڻاي ۽ ڀااناڊارو پاناهاناجاي رناگ ۾ 
ڏاڍيون رچيل محسوس ٿيون، جن ۾ ننمڙا نانامڙا 
احساس، ڪنهن معصوم ٻار جي ُمرڪن ۽ لڙڪان 
جيان َجڙيل هئا. ياسمين کي به ڪهااڻايَء جاي پاناڌ 

 ۾ اڃان تمام گهڻي محنت جي ضرورت آهي.
اظهار باالديَء جي ڪهاڻين تي سامونڊي گِهام جاا 
انوکا رنگ چاڙهايال آهان، جان ۾ ماحاباوبايات ۽ 
رومانس جو رنگ گهڻو رتل نظر اچي ٿو، تن کي 
ُلڪ واري ديس جو سير ضارور ڪارائاڻاو پاونادو. 

سنڌي ڪاهااڻايَء جاو وڏو َجاھاان آهاي، جاناهان ۾ 
انيڪ ناال آهن، جيڪي ڪهاڻيون لکي رهيا آهان، 
ڪلايام ُٻاٽ، اخاتار حافاياظ، جاهااناگايار عابااساي، 
عبدالسالم ٿهيم، مياان ُگال ڪالاهاوڙو، مارتضاٰي 
اوٺو، امداد رند، جعفر شاهاڻي، حسيب ڪااناھاياو، 
صنم ڪاظمي، فوزيه سيال، ظفر پياروي، ماحاماد 
دين راڄڙي، غفار سومرو، فلڪ ُحسين ُٻٽ، اماداد 
ڪانھيو، مخدوم آسيه قريشي، هوش محماد ڀاٽاي، 
آصف ڪاالارو، سارماد عابااساي، اماداد ڪااناهاياو، 
احساس ابڙو، ممتاز ساقي، شفيع بڪڪ، مختياار 
چنو، ذلفي زنئور پنهنجي حصي جاو ڪام ڪاري 

 رهيا آهن چڱيون ڪهاڻيون پيا لکن. 
مٿي ذڪر ڪيل سمورن ڪھاڻيڪارن ۽ جاياڪاي 
ناال رهجي ويا آهن جون ڪھاڻيون مان اکين ساان 
نه، پر دل سان پڙھندو آھيان. مان نون ۽ سينئرز ۽ 
انھن ليکڪان جان اڃاان ھااڻاي ڪاھااڻاياون لاکاڻ 
شروع ڪيون آھن يا شروع ڪارڻ وارا آھان کاي 
گڏ ڪرڻ چاھيان ٿو. ھاا ماناھاناجاو خاواب آھاي تاه 
ھڪڙو ڪٿا اسٿان قائم ڪري، ڪھاڻيون ٻڌجن ۽ 
ُٻڌائجن. ُاھي ڪھاڻياون وري ڪاتااباي شاڪال ۾ 
شايع ٿينديون به رھن. طاارق اشارف واناگار وري 
ڪي نوان ڪھاڻيڪار دريافت ڪاجان، ناه تاه خاود 
ساخته ڏاھا ۽ تبصرا نگار توھان کي اھو ئاي راڳ 
ٻڌائيندا رھندا ته سنڌ ۾ نوان )ُساٺاا( ڪاھااڻاياڪاار 

 ڪٿي آھن...؟
جيڪي تبصرا نگار، تحقيق ڪندڙ، جائازه لاکانادڙ 
يا دانشور وغيره آھن، انھن کان توھان اھو ساوال 
ته پڇو ته موجاوده دور ۾ واقاعاي عاظايام ساناڌي 

 ڪھاڻي ڪونھي؟
جيڪڏھن ھو چون ٿا ته عاظايام ساناڌي ڪاھااڻاي، 
سنڌ ۾ ڪونه ٿي لکجي تاه پاوِء پاڪ ساماجاهاو تاه 
ھنن گاهاٽ ۾ گاهاٽ ٻان ڏھااڪان کاان ساناڌ جاي 
ڪھاڻيَء کي پڙھيو ڪونھي يا انھن ڪھاڻيڪاارن 

 جي ڏات کين ڏنڀ ٿي ڏئي.
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)2) 
 ڊفينس گارڊن اپارٽمينٽس

 ڊي ايچ اي فيز ون ڪراچي
 سر عزيز گوپانگ!

 اسالم عليڪم
 اميد آھي ته اوھان سکيا ۽ سرھا ھوندا۔۔۔

ڪالھ اوھان سان فون تي ڳالھائي مون ساڳيو 
اطمينان قلب حاصل ڪيو. جيڪو ھڪ ادب دوست 
ساٿي، ڪنھن ادب ذوق رکندڙ محسن سان 

 ڳالھائيندي محسوس ڪندو آھي.
 سر!

توھان سان ڳالھائڻ کانپوِء، تنھن پل االئي ڇو مون 
 The  forty Rules ofکي ايلف شفق جي لکيل ناول

Love   جو ھڪ ڪردار عزيز ياد اچي ويو. جنھن تي
مان پنھنجي ئي ُمنھن ڏاڍو کِلي به پئي ھيس. ان کِل 
جي وجهه شايد اھا ھجي ته اسان ٻنھي جو پر خلوص 
تعلق قطعي طور تي ان ناول جي ڪردار سان 
مطابقت نٿو رکي ۽ نه وري اسان جي رابطي جي 
عمر ايتري وڏي آھي. جنھن کي بنياد بڻائي، ڪنھن 
به زعم جي دعويداري ڪري سگھجي، پر شايد سچا 

 رشتا وقت ۽ ُعمرين جا محتاج نه ٿيندا آھن.
چاليس چراغ عشق “سر! بھرڪيف اوھان جو ڪردار 

جي ڪردار عزيز سان ميل نه به کائي، پر ” ڪي
ڪڏھن ڪڏھن مون کي پنھنجو ڪردار ناول جي 

جھڙو ” ايال“ڪھاڻي کي ٻڌائيندڙ ان ساده عورت 
ضرور محسوس ٿيندو آھي. ڇو ته پوين پنجٽيھن 
سالن کان منھنجي زندگي گذارڻ جو سلسلو به  

وانگر ٻين جي ضرورتن ۽ ترجيحن کي مقدم ” ايال“
سمجھندي، سوچن جي سراب ۾ ٻڏندي، ترندي 
گذريو آھي. شايد ھي شعر منھنجي ان ڪيفيت جي 

 وڌيڪ بھتر انداز ۾ ترجماني ڪري سگھي.
 مين ني صديون کي ٿڪن پائي هي،

اپني احساس ڪو رشتون ڪي حوالي ڪر ڪي. 
 )نامعلوم(

مون به ايال وانگر سدائين پنھنجي ذات کي ثانوي 
حيثيت ڏيندي، پنھنجو پاڻ سان الڳاپيل رشتن کي 
مٿانھين مقام تي رکڻ جي ُڪل وقتي مالزمت 

مالزمت ڀلي َمن پسندي ڇو نه  -ڪئي آھي، پر سر
ھجي، پر ڪڏھن ڪڏھن َٿڪائي به وجھندي آھي ۽ 
منھنجي خيال ۾ اھڙي نوڪري اسان وٽ سنڌ جي 
ھر عورت بنا ڪنھن صلي گھرڻ جي ڪندي آئي 
آھي. بنا اھو سوچڻ جي ته جواب ۾ ڀلي ان کي صلي 
۾ طعنن، تنقن ۽ الزامن جون ڀريون ٻڌل ملنديون 

وانگر سنڌ جي ھر عورت، رشتن ۽ ” ايال“ُھجن. شايد 

ذميدارين کي نڀائڻ ۾ پاڻ پري ۽ خود ڪفيل ھوندي 
 آھي.

سر! مان نھايت مثبت سوچ رکندڙ اعتدال پسند 
سان جنگ جوٽڻ ” بيماري“عورت آھيان، پر ھن   

دوران خبر ناھي ڇو َٿڪ جو شديد احساس ڪڏھن 
ڪڏھن اندر جي َعزم کي ڌوڏي ڇڏڻ جھڙي تاثير 
رکندي محسوس ٿئي ٿو. مڃيان ٿي ان ڪيفيت جي 

مختصر ھوندو آھي. ڇو ته ” دورانيو“محسوسات جو 
منھنجي پوري زندگيَء پاڻ سوڌو، ھر ڪنھن جو 
حوصلو وڌائڻ واري ِڪرت ۾ گذرندي آئي آھي، سو 
ايترو جلدي پنھنجن ھمٿن کي منتشر ڪيئن ٿي 

 ڪري سگھان۔۔؟
ظاھر آ اھڙين ھمتن کي ُجٽائڻ ۾ اوھان جھڙن سڀني 
ساٿين جو به وڏو ھٿ آھي۔ سر! اوھان کي خط لکڻ 
کان پھريان مان اھڙن ئي سوچن سان وڙھي رھي 
ُھيس ته منھنجي عيادت الِء سر ناگپال ۽ ذوالفقار شر 

جي حوالي ” تصوف“جن آيا... سر ناگپال کي مان 
سان پنھنجو استاد به مڃيندي آھيان. انھن طبيعت 
پڇي ته پنھنجي ڪيفيت جي زيِر اثر انھن کي 
جواب ۾ چيو، سر! ٻيو ته سڀ ٺيڪ آھي، پر هن 
ڪيفيت ۾ مختصر وقت الِء سھي خبر ناھي ڇو 

 مون تي َٿڪ غالب اچيو وڃي.
منھنجي ڳالھ ٻڌي ُھو ُمرڪي پيا ۽ پنھنجي 
مخصوص ڌيمي انداز ۾ چيائون... تون پنھنجي ان 
ڪيفيت تي بلڪل پريشان نه ٿي اھو سڀ نارمل 
آھي. ھنن َڪڙين گھڙين ۾ جيڪڏھن ٿوري دير الِء 
تون، اھو سوچين ٿي ته تنھنجي ان سوچ جو اھو 
انداز بلڪل فطري آھي. تون پنھنجي طبيعت ۾ 
معتدل آھين. اھو اعتدال سنڀالي وم... ۽ مون کي 
يقين آھي... تون ڪري ويندينَء. ڇو ته مون توکي 
سدائين شا  جي سورميَء وانگر بھادر ۽ با حوصال 
ڏٺو آھي. ھي وقت به توکي پنھنجي ھمتن جي آڌار 
تي اڳتي ڪرڻو آھي ۽ مان انھن جي حوصلي ڏيڻ 

 واري ان انداز تي مرڪي پئي ُھيس.
 لمحي لمحي ڪي آنک پرنم هي،

 )نامعلوم( -ڪون ڪهتا هي وقت مرهم هي؟
۾ پنھنجن ” ڪنھن ڪمزور پل“سر! ڪڏھن ڪڏھن 

ايندي اچڻ لڳندي آھي، ” ِچڙ“ھمتن ۽ حوصلن تي به 
شايد پنھنجي ذات سان انيڪ ڀيرا ڪيل خود ساخته 
زيادتين تي منھنجي اندر جي عورت جھنجھالھٽ 
جو شڪار ٿيندي، پاڻ سنڀالڻ وارو دفاعي انداز 
اختيار ڪري وٺندي ھجي. بھرڪيف تنھن پل فرض 
شناسي تي معمور منھنجي ظاھري بھادر عورت کي 
پنھنجي نوڪري جون ذميداريون ياد اچي وينديون 

آھن ۽ اھا ان ھيڻي عورت کي ان ڪيفيت ۾ 
اعتدال ۽ صبر اختيار ڪرڻ جو روايتي درس ڏيڻ 

 لڳندي آھي.
سر! اوھين به سوچيندا ھوندا مان ھي ڪھڙيون 
ڳالھيون کڻي ويٺي آھيان. جن جو نه ُمنم آ نه پير. 
بھرحال شايد ھن ڪيفيت ۾ بي ربط ٿيڻ نارمل 

 آھي.
سر! اوهان جي طبيعت تي بار ٿيو ته پيشگي 
معذرت ٿي ڪيان.   بھرطور... اجازت به اوھان جي 
طرفان ئي ملي آھي ته ھن وقت مون کي پنھنجي 
احساسن جي اظھار کي بنھ روڪڻ نه گھرجي ۽ 
ڪيفيت جي انھيَء بار کي ھلڪو ڪرڻ گھرجي. سو 
ڪوشش ڪري رھي آھيان ته اندر جي وزن کي 
لفظن ۾ ويڙھي ڪھڙي به طريقي سان ٻاھر ڪمي 
سگھان. جيڪڏھن منھنجا لفظ اوھان جي مزاج تي 

 گران گذرن ته درگذر ڪندا.
سر! وڌيڪ اھو ته اوھان جي شاعري اندر جي مئل 
جذبن کي جياريندي، حوصلن ۾ ھڪ نئون اتسا  
پيدا ڪرڻ جو ھنر رکندي آھي ۽ اھڙو ڏانُء ڪنھن 
جي ڪنھن جي بخت جو ڀاڳ ٿيندو آھي. سو اوھان 
جي شاعراڻي اظھار جي اسلوب کي مان تمام گھڻو 
پسند ڪندي آھيان ۽ توھان جي شاعري تمام شوق 
سان پڙھندي آھيان. خاص ڪري توھان جا نظم مون 
کي ڏاڍا معنٰي خيز ۽ منفرد لڳندا آھن. اھوئي سبب 
آھي جو مان اوھان کان پنھنجي نظمن جي ڪتاب 
جو پيش لفظ لکرائڻ چاھيان پئي. مان ھن خط سان 
گڏ اوھان ڏي نظمن جو اھو مسودو به موڪلي رھي 
آھيان. ان کان عالوه پنھنجن ڪتابن جو تحفو پڻ 
موڪلي رھي آھيان. سر سچ پڇو ته اوھان جي لکڻ 
جو پنھنجو اسلوب آھي. جنھن جي انداز بيان مان 
ظاھر ٿي پوندو آھي ته ھي عزيز گوپانگ جا لفظ 

 آھن.
 ديوار ۾ ستل آ بدحواس خاموشي،

 دل آ خاموش ڪنھن پٿر ۾ بيٺل. )عزيز گوپانگ(
ڇا ڀال ھي َلھجو سر عزيز گوپانگ کانسواِء ٻئي 
ڪنھن جو ٿي سگھي ٿو...؟ اميد ته منھنجي احساسن 
کي پڙھي، پنھنجي صبر تي گھڻو وزن محسوس نه 
ڪيو ھوندئو، پر ڇا ڪجي شاعر ائين ئي ھوندا آھن 

 شايد.
 جاني ڪتني عذاب سهتا هي،

 خالي ڪاغذ پي سوچتا شاعر. )نامعلوم(
 اهلل جي امان ۾
 ادب جي ادنٰي شاگردياڻي
 سيما عباسي

 خط

 سيما عباسي

 کان ادبي خطن جو سلسلو شروع ڪيو آهي. انهيَء سلسلي ۾ ليکڪ احمد شاڪر جو ادبي خط 0202جيئن ته همسري ڊسمبر 
 گذريل سال جي ڊسمبر مهيني ۾ ڇپيو آهي. هن شماري ۾ اسان ليکڪا سيما عباسي جا ٻن اديبن عزيز گوپانگ ۽ امر اقبال 

 ڏانهن خط ۽ انهن پاران لکيل جواب شايع ڪري رهيا آهيون. 
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)0) 
 فليٽ نمبر چار سئو ڏ 

 بالڪ نمبر اي صنم هائيٽس
 ويجھو نسيم نگر، قاسم آباد

 حيدرآباد
 عزت ڀري سانئڻ... سيما

 اسالم عليڪم. 
 اميد آھي ته اوھين خوش ھونديون.

اوھان جي خط جو جواب دير سان ڏيان پيو، 
جنھن جي واسطي ُعذر کان بھتر معذرت آھي. 

 اميد ته قبول پوندي.
 سيما.

اوھان لکيو آھي ته مون سان ڳالھائي اوھان کي 
 سڪوِن قلب حاصل ٿيو. ا 

و احساس مون وٽ به آھي، بلڪل ساڳي 
صورت ۾، سو ان ڪري به، جو پاڻ شاعر 
فطرت جو ڇٽيل اھڙو ٻج آھيون. جنھن جي 
زمين الڳ الڳ ته ضرور آھي. مگر ان جي 
آبياري ساڳيَء پاڻيَء سان ٿئي ٿي. اھو پاڻي اک 
جو به ٿي سگھي ٿو. اوھان منھنجي نالي جي 
مماثلت ھڪ ناول جي ڪردار سان ڏيکاري آھي. 
جنھن جو زمان و مڪان ھر طور، منھنجي ذات 
سان ميل نٿو کائي مگر اھا نالي واري ھڪ 
جھڙائي اوھان کي حيران ڪري ٿي ۽ اوھان 
کِلي پئو ٿيون. اوھان جي اھڙي کِل تي آئون 

 خوش آھيان..
 سيما!

سچ پڇيو ته مون کي عزيز بدران پنھنجو اصل 
نالو حيدر وڌيڪ وڻندو آھي.  االئي ڪھڙو 

” عزيز“لمحو ھو، جو مون پنھنجو ادبي نالو 
کان ” عزيز“طئي ڪيو هو توڙي جو مون ۾ 

موجود آھي. ھر طور معنٰي ۽ ” حيدر“وڌيڪ 
 مفھوم ٻنھي حوالن سان.

عورت البته ” ايال“ساڳئي ناول جي ڪردار جي 
اوھان سان ھڪ جھڙائي  ضرور رکي ٿي، جيئن 
اوھان لکيو آھي مون به اوھان کي ائين ئي 
محسوس ڪيو آھي. ھڪ ُپر خلوص ۽ ٻاجھ 
واري شخصيت، جنھن جي نماڻائي، ٻاجھائپ ۽ 
خلوص جو پڙالُء، سندس تحرير مان ٻڌي ۽ 

 محسوس ڪري سگھبو آھي.
اوھان پنھنجي خط ۾ ايترا ته موضوع رکيا آھن 
جن جي جواب ۾ منھنجو خط ھر صورت ۾ 
ناڪافي ثابت ٿيندو. ڪوشش جي باوجود به 
جيڪڏھن ھي خط اڻپورو رھجي وڃي ته ان ۾ 

 منھنجي ھيڻائي ڀانئجو. وڏائي نه...!
 سيما!

االئي ته ڪھڙي سبب مون اوھان کي دير سان 
پڙھيو ۽ وري َھم ڪالم تڏھن ٿيا آھيون جڏھن 
اوھان ڪنھن قدر سخت بيماريَء مان گذري 
رھيون آھيو. اوھان جي ذات سان در پيش، 
اھڙي ڏک ۽ تڪليف واري صورت مون کي 
ذري گھٽ، ساڳئي ئي َڪرب ۾ وٺي ويندي 
آھي. جنھن ۾ اوھان موجود آھيو. آئون اوھان 
جي َچَ  ڀالئي واسطي ُاھي سڀ دعائون 
ُگھرندو آھيان، جيڪي آئون پنھنجي امان کان 
ِسکيو ھئس. ننمي ھوندي جون دعائون جيئن، 

اهلل ڪو ” ڪڏھن توکي ڪوسو واُء نه لڳي“
 ڏکيو ڏينھن نه ڏيکاريئي وغيره...

 سيما!
اسان ڏکئي وقت ۾ ڏکين ماڻھن سان گڏ رھون 
پيا، وقت جي تلخي ۽ ماڻھن جي سنگ ريزي 
اسان جي روح کي ئي نه، بدن کي به ڀورا ڀورا 

ڪري ٿي. اوھان جي بيماري کي آئون، قسمت 
کان وڌيڪ ماڻھن جي مھرباني سمجھان ٿو۔ اهلل 
سائين  اوھان کي اھڙي صحت ڏي، جھڙي 
اوھان کي دل ڏني اٿائين. صاف با اوصاف ۽ 

 سدا جواَن.
مون اوھان جا موڪليل ڪتاب، سڪ ۽ اتسا  
سان پڙھڻ شروع ڪيا آھن. اوھان جي شاعري، 
اوھان جي ذات جو احاطو ڪرائي ٿي ۽ ٻڌائي 
ٿي ته ھي اھڙي شاعره جي سرجيل آھي جنھن 
جي مٿان ڪنھن جو قرض يا ڪنھن جي قرض 
جي ڪا قسط بقايا ناھي. اوھان جي شاعري جي 
اکر اکر ۾ سادگي ۽ ان سادگيَء ۾ ُحسن ۽ ان 
ُحسن ۾ حيرانگي پکڙيل آھي. پري پري 

 تائين..!
ڀانيان ٿو ته ِويَھن پنجويَھن سالن کانپوِء، آئون 
ڪنھن سان خط جي صورت ۾ مخاطب آھيان. 
خط لکڻ واري ختم ٿيل رواج کي ٻيھر شروع 
ڪرڻ وارو ڪريڊٽ بيشڪ اوھان جي حصي ۾ 

 اچي ٿو.
اوھان جي حصي ۾ خطن جي ختم ٿيل دور جو 
اچڻ ئي نه اوھان جي حصي ۾ مئل دلين کي 

 زنده ڪرڻ واري ڪوشش به اچي ٿي.
سيما! سچ پڇيو ته، ھر طرح سان آئون اهلل 
سائين جو احسان َمند آھيان، جنھن اوھان جي 
دل ۾ منھنجي الِء عزت ۽ تڪريم رکي آھي. ان 
الِء به آئون سندس َدر تي اوهان جي بيماري جي 
حوالي سان اوھان جي حياتي الِء ٻيجل وانگي 
سين ھڻان ٿو ان يقين سان ته ُھو راِء ڏياچ کان 

 وڌيڪ سخي آھي.
 سدائين گڏ
 عزيز گوپانگ

 خط

 عزيز گوپانگ
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)3) 
 ڊفينس گارڊن اپارٽمينٽس

 ڀرسان طوبٰي مسجد
 ڊي ايچ اي فيز ون ڪراچي..

 رات وئي صبح ٿيو، پکين کوليا پر،
 ِڪن ميڙيا ماڻڪ موتي، ِڪن ميڙيا ڪک،
 مليا تن کي َلک، جن اميد نه الٿي اهلل مان.

 
 ڀاُء امر اقبال! السالم عليڪم!

اميد ته سکيا ۽ َسرھا ھوندئو! مان به پاڻ 
مصروِف “پنھنجي ٺيڪ ٿيڻ واري جدوجھد ۾ 

 آھيان. موال پنھنجي ٻاجھ ڪندو.” عمل
ادا! پوئين ڀيري اوھان سان ڳالھ ٻولھ ٿي هئي 
ته انھيَء ۾ پاڻ ٻنھي خطن جي حوالي سان پڻ 
گفتگو ڪئي ھئي. ان موضوع تي اوھان جي 
دلچسپي ڏسي خوشيَء سان گڏ سرھائي 
محسوس ٿي ته، ادبي لڏي ۾ مون کانسواِء به 
ڪي اھڙا ليکڪ آھن، جن کي خطن لکڻ واري 
پراڻي روايت کي نئين سر جيارڻ ۾، مون 
وانگر دلچسپي آھي. سو مون بھتر سمجھيو ته 
ھن ڀيري گڏيل دلچسپيَء وارن موضوعن تي 
خط لکي، ھڪٻئي جي معلومات ۾ اضافو 

 ڪجي.
يا تحريري ”  اڌ مالقات“ ڀائو امر! خط کي 

مالقات جو نالو به ڏنو ويندو آھي. ان صنف سان 
مون کي ننمپڻ کان وٺي دلچسپي رھي آھي. ان 
وقت مان شايد ستين درجي ۾ پڙھندي ھجان، 
جڏھن ھر مھيني گھر ۾ ھڪ اردو ڊائجسٽ 

ايندو ھو. ان ۾ ھڪ سلسلو ”  آداب عرض“ 
ان سلسلي ۾ مون ان ” آپ ڪي نام“ھلندڙ ُھو، 

ڊائجسٽ ۾ ليکڪن جي نالي تي خط موڪلڻ 
شروع ڪيا، جن ۾ انھن جي ڪھاڻين تي 
تبصرا ۽ تجزيا پڻ لکي موڪليندي ُھيس. 

جڏھن ان حوالي سان ” خالد بن حامد“ايڊيٽر 
حوصال افزائي شروع ڪئي ته اھو سوچي 
نھايت خوشي ٿي ته منھنجو قلم لکڻ واري 
ڏانُء کان واقف آھي. ان ڪري مستقبل مان به 
ڪھاڻيون يا شاعري لکي سگھان ٿي، جيڪو 
اڳتي ھلي واقعي سچ ثابت ٿيو. انھن ئي ڏينھن 

۾ ڀاُء آصف رضا موريو سان پڻ آداب عرض 
جي توسط سان ڳالھ ” آپ ڪي نام“جي سلسلي 

ٻول شروع ٿي ھئي ۽ انھن لکڻ جي حوالي 
سان شروعاتي طور تي منھنجي تمام گھڻي 

 ھمت افزائي ڪئي ھئي.
تحريري “بھرڪيف چوڻ جو مقصد اھو آھي ته 

جي ان دل آويز سلسلي سان مون کي ” مالقات
خصوصي دلچسپي رھي آھي. پيغام رسائيَء 
جو اھو سلسلو تمام پراڻو آھي. جيڪڏھن مان 
ڀلجان نٿي ته سنڌ ۾ ٽپال وارو نظام مغلن 
واري دور حڪومت ۾ قاصدن گھوڙي سوارن 
جي ذريعي شروع ڪيو ھو، جيڪو سنڌ ۾ 
ڪاروبار، ھالئڻ يا جنگن ۾ پيغام رسائيَء جي 
الِء ڪتب آندو ويندو ھو. مغلن جي ان ٽپال 
رسائيَء جو ذڪر، موالئي شيدائي پنھنجي 

۾ به ڪيو آھي. بھرحال اڄ ” جنت السنڌ“ڪتاب 
اھو نظام جديد دور جي حوالي سان نھايت 
طاقتور شڪل اختيار ڪري چڪو آھي. يقينن 
خط پنھنجي وقت جو اھم تاريخي دستاويز پڻ 
ھوندو آھي، جنھن ۾ ان وقت جي حالتن جو 
سياسي، سماجي، معاشي ۽ نفسياتي تجزيو 
ڪرڻ ممڪن ھوندو آھي. مون کي پاڻ ٻنھي 
جي مشترڪه دلچسپي رکڻ جي حوالي سان 

 خوشي ٿي آھي.
ڀاُء! اڄڪلھ منھنجي طبيعت ڪڏھن ڪيئن ته 
ڪڏھن ڪيئن رھندي پئي اچي. اڪثر ڪو اڻ 

 ڏٺو خوف جسم و جان کي وڪوڙي وڃي ٿو.
 اڪ خوف بي پناهه هي آنکون ڪي آر پار، 
تاريڪيون مين ڊوبتي لمحي هين سامني. 

 )نامعلوم(
ڪيترن به حوصلن جي ھام ھڻان، پر ڪڏھن 
ڪڏھن طبيعت تي مايوسي غالب اچيو وڃي 
ٿي. پوئين ھفتي، ڪيموٿراپيَء جي سائيڊ 

وائٽ بلڊ “۽ ” پليٽيليٽس“افيڪٽس جي ڪري 
ڪافي گھٽجي ويا هئا. جنھن جي ڪري ” سيلز

ڪمزوري تمام گھڻي وڌي ويئي آھي ۽ غذا به 
گھٽجي وئي آھي. اھوئي سبب آھي جو 

جي رپورٽ ” وائٽ بلڊ سيلز“۽ ” پليٽيليٽس“
تسلي بخش نه آئي آھي. ڀاُء! ھر ڪيموٿراپيَء 

کان اڳ، منھنجو آن ڪوالجسٽ مون کي 
صورتحال کي جاچڻ الِء گھرائيندو آھي. ڊاڪٽر 
عدنان عبدالجبار کي ڪينسر جي حوالي سان، 
نھايت گھڻ ُرخي معلومات رکندڙ ڊاڪٽر مڃيو 
ويندو آھي. سو ھِن ڀيري ُھن منھنجي ڪنڊيشن 
ڏسي، ڪيموٿراپيَء جي چوٿين سيشن ڪرڻ 
کان منع ڪري ڇڏيو آھي. ُھن جو خيال اھو آھي 
ته انھن ٽيسٽن ۽ جسماني رد عمل جي خراب 
صورتحال کي مِد نظر رکندي، چوٿين ڊوز کي 
ھڪ ھفتي تائين منسوخ ڪرڻ مناسب رھندو. 
پھريان سوچيو ُھو اوھان ڏي خط ڪيموٿراپي 
ختم ٿيڻ کانپوِء، اسپتال مان موٽي اچڻ کان 
بعد ۾ لکندس، پر ٿراپي ڊلي ٿيڻ جي نتيجي 
۾، ھي خط اوھان ڏي جلدي موڪلي رھي 

 آھيان.
ڀاُء امر! ھر انسان وانگي مون کي به پنھنجي 
زندگي تمام گھڻي پياري آھي. انسان کي، 
تڪليفون، ڏک، بيماريون ڇو نه ھجن، پر ان 
جو زندگيَء سان پيار ڪڏھن به گھٽ نه ٿيندو 
آھي. جيئڻ جي جستجو ھن کي پيڙا ۾ به ھڪ 
نئين اميد ڏي واجھائڻ الِء مجبور ڪندي آھي. 
بيماريون اچڻيون وڃڻيون آھن. مان به ُپر اميد 
آھيان ته موال اوھان سڀني جي دعائن سان مون 
کي ضرور ٺيڪ ڪري ڇڏيندو... ۽ ھن مشڪل 
مان به پار ڪرائي ايندو... ڪوشش ڪندي آھيان 
ته ھر تڪليف جي گھڙيَء ۾ استقامت ۽ صبر 
کان ڪم وٺان ۽ ثابت قدميَء سان اڳتي وڌان... 
جڏھن به اندر جي مونجھ جسم تي حاوي ٿيندي 
ڏسندي آھيان ته پنھنجي ھِن پسنديده نظم سان 
پاڻ ۾ حوصلو پيدا ڪري وٺندي آھيان. نظم 
جي شاعر جو نالو ته ياد ڪونھي پر آٿت ڀريا 

 ھي لفظ نھايت خوبصورت چيا اٿس.
We  are    weird  but    not insane 
we  struggle  through  pain   But 
alsoatain  the   desirable   gain 
our Life might be messed up but 

not yet stain. 
and when we shine that's to 

our hearts that every soul hails. 

 خط

 سيما عباسي
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)Anonymous) 
بس ڀاُء! ڇا ڪجي؟! تڪليف ڀل پھاڙ جيڏي 
ھجي،  انسان کي ھر حال ۾ مثبت سوچ سان 
ان جو مقابلو ڪرڻ گھرجي. حاالنڪه اھڙن 
وقتن ۾ مايوسي غالب اچڻ پڻ فطري احساس 
آھي. ڪالھ خبر ناھي ڪھڙي ڪيفيت طاري 
ھئي، ان ڪيفيت ۾ اوھان جي وال چيڪ ڪئي 

 ته ھيُء نظم من موھي ويو.
 ڪير ڄاڻي ڪير ايندو؟!
 موڙ ايندڙ تي پرين!

 ڪو پتو ئي ڪين آھي،
 ڪير ڄاڻي ڇانَو ڪھڙي؟
 نانَو پنھنجي تي لکيل،

 ڪير ڄاڻي اس گڏجي اوچتو،
 گس ڪھڙي ۾ پرين!
 ڪير ڄاڻي ڏک ڪھڙي،

 واٽ جھليو آ کڙو،
 ڪير ڄاڻي ڪا خوشي ڪاٿي کڙي؟!

 ڪير ڄاڻي موت جو راڪاس ڪاٿي ٿو رڙي؟!
 ڪير ڄاڻي زندگي ڪاٿي ملي؟! )امر اقبال(

ڀاُء! ڪھڙي نه سڀاوڪ انداز ۾ احساسن کي 
لفظن جي لولي ڏيئي سرور ڏيڻ جي ڪوشش 
ڪئي اٿو. تمام خوبصورت ۽ َٽچي نظم آھي، 
ڄڻ خليل جبران يا ورجينا وولف جي ڪنھن 

 اڇوتي خيال کي پڙھندا ُھجون.
ڀائو امر! منھنجا حال احوال گھڻا ٿي ويا. ھاڻي 
اوھان پنھنجي باري ۾ ڪجھ ٻڌايو؟ ڇا ڪندا 
آھيو؟ منھنجو مطلب آھي، لکڻ پڙھڻ کان 
عالوه ٻيو ڪھڙو ڪم ڪندا آھيو؟ يا ڪھڙي 
شعبي ۾ نوڪري ڪندا آھيو؟ معذرت خواھه 
آھيان مون کي اوھان جي باري ۾ ايتري 
معلومات ڪونھي... ٻار ڪيترا اٿو؟ اھي ڇا 
پڙھندا آھن؟ ڪم ڪار يا نوڪريَء جي حوالي 
سان، ڪٿي اوھان به ھن ملڪ جي المياتي 
سسٽم جو شڪار ته نه آھيو؟ ڀاُء! ڪڏھن 
ڪڏھن ڏاڍو افسوس ٿيندو آھي، جڏھن ڏسندا 
آھيون ته اسان جا باصالحيت نوجوان نوڪري نه 
ملڻ سبب دلبرداشته ٿي، ٻاھرين ملڪ ڏي 
قسمت آزمائيَء جو سوچيندا آھن. ان کان وڌيڪ 
افسوس تڏھن ٿيندو آھي، جڏھن نااھل ماڻھو 
چڱن چڱن عھدن تي براجمان ڏسندا آھيون. خبر 
ناھي اسان جي ملڪ جو، خصوصن سنڌ جو 
نظام ڪڏھن درست ٿيندو؟ بھرحال اوھان قربان 
منگي صاحب جو پوپٽ پبلشنگ هائوس سنڀالڻ 
۾ به اڳڀرا رھيا آھيو، سو اھو يقين آھي، اوھان 
واندڪائيَء کي پسند نه ڪندا ھوندا ۽ علمي ۽ 
ادبي حوالي سان مصروف رھڻ کي ترجيح ڏيندا 
ھوندا. اوھان جڏھن  اختر درگاھي صاحَب ۽ 
قربان منگي صاحب سان گڏ، منھنجي عيادت الِء 
آيا ُھئا ته اوھان سڀني کي پنھنجي گھر ۾ ڏسي، 
بيحد خوشي ٿي ھئي. اوھان جون آندل خيرپور 

جون َجڳ مشھور کارڪون ڪيترائي ڏينھن 
پاڙي اوڙي ۾ ورھائڻ کانپوِء پاڻ به کائيندا 
رھيا ُھياسين، پر حيرت انگيز طور تي انھن 
کارڪن ۾ ايتري ته برڪت ھئي جو ڳچ عرصي 
تائين ھلنديون رھيون ُھيون. ڀاُء! مزاج پرسيَء 
وقت پنھنجو نئون ڪتاب گفٽ ڪندي، اوھان 
چيو ھو ته مان اوھان جي ڪتاب تي تبصرو 

اوهان جي   Brother! it will be my pleasureلکان.
ُپروقار شخصيت ۽ شاعريَء تي ھڪ تفصيلي 
تجزيو ضرور لکبو. اوھان پنھنجي طبيعت جي 
عاجزيَء سان، ٻن اکرن لکڻ الِء چيو آھي، پر 
اوھان جي ادبي خدمتن کي ٻن لفظن ۾ بيان 
ڪرڻ ڏکيو ڪم آھي. سو ان ڏکئي ڪم جي 
بدران مان سَولي ڪم طرف وڃڻ پسند ڪندس 
۽ اوھان جي ادبي خدمتن تي جلد ئي ھڪ 
مڪمل تبصرو لکڻ جي ڪوشش ڪندس، پر ان 
حوالي سان وقت ۽ طبيعت جي اجازت ضرور 
درڪار رھندي. ادا! اوھان خوش نصيب آھيو، 
جو ڏات ۽ ڏانُء ٻئي اوھان تي مھربان رھندا آيا 
آھن. مزاحمت جي موضوع تي ڪجھ ڏينھن 
اڳ، اوھان جو نظم پڙھيو ُھو، اھو پڻ ڏاڍو 
پسند آيو ُھو. اوھان نظم ۾ پنھنجي مذمت جو 

 اظھار ھِن طرح ڪيو آھي:
 ڪارونجھر جي ڪٽجي ِويو

 اونچا جذبا
 عزم ارادا

 ڪنھن سان ڀيٽيندي او شاعر!؟
 ڪاٿئون ٻڌندي مور ٽھوڪا؟
 ڪنھن تي بيھي پنھنجي ٿر جو
 درش ڌارائون ڌار ڪندين!؟
 سينو کولي پنھنجي ھٿ سان
 پاڻ مٿان ئي وار ڪندين!

 )امر اقبال(. -ڪارونجھر جي ڪٽجي ويو
ڀاُء! ان نظم ۾ جيڪڏھن پھرين ۽ آخري سٽ 

جي بدران ” ڪارونجھر جي ڪٽجي ويو“۾ 
لکيو وڃي ته ” ڪارونجھر جي ڪٽجي ويندو“

نظم وڌيڪ بامفھوم ۽ بامعنٰي انداز ۾ ادراڪ 
جا خوبصورت عڪس پسائي سگھي ٿو. وڌيڪ 
اوھان جي شيِء آھي... ھڪ شاعر ٻئي شاعر کي 

 محض مشورو ئي ڏيئي سگھي ٿو.
ڀاُء! سنڌ ڌرتيَء جو اھو الميو رھيو آھي ته ان 
جي فطري سونَھن کي پائمال ڪري سدائين 
پنھنجي َمفادن جا مزا ورتا ويا آھن. اڃا ُڀڳڙن 
ُمٺ تي کپجي ويندڙ بحريا ٽائون جو ڏک ئي 
ھلڪو ڪونه ٿيو ھو ته وري ڪارونجھر جي 
قيمتي پٿر تي نظر وڌي اٿئون. ڀاُء! ڪڏھن 
ڪڏھن سنڌ جي الوارثيَء تي افسوس ٿيندو 
اٿم. جڏھن وارثي ڪرڻ وارا ھٿ ئي غيرن سان 
ملي وڃن ته پوِء سنڌ ڌرتيَء جا فطري ۽ قيمتي 
اثاثا ائين قربان ڪيا ۽ لٽيا نه ويندا ته ٻيو ڇا 
ٿيندو؟... ڪاش! اسان جا پنھنجا ڌرتيَء جي 

وارثي ڪرڻ الِء نيڪ نيت ٿي سوچين. بھرحال 
” واڪا ڪرڻ مون وس“ڪو ازالو ٿي نه ٿي 

وانگر ھر ظلم نا انصافيَء ۽ اڻ برابريَء خالف 
پنھنجي لفظن جي مزاحمتي َعلم کي بلند رکندا 

 اينداسين. قتيل شفائيَء جي ھِن شعر وانگر...
 کال هي جوم ڪا بازار آئو سچ بولين،

)قتيل  -نه هون بال سي خريدار، آئو سچ بولين
 شفائي(.

آخر ۾ سنڌي ادبي سنگت جي حوالي سان تازي 
عجيب و “اليڪشن ٿيڻ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل 

 صورتحال تي ڳالھائڻ چاھيندس.” غريب
ڀاُء! اڪثر اوقات ھِن تنظيم جي اڳوڻي اھميت 
ختم ٿي وڃڻ تي دلي افسوس ٿيندو آھي. اسان 
وٽ ادارا تڪليفن سان ٺاھيا ته ويندا آھن، پر 
سنڀاليا ڇو ناھن ويندا؟! شايد سنڌين جي ترقي 
نه ڪرڻ جو ڪارڻ به اھو ھجي. سنڌي ادبي 
سنگت جيڪا ايشيا جي سڀ کان وڏي تنظيم 
ڄاتي ويندي ھئي، ان جو اھڙو حال آخر پنھنجن 
اديبن ئي ڇو ڪيو آھي؟ ڇا تنظيمون اليڪشن 
۾ حصو وٺڻ سان يا عھدن تي ويھڻ سان يا بي 
عمل دعوائون ڪرڻ سان ٺھنديون آھن؟! 
منھنجي خيال ۾ ھاڻي گھڻو ٿي ُچڪو! اسان 
سڀني اديبن کي پنھنجا اختالف وساري ھڪ 
ٿيڻ جي ضرورت محسوس ڪرڻ کپي. ھونئن 
به ڪورٽ جي فيصلي کي نه مڃڻ کانپوِء 
اختالف رکندڙ ُڌرين جي موقف جي اھميت به 
ڇا رھجي وڃي ٿي؟... مان ته جڏھن کان ادبي 
سنگت ڪراچيَء جي ميمبر ٿي آھيان، تڏھن 
کان وٺي ڪڏھن ڪو نه ڏٺو آھي ته ان تنظيم 
ڪڏھن سنڌي ٻوليَء جي فروغ ۽ بھبود الِء ڪم 
ڪيو ُھجي يا ُھن ڪڏھن سنڌي ثقافت جي 
نمائندگيَء جي ڏس ۾ ڪو مثبت ڪردار ادا 
ڪيو ُھجي يا وري ڪنھن بي پھچ غريب اديب 
جي معياري شاعريَء جو ڪتاب ڇپرائڻ جي 
حوالي سان ڪا مدد ڪئي وئي ُھجي. ان حوالي 
سان اھا تنظيم ڪيترن ئي سالن کان غير فعال 
ڏٺي ويئي آھي. باقي ڇڪتاڻ جي سلسلي ۾ 
سدائين متحرڪ ۽ فعال ڏٺي ويئي آھي. عھدن 
تي براجمان ٿيڻ جي حقيقت پنھنجي جاِء تي،  
پر فعال انداز ۾ سنڌي ٻوليَء جي ترقي الِء 
ڪم ڪرڻ جي ضرورت تي آخر سنجيدگيَء 
سان ڪڏھن سوچيو ويندو؟ بھرحال ان ُپر فڪر 
سوال تي پنھنجي خط جو اختتام ڪيان ٿي. 
اميد ته منھنجي لفظن اوھان جي صبر کي  

 گهڻو نه آزمايو ھوندو.
 اهلل حافظ

ادب جي معمولي شاگردياڻي اوهان جي ڀيڻ 
 سيما عباسي

 0202نومبر  4ڪراچي 
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)6) 
 مانائتي ڀيڻ سيما!

 شال مڪمل صحت ۽ وڏي ڄمار ماڻيو!
سڀ کان پھريان معذرت خوا  آھيان، جو خط 

 جو جواب لکڻ ۾ گهڻي دير ٿي وئي..
سال  32اوھان مون ڏانھن خط لکي، سچ پچ ته 

پوئتي واري زندگيَء ڏانھن موٽائي ڇڏيو آھي. 
جڏھن اسان جي اکين ۾ سوين جرڪندڙ سپنا 
هوندا ھئا ۽ اسين ڊگھا ڊگھا خط لکندا ھياسين.. 
اھو اسان جو ھاسٽل جي زندگيَء وارو دور 

 ھوندو ھو.
اوھين بيماريَء سان جھيڙي رھيا آھيو. مون 
کي اوھان جي حوصلي ۽ بھادريَء تي رشڪ ٿو 
اچي. اوھان جي گھر، اوھان، اوھان جي ور ۽ 
ٻچڙن سان ملي، ان وقت به مان، دل ئي دل ۾ 
اوھان جي صحتيابيَء الِء دعائون گھري رھيو 

 ھئس...
 زندگي تلخ آ، ھجي ته ھجي
 )اياز( -روح ۾ سئو مالحتون رھنديون

مان ڪڏھن به ڪنھن دوست کي پنھنجي ڪتاب 
تي لکڻ الِء ناھيان چوندو، ڪو پاڻ لکندو آھي 
ته اکين تي رکندو آھيان، پر اوھان الِء دل گھريو 
ته اوھان کي ڪتاب تي ٻه اکر لکڻ الِء چوان.. 

اوھان لکندئو ته مون کي خوشي ٿيندي.. 
منھنجي الِء اھا ڳالھ به خوشيَء جو سبب بڻي 
ھئي ته اوھان جي شخصيت ۽ ڪم متعلق ڇپيل 

جو ھڪ فلئپ مون به ” ڏات جي ديوي“ڪتاب 
 لکيو ھو.

اوھان قربان منگي صاحب، اختر درگاھي صاحب 
۽ منھنجي، جيڪا مهمان نوازي ڪئي، اھا به 

 سدا ياد رهندي.
تائين ڀريا  2112کان وٺي  2110ڪراچيَء ۾ مون 

سال گذاريا آھن، جيڪي منھنجي زندگيَء جا  6
يادگار سال آھن. مون اين اي ڊي انجنيئرنگ 
يونيورسٽي ڪراچيَء مان سول انجنيئرنگ ۾ 
گريجوئيشن ڪئي، ڪجھ عرصو ڪراچيَء ۾ 
ھڪ ڪنسٽرڪشن فرم ۾ نوڪري ڪئي ۽ ھن 
وقت ڪيترن ئي سالن کان خيرپور پنھنجي 
شھر ۾، سنڌ حڪومت جي زراعت کاتي ۾ 
واٽر مئنيجمينٽ آفيسر طور نوڪري ڪري 

جي ڪمن ڪارين ۾ قربان ” پوپٽ“رھيو آھيان. 
منگي صاحب جي سا  ۾ به مڙيو ئي ُجڙيل 

 رھندو آھيان..
ڪراچيَء ۾ رهندي سمنڊ ۽ رمپا پالزا ۾ ٿيندڙ 
سنڌي ادبي سنگت جون، ان دور واريون 
گڏجاڻيون، ھميشھ مون الِء انسپائريشن جو 

سبب رھيون... ڪراچيَء ۾ ئي مون کي سنڌي 
شاعريَء جي ڪرشمي شيخ اياز جا سندس گھر 

 ۾ ھٿ ڇھڻ جو اعزاز مليو..
وارو نظم، آزاد نظم آھي. آزاد ” ڪارونجھر“

نظم ۾ ماترڪ آزادي، ڪنھن حد تائين، حاصل 
ھوندي آھي، جنهن جو فائدو مون به ورتو آھي. 
اوھان منھنجي شاعريَء کي ڌيان سان پڙھو ٿا، 

 اھا ڳالھ مون الِء خوشيَء جو سبب بڻي.
مون کي خوشي اھا به آھي ادي! ته اوهان 

سان به پيار ڪريو ” سنڌ“زندگيَء سان گڏوگڏ 
آھي، ته اسين آھيون ” سنڌ“ٿيون. ھونئن به جي 

 ۽ زندگي آھي.
اوھان گھڻو طويل خط لکيو آھي، پر موٽ ۾ 
مان ھي چند سٽون لکي سگھيو آھيان. قبول 

 پون..
رب سائين اوھان کي پنھنجي حفظ ۽ امان ۾ 
رکي.. ۽ اوھان پنھنجي نارمل زندگيَء ڏانھن 
 موٽي پنهنجا رھيل تخليقي ڪم مڪمل ڪيو...
 اوھان جو ڀاُء
 امر اقبال
 خيرپورميرس

 0202جنوري  22

 خط

 امر اقبال
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اسان کي اهو اعزاز حااصال آهاي تاه اساان جاي 
وڏڙن اڄ کان پنج هزار سال اڳي اعلٰي منصاوباا 
بندي جو شاهڪار ۽ تهذيب و تمدن سان ڀارپاور 
شهر موهن جو دڙو اڏيو جاڏهان تاه ان وقات ۾ 

 باقي دنيا اڻ سڌريل ۽ غير تهذيب يافته هئي.
*** 

 ”هو ڪير آهي؟“ڪنهن پڇيو: 
 ”هو ناهي پر مان آهيان“مون چيو: هو، 
مون کي سمجهه ۾ نٿو اچاي تاه “ ان وري پڇيو: 

 ”تون چوڻ ڇا ٿو چاهين؟
مون چيو: ان کي سمجهڻ الِء توکي وري جانام “ 

 ”وٺڻو پوندو.
*** 

پيار ۽ محبت ۾ برابري ۽ پاڻ وڃائڻ جي کاڻاي 
ڪيتري به دعوٰي ڪري، پر پدري سماج ۾ هان 
جي اوسر ئي ڪجهه اهڙي ٿي آهاي جاو هاو هار 

 ڳالهه تي حاوي رهڻ چاهي ٿو.
*** 

ماڻهو عمر جي ڪهڙي به ڏهاڪي ۾ هاجاي، پار 
محبت ان جي ضرورت رهندي ۽ تيساتاائايان ان 
سان جڙيل رهندي جيساتاائايان جاياون جاي ڏور 

 (.SMSجڙيل آهي. )ويلنٽائن ڊي تي موڪليل 
*** 

جيئن ماُء جي گود اوالد الِء پناهه گاهه آهي. تيئان 
خوبصورت خواب ۽ روشن خيال پڻ انساان ذات 

 جي مستقبل جون پناهه گاهون آهن.
*** 

جيڪي جيئڻ ڄاڻن ٿا انهن الِء هر پل نئون سال 
آهي ۽ جيڪي جيئڻ نٿا ڄاڻن اهي پاراڻاي ساال 

-21)ماضي( ۾ به ناهن رهڻا. )نئون سال مبارڪ 
22-22.) 

*** 
ڀلي کڻي ڪيڏي به اونادهاه ۽ اناڌوڪاار ڇاو ناه 
هجي پر ان جو انت روشاناي آهاي. ساڀاناي کاي 
روشني جي تصور سان خاوشايان ڀارئاي تاهاوار 

 ڏياري جون واڌايون. 
*** 

مون کي انسان ئاي رهاڻ ڏياو. ماون ۾ نسالان، 
قبيلن... جا ٻج نه ڇٽيو، ڪٿي ايئن ناه ٿائاي جاو 

مون سان گڏ توهان به ان نفرت جي باهه ۾ ڀسم 
 ٿي وڃو.

*** 
ڪالهه پيئرن جو عالمي ڏينهن هاو. ڪايار بااباي 
سان ڪيئن هليو ۽ بابي جو رتبو هن جاي ناظار 
۾ ڇا هو؟... جنهن سچ لکيو ان جاي پايارن تاي 
هٿ، جنهن ڪوڙ لکي فاياس ُباڪ تاي سارخارو 
ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي، پاڻ ته ان کي به ڪرپٽ 
ڪوٺينداسين. ڇو جاو ڪارپشان صارف پائاساي 
جي ناهي هوندي رشتن جي پائماالاي، لافاظان ۽ 
خيالن جو غلط يا بيجا استعمال به ڪرپشن ئاي 

 آهي.
*** 

ڪنهن کي وڻي نه وڻي پر اها حقاياقات آهاي تاه 
جيئن قاسم آباد جي واڌو واهه تي ٻاناهاي پااسان 
کان ڊگهين قطارن ۾ ساويان هاوٽالان ۾ وانادن 
جون بي معنٰي ڪچهريون، پئاساي ۽ وقات جاو 

فاياصاد  14ذيان بڻيل آهن، تيئن فيس ُبڪ جون 
پوسٽون به خود ثنائي سان ڀاريال باي ماقاصاد ۽ 

 ڪم جي ڳالهين کان خالي هونديون آهن. 
*** 

 ”منهنجو موت؟“
 ”جڏهن تون مون کي پڙهڻ ڇڏي ڏيندين.“

*** 
 مايوسي گناهه نه پر بزدلي آهي.

*** 
رات جنهن کان تون ۽ ماان نافارت ڪارياون ٿاا، 
رات جنهن کي ظلم جي عالمت طور استاعاماال 

 ڪيو ويندو آهي. 
پر ڇا تو اهو راز سليو آهي ته اڀ ۾ تاارا رات 

 جو کڙن ٿا؟
*** 

تو ڪڏهن ٽاڪ منجهند جي سورج ساان اکاياون 
مان ٽاڪ منجهاناد جاي ساورج  -ماليون آهن؟ ٻڌ

سان اکيون مالئيندو آهيان ۽ ڪارڻاا جاهاٽايانادو 
آهيان ۽ پوِء جتي روشني ناهي، اوندهه اناڌڪاار 

 آهي، اهي ڪرڻا پلٽي ڇڏيندو آهيان. 
مان جنم جنم کاان ايائان ڪانادو آياو آهاياان ۽ 
تيستائين ڪنادو رهانادس، جاياساتاائايان ساڄاي 

 سنسار مان  اوندهه انڌڪار ختم ٿي نٿي وڃي. 
*** 

وڏيرا ته آهن ئي وڏيرا، انهن تي ڪهڙي ميار؟... 
پر مون سميت اسان جا گهڻائي اديب ۽ دانشاور 
به مزاج ۽ روين ۾ وڏيارڪاي ذهانايات کاان آجاا 

 ڪونه آهن. 
*** 

تاريخ ۾ اديب ڪنهن عهادي ياا ماالاي حاياثايات 
سان نه پر ادبي قد ڪام )تخليقاي ساگاهاه( ساان 

 سڃاتو ويندو.
*** 

تنهنجو پيار مئه ۾ مليل اهو زهر آهاي جاياڪاو 
پيئي سو ڦٿڪي مري ۽ جيڪو نه پيئي سو ُاڃ 

 مري.
*** 

او گمشده شعور! ان کان اڳ جو تون پاڳل قرار 
ڏنو وڃين ۽ تنهاناجاو وجاود ماياساارجاي وڃاي، 

 پنهنجي ڀٽڪيل جسم ۾ واپس موٽي آ.
*** 

ننمپڻ ۾ هڪ سبق ۾ پڙهيو هئم ته هڪ همراهه 
وڻ جي ٽار تي چڙهي ان ٽار کاي ڪاٽاي رهاياو 
آهي... پر هي ڳالهه آئون ڪهڙي قوم کي ٻاڌائاي 

 رهيو آهيان.!؟
*** 

اچو ته رسول بخش پليجي جي ماوت جاي ڏياهاه 
 جي ڏاهپ سان تعزيت ڪريون. 

*** 
ُسر سونهن ۽ سچائي، سادائايان جاواڻ ۽ جامااڻ 

 ٿئي. ان تي ٻماپو ايندو ئي نه آهي.
*** 

هو رڙيون ڪري رهيو هو، هن جاو پاياٽ وڃاي 
آنڊن سان لڳو هو. ساڌو هن جاي انادر ۾ گاياان 
اوتي رهياو هاو. ماون ڏٺاو هاو پاوِء باه رڙياون 
ڪري رهيو هو، هو ٽن ڏينهن کاان باکاايال جاو 

 هو.
*** 

شاهه لطيف ۽ شيخ اياز مون کي هڪڙي ماُء جاا 
 ٻه جاڙا پٽ لڳندا آهن. 

*** 

 ڀون سنڌي

 ڊائري جا ورق
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محترم محمد ابراهيم جويو صاحب وٽ شام 
جو ويس، مون پنهنجو حيدرآباد شهر جو تعارف 
وارو مضمون جويو صاحب کي پڙهي تجويز 
ڏيڻ الِء ڏنو. جويو صاحب اوڏي مهل نور احمد 
کي به فون ڪئي ته اهو به آيو ۽ سائين نواز به 
آيو، پوِء اسان ٻه ڪالڪ کن شاندار ڪچهري 
ڪئي. خاص ڪري جويو صاحب ڪيئي 
ڳالهيون ٻڌايون. بيورو ڪريسي جي وڏيرڪي 
ذهنيت ۽ فطرت جي ڪري اسان جا ڪئين 
سرڪاري ادارا تباهه برباد ۽ برباد ٿي ويا، 
ڪيئن نااهل ماڻهو سفارشن سان اهم ادارن جا 
انچارج بڻجي ڪيئن ڪروڙين رپيا غريب قوم 
جا ذيان ۽ برباد ڪيا اٿن. جويو صاحب ڪيترا 
دلچسپ ۽ حيرتناڪ مثال ڏنا... قوم جي تاريخ 
جي باري ۾. جويو صاحب چيو ته تاريخ ڪڏهن 
به ڪنهن به دور ۾ غير جانبدار ڪانه رهي آهي 
۽ نه ئي ڪڏهن غير جانبدار ٿي سگهي ٿي. 
اوائل کان ئي تاريخ جنهن به لکي يا لکرائي ته 
ان بادشاهه يا حاڪم پنهنجي نقطهِء نظر مطابق 
لکرائي آهي. هر دور ۾ مختلف مڪتبهِء فڪر 
جي ماڻهن، عالمن، دانشورن ۽ تاريخ نويسن 
تاريخون لکيون ته سڀني پنهنجو نظريو ۽ فڪر 
پيش ڪيو. پوِء ڀلي هڪ ئي دور جي ٻن جدا 
لکندڙن جي تاريخ جدا جدا فڪر ۽ نظرئي جي 
حامل رهي آهي. جويو صاحب ان تاريخ جي 
موضوع تي ڳالهائيندي پير حسام الدين راشدي 

۾ ڪٿان ’ سان ٿيل سخت بحث ۾ جيڪا سفر

ايندي ٻنهي ۾ ٿيو، ٻڌايو ته راشدي ان وقت 
ترقي پسند خيالن وارو جوشيلو جوان هو. سو 
چوي ته، بابا تاريخ معنٰي غير جانبدار حقيقي ۽ 
سچي تاريخ هجي، پر مون سمجهايو مانس ته 

 ڏک اهو آهي ته ايئن نه آهي. 
جويو صاحب چيو ته تاريخ ڪڏهن به غير 
جانبدار نه رهي آهي. اڳي به ۽ اڄ به. هر 
تاريخدان پنهنجي مخصوص نقطهِء نظر سان 
تاريخ ٿو لکي پوِء، وڏي بحث کانپوِء پير 
صاحب کي ڳالهه سمجهه ۾ آئي هئي ۽ پوِء ئي 
هن تاريخ جي موضوع تي عظيم الشان ۽ 

 حقيقي ڪم ڪري ڏيکاريو. 
جويو صاحب کي مون اسماعيلي، آغا خاني، 
صوفي ۽ وحدت الوجودي ريتن رسمن جي 
باري ۾ ٻڌايو ته، مون کي جويو صاحب صالح 
ڏني ته تازي مهراڻ رسالي ۾ سنڌ ۾ اسماعيلي 
حڪمراني جي عروج ۽ زوال تي شاندار 
مضمون آيو آهي، پوِء هن رسالو ڪمي مون کي 
ڏيکاريائين جنهن ۾ پندرهن کن صفحن جو 
وڏو مضمون هو... مون رسالو خريد ڪري پڙهڻ 

 جو واعدو ڪيو. 
نور احمد منهنجي لکڻ جي صالحيتن جو ذڪر 
ڪندي چيو ته غالم علي، سفر نامه، خط ۽ 
ڊائري لکڻ ۾ ماهر آهي، ان ڪري هن کي ان 
ئي فيلڊ ۾ وڌيڪ ڪوشش ڪرڻ گهرجي. جويو 
صاحب به تائيد ڪئي ۽ فيصلو ٿيو ته ڊائرين 
کي سهيڙي تيار ڪري نور احمد جي نظر مان 
ڪمرائي ڇپائڻ الِء ڏجن. جويو صاحب ٻڌايو ته 

گذريل هفتي ڪراچي ويس ته هميشه وانگر اياز 
وٽ به ويس ته مون کي اياز هن ڀيري وڌيڪ 
صحتمند لڳو. اڳ جيڪو ڪمزور هو سو هاڻ 
جسم ۽ منهن ۾ سرهو ٿي نظر آيو. اصل 
جواني وارو اياز پئي نظر آيو. مون چيو سائين 
معنٰي ته اياز سائين سمارٽ ٿي ويو آهي ته 
 جويو صاحب چيو ها بلڪل سمارٽ ۽ فِٽ آهي.

*** 
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حيدرآباد جي علمي، ادبي، قومي ۽ جمهوري 
لڏي سان ٿورو گهڻو تعلق گذريل پنجويهن 

 سالن کان رهيو آهي. 
هونئن ته سڄي سنڌ جي وڏن عالمن، اديبن، 
شاعرن، سياستدانن، فنڪارن ۽ ادب دوستن 
سان دعا سالم رهي آهي، پر حيدرآباد جي 
عالمن، دانشورن، شاعرن، اديبن ۽ قومي 
عوامي جمهوري رهنمائن سان مڙئي ڪجهه 
وڌيڪ عليڪ سليڪ رهي آهي. جڏهن مون ۽ 
نور احمد ٽائيم فوٽوز جي نالي سان حيدرآباد 
۾ سنڌين جو پهريون فوٽو اسٽوڊيو هيرآباد ۾ 
کوليو ته اسان سان تقريبن سڀني سڄاڻ، 
عالمن، دانشورن ۽ ادبي ادارن جي سربراهن 
تمام گهڻو تعاون ڪيو هو. محترم محمد 
ابراهيم جويو، محترم غالم محمد گرامي، 
نفيس احمد شيخ، نياز همايوني، طارق اشرف، 
غالم نبي مغل، امداد حسيني، مراد علي مرزا، 
محترم ع. ق شيخ، محترم رسول بخش 
پليجو، خدا بخش ابڙو ۽ ٻيا به ڪيترا محترم 

 ڊائري جا ورق

 غالم علي کوساڻي
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زندگي جي ُسورن ۽ تڪليفن کي ماٺو ڪرڻ ۽ 
انهن کي برداشت ڪرڻ جو مون کي هڪ ئي 
طريقو سجهندو آهي ته پاڻ کي مصروف رکجي. 
پنهنجي صالحيتن آڌار ڪو نه ڪو مثبت ڪم 

 ڪندو رهجي.
*** 

جيئن عمر گذري ٿي، تيئن شدت سان اِهو 
محسوس ٿيندو اٿم ته، وقت ٿورو آهي، ڪم 

 گهڻا آهن.
*** 

ڪم ڪرڻ واري ماڻهو جو وقت گذري ٿو وڃي. 
جڏهن ته مصروف نه رهڻ وارن جي اڪثريت 
رڳو انهيَء سوچ ۾ هوندي آهي ته، سج جلدي 

 ڇو نٿو لهي.
*** 

مون ڪٿي والٽيئر جا لفظ پڙهيا هئا، جنهن ۾ 
مصروف نه رهڻ ۽ زنده نه “ُهن چيو پئي ته، 

رهڻ ساڳي ڳالھ آھي. سست ماڻهو کانسواِء ٻيا 
 ”سڀ نيڪ انسان آهن.

والٽيئر جو سيڪريٽري چوندو هو ته والٽيئر 
رڳو وقت جي معاملي ۾ ڪنجوس آهي. ڇو ته 

 هن وٽ وقت جي وڏي اهميت هئي.
*** 

هر انسان جو ڪم ئي سندس خوشين جو سبب 
 بڻجي ٿو.

*** 
ڪم مڪمل ڪرڻ کانپوِء ُسڪون جي جيڪا 
لهر اندر ۾ اٿندي آهي، سا محنتي ۽ پورهيو 

 ڪندڙ ماڻهو ئي سمجهي سگهن ٿا.
*** 

ڪنهن ڏاهي ته اهو به چيو آهي ته، جيڪڏهن 
خودڪشي جي خيال کان به بچڻ چاهيو ٿا ته پاڻ 

 کي مصروف رکو.
*** 

دل ۽ دماغ اسان جي جسم جا ُاهي اهم عضوا 
آهن، جن جو اسان جي احساسن سان ِسڌو 

 واسطو آهي.
*** 

منهنجو خيال اِهو آهي ته، دماغ وٽ منطق آهن 
 ۽ دل احساسن سان ڀرپور آهي.

*** 
انهيَء ڪري آئون ائين ٿو سمجهان ته، دماغ 
جي منطق کان دل جي احساس جي اهميت 

 وڌيڪ آهي.
*** 

دل وٽ پنهنجا احساس آهن، جنهن کي دماغ 
ناهي سمجهي سگهندو ۽ دماغ وٽ پنهنجا دليل 

 آهن، جيڪي دل کي قبول ناهن.
*** 

آخر ۾ سڀ الزام دل تي ايندا آهن ته، دل بي چئي  
 آهي ۽ پوِء دل دماغ کان وڌيڪ ڀوڳيندي به آهي. 

 ڊائري جا ورق

 سرمد کوسو

ساٿي اسان جي اسٽوڊيو تي ايندا رهندا هئا ۽ 
امر جليل، نسيم کرل، رباني، حميد سنڌي 
 وغيره به اسان جي اسٽوڊيو تي ايندا رهيا آهن. 

دعا سالم ته سڀني سان قائم آهي، پر نور احمد، 
محترم ابراهيم جويو، ع. ق شيخ، محترم مراد 
علي مرزا سان دوستي ڪجهه وڌيڪ گهاٽي ۽ 

 گهري رهي آهي.
انهن چئن پنجن دوستن جون ڪچهريون ڪڏهن 
نور احمد ته ڪڏهن جويو صاحب وٽ ته ڪڏهن 
ع. ق شيخ ته ڪڏهن مراد صاحب وٽ. اڪثر 
پروگرامن ۾ به گڏجي ويندا هئاسين. هڪڙو 

پروگرام سکر ۾ شيخ اياز جو ڪالم رڪارڊ 
ڪرڻ الِء نيزار علي خواجه جيڪو سکر ۾ 
انجنيئر هو ان جي دعوت تي آئون نور احمد، 
جويو صاحب، مراد صاحب، شيخ صاحب گڏجي 
وياسين ۽ ٻه ڏينهن رڪارڊنگ سان گڏ ڏاڍيون 
ڪچهريون ۽ رهاڻيون ڪيونسين. بهرحال اڄ 

 هڪ تازي روداد لکڻ الِء ويٺو آهيان.
نور احمد ٻڌايو ته، هفتي کن کانپوِء جويو 
صاحب وٽ ويس، ڪافي دير ڪچهري کانپوِء 
جويو صاحب چيو ته، اسالم آباد مان غالم 
رباني آگرو حيدرآباد آيو آهي هوٽل فاران ۾ 

رهيل آهي، مون کي کيس اسالم آباد ۾ 
پنهنجي فرزند الِء هڪ پيغام ڏيڻو آهي. هل ته 
گڏجي هلون. ٻئي توڪل تي نڪري پياسين، 
هوٽل مان خبر پئي ته صاحب ڪمري تي موجود 
آهي، اتي پهتاسين ته تمام گهڻي عزت ۽ 
احترام سان جويو صاحب جي آجيان ڪيائين ۽ 
چيائين سائين توهان تڪليف ڪئي مون کي 
فون ڪريو ها مان پاڻ به اچي وڃان ها. غالم 
رباني آگري صاحب ۽ محمد ابراهيم جويو 

 صاحب جي پاڻ ۾ گهڻي گهرائپ هئي.
*** 
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 ڪـــتـــاب پـــڙهـــ  کـــانـــ ـــوِ

” ڪتاب پڙهڻ کانپوِء“ بخشل باغي جو ڪتاب 
پڙهي رهيو هئس ته ذهن ۾ َانيڪ خيال جاڳيا. اسان 
لفظن جي مايا جا قيدي آهيون. اسان خيالن جي مايا 
جا قيدي آهيون. اسان وٽ صرف سوال آهن؟ مادي 
دنيا جو عجيب ڍنگ آهي جيڪو سوال ڪري 
ٿڪجي پوي ٿو ُاهو جواب ۾ تخليق ڪري لفظن 
ذريعي سوالن جي نوعيت بدالئي ڇڏي ٿو. شايد 
ڪير اسان کان پنهنجي وجود جي ُهئڻ الِء ثبوت 
ُگهري ٿو. ُاهو ڪير آهي؟ ُاهو موت آهي. ُانهيَء 
ڪري جڏهن اسان ڪوبه ڪتاب پڙهون ٿا ته لفظن 
۾ َاٽڪيل سوچ کي اظهار الِء وري سوال ُاٿاري 
ڪتاب لکون ٿا. مطلب لفظ جو جواب لفظ، تخليق 
جو جواب تخليق، ڪتاب جو جواب ڪتاب. بس 
ڪائنات ايئن سواليه نشان بڻجي وڃي ٿي. 

ساختيات ۾ لفظن جي بائنري پکيڙ 
سوين معنائون سامهون آڻِي ٿي. ٻولي 
ُاها جيڪا هڪ ُجملي ۾ سوين 
معنائون کڻي اچي. تخليق ُاها جيڪا 
 هڪ ُجملي ۾ سوين سوال کڻي اچي.

بخشل باغي جو هي ڪتاب پڙهي 
ڪيترن ڪتابن جو تعارف ٿئي ٿو. 
بلڪه سنڌ جي ڪيترن ليکڪن جي 
لکڻين جو تعارف ٿي وڃي ٿو، جيڪي 
نظرياتي دور جا پڙهندڙ آهن ُانهن الِء 
سڄو دور آئيني وانگر اکين اڳيان ڦري 
وڃي ٿو. ڇو ته بورس پيستروناڪ، 
ارنسٽ هيمنگوي، گارشيا مارڪيز، رسول 
حمز اتوف، البرٽ ڪاميو، ڪافڪا، سارتر، 
جان ريڊ ُاهي سڀ ليکڪ نظرياتي دور جي 
پڙهندڙن الِٰء هڪ ئي قافلي جا هم سفر آهن. 
هِن ڪتاب ۾ سنڌ جي نظرياتي دور کان وٺي 
جديد موجوده دور تائين لکندڙن جون 
لکڻيون سامهون آنديون ويون آهن. بس کوٽ 
اِها محسوس ٿي ته جيئن سنڌ جي موجوده 
دور جي ناولن، ڪهاڻين ۽ ٻين ادبي ڪتابن 
جي پرک ڪئي ويئي آهي. تيئن پرڏيهي ادب 
۾ جديديت ُپڄاڻان دور جي لکيل ناولن جو به 
تجزيو موجود ُهجي ها! شايد ليکڪ ُانهيَء 
ڏانهن به توجهه ڏيئي ۽ آئنده اسان کي اهڙو 

 ڪتاب پڙهڻ الِء ملي.
اندازو ٿئي ٿو ته بخشل باغي پڙهندڙ ماڻهو آهي. 
نه صرف پڙهندڙ آهي بلڪه پڙهيل هر ڪتاب تي 

 قلم کڻي انهيَء ُمتعلق لکڻ وارو ماڻهو آهي.
گهڻو وقت اڳ اسان کي هڪ  ُاستاد ُٻڌايو ته 
ڪتاب پڙهي جيستائين توهان ُان کي انڊر الئين 
نٿا ڪريو. تيستائين توهان پڙهڻ جي لذت نٿا 
پرايو، پر بخشل باغي ڪتاب پڙهڻ کانپوِء قلم 
کڻي ُانهيَء ڪتاب تي ويچار ونڊي ٿو. انڊر الئين 
جي دنيا پاڻ الِء آهي، پر ڪتاب تي لکڻ دنيا الِء 
آهي. هي دور ڊجيٽل ڊڪٽيٽر شپ جو آهي. ڪنهن 
وٽ به وقت کي صحيح استعمال ڪرڻ جو فارمولو 
ناهي. زندگي هڪ پالٽ کان بغير ڪهاڻي آهي. 
جنهن ۾ واقعا ۽ ڪردار طئي ٿيل ناهن. تنهنڪري 

 ڪو ويهي تخليقي ادب تي لکي ڏکيو ڪم آهي.
مون اٿارٽي ۾ نوڪري دوران سنڌي ڪتابن جو 
سروي ڪرايو هو ته سال ۾ ڪيترا ڪتاب ڇپجن 
ٿا. منهنجو خيال هو ته هر سال جي ڇپيل ڪتابن 
جو تعارف ۽ تبصرو به ُانهيَء ۾ شامل ڪرائيندس، 
پر ڪرپشن جي دنيا ڪم ڪرڻ ڪٿي ٿي ڏئي، پر 
مون کي انهيَء سروي ۾ خبر پئي ته هر سال ٽي 
سئو کان چار سئو ڪتاب ڇپجن ٿا. ڪتابن جي 
مارڪيٽ به آهي، پر نئون ريڊر گهٽ پيدا ٿي رهيو 
آهي. ٻيو ته ڪتاب پڙهڻ جي عادت ختم ٿي رهي 
آهي. بخشل باغي ُانهيَء دور ۾ ڪتاب پڙهي ُانهن 
تي تنقيدي تبصرو لکي ڄڻ پاڻ کي ادبي دنيا جو 
هيرو ٺاهي ڇڏيو آهي. سندس مضمونن مان اِهو 
معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ ڏيهي ۽ پرڏيهي ادب دلچسپي 

پڙهندڙ آهي. بخشل بنيادي طور سان 
شاعر آهي. شعر جو تعلق 
جذبن سان آهي، 

ُرومانس 

سان آهي، اندر جي 
ُاڌمن سان آهي، ذات جي بيقراري سان آهي، شعور 
جي اڪيالئي سان آهي، پيار جي ُاڇل سان آهي، 
نِرواڻ سان آهي، پر نثر جو تعلق عقل سان آهي، 
سوچ ۽ اِدراڪ سان آهي، ُمطالعي ۽ زمان و مڪان 
سان آهي. ٻنهي ۾ ُمشترڪ هڪجهڙا ئي ُاهي 
سوال آهن، جيڪي وجود جي ُبحران جو درد کڻي 
در در ڀٽڪن ٿا، پر خال پورو ئي نٿو ٿئي، ماڻهو 
هارائي وڃي ٿو، پوِء تخليق ُانهيَء کي ٻيو جنم 
ڏئي ٿي، پر هڪ شاعر اڪثر نثر نگار به تمام ُسٺو 

ٿيندو آهي. ڪو ُسٺو نثر نگار ُسٺو شاعر ٿئي ُاهو 
ورلي ملندو. تنهنڪري بخشل باغي ُسٺي نثر نگار 

 ٿيڻ جو ثبوت ڏنو آهي.
سندس تنقيد جا ٻه ُرخ آهن هڪ جديد سنڌي تنقيدي 
ڪتابن ۽ ناول تي تبصرا ٻيو وجودي فڪر تي 

 لکيل ڪهاڻين تي تبصرا.
اصل ۾ سنڌي قوم جو َمحور عقل جي بجاِء جذبي 
تي وڌيڪ رهيو آهي. ڪالسيڪل ورثي کان وٺي 
ترقي پسندي تائين اسان وٽ جذبو اهم رهيو آهي. 
ڇو ته صوفي َمت جو ُبنياد جذبي تي رهيو آهي 
تنهنڪري سنڌي ماڻهو وڌيڪ روماويت پسند رهيو 

ع تائين مزاحمتي 2112ع کان وٺي 2162آهي. هِن 
تحريڪ ۽ ترقي پسند تحريڪ ڏانهن جذباتي رويو 
رکيو. جنهن ڪري موجود ساخت ۾ پيدا ٿيندڙ 
تحريڪن تي سنڌي ماڻهو نظرياتي ادب جذبي جي 
ُبنياد تي تخليق ڪيو. جڏهن ساخت بدلجي ويئي ته 
رومانس ُٽٽي ويو. جذباتي لڳاَء ٻاتاڙجي ويو. اديب 
وري هڪ دفعو خال ۾ بوالٽيون کائڻ لڳو. 
تنهنڪري اڄ جي دور جي ادب ۾ وائڙائپ وڌيڪ 
آهي. لکندڙ ناولن ۾ يا ڪهاڻين ۾ ُاها گهرائپ 
نٿي ملي. خود دنيا جي ادب ۾ به اها ئي صورتحال 
آهي. شايد ادب کي انفارميشن ۽ انٽرنيٽ جي 
رابطا ڪاري ڳيهي رهي آهي. ادب جون فني 
ُگهرجون جديد ُپڄاڻان جي دور جون ٻيون آهن. 
ادب جا سمورا فن ۽ فڪري ُرخ بدلجي رهيا 
آهن. ڇو ته  واپار دنيا کان عارف کسي 
صارف ڏنا آهن، تنهنڪري اسان فڪري 
بحران کي ُمنهن ڏيئي رهيا آهيون. اسان جو 
ادب اڃا ُپراڻن گسن تي هلي ٿو. شايد اسان 
ادب جي گام قبول به نه ڪنداسين. 

tاسان a b u l a t i o n  , m e t a  f i c t i o n  ,  
pastiche ,magic realism, surrealism  کي

قبول ڪري نه سگهيا آهيون. ڇو ته 
ُانهن فنن مان فڪر نڪري ويو آهي 
صرف مايا جو ڄار آهي. جنهن جي هر 
تخليق شڪسپيئر جي ڊرامي 
ميڪبيٿ وانگر زندگي ُمتعلق بيان 

زندگي هڪ “بڻجي ويو آهي ته 
َچريي جي ُٻڌايل ڪهاڻي آهي 
جنهن ۾ رڳو ُهل َهنگامو ۽ 
َڌمچر َڀريو پيو آهي پر سمجهه 

 ”۾ ڪابه ڳالهه نٿي اچي.
بخشل باغي ڪوشش ڪئي آهي ته 
فڪري بحران جي دور ۾ لکيل ادب جو تعارف 
اسان تائين پهچائي. بخشل جي لکڻ جو انداز 
سولو ۽ سادو آهي. مان ته هر پڙهندڙ کي چوندس ته 
جڏهن به ڪتاب پڙهو ته ُان کي انڊر الئين به ڪريو. 

ع تائين 2112ع کان 2162ُانهيَء تي تبصرو به لکو. 
دنيا ۾ سياست کي ادب جيئدان ڏيندو هو. ادب 
نعرا ڏيندو هو. ادب سياستدان پيدا ڪندو هو، پر 
هاڻي سياست دنيا کان ادب کسي ورتو آهي. تنهن 
ڪري اسان جي نوجوان کي ادب شايد پيزا ۾ 

 وجهي ڏيڻو پوي. 

پروفيسر ڊاڪٽر 
 غفور ميمڻ

 ڪتاب تي تبصرو
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 ڪهاڻي

ڪالرا سميت اسين ام ئاي مارد، پاريشاانايَء ۽ 
ڳڻتيَء جي حالت ۾، با  جاي ماچ جاي چاوڌاري 
خاموش ويٺا ھئاسين. سياري جي سيا  رات ۾، 
باقي دنيا کان گهڻو پري جنھان فاارم ۾ اسايان 
موجود ھئاسين، اتي پري کان ٻڌڻ ۾ ايندڙ تڏين 
۽ زميني ڪيڙن ماڪوڙن جي آوازن ۽ پار ڀارو 

ٽااران “ واٽاار ڪااورس ۾ مااوجااود ڏيااڏرياان جااي 
، سان گڏ، اسان جي ويجھو ماچ ۾ ٻارنادڙ ” ٽران

ڪاٺين جي ڇينڀن جي ُڀرڻ، ڀڄڻ، چٽخڻ ۽ سڙڻ 
 جي آوازن کانسواِء ڪي ٻيا آواز ڪونه ھئا.

اسين سڀ پنھنجي پنھنجي جااِء تاي ماام وياٺاا 
ھئاسين ۽ سوچن ۾ ُٻڏل ھئاسين. فارم جي اتار 
۾ جبل ھئا، ڏکڻ ۾ ٻيلاو ھاو، اوڀار ۽ اولاھ ۾ 
غير حاضر نوابان جاون ناڌڻاڪاياون جااگايارون، 
عرصي کان خالي پوٺن ۽ ميدانن واناگار وياران 
پيون ھيون. ٻيلي ۾ موجود گادڙن جاي ُاونااڙن 
جا اڻ چٽا آواز به ھوائن جي ڪالاھان تاي ساوار 
ٿي، اسان جي ڪنان تاائايان پاھاچاي رھاياا ھائاا. 
سياري ۾ ته االئجي ڪيترن حيوانن ۽ جهنگالاي 
جانورن جا آواز ايندا رھندا ھئا، پر اسين ڪاوٽ 
ڏناال فااارم جااي اناادر ھااڪ چااوديااواريَء سااان 
محفو  پنھنجي چاوڙيَء ۾ ماوجاود ھائااسايان. 
چاوڙيَء ۾ اسان سڀ ھاڪ وڏي گاودام جاھاڙي 
ڀانڊي ۾ رھندا ھئاسايان ۽ ھايانائار اسايان ساڀ 
چاوڙيَء جي آڳنڌ ۾ مچ ٻاري، ان جاي چاوڌاري 
چپ چاپ ۽ سوچن ۾ گم ويٺاا ھائااسايان، اساان 

اسان “سڀني جي ذھنن ۾ ھڪڙو ئي سوال ھو ته 
جي پياري ۽ معصوم صاورت نائايان سااٿايااڻاي 
سينڊي تي حملو ڪنھن ڪيو آھي. سيناڊي کاي 
اڄ ڏينھن ڏٺاي جاو، واٽار ڪاورس وٽ لاوھاي 
اوزار سان، ڪنھن پويان کان مٿي ۾ اھڙو ڌڪ 
ھنيو ھو، جو ھوَء مرڻينگ ٿي ڪري پئي ھائاي. 
سينڊي االئي ڪيترو وقت واٽر ڪورس جي ڀار 
۾ بيھوش پئي ھئي، ھن جاي ماٿاي ماان تاماام 
گهڻاو رت وھاي چاڪاو ھاو. اساان جاي سااٿاي 
ٿيوڊور، جيڪو اسان سڀاناي ۾ وڏي عامار جاو 
آھي، اتفاق سان ان طرف ويو ھو ته ھن سياناڊي 
کي زخمي حالت ۾ پيل ڏٺو، ھو ھڪدم ڀڳو تاه 
وڃي مالڪ کي اطالع ڪجي، رستي ۾ ھن کي 
ايمبروز به مليو ھو، جاناھان کاي، ھان ڊوڙنادي 
ھڪ ئي ساھيَء ۾ سينڊي جي حالت بابت ُٻاڌاياو 
ھو. ايمبروز واٽر ڪاورس ڏاناھان وڃاڻ بادران 
ڊوڙندو ديال جي وڻن جي جُهڳٽاي ڏاناھان آياو، 
جتي مان ۽ اسان جاا پاناج ٻاياا سااٿاي، اولاياور، 
ميڪس، ايٿن، ھيرس ۽ سيموئل گڏجاي ماالاڪ 
جي ٻارن الِء ٽري ھائوس ٺاھي رھاياا ھائااسايان، 
اسان کي اھو ٽري ھائوس، بھاار جاي ماناد کاان 
اڳ ۾ مڪمل ڪرڻو آھاي جاو ماالاڪ جاو پاٽ 

اينگس ۽ ڌيَء نتاالاي اماتاحاان ڏئاي، ماوڪالاون 
گذارڻ الِء فارم تي اچڻاا ھائاا. اياماباروز جاڏھان 
سينڊي جي زخمي ٿيڻ جي خبر ٻڌائاي تاه اساان 

 کي اعتبار ئي ڪونه پئي آيو.
اسين سڀ جڏھن سينڊي وٽ پھاتااسايان تاه اتاي 
مالڪ ۽ ٿيوڊور اسان کان اڳ ۾ ئي موجود ھئا. 
مون کي، منھنجي ٻين ساٿين جي ويچاارن جاي 
خبر ڪونه ھئي ته اناھان جاي دمااغ ۾ ڪاھاڙي 
سوچ ھلي رھي آھاي، پار ان وقات ماون الِء ٻاه 
ڳالھيون معمول جي ابتڙ ھيون، ھڪ تاه ماالاڪ 
بلڪل خاموش ھو، جيڪو اھڙي ڪنھان حاادثاي 
يا واقعي تي وڦلندو پيو ھو ۽ ھن جي زبان مان 
رڳو گاريون پيون نڪرنديون ھاياون، ٻاي ڳاالاھ 
عجيب اھا ھئي ته مالڪ اسان غالمن کاي ُڇاھاڻ 
ته پري جي ڳالھ، پر پاناھاناجاي وياجاھاو باه اچاڻ 
ڪونه ڏيندو ھو، سينڊي جي مٿي تي پٺيان کاان 
لڳل ڌڪ جو جائازو وٺانادي، ساياناڊي کاي ھاٿ 
الئي، چڪاسي رھيو ھو ۽ ھان جاي ناباض کاي 

رھاايااو ھااو. ھاٿ سااان جاااچااي پااڻ 
پااااااتااااال ماايااڪااس کااي 

جااااااااو قميص الھاڻ 

حڪم 
چيائايان، ڏيندي 

قااماااياااص پانااھاانااجااي “ 
کااااي پااااِٽااااي 

ٺاااھااي، زخاام تااي 
چڱيَء طرح ٻڌينس 
تااه جااياائاان وڌيااڪ 
رت ضااااايااااع نااااه 

ماايااڪااس ”  ٿاائاايااس.
اياائاان ئااي ڪاايااو. 
ڪجھ دير تارساي، 
ماالاڪ واري واري 

سان، اساان کاي ڏساڻ 
لڳو. مون کي محسوس 
ٿاايااو تااه ڄااڻ ھااو اسااان 
منجهان ئي ڪناھان کاي 
سينڊي سان ٿيل حاادثاي 

جو ذميوار سمجهي رھيو ھجاي ۽ 
 ان کي سزا ڏيڻ جو سوچي رھيو ھجي.

 ”اوليور!“

 ”جي مالڪ“
تون اک ڇنڀ ۾ بگي ڪاھي اچ، ساياناڊي کاي “ 

ڀر واري شھر سيئانٽيگو شھر جي اسپتال کڻاي 
وڃ. خبر ناھي تاه اساپاتاال تاائايان پاھاچانادي ياا 

 ”رستي ۾ ئي مري ويندي.
اوليور، مالڪ جو حڪم ملڻ کانپوِء رائفل جاي 
گوليَء جي رفتار سان ڊوڙ پائي ڀڳو ھو. ماالاڪ 
ھڪ ڊگهاو ساا  کاڻاي، ماون ڏي ڏٺاو ۽ چاياو، 

فيلوس! تون اوليور ساان گاڏ وياناديان. تاوتاي “ 
 ”ڀروسو ڪندو آھيان، سمجهين ٿو نه؟

مون تعباياداريَء ساان وراڻاياو. ” جي ھا مالڪ!“ 
توتي “ مون کي خبر ھئي ته مالڪ جي ان جملي 
جاو ”  ڀروسو ڪنادو آھاياان، ساماجاهايان ٿاو ناه؟

مااطاالااب ڇااا ھااو. ان جااو مااطاالااب اھااو ھااو تااه 
سيئانٽيگو شھر جي اسپتال ڏاناھان وڃاڻ جاي “ 

آزادي ملڻ کانپوِء، ماان پااڻ باه فارار ٿاياڻ جاي 
ڪوشش ڪونه ڪندس، بالاڪاه اولاياور کاي باه 

ڀااال مااان ”  فاارار ٿاايااڻ ڪااونااه ڏيااناادس.
ڪااياائاان ٿااو فاارار ٿاايااڻ جااو سااوچااي 

ڇاااااا، سگاهاان، ماان 
جاااااي ڪنھن به غالم 

ڪوشش فاارار ٿاايااڻ جااي 
نااااڪاااامااايَء جو ناتاياجاو ساواِء 

جي ڪجھ به ڪاوناه 
ھااوناادو ھااو ۽ ٻاايااو تااه 

ڪنھان غاالم جاي فارار 
ٿيڻ جي ڪھاڻايَء جاو 

انااات غاااالم جاااي 
ماااوت تاااي ئاااي 
ٿااايااانااادو ھاااو ۽ 
جااي ساازا جيڪاڏھان ماوت 
بچي وڃاي کااان ڪااو غااالم 
ٽاااانااااگااااون تااااه ھاااان جااااون 
وڍيااااااااااون ٻااااااانااااااھااااااون 
ھاااااياااااون، وينديون 

ساااااڄااااايَء 
حااايااااتااايَء 

الِء 
معاذوري 
مااالااانااادي 
ھاااائااااس. 
اسيان ڪاناڌ جاهاڪاائاي 
بيٺا ھئاسايان، اوچاتاو 
مالڪ جي گاجاگاوڙ 

تاون “ ٻڌڻ ۾ آئاي، 
ڪااٿااي ھاائااياانَء ۽ 
ھينئر تائيان ڇاا پائاي 

 ”ڪيئي؟

 طارق قريشي

 ويمينزم
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مون مالڪ جي نگاھن جو پيڇو ڪيو ته ڏٺم تاه 
ڪالرا جي مٿي تي تازيان ُماوريان، جاي ھاڙ ۽ 
ٻنھي ڪلھن ۾ گوبيَء ۽ ڳاڙھين گجرن جو ڇٻاا 
لڙڪي رھيا ھئا، سياري جي مند جي باجود ھاوَء 
پگهر ۾ شل ھئي. مون کي لڳو تاه ماالاڪ جاي 
حشمت سبب اسين سڀ ڪالرا الِء ايئن معادوم 
۽ موھوم ٿي ويا ھئاسيان، جايائان ساج ناڪارڻ 
سان تارا گم ٿي ويندا آھن. ان گاهاڙيَء ھان کاي 
بس مالڪ جو ڪاوڙيال چاھارو ئاي ناظار ايانادو 
ھونادو. ساھاڪانادي، ھاٻاڪانادي، ماناجاهانادي ۽ 

مالڪ، مان ڀاڄايان جاي “ ڳيتون ڏيندي، چيائين، 
ايراضيَء ۾ ھئس، ڪالھ شام جاو ماالاڪايااڻايَء 
حڪم ڏنو ھو ته سڀاڻاي، پااڙ وارياون ڀااڄاياون 

 ”ڪمي کڻي اچجانِء...
مالڪ، ڪالرا کي گهورينادو رھاياو، پاوِء اساان 
سڀني کي واري واري سان خاوناخاوار اناداز ۾ 

ھفاتاو “ چتائي ڏسڻ لڳو ۽ چوڻ شروع ڪيائين، 
مس ٿيو آھي... گذريل آرتوار تي ماان بانادرگاا  
تي ويو ھئس، سينڊي کي مھانگي اگھ تي خريد 

مالاڪ ڪاالرا ”  ڪيو ھئم، ڇو... توھان جي الِء...
۽ ھن بدبخت الِء... اھاو “ ڏي اشارو ڪندي چيو، 

سوچي سينڊي کي خريد ڪيو ھئم ته اٺن ماردن 
الِء ھڪڙي ڪالرا ڪافي نااھاي، ھان کاي وارو 
ڦيرو وٺرائڻ الِء ھڪڙي ٻي عورت به ھجي... پار 
ھيَء ڪالرا ته صافاا ڪاا ناڀااڳاي آھاي ئاي.. پار 
اوھان سڀ مرد به ڪاي طاالاع تاتاا، ناپاٽ نادورا 
آھيو... ياد رکو، توھان جي نحوسات تاوھاان جاو 
مقدر آھي، پر مان سينڊي کي ٽاڪان تاي خارياد 
ڪري آيو آھاياان، ماون وٽ حارام جاي ڌراوت 
ڪونھي، ماون کاي پاناھاناجاي پاائايَء پاائايَء ۽ 
ڪوڏيَء ڪوڏيَء جو حساب رکڻو آھي، ساياناڊي 
مري وئي ته مان توھان سڀاناي کاي ڳاتارا ڳاتارا 
ڪندس. سينڊي کي گهايل ڪرڻ وارو ڪو ٻاياو 
ڪااونااھااي، ڪااو حاارامااي تااوھااان ماانااجااهااان ئااي 
ھوندو... ڇا ھن فارم ۾ تاوھاان ناون ڄاڻان کاان 

 ”عالوہ ڪو ڏھون ماڻھو آھي؟
منھنجي ذھان ۾ آياو تاه ماالاڪ کاي چاوان تاه: 
مالڪ! توھان جي گهراڻي الِء ماقارر ٿايال چاار 
گارڊز جيڪي توھان جا ئي ھم نسل آھان، اھاي 
به ته ھن فارم تي رھن ٿا، جاياڪاي تاوھاان جاي 
حڪم تي اسان کي وڻ ۾ اباتاو ٽاناگاي، ڪاوڙا 
ھڻندا آھن، اسان جا عضوا وڍيندا آھن، ھانان ئاي 
سيموئل جي ساڄي ھٿ جي چياچ، ھايارس جاي 
ڪن جي پاپڙي وڍي ھئي ۽ ايٿن جي ڪرائي باه 
ته ڀڳاي ھائاائاون، ماياڪاس، ٿاياوڊور، اولاياور، 
ڪالرا ۽ منھنجي پٺيَء جون لٿل چٿڙيون، انھن 
گارڊز جي ھاٿاان لڳال ڦاٽاڪان ۾ اڃاان تاائايان 

 ڦٿڪي رھيون آھن...
ُٻاڌاياو، “ مالڪ گجگوڙ ڪندي پڇي رھاياو ھاو، 

توھان کانسواِء ڪو ٻيو بني بشر آھاي، جاياڪاو 
 ”ھن فارم ۾ سينڊي تي حملو ڪري سگهي؟

اسين سڀ ڪنڌ جهڪائي بيٺا ھائااسايان. ماالاڪ 
جي اکين ۾ ڀر واري ٻيلي جا سمورا خوناخاوار 
جانور گڏ ٿي ويا ھئا. چيلھ سان ٻڌل ھولسٽر ۾ 

پيل پستول تاي ھاٿ گاهاماائايانادي چاوڻ لڳاو، 
جنھن اھو ڏو  ڪيو آھي، اھو پاڻ ئي پناھاناجاو “ 

جرم قبول ڪري ۽ پاناھاناجاي زباان ساان سازا 
گُهري وٺي، ناه تاه اھاا سااڳاي سازا ساڀاناي کاي 

اوليور، بگي ڪاھي اچاي وياو، اساان ”  ملندي...
 سڀني گڏجي، سينڊيَء کي بگيَء ۾ سمھاريو.

ڀر واري شھر سيئانٽيگو جي اسپتاال ۾، ساول 
سرجن جناب ولسن کي ماالاڪ جاو خاط ڏناو ۽ 
بيھوش سينڊي کي داخل ڪاراياو. ساياناڊي جاي 
حالت اھڙي ھئي جو مون کي نٿي لڳاو تاه ھاوَء 
بچندي. سيئانٽاياگاو جاي اساپاتاال تاائايان، ماان 
سڄي واٽ، بگيَء ۾ اھوئي سوچيندو پئي آياس 
ته مالڪ صحيح ته چئي ٿاو. ساياناڊي کاي اساان 
وٽ فارم ۾ آئي اڃان ڪي پناج ياا ڇاھ ڏياناھان 
مس ٿيا ھوندا... مون کي ياد آياو تاه اھاا آرتاوار 
جي رات ھئي، ماني کائڻ کانپوِء اسايان تامااڪ 
ڇڪي چڪا ھئاسين. آرتوار جي ڏياناھان ياعاناي 
ُسوموار جي رات، ڪالرا، ھيرس سان سمھنادي 
ھئي. اسان سڀ پنھنجي پاناھاناجاي پاٿااريان تاي 
ليٽيا ۽ آھليا پيا ھئااسايان، ڪاالرا ھايارس جاي 
پٿاريَء تي ھئي. ھو ٻئي، ھلڪڙا ٽھڪڙا ڏيائاي 
رھيا ھئا، ٻنھي جي وچ ۾ ماوج مساتاي شاروع 
ٿي چڪي ھئي، ھنن شايد اڃاان ھاڪاٻائاي کاي 
لباس جي قيد کان آزاد ڪوناه ڪاياو ھاونادو تاه 

ساتال “ ڀانڊي ۾ مالڪ جو گونجدار آواز ُٻارياو، 
 ”آھيو يا جاڳيل، سڀ ھيڏانھن اچو.

اسين سڀ ٽپ ڏئي اٿي باياٺااسايان، ڊوڙي اچاي 
مالڪ جي سامھون قطار ۾ سيني تي ھٿ ٻاڌي، 
ڪنڌ جُهڪائاي باياھاي رھايااسايان. ماالاڪ ساان 
ھااڪااڙي نااناامي عااماار جااي مااعااصااوم صااورت 
ڇوڪري گڏ ھئي. ماحاساوس ٿاي رھاياو ھاو تاه 
جواني، ھن جي بدن جي ديس ۾ ھااڻ ئاي لاٿاي 
ھئي. ھيرس سان ڪلھو ڪلھي ۾ مالئي باياٺال 
ڪالرا، سينڊي کي پيرن کان وٺي ماٿاي تاائايان 
ڏسي رھي ھائاي. ماالاڪ ڪاالرا کاي ماخااطاب 

ڪاالرا، تاون ھاماياشاه شاڪاايات “ ٿيندي چاياو، 
ڪندي ھئينَء ته اٺن ماردن کاي راضاي ڪانادي 
ڪندي تون پاڻ کي ڪنھن ڦاٽال خاياماي واناگار 
محسوس ڪندي آھين... ھيَء سيناڊي آھاي، ھان 
کي به اتان ئي خريد ڪيو اٿم، جتان توکي خريد 
ڪاايااو ھاائاام.. سااياانااڊي ھاااڻ تاانااھاانااجااو ھااٿ 

مالڪ ھيڏانھن ھاوڏاناھان ناھاارياو. ” ونڊائيندي...
پوڙھا! ھن ڇاوڪاريَء “ ٿيوڊور ڏي ڏٺو ۽ پڇيو، 

سان تون پنھنجو بسترو شيئار ڪاري ساگاهايان 
 ”ٿو...؟

ٿيوڊور جي چھري تي انعام ۾ شراب جاي ڊرم 
ملڻ جيتري خوشي ڇانائاجاي وئاي، پار ان جاي 
اڳئين لحظي ۾، مالڪ ھڪدم انڪاار ۾ ڪاناڌ 

نه ٿيوڊور، پھرياون ٽاي راتاياون “ لوڏيندي چيو، 
سينڊي مھمان ھوندي، ھن کي ڪير به استعماال 

ٿايااوڊور جاي چاھاري تاي آياال ”  ڪاوناه ڪاانادو...
خوشي ايئن اڏامي وئي، جيئن سج جاي ڪارڻان 
نڪرڻ کانپوِء وڻن جي پنن تاي لاٿال مااڪ. ان 
کانپوِء مالڪ مون ڏي ڏٺاو ۽ چاياو، فايالاوس ! 

سينڊي کي تون پااڻ ساان گاڏ ساماھاارياناديان ۽ 
صبح جو ھن جي الِء وھاڻو، سوڙهه به ٺاھيندي ۽ 
وڇائڻ الِء پٿراڻي وغيرہ سڀ... پراڻي طنبيلي ۾ 
توکي ڌاڳا، چمڙو، ڪپڙو، سامان ۽ اوزار مالاي 

 ويندا... سمجهئي؟
مون تاماام گاهاڻاي فارماانابارداريَء ”  جي مالڪ.“ 

 سان وراڻيو ھو.
ان رات ڪااالرا، اولاايااور سااان سااتااي ھاائااي ۽ 
سينڊي، مون سان گڏ. سينڊي ۽ مون کي ساڄاي 
رات ننڊ ڪونه آئي ھئي. سينڊي، شايد پاھارياون 
ڀيرو ڪنھن پرائي مرد سان ھڪ ئي بساتاري ۾ 
ايتري ويجهي ٿي ُستي ھئي يا شايد ھن اولياور 
۽ ڪالرا کي جناساي عامال ڪانادي ڏٺاو ھاو ۽ 
پريشان ٿي وئي ھئي... ۽ مان وري ان ڊپ ۾ تاه 
سينڊي کي ڪا تڪليف نه پھاچاي ۽ صاباح جاو 

 مالڪ سان ڪا شڪايت نه ڪري وجهي.
وقت ّگذري ئي نه پيو، ڪنھن گهاڙيَء اک لڳاي 
ٿي وئي يا جُهٽڪو اچڻ کانپوِء اوچتو وري اک 
کلي ٿي ته سينڊي کي جاڳندي پئي ڏٺم، سااڳاي 
حالت سينڊي جاي باه ھائاي. ايائان رات وھااماي 
وئي، سج جاي روشانايَء، ڌرتايَء کاي پاھارياون 
چميون ڏنيون ھيون ته مان ٽپ ڏئي اٿياو ھائاس 
۽ پراڻي طنبيلي ۾ وياو ھائاس، جاياڪاو ھااڻاي 
ھڪ ويئر ھائوس ۽ ورڪشاپ طاور اساتاعاماال 
ٿيندو ھو. مون سينڊي جي الِء ھنڌ بستارو ٺااھاڻ 
شروع ڪيو. مون کي اڄ ئي پنھنجو ڪم ُپورو 
ڪرڻو ھو، جو مون کي پڪ ھئي ته مالاڪ رات 
جو رائونڊ ڏيڻ الِء اسان غالمن جي رھائاش گاا  
واري ڀانڊي ۾ ضرور ايندو ۽ اھو چڪاسيندو ته 
مون سينڊي الِء بسترو ٺاھيو آھي يا نه. ٽاپاھاريَء 
کان اڳ مون پنھنجو ڪم ختم ڪاياو. ساياناڊي 
الِء وھاڻو، سوڙ، چادر ۽ چمڙي جي پٿاري ٺااھاي 
تيار ڪئي ھئم. اھاو ساڄاو سااماان کاڻاي، ماان 
ڀانڊي ۾ پھتس ته سينڊي چاوڙيَء ۾ ٻاھار آڳاناد 
۾ گلن جي ٻاريَء وٽ ويٺي ھئاي. ھار گال جاي 
پنھنجي رونق ۽ ُسونھن ھوندي ھئي، پر سينڊي 
جي اتي ھجڻ ڪاري، اڄ گالان جاي اھاا ٻااري، 
جنت جو ڪو ٽڪرو لڳاي رھاي ھائاي. ساياناڊي 
خاموش ۽ پريشان ھئي، پر ھن جاي ڀار ۾ باياد 
جي ڪاٺين مان ٺھيل چار ڇٻيون رکيل ھاياون، 
جن ۾ اسٽرا بيري ۽ ناسپتايان کاان عاالوہ ٻاياا 
ڪيترا ئي مندائتا ميوا ھئا، جان جاا وڻ، فاارم 
جي باغن ۾ اسان غالمن کان پوکراياا وياا ھائاا. 
مان سينڊي جي ڀر ۾ رکيل ٽوڪرين ۾ ماوجاود 
ميوا ڏسي سمجهي ويس ته ساياناڊي کاي خاوش 
ڪاارڻ ۽ پاانااھاانااجااائااپ جااو احساااس ڏيااارڻ الِء، 
منھاناجاي سااٿايان ئاي آنادا ھاونادا. ماياڪاس ۽ 
ايمبروز ته اھڙن معاملان ۾ ڪاجاھ وڌياڪ ئاي 
ُڦڙتي ڏيکاريندا ھئا. مون سينڊي کي، سندس الِء 
پنھنجي ھٿن سان سبايال ساوڙ، وھااڻاو ۽ ٻاياو 
سامان ڏيکاريو. ساياناڊي شاڪار گاذاريَء وچاان 
منھنجي ٺاھيل شين کي ھٿ الئي ڏٺو. مون کي 
لڳو ته منھنجو پورھيو سجايو ٿي ويو. ساياناڊي 
جيڏي سھڻي ھئي، اوڏي ئي سلڇڻي ماحاساوس 
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ٿي. اسين ٻائاي ڀااناڊي ۾ آيااسايان ۽ ھان جاي 
پٿاري وڇائڻ الِء ڪنھن جاِء جاو اناتاخااب ڪارڻ 
الِء چوڌاري نھارڻ لڳاسين. سيناڊي ڀااناڊي جاي 
مختلف ڪنڊن ۾ ويڙھيل پاٿااريان ڏاناھان ڏٺاو. 

کااٻاي پااساي کاان “ سينڊي کي ماون ُٻاڌاياو تاه: 
شروع ڪندينَء ته پھرين اوليور، پاوِء ماياڪاس، 
ان جي ڀر ۾ ٿيوڊور جي پاٿااري آھاي، ان جاي 
پريان ڪاالرا جاي پاٿااري آھاي. ان جاي ڀار ۾ 
سيموئل ۽ سيموئل جي ڀر ۾ ھيرس، پوِء اياٿان 
۽ پوِء ايمبروز، ايمبروز جي ڀر ۾ ھيَء فيلاوس 

 ”يعني منھنجي پٿاري آھي.
سينڊي پنھنجو بسترو، ڪالرا جي بستاري جاي 

منھنجي الِء بھتر آھاي “ ڀرسان رکندي چيو ھو ته 
ته مان پاڻ کي ڪالرا سان گڏ رکان، ڇو ته فقاط 
ھڪ عورت ئي ٻي عورت کي محسوس ڪري 

 ”سگهي ٿي.
ڪالرا کاي جاڏھان خابار پائاي تاه ساياناڊي 
پنھنجو بسترو، ھن جي پٿاريَء جي ڀارساان 

لڳايو آھاي تاه ھان جاي چاھاري تاي خاوشاي 
محسوس ٿي. ڪالرا، پاڻ ُمارادو ساياناڊي جاي 
نگران ھجڻ جا فرض سرانجام ڏيڻ شروع ڪياا 
ھئا. ڪالرا، اسان اٺن ئاي ماردن تاي ڪارڙي 

نظر رکڻ لڳي ھئاي. ھان ساياناڊي ماٿاان 
ھڪ قسم جو پھرو ڏيڻ شاروع ڪاياو. 
مالڪ، سوموار جي ڏينھن يعني منگال 
وار جي رات جو، جڏھن ڀانمي ۾ آيو تاه 

سينڊي جو بسترو به تاياار ھاو ۽ ساياناڊي 
کي ڪالرا جاي ڀار ۾ ديارو ڄاماائاي وياٺال 

ڏٺائين ته اطمينان جو اظھار ڪيائيان. ساياناڊي 
جي، اسان سان گڏ، اھاا ٻاي رات ھائاي. ان ئاي 
رات سيموئل ساياناڊي کاي ھاڪاڙي کاوپاري ۽ 
ھڪڙي زيتون جي تيل جي شاياشاي تاحافاي ۾ 
ڏني، جيڪي مالڪ طرفان کيس ڪنھن زمااناي 
۾ سڀني کان وڌيڪ رونبي ڪرڻ تي اناعاام ۾ 
مالاياون ھايااون. ڪاالرا خاوناخااوار ناظارن سااان 
سيموئل ڏي ڏٺو ۽ پوِء، ھن کي ۽ ھان ساان گاڏ 

ڪان “ اسان سڀني کي مخاطب ٿيندي چاياائايان، 
کولي ُٻڌي ڇڏيو، سينڊي ڪنھن سان سمھندي ۽ 
ڪڏھن سمھانادي، اھاو ساڀ ڪاجاھ ماان طائاي 
ڪنديس. توھان سوکڙين پاکڙين ڏيڻ ۽ ٻاي ھار 

 ”قسم جي چاپلوسي ڪرڻ ڇڏي ڏيو.
ٽان “ ايٿن ھڪدم پنھنجي گهگهي آواز ۾ چيو، 

راتين تائين تاه ھاونائان باه ماھاماان آھاي. بااقاي 
سڀاڻي واري رات کانپوِء ته ھن کاي ڪاناھان ناه 

 ”ڪنھن سان سمھڻو پوندو.
ڪنھن نه ڪاناھان “ ان تي ٿيوڊور جواب ڏنو ھو، 

سان ڇو؟ مان ساڀاناي کاان وڏو آھاياان، ڏساجاو 
مالڪ جي جوڙيل قائدي مطاباق، ماون کاي ئاي 
موڪل ملندي. سيناڊي پاهاريان رات ماون ساان 

 ”سمھندي.
ڪجھ دير الِء خاموشي ڇانئجي وئاي. اياماباروز 
تماڪ ڇڪي رھيو ھو، اوچتو پنھاناجاي پاائاياپ 
کي وسائڻ لڳو. ان کانپوِء ڪالرا کي چاياائايان، 

سڄو ڏينھن مون پنھناجاي حصاي جاو باه ڪام “ 

ڪيو ۽ توسان ونگار وھيو آھيان، ُگاڏ ڪارڻ ۾ 
 ”سا  ڏنو مانِء، اھا خدمت ته ياد اٿئي نه؟

ڪالرا، سينڊي سان ڪا ُسس ُپاس ڪاري رھاي 
صبر ڪار، اچاان ٿاي، “ھئي، ھڪدم چوڻ لڳي، 

ھونئن به تون ڪھڙو ميڻ بتيَء ساان گاڏ صاباح 
 ”تائين ٻرندين، ُرڳو ٻه لوڏا ۽ ُٺس...

ڏيم مھيني کان ُرڳو ُٿوم ۽ کاناڀاياون کااڌياون “ 
 ”اٿم، اڄ پاڻ چوندينَء ته بس ڪر ايمبروز، بس.

ان وقت ميڪس اٿيو ھاو، جاارن ۾ لڳال ُماک 
مشعل کي ڇڏي، بااقاي ساڀ ڏيااٽاياون وساائاي 

مان پنھنجاي پاٿااريَء ڇڏياائايان. 
ليٽي پيس. ٻيا تااااااااااااي 

سااااٿاااي باااه 

اوٻاساياون 
ڏئااي رھاايااا 
ھاائااا، سااڄااي 
ڏياناھان جاي 
ھااااڻ وم، 
پااٽ کااو  

۽ 
پااورھاايااو 
کانپوِء ڪااااااااااارڻ 
ڪاااناااھااان ھاااااااااااااااااار 
ڪاارڻ جااي کااي آرام 
ھوندي ھائاي. گااااااهاااااارج 
فاااااقاااااط اھاااااو دير تاائايان 
ھائااو، جاانااھاان جااو جاااااڳااااانااااادو 
ساامااھااڻ جااو وارو ڪالرا ساان 
مون، پاسو وراياو تاه ھااوناادو ھااو. 
مااااوجااااود ھاااالااااڪااااي ڀااااانااااڊي ۾ 
ڪالرا ۽ ساياناڊي کاي روشنايَء ۾ 
وانگر محساوس ڪايام. پااااااڇاااااولااااان 

ھو ٻئي پاڻ ۾ جهيڻي آواز ۾ ڳاالاھاياون ڪاري 
رھيون ھيون، جيڪي مان ڪنائاي ڪاوناه پائاي 
سگهيس. ڪجھ لمحن کااناپاوِء ساياناڊي لاياٽاي 
پئي. ڪالرا، پنھاناجاي پاٿااريَء تاان ُاٿاي وڃاي 
ايمبروز جي ڀر ۾ ليٽي پئي. مان جيئن پاسيرو 
ليٽيو پيو ھئس، تيئن ئي لياٽاياو رھاياس. ماون 
کي سامھون ڪالرا ۽ ايمبروز به نظر اچي رھيا 
ھاائااا، پاار ماانااھاانااجااو ڌيااان سااياانااڊي ڏانااھاان ھااو. 
جيتوڻيڪ ُھوَء ليٽيل ھئي ۽ اوند  ۾ ھان جاي 
چھري جا تاثر به ڏسڻ ۾ ڪونه پئي آيا، پر ماون 
کي اھو محساوس ٿاي رھاياو ھاو تاه ھان جاون 
وڏيااون، خااوبصااورت اکاايااون تااجااسااس وچااان 
ايمبروز ۽ ڪالرا کي ڏسي رھيون ھاياون، جان 

 جي وچ ۾ ھاڻي ڪابه وٿي نه رھي ھئي.
سينڊي کي ٽي راتيون گذرياون ھاياون. ڏياناھان 
جو اسين مالڪ جي حڪم تي فارم جي ڏکڻ ۾ 
موجود گهاٽي ٻيلي مان ماکي الھڻ ويا ھئاسيان. 
سينڊي به اسان سان گڏ ھائاي. ڪاالرا، ساياناڊي 
کي ھڪ پل الِء به پاڻ کان پري ٿيڻ ڪوناه پائاي 
ڏنو. اسان اٺن ئي مردن جي ڪوشش ھئي تاه 
اسان به ساياناڊي کاي پاناھاناجاي ماوجاودگاي 
محسوس ڪرايون ۽ کيس ٻين کان گاهاڻاي 
قرب ۽ ويجهاڙائاپ جاو احسااس ڏياارياون. 
مون ھن کي ھڪڙي پاٽوڙي ۾ تازي الٿال 
ماکي ۽ ٻيلي ۾ ماوجاود زردالاو آڻاي ڏناا. 
ھن شوق سان کاڌا. منھنجاي ٻايان سااٿايان 
مان ڪنھن صليبي ڦل، ڪنھن ماياناڊيارئان 
اورينج ته ڪنھن وڻ ماان الٿال کاونائار تاه 
ڪنھن ڪيوي فروٽ آڻي پئاي ڏناس. ماان 
ڪالرا ۽ سينڊي جي ٿورو پارياان، مااکايَء 
سان ڀريل ٿانون ۾ موجود ٿالھ مٿان شيشا 
رکي، انھن جي مٿان ڇاڻي لڳاائاي، مااکاي 
ڀري رھيو ھئس. ڪالرا، سينڊي کي چائاي 

تون ھنن ماردن جاي خاوشااماد “ رھي ھئي، 
متاثر متان ٿين، انھن جون اھي خادماتاون، کااان 

پنھنجي مطلب جي الِء اٿئي. جيڪڏھن ٿوري باه 
لڳڙي ٿيندينَء ته انھن منجهان ھرڪو پاناھاناجاي 
واري تي توکي ھڪڙيَء رات ۾ ٽي ٽي ڀيرا به 

 ”استعمال ڪندو.
جيئن گذريل ٻن راتين کان توسان ايمباروز “ 

سينڊي، ڪاالرا ”  ۽ اوليور ڪندا رھيا آھن؟
 کان پڇيو.

ايمبروز، اڳڙين جو ُگڏو آھاي، پار ٻاياا ڪاجاھ “ 
تکيرا آھن. تون بس ايترو يااد رک تاه مارد کاي 
ننڊ اچي ته تون پنھنجي پٿاريَء تي اچي وڃ، ناه 

 ”ته اسر جو وري جهوٻا سھڻا پوندئي.
مون کي سامھون وڻن جي جُهڳٽي ۾ ھڪ ھاناڌ 
سفرجل جو پڪل داڻو نظر اچي وياو. ماان اھاو 
پٽي کڻي آيس ۽ اچي، ڪالرا کي ڏيندي چايام، 

 ”مھربان ڪالرا، ھيُء ميوو توالِء.“
ڪالرا جي چھري تي ھڪ گھري ۽ خوبصاورت 
مرڪ اچي وئي. سينڊي کي ڏسانادي چاياائايان، 

سينڊي ! ھيُء فيلوس اٿئي، ھيُء ھتي موجود “
سڀني غالمن ۾ ننمو آھي، مون کاان باه نانامو 
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آھي. فيلوس ته اڃان بالڪ باه ڪاوناه ٿاياو ھاو تاه 
مون کي پھريون ٻار ٿيو ھو... فايالاوس ان کاي 

 ”سنڀالڻ ۾ منھنجي مدد ڪندو ھو.
اھو ٻار ھاڻي ڪيتري عمر جاو آھاي ۽ ڪاٿاي “ 

 سينڊي پڇيو.” آھي؟
اھو جيمس ٽائون، ورجينئا ۾ مالڪ جاي ٻاارن “ 

جي خدمت تي مقرر ٿيل آھي. جيمس ٽاائاون ۾ 
مالڪ جاو ھاڪ ِوال آھاي، جاياڪاو ماالاڪ جاي 
مااوروثااي جااائاايااداد ۾ شاااماال آھااي. ھاان وقاات 
” منھنجي پٽ جي عامار ٻاارناھان ساال ھاونادي.

 ڪالرا جواب ڏنو.
 ”نالو ڇا اٿس؟“
 ”اسپوڪ“
 ”اھو ڪھڙو نالو ٿيو؟“
 ”مالڪ، ھن جو اھو نالو رکيو.”
ماون ڏي ”  فيلوس ھن کي اينجل چاونادو آھاي.“ 

 ”ڏسندي ڪالرا چيو ھو.
سينڊي مون ڏي نھاريو. خبر ناھي تاه االئاي ڇاو 
مون کي سينڊي جي نگاھن ۾ ڪي سوال ناظار 
آيا. مون کي سمجھ ۾ ڪونه پائاي آياو تاه ماان، 
انھن جا ڪھڙا جواب ڏيان. ان ٻڏتر ۾ ئي ھائاس 
ته ڪالرا ڳالھائڻ شروع ڪيو، ايئن لڳو تاه ھان 
به سينڊي جي دماغ ۾ موجود اھي سوال پاڙھاي 

ناه، “ ورتا ھئا ۽ انھن جا جواب ڏئي رھي ھائاي، 
فيلوس، منھنجي ٻار جاو پايُء نااھاي ۽ ٿاي باه 
ڪيئن ٿو ٿي سگهي، جڏھن مناھاناجاو اساپاوڪ 
ڄائو، تڏھن فيلوس پاڻ ئي ٻارنھن تيرنھن سالن 
جو ھو. اسپوڪ جو پيُء ڪير آھي، اھا ڪايائان 
ٿي خبر پئجي سگهي، جاو ماون کاي پااڻ کاي 

 ”اندازو ناھي ته اسپوڪ ڪنھن مان پيدا ٿيو؟
توکي اسپوڪ کانپوِء ٻيو ڪو ٻار پيادا ڪاوناه “ 

 ”ٿيو؟
ڪوناه ٿاياو اساپااوڪ اڃااان سااال جااو بااه “ 

وياااااااااااااااو. ته مون کاي وري پاياٽ ٿاي 
شاھاار جااي مالڪ مون کي سيئاناٽاياگاو 

اتااااااااااااااي اسپتال ڏانھن امااڻاياو، 
منھنجو ٻاار باه ضااياع 
ڪرايو ويو ۽ منھنجاي 
ٽيوبل الئاياگاياشان باه 

 ”ڪرائي وئي.
ڪالرا جاي ڪاچاھاري 
االئااي ماازياادار ھااوناادي ھاائااي 
کاااااااي نااه، پاار ان وقاات مااون 
مااااازو ھن جون ڳالھيون ٻاڌي 

اچي رھيو ھو، شااياد ان 
ڪااااري جااااو، مااااان ان 
بااااااااار ڪچھريَء جي بھااناي باار 
ھئس، سيناڊي کاي ڏساي رھاياو 

ڏسااااڻ سينڊي کي ڏسڻ ۽ الڳاياتاو 
مون ۾ مزو اچاي رھاياو ھاو، پار 
کااي ڪاام بااه ڪاارڻااو ھااو. 
تمام گهڻي ماکي گاڏ ٿاي 
وئي ھئي، جيڪا مون کي 

شيشن ۽ برنين ۾ ڀرڻي ھئي. مون واپس وڃي، 
پنھنجو ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. شيشن ۾ ماکي 
ڀريندي، مون کي بار بار اھو خياال اچاي رھاياو 
ھو ته دنيا ۾ ماکي وڌيڪ مٺاي آھاي ياا عاورت 
جو وجود؟ اندر ئي اندر ۾ ھاڪاڙو ساوال پايادا 
ٿيو ته عورت ته ڪالرا به آھي، ڇا اھا به مااکايَء 
کان وڌيڪ مٺاي آھاي؟ ماون پااڻ کاي پااڻ ئاي 
جواب ڏنو ته: ھر عورت ماکيَء کان وڌيڪ مٺاي 
ناھي ھوندي... جيڪا دل کي وڻاي، اھاا مااکايَء 
کان وڌيڪ مٺي ھوندي آھي، جيئن سينڊي! ان 
ئي لمحي، وري مون پاڻ کان پڇيو ته: ساياناڊي 
مون کي ڇو ٿي ايڏي مٺي لڳي؟ دل مان جاواب 
مليو ته: سينڊي، سھڻي آھي ۽ مون کاان ڪاجاھ 
ننمي ته آھي، پر منھنجي جوڙ جاياس جاي لڳاي 
ٿي... سينڊي برابر سھڻي ھئي، ماناھاناجاي جاوڙ 
جي به ھئي، تنھنڪري فقط مون کي وڻڻ کاپاي 
ھا، پر مون کي محسوس ٿيو ھو ته ماان باه ھان 
کي وڻان ٿو. ايئن به ھو ته سينڊي جي نظارن ۾ 
ڪنھن الِء به اوپرائپ نه ھائاي. ساياناڊي جاي الِء 
سڀ مرد ھڪ جيترا اھم ھئا ۽ سڀني مردن کاي 
سينڊي وڻي رھي ھائاي. ساياناڊي پاناجان ڇاھان 
ڏينھن جي اندر اندر سڀني جي دل ۾ قاباولايات 

 حاصل ڪري ورتي ھئي.
اھا سينڊي جي چوٿين رات ھئي، ٿاياوڊور رات 

اڄ “ جي ماناي کاائاڻ دوران ڪاالرا کاي چاياو، 
 ”سينڊي جي شروعات ڪراِء.

ڪالرا، ٿيوڊور کي ڪچو کائڻ واري اناداز ۾ 
سااياانااڊي نااناامي آھااي، اڻ “ نااھاااريااو ۽ چاايااو، 

تجربيڪار آھي، ھن کي ٻه ٽي ھفتا ڪير به ھٿ 
 ”ڪونه الئيندو.

تون ڪير ٿايانادي آھايان، اھاو فاياصالاو ڪارڻ “ 
ماااااالاااااڪ واري؟ مااااااان 

ٿاااياااوڊور ” ڳالھاائايانادس.ساااان 
ماااااااااان ڪااااااااااااوڙ 

 چيو.
ڇااااا 

تاااااااون ڳالھائيناديان 
ان “ ماااون ساااان؟ 
جاااااااااااو وقت ماالاڪ 
آواز ٻااڌو 

ھائااوسااياان. جااياڪااو خااباار ناااھاي ڪاايااڏي مااھاال 
دروازي وٽ اچي بيٺو ھو ۽ اسان ساڀاناي جاون 
ڳالھيون ٻڌي رھيو ھاو. ٿاياوڊور ۽ اسايان ساڀ 
ھڪدم اٿي بيھي رھياسين. ماالاڪ چاوڻ لڳاو، 

ان کااناپاوِء ”  ڪالرا ٺاياڪ ٿاي چائاي ٿاياوڊور...
ڪاالرا! ٿاياوڊور “ مالڪ ڪالرا ڏي ڏٺو ۽ چيو، 

کي ڪجھ وقات الِء ھاڪ کاان وڌياڪ وارياون 
ڏيندي ڪر. منھنجي گهوڙن جي سنڀال جو ڪم 
ڪندو آھي، اھڙا نال ته ڪو ماھر به ڪونه ھاڻاي 
سگهندو آھي، جھڙا ٿيوڊور ھڻندو آھي، ھن جاو 

 ”حق ٿئي ٿو...
ٿيوڊور ٿورا مڃيندي، مالڪ کي دعائاون ڪارڻ 
لڳو. مالڪ ھليو ويو. اسين سڀ تماڪ ڇاڪاي، 
ننڊ ڪرڻ جي تايااري ڪارڻ لڳااسايان. ماعاماول 
مطابق، ميڪس ُمک مشاعال کاي ڇاڏي، بااقاي 
سڀ ڏياٽيون وسائي ڇاڏياون. ڪاالرا ماناھاناجاي 
پٿاريَء تاي ماون ساان گاڏ اچاي ساماھاي پائاي. 
منھنجي ڪان ۾ سارگاوشاي ڪانادي چاياائايان، 

ٻيلي ۾ سافارجال آڻاي ڏناو ھائاي... ماون کاي “ 
خوشي ٿي... تنھنجي اھا عادت مون کي وڻانادي 
آھي، جنھن رات تنھنجو وارو ھاونادو آھاي، ان 
ڏينھن تون ڪونه ڪو تاحافاو ڏئاي، ڏاڍي پاياار 

مھربان ڪالرا ! ھيُء “ سان نھاري چوندو آھين، 
 ”تحفو توالِء.

” فيلوس! ڪالرا کي اڄ مون ڏاناھان ماوڪال.“ 
ٿيوڊور جو رعبدار آواز سڀني ٻڌو ھونادو. ماان 
۽ ڪالرا ڪاجاھ لاماحان الِء ُسان ٿاي ويااسايان. 
ڪجھ ئي لمحن ۾ پھرين مون پاڻ کاي ڪاالرا 
جي ڀاڪر مان ڍرو ڪيو ۽ پوِء ڪاالرا باه ماون 
کان ڪجھ وٿيرڪي ٿي وئي. ھن منھنجي ڪان 

خدا ڪري سڀ گاهاوڙا ماري “ ۾ ڀڻڪندي چيو، 
وڃاان... ھاان خاافااتااي پااوڙھااي جااون زيااادتاايااون 
تيستاائايان باناد ڪاوناه ٿايانادياون، 
جيستائين مالڪ جو طانابايالاو 

 ”آھي.آباد 
اسان سڀناي کاي ماالاڪ “ 

جي مار کان بچائينادو باه 
ته ٿيوڊور ئي آھي، ڀال ڪاو 
ٻيو آھي، جياڪاو ماالاڪ جاي 
اڳاايااان ڳااالااھااائااڻ جااي جاارئاات 

مون ھان جاي ”  ڪري سگهي؟
ڏک ۽ ڪاوڙ کي گهٽائڻ جاي 

 ڪوشش ڪئي.
ھا، پر ان جو ماطالاب اھاو تاه “ 

ناھي ته ٿيوڊور اسان الِء مالاڪ 
بڻجي وڃي. ڪيترا ڀيرا ُٻڌائاي 
چڪي آھيانِء تاه ھاو ماون کاي 
سڄي رات پيو تنگ ڪندو آھي. 
ڪاام ٿاايااو تااه جااان ڇااڏي نااه، پاار 
ڪٿي ٿاو ايائان ڪاري؟... ھامارا  
چائااي تااه سااڄاي رات ڇاااتاياان تااي 
ٻااانااھاان رکااي، ڄاانااگااهاان ۾ 
ڄنگهون وچڙائي ننڊ ڪنادو 
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رھااان. مااٿااان وري خااوفااناااڪ کااونااگااهاارا ھااڻااي 
ڊيڄاريندو رھنادو آھاي. ناناڊ حارام ٿاي ويانادي 

ايئن چئي ڪالرا آھستگيَء سان اٿي ھلاي ”  آھي
 وئي.

اڃان ڪچڙيَء ننڊ ۾ ھئس ته ايئن لڳو ته ڪنھن 
مون کي جڪاڙي ورتاو آھاي. ڪاجاھ سارت ۾ 
آيس ته ڏٺم سينڊي مون کي ڀاڪار پاائاي، ماون 
سان گڏ ساتاي پائاي ھائاي. ماون حايارت وچاان 
ھڪدم اٿڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ھن مون کي 

فايالاوس! “ جھلي ورتو. سڙٻاٽ ڪندي چيائيان، 
مون کي ڊپ لڳي رھيو آھاي، ماان تاوساان گاڏ 

 ”سمھنديس.
 ”ڪنھن کان ٿي ڊڄين؟“
خبر ناھي... پر مان اھو سڀ ڪجھ ڪٿي لکي، “ 

رکڻ ٿي چاھيان... تاو وٽ ڪاو قالام ۽ ڪااغاذ 
 ”آھي؟

اسان غاالمان وٽ قالام ۽ ڪااغاذ جاو ڪاھاڙو “ 
 ”ڪم... توکي لکڻ پڙھڻ ايندو آھي ڇا؟

مان ھتي اچڻ کان پھرين، ھڪڙي حڪيام جاي “ 
دواخاني تي ڪم ڪندي ھئس. ان مون کي لکڻ 

 ”پڙھڻ سيکاريو ھو.
توکي ڏٺل وائٺل شين کان ڊپ ٿاو لڳاي ياا اڻ “ 

 ”ڏٺل مخلوق کان؟
ڊپ ته مون کي ھتي ماوجاود مااڻاھان کاان ئاي “ 

لڳي ٿو... ۽ مون کي لڳي ٿو ته ڪاو ماون کاي 
 ”نقصان پھچائڻ چاھي ٿو، ڪير آھي...

 ”پريشان نه ٿيُء، ھتي اھڙي ڪابه ڳالھ ناھي.“
سينڊي مون کي زور سان ڀاڪر پاائاي چاناباڙي 
پئي ھائاي. ڪاجاھ ديار تاائايان اسايان خااماوش 
ھئاسين. منھنجي ننڊ ُاڏامي وئي ھئي. ھان جاي 
ساھن جي ھوا، مون کاي پاناھاناجاي چاھاري تاي 
محسوس ٿي رھي ھئي. ڪجھ دير کااناپاوِء ھان 
پيٽ وٽان پنھنجي شرٽ مٿي ڪندي، مناھاناجاي 
ھٿ کي پڪڙي پنھنجي ڇاتين تي رکيو ۽ چيو، 

ٿيوڊور، ڪاالرا کاان ماناھاناجاي گاُهار ڪائاي، “ 
ڪالرا انڪار ڪيو ته، ھو تنھناجاو وارو کاائاي 
ويو... تون مون مان پاناھاناجاو حصاو وم... ماان 

 ”حاضر آھيان...
تون مون وٽ ان الِء آئي آھين، جاو تاوکاي ڊپ “ 

لڳي رھيو ھو... تاو ماون وٽ اچاي آٿات ورتاو 
آھي، مان موقعي جو فائدو وٺان ۽ تاو جاياڪاو 

 ”ساھس ورتو، مان ان جي توکان قيمت وٺان؟!
فيلوس! مون جيئن محسوس ڪياو ھاو، تاون “ 

ايئن چئي، سينڊي نارمايَء ”  اھڙو ئي سٺو آھين.
۽ پنھنجائپ سان، منھنجو ھٿ پنھاناجاي ڇااتايان 
تان ھٽائي، پنھنجي شرٽ کي سڌو ڪري ڇاڏياو 
ھو، پر ھن مون کي ڀااڪار پاائاي رکاياو ھاو ۽ 
ڪجھ دير کانپوِء اسان ٻنھي کي ننڊ اچاي وئاي 

 ھئي.
ٻيون ٻه راتيون به ايئن ئي گذريون ھاياون. رات 
جو جڏھن سڀ سمھي پوندا ھئا، خود ماون کاي 
به ننڊ اچي ويندي ھئي ته اوچاتاو ڪاچاڙيَء ناناڊ 
مان جاڳ ٿيندي ھئي ۽ ساياناڊي کاي پااڻ ساان 
چنبڙيل ڏسندو ھئس. ھن جي زخاماي ٿاياڻ جاي 

حادثي ُرونما ٿاياڻ واريَء رات، ھان ماون کاان 
فيلوس! تاوکاي لاکاڻ پاڙھاڻ ايانادو “ پڇيو ھو، 

 ”آھي؟
ايندو آھي، پر مون ڪڏھن ظاھر ناھاي ڪاياو... “ 

تون مون تاي ڀاروساو ڪاريان ٿاي، تاه ماون باه 
ڀروسو ڪري توکي ٻڌايو آھي... چون ٿا ته اساان 
کان اڳ ۾ اسان جي مالاڪ وٽ ھاڪاڙو غاالم 
ھو، جنھن کي لکڻ پاڙھاڻ ايانادو ھاو، ان االئاي 
ڪٿان لکڻ پڙھڻ جو سامان ھٿ ڪيو ھاو... ھاو 
رات جو دير سان پنا کڻي، االئي ڇاا ڇاا لاکانادو 
ھو. خبر ناھي ڪيئان ماالاڪ کاي خابار پائاجاي 
وئي... انھن پنن ۾ االئي ڇا لکايال ھاو... ماالاڪ 
سزا طور، ھن جا ھٿ پير ٻڌي، ھن کي پنھنجاي 

اڇاليو ھو... انھن ڪااااتاااان جااااي آڏو 
ھن جاي جسام خونخوار ڪاتان، 
کاااي پاااٽاااي جي ھار حصاي 

 ”کاڌو ھو...
ماااااااااون فااياالااوس! “ 

وٽ 
ھاااااڪاااااڙي 
نااچااڪااڻااي 

 ”آھي.
باااه ڪاااالرا وٽ “ 

آھااي، جاانااھاان 

سااااان 
ھوَء ناڪ 
جااا، ڀاارن 
جاااااااا ۽ 
چھري تي 
آيل ڪاي 
اضاااااافاااااي وار 

 ”پٽيندي آھي.
فيلوس! مون پنھنجي پٿراڻيَء مان، چاماڙي “ 

جو ھڪڙو ننمڙو ٽڪرو ڦاڙي، ان تي نچڪڻايَء 
سان ھڪڙو نالو لکيو آھاي ۽ چاماڙي جاو اھاو 

 ”ٽڪرو مون پنھنجي وھاڻي ۾ وڌو آھي..
مطلب ته ھاڻي تون ان وھاڻي تي سمھنديانَء تاه “ 

توکي سمھڻ مھل ڊپ ڪونه لڳندو... ضرور ڪو 
 ”بابرڪت آسماني نالو لکيو ھوندئي.

جنھن ماڻھوَء کان ماون کاي ناقاصاان ٿاياڻ جاو “ 
 ”انديشو آھي، مون ان جو نالو لکيو آھي.

مان ٿورو حيران ٿي وياس. ڪاجاھ ديار ساوچاڻ 

ٿياوڊور جاو ناالاو لاکاياو “ کانپوِء مون چيو ھو، 
ھوندئي... ھو بد مزاج ۽ جهڳڙالو آھاي، پار ھاو 
ڪنھن کي نقصان نٿو پھچائي سگهي، مان ھان 

 ”کي سڃاڻان ٿو.
ٿاايااوڊور جااو نااالااو ڪااونااھااي... ٻااڌ فااياالااوس! “ 

جيڪڏھن مان مري وڃان ته پڪ سمجهجاانِء تاه 
 ”مون کي ان ماڻھوَء ماريو آھي.

 ”ڪنھن غالم کي، ڪو غالم ڇو ماريندو؟“
مون کي ان ماڻھوَء جي اکين ۾ پنھناجاو قااتال “ 

نظر اچي ٿو... مون کي اھو مااري ڇاڏيانادو، ان 
ماڻھوَء جو نالو، توکي منھنجي وھاڻي ۾ رکيال 

 ”چمڙي جي ٽڪري تي ُاڪريل نظر ايندو.
مون ڪوبه جواب ڪونه ڏنو... مون کاي لڳاو تاه 
ھن وقت سينڊي جي دماغ جي حالت اھڙي آھاي 
جھڙي شروع ۾ ھار غاالم جاي ھاونادي آھاي... 
بلڪل ايئن، جيئن اساان ساڀ غاالم پاناھاناجاي 
شروعاتي زنادگايَء ۾ تاماام گاهاڻاو ساوچايانادا 
آھيون، جنھن ڪري، اسان جي دماغ ۾ اجااياا ۽ 
ابتا سبتا خيال ايندا آھان، خاواب باه عاجاياب ۽ 
غريب ڏساڻ ۾ ايانادا آھان... ڪاڏھان ھارو ڀارو 
روئندا آھيون ته ڪڏھن بي سبب کلندا آھاياون... 
ڪڏھن رڙيون ڪندا آھيون ته ڪڏھن پاھارن جاا 
پھار خااماوش... پار پاوِء ھاڪ ڏياناھان آخارڪاار 
سمجھ ۾ اچي ويندو آھي تاه اساان جاو ڪاو باه 
خدا ڪونھي... يا شااياد اساان جاو خادا باه اساان 

 وانگر ڪنھن ٻئي خدا جو غالم آھي.
ھوَء اسر تائين، ڀاڪر پائي، ماون ساان چاھاٽاي 
ُستي ھئي. مون کي ڏاڍي ديار ساان ناناڊ آئاي 
ھئي، پر عادت ماوجاب، ساج اڀارڻ شارط، اٿاي 
ڪم تي ھليو ويو ھئس. مون کي سااٿايان ساان 
گڏ، ٽري ھائوس ٺاھڻ جي ڪام ۾ حصاو وٺاڻاو 
ھو. مان ڪام جي تختن کاي چايارڻ، لساائاڻ ۽ 
انھن تي رنگ ڪرڻ جو ڪم ڪري رھيو ھئس. 
ايمبروز ڊوڙندو آيو ھو ۽ جڏھن ھن سھاڪانادي 
سھڪندي سيناڊي جاي زخاماي ٿاياڻ جاي خابار 
ٻڌائي ته اسان کي اعتبار ئاي ڪاوناه پائاي آياو. 

 اعتبار ته ھن لمحي تائين ناھي آيو.
ھن لمحي، مان اوليور سان گڏ، ڀار واري شاھار 
سيئانٽيگو جي اسپتال ۾ موجود ھئس. سينڊي، 
ڊاڪٽرن جي حوالي ھئي. منھنجي دل ماان، باار 
بار اھائي دعا نڪري رھي ھئي ته ساياناڊي جاي 
زندگي بچي وڃي، ھوَء بلڪال چڱاي ڀالاي ٿاي 
وڃي، پر االئي ڇو مون کي پنھنجي دعائن ماان 
فائدي ٿيڻ جي اميد ڪونه پئي نظر آئي. مون تاه 
زندگيَء ۾ جيتريون به دعائون گهرياون ھاياون، 
 انھن مان ڪا ھڪڙي دعا به ڪانه اگهامي ھئي.

ڪھاڙي صاالح آھاي، واپاس فاارم تاي ھالاي، “ 
ڪااافااي دياار ”  مااالااڪ کااي حااال احااوال ڏيااون؟

پريشانيَء جي عالم ۾ رھڻ کانپوِء اوليور ماون 
 کان پڇيو ھو.

 ”مالڪ کي ھلي ڇا ٻڌائينداسين؟“
اھوئي ته، اسان تاوھاان جاو خاط ساول سارجان “ 

جناب ولسن کي ڏنو. انھن سينڊي کاي اساپاتاال 
۾ داخل ڪيو. ان کانپوِء سينڊي ساان ڇاا ٿاياو، 
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سينڊي ڪيئن آھي، اسان کي ان جي ڪابه خابار 
 ”ناھي.

مالاڪ ساوال ماٿاان ساوال پاڇانادو. “ مون چيو، 
اسان وٽ ته ڪاي باه جاواب ڪاوناه آھان. اساان 
واپس فارم تي ھالاون، پاوياان ساياناڊي گاذاري 
وڃي ته، اسان کي ڪير اطاالع ڏيانادو، ٻان ٽان 
ڏينھن کانپوِء جڏھن مالڪ کاي خابار پاونادي تاه 
ڏمرجي پوندو ۽ اھو به چئي ڇاڏيانادو تاه تاوھاان 
اسپتال ۾ انتظار ڇو ڪوناه ڪاياو، پاوِء ماالاڪ 

 ”جي قھر کان ڪير بچائيندو؟
 ”پوِء تون ئي ٻڌاِء ته ڇا ڪجي؟“
سوچڻ ڏي.. في الحال ته منھنجي ذھن ۾ اھائي “ 

ڳالھ اچي ٿي ته اسان ٻناھاي ماان ھاڪاڙو ھاتاي 
اسپتال ۾ ھجي ۽ ٻيو واپس وڃاي ماالاڪ کاي 

 ”صورتحال کان آگا  ڪري.
اسان ٻنھي مان ڪير ھتي ترسي ۽ جاياڪاو باه “ 

ترسي ته اھو رات جو سمھندو ڪٿي، کائيندو ۽ 
 ”پيئندو ڪٿان؟

اسان اڃان پاڻ ۾ ڳالھائي رھيا ھئاسين تاه ساول 
سرجن جناب ولسن جو اردلي آيو ۽ سول سرجن 
صاحب وٽ پيش ٿيڻ جو چيائين. ساول سارجان 
صاحب اسان کاي ھاڪاڙو خاط ڏيانادي چاياو تاه 

پنھنجي مالڪ کي منھاناجاا ساالم ڏجاو. کايان “ 
ٻڌائجو ته مريضه جي حالت، تمام گهڻي ڳاڻاتايَء 
جوڳي آھي، ھن جي الِء ايانادڙ چاووياھ ڪاالڪ 
نھايت اھم آھن. ان دوران ھن جاي طاباعايات ۾ 
سڌارو آيو ته چڙھي پوندي، نه ته ھان جاي باچاڻ 
جو آسرو گهٽ آھي. پرينھن صبح جو مريضه جو 
واَء سااواُء لااھااڻ اچااي سااگااهااو ٿااا. ان سااان گااڏ، 
احتياطي طور، آخري رسمن الِء به تيااري ڪاري 
ڇڏجو، وڌيڪ تفصيل مون خاط ۾ لاکاي ڇاڏياا 

 ”آھن...
مان ۽ اوليور جڏھن فارم تي پھتا ھئاسين ته اڌ 
رات ٿي چڪي ھئي. اسان باگايَء ماان گاهاوڙي 
کي الڳ ڪيو، ان کي طنبيالاي ۾ ٻاڌي، چاارو 
ڏئي، چاوڙيَء ڏانھن آياسيان. آڳاناڌ ۾ ٿاياوڊور، 
ڪالرا، ميڪس، ايمبروز، ساياماوئال، ھايارس، 
ايٿن، مچ ٻااري، ان جاي چاوڌاري چاپ چااپ ۽ 
سوچن ۾ گم ويٺا ھائاا. اساان کاي ڏساي، ھانان 
سڀني جون اکيون سوال بڻاجاي وياون. ماون ۽ 
اوليور، ھنن کاي ساربساتاو ال احاوال ڏناو. ان 
کانپوِء ھيرس صالح ڏني ته سول سرجن جانااب 
ولسن جو خط ھينئار ئاي ماالاڪ کاي پاھاچاائاڻ 
گهرجي. مون سميت سڀني، ان راِء جي مخالفات 
ڪئي، ڇو ته ڪافي دير ٿي چڪي ھئي، ماالاڪ 
ھن وقت آرام ۾ ھوندو ۽ سانادس رھاائاش گاا  
جي ٻاھران ويٺل گارڊز اھو خط وٺاي، پااڻ وٽ 
ئي رکي ڇڏيندا ۽ مالڪ جي جاڳاڻ کااناپاوِء ئاي 
ان کي ڏيندا. خط پھچائڻ الِء اسان مان ڪو وياو 
به ته اھي گارڊز، ڪمھلي وقت ڪنھن غالم کي 
مالڪ جي رھائش گا  ڏانھن ايندي ڏساي، پاري 
کان گولي ھالئڻ ۾ به دير ئي ڪونه ڪانادا. ساو 
ھن وقت خط پھچائڻ جاو جاوکاو کاڻاڻ ساراسار 

بيوقوفي ھئي. مچ جاي چاوڌاري وياٺاي، ھااڻاي 
اسان سڀ خاموش ھئاسين. مان سمجهاان ٿاو تاه 
ان وقت اسان سمورن جي ذھن ۾ اھوئاي خاياال 
ھو ته اسان منجھاان ڪايار اھاڙو آھاي، جاياڪاو 
سينڊي جھڙي معصوم ڇوڪريَء جو مانادو ٿاي 
سگهي ٿو؟ االئي ڪيترو وقت گذريو ھو ۽ اھاا 
به خبر ناھي ته وقت ّگذري به رھيو ھو يا سياري 
جي ٿڌ ۾ ڄمي ويو ھو، اوچتو ٿيوڊور ڳاالاھاائاڻ 

سينڊي جياڪاا االئاي باچانادي باه “ شروع ڪيو، 
االئي نه، پر ان جي زخمي ٿيڻ جو واقعو، اساان 
کي بچڻ ڪونه ڏيندو... اسان کي ھتي پنادرناھان 
سال کان ڪجھ مٿي عرصو گذرياو آھاي... ماان 
توھان سڀناي ۾ وڏو آھاياان... ھان ماالاڪ کاان 
پھرين مان ھڪڙي فلڪيات جي ماھار، جاياڪاو 
مختلف مذھبن جو عالم به ھو، وٽ غالم ھئس، 
اھو مري ويو ته ان جي پٽ مون کي، اسان جاي 
ھن موجودہ مالڪ کي وڪڻي ڏنو ھاو... تاوھاان 
مان ڪو اغوا ٿي پھتو ته ڪو جنگ ۾ قياد ٿاي 
ھتي غالم بڻجي آيو يا وري ڪنھن جا اباا ڏاڏا 
غالم ھئا، پر اسان منجھان جيڪو جيئن به ھاو، 
تقدير جي ھٿان ھتي اچي پھتو... اسان ساڀ وڻ 
وڻ جي ڪاٺي آھيون... اسان جي ڪاٺيَء کاي باه 
ڪوساڻ کپندي ھئي... اسان کي ھتي اڃان گهڻو 
وقت ڪونه گذريو ھو ته اسان جاي ماالاڪ اساان 
مان ڪجھ ساٿين کي ُمشت زناي ۽ ھام جاناس 
پرستي ڪندي پڪڙياو ھاو... ۽ پاوِء ساتات ئاي 
ڪااالرا کااي اسااان جااي الِء خااريااد ڪااري آيااو... 
ڪالرا آئي ته اسان سڀني گاڏجاي، تارتاياب ساان 
وارا مقرر ڪيا. ماھواريَء جي ڏينھن کي ڇاڏي، 
ڪالرا ڪڏھن ڪنھن جاي واري ۾ ڪاا گاهاٽ 
وڌائي ڪانه ڪئي... ڪالرا، اسان الِء راتايان جاا 
اوجاڳا ڪيا ۽ اسان ھن کي ڏينھن شياناھان جاي 
سختيَء کان بچايو... سيارو ھاجاي ياا اوناھاارو، 
اسان سڀني ڪالرا کي خوش رکيو ۽ ڪالرا باه 
ڪنھن سان ڪاو فارق ڪاوناه ڪاياو... ڪاالرا، 
اسان کي رڌي پچائي کاارائاڻ ساان گاڏ، ماالاڪ 
جي زال جا گهريلو ڪم ڪار به ڪيا ۽ فارم ۾ 
ڦٽيون چونڊڻ، رونبن ۽ الباارن جاھاڙا ڪام پاڻ 
ڪيا ۽ اڃان ُسوڌو ڪندي رھي ٿي.. ماالاڪ کاي 
ھن تي قياس ۽ ڪاھاڪااُء آياو تاه ھان الِء حاال 
ڀاياڻي ۽ ساٿياڻي وٺي آياو... جاياڪاا ھان وقات 
سيئانٽيگو شھر جي اسپتال ۾ موت ۽ زندگايَء 
جي ٻه واٽي تي باياٺاي آھاي... اھاو ڪاناھان جاو 
نقصان ٿيو... ظاھر آھي ته سڀ کان گهڻو ڪالرا 
جو ئي نقصان ٿيو... ان جو فاائادو ڪاناھان کاي 
ٿيو، اھو پاڻ کي سوچڻو آھي... سو جاياڪاڏھان، 
اسان اھو معلوم ڪري وياسين ته ساياناڊي کاي 
زخمي ڪرڻ يا ماارڻ جاي ڪاوشاش ڪارڻ جاو 
فائدو ڪنھن کي ٿي سگهي ٿو ته اسان ساياناڊي 
تي حملو ڪندڙ کي نشانبر ڪري وٺاناداسايان... 
جيڪڏھن سينڊي تي حملو ڪندڙ ظاھر ٿي وياو 
ته سزا فقط ان کي ئي ملندي... ٻياا ساڀ ماالاڪ 

 ”جي سزا کان بچي وينداسين...

مون سڀ کان پھرين ھٿ مٿي کاڻاي، پاناھاناجاي 
ھن فاارم “ متفق ھجڻ جو اعالن ڪيو ۽ چيو ته 

تي اسان غالم ئي شڪ جي دائري ۾ اچاون ٿاا، 
پر منھناجاو اھاو باه خاياال آھاي تاه اسايان ساڀ 
بيگنا  آھيون. ڇااڪااڻ تاه اساان ماناجاھ ڪاوباه 

 ”سينڊي جو ويري ڪونھي.
اسان مان جيڪڏھن سڀ جو سڀ بي گنا  آھان “ 

ڪاالرا ”  ته پوِء سينڊي کي ڪنھن گهائل ڪياو؟
 منھنجي ڳالھ تي اعتراض ڪيو.

ڪجھ لمحن جي خاموشيَء کانپوِء اوليور چياو، 
مالڪ جي گهراڻي الِء مقرر ڪيل گاارڊز باه تاه “ 

فارم ۾ گهمندا ڦرندا آھن، انھن مان باه تاه ڪاو 
 ”ٿي سگهي ٿو.

ٿيوڊور، اوليور کي غور سان ڏٺو ۽ چوڻ لڳاو، 
اھا ڳالھ تنھنجي مغز ۾ ته ڪونه ُڦٽي ھاونادي، “ 

ڀانئيان ٿو ته تون ڪنھن ٻائاي جاي ساوچ باياان 
 ”ڪري رھيو آھين.

اوليور لڄي ٿيندي، پھرين ماون ڏاناھان ڏٺاو ۽ 
پوِء اعترافي انداز ۾ چيو، اسين سايائااناٽاياگاو 
شھر جي اساپاتاال ۾ ھائااسايان، اتاي اھاا ڳاالاھ 

 فيلوس ڪئي ھئي.
ڪااالرا، اولاايااور کااي ڪاااوڙ ۾ ڏٺااو ۽ چاايااو، 

فيلوس توکان وڌيڪ بيوقوف آھي، جاو عاقال “ 
جااي ڳااالااھ تااو جااھااڙي باايااوقااوف سااان ڪاائااي 

مااون ڏي ماانااھاان ڪااناادي چاايااائااياان، ”  اٿااائااياان...
فيلوس! جيڪڏھن تنھنجي اناھان خاياالان جاي “ 

خبر مالڪ جي بادران، ماالاڪ جاي گاارڊز کاي 
پئجي وڃي ته ھو مالڪ کان پڇڻ کاانساواِء ئاي 
توکي گولي ھڻي پورو ڪندا ۽ مالڪ کي فاقاط 
ايترو چوندا ته ھنن توکاي فارار ٿايانادي ڏٺاو ۽ 
توکي ُشوٽ ڪري ڇڏيو... پنھنجاي خاياالان کاي 
ڀلي آوارہ بڻائي، پر پنھاناجاي زباان کاي اياتارو 

 ”ڇڙواڳ نه ڪر.
اوليور ڪاوڙجي پيو ۽ ھڪدم جذباتاي ٿايانادي 

مان ۽ فيلوس ته ٿايااسايان باياوقاوف... “ چيائين، 
مڃيوسين... پر ھاڻ اھاو ٻاڌاياو تاه جاناھان وقات 
واٽر ڪورس جي ڀر ۾ سينڊي زخمي ٿي ھئي، 
ان وقت مان يعني اوليور ۽ فيلاوس تاه گاڏ ئاي 
ھئاسين، پر اسان سان ميڪس، ايٿن، ھيارس ۽ 
سيموئل به گڏ ھئا ۽ اسايان ساڀ واٽار ڪاورس 
کان تمام گهڻي فاصلي تي ديال جاي وڻان وٽ 
مالڪ جاي ٻاارن الِء ٽاري ھاائاوس ٺااھاڻ واري 
ڪمن ۾ مصروف ھائااسايان. جاناھان جاو صااف 
مطلب آھي ته اسين ڇاھ ڄاڻاا تاه ان واقاعاي جاا 

ھن ٿيوڊور ڏي ڏسنادي چاياو، ”  ذميوار ناھيون...
باقي باچاو ٿاا تاوھاان ٽايائاي، ياعاناي ٿاياوڊور، “ 

ايمبروز ۽ ڪالرا... اوھان ٽنھي مان ئي ڪاناھان 
 ”سينڊي کي مارڻ جي ڪوشش ڪئي آھي...

اوليور جي ان ڳالھ ٿيوڊور، ڪالرا ۽ اياماباروز 
کي وائڙو ڪري ڇڏيو... ان کان پوِء ساڀاناي تاي 
خاموشي ڇانئجي وئي ھئي، اھا خاموشي ايتري 
ڊگهي ٿي وئي جو ان کانپوِء ڪاناھان ڪاجاھ باه 

 ڪونه ڳالھايو ھو.
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سول سرجن جانااب ولسان جاو ماوڪالايال خاط 
پڙھي، مالڪ مون ڏانھن ۽ اوليور ڏانھن ڏٺاو ۽ 

سااڀاااڻااي صاابااح جااو اوھااان ٻاائااي وري “ چاايااو، 
سيئانٽيگو شھر وڃاجاو. ٻاه خاط ڏيانادو سااناَو، 
جنھن مان ھڪڙو خط، سول سرجن جناب ولسن 
کي ڏجو ۽ ٻاياو خاط مارڪازي چارچ جاي وڏي 
پادريَء الِء ھوندو. پادريَء الِء لکيال خاط ۾ اھاا 
درخواسات ڪايال آھاي تاه ساياناڊي جاي آخاري 
رسمن کي چرچ طرفان ادا ڪيو وڃي، آخرڪار، 
اسين چرچ کي ھر فصل تي اناج ۽ ماوسام آھار 
ميوا موڪلڻ سان گڏ، چندي ۾ نقد رقم به ڏيندا 
آھيون ته چرچ جي ڪجھ سروسز تي، اساان جاو 
به حق آھي... پر جيڪڏھن سول سرجن چائاي تاه 
سينڊي ھاڻي خطري کان ٻاھر آھي ته پوِء پادريَء 
کي خط پھچائڻ جي ضرورت ڪوناھاي... ھااڻاي 
اوھان ٻئي وڃو ۽ ٿيوڊور، ڪاالرا ۽ اياماباروز 
” کي مون ڏانھن اچڻ جاي ھادايات پاھاچاائاجاو...

مون ۽ اوليور ھڪ ٻئي ڏي ڏٺو ۽ ٻاناھاي ھاڪ 
چاياو ۽ ”  جي ماالاڪ“ئي وقت تعبيدار لھجي ۾ 

 پٺئين پير، اتان نڪري آياسين.
ٿاايااوڊور، ڪااالرا ۽ ايااماابااروز، مااالااڪ وٽااان، 
حاضري ڪارائاي ماوٽاي آياا تاه ھانان جاا چاھارا 
گهٻرايل ۽ قدم لڙکڙايال ماحاساوس ٿاياا. اساان 
ھنن کان پڇي ڪجھ ھڪڙو رھيا ھئاسايان، ھاو 
جواب ڪجھ ٻيو ڏيئي رھيا ھئا. ھن جاا حاواس 
جائيتا ڪونه ھئا. اڌ اکريان ۾ ڪايال ھانان جاي 
ڳالھين مان بس ايترو ئي اندازو ٿياو تاه ماالاڪ 
ھنن کي سينڊي کي قتل ڪرڻ جي ڪوشش جو 
ڏوھي قرار ڏيندي، کين پرينھن صاباح جاو سازا 

 ڏيڻ جو حڪم جاري ڪيو آھي.
رات جو، سڀ پنھنجي پنھنجي پٿارين تي ليٽياا 
پيا ھئاسين. سڀني جي ننڊ ڦٽل ھئي. ڪناھان باه 
ماني ڪونه کاڌي ھئي، البته پنھنجاي پاناھاناجاي 
جاِء تي ڪنھن وياٺاي تامااڪ پاياتاو تاه ڪاناھان 
پنھنجي ڪوٽا مان بچائي رکيل شاراب جاا ڍڪ 
پئي ڀريا. معمول جي حساب سان، رات جاي ان 
وڳڙي ۾ ميڪس، جاارن ۾ لڳال ُماک مشاعال 
کي ڇڏي، بااقاي ساڀ ڏيااٽاياون وساائاي چاڪاو 
ھاونادو آھااي ۽ ان کاااناپاوِء ڪااالرا، اساان مااان 
ڪنھن نه ڪنھن سان، ھاياٺاان کاان ھاياٺ ماٿاي 
ٿيندي آھي يا وري جوش ۾ ھاجاڻ ساباب ماٿاان 
چڙھي پئي ڌمال ھڻنادي آھاي. مااھاواريَء وارن 
ڏينھن کي ڇڏي، ڪالرا جو اھو معماول ھاونادو 
آھي. ڪالرا ۽ جنھن سان سانادس وارو ھاونادو 
آھي، اھي ڪيتري دير جاڳاياا ۽ ھانان ڪاياتاري 
رھاڻ ڪئي، اسان مان ڪير به ڪاوناه جااچايانادو 
آھي. سڄو ڏينھن گڏ  وانگر ڪم ڪرڻ کاناپاوِء 
ھرڪو ايترو ٿڪال ھاونادو آھاي، جاو ھانان جاا 
لست ۾ ٻڏل ڪيڪڙاٽ، ساھاڪاا ۽ دٻاڪاا ٻاڌڻ 
جي قابل ئي نه رھندو آھي... بلڪه اھاي آواز تاه 
ننڊ پئجي ويندڙن جي کونگهرن جاي آوازن ۾ 

 ئي دٻجي چڪا ھوندا آھن.
دماغن کي ڦاڙي ڇڏيندڙ خاموشي ڇانيال ھائاي. 
وقفي وقفي سان ماناھاناجاي ناظار ٿاياوڊور جاي 

پٿاريَء تي ساڻس ڪلاھاو ڪالاھاي ساان گاڏائاي 
ويٺل ڪالرا تي وئي ٿي تاه ماون ڏٺاو پائاي تاه 
ھوَء، ٿيوڊور ساان ُساڙٻااٽان ۾ ڄاڻ ڪاو باحاث 
ڪري رھي ھئاي. ٿاياوڊور، باار باار اناڪاار ۾ 
ڪنڌ لوڏي رھيو ھو. ڪالرا، ھن کان ڪاا ڳاالاھ 
مڃرائي رھاي ھائاي ۽ ٿاياوڊور ساخاتايَء ساان 
انڪار ڪري رھيو ھو. ھنن جي اشارن ۽ چھري 
جي تاثرن منجھان مون کي ۽ ٻين کي ته ھونئن 
ئي تجسس ٿي رھيو ھو، پر ايمبروز جي چھري 
تي به ھن جي اندر جي ھورا کورا ۽ ماوناجاهاارا 
ڇانيل ھئا، جيتوڻيڪ ھو ڪالرا ۽ ٿيوڊور ساان 
گڏ، مالڪ جي حاضري به ڀري آيو ۽ اسان بااقاي 

 ڄڻن کان وڌيڪ باخبر تصور ڪيو پئي ويو.
ڳچ دير تائين ڪالرا ۽ ٿياوڊور، سارگاوشايان ۾ 
بحث ڪندا رھيا ھئا. اوچتو ٿيوڊور جي ھاٿ ۾ 
جهليل پنھنجي ھٿ کي جهٽڪي سان ڇڏائيندي 

ناه، باس، “ ڪالرا زور سان ٿاياوڊور کاي چاياو، 
مون فيصلو ڪري ڇڏيو آھاي. ماان ماالاڪ جاي 
اڳيان پنھنجو ڏو  قبول ڪري ڇڏينديس ته مون 

 ”ئي سينڊي کي ماريو آھي...
ٿيوڊور ھن کاان وڌياڪ ”  پنھنجو وات بند رک.“ 

تيز لھجي ۾ ۽ وڏي آواز ساان ڳاالاھااياو. اساان 
ماون تاوھاان “سڀني کي مخاطب ٿيندي چيائين، 

سان ڪڏھن ڪا ٺڳي ناھي ڪئاي، دوکاو نااھاي 
ڪيو، وڏي ھجڻ جي ناتي، اوھان کان پناھاناجاي 
حصي جو ڪام نااھاي ورتاو، ماون ماالاڪ کاي 
سفارشون ڪري، اوھان جي سزائن کي گهٽرايو 
ھوندو، ٽاريو ھونادو، ساو ڇاا تاوھاان ماون تاي 

 ”اعتبار ڪندا، يا ڪالرا تي؟
ٿيوڊور، مان پنھاناجاي جارم جاي ڪايال سازا، “ 

ڪاالرا باه ٺاھ پاھ ”  توکي ڀوڳڻ ڪانه ڏيانادياس.
 ورندي ڏني.

امالاڪ ٿاياوڊور، ڪاالرا کاي زوردار چامااٽ 
وھائي ڪمي. ٻئي لاماحاي ڪاالرا ٿاياوڊور 

کاي چاانااباان ۽ مااڪاان سااان اچااي ورتااو. 
ٿيوڊور به جاواباي ڪاارروائاي ڪانادي، 
ڪالرا کي وڌيڪ چمااٽاون ھاڻاڻ لڳاو. 
ڪالرا سگهي ۽ جاوان عاورت ھائاي، 
مڙڻ واري ڪونه ھئي، ھن باه ٿاياوڊور 
کي جاواباي ڌڪ ھاڻاڻ شاروع ڪاياا... 

ٿيوڊور ۽ ڪالرا جي وچ ۾ باقائدي وم 
وٺان ٿي وئي، ھڪٻئي کاي وڏي واڪاي 
گاريون ڏيندي، زور سان ڌڪ ۽ چنبا ھاڻاڻ 
لڳا، اسان سڀ وائڙن وانگر ھنن کاي ڏساڻ 
لڳاسين، پر ھيرس اساان ۾ ڪاجاھ وڌياڪ 
ُسڌير ھو، ڊوڙي وڃي، ھنن جي وڃ ۾ پيو 
۽ ٻنھي کي وڙھڻ کان روڪڻ لڳاو. ھاو 
ٻئي جيڪي ھڪٻئي جا وار پٽي رھياا 
ھئا، سو، پاڻ ۾ وڙھڻ ڇاڏي، ھايارس 
کي گڏجي ُڪٽڻ لڳا، پر ان وچ ۾، 
اسان سڀ اٿي پياسين. ساياماوئال، 
اوليور، مياڪاس، اياٿان ۽ ماون 
گڏجي، ٿيوڊور کي قابو ڪاياو، 
ايمبروز ۽ ھيرس، ڪالرا کي 

ڇڪي پري ڪري، ٻئي طرف پڪڙي وياھاارياو. 
ھو ٻئي سھڪي رھيا ھائاا. ٿاياوڊور چاوڻ لڳاو، 
توھان سڀ گڏجي ڀلي منھنجو سناد ساناد ۽ ھاڏ 
گڏ ڀڃي ڇڏيو، پر ھن ڇتي ُڪتيَء کي خااماوش 
ڪرايو... مان تاوھاان ساان ڪاجاھ ڳاالاھاائاڻ ٿاو 

 ”چاھيان.
خارش ورتل ڪاتاو تاون آھايان، تاون ئاي اھاو “ 

آھين نه، جيڪو مون کي سوئر وانگر پاوياان باه 
ڪالررا ڪاوڙ ۾ رڙيون ڪندي ”  چھٽندو آھي...

چوڻ لڳي، تون مون کي سچ ڳالاھاائاڻ ڇاو ناٿاو 
 ”ڏين...

تون نسورو ڪوڙ پئي ڳالھائين... تون وڦالايان “ 
 ”ٿي.

مان، پاناھاناجاي گاناا  جاو اعاتاراف ڪارڻ ٿاي “ 
 ”چاھيان.

ھن جي وات ۾ ڪپڙو وجهي، پٽي ٻاڌوس، ناه “ 
 ”ته ھيَء مون کي ڳالھائڻ ڪونه ڏيندي.

ڪا ضرورت ڪانھي، تاون ڀالاي ڀاوناڪ، ماان “ 
 ”ھاڻي ڪانه ڳالھائينديس.

ٿيوڊور سھڪندي، اسان ساڀاناي ڏي ڏٺاو، چاوڻ 
ماان ٿاو ٻاڌاياان... ماون چااھاياو پائاي تاه “ لڳو، 

سينڊي جي نئين ٺڪر جھڙي جوانيَء کاي ماان 
ئي ُامائيان... ڪوري ٿااناو ۽ اڻ ڇاھايال عاورت 
جي بدن جي خوشبوِء کان وڌياڪ دناياا ۾ ڪاو 
واس ئي نااھاي... ماون ساياناڊي کاي پاائاڻ ٿاي 

۽ چاھيو... پر ڪالرا مناع ڪاياو... 
۾ ٻين جي واري 

گااااهااااوٻااااي 
ھاااڻاااي، 

مون 

کي پرڀائيندي ۽ 
ريجهائيندي رھي 

ته جيئن مان سينڊي جاي 
تقاضا ڇڏي ڏيان... مان جيترو 
سينڊي الِء اسرار پاياو ڪاياان، 
ھيَء اوترو مون کي ٽاريايانادي 
رھي ھئي... مان ھان کاان باار 
بار ان جو سبب پڇندو رھيس 
تااه جااواب ۾ ھاايَء مااون کااي 
چاااونااادي رھاااي تاااه نااائااايااان 
ساماڻيل ڇوڪري آھي، ڊنال 
۽ ھاايااسااياال آھااي، ڪااڙم 
قاابااياالااي کااان ڌار ڪااياال 
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آھي... ھن کي پاھاريان ھاتاان جاي مااحاول ساان 
جوڙجي، ھن جي دل کاي، دھاڪاي کاان پاڪاو 
ڪجي، رياتان رسامان ساان آشاناا ڪاجاي ۽ ان 
کانپوِء ئي ھن جي سٿر تان ستر الھجي... پر ان 
دوران ٿيو ڇا...؟ مون کان پڇاو... پاڇاو ناه ماون 

 ”کان ته ڇا ٿيو...
 ميڪس ٿڌو سا  کڻي پڇيو.” ڇا ٿيو؟“
سينڊي، فيلوس سان ستي ھئي... اھا ناانصافي “ 

 ”مون پنھنجي اکين سان ڏٺي.
سيموئل، اوليور، مياڪاس، اياٿان، اياماباروز ۽ 
ھيرس مون ڏانھن ڏسڻ لڳا. مون وضااحات ڏياڻ 
الِء ڪجھ چوڻ چاھيو ته ٿيوڊور ھٿ ڊگهيرينادي 

فيلوس! مھاربااناي “ مون کي اشارو ڪري چيو، 
ڪري تون ڪابه وضاحت نه ڏجانِء... پھرين ماون 

 ”کي منھنجي ڳالھ مڪمل ڪرڻ ڏي.
پل کان تارساي ٿاياوڊور وري ڳاالاھاائاڻ شاروع 
ڪيو، مون کي ان ڳالھ تي ساڙ ٿاياو ھاو. ماون 
ڪالھ سينڊي کي واٽر ڪورس جي پاسي واري 
ايراضيَء ۾ گند گا  صاف ڪانادي ڏٺاو تاه ماان 
ھن ڏي ويس. ھن کان پڇيم تاه ھان، اساان جاي 
چاوڙيَء جا اصاول ڇاو ٽاوڙياا، ماان غاالمان ۾ 
سڀني کان وڏو آھيان، ھن کي پھرين ماون ساان 
سمھڻ کپندو ھو، ھن پااڻ مارادو فايالاوس جاي 

بستري جو انتخاب ڪري، اھو ثابت ڪيو تاه 
ھن الِء ڪناھان مارد جاي صاحابات، ڪاا 
نئين ڳالھ ڪونھي. ھن جاو حاجااب اڳ 
۾ ئي ڀڳل ھو ته ھن کي قائدي ماوجاب 
پھرين مون کي ئي وارو وٺرائڻاو ھاو... 

منھنجي اھا ڳالھ ٻڌي، سينڊي مون ساان ُرخ 
ڏئي ڪونه ڳالھايو، ھن ماناھاناجاي ڳاالاھ 
ُٻڌي، اڻ ُٻِڌي ڪري ڇڏي. مون کي ويتار 

وڌيڪ ڪااوڙ اچاي وئاي، ماناھاناجاي بايالاٽ ۾ 
اوزارن واري بجڪي لڙڪي رھاي ھائاي، ماون 
ان منجهان ھٿوڙي ڪمي، ھن جي مٿي تي زور 

 ”سان وھائي ڪمي...
پير کوڙي ڪوڙ ويٺو ھڻي... سيناڊي کاي ھان “ 

ڪاالرا رڙياون ڪاري چاوڻ ”  ڪونه ماريو آھاي.
سينڊي کي مون ماريو آھي... مان ماالاڪ “ لڳي، 

جي زال جي الِء پاڙ وارياون ڀااڄاياون کاڻاڻ الِء 
ويس پئي، ان وقت سيناڊي واٽار ڪاورس ماان 
پاڻي پيئڻ الِء جاُهاڪاي ھائاي تاه ماون ھان کاي 
پنھنجي ُرنبيَء ساان پاوياان کاان ماٿاي ۾ ڌڪ 

 ”ھنيو ھو.
سيموئل، اوليور، مياڪاس، اياٿان، اياماباروز ۽ 
ھيرس کي ته ڪالرا جي ڳالھ تاي ڪاناھان ڀاتار 
جيترو به ويسا  ڪونه آيو، پر مون کاي تاه ڀاتار 
جي ڀور جيترو به يقين ڪونه آيو. ماون ڪاالرا 

تاون ڇاو ساياناڊي کاي ماارياناديانَء، “ کي چيو، 
تنھنجي ۽ سينڊي جي وچ ۾ ڪا اڻاباڻات ھاجاي 

 ”ھا ته اسان کي به خبر پئي ھا.
واري واري سااان، ھااياارس، ايااماابااروز ايااٿاان، 
ميڪس، اوليور ۽ سيموئيل به ماناھاناجاي ڳاالاھ 

فيلوس صحاياح ٿاو “ جي تائيد ڪندي چوڻ لڳا، 

 ”چئي.
حرامي سڀ مرد آھيو نه، ان ڪري، وري به مرد “ 

 ”جي پاس خاطري ٿا ڪيو...
تمام گهڻيَء ديار تاائايان ھاوَء اساان ماردن کاي 
گاريون ڏيندي رھي. ڪنھن ڪنھن کي نناڊ آئاي 
ھئي، سا خبر ڪانه ھئم، پر ماناھاناجاي انادر ۾ 
ھڪڙو سوال جاڳي رھيو ھو. مان ان سوال کاي 
ننڊ ڪرائي ڪونه ساگاهاياس. اھاو ساوال پاڇاي 

ڪالرا، سينڊي کي مارڻ جو الزام “ رھيو ھو ته: 
پاڻ تي ڇو ٿي کڻڻ چاھي، ڪالرا الِء مارد ساڀ 
حرامي آھن، ٿيوڊور به ھڪ مرد آھي. ماعاناٰي تاه 
ٿيوڊور باه حاراماي آھاي. پاوِء ڇاو ڪاالرا ھاڪ 
حراميَء کي سزا بچائڻ الِء پاڻ کي قرباان ڪارڻ 

 ”ٿي چاھي؟
سول سرجن جناب ولسن، مالڪ جو خاط پاڙھاڻ 
کانپوِء مون ڏانھن ۽ اوليور ڏانھن ڏٺو ۽ پڇيو، 

توھان جي مالڪ، توھان کي مرڪزي چرچ جي “ 
 ”وڏي پادريَء الِء خط ڏنو ھوندو؟

اسان ٻنھي ھن کي ھڪ آواز بڻجي ” جي جناب.“
 جواب ڏنو.

اھو خط، پھچائي، توھان واپس پناھاناجاي “ 
 ”مالڪ ڏي ھليا وڃو.

جااااااااااي سااول ساارجاان 
جااامااالاااي 
کي 

۾ ساامااجااهااڻ 
لڳي، پار ٿاااااوري ديااااار 

اسان کي جيئن ئي ھان 
جي ڳالھ سمجاھ ۾ 
آئي تاه اساان جاي 
سوچڻ ساماجاهاڻ 
جااي صااالحااياات 
ئااي غااائااب ٿااي 
وئي. اسين ٻئي 
ڪااااااااياااااااائاااااااان 
سيئانٽيگو شھر 
جاااي اساااپاااتاااال 
کان، مارڪازي 
چااااااااااااااااااااارچ 
پھاتااسايان، 
اتاااان پاااوِء 

واپس فارم تي آياسين، ڏينھن گذري وياو، رات 
ٿي چڪي ھئي، اسان کي رستي ۾ ڪاناھان اڏ 
تان پاڻيَء جي لپ به چپن تائيان آڻاڻ جاو خاياال 
ڪونه آيو. اوليور جي خابار نااھاي، پار ساماورو 
وقت، منھنجي نگاھن ۾ ٻاه خاوبصاورت وڏياون 
روشن اکيون ھيون ۽ منھنجي ڪنن ۾ سياناڊي 
جي گرم ساھن جا آواز اچاي رھاياا ھائاا. اناھان 
کانسواِء، نه ڪو ٻيو منظر ڏسڻ ۾ آيو ۽ ناه ئاي 

 ڪو ٻيو آواز ٻڌڻ ۾ آيو.
فارم تي پھتاسين ته اڌ رات ٿاي چاڪاي ھائاي. 
گهوڙي کي بگيَء مان ڇوڙي، داڻو پااڻاي ڏئاي، 
مان ۽ اوليور سوڳوار قدم کاڻانادا، چااوڙيَء ۾ 
آياسين جتي موت جھڙي خاموشي ڇانيل ھائاي. 
ڀاندي ۾ ٻرندڙ ُماک مشاعال جاي روشانايَء ۾ 
اسااان جااي پااٿااارياان کااانسااواِء، ڪااالرا سااياانااڊي 
ايمبروز ۽ ٿيوڊور جاون پااٿاارياون باه وياڙھايال 
نظر آيون، اسين پناھاناجاا بساتارا کاولاي لاياٽاي 

 پياسين.
آساامااان صاااف ھااو، روشاان ۽ چاامااڪااناادڙ سااج، 
پنھنجي آب ۽ تاب سان زمين تي پناھاناجاي ُاس 
پکيڙي رھيو ھو. مالڪ ۽ سنادس ڪاٽاناب جاي 
حفاظت الِء مقرر ڪيل سڀ گارڊز ۽ اسين ساڀ 
غالم، ٽيوب ويل جي ڀرساان کاجايَء جاي وڻان 
جي جُهڳٽي وٽ موجود ھئااسايان. جاتاي ٽاياوب 
ويل جي ھوديَء جي ڀر ۾ ماوجاود، لاڻايال انااج 
رکڻ الِء، ٺاھيل شيڊ جي ٽان الاڳ الاڳ ٿاناڀان 
سان ايمبروز، ڪالرا ۽ ٿاياوڊور رسايان ساان 
ٻڌل ھئا. مالڪ نھايت باياحاس اناداز ۾ اناھان 

ماون کاي ان ساان ڪاو “ کي چئي رھياو ھاو، 
سروڪار ناھي ته توھان ٽنھي مان ساياناڊي جاو 
قاتل ڪير آھي، پر منھنجي نظر ۾ توھاان ٽائاي 
مشڪوڪ آھيو... سو توھان ٽئي پنھنجي انجام 

 ”الِء تيار ٿي وڃو.
ايمبروز جاو ماناھان صافاا ھاياڊو ٿاي وياو ھاو. 
ڪالرا به سا  کڻڻ وسااري وياٺاي ھائاي. فاقاط 
ٿيوڊور ۾ ڪجھ ھمت ناظار آئاي پائاي، جاناھان 
پاناھانااجاي خشاڪ ٿاي وياال چاپان تاي زبااان 

مااالااڪ! اسااان جااي “ ڦااياارائااي ڳااالااھااايااو، 
زندگي، توھان جي ئي ملڪيت آھي.... 
مالڪ... گنا  ڪنھن ھڪاڙي ڪاياو 
آھااي، ساازا ان کااي ئااي ماالااڻ 
گهرجي، ٻين ٽن بيگناھان جاي 

 ”سزا معاف ڪيو، مالڪ.
ٻيا ٽي وري ڪيئن؟ توھان تاه 

ماالاڪ ”  ڪل ٽاي ڄاڻاا آھاياو؟
 طنزيه انداز ۾ پڇيو.

مالڪ! اسان ٽنھي ۾ ھڪاڙو “ 
قصور وار آھي، جاياڪاو ماان 
ئي آھيان... ٻه بي گناا  ڪاالرا 
۽ ايااماابااروز آھاان، انااھاان کااان 
عالوہ ٽيون بيگنا  باه آھاي، ان 

 ”جي سزا معاف ڪيو.
 ”ٽيون بي گنا  ڪھڙو آھي؟“
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 ”مالڪ! ٽيون بي گنا  توھان پاڻ آھيو، مالڪ.“
ڇا پيو چئين، ٿيوڊور؟ بتال ٿي ويو آھين، پڪ “

 ”ئي پڪ.
مالڪ، مون ھڪڙي قصوروار کي توھان ماري “ 

پوري ڇڏيندو تاه تاوھاان جاو ماقاصاد پاورو ٿاي 
ويندو، پر مالڪ، توھان ڪالرا ۽ ايماباروز کاي 
ماري، پنھنجا ٻه پراڻا ۽ تجربيڪار غالم ڇو ٿاا 
ُکٽااياو؟ اھاو تاوھاان جاو ري گاناا  ناقاصاان باه 
منھنجي ڪري ئي ٿئي پيو... اھا سزا پاڻ کي ناه 

 ”ڏيو مالڪ.
مالڪ جي چھري تي سوچ جي ھڪ لاياڪ پايادا 
ٿي ۽ غائب ٿي وئي. اسان سڀني تي ھاڪ ناظار 

ايمباروز ۽ “ وجهي، پنھنجي گارڊز کي چيائين، 
ڪالرا کي ڇاوڙي ڇاڏياو، ٿاياوڊور جاون ٻائاي 
ٽنگون ۽ ٻئي ٻانھون ڀڃي، ھتي ئي ڦِٽي ڪاري 
ڇڏجوس، اوليور ۽ فيلوس ھن کي واري واري 
سان کاڌو ڏئي وينادا، باقااياا زنادگاي، پاياٽ ڀار 
ريڙھيون پائاي گاذاريانادو... اڄ کاان ماناھاناجاي 
گااهااوڙن جااي سااارساانااڀااال جااو ڪاام سااياامااوئاال 

 ”ڪندو...
سيموئل، گهوڙن جي سارسنڀال تاي لڳاي وياو. 
ٽري ھائوس جي تعمير جو ڪم ھاڻي فقط مان، 
اوليور، ميڪس، ايٿن ۽ ھيرس ڪرڻ لڳااسايان. 
ڪالرا، رڌ پچاَء سان گڏ ڀاڄين جي ايراضايَء ۾ 
ڪم ڪندي ھئي ۽ اپاھاج ٿاياوڊور ٽاياوب ويال 
جي ھوديَء جي ڀر ۾ موجود، لاڻايال انااج رکاڻ 
نه الِء، ٺاھيل شيڊ ۾ ھڪ ھنڌ پيو ھوندو ھو. ھو 

ئي پاڻ کائي پي ساگاهانادو ھاو ۽ ناه ئاي وري 
حاجت کان فارغ ٿيڻ کانپوِء پاناھاناجاي صافاائاي 
ڪري سگهندو ھو. روزانو ٻن ويلن جاي مااناي 
پاھاچاائاڻ جاو ڪام، واري واري ساان ھاڪاڙي 
ڏينھن مان ڪندو ھئس ته ٻائاي ڏياناھان اولاياور 
ڪندو ھو. ھن کاي پاناھاناجاي ھاٿان ساان مااناي 
کارائي ۽ آخر ۾ پاڻيَء جا ٻه وڏا ُڪاپاا پايائااري 
پوِء موٽندا ھئاسين. ٻئي ڪنھان کاي، ھان ساان 
ملڻ جي اجازت به ڪونه ھئاي. ٽاري ھاائاوس باه 
ذري گهٽ مڪمل ٿي چڪو ھو. بھار جي مند به 
شروع ٿي وئي ھئي. ماون ۽ اولاياور ڪاوشاش 
ڪئي ھئي ته ھو اڳي وانگر اسان سان ڳالھياون 
ڪري، پر ھن جي زبان تي تااال لڳاي وياا ھائاا. 

۾ جواب ڏيندو ھو. جنھن ڏينھن ”  نه“يا ” ھا“رڳو 
منھنجو وارو ھوندو ھو ته مان ھن کي ڌوئااري، 
وھنجاري، صاف ڪندو ھئس ۽ ھافاتاي ۾ ھاڪ 
ڀيرو، ھن جا ڪپڙا به ڌوئي، ھن کي پاارائايانادو 
ھئس. اڪثر وقت مان ئي ھن سان ڳاالاھاائايانادو 
ھئس، ھن کي ُپور پوندو ھو ته انڪار ياا اقارار 
۾ فقط ڪنڌ لوڏي ڇڏيندو ھاو. ھان کاي مااناي 
کارائڻ دوران، مان چااوڙيَء جاا حاال احاوال باه 
ُٻڌائيندو ھئس، جنھن ۾ ٻين ساٿين جاي ڪامان 
ڪارن ۽ روز مره جي زندگيَء جا واقاعاا شاامال 
ھوندا ھئا. مثال طور: ھايارس کاي وڇاونَء جاو 
ڏنااگ لڳااڻ، ڪااالرا کااي ڏام ۾ سااور پااوڻ، 
ميڪس کي گهوڙي جي لت لڳڻ، ٽري ھاائاوس 
جو لڳ ڀڳ مڪمل ٿي وڃڻ، اِيسٽر تي ماالاڪ 

طرفان نوان ڪپڙا ملڻ، چاوڙيَء کاي ٿايال ُچان 
جي پاوچايَء جاو ذڪار ۽ ڀااناڊي جاي ڇات جاو 
مينھن ۾ ٽمڻ وغيرہ... انھن سڀني ڳالھايان کاي 
ھو خاموشيَء سان ٻڌندو ھو. ڪو به تااثار ڪاوناه 

 ڏيندو ھو.
اونھاري جي شاروع وارن ڏياناھان ۾، ھاڪاڙي 
ڀيري مون کي اندازو ٿي ويو ته ھان کاي فاقاط 
طاناباايالااي جااي سارگاارماياان ۽ ڳاالاھاايان ٻاڌڻ ۾ 

مالڪ جاي “ دلچسپي آھي. مون ھن کي ٻڌايو ته 
سامونڊي گهوڙي جاي پايار ۾ ڪاو اھاڙو ڌڪ 
لڳو آھي جو اھو ھااڻ ماناڊڪاائاي ٿاو ھالاي، ان 
ڪري سيموئل ڏاڍو پريشان آھي، ڇو ته ماالاڪ، 
سيموئل کي ڌماڪاي ڏناي آھاي تاه جاياڪاڏھان 
گهوڙي منڊڪائڻ نه ڇڏيو ته ھو کاياس ٽاناگ ۾ 

 ”گولي ھڻي منڊو ڪري، ويھاري ڇڏيندو.
 ”ڪھڙي ٽنگ کان ٿو منڊڪائي؟“

مون اچرج وچان ٿيوڊور ڏانھن ڏٺو، ساڍن چائان 
مھينن کانپوِء مون ٿيوڊور جي زبان مان نڪتل 
ھڪ مڪمل جمالاو ٻاڌو ھاو. ھاڪادم وراڻايام، 

ساڄي پاسي جي پوئين ٽاناگ کاان ماناڊڪاائاي “ 
 ”ٿو.

سااياامااوئاال کااي چاائااو تااه نااال باادالئااي ڇااڏيااس، “ 
ساامااوناڊي گاهااوڙي جااي، ان پاياار جااي نااال ۾ 
اندرئين طرف کان ھڪڙو بلڪل ساناھاڙو ِچايار 
ھو، اونھاري ۾ لاوھاي شاياون پاکاڙجانادياون باه 
آھن، ممڪن آھي ته اھو وار جھاڙو ِچايار، وڌي، 

 ”وڏو ڪريڪ ٿي ويو ھجي.
مون خاموشيَء سان، ساياماوئال کاي وڃاي اھاو 
نياپو ڏنو ھو. جڏھن گهوڙي جو مناڊڪاائاڻ باناد 
ٿاي وياو تاه ماون ٿاياوڊور کاي، ساياماوئال جاو 
شڪريه ادائيَء جو نياپو به پھچايو ھو، جنھن تي 

مون کي به سامونڊي گاهاوڙي “ ٿيوڊور چيو ھو، 
جي پير کڻڻ ۾ فرق محسوس ٿيو ھو، ان وقت 
مون سوچيو ھو ته نوان سنج پيا اٿس، ان ڪري 
اھو فرق محساوس ٿاو ٿائاي.. پار اھاو مسائالاو 
ڪونه ھو... توکي ياد ھوندو ته مون گهاوڙي تاي 
چڙھي ديال جي وڻن جي جهڳٽاي واري مايادان 
۾ ڪيترائي چڪر ڏنا ھئا... ان ڏينھن، تون ٽري 
ھائوس جي الِء ڪپيل ڦٽن تي رندو ھڻي رھاياو 
ھئين، مان جڏھن تنھنجي وياجاهاو کاان گاذرياو 
ھئس ته تو مون کي سڏي، پنھناجايَء گاهاگاهايَء 
مان پاڻي به پياريو ھو ۽ ٻيلي مان آندل انجير ۽ 
ساڪاال ڄااامااون ٻااياار بااه کااارايااا ھاائاا ۽ اھااوئااي 
بدقسمت ڏينھن ھو، جنھن تي سينڊي زخمي ٿي 

 ”ھئي...
مون کي خوشي ٿي ” مون کي ياد آھي، ٿيوڊور.“

ته ھن جي ياداشت ڪم ڪري رھي ھئي، ان جاو 
مطلب ھو ته ھو فقط جسماني طور اپااھاج ٿاياو 

 ھو، ذھني طرح مفلوج ڪو نه ٿيو ھو.
مان ھن کان موڪالئي واپس پنھنجي ڪام تاي 
اچي رھيو ھئس. اڌ کان وڌيڪ پاناڌ لاتااڙي آياو 
ھئس ته مناھاناجاا پايار ھاڪادم زمايان جاڪاڙي 
ورتا... نه ئي منھنجي پير ۾ ڪو ڪنڊو لڳو ھاو 
۽ نه ئي وري ڪا بال ٽنگن ۾ وچڙي ھائاي... پار 

اوچتو با  ۾ ڪاام وياڙھايَء جاي ساڙڻ دوران 
پيدا ٿيل وقتي شعلي وانگار ٿاياوڊور جاا لافاظ 

ماان جاڏھان “ منھنجي دماغ ۾ ڀڙڪڻ لڳاا ھائاا: 
تنھنجي ويجهو کان گذريو ھئس ته تو مون کاي 
سڏي، پنھنجي گهگهيَء مان پاڻي به پياارياو ھاو 
۽ ٻيلي مان آندل انجير ۽ سڪل ڄامون ٻايار باه 
کارايا ھئا ۽ اھوئي بدقسمت ڏينھن ھاو، جاناھان 

 ”تي سينڊي زخمي ٿي ھئي...
منھنجي دماغ تي ڇانايال ڪاوھاياڙو صااف ٿاي 
رھيو ھو، مون ياد اچي رھيو ھو ته جنھن ڏينھان 
سينڊي زخمي ٿي ھئي، ان ڏياناھان تاه ٿاياوڊور، 
مالڪ جي ساماوناڊي گاهاوڙي کاي ناوان ساناج 
پارايا ھئا، ھن گهوڙي کي ھوريان ھوريان پائاي 
گهمايو. ھو سڄو وقات دياال جاي ُھاڙيَء پااساي 
ميدان ۾ سواري ڪندي نظر آيو ھو... ان کانپوِء 
پري کان مون ھن کي طنبيلي ۾ به وينادي ڏٺاو 
ھو. طنبيلي مان ھو ڪالڪ ڏيم کاناپاوِء پاياريان 
پنڌ ھڪ طرف ھليو ويو ھو. ھن کي بناا ٻااناھان 
واري شرٽ پاتال ھائاي... ۽ ھان جاي بايالاٽ ۾ 
اوزارن واري بجڪي به لڙڪيل ڪونه ھئي... ۽ 
ڪجھ ئي ماناٽان کااناپاوِء اياماباروز ڊوڙنادو ۽ 
سھڪندو آيو ھو ۽ سينڊي جي زخمي ٿاياڻ جاو 
اطالع ڏنو ھئائين... ايتاري ماخاتاصار وقات ۾، 
ڪو ھٿين خالي ماڻھاو، اياڏو پاناڌ ڪاري، واٽار 
ڪورس واري ايراضيَء ۾ وڃاي، ساياناڊي کاي 
مٿي ۾ ڌڪ ھڻي، مرڻينگ ڪري، پوِء ھاڪادم 
 وڃي مالڪ کي اطالع ڪيئن ٿو ڪري سگهي؟
مان، پيٽ ۾ گڙگڙ ٿيڻ جو بھانو ڪري، اوليور، 
ماايااڪااس، ايااٿاان ۽ ھااياارس کااان اجااازت وٺااي 
چاوڙيَء ۾ آيس. ڀانڊي ۾ ڪايار باه ڪاوناه ھاو. 
مون ھيڏانھن ھوڏانھن جو جائازو وٺاي، ڪاالرا 
جي غير موجودگايَء جاي پاڪ ڪائاي. ھاڪادم 
سينڊي واري پٿاري کاولاي، ساوڙ ۾ وياڙھايال 
وھاڻو ڪمي، ان کي چڱيَء ريت چڪاسڻ لڳس. 
ڪپھ وجهڻ واري پاسي کان، وھاڻي جو ڪاجاھ 
حصو ُاڊڙيل ڏسي، مون اتان ئاي ان کاي ٿاورو 
وڌيڪ ُاڊيڙيو. ھٿ اندر وجهي گهاماايام، ڪاجاھ 
ئي لمحن ۾ ڪپھ سان گڏ، چاماڙي جاو ھاڪاڙو 
ُکھرو ٽڪرو، ھٿ سان ٽاڪاراياو. ھاڪادم قااباو 
ڪندي، احتياط سان ٻاھر ڪمي، ان چماڙي جاي 
ٽڪنڊي ٽڪري کي ڏسڻ شروع ڪايام. ان تاي 
ڪجھ به اڪريل ڪونه ھو. پوِء تايازيَء ساان ان 
چمڙي جو ٻيو پاسو ڏسڻ جو خيال آيو، باناا ديار 
جاچيم، چاماڙي جاي ٽاڪاري جاي ٻائاي پااساي 
واقعي ڪنھن چھنبدار شيِء سان کاوٽاي کاوٽاي 

 ”ڪالرا.“ھڪڙو لفظ لکيو ويو ھو: 
رات جي ماني کارائي، مون ٿيوڊور کي پاائاياپ 
۾ تامااڪ ڇاڪاراياو. ھان شاڪار گاذاريَء ساان 

فيلوس! اوليور به مون الِء مااناي “ ڏسندي چيو، 
کڻي ايندو آھي، پر ھو ڄڻ آڳ ٽاري ھليو ويندو 
آھي... تون منھنجي ايئن چاڪري ڪنادو آھايان، 
ڄڻ تون منھنجو پٽ ھجيان... ماون کاي ماعااف 
ڪري ڇڏ... مون توکي ڪنھن زماني ۾ رنجاياو 

 ”ھو...
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مون سڀ ڪجھ وساري ڇاڏياو آھاي، ٿاياوڊور. “ 
مون کي تنھنجي ھڪڙي چڱائي ياد آھي، جنھان 

 ”جي ڪري مان تنھنجو قدر ڪندو آھيان.
 ”ڪھڙي چڱائي ياد اٿئي؟“

ھيرس ۽ ايٿن مون سان زوريَء بدفاعالاي ڪارڻ 
جي ڪوشش ڪئي ۽ تو ماون کاي باچااياو ھاو، 
مان ان وقت ننمڙو ھئس ۽ انھن ٻاناھاي رسايان 
سان منھنجون ٻانھون ٻڌيون ھيون... جياڪاڏھان 

 ”تون نه اچين ھا ته...
ان جي بدلي ۾ مون ورھين جا ورھيه تنھاناجاي “ 

واري کان توکي محروم باه رکاياو ھاو. ڪاالرا 
کي توسان سمھڻ ڪونه ڏيانادو ھائاس. ھاڪاڙي 
چڱائي ڪري، مون تو کان ھميشه ان جي قيمت 
ورتي ھئي، لٿ پٿ ته ڪڏھوڪو ٿي وئي ھئاي، 
مون ته توکان مرڳو ُاٽل ورتي آھي. ھااڻاي ماون 
محتاج جي تاون روز اچاي ماقاعاد ڌوئايان ٿاو، 
وھنجارين ٿو، نڪ ۽ ڪنن مان مير ڪاميان ٿاو، 
ننھن الھين ٿو، منھنجي جسم جا جهنگ صااف 
ڪرين ٿو... منھنجي رت جو ڦڙو ڦاڙو تاناھاناجاو 
مقروض ٿي ويو آھي، مان تنھنجا احسان ڪاوناه 

 ”الھي سگهندس...
الھڻ چاھين ته، ٿيوڊور، الھي سگهايان ٿاو، پار “ 

 ”تو ۾ اھڙو ضمير ڪٿي ؟
مان بي عيب ناھيان، پر مان باي ضامايار باه تاه “ 

 ”ناھيان، فيلوس!
جي تو ۾ ضميار آھاي تاه ماون کاي ٻاڌائاي تاه “ 

سينڊي کي قتل ڪندڙ ڪالرا کي تو سازا کاان 
 ”ڇو بچايو؟

ٿيوڊور زوردار ڇرڪ ڀاري ماون ڏي ڏٺاو. ھان 
جي اکين ۾ خوف ڀرجي آيو. ڪافي دير تاائايان 
مون کي خوفزدہ انداز ۾ گُهوريندو رھيو ۽ پوِء 

رڳو توکي آھي يا ٻايان “ ڳيتون ڏيندي پڇيائين، 
کي به اھا خبر آھي؟ ڪالرا زنده ته آھاي ناه؟ ان 

 ”ئي توکي ٻڌايو ھوندو؟
سينڊي پنھنجي قاتل جو نالو ماون کاي ٻاڌائاي “ 

 ”وئي ھئي.
آسماني پايُء جاي باادشااھات جاا اصال وارث، “ 

 ”غريب ئي آھن... جھڙو ئي لطيفو پيو ٻڌائين...
نه، مان مذاق نٿو ڪيان. ماون کاي تاه تاو کاان “ 

اھو راز به معلوم ڪارڻاو آھاي تاه ڪاالرا کاي 
 ”سينڊي سان ڪھڙي دشمني ھئي.

فيلوس! مون کي پريشان نه ڪر، صاف صااف “ 
ٻڌائي ته توکي ان حقاياقات باابات ڪاناھان آگاا  

 ”ڪيو آھي؟
ٿيوڊور، مان تو سان سچ ڳالھائي رھاياو آھاياان “ 

ته سينڊي مون کي پنھنجي قاتل جو نالو ٻاڌائاي 
 ”وئي ھئي.

ُھون ... ٿيوڊور ھڪڙو ڊگهو سا  کاناياو ۽ پاوِء “ 
تون ھمدرد دل جو مالڪ آھايان، تاو ماان “ چيو، 

ڪنھن کي نقصان پھچڻ جو انديشاو ڪاوناھاي، 
تو منھنجا به ڪايائاي راز دل ۾ ساانامي رکاياا 
آھن، مون توتي تڏھن به ڀروسو ڪيو ھو، جڏھن 
تون ٻارڙو ھئيان، ماون تاوکاي لاکاڻ پاڙھاڻ باه 

سيکاريو ھو، تو ان وقت کان وٺي ھان گاهاڙيَء 
تائين، اھو راز به پنھنجي سيني ۾ سالمات ئاي 
رکيو آھي... سو مان توتي اڃان به ويسا  ڪاري 
سگهان ٿو... ھاونائان باه تاون ماناھاناجاي اياتاري 
خاادماات ڪاارياان ٿااو جااو، ان جااو حساااب ئااي 
ڪونھي، ان حساب ۾ به تنھنجو حق ٿئي ٿاو تاه 

ٿاياوڊور ”  مان توکاي حاقاياقات ضارور ٻاڌاياان...
خاموش ٿي ويو ۽ مااحاول ۾ ڪاجاھ ٻاڌڻ جاي 
ڪوشش ڪيائين. ان کااناپاوِء چاوڌاري ناھااري 
پڪ ڪيائين ته اسان ٻنھي جي عالوہ ڪو ٽياون 
ماڻھو ته اسان جون ڳالھيون ڪونه ٿو ُٻاڌي. پاوِء 

مان ڪاالرا “ وري ٿڌو سا  ڀريائين ۽ چوڻ لڳو، 
جو عادي ھوندو ھئس... ھن کي منھنجي حمايت 
جي ضرورت ھئي... ايٿن جي ٽرڙائپ، ماياڪاس 
جي بد زباني، ھيرس جي طرفان ھار وقات ھان 
جي جسم جي حصن ساان حارڪات ڪارڻ، ھان 
کي ايذائيندو ھو، توکي ته خبر آھي ته اھاو ماان 
ئي ھئس جاو تاو جاھاڙي رناگاروٽ کاان وٺاي، 
سيموئل جھڙن بي لغام گهوڙن کي ضابطاي ۾ 
رکندو ھئس... سو مان ھن الِء ايئن ئي ڇپر ڇانَو 
ھوندو ھئس، جيئان تاناھاناجاي الِء، جاڏھان تاون 
ڪااچااڙي وھاايَء ۾ ھااتااي آيااو ھاائااياان... جااڏھاان 
چاوڙيَء ۾ سينڊي جي پھرين رات ھئي ۽ ھاوَء 
توسان گڏ ستي ھئي، تون گاهاٻارايال گاهاٻارايال 
ھئين، توکي شايد سڄاي رات ناناڊ ڪاوناه آئاي 
ھئي. سج اڀرڻ کان اڳ ئي بساتارو ڇاڏي، ڪام 
تاي ھاالايااو وياو ھاائاايان... اھااو سااڀ ڪاجااھ ياااد 
ھوندئي... پر ان ڳالھ جي تاوکاي ماتاان خابار ناه 
ھجي ته ان رات ڪالرا، اوليور کي ٺاري، ماون 
سان اچي ليٽي ھئي... ھن مون کي چاياو ھاو تاه 
مان جلدي ڪم اڪالئي وٺان، ڇو ته کيس ماون 
سان ڪجھ ڳالھائڻو آھي... توکي مون ٻڌايو ھاو 
نه ته، مان ٻالڪپڻي ۾ ئاي وڪارو ٿاي ھاڪاڙي 
عالم وٽ پھتو ھئس... منھنجي ان مالاڪ باابات 
مشھور ھو ته اھو فلڪيات جو وڏو مااھار ھاو... 
خدا کي خبر ته ماھر ھو يا نه پر ھان جاي ڪايال 
اڳڪٿين مطابق واقاعاي باه ساج گارھاڻ ۽ چاناڊ 
گرھڻ ٿيندا ھئا... منھنجي ان مالڪ، ھڪ ڀاياري 
دنيا جي ختم ٿيڻ جون نشانيون ٻڌايون ھياون... 
ھڪڙي نشاني ياد ڪري، مان اڄ تائايان کالانادو 
آھيان... ھن چيو ھو ته آخري زماني ۾ مردن جاو 
تعداد گهٽجي ويندو ۽ عورتن جو تاعاداد اياتارو 
عام ھوندو جو، چالياھ عاورتاون، ھاڪاڙي مارد 
جي پويان پيل ھونديون. مرد، ھڪ ئي وقات ۾ 
ٻن ٻن ۽ ٽن ٽن عورتن سان ميالپ ڪري رھياو 
ھوندو ته پنج ام عورتون پاناھاناجاي واري جاي 
انتظار ۾ ھونديون... مون پنھنجي ان مالڪ کان 
پڇيو ھو ته اھو دور ڪڏھن ايندو؟.. ته ھن چاياو 
ته دنيا جڏھن گناھن سان ڀارجاي ويانادي تاه اھاو 
دور شروع ٿي ويندو، ان کانپوِء مسيحا ايانادو... 
ڀااال ُٻااڌاِء... اڃااان ڪااڏھاان دناايااا گااناااھاان سااان 
ڀرجندي؟.. ساڳي پيشاني، ساڳيو نڪ، ساڳاياون 
اکيون، ساڳيو رت، پوِء به ھڪڙا عاياش ۽ آرام 

جي زندگي گذارين ۽ ساڳيو ھاڏ، سااڳاياو چام، 
ساڳي صاورت، سااڳاياو لاحام، پار ٻاياا مااڻاھاو 
زندگي ڀر غالم... ۽ جانورن کان بادتار زنادگاي 
گذارين... پوِء به تاه اڃاان تاائايان، آخاري زمااناو 

 ناھي آيو... ڪو به مسيحا ظاھر ناھي ٿيو...
ٿيوڊور، تون ھِتان ُھتان جون آکاڻيون ڇڏ، اھاو “ 

ٻڌائي ته ان رات، ڪالرا تو ساان ڪاھاڙي ڳاالاھ 
 ”ڪئي ھئي...؟

فيلوس، توکي لڳي ٿو ته دنيا ۾... خااص طاور “ 
اسان جھڙن غالمن مان مرد کي ڪا ڌار عاورت 
حاصل ٿينادي... جاياڪاا فاقاط ھان جاي الِء ئاي 
ھجي... غالم جي دل جنھن وقت چائاي، ھاو ان 
سان سماھاي پائاي... ھافاتاي کااناپاوِء واري جاو 
انتظار ڪرڻو نه پئيس... ان عورت کي رات جاو 
ٿڪاوٽ به نه ھجي ۽ ان کي ننڊ ڪرڻ جي تڪڙ 

 ”به نه ھجي..
ٿيوڊور، تون مون کاي اھاو ٻاڌائاي تاه ڪاالرا، “ 

 ”سينڊي کي ڇو ماريو؟
پھرين تون مون کي ھڪاڙي ڳاالاھ جاو جاواب “ 

ڏي، جڏھن تنھنجو ماون ياا ڪاناھان ٻائاي وارو 
 ”کاڌو پئي ته ڇا توکي ڪاوڙ نه ايندي ھئي؟

ڪاوڙ به ايندي ھئي، ڏک باه ٿايانادو “ مون چيو، 
ھو، مان روئندو به ھئس ۽ سڄي رات پاڄارنادو 
رھندو ھئس ۽ پنھنجي پٿاري تي جاڳيل ھاونادو 
ھئس، تون ياا جاياڪاو باه ماناھاناجاي واري تاي 
ڪالرا سان چھٽيو پيو ھونادو ھاو، ان کاي دل 
۾گاريون به ڏيندو ھئس ۽ ڪاڏھان ڪاڏھان اھاو 
سڀ ڪجھ ڏسانادي صافاا باي حاال ٿاي ويانادو 
ھئس... ڪو توھان جي اڃارن چپن تان پاڻيَء جو 
پيالو ُڦري ته توھان جي ڪھڙي حاالات ٿايانادي... 
مان ڪا اوڍڻي ٽنگن تي وجهي، پاناھاناجاي ھاٿ 
سان پاڻ کي ُاجهائي وٺندو ھئس... اڳاتاي ھالاي، 
آھستي آھستي، مان پاڻ سان ٿينادڙ اھاڙيان باي 
واجبين ۽ زيادتين جاو عاادي ٿاي وياو ھائاس... 

 ”ھاڻي ته اھي ڳالھيون ياد به ناھن اينديون...
فااياالااوس! آساامااانااي پاايُء جااي بااادشاااھاات ۾ “ 

جيڪڏھن مون کي ڪي اختيار مليا ته مان اھاو 
قانون قائم ڪندس ته ھر غالم کي ھڪاڙي ڌار 
عورت حاصل ھوندي... ۽ جيڪڏھن عورتن جاو 
تعداد گهٽ آھي ۽ مرد وارا بناديَء تاي ماجاباور 
آھن ته ان صاورت ۾ دناياا جاو ڪابايارو گاناا  
ڪنھن جو وارو کائاڻ قارار ڏيانادس... ڪايائان، 

 ”آھي نه، شاندار خيال؟
سينڊي بي گنا  ماري وئي، ڪالرا جي ڏو  جاو 
ڪيتو تو ڇاو لاوڙياو، ٿاياوڊور؟ ماون ھان کاي 

 اصل ڳالھ ھڪ ڀيرو وري ياد ڏياري ھئي.
ڪا ڳالھ ڪانه ھئي، فيلوس. ڪالرا جاي دمااغ “ 

۾ ڪو ڪياڙو اچاي وياو ھاو... ان رات جاڏھان 
سينڊي پھريون ڀيرو توساان گاڏ ساتاي ھائاي ۽ 
ڪالرا، اوليور وٽاان فاارغ ٿاي ماون وٽ آئاي 
ھئي. ھن سمجهيو ھاو تاه ماان ھاماياشاه واناگار 
پھرين پنھنجي غرض پوري ڪندس ۽ پاوِء ئاي 
ڪا ٻي ڳالھ ڪندس، مون ھان کاي چاياو، ماان 
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جڏھن فارغ ٿي ويندو آھاياان تاه ماون کاي ناناڊ 
اچي ويندي آھي، سو اڄ تون منھنجي ضارورت 
جي پروا  ناه ڪار، ماان ساڀااڻاي ڪسار پاوري 
ڪري وٺنديس... ھينئر بس تون پناھاناجاا احاوال 
ٻڌائي ته توکي مون سان ڪھاڙي ڳاالاھ ڪارڻاي 
آھي... ڪالرا ڏاڍي ڏک وچان چيو ته: اڄ سندس 
دنيا ُلٽجي وئي آھي... فيلوس ڇا ٻڌايانِء تاه ھان 
جي ڪھڙي ڪيفيت ھئي... ٻئي ڏينھن صبح جو 
به جڏھن مان طنبيلي ۾ ھئس ته اتي به اچي، ھن 
پنھنجي تبا  ٿيڻ جا سور پٽيا... ان کانپوِء فارم 
۾، ھر ھنڌ، مطلب جتي به جنھن به گهڙيَء ڪٿي 
گڏجون پيا يا رڌ پچاُء جو يا ڪو ٻيو گڏيل ڪام 
ڪيون پيا، ويھون پيا يا رات جو ساماھاون پاياا، 
ھوَء رڳو ۽ رڳو سينڊي جي اچڻ کانپوِء پنھنجي 
دنيا لٽجي وڃڻ جي ۽ پنھنجي رياست ورھائجڻ 

 ”جي ڳالھ ئي ڪندي پئي رھي...
ٿيوڊور، توکي اندازو ھو ته ڪالرا، ساياناڊي “ 

 ”کي ماري ڇڏيندي؟
نه، منھنجي ته تصور ۾ باه ڪاوناه ھاو تاه ھاوَء “ 

 ”سينڊي کي ماري وجهندي.
ٿيوڊور، منھنجي ذھن ۾ اڃان باه گاهاڻاا ساوال “ 

آھن، پر االئي دير ٿي وئي آھي. مان ھاڻي واپس 
چاوڙيَء ٿو وڃان، سڀاڻاي تاو وٽ اولاياور جاي 
ڊيااوٽااي آھااي، پاااڻ پاارياانااھاان صاابااح جااو وري 

 ”گڏباسين.
دير ته ھونئن ئي ٿي وئي اٿئي، ميڪس “ 

ڀانڊي جون ڏياٽياون ُاجاهاائاي ڇاڏياون 
ھونديون... ٻه ٽي گاهاڙياون ٻاياون باه 

 ”ويھ.
ضاارور ويااھااان ھااا، پاار اڄ رات “ 

منھاناجاو وارو آھاي، ديار ڪانادس تاه 
ڪالرا سمھي رھنادي، ناناڊ ماان اٿااري، 
ھن کي پاڻ سان سمھارڻ، ڪنھن الش کي 
پاڻ ساان ساماھاارڻ جاھاڙو خاراب لڳانادو 

 ”اٿم.
سو ته برابر آھي، پر ھاڻي ته ھيُء پوڙھاو “ 

ٿيوڊور به اپاھج بڻجي، ڪاناھان وياراناي 
۾ اڪيلو پيو آھي، گهٽ ۾ گاهاٽ تاناھاناجاو 
وارو ته ڪير ڪونه ٿو کائي يا اڃاان تاائايان، 
ٻين سان به سااڳايَء حضاور شارمايَء ۾ پاياو 

 ”ھلين؟
ٿيوڊور، مان حضور شرم ناھيان، پر باي شارم “ 

به ناھيان. اڄ ڪالاھ گارماياون وڌي وياون آھان، 
ڀانڊي ۾ اندر ناھيون سمھندا، چاوڙيَء جي آڳنڌ 

 ”۾، کليل ھوا ۾ سمھندا آھيون...
پوِء ڪالرا تاه اڄ ڪالاھ ڀااناڊي جاي ڇات تاي “ 

سمھندي ھوندي نه... ڪڏھن توکي پاڻ ساان ُکاڏ 
 ”تي وارو وٺرايو اٿائين؟

ھيلوڪي اونھاري ۾ اھا مھرباني ڪرڻ شاروع “ 
 ”ڪئي اٿائين.

ھلو سٺو ٿيو... بس پوِء تون وڃ، جي گهڻي ديار 
 ”ڪيئي ته ڪالرا ڏاڪڻ ئي ڪانه ڏيندئي...

مان جيئن ئي چاوڙيَء جي ويجهو پھتو ھئس ته 
جاي ڪاو ٻاياو “ آسمان مان ڪالرا جو آواز آيو، 

ڪم ڪونه اٿئي، بلڪل واندو ٿي چاڪاو آھايان 
مون ڪنڌ مٿي کڻي نھاريو تاه ”  ته ڏاڪڻ ڏيانِء؟

چنڊ جي روشنيَء ۾ ڪالرا، ڀانڊي جي ڇت جاي 
تيڪي کان ھيٺ مون ڏانھن ڏساي رھاي ھائاي. 

 ”ھا، ڏاڪڻ ڏي.“مون ھن کي چيو، 
ڪالرا، ڇت تي پنھنجي ڀر ۾ رکيل ڪاام جاي 
ڏاڪڻ کي ڀانڊي جي ڀت سان لڳاائاي، ھاورياان 

ڏانھن الٿو، ماون ھوريان ھيٺ مون 
اڀ ڏاناااھااان ٻااانااھااون 

جيائان ئاي ڊگهايارياون. 
ھٿن کاي ڇاھاياو تاه ڏاڪااڻ ماانااھاانااجااي 

پوِء دير ڪاوناه لڳاي، کان پال ۾ ڏاڪاڻ ھاياٺ 
رکجي به وئي، مان مٿي چڙھي به آيس ۽ تيڪي 
وٽان جُهڪي ھٿ وجهي، ڏاڪڻ کي ڇڪي مٿي 
ڇت تي آندم. ھاڻي ڪو ٽياون مااڻاھاو ڇات تاي 

 اچي ڪونه پئي سگهيو.
چانڊوڪيَء رات ۾ تارن ڀاريال آساماان ھاياٺاان، 
ٿڌڙي ھوا گهلي رھي ھئاي، ماان ڇات جاي وچ 

تي موجود چئن ماڻھان جاي گاناجاائاش جاياتاري 
ويڪاري بساتاري تاي اچاي وھااڻان کاي ٽاياڪ 
لڳائي ويٺس. ڪالرا، پريان رکيل مٽ مان مون 
الِء پاڻيَء جو ُڪپو ڀري آئاي ھائاي. ماون پااڻاي 
پيتو، فرحت محاساوس ٿاي تاه لڳاو، ماون کاي 

 گهڻي دير کان اڃ ھئي.
مون ويندي مھل، رستي مان، چڱا موچارا پڪل 
زردالو پٽيا ھئا، جيڪي پنھنجي شرٽ جاي ٻان 
وڏن ڇٻن جھڙن اڳين کيسن ۾ ڀريا ھائام، ساي 
ڪمي، ڪالرا کي ڏنم. ھن مرڪي ڏٺو ۽ چاياو، 

 ”توکان تحفو ڏيڻ، ڪڏھن به وسرندو ناھي.
توکي خبر آھي تاه “ زردالو کائيندي، چوڻ لڳي، 

مان ماني گهٽ کائيانادي آھاياان، اڄ جاي ڳاالاھ 
ناھي، ايامن کان اھوئي معمول اٿام... ان الِء تاه 
مان اڃان تائين جوان آھيان... تون منھنجي ھٿان 
جو ٻار آھين.. ھاڻاي تاه تاون ماون کاان باه وڏو 
لڳندو آھين... تون ڪيڏو ناه اٻاالاو ۽ شارمايالاو 
ھوندو ھئين... توکي سچ پچ ڪجھ به نه ايانادو 
ھو... ياد اٿئي نه ته ڪيلن جي باغ ۾ ماون ئاي 
توکي ھماٿااياو ۽ اڀاارياو ھاو، تاون ماون کاي 
پويان کان چاناباڙي رھاياو ھائايان... ڇاا تاوکاي 
واقعي به اھا خبر ڪاوناه ھائاي تاه عاورت کاي 

 ”اڳيان کان پيش اچبو آھي؟...
مان ننمو ھئس، مون کاي اناھان ڪامان جاي “ 

خبر ڪونه ھئي... مون ھيرس ۽ اياٿان کاي، 
ھااڪااٻاائااي سااان جاانااسااي عااماال ڪااناادي 
ڪيترائي ڀيارا ڏٺاو ھاو، ھاڪاڙي ڀاياري 

 ”ھنن ٻنھي مون کي اڪيلو ڏسي...
ھا، اھو واقعو منھنجي ھتي فارم ۾ اچاڻ “ 

کان اڳ جو آھاي، ھان تاوکاي باچااياو ھاو، 
ٿيوڊور اھا ڳالھ مون کاي ُٻاڌائاي ھائاي... ڇاڏ 

 انھن ڳالھين کي، پائيپ ۽ تماڪ اٿئي؟
مون پنھنجي بياگاي ٽارائاوزر ماان تامااڪ جاي 
ٿيلھي، پائيپ ۽ مااچاياس ڪامياا، تامااڪ ڀاري، 
پائيپ کي شعلو ڏيکاريم. ھن مون کان پاائاياپ 
ورتااو. ڪااجااھ ڊگااهااا ُسااوٽااا ھااڻااي، کاانااگااهااناادي 

 ”ٿيوڊور ڪيئن ھو؟“پڇيائين، 
 ”تنھنجو ڇا اندازو آھي ته ھو ڪيئن ھوندو؟“

اوليور ۽ توکان جيڪي حال احوال ملان ٿاا، ان 
 ”حساب سان ته ٺيڪ ئي آھي...

ڪو اپاھج ھجي، ُبت تي خارش ٿئيس ۽ کنھاي “ 
 ”نه سگهي، اھو ڀال ڪيئن ٺيڪ ھوندو؟

بس، سڀاناي “ ھن تڪڙا تڪڙا ڪش ھڻندي چيو، 
جو پنھنجو پنھنجو نصيب آھي.. ھن جاي ماقادر 

 ”۾ ايئن ئي لکيل ھو...
صحيح ٿي چئيان، وياچااري ساياناڊي باه ھاتاي “ 

ڪنھن جي ھٿاان مارڻ ئاي آئاي ھائاي، سانادس 
مقدر ۾ مرڻ لکيل ھو، جنھن جاي ھاٿاان مائاي، 
ان باي رحام عاورت جاي ماقادر ۾ تاارن ساان 
ٽاڪيل آسمان جي ڇت ھيٺ ويھي پائيپ پايائاڻ 

 ”جا مزا به لکيل ھئا...
منھنجي ان جملي تي ڪالرا جي ھٿ ۾ جهليال 
پائيپ ڇڏائجي ھيٺ بساتاري تاي ڪارياو، ماون 
ُڦڙتيَء سان، ھٿ جي تري، مٿان ڏئي، پائيپ مان 
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ڇڻيل ٻرندڙ تماڪ کي وسايو، منھنجو ھٿ لڇڻ 
لڳو. مون ڪالرا ڏي ڏٺو، لڳم ته منھناجاي ھاٿ 
کان وڌياڪ، ھان جاون ناگااھاون ُلاڇاي رھاياون 

فيلوس، اھو سڀ ڪجھ تاوکاي ڪاناھان “ ھيون. 
ھن ُٻوڙي ۾ لڪال ڪاناھان نااناگ ”  ٻڌايو آھي؟

 جي ڪيل ُڦوڪار واري انداز ۾ پڇيو.
اھو ساڳيو سوال، مون کان ٿيوڊور به پڇيو ھو “ 

 ”ته ڇا اھو سڀ ڪجھ توکي ڪالرا ٻڌايو آھي...
 ”تو ھن کي ڪھڙو جواب ڏنو؟“

اھوئي ته سينڊي مون کي پااڻ چاياو ھاو تاه ھان 
کي ماريو ويندو ۽ ھن کاي شاڪ ھاو تاه کاياس 

 ”ڪالرا ئي ماريندي.
اھا ڳالھ ٻڌي، ڪالرا خاموش ٿاي وئاي. ڪاافاي 
دير کانپوِء ھوَء اٿي بيٺي ۽ پارياان رکايال ماٽ 
مان پاڻيَء جا الڳيتا ٽي ڪپا ڀري پي وئاي. ماان 
به ھن جي پيرويَء ۾ مٽ جاي وياجاهاو آياس ۽ 
پاڻي جو ھڪڙو ڪپو، مون به پيتو. اسان واپس 

تاو “ بستري تي اچي ويٺاسين تاه ڪاالرا چاياو، 
اھي ڳالھاياون ٻاياو ڪاناھان کاي ٻاڌاياون آھان، 

 ”اوليور کي ته ضرور ٻڌايون ھوندئي؟
ان ڳالھ جي خبار رڳاو تاوکاي ۽ ٿاياوڊور کاي “ 

آھي، مون کي نه ڳڻ... منھنجو سينو ته قبرستان 
 ”آھي، االئي ته ڪيترا راز، ان ۾ دفن ٿيل آھن..

منھنجي ھٿ کي قابو ڪندي، پنھنجي چپن جاي 
فيلوس! تون “ويجهو آڻي، چمي ڏيندي چيائين، 

پيدا ته فرشتن ۾ ٿيڻو ھوندين، پر االئي ڪيئان 
 ”غالم ٿي پئين.

جيڪڏھن تون مون کي ڪنھن فرشاتاي جاھاڙو “ 
سمجهين ٿي ته مون کي بس ھڪري ساوال جاو 

 ”جواب ڏي... تو سينڊي کي ڇو ماريو؟
خبر ناھي... پر جڏھن مالڪ ساياناڊي کاي وٺاي “ 

چاوڙيَء ۾ آيو ۽ ُٻڌايائين ته ھوَء ھاڻ اسان ساان 
گڏ رھندي... مون ڏٺو ته سڀني مردن جاي اکايان 
۾ ھڪ عجيب چمڪ اچي وئي ھائاي... ٿاياوڊور 

ڏي ڏٺم، پوِء واري واري 
سان سڀناي ڏي ڏٺام، ھار 
مرد جون نظرون ساياناڊي 
۾ ُکتل ھيون... تون باه تاه 
ھااان ۾ کاااوئاااجاااي وياااو 
ھئين... يا ماان غالاط ٿاي 

 ”چوان؟
مون ڪو به جاواب ڪاوناه 

 ڏنو.
ڪااااااالرا سااااااامااااااھااااااون 
گااهااوريااناادي، وري چااوڻ 

مناھاناجاو ساڪاون “ لڳي، 
ان ئاي لاماحاي خاتام ٿاي 
ويو... مان پنھنجاي ايانادڙ 

زوال کي ڏسي رھي ھئس... ۽ مون کي پنھنجو 
ماضي ۽ حال به ڏسڻ ۾ اچاي رھاياو ھاو... ڪاو 
مون الِء چنبيليَء جا گل پٽي ايانادو ھاو تاه ڪاو 
ماکي الھي ايندو ھو، ڪنھن جي رومال ۾ ماون 
الِء آُڙو ٻڌل ھوندا ھئا ته ڪنھن جي کيسي ماان 
مون کي تازيون ڳااڙھاياون جاهاناگ جالاياباياون 
ملنديون ھيون. سڀ منھنجي اڳيان پويان ڦارنادا 
ھئا، منھنجي خاطر مدارت ۾ ھڪ ٻئي کان گوِء 
کڻڻ جي ڪوشش ڪندا ھئا... مون کاي پايار ۾ 
ڪنڊو لڳي ته سڀ تڙپي پونادا ھائاا، ماناھاناجاي 
ڪاوڙ تي سڀ ُڪسجي پاونادا ھائاا... ماون کاي 
خوش رکڻ الِء منھنجي حصي جا ڪم ڪندا ھئا، 
مان پاڻي گهران ته، ھرڻيَء جو کيار کاڻاي ايانادا 
ھئا، مان انھن جي راڻي ھئس... پيدا تاه ڪاناھان 
ھڪڙي جي تخم مان ٿيو ھوندو، پر منھنجي ان 
پيٽ ڄائي کي سڀني پيُء بڻاجاي پاالاياو... ماون 
کااي ان پااٽ جااي دوري بااه ڪااڏھاان ڪاانااھاان 
محسوس ٿيڻ ڪونه ڏني، مان اھڙن پيار ڪنادڙ 
مردن کي ڪنھن ٻيَء عورت جو ٿيندي، ڪيائان 

 ”ٿي ڏسي سگهيس؟
ھوَء خاموش ٿي.. مان به خاموش ھئس. مون کاي 
سمجھ ۾ نه پئي آيو ته مان ڇاا چاوان، ساو ماان 

 الڳيتو خاموش ئي رھيس.
ٿيوڊور جا ڪپڙا ڌوئي، سامھون انب جي وڻ ۾ 
سڪڻ الِء ٽنگيا ھئم، سي ھاڻ ذري گهٽ سڪي 
ويا ھئا، کيس پارائڻ الِء الھاي کاڻاي آياس. ھان 
کي ڪپڙا اوڍائي، مون مانيَء جا خالي ٿانو کنيا 
۽ واپس وڃڻ جو ارادو ڪيم ته ٿيوڊور پاڇاياو، 

اھااڙي ڪااھااڙي ڳااالااھ آھااي جااو تااو مااون سااان “ 
 ”ڳالھائڻ ئي ڇڏي ڏنو آھي؟

 ”ڇا ڳالھايان؟ سمجھ ۾ نٿو اچي...“
 ”جيڪو سمجھ ۾ نٿو اچئي، اھوئي ڳالھائي.“
اسااان ام ماارد، ھااڪااڙي عااورت تااي راضااي “ 

ھئاسين، جيڪڏھن اسان منجهان ڪاو، ڪاناھان 

جو وارو به کائيندو ھو ته، اڳلو بارداشات ڪاري 
ويندو ھو... ڪاڏھان ڪايار ڪاناھان ساان ڪاوناه 
وڙھيو... ڪنھن ساٿايَء کاي ڌڪ ھاڻاڻ تاه ٿاياو 
پري، پر ڪاناھان ُاالرياو باه ڪاوناه ھاونادو.... ۽ 
ھوڏانھن ھڪڙي ڪالرا کان، ھان جاي ھاڪاڙي 
ھم جنس برداشت ڪونه ٿي... ُھوَء فقط ھاڪاڙي 
عورت کي به برداشت ڪري نه ساگاهاي... مااري 
ڇڏيائين ان کي... ٿيوڊور! توکي آسامااناي پايُء 
جي بادشاھت ۾ ڪي اختيار ملن ته ڇا تون ڪاو 
اھڙو قانون قائم ڪندين، جنھن ۾ عاورت کاي 

 ”عورت کان تحفظ حاصل ھجي؟
فيلوس! توکي خبر آھي ته ماون ساياناڊي کاي “ 

زخمي حالت ۾ ڏٺو ته منھنجاي دل ۾ پاھارياون 
 ”خيال ڪھڙو آيو ھو؟

 ”ڪھڙو خيال آيو ھئي؟“
اھوئي ته، خداوند! سينڊي تي ٿيل ھايُء حامالاو “ 

ڪالرا جي ڪيل حرڪت نه ھجي... ۽ ڪاش ھن 
ڏو  جااو جااواباادار ڪااو ٻاايااو ھااجااي ۽ مااان ان 

 ”شخص جون اکيون پنھنجي ھٿن سان ڪمان...
ٿاياوڊور! تاوکااي ڪااالرا ساان اياڏي ھاماادردي “ 

 ”ھئي؟
 ”ھمدردي نه، فيلوس، پيار چئو پيار.

 ”مان نٿو مڃان“
نه مڃ، پر اھو ته مڃيندين تاه ماون اپااھاج ٿاياڻ “ 

 ”قبول ڪيو، پر ڪالرا کي بچائي ورتم.
ماون ڏک وچاان ”  سينڊي بيگنا  مارجاي وئاي.“ 

 چيو ھو.
سينڊي بي گنا  ماارجاي وئاي ۽ ڪاالرا گاناا  “ 

ھيٺ مارجي وڃاي ھاا... اساان ام ئاي مارد، ان 
 ”ھڪڙي عورت کان به محروم ٿي وڃون ھا.

ام نه ست، تون پاڻ کي ڇو پيو ڳڻين؟ تاون تاه 
پاڻ کي ھميشه الِء محروم ڪري چڪاو آھايان... 

 ”توکي ته ڪو فائدو ڪونه ٿيو...
مان محروم ئي سھي، پر منھنجا ست ساٿي تاه “ 

مااحااروم ٿاايااڻ کااان 
 ”بچي ويا آھن...

ڪاش! ڪالرا به تاو “ 
 ”وانگر سوچي ھا...

مون ۾ ۽ ڪالرا ۾ “ 
 ”ڪو ته فرق ھوندو.

رڳو عاورت ۽ مارد “ 
 ”جو فرق آھي.

ٿاااااااياااااااوڊور، ڏاڍي 
سڪون سان وراڻيو، 

ھا، مرد ۽ عورت ۾ “ 
اھاااوئااااي تااااه فاااارق 

 ” آھي...
*** 
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هااايَء ڪاااهااااڻاااي 
ڪاڪاي ساپااهاي اسان جاي 

جي آهي اسان جو ڪااڪاو ساپااهاي ڪاتاابان ۾ 
تاحات  (Definition(لکيل ايمانداريَء جي وضاحت 

ايماندار ڪونهي، پر ائين به ڪونهي ته هو ڪاو 
شروع کان ئي اهڙو آهي. پهريان هان جاا خاياال 
ايماندارانه، عوام جي خدمات ڪارڻ ۽ جاان جاو 
نذرانو ڏيندڙ ماجااهادن جاهاڙا هائاا. پاوِء آهساتاه 
آهسته هو مجاهد مان ڦري ڪااڪاو ساپااهاي ٿاي 
ويو. ڪاڪو سپاهي مجاهد ڇو ڪوناهاي رهاياو، 
ڪاڪو سپاهي ڇو آهي؟ ان جا سبب ڪهڙا آهن. 
اهو اسان جو موضوع ڪونهي. مجاهد مان ڦاري 
ڪاڪو سپاهي ٿيڻ جي اساباابان تاي باحاث ٿاي 
سگهي ٿو، پر جيئن ته هيَء ڪهاڻي آهي نه ڪي 
مقالو. ڪاڪو سپاهي جاياڪاو هااڻاي آهاي اهاو 
ڪاڪو سپاهي آهي جنهن کي زال به آهاي، ٻاار 
به آهن، انهن جي حفاظت ۽ پرورش جاا احسااس 
۽ امنگون به اٿس ڇو ته اسان جو ڪاڪو سپاهي 

هڪ انسان به آهي ۽ انسان جي انادر 
۾ بهادري جا احساس به هوندا آهن ته 
بزدليَء جا جراثيم به. انسان ماخاتالاف 
احساسن ۽ ڪيفيتن جو مجسماو پاڻ 
آهي. هيَء ڪهاڻي ان ڪاڪي سپاهاي 
جي آهي جيڪو اسان جي سمااج کاي 
مليل آهي ۽ اسان جو سماج ُهان کاي 

 مليل آهي.
ڪاڪو سپاهي جنهن جاو اصال ناالاو 
محمد بخش آهاي ۽ ُهان جاي ساروس 
ُبڪ مطابق ُهن جي عمر پنجيتاليهاه 
سال ٽي ماهاياناا کان ٿايانادي. هاي 
پنهنجي ڊيوٽي مستاقال طاور تاي 
داروغو واهه پڪٽ تي گذريل ڏهان 
سالن کاان ڪاري رهاياو آهاي. 
ويجهڙائي ۾ رهندڙ مااڻاهاو 
هن کي چڱي طرح سڃاڻنادا 
آهن. اهاو تاماام گاهاڻاو وڌاُء 
ٿيندو جياڪاڏهان ماان ائايان 
چااوان تااه ماااڻااهااو ُهاان جااي 
سنجياده مازاج ورتاا ۽ عامار 
جااي ڪااري هاان سااان پاايااار 
ڪااناادا آهاان ۽ پاايااار مااان 
کيس ڪاڪو سپااهاي 
چااوناادا آهاان. ائااياان 
ڪونهي ڪااڪاي ساپااهاي 
سان ماڻهو اوتارو ئاي 
پيار ڪندا آهن جيترو 
اسان جي ٻي پياري پوليس سان ملڪ جي ٻايان 
حصن ۾ پيار ڪيو ويندو آهي. اصل ۾ ڪااڪاو 

 Nick(سپاهي يا ڪاڪي سپااهاي جاي عارفايات 
Name)  هاان کااي هااڪ ٽاارڪ ڊرائاايااور ڏنااو هااو

جيڪو ُهن کي پاڻ مرادو ٽرڪ بيهاري ڪااڪاو 
سپاهي ڪري سڏ ڪندو هو ۽ کاياس ڏهاه رپاياا 
ڏئي هليو ويندو هو. اهاو ٽارڪ ڊرائاياور اناهان 
ٿورڙائي وارن ٽرڪ ڊرائيورن مان هو جاياڪاي 
راضي خوشيَء سان ڪااڪاي ساپااهاي کاي ڏهاه 
رپيا ڏئي ويندا هئاا بااقاي ٻاياا تاه ٽارڪاون تاياز 
ڀڄائي ڀڄي ويندا هئا يا ڪافي دير جي باحاث ۽ 
ڇڪ ڇڪان کانپوِء ڏهايان رپايان جاي ماروڙيال 
نوٽ کان موڪالئيندا هئا ۽ پوِء گاڏيَء جاي هار 
گيئر مٽائن کانپوِء کيس گاريون ڏيندا ويندا هئا. 
داروغي واهه جي پاڪاٽ مارحاوم وڏي ماناشاي 
محبت خان جي مهرباني سان کيس ملي هئي ۽ 
پوِء وري ُاتاي ُان جاي رحالات کااناپاوِء سانادس 

شاگرد هاڻوڪو وڏو مناشاي اساتااد جاي نشااناي 
سمجهي پيو هالئيس. پوليس محڪمي ۾ ٿااڻان 
کانپوِء چوڪن ۽ روڊ جي پڪٽن جاو اهام رول 
هجي ٿو. چوڪن کي ديهون مليل هونديون آهان 
۽ پڪٽن کي روڊ ۽ لنگهه. پڪٽن جا خااص ٽاي 
قسم هجن ٿا. پهرين نمبر جاي پاڪاٽان ۾ اهاي 
پڪٽون شامل هونديون آهن جيڪي ضلعن جاي 
بارڊن تي هجن ٿيون اناهان تاي ماقارر پاولاياس 
اهلاڪاار ساڌو سانائاون اياس. پاي صااحاب جاي 
مهرباني سان مقرر ڪيال هاونادا آهان جاياڪاي 
ايس. اي . او ته ٺهيو پار ڊي. اياس. پاي صااحاب 
کي به سالم مرضي پوين ته ڪن نه ته تڪيندا به 
ڪونهن ڇو ته انهان جاي ماناٿالاي، ُاپات اياتاري 
هوندي آهي جو هر مهيني ضلعي جو اياس. پاي 
انهن کي پنهنجي بنگلي تان باوتال پاياارڻ کاان 
سواِء ڪونهي ڇڏيندو پوِء ٻڌايو جنهان ساپااهايَء 
کي ايس. پي صاحب بنگلي تي ويهاري بوتالاون 
پياري ۽ پٺي ٺپي اهو هيٺين جي عزت ڪايائان 
ڪندو.! ٻئي نمبر جون پاڪاٽاون اياس. ايا . او 
منشيَء جي صالح سان مقرر ڪندو آهي جاناهان 
جي ُاپت جا وسيال ٽرڪن وارن کان ڏهه يا وياهاه 
رپيا وٺڻ، ڍور کاڻاي ويانادڙ ڊاٽسانان کاان راهاه 
گذاريَء جا پنجاهه يا سئو رپيه وٺن هر کير کڻاي 
ويندڙ مندرن کان کير جو پاُء وٺڻ، گااڏيان وارن 
کان سبزيون، هنداڻا، مند آهر فاروٽ ۽ ماڇاياون 
وٺڻ. هنن جي ڊيوٽيَء ۾ شامل اهي ته شاام جاو 
پڪٽ جي ڀرسان ڇڻڪار ڪري ٻه ڪرساياون ۽ 
هڪ ٽيبل رکاڻ ۽ ان جاي ڀار ۾ ساٺاي رلاهاي 
وڇايل کٽ رکڻ جنهن تي رات جو گشات ڪارڻ 
الِء ايندڙ ٿلهو متارو ايس. اي . او يا ڪراڙو ڊي. 
ايس. پي چيلهه سڌي ڪندو آهي ۽ ڪرسيان تاي 
ويهي ڳڙهه ۾ ٺهيل چانهه جا چسڪا هڻندا آهان. 
ٽئين قسم جي پڪٽ روڊ ۽ ساڙڪان جاي اهام 
هنڌن جتان چورن ۽ ڌاڙيلان جاي لاناگاهاه ۽ جااِء 
واردات جاا هاناڌ هاجاان ٿاا ُاتاي هاوناديااون آهاان 
جيڪي صرف شام جو پنجين وڳي کاان صاباح 
تائين هجن ٿيون جتي روزانو سپاهي بادلاجانادا 
رهندا آهن ُاتي ڪرسين جي جاِء تي ٻه پاڪاياون 
يا ڪچيون سرون رکيل هونديون آهان ۽ ڀار ۾ 
کٽ جي سائيز جيترو پالل وڇايل هاونادو آهاي. 
هنن پڪٽن تي وڌ ۾ وڌ ٻه سپاهي پنجن يا ڏهان 
گولين ۽ ڪٽ لڳل پراڻن هٿياارن ساان، ساڄاي 
رات جديد اسلحي سان مسلح ڌاڙيلن جاي ٽاولان 
سان منهن ڏياڻ الِء اناتاظاار ڪانادا رهانادا آهان. 
داروغي واهه جي پاڪاٽ جاو اناچاارج ڪااڪاو 

 ڪهاڻي

 انور شيخ

 ڪاڪوس اهي
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سپاهي ڪونهي اصل ۾ هتي ٽي اهلڪار ماقارر 
ٿيل آهن جن مان ٻه سپااهاي آهان ۽ هاڪ، هاڪ 
ڦيٿيو حوالدار هنن جاو اناچاارج آهاي. اناچاارج 
جي ميندي لڳل مڇن جو رنگ ۽ نقشو ان جاي 
ورديَء جي ٻانهه ۾ لڳل ڦاياٿ جاهاڙو ئاي آهاي 
جيڪو روزانو گڏ ٿيل ڏهن رپين، کير، سبزين، 
فروٽن ۽ مڇين جي ونڊ ورهاست پنهنجي هاٿان 
مبارڪن ساان پااڻ ڪانادو آهاي. هان جاي وڏي 
عيال ۾ وڏي ڀاڱاي جاو حاقادار ٿااڻاي جاو وڏو 
منشي، ڊي. ايس. پي صااحاب  ۽ اياس. ايا . او 
صاحب جا گن مين ۽ پڪٽ تاي ماقارر ٿايال ٻاه 
سپاهي آهن.  ايس. اي . او  ۽ ڊي. ايس. پاي کاي 
هي فقط ڳڙ جي چانهه پيئاريندو آهي ۽ رات جو 
دير سان فائر ڪري روڊ تي چاڙهاي آيال ڌاڙيال 
ڀڄائڻ جا ڪوڙا قصا ٻڌائيندو آهاي. هاي پاڪاٽ 
تي پنهنجو کاڌو پاڻ تيار ڪندا آهن ڇو تاه هانان 
جي ُاتي چوويهاه ڪاالڪ ڊياوٽاي هاونادي آهاي. 
ڪاڪو سپاهي ڏهان رپايان جاي ٻاٽان ماروڙيال 
ناوٽان، ٿاوري ساابازي، ٿااورو فاروٽ ۽ ڪاڏهاان 
ڪڏهن مڇيَء جي هڪ اڌ ڪارڙيَء جاو حاقادار 
هوندو آهي. ڪاڪو سپااهاي کايار جاو اڌ ڪالاو 
ڪيئن به ڪري روزانو انچارج کاان ڇاڏائايانادو 
آهي جيڪو هو سانجهيَء جو ُهن جي ڳاوم ڏي 
واپس ويندڙ هڪ ڊاٽسن ڊرائيور جي هٿ سبزي 
۽ فروٽ جي مليل حصي سان گڏ پنهناجاي گاهار 
موڪليندو آهي. ڪاڪي سپاهي کي پاڪاٽ تاي 
نلڪي لڳاائاڻ ۽ نانامڙي ڪاچاي ڪاوٺايَء جاي 
اڏاوت جو به اعزاز حاصل آهي جيڪاا هان وڏي 
جفاڪشي ۽ جاکوڙ سان تار جاي سارنادي وارن 
کان چندو ڪري جوڙائي هئي. جنهن تي هن کي 
فخر حاصل آهي ڇو ته ُهن جي ان ڪاوٺايَء جاي 
حالت تمام گهڻي باجاياٽ هاونادي باه ساناڌ جاي 
گهڻن ٿاڻن جي عمارتن کان بهتر آهاي. ڪااڪاو 
سپاهي پڙهيل لکيل ڪونهي پر هن جي مٿي ۾ 
هڪ سوچيندڙ دماغ ضرور آهي هو پناهاناجاي ۽ 
پاانااهاانااجااي آسااپاااس جااي حااالااتاان تااي مساالااساال 

سوچيندو رهندو آهي. ڪاڪو سپاهي جيڪاڏهان 
پڙهيل لکيل هجي ها، ڪهاڻيون لکي ها ته شايد 
هو سنڌ ۾ گهاڻان اديابان کاان باهاتار لاکاي ٿاي 
سگهيو. هن جو دماغ وقت جي تارياخ جاو اهاڙو 
پڪو گواهه آهي جنهن جي شاهديَء تي اسان جو 
اياناادڙ سااماااج پاانااهاانااجااي وڏڙن جااي وجااود تااي 
شرمندو ٿي سگهاي ٿاو. شاڪار آهاي جاو ائايان 
ڪونهي ۽ اسان جو اوالد اسان تي شرمناده ٿاياڻ 

 کان شايد بچي ويو. 
ڪاڪو سپااهاي داروغاي واهاه جاي پاڪاٽ تاي 
چوويهه ڪالڪ ڊيوٽي سرانجام ڏيندو آهاي هاو 
نه فقط ُاتي ڊيوٽي ڪندو آهي پار روزاناو ناه تاه 
هفتي ۾ ٻه ٽي دفعا ُهن کي ٿااڻاي جاي ماوباائال 
ريڊ ڊيوٽي ڪرڻ الِء به کڻي ويانادي آهاي. اهاڙي 
هڪ ڊيوٽي ڪرڻ دوران هاڪ ڏوهااري پاولاياس 
مقابلي ۾ مارجي ويو هاو ۽ پاوِء ڏوهااري جاي 
مالڪن جي درخواست تي ڪاورٽ جاي حاڪام 
تحت خون جو ڪيس داخل ٿي ويو هو جنهن ۾ 
ڪاڪي سپاهي جو نالو باه شاامال آهاي. اناهايَء 
ڪيس جي سلسلي ۾ هاو ڪاورٽ ۾ حااضاري 

 ڀريندو آهي. 
رات جو انچارج ٻاارهايان وڳاي کااناپاوِء جاڏهان 
ايس. اي . او ۽ ڊي. ايس. پي آراماي ٿايانادا آهان 
تڏهن انچارج به ڪوٺيَء ۾ وڃي سمهاي پاونادو 
آهي ۽ پوِء سڄي رات هاي ٻائاي ساپااهاي واري 

 سان ڊيوٽي ڪندا آهن.
رات جااو پااويااون پااهاار هااو، سااياااري جااو ساايُء 
پنهنجي جوانيَء جا جلوا ڏيکاري رهيو هاو روڊ 
تي وقفي وقفي سان گاڏين جي آمد رفت جااري 
هئي انچارج ۽ ٻيو سپاهي ڪوٺايَء ۾ ساوڙيان 
اندر سمهيل هئا ڪاڪو سپاهي ڪليشن ڪلهي 
۾ لڙڪائي روڊ جي ڀر ۾ بيٺل هياو تاوڙي جاو 
هن جي جسم جا عضوا ٿڌ جاي ڪاري ُسان ٿاي 
رهيا هئا پر هان جاو دمااغ ساوچان جاي گارمااڻ 
ڪري آتش فشان باڻايال هاو. هاو ساوچاي پاياو، 

مهيني جي پگهار پيٽ جي پورت ۾ ئي پاوري ” 

ٿي وڃي ٿي اربيليَء جو عالج ڪٿاان ڪاراياان. 
اربيلي ڇا ته اربيلي هئي پاناهاناجاي ناانَء جاياان 
جهڙو هوندو هئس منهن تهڙي ئي هوندي هائاي 
اندر جي اجري. نڪاح جي هٿڪڙي جڏهان کاان 
آندو اٿمانس تڏهن کان بردبار قيديَء جيان ڪاناڌ 
نوائي رهندي پئي اچي کوڙ سارا ٻياا ماحاڪاماه 
آهن جن جي مالزمن جي زالان کاي زڪاام ٿاو 
ٿئي ته آغا خان ۾ سرڪاري عالج ٿيون ڪرايان 
پر منهنجي اربيلي ڇا ته ٿي وئي آهي نه رهاياس 
اهو جوڀن نه ئي ُاها بت جاي باياهاڪ. بايامااريَء 
نور ئي نيپوڙي ڇڏيو اٿس. پئسا بچن تاه عاالج 
ڪرايانس. هلڪو سلڪو جيڪو بچائي سگاهاان 
ٿو تنهن مان پيو دوائاون وٺاي ڏيااناس ڪاناهان 
وڏي پرائيويٽ اسپتال ۾ عالج ڪرائاڻ جاي ناه 
اسان جي پهچ آهي ناه ئاي ڪاو اساان کاي حاق 
آهي. وري به شڪر آهي جاو وڏي ماناشايَء جاي 
مهربانيَء سان هتي مقرر آهيان ۽ ٻاياو ناه تاه ٻاه 
ٽي رپيا ٻارن جي خرچي ۽ سابازي تاه مالاي ٿاي 
جنهن ڪري ڪجهه بچت تي ٿئي جنهن مان پيو 
اربيليَء جو سنهو سڪو عالج ڪرايان جاي ٻاي 

 ”هنڌ هجان ها ته ڪم ڪيئن هلي ها.
ڪاڪو سپاهي ڪجهه آٿت محساوس ڪاري ٿاو 
۽ مٿي منهن ڪري اهلل جو شڪر ادا ٿو ڪاري. 
تيز رفتار ٽرڪ جي گاذرڻ ڪاري هاوا جاو ٿاڌو 
جهوٽو ڪاڪي سپااهاي کاي لاوڏائاي ٿاو ڇاڏي. 
پري زمين ۾ ٽيٽيهر جاي ٽايان... ٽايان تاي هاي 
خبرداريَء سان اکين تي زور ڏئاي اوناڌهاه جاي 
ڪاري چادر کي چيرڻ جي ڪاوشاش ٿاو ڪاري 
ڪجهه گهڙيون گهورڻ کان پوِء اها پڪ ٿيڻ تاي 
ته روڊ جي آسپاس ڪاوئاي ڪاوناهاي هاي وري 

 سوچن ڏي  واپس ٿو وري،
مان جيڪڏهن ڪنهن ٻائاي مالاڪ ۾ چاووياهاه “ 

ڪالڪ ڊيوٽي ڪيان ها ته مون کي ٽيڻي پگهار 
ملي ها ۽ پوِء هي جيڪا ڏهين رپين جي غيابات 
جي گند جي ٽوڪري مٿاي تاي رکايال آهاي ساا 
ٿوري کڻان ها...اڙي ها...جائي سڀاڻي حاضري باه 
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ته آهي ۽ وڪيل کي فيس جا رهيل پئاساا باه تاه 
هو جلديَء ۾ پاناهاناجاي “  ڏيڻا آهن ۽ مون وٽ ته

ورديَء جا کيسا جاچي ٿو جن مان ڏهان روپايان 
جا ڪجهه نوٽ ۽ هڪ پنجاهه روپائاي جاو ناوٽ 
مليس ٿو. رائايافال زمايان تاي رکاي اوڪاڙون 
ويهي موبائل فون جي روشنيَء تي پئاساا ڳاڻاي 
ٿو. ُڪل پئسا هڪ سئو پنجاسي رپاياه هائاا هاي 
پئسا واپس پينٽ جاي پااساي واري کاياساي ۾ 
وجهي زمين تي پلٿي هڻي وياهاي ٿاو رائايافال 

هي پائاساا تاه خارچ ۾ “ هنج ۾ رکي سوچي ٿو، 
ئي پورا ٿي ويانادا. وڪايال جاي فاياس ڪاٿاان 
آڻيندس؟ هر دفعي کيس ٻي حاضاريَء تاي ڏياڻ 
جو بهانو ڪري ايندو آهاياان هااڻاي جاي ناه ڏناا 
مانس ته گهاڻاو ڪااوڙجاي ويانادو. پاگاهاار ماان 
ڪهڙا ڪم ڪري ڪهڙا ڪاياان؟ گاهار هاالياان، 
ٻار پڙهايان؟، زال جو عالج ڪرايان؟ يا وڪيلن 
جون فيون ڀريان؟ چاووياهاه ڪاالڪ ڊياوٽاي ٿاو 
ڪياان پاگاهاار مازور جاي ڏهااڙيَء جاياتاري باه 

 ”ڪونهي.
يا اهلل، اڄ ڪي “ هو دل ئي دل ۾ دعا ٿو گهري، 

ويهه پنجويهه مينهن سان ڀريل ڊاٽسنون گذار تاه 
مڙئي هزارکن ٿي ويندو. جماندار ۽ ٻيو سپااهاي 

هاو ”  به ستل آهن انهن کي خبر ئي نه پوندي.
ڪوٺيَء جي بند دروازي ڏي ناهااري ٿاو. 

ٿورڙي دير کااناپاوِء هاڪ تاياز رفاتاار 
گاڏيَء جي روشنيَء سان گڏ زوڪاٽان 
جا آواز اچن ٿا. هاي جالاديَء ۾ ُاٿاي 
بيهي ٿو روڊ جاي تاقاريابان وچ تاي 
بيهي گاڏيَء کي بيهڻ جو اشارو وٿو 
ڪري گاڏي ڊبل ڪئبن هائاي جاناهان 

کي هن مينهون کڻي ويندڙ ڊاٽسن پئي 
سمجهيو. ڊبل ڪئبن ۾ اندر هڪ دانشاور 

۽ شهر جا ٻه بيوروڪريٽ ويٺا هئا. گاڏيَء جاي 
پوين کليل سيٽن تاي چاار گان مايان ٻاٽاون 
ويڙهي ويٺا هئا سنڌ ۾ فيوڊل ڪالاچار جاو 
اوج تي هئڻ ڪري هار طاباقاائاي فاڪار ۽ 
پروفيشن سان تعلق رکانادڙ انساان جاناهان 

وٽ به پاور ۽ پئسو هو انهايَء رناگ ۾ ضارور 
رنگجڻ ٿئي چاهيو. ايتري قدر جو ڪجهه ناالاي 
چڙهيا دانشور توڙي تعليم کاتي جا عمالادار باه 
گن مينن سان گڏ سنڌ ۾ نظر اچي رهيا هئا. هي 
به اهڙا ئي ڪي ماڻهو هئا جيڪي هاڪ هالانادي 
پڄندي واري وڏيري جي دير ساان دعاوت تاان 
اکيون ڳاڙهيون ڪري موٽي رهيا هئا. پاياگ 
چاڙهيل ڊرائيور گاڏيَء کي تايازيَء ساان هان 

ڏانهن المارو ڏنو. ڪاڪو سپاهي ٽپو ڏئاي 
وڃي روڊ جي ڀرسان ڪچاي ۾ ڪارياو 
گاڏيَء ۾ ٽهڪڙو مچي ويو. خامااريال 

ُڪاتاي “ هڪ ٿلهي بيوروڪريٽ چيو، 
” جا پٽ رات جو هن مهل به نه ٿاا ماڙن

ٻائاي ”  سنڌ جاو االئاي ڇاا ٿايانادو.“ دانشور چيو، 
چورن کاان باچ تاه پاولاياس “ بيوروڪريٽ چيو، 

 ”بيٺي آ، ٻنهي جا ڪم ساڳيا.
مار پوين خدا “ڪاڪو سپاهي وردي ڇنڊي اٿيو، 

جي مستاي تاه ڏساون پاولاياس کاي تاه ڪاجاهاه 
سمجهن ئي نٿا. هوندو ڪو وڏيرو گابر خان، پار 
اڄ ڪلهه سڀ وڏيرا گابر خان لڳا پيا آهن جنهان 
وٽ گاااڏيَء آهااي سااو پاااڻ کااي گاااباار خااان ٿااو 

 ”سمجهي.
هن کي ياد آيو ته ٽيون رات ڪيئن نه گابار خاان 
هن جي بيعزتي ڪئي هائاي جاڏهان ُهان کاياس 

ڇاو ڙي، “ غلطي مان هاٿ ڏئاي باياهاارياو هاو، 
توکي منهنجي ئي گاڏي شڪي ٿاي لڳاي؟ ماان 

هان هاٿ ٻاڌي ”  ئي توکي ڌاڙيل تاو ناظار اچاان.
کانئس معافي ورتي هئي ويانادي ويانادي گاابار 

اڄ کاان پاوِء ” خان کيس ڌمڪي ڏيندي چيو هو، 
منهنجي گاڏيَء کي هٿ ڏنئي ته پٽو چيلاهاه ماان 
الهي ڳچيَء ۾ وجاهاي اياس. پايَء وٽ پاڄاائاي 

 ”ايندو مانِء
هن کي پنهنجي پاولاياس ”  هي به ڪا نوڪري آ“ 

واري هجڻ تي جک اچڻ لڳاا. هان کاي يااد آياو 
پااهااريااون دفااعااو وردي جااااڏهاااان ُهاااان 

پااااااتاااااي 

هاائااي تااڏهاان 
ُهن کي پنهنجي وجاود م پاهارياون دفاعاو اياڏو 

اعتماد محسوس ٿيو هو. هن ساوچاياو هاو، هاو 
هاڻي ُان جٿي ۾ شامل ٿي ويو آهي جناهان جاي 
ذميواري سماج ۾ قااناون جاي عامالاداري آهاي 
جنهن جاي پاوياان ماحاڪاماي جاي وردي واري 
طاقت آهي هو هاڻي اڪيلو ڪوناهاي، پار وقات 
کيس ثابت ڪري ڏناو تاه هاو تاوڙي جاو وردي 
پائي ٿو ۽ گهڻا وردي پائيندڙ ُهن ساان گاڏ آهان 
پر ُاهي سڀ صرف ڏيکاُء آهي هاو. اڪايالاو ئاي 
آهي ايتري قدر جو فرض نڀائيندي مٿس ڪوڙو 
خون جو ڪيس داخل ٿيو ته محڪاماي وٽ هان 
الِء وڪايال باه ڪاوناهاي ڪاو جاياڪاو ُان جاي 
بيگناهي ثابت ڪري. هان کاي پااڻ پائاساا ڀاري 
پرائيويٽ وڪيل ڪرڻو پاياو آهاي جاناهان جاي 
فيس جا پئسا اڃا به رهيل آهن. رات جاا ٻاه ٿاي 
رهيا هئا موبائل فون تي رنگ اچاياس ٿاي هاي 
هااياالااو ڪااري ٿااو. هااڪ آواز کاايااس چااوي ٿااو، 

 ”سڀاڻي حاضري اٿئي؟“
 ” تون ڪير ٿو ڳالهائين؟“
منهنجي ڀاُء کي ماري چپ ڪري وياٺاو آن، ناه “ 

ميڙان نه منٿان، نه فيصلو نه ڦرڙي، ناه عاياوضاو 
 ”نه ايالز، ايڏو مڙس ماڻهو آن

مان تنهنجو ڀاُء ڪونهي ماريو، پوليس مقابالاي “ 
 ”۾ مئو آهي.

مئو ٿو چوين! ڪتي جا پٽ، شهاياد چائاو، “ 
منهنجو ڀاُء شهيد ٿيو آهاي. مااريانادس تاه 

 ”مان توکي، جلدي هاڻي
فون بند ٿي وڃي ٿي، ڪاڪي سپااهاي 
جي منهن تي هلاڪاا پاگاهار اچان ٿاا 
توڙي جو ٿڌ ۾ هن جو جسم ڏڪي 
رهيو هو. وڪيل جي فيس کان پوِء 
هڪ ٻئي عاذاب جاو  احسااس هان 
جي اندر ۾  اٿيو. هاو ساوچاي ٿاو، 

پوليس جي گڏيل مقابالاي ۾ مائاو “ 
آهي، ڏوهاري هو، تر جا سڀ ماڻاهاو 
ڄاڻن ٿا، مان هن سان ڪهڙا فياصاال 
ڪيان، ڪٿان آڻيان عاياوضاا، پائاساا 
هجن ها ته اربيلي جو عالج ناه ڪاراياان 

 ”ها، اسان پيٽ مس ٿا پاليون
ڪجهه گهاڙياون هاو خااماوش ٿاي وڃاي ٿاو ۽ 
اونڌهه ۾ روڊ جي ٻئي پار خاالاي اکايان ساان 

اهلل خايار “ نهاريندو رهي ٿو. هو سوچي ٿو، 
ڪااري، جاايااڪااڏهاان رسااتااي ۾  ڪااورٽ 
” ويندي اڳ وٺي وڙهن ته هو ڇاا ڪانادو؟

 انديشا ايذاَو ڏيڻ شروع ڪن ٿا. 
ننمڙا ٻار، بيمار زال ُانهان کاي ڪايار “ 

پاليندو،  منهنجي بيمار زال ۽ نانامڙو 
پٽ ڪٿي ڪٿي ثابت ڪندو رهندو ته 
ُهنن جو پيُء شهيد هو. اهاو ڪايائان 
طئي ٿيندو ته مان پوليس مقابلاي ۾ 
شهيد ٿي ويو آهيان يا ذاتي دشمني ۾ 
ماريو ويو آهيان. منهنجي پاگاهاار تاه ماناهاناجاي 
مرڻ کانپاوِء تاڏهان جااري رهانادي ۽ ماناهاناجان 
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وارثن کي ويهه لک معاوضو تڏهن ملندو جڏهن 
مان مقابلي ۾ شهيد ٿيان. هاڻي ته منهنجي مٿان 
خون جو ڪيس داخل ٿيل آهي ۽ هو منهنجا ڄڻ 
ذاتي دشمن ٿي ويا آهن. ساول وردي ۾ رساتان 
توڙي گهرن ۾ مااريال پاولاياس اهالاڪاارن جاا 
معاوضا طئي ڪاٿي آهن ٿيل. ڊيوٽيَء تاان لاهاڻ 
کانپوِء نه سنگتي نه ساٿي اسان جاي ماحاڪاماي 
کان ته ايترو به نه ٿو ٿئي ته مونکي حاضاري الِء 
حفاظت سان وٺي وڃن. پرائيوياٽ ڪاپاڙا پاائاي 
پيش ٿيندس. گهر اڪيلو، پنهنجي سنڀال ڪيان 
يا گهر جي خدا ڪري خايار جاي گاهار تاي ڪان 

هن جاي ذهان ”  حملو ته ڪير بچائيندو انهن کي.
۾ ڪيترائي اهڙا مثال ڦرڻ لڳا جان ۾ پاولاياس 
وارن جي گهرن تي ڏوهارين حمال ڪاري اناهان 
کي ماريو هو. هن کي ياد آياو جاڏهان هاو اياس. 
پي صاحب جي هائوس تي ڊيوٽي ڏيانادو هاو تاه 
ُاتي ٽي موبائلون، ٽيهه پوليس وارا صاحب جاي 
سرڪاري گهر تاي ۽ پارائاياوياٽ گاهار تاي ڌار 
ڊيوٽي ڏيانادا هائاا صااحاب جاي باياگام صااحاباه 
نڪري ته پنج سپاهي ان جاي ڪام هاونادا هائاا. 
صاحب پاڻ نڪري ته اڳيان ۽ پويان اسڪااٽ ۾ 
گاڏيون ۽ اسان سان ڪير آهي. سڀاڻاي حااضاري 
آهي نه وڪيل الِء پئسا نه حفاظت الِء اساڪااٽ، 
خانگي ڪپڙا هوندا پاتل، ڏوهارين جيان ٿيندس 
سڀاڻي پيش. هن کي يااد آياا اياس. پاي صااحاب 
سان شام جو مالقات الِء آيل آفيسرن جاا پااساي 

وارا ڀريل کيسا ۽ واپسيَء تي خاالاي ٿايال. 
هو پنهنجي کيساي ۾ هاٿ وجاهاي 

ٿو جتي ڏهن رپايان جاا چاناد 
مااروڙياال نااوٽ ۽ هااڪ 
هاااااو. هاااااو پنجاهاه رپائاي جاو ناوٽ 

رياااال گاااااڏو بدنامي جاو “ سوچي ٿو، 
کيساي جاي ڪاناڊ ڪاام آهااي اسااان جااي ۽ 
رپيان جاا پاياا آهان ۾ مااروڙياال چاانااد ڏهاان 
کيسان ۾ تاه جااِء ئاي نااوٽ ۽ صاااحااباان جااي 

ڪونهي انهن جا ته ڀارجانادا رهانادا آهان بارياف 
 ”ڪيس.

رات جا ٽي ٿي رهيا هئا ڪاڪي ساپااهايَء کاي  
سڀاڻي وڪيل کي فيس ڏيڻي هئي، رستاي جاو 
سفر بغير حفاظت جي ڪرڻو هو، ٽيلايافاون تاي 
ان کي ڌمڪيون مليل هيون، هان کاي ساڀااڻاي 
وردي پااتال ناه هاونادي. هاو صاباح جاو هاونادو 
جوابدار ۽ هن جي کيسي ۾ پيا آهن هاڪ سائاو 
پنجاسي رپيا، هو گاڏين کي هٿ ڏئاي ٿاو ڪاي 
گاڏيون المارا ڏئي تيزيَء سان هليون وڃن ٿيون 

ڪي ٽرڪن جا ڊرائيور بيهي هن کي ڏهاه رپاياا 
ڏين ٿا، غليظ طريقي سان ورتل مروڙيل غلياظ 
ميرا نوٽ هن وٽ ڪجهه گڏ ٿين ٿاا پار پاوِء باه 
صبح جو وڪيل کي فيس ڏيڻ الِء ناڪافي هائاا. 

جاياڪاڏهان هان جاي زال جاو “ هو ساوچاي ٿاو 
عالج، هن جي اوالد جي پاڙهاائاي، وڪايال جاي 
فيس ۽ جيتري ڊيوٽي هن کان ورتاي وڃاي ٿاي 

اجورو مالاي تاه اوترو ُهن کي 
طااريااقااي هو هان 
ماالااياال ساااان 

پئسا 

وٺاااااااڻ ڪڏهن باه 
” ڪري.پساااناااد ناااه 
پنهاناجاو هااان کاااي 
پناهاناجاو ناه وجاااااااااود 
لڳاااااااااااي، ٿااااااااااااو 

ڪااااوڙ 
غيرت هن ۽ 

دمااااااغ تاااااي جااااااااااي 
لڳاااي ٿاااي، عااازت ڇائنجڻ 
احساس جاڳي پويس ٿو. جااااااااو نااااافاااااس 

اهڙي ئي ڪيافايات ۾ هاي هاياو تاه ٿااڻاي جاي 
موبائل اچي ٿي. ايس. اي . او هن کي جلديَء ۾ 

ايس. اي . او جاو گان ”  گاڏي  ۾ ويهه.“ چوي ٿو، 
مين ڪوٺيَء منج ستل سپاهين کي ُاٿاري کايان 
چوين ٿو هوشياريَء سان ڊيوٽيَء تي باياهاو هاي 
موبائل ۾ ويهي ٿو، گاڏي جلدي ۾ رواني ٿائاي 
ٿي. گاڏي جي اندر ٻه سپاهي زخمي پيا هئا جان 
مان هڪ احمد الدين هن جو گاهارو دوسات هاو، 
گاڏي تيزيَء سان اساپاتاال ڏاناهان رواناي هائاي 
ٻئي سپاهي آهسته آهساتاه رڙياون ڪاري رهاياا 

هئا. ايس. اي . او جو گن مين هن کي ٻڌائي ٿو، 
سپاهين کي پڪٽ تي ڏوهاري گوليون هڻي ويا 
آهن رستي ۾ زخمين مان هڪ ساپااهاي شاهاياد 
ٿي وڃاي ٿاو. احاماد الاديان شادياد زخاماي هاو. 
اسپتال پهچي هڪ ساپااهاي ماارچاري ڏاناهان ۽ 
ٻيو ڪيولٽي ڏانهن پهچي ٿو. احماد الاديان جاو 
پٽ به اسپتال پهچي وڃي ٿو. پوليس الئين جاو 
ڪيشيئر پهچي احمد الدين جاي پاٽ کاي پاناج 
هزار رپيا ڏئي ٿو. ڊاڪٽر دوائون خريد ڪرڻ الِء 
لسٽ ٺاهي ٿو احمد الدين جي پٽ جي اکايان ۾ 
ڳوڙها هئا کاياساا خاالاي، هاٿ ۾ پاناج هازار ۽ 
ڊاڪٽر جي دوائان جاي وڏي لساٽ ٺاهاي رهاي 
هئي. ڪاڪو سپاهي احمد الدين، لسٽ ۽ پناجان 
هزارن کاي واري واري ساان ڏسانادو رهاي ٿاو 
صبح سان خبر پوي ٿي ته گهڻو وقت اڳي هاڪ 
ڏوهاري جي پاالناد طاور ٻاناهاي ساپااهايان کاي 
گوليون هنيون ويون آهن. ڪاڪو سپاهي احاماد 
الدين جي پٽ کان موڪالئي وردي الهاي ساول 
ڪپڙا پائي حاضري تي وڃاي ٿاو. وڪايال کاي 
ٿورا پئسا ڏئي گهڻا ايالز ڪاري ٿاو. ڏوهااريَء 
جا فريادي وارث کيس ڪاوڙ مان گهوري ڏسان 

جاو آواز ”  جوابدار محمد بخش حااضار ٿائاي“ ٿا 
اچي ٿو. حاضري مليس ٿاي. رات جاو فاون تاي 
مليل ڌمڪين جو خوف هن جاي انادر ۾ آهاي. 
فريادين جي اکين ۾ نافارت ۽ ڌماڪاياون آهان 
ڪورٽ مان ڪاڪو سپاهي اڪايالاو ٻااهار 
اچي ٿو خوف ورتال وکاون کاڻاي 

هر هر هياڏي هاوڏي لاوڻاا هاڻاي ٿااو 
گهٽيون مٽائيندو واپس پڪاٽ ٿاااااااااااااااااااو، 

 تي پهچي ٿو.
احمد الدين جي عالج الِء ان جو پٽ هر ٿاڻي تي 
وڃي سپاهين ۽ آفيسرن کان مدد گهري ٿو. ڪو 

 سئو ڪو ٻه سئو ڪو پنج سئو کيس ڏي ٿو. 
ڪاڪو سپاهي حسب معمول ڊياوٽاي ڪاري ٿاو 
هڪ رات هن جي پڪٽ جاي وياجاهاو ڏوهااري  
روڊ تي چڙهن ٿا ٽارڪان کاي ڦارن ٿاا، ڪااڪاو 
سپاهي وڻ جي آڙ  وٺي رائيفل سڌي ڪاري ٿاو 
هڪدم هن جي ذهن ۾ ڪجهه عڪس ڦرڻ لڳان 
ٿا بيمار زال جو عڪس پاوِء اوالد جاو وڪايال 
جو چهرو، ڌماڪايان جاا آواز، جاوابادار ماحاماد 
بخش حاضر ٿئي جو سڏ ٻاڌي ٿاو ۽ پاوِء احاماد 
الدين جي پٽ جو مدد الِء جهليل هٿ نظر اچيس 
ٿو. ڪاڪو سپاهي رائيفل جي ٽائيگار تاان هاٿ 

 هٽائي رائيفل هيٺ ڪري ٿو.
*** 
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هوَء دهلن جي دعوت تي َشرنائين جي شاور ۾ 
پهتي هئي، پاڙي ۾ ڪو ٻار طاهارجاڻ الِء اهاو 
َبم بکيڙو ٿيو هو ۽ هوَء ٺهي ُٺڪي پنهاناجايان 
سکين سان سلهاڙجي آئي هئي. ٻين جي ڀاياٽ 
۾ هوَء منهن ماهااناڊي ۾ ماوچااري ٿاي لڳاي، 
سادگيَء واري سونهن بکي رهي هيس. َساهارن 
جي مچايل محفل ۾ هاوَء رڳاو تااڙي وڄاائاي 
ويٺلن جي همت افزائي ڪري رهي ُهئي. وارن 
جي ڪٽيل چڳ کااٻاي اک کاان هاياٺ ڪاري 
ڳاڙهي ڳال کاي ُڇاهاي رهاي هاياس، آڱار جاي 
اشاري سان بار بار چڳ کي ٻاي دڳ الئايانادي 
رهي، پر چڳ جيڪا اڳ ئي هن تي چري ُهئاي 
سا مرضيَء سان ڳلن جي آڳر تاي ناچانادي ٿاي 

 رهيس.
شاَم جو آئي ُهئي، رات ڪاري ڇاڏي ُهائاائايان. 
ڄڻ ته ڪچي گهر جي اڱڻ ۾ چاناڊوڪاي لاهاي 
آئي هئي جڏهن هان چاادري الهاي وار هاوا ۾ 
ڦهالئي ڇڏيا ها تڏهن ڄڻ ته اوساي پااساي رات 
جي راڻي کڙي پئي هئي، چڳ کانپوِء ايرينگن 
به ڳل سان کياچال ڪائاي هاياس. هاوَء لاماحاي 
لمحي هيڏي هوڏي نهاري َرهي ُهئي ُهان جاون 
اکيون شايد ڪجهه ڳولهي رهيون هاياون، هاوَء 
االئي ڇو پنهنجو پاڻ ڏياکاارڻ ياا ڪاناهان کاي 

 شڪار ڪرڻ جي شوق ۾ ڀرجي آئي هئي.
سهرن مٿان سهرا ڳائجي رهيا هاا. ڇاوڪارياون 
تيز چپن کي لڳل ُسرخيَء ۽ ٽايالاڪام پاائاوڊر 
سان پنهنجا ٻوٿاڙ سنواري چالاڪاڻاا لاٽاا پاائاي 

 ميلو مارڻ آيون هيون.
ايندو ايندو ملڻ اڄ ڍولڻو، ڇو نه مينادي هاٿان “ 

 ”کي اليان.
مان ته ُسرهي سيج وڇايان، راڻي ماومال کاٽاي 
آهااي ڀاااڳ سااان، اال راڻااي مااوماال کااڻااي آ... 

داخال ”  ماومال جاو راڻاو“ ٻاهريون َدر جو ُکليو 
ٿيو ته ڪيتريون ئي ڪنواريون اکيون هن جي 
آمد تي وڇائجي ويون... پر وقاار جاون اکاياون 
وڃي ُبشرٰي جي وارن ۾ اٽڪياون... وارن جاو 
هوا ۾ لڏي هن ڏانهن َورُڻ ۽ هن جو وياڙهاجاي 
وڃڻ، لڳو ته جسم ُبت بڻجي وياو آهاي، ُسارڻ 
جي َسُت ساري نه سگهيو... ۽ ائايان ئاي اکايان 

 اکين مان هڪ حادثي جنم ورتو.

رات جا چار پهر ٻنهي جاا 
ڏاڍا ڏکيا گاذرياا هان کاان 
ڄڻ ته سهرا، ميندي، الڏا، 
ٺااياانااگ ٽااپااا، کاااڌو پاايااتااو 
وسااري ويااو.. صاابااح جااي 
سج ڪني ڪمي تاه وقاار 
نََل تي وڃي ٻه پاڻيَء جاا 
ابتا سبتا لپا ماناهان کاي 
انااگااوشاااي هڻي گرڙي ڪري منهان 

سان ُاگاهاي، وڃاايال راتاوڪاي خاواب کاي 
ڳولهڻ الِء الئايان پايال کاٽان تاان ڪاجاهاه 
ڳااولاااهاااڻ لڳاااو.. پاااري هاااڪ کاااٽ جاااي 
سيرانديَء کان ستل بشرى پنهنجي تازي 
ڄاول ٻاَر کي کير ڏئي رهي هئي... وقاار 
جااي پااياارن کااان زمااياان کسااڪااڻ لااڪااي، 

ڪجهه لمحن ڪاڻ اکيون پٿرائاجاي وياس... 
حواَس کسجڻ لڳس... راتاوڪاي خاوبصاورت 

ڇوڪري. صبح ساان مااُء جاي روپ ۾ ڏساي، 
انتظار جي عمر ڏاڍي ننمڙي لڳس.. تصوير جو 
اصلي ُرخ ڏاڍو ڀياناڪ هاو.. امايادن جاو اجارو 
گالس انادر ۾ ٽاٽانادي ماحاساوس ڪاياائايان... 
مايوسيَء جو َرستاو وٺاي پايار پاوئاتاي ساورڻ 
وارو هااو تااه بشارى جاي نااظار هان تااي پاائااي، 
ڇرڪيل هرڻيَء جيال ڇال ڏئاي ڪااري چاولاي 
جو اڳيون حصو ٺاهيندي، تانگهه تاان اٿاي هان 

ماعااف ڪاجاو “ جي اڳيان بيٺي ته هان چاياس، 
 ”مان توهان کي تڪليف ڏني.

وقار وڏي دل ڪاري هان ساان ماعاذرت واري 
 انداز ۾ مخاطب ٿيو.

بس ايماِن ُرناي ” نه...نه اهڙي ڪا ڳالهه ڪونهي“ 
پئي سوچيو ته بک لڳي هوندس، رات کان بي 
آرامي آهي، گوڙ ۾ ڪنهن کي ٿاو آرام اچاي. 

 بشرى جي جملي ۾ عجيب پنهنجائپ هئي...“
رات ڏاڍي خاوبصاورت ُهائاي ۽ صاباح اياتارو “ 

 وقار َمن ۾ سوچڻ لڳو.” ڀيانڪ
 بشرى پچيس.” توهان ڪجهه مون کي چيو؟!“
 ”نه نه ائين ئي پاڻ سان پئي ڳالهايم.“

 ”توهان پاڻ سان به ڳالهائيندا آهيو!.“ 
وقاار ”  ها ڇو نه!! خودڪالمي نااهاي ٿايانادي؟“ 

 آهستگيَء ۾ اظهاريو.

تاااوهاااان “ 
شاااادي شاااده 

 بشرى؟!” آهيو
جي، ماشاَءاهلل “ 

مااون کااي ٽااي 
پر تاوهاان ”  ٻار آهن.

کي منهنجو نالاو ڪايائان ٿاو 
 اچي.

ٽااان ٻاااارن جاااي مااااُء ۽ اياااتاااري “ 
وقاااار جاااو پاااهااارياااون ”  خاااوبصاااورت.

تعريفي واُر بشرى جي بدن ۾ ُسُيِن 
 جيان ُچڀيو.

 ؟! ”....ُمڙس ڇا ڪندو اَٿَو...“
اوهان جو نالو ڇا آهاي؟.... وقاار؟! ٻاناهاي کاان 

 ٽهڪ نڪري ويو هو.
رات دير سان ڀيڻ کان تنهنجو نالو پڇيو ُهايام 

مايارڊ “ پر اهو ڪونه ُپڇيو هيومانس تاه اوهاان 
پر مون کاي باه اوهاان جاي ڀاياڻ ئاي ”... “ آهيو

 ”اوهان جو نالو ٻڌايو.
 وقار صاحب!” ميرڊ هجڻ ڏوهه آهي ڇا؟“

نَااه نَااه ڏوهااه تااه ناااهااي پااَر... مااان وري ڪااهااڙو 
ڪنوارو آهيان.. ٽهڪ ٻيهار ٽڪرائاجاي ماوٽاياا 

 ها...
ڪجهه عجيب ناهاي ”  شادي شده جوڙا ۽ عشقُ “ 

 بشرى؟!
اهاا ”  چريا عشق جي به ڪا عمر هوندي آ ڇاا!؟“ 

” سيڪنڊ هينڊ آهاياون.“ الڳ ڳالهه آ ته پاڻ ٻئي 
بشرى جي همت ڏسي وقار جو َمان وياتار وڌڻ 

 لڳو هو.
پويان ديڳ اچي پهتي، ُسرو ُسارو. اچاو مااناي 
الِء ٿانَو کڻي اچو. ديڳ پاچاي پاهاتاي آ ۽ هاي 
اڃان کٽن جي ڀاڪر ۾ آهن. طهرجندڙ ڇاوڪار 
جي ماُء ڄاڃين کي خباردار ڪانادي اچاي هانان 
وٽ پهتي. اڙي َهُل وقاار مااُء کاي ماوڪال تاه 

 ماني وٺي وڃي.

ڪهاڻي   

 سجاد مهر



ين     | 57همرسي ماهوار مئگز

 

 ”ها چاچي چوانس ٿو.“
بشرى تون به پنهنجار ٻاَر هڪ کاٽ تاي گاڏي “ 

دير ناه ڪاياو ادي، ماهاماانان ماان جاان ”  ويهارَ 
 ”ڇڏايان ته ڇوڪر جي ڪيان.

وقاُر، نه چاهيانادي باه بشارى کاان کان پال الِء 
 موڪاليو.

منهاناجاو ”  ُمڙس جي هوندي مون سان محبت..“ 
 وهم ته ناهي؟!..

مڙس االئي ڇا ڪانادو اٿاس... ماتاان ناه وڻانادو 
هجيس... زاالن وري ڪنهن کاي ٿاياون 
وڻن. محبوبائون ڀلي ماوچاارياون 
نااه بااه هااجاان پاار ڀاالاايااون 
لڳاااانااااديااااون آهاااان.. 
ِوسااِوسااا پااالااڻ 
 لڳو.

منجهند 
تاااائااايااان ساااڀ 

ڪاڄ پڄاڻي کي پهتا، 
 هرڪو موڪالئڻ لڳو.

ُبشرى  به پنهنجي ٻارن کاي وٺاي 
 هلڻ لڳي ته وقار اچي پاسي ۾ بيٺس..

 ؟!”وڃو پيا“
ساڄاي حايااتاي ڪايار ٿاو ”  ها وڃڻو ته پاونادو.“ 

 ڪنهن کي ٽڪائي.
اسان وٽ هلو سڄي حياتيَء جي حفاظت اساان “ 

 وقار وڏي فخر مان چيو...” جي ذمي.
اوهان جاي ماهاربااناي، ڏساو، جاي ٻااهار ڪاو “ 

 ”رڪشا ملي سگهي ته.
ها ها مان ڏسان ٿو... جاهاٽ کااناپاوِء هاوَء ٻاارن 
ُسوڌي رڪشا ۾ هئي، وقار هان جاي َهاَٿ تاي 
ويندي ويندي هڪ پرچي َرکي.. ُهن گهر پهچي 
پرچي کولي ڏٺي. وقاَر جو نمبر هو، ُهن پرچاي 
َرئي جي ُڪنڊ سان ٻڌي ڇڏي... شاَم جو انتظار 

 ڪرڻ لڳي هئي.
سج لڙي چڪو هو، وقار کي فون اچڻ جاي ُاڻ 

تڻ هئي، وري وري اسڪرين ۾ نهااري رهاياو 
هو. ڪڏهن ڪا رنگ آيس ٿي ته هان کاي لڳاو 
بشرى هوندي، پر ٻيو نمبر ڏسي اندر ۾ َجاڪ 
کائي رهيو هيو. جڏهن ڪاناهان اهام فاون جاو 
انااتااظااار هااجااي تااه پااوِء باااقااي ساامااوري فااون 
ڊائريڪاٽاري زهار لڳانادي آهاي، ديار ساان َدُر 
کڙڪيو، ُهو بي دلاياو در تاي آياو، پااڙي جاي 
ُڪراڙي هن جي هٿ تي هاڪ پاناو رکاي َرفاو 

 چڪر ٿي وئي.
َدُر ٻيڪڙي اندر آيو پنو پاسيرو ٿي کولاياائايان 
ُبشرى جو بي ترتيبو خط هو جيڪو ڪيترائاي 

اياتاري باي “ احساس کڻي آيو. خط پڙهڻ لڳاو، 
ِحسي ڪڏهن به مون محسوس نه ڪائاي ُهائاي. 
پاڻ کي ايترو بي حال ڏسي مجبور ٿاي پاياس. 

چاهات آ ”  ناهي ته هي ڇا آهيخااااابااااار 
يااا ڪااا غاالااط 

فااااهاااامااااي. 
تااااوهااااان 
جااااي 

ڇاااااااهااااااي؟ حاااااقاااااياااااقااااات 
ڪيتري اوهان ۾ سچائي آ، ان جو فيصلو ناٿاو 
ڪااري سااگااهااجااي، دل جااي ڪاانااهاان ڪاانااڊ ۾ 
تنهنجي َڪميَء کي محسوس ته ڪيو آ. ائايان 
خبر ناهي ڇو پيو محسوس ٿائاي، تاوهاان جاي 
سااوچااڻ جااو طااريااقاايااڪااار تااوهااان الِء صااحاايااح 
هوندو، پر اسان الِء ايترو ئي مشڪل. تنهناجاي 
چئن گهڙين جي چاهه تي ڪيئن اعتبار ڪجي، 
ڪيئن ُڪوئي تاوکاي پاناهاناجاي زنادگاي ڏئاي 
ڇڏي؟ تنهنجي باري ۾ ٻاڌل ڳاالاهاياون، اکايان 
سان ڏٺل ڪم، ڪايائان اعاتاباار ڪاجاي؟ تاون 

شايد هر سهڻي شيَء جو ديوانو ٿو لڳين، ائيان 
ڇو ٿو ڪرين، پاياار جاهاڙي اناماول شايِء کاي 
ايترو سستو نه بڻاِء، پيار جي احساس جو ڀارم 
رکڻ ۾ دير ناهي لڳندي، پر بدناميَء جو ۽ باي 
اعتباريَء جو خوف ائين ڪرڻ کاان االئاي ڇاو 
روڪي رهيو آ... تنهنجي تڙپ کاي تاوڙي جاو 
پنهاناجاي دل ۾ ماحاساوس ڪاياو آ، پار خابار 
ناهي... سمجهه ۾ نٿو اچي ته ڇا ڪاياان؟ ڪاال 
به ڪري نه سگهيم جو فون ئاي ڪاوناه هائاي، 
پاانااهاانااجااو خاايااال رکااجااو... حااياااتااي رهااي تااه 

 ”ملنداسون.
وقار َپني کي اٿاليو، پوئيان پااساي کاان شاعار 

۽ پاوِء “  زندگي تو سواِء ٿي پئي آ ُٻساي...” هو، 
وصل جو ِسُج اڀرڻ جو اميدون هجار جاي رات 
۾ اٽااڪااناادي مااحاسااوس ڪاايااائااياان. 
ساااوڀ جاااا ساااماااورا 
اڏاميل پاکاي هااَر 
ساااان هاااايااااٺ 

محساوس لهندي 

ڪيا هيائين. مارڪ 
جا ريشمي روح ۾ رکاي هائاائايان ساا باه ڄاڻ 
وجود وڍڻ لڳي هيِس.. سوچڻ  لڳاو هاو تاه هار 
خواب جي دري کولي ساڀيان کي ناهااري ناٿاو 
سگهجي. پاڻ سان مخاطب ٿيندي وقار چپن ۾ 
ڀڻڪيو هو شايد ته ميرڊ هجڻ ڪو ڏوهاه نااهاي 
ُبشرى، پر تو اهو به تاه چاياو هاو تاه پااڻ ٻائاي 

 “!!سيڪنڊ هينڊ.”آهيون ته 
هاجاڻ “  سيڪنڊ هينڊ” ها، هاڻي سمجهيو اٿم ته 

 وڏو عيب آهي...! 
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ڪولسٽرول جي وڌيل رپورٽ اچڻ تي اڄ وري 
 تي نڪتس.” هڪ ڀيرو واري واڪ“مهيني جي 

گهر جي ڀر ۾ ئي موجود هڪ اجڙيال پاارڪ ۾ 
واڪ خاطر اڃان پهريون قدم رکيم ئي ماس تاه 
منهنجي نظر سڌو وڃي ڪنڊ واري پراڻي باياناچ 
تي پئي جنهن تي ڪنهن اوناهاي ساوچ ۾ ٻاڏل 
شخص ويٺل نظر آيم. سياري جي ڪوهياڙي ۾ 
مان سنادس چاهارو چاٽايَء ريات ناه پائاي ڏساي 
سگهيس، پر هڪ عجاياب ُاڻ ُتاڻ اچاي وراياو... 
سوچيم سهڻي سڀاڳي صباح جاي آغااز ۾ هاي 

 شخص ان ڪيفيت ۾ ڇو آهي؟؟
کيس ڪهڙي ڳڻتي ايئن جهوري رهي آهي؟؟ ۽ 
مان پنهنجي تاجاس جاي گاهاوڙي جاون واڳاون 
گهڻي دير سنڀالي نه سگهيس، جنهن وڃي ماون 

 کي اِن ملول شخص جي ڀر ۾ آڻي بيهاريو. 
ڏٺم ته سندس ٻنهي هٿن جون آڱريون هڪاٻائاي 
۾ زورائتي نموني سان ڀچيل هيون ۽ هو چپان 
ئي چپن ۾ ڪجاهاه ڀاڻاڪاي باه رهاياو هاو، ڄاڻ 
ڪنهن ٻئي سان ناه پار پاناهاناجاو پااڻ ساان ئاي 

 وڙهندو هجي!
اوڏو ٿاايااناادي هااماادرديَء واري 

 لهجي مان پڇيومانس:
ڀاُء... ان سڀاڳي سهڻي ويل ۾ ” 

تون ايڏو منجهيل ۽ ماناڌل ٿاو 
 “ لڳين خير ته آهي نه...؟؟

مااوٽ جااي آس ۾ مااون ان 
ڏي نااهاااريااو، پاار هااو 

ساڳي پاوزيشان ۾ 
ويٺو رهيو، ماون 
کي ڪابه موٽ ناه 
ملي ته ڦڪاو ٿاي 
سوچايام تاه پاڪ 
سان همراهه مون 

کاااااااااي 

جواب ڏياڻ جاي الئاق ناٿاو ساماجاهاي پار وري 
تي عمل طور ساوچايام تاه  Think Positiveيڪدم 

متان ڪٿي ٻوڙو نه هجي، سو پڪ ڪرڻ خااطار 
آهستگي ماان سانادس ڪالاهاي کاي ڌوڻايام تاه 

 همراهه کان اصل ڇرڪ نڪري ويو...
حيرت ۽ نفرت جي مليل جليل نظرن ساان ماون 

اي انساان “ ڏي نهاريندي بيزاري مان چيائايان... 
 ”ڇڏيم جند، اتي به سک سان ويهڻ نٿو ڏينم!

چئاي ماخااطاب ڪارڻ ماون ”  اي انسان“ هن جي 
کي اڃان وڌيڪ اچرج ۾ آڻي ڇڏيو، پار ان کاي 

 نظر انداز ڪري ڳيت ڏيندي وري پڇومانس...
 ڇو پريشان آهين؟“

 مون کي ٻڌائي...
 ”دل جو بار شايد ڪجهه هلڪو ٿي وڃئي...

نفرت سان لبريز مسڪراهٽ جو تايار ماون ڏي 
 اڇليندي چيائين...

 ”واقعي؟؟“
همدرد ٿي همدردي پيو جتائين يا انسانان “ 

 ”جيان تجس جو ماريل آهين...؟؟
 مان چپ... جهڙو ڀت...!!“

 ”ٻڌ...“
مان ته سمجهنادو هائاس “ 

ساااماااورياااون باااراياااون ۽ 
بدڪاريون رڳاو ماون ۾ ئاي 
آهن، پار اوهايان انساان، هار 

سااااوچااااياااال ساااامااااجااااهااااياااال ۽ 
ڪااياال ڏوهاان   Planningساامااورن

گااناااهاان کااي ڪاارڻ کااانااپااوِء 
سڄاو ڪارياڊٽ ماناهاناجاي 
کاتي ۾ اڇليو ڇڏيو، جاي 

پوي تاه گااناااهااه ڦااٻااجااي 
پاااار واهه واهاه... 
جااي غااياار 

متوقع طور تي جهلجي ٿا پئو تاه ماناهاناجاي الِء 
 ٿڪون لعنتون ۽ وم وٺان...

مان سندس واتان ڪاڙو ساچ ٻاڌي ڪااري چاور 
جيان ڦڪاائاي ونادرائاڻ خااطار ڪايااڙي کاناهاڻ 

 لڳس...
 پر ُهن جو ٽيپ اڃان چالو هو...

ٻڌ چريا...! هاا! ماان تاه بارو آهاياان، پار اوهاان “ 
انسانن جيان منافق هرگز ناه آهاياان... ۽ اوهايان 
مون کان ٻه قدم ته ڇا، ڪيئي ڪيئي قدم اڳتي 
آهيو... ۽ ان مهل مان فقط انهيَء سوچ ۾ غارق 
لڳو پيو آهيان ته اوهين انساان ماون کاي اياڏي 

 ”مات جي مار ڪيئن ڏيئي ويا آهيو؟
مان اصل وائڙن وانگي کيس ٻڌندو رهاياس... ۽ 
پوِء همت ميڙي حيرت مان پڇاياومااناس.... پار.... 

 تون.... تون آهين ڪير؟
 هئه هه هه...

 هن تمسخر مان هڪ مئل ٽهڪ ڏنو... 
ماان اهااو ئااي آهاايااان جاانااهاان کااي مااائاارون “ 

پنهنجي ٻارن کي االئي ڇو پيار ۽ ساڪ 
ماانااجااهااان شاايااطااان ڪااوٺااي ثااواب 

 ”ڪمائينديون آهن...
۽ پااوِء بااياانااچ جااي چااوطاارف االئااجااي 
ڪيئن ڪارا ڪڪر ڇائجندا ويا، انهن 
ڪڪرن ۾ پاڻ کي گوالٽيون پاائايانادي 

 محسوس ڪيم.
۽ پااوِء... کااکااو وکااو ٿاايااناادي، 

واڪ ”  مااهااياانااي وار“ 
جو خيال ٺاپاي 

تااي وٺي کڙين 
زور 

 رکيم!

ڪهاڻي   

 مرشد محبوب
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 نعيم ملڪ

امان...، او امان...، ڪجهاه ديار خااماوشاي، اماڙ...! 
جي چوان پنهنجي ٻچي کي... صدوري پاناهاناجاي 
ڌيَء ڀاڳڀري ڏانهن ڏسندي چيو اماان ڏاڍي باک 
لڳي آهي!، حاضر امان... کاوڙ مااناي...، صادوري 
ڀاڳڀري جي ماني گهرڻ تي کيس آٿت ڏني. اماان 
ُا  نه... امان ماني پچائي ڏي... ناور ڀاٽااري ساان 
ڏاڍي باک لڳاي آهاي. ڀااڳاڀااري، صاادوريَء جااي 
ڳچيَء ۾ ڀاڪر پائيندي چيو. صدوري باه پااٻاوهاه 
مان ڀاڳڀري جي مٿي تي چمي ڏيندي چيو. امان... 

ڏڪااانااادي چاااياااو. پاڻي... ڀرسان سڪندر باخاار ۾ 
کوڙ پاڻي ماناهاناجاي ٻاچاي الِء 
صدوري دلي تائايان پاهاتاي تاه 
سندس اندر مان بي وسايَء ۾ 
اوڇاانااگااار نااڪااري وئااي هاان 
وڏي ڪوشش ساان پااڻ کاي 
سنڀاليو ڳوڙها اگهندي منهن 
تاااي ڦاااڪاااي مااارڪ آڻاااي 
سڪندر کي پااڻاي ڏناائايان. 
سڪندر خالي پياٽ جايائان 
ئي پااڻاي جاا ٻاه چاار ڍڪ 
ڀريا ته الٽي ڪارڻ شاروع 
ڪيائيان. الاٽاياون ڪاري 
سڪندر ساڻاو ٿاي پاياو، 
ماُء سندس پٺاي ماهاٽاي، 
سڪندر ساهه پٽي چاياو 
امان مون کي موت ڇو 
نٿو اچي، سڪانادر جاا 
لااافاااظ ٻاااڌنااادي ئاااي 
صدوري جي انادر ۾ 
وڍ پااوڻ شااروع ٿااي 

ويااا. پاالاائااه سااان اکاايااون 
اگهندي چيائين... منهنجو سيااڻاو ٻاچاو آهايان ناه 
اهڙيون ڳالهيون نه ڪبيون آهان، اهلل ڪانادو تاه 
تون جلدي ٺيڪ ٿي ويناديان، صادوري ساڪانادر 
کي ڳراٺڙي پائيندي چيو. امان بخار ۾ ماناهاناجاا 
ل  سڙن ٿا، امان مان مري ويندس ته پاوِء باخاار 
ڇڏي ويندو، امان ڪاڪو ولو ريڙهي وارو چاوي 
پيو ته جيڪي ماڻهو مري ويندا آهن اهي ڪڏهان 
به بيمار نه ٿيندا آهان... ناه ٻاچاا اهاو ولاو ناڀااڳاو 
ڪوڙو آهي، مرن تنهنجا دشمن، توکي ماٿاي تاي 
بخار چڙهي ويو آهي نه، تڏهن ٿاو تاون اهاڙياون 
ڳالهيون ڪرين... ماان تاوکاي ماٿاي تاي پاٽاياون 
رکان ٿي ته پوِء توکي بخار ڇڏي ويندو، صدوري 
وٽي ۾ پاڻي وجهي پاناهاناجاي رئاي ماان ٽاڪارا 
ڦاڙي... سڪندر جي ماٿاي تاي رکاياا... اماان... او 
امان... جي ٻچا صدوري پٽ جاي ماٿاي تاي پاٽاي 
رکندي چيو... امان... اسان يتيم آهيون.... نه پاٽ... 
مان آهيان نه تنهنجي ماُء.... صدوري جي انادر ۾ 
َسُٽون اڀرڻ لڳيون... امان محبوب دڪانادار آهاي 

نه... اهو چوي پيو ته اسان سڀ يتيم آهيون، اسان 
جو ڳوم يتيم آهي... ملڪ يتيم آهاي... اماان ڇاا 
سڀني جو پيُء مري ويو آهي... اهڙيون ڳاالاهاياون 
ناه ڪار ٻااچاا... چاپ ڪااري نااناڊ تااه ڪاار بااابااال... 
صدوري سڪندر کي سمجهائيندي چيو... ڀاڳڀري 
پنهنجي کٽ تان اٿي اچي سڪندر جاي کاٽ تاي 
ويٺي... امان تون مون کي ماني ڇاو ناٿاي ڏيان... 
کوڙ ماني منهنجي ساڪايالاڌي.... اماان... ڪاالاهاه 
ماسي ڪبرى کان مااناي وٺاڻ وئاي هائاس... اهاا 
چوي پئي تنهنجي ماُء شاهار ۾ وڃاي ناچاي ڇاو 
نٿي... نچندي ته ماڻهو پائاساا ڏيانادا پاوِء کاوڙ 
توهان کي ماني ملندي... 

چااپ ڪاار ڇااوري، 
صدوري کيس دڙڪاو ڏيانادي چاياو. اماان 

پوِء تون شهر وڃي نچين ڇو نٿي؟... ڀاڳڀري مااُء 
کان سوال ڪيو ته صدوري کيس چامااٽ وهاائاي 
ڪمي... ڀاڳڀري روئيندي ماُء کي چيو ته امان مان  
وڏي ٿي شهار ۾ ناچانادياس ۽ پاوِء کاوڙ پائاساا 
ڪمائي تو الِء ماني ۽ ڀاُء ساڪانادر الِء دوا وٺاي 
اينديس... ڀاڳڀاري جاي ايائان چاوڻ تاي صادوري 
ڀاڳڀري کي سيني سان لڳائيندي چاياو... ڪابارى 
ڪاناي آهاي اناهايَء جاي گاهار ناه ويانادي ڪاار... 
صدوري کيس ٻانهن ۾ ڀڪوڙيندي چيو... اماان... 
جي منهنجا پٽ... صدوري سڪنادر جاي ساڏ تاي 
ڇرڪجي پئي... امان اسان جو پيُء ڪيڏانهن ويو 
آ؟... حج تي ويو آ. ٻچا... صادوري ساڪانادر کاي 
جواب ڏيندي چيو... امان... هو بچل ٻاڪارار آهاي 
نه... اهو چوي پيو... تنهنجو پايُء ڌاڙيال هاو، ان 
کي پوليس مقابلي ۾ ماريو هو... ان ڪاري... ان 

ڪري توهان يتيم آهيو... صدوري ساڪانادر کاي 
چاامااي ڏيااناادي چاايااو... ٻااچااا... ماااڻااهااو ڪااوڙ ٿااا 
ڳالهائين... امان... مان وڏو ٿاي ڌاڙيال ٿايانادس... 
پوِء تو الِء ۽ ڀااڳاڀاري الِء مااناي وٺاي ايانادس... 
صدوري جي اکين جا بند ٽٽي پيا... هن جي هاانُء 
۾ هٿ پيو... هن کي فاڪار ورائاي وياو تاه هاي 
معصوم ٻار ڪهڙيون ڳالهيون ڪري رهيا آهان... 
جيڪڏهن هي وڏا ٿي ويا ۽ واقعي ايئن ٿاي وياا 
ته پوِء!... ڇا هن کي ٻارن جي ماني الِء شهر وڃي 
نچڻ گهرجي!... نه نه... ايئن نه ڪنادياس... تاه پاوِء 
هنن ٻارن جو ۽ پنهنجو پيٽ ڪيئن پالينادياس!... 
ڇا سڪانادر وڏو ٿاي پايُء جاي پاياروي ڪانادي 
ڌاڙيل.... ٿيندو... هن جي دل ۾ طرحايان طارحايان 
سوال اڀرڻ لڳاا... آخار هان جاو 
هن جاي ماعاصاوم ٻاارن 
جااو ڇااا ٿاايااناادو... چاائاان 
ڏينهن کان گهار ۾ کاائاڻ 
الِء ڪجهاه باه ناه هاو... ناه 
سڀاڻي ڪٿان پائاسان اچاڻ 
جي اميد هئي... ڇا هان جاا 
ٻاااار ۽ هاااوَء روز ايااائااان 
تااڙپااناادا... يااا مااعاااشااري جااي 
تقاضائن موجب کايان هالاڻاو 
پااوناادو... عاازت جااو سااودو 
ڪرڻو... غيرت جو واڪ ڏئاي 
نيالمي ڪرڻي پاونادي... اوالد 
جي زندگاي اهام آ، ياا عازت، 
هوَء فيصلو ڪري نه ساگاهاي.... 
زناادگااي اچااڻااي وڃااڻااي شاايِء... 
عزت اچڻاي وڃاي شائاي... اوالد 
اچڻي وڃڻي شئي... سندس دمااغ 
۾ گهنٽاياون وڄاڻ لڳاياون... هان 
تڪڙ ۾ اٿي جاري ۾ پايال باوتال 
جو ڍڪڻ الهي اڌ گاالس پاهارياان 

پياريائين.... اڌ گالس سڪنادر کاي ڀاڳڀاري کاي 
پياريائين... امان... تون ماني نٿي ڏيان تاه ناه ڏي 
زهر ته نه پيار، سڪندر جي سوال جو جواب ڏيڻ 
کان اڳ صدوري بوتل مان گالس ڀري چپان تاي 
چاڙهي ڇڏيو... ڀاڳڀري اوڪااريانادي رهاي خاالاي 
پيٽ مان ڪجهه نه نڪتو ته اوچتو رت جي الٽاي 
اچااي وئااي... امااان آئاانااده مااان تااوکااان مااانااي نااه 
گهرنديس... امان مان توکان ماني نه گاهارنادياس... 
امان جتي ماني مهانگي ۽ زندگي ڏکاي ۽ ماوت 
سستو هجي... اتي ماني گهرڻ ڪاياڏو وڏو ڏوهاه 
آهي... ڀاڳڀري ڪجهه وڌيڪ چوڻ چاهي پائاي پار 
ڪجهه چوڻ کان پهرين سانادس اکاياون باناد ٿاي 
ويون... ٻئي ڏينهن مڙني اخاباارن ۾ خابار لڳاي 

بي رحم ماُء چئن ڏينهن کان باکاايال ٻاارن کاي “ 
 ”. زهر ڏئي ماري ڇڏيو...

 ڪهاڻي

 ماني
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 شاعري 

 غزل
 وسيم سومرو

 زخاام ئااي زخاام هاائااي چاااڪ ئااي چاااڪ هاائااي
 پاايااار جااي ڪااا ڪااٿااا ٿااي وئااي واڪ هاائااي
 هااان جاااي تصاااويااار ۾ چاااپ هااان جاااا هااائاااا؟
 ياااا رکااايااال اناااب جاااي ڦااااڪ تاااي ڦااااڪ هااائاااي
 ريشمي ڪنهان ساڻايَء جاي ساناهاي ُساٽ ساان
 ڇاااا تاااه پاااوتااايَء ماااٿاااان تاااو ڀاااري آڪ هااائاااي
 پاااااڻ جاااااڳااااي ڏٺااااو صاااابااااح جااااي پااااانااااد تااااي
 پاانااکااڙياان جااي مااٿااان چاامااڪااناادڙ ماااڪ هاائااي
 ان جااي پااياارن ۾ هااو پاانااڌ پااٻ جااو لااکااياال
 ڇوڪري هوَء جا پاياناگاهان جاي هاياراڪ هائاي
 ناانااڊ ماانااهاانااجااي هاارڻ ڇااال ٿااي وئااي هاائااي
 ياااااد آئااااي جااااڏهاااان يااااار جااااي ڍاڪ هاااائااااي
 سااياار ۾ پاائااي ُڇاالااي اڄ بااه سااهااڻاايَء جاايااان
 ڇااايڳاااري ناااياااناااهااان ۾ دل اڃاااان ڇااااڪ هااائاااي
 هااڪااڙي وڻ ڇااانااو ۾ ٻاائااي هاائاااسااياان اسااياان
 ڪانگ جي اک پئي نڪتي منجهند ٽاڪ هئي
 اي وسااااايااااام آ ٺاااااري اناااااتاااااظاااااارن ۾ ٿاااااي
 هاااڻ هاايَء زناادگااي ڄااڻ ُکاالااياال تاااڪ هاائااي

*** 
 غزل

 فياض چنڊ ڪليري
 رشاااتااان جاااي رساااوائاااي مااااري وجاااهااانااادي آ،
 مااايااالاااي جاااي تاااناااهاااائاااي مااااري وجاااهااانااادي آ.
 بااخااماال جااهااڙا خااواب جااڏهاان ٿااا پاارزا ٿااياان،
 اکااااڙياااان جااااي الالئااااي ماااااري وجااااهااااناااادي آ.
 ماانااهاانااجااي چاااهاات تااارازيَء ۾ تااوري وئااي،
 سااااوچ اهااااا هاااارجااااائااااي ماااااري وجااااهااااناااادي.
 هاااڪاااڙو ظاااالااام فااارد ساااناااڀاااالاااڻ ساااولاااو آ،
 قاااوم ٿااائاااي ڪااااساااائاااي مااااري وجاااهااانااادي آ.

 خاوشايان جاا گايات لاکاي هار شااعار ٿاو،”  چنڊ“ 
 وڍياااال دل جااااي وائااااي ماااااري وجااااهااااناااادي آ. 

*** 
 عاشق هاالئي

 سااامااهااون تااه ُهاان جااو ۽ ماانااهاانااجااو گااهاار، آهااي
 مون کاي خابار تاه هاو ڪاياتارو ماعاتابار، آهاي.
 ماااڻااهااو سااڀ تااه هاان کااي ماااڻااهااو چااون ٿااا پاار
 انساااانااان چاااياااو تاااه هاااي پاااهاااڻ پاااٿااار، آهاااي.
 هااااان جاااااو َتااااار آهاااااي، ڏاڍو ڏاڍ ڏمااااار آهاااااي
 صااورت ساابااحااانااي پاار ظااالاام سااتاامااگاار، آهااي.
 عجيب چڪر آهاي ساهاڻ وارن جاو جاگار آهاي
 خااباار نااٿااي پااوي ڪاايااو ڪااهااڙو ماانااتاار آهااي.

 جو ڀي ُسخنور آهاي، خااماوش ڄاڻ ٿار بار آهاي
 زمااانااي ۾ شااايااد هاالااناادو مااڪاار آهااي. ”  عاااشااق“ 

*** 
 غزل

 مشتاق گبول
 ِڏس نظر سان نظر جي حيراني،

 جئن رهي گهر ۾ گهر جي حيراني،
 ڪا ته معني ضرور آ رکندي،
 تو اڳيان گل مهر جي حيراني،
 حيرتن جي جهان ۾ آهيان،
 پيار آ عمر ڀر جي حيراني،

 ڇو ُکٽي ئي نٿي، وڃي وڌندي،
 هر قدم تي سفر جي حيراني،

 ڪالھ جي ڳالھ تون نه ُپ  مون کان،
 ڪلھ ھئي بس قهر جي حيراني،
 ڪيستائين ڀال وڃي َرسندي،
 ڪاٿي ُکٽندي بشر جي حيراني،
 ڪيترا ها ُمئا، بچيا مشتاق،
 زهر کان ُپ  زهر جي حيراني.

*** 
 غزل

 مخدوم آسيه قريشي
 مان ٿي توکي چاهيان مٺڙا!
 سھڻي، مومل، آهيان مٺڙا!
 ويجهو هوندي ايڏي دوري؟
 تنهنجي مان ڇو ناهيان مٺڙا؟
 اڏري اڏري ٿڪجي پئي هان،

 ساهيان مٺڙا! -ٿورا مان َپرَ 
 ڇا جي مومل؟ ڪهڙو راڻو؟
 ڪنهن جا پنڌ پڇايان مٺڙا؟

 ”هيل اچين ٿو،“خط ۾ لکجان! 
 جئن مان ڦول ڇٽايان مٺڙا!

*** 
 غزل

 محمد علي صارم سرهيو
 حسين تو کان ڀلي هجي ڪو،
 حسين مون کي نٿو لڳي ڪو.
 خدا پناهه ڏي سدا انهيَء کان،
 ُبري نظر تو مٿان رکي ڪو.
 هِتي ته هر وقت ئي هجي ٿو،
 ُهتي به طوفان اڄ اٿي ڪو.
 عوام خوشحال ٿي وڃي شل،
 نظام اهڙو اچي وڃي ڪو.

 ُدکان پيو ڪيترو اندر ۾،
 هوا ته مون کي هڻي ڏسي ڪو.

 وڏي اذيت فراق ۾ آ، 
 نه بس پرينَء کان جدا ٿئي ڪو.
 هِتان هلون هاڻ جلد صارم،

 متان نه صدمو وري رسي ڪو.
*** 
 غزل

 فرزانه شاهين
 اوهاااان ڏاناااهااان پاااياااارا تاااڪااايااانااادا رهاااون ٿاااا،
 کااااڻااااي دم ڏکااااارا تااااڪاااايااااناااادا رهااااون ٿااااا.
 کااٽاان ڪااونااه سااارون پااچااارون اوهااان جااون،
 سااااڄااااي رات تااااارا تااااڪاااايااااناااادا رهااااون ٿااااا.
 کاااڻاااي ساااج باااه ماااهاااراڻ جاااا رناااگ وياااو ڄاااڻ،
 امااااااوس اڪاااااياااااال ڪااااااناااااارا ڏساااااون ٿااااااا.
 اڃاااان ساااور پاااناااهاااناااجاااا رهااان سااااهاااه ۾ ٿاااا،
 ڪااڏهاان پاايااا ورن پاانااهاانااجااا وارا ڏسااون ٿااا.
 اوهاااان جاااون ناااگااااهاااون ڏسااان ڏياااهاااه ساااارو،
 گاااهاااڻاااي کاااان اوهاااان ڏي خااادارا ڏساااون ٿاااا.
 خااوشااي راس احساااس کااي ڪااياائاان ايااناادي،
 گااااهااااڻااااا جاااايَء جااااڳ ۾ ڏکااااارا ڏسااااون ٿااااا.
 جااتااي ڪااالااهااه شاااهااياان، ڪاايااو پاانااڌ گااڏجااي،
 ٻاااه ٽاااي لاااُڙڪ ڳااااڙي ساااي چاااارا ڏساااون ٿاااا. 

*** 
 نثري نظم

 واپسي
 امداد ڪانهيو

 مون کي اڄ ڀي ياد آهي
 ُاهو ڏينهن...

 جنهن ڏينهن تي پاڻ
 پهريون ڀيرو مليا هئاسين!

 
 ُتون ُڪنڊ ۾ ڪوماڻي ڪوماڻي

 ۽ ويڳاڻي ويٺي ُهئين...
 ۽ تنهنجو مايوس چهرو

 جنهن تي ُاداسين جا انيڪ پاڇا
 ائين جيئن

 ِوسري ويل ڪو ُخواب ُهجين
 رهجي ويل ڪو باب ُهجين

 بي ست، بي ُبت،
 سرد ۽ خاموش هر حرڪت

 ِوساڻل ۽ هارجي ويل هانُء تنهنجو
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 ڄڻ نِهوڙجي ويل ڪو نِينهن...
 مون کي اڄ ڀي ياد آهي

 ُاهو ڏينهن...
 

 ڪاراٽجي ويل تنهنجو چهرو
 زرد اکيون ۽ اکين هيٺ
 ُاهي قبر جهڙا ڪارا داغ

 ۽ ڪنهن شخص بيوفا جا سانميل
 پنهنجي بي حس وجود ۾ ڪي اڀاڳ

 ُاهو تنهنجو خالي پڻو
 ۽ حسرت ڀريون نِگاهون
 تعزيت جي نوحن وانگي

 تنهنجي ڏيک ويک تي پڌريون
 توکي پائي رهيون ُهيون...

 حالتون ُاهي بس
 توکي کائي رهيون ُهيون...

 
 تو خود کي ڄاتو ٿي

 ُپراڻي ڪنهن ُپرزي جان
 ڊهي ويل ڍيري وانگي
 زندگي جي ڦيري ۾

 ُان ويل تون...
 هار جي آخري حد تي
 ُاهي قدم پنهنجا
 پئي ِڪرندي ڏٺا

 ُهئا جيڪي ڪڏهن شينهن...
 مون کي اڄ ڀي ياد آهي

 ُاهو ڏينهن...
 

 تنهنجي اهڙي هار
 منهنجي هانُء ۾ هٿ جان لڳي
 مون هر ڏس ڇڏي، هر ڏسا ڇڏي
 هر ِوک ورائي ٻي سڀ آشا ڇڏي

 مون هڪ پوپٽ پڪڙي
 ُتنهنجي ُمٺ ۾ ڏنو
 مون هر مام مروڙي

 ڪا ُمرڪ آڇي
 ۽ ڀئونر جان تو ڏي ڀرجي آيس

 پاڻ سان گڏ تو کي پائي
 تنهنجي مورت آڏو مون
 پنهنجو ڪنڌ نِوايو

 پنهنجي ُٻڪ ۾ تنهنجو ُمک پڪڙي
 مون چنڊ جان توکي ِچتايو

 ۽ جا ُهئي خاڪ کنيل صدين جي
 سا خاڪ وئي خوشبوَء بڻجي
 ته بس تنهنجي ڀر ۾ بيهي

 ڪجهه ٽهڪ توکي ڏيندي
 هار جي ڪنڌ تي

 پئجي ويل تنهنجا پير
 موٽائي ورتا مون چنگ جي چورڻ سان

 ۽ پنهنجو پاڻ گهورڻ سان...
 

 تو پوپٽ پڪڙي منڊ منڊيو
 منڊ منڊي تو ِجند جهٽيَء
 ۽ مام ماري ُمرڪي پئين

 ُمرڪي تون پئين
 ڄڻ ڌرتي ُهئي ُمرڪي پئي...

 
 ايندي ڏينهن ڪا تازگي

 ُتنهنجي ُمنهن مان ٿي بکي
 ۽ هو تو به ڄاڻي ورتو
 اڃان به ڪا عاشقي
 توکي پاڻ آڇي ٿي

 ڪي دل لڳيون، ڪا اک کيچل
 هلي تنهنجي پاڇي ٿي...

 
 ۽ پوِء ڏينهن پويان گهڻ ڏٺو
 تنهنجي ُخشڪ چپن تي
 ُگالبي ُسرخي به روز
 هاڻ ِمهڪڻ لڳي آهي

 ُاجڙي ويل مزار جهڙيون اکيون
 ۽ اکين وارا ُاهي ڪارا داغ

 ڪنهن موقعي پرست ڪاڻ اِهي مجاوريون
 اِها زندگي سان ٺڳي آهي
 جيون آهي اڃان اڳتي

 ُرڪجي پوڻ اجائي جهڳي آهي...
 

 بس ائين ڪنهن ِسلي جان
 سرجڻ لڳي ُهئين
 وري تون چهڪڻ...
 چمڪڻ لڳي ُهئين

 اڀاڳ ڀاڳ ۾ بدلجندي
 تون هاڻ ُمرڪڻ ۽ پوِء...

 
 ُڪرڪڻ به لڳي ُهئين.

 
 تڏهن مون سوچيو هو،

 ”احساسن کي وڏي اهميت آ“
 ”۽ جذبن کي وڏي طاقت آ“
 ”ُمحبت انسان جيئاريو ڇڏي“
 ”نفرت ڪائنات ماريو ڇڏي!“

 پر تڏهن مون ڏٺو
 منهنجي پريت جو پوپٽ

 تنهنجي ُمٺ ۾ مروڙجي هو ويو...
 

 جڏهن تو خود کي ڄاڻي ورتو
 ۽ اِهو به ُسڃاڻي ورتو

 بيوفائين تي ئي نه ڀاڙجي
 ُدنيا ڇا هارائيندي!؟“

 ”جي ُخود کان نه هارائجي...
 

 مون ُمرڪي تنهنجو ُمک ڏٺو
 ُتون جرڪي جرڪي جاڳي پئين
 مان ورائي توکي وٺي آيس

 تون ِوساري مون کي وڌي وئين
 تڏهن به مون سوچيو هو،
 احساسن کي وڏي اهميت آ
 جذبن کي وڏي طاقت آ

 ُمحبت انسان جيئاريو ڇڏي
 نفرت ڪائنات ماريو ڇڏي...

*** 
 نثري نظم
 سيما چانڊيو
 آئون اڄ!

 ڊٺل آکيرن جي وارث پکين
 جيتري اداس آهيان!

 ڪلھ به مون پاڻ کي ڳولهيو پئي،
 تنهنجي ملي وڇڙڻ وڇڙي ملڻ

 واري ضد کي ڳولهڻ الِء
 بنا ٻڌائي نڪري وئي هئس،

 جڏهن موٽي هئس ته...
 تون رسي پرچڻ پرچي رسڻ واري
 منهنجي عادت تي رسي ويل هئين

 موٽي اچين ته ٻڌائجان
 اڊڙي ويل واعدن کي ٻيهر ٽانڪو هڻون
 هاڻ آئون آڌيَء جو توکي ننڊ مان اٿاري
 اکين تي سودو ڪرڻ جو ضد نه ڪنديس
 ۽ تون روئارڻ روئاري پرچائڻ جون

 عادتون مٽائي ڇڏجان
 منهنجي کل وڻي ئي ٿي

پاڻ سان کڻي نه وڃ” پر“  
 تون وائو جو دوست آهين

 تو چنهبن ۾ ڪک ميڙيا آهن
 منهنجي ڪيفيت جي تشريح ڪر

 آئون اڄ!
 ڊٺل آکيرن جي وارث پکين

 جيتري اداس آهيان!
*** 


