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جو ” رول“امداد ُحسيني جنهن پاڻ کي 
خطاب ڏنو، پر سندس زندگيَء تي نظر ٿي 
وجهجي ته لڳي ٿو ته هو هڪ رول ته 
آهي، پر سندس روالڪيون ذهني، 
تصوراتي ۽ عاشقاڻيون آهن. شاعر 
جيستائين پنهنجين سوچن، تصورن ۽ 
محبتن ۾ روالڪ نه ٿيندو ته هو شاعر ئي 
نه ٿي سگهندو. پاڻ ٻوليَء جو ڄاڻو، هڪ 
تعليمدان ۽ ڪل وقتي شاعر جيڪو 
ساٺيڪو سالن کان اڻ ورچ ٿي لکندو 
اچي. سندس اها سچائي ۽ گرم جوشي 
اسان جي ٻين به ڪيترن ئي شاعرن ۽ 

 ليکڪن کي گرمائي ٿي. 
سندس شاعريَء کي پڙهندي کيس رڳو 
شاعر نه، پر هڪ حساس شاعر چئي 
سگهجي ٿو. ڇو ته سندس هر شعر جي 
پٺيان هڪ پختي ۽ تعميري سوچ، سماج 
جي مٿان نظر، سنڌ جي اٿل پٿل ۽ ماڻهن 
جي غربت ۽ بيوسيَء تي عقابي اکيون 

 کتل نظر اچن ٿيون.
اسان جي خوشقسمتي آهي جو امداد 
حسيني اسان ۾ جنميو ۽ اسان جي وچ ۾ 
موجود آهي. سندس شاعريَء ۾ هر صنف 
شامل آهي، پاڻ غزل، گيت، نظم، بيت، 
الڏا، ٽيڙو ۽ وايون لکيون آهن. سندس 
الزوال شاعري جنهن ۾ ڌرتيَء جو عشق، 
ماڻهن جي تڪليفن جو احساس ۽ سماجي 
مسئلن تي هميشه نظر رهي آهي. ايئن ٿو 
لڳي ته هو شاعريَء جي ڪئمرا کڻي بيٺو 
آهي ۽ دل جي هر جذبي کي ۽ معاشري 
جي هر سين کي شاعريَء جي اک سان 
ڪئپچر ڪري انهن جون تصويرون لکي 
رهيو آهي. سندس مشهور شعري مجموعا 
جيڪي سنڌ جي هر ان گهر ۾ موجود آهن 
جيڪي شاعريَء سان لڳاُء رکن ٿا تن ۾ 

، ” هوا جي سامهون“ امداد آهي رول، “ 
” ڌوپ ڪرن“، ”هوَء“، ”ڪرڻي جهڙو پل“

شامل آهن. امداد پنهنجي شاعريَء ۾ 
ڪٿي به پاڻ کي محدود ڪرڻ جي 
ڪوشش ناهي ڪئي ۽ هن پنهنجن خيالن 
کي آزاد پرواز ڪرڻ جي ڀرپور اجازت 
ڏني آهي ۽ جيئن به جيڪو خيال وٽس آيو 

 Captureآهي هن ان کي انهيَء فارميٽ ۾ 
 ڪيو آهي. 

تنهنڪري سندس شاعريَء ۾ مصنوعيت 
وارو عنصر نظر نٿو اچي. هو ِسٽ لکڻ 
کانپوِء ٻي ِسٽ به غير مصنوعي طريقي 
سان لکي ناهي سگهيو. ان الِء به هن 
مهينن ۽ سالن جو انتظار ڪيو آهي. امداد 
جي شاعريَء جي سونهن سندس عام 
فهم، انداز ۽ سلوڻي سنڌي ٻولي آهي. 
هن ٻوليَء جو هر اهو لفظ استعمال ڪيو 
آهي جيڪو شايد عام طور تي ماڻهن جي 
خيالن ۾ متروڪ ٿي ويل آهي. هن سنڌي 
ٻوليَء کي جيئارڻ ۾ پنهنجو ڀرپور 

 ڪردار ادا ڪيو آهي. 
شاعر، اديب، فنڪار، دانشور اهي سڀ 
قومن جي ميراث هوندا آهن، انهن جو 
تعلق نه ڪنهن مذهب سان جڙيل هوندو 
آهي نه ئي ڪنهن فرقي سان، پر هتي 
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسان هر 
سطح تي ورهايل آهيون پوِء ڇو نه اهي 
ادبي ميدان ئي هجن. امداد حسيني تي 
تمام گهڻو ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. 
جيڪڏهن مٿس تحقيق ڪرڻ وارا ماڻهو 
هاڻي کان ئي پنهنجو ڪم شروع ڪن ته 
سندس زندگيَء ۾ ئي اهڙن محققن کي 
وڌيڪ رهنمائي ملي سگهي ٿي ۽ صحيح 
ڄاڻ حاصل ٿي سگهي ٿي. هن 
ٽيڪناالجيَء واري دور ۾ افسوس جهڙي 
ڳالهه آهي ته اڄ ڏينهن تائين اسان جي 
ادارن پنهنجي سرمائي کي آن الئين 
محفوظ ناهي ڪيو. اسان جو ڪلچر 
ڊپارٽمينٽ ڪروڙين رپين جا بجيٽ 

مختلف ادارن کي ڏئي ٿو، پر اهي ڪيئن 
ٿا خرچ ٿين انهن جي ڪابه پڇا ڳاڇا ناهي. 
جنهن جو ذميدار سمورو سماج آهي. 
سنڌي ادبي بورڊ ۽ سنڌي لئنگويج اٿارٽي 
وارن کي گهرجي ته اهي اسان جي 
شاعرن، اديبن، محققن ۽ دانشورن جا 
ڪتاب اِي الئبريرين جي خزاني ۾ 
محفوظ ڪن. اسان کي امداد حسينيَء جي 
سڀني ڪتابن کي گوگل تي رکڻ جي 
ضرورت آهي. مستقبل ۾ شايد دنيا پيپر 
فري ٿي وڃي ان الِء ڪوبه وقت متعين 
نٿو ڪري سگهجي، پر دنيا مسلسل ان 
طرف وڌي رهي آهي، ان ڪري ان پاسي 
وڃڻ الِء اسان کي پالننگ ڪرڻي پوندي 

۾  E-libraries۽ وڌ کان وڌ ڪتابن کي 
 محفوظ ڪرڻو پوندو. 

امداد حسيني نه صرف هڪ شاعر ۽ 
حساس دل رکندڙ انسان آهي، پر هو هڪ 
اهڙو ڪردار آهي جيڪو صنف نازڪ کي 
هميشه همٿائيندو رهيو آهي، سندن ڪم 
کي ساراهيندو رهيو آهي ۽ ڪڏهن به مٿن 
ڪو الزام ناهي مڙهيو. جڏهن به ڪا 
عورت شاعره پنهنجي شاعري وٽس کڻي 
وئي آهي هن ان کي پڙهيو آهي ۽ تمام 
مثبت نوٽ لکي ان جي همت افزائي 
ڪئي آهي. امداد حسيني پنهنجي ڄمار جا 

ورهين ۾  28ايڪاسي ورهيه پورا ڪري 
داخل ٿي رهيو آهي، سڄي سنڌي قوم 
سندس جنم ڏينهن تي کيس نيڪ تنمائن 
جا گل ٿي ارپي ته شال سدا صحتياب 
رهي ۽ پنهنجي سندر شاعريَء سان اسان 

 جي ذهنن جي آبياري ڪندو رهي. 
اميد ٿي ڪجي ته سندس سمورو اڻ ڇپيل 
ڪالم )جيڪو سحر امداد تمام احتياط 
سان ڊاڪيومينٽ ڪري سهيڙي رکيو 
آهي(، ڇپرائي پڙهندڙن آڏو آندو ويندو. 
 کيس جنم ڏينهن جون لک لک واڌايون. 

 ايڊيٽوريل

 امداد هڪ حساس شاعر
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مان شايد ستين ۽ اٺين درجي ۾ حيييدرآبياد جيي 
گورنمينٽ هاِء اسڪول جيو شياگيرد هيئيس. بيابيا 
)عييبييدالييقييادر ميييييمييڻ( انييهيين ڏييينييهيين ۾، سيينييڌ 
يونيورسٽيَء ۾ اسسٽنٽ رجسيٽيرار هيو. اسييين 
سنڌ يونييورسيٽييَء جيي پيراڻيي ڪيئيميپيس جيي 
گهرن ۾ رهندا هئاسين. يونيورسٽيَء جي پٺئين 
پاسي، دوآٻو پوليس الئين هئي، پوليس الئين ۽ 
يونيورسٽيَء جي وچ ۾ هيڪ وڏو خياليي پيالٽ 
هوندو هو. يونيورسٽيَء جي گيهيرن ۽ ڪيواٽيرن 
کييان ٻيياهيير وڃييڻ الِء يييونيييييورسييٽيييَء جييي هييييي  
چوڪيدار عيبيداليحيميييد ۽ ييونيييورسيٽييَء جيي 
ٽريزرار محترم رضا محمد ڀٽو جي گيهيرن جيي 
وچ  مان هڪ سنهي گهٽي هئي، جنهن تيي وڏو 
در لڳل هو. ڪو سيڌو وٺڻ ييا اچ و  الِء اسيان 
اهو در استعمال ڪندا هئاسين، بياقيي اسيڪيول 
وڃڻ الِء يونيورسٽيَء جو مييين گيييٽ )وڏو در( 
استعمال ڪندا هئاسين، جتان يونيورسٽيَء جيي 
گهڙيال واري پر شڪوه عمارت جو خيوبصيورت 
ڏيک نظر ايندو هو. اها عمارت ڪينيهين زميانيي 
۾ وديالو )اسڪول( هو، جنهن جي عميارت جيي 
پٺيان ان جي ٺاهيندڙ جيي ارٿيي، سيهيڻيي اڇيي 
سنگ مرمر مان ٺهيل هئي، جنهن جي چيوڌاري 
هڪ ننڍي ڀت کنيل هئي ۽ هيڪ نينيڍڙو ليوهيي 
در لڳل هو، جنهن کي هميشه تالو لڳيل هيونيدو 
هو. ننڍي هوندي لِيڪ لِيڪيوٽيي رانيد کيييڏنيدي 

 اسان اڪثر ان ارٿي ۾ وڃي لڪندا هئاسين.
دوآٻي پوليس الئين، جنهن ۾ پوليييس وارن جيا 
ڪوارٽر هئا، ان جي ڀرسان خالي پٽ تي اوچتيو 

ميييرن “ هڪ عمارت کڙي ٿي وئي، جينيهين کيي 
سڏيندا هئا. اهيا ڇيڙن جيي هياسيٽيل ”  جي هاسٽل

هئي، جيڪا عبيرت اخيبيار جيي آڏو هيڪ وڏي 
بنگلي ۾ رهندڙ مير صاحب، سيرڪياري زمييين 
تي قبضو ڪري ٺيهيرائيي هيئيي. ان هياسيٽيل ۾ 

رسياليي جيو ”  ڳيو  سيڌار“ شمشيراليحيييدري ۽ 
اي يٽر شعبان بخت به رهندا هئا. ان هاسٽيل جيي 
اڱڻ ۾ هر هفتي شايد آچر يا جمعي جي شام جو 
ادبي گڏجاڻي ٿييينيدي هيئيي. مينيهينيجيو وڏو ڀياُء 
)مرحوم عبدالسيتيار ميييميڻ( ۽ سينيدس دوسيت 
محمد علي ڏيپالئي به انهن گڏجاڻين ۾ باقياعيده 
شيرڪيت ڪينييدا هييئيا. هير هيفييتيي ڪيو هيڪييڙو 
شرڪت ڪندڙ سڀني کي چانهيه پييياريينيدو هيو، 
جڏهن ادا تي چانهه پيارڻ جو وارو اينيدو هيو تيه 
اها منهنجي ذميداري هوندي هئي ته ٿيرمياس ۾ 
چانهه گهران ٺهرائي کڻي اچان ۽ سيڀينيي ادييبين 
کي پيش ڪيان. انهن ادبي ڪچهرين ۾ ليکڪ، 
پنهنجون لکڻيون پيش ڪينيدا هيئيا، جينيهين تيي 
ٽيڪا ٽپڻي ٿيندي هئي. هيڪ ليوهيي شيمي  دان 
هييونييدو هييو، جيييييڪييو واري واري سييان هييڪ 
شرڪت ڪندڙ آڏو رکيو ويندو هو، جيييڪيو ان 
موقعي تي پيش ٿيييل ادب پياري جيو تينيقيييدي 
تجزيو پيش ڪندو هو يا پنهنجي راِء ڏينيدو هيو. 
شرڪت ڪندڙ هڪ گول دائري جي صيورت ۾ 
فراسين تي ويهندا هئا، ڪڏهن ڪيڏهين ميان بيه 
انهن ڪچهرين ۾ شرڪت ڪندو هيئيس. نيقيادن 
جي گفتگو وڻندي هئي، پير ادب بيابيت ڄياڻ نيه 
هئي، نه اڀييياس، سيو جيڏهين ڏسينيدو هيئيس تيه 
منهنجو وارو اچڻ وارو آهي ته خياميوشييَء سيان 
اٿي هليييو ويينيدو هيئيس. ڇياڪياڻ تيه ميون کيي 
ڳالهائڻ الِء چيو ويندو هو، پر ان ماحول اهو اثير 
ضرور ڪيو ته مان سينيڌي رسياال پيڙهيڻ شيروع 

ڪيا. ان دور ۾ سنڌ يونيييورسيٽييَء جيي پيرييس 
رسالو شاي  ٿيندو هو، جينيهين جيي ”  مارئي“ مان 

اي يٽر بيگم زينت عبداهلل چنا هئي. پريس ميان 
ان جي ڪاپي مفت ملي ويينيدي هيئيي. ميقيبيول 
ڀٽي صاحب، جيڪو پاڻ به اديب هو، پيرييس جيو 

رسالو پڙهڻ ”  روح رهاڻ“ مئنيجر هو. اڳتي هلي 
شروع ڪيم، جيڪو گاڏي کياتيي جيي سيليطيان 
هوٽل آڏو بڪ اسٽالن تان ملندو هو، جنهين جيي 
ٽائيٽل تي ڪڏهن ڪڏهين اميداد حسييينييَء جيي 

 شاعري پڻ ڇپيل هوندي هئي.
امداد حسينيَء کيي ميون پيهيرييون دفيعيو انيهين 
گڏجاڻين ۾ ڏٺو. نهايت خوبصورت نوجوان، وڏا 
شهپر، وڏا وار، مرڪندڙ چهرو، گهٽ ڳالهائيڻيو. 
جڏهن ڪچهريَء ۾ پنهنجي شاعري پيش ڪندو 
هو ته واهه واهه ٿي ويينيدي هيئيي، هير بينيد جيي 
پڙهڻ کانپوِء داد وصول ڪينيدي، ُهيو پينيهينيجيي 
مخصوص ُمرڪ سان داد ڏيندڙن جو ڄڻ ته ٿورو 
مڃيندو هو. انهن گڏجاڻين ۾ پوِء ناصر مورائي 
به شريڪ ٿيندو هو، جيڪيو ٻييين جيي ڀيييٽ ۾ 
امييداد کييي وڌيييڪ ويييجييهييو هييو. هييڪ ڏييينييهيين 
اسڪول کان موٽيس ته ڏٺم ته پيٺياڻ پيورهيييت، 
ميرن جي ان هاسٽل کي ڊاهي رهيييا هيئيا، خيبير 
پئي ته اها عمارت، سرڪاري زمييين تيي ٺياهيي 
وئي هئي، جيڪا غير قانوني هئي. غير قانوني 
عمارت جي خاتمي سان، قانوني ادبي گڏجياڻييين 

 جو به خاتمو ٿي ويو.
ع ڌاري حيييييدرآبيياد کييي خيييييرآبيياد چييئييي، 5691

ڪراچيَء لڏي آياسون. حيدرآباد وڃڻ گيهيٽ ئيي 
ٿيندو هو، ڪڏهن ڪڏهن حيدرآباد وڃيڻ ٿييينيدو 
هو، پر ايترو وقيت نيه هيونيدو هيو، جيو گيهيڻين 

 فن(-)شخصيت

 امداد ناهي رول!
 

 

 پروفيسر
 سليم ميمڻ 
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دوستن يا واقفڪارن سان ملي سگهجي. جيڏهين 
امداد حسيني ۽ سحر جو پاڻ ۾ تعلق پيدا ٿيو ته 
اها ڳالهه ادبي حيليقين ۾ مشيهيور ٿيي ۽ اميداد، 
حيدرآباد سينٽرل جيل جا چڪر هيڻينيدو هيو. ان 
دور ۾ ڪيجيهيه سينيڌي ادييب، جين ۾ شيوڪيت 
شورو، ماڻڪ، اميداد، شيميشييير ۽ ڪيجيهيه ٻيييا 
دوست شامل هئا، حيدرآباد جي ڪيراچيي هيوٽيل 
۾ شام جو گڏبا هئا ۽ چانهه جا دور هيلينيدا هيئيا. 
حيدرآباد وڃڻ ٿيندو هو ته ٻين دوستن سيان گيڏ 
امداد سان به مالقاتون ٿينديون هيون، پر ڇاڪاڻ 
ته وڏي ڀاُء جي دوستن مان هو، تنهينيڪيري ادب 

 ۽ احترام جو سلسلو رهندو هو.
جيو ايي ييٽير ٿيييو تيه پيوِء ”  ميهيراڻ“ جڏهن امداد، 

مالقاتن جو سلسلو وڌيو ۽ مهيراڻ ۾ پينيهينيجيي 
مضمونن ييا ميقيالين جيي اشياعيت جيي ڏس ۾ 
گڏجاڻيون ۽ ڪچهريون ٿينيدييون هيييون، اييئين 

 رفاقت ۽ حجت جو سلسلو وڌندو رهيو.
جڏهن ڊاڪٽر سحر، سنڌ يونيورسٽيَء مان رٽائر 
ٿي ته امداد ۽ سحر ٻارن ٻچن سمييت ڪيراچييَء 
لڏي آيا ۽ اسان جون مالقاتون ۽ گڏجاڻيون وڌي 
ويون. جڏهن ۽ جتي به اسان ڪچهريَء الِء گيڏبيا 
هئاسين ته سحر کي اها ڳالهه نه وڻنيدي هيئيي ۽ 
هوَء کيس وڃڻ جي اجازت ڏاڍي ڏکيييائييَء سيان 
ڏيندي هئي ۽ مون کي به سختيَء سيان تياڪيييد 

 ڪندي هئي ته کيس گهڻو نه پيارجو.
ع ۾ فيض احمد فيض جيي سيئيو سياال 8155سن 

جشن جي سال طور ملهايو وييو. ثيقيافيت کياتيي 
کي وفاقي حڪومت پاران ڪافي فن ز ميليييا تيه 
فيض تي سنڌ ۾ به پروگرام ڪيا وڃن ۽ فيييض 
تي جيڪو ڪجهه لکيييو وييو آهيي، تينيهين کيي 
سنڌيَء ۾ ترجمو ڪري آندو وڃي. اهو ٻن سالن 
جو پراجيڪٽ هو، جيڪو منهنجي حوالي ڪيو 
ويو. فيض احمد فيض جي ڪتابن ۽ فيييض تيي 

ڪتابن جو ترجمو ڪرايو ويو، جينيهين  59لکيل 
مان چار ڪتاب مون، ٻيه شيبينيم ميوتيي ۽ هيڪ 
سحر امداد به ترجمو ڪيييو. مينيهينيجيي خيواهيش 
هئي ته فيض جي شاعريَء جو به منظوم ترجيميو 
ڪيو وڃي. اهو هيڪ نيهياييت ڏکيييو ڪيم هيو، 

منهنجي نظر ۾ ان ڪم الِء فقط ئي فقيط اميداد 
حسيني ئي موزون مترجم ٿيي پيئيي سيگيهيييو، 
جيڪو اردو ۽ سنڌي، ٻنهي ٻوليين تيي ميهيارت 
رکندو هو ۽ ٻنهي ٻولين ۾ شاعيري پيڻ ڪينيدو 

 هو.
امداد صاحب وٽ ٻه ٽيي دفيعيا هيليييو وييس، پير 
سييائييييين صييفييا نييابييري واري ويييٺييو. هييڪ رات 
منهنجي گهر دعوت رکي ويئي، جنهن ۾ مظهير 
جميل ۽ مسليم شيميييم بيه شياميل ٿيييا. ٻين ٽين 
گالسن کانپوِء مون وري اها ڳالهه ڪيڍي، اميداد 
صاحب مون کي چتائي ڏٺو، ڄڻ چوندو هجي تيه 
مان اڳ ۾ ئي انڪار ڪري چڪو آهيييان، وري 
ڇو؟ امداد بينيييادي طيور تيي مياڻيييٺيو ۽ گيهيٽ 
ڳالهائڻو هوندو هو، )پر هاڻيي نياهيي( پينيهينيجيي 
پيار، پنهنجائپ، پسنيد، نياپسينيد، ڪياوڙ تيوڙي 
انڪار، لفظن وسييليي نيه، پير پينيهينيجيي ُميرڪ 
وسيييييلييي ڪيينييدو آهييي، سيينييدس اکيييييون بييه 
ڳالهائيينيدييون آهين، پير ان رات اسيان سينيدس 
ُمرڪ توڙي اکين جي نهار تيي ڌييان نيه ڏنيو ۽ 

مان پنهنجيي ”  نسخه هاِء وفا“ حجت ڪندي کيس 
پسينييد جييي شيياعيري تيرجييميي ڪيرڻ الِء راضييي 
ڪيوسين ۽ اهو شرط رکيوسيين تيه جيييڪيو ۽ 
جيترو معاوضو اوهان چوندئو، ثقافت کاتو اهيو 
اوهان کي پيش ڪندو. ٻئي ڏينهن ثقافت کياتيي 
۾ گڏجياڻيي ٿيي ۽ اميداد صياحيب تيرجيميي جيي 
ذميداري قبول ڪئي ۽ فيييض جيي ڪيالم جيو 
اهڙو ته شاندار ترجمو ڪيائين جو ڪيئي نيظيم 
ته ڄڻ اصلوڪا پيا لڳن، جن ۾ ترجمي جو گمان 

 به ڪونه هو.
جيي نياليي سيان ان ”  تنهنجيي سياگير نيييڻين ۾“ 

صيفيحين  91نظم آهين ۽  521منظوم ترجمي ۾ 
جو هڪ شاندار اثرائتو ۽ عالماڻو مهاڳ ليکيييل 
آهي، جينيهين وسيييليي فيييض احيميد فيييض جيي 
شاعري، فڪر ۽ فلسفي کيي نيهياييت سيوليي ۽ 
سمجهائڻ واري انداز ۾ پيش ڪيو اٿس. فيييض 
کي سنڌيَء ۾ ترجمو ڪرڻ ڪو سيوليو ڪيم نيه 
هو. ان جو هڪ وڏو ڪارڻ فييض جيي ٻيوليي ۽ 
لهجو آهي، جيڪو روايتي ڪالسيييڪيي تيوڙي 

جييديييد آهييي، جيينييهيين کييي اردو ڳييالييهييائييييينييدڙ بييه 
سوالئيَء سان سيميجيهيي ڪيونيه سيگيهينيدا آهين. 
فيييييض، عييام اردو بييدران فييارسييي ۽ عييربييي 
استيعيارن کيي بيه ڪيتيب آنيدو آهيي، پير اميداد 

 حسيني ان کي خوب نڀايو آهي.
ثقافت کاتي، ترجمي ٿيل انهن ڪتابن الِء هيڪ 
بهترين پروگرام جو انتظام ڪيو هيو. مينيظيوم 
ترجمي جو هڪ بند پيش ڪجي ٿو، جنيهين ميان 
پڙهندڙ اهو اندازو لڳائين ته اهو ترجمو آهي ييا 

 اصلوڪو!
 ِهن ِمٺي ماٺ ۾، ِهن ُمٺي ماٺ ۾

 حق جي آواز جو شور ُٻرندو نه ڇا؟
 چنگ چارڻ سندو هاڻ ُچرندو نه ڇا؟
 ڳاٽ ڳڀروَء سندو هاڻ گُهرندو نه ڇا؟

 )تون چوين ٿو ته...(
، امداد حسينييَء جيي شياعيريَء ” امداد آهي رول“ 

جو پهريون مجموعو آهي، جيڪو پهريون ڀييرو 
ع ۾ شاي  ٿيو هو، جنهن ۾ امداد پياڻ کيي 5619

ڄاڻائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پير قيمير ”  رول“ 
رول جو اليزام تيه هين پياڻ تيي “ شهباز چواڻي، 

پاڻ ئي هنيو آهي ورنه زندگيَء ۾ گيهير کيان ٻيه 
قدم ٻاهر رکڻ الِء به کييس سيحير جيي اک جيي 
اشاري جيي ضيرورت پيونيدي آهيي. ذهينيي هيم 

 ”آهنگي هن جوڙي کي منفرد بڻائي ڇڏيو آهي.
امداد حسينيي اييئين “ قمر شهباز وڌيڪ لکي ٿو 

آهي، جيئن هڪ شاعر کي هئڻ گهرجي. سنيدس 
هر ادا ۾ شياعيري آهيي، سينيدس حيليييم ليهيجيو 
توڙي رويو جڳ کان ڌار، مختلف ۽ الڳ ٿيليڳ 
آهي. تمام گهٽ ڳالهائڻو اسيان جيو هيي دوسيت 
ڀرئي ميلي ۾ به اڪيلو اڪييليو لڳينيدو آهيي ۽ 
پنهنجي تينيهيائييَء ۾ سيويين خيييال سياڻ کيڻيي 
سيالنين جيان سفر ڪندو رهندو آهيي، ڪيڏهين 
ڪڏهن ته معصوم ٻار لڳندو اٿم. وييٺيي وييٺيي 
بي ساخته ٽهڪ اهڙو ڏيندو جو لڳندو تيه سيويين 
ٽانگڙي ٽڙي پيا، نه ڪنهن جي ٻن ۾ نه ڪينيهين 

 ”جي ٽن ۾، پنهنجي ڌن ۾ مست.
امداد جو تعلق ٽکڙ سان آهي ۽ جنهن ڪٽنيب ۾ 
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هن اک کولي، اتي شعر ۽ شاعري، زندگيَء جي 
اهم جزن يا عملن مان هيڪ هيئيي. اهيڙي رييت 
امييداد کييي شيياعييري مييورڳييو ورثييي ۾ مييلييي ۽ 
گهريلو ماحول جو مٿس گهرو اثر پيو. نيه فيقيط 
رواييتيي غييزل جيي ميييدان ۾ هين شيهيسييواري 
ڪئي، پر سنڌ جيي سيمياجيي، سييياسيي حياليتين، 
هلندڙ تحريڪن، ناانصافين، ڏاڍ ۽ زيادتي واري 
ماحيول کيييس رواييتيي ٻينيڌڻين کيي ٽيوڙڻ تيي 
مجبور ڪيو ۽ امداد پنهنجي الِء هڪ نئون گس 

” شيهير“ ڳولي لڌو. هن قومي شاعري به ڪئي ۽ 
جهڙو الزوال شاهڪار نظم لکيو. هن حييدرآبياد 
شييهيير ۾ ٿييييينييدڙ رتييو ڇيياڻ، خييونييريييزي، قييتييل 
غارتگري ۽ نفرتن واري مياحيول کيي سيخيتييَء 
سان ننديو. هين جيي انيدر جيا اڌميا، شيهير سيان 
ٿيندڙ زيادتين ۽ سنڌين سان ٿيينيدڙ ميليم جيون 
وارتائون کانئس برداشت نيه ٿيييون، جينيهين جيو 

 امهار هن هڪ ڊگهي نظم ۾ هن ريت ڪيو:
 شهر: زهر لهجا، نقاب هر چهري تي پاتل،

 ڳوٺ: گهٽيون واقف، ماڻهو ڄاتل، ڏيک سڃاتل.
 اُٿي کاڌل ڪپڙي وانگي تَُن تَُن سڀ تَُن،

 ڀڳل آنهري من، ٽڪرا چهرا ڄاتل اڻڄاتل.
 آُء نه ڀَِٽ ڌڻي، نه ڪپل وستُو جو شهزادو،

 ڪٺور رشتن جون زنجيرون پيرن ۾ پاتل.
 کُليل گهٽيَء ۾، بند درين دروازن جي آڏو،
 ڦٽيل چپن تي ڳيت اُهي ئي ڳاتل اڻ ڳاتل.

 ڦُلڻا ِڄَڀ، ڄراٽيل ڄيرو، ِسر تي سورج ڇٽ،
 ُڇلڻن پيرن هيٺان راهون ڄاتل اڻڄاتل.

 مانيَء ڀور ۽ ڪپڙي ٽُڪرو ناهي سڀ جيون،
 جيون ڳََل ڳرهاٽيون، جيون ڳوڙها ڳل التل.

جيتوڻيڪ امداد بنيادي طور تي رومانوي شاعير 
آهييي، سيينييدس لييفييظ لييفييظ ۽ هيير مصييرع مييان 
رومانويت ُڇلڪندي نظر اچي ٿي، سندس انيداز 
وهندڙ وهڪري جيييان آهيي ۽ بيي اخيتيييار ٿيي 

 چوي ٿو:
 آرسي ۾ جو ڏٺائين خود کي
 ته اهو پاڻ چيائين خود کي

 پاڻ اڳ ۾ به مليا آهيون ڪٿي
 پر ڪٿي سو ياد نٿو اچي.

ُهو سادن ۽ سليس لفظن ۾ گهري ڳياليهيه ڪيري 
 ٿو وڃي:

 اک ۾ لڙڪ لڪائي رکجو،
 ُمک تي ُمرڪ سجائي رکجو.

 ُسورن کي سرچائي رکجو،
 ُپورن کي پرچائي رکجو.
 پير پِٿون ۽ پَٺ پٿرائون،

 ويتر ِوَک وڌائي رکجو.
امداد، رومانويت، وطن جي حب، ناانصافين جي 
امهار سان گڏوگڏ مزاحمتيي شياعيري بيه ڪيئيي 
آهي ۽ پنهنجي ماروئڙن ۽ سيانيگيييئيڙن جيي دل 
جي دانهن کي به اندر مان اوتي، عام جي سيوچ 

 جي عڪاسي ڪئي آهي. چوي ٿو:
 تند ُٻري ٿي ڪجهه ته گهري ٿي

 تند ُٻري ٿي ڪنڌ گهري ٿي

 سڀ کان سڻڀو تند گهري ٿي
 ڏيل ڏيئي جي الٽ مڱي ٿي

 ڳڀرو ڳاڙها ڳاٽ گهري ٿي.
تاج جويو، امداد جي شاعريَء تي تبصرو ڪنيدي 

امداد جي شاعريَء کي پنهنيجيي زبيان “ لکي ٿو: 
آهي، جيڪا پڙهندڙن سان پاڻ مخاطب ٿئيي ٿيي 
۽ پڙهندڙ پاڻ ان کي سمجهيي ۽ ان ۾ ميوجيود 

 ” مفهوم کي ماڻي سگهي ٿو.
امداد انهن منفرد شاعرن ۾ شمار ٿئي ٿو، ُاڌارن 
۽ پاروٿن خيالن ۽ تصورن کي نه پنهنيجيي ذهين 
۾ جاِء ڏني آهي ۽ نه ئي پينيهينيجيي شياعيريَء ۾ 

 داخل ٿيڻ جي اجازت ڏني آهي.
کي قبوليو آهي ته ان ”  روايت“ امداد، جيڪڏهن 

” رجيعيت“ جي زنده يا زنده پاسدارن وانيگير هين 
کي ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي، تڏهن ته اميداد 
وٽ مئي ۽ ساقي، جام ۽ صراحي، گل ۽ بليبيل، 
رقيب رو سياهه، زهر هالهيل، بيهيار ۽ غينيچين، 
محبوب جي خد و خالين، هيجير ۽ وصيال واري 
مصنوعي فضا غير موجود آهي. وٽس َمُڌ آهي ته 

 لطيف جي لفظن ۾:
 وََٽ وََٽ وَٽيَء ۾، مََٽ مَُڌ ٻيو،

 قدُر ڪيف ڪالل جو، پِياڪن پيو،
 وَڃن دُرُس دُڪان تي، ڪنَڌ قبول ڪيو،

 ُسرها ِسَر ِڏيو، چکن ُسرَڪ سيد چئي!
۽ اهو َمُڌ، ُاهو آهي، جنهن جي پيييئيڻ سيان چيوڻيو 

 پوندو آهي ته:
 مَُڌ پيئندي مون، ساجن َسهي ُسڃاتو،

 پِي پيالو عشق جو، سڀ ڪجهه سمجهيوسون!
امداد حسيني جتي سينيڌي ٻيولييَء ۾ شياهيڪيار 
نظم، غزل، ٽيڙو، بيت ۽ ٻين صنيفين تيي طيبي  
آزمائي ڪئي آهي، اتي هن اردو ۾ به اوترو ئيي 
ڪماليت سان پنهنجي فن جو امهار ڪيو آهيي. 

سندس اردو شاعريَء جو مجموعيو ”  ڌوپ ڪرن“ 
آهي، جنهن کي اعلٰي ايوارڊ به ملي چڪو آهيي. 
امداد پهريون سنڌي شاعر ناهي، جنيهين اردو ۾ 

شاعري ڪئي آهي، بلڪه ورهاڱي کانپيوِء شييي  
اياز پهريون سنيڌي شياعير هيو، جينيهين اردو ۾ 
شيياعييري ڪييئييي، ٻيييييا بييه ڪيييييتييرائييي شيياعيير ۽ 
شاعرائون آهن، جن اردو ۾ طب  آزمائي ڪيئيي 

 آهي.
صيبيح نيو ڪيي “ امداد جو پيهيرييون اردو نيظيم 

ع ۾ صيهيبيا ليکينيوي جيي مشيهيور 5691”  ليئي
۾ ڇپيو هو، ان کيانيپيوِء آصيف ”  افڪار“ رسالي 

۾ سينيدس اردو شياعيري ”  دنييا زاد“ فرخي جي 
لڳاتار ڇيپيجينيدي رهيي آهيي، جيييڪيا آخيرڪيار 

مجموعي جي صورت ۾ ” ڌوپ ڪرن“ع ۾ 8152
پڌري ٿي. پنهنجي سنڌي شياعيريَء جيييان اميداد 
حسيني، اردو شاعريَء ۾ هر موضوع کي کنييو 
آهي، اهو رومانوي پهلو هجي يا ترقي پسينيديَء 
جو، سنڌ سان ٿيندڙ زيادتين جي ڳالهه هيجيي ييا 
قبيالئي جهيڙا يا غريبن، مسڪيينين جيا اهينيج، 
امداد نهايت دلڪشي ۽ بيباڪيَء سان پنيهينيجيي 

۾ اوتيي ڇيڏييو ”  ڌوپ ڪرن“ اندر جي اڌمن کي 
 آهي. سندس هڪ غزل جا ڪجهه بند حاضر آهن:

 آوھکنں ںیم آب وک رانھک

 ڈارئی ںیم الگب وک رانھک

ور آوھکنں ںیم وخاب وک رانھک  ا

 زدنیگ ےک ےیل ارگ وسوچ

ابحب وک رانھک  اسےنم اک 

ے رضور ولںیٹ ےگ  اہں اتمر

 اسرغوں ںیم رشاب وک رانھک

 رعش ڑپےتھ ارگ ںیم اید آؤں

 اھچویتں  رپ اتکب وک رانھک 
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ع 5612جي مارچ ”  شعور“هندستان مان شاي  ٿيل 
واري شماري ۾، ڪلڪتي بابت مختلف شياعيرن 

نظم شامل آهن. انهن نيظيمين جيي تيعيارف  51جا 
صنعتي تيميدن “ ۾، ليکڪ شميم حنفي لکي ٿو: 

جتي شخصيت ۽ انفراديت کان عياري شيهيرن ۽ 
ماڻهن جي پيهه پيدا ڪئي، اتي ڪجهه اهڙا شهير 
به آباد ڪيا، جيييڪيي پينيهينيجيي شيخيصيييت جيو 
احساس ڏيارين ٿا ۽ اهو ٻڌائين ٿا تيه شيهير رڳيو 
ڪولتار ۽ ڪنڪرييٽ جيي رسيتين، آسيميان کيي 
ڇهندڙ عمارتن، آفييسين، ڪيارخيانين ۽ ثيقيافيتيي 
ادارن سان چڪار مهذب وسندين جو ناليو ئيي نيه 
آهي. بلڪه اڳ ۾ به ڪجهه شيهير هيئيا، جيييڪيي 
دلين وانگر ڌڙڪندا هئا ۽ انهين جيي آرسييَء ۾ 
انسان جي مڪمل ذات جو متحرڪ عڪس نيظير 

هو اردوَء جي عظيم شاعر مير تيقيي ”  ايندو هيو.
مير جي شهر شاهه آباد جهان جيو تيذڪيرو ڪيرڻ 

ان )شهر( جي حڪميرانيي هيڪ “ کانپوِء لکي ٿو، 
تجربي، هڪ عقيدي وانگر شعور، وجدان، جسم 

هو قيدييم شيهيرن ميان ”  ۽ روح، هرهڪ تي هئي.

ايوڌيا، ڪپل وستو، پاٽلي پتر، بيديداد، غيرنياطيه، 
جديد شيهيرن ميان ليني ن، پيئيرس، قياهيره، روم، 
ٽوڪيو، پيڪنگ، ماسڪو، الهور ۽ ڪيليڪيتيي 
کي شهرن بجاِء استعارا سڏي ٿو، جيڪي ساڳئي 

 وقت شهر به آهن، ته خيال به.
استعارن ۽ خيالن جهڙا ڪيجيهيه شيهير دنيييا جيي 
قديم تهذيب ۽ ڪلچر جي وارث ڌرتي سنڌ ۾ بيه 
آهن. قديم زماني ۾ اروڙ، سيوستان، ٺٽو موهين 
جو دڙو ۽ ڀنڀور ۽ جيدييد د ر جيي شيهيرن ميان 
ڪراچي، شڪارپور، حيدرآباد، سکر يا ڄامشورو 
اهڙا شهر آهن، جن جي حيثيت استعيارن جيهيڙي 
آهي. ائين ته شاهه عنايت ۽ ميخيدوم بيالول جيي 

بيه اسيتيعيارا ”  باغيبيان“ ۽ ”  جهوڪ“ نالن اچڻ سان 
بڻجي ٿا پون، ۽ حق ۽ سچ الِء جان قربان ڪندڙن 

بيه ”  ٽيني و بيهياول“ ۽ ”  ٽيوڙي اياٽيڪ“ جي ڪيري 
استعارا بڻجي چڪا آهين، پير بيدقسيميتييَء سيان 
سنڌي ادب يا شاعريَء ۾ انهين شيهيرن کيي اهيو 
مقام ۽ حيثيت نه ملي سگهي آهي، جييڪيا اهيي 
لهڻن ٿا. نئين د ر جي شاعيريَء ۾ وري شيهيرن 

بجاِء اتان جي ڪن خياص جيايين ييا تيفيرييحيي ۽ 
تاريخي هنڌن، جبلن، ندين، ڍنڍن وغيييره ادب ۽ 
شيياعييريَء ۾ ضييرور اسييتييعيياري ۽ عييالمييت جييي 
حيثيت حاصل ڪري ورتي آهيي، جيييئين سينيڌو، 
ڪينجهر، اليمينيظير، ليب ميهيراڻ ۽ ڪيارونيجيهير 
وغيره. اهي ۽ اهڙا ٻيا ڪئين نياال اييتيرا ڀيييرا ۽ 
ايترين ته گهڻين معنائن ۾ اسيتيعيميال هييي  آييا 
آهن، جو هاڻ اهي فقط ڪا خاص ميعينيٰي رکينيدڙ 
لفظ نه رهيا آهن، نه ئي انهن کي ڪن مخصوص 
شين جيا نياال چيئيي سيگيهيجيي ٿيو، بيليڪيه اهيي 
عالمتون ۽ استعارا آهن ۽ گهڻين ئي معنائين ۾ 
استعمال ٿين ٿا، جنهنڪري شاعرن جي تخييل ۽ 
تخليقي صالحيت جي سر زمين وڌيڪ ڪشيادي 

 ۽ سرسبز ٿي پئي آهي.
به سنڌ جو هڪ اهڙو ئيي شيهير آهيي، ”  حيدرآباد“ 

جيڪو پنهنجي تاريخيي حيييثيييت، ڌار ڪيليچير، 
منگهن جي انفراديت، آبهوا، کليل رسيتين، ادبيي 
سماجي ۽ سياسي فضا ۽ سينيڌ جيي شيعيور جيي 
اڳواڻيَء ڪرڻ جي ڪري هڪ ڀرپور ۽ بياميعينيٰي 

 پهريون جديد شهِر آشوب

 امداد حسيني

 

 

 اسحاق سميجو

 جـو جـائـزو(”  شهـر“ )امداد حسينيَء جي طويل نظم 
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استعارو بڻجي چڪو آهي ۽ اهيو ڪيم جيييتيرو 
حيدرآباد جي خوبين گڏجي ڪيو آهي، ايترو ئيي 

 امداد حسينيَء جي شاعريَء به ڪيو آهي.
دراصييل سيينييڌيَء ۾ ايييم ڪييمييل کييانييپييوِء امييداد 
حسيني ئي اهيو واحيد شياعير آهيي، جينيهين جيي 
شاعري موضوعاتي لحاظ کان ئي نه، پر حقييقيي 
معنٰي ۾ به نه رڳو نئين، پر شهري به آهي. شيهير 
هن جي شاعيريَء جيو بينيييادي ميوضيوع ئيي نيه، 
طاقتور اهڃاڻ به آهي، جنيهين کيي هيو هيڪ ئيي 
وقت ڪئييين ميعينيائين ۾ اسيتيعيميال ڪيري ٿيو. 
ڪڏهن خوف جي عالمت، ڪڏهن ڪرفييوَء جيي، 
ڪييڏهيين انسييانييي رت جييي، ڪييڏهيين اڪيييييالئييي، 
ويڳاڻپ، آوارگي، اڻ واقفيت، ڪڏهن قدرن جيي 
زوال، ڪڏهن مصنوعيت، ڪڏهن دوکي بيازيين، 
منافقت ۽ ڪوڙ جي، ته ڪڏهن اجائي ڊڪ ڊڪيان 

 -۽ فضول سرگرمين جي هڪ الڳيتي عمل جي
 او ڳوٺاڻا! اهو ئي شهر آهي،
 رڳن ۾ رت بدران زهر آهي.

هڪ لحاظ کان شهر هين وٽ زوال جيو اهيڃياڻ 
آهي ۽ هو هر ڀيري ان جي ڪنهن نئين بڇڙائيَء 
۽ بدڪاريَء تان پردو کڻي ٿو. جيڏهين اميداد جيو 

پڙهجي ٿيو، تيه شيهير جيو تيعيارف ”  شهِر آشوب“ 
بدلجي وڃي ٿو. شهر جي هڪ نئين تصيور سيان 
واقفيت ٿئي ٿي. هڪ نئين دنيا جو دروازو کلي 
ٿو. حيدرآباد شهر، جنهن سان امداد جو جنم جنيم 
جو رشتو آهي، هو ان کي محيبيت جيو شيهير ٿيو 

نالي هن جو نظم، ان ئي شهير جيي ”  شهر“ سڏي. 
 برباديَء جو آشوب آهي.

سچي ڳالهه اها آهي ته جديد زمانيي جيي شياعيرن 
۾ امداد حسيني ئي اهو واحد شاعر آهي، جينيهين 

کي صحيح معنٰي ۾ هيڪ ”  شهر“ جي طويل نظم 
سڏي سگهجي ٿو. جيييڪيو ”  شهِر آشوب“ مڪمل 

شهر آشوب جي شاعيريَء ۾ ئيي نيه، ميجيميوعيي 
سنڌي شاعريَء ۾ به هڪ شاهڪار جيي حيييثيييت 
رکي ٿو. سنڌيَء جي اها جديد شاعري، جنهن کيي 
ڪالسڪ سڏي سگهجي ٿو، امداد جو هيي نيظيم 

 ان ۾ اهم حيثيت واالري ٿو.
دراصل شهِر آشوب هيئت جي لحاظ کان ڪنيهين 
ڌار صنف جو نالو نه آهي، بلڪه اهو نظم فقط ۽ 
فقط پنهنجي موضوع سيان ئيي سيڃياتيو ويينيدو 

جي معنٰي غوغاُء، ” آشوب“آهي. فيروز اللدات ۾ 
هجوم، ولولو  ۽ شور وغيره ڄاڻائي وئيي آهيي، 
۽ شهِر آشوب معنٰي، اهو نظم، جنهن ۾ ڪينيهين 
شهر جي پريشاني ۽ برباديَء جو ذڪر ڪيو وييو 

 هجي.
اردو، فارسيي ۽ تيرڪييَء ۾ خياص طيور، شيهيِر 
آشوب مثنوي، رباعيي، مسيدس ۽ ڪيجيهيه ٻييين 
صنفن ۾ لکيا ويا آهن. اردوَء جي نياميور ميحيقيق 

اردوَء ۾ اچيي “ ڊاڪٽر سيد عبداهلل لکيو آهي ته، 
گيهيڻيو ڪيري هيڪ خياص هيييئيت ”  شهِر آشوب“ 

اختيار ڪئي. مير، سودا ۽ نظير جا شيهيِر آشيوب 
هڪ ئي نموني جا آهن. دهليَء جي شهير آشيوبين 
۾ پهرين پهرين دهليَء جي صفتن جيو بيييان، ان 
کانپوِء اصل مقصد ڏانهن موٽ، بعد ۾ بيربياديَء 
جو ذڪر ۽ آخر ۾ دعا، اهي خاصيتون اٽڪل هير 

 ”شهِر آشوب ۾ نظر اچن ٿيون.
دراصل شيهيِر آشيوب شياعيريَء جيي هيڪ اهيڙي 
موضوعاتي صنف آهي، جنهن ۾ ڪنهن به شيهير 
جي بيدليجينيدڙ ميعياشيرتيي تصيويير جيو ميڪيميل 
عڪس چٽيو ويندو آهي. جيئن ان جيي ميخيتيليف 
طبقن جي سماجي ۽ ميعياشيي حياليت، شيهير جيي 
عمارتن ۽ جاين جي صورتحال، مختليف گيروهيه، 
بدلجندڙ حالتن، ماضي ۽ حال، سياسي، سيمياجيي 
۽ اقتصادي پريشاني يا محفيلين ۽ ميجيليسين جيو 
ڪلچر سامهيون اچيي سيگيهيي ۽ هيڪ مينيظيوم 
تخليقي تاري  رقم ٿي سگيهيي، جينيهين ۾ رڳيو 
انگ اکر ۽ حڪمرانن جا ناال نه هجن، پر مياڻيهين 
جا جذبا ۽ احساس بيه ڌڙڪينيدا ميحيسيوس ٿييين. 
ڪوبه نظم شهِر آشوب ڪيئن بڻجي سگهي ٿيو؟ 
 ان الِء نقاد هيٺيون وصفون ۽ شرط بيان ڪن ٿا:

ان ۾ ڪنهن شيهير )ييا “پهريون شرط اهو آهي ته 
ملڪ( جي مختلف طبقن جو تذڪرو هجي. خاص 
طور ڪاريگرن ۽ پيشيورن جو ذڪر. هين نيظيم 
جو ٻيو شرط اهو آهي ته ان ۾ اقتصيادي بيحيران 
يا ڪنهن حادثي جي سبب سييياسيي ۽ ميجيليسيي 
پريشانيَء جو ذڪر هيجيي. ٻييَء ميعينيٰي ۾ شيهيِر 
آشوب ڪنهن به شهر جي تباهي ۽ بيربياديَء جيو 
منظوم نوحو آهي، جنهين ۾ زميانيي جيو شياعير 
هڪ شهر جي تباهي ۽ زوال کي پنيهينيجيي انيدر 
جي تباهي ۽ زوال جو استعارو بيڻيائيي، ان کيي 
تاري  کان ميٿيانيهيون بيڻيائيي ٿيو ڇيڏي. وقيت ۽ 
شاعري گڏجي سفر شروع ڪن ٿا ۽ هيڪ نيييڪ 
تمنا، هڪ آرزو ۽ هڪ دعا وٽ پيهيچيي، ڪينيهين 
شهر جي عظمت ۽ وقار کي ٻن لڙڪن جي ڀيييٽيا 

 (5” )سان گڏ سالمي ڏين ٿا.
۾ سيييد عيبيداهلل شيهيِر ”  مباحث“ پنهنجي ڪتاب 

پيروفيييسير “ آشوب جي تاري  ٻڌائيندي لکي ٿيو، 
گِب جو خيال آهي ته شهِر آشوب جو خياليق هيڪ 

هه( هيو، جنيهين  652ترڪي شاعر مسيحي )وفات 
جي سهڻن ڇوڪرن بابيت ”  ادرنه“ سڀ کان پهرين 

هڪ مثنوي لکي ۽ ان ۾ انيهين جيي نيالين جيي 
منظوم فهرست پيش ڪئي، پر بعد ۾ پروفييسير 
برائون چيو ته مسيحي کي ان صنف جو خالق ان 
ڪري نٿو قرار ڏئي سگهجي، ڇاڪاڻ ته سياڳيئيي 
د ر ۾ ايراني شاعرن وٽ بيه شيهيِر آشيوب ميلين 

 (8” )ٿا.
منهنيجيي خيييال ۾ سينيڌيَء ۾ سيڀ کيان قيدييم 
آشوبيه شاعريَء جا اهڃاڻ انهن منيظيوم قصين ۽ 
داستانن ۾ موجود آهن، جيڪي دودي ۽ چينيييسير 
جي وچ ۾ اقتدار تان جنگ ڇيڙڻ ۽ نيتيييجيي ۾ 
هندستاني فوجين جي سنڌ تي ڪياهيي اچيڻ جيي 
روئداد کي بيان ڪن ٿا. عال الدين خيليجييَء جيي 
فوج جي ڪيل هالن جي نيتيييجيي ۾ سينيڌ جيي 
شهرن کي جيڪا صورتحال ڏسڻي پئي، ان جون 
ڪيئي جهليڪيييون انيهين قصين ۽ داسيتيانين ۾ 
موجود آهن. ان کانپوِء ته سنڌ جي شهرن الِء ڄيڻ 
ڏکين ۽ تاريڪ ڏينهن جو نئون د ر شروع ٿيئيي 
ٿو. ڌارين جا لڳاتار حمال، ڪاهون، ارلٽ، قتل و 
غارت گيري ۽ مار ڌاڙ، رت جي انهيَء راند سنيڌ 
جي تمدني زندگيَء کي جهڙيَء ريت متاثر ڪيو، 
ان جو ذڪر ڀٽن، ڀانن ۽ چارڻن ڪيٿيي اشيارن ۽ 
ڪناين ۾ ته ڪٿي سڌيَء طرح پئيي ڪيييو آهيي. 
شاهه جو هي شعر خود آشوبيه شياعيريَء جيو ئيي 

 حصو آهي:
 نه سي وونئڻ وڻن ۾، نه سي ڪاتياريون،

 پسي بازاريون، هينئڙو مون لوڻ ٿئي.
يا خود هي شعر، جنهن جو پسيمينيظير تيوڙي جيو 
مجازي آهي، پر پوِء به ڄيڻ تيه شيهيِر آشيوب جيو 

 شعر ٿو لڳي:
 ڪاڪ ڪڙهي، وڻ ٻريا، لوٺو لڊاڻو!

ايياز جيي ڪيراچييَء بيابيت ليکيييل نيظيم ۽ نينييد 
نيظيم کيي سينيڌيَء ۾ ”  شڪارپور “ جويريَء جي 

آشوبيه شاعريَء جو هڪ حوالو سيڏي سيگيهيجيي 
ٿو، پر انهن نظمن سان اهي شيهير اسيتيعيارا نيٿيا 

، ” ليني ن“ بڻجن، جهڙيَء ريت ايليٽ جي شياعيري 
کيي ”  پئرس“ ۽ بودليئر جو شعر ”  پراگ“ ڪافڪا 

هڪ استعارو بڻائي ٿو ڇڏي. اهو ڪم امداد جيي 
شاعري ڪري ٿي. حيدرآباد هن جي رڳ رڳ ۾ 
ميوجييود آهييي ۽ ان جييو تصييور هين الِء ڪينييهيين 

 محبوب جي تصور کان گهٽ نه آهي. 
تييازو ئييي هيينييدسييتييان جييي سيينييڌي شيياعيير شيييييام 
جئسنگهاڻيَء ممبئيَء جي مختلف د رن، هينيڌن، 
تفريح گاهن، اهم جاين ۽ منظرن کيي نيظيم جيي 
فارم ۾ مسلسل يادگيرين وانگر قيليميبينيد ڪيييو 
آهي. جيتوڻيڪ ڪٿي ڪيٿيي شيهيِر آشيوب جيي 
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جهلڪ به هن نظم ۾ ملي ٿي ۽ ڪي ڪي نيظيم 
ُچڀندڙ ۽ ڌيان ڇڪائيندڙ بيه آهين، پير اهيي سيڀ 
نثري هيئت جا آهن، جن ۾ شعريت نه هجڻ برابر 

جي عنيوان سيان ”  سواري-ٽرام“ آهي. مثال طور، 
 لکيل نظم ۾ هو چوي ٿو:

 ماٽونگا کان ميوزم تائين آني واري ٽڪيٽ،
 ڊبل ڊيڪر جي هود واري سپه ساالري سيٽ،

 شرت بابوَء جو ناول ۽ مڱ ڦلين جو عيش.
جي مهاڳ ۾ هين ”  ممبئي منهنجي“ البته ڪتاب 

هڪڙي بيحد نرالي ۽ اهم ڳالهه لکي آهي، ته هر 
ڀوميَء کي ان ڀوميَء تي اڏيل نگر، مها نگر کي 
پنهنجو مجاز، پنهنجي ڌڙڪن، پنهنجي گرمائيش 
۽ پنهنجو الڳ خمار به ٿيينيدو آهيي. ذڪير الئيق، 
ڏسڻ الئق، محسوس ڪرڻ الِء، ڪيئي ڪن ون به 

 ٿينديون آهن، اسان جي کڙي رهڻ الِء.
 شهر ڳالهائيندا آهن، ٻڌندا آهن ڏسندا آهن.

لوڪ ڏينيهين جيي لڳياتيار ِڪيرت بيعيد رات جيو 
آرامي ٿيندا آهن، پوِء به شهرن جا ڪيييئيي رسيتيا 
سموري رات جاڳندا آهن. تهن هييٺيان تيهيه، تيهين 
مٿان تهه... ٽڙيل پکڙيل... بي ترتيييب... بيدليجينيدڙ 

 ”رنگن وارا... ٻولتي فلم...
جيتوڻيڪ شيام جي نظم ۾ ڪٿي ڪٿي، شيهيِر 
آشوب جي جهلڪ به ملي ٿيي، پير اصيل ۾ اهيو 

 آهي.” منظوم شهر نامو“هڪ 
امداد جي شاعريَء ۾ ابتيدا کيان ئيي شيهير هيڪ 
ڇرڪائيندڙ استعاري جي صورت ۾ موجود نظير 

اميداد آهيي “ اچي ٿو. سندس پهرئين ميجيميوعيي 
هيڪ شيهير ”  حميليو“۾ هن جو شاندار نظم ” رول

جي الڏاڻي تي هڪ د ر جو ماتم محسوس ٿيئيي 
ٿو. سمورو نظم عالمتن ۽ اهيڃياڻين سيان ڀيرييل 
آهي ۽ اهو پاڻييَء جيي هيڪ وڏي رييليي وانيگير 

 پڙهندڙ کي لوڙهيندو ٿو وڃي:
 ڪو ته هن شهر جو همدرد ۽ همدم هوندو،
 ڪو ته هن شهر جو همراز ۽ ساٿي هوندو،

 ڪو ته هن شهر جو معشوق ۽ جاني هوندو،
 ڪا ته هن شهر جي دلبر جي جواني هوندي،
 ڪاته هن شهر جي عاشق جي نشاني هوندي،
 ڪو ته هن شهر جي ٻالڪ جو تبسم هوندو،
 ڪو ته هن شهر جي لوليَء جو ترنم هوندو،

 سرد ۽ تيز هوائن ٿي ڪڙا کُڙڪايا،
 ته ڪو انسان به ٿئي شهر جي ماتم ۾ شريڪ،

 ته ڪي چيخون به هجن جشِن جهنم ۾ شريڪ،
 شهر جي موت تي ڪو پار ڪڍڻ وارو نه هو،
 ڪو ُرئڻ وارو نه هو، ڪو به ُرئڻ وارو نه هو!

” هوا جي ساميهيون“ امداد جي ٻئي اهم مجموعي 
تيي راِء ”  سيفياڪ“ جيي ميهياڳ ۾ سينيدس نيظيم 
اميداد جيا نيظيم “ ڏيندي، سحر امداد لکيييو آهيي: 

بيه ”  سيفياڪ“ پڙهي وار ڪياني ارجيي ويينيدا آهين. 
اهڙو نظم آهي امداد جو. هي نظم نه، پير بينيدو  

 جي اها نالي آهي، جا:
 اونداهه سان آهي ڏٽيل،
 بارود جي بُو سان ڀريل.

ع کانپوِء اسان جي شهير ۾ جيا انيارڪيي ۽ 5622
دهشتگردي پکڙي، تينيهين سيميورا قيدر ييڪيسير 
بدالئي ڇڏيا. انسان دوستيَء جيي جياِء سيفياڪييَء 

  Valuesاريل، سڙيل، اجڙييل، رييپ ٿيييل -واالري
 ”جو هي نوحو آهي، نظم ناهي.

تيي بيه ”  شيهير“ ساڳي راِء امداد جي طيوييل نيظيم 
هيڪ ايرييل، “ سئو سييڪيڙو ٺيهيڪيي اچيي ٿيي: 

اهيو ”  سڙيل، اجڙيل ۽ ريپ ٿيل قدرن جو نيوحيو.
هي منهنجو شهر آهه ييا دشيمين جيو شيهير “نوحو 

جهڙي ڇرڪائيندڙ سٽ سان شروع ٿئيي ٿيو ”  آهه
۽ پوِء هر سٽ رت ۽ باهه جيي گيهيٽييَء ۾ داخيل 
ٿيندي محسوس ٿئي ٿي. مياڻيهيو جيهيڙو بيارودي 
سرنگهه وٽان ڊوڙي رهيو هجي. نيظيم پيڙهينيدي، 
ماڻهوَء کان سنڌ وسري وڃيي ٿيي ۽ جيييڪيڏهين 

ٿوريَء دير الِء نيظيم ميان ”  قرآن ٿن هٿن ۾“ سٽ 
ٻاهر ڪڍي رکجي، ته ذهن تي بيت المقدس جيي 
گهٽين ۾ ٿيندڙ وحشي پڻي جا منظر ڊوڙڻ لڳندا 
۽ محسوس ٿييينيدو تيه ڄيڻ اهيو سيوال ميحيميود 

 درويش پنهنجو پاڻ کان پڇي رهيو آهي:
 آهن هي ڪير لوڪ نقابن جي پوئتان،

 قرآن ٿن هٿن ۾، ڪڇن ۾ ُڇرا اٿن،
 ڪوسي لهوَء جي پياس چپن تي کڻيو گهمن،

 ۽ رات ڏينهن ٻوٿ مٿان ٻُٽ هڻيو گهمن،
 ٻولي به منهنجي ڪانه ٿا ڳالهائي هو سگهن،
 لولي به منهنجي ڪانه ٿا ورنائي هو سگهن،

 ماڻو ڪري ُرسان ته، نه پرچائي هو سگهن،
 ڄڀ تي ڄڀيون، اماڙ اکين ۾ کڻيو رلن،

 واڇن کي تازو گرم لهو ٿا هڻيو رلن،
 مارين ٿا، ڦرين ٿا ۽ ٽهڪ ٿا ڏين!

ع کانپوِء رت جي اهيائيي رانيد، 5622سيپٽمبر  01

سنڌ جي وڏن شهيرن ڪيراچيي ۽ حيييدرآبياد جيي 
رستن تي کيڏي وئي. بازارن، چوڪين ۽ گيهيرن 
۾ زبردستي داخل ٿي، سنڌ جي حيقيييقيي وارثين 
کي بيدرديَء سان ڪهي، سندن الشن جي تيذليييل 
ڪئي وئي. نياڻين جيا جسيم ڊرل مشييينين سيان 
چيريا ااڙيا ويا. هڪ د ر پنهنجي پيوري وحشيت 
۽ درندگيَء جو تعارف کڻي سياميهيون آييو ۽ ان 
د ر جو شاعر امداد حسيني پنهنجي پوري ڀوڳنا، 
ڪرب ۽ اذيت کي تخليقي قيوت ۾ بيدالئيي، ان 

 جو لڱ ڪان اريندڙ امهار ڪندو رهيو:
 جنهن شهر جون گهٽيون ٿي لڳيون ِسينڌ جي سمان،

 اُت ٽائرن جو دونهن دکي ئي دکي پيو،
 هر راهه آهه گهاُء، نڙيَء کان نراڙ تاِء،

 ۽ چؤنڪ چؤنڪ ڄڻ ته ڪوئي ڦَٽ ڪڙيَء لٿل،
 ٿُوهر هٿن هٿان مٿان بارود ٻُرڪيل،

 ماچيس ساڻ تيليَء جو گهڪو اجهو ٿيو،
 ڪنهن ٻار جا اجهو ڪي اجهو چيٿڙا اڏيا،

 ڪنهن ماُء جا اجهو ڪي اجهو خواب رک ٿيا،
 ڪنهن پيُء جو اجهو ڪي اجهو هانُء ٿو ٻڏي!

ڪڙيَء لٿل “۽ هر چؤنڪ کي ” گهاُء“هر راهه کي 
سييان مشييابيهييت اچييڻ سييان ئييي شيياعير جييي ”  ايٽ

انفراديت ۽ تخليقي صالحيت چٽي ٿي وڃي ٿيي. 
هيڪ ”  ڪنهن ٻار جا اجهو ڪي اجهو چيٿڙا اڏييا“ 

ڇرڪ ڀرائي ڇڏيندڙ سٽ آهي. نظم زمان حال ۽ 
زمان ماضيَء جي وچان ئي وچان هلندو رهي ٿيو. 
شاعر اوچتو ڪڏهن ماضيَء جي خوبصورت يادن 
۾ گم ٿي وڃي ٿو، ته ڪڏهن حيال جيي تيبياهييَء 
جو منظر نامو چٽيندو وڃي ٿو ۽ هير سيٽ هيڪ 
االرم وانييگيير ٽييڪ ٽييڪ ڪيينييدي، پييڙهيينييدڙ کييي 

 متوجهه رکيو ٿي اچي.
 هي منگهه ڄڻ ته ڦاهي تي ڳاٽو ڪو ٽڙڪيل

 دوڏا پٽيل، زبان ڏندن ۾ اچي ويل
 ڪنهن کي ڏسڻ جي آس اجهل وئي نراسجي

 ڳُڻ جهڙي ڳالهه اڌ ۾ گهوگهاٽجي وئي
 لوساٽجي، هراسجي، شام آئي، وئي لڙي

 ۽ رات َرک بنجي ڇڻي آسمان مان
 پوِء چوڏهينَء جو چنڊ چڙهيو ۽ ائين لڳو

 ڄڻ پهريات ماُء جو بُبو ڪپيل هجي
 جيڪو ٽنگيو ويو هجي تارن جي نوَڪ تي

 ۽ کير رت گاڏئون هڪ سيڙهه وانگيان
 بي روڪ ٽوڪ ڪيئن نه لڳاتار پيو وهي
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 اوناڙ کيکڙاٽ ڪندا پاڳلن جيان
 ان کير َرت گاڏئين ۾ وهنجندا هجوم

 نانگا، اگهاڙا تڙڳندا، ڏاڙهيندا، ڀؤنڪندا
 ڌرتيَء مٿان هجوم، ُڪماڻهن جا پيا نچن.

هي سٽون مير انيس جي مرثين کي ميات ڪيييو 
بيٺيون آهن. هنن سٽن ۾ فقط ڪنهن واقعي جو 
دردناڪ ذڪر، المناڪ انداز ۾ نه آييو آهيي، جيو 
پڙهندڙ ۽ ٻڌندڙ جا رڳو وار ڪان ارجي وڃن، پر 
شديد نفرت ۽ جوش سيان ڀيرييل رد عيميل آهيي، 
جيڪو پڙهي ماڻهوَء جيو وات رت جيي گيرڙيَء 
سان ڀرجي وڃي ٿو ۽ اها گرڙي اڇيالئيي، پيوري 
تاري  جو منهن رت سان ڳاڙهو ڪيري ڇيڏڻ تيي 

هيي “ دل چاهي ٿي. سموري سينيڌي شياعيريَء ۾ 
جيهيڙي ”  منگهه ڄڻ ته ااهي تي ڳاٽو ڪو ٽڙڪييل

” حسين سيٽ“ سٽ نه لکي وئي آهي. مان هن کي 
نٿو چئي سگهان. اها زخم کي گل سان تشيبيييهيه 
ڏيڻ جهڙي زيادتي آهي. هيَء خوفناڪ سيٽ آهيي 

 ۽ ان سان گڏ هيَء به:
 پوِء چوڏهينَء جو چنڊ چڙهيو ۽ ائين لڳو

 ڄڻ پهريات ماُء جو بُبو ڪپيل هجي!
اهڙيون سٽون لکڻ کانپوِء خبير نياهيي تيه شياعير 
پنهنجي نظم کيي اڳيتيي ڪيهيڙيَء طيرح وڌائيي 
سگهيييو آهيي ۽ هين اهيو سيڀيڪيجيهيه ڪيهيڙيَء 
ڪيفيت ۾ لکيو آهي، پر پڙهندڙ الِء اڳيتيي وڌڻ 
مشڪل ٿي وڃي ٿو. جهڙيَء ريت اييڪيسييي نيٽ 
کانپوِء ڪابه گاڏي هڪدم اڳتي سفر نٿي ڪيري 
سگهي، مٿيون سٽون پڙهڻ کانپوِء پڙهندڙ اهڙي 

 ئي صورتحال جو شڪار ٿي وڃي ٿو. 
هن شهِر آشوب جي هڪ اهم خوبي اها آهيي، تيه 
ان ۾ واقعه نگاريَء تي زور نه ڏنيو وييو آهيي ۽ 
شاعر انهن واقعن جيي تيفيصيييلين ۽ انيهين جيي 
ذميوارن جا ناال وٺي، انهن تي اٽ لعنت ۾ وقت 
ناهي وڃايو، پر هڪ د ر جو الميو ۽ تهذيب جيي 
ڪمال جون سرحدون ڇهندڙ شهر جي زوال جيو 
مرثيو لکيو آهي ۽ ان ۾ به بي مثال فن، تيخيييل 
 ۽ ڌيان ڇڪائيندڙ فڪر کي پيش ڪيو ويو آهي.

 جيجل جي ڪک وانگيان سائي هئي زمين
 دل جي طرح وشال ۽ اجرو هو آسمان

 تارا ُچنيَء ۾ ڄڻ ته ٽڪون ٽانڪيل هجن
 ۽ چنڊ، هونگڙيون ٿي هنيون ٻار هنج ۾

 ٿي سج نِج ٻج ڇٽيو اوڙ اوڙ ۾
 سندور هو سهاڳ جو هر ِسينڌ ِسينڌ ۾

 سڀڪجهه َسرل ۽ سهج ُسڳنڌت سڪاريو.
جيجل جي ُڪک وانيگيييان ڌرتيي سيائيي هيئيي، 
آسميان دل وانيگير اجيرو ۽ وشيال هيييو، سيتيارا 
ڪنهن سج ورني وينگس جي چينييَء جيي ٽِيڪين 
وانگي ٿي لڳا، چن  ماُء جي هنج ۾ ويٺل ٻيارڙي 
وانگر ُهونگڙيون ٿيي ڀيرييون، سيج ڌرتييَء جيي 
دوست پيورهيييت وانيگير اوڙ اوڙ ۾ پينيهينيجيي 
ڪرڻن جو روشن ۽ سچو ٻج ٿي ڇٽيو، ڪنهن به 

جيييڪيو ڪيجيهيه  -ونيَء جي سينڌ اجڙيل نه هئيي
هيو، سادو، سهڻو، ڀانِء پوندڙ ۽ خيوشيبيوئين ۾ 

 وهنتل هيو:

 -ٿي سج، نِج ٻج ڇٽيو اوڙ اوڙ ۾
ڪهڙي نه روان، تخليقي ُحسن سان ڀيرپيور ۽ بيا 

، جهڙن هم قافيه ” سج، نج ۽ ٻج“ معنٰي سٽ آهي. 
لفظن جو هڪ ئي سٽ ۾ هڪٻئي پٺيان اچيڻ ۽ 
سو به رڳو روايتي ۽ ُڪوڙي تجنيس حرفي جيي 
پورائي خاطر نه، هڪ فڪر ۽ معنٰي پيييدا ڪيرڻ 
خاطر، انهن جو مڪمل صالحيت سان اسيتيعيميال 

جو ورجاُء، ائين ٿو لڳيي ”  اوڙ اوڙ“ ۽ مٿان وري 
ته سج جو ڪيرڻيو، شيييشيي ميان گيذري، اني لي  

جو ڪم آڻيڻ ”  سڳنڌت“ بڻجي پيو آهي. خود لفظ 
شاعر جي انفراديت کي وڌيڪ آسيان بيڻيائيي ٿيو 

 ڇڏي.
اردوَء ۾ لکيل اڪثر شهِر آشيوبين جيي ڀيييٽ ۾ 
امداد حسينيَء جو شهر آشوب ڪئين حوالن کيان 

 وڌيڪ اهم ۽ وڌيڪ تخليقي آهي.
اردوَء ۾ وڌ ۾ وڌ جيڪي آشوب لکييا وييا آهين، 
سي دهليَء جي تباهيَء جو منظر نامو پييش ڪين 

ع تي دهليَء تي باغين جو قبضو 5211مئي  55ٿا. 
ٿيو ۽ انهن لٽ مار ڪئي. ان بعد انگريزن ٻييهير 
دهلي فتح ڪري، ان کي تباهه ڪيييو ۽ جيييڪيو 
بچيو، اهو پنجاب جي مختلف فوجين جي هيٿيان 
برباد ٿيو. پنجاب جي چوڌرين، سيردارن ۽ غيدار 
جاگيردارن پنهنجا ذاتي دستا موڪلي، مسيليميانين 
جو دهليَء تان قبضو ختم ڪرايو ۽ ان عيييو  
کين جاگيرون ۽ ملڪيتون انعام ۾ ميليييون. ان 
خوفناڪ تباهيَء تي داغ دهيليوي، ميحيميد عيليي، 
مهير دهلوي، افسرده ۽ ٻين تفصيييليي غيم نياميه 
رقييم ڪيييييا آهيين، پيير انييهيين شييهييِر آشييوبيين جييي 
اڪثريت بيانيي قسيم جيي آهيي ۽ انيهين ۾ ان 
قسم جو لفظي ماتم آهي، جيهيڙو ميحيرم ۾ هير 
گهٽيَء ۾ نظر ايندو آهيي. داغ سيميييت سيميورن 
شاعرن جا شهر آشوب ڪن باڪميال شياعيرن جيا 
تخليقي ڪارناما نٿا لڳن، انهن ۾ صرف پٽڪو، 
هاِء هاِء، گهوڙا گهوڙا ۽ غم ۽ اليم جيو ُرکيو ۽ 

 کهرو بيان آهي.
ہپ آتف آیئگ  اہےئ ایک دیلھ 

ےس ےھٹیب ےھت  اتم آیئگش ٬نیچ 

ہپ اعمل یک تبیصم آیئگ  رس 

 ایقتم آیئگ ٬وفج ایک آیئ

گنت  آدم رتمح ای رمیح ٬وتق 

ِن میقمکفطل   ن رب درد دنما

 )ارسفده(   

رہش آای ٬بضغ ںیم آیئ رتیع  الب ںیم 

 دخا اک رہق آای ٬ہی وپریب ںیہن آےئ

غ(  )دا

اڪثريتي شاعرن جو بيان ان قسم جو آهيي. هير 
شعر با وزن پٽڪو آهي ۽ ان ۾ تخليقي عينيصير 
تمام گهٽ آهي. انهن جي ڀيٽ ۾ امداد جو شيهيِر 

آشوب هڪ ئي وقت هيڪ شيهير جيي زوال جيو 
نوحو به آهي، ته هڪ شاهڪار تخليقي ڪارنياميو 
به آهي. سٽ سٽ هڪ وار آهي، لفظ لفظ خينيجير 

 آهي ۽ هر شعر هڪ الميو آهي. هو چوي ٿو:
 کن ۾ گهٽين، گهرن مان ٻِرن ۽ ُچرن منجهان
 اڀ مان، زمين مان، هتان ُهتان جٿان ڪٿان

 رت جا پياڪ ايندا ڪندا نُوس نُوس نُوس
 ڪچڙين َهڏين، ِمکن ۽ تڙن جي تالش ۾
 پَٽ تان لهو چٽي پنهنجي کهري زبان سان

 ڏاڙهيندا، ڀؤنڪندا جڏهن واپس هليا ويا
 اوناڙ سائرن جا تڏهن ٿا ٻُري پون

 ٽرڪن مان النگ بوٽ لهن ٿا ڌڙم ڌڙم
 پوزيشنون وٺن ٿا اڀي رائفل ڪري

 ٻيو ڪجهه لڀين ڪونه ٿو شمشان شهر ۾
 ڀَوري نظر چڙهين ٿي ان ٻار جي تڏهن

 اڇلي هوا ۾، ان تي نشانا ُچٽين ٿا
 ”هاهه ها!“۽ پاڳلن جيان ٿا ڏين ٽهڪ 

ڪوبه مؤرخ هڪ د ر جي منهن تان اهڙيَء رييت 
ڪيهيڙو نيه ”  النيگ بيوٽ“ پردو نٿو کڻي سگهي. 

پاور فل استعارو آهي، پرماريت ۽ جيابير قيوتين، 
محافظن جي شيڪيل ۾ قياتيلين جيو، رت پييياڪ 

هڪ ٻارڙي کيي هيوا ۾ اڇيليي، ان  -جانورن جو
کي نشانو چٽڻ جهڙي وحشي راند ڪندڙ تياريي  
جي بدترين ڪردارن جي الِء هيي هيڪيڙو آئييينيو 
آهي، جنهن ۾ هو پنيهينيجيي ميڪيروهيه ۽ گينيدي 
صييورت ڏسييي سييگييهيين ٿييا. اردو شيياعييرن جييي 
اڪثريت پنهنجن نيظيمين ۾ ميميدوح شيهير جيي 
ساراهه، ان جي صيفيائيي سيٿيرائيي، مياڻيهين جيي 
شرافت، گيهيٽييين ۽ بيازارن جيا رنيگ روغين ۽ 
بل نگن وغيره جو شان بيان ڪيو آهي، يا بياغين 
بستانن جا تفصيل بيان ڪيا آهن. مثال طور، آغا 

 جان عيش پنهنجي شهر آشوب ۾ لکي ٿو:
وغں ںیم ااسقم ےک ویمے رُپونر ہ نج اب  ےھت و

 اناپشیت و یہب بیس و اانر و اوگنر

مسق ےک ویموں ےس نمچ ےھت ومعمر ور اس   ا

ےس وہ اجات اھت اقفخن یھب دور یک وب ابس  ن   ا

 ڈریھ 

ک ےک  سخ و اخاش ہچنغ یک اج ںیہ  ور لگ و  ا

 ڈریھ۔

هنن سٽن ۾ تخليقي حسن ۽ گهرائي نالي مياتير 
به ڪونهي، ڇسين سٽن جو ڍڳ آهيي، شياعيري 

 ڪونهي. هاڻي امداد جي منظر ڪشي ڏسو:
 ڪجهه کن اڳي هئي ڦوهه جواني بهار جي
 گل گل تي ماٽ ٿي ڪئي پالوٽ پيار جي
 بگيَء جي سير جا اهي هاڻي مزا ڪٿي

 ڦيٿن جي هيٺ ڪپجي ويو فاصلو ۽ وقت
 ساروڻيون ئي رهجي ويون صرف ساهه سان

 جي ٽاپ ٽاپ سان ڇمڪيون ٿي ڇمڪڻيون” ُسرخي“
 لهرايا لهر لهر هوائن ۾ ٿي رومال

 ٻانهن ۾ تون ُهئين ۽ ُجهڙالو هو ڏينهن سو
 ۽ صبح کان ئي مينهن لڳاتار پئي وسيو

 بوندن جي ٽپ ٽپاپ ۽ گهوڙي جي ٽاپ ٽاپ
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 تلڪ انڪلين تاِء وڏي مارڪيٽ کان
 ۽ ڇوٽڪيَء گهٽيَء کان وٺي گاڏي کاتي تائين

 هلندي هلي ٿي ساڻ سرل ُسر ۽ تال سان
 ڌيمن ُسرن ۾ ٿي ڪئي جهونگار ڪوچوان

 گهوڙي سان ڳالهيون به ڪيائين ٿي ڪيڏي مهل
 ”او بابال، او پٽ، او راڻا، او ڍول يار!“

امداد هنن سٽن ۾ ڪمال ڪاريگريَء سيان هيڪ 
شهر جي خوشين ڀري جهڙالي زندگي ۽ ان جيي 
رنگين ڪلچر جو نقشو چٽيو آهي ۽ هڪ شيهير 
جي مرندڙ تهذيبي ورثي کي شاعيريَء وسيييليي 
بچائڻ جي ڪوشش ڪئيي آهيي. اهيو حيييدرآبياد 

جا ڇڻڪار ٿيندا هئا، عطر جنهن جي رستن سان 
صبح شام صفيائيي ٿييينيدي هيئيي، هير گيهير ۾ 
روشني ۽ هوا جي گذر الِء مينيگيهيه هيونيدا هيييا، 
گهر جي چئني طرفن کان رستو ۽ نالي هيونيدي 
هيئييي. شييام ڌاري جييڏهيين هيييييرآبياد جييون هيينييدو 
ناريون پنهنجا ڀنڀا وار کولي بگيَء تي چيڙهيي، 
سير الِء نڪرنديون هيون، ته رستيي جيا پيٿير بيه 
کين ڪنڌ ورائي ڏسندا هئا. ان ئي حيدرآباد جي 
رنگين ڏينهن جي يادن کي اميداد ذاتيي تيجيربين 
 جي حسن سان ڳنڍي، وڌيڪ با معنٰي بڻايو آهي:

 بگي مڙي ته وڏ ڦڙو ٿي ويو شروع
 ُڇوهي سان ڇاڙ آئي ٻنهي کي پسائي وئي

 )پر پاڻ ٻه ته ڪونه هئاسين، هئاسين هڪ(
 تنهنجي چپن کي منهنجي چپن سان چمائي وئي
 تنهنجي بدن کي منهنجي بدن سان ُڇهائي وئي

 کِجڪو ٿيو کنوڻ جو ته ُچهٽي وئينَء ائين
 وڻ ساڻ جيئن ول هجي ڪا ٻکين پيل.

سٽون هڪ خاص لئه ۽ آهنگ سان پازييب پياتيل 
ناريَء جي گذر وانگر ڇم ڇم ڪنديون هلنديون 
ٿيون وڃن ۽ هر سٽ ٻيي سيٽ الِء راهيه هيميوار 
ڪري رهي آهي، ان کي اڳتيي اچيڻ جيو رسيتيو 
ڏئي رهي آهي ۽ هي  هي  ۾ ڏئيي هيليي رهيي 
آهي. جذبو، خيال، منظر ۽ موسم رلي ملي هيڪ 
ٿي ويا آهن. امداد پنهنجي ماضيَء جي شهر کيي 

 معصوم ٻار سان مشابهت ڏني آهي:
 ڪجهه کن اڳي هئي ڦوهه جواني بهار جي
 گل گل تي ماٽ ٿي ڪئي پالوٽ پيار جي

 ڏيکائي شهر ٿي ڏني معصوم ٻار جي!
هڪ بي قافيه نظم آهي. ان جي ”  شهر“ امداد جو 

هيئت ڄڻ ته هر بند ۾ تبديل ٿئي ٿيي ۽ سيٽيون 
خيال سان گڏ پنهنجي ڌار ۽ نيئييين تيرتيييب بيه 
کنيو ٿيون اچن، پر مٿيون ٽئي سٽون هم قافيييه 
آهن ۽ انهن ۾ رديف به آهي، جنيهين سيان نيظيم 
جي خوبصورتيَء کي سهسييين رنيگ لڳيي وييا 
آهن. ڪيترن ئي هنڌن تيي شياعير ميقيفيٰي نيظيم 

 واري هيئت کي به ڪم آندو آهي، جيئن:
 بينون ۽ بانسري، ته ڪٿي چنگ ٿي وڳو

 هر شام ميڙ، ڄڻ ته ڪو ميڙو هجي لڳو
-- 

 آب حيات پاڻ ُجهڪي ٻُڪ ۾ ڀريو
 سنڌين جي آجپي جو اسان ڌيان دل ڌريو
 ساوڻ اچي ته ٿو هتي، پر ڳالهه اها ڪٿي

 ٺارڻ ته دور ماڳهين ٻارڻ ٻريو وڃي
 مٽي ڀلي ڀني، ڀنل آئي هوا ڪٿي

 ٻج ڪيترو به نج سهي، پر مريو وڃي
 چؤپاس ڀيڄ ڀيڄ جي آئي صدا ڪٿي....!

 ڪو ڀؤ نه ڀيل، ڊپ نه ڪو ڊاُء هو هتي
 جيڪو گڏيو گهٽيَء ۾ اهو دوست هو هتي،

 پاڙي ۾ جو رهيو ٿي، اهو ڀاُء هو هتي.
پهرين ٻنهي بندن جون سيٽيون هيم قيافيييه آهين. 
پوين پنجن سٽن جي پهرين، ٽين ۽ پنجين سيٽ 
پاڻ ۾ هم قافيه آهي ۽ ٻي ۽ چوٿين پياڻ ۾ هيم 
قافيه آهي. ائين ٿو لڳي تيه ڄيڻ پينيجيڪيڙي جيو 
نئون فارم وجيود ۾ اچيي وييو آهيي ۽ ان جيو 
رنگ ۽ خوشبوِء پنجڪڙي جي موجيوده شيڪيل 
صورت کان ڪنهن به ريت گهٽ نه آهيي. آخيري 
ٽن سٽن ۾ ٽه سٽي وانگر پهريين ۽ آخيري سيٽ 
کي هم قافيه رکيو ويو آهي ۽ اهو سڀ ڪينيهين 
رٿابنديَء تحت يا ڪنهن شعري فيارم کيي ذهين 
۾ رکي نه ڪيو ويو آهي، بلڪه نيظيم خيود پياڻ 
سان گڏ اهي خوبيون کڻي نمودار ٿيو آهي ۽ ان 
سان شياعيريَء الِء نيييون خياصيييتيون ۽ ميعيييار 
جڙندي محسوس ٿين ٿا. بي قافيه نظم کي به اڻ 
مقرر اصولن موجب باقافيه بڻائي، امداد ان جيي 
فارم کي وسعت ڏني آهي. هينيدن جيي ميذهيبيي 

۾ ليکيييل آهيي تيه، هين ”  تيتريه اپينيشيد“ ڪتاب 
)پرماتما( آسمان کي ٺاهيو، آسمان مان هوا، هيوا 
مان باهه، باهه مان پاڻي، پاڻيَء مان زمين، زمين 
مان ٻوٽا، ٻوٽن مان اناج، اناج مان مني ۽ مينيي 
مان انسان جيو جسيم ٺيهيي ٿيو. ان ڪيري هيي 
انساني جسم اناج جي رس مان ٺاهيل آهي، پير 
امداد پنهنجي ديس واسييين جيي ۽ ان جيي هير 
جيت جيڻيئيي جيي زنيدگييَء جيو ڪيارڻ سينيڌ ۽ 

 سنڌوَء کي قرار ڏئي ٿو:
 ڌرتي ۽ اُڀ ٺهيا ۽ گرهه، چنڊ، سج ٺهيا

 ِسنڌور هاڻي ِسينڌ جيان ئي وچان وچان
 سنڌو تڏهن کان ڀاڳ ڀري ڀونِء تي وهي

 ڪنوارين تڏهن سکائون سکيون، باسون باسيون
 ۽ موهيا ِڏيا، اکا پاتا سهاڳڻين

 اڳتي وڌي پنِي پني پاڻيَء ۾ لهي
 لهرين ۾ ان جي لوڙهيا تو گل گالب

 پُوري اکيون چپن ئي چپن ۾ دعا پني
 بخشي جو ڪائنات کي گرمي ۽ روشني

 سورج سواِء اهڙو ڪٿي ڪوبه مچ نه آ
 اي سچ آ، پر انهيَء کان وڏو ٻيو به سچ آ

 ”سچ سنڌ آهي، سنڌ سوا ڪوبه سچ نه آ.“
امداد جي سموري شاعري ڄڻ تيه ان هيڪ سيٽ 

 جو پڙاڏو آهي:
 ”سچ سنڌ آهي، سنڌ سوا ڪوبه سچ نه آ.“

سنڌ هن جي شاعريَء جو اهم حيواليو ۽ تيعيارف 
آهي. هر د ر ۾ هن جي شاعريَء جيي چيپين تيي 

لفظ جو ئي ورد نظر اچي ٿو. هن جي هير ”  سنڌ“ 
سٽ ان قبلي جو ئيي طيواف ڪينيدي نيظير ٿيي 
اچي. هن جي رومانوي شعرن ۾ به سنڌييت جيي 
مهڪ ۽ خوشبوِء آهي. ڇاڪاڻ ته هن جيي ٻيوليي 
لوڪ گيتن ۽ ڳيييچين کيان بيييحيد ميتياثير آهيي، 
تنهنڪري اها پينيهينيجيي روح ۽ سيڀياَء ۾ هيڪ 
سنڌي ماڻهوَء جيي جيذبين ۽ احسياسين جيي ئيي 
حقيقي ترجميانيي ۽ عيڪياسيي ٿيي ڪيري. هين 

جو لفظ فيئيشين طيور ڪيم نيه ”  سنڌ“ ڪڏهن به 
آندو آهي، نه ئي ان سان عشق جو امهار نمائيش 
طور ڪيو اٿس. پر ان جي محبت هن الِء رت ۾ 
ڳاڙهن ُجزن وانگر آهي، جيڪي گهٽبا آهين، تيه 
زندگي، زندگي نه رهندي آهيي. اهيو ئيي سيبيب 
آهي جو هن پنهينيجيي پيهيرئييين ئيي ميجيميوعيي 

 ۾ علي االعالن چيو هو:” امداد آهي رول“
 ”سنڌ جي ڳالهه ڪريو، ڳالهه نه ٻي ٻڌنداسين.“

پر اسان جهڙي سماج ۾ شاعر جي ٻڌي ئي ڪيير 
ٿو؟ جن ماڻهن به شروع ۾ سنڌ جي ڳالهه ڪئيي، 
تن ان نالي ۽ نعري کي ڏاڪڻ طيور ڪيم آنيدو، 
عهدا ورتا، ڪرسيييون هي  ڪيييون، سييياسيتيون 
چمڪياييون، نياليو ۽ پيئيسيو ڪيمياييو، پيوِء وري 
ڪڏهن به کين سنڌ ياد نه آئي. تڏهن ئي سنڌ جيي 

 شاعر کي چوڻو پيو:
 ڪيئن نه امداد سنڌ جي نالي

 کوٽيون ٿي ويون کريون، يارو!
پنهنجن جي مورکتا ۽ مسلسل غيداريين جيو ئيي 
نتيجو آهي، جو هزار سالين کيان هيڪيڙو سيمياج 
ذهني توڙي معاشي طور هڪ وک به اڳتي ُچيري 
نه سگهيو آهيي، نيه قيدر ٿيا بيدليجين، نيه رييتيون 
رسييمييون، نييه ڪييلييچيير، نييه ذهيينييي ۽ نييفييسييييياتييي 

جنهن زرعي سماج جي شروعات چار  -صورتحال
پنج هزار سال پهرين ٿي هئي، ان جا اثير ۽ آثيار 
اڄ به زندگيَء جي هر شعبي ۾ ڏسي سگهجن ٿا. 
رهندو قديم زماني جون جيڪي ٻه چيار چييييون 
روايتون هيون، اهي به تيزيَء سان تباهه ۽ بيربياد 
ٿي رهيون آهن. امداد اهڙي تيهيذييبيي زوال کيي 
تاري  جي زوال طور ڏٺو آهي، شعور ۽ تيخيليييق 
جي بي مثال هم آهنگيَء سان، ان جيو اهيڙي تيه 
پيرايي ۾ امهار ڪيو آهي، جو سينيڌي شياعيريَء 
۾ ته ان جو مثال مشڪل سان ئي ميليي سيگيهيي 

 ٿو. 
)اسحا  سميجو جي ٿورن سان سندس شاعريَء 

 مان کنيل(.” شاعريَء سان دشمني“جي ڪتاب 
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ڪو مون کان ُپڇي ته جديد سينيڌي شياعيريَء ۾ 
مون ناچيز پڙهندڙ لکندڙ جو پسينيدييده تيريين ۽ 
رول ماڊل شاعر ڪير!؟ ته ان جيو جيواب آهيي. 
صرف امداد حسيني ۽ ويهين صديَء جيي جيدييد 
تر سنڌي شاعريَء جو هي ئي ته اهيو جيهيومينيدڙ 
مور ۽ ٽرين  سيٽر ڪويتاڪار، جنهن پينيهينيجيي 
ڌار رومانوي ۽ جديد حسيت واري ڊڪشن سيان 
اياز، نيياز، تينيويير ۽ شيميشييير جيهيڙن جيانيئيٽ 
شاعرن وچ ۾ پنهنجي ڪيالدار قيليم کيي عيليم 
وانگر بلند ڪري ڏيکاريو آهي. آئون ڀانئييان تيه 
اها خود امداد جي به وڏائي آهي جو پنهنجي دور 
جي هر وڏي پيشَرو کي هن والهانه واکاڻيو پئي 
آهي ۽ خاص طرح سان پنهنجيي ٻين سييينيييئيرز 
کي هن هيُء ڪهڙي نه شاندار مڃتا ڏيندي چيو، 

ڪجهه نه هجي سنڌي ٻوليَء ۾، اياز شيام آهي “ 
ان بعد هاڻي هيي بيه پيڙهيو تيه رسياليو ”  ئي آهي.

شاهه لطييف جيو آڏو رکيي اميداد هيي عيقيييدت 
لطيف هيونيدي ڇيا جيو “ منجهان ڇا ته چوي پيو: 

۽ ان سان گڏ ئي ”  ڀؤ، سورج هوندي ڪهڙو انڌ؟
سنڌڙي، ُسر، سينيگيييت، “ هن جو هي به اعتراف، 

گيڏوگيڏ ”  ُسڳنڌ، مون کي سيائييينَء جيو سيوڳينيڌ.
پنهنجي شاعراڻي انا جيي ويياکيييا طيور صيرف 
اسان کي ئي نه خود پاڻ کي بيه يياد ڪيرائييينيدي 

ڪارونجهر ٿجان امداد، ُجهڪيي “ هي به چوڻ ته، 
 ”وڃي سو ڪهڙو ڪنڌ.

ڪو پيشانيَء ۾ گهنج نه وجهي ته چوان سنيڌ ۾ 
ڪالسڪ، نيو ڪالسڪ يا ويندي ويهيين صيدي 

سياميي سيج “ جي روايتي شاعريَء جا جيڪي به 
هئا، اهي ته وکون ويڙهي ڌرتيَء مياُء جيي ”  وڙاُء

هنج ۾ لهي ُچڪا، تڏهن اييڪيهييين صيديَء جيي 
آسمان تي ڪيئي حال حيات ستارن وچ ۾ هيي 
اسان جو امداد ئي ته آهي، دور حاضر جي سنيڌي 

 ”.سامي سج وڙاُء“شاعرن ۾ 
سچ پڇو جڏهن کان ادب ۾ مون اکيون کولييون 
آهن، مون ته هر پاسي کان هي آواز پئي ُٻڌا، هو 
وحدت الوجود شاعر، هو وحدت الشهود، فيالڻيو، 

ترقي پسند، فالڻو روايت پسند، فيالڻيو رجيعيت 
پسند يا هو ساڄي ڌر ۽ هو کاٻي ڌر جو شاعر ۽ 
هاڻي يقين ڪريو، هن پنهنجي اميداد کيي ميون 
جڏهن جڏهن پڙهڻ شروع ڪيو تيه ڄياتيو هيو نيه 
ساڄي ڌر، نه کاٻي ڌر، بلڪه پنهنجي ئي ڌر... ۽ 
اهڙو ته منفرد ۽ جديد جينئس شاعر، جنيهين جيي 
ڪويتا ڄڻ پنهنجي ُاڻت ۾ نيو ڪاليسيڪ بيه تيه 
لوڪ ڪالسڪ ۽ جديد ِحسيت جو سنگم به. ڄڻ 
سڀ ڌارائون هن جي شياعيريَء ۾ رليميل، هيتيي 
هي به لکندي مون کي ڪا َهٻيڪ نيٿيي ٿيئيي تيه 
ويهين صديَء جي ڪيترن ئي وڏن شاعرن بابت 
مون کي وهم ته، انهن وسييي  ميطياليعيي آڌار ۽ 
ڪوشش وٺي پئي شاعريَء ۾ ناليو پيييدا ڪيييو 
آهي، هونئن به اڄ اردو ييا سينيڌيَء ۾ گيهيڻيائيي 
اهڙن ئي شاعرن جي ته آهي، جيڪي ڏات بدران 
ڏانَء آڌار شاعري ڪندا ٿا رهن، قط  نيظير اهيڙن 
سڀني شاعرن جي، منهنجي آڏو اميداد حسييينيي 
قدرتي شاعر آهي. بنهه پراچين ُيگ جيي ڀيرتيري 

 نصير مرزا
 مون سڄو گهر کڻي سجايو آ

 امداد حسيني
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هري، اميارو، اوڌو، چينيدي داس ييا ميييرا جييَء 
 جهڙو خالص ۽ جينئس شاعر، جنهن چيو هو:

 آئون ُجڳن کان جاڳيو آهيان،
 تو لئه گيت رچڻ ٿو چاهيان

 لفظ ملن ته لکان...
 تنهنجا سپنا، ننڊ اچي ته ڏسان

پنجاهه ورهيه اڳ امداد جڏهن اوهه جيوان هيو ۽ 
اڪيلو... يا هاڻي جڏهن محفلن، ميلن ۽ جهملين 
۾ سگريٽن جيي دونيهييين ۾ هين کيي تيحيليييل 
ٿيندي آئون ڏسندو آهيان ۽ پنهنجي گيييان ڌييان 
۾ ُگم، تڏهن تصور ۾ اچي ويندا اٿم، کياجيوراِء 
جي گڦائن ۽ جنتا اييليورا انيدر جين چيتيرڪيارن 
چتر چٽيا هئا، ديوارن تي مجيسيميا ڪينيده ڪيييا 
هئا، اهي به اهڙا ئي ته هونيدا، جيهيڙو هيي اسيان 
جو امداد آهيي. کيييس جيڏهين جيڏهين بيه ڏسيان، 
سندس هي شعر مون کي ضرور ياد اچي ويينيدو 

 آهي.
 ڪا ته هن شهر جي عاشق جي نشاني هوندي
 ڪا ته هن شهر جي دلبر جي جواني هوندي

اڄ ُمڙي ماضيَء ڏانهن ٿو ڏسان، جڏهن آئيون بيه 
ڇوڪرو هئس ۽ امداد اوهه جوان ۽ جيڏهين هين 
وانگر منهنجي پييرن جيي هيييٺيان بيه عشيق جيا 
ڪاوا ُاڀا هئا ۽ محبوبائن جيو، هيوا ميثيل خيرام 
هو، ان وقت ڪنهن رسالي ۾ امداد جي پهرئيين 

جي پبلسيٽيي ”  امداد آهي رول“ شعري مجموعي 
 اشتهار ۾ پڙهيو هئم.

 منهنجو ڪوئي گهر ڪونهي ڪو،
 مون کي ُهن جي گهر پهچايو.

 ۽ گڏوگڏ هيَء سٽ به:
 آئون جهليان ٿو جهول، تون موتي ائين نه رول

تڏهن اسين گول بل نگ لڳ سيوسيائيٽييَء واري 
هاِء اسڪول ۾ پڙهندا هيئياسييين ۽ دراز قياميت 
امداد کي صدر ۽ کوکر پاڙي واري عالئيقيي ۾ 
نڀور ڪارين، اڌ جاڳيل ۽ نن اکڙين اکييين سيان 
مورچال مثل هلوتاڻي ۾ ئي پيا ڏسندا هئاسييين. 
تڏهن ان ايريا ۽ آسپاس ۾ ڪيتريون نه هوٽليون 

ڪيفي “، ”ڪراچي ريسٽورينٽ“هونديون هيون. 
اسيٽيار “ ، ” جيبيييس“ ، ” ڪيييفيي شيييزان“ ، ” جارج
۽ جن جي ٽيييبيلين تيي اميداد ۽ ان جيي ”  الئيٽ

من ليَء جا ساٿي عبدالحق عالماڻي، ماڻڪ، علي 

بابا، شوڪيت حسييين شيورو ۽ مشيتيا  شيورو 
اڪثر پيا نظر ايندا هئا، تڏهن اهڙين هيوٽيلين ۾ 
راتيون به ته جاڳنديون هيون ۽ لڳينيدو هيو هيي 
سڀ دوست ۽ البيال ليييکيڪ انيهين ٽيييبيلين تيي 

 ويٺي ويٺي ئي حياتيون گذاري ڇڏيندا.
، روح رهاڻ ۽ ” مهراڻ“ تڏهن ان زماني ۾ ٽماهي 

سهڻي رسالي تي به ڇا ته جوڀن هو، جن ۾ امداد 
 جي نظمن جي به ڇا ته ڀل ڀالن...

 رات آهي اماس،
 روح آهي اداس،

 آهي ڏاڍي پياس،
 هل ته ڪنهن مئڪدي ۾ هلون

پوِء ون يونٽ ۽ سنڌي ٻوليَء سيان هياڃيا شيروع 
ٿيييڻ واري دور ۾ اميداد جييي هييَء سيٽ مييون 

 پڙهي:
 سنڌ جي َسَڏ ۾ سُڏ جيڪو نه ڏي

 ڪوڙهيو ٿي مري
۽ گڏوگڏ سندس هي دوهو بيه تيه ميون هير هيڪ 

 جي واتان ُٻڌو پئي:
 مسجد ۾ ملي ٻانگ ۽ ديول ۾ وڳا گهنڊ

 هن شهر جي ماڻهن کي اڃان ننڊ، اڃا ننڊ
هتي هيَء به حقييقيت ۽ سيچيي ڳياليهيه تيه جيدييد 
سنيڌي شياعيريَء ۾ صينيفين جيي گيهياڙييٽيي ۾ 
ويرائٽي ۽ انهن ۾ آرٽ ڪرافٽ جيي جيادوگيري 
۽ اها ته بس امداد تي ئي ختم هئي ۽ ڀرتيَء جي 
لفظن کان پرهيز ۽ من يَء تي ٽيڪ بيحيرن وزن 
۾ ٽو دي پوائنٽ ۽ ڇرڪائيندڙ ڳالهه ۽ اهيو ئيي 
ته امداد جي شاعريَء جو وڏو ُگيڻ لڳينيدو هيئيم. 
مثال طور: شاعري ۾ غزل جو فيارم تيه صيديين 
کان ساڳيو آهي، پر غزل جي ڊڪشين ۾ اميداد، 
جيڪا جدت ۽ نواڻ آندي، ان جي ڪهڙي ڳياليهيه 

 ڪريان!
 مون جڏهن ڪو ڏيئو جاليو آ

 زور ڪيڏو هوا لڳايو آ
ڪجهه بيه سيرجيڻ ييا تيخيليييق ڪيرڻ جيو عيميل 
ڪيترو نه پيڙاتمڪ هوندو آهي، امداد پنيهينيجيي 
هڪ شعر ۾ ان جي خبر اسان کي هن ريت ڏني 

 آهي:
 لڙڪ کي لفظ ڪرڻ، ايترو سولو ناهي

 باهه جو سمنڊ ترڻ ايترو سولو ناهي

ائين ترائيل صنف ۾ امداد جون نيواڻ ارپييينيدڙ 
 هي سٽون ڏسو:

 بسنت رت ۾ هيڊو چهرو ڪين ٺهي ٿو، پيارا،
 چهري تي رانڀوٽا پائي الل گالل ڪري ڇڏ

 يا...
 وري ملون نه ملون زندگي رهي نه رهي،

 ٻُڪن ۾ مُک جهلي جي ڀري ڏسي ته وٺون
 امداد جي هڪ دلفريب گيت جو هي بند ڏسو:

 ڪهڙي ڪم جو آهي جيون
 جاڙ جيئان ٿو جاني تو بن

 زهر ملي ته پيان...
سندس ٻئي شاهڪار گيت جو هي مصرع بيه ڇيا 

 ته آرٽسٽڪ!
 جيئن ٿي ڦٿڪان، تيئن ٿي ڦاسان،

 سوگهي آهيان چئني پاسان،
 پيار ته آهي پَٽ جي ڏور

هاڻي هيَء ڳالهه به عالم آشيڪيار تيه ڪينيهين بيه 
ٻوليَء جو شاعر جيڪڏهن روماني شاعر آهي ۽ 
خوش بختيَء سيان سينيدس جيي پيرسينياليٽيي بيه 
موهيندڙ ته، صنف نازڪ جي وچ ۾ اهيو راجيا 
اندر ته سڀاويڪ ئي بڻجي وينيدو آهيي، ان ڏس 
۾ پريمي ڪائن يا شريڪ حيات جي پسمنظر ۾ 

 امداد جون هي خوبصورت سٽون پڙهو:
 مون کي اپ سيٽ ڪري،
 سيٽ ڪري پئي ڪمرو

ياد اٿم، ڪنهن وقت سحر امداد صياحيبيه ليکيييو 
 هو:

 سڄڻي هان امداد جي،
 سحر سندم آ نانُء

تڏهن روميانيوي شياعير اميداد پينيهينيجيي انيهييَء 
 شريڪ حيات الِء جوابن لکيو هو:

 سحر امداد سڄڻ، ٻيو ته سڄو لوڪ ڏڄڻ
 ۽ سڄڻ ريَء َسرڻ، ايترو سولو ناهي

هين مارچ اسان جي ان امداد جي سالگره جيو  51
ورهيييه اڳ،  25ڏينهن آهي لڳيم پيو ٽيکيڙ ۾، 

جڏهن هو دنيا ۾ آيو پيئيي گيهير جيي دييوارن ۽ 
 درن سڀني گڏجي ڳاتو هوندو:

 هڪڙو مهمان آهي اچڻو پر
 مون سڄو گهر کڻي سجايو آ.

*** 
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اسان وڃي فوٽ پاٿ جي ڪناري تي وييٺياسييين. 
هو مون سان ڳالهائي به رهيو ۽ روڊ جيي پياسيي 
مان کنيل ڪجهه پٿريون ه  ۾ کڻي انهين کيي 
ڪڏهن ه  سان مهٽي رهيو هو ته ڪڏهن انيهين 
کي هوا ۾ اڇالئي وري جهٽي رهيييو هيو، وري 
ڪيڏي مهل روڊ جي ڀر ۾ هيڪ ڪياري پيٿيريَء 
سان زمين تي ڪي خيالي شبد لکي رهيييو هيو. 
مان هن کي تمام ڳوڙهي نظر سان ڏسيي رهيييو 
هئس ۽ سندس اکين تي نظر هيم، جييڪيي بيي 
خياليَء ۾ سنڌ يونيورسٽي ڄيامشيورو جيي روڊ 
جي ڀر پاسي واري شييين کيي گيهيوري رهيييون 

 هيون. 
ڪنهن وقت ۾ منهنجي ساڻس آمهون سياميهيون 
مالقات ٿي هئي، جنهن ۾ هو سنڌ جي پکييين ۽ 
جيتن تي ڪجهه ڳالهائي رهيييو هيو، هين کيڻيي 

جي سنڌي نيالين جيي اپيٽيار ڪيئيي. ” کڙکٻيتي“ 
جنهن ۾ هو سنڌي بيتن ۽ شاعريَء مان حواال بيه 
ڏيندو رهيو ۽ ڪوبه نالو اهڙو نه کينيييو جيييڪيو 
نييئييون هييجييي ۽ جيييييڪييو سيينييڌي شيياعييريَء ۾ 
استعمال نه ٿيو هجي. جنهن ۾ وڌ ۾ وڌ حيواال 
خاص طيور تيي سينيڌ جيي نياميدار شياعير شياهيه 

شياهيه “ عبداللطيف ڀٽائيَء جي شعري مجموعيي 
 مان ٿي ڏنائين. ” جو رسالو

لڳ ڀڳ س  ورهين جو مڙس، سنڌي ادب جيي 
دنيا ۾ امداد حسيينييَء جيي نياليي سيان سيڃياتيو 
ويندڙ... وار ڊگها، شياييد پيونيييٽيييل ٿيييل، شيييو 
وڌيل، جيستائين ياد ٿيو اچيييم تيه ٽيي شيرٽ ۽ 
جينز ۾ ملبوس، گرم جوش ۽ دوستاڻو ليهيجيو، 
پر اکيون ڪنهن رييگيسيتيان جيي واريَء جيييان 

 خشڪ. 
ع وارو سال هو، آئون هن کي پنهنجيي 8111اهو 

جي ” سدا سائر سير ۾“پهرئين شعري مجموعي 
مهورتي تقريب ۾ خاص ميهيميان طيور شيرييڪ 
ٿيڻ جي الِء دعوت ڏيڻ ويو هيئيس، جيييڪيا هين 

ع ۾ هين 8151خوشيَء سان قبولي. وري ٻيييهير 
کيٿيوري کيييپ “ منهنجي ٽئين شعري مجموعي 

جي مهورتي تقريب ۾ خياص ميهيميان ”  کيتر ۾
طور شرڪت ڪئي. منهنجي ساڻس آخري ڳالهيه 

ع تي ٿي، جتي 8181مئي  01ٻولهه فيس ُبڪ تي 
اسان منهنجي هڪ نظم تيي ادبيي بيحيث ڪيييو 
جيڪا مون ڪجهه ڏينهن اڳ ۾ فيييس ُبيڪ تيي 

 رکي هئي. 
ويهن سالن جي عيرصيي کيانيپيوِء، غييير رسيميي 
ڳييالييهييه ٻييولييهييه، ڳييڻييپ جيييييتييريييون مييالقيياتييون، 
ڪالسيڪي ۽ عصري سنڌي ادب تي خيالن جيي 
ڏي و . ڪافيَء جي ڪوپ تي اردو ۽ انگرييزي 

شاعريَء تي ٽيڪا ٽپڻي، ماضيَء جي َڀَٽ فقيرن 
بابت ڳالهه ٻولهيه ۽ هياڻيوڪيي وقيت جيي ادبيي 
رجحانن تيي گيفيتيگيو تيه اڄ جيو شياعير ڪيهيڙا 

 رجحان اختيار ڪري رهيو آهي. 
پيشي جي لحاظ کان هڪ تعيليييميدان، ُحسييينيي 
ڪيترن ئي ادبيي ادارن ۾ ڪيم ڪيري چيڪيو 
آهي، جنهن مان هڪ سنڌي ادبي بورڊ آهي جتي 

ع تائين سيڪريٽريَء طور پينيهينيجيا 5668-60هن 
فر  نڀايا ۽ ان سيان گيڏوگيڏ هيو سينيڌي ادبيي 

ع تيائييين 5611-16بورڊ جي ٽماهي مخزن مهراڻ 
-19جو اي يٽر به رهيو. ساڳيئيي ئيي ميخيزن جيو 

ع تائين مئنيجنگ ايي ييٽير بيه رهيييو ۽ ان 8112
سان گڏوگڏ ان جي بورڊ جو ميمبر به رهيو. پياڻ 
سنڌ ٽيڪيسيٽ ُبيڪ بيورڊ ۽ سينيڌ االجيي ۾ بيه 
خدمتيون سير انيجيام ڏنيييون. ان کيانسيواِء پياڻ 
سنڌي لئنگويج اٿارٽي جي بورڊ آف گورنرز جو 

” نئيين زنيدگيي“ ع ۾ کيس 5666ميمبر به رهيو. 
طرفان بيهيتيريين شياعيري تيي اييوارڊ ڏنيو وييو. 

طيرفيان ”  سيوڪ فائون يشن ميبيميئيي“ ع ۾ 8112
ع ۾ 8111ڏنو وييو، ”  نارائڻ شيام ايوارڊ“ کيس 
جوش مليح آبادي الئف ٽائيم اچيومييينيٽ “ کيس 
اڪي مي آف ليٽيرز “ ع ۾ 8152ڏنو ويو، ” ايوارڊ

” قيوميي ادبيي اييوارڊ“ طرفان کييس ”  اسالم آباد

 امداد حسيني

 امداد حسيني جيئن مون هن کي ڏٺو
 مزمل سائر

 ترجمو: زاهده ابڙو
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بيي اييل ادبيي “ ع ۾ ييو 8159عطا ڪيييو وييو. 
سينيدس اردو شياعيريَء جيي ميجيميوعيي ”  ايوارڊ

ع ۾ 8152تييي کيييييس ڏنييو ويييو. ”  ڌوپ ڪييرن“ 
طرفان کيييس ”  پاڪستان پبلشرز ۽ ُبڪ سيلرز“ 
ع 8110ڏنيو وييو. ”  لٽرري ڪنٽريبيوشن اييوارڊ“ 

۾ کيس سينيدس عيليميي ۽ ادبيي خيدميتين جيي 
 ڏنو ويو.” پرائ  آف پرفارمنس ايوارڊ“عيو  

شي  اياز ويهين صديَء جي ٻئي اڌ جيو نيمياييان 
سنڌي شاعر، شاهه عبداللطيف جي شياعيري کيي 
سندس شاعريَء کان ڌار ڪري ڏسجي ته سنيدس 
شاعري انقالبي روشنيَء جيان مون جهيڙن نيون 
شاعرن جي ذهنن ۽ شاعراڻي اسيليوب تيي اسيي 
جي پڇاڙڪي ۽ نوي جي اوائيليي سيالين ۾ اثير 
ڪيو. مون شاهه عبداللطيف ڀٽائي جي ٻيوليي ۽ 
پيدام کي سمجهڻ الِء تمام گهڻي محنت ڪئيي 
۽ شي  اياز جا لڳ ڀڳ سڀئي ڪتاب به پيڙهيييا، 
جنهن ۾ سندس نثر ۽ شياعيري شياميل هيئيا، پير 
جيئن جيئن وقت گذرندو وييو، شييي  ايياز جيي 
شاعري جنهن منيهينيجيي دل ۽ دمياغ تيي تيميام 
گهڻو اثر ڇڏيو سو پنهنيجيو اثير وڃيائيي وييٺيي. 
لطيف جي روشني منهنجيي سيوچ جيي ڇيتيريَء 
مان انيڪتا سان جهاتي پاتي ۽ ڇيڻيي ميون تيي 

 اثر ڪيو.
اِهو ُاهو دور هو جڏهن مون ايياز جيي هيميعيصير 
شاعرن جهڙوڪ: استاد بيخياري، تياجيل بيييوس، 
تنوير عباسي، شمشير الحيدري، نياز همايونيي، 
نارائڻ شيام کي تمام گهڻو پيڙهيييو. ميون ايياز 
گل کي به پڙهيو، پر منهنجي جين شياعيرن سيان 
آمهون سامهيون ميالقياتيون ٿيييون تين ۾ خياص 
ذڪر امداد ُحسينييَء جيو ڪينيدس. ان کيانسيواِء 
آسي زميني ۽ وفا ناٿن شاهيَء سان به مالقاتيون 
رهيون. پنهنجي وقت جيا تيميام نيفيييس شياعير، 
آسي زميني سان تميام گيهيڻيو ميليڻ جيليڻ ٿيييو. 

تائين گهٽ مليس.  8111جيتوڻيڪ ُحسينيَء سان 
 ع کان ساڻس حقيقي ميل جول شروع ٿيو.8152
جيڪي ُحسينيَء جيي شياعيريَء کيي   circlesاهي

)اهو ”  بزِم شاعر“ اصل مقام نٿا ڏين انهن کيس 
شاعر جيڪو ٺلهيو اسيٽيييج تيي پيرفيارم ڪيري 
جيئن ڪيترائي اردو شاعر آهن( جو ليقيب ڏنيو. 
جڏهن ته ساڻس محبت ۽ انسييت رکينيدڙ کيييس 
سنجيده شاعر سمجهن ٿا ۽ اهي کيس ورسٽائيل 
شاعر سيڏيين ٿيا جيييڪيو گيذرييل ڪيييتيرن ئيي 

 ڏهاڪن کان لکندو ٿو اچي. 
جڏهن مون سندس اوائلي شاعريَء جو ميطياليعيو 
ڪيو، مون کي سندس شاعريَء ۾ هڪ انفرادي 
آواز نظر آيو، پوِء اهو آواز ارادي يا غيير ارادي 
هو جنهن ۾ هيو انيهين شياعيرن کيان سيوال ٿيو 
ڪيري جييييڪيي پياڻ کييي قييوم جييو عييليمييبييردار 
سمجهن ٿا. سندس شاعراڻو انداز سينيدس وقيت 
جي انهن انقالبي شاعرن کان ڌار آهي جيييڪيي 
سوشلزم کان تمام گهڻو متاثر هئا، جيئن شييي  
اياز اهو به انهن مان هيڪ هيو ۽ انيهييَء سياڳيي 
جذبي سان سرشار ماڻهن جي تالُء جو تياُرو هيو. 
جيئن نيگيهيبيان، ڏاهيا، نيبيي ۽ دانشيور رهينيميا 

جيڪي هجومن جي اڳواڻي ڪندا آهن، انهن الِء 
ڄڻ ته اهي سڀ ماڻهيو ڪيم عيقيل هيونيدا آهين. 
مستقبل کان بيي خيبير انيهين جيو نصيييب اهيو 
هوندو آهي ته اهي اهڙن علمبيردار شياعيرن جيي 
نقش قدم تي هلن. چئيي سيگيهيجيي ٿيو تيه اهيو 
ننڍي کن  جو ان وقت جو جديديت پسينيديَء جيو 
هييڪ الڙوورواج هييو. بيينييا وڌاُء جييي اهييو چييئييي 
سييگييهييجييي ٿييو تييه ان جييو انييت وڃييي يييورپ ۽ 

 late“آمريڪا ۾ ٿيو، جنهن کي عرف عام ۾ اتي
modernism”   .سڏيو ويو 

حسيني پنهنجي سفر ۾ نوان تجربا ڪندو آيو ۽ 
نيون ريتون جوڙيائين ۽ ان گيهيڻيو ڪيري هين 
ريت ۾ پنهنجو پاڻ کي شامل ٿييڻ کيان بيچياييو 

 جيڪا ان وقت جي روايت بڻيل هئي. 
اهو دور هو سندس جذباتي خيالن جي امهار جو 
۽ گييهييري دانشييميينييدانييه سييوچ جييو، شيياعييراڻييي 
حساسيت ۽ اڻمئي امهار جي طاقت جو. اچيو تيه 

مان ڪيجيهيه سيٽيون پيڙهيي ”  حملو“ سندس نظم 
 ڏسون:

 حملو!
 راتاهو هڻي ٻاٽ جو زهري خنجروقت 

 دهر جي سينهِء بيدار ۾ قبضي تائين
 حسب معمول هنيو َصرف ڪري سڀ طاقت

 روئي ۽ ُچپ ٿي وئي گنبِد مسجد ۾ اذان
 مورتي ُٻڌ جي ميوزم ۾ هئي اونڌي ُمنهن

 بانسري ٽڪرا هئي ُچپ هئا نوحا نغمه
 زهر کي پي ويو يونان جو ڏاهو انسان

 هڪڙي مائي اچي دروازهِء گرجا جي اڳيان
 ڪن ڪچري ۾ ڇڏي وئي نئون ڄاول ٻار!
 شهر جي الش تان پئجي وئي ڪاري چادر
 ۽ وڪوڙي وئي هر روح کي تاريڪي قبر

 هر طرف ڪاهي پيا درد ۽ تنهائيَء جا ديو
 ۽ گهٽين کي ايئن ويساهه وسوڙل سمجهي
 آيا ويرانيَء جا ڌاڙيل ۽ خاموشيَء جا چور

 سرد ۽ تيز هوائن ٿي ڪڙا کڙڪايا
 ته ڪو انسان به ٿئي شهر جي ماتم ۾ شريڪ
 ته ڪي چيخون به هجن جشِن جهنم ۾ شريڪ

 در ۽ ديوار جي خاموشيَء کي ٽوڙڻ خاطر
 صرف ٽاور جي ٺڪائن ٿي مٿو ٽڪرايو
 بيواهه چو واٽي تي بيٺا رهيا انڌا سگنلز
 پنهنجو ئي ماس پٽيندا رهيا پاڳل ڪتا!
 ۽ االئي ڪٿي پيرن جا سمهي پيا آواز.

هيُء نظم )حملو( جذبن سيان ٽيميٽيار آهيي، هيڪ 
جوان شاعر ميوج ۾ آهيي. هيڪ حسياس َڪيُن، 
هڪ چڀندڙ اک، جيڪا ان ٽڙيل پکڙيل طاقيتيور 
قوتن جيي دنيييا کيي ليليڪياري ٿيي، جينيهين نيا 
انصافي ۽ ناجائز پڻي جو ڄار پکييڙييو آهيي. ان 
جو موضوع اهم ناهي، پر ان نظم ۾ جذبن جيي 
امهار جي شدت مون کي آڳاٽي شاعر سيميوئل 

 ٽيلر ڪالرج جي نظم جي ياد ٿي ڏياري.

 انگلش نظم
In sighs their sickly breath was spent; each gleam 
Of Hope had ceas’d the long long day to cheer; 

Or if delusive, in some flitting dream, 
It gave them to their friends and children dear 

Awaked by lordly Insult’s sound 
To all the doubled horrors round, 

Oft shrunk they from Oppression’s band 
While Anguish rais’d the desperate hand 

For silent death; or lost the mind’s controll, 
Thro’ every burning vein would tides of Frenzy roll.  

ايس. ٽي ڪياليرج جيو هييَء نيظيم جيييڪيو هين 
ع ۾ لکيو هو، ان اميد جي منظر ڪشي ٿو 5126

ڪري جيڪا هن فرانس جي انيقيالب سيان الڳيو 
ڪئي هئي، اهو تيبيدييلييَء جيو خيواب هيو. اهيو 
رومانوي دور کان پهرين لکيل نظم آهي. )ڪين 
جي الِء وري روميانيوي دور جيي آهيي، ڇيو تيه 
دورن جي تشريح هڪ ملڪ جي نقياد جيي ٻيئيي 
ملڪ جي نقاد کان مختيليف آهيي( حسييينيي جيو 
نظم عنوان جي لحاظ کان مختلف آهي ۽ يقينن 

صديَء( جي پيييداوار آهيي. عيام  81اهو ُان دور )
طور تي سندس شروعاتي دور واري شاعري ان 
وقت سنيڌ، پياڪسيتيان ۽ دنيييا جيي سيمياجيي ۽ 
ثقافتي حالتن ۽ ماحول جي وسي  عڪاسي ٿيي 
ڪري. اها ڄڻ ته هڪ جدوجهد هيجيي، سيچ جيي 
ڳوالئيو انيهين ميقياميي مياڻيهين جيي انيهين ليڱ 
ڪان اريندڙ خونن خالف يا انيهين غيالم قيومين 
جي جدوجهد جو آواز هيجيي پينيهينيجين حيقين ۽ 
آزاديَء الِء يا سماجي حقن الِء آواز هيجيي انيهين 

 آفريقي آمريڪين جو وغيره وغيره.
 اچو ته هن نظم تي هڪ نظر وجهون:
 هڪڙي ويران گهر کي ڏسي

 نظم
 آئون اهڙي جاِء آهيان 

 جنهن جا در دريون ڪڏهوڪا 
 جهاڙ ۽ فانوس
 پردا ۽ ڪٻٽ

 آرسيون
 ۽ آرسين جا اولڙا

 وچ چوڪ تي وڪجي چڪا
 آئون اهڙي جاِء آهيان

 جنهن جي رهواسين جي ردي خواهشن
 ڪنهن خزاني جي حوس ۾

 فرش جي ِسر ِسر اُٿوڙي
 درز درز آهي اُکوڙي

 هاڻ ڇا هي؟
 ڇت تي چمڙا ٽنگيل

 هاڻ هر ديوار تي ڇيڻا ٿُڦيل.
ڪرڻي جهڙو پيل “ هي نظم ُحسينيَء جي ڪتاب 

۾ ڇپيو جنهن جي ماڊرن ازم جي ميڌرتيا ”  8158
جي گونجار اڄ به ٻڌڻ ۾ اچيي ٿيي. هييُء نيظيم 



ين     | 19همرسي ماهوار مئگز

 

سيميوئل بيڪيييٽ جيي خيييال، بيي ميعينيوييت، 
مٿاڇرائپ، بيييهيودگيي، ميذهيبين جيي انيڪيار ۽ 
 شهري ويڳاڻائپ ۽ اجنبيت تي ٻڌل آهي وغيره. 
جيئن جيئن هڪ شاعر جي حيثيت ۾ هيو وقيت 
جي الهن ۽ چاڙهن مان گيذرنيدو وييو تيه ڪيوبيه 
سندس ڪم ۾ آيل تبديليَء کي محسوس ڪري 
سگهي ٿو ته ڪيئن سندس جوانيَء ۾ جذبن جيو 
جوش ۽ ولولو پالش ٿيل هنر ۾ تبدييل ٿيي وييا. 
اهو سڀ فطري آهي، ڄڻ ساڳيو آهي. ان سيڄيي 
سفر ۾ جيڪڏهين ڪيو سينيدس تيازي شياعيري 
جيئن مٿي ساڳيو رومانوي هڪ نظم ڏنل آهي، 
توهان جي ياد کي تازو ڪينيدو تيه هيي اهيو ئيي 
امداد ُحسيني آهي. مثال طور اسان سندس هيڪ 

سندس تازي شيايي  ٿيييل ڪيتياب ”  وڇوڙو“ نظم 
ع ۾ شايي  ٿيييو. 8159مان کڻون ٿا جيڪو ” هوَء“ 

جيڪو محبوب جي پوتر عشيق جيي سيڪ کيي 
 امهاري ٿو:

 وڇوڙو!
 سي هوائون تنهنجي ڀنڀن ۾ جي وچڙيون سچڙيون

 اهي شامون جي ستارا کڻي آيون تو لئه
 راتيون چنڊ جو جهومر هڻي آيون تو لئه

 صبح جيڪي تنهنجي چهري مان اکيون مهٽي اٿيا
 اهي راهون جي هيون پنهنجون کليل ڄڻ ٻانهون

 لوڪ ورثي جي ميوزيم جو اهو هال ۽ پاڻ 
 هال ڄڻ پاڻ کي ڀاڪر ۾ ڀري ٿي ورتو

 تون وسارڻ به جي چاهين ته وساري ڇڏجانِء
 ڇو ته سارڻ سان سري ڪجهه به نٿو سور سواِء.

 لُڙُڪ جو لفظ ۾ آهي
 سو ٽشو پيپر سان 

 ڪو اُگهي آهي سگهيو، 
 جو اگهندو!

 ُسوُر جو ِسُٽ ۾ آهي 
 سو سڃاڻي نه سگهيو آهي ڪو

 ته دوا ڪهڙي ڪندو!
 زخم جو نظم ۾ آهي

 اهو ڪنهن کي به نظر ڪونه اچي ٿو
 ته پَهو ڇا رکندو!

 سگريٽ سان ٿو ڏينهن دکي
 سگريٽ سان ٿي رات اجهامي

 الئيٽر جو شعلو
 جيئن ڪو ڪٿي ڏيئو ٻري

 جيئن ڪو ڪٿي ڏيئو وسامي
 ڪوئي آهي جيڪو منهنجي

 اندر ويٺو پڄري کامي
 دونهون دونهون آ جيون

 ڄڻ ٿي پنهنجي رک اڏامي
اسي ورهين جي ڄمار جيو اتسياهييينيدڙ ڪيردار 
جنهن جو پنهنجو هڪ خاص انداز آهي، جييڪيو 
اتساهه ۽ حياتي جو جام فراهم ڪري ٿو. کيييس 
ڏسندي دل مان واهه واهه نڪريو وڃي. لڳيي ٿيو 
عمر سندس جسماني صيحيت يياداشيت، سينيدس 
شاعري ۽ سماجي رابطين تيي ڪيوبيه اثير نياهيي 
ڪيو. هڪ سنهڙو ماڻهو جيڪو صحيت ۾ فيٽ 
آهي، جنهن کي ڳالهه ڳالهه تي ڪاوڙ ڪيانيه ٿيي 

” هيوَء“ اچي. سندس تازو شاعريَء جو مجيميوعيو 
جيڪو سنيدس روميانيوي چيوني  شياعيري آهيي، 
سندس جواني واري احساسن جو عيڪيس آهيي، 
جيڪا شاعيري هيو سي  ييا سيتير جيي عيمير ۾ 
ڪندو ٿي آيو. مون کي هو هينيدسيتيانيي اداڪيار 
اميتاڀ بچن جيان لڳندو آهي. ُحسيني به سيڀينيي 
ادبي پروگرامن ۾ شرڪت ڪندو آهي ۽ سنيدس 
موجودگيَء کيي هير جياِء تيي ميحيسيوس ڪيري 

 سگهجي ٿو. 
امداد ُحسيني جي هڪ وڏي صيالحيييت سينيدس 
ڪم سان ڪميٽيمييينيٽ آهيي. ميان خياص ڪيري 
ڏسان ته جڏهن به ڪوئي کيس پنهينيجيي ڪيتياب 
تي ڳالهائڻ الِء گهرائي ٿيو ييا ڪيتياب تيي ادبيي 
تنقيد الِء چوي ٿو ته هو ان کي انتهائي سيچيائيي 

سان پورو ڪري ٿو. جيڪڏهين ڪينيهين ڪيتياب 
تي ڳالهائڻ الِء هو راضپو ڏيکاري ٿو تيه تيوهيان 
کيس ڳالهائيندڙن جيي پيهيريين قيطيار ۾ وييٺيل 
ڏسندا جيڪو سچ پچ ته پنهنجو وقت سيڙائي ان 
ڪتاب جو مطاليعيو هيڪ پيروفيييشينيل انيداز ۾ 
تياري ڪري آيل هوندو آهي، هو ان ڪتياب جيو 
مجموعي تجزيو ڪرڻ سان گيڏوگيڏ اتيي وييٺيل 
ميياڻييهيين کييي ان ڪييتيياب مييتييعييلييق سييٺيييَء ريييت 

 معلومات فراهم ڪندو آهي. 
سندس شخصيت جي ٻين خيوبييين سيان گيڏوگيڏ 
اها به هڪ خوبي آهي جيييڪيا کيييس ٻييين عيام 
همعصرن کان ڌار ڪري ٿيي بيييهياري جيييڪيي 
شهرت حاصل ڪرڻ کانيپيوِء پينيهينيجييين خيليوت 
گاهن ۾ رهڻ پسند ڪندا آهن ۽ پياڻ کيان گيهيٽ 
درجي جي ليکڪن ۽ شاعرن سان سينيدن ڪيوبيه 

 رابطو ناهي هوندو. 
ُحسينيَء جو روح سنڌ جي روايتن سيان ڳينيڍييل 
پاڙن ۾ پيوست آهي. هو پنهينيجيي ڌرتييَء سيان 
تمام گهڻو پيار ڪري ٿو، جيڪو سينيدس ڪيم 

 ۾ جهلڪي ٿو. 
 هئه هئه ڙي ساڻيهه، دوست نڪي داناَء مليئي 

 -ڏوري ڏوري ڏيهه، ڍونڍي آيا ڍونڍ کي
 )امداد ُحسيني( 

سندس شاعريَء جو ُگرو ٻيو ڪوبيه نياهيي سيواِء 
شاهه عبداللطيف ڀٽائي جيي، جيييڪيو سينيڌ جيو 
عظيم شاعر ڪري ليکيو وڃي ٿو. ُحسينيَء الِء 
شاعريَء جو معيار شاهه عبداللطيف ڀٽيائيي جيي 
شاعري آهي. ائين نه ته هو ميون جيهيڙن مياڻيهين 
وانگر جيڪي ادب جي بهترين لڏي کيي جيييئين 
روسي ادب مان، فرينچ جرمن، ييونيانيي، اييرانيي 
ادب پڙهن ٿا ۽ ان مان متاثر ٿين ٿا، هو سينيڌيَء 
۾ شاي  ٿيندڙ لڳ ڀڳ شاعريَء جو هير ڪيتياب 
پڙهي ٿو. ان جو ڇا مقصد آهي؟ هڪ ڀييري هين 
ٻڌايو ته هو هن وقت ٿيندڙ سينيڌي شياعيري جيي 
نبض تي پنهنجو ه  رکيڻ ٿيو چياهيي. هيو اهيو 
ڪم سالن کان ڪندو اچي ته جيئن وٽس اييتيري 
صالحيت هجيي جيو هيو دور حياضير ۾ ٿييينيدڙ 

 شاعري تي فيصلو ڏئي سگهي.
هن دور جي جيڳ مشيهيور سينيڌي ٻيولييَء جيي 
شاعرن ۾ امداد ُحسيني هڪ اڻ ورچ، ميحينيتيي، 
اڙتيلو ٻييين کيي فيييض رسيائييينيدڙ، حسياس ۽ 
ساڳئي وقت هڪ ننڍڙي ٻار جهڙي معصوم دل 
رکندڙ انسان آهي، جيڪو زنيدگيي نينيڍن نينيڍن 
حصن ۾ جيئندو آيو آهي. آئيون اڄ بيه ان اميداد 
ُحسينيَء کي پنهنجي دماغ جيي اک سيان ڏسيي 
سگهان ٿو جنهن جي ه  ۾ ڪجهه ڪارا نينيڍڙا 
پٿر آهن جن کي ه  سان مهٽي به رهيو آهي تيه 
وري هوا ۾ اڏاري جهپي به رهيو آهيي ۽ انيهين 
ڪارن پٿرن مان هڪ سيان روڊ جيي ڀير ۾ هيو 
پنهنجي مخصوص انداز ۾ ڪجهه ليکيي رهيييو 

 آهي. 
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انسانيت جي آجپي جي تاري  ۾ ترقيي پسينيدي، 
سماج ۾ جمود کي جيهيورڻ ۽ نياس ڪيرڻ جيي 
ڪوشش جو نالو آهي. اهڙو جمود جيڪو ميليم، 
اونداهه ۽ جهالت کي قائم رکندي قليل مياليم ۽ 
ڪثير مظلوم جي ريت کي روا رکيي تيه اهيڙي 

 جمود کي للڪارڻ جو نالو ترقي پسندي آهي.
دنيا جي ڪتاب گهرن ۾ اڪثريت اهڙن ڪتيابين 
جي آهي جن جا پنيا جيميود کيي جياري رکيڻ الِء 
ڪارا ڪيل آهن. ايتري حيد تيائييين جيو اداراتيي 

۽ تاري  به جمود جي  (Academic Research(تحقيق 
آبياري ڪيرڻ الِء ڪيئيي ۽ ليکيي ويينيدي آهيي، 
جيڪا ريت اڄ ڏينهن تائين هيلينيدڙ آهيي. تيميام 
ٿورا ڪتاب ۽ پنا آهن جيڪي جمود جيو سييينيو 
چيرين ٿا ۽ دنيا کي روشني آڇين ٿا. اهيڙي ئيي 
طريقي سان شاعري به تمام گهيٽ آهيي جيييڪيا 
جمود کي للڪاري ٿي. باقي اڪثر شاعري طرح 
بازي، واندڪائي جي وندر ۽ محبوبا جيي ميدح 

 آهي.
اهڙي جدت پسندي ۽ ترقي پسندي دنيا جيي هير 
قوم ۽ ملڪ جي ادب ۽ شياعيري ۾ هير دور ۾ 
ڪو نه ڪو غيير رواجيي انسيان آڻييينيدو رهيييو 

آهي، پر اهڙا سچ جا موتي جي پئي پراڻا نه ٿيين 
سي آهن ڏاڍو ٿورا. سنڌي ادب ۾ ڀٽائي ۽ سچل 
کان وٺي اڄ ڏينهن تائين اهڙا جمود جيهيوريينيدڙ 

 ٿورائي سهي، پر گوهر پيا آهن.
ع ۾ سنڌ انگريزن هٿان مفتوح ٿيڻ کانپيوِء 5220

۽ سنڌ کي موجوده لپي ملڻ کانپيوِء سينيڌي ادب 
۾ جدت پسندي ته متعارف ٿي، پر ترقي پسندي 
تڏهن آئي جڏهن سنڌ جو پڙهيو لکيو ماڻهو دنيا 
جي نون رجحانن ۽ الڙن سان روشناس ٿيو. پوِء 
اها جيدت پسينيدي ۽ تيرقيي پسينيدي ڪشينيچينيد 
بيوس، شي  اياز کان ٿيندي تاج بيليوچ ۽ اميداد 
حسيني وٽ پيهيتيي جين سيمياج ۾ جيميود کيي 
للڪاريو. ادب ۽ شاعري جي ذريعي، لفظين جيي 
چون ، موضوع جي چون  کان وٺيي انيداِز بيييان 
تائين، هنن گندي ۽ بيٺل پاڻيَء کي سڪائڻ جي 

 ڪوشش ڪئي. 
امداد حسينيي ان طيرح بيازي، ميدح خيوانيي ۽ 
روايت جي گندي ڍنڍ کان اوپرو ٿي بيٺو سينيڌي 

جيي نياليي ”  امداد آهيي رول“ ع ۾ 5619ادب کي 
سان شاعري جو پهريون مجموعيو ڏنيو جيييڪيو 
سنڌي شاعريَء جي تاري  ۾ جمود کي ليليڪيارڻ 

۽ ڪوڙ کيي اگيهياڙو ڪيرڻ ۾ هيڪ انيتيهيائيي 
نمايان حيثيت رکي ٿو. سنيڌ جيييڪيا ان دور ۾ 
سياسي سنڍ پڻي، مذهبي ۽ رواييتيي سيوچ جيي 
ڪوٽ ۾ قيد هئي ۽ االئي ڪيترين حويلييين ۾ 
سينييڌ جييون نييييياڻيييييون قييرآن سييان پيينييهيينييجييا حييق 
بخشرائي ويٺيون هيون ته اهڙي قبيح ميعياشيري 
۽ حالت ۾ امداد واقعي حسيني ٿي بيٺو سيمياج 
۾ بداوت جي خوشبوِء ٻرائي ڇڏيائييين ۽ انيهين 
حويلين جي صاحبن کي انهن قيد نييياڻييين جيي 

اسين پاڻ آهيون اوهيان “ زبان ٿي چئي ڏنائين ته 
ميان ”  بيدليو“ سندس شاهڪار نيظيم ”  جهڙا انسان

کنيل ڪجهه ٽڪرا پڙهڻ، ويچارڻ ۽ ميحيسيوس 
 ڪرڻ الِء هي  ڏجن ٿا:

 مگر سائين جن کي اها ڄاڻ آهي
 ته الڏن ۽ ڪوڏن سان پاليل نپايل

 سڀاڳيون صدوريون سڳوريون ڪنواريون
 محبت جون بکيون اڃايل اڃايل

 اجهاڻل اجهاڻل سڪايل سڪايل
 خدا جن کي پنهنجي هٿن ساڻ ٺاهيو
 بدن جن جو ريشم ۽ اطلس ۽ اکيون

 امداد حسيني

 ڪوڙ به آهي ڏاڍو ُپراڻو...
 شوڪت اڄڻ
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 شرابن طهورا شرابن طهورا
 جي ڪوٽن جي آهن قفس منجهه قابو
 اوهان جن جي جهوليَء ۾ قرآن پائي

 چيو: هي ئي آهي اوهان جو سڀو ڪجهه 
 اوهان جون اکيون خواهشون جسم هن جو ئي آهي

 ُهنن کي جڏهن ڄاڻ پوندي ته قرآن
 گالبي چپن کي چمي ڪونه سگهندو

 ُرسي ڪونه سگهندو، نه پرچائي سگهندو
 اڱڻ تي ستارن جي جهرمر جي وچ ۾

 جڏهن چوڏهين رات جو چنڊ چڙهندو
 ته سيني سان سينو مالئي نه سگهندو

ڇا ته ڪمال جيي زبيان ٿيييو آهيي اميداد، انيهين 
حويلين ۾ قيدياڻين جي، هڪ نئين انيداِز بيييان 
سان، انتهائي سادي ۽ خوبصورت ٻوليَء ۾، پير 
بداوت ۽ احساس جي انتيهيائيي ڇيهياُء سيان گيڏ، 
سماجي ۽ مذهبي جمود جو سينو چييريينيدي ٿيي 
وڃي امداد جي شاعري جينيهين ۾ نييياڻييين جيي 
انقالب جو سج چڙهندي نظر ٿو اچيي. اييئين ٿيو 
محسوس ٿئي اجهو ڪي انقالب آيو. شاعر جيو 

 ڪم ئي اهڙو حوصلو ڏيڻ آهي. 
امداد سنڌي شاعري ۾ انيتيهيائيي غييير رواييتيي 
نظم لکيا جن جا عنوان به نوان ۽ غيير رواييتيي 
آهن ته انهن ۾ تشبيهيون ۽ اسيتيعيارا بيه نيوان، 
جاندار ۽ حد کان وڌيڪ محسيوس ٿييينيدڙ آهين. 
محبوب سان مخاطب ٿي يا ايئين کيڻيي چيئيجيي 
هم ڪالم ٿي شاعري ڪرڻ جو انيداز بيه نيراليو 

 آهي. 
هن نظم ۾ ڏسو ته ڪيئن ٿو محبوب سيان هيم 
ڪالم ٿئي جنهن ۾ استعارن جيو اسيتيعيميال تيه 
ڪمال جو آهي ۽ روايتي اسيتيعياري جيي َرد ييا 

 نفي جو حسن به محسوس ڪرڻ وٽان آهي: 
 عيد جو چنڊ ته ناهيان جو نهارين مون کي

 مان ويل وقت ته ناهيان جو پڪارين مون کي 
 تنهنجي تصوير ته ناهيان جو ڏسيو پيئي ڏسين

 تنهنجو آئينو ته ناهيان جو اجارين مون کي
 آئون ڪو زخم ته ناهيان جو ڇٽي جهٽ پوان

 آئون ڪا ياد ته ناهيان جو وسارين مون کي
سندس اهڙي انداز کي پڙهندي محيسيوس ٿيئيي 
ٿو ته ان کي هم ڪالمي چئجي يا خود ڪيالميي 
چئجي! بهرحال عجيب ڪيييفيييت آهيي جيييڪيا 
بلڪل نئين ۽ حسين انداز ۾ بيان ڪيئيي وئيي 

 Robert(آهي. هيتيي انيگيرييزي ادب جيو شياعير 
Browning)  ٿو ياد اچي جينيهين جيا جيڳ مشيهيور

)Monologues)  به هن ئي طرز تيي ميحيبيوبيه سيان
 مخاطب آهن.

سماجي براين جي جمود کي بيه اميداد انيتيهيائيي 
اعلٰي انداز سان عڪاسيو ۽ للڪاريو آهي. نظم 
اهڙو جو گفتگو ٿي لڳي، ڳالهه اهڙي جو پيڙهيڻ 
۽ ٻڌڻ سان نشو ٿو چڙهي، حيقيييقيت اهيڙي جيو 
ماڻهو جي جسماني فطرت جو عڪس ٿيو لڳيي، 
غور سان ويچاريو ته اهڙي حياليت کيان بيييزاري 
محسوس ٿيندي. اهي سيڀ ڳياليهيييون هيڪ ئيي 
نظم ۾ ڪرڻ ڪمال جو جادو آهي. سندس نيظيم 

 پڙهي ڏسو:” چڪلو“
 ڪوجهو توڻي ڪاڻو آهي
 اڄ رات ته هرڪو راڻو آهي

 ماڙي ماڙي واندي آهي
 تنهنجي منهنجي چاندي آهي
 ڪوبه چوڻ وارو ڪونهي ڪو
 ڪوبه پڇڻ وارو ڪونهي ڪو
 تون به نشي ۾، مان به نشي ۾

 چنڊ به آهي پنهنجي لئي ۾
 هل ته هلي اڄ موج ملهايون

 ڪاڪ محل جو در کڙڪايون
 پريت جو هڪڙو پل ئي سهي 

 ڇوريَء جو ڪو ُڇل ئي سهي
 کاڌل ئي سهي، پيتل ئي سهي
 مومل نه سهي، سومل ئي سهي!

انسانيت جي آجپي ۽ برابري جي تحريڪ ترقيي 
پسنديَء جي هڪ اهم عالمت پينيهينيجيي ڌرتييَء 
سان غير مشروط پيار آهي. پنهنجي ڌرتيَء جيي 
ماڻهن کي برابري ۽ مان ڏيڻ الِء امداد وقت جيي 
مالم کي هڪ نئييين انيداز سيان ليليڪياري ٿيو. 

ائين ٿو لڳي سندس شاعريَء جيو گيهيڻيو حصيو 
ڀلي ڪهڙا به عنوان هجن، پر انهن جو مرڪز ۽ 

 محور ڌرتي آهي. 
 سڀ ليکا چوکا الهيندي

 هيَء ڌرتي توتي داهيندي
 يا

سنڌڙي تون آن ساهه اسان جو، توکي ڪيئن 
 ڇڏينداسين

 مرندي مرندي هن مٽيَء جي، منهن تي ُمٺ ملينداسين
شاعراڻي مدح خواني جيي جيميود کيي ٽيوڙڻ ۽ 
مذهب فريبي لبادي کي چيرڻ ااڙڻ هيڪ شياعير 
الِء چئلينج آهي هڪ سچو شاعر ئي اهڙي جمود 
کي ٽيوڙيينيدو آهيي ۽ ليليڪياريينيدو آهيي. اميداد 
پنهنجي طلسماتي نظمن ۾ انهن ٻنهي ڳياليهييين 
کي خوبصورت انداز سان بي نقاب ڪيييو آهيي. 
سندس نظم پڙهڻ سان حيرت وٺيو وڃي ته آخير 
شاعر محبوب جي مدح خواني ڪري ٿو يا عيام 
مدح کي رد ڪيري ٿيو ۽ پينيهينيجيي احسياس ۽ 
ڪيفيييت جيو خيوبصيورت جيام ڇيليڪيائيي ٿيو. 

جينيهين ”  پيار ڪيو ميون آهيي“ سندس هڪ نظم 
۾ امداد کي ڪوڙ جي ڄمار جي ته پڪ آهي، پر 
محبوبه جي مدح ۾ چيل تشبيهن الِء پيڙهينيدڙن 
جي آڏو هڪ خيوبصيورت ڪياڪ ميحيل جيهيڙي 

 ڳجهارت رکي ٿو:
 پيار ڪيو مون آهي

 هڪڙي اهڙي گوريَء سان 
 ڪاڪ محل جي ڇوريَء سان

 جنهن جي چيلهه نظر اچي ٿي
 جنهن جو قد مينار نڪو شمشاد
 جنهن جو تن اسالم نڪو الحاد
 جنهن جو چهرو ويد نڪو قرآن
 جنهن جون اکيون اکين جهڙيون

 تو جهڙي ۽ مون جهڙي جنهن جي چال
 نه صبا خرام نه هرڻ جا ڇال

 پراڻيون آهن سڀ تشبيهون
 ڪوڙ به آهي ڏاڍو پراڻو مذهب وانگي!
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سنڌ ڌرتي پنهنجي ڪک مان ڪيترن ئي گڻائتين 
۽ صدورين شخصيتين کيي جينيم ڏنيو آهيي، جين 
پنهنجي مٽيَء کي مهڪائي پنهنيجيو ۽ پينيهينيجيي 
ڌرتي، ٻولي ۽ قوم جو ماُن مٿانهون پيئيي ڪيييو 
آهي. انهن ُاتم ۽ اعلٰي ڪردار پيدا ڪرڻ ۾ ٽيکيڙ 
جي سر زمين مان ڪيترائيي بيخيت ڀيرييا ڪيردار 
پيدا ٿيا آهن ۽ ٿي رهيا آهن. سهيڻين سيڄيڻين جيي 
ڪم ڪردار ۽ علمي، ادبي، سييياسيي ۽ سيمياجيي 
خدمتن کي ڏسي ۽ پڙهي فخر ڪري سگهجي ٿو. 
سنڌ جي شهر ٽکڙ مان جيييڪيو هيٻيڪيار ۽ هڳياُء 
اچي ٿو، سوئي سنڌ سموريَء جي ڳوٺن، وستيين، 

 واهڻن ۽ شهرن ۾ پکڙجي ٿو.
جيئن تيه طيبيعيي “ بقول ميران محمد شاهه جي ته، 

ماحول جي اثر جو انسان جي طبيعيت تيي گيهيرو 
اثر ٿو ٿئي، تينيهينيڪيري ٽيکيڙ جيي آسيپياس جيي 
دلڪش منظرن، اديبين ۽ شياعيرن جيي دمياغ کيي 
وسي  ۽ تخيل کي تيز ۽ طبيعت کي تر ڪيو ٿي. 
اتر کان گنجي ٽڪر جون ُپر رونق قطارون، اولي  
کان سنڌو درياَء جون ليهيرون ۽ ليليڪيارون، ڏکيڻ 
کييان سيير سييبييز سيياريييون ۽ اوڀيير کييان وونييئييڻ ۽ 
جواِرُيون، جن جي متحد ۽ موافق ماحول ٽکڙ جي 
رهواسين جي رڳ رڳ ۾ ڪائنات جي حسين جيو 
ڪيف ڀري ڇڏي ٿي. اهڙي سر زمين مان ادييبين، 
فقيهن، حڪيمن، شاعرن ۽ مفڪرن جو پيدا ٿيييڻ 

)تذڪره شعراَء ٽُکڙ: ”  ڪو معمولي واقعو نه چئبو.
 : ديپاچو(. 8111

سيد امداد علي شاھ ولد سيد فياضيل ميحيميد شياھ 
ع تيي ٽيکيڙ ۾ ڄيائيو. سيييد 5621مارچ  51حسيني 

امداد علي شاھ پنهنجي ننڍپڻ کان ئيي عيليم ادب 
سان ناتو ڳنڍيو ۽ انهيَء ذو  کيي قيائيم رکينيدي، 
امداد حسيني جي نالي سان پنهنجي الڳ سڃاڻيپ 
پيدا ڪيراييائييين. اميداد حسييينييَء جيي ڄيميڻ جيو 
استقبال بهار جي موسم ڪيو آهي ۽ انهيَء اثيرن 
جي مرتب ٿيڻ ڪري سانول جو هن سر زمين تي 
جنم سڀاڳو ثابت ٿيو. سنڌ ڌرتي ۽ عيوام ُان جيي 
علمي ۽ ادبي ڪمن جو هيميييشيه احيتيرام ڪينيدي 
رهندي، سندس جنم وقت انبن ۾ ٻيور تيه ڪيٿيي 
ننڍڙين انبڙين جي مالها، ڪڻڪن ۾ آنيڀيو، رايين 
۾ اوالر، باغن ۾ پکين جا چرچا ۽ چهچٽا سنيدس 
جنم جي آجيان ڪري رهيا هئا. ڏهييين ميارچ تيي 

هين سياليگيره آهيي ۽  25سائين امداد حسيني جي 
ُان موقعي تي همسري رسياليي جيي پيوري ٽيييم: 
ڊاڪٽر شمس صيدييقيي، مييي م زاهيده ابيڙو، ارم 
محبوب، غالم نبيي سيوميرو، ليطيييف گياد، عيليي 
کهاوڙ، محمد فرحان سخيراڻي، سليم سولنگي ۽ 
شهزاد علي منگواڻو سميت سنڌي ٻولي ۽ ثقافيت 

سان پيار ڪندڙ ۽ امداد حسينيَء جي ٻچڙن، َونيي 
 ۽ مٽن، مائٽن ۽ سنگتين ساٿين کي ان دعا سان:

 عمر داز تيِڏي اهلل نگبان هووي
 علي دِي امان هووي، پنجتن ڇاَنَو هووي.

امداد حسينيَء جي جينيم جيون ميبيارڪيون قيبيول 
پون. امداد حسيني، سنڌ جو سڀياڳيو فيرزنيد آهيي، 
جنهن پنهنجي جيئيڻ جيي ميقيصيد کيي ڪيارائيتيو 
بڻايو آهي. سينيدس شيخيصيييت ۽ ڪيردار آئييينيي 
وانگر اجرو ۽ پوري انسان ذات سان پييار ڪينيدڙ 
آهي. سانول سنڌ کي ڇا ڇا ڏنيو آهيي جينيهين جيي 
گواهي سندس علمي ۽ ادبيي خيدميتين ميان پسيي 
سگهجي ٿي. سنڌي ادبي بورڊ، انسيٽيييٽيييوٽ آف 
سنڌ االجي، سنڌ ٽيڪسٽ ُبڪ بورڊ، سينيڌي ادبيي 

مياهيوار ”  گل ايل“ ، ماهوار ” مهراڻ“ سنگت، ٽماهي 
مياهيوار ”  گيليسيتيان“ ٻيارن جيي رسياليي ”  سرتيون“ 
روزانيي ”  جاڳيو“اخبار ” سوجهرو“، ”نئين زندگي“ 
۽ ٻيييا ڪيييتيرائيي ”  بختاور“ ۽ ”  برسات” “ ڪاوش“ 

جريدا جيڪي سندس علمي ۽ ادبيي خيدميتين جيي 
گواهي پيش ڪري رهيا آهن. امداد حسييينييَء جيو 
علمي ۽ ادبي دامين تيميام وسييي  آهيي. هيڪ ئيي 
وقيت هيي هيڪ ميدييير، ميرتييب، ميتيرجييم، شياعيير، 
ڪهاڻيڪار، پبلشر، ٻارن جي ادب جو تخليقڪار، 
لطيفيات جي ڄاڻو جي حيثيييت سيان نيروار نيظير 
اچي ٿو. انهيَء کان عالوه سندس خدمتيون وسييي  
پهلوئن تي ٻڌل آهن. امداد حسيني جون عليميي ۽ 
ادبي ميدان ۾ جيڪي تخليقي حسن سان سرشيار 
تحريرون آهين ُاهيي فيڪيري ۽ فينيي حسين سيان 
پڙهندڙن ۽ ٻڌندڙن کي موهيي ٿيييون ڇيڏيين، اهيا 
انفراديت سندس ئي تحرييرن کيي سيونيهييين ٿيي. 
مان سائين امداد حسيني الِء ايئن چوندس جييڪيو 
علمي ۽ ادبي ڪم ڪري رهيا آهن، سا هڪ وڏي 
خدمت آهي. سائين امداد توهان اڃان جوان آهيو ۽ 
توهان جيڪو سنڌ، سنڌي ٻولي، سنڌ جي تاري  ۽ 
سنڌ جي ماڻهن، گلن، ٻوٽن سان عشق ڪيرييو ٿيا، 
انهيَء عشق مان توهان جا تازا توانا جذبا ۽ جيوش 
توهان جو عزم توهان جيي صيالحيييت جيي چيٽيي 
گواهي پيش ڪري رهيو آهي. توهان سنڌي قيوم، 
پنهنجي عوام، پنهنجي مليڪ الِء جيييڪيو ليکيييو 
آهي، انهيَء جي خوشبوِء توهان جي نظمن، گيتن، 
ترائيلن ۽ غزلين ميان ميحيسيوس ٿيي رهيي آهيي. 
توهان جي تخيل جي پرواز ڪينيهين حسييينيه جيي 
ڇيرن جي ڇم ڇم وانيگير هيوا ۾ رقيص ڪينيدي 
اڏامي ٿي اِها ُاڏام ڪنهن عاشق جي دل کي آرام 
ڏئي ٿي. سائين امداد جي شعرن مان سچل سائيين 
واري بيباڪي، مستي ۽ ميدهيوشيي ميان ميعيليوم 
ٿئي ٿو ته سندس تخليقي صالحييتين کيي ڪيتيب 

 امداد حسيني

 تو ۾ خوشبوِء بهار جي...
 ذوالفقار علي جلباڻي
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آڻڻ ۾ زبيردسيت قيوت آهيي. اميداد حسييينيي جيي 
شاعريَء ۾ ڪمال جون گيونياگيون خيوبيييون نيظير 
اچن ٿيون جن ۾ تشبيهن، استعارن جي چيوني  ۾ 
ُهييو پييڙهيينييدڙن کييي الجييواب ڪييريييو ڇييڏي. امييداد 
حسيني جا ڪتاب جينيهين ۾ اميداد حسييينييَء جيو 
سمورو سرمايو موجود آهي ان مان امداد کي پسي 
سگهجي ٿو. سنڌ جو مفڪر ۽ ڏاهيو عيالميه آِء. آِء. 

ڪتاب جي هڪ مضمون ”  ُاو ڪو ٻيو فهم“ قاضي 
جيڏهين “ ۾ ليکيي ٿيو تيه: ”  قبرستان ۽ ڪتب خانيا“ 

هڪ قوم ڪو معياري ڪيتياب پيييدا ڪيري نيٿيي 
سگهي ته پوِء اها قوم حقيقت ۾ هڪ گيونيگين ۽ 
ٻوڙن جي قوم آهي، اها هيڪ جيانيورن جيي قيوم 
آهي. اهي انسان جيڪي قدرت جي نيرميل نيظيارن 
کي پسي لطف اندوز نٿا ٿين اهي انڌن جيي آچيار 

 (.15: 5626” )آهن.
اسان جي قوم کي امداد حسيني سيهيڻيا ۽ سيٺيا ۽ 
معياري ڪتاب ڏنا آهن. جن ۾ قدرت جا نيظيارا بيه 
آهن ته ٻئي طرف حسن جون هاڪون، پکين جيون 
التيون، موسمن جا ميزا، ميحيبيوبين جيون ادائيون، 
سج، چن ، وطن دوسيتيي، راڳيي وييراڳيي، جينيگ، 
زهر، امن وغيره وغيره جييڪيي سينيدس شياعيري 
جي صنفن جي اندر اهڙن موضوعن جي نمائندگي 
ڪن ٿا. سائين امداد حسينيَء جا نظم، غزل، گيت، 
آزاد نظم، بيت، ترائيل، وايون، ٽيڙو، نثري نظم، 
ڪافيون جن ۾، امداد حسينيَء جو نيياپيو دل کيي 
ڇهندڙ، گالب جي پنکڙين جهڙو نرم ليهيجيو نيظير 

سيڳينيڌ،  -اچي ٿو. عنوانن ۾: سنڌڙي ُسر سنگيييت
نِما شيام، پيُوراليو مين، سيفياڪ، هيليي آ تيه پيييار 
ڪريون، ڪورو پنو، تون اهائي مارئي. لفيظ آهين 

ميٽيي َرُت ۽ ٻيييا  -کيڏوڻا، اماس کانپوِء، ِمٽي ٿي 
موضوع جن کي پڙهڻ سان من موهيو ڇڏي. امداد 

جي ميهياڳ ”  هوا جي سامهون“حسيني جي ڪتاب 
ُهو جو راتييون جياڳيي “ ۾، سحر امداد لکي ٿي ته، 

شعر لکي ٿو ۽ مان جا ُهن جي انهن اوجياڳين جيي 
گواھ آهيان. مان جا گذريل پاُء صديَء کان هن سان 
گڏ آهيان ۽ هن سان راتيييون جياڳيي صيبيح ڪيييو 

( امداد حسيني پنهنجي حيياتيي جيو 51:  8151” ) اٿم.
سفر واھ جو گذاريو آهي ۽ ُان مان لطف اندوز ٿي 

۾ ”  روح رهياڻ“ رهيو آهي. امداد اسان کي رسالي 
امداد ته ڪڏهن حسيني نيظير اچيي ٿيو تيه ڪيڏهين 

تييه، ڪييڏهيين وري ”  سييانييول“ وري اهييو ئييي امييداد 
بڻجي لکندو رهيو آهي. سحير اميداد ليکيي ”  مارو“ 

سو منهنجو سانول ۽ سنڌ جو شياعير اميداد “ ٿي ته: 
ع تي ٽکڙ ۾ ڄائيو. ان ٽيکيڙ 5621مارچ  51حسيني 

۾ جنهن جون گهٽيون حافظ حامد جي سينڌ جيييان 
سڌيون ليڪون هيون: انهن ئي ِسڌين گيهيٽييين ۾ 

( امييداد 51:  8151” ) هيي ڏنيگييو ٻيار وڌي وڏو ٿييييو.
سنهڙو سيپڪڙو، ِوکريل وار بيقيول سيحير اميداد 

پوري قَد مَد آڪار سان ايئن ئي نمايان اوچو “جي، 
۽ اِسٿر آهي: جيئن ڪنهن سچي آرٽسٽ ۽ شياعير 
کي هئڻ کپي: سورج وانگر صاف چٽو: روشين ۽ 

( سائين امداد اندر ۽ ٻاهير 88: 8151” )حرارت بخش.
سنهو سيپيڪيڙو، نيازڪ ۽ نيفيييس طيبيييعيت جيو 

مالڪ، نه من ۾ مير، نه اندر ۾ ٻيائي، هين ڌرتييَء 
تي رهندڙ ماڻهن جا ڏک تڪليييفيون ڏسيي ڏکيارو 
ٿي وڃي ٿو. سائين امداد حسيني عياليم انسيانيييت 
سان پيار ڪندڙ آهي ۽ ملڪي ادارن جي ُليٽ ميار 
ڏسي سندس دل ۽ دماغ تي جيڪا تيڪيليييف ٿيئيي 
ٿي ان کي عيام مياڻيهيوَء وانيگير ڏسيي خياميوشيي 
اختيار نٿو ڪري، پر ُهيو انيهييَء کيي ليفيظين جيو 

 روپ ڏئي چئي ٿو:
 نن  منهنجي ئي ڇو اٽل آهي
 ساري جنهن جي جوابداري آ
 سو ته آرام سان ستل آهي

 اِي  سان آھ جنهن ڇڏي ماپي
 آھ تنهن الِء زندگي جانان

 صرف ۽ صرف پيٽ ۽ کيسو
 سو ته هرپل اهو ئي چاهي ٿو
 جو به آهي اهو کڻي وٺجي
 وج  آهي لپو هڻي وٺجي

 ڪو ڄاڻي سڀان رهون نه رهون
 (10: 8111” )هر پني تي ٺپو هڻي وٺجي.

سرڪاري توڙي خانگيي ادارا ميليڪ ۽ قيوم جيي 
قسييمييت جييا ُاهييي مضييبييوط ٿيينييڀ آهيين، جيين جييي 
مضيبيوط هيئييڻ سييان پيوري قيوم مضيبييوط آهييي. 
ڪنهن قوم جا ادارا برباد هئڻ انيهييَء ميعينيٰي کيي 
ماهر ڪري ٿو ته پوري قوم جو وجود خطري کان 
خالي ڪونهي. امداد حسينيَء کي شياگيرديَء واري 
زماني کان ئي اهو احساس هيو تيه ادارن ۾ قيوم 
جو فيصلو ٿيندو آهي، انيهين جيي تيرقيي ميليڪيي 
تيرقيي سيان سيلييهياڙيييل آهييي. سيييياسييي، سييمياجييي، 
معاشي، معاشرتي، ديينيي ۽ ادبيي ادارا ڇيا آهين؟ 
تنهنڪري انهن ۾ ڪيئن ڪم ڪيو وڃي. سائيين 
امداد حسينيَء ڪيترن ئي ادارن کي رت ست ڏنيو 
آهي، ان ۾ سنڌي لدت جي آفيس، لوڪ ادب جيي 
رٿا ۾ پارٽ ٽائيم نوڪري ڪيائين ۽ ان کيانيپيوِء 
هڪ الئبريرين جي حيثيت ۾ به ڪم ڪيائين. سن 

ع ۾ انسٽيٽيوٽ آف سينيڌ االجيي ۾ ريسيرچ 5611
ع ۾ ٽيڪسٽ بڪ بيورڊ 5610فيلو مقرر ٿيو. سن 

۾ سنڌيَء مضمون جو اسيپيييشيليسيٽ ميقيرر ٿيييو. 
جيو ”  ميهيراڻ“ سنڌي ادبي بورڊ جي ٽماهي رسياليي 

اي يٽر مقرر ٿيو. سنڌي ادبي بورڊ ۾ سيڪريٽيري 
طور خدمتون سر انجام ڏنائين. انهن علميي ادبيي 
ادارن ۾ رهي جيڪو سندس اندر ۾ احساس پيييدا 
ٿيو ته هي ادارا اسان جي سيمياج جيا ميقيدس ادارا 
آهن، انهن جو هر لحاظ کان تقدس ۽ ماُن مٿانهون 
هجي. انهيَء ڳال  کي مد نيظير رکينيدي سينيڌ جيي 
قسمت کي ڪهيڙي طيرح ۽ ڪيييئين بيدالئيجيي ۽ 
اڳتي ڪيئن وڌجي اهو سبق انهن عظيم ۽ ڏاهين 
ماڻيهين کيان پيراييائييين جين سينيدس انيدر ۾ اهيو 
احساس جاڳايس ته ملڪي ۽ قيوميي تيرقيي ادارن 
جي وجود سان آهي ۽ ادارن ۾ اهڙا مياڻيهيو ڀيرتيي 
ڪجن جن کي پوري قوم جو احساس ۽ درد هجي 
۽ ادارن کي پنهنجي گهر جييان هيالئيڻ جيو جيذبيو 
هجي. ڇاڪاڻ جو هنن ئي ادارن جي ڇانَو ۾ پوري 
قوم رهي ٿي ۽ ويساهه رکي ٿي. مٿيون نظيم پيڻ 

سندس دل جي ترجماني ڪري ٿو. سندس علمي ۽ 
ادبي خدمتون اٿاھ آهن جيڪي سنڌي زبيان، ادب، 
ثقافت ۽ تاري  جي ترجماني ڪين ٿيييون. سينيدس 

امداد آهيي “ ادبي خدمتن ۾: شاعريَء جو مجموعو 
جنهن کي سنڌي اڪي مي حيييدرآبياد، پياران ”  رول
ع ۾ شاي  ڪيو وييو. سينيدس نيظيم جيي 5619سن 

ڪهڙي ڳال  ڪجي جن کي ادبيي حيليقين ۾ ڏاڍو 
شيهير “ ۽ ”  شيهير“ ساراهيو ويو آهي. طيوييل نيظيم 

جي مقبوليت مان اندازو لڳائي سگيهيجيي ”  آشوب
ٿو. سندس هڪ ٻيئيي شيعيري ميجيميوعيي جيييڪيا 

ڪرڻي جيهيڙو “ شهرت حاصل ڪئي آهي، سو آهي 
۽ ٽکڙ پبليڪيشن پياران شيايي  ٿيييل ڪيتياب ”  پل

ان کيان عيالوه اردو ”  مئل ماڻهو ۽ جيئيري پيييڙا“ 
مان ڪيي ٻيارن الِء ڪيتياب سينيڌيَء ۾ تيرجيميا بيه 
ڪيائين. مطلب ته پاڻ هڪ ڪهاڻييڪيار، شياعير ۽ 
رييي يييو الِء بييه ڪييي نيياٽييڪ لييکيييييا تييه ٻييئييي طييرف 
ٽيليويزن الِء گييت ۽ نياٽيڪ پيڻ ليکيييائييين. اسيان 
هجون نه هجون پر امداد حسيني جو ڪيم صيديين 
تائين زنده رهندو. اڄ اسان وٽ ڊاڪٽر دائود پوٽو، 
ڪوڙو مل، چندن مل کلناڻي، ڪياڪيو ڀيييرو ميل 
مهر چند آڏواڻي، ميران محمد شياھ، عيالميه آِء. آِء. 
قاضي، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سراج ميميڻ، 
ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻييجيو، ڊاڪيٽير غيالم عيليي 
االنا، نثار صدييقيي ۽ قيلينيدر شياھ ليڪييياري جين 
پنهنجو جيڪو ڪردار ۽ علمي ادبي پورهيو ڇڏيو 
آهي ۽ ادارن کي رت ست ڏئي جوڙي ٺاهيي راس 
ڪيو آهي، ڇا اهو ڪم ڀال ڪو وساري سگهنيدو؟ 
نه هرگز نه، ڀلي ڪير هزارين ڪوششون ڪري. ڇا 

” نيئييين زنيدگيي“ موالنا عبدالواحد سنڌي کي ڪو 
رسالي کان ڌار ڪيري سيگيهينيدو؟ ڪيو سيج کيان 
پنهنجو روشن ڏينهن کسي سگهندو؟ ڇا ڪو چني  
کان چوڏهينَء جي چان اڻ، چڪور کيان چيني  سيان 
چاهت، ڪنول گيل کيان ڀينيئيور ڪيو پيري ڪيري 
سگهندو؟ گالب جي گل کان ڪيو خيوشيبيو، بيادل 
کان بوند کسي سگهندو؟ ڇا ڪو شاھ عبداللطييف 
کان رسالو ۽ رسياليي ميان سيت سيورميييون ۽ ڏھ 
ڏاتيار ايري سييگيهيينيدو؟ ڇييا سييچيل سييرمسيت کييان 
شاعري واري مستيي بيييبياڪيي ڇينيي سيگيهينيدو؟ 
ساميَء کان ڪو اشلوڪ جدا ڪري سگهنيدو.؟ ڇيا 

” جو کيڙي سو کائيي“ ڪو شاھ عنايت صوفي کان 
وارو نعرو کسي سگهي ٿو؟ ڇا سنڌي ماڻهو کيان 
پنهنجي ٻولي ڪو کسي سگهيي ٿيو؟ جيييڪيڏهين 
اهو سيڀ ڪيجي  نيٿيو ٿيي سيگيهيي تيه پيوِء اميداد 
حسينيَء جا گيت، نظم، بيت ۽ غزل صدين تيائييين 

ميارچ  51گونيجينيدا رهينيدا. پيييارا اميداد حسييينيي 
تنهنجو جنم ڏينهين آهيي، تيوکيي تينيهينيجيي جينيم 

 ڏينهن جون مبارڪون قبول پون.
 ُسرهاڻ آن،” سانول“تون سچ آن، 

 تون چن  آن ۽ چن  جي چان اڻ آن،
 امداد توکي َسَو َسَو جنم مبارڪون،

 تو ۾ خوشبوِء بهار جي، ايڪاسي جنم جيت آن.
*** 
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 فيض کي پنهنجـي ٻـولـيَء ۾ پـڙهـڻ جـو چـس

 امداد حسيني

 مانوارا سائين امداد ُحسيني صاحب!
فيض احمد فيض جي چون  شاعريَء جيو سينيڌي 

اوهيان اڪييير ”  منهنجي شاگر نيييڻين ۾“ ترجمو 
مان مون ڏانهن منهنجي اسالم آبياد واري گيهير 
جي پتي تيي ميوڪيليييو ليک الئيق. شياييد وقيت 
بوقت پنهنجي وچ ۾ فيض بابت ٿيندڙ گيفيتيگيو 
جو اهو ثمر آهي. فيض شينياس ڪيجيهيه دوسيتين 
سان گڏ ويهي ڪجهه ياد ٿيل سندس اردو نظمين 
۽ سنڌي ترجمي کي گيڏوگيڏ پيڙهيي ڏاڍو سيرور 
ورتوسين. يقين ڄاڻو ته ڪي ترجمو ٿيل نظم ته 
مون کي هڪ لحظي الِء اصلوڪيي کيان وڌييڪ 

 ”غم نه ڪر!“وڻيا جهڙوڪ: 
 لوھ ويندا لهي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!
 يار ايندا ڪهي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!

 ڦٽ ويندو سڪي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!
 جهڙ ويندو ٽڙي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!
 رات ويندي لڙي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!

 ڏينهن ايندو چڙهي، غم نه ڪر، غم نه ڪر!
 ُرت ويندي ڦري، غم نه ڪر، غم نه ڪر!

فيض جي ڪتب آيل انتهائي ڏکيين ليفيظين جيي 
الِء اوهان جيييڪيي سينيڌي ٺييي  ۽ سيهيڻيا ليفيظ 
استعمال ڪييا آهين، ان الِء اوهيان جيس ليهيڻيو. 
فيض کي پڙهنيدڙن ۽ چياهييينيدڙن جيي سينيڌ ۽ 
انقالبيي حيليقيي ۾، سينيدس جيييڪيي بيه نيظيم 
مشهور آهن، انهن مان ورلي ڪيو چيوني  ڪيرڻ 
کان رهجي ويو هوندو. جيييڪيڏهين آئيون ائييين 
چوان ته وڌاُء نه ٿيندو ته اوهان فيض کيي سينيڌي 
بنائڻ ۾ ڪا ڪسر ڪا نه ڇڏي آهيي. جيييڪيڏهين 

ييا وري  2ڪتاب جي سائيز ٿيوري وڌائيي  اي 

شاهه جي رسالي واري سائيز ڪجي ها ۽ ان ۾ 
هڪڙي پاسي اصلوڪو اردو نظم ۽ ٻئي پياسيي 
ترجمو هجي ها ته ڪيئن ٿا ڀانيو پڙهڻ جو رس 
۽ چس ٻيڻو نه ٿي پوي هيا! سيچ پيچ پينيهينيجيي 

ع جيي 61ٻولي پنهنجي آهي. فيييض کيي آئيون 
ڏهاڪي کان پئي پڙهان، پر فيض جو پيييديام ۽ 
فلسفو، فيييض جيي ان بيابيت گيهيرائيي جيييڪيا 
پنهنجي ٻولي ۾ پڙهي سمجهه ۾ آئيي اٿيم، اهيا 
اصلوڪي کان ڪي قدر وڌ آهي. اوهان  ميهياڳ 

۾ ليکيييو آهيي تيه فيييض جين الِء ”  ڪٺا سچ لئه“ 
لکيو آهيي ييا جيييڪيي هين جيي شياعيريَء جيو 
موضوع آهن يعني عيوام، انيهين تيائييين فيييض 
پهچي نه سگهيو آهي. مثال هين جيو نيظيم آهيي 

اهو جن الِء هن لکيو آهيي انيهين تيائييين ”  هاري“ 
پهچي نه سگهيو آهي. اها ڳالهه منهنجي دل تيي 
بيهي رهي ۽ تازو الهور ۾ ٿيل هڪ تقرييب ۾ 
ڏکڻ پنجاب جا کوڙ هاري ۽ هياريياڻيييون شياميل 
هئا. تنهن ۾ مون فيض جو اهو ئي پينيجيابيي ۾ 
لکيل نظم پڙهيو، سندس پيدام جن تائين رسڻ 

 کپي ڪجهه نه ڪجهه ان حلقي تائين رسايو!
ترجمي جي نه رڳو ٻولي سهڻي آهيي، پير ان ۾ 
مقامي رنگ ڍنگ ڪمال جو آهي. جنهن ان جيو 
مزو ٻيڻو ڪري ڇڏيو آهي. هيت ان جيا ڪيجيهيه 

 مثال ڏيان ٿي.
 صحن زندان مين بي وطن اشعار
 سر نِگون محو، هين بناني مين

 دامِن آسمان پر نقش نگار
 ان جو سنڌي ترجمو آهي:

 صحن زندان ۾ بي وطن وڻ ٽڻ 
 ڪنڌ ڍاري ڇڻي رهيا آهن

 پور سان  چٽ، اڀ جي اجرڪ تي!
** 

 چلو آو تم کو دکهائين هم،
 جو بچا هي مقتل شهر مين

 سنڌي ترجمو آهي:
 اچو ان کي ڄاڻ پسائيون،

 بچيو جو به جهوڪ شريف ۾.
الِء جهوڪ شرييف ليفيظ جيو اسيتيعيميال ”  مقتل“ 

من يَء تي ٽڪ آهي. اهڙو ئي هڪڙو ٻيييو ميثيال 
آهي. ترجمي جو ترجمو ته اڃا به بنهه ڏکيو ڪيم 
آهي، پر اوهان ان کي خوب  نڀايو آهيي. نيظيمين 
جا عنوان، اوهان جي ڏنل عنوانن کان ميخيتيليف 

کيي اوهيان ”  حسينه خيييال سيي“ آهن. مثال نظم 
 ”!هڪ نظر“نالو ڏنو آهي 

مجهه سي پهلي سي محبت ميري ميحيبيوب نيه “ 
جسييم نييڪييلييي هييوئييي “ نييظييم ۾ شييعيير ”  مييانييگ

پيييپ بيهيتيي هيوئيي ”  امرا  ڪي تنورون سيي
کيي جيڏهين بيه هين ”  گلتي هوئي ناسورون سيي

رومانٽڪ نظم ۾ پڙهندي آهيان ته ڄڻ نظم جيو 
مزو ڪر ڪرو ٿي ويندو آهي جو اهيڙي سيهيڻيي 
نظم ۾ اهي سٽون ڄڻ ته بڇان ڏيارينديون آهين، 
پر ان ۾ ڪو وڌاُء ڪونهي ته اوهان انهين سيٽين 

 جو ڏاڍو سهڻو ترجمو ڪيو آهي. 
 جسم نڪتل آهي مرض سندي تنورن مان،

 پونَء ڳڙندي رهي سڙندڙ ناسورن مان.  
اهي سٽون نظم ۾ ٺهڪي بيٺيون آهن ۽ سڄيي 
نظم سان گڏ جڏهن روانيَء ۾ پڙهجن ٿيييون تيه 

ٻياٽ “ ڪٿي به بڇان ڏياريندڙ نٿيون لڳن. نيظيم 
 ۾ اوهان لکيو آهي:” واٽن ۾ ماريا وياسين

 پنهنجو غم سندي سونهن جي ساک هو،
 ڏس ته قائم رهياسين انهيَء ساک تي صنم! 

 ان جو اصلوڪو آهي: 
 اپنا غم ٿا گواهي تيري حسن ڪي،“

 ”ديکھ قائم رهي اس گواهي پي هم!
هي ڪتاب پڙهي لڳي ٿو ڄڻ فيض جي شاعيري 
جي سر تي سنڌي ٽوپيَء جو تاج رکي ۽ ڪليهين 
۾ اجرڪ وجهي، اوهان کيس سنڌي بڻائي ڇڏيو 

 آهي. اهڙي پورهئي تي اوهان کي مبارڪ!

 فضا قريشي 
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زاهده ابڙو: توھان کي لکندي ساٺيڪو سال ٿـي ويـا 
 آھن. ڇا توھين پنھنجي ڪم کان مطمئن آهيو؟ 

  A big Noنه.امداد ُحسيني:  
 : ڪارڻ؟ زاهده ابڙو

مطمئن ٿيڻ جو مطلب آھي جميود! امداد ُحسيني:  
۽ ھڪ شاعر جو بينيييادي فير  ئيي جيميود کيي 
ٽوڙڻ آھي. شاعريَء جو سرچشميو زنيدگييَء ميان 
ُاٽي ٿيو جيييڪيو ھير دم روان آھيي. ميعينيٰي تيه 

 تحرڪ! 
وقت ڪڏھن نٿو بيھيي -سمن  ڪڏھن نٿو سمھي 
 جي فليپ تي لکيو ٿم:” ھوا جي سامھون“-
لفظ لفظ ٿي ِسٽ ُجڙي ٿيي. سينيڌوَء جيي ِسيييَر “  

 -جھڙي ِسٽ
۽ ميون ھيي ليکييين  -سڄڻ جي سينڌ جھڙي ِسٽ 

 ِسٽون ُان 

ان ڪري مطمئن ٿيڻ جو ته سوال ئي نيٿيو پيييدا  
ميون اڃيا “ ٿئي. ڪڏھن ڪڏھن ته لڳندو آهيي تيه 

جيترو لکيو اٿم اوترو ته اڃيا ”  لکيو ئي ڇاھي؟!
ڇپيو به ناھيان! سو اتھاس ۾ امر ٿي وڃڻ واري 

 ِسٽ اڃا مون کي لکڻي آهي! 
انھن  -سنڌي شاعريَء جا مختلف دور آهنزاهده ابڙو: 

 کي ڪيئن ٿا ڏسو؟
 -ليوڪ دور -اوائيليي ليوڪ دورامداد ُحسيـنـي:  

نيييم  -ڪالسيڪل دور -اوائلي ڪالسيڪل دور
ڪالسيڪل دور )ڪافيَء جو دور( انتهيائيي اھيم 
دور آهن ۽ اسين انھن شاندار ۽ جاندار دورن تي 
فخر ڪري سگھون ٿا. مقدار توڙي ميييعيار جيي 
لحاظ کان. جييڪيڏھين اسييين پينيھينيجيي شيعيري 

ُجڳ کان کڻون تيه اسيان جيو  -اتھاس کي ويدڪ
فيخير کيان ڳياٽ اوچيو ٿيي ٿيو وڃيي. اھيي ويييد 
جيڪي سنڌوَء جي ڪپر تي ِرشين رچييا ۽ دنيييا 

ُپسيتيڪ ميڃيييا وييا  (ancient(۾ سڀ کان پراچين 
آهيين. انييھيين ۾ سيينييڌ ۽ سيينييڌوَء جييي سيياراھ ۾ 
ڪيترائي منتر آهن. انھن ۾ سياڻييي  جيي ِسيَڪ 

زندگيَء کان  -کي سڀ کان ُاتم ُڳڻ چيو ويو آهي
به ُاتم. توھان کي اچرج ٿيندو ته ويدن سيڀ کيان 

جو َمتو ڏنو آهي. جينيھين ”  جيئو جيئاريو“ پھرين 
 کي شاھ لطيف هينئن ُاچاريو آهي: 

 سائين سدائين، ڪرين مٿي سنڌ ُسڪار َ 
 دوست ِمٺا دلداَر ، عالم سڀ آباد ڪرين!  

پنھنجي ديس سنڌ جيي ُسيڪياَر سيان گيڏ سيڄيي 
عالم الِء اھڙي دعا، جيستائين مينيھينيجيو اڀييياس 

آهي، مون دنيا جي ڪنھن به ٻوليَء جي شاعيريَء 
 ۾ نه پڙھي آهي.

جڏھن تـه  -پڙھيو” سائين سدائين“توھان زاهده ابڙو: 
 آهي.” سائينم“سڀني رسالن ۾ 

سواِء ڊاڪٽر نبي بيخيش خيان جيي امداد ُحسيني:  
” سيائييين سيدائييين“ سھيڙيل رسالي جيي! ُان ۾ 

 آھي! 
 پر ُان ۾ وري ھڪ ٻي کانجاڻ آهي. 

 کانجاڻ! ڪھڙي؟ زاهده ابڙو: 
۾ پنجاب ۽ الھور وارين ”  بيت“ان امداد ُحسيني:  

ٻن سٽن مان ھڪ ِسٽ ٺاھي وئي آهي! جڏھن تيه 
۾ ”  گينيج“ آھي ٻيئيي ِسيٽيون ون ييونيٽ دور ۾ 

سيو  -لکيون ويون آهن! اھو ھڪ الڳ قصو آهي
” ڳيالي  ٻيولي “ ڪڏھن شاھ سائينَء تي الڳ سيان 

سيائييينيم ۽ “ ڪنداسين. پياڻ ڳيالي  پيئيي ڪيئيي 
۾ ” پراڻي ڪتابت“جي ُان کي ُاڪاليون. ” سائين

ليکينيدا هيئيا، جيييئين: ”  م“ جي جاِء تيي ”  نُگھڻي“ 
جڏھم، تڏھم يعني جڏھن تڏھن. سو سائينم کيي 

کيي گيھيڻيو ”  م“ جڏھن پڙھندا آهن تحت اللفظ ته 
” سيائييينيم“ ۽ ائين  -سان پڙھندا آهن”  زبر“ ڪري 

معنٰي تيه: ”  نه“ پڙھندا آهن جنھن جي معنٰي ٿيندي 
سياڳيئيي “ سائين سنڌ تي ُسڪيار نيه ڪيجيئييين! ” 

 اندروني قافيا به آهن.” سائين سدائين” “وقت
 مختلف دور...؟زاهده ابڙو: 

امداد ُحسيني: ھا جيئن اوائيليي ليوڪ دور آهيي  
جيو دور ”  منظوم چوڻين“ جيڪو منھنجي راِء ۾ 

 آهي.
” ُتيڪيبينيدي“ سنڌي ماڻھو حيرت انگيز طور تيي  

 جي فن جا ڄاڻو بلڪه ماھر هئا. جيئن:
 * ڪ  چور ُسڃا  
 ڪ  ڍور ُسڃا 
چيورو“ ساڳيا آهن. رڳو ”  ڪ وُسڃا“ ان ۾ ٻه لفظ  

واري ُتڪ َمٽجي ٿي. ان ۾ ڪيوبيه ڌارييون ”  ڍور
لفظ ناھي! انھن منظوم چوڻين جيا گيھياڙييٽيا بيه 
ڌيان جوڳا آهن. جيئن ُڪل ٽن ليفيظين اٺين اکيرن 

 جي ھيَء مختصر ترين چوڻي:
 * اڳي سو تڳي  
جي ُتڪ به ميوجيود آهيي. سيڀ ”  اڳيوتڳي“ ان ۾  

لفظ به سنڌي آهن.  ساڳئي وقيت ان کيي اعيليٰي 
 معنٰي پڻ آهي.

منھنجي ڏاڏي بيبي شھر بيانيوَء ھييَء ِسيٽ ميون  
 ڇا ته سھڻي ِسٽ آهي:  -کي ٻڌائي هئي

 جنين آڏو ڀِِت، سي به سڄڻ ڪر ُڏور  
اھا َاُمل  ِسٽ بيت جي گھاڙيٽي ۾ آهيي، جيهيڙي  

 ڳالھ ٻولھ

 زاهده ابڙو

سورج کان پر اُوچي ناھي!  -اُوچي آ ديوار ته ڇاھي  
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 بيت جي پهرين ِسٽ!
  interestingزاهده ابڙو: 

اوائليي ليوڪ دور کيانيپيوِء ليوڪ امداد ُحسيني:  
جيينييھيين ۾ لييوڪ گيييييت آهيين. لييوڪ  -دور آهييي

ڪھاڻيون آهن. ان ڏس ۾ چياليييھين کيان ميٿيي 
ڪتاب ڇپيل آهن. اھا رٿا ڊاڪٽر نبي بخش خان 
بليوچ جيي هيئيي. سينيڌي ادبيي بيورڊ ميخياليفيت 

 باوجود ان کي منظور ڪيو. 
 ڪنھن مخالفت ڪئي؟زاهده ابڙو: 

امداد ُحسيني: ڊاڪٽر بلوچ جي ميخياليف البييَء،  
پيير ُھيين دل نييه الٿييي. سيينييڌ يييونيييييورسييٽييي اوليي  
ڪئمپس ۾ ھڪ ُکڏڻي جھڙي آفيس قائم ڪئيي 

جنھن ۾ لوڪ ادب رٿا تي بيه ”  لدت آفيس.“ وئي 
ڪم جو آغاز ڪيو ويو. فيلي  ورڪ الِء سيڄيي 
سنڌ جي ماسترن کي متحرڪ ڪيييو وييو. اھيي 

جيڪو چڪاسيو ويندو ھيو.  -مواد موڪليندا هئا
ان ٓآفيس جو انچارج شي  محمد اسماعيل ھو ۽ 

 نگران اعلٰي ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ. 
سائين محمد يعقوب ميمڻ، طاليب ليوھيار، وليي 
محمد طاھير زادو، ميميتياز ميرزا، اسيداهلل شياھ 
ُحسيني ُاتي پارٽ ٽائيم جاب ڪندا هئا. منھنجي 

۾ ”  لوڪ ادب رٿيا“ َسئوٽ شبير ھاتف ۽ مون به 
ڪم ڪيو آهي. اھو ايڏو وڏو ڪم تڏھن نه ٿئيي 
ھا ته ڪڏھن به نه ٿئي ها! ڇو ته ُاھي ماڻيهيو ئيي 
نه رھن ھا! ان کانپوِء اوائلي ڪياليسيييڪيل دور 
آهي. جنھن ۾ قاضي قادن، ميخيدوم نيوح، شياھ 
ڪريم ۽ شاھ عنايت رضويَء جھڙا شياعير آهين. 
ڪالسيڪل دور شاھ لطيف کان شروع ٿئي ٿيو. 
ان دور ۾ سچل، سامي، خليفو نبي بخش جيھيڙا 

 شاعر ِملن ٿا.
 انگريز دور بابت ڇا چوندا؟ زاهده ابڙو: 

اھو به تمام اھم دور آهي. ان دور امداد ُحسيني:  
۾ انييگييريييزن اسييان کييي پييريييس ڏنييي. ڊاڪييٽيير 

جيرمينييَء ميان ”  شاھ جو رسياليو“ ارنيسٽ ٽرمپ 

ڇپايو. جنھن الِء ُھن مونو ٽائپ ٺيهيرائيي. سينيڌي 
ٻوليَء کي سنڌ جي قومي ٻوليَء جيو پيد ميليييو. 
نصاب ٺھيو. درسي ڪتاب ليکيييا وييا. اسيڪيول 

تعليم جيو ذرييعيو بيڻيجيي ”  سنڌي ٻولي“ کليا ۽ 
وئي ۽ سنڌي ٻولي ُاسرندڙ ٻوليين جيي سي  ۾ 

 شامل ٿي وئي.
ُانھيَء دور ۾ شاعريَء ۾ به وڏي ُاٿل پيٿيل آئيي.  

جيتوڻيڪ عروضي شاعري ته سچل کان شيروع 
 ٿي:

 سچاري، يارن جي ياد ياري ” سچل“ثابت  
 وحدت جنين وساري، َتِن َتَن ِمٽي َاڻاسي!  
شاعريَء ۾ نيون صنيفيون رائيج ٿيييون، جيييئين  

غزل، نظم. اھو روايتي دور آهي. ُانھيَء دور ۾ 
حافظ حامد، قليچ، خليفيو گيل، سيانيگييَء جيھيڙا 
شاعر اسان کي ِملن ٿا. اھو دور ورھاڱي تيائييين 
هليو. جنھن ۾ لڏپالڻ ٿي. پڙھيل ڳڙھيل طيبيقيو 

 ھتان ٿاڏارجي ويو! 
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ڇا اوھـان سـنـڌي شـاعـريَء کـي ان زاهده ابڙو: 
 ڪيو؟  reviveوقت

ما  جي ھڪ ڊگيھيي  -کانپوِء 5618امداد ُحسيني:  
دور کانپوِء سنڌي ادب ۽ اديبن ھڪ ڀيييرو وري 
لکڻ سان پنھنجو پاڻ کي جوڙيو. ادبيي تيحيرڪ 

جي اجراَء سان پنيھينيجيي ”  مھراڻ“۾ ٽماھي  5611
پوري عروج تي پھتو. ابتدا ۾ جمال ابڙو، شيي  
حفيظ، غالم رباني، رشيد ڀٽي ۽ ٻين ڪيھياڻيي 

اييئين شياعيري ۾ َھيِري  -کيتر ۾ نياليو ڪيمياييو
دلگير شاندار تجربيا ڪيييا. ان سيان گيڏ نيارائيڻ 
شيام، حاجي احمد مالح، گدائي، مخدوم طياليب 
المولٰي،  اياز، تنوير، نياز ۽ ميون ان دور جيي 
شاعريَء ۾ نوان تجربا ڪييا، نيوان ميوضيوع ۽ 
نوان گهاڙيٽا ڏنا ۽ ان پوري دور جي ڪايا پيليٽ 

 ڪئي. 
ڇا ائين چئي سگھجي ٿو ته توھان سنـڌي زاهده ابڙو: 

کي مـتـعـارف ”  ماڊرن ازم“ شاعري کي ماڊرن ٽچ ڏنو ۽ 
 ڪرايو.

مان ان سوال جي جواب ۾ ڊاڪٽر امداد ُحسيني:  
 الياس عشقي جي اھا راِء ڏيڻ چاهيان ٿو: 

مون کي انھيَء چوڻ ۾ ڪا ھيٻيڪ ڪيانيھيي تيه “ 
امداد سنڌي شاعريَء جو پهريون ۽ آخيري جيدييد 

جي مھورت تي ”  ھوا جي سامھون” )“ شاعر آهي.
۾ ڪيل فيي اليبيدييهيه تيقيريير جيييڪيا  8111سن 

 ۾ ڇپيل آهي.(  8158” ڪرڻي جھڙو پل“
ان دور جون سماجي ۽ سياسي حـالـتـون زاهده ابڙو: 

 ڪهڙيون هيون؟
سنڌ ۽ سنڌين تي ڏکيا ڏيينيھين آييا. امداد ُحسيني:  

پاڪستان ٺھڻ کان ا  سال پيوِء ون ييونيٽ جيو 
، ” سينيڌ“ نوڙ اسان جيي ڳيچييَء ۾ وڌو وييو! ۽ 

کي نالو مليو، جا ھزارھيا سيالين ”  ھند“جنھن تان 
کان قائم دائم هئي ان جو نالو مييسيارييو وييو! 

ميال “ سنڌ جي زمينن، پاڻين ۽ ٻين وسيلن کيي 
وانگر  اٻايو ويو )جيڪو سلسلو اڄ بيه ”  غنيمت

جاري آھي(! ريلوي اسيٽيييشينين تيان سينيڌيَء ۾ 
۾ سينيڌي ”  شريف ڪميييشين“ لکيل ناال ڊاٺا ويا. 

 ٻوليَء کي پنجين درجي تائين واڙيو ويو.
...سنڌي ٻوليَء جي حقن جي بحـالـيَء زاهده ابڙو: 

 جي تحريڪ ڪڏھن شروع ٿي؟
” شرييف ڪيميييشين“ ان ئي دور ۾ امداد ُحسيني:  

جي خالف. اھيا تيحيرييڪ سينيڌي ادييبين شيروع 
بيه شياميل هيئيا تيه ”  قيداميت پسينيد“ ڪئي. ان ۾ 

به. ڇو ته ٻولي ته سڀني جيي هيئيي. ”  ترقي پسند“ 
ان تحريڪ جو ڪري ٽ سنڌي ادبي سنگيت کيي 
وڃي ٿو، پر اڳتي ھلي ان تيحيرييڪ ۾ ھيٿيرادو 
ايٽاڙو وڌو ويو! جنھن ۾ لٿيي پيٿيي تيوانياييون 
ضاي  ٿيون ۽ نقصان ٿيو. شيميشييير اليحيييدريَء 
سان سنڌي لئنگويج اٿارٽي ۾ ملھايل ھڪ رھاڻ 
۾ ڊاڪٽر غالم علي االنا چيو ته سيي آِء ڊي ۾ 
اسان جو ھڪ خواجو آفيييسير ھيو نياصير عيليي. 

تيحيرييڪ جيون  -تيوھييين ٻيوليي“ ُانھيَء چييو تيه 
جيڪي ميٽنگون ڪريو ٿيا، انيھين جيي رپيورٽ 

ميون ”  اسان وٽ سياڳيئيي ڏيينيھين رسيييو وڃيي.
ڪير ٿيو پيھيچيائيي؟ ٿيوري آنيا “ کانئس پڇيو ته 

( ميقيبيول ڀيٽيي 5ڪانيَء کانپوِء ُھن ٻه ناال کنيا: )
)سنڌي ادبي سنگت جو تڏھوڪيو سيييڪيرييٽيري 

پيوِء شيميشييير ”  ( غالم ميحيميد گيراميي.8جنرل( )
اسان ته ُھن الِء بيه “ ڏانھن اشارو ڪري چيائين ته 

شيميشييير کيي ”  جو مياڻيھيو آهيي!  CIDٻڌو ھو ته
پنھنجي تقرير ۾ ان تي ڳالهائڻ کپينيدو ھيو، پير 

 ُھن ٻِڙڪ به نه ٻااي! 
پوِء جڏھن پاڪستان ُٽٽو ته سنڌ اسيمبليَء سنڌي  

ٻوليَء جي حقن جيي بيحيالييَء الِء اييڪيٽ پياس 
اردو کا جنازا ھيي ذرا “اخبار ۾ ” جنگ“ڪيو ته 

سان حياشيييو ڇيپيييو وييو! ان ”  ڌوم سي نڪلي
کانپوِء لساني فساد ٿيا! ۽ سينيڌ جيي شيھيرن جيا 
رستا جيڪي صبح سوير پاڻيَء سان ڌوپندا هئيا، 
سي سنڌين جي َرت سان ڌوتا ويا. ان ڪوس تي 

 ”: حيدرآباد“جيئن  -منھنجا ڪيترائي نظم آهن

  -تڏھن توکي به ڪجهه آيو ته ھو ياد! 
 ( 811)ھوا جي سامھون، ص 

 نظم به ُانھيَء واقعي تي آهي:” شھر“ 
 آهين ڪير لوڪ نقابن جي پوئيتان

 قرآن ٿن ھٿن ۾ ڪڇن ۾ ُڇرا اٿن 
 ڪوسي لھوَء جي پياس چپن تي کڻيو گھمن 

 ۽ رات ڏينھن ُٻوَٿ مٿان ُٻٽ ھڻيو وتن 
 ٻولي به منھنجي ڪا نه ٿا ڳالھاِء ُھو سگھن 
 لولي به منھنجي ڪانه ٿا ورناِء ُھو سگھن 
 ِڄَڀ تي ِڄڀيون ُاماڙ اکين  ۾ کنيو وتن 

 واڇن کي تازو گرم لھو ٿا ھنيو وتن 
 ماريِن ٿا ُاريِن ٿا ۽ ٽھڪ ٿا ڏين  

 ھي شھر جو بھشت ھو ڌرتيَء جي گول تي 
 ھر دل ۾ اڄ ُدکي رھيو دوزخ رڳو ُاتي  
 ھي منھنجو شھر آهه يا دشمن جو شھر آ! 

 ( 1)شھر، ص 
 ڳوٺ ڏي ھلون!  -شھر ڇڏيزاهده ابڙو: 

 امداد ُحسيني:  
 ڄائيس جتي پليس مان، نِپنِس وڏو ٿيس مان 

 اڄ وائڙو پريشان، ُان ڳو  جي ڳليَء ۾! 
 (500)ھوا جي سامھون، ص 

اھو شعر في البديي  چيييو هيييم، تيڏھين جيڏھين  
ڳو  ۾ سچ پچ به رات جو ماسيتير واحيد بيخيش 

جي گھر ڏانھن ويندي دريا ڏانھن پئي ” عندليب“
ھي ڪيييڏانيھين پيييو “ ويس ۽ سحر رڙ ڪئي ته 

۽ پوِء ُھوَء ئي منھنجي ُسونھي ٿي هئيي ”  ھلين؟
۽ مون ڪار ورائي هئي. ان ڪيري سيحير ميون 
کي ڪار هالئڻ نه ڏيندي آهي ڇو ته مان پنهنجي 

 پورن ۾ ھليو ويندو آهيان!
تيي پينيھينيجيي ”  ھيوا جيي سياميھيون“ ٽکڙ بيابيت 

۾ ڊاڪيٽير سيحير گيھيڻيو ڪيجي  ”  مھاڳواڀياس“ 
لکيو آهي. ٽکڙ ھڪ رٿابنديَء سيان َاڏييل ڳيو  
آهي. ُان جون گھٽيون سيڄيڻ جيي سييينيڌ جيييان 
سڌيون آهن. سڀ پاڙا ڌار ڌار ٺھيل آهن. ُمھياڻين 

جو پاڙو، ڳنڀيرن جو پياڙو، حيافيظين جيو پياڙو، 
کٽين جو پاڙو، جمعدارن جو پياڙو، واڻييين جيو 
پاڙو، ويڙھيچن جو پاڙو، سيدن جو پاڙو... انھن 

تيي تيڙ بيه ڌار هيئيا. ” ُجوِن  واھ“سڀني ذاتين جا 
اچرج جي ڳال  اھا آهي ته ٽکيڙ جيو اھيو نيقيشيو 

 جيڪو نابين ھو!  -حافظ حامد ليڪيو ھو
مون ٽکڙ کي ڀڄندي ُڀرندي ُاجڙنيدي ڏٺيو! ُبيک  

۽ بد امنيَء جي َور چڙھيل ڏٺو! ورھاڱي کانپيوِء 
ھليا ويا! کٽي به لڏي ٽن و محمد خان ھلييا واڻيا 

ويا! موچين جي پوري گھٽي هئي. اهي بيه ليڏي 
ويا. دائود موچي جنھن جون ٺاهيل ُجتيييون مييير 

ان جيو  -پائيينيدو هيو”  سانگي“ عبدالحسين خان 
گھر به ڪراچيَء لڏي ويو. مون کيس آخري عمر 
۾ ڏٺو ھو. قدآور، اڇو ڳورو. ھو ڪيراچييَء کيان 
ڀڄي ڳو  آيو ھو ۽ پوِء سندس ُپٽ کيس واپس 

ھليا ويا! ”  جِھرڪن“وٺي ويا هئا! پيڃارا به لڏي 
حياجيي  -ا  آڏاڻا هئا جن مان مون صرف ٻيه ڏٺيا

وليَء ۽ حافظ سليمان جا اجرڪن جا ڪارخانا بيه 
کٽين سان گڏ کڄي ويا! غالم مصطفيٰي ميييميڻ 

، ” پيروانيو“ٺاھي. محمد صالح ” ادبي انجمن ٽکڙ“ 
۽ ميياسييتيير واحييد بييخييش ”  نييظييييير“ ميياسييتيير آچييار 

سندن ٻانھن ٻيلي هئا. انھن ھڪ وڏي ”  عندليب“ 
ادبي ڪانفرنس به ڪرائي هئي. جينيھين ۾ وڏن 

ادبيي انيجيمين “ اديبن شرڪت ڪئي هيئيي. پيوِء 
جي باني غالم مصطفيٰي ميييميڻ کيي اھيو ”  ٽکڙ

۽ ”  ھي توھان ڇوڪرن جو ڪم نه آهيي.“ چئي ته 
ُھن کان کسي ٻين کيي ڏنيي ”  ادبي انجمن ٽکڙ“ 

وئي ۽ ايئن ُاھا ختم ٿي وئي! ۽ غالم مصطفٰي 
ميمڻ تي ڪيس به ڪيا ويا ۽ ُاھي )جميعيدار( بيه 
ني  ڳو  مان لڏي ويا! ڪيو وقيت ھيو جيڏھين 
منھنجيا رسيتيا ڳيو  ڏانيھين ويينيدا هيئيا ۽ ميان 
اسڪول )نور محيميد ھياِء اسيڪيول( ميان ڀيڄيي 
ڳو  ھليو ويندو هئيس ۽ ُاتيان وري ميون کيي 

 کنڀي اسڪول ُپڄايو ويندو ھو! 
طرحي “ اھڙو وقت به آيو جو ڳو  ۾ اسين روز  

گيھيڻيو ڪيري ”  طيرح“ ڪندا هئياسييين. ” مشاعرو
ھوندي هئي. منھنجو َسئوٽ شيبييير ئي منھنجي 

ٻاھران جڏھن به سنڌ ايندو ھو ته ڳو  ۾ ”  ھاتف“ 
مشاعرو رکندا هيئياسييين، جيييڪيو سيڄيي رات 

” مسيڪييين“ ھلندو ھو. جنھن ۾ مال ڪاتيار مان 
مال ڪاتياري، گيدا، سياز ۽ ھيييرڻ جياڳييير ميان 
حيدري سومرو به شريڪ ٿيندا هئا. ُاھي مشاعرا 
به ڪڏھوڪو ختم ٿي ويا. ڳو  سيان مينيھينيجيو 
جيڪو ڳانڍاپو رھيو ۽ نه رهيو! ُان تي منھنيجيو 

ڪيرڻيي “ آهيي جيييڪيو ”  بينيد گيھيٽيي“ ھڪ نظم 
( ۾ ڇپيل آهي، ُان جو آخري بند 8158” )جھڙو َپل

 توهان سان ون يان ٿو:
 ھاڻ ساڳي گھٽيَء جي ُمھڙ تي بِھي

 مان “سوچيان ٿو ته 
 گھر وڃان؟ 
 ڪھڙي منھن سان وڃان! 

 متان
آرسيون ميون کيي ڄياڻيڻ ُسيڃياڻيڻ کيان انيڪيار  

 ”ڪن!
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 (     896)ص 
ڳو  ۾ جيييڪيو روز طيرحيي مشياعيرو ڪينيدا  

، ابيو طياليب ” داغ“ هئاسين ُان ۾ محمد ابراھيم 
ٽيکيڙائيي، ”  سعيد“ ، ” غازي“ ، عثمان علي ” خيام“ 

، ميياسييتيير واحييد بييخييش ” نييظييييير“ ميياسييتيير آچييار 
۽ مان شريڪ ٿيندا هئاسيين. ھيڪيڙي ”  عندليب“ 

 طرح هئي:
 ”عاشق ته ھرڪو آهه ڏٺو مون َڏٽو ُمٽو“
ٽکڙائيَء مقط  ۾ هييينيئين گيرھ ”  سعيد“ ُان سان  

 مالئي هئي جيڪا مون کي ياد رھجي وئي آهي:
 ڇو ٿو سعيد عشِق صنم ۾ سڙين ُسڪين

 ”عاشق ته ھرڪو آهه ڏٺو مون َڏٽو ُمٽو!“
ابڙو: ٽکڙ جي ڪھڙن شاعرن کان توھان متاثـر  هزاهد
 ٿيا؟ 

ڪينيھين بيه شياعير کيي پيڙھيڻ ۽ امداد ُحسيني:  
ڪڙھڻ يا ُان کان متاثر ٿيڻ الڳ الڳ ڳياليھيييون 

” مڪتب فڪر“آهن. ٽکڙ سنڌي شاعريَء ۾ ھڪ 
رھيو آهي. ان ڏس ۾ حافظ حاميد جيو پينيھينيجيو 
مرتبو آهي. ُھن غزل ۾ ڪالسيڪل شاعريَء جيا 
ڪردار سسئي، مارئي... به آندا. ان کيانيپيوِء ُھين 

جي ٽي  اکري آهي. ُان ۾ ھڪ ِسٽ ” مارئي“جي 
 آهي:

 پکي پارڪر منھنجا پوندا پٿر!
 اکري ڇپيل آهي؟  -زاهده ابڙو: اھا ٽيھ

۾ ڇيپيييل ”  تذڪرہِء شعرائي ٽکيڙ“ امداد ُحسيني:  
آهي. اھا ِسٽ ڄڻ سندس اڳ ڪٿي آهي ۽ ھيڪ 

ڄاريليي “ تڪرار جي ڪري حافظ حامد ڪڇ جي 
۾ پنھنجن مريدن وٽ ھيليييو وييو ھيو ۽ ”  ڳو 

ُاتي ئي سندس وفات ٿي. ُاتي ئي سنيدس ُتيربيت 
به آهي. اھو ڳو  ھاڻي ھند ۾ آهيي. سيو حيافيظ 
حامد، حافظ شاھ، مخلص، دلگير... جا رنيد پينيڌ، 

سڀاُء، گھاڙيٽا، لھجو الڳ آهي. پنھنجي ھمعصير 
۽ پاڻ الِء به ساڳيي ڳياليھيه ”  ھاتف“ ، شبير ” سعيد“ 

ڪندس. حافظ حامد ايم اي جي ڪورس تيي بيه 
رکيل آهي. مان ته تڏھن بيه ڪيورس تيي رکيييل 
هئس جڏھن اڃا ايم اي ۾ داخل به نه ٿيو هئيس! 

مئگزين ”  سوکڙي“ تڏھن سنڌي ڊپارٽمينٽ پاران 
نڪتو ھو. ان جو شاعريَء وارو ڀاڱو شاھ لطيف 
کان شروع ٿي مون تيي خيتيم ٿيي ٿيييو )شيرط 
نظم(. منھنجي شاعريَء ۾ ٻيھيراڙي، شيھيري ۽ 
بين االقوامي موضوع آهن، جيييڪيي ٻييين وٽ 

 ناھن. 
حافظ حامد، قليچ، خليفي گل تيي گيھيٽ ليکيييو  

ويو آهي. وري به جس ھجي ڊاڪٽر نيبيي بيخيش 
ميرتيب ”  ڪيليييات سيانيگيي“ خان بلوچ کي جنھن 

ڪئي، پر مجموعي طور اسان پنھنجيي شياعيرن 
کي ُاھا مڃتا نه ڏئي سگھيا آهيون. حيافيظ حياميد 
جو خطبو به جمعي تي مسجد ۽ عيييد نيمياز تيي 
عيدگاھ ۾ پڙھيييو ويينيدو آهيي. سينيدس ڪيالم 

” مخلص“سندس ُپٽ محمد ھاشم ” ارمدان حامد“
ڇپايو ھيو جيييڪيو ھياڻيي اڻيليڀ آهيي. ان رييت 

خيليييفيي “ سنڌيَء ۾ پهرين صاحب ديوان شياعير 
جو دييوان بيه ميحيميد صيدييق ميييميڻ ”  گل محمد

پاران ورھاڱي کان اڳيي ” سنڌي ادبي سوسائٽي“ 
ڇپايو ھو جيڪو به اڻلڀ آهي. ان ڏس ۾ سينيڌي 
 ادبي بورڊ کي پنھنجو فر  ادا ڪرڻ گھرجي. 

زاهده ابڙو: ٽکڙ ۾ ٻيا به شاعر هئا، اوھان جي فيمليَء 
 ۾ شاعر... اديب...؟

ٽکڙ جي ماڻھن الِء مشھيور ھيو تيه امداد ُحسيني:  
اهي ڳالهائيندا ئي شياعيريَء ۾ هيئيا. مينيھينيجيي 
ڪٽنب ۾ گهڻا ادييب شياعير هيئيا ۽ آهين. سيييد 

ل( جينيھين  سيڌا تيوري ۽ “ ميران محمد شياھ )اول

” ميفيييدالصيبيييان“ لکي ۽ ”   ڪڌا توري جي ڳال 
جھڙا ابتدائي نثري ڪتاب لکيا، سيو مينيھينيجيي 
ڏاڏيَء بيبي شھر بانوَء جو پيُء ھو. مان پنھنجيي 
ڏاڏيَء کان متاثر آهيان. جنھن جون آکاڻيون ٻيڌڻ 
ري نن  نه ايندي هيييم. شياھ ليطيييف بيه پيھيريين 
کانئس ٻڌم. پھاڪا، چوڻيييون ۽ ليوڪ بيييت بيه 

 کانئس ٻڌم:
 آھورن جي آسري، جھنگ نه ُچنائون  

 سائو گاھ ملير جو، بيٺي ڏٺائون 
)ھيوا جيي ”  ڏاڏيَء جي يياد ۾“ منھنجو ھڪ نظم 

” شھير“ ( ۽ منھنجي طويل نظم 501سامھون، ص 
 جو ھڪ بند ڏاڏيَء تي آهي:

 ۽ ٻار راند کيڏندا چوسول ۾ هئا  
 ٿڪجي ٿي پيا ته ڳل رکي ڏاڏيَء جي جوٽ تي  

 (6آکاڻين ٻڌڻ کانسوا ڪو نه ٿي ُستا. )ص 
ٻيو مان عام مياڻيھيوَء کيان ميتياثير آهيييان. شياھ  

لطيف ته سدا کان منھنيجيو ُسيونيھيون ۽ سيرواڻ 
 آهي: 

 لطيف تنھنجو نانُء  
 مون لئه ڏات ۽ ڏانُء 

سيد حاجي محمد حيافيظ شياھ )مينيھينيجيي ڏاڏي 
اسداهلل شاھ جو ڀاُء( ڪافيَء جو ھڪ اھم شياعير 
آهي. ان جيي ڪيالم ۾ ھيڪ ِسيَڪ ڇيڪ آهيي. 
سوز گداز آهي. سندس ڪالم اسان جيي گيھيرن 
جون شيدياڻيون مائي حوا، امان سييينيت، ميائيي 
خاتون، ادي بصيران، ميائيي ِميِري، ميائيي کيني ل 
ڳائينديون ھيون. مييڻيھيارڻيييون ميائيي زيينيون، 
مائي راستي، مائي سڪينه به ڳائيندييون ھيييون. 

جو ڪالم بيه ڳيائييينيدييون ”  سعيد ٽکڙائيَء“ ُاھي 
هيون. جن کي ٻڌي منھنجي به دل ٿيندي هئي ته 
اهي منھنجو ڪالم به ڳائين. پوِء انھن منيھينيجيو 
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 ڪالم به ڳايو:
 ڇو ٿا ڇڏيو ُڪلھن تي ڇڙواڳ وار ڇوڙي 
 ھي نانگ ني  دل کي نيندا نپٽ نھوڙي  

ايئن منھنجيي شياعيريَء جيي شيروعيات ُسيرييليي 
شاعريَء سان ٿي. ايئن ئيي مينيهينيجيو ريي ييو الِء 

 ۾ جُھونگاري لکيل ڳاج: 5611
 جيڏل شال ُجڙي رهين، “

 ”هو! جيڏل شال ُجڙي رهين
پڻ انھن ڳايو، اھو ڪيالم اڄ بيه اسيان جيي راڄ  

جي شادين ۾ دھل ۽ تاڙين جيي ٿياپ تيي ڳيائيبيو 
 آهي. 

سو، ڳال  پئي ڪيم پنھنجيي ڏاڏي سيييد حياجيي  
)جيييڪيو شيبييير شياھ ۽  -محمد حافظ شياھ جيي

نورالھدٰي شاھ جو نانو آهي(. سنيدس اوطيا  تيي 
ڪچھري ۽ راڳ رھاڻ ٿيندي هئي. موٽيو شيدي، 
عيسو شيدي، ُنوُرو ميمڻ سندس ڪالم ڳائييينيدا 
هئا. مون ُاھي رس رھاڻيون ته ڪونه ڏٺيييون، پير 
عيسٰي شيديَء کي مون ٻيڌو. ھيو بيازار ۾ رات 
جو گَھَڙي تي حافظ شاھ جو ڪالم ڳائييينيدو هيو. 
سندس ڪالم به عيسٰي شيديَء کان پڇيي ليکيييو 

اسيدوبيييخيود “ ويو جيڪو ڀاُء قاضي اسداهلل شياھ 
ڇپايو جيڪو ھاڻ اڻلڀ آهي. ان ڪالم جو نئون “ 

ڇاپو ڪمپوز ٿيو پيو آهي ڪج  سالن کيان... ان 
جو مھاڳ مون لکيو آهي، پر نورالھدٰي شاہه کي 

 به ُان تي ڪج  لکڻو آهي ...اڃا...! 
” فدا“ منھنجو ڏاڏو عالمه قاضي سيد اسداهلل شاھ  

عربي، فارسي ۽ سنڌيَء جو شاعر ھو ۽ عالم ھيو 
نالي رساليو ڪيڍنيدو ”  بھار االخال “ پاڻ ٽکڙ مان 

ھو، جيييڪيو الھيور ميان ڇيپيجينيدو ھيو. سينيدس 
عاليشيان الئيبيرييري هيئيي، جينيھين ۾ ڇي  ھيزار 
ڪتاب هئا. ان مان کانئس پيوِء قيييميتيي ڪيتياب، 
جن تي سونو پاڻي چڙهيل هيو، چيورائيجيي وييا، 

ڪيتيابين جيي بييي “ ڪيي زبيون ٿيي وييا... بياقييي 
جو ڪارڻ ڄاڻائي دريا ۾ ليوڙھيييا وييا. ”  حرمتيَء

بيھيار “ سندس رڳو ُاھو ڪالم ھي  ٓآييو جيييڪيو 
 ۾ ڇپيل ھو! ” االخال 

ٽکيڙائييَء جيو ڪيالم بيه ”  سعيد“ منھنجي سئوٽ  
مينيھينيجيو ”  سعيييد“ ڪتابي صورت ۾ نه آيو آهي. 

سينيئر ساٿي رهيو. سٺو استاد ھو، سينيدس اکير 
موتين جا داڻا، سٺو مصور، سٺو ڳائيڻيو، ڪيو بيه 
نئون ساز کڻندو ھو ته ٻن ٽين ڏيينيھين ۾ سيکيي 
ويندو ھو. ھارمونيم، بيينيجيو، بيانسيري، ميائيوٿ 
آرگن، وايولين وڄائيندو هو، الجواب شياعير ھيو. 
سندس بنهه ويجهن مائيٽن جي ڏنل ڏکن ُسيورن، 
ُھن کي نشن پتن ۾ غر  ڪيري ڇيڏييو. سينيدس 

ڇير ٻڌي، پيشواز پيائيي، ”  دوسو ميڻھار“ ڪالم 
 ناچو ٿي نچندو ۽ ڳائيندو ھو: 

تيذڪيرہِء شيعيرائيي ٽيکيڙ ۽ “ جيو ڪيالم ”  سعيد“  
۾ ڇپيل ۽ ري يو حيدرآباد تان پيڻ نشير ”  مھراڻ“ 

ٿيل آهي. سندس اڻپيورو ڪيالم ميون وٽ آهيي 
جنھن تي مون کي لکڻو آهي. ھتي مان ٽکڙ جيي 

جيو ”  واحيدنيو ڳينيڀييير“ ۽ ”  آڍو فقير“ ٻن سگھڙن: 

نالو ضرور ڳڻائيندس. بلڪه واحدني َڳينيڀييير جيو 
ھي نظم به ڏيندس، جيڪو جديد نظم آهي ۽ آغيا 

 سليم کي ڏاڍو وڻندو ھو: 
 ڪار بلوري  -ڪارا بنگال 
 پي شراب ڇرڪي ڇوري  
 پيتي کانپوِء ُچُپ ُچپات 
 ُمٺي به ما   -ِمٺي به ما  
 ُڪُڇون ٿا ته ُپوِن ٿا ُڪُڪَڙ ڪا  
 ُمٺي به ما  -ِمٺي به ما  
زاھدہ تو مون کي ھڪ دائري ۾ آڻي ڇڏيو آهيي.  

جيي دائيري ۾، پير ميان ھير دائيري کيان “  ٽکيڙ“  
ُمڪت آهيان! مون ته توکي اھو به نه ٻيڌاييو آهيي 
ته ٽکڙ کي ٽکڙ ڇو چوندا آهن؟ نه ئي تيو پيڇيييو 

“ ٽيکيڙ“ آهي! يا مون ته توکي اھو به نيه ٻيڌاييو تيه 
بيه چيونيدا آهين؟ تيوکيي ”  وسين ملوڪ شاھ“ کي 

خبر آهي ته دنيا ۾ سڀ کان سولي ڳالي  ڪيھيڙي 
 آهي؟ 

 زاهده ابڙو: توھان ٻڌايو! 
انيٽيروييو ڪيرڻ! سينيڌ االجييَء الِء امداد ُحسيني:  

محمد قاسم ماڪا مون کان انٽرويو ڪرڻ چاھيو. 
ڪييير “ )ٻين جا به ُھن ڪيا آهن(. کانئس پڇيم ته 

ان تي ُھن عجيب غريب ُمرَڪ سان پياڻ ”  ڪندو؟
تيو ميون کيي “ ڏانھن اشارو ڪيو. کانئس پڇييم 

ته ان تي به سياڳيي عيجيييب غيرييب ”  پڙھيو آهي؟
ُمرَڪ ُمرڪيو! توکي خبر آهيي تيه دنيييا ۾ سيڀ 

 کان ڏکيو ڪم ڪھڙو آهي؟ 
 زاهده ابڙو: توهان  کان ٻڌڻ ٿي چاهيان! 

انٽروييو ڪيرڻ! ان ڪيري بيه ميان امداد ُحسيني:  
 انٽرويو ڏيڻ کان لنوائيندو آهيان.

زاهده ابڙو: لنوايو نه ماڻھو ٻڌڻ گھرن ٿا تـوھـان جـي 
 واتان...

اڄ تائين ته ڪنھن به نه پڇيو آهي! امداد ُحسيني:  
نه ئي پڇندو! سو، ٻڌڻ ته االئي ڪير ٿيو چياھيي! 
عام ماڻھو ته ويچارو پڙھيل ئي ناهي. ُاھو مانيَء 
جي دائري تائين ميحيدود آهيي! پيڙھيييل ڳيڙھيييل 
وري پنھنجي ذات جي گيھيييري ۾ آهيي. ٻيوليڙييا 

نيييييم  -آهيين، البيييييون گييابيييييون آهيين، سييرڪيياري
سرڪاري ادارا آهن، انھن جا رساالوجرنل آهين تيه 
اي يٽر ناھن! الئبريري آهي ته الئبيرييريين نياھيي! 
سيڪريٽري به ناھي! اھڙن ادارن ۾ اھيڙا مياڻيھيو 
به ڀرتي ٿيا جن جا امتحان ئي ٻييين ڏنيا هيئيا! )۽ 
جن اھو پاڻ به مڃيو!( انھن ادارن جيي ڪيروڙن 
۾ بجيٽ آهي. ُاھا ڪٿي ٿي خرچ ٿئي؟ پبلشنيگ 
ادارن ۾ ڪنھن به ڪتاب جي ماسٽر ڪاپي ٺيھيي 

شيياھييه جييا “ ٿييي؟ ثييقييافييت کيياتييي جيييييڪييي بييه 
)گربخشاڻي، ڪلياڻ آڏواڻي...( ڇاپيييا آهين ”  رساال

انھن ۾ ايرگھير )پڙھڻيوصورتخطي وغيرہ جيي( 
ڪئي وئي آهي... ڇو! پروف جون انيڪ ُچڪيون 
آهن انهن ۾. جيڪيي ھير ڇياپيي ۾ رپيييٽ ٿييين 

سان به ساڳيا ھاڃا آهين! ان ڏس ۾ ”  گنج“ ٿيون. 
 ڪڏھن ڪنھن انھن کان پڇاڻو ڪيو آهي؟ 

جيو ھيڪ ڊراميو ڇيپيييو ”  قلييچ“ سنڌي ادبي بورڊ  
جنھن ۾ مونثومذڪر جون غليطيييون ھيييون )ان 

اڄ بيه ميون ” تاجون“جو جم  ” تاج“مان ھڪ لفظ 
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کي ياد آهي(. مون ان وقيت جيي سيييڪيرييٽيريَء 
اعجاز منگيَء سان ڳالي  ڪيئيي. ُھين ميون کيي 
لکت ۾ ڏيڻ الِء چيو جا مون ڏني، پير ڇيا ٿيييو؟ 
مون ان جي اصل اسڪرپٽ جي پيڇيا ڪيئيي تيه 

پيڙھيي ”  ميھيراڻ“ اهو الئبريريَء ۾ ھو ئي ڪونه! 
مون لکڻ ِسکيو. پوِء ُان ۾ ڇيپيييس ۽ ايي ٽ بيه 
ڪيم. ھاڻ ُان جو حال ڇياھيي؟ نيگيران اعيليٰي ۽ 
اي يٽوريل بورڊ جا ناال!!! ان جو مواد، ڇيپيائيي، 
پيينيييي، بيييائيييييينييي نيييگ... جيييو مييعيييييييار ڇييياھيييي؟ 

 سرڪيوليشن ڇاھي؟ 
سنڌي لئنگويج اٿارٽي جو ھيڪ ڪيتياب ڇيپيييو.  

جنھن ۾ گاريون به ھيون، ان جو مھياڳ ڊاڪيٽير 
فييھييميييييدہ جييو لييکيييييل ھييو. مييون سييرفييراز راڄييڙ 
)تڏھوڪي چيئرمين( سان ان بابت ڳيالي  ڪيئيي. 
ُھن به لکت ۾ ڏيڻ الِء چيو جا مون ڏني، پر ٿيييو 
ڇا؟ ڪج  به نه!... توکي خبير آهيي تيه انيٽيروييو 

جي وڏي اھيميييت ھيونيدي  counter questioning۾
 آهي.

 سا ته آهي.زاهده ابڙو: 
 پر توھان ته ڪيو ئي ڪونه!امداد ُحسيني:  

 جھڙوڪ؟ زاهده ابڙو: 
ليوڪ ”/“ لدت آفيس“ جھڙوڪ مون امداد ُحسيني:  

جي ڳال  ڪئي هئي، ُاھا ڇو بند ڪئيي ”  ادب رٿا
وئي؟ ان جو فرنيچر ۽ اسيڪيرپيٽ ڪياڏي وييا؟ 
ڪيينييھيين کييان پييڇييون؟ مييان جييڏھيين بييه سيينييڌ 
يونيورسٽي )اول  ڪئمپس( ويندو آهييان تيڏهين 

کي ضيرور ڏسيڻ ويينيدو آهيييان ۽ ”  لدت آفيس“ 
پري کان ئي اھا ڀيڙڀيانيگ آفيييس ڏسيي اکيييون 
آليون ٿي وينديون آهن ۽ مان تيزيَء سيان ٻياھير 
نڪري ايندو آهيان! ان ڏس ۾ مون وٽ ڪيجي  

 رٿائون به آهن... پر...!
توھان شاعري امداد ُحسيني جي نـالـي زاهده ابڙو: 

سان ڪئي ۽ ڪھاڻيون سانول جي نالي سان ڪـيـون، 
 ٻنھي ۾ فرق ڪيئن ڪندا؟ 

اھو فر  ته ٻيين کيي ڪيرڻ کيپيي امداد ُحسيني:  
نه! ٻيو ته اھو سيوال اڳيي بيه ڪيييو وييو آهيي. 
ٽيون اھو ته ھاڻي توھان وٽ سيوال شياييد خيتيم 
ٿي ويا آهن! توھان جي ڄاڻ الِء عير  آهيي تيه 

جي نياليي سيان بيه ڪيئيي ”  سانول“ مون شاعري 
 آهي:

”

 وسري ويئڙيه قول ڪيئي جي،  
 شابس توکي ھوِء ميان 
 وسريئه لوِء الوِء ميان

 )ڪافي(. وو وو وو وو ووِء ميان!
** 

ڄاتل اڻڄاتل ماڻھن جي، ُھن ھيڏي ساري محفل 
 ۾، ِسڪ مان ڏوران وڏي واڪي 

ڪري َسڏڻ سان، ڇا ڇا نيه اسيان ”  سانول سائين“  
 -” کي ياد آيو، ڇا ڇا نيه اسيان کيان وسيري وييو!

 )غزل(.
جي نالي سان ”  امداد ُحسيني سانول“ سو آئيندي  

لکندس ته اھيو سيوال بيه خيتيم ٿيي ويينيدو. ھير 
تخليقڪار کي ھڪ تخليق کانپيوِء ٻيي تيخيليييق 
ڏانھن وڃڻو آهي. ُاتي بيييھيي نياھيي رھيڻيو ! ۽ 
ايئن ھو ھر تخليق ۾ مخيتيليف بيه ھيونيدو آهيي. 

، گيھياڙييٽيو،  treatmentايئن ُھن جا تجربا، ٻيوليي،
بيه ميخيتيليف ھيونيدييون  locationsڪردار، منظر، 

 آهي.
پھرين “ مون آڏو منھنجي ھر تخليق ڄڻ پنھنجي  

ھييونييدي آهييي. اھييڙو امييھييار ”  ۽ آخييري تييخييليييييق
او منھنيجيا “ جي پهرئين نظم ” ِڪرڻي جھڙو َپل“ 

 ۾ هينئن ڪيو اٿم:” رب!
 جڏھن 

 تيز هوائون پئي لڳيون  
 تڏھن  
 منھنجي من ۾ ڪو به نه ھو او منھنجا رب!  

 سواِء تنھنجي 
 ۽ مون  
 ڪيڏي ِسَڪ ُاڪير سان  
 ڪيڏي ڌيان ۽ گيان سان  
 َاتي شرڌا سان  
 تنھنجي الِء  
 ھڪ نظم پئي لکيو  
 ڄڻ ُاھو منھنجو پھريون نظم ھجي  
 ڄڻ ُاھو منھنجو آخري نظم ھجي. 

زاهده ابڙو: زندگيَء جو اهڙو ڪو دلچسـپ واقـعـو 
 جنهن ۾ شاعري جي طاقت جو اظهار ٿيو هجي. 

ها هن وقت هڪڙو ٽکڙ جو واقعو امداد ُحسيني:  
ياد ٿو اچي )مسڪرائيندي( هڪڙو گولو شيييدي 
هوٽل وارو ان وٽ روز صبح جيو چيانيهيه پيييئيڻ 
ويندا هئاسين پنج ڇهه شاعر ان وقت به ٽيکيڙ ۾ 
هئا جيڪي روز اسان گڏجي گوليي جيي چيانيهيه 
پيئڻ ويندا هئاسين. گولي جي چانهه اڄ ڏيينيهين 
تائين مون کيان وسيري نياهيي. هيڪيڙي ڏيينيهين 

سائين توهان چانهيه “ اسين ويٺا هئاسين چيائين، 
” پي وٺو ته توهان کي هڪڙي دانهن ڏيڻي آهيي.

چانهه پئي پيتي سين چيوسينيس ابيا هياڻيي ڏي 
ڪولهين جو گالس آئيون هيتيي “ دانهن چيائين، 

رکي ويندو آهيان اهو رات ڪييير چيورائيي وييو 
آهي، اهو گالس جنهن ۾ هو اچي چانهه پيييئينيدا 
هئا ۽ پاڻي ته ُٻڪ ۾ پيئندا هئا، وري ان گيالس 

ماهري ڳالهه آهيي تيه ”  کي ڌوئي رکي ويندا هئا.
اهو ڪنهن مسلمان ئي کنيو هوندو، چيوسيينيس 

ڪنهن چيو ته پئسا ڏييوس ”  هاڻي ڇا ڪريون“ ته 
گالس جا، گالس جا پئسا ڏبا ته وري ڪيو ٻيييو 
کڻي ويندو تنهن تي مون چيو ته ڀيئيي شيعير ٿيا 
لکون، جنهن تي مون ِسٽ ڏني، ٻيئيي ٻيي ِسيٽ 

ڏني، ايئن ڇهه ست ِسٽون ٿي ويون ۽ آئون پنيي 
تي لکندو ويس پوِء ايئن ڪييوسييين جيو هيوٽيل 
جي ٿنڀي تي ان جي ٻاهرين بيازار واري پياسيي 
پني کي چنبڙائي ڇڏيوسين. هاڻي جيڪو ماڻهو 
صبح ساڻ بيازار ۾ اچيي پيهيريين اچيي ان کيي 
پڙهي وري جيڪو اڻ پڙهيو هجي ان کي پڙهي 
ٻڌائي، ايئن ٿوري دير ۾ اهو جيڪو شعر لکيل 
هو سڄي ڳو  ۾ وائرل ٿي ويو، اهيو بيه اسيان 
جي ڳو  ۾ هڪڙو طريقو هونيدو هيو تيه شيعير 
کي ماڻهو پڙهندا هئا ته سڀني کي خيبير پيونيدي 
هئي. اوطا  تي ڪو نئون ڪالم ڳائيبيو هيو تيه 
اهو به وائرل ٿي ويندو هيو. ٻيئيي ڏيينيهين اسيان 
وري گولي شيدي جي هوٽل تي پهتاسين، گولي 

سائين توهان چانهه پي وٺو ته توهيان کيي “ چيو، 
چيانيهيه پيي ورتيييسييين تيه ”  هڪڙي ڳالهه ٻڌايان.

گولي ٻڌايو ته سائين چور گيالس واپيس رکيي “ 
ان ”  ويو آهي ۽ پنو پاڻ سان گڏ کڻيي وييو آهيي.

پني تي جيڪو شعر اسان لکيو هيو ان ۾ رڳيو 
گاريون هجن، ڪچييون پيڪيييون ان چيور کيي 
اهڙيون گاريون لکيل هيون، بس پوِء حيييا وارو 
چور هو جو گالس واپيس رکيي وييو. چيوڻ جيو 
مقصد اهو هو ته شاعيري ۾ اييڏي طياقيت آهيي، 
وڏي سگهه آهي، وڏو جوهر آهي، پر اها شاعيري 
شاعري هجي. شاعري ۾ جيڪڏهن شاعري آهيي 
ته اها اثر رکندي، شاهه سائييين جيي شياعيري اڄ 
ڏينهن تائين ڇو زنده آهي. هر عام خاص ماڻيهيو 
ان کي ٻڌڻ وڃي ٿو. شاهه سائين جيڪو انقالبي 
پيدام ڏنيو آهيي ان کيي اسيان سيميجيهيييو ئيي 

 ڪونهي. 
 تتيَء ٿڌيَء ڪاهه ڪانهي ويل ويهڻ جي
 متان ٿئي اونداهه پير نه لهين پرينَء جو

 زاهده ابڙو: همسريَء جي پڙهندڙن الِء ڪو پيغام؟
پنهنجي ٻوليَء سان پيييار ڪيرييو، امداد ُحسيني: 

پنهنجن ماڻهن سان پيار ڪريو. جيڪا ڳنڍ هيٿين 
سان ڇڙي سگهي ٿي ان تي ڪياتيي وهيائيڻ جيي 
ضرورت ناهي. ڳالهين وسيلي جيڪي به مسئيال 
آهن انهن کي حيل ڪيرييو. پينيهينيجين ٻيارن جيو 
خاص خيال رکو. پنهنجن ٻيارن کيي اڪيييليو نيه 
ڇڏيو، انهن کي گهڻيون ڳياليهيييون سيميجيهياييو، 
انهن جا دوست ٿي رهو. جيڪڏهن ٻار پڙهي آيو 
آهي يا نه پڙهي آيو آهي  يا ڇيا پيڙهيي آييو آهيي 
انهن کان ان بابت پيڇيو. جيييڪيڏهين اوهييين اڻ 
پڙهيل آهيو تڏهن به ان کان پڇو انهين ڳياليهييين 
سان مسئلو حل ٿي سگهي ٿو. جيييڪيي تيوهيان 
الِء لکن ٿا انهن سان پيار ڪريو، جيڪو تيوهيان 
الِء ڇپجي ٿو ان کي پڙهو، ان کي خريد ڪيرييو، 
ان کي پکيڙيو. سڀ کان وڏي ڳياليهيه تيه پياڻ ۾ 

 ٻڌي ڪريو. 
*** 
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 ادل سومرو:
سائين امداد حسيني موجيوده دور 
۾ اسان جيو رهينيميا ۽ سيڀ کيان 
سينيئير ۽ وڏو شياعير آهيي. اهيي 
لقبن جا ميحيتياج نيه هيونيدا آهين، 
لقبن کان مٿي هوندا آهن. اسان جييڪيڏهين کيييس 
عظيم چئون، مهان چئون ته پوِء آخر ان کان ميٿيي 
ڪهڙا لفظ آهن جنهن سان کيس نوازجي. منهنجي 
خيال ۾ ته انهن لفظن کان مٿي ڪو تيخيليييقيڪيار 
آهييي تييه اهييو خييود هييڪ وڏو اعييزاز آهييي. امييداد 
حسيني پاڻ به اهڙن لقبن کان ماڻهن کيي هيميييشيه 
جهليندو رهندو آهي. جيڪڏهن هيڪ تيخيليييقيڪيار 
جي پنهنجي ڪا ڌار سڃاڻيپ آهيي تيه اهيو ئيي ان 
تخليقڪار جي الِء وڏو اعزاز آهي. امداد حسييينيي 
جو اهو دور جنهن ۾ هو حيدرآباد ۾ آيو، جيئن تيه 
هر شاعر جي زندگيَء ۾ مختلف دور اچن ٿا. امداد 
صاحب جو جيڪو هڪ رواييتيي دور هيو جيييڪيو 
ٽکڙ جون روايتي ادبي مشياعيرا، طيرحيي مشياعيرا 
سائين انهن شين مان گذري آيو آهي. انهي دور ۾ 
استاد شاعر هئا، اهي نوجوانن کي ان حوالي سيان 
بحر وزن جي فني مشق ڪرائييينيدا هيئيا، طيرحيون 
ڏيينييدا هييئييا تيه جيييييئيين انيهيين جييي انييدر تييخييليييييقييي 
صالحيتون اسري سگهن ۽ اهي فينيي ليحياظ کيان 
ڪيترا پختا آهن شين کي ڪيئن پرکي سگهن ٿا، 
انهن سڀني مرحلن مان امداد حسييينيي گيذري آييو 
آهي. اهو هڪڙو شاندار تربيت وارو دور هيو. پيوِء 
جڏهن امداد حسيني حيدرآباد اچي ٿو ته اتي غيالم 
محمد گرامي، تنوير عباسي، محمد ابراهيم جويو، 
جڏهن انهن جي سنگت ۾ اچي ٿو تيه اهيو سينيدس 
يادگار دور ٿي وڃي ٿو. سنڌي ادبي سنگت سان ان 
جييي وابسييتييگييي ٿييئييي ٿييي. سيينييڌي ادبييي سيينييگييت 
حيدرآبياد ۾ هيو سيرگيرم رهيي ٿيو. سينيڌي ادبيي 
سنگت حيدرآباد ۾ امداد حسيني جيو هيڪيڙو وڏو 
ڪردار رهيو آهي. انهيَء زماني ۾ سندس شاعري 
مهراڻ، سهڻي ۽ ٻين رسالن ۾ شاي  ٿئي ٿي. اهيو 

جيي  5611سنڌي ادب جيو هيڪ شيانيدار دور هيو. 
ڏهاڪي ۾ جيڪي گهڻا رساال نڪرندا هيئيا ان ۾ 
خاص ڪري نئين ٽهي کي اميداد حسييينيي گيهيڻيو 
متاثر ڪيو ۽ ان تي اثر ڇيڏييا، سينيدس روميانيوي 
شاعري ري يو ذريعي ماڻهن تائين پهتي. ڇاڪاڻ ته 
ري يو به ان زماني ۾ وڏو رسائي جو وسييليو هيو، 
ان ۾ گيتن ڀريون ڪهاڻيون. عابده پروين جيڪي 

 امداد حسيني جا گيت ڳايا:
ڪاري ڪاري رات مٿان برسات نه و  اڄ رات 

 رهي پئو
 ڪاش مان چن  هجان تنهنجي اڱڻ تي اڀران

اهڙا رومانوي گيت جن نوجوانن کي تميام گيهيڻيو 
متاثر ڪيو. اڄ بيه ان سياڳيئيي تسيليسيل ۾ اميداد 
حسيني لکندو اچي پيو. امداد حسيني جي حيواليي 
سان جيڪا هڪ تمام سٺي ڳالهه ڪري سيگيهيجيي 

ٿي اها اِها آهي ته هو مسلسل لکينيدو رهيييو آهيي، 
ڪنهن نه ڪنهن نسبت سيان تينيقيييدي خيطين جيي 
نسبت سان، ڪنهن نه ڪنهن ادبي ڪم جي حوالي 
سان، خاص ڪري مهراڻ رسالي ۾ جيڪو سينيدس 
ڪنٽريبيوشن رهيو. جدييد سينيڌي ادب کيي هيٿيي 
وٺرائڻ جي سلسلي ۾ اهي پرچا تمام يادگار پيرچيا 
آهن ادبي سنيگيت جيي پيليييٽ فيارم تيان هين جيو 
جيڪو ڪردار رهيو اهي سڀ شيون امداد حسيني 
کييي هييڪ مييتييحييرڪ شيياعيير جييي حيييييثيييييت ۾ ييياد 
رکرائين ٿيون. ڇاڪاڻ ته هير ڏهين سيالين کيانيپيوِء 
پڙهندڙ طبقي ۾ تبديلي اچي ٿيي وڃيي ۽ مياڻيهيو 
نوان اچين ٿيا جيييڪيڏهين تيخيليييقيڪيار پينيهينيجين 
پڙهندڙن سان پنهنجو رابطو نٿيو جيوڙي رکيي تيه 
اهو تخليقڪار آهستي آهستي پنهنجي پيڙهينيدڙن 
کان وسري وڃي ٿو ۽ ڪافي ليييکيڪين سيان اهيو 
ٿيو آهي ته اهيي جين کيي پينيهينيجيي دور ۾ وڏي 
پذيرائي ملي ۽ مشيهيور ٿيييا ميخيتيليف اخيبيارن ۽ 
رسالن ۾ ڇپجندا رهيا، ٽيائيييٽيلين تيي انيهين جيون 
تصويرون ڇپيون، پر اهي ماڻهو تخليق جي عيميل 
۾ مسلسل مصيروف عيميل نيه هيجيڻ جيي ڪيري، 
جيڪي نوان پڙهندڙ آيا انهن کان اهي وسري وييا. 
امداد حسيني جي اها هڪ وڏي تخليقي ڪامييابيي 
آهي جو هو هر دور جيي پيڙهينيدڙ سيان گيڏ رهيييو 
آهي. سندس شروعاتي دور کان وٺي اڄ جيي دور 
تائين مسلسل هڪ تخليقڪار جيي حيييثيييت سيان 
هو پنهنجي پڙهندڙن سان گڏ آهي اها سندس وڏي 
ڪاميابي آهي ۽ هو پينيهينيجيي ان ڪيوشيش ۾ بيه 
ڪامياب آهي ته هو پنهنجيو انيفيرادي رنيگ قيائيم 
رکي ۽ اهي سندس انهن ڪاوشن تيي اسيان فيخير 
ڪري سگهون ٿا. امداد حسيني ييقييينين اسيان جيو 
سرواڻ شاعر آهي، اسان سندس شاعري مان سکييا 
آهيون ۽ متاثر ٿيا آهيون ۽ اڄ بيه ليکيي ٿيو اسيان 
سان گڏ آهي اها اسان الِء خوشيَء جي ڳياليهيه آهيي. 

هين جنم ڏينهن جيون ميبيارڪيون  25کيس سندس 
 هجن. 

*** 
 سحر امداد:

اميداد ُحسيييينيي ھيڪ شياعير آھييي، 
مڪمل شاعير، فيل ٽيائيييم شياعير. 

شيياعير سيان ذري  pureميون ھييڪ 
گھٽ اڌ صيدي )ٻيه سيال گيھيٽ اڌ 
صدي( گيذاري آھيي!  شياعير ڏاڍا 
حساس ٿيندا آهن، سا ته آئون بيه آهيييان، پير آئيون 
هڪ عورت آهيان ۽ ماُء آهيان امداد حسييينيي جيي 
ٻارن جي ماُء ۽ ميون ۾ ميميتيا جيو جيذبيو ڪيجي  
سرس ئي ڀيرييل آهيي. ھيڪ ُسيٺيي مياُء ٻيارن جيي 
ٻاراڻين کي نظر انداز ڪندي آھي، تيئن ئي ميون 
ٻارن جي پيُء جي ٻاراڻين کي درگذر ڪيييو. ميون 
ھڪ ُسٺي زال وانگر ھن جي شياعيراڻيي مسيتييين 
کي ٽوٽلي اگنور ڪيو، ُھو جيڪڏهن تخليييق جيي 

موڊ ۾ آھي ته مون ھن کي ڊسٽرب نه ڪيييو. ميون 
ھن جي ننڍي ۾ ننِڍي ڳالھه جو خيييال رکيييو. ھين 
جي ڪپڙن لٽن، کاڌي پيتي کان وٺي لکڻ پيڙھيڻ، 

 Best & trustworthyٻڌڻ ُسڻڻ تيائييين ميان ھين جيي
companion  رهيس. ڪيترن ميوقيعين تيي آئيون ھين

کي موت جي ُمنھن مان ڪڍي آئي هونديس، جنھن 
کي ھو خود به مڃي ٿو ۽ پاڻ پنھنجن دوستن سان 
ان جو امھار به ڪري چڪو آھي. اھڙي ئي ڳياليھيه 
ھن خود اوھان سان به انٽيروييو جيي ڳياليھيه ٻيوليھيه 
دوران ڪئي ھئي. ان ڪري ئي ھين بيه ميون سيان 
ٻٽيهه دلين سان پيار ڪيو ۽ مون سان ساڻ رهيييو. 

ٻيييو ڇيا ھيونيدو آھيي؟  Ideal Coupleآئي يل ڪپيلو
سمورين خامين ۽ خوبيين سيميييت هيڪيٻيئيي کيي 
اپنائڻ، غلطيون درگذر ڪرڻ ۽ ھڪٻئي جي عيزت 
ڪرڻ ۽ عزت ڪرائڻ. اھي اٺيتاليهه سال گڏ گذارڻ 
جو معجزو اسان ٻنھي کيان ئيي ٿيييو آهيي، ان ۾ 
ڪنھن جو حصو گھڻو آھي، ڪنھن جيو ٿيورو، ان 
تي سوچڻ جي ڪهڙي ضيرورت آھيي. زال ميڙس 
جييي رشييتييي ۾ اھييڙا حسيياب ڪييتيياب اعييتييبييار ۽ 
پنھنجائيپ کيي خيتيم ڪينيدا آھين. وڌييڪ سيٺييين 
ڳالهين تي سوچڻ وڌيڪ ُسٺو آھيي. اسيان گيڏجيي 
دنيا گهمي آهي. آمريڪا ۾ اسان اڍائي ٽي ميهييينيا 
رهياسين، ھڪڙي عيييد بيه اتيي ڪيئيي سييين، ٻيه 
ڪييانييفييرنسييون، ٻييه ٽييي مشيياعييرہ ۽ ڪيييييئييي ادبييي 
گڏجاڻيون اٽين  ڪيونسين، ويسٽ ڪوسٽ سيڄيو 

۾ سيعيودي عيرب  8110گهمياسييين. ان کيان اڳ 
وياسين ۽ پورو مهينو اتي رهياسين. عشيا پيڙھيي 

کان واپس پنھنجي ھيوٽيل تيي ايينيدا ”  خانهِء ڪعبه“ 
هئاسين ۽ وري پوڻين ٻين وڳي تھجد پڙھڻ ويندا 
هئاسين. تھجد جي ٻانگ کان اڳ ۾ ُاٿي وھينيجيي 
سھنجي پھچندا هئاسين اتان فجر ۽ اشيراڪ ٻيئيي 
پڙھي، موٽي نيرن ڪري مھر تائين سمھي پيونيدا 
هئاسين. اڪثر اسان کي ڪعبي جي صفا سامھون 
پهرين قطار ۾ گڏجي بيهي نماز پڙھڻ جو سيڀياڳ 
حاصل ٿيندو هو. دنيا جي ستن عجوبن کيي ڏسيڻ 
جي خواھش ھئي سو مهينو کن ھندستان به گهمي 
آياسين. تاج محل سياڻيس گيڏجيي ڏسيڻ جيي تيمينيا 
ھئي، سا پيوري ٿيي. ٻيييا بيه خيوبصيورت شيهير ۽ 
تاريخي جايون گهمياسين. يورپ جي سهڻن شھرن 
کي ڏسڻ جو شو  ھو سو پيهيريين ٽيرپ ۾ ڇيھين 
ملڪن جي سيھيڻين شيھيرن ۾ ھي  ھي  ۾ ڏييئيي 

اسان کيي ٻيارن   tourگهمياسين. اصل ۾ اھو سڄو
ڪرايو هو. امداد جيڪو ھاڻ گھڻو ڪري گھر کان 

توهين “ ٻاھر نڪري ئي ڪونه ۽ اسان کي چئي ته: 
سييو وڏي خييوشيييَء سييان اسييان سييان گييڏ ”  وڃييو!

جرمني، فرانس، چيڪ ريپبلڪ، اٽلي، آسيٽيرييليييا، 
سوئيٽزرلين  گهميو اريو. ڪيٿيي بيه نيه چيڙييو، نيه 

 بيزار ٿيو، بلڪه انجواِء ڪيائين.
 سائينَء جو ھڪ شعر آھي:” سانول“
 سڄڻ، ٻيو ته سڄو لوڪ ڏڄڻ،’ امداد’ ‘سحر‘

 ۽ سڄڻ ريَء َسَرڻ، ايترو سولو ناھي!
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 25شال سدائين سکيا ۽ سرها هجن. کيس سينيدس 
 هين جنم ڏينهن جون مبارڪون هجن. 

*** 
 راج راڄپر:

تخليقن جو سرچشمو آ ڪا 
 گھري تنھائي

سرجن ٿا پر ٻرندي ٻرندي گيت 
 غزل ۽ وائي

شاعري جتي تندوري خيييالين جيو 
تاُء ۽ تڙپ آھي، اتي مليهياري سيوچ جيو آسياس ۽ 
ساُء پڻ آھي. امداد حسييينييَء جيي شياعيري ميٿييين 
ٻنھي پھلوئن جو حسين سنگم آھي. امداد حسينيي 
پنھنجي ٽھيَء جي شاعرن ۾ نمايان بيھڪ رکن ٿا. 
شاعريَء جو نرم ۽ نازڪ لھجو سينيدس زنيدگييَء 
جو ھوبھو اولڙو لڳي ٿو. نئين ٽھيَء جي ڪييتيرن 
ئي شاعرن تي امداد حسينييَء جيو ِچيٽيو اثير ڪيال 
کيتر ۾ سندس مڃتيا جيي سياک ڀيري ٿيو. کيييس 

 هين جنم ڏينهن جون مبارڪون هجن.  25سندس 
*** 

 اياز گل:
اميداد حسيييينيي مييوجيوده دور ۾  

سنڌي ٻوليَء جيو ميعيتيبير ۽ وڏو 
شيياعيير آهييي. هيين وقييت سيينييڌي 
شييياعيييري جيييي سيييرواڻيييي اميييداد 
حسيينيي ئيي ڪيري رهيييو آهيي. 
اسان جڏهن نوجوان هئاسين ۽ جڏهن لکيڻ شيروع 
ڪيوسين ته جن وڏن شياعيرن شييي  ايياز، تينيويير 
عباسي، شمشير الحيدري، نياز هماييونيي ۽ ٻييين 
کي جتي پڙهي ۽ لکڻ جو شو  ٿيو هيو انيهين ۾ 
امداد حسيني به شامل هو، نوجوانيَء واري دور ۾ 
امداد اسان کي تمام گهڻو ميتياثير بيه ڪيييو. اميداد 
ري يو تي جيڪي گيتن ڀريون ڪهاڻييون ليکيييون 
انهن ۾ شامل گيت مختلف فنڪارن جيي آواز ۾ 
رڪارڊ ٿيا، اهي سنڌي شاعريَء جا اهم اسيم آهين 
۽ اهي گيت عوام ۾ تمام گهڻو مقبول ٿييا ۽ اڄ 
سوڌو امداد جي حوالي سان انهن جو ذڪر ٿييينيدو 
رهندو آهي. امداد سنڌي شياعيريَء کيي نيوان گيس 
ڏنا، نيون راهون ڏنيون ۽ نوان تجربا ڪيا. خياص 

” حيدرآباد” “ حادثو“ ڪري جيڪي سندس نظم آهن 
جي پهرين ڇاپيي ۾ شياميل آهين ”  امداد آهي رول“ 

اهي واقعي شاهڪار نظم آهن. مان سيميجيهيان ٿيو 
امداد سنڌي ٻوليَء کي ماال مال ڪرڻ ۾ هڪ اهيم 
ڪييردار ادا ڪيييييو آهييي. سييڄييي سيينييڌ ۾ سيينييدس 
ڪيترائي فالوور آهن سندس ڪم جي حوالي سان 
۽ ذاتي حوالي سان مان اميداد کيي هيميييشيه پسينيد 

هييين جينيم ڏيينيهين  25ڪندو آهيان. کيس سندس 
 جون مبارڪون هجن. 

*** 
 سجاد مهر:

سائين امداد حسيني شاعيرن جيي 
فهرست ۾ پنهنجي انداز، لهيجيي 
۽ جسماني بيهڪ ۾ بيه نيييچيرل 
شاعر جو ڏيک ڏيندو آهي. سچ ته 

لڳندو ”  جون ايليا“ هو مون کي سنڌي شاعريَء جو 
آهي. ڏاڍو شانائتو ۽ مانائتو هي مياڻيهيو پينيهينيجيي 
نئين ٽهيَء سان به اوترو ئي واڳيييل آهيي جيييتيرو 
هڪ ذميوار ماڻهوَء کي پنهنجي قلم جيي ڪيٽينيب 
سان ڪميٽ  هجڻ گهرجي. لکڻ جي معاملي ۾ هن 
ڪالم به لکيا آهن ته تحقيقي مقاال به، ڪهاڻيون به 
لکيون اٿائين ته تنقيدي ۽ تخليقي ادب به... ري ييو 
الِء گيت به ته ناٽڪ ۽ سيريل به، پير هيو پينيهينيجيي 
بنيادي سڃاڻپ واري ه  ۾ هڪ جديد شياعير جيو 
جهن و جهليو بيٺو آهي. توڙي جو هو ٻين شاعرن 

به نياهيي جيو هير هينيڌ َهيڪيييو ”  رول“ جيان ايترو 
سڏجي پيييو. ”  رول“ حاضر هجي ان جي باوجود هو 

” اميدد آهيي رول“ سندس پهرين شعري مجموعيي 
اهڙي ته ڇاپ ڇڏيس جو هو نالي جيان نشانبير ٿيي 
بيٺو. امداد ادب جي ُافق تي پينيهينيجيي حصيي جيو 
ڏيئو جاليو ۽ اهڙو جاليو جو ان شيعير کيييس امير 

ميون جيڏهين “ بڻائي ڇڏيو. اڄ به جڏهن ٻڌجي ٿو ته 
تيه ”...  ڪو ڏيئو جاليو آ، زور ڪيڏو هيوا لڳياييو آ

سچي پچي امداد جو اهو احوال به اورجي وڃي ٿو 
اڄ ميڙئيي سيور “ جنهن ۾ پاڻ ئي چئي ويو آهي ته 

امداد ُحسيني صدين جيو سيوداُء ”...  ڪجهه سوايو آ
آهي، روح جي رياضت آهي، هو عشق جيي زمييين 

 25تي روهيڙي جي گل جيان آهي. کيييس سينيدس 
 هين جنم ڏينهن جون مبارڪون هجن. 

*** 
 فضا قريشي: 

سائين امداد حسيني سيان واسيطيو 
ڪيترن ڏهاڪن تي ٻڌل آهي. نوي 
جي ڏهاڪي ۾ جڏهن آئون ميهيراڻ 
يونيورسٽي ۾ پيڙهينيدي هيييس تيه 
سياسي وابستگي جيي ڪيري جيييڪيي بيه روشين 
خيال اديب ۽ شاعر هوندا هئا تن سان ميليڻ الِء دل 
اڌما کائيندي هئي. پليجو صياحيب، اميداد حسييينيي 

جي اڪثر ڪچيهيريين ”  امداد آهي رول“جي ڪتاب 
۾ ڳال  ڪندو هو ۽ ان جا نظم پيڙهينيدو هيو. بيس 
اهيا ئييي ڇييڪ ميون کيي سينيڌ ييونييييورسيٽييي جييي 
ڪالوني ۾ سندن گيھير کيڻيي ويينيدي هيئيي. آئيون 

جي پٺيان اهو ڳڀرو شاعر جنهين ”  امداد آهي رول“ 
جي ٻولي نج، جنهن جا خيال انقالبي ۽ رومانيٽيڪ 
هوندا هئا، انهي کي پئيي ڳيولييينيدي هيييس. خيبير 

مون کي طار  عالم ” امداد آهي رول“ناهي ڇو پر 
جيييان هيميييشيه هير ”  رهجي ويل مينيظير“ ابڙي جي 

ڀيري پڙهڻ سان ساڳيو من کي موهييينيدڙ ۽ وري 
پڙهڻ الِء سانڍي رکندڙ لڳندو آهي. امداد حسييينيي 
جيڪو ڀلي پاڻ کي رول چيوي، پير ان رول جيي 
جهول ۾ ٽکڙ جي ٻولي ۽ لهجو انمول موتي آهن، 
جنهن کي هن هر قسيم جيي بيگياڙ کيان شيعيوري 
ڪوشش ڪري ميحيفيوظ رکيييو آهيي. آئيون وٽين 
جڏهن به ويس ته پاڻ ۽ مي م سحر لکين عزتون ۽ 
ڪروڙين قرب ون يا. هينين وٽيان سيدائييين ميائيٽين 
وارو احساس ئي ملندو رهيو آهيي. شيال سيدائييين 

هييين جينيم  25سکيا ۽ سرها هجن. کييس سينيدس 
 ڏينهن جون مبارڪون هجن. 

*** 

 ثاقب ابڙو:
بيحد مانائتو مانوارو سائين اميداد 
حسيني، اھو سيگيھيارو سيرجيڻيھيار 
آھي جنيھين پينيھينيجيي شياعيريَء ۽ 
شخصيت ۾ يگانو ھجڻ ڪري ھير 
ننڍي وڏي جي جيَء ۾ جايون جوڙيون آھن. اميداد 
حسيني نه فقط سنڌي ٻوليَء جي سير ميوڙ شياعير 
طور پر ھڪ اھڙي نقاد جي حيثيت ۾ اھيم ميقيام 
رکي ٿو جنھن وٽان نيڪيور ڪيوي نيکيري نيروار 
ٿين ٿا ۽ پنھنجي قيليميي پيورھيئيي ميتيعيليق اميداد 
حسيني صاحب کيان ٻيوليي، ليھيجيي، خيييال، بيحير 
وزن، عييرو  ۽ شيياعييري جييي ٻييي اڻييت بييابييت 
برجستي اصالح ماڻين ٿا. اڄيڪيلي  شياعيريَء جيي 
دنيا ۾ بانبڙا پائيندڙ شاعر جتي وڏي عمر ۽ وڏو 
قد ڪا  رکندڙ شاعرن پاران کين ملندڙ طنز جيي 
تيرن الِء دانھين ٿا ۽ مختلف طيرييقين سيان سينيدن 
رستا روڪ تي بيييچييين نيظير اچين ٿيا ُاتيي اميداد 
حسيني جي ڪيردار جيي واکياڻ پيڻ وڏي واڪيي 
ڪن ٿا. مي يا ھجي يا سوشل مي يا، مشاعرن جون 
محفلون ھجن يا ادبي ويھڪون، امداد اوھيان کيي 
ھرھڪ سان مھل ملھائيندي نظر ايينيدو. اردو ادب 

 جي نامياري شاعر انور شعور چواڻي:
”

 شاعري اپني جگ  -دوستي اپني جگ  ھي
امداد حسيني پڻ ان فلسفي تي ڪاربند نيظير اچيي 
ٿو. قبول يا ميقيبيول ھيجيڻ ڪيري پياڻ دوسيتيييون 
نڀائي به ڄاڻي ته ھڪ استاد شاعر جي حيييثيييت ۾ 
شعري مجموعن تي مھاڳ لکينيدي حيقيييقيي نيقياد 
ھجڻ جو فر  پڻ خوش اسلوبي سان نيڀيائيي ٿيو. 
مون پارن الِء ته اھو اعزاز ئي ُاتيم آھيي تيه اسييين 
امداد حسييينيي جيي زميانيي ۾ ميوجيود آھيييون ۽ 
سندس شاعريَء جو ٽکڙائي لھجو سندس ئي آواز 
۽ انداز ۾ ٻڌي ُلطف ماڻينيدا آھيييون. وڏي شياعير 
وٽ ٻوليَء جو وڏو ذخيرو ھيونيدو آھيي، سيو سيڀ 
سڀوئي ذخيرو اکرين ڪتابن ۾ ته کانيئيس پيوِء بيه 
سندس ڪتابن ۾ پڙھڻ وٽان ملي سگيھيي ٿيو، پير 
لفظن جو اصلوڪو لھجو ۽ ُاچار وٽانئس ٻڌڻ فقط 

 مزو وٺڻ نه، پر سکيا پڻ آھي.
آئون اڪثر ري يو، ٽي وي ۽ اسٽيج پروگرامن جي 
ميزبانيَء دوران امداد حسيني صاحب جا ڪيترائي 
شعر پڙھي ڄڻ سندن حصي جو داد پيييو مياڻييينيدو 
آھيان. اڄ انھن شعرن مان منھنجا بييحيد پسينيدييدہ 
چون  شعر کين نھايت خلوص ۽ محبتن سان ڀييٽيا 

 طور پيِش خدمت آھن:

 
 سار تنھنجي به ساھ جيئان آھي
 ھاڻي آئي، ويئي، وري آئي! 

هين جنم ڏينهن جيون ميبيارڪيون  25کيس سندس 
 هجن. 

 

 



ين     | 33همرسي ماهوار مئگز

 

 

 آرٽ ورڪ

 آرٽ ورڪ: قاضي منظر حيات



    0202مارچ   34 |

 



ين     | 35همرسي ماهوار مئگز

 شاعري 

 امداد ُحسيني

 ُسڀاڻي 
 آسمان کان وٺي زمين تائين
 ڄڻ ته اونداھ توڙ تاڻي آ

 ان انڌيري جي ِڪ  ُپڄاڻي آ 
 اوستائين جتي ُسڀاڻي آ 

** 
 امداد ُحسيني

 ادارا
 ھيييييي بيييييي ادب ادارا، بيييييي اخيييييتيييييييييييار ادارا 
 ھيييييييڏي قيييرار ھيييونيييدي، ھيييي بيييي قيييرار ادارا

 جييييييڏانيييھييين کيييوٽ مييين ۾، تيييييييڏانييھييين آھ الڙو
 ٻييوڙا ُٻييڌن ڪييٿييي ٿييا، مييفييلييس جييو روڄ راڙو 
 ھيييير رات آھ اييييرُلييييٽ، ھيييير ڏييييينييييھيييين آھ ڌاڙو 
 ھيييييييڏي وقيييار ھيييونيييدي، ھِييينَء بيييي وقيييار ادارا
 ھيييييي بيييييي ادب ادارا، بيييييي اخيييييتيييييييييييار ادارا
 بيييييييميييار پيييييييٽ بيييکيييييييو، نييينيييگيييو عيييوام آھيييي
 جيييييئييري مييري وڃييڻ جييو، فييل انييتييظييام آھييي 
 آزاد جييييو بييييه ڄييييائيييييو، گييييولييييو غييييالم آھيييييي
 جيييائيييي بيييه ڌوڙ ڇييييائيييي، ڀيييياڙي نيييظييييام آھييييي
 ويسيييياھ گييييھييييات ادارا، بييييي اعييييتييييبييييار ادارا 
 ھيييييي بيييييي ادب ادارا، بيييييي اخيييييتيييييييييييار ادارا
 ھييڻ کييڻ االِء ڪييھييڙي، ھييٿييڙي ھييڻييي کييڻييي ويييا
 ھييڪييڙا ھييڻييي کييڻييي ويييا، ۽ ٻيييييا کييڻييي ھييڻييي ويييا 

 ھييڪ ٻيين جييو ذڪيير ڪييھييڙو، ھِييت بيييييشييمييار ادرا 
 ھيييييي بيييييي ادب ادارا، بيييييي اخيييييتيييييييييييار ادارا 
 جيييييڏانييھيين اک کييڄييي ٿييي، تيييييڏانييھيين ُسيي  آھييي 
 پييياڻيييي جيييتيييي َپسيييُون ٿيييا، در اصيييل ُرَ  آھيييي

 َچييواييييير ڀييوڳييڙيَء جيييي، ُڀڳييڙن کييي ُڀييَ  آھيييي 
 جييييييي نييييييامييييييدار ادارا، سييييييي داغييييييدار ادارا 
 ھيييييي بيييييي ادب ادارا، بيييييي اخيييييتيييييييييييار ادارا. 

** 
 امداد ُحسيني 

 غزل 
 جيييييئييڻ لييئييه ڪييجيي  نييه ڪييجيي  ڪييرڻييو پييوي ٿييو
 ادا ڙي ھييييير گيييييھيييييڙيَء ميييييرڻيييييو پيييييوي ٿيييييو 
 ُاھييو جيينييھيين کييي چييئييون ٿييا نِييييينييُھيين، تيينييھيين ۾ 
 َاڏيَء تيييييي ڪييييينيييييڌ کيييييي ڌرڻيييييو پيييييوي ٿيييييو 
 جيييينيييييديَء کيييييي جيييييان ۾ پيييييائيييييي ڏکييييين کيييييي

 لِيييييڪيييييائيييييي ليييييوڪ کيييييان ڏرڻيييييو پيييييوي ٿيييييو 
 لييييکييييان ٿييييو نييييانُء تيييينييييھيييينييييجييييو شيييياعييييريَء ۾ 
 پييييينيييييي تيييييي ڀيييييرت ڄيييييڻ ڀيييييرڻيييييو پيييييوي ٿيييييو  
 چيييڙھيييون ٿيييا چيييوڏھييييييين جيييي چييينييي  وانيييگيييي 
 ۽ ورنييييييدڙ ِويييييييَر سييييييان ورڻييييييو پييييييوي ٿييييييو 
 گييييالئييييون، رنييييجييييشييييون، الييييزام، ٽييييوُڪيييييون 
 گيييھيييڻيييو ڪيييجييي  در گيييذر ڪيييرڻيييو پيييوي ٿيييو
 ٻيييري ٿيييي شييييمييي  ھيييڪ پيييياسيييان، اسيييان کييييي
 ٻيييينييييھييييي پيييياسيييين ڪيييينييييان ٻييييرڻييييو پييييوي ٿييييو 
 وٺيييييي ٿيييييي ڏيييييينيييييھييييين سيييييارو ڏنييييي  ۾ رات 
 بيييينييييا ڪيييينييييھيييين ڏوھ، جييييو ڀييييرڻييييو پييييوي ٿييييو

** 
 امداد ُحسيني

5625-1-88 
 جي آڌي رات جو لکيل ڪج  ِسٽون 

 نظم 
)5 ) 

 اڌ سڙيل سگريٽ آھي زندگي 
 ٿورڙي َرک

 ٿورڙو ُدونھون 
 ۽ ٿوري روشني !

 آنُء توسان ئي گذارڻ ٿو گھران 
 )تو سوا سڀڪج  وسارڻ ٿو گھران( 
 زندگي ھيَء چند ُسوٽن جيتري! 

)8 ) 
 تنھنجي اکڙين وانگيان 

 زندگي آھي غزل 
 ساز کڻ آالپ ڪر

 ڇڏ ُاڊوڙي ما  جو سوئيٽر َمڙھيل! 
)0) 

 ڪال  رات 
 نن  مان ڇرڪي پيس 
 ۽ وٺي ٻاھر ڀڳس 

 ۽ ٻھر 
 گھر جون ديوارون ھيون 

 بنياد تي بيٺل 
 اڱڻ تي 

 آسمان موجود ھو
 پنھنجي نيري نيري اوچائيَء سميت 

 ُان سمي 
 اِنَء لڳو پنھنجو وجود 
 ڄڻ حق سدا موجود ھو!

** 

 َڪال!
 امداد حسيني

 ڪييوي آهييي پييريييمييي ۽ ڪييويييتييا پييريييمييڪييا آهييي
 ِوڌاتييا، سييتيييييه، َات ُسيينييدر، َاِڌِڪ ُاتييم َڪييال آهييي

 پر اچين آهه جيڏي، نت نيئييين تيييڏي ڪيٿيا آهيي
 ُسييهييائييي رات آهييي، آُء تييون آهيييييون، هييوا آهييي
 اِهييو پييل بييس اِتييي بيييييهييي رهييي اهييڙي دعييا آهييي

** 
 ُرڳو!

 امداد حسيني
 ُرڳو مانيَء جي ُبک لڳندي نه آهي
 ُرڳو پاڻيَء جي ا  لڳندي نه آهي

 ِملڻ جي پڻ لڳي ٿي ُبک
 ڏسڻ جي پڻ لڳي ٿي ُا 

 اها ٻي ڳالهه آهي
 ته مانيَء سان ته َڍو ٿي ٿو وڃي سائڻ
 ته پاڻيَء سان ُاجهامي ٿي وڃي ُا 
 مگر تو سان ملي ڍاپي نه ٿو ڍاپان
 ڏسڻ سان ُا  ُاجهامي ڪانه ٿي،

 ڀڙڪي پوي ٿي!
** 

 راِڌيڪا!
 امداد ُحسيني

 او راِڌيڪا!                         

 او راِڌيڪا!                                     

 او راِڌيڪا!                                       

 او راِڌيڪا!                                      

 او راِڌيڪا!                                        

 او راِڌيڪا!                                        

او راِڌيڪا!                                     
 او راِڌيڪا! 

 تو بِن َمُڌَبن آ ُسنساُن!                         

 امداد ُحسيني
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پارليامينٽ ۾ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ اچن ٿا. 
قومي اسيمبلي ته سڌي ريت چوني جيي ٿيي، پير 
سينيٽ يعني ايوان باال اڻ سڌيَء ريت چوني جيي 
ٿو. صوبن ۾ مساوي سيٽون آهين ۽ وفيا  وٽ 
چار سيٽون آهن )اليييڪيشين ٻين تيي ٿيي رهيي 
آهي(. صوبن جون سيٽون صوبائي اسيمبيليي ۽ 
اسالم آباد جون قيوميي اسيييميبيليي جيا ميييميبير 

سيٽن تي  22مارچ تي سينيٽ جي  0چون ين ٿا. 
ميارچ تيي  55چون ون ٿيڻيون آهن ان ڪري جو 

اڌ سينيٽ جا ميمبر پنهنيجيو ميدو پيورو ڪيري 
 رٽائرڊ ٿي رهيا آهن. 

اڻ سڌيَء چون  جي ڪري صيوبيائيي اسيييميبيليي 
جي ميمبرن جي چاندي ٿيو وڃيي ڇيو تيه ييا تيه 
انهن چون ن ۾ پئسو هلي ٿو يا وري پينيهينيجيي 
صوبي جي حڪومت کيان نياجيائيز مياليي فيائيدا 
حاصل ڪيا وڃن ٿا نه ته اهي مييميبير پينيهينيجيي 
پارٽيي کيي ووٽ ڏييڻ بيدران ميخياليف ڌر جيي 
پارٽي جي امييدوار کيي ووٽ ڪين ٿيا. ان جيو 

جي سينيٽ چون ن ۾ ڏسيڻ ۾ آييو،  8152مثال 
جنهن ۾ پ پ بلوچستان ۽ ڪي پيي ڪيي ميان 

پنهنجا ٻه ٻه سينيٽر چون رايا. جڏهين تيه اتيي پ 
پ جي صوبائي ميمبرن جو گهربل انگ موجود 
نه هو صرف پيئيسيي جيي رانيد ڪيري سيييٽيون 

 حاصل ڪيون. 
پئسي جي ڏيتي ليتي جي اڌ وڊيو پڻ پي ٽي آِء 
حڪومت جاري ڪري ڇڏي آهي )پئسا وٺڻ وارا 
آهن ڏيڻ وارا لڪل( اڪثر ڪري تيه پيي ٽيي آِء 

جي ذريعي سينييٽ جيي  show of handحڪومت 
چون  ڪرائڻ جو صيدارتيي قيانيون پياس ڪيييو 

جييي  show of handآهييي. جييڏهيين تييه آئييييين ۾ 
گنجائش نه آهي. بهرحال ڪيس سپريم ڪيورٽ 
۾ هلي پيو، ڏسون ته ڪورٽ سيڳيوري ڪيهيڙو 

 فيصلو ٿي ڪري.
پر چيف جسٽس ڪيس جي ٻڌڻي دوران جيڪي 
ريمارڪس ڏنا آهن چيف اليڪشن ڪمشنر کيي 
مخاطب ٿيندي فرمايو ته اوهان ڪيئن چيوني ون 

اوهيان  8152شفاف ڪرائي سگهو ٿا. جيڏهين تيه 
جي سامهون آهي ته اهي پارٽيون جن ۾ ڪجيهيه 
صوبن ۾ اڪثريت نه هجڻ جي باوجود سيييٽيون 
کڻي ويون اوهان هين وقيت تيائييين ڇيا ڪيييو؟ 

اوهان کي ۽ اسان کي چييَء طرح خبر آهيي تيه 
چون ن ۾ ڇا ٿو ٿئي؟ اٽارني جينيرل صياحيب تيه 
فرمايو هنن چون ن جي ڏي و  دبئي ۾ ُهيني ي 
جي ذريعي ٿي رهي آهي ۽ جينياب عيميران خيان 

ڪييروڙ ۾  11صياحييب فييرميايييو تييه هييڪ سييييٽ 
وڪامجي ٿي، شبلي فراز ته سينيٽ ۾ به اهيڙو 
امهار ڪيو. اهلل جي پنياهيه جيڏهين سيڀينيي کيي 
معلوم آهي ته چون ون من ي بڻجيي وييون آهين 
ته پوِء ان کيي روڪيڻ )خيرييد ۽ فيروخيت کيي( 
ڪينييهين جيي اخيتييييار ۾ آهييي؟ هيين وقييت جييي 
چيئرمين سينيٽ سنجراڻي صاحب جي چوني  ۽ 
وري ان تي عدم اعتيمياد جيي تيحيرييڪ واضيح 

 manipulateمثال آهي ته چون ون ڪيهيڙي طيرح 
ڪيون ٿيون وڃن! افسوس جنهن جنهن پيارٽيي 
کي جهڙي ضرورت آهي ان پٽاندر فيصيال وٺيي 
پنهنجو مقصد حاصل ڪيو ٿي وڃي. عوام سان 
ويساهه گهاتي جو ان کان وڌيڪ برو مثيال نيٿيو 

 ملي. 
ٿيڻ ته ايئن کپي جو اييوان بياال ۾ اهيڙا پيڙهيييا 
لکيا قانون ۽ آئين جا ڄاڻون اچن جيڪي ميليڪ 

 سينيٽ جون چونڊون ڪرسين جي

 خريد ۽ وڪري جي بازار

 حاالِت حاضرھ

 انور قاضي
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۽ قوم جي فيائيدي الِء قيانيون سيازي ڪين، پير  
سينيٽ جي موجوده ميمبرن تي نظر وجهبيي تيه 

سيڪڙو ميمبير اهيڙا آهين جين  51مشڪل سان 
 61کيي اسييان قييابيل چيئييي سيگييهيون ٿيا، بيقيياييا 

سيڪڙو جي قابليت، وفاداري ۽ ڪيييتيري رقيم 
خرچ ڪرڻ جي طاقت رکن ٿيا ان جيي بياري ۾ 
ڪجهه چئي نٿو سگهجيي. سيپيرييم ڪيورٽ ۾ 
هلندڙ ڪيس دوران جيڪي ڳالهيييون سياميهيون 
اچن ٿيون ۽ جڏهن اهي دنييا ۾ وڃين ٿيييون تيه 
ملڪ جي ڪيتري نيه بيدنياميي ٿيئيي ٿيي ان الِء 

 ڪير شرمسار ٿيڻ الِء تيار آهي... ڪير به نه؟
واضح طيور چيئيي  889جڏهن آئين جو آرٽيڪل 

ٿو ته اليڪشن جو مقصد خفيه راِء شمياري آهيي 
ته جيييئين ووٽ ڏييڻ وارو پينيهينيجيي ووٽ جيو 
استعمال آزادنه نمونيي ڪيري سيگيهيي، جيڏهين 
سندس راِء لڪيل نه رهندي ته نه ان جيا ميخياليف 
ان کي ڪنهن به نموني پريشان ڪري سگهن ٿا 
ته پوِء ايتري صاف ۽ سولي ڪيييس کيي اييتيرو 
پيچيده ڇو ٿو ٺاهيو وڃي. اگر پارٽي کي خياص 
طور حڪومتي پارٽي کي پنهنجي صيوبيائيي ييا 
قومي اسيمبلي جي ميمبرن تي اعتبار نيه آهيي 
ته پوِء اهيڙن ميييميبيرن کيي عيام اليييڪيشين ۾ 
ٽڪيٽ ڏئي چون ن ۾ ڪامياب ڇو ٿي ڪرائي؟ 
شايد ان ڪري جو سيڀيئيي پيارٽيييون اهيڙي ئيي 
پريڪٽس ۾ ملوث آهن جو پئسن سان يا طاقت 
جي غلط استعمال سان ووٽ وٺن ٿيا. ان ڪيري 
پنهنجي ئي چون يل ميمبرن تي اعتبار نه آهيي. 
واضح مثال سينيٽ جي چيئرميين خيالف عيدم 

اعتماد جي رٽ آهي، جينيهين ۾ اپيوزيشين وٽ 
واضح اڪثرييت بياوجيود رٿ ڪيامييياب ٿيي نيه 
سگهي. جن سينيٽ جيي ميييميبيرن پيارٽيي جيي 
خالف ووٽ ڏنو اهي به ماهر آهن، ايستائين جو 
مي يا کي بيه خيبير آهيي، پير بيي خيبير آهيي تيه 

 اليڪشن ڪمشنر! 
پر ڇو ته ايئن ئي ڪرڻو هو سو ٿي ويو ۽ هاڻي 
وري پي ٽي آِء ست ڪوئا کائي ٻيليي هيليي حيج 
تي وارو مثيال پياڻ تيي آڻيي ٿيي تيه خيفيييه راِء 
شماري نه ٿئي. سندن ئي پارٽي مييميبيرن پيئيسيا 
ورتا وري اهيي اڍائيي سيال ڪيي پيي ڪيي ۾ 
وزير به رهيا هاڻي اچي صاحبن کي خيبير پيئيي 
آهي ته پئسن تي ووٽ وڪيرو ٿييين ٿيا ان جيو 
مطلب ته عدم اعتماد شايد حڪومتي پارٽي پيي 

 ٽي آِء کي آهي جن ووٽ خريد ڪيا. 
هي به پهريون دفعو آهي جو حڪيوميتيي پيارٽيي 
کي پنهنجن ميمبرن تي اعتماد نٿو نظر اچي ان 

ذرييعيي  show of handالِء هو چاهين ٿا تيه ووٽ 
ٿئي. جيڪو نظر مشڪل ٿيو اچيي. هيي سيٽيون 
لکڻ تائين اڃان ڪيس جو فيصلو نيه آييو آهيي، 
پر محسوس ايئن ٿئي ٿو ته سييينيييٽ چيوني ون 
خييفيييييه راِء شييميياري ذريييعييي ٿييييينييديييون. ڇييو تييه 
اليڪشن ڪمشنر پڻ سپرييم ڪيورٽ ۾ چيئيي 
رهيو آهي ته آئيني رستو اهو آهيي، پير سيائييين 
اسان وٽ نظريه ضرورت تيحيت ڪيجيهيه بيه ٿيي 
 سگهي ٿو، اگر ايئن ٿيو ته افسوسناڪ هوندو.

پي ٽي آِء يا عمران خان جو پورو زور آهي )هير 
 show ofطرح جو( ته ڪورٽ سڳوري فيييصيليو 

hand  جي حق ۾ ڏئي. ڇو ته ايئن نه ٿيييو تيه پيوِء
زرداري صاحب جي زر جو زور هلي ويندو. پي 
ٽي آِء جا پنهنجي پارٽي اندر به اختالف سامهون 
اچي ويا آهن. عمران خان جي پشاور جيي دوري 

کان وڌيڪ صوبائي ۽ قومي اسيمبلي  52دوران 
جا ميمبر پشاور گڏجاڻي ۾ شريڪ نه ٿيا ميٿيان 
وري عامر لياقيت جيهيڙو اييم ايين اي جيييڪيو 
واضح چئي چڪو آهي ته حفيظ شي  کيي ووٽ 
نه ڏيندو اها سندس مرضي آهي شاييد ان ڪيري 
جو حفيظ شي  سنڌي آهي ان ڪري هڪ انيتيهيا 
پسند کي ان کي ووٽ ڪرڻ مشڪل آهي. اسان 
جي سنڌ اسيمبلي جا ميمبر ته تاج حيدر، پلوشيه 
خان، فارو  ايڇ نائيڪ ۽ سليم مان ي واال کيي 

 ووٽ ڏيڻ ۾ ڪوبه اعترا  نٿا ڪن!
محسوس ايئن ٿيو ٿيئيي تيه اگير ڪيورٽ اوپين 
ووٽ جو فيصلو نه ڏنو ته پوِء حفيييظ شييي  جيو 
کٽڻ مشڪل آهي ۽ بقول يوسف رضا گيييالنيي 

بظاهر اسٽيبيليشيمييينيٽ نيييوٽيرل “ صاحب جي ته 
ڇا سينيٽ ۾ پي ٽي آِء جيي هيار ڪينيهين ”  آهي.

تبديلي ڏانهن اشارو هوندو يا اسٽيبلشمينٽ جو 
ڪو خاص پيدام هونيدو؟ پيي ٽيي آِء الِء... اهيو 

 ڏسڻو آهي. 
-N.Aباقي سائين اليڪشن ڪميشن جو حال تيه 

پيولينيگ  81تي نظر اچيي وييو وييچيارن جيا  11
آفيسر مبينا اغوا ٿي ويا، پير ڪيري ڪيجيهيه نيه 
سگهيا. ڇيا واقيعيي اسيان وٽ اليييڪيشين هيڪ 

 من ي آهي؟  
*** 
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پاڪستان ڪيتري ئي عرصي کان بيروزگاري جيي 
وڌيل شرح کي منهن ڏييئيي رهيييو آهيي. ميليڪ ۾ 
جنهن شرح سان ڊگري حاصل ڪندڙ وڌي رهيا آهن 
ان ئي تيزي سان بيروزگاري به وڌي رهي آهي. هير 
ٻئي ڏينهن حڪومت تي الزام هنيو ٿو وڃي ته هيو 
بيروزگياري کيي دور ڪيرڻ الِء قيدم نيٿيي کيڻيي. 
ڪنهن حد تائين بيروزگياريَء جيو مسيئيليو درسيت 
آهي، پر ان جي تشريح مڪمل ڪانهي. حقيقت اها 
آهي ته ملڪ ۾ بيروزگاري جو مسئلو موجود آهيي 
۽ اهو مسئلو وقت سان اڃان خراب شڪل اخيتيييار 
ڪندو. اهو ضروري آهي ته ان مسئلي تي صيحيييح 
نموني غور ڪري جائزو وٺجي ته بيروزگاري آخير 

 ايتري ڇو وڌي رهي آهي؟
 (Literacy rate(پاڪستيان ۾ خيوانيدگيي جيي شيرح 

سالياني بنياد تي وڌي رهي آهي. شمارييات ميطيابيق 
 12.51۾  8119پيياڪسييتييان جييي شييرح خييوانييدگييي 

سيڪيڙو آهيي.  16.50سيڪڙو هئي جيڪا هن وقت 
ان مان ماهر ٿئي ٿو ته پياڪسيتيان جيي مياڻيهين ۾ 
هاڻي تعليم حياصيل ڪيرڻ جيو شيعيور آهيي. ٻيئيي 

ع ۾ پاڪستان ۾ بيروزگاري جي شيرح 5665طرف 
)Unemployment rate)  1.12  سيڪيڙو هيو. وقيت سيان

ع 8158سيڪڙو ٿي.  1.91ع ۾ 8151اها شرح وڌي ۽ 
سيڪڙو تائين پهتيي. ميوجيوده  5.11۾ اڃان وڌي ۽ 
 سيڪڙو آهي.  2.21وقت اها شرح 

نوجوان ذهني طور تي پريشان رهن ٿا ۽ حڪيوميت 
ڏانهن ڏسن ٿا. بيروزگاري جي مسئلي جي پيهيريين 
سمجهاڻي اها آهي ته ملڪ ۾ تعليم يافتيه نيوجيوان 
وڌي رهيا آهن. هڪ طرف اها خيوشييَء جيي ڳياليهيه 
آهي، پر ٻيئيي طيرف بيييروزگياريَء جيي نياليي تيي 

 ڳڻتي جوڳي ڪيفيت به پيدا ٿي رهي آهي. 
اڄ هر بيروزگار نوڪريَء جي تالش ڪيري رهيييو 
آهي ۽ سنڌ ۾ صورتحال اها آهي جو هر بييروزگيار 
نوجوان جي پهرين خواهش اها آهي ته ان کي ننڍي 
يا وڏي سرڪاري نوڪري ملي وڃي، پير ڪيراچيي 
جي شهر ۾ رهندڙ نوجوان اڪثر ڪيري صينيعيتيي 
ادارن طرف رخ ڪن ٿا، پر جيئن ته اسان جو مليڪ 
اڃان صنعتي ملڪ نه ٿيو آهي ان ڪري انيهين جيي 
صنعتي ادارن ۾ به مڪمل طور تي کپت نٿيي ٿيي 
سگهي ۽ ڪيترائي نوجوان انيهين ادارن ۾ ڀيرتيي 
ٿيڻ کان رهجي وڃن ٿا. اها حقيقت به ذهن ۾ رکيڻ 
تمام گهڻي ضروري آهي ته پاڪستان صينيعيتيي نيه 

پر هڪ زرعي ملڪ آهي. اسان جيون صيوبيائيي ييا 
وفاقي حڪومتون سيالين کيان روزگيار الِء زرعيي 
شعبي ۾ انقالب آڻي نوجيوانين کيي روزگيار ڏييڻ 
واري مسئلي ۾ گهڻيون ڪامياب نه ٿي سگيهيييون 
آهن. بيروزگاري جو مسيئيليو زرعيي شيعيبيي کيي 
مضبوط ڪرڻ سيان ئيي حيل ٿيي سيگيهيي ٿيو. اڄ 

سيييڪيڙو  16.50پاڪستان ۾ خواندگيي جيي شيرح 
آهي، پر اها وڌي رهي آهي ۽ حڪومت روزگار جيا 
موقعا فراهم ڪرڻ ۾ ناڪام نظر اچي ٿيي جينيهين 

 جي نتيجي ۾ حالتون خراب ٿي سگهن ٿيون. 
ضروري آهي ته اهڙا ادارا قائم ڪيا وڃن جنهن جو 
تعلق زراعت سان هجي. جيئن تيه پياڪسيتيان هيڪ 
زرعي ملڪ آهي ۽ اسان وٽ زراعيت سيان تيعيليق 
رکندڙ وسي  ذريعا آهن. انهن ذريعن کي استعيميال 
ڪندي پاڪستان سيٺيي نيميونيي بيييروزگياري جيي 
مسئلي کي منهن ڏئي سگهي ٿو. ان جيي الِء اسيان 
کي انهن ملڪن جي انقالبن طيرف ڏسيڻيو پيونيدو 
جن پينيهينيجيي زراعيت کيي تيرقيي ڏيياري زرعيي 

 انقالب به آندو ۽ بيروزگاري کي به ختم ڪيو. 
 Forest(مييثييال طييور: پيياڪسييتييان ۾ ٻيييييلييو کيياتييو 

department)  آهي، پر عوام جي حيواليي سيان کياتيي
جو ڪو خاص استعمال ڪونهي. پاڪستان جا ٻييال 
ضاي  ٿي رهيا آهن، پر حڪومتن جيو ان تيي ڪيو 

 Refined(ڌيان ناهي. پوري دنيييا ۾ فيارميي مياکيي 
honey)  استعمال ڪئي ٿي وڃي. دنيا ۾ هر گهير ۾

ماکي کي خوراڪ طور ۽ عالج الِء استعمال ڪييو 
ان  (Refined honey(وڃي ٿو. اها غير معياري ماکي 

ڪري استعمال ٿي ڪئي وڃي ڇو تيه اصيل مياکيي 
)Raw honey)  تميام گيهيٽ ميليي ٿيي. پياڪسيتيان ۾

جنگالت جي واڌ سان اصل ماکيَء جي پيداوار کيي 
وڌائي ان کي ٻاهرين ملڪن ڏانهن اماڻي پيرڏييهيي 
نياڻيو ڪيميائيي سيگيهيجيي ٿيو. حيڪيوميت جيي اهيا 

وڌائيڻ ۾  (Export(حڪمت عملي ملڪ جي بيرآميد 
اهم ڪيردار ادا ڪيري سيگيهيي ٿيي. اهيو قيدم نيه 
صرف ملڪ جي معاشيات وڌائيندو، پر ميليڪ جيي 
ساک به وڌائيندو. ٻئي طرف حڪوميت کيي پيوري 
ملڪ ۾ هر شهير ۾ اصيل مياکيي جيي وڪيري الِء 
اداري جون شاخون کيوليڻ گيهيرجين. ان سيان اهيي 
ڪمپنيون جيڪي غير معياري ماکي وڪيرو ڪين 
ٿيون انهن جو وڪرو گهٽ ٿيندو ۽ ملڪ ۾ درآميد 

)import)  جييي شييرح گييهييٽييجييي وييينييدي ۽ ان سييان

 پرڏيهي ناڻو بچائي سگهجي ٿو.
ان هڪ قدم سان ڪيترن ئي نوجوانن کي روزگار 
ملي سگهي ٿو. ماکي جي پيداوار ممڪن بنائڻ الِء 
افرادي قوت وڌائڻ جي ضيرورت پيونيدي. ان سيان 
ملڪ جي سڀني جنگالت وارن عالئيقين ۾ مياڻيهين 
کي روزگيار ميلينيدو. ان سيان گيڏوگيڏ انيهين جيون 
شاخون هالئڻ الِء عملو رکيو ويندو جييڪيو مياکيي 
جي برآمد کان وٺي ملڪ ۾ وڪري تائين عيميل ۾ 
رهندو. ان اداري ۾ خرچ گهٽ، پير مينيافيعيو تيميام 
گهڻو آهي. ڇو ته اها پروڊڪٽ هڪ ته قيدرتيي آهيي 
۽ ٻيو ان جي پيداوار تي گهڻي الڳت نٿي اچي. ان 
جي الِء صرف حڪومتي سطح تي ڪيوشيش ڪيري 
ٻيلن جو تعداد وڌائڻو پوندو جنهن سنا مياحيول تيي 
به سٺو اثر پيونيدو ۽ ان سيان گيڏوگيڏ هيڪ اهيڙي 
پراڊڪٽ بيه هيٿيي ايينيدي جينيهين سيان ميليڪ ميان 
بيروزگاري به ختم ٿيندي ۽ پرڏيهي ناڻو به حاصيل 

 ٿيندو. 
پاڪستان زراعت جي لحاظ کان هڪ امييير ميليڪ 
آهي. ضرورت ان ڳياليهيه جيي آهيي جيي حيڪيوميت 
اصل ذريعي تيي ڌييان ڏي. ميليڪ ۾ بيييروزگياري 
ختم ڪرڻ جو ذريعو ٻاهيريين ميليڪ کيان اميداد ييا 
انهن جي ڪاروباري بران س جون شاخون کولڻ ۾ 
ناهي، ان سان محدود ماڻهن کي روزگار ته ملي ٿيو 
پر اسان جو ناڻو ملڪ کان ٻاهر هليو وڃي ٿو. هين 
ذريييعيين سييان مييلييڪ مضييبييوط نيياهييي ٿيييييڻييو جييتييي 
نوجوانن جي محنت ۽ قابليت ضاي  ٿئي. پاڪستان 
۾ تمام آسانيَء سان بيروزگاري جي شرح گهٽيائيي 
سگهجي ٿو. پينيهينيجيي زراعيت جيي شيعيبيي کيي 
مضبوط ڪري. اصل ماکي جي پيييداوار ۽ ان جيو 
استعمال هڪ ننيڍو ميثيال آهيي. ان کيان عيالوه بيه 
ٻيون ڪيتريون شيون زراعت سيان الڳياپيييل آهين 
جن جي الِء پالننگ ڪري حيڪيوميت بيييروزگياري 
کي ختم ڪري سگهي ٿي. پاڪستان وٽ زراعيت 
سان تعلق رکندڙ ڪيترائيي ذرييعيا آهين جيهيڙوڪ: 
مڇيون، جانور ۽ فصل. پاڪسيتيان جيي حيڪيوميت 
کي اهڙا ادارا قائم ڪرڻا پونيدا جيييڪيي ميليڪ ۾ 
زراعت سان تعلق رکندڙ هجن. انهيَء ذريعي ملڪ 
جي نوجوانن کي نيوان روزگيار جيا رسيتيا ميلينيدا. 
گڏوگڏ اهي مليڪ جيي ميعياشيييات تيي ميثيبيت اثير 

 وجهندا ۽ دنيا ۾ ملڪ جي ساک وڌائيندا. 
*** 

پاڪستان ۾ 
بيروزگاري ۽ ال 

محدود قدرتي 
 وسيال

 حاالِت حاضرھ

 

 نازش ماروي



ين     | 39همرسي ماهوار مئگز

 

اسان جنهن ماحول ۾ رهون ٿا، ساهيه کيڻيون ٿيا، 
اتي اٿاهه مايوسي، حد کان وڌييڪ ڏک ۽ پيييڙاُء 
آھي اسين لٻيل دنيا ۾ گذاريندڙ ماڻهو آهيييون. 
اسان جي سماجي زندگي، ادبي زندگي، معياشيي 
زندگي سڀ هڪ سنجيده ۽ ڳوڙهو فلسفو آھي، 
پر حقيقت اها آهي ته اسين سڀ جيڪي منافقت 
جا مياسيڪ پياييو پيييا هيليون انيدران اسيان سيڀ 
ڀيانڪ چهرا رکون ٿا، جيڪي جڏهن ماهر ٿييين 
ٿا تڏهن هڪ ڪربناڪ ۽ شرمناڪ واقعيا رونيميا 

 ٿي پون ٿا.
اسان وٽ طبيعت طيور مينيفيرد ٿيييڻ وڏو ڏوهيه 
آهي. حقيقت ۾ اسان سڀ جيڪيي نيارميل نيظير 
اچڻ جو بهانو ڪريون ٿا اندران پنهنجون ايبنيار 

 ملٽيز لڪايون ٿا.
سنڌي ادب جا ليکڪ )جيڪي تيميام ٿيورا آهين( 
اهو افورڊ ڪري ئي نٿا سگيهين تيه ڪيو سينيڌي 
ادب ۾ مزاح طنز ۽ مرافت واري انداز ۾ لکي. 

هو ادب ۾ جدت ۽ تخيليييقيييت کيي کيڻيي اچيي. 
ڇاڪاڻ تيه اسيان وٽ ادب ۾ بيه گيروهيه بينيدي، 
سينيئر اديب، جونيئر اديب، نئين ٽهي، وچيوليي 
ٽهي، آخري ٽهي، انيقيالبيي ٽيهيي وغيييره. آئيون 
سنڌي ادب جي يگاني ليکڪ، ناول نگار، ڪالم 
نگار، ماهر لسانيات ۽ سينيڌي ادب ۾ ميزاح جيا 
نوان الڙا متعارف ڪيرائييينيدڙ مينيفيرد ليييکيڪ 

آگسيٽ ان  9حليم بروهي جي ڳالهه ڪريان پيو. 
جي پيدائيش جيي تياريي  هيئيي، حيليييم بيروهيي 
پنهنجي انداز ۾ پنهنجي زنيدگيي ۾ پينيهينيجيي 
لکڻين ۾ منفرد ليکڪ هو. ُهن جي نراالئپ هين 
جي سڃاڻپ بڻي. هو پنهنجي حياتي ۾ ڪينيهين 
سان به ٺهي ڪونه هلندو هو، هن جيي ليکيڻ جيو 

آئيرنيي ۽   Satireانداز مرافت، انشائييه سيييٽيائير
ڊارڪ هيومير هيو. اسيان وٽ ڊارڪ هيييومير ۽ 
سيٽائر ۾ گيهيڻيو ليکيييو ئيي ڪيونيه وييو آهيي، 
تنهنڪري اسان کي ان جي گيهيڻيي خيبير ئيي نيه 

آهي، جيڪڏهن آهي به تيه ان جيي گيهيڻيي تيڻيي 
اپٽار ڪونه ڪئي وئي آهي. سينيڌي ادب ۾ امير 

” ني  گيونيگيي ڳياليهياييو“ جليل ڊارڪ هيومر ۾ 
ناول لکيو آهي. انهيَء کان عالوه امر جليييل جيا 
اردو ڪالم آهن جيڪي هلڪي طنز ۾ تيار ٿيل 
هوندا آهين، انيهييَء کيان عيالوه سينيڌي ادب ۾ 
امتياز ابڙو جيڪي ڪاوش اخبار ۾ ڪالم لکيا 
ڀوڳن ڀيوڳين ۾ اهيي ميزاح طيور پيييش ڪيري 
سگهجين ٿيا. جيڏهين تيه طينيز ۽ ميزاح ۽ ڊارڪ 

” ويندي ويينيدي“ هيومر ۾ ڊاڪٽر علي احمد رند 
عنوان سان لکڻيون لکيون آهن، جييڪيي ميزاح 
جو هڪ دستاويز آهين. رحيميت اهلل مياڃيوٺيي ۽ 
ڪجهه ٻيا دوست آهن جيييڪيي ميزاحيييه ادب ۾ 

 ڳڻائڻ جهڙا ناال آهن.
” اوڙاهيه“ حليم بروهي نفسييياتيي ميوضيوع تيي 

ناول به ليکيييو، جينيهين کيي اڃيان تيائييين اسيان 
حيليييم “ ڊيڪوڊ ڪونه ڪيو آهي. انهيَء کانسواِء 

 ٽارزن اديب ۽ حليم بروهي
 شوڪت لوهار
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انگريزي لکڻين جو مجيميوعيو   Seedsسي ز”  شو
۽ سنڌي ٻولي کي رومن لپي ۾ آڻڻ تيي حيليييم 

 بروهي جو گهڻو ڪم ٿيل آهي.
ويجهڙائي ۾ سنڌي ادب جيي هين وڏي ليييکيڪ 
جي ورسي هئي جيڪا ڪٿي ڪينيهين بيه ڪيونيه 
ملهائي. ڇاڪاڻ ته حليم بروهي جي سنڌي اديبن 
سان لڳندي ئي ڪونه هئي ته هو پنهنجي ورسي 
تي سندس حياتي بابت ڪوڙيون ڳالهيون ڪيرڻ 

 ڪيئن برداشت ڪري ها.
ميون “ هن پنهنجي هڪ لکڻي ۾ ليکيييو هيو تيه، 

کان اهو برداشت ئي ڪونه ٿيندو تيه ڪيو مييينيو 
فيڪچرڊ اديب اچي منهنجي حياتي تيي خياڪيو 
لکي ۽ ميون کيي سينيڌ جيو وڏو ادييب ليييکيڪ 

 ”ڊڪليئر ڪري.
حليم بروهي بابت ڪجهه ليکڪ دوستن سندس 
ورسي تي اهو چيو تيه هين سينيڌي ادب ۾ ڪيو 
سنجيده ڪم ڪونه ڪيو آهي، بس هين ڪيجيهيه 

هو هڪ مشڪرو هيو، “ مشڪريون لکيون آهن، 
زندگي جي پڇاڙڪن ڏيينيهين ۾ حيليييم گيهيڻيو 
مايوس ٿي چڪو هيو ۽ هين جيي ليکيڻييين ميان 

اها ڳالهه صحيح آهيي ”  مايوسي جهلڪندي هئي.
ته هو واقعي هڪ مشڪرو هيو ۽ اهيڙن مينيافيق 
اديبن جي منهن تيان ادب جيو، سيمياج سيڌارڪ 
هجڻ جو، سنڌ جو هيڏڏوکيي هيجيڻ جيو مياسيڪ 

 الهڻ الِء هن کي مشڪرو ئي ٿيڻو هو.
اسان وٽ روزانو جي بنياد تيي سينيڌ ۾ ادييبين، 
دانشورن، ڪامري ن، سنڌ الِء ڳوڙها ڳاڙهيينيدڙن 
جا وڏا وڏا جٿا مينوفيڪچر ٿي رهيا آهن. جيئن 
جيئن ٿا سنڌ ۾ اديب وڌن تيئن تيئن ٿا سنڌ جي 
ڳچي ۾ غالمي جا زنجير وڌن، خبر ناهي انهين 
جي مزاحمت، انهن جو ادب االئي ڪيڏانيهين ٿيو 
وڃي؟ اهيڙن ادييبين الِء واقيعيي حيليييم بيروهيي 
جهڙو سنڌ جو مارڪ ٽوئن مشڪرو ئيي هيونيدو 
ٻيو ڇا، پر اسان جي ٽارزن اديبن کيي اهيا خيبير 
ڪونهي ته هڪ مشڪري ڪرڻ واري وٽ وڏو 
ڏانُء ۽ هنر هوندو آهي. دنيا ۾ ڪينيهين کيان بيه 
پڇي ڏسو، دنيا جيو ادب اٿيالئيي ڏسيو، ادب ۾ 
مزاح نگاري ڪرڻ معنٰي پينيهينيجيو رت وليوڙڻ 
جي برابر آهي. مزاحيه انداز ۾ لکڻ، هڪ تيشي 
سان پهاڙ ٽوڙڻ جي برابر آهيي ۽ اهيو ڏانُء هير 
عام خاص جي ميراث ڪونه ٿو ٿئي. فقيط چينيد 
ڪي خوشنصيييب ليييکيڪ، اداڪيار، فينيڪيار ۽ 
يگانا ڪردار هجن ٿا جين وٽ اهيا ڏات ميهيميان 
ٿئي ٿي. باقي ته فقط حواال آهن، جيڪي تيوهيان 

 اسان روز ويٺا ڏيون.
عييام سييادن ميياڻييهيين کييي وتييائييي فييقييييير جييون 
حڪايتون ڇو ياد آهن؟ انگرييزي ادب ۾ ايسيپ 
جون آکاڻيون ايڏيون پراثر ڇيو آهين؟ اردو ادب 
۾ پطرس بخاري اڄ تائين ڇو ٿو پڙهيييو وڃيي، 
مشتا  يوسفي کي اردو ادب ۾ ايڏي عزت جيي 
نگاهه سان ڇيو ٿيو ڏٺيو وڃيي؟ سينيدس ڪيتياب 
چيراغ تيليي، آب گيم اييڏا شياهيڪيار ڇيو آهيين؟ 
ڊاڪٽر يونس بيٽ کيي اردو ميزاحيييات ۾ اييڏو 

 مقام ڇو ڏنو ويو آهي؟
حليم بروهي واقعي صحيح چوندو هو ته سينيڌي 
ٻولي ۾ لکڻ هن جي بدنصيبي هئي، جو بعد ۾ 
ُهن دوستين بدران دشمنيييون پياليييون. سيچيو ۽ 
کرو ماڻهو جيڪو ليوڻياٺيي انيداز ۾ ليفيظين ۾ 
گندرف ڀرڻ جيي هينير کيان واقيف هيجيي اهيڙو 
صرف حليم ئي هو. هن جيي ميزاح ۾ هين جيي 
ُترش تنقيد ۾ ڀيانڪ حقيقت لڪل هيئيي ۽ اهيا 
الٺڙين اديبن کي ڪٿان ڀانُء پئي ها؟ انيگيرييزي 
ادب جو وڏي ۾ وڏو مشڪرو مارڪ ٽوئين کيي 
چيو وڃي ٿيو. ميارڪ ٽيوئين جيو طينيز ۽ ميزاح 
انيييگيييرييييزي ادب ۾ وڏي جييياِء واالري ٿيييو. 
شيڪسپيئر پنهنجي ڪامي ي ڊرامن ۾ ڪيميال 
مزاح ۽ طنز استعمال ڪئي آهي. انگيرييزي ادب 
۾ ترجمو ٿيل ناول ڊان ڪوئگزاٽ جيڪو هيڪ 
اسپيني ناول نگار سروانٽينز لکيو ان کي دنيييا 
جي سئو بهترين ڪتابن جي فهرسيت ۾ شياميل 
ڪيو ويو آهي. اھو ناول به هڪ وڏي مشيڪيري 
 آھي. انهن سڀني به مشڪريون ئي لکيون آهن.

جييڏهيين چييوڌاري ڪييرپشيين، اونييداهييه انييڌوڪييار 
ٻيائي، دوکا ۽ دوالب ٿي رهيا هجن، ماڻهو هيڪ 
بنا دروازن واري اسٽيل جي دٻي ۾ بنيد هيجيي، 
قلم تي پهرا، خيالن مٿان هر وقت تاڻيل بنيدو  
هجي ته تڏهن هو ڇا ليکيي؟ مياهير آهيي پيوِء ان 
کي ادب جيي شياهيڪيار هينير، سيييٽيائير، ڊارڪ 
هيومر کان ئي ڪم وٺڻو پوندو. حليم بيه ائييين 
ئي ڪيو، پر ڇا حلييم بيروهيي جيو نياول اسيان 
پڙهي ڏٺو آهي؟ ان ۾ هن ڪيئن نيه نيفيسييياتيي 
مونجهاري ۾ ورتل سماج جي عڪاسيي ڪيئيي 
آهي. حليم تاريي  کيي سيدائييين تيواريي  ڪيري 
لکندو هو. هو ٻولي جو وڏو ڄاڻو ماڻهو هو، ُهيو 
مستقبل تي نظر رکندڙ ماڻهو هو. ماهر آهي تيه 
اسان وٽ جتي ادبي سنگت هياڻ االئيي سيرڪيار 
جي ذيلي ڪاميٽي ٿي ويئيي آهيي، االئيي ڇيا ۽ 
اديب سڄو ڏينهن سياستدانن جيي چيميچياگيييري 
ڪرڻ ۾ پورا آهن، اهڙي صورتيحيال ۾ ڪيهيڙو 
ادب تخليق ٿيندو؟ ٻياهيريين ادب جيو ميطياليعيو، 
ترجما وغيره آهن ئي ڪونه. ادب جي واڌ ويجيهيه 
ڄڻ بس ٿي ويئي آهي. اسان وٽ اديبن جا گيهيڻيا 
ئي قسم آهن، نينيڍڙا ادييب، وڏڙا ادييب، سينيهيا 
اديب، ٿلها اديب، پنيج ٽين وارا ادييب، سيت ٽين 
وارا اديب، صفا ڪنگ سائيز اديب ۽ اديبڙن جيا 

 ذرا وغيره.
اسان وٽ ڪنيهين بيه ڪيتياب جيو ميهياڳ آڳينيڌ، 
تبصرو وغيره ڪيييئين ليکيبيو: سيائييين ليييکيڪ 
منهنجو گيهيرو دوسيت آهيي. ميون کيي ڪيتياب 
ڏنائين ته ٻه اکر لکان، پر منهينيجيي مصيروفيييت 
جي ڪري سندس مسودو پنج سال منهنجي کٽ 
هيٺان پيو هو ۽ مان پڙهي ڪونه سگيهيييس پيوِء 
لکندا )بنا پڙهڻ جي( سندس ڪتياب سينيڌي ادب 
جو آخيري ڪيتياب آهيي، ان کيانيپيوِء بيس آھيي. 
مشڪرو حليم هو يا ٽارزن ادييب پياڻ مشيڪيرا 
آهن؟ ڪتاب جا پنج پنا اسان کان پيڙهيييا ڪيونيه 

ٿيندا وري ڳالهيون ڪنداسين سنڌ جي هڏڏوکي 
ٿيڻ جون. اسان سان مسئلو اهيو آهيي تيه اسييين 
حقيقيت پسينيد آهيييون ئيي ڪيونيه، جيييڪيڏهين 
حقيقت پسند هجون ها ته اڄ پنهنجي حاليت تيي 
ويهي روئون ها، پر ڇا جي سنڌيت؟ ڇا جو سينيڌ 
جو اونو؟ اسان کي کپي ڪرسي! ڪير تحقيييق 
ڪري رت وليوڙ ڪيري، جيهير جيهينيگ گيهيميي 
الئبريريون ۽ ٿلها ڪتاب ڇياڻيي؟ اهيو پياڻ کيان 
پڄندو ئي ڪونيه. اسيان وٽ ادب جيي نياليي ۾ 
ڪجهه اخباري رپيورٽيون آهين، جين کيي اسييين 
عظيم ادب چئون ٿا، وري جييڪيي دوسيت چيار 
ڪتاب پڙهي وٺندا ته ٻئي الِء آزار بڻجيي پيونيدا 
توبهه زاري سڄو ڏينهن انيهين ميٿيان نيرگسيييت 
ڇانيل رهندي. حليم اهڙن ماڻهن کي ڀال ڪيئين 
وڻندو؟ همراهه پرڏييهيه ميان پيي اييڇ ڊي ڪيري 
ايندو ته ڇوٽي سي دنيا وارو مير مراد علي خيان 
بڻجي پونيدو، سيڄيو شيهير سينيدس روييي ميان 
بيزار. اوهان ڪتاب پيڙهيييا آهين تيه خييير آهيي، 
نارمل ٿيو، دنيا هاڻ سڀني الِء کلي پئي آهي پير 
نه. همراهه ائين پيا محسوس ڪرائيندا ڄڻ صبح 
جو واڪ تي مارڪس گڏ هئن، مانجهاندو لييينين 
سان ڪيائون رات جي ماني مائوزي تنيگ سيان 
کائيندا. گهڻا دوست جيڪي پڙهڻ چاهين ٿا اهي 
انهن ڪوڙن ڪاستروئن ۽ لوڪيل چيي گيوييرن 
جي اهڙين حرڪتن جي ڪري ويجهو ئي ڪيونيه 
ٿا وڃن. حلييم بيروهيي اهيڙن ڪيوڙن انيقيالبيي 
ماڻهن کان پري رهينيدو هيو، هيو هيڪ بيييبياڪ 
ماڻهو هو، سچو ليکڪ هو، سنڌ جو هڪ نهاييت 
ئي ميحينيتيي ٻيوليي ميهينيدار هيو. هيو اسيٽيييفين 
ليڪاڪ ۽ جيمس ٿيربير جيييڏو ليييکيڪ هيو پير 

 اسين کيس سڃاڻي ڪونه سگهياسين.
هين کيي بيرسيات ان “ چارلي چپلن چييو هيو تيه 

ڪري وڻندي آهي جو ان ۾ اکييين ميان وهينيدڙ 
حلييم تيون ”  لڙڪن جا الش نظر ڪونه ايندا آهن.

هنن ٽارزن اديبن ميان ڪيونيه هيئييين ميهيربيانيي 
ڪري هنن جي اهڙيين ڳياليهييين تيي ميائيييني  نيه 

 ڪجانِء!
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ٻوليي ھير قيوم، قيبيييليي ۽ بيرادري جيي 
سييڃيياڻييپ سييان گييڏوگييڏ قييوم، قييبيييييلييي ۽ 
برادريَء جي بقيا جيو ھيڪ خياص ذرييعيو 
ھوندي آھي. انسان جيي تياريي  جيي ڇيني  
ڇاڻ ڪرڻ سان ۽ تحقيق ميان ثيابيت ٿيييو 
آهي ته انسان جي سڀ کيان قيدييم ٻيوليي 
اشييارن واري ٻييولييي رهييي آهييي جيييييڪييا 
ڪيتريون ئي صديون گذرڻ باوجود اڄ بيه 
دنيا جي سمورين قومن، قبيلن ۽ برادرين 
۾ پنهنجو وجود رکندي پئي اچي. دنيا ۾ 
ھن وقت فقط ست ھزار ٻولييون اھيڙييون 
آهن جيڪي لکيون ۽ پڙهيون وڃن ٿيون. 

 82ع ۾ 5665نيوميبير  51يونيسڪو جيي 
ميمبر ملڪن جي جنيرل ڪيانيفيرنيس ٿيي 
جنهن ۾ مادري ٻولين جي عالمي ڏيينيهين 
ملهائيڻ جيي قيرارداد پيييش ڪيئيي وئيي، 
جيڪا گڏييل ۽ ميتيفيق راِء سيان مينيظيور 

ع کان وٺي ھر سيال 8111ڪئي وئي. سال 
تاري  تي ميادري  85فيبروري مھيني جي 

ٻولين جو عالمي ڏهاڙو ملهائبو پيو اچي. 
ھر سال مادري ٻولين جو ڏينهين ميليهيائيڻ 

۾ ڍاڪييا  5618فيييييبييروري  85جييو سييبييب 
يونيورسٽي، جگن نياٿ ييونيييورسيٽيي ۽ 
ڍاڪا مي يڪل ڪاليج جي شاگردن پياران 

پاڪستان ۾ اردو ٻوليَء سان گڏ بينيگياليي 
ٻوليَء کي به قومي ٻولي تسلييم ڪيرائيڻ 
الِء احتجاج ڪيو ويو هو، جن تي پوليييس 
سڌي فائرنگ ڪري انهن کي ماري ڇڏيو 

 هو.
مادري ٻوليين جيي عياليميي ڏيينيهين طيور 
ملھيائيڻ جيو ميقيصيد ميادري ٻيولييين جيي 
اھميت پيدا ڪرڻ آهي تيه جيييئين مياڻيهيو 
مادري ٻولييين ۾ تيعيليييم حياصيل ڪيري 
زنييدگييي ۾ سييٺييو مييقييام حيياصييل ڪييري 
سگهن. يونيسڪو جي سيروي دوران اھيا 

 21ڳال  سامھون آئيي آهيي تيه دنيييا جيي 
سيڪڙو ماڻهن جي آبيادي کيي پينيهينيجيي 
مادري ٻولي ۾ تعليم حياصيل ڪيرڻ جيي 

 سهولت ميسر ناهي.
جڏھن ڪابه ٻولي ختم ٿيندي آهيي تيه ان 
سان گڏ ثقافتي روايتون، سوچ جو انداز، 
امهار جو ڍنگ ۽ ٻيا ڪيتيرائيي قيييميتيي 
ذريعا پڻ ختم ٿي ويندا آهن. مياهيرن جيي 

سيييڪيڙو  09هڪ اندازي مطابق دنيا جي 
مادري ٻولين جي خيتيم ٿيييڻ جيو خيدشيو 
وڌي رهيو آهي. دنيا ۾ سيڀ کيان وڌييڪ 
ڳالهايون ويندڙ ٻولين ۾ چيني، اسپينش، 
انگريزي، عربي، هندي ۽ بينيگياليي ٻيوليي 

شامل آهن. يونييسيڪيو جيي انيگين اکيرن 
 801کان وٺي هن مهل تائييين  5611مطابق 

ٻوليون پنهنجيو وجيود وڃيائيي چيڪيييون 
آهن ۽ انهن ٻولين جا ڳياليهيائييينيدڙ هياڻيي 

 موجود نه آهن.
اٽلس آف ورل  لئنگوييج ان ڊيينيجير دنيييا 

( ٻولين کي پنهنجي 8262سيڪڙو ) 09جي 
بقا قائم رکڻ الِء مختلف قسيم جيا خيطيرا 

سيييڪيڙو  82درپيش آهن. اهڙين ٻولين ۾ 
( ٻوليون غير محفوظ آهين. اهيڙييون 911( 

 81ٻوليون فقط ٻار گهر ۾ ڳالهيائييين ٿيا. 
( ٻولين ۾ ڪافي حد تيائييين 908سيڪڙو )

ختم ٿييڻوميرڻ جيو خيطيرو ميوجيود آهيي، 
اهڙيون ٻوليون جيڪي گهرن ۾ ٻيار نيٿيا 

( 198سيييييڪييڙو ) 81سييکيين. ان کييانسييواِء 
ٻولين جي خاتمي جو تمام گيهيڻيو خيطيرو 
موجود آهي، اهڙيون ٻوليون آهن جن کيي 
ابي ڏاڏي جي ٻولي چئجي ٿو، جيڪا مياُء 
۽ پيُء ته ڳالهائين ۽ ڄاڻن ٿا، پر ٻار هرگز 

( ٻيولييين 102سيڪيڙو ) 85.1نٿا ڳالهائين. 
جي مرڻ جو انتهائي شديد خطيرو ميوجيود 
آهي، اهڙييون ٻيوليييون ڏاڏي ۽ پيڙ ڏاڏي 
کان وٺي باقاعده نٿيون ڳالھايون وڃن. ان 

سيييڪيڙو ) 51کان عالوه اندازي مطابيق 
( ٻولين جو ته بلڪل خاتمو ٿي چيڪيو 801
 آهي.

مادري ٻوليين کيي خيطيرو پيييش ايينيدڙن 
مطابق ٻولين جي حوالي سيان پياڪسيتيان 

هين نمبر تي آهي. ٻيولييين تيي  82دنيا ۾ 
آمريڪي تحقيقي اداري ايٿنوالگ مطابيق 
سڀ کان وڌييڪ ڳياليهيائيي ويينيدڙ ٻيوليي 

مييلييڪيين ۾  558انييگييريييزي آهييي جيييييڪييا 
 ڳالهائي وڃي ٿي.

سييي آِء اي ورليي  فيييييڪييٽ بييڪ مييطييابييق 
سيڪڙو پنجيابيي، سينيڌي  22پاڪستان ۾ 

سيييڪيڙو سيرائيييڪيي،  51سيييڪيڙو،  58
سيڪڙو، بلوچي  2سيڪڙو، اردو  2پشتو 

 5سيڪڙو، براهوي  8سيڪڙو، هندڪو  0
سيڪڙو ۽ جيڏهين تيه انيگيرييزي سيان گيڏ 
 2ٻيون نينيڍييون نينيڍييون ٻيوليييون فيقيط 

ڳالهايون وڃن ٿيون. ان کيان عيالوه دنيييا 
سيييڪيڙو ٻيوليييون  02۾ ڳالهايون ويندڙ 

السيڪڙو  01ايشيا ۾ آهن ۽ وري جڏهن ته 
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 ٻوليون آفريقا ۾ آھن.
مييادري ٻييولييي کييي زنييده رکييڻ جييي ڪييوشييشيين 
عيو  اديبن ۽ ليکڪين جيي حيوصيال افيزائيي 

ليکڪين کيي ادب جيو  501طور هن وقت تائين 
نوبيل انعام ملي چڪو آهي، جينيهين ۾ رابينيدر 

 ناٿ ٽئگور به شامل آهي.
 اوڏڪي ٻوليَء جي صورتحال:

جي آدمشماري مطابق اوڏڪيي  8151هندستان ۾ 
لک آهي جيڪي  81ٻولي ڳالهائيندڙن جو تعداد 

گجرات، پنجاب، هريانا، نئين دهلي، راجسٿان ۽ 
ٻين رياستن ۾ ٽڙيل پکڙيل آهن جيڪا مختليف 
عالئقن جيي حيواليي سيان ميخيتيليف ليهيجين ۾ 
ڳالهائي وڃي ٿي. درجيا بينيدي جيي ليحياظ کيان 
اوڏڪي ٻولي ان و يورپيي، اني و اييرانيي، اني و 
آرين ۽ غير ترتيب قيرار ڏنيل آهيي. هيي ٻيوليي 
مارواڙي، پنجابيي، هينيدي، گيجيراتيي ۽ ميراٺيي 
لهجن ۾ ڳالهائي وڃي ٿي. هندستان ۾ اوڏڪيي 
ٻولي ڳالهائيندڙ هينيدي ٻيوليي آسيانيي سيان پيڻ 
ڳالھائييينيدا آهين. پياڪسيتيان ۾ اوڏڪيي ٻيوليي 

ڄاڻاييو وييو  91,111ڳالهائڻ وارن اوڏن جو تعداد 
آهي. هن ٻوليَء جيي اڪيثيرييت پياڪسيتيان جيي 
صوبيي سينيڌ ۾ رهيائيش پيذيير آهيي. جيڏهين تيه 
بلوچستان ۽ پنجاب صوبي جي ڏاکڻي حصي ۾ 
پڻ ڳالهائي وڃي ٿي. ٺييي  اوڏڪيي ٻيوليي اتير 
سنڌ جي دادو ضلعي کان شڪيارپيور تيائييين جيا 
اوڏ ڳالھائين ٿا، پر تنهن تي به سنڌي ٻوليَء جيو 
اثر پڻ موجود آهي. اوڏڪي ٻولي مييرپيورخياص 
ڊويزن کان ويندي ٿر تائين به ڳالهائي وڃيي ٿيي 
جتي مارواڙي، ڍاٽڪي ۽ باگڙي ٻوليَء جو تمام 
گهرو اثر ڏسڻ ۾ اچي ٿو. اوڏڪي ٻولي مختلف 

۾ جيهيڙوڪ: اتيرادي، مياڙييچيا،   (Dialects(لهجن
ٿري ۽ الڙي لهجن ۾ ڳالهائي وڃي ٿيي. جيڏھين 
ته ڪج  اهڙا به اوڏ موجود آهن جن جي اوڏڪي 
ٻوليَء ۾ گجراتي لفظن جي ڀرمار ميوجيود آهيي 
هي اوڏ ميرپورخاص ڊوييزن ۾ آبياد آهين اليبيتيه 

هنن اوڏن جو مخصوص تعداد پيڻ ميوجيود آهيي 
جنهن کي گجراتي لهجي جو نالو ڏئي سگهجيي 
ٿو. هن ٻوليَء تي هڪ مشينيري اداري اوڏڪيي 
لئنگويج اين  ڪميونٽي ڊولپمينٽ نالي اوڏڪي 
ٻوليَء تي ڪم ڪري رهييو آهيي جينيهين پياران 
سنڌي رسم اليخيط ذرييعيي اوڏڪيي ٻيولييَء ۾ 
ڪتابچن جي صيورت ۾ ميواد پيڻ ڇياپيييو وييو 

 (a 9(آهي. ايٿنوالگ مطابق اوڏڪي ٻيولييَء کيي 
ڪيٽيگري ۾ تقيسيييم ڪيييو وييو آهيي جينيهين 
 مطابق هي طاقتور ٻولي تسليم ڪئي وئي آهي.

۽ حرف   Vowelاوڏڪي ٻوليَء ۾ حرف علت
 جو استعمال:   Consonantصحيح

هر ٻولي مختلف آوازن جي ميالپ جو نالو آهي 
جنهن ۾ هڪ يا هيڪ کيان وڌييڪ آواز پياڻ ۾ 
ملي لفظ جوڙين ٿا. ٻوليَء ميان ميراد ڳياليھيائيي 
ويندڙ ٻولي هوندي آهي. دنيا جي هير ليکيڻيي ييا 
تحرير ڪنهن به ٻوليَء جو فقط اولڙو ئي هوندو 
آهي. تحرير ۾ استعمال ٿيندڙ نشان، الفابيٽ ييا 
رسم الخط جو ڪوبه تعلق نه آهيي. ٻيولييَء کيي 
سائنسي طريقي مطابق آواز جيي ميطياليعيي کيي 
صوتيات چئبو آهي. صوتيات جو سنڌو سينيئيون 
تعلق فقط انساني آوازن سان آهي، جنيهين سيان 
ڪوبه شخص پنهنجو پيدام يا ڳال  آسانيي سيان 
ٻين تائين پهچائي سگهي يا بيان ڪري سگهي. 
هنن آوازن جو تعلق انسان جي مختليف عضيون 
جيھيڙوڪ: زبيان، ڏنيد، چيپ، ڪيياڪيڙو، نيڪ ۽ 

 تارونَء وغيره سان آهي.
ٻين ٻولين جيان اوڏڪي ٻولي ۾ به ٻين قسيمين 

  Consonant۽ حرف صحيييح  Vowelجا حرف علت
آهن. اوڏڪي ٻيولييَء ۾ عيرف عيليت جيي آواز 
سان تقريبن ڪو نه ڪيو ميطيليب نيڪيري ٿيو ۽ 
وري ڪنهن به هڪ حرف صحيييح ييا هيڪ کيان 
وڌيڪ حرف صحيح يا وري هيڪ ييا ٻين حيرف 
علتن سان ملي بامقصد آواز جيو روپ اخيتيييار 
ڪري ٿو. هي حرف علت ۽ حرف صحيح ڪيٿيي 

شروعات ۾، ڪٿي وچ ۾ ته وري ڪٿي آخير ۾ 
هڪ يا هڪ کان وڌيڪ ڀيرا به استيعيميال ٿييينيدا 
آهن. هي  ڏنل چيارٽ ۾ حيرف عيليت ۽ حيرف 

 IPA) International(صحيح جو درست اسيتيعيميال
Phonetic Alphabet   يعني عالمي صوتي الفيابيييٽ

 ذريعي ڏسي سگهجي ٿو.
 

 فوٽو لڳندو..................
 

اوڏڪي ٻوليَء ۾ ڪيترين ئي ٻين وڏين ٻوليين 
جا لفظ داخل ٿي چڪا آهن ۽ اهيو هيڪ قيدرتيي 
نظام آهي جنهن کي روڪڻ مميڪين نياهيي، پير 
ٻوليَء کي محفوظ بڻائڻ الِء ڪنيهين حيد تيائييين 
اوڏن کي جاکوڙ جي ضرورت آهيي. جيييڪيڏهين 
اوڏڪي ٻولي ۾ ادب ۽ ڪيتياب تيخيليييق ڪيييا 
ويندا ته صدين تائين اوڏڪيي ٻيوليي ۽ اوڏڪيي 
ٻوليَء جي ڳالھيائييينيدڙن جيي ثيقيافيت، رسيم و 
رواج، رواييتيون، سييڃياڻيپ ۽ تياريي  پيينيهينيجييي 

 اصلوڪي حالت ۾ محفوظ رهي سگهي ٿي.
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ع ۾ هيڪ فيليم ٿيا 5621ٿورو سوچيو ته اوهيان 
ڏسو جنهن ۾ اهو ڏيکاريو ٿو وڃي ته مستيقيبيل 
۾ هر شيِء کي ڪمپيوٽر هالئيندا. جيهيازن کيي 
اڏارڻ ۽ الهڻ، ريل کي هالئڻ، اسٽاڪ مارڪيٽ 
جو سڄو ڪاروبار، اوهان کي محبيوب ڳيوليهيي 
ڏيڻ سمجهو ته دنيا جو هر ڪم ڪمپيوٽر ڪندا. 

هيونيدي  deviceتوهان کي ه  ۾ هيڪ نينيڍڙي 
جنهن کي موبائل فون چوندا ۽ ان موبائيل فيون 
سان اوهان دنيييا جيهيان جيي ميعيليوميات حياصيل 
ڪري سگهندا. اخبارون فلميون سيڀ شيييون ان 

۾ ميوجيود هيونيدييون. اوهيان  deviceه  جيتري 
هزارين ميل ويهي نه صرف ڪنهن سان ڳالهائي 
سگهندا، پر ان جي تصوير به ڏسيي سيگيهينيدا تيه 
اوهان اهو ئي سوچيندا ته اهيو صيرف فيليمين ۾ 
ئي ٿيندو آهي. اصل ۾ حقيقت جو ان سان ڪيو 

 تعلق نه آهي. 
پر ايڪيهين صدي ۾ اهو سڀ ڪجيهيه ميميڪين 

 ٿي ويو آهي، جيڪو فلمن ۾ ٿيندو هو.
مان جيڪڏهن اهو چوان تيه مسيتيقيبيل ۾ اسيان 
ڪييورونييا وائييرس جييو عييالج بييه ايييئيين ڪييري 
سگهنداسين جيئن پيرا سيٽامول سان مٿي جيي 
سور جو عالج ڪندا آهيون ته شياييد اوهيان کيي 

حيرت ٿي. ايندڙ وقت ۾ ڪورونا وائرس کان به 
وڌيڪ خطرناڪ وائرس جي حملي ٿيڻ جا خطيرا 
آهن. انهن سڀني خطرناڪ حملن کان بيچيائيڻ ۾ 
اسان کي هڪ ٽيڪناالجي مدد ڪينيدي اهيا آهيي 

 CRISPR) )Clustered Regularly(ڪييييرسييييپيييير 
Interspaced Short Palindromic Repeats)  انسيييان

صدين کان زندگيَء کي آسان بڻائڻ الِء مسيليسيل 
جستجو ۽ تحقيق ۾ رهيو آهي. شمسي نيظيامين 
کان وٺي انساني خلين تائين تحيقيييق جيو سيفير 
تمام ڊگهو رهيو آهيي. انسيان تيحيقيييق ڪينيدي 

تيائييين. ڊي  DNA) Deoxyribonucleic Acid(پهتو 
اين اي هڪ انتهائي پيچيده مياليييڪيييول آهيي. 
جنهن ۾ ڪنهن به جاندار جي واڌ وييجيهيه، ڪيم 
ڪييار، اوسيير ۽ نسييل کييي اڳييتييي وڌائييڻ جييي 

 معلومات هوندي آهي. 
اها سڄي معلومات هڪ ڪوڊ ۾ رکييل هيونيدي 

 Nucleotidesآهي. اها معلومات چئن ماليڪيولين 
نيو ڪليوڊاٽس ۾ موجود هوندي آهي. انهن نيو 

 ڪليو ڊاٽس جا ناال آهن: 
 (Guanine )Gجينائن 
 (Adenine )Aاي  نائن 

 (Cytosine )Cسيٽو سائن 

 (Thymine )Tٿيمائن 
جيڪڏهن اوهان انهن جو ڪوڊ تبديل ڪينيدو تيه 

۾ موجود معلومات ۾ اير اار ڪندو  DNAيعني 
کي تبديل ڪندو تيه  DNAيا کڻي ايئن چئجي ته 

به تبديل ٿي ويندو ۽ جيڪيڏهين  DNAجاندار جو 
۾ اير ايار ڪيئيي تيه  DNAاسان غلط نيت سان 

انسان ذات جي ٻن ٻانهن بدران چار ٻيانيهيون بيه 
 ٿي سگهن ٿيون. 

سائنسدانن کي جيڏهين اهيا خيبير پيئيي تيه انيهين 
مختلف سبزين ۽ فروٽن تي تيابيڪياري ذرييعيي 

تبديل ڪرڻ جي ڪوشيش ڪيئيي  DNAانهن جو 
انهن مان ڪجهه سبزين جي ماپ وڌي ٿي وئيي. 
اوهان ٿي سگهي ٿو اهڙا ٽماٽا ڏٺا هجن جن جيي 

 DNAسائيز صوف جيييتيري هيجيي. اهيو سينيدن 
 تبديل ڪرڻ جو نتيجو آهي. 

اصل ۾ اهڙا تجربا تمام گهڻو ٽائيم وٺندا هئا ۽ 
پئسو به جام خرچ ٿيينيدو هيو. انيهين کيي آسيان 

 بڻايو ڪرسپر ٽيڪناالجي.
ڪرسپر ٽيڪناالجي جينياتي انجينيييئيرنيگ جيي 
دنيا ۾ انقالب آڻي ڇڏيو آهيي، جين تيجيربين ۾ 
سال لڳي ويندا هئا هاڻ اهي صرف ڪجهه هفتن 
۾ ٿي سگهن ٿا. هيَء ٽيڪناالجي انساني تياريي  

 ڪرسپر ٽيڪناالجي

 انساني تاريخ جو هڪ عظيم طـبـعـي انـقـالب 
 اعجاز منگي
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کي تبديل ڪرڻ جي سيگيهيه رکيي ٿيي، پير هيي 
انقالب آيو ڪيئن ۽ هيَء ٽيييڪينياالجيي ڪيييئين 
ڪم ڪري ٿي. اچو ته سيميجيهيڻ جيي ڪيوشيش 

 ڪريون. 
زندگيَء جي شروعات جيئن ٿي آهي ان ليميحيي 
کان بيڪٽيريا ۽ وائرس پاڻ ۾ وڙهندا رهين ٿيا. 
بيڪٽيريا جسم ۾ انفيڪيشين پيييدا ڪين ٿيا ۽ 

 وائرل انفيڪشن وائرس پيدا ڪن ٿا. 
وائرس جڏهن به بيڪٽيريا تي حملو ڪينيدا آهين 

تبديل ڪيري ان  DNAته ان جو جينياتي ڪوڊ يا 
جي سڄي وجود تي قيبيضيو ڪيري وٺينيدا آهين. 
بيڪٽيريا وائرس سان وڙهنيدا آهين، پير اڪيثير 
ويچارا هارائي ويندا آهن، انهن مان ڪجهه ميات 
ڏيييڻ ۾ ڪييامييييياب ٿييي وييينييدا آهيين، جيييييڪييي 
بيڪٽيريا ڪاميياب ٿييينيدا آهين. اهيي مضيبيوط 

 اينٽي وائرس سسٽم ٺاهي وٺندا آهن. 
ڪاميابي بعد بيڪٽيريا، وائرس جو ڊي ايين اي 
ڪوڊ پنهنجي جينياتي ڪوڊ ۾ ميحيفيوظ ڪيري 
رکندا آهن. جتي وائرس جو ڪوڊ محفيوظ ٿيييل 

 هوندو آهي. ان جڳهه کي چوندا آهن ڪرسپر. 
جنهن وقت وائرس ٻيهر بيڪيٽيييرييا تيي حيميليو 
ڪندو آهي ته جنهن جاِء تي بيڪٽيييرييا، وائيرس 

 RNAجو ڪوڊ محفوظ ڪيو ويو هو. اتي هيڪ 

 (Ribonucleic acid )RNAجي ڪاپي ٺاهيندو آهي. 
به هڪ ماليڪيول آهي. جينيهين ۾ بيه ليڳ ڀيڳ 

۾  DNAساڳي معلومات هيونيدي آهيي. جيييڪيا 
 هوندي آهي. 

آر اين اي ۽ ڊي اين اي ۾ بنييادي فير  شيڪيل 
جو آهي. آر اين اي سيميجيهيو تيه هيڪ وييڙهيييل 
ڌاڳي جي شڪل جو هوندو آهيي، جيڏهين تيه ڊي 

 اين اي ٻن ويڙهيل ڌاڳن وانگر هوندو آهي. 
بيڪٽيريا آر اين اي جي ڪاپي ٺاهيڻ بيعيد هيڪ 
پروٽين ٺاهي وٺندو آهي. ان پيروٽييين جيو نياليو 

)ڪئس نائن(. هي پروٽين بيڪٽييرييا  CAS6آهي 
 DNAکي پڙهندو آهي ۽ وائيرس جيي  DNAجي 

جي چڪاس ڪري جاچ وٺندو آهي. ڪئس نيائين 
سييڃيياڻييڻ الِء بيييييڪييٽيييييريييا ۾  DNAوائييرس جييو 

سان ڀيٽيندو آهي. جيئن ئي  DNAمحفوظ ڪيل 
ڪئس نائن پروٽين کي خيبير پيونيدي آهيي هيي 

آهي ته ان تيي حيميليو ڪيري  DNAهوبهو ساڳيو 
 سندس خاتمو آڻي ڇڏيندو آهي. 

هن عمل کي ايئن سمجهو ته ڪيو دشيمين اسيان 
تي حملو ڪري ۽ اسيان وڏي وييڙهيانيد کيانيپيوِء 
کيس شيڪيسيت ڏييون. ان دشيمين جيي شيڪيل 
شبيهه، پار پتا، حملي جي حڪمت عملي سميت 
سڀ شيون سانڍي رکون. جڏهن اهو دشمن ٻيهر 

حملو ڪري ته پڪ ڪري پنهنجي خاص محافيظ 
 هٿان کيس مارائي ڇڏيون. 

اصل ۾ اهو خاص محافظ )ڪئس نائن( انتهائيي 
هوشيار آهي. ڪئس نائين پيروٽييين دشيمين جيي 
سڃاڻپ ۾ ذري جيي بيه غيليطيي نيٿيو ڪيري ۽ 

 سندس خاتمو آسانيَء سان ڪري ٿو ڇڏي. 
جڏهن سائنسدانن کي ان مهل جي خبر پيئيي تيه 
ڪيرسيپير سييان ڊي ايين اي کيي تييبيدييل ڪييري 

 سگهجي ٿو ته هڪ انقالب اچي ويو. 
ع ۾ سائنسدانن ڪيوئين تيي هيڪ تيجيربيو 8151

ڪيو جنهن ۾ ڪيوئين جيي جسيم ۾ ايي ز جيو 
وائرس انجيڪٽ ڪيييو. ايي ز سينيدن جسيم ۾ 
اهلجي وئي ته پوِء سائنسدانن ڪوئن جي جسيم 
۾ ڪرسپر ٽيڪناالجي جي مدد سان وائرس کي 

 ماريو اهو هڪ ڪامياب تجربو هو. 
ان ڳييالييهييه جييو وڏو امييڪييان آهييي تييه ڪييرسييپيير 
ٽيڪناالجي جي مدد سان اي ز، ڪانگيو، اييبيوال، 
ڪورونا، ڪينسر جو عيالج اييئين ميميڪين ٿيي 
ويينيدو. جييييئين بييخيار، زڪييام جيو عييالج پييييرا 

 سيٽامول يا پينا ڊول سان ممڪن آهي. 
صرف هڪ گوري يا انجيڪشن سيان ڪييينيسير 
جييهييڙيييون ٻيييييون مييوذي بيييييميياريييون خييتييم ٿييي 

 وينديون. 
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مي يا جي موجوده شڪل دنيا کي ايتيرو تيبيدييل 
ڪندي اهو ڪنهن سوچيو به نيه هيو. مييي ييا جيو 
انسانن جي زنيدگييين ۾ ڪيييتيرو اثير آهيي ان 
سوال جو جواب هڪ طرف جيترو آسان آهيي تيه 
ٻئي طرف وڌيڪ ڏکيو ۽ پيچيده به آهي. مييي ييا 
انسانن جي سماجي روين ۾ تبديليي آنيدي آهيي 
ڪنهن به معياشيري ۾ انسيانين جيي ميجيميوعيي 
روييي جيي وڏي اهيمييييت هيونيدي آهيي وڏيييون 
وڏيون سلطنتون به انسانن جي گڏيل سيوچ جيي 
پرواھ ڪنديون آيون آهن. گذريل ڪييئيي سيالين 
کان دنيا ۾ رهندڙ انسانن جو گهڻو تعداد ميي ييا 
تي يقين ڪرڻ لڳو آهي. انسانين ۾ نيفيسييياتيي 
تبديلي آڻڻ ۾ مي يا ڪامياب وئي آهيي. اڄ جيو 
انسان مي يا تي ٿيندڙ عمل تي پنهنجو رد عميل 
ڏئي ٿو. مثال طور: جيڪر ڪنهن دوست سوشل 
مي يا تي پنهنجي دوست جي رکيل پيوسيٽ تيي 
تبصرو يا ان کي الئڪ نه ڪندو ته ان جو دوست 
ان کان نارا  ٿيندو مطلب ته مي يا هاڻي ايتيرو 
طاقتور ٿي ويو آهي هو جو انسان کي ڪنهن به 
شيِء تيي تياثير ڏييڻ الِء ان جيي ضيرورت آهيي. 
هييڪيييڙي غيييلييط خييبييير جيييي ڪيييري اسيييٽييياڪ 
ايڪسچينج ۾ مارڪيٽ هي  به اچي سگهي تيه 
مٿي به وڃي سگهي ٿي. هن وقيت انسيانين جيي 
نفسيات مي يا تي انڌو يقين رکي ٿيي. ڪينيهين 
دور ۾ ڪمپيوٽر ۽ ان جي پروگرامينيگ ميحيض 
نوجوانن جو مشدلو سمجهييو ويينيدو هيو ۽ ان 
قسم جو خيال آمريڪا سميت  مديربيي ميليڪين 
۾ به رائج هو اتيان جيي وڏي عيمير جيا شيهيري 
ڪميپوٽر کي ايترو سنجيده نه وٺندا هيئيا انيهين 
جي الِء اهو سڄو ڪيجي  وڊييو گيييم جيييان هيو 
جنهن ۾ حقيقي زندگي يا سماجيي زنيدگيي جيو 
پري پري تائين ڪو عمل  دخل نه هو، پر هياڻيي 
ائين نه آهي هاڻي هر سماجي ڪم الِء مي يا جيي 
ضرورت پئي ٿي هاڻي مي يا ائين ضيروري ٿيي 
پئي آهي جيئن هوا ۽ پاڻي. اڄ ميي ييا هير عيمير 
جي ماڻھو الِء ضروري ٿي پئيي آهيي. مييي ييا ۾ 
انقالب سوشل مي يا آندو آهيي، سيوشيل مييي ييا 
جي اچڻ سان هر استعمال ڪنيدڙ پياڻ صيحيافيي 

آهي. سوشيل مييي ييا اسيتيعيميال ڪينيدڙ شيخيص 
ڪنهن به وقت ڪنهن به ملڪ جي سربراھ تائين 
پنهنجي ڳال  پڄائي سگهي ٿيو. سيوشيل مييي ييا 
جو اثر سماج تي ڪيترو پئجي چيڪيو آهيي ان 
جو اندازو هن واقعي کان لڳائي سگھجي ٿو تيه 
فيس بڪ جي مارڪ زڪربرگ کي آمريڪا جي 
هر اليڪشن ۾ جيواب ڏييڻ الِء گيهيراييو ويينيدو 
آهي، مارڪ کي گھرائڻ جو سيبيب اهيو هيونيدو 
آهي ته فيس بڪ مخصوص امييدوارن جيي ميدد 
ڪري ٿو ۽ انهن جي حمايت ۾ ڪيمپين ڪيري 
ٿو. سوچڻ جيي ڳيالي  آهيي تيه ڪيجي  سيال اڳ 
آمريڪي يونيورسٽي هياروڊ ۾ ڪين ڇيوڪيرن 
گڏجي ڪري فيس بڪ ٺاهيو ۽ انهن جو بليڪيل 
اهو ارادو نه هو تيه ڪيو فيييس بيڪ کيي اييتيرو 
مقبول ڪيو وڃي. انهن محض يونيورسٽي جي 
سطح تائين آن الئين گروپ ٺياهيڻ پيئيي چياهيييو 
جنهن ۾ شياگيرد ڇيوڪيريين جيي تصيوريين تيي 
تبصرا ڪري سگهن ۽ پنهنجييين تصيوريين کيي 
اپلوڊ ڪري سگهن، پر ٿييو ان جيي ابيتيڙ آهيي. 
فيس بڪ سوشل مي يا جيو بيادشياھ ٿيي چيڪيو 
آهي ۽ ايترو طاقتور ٿي ويو آهيي جيو دنيييا جيا 
طاقيتيور تيريين ميليڪ ان جيي ميقيبيوليييت کيان 
پريشان ٿي چڪا آهن ۽ ان جي مالڪ کي جواب 
ڏيڻ الِء گهرايو ويندو آهي. اهو آهيي مييي ييا جيو 

مشهور آهيي جينيهين سيان ”  هيش ٽيگ“ اثر! اڄ 
ڪابه خبر باھ وانگي دنيا جي ڪن  ڪڙڇ تائييين 
پهچائي سگهجي ٿي. مي يا جيي انيهييَء دور ۾ 
سياستدان به محتاط ٿي ويا آهين. مييي ييا هياڻيي 
گهڻو وسي  ٿي چڪو آهي هاڻي ان کي ڪينيهين 
به دائري ۾ نٿو رکي سگهجي. ڪنهن به سيمياج 
۾ جڏهن ڪا شيِء ايتري طاقتور ٿي وڃي ته ان 
جو استعمال هر طرف کيان ڪيييو ويينيدو آهيي. 
مي يا انساني نفسيات تي گهڻو اثر ڇڏيو آهي ۽ 
ماڻهو اڄ جي دور ۾ مي ييا تيي آييل ڳيالي  کيي 
گهڻو سنجيده وٺيڻ شيروع ڪيييو آهيي. اڄ هير 
انسان جو مي يا سان تعلق هيڪ جيذبياتيي تيعيليق 
بڻجي چڪو آهي. هر ڳال  جيڪا مي يا تي هيليي 
ٿي ماڻهو ان تي جلد اعتبار به ڪن ٿا ۽ ان کيي 

دل تي به وٺن ٿا. مييي ييا انسيانين کيي خيوش بيه 
ڪري سيگيهيي ٿيو تيه غيميگييين بيه، ميليڪين ۾ 
افراتفري پيدا ڪري سيگيهيي ٿيو، حيڪيوميتيون 
ختم ڪرائي سگهي ٿو، عام ماڻهن ۾ خيوف ۽ 
حراس پکيڙي سگهي ٿيو وغيييره وغيييره. دنيييا 
جون ڪج  طاقتون اهو ڄاڻن ٿيييون تيه ڪينيهين 
شيِء جي عروج کي ڪيييئين اسيتيعيميال ڪيرڻيو 
آهي، تنهنڪري اڄ جا ڪج  طاقتور ملڪ ٻيئيي 
ملڪ جي عام ماڻهو ۽ فوج کي نفسياتي طيور 
ڪييمييزور ڪييرڻ الِء اهييڙيييون خييبييرون يييا اهييڙي 
معلومات سامهون آڻيندا آهن جنهين سيان ميليڪ 
جي فوج سميت هر مياڻيهيو خيوف ۽ حيراس ۾ 
مبتال ٿي ويندو آهي ۽ پيوِء ان خيوف ۽ حيراس 
جو ڪو ٻيو ملڪ ڪنهن به نمونيي سيان فيائيدو 
حاصل ڪندو آهي ۽ اها ئي اها جنگ آهي جنهين 

 کي هائبرڊ جنگ چئجي ٿو. 
ياد رکڻ کپي ته مي يا تي ڪنهن بيه وڏي اداري 
ييا ڪينيهين اهيم شيخييصيييت جيي بياري جيييڪييا 
پروپيگن ه ڪئي ويندي آهي يا اسڪييني ل عيام 
ڪيا ويندا آهن اهي به ڪنهن نه ڪنهين صيورت 
۾ هييائييبييرڊ جيينييگ جييو ئييي حصييو هييونييدا آهيين. 
بهرحال! هن سڄي طرز عمل کي هائبرڊ جينيگ 
سميت فف  جنريشن وار يا سائبير وار بيه چيييو 
ويندو آهي. انهن ۾ راويتي جنگ نموني مييدان 
تي فوج نه وڙهندي آهي بيليڪيه ٽيييڪينياالجيي ۽ 
مي يا جي ميدان تان جنگ ڪيئيي ويينيدي آهيي. 
عام طور تي جيڪي ملڪ ٻئي ملڪ کان هٿيار 
خريد ڪندا آهن انهن ۾ اهو خدشو هيونيدو آهيي 
ته متان انيهين هيٿيييارن ۾ اهيڙو ڪيو اوزار ييا 
ٽريڪر لڳل هجي جيڪو هيٿيييار خيرييد ڪينيدڙ 
ملڪ جي معلومات ٻيئيي ميليڪ کيي فيراهيم نيه 
ڪندو هجي. ان کان عالوه سائبر وار مي ييا تيي 
غلط خبرون پکيڙي ملڪ جي فوج ۽ عيوام ۾ 
خوف ۽ حراس پيدا ڪري سگهي ٿو. ڇو تيه اڄ 
جي دنيا، جتي مي يا هر ماڻهو جي موبائيل فيون 
جييي صييورت ۾ کيييييسييي ۾ مييوجييود آهييي اتييي 
ڪهڙي به قسم جو تاثر پيدا ڪري سگهجي ٿيو 
۽ اڄ جو انسان مي يا تي ميوجيود تياثير تيي ئيي 

 هائبرڊ ۽
ففٿ جنريشن  

 وار ڇا آهي؟

شهريار رحمان 
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پنهنجي راِء قائم ڪري ٿيو. پيوِء سيائيبير وار ۾ 
هڪ ملڪ ٻئي ملڪ جي دفاع واري ادارن بابت 
اهڙي معلومات مي يا تي پکيڙيندو آهيي جينيهين 
سان ملڪ جي عوام اندر پنيهينيجيي فيوج بيابيت 
خراب تاثر پيدا ٿيينيدو آهيي، انيهين سيبيبين جيي 
ڪري دنيا جي گهڻن ئي ملڪن ۾ انٽرنيٽ تيي 
سخت سينسرشپ لڳل آهي. دنيا جيو انيٽيرنيييٽ 
تي گهڻو انحصار ڪرڻ گيهيڻين ئيي ميليڪين الِء 
مسئلو بڻييل آهيي. اڄ دنيييا جيا وڏا وڏا ميليڪ 
پنهنجي دفاع سان الڳاپيل معاميال بيه انيٽيرنيييٽ 
ذريعي هالئين ٿا. ان کان عالوه جيدييد قسيم جيا 
هيٿيييار انيٽيرنييييٽ کيانسيواِء نيٿييا هيليي سيگيهيين. 
تنهنڪري انٽرنيٽ جتي ميليڪين کيي سيهيوليت 
فراهم ڪئي آهي اتي انهن الِء عيذاب بيه بيڻيييل 
آهي. اڄ دنيا جي ملڪن جو لڳ ڀڳ سڄو اهيم 
ڊيٽا ڪمپيوٽر ۾ پيو آهيي، جيييڪيو ڪينيهين بيه 
وقت هيڪ ٿيڻ جي خطري ۾ جيڪيڙييل هيونيدو 

 آهي. 
ڪيرڻ هيڪ “  هيييڪ“ هائبرڊ جنگ ۾ سسٽم کي 

وڏو هٿيار آهي. آمريڪيا سيميييت دنيييا جيي هير 
ملڪ کي پنهنجي دفاع واري نظام جي سيسيٽيم 
کي هيڪ ٿيڻ جو خوف رهي ٿو. آمريڪا جنهين 
جو لڳ ڀڳ سڄو نظام ڊيجيٽل آهي. تنهنڪري 
آمريڪا ملڪي دفاع جي سيڪورٽي ۾ پنهنجي  
انٽرنيٽ سسٽم جي تحفظ کي به يقينيي بيڻياييو 
آهي. دنيا جو موجوده ميزائيل سسٽم ۽ اييٽيميي 

ع ۾ 8151ٽيڪناالجي انٽرنيٽ سان ڳنڍيل آهي. 
ايران جو ايٽمي پروگرام سائبر اٽيڪ جو نشانو 
بڻيو. چيو وڃي ٿو ته هن سائبر اٽيڪ ايران جي 
ايٽمي پروگرام جي ڪم کي اييتيرو تيه نيقيصيان 
پهچايو جو ايران جو ايٽمي ڪم ٻه سال پيوئيتيي 
ٿي ويو. ڪج  ڌرين جو چوڻ آهي ته هي سائيبير 

اٽيڪ کي آمريڪا ڪرايو هيو. بيهيرحيال! اهيڙن 
سائبر حملن جو دنيا جي ميخيتيليف ميليڪين کيي 

ع ۾ آمريڪي سيي، آِء، اي 8150خدشو رهي ٿو. 
جي سابق آفيسر اي ورڊ سنوڊين جيڪو آمريڪيا 
جي ڊفينس انٽييليييجينيس اييجينيسيي ۾ بيه ڪيم 
ڪري چڪو هو، ان چيو ته آمرييڪيا چيائينيا جيي 
ريسرچ اداري ۾ ڪم ڪنيدڙ اهيم مياڻيهين جيي 
مئسيجن ۽ ڪالن کي ڏسڻ الِء چين جي موبائيل 
نيٽورڪ ڪمپني جو نيٽورڪ هيڪ ڪيييو هيو. 
ان قسم جون ڳالھيون ۽ اليزام روس پياران بيه 
لڳايا ويندا آهن، اهو سڄو ڪج  هائبرڊ وار جيو 
حصو آهي. هائبرڊ جنگ جي شروعات سرد جنگ 
کانپوِء ٿي آهي، جڏهن کان انٽرنيٽ ۽ ڪمپيوٽر 
تي ملڪن جو انحصار ٿيو آهي ان کانپيوِء اهيڙا 
واقعا ٿيا آهن جنهن ۾ سائبر اٽيڪ جي صيورت 

ع ۾ ڪيئينياڊا 5628موجود رهي آهي. مثال طور 
جي ڪمپني جي ڪمپيوٽر ڪنٽرول سسٽم مان 
ڪوڊ چوري ڪيري روس جيي گيييس الئييين ۾ 
ڌماڪو ڪيو ويو هو. هن واقعي بعيد اهيو چيييو 
ويو هو ته هن حملي ۾ آمريڪا جي سي، آِء، اي 

نالي سافٽ وييئير ”  لوجڪ بم“ملوث آهي جنهن 
سان اهو ڌماڪو ڪيو. هائبرڊ جنگ جون ڪيئي 
صورتون آهن سوشل ميي ييا ذرييعيي جياسيوسيي 
ڪرڻ به هائبرڊ جنگ ۾ شامل آهي يا ڪنيهين بيه 
پارٽي جي اليڪشن جي وقت سوشل مي ييا تيي 
مشهوري ڪرائڻ به هائبرڊ جنگ جو حصو آهيي. 
مثال طور آمريڪا جي گذريل اليييڪيشينين جيي 
حوالي سان ڪجي  حيليقين جيو اهيو خيييال آهيي 
انٽرنيٽ کي اسيتيعيميال ڪيري گيهيربيل نيتيييجيا 
حاصل ڪيا ويا آهن، جنهن ڪري سوشل مييي ييا 
ويييب سييائيييييٽ فيييييس بييڪ جييي مييالييڪ مييارڪ 
زڪربرگ کي سينيٽ اڳيان پيييش ٿيييڻيو پيييو، 

جنهن ۾ مارڪ کان اهو سوال پڇيو ويو تيه ڇيا 
فيس بڪ کيي اليييڪيشين کيي خيراب ڪيرڻ ۽ 
اميدوارن جي تاثر کي بگاڙڻ ۾ استعمال ڪيييو 

ع ۾ قطر سائبر اٽيڪ جو نشانيو 8151ويو آهي؟ 
بڻيو، قطر جي نيوز ايجنسي ۽ ٻيون سرڪياري 
ويب سائيٽون هيڪ ڪيون ويون هيون، جينيهين 
جو مقصد قطر، ايران ۽ سعودي عرب ۾ هيلينيدڙ 
ڪشيدگي کيي تيييز ڪيرڻ هيو. ان کيان عيالوه 
بيحيرييين جيي هيڪيڙي اهيم وزيير جييو ٽيوئييييٽيير 

 اڪائونٽ هيڪ ڪيو ويو هو. 
بهرحال! انٽرنييٽ ۽ ان سيان الڳياپيييل سيوشيل 
مي يا هاڻي گهڻو اڳتي نڪري چيڪيو آهيي، ان 
کي گرفت ۾ آڻڻ مشڪل ڪم آهي، پر هيائيبيرڊ 
جنگ جي نشاني کان بچڻ الِء آميرييڪيا سيميييت 
دنيا جي ڪيئي ملڪن سائبر اٽيييڪ کيان بيچياُء 
الِء فوج اندر اهيڙو سيييل ٺياهيييو آهيي جيييڪيو 
سائبر اٽيڪ کان محفوظ رکڻ الِء ڪيم ڪينيدو 
آهي، جنهن کي يونائيٽي  اسٽيٽس سائبر ڪمان  
چيييو وييينيدو آهيي. هيائيبيرڊ جينيگ جييو نيقيصييان 
انٽرنيٽ مان صحيح معلومات وٺڻ واري شخص 
کي ٿي سگهي ٿو. ڇو ته عين ميميڪين آهيي تيه 
اڳتي هلي انٽرنيٽ ايترو آزاد نه رهي جيترو اڄ 
آهي ان قسيم جيي قيانيونين جيي شيروعيات ٿيي 
چڪي آهيي. روس ۽ چييين گيهيڻيي حيد تيائييين 
انٽرنيٽ کي قابو ڪري چڪا آهن. روس، چيين، 
ڪوريا وغيره ۾ رهينيدڙ شيخيص اييتيرو آزادي 
سان انيٽيرنيييٽ نيٿيو اسيتيعيميال ڪيري سيگيهيي 
جيڪي ٻين ملڪن ۾ رهندڙ عوام آزادي سيان 
انييٽييرنيييييٽ اسييتييعييمييال ڪييري ٿييو. انييٽييرنيييييٽ ۾ 
معلومات جا گهڻا ئي فائدا آهين جيييڪير هيي بيه 
سياست جي ور چڙهي ويو ته انسانيت جو گهڻو 

 نقصان ٿيندو.

 

 



ين     | 47همرسي ماهوار مئگز

 

صحافي سڪيلڌو سنڌ جو نامور صحافي ليکيو 
وڃي ٿو، هن جيا تيميام وڏن وڏن مياڻيهين سيان 
الڳاپا آهن ۽ پاڻ اڪثير وڏن مياڻيهين جيي رنيگ 
برنگي محفلن ۾ شيرييڪ ٿييينيدو رهينيدو آهيي. 
ڪڏهن وڏا ماڻيهيو کيييس پينيهينيجيي پيرتيڪيليف 
دعوتن ۾ مدعو ڪندا آهن ته ڪڏهين پياڻ چيين 
ڀلن رئيس وڏيرن جي شان ۾ اعيليٰي تيقيرييبيون 
ميينييعييقييد ڪيينييدو رهيينييدو آهييي، اچييو تييه سيياڻييس 

 ڪچهري ڪري ساڻس ويچار ون يون.
 مان: سائين توهان جو پورو نالو.

سڪيلڌو: شهپرن تي هي  ايييريينيدي ۽ واڇيون 
ٽيڙيندي چوڻ لڳو، سائين منيهينيجيو پيورو نياليو 
سڪيلڌو صحافي آهيي، جيييئين تيه ميان ٻيييا بيه 
ڪيترائي ڪم ڪندو رهندو آهيان، پر صحيافيت 
۾ پاڻ کي مڃرائي چڪو آهيان تنهنيڪيري ميان 

پاڻ کي صيحيافيي سيڏائيڻ ۽ ڪيوٺيائيڻ ۾ فيخير 
محسوس ڪينيدو آهيييان، )ڏنيد ٽيييڙي هيي هيي 

 ڪري کلڻ لڳو(.
 مان: سائين توهان جي تعليم ڪيتري آهي؟

سڪيلڌو: ٿورو شرمائينيدي ۽ هيٻيڪينيدي چيوڻ 
لڳو، تعليم وري ڇا جي بابا، اسان ڄمنيدي ڄيام 
هئاسين، اسان کي ان ڪتابي علم جيي ڪيهيڙي 
ضرورت؟ بابل، اسان تو واري علم کيان گيهيڻيو 

 مٿانهان آهيون؟
مان: ها سائين بلڪل صحيح پيا چئو، پر پوِء بيه 

 ايترو ٻڌايو ڪيترا پڙهيل لکيل آهيو؟
سڪيلڌو: بس مڙئي ڳيو  واري اسيڪيول ميان 
مرحيات بابا هي  ماستر تي زور وجهرائي اٺييين 
درجي جي ڪوڙي سند وٺيرائيي ڏنيي هيئيي. ان 
مهل ته مون کي بابي مرحيات تيي ڏاڍي ڪياوڙ 

آئي هئي، پر هاڻي سوچيان ٿو ته بابي مرحييات، 
اهلل کيس جنت ۾ جڳهيه ڏييس، ڏاڍو ڀيليو ڪيم 
ڪري ويو جو اهو ڪوڙو سيچيو سيرٽيييفيڪيييٽ 
ڏياري ويو نه ته هن وقيت بيک ميران هيا. )وري 

 کلڻ لڳو(.” هي هي هي ڪري“اڪي کل 
مان: ڀال سائين ڪجهه لکي پڙهي سگهندا آهيييو 

 به يا نه؟
سڪيلڌو: ها مڙئي ڌڪيا هيڻيي اکير اکير ڪيري 
پڙهي ويندو آهيان ۽ مهيني وار پنهنجي پگيهيار 
واري چيڪ تي سنڌيَء ۾ صحيح ڪيري ويينيدو 

 آهيان.
مان: حيران ٿيندي پڇيم، ڇا جو چيڪ سائين ۽ 

 ڪهڙي پگهار؟
سڪيليڌو: ميڇ کيي تياَو ڏيينيدي، هيييڏي هيوڏي 
نهاريندي رازداريَء ميان چيوڻ لڳيو اڙي ميوڳيا 

 صحافي سڪيلڌي سان مالقات
ڊاڪٽر پيار علي 

 جتوئي
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مٽر توکي خبر نياهيي نيه، ميان پياڻ واري ڳيو  
 واري اسڪول ۾ ماستر به آهيان.

مان: هانُء ااڙ رڙ ڪندي چيم پر سائيين تيوهيان 
هينئر تيه چيييو تيه تيوهيان اڻيپيڙهيييل آهيييو پيوِء 

 ماستري جي نوڪري ڪيئن ملي؟
سڪيلڌو: مون تيي ٽيوڪ واري انيداز ۾ چيوڻ 

اڙي ماستر ٿيڻ الِء پيڙهيييل ليکيييل هيجيڻ “ لڳو 
ضروري ته ناهي. هونئن به پراڻي زماني جيا ا  
درجا اڄوڪي اييم اي کيان وڌييڪ هيونيدا هيئيا. 
اچئي ٿو ڏونُء جو کوڙو، مون کي بر زبيان يياد 

)وري واڇون ٽيڙي گڏهه جيئان هييينيگيون ”  اٿئي
 ڏيندو رهيو(.

مان: پوِء به سائين اهو ته ٻڌايو تيه آخير نيوڪيري 
 ڪيئن ملي؟

اهلل “ سڪيلڌو: وڏو ٿڌو ساهه ڀريندي چوڻ لڳو، 
جنت ۾ جاِء ڏي بابي ميرحيييات کيي جينيهين پياڻ 
واري ڀوتار جي بنگلي تيي حياضيرييون ڀيريينيدي 
ڀريندي، آخر مون کيي مياسيتيريَء جيي نيوڪيري 

 ”وٺرائي ڏئي ويو.
 مان: پوِء ڀال سائين اسڪول ويندا آهيو؟

سڪيلڌو: موال ڀلو ڪري ڪيورونيا جيو، جينيهين 
اسان ماسترن جون موجان ڪيري ڇيڏييون آهين، 
اسڪول ئي بند پيا آهن تيه پيوِء اسيان اسيڪيول 
وڃي ڇا ڪريون. پيوِء بيه حيد واري ڊي او کيي 
ماهوار پگهيار ميان خيرچيي ڪيرائييينيدو آهيييان، 
جنهن ڪري ٻارن کي پڙهائڻ مان جند آجي لڳي 

 پئي آهي.
مان: حيران ۽ پريشان ٿيندي پڇيم، ڀيال سيائييين 

 ماستري کان عالوه ڪهڙا ڪم ڪندا آهيو؟
سڪيلڌو: مڇ کي وٽييينيدي چيوڻ لڳيو، اڳيي تيه 
صبح جو ساجهر اٿي ٻوٿ ڌوئي سڌو ڀوتار جيي 
بنگلي تي وڃي ويهندو هئس. سڄو ڏينهن ڀوتار 
جي بنگلي تي آئي وئي جي پرگهور لهندو هئس 
۽ جيڪا سڻڀي ماني مهميانين الِء ايينيدي هيئيي، 
تنهن مان، مان به پنهنجو پيٽ ڀري وٺندو هئيس. 
ڀوتار جي به مون سان دل هيونيدي هيئيي، ڀيوتيار 
جي هر سٺيي بيري ڪيم ۾ سياڻيس گيڏ هيونيدو 
هئومانس، ٿاڻي جي صوبيدار کان وٺي تير جيي 
سڀني چورن پاٿاريدارن سيان پينيهينيجيو واسيطيو 
هوندو هو. ڀوتار جا پنهنجيا ييار سياٿيي تين کيي 

شڪار به ڪرائيندو هئس، اهڙي طرح وڏن وڏن 
 ماڻهن سان پنهنجو اٿڻ ويهڻ شروع ٿيو.

 مان: ڀال سائين صحافت ۾ ڪيئن اچڻ ٿيو.
چييم نيه تيه “ سڪيلڌو: ڏند ٽيڙي وري کلڻ لڳو، 

وڏيري جي اوطا  تي پيو کٽيان ڇينينيدو هيئيس، 
هڪ ڏينهن ڀوتار چيو، يار هنن اخباري نمائينيدن 
به ڏاڍو ڇتو ڪيو آهي، ننڍڙي ننڍڙي خبر اخبار 
۾ ڏيو ويٺا آهن. ڇونه پنيهينيجيو ڪيو مياڻيهيو ان 
شعبي ۾ هجي جيڪو پنهنجي ڪچين ايڪييين 
ڳالهين تي پردو رکي سگهي. اهڙيَء طرح ڀوتار 
صالح ڏني ته سڪيلڌا، تون اجايو سڄو ڏيينيهين 
واندو ويهي کٽان ٿيو پيييو ڇينييين، ڇيو نيه تيون 

ان ڏيينيهين ”  صحافي ٿئين ته ڏاڍو ڀلو ٿي پونيدو
کان وٺي صحافت جي دنيا ۾ پير پياتيو تيه وري 

 پوئتي ناهي نهاريو.
مان: ٻڏتر ۾ پوندي پڇيومانس، پر سائين توهان 
 ته اڻپڙهيل آهيو پوِء خبرون ڪيئن لکندا آهيو؟

سڪيلڌو: مرڪندي چوڻ لڳيو، اڙي ميوڳيا ميٽير 
توکي چيييم نيه تيه ان ۾ اڻيپيڙهيييل هيجيڻ جيي 
ڪهڙي ڳالهه آهي بس مڙئي جييڪيا ٻيڌ سيڌ تيي 
خبر پوندي آهي سا فون تيي اداري کيي زبيانيي 
ٻڌائي ڇڏيندو آهيان. ڳالهه گهٽ هونيدي آهيي تيه 
ان ۾ پنهنجي پاران مرچ مصالحه هڻي خبر کيي 
اهڙو ته چٽپٽو ڪري ڇڏيينيدو آهيييان جيو اخيبيار 
وارا به منهنجون خبرون جيليدي هيالئيي ڇيڏيينيدا 

 آهن.
مان: ڀال توهان اڪثر ڪهڙين خبرن کيي وڌييڪ 

 اهميت ڏيندا آهيو؟
سڪيلڌو: سنجيده ٿيندي، اسان هميشه سنيڌ جيي 
ٻرندڙ مسئلن کيي اجياگير ڪينيدا رهينيدا آهيييون 
مثال طور: ڪارو ڪاري، سڱ چٽيي، ٻياليڪيپيڻ 

 جون شاديون توڙي پيار جا پرڻا وغيره.
 مان: سائين توهان جا ٻيا ڪهڙا مشدال آهن؟

سڪيلڌو: ڪياڙي کنهندي ٿوري دير سوچيينيدي 
چوڻ لڳيو، بيابيال اسيان اييتيرا مصيروف هيونيدا 
آهيون جو ٻيا ڪم ڪرڻ جي فرصت ئيي نياهيي 
هوندي. اليڪشن جي دور ۾ ڀيوتيار جيي ورڪ 
ڪرڻ، ڀوتار جي شان وارا پمفليٽ ٺاهي ماڻيهين 
۾ ورهائڻ کان وٺي، حد جي ٿاڻي تي نئين آييل 
صيوبيييدار کيي ڀييوتيار جيي دعيوت ڏئييي کييييس 

گهرائڻ، ڀيوتيار جيي ڪينيهين فيرميانيبيردار چيور 
ڌاڙيل کي ٿاڻي تان ڇڏائڻ يا ڀوتار جي چوڻ تيي 
ڪنهن جي گهر مان ڍڳي چوري ڪرائڻ تيائييين، 
ان کان عالوه ڀوتار جي الِء رنگين محيفيلين جيو 
اهتمام ڪرڻ، ڀيوتيار جيي ييارن دوسيتين اعيليٰي 
عملدارن الِء شراب ڪباب جو بندوبست ڪرڻ به 
منهنجي ذمي هيونيدو آهيي. ڀيوتيار سيائييين کيي 
ڪٿي دعوت هوندي آهي ته اتي اڳيواٽ پيهيچيي 
ماني ٽڪي ڪرائي وري ڀوتار جيي پيهيچيڻ تيي 
سندس شان ۾ زوردار نعرا هيڻيائيي ميٿيان گيلين 
جي ورکا به ڪندو آهيان. اهي ڳياليهيييون ڪيري 
رهيو هو ته سندس فون جي گهينيٽيي وڳيي، پياڻ 

جي... جي “ ڏاڍي عزت ۽ احترام مان اٻهرائپ ۾ 
ڪري جواب ڏئي رهيو هو ۽ فيون رکيڻ ”  سائين

کانپوِء يڪدم ڊرائيور کيي رڙ ڪيري چيييائييين 
ڇورا گاڏي اسٽارٽ ڪر، ڀوتار ييڪيدم بينيگيليي 

 تي گهرايو آهي.
مان سندس گاڏي ڏسي حيران ٿي ويس ۽ ڊڄندي 

سيائييين تيوهيان اهيڙي “ ڊڄندي پڇڻ لڳو مانيس، 
گاڏي ڪيئن ورتي جڏهن ته ماهري طور تيوهيان 

 ”جي آمدني ته ايتري ڪونه ٿي ڏسڻ ۾ اچي.
سڪيلڌو: ٿيورڙي ڪياوڙ ميان گيهيوري نيهيارڻ 
لڳو، اڙي چپ ڪر نيه تيه اخيبيار ۾ اهيڙي خيبير 
هالئيندو سانِء جيو سيڄيي عيمير پيييو تيردييدون 
ڪندو رهجانِء. سڀ ڪجهه موال جيو آهيي، ميوال 
ڏيڻ تيي اچيي تيه هين جيي اڳيييان ڪيهيڙي ديير 
لڳندي؟ ڏيڻ تي پوي ته ڇپر ااڙي به ڏيندو آهيي. 
خدا مون کيي ڏنيو آهيي تينيهين ۾ تيون ڇيو ٿيو 

 سڙين؟
مان هييسيجيي وييس، هي  ٻيڌي عير  ڪينيدي 
چيومانس، سائين ڪاوڙ نه ڪيرييو بيس آخير ۾ 

 سنڌ جي عوام الِء پيدام ڏيو.
سڪيلڌو: ڪار ۾ ويهينيدي هي  سيان فيتيح جيو 
نشان ڏيکاريندي چوڻ لڳو، اسان حق سيچ واري 
صحافت تي يقين رکون ٿيا ۽ هيميييشيه حيق جيو 
 ساٿ ڏنو آهي، انشاَء اهلل فتح اسان جي ٿيندي.

ائين چئي سڪيلڌو صحيافيي گياڏيَء ۾ چيڙهيي 
روانو ٿي ويو ۽ مان پٺيان هزار سوچن ۾ غير  

 ٿي ويس. 
*** 
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 نئـيـن عـادت جـوڙڻ جـو بـهـتـريـن طـريـقـو

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 سنڌيڪار:
 فضا قريشي 

 باب ڇهون

ع ۾ برطانييه ۾ ميحيقيقين ٻين هيفيتين جيي 8115
ماڻهن سان ورزش جون بهتر عادتون  822دوران 

جوڙڻ الِء ڪم شروع ڪيو. ماڻهن کي ٽن جٿين 
 ۾ ورهايو ويو.

پهريون جٿو ڪنٽرول جيٿيو هيو. انيهين کيي ان 
ڳال  جو پابند بڻايو ويو ته اهي صيرف ان شييِء 

 تي نظر رکندا ته اهي ڪيتري مشق ڪن ٿا. 
جيٿيو هيو. انيهين کيي ”  حوصله افزائيي“ ٻيو جٿو 

پابند ڪيو ويو ته اهي نه رڳو سندن مشقين جيي 
ٽريڪ کي ڏسندا، بلڪه ورزش جيي فيائيدن تيي 
ڪجهه مواد به پڙهندا. محققن جٿي سيان ان تيي 
ڳال  ٻول  بيه ڪيئيي تيه ڪيييئين مشيق دل جيي 
بيماري جي خطري کي گهٽيائيي سيگيهيي ٿيي ۽ 

 صحت کي بهتر بڻائي سگهي ٿي.
آخرڪار، ٽئين جٿي جو وارو هو. انهين سيان بيه 
ساڳي ڳال  ٻول  ڪئي وئي ته جيئن انيهين جيي 
حوصله افزائي جي سطح برابر هيجيي. جيڏهين تيه 
انهن کي هڪ پالن پڻ ترتيب ڏيڻ الِء چييو وييو 
جنهن ۾ کين اهو واضح ڪرڻو هو ته اهي ايندڙ 
هفتي دوران ڪٿي ۽ ڪهڙي مشق ڪندا. خياص 
طور تي ٽئين جٿي جي هر ميمبر کي هيييٺيييون 

ايندڙ هفيتيي دوران، “ جملو مڪمل ڪرڻو هو ته 
آئون )فالڻي ڏينهن( )فالڻي جڳيهيه( تيي )فيالڻيي 

مينيٽين جيي ڀيرپيور  81ٽائيم( تي گهٽ ۾ گهٽ 
 ”مشق ۾ حصو وٺندس.
سيڪڙو ماڻهن  02کان  01پهرين ۽ ٻئي جٿي ۾ 

هر هفتي گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو مشيق ڪيئيي. 
)دلچسپ ڳالهه اها آهي تيه ٻيئيي جيٿيي کيي ڏنيل 
حوصله افزائي واري پريزنٽيشن جو سندن روش 
تي ڪو خاص اثر نظر نه آيو(، پر ٽئين جٿي جي 

سيڪڙي هر هفتي گهٽ ۾ گهٽ هيڪ ڀيييرو  65
 عام شرح کان ٻيڻ تي. -ورزش ڪئي

اهو جملو جيڪو انيهين زور سيان اچيارييو هيو، 

محقق انيهين کيي عيميل درآميد جيي ارادي جيي 
اشاري جي طور تي بيييان ڪينيدا آهين، جيييڪيو 
هڪ منصوبو آهي ڪنهن خاص عادت تي عيميل 

 ڪرڻ جو. 
اشييارا جيييييڪييي عييادتيين کييي اڀييارييين ٿييا، اهييي 
ڪيترين ئي شڪلن ۾ ٿي سگھن ٿا مثال طيور: 
توهان جي فون جو توهان جي کييسيي ۾ وڄيڻ، 
چيياڪييليييييٽ جييي ٽييڪييرن وارن بسييڪيييييٽيين جييي 
خوشبو، ايمبولينس سائرن جو آواز، پر ٻيه عيام 

اهيم آهين. انيهين ٻينيهيي ”  هينيڌ“ ۽ ”  وقيت“ اشارا 
اشارن جي مفيد استعمال ذريعي عمل درآمد جو 

 مقصد حاصل ڪري سگھجي ٿو.
وسي  طور تي عمل ڪرڻ جي نيت کي تيرتيييب 
ڏيڻ جي شڪل اها آهيي تيه: جيڏهين صيورتيحيال 

 ڪندس. ” ب“پيدا ٿيندي ته آئون ڪم ” الف“
سوين تحقيقن اهو مياهير ڪيييو آهيي تيه عيميل 
ڪرڻ جا ارادا، اسان جي مقصدن جي حصيول ۾ِ 
اثرائتا ثابت ٿين ٿا، پوِء ڀلي کڻي ڇيو نيه اوهيان 
نزلي ۽ زڪام جي ٽيڪيي لڳيائيڻ جيي صيحيييح 

 colonoscopyوقت ۽ تاري  لکو يا وري پنهنيجيي 
ڪرائڻ جو وقت رڪارڊ ڪيو. اهو سٺين عادتين 
جهڙوڪ: بيڪار شين کي ٻيهر استيعيميال الئيق 
بڻائڻ، پڙهڻ، جلدي سمهڻ ۽  سگريٽ پيئڻ ميان 
جند آجي ڪرڻ جهڙين عادتن سان چهٽي رهڻ جا 

 چانس وڌائي ٿو.
محققن اهو به ڄاڻياييو آهيي تيه ووٽيرن جيو ٽيرن 
اوور وڌي وڃي ٿو جڏهن ماڻهو عمل جي نيييت 

تيوهيان پيولينيگ “ سان سوالن جا جواب ڏيين ٿيا: 
اسٽيشن ڏانهن ڪهڙي رستي تان ويندو؟ توهان 
ڪهڙي وقت وڃڻ جو ارادو ڪري رهيييا آهيييو؟ 
توهان کي ڪهڙي بس پولنگ اسٽيييشين تيائييين 

ٻين ڪامياب حڪومتي پروگرامن ”  پهچائيندي؟
شهرين کي هداييت ڪيئيي آهيي تيه اهيي واضيح 

وقت تي ٽيڪس موڪلين يا ٻڌائين تيه ٽيرئيفيڪ 
 جا بل دير بدير ڪڏهن ادا ڪندا. 

فيصلو ڪندڙ سٽ واضح آهي: جيييڪيي مياڻيهيو 
ڪنهن نئين عادت کي سيرانيجيام ڏييڻ الِء هيڪ 
خاص رٿابندي ڪندا آهن ته اهو ڪم هو ڪيڏهين 
۽ ڪٿي سرانجام ڏيينيدا تيه ان ڪيم تيي عيميل 
ڪرڻ جا اميڪيان وڌي ويينيدا آهين. ڪيييتيرائيي 
ماڻهو انهن بنيادي تفصيلن کانسواِء پينيهينيجيون 
عادتون بدالئڻ جي ڪيوشيش ڪينيدا آهين. اسيان 

ميان هياڻيي “ پنهنجو پاڻ کيي ٻيڌائييينيدا آهيييون، 
آئون هياڻيي وڌييڪ “يا ” صحتمند کاڌو کائيندس

، پر اسان ڪڏهن به نه چونيدا آهيييون تيه ” لکندس
اهي عادتون ڪڏهن ۽ ڪٿي ٿينيدييون. اسيان ان 
کي چانس تي ڇڏي ڏيون ٿا ۽ اها اميد رکيون تيه 

يا صيحيييح ”  بس ايئن ڪرڻ ياد رکنداسين“اسان 
وقييت تييي ان ڪييم ڪييرڻ الِء حييوصييلييه افييزائييي 
محسوس ڪنداسين. هڪ عمل ڪرڻ جيو ٺيوس 
منصوبو، هوائي تصورن، جيهيڙوڪ: ميان هياڻيي 

آئيون هياڻيي وڌييڪ “ ييا ”  وڌيڪ ورزش ڪنيدس
” آئون ووٽ ڏيندس“ يا ”  ڪارائتو ٿيڻ چاهيان ٿو

کي ڇڪي ٻاهر اٽو ٿو ڪري ۽ انهن کي عيميل 
 جي ٺوس منصوبي ۾ بدالئي ٿو.

ڪيترائي ماڻيهيو اهيو سيميجيهينيدا آهين تيه وٽين 
حوصلو نه آهي جڏهن ته وٽن ڳال  جي وضياحيت 
جي کوٽ هوندي آهي. دراصل اها وضاحت ناهي 
هوندي ته ڪڏهن ۽ ڪٿي اهو ڪم ڪرڻيو آهيي. 
ڪجهه ماڻهو پنهنجي سموري زنيدگيي، ڪينيهين 
صحيح وقت جي اچيڻ جيي انيتيظيار  ۾ گيذاري 
ڇڏيندا آهن ته موزون وقت اچي ته هو پينيهينيجيي 

 زندگي ۾ فالڻي بهتري آڻيندا. 
هڪ دفعي جي عمل درآمد جو ارادو طئي ڪييو 
وڃي ته پوِء توهان کي حوصليي جيو انيتيظيار نيه 
ڪرڻو پوندو آهي. ڇا مان هڪ باب اڄ ليکيان ييا 
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نه؟ ڇا مان هن صبح جو يا منجھند جي وقت تيي 
ورزش يا مي يٽيييشين ييا غيور فيڪير ڪيرييان؟ 
جڏهن عمل جو لمحو ٿئيي ٿيو تيه پيوِء فيييصيليو 
ڪرڻ جي ڪا ضرورت نه آهي. بيس تيوهيان کيي 

 اڳڪٿي ڪيل منصوبي تي عمل ڪرڻو آهي.
هن حڪمت عملي کي پنهنجي عادتن تي 
الڳو ڪرڻ جو آسان طريقو هي جملوو پوورو 

آئون )فالڻو( ڪم )فالڻي( وقوت “ ڪرڻ آهي: 
 تي )فالڻي( )مقام( تي ڪندس: 

* مي يٽيشن: آئون هيڪيڙي مينيٽ الِء پينيهينيجيي 
 وڳي مي يٽيشن ڪندس.  1بورچي خاني ۾ 

منيٽين الِء پينيهينيجيي آرام جيي  81* پڙهڻ: آئون 
 وڳي شام جو اسپينش پڙهندس.  9ڪمري ۾ 

* ورزش: آئون هڪ ڪالڪ الِء پنهنجي مقياميي 
 وڳي ورزش ڪندس.  1جم ۾ 

وڳيي  2* شادي: آئون پنهنجي ساٿي کي صيبيح 
 بورچي خاني ۾ چانهن ٺاهي ڏيندس. 

جيڪڏهن توهان کي پڪ ناهي ته توهان پنهنجي 
نئين عادت ڪڏهن شروع ڪئي ته پيوِء هيفيتيي، 
مهيني يا سال جو پهريون ڏينهن آزمايو. مياڻيهيو 
انهن وقتن تي قيدم کيڻيڻ الِء وڌييڪ اتسياھ ۾ 
هوندو آهي. ڇو ته اهڙن وقتن تي اميد عام طور 
تي وڌيڪ هوندي آهي. جيڪڏهن اسان وٽ اميد 
آهي ته اهو خود قدم کڻڻ جو هيڪ سيبيب آهيي. 
هڪ نئين شروعات حوصيليه افيزا هيونيدي آهيي. 
عمل جي ارادن جو هڪ ٻيو فائدو آهي. ُاهو اِهو 

اهيو ڪيييئين حياصيل “ ۽ ”  توهان ڇا چاهيو ٿيا“ته 
جهڙن مامرن جي باري ۾ جيڏهين اوهيان ”  ڪندو

تييز ٿيييييو ٿييا تييه دراصييل اوهييان انييهيين شييييين جييا 
انڪاري ٿيو ٿيا جيييڪيي اوهيان جيي تيرقيي ۾ 
رڪاوٽ بڻجن ٿيييون، تيوهيان جيي تيوجيهيه کيي 

 هٽائين ٿيون ۽ توهان کي پري ڪن ٿيون.  
اسين گهڻو ڪري ننيڍڙيين درخيواسيتين جيي الِء 
حامي ڀري ڇڏيندا آهيون. ڇو تيه اسيان ان بيابيت 
واضح ناهيون هوندا ته اسان کي ان جيي بيدران 
ڇا ڪرڻ جي ضيرورت آهيي. جيڏهين تيوهيان جيا 

خواب چٽا نه هجن تيه پيوِء اهيو سيميورو ڏيينيهين 
ننڍڙيين شييين کيي آرام سيان اوهيان اسيتيثينيٰي 
بخشيندا آهيو ۽ ڪيڏهين بيه انيهين خياص شييين 
ڏانهن توجهه نه ڏيئي سيگيھينيدا آهيييو، جيييڪيي 
اوهان کي ڪاميابي تائيين رسيائيڻ الِء ضيروري 

 هونديون آهن.
پنهنجي عادتن کي وقت ڏيو ۽ هن دنيا ۾ رهيڻ 
جو موقعو ڏيو. مقصد وقيت ۽ هينيڌ کيي اييتيرو 
واضح بنائڻ آهي جو ڪافي ڀيرا ان جي ورجائيڻ 
کانپوِء، توهان کي خود بخود صحيييح وقيت تيي 
صحيح ڪم ڪرڻ جي ترغيب ملي ۽ اوهيان ان 

 الِء ڪوبه بهانو نه بڻائي سگھو.
جيئن ليکڪ مصنف جيسن زويگ نوٽ ڪيييو، 

واضح طور تي توهان ڪڏهن به شعيوري سيوچ “ 
کانسواِء رڳو ورزش نٿا ڪري سگھو، پر جيئين 
گھنٽي وڄندي ئيي هيڪ ڪيتيي جيي گيگ ڳيڙڻ 
لڳندي آهي، تيوهيان بيه شياييد پينيهينيجيي ورزش 
ڪرڻ جي عام وقت تي بي چين ٿيڻ شروع ٿيي 

 ”وڃو.
توهان جي زندگي ۽ ڪيم ۾ عيميل درآميد جيي 
ارادن کي استعمال ڪرڻ جا ڪيييتيرائيي طيرييقيا 
آهن. منهنجو پسنديده طريقو اهيو آهيي جيييڪيو 
مون اسٽينفورڊ جي پروفيسر بي جي فوگ کان 
سکيو ۽ اها هڪ حڪمت عملي آهي جنهن کيي 

 آئون عادت سان چهٽي وڃڻ چوان ٿو.
هڪڙي عادت کي ٻي سان ڳنڍڻ: پنهنجين 
عادتن کي تبديو  ڪورڻ اله هوا سوادو 

 منصوبو:
فرانسيسي فلسفي ڊينيس ڊائييي روٽ پينيهينيجيي 
سڄي زندگي غربت ۾ گذاري، پر هيڪ ڏيينيهين 

 ۾ سڀ ڪج  تبديل ٿي ويو. 5191
ڊائي روٽ جي ڌيَء جي شادي ٿيڻ واري هئيي ۽ 
هو شادي جي رقم ادا نٿي ڪري سگهيو. دوليت 

انسيائيييڪيليو “ نه هجڻ جي بياوجيود، ڊائييي روٽ 
جو گڏيل باني ۽ لييکيڪ هيو جيييڪيو ان ”  پي يا

وقت جو هڪ جام  انسائيڪلو پي يا هو. هن جو 

اهو ڪم هن جي ڪردار الِء مشهور هيو. جيڏهين 
ڪييئييٿييرييين اعييظييم، روس جييي نييواب زادي، 
ڊائي روٽ جي مالي مشڪالتن بابت ٻڌو تيه هين 
جي دل هين الِء ڇيڪ کياڌي. هيوَء ڪيتيابين جيي 
عاشق هئي ۽ پنهنجي انسيائيييڪيليو پييي ييا ميان 
تمام گهڻو لطف وٺندي هئي. هن ڊائي روٽ جيي 

پائون ن ۾ خريد ڪيرڻ جيي  5111ذاتي الئبريري 
پيشڪش ڪئي، جنهن جو مل  اڄ جيي قيييميت 

ڊالرن کان به وڌيڪ هيو. اوچيتيو  511،111موجب 
ئي ڊائي روٽ ماال مال ٿيي وييو. هين پينيهينيجيي 
نئين دولت سيان نيه صيرف شيادي جيا خيرچ ادا 
 ڪيا، پر پنهنجي الِء هڪ قيمتي لباس پڻ ورتو.
ڊائي روٽ جو نئون لباس انتيهيائيي خيوبصيورت 
هو. ايترو خوبصورت جيو هين فيوري طيور تيي 
محسوس ڪيييو تيه سينيدس عيام واهيپيي وارن 
ڪپڙن جيي ميقيابيليي ۾ اهيو ڪيييتيرو نيه غييير 
معمولي هو. هن لکيييو تيه هين جيي نيون عيميده 
ڪپڙن ۽ پراڻن ڪپڙن جي وچ ۾ ڪوبه مقابليو، 

 ڪابه هڪ جهڙائي ۽ ڪو به ربط ناهي. 
ڊائي روٽ کي ستت ئي اهو احساس ٿيو تيه هين 
کي پنهنجي ذاتي واهپي جيي شييين کيي بيهيتير 
بنائڻ گھرجي. هن پنهنجن پيراڻين اياٽيل ڪيپيڙن 
جي جاِء تي دمشق مان نون گھرايل ڪيپيڙن کيي 
ٽنگيو. هن پنهنجي گھر کي مهانگين مورتين ۽ 
تصويرن سان سينگاريو. هن باھ واري جڳ  جي 
مٿان شيشو ٽينيگيراييو ۽ رڌڻيي الِء بيهيتير ميييز 
گھرائي. هن پنهنجي پراڻي ڪيکيائييين ڪيرسيي 

 جي جاِء تي چمڙي جي ڪرسي گھرائي.
سندس اهو رويو نيئيون نيه هيو. دراصيل جيڏهين 
ماڻهو هڪڙي شيِء خريد ڪندو آهيي تيه ٻيي الِء 
سيينييدس دل چييونييدي آهييي. حييقيييييقييت ۾ هييڪ 
خريداري کان ٻئي طرف وڃڻ جو رجيحيان غييير 
معمولي نه هوندو آهي. ان ڪيفيت جو نالو آهي 

ان اثير ميوجيب جيڏهين بيه ”  ڊائي روٽ جيو اثير.“ 
ماڻهو نئين شيِء حاصل ڪندو آهي ته اڪثير ان 
جي کپت جي ور وڪيڙ ۾ اياسيي پيونيدو آهيي 
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جيڪو اضافي خريداري جيي طيرف وٺيي وڃيي 
 ٿو.

اوهان اهو رجحان هر جاِء تيي پسيي سيگيھيو ٿيا. 
اوهان نئون وڳو وٺندو ته اوهان جي دل چيونيدي 
ته ان الِء نوان جوتا به وٺو ۽ پوِء ان الِء مييچينيگ 
ڪنن جا ايرينگ. اوهان صوفا وٺندو تيه هيڪيدم 
سڄي ڊرائنگ روم جي سيٽينيگ تيبيدييل ڪيرڻ 
جو خيال ايندو. جڏهن ٻارن الِء رانديڪيو وٺينيدو 
ته اوهان ڏسندو ته ان سان گڏ جييڪيي بيه ان جيا 
لوازمات آهن اهي به وٺندا ويندو. اهيا خيرييداري 

 جي رد عمل جي زنجير آهي. 
ڪيترائي انساني رويا هن چڪير ميوجيب عيميل 
ڪندا آهين. اوهيان اڪيثير اڳيييان ڇيا ڪيرڻ جيو 
فيصلو ان بنياد تي ڪندا آهيو جيڪو توهان ان 
وقت ڪري رهيا هونيدا آهيييو ييا بيني  ان وقيت 
ڪري پورو ڪري چڪا هوندا آهيو. غسل خاني 
۾ وڃبو ته ه  به ڌوبا ۽ ه  سيڪيائيبيا بيه. اهيو 
عمل اوهان کي اهو ياد ڏياريندو ته ميييري ٽيوال 
کي الن ري ۾ اڇاليو ۽ پوِء اوهان ڪپيڙن ڌوئيڻ 
جو پاوڊر پنهنجي خريداري جي لسٽ ۾ شياميل 
ڪندا آهيو ۽ اهو سلسلو اييئين هيڪ ٻيئيي سيان 
جڙيل رهي ٿو. ڪوبه رويو اڪيلو نٿو هجي. هر 
عمل ۾ ننڍڙن ننڍڙن عملن جي ڊگھي فيهيرسيت 
آهي جيڪا هڪ کانپوِء ٻئي روييي ۽ ڪيم کيي 

 همٿائي ٿي. 
 اهو اهم ڇو آهي؟:

جڏهن نئين عادتن کي ٺاهڻ جي ڳالي  ايينيدي تيه 
توهان پنهنجي فائدي الِء پراڻين عادتن ۽ روييي 
کي ان سان ڳينيڍي ان ميان ڀيرپيور فيائيدو وٺيي 
سگھو ٿا. نئين عادت ٺياهيڻ جيو هيڪ بيهيتيريين 
طريقو اهو آهي ته موجود عيادتين جيي سيڃياڻيپ 
ڪجي جيڪي تيوهيان اڳ ۾ ئيي ڪيري رهيييا 
آهيو ۽ پوِء پنهنجي نيئييين روييي کيي ان سيان 
ڳنڍيو. ان کي سڏيو ويندو آهيي عيادتين کيي گيڏ 

 ڪرڻ.
عادتون گڏ ڪرڻ، عمل درآمد جي نيت جو هيڪ 
خاص روپ آهي. پنهنجي نئين عادت کي ڪنهن 
خاص وقت ۽ هنڌ سان جيوڙي رکيڻ جيي بيدران 
اوهان ان کي جيڪيڏهين هياڻيوڪيي عيادت سيان 
ڳنڍيندو ته وڌيڪ موثر ٿينيدو. اهيو طيرييقيو بيي 
جي فوگ پياران هين جيي نينيڍيين عيادتين واري 
پروگرام جي حصي طور واضح ڪييو وييو هيو، 
جيڪو تقريبن ڪنهن به عادت الِء واضح اشياري 

 طور استعمال ٿي سگهي ٿو.
فوالڻوي “ عادتون گڏ ڪرڻ جو فارمولو آهي 

موجوده عادت ڪرڻ کانپووه آئوون فوالڻوو 
 ”:)نئين عادت( ڪم ڪندس

 مثال طور:

* مي يٽيشين: آئيون هير صيبيح ڪيافيي ميگ ۾ 
وجهڻ کيانيپيوِء هيڪيڙي مينيٽ الِء مييي ييٽيييشين 

 ڪندس. 
* ورزش: آئون پنهنجا آفيس جا جوتا الهيڻ کيان 
 ستت پوِء ئي هڪدم ورزش جا ڪپڙا پائيندس. 
* ٿورا مڃڻ: آئون رات جي ماني تي جييئين ئيي 
ويهينيدس تيه آئيون اڄيوڪيي ڏيينيهين ۾ ٿييينيدڙ 
هييڪييڙي بييهييتييرييين شيييِء جييي الِء رب جييا ٿييورا 

 مڃيندس.
* شادي: آئون بستري ۾ جيئن ئي گيھيڙنيدس تيه 

 پنهنجي ساٿي کي چمي ڏيندس. 
* حييفييامييت: آئييون جيييييئيين ئييي ڊوڙڻ جييا جييوتييا 
پائيندس ته آئون پنهنجي دوسيت ييا گيھير وارن 
کي پيدام موڪليندس ته آئون ڪٿي پيو ڊوڙان 

 ۽ اتي گھڻو وقت لڳندو. 
ان حڪمت عملي جي ڪنجي اها آهي ته گھربيل 
رويي کي اوهان ڪنهن اهڙي شيِء سان ڳينيڍييو 
جيڪا اوهان اڳيواٽ ئيي هير روز ڪيري رهيييا 
آهيو. هڪڙي ڀيري اوهان ان بنيادي ڍانچيي تيي 
دسييتييرس حيياصييل ڪييري وٺيينييدو تييه پييوِء اوهييان 
آهستي آهستي ننڍڙين عادتن کي هڪ ٻئي سان 
ڳنڍي وڏا وڏا عادتن جا ميڙ ٺاهي سگھندو. ايئن 
ڪرڻ سان اوهان هڪڙي ڄڻ ته قدرتي وهڪيري 
۾ هڪ جي پٺيان ٻيو ڪم ڪندا هيلينيدا ويينيدو. 

 اهو ڊائي روٽ جي اثر جو مثبت پاسو آهي. 

 
 5عادت 

 اشارو          خواهش       جواب      انعام
l-----------l------------l------------l 

عادتن کي ڳنڍڻ جو عمل ان ڳال  جي چانس کي 
وڌائي ٿو ته اوهان نئين عادت آساني سان اپنائي 
سگھو. اهو عمل ڪيترين ئي عادتن کيي ڳينيڍي 
ان نئين عادت جي ورجاُء کي يقيني بڻائي ٿو ۽ 
جنهن جي نتيجي ۾ اها عادت مضبوط ٿئي ٿي. 
ڇاڪاڻ جو هڪڙي عادت ٻي الِء اشاري جو ڪم 

 ڏئي ٿي. 
اوهان جي صبوح جوو آزواا عوادتون جوي 
ڳانڍاپي جي اصول توحوت هويونوئون  وي 

 سگھي  و:
* مي يٽيشن: آئون هر صبح ڪافي ٺاهي مگ ۾ 
وجهڻ کيانيپيوِء هيڪيڙي مينيٽ الِء مييي ييٽيييشين 

 ڪندس. 
* جيئن ئي هيڪ مينيٽ الِء مييي ييٽيييشين ڪيري 
وٺندس ته آئون پنهنجي ڏينهن جيي ڪيمين جيي 

 لسٽ ٺاهيندس. 
* ڏينهين جيي ڪيمين جيي لسيٽ ٺياهيڻ کيانيپيوِء 

 هڪدم لسٽ ۾ شامل پهريون ڪم ڪندس.
يا شام الِء عادتن کيي ڳينيڍڻ جيو عيميل هينيئييين 

 ڪري سگھجي ٿو:
* آئون رات جي ماني کانپوِء، پينيهينيجيي پيليييٽ 

 سڌي وڃي ڊش واشر ۾ رکندس. 
* جيئن مان ٿانو کڻي وٺندس ته ڪيائيونيٽير کيي 

 صاف ڪري ڇڏيندس. 
* جيئن ئي ڪائونٽر کي صاف ڪندس تيه آئيون 
ٻئي ڏينيهين صيبيح الِء ڪيافيي جيو ميگ ڪيڍي 

 رکندس. 
 باب جو خالصو:

* رويي يا عادت تبديل ڪرڻ جو پهريون قيانيون 
 ”ان کي پڌرو ۽ ماهر ڪريو.“آهي 

 * ٻه سڀ کان عام اشارا وقت ۽ مقام آهن.
* عمل درآمد جو ارادو ٺاهڻ هڪ حڪمت عملي 
آهي، جيڪا توهان هڪ خاص وقت ۽ هينيڌ سيان 
 نئين عادت جوڙڻ الِء استعمال ڪري سگهو ٿا.

ميان “ * عمل درآمد جي ارادي جو فارمولو آهيي 
فالڻو ڪم ڪندس، فالڻي وقيت ۽ فيالڻيي جياِء 

 ”تي.
* عادتون گڏ ڪرڻ هڪ حيڪيميت عيميليي آهيي، 
جيڪا توهان هاڻوڪي عيادت سيان هيڪ نيئييين 

 عادت جوڙڻ الِء استعمال ڪري سگهو ٿا.
فيالڻيي “ * عادتون گڏ ڪرڻ جيو فيارميوليو آهيي 

موجوده عادت ڪرڻ کانپوِء آئيون فيالڻيو )نيئييين 
 ” عادت( ڪم ڪندس.

 ...)هلندڙ(... 
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 هن پاڻيَء واري بوتل ڏي ڏٺو. 
بوتل جي سطح وٽ ڳاڙهي روشني نيچيي رهيي 
هئي. کيس پوري پڪ هئي ته بوتل جيي پياڻييَء 
۾ پڻس جو ٿلهو، چمڪيدار، ڪيارن وارن سيان 
ڍڪيل آڱرين وارو ه  هو. اوچتو ليوسين کيي 

هيجيڻ ”  پاڻيَء جي بيوتيل“ لڳو ته پاڻيَء جي بوتل 
واري کيڏ کيڏي رهي آهي. هن کاڌي کي مڙئيي 
ڇهي ڏٺو. منجهند تائين بک ۾ پاهه ٿيي چيڪيو 
هو. درزن کن جيييتيرا آڙو هيڙپ ڪيري وييو ۽ 

 ذري گهٽ بد هضمي جو شڪار ٿي چڪو. 
هو اڃان به پاڻ کي روڪي نه سگهيو هو جينيهين 
مان لڳو ٿي ته هو هميشه سياڳيي رانيد کيييڏنيدو 
رهيو آهي. هن بائو فار ديئير جيهيڙو بيڻيجيڻ ٿيي 
چاهيو، جيڪو صفا گدلو ۽ ڳنڀير هو. مينيجيهينيد 
جي مانيَء تي بائو فار ديئر گهر آييو تيه سينيدس 

اوهان جو خيادم! “ ماُء جي آڏو جهڪندي چيائين 
۽ ليييوسييين ڏانيهين سياراهييينيدڙ ”  پياري ميادام

نگاهن سان ڏٺو، پر ليييوسييين کيي سينيجيييده نيه 
ورتو ويو. هن پاڻ کي روئڻ کان روڪينيدي دل 

مون ڪٿي واقعي به ڪنهين کيي ڪيو “ ۾ چيو: 
۽ هين پياڻ کيي وييتير ”  ايذاُء ته نه رسياييو آهيي؟

وڌيڪ ڏکارو محسوس ڪيييو ۽ سينيدس اکييين 
مان ايترا لڙڪ وهي آيا جيترا اڳ ڪڏهين بيه نيه 

 وهيا هئا. 
جنهن مهل هن ماُء جو ه  چميو ۽ ه  چيمينيدي 

تيه مياڻيس ”  اوهان جو خادم، پييياري ميادام“ چيو 
ايئين ڳياليهيائيبيو “ سندس وارن کي ڇهندي چيو، 

” آهي ننڍڙا ڪوئا! وڏن تي چٿر نيه ڪيبيي آهيي
 جنهن تي هن پاڻ کي مايوس محسوس ڪيو. 

هن جي ذهن ۾ جيڪي وڌ ۾ وڌ اهيم ييا خياص 
شيون هيون سي هيون ميهييينيي جيون پيهيرييون 
جمعي ۽ خميس وارييون شياميون. انيهين ڏهياڙن 
کوڙ عورتون سندس ماُء سان ملڻ ٿي آيون جين 
مييان ٽييي عييورتييون سييدائييييين ميياتييمييي لييبيياس ۾ 
هونديون هيييون. ليييوسييين کيي اهيي عيورتيون 
ڏاڍيون وڻيون ٿي. خاص ڪيري اهيي جين جيون 

 ڄنگهون ڊگهيون هيون. 
گهڻي ڀياڱيي کيييس نينيڍڙن ٻيارن بيدران وڏا ۽ 
نوجوان پسند هئا. ڇيو تيه اهيي وڌييڪ احيتيرام 
الئق هوندا آهن. اوهين اهو تصور به نيٿيا ڪيري 
سگهو ته ڪو اهي اهڙو ڪوبه ڪيم ييا حيرڪيت 
ڪري سگهن ٿا جيڪو ڪجهه ننيڍڙا ٻيار ڪينيدا 
آهن. ڇو ته انهن جي بدن تيي ڪيافيي سيارا ڳيرا 
ڪپڙا اوڍيل هوندا آهن  ۽ اوهين اندازو لڳيائيي 
نٿا سگهو ته کين انهن ڪپڙن جي هيٺان ٻيو ڇا 
ڇا پاتل هوندو آهي. جنهن مهل اهي سڀ ڪنهن 
هڪ هنڌ گيڏ هيونيدا آهين تيه اهيي سيڀ ڪيجيهيه 
کائيندا پيئندا آهن، ڳالهائيندا ٻيوليهيائييينيدا آهين. 
ايييتييري حييد تييائييييين جييو سيينييدن ٽييهييڪيين ۾ بييه 
سنجيدگي هيونيدي آهيي. انيهين ليييوسييين سيان 
ڪنهن وڏي جيهيڙو ورتياُء ڪيييو. ميييم ڪيوفين 

ميون “ کيس هنج ۾ کنيييو ۽ کيلينيدي چيييائييين، 
ڪڏهن به اهڙو دلڪش ۽ وڻينيدڙ ٻيارڙو نيه ڏٺيو 

 ”آهي.

هن کيس چمندي کانئس سندس پسنيد نيا پسينيد 
بابت پڇيو ۽ اهو به پڇيائينس ته هو وڏو ٿي ڇيا 
ٿيييڻ پسينيد ڪينيدو! جينيهيين تيي ڪينيهيين ميهييل 
وراڻيائين ته هو وڏو ٿي جيون آف آرڪ جيييان 
وڏو جنرل ٿيندو ۽ جرمني کان السيييس ليوريين 
جو قبضو ڇڏائيندو، ڪنهن مهل چيائين تيه وڏو 
ٿي هو مذهبي پيشوا ٿيندو. هن جو ڪجهه چيييو 
پئي ان ۾ کيس پورو يقين هيو. مييي م بيييسيي 
هلڪي ُمڇييين واري هيڪ مضيبيوط هيڏ ڪيا  
واري هڪ قدآور عورت هئي. هن ليوسين سيان 
مذا  مسخري ڪئي ۽ کيس ڪتڪتائي ڪندي 

سڏيائين. ليوسيين خيوب ”  منهنجي ننڍڙي گڏي“ 
لطف اندوز ٿيو. ٽهيڪ ڏييئيي کيليييو ۽ کيلينيدي 
کلندي ٻيڻو ٿي ويو. کيس لڳو ته هيو وڏن جيي 
الِء هڪ وڻندڙ ۽ دلڪيش نينيڍڙي گيڏيَء وانيگير 
آهي ۽ چاهيائيين پيئيي تيه هيونيد مييي م بيييسيي 
پنهنجن هٿن سان سندس ڪپڙا الهي کيس رٻيڙ 
جي گڏي وانگر وهينيجياري ۽ سياڻيس الڏ ڪيوڏ 

 ڪري. 
ڇا منهنجي “ ۽ ڪنهن مهل مي م بيسي پڇيس، 
۽ گيڏوگيڏ ”  هيَء ننڍڙي گڏي ڳالهائييينيدي آهيي؟

سندس پيٽ ۾ هلڪي چهن ڙي هنيائيين جينيهين 
تي ليوسين سيلن واري گڏي وانگير مصينيوعيي 

۽ ٻئي ٽيهيڪين ۾ پيئيجيي ”  ڪرڪ“ آواز ڪڍيو 
 ويا. 

جيڪو پادري هن ڇنڇر تي سندن گهر ايندڙ هيو 
ڇا تون پنهنيجيي “تنهن هڪ ڏينهن کانئس پڇيو 

 ترجمو: منور سراج

 ناوليٽ
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 ”پيُء ماُء سان پيار ڪندو آهين؟
ليوسين پينيهينيجيي دليڪيش ۽ وڻينيدڙ مياُء جيي 
تعريف ڪئي ۽ پيُء کي به ساراهيو جيڪو هڪ 
مضبوط ۽ سٺو ماڻهو هو. هن پادريَء جي اکيين 
۾ گهوريندي ڪجهه اهڙي انداز ۾ بهادري سيان 

چيو جو سڀني جي چپن تي مرڪ پيکيڙجيي ”  ها“ 
وئي. پادريَء جو ٻوٿ رس بيريَء وانگر ڳياڙهيو 
۽ ڳل سوڻل ٽوڻل هئس، ڳيلين تيي ڪيجيهيه وار 
هئس هن ليوسين کي ٻڌايو تيه اهيا ڏاڍي سيٺيي 
ڳالهه آهي کيس پنهنجي مياُء سيان ضيرور پيييار 
ڪرڻ گهرجي. پوِء هن ليوسين کان پڇيو ته هيو 
گهڻي اهميت ڪنهن کي ٿي ڏي ۽ خيدا کيي ييا 
ماُء کي؟؟ ليوسين کان فوري طور ڪوبه جيواب 
جڙي نه سگهيو. تنهنڪري هن پينيهينيجيي پيييرن 
سان زمين تي دڙها هيڻينيدي ۽ ڪينيڌ ڌوڻييينيدي 

۽ ”  بيياروهييه... تييارا تييارا بييوم....“ دانييهيين ڪييئييي 
آسپاس موجود وڏن جي ڳاليهيه ٻيوليهيه ۾ ڪيوبيه 
رخنو نه پيو. اهيي اييئين ڳياليهيائييينيدا رهيييا ڄيڻ 
ليوسين هئو ئي ڪونه. هو پٺئيين دروازي ميان 
نڪري باغ ڏي ڊوڙيو هو پنهنجي ننڍڙي ڇڙهي 
ساڻ کڻي آيو. فطري طور کيس باغ مان نڪرڻو 
نه هو. کيس من  ڪيل هئي، هونئن ته ليييوسييين 
هڪڙو سٺو ننڍڙو ڇوڪرو هو، پر ان ڏينهن هن 
پاڻ کي نافرمان محسوس ڪييو. هين ڪيني ييدار 
وڏي وڻ ڏي نهاريو، تون ڏسي پئي سگيهييين تيه 
اهيا ميينيي  ڪييييل جيياِء هييئييي، ڀييت ڪيياري هييئييي. 
نقصانڪار ٻوٽا، شرارتي شيون، وڻ جي هيييٺيان 
ڪتو ٽنگ کڻي ڪارروائي ڪري چڪو هو. ان 
۾ ٻوٽي جي بوِء ڪتي جي ُميٽ ۽ گيرم شيراب 
جي ڌپ هئي. ليوسيين پينيهينيجيي ڇيڙهييَء سيان 

ميان “ ٻوٽيي کيي سيٽييينيدي رڙييون ڪيرڻ لڳيو 
پنهنجي ماُء کي پيار ڪيان ٿو. پنهنجي ماُء سان 

هن وڻ جون ٽٽل ٽاريون ڏک ۾ ”  پيار ڪيان ٿو
لڙڪندي ڏٺيون. جن مان اڇيو رس ٽيميي رهيييو 
هو. سندن اڇاڻ مائل ۽ جهڪيل ڳيچيييون روئيي 
رهيون هيون. هن ڪنهن جي روئڻ جيو تينيهيا ۽ 

مان پينيهينيجيي “ اداس آواز ٻڌو ڪنهن چيو پئي، 
ماُء سان پيار ڪيان ٿو، آئون پنهنيجيي مياُء سيان 

 ”پيار ڪيان ٿو.
هڪ وڏي نيري مک چيوطيرف ڀيون ڀيون پيئيي 
ڪئي. ڪتي واري مک، جينيهين کيان ليييوسييين 
ڊنل هو ۽ هڪ من  ٿيل طاقتور بدبو پياروٿيي ۽ 
پرامن جنهن سنيدس نياسيون ڀيري ڇيڏييون. هين 

پر کيييس ”  مان امان سان پيار ڪيان ٿو“ ورجايو 
پنهنجو آواز اوپرو ڀاسيو، کيس پنيهينيجيي انيدر 
۾ گهري دهشت ورائي وئي هيو ڪينيهين پياڇيي 

 جيان گهر ڏي ڊوڙيو. 
ان ڏينهن کان وٺي ليوسين سمجهي ويو تيه هيو 
پنهنجي ماُء سان پيار نٿيو ڪيري. هين پياڻ کيي 
ڏوهيياري مييحييسييوس نييه ڪيييييو، پيير پيينييهيينييجييون 
خاصيتون ٻيڻيون ڪري ڇڏيائين. ڇاڪاڻ ته هين 
سوچيو ته کيس آئنده سڄي زندگيَء الِء پنهنجيي 
واليديين سيان پيييار ڪيرڻ جيو سيوانيگ رچيائييڻ 
گهرجي. ٻي صورت ۾ هو هڪ ڏنيگيو ڇيوڪيرو 

ثابت ٿيندو. مادام فليوريئر، ليوسين کي جيئين 
پوِء تيئن وڌيڪ نرمل محيسيوس ڪيييو ۽ اهيي 
جنگ جا ڏينهن هئا، پڻس جنيگ تيي روانيو ٿيي 
ويو ۽ ماڻس پنهينيجيي ڏک ۾ خيوش هيئيي جيو 
ليوسين ڪافي سمجهدار بڻجي وييو هيو. انيهين 
ڏهاڙن جي منجهندن ۾ جنهن مهل هيوَء بياغ ۾ 
پيل آرام ڪرسي تي وڃيي وييٺيي. ڇيو تيه هيوَء 
ڏک ۾ ڀريل هيونيدي هيئيي تيه هيو ڊوڙي وڃيي 
وهاڻو کڻي آيو ۽ سنيدس ميٿين کيان ڏنيائييين ۽ 
ڪمبل ڄنگهن تي ورايائين ته هن کلندي کيييس 

پر اييئين تيه ميون کيي گيرميي “ روڪيندي چيو، 
لڳندي، منهنجا ننڍڙا ماڻهو، ڪيييتيرو نيه پيييارو 

 ”آهين تون!
هن کيس شدت سان ساهه روڪي چميون ڏينيدي 

۽ وڻ جيي هيييٺيان ”  منهنجي پنهنجي امڙ“ چيو، 
 ويهي رهيو. 

۽ انيتيظيار ڪيرڻ ”  چيسيٽينيٽ جيو وڻ“ هن چيو، 
 لڳو، پر ڪجهه به خاص واق  نه ٿيو. 

سندس ماُء ڪنارن تائين ڀريل خياميوشييَء واري 
وران ي ۾ نظر آئي، جيتيي گيرم گياهيه جيي بيوِء 

واري رانيد ”  ڳوال ڪندڙ“ هئي. اوهين جهنگ ۾ 
رچائي پئي سگهيا، پر ليييوسييين کيييڏڻ جيهيڙي 
ڪيفيت ۾ نه هو. هوا ڳياڙهيي ڪيريسيٽ واري 
ڀت تي ڏڪڻ لڳي ۽ سج جي ڪيرڻين زمييين ۽ 
 ليوسين جي هٿن تي چمڪندڙ نشان ٺاهي ڇڏيا.

اهيو سيڀ حيييران ڪينيدڙ هيو. ”  چيسٽينيٽ وڻ!“ 
مينيهينيجيي پييياري “ جنهن مهل ليوسين ماُء کيي 

چيو ته اها ميرڪيڻ لڳيي ۽ جيڏهين ”  ننڍڙي امان
سيڏييو تيه هيوَء ”  بيدبيودار گيل“ هن جرمئين کيي 

روئڻ لڳي ۽ ماڻس کي وڃي دانهن ڏنائييين، پير 
جڏهن هن چيسٽنٽ وڻ چيو ته ڪجهيه بيه ڪيونيه 

بيڇيڙو، “ ٿيو. هو ڏند ڪرٽيندي چپن ۾ ڀڻڪيييو 
پر وڻ لڏيو به ڪونه. هين وري ”  پراڻو ُڪهٽو وڻ

بڇڙا ُڪهٽا وڻ... بڇڙا پوڙها چيسيٽينيٽ “ورجايو 
تون ڏسجانِء... رڳو ٿورو تيرس... پياڻيهييين پيتيو 

۽ وڻ کي ٿڏا هنيائيين، پير وڻ بيييٺيو ”  پوندئي...
رهيو ڄيڻ اهيو ڪيو سيڪيل ُبيني  هيو. ان شيام 
ليوسين رات واري ميانييَء تيي مياُء کيي ٻيڌاييو 

امان، توکي خبر آهيي... هيي وڻ، اڇيا هيا اهيي “ 
ليوسين پتڪڙي مينيهين ”  ڪا  مان ٺهيل آهن...

تي حيرت جا ڀاَو اهالئي ڳالهايو، جيڪو سندس 
ماُء کي ڏاڍو وڻيو پيئيي، پير ميادام فيليييورييئير 
جنهن کي منجهند تائين ڊاڪ ڪونه پهتي هيئيي. 
تيينييهيين ڪيياوڙ مييان خشييڪ لييهييجييي ۾ چيييييو، 

ليوسين کيي ”  بيوقوفن واريون ڳالهيون نه ڪر“ 
مرچ پئجي ويا، رانديڪا ڀڃي ڇڏيائين. ڪرسي 
جي هڪ باڪ کي کيڻيي پيڻيس جيي رييزر سيان 
رهڙا ڏنائين. هلڻ مهل آسپاس جيي گيلين ٻيوٽين 
کي ڪٽڻ سٽڻ لڳو. ڏاڍو ڏکارو ۽ مياييوس ٿيييو 
هو. سڀ ڪجهه فضول ۽ ڄٽاڻو ڄيڻ ڀياسيڻ لڳيو 
هئس، هن الِء ڪنهن به شييِء جيو ڪيو سيچيو ۽ 
حقيقي وجود نه هو. ماڻس ڪنهن مهل ڪو گيل 

هين گيل جيو نياليو ڇيا “ ڏيکاريندي پڇنديس تيه، 
اهيو “ ته ليوسين ڪينيڌ ڌوڻييينيدو چيونيدو ”  آهي؟

۽ ”  ڪجهه به ناهي ان جو ڪيوبيه نياليو ڪيونيهيي
اهو سڀ اهڙو به ڪونهي جو ويهي ان تي ميٿيي 
ماري ڪجي. ان کان وڌيڪ لطف ته ڪنهين اڪ 
مڪڙ جون ڄينيگيهيون پيٽيي ڌار ڪيرڻ ۾ آهيي. 
جنهن مهل اهيو اوهيان جيي آڱيريين ۾ ايٿيڪيي 
رهيو هجي ۽ اوهين ان جي پيٽ تي ٿورو زور 
ڏيندا آهيو ۽ ان جو سيڄيو ميال مصياليحيو ٻياهير 
نڪري ايندو آهي، پر ان حالت ۾ بيه اڪ ميڪيڙ 
ٻڙڪ به نه ٻاايندو آهي. ليوسين ڪينيهين جيانيور 
تي تشدد ڪرڻ ٿي چاهيو ته جيئن اهو تڪيليييف 
۾ دانهون ڪري. مثال طور: ڪنهن ڪڪيڙ کيي 
لت هڻي ته جيئن اهو رڙيون ڪيري، پير هين ۾ 

 انهن جي ويجهو وڃڻ جي همت نه هئي. 
مسٽر فليوريئر مارچ ۾ واپس موٽيو. ڇاڪاڻ ته 
هو مئينيييجير هيو ۽ جينيرل کيييس چيييو هيو تيه، 

تيينييهيينييجييو ڪيينييهيين خيينييد  ۾ هييجييڻ کييان ڪييو “ 
هين کيي ”  ڪارخانو سنڀياليڻ وڌييڪ بيهيتير آهيي

نينيڍڙو “ ليوسين اڳ کان گهڻيو ميخيتيليف لڳيو. 
هين ”  همراهه صفا اصل سڃاڻپ ۾ ئي نٿيو اچيي

 سوچيو.
ليوسين اڪثر ما  رهڻ لڳيو هيو. آڱير نيڪ ۾ 
وجهڻ ۽ نڪ مان ڪڍي سونگهڻ ٿي لڳو ۽ بس 

 پنهنجي ان دنيا ۾ مگن رهڻ ٿي گهريائين. 
هاڻي هو وهنجڻ جاِء ۾ اڪيلو وهنجڻ جهڙو ٿي 
ويو هو. رڳو ايترو ڪيائين ٿي جو وهنجڻ مهل 

 دروازو ٿورڙو کليل ٿي ڇڏيائين.
ان شام هو تختي تي تنها ديير ديير تيائييين بيور 
ٿيندو رهيو، پوِء سمهڻ الِء اٿيو. ڊاڪٽر جو چوڻ 
هو ته هو تيزيَء سيان واڌ وييجيهيه ڪيري رهيييو 
آهي. ڊاڪٽر هن الِء هيڪيڙو طياقيت جيو شيربيت 

 تجويز ڪيو. 
ماڻس کيس نيون نيون رانديون سييکيارڻ پيئيي 
گهريون، پر ليوسين جو چوڻ هو ته هو گهڻيييون 
ئي رانديون رهي چڪو آهي ۽ هيونيئين بيه سيڀ 
رانديون ساڳي ڳالهه آهن. هو اڪثير وقيت ٻيوٿ 
ڀيلو ڪيو ويٺو هوندو ۽ سندس خيال ۾ اهيا بيه 
ڄڻ هڪ راند هجي. بلڪه ڪجهه وڌيڪ دلچسپ 
راند. راند جيييڪيا ميون کيي ڏکيوئيي ٿيي. رانيد 
جنهن سان ماڻهو اڻ وڻينيدڙ احسياس ۾ ڀيرجيي 
وڃي ٿو ۽ اکيون آليون ٿي وڃن ٿيون. پنهنجيي 
اندرئين پاسي ايئن نرم گرم جيئن ڪو مياڻيهيو 
هنڌ جي چادر ۾ ويڙهجي سيڙهجي پنهنجي ئيي 
بدن جي سرهاڻ ۾ واسيل هجي! سڄي دنيييا ۾ 
هڪ اڪيلو ماڻهو! ليوسين الِء آري تيي وييٺيل 
ڪڪڙ وانگر پنهنجي جياِء تيان اٿيڻ ميحيال هيو. 

پيٽ “ جنهن تي جڏهن پيڻيس ٽيوڪييينيدي چيييس 
ڪيڏهين ٿيو آفيت تيان لييهييين، ڪيڏهين ٿيو ٻيچييا 

 ته ليوسين سڏڪن ۾ پئجي ويو.” اوڙين
ماڻس جنهن مهل گهر جي ڪم ڪار يا مهيميانين 
۾ ااٿل هوندي ته هو وار ٺهرائڻ حجم ڏي هلييو 
ويندو جتي اهو سنيدس گيهيني ييدار وار ُڪيتيري 
ڇڏيندو. ڏانهس وڏن بنهه گهٽ توجهيه ٿيي ڏنيي. 
بس وڌ ۾ وڌ کييس هيداييت ڀيرييون ڪيهياڻيييون 

 ٻڌائي ه  ڪڍي ٿي ڇڏيائون. 
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جڏهن سندس سئوٽ ريري، چاچي برٿا ۽ سندس 
پياري ماُء سندس بيماريَء جي ڪيري فيييليورييز 
هائوس آيا ته ليوسين ڏاڍو خوش ٿيو. ريري کيي 
راند سيکارڻ جي ڪوشش ڪيائين، پر هن ميان 
اڃان به هڪ ننڍڙي ٻارڙي واري بوِء پيئيي آئيي. 
توڻي جو هو ليوسين کان ذري گهٽ ڇهه مهييينيا 
وڏو هو. منهن تي موهيڙن جا نشيان هيئيس، پير 
ڪا به ڳالهه سمجهڻ کان قاصر هو. تنهن هونيدي 
به ليوسين ساڻس اعتراف ڪيييو تيه هيو نيني  ۾ 
هلندو آهي. ڪجهه ماڻهو رات جيو اٿينيدا آهين ۽ 

 نن  ۾ هلندا آهن ۽ نن  ۾ ڳالهائيندا آهن.
ليوسين اهو ڪنهن هنڌ پڙهيو هو ۽ سوچڻ لڳيو 
هو ته ضرور ڪو حقيقي ليوسين به موجود آهي 
جيڪو نن  ۾ هلينيدو ۽ ڳياليهيائييينيدو آهيي. اهيو 
حقيقت ۾ رات جو پنهنجي پييُء مياُء کيي پيييار 
ڪري ٿو، پر جيئن ئي ڏينهن ٿئي ٿو ته کانيئيس 
سڀ ڪجهه وسري ٿو وڃيي ۽ هيو وري بيطيور 

 ليوسين سوانگ رچائي ٿو.
شروع شروع ۾ لييوسييين جيو ان ڪيهياڻييَء ۾ 
اڌورو اعتبار هيو، پير هيڪ ڏيينيهين هيو گيڏجيي 
گهاٽن ُٻوڙن ۾ ويا ۽ اتي هڪٻئي جا هيڪيٻيئيي 
سان عضوا ماپيائون، ليوسين جو عضوو ننيڍڙو 
هو، پر اصل ۾ ريري ٺڳي ڪئي. هين پينيهينيجيو 
عضوو پنهينيجيي هي  سيان ڇيڪيي وڏو ڪيييو. 

 ريري چيو. ” منهنجو سڀني کان وڏو آهي“
” هائو پر مان هڪڙو نن  ۾ هلندڙ ماڻهو آهيييان“ 

 ليوسين سڪون سان چيو. 
جيو ”  نيني  ۾ هيلينيدڙ“ ريري کي خبر نه هيئيي تيه 

مطلب ڇا آهي. جنهن تي ليوسين کيي وضياحيت 
ڪرڻي پئيي. وضياحيت کيانيپيوِء سيوچيييائييين تيه 

معنٰي اهو سچ آهي ته مان نن  ۾ هلندڙ شيخيص “ 
 ”آهيان

۽ روئڻ جي شديد ضرورت محسوس ڪيييائييين. 
هنڌ ۾ ٻئي گڏ سمهڻ لڳا ۽ ٻئي ان ڳالهه تي پاڻ 
۾ متفق ٿيا ته جنهن مهل ليوسييين نيني  پيئيجيي 
ويندو ته ريري جياڳيي رهيييو هيونيدو ۽ ڏسينيدو 
رهندو ته ليوسين ڪيڏي ميهيل ٿيو نيني  ۾ اٿيي 

هلڻ لڳي ۽ ٻيو هيُء ته جنهن مهل ليوسين نيني  
۾ هلڻ لڳي ته ريري کيس جاڳائي ته جيئن خيبير 
پويس ته کيس جاڳڻ کانپوِء ڪجهه يياد بيه رهيي 

 ٿو يا نه.
پر ليوسين کي نني  ئيي نيه آئيي ڇيو جيو رييري 
مسلسل کونگهرا هڻندو رهيو ۽ ليييوسييين کيي 

ليوسين ڀيوڳ ” “ ُهر...“ کيس جاڳائڻو پئجي ويو. 
۾ وڏي رڙ ڪئي اٿي ريري، توکي ته ميون کيي 

 ”نن  ۾ هلندي ڏسڻو آهي.
ريري نن اکيڙي ٿيليهيي ”  مون کي سمهڻ ڏي يار“ 

 آواز ۾ چيو. 
ليوسين کيس ڌونڌاڙيندي قميص کان وٺي مٿي 
ڇڪيو ته ريري اٿيو ۽ هنڌ تي ٺييينيگ ٽيپيا ڏييڻ 

 لڳو. اکيون کليل، چپن تي شديد مرڪ. 
ان مهل ليوسين ان سائيڪل بابت سيوچيڻ لڳيو 
جيڪا پڻس کي کيس وٺي ڏييڻيي ڪيئيي هيئيي. 
هن ڪنهن ريل گاڏيَء جو وسيل ٻيڌو ۽ اوچيتيو 

 نوڪرياڻي پردا هٽائي اندر آئي. 
صبح جا ا  ٿي چڪا هئا. ليوسين کيي قيطيعيي 
اها خبر نه هئي ته رات ڇا ڪيو هئائين، پير خيدا 

 کي خبر هئي. ڇو ته خدا سڀ ڪجهه ڏٺو. 
ليوسين گوڏن ڀر ان انيداز ۾ هييي  جيهيڪيييو، 
جيڪو انداز سندس ماُء کي پسند هو، پر کيييس 
خدا کان نفرت هئي. ليييوسييين پياڻ کيي پياڻ بيه 
 ايترو ڪونه ٿي ڄاتو جيترو خدا ٿي کيس ڄاتو.

خدا کي خبر هئي ته ليوسين پنهينيجيي مياُء پييُء 
سان پيار نٿو ڪري ۽ هيُء به ته هيو رڳيو سيٺيو 
هجڻ جو سوانگ ٿو ڪيري جيڏهين تيه رات جيو 

 هنڌ ۾ پنهنجو عضوو ڇهي ٿو.
پر خوش قسمتي جيي ڳياليهيه آهيي تيه خيدا سيڀ 
ڪجهه ياد نٿو رکي سگهي. ڇو ته کيس دنيييا ۾ 
ٻيا به گهڻا ڪم آهن ۽ هونئن به رڳيو ليييوسييين 
ئي ته ڪونهي دنيا ۾ ٻيا به گيهيڻيا ئيي ڇيوڪيرا 

 آهن. 
پوِء ليوسين پنهينيجيي پيييشيانييَء تيي آڱير سيان 

شيال “ اشاراتي نشان ٺاهيندي چپن ۾ ڀيڻيڪيييو 
خدا کان اهو سڀ ڪجهيه وسيري وڃيي جيييڪيو 

 ”ڪجهه ڏٺائين.
هن پنهنجي دل ۾ وچن ڪيو ته هو خدا کيي اهيا 
ڳالهه ضرور مڃرائيندو ته  هو پنهنجي مياُء سيان 

 ڏاڍو پيار ڪري ٿو. 
وقت بوقت هو پنهنجي منهن ڀڻڪڻ لڳندو هيو. 

 ”آئون پنهنجي مٺڙي ماُء سان پيار ڪيان ٿو.“
هميشه کان هن جيي انيدر ۾ هيڪ اهيڙي ڪيني  
هئي جنهن کي راضي ڪرڻ  هن الِء مشڪل هو 
۽ پڪ سان خدا کي ان ڪن  جي خيبير هيئيي. ان 
حوالي سان هو کٽيي وييو، پير ڪيڏهين ڪيڏهين 
اوهين پاڻ کي ان ڳالهه ۾ مڪمل طور تيحيليييل 
ڪري ڇڏيندا آهييو جيييڪيا اوهيان ڪيري رهيييا 

مييان “ هيونييدا آهيييييو. مييثييال طييور: تييوهييان چيييييو، 
۽ ڌييان ”  پنهنجي ماُء سان ڪيڏو پيار ڪيان ٿيو

سان لفظ اچاريندي پنهنجي ماُء جيي مينيهين ڏي 
ڏسندئو ته ڪا عجيب نرملتا محيسيوس ڪينيدئيو 
ڌيري ڌيري سوچيينيدا تيه خيدا اوهيان کيي ڏسيي 
رهيو آهي. جنهن کانپوِء اوهان ان بابت سيوچيييو 
به نه ۽ اوهين گهري قسم جي نرملتا سان ڀرجي 
ويندئو ۽ ڪجهه ليفيظ اوهيان جيي سيمياعيتين ۾ 
جهومڻ لڳندا... امڙ... امڙ... البته اهيو سيڀ هيڪ 
پل ۾ ٿي گذرندو. جيئن بس ڄڻ ليوسين ڪنهن 
ڪييرسيييَء تييي مييتييوازن انييداز ۾ ويييهييڻ جييي 
ڪوشش ڪندو هجي، پير ان ميهيل رڳيو اييتيرو 

ته بس خدا گيم. هين تيه بيس رڳيو ” پڙاڪ“چيو، 
ڏٺيو آهيي ۽ جيييڪيو بيه ڏٺيائييين تينيهين ”  سٺيو“ 

پنهنجي پاڻ کي سندس يادگيريَء ۾ نقش ڪري 
ڇڏيو، پر ليوسين کي ان راند ٿڪائي وڌو. ڇيو 
ته ان ۾ کيس حد کان گهڻي ڪوشش ڪرڻي ٿي 
پئي ۽ مٿان وري اهو گيميان تيه ڪينيهين کيي بيه 
ڪڏهن به معلوم ٿي نٿو سگهيي تيه ان رانيد ۾ 
خدا هارايو االئي کٽيو!! ليوسين کي خيدا سيان 

 ٻيو ڪوبه ڏيڻ وٺڻ ڪونه هو.
جڏهن هن چرچ ۾ پنهنجو پهريون سبيق پيڙهيييو 
هو ته پادريَء چيو هو ته لييوسييين وڏو روحيانيي 
رميز وارو ۽ پيينييهيينييجييي ڪييالس جييو وڌ ۾ وڌ 

 سٻاجهو ۽ سلڇڻو ننڍڙو ڇوڪرو آهي. 
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ليوسيين شييين کيي جيليدي سيميجيهينيدڙ، سيٺيي 
ياداشت وارو ڇوڪرو هو، پر سندس مٿي ۾ ُبهه 

 ڀريل هو.
سمورا آچر روشنيَء جا دڳ هئا. جڏهن لييوسييين 
پيُء سان گڏ پئرس روڊ تي پسيار ڪيري رهيييو 
هو ته سڄو ڪوهيڙو هٽي ويو. ان ميهيل کيييس 
بهترين درزيَء جو سبيل شاندار وڳو پياتيل هيو. 
رستي ۾ کين مزدور مليا جين ٻينيهيي پييُء پيٽ 

 کي سالم ڪيو. 
پڻس ٻه قدم انهن ڏي وڌي وييو تيه انيهين کييين 

صبح جو سالم مسٽر فليييورييئير ۽ صيبيح جيو “ 
 پڻ چيو. ” سالم ماسٽر فليوريئر

ليوسين کي مزدور ڏاڍا وڻيييا، ڇيو تيه اهيي وڏا 
هئا، پر اهي ٻين وانگير نيه هيئيا. هيڪ تيه انيهين 

سڏيو هو ٻيو ته انهن کي ٽوپيون ”  ماسٽر“ کيس 
پاتل هيون. سندن ننهن ننڍڙا، ه  وڏا ۽ خشڪ، 
کهرا ۽ ااٽل هيئيا. اهيي ذميييوار ۽ بيا ادب هيئيا. 
اوهان کي پوڙهي بوليگاد جون ُمڇون قطعي بيه 

 نه ڇڪڻ گهرجن. 
پڻس ليوسين کي ضرور ڇيڙٻيي هيا، پير جينيهين 
مهل هين سينيدس پييُء سيان ڳياليهياييو ان ميهيل 
پوڙهي بوليگاد پينيهينيجيي ٽيوپيي الهيي هي  ۾ 
ڪئي جڏهن ته هنن پيُء پٽ کي ٽوپال پاتل رهيا 
۽ پڻس مرڪندي وڏي آواز ۽ وڻنيدڙ ليهيجيي ۾ 

ها... پوِء... اسين پنيهينيجيي هيميراهيه جيو “ ڳالهايو 
انتظار پيا ڪيون... ها نه بوليگاد...؟ ڪيڏهين ٿيو 

 ”موڪل وٺي؟
ميهييييينيي جييي پيڇيياڙيَء ۾ مسيٽيير فييلييييوريييئيير، “ 

 ”مهرباني، ننڍڙا فليوريئر...
جهونو بوليگاد خيوشييَء ۾ نيهيال پيئيي لڳيو ۽ 
کيس ايم بائو فريديئر وانگر ليييوسييين جيي ُدڏ 
تي چهن ڙي پائڻ ۽ کيييس ڏييڏري ڪيوٺيڻ جيي 

 اجازت نه هئي. 
ليوسين کي بائو فريديئر کان نفرت هئي. ڇو ته 
اهو بنهه گيدليو هيو، پير پيوڙهيي بيوليييگياد سيان 
مالقات ٿيڻ کانپوِء هن دل ۾ سيڀينيي الِء نيرميي 
 محسوس ڪئي ۽ هڪ سٺو ماڻهو بنجڻ چاهيو. 
انهن ئي ڏينهن ۾ چڪر تان موٽندي پڻس کيس 

” بياس“ هنج ۾ کڻي وضاحت سان سمجيهياييو تيه 
 هجڻ جو مطلب ڇا هوندو آهي!

ليوسين به وري هڪ دفعو ڄاڻڻ چاهيو تيه پيڻيس 
ڪارخاني جي مزدورن سان ڪهيڙي انيداز ۾ ۽ 
ڪيئن پئي ڳالهايو. پڻيس کيييس وري سياڳيئيي 
انداز ۾ ڳالهائي ڏيکاريو ۽ اهو پڻ چيييائييين تيه 

توکي به مزدورن سان ايئن ئي ڳالهائڻيو پيونيدو. 
 ليوسين پڇيو.” ته ڇا مان به باس ٿيندس“
ها، ضرور منهنجا ننڍڙا مياڻيهيو، ان الِء ئيي تيه “ 

 ”آئون توکي تيار پيو ڪيان.
 ” ۽ مان ڪنهن تي حڪم هالئيندس“
منهينيجيي ميرڻ کيانيپيوِء تيون بياس ٿييينيديين ۽ “ 

 ”منهنجن مزدورن تي حڪم هالئيندين
 ” پر ايستائين ته اهي مزدور به مري کپي ويندا“
ها ته پوِء تون وري انهن جيي اوالد تيي حيڪيم “ 

هالئجانِء ۽ توکي اهو به ڄاڻيڻيو پيونيدو تيه تيون 
پاڻ کي انهن جي نظر ۾ پسنديده ماڻهو ڪيييئين 
ٿو بڻائين ۽ ڪيئن ٿو کين پنهنجو فيرميانيبيردار 

پڻس هڪ گيهيڙيَء الِء سيوچيييو ۽ وري ”  بڻائين
 ڳالهائڻ لڳو. 

سڀ کان اول ضروري اهو آهيي تيه تيون انيهين “ 
 ”کي سندن نالن سان سڃاڻين

ان ڳالهه جو ليوسين گهرو اثير ورتيو ۽ جينيهين 
مهل فورمئن موريل جيي پيٽ گيهير اچيي کييين 
ٻڌايو ته سندس پييُء جيون ٻيه آڱيرييون ڪيپيجيي 
پيون آهن ته ليوسين سڌو سنئون سنيدس اکييين 
۾ ڏسندي گهڻي سنجيدگي ۽ نرمي سان سنيدس 
نالو وٺي ساڻس ڳالهايو جنهن تي ماڻس چيو تيه 
کيس پنهنجي اهڙي حساس ۽ سٺي پٽ تي ڏاڍو 

 ناز آهي. 
ان کانپوِء جنگ بندي ٿي وئيي، پيڻيس هير شيام 

 وڏي آواز ۾ اخبارون پڙهڻ لڳو. 
ماڻهو جرمنيي ۽ روسيي حيڪيوميتين ۽ جينيگيي 
معافين تالفين بابت ڳالهائڻ لڳا. پڻس لييوسييين 
کي دنيا جي نقشي ۾ مختلف ملڪ ڏييکيارييا ۽ 
ليوسين پنهنجي زنيدگييَء جيو وڌ ۾ وڌ بيييزار 

 ڪندڙ سال گذاريو.
” ان کان ته ڀليو هيو تيه جينيگ جياري هيجيي هيا“ 

ليوسين سوچيو. هييينيئير تيه هير مياڻيهيو وڃياييل 
 وڃايل پئي لڳو. 

ايم ڪوفن جي اکين جي چميڪ جيهيييڻيي پيئيي 
 وئي هئي. 
ع ڌاري ليوسين کي پڻس ايڪيول 5656آڪٽوبر 

سييييينييٽ جييوزف ۾ وقييتييي شيياگييرد طييور داخييل 
ڪرايو. ماستر جيروميٽ جي آفيييس ۾ ڪيافيي 
گرمي هئي. ليوسين اسيتياد جيي ڪيرسييَء سيان 
لڳو بيٺيو هيو. بيورييت جيي حياليت ۾ ٻيانيهيون  

اميان االئيي ڪيييڏي “ سيني سان ۽ سوچيڻ لڳيو 
پر سندس واپسيَء جيو ڪيو ”  مهل واپس هلندي

ارادو نظر نه پيئيي آييو. هيوَء هيڪ سيائيي رنيگ 

واري ڪرسيَء تي ماستر جي بيليڪيل سياميهيون 
ڇاتي تاڻيو ويڪري ٿيو ويٺي هئي ۽ اهڙي تييز 
آواز ۾ ۽ تڪڙو تڪڙو پئي ڳالهايائييين جيهيڙي 
انداز ۾ هوَء فقط تڏهن ڳالهائيندي هئي جيڏهين 
هوَء ڪاوڙ ۾ هجي ۽ ڪاوڙ مياهير بيه نيه ڪيرڻ 

 گهرندي هجي. 
ماستر آهستي آهستي پئيي ڳياليهياييو اييئين ڄيڻ 
لفظ سندس وات ۾ اچيي وڌييڪ ڊگيهيا ٿيي وييا 
هجن. ايئن سمجهو ته هن انهن لفظن کيي اييئين 
چوسيو  پئي جيئن مياڻيهيو کيني  کيائيڻ کيانيپيوِء 
پوئتي رهجي ويل مٺاڻ کي چوسيندو آهي. هين 
ليوسين جي ماُء جي اڳيييان وضياحيت ڪيئيي تيه 
ليوسين هڪ سيٺيو، فضيييليت وارو ۽ ميحينيتيي 
ڇوڪرو آهي، پر خطرناڪ حد تائين ٻين سيڀينيي 

 کان مختلف ۽ منفرد آهي. 
اها ڳالهه ٻڌي ليوسين جي ماُء ڏاڍي مايوس ٿيي. 
هن سوچيو هو ته هتي جي تبيدييل ٿيييل مياحيول 

 کيس ٺيڪ ڪيو هوندو. 
هتي هيُء ٻيو ڪجهه نه ته به گهيٽ ۾ “ هن پڇيو 

 ” گهٽ رسيس ۾ ڪا راند ڪندو آهي؟
ايتيري “ پوڙهي ماستر وراڻيو ”  افسوس! مادام“ 

حد تائين جو هو موراڳهين هي رانيديين کيان بيه 
متاثر نٿو ٿئي. ڪنهن ڪنهن مهل ته هيي صيفيا 
اصل هٿن مان نڪتو وينيدو آهيي، پير بيهيرحيال 
وري به پاڻ تي قابو پائي وٺندو آهيي. مينيهينيجيو 
خيال آهي ته هن ۾ مسيتيقيل ميزاجيي جيي اڻيا  

 ”آهي.
ليوسين کي لڳو ته هو جيڪي سينيدس ميتيعيليق 
پيا ڳالهائين سي کانئيس گيهيڻيا وڏا آهين ۽ هيو 
ايئن سندن گيفيتيگيو جيو ميوضيوع آهيي جيييئين 
جنگ، جيئن جرمن حڪيوميت ييا جيييئين مسيٽير 

هون وزيراعظيم(. اهيي  12پنائنڪار )فرانس جو 
ڏاڍا ڳنڀير ٿي ويا آهن ۽ ني  منهنجي ميعياميليي 

 جي تهه تائين وڃي پهتا آهن. 
پر بهرحال هو ان سيوچ ميان بيه خيوش نيه ٿيييو. 
سندس ڪن ماڻس جي موسيقيَء جهڙن لفظن ۾ 
ڀريا پيا هئا ته استاد جا چوسيل چوسيل چٻاڙييل 
لفظ. هن رڙيون ڪري روئڻ چاهيييو، پير خيوش 
قسمتيَء سان ان مهل گهن  وڳيو ۽ هينين کيييس 
وڃڻ جي اجازت ڏني، پر جاگرافي جيي ڪيالس 
دوران هن پاڻ کي ڏاڍو ٿڪل محسوس ڪيو ۽ 
استاد کان موڪل گهريائين ته جيييئين هيو ٿيورو 

 ٻاهران چڪر هڻي اچي. 
 ...)هلندڙ(... 
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منظور ٿهيم جو لکيل هيي ميوضيوعياتيي نياول 
حقيقي زندگيَء سان تعلق رکندڙ منڇر ڍنڍ جيي 
باري ۾ آهي. اصل ماڳن، مقامن ۽ تهذيب بيابيت 
سنڌي ٻوليَء ۾ اهڙا تجربا ٿي چڪا آهين. ميثيال 

۽ ”  ميوهين جيو دڙو“ طور: عليي بيابيا جيو نياول 
” اوڏ مٽييَء جيا ڪيوڏ“ اشتيا  انصاري جو ناول 

سنڌ جي تاري  تي ٻڌل سراج جا ميخيتيليف دورن 
تي لکيل ناول ۽ ٻيا به گهڻا مثال آهن. هونئن ته 
ناول فڪشن جو حصو آهي، ليييکيڪ پينيهينيجيي 
تخيل جي دنيا جوڙي سگهي ٿو، پير کيييس اهيا 
آزادي ناهي جيڪا پرين، جنين ۽ بيادشياهين جيي 
باري ۾ بيان ڪيل آکاڻين قصن ۾ هوندي آهي. 
فنڪارن ۽ تخليقڪارن کي سيکيييا ڏيينيدي اهيو 
سمجهايو ويندو آهيي تيه ڪيڏهين بيه پينيهينيجيي 

ٻڌندڙن، ڏسندڙن ۽ پڙهندڙن کي گهٽ نيه 
سمجهيو. ميوضيوع نيهياييت اهيم ۽ 

وقييتييائييتييو آهييي. هيين وقييت 
ماحوليات بابت سجاڳي 

پيييييييدا ڪيييرڻ جيييي 
مهم هلندڙ آهي ۽ 
اهڙي ڄاڻ پيکيييڙڻ 

۾ هر باشيعيور ذهين 
پيينييهيينييجييي ذميييييواري 

مييحييسييوس ڪييري ٿييو. 
مييينيييظيييور ٿيييهيييييييم انيييهييييَء 

موضوع تي ريسرچ ڪئي آهي 
اهو ته ان لکڻيَء مان ماهر ٿئي ٿو، 

اهو فن سندس لکڻيي ۾ ُڇيليڪيي ٿيو. 
منظر نگاري، خوبصورت شاعراڻيي انيداز 

۾ بيان ڪئي اٿس. هتي ڪي به چيوٽييَء وارا 
پهاڙ ناهن پر پاڻيَء جي لهرن جيهيڙا پيهياڙ آهين. 
قطار در قطار جن مان اٺن جي قافلن جهيڙا نينيڍا 

جيڪي پري کان ڪنھن لڪير جھڙا نيظير اچين “ 
 ”ٿا.

 ھڪ ٻي جاِء تي لکي ٿو ته: 
لونگي ۽ اڪڙي جا نيرا ۽ سفيد گل به، جين ۾ “ 

يقين ۽ انتظار جا پوشيدہ پل سيمياييل آھين. جين 
 ”جي خوشبو سان کيرٿر جھومي ٿو.

ڀڳي ٺوڙھي جبل مان گذرندي ريل ڪياغيذ تيي 
 لڪير جيان لڳي ٿي.

تي ٻيڙين جو جلوس.. سڙہه سينيڀياليي  15صفحو 
 ھلو.. خوبصورت منظر ڪشي آھي.

انھي کانسواِء سندس ڏنل معلومات جيڪا جبلن 
۽ پکين بابت آھي اھا نھايت ميفيييد آھيي. خياص 
طرح سان منڇر تي پکيين بيابيت تيفيصيييل ڏنيل 

 آھن.
 ڪردار نگاري:

ڪردار نگاري جو پاسي تي ڪج  جيھيول نيظير 

اچن ٿا. ڪردارن کي تخليق ته ڪيييو وييو آھيي، 
پر انھن کان گھڻو ڪم نه ورتو ويو آھي جيڏھين 
ته ناول جا مکيييه ڪيردار مياڻيڪ ۽ سيوميار جيو 

 ڪردار جاندار ناھي. 
 : 5600منڇر 

تائين ناول  11کان صفحي نمبر  82صفحو نمبر 
جا ڪردار گم ٿي وڃن ٿا. ليکڪ فقط معلومات 

صيفيحيي تيي ھيڪ  10۾  5600ڏئي ٿو... منڇير 
نئون ڪردار مھاڻو آھي باقي منظر نگاري آھي.. 

 ڪھاڻي جو ھن باب ۾ تسلسل ناھي.
 :5621بييوبييڪ شييھيير 

کيان وري  19نمبير صييفييحييو 
ڪھاڻي جا نوان 
ڪردار اچن 
ٿييا، جيين 
۾ 

لييعييل 
۽ ٻيييييييييا 

آھن. ڪجيھيه 
پيييراڻيييا ڪيييردار 

واپس ماھر ٿين ٿا. 
مييياڻيييڪ ان جيييو پيييٽ 

سومار، ساجن ڪھياڻيي ۾ 
 وري داخل ٿين ٿا.

ڪھاڻي اتي بھتر ٿئي ٿي جڏھن ٺيڪيدار سي  
ڪاشي رام جي خالف ماڻڪ، سوميار ۽ سياجين 
سرگرم ٿين ٿا، پر ڪھاڻي بياني آھي. ان ڪيري 

 مضمون جھڙو تاثر ڇڏي ٿي.
تائين سوڍي ۽ سياجين  515کان  29صفحي نمبر 

جي ھڪڙي ننڍڙي پيييار ڪيھياڻيي آھيي جيييڪيا 
بھتر طور ڏنل آھي ۽ ان ۾ ڪيجيھيه ڊائيالگ بيه 
ڳالھائڻ واري ٻولي ۾ آھين ورنيه ليييکيڪ ليکيڻ 

 واري ڪتابي ٻولي استعمال ڪندو رھيو آھي.
 ”اڄ تون اڪيلي آھين، پڻھين ڪٿي آھي؟“

ساجن انگريزن سان ۽ سرڪيار سيان ميزاحيميتيي 
انداز اختيار ڪري ٿو ھن کي مياري ٿيا ڇيڏيين. 
 اھا ناول جي وچ ۾ ھڪ الڳ ڪھاڻي لڳي ٿي.
 558سکيرو جو ڪردار، ھي سومار جو پٽ آھي، 

صفحي تي اچي ٿو. سکيرو به پيُء جيي جيوانيي 
وانگر منڇر کان الڳ رھي شھر وڃڻ ٿو چياھيي 

 سومار ان کي روڪڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.
تيائييين ٻين ڪيردارن  501کان  581صفحي نمبر 

سکيرو ۽ صدوري بابت تفصيل ڏني وئي آھيي، 
جيڪا ناول ۾ عيجيييب ٿيي لڳيي. ڪيردار جيي 
سمجھاڻي ڏيڻ کان بھتر ھيو تيه ڪيردار نيگياري 
کي اڀارجي ھا ته ڪردار پينيھينيجيو تيعيارف پياڻ 

 بڻجي وڃن ھا.
کان منڇر ۾ ماحولياتي گيدالڻ  505صفحي نمبر 

جو ذڪر آھي جيڪا گدالڻ ھيٿيرادو پيييدا ڪيئيي 
وئي آھي. اھڙي پاڻي پيئڻ ۽ ان ھيوا ۾ سياھيه 
کڻڻ سبيب سيکيييرو ۽ صيدوري جيو پيٽ 
ڪيياري ڪييامييڻ سييبييب سيييييوھييڻ جييي 
اسپتال ۾ مري ٿو وڃي. سيکيييرو 
به مزاحمتي ڪردار بڻجي ٿيو، 
پر حالتن کان مجبيور ٿيي 
منڇير ميان ھيليييو ٿيو 

 وڃي. 
بيمارين سبيب 
ميييييرڻ مييھيياڻييو 
ميينييڇيير ڇييڏي 
ڪييييييراچييييييي 
ابيييييراھيييييييييييم 
 حيدري اچي ٿو.

ڪيييردار پييياڻ کيييي 
ايييڪييسييپييلييور نييٿييا ڪيين 
پنھنجي ڳوال نٿا ڪين. سيڀ 
ڪجھه انھن کي پليٽ ۾ ملي ٿو. 
جڏھن شروعات ۾ مياڻيڪ ۽ سيوميار 
جي وچ ۾ ھڪ ڇڪتاڻ پيدا ٿيي ھيئيي تيه 
اھا اميد ھئي ته سومار ھن ماحول کان نيڪيري 
پنھنجي سر ڪجھه ٻييو ڪيجيھيه نيئيون درييافيت 
ڪندو ھن وٽ اھڙو خوب ماحول ھو ۽ ليييکيڪ 
وٽ اھڙي معلومات پڻ ھئي، پر ليکيڪ ڪيردار 
مان ڪم وٺڻ بدران پاڻ ئي اھا معلومات بييانيي 
انداز ۾ پيش ڪري ٿو. بيوبيڪ، جيوھيي،کيييرٿير 
جبل انھن منظرن کي سومار ايڪسپليور ڪيري 

 ھا ته بھتر لڳي ھا.
 ڊائالگ:

ڪھاڻي جا ڊائالگ ڪتابي ۽ پڙھڻ واري ٻيوليي 
۾ آھن ۽ اھيي وڏا بيه آھين. ان کيانسيوِء جينيھين 

 عطيه دائود

 ڪتاب تي تبصرو
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ماحول ۽ منظير جيي ھييَء ڪيھياڻيي آھيي ان ۾ 
مھاڻن جي ٻوليَء جو عڪس نٿو ملي. جڏھن تيه 
سنڌ جي ھر عالئقي جو پنھنجو ليھيجيو ۽ انيداز 
آھي، مھاڻن جو لھجو انداز لفظ گھڻيا ميخيتيليف 

 ھجن ٿا جيڪي ھي ڪردار نٿا ڳالھائين.
 ماڻڪ پنھنجي پٽ سومار کي چئي ٿو:

شھر ۾ تنھنجي حيثيت ھڪ پيائيي بيرابير بيه * “ 
ناھي. ھڪ مھاڻي جي بلڪل مختلف دنييا آھيي. 
تون پنھنجي وسوسن کيي قيابيو ۾ رکينيديين تيه 
توکي منڇر جو قدر ٿيندو. اسان کيي پينيھينيجيي 
عمر جي حيثيت سان ان وقت تائين صبر ڪرڻو 
پوندو، تنھن کانپوِء ئي تون منڇر کي سميجيھيي 

 ”سگھندين.
مان ڄاڻان ٿو، مون کي سڄي حال جيي خيبير * “ 

آھي. سومار مون کي سڀ ڪجھه ٻڌاييو آھيي تيه 
ڪالھه تنھنجي ۽ ھن جي وچ ۾ ڇيا ٿيي گيذرييو. 
ھو منھنجو دوست آھي، مون کي ان جيو بيييحيد 

 ”ڏک ٿيو آھي.
* تنھنجي ماُء بيميار آھيي، سيڄيو ڏيينيھين بيخيار 
ھئس ۽ دانھون ڪندي رھي، پير شيام جيو چيني  
ڏانھن نھاريندي ڄڻ ته سندس روح ۾ ھڪ قسم 
جي خوشي پيدا ٿي ويس، چوڻ لڳي ته بيرڪيتين 

 واري پير ڏانھن مان به ھلنديس.
ان منظر ۾ جڏھن ماُء پٽ اوچتو ملن ٿا ته ماُء بيه 

 ايڏو ڊگھو ڊائالگ ٿي ڳالھائي:
مون کي ڪو بخار ڪونھي، منھنجي وھيميي * “

حالت ٿي وئي آھي. تون عقل جون ڳالھيون ڇيو 
نٿو ڪرين. چيو ائييين آھيي تيه تيون ميون کيي 
ٻڌائي تنھنجي ھتي دل ڇو نٿي لڳي. تنھنجي ۽ 
تنھنجي پيُء جي وچ ۾ جيڪو ڪيجيھيه ٿيييو ان 
تي پورو راڄ کلي ٿو. يقين ڪر ته مان ايئين نيه 
مرنديس، پر جي تو منڇر ڇڏي ته مري ويندييس، 
منھنجا ھي آخري لفظ اٿيئيي، ڇياڪياڻ تيه تيو ۾ 
منيھينيجيو سياھيه آھيي. تيون شيھير وڃيي جيوکيم 
کڻندين، ڏوھاري ٿيندين. مون ان الِء پير جو پلئه 
پڪڙيو ھو ھاڻي مان ٻي ڪينيھين ڳياليھيه تيي نيه 
ڳالھائينديس. تون ان ڳالھه کي وساري ڇڏ يا ھيو 
سامھون پير ڏسين ٿيو. ميان ان جيو وري پيليئيه 

 ”پڪڙيندس ته جيڪو تو ڏنو واپس و .
ڊائالگ مھاڻن جي حيواليي کيان عيام فيھيم نيٿيا 

 لڳن.
ٻولي جي حوالي کان ڪٿي ڪٿي تيه تشيبيييھين 
جي ذريعي ليکڪ نھايت خوبصورت ٻولي لکي 

 آھي، پر ڪٿي ان ۾ مونجھارو نظر اچي ٿو.
خدا ڄاڻي استاد پرشوتم ھندو مسلم جي نعيرن “ 

کان ان قدر خوفزده ٿي ويو جو ھن پاڻ کي گھير 
 ” ۾ بند ڪري ڇڏيو.

ان قدر اردو ۾ چوندا آھن ته اس قدر، پر سينيڌي 
۾ چوندا آھن ته ايترو، ايڏو، ايتري حد تائين. ان 
قدر لفظ ناول جي ٻين ڪيترن ئي جڳھيين تيي 

 پڻ نظر آيو ھو.
 تاريخي سچائي:

ڌمڻ پير جي ميلي تي مائي بيگم روھڙي واري 
جو احوال سٺو لڳو، پر ٻييو حيوال جييين مينيدر 

۾  5601بابت آھي، ليکڪ بيان ڪري ٿو ته هي 

جوھي شھر، جوھي جين ڌرم جيي مياڻيھين جيي 
درسگاہه آھي شھر جي وچ ئي وچ ۾ جيين ڌرم 
جو مندر آھي. جنھن جي درشن الِء ڏور ڪياشيي، 
 مٿرا کان تيرٿ ياتري قيمتي سوال کڻي اچن ٿا.
شام ٿيندي ئي مندر جا گھن  وڄيڻ شيروع ٿييين 
ٿا. لوبان ۽ چندن جي خوشيبيو سيان جييين مينيدر 
مھڪي پوي ٿو. مندر جي چوکيٽ کيان ھيزاريين 
پوڄاري ان احساس مان مندر جو گھن  وڄيائييين 

 ٿا.
ياد رھي ته ھندو، ٻڌمت ۽ جين مذھب ھيڪيٻيئيي 
کان مختلف آهن جييين ميذهيب جيا مينيدر ٿير ۾ 
برابر موجود آهن، پر جوهي ۾ اهڙو مندر نياهيي 
اتي شو جو مندر آهي، پر جي اتي جييين ميذهيب 
جو مندر هجي به کڻي ته هيَء ڪيهياڻيي گيهيڻييين 

ع کيان ذڪير آهيي 5601صدين تي ٻيڌل نياهيي، 
ع 5226ع کان 5011جڏهن ته جين مذهب جو زور 

۾ ڪارونجهر واري پاسي هو. جين مذهب اٺيين 
صديَء کان آهي سو اهو ممڪن ناهي ته وييهييين 
صديَء ۾ ان مندر ۾ راجسٿان ۽ ٻين جاين کيان 

 هزارين ماڻهو ايندا هجن. 
 عورت ڪردار:

ميهياڻيا آهين جين ۾ اهيي  811هي ڳڻپ ۾ ڪي 
عورتون به آهن جن پنهنجي پوري حياتي ميڇيي 
مارڻ ۽ ٻيڙي هڪلڻ وارو ڪم ڪيو آهي، هينين 
کي اڄ وارو ڪو تجربو ڪونهي ته حيق حياصيل 
ڪرڻ جي ويڙهيه ڪيييئين هيونيدي آهيي. هيي تيه 
پنهنجيي گيهيوٽين سيان گيڏ بيييٺيييون آهين، هيي 
سمجهن ٿيون ته ان سان هنن کي طاقت ميلينيدي 
ڪجهه ته معصوم ٻارن کي به جهيوليي ۾ کيڻيي 
آيون آهن، ٺيڪيدار جي مينيڇير کيي بياهيه لڳيل 

 آهي ته هي ڪيئن ٿيون خاموش رهي سگهن. 
اهڙي ويڙهه جو، جيڪڏهن عورتين کيي تيجيربيو 
ناهي ته مردن کي به ڪونهي اهيي وري ڪيهيڙا 
سياسي لي ر يا سکيا ورتيل سييياسيي ڪيارڪين 
آهن. مهاڻيون عورتون ته اهڙن ڪيمين، جيهيييڙن 
جهيٽين ۾ اڳ ڀيرييون هيونيدييون آهين. ليييکيڪ 
اهڙيون سٽون به لکي ٿيو تيه وري عيورتين جيي 
ڪردار حاجران جي واتان هڪ ٻي مهاڻي عورت 
حوران جيڪا صديق جي هٿان حيراسيمييينيٽ جيو 
شڪار ٿي ان جو احول کيليي طيرح ٻيڌائيي ٿيي 
جيڪو صحيح لڳي ٿو ته عورتون اهيڙا مسيئيال 

 ضرور اجاڳر ڪن ٿيون. 
 مهاڻن جي نفسيات: 

ميرڻ ڪردار ابراهيم حيدري پهچي ٿيو، پير ان 
ماحول کي پسند نٿو ڪري حيقيارت سيان ڏسيي 
ٿو. ماحوليات جي گدالڻ پينيهينيجيي جياِء تيي، پير 
درياهه ۽ ڍنڍن جا مهاڻا سمن  جي ماهيييگيييري ۽ 
سمن  جي خزانيي کيان واقيف هيونيدا آهين. اتيي 
پهچڻ سندن الِء حسرت هوندي آهي. هڪ مهاڻي 
کي اها خبر هئڻ گهرجي ته هڪڙي ٻيٽ تيان ييا 
ڪناري تان بيهي هو سيميني  جيو مشياهيدو نيٿيو 
ڪري سگهي، ان جي گدالڻ کي ڏسڻ بدران هيو 
سمن  جي لڪيل خزاني ۽ ان ڏانهين ڏورانيهيون 
سفر ڪرڻ بابت سوچييينيدو جيتيي اهيا گيدالڻ نيه 
هوندي. هونئن به مياحيول ۾ گيدالڻ جيي رفيتيار 

ڪيترن سالن کان مسيليسيل رهيي آهيي اوچيتيو 
ميياهيير نييه ٿييي آهييي جييو ڪييردار هييڪييدم سييان 
مايوسيَء ۾ هليو ويو آهي. فقيط سيميني  ئيي نيه 
ماحولياتي گدالڻ سڀني شهرن ۾ به آهي. درياهيه، 
ڍنڍون، واهه، کڏون سڀ پالسٽڪ جي ٿيلهين ۽ 
گند سان ڀريل آهن، ان زندگيَء سان واسيطيو نيه 
رکندڙ ڪنهن عام ماڻهو کي شايد اتيي ڪشيش 
نظر نه اچي، پر هڪ مهاڻي ڪردار جو سمن  تي 
ٿيل مشاهدو ۽ ان جيا احسياس سيميجيهيه ۾ نيٿيا 
اچن. حقيقت اها آهيي تيه سياميوني ي ميالح خيود 
احساس برتري ۾ هونيدا آهين ۽ اهيي دريياهيه ۽ 
ڍنڍن جي مهاڻن کي پاڻ کيان گيهيٽ سيميجيهينيدا 
آهن، ٻيا مهاڻا ته انيهين تيي رشيڪ ڪينيدا آهين. 
سامون ي مياهيييگيييري مشيڪيل ڪيم آهيي اهيا 
جهڙي تهڙي جو ڪم ناهي. ميرڻ کيي ان بيابيت 
مشڪل پيش اچي ها، پنيهينيجيي گيهيٽيتيائيي جيو 
احساس ٿئي ها ته اهيا سيميجيهيه ۾ اچيڻ جيهيڙي 
ڳالهه هئي، پر ان کي سامون ي افاديت جي خيبير 

 نه هوندي، ويساهه جوڳي ڳالهه نٿي لڳي. 
پان، گٽڪو ييا اهيڙا نشيا ڪيرڻ اهيڙي گينيدگيي 
پکيڙڻ پڻ اهڙين اڻانگين راهن ۾ سفير ڪينيدي 
يا اتي زندگي گهاريندڙ ماڻهو ڪن ٿا جنهن کي 
نا پسنديدگي سان ڏسي سگهجي ٿو، پير انيهييَء 
الِء کين ڏوهه ڏيڻ بدران پڻ سندن زنيدگييَء جيي 
وهنوار ۾ انهن جي ذهني ڪيفيت ۽ نيفيسييياتيي 
جائزي وٺڻ جي ضرورت آهي. روڊن تيي هيييوي 
ٽريفڪ هالئيندڙ ڏينهن رات مسلسل ڊرائيونگ 
ڪندڙ نسوار جو ۽ ٻين نشن جو استعمال ڪين 
ٿا. پاڻيَء جي دنيا ۾ مسلسل رهڻ ۽ ڊگيهيا سيفير 
ڪندڙ مالح به ڪڏهن ڪيييئين ۽ ڇيو گيٽيڪيي، 
ڪچي شراب ۽ تيمياڪ واري پيان ۽ سيوپياريين 
کائڻ جا عادي بڻجي ويا..؟ ان تي تحقيق ضيرور 
ٿيڻ کپي، پر انهن جي تذليل نيه ٿيييڻ گيهيرجيي. 
ڌارين جي يلدار ضرور انهن وسيلن تيي قيابيض 
ٿي آهي، پر اڄ به سنڌي مهاڻا وڏي تعداد ۾ اتي 
ڪم ڪن ٿا. سندن ڪيترائي ڳيو  آبياد آهين ۽ 
انهن جو ڪلچر ۽ ٻولي قائم آهي. هو سمن  تيي 
پنهنجو پورو حق سمجهن ٿا، شاهه ڀٽائيَء جا ٽي 
ُسر سمن  جي زندگيَء بابت آهين ۽ انيهين ُسيرن 
سان تعلق رکندڙ زنده ڪردار اڃان به ساميوني ي 
زندگيَء سان سليهياڙييل آهين. هينين سيميني  جيي 
ماحولياتيي آليودگيي ۽ ان تيي قيبيضين ميتيعيليق 
ڪڏهن به همت نه هاري آهي. هنن جو جيئڻ مرڻ 
سمن  سان آهي. بهتر اهو هجي ها ته منڇير سيان 
گڏ سامون ي مالحن ۽ سيميني  جيي زنيدگيي جيو 
مثبت رخ ڏيکارجي ها پوِء کڻي ڪجهه سٽين ۾ 
يا لفطن ۾ هجي ها، پر ان جو ميثيبيت اثير پيوي 
ها، ان ۾ ڪا وڌاُء واري ڳالهه ناهي ته سميني  اڄ 

 به هزارين ماڻهن کي روزگار مهيا ڪري ٿو. 
منظور ٿهيم هڪ اهيم ميوضيوع کيي ادب جيو 
حصو بڻائي زنده ادب جي روايت کي سيگيهيارو 
ڪرڻ جي ڪوشش ۾ حصيو ورتيو آهيي، اميييد 
آهي ته اهو سلسلو ۽ رواييت ان کيانيپيوِء ايينيدڙ 

 اديب به جاري رکندا.
*** 

 

 



    0202مارچ   58 |

 ڪهاڻي 

مها لڪشميي اسيٽيييشين جيي ٻيئيي پياسيي ميهيا 
لڪشمي جو هڪ مندر آهي. ماڻهو ُان کي ريس 
ڪورس به چيونيدا آهين. انيهييَء مينيدر ۾ پيوڄيا 
ڪندڙ ماڻهو هارائيندا وڌيڪ آهن، کٽيندا تيميام 
گهٽ آهن. مها لڪشمي اسٽيشن جي ٻئي طرف 
هڪ تمام وڏو نالو آهي جيڪو انسانيي جسيمين 
جي غالمت کي پنيهينيجيي دفين ٿيييل پياڻييَء ۾ 

 ڳاريندي شهر کان ٻاهر هليو ويندو آهي.
سمن  ۾ انسانن جي دل جي غالميت ڌوپيجينيدي 
آهي ۽ نالي ۾ انسانن جي جسم جي غالميت ۽ 
انهن ٻنهي جي وچ ۾ ميهيا ليڪيشيميي جيي ُپيل 
آهي. مها لڪشمي ُپل جي مٿان کاٻي پاسي ڇهيه 

آهييين. ُپيييل جيييي ساڙهيون ُليڏي رهيييون 
انييهيييَء جڳييهييه انييهيييَء پيياسييي هييميييييشييه 
تيي ڪييجيهييه سياڙهيييييون 
لڏنديون رهنديون آهين. 
اِهييي ڪييي قيييييمييتييي 
ساڙهيون نه آهن. اِهي 
ماڻهيو روزانيو انيهين 

ساڙهين کي ڌوئيي 
اِتيي ُسيڪيائيڻ الِء 
وجييهييي ڇييڏييينييدا 
آهييين ۽ رييييليييوي 
الئين جي آر پيار 
ويندڙ ماڻهو، مها 
لشيييييييڪيييييييميييييييي 
اسييٽيييييشيين تيييي 
انييتييظييار ڪيينييدڙ 
ماڻهيو ۽ گياڏيَء 
جييييي درييييين ۽ 
دروازن کييييييان 
ٻيياهييير جيييهييياتيييي 
پييائييييينييدڙ اڪييثيير 

ماڻهو انهن ساڙهين 
کي هوا ۾ لڏندي ڏسينيدا 
آهن. ُهو انهن جا مختلف 
گييهيياٽييو نيياسييي، رنگ ڏسندا آهن. نياسيي، 
ڳيييييييياڙهسييييييييرو ميييييييرانيييجيييهيييڙو نيييييييرو، 

نيييييرو ۽ ڳيياڙهييو. ناسي، گدلو ڳاڙهيو، گيهياٽيو 
ُاهي ماڻهو اڪثر انهن ئي رنگين کيي هيڪ َپيل 
الِء ڏسندا آهن ۽ ٻئي َپل گياڏي ُپيل جيي هيييٺيان 

 گذري ويندي آهي. 
انهن ساڙهين جا رنگ نظر کي وڻنيدڙ نيه رهيييا 
آهن. ممڪن آهي تيه ڪينيهين زميانيي ۾ جيڏهين 
نيون خريد ڪيون ويون هيون ته انهن جا رنيگ 
خوبصورت وڻندڙ هجن، پر هاڻي نه آهن. بار بار 
ڌوئڻ ڪري انهن جي چيميڪ خيتيم ٿيي چيڪيي 
آهي ۽ هاڻي ُاهي ساڙهيون پينيهينيجيي روز ميره 

جي ٿڪل انداز سان تار تي ڏاڍي بي دليَء سيان 
پيل نظر اچن ٿيون. توهان چاهي ڏينهن ۾ انهين 
کي سئو ڀيرا ڏسو، پر اهي توهيان کيي نيظير نيه 
اينديون نه انهن جو رنگ روپ سٺو آهي نيه ئيي 
ڪپڙو. اهي تمام سستيون ۽ هلڪي قسم جيون 
ساڙهيون آهن. روزانيو ڌوئيڻ ڪيري انيهين جيو 
ڪپڙو به تار تار ٿي رهيو آهي. انيهين ۾ ڪيٿيي 
ڪٿي چتيون به نظر اچين ٿيييون، ڪيٿيي ُاڊڙييل 
ٽاڪا ته ڪٿي وري بدنما داغ، جيڪيي اييتيرا تيه 
ڄميل آهن جو ڌوئيڻ سيان بيه نيٿيا ليهين، بيليڪيه 
وڌيڪ گهرا ٿيندا ٿا وڃن. آئون انيهين سياڙهييين 
جي حياتين کي ڄاڻان ٿيو، ڇيو جيو آئيون انيهين 
ماڻهن کي سڃاڻان ٿو جيڪي انهن ساڙهين کي 

ميياڻيييهيييو اِهييييي اسييتييعييمييال ڪيين ٿييا. 

مها لڪشيميي ُپيل 
اٺييين نييميبير چييال ۾ رهينييدا جيي کياٻيي پياسييي 

آهن، اها چال ڏاڍي غريب آهيي. آئيون بيه انيهييَء 
چال ۾ رهندو آهيان، تنهنڪري انهن ساڙهين ۽ 
انهن کي پائڻ وارن جي بياري ۾ سيڀ ڪيجيهيه 
ٻڌائي سگهان ٿو. اڃيان وزييِراعيظيم جيي گياڏي 
اچڻ ۾ دير آهيي. تيوهيان انيتيظيار ڪيري ڪيري 
ٿڪجي پوندو. تنهنڪري جيڪڏهن توهان ميون 
کان انهن ڇهن سياڙهييين جيي بياري ۾ ڪيجيهيه 
ٻڌندو ته وقت آساني سان گذري ويندو. هيڏانهين 
جيڪا ناسي رنيگ جيي سياڙهيي ليڙڪيي رهيي 
آهي، اها شانتا ٻائيَء جي آهي. انهيَء جي ڀرسان 
به هڪ ناسي رنيگ جيي سياڙهيي آهيي، جيييڪيا 
گهاٽي ناسي رنگ جي آهي، پر توهان نيه، آئيون 

اهو گهاٽو ناسي رنگ ڏسي سگهان ٿو، ڇيو جيو 
آئون انهيَء کي ان وقت کان ڏسيان پيييو جيڏهين 
ان جو ناسي رنگ چمڪندڙ ۽ تيز هيو. آئيون بيه 
جڏهن انهين کيي پيائييينيدڙن جيي زنيدگييَء کيي 
ڏسندو آهيان ته تمام ٿورو فر  نظر ايندو آهيي، 
پر پهرين ساڙهي شانتا ٻائيَء جي آهي ۽ ٻيئييين 

 ساڙهي جيونا ٻائيَء جي آهي.
شانتا ٻائي جي زندگيي بيه انيهييَء سياڙهيي جيي 
رنگ وانگي ناسي آهي. شانتا ٻائيي ٿيانيَو ڌوئيڻ 
جو ڪم ڪندي آهي. ُهن جا ٽيي ٻيار آهين. هيڪ 
وڏي ڇييوڪييري ۽ ٻييه نيينييڍا ڇييوڪييرا آهيين. وڏي 
ڇوڪريَء جي عمر ڇهه سال هوندي. سڀني کيان 

جييو آهييي. شييانييتيييا ننڍو ڇوڪيرو ٻين سيالين 
جييييييو مييييييڙس، ٻائيَء 

ڪيييپييييڙي جييييي 
ڪيييارخيييانيييي ۾ 
ڪم ڪندو آهيي. 
کيييييييس تيييميييام 
جييلييدي وڃييڻييو 
پيييونيييدو آهيييي. 
تنهنڪري شيانيتيا 
ٻييائييي پيينييهيينييجييي 
ميييڙس الِء ٻيييئيييي 
ڏينهن منيجيهينيد 
جي ماني رات 
جو ئي پچائي 
ڇڏيندي آهي، 
ڇو جيو صيبيح 
جو کيس ٻييين 
جا ٿانَو ڌوئڻ ۽ 
پنهنجي گهر جيو 
پاڻيي ڍوئيڻ الِء 
ٻين جي گهيرن 
۾ وڃڻو پوندو 
آهي. هاڻي هوَء پينيهينيجيي ڇيهين ورهييين جيي 
ڇوڪريَء کي به ساڻ وٺي ويندي آهي ۽ منجهند 
ڌاري واپييس چييال ۾ مييوٽييي اييينييدي آهييي. پييوِء 
وهنجندي آهي ۽ ساڙهي ڌوئي ُپل جي جينيگيليي 
تي سڪائڻ الِء وجهي ڇڏيندي آهي ۽ پيوِء هيڪ 
نهايت ميري ڌوتي پائي ماني پيچيائييينيدي آهيي. 
هوَء پنهنجو چلهو تڏهن ٻاريندي آهي جڏهن ٻين 
جا چلها ُاجهامي ويندا آهن، يعنيي مينيجيهينيد جيو 
ٻين وڳي ۽ رات جو نوين وڳي. ان وچ ۾ هيوَء 
هيڏانهن هوڏانهن وڃي ٿانون ڌوئڻ ۽ پاڻي ڀيرڻ 
جو ڪم ڪندي آهيي. هياڻيي تيه سينيدس ڌيَء بيه 

 سندس ه  ون ائيندي آهي.
شانتا ٻائي ٿانَو مليندي آهي ته ننڍڙي ڌوئييينيدي 
ويندي آهي. ٻه ٽي ڀيرا ايئن به ٿيو جيو نينيڍڙيَء 

 ترجمو: انيتا ڪمل

 مها لڪشمي ُپل
 ڪرشن چندر
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جي هٿان چينيَء جا ٿانَو ِڪري ٽيٽيي پيييا. هياڻيي 
جڏهن به آئون ننڍڙيَء جون اکيون ُسڄيل ۽ ڳيل 
ڳاڙها ڏسندو آهيان ته سمجهي ويينيدو آهيييان تيه 
ڪنهن وڏي گهر ۾ چييينييَء جيا ٿيانيَو ُٽيٽيا آهين. 
انهيَء ڏينهن شانتا به منهنجي نمستي جو جواب 
نه ڏيندي آهيي. ٻيرنيدي سيڙنيدي چيليهيو ٻيارڻ ۾ 
مصروف ٿي ويندي آهي ۽ چلهي ۾ باهه گهٽ ۽ 
دونهون وڌيڪ ڪيڍڻ ۾ ڪيامييياب ٿيي ويينيدي 
آهي. ننڍڙو جيڪو ٻن سالن جو آهيي، دونيهييين 
جي ڪري ساهه گُهٽجڻ سبب رڙيون ڪندو آهي 
ته شانتا ٻيائيي چييينيي جيهيڙن سينيدس ڳيلين تيي 
چماٽون لڳائڻ کان باز نه ايندي آهي ۽ ٻيار اڃيان 
وڌيڪ روئيندو آهي. هونئن ته ُهو سڄيو ڏيينيهين 
روئيندو رهندو آهي، ڇو جو کيس کير ڪيونيه 
ملندو آهي ۽ بک ۾ کيييس ٻين سيالين جيي 
عمر ۾ ئي ٻاجهري جي ماني کائڻي پوندي 
آهي. کيس ماُء جو کييير پينيهينيجيي ڀيييڻ ڀياُء 

جيان فقط ڇهه ست مهينا ئي نصيب ٿيو، اهيو 
به مشڪل سان ۽ پوِء هيُء به سيڪيل ٻياجيهيري 
جي ماني ۽ پاڻي تي پلجڻ لڳو. اسان جي چيال 
جا سڀئي ٻار انهيَء خوراڪ تي پليجينيدا آهين. 
اهي سڄو ڏينهن اگهاڙا هوندا آهن ۽ رات جو 
گوڏڙي اوڍي سمهي پوندا آهن. نن  ۾ به اهي 
بکيا هوندا آهن ۽ جيڏهين شيانيتيا ٻيائييَء جيي 
مڙس وانيگير وڏا ٿيي ويينيدا آهين تيه سيڄيو 
ڏينهن خشڪ ٻاجهري ۽ ٿيڌو پياڻيي پيي پيي 

ڪم ڪينيدا رهينيدا آهين. سينيدن 
بک وڌندي رهندي آهي ۽ هير 
وقت معدي ۾، دل ۾ ۽ دماغ 
۾ ڌم ڌم محسيوس ڪينيدا 

رهندا آهين ۽ جيڏهين 
پگهار ملندي اٿن تيه 
انهن مان ڪيتيرائيي 
سڌو تاڙي خاني جيو 

رخ ڪندا آهين ۽ پيي 
ڪري ڪجهه ڪالڪين 
الِء انيهييَء ڌم ڌم کيي 
خييتييم ڪيينييدا آهيين، پيير 
ماڻهو هميشه ته پي نيٿيو 

سگهي. هڪ ڏينهن 
پيييييييئييينيييدو، ٻيييئيييي 
ڏييينييهيين پيييييئيينييدو، 
ٽئين ڏينهن پيييئيڻ 
الِء پييئييسييا ڪييٿييان 
آڻييييييينيييدو. آخييير تيييه 

کوليَء جو ڪرايو ڏيڻو آهي، راشن، ڀاڄي ُڀتيي، 
لوڻ مرچ، تيل، بجلي، پاڻي جو خرچ آهي. شانتا 
ٻائي جي ناسي ساڙهي آهي، جيڪا ڇهين ستين 
مهيني تار تار ٿي ويندي آهي، ڪڏهين بيه سيتين 
مهينن کا وڌيڪ نه هلندي آهيي. هيي ڪيارخيانيي 
وارا به پنج رپين چار آنين ۾ ڪيهيڙي بيييڪيار، 
کنئري ساڙهي ڏيندا آهن، ڇهين مهيني کان جيو 
ااٽڻ شروع ٿيندي آهي ته ستين ميهييينيي تيائييين 
ٽوپا ڏيئي، ڳنڍي جيوڙي مشيڪيل سيان هيلينيدي 

آهي ۽ پوِء وري اهيي پينيج رپيييا چيار آنيا خيرچ 
ڪري ساڳي ناسي ساڙهي وٺيڻيي پيونيدي آهيي. 
شانتا ٻائي کي اهيو رنيگ پسينيد آهيي جيو اهيو 
ميرو دير سان ٿيندو آهي. کيس گهرن ۾ ٻوهارو 
پوچو ڪرڻو هوندو آهي، ٿانو ڌوئڻا پوندا آهن ۽ 
ٽين چوٿين ماڙي تائين پاڻي ڍوئڻو هوندو آهيي. 
هوَء ناسي رنگ نه پائييينيدي تيه ڇيا شيوخ رنيگ 
گالبي، پيلو يا نارنگي رنگ پسند ڪندي؟ ُهيوَء 
ايتري بيوقوف ناهي. هوَء ٻن ٽن ٻيارن جيي مياُء 
آهي، پر ڪڏهن ُهن اهي شوخ رنگ به پاتا هيئيا، 
انهن رنگن سان پنهنجي ڌڙڪندڙ دل سان پيييار 

ڪييو هيو، جيڏهين هيوَء ڌاروار ۾ 

پنهنجي ڳيو  ۾ 
هئي. جتي سندس پيُء جا سيرنيهين جيا فصيل 

هئا. شوخ سائي رنگ جا فصل ۽ اڱيڻ ۾ ٻيييرن 
جو وڻ، جنهن جي هر شاخ ميان هيوَء ٻييير پيٽيي 
پٽي کائيندي هئي. هاڻي ته ٻيرن ۾ ميزو ئيي نيه 
آهي، اها مٺاڻ ۽ سواد ئي ناهي. اهي رنيگ، اهيا 
چمڪ ڌمڪ خبر ناهي ڪٿي ميري وييئيي. اهيي 
سڀئي رنگ ڇو هڪدم ناسي بڻجي ويا. شيانيتيا 
ٻييائييي ڪييڏهيين ڪييڏهيين ٿييانييو مييلييييينييدي، مييانييي 
پچائيندي، پنهنجي سياڙهيي ڌوئييينيدي، ان کيي 

ُسڪائيندي سيوچييينيدي هيئيي ۽ سينيدس نياسيي 
ساڙهيَء مان پاڻيَء جا اڙا سندس ڳوڙهن وانگير 
ريل جي پٽڙيَء تي وهي ويندا آهن ۽ ٻيييا ڏسيڻ 
وارا ماڻهو هيڪ نياسيي رنيگ جيي بيد صيورت 
عورت کي ُپيل جيي ميٿيان جينيگيليي تيي نياسيي 
ساڙهي سڪائيندي ڏسندا آهن ۽ بس ٻي گيهيڙي 

 ريل ُپل جي هيٺان گذري ويندي آهي. 
جيونا ٻائيَء جي ساڙهي جيڪا شانتا ٻائيَء جيي 
ساڙهيَء سان گڏ لڙڪي رهي آهي، گهاٽي ناسيي 
رنگ جي آهي. ڏسڻ ۾ ان جو رنگ شانتا ٻائيَء 
جي ساڙهيَء کان بيه وڌييڪ ميييرانيجيهيڙو نيظير 
ايندو، اها ساڙهي به پنج رپين چار آنن جي آهيي 
۽ تمام پراڻي آهي، هڪ ٻن جڳهين تان ااٽل بيه 
آهي، پر هاڻي ُاتي ٽوپا لڳيل آهين ۽ اييڏو پيري 
کان به نظر اچن ٿا. ها توهان ساڙهي جيي وچ ۾ 
اهو وڏو ٽڪر ضرور ڏسي سگهو ٿا جيڪو تييز 
نيري رنگ جو آهيي ۽ اهيو جيييونيا ٻيائييَء جيي 
اڳئين ساڙهيَء جو آهي جيڪو هِن ساڙهيَء کي 
مضبوط ڪرڻ الِء استعمال ڪيييو آهيي. جيييونيا 
ٻائي بيواهه آهي تنهنڪري هوَء همييشيه پيراڻييين 
شين مان نييين شييين کيي مضيبيوط ڪيرڻ جيو 
سليقو سوچيندي رهندي آهي. پراڻين يادگيييريين 
سان نين يادگيرين جي سختين کي وسيارڻ جيي 
ڪوشش ڪندي آهي. جيونا ٻائي پنهنجي انهييَء 
مڙس الِء روئيندي رهندي آهي، جنهن 
هڪ ڏينهن نشيي ۾ کيييس مياري 
ماري سنيدس هيڪ اک ڪياڻيي 
ڪري ڇڏي هيئيي. ُهيو نشيي 
۾ ان ڪري هو جو کيييس 
انهيَء ڏينهن ڪارخانيي 
مييان ڪييڍيييو ويييو هييو. 
ٻييييڍو ڍونييييڍو، هيييياڻييييي 
ڪييارخييانييي ۾ ڪييم ڪييرڻ 
جهڙو نه رهيو هو. جيتوڻيڪ 
ُهو ڪافي تجربيڪار هو، پر 
سندس هٿن ۾ ايتري طاقيت 
نه رهي هئي جيو هيو انيهين 
مزورن جيو ميقيابيليو ڪيري 
سگهي، بلڪه هياڻيي تيه ُهيو 
ڏينهن رات کنگهه ۾ مبيتيال 
رهڻ لڳو هو. ڪپهه جيا ذرڙا 
سندس اڦڙن ۾ اييئين اياسيي 
وييا هيئيا جيييئين چيرخين ۽ 
انٽين ۾ ُسٽ جيا نينيڍا نينيڍا 
سنها ڌاڳا ااسي ويينيدا آهين. 
برسات جيي ميوسيم ۾ اهيي 
ننڍڙا ذرڙا کيس سهيڪيي ۾ وڪيوڙي ڇيڏيينيدا 
هئا ۽ جڏهن برسات نه هوندي هئي ته ُهو ڏينيهين 
رات کنگهندو رهندو هو. هڪ خشڪ ۽ مسلسيل 
کنهڪار هميشه گهر ۾ ۽ ڪارخيانيي ۾ ٻيڌڻ ۾ 
ايندي رهندي هئي. ڪارخاني جي ماليڪ انيهييَء 
کنگهه جي خطرناڪ گهنٽيَء کي ٻيڌو ۽ ڍونيڍي 
کي ڪارخاني مان ڪڍي ڇيڏييو. ڍونيڍو ان جيي 
ڇهن مهينن کانپوِء مري ويو. جيونا ٻيائييَء کيي 
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سندس مرڻ جو ڏاڍو ڏک هو. ڇا ٿيو جيو غصيي 
۾ اچي ُهن سندس اک ڪڍي ڇڏي. ٽيهين سيالين 
جي شادي شده زندگي هڪ ليميحيي جيي ڪياوڙ 
تي قربان نٿي ڪري سگهجي ۽ سينيدس ڪياوڙ 
به ته حق تي هئي. جيڪڏهن ڪارخاني جو مالڪ 
بيقصور ڍونڍي کي ايئن نوڪري مان نه ڪيڍي 
ها ته ڇا جيونا جي اک نڪري سگهي ها. ڍونيڍو 
اهڙو نه هو، کيس پنهنجي بيڪار هئيڻ جيو ڏک 

سالن جي نوڪريَء تان بي دخيل  01هو، پنهنجي 
ٿيڻ جو ڏک هو ۽ سڀ کان وڌيڪ انهيَء ڳياليهيه 
جو ڏک هو ته ڪارخاني جي مياليڪ وڃيڻ وقيت 

سيال اڳ  01کيس هڪ پئسو به ته نه ڏنو. جيئن 
ڍونڍو ڪارخاني ۾ خالي ه  آيو هو تيييئين ئيي 
خالي ه  واپيس ميوٽيييو ۽ دروازي کيان ٻياهير 
نڪرڻ وقت پنهنجو نمبيري ڪيارڊ پيوييان ڇيڏڻ 
تي کيس هڪ ڌچڪو لڳو هو. ٻاهر اچيي کيييس 
لڳو ته ڄڻ ڪنهن سندس سمورو رنگ، خيون ۽ 
سڄو رس چوسي ورتو آهيي ۽ کيييس بيييڪيار 
سمجهي ٻاهر ڪچري جي ڍير تي اڇالئي ڇيڏييو 
آهي. ڍونڍو ڏاڍي حيييرت سيان ڪيارخيانيي جيي 
دروازي ۽ چمنيَء کي ڏسڻ لڳو، جيڪا بيليڪيل 
هڪ جن وانگر ُهن جي مٿان آسيميان سيان لڳيل 
بيٺي ُهئي. اوچتو ُهن ڏک ۽ ڪاوڙ مان پنهينيجيا 
ه  مليا ۽ زمين تي زور سان ُٿيڪيييو ۽ تياڙي 

 خاني هليو ويو. 
پر جيونا جي اک پوِء به نه وڃيي هيا جيييڪيڏهين 
ُهن وٽ عالج الِء پئسا هجن ها. اها اک ته ڳيري، 
سيييڙي، خيييييييراتيييي اسيييپيييتيييالييين ۾ ڊاڪيييٽيييرن، 
ڪمپائون رن ۽ نرسن جي بي احتياطي، گياريين 
۽ الپرواهين جو شڪار ٿي وئي ۽ جڏهن جييونيا 
ٺيڪ ٿي وئي ته ڍونڍو بيميار ٿيي پيييو ۽ اهيڙو 
بيمار ٿيو جو بستري تان ُاٿيي نيه سيگيهيييو. تين 
ڏينهن ۾ جيونا سندس خيال رکندي هئي. شانتيا 
ٻائي کيس ڪجهه گهرن ۾ ٿانون ڌوئڻ جو ڪيم 
وٺي ڏنو هو، جيتوڻيڪ هاڻي هيوَء پيوڙهيي ٿيي 
وئي هئي ۽ گيهيڻيو مشيقيتيي ڪيم نيٿيي ڪيري 
سگهي، پر پوِء به هوَء آهستي آهستي پينيهينيجيي 
ڪمزور هٿن جيي ڪيوڙي طياقيت سيان جيييئين 
تيئن ڪم ڪندي هئي. خوبصورت ليبياس پيائيڻ 
وارين، خوشبودار تيل لڳائڻ وارين زالين جيون 
گاريون ٻڌندي رهينيدي ۽ ڪيم ڪينيدي رهينيدي 
هئي ڇو جو سندس ڍونڍو بيييميار هيو ۽ کيييس 
پنهنجي پياڻ کيي ُهين الِء زنيده رکيڻيو هيو، پير 
ڍونڍو زنده نه رهيو ۽ هوَء اڪيلي ٿي وئي. خير 
اهو ٿيو جو هوَء بلڪل اڪيييليي هيئيي ۽ هياڻيي 
کيس پنهنجي الِء ئيي ڌنيڌو ڪيرڻيو هيو. شياديَء 
جي ٻئين سال کيس ڌيَء ڄائي، پير جيڏهين هيوَء 
وڏي ٿي ته ڪنهن بدمعاش سان ڀڄي وئي ۽ اڄ 
تائين ڪنهن کي خبر نه پئي ته هوَء ڪٿي آهيي، 
پوِء ڪنهن ٻڌايو ۽ ان کانپوِء گهڻن ماڻهن ٻڌايو 
ته جيونا ٻائيَء جي ڌيَء فارس روڊ تي چمڪيليو 
وڳو پائي ويٺي آهي، پر جيونا ٻائيَء کي ييقييين 
نه آيو ڇو جو ُهن پنهنجيي سيميوري ڄيميار پينيج 
رپيا چار آنن واري ساڙهيَء ۾ گيذاري ڇيڏي ۽ 

کيس يقين هو ته سندس ڌيَء به ايئن ئي ڪندي. 
هوَء ايئن نه ڪندي ان جو کيس ڪڏهن خيال بيه 
نه آيو. هوَء پڪ ڪرڻ الِء ڪڏهين فيارس روڊ نيه 
ويئي ڇو جو کيس يقين هو ته سندس ڌيَء ُاتيي 
نه هوندي. ڀال سندس ڌيَء ُهتي ڇو ويندي، ُهينين 
جي کوليَء ۾ ڇا ناهي، پنج رپين چار آنن واري 
ساڙهي آهي، ٻاجهري جيي ميانيي، ٿيڌو پياڻيي ۽ 
سڪل عزت هئي ۽ اهو سيڀ ڇيڏي هيوَء فيارس 
روڊ ڇو ويندي؟ ُهن کي ته ڪو بدمعاش پنهنجي 
محبت جا سبز باغ ڏيکاري هرکيائيي وٺيي وييو. 
ڇو جو عورت محبت جيي خياطير سيڀ ڪيجيهيه 
ڪرڻ الِء تيار ٿي ويندي آهي. ُهوَء پاڻ ٽيهه سيال 
اڳ ڍونڍي جي پيار ۾ پنهنجي ماُء پيُء جو گهر 
ڇڏي هتي هلي آئي هئي. جنيهين ڏيينيهين ڍونيڍو 
مئو ته هڪ چمڪيلي لباس واري ٿيليهيي جسيم 
جي عورت اچي ُهن سان چينيبيڙي پيئيي ۽ زور 
زور سان روئڻ لڳي، ُهن کي ڏسي جيييونيا کيي 
يقين اچي ويو ته هاڻي سيڀ ڪيجيهيه ميري وييو 
آهي. سندس مڙس، سندس ڌيَء، سينيدس عيزت. 
ڄڻ هيوَء سيڄيي زنيدگيي ميانيي نيه پير غيالميت 
کائيندي رهي هئي، ڄڻ ُهن وٽ ڪجهه به نه هو، 
شروع کان ئي ڪجهه نه هو، ڄميڻ کيان پيهيريين 
ئي ُهن کان سڀ ڪجهه کسجي ويو هيو، کيييس 
ننگو ۽ بي عزتو ڪيو وييو هيو ۽ جيييونيا کيي 
انهيَء گهڙي احسياس ٿيييو تيه اهيا جڳيهيه جيتيي 
سندس مڙس سڄي عمر ڪم ڪندو رهيو ۽ اها 
جڳهه جتي سندس اک انڌي ٿي وئي ۽ اها جڳهه 
جتي سندس ڌيَء پنهنجو دڪان سينگاري ويٺيي 
آهي، هڪ تمام وڏو انڌو ڪارخانو آهي، جينيهين 
۾ ڪو مالم ۽ جابر هي  انسيانيي جسيمين کيي 
کڻي ڪمند جي رس ڪڍندڙ مشييين ۾ وجيهيي 
رهيو آهي ۽ ٻئي ه  سيان کييين ٽيوڙي ميوڙي 
ٻئي طرف اڇالئي رهيييو آهيي. هيڪيدم جيييونيا 
پنهنجي ڌيَء کي هڪ طرف ڌڪيو ڏنيو ۽ زور 

 زور سان روئڻ لڳي. 
ٽين ساڙهيَء جو رنگ مييرانيجيهيڙو نيييرو آهيي 
يعني ميرو به آهي ته نيرو به. ڪجهه عجيب ئيي 
رنگ آهي جو ڌوئڻ کانپوِء بيه صياف نيه ٿييينيدو 
آهي، بلڪه وڌيڪ گندو ٿيندو آهي. اها منهنيجيي 
زال جي ساڙهي آهي. آئيون فيورٽ ۾ ڌنيو ميل 
جي فرم ۾ ڪالرڪي ڪينيدو آهيييان. پينيجيهي  
رپيا پگهار ملندي آهي. ِمل جي ميزورن کيي بيه 
اهائي پگهار ملنيدي آهيي. تينيهينيڪيري آئيون بيه 
انهن سان اٺين نمبر چال جي کوليَء ۾ رهينيدو 
آهيان، پر آئون مزور نه ڪالرڪ آهيييان. فيورٽ 
۾ نوڪر آهيان. ڏهه پڙهيل آهيان. ٽائييپ ڪيري 
سگهان ٿو. آئون انگريزيَء ۾ لکي سگيهيان ٿيو. 
آئون جيليسيي ۾ وزييِراعيظيم جيي تيقيريير ٻيڌي 
سمجهي سگهان ٿو. اڄ سندن گياڏي ٿيوري ديير 
الِء مها لڪشميي پيل تيي ايينيدي.. نيه اهيا رييس 
ڪورس ڪونه ويندي. هيُو سيميني  جيي ڪينياري 
شاندار تقرير ڪندا. ُان موقعي تي لکين مياڻيهيو 
جم  ٿيندا. انهن لکن ۾ آئون بيه هيڪ هيونيدس. 
منهنجي زال کي وزيِراعظم جي تقرير ٻڌڻ جيو 

ڏاڍو شو  آهي، پر آئون کيس پاڻ سان گڏ نيٿيو 
وٺي وڃي سگهان. ڇو جو منهنجا ا  ٻار آهن ۽ 
گهر ۾ هر وقت پريشاني هوندي آهي هير وقيت 
ڪا نه ڪيا شييِء کيٽيل هيونيدي آهيي. راشين تيه 
روزانو ختم ٿيندو آهي، هاڻي ته نلڪي ۾ پاڻي 
به گهٽ ايندو آهي. رات جو سمهڻ الِء جڳيهيه بيه 
گهٽ هوندي آهي ۽ پگهار ته اييتيرو گيهيٽ آهيي 
جو فيقيط پينيدرهين ڏيينيهين هيلينيدو آهيي. بياقيي 
پندرهن ڏينهن وياج خور پٺياڻ هيالئييينيدو آهيي، 
اهو به گار گند ڪري، بيڪ بيڪ ڪيري. سيسيت 
 رفتار مال گاڏي وانگر زندگي گذري رهي آهي.

منهنجا ا  ٻار آهن، پر ُاهي اسڪول ۾ ڪونه ٿا 
پڙهن، ڇو جو مون وٽ في جا پئسا ڪڏهن به نيه 
ٿي سگهندا. شاديَء جي شيروع ۾ جيڏهين آئيون 
ساوتري کي هن کيولييَء ۾ وٺيي آييو هيئيس تيه 
گهڻو ڪجهه سوچيندو هئس. تن ڏينهن ساوتيري 
به ڏاڍيون سٺييون ڳياليهيييون سيوچييينيدي هيئيي. 
گوبيَء جي پنن وانگر نازڪ نيازڪ ڳياليهيييون، 
جڏهن هوَء مشڪندي هئي ته سئنيما جي فيوٽيوَء 
جيان خوبصورت لڳندي هئي، هاڻي اهيا مشيڪ 
نه ڄاڻ ڪيڏانهن هلي ويئي آهي. ان جيي جڳيهيه 
هڪ دائمي ڪاوڙ وٺيي ڇيڏي آهيي. هيوَء ٿيوري 
ٿوري ڳالهه تي ٻارن کي زور سان مارڻ شيروع 
ڪندي آهي ۽ آئون ته ڪجهه به چوان، ڪيئن بيه 
چوان، ڪيڏي به ڌيمي لهجي ۾ چوان، مون کي 
کائڻ ايندي آهي. خبر ناهي ساوتري کي ڇيا ٿيي 
ويو آهي؟ خبر ناهي مون کي ڇا ٿي وييو آهيي؟ 
آئون آفيس ۾ سي  جون گاريون ٻڌنيدو آهيييان، 
گهر ۾ زال جون گاريون ٻڌندو آهيان ۽ هميييشيه 
ُچپ رهندو آهيييان. ڪيڏهين ڪيڏهين سيوچييينيدو 
آهيان ته منهنجي زال کي شايد نيئييين سياڙهييَء 
جي ضرورت آهي يا شايد ُهن کيي فيقيط نيئييين 
ساڙهيَء جي ئي نه، پر نئين چهري، نئين گيهير، 
نئين ماحول ۽ هڪ نئين زندگيَء جي ضيرورت 
آهي، پر هاڻي انهن ڳالهين کي سوچيڻ سيان ڇيا 
ٿيندو. هاڻي ته آزادي اچيي وييئيي آهيي ۽ اسيان 
جي وزيِراعظم به چئي ڇڏيو آهيي تيه هِين نسيل 
کي يعني اسان کي پنيهينيجيي زنيدگييَء ۾ آرام 
نٿو ملي سگهي. مون ساوتريَء کي وزيِراعيظيم 
جي تقرير جيڪا اخيبيار ۾ ڇيپيي هيئيي، پيڙهيي 
ٻڌائي ته هوَء ڪاوڙ ۾ باهه ٿي وئي ۽ چلهيه جيي 
ڀيرسيان پيييل چيميٽييو ميينيهينييجيي مييٿيي ۾ هيڻييي 
ڪڍيائين. هي منهنجي مٿي تيي جيييڪيو زخيم 
جو نشان آهي، انهيَء جيو ئيي آهيي، پير تيوهيان 
اهي نشان نٿا ڏسي سگهو، آئون ڏسيي سيگيهيان 
ٿو، انهن مان ته هڪ نشان انهييَء ميوڳيي رنيگ 
جي جارجٽ جي ساڙهيَء جيو آهيي جيييڪيا ُهين 
اوپيرا هائوس جي ويجهو ڀنجي مل جي دڪيان 
تي ڏٺي هئي، هڪ نشان انهيَء رانيدييڪيي جيو 
آهي جيڪو پنجويهه رپين جو هيو، جينيهين کيي 
ڏسي منهنجو وڏو ُپُٽ خوشيَء مان ٽپا ڏيڻ لڳيو 
هييو، پيير جيينييهيين کييي اسييان خييريييد نييه ڪييري 
سگهياسين ۽ جنهن کي نه ملڻ ڪري مينيهينيجيو 
ُپٽ سڄو ڏيينيهين روئييينيدو رهيييو. هيڪ نشيان 
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انهيَء تار جو آهي جيييڪيا جيبيل پيور ميان آئيي 
هئي، جنيهين ۾ سياوتيريَء جيي مياُء جيي شيدييد 
بيييييميياريَء جييو اطييالع هييو. سيياوتييري وڃييڻ ٿييي 
چاهيو، پر هزار ڪوششن جي باوجود ميون کيي 
ڪٿان اوڌر نه ملي سگهي ۽ ساوتري جبيل پيور 
نه وڃي سگهي. هڪ نشيان انيهييَء تيار جيو هيو 
جنهن ۾ ساوتريَء جي مياُء جيي ميرڻ جيي خيبير 
هئي. هڪ نشان، پر آئون ڪهڙي ڪهيڙي نشيان 
جو ذڪير ڪيرييان، اهيڙا ئيي ميييرا گينيدا نشيان 
ساوتريَء جي پنج رپين چار آنن واري سياڙهييَء 

 ۾ داغن جي صورت ۾ منتقل ٿيندا ويندا.
چوٿين ساڙهي ڳاڙهي رنگ جي آهي ۽ ڳياڙهيي 
رنگ ۾ ناسي رنگ جو ڏيک به آهي. هونئن تيه 
اهي سڀئي مختلف رنگن جون ساڙهيييون آهين، 
پر ناسي رنگ انهن سڀني ۾ نيظير ايينيدو آهيي. 
ايئن لڳنيدو آهيي ڄيڻ سيڀينيي 
جيييي زنيييدگيييي 

ساڳي آهي، 
انيييييييهييييييين 
سيييڀييينيييي 
جييييييييييييييي 
قيييييييميييت 

آهي، ڄڻ اهي سڀ زمين کان مٿي سييييييياڳيييييييي 
نه وينديون، ڄڻ انهن ڪڏهن بيه کيلينيدڙ اني لي ، 
آسييمييان تييي چييمييڪيينييدڙ روشيينييي، ڪييڪييرن ۾ 
لهرائيندڙ بجلي نه ڏٺي هجيي. ڄيڻ اهيي شيانيتيا 
ٻائيَء جي جواني آهن، جيييونيا جيو ٻيڍاپيو آهين، 
ساوتريَء جي اڌڙوٽ ڄمار آهن. ڄڻ اهي سڀيئيي 
ساڙهيون، زندگيون، هيڪ رنيگ، هيڪ سيطيح، 
هڪ رفتار، هڪ مسلسيل هيڪ جيهيڙائييَء سيان 
هوا ۾ ُلڏي رهيون آهين. اهيا ڳياڙهسيري نياسيي 
ساڙهي جڀي ڀيييي جيي زال جيي آهيي. انيهييَء 

عييورت سييان ميينييهيينييجييي زال ڪييڏهيين بييه نييه 
ڳالهائيندي آهي. ڇو جو هڪ ته سندس ڪيو ٻيار 
ناهي ۽ اهيڙي عيورت جينيهين کيي ڪيو ٻيار نيه 
هجي، وڏي منحوس هوندي آهي، اها ٽوڻا ايييڻيا 
ڪري ٻين جي ٻارن کي ماري ڇيڏيينيدي آهيي ۽ 
بد روحن کي گهرائي پنهنيجيي گيهير ۾ رهيائيي 
ڇڏيندي آهي. منهنجي زال کيس مينيهين ئيي نيه 
ڏيندي آهي. اها عورت جيڀيو ڀيييو خيرييد ڪيري 
وٺي آيو هو. جڀو ڀيو مراد آباد جو رهنيدڙ آهيي، 
پر ننڍي هوندي ئي پينيهينيجيو وطين ڇيڏي هيتيي 
هليو آيو. ُهو مراٺي ۽ گيجيراتيي ٻيوليييون ڏاڍي 
مزي سان ڳالهائيندو آهي، تنهنڪري کيس جيليد 
ئي ُپوروائل جي گني کاتي ۾ جڳهه ملي ويئيي. 
جڀي ڀيي کي شروع کان ئي شياديَء جيو شيو  
هو. کيس ٻِيڙي ۽ تاڙيَء جو ڪيو شيو  نيه هيو. 
شو  هو ته فقط اهو ته سندس جلد ئي شادي ٿي 

وٽ وڃييي. جييڏهيين ُهيين 

سييييييتيييييير 
اسي رپيا گڏ 

ٿيييييييييا تييييه ُهيييين 
فيصلو ڪيييو پنهنجي ڳو  وڃڻ جيو 

ته جيئن پنهنجي برادريَء مان ڪنهن سان شيادي 
ڪري، پر پوِء ُهن سوچيو تيه سيتير اسيي رپييين 
مان ڇا ٿيندو، اچيڻ وڃيڻ جيو ڪيراييو ئيي ميس 
پورو ٿيندو. چئن سالن جي محنيت کيانيپيوِء ُهين 
اها رقم جوڙي هئي، پر ان رقم سيان ُهيو رڳيو 
مراد آباد اچي وڃي سيگيهيييو ٿيي، وڃيي ڪيري 
شادي نٿي ڪري سگهيو. تنهنڪري جڀيي ڀيييي 
هِتي ئي ڪنهن بدمعاش سان ڳالهه ٻولهيه ڪيري 
سئَو رپين ۾ انيهييَء عيورت کيي خيرييد ڪيري 
ورتو. َاسي رپيا نقد ڏنائين ۽ ويهه رپيا اوڌر ۾، 

جيڪي ُهن هڪ سال ۾ ُچڪياييا. بيعيد ۾ جيڀيي 
ڀيي کي خبر پئي ته اها عورت به مراد آبياد جيي 
رهندڙ آهي، ڌيرج ڳو  جي ۽ سينيدس بيرادريَء 
جي. جڀو ڏاڍو خوش ٿيو ته هتي ئي ويٺي ويٺي 
ڪم ٿي ويو. ُهن ڏاڍي سٺي نموني سيان شيادي 
ڪئي ۽ پوِء کيس خبر پئي ته سندس زال ليڙييا 
ڏاڍو ُسٺو ڳائينيدي آهيي. ُهيو پياڻ بيه پينيهينيجيي 
کڙڪيلي آواز ۾ زور زور سيان ڳيائيڻ بيليڪيه 
رڙيون ڪرڻ جو شوقين هو. هاڻي ته ڄڻ ڏينيهين 
رات کوليَء ۾ ڪنهن ري يو هالئي ڇڏيو هيجيي. 
ڏينهن جو لڙيا ڪم ڪندي ڳائيندي رهندي هئي 
۽ رات جو لڙيا ۽ جڀو ٻئي گڏجي ڳيائييينيدا هيئيا. 
ُهنن وٽ ڪو ٻار نه هو، تينيهينيڪيري ُهينين هيڪ 
طوطو پاليو هو. لڙيا ۾ هڪ ٻي ڳالهيه بيه هيئيي. 
جڀو ته نه سگريٽ، نه ٻيڙي ۽ نه ئي تاڙي پيئندو 
هو، پر لڙيا سڀ ڪجهه پييئينيدي هيئيي. چيونيدي 
هئي ته کيس پهرين ڪا خبر نه هئي، پير جيڏهين 
کان بدمعاش جي ور چڙهي ته کيييس اهيي سيڀ 
ڳالهيون سکڻيون پيون ۽ هياڻيي هيوَء ٻيييو 
سڀ ڪجهه ته ڇيڏي سيگيهيي ٿيي، پير 
ٻِيييييييڙي ۽ دارُون نيييٿيييي ڇيييڏي 
سگهيي. ڪيييتيرائيي ڀيييرا 
دارُون پي ُهن جيڀيي 
تي حملو ڪيو 
۽ جڀي 

کيس ڪپهه 
وانييييييييگيييييييير 
َڪتي ڇڏيو. 
انهيَء وقيت 
طوطيو ڏاڍو 
گوڙ ڪينيدو 
هييو ۽ رات 
جو اهي ئيي 
گيييييييييياريييييييييييون 
ڪييڍنييدو هييو 
جيڪي ُهيو 
َٻيييييييييئيييييييييي 
ڏيينييهين جييو 

هڪ ڏينهين تيه ڪيييڍنيييدا هيييئيييا. 
ُهن جون گاريون ٻڌي جڀيو ڪياوڙ ۾ اچيي ُهين 
کي ناليَء ۾ ُاڇالئڻ لڳو هو، پير جيييونيا وچ ۾ 
پئي ۽ طوطي کي بچائي ورتائين. جيونا چيو ته 
طوطي کي مارڻ وڏو پاپ آهي، تيوکيي ٻيانيڀيڻين 
کي گهرائي بخشائڻو پوندو ۽ تنهينيجيا پينيدرهين 
ويهه رپيا لڳي ويندا. اهو سوچي جيڀيي طيوطيي 

 کي نالي ۾ وجهڻ جو خيال مٽائي ڇڏيو.  
شروع شروع ۾ ته جڀي کي اهڙي شيادي ڪيرڻ 
تي گاريون مليون. ُهو پاڻ به لڙيا کي شيڪ جيي 
نظر سان ڏسندو هو ۽ ڪيترا ڀيرا ُهين کيي بينيا 
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سبب جي مار به ڏنائين ۽ پاڻ ِمل مان غيرحاضر 
رهي ُهن جي نگيرانيي ڪينيدو هيو، پير آهسيتيي 
آهستي لڙيا پنهنجو اعتبار سموري چال ۾ قائم 
ڪري ورتو. هوَء چوندي هئيي تيه ڪيابيه عيورت 
سچي دل سان بدمعاشن جي ور چڙهڻ پسينيد نيه 
ڪندي آهي، ُهوَء ته هڪ گهر چاهيندي آهي، پيوِء 
ڀلي اهو ننڍو ئي ڇيو نيه هيجيي، ُهين کيي هيڪ 
مڙس کپندو آهيي ڀيليي اهيو جيڀيي جيهيڙو گيوڙ 
ڪندڙ، وڏ واتو ۽ لٻاڙي ئي ڇيو نيه هيجيي. ُهين 
کي هڪ ننڍي ٻيار جيي ضيرورت هيونيدي آهيي 
ڀلي اهو بدصورت ئي ڇو نه هجي ۽ هاڻيي ليڙييا 
وٽ هڪ گهر به هو، مڙس به هيو ۽ جيييڪيڏهين 
ٻار نه هو ته ڇا ٿيو، ٿي به ويندو ۽ جيڪڏهن نه.. 
ته ڀڳوان جي مرضي. هِي مُٺو ئيي سينيدس ُپيُٽ 

 ٿيندو.
هڪ ڏينهن لڙيا پنهنجي مُٺوَء جيو پيڃيرو ليوڏي 
کيس چُوري کارائي رهي هئي ۽ پنهنجي ڏينهن 
جي سپني ۾ هڪ ننڍي ٻياليڪ کيي ڏسيي رهيي 
هئي جييڪيو آهسيتيي آهسيتيي هيلينيدي سينيدس 
آغوش ۾ اچي رهيو هو. اوچتيو ٻياهير گيوڙ جيو 
آواز ٿيو، ُهن دروازي مان ليئو پاتو تيه ڪيجيهيه 
مزور جڀي کي کيڻيي اچيي رهيييا هيئيا، سينيدس 
ڪپڙا خون سان ڀريل هئا. لڙيا جي دل ڌڪ ڌڪ 
ڪرڻ لڳي. ُهيوَء ڊوڙنيدي هييي  وييئيي ۽ ڏاڍي 
تيزيَء سان جڀي کي مزورن کان ڇني پنيهينيجيي 
ڪلهي تي کڻي کوليَء ۾ وٺيي آئيي. پيڇيڻ تيي 
خبر پئي ته جڀي سان سنيدس ميئينيييجير دڙڪين 
سان ڳالهايو، جنهن تي جيڀيي بيه کيييس ٻيه هي  
وهائي ڪڍيا، ان تي ڏاڍو ممڻ متو ۽ ميئينيييجير 
پنهنجي بدمعاشن کي سيڏائيي جيڀيي جيي ڏاڍي 
مار ُڪٽ ڪڍرائي ۽ کيس ِمل مان ٻياهير ڪيڍي 
ڇڏيو. خير ٿيو جو جڀو بچي ويو. نه ته ُهين جيي 
مرڻ ۾ ڪا ڪسر نه بچي هئي. لڙيا ڪافي همت 
کان ڪم ورتو. ُهن ساڳئي ڏينهن ئي ڀاڄيَء جو 

ٽوڪرو مٿي تي کنيو ۽ گهٽين ۾ ڀياڄيي 
وڪڻڻ لڳي، ڄڻ سڄي زندگي هيوَء 

اهييو ئييي ڪييم ڪيينييدي رهييي 
هئي. اهيڙي طيرح ميحينيت 
مزوري ڪري ُهن پنهنجي 

جييييڀييييي کييييي 
چيييييو ڀييييلييييو 

ڪري ڇڏيو. جڀو هاڻي ٺييڪ تيه هيو، پير هياڻيي 
کيس ڪنهن به ِمل ۾ ڪم ڪونه ٿيو ميليي. ُهيو 
سڄو ڏينهين پينيهينيجيي کيولييَء ۾ بيييهيي ميهيا 
لڪشمي اسٽيشن جي چيئينيي پياسين وڏن وڏن 
ڪارخانن جي چمنين کي تڪيندو رهينيدو آهيي، 
پر ُهن الِء ڪنهن به ِمل ۾ ڪا به جڳهه ناهي. ڇو 
جو مزور کي گار کائڻ جو ته حق آهيي، پير گيار 
ڏيڻ جو ڪونهي. اڄڪلهه لڙيا بازارن ۽ گهٽييين 
۾ هوڪا ڏيئي ڀاڄي وڪڻندي آهي ۽ گيهير جيو 
سڄو ڪم به ڪندي آهيي. ُهين ٻِيييڙييون وغيييره 
سڀ ڇڏي ڏنيون آهن، ها سندس ساڙهيي هينيڌان 
هنڌان ااٽندي پئي وڃي. جيڪڏهن ڪجهه ڏينهن 
تائين جڀي کي ڪو ڪم نه ميليييو تيه ليڙييا کيي 
پنهنجي ساڙهيَء ۾ پيراڻيي سياڙهييَء جيا ُٽيڪير 
ڳنڍڻا پوندا ۽ پنهنجي مٺوَء کي چيوري کيارائيڻ 

 بند ڪرڻي پوندي. 
پنجين ساڙهيَء جو ڪنارو گهاٽو نيييرو آهيي ۽ 
ساڙهيَء جو رنگ ميرانجهڙو ڳياڙهيو آهيي، پير 
ڪناري واري نيري رنگ ۾ ڪٿي ڪيٿيي اڃيان 
به چمڪ باقي آهي. هيَء ساڙهي ٻييين سياڙهييين 
کان ُسٺي آهي ڇو جو اها پينيج رپييين چيار آنين 
واري ناهي. ان جو ڪپڙو به بهيتير آهيي. تيوهيان 
کي پريان کان اها مختيليف نيظير نيه ايينيدي، پير 
آئون ڄاڻان ٿو ته اها ٻين کان بهتر آهي. ان جيي 
قيمت پوڻا َنو رپيا آهي. اها ساڙهي منجوال جيي 
آهي. اها سندس شاديَء جي ساڙهي آهي. سنيدس 
شاديَء کي اڃان ڇهه مهينا به نه ٿيا آهن، سينيدس 
مڙس گذريل مهيني چرخي جي هلندڙ ايٿي جي 
ور چڙهي مارجي ويو ۽ هاڻيي سيورنيهين سيالين 
جي منجوال بيواهه آهي. سندس دل جيوان آهيي، 
خواهشون جوان آهن، پر هوَء هاڻي ڪجهيه نيٿيي 

ڪييري سييگييهييي. ڇييو 
جيييييييييييييييو 

سندس مڙس مري چڪو آهي. انهيَء چرخي جيو 
پٽو ڪافي ڏينهن کان ڍرو هو ۽ بيار بيار اياٽيي 
پوندو هيو، ميزورن جيي احيتيجياج جيي بياوجيود 
ڪارخاني جي مالڪن ان کي ڪونه بيدالييو. ڇيو 
جو جيئن تيئن ڪم هلي رهيييو هيو. پيٽيي کيي 
تبديل ڪرڻ الِء پئسا خرچ ٿينيدا آهين، ميزور تيه 
ڪنهن به وقت تبديل ڪري سگهجي ٿو، ان الِء 
پئسا ٿوري خرچ ٿيندا آهن، پر پيٽيو تيه قيييميتيي 

 شيِء آهي نه...
جڏهن منجوال جو ميڙس ميئيو تيه ُهين بيدليي ۾ 
عيوضي جي درخواست ڏنيي جيييڪيا نيامينيظيور 
ٿي، ڇو جو منجوال جو مڙس ته پنهنجي غيفيليت 
جي ڪري مئو هو. تنهنڪري کيس عييوضيو نيه 
مليو ۽ هوَء اها ئي شاديَء واري ساڙهي پائيندي 
رهي جيڪا سينيدس ميڙس پيوڻين َنيو رپييين ۾ 
ورتي هئي. ڇو جو ُهن وٽ ڪا ٻي ساِڙهي هئي 
ئي نه، جيڪا هوَء پنهنجي مڙس جيي سيوڳ ۾ 
پائي سگهي. ُهوَء پنهنجي مڙس جي موت تي به 

 ڪنوار وارو لباس پائڻ تي مجبور هئي. 
شايد هاڻي منجوال به پنج رپييين چيار آنين واري 
ساڙهي پائيندي. سندس مڙس جيييڪيڏهين زنيده 
رهي ها تڏهن به ته ُهوَء اها پنيج رپييين چيار آنين 
واري ساڙهي ئي پائي ها، پير فير  صيرف اهيو 
هو جو ُهن اها ساڙهي اڄ مڙس جيي سيوڳ تيي 
پائڻ ٿي چاهي، اڇي رنگ جيي، پير هياڻيي هيوَء 
ڳاڙهي ساِڙهي پائڻ تي مجبور هئي. اها ساڙهي 
هاڻي کيس کائڻ ٿي آئي. ُهن کي لڳو ٿي ته اهيا 
ساڙهي نه پر هڪ گهري قبر آهيي، جينيهين جيي 
ڀيانڪ تاريڪيَء کيي هيوَء هير وقيت پينيهينيجيي 
جسم سان ويڙهڻ تي مجبور آهي. مينيجيوال کيي 
ڄڻ زنده قيبير ۾ دفين 
پييييييييو ڪيييييييييو 
 وڃي. 
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ڇهين ساڙهيَء جو رنگ ڳاڙهو آهي، پر ان کيي 
هِتي نه هئڻ گهرجي ڇو جو ان کيي پيائيڻ واري 
مري چڪي آهي، پوِء به اها ساڙهي هتي موجيود 
آهي. روزاني وانگر ڌوپجي هتي ُسڪڻ الِء پئي 
آهي. هيَء مائيَء جي ساڙهي آهي جيييڪيا اسيان 
جي چال جي ويجهو اندر کليل اڱيڻ ۾ رهينيدي 
هئي. مائيَء جو هڪ پٽ هو سيتيييو. ُاهيو هياڻيي 
جيل ۾ آهي. ستيو جي زال ۽ سندس ُپٽ هييي  
اڱڻ ۾ ڀِت جيي وييجيهيو ئيي پيييل هيونيدا هيئيا. 
ستيو، سندس زال، سندس ڌيَء ۽ پوڙهي مائي. 
اهي سڀ اسان جي چال جا ڀنگي آهن. انهن وٽ 
کولي به نه آهي، نه ئي انهن کي اييتيرو کياڌو ييا 
ڪپڙا ملندا آهن جيييتيرا اسيان کيي ميلينيدا آهين. 
تنهنڪري اهي اڱڻ ۾ رهندا آهن. ُاتي ئي ميانيي 
پچائيندا آهن ۽ ُاتي ئي سمهي پيونيدا آهين. اِتيي 
ئي پوڙهي مائي مارجيي وييئيي هيئيي. ُهيو وڏو 
سوراخ جيڪو توهيان سياڙهييَء ۾ ڏسيي رهيييا 
آهيو، گوليَء جو سوراخ آهي. اها ڪارتوس جيي 
گولي مائيَء کي ڀنگين جيي هيڙتيال جيي دوران 
لڳي هئي.. نه، ُهن ان هڙتال ۾ حصو ڪيونيه ٿيي 
ورتو. هوَء ويچاري ته گهڻي پوڙهي هئيي، هيليڻ 
چلڻ کان الچار. انهيَء هڙتال ۾ تيه سينيدس ُپيٽ 
ستيو ۽ ٻيا شامل هئا. ُاهيي مياڻيهيو ميهيانيگيائيي 
االئونس ۽ کوليَء جو ڪرايو گيهيري رهيييا هيئيا 
يعني پنهنجي الِء روٽي، ڪپڙو ۽ مٿي تي هيڪ 
ڇت جا خواهشمند هئا. انهيَء ڪيري ُهيو هيڙتيال 
ڪري رهيا هئا ۽ جڏهن اهيا هيڙتيال قيانيون جيي 
خالف ورزي طور ورتي وئيي تيه ُهينين جيليوس 
ڪڍيو. انهيَء جلوس ۾ مائيَء جو ستيييو اڳيييان 
اڳيان هيو ۽ ڏاڍي زور شيور سيان نيعيرا هيڻيي 
رهيو هو ۽ پوِء جلوس تي گولي هالئي ويئي ۽ 
اسان جي چال جي سامهون ئي گوليون هيليييون. 
اسان تيه پينيهينيجيا دروازا بينيد ڪيري ڇيڏييا، پير 
پريشانيَء ۾ چال جو دروازو بينيد ڪيرڻ وسيري 
ويو ۽ پوِء اسان کيي بينيد دروازن ميان لڳيو تيه 
لڳاتار گوليون هِتان کان ُهتان چئني پاسين کيان 
هلي رهيون آهن. ٿوريَء دير ۾ بلڪل سانت ٿي 
ويئي. ڊڄندي ڊڄندي اسان پنهنجيا در کيوليييا تيه 
جلوس ٽڙي پکڙجي ويو هيو ۽ اسيان جيي چيال 
جي دروازي ويجهو پوڙهي مئل پئي هئي. هيَء 
انهيَء پوڙهيَء جي ڳاڙهي ساڙهي آهي، جينيهين 
جو ُپٽ هاڻي جيل ۾ آهيي. اهيا سياڙهيي هياڻيي 
سندس ُننهن پائيندي آهي. انهيَء سياڙهييَء کيي 

پوڙهيَء سان گڏ ئي ساڙي ڇڏڻ گهربيو هيو، پير 
ڇا ڪجيي، جسيم ڍڪيڻ وڌييڪ ضيروري آهيي. 
مئلن جي عيزت ۽ احيتيرام کيان گيهيڻيو وڌييڪ 
ضروري آهي ته جيئرن جو تن ڍڪيو وڃيي. اهيا 
ساڙهي سڙڻ يا سياڙڻ الِء نياهيي، تين ڍڪيڻ الِء 
آهي. ها ڪڏهن ڪڏهن سيتيييو جيي زال انيهييَء 
سان پنهنجا ڳوڙها ُاگهي ڇڏيندي آهيي. ڇيو جيو 

سالن جا ڳوڙها، سيميورييون  21انهيَء ۾ گذريل 
اميدون ۽ سموريون جيتون ۽ شڪستيون جيذب 
آهن. ڳوڙها ُاگهي ستيوَء جيي زال وري سياڳيي 
همت سان ڪم ڪرڻ لڳندي آهي، جيئن ڪجيهيه 
ٿيو ئي نه هجي، ڪٿي گولي نه هلي، ڪو جيييل 
نه ويو. ڀنگياڻيَء جو ٻوهارو ساڳي طرح هيلينيدو 

 رهيو.
هي ڏسو، ڳالهين ڳياليهييين ۾ وزييِراعيظيم جيي 
گاڏي نڪري ويئيي، اهيا هِيتيي نيه بيييٺيي. ميون 
سمجهيو ته هتي ضيرور بيييهينيدي، وزييِراعيظيم 
درشن ڏيڻ الِء گاڏيَء ميان ٻياهير نيڪيري پيليييٽ 
فارم تي چهل قدمي ڪندو ۽ شايد هوا ۾ لڏندڙ 
انهن ڇهن ساڙهين کي بيه ڏسيي جيييڪيي ميهيا 
لڪشمي ُپل جي کاٻي پاسي ُلڏي رهيييون آهين. 
اِهي ڇهه ساڙهيون جيييڪيي ميعيميوليي عيورتين 
جون آهن، اهڙيون معموليي عيورتيون جين سيان 
اسان جي ملڪ جا ننڍا ننڍا گهر ٺهندا آهن، جتي 
هڪ ڪن  ۾ چلهه ٻيرنيدي آهيي، هيڪ ڪيني  ۾ 
پاڻيَء جو ميٽيڪيو رکيييل آهيي ۽ هير دريَء ۾ 
شيشو ۽ ڪنگهو رکيل آهي. کٽ تي ننڍڙو ٻيار 
سمهيل آهي، تار تي ڪپيڙا ُسيڪيي رهيييا آهين. 
هِي انهن لکن ڪروڙن نينيڍن نينيڍن گيهيرن کيي 
ٺياهييييينيدڙ عييورتين جييون سياڙهيييييون آهيين، اهييي 
عورتون اسان جيي پيييارن ٻيارن جيون ميائيرون 
آهن، اسان جيي ميعيصيوم ڀيائيرن جيون ميحيبيت 
ڪندڙ ڀيڻون آهن. اسان جي معصوم محبتن جا 
گيت آهن. اسان جي پنج هزار ساليه تيهيذييب جيو 

 سڀني کان اُوچو نشان آهن. 
وزيِراعظم! هِي هوا ۾ لڏندڙ ساڙهييون تيوکيي 
ڪجهه چوڻ چاهن ٿيون، تيوکيان ڪيجيهيه گيهيرڻ 
چاهن ٿيون. اهي توکان ڪا گهڻي قيمتيي شييِء 
ڪونه ٿيون گهرن. اِهي توکان ڪو ميليڪ، ڪيو 
عهدو، ڪا موٽر ڪيار، ڪيا پيراپيرٽيي ييا اهيڙي 
ڪنهن شيِء جون طلبگار ناهن، اهي ته زندگييَء 
جون ننڍيون ننڍيون خوشيون ُگهرن ٿيون. ڏسو، 
هي شانتا ٻائيَء جي ساڙهي پنهنجي نينيڍپيڻ جيا 

وڃايل رنگ توهان کان گهري ٿيي، هيي جيييونيا 
ٻائيَء جي ساڙهي، پنهنجي اک جيي روشينيي ۽ 
پنهنجي ڌيَء جي عزت گهري ٿي. هيَء ساوتريَء 
جي ساڙهي آهي جنهن جا گيت مري چڪيا آهين 
۽ جنهن وٽ پنهنجن ٻارن جي اسڪول جي فيي 
ڪونهي. هيَء لڙيا جي ساڙهي آهي، جينيهين جيو 
مڙس بيڪار آهي ۽ جنهن جي ڪمري ۾ طوطو 
آهي جيڪو ٻن ڏينهن کان بکيو آهي. هيَء نئين 
ڪنوار جي ساڙهي آهي، جنهن جيي ميڙس جيي 
زندگي چمڙي جي پٽي کان به سستي آهي. هيَء 
ڀنگياڻيَء جي ڳاڙهي ساڙهي آهي جيڪا بنيدو  
جي گوليَء کي َهَر ۾ تبديل ڪرڻ چاهيي ٿيي تيه 
جيئن ڌرتيَء تي انسان جو رت ُگل بڻيجيي ٽيڙي 
پوي ۽ ڪڻڪ جا ُسنهري فصل کِلي ليهيرائييينيدا 

 رهن.
پر وزيِراعظم جي گاڏي نيه بيييٺيي ۽ ُهيو انيهين 
ڇهن ساڙهين کي ڏسي نه سگهييو. تينيهينيڪيري 
هاڻي آئون توهان کيي چيوان ٿيو تيه جيييڪيڏهين 
توهان جي گاڏي هِتان گذري ته توهان انهن ڇهن 
ساڙهين کي ضرور ڏسو، جيڪي ُپل جي کياٻيي 
پاسي لڙڪي رهييون آهين ۽ پيوِء تيوهيان انيهين 
رنگ برنگي ريشمي ساڙهين کي بيه ڏسيو جين 
کي ڌوٻين ڌوئي ُپل جي ساڄي پياسيي ُسيڪيائيڻ 
الِء ٽنگيو آهي، جيڪي انيهين گيهيرن ميان آييون 
آهن جتي ُاوچين ُاوچين چمنين وارن ڪيارخيانين 
جا مالڪ يا وڏين پگهارن وارا رهندا آهن. توهان 
ُپل جي ساڄي کاٻي ٻنهي پاسي ڏسو ۽ پوِء پياڻ 
کان ُپڇو ته توهان ڪهڙي پاسي وڃڻ چاهييو ٿيا. 
ڏسو! آئون توهان کي ڪنيهين جيمياعيتيي جينيگ 
جي تلقين نٿو ڪريان، آئون فقط اهو ڄاڻيڻ ٿيو 
چاهيان ته توهان مها لڪيشيميي ُپيل جيي سياڄيي 

 طرف آهيو يا کاٻي طرف.  
( 5611ميارچ  2، 5652نيوميبير  80ڪرشن چندر )

هڪ هندستاني اردو ۽ هندي ليکڪ هو. ُهين جيا 
کان وڌيڪ ڪهاڻيين جيا  01کان مٿي ناول ۽  81

مجموعا ڇپيل آهن. ُهين انيگيرييزي زبيان ۾ بيه 
ڪهاڻيون لکيون. ُهن ان ين فلمن الِء اسيڪيريين 

اييڪ گيڌي “ پلي به لکيا. سندس مشيهيور نياول 
ٻولييين ۾ تيرجيميو ٿيييل  59جو ”  ڪي سرگزشت

تي مشهور ”  انداتا“۾ سندس ڪهاڻي  5629آهي. 
ٺاهي ويئي. سينيدس ”  ڌرتي ڪي الل“ هندي فلم 

، ” شيڪيسيت“ ، ” جامن ڪا پيييڙ“ مشهور ناولن ۾ 
 وغيره شامل آهن. ” غدار“۽ ” جب کيت جاگي“
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جيئن ئي سج لٿو رات پنهنجا پَر پکيڙڻ شيروع 
ڪيا ته ماستر قاسم جيي اوطيا  ميهيميانين سيان 
ڀرجي وئي. ماستر مهمانن جو تمام گرم جوشي 
سان آڌر ڀاُء ڪيو ۽ سڀني کان پنهنجي پٽ جيي 
 ڊاڪٽر ٿيڻ جون مبارڪون وصول ڪندو رهيو.
قاسم تمام غريب گهراڻي سان تعلق رکندو هيو، 
رئيييييس خييادم پيينييهيينييجييي ڪييوٽييا مييان هيين کييي 

قياسيم! “ ماستريَء جو آرڊر ڏيندي، چيييو ھيو تيه 
هييي آرڊر و ، پيير ڊيييوٽييي سيياڳييي ئييي ڪيينييدو 
رھندين، يعني تون ھميشه وانگرمنهنجي زمينن 
جي سار سنڀال ڪندين، ٻج ڀاڻ ۽ دوائن، اسپري 
کان وٺي هياريين نياريين، ڪيڙمييين ڪياسيبييين، 
تپيدارن ۽ داللين جيو حسياب تينيهينيجيي حيواليي 

 ”هوندو.
قاسم ھونئن ئي وڏيري جي چاڪري ڪندو ھيو، 
پر مفت جي ماستري ملڻ کانيپيوِء تيه جييُء جيان 
سان خدمت گذاريَء ۾ جنبي ويو. وقت گيذرنيدو 
رهيو ڪافي سال گذري ويا، انيھييَء عيرصيي ۾ 
ماستر قاسم نه ڪڏھن اسڪول وييو ۽ نيه وري 

ڪنھن ٻار کي پڙھايائين. رئيس جي ٻڌي ٻانھيي 
ھجڻ جيو فيائيدو اھيو ٿيييس جيو مياسيتير قياسيم 
ڏينهون ڏينهن خوشحال ۽ ماال مال ٿيندو رهييو، 
ڳو  جي اسڪول جا ٻيا اسيتياد هين جيي اٿيڻيي 
ويهڻي، رک رکاَء ۽ ڪيپيڙي ليٽيي تيوڙي کيائيڻ 
پيئڻ ۽ عيش عشرت تي حيران به ٿينيدا ھيئيا تيه 
حسرت به ڪندا ھئا. ڪن کي وري ان ڳيالي  جيو 
ڏک کيائييينيدو ھييو تيه ھيو ڳييو  جيي ٻيارن جييو 

 مستقبل وڪڻي، دولت جا ڍڳ پيو گڏ ڪري.
ماستر قاسم پنهنجا ٻار ويجهي شهر جيي سيٺيي 
اسڪول ۾ پڙھائڻ لڳو. هن پينيهينيجيي پيٽ کيي 
سيلف فنانس تي ڊاڪٽري پڙھائي، پير ھين جيي 
پٽ جي مي يڪل شعبيي سيان دليچيسيپيي ھيئيي 
ڪانه، تنھن ڪري ھر ڀيري پيو فيل ٿينيدو ھيو، 
قاسم سوکڙيون پاکڙيون ۽ رشوتون ڏييئيي پيٽ 
کي پاس ڪرائيندو رھيييو. سيو ان رييت فيقيط 

 پئسا خرچ ڪري پٽ کي ڊگري ڏيارئين.
ڳو  جي نيڪ مردن، چين مڙسن، زميندارن ۽ 
سييرنييديَء وارن کييي ڪييوٺييائييي شييانييدار دعييوت 

رکيائين. ساڳئي ڳو  ۾ هڪڙو جهونو ھيميراھ 
خيردين به رهندو هو، جنھن جي اھا خصيوصيييت 
ھئي ته ھو سچ چئي ڏيندو ھو. اڄ جيئن ئي هين 
کي مياسيتير قياسيم جيي پيٽ ڊاڪيٽير ٿيييڻ جيي 
خوشيَء ۾ دعوت جي خبر ملي ته بنا ڪو  جي 

 ئي ماستر قاسم جي اوطا  تي وڃي پهتو.
دعوت ۾ اميرن جي وچ ۾ هي غيرييب جيهيونيو 
ڄڻ ٻگهن ۾ ڪيو اڪيييليو ھينيج ھيجيي، ڪييير 
نھاريس ئي ڪونه پيو، پر پاڻ سڀينيي کيي غيور 
سان ٻڌي رهيو ھو. ڪنھين ميھيميان قياسيم کيان 

توھان جو پٽ ھياڻيي ڳيو  جيي بيييميار “ پڇيو، 
ماڻھن الِء وڏو سھارو بڻجندو، ھتان جي مياڻيھين 
کي گهر ويٺي دوا درمل ملي پوندي. ھياڻيي ھير 

 ”ڪنھن جو ھتي ئي عالج ٿيندو.
ان کان اڳ جو قاسم ڪج  چئي، جُهونيي خييير 
دين جو پڙاڏو ڪندڙ آواز ٻيڌڻ ۾ آييو، عيطيائيي 
ماستر جي عطائي ڊاڪٽر پٽ کان عالج ڪرائيڻ 
کان بھتر آھيي تيه ڳيو  جيا مياڻيھيو خيودڪشيي 

 ” ڪري ڇڏين.

ڪهاڻي   

 عبدالغني شر


