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اسان جو ملڪ پاڪستان جيئن ته مذهبي انتها 
پسنديَء جو شڪار رهيو آهي. جتي ساڃاهه، عقل، 

کي  (Anarchy)سهپ کي ٻاهر اڇالئي هتي نراجيت 
پنهنجو راڄ قائم ڪرڻ الِء کلي ڇوٽ ڏني وئي 
آهي. عقيدي جي بنياد تي مذهبي جٿا جڏهن 
چاهين ساڃاهه وند ذهنن کي فتوائن جي نشاني تي 
رکي انهن تي موت مسلط ڪري سگهن ٿا. اهو 
سڀ گذريل صديَء جي ستر ۽ اسي جي ڏهاڪن ۾ 
افغان جنگ جي پسمنظر ۾ انهن مذهبي گروهن 
کي جيڪي هڪ بين االقوامي ايجنڊا تي جنگ ۾ 
حصو وٺي رهيا هئا کلي ڇوٽ ڏني وئي. تڏهن 

جي شروعات تائين به اسان جي امن  0202کان 
پسند ملڪ جي ڪمزور طبقن، اقليتن ۽ ساڃاهه 
وند ماڻهن کي خوف ۽ حراس ۾ رکيو ويو آهي. 
انهن تي الزام هڻي يا ته قتل ڪيو ويو آهي يا 
ملڪي قانون جي آڙ ۾ انهن کي زندگي ڀر قيد 
جون سزائون ٻڌايون ويون آهن مطلب ته متوازي 
۽ ترقي پسند سوچ جي ماڻهن کي، جيڪي محب 
وطن ۽ مسلمان به آهن ۽ پنهنجي عقيدي ۽ ايمان 
تي پختا به آهن، پر فتوٰي باز هٿيار بند ٽوال جن 
کي سياسي ۽ رياستي سرپرستي حاصل آهي، بي 
خوفيَء سان اهڙن انسانن جو شڪار ڪندا رهن ٿا. 
اهي ايترا طاقتور آهن جو جڏهن چاهين ماڻهن جا 
هجوم وٺي زندگيَء جو ڪاروبار مفلوج ڪري 
ڇڏين ۽ رياست انهن جي آڏو بيوس نظر اچي ٿي. 
اهو سڀ ڪجهه امن پسند عوام ڏسندو رهي ٿو، 
جو بيوس ۽ غريب آهي ۽ پنهنجي مانيَء ٽڪر الِء 
پريشان آهي ۽ ڪجهه به نٿو ڪري سگهي. اهو 
انهن عملن سان سهمت هرگز نه آهي، پر ڪري به 

 ڪجهه نٿو سگهي. 
۾ آيل نئين حڪومت مان ماڻهن کي  0222سال 

وڏيون اميدون هيون ته اها حالتن کي تبديل 
ڪندي ۽ سماج ۾ مثبت تبديلي آڻيندي، پر اها 
اميد آس بڻجي وئي. تبديلي پسند حڪومت خود 
عقيدي کي هٿيار بڻائي پنهنجي نااهلي کي پئي 
لڪايو آهي. پاڪستان جو عوام وفاقي سرڪار 
کان اها گهر ٿو ڪري ته اها ملڪ جي ڪمزور 
طبقن جو ڏڍ بڻجي، انهن کي عزت ڀري بي 
خوفي واري زندگي گذارڻ جي ضمانت ڏي ته 
جيئن ملڪ سائنس، علم ۽ ادب جي نئين ڏسائن 
۾ ڪم ڪري سگهي. سائنسي تحقيق ٿئي ادب ۾ 
بي خوفي سان تخليق ٿي سگهي. ڪاليج 
يونيورسٽيون پنهنجو علمي ڪم ڪري سگهن، 
هتي تعليمي ادارن جا اڳواڻ رڳو اهو طئي ڪري 
رهيا آهن ته شاگرد ڪهڙو لباس پائي تعليم حاصل 
ڪندا. ڪهڙي تعليم ڏني وڃي اهو درسگاهن ۾ 
ڪير طئي ڪندو؟ علم جو حصول ئي انهن جي 

ترجيح هجڻ گهرجي، پر سڀ ڊنل آهن ان جو سبب 
اهو آهي ته انتها پسندي گذريل صدي کان اڄ 
ڏينهن تائين سنگين صورت اختيار ڪري چڪي 
آهي ۽ هن وقت صورتحال انتهائي ڳنڀير ٿي 
چڪي آهي. مذهبي انتها پسندي جو ڄار هڪ 
خاص ترتيب سان وڇايو پيو وڃي. ڪجهه سالن 
کان انهيَء ۾ ساڃاهه وند، علم دوست، دانشمند 
ماڻهن کي ڦاسايو پيو وڃي، انهن جي ڪردار 

 ڪشي ڪئي پئي وڃي.
سنڌ پنهنجي تاريخ ۾ صوفين جي سر زمين رهي 
آهي جنهن هميشه عقل ۽ دانش رکندڙن الِء 
احترام آڇيو آهي. سنڌي سماج هميشه کليل ذهن 
۽ دل وارو رهيو آهي ۽ ان جي تاريخ رکي ٿو. 
جتي جا عالم، ڏاها، دانشمند ۽ مذهبي شخصيتون 
انهن جا ذهن ۽ ضمير جن وٽ ماڻهپي الِء عزت 
اولين ترجيح رهي آهي، پر ڪجهه سالن کان انتها 
پسندي جو اهڙو واُء وريو آهي جو صوفين جي 
سر زمين سنڌ ۾ آهستي آهستي ڪاريگريَء سان 
باشعور طبقي توڙي عام ماڻهن کي مذهبي انتها 
پسندي ڏانهن ڌڪيو پيو وڃي. مختلف مسلڪن 
جي مدرسن جا ڄار وڇايا پيا وڃن ۽ اتان انتها 
پسندي کي هٿي ڏني پئي وڃي، نه ته برصغير 
پاڪ ۽ هند ۾ مدرسن جي مذهبي تعليم جي 
شاندار تاريخ رهي آهي جتي ديني ۽ دنياوي تعليم 
جو هڪ اهڙو نظام هو جنهن ۾ انسانيت سک 
سان ساهه کڻي رهي هئي ۽ معاشرو صحتمند 
رهيو. سنڌ جا ڪجهه مدرسا ته سئو سال کان مٿي 
پراڻا آهن، پر انهن جو ڪڏهن به ڪنهن به انتها 
پسندي ۾ ڪوبه ڪردار نه رهيو آهي. تاريخ جي 
هڪ اهم موڙ تي جڏهن ورهاڱي سبب مذهبي 
فساد ٿي رهيا هئا تڏهن به انهن مدرسن جو ڪردار 
انسان دوستي وارو رهيو. ستر ۽ اسي جي 
ڏهاڪي ۾ افغان جنگ جي پسمنظر ۾ انتها 
پسندي ۽ اڻ سهپ جو اثر اسان جي سماج تائين 
پهتو ۽ ان جي نتيجي ۾ عام ماڻهو قانون هٿ ۾ 
کڻڻ شروع ڪيو، پر ان وقت به سنڌ واسي اهو 
محسوس ڪري رهيا هئا ته سنڌ ۾ انتها پسندي 
ڪونهي، صوفي سنڌ انهيَء اثر کي قبول نه 
ڪندي، پر هن وقت سڀ دلگير آهيون جو ڪجهه 
سالن کان اها مذهبي انتها پسندي سنڌ اندر گهر 
ڪندي وڃي. ايئن لڳي رهيو آهي ته جن صوفي 
روايتن تي سنڌي سماج فخر ڪندو هو اهي 
روايتون شڪست کائي رهيون آهن. ڪجهه سالن 
کان اسان جي پڙهيل ڳڙهيل ماڻهن جن ۾ 
پروفيسر، ڊاڪٽر ۽ ٻين ساڃاهه وند ماڻهن تي 
منظم انداز ۾ حمال ٿي رهيا آهن ۽ سنڌ جون 
اقليتون ته انهن جي نشاني تي آهن. اهي نه رڳو 

غير محفوظ آهن، پر انهن جا گهر ٻار ۽ انهن 
جون نياڻيون به غير محفوظ آهن جن جي نياڻين 
جي عقيدي کي تبديل ڪري ساڻن زبردستي 
نڪاح ڪيو ٿو وڃي. انتهائي ڏک جوڳي ڳالهه اها 
آهي جو سنڌ جي هڪ باضمير، با ڪردار، بهادر ۽ 
غير معمولي تخليقڪار، ڪهاڻيڪار جي هڪ 
پراڻي وڊيو رکي ان کي بنياد بڻائي سوشل ميڊيا 
تي موجود انتها پسند سندس ڪردار ڪشي ڪري 
رهيا آهن. سنڌ پنهنجي انهيَء دانشور سان اهڙي 
وهنوار کي قبول نٿي ڪري ۽ نه ئي مستقبل ۾ 
ڪنهن به اهڙي رويي کي قبول ڪندي. سڀ 
ساڃاهه وند انسان انهن جو تعلق ڀلي کڻي ڪنهن 
به صوبي يا مذهب سان هجي ساڻس گڏ بيٺل آهن 
۽ سراپا احتجاج آهن. اسان کي سنڌ حڪومت جي 
رويي تي به ڏک آهي جو هيڏي وڏي واقعي تي 
سنڌ حڪومت خاموش رهي آهي ۽ انتها پسند نه 
صرف سنڌ حڪومت بلڪه رياست جي رٽ کي به 
للڪاري رهيا آهن. سنڌ جي ماڻهو پيپلز پارٽي 
کي هڪ ترقي پسند جماعت سمجهي هميشه ٻين 
پارٽين تي ترجيح ڏني آهي ۽ پنهنجو ڪيترو ئي 
نقصان برداشت ڪندي به هميشه ان پارٽي کي 
چونڊيو آهي ۽ ان کي هڪ نمائنده پارٽي تصور 
ڪيو آهي. جيڪڏهن سنڌ حڪومت اهڙن ڏکين 
لمحن ۾ سنڌ جي عوام جي جذبن کي سمجهڻ 
بدران انهن طاقتن سان گڏ بيٺي جيڪي انتها 
پسندي کي هوا ڏيئي رهيون آهن ته يقينن سنڌ 
حڪومت پنهنجو اقتدار ٻيهر سنڌ ۾ حاصل نه 
ڪري سگهندي. انهيَء کي انتها پسندي جي 
مقابلي الِء کلي سامهون اچڻو پوندو، نه ته سندس 
نقادن جي ان ڳالهه کي هٿي ملندي ته اها پارٽي 
ترقي پسنديَء جي ليبل هيٺ هڪ رجعت پسند 

 پارٽي آهي. 
سنڌ جي عوام کي اهو پورو حق آهي ته هو 
پنهنجي نمائنده پارٽي کان پڇن ته انهن جي 
انتظام هيٺ سرڪاري اسڪولن ۾ تعليم جو 
زوال ڪهڙي معنٰي رکي ٿو، جيڪڏهن اهي 
اسڪول، ڪاليج ۽ يونيورسٽيون پنهنجو تعليمي 
ڪم فرض سمجهي ڪن ها ته اڄ سنڌ انتها 
پسندي جي لهر سان ائين مقابل نه هجي ها. اسين 
اميد ٿا ڪريون ته تعليمي ادارن کي فعال ڪري 
تعليمي سرگرمين کي حقيقي معنٰي ۾ جاري 
رکيو وڃي ته جيئن علم ۽ روشن خيالي جي 
روايت کي بحال ڪري سگهجي ۽ انسان دوستي، 
سهپ، رواداري، علم ۽ دانش واري سماج کي 
هٿي ملي. اهڙو امن پسند معاشرو سنڌ جو بنيادي 
حق آهي ۽ انهيَء جدوجهد ۾ سنڌ حڪومت کي 

 سنڌ جي عوام سان گڏ بيهڻو پوندو.

 ايڊيٽوريل

 سنڌ ۾ وڌندڙ انتها پسندي جي لهر
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جمهوريت کي دنياا جاو ساڀ کاان وڏو ڪاامايااب 
نظام سمجهيو ويندو آهي. جمهوريت عام مااڻاهان 
کي اهو اختيار ڏيندي آهي ته هو انتخابات ذرياعاي 
فيصال ڪن ته ملڪ کي هالئي سگهجي. ايئن ئاي 
عوامي منتخب ناماائانادن جاي ذرياعاي حاڪاومات 
چونڊي ويندي آهي. جمهوريت جو ناظارياو ڪاافاي 
وسيع آهي، هر ملڪ ۾ ان جي حالتن مطاباق هاڪ 
منفرد جمهوري نظام هوندو آهي. ايئن ئي مختلف 
ملڪن ۾ مخاتالاف اناداز ساان جاماهاوريات آهاي، 

 -2جمهوريت جون ڇهاه باناياادي خااصاياتاون آهان. 
سااياااسااي  -0باناايااادي انسااانااي حاقاان جااو احااتاارام. 

 -3رواداري تي مشتمل هڪ گڏيل پارٽي ساساٽام. 
قااناون جاي  -4هڪ ڊيمو ڪريٽڪ ووٽنگ سسٽم. 

 -6جاامااهااوري طاارز حااڪااماارانااي.  -5حااڪااماارانااي. 
 شهرين جي شموليت. 

هاڻي سمورين خااصاياتان جاو جاائازو وٺاناداسايان، 
جمهوريت جي سڀ کان وڌياڪ خااصايات باناياادي 

 انساني حقن جو احترام آهي. 
 بنيادي حقن جو احترام:

جمهوريت جي هن قسم جي خاصيت ۾ دناياا جاي 
ملڪن ۾ شهرين جي بنيادي حاقان جاي وضااحات 
ڪئي وئي آهي. هن ۾ عمومن ووٽ ڏيڻ جاو حاق 
اظهار جي آزادي کاان ماذهاباي آزادي ۽ باراباري 

 مڙهڻ جو حق آهي. 
 . گڏيل پارٽي سسٽم ۽ سياسي هم آهنگي:2

هن قسم جي خاصيت ۾ مختلف پارٽي نظام آهاي 
جنهن ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٻه پارٽي نظام هئڻ الزماي 
آهي، جاناهان ۾ هان ذرياعاي چاوناڊن ۾ ماناتاخاب 
نمائندن ذريعي ووٽنگ ٿيندي آهي جناهان کااناپاوِء 
جيڪاا پاارٽ اي اڪاثاريات ساان کاٽاي ٿاي اهاا ئاي 
حڪومت ۾ ايندي آهي. جنهن ذريعي پارلياماياناٽ 
۾ مختلف ذهنن جا ماڻهو ايندا آهن جماهاوريات ۾ 
فعال حزب اختالف حڪمران جامااعات ياا ان جاي 

اتحادين جي ڪارڪردگي تاي گاهاري ناظار رکانادا 
آهن ۽ ايئن ئي ان تي بحث ڪندا آهان، ايائان ئاي 
حڪومت کي پنهنجي احتساب جاو خاوف هاونادو 
آهي. وڌيڪ سياسي جماعتي نظاام ۾ ڪاياتارائاي 
سياستدان ايندا آهن، جيڪي رواداري ساان باحاث 
مباحثو ڪن ٿا ته جيائان هاڪ ٻائاي کاي بارداشات 
ڪرڻ جو حوصلو برقرار رکن. جمهوريت جي هان 
قسم ۾ پڻ اهو خيال ڪيو ويندو آهي تاه ايائان ناه 
ٿئي جنهن سان ڪنهن جي بنيادي حقن جي لتاڙ نه 
ٿئي. اختالفن باوجود هڪ ٻئي کي قبول ڪارڻ ۽ 
سڀ جي سامهون احترام سان پيش اچاڻ ضاروري 
آهي. جمهوريت ۾ ڪنهن به قسم جي معاملي جي 

 ڳالهه ٻولهه ذريعي حل ڪيو وڃي ٿو. 
 . جمهوري ووٽنگ سسٽم:3

 . قانون جي حڪمراني: 4
هن قسم جي جمهوري خاصيت ۾ هن اصول کاي 
مد نظر رکيو وڃي ٿو ته عوامي عهديدار پنهناجاي 
طاقت جو استاعاماال ان وقات ڪاري ساگاهاي ٿاو 
جااڏهاان ان کااي قااانااون جااي اجااازت ڏبااي هاان ۾ 
اختيارن جو نااجاائاز اساتاعاماال ناٿاو ٿاي ساگاهاي. 
ضروري آهي ته سمورا فيصال قانون موجب هاجان 
آزاد عدالتن ذريعاي قااناون جاي حاڪاماراناي کاي 
يقيني بڻااياو وڃاي ٿاو صارف آزاد عادالاتان کاي 
اختيار هجي ته هو منصفاڻه فيصال ٻڌائي ساگاهان، 
جمهوريت مان فيضياب هئڻ الِء ضاروري آهاي تاه 

 قانون جي حڪمراني هجي. 
 . جمهوري طرز حڪمراني:5

هن قسم جي خاصيت جو تعلاق هان ساان آهاي تاه 

هڪ چونڊيل حڪومت ڪيئن پاڻ کي منظم رکي 
ٿااي. هااڪ جاامااهااوري رياااساات ۾ اخااتاايااارن جااي 
علاياحادگاي الزماي هاونادي آهاي. هان قسام جاي 

( 2خاصيت کي ٽن شااخان ۾ ورهااياو وڃاي ٿاو.  
 ( جوڊيشري آهن. 3( ليجسليچر  0ايگزيڪيوٽو  

لاايااجااساالاايااچاار جااو ڪاام قااانااون ٺاااهااڻ آهااي ۽ 
ايگزيڪيوٽو جو ڪم انتظامي معامال ۽ پاليسيون 
جوڙڻ آهي. آزاد عدالتون قانون جي تشريح ڪاري 

 ان کي الڳو ڪن ٿيون. 
چيڪ اينڊ بيلنس ذريعي اهو ڏٺو وڃي ٿو ته ڪيار 
پانااهانااجاي طااقاات جااو اسااتاعااماال غالااط نااه ڪااري 
جمهوري طرز حڪومت ۾ شفافيات فاوري عامال 
ڪرڻ جي صالحيت، اهي عامال آهان جان ذرياعاي 
عااوامااي ماااڻااهاان آڏو جااوابااده هااوناادا آهاان. هااڪ 

 ڪامياب جمهوري نظام جي آخري خاصيت. 
 . شهرين جي شرڪت: 6

جمهوريت ماڻهن کي با اختيار بڻائي ٿي ۽ ماڻاهاو 
کي سياسي ۽ سماجي زندگي ۾ حصو وٺڻ ۽ ايئن 
ئي معاشري ۽ ملڪي معاملن کي متعين ڪرڻ ۾ 
ڪامياب ٿئي ٿي. جمهوريت اتي ڪامياب ٿئي ٿي 
جتي ماڻهن جي شرڪت جام هجي ياعاناي مااڻاهاو 

 سياسي جماعتن ۾ شامل هجن. 
ان کان عالوه عوام حڪومات جاي ڪاارڪاردگاي 
تي به نظر رکن ۽ ٻين شاهاريان کاي باه ماتاحارڪ 
رکن جتي جمهوريت جون ڇهه خاصياتاون ماوجاود 
هجن.  اهي معاشرا وڌيڪ جمهوري هجان ٿاا. جان 
۾ مٿين ڇهن خاصيتن جو اطالق ٿئي ٿو. جيئن ته 
انساني وقار جو احترام آزادي، باراباري، انصااف، 
سااٺااي طاارز حااڪااماارانااي، اماان امااان ۽ چااونااڊياال 
نمائندن جي احتساب جو عمل. جمهوريت نه صرف 
چونڊ واري ڏيناهان ووٽ ڏياڻ جاو ڏياناهان نااهاي. 
جمهوري ماعااشاري جاي تشاڪايال ڏياڻ الِء اساان 

 سڀني کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو پوندو. 

 جمهوريت جون اهم خاصيتون
 حاالِت حاضره

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ 



    0202اپريل   6 |

 

هااڻاي ساماورياون  ملڪ ۾ هائبارڊ جاماهاوريات ال
رنڊڪون ختم ٿي چڪيون آهن. پااڪساتاان ڊياماو 
اوڙي چاڪاي  ڪريٽ موومينٽ  پي ڊي ايام( دم ٽو
آهي، سينيٽ ۾ پ پ ۽ نواز ليگ کاي شاڪاسات 
اچي چڪي آهي. جڏهن ته پيپلز پارٽي ساياناياٽ ۾ 
اپوزيشن واري سيٽ ماڻڻ واري سستي سودي تي 
راضي ٿي وئي آهي. نواز شرياف مالاڪ اچاي ڪاا 

تيار نااهاي ۽ ڪاا اهاڙي سايااساي  هلچل هالئڻ ال
تحريڪ جيڪا عوامي اڀار سبب پيدا ٿائاي ان جاا 
ڪي امڪان پري پري تائين نظر نه پيا اچن. اهاڙي 
صورتحال ۾ جڏهن سياسي سانن جي پاڻ ۾ ويڙهه 
هجي ته عوام ٻوڙن جاياان ئاي لاتااڙباو آهاي، ساو 

 عوام لتاڙجي رهيو آهي.
 پي ڊي ايم ٺهڻ کان وٺي، ان جي گڏجاڻيان ۽ پاو

حڪومت خالف سياسي جلسا ڪري حڪومت جي 
وڃڻ جون تاريخون ڏيڻ تائين جيڪي ڪجهه ٿيندو 
رهيو، ان ۾ اهاا اماياد ضارور پايادا ٿاي هائاي تاه 
حڪومت خالف هلندڙ هااڻاوڪاي سايااساي هالاچال 
ڪو رنگ ضرور الئيندي، پر جاڏهان پاي ڊي ايام 
جو هاڻوڪو آخاري اجاالس ٿاياو تاه ان ۾ پاياپالاز 

جي ڪو چيئرمين ڪي اهاڙياون ڳاالاهاياون  پارٽي
ڪري وڌيون جو پي ڊي ايم ڪک پان ٿاي وکاري 
وئي. سندس چوڻ هو ته نواز شارياف وطان واپاس 
موٽي اچي ته استعيفائون ڏناياون ويانادياون ۽ هاو 
جيل ڀريو تحريڪ جي ڳالهه ڪاري رهاياو هاو. ان 

جيڪا صورتحال سامهون آئي، ان  اجالس کان پو
نواز ليگ اڳواڻ ته اهي به ڳالاهاياون ڪارڻ  کانپو

لڳا ته آصف زرداري کين چوندو رهياو تاه سانادس 
هڪ ئي پٽ آهي ۽ هو اسٽيبالاشاماياناٽ ساان ناٿاو 
وڙهي سگهي. ٿي سگهي ٿاو تاه اهاا ڳاالاهاه آصاف 
زرداري ان حااوالااي سااان ڪاائااي هااجااي تااه هاااڻااي 
قربانيون ڏيڻ جو وارو پاناجااب جاو آهاي، پاياپالاز 
پارٽي گهڻا ماڻهاو ماارائاي چاڪاي آهاي، پار اهاي 
 امڪان روشن هئا ته آصف زرداري پي ڊي ايم ال

سياسي بروٽس ضرور ثابت ٿيندو ۽ وقت اچڻ تاي 
ساان سايااساي ساودي ”  ڪمپناي باهاادر“ هو نه رڳو 

بازي ڪندي دير نه ڪندو بلڪه سموريان سايااساي 
 واعدن کي پٺي ڏئي ڇڏيندو.

ظاهر آهي ته پي ڊي ايم ۾ جياڪاي باه جامااعاتاون 
موجود آهن، انهن جا به پنهنجا پنهنجا مفااد آهان ۽ 

ملڪي اسٽيبلشمينٽ اناهان کاان ان ڪاري ڏاڍي 
آهي جو اهي سدائين ان جا مهرا ٿي استعمال ٿيندا 
رهيا آهن. پ پ جو پي ڊي ايم کي پٺي ڏيڻ کانپو

اهو ته ثابت ٿي ويو آهي تاه پاياپالاز پاارٽاي ناواز  
بهتر چوائاس  ال”  ڪمپني بهادر“ ليگ جي ڀيٽ ۾ 

جاي گاڏ ”  ڪاماپاناي باهاادر“ آهي ۽ اها ئي سدائايان 
ڪيل گند کي به صاف ڪندي آئي آهاي. ذوالافاقاار 
علي ڀٽو کان وٺي هاڻوڪي پاياپالاز پاارٽاي تاائايان 
تاريخي طور ائين ئي ٿايانادو آياو آهاي. ذوالافاقاار 
علي ڀٽي کي اها غلط فهمي هئي ته هن ملڪ ٻه اڌ 

هزار فوجي قيدي واپس ڪرايا، ٽٽل  02ٿيڻ کانپوِء 
ڦٽل ملڪ کي وري پيرن تي بيهاري شڪست جاو 
منهن موڙي ڇڏيو، اها اسٽايابالاشاماياناٽ هان ساان 

ائين ئي  دوکو ڪندي اهو ممڪن ئي ناهي، پر پو
ٿيو، جيئن پالن ۾ رٿيو ويو هو. پ پ جاي هاڪ 

کاان ”  ڪماپاناي باهاادر“ بهترين ڳالهه اها آهي ته اها 
اقتدار ماڻيندي ماڻيندي ماارجاي ويانادي آهاي، پار 

تاياار ناه  اقاتادار ڇاڏڻ ال ڪڏهن به اهاا عاوام ال
 هوندي آهي.

سايااناايااٽ وارياان چااونااڊن ۾ جااڏهاان يااوسااف رضااا 
گايااالنااي حاڪااومااتااي امااياادوار حافااياا  شايااخ کااي 

ڪمپناي “ کي لڳو ته  شڪست ڏني ته پيپلز پارٽي
غير جاندار ٿي وئي آهي، پر دنياا ۾ ڪاوباه ”  بهادر

غايار جاانابادار ناه هاونادي آهاي.  فرد يا ڪابه شاي
اوريانا فالچي بقول ته جڏهن توهان چڱائي بارائاي 
واري عاماال دوران اهااو چائااو ٿااا تاه اوهايان غاياار 
جانبدار آهيو ته اوهين برائي جي پاسي ئاي هاونادا 
آهيو. سو ملڪي اسٽيبلشمينٽ غير جاانابادار ٿاي 
وڃي ته اهو ممڪن ئي نااهاي، اهاا پاناهاناجاا ماهارا 

سان هلندي آهي ۽ اها جڏهن جتي  پنهنجي مرضي
چاهي، جنهن سياسي مهري کي استعمال ڪري ان 

ڪو مسئلو ئي ناهي. هن وقت پيپلاز پاارٽاي ۽  ال
بهترين پاارٽاياون ان  ال”  ڪمپني بهادر“   پي ٽي آ

ڪري به آهن، جو اهي ڪا مزاحمت نٿيون ڪان ۽ 
 نه ئي انهن ۾ ڪا سياسي مزاحمت رهي آهي.

پي ڊي ايم کان ڌار ٿي پيپلز پارٽي هڪ پااساي تاه 
عوام سان ته ويساهه گاهااتاي ڪائاي آهاي تاه ٻائاي 
پاسي هن پنهنجو وزن ايترو ته ڪيرائي ڇڏيو آهي 
جو هااڻ اهاا ڪاوباه ساساتاو ساودو ڪارڻ کاان ناه 
ڪيٻائيندي ڇاڪاڻ تاه پاياپالاز پاارٽاي ساياناياٽ ۾ 

اپااوزيشاان واري عااهاادي تااي بااه 
راضااي ٿااي وئااي آهااي. تاانااهاانااڪااري تااوب جااي 
درخواست ڏئي بانادوق تاي راضاي ٿايانادڙ پاياپالاز 
پارٽي پنهنجي پوزيشن ان ڪري به ڪمزور ڪئي 
آهاي جاو ان کاي ساناڌ حاڪاومات باچاائاڻاي آهاي. 
جيڪڏهن نظام جي هلڻ جي ڳاالاهاه آهاي ۽ آصاف 
زرداري نظام کي هالئڻ چاهي ٿو ته ڪهڙو نظام؟ 
اهو نظام جنهن ۾ عمران خاان ناياازي ۽ سانادس 
چونڊيل حڪومت جا هٿ پڻ ٻڌا پيا آهن، انهن مان 

سان فيصلو ڪارڻ جاو اخاتاياار ناٿاو  ڪوبه آزادي
رکاي. پاارلااياامايااناٽ ۾ فاياصاال ٿاياڻ بادران رڳااو 
آرڊيننس وسيلي فياصاال ڪاري ماڙهاياا پاياا وڃان. 
جيڪڏهن ملڪ ۾ جمهوريت آهي ته سمورا فيصال 
پارليامينٽ ۾ ٿيڻ گهرجن. ڇااڪااڻ تاه اهاو اعالا  
ايوان آهي ۽ اتي ملڪ جا چونڊيال ناماائانادا وياٺال 
آهن. هي معاملو نظام کي بچائڻ جو نه بلڪه ساناڌ 
حڪومت کي باچاائاڻ جاو آهاي. اڄ ناواز شارياف 
جڏهن بنهه گهڻي سخت ٻولي ڳالهاائاي ٿاو تاه اهاو 

هااڻ پاناجااب  رڳو ان ڪري جو هن وٽ وڃائاڻ ال
حڪومت به ناهي. ڇااڪااڻ تاه اتاي باوزدار جاهاڙو 

وڏو وزير ويٺو آهاي، تاناهاناڪاري ناواز ”  هوشيار“ 
شريف پي ڊي ايم جي پالاياٽ فاارم تاان سايااساي 

 ويڙهه ڪرڻ پئي چاهي.
پر جيڪڏهن ڪوبه اتحاد رڳو سايااساي مصالاحاتان 
جااي ور چااڙهااي وڃااي ۽ ان ۾ مااوجااود اتااحااادي 
 جماعتن کي به هڪٻئي تي اعتبار نه هجي تاه پاو

غانايامات ئاي  اهو ته هاڻوڪي نا اهل حڪومت ال
ثابت ٿيندو. ڇاڪاڻ ته عمران خان نيازي اڄ ڏينهن 
تائين پنهنجي حڪومتي ڪارڪردگي بهاتار ڪارڻ 

تيار ناهي، پر هن جو سڄو زور ڪرپشن خاتام  ال
ڪرڻ ۽ نواز شريف تاوڙي زرداري جاي اڳاوڻايان 
حڪومات خاالف واوياال ڪارڻ آهاي. تاناهاناڪاري 
جڏهن اپوزيشن پاارٽاياون ئاي اياتارو مضاباو  ناه 

حڪومت ڪرڻ ساولاو  ال هجن ته ڪنهن به پارٽي
ٿي ويانادو آهاي. پاياپالاز پاارٽاي پاي ڊي ايام کاان 
پنهنجون راهون ڌار ڪري چڪي آهي. پي ڊي ايم 
۽ نواز ليگ سان جيڪو دوکو ٿياڻاو هاو ساو ٿاي 

کي اياتارو  ويو، پر سياسي بروٽس آصف زرداري
ضرور ياد رکڻ گهرجي ته دوکو ڏيندڙ هڪ ڏياناهان 

 دوکي جو شڪار به ضرور ٿيندو آهي. 

ــس  ــرو  ــي ب ــاس ــي  آصــز درداري س
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اسان جي سياست ۽ سياستدانن پاڻ کي ايترو ته 
سگهاري ڌرين جي رحم ۽ ڪرم تي ڇڏيو آهاي 
جو هاڻي انهن جي مدد کانسواِء ڪجاهاه ساوچاڻ 
الِء به تيار نه آهن، عملي ڪاوشاش تاه پاري جاي 
ڳالهه آهاي  اناهايَء ڪاري باه اهاا آسااناي ساان 
پنهنجا شر  شرو  ماااائاي سايااساتادانان کاي 
پنهنجي مرضي ماطااباق هاالئاي ٿاي ۽ هارهاڪ 
پنهنجي ڏنال ڪام جاي پاورائاي جاي آڌار تاي 
مااعاااوضااو ڏنااو ٿااو وڃااي عااام طااور ويااچااارا 
سياستدان ته ائين چاونادا آهان تاه سايااسات جاو 
مطلب بهتر کان بهتر نتيجا حاصل ڪرڻ هوندو 
آهي ڪنهن به حالت ۾ اهي عوام الِء ناه هاونادا 
آهن انهن غريب اڳواڻن الِء هاونادا آهان جايائان 

 ويچارا ٻن وقتن جي ماني کائي سگهن  
همسري ۾ ڪجهه وقت اڳ لکيو هو جڏهن پاي. 
ڊي. ايم جڙيو هو ته انهيَء اتحااد ۾ ٽاي وڏياون 
پارٽيون آهن عوامي حساب سان نون ليگ ۽ پ 

بااقاي  J.U.I.Fپ جڏهن ته تنظاياماي لاحااظ کاان 
پارٽيون همنوا آهن. پي. ڊي. ايم جو ٺهڻ بظااهار 

ته پي. ٽي. آِء حڪومت کي ختم ڪارڻ هاو، پار 
انهن جو چوڻ اهو به هو ته سياست مان سگهارن 
ادارن جو هٿ ختم ٿئي انهيَء ڪري هان اتاحااد 

ڪوٺيو ويو. جڏهن ته پ.  Anti Establishmentکي 
سااالاان کااان حااڪااوماات  23پ ساانااڌ ۾ گااذرياال 

اسٽيبلشمينٽ جاي مارضايَء ساان ڪاري رهاي 
هجي هو جڏهن به چاهين ته انهيَء حڪومت کي 
ختم ڪري سگهن جن الِء سردار ۽ وڏيرا ڦيرائڻ 
ڪوبه مسئلو نه آهي. باقي عوامي ڪم جياڪاي 
سنڌ ۾ ٿيا آهن اهي سڀني جي اڳيان آهان. عاام 

 23ماڻهو کي صاف پااڻاي باه پ. پ حاڪاومات 
سالن ۾ فراهم ڪري نه ساگاهاي آهاي. پاوِء اهاا 
پارٽي ڪيئن سگهارن ادارن جي مخالفت ڪري 
سگهي ٿي محسوس ته ان وقت به اهو ٿيو هو ته 
انهن جي راضپي سان پ. پ، پاي. ڊي. ايام ۾ 
شامل ٿي. پي. ڊي. ايم تقريابان پ. پ جاي هار 
ڳالهه ماي پئي. جڏهن سينياٽ الاياڪاشان کاان 
پهرين پي. ڊي. ايم چاهيو پئي ته اساتاعايافاائاون 
ڏجن تڏهن به پ. پ انهن کي منع ڪاياو ۽ پاي. 

ڊي. ايم ڳالهه ماي. بالول صااحاب تاه ايائان باه 
چيو ته جلسن جلوسن سان حڪومات ناه ويانادي 
اسان چانهه پارٽيون ڪري حاڪاومات کاي گاهار 
ڀيڙو ڪنداسين. هاڻي موالنا صاحب چيو ته اگار 
جلسا جلوس نه ڪرڻا هئاا تاه پاي. ڊي. ايام ڇاو 
ٺهي. بهرحاال اهاڙي قسام جاا ڀاوڳ اساان وٽ 

 نئين ڳالهه نه آهي. 
خير سان سينيٽ اليڪشن تي تافاصايال ۾ ناٿاا 
وڃون يوسف رضا گيالني صااحاب کاٽاياو ناون 
وارن ويچارن پورا ووٽ ڏناا. اناهان ساان طائاي 
ٿيو هو ته يوسف رضا صاحب سينيٽر ٿيندو پاوِء 
سينيٽ جو چيئرمين ٿيندو ۽ سينيٽ مخالف ڌر 

 جو اڳواڻ نون ليگ جو هوندو. 
گيالني صاحب جڏهن سينيٽر چونڊيو تاه پ. پ 

” ايڪ زرداري سڀ پار ڀااري“ چوڻ شروع ڪيو 
حڪومت پريشان ٿي وئاي تاه ڇاا ساگاهااري ڌر 
اسان مان هاٿ ڪا ي وئاي؟ اصاولان تاه قاوماي 
اسيمبلي ۾ حڪومت پنهنجي اڪثريت وڃاائاي 
هئي، پر انهيَء اليڪشن ۾ ئي حاڪاومات جاي 

 پي ڊي ايم ۾ پ پ جو رهڻ
 مشڪل نظر ٿو اچي   

 حاالِت حاضره

 

 
 

 انور قاضي
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ووٽ حاصل ڪيا مذاق اڃان  274عورت سينيٽر 
ڪهڙو هوندو واضح پاياغاام هاو حاڪاومات الِء 
سڌري وڃاو ياا صارف عاماران خاان الِء ڇاو تاه 
ڪڏهن ڪڏهن هاماراهاه مارحاوم سالاطاان راهاي 
وانگر بڙڪون هڻندو آهي ٻن ڏينهن کان صاحب 
ماوصاوف اعاتامااد جاو ووٽ اناهان ئاي قاومااي 
اسيمبلي جي ميمبرن کان ورتاو جان صارف ٻاه 
ڏينهن پهرين گهٽ وڌ ڳالهائي رهيو هو. ڪنهان 
ووٽ ڏياريو اسان سڀني کاي چڱايَء ريات ڄااڻ 
آهي. جيڪر وري سينيٽ جاي چايائارمايان جاي 
چونڊ ۾ ٿيو ايئن لڳو ڪنهن ڊرامي جو لاکايال 
اسڪرپٽ هو. ستان ساياناياٽارن کاي چاياو وياو 
اوهان گيالني صاحب جي نالي جاي ماٿاان ماهار 
هڻو. شيري رحمان ويچاري سيڪريٽري سينيٽ 
کان معلوم به ڪيو ته اگر نالي تي مهر لڳاي تاه 
ووٽ خارج ته ناه ساماجاهاياو ويانادو تاه صااحاب 
وراڻيو بلڪل نه خالي ۾ ڪٿي به هڻي سگهجي 
ٿي. ڇو ته نالي ۽ خالي جڳهه ۾ ڪابه لاڪايار ناه 
هئي هڪ ئي خانو هاو گاياالناي صااحاب جاو ۽ 
هڪ ئي خاناو هاو باناا لاڪايار جاي ساناجاراڻاي 
صاحب جو. وري ساائايان ماظافار حسايان شااهاه 
صاحب جيڪو سينيٽ اليڪشن جو پرزائيڊنگ 
آفيسر هو ان کاي هاداياتاڪاار هادايات ڏناي تاه 
جيڪو به ٺپو نالي تاي هاجاي ان ووٽ کاي رد 
ڪااري ڇااڏجااو هاان اياائاان ئااي ڪاايااو ويااچااارو 
سيڪريٽري سيناياٽ چاونادو رهاياو تاه ساائايان 
منهنجا گيالني صاحب جي ڌر مون کان معالاوم 
ڪيو هو ٺپو خاني اندر ڪٿي به لڳندو تاه ووٽ 
انهيَء خاني ۾ ماوجاود ناالاي واري جاو ڳاڻاياو 
ويندو، پر سائين بادشاهه سندس هڪ ناه ٻاڌي ۽ 
ست ئي ووٽ خارج ڪري سنجراڻي صاحب جي 
کٽڻ جو اعالن ڪري کيس سيناياٽ چايائارمايان 

جي ڪرسيَء تي ويهاري پنهنجاو ڪاردار پاورو 
 ڪري سينيٽ مان آئوٽ ٿي ويو. 

هاڻي سائين ڪورٽ سڳوري جي مرضي آهي ته 
جيڪو ڪياس پ. پ کاڻاي آئاي آهاي تاه ووٽ 
خارج نه آهن ان جاو فاياصالاو ٽان ساالان تاائايان 

انڌي ۽ “ ڪري يا نه ڪري؟ سنڌي ۾ چوڻي آهي 
اڳتي اسڪرپٽ ۾ ڇاا لاکايال آهاي جالادي ”  جنڊ

خبر پوندي. ڪي خبردار ماڻهو چون ٿا ته ڪجهه 
ٿيندا ۽ گيالني صاحاب  Validٽائيم کانپوِء ووٽ 

 Doسينيٽ چيئرمين ٿيندو، پر ان الِء پ. پ کي 
More  ڪرڻو پوندو. جنهن جو مثال پي. ڊي. ايام

 جي آخري اجالسن ۾ نظر آيو.
مارچ تي النگ مارچ ٿينادو ان  06اجالس هو ته 

الِء سڀني پارٽين ها ڪئي هائاي ايساتاائايان جاو 
سعيد غني صاحب صوبائي وزير تعليم تاه ٽاي. 

اپاريال شاهاياد  4وي شو ۾ ايئن به چيو هاو تاه 
ذوالقفار علي ڀٽو جي ورسي اسان ڳاڙهاي خادا 
باااخاااش ۾ ناااه پااار اساااالم آبااااد ڌرڻاااي ۾ 
ملهائينداسين، پر سائين چوندا آهن صاحب جاي 
من جي صاحب کي خبر سو اجالس ٿاياو الناگ 
مارچ کان پهرين استعيفائون ڏيو خاتام ٿاياو تاه 

 النگ مارچ ملتوي.
محترم زرداري صاحب جيڪو ڪاجاهاه اجاالس 
۾ فرمايو ۽ ان وقت اتي موجود پ. پ جي وفاد 
ان کي براهه راست نشر ڪارائاڻ شاروع ڪاياو 
موبائل مئسيجز ذريعي جو انتهائي ناخوشگوار 
هو. جڏهن ميان صاحب کاي چاياائايان تاه اوهاان 
واپس اچو اسان توهان کي استاعايافاائاون پاياش 
ڪريون ٿا ته ماحول خراب ٿيو ايئن لڳو تاه پاي. 
ڊي. ايم ۾ شامل ڪنهن اهم پاارٽاي جاو اڳاواڻ 
نٿو ڳالهائي، پر شهزاد اڪبر يا فارودس عااشاق 
پئي ڳالهائي. ماريام صااحاباه ڏاڍو پاريشاان ٿاي 

وئي. جڏهن صاحب ان کي مخاطب ٿينادي چاياو 
ته ميان صاحب وڊياو لاناڪ ذرياعاي خاطااب ٿاو 
ڪري واپس ڇو نٿو اچي. مريم صاحبه به کاياس 
چيو زرداري صاحب اوهاان باه هان وقات وڊياو 
لنڪ ذريعي خطاب ڪري رهيا آهاياو هانان جاي 
وچ ۾ تلخ جملن جي ڏي وٺ ٿي جنهن کي پاوِء 
مريم صاحبه سنڀالاي ورتاو، ماوالناا صااحاب تاه 
ايترو ڪاوڙيو جو پريس ٽاڪ اڌ ۾ ڇڏي هالاياو 

اپريل تي پ. پ فيصلاو ڪانادي تاه  4ويو. هاڻي 
استعيفائون ڏجن يا نه ڏجن سندن سنڌ حڪومات 
کي خطرو به نه آهي. ڇو ته پي. ڊي. ايام واضاح 
ڪيو ته پاهاريان قاوماي اسايامابالاي جاا مايامابار 
مستعفي ٿيندا، پر ان ڳالهه تي پ. پ راضاي ناه 
ٿي ڇو ته کين ڊپ آهي ته اگر لکيال اساڪارپاٽ 
کان هٽي ويا ته سنڌ جاي حاڪاومات جاي ڪااباه 

 گارنٽي نه هوندي استعيفائون ڏين يا نه 
تاريخ النگ مارچ ته نه ٿياو، پار ناياب ماريام  06

صاحبه کي سڏائاي ورتاو آهاي ۽ پاي. ڊي. ايام 
فيصلو ڪيو آهي ته پورو اتحااد ماريام صااحاباه 
سان گڏ نيب ويندو اگر پ. پ اتاحااد کاان الا  
ٿئي ٿي ته يقينن عاوام ۾ ان الِء ڪااوڙ پايادا 
ٿيندي، پر هو پنجاب ۾ آهي باه ڪاوناه ساناڌ ۾ 
اگر آهي ته به سگهارن جي ماهارباانايان ساان ان 
ڪري عوام جاو ڊپ پ پ کاي ناه آهاي بااقاي 
جيڪو اشاارو مالاياو، پار پاي. ڊي. ايام واضاح 
سوچي پئي تاه پ. پ کاي آئاوٽ ڪاري ماارچ 
ڪريون ۽ استعيفائون ڏيون، پر رمضان شارياف 
کانپوِء موالنا صاحب کي حلوو پوري سحري ۾ 
کائڻي آهي. لڳي ٿو ته النگ مارچ ٿيانادو پ پ 
ڪنهن ناه ڪاناهان طارياقاي ساان ان ۾ شاامال 

 هوندي، وڌيڪ جيڪا صاحبن جي مرضي. 
*** 
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جاپان گهڻين ڳالاهايان جاي ڪاري هاڪ مانافارد 
ملڪ رهيو آهي. جاپان دنيا جي تاارياخ ۾ واحاد 
ملڪ آهي جنهن جي وڏن شهرن تي ايٽمي حملو 
ٿيو هو، پر جاپان تباھ ٿيڻ کاناپاوِء ايائان اڀارياو 
جو اڄ سائنس اينڊ ٽيڪناالجي جي شعبن ۾ هن 
جي ترقي مثالي آهي. ظاهار آهاي تاه ڪاناهان باه 
ملڪ جي ترقي ۾ ان جي خاارجاه پاالاياساي جاو 
اهم ڪردار هوندو آهي. دنيا ۾ ٻي جنگ عظيام 
کانپوِء جڏهن دنيا هڪ گلوبل وليج بڻجاي وئاي 
آهي تڏهن ملڪن جون خارجه پاليسياون تاباديال 
ٿيون آهن. جاپان جي به خارجه پاليسي تبديل ٿي 
آهي، پار تاارياخ ۾ ان جاي هاڪ اهاڙي خاارجاه 

ساالان تاائايان رهاي.  024پاليسي به هئي جيڪا 
جاپان جي ان خارجه پاليسي جو اثر اڄ باه آهاي، 

چونادا ”  سڪوڪو“ جاپاني ان خارجه پاليسي کي 
آهن. سڪوڪو جي پاليسي جاپان جي بادشااتات 

جي دور ۾ آندي وئي. ايڊو سالاطانات جاو ”  ايڊو“ 
ع ۾ رکاياو. اياڊو 2623”  ٽوڪوگوا لايااس“ بنياد 

جاپان جي مشھور شهر ٽوڪيو جاو پاراڻاو ناالاو 
پڻ آهي. ايڊو سلطنت بنيادي طرح ساان جااپااناي 

ع کاان 2622ملٽري ڊڪٽيٽر شاپ هائاي جاياڪاا 
ع تائين جااپاان تاي قاائام رهاي. اياڊو 2262وٺي 

ساالااطااناات جااي سااربااراھ يااعاانااي ڊڪااٽاايااٽاار کااي 

جو لقب ڏنل هاونادو هاو. ساڪاوڪاو ”  شوگون“ 
خارجه پاليسي کي نافذ ڪرڻ وارو ايڊو سلطنات 
جااو ٽاايااون بااادشاااھ ٽااوڪااوگااوا لااياامااسااٽااو هااو. 
سڪوڪو پاليسي جو مقصاد جااپاان کاي بااقاي 
دنيا کان پري رکڻ هو، سڪوڪو جي ماعاناٰي باه 

سڪوڪو پاالاياساي ”  بند ملڪ“ ايئن آهي مطلب 
کي ڪئڪن به چيو ويندو هو، اناگاريازي ۾ ان 
پاليسي کي آئسوليشنزم باه چاياو ويانادو آهاي. 
اهڙي پاليسي سان ملڪ باقي دنيا سان ڪنهن به 
قسم جو تعلق ناهي رکندو  ياا جاياڪار ڪاناهان 
ملڪ سان ڪاروباري تاعالاق هاونادو باه آهاي تاه 
تمام گهٽ پئماناي تاي. اهاڙي پاالاياساي دوران 
ملڪ فقط پنهنجي وسلين تي پاڻ ڀاڙينادو آهاي 
۽ باقي دنيا سان فوجي معاملن سميت، تجاارتاي 
ڏي وٺ نه ڪندو آهي ۽ جااگارافاياائاي طاور تاي 
باقي دنيا کان ڌار ٿي رهاڻ کاي وڌياڪ تارجاياح 
ڏيانادو آهاي. ريااسات پانااهاناجاو پااڻ کاي اهااڙي 
پاليسي ۾ وڌيڪ محفوظ سماجاهانادي آهاي. ان 
پاليسي تي ٻين ملڪن به عمل ڪيو آهي جنهان 
۾ آمريڪا، ڪوريا، چين، وغيره. اهڙي پالياساي 
جو نافذ ڪرڻ ان الِء باه هاونادو آهاي تاه جايائان 
ثقافت ۾ مالوٽ نه ٿئي، پر سواِء جاپان ۽ چايان 
جي ڪنهن به ملڪ ايتاري گاهاڻاي وقات تاائايان 

هيڪالئپ واري نظرئي تي عامال نااهاي ڪاياو. 
چين به گهڻي وقت تائين دنيا کان ڪٽيل رهاياو 

صادي جاي ڳاالا   25صدي کاان  23آهي، پر اها 
آهي. جڏهان تاه جااپاان جاي آئساولاياشانازم جاي 

ع تاائايان رهاي. ساڪاوڪاو لافا  2262پاليسي 
جاپاني نسخي مان ورتو ويو آهاي، اهاو نساخاو 
شوزڪي ٽاڊائو لاکاياو هاو، شاوزڪاي جااپااناي 
ترجمو ڪندڙ هو، هن گهڻين ئي يورپي ٻاولايان 
مان ساائاناساي ۽ ٻايان قسامان جاون تاحاريارون 
جاپاني ٻوليَء ۾ ترجمو ڪياون آهان. باهارحاال  
هڪڙو ٻيو رايو آهي ته جااپاان جاي هاياڪاالئاپ 
واري خارجه پاليساي ساڪاوڪاو جاي دوران باه 

سيڪڙو ڪٽيل نه هو، بلڪاه  222جاپان دنيا کان 
ان جا گهڻن ئي ملڪن سان تجارتي تعالاق هائاا، 
پر ان خارجه پاالاياساي تاحات جااپاان جاون ٻايان 
ملڪن سان شر  سخت هئا. ٻاهران ايندڙ سامان 
۽ ماڻهو جيڪي ايندا هئا انهن بابت جااپاان جاو 
پنهنجو قانون ۽ شار  هائاا، جاناهان تاي عامال 
ڪري ئي ڪو ٻياو مالاڪ جااپاان ساان ڏي وٺ 
ڪري سگهي پيو ۽ پنهنجا ماڻهو جاپاان ڏاناهان 
موڪلي سگهي پيو. جاپان جو سڪوڪو خاارجاه 
پاليسي دوران چاائاناا ساان وساياع پائامااناي تاي 
تجارتي تعلق هئا ۽ اها تجارت جاپان جاي شاهار 

 سال پراڻي خارجه پاليسي 020جاپان جي 
شهريار رحمان 

 کوسو



    0202اپريل   10 |

 

ناگاساڪي واري بندرگاھ کان ٿايانادي هائاي. ان 
کااان عااالوه ناااگاااساااڪااي جااي ويااجااهااو هااڪ 
مصنوعي ٻيٽ ٺاهيو ويو هو، جنهن کي ڊجيمان 
چيو ويندو هو، هن ٻيٽ کاان چاائاناا ۽ پارتاگاال 
سان تجاارت ڪائاي ويانادي هائاي. ان ٻاياٽ ۾ 
پرتگالي واپارين جا گهر باه ٺاهايال هاونادا هائاا، 
جيڪي چين ۽ جاپان سان ريشام سامايات ٻايان 
شين جي خريد و فروخت ڪندا هئا ۽ انهن شين 
کي يورپ ڏانهن موڪليندا هئا. ان تجارتي ٻيٽ 
۾ پرتگالي واپاريان جاو وڌياڪ ڪااروباار هاو، 
تنهاناڪاري پارتاگاالايان جاو اثار باه گاهاڻاو هاو، 
تنهنڪري هن ٻيٽ کي پرتگالي ٽريڊنگ پوسٽ 
چيو ويندو هو. سڪوڪو پاليسي تاحات اناهايَء 
ٻيٽ ۾ رهندڙ واپارين جاو جااپااناي ساوساائاٽاي 
سان ڪوبه واسطو نه هونادو هاو ۽ جااپاان جاون 
ٻيون ساوساائاٽاياون اناهايَء ٻاياٽ کاان ڪاٽايال 
هونديون هيون. پرتگالين سان گڏوگڏ ڊچ ايساٽ 
انڊيا ڪمپني کي به جاپاني ڊڪٽيٽر شپ طرفاان 
سڪوڪو خارجه پاليسي تحت مشارو  اجاازت 
مليل هئي ته اهي به تجاارت ڪاري ساگاهان. ان 
کان عالوه جاپان جا ان وقات پاناهاناجاي قارياباي 
ٻيٽن سان به تجارتي تعلق هئا، اهي ٻاياٽ ياا تاه 
چين ۽ ڪوريا جي قبضي هيٺ هئا يا وري انهن 
جي پنهنجي بادشاهت قائم هئي. انهن ٻيٽن تاي 
جيئن ريوڪيو جا ٻيٽ جنهن تي مختلف دور ۾ 
مختلف سلطنتن حڪومت ڪئي. هئايارياوڪاياو 

چياو ”  ريوڪيو ڪنگڊم“ٻيٽن جي بادشاهت کي 
ويو آهي. ان کان عالوه امامي ٻيٽ ۽ سڪشيماا 
ٻيٽ کي بعد ۾ رياوڪاياو ڪاناگاڊم ۾ شاامال 
ڪيو ويو. جيئن سڀني کي علم ۾ آهي ته جاپان 
جي جاگرافي اهڙي آهي جو اها سڄي ساماوناڊي 
پٽي جاپان سميت ننا ن وڏن ٻاياٽان ساان ڀاريال 
آهي. انهن ٻيٽن سان جاپان ۽ چايان جاي پاراڻاي 
تجارت هلندڙ آهي. جاپان ۾ جڏهن ايڊو سلطانات 
جي حڪومت هئي ۽ سڪوڪو خارجه پاالاياساي 
نافذ هئي تڏهن به جاپان جو پاناهاناجاي وياجاهاي 
قائم ٻيٽان ساان تاجاارتاي تاعالاق هائاا. جااپااناي 
سلطنت ايڊو کي ڊجيمان ٻيٽ جنهن تي پرتگالي 
واپارين جو اثر هو انهن جاپانين کي تنگ ڪيو 
هو، انهن جي ۽ جاپاني عامالادارن جاون پااڻ ۾ 
اڪثر جهڙپون ٿينديون هاياون. ڇاو تاه ڊجاياماان 

ٻيٽ وارا ناگاساڪي الِء وڄڻ وارن کي ڊجياماان 
مان لنگهڻ نه ڏيندا هائاا ۽ اناهايَء مسائالاي تاي 
اڪثر ڇڪتاڻ رهندي هئي، ڊجاياماان ٻاياٽ وارا 
ٻاهران آيل ماڻهن سان ته مسئلو ڪندا ئاي هائاا، 
پر حيرت جي ڳال  آهي جو جاپاني سول مااڻاهاو 
کي به گذرڻ به ڏيندا هئا جيڪر ڪناهان جااپااناي 
کي ڊيجمان ٻيٽ وڃڻو آهي يا ڪنهن ساباب الِء 
اتان جو رستو استعماال ڪارڻاو آهاي تاه ان الِء 
خاااص اجااازت جااي ضاارورت هااوناادي هاائااي. 
محسوس ڪيو ويو آهي ته جاپاني سلطنت اياڊو 
جو سڪوڪو جهڙي خارجاه پاالاياساي جاو ناافاذ 
ڪرڻ جو سبب ڪو تجارتي نه هو بلڪه تهذيبي 
هو انهن جو خيال هو ته جيڪار گاهاڻان مالاڪان 
کي ۽ انهن جي ماڻهن کي اجازت ڏني ويندي ته 
اهي اچي جاپان ۾ رهاڻ شاروع ڪانادا ۽ نسال 
وڌائيندا جنهن سان جاپاني نسل ۽ تهذيب متااثار 
ٿيندي. تنهنڪري انهن سختي ساان ساڪاوڪاو 
پاليسي تي عمل ڪندي تمام گهٽ پئمااناي تاي 
ٻين ملڪن سان تجارت ڪائاي. ان کاان عاالوه 
انهن کي اهو خوف به هو ته مغربي مالاڪ هاتاي 
تجارت ڪري پنهنجو اثر وڌائيندا ۽ اڳتي هالاي 
جاپان تي حڪومت ڪندا ۽ اصل جااپااناي قاوم 
کي هتان نيڪالي ڏيندا، دلچسپ ڳالا  اهاا آهاي 
ته ڪج  ٻاهران ماڻهو جنهن کي تاجاارت ڪارڻ 
جي مشرو  اجازت مليل هئي انهن جي مٿان به 
اها پابندي هئي جو اهي پنهنجاي عاالئاقاي کاان 
ٻاهر نه ويندا ۽ نه وري ڪناهان جااپااناي خاانادان 
سان اهي تعلق رکي سگهنادا بالاڪاه اناهان کاي 
پنهنجي مذهب تي به عمل ڪارڻ کاان روڪاياو 
ويندو هو ۽ اتي رهڻ وارا غايار مالاڪاي لاڪاي 
ڪري پنهنجي عبادت ڪندا هئا. ان وقت گاهاڻان 
ئي ملڪن جيئن فرانس، آمارياڪاا، روس اياڊو 
سلطنت کي تجارتي تعلق قائم ڪرڻ جي دعوت 
ڏني وئي هئي، پر ايڊو سلطانات جاي ڊڪاٽاياٽار 

ع ۾ پارتاگاالايان 2647صاف ماناع ڪاري ڇاڏي. 
ڪوشش ڪئي هئي جو ناگاساڪاي تاي قاباضاو 
ڪيو وڃي، پر جاپانين ماعاامالاي کاي ساناڀاالاي 

ٻيڙيون سمنڊ ۾ الٿيون جيئن  022ورتو. جاپانين 
پرتگالي جهازن کاي روڪاياو وڃاي. باهارحاال  

ع 2732جاپاني انهن کي روڪڻ ۾ ڪامياب ويا. 
۾ پهريون دفعو روسي نيوي جي ٽايام جااپااناي 

ٻيٽ تي وزٽ ڪرڻ آيا ۽ جااپاانايان اناهان ساان 
جهااز  0ع ۾ آمريڪا جا 2702نارمل رويو رکيو. 

جاپاني ٻيٽ تي آيا جيڪي ڪي اوشيما ٻيٽ تي 
ڏينهن تارساياا جاهااز جاي ڪائاپاٽان جاوهاان  22

ڪينڊرڪ جي باري ۾ چيو ويانادو آهاي تاه هاو 
پهريون آمريڪي هو، جنهن جاپان جي زمين جو 

ع تائين آمريڪا 2220ع کان 2707دورو ڪيو هو. 
جاپان ۾ تجاارت شاروع ڪاري ڏناي هائاي، پار 
جاپان ڊچ  نيڌرلينڊ( جي جهاناڊي هاياٺ تاجاارت 
پئي ڪئي. ڇو ته ان وقت ڊچ جي برطاناياا ساان 
جنگ پئي هلي، تنهنڪري ڊچ پاڻ ته تاجاارت ناه 
پيو ڪري سگهي، پر هن آمريڪا کاي مشارو  
اجازت ڏني ته هو ڊچ جهنڊي هاياٺ جااپاان ساان 

ع تائين آمرياڪاا، 2253تجارت ڪري سگهي ٿو. 
برطانيا، روس ۽ ڪج  ٻين مغربي مالاڪان هار 
ممڪنه ڪوشش ڪائاي تاه جااپاان ساان تاجاارت 
معاهدا ٿين، پر هر دفعي اهي ناڪام ويندا هائاا. 
انهيَء وچ ۾ گهڻا ئي جهاز تجارت الِء موڪالاياا 
به ويا، پر اهي ڪي خاص ڪامياب نه ٿي سگهيا. 

ع ۾ جاپان ۽ آمريڪا وچ ۾ امن ۽ دوستاي 2254
جو ماعااهادو ٿاياو جاناهان کاي ڪاناوياناشان آف 

ع جي آخر ۾ جااپاان ۽ 2254ڪنگاوا چيو ويو ۽ 
برطانيا ۾ به اينگلو جيپنياز فارياناڊشاپ ٽارياٽاي 

ع ۾ جااپاان پاهارياون دفاعاو 2262معاهدو ٿاياو. 
پنهنجا سفير آمريڪا ڏانهن موڪليا ۽ آمارياڪاا 
۾ جاپاني سافاارت خااناو قاائام ڪاياو وياو. ان 

ع ۾ يورپ ڏانهان باه جااپاان 2263ع 2260کانپوِء 
ع 2267پنهنجا سفير موڪليا. جاپان ۽ جااپاانايان 

۾ پيرس ۾ ٿينادڙ ورلاڊ فايائار ۾ باه شارڪات 
ڪئي، اها ورلڊ فيئر عاالاماي تاجاارتاي ناماائاش 
هئي جنهن ۾ سڄي دنياا ماان مااڻاهان شارڪات 
ڪئي هئي. ايئن جاپان مڪمل هيڪالئپ واري 
نظرئي کان پري ٿي دنيا سان تاجاارتاي ماعااهادا 
ڪيا. جاپان تي اها هيڪالئپ واري سوچ حااوي 
رهي ۽ ان جنگ عظيم ۾ شرڪات باه ڪائاي ۽ 
ايٽمي حملي جو شڪار به ٿاياو، اصال تاباديالاي 
جيڪا جاپان پنهنجي اندر آنادي اهاا ٻاي جاناگ 
عظيم کانپوِء آندي ۽ دناياا ڏٺاو تاه جااپاان هاڪ 
نن و ملڪ آهي جو سائنس اينڊ ٽاياڪانااالجاي ۾ 
ايترو اڳتي نڪري چڪاو آهاي جاو دناياا ۾ ان 

 جي ترقي مثالي آهي. 
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دنيا جاون ساڀ ٻاولاياون پاناھاناجاو وجاود رکاڻ الِء 
انسانن جي وجود جون محتاج آتن. اتو ضروري باه 

” ٻول“وڃي، جيتوڻيڪ، ” ڳالھائي“ناتي ته تر ٻولي 
لف  جو مطلب ته لف  ڳالھائڻ ئاي آتاي، پار تاناھان 
توندي به ڪڏتن ڪڏتن اشارن ۾ به ڳالھايو ويانادو 
آتي. جھڙيَء ريت، ڳالھائڻ جي قاوت کاان ماحاروم 
تڪ ماڻھو ڳالھائي ٿو ته اتو تٿ، ٻانھن، اک، آڱار، 
منھن، وات، ڪنڌ، ٽنگ، ٺونٺ يا پيرن جاي اشاارن 
سااان ڳااالااھااائاايااناادو آتااي ۽ سااامااھااون وارو ماااڻااھااو 
جيڪڏتن ڳالھائي سگھندڙ آتي ته اتو به ساماجاھاي 

ڳالاھاائاي ناه “ ويندو، پر جيڪڏتن اتڙو ئي ڪو ٻيو 
توندو تاه اتاو باه سانادس ”  سگھندڙ  گونگو( ماڻھو

 Silentبي زبان “سڀ اشارا سمجھندو آتي. ان سڄي 
۾ اڄڪل  اتاڙا انساان باه   Conversation”ڳالهه ٻول 

شامل آتن جيڪي خود ڳالھائي ساگاھاڻ بااوجاود باه 
نٿا ڳالھائي سگھن  جيئن موٽرسائياڪال تاي تالاڻ 
مھل گاڏي تالئي سامھون ايندڙ ويندڙ ٻه ماڻھو پااڻ 
۾ صرف ڪنڌ تيٺ ڪندا يا تٿ مٿي ڪندا آتن تاه 
ٻنھي جو پاڻ ۾ سالم ٿي ويندو آتي يا وري گااڏي 
جي سيٽي وڄائي سالم ڪنادا. ڪاڏتان ڪاڏتان تاه 
اتڙن اشارن ۾ اتاڙن مااڻاھان وچ ۾ وڌياڪ ڳاالا  
ٻول  به ٿي ويندي آتي. ان ڪاري ڪااباه ٻاولاي، ناه 
رڳو انسان ذات جي چوڌاري ۽ سماجي واسطن جاي 
الِء تاڪاري ذريعو آتي، پر اتا انسانن جي مختالاف 
جذبن، احساسن ۽ اندر جي اڌمن کي سمجھائڻ جاو 
ذريعو به رتي آتي  ڊاڪٽار احساان داناش(. اتاوئاي 
سبب آتي ته ٻولي ئاي تاماياشاه کاان وٺاي انسااناي 
شعور جي ماُء رتي آتي ۽ ٻوليَء جاي تاخالاياق جاو 
سھرو به ان ڪري تزارين سالن کاان وٺاي انساانان 

جي سر تي سونھندو پيو اچي، جن ۾ تڪڙا ٻولايَء 
جا گھڙيندڙ، ٻيا ڳالھائيندڙ، جڏتن ته ٽاياان وري ان 
ٻوليَء کي محفوظ ڪندڙ پاارکاو ياا لسااناي مااتار 
توندا آتان، جاياڪاي ان ٻاولايَء کاي ساناواريانادا، 
سڌاريندا ۽ ويا ڪرڻ جاا قااناون، اصاول ۽ ضااباطاا 

 ٺاتي انھن تي عمل ڪرائڻ ۾ اڳڀرا توندا آتن.
انسانيت جي ڪري، سڀ انسان پنھنجو پاڻ ۾ تڪ 
گھر جا ڀاتي آتن، پر فرق صرف اتو آتي ته وسيلن 
کاي صاحاياح اساتاعاماال ڪارڻ ڪاارڻ، الا  الا  
مڪانن، خاندانن، لوڙتن، ڳوٺن، ڪالونين، شھارن، 
تعلقن، ضلعن، صوبن، ملڪن ۽ کنڊن ۾ ورتائجي 
رتيل آتن. جيئن اتي ورتائجندا ويا ته سندن ٻولين 
۾ به واضح فرق ايندا ويا. اتوئي سبب آتي ته دناياا 
جي تقريبن سڀني ترقي ڪيال ياا ساڌريال ٻاولايان، 
ازل کان ئي هڪٻئي سان لفظن، جملن، پھااڪان ۽ 
اصطالحن جي ڏي وٺ پئاي ڪائاي آهاي. ان باابات 

سنڌي شااعاريَء “ ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو صاحب 
۾ اتا ڳال  لاکاي آتاي ”  تي فارسي شاعريَء جو اثر

ٻوليَء جو فطري ٻولي تاجاڻ   Richته تڪ شاتوڪار
ضروري آتي مطلب هڪ ملڪ جي ماڻاهان جاو ٻاي 
لڪ ڏانهن لڏپالڻ، سير ۽ سافار ڪارڻ، ماخاتالاف  مو
ملڪن جي وچ ۾ واپاري ۽ ڪاروباري ڳان اپا قائم 
ٿيڻ، هڪ قوم جي کٽڻ يا تارائڻ ۽ هڪ ئي مالاڪ 
۾ جدا جدا قومن، مذهبن ۽ مسلڪن جي ماڻهن جو 
هڪٻئي سان سماجي طور گڏجي رتڻ ڪاجا  اتاڙا 
وسيال آتن جن جي ڪري تڪ ٻولي، ٻي ٻوليَء جو 
اثر قبول ڪري ٿي، جيڪو تڪ فاطاري عامال پاڻ 
آتي. تڪ ٻولي ڳالھائايانادڙ ماخاتالاف انساانان جاو 
انداز به ال  توندو آتي ته لھجا به جدا توندا آتان، 

ڇاڪاڻ ته اتو تڪ فطري عمل آتي جو تار انساان، 
تر لف  ۽ ان جو اچار پنھنجي سوالئيَء خاطر، ڦايار 
ڦار ڪري پوڪاري ته اتا ان جاي پاناھاناجاي مارضاي 
توندي آتي، جيڪا اڳتاي تالاي، سااڳاي ٻاولايَء ۾ 

  Linguisticsنئون لھجو به تخليق ڪري ٿي. لسانيات
ٻوليَء جي علم کي چوندا آتن جاناھان ۾ ڳاالاھاائاڻ 
جااي ڍنااگ، ڍار ۽ طااور طااريااقااي کااي لااھااجااو 

چئبو آتي، جيڪاي ڪاناھان  Dieleticيا   Accentيعني
تڪ ٻوليَء ۾ مختلف به ٿي ساگاھان ٿاا. جاڏتان تاه 
مختلف ٻولين جي اکارن، زبااناي، ڪاالماي لاکات، 
ٻولي جي صوتيات، تاناقايادي صاورتاياات، ان جاي 
تعميري بناوٽ، ٻوليَء جي ٻين ٻولين سان ڳان اپاي 
۽ اڀااياااس ۽ مااخااتاالااف اکااري صااورتاان جااي عاالاام 

چونادا آتان. ٻاولايَء جاي لاھاجان جاي  Philologyکي
،  عاالئاقاي ياا Varietyتبديلي ۽ انھن وچ ۾ فارق 

مفاصلي سان سڌو سنانن تاعالاق رکاي ٿاي، جاناھان 
مطابق سماجي علم جو اتو اڀياس آتي ته گاھاٽ ۾ 

ڪلو ميٽرن کانپوِء ڪنھن تڪ ٻاولاي  02گھٽ، تر 
ڳالھائيندڙ جي لھجي ۾ ڦير اچاي ٿاو، جاياڪاو ان 
عالئقي جي آبھوا، پاڙيسري ٻولين، فطري مااحاول 
۽ ثقافت سان گڏوگڏ سماجي واسطن جي عاڪااساي 

 ڪري ٿو.
ٻوليَء جو وجود، انسانن جي ياادگاياري ۽ ڳاالاھاائاڻ 

 02جي رواج تي مدار رکي ٿو. جيئن زياب ساناڌي 
ع جي ڪاوش ۾ لکيو ته جاياڪاڏتان 0227فيبروري 

ڪي ماڻھو پنھنجي ٻوليَء کي ڳالھائڻ ڇاڏي ڏيانادا 
يا گھٽ ڪندا ته آتستي آتستي اتا ٻاولاي ۽ ان جاا 
لف  به ختم ٿي ويندا. ناور احاماد جاھاناجاي باقاول، 
ٻولين جو علم لسانيات ۽ ان جو مطالعاو، انسااناي 

 لسانيات جا الڙا ۽ سـنـڌي ٻـولـي  
جوکيو جسارت  ۾ لساني ماهرن جي کـوٽ جـو حـل

 الياس سنڌي
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زندگيَء سان سڌو سنئون تعلق رکي ٿو ۽ ڪنھن به 
ٻوليَء جي وجود الِء جاھاڙيَء ريات، لسااناياات جاي 
ماترن جو عملي ميدان ۾ سارگارم تاجاڻ ضاروري 
آتي بلڪل اتڙيَء طرح ان ٻوليَء کي ڳاالاھاائايانادڙ 
ماڻھن جي مختلف قسمن ۽ انفرادي فارق رکانادڙ، 
فردن  جن جو ڳچ تعداد نبار ڳالھائينادڙ تاجان( جاو 
تجڻ به تمام ضروري آتي. ٻولي جاي عالام ياعاناي 
لساااناايااات کااي سااولااي ساانااڌيَء ۾ اسااان واضااح 
ڪنداسين. لسانيات، ڪنھن به ٻوليَء جي لفظن، بڻ 
بڻياد، ارتقا، ٻين ٻاولايان ساان ڳاانا اپان ۽ ان جاي 
نتيجن جو سائنسي علم آتي، جنھن مان ان ٻاولايَء 
جو وجود برقرار رکڻ جو دڳ به ملي ٿو. ٻوليَء جي 
سائنسي علم يعني لسانيات جا مختلف ننا ا شاعاباا 
آتن، جن تي سڄي دنيا ۾، موجودہ وقت جي سڀني 
عالمي ٻولين ۾ وڏي پئماني تاي ڪام تالاي پاياو. 
اتڙن شعبان ۾ لسااناياات باابات ماخاتالاف شااخاون 
اارف يااا مااعاانااائااون ڪاا ڻ جااو عاالاام  جااھااڙوڪر صي

۽ لفظان جاي تارتاياب جاو   Semantics سيمنٽئڪس(
مطالعو يعني ناحاو  ساياناياٽاڪاس(، گارامار ياا وياا 
ڪرڻ، ٻولي جو رائجي يا سماجي واتپي جاو عالام 

، صاوتايااتاي عالام ياا Pragmatics پارئاگاماياٽاڪاس( 
، آواز ٻڌڻ يا اوچارڻ جو علم ياا Phoneticsفونيٽڪس 
۽ ٻيا جديد اڀياس شامال آتان.  Phonologyفونوالجي 

اتي سڀ لساانايااتاي عالام ڀالاي ڪاياتارو باه جادياد 
ٽيڪناالجي جو سھارو وٺن، پر ان توندي به ڪنھان 
به ٻوليَء جي نج، نبار ۽ اصلي لفظن، وجاود ۽ باقاا 
بابت، اتڙن علمن مان ڪوبه علم، ڪنھن به ٻاولايَء 
کي بچائي نٿو سگھي. ڇاڪاڻ ته اتو ساڄاو سامااج 
ئي آتي، جيڪو ڪنھن به ٻوليَء کي جنم ڏئاي، ان 
۾ ارتقا يا شاتوڪاري آڻي ٿو. ان ڪري ٻولين جي 
وجود الِء ڪمپيوٽر ۽ ٽيڪناالجي ڀلي کڻي ڪاياڏي 
به ترقي ڏياري، پر ان باوجود ان ٻاولايَء جاي باچااُء 
الِء، ٻوليَء جي ڳاالاھاائايانادڙن جاو تاجاڻ اناتاھاائاي 
ضروري آتي. جيتوڻيڪ سنڌي ٻوليَء کي دنيا جاي 

جاي ٻاولاي تاجاڻ ”  سنڌو ماٿاري“ قديم ترين تھذيب 
ڪري، دنيا جي قديم ٻولي ڪري ليکيو وڃاي ٿاو، 
پر جيڪڏتن دنيا جي ٻين قديام ٻاولايان جاھاڙوڪر 

عاربااي، تااناادي، ساانااساڪاارت، فاارسااي، اناگاارياازي، 
الطيني، جرمن، فرانسيسي، چيناي ۽ ٻايان ٻاولايان 
کي ڏسبو ته جديد دور ۾ انھن ٻولين وٽ نه صرف، 
جديد ٽيڪناالجي موجود آتي، پر انھن ٻاولايان ماان 
ترتڪ ٻوليَء جي ڳالھائيندڙن ۾ لسانيات جا مااتار 
به موجود آتن ته گاڏوگاڏ، اناھان ٻاولايان کاي تاٿاي 
وٺرائڻ ۾ واسطايادار مالاڪان جاي ياوناياورساٽايان 
توڙي ٻين ادارن به وڏي خدمت ڪئي آتي. ساناڌ ۾ 
صرف ڪج  يونيورسٽين ۾ سنڌي ٻولاي پاڙتاائاي 
وڃي ٿي، باقي ٻين  يونيورسٽين ۾ سناڌي شاعاباو 
ئي نااتاي. ڊاڪاٽار ڪاماال ڄااماڙو، ساناڌ مادرساتا  
االسالم ۾ سنڌي ٻوليَء جي شعباي کاولاڻ الِء آخار 
تائين پتوڙيندو رتياو. ماون کاياس تاڪ ٻاه ٻاياون 
تجويزون ڏنيون، جن بابت چيائين ته ان تاي تاوتاان 

ع ۾ 0202ڪم ڪريو. ان کانپوِء مون فيس بوڪ تي 
تڪ پوسٽ رکي جنھن جو سنڌ ياوناياورساٽاي جاي 
اڳوڻي وائيس چانسلر پروفيسر ڊاڪٽر فتح ماحاماد 
برفت نوٽيس وٺي، ان تي عمل ڪارائاڻ الِء ياقايان 
ڏياريو، منھنجو شڪريو به ادا ڪيو. اصال ۾ ساناڌ 
يونيورسٽي جھڙي سنڌ جي وڏي ۾ وڏي ۽ عاظايام 
مادر  علمي ۾ به سنڌي ٻوليَء کي پڙتائڻ جو صرف 

آتي، جنھن ۾ صارف تاڪ ئاي ”  نن ڙو شعبو“ تڪ 
ڊگري ڪرائي وڃاي   (BS)نالي سان انڊر گريجوئيٽ

ٿي. جڏتن ته ان ئي ساڳي يونيورسٽيَء ۾ انگريزي 
  (BS)۾ ٻه ال  ال  نالن واريون انڊر گرياجاوئاياٽ

ڊگريون، سنڌ يونيورسٽي جي انگريزي شعبي جاي 
انسٽيٽيوٽ آف “ ترقي يافته تڪ وڏي اداري يعني، 

پاران ڪاراياون وڃان ”  انگلش لئنگويج اينڊ لٽريچر
ٿيون، جيڪو تڪ ساراھ جوڳو عمال آتاي، پار ان 
شعبي ۾ سنڌي ۽ اردو ٻاولايان جاا ڄااڻاو باه ڀارتاي 
ڪري رکيا وڃن تاه جايائان تاڪ ساٺاي لساانايااتاي 
جوڙجڪ سان اڀياس ڪري، ٻولين جاي تارقاي کاي 
ممڪن ڪيو وڃي. ان ڪري سنڌي شاعاباي کاي باه 

انسٽيٽيوٽ آف سنڌي لئنگويج اياناڊ “ترقي ڏياري، 
بڻايو وڃي، جنھن ۾ گريجوئيشن ۽ ماسٽر ”  لٽريچر

ليول تي صرف سنڌي ٻوليَء جي علم کي پاڙتااياو 
وڃي، جنھن ۾ سنڌي ادب کي مڪمل ال  ڪاري، 

جي تڪ  (Sindhi Linguistics)” سنڌي لسانيات“ان ۾ 
ال  ڊگري شروع ڪئي وڃي، ڇوته سناڌ ۾ اديابان 
جي کوٽ ناتي، پر ٻوليَء جا ماتر ڪي چند آڱاريان 
تي ڳڻڻ جيترا ئي مس ملندا، جن جي سنڌي ٻاولايَء 
مٿان ڪم ڪرڻ جي شروعات يقينان تاڪ الڀاائاتاو 
عمل آتي. ڪج  دوسات شااياد اتاو چاون تاه ساناڌ 
يونيورسٽي ۾ مختلف ادارا جھڙوڪر سنڌ االجي ۽ 
ماارزا قاالاايااچ باايااگ چااياائاار مااوجااود آتاان تااه پااوِء 
انسٽيٽيوٽ آف سنڌي لئنگويج اياناڊ لاٽارياچار جاي 
ڪھڙي ضرورت آتي؟ ته اتڙن دوستن جاي خادمات 
۾ واضح ڪندو تالن ته انھن ادارن پااران، باياچالار 
سطاح تاي ڪاوباه، ڊگاري پاروگارام نااتاي ڪاراياو 
ويندو، پر انھن مان تر تڪ ادارو، سنڌ بابت انياڪ 
ٻين عنوانن تي ڪم ڪري رتاياو آتاي. ان ڪاري 
انگريازي واناگار، لسااناياات کاي ساناڌي ادب کاان 
مڪمل ال  ڪري تڪ ال  اڀايااس جاو سالاسالاو 
شروع ڪرڻ جي بيحد ضارورت آتاي. ان ڪام ۾ 
ملڪ جا سرڪاري ادارا جھڙوڪر تائر ايجوڪيشان 
ڪميشن ۽ ساناڌي ثاقاافات ۽ سايااحات کااتاي ساان 
گڏوگڏ اتڙن ٻين ادارن کي پڻ پنھناجاي حصاي جاو 
ڪم ڪرڻ کپي. اميد ته سنڌ يونيورسٽي جو نائاون 
وائيس چانسالار پاروفاياسار ڊاڪاٽار ماحاماد صادياق 
ڪلھوڙو ان ڏس ۾ سنڌي ٻاولايَء جاي ٻايان ادارن 
جھڙوڪر سنڌي ٻوليَء جي بااخاتاياار اداري وغايارہ 
جي سھڪار سان سنڌي ٻوليَء جي ترقاي ۽ تاروياج 

 الِء ڪو وقتائتو قدم کڻندو.
 ريفرنسزر

، روزاني ڪااوش 0227فيبروري  02. زيب سنڌي، 2
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سناڌي ٻاولايَء ۾ ڪاياتارن ئاي ماوضاوعان تاي 
ڪيترائي عالم، اديب، محقق ۽ نقاد لکاي رهاياا 
آهن. ڪي گهڻو ته ڪي ٿورو، پر لکڻ هاڪ فان 
آهي انهيَء فن کي توڙ نڀائڻ ۽ پاناهاناجاي ڳاالا  
جي اندر ڪا معلومات ڏيڻ ۽ پڙهندڙن جي ذهان 
۾ سوال اٿارڻ ۽ اڀارڻ ڪنهن ڪناهان جاو ڪام 
آهي. اسان هن مضمون ۾ گال ماحاماد عاماراڻاي 

هائيڊ پارڪ ۾ شايع ٿايال ”  ڪاوش“ جي روزاني 
ڪن مختصر خطن جو ذڪر ڪري رهيا آهاياون. 
گل محمد عمراڻي انهن خطن جي ذريعي عالام، 
ادب بابت فلسفياڻه ناقاطاه باياان ڪاياا آهان، تان 
نقطان جاي روشانايَء ۾ اساان سانادس هاڪ اڌ 
مضمون کي به آڏو رکنداسين ۽ خاص طاور تاي 
اساان جاي هان مضامااون جااو مااحاور ۽ ماارڪااز 
سندس خط ئي آهن. خطن جاي ذڪار هاياٺ آيال 
مواد ۾ ڪن معروف شخصيتن جا علمي ۽ ادبي 
ڪم ۽ انهن شخصيتن جو تعارف ۽ ادباي ڪام 
جاو پسامااناظار ذڪار هااياٺ آناادل آهاي. تان جااو 

 0202ڊسامابار  20مختصر جائزو پيش ڪريون ٿار 
جي روزاني ڪاوش اخبار جي هاائاياڊ پاارڪ ۾ 

باياٺاڪاياتاي دور جاي ادب ۾ “ هڪ خط عنوان 
ناظار ماان ”  انگاري جي ڪاهااڻايان جاي اهامايات

گذريو. هن خط جاي شاروعاات ۾ لاکاي ٿاو تاهر 
مغربي ۽ مشرقي بيٺڪيتي ادب اڄڪل  يورپ “ 

۽ آمريڪا ۾ هڪ اهم ادبي ۽ دانشمنداڻاو الا  
علمي تحقيقي ڪالاياد  شاعاباو( آهاي. هااڻاي تاه 
بيٺڪيتي دور کانپوِء واري ادب تي به اساڪاالار 
پي ايڇ ڊي ڪن پيا. هتي پاڻ وٽ صورتحال ڇاا 

جاي حاوالاي ”  لسانيات“ آهي؟ اها ڳال  في الحال 
ڪريون ٿا، جيڪا نوڪري ۽ ذرياعاه روزگاار الِء 
وڌيڪ پي ايڇ ڊي اسڪالر پيادا ڪاري ساگاهاي 

هي عمراڻي صاحب وڏو سوال ڇاڏياو آهاي، “ ٿي.
انهيَء بابت سڀني کي ساوچاڻاو پاونادو ۽ غاور 
ويچار ڪري ۽ پنهنجي آسپااس جاي مااحاول ۾ 
پيدا ٿيندڙ ماجرا کي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي تاه ڇاا 

ب جاي  -ٿي رهيو آهي.؟ سنڌي زباان جاي الاف
ع کانپوِء ٿورن ڪن لسااناي 2253جڙڻ يعني سن 

ماهرن جي ڪم ڏانهن ڌياان ڌرياون ٿاا جان ۾، 
ڊاڪااٽاار ارناايااسااٽ ٽاارمااپ، ايااڇ ٽااي سااورلااي، 
سرگريئرسن، گنگا رام سماراٽ، ڪااڪاو ڀايارو 
مل مهار چاناد آڏواڻاي، پاروفاياسار جاهاماٽ مال 
ڀاوناڻي، مرزا قليچ بيگ، ڊاڪٽر عمر بن محماد 
دائود پوٽو ۽ ڪن ٻين ماهرن سنڌي زبان ۽ ادب 
بابت چڱا علمي ۽ ادبي بحث ڪري پاراڻاي دور 
جي ڪن عاالامان، ماخادوم اباوالاحاسان ٺاٽاوي، 
مولوي محمد حسين ٺٽوي ۽ ميان محماد ٺاٽاوي 
جي بنيادي ڪم تي پنهنجي تحقيق پيش ڪاري 
نواڻ آندي ۽ نوان خياال ڏناا آهان. تاحاقاياق جاو 
مقصد ۽ لساني مراد پاوري ڪارڻ جاي هار ڪاا 

ع کاان 2047ڪارائتي ڪوشش ڪئي آهي. سان 
اڳ ۽ پوِء جان اناهايَء اشااري ڪايال ماوضاوع 
يعني لسانيات تي ڪم ڪيو تن ۾، ڊاڪٽر نباي 
بخش خان بلوچ، سراج ميماڻ، پاروفاياسار عالاي 
نواز جتوئي، محمد عمر چنڊ، ڊاڪٽار مارلاي ڌر 
جيٽلي، پوپٽي هيارا ناناداڻاي، ماحاماد اباراهايام 
جويو، ڊاڪاٽار عابادالاجاباار جاوڻاياجاو، ڊاڪاٽار 
فااهااماايااده حسااياان، ڊاڪااٽاار غااالم عاالااي االنااا، 
پروفيسر ڊاڪٽر محمد قاسم ٻگهيو، پاروفاياسار 
ڊاڪٽر عبدالغفور ماياماڻ، تااج جاوياو، ڊاڪاٽار 
آفتاب ابڙو وغيره وغيره. هان وقات ڪاي ڪاڻاا 
آهن جن کان جادياد ساائاناساي اناداز ۾ لسااناي 
او تاعالايام  تحقيق ڪرڻ جي اميد ڪجي ٿي ته هو

ڏانهن مثبت رويو اختيار ڪري. ناوجاوان نسال 
جي ذهني ۽ فڪري تربيت ڪن. هن وقات اساان 
وٽ تربيت جي کوٽ آهي انهيَء الِء ڪارڻاو هاي 
آهي ته سنڌ جي مختلف شهرن ۾ علمي ۽ ادباي 
ادارن ۽ درسااگاااهاان ۾ ڪاااناافاارنسااون ڪاارائااي 
ليڪچر ڏيڻ گهرجن. هاڪ تاحاقاياق جاي طاالاب 
علم جي حيثيت سان آئون گل ماحاماد عاماراڻاي 
جي لکڻين ۾ گهڻي دلچسپاي وٺانادو آهاياان تاه 
مون کاي اناهايَء جاي ماواد ماان چڱاي خااصاي 
معلومات حاصل ٿيانادي آهاي. هاائاياڊ پاارڪ ۾ 
اڪثر لکيل موضوع جن ۾ منهنجاي دلاچاساپاي 
هوندي آهي ۽ ايئن به آهي ته ٻيا باذوق ماڻهو باه 
انهن تان استفادو حاصل ڪندا هوندا. جايائان تاه 

ع جي 0202ڊسمبر  20سندس هڪ ٻيو خط ڇنڇر 
ڪاااوش ۾ پااڙهااياام، اون خااط جااو عاانااوان آهااي 

ڌارمڪ سماجوادي غدر پاارٽاي ۽ پاناجااب جاي “ 
هان خاط جاي شاروعاات ۾ ”  سيااساي جادوجاهاد

هايانائار پااڻ وٽ “ عمراڻي صاحب لاکاي ٿاو تاهر 
رماکاي لاپايَء جاي  هندستاني پنجاب جي تاريخ گو
ڪري پڙهڻ ۾ اصل ڪانه ٿي اچي ۽ وري اردوَء 
واري ڪااالااسااڪ نااظاارياااتااي کاااٻااي ڌر هاااڻااي 

پساناد ۽ انسااناي حاقان الِء ماغارباي   NGOوڃي
ايجنڊا تحت فقط نن ن صاوبان جاي عاام ڳاالا  
ڪري پناجااباي مازدورن ۽ هااريان باابات خااص 
دلچسپي نٿي وٺي. ڇاڪاڻ تاه اهاي سارحاد جاي 

هان خاط ۾ ”  ٻنهي پاسي استحصالي ٽاوال آهان.
عمراڻي صاحب جان ڳاالاهايان کاي پاڙهانادڙن ۽ 
سمجهندڙن اڳيان پاياش ڪارڻ گاهاري ٿاو ساي 
تحسين الئق آهن. ڇاڪاڻ جو انهن ڳالهين پٺيان 
هڪ مثبت سوچ جو عمل نظر اچي ٿو. عمراڻاي 
صاحاب اناهايَء الِء ڪاي ماثاال آڏو رکاي ڪان 

 گل محمد عمراڻي  
ذوالفقار علي  جي علمي ۽ ادبي خطن جو اڀياس

 جلباڻي
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ڪتابن جا حواال ڏئي قيمتي معلوماات ڏئاي ٿاو. 
هن وقت جيڪي سماجي حالتون آهن تنهان ماان 
معلوم ٿئاي ٿاو تاه غارياب هااري ۽ مازور جان 
تڪليفن مان گذري رهياا آهان ساي مااضايَء ۾ 
سک قوم اناگاريازن جاي غاالمايَء ۾ پاناجااباي 
مسلمانان ساان گاڏ هاڪ اساتاعامااري باياٺاڪاي 

۾ گگدام هئا ۽ انهن جي تاالفاي   (Yoke)پاڃاري
ٻئي طرف هان ”  ذريعي ڪئي وئي.”  غدر پارٽي“ 

خاااط ۾ پاااناااجااااب جاااي ڌارماااڪ اناااقاااالباااي، 
مااارڪسااوادي پااارٽااي جااي الال هاارديااال ساائاان 

جو بنياد آمارياڪاا ۾  (San Francisco)فرانسسڪو
ع ۾ وڌو ۽ جنهن جي بنياادي ماول ماقاصاد 2023

کي آڏو آڻيندي عماراڻاي صااحاب چاياو آهاي تاه 
هندستان کي انگريز سامراج کاان آزاد ڪارائاڻ “ 

انهيَء الِء ڀڳت ساناگا  جاي قاول کاي آڏو ”  هو.
غادر پاارٽاي، عالامااُء ۽ اناهان “ آندو ويو آهي ته 

بلواين ۽ غدرين غدر ۾ حصو وٺندڙن جان کاي 
انگريزن توبن جي منهن سان ٻڌي اڏائاي ڇاڏياو 
هو، انهن جاون هاولانااڪ تصاويارون گاڏ ڪاري 

ع کااناپاوِء 2023سڄي ماغارباي حسااس دناياا ۾ 
اهڙيَء طارح عاماراڻاي صااحاب ”  تقسيم ڪيون.

جاڏهان تاه هانادساتاان ۾ “ اهو به ٻاڌاياو آهاي تاه 
مڪمل خاموشي هئي ۽ پنجاباي وڏي تاعاداد ۾ 
خوشيَء سان شامل ٿاي، پاهاريان جاناگ عاظايام 

ڪاري ”  ديس جي ناماچاري“ ع ۾ شريڪ ٿيا 2024
سارڪااري لاياز  (Colonize)پنجاب ۾ زمين کاي

(Lease)  تي وٺي باقاعدي برٽش تاجدار کي هاٿاي
اهڙي طرح هن خط ۾ غادر جاي “ ڏئي رهيا هئا. 

ناڪامي کان ويانادي جاناگ آزادي، باهاادر شااھ 
ظفر، سک هااري، نااري، مازدور ۽ پارولاتااري، 
مارڪسوادي دانشورن جون ڳالهيون ذڪر هياٺ 
آنديون وياون آهان. هان خاط ۾ ڪان تاارياخاي 
ڳالهين سان روشناس ٿاي ڪان اناقاالباي ساوچ 
وارن سببن ڏانهن ڌيان ڇڪرايو ويو آهي. هاڪ 

مختلف ٻولين ۾ شايع ٿي اون جو به ”  غدر“ اخبار 
ذڪر آندو وياو آهاي. اهاڙي طارح، هان خاط ۾ 
بنڪم چئٽرجي جي ناولن بابت ٻڌايو وياو آهاي 

جاي ”  ونادي مااتارم“ بنگال ۾ انقالبي روح “ تهر 
۽ خاط جاي آخار ۾ پاناجااب ”  نعري سان جاڳايو.

جااي روشاان دماااض ۽ باااضاامااياار لاايااکااڪاان جااي 
موجودگي بابت ٻڌايو ويو آهاي. اساان عاماراڻاي 
صاحب جي هڪ ٻئي معلوماتاي خاط جاو هاياٺ 

ع واري 0202نومبار  27ذڪر ڪريون ٿا، جيڪو 
شڪارپور ڪائاناات جاو “ هائيڊ پارڪ ۾ عنوانر 

” علم انساني اڀياس ۽ ڊاڪٽر انور فگار هڪاڙو
و هاڪ گاهاڻ پااڙهاو  کي پڙهجي ٿو ته اون مان هو
علم دوست پاڻ ناظار اچاي ٿاو، سانادس وساياع 
مطالعي ۾ گهرائي عيان نظار اچاي ٿاي. ساناڌي 
ڪتابن ۽ عالمن جي ڪمن ۾ گاهاري دلاچاساپاي 

سااماااجااي اياانااٿاارو “ رکااي ٿااو. لااکااي ٿااو تااهر 
انساناي رويان ۽ سامااجاي   Anthropologyپوالجي

ناتن جو ڳوڙهو اڀايااس آهاي، جاتاي اهاي جاياوي 
ڄاوا، وڏا ٿي نپنا ۽ منزلون ماڻيائون... پروفيسار 
انور فگار جي شڪارپور سان عشق جاي اناتاهاا 

اهڙيَء طرح ڊاڪاٽار اناور فاگاار هاڪاڙي ”  آهي.
صاحب جي علمي ۽ ادبي پورهئي کي ماخاتاصار 
صاافااحااي ۾ آڏو آڻااي پااڙهااناادڙن کااي قااياامااتااي 
معلومات سان آراستاه ڪاياو وياو آهاي. تاهاڙيَء 
طرح اسان جي آڏو عمراڻاي صااحاب جاا ٻاياا باه 

ڪي قيمتي هائيڊ پارڪ ۾ ڪي علماي ۽ ادباي 
شايع ٿيل خط پڻ نظر مان گاذرياا آهان. دل جاي 
ڳال  آهي ته ڪافي اندر ۾ آنڌ مانڌ هئي ته اهڙي 
علم دوست ماڻهو جي قلمي پورهئي تي لکجاي 
۽ انهيَء بابت هي مضمون لکندي پنهنجي خوش 
نصيبي ڀانيان ٿو. گل محمد عمراڻي صاحب جاو 

ذڪاار “ ع ۾ ڇااپااياال خااط جااور 0202نااومااباار  02
عقوبت خاني ۾ ڪامريڊ حسن نااصار جاي ٿايال 

پڻ هائيڊ پارڪ جي زينت بڻياو آهاي. ”  قتل جو 
هي معلوماتي ليک پڻ پنهنجي جاِء تي تارياخاي 
اهميت وارو آهي. اهڙي طرح اسان جي آڏو هڪ 
مضمون غالم رباني آگري جي شخاصايات ۽ ان 
جي مختلف پهلوئان جاو نافاسايااتاي جاائازو پاڻ 
اڀياس ڪيو آهي. ٻئي پاسي سندس هڪ هاائاياڊ 

جاوالِء  24پارڪ جي سونهن بڻجنادڙ هاڪ خاط 
ڊاڪاٽار “ ع آڏو آهي جنهن جو عنوان آهاي، 0220

خانائي ۽ عبدالحسايان شااھ ماوساوي جاو ادباي 
انهيَء خط کاي پاڙهاي، ساناڌ جاي ”  علمي رشتو

ڏاهي استاد، عالم ۽ ادياب جاي شاخاصايات آڏو 
اڀري اچي ٿي. هن خط ۾، عمراڻي صاحب، سياد 
عبدالحسايان شااھ جاي مضاماونان جاي ڪاتااب 

ٿوون“  کريل وي بابت مفيد ماعالاوماات آڏو آنادي ”  و 
حاماد عالاي خااناائاي ” وکريل وٿون“آهي. ڪتاب 

جو ترتيب ڏنل آهي، جو سنڌ جي نامور تعلياماي 
ماهر، عاالام ۽ ادياب ساياد عابادالاحاسايان شااھ 

کن مشهور  67موسويَء مختلف هنڌن تي اٽڪل 
۽ معاروف شاخاصاياتان، انابايااِء ڪارام، اماامان 
سڳورن، صوفيااِء ڪارام، لاوڪ داساتاانان جاي 
ڪاردارن، بارصااغايار جاي باادشاااهان ۽ سايااسااي 
سرواڻن ۽ سنڌي، اردو، فاارساي ۽ عاربايَء جاي 
شاعرن جو ذڪر ڪيل آهي. منهناجاي ساناڌ جاي 
نوجوان نسل کاي گاذارش آهاي تاه گال ماحاماد 
عمراڻي جي لکڻين جو مطاالاعاو ڪاري سانادس 
فڪري ماعالاوماات ماان اساتافاادو حااصال ڪان. 
روزاني ڪاوش جي هائيڊ پارڪ ۾ اڪاثار گال 
محمد عمراڻي جا خط جيڪي مختلف موضوعن 
تي شايع ٿيندا رهندا آهن تن کي غور فڪر سان 
پڙهي معلومات حاصل ڪئي وڃي. اهاڙي طارح 

ذڪر ساجااد “ ع ۾ هڪ خط 0202ڊسمبر  06ڇنڇر 
هن خط ۾ گل ”  ظهير سيد جي ادبي تحريڪ جو
ادباي هالاچال ۽ “ محمد عاماراڻاي لاکاي ٿاو تاهر 

هندستاني ترقي پسند مصنفين جي مها تحارياڪ 
جو باني ۽ معمار اول سجاد ظهير هاو، جاياڪاو 
انتهائي اساسي مارڪسوادي دانشورن مان هاڪ 

هاو. لاکانائاو ۾ ان   (Thinker)اهم ذهين لياکاڪ
وقاات جااي اعاالااٰي ۽ مااعاازز ساايااد جاادي پشااتااي 
زميندار گهر ۾ ڄائو ۽ سندس والد ساياد وزيار 
حسين ضلعي جونپور جاو هاڪ جااگاياردار هاو، 
جيڪو برطانوي حڪومت ۾ يو پاي جاي چاياف 
ڪورٽ مان جج جي عهدي تان رٽائر ٿيو ۽ سار 

هان لاياک ۾ گال ماحاماد “ جو خاطااب مالاياس. 
عمراڻي سجاد ظهير جي علمي ادبي ڳاالاهايان ۽ 
ترقي پسند تحريڪ جي ڪن اهم ۽ ماعالاومااتاي 
ڳالهين کي آڏو آڻڻ جي ڪاوشاش ڪائاي وئاي، 
جيڪو هڪ ساراھ جوڳو ڪم آهي. سجاد ظهيار 
جو اصل نالو ساجااد ظاهايار عارف باناي ماياان. 
انهيَء بابت ٻڌايو ويو آهي ۽ آخر ۾ لکي ٿاو تاه 

 (Almaty)ع ۾ قزاڪستان جي شهر الامااتاي 2073
” ۾ ايفرو ايشيائي ڪانفرنس دوران گذاري ويو.

مذڪوره تحرير ۾ عمراڻي صاحب اهو به ٻاڌاياو 
آهي ته سجاد ظهير هندستان مان پااڪساتاان آياو 

ع ۾ گارفاتاار باه 2040راولپنڊي سازش ڪيس ۾ 
ٿيو. جيئن ته انسان جي تخليق هڪ سهڻو ماثاال 
آهي. هڪ انسان جاناهان کاي ساوچاڻ الِء دمااض، 
ون، ٻڌڻ الِء ڪان، ماحاساوس ڪارڻ  ڏسڻ الِء اکيو
الِء دل ۽ زنااده رهااڻ الِء جساام ۾ رت جااي 
وهڪري وارو عمل ئي آهي جنهاناڪاري انساان 
ڪم ڪرڻ جي قابليت ۽ صالحيت واري حاالات 
۾ رهي ٿو. هي پورو سماج جنهن تي اسان جاي 
نگاھ پوي ٿي جنهن بابت دماض سان سوچجي ٿو 
ته منهنجي ارد گرد ڇا ٿي رهيو آهاي ۽ ڪايائان 
ٿي رهيو. مون کي ڪهڙي طرف وڃاڻاو آهاي ۽ 
انهيَء طرف الڙو رکي ٿو. دنيا جون سڀ شياون 
انساني ذهن الِء هڪ عجيب لاقااُء آهاي ۽ اناهان 
لقائن کي ڏسي انسان حيرت ۾ پئجي وڃي ٿاو. 
من کي ماٺو رکڻو آهي ته ڪانه ڪا ڪارت ڪاو 
ڌنڌو ڪو سڳو سورڻو آهي. اسان هزارن ماڻاهان 
کي ڏسندا آهيون هڪڙا ماقاصاد خااطار زنادگاي 
گذاريندا آهن ۽ من کي ماٺو ڪرڻ الِء عالام ادب 
جو مطالعو ڪندا آهن ته ڪنهن ڪيئن لاکاياو ۽ 
ڇا لکيو؟ ۽ ڪهڙا ڪتاب پڙهاياا اناهايَء اڀايااس 
جي آڌار تي ڪهڙو علماي ڪاارنااماو ساراناجاام 
ڏنو آهي. انهيَء علمي ۽ ادبي ڪم جي ڪاهاڙي 
اهميت ۽ افاديت آهي جنهن کان قاوم کاي آگااھ 
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ڪجي. گل محمد عمراڻي صاحاب جاي لاکاڻايان 
۾ڏٺو آهي ويو ته هن اتام ڪاردارن جاي چاوناڊ 
ڪري تان جاي ڪام ڪاردار ۽ ڪاارناامان کاي 
پڙهندڙ اڳيان رکيو آهي. مون عاماراڻاي صااحاب 
سان ڪڏهن ڪچهري يا ڪڏهن آمهون سااماهاون 
به نه ڏٺو آهي. مون کاي ماياڊياا ذرياعاي سانادس 
تصويرون نظر اينديون آهن انهيَء وسيلاي وارو 
خاڪو منهنجي ذهن ۾ اڀري ايندو آهاي ۽ ٻائاي 
طرف سندس لاکايال عالاماي ۽ ادباي ڪامان ۾ 
دلچسپي وٺندو آهيان ۽ اوهي لکاڻاياون ماخاتالاف 
ڪتابن، رسالن ۽ ڪاوش اخبار ۽ مئگزين جاون 
زينت بڻيل هونديون آهن تن جو اڀايااس ڪاري 
وٺبو آهي. گل محمد عاماراڻاي صااحاب نانا پاڻ، 
جواني ڪيئن گذاري سو مون کي اون بابت ڪابه 
معلومات نه آهي. مون الِء سااڻپ جاو هاڪ ئاي 
و هڪ سٺي ليکڪ طور ماناهاناجاي  سبب آهي هو
آڏو اڀري ايندو آهي، جيڪو منهنجي دلاچاساپاي 
جو سامان مهيا ڪندو آهي تن کي هن اڀياس ۾ 

ع کاان هاڪاڙي 0220اظهاري رهيو آهياان. سان 
خواهش هئي ۽ اناهايَء خاواهاش کاي ساياناي ۾ 
سان ي انهيَء کي اظهاري مان کاي مااٺاو ڪاياو 
اٿم  جيڪي ماڻهاو امالا  ڪاردارن جاي چاوناڊ 
ڪري تن جي علمي، ادبي، تاريخي ۽ تحاقاياقاي 
ڪم ۽ ڪارڪردگي جو رڪارڊ قوم اڳيان پيش 
ڪن ٿا تن ساان چااهات ماناهاناجاي رڳ رڳ ۾ 
شامل آهي. گال ماحاماد عاماراڻاي هاڪ قادردان 
انسان آهي، جنهن جي سنڌ جاي عالام ادب ساان 
او امالا   والهانه محبت جو جهان هاي آهاي تاه، هو
ماڻڪن جاي چاوناڊ ڪاري اناهان جاي ذهاناي ۽ 
فڪري پورهئي کي عاوام آڏو آڻاي ڪااناه ڪاا 
قيمتي معلومات ڏئي ڇڏيندو آهي. هي هڪ وڏو 
عملي ڪم آهي ۽ انهيَء عملي ڪم جو ماقاصاد 
آهي، سنڌ جي ماڻهن ۾ پنهنجن کي سااڻڻ جاي 
و انهن عاظايام شاخاصاياتان  ساڃاھ پيدا ٿئي ۽ هو
جي علمي ڪم جو قادر ڪان جان جاي بادولات 
اسين دنيا سان روشناس ٿي رهيا آهاياون. شااهاه 
عبداللطيف ڀٽائي رح جي فڪر جو چارچاو دناياا 
۾ ٿي رهيو آهي، جناهان تاي ساناڌ واسايان کاي 
هميشه ناز آهي ۽ رهندو. سناڌ جاي نانا ي وڏي، 
مرد عورت، هندو مسلمان کاي فاخار آهاي، اهاو 
انهيَء ڪري جو هان ساناڌ جاي سار زمايان تاي 
مااوجااود اسااماان ۽ انااگاان، سااماانااڊ، درياااهاان، 
ريگستانن، پهاڙن، گلن، ٻوٽن، پکين، جااناورن، 
اني کاان  سورهيان، باهاادرن، ساورمان ۽ ساورمايو
ويندي آسمان جي طارف ناهااري ان جاي رناگ 
ارن ۾ عاالاماگاياريات وارو  برنگي موسمن ۽ سو
پيغام ڏنو آهي انهيَء آفاقيت واري پاياغاام کاي 
دنيا پسند ڪري ٿي. گل محمد عمراڻي جن ادبي 
شاخاصاياتان تاي قالام کاڻاي اناهان جاي عالاماي 
ڪارنامن ۽ شهپارن کي آڏو آڻاي ٿاو ساا ڳاالا  

ع جاي 0202جاناوري  03ڌيان ڇڪائي ٿي. ڇنڇر 
شاماس “ ڪاوش هائياڊ پاارڪ ۾، هاڪ عاناوانر 

” العلماء مرزا قليچ بيگ جون ٻه آتم ڪاهااڻاياون
نظر مان گذريو. جنهن جي شروعات ۾ لکاي ٿاو 

شمس العلماء مرزا قلياچ باياگ کاي نااماور “ تهر 
تاااارياااخ ناااوياااس پاااروفاااياااسااار لاااعااال ساااناااگااا  

ع 2002واري اياڊيشان    Vanguard Booksاجواڻي
History of Sindhi Literature  ۾، جاياڪاو اصال تاه
ع( ۾ ڇاپااياو هاو. 2022ساهتيه اڪياڊماي ڀاارت 

سڏي ” ويهين صديَء جو سڀ کان وڏو نثر نگار“
ٿو. هن عظيم هستيَء جي زندگيَء ۾ سندس ٻاه 
آتم ڪهاڻيون آيون، جن جاو تاذڪارو ڪارڻ ان 
ڪااري مااناااسااب آهااي جااو سااناادس سااوانااح جااو 

ع ۾ اچڻ وارو آهاي. مارزا 0202انگريزي ترجمو 
قليچ بيگ ساناڌ جاي تاارياخ، عالام و ادب جاي 
مختلف پهلوئن تي جيڪو ڪم ڪيو آهاي، ساو 
شايد اڄ تائين ڪوبه اهڙو ڪم سرانجام نه ڏئاي 
سگهيو آهي. مرزا قليچ باياگ روياناياو جاهاڙي 
مصروف شعبي ۾ ناوڪاري ڪاري رهاياو هاو، 
جنهن جي آفيس جو ڪم کٽڻ جو ئي نه هاو، اون 
۾ ڪابه فرصت نه ملندي آهي. مرزا قلياچ باياگ 
انهيَء ڪم الِء وڏا اوجاڳا ڪيا هاونادا ۽ راتايان 
جون راتاياون جااڳاي اکاڙيان کاي اوجااڳاا ڏئاي، 
سنڌي ادب جي گلشن کي تازو رکيو آهاي. اهاڙا 
و پنهنجي ڪرسي ۽  ڪيترائي آفيسر آيا ويا ۽ هو
حياتي تائين زنده رهيا. مرزا قليچ بياگ جاناهان 
کي وفات ڪئي ٻيانوي سالن جو عرصاو گاذري 
چڪو آهي ۽ اڄ باه زناده آهاي ۽ زناده رهانادو. 
ماڻهو ڀورڻ ي مٽي آهي ۽ مارڻ کااناپاوِء اوهاي ئاي 
شخصي جيئرا رهن ٿا جن جا ڪتاب آهن. ڪاتااب 
ماڻهن کي هزارن سالن تائيان جايائارو رکان ٿاا. 
اوهي ڪتاب جن جو الڳاپو قومن جي دلايان ساان 
ڳنديل آهي. مرزا قلاياچ باياگ جاا اهاي ساماورا 
ڪتاب جن ۾، سنڌ جي تعليم، تاارياخ، تاهاذياب، 
تمدن، ثقافت، هنر، شاعريَء کان ويانادي شاعاور 
تائين جو ذڪر ملي ٿو. مارزا قالاياچ باياگ جاي 
لکڻ ۽ پڙهڻ جا موضوع هئار هنر مندن جا هانار، 
پورهيتن جو پورهيو، جديد تعالايام جاا طارياقاا، 
ملاڪان جاون جااگارافاياائاي ۽ ثاقاافاتاي حادون، 
لسانيات جهڙو خشڪ عالام، شااعاري، ساائاناس، 
مذهب ۽ ٻين ٻولين مان ترجمو ڪري پاناهاناجاي 
ٻوليَء کي خوشحال رکڻ. ٻين قاومان جاي فاناي 
فڪري، ذهني سوچ ويچار وارا نوان خياال آڻاي 
پنهنجي ٻوليَء جي خازاناي ۾ اضاافاو آڻاڻ جاي 
بنيادي ماقاصادن ۾ شاامال هاو. ماوجاوده تاوڙي 
ايندڙ وقت ۾، مرزا قليچ بيگ جو نالو ڪاناهان 
سهڻاي سااز واناگار ساناڌي ادب جاي دناياا تاي 
هڪڙي منفرد ڇاپ ڇڏيندو رهانادو. مارزا قالاياچ 
بيگ هر حوالي سان پنهنجي سااڻپ قائم رکاي 
آهي مثالر پنهنجو، پنهنجي ڪٽنب جو ۽ خاندان 
جو احوال پيرائتي نموني ٻن ڪتابن ۾ قلماباناد 

” سائو پن ۽ ڪاارو پان“ڪيو آهي. جيڪي آهن 
۽ سندن سوانح عماري ياادگايارياون. گال ماحاماد 
عمراڻي صاحب هن مختصر معلوماات ۾، مارزا 
صاحب بابت مختصر صفحي ۾ مفيد معالاوماات 
ڏني آهي جنهن کي پڙهڻ، پورجهڻ جاي ضارورت 
آهاي. گال ماحاامااد عااماراڻااي صاااحااب جااا اڪااثاار 
موضوع سنڌي ٻوليَء جاا لاياکاڪ ۽ اناهان جاي 
علمي ادبي خدمتن کي اجاگر ڪارڻ ئاي هاونادو 
آهي. اسان هت هيٺ هاڪ ماوضاوع جاو حاوالاو 

ڊاڪٽار “ ڏئي رهيا آهيون، جنهن جو عنوان آهير 
” ملڪ نديم جي تنقيد نويسي ۽ تحقيق شنااساي

هي مضمون روزاني ڪاوش پاران شاياع ٿايانادڙ 
، 23ع جي صفحي نمبر 0222اپريل  25آچر ”  دنيا“ 

تي ماوجاود آهاي. عاماراڻاي صااحاب پاروفاياسار 
ڊاڪٽر ملڪ نديم جي بنيادي ڪام جاو تاعاارف 

پروفيسر ڊاڪاٽار مالاڪ “ ڪرائيندي لکي ٿو تهر 
نديم بنيادي طرح هڪ مارڪسوادي تنقيد نگاار 

۽ جاکوڙي تحقيق شنااس عاالام هاو ماارڪساي 
اساڪاول   (Marxist materialist)تنقيد به جڙ وادي

 جدلياتي ماديت( جي متيي تي قائم آهاي. جاناهان 
اوناگ مان ڇاياد   (Sigmund Freud)۾ فرائاياڊ ۽ يو

(Psycho analysis)  جي آمايازش باه شاامال هاونادي
اهڙيَء طرح ڊاڪٽر ملڪ نديم جي اصلاي ”  آهي.

ڪم جي سااڻپ ڪرائينادي، عاماراڻاي صااحاب 
۽ ”  ڀاٽاائاي باک هاڙتاال تاي“ سندس ٻن ڪتابان 

کي آڏو رکندي اهو سمجهاائاڻ ”  اياز ڏوهي آهي“ 
جي ڪاوشاش ڪائاي آهاي تاه ماذڪاوره ٻاناهاي 
ڪتابن ۾، سنڌ جي ٻنهي شااعارن جاي فاهام ۽ 
ادراڪ کي سمجهڻ جاي ضارورت آهاي، باقاول 

ڀٽائي جي شاعاريَء جاي “ گل محمد عمراڻي جي 
رن جي حاوالاي ساان ٺاياٺ  و مختلف سو تشريح هو
مارڪسوادي نقطهِء نظر سان ڪري ٿو، جنهن ۾ 

جاي عاظامات جاي دلايالان ساان   (Labor)پورهئي
عمراڻي صاحب اون الِء شااھ ”  وضاحت ڪري ٿو.

جاي ”  ڪااپاائاتاي“ عبداللطيف ڀٽائي رح جي سار 
فلسفي حقيقت کي ساماهاو رکاي لاکاي ٿاو تاه، 

هن سر جاو ماجاماوعاي فالاسافاو هاي آهاي تاه، “ 
پورهئي ۽ هنر ۾ مرد ۽ عورت جي هاڪاجاهاڙي 
حاايااثااياات، شااراڪاات ۾ ڪااپااڙي جااي صاانااعاات، 
انفرادي توڙي اجتماعي ترقي جي ضمانات آهاي 
۽ ڪپڙي جي صناعات ۾ عاورت ئاي پاورهايات 

گل محمد عمراڻي صاحب، ڊاڪٽار ”  هنرمند آهي.
ملڪ نديم جي ڪام کاي مادناظار رکاي ٻاناهاي 
شاعرن جي عظمت کي جاناهان ڪساوٽايَء ساان 
سندن عظمت کي رکي پرک ڪئي آهي سا قابال 
تعريف آهي. گل محمد عمراڻي صاحب پنهناجاي 
مضمون ۾ مرحوم ملڪ نديم جي تنقيد نويسي 
۽ تحقيق شناسي کي پرکڻ جي چڱاي ڪاوشاش 
ڪئي آهي ۽ سندس لکڻين مان مثال ڏئي اناهان 
جي جوهر کي جرڪائڻ جا جواز پيش ڪري ٿاو. 

ڀااٽااائااي “ گاال مااحاامااد عاامااراڻااي، هااڪ مضاامااون 
۾ ملڪ ناديام جاي حاوالاي ساان ” هاڻوڪي دور
تنقيد نگار ملڪ نديم لکيو تاه، کار “ لکي ٿو تهر 

يا خچر جهڙيون عادتون رکندڙ ماڻهن يا اهڙياون 
حرڪتون ڪندڙ انسان کي ڀٽائيَء پ ٽياو آهاي ۽ 
پاراتا ڏنا آهن، ان کي نانگ کان کارائڻ. ان کاي 
کڏ ۾ غرق ٿيڻ ۽ ان جو منهان ڪاارو ڪارڻ ۽ 

ور ۾ سڙي مرڻ جا پاراتا ڏنا آهنر  سو
 کر کي کپر کاُء نانگ مڻيارو نڪري
 اوڀي جو اووناُء، سرير سندي سڄڻين.

اهڙيَء طرح زماني جي ماڻهن کي ڀٽائي سائايان 
ڏاڍي گهرائيَء سان جاچاياو ۽ ڳاولاياو، پاوِء جان 
جااون عااادتااون درساات ۽ عااوام دوساات انسااان 
دوست هيون تن کي خوب سااراهاياو وياو آهاي. 
گل محمد عمراڻي جي لکڻ جو مقاصاد آهاي تاه، 
ڊاڪٽر ملڪ نديم شاهه عابادالالاطاياف ڀاٽاائاي ۽ 
شيخ اياز جي ڪالم کي جنهن تنقيدي سراڻ تي 
چاڙهي معاشري جاي پارک ڪائاي آهاي ساا هار 
اڙ  پهلوَء کان ثابت ٿي ڪري ته ٻنهي شاعرن جا پو
ڳرا آهن. ٻيئ ي شاعر هن سر زمايان ساناڌ ۽ دناياا 
جي مظلوم ۽ مسڪين ماڻهن جا نمائانادا شااعار 

روشن ضامايار “ آهن. عمراڻي صاحب لکي ٿو تهر 
ڀٽائي اهڙي طرح اڳئين زماني وانگر پناهاناجاي 
زماني جي ماڻهن کي اهڙي عمل قبيع فاعالان ۽ 
حرڪتون ڪندڙن کي گاناديان ۽ خاراب عاادتان 

اهاڙي طارح ”  وارن جااناورن ساان ڀاياٽاياو آهاي.
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عمراڻي صاحب، پروفيسر ملڪ نديم جاي هاڪ 
جاي حاوالاي ”  پيهي جان پاروڙياو“ ٻئي مضمون 

ملڪ صاحب جي ماديت پرسات “ سان لکي ٿو تهر 
(Materialist)  تاانااقاايااد کااري ۽ وکااري انااداز ۾

اختالف راِء رکندي ڀٽائاي جاي هاڪ بايات جاي 
تشريح ڪئي آهي، جاياڪاا روحااناي رازن جاي 

 صنعت و حرفت کان جدا آهير
 بکيَء کل نه اجهي، ڏکي ڏمر ناھ،

 اگهاڙي وهانُء، ويو ويچاريَء وسري.
عمراڻي صاحب، پروفيسار ڊاڪاٽار ناديام مالاڪ 
جي ادبي ڪم مان ڀلي چوناڊ ڪاري ٻاناهاي امار 
شاعرن جي پيغام کي اجاگر ڪيو آهي ۽ چاوناڊ 
بايااتاان جااي وضاااحاات ڪاائااي آهااي، جاانااهاان مااان 
عمراڻي صاحب جو پنهنجو سوچ ويچار ۽ انسان 
شناسائي جو پهلو نظر اچي ٿو. ماذڪاوره باياتان 
و ساوچاي ٿاو تاه جاناهان  جي چونڊ به ٻڌائي ٿي هو
پيٽ ۾ ڳڀو گراھ نه پيل هوندو تان مااڻاهان جاي 
ڪهڙي خوشي تن جو مرڪڻ ۽ مزا ۽ خاوشاياون 
هن دنيا ۾ ڪهڙيون هونديون. جن کي پائڻ الِء ۽ 
رهڻ الِء اجهو نه آهي  تن جي هن دنيا ۾ زندگاي 
دوزخ آهي. ڀٽائي ڏکي عورت ساان هامادردي ۽ 
ان جو احساس شاعري ذريعي ظاهر ڪيو آهي ۽ 
پنهنجي پيغام کاي عاورت جاي تاڪالايافان جاو 

اکاي، ڏکاي ۽ ”  مرڪز بڻايو آهي. ڀٽائي جي هي بو
اگهاڙي عورت بلڪاه ڏکاي ڪامازور عاورت ان 
معاشري جو هڪڙو آئينو آهي. جنهان ۾ مااضاي 
کانسواِء حال کي پڻ ڏسي سگهجي ٿاو. ڀاٽاائايَء 
فن ۽ فهم و فڪر معنٰي ۽ ماقاصاد کاان عاظايام 

و سڄي لوڪ ۾ مشاهاور  شاعر آهي. ڇاڪاڻ ته هو
آهي ۽ عام ماڻهن جي من ۾ پيهي سمائجي ويو 
آهي. سنڌي ماحاول جاو گاهارو مشااهادو ڪاري، 
سنادن اماناگان ۽ آدرشان، خاواهشان ۽ خاوابان، 
ن جي ترجماني، سندن  ن ۽ آهو مامرن ۽ مطلبن، آسو
ئي سولي سلوڻي، سادي سهڻي ٻاولاي، ماحااورن 
۽ مثالن ۾ پياش ڪارڻ ڪاري هاو زناده جااوياد 

اهڙي طارح گال ماحاماد عاماراڻاي، ”  ڪوي آهي.
کي ملڪ نديم جو هڪ مستند ”  اياز ڏوهي آهي“ 

مضاماونان جاي  05“ اوائلي جائزو قرار ڏنو آهي. 
مجموعي ۾ هتي تجزياتاي ماطاالاعاي جاا اناياڪ 
موضوع آهان، جان کاان ناياون فاڪاري وياچاار 

عاامااراڻااي صاااحااب ”  ڌارائاون نااروار ٿااياان ٿايااون.
عنوان ۾ ملڪ نديم جي ڪم جو قدر ڪندي اون 
کي علمي ۽ ادبي حوالي سان پرکيو آهي، جنهان 
مان اهو پڻ معلوم ٿئي ٿو ته گل محمد عمراڻي، 
ملڪ نديم جي علمي ۽ ادبي پورهئي سان پورو 
پورو انصاف ڪيو آهي. اهڙي علمي قادر ڪارڻ 
ڪري عمراڻي صاحب کايارون لاهاڻاي ٿاو. اساان 
جنهن معاشري ۾ رهون ٿا، اهو هڪ گاهاڻ رخاو 
معاشرو آهي ۽ هر قسم ۽ هر سوچ جا ماڻهاو اڻ 
۾ ساھ کڻي رهيا آهن. هرڪو پنهنجاو پاناهاناجاو 
ڪم ڪردار ۽ ڪارڪردگي ڏيکاري رهياو آهاي. 
اسان وٽ جيڪي ماڻهو مختلف شعابان ۾ ڪام 
ڪري رهيا آهن. مختلف شعبن ۾ جيڪي انسان 
درسات رخان ۾ هالاي رهااياا آهان سااي ئاي هاان 
معاشري الِء مثالي ڪردار ليکيا ويندا آهان. هات 
هيٺ اسان گل محمد عمراڻي جي هاڪ خاط جاو 

 32ذڪر ڪريون ٿا جيڪو روزاني ڪاوش ڇنڇر 
ع جي هائيڊ پاارڪ ۾ ڇاپاياو آهاي. 0202جنوري 

ڀڳت ڪبير، مايار “ مذڪوره خط جو عنوان آهير 
هن خط جي ”  ۽ غالب، سردار جعفري جي نظر ۾

شروعات ۾ موالنا رومي جي هانان لافاظان ساان 
شاعري جزويست از پيغماباري “ ڪئي وئي آهير 

هن قول ۾ شاعاريَء کاي پاياغاماباري جاو ”  است
هڪ جزو قرار ڏنو وياو آهاي. هان حاوالاي ساان 
عمراڻاي صااحاب، ساردار جاعافاري جاي ڪاتااب 

خن“  جو مثال ڏيانادي لاکاي ٿاو تاهر ”  پيغمبران سو
اخان“  جاو آغااز ڪاري ٿاو، ”  ڪتاب پيغمباران سو

رب المثل ڪنهن به ترجمي کاان ماٿاي  فارسي ضي
آهي. هي ڪاتااب پااڻ وٽ حاوري ناوراناي جاي 

ع ۾ شاياع 2002ترقي پسند اداري مڪتبهِء دانيال 
ڪيو هو، جيڪو مشهور مارڪسوادي دانشور ۽ 
شاعر علي سردار جعافاري جاي ٽان ماهااڳان تاي 
مشتمل هڪ عدد ڪاتااب تاي آڌاريال آهاي. هاي 

ع ۾ لکيل هائاا. جاياڪاي 2065ع کان 2052مهاڳ 
فاارساي رسام الاخاط ۾ -هاڻوڪي ڀارت ۾ اردو
ان کانپوِء ان ڳال  جاي ”  پڙهڻ کان ڄڻ زور آهن.

معلومات ڏني وئي آهي ته هندي ديوناگاري لاپاي 
۾ سڄو جديد اردو ادبي ورثاو شااياع ٿاي رهاياو 
آهي ۽ سنڌي  عربي صورت( ٻاولاي وڃاي باچاي 
آهي. اهڙو پڻ اظهار ڪيو ويو آهي ته اردو وارن 
جي تنگ ناظاري جاي ڪاري ڀڳات ڪابايار کاي 
اردوَء کان نيڪالي ڏني وئي ۽ هانادي ڌارماڪاي 
ودوانن وري مير ۽ غالب کي اسڪول ۽ ڪاليج 
جي هندي نصاب مان خارج ڪاري ڄاڻ ثاقاافاتاي 
جنگ کٽ ي ورتي آهي. اها ڪا اتافااق جاي ڳاالا  
ناهي هندي زبان جا ٻه عظيم ترين شاعر ڪابايار 
۽ ملڪ محمد جائسي مسلماان هائاا. جان مسالام 
تصوف ۽ ڀڳتي کي يڪجااِء ڪاري هانادساتااناي 

گال ماحاماد عاماراڻاي ”  سڀيتا کاي اجاارياو آهاي.
انهيَء کانپوِء هي ماعالاوماات ڏئاي ٿاو تاه هانادي 
 هندوي( شاعرن جاو زمااناو تالاساي داس، ساور 
داس، ۽ ميران ٻاائاي کاان اڳ جاو آهاي. ساردار 
جعفري چئي ٿو ته جيڪو نظري انقالب هنادو ۽ 

ثقافتي اتحاد ڪاري   (Cultural)مسلم سنسڪرتي
فطري طور ظهور پذير ٿياو هاو. اهاو لسااناي ۽ 
تهذيبي دنيا ۾ اردو زباان جاي شاڪال اخاتاياار 

” جاهالاڪاياون“ ڪري رهيو هو، ان جون ابتدائي 
هندساتاان ۾ جاياڪاي “ اردوَء ۾ ايئن لکيل آهن. 

۽ ڀڳات ”  غاالاب“ مير تقاي مايار، مارزا اسادا  
ڪبير جو ڪالم گونجي ٿو تنهن کاي ڪايار رد 
ڪري نٿو سگهي ۽ اهو صدين تائين گاوناجانادو 
رهندو. گل محمد عماراڻاي صااحاب خاط ۾ اهاو 
سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جي ڪوشاش ڪاري ٿاو تاه 
انسان جي اندر جيڪو نافاس آهاي، اهاو انساان 
سان اجاائاي وياڙهاه ڪاري ٿاو ۽ ان جاي ڪاري 
مخلوق ۾ اخاتاالف پايادا ٿايان ٿاا ۽ نافارتان ۽ 

ڪبير جاي شااعاريَء “ اهنڪار جا دروازا کلن ٿا. 
گل محمد عماراڻاي ساردار ”  جو اهو ئي تت آهي.

ساردار “ جعفري جي حاوالاي ساان لاکاي ٿاو تاهر 
تالاماياذ “ جعفري تحرير ڪري ٿو تاه شااعار کاي 

 خدا جو شاگرد يا مجاازن شااعار( چاياو ”  رحماني
ويو آهي، پر مير تاقاي مايار واحاد شااعار آهاي، 

ڪاري يااد ڪاياو ”  خاداِء ساخان“ جنهن کي ناقااد 
آهي... غالب اردوَء جو محبوب ترين شااعار آهاي. 
جنهن کي اقبال گوئٽي جو همنوا قرار ڏنو آهاي 
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۽ ديوان غالب اردوَء ۾ ساڀ کاان وڌياڪ شااياع 
ٿيل شاعاريَء جاو ڪاتااب آهاي، جاناهان هار ذي 
شعور ضرور حوالي طاور يااد ڪاري پاناهاناجاي 
ادبي شعور جو ثبوت ڏئي ٿو. شيڪسپيئر جيان 
غالب جو هر جملو ۽ مصارع هازاريان ماعاناائاون 

اسان گل محمد عمراڻي جي لکتن جاو ”  رکي ٿو.
جڏهن مطالعو ڪارياون ٿاا، جان ماان اساان کاي 
سندس شخصيت ۽ مطالعو آڏو اچي وڃاي ٿاو ۽ 
او  ٻئي طرف موضوعن ۾ آيل مواد جاناهان ۾ هو
جيڪو ڪج  چوڻ چااهاي ٿاو ساربساتاو احاوال 
اسان آڏو اچي وڃي ٿو. عاماراڻاي صااحاب گاهاڻ 
طرفو ۽ گهڻ رخو مطالاعاو رکاي ٿاو، اون ڪاري 
سنڌ جا ساڃاهه وند ۽ چاهيانادڙ گاهاڻاا اٿاس. ماان 
سندس هڪ مضمون جو ماطاالاعاو ڪاري رهاياو 
ئس ته اون وقت هڪ دوست جي فون اچاي وئاي  هو
۽ پڇيائين ته ڇا پيا ڪريو؟ مون کيس ٻاڌاياو تاه 
گل محمد عمراڻي صااحاب جاو مضاماون پاڙهاي 
رهيو آهيان، هن وراڻيو ته گل ماحاماد عاماراڻاي 
صاحب منهنجي پسند جو ليکڪ آهي. ماون کاي 
به واٽس اياپ ۾ ماوڪال تاه ماان باه ماعالاوماات 
حاصل ڪريان.  ا ها ماڻهوَء جاي وڏي ڪاامايااباي 
آهي جو سندس نالو ٻاڌڻ ساان سانادس لاکاڻايان 
ڏانهن پڙهندڙن جاو ڌياان ڇاڪاجاي وڃاي. ماون 
ٻارهين ڪالس جي سنڌي نصاب تي رکيل هاڪ 
مضمون جيڪو عالمه آِء. آِء. قااضاي جاي عاناوان 

دناايااا جااو وڏي ۾ وڏو شاااعاار شاااهااه “ تااي آهااي 
پڙهائي بس ڪيم ته هاڪ ”  عبداللطيف ڀٽائي رح

نوجوان مون کي چيو ته سائين اوهان وٽ ٽائيام 
آهي ته مان اوهان کان ڪج  سکاڻ چااهاياان ٿاو. 
ي پٽ  مان اوهان جي سيکارڻ  مون کيس چيو ج 
الِء ته هت مقرر ٿيو آهيان ٻيو استاد جاو ڪاهاڙو 
ڪم آهي؟ مون کي انتهائي خوشي ٿي جو ماون 
کان انهيَء طالب علم اهڙا سوال پڇاياا جاياڪاي 
شاھ عبداللطيف ڀٽائي رح جي شاعري ۽ عاالماه 
آِء. آِء. قاضي جي مذڪوره سباق ماتاعالاق هائاا تاه 

شاهه عبداللطيف ڀٽائي رح دنيا جو ڪيئن وڏي “ 
۾ وڏو شاعر آهي بلڪل ماان ٿو، پر عاالماه آِء. 
آِء. قاضي صاحب رڳو شاھ صاحب کي اناگاريازي 

مون کيس هر لحاظ ” شاعرن سان ڇو ڀيٽيو آهي.
کان مطمئن ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ڳال  آهاي 
سمجهڻ جي جيڪو به ليکڪ پنهاناجاي لاکاياتان 
کي صحيح سمجهائي سگهي ٿو ۽ پڙهندڙن جاي 
ذهن ۾ سوال اڀاري ٿو ۽ پڙهندڙ سندس لکاياتان 
۾ دلچسپي وٺن، سا هڪ وڏي ڪاامايااباي آهاي. 
اهڙيَء طرح اسان جي آڏو سندس هڪ ماوضاوع 

ع جاي 0202جاناوري  26روازني ڪاوش ڇاناڇار 
ذڪر بايابااڪ صاحاافات “ هائيڊ پارڪ ۾ عنوانر 

ماذڪاوره ”  جي سرواڻ ويو پاوائاناٽ رساالاي جاو
رسالي جو تاعاارف   Viewpointموضوع ۾ ليکڪ

ع کان ڪامرياڊ ماظاهار 2073“ هن طرح ڪري ٿور 
علي خاان  طاارق عالاي جاو والاد( شااياع ڪاري 

ع تائين قائام رکاياو. پاهارياان 2003سندس وفات 
” پااڪساتاان ٽاائاياماز“ ٻارهن سال کاٻي ڌر واري 

  (NAP)مهان سوشلسٽ رهنما ميان افتاخاارالاديان
جي نگراني ۾ بحيثيت ايڊيٽر جي هاليائين. بعد 

انااگاارياازي اخاابااار ۾ ايااڊيااٽاار ۽ آخاار ”  ڊان“ ۾ 
 وياو پاوائاناٽ( وارو دور ڏٺاائايان.   Viewpoint۾

چوڻ جو ماقاصاد تاه ماياان افاتاخاار هاڪ قادآور 
شخصيت جو مالڪ هو. جاواناي ۾ طااهاره بانات 

سڪندر حيات وزيراعلٰي پنجااب جاي شاهازاديَء 
ٿيو. مائٽن جي مارضاي ”  بدنام“سان شادي ڪري 

کانسواِء هي پيار جي شادي هئي. طااهاره ماظاهار 
اوَء  علي جي هن وقت وفاات ٿاي چاڪاي آهاي. هو
هڪ انسانن جي حقن الِء پاڻ پتوڙيندڙ عاورتان، 
مردن، هارين جي حاقان الِء هاڪ ساگاهاارو آواز 
اٿاريندي رهي... ڪهڙي نه چڱي ماعالاوماات ساان 
اسان جو الئق ليکڪ عمراڻي صاحب اهام شايان 
کي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو تاه سانادس 
فڪري خاياالان کاان هار هاڪ اساتافاادو حااصال 

غير درٻاري صاحاافات   (Alternate)متبادل“ڪرير 
جاو ناالاو سارس آهاي ۽ اهاو ”  ويو پاوائاناٽ“ ۾ 

ع تي الهور کان شايع ٿياو. 2075آگسٽ  24رسالو 
ع واري آخاري 2003جيڪو هر هفتي مان سندس 

شماري تائين بااقااعادي وٺانادس رهاياس. اهاڙي 
طرح سندس پهرين ايڊيٽوريل ۾ کاياس آزاد اڻ 
ڌريو جمهوري ۽ ترقي پساناد پارچاي جاي ڳاالا  
ڪيل آهي. تهڙيَء طرح انهيَء پرچي جي عالاماي 
۽ ادبي اهميت جو اندازو ٿئي ٿاو ۽ هاي پارچاو 
پاڪستان جي مختلف مڪتبهِء فڪر کي نامااياان 
ڪري ٿو. جنهن مان ڪيترن ئي منجهيل معاملن 
جو حل نڪري ٿو. هن وقت جي حااالت کاي آڏو 
آڻيندي هي ڳال  آڏو آندي وئي آهي ته هان وقات 
سياسي، سماجي، اقتصادي مسئلن کي صحافاتاي 
دنيا ۾ تجزياتي ۽ تجرباتي ۽ مشااهاداتاي عامال 
مان ڇو ڪو نه ٿو گذاريو وڃي. اهڙي باهاادري ۽ 
بيباڪيَء کي ڏسڻو آهي ۽ صحافت جاي عامالاي 
ڪم کي نهارڻو آهي ته هيرالڊ ۽ نيوز الئيان جاا 
شمارا ڏسي سگهجن ٿا، جن ۾ ماذڪاوره حصان 
تي ڪمرشل سرڪاري اشتهاري هالئي صافاحان 
جو مضمون ڏيندا هئا جا هڪ خوش آئاياناد ڳاالا  
هئي. هن رسالي جا ليکڪ ۽ ڪارڪن وڌ ۾ وڌ 
رسالي جي معاياار کاي قاائام رکاڻ جاي ماثابات 
ڪوشش کاي قاائام رکاڻ الِء اعالاٰي ماعاياار جاا 
سماجوادي، دانشاور، صاحاافاي ۽ انساان دوسات 
پانااهااناجااي صاالحاايااتاان جااو ڀارپااور ۽ ڪااارائااتااو 
استعمال ڪري پنهنجي ذهني فڪري ڳالهايان ۽ 
معلومات کي مااڻاهان تاائايان پاهاچاائاڻ جاي هار 
ممڪن ڪوشش ڪندا هئا. اهي انساني حقن کي 
بلند کان بلند ڏسڻ جا خواهان هائاا جان ۾ آِء اي 
رحمان، طاهر مرزا  ڊان الهور وارو( ظفر اقاباال 
مرزا، مارڪسودي پروفيسر امين ماغال، حاماياد 
اختر، حسين نقاي، اڪارام الاحاق، احاماد عازياز 
ضياَء، ايلس فيض،  فيض احمد فيض جاي وناي(، 
پنجابي قومپرست دانشور شفقت تنوير مارزا ۽ 
خاور ممتاز جي ڪام کاي سااراهاياو وياو آهاي. 
انهن صحافيان ۽ لاياکاڪان جاناهان باهاادريَء ۽ 
بيباڪيَء سان جيڪو سچ لکيو تن جي عاياوض 
و سچ لکڻ کاان پاوئاتاي ناه  جيل به هليا ويا، پر هو
هٽيا. توڙي جو انهن کي مارشال جي قانون تحت 
ڪيس داخل ڪري گرفتار ڪيو ويو. گل ماحاماد 

ع ۾ آِء اي رحاماان ۽ 2022“ عمراڻي لکي ٿو تهر 
حميد اختر گرفتار ڪيا ويا ۽ ڇ  مهياناا پاناجااب 
جي مختلاف جايالان ۾ ناظار باناد رهاياا، اناهايَء 
ساڳئي وقت ۾ وري مظهر علي خاان ۽ حسايان 
ناقاي باه گارفاتااار ڪااياا ويااا ۽ اناهان جاي غاياار 
موجودگيَء ۾ ادارت جاا فارض ظافار مارزا ادا 
ڪندو رهيو، پر رسالو هر هفتي بازار ۾ ايانادو 

انااهاايَء وقاات جااي لاايااکااڪاان ۾ ڪااي ”  رهاايااو.

معاشيات، سماجياات، ادب ۽ تاارياخ جاا لاياکاڪ 
پنهنجن پنهنجن شعابان جاا مااهار هائاا جان جاي 
لکڻين سان ماڻهن تاائايان درسات ماعالاوماات باه 
پهچندي هئي. ڪن ماهرن بابت معالاوماات رکاي 

ڊاڪاٽار اڪامال حسايان  مااهار “ وئي آهي تن ۾ 
معاشيات( ۽ نامور سنڌي سماجي مااهار، ڊاڪاٽار 
فاياروز پاڻ اناهايَء ڪام ۾ پاياش پاياش رهايااا. 
مشهور اناگاريازي زباان ۽ ادب جاو پاروفاياسار 
خواجه مسعود  گاردن ڪاالاياج راولاپاناڊي(، ايااز 
امير، سليم عاصمي، خالد حسان، خاالاد احاماد ۽ 
احمد حسن جا تيز ۽ تکا تنقيدي ليک برابر ايندا 

انهن جي لکڻين جي مطالعي سان نوجوان ” رهيا.
نسل توڙي اوهي لاياک پاڙهانادڙ پااڻ ۾ ماثابات 
تبديلي محسوس ڪرڻ لڳا ۽ اهڙين لکڻيان جاي 
ذريعي شيون صحيح رخ ۾ هلڻ لڳيون. مااڻاهان 
۾ حق ۽ سچ جي همت پيدا ٿي ۽ سچ کي سچ ۽ 
ڪوڙ کي ڪوڙ چوڻ جي جارئات پايادا ٿاي. گال 
محمد عمراڻي جي مذڪوره عنوان تي لکاڻ جاو 
بنيادي مقصد هي آهي ته انهيَء دور ۾ توڙي جو 
وسيلن جي اڻهوند ۾ صحافت ۾ سٺو ڪم ٿاياو 
۽ دلاياريَء ساان ٿااياو. اهاي باهااادر لاياکاڪ جاان 
مارشالئن جي خوف کان قلم کي سچ لاکاڻ کاان 
نه روڪيو، پر جمهوري آواز کي مارشال ۾ زنده 
رکڻ جي هر طرح جاي ڪاوشاش ڪائاي ۽ اهاي 
ليکڪ جيل کائي به پنهنجي مقصد ۾ ڪاامايااب 
ويا. خط جي آخر ۾ عماراڻاي صااحاب لاکاي ٿاور 

مظهر علي خان جا چونڊ اداريا هاڻي آڪسافاورڊ “ 
يونيورسٽي پريس ال  ٻن جلدن ۾ شااياع ڪاياا 
آهن، جيڪي صحافت جي تاريخ دليري سان بيان 

حاصل مطلب ته هن خط مان واضح نظار ” ڪن ٿا.
اچي ٿو ته صحافت جهڙو شاعاباو انسااناي حاقان 
کااان جاامااهااورياات ۽ عااوام جااي مساائاالاان کااي 
جيڪڏهن درست طرح بيان ڪرڻ ۾ ناڪام آهي 
ته سمجهڻ گهارجاي صاحاافات پاناهاناجاو ماقاصاد 
وڃائي چڪي آهي. اسان هتي گل محمد عمراڻاي 
صاحب جي شايع ٿيل ڪن خطن جو ذڪار ڪاري 
رهيا آهيون، انهن خاطان جاي ماوضاوع ۽ ماواد 
علمي ۽ ادبي، تاريخي معلومااتاي ڪام باياشاڪ 
دائمي حيثيت رکندڙ آهي، جنهن تي شااياد اساان 
جو نوجوان نسال ڌياان ناه باه ڏيانادو هاجاي، پار 
جيڪي نوجوان پڙهندا هوندا سي انهيَء ڪم تي 
سرهائي ضرور ماحاساوس ڪانادا هاونادا. اهاڙي 

ع وارو 0202ماارچ  23قسم جي خطن ۾ ڇناڇار 
ڪارشان چانادر جاي افسااناي جاو “ هڪ عاناوانر 

بابت هڪ اهم ۽ افاديت ڀرياو ”  سماجياتي ادراڪ
پهلو آهي جنهن ۾ گل محاماد عاماراڻاي صااحاب 

پنجاب ڄاائاو ڪارشان چانادر باغايار “ لکي ٿو تهر 
وَء جاو ساڀ کاان وڌياڪ  ڪنهن باحاث جاي ارد

مقبول افسانه نگار آهي ۽ پاڻ وٽ سندس گهاڻاو 
شعوري اثر امر جليل، غالم نباي ماغال ۽ ٻايان 
شهري موضوعن تي لاکانادڙ افسااناه ناگاارن ۾ 
ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ڀارت ۾ سنڌي ڪهاڻيڪارن جاا 

گل محمد عمراڻاي ”  محور ئي شهري سماج آهن.
صاااحااب اهااو بااه ٻااڌايااو آهااي تااه ڪاارشاان چااناادر 
مارڪسواد ۽ انسان پرستيَء جي سيااساي فاڪار 
جو وڏو مبلغ هو ۽ هن منٽو جي ٻه سئو افساانان 
جي مقابلي ۾ پنج سئو کن افسانا تحريار ڪاياا، 
جيڪي هن جي پنجانوي کان وڌيڪ ڪاتاابان ۾ 
چالي  ناولن، ڊارمن، خاڪن، تنقايادي ۽ مازاحاياه 
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مضمونن، فيچرس، فلمي ڪهاڻايان، رپاورتاازن، 
ٻااارن جااي ادب، ساافاار ناااماان، فاائاانااٽااساايااز ۽ 

انهيَء کان عاالوه ”  ڊاڪيومينٽريز ۾ سمايل آهن.
وڏن ناميارن اديبن جو ذڪر هيٺ آندو ويو آهاي. 
مذڪوره خط کاي پاڙهاڻ ساان جاياڪاو فاناي ۽ 
فڪري جوهر نظر اچي رهيو آهي اون جي اهميت 
منفرد نوعيت واري آهي. عماراڻاي صااحاب جاي 
لکڻين جي فاڪاري گاهارائاي اباتادا ۽ ارتاقاائاي 
اصولن جي روشني ۾ ڏسڻ ۽ ساماجاهاڻ جاهاڙي 
آهي. توڙي جو سندس خاطان ۾ هاڪ ماخاتاصار 
نويسي آهاي ۽ اناهايَء ماخاتاصار ناويسايَء ماان 
سندس علمي ۽ ادبي ذهني ۽ نفسياتي ڪيافايات 
۽ سوچ ويچار وارو عمال ساڀاناي خاوبايان ساان 
اجاگر ٿي آڏو اچي ٿو. جيئن ته هن خط ماان اهاو 
معلوم ٿئي ٿو ته ڪرشن چندر پنهنجي تحاريارن 
۾ هڪ برک اديب طور ڄاتو سااااتاو وڃاي ٿاو، 
سندس ادبي تخليقن جاو ڌاڪاو دناياا وارن جاي 
دلين تي راڄ ڪري ٿو. عمراڻي صااحاب اناهايَء 
سان گڏ جن ناميارن اديبان حاياات ا  انصااري، 
راجندر سنگ ، بيدي، عصمت چغتائاي ۽ خاواجاه 

اهي اديب هان ساان “احمد عباس ذڪر ڪري ٿور 
گڏ آيا، پر هن جي قلم جي جوالني ۽ رواني سان 

جاناهان ”  گڏ هلي نه سگهيا ۽ پوئتي رهاجاي وياا.
وٽ رومانس ۽ عشق وارا ٻئي پهالاو هاجان اهاو 
هميشه اڳتي ئي هوندو آهي. هميشه ايئن ئي ٿيو 
آهي ته جڏهن زماني ۾ اٿل پٿل ٿايانادي آهاي تاه 
زماني جاون ساخات کاان ساخات ڪاوساياون ۽ 
ٿڌيون لهرون هلنديون آهن انهيَء ۾ ڪي انساان 
ٿڌا ۽ ماٺا ٿي وياهاي رهانادا آهان تاه ڪاي وري 
پنهنجي فڪري سوچ ويچار سان تن لهرن ڏانهن 
نهن ڪري انهن جي اڀرڻ ۽ ماٺي ٿيڻ تي غاور  مو
ڪندا آهن. انهيَء حالات ۾ ساماوري قاوم ياا تاه 
اڀري کاڙي ٿايانادي آهاي ياا تاه ڊپ ۽ خاوف ۾ 
حوصال وڃائي ويهي رهندي آهي. پهرين يا ٻئيان 
عالمي جنگ يا آزادي واري جناگ ڪاياتارن ئاي 
عالمن ۽ اديبن جاي ذهانان ۾ جاياڪاا آناڌ مااناڌ 
مچائي اها سندس ئي لاکاڻايان ۾ ماوجاود آهاي. 
عوام مٿان ڇا گذريو ۽ ڪيئن ٿي گذريو؟ انهيَء 
دوران عالمي اٿل سبب ڪيئي سياسي، سماجاي، 
عالاماي، ادباي، مااذهاباي عاالاماان ۽ ادياابان جااون 
گڏجاڻيون، ميٽنگون، بحث مباحثا، ڪانفرنساون 
ظاااهااري تااوڙي لااڪ ڇااپ ۾ ٿاايااڻ شااروع ٿااي 
وينديون آهن. گل محماد عاماراڻاي لاکاي ٿاو تاهر 

ڪرشن چندر رومانس ۽ حسين زندگي جو وڏو “ 
عاشق رهاياو، پار سانادس باهاتاريان ڪاهااڻاياون 
ورهاڱي کانپوِء واري فرقي پرست دوزخي وارتا 

۾ هاڪ هاناڌ ”  هم وحشاي هايان“ تي لکيل آهن. 
ساڀ الاماناااڪ ڪاهااڻايااون ڇاپاياون هاياون، هاان 
پنهنجي افسانن ۾ فرقيواريت ۽ ان جي رد عمل 
۾ پااياادا ٿااياال خااونااي واقااعاان ۽ حااادثاان الِء 
سياستدانن، شااهاوڪاار سارماائايادارن، ڌارماڪ، 
” مذهبي ٺيڪيادارن کاي ڏوهااري ڄااڻااياو آهاي.

شاعر، عالم، اديب اهي ئي سچا ۽ سارهاا رهانادا 
آهن، جيڪي قوم کاي تاڪالايافاون ڏيانادڙ ڀالاي 
ڪيڏا به طاقتور ۽ ظالم ڇو نه هاجان، پار سانادن 
قلم مان سجاڳي جو سڏ ئي ايندو آهاي، جاياڪاو 
اکين سان ڏسندا آهان اهاوئاي لاکانادا آهان. گال 
محمد عمراڻي عصمت چغتائي جو حوالو ڏيانادي 

عصمت چاغاتاائاي ٻاڌائاي ٿاي تاه ان “ لکي ٿو تهر 
وقت ڪرشن چندر جيڪي به لکيو، اهاو جاذباات 

” آماد“ جي لهرن کان بچندي لکيو ۽ ڄاڻي واڻاي 
کي لبيڪ چيو. هن اهوئاي ”  آورد“ جو گلو گهٽي 

لکيو جيڪو هن لکڻ چاهيو ٿي ۽ مصلحت وقت 
گل محمد عاماراڻاي صااحاب ”  جي چوڻ تي لکيو.

جي هن خط مان جيڪا ڳال  محسوس ٿئي ٿي ته 
جڏهن انقالب ايندا آهن ته ڪيترن ئي ذهنان کاي 
ڌوڏي ڇڏيندا آهن، انهن هاياباتانااڪايان ساباب ۽ 
تعجب ۾ وجهندڙ جيڪي عالماي حاالاتاون پايادا 
ٿي پونديون آهن، سي ئي دنيا جي هر شايِء کاي 
لوڏينديون آهن ۽ اوهي لرزشون ۽ لهرا دناياا جاي 
ل ۽ هناگااماو  تهذيبن، تاريخن، عوامي ذهنن ۾ هو
برپا ڪندا آهان. اناهان اناقاالبان ساباب ڪايائاي 
شيرازي وکرڻ لڳندا آهن. ڪرشان چانادر جاياڪاو 
لکيو اهو سوچي سمجهي لکيو جيڪا ڳال  خاط 
نويسيَء مان محسوس ٿاي تاه هان جاذباات کاان 
هٽي لکيو ۽ اهڙين لکڻيان ۾، سانادس افساانان 
جااي عاانااواناان طاارف اشااارو ڪاايااو ويااو آهااي. 

آزادي ساي “ ، ” امرتسر“ ، ” دوسري موت“ ، ” جانور“ 
پشااااور “ ، ” پاااهااالاااي اور آزادي ڪاااي باااعاااد

” الل بااض“ ، ” ايڪ طوائف ڪا خط“ ، ” ايڪسپريس
شامل آهن. هن خط ۾ مفيد ڳالهين ” جيڪسن“۽ 

کي به آڏو رکيو ويو آهي، جيڪي انساانان ساان 
” جانور“ الڳو آهن ۽ انهيَء جو هڪ مثال افساني 

انسان جڏهن انسان جاهاڙو “جو کنيو ويو آهي تهر 
ڪم ڪري ٿو ته ڪابه حيرت ڪانه ٿي ٿائاي، پار 
جڏهن جانور انسان جهڙو فعل انجام ڏئي ٿاو تاه 
هن کي جانور يا وحشي چون ٿا. ساک، هانادو ۽ 
مسلمان جاي اهاڙن باي رحام سالاوڪ ۽ قاباياح 
حرڪتن جا مثال هن افساني ۾ موجود آهان. ٽاي 
ڪردار ٽي واقعا، جيڪاي ورهااڱاي جاي فساادن 
جي وحشي رخ کي ظاهر ڪان ٿاا تاه دياس راڄ 
ڪوٽلي، سوڍا سنگ  ۽ انور احمد حميد جو ساڀ 
ڪج  هن فرقيوار فساد ۾ برباد ٿي چڪو آهاي، 
احاماد حامايااد کاي هاڪ ڪااناگااريساي مساالامااان 
ڏيکاريو ويو آهي، جناهان گااناڌي جاي آشارم ۾ 

اهڙي طرح هندو ۽ ساک جاي “ شيوا ڪئي هئي. 
ڪردار کي آڏو آندو ويو آهي. سڀني کان وڌياڪ 

افساني کي قرار ڏناو ”  پشاور ايڪسپريس“ وري 
ويو آهي، ڇاڪاڻ جو هن ۾ ورهاڱي بابت آخاري 

۽ ”  اسين سڀ وحشي آهيون“ لف  ڏنا ويا آهن تهر 
پاڻ ڪنهن “ ڪرشن چندر بابت ٻڌايو ويو آهي تهر 

اهاڙي طارح ”  مذهب تعصب کان واناجاهايال هاو.
خطن جو سلسلو جاري آهي ۽ هاڪ خاط ڏياناهان 

ع جاو اساان جاي آڏو 0202مارچ  02ڇنڇر تاريخ 
” لايال وناهاار“ آهي، جنهن جو عنوان آهي رسالو 
هان عاناوان ”  مزاحمتي صحافت جو بيبااڪ آواز
جديد فارسي “ جي شروعات ۾ ليکڪ لکي ٿو تهر 

جي معنٰي رات ۽ ڏيناهان آهاي ۽ ”  ليل ونهار“ ۾ 
هي هفتيوار اوائلي کاٻي ڌر جاو صاباح ۽ شاام 
پرچو رهيو آهاي. ماون نانا ي ڄاماار ۾ ان کاي 

ع 2057پڙهيو، پر سمج  ۾ ڪونه آيو. ڇاڪاڻ تاه 
۾ جاڏهان هاي هافاتاياوار رساالاو اصال ۽ ٺاياٺ 
مارڪسوادي  فڪر جو ترجمان هاو تاه آئاون ان 

اسان کاي گال “ وقت ٽئين درجي سنڌي ۾ هئس. 
محمد عمراڻي صاحب جي خطن ۽ مضمونن جاي 
مطالعي مان جيڪا ڳال  آڏو آئاي آهاي، ساا هاي 
آهي ته سندس ذهن تي نن ي هوندي کان جيڪاي 
نقش مرتب ٿيا تان جاو اڳاتاي هالاي لاکات جاي 
صورت ۾ اظهار ڪيو اٿس. اناهان ڳاالاهايان جاا 
سبب سندس لکڻين مان ڏسي سگهجن ٿا ته هان 
پنهنجي همعصر دور جي ڪن عالامان جاي ڪام 
جو مطالعو ڪيو آهي ته ٻئي طرف عاالاماي ادب 
جو مطالعو به نظر اچي ٿو ۽ ٽائايان طارف وري 
سندس علمي ۽ ادبي ڪم مان اهو به ناظار اچاي 
ٿو، هن ماضيَء جاي ڪان واقاعان ۽ تاارياخان ۽ 
ادبي شهپارن ۽ جريدن جو وسيع مطالاعاو ڪاياو 
آهي، انهيَء ڪري، سندس تحاريارن ۾ مااضايَء، 
حال ۽ مستقبل بابت ڪن شايان جاي حاقاياقاتان 
ذڪر هيٺ آڻيندو رهي ٿو. ڊاڪٽر قريشاي حااماد 

، غالم رباني آگرو، ڊاڪاٽار مالاڪ ” خانائي“ علي 
نديم ۽ ڊاڪٽر انور فاگاار هاڪاڙي ۽ ٻايان جاي 
ڪم ادبي ڪام جاو اکايان ڏٺاو شااهاد باه آهاي. 
عاامااراڻااي صاااحااب جااا خااط ۽ مضاامااون جاان ۾ 
ڪيترن ئي علمي ۽ ادبي ڳالهين جي ماعالاوماات 
ڏنل آهي تن جي اڀياس مان عمراڻي صاحب جاو 
شعوري جذبو جنهن مان، اسان اساتافاادو حااصال 
ڪري رهيا آهيون، اهاو جاذباو ۽ ناياڪ نايات ايَء 
وارو گڻ اسان جي گهڻ رخي لياکاڪ اساان کاي 
تحقيقي، تنقيدي، تخليقي ۽ تاريخي ماعالاوماات 
پنهنجي خطن ۽ مضمونن جي ذريعي ڏيڻ گهاري 
آهي. اسان گل محمد عمراڻيَء جاي مضاماونان ۽ 
خطن مان، سندس فني، فڪري احساس ۽ سامااج 
ڏانهن مثبت الڙو ڏسي سگهون ٿا ۽ ان کاناپاوِء، 
پنهنجي راِء رکون ٿا ته هن جيڪو علمي ۽ ادباي 
رستو اختيار ڪيو آهي، انهيَء ۾ مثبت طريقاي 
۽ سائنسي انداز سان جاياڪاو عالاماي ۽ عامالاي 
احساسن جو اظهار ڪيو آهي، تن ۾ فسالافايااڻاو 
فڪر ڏسڻ ۾ اچي ٿو. مذڪوره اڀايااس ۾ اساان 
هڪ گهڻ پاڙهو شخاصايات جاي ماعالاوماات تاي 
مبني خطن ۽ مضمونن ۾ ڏنل ڄااڻ کاي پاڙهاي، 
اسين ڏيهي، پرڏيهي، عالمن ۽ شاعرن جي ڪيل 
ڪم جي طريقاياڪاار کاان روشانااس ٿاي رهاياا 

 آهيون.
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کل جي هيَء جواال مکي جنهن مان ٽهڪڙا ٽانڊن جيان ٻ  ٻ  ڪندا آهن. پنهنجي کال “ 
شڪائينادي آهاي ۽ ڪاجا  کاي ان کال تاي  تي کوڙن کي کامائيندي آهي ڪن کي مو
کالئيندي آهي، بهرحال پاڻ جيئن آهي تايائان ئاي آهاي. هاوَء فاقاط ٽاهاڪاڙا ناه آهاي، 
منجهس اعتماد آهي، ادائگيَء جو حسن آهي. فن آهي فڪر آهي. سندس فڪر ۾ سمنڊ 

 ”جي گهرائي نه سهي، پر گفتار ۾ دريائن جي رواني آهي.
کال“ مٿيان جمال خيرالنساِء جعفريَء، مهتاب اڪبر راشديَء کان ورتل انٽرويو بعنوان 

 ۾ سندس بابت لکيا آهن.” جا کستوري -
فاق تاي هاڪ روشان ساتااري جاياان  بدرالنساِء/مهتاب چنا سنڌي علم، ادب ۽ فن جي او

ع تي نئين دياري الڙڪااڻاي ۾ 2047آگسٽ  24جرڪندڙ شخصيت طور اهم نالو آهي. 
محمد عيس  چنا جي گهر ۾ جنم وٺندڙ هن نياڻيَء ڳوٺ کان آمريڪا تائين جو علمي 
سفر جهاڳيو. سندس والد حيدرآباد ۾ تعليم کاتي سان الڳاپيل رهيو ۽ پناهاناجاي اوالد 
جي تربيت تي وڏو ڌيان ڏنائين سندس اوالد تعليم يافته آهي سڄي ڪاهاول ۾ جاهاڙو 
نالو مهتاب جو سندس غير معمولي صالحيتن سبب اڳيان آيو اهڙو مقام تمام ٿورين 
شخصيتن کي حياتيَء ۾ ملندو آهي. هوَء نن پڻ کان ئي انتهائي ذهين ذميدار، بااهامات 
۽ خداداد خوبين سان نوازيل رهي آهي. حايادرآبااد جاي ماياران هااِء اساڪاول، زباياده 
گورنمينٽ گرلس ڪاليج ۽ سنڌ يونيورسٽي مان تعليم حاصل ڪرڻ بعد فال بارائاياٽ 
اسڪالرشپ تي آمريڪا جي يونيورسٽي آف ميسا چوسٽس ايمهرسٽ مان پوليٽيڪال 

 سائنس ۾ ڊگري ورتائين.
مهتاب عملي زندگيَء جي شروعات ساياناٽ مايارياز ڪااناوياناٽ اساڪاول ۾ درس و 

ع ۾ انٽرنيشنل رلياشاناز ڊپاارٽاماياناٽ، ساناڌ 2073ع ۾ ڪئي. 2060تدريس جي ذريعي 
يونيورسٽيَء ۾ ليڪچرار جي حيثيات ۾ جاوائان ڪاياائايان جاتاي پاوِء ايساوسائاياٽ 

ع کااناپاوِء 2022پروفيسر، چيئر پرسن ۽ ڊائريڪٽر انسٽيٽيوٽ آف سنڌ االجاي رهاي. 
سنڌ حڪومت جي مختلف کاتن ۾ هان اناتاظااماي عاهادن تاي ڪام ڪاياو جاناهان ۾ 

اناوائارماياناٽال پاروٽاياڪاشان اياجاناساي،  -سيڪريٽري ڪلچر کاتو، ڊائريڪٽر جانارل
سيڪريٽري سوشل ويلفيئر، وومين ڊولپمينٽ، سيڪرياٽاري تاعالايام، ساياڪارياٽاري 

آخار ۾ ساياڪارياٽاري اناٽار پاراونشال،  -انفارميشن، ڊائريڪٽر جنرل محتسب  اعالايٰ 
 00ع ۾ رٽائر ڪيائايان. ماهاتااب صااحاباه 0227ڪوآرڊينيشن ڊپارٽمينٽ جي عهدي تي 

سالن جي عمر ۾ عملي زندگيَء جو آغاز هڪ استاد جي حيثيت ۾ ڪاياو ۽ مساتاقال 
سال شاگردن جي دلپسند استاد رهي ۽ باقي سڄو وقت سندس  22نوڪريَء دوران هوَء 

ڪانايات  ذميداريون انتظامي رهيون. ان کانسواِء هاوَء ڪاياتارن ئاي وڏن ادارن جاي رو
فيباروري  02رکندڙ رهي آهي ته سماجي تنظيمن جي صالحڪار ۽ تاحيات ميمبر آهي. 

ع تي سندس شادي سيد اڪبر حسين راشدي سان ٿاي کاياس ٻان پاٽان جاو اوالد 2022
 آهي.

مهتاب اڪبر راشديَء جو تعلق فن جي دنيا سان اڻٽٽ آهي ريڊيو پاڪستاان حايادرآبااد 
ع تاائايان رياڊياو جاي 2067ع کاان 2065هن ڏ سي ۾ سندس پهرين سااڻپ رهيو آهي. 

ع کاان ڪام شاروع 2074ڊرامن ۾ ڪم ڪيائين جڏهان تاه ڪاراچاي ٽايالاياويازن تاي 
ڪيائين ۽ ٻين چئنلز جيئن ڪي ٽي اين تي پڻ خاص سندس ورتل سياسي ۽ علمي ۽ 

ٽي. وي مشهور چئنل جي ڳاچ ” هم“ادبي شخصيتن جا انٽرويوز ۽ پروگرام اهم آهن 
عرصي کان بورڊ آف ڊائريڪٽرز ۾ شامل آهي. سنادس رياڊياو ۽ ٽاي ويَء جاي اهام 

گاياتان “ ، ” جهڙا گل گالب جاا“ ، ” سورج شاخون ڪ يون“ ، ” سگهڙين سٿ“ پروگرامن ۾ 
۽ ٻاياا آهان. ”  ساا  ساا “ ، ” اپاناي باات“ ، ” فاروزان“ ، ” روشن تارا“ ، ” ڀريون ڪهاڻيون

ع ۾ پير پاتائين موجوده وقت سنڌ اسيمبليَء ۾ مسلم ليگ فنڪشنال 0223سياست ۾ 
 طرفان عورتن جي مخصوص نشست تان ميمبر طور سرگرم عمل آهي.

مٿي ته هو ميڊم مهتاب اڪبر جو تعاارف هااڻاي ماان پاناهاناجاي مضاماون جاي اصال 
موضوع تي اچان ٿي، جو آهي مهتاب اڪبر راشديَء جون ادبي خدمتون. ماهاتااب چاناا 
جي نالي سان ادب ۾ لکڻ  جي شروعات ڪندڙ هن ليکڪا پنهنجي تاحاريار ناويسايَء 

 جي ابتدا مضمون نويسيَء کان ڪئي.
شروع دور ۾ چند ڪهاڻيون لکيائين، پر پوَء سندس تاوجا  مضاماون، ماقااال، ڪاالام، 
مهاڳ، مقدما ۽ ٻيون تحريرون رهيون سندس سڄو ڪم نثر سان الڳاپيل آهاي کاياس 
شاعريَء سان شغف آهي پنهنجي تحريرن ۾ سهڻا شعر استعمال ڪري ٿي ته ڪيترين 
تقريرن ۽ ڪمپيئرنگ ۾ سندس زباني سهڻي ادائگيَء سان بهترين شعر ٻڌڻ الِء مالان 
ٿا. پنهنجي قلم معرفت هن نثر جي لکڻ کاي تارجاياح ڏناي آهاي جاو ساناڌي، اردو ۽ 
انگريزي زبانن ۾ موجود آهي. سندس لکيل ڪيترو مواد ٽاڙيال پاکاڙيال آهاي، آئاون 
سمجهان ٿي جيڪڏهن انهايَء کاي تارتاياب ڏيائاي شااياع ڪاياو وڃاي تاه هاوناد ناون 

 مهتاب اڪبر راشدي جون ادبي خدمـتـون
ڊاڪٽر پروين 

 موسيٰ ميمڻ
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 موضوعن تي سٺا نثري ڪتاب تيار ٿي وڃن.
سندس لکايال ڪاهااڻايان، مضاماونان ۽ ڪاالامان ۾، 

آزاديَء جاااي جااادوجااهاااد ۾ سااانااڌي عاااورت جاااو “ 
- سارتاياون”  ٿار ۽ اساان“ ع(، 2002- سرتياون”  ڪردار

تاو جانايان جاي تااناگا ، ساي ساڄاڻ سافار “ ع(، 2002
ع(2063ماهوار نئين زندگي، ڊسمبر،  - ڪهاڻي”  هليا

، مهاڳ مراة الجمال،  سيد حسام الدين شاھ راشاديَء 
 ع، انسٽيٽيوٽ آف سنڌ االجي(.2024جو ڪتاب 

، ” ڪج  ته ٿيڻاو آهاي“ عوامي آواز ۾ آيل ڪالمن ۾ 
انات “ ، ” عينڪ ڪير ماٽاائاي“ ، ” وري موالنا شيراني“ 

۽ ٻيا آهن. هن مسلسل اڍائي سال عاواماي ”  جي ابتدا
آواز ۾ ڪالم لکيا آهن. سانادس لاکايال ڪاهااڻاياون 
نئين زندگي ۽ بادل ۾ شايع ٿيل آهن تاه مضاماون ۽ 

” آج ڪال“ ڪالم، عوامي آواز، ڪاوش ۽ اردو اخبار 
مالاڪ تاقاسايام هاو “ ۾ ڇپيل آهن. اردو تحريارن ۾ 

ساناڌ “ ، ” سڪتا هي، زمين تقسيم نهين هوا ڪارتاي
۽ ٻيا آهان ”  اجرڪ ڪي صنعت“ ، ” ڪي سماجي حالت

 ته انگريزيَء ۾ پڻ لکيو اٿس. 
مهتاب جي تحرير نويسيَء مان هيٺ چند حاواال ڏياان 
ٿي ته جيئن پڙهندڙن کي سندن لکيل نثر جي آگاھاي 

 ٿئي.
ڪنوار جي وڳي ۾ تون ڏاڍي خاوش ۽ ساٺاي پائاي “ 

لڳين ۽ منهنجي دل مان اها دوعا نڪتي ته خدا ڪاري 
تون هميشه اهڙي طرح خوش هاجايان. ڇاوڪاريان ان 
ڏينهن ڪيترائي گيت ڳاتا. ٽمڪندڙن تارن جا گايات، 
ٽڙندڙ گلن جا گيت، جھونگاريندڙ جھرڻان جاا گايات، 
انتظار جا گيت ۽ الفاني پيار جا گيت  ان وقات تاون 
پاڻ به گيت پئي لڳين... بهار جو سريلو گيت  ڪااش 
تااون ڪااڏهاان ويااران خاازان جااو ماارثاايااو نااه ٿااناائااياان 

 )42 ڪهاڻي، صه، ” ها 
عورتن جي تذليل ۾ اڄاڪالا  پاناجااب ۽ ساناڌ جاو “ 

مقابلو زورن تي آهي، لڄالٽ جاي واقاعان ۾ اکايان 
کان معذور ڇوڪريَء کاي باه ڪاو باخاشاڻ الِء تاياار 
ڪونهي ته پير پيار پاناڌ ڪاري پااڙي جاي هاٽ تاان 
کٺمٺڙا وٺندڙ معصوم نياڻي باه وحشاي انساان ناماا 
جااااناااورن جاااي جاااناااساااي حاااوس کاااان ماااحااافاااوظ 

 ع(0226مئي،  00 ڪالم، عوامي آواز، ” ناهي.
مهتاب اڪبر راشدي صاحبه ڪيترن ئي ڪاتاابان جاا 
مهاڳ ۽ وڻندڙ مقدما لکيا آهن. سندس نثر شاناائاتاو، 
سيبتو ۽ دلپذير آهي. ڪتاب تي ڪج  لکڻ کاان اڳ 
تمام ڌيان سان انهيَء ڪتاب جو جائازو وٺاڻ سانادس 
اولين ڪم هوندو آهي پوِء ئي ٻه اکر يا مهاڳ لاکاياو 
اٿس. انسٽيٽيوٽ آف سنڌ االجي جاي ڊائارياڪاٽار ياا 
سنڌي ثقافت کاتي جي سيڪريٽريَء جي حياثايات ۾ 
سندس نگرانيَء ۾ جيڪي ڪاتااب ڇاپاياا اناهان تاي 

ساناڌي “ لکيل سانادس ماهااڳ وڻانادڙ آهان. جايائان، 
ر“ ، ” ناٽڪ“ ، ” صحافت جي ارتقا شااهااڻاو “ ، ” لطيفي سو

ر ڏهر“، ” شاھ ” مراة الجماال“ ، ”ديسي سيڻ ڪجن“، ”سو
پايار حساام الاديان ”  مراة الاجاماال“ ۽ ٻيا ڪتاب آهن. 

راشديَء جي پسناد جاي شاعارن تاي مشاتامال ڊائاري 
ع ۾ انساٽاياٽاياوٽ آف ساناڌ 2024ڪتابي صورت ۾ 

 االجي شايع ڪئي. جنهن ۾ ادي مهتاب لکي ٿي تهر
پير حسام الدين راشدي مرحوم پياري شخصايات ۽ “ 

ج  ۾ خوشبو وانگر ڦهلجنادڙ ڪاردار ۽ ذهان جاو 
مالڪ هو. مرحوم نه رڳاو تاارياخادان، پار پاناهاناجاي 
شخصيت جي مختلف پهلوئن سان تاريخ ساز باه هاو. 
پاڻ نه رڳو تاريخ ساز هاو، پار تاارياخ ۾ زناده رهاڻ 
واري شخصيت به هو. پاڻ نه رڳو تاريخ جي صافاحان 
۾ زنده آهي، پر اسان جي دلين ۽ دماغن ۾ پاڻ زناده 

 ”آهي.

مون کي اهو شرف حاصل آهي جو منهنجي ڪاتاابان 
تي جن وڏين شخصيتن مهاڳ ۽ ماقادماا لاکاياا آهان 
انهن ۾ هڪ نانُء ميڊم مهتاب راشديَء جو باه آهاي. 

جي مهاڳ الِء مون ميڊم ساان ”  وکر سو وهاِء“ ڪتاب 
فون تي ڪانٽيڪاٽ ڪاياو. پااڻ دل ساان هاائاوڪاار 
ڪيائين. هڪ ته اهو ڪتااب مضاماون ناويسايَء جاي 
موضوع تي آهي ۽ هوَء پاڻ بهترين مضاماون ناوياس 

طارفاان   HECآهي ۽ ٻيو ته هيُء ڪاتااب شااگاردن الِء
منظور ٿياو ۽ شااگاردن جاي ڀاالئايَء الِء ماياڊم پااڻ 
پتوڙيندڙ رهي آهي. سو منهنجي خوشيَء جي حد ئي 
نه رهي ڇو جو ٿاوري ئاي وقات ۾ ماياڊم باهاتاريان 
مهاڳ لکي موڪليو جنهن ۾ مضمون ناويسايَء جاي 
 موضوع تي پڻ عمدا ويچار ونڊيل آهن. لکي ٿي تهر

هن ڪتاب جي مهاڳ لکڻ الِء پروين منهنجي چاوناڊ “ 
ڇو ڪئي؟ ان جو جواب ته هوَء پااڻ ئاي باهاتار ڏئاي 
سگهي ٿي، پر مان پاڻ کي خوشقسمت ٿي ڀانياان تاه 
اسان جي نوجوان نسل جي اڳيان ان بهاني منهاناجاي 
تحرير به گذرندي ان موقاعاي فاراهام ڪارڻ الِء ماان 
 پروين موسٰ  جي ٿورائتي آهيان. اڳيان لکي ٿي تهر

ڪنهن به مضمون جي اسلوب ۽ تحرير ماان لاکانادڙ “ 
جي ذهن جو نظم و ضبط ۽ خاياالان جاي تارتاياباوار 
پيشڪش جو اندازو لڳائي ساگاهاجاي ٿاو. مضاماون 
لکڻ بلڪل ايئن آهي جيئن ڪو فنڪار رنگ ذريعي 
تااري، ان تصاويار  پنهنجي تخيل کي ڪينواس تاي او
کي تخليق ڪرڻ ۾ جيئن سوچ جي يڪسوئي، بارش 
۽ رنگن جي ميالپ سان نڪتل متوازي ۽ ماتاوازن 
خاطااو  جااي ضاارورت ٿاائاي ٿااي، اهاڙيَء طاارح ئااي 
مضمون لکڻ الِء به موضوع تي بار بار غور ۽ ساوچ 
۽ ذهن اندر ان کي پچائڻ اولايان شار  آهاي. ساٺاي 
مضمون لکڻ الِء حقائق جو گڏ ڪري ان جاو تارتاياب 
وار استعمال ۽ پاناهاناجاي تاجارباي ۽ مشااهادي جاو 

 ”استعمال ئي مضمون کي با مقصد بڻائي ٿو.
ميڊم راشدي هن مهاڳ ۾ منهنجي ڪتااب ساان گاڏ 
مضمون نويسيَء تي جو لکيو آهي اهو سندن عالاماي 
شوق ۽ معلومات جو چٽو دليل آهي. آئون ساماجاهاان 
ٿي ته ادي مهتاب جي لکيل مضماونان کاي ساهاياڙي 
جو ڪتاب تياار ٿايانادو اهاو ياقايانان ساناڌي ادب ۾ 
مضمون نويسيَء جي ڪتابن جي کوٽ جاي پاورائاي 
الِء اهم قدم شمار ٿينادو. ماياڊم جاي ادب، ثاقاافات، 
ميڊيا ۽ سياست هر هنڌ خدمتن جي فاهارسات طاويال 
آهي. جنهن جي خبر سندس باابات ساواناحاي ڪاتااب 

 مان پوي ٿي.
مهتاب شخصيت، ڪردار، ماتار ڪاتااب خاوبصاورت 
مضمونن تي آڌاريل آهي. جنهن ۾ ادي ماهاتااب جاي 
بابت گھر ڀاتين، دوستن، مهربانن، گڏ ڪم ڪانادڙن، 
اديبن ۽ عاالامان جاا مضاماون آهان. جاناهان ۾ کايان 
مختلف حوالن سان ماتا ڏناي وئاي آهاي. ساواناحاي 
ادب ۾ هاان اهاام ضااخااياام ۽ الڀااائااتااي ڪااتاااب کااي 

ع جي آگسٽ ۾ شاياع 0225پيڪاڪ پرنٽرز ڪراچي، 
ڪيو آهي. جيئن ته سوانح نگاريون ڪاناهان باه قاوم 
جي تاريخ جو حصو شمار ٿايان ٿاياون اناهايَء ڪاري 
هيُء ڪتاب پڻ، سنڌي ادب ۽ سنڌ جي تاريخ جو اهام 
باااب آهااي، جاانااهاان ۾ ساانااڌ يااوناايااورسااٽااي، ريااڊيااو 
پاڪستان، پاڪستان ٽايالاياويازن، ساناڌ االجاي، ساناڌ 
ثقافت ۽ سياحت کاتاي، تاعالايام کااتاي ۽ ٻايان اهام 
ادارن بابت معلومات ۽ ميڊم سان واساطاي ۾ ايانادڙ 
شخصيتن جيڪي واقعا يا حقيقتون ٻڌايون آهن ساي 
پڻ تاريخ جو حصو آهن لکانادڙن ۾  آئاون شاامال ناه 
آهيان االئي ڇو؟( ڊاڪٽر غالم علي االنا، آغا سالايام، 
امداد حسيني، پروفيسر سالايام ماياماڻ، ڊاڪاٽار ادل 

سومرو، شمشيرالحيدري، ساياد ديادار حسايان شااھ، 
ڊاڪٽر محمد علي شيخ، انعام شيخ، ماحاماود ماغال، 
نصير مرزا، سلطانه وقاصي، سلطانه صديقي، روباياناا 
قريشي، شبنم موتي، نجمه ميمڻ، نذير ناز، ماقاصاود 
گل، بيدل مسرور بدوي، اعجاز منگي، نثار حسياناي 
۽ ٻين جا ليک آهن ته سندن خاانادان ماان ڀااُء آفاتااب 
چنا، ادي سڪينه چنا، عزيزه چنا، مهر اڪبر ماياماڻ ۽ 
ري سيد اڪبر حسين راشدي جون تاحاريارون شاامال  وي

صفحن جي هن ڪاتااب جاو ماهااڳ جااماي  360آهن. 
جاي عاناوان ”  محبتن جا ميناهان“چانڊيو لکيو آهي ته 

سان مهتاب صاحبه پنهنجي مداحن ۽ لکندڙن جا ٿورا 
مايا آهن. ڪتاب جو انتساب سندن والد، والده ۽ ڀااُء 

 آفتاب چنا جي نالي آهي.
 شمشيرالحيدريَء لکيو آهي تهر

مهتاب پنهاناجاي طارياقاي جاي پااسادار، باا اصاول، “ 
بردبار، بيحد ذهين، تيز فاهام، حااضار جاواب، خاوش 
طبع ۽ خوش لباس آهي. اعل  تعليم يافته هجڻ ساان 

 ”گڏ هوَء شعر ۽ ادب جو عمدو ذوق رکي ٿي.
 ڊاڪٽر غالم علي االنا لکي ٿو تهر

مهتاب اڪبر راشدي، آپا شمس عباسي ۽ آپاا ماريام “ 
نااوحاااڻاايَء جااي تاارتاايااب هاايااٺ، هااڪ قاااباال، ذهااياان، 
باصالحيت نياڻيَء طور اڀري مهتاب کاي هاونائان تاه 
قدرت نن پڻ کان ئي بي شمار خوبيان ۽ صاالحاياتان 
سان نوازيو آهي. هوَء همياشاه سادا باهاار شاخاصايات 
رهي آهي. سندس چهري تي مرڪ، هاماياشاه ناماودار 
هوندي آهي. انهيَء ڪري ئي کيس هر ڪو سدا بهاار 

 ”شخصيت چوندو آهي.
 جامي چانڊيو مهاڳ ۾ لکي ٿو تهر

ادي مهتاب سڀاڻي جي روشن خيال، آزاد ۽ باشاعاور “ 
سنڌ جو حسين ۽ باوقار عڪس آهي. ماهاتااب اڪابار 
راشديَء جي شخصيت نهاايات گاھاڻ رخاي آهاي. ڀاال 
مهتاب جوٿي  چنڊ جو هڪ پاسو ته ٿيندو ئي نااهاي  
هن زندگيَء ۾ انيڪ شعابان ۾ ڪام ڪاياو آهاي ۽ 
سندس شعبا، منصب ماڳ ۽ ڪرسياون بادلاياون، پار 
مهتاب سدائين ماهاتااب ئاي رهاي  ساناڌ ۾ شاعاور، 
تحرڪ، فن ۽ ڪردار جي هن مهتاب کي ڪاڏهان باه 

نه لڳي ۽ نه وري هوَء ڪڏهن ڏينهن جاي ” چنڊ گرتڻ“ 
روشااناايَء ۾ بااي نااور ٿااي. زنااده دلااي، وضااعااداري، 
قابليت، تخليقي سگ  ۽ انفراديت سانادس رڳ رڳ 

هن ڪتاب ۾ مهتااب صااحاباه ”  ۾ ۽ هر انداز ۾ آهي.
کي ڪنهن نکريال ۽ ساريالاي آواز واري صاداڪاار 
سڏيو آهي ته ڪنهن کيس الجواب ۽ بهترين ادائگايَء 
واري ڪمپيئر سڏيو آهي. ڪاناهان لاکانادڙ وٽ هاوَء 
سدا بهار شخصيت آهي جنهن جا ٻول امارت آهان تاه 
ڪٿي کيس موقائتا شعر پڙهڻ ۽ سهڻان جامالان جاي 

 ادائگيَء واري فنڪار سڏيو ويو آهي.
سوانح جي مد ۾ هي هڪ دلپذير ۽ ڪارائتو ڪاتااب 
آهي. جو ساھ سان سان ڻ جھڙي سوکڙي آهاي ماياڊم 
جي وڏي مهرباني جو پاڻ مون کي ٽيليافاوناڪ ٽااڪ 
کانپوِء هيَء ڪتاب ٻان ڏياناهان ۾ هان جامالاي ساان 

نهايت سڪ سان ڊاڪاٽار پارويان “ پوسٽ ڪيائين ته، 
ماايااڊم جااا ٿااورا آهاان جااو ڪااتاااب جااي ”  مااوساا  الِء

مطالعي جو شرف بخشائين ۽ ڪمائتاي ڪاتااب کاي 
آئون پنهنجي الئبريريَء ۾ حسين اضاافاو ساماجاھاان 

” شخصيت، ڪردار، ماااتاا-مهتاب“ ٿي. جيئن ئي هي 
ڪتاب مون کي مليو، مون هيُء ليک لاکاياو. ماياڊم 
جون ادبي خدمتون اثرائتيون آهن. سندس لکيل ناثار 
۾ حرف تجنيس ۽ سهڻن لفظن جي سوناهان ۽ ماواد 
سان مطابقت شامل آهاي. سانادس لاکايال تاحاريارون 

 ڪتابي صورت ۾ اچڻ کپن.
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مون کي اهو ڏيناهان باه چڱايَء طارح يااد آهاي، 
وَء هڪ ڪتاب ۾ پنهنجي تصويار  جنهن ڏينهن هو
سان گڏ هڪ مختصر تحريار هاٿ ۾ ڏئاي هالاي 
وئي هئي ۽ اهو هنڌ سندس رهائش گاهه هاو. ان 
لي جهلي بيٺل ناظار  تصوير ۾ هوَء هٿن ۾ هڪ گو
اکاڙي  اي مو ارڪ ج  اک تاي مو ٿي اچي ۽ سندس مو
ٽڙيل آهي. تصوير جي پسمنظر ۾ ڪاڇي جا پاٽي 
۽ پري پري تائين جابالاو ٽاڪارياون ناظار ٿاياون 
اچن. جهڙوڪر داغستان جي سر زمين جاو هاڪ 
ار  حسين منظر چٽيل هجي، پر ان کان به وڌيڪ پو
ان  اثر سندس مختصر تحرير هائاي، جاناهان ۾ هو
 سنهڙن سونهري اکرن ۾ رڳو ايترو لکيو هو تهر 

تون مون کي پسند آهين ۽ آئون تاو ساان پاياار “ 
 ” ٿي ڪيان 

مون وٽ اڄ به اهو ڪتاب، فوٽو ۽ تحريار ائايان 
محفوظ آهن، جيئن ڪا قوم پناهاناجاي ٻاولاي ۽ 
ثقافت محفوظ ڪندي آهاي ۽ ايانادڙ نسالان ۾ 
منتاقال ڪانادي آهاي ۽ ماان اهاي ٽائاي شاياون 
پنهنجي اوالد کي ڪنهان قاياماتاي ورثاي جاياان 
هٿن ۾ ڏيندس، ان وصايات ساان تاه ماناهاناجاي 
تب خانو ۽ هي ٽئي شيون اوهاان باه  شاعري، ڪو
پنهنجي اوالد ڏانهن ان وصيت سان هٿن ۾ ڏجو 

 ته توهان به پنهنجي ايندڙ اوالد کي ڏيندا 
 هڪ ڀيري هوَء واهوندي وانگر آئي هئي 

 ۽ سانوڻ جيان وسي پئي هئي
 هن کي اهو خوف اندر ۾ رهيو ٿي ته 

 پاڻ ملي ڪونه سگهنداسين  
 ان ڪري ئي 

 هن جون هر ڀيري اکيون 
ني تار رهيون هيون    ڳوڙهن سان ڪي

 مون کي ياد ئي ڪونهي ته 
 پاڻ ڪڏهن گڏجي ٽهڪ ڏنا هجن 

 ۽ ڀاڪر ۾ ڀري 
ور   دنيا کان ڏو

ڪون جي ٻيٽ تي ٻه پلي گهاريا هجن.  سو
هڪ لڱا مون جدائي جي شديد تڪليف کان اهاو 
فيصلو ڪيو ته کيس وساري ڇڏيان ۽ انهاي ئاي 
خيال کي سيني ۾ سان ي ڪتابن جاي ڪاائاناات 
۾ پناهه ورتي. هڪ ڀيري رات جي ٽاڻي ۾ شاهاه 
ر سهڻي تاائايان  جو رسالو پئي پڙهيو ۽ جڏهن سو
پهتس ته منهنجي ذهن جي زميان ۾ اهاو خاياال 
اوسري آيو ته سهڻيَء، ميهار جي ملڻ لائاه دريااهاه 
پار ڪندي هئي ۽ هوَء ته ستن ڀائرن جي گهياري 
جو سمنڊ پار ڪري به مون سان ملڻ ٿي چاهي ۽ 
خوف، خطرن کي پٺي ڏئي مون ڏانهن وڌڻ ٿاي 

 چاهي ته پوِء مان کيس ڇو ڇڏيان ۽ وساريان 

مون کي هن ۾ سهڻيَء جاون ڪايائاي وصافاون 
ڏسڻ ۾ آيون آهان. هاوَء ساسائايَء جاياان ساخات 
پهاڙي پنڌ ڪرڻ ڄاڻي ٿي، هان ۾ اهاي ساڀائاي 
وصفون ان ڪاري باه آهان، جاو هان جاو تاعالاق 
کان  ڪاڇي سان آهي ۽ ڪاڇي جا ماڻهو بوکن ۽ ڏو
جي ڏيهن جا جهڙوڪ رهاواساي آهان. ماون تاي 
حيرت جا جهان ان وقت به کلندا آهن ته هان جاي 
ور آيا آهن، جيڪاي ساناڌ  حصي ۾ اهي سڀئي سو

ورمين جي حصي ۾ آيا آهن   جي ۽ شاهه جي سو
ي تارازيَء ۾ هن جاي  مون ڪيئي ڀيرا تصور ج 
اي ڪاوشاش ڪائاي آهاي ۽ هار  تن کي تورڻ ج 
ٽي پوندو آهيان. هن جي جسم جاي  ڀيري آئون کو
جاگرافي کان ويندي، هن جي سڄي زندگي کاان 
رپر تائين مان مڪمل طور  ي چو ويندي روزاني ج 
ناه پاار اڌ کااان وڌياڪ اڻ واقاف رهاياو آهايااان  
ڇاڪاڻ ته جڏهن شعاور جاو ڏيائاو ٻارياو تاه هان 
ميت هڻاڪاياو  ڳوٺ ڇڏيو ۽ جڏهن جواني جو ڪو
اتات ئاي پاوِء جادائاي جاي  ته هن پيار آڇيو ۽ سو
ڊگهي ديوار اڄ ڏينهن تائين وڌنادي ۽ مضاباو  

 ٿيندي ٿي وڃي. 
 مون ڪيئي ڀيرا 

هن تي نظم لکڻ جي شاعاوري ڪاوشاش ڪائاي 
 آهي 

 ۽ هر ڀيري ناڪام رهيو آهيان
 ڇاڪاڻ ته 

 مون اڄ ڏينهن تائين
هيو ئي ڪونهي   هن کي ڇو

 ۽ نه ئي وري ڪڏهن 
 تصور ۾ هن جي مٿي تان رئو الٿو آهي  

 مون جيڪڏهن لکيو آهي ته 
 هن جي جدائي ۾ ضرور لکيو آهي 

 ۽ ان لکڻ ۾ 
 مون شعوري ڪوشش ڪري 

 ان ۾ قومي ۽ سماجي رنگ ڀريا آهن
جڏهن کان هن جي هٿ مان هٿ ڇڏائجي ويو هو 

 ته
 مون سنڌ ڏانهن هٿ وڌائي ڇڏيو هو 

هاان جااو آواز رڻ ۾ راحاات جااياائاان مااون کااي 
محسوس ٿيو آهي، خاص ڪاري تاڏهان، جاڏهان 
مان اڪيلو ڪمري ۾ لکڻ پاڙهاڻ کاان ٿاڪاجاي 
کٽ تي آهلي پوندو آهيان، ته سانت جي سلطنات 
۾ هڪ ماڌر آواز ٻاڌڻ ۾ ايانادو آهاي. آواز باه 
اهڙو، جهڙو ماُء جي م ٺي لولي هاجاي. جاهاڙوڪ 
اها لولي ڪا ماُء پنهنجي هنج ۾ ٻار کاي اياتاري 
اتال  آهستگي سان ڏيندي هجي ته متاان ڀار ۾ سو
ڀائرن ۽ ڀينرن جي ننڊ نه ڦٽي پاوي ۽ ايائان ئاي 

وبا جي وقت ۾ آيل، 
 ڪومل جو جنم ڏينهن 

 احمد شاڪر
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هوَء هر روز مون وٽ هلي ايندي آهي ۽ ڪاوئاي 
اٽي چاٽاي ويانادي  گانو ٻڌائي نرڙ تي چميَء جاا چ 
آهي ۽ مون کاي ناناڊ جاي ناگاري طارف رواناو 

 ڪري هلي ويندي آهي.
هن جي اکين ۾ چوراساي چاناڊ چاماڪاي رهاياا “ 

 ” آهن.
هن جي چهري تي تجلي جي خاصيت اها باه آهاي 
ته ان مان جيڪا پوراسراريت جانام ٿاي وٺاي، اهاا 
ڏاڍي جاادوَء ڀاري آهاي ۽ اناهاي ئاي جاادو انادر 
جيڪا حقيقت پسنديَء جاي دناياا آهاي. ان دناياا 
اندر هڪڙو حسين محل آهي ۽ انهايَء ماحال ۾ 
ار وکاياري  اڏي رهاي آهاي ۽ سو هوَء هندوري ۾ لو
رهي آهي ۽ ان جي چوڌاري وڏن پيڙن ۽ پيرن سان 
پريوون ويٺيون آهن. جيڪي يڪ ٽ ڪ هان ڏاناهان 
ڏسي رهيون آهي ۽ داد جاا دائارا ٺااهاي رهاياون 

 آهن. 
هوَء ان ڪري به سڀني کاان ماخاتالاف ناظار اچاي 
رهي آهي، جو هن جو قد ڪاٺ، هن جي جسماني 
بيهڪ، هن جي هلڻي چلڻي، هن جو مرڪڻ کلڻ، 
هن جي هر ادا ۾ هڪڙو خوبصاورتايَء جاو کاناڊ 
آهي ۽ انهايَء ئاي خاوبصاورتايَء جاو ڪاوباه بيار 

 ميچي نٿو ٿي سگهي 
 هن هڪ ڀيرو نياپو موڪليو تهر 

هڪ آئون ئي آهيان. جيڪا تنهنجي لائاه جادائاي “ 
جي هن جهان ۾ ڏينهن، رات جاڳي رهي آهيان ۽ 
هڪ تون ئي آهين، جيڪو مون ڏانهن توجهه ئي 
نٿو ڏين ته آئون ڪيڏي نه پيڙاُء جاي پااکاي ماان 

 ”گذري رهي آهيان.
 هن کي اها به شڪايت رهي آهي تهر 

تاانااهاانااجااي جاادائااي کااان پااوِء جاايااڪااا مااون وٽ “ 
تڪليف رهي پئي آهي، ان ڏانهن منهنجي پايُء، 
ماُء جو اڄ ڏينهن تائين ت ر جيترو به توجهه نااهاي 

 ”رهيو 
آئون کيس ڇا ٻڌايان ته مون وٽ تاولائاه ڪاياتارو 
پيار ۽ آٿت آهي. ڇا اهو به کيس آئون ئي ٻاڌاياان 
ته منهنجي زنده رهڻ جو سبب ئي تنهنجي وجود 
سان آهي.  هوَء ايترو ضرور ڄاڻي ٿي ته پاڻ هڪ 
ڏينهن ملنداسين، کلنداسين ۽ گڏجي جيئنداسين. 
انهي ئي آسري تي هوَء هر پل، پهر گذاري رهاي 

 آهي ته 
 ”هيُء وقت به گذري ويندو “

آئون اڄ ڏينهن تائين انهيَء ڳالهه جي ڳن  کاولاي 
ناهيان سگهيو ته هوَء هر پهر تڪليف جي ٽيااس 

تي ٽنگيل رهڻ جي باوجود به ٻاهر ٻاڦ ڪونه ٿي 
 ڪ ي. 

 هڪ ڀيري خط لکيائين تهر 
ڪنهن ڪنهن کي ڇا ڇا ٻڌائجي تاه انادر ۾ ڇاا “ 

آهي ؟ سڀني کي سڀ خبر آهي ۽ ان جي باوجود 
به ڪير پنهنجي پيار ڏانهن ڪان ئاي ڪاوناه ٿاو 
ڪري  ۽ پنهاناجاو پاياار اناائان جاي مايادان تاي 
اڪيلو آهي ۽ جيڪو مسلسل سگهارن سپااهايان 
 ”۽ سپهه ساالرن جي اڳيان سينو تاڻي بيٺل آهي 

هن جو هر خط مون لئه اتساهه جو عاالام جاوڙي 
ايندو آهي ۽ مان نائايان سار ان اماياد ساان اٿاي 
پوندو آهيان ته نيٺ ٻه جسامي هاڪ ڏياناهان هاڪ 

 ٿيندا ۽ زيوس کي شڪست ڏيندا 
اسان جو پيار ٻن قابايالان جاي وچ ۾ زباردسات 
لڙائي کي جڏهن کڙو ڪيو ته ان جو نتيجو اهاو 
ئي نڪتو ته ٻنهي قبيلن جاي ساڀاناي فاردن کاي 
رتيَء جيتري به تڪليف حصي ۾ ڪونه آئاي، پار 
انهن ٻنهي ڌرين جي هٿن ۾ پڪڙيل اگاهااڙياون 
تلوارون اسان جي جسمان تاي هاالياون وياون ۽ 
آخرڪار اها لڪير نڪتي جنهان ساان پاناهاناجاي 

 جدائيَء جي ڊگهي سرحد جو جنم ٿيو 
هن هر ڀيري مون ڏانهن اچڻ پئي چاهيو آهاي ۽ 
مون به هر ڀيري هن ڏانهن هٿ وڌاياو آهاي. پااڻ 
ٻنهي جي وچ ۾ جيڪا جدائي آهي. ان جي اڀاري 
اچڻ ڀٽيان هاڪاڙو ئاي ڪاارڻ آهاي ۽ اهاو نانا  

 وڏائيَء جو آهي 
ڪڏهن ڪڏهن ته اهو سوچيندي ڇارڪ ڇاڏائاجاي 
ويندو آهي ته دنيا اندر اهڙا ڪيترائي هونادا جان 
جي جدائي جو سبب به ساڳيو ئي هوندو، جيڪو 
اسان ٻنهي جي وچ ۾ آهي. ڇا ان تڪليف کي باه 
ڪنهن تارازيَء ۾ تاوري ساگاهاجاي ٿاو، جاناهان 
تڪليف جو جنم پنهناجاي وڇاوڙي جاي  ساباب 

 طبقاتي نظام جي نذر ٿيڻ کانپوِء ٿيو هو؟
هڪ هجوم آهي، ان هجوم ۾ هوَء اڪيلاي آهاي 
۽ هڪ طرف آئون آهيان ۽ منهنجي انادر ۾ درد 
جو هجوم آهي. انهي صورت حاال کاي ڪايائان 
سهيڙجي؟ ان سوال کي سلجاهاائاڻ تاه پاري جاي 
ڳالهه آهي، پر ان کي سمجهڻ ئي ڏکاياو آهاي تاه 
درد جو درياهه جنهن وقت ڇولاياون هاڻاڻ شاروع 
ڪندو آهي، تنهن وقات آڪااس وڏ ڦاڙو وساائاڻ 
شروع ڪندو آهي ۽ اهي ٻئي ڏک جون ڏائڻياون 
محبت ڪندڙن جي سينن تي ڊگاهاا نياهان آسااناي 

 سان کپائي ڇڏينديون آهن. 

ظااهااري درد کاي لاافاظاان جااو لااباااس تااه پااارائااي 
سگهجي ٿو، پر اندر جي عالمي کي ڪهڙن لفظان 

 ۾ اظهارجي؟
جڏهن پنهنجي جدائيَء کي هڪ سال کان وڌياڪ 
عرصو گذريو ته مون هن لئه هڪ نظم لکيو هاو 
۽ هر وقت سيني جي کاٻي پاساي واري کاياساي 
۾ کڻي گهمندو رهيس ۽ ڪاياتارا ئاي ڀايارا هان 
ڏانهن پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر هار ڀاياري 
ناڪام رهيس ۽ آخار ڪاار ماون اهاو ناظام يااد 
ڪري ڇڏيو آهي ۽ جڏهن به جتي به ملي ته کياس 

 ٻڌائيندس. 
 هن هڪ ڀيرو خط ۾ اهو به لکيو هو تهر

احمد  مناهاناجاي خاواهاش آهاي تاه ماان تاوکاي “ 
مشاعري ۾ شاعري پڙهندي ڏسان/ٻڌان ۽ وڌياڪ 
ايترو به لکيو ته پاڻ جڏهن به مالايااسايان تاه ماان 
توکي هڪ اهڙو تحفو ڏيندس. جيڪو تحفو هان 
وقت مون لئه اتساهه آهي ۽ اهو تحفو تناهاناجاون 
تحريرون ۽ شاعري آهن، جياڪاي ماان ماخاتالاف 
اخاباارن ۽ رساالاان ماان ڪاٽاياانادي رجساٽار تااي 

 ”لڳائيندي رهندي آهيان.
اڄ جڏهن هڪ پاسي سڄاي دناياا انادر ڪاوروناا 
وائرس جي وبا جي ڪاري ڏائڻ المارا ڏئي رهاي 
آهي ۽ ڳوٺن، شهرن ۽ ملڪان ماٿاان خاوف جاي 
ڪاري چادر وڇائي ڇڏي آهي. ان وقات هان جاي 
سالگره جو ڏينهن آيو آهي، مون کي ڪابه ڳاالاهاه 
سمجهه ۾ ڪونه ٿي اچي ته کياس ڪاهاڙي طارح 

 سان پيار آڇيان  
چهري تي ٻوٿاڙو ۽ هٿن تي حفاظتي ڪپڙو پاتل 
آهي، جيڪڏهن هوَء ان صورتحال ۾ به ملاي ٿاي 
وڃي ته ويران رستن تي هن لئه ماون وٽ ناظام 
کان سواِء ٻيو ڪاجاهاه ڪاوناه هاونادو ۽ اهاو باه 

 زباني ئي ٻڌائي سگهندس  
 مون کي 

 اهو ڏک ڏهاڙي ڏاڙهيندو رهندو ته 
 کيس ڳلن کي به ڇهي ڪونه سگهيس
 سندس چهرو ۽ چپن جون سرحدون به 

 ڏسي ڪونه سگهيس
 هن جي چهري تان 
 ڪارا واري به پري۔

 ڪري ڪونه سگهيس 
 ۽ اکين جي نن ڙن چشمن مان 

لڪندڙ ڳوڙهن کي به  ڇو
 ڳلن تان اگهي ڪونه سگهيس 
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 باب ستون

اينيٿورنڊيڪ، بوسٽن جي ميساچاوساٽاس جانارل 
اسپتال ۾ پرائمري ڪيئار جاي طاباياباه هائاي ۽ 
کيس هڪڙو عجيب غرياب خاياال آياو. هان جاو 
چوڻ هو ته هوَء اسپتال جاي هازارن عامالادارن ۽ 
ايندڙ ويندڙ ماڻهن جي کائڻ جي عادتن کي بغيار 
سندن سوچ ۽ حوصاال تاباديال ڪارڻ جاي باهاتار 
بڻائي سگھي ٿي. ان الِء هن ڪنهن سان ان باابات 

 ڳالهائڻ جي رٿا بندي ئي نه ڪئي.
ٿورنڊيڪ ۽ هن جاي سااٿاي ڇاهان ماهايانان جاي 
مااطااالااعااي جااو خاااڪااو ٺاااهاايااو تااه اسااپااتااال جااي 

کاي تاباديال ”  پساناد جاي اڏاوت“ ڪيفيٽيارياا ۾ 
ڪجي. هنن اهو ڪمري ۾ مشروبات جي ترسيل 
کي مٽائڻ شروع ڪيو. اصل ۾ ڪايافاياٽارياا ۾ 
ڪيش رجسٽر جي اڳيان واقع ريفريجرياٽار رڳاو 
سوڊا سان ڀريل هئا. محققن پاڻي کي به هر هاڪ 
ريفريجريٽر ۾ متبادل جي طور تي شامل ڪاياو. 
ان کان عالوه، هانان کااڌي جاي اساٽاياشانان جاي 
ڀرسان به بوتل واري پاڻي جون ٽوڪريون پاوري 
ڪاااماااري ۾ رکاااياااون. ساااوڊا اڃاااا باااه اڳااايااان 
ريفريجريٽرن ۾ هو، پر پاڻي هاڻي سڀناي پايائاڻ 
وارين جڳهين تي موجود هو. اينادڙ ٽان ماهايانان 
دوران، اسپتال ۾ ساوڊا جاي وڪاري جاو تاعاداد 

سيڪڙو گهٽجي ويو. ان دوران باوتال جاي  22.4
سيڪڙو وڌي وياو. سااڳاياا  05.2پاڻي جو وڪرو 

نتيجا ڪيفيٽريا ۾ کاڌي جاي اساٽاياشان وٽ باه 
مليا. مزي جي ڳال  اها ته ڪنهن به ڪنهن کي باه 
 اتي نه کائڻ الِء ۽ نه پيئڻ الِء هڪڙو لف  به چيو.

هتي ڏيکاريو ويو آهي ته ڪيفيٽريا جاي مااحاول 
جي ڊزائايان تاباديالايان کاان اڳ  کااٻاي( ۽ پاوِء 
 ساڄي( ڏسڻ ۾ ڪيئن هائاي. رناگ ساان ڀاريال 
خانا انهن جاين جي نشاندهي ڪن ٿا جاتاي پااڻاي 
جون بوتلون هر ماماڪان جااِء تاي ماوجاود آهان. 
ڇاڪاڻ ته ماحول ۾ پاڻي جو مقدار ۽ پاهاچ وڌي 
وئي، قدرتي طور تي ان ڏانهن روياو باه ماٽاجاي 
ويو ۽ غير متحارڪ طاور تاي ان تاباديالاي کاي 

 ممڪن بڻائي ڇڏيو.
ماڻهو اڪثر ڪري مصنوعات ان ڪري چونڊيندا 
آهن ته اهي اهڙي جاِء تي رکيل هونديون آهان ناه 

ڪي ان ڪري ته اهي مصاناوعاات خاود ڇاا آهان. 
جيڪڏهن آئون رڌڻي ۾ گاھامانادياس ۽ ماياز تاي 
بسڪوٽن جي پليٽ ڏسنديس ته اڌ درجن کاڻاي ۽ 
کائڻ شروع ڪنديس، ڀلي پوِء انهن کي کائڻ الِء 
مون اڳ سوچيو ئي نه هجي ۽ اهاو باه ضاروري 
ناهي ته مون کاي باک لڳاي هاجاي. جاياڪاڏهان 
آفيس ۾ ڪافاي ياا چااناهان جاي ٽايابال هاماياشاه 
ڊونيٽس ۽ ماکي ۽ کنڊ وارن بسڪوٽن سان ڀري 
پئي هونادي تاه اهاو مشاڪال هاونادو تاه ايانادي 

ويندي ماڻهو ان مان ڪج  ناه ڪاجا  ناه کاائاي. 
اوهان جون عادتون ان تي انحصار ڪن ٿياون تاه 
اوهان ڪهڙي قسم جي ڪمري ۾ آهيو، ڪاهاڙي 
جاِء تي آهيو ۽ اوهان جي سامهون ڪهڙين شايان 

 جي قطار لڳل آهي. 
ماحول مخفي هٿ آهي جيڪو انساني روين کاي 
شااڪاال ڏئااي ٿااو. انسااان جااي اناافاارادياات پساانااد 
شخصيتن جي بااوجاود، ماخاصاوص روياا اڪاثار 
ماحول جي حالتن هيٺ ٺهندا آهن. چرچ ۾ ماڻهاو 
چپن ۾ ڳالهائيندا آهن. هڪ اوناداهاي گاهاٽاي ۾ 
ماڻهو محتا  رهن ٿا ۽ بچاُء ڪن ٿا. اتڙيَء طرح 
تبديلي جو سڀ کان عاام روپ انادروناي ناه پار 
خارجي آتي، اسان پنھنجي چوڌاري موجاود دناياا 
جي ڪري مٽيل آهاياون. هار عاادت پساماناظار ۽ 

 مفهوم تي منحصر آهي.
۾ نفسيات جي ماهر ڪرت ليون هڪ سادو  2036

فارمولو لکيو جيڪو هڪ طاقتور بيان ڏئي ٿاور 
رويو، ڪنهن فرد جو پنهنجي ماحول انادر عامال 

 ڪرڻ جو نالو آهي يا
B=F (P, E) 

ليون جي فارماولاي کاي خارياداري ۾ جااچاڻ ۾ 
۾ اقتصاديات جاي مااهار  2050گهڻو وقت نه لڳو. 

هاڪناسٽرن ان کي خريداري ڪرڻ وارو تاحارڪ 
جڏهن هڪ خريد ڪندڙ پاهاريان “ سڏيو ۽ ٻڌايو ته 

هااڪ پااراڊڪااٽ ڏسااي ۽ پااوِء ان جااي ضاارورت 
ٻين لافاظان ۾ گاراهاڪ وقات ”  محسوس ڪري.

بوقت اها پراڊڪٽ خريد ڪندا آهن جاياڪاا کايان 
پيش ڪئي ويندي آهي ۽ ضاروري نااهاي تاه ان 

 جي کين ضرورت به هجي. 
مثال طورر اکين جي سطح تي موجود شيون ٻياڻ 
تي، هيٺ فرش تي پيل شيان کاان وڌياڪ خارياد 
ڪيون وينديون آهن. انهايَء الِء تاوهاان قاياماتاي 
اسٽورن ۾ اهڙين جڳهين تي جتاي آسااناي ساان 
گراهڪن جي نظر وڃي ۽ پهچ  آسان هاجاي اتاي 
برانڊ واريون مهانگيون شيون رکايال هاونادياون 
آهن. ڇاڪاڻ تاه اهاي اناهان ۾ ساڀ کاان وڌياڪ 
منافعو ڪمائيندا آهن. جڏهان تاه ساساتاا ماتاباادل 
اهڙين جڳهين تي رکاياا ويانادا آهان جاتاي اهاي 
ر پرچون ڏيندڙن  پهچڻ ۾ ڏکيا هوندا آهن. اهي گو
الِء پئسو ڪمائڻ واريون مشينون آهن، ڇاڪاڻ ته 
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اهي واضح جايون آهن جتي گاراهاڪان جاي رش 
ساياڪاڙو  45رهي ٿي. مثالر ڪوڪاا ڪاوال جاو 

وڪرو ٻاهر مين گيٽ تي رکيل ريڪن تان ٿائاي 
 ٿو.

وڌيڪ واضح طور تي جيڪا پراڊڪٽ يا سهولت 
يا خدمت دستياب هوندي، وڌيڪ امڪان ان ڳالا  
جو آهي ته توهان ان کاي آزماائايانادا. مااڻاهاو باڊ 
الئيٽ بيئر پيئندا آهن، ڇاڪاڻ ته اهاا هار باار ۾ 
موجود هوندي آهي ۽ اسٽاار باڪاس ويانادا آهان 
ڇاڪاڻ ته اهو هر ڪاناڊ تاي ماوجاود آهاي. اساان 
سوچيندا آهيون تاه اسايان ڪاناٽارول ۾ آهاياون. 
جيڪڏهن اسان سوڊا جي جاِء تي پاڻي چونڊيو تاه 
اسان اهو فرض ڪيون ٿا ته اسان اهوئي چاهيون 
ٿا. بهرحال حقيقت اهاا آهاي تاه اساان جاا اڪاثار 
عمل جيڪي اسين هر روز ڪانادا آهاياون اهاي 
مقصد واري طريقي سان ۽ انتخاب ذريعي نه، پار 
هڪ تمام واضح پيشڪش ذريعي عامال ۾ اچان 

 ٿا.
هاار جاااناادار وٽ دناايااا کااي مااحااسااوس ڪاارڻ ۽ 
سمجهڻ جا پنهنجا طارياقاا آهان. عاقااب ۾ وڏي 
ڊگھي فاصلي تي شايان کاي ڏساڻ جاي بصايارت 
آهي. نانگ پنهنجي ڦڻ ذرياعاي هاوا کاي چاکاي، 
پنهنجي ڄڀ وسيلي سونگھي ٿو. شارڪ ماڇاي، 
ويجهي گذرندڙ مڇي کي پااڻاي ۾ پايادا ٿايانادڙ 
بجالاي ۽ حارارت جاي ڪاري ماحاساوس ڪاري 

 سگھندي آهي. 
ايتري قدر جو بيڪٽيريا وٽ ڪاي ماورساپاٽارز 
آهن، جيڪي اهڙا حسياتي خليا آهن جن وسايالاي 
هو پنهنجي ماحول ۾ زهريلو ڪيميائي مارڪاب 

 ڳولي سگھن ٿا.
انسانن ۾ احساس حسياتي اعصااباي ناظاام جاي 
ذريعي هلندو آهي. اسان ڏساڻ، ٻاڌڻ، ساوناگاھاڻ، 
ڇهڻ ۽ ذائقي ذريعي دنيا کي محسوس ڪارياون 
ٿا، پر اسان وٽ ان کي محسوس ڪرڻ جا ٻياا باه 
طريقا آهن، جن مان ڪج  شعوري آتن ۽ گاھاڻاا 
الشعوري آتن. مثال طورر توهان ڏسي سگهو ٿاا، 
جااڏهاان تااوهااان طااوفااان کااان اڳ درجااا حاارارت 
گهٽجي وڃي يا جڏهن توهان جي آناڊي ۾ پاياٽ 
جي تڪليف جي سور جي ڪري تاڪالاياف وڌي 
وڃي يا توهان پاٿاريالاي زمايان تاي هالاڻ دوران 
تااوازن وڃااائااي ويااهااو. تااوهااان جااي جساام ۾ 
ريسپٽرس، اندروني محرڪن جي وسياع قسامان 
جي چونڊ ڪن ٿا. مثالر اوهاان جاي رت ۾ لاوڻ 
جي مقدار ياا ا  لڳاڻ تاي پااڻاي جاي ضارورت 

 محسوس ڪرڻ. 
سڀني انساني حسياتي صالحيتن ۾ ساڀاناي کاان 
وڌيڪ طاقتاور ڏساڻ وارو عامال آهاي. انسااناي 
جسم ۾ يارنهن ملين حسياتي خلاياا آهان. اناهان 
مان تقريبن ڏهه لک فاقاط ڏساڻ الِء وقاف آهان. 
ڪجهه مااهارن جاو انادازو آهاي تاه دمااض جاا اڌ 
وسيال اکين تي استعمال ڪاياا ويانادا آهان. ڏٺاو 
وڃي ته اسان ڏسڻ تي وڌيڪ ڀاڙينادا آهاياون. ان 
۾ ڪوبه تعجب نه ٿيڻ گهرجاي تاه بصاري اشاارا 
اسان جي بچاُء جو سڀ کان وڏو ماحارڪ هاونادا 
آهن. انهيَء ساباب تاوهاان جاي ڏساڻ ۾ نانا ڙي 
تبديلي، توهان جاي ڪارڻ ۾ وڏي تاباديالاي جاو 

محرڪ بڻجي سگھي ٿي. ناتاياجاي طاور تاوهاان 
اهو تصور ڪري سگهو ٿا تاه اناهايَء مااحاول ۾ 
جيئڻ ۽ ڪم ڪرڻ ڪيتري نه اهميت وارو آهاي 
جتي پياداواري اشاارا اکايان آڏو هاجان ۽ غايار 

 پيداواري اشارا اکين کان ڏور.
شڪر جو انهيَء سلسلي ۾ هڪڙي خاوشاخاباري 
آهي. اوها آهي ته توهان کي پنهاناجاي مااحاول جاو 
شڪار ٿيڻ جي ضرورت ڪونهي. توهان پنهنجاو 
ماحول پاڻ ٺاهي سگھو ٿا. اوهان پنهنجي مااحاول 

 جا معمار پڻ ٿي سگهو ٿا.
پنهنجي ڪاميابي الِء پنهنننجنو مناحنو  

 ڪيئن ٺاهجي:
جي ڏهاڪي جي توانائي جي بحران ۽ تايال  2072

جي بحالي دوران ڊچ محققن ملڪ جي تاواناائاي 
جي استعمال تي مڪمل توجهه ڏيڻ شروع ڪيو. 
ايمسٽرڊيم جي ويجهو هڪ مضافاتي عالئقي ۾ 
هانان اهاو ڄاااڻاايااو تاه ڪاجااهاه گااهارن پاناهااناجااي 

سيڪڙو گھٽ بجلاي  32پاڙيسرين جي مقابلي ۾ 
استعمال ڪئي آهي، جڏهن ته سندن گھر ساڳائاي 
ماپ جا هئا ۽ کين بجلي ساڳئي رياٽ تاي ماهاياا 

 ڪئي پئي وئي.
ان ڳال  مان اهو ظاهر ٿيو ته هان پااڙي ۾ گاهار 
هڪڙي ڳال  کانسواِء تقريبن هڪ جهڙا آهنر اهو 
آهي برقي ميٽر جو مقام. ڪجهه گاھارن ۾ اهاي 
ميٽر تهه خاني ۾ لڳل هائاا ۽ ٻايان ۾ مارڪازي 
داالن ۾ مٿانهين جاِء تي بجلي جو مياٽار هاونادو 
هو. جيئن ته توهان اندازو لڳائي سگهو ٿا ته جان 
گھرن ۾ ميٽر هال ۾ ماوجاود هائاا اناهان گاهارن 
گهٽ بجلي استعمال ڪئي، ڇااڪااڻ جاو جاڏهان 
انهن جو توانائي جو استعاماال واضاح ۽ ٽارياڪ 
ڪرڻ آسان هو ته ماڻهن پاناهاناجاو روياو تاباديال 

 ڪري ڇڏيو.
هر عادت اشاري جي محتاج هوندي آهي ۽ اساان 
گهڻو ڪري اهي ئي اشارا ڏسندا آهيون، جيڪاي 
واضح هوندا آهن. بدقسمتي سان اسان جو ماحول 
جتي اسان رهون ۽ ڪم ڪريون ٿا، اهو ان ڳاالا  
کي آسان بڻائين ٿاا تاه ڪاجاهاه ڪام ناه ڪاجان. 
ڇاڪاڻ ته باهمي عمل کي متحرڪ ڪرڻ الِء ڪو 
واضح اشارو ناهي هوندو. مثالر جيڪڏهن گاٽاار 
الماري ۾ بند پيو هوندو ته ان جي مشق نه ڪارڻ 
آسان آهي. جيڪڏهن ڪتااب ماهاماان خااناي جاي 
ڪنهن ڪنڊ ۾ سٿيو پيو آهي ته ان کي نه پاڙهاڻ 
سولو آهاي. جاياڪاڏهان اوهاان جاي وٽاامان جاي 
گوري ڪٻٽ ۾ پئي آهاي تاه اهاو آساان آهاي تاه 
اوهاان ان کاي نااه کاائاايانادو. جاڏهان اهاي اشااارا 
جيڪي عادت کي اڀارين ٿا، اهي لڪيال آهان تاه 

 پوِء انهن کي نظر انداز ڪرڻ آسان هوندو آهي.
چٽا ڀيٽي ذريعي واضح بصري اشارا تاوهاان جاي 
توجهه کي گهربل عادت ڏاناهان ماتاوجاهاه ڪاري 

واري ڏهاڪاي جاي شاروعاات ۾  2002سگهن ٿا. 
ايمسٽرڊيم جي شيپول ايائارپاورٽ تاي صافاائاي 
ڪندڙ عملي هڪ نن ڙو اسٽاياڪار نصاب ڪاياو 
جيڪو هر يورينل جي مرڪز جي وياجاهاو هاڪ 
مک وانگر لڳاو ٿاي. ظااهاري طاور تاي جاڏهان 
ماڻهو يورينل ڏانهن وينادا هائاا تاه اهاي ان کاي 
پهرين ته ڪو جيت سمجهندا هئا، پار دراصال ان 
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اسٽيڪر انهن جو ڌيان ان ڳال  ڏاناهان 
ڇڪرايو ته اهي تيل جي هار ويار کاي 
گھٽائين. تجزيي اهو ٻڌايو ته ان سان نه 
فقط گھربل مقصد حاصل ٿيو، پار هار 

سيڪڙو غسل خاني جي صفائي  2سال 
 تي ايندڙ خرچ به گھٽجي ويو.

مون پنهنجي زندگي ۾ واضاح اشاارن 
جي اهميت کي ڏٺو آهي. آئون اساٽاور 
تان صوف وٺانادو هائاس ۽ اناهان کاي 
فرج جي خاني ۾ اڇالئي ڇڏيندو هئاس 
۽ پوِء ڄڻ ته انهن کي وساري ڇاڏيانادو 
هئس. ٿوري وقت کانپوِء مون کاي يااد 
ايندو هو تاياساتاائايان اهاي خاراب ٿاي 
چڪا هوندا هئا. جيائان تاه آئاون اناهان 
کي ڏسندو ئي ڪوناه هائاس ان ڪاري 
 آئون انهن کي کائيندو به ڪونه هئس. 

 اشارو حوالو آهي:
اشارا جيڪي عادت کاي تاياز ڪان ٿاا 
اهي شروع ۾ ڪنهن مخاصاوص شايِء 
سان الڳاپيل هاجان ٿاا، پار وقات ساان 
گڏوگڏ اهي ڪنهن هڪڙي اشاري ساان 
ڳن يل نٿاا رهان، بالاڪاه ارد گارد جاي 
ماحول ۾ رويان ۽ اشاارن جاو حاوالاو 

 ٿئي ٿو. 
مثال طورر ڪيترائي ماڻهو ڪڏهن به اڪايالاو ناه 
پيئندا آهن، پر سماجي محفل ۾ وڌياڪ پايائانادا 
آهن. ان ۾ اشارو ڪو هڪڙو نه هوندو بلڪه اهاا 
سڄي صورتحال هوندير پاناهاناجان دوساتان کاي 
مشروبات جو آرڊر ڏيندي ڏسڻ، باار ۾ ماياوزڪ 
جو ٻڌڻ ۽ نل مان بيئر جي جڳن جي ڀارجاڻ کاي 

 ڏسڻ وغيره.
اسان ذهني طور تاي پاناهاناجاون عاادتاون اناهايَء 
جڳهه سان جوڙي ڇڏيندا آهيون جتاي اهاي واقاع 
ٿينديون آهنر گهر، آفيس، جم. هر جڳهاه ڪاجاهاه 
عادتن ۽ معاماوالت جاو الڳااپاو جاوڙيانادي آهاي. 
توهان پنهنجاي ڊيساڪ ٽااپ تاي ماوجاود شايان، 
پنهنجي رڌڻي جي ميز تي پيل شين، توهان جاي 
 بيڊ روم ۾ رکيل شين سان الڳاپا قائم ڪريو ٿا. 
اسان جو رويو ماحول ۾ موجود شين کان ناه پار 
انهن سان اسان جو تعلق متعين ڪري ٿاو. اصال 
۾ اهو هڪ مفيد طريقو آهي انهي بابات ساوچاڻ 
جو. اهو ڄڻ ته ڪاناهان رشاتاي ساان الڳااپايال ۽ 
ڳن يل هجڻ آهي. انهيَء جي باري ۾ ساوچاياو تاه 
توهان پنهناجاي چاوڌاري ماوجاود جڳاهايان ساان 
ڪيئن رابطو ڪريو ٿا. هڪ ماڻهاو الِء، هان جاو 
صوفو اها جڳهه آهاي، جاتاي هاو هار رات هاڪ 
ڪالڪ الِء پڙهندو آهي. ڪنهن ٻائاي الِء، صاوفاا 
اهو آهي جتي هو ٽيليويزن ڏسنادو آهاي ۽ ڪام 
کانپوِء آئاس ڪاريام جاو پاياالاو کاائايانادو آهاي. 
مختلف مختلف يادگيريون ٿاي ساگاهان ٿاياون ۽ 
ساڳي طرح مختلف عادتون هڪ ئي جڳاهاه ساان 

 جڙيل پڻ.
جڏهن مون هڪڙي اينٽر پرينيئر طور پاناهاناجاي 
ڪيريئر جي شروعات ڪئي، ماان گاهاڻاو ڪاري 
پنهنجي صوفي تي يا رڌڻي جي ٽايابال تاي ڪام 
ڪندو رهندو هئس. ان صاورتاحاال ۾ شاام جاو 

ڪم ڪرڻ بند ڪرڻ ڏکيو هوندو هاو. ڪام جاي 
وقت جي ختم ٿيڻ ۽ ذاتي وقت جي شروعات ۾ 
ڪو واضح فرق يا الئين نه هائاي. ڇاا رڌڻاي جاي 
ميز منهنجي آفيس هئي ياا اهاا جااِء جاتاي ماون 
کاڌو کاڌو هو؟ ڇا اهاو صاوفاو جاتاي ماون آرام 
ڪيو هو يا جتي مون کي اي ميلون موڪلڻاياون 
هيون؟ سڀ ڪجهه هڪ ئي جااِء تاي هاو. ڪاجا  
سالن بعد آئون آخرڪار ان قابل ٿيس جو پنهنجو 
گھر مٽي سگھان. هاڻي مون وٽ اهاڙو گاھار هاو 
جنهن ۾ آفيس الِء هڪ ال  ڪمري جي گنجائش 
هئي. هاڻي ڪم جي زندگي ۽ گهر جاي زنادگاي 
جي وچ ۾ واضاح تاقاسايام ۽ لاياڪ هائاي. هار 
ڪمري جو هڪڙو بنيادي استعاماال هاونادو هاو. 

 رڌڻو پچائڻ الِء هو ۽ آفيس ڪم الِء هئي.
جڏهن به ممڪن ٿئي، هڪڙي عادت جي مفاهاوم 
کي ٻئي سان گڏ مالئڻ کان پاسو ڪارياو. جاڏهان 
توهان شين جي مفهومن کي مالئڻ شروع ڪندا، 
ته دراصل توهان عادتن کي هڪ ٻئي سان ماالئاڻ 
شروع ڪندا ۽ ان طريقاي ۾ پاوِء جاياڪاا آساان 
ترين هوندي ان جو غلبو رهندو. اهو هڪ ساباب 
آهي ته جديد ٽيڪنااالجاي جاي وساعات هاڪ ئاي 
وقت هڪ طاقت باه آهاي تاه هاڪ ڪامازوري باه. 
توهان پنهنجي فون کي هار قسام جاي ڪام الِء 
استعمال ڪري ساگاهاو ٿاا، جاياڪاا اناهايَء کاي 
طاقتور اوزار ٺاهينادي آهاي، پار جاڏهان تاوهاان 
تقريبن ڪجهه ڪرڻ الِء پنهنجاو فاون اساتاعاماال 
ڪري ساگاهاو ٿاا، اناهايَء کاي هاڪ ڪام ساان 
وابسااتااه ڪاارڻ مشااڪاال ٿااي وڃااي ٿااو. تااوهااان 
ڪارائتو هجڻ چاهيو ٿا، پر جڏهن توهان پنهنجاو 
فون کوليو ٿا ته تاوهاان ساوشال ماياڊياا بارائاوز 
ڪرڻ، ا ي ميل کي جاچڻ ۽ وڊيو گيمز کيڏڻ تاي 
پڻ شر  هڻي رهيا هوندا آهيو. اهاو اشاارن کاي 

 گڏ وچڙ ڪرڻ آهي.
توهان شااياد اهاو چاوڻ الِء ساوچاي 

توهان ناٿاا ساماجاهاو. “ رهيا آهيو ته 
مان نيو ياارڪ شاهار ۾ رهاان ٿاو. 
منهنجو اپارٽماياناٽ هاڪ اساماارٽ 
فون جي ماپ جو آهي. پوِء باه ماون 
کي ڪيترائي ڪردار ادا ڪارڻ الِء 
” ال  ڪاماري جاي ضارورت آهاي.

جيڪڏهن اها صورتحال آهي تاڏهان 
به ڪاو مسائالاو نااهاي. جاياڪاڏهان 
تااوهااان جااي جڳااهااه مااحاادود آهااي، 
پنهنجي ڪمري کي سرگارماي جاي 
عالئقن يا زونن ۾ ورهااياور پاڙهاڻ 
الِء هااڪ ڪاارسااي، لااکااڻ الِء هااڪ 
ڊيسڪ، کائڻ الِء هڪ ٽيبل. تاوتاان 
پنھنجي ڊجيٽل جڳ  سان گڏ به اهو 
ڪري سگھو ٿا. ماان هاڪ لاياکاڪ 
کااي ڄاااڻااان ٿااو جاايااڪااو صاارف 
ڪمپيوٽر لکڻ الِء، ٽيبالاياٽ صارف 
پڙهڻ جي الِء ۽ فون صرف ساوشال 
ميڊيا ۽ ٽيڪسٽ مئسياج ماوڪالاڻ 
الِء استعمال ڪندو آهاي. هار عاادت 
 الِء هڪ مخصوص جاِء هئڻ گهرجي.
جيڪڏهن توهان هن حڪمت عملي 
سان قائم رهڻ جو انتظام ڪري سگھو ٿا ته پاوِء 
هرهڪ ترتاياب هاڪ خااص عاادت ۽ ساوچ جاي 
طريقي سان جڙي ويندي. عادتاون اناهايَء واناگار 
متوقع حالتن ۾ اڀرنديون آهن. فوڪس پاڻامارادو 
ايندو جڏهن توهان پنهنجي ڪم واري ڊيسڪ تي 
ويٺا آهيو. آرام ان وقت آسان آهي جڏهن تاوهاان 
ان مخصوص جڳهه ۾ موجود هجو ان مقصد الِء. 
ننڊ جلدي ايندي آهي جڏهن توهان پناهاناجاي باياڊ 
روم ۾ هجو. جياڪاڏهان تاوهاان مساتاحاڪام ۽ 
متوقع رويا چاهيو ٿا ته توهان کي اهاڙي مااحاول 
جي ضرورت هوندي جيڪو مستحڪم ۽ متوقاع 
هجي. هڪ مستحڪم ماحول جتي هر شيِء جاي 
جاِء ۽ مقصد هوندو آهي، اهو هڪ اهاڙو مااحاول 
پيدا ڪندوآهي جتي عاادتاون آسااناي ساان ٺاهاي 

 سگهن ٿيون.
 باب جو خالصو: 

* جوڙجڪ ۽ ترتيب ۾ نن يون تاباديالاياون وقات 
 سان رويي ۾ وڏيون تبديليون آڻي سگهن ٿيون.

* هاار عااادت اشاااري ذريااعااي شااروع ٿاائااي ٿااي، 
جيڪي اشارا واضاح هاجان ٿاا اساان اناهان جاي 

 پوئيواري ڪريون ٿا.
* پنهنجي ماحول ۾ سٺين عادتن جا اشارا ظااهار 

 ظهور رکو.
* تدريجي طور تي، توهان جون عادتاون ڪاناهان 
هڪ اشاري سان نه بلڪه گڏيل ماحول سان جڙيل 
رهن ٿيون. ان ڪري جوڙجڪ ياا تارتاياب اشاارا 

 بڻجي پون ٿا. 
* نئين ماحول ۾ نئين عاادت ٺااهاڻ آساان آهاي. 
ڇاڪاڻ ته توهان کاي پاراڻان اشاارن جاي خاالف 

 وڙهڻو ناهي پوندو.
 ... هلندڙ(....
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سنڌ پنهنجي روايتن، قدرن ۽ ريتن رسامان جاي 
حوالي سان ج  مشهور رهي آهي. سنڌي هنادن 
۾ ثقافت جي اعتبار کان جاياڪاي باه تاھاذياباي 
ناهان جاي  رسمون سنئوڻ ساٺ ڪيا ويندا آهان او
تاريخي لحاظ کان هڪ وڏي اهميت رهاي آهاي 
۽ تھذيبي طور تي اتاي رياتاون رساماون تاماام 
ناهان رياتان  گهڻيون شاهوڪار رهياون آهان ۽ او
رسمن تحت صدين کان سنڌ پرڳڻي ۾ ماحاباتان 
جو هڪ ڀرم قائم رهندو پيو اچاي. تانادن جاون 
اتي  ريتاون رساماون صاديان جاي ثاقاافات جاو 
تسلسل آهن. هندو برادري ۾ هونئن ته خاوشايان 
جي موقعي تي ڪافي ريتون رسمون ادا ڪيون 
وينديون آهن ۽ سنئوڻ ساٺ ڪيا ويندا آهن، پار 
شادي جي ڪااڄ ماوقاعاي تاي جاياڪاي رياتاون 
رسمون ادا ڪيون وڃن ٿياون ياا سانائاوڻ سااٺ 
ڪيا وڃن ٿا. اونهن جو تھذيبي ۽ تاريخي حوالاي 
سان پنهنجو تڪ وسيع پسمنظر آهي تنادن جاي 
مختلف ذاتين ۾ شاادي جاي ماوقاعاي جاياڪاي 
رسمون ادا ڪيون وڃن ٿاياون اناھان رسامان ۾ 
تقريبن تاڪ جاھاڙائاي آتاي اناھان رسامان ماان 

 ڪجهه ريتون رسمون هيٺ ڏجن ٿيون.
 لَگن جي رسم:

هندو برادري جي شادي ڪاڄ جي پاهاريان رسام 
لگن لکڻ آهي ۽ اوهو لگن پنڊت يعاناي  ماهاراج( 
کان ٽپڻي موجب ڪ رايو ويندو آهي. هندن جاي 
مختلف ذاتين ۾ ڇوڪريَء جا مائٽ لگن لاکانادا 
آهن. لگن لکڻ جو مطلب هي آهي تاه ڇاوڪاريَء 

جا مائٽ بارادري جاي ماوجاودگاي ۾ شاادي جاا 
اقارر ڪانادا  ٽا ڪري شادي جي تاارياخ مو ڏينهن چ 
آهن، بعد ۾ اوهو لکيل لگن، ناريل، مصري ساان 
گڏ پيلي ڪپڙي ۾ ويڙهي ڇوڪري جي ماائاٽان 
ڏانهن اوماڻيو ويندو آهي ۽ ڇاوڪاري جاا ماائاٽ 
باارادري  پاانااچااائاات( کااي گااڏ ڪااري، اوهااو لااگاان 

 ڇوڪري کي ارپڻ ڪندا آهن،
 وناھه )ونواهه (جي رسم:

لگن کانپوِء ونااھ جاي رسام ادا ڪائاي ويانادي 
آهي، ڇوڪريَء ۽ ڇاوڪاري کاي ونااھ وياهاارڻ 
نائاوڻ سااٺي ڪاياا ويانادا  محل ٻنهي الِء ساڳيا سي
آهن، وناهه ۾ ڇوڪري  گهوٽ( کي پيلو پٽاڪاو 
پارايو ويندو آهي ۽ ڇوڪريَء کي پايالاو جاوڙو 
پارايو ويندو آهي. پيلو ڪپڙو سٺي سنئوڻ جاي 
عالمت توندو آهي ۽  بعد ۾ گهوٽ کي سااڄاي 
پير ۽ ساڄي هٿ ۾ ڳااناو ٻاڌو ويانادو آهاي، اون 
کانپوِء پنج سهاڳڻيون گهوٽ جاا سانائاوڻ سااٺ 
ڪنديون آهن. جنهن تاحات اوکاريَء ۾ چااناور ۽ 
هرن وسايالاي اون جاو  ست کارڪون وجهي ٽن مو
اڻ اهاي  نئوڻ ڪيو ويندو آهي. ڇوڪريَء الِء پو سي

نئوڻ ساٺي ڪيا ويندا آهن.  ساڳيا سي
 ڏيوا ڪوٺا:

شادي جي موقعي تي ونااھ واري ڏياناهان هاڪ 
تائن جاون عاالماتاي  مخصوص ديوار تي ديو  ديو 
اڻاياش جاي پاوڄاا ڪائاي  تاي گو تصويرون ٺاهي او
ويندي آهي. هندن جي مذهباي فالاسافاي ماوجاب 
تاائان جاو  ڏيون ڪوٺن اڳيان ماخاتالاف دياو  دياو 

 واسو رهي ٿو.
 ڏائُو جي رسم:

ڏائوو دراصل مٽيَء مان ٺهيل مورتيون آهن. جان 
اناڀاارن جاي  کي هندو بارادري جاون ناارياون ڪو
گهران کڻي اينديون آهن. اوهي ناريون ڏائوو ساان 
گڏ هڪ عدد گهگهر  د لو( گڏ کڻي اينديون آهان. 
ڏائوو جي رسم ادا ڪرڻ محل سهرا ۽ باناڙا ڳااياا 

 ويندا آهن.  بنڙا گيتن جو هڪ قسم آهي.(
 پَلي پائڻ جي رسم:

هن رسم تحت سموري برادري  پنچائت( کي گڏ 
ڪيو ويندو آهي. گڻيش جي پوڄا ڪرڻ کااناپاوِء 
پنچائت ۾ ماڃيٺو ياا ماٺاو ڀات ورهااياو ويانادو 
آهي. بعد ۾ پاناڊت  ماهاراج( پيالاو پاائاڻ ياعاناي 
عاا   قميص جاي جاهاولاي جاهالاي ڀڳاوان کاان دو
رڻ( جو چوندو آهي. اهڙي ريت پيلي جي رسم  گهو
عاائاون ڏيائاي ناياڪ  تحت گهوٽ ۽ ڪنوار الِء دو

 تمنائن جو اظهار ڪيو ويندو آهي.
 گَهڙي جي رسم:

ڙي جي رسم ۾ گاهاوٽ ياا ڪاناوار جاي مااُء  گهي
ناهايَء  مٿي تي دلو يا گهگاهار کاڻانادي آهاي ۽ او
گهگهر کي ڪنهن ڀار واري گاهار ماان اون کاي 
پاڻي سان ڀريو ويندو آهي ۽ اونهيَء ڀريل گهگهر 
ڙي اڳيان  ڙي چيو ويندو آهي ۽ انهيَء گهي کي گهي
و ڊانس ۽ لوڪ رقاص ڪاياو ويانادو آهاي.  مٽڪو

 بعد ۾ مهندي جي رسم ادا ڪئي ويندي آهي.
 ِجنَوئي جي رسم )ِڏک جو ويلو(:

 ريتون رسمون ۽ َسنئوڻ ساٺ
 دولت رام کتري
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 ڄڃ جي روانگي:
ڄااج جااي روانااگااي جااي مااحاال گااهااوٽ جااون 
مائٽياڻيون  گهوري پاڻي پايائاڻ( جاي رسام ادا 
ڪنديون آهن، جڏهن ته اونهيَء محل گاهاوٽ کاي 
گهٽيَء ۾ شرنائين ۽ دوهلن جي رقاص ۾ گشات 

  سرگس( ڪرايو ويندو آهي.
 ڄڃ جي آمد ۽ نکيٽي جي رسم:

جڏهن ڄج ڇوڪاريَء جاي گاهار پاهاچانادي آهاي 

تڏهن نکيٽي جي رسم ادا ڪائاي ويانادي آهاي. 
سڀ کان پهرين گهر جي گياٽ تاي تاورڻ  تااج( 
ٻڌيو ويندو آهي. انهيَء تورڻ هياٺ گاهاوٽ جاي 
نکيٽي رسم ادا ڪئاي ويانادي آهاي. هان رسام 
تحت ڪاناوار جاي مااُء گاهاوٽ جاي آرتاي جاي 
ٿالهيَء سان آجاياان ڪانادي آهاي ۽ اون کااناپاوِء 
ڪنوار جي ماُء گهوٽ کي ڏهي لالڙ يعني  ڏهي 
۽ چانورن جو تلڪ( ڏيندي آهي.  ڏتي لالڙ ڏياڻ 
جو مقصد اتو تاونادو آتاي تاه گاھاوٽ تاماياشاه 
ساتريجن جي گھر کي پنهنجو ساماجاھاي ايانادو 
رتي( بعد ۾ سندن سس پيلو ڌاڳاو گاهاوٽ جاي 
ڪنڌ ۾ وجهي پنهنجي هٿ سان گهوٽ جو ناڪ 
جهلي گهوٽ کي گهر اندر آڻيندي آهاي. جاناهان 
کي مقامي ٻولي ۾ پوروکڻ چائاباو آهاي، اناهايَء 
موقعي تي سهرا ڳائيندڙ عورتاون گاهاوٽ ساان 
ڀوڳ  مذاق( ڪنديون آهن ۽ ڦوٽاڻا پوڻ ڏيانادياون 

 آهن.
 : ڦيرا

جڏهن گهوٽ گهار انادر ايانادو آهاي تاه اون کاي 
ڏيون ڪوٺن جي اڳيان ويهاريو ويندو آهي. بعاد 
۾ گھوٽ ڪنوار ٻنھي جا ساڄا تاٿ پااڻ ۾ ٻاڌا 
ويندا آهن جن کي مقامي ٻولي ۾ تٿليپو چئاباو 
آهي اوتي ڏيون ڪوٺن اڳيان ڇوڪريَء جا ماائاٽ 
رت جو سنڪلپ ڀرائيندا آهن. باعاد ۾ گاهاوٽ  و 
ڪنوار کي اگني ديوتا اڳيان ويهاري چاار ڦايارا 
ڏياريا ويندا آهن. پهريون ڦيرو ڪاناوار جاي ڀااُء 
جو، ٻيو ڦيرو چاچي جو، ٽيون ڦيرو مامي جو ۽ 
چوٿون ڦيرو گهوٽ ڪنوار  ٻنهاي( جاي پايائارن 
ڪمل ٿيڻ کااناپاوِء جادياد  جو هوندو آهي. ڦيرا مو

اتار ۽  رسمن تحت گهوٽ ڪنوار کاي ماناگال سو
هار پارائيندو آهي ۽ ڪنوار پوڻ گهوٽ کاي هاار 
پارائيندي آهي. اوتاي ڪاناوار کاي ڳائاودان ڏناو 
ويندو آهي، ڳئودان ڏيڻ هندو ماذهاباي فالاسافاي 
مااوجااب وڏو ڌرم آهااي. ڳاائااودان ڏيااڻ کااانااپااوِء 
ڇوڪريَء جا مائٽ پنهنجي نياڻي جو منهن گيهه 

 ۾ ڏسندا آهن.
 ڏاج ڏيڻ ۽ ُرخصتي جي رسم:

ڪمل ٿيڻ کانپوِء ڪنوار جا مائٽ ڪناوار  ڦيرا مو
کي برادري ۽ گاهاوٽ جاي ماوجاودگايَء ۾ ڏاج 
ڏيندا آهن، ڏاج ڏيڻ جاي رسام دوران عاورتاون 
پنهنجن سيڻن  گهوٽ جي رشتيدارن( کي سهرا 
ڳائينديون آهن. ڪجهه اهڙا به سهرا هونادا آهان، 
جن کي ڦوٽاڻا چئبو آهي جيڪي سيڻن الِء ڀوڳ 
 مذاق( طور ڳايا ويانادا آهان. ماقااماي ٻاولاي ۾ 
اونهن کي ڦوٽاڻن کي  گاريون ڳائڻ( چئباو آهاي. 
سيڻن کي مقامي ٻولي ۾ گنات پوڻ چئاباو آهاي. 
آڳاٽي زماني ۾ سيڻن الِء جيمڻ کولڻ ۽ وروٺاي 
جي رسم پڻ ادا ڪئي ويندي تئي ڏاج کااناپاوِء 
خصتي ڪئي ويانادي آهاي ۽ اوتاي  ڪنوار جي رو
موجود عورتون گهر جا رشتيدار پنهنجي نياڻاي 
تاي  خصت ڪندا آهن ۽ او جي مٿي تي هٿ رکي رو

خصااتااي جااو گااياات  ” ڏورو“ مااوجااود عااورتااون رو
ڳائينديون آهن، جيڪو هڪ وڇاوڙي جاو گايات 
آهي. گهوٽ جي گهر پهچڻ کااناپاوِء ڪاناوار الِء 
پڻ نکيٽاي جاي رسام ادا ڪائاي ويانادي آهاي، 
اهڙي ريت هانادو بارادري ۾ هانادو ڀاائارن جاي 
مختلف ذاتين ۾ شادي جون هي ريتون رساماون 

 ادا ڪيون وينديون آهن. 
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زاهده ابڙو: ايلگزينڊرييڊت هڊتهڊنه جڊنڊ ڊنڊ ڊ  
پڙهندڙه سنه پن ن ت هڊاڊنيڪ اڊڻاپڊن پ ڊنڊد 

 اندا؟
اچڻ الِء تاوهاان جاي وڏي ماهاربااناي، ايلگزينرييت: 

منهنجو نالو ايلگزينڊريو دريده آهي، ماان رومااناياه 
جي هيٺئين حصي سلوينيا ۾ ڄائو هئس. منهناجاي 
پيُء جو تعلق اٽليَء سان آهي، اهاڙي طارياقاي ساان 
منهنجو پسمنظر ڏاڍو دلچسپ آهاي، ماان ڄاائاو تاه 
رومانيه ۾ هئس، پر پاوِء وري اٽالايَء ۾ پالاياس ۽ 
وڏو ٿيس، جتي مون روم ۾ پنهنجي تعليم جااري 
رکي ۽ ماون آرٽ ساکاياو ۽ آرٽ جاي ڪاياتاريان 
ٽيڪنيڪس کي زنده ڪرڻ جي الِء فريسڪوس ۾ 
تعليم حاصل ڪائاي. ٽاياٽاياهاه ساال پاهاريان آئاون 
آمريڪا آيس ۽ آئون تڏهن کان وٺي هتي شاڪااگاو 

 ۾ آهيان. 
زاهده ابڙو: جته ايئن سم  يت هت هه هتهنه هت  
شنيد ان ن پن ن   هصتيڻه ج  نمنپڊ  جڊ  
سل ل  ۾ آيل آهيت ۽ نمنپ  اڻڻ کننپتِء هتهڊنه 

 ويي واپس هلين ويندا. 
نه نه.. توهان بلڪل غالاط ساماجاهاياو ايلگزينرييت: 

هو. آئون هن لوڪيشن تي جتي هن وقت منهاناجاو 
اسٽوڊيو آهي، منهنجي گئلري به آهاي. آئاون هاتاي 
ڪم ڪري وري پنهنجو آرٽ نمائش جي الِء رکاي 
ڇڏيندو آهيان ۽ اهو تمام خوبصورت لڳندو آهي ته 
آئون جنهن لوڪياشان تاي وياٺاو آهاياان اهاا ڏاڍي 
وڻندڙ آهي. ڇو تاه هاڪ آرٽساٽ جاي الِء ضاروري 
هوندو آهي ته هو ماڻهن سان ڳن يال رهاي ۽ آئاون 
هن لوڪيشن تي تمام سٺي طرياقاي ساان مااڻاهان 
سان لهه وچڙ ۾ رهندو آهيان. جايائان تاه آرٽ هاڪ 
بين االقوامي ٻاولاي آهاي، ان جاو ان ڳاالاهاه ساان 
ڪوبه تعلق ڪونهي ته آرٽساٽ جاو تاعالاق ڪاهاڙي 
ملڪ سان آهي ۽ هو ڪهڙي ٻولي ٿو ڳالهائي ۽ ان 
ڳالهه جو باه ان ساان ڪاو تاعالاق ڪاوناهاي تاه هاو 
ڪهڙي ڪلچر سان تعلق رکاي ٿاو، پار آرٽ باذات 
خود هڪ بين االقوامي ٻولي آهي. هار مااڻاهاو هان 
ٻوليَء کي سمجهي سگهي ٿو بنا ڪاناهان تارجاماي 

جي. آرٽ ۽ موسيقي ٻئي تماام طااقاتاور ٻاولاياون 
آهاان، جاايااڪااڏهاان اسااان سااياااساات جااي باااري ۾ 
ڳالهائينداسين يا مذهب جي باري ۾ ڳالهائينداسيان 
ته اسان ورهائجي وڃون ٿاا، پار جاڏهان اساان آرٽ 
موسيقي ۽ ڪلچر جي باري ۾ ڳالهايون ٿا ته اساان 
متحد ٿي وڃون ٿا. جاڏهان اساان ڪاا پاياناٽاناگ ٿاا 
ڏسون يا ميوزڪ ٻڌون ٿا ته اهي اسان کاي ماتاحاد 
ڪرڻ جي طاقت رکان ٿاا. ان ڳاالاهاه جاو ان وقات 
ڪوبه وزن نٿو رهي ته اسان ڪٿان کان آياا آهاياون 
۽ اسان جو مذهب ڪاهاڙو آهاي؟ آرٽ هاڪ آفااقاي 
ٻولي آهي جنهن کي هرڪو سمجاهاي ساگاهاي ٿاو. 
ماڻهو پنهنجي طاقت جو اظهاار آرٽ ۽ ماوساياقاي 

 جي ذريعي ڪري سگهي ٿو. 
زاهده ابڙو: ايتڻي عڊمڊڻ ۾ هڊتهڊنه کڊ  اهڊت 
اح نس ٿيت هه هڊتهڊنه کڊ  آي  ۾ سپڊ ڊ ڊپڊ  
جح تس ٿ  يه  هئ  ۽ پتِء هتهنه آي  سکڊيڊت  

 اه جته ٽيڪنيڪ سکيته.
مان اڃان اٺن سالن جو مس هائاس تاه ايلگزينرييت: 

 )مصـور  هايلگزينڊريو دريـد
 زاهده ابڙو

 

 ڳالھ ٻولھ

ه  ٿ   جنه هڪ ڏين ن اهنه پنڌ وڃ  يه  هئس هه سندس اسٽتڊيت ه  Lake Shore Sideايلگزينرييت سييده سنه جن ن   پ ڻين جالقنت جش  گن ايتينيت 

 ڊت ن ڊنڊنظڻ پئ . جته سم  يت هه ان ن جصتي ج  نمنپ  پڳل آه   اندي ويس هه سييده جته ک  پنٻتهه جنه ڀليڪنييت  جته سنڻس ڳنپ ه ٻتپ ه ائ  ۽ پ

س کيڊ هانيڪ اڻايت هه جنه هڪ جئگزين ج  ايريٽڻ آهينه جن ن جت ننپت هم ڻي آه   جيڪت پنا تنه ج  سنڌ صتب  جنه سنڌي ٻتپ َء ۾ پبل  ٿئ  ٿت ۽

س ۽ هڊن پڊ ڊتڊانٽڻويت الِء چيت. جن ن ه  هن جته ک  ٻئ  ڏين ن اچن الِء چيت  پڻ جنه ان ذاه  سببن ج  اڻي هڪ هفت  کننپتِء سندس انٽڻويت وٺڊن الِء 

 ختش َء سنه جته ک  انٽڻويت ڏنت. ه  انٽڻويت جن ن   الِء هڪ اعزاز آه .
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مون کي خبر پئي ته منهنجاي انادر ۾ آرٽ ساکاڻ 
جي الِء تمام گهڻو اتساهه موجود هو، مناهاناجاو ڀااُء 
جيڪو مون کان پنج ساال وڏو آهاي اهاو باه هاڪ 
آرٽسٽ آهي ۽ مون پنهاناجاي ڀااُء کاان آرٽ ساکاڻ 
شروع ڪيو. شروعاتي سکيا مون کي منهنجي ڀااُء 
ڏني ان کانپوِء مان آرٽ اساڪاولان ۾ وياس اتاان 
سکيس، پوِء مان رومانيه وياس ۽ پاوِء وري اٽالاي 
آيس جتي مون آرٽ جاي بااري ۾ بااقاائاده ساکاياا 
حاصل ڪئي. اٽلي اها جاِء آهي جتي توهاان آرٽ ۽ 
عجاائاب گاهارن جاي بااري ۾ ڄااڻ حااصال ڪاري 
سگهو ٿا ۽ سکي سگهو ٿاا. ان کااناپاوِء وري ماان 
آمريڪا  اچي ويس. ٽيٽيهه سال ٿي چڪا آهان ماان 
آمريڪا ۾ آيو هئس ۽ هن وقت هاتاان جاو شاهاري 
آهيان ۽ هتاي رهاان پاياو ۽ تاڏهان کاان وٺاي ماان 

 شڪاگو ۾ آباد آهيان. 
زاهده ابڙو: اسنه ج  پڙهندڙه ک  ٻڌايت هه هڊتهڊنه 

آي  ج  ا ڙين ٽيڪنيڪس ۾ ام اندا آهيڊت. 

ڇن هتهنه آپل پينٽ ۾ ام ٿن اڻيت ين پي ٽل اڊلڊڻ 

 استامنل ٿن اڻيت ين واٽڻ الڻ؟ 
جياڪاا ٽاياڪاناياڪ ماان اساتاعاماال ايلگزينرييت: 

ڪندو آهيان اها تمام گهاڻاي مازيادار آهاي جاياڪاا 
Flemish  تاي ٻاڌل آهاي، جااناهان ۾ آئال پايانااٽ جااا

ڪيترائي تهه هڪٻئي جي مٿان ڏنا وينادا آهان. ان 
۽ رنگن جي سياچاوريشان ڪائاي ويانادي  Glaze۾ 

آهي ۽ ان ۾ هڪڙي قسم جي ٽرانسپايارناٽ باياس 
ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي ۽ اهاي رناگ 
ملي ڪري تمام گهرائي پيدا ڪندا آهن جنهن ماان 

پيدا ڪري سگاهاو ٿاا.  Three dimension effectتوهان 
گهڻو ڪري مان پالسٽر ٽيڪسچر ۾ ڪام ڪانادو 
آهيان، جنهن ۾ توهان ڪيترائي جذباا پايادا ڪاري 
سگهو ٿا ۽ اهو طاقت جي اظهار جو ذريعو آهي ياا 
اسين ان کاي ايائان باه چائاي ساگاهاون ٿاا تاه اهاو 

Nostalgia  .آهي 
زاهده ابڙو: ڇن هتهنه اه ڳنپ ه سنه جتفق آهڊيڊت هڊه 

هڪ شنعڻ ۽ هڪ پينٽڻ پڳ ڀڳ سنڳيت ام ان ٿڊن؟ 

جيئن شنعڻ پفظن سنه ام انڊدو آهڊ  ۽ آيٽ ڊٽ 

 ينگن سنه. 
مان توهان ڳالاهاه ساان ماتافاق آهاياان :  ايلگزينرييت

آرٽ ۽ شاعري ٻئي هٿ هٿ ۾ ڏيائاي هالان ٿاياون. 
شاعريَء جو خيال تمام گهڻو اهم ۽ دلچاساپ آهاي 
۽ اهو لفظن سان جڙي ٿو ۽ هڪ خيالي دناياا جاڙي 
ٿي وڃي جيڪا لفظن ساان جاوڙي مااڻاهان تاائايان 
پهچائڻي هوندي آهاي ۽ اساان آرٽساٽ اهاا سااڳاي 
شيِء رنگن سان جاوڙيانادا آهاياون. رناگان ساان ۽ 
لفظن سان ٻئي ڪم ساڳيو ٿاا ڪان ۽ ٻاناهاي جاي 

 ٻولي ساڳي آهي. 
زاهده اباڙور جاياڪاڏهان اساان اناهان کاي ڌار ڌار 
ڪيون ته ڪهڙي بنياد تي انهن ٻن کاي ڌار ڪاري 

 سگهجي ٿو.
ر ماانااهاانااجااي خاايااال ۾ تااه صاارف اياالااگاازياانااڊريااو

ايڪسپريشن جيڪو لفظن تي ٻڌل آهاي ۽ رناگان 
تي ٻڌل آهي ان جي ذريعي ئي اسان انهن کاي ڌار 
به ڪري سگهون ٿا. اسان انهن کي ان کاان وڌياڪ 
ڌار نٿا ڪري سگاهاون ڇاو تاه اهاي ٻائاي انسااناي 
جذبن جو اظهار ڪن ٿا. هڪڙو لفظان ساان اظاهاار 
ٿو ڪري ته ٻيو رنگن سان ۽ اهو ٻنهي جاو اظاهاار 
سندن روح جو اظهار آهي ۽ روح جي اظهار الِء ان 

جي ڪابه معنٰي ڪونهي ته اهو رنگن ساان ڪاجاي 
يا لفظن سان. اسان ٻئي هاڪاڙي جااِء تاي هاڪاڙي 
نقطي تي وڃي ملون ٿا. ڪيترائي شاعر ماناهاناجاي 

 فن پارن تي شاعري ڪندا آهن.
زاهده ابڙو: ڇن هتهنه اڏهن ان ن ج  شڊنعڊڻيَء 

 ه  پينٽنگ ائ  آه ؟

ها بلڪل ڪئي آهي، مان لفظن کي :  ايلگزينرييت
رنگن سان ترجمو ڪندو آهيان، پر گهڻو ڪري ٿيو 
ايئن آهي جو منهنجن فن پارن تي شااعاري ڪائاي 

 وئي آهي. 
زاهده ابڙو: ڇن هتهنه اڏهن ات اهڙو خڊتا  ڏٺڊت 

جيڪت همنم گ ڻت انتکت ه   ۽ پتِء اهت خيڊنل آيڊت 

 ه   هه اه ختا  ک  ينگن ج  زبنه ڏج ؟

منهنجي ڪم ڪرڻ جو انداز ڪجهه : ايلگزينرييت
اهڙو ئي آهي جو آئون اڌ رات جو اٿي ويهي رهندو 
آهيان ۽ مان پنهنجو خاواب پاياو ڏسانادو آهاياان ۽ 
حقيقت ۾ ان وقت مان جاڳيل هوندو آهاياان. وري 
جڏهن صبح جو اٿي پاناهاناجاي اساٽاوڊياو ۾ ايانادو 
آهيان ۽ ان پينٽنگ کي ڏسي آئون پنهنجاي خاواب 
جو ترجمو ڪندو آهيان جيڪو مون ڪياناواس تاي 
پينٽ ڪيو هوندو آهي. اڪثر منهنجا فن پاره ايئان 
ئي ٺهيل آهن جو اهي ڪينواس تي پوِء ايانادا آهان 

 پهرين اهي منهنجي ذهن ۾ اڀرندا آهن. 
اه جت جطلب آه  هڊه هڊتهڊنه )کلندي( زاهده ابڙو: 

 ينگن جن شنعڻ آهيت. 

 کلندي( ها بلڪل توهاان صاحاياح ٿاا :  ايلگزينرييت
چئو آئاون تاوهاان جاي ان ڳاالاهاه تاي تاوهاان کاي 

 ساراهيان ٿو. 
زاهده ابڙو: هڪ فنڪني ج  طتي ه  يقينن هڊتهڊنه 

ان ن ٻئ  فنڪني کنه جتنثڻ هه هڊتنڊدا  اڊ ڊڙي 

آيٽ ٽ ک  هتهنه پن ن   ام ۾ اياسي يڊن يڊيڊڻ 

 اياسي طتي ه  فنپت اڻڻ ج  اتش  ائ  آه . 

ها تمام گهڻاا آرٽساٽ آهان جاياڪاي :  ايلگزينرييت
جاياڪاو ساورياا  Paolo Rodariمون کي پساناد آهان،

لسٽ پاياناٽار آهاي. اولاڊ اساڪاول ماان ماون کاي 
Rembrandt  پسند آهي، پنهنجي ساڀاناي خاوبصاورت

جاناهان  Chiaroscuroٽيڪنيڪس ساان. ان کااناپاوِء 
پنهنجي پينٽنگز ۾ ٻڌايو آهاي تاه روشاناي ۽ پااڇاا 
ڪيئن تخلياق ڪاجان، ان جاون تاخالاياقاون تاماام 
گهڻيون منجهائيندڙ ۽ خوبصاورت آهان. ماون وٽ 
هينئر هتي هڪڙي پينٽنگ آهي جيڪا مون هااڻاي 

جاي   Vincent van Goghٺاهي ختم ڪائاي آهاي اهاا
آهي، جنهن پنهنجي پينٽگز ۾ تمام گهاڻان قسامان 
جي ٽياڪاساچارن تاي ڪام ڪاياو هاو. هان تاماام 
دلچسپ رنگن جو ڀرپور استعمال ڪيو هو، جنهان 

 Vincent van۾ پ يلو ۽ ڳااڙهاو رناگ نامااياان آهان.
Gogh   منهنجي الِء وڏو اتساهه آهاي ياا ايائان کاڻاي

آهي. هاو هاڪ آرٽساٽ  Obsessionچئون ته منهنجي 
  Theoسان گڏ هڪ فالسافر به هو، هن پنهاناجاي ڀااُء

کي ڪافي خط لکيا جنهن ۾ هن پاناهاناجاي ذهاناي 
ڪيفيتن جو ذڪر ڪيو آهي. ان کاان عاالوه آرٽ، 
زندگي ۽ فالسافي جي باري ۾ ڪيائان ماحاساوس 
ڪندو هو، انهن خطن ۾ ان جو هان تافاصايال ساان 
ذڪر ڪيو آهي ۽ انهن خطن جي پسمنظر ۾ اساان 
اهو چئي سگهون ٿا ته هو هڪ فالسافر هاو جاناهان 
زندگيَء کي تمام گهڻو ڀوڳيو ۽ هان زنادگايَء ۾ 
هڪڙو ڪم ڪيو جو هو سوچيندو تمام گهڻو هو، 

پر هن وقت هو هڪ تمام وڏي فنڪار جي حيثيات 
 ماڻي چڪو آهي. 

زاهده ابڙو: هتهنه پن ن   ا ڙي پينٽنگ کڊ  
 پن ن ت جنسٽڻ پيس چئ  سگ ت ٿن؟

ان جو جواب اهو آهي ته ڪنهن هاڪ : ايلگزينرييت
فن پااري کاي پاناهاناجاو مااساٽار پاياس چاوڻ ڏاڍو 
مشڪل عمل آهي. فن پاره ايئن آهي جيئن تاوهاان 
جا ٻار هاونادا آهان. جايائان ڪاناهان هاڪ ٻاار کاي 
پنهنجو پسنديده ٻار چوڻ ڏاڍو ڏکاياو هاونادو آهاي 
ساڳئي طرياقاي ساان پاناهاناجاي فان پااري کاي باه 
چونڊڻ ۽ ان کي پنهنجو ماسٽر پيس چوڻ مشاڪال 

آرٽ طارف  Figurativeآهي. مان تجريدي آرٽ کاان 
ويو آهيان. مان پورٽريٽ ٺاهيندو آهاياان، ماان آرٽ 
جي پرزنٽيشن تي به ڪم ڪندو آهيان ۽ ان سڄاي 

 اڇاي  White Rangeمرحلي ۾ منهنجي فن پارن جي 
رنگ ۾ ٺهيل( پينٽنگز ماون کاي تاماام گاهاڻاياون 

 پسند آهن. 
زاهده ابڙو: ه َء ان ن ج  هصتيڻ آه   هڊن جڊ  

ننپ  ک  هتهنه ايئن اچنييندا. فڻيدا يڊن فڊڻاپڊرا 

)فڻيدا  انيپت ج  پينٽنگ ڏان ن اشڊنيو اڊنڊدي 

 جيڪن سندس گئلڻي ۾ يکيل هئ (.

فريدا ڪاارلاو هاوَء هاڪ تاماام وڏي :  ايلگزينرييت
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ميڪسيڪن آرٽسٽ هئي، هن پنهنجي زندگيَء ۾ 
هڪڙي تمام وڏي حادثي کي منهن ڏنو. ان حاادثاي 
ار  ارپو کانپوِء هن مصوري شروع ڪئي. ڇو ته هوَء چو
نه ڪري سگهندي هئي ۽ اهڙي حالت ۾ هائاي جاو 
حرڪت نه ڪري ساگاهانادي هائاي. هاوَء پاناهاناجاي 
بستري تي ليٽيل هوندي هئي ۽ اتي هان مصاوري 
شروع ڪئي ۽ فن پاره جوڙيا ۽ پنهنجان احسااسان 
کي رنگن جو روپ پارائي اسان جي اڳيان آنادو ۽ 
هن گهڻو ڪري پنهنجا پورٽريٽ ٺاهيا. هايَء فاريادا 
ڪارلو جي پينٽنگ منهنجي تخليق آهي، جنهان ۾ 
آئون کيس هن روپ ۾ ڏسان پيو. مون ڪجهه سال 
اڳ غير معمولي ماڻهن جا پورٽريٽ ٺاهڻ جي هڪ 
سيريز شروع ڪئي هائاي، جاناهان ۾ ماون فاريادا 

جاياڪاو تاماام وڏو آپارا   Luciano Pavarottiڪارلو،
، آمارياڪاا جاو Andy Warholسنگر به هو، وينگوگ، 

 تمام وڏو آرٽسٽ هو انهن جا پورٽريٽ ٺاهيا. 
زاهده ابڙو: ڇن هتهنه اسنه ک  اهڊت ٻڊڌاپڊن پ ڊنڊد 

اندا هه هڪ آيٽ ٽ ج  حيثيت سنه هتهنه ايتڊڻو 

امنپ  وٺت ٿن جت هتهنه ج  زندگ  آسڊننڊ َء سڊنه 

گذيي ڇت هه آي  ج  الِء هڪڙو هصتي آه  هه آيٽ ٽ 

پن ن   امنپ  جنه پن ن ت پيڊٽ بڊه ڀڊڻي نڊ ڊن 

سگ ن. ڇت هه اڃنه هنپين اسنه ج  سمنج ۾ آي  ج  

 حيثيت ک  سم  ن وايا جنڻ ت همنم گ ٽ آهن. 

هڪ آرٽسٽ جي حاياثايات ساان آرٽ :  ايلگزينرييت
جو سفر تمام مشڪل مارحالاو آهاي. تاماام گاهاڻاو 
اڻانگو جنهن ۾ توهان ڪاياتارن ئاي مسائالان کاي 
منهن ڏيو ٿا، پر مان پنهنجي الِء اهو چئي ساگاهاان 
ٿو ته مون تي وقت هميشه مهربان رهياو آهاي. هان 
وقت جتي منهنجي گئلري آهي آئون تيرهان ساالان 
کان هتي ڪم ڪري رهيو آهياان. ان کاان پاهاريان 
منهنجي گئلري هڪ ٻاي جڳاهاه تاي هائاي ۽ ماون 
آمااريااڪااا ۽ يااورپ ۾ ڪاايااتاارن ئااي جڳااهااياان تااي 
پنهنجي گئلري لڳائي هئي ۽ شڪر آهي جاو آئاون 
آمريڪا ۾ هڪ تماام ڄااتال سااااتال آرٽساٽ جاي 
حيثيت رکان ٿو. جنهن جي ڪري مون کي موقاعاو 

مليو ته آئون پاناهاناجاي اساٽاائال ساان ڪام ڪاري 
سگهان، پنهنجا سگنيچر، فن پاره جوڙي ساگاهاان، 
ان طريقي سان منهنجا فن پاره ماڻهو خارياد ڪانادا 
آهن ۽ اهي آرٽ ۾ پنهنجاي ڪالاياڪاشان ٺااهايانادا 
آهن. منهنجي الِء اها هڪڙي خوش آئند ڳالهاه هائاي 
ته هڪڙي اهڙي وقت ۾ جتي سڄاي دناياا باناد ٿاي 
وئي هئي ۽ سڄي دنيا ۾ هر ڪاناهان کاي ڪاو ناه 
ڪو زخم هو مون پناهاناجاو ڪام ڪاياو. اماياد ٿاا 
ڪريون ته جلد ئي اسان سڀني کي ويڪسيان لڳاي 
ويندي ۽ وري اساان پاناهاناجاي زنادگاي جاي ڪاار 
وهنوار کي ساڳئي طارياقاي ساان جااري ۽ سااري 
رکي سگهنداسين. هاڪ آرٽساٽ جاي زنادگايَء ۾ 
ڏکيائون ته تمام گهڻيون اچن ٿاياون ان جاو سافار 
ڏاڍو اڻانگاو هاونادو آهاي، پار جاياڪاڏهان ان وٽ 
پنهنجي ڪم ڪرڻ الِء طاقتور جذبو موجود آهي ۽ 
جيڪو پاناهاناجاي ڪام ۾ پاناهاناجاي زنادگايَء جاا 
احساس گڏي سگهي ٿو ۽ ان کي ان طارياقاي ساان 
پيش ڪري سگهي ٿو ته اهو آرٽساٽ ياا ڪاو ٻاياو 
ڪم ڪرڻ وارو ڪڏهان ناه ڪاڏهان ديار ياا ساويار 
ماتا ضرور مااڻايانادو ۽ هاڪاڙي ڏياناهان هان جاو 

 پنهنجو هڪڙو نالو هوندو. 
وايي سوي ۾ ڇڊن  91-زاهده ابڙو: هن پينريمڪ اتوڊ

 هتهنه اه عنتاه سنه ان پينٽنگ ٺنه  آه . 

ها بالاڪال ماون ٺااهاي آهاي،  خاوش :  ايلگزينرييت
 ٿيندي(.

زاهده ابڙو: ڇن هتهنه جته ک  اهن پينٽنگ ڏيڊکڊنيي 

 سگ ت ٿن؟

 پينٽنگ کي ٻين پينٽنگن جي پٺيان :  ايلگزينرييت
ڪ ي اڳيان رکي ٿاو( آئاون هاتاي هايَء پاياناٽاناگ 
پنهنجي ايازل تاي رکاي ڏياکاارڻ چااهايانادس. هان 
پياناٽاناگ ۾ انساانان جاي ڏکان ۽ تاڪالايافان جاو 
احساس چٽڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم. هايَء عاورت 
جيڪا هن پينٽنگ ۾ نظر اچي رهي آهي اهاا هاڪ 
تااڪاالاايااف ده احساااس مااان گااذري رهااي آهااي، پاار 
ساڳئي ئي وقت هوَء پر اميد به آهي ته شياون وري 
تبديل به ٿينديون آهن. هن پينٽنگ ۾ ماون انساان 

کي پينٽ ڪرڻ جي ڪاوشاش ڪائاي  Sufferingجي 
آهي. هن پينٽنگ ۾ غاار جاي آخار ۾ تاوهاان کاي 
روشني نظر ايندي، اها روشاناي اهاا اماياد آهاي تاه 
زندگي وري موٽي ايندي پنهنجن ساڳين رناگان ۽ 
خوبصورتي سان. اها عورت جاياڪاا زنادگايَء جاي 
عالمت آهي هن وقت تمام گهاڻاي ڏکاويال آهاي ۽ 

 پيڙاُء ۾ آهي اها وري خوشيون ماڻيندي.
زاهااده ابااڙور ڪااهااڙن ڪااهااڙن ماالااڪاان ۾ تااوهااان 

 پنهنجي ڪم جي نمائش ڪري چڪا آهيو؟
ر يونائيٽيڊ اسٽيٽ کان آسٽريليا تاائايان ايلگزينڊريو

ل  ڀ  آئون ٽيهن کان پنجٽياهان مالاڪان تاائايان 
پنهنجي ڪم جي نمائش پيش ڪري چڪاو آهاياان. 
ان کان عالوه عجائب گهرن ۾ ۽ پارائاياوياٽ آرٽ 
گئلرين ۾ به پنهنجو ڪم موڪليندو آهيان جيڪاو 
اتي نمائش الِء رکيل هوندو آهي. لا  ڀا  ٽاياهان 

 ملڪن ۾ منهنجو ڪم نمائش الِء رکيل آهي. 
 زاهده ابڙو: ڇن هتهنه اڏهن پنا تنه وين آهيت؟

نه اڃان تائايان تاه ناه وياو آهاياان، پار : ايلگزينرييت
سچي ڳالهه اها آهي ته مون کي توهان جاي ثاقاافات 
۾ تمام گهڻي دلچسپي آهي. مون ان جي بااري ۾ 
تمام گهڻيون دستاويزي فلمون ڏٺاياون آهان ۽ ان 
ڳالهه جو مشاهدو ڪيو آهي ته اتان جا ماڻهاو تاماام 
گهڻا مهربان ۽ ٻاجهارا آهن ۽ تمام سٺا ميزبان آهن 
۽ اتان جو کاڌو تمام ساٺاو آهاي، مااڻاهاو باه تاماام 
دوستاڻي مازاج وارا آهان. ان ماان انادازو لڳاائاي 

 سگهجي ٿو ته اتان جا ماڻهو تمام معصوم آهن. 
زاهده ابڙو: جنه هتهنه ک  پن ن   جلڪ اچن جڊ  

سعتت ڏينه ٿ  ۽ اه  هتهنه ج  جيزبنن  اڻڻ ج  

 الِء به هيني آهينه.

ها تمام سٺي ڳالهه آهاي ۽ پااڻ ٻائاي :  ايلگزينرييت
گاڏجاي تصاويارن جااي هاڪاڙي نامااائاش باه لڳاائااي 

 سگهون ٿا. 
زاهده ابڙو: ڇت نه بلڪل هتهنه اسنه ج  جڊلڊڪ ۾ 

اچت هه اسنه جختلف يتنيتيسٽين ج  ذييا  هتهڊنه 

ج  آي  ج  نمنپ  به اڻاپينداسين. پڊنا ڊتڊنه 

جن جنڻ ت خنص اڻي سنڌ جن جنڻ ت هڊمڊنم گڊ ڊڻڊن 
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قڻبنپتن آهن ۽ اه  آي  سنه جحبت ان ٿن  فنڪنيه 

ج  به ان ن و  گ ڻ  عزت آه . هتهنه جيڪڏهڊن 

پنا تنه نه آين آهيت هه پڊنا ڊتڊنه رڊڻوي اچڊت ۽ 

 پنا تنن  جنڻ ن سنه جلت. 

زاهده ابڙو: آپته هتهنه کنه ويي به پڇن چنهيڊنڊدس 

هه هتهنه جت ات نه ات فن پنيو پ نديده ين سل جڊ  

وي  ت رڻوي هتندو جيئن جنُء پن ن ن سڀن  ٻڊنيه 

سنه پيني اندي آه   پڻ ان ن هڪ سڊنه وييڊڪ 

 سل هتندي اٿس اه ج  بنيي ۾ ڄنڻن چنهينه ٿ . 

مان هڪڙو ٻيو فن پارو تاوهاان کاي :  ايلگزينرييت
ڏيکارڻ چاهيندس. هي ڪنول جي گل جي پينٽناگ 
آهي، ڪنول جو گل جيڪو هاماياشاه گاپ ۾ جانام 
وٺندو آهي ۽ پاڻي گدلو هوندو آهي جاياڪاو تاماام 
گهڻو نا پسنديده پاڻي هوندو آهي، پار ڪاناول جاو 
گل انهن سڀني نا پسنديده حالتن جي بااوجاود اتاي 
ئاي جانام وٺانادو آهاي ۽ ساچ تاه ڪاناول جاو گاال 
پاااڪااياازگااي ۽ خااوبصااورتااي جااي عااالماات آهااي. 
جيتوڻيڪ اهو گدالڻ جي گهاياري ۾ هاونادو آهاي. 
جڏهن اسان ۾ ان قسم جي توانائي هوندي جاياڪاا 
مراقبي جي ذرياعاي اچاي ساگاهاي ٿاي، ذهان جاي 

يڪسوئي ذريعي اچي سگهي ٿاي ۽ ماثابات ساوچ 
جي ذريعي اچي سگهي ٿي ۽ اسان کاي ماحاساوس 
ٿيندو آهي ته اها مثبت توانائي اسان کاي اڀارڻ الِء 
مدد ڪري رهي آهي، انهن حالتن ماان جاياڪاي ناا 
پسنديده آهن ۽ اسان جي مسئلن مان اسان جي جان 
ڇڏائي رهي آهي. جنهن جو تعلق نه ڪناهان ماذهاب 
سان آهي نه ڪنهن سياست سان آهاي ۽ ناه ئاي ان 
جو تعلق ٻي ڪاناهان شايِء ساان آهاي، اهاا ماثابات 
توانائي هر شيِء کان مٿااناهايان آهاي ۽ اساان ساچ 
سان ۽ حقيقت سان گڏ اڀرڻ جي صالحايات حااصال 
ڪري وٺون ٿا، پوِء اسان ۾ اها صالحيت پايادا ٿاي 
ويندي آهي ته اسان امن، محبات ۽ ڀاائاياچااري جاو 
پرچار ڪري سگهون ۽ نه رڳو پنهنجي ارد گرد پار 
سڄي دنيا ۾ ان کي پاکاياڙي ساگاهاون ۽ ان جاي 
شروعات هر فرد پنهنجو پاڻ کان ڪري سگهي ٿاو. 
هن طارياقاي ساان اسايان دناياا کاي تاباديال ڪاري 
سگهون ٿا. اسين پنهنجي ماحول کي تبديل ڪاري 
سگهون ٿا. ان ڪري مون هن گال کاي پااڪايازگاي 
جي عالمت طور پيش ڪيو آهي. جياتاوڻاياڪ اهاو 

 گدالڻ ۾ گهيريل آهي. 
زاهده ابڙو: جن ن ت اوهنه کنه آخڊڻي سڊتال هڊ  

آه   اسنه جختلف جلڪن ۾ يهته ٿن ۽ جڊخڊتڊلڊف 

جذهبن ۽ ثقنفتن ج  پيڻوي اڻيته ٿڊن هڊن وقڊت 

ان نه ذات ک  سڄ  سنين ۾ سڀن  کڊنه وڏي ۾ وڏو 

 چئلينج ا ڙو آه . 

منهنجو خيال آهي ته شاعاري ۽ آرٽ :  ايلگزينرييت
ٻئي دنيا ۾ تبديلي پيدا ڪرڻ الِء تمام گاهاڻاو اهام 
ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا ۽ قومان کاي هاڪاٻائاي 
جي ويجهو آڻي سگهن ٿا ۽ موقعاو فاراهام ڪاري 
سگهن ٿا ته اهي هڪٻئي جي ويجهو اچي هڪٻئي 
جي وچ ۾ هڪجهڙائي ڳولين ۽ اهي هڪٻئي کاي 
مدعو ڪري سگهن ٿا ته اهي هڪٻئي جي شااعاري 
پڙهن، هڪٻئي جو آرٽ ڏسن. منهنجو خيال آهي ته 
ان کان وڌيڪ ٻيو ڪوبه طريقو نه هونادو تاه اساان 
اهو ڊائالگ شروع ڪريون جايائان ماان پاهاريان باه 
چئي چڪو آهيان ته آرٽ هڪ بين االقواماي ٻاولاي 
آهي جيڪا اسان کي هڪ ٿيڻ ۾ مدد ڪري سگهي 
ٿي. ان ڳالهه جي ڪابه اهميت ڪانهي ته اساان هان 
وقت دنيا جي ڪهڙي ڪنڊ ۾ رهون ٿا، اساان ساڀ 
انسان آهيون اسان جي وچ ۾ ڪوبه فرق ڪونهاي. 

اسان کي اهو سوچڻ گهرجي ته بحيثيت انسان جي 
اسان جي وچ ۾ ڪوبه فرق ڪونهي. ناه اهاو فارق 
اسان جي ڪنهن سماجي حيثيت جي ڪري آهي ناه 
ئي ڪنهن ملڪ جي شهري هجڻ جاي ڪاري اساان 
کي گڏجي هڪڙو اهڙو ڊائاالگ شاروع ڪارڻ جاي 
 ضرورت آهي جنهن ۾ شاعري هجي ۽ آرٽ هجي. 
زاهده ابڙو: پنا تنن  جنڻ ن الِء ات پڊيڊمڊنم هڊه 

جيئن هت آي  ج  الِء وييڪ چنهه پيدا اڻي سگ ڊن 

۽ پن ن   خينپن ج  اظ ني الِء پن ن   ذهنن کڊ  

 کتپ  سگ ن. 
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جيڪڏهن ڪايار تاوهاان کاي ناه چائاي  اناڪاار 
ڪري( ان جو مطلب ته هاو تاوهاان کاي قابار ۾ 
ڌڪڻ چاهي ٿو يا هو توهان کي واپس زندگي ۾ 

 موٽائڻ چاهي ٿو. 
هاڻي اهو توهان جي اندر جي سگهاه تاي ڇاڏيال 

 اهي ته توهان ڪهڙو رستو چونڊيو ٿا.
*** 

اخبارن ۾ هڪ سروي ڇپيو آهي ته واڳاون دناياا 
 مان اڻلڀ ٿيندا پيا وڃن.

جااڏهان انساان ئااي “ ان تاي هاڪ واڳااون چاياو، 
انسان کي ڳڙڪائڻ الِء ڪافي آهي ته باقاي دناياا 

 ”۾ اسان جو ڪهڙو ڪم؟
*** 

او پياارا  ناناڊ ماان ساجااڳ ٿاي، اکاياون کاول 
سورج جا ڪرڻا ڌرتي تاي ڦاهالاجاي رهاياا آهان. 
پکيئڙا پنهنجي آکيرن کي ڇڏي آڪاش ۾ اڏاڻاا 
آهن. گل هوا جاي ڇاهااُء تاي ڊاناس پاياا ڪان ۽ 

 ڪائنات کي خوشبوِء سان واسي ڇڏيو اٿن.
 کلي ماحول ۾ هلي آ.

فطرت سان گڏ زندگي جو گيات ڳاائاي ۽ امارتاا 
 پائي.

*** 
هن پڇيور جيڪڏهن تون ۽ مان نه هاجاون هاا تاه 

 پوِء؟
 مون چيور ته پوِء هي ڪائنات به نه هجي ها.

*** 
سياسي ڌرين ۾ قرار پاتل مافااهاماتاي پاالاياساي 

(Reconciliation policy)  ايئن آهي جيئن وڏي کڙي
وارو سينڊل جنهن سان عاورت پاناهاناجاي چاال 
 هلڻ( جو اصل انداز برقرار رکي ناه ساگاهانادي 

 آهي.
*** 

روڊ تي هڪ ريلي وڃي رهي هئي. ان ۾ شاامال 
ماڻهن جي هٿن ۾ جهاناڊا هائاا ۽ زوردار ناعارا 

 ” وزيراعظم...“هڻي رهيا هئا، 
ع کان وٺي اتي باياٺال هاو. هاو 2047هڪ ماڻهو 

هاڻي ڪمزور ٿي چڪو هو ۽ هن جو پيٽ وڃاي 
آنڊن سان لڳو هاو. هان ريالاي ۾ زوردار ناعارا 
هڻندڙ هڪ جيالي کي روڪيندي پڇيور ڇا اسان 
کي وزيراعظم سان گڏ اٽو به ملندو؟ جيالي هان 
ڏي غصي مان نهاريو ۽ واپس ريالاي ۾ شاامال 

 ”وزيراعظم...“ٿي نعرا هڻڻ لڳو 
مون ان لقاُء کي ڏسندي محسوس ڪيو ته شااياد 
اسان جو ضمير مري چاڪاو آهاي ۽ اسايان باي 

 حس ٿي چڪا آهيون.
*** 

ڌرم جو فلسفو اللچ ۽ ڊپ جي چوگرد ڦاري ٿاو. 
ڌرم جي پاوئالا  کاي اللاچ ڏناي وڃاي ٿاي تاه 
جيڪڏهن توهان پاوڄاا ڪانادئاو تاه تاوهاان کاي 
سرڳ ملندو ۽ ساڳئي وقت ڊپ ڏياريو وڃي ٿاو 
ته جيڪڏهن توهان حڪمن جي انحرافي ڪندئاو 

 ته نرڳ ۾ ويندا. 
ماڻهو ان اللچ ۽ ڊپ جي وچ ۾ سائاناڊوچ باڻاباو 

 رهي ٿو.
مان پنهنجي پورڻتا الِء ماڻهن ۾ رهاڻ ۽ اناهان 

 بابت سوچڻ پسند ڪندس.
*** 

ائٽم جيتوڻيڪ مادي جو هڪ تمام نن ڙو ذرڙو 
آهي، پر پوِء به ان ۾ مادي جون سڀ خااصاياتاون 
موجود آهن. ساڳي ريت مااڻاهاو جاو هان وشاال 
ڪائنات ۾ وجود نه هئڻ جي برابر آهي، پار پاوِء 
به هو پنهنجن علمن ۽ صالحيتن جي ذريعي هن 

 ڪائنات جو محور ٿي سگهي ٿو.
*** 
جاي  (time and space)سڀ شيون زمان ۽ مڪان 

حساب سان تبديل ٿينديون آهن. اها ڳاالاهاه آئاون 
ڪونه ٿو چوان، پر ان کي سائاناس ثاابات ڪاياو 

 آهي. 
پر پوِء به هاڪ اهاڙي شايِء آهاي جاياڪاا اناهان 
تبديلين کي قبول نٿي ڪري ۽ زمان ۽ ماڪاان 

 جي حدن کي نٿي ماي، اها آهي محبت.
*** 

لکين سان اڳي جڏهن اڃان نظارياا ۽ عاقايادا ناه 
جنميا هئا، تڏهن به انسان جو انسان سان رشاتاو 
محبت جاي ذرياعاي ڳانا يال هاو ۽ پاوِء جاڏهان 
مختلف عاقايادن ۽ ناظاريان جاا دور شاروع ٿاا. 
ڪئين نظريا ۽ عقيدا آيا ۽ ويا، ماڻهن جو انيڪ 
خدائن کان هڪ خدا تائين جو سفر شروع ٿاياو، 
تڏهن به جنهن تند ماڻهو کي ماڻهاو ساان ڳانا ي 

 رکيو آهي اها محبت ئي آهي. 
تڏهن ته مان چاونادو آهاياان تاه جاناهان کاي خادا 
ڪوٺيو وڃي ٿو اهو به ته محبت جو ئاي پارتاوو 

آهي، محبت ئي سڀ ڪجهه آهي، دنيا ۾ ناظارياا 
۽ عقيدا کڻي ڪهڙو به روپ ڌارين، پر ماحابات 

 فنا ٿيڻي ناهي. 
*** 

 تون پڇين ٿو ته محبت ڇا آهي؟
مان چوان ٿور محبت  ڪلهه جي چاهت، اڄ جاو 

 درد، سڀان جي ساڀيان آهي.
*** 

 اردو ۾ هڪ چوڻي آهير حمام ۾ سڀ ننگي
 آئون ان ۾ ٿورو واڌارو ڪندس سواِء پاڳل جي.

*** 
سٺا خيال چانڊوڪي مثل آهن جيڪي نه صارف 
اندر کي روشن ڪن ٿا بلڪه پنهنجو سدا حاياات 

 اثر ڇڏي وڃن ٿا.
*** 

آئون ماضي جي يادن سان رهڻ پسند نه ڪانادس 
ڀلي اهي ڪيتريون به خوبصورت ڇو ناه هاجان، 
پر آئاون مساتاقابال جاي خاوابان ساان گاڏ رهاڻ 
 جيئڻ( پسند ڪندس پوِء ڀلي اهاي ساخاتايان ۽ 

 سورن سان ڀريل ڇو نه هجن.
*** 

چنڊ وٽ پنهنجي روشني نااهاي پاوِء باه هاو اهاا 
ڌرتي کي موٽائي، ڌرتي کي سفيد چاادر اوڍاياو 
ڇڏي ۽ ان جي حسن سان ماڻهن جو من ٻهڪايو 

 ڇڏي.
تو وٽ ته تنهنجي پنهنجي شڪتي آهي پاوِء ڇاو 

 ان سان ج  کي فيضياب نٿو ڪرين؟
*** 

هن چيور آئون سرخ رنگ کان نفرت ڪيان ٿاو، 
ڇو جو ان مان خوني وحشايات ۽ بارباريات جاي 

 بوِء اچي ٿي.
مون چياور ڀاال تاون شافاق جاي الالڻ باابات ڇاا 

 چوندين؟ ۽ ان کي ڪيئن محسوس ڪندين؟؟
*** 

هن چيور آئون اڇو رنگ پساناد ڪارياان ٿاو ڇاو 
 جو اهو امن جي نشاني آهي.

مون چياور آئاون اڇاو رناگ پساناد ڪارياان ٿاو 
انهيَء ڪري جو ان تي ڪوبه  داض يا دٻو لاڪاي 
نٿو سگهي  ظاهار ٿاياو پاوي(. ان جاي اهاا ئاي 

 خوبي منهنجي من کي اڇو اجرو رکي ٿي.
*** 

 ڊائري جا ورق
 ڀون سنڌي

 ڊائري جا ورق
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 2005مارچ  05
شهيد فاضل راهو جي ورسي تي ادبي محفل جو 
مهمان خاص محترم آغا سليم ۽ شمشير الحيدري 
جن هئا، جن سان ڪالڪ ٻه ڏاڍي سٺي ڪچهري 
ٿي. محفل کان اڳ پيئڻ الِء گڏ ٿياسين، اتي 

 پيئندي آغا صاحب جي رهاڻ ڏاڍو مزو ڪيو. 
آغا صاحب الڙ جي تهذيب، الڙ جي ٻولي ۽ الڙ 
جي عوام جي گهڻي تعريف ڪئي. هن الڙ واري 
ٻولي کي وڌيڪ مٺي، وڌيڪ قرب واري مثال 

 ڏئي ثابت ٿي ڪيو. 
*** 

 2005مارچ  04
جناب اسماعيل راهو ڪراچي مان فون ڪئي ته 
شهيد فاضل راهو جي ورسي جي پروگرام جي 

 03وڊيو ۽ فوٽو گرافي توکي ڪرڻي آهي. ان الِء 
تاريخ راهوڪي پهچ. هميشه وانگر مان پهتس ۽ 
فوٽو گرافي ڪئي. اسماعيل راهو جي موجوده ٻن 
ٽن سالن واري سياسي نظريه ۽ عمل سان مون کي 
ذاتي اختالف آهي، پر شهيد فاضل راهو جي اوالد 
سان ان وقت کان ذاتي ۽ گهريلو تعلقات رهيا 
آهن. جڏهن فاضل حيات هو، فاضل شهيد جي 
گهرواري، ان جون ڀينرون، فاضل جو اوالد، پٽ ۽ 
ڌيئرون سڀ اسان کي پنهنجي گهر جو فرد ڪري 
عزت ڏيندا آهن، اهي ذاتي تعلقات برقرار آهن. ان 
کانسواِء به شهيد جي حاضري ڀرڻ جو موقعو به 

 حاصل ٿيندو آهي.
ورسي تي هميشه وانگر اهو ئي پورهيت، هاري، 
ناري، ڪولهي، ڀيل، ميگهواڙ، شڪاري ۽ ٻاال 
هزارن جي تعداد ۾ ايندا آهن، جن سان شهيد 
فاضل پيار ڪيو ۽ انهن الِء پنهنجي زندگي وقف 
ڪئي هئي. اهي ئي سچا مظلوم عوام ايندا آهن 
فاضل جي قبر تي سالمي ڀريندا آهن ۽ فاضل جي 
پوين جون تقريرون ٻڌندا آهن، پر اتي ڪوبه اهڙو 
وارث ڪونه هوندو آهي، جنهن ۾ واقعي فاضل 

 شهيد جهڙيون صالحيتون هجن.
*** 

 2005مارچ  7
زندگي هر ساهه واري کي پياري هوندي آهي 
ماڻهو جيڪي چوندا آهن ته اسين موت کان نٿا 
ڊڄون اهي به نن ڙي بيماري ۾ ڊاڪٽر وٽ پهچي 

 جلد از جلد صحتياب ٿيڻ چاهيندا آهن. 
زندگي آهي ئي ايڏي عظيم، ايڏي حسين، ايڏي 
قيمتي جو ان جو وجود ئي ٻي هر شيِء کان آيل 
آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته زندگي نعمت 

 خداوندي آهي. 
ڪير کڻي ڪيترو به دلير هجي موت کان بچڻ، 
زندگي برقرار رکڻ جي ڪوشش ۽ جستجو فوري 
طور تي ڪري ٿو، بلڪه فطري طور تي، موت ته 
وڏو ۽ آخري خوف آهي، پر معمولي ڌڪ، چوٽ يا 

 زخم کان بچڻ الِء هڪدم رد عمل ڪندو آهي. 
آئون به پاڻ کي بهادر تصور ڪري، خود کي تسلي 
ڏيڻ جي گهڻي ڪوشش ڪندو آهيان ته هاڻ اٽڪل 
اڌ صدي جو عرصو ڀرپور زندگي ماڻي چڪو 
آهيان، تقريبن تمام نعمتن مان پڻ فيضياب ٿيو 
آهيان. بچپن، جواني، ازدواجي خوشي، خوشحال 
گهر، زال ۽ ٻار، ٻنهي نياڻين جا فرض به خدا جي 
مهرباني سان پورا ڪيا اٿم، ٻئي ڌيئرون به خوش 
۽ صاحب اوالد آهن. ٻه پٽڙا سارنگ ۽ ساجن به 
فرمانبردار ۽ ذهين آهن. سارنگ گريجوئيشن پيو 
ڪري ساجن اٺين ڪالس ۾ آهي. مطلب ته هڪ 
چڱي زندگي گذاري اٿم، هاڻ جيڪڏهن موت آيو 
ته ايڏو افسوس ۽ خوف ڪونه ٿيندو، مرڻو ته 
آهي، ڏينهن مهينا يا ڪجهه سال اڳ يا پوِء ڊڄڻ يا 
خوف ڪرڻ بيڪار آهي. اهي ته ٿيون دل کي 
تسليون، پر حقيقت ۾ ٻي ٽي ڏينهن يا هفتي 
ڏهين ڏينهن جڏهن بدهضمي يا ڪنهن به سبب 
کان ڇاتي ۾ سور پوندو آهي يا کاٻي ٻانهن ۾ ڪا 
سور جي سٽ اٿندي آهي ته هڪدم دل جي دوري 
جو خوف ٿيندو آهي ۽ وڌڻ جي صورت ۾ ڊاڪٽر 
تائين فورن پهچڻ جي امڪان جو فڪر ٿيندو 

 آهي. 
*** 

 2005جون  5
بابل، پنهنجي گهر جي گيلري مان اشارو ڪيو اچ 
ته ڪچهري ڪريون، آئون هيٿ لٿس ته نور محمد 
به پنهنجي گهر جي گيلري ۾ بيٺل هو، مون 
هڪل ڪئي ته اچ ته بابل وٽ هلون، سو هو به 
هليو آيو، پوِء رات جو ٻين وڳي تائين رهاڻ ڪري 

 هاڻ واپس آيو آهيان.
اسان جي ڪچهري اول، دوستي ۽ دوست جي 
موضوع کان شروع ٿي. بابل پنهنجو هميشه وارو 
قول ورجايو تهر دوستي نئين به رکجي نه ئي 
پراڻي ٽوڙجي، مون چيو، سچو دوست ۽ سچي 
دوستي جي تمام وڏي اهميت آهي ۽ سچا دوست 
جيڪي عمومن هڪ يا ٻه هوندا آهن، تمام گهڻي 
مشڪل سان ملندا آهن ۽ جنهن کي ڪو هڪ به 
سچو دوست ملي وڃي ته اهو خوش قسمت هوندو 
آهي. نور محمد چيو ته سچو دوست اهو آهي 

جيڪو ڪڏهن به پنهنجي دوست کي ڪنهن به 
آزمائش ۾ نه وجهي. دوستي جي دشمن، دوستن 
درميان پئسن جي ڏي وٺ هوندي آهي. مون چيو، 
نور محمد تون شيخ اياز، ابراهيم جويو، ع. ق 
شيخ، مراد علي مرزا، طارق اشرف وغيره سان 
دوستي تي فخر ڪري سگهين ٿو. نور محمد چيو 
ته، دوستي هر ماڻهو سان هڪ جدا انداز جي 
هوندي آهي. شيخ اياز، ابراهيم جويو وارن سان 
دوستي ۾ هڪ قسم جو احترام، ادب ۽ رک رکاُء 
موجود آهي. جڏهن ته انهن مان سڀني کان وڌيڪ 
بي تڪلف ۽ گهري دوستي مرحوم ع. ق شيخ 
سان هوندي هئي اهڙي ٻئي سان نه ٿي. اسان جي 
رهاڻ هلندي، زندگي ۽ انسان جو موضوع شروع 
ٿيو. سڄي ڪائنات، بي ڪنار خالئون ۽ بي پناهه 
نظم و ضبط، ان ۾ ڌرتي ۽ ڌرتي تي زندگي ۽ 
زندگي ۾ انسان ۽ انساني خوبيون، انهن وڌندڙ 
خوبين ۾ تخليقي صالحيتن جي رفتار آئنده هڪ 
هزار سالن ۾ ڪٿي وڃي پهچندي. انسان ۽ پاڻ جا 
نسل ڪهڙي حالت ۽ صورت ۾ هوندا؟ آخر ۾ 
نور محمد هڪ سٺي ۽ ڪامياب زندگيَء الِء ٽي 
اصول ٻڌايا. سچ، سونهن، پيار. واقعي درست 

 آهي. 
*** 

 2005جوالِء  24
زندگي ڪيڏي نه مختصر آهي ۽ ڪائنات ڪيڏي 
نه قديم وسيع و عريض آهي. زندگي بذات خود 
ڪيڏي نه حيسين و جميل آهي ۽ ڪائنات ۽ ڌرتي، 
ڌرتي تي موجود انيڪ اسرار آهن سڀ ڪيڏا نه 
حيسين ۽ عجيب آهن... ڪائنات ۾ موجود اسرار ۽ 
ڌرتي ۽ ڌرتي تي موجود زندگي ۽ ان زندگيَء جا 
هزارين لکين روپ، هر روپ نرالو هر انداز سهڻو 

 ۽ هر پهلو عجيب آهي.
ڌرتي تي زندگيَء جو انساني روپ، سڀ کان 
وڌيڪ حيسين سڀ کان وڌيڪ عظيم ۽ سڀ کان 
وڌيڪ عجيب آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته 

 انسان اشرف المخلوقات آهي.
انسان کي مليل حواسن جي صالحيت، ان کي هر 
شيِء کان مٿانهون ڪري عظمت بخشي آهي. 
انسان ئي هن ڪائنات جو مير آهي، جيڪو هن 
وسيع ڪائنات ۾، جيڪا ڪروڙين سال پراڻي 
آهي، انسان پنهنجي تمام نن ڙي عمر ۾ ان جي 
ڪيئي ڳجن ۾ هٿ وجهي ان کي فتح ڪيو آهي، 

 فطرت سان ٽڪر کاڌو آهي.
*** 

 ڊائري جا ورق
 غالم علي کوساڻي

 ڊائري جا ورق
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* اسان جي اقتصادي حالتن، اسان جي 
 مزاجن کي ئي تبديل ڪري ڇڏيو آهي.

* هاڻي صبر، سهپ ۽ ساڃاهه آخري 
 پساهن ۾ آهن.

* مون جيستائين خاموشي سان توکي 
ٺو هئس.  ٻوڌو پئي، تيستائين تو الِء سو
جڏهن پنهنجي اندر جو حال اورڻ شروع 

نو ٿي پيس.  ڪيم، تڏهن کان تو الِء ڪ 
* مون کي گمنامي وڻندي آهي، منهنجو 
ٺي ڳالهه  نالو ڪنهن کي ياد نه هوجي ته سو

 آهي.
* چوڌاري آواز وڌي وڃڻ، گوڙ ۽ شور 
ٿيڻ جي ڪري بهتر آهي ته خاموش ٿي 

 وڃجي.
* فضول بحث کان خاموشي لک ڀيرا 

 بهتر آهي.
ٺو  * ڪڏهن ڪڏهن خاموشي ئي سو

 جواب هوندي آهي.
* خاموشي کي جنهن ماڻهو پنهنجي دل 
نن ٻوڌو هوندو، تنهن کي خاموشي  جي ڪي
۾ وڌيڪ موسيقيت ۽ سڪون محسوس 

 ٿيو هوندو.
دنيا ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون ڳالهيون 

 آهن، جيڪي ناممڪن آهن.
* ڪنهن جي نظرن ۾ ڪري پوڻ 
کانپوِء، سندس نظرن ۾ ساڳي جڳهه تي 

 اچڻ ممڪن آهي؟
* هڪ خوددار ۽ شريف ماڻهو جي سڄي 
زندگي جي ڪمائي عزت هوندي آهي. 
ڪنهن جي وڃايل عزت واپس آڻڻ 

 ممڪن آهي؟
* ڪنهن جو اعتماد ٽوڙڻ کانپوِء، وري 
 ان اعتماد کي بحال ڪرڻ ممڪن آهي؟

* ڪنهن جي دل تان لهڻ کانپوِء، ان دل 
 ۾ وري پنهنجو گهر اڏڻ ممڪن آهي؟

* دل ڏاڍي نازڪ ٿيندي آهي، هڪ ڀيرو 
ٽوٽي پئي ته وري نه جوڙندي. جيڪڏهن 
نڌو ضرور رهجي  جوڙي به وئي ته به سي

 ويندو.
* جيڪي ماڻهو دلين ۾ سمايل هوندا 

ايندر “آهن، ڀٽائي سائين واري ڳالهه ته 
ري ڄڻ اوطاقون ڪي وح رهيام، سي ، ” رو

اونهن ماڻهن جي يادن کي دل مان ڪ ڻ 
 ممڪن آهي؟

* ماڻهو، ٽ شو پيپر ته ناهي، جو ان کي 
استعمال ڪري ڪنهن ڪنڊ ۾ ڦ ٽو 

 ڪري ڇڏجي.
 * احساسن جي ڪابه قيمت ناهي هوندي.

* بيحس کي ڪهڙي خبر ته ڪنهن جي 
احساسن سان کيڏڻ، ڪيڏو وڏو ڏوهه 

 آهي 
* ڪڏهن ڪڏهن ڪو جواب نه ڏيڻ به، 

 هڪ جواب ئي هوندو آهي.
* جيڪڏهن محسوس ڪري سگھين ته 
منهنجي خاموشي به، تنهنجي الِء هڪ 

 جواب ئي آهي.
 زندگي، تحرڪ جو نالو آهي.

* زندگي، وهندڙ پاڻي وانگر آهي، 
جيڪو پنهنجو رستو ٺاهيندو اڳتي 
وڌندو رهي ٿو. جنهن ۾ توانائي آهي، 
تازگي آهي، خوشبوِء آهي، جوش ۽ 

 جذبو آهي.
* وهندڙ پاڻي، هر شيِء کي پاڻ سان گڏ 

 کڻي هلندو آهي.
* متحرڪ ماڻهو، سماج جو وڏو اثاثو 

 هوندو آهي.
* غير متحرڪ ماڻهو، بيٺل پاڻي جي 
دوٻي وانگر آهي. جنهن ۾ ڌپ کانسواِء 
ٻيو ڪجهه به ناهي، جيڪو بيمارين جو 

 سبب بڻجي ٿو.
* غير متحرڪ ماڻهو مان نه رڳو سماج 

 پر سموري ڪائنات بيزار هوندي آهي.
* زندگي ۾ االئي ته ڪيتريون ڳالهيون 

 درگذر ڪرڻيون پونديون آهن.
* اسان، دنيا داريَء جي نالي ۾ هر روز 

 پنهنجي ضمير جو قتل ڪريون ٿا.
* ماڻهن کي نه رڳو سوشل ميڊيا تي 
اينفرينڊ، اين فالو، بالڪ ۽ ڊليٽ ڪيو 
ويندو آهي، پر ڪجهه ماڻهن کي زندگي 
مان به اينفرينڊ، بالڪ ۽ ڊليٽ ڪرڻو 

 پوندو آهي.
ن ۾ مونجهه  * جنهن محفل ۾ ويهندي مي
پيدا ٿئي، ان محفل کان جيترو جلد پاڻ 

 کي ال  ڪجي، ايترو بهتر ٿيندو.

 ڊائري جا ورق
 سرمد کوسو

 ڊائري جا ورق
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 غالم نبي سومرو

ڇنڇر جي ڏينهن سنڌي لئاناگاوياج  0202مارچ  07
اٿارٽيَء جاي الن ۾ زاهاده اباڙو جاي پاهارئايان 

جاي ”  آُء تاه سانادرتاا ڳاولاياون“ شعري مجموعي 
مهورتي تقريب ٿي گذري، جناهان جاي صادارت 
سنڌ جي نامياري شاعر امداد حساياناي ڪائاي ۽ 
ڪتاب تي ڳالهائيندڙ مهمانن ۾ سحر امداد، امر 
سنڌو، ريحانه چنڙ، هيمن داس چاناداڻاي، فاهايام 
نوناري، غالم ناباي ساومارو، عازياز گاوپااناگ، 
-شوڪت اڄڻ ۽ روماسا جاويد شامل هئا. ڪاووڊ

جي ڪري تقريب کي بلوچ هال ۾ ناه ڪارڻ  20
جو فياصالاو ڪاياو وياو، جاياڪاو تاماام گاهاڻاو 
خوشگوار ثابت ٿيو. چنڊ پنهنجي مڪملاتاا ساان 

چوڏس روشني پکيڙيندو رهيو ۽ قدرتي ماحول 
۾ سڀئي مهمان پروگرام جو لطف ماڻيندا رهيا. 
هي پروگرام پروگريسو رائيٽرز ايساوسائاياشان 
جي طرفان منعقد ڪيو ويو، جنهن جي سرواڻي 

 منظور ٿهيم ڪئي.
منظور ٿهيم پنهنجي آجياڻي خطاب ۾ چاياو تاه 
ادب بااذات خااود هااڪ ماازاحااماات هااوناادو آهااي. 
پااروگااريسااو رائاايااٽاارز ايسااوساائاايااشاان ادب کااي 
فوڪس ڪري ٿي ۽ ان باحاث ۾ ناٿاي پاوي تاه 
ادب براِء زندگي آهي يا ادب براِء ادب آهاي. هان 
وڌيڪ چيو ته اسين سڀ هڪٻئاي الِء آهاياون ۽ 
زندگي تمام اهم آهي ۽ اسين اميد ٿاا ڪارياون 

ته هاتاان اٿاڻ کااناپاوِء هاڪ نائايان جاذباي ساان 
 اٿنداسين. 

مهورتي تقريب جي صدارتي تقريب ۾ محاتارم 
امداد حسيني چيو ته اندر جاي ساوناهان ظااهاري 
سونهن کان وڌيڪ اهم آهي. سونهن جي جيڪاا 

 ڳالهه ڪئي آهي زاهدهر
 نه گهٽ آهيان نه وڌ آهيان
 ڪلهه کي اڄ سان مالئي جا
 هڪ اهڙي ڪڙي آهيان
 معمولي ڪيڏي به هجان
 پوِء به غير معمولي آهيان.

اسان جو عام ماڻهو سچو ۽ کرو آهاي. ڏکان ۾ 

 رپورٽ

 جي مهورتي تقريب“ آُء ته سندرتا ڳوليون”
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۽ بکن ۾ آهي، پر پنهنجي زمين ۽ ٻولايَء ساان 
جڙيل آهي. شاعري ڦٽ تي پاهاو آهاي، شااعاري 
اميد آهي، اکين جاي اوجار آهاي، ساوناهان جاي 
تالش ۾ اسان ساان گاڏ آهاي. هان ڪاتااب جاي 
انگريزي ترجمي تي پنهنجي خيال ونڊيندي چيو 
تااه هااي ساانااڌي شاااعااريَء جااو پااهااريااون ڪااتاااب 
منهنجي نظر مان گذريو آهي جياڪاو اناگاريازي  
ترجمي سان گڏ ڇپيل آهي ۽ جنهن جاو ماتارجام 
اعجاز منگي آهاي جاناهان هان کاي ڏاڍو ساٺاو 
ترجمو ڪيو آهي. ان سان زاهده اباڙو جاا خاياال 
سڄي دنيا تائين پهچندا ۽ اسان جي سڀاناي جاي 

 پهچ سڄي دنيا تائين ٿيندي.
سحر امداد پنهاناجاي تاقاريار ۾ چاياو تاه صارف 
رديف ۽ ڪافيو اهم ناهي، جيستائيان شااعاريَء 
۾ فڪر ناهي تيستائين اها شاعري ناهي. شاعار 
تي وڏي ذميداري آهي. شاعريَء ۾ ٻولي ۽ خيال 
جي المحموديت اهم آهي ۽ شاعر جو ڪم آهاي 
ته پنهنجي ٻوليَء کي وڌائي ۽ شاعر کي پنهنجو 
نقاد پاڻ هجڻ گهرجي. شاعاري فان آهاي صارف 
بااحاار وزن شاااعااري ناااهااي. تااوهااان يااونااان جااي 
فالسافرن کي پڙهو ته توهان کي خبر پونادي تاه 
انهن جي ناظارياي ماطااباق باحار وزن ضاروري 
ناهي. شاعري پنهنجي روح ۾ ڪيفيات ۽ انادر 
جااو تااالطاام آهااي اهااي سااڀ شاااعااري ۾ هااجااڻ 
گهرجن. اڄڪلهه ڪجهه شاعر اخبار جاي خابارن 
کي نن ين وڏين سٽن ۾ لکي سمجهن ٿا ته انهن 
نثري نظم لکي ڇاڏياو. زاهاده جاي شااعاري ۾ 
نون جاذبان، آسان ۽ امايادن جاي شااعاري آهاي 

 سندس شاعري ۾ شعريت آهي. 
امر سنڌو پنهنجي تقرير ۾ چيو ته جڏهن به ڪاو 
ليکڪ يا شاعر ڪجهه لکي ٿو ته کيس اها امياد 
هوندي آهي ته سندس لکيل اکر پاڙهاياو ويانادو. 
مان زاهده جي ڪتاب مان ڪاجاهاه ناظام پاڙهاي 
ڇرڪي پيس ۽ ان کاي ناظار اناداز ناٿاو ڪاري 
سگهجي. شاعري ۾ خيال، نواڻ ۽ رڌم ماوجاود 
آهي. اها ڪهڙي جادا گااناا صافات آهاي جاياڪاا 
ڪنهن شاعر کي ڌار ڪري بيهاري ٿاي، جاناهان 
جي دل جاي اک ۾ اهاا روشاناي نااهاي جاياڪاا 

سونهن نه ڏسي سگهي ته اهو شاعر ناهي. توهان 
کي خبر پوندي ته هن ڪتاب ۾ سماج ۾ سندرتا 
ڪونهي ۽ شاعار جاي دل جاي حسااس هاونادي 
آهي ۽ ان جي دل عام ماڻهاوَء جاي ماقاابالاي ۾ 
سندرتا کي وڌيڪ ڳولايانادي آهاي جاياڪاا عاام 
طور تي نظر انداز ڪئي ويندي آهي. زاهده جي 
اک ان شيِء تي کتل آهي ته هوَء انهان شايان ۾ 
سندرتا ڳولي ٿي جنهن کي ماڻهو عام طور تاي 
بدصورتي سمجهن ٿا. دنيا ۾ هيوماناساٽ هاجاڻ 
جااي تااعااريااف مااڪااماال ٿااي ئااي نااٿااي سااگااهااي، 
جيستائين هاو ڏتاڙيال طاباقان جاي بااري ۾ ناه 

 سوچي. 
ليکڪه ريحانه چنڙ چيو ته حيرت جي ڳالهه آهاي 
ته اسان ادب کاي تاارياخ جاي حاوالاي ساان ناٿاا 
لکون، پر ادب خود تارياخ آهاي. زاهاده ساوناهان 
جي ڳاوال ۾ ناڪاتال آهاي ڇاو تاه مااڻاهان کاان 
سونهن کسي وئي آهي. زاهده سڀني کي ڪاوٺ 
ڏئي ٿي ته انهن انسانن جي سندرتا کي ڳولياون 
جن کان سندن اندر جي سونهن کسي وئي آهاي. 
زاهده عورت جي زيورن کي تارياخاي غاالمايَء 
جو تسلسل ٿي سمجهي ۽ ان کاان اناڪاار ٿاي 

 ڪري. 
شوڪات اڄاڻ جاو چاوڻ آهاي تاه هايَء شااعاري 
احساسن جو ڪاڪ  محل آهاي. شااعاري جاذبان 
جو اڻ جهل اظهار آهي. نقادن جو چاوڻ آهاي تاه 
شاعريَء ۾ جڏهن لف  وڌي ويانادا آهان تاه اهاو 
ائين آهي جيئن وڻ ۾ پن وڌي وڃن ۽ فروٽ ناه 
هجي. زاهده جي شاعري ۾ ڳاالاهاه ماخاتاصار ۽ 
سچائيَء ساان ڪايال آهاي. سانادس شااعاري ۾ 
شاعراڻو سچ موجود آهي، زاهده جي ڪاتااب ۾ 
شاعراڻا ڪردار نظر ايندا. اناهان کاي ائايان ئاي 
پنهنجي شاعري ۾ پيش ڪري ٿاي اهاو شااعاره 

 جو ڪمال آهي. 
فهيم نوناري صاحب پنهنجي خيالن جاو اظاهاار 
ڪندي چيو ته شاعره جو تخليقي اظهار ناهاايات 

 ئي ايماندرانه آهي. 
اٺ ناظام “ شاعر عزيز گوپانگ پنهنجي مضمون 

جي عنوان ساان پاياش ڪاياو ۽ ”  ۽ نائين زاهده

هن وڌيڪ چيو ته سٺي شاعر جاي سااااڻاپ اهاا 
هوندي آهي ته سندس داخليت خارجيت کاان ڌار 
ناهي هوندي. شاعر جي التعلقي سياستادان جاي 
واعدي کان سئو ڀيرا سهڻي ٿئي ٿاي جاناهان ۾ 
عشق جو شاعاور ٿائاي ٿاو، ناعارن جاو گاوڙ ناه 
سندس شاعري پڙهي چئي سگهجي ٿو ته شاعره 
خواب کپائڻ الِء نه پار خارياد ڪارڻ الِء ناڪاتال 

 آهي.
غالم نبي سومرو چيو ته شاعري انسان جي پٿر 
دل کي نرم ڪندڙ آهي. هن قسم جي سامااج ۾ 
سندرتا ڳاولاڻ الِء هاي شاعاري ماجاماوعاو هاڪ 

 ڪتاب هجڻ سان گڏ احتجاج به آهي. 
روماسا جاويد پنهنجا خيال ونڊيندي چيو تاه ادب 
کان وڌيڪ ٻي ڪابه شيِء ڪنهن باه سامااج جاي 
الِء بهتر نٿي ٿي سگهي. معاشري جو حصو مارد 
۽ عورتون به ته ٽرانس جينڊر به. جيڪڏهن انهان 
کي لکڻ الِء ۽ ڳالهائڻ الِء جاِء نه ڏني وئي ته پاوِء 
سماج جي مسئلن جي صحيح عاڪااساي ناه ٿاي 
سگهندي. زاهده ابڙو جي ڪم کاي ڀالاياڪاارياو 
وڃي، ڪتاب جو عنوان به مثبت آهي ته ڪاتااب 
جي اندر مڪمل مثبت احساس به ماوجاود آهان، 
جنهن ۾ اميد موجود آهي. هر مااڻاهاو اوناداهايَء 
کي ڏوهه ڏيندو آهي، پار زاهاده اباڙو اوناداهايَء 
کي ڏوهه ڏيڻ بدران پناهاناجاي حصاي جاو ڏيائاو 

 ٻاريو آهي.
زاهده ابڙو چيو ته ڪنهن به ليکڪ الِء اهاو وڏو 
ڏينهن هوندو آهي جنهن ڏينهان سانادس ڪاتااب 
تي ڳالهايو وڃي. سندس چوڻ هاو تاه سامااج ۾ 
سياسي ۽ سماجي تبديلي پيادا ڪارڻ جاو واحاد 
ذريعو ادب آهي. اسان جاو مااڻاهاو حسااس آهاي 
دنيا کان با خبر آهي هڪ غريب ماڻاهاوَء کاي باه 
پنهنجي مفاد جي خبر آهي، پر تعليم جي ڪمي 
اسان کي پٺتي رکيو آهي. سندس خاياال هاو تاه 
مرد ۽ عورت ٻئي ظالم باه آهان تاه ماظالاوم باه. 
ظالم اهو مائينڊ سيٽ آهي جاناهان جاي هاٿ ۾ 
طاقت آهي. سندس خيال آهي تاه روشان خاياالاي 
جي ڏيئي کي وسائڻو ناهاي ۽ ان جاي روشاناي 

 جي حفاظت ڪرڻي آهي. 
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 ڪــاغــاي ڳــالــهــيــون

زندگيَء جا مختصر چار ڏينھن آڱرين تاي ڳاڻاي 
گذارڻ جو وسايالاو نااتان، ڇاو تاه زنادگايَء جاو 
مقصد رسمي طور ڄاماڻ کاان شاروع ٿاي مارڻ 
تائين ختم نٿو ٿئي، نه ئي وري زندگي پنهنجي 
خوشين ۽ عياشين کي حاصل ڪاري ٻايان جاي 
خوشين کي پامال ڪرڻ جو ناالاو آتاي. عاظايام 

جايائان ”  سروم دکم دکم“گوتم ٻڌ جي چواڻي 
ته زندگي مسلسل عذاب، اذيات ۽ ڏکان جاي 
اتڙي پيڙا جو نالو آتي جتي انسان مسلسال 
پيڙبو رتي ٿو. زندگي ڪان ڪايافاياتان ۾ 
جبر کي برداشت ڪرڻ جاو ناالاو آتاي تاه 
وري ڪن ڪيفيتن ۾ جبر جاھاڙي قاهار 
جااي اکااياان ۾ اکاايااون ڏئااي ويااڙھ ۽ 
جدوجهد جو به نالو آتي. زندگايَء جاي 
حقيقتن کي سماجاهاڻ ۽ ساماجاهاائاڻ 
واري سوال کان ويندي زندگيَء جي 
جااباار کااي ساامااجااھااڻ ۽ اون سااان 
جدوجهد ۽ وياڙھ ڪارڻ هار عاام 
ماڻھو جي وس جي ڳالا  نااهاي، 
پاار زناادگاايَء جااي ان پاايااچاايااده 
سااوال کااي جاايااڪااو انسااان 
سمجهي ٿو ياقايانان اتاو ئاي 
عظيم انسان به آتي ته وري 
ان جي عظامات تاڏتان ئاي 
حااقاايااقااي عااظااماات جااي 
بلنديَء جي معراج تائيان 
پھاچاي ٿاي جاڏتان تاو 
پنهنجي علمي، عقلاي 
۽ ماااناااطاااقاااي ساااوچ 
وسيلي زندگيَء جي 
سوال کي سمجھاڻ 
سان گاڏ انسااناي 
زنااادگااايَء جاااي 
ماااٿاااان غااايااار 
فااطااري جااباار، 
ظاالاام ۽ ڏاڍ 
خالف عملي 

طور ويڙھ ڪاري ۽ 
ذتن ۾ صرف ان سوال تاي 

ڦاااٿاال نااه رتااي تااه انسااان کااي تااي 
ک اذيتون نصيبن ۾ ملاياا آتان، ناه  جبري ڏو

ئي وري تو انسانن جي اذياتان، باياوسايان جاي 
اکين مان ٽامانادڙ ڳاوڙتان جاي ماس ماان تاڪ 
ليکڪ جي روپ ۾ پنھناجاي قالام کاي ڀاڄاائاي 
لطف اندوز تخليق کي جنام ڏياڻ ئاي پاناهاناجاو 

ل مقصد سمجهي.  ڪو
ڪااغاذي “ ياوساف جامايال لاغااريَء جاو ڪاتااب 

جڏتن سامھون اچي ٿاو تاه اساان کاي ”  ڳالهيون
” ڪاغذي ڳاالاهاياون“ سندس هن دلچسپ ڪتاب 

رتائاي ماحاساوس  جون لکڻيون پڙتڻ سان اتا سي
ڪرائن ٿيون ته اسان جي نئين ٽهي جو نوجاوان 
ليکڪ يوسف جمايال لاغااري زنادگايَء جاي 
حقيقتن کاي ساماجاهاڻ ۽ 

سافار ۾ سمجهائڻ واري 
لام، ادب جاو جاهاناڊو  کاااااااڻاااااااي ع 

پانااھاانااجااي قاالاام جااي قااوت سااان ٻااياان روايااتااي 
ليکڪن جيئن صرف پنھنجا ڳوڙتا مھٽاڻ باجااِء 

پوري سماج جو فڪر کڻي نڪاتاو آتاي جاناھان 
جااي گااواهااي اسااان کااي سااناادس تاان ڪااتاااب 

مان ملي ٿي. جو سندس تان ”  ڪاغذي ڳالهيون“ 
ڪتاب ۾ موجود مضمونن ۽ ڪالمن مان اتڙيان 
لکڻين جي اڪثريت ملي ٿاي جان جاا ماوضاوع 

 تعليم ۽ سماجي مسئال آتن.
بنيادي طور تي يوسف جميل لغااري اساان جاي 
نئيان ٽاهايَء جاو تاڪ اتاڙو ساگاھاارو 
ڪالم نگاار لاياکاڪ آتاي 
جنھن ٿورڙي ئي وقت ۾ 
االهي سارو لکيو آتي جاو 
تاان جااا تاان ڪااتاااب 
کانسواِء ٻاياا باه پاناج 
ڪتاب لکيل آتن، جن 
ماان چااار ڪااتاااب ساانااڌ 
سالمت ڪتاب گاهار تاي 
مااوجااود آتاان ۽ سااناادس 
پنجون ڪتاب گذريال ساال 
پيڪاڪ پبلشارس ڪاراچاي 
طرفان شايع ڪرايو ويو آهي، 
جاايااڪااو تااعاالااياام جااهااڙي اهاام 
مااوضااوع تااي لااکااياال آهااي. ان 
کانسواِء تو مسلاسال اخاباارن ۾ 
ب  لکندو رتي ٿو. جاياڪاڏتان پااڻ 
اخاباارن ۾ ڇاپاجانادڙ عاام رسامااي 
ڪالمن جي عمر ۽ اهميت جي ڳاالا  
کي وائکو ڪنداسين تاه باظااهار عاام 
اخباري ليکاڪ جاي ڪاالام جاي عامار 
مخصوص ۽ ننا ڙي ڏساڻ ۾ ايانادي پار 
يوسف جميل لغاريَء جھڙا لاياکاڪ تاماام 
ٿورا توندا جن جا ڪالام اتاڙا ساگاهاارا ۽ 
جامع توندا آتن جيڪي روايتي ڪالمن جي 
ڀيٽ ۾ ڏاڍا طاقتور ۽ دلچسپ به تاونادا آتان 
جن کي ڪڏتن به پڙتڻ سان بوريت محاساوس 
ناتي ٿيندي. يوسف جميل به اتڙن ليکڪن ماان 
تڪ آتي جنھن جي لکڻايان جاو وڌياڪ انادازو 

ماان ”  ڪاغذي ڳاالاهاياون“ پڙتندڙ ئي تن ڪتاب 
لڳائي سگھجي ٿو ته يوسف جميل پنهنجاي تان 

۾ مضمونن، ڪالامان ”  ڪاغذي ڳالهيون“ ڪتاب 
کان ويندي ترجمي ۾ ڪيتارو پااڻ ناڀااياو آتاي. 

ڪااغاذي “ يوسف جميل لغاريَء جو تي ڪاتااب 
جيڪي مضمونن، ڪالامان ۽ تارجامان ”  ڳالهيون

کان ويندي اتم ڪتابن تي ڪايال تاباصارن تاي 
مشتمل آتي. اميد ته پياري يوسف جي هي ادبي 
ڪاوش سنڌي ادب جي اتم ڪتابن ۾ پاناھاناجاي 

 جڳ  ضرور واالريندي.
*** 

 راشد شر

 ڪتاب تي تبصرو
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سڀ کان اڳ جنهن شيِء کيس ساڪاون پاڄااياو 
اها هئي ٽنائليٽ جي وڻندڙ خوشاباو، ٿاڌڪاار ۽ 
اڪيالئي. هو پاناهاناجاو انادر هالاڪاو ڪارڻ الِء 
سادگيَء سان هيٺ ويهي رهيو، پار کاياس اهاڙو 
ڪجهه به محسوس نه ٿيو. هن ڪنڌ ماٿاي ڪاياو 
۽ دروازي تي لکيل اهي جمال پاڙهاڻ لڳاو جان 

 سان دروازو ڀريو پيو هو.
نيري مس واري پيان ساان ڪاناهان لاکاياو هاور 

ٺڙيو آهي.   باراتائو هڪ گرانٺ مو
رڪاڻ لڳاور اهاو ساچ آهاي، بااراتاائاو  ليوسين مو
گرانٺ مٺڙيو آهي. واقعي اهاو قاد جاو بانادرڙو 
آهي. هنن جو چوڻ هو ته هو ڪجهه قاد ڪا نادو، 
پر گهڻو نه  ڇو ته سنادس پايُء باه ڊياناڊڙو هاو، 
ٺڙيو. ليوسين حيرت سان  بلڪه تقريبن گرانٺ مو
سوچيو ته جي باراتائاو پااڻ اهاو جامالاو پاڙهاياو 

جاي هان اهاو ”  ناه“ هجي ته پوِء؟ پر هن سوچاياو 
جملو پڙهيو هجي ها تاه هان ماحال تاائايان اهاو 
جملو دروازي تان ڊهي چڪو هجي ها. بااراتاائاو 
آڱر آلي ڪري ان عبارت کي کرڙي الهي چڪو 

 هجي ها.
ليوسين کي اهو سڀ ساوچاي ۽ تصاور ڪانادي 
خوشي محسوس ٿاي تاه چائايان ڌاري بااراتاائاو 
ٽاوائاالااياٽ وڃااي، پاياانااٽ الهاي هاايااٺ ويااهااي ۽ 
دروازي تي لکيال لافا  پاڙهاير بااراتاائاو هاڪ 

ٺڙيو آهي.   گرانٺ مو
ممڪن آهي ته هن پاڻ ڪڏهن پاڻ بابت ساوچاياو 

 به نه هجي ته ڪو هو ايترو بندرڙو آهي.
ليوسين دل ۾ وچن ڪاياو تاه هاو ٻائاي ڏياناهان 

ٺڙيو ڪوٺيندو.  رسيس مهل کيس گرانٺ مو
هو اٿي بيٺو تاه ڀات جاي سااڄاي پااساي سااڳاي 

 نيري پين سان ٻيو جملو لکيل ڏٺائينر
 ”ليوسين فليوريئر بانس جو لڪڙو آهي“

 جملو ڊاهي ڇڏيائين ۽ ڪالس ڏي هليو ويو. 
هن پنهنجي چو طرف ماوجاود ” ها اهو سچ آهي“ 

ڇوڪرن ڏي ڏسندي چيو. سڀ ڇاوڪارا کاانائاس 
 قد ۾ نن ا هئا. هن تڪليف محسوس ڪئير

بانس جو ڊگهو سنهڙو لڪڙو، ڪاٺ جي ننا ڙي 
ڊيسڪ تي ويٺل. جرمائين رڌڻي ۾ هئي. مااڻاس 
اڃان گهر نه موٽي هئي. هن هڪ اڇي ڪاغذ تي 
وڏن لفظن ۾ صورتخطيَء کي باهاتار ڪارڻ الِء 

پار اهاي لافا  کاياس ”  بانس جاو لاڪاڙو“ لکيو 
ڪافي ڄاتل سااتل ڀاسيا ۽ مٿس ڪو گهڻو اثر 

 ” جرمائين... جرمائين“نه وڌائون. هن سڏيو 
 جرمائين وراڻيو.” وري ڇا ٿو کپئي“
جرمائين مان چاهيان ٿو ته تون هن ڪااغاذ تاي “ 

 ليوسين فليوريئر لڪڙي وانگر آهي.” لک
 ”ليوسين  چريو ٿيو آهين ڇا“

ليوسين پناهاناجاون ٻااناهاون سانادس ڳاچايَء ۾ 
 ورائي ڇڏيون.

 ”مهرباني ڪر... پياري جرمائين“
جرمائين پنهنجون ٿلهيون آڱارياون اياپارن ساان 

 اگهندي کلڻ لڳي. 
جنهن مهل هوَء ڪاغذ تي لف  لکي رهاي هائاي 
ان مهل هو بي خبر ٿيو بيٺو رهيو، پر پاوِء هاو 
اهو ڪاغذ کڻي پنهنجي ڪمري ۾ وياو تاه اتاي 

 دير دير تائين پڙهندو رهيو.
 جرمائين جي لکڻي صاف سٿري هئي.

کيس لڳو ڪنهن جو خشڪ کهرو آواز سانادس 
ڪنن ۾ پڙاڏجي رهيو آهي.. بانس جاو لاڪاڙو... 

هاو ”  ماان ڊگاهاو لاڪاڙو آهاياان“ هو سوچڻ لڳو 

 شرمندگيَء ۾ مبتال ٿي ويو. 
ايئن ئي ڊگهو آهيان جايائان بااراتاائاو بانادرڙو “ 

 ”آهي
 ٻيا سندس پٺيان بيهي کلي رهيا هئا.

کيس لڳو ڄڻ کيس ايڏو ڊگهو هئڻ جاي ڪاري 
هميشه هميشه الِء رد ڪيو ويو هجي. ڄاڻ ماٿاس 

 ڪو ڏنڊ پئجي ويو هجي. 
ان شام هن پيُء کان پڇيو ته ڇاا ائايان ماماڪان 
سي وڃي    آهي جو ماڻهو خوشيَء مان ٿورو سو

پڻس وراڻيور اسان جي فليوريئر خاندان جا سڀ 
فليوريئر قدآور ۽ مضبو  هڏ ڪاٺ وارا ٿايانادا 
آهن ۽ اڃان ته توکي وڌيڪ سگهو ۽ قدآور ٿيڻو 

 آهي.
ليوسين جي آخري اميد ٽوٽي پئي. مااڻاس کاياس 
ننڊ مان جاڳايو ته هو هاناڌ ماان اٿاي ساڌو وڃاي 

 درسنيَء تي بيٺو.
، پر کياس اهاڙو ڪاجاهاه ” چڱو ڊگهڙ آهيان ٻيو“ 

 خاص نظر نه آيو.
 هو نه ڊگهو ٿي نظر آيو نه بندرو.

ڪپڙا مٿي ڪري ڄاناگاهان ڏي ڏٺاائايان ۽ پاوِء 
تصور ئي تصور ۾ ڪوسٽل کي هايابارارڊ ساان 
ڳالهائيندي ڏٺاائايان. هان جاون لاڪاڙن جاياڏون 

 ڄنگهون ته ڏسو  هو صفا ڀوڳ بڻجي ويو.
 سندس ٺپ ٺري ويا ۽ هو ڏڪڻ لڳو. 

اناهان بااناس جاي لاڪاڙي جاهاڙن “ ڪنهن چياو 
 ”ڇانگهن کي ڄاهي جهڙا اڀا وار هوندا آهن

ليوسين پنهنجي قماياص جاو آڳاو ماٿاي ڪاياو. 
سڀني سندس پيٽ، دون ۽ ٻيا ٽين ٽپڙ به ڏٺا. پاوِء 
ٺيون ڀيڙي ڀڳو ۽ وڃاي هاناڌ ۾ ڦاان  هو اتان مو

 ٿيو. 

 ترجمو: منور سراج
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جنهن مهل هن قميص مان هٿ انادر امااڻاياو تاه 
کيس لڳاو ڄاڻ ڪاوساٽال کاياس ڏٺاو هاجاي ۽ 
چوندو هجير ڏسو ڏسو هي ڇاناگاو ڇاا پاياو ٿاو 

 ڪري.
هو ويڙهجي سيڙهجي هنڌ ۾ لڪاي وياو ۽ وڏا 

 وڏا ساهه کڻڻ لڳو.
انهن ڏهاڙن دوران هن استاد کي چوڻ ٿي چاهيو 
ته کيس پٺين ڊيسڪ تي ويهڻ جي اجاازت ڏناي 
وڃي. ڇو ته بائوسٽ، رنڪل مائان ۽ ڪاوساٽال 
سندس پٺيان ويهندا هئا جتان اهي سوالئيَء سان 
سندس پوٺ ڏسي پئي سگهيا. ليوسين پناهاناجاي 
پٺيَء کي محسوس ڪري پئي سگهيو، پر ڏسي 
نه پئي سگهيو، پر جنهان ماهال هاو اساتااد جاي 
اڳيان ڪوبه سبق پڙهڻ ياا سانادس  ساوالان جاا 
جواب ڏيڻ ٿي لڳو ته ان مهل ٻيا سانادس ڪاناڌ 
ڏسي پئي سگهيا ۽ مٿس کالانادي ساوچاي پائاي 

لاياوسايان ”  هماراهاه صافاا ساوتالاي آهاي“ سگهيا 
پنهنجي آواز کي پنهنجي مرضيَء سان ڪاناهان 
مهل ٿلهو ته ڪاناهان ماهال ساناهاو ڪاري پائاي 
سگهيو، پر بهرحال سانادس ڳاچايَء جاو پاوياون 
پاسو ته اتي ئي هو، پر ان هر تاثر کان خالي. ڄڻ 
ڪو آرامي ماڻهو ۽ بائوسٽ انهيَء کي ڏٺو. هان 
پنهنجي ڊيسڪ بدالئڻ جي جرئت نه ڪائاي، ڇاو 
ته پويون ڊيسڪون ڏڏ شااگاردن الِء ماخاصاوص 
ٿيل هيون. سندس ڪنڌ ۽ ڪلهن جاي ڪانااريان 
۾ خارش هئي جنهن کي کيس هر هر کنهڻو ٿي 

 پيو. 
ليوسين هڪ نئين کيڏ ايجاد ڪري ورتي. صبح 
جو جنهن مهل هو وهاناجاڻ ٿاي لڳاو تاه تصاور 
نجي واري سوراخ ماان ڪاو  ڪرڻ ٿي لڳو ته ڪو
کيس ڏسي رهيو آهي. ڪنهان ماهال ڪاوساٽال، 
ڪنهن مهل باائاولاياگااد تاه ڪاناهان ماهال وري 
جرمائين. هئي وهنجڻ مهل پاناهاناجاي بادن کاي 
چوطرف ڦيرائڻ ٿي لڳي ته جيئن اهي کيس هار 
پاسي کان ڏسي سگهن. ڪنهن مهل هن پاٺايارو 
ٿي پنهنجو پولهه دروازي ڏي ٿي ڪيو ته جيئان 
اهي چارئي سندس اڻ وڻنادڙ ناظاارو ڪان. ايام 
بائو فارديئر قبضي ٽوڙڻ الِء اينميا کنيو پٻن ڀر 
ڏانهس هلندي پئي آئي. هڪ ڏينهن جنهان ماهال 
هو وهنجڻ جاِء ۾ هو ته کيس ڪاجاهاه آواز ٻاڌڻ 
۾ آيا. اهو جرمائين هئي جاناهان هاال ۾ رکايال 
مانيَء واري ميز کي پئاي اگاهاياو. هان جاي دل 
جي ڌڙڪان رڪاجاي وئاي. جالاديَء ۾ دروازو 
کولي ٻاهر نڪري آيو. ٽرائوزر اڃاان کاڙيان ۾ 
ڦاٿل ۽ پٺيان کان قميص مٿي هئس، رڳاو ساڌو 
ٿي متوازن انداز ۾ هلڻ کان به الچار پئي لڳاو. 
جرمائين خاموشيَء مان ڏاناهاس ناهاارياو ۽ پاوِء 

اهاو ڇاا پاياو ٿاو ڪاريان، “ ڪاوڙ مان چيائايانر 
ٻوريَء ۾ ڄنگهون وجهي ڊوڙ پڄائڻ واري راند 

 ” ٿو ڪرين ڇا؟
هن ڪاوڙ ماان ٽارائاوزر ماٿاي ڪاياو ۽ ڊوڙي 
وڃي هنڌ ۾ ڪريو. مسز فليوريئر شايد صادماي 

نن پاڻ ۾ تاه “ ۾ پئجي وئي ۽ مڙس کي چيائين 
هيُء ڏاڍو شانائتو ۽ پور وقار هاو ۽ هااڻاي ڏس  
صفا اصل بڇڙو ٿي ويو آهاي. اهاا ٻاڏڻ جاهاڙي 

 ” ڳالهه ناهي؟؟
مسٽر فليوريئر باي ڌيااناي ساان لاياوسايان ڏي 

 ”اها عمر جي تقاضا آهي“ڏسندي چيور 
ليوسين کي خبر نٿي پئي ته هو پنهنجاي جسام 
جو ڇا ڪري  هن جو ڪجهه به ڪيو ٿي ڪجاهاه 
به ڪونه ٿي وريو سريو. کيس محسوس ٿاياو تاه 
سندس جسم ساڻس صالح مشورو ڪرڻ بنا پاڻ 
هرتو وڏي تيزيَء سان چوطارف ڦاهالاجاي رهاياو 

 آهي. 
تڏهن کان ليوسيان پااڻ کاي هاڪ اهاڙي وجاود 
طور تصور ڪرڻ لڳو جيڪو ڪنهن کي به نظر 
نه ايندو آهي ۽ پاڻ ۾ اها عادت پيدا ڪيائين جو 
وهنجڻ جاين جي ساوراخان ۽ سايارن ماان ٻايان 
ماڻهن کي ڏسڻ لڳو ته جيئن اهو ڄاڻي ساگاهاي 
ته انهن جا جسم سڌو بي خباريَء ۾ ڪايائان ٿاا 

 نظر اچن. هن پنهنجي ماُء کي وهنجندي ڏٺو. 
هوَء صندليَء تاي وياٺاي هائاي. ڪاجاهاه ڪاجاهاه 
ننڊاکي پئي نظر آئي. پڪ ئي پڪ ان مهل هاوَء 
چهري ۽ ٻئي جسم کان بلڪل بي نياز هاونادي 
ڇو جو کيس پڪ هئي ته مٿس ڪنهن جي ناظار 
ڪانه ٿي پئي. صااباڻ جاي سافاياد گاجايَء هااڻاو 
چو پاڻ هاماورو سانادس اگاهااڙي  اسفنج وارو مو
بدن تاي اڳاتاي پاوئاتاي ڊوڙي رهاياو هاو. هاوَء 
سڪون سان بنهه آهستي آهستي وهاناجاي رهاي 
چي سان پاڻ کي ماهاٽاڻ  هئي. هوَء صابڻ هاڻي مو
سهٽڻ لڳي ته سندس هٿ گم ٿاي وياو. سانادس 
چهرو پر سڪون، پر گاهاڻاي ڀااڱاي ڏکاارو هاو. 
يقينن ان مهل هن ٻاياو ڪاجاهاه پائاي ساوچاياو. 
لاايااوسااياان جااي پااڙهااائااي باااباات... يااا شااايااد اياام 
پئانڪير بابت ، پر انهيَء دوران سندس گاالباي 
گوشت وارو ٿلهو ٿاناڀارو جسام ڄاڻ تاه چاياناي 
تي  صندليَء تي لڙڪيو پيو هو. ٻئي دفعي هو جو
الهي گهرن جي ڇتين تي چڙهي وياو. اتاان هان 
جرمائين کي ڏٺو جنهن کي گوڏن تائيان شاماياز 
پاتل هئي ۽ هن هڪ خااص ادا ساان مارڪانادي 
درسنيَء ۾ پنهنجي ساراپاا ڏي ڏساي وارن کاي 
ڦڻي پئي ڏني. ليوسين بي ساخته ٽهڪن ۾ ٻڏي 

 ويو ۽ کيس تڪڙ ۾ ٽپ ڏيئي هيٺ لهڻو پيو. 
جنهن کانپوِء هو سئلون ۾ شيشي جي ساماهاون 
بيهي مرڪڻ ۽ پنهنجي پاڻ کي چيٻارا ڏيڻ لڳو 
۽ ڪجهه ئي لمحن ۾ ڀيانڪ ڊپ ۾ ڀرجي صافاا 

 ٺري ٺنڀ ٿي ويو.
آخر ۾ ليوسين گهري ننڊ پائاجاي وياو، پار ايام 
ڪوفن کانسواِء ڏانهس ڪنهن جو ڌيان ناه وياو. 
اهڙي ننڊ جنهن کي هن پنهنجي ننڊاکي سونهان 
ٿي ڪوٺيو. هوا جو هڪ وڏو ڦوڪڻو جنهن کي 
هو نه ڳهي ٿي ساگاهاياو ناه ٿاوڪااري، هاماياشاه 
سندس اڌ کليل وات ۾ رهڻ لڳاو. اهاو سانادس 
اوٻاسيَء جو انداز هو. جنهن ماهال هاو اڪايالاو 
هو، ڦوڪڻو ڦهلجي وڏو ٿي سندس ڪاڪاڙي ۽ 

 زبان کي ڇهندو رهيو. 
سندس وات کلي ويو ۽ ڳالان تاان ڳاوڙهاا وهاڻ 

 لڳا. اهي ڏاڍا دلڪش لمحا هئا.
هن پاڻ کي وهنجڻ جاِء ۾ ايترو خوش محسوس 
نه ڪيو، پر اهڙي قسم جي تياري الِء هان ڇاڪ 

ڏيڻ وڌيڪ پسند ڪيو، جنهن سان هو جاڳي پيو 
۽ هڪ گهاڙي الِء پاناهاناجاي چاوطارف پااڻ کاي 
خوشيَء جي احساس ۾ ڀريل ڏٺائين ۽ پوِء وري 

 اهڙي جو اهڙو ٿي ويو. 
هن ننڊ جا مختلف ذريعا ۽ طارياقاا ساکاي ورتاا. 
سياري ۾ هو آتشدان جي ويجهو مٿو ڄڀي جاي 
ڀرسان ڪري ستو، جنهن مهال اهاا ڳااڙهاي الل 
ٿيڻ لڳي کيس ڄارڪاائاڻ لڳاي تاه هان ان کاي 

جو نالو ڏنو. ٻئي هٿ تاي آچار ”  مٿي ڀر سمهڻ“ 
جي صبح جو وري هو پيرن ڀر ستو. اهو تجرباو 
هن وهنجڻ ماهال ڪاياو. هان پااڻ کاي آهساتاي 
آهستي هيٺ ڪيو ته ننڊ لاهارن واناگار سانادس 
ڄنگهن ۽ رانن تي ريڙهياون پاائاڻ لڳاي. ساتال 
جسم جي مٿان ڪاناهان، ٻااڦ تاي پاڪال اڇاو، 
گهنجيل ۽ ڦنڊيل ڪڪڙ وانگر پاڻيَء جي ساطاح 
تي هڪڙو نن ڙو سونهري سمجهه ڀاريان گافاتان 
سان ڀريل مٿو... ٽيمپالام... ٽاياماپالاي ٽاياماپالاو... 
اسڪول جي ڪالس روم ۾ سانادس ناناڊ اڇاي 

 رنگ جي ۽ روشني جي شعائن سان ڇڄيل.
 ”ٽيون درجو ڪهڙو هو؟ ڪجهه به نه“پهرئينر 

 پهريونر ليوسين فليوريئر
 ٻيونر ونڪلمئن. 

پيليوري الجبرا ۾ پهريون نمبر هو، جنهان کاي 
 رڳو هڪڙو خصيو هو.

سندس خصئي کي ڏسڻ جي قايامات ٻاه رپاياا ۽ 
ڇهڻ جي ڏهه رپيا مقرر هئي. ليوسين ڏهاه رپاياا 
ادا ڪاياا، ٿاورو هاٻاڪاي وياو ۽ خصاياو ڇاهاڻ 
کانسواِء ئي هٿ پوئتي ڇڪي ورتائايان، پار ان 
کاناپاوِء کاياس پاناهاناجاي ان هاٻاڪ تاي اياتارو 
افسوس ۽ پڇتاُء ٿيو جو اڪثر ديار ديار تاائايان 

 ننڊ ڪونه ٿي آيس.
هو تواريخ جو سٺو ۽ جياالجيَء جو جڏو شااگارد 

 هو.
 پهريونر ونڪلمئن

 ٻيونر فليوريئر
آچر وارن ڏهاڙن تي هو ڪوسٽل ۽ وناڪالامائان 
سان گڏ سائيڪل جي سواري ڪرڻ ويو. گارماي 
۽ ڌوڙ ۾ ڏٽيل ٻهراڙيَء ۾ سانادن ساائاياڪالاون 
مااٽاايَء ۽ دز ۾ هااڪ ٿااي ويااون. جاايااتااوڻاايااڪ 
ليوسين جون ڄنگهون ڪاافاي چوسات هاياون ۽ 
او  بدن وٽيل سٽيل هو، پر رستن جي ناناڊاکاي بو
سندس دماض ۾ گهڙي وئي. هاو ساائاياڪال جاي 
هئنڊل تي جهڪيل هو، اڌ کليل اکيون ۽ اکايان 

 جا گالبي ڏورا. 
وٽس ٽي نمايان اعزازن واريون سانادون هاياون. 
ليوسين اڃان به ڪجهه وڌيڪ بهتر ڪارڪردگي 

 ”Larousse Medical“ڏيکارڻ الِء پڻس جي ڪتااب 
مان مدد ورتي، جاناهان ”  ٻچيدادني“ جي مضمون 

کانپوِء انهن جي اڳيان اها وضاحت ڪياائايان تاه 
عورتون ڪيئن هونديون آهن. ويندي هان باورڊ 
تي ان جو خاڪو به ٺاهيو، جنهن کاي ڪاوساٽال 
انتهائي اڻ وڻانادڙ ۽ اڍناگاو قارار ڏناو، پار ان 

جاو  Tubesکانپوِء انهن ماان ڪاوباه عاورتااڻايان 
ذڪر ٽهڪن ۾ ٻڏڻ بنا ٻڌي نه سگهيو. جڏهن تاه 
ليوسين وري اطاماياناان ساان ساوچاياو پائاي تاه 
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سڄي فرانس ۾ ڪير باه اهاڙو ٻاياو جاز وقاتاي 
شاگرد نه هوندو جيڪو سانادس جاياان اهاڙو وڏ 
واتو ۽ عورتاڻن عضون بابت اهڙي گاهاري ڄااڻ 

 رکندو هجي.
فليوريئرز جي پيرس ڏانهن پيش قدمي ڪناهان 

 مقناطيسي چمڪاٽ جيان هئي. 
ليوسين ڪو وقت ته رستن، ڪارن ۽ فلمن جاي 

 ڪري سک جي ننڊ سمهي نه سگهيو.
  Packardکاي  Voisinپر پوِء آهستي آهساتاي هاو

کاان الا  ڪارڻ  Rollsکي  Hispano-Suizaکان ۽ 
سکي ويو ۽ انهن بابت فر فر ڳالهائڻ لڳاو. هاو 
ذري گهاٽ هاڪاڙو ساڄاو ساال ڊگاهاا ٽارائاوزر 
پائيندو رهيو. پڻس کيس سندس ڪاميابين جاي 
انعام طور بيچلرز ڊگريَء الِء انگلينڊ موڪلاياو. 
ليوسين ميداني عالئقا ڏٺا جياڪاي پااڻايَء جاي 
ڳل ۽ ڏرا ڏئي ويل هائاا. جاان لاياتامايار  ڪري سو
مان ٻه ٻه هٿ ڪيائين ۽ ماڻهو جي ٻانهن پٺاياان 
ورائي مڪون هڻڻ سکي ويو، پار هاڪ ڏياناهان 
هاو پااڻ کاي ساتاال ڏسااڻ الِء جااڳااياو، ان وري 
ڏانهنس موٽ کاڌي هائاي. هاو ناناڊاکاو ناناڊاکاو 
پيرس موٽياو. ماياٿااماياٽاڪاس جاي ڪاالس ۾ 
ستٽيهه شاگرد هئا، جن مان گهاٽ ۾ گاهاٽ اٺان 
ڄڻن جو خيال هو ته اهي عاورتان جاي بااري ۾ 
سڀ ڪجهه ڄاڻن ٿا. باقي ٻياا جاياڪاي رهان ٿاا 

 سي سڀ نپٽ ڪنوارا آهن. 
روشن خيال همراهن  سترهين ۽ ارڙهين صادي 
جي فيلاساوفايااڻاي ۽ دانشاوراڻاي تاحارياڪ جاا 
پوئل ( پهرين نومبر تائين ليوسين کاي چاخاي 

تي هو گياري ”  مقدس ڏينهن“به نه ڪئي، پر پوِء 
سان ملڻ ويو، جيڪو انهن ۾ سڀني کان وڌياڪ 
تجربيڪار هو ۽ ان کي ليوسيان ڪاناهان مااهار 
وانگر وڏي بي نيازي سان جسماني علام باابات 
اهڙا ثبوت پيش ڪيا جاو هاو حاياران ٿاي وياو. 
ليوسين ان ڪري سندن ٽولي ۾ شاامال ناه ٿاياو 
جو کيس والدين طرفان رات جو ٻاهر رهاڻ جاي 
اجازت نه هئي. البته انهن سان سندن سٺا الڳااپاا 

 هئا. 
اڱاري تي چاچئنس برٿي ۽ ريري ماناجاهاناد جاي 

آيا. هوَء ڪافي ڦاهالاجاي  Rue Raynouardماني تي 
ٿي وئي ۽ ڳالهائڻ مهل هار هار ٿاڌا سااهاه پائاي 
ڀريائين. سندس چمڙي اڃاان باه اڇاي ۽ ساهاڻاي 
هئي. ليوسين کيس اگهاڙو ڏسڻ پئي چاهيو. هو 
کيس ڪنهن رات پنهنجي هنڌ ۾ ستل ڏسڻ جاو 
تصور ڪارڻ لڳاو، اهاو سايااري جاو هاڪ ٿاڌو 
ڏينهن هوندو. هو ڪنهن گهاٽي جهاناگ ۾ الاف 
اگهاڙو ٿي سندس مٿان چڙهاي ويانادو. ٻااناهاون 
سندس اورهن جي مٿان ورايل هوندس، هان جاي 
جسم جا وار ڪانڊارجاي ويانادا ۽ سانادس بادن 
ڦڙڪڻ لڳندو. هن تصور ڪيو ته ڀرسان گذرنادڙ 
ڪو مسافر کيس پنهنجاي لاڪاڻ ساان ڇاهانادي 

ڀال ٻڌائي ته سهي ميان  اهاو ڇاا پاياو “ چئي ٿو 
 ”ڪرين 

ليوسين کي پنهناجاي سائاوٽ رياري ساان ڪاو 
 گهڻو قرب ڪونه هو. 

ريري هاڻي هڪ خاوبصاورت ۽ فضايالات واري 

نوجوان ۾ تبديل ٿي ويو هو. هو فلسفاو پاڙهاي 
رهيو هو ۽ ميٿاميٽڪس ٺاپ ساماجاهاه ۾ ناٿاي 
آيس. ليوسين پاڻ کي هايَء ڳاالاهاه ساوچاڻ کاان 
روڪي نه سگهيو ته اهو ئي رياري هاو جاياڪاو 
پنهنجي پينٽ ۾ هنگندو هو ۽ ماڻس ڏي ڏسندي 
بدڪ وانگر ڄنگهون ٽياڙي هالاڻ لڳانادو هاو ۽ 

نه... ناه... “ٻو  روئڻهارڪو ڪري چوندو پيو هو 
او تاه رياري ”  امان... نه ٻيهر ايئن نه ڪانادس ۽ هو

کي هٿ الهڻ به مناسب نه سمجهندو هاو. جاڏهان 
ته ريري جو رويو وري ساڻس ڪافي باهاتار هاو. 
هن ساڻس پنهنجي سبجاياڪاٽ ماياٿااماياٽاڪاس 
بابت ڳالهايو. ساڻس ڳالهائيانادي لاياوسايان کاي 
ڪافي محتا  ٿي رهڻو پيو ۽ کياس صابار جاو 
دامن مضبوطيَء سان جاهالاڻاو ٿاي پاياو. ڇاو تاه 
ريري ڪو گاهاڻاو ذهايان ڇاوڪارو ناه هاو. ايام 
فليوريئر جو خاياال هاو تاه لاياوسايان ۾ چڱاي 
اهليت پيدا ٿي وئي آهاي، پار چااچائاناس بارٿاي 
ڏانهنس ڪا خاص توجهه نه ڏني. ليوسيان رياري 
کي پاڙهاائاڻ جاي آي ڪائاي تاه هان حاجااب ۾ 

ناه “ ڪرسيَء تي ويڙهجندي ساياڙهاجانادي چاياور 
منهنجا نن ڙا ليوسين  تون خير ڏاڍو ڀلو ماڻهاو 
آهين، پر هاڻي ريري ڪافي وڏو ٿاي وياو آهاي، 
هو چاهي ته پاڻ ئي پڙهي سگهي ٿو. کاياس پااڻ 
۾ ٻين جو ڳيجهو ٿاياڻ واري عاادت ناه وجاهاڻ 
گهرجي. هڪ رات مسز فليوريئر لياوسايان کاي 

تااون ڇااا ٿااو “ ڇاناڊ پاٽااياناادي ڪاااوڙ ماان چايااور 
سمجهين ته تون جيڪو ڪجهه ريري الِء ڪاريان 
ٿو ان الِء هو تنهنجو وڏو ٿورائتو هوندو  هااڻاي 
بس ڪر منهنجا پٽ  گهڻو ٿيو، پاڻ کي چوتاياو  
نه بڻائي. هو ته سمجهي ٿو ته تون ڏاڍو ٽارڙو ۽ 
وڏائي خور آهين، بارٿاي خاود ماون کاي ٻاڌاياو 

هوَء ڏکاري ۽ ڀريل آواز ۾ ڳالهاائاي رهاي ”  آهي
هئي. ليوسين کي لڳو تاه هاوَء ڪااوڙ ۾ صافاا 
بتال ٿي وئي آهي. هن پاڻ کي منڌل ۽ ڳرو ڳرو 
محسوس ڪيو، پر کانئس ڪوبه جواب جڙي ناه 

 سگهيو. 
ٻئي ڏينهن ۽ ان کانپوِء به کاياس ڪاافاي ساارو 
ڪم هو. سو اهو سڄو کانجاڻو سندس ذهن ماان 
نڪري ويو. آچر جي صبح جاو هان ڪااوڙ ماان 

ماان “ هن پين پري اڇالئي حيرت ماان ساوچاياو 
اهو يارهين ڌاري جاو وقات ”  وڏائي خور آهيان؟

هو. پنهنجي اسٽڊي واري ڪمري ۾ ويٺو ملمال 
جي گالبي پردن ڏي ڏساي رهاياو هاو، جاياڪاي 

 ڀتين تي قطارون ٺاهيو بيٺا هئا.
هن پنهنجي کاٻي ڳل تي پهرين اپريل جاي ساج 
جي تپش ۽ خشڪ دز محسوس ڪئي ۽ سااڄاي 
ڳل تي ڪنهن کووري مان ايندڙ ڄڙي ماحاساوس 

سوال جنهان جاو ”  مان وڏائي خور آهيان“ ڪئي. 
 جواب مشڪل هو. 

سڀ کان اول ليوسين، ريري سان ٿيل پنهاناجاي 
آخري ڳالهه ٻولهه ياد ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ 
مڪمل اڻ ڌريائيَء سان پنهنجي ان ماهال واري 

 رويي جي ڇنڊ ڇاڻ ڪيائين. 
ها، ياد آيس هو ريري جي مٿان نوڙيو بياٺاو هاو 

ڳاالاهاه ساماجاهاه ۾ “ ۽ مرڪندي چئي رهيو هاو 

آيئي؟ جي سمجهه ۾ نه آئي هجئي تاه ٻاڌائاڻ ۾ 
حجاب نه ڪجانِء، پاڻ وري نائايان سائايان کاان 

ٿاوري ديار کااناپاوِء کاانائاس ”  شروع ڪنداسين.
سمجهائڻ جي سلسلي ۾ نن ڙي غلطي ٿي وئاي 

اهاا “ هئي. جنهن تي هن مرڪانادي چاياو هاو تاه 
اهو هڪڙو تااثار هاو ”  غلطي منهنجي پاسي آهي

جيڪو کيس ايم فليوريئر کان وراثت ۾ ملايال 
 هو، جنهن تي کيس خوشگوار حيرت ٿي. 

پر ڇا جنهن مهل مون اهي لفا  چاياا ان ماهال “ 
 ”منهنجي رويي ۾ ڪا ٽرڙائي هئي؟

سوچ ويچار جي ان لاماحاي ۾ هان اوچاتاو ڪاا 
سفيد گول شيِء ٺاهي ورتي، ڪڪر جي ٽڪري 
جهڙي نرم نفيس  اها سندس ٻئي ڏينهان واري 

۽ اهو ” ڳالهه سمجهه ۾ آئي“سوچ هئي. هن چيو 
سڀ سندس ذهن ۾ هو، پر ان جاي وضااحات ناه 
پئي ٿي سگهي. لاياوسايان ڪاڪار جاي اناهايَء 
نن ڙي ٽاڪاري کاي ڏساڻ جاي اداس ڪاوشاش 
ڪئي ۽ کيس اوچاتاو لڳاو تاه سانادس ماٿاو ان 
ٽڪرڙي ۾ گم ٿينادو پاياو وڃاي هان پااڻ کاي 
ڪااوهاايااڙي ۾ گاام ٿاايااناادي ڏٺااو ۽ پااوِء پاااڻ ۾ 
ڪوهيڙو بڻجي ويو. آهستي آهستي هو ڪاناهان 
آلي، سفيد ۽ گرم مواد ۾ تحليل ٿاي وياو هاو، 
جنهن مان ململ جهڙي خوشبو پئي آئي. هن پاڻ 
کي ڪوهيڙي مان چيري ٻاهر ڪ ڻ چاهاياو، پار 

 اهو کانئس ال  نه ٿيو.
مان ليوسين فليوريئر آهيان، آئاون “ هن سوچيو 

پنهنجي ڪمري ۾ آهيان، مان فزڪس جي هاڪ 
سوال تي ڪام پاياو ڪارياان، آچار جاو ڏياناهان 

، پر سندس سوچ ڪوهيڙي جي ڪناارن ۾ ” آهي
ڳري گڏ مڏ ٿي وئي. هان پااڻ کاي ڌوناڌاڙياو ۽ 
پردن تي ٺهيل ڪردار کي ڳڻڻ لڳو ٻاه ڌناار، ٻاه 
ڌنارڻيون ۽ هڪ ڪيوپڊ  پيار جو نابين يونااناي 

آئاون “ ديوتا( پوِء اوچتاو پااڻ ساان ڳاالاهااياائايان 
ٿورو کڙڪو ٿيو. هو پاناهاناجاي طاويال ”  آهيان...

 غنودگيَء مان جاڳيو هو، اهو وڻندڙ نه هو.
ڌنار واپس موٽي آيا هئا، ليوسين کي لڳو ته هن 
انهن ڏانهن خورد بينيَء جاي غالاط ڇاياڙي تاان 
پئي ڏٺو. غنودگيَء جي ان ڪانااري تاان جاياڪاا 
کيس پياري هئي ۽ جيڪا پنهنجي تهان ۾ پااڻ 
وڃاائااي وياٺااي هاائاي، جااتااي هاااڻااي هان نااناا ڙو 
ويڪرو جاڳندڙ اضطراب هو جنهن ۾ حيرانگاي 

 ” مان ڪير آهيان؟“هئي ته 
 ”مان ڪير آهيان؟“
مان ميز ڏي ڏسان ٿو، ناوٽ بواڪ ڏي ناهاارياان “ 

ٿو، منهنجو نالو ليوسين فليوريئر آهي، پر اهاو 
محض نالو آهي. ماان وڏائاي خاور آهاياان، ماان 
وڏائي خور نه آهيان، مون کي خبر نااهاي، ماون 

 ”کي ڪجهه سمجهه ۾ نٿو اچي
مان هڪ سٺو شاگرد آهيان، نه اهو ڪاوڙ آهاي، “ 

سٺي شاگرد کي پنهنجو ڪم ڪرڻ وڻانادو آهاي 
۽ مون کي ٺپ نٿو وڻاي. پاناهاناجاون ماارڪاون 
چڱيون آهن، پر مان ڪام ڪارڻ ناٿاو چااهاياان، 
توڻي جو مون کي ڪم کاان نافارت نااهاي، پار 
مون کي ڪنهن جي پرواهه ناهاي هاونادي  ماان 

هن ڳاڻاتايَء ”  ڪڏهن به باس بڻجي نه سگهندس 
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 ” پر مان ڇا بڻجندس؟“۾ ڳرندي سوچيو 
هڪ پل گذري ويو، هو پنهنجو ڳل کنهڻ لڳو ۽ 
سندس کاٻي اک ٻوٽجي وئي ڇو جاو ساج ساڌو 

 سنئون اکين ۾ پئي لڳس. 
 ”مان ڇا آهيان؟ مان؟“

 ڪوهيڙو پنهنجي پاڻ ۾ ويڙهجندو پئي ويو. 
هن پري پري نهاريو. اهاو لافا  دمااض ۾ ”  مان“ 

وڃي ويٺس ۽ پوِء شايد ڪجهه نه ڪاجاهاه ٺااهاڻ 
ممڪن هو  جيئن ڪنهن احرام جي چوٽي ٺاهڻ 
 جنهن جا پاسا ڪوهيڙي ۾ الوپ ٿي ويا هجن. 

لياوسايان ساڄاو ڏڪاي وياو، هاٿ لارزڻ لڳاس 
هاڻي ڳالهه سمجهه ۾ آئي آهي  اتاي رکاياناس  “ 

مون کي اڳواٽ ئي پوري پڪ هئي... مان وجاود 
 ”نٿو رکان 

انهن ڏهاڙن دوران ليوسين واپس پنهناجاي ناناڊ 
ڏي موٽڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ڪامياب نه ٿي 
سگهيو. توڻي جو هن هر رات باقااعادگايَء ساان 
ذري گهٽ اٺ نو ڪالڪ ننڊ ٿي ڪئي، پار اهاو 
سمورو وقت هو مسلسل زندگيَء سان ڀرپاور ۽ 
حيران حيران رهڻ لڳو هو. سنادس والاديان جاو 
چوڻ هو ته هو اڳ ڪڏهن به اهڙو صحتمند ناظار 
نه آيو آهي. جڏهن هو سوچڻ لڳو هو ته منجاهاس 

بڻجڻ جي اهليت نااهاي تاه هاو پااڻ کاي ”  باس“ 
عاشق مزاج محسوس ڪرڻ لڳو ۽ انهيَء دوران 
راتين جون راتيون چانڊوڪيَء ۾ چاهال قادماي 
ڪرڻ ٿي چاهيائين، پار والاديان اڃاان باه کاياس 
رات گهر کان ٻاهر رهڻ نٿي ڏناو. هاو رات جاو 
اڪثر هنڌ ۾ اٿي ويهي ٿاي رهاياو ۽ پاناهاناجاو 
ٽيمپريچر ڏسڻ ٿي لڳو. ڪنهن ماهال باخاار جاو 

. لاياوسايان هاڪ 02-7ته ڪنهن مهال  02-6درجو 
ماناهاناجاا “ ڪڙي ڪساري مارڪ ساان ساوچاياو 

مان ” “ والدين سمجهن ٿا ته مان ٺيڪ ٺاڪ آهيان
هان پاناهاناجاون اکاياون ٻاوٽاي ”  وجود نٿو رکان

ڇڏيون ۽ پاڻ کي ڪنهن لهر واناگار ڇاڏي ڏناو. 
وجود هڪ سراب آهي، ڇاڪاڻ ته آئون ڄاڻان ٿاو 
ته آئون نه آهيان، وجود نٿو رکان. مون کي رڳاو 
ايترو ڪرڻو آهي جو مان پنهنجا ڪن بند ڪيان 

۽ ڪنهن به شيِء بابت ڪجهه باه ناه ساوچاياان ۽ 
پار ساراب ”  ڪجهه به ناه ٿاي پاونادس“ بس آئون 

پڪو پختو هو. جڏهن ته کاياس گاهاٽ ۾ گاهاٽ 
ٻين ماڻهن تي اها اڻوڻانادڙ قسام جاي فاوقايات 
حاصل هائاي وٽاس هاڪ راز هاو. ماثاال طاورر 
ليوسين کان ڪو وڌيڪ گهرو وجود نٿاو رکاي، 
پر کيس سندس تعريفون ڪندڙن جي سااماهاون 
وڏي آواز ۾ کونگهرا هڻندي ڏساڻ ئاي ڪاافاي 
هو. جڏهن ته هن پنهنجي حوالي سان سوچياو تاه 
اوهين سندس وجود ڪنهان اهاڙي ناهاري شايِء 
جيان ڏساي ساگاهاو ٿاا جايائان لاوهاه. ناه مساٽار 
فليوريئر جو وجود آهي، نه ڪو ريري جو نه ئاي 
ڪنهن ٻئي جو... دنيا اداڪارن خاالاي هاڪ کال 
جوڳو کيل تمااشاو آهاي. لاياوسايان جاناهان کاي 

جي موضوع ۽ ٻاياا ماقااال ”  اخالقيات ۽ سائنس“ 
عادم “ گريڊ ڏنو ويو هو تنهن وري  ”A“لکڻ الِء 

لکڻ جاا ”  وجود يا وجود جي نيستيَء جو معاهدو
خواب پئي لاڌا ۽ تصاور ڪاياائايان تاه جاياڪاي 
مااڻاهاو سانادس ماقاالااو پاڙهاي رهاياا آهان اهااي 
ويمپائرن وانگر هڪ هڪ ٿي الاوپ ٿايانادا پاياا 
وڃاان، پاار مااقااالااو تااحاارياار ڪاارڻ کااان اڳ هاان 
پنهنجي فلسفي جي استاد پروفيسر بااباون کاان 

 هدايت وٺڻ چاهي.
هن ڪاالس خاتام ٿاياڻ ”  ايڪسڪيوزمي سر “ 

ڇا ڪو مااڻاهاو “ کانپوِء پنهنجي استاد کان پڇيو 
دعوٰي ڪاري ساگاهاي ٿاو تاه اسايان وجاود ناٿاا 

تاون “ وڌيڪ چيائيان ”  نه“ بابون وراڻيو ”  رکون؟
وجود رکين ٿو ڇاڪاڻ جو توکي پنهنجي وجاود 

 ”جو گمان آهي.
ليوسين قائل نه ٿيو، پر هن پنهاناجاي ڪام ماان 
هٿ ڪ ي ڇڏيو. جوالِء ۾ کيس الوداعي پاارٽاي 
ڏني وئي ميٿاميٽڪس ۾ گريجوئيشن جي سناد 
 ڏيئي والدين سان گڏ فيرولس روانو ڪيو ويو.

حيرانگيَء سندس پچر نه ڇڏي. ايئن جيئان ناڪ 
۾ خارش سان ماڻهو کي نڇ ڏيڻي پاونادي آهاي. 
پااوڙهااو بااولاايااگاااد گااذاري ويااو هااو ۽ مسااٽاار 
فليوريئر جي مزدورن جاي ذهانايات گاهاڻاي حاد 

تائين بدلاجاي چاڪاي هائاي. هااڻاي هاو وڏياون 
وڏيون پگهارون کڻڻ لڳا هائاا ۽ سانادن زالاون 
ريشم ۽ ڪاياماخاواب جاا ڪاپاڙا پاائاڻ لڳاياون 
هيون. فائو فار ديئر ماادام فالاياوريائار جاي آڏو 

 مثالن جو ذڪر ڪيو. ” ڊيڄاريندڙ“ڪجهه 
منهنجي ناوڪاريااڻاي ماون کاي ٻاڌاياو تاه هان “ 

بوچيَء واري دڪان ۾ هڪ نن ڙي نينگري ڏٺاي 
جيڪا تنهنجي مڙس جي سٺن مزدورن مان هڪ 
مزدور جي ڌيَء آهي، جنهن جاي مااُء ماري وئاي 
هئي ته اسان سندس سار سناڀاال لاڌي هائاي، ان 
هڪ فٽر ساان شاادي ڪائاي آهاي. چڱاو هااڻاي 
وڌيڪ ٻڌ ته هن ان دڪان ۾ سڄي ساري ڪڪڙ 
جو آرڊر ڏنو. مائيَء جي مٿي ۾ هوا هئي  انهن 
جو پيٽ ڀرجڻ جو ئي ڪونهي، انهن کي اهو باه 

 گهرجي ٿو جيڪو ڪجهه اسان وٽ آهي. 
۽ هاڻي جڏهن ليوسين پيُء سان اوڏانهن چاڪار 
چاڙي تي وياو تاه سانادس مازدورن ورلاي ڪاو 
پنهنجي ٽوپيَء تي هٿ رکي کين ساالم ڪاياو. 
بلڪه ڪجهه ته اهڙا به هئا جن موراڳاهايان کايان 
ڏٺو اڻ ڏٺو ڪري ڇڏيو. هاڪ ڏياناهان لاياوسايان 
بوليگاد جي پٽ سان مليو جنهن ته ايئن ڏيکاري 
ڏني ته کيس سااڻندو ئي نه هجي، پار باهارحاال 
سندس رويئي سان ليوسين جي چپن تاي مارڪ 

 پکڙجي وئي. 
پاڻ کي باس ثابت ڪرڻ جو هيُء ساٺاو ماوقاعاو 
هو. هن جولس بوليگااد تاي هاڪ اڇااتاري ناظار 
وڌي ۽ پوِء ڏانهاس وڌي وياو. سانادس ٻااناهاون 
اڇ ئاي  پٺيان ورايل هيون، پار ڇاوڪار ماٿاس مو

 ڪونه ڇنڊي.
هو خالي نگاهن سان کاانائاس ڏسانادو، چاپان ۾ 

 سينڊ وڄائيندو سندس ڀر مان گذري ويو. 
ليوسيان پااڻ ”  مون کي سااتو ڪونه هوندائين“ 

کي اطاماياناان ڏياارڻ الِء چاياو، پار انادران ئاي 
اندران گهڻي گهرائي تاائايان مااياوس ٿاي وياو. 
انهن ڏينهن ۾ هو اڳ کان به وڌيڪ اهو ساوچاڻ 

 لڳو ته دراصل دنيا ڪوبه وجود نٿي رکي. 
 ... هلندڙ(... 



    0202اپريل   42 |

 ڪهاڻي 

تاي، هاڪاڙي ”  همايون جھااز“ مون هيُء داستان، 
ڪراڙي سوداگر جي واتئون ٻڌو هو. اهو شخص 
موتايان جاو واپاار ڪانادو هاو ۽ چڱاو عارصاو 
هندستان ۾ پڻ رهي چڪو هو. پاڻ ٻاڌاياائايان تاه 
دهليَء ۾ حاجي احمد، هاڪاڙو مشاهاور واپااري 
هو، جنهن جو واپار، ڏيساور تائين پاکاڙيال هاو. 
هنادساتاان کاان عاالوه عاراق ۽ حاجااز ۾ پاڻ، 
سندس گماشتا مقرر ٿيل هئا، جيڪي هار قسام 
جو تجارتي سامان کيس موڪلينادا رهانادا هائاا. 
حاجي احمد جي عمر پنجونجاھ ساالان جاي لا  
ڀ  هئي. اڃان تائين سندس ڏاڙهيَء جو هڪڙو 
وار به اڇو نه ٿيو هو. سندس هٿ پايار مضاباو  
هئا ۽ پنهنجي سموري ڪااروباار جاي ناگاراناي 
پاڻ ڪندو هو. حااجاي، وڏو ناياڪ ۽ خادا تارس 
انسان هاو. نامااز روزي جاو گاھاڻاو پااباناد هاو. 
نوڪرن سان به سندس سلوڪ سهڻو هاو. پااڙي 
پتيَء ۾ ڪو شخص بياماار ٿايانادو هاو تاه هايُء 
ساري رات، سندس سيرانديَء کان ويٺاو هاونادو 
هو. ليڪن منجھاس وڏي خااماي هايَء هائاي تاه 
سندس ڪفايت شعاري، مرچاوٺ هائاڻ جاي حاد 
تائين پهتل هئي ۽ هو پنهنجي جان تي هاڪاڙي 
ٽيڊي پائي خرچ ڪارڻ، گانااهاه ساماجاھانادو هاو. 
وٽس فقط هڪ عبا هئي، جنھن کي باه هاناڌئاون 

هنڌئون چتيون لڳل تيون. پٽڪي ۾ به ٽونگ ئي 
اناگ هائااس. لايااڪان حااجااي احامااد اهااو اهااڙي  ٽو
چاالڪيَء سان ٻڌندو هو، جو ڪوبه ٽونگ نظار ناه 
ايندو هو. البته سال ۾ هڪ ڀيارو، نائاون جاوتاو 
ضرور خريد ڪندو هو. جڏهن ڪو ماڻهاو کاياس 

حااجاي صااحاب  ا  تاوکاي “ اهو چوندو هو ته، 
ايترو جھجھو ڏنو آهي، پوِء به تنهنجي لباس جو 

ته حاجي صااحاب تاياش ۾ اچاي ”  اهو حال آهي 
ڇاا؟ تاناهاناجاي مارضاي آهاي، تاه “ چوندو هئسر 

 ”ڏيوالو ڪ ي ويهان 
هڪ دفعي حاجي احمد کي، مال خريد ڪرڻ الِء، 
ڪلڪتي وڃڻو پيو. جيئن ته پااڻ وڏو ماحاتاا  
ماڻهو هو، تنهنڪري گاڏي ڇٽڻ کان ڪالڪ کن 
اڳي، ٽيشڻ تي پهچي ويو. ٽڪيٽ گھر جي آڏو، 
دير تائين بيھي انتظار ڪرڻ لڳو. نيٺ ٽاڪاياٽ 
گھر کالاياو ۽ ٿارڊ ڪاالس جاي ٽاڪاياٽ خارياد 
ڪري، وڃي گاڏيَء ۾ ويٺو. وٽس ساماان، صافاا 
ٿورڙو هيو. هڪڙو سفري بيگ، هڪڙو نانا ڙو 
بسترو، هڪڙو لوٽو ۽ هڪڙو گالس. سفر ڊگھو 
هيو. جنهن ڪري بسترو کولي، پنهناجاي ساياٽ 
 تي وڇايائين ۽ گاڏي ڇٽڻ جو انتظار ڪرڻ لڳو.

ٿوريَء دير ۾ گاڏي ڀرجي وئي. مسافرن منجاهاه، 
هاار قساام جااا ماااڻااهااو هاايااا، ڪااراڙا، نااوجااوان، 

عورتون، مرد. گاڏي هلڻ لڳي ته هڪڙو بناگاالاي 
نوجوان، ٽپ ڏئي چڙهي آيو. جيئن ته دٻي ۾ جاِء 
نه بچي هئي، تنهنڪري کيس بياهاڻاو ئاي پاياو. 
ليڪن ٿوريَء دير ۾، سندس ڄنگهاون ٿاڪاجاي 
پيون ۽ بي قراريَء منجهان، هيڏي هوڏي تاڪاڻ 
لڳو. هو شڪل شبيهاه ماان پاڙهايال ڳاڙهايال ۽ 
مهذب انسان پئي لڳو. هڪڙي ساوٽ ڪاياس ۽ 
بستري کانسواِء وٽس ٻيو سامان نه هيو. ان هڪ 
ٻه دفعو، حاجي احمد ڏانهن تڪيو، لياڪان وري 
ٻو  ڦيري ڇڏيائايان. ائايان پائاي لڳاو ڄاڻ هان 
حاجي احمد کي ڪجهاه چاوڻ پائاي چااهاياو، پار 
همت نه پئي ساري سگهيو. حاجي، سندس حليي 
مان، سندس ذهني ڪيفايات تااڙي وياو ۽ چاوڻ 

مياان ناوجاوان  اوهاان کاي ڪاياڏاناهان “ لڳس، 
 ”وڃڻو آهي؟

 ”مان ڪلڪتي پيو وڃان “هن جواب ڏنس، 
پوِء ڪاياتاري ديار تاائايان باياٺاو “ حاجيَء چيس، 

 ”هوندين  اچ منهنجي ڀر ۾ ويهي رهه 
نوجوان، حاجيَء جو ٿورو مايندي، سندس ڀر ۾ 

 چوپڙي ڪري ويهي رهيو.
حاجي ۽ نوجوان، ستت پاڻ ۾ راهال مااهال ٿاي 
ويا. هن پاناهاناجاو ناالاو، وناود ڪاماار ٻاڌاياو ۽ 

ڪلڪتي جو هڪڙو معمولي مصور “چيائين ته، 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 شاهجهان جي تصوير
 چراغ حسن حسرت
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آهيان، منهنجي ڀيڻ، دهليَء ۾ هاڪاڙي آفاياسار 
سان پرڻيل آهاي. سااڻاس مالاڻ آياو هاياس. هااڻ 

 ”موٽيو پيو وڃان.
هو هيو ته بنگالي، لياڪان هانادساتاان جاي عاام 
زباان، جانااهان کاي هاناادساتاااناي ٿاا چاون، ڏاڍي 
سوالئيَء سان ڳالهائي سگھيو پئي. جناهاناڪاري 
حاجي احاماد کاي، سااڻاس ڪاچاهاري ڪارڻ ۾، 

 تڪليف نه ٿي. 
ونود، تمام سٺو نوجوان هيو، جنهن جاي ڪاري 
حاجيَء کي رستي ۾ ڏاڍو ساڪاون مالاياو. هاڪ 
ان  دفعي، حاجيَء جي طبيعت خراب ٿي پئي ته هو
پنهنجي سوٽ ڪاياس ماان هاڪاڙي دوا ڪا ي 
کارايس. جنهن سان حاجاي چڱاو ڀالاو ٿاي پاياو. 
صبح جو وضوَء الِء پاڻي گرم ڪاري ڏناائاياناس. 
حاجيَء کي بک لڳي ته ڀڙڪاو ڏئاي، اساٽاياشان 
تان مسلمان مانيَء واري کي ساڻ وٺي آيو. وري 
حاجي کاڌي جاي قايامات ڏياڻ چااهاي تاه کاياس 
روڪي، وڏي اصارار ساان، پااڻ وٽائاون پائاساا 

 ڀريائين.
حاجي، سندس طور طريقا ڏساي، دل ئاي دل ۾ 

آخر هن سودي ۾ به مون کي ئاي “ چوندو رهيو، 
 ”نفعو ٿيو.

دراصل سهڻي سلوڪ سان، نه فاقاط خادا خاوش 
ٿو ٿئي، بلڪه خاالاص ڪااروبااري زاوئاي ساان 
ڏٺو وڃي، تڏهن به منجهس نفعا ئي نافاعاا آهان. 
ليڪن هن نوجوان، ڪنهن ڪنهن مھل، حااجايَء 
جي چهري تي اهڙي ته جووهه وجھي پئي تاڪاياو 
جو حاجي گھٻرائجي پئي ويو. ڪيترا دفاعاا هان 

مون کي اهڙيَء طرح تڪي ڇاو “ دل ۾ سوچيو، 

” ٿو؟ ڪٿي ڪو پولاياس جاو مااڻاهاو تاه نااهاي؟
تاون ماون “ ڪيترا ڀيرا ته پڇڻ به چاهيائايان تاه، 

کي ائين چتائي چتائي ڇاو ٿاو ڏسايان. لاياڪان 
 ”ستو نه ساري سگھيو.

جڏهن گاڏي پٽنا جي ٽيشڻ تي باياٺاي تاه وناود، 
پاڻ ئي اها ڳجھاارت ڀڳاي. ياعاناي حااجايَء جاي 

هڪ ڳالهه پڇاان “ چهري کي تڪيندي چوڻ لڳو، 
 ”ته دل ۾ ته نه ڪندؤ؟
ميان  توکي جيڪو چاوڻاو “ حاجيَء جواب ڏنس، 

 ”آهي سو چئو  مان دل ۾ ڇو ڪندس 
اوهان دهليَء جي مغل بادشااهان “ هو چوڻ لڳس، 

 ”جي اوالد مان آهيو؟
نه  مان عرب آهيان. منهنجو ابو، “ حاجيَء چيس، 

موصل جو رهاڪو هيو ۽ نوجوانيَء ۾ هندستان 
هليو آيو هيو. ائين ته مان به موصل ۾ ئي ڄااياو 
تئس، ليڪن پال پوس هندستان منجهه ٿيام.پار، 

 ”توکي اهو شڪ ڪيئن جاڳيو؟
خااڪان جاي جاھاونايان پاوٿايان “ هو چوڻ لڳس، 

منجهه، شاهجهان جي تصوير جيڪا مون ڏٺي آ، 
تنهن سان اوهان جي صاورت گاھاڻاي مالاي ٿاي. 
بلڪه منهنجو خيال آ ته اگار اوهاان کاي شااهاي 
لباس پهرائجي ته اوهان هوبهو شاهجھان لڳندؤ. 
انهيَء مشابهت، مون کي حيرت ۾ وجھي ڇڏياو 
آ. اهو ئي سبب آ جاو ماان ورائاي ورائاي پاياو 

 ”اوهان جي چهري کي چتائي تڪيان.
اهو ٻڌي حاجي احمد کي يقين ٿي ويو تاه وناود، 
سچ پيو چوي. هن ٻالڪپڻ ۾. پنهنجي اماڙ کاي 

منهنجي پٽ منجهه بادشاهن “چوندي ٻڌو هيو ته، 
وارو رعااب آهااي. آخاارڪااار ماانااھاانااجااي شااڪاال 

صورت، هلڻي گھمڻيَء ۾ اهڙي ڪا ڳالهه اهاڙي 
ضرور هئي، جنهن جي بناَء تي امڙ، اها راِء قائم 

 ”ڪئي هئي.
جهٽ سوا، ٻئي چپ ٿي ويا. پوِء ونود ئي چاياو، 

مان اوهان کي ٻڌائي چڪو آهيان تاه ماان ڏاڍي “ 
مشڪل سان پنهنجو پاياٽ پاالاياان ٿاو. لاياڪان 
جيڪڏهن اوهان چاهيو ته پاوِء ماناهاناجاي حاالات 

 ”سڌري سگهي ٿي.
شايد تايُء “ اتو ٻڌي، حاجي صاحب سمجهيو ته، 

نوجوان، پنھنجي مفلسيَء جي ڳالهه ڪري، مون 
اهاو ساوچاي تاه هان ڏناڊي ”  کان قرض گھرنادو.

ٽنڊي کي، هڪڙي ڪاوڏي باه ناه ڏيانادس، وڏي 
افسوس  ماان خاود غارياب “ واڪي چوڻ لڳس، 

ماااڻااهااو آهاايااان ۽ اوهااان جااي ماادد نااٿااو ڪااري 
 ”سگھان.

منهنجي اها منشا ڪڏهن باه ناه “ ونود چوڻ لڳو، 
هئي ته اوهان ڏوڪڙ پئسي سان ماناهاناجاي مادد 
ڪريو. بلڪه مان صارف اياتارو چااهاياان ٿاو تاه 
اوهان مون وٽ هلي، شاهي لبااس ۾ پاناهاناجاي 
تصوير اتارڻ ڏيو. مان اوهان جي شاباياهايَء کاي 
شاهجھان جي تصوير جي نالي سان کپائيندس ۽ 
خدا گھريو ته ٿورڙن ئي ڏيهاڙن ۾، هزارين رپيا 
ڪمائي وٺندس. ان ۾ ڪو شڪ ناهي تاه اوهاان 
کي تڪليف ٿيندي، ليڪن مان ان جو معااوضاو 

 ”ڏيڻ الِء به راضي آهيان.
حاجي احمد پهرين سوچيو ته تصوير اتارائڻ کان 
انڪار ڪاري ڇاڏي. ڇاو جاو هاڪ تاه هاو وڏو 
پرهيزگار ماڻهو آتي ۽ تصوير ٺاهڻ کي نااجاائاز 
سمجھندو آتي. ٻاياو تاه سانادس خاياال هاياو تاه 
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تصوير ڇڪرائڻ ۾ وقت گھڻو ضايع ٿيندو. مگر 
جڏهن نوجوان مصور، ماعااوضاو ادا ڪارڻ جاي 
ڳالهه ڪئي ته کياس يااد آياو تاه هان زمااناي ۾ 
عالمن جي اڪثريت، تصوير ڪ رائڻ کاي جاائاز 
قرار ڏناو آهاي. بالاڪاه ڪان عاالامان تاه پااڻ باه 
پنھنجيون تصويرون ڇڪرايون آهان. اگار ائايان 
ڪندي ٿورا پئسا هٿ اچي وڃن تاه ان ۾ هارج 

 ڪهڙو آ؟
تصوير ڇڪڻ ۾ ڪيتارو “اهو سوچي چوڻ لڳو، 

 ” وقت لڳندو؟
ڪالڪ ڏي  ماس لڳانادو ۽ “ مصور جواب ڏنس، 

ان جي عيوض پنجاهه رپيا اوهان جي خدمات ۾ 
 ”نذرانو به رکندس.

 حاجي احمد، ٿڏي تي منظور ڪيو. 
پنجاهه رپيا وڏي رقم هئي. منجھاانائاس اچ و  
جو ڪرايو ڀاڙو ۽ ڪلڪتي ۾ رهائش جو سڄو 

 خرچ نڪري پوندو. 
مصور وڏي دريااهاه دلاي ڏياکااري. تاڙي کاڙي، 
 پنجاهه رپيا ڳڻي، حاجيَء جي تريَء تي رکيائين. 

حاجي ۽ سندس سفر جاو سااٿاي، ٻائاي هاڪاڙي 
موٽر بس ۾ سوار ٿي، ڏکڻ ڪالاڪاتاي ماناجاهاه 
وڃي لٿا. مصور، هڪڙي قليَء جي ڪالاهان تاي 

وڪاڙ -سامان سٿيو. ٻئي، کيس ساڻ وتيو، نانگ
گهٽين ماناجاھاان ٿايانادا، هاڪاڙي نانا ڙي گاھار 
سامهون اچي بياٺاا. وناود ڪاماار، کاياساي ماان 
ڪنجي ڪ ي، قلف کوليو. ٻئي، گھر ۾ گاھاڙي 
آيا. گھر ۾ صرف ٻه نن ڙا ڪمرڙا هياا. هاڪاڙي 
ڪمري جي ديوارن تي تصويرن جا خاڪا لڙڪيا 
پئي. ٻئي ڪمري ۾ هاڪاڙي کاٽ پايال تائاي. 
ڪيتريون صندوقون ۽ گھر جي ضارورت جاون 
سنهيون ٿلهيون شيون، هيٺ مٿي بي ترتايابايَء 
سان، ٽڙيون پکڙيون پيون هياون. مصاور، هاڪ 
صندوق کولي، هڪڙو وڏي گھيار ساان پاهاراڻ، 
بنا ٻانهن جي قاباا ۽ هاڪاڙو تااج ڪا ياو. تااج 
منجهه، ناقالاي ماوتايان ۽ ٻاڙن جاون، لاڙهاياون 
لڙڪيون پئي. پهراڻ ۽ قبا جي ٻانهن ۽ ڪنارين 

اوهاان “ تي، پڻ موتي ٽاڪيل هيا. مصور چيس، 
هيُء لباس پائي وٺو. ماان ڀارواري ڪاماري ۾، 

 ”اوهان جو انتظار ٿو ڪريان.
حاجي احمد، پنهنجا ڪپڙا الهي، ڪليَء ۾ ٽنگيا 
۽ هيُء لباس پاتائين. مٿي تي تاج رکندي، کيس 
ائااياان لڳااو تااه هااو سااچ پااچ جااي هااڪااڙي وڏي 
مملڪت جو فرمانروا آهاي ۽ بادخشاان جاا الل، 
عمان جا موتي ۽ ڏکڻ آفريڪا جا هيارا، سانادس 
قدمن ۾ ڍير ڪيا ويا آهن. هن آئيني ۾ پنهناجاو 
چهرو ڏٺو، ته پنهنجي رعب ۽ دٻدٻي کاان، خاود 

 ئي ڏڪي ويو.
جڏهن هيُء، ان لباس ۾، مصاور جاي سااماهاون 
پهتو ته اهو حيرت ۽ تعجب ۾ رڙ ڪري اوٿيو ۽ 

ااڪااائااي چااوڻ لڳااو،  حضااور  مااان “ ڪاانااڌ جااھو
 ” ڪورنش ٿو بجا آڻيان 

ان وقت، حاجي احمد کي پنهنجي گھر واري يااد 
اچي رهي هئي. هن دل ئي دل ۾ چياو پائاي تاه، 

اها نڀاڳي هن وقت موجود هجي ها ته منهناجاي “ 
 ”پيرن ۾، نرڙ اچي رکي ها 

مصااور، حاااجاايَء کااي سااامااهااون ويااهاااريااو ۽ 
” سڌا ويٺا هججو  لڇجو پاڇاجاو ناه “ چيائينس، 

پوِء هو، سندس تصاويار اتاارڻ ۾ مصاروف ٿاي 
ويو.  هن ڪجهاه اباتاا ٽاياڏا لاياڪاا پااتاا ۽ پاوِء 

خدا ڄاڻي، مان رنگن جو دٻاو، “ هڪدم چيائين، 
ڪٿي رکي وساري ويٺو آهيان. اوهان ائيان ئاي 

 ”ويٺا هججو، مان اجهو آيس.
 اهو چئي، هو ٻئي ڪمري ۾ هليو ويو.

حاجي احمد گهڙي سوا، چپ چااپ وياٺاو رهاياو. 
ليڪن جڏهن ونود نه آيو ته هن رڙ ڪري چاياو، 

مصور ميان  جلدي ڪر  ماون کاي اڃاا گاھاڻاا “ 
 ”ڪم ڪرڻا آهن.

 ليڪن جواب ڪو نه آيو. 
هاڻ ته هيُء به گھٻرايو ۽ ڀڄندو، ٻئي ڪمري ۾ 
پهتو. ليڪن اوتي ڪير باه ناه هاياو. ڪالايَء تاي 
سندس عبا به موجود نه هئي. اهو ڏساي، حااجاي 
احمد جا هوش ئي اوڏامي ويا. ڇو جو هن پنهنجي 
عبا جي استر منجهاه، ٻاه وڏا وڏا هايارا ۽ ساٺ 
هزار رپين جا نوٽ سبي ڇڏيا هياا. ڇاو جاو هان 
ڪلڪتي ۾ هڪڙو پاورو جاھااز، والياتاي ماال 
سان ڀريل، خريدڻ گھريو پائاي. جاناهان الِء هان، 

 ايترو سارو ناڻو، ساڻ آندو هيو.
حاجي احمد غور سان ڏٺو ته کاياس، ان ڪاماري 
جي پٺ ۾ هڪڙو دروازو مليو. مصاور، اناهايَء 
دروازي مان ڀڄي چڪو هيو. هاڻ تو هو ڏاڍياان 

اڙي مااڻاهاو  ڀاڄاو  ماان “ رڙيون ڪارڻ لڳاو، 
 ”غريب مارجي ويس.

جھٽ گهڙيَء ۾، گھڻاا مااڻاهاو ڪاٺاا ٿاي وياا ۽ 
حاجي صاحب کي مٿي تي تاج رکيال ۽ شااهاي 

 لباس پاتل ڏسي، ڏاڍو حيران ٿيا. 
گوڙ ٻڌي، گھر ڌڻي پڻ پهتو. کانئس خابار پائاي 
ته ڪو ست اٺ ڏهاڙا ٿيا آهن، جو ٻن نوجاوانان، 
هيُء گھر ڪرائي تي ورتو هياو ۽ ماهاياناي جاو 

 ڪرايو اڳواٽ ادا ڪيو هيائون.
 )30ص  00ص  - دهوپ چهاؤن

*** 
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پکي پنهنجن آکيرن ڏانهن اوڏاڻا. چارئاي ڏساائان 
۾ ماٺ جو واسو. رڙهندڙ زندگين جا پاڇا گهرن 
اڪاو  ۾ ايئن الوپ ٿي ويا آهان، جايائان ڪاو س 
ڳان کاان  ڀانڊاري جي پاياٽ ۾ ڪاري پاوي  جو
اپاي ٽااماو ٿاي  چيڀاٽيل الشن جو باار کاڻانادڙ، تي
وينادڙ ڏامار جاي ڪااري واٽ، ٿاڪال ٿاڪال... 
و، لونڊي چادر تاڻي ساتاو پاياو آهاي،  جنهن تي هو
ڇ ڪي ته پيرن وٽان هوند اوگاهااڙو، تاناهاناڪاري 

 ڏوڙو ٿي ستل. سيُء ڪاڻ بدن ٿيڙ ٿيڙ ڪنبندڙ 
 ”چار سئو هڪڙا.... چار سئو ٻيا...“
 ”ٿيا.... اٺ سئو....“
 ”۽....“
 ”۽.... ۽.... باقي ٻه سئو...“
 ”ها...“
 ”۽.. اي.. اي.. ۽...“

اوچتو، ڪنبندڙ ڄاڙيان جاي وچ ۾ زباان اچاي 
ن هلڪي دانهن ڪئي، سندس زبان مان  ويس، هو
رت وهي آيو. رت کيس گرم گرم، فرحت بخش 
ارڪايَء ساماان  محسوس ٿيو... گرم چان  جي سو
اريار ۾ ڪارناٽ  ڪو وڻندڙ احساس، سانادس سي
او گارم  جيان پکڙجي ويو. چاتاياائايان ٿاي تاهر هو
گرم، نمڪين رت پاي ڇاڏي، پار رت جاي باوِء 
جھڙو احساس سندس حواسن تي ڇانئجي ويال. 
ن پاڻ کي رت جي دوٻي ۾ لياٿاڙياون پاائايانادي  هو

محسوس ڪيو... ڪراهت مان رت چاوساي، هان 
ٿواڪ اوڇالااي، رت گاااڏڙ ٿواڪ ڀ اات ساان چانابااڙي 

 سندس زندگيَء جيان ڊگهي ٿيندي ٿي وئي.
هوبهو منهنجي زندگيَء جيان... ڪاو ساباب ناه “ 

هوندي به وڌي رهي آهي، باياهاي ناٿاي رهاي ... 
اک ” جياپو الزمي آهي ڇا ڀال؟ اڻاڪاياو، مو ن ڀو ، هو

تي مرڪ تري آيسر هر جذبي کان خاالاي صارف 
اناهان  ن چاادر ۾ مو ۽ صرف ميڪينيڪل مرڪ. هو
ل ڪايو، تڏهن ئي کيس شدت سان احسااس ٿاياو 
ته، سيُء ۾ واڌارو ٿي رهيو آهاي ۽ چاادر سايُء 
کي لڱن ۾ پيهي وڃڻ کان ڪاٿاي ٿاي باچاائاي 
ناڌال،  سگهي. ان ئي ويل سندس ذهن تي ڪاي ڌو

ٽا عڪس تري آيا   اڻ چ 
 ف زڪس جو ڪالس، ب ليڪ بورڊ تي لکيل آهير
Gravity; The attractive force which causes all the 
bodies move towards the centre of earth. 

، هو ساوال ڪاري ” سائين، سمج  ۾ ڪونه آيو”
ٿو. سندس هم ڪالسي مٿس، واڇون ٽيڙي ک لي 

 رهيا آهن... هوَء به کلي پئي.
اااڪ... ڪشاااش...“  ، اساااتااااد Attraction Simple”  ڇ 

 وراڻي ٿو.
ان ڏاناهان  هو ليڄي ٿي ويهاي ٿاو رهاي... هاو، هو
ڏسي ٿو. هوَء مرڪي پئي جاناهان ڪااڻ سانادس 
ڳلن ۾ ڀينور پئجي ويا آهن... شديد ساردي ڪااڻ 

وناهاون اوڳااڇايانادڙ.  سندس وات کوريَء جيان دو
هوَء کيس دنيا جي ساڀ کاان وڌياڪ پارڪشاش 
ڇاااااااااااااوڪاااااااااااااري ٿاااااااااااااي لڳاااااااااااااي، 

ڄااڻ هااو   Attract..i..v..e ...Attractive” پاارڪشااش“ 
 استاد جي ڳال  سمجهي ٿو وڃي...

ياڙيَء تي لڳڻ ڪاڻ، خيالن جاو  اوچتو، ليپاٽ ڪ 
تسلسل ٽوٽي ويس... هو خيالن جي انڊلاٺاي دناياا 

 مان نڪري حقيقت جي دنيا ۾ اچي ويو.
ئا مڇر.... مار پيوين“  ”چ  مو

سندس چنڦير مڇرن جو وسيرو ٿي وياو هاو ... 
 ڪنن ۾ ڀوونڀاٽ هئس.

 ”ڀون... ڀون...“
 ”ڀون... ڀون... ڀون...“
 ”ڀون....“
ٽاي “  آئون به ڪيڏو نه احمق هئس تاڏهان... گ ارياو 

جو تصور ئي اونڌو ڪري ڇڏيو هئم. سا به خبر 
، هو پاناهاناجاي ” نه هئم ته اها مادي شين الِء آهي

رڪيو. کياس پاناهاناجاي پااڻ تاي  احمقپڻي تي مو
اناهان  يال نو جيک اچي رهي هئي. هو پنهاناجاي وڌ 

 سان، سندس چمڙيَء کي کورڙي رهيو هو 
جيون ۾ ڪوبه ڪالئميڪس ناهي رهيو... سڌو “ 

رستو آهي بس جنهن تي ناه چااهايانادي باه هالاي 
رهيو آهيان. ڪو ماوڙ باه تاه ڪاوناهاي جاياڪاو 
ڌ، بس خالياپاڻاو  جيون کي ڪا معنٰي ڏي... بي سو

ڪهاڻي   

 عزمي رشيد
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، هن من ”۽ خاليپڻي جي ٽ ياس تي ٽنگيل آئون...
ئي من ۾ ويچاريو. کن الِء ماٺ ٿي وئاي هائاي. 
ان  گ رد ۾ وڻن جا پين کوڙڪڻ جا آواز ٿي ٻوريا... هو
جي دل هڏائين پاري ۾ زخاماي پاکايَء جايائان 
لوڇاي رهاي هائاي، دل جاي ڌڪ ڌڪ جاو آواز 
اڀاي رهاياو هاو.  نڊن جاياان چو سندس ڪنن ۾ ڪي
ماٺ، چوپ چوپات ۾ سنادس دمااض ڄاڻاڪ  ماوڳاو 
موڳو، ٽ ن ٻوڙين ۾ ڦارنادڙ. هاو ساوچاي ساوچاي 
ٿڪجي پيو هو. اوٻاسي آيس، خالاي خاالاي ناناڊ 
ن اکيون ٻوٽي ڇڏياون، اکايان ۾ ڪااري  کان. هو
ن سمهڻ جي هٿرادو جااکاوڙ  ٻاٽ پکڙجي ويل. هو
ڪاائااي... هااو هاار ڀاايااري ناااڪااام ٿااي ٿاايااو، پاار 

 ڪوشش نٿي ڇڏيائين... 
 ”هڪ اک بند، ٻي اک کليل...“
 ”کليل... بند... کليل... بند...“

ن ڏٺور اندر اوناداھ... ٻااهار اوناداھ... اوناداھ...  هو
چااارئااي ڏسااائاان ۾ ڪاااري ٻاااٽ جااو گااهااياارٽ 
اڪاي، ٺاوٺ ٿاي وئاي  الرجندڙ. سندس نڙي سو ڦو
وناجا  ٿاياس، سااھ ۾ هااناڀاارا...  هئي. ساھ ۾ مو
ٻااري،  تاڪاڙا تاڪاڙا سااھ کاڻاڻ ڪااڻ سانادس ڏو

ڀار ٿي اوڀرياا...  سيل ڇاتي ۾ هلڪا او ٽاي “ سو گ ارياو 
شين کي ڌرتيَء جي گولي تي هالانادو رهاڻ جاو 
سبب مهيا ڪري ٿي... ڪاش  اها جايائاڻ الِء باه 

، سندس من پاتار ”ڪا ڇ ڪ پيدا ڪري سگهي ها
مان ڄڻڪ ري  نڪاتاي. کاياس ڪااوڙ آئاي، پار 
ڪج  به ڪري نٿي سگهاياو. ڪااوڙ ۽ الچااري 
رٻاٽ ڪاياائايان،  جي گڏيل احساس سان ڄڻڪ سو

اڻ ٿئڻو، ساڀ ڪاجا  اڻ ٿائاڻاو آهاي... جاياون “ 
 ”بڪواس آهي 

ن پاسو ورايو، هڪ ئي منظر ڏسندي ڏسنادي...  هو
سندس اکيون ڄڻڪ پٿرائجاي ويال، ماحاساوس 
ٿاياس تاه، ڪااري ٻااٽ سانادس اکايان ۾ ايائاان 
او آفاياس الِء  پيهندي ٿي وڃي، جيئن ڪاڏهان هو
دير ٿي وڃڻ ڪاڻ ماڻھن جو سمنڊ اورانگهيندو، 
ن هر ڀيري چاهياو هاو  بس ۾ پيهي ويندو هو. هو

و، ان پيڙا کي ڀوڳي، پر هڪ پيڙا آهي، جاا  تهر هو
ڀوڳڻ کانپوِء به ڀاوڳاناا ئاي رهاجاي ٿاي وڃاي... 
کيس سوچيندي اڌ رات وهامي چوڪي هئاي، پار 
ن کي ڪوبه فارق ناٿاي پاياو تاه رات آهاي ياا  هو
اھاگا  اوناداھ  ڏينهن... سندس جيون ۾ ته رڳاو گو
پکڙيل هئي، اڪيالئي ۽ اڪيالئي جاي گاهااٽاي 
ااو ... کاايااس اياائاان  ڪااوهاايااڙي ۾ وڪااوڙياال هو
محسوس ٿيندو هو، ته ڄڻ ڪنهن سندس جاياون 
مان روشاناي ڪا ي، ڏور... ڏور، ڪاٿاي اوڇالاي 
ڇڏي هجي ۽ چاانا  ڇاڻاي وڃاڻ کااناپاوِء ڦاوڳ 
وانگر، اونداھ سنادس زنادگاي ۾ رهاجاي وئاي 

 هجي.
ن پناهاناجاي هاٿان ڏاناهان ڏٺاو... گادال... وڌيال  هو
نينهن... وکريل لڪيرون.. ته کاياس سانادس زال 

 جي ياد اچي وئي.
، ” توهان جي زندگي واري لاڪايار نانا ي آهاي“ 

 پاٻوھ وچان.
 ، سوال”پوِء؟“
، ” چون ٿا، لڪيرن جو اثر زندگي تي پوي ٿاو “ 

 سنجيدگي سان ٽوٻ ٽار.
نان ساياناس، لاڪايارن جاو ڇاا وڃاي زنادگايَء “ 

 ، ڪاوڙ ڪندي.”سان؟
 ”پر پوِء به“
 ”پوِء ڇا؟“
 ”ڊپ ٿو ٿيم...“
 ”ڇا کان؟“
هڪ ڏينهن توهان جي، نه هجاڻ واري احسااس “ 

 ، ڪا اڻ وڻندڙ پيڙا.”کان
 ، ڄڻڪ آٿت ڏنائينس”اجايو پريشان نه ٿي“
، ڳناڀايار ” آئون، توهان کان اڳ مرڻ ٿي گهران “ 

 لهجو.
هي ڪهڙيون ڳالهيون ٿي ڪرين، چري ٿاي آن “ 

 ، عجب جو نشان رهجي ويل.”ڇا؟
توهان کاان باناا، زنادگاي جاو تصاور زهار ٿاو “ 

 ، اکيون ڀڄي ويل.”لڳيم

” اهڙو تصور مون الِء به ته آسان ڪاوناهاي ڪاو“ 
ن   ماحول ۾ روئڻهارڪي ڌو

تي جي ڀونڪ سانات کاي چاياريانادي  اوچتو، ڪو
ن کاان  سندس ڪنن ۾ پيهي وئي جنهن ڪاڻ، هو
ڇرڪ نڪري ويو. کيس محسوس ٿيو تهر ڄڻڪ 
اڀاون  تا، نوس نوس ڪندا، ڄ  ن جي چئوڦير ڪو هو
ٿاياو،  ن ڏانهن وڌنڌا ٿاا اچان... هاو او لڙڪائيندا هو
وساڻيل اکين سان ناظار جاي آخاري حاد تاائايان 
ڏٺائين، پر کيس گاهااٽاي ڪاوهاياڙي، واٽ جاي 
ڪناري تي بيٺل ليمپ پوسٽ ۽ پري ڀونڪنادڙ 

تي کانسواِء ٻيو ڪج  به نظر ڪين آيو.  ڪو
زندگي، بس پيڙا ۽ “ هون خشڪ چپن ۾ ڀڻڪيو، 

کياس زنادگاي ايائان لڳاي رهاي هائاي، ”...  پيڙا
جيئن زيادتي ٿيل سندس زال جو الش... جيڪو 
کيس ڪج  ڏيناهان اڳ ڪاچاري جاي ڍيار تاي 

 اڇليل مليو هو 
جاي  ان جاو انادر بارف جاياان ر  ان ڏينهن کان هو
رهيو آهي... ٽهڪ ڇرڪيل آڙيان جاياان سانادس 
جيون مان اڏاماي وياا آهان. هان جاي انادر ماان 
ڏڪي جو جنم ٿيو، سنادس اکايان ماان لاڙڪ  سو
ن چادر سان اوگهاي، پااڻ کاي سااڳاي  ڳڙيا، جي هو
چادر ۾ ويڙهيو ته کيس ياد آيور سندس کاياساي 
۾ اٺ سئو پيل آهن... جنهن مان کاياس سانادس 

 الِء دوا وٺڻي هئي.
 ”اٺ سئو...“
 ”باقي ٻه سئو...“
 ”دوا...“
 ”زندگي... پيڙا...“
ن ڊاڪاٽار ” دوا... نه کائيندين ته مري ويندين “  ، هو

جا لف  ورجايا. اهي صرف لافا  هائاا، گال جاي 
اڙن  سيني تان ت رڪي مٽي ۾ ملي ويال، مااڪ ڦو
و هلندو، ڏامر جي واٽ لتاڙينادو...  جهڙا لف ... هو
ڪاري ٻاٽ ۾ پيهانادو، اڳاتاي وڌنادو ٿاي وياو. 

 اڳتي، اڃان به اڳتي... پاتار ۾ 
*** 
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پوليس ۽ فوج گڏجي سڄي ڳوٺ تي ڪڙو چاڙتي 
ڇڏيو. ڳوٺ جي سڀني ماڻهن کي اتو بانور ڪاياو 
ويو ته جيترو جلدي ٿي سگھي ڳوٺ کان ٻاتر اتار 
طرف واري ميدان تي نڪري اچن  ۽ اتي تڪاڙي 
پاسي ٻار ۽ عورتون بيھن ته ٻئي پاسي مرد. ڳوٺ 
جا سڀ پڪا ڪچا فرد ماياون تاوڙي مارد ڪاجاهاه 
ضروري ته ڪجهه غيرضروري تڙون کڻي اچي ان 
ميدان تي گڏ ٿيا. گاھاڻان پاناهاناجاو ماال ڀاٽاارو باه 
ڪ يو ته متان اتو به سڙي رک نه ٿي وڃي. جيائان 
ئي ماڻهو مال متاع ڪا ي ٻااتار رساياا تاه پاوياان 

حاڪام ڏناو تاه  Lambrickانگريز عملدار ليمبرڪ 
ڳوٺ کي تيلي ڏيئي ساڙيو وڃي. باھ جا اال آسمان 
ساان ڳاالااهااياون ڪاارڻ لڳااا. ڳااوٺ کاي باااھ اياائاان 
وڪوڙي وئي جايائان باي پااڙي ڪاناهان وڻ کاي 
چوڌاري وچڙي ويندي آهي. باھ جا آواز ايئن اچاي 
رتيا جيئن گھاڻي ۾ ڪجهه پيھجي رتاياو تاجاي. 

 ٽڪ ٽڪڙ ٽڪڙاٽ...  
ماردن واري تاجاوم   Lambrickعملادار لايامابارڪ

ڏانهن پنهنجي تڪ وڏي فوجي جٿي ساان جاناهان 
۾ راجپوت، گورکاا ۽ پاٺااڻ باه هائاا گاھاوڙي تاي 
چڙتي اچي پھتو. پولياس، پاياراڊو ۽ ٻاياا ڪاجاهاه 

 غدار حر به اتي موجود هئا.
ليمبارڪ ساناڌي ۾ ڳاالاھااياو ڪاٿاي آتان رحايام 
تنڱورو، الهبچايو خاصخيلاي ۽ اباراتايام ڀاناڀارو 
رتزن، ڦورو گھٽيا ۽ وحشي ڌاڙيل. اناهان مااڻاهان 
جي وات ۾ ڄڻ ڪاٺي ڏنل هئي جو تنن ڪجهه باه 
نه ڳالھايو. پوليس جي پنجابي انسپيڪٽر ليمبرڪ 

کااي تااٿ ٻااڌي ٻااچاااڙپ واري انااداز ۾ هاايااڻااائااي 
ڏيکاريندي عرض ڪيو ته صااحاب لڳاي ٿاو اساان 
جي تن حملي کان تڪ ڏينهن اڳ تنان کاي خابار 
پئجي وئي...   ۽ تو تتان فرار ٿاي وياا آهان، پار 
ويندا ڪاڏي صاحب   توهان جا ته تٿ پايار تاماام 

 ڊگھا آهن...  
ليمبرڪ جو منهن ڳاڙهو ٿي وياو ڄاڻ جسام جاو 
سڄو رت اچي منهن ۾ مڙيو تجيس. تو پوليس ۽ 
مئجسٽريٽ جي ڪجهاه عامالادارن کاي ڪاچاياون 
گاريون ڏيڻ لڳو جنهن مان تن کي مارشل ال جاي 
 طرفان مليل گھڻن پاورن جي بوِء اچي رهي هئي. 
ڳوٺ جي اول  واري پاسي کان واھ جي ڪاپ تاي 
تقريبن ٻه ڪوھ پري شيرو ڀنڀرو ڪھاڙي  ڪلھي 
تي کڻي حسرت ساان پاناهاناجاي ڳاوٺ کاي ڏساي 
رتيو تو. تن جي اکين ۾ نافارت جاا ٽااناڊا دکاي 

 رتيا هئا. تن جو ڳوٺ باھ ۾ سڙي رتيو تو  
جنهن جي تپش وري تن کي جاالئاي رهاي هائاي. 
تن غازي فقير کي پير ساائايان جاي جااناثاار جاي 
حيثيت حاصل هئي، جنهن جي عشق ۾ تو باه حار 
گوريال تلچل جو تڪ اتم غازي تو. فقير شايارو 
ڀنڀرو ئي تو جناهان رحايام تانڱاورو، الاهاباچااياو 
خاصخيلي ۽ ابراتيم ڀنڀرو کي پااڻ وٽ تارسااياو 
تو، هڪ باکاوڙي جاي مايارباحار جاي جاوڻاي تاي 
پوليس ۽ فوج اچي ڳوٺ تي حملو ڪيو تو. اتا ته 
پير سائين جي دعا هئي جو تو ۽ سندس ٻياا اتام 
حر پنهنجي ڪاناهان دوسات جاي رياڪاي ذرياعاي 

 کسڪي نڪري ويا. 

شيرو ڀنڀرو جي گھر ڀاتين کي به کڻي لوڙتاي ۾ 
قيد ڪيائون. جنهن ۾ تن جاي ٻا ڙي ڏاڏي، مااُء، 
زال ۽ ٻه نن ڙا پٽ به هئا. شيرو ڀنڀرو جو پايُء باه 
سال کن اڳ فوج جي تڪ حملي ۾ گهائجي پاياو 
تو ۽ نيٺ ان شينهن جھڙي گاج ڪنادڙ مااناجاھاي 
مرد کي جھلي ورتو هئن ۽ کاڻاي وڃاي حايادرآبااد 
دکن واري لوڙهي ۾ قيد ڪاياو هائان. شايارو جاو 
ڏاڏو بااه اوڻاايااهااه صاادي جااي آخااري ڏتاااڪااي ۾ 
انگريزن خالف تاليل تلچل ۾ وطن جي آزادي ۾ 
شھيد ٿي ويو تو. شايارو جاو ساڄاو خاانادان پايار 

 سائين جي جانثارن مان تڪ تو.
شيرو ڀاناڀارو پاناهاناجاي ڳاوٺ کاي ساڙنادو ڏساي 
باکوڙي جي ان ميربحر کي قاتال ڪارڻ جاي ر  
رٿڻ لڳو ۽ پڪاو پا  ڪاياو تاه ان مايارباحار کاي 
بندوق نه، پر ٻه تٿڙي ڪھاڙي جاھالاي کاڻاي تاڻاي  
ڪنڌ ڪپي پاوِء ئاي ساک جاو سااھ کاڻانادو. تان 
پنهنجي ڪھاڙي کي تڪ نظر سان ڏٺاو ۽ ماکايَء 
طرف پير پير ۾ ڏئي ائين بنا ڪنهن آواز ڪرڻ ۽ 
خاموشي سان وڃي رتيو تو جيئن نائايان ناويالاي 

 ڪنوار پنهنجي چگ  ڏانهن ويندي آهي.
مکيَء جو ٻيلو ئي تو جنهن حرن کي مااُء جاھاڙي 
گود آڇي هئي ته جيئن تاو وطان ياا ڪافان واري 
تاليل تلچل کي ماڪامال ڪاري ساگاهان. تاارياخ 
گواھ آهي ته سنڌ ۾ جڏتن به گوريال ويڙهه وڙتاي 
وئي آهي ته اتا مکي مان ئاي وڙتاي ويائاي آهاي. 
مکي جنهن ۾ ٻير، ٻٻر، ڪنڊي، ڪرڙ، ڪااناڊيارا، 
لئي، لوا، ليسوڙي، جھاناگالاي گااھ ۽ ولايان ساان 

 حميد هليو

 مکي
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ايئن سٿيل ۽ ڀريل تو جو ان ۾ پير پائڻ باه تاڪ 
 اڙانگو سانگو تو.

شيرو ڀنڀرو اچي پنهنجن غازي حرن ساان ماکايَء 
 ۾ مليو.

رحيم هنڱوري شيرو کي چياو فاقايار دل ناه الهاه 
نيٺ تڪ ڏينھن پير سائين آزاد ٿيندو ۽ اچاي تان 
تلچل جي پاڻ واڳ سنڀاليندو. انگرياز هاونائان باه 
تن وقت تيڻا ٿي ويا آهن اسان جي غازي فاقايارن 
جي ڪاررواين به تنن جا ڏند کٽا ڪري ڇڏيا آهان. 
ڪيترن ئي شھرن ۽ ڳوٺان ۾ اساان حار ٽاياڪاس 
وٺندا آتيون جنهن جي ڪاري سارڪاار پاناهاناجاي 
ساک وڃائي ويٺي آهي.  تاٽالار جاي فاوج باه ڄااڻ 
لنڊن شھر تي ديرو ڄمايو. توڏانھن جاپانين به اچي 
ڪلڪتي جو در کڙڪايو اٿن. تون ته پايار ساائايان 
جو سچو فقيار آهايان... تاون پاراماياد ٿاي ڪااناڀ 
ڪ ي ويھي رھ. تاي تاناھاناجاون ۽ ٻايان تازاريان 
فقيرن جون قربانيون نيٺ رنگ الئايانادياون ساناڌ 

 آزاد ٿيندي ۽ پير سائين بادشاهه ٿيندو.
تون ته ڪيترين ئي ويڙاتندن ۾ حرن ساان ٻااناهان 

واري ويڙتاند ۾ به تاو ”  کينواري“ٻيلي ٿيو آتين. 
واھ جو دشامانان تاي ڪاھااڙي کاي ڦارڻاي واناگار 
ڦيرايو تو. جنهن ويڙتاند کي شروع ٿيڻ کاان اڳ 
وريام فقير اتو طئي ڪيو تو ته نظام کي صرف 
ئي صرف ڪھاڙي سان جھنم پهچاائاياناداسايان ان 
کي جنهن به  بندوق سان قتل ڪياو تاه ان کاي باه 
بندوق سان ماري ڇڏينداسين. تان جاناگ ۾ ماٽاو 

 خاصخيلي به واھ جو وڙتيو تو.  
واري ويڙھ ۾ باه هائايان ناه ”  ڪوٽ نواب“ تون ته 

جيڪا بگٽي ٻروچن سان وڙتي وئي، پر ٻروچن به 
اسان سان واھ جي چوٽ ڪئي هئي. مائايان ماردن 
اسان سان تٿين پئجي ويا هئا. جناهان ۾ بانادوقان 
جي ٺڪائن ۽ ڪھاڙي جي آوازن ڄاڻ تاڪ نائاون 
سنگم جوڙيو تو.   تن وياڙتااناد ۾ باه پاهارئايان 
جوڙ جي غازي فقيرن به حصو ورتو تو جنهان ۾ 

 نورو وساڻ به شامل تو.  
انھن کان عاالوه تاو ريال جاون پالاياٽاون اکاياڙڻ، 
اسٽيشن ماسٽرن تي حمال، پولياس ساپااتايان جاي 
قتلن، سرڪاري پيراڊن جي مارجاڻ ۽ اساان حارن 

جي خالف شاتدي ڏينادڙ ڪاياتارن ڪااناھارن کاي 
جھنم رسائڻ ۾ مدد ڪئي آهي. نه بلڪه پير سائين 
جو فرض سمجهي تڪ سچي جااناثاار حار واناگار 

 ڪم ڪندو رتيو آتين.
شيرو ڀنڀري نيٺ وات مان منڱ ڪ يا ۽ آتساتاي 
ڀڻڪو ڪيو. بلڪل توهان صحيح ٿاا چائاو غاازي 
رحيم صاحب، مان پير سائيان جاو ساچاو جااناثاار 
غازي آتيان، پار ماان ساوچاياان ٿاو تاه ماون کاي 
ڪجهه ماڻهو ڏيو ته جيئن ان مايارباحار کاي قاتال 
ڪري پالند پاڙيان. تڪ مثال به قاائام ڪارياان تاه 
جيئن ٻيا ماڻهو ان مان سکان ۽ ماناھاناجاو ساڙيال 
جسم به ڪجهه ٿڌو ٿئي جاياڪاو ماناهاناجاي ڳاوٺ 

 سان گڏ سڙي ويو آهي. 
بلڪل توکي سائين بخش نظاماڻي ۽ ميارل وسااڻ 
جھڙا جانٺا جوان غازي سپرد ٿا ڪياون تاه جايائان 
تون ان ميربحر کي جھنم رسائاي ٻايان الِء خاوف 

 پيدا ڪري سگھين.
اتي الهبچايو خاصخيلي ۽ ابراتيم ڀنڀري به ٿاورو 
ڳالھايو ته رت ته اسان جو به ڪاڙتاي ٿاو تاه ان ۾ 
اسان به وڃون. ڇو جو اتو اسان جي خالف به وٺي 

 ٿو جوڻيون کڻندو.
نيٺ مکيَء جي ٻيلي ۾ تڪ تمام وڏي ليساوڙيَء 
جي تيٺان جنهن جون گھااٽاياون ٽاارياون چاوڌاري 
ڌرتي تي تيٺ ڪريل تيون جنهن مان ليئاو پاائاڻ 
به مھال تو. ان جھوني وڻ جي مکيه ٿڙ جي تيٺاان 
خالي جڳهه هئي جنهن ۾ تي حر فقير تڪ ڳاالاهاه 
تي آمادا ٿيا ته شيرو ڀاناڀارو جاي تان ٽاولايَء کاي 
باکوڙي جي ميارباحار کاي خاتام ڪارڻ جاو ڪام 

 سونپيون ٿا.  
ڪجهه ڏينهن گذريا، شيرو ڀاناڀارو تاڪ جااساوس 
جي ذريعي ان ميربحر جي جاچ پڙتاال ورتاي. تان 
کيس ٻڌايو ته ميربحرن جي گھارن کاي حارن جاي 
اوچتي حملي جي ڪري ڪجهه ڏينهن کان پولياس 
وارو مقرر ڪيو ويو آهي ته جيئن تاو اناهان جاي 
حفاظات ڪاري ساگاهاي. مايارباحارن کاي ڪاجاهاه 
ڪھاڙيون به ڏنيون ويون آتن پنهاناجاي باچااُء الِء. 
حاالنڪه اوڀار ساناڌ ۾ ماارشال ال لڳاائاڻ کااناپاوِء 
ڪھاڙي رکڻ ڏوھ آهي ۽ ماڻهن کاي پااباناد ڪاياو 

ويو آهي ته تو بندوقون ۽ ڪھاڙيون ٿاڻي تي جمع 
ڪرائين، پر تتي توهان کي تڪڙي ڳالهه ٻڌائيندو 
تالن ته پوليس وارو انهن جي گھارن ۾ رات جاو 

 ٻئين وڳي کانپوِء تليو ويندو آهي.
شيرو پنهنجي دوستن کي چاياو تاه تااڻاي اناتاظاار 
ڪيو اوماس جي راتين جو ته جيئن گگ  اونداهي 
جي اوماس پھرن ۾ تلي ميربحر جاو ڪام تاماام 

 ڪريون.
شيرو کي تي ڪارروائي ڪرڻ کان تڪ رات اڳ 

 تي خواب آيو.
تڪ طرف تي ڏسي ٿو تاه تان جاا ماعاصاوم ٻاار 
نااوابشاااھ واري لااوڙهااي ۾ قاايااد ماايااان ساارفااراز 

ڀاال ڄاام تان غاالم سانادو “ ڪلھوڙي جاي مادح 
 جو ورد ڪري رتيا آهن.” سوال سڻج تون

ٻئي طرف تو ڏسي ٿو ته پايار ساائايان اساان کاي 
االهي ڏينهن کان مشقون ڪرائي ٿو. پاوِء گاڙناگ 
بنگلي جي اتر واري پاسي تقريبن ڏي  ڪاوھ پاناڌ 
تي تڪ ميدان آهي جنهن ۾ تزاريان غاازي آهان. 
انهن کي حڪم ڏئاي ٿاو اوناڌا ساماھاي پائاو. تاو 
ڪجهه پڙتي ٿو ۽ آخر ۾ دعا گھري ٿاو تاه تاوهاان 
ڪامياب ٿي ويا ۽ تاڻي توهان سڀ منھنجا جانثاار 
غازي فقير آتيو. توهان جو ڪم باه سااڳاياو آهاي 
جيڪو مسلم ليگ جي نيشنل گاارڊ، ڪااناگارياس 
جي والنٽيئارس ۽ آر اياس اياس جاي سااوڪ دل 
وارن جو آهي. پوِء وطن يا ڪفن جو زوردار نعرو 

 تڻي ٿو...  
جنهن جو جواب غازي فقير ايڏو ته جوش جذبي ۾ 
ڏين ٿا جو اتو منظر ڏسڻ وٽان آهاي. پايار ساائايان 
چئي ٿو ٿورو وقت ترسو ته پوِء اساان آزادي جاي 

 جنگ شروع ڪنداسين...  
شيرو ننڊ مان اٿي پوي ٿو ۽ ڀانئين ٿو تي خاواب 
وارو منظر ته ساڳيو آهي جڏهن تو غازي ٿيا هائاا 

 ته تي واقعو ٿيو تو.
  Sir Hugh Dowپوِء ستت ئي سنڌ جو نئون گاورنار

ٿي آيو هو ۽ پير سائين ڪراچي واري بنگلاي ڏي 
ويو تو ته اتي پير سائين کي پھريان ان بنگلي ۾ 
نظر بند ۽ پوِء انڊيا ماان ياا حايادرآبااد دکان واري 

 لوڙهي ۾ رکيو ويو تو...
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نيٺ اتو ڏينهن آيو جو شيرو ڀنڀرو بااکاوڙي جاي 
ميربحر جو مھمان ٿيو. ٺيڪ رات جو اڍائاي وڳاي 
تن جي ڳليَء تي پھتا. پوليس وارو به تالاياو وياو. 
ڳليَء جي ڍنگرن کي ڪھاڙي سان آتستي آتستي 
التي جيئن ڪوبه کڙڪو نه ٿئي. شايارو ڀاناڀارو ۽ 
سائين بخش نظامااڻاي انادر داخال ٿاياا. جاڏهان تاه 
ميرل وساڻ کي  ٻاتر باياھاارياائاون تاه جايائان تاو 
جيڪڏهن تل ٿئي ۽ ڀاڳيا اٿي پاون تاه اناهان کاي 
ٻاتر منهن ڏئي. شيرو ڀنڀري شروعات ۾ ئي چياو 
تو ته تي منهاناجاو شاڪاار آهاي ۽ ماان تان کاي 

 ڪھاڙي  سان ڳڀا ڳڀا ڪندس.
تي جيئن ئي اندر داخل ٿيا ته ڳليَء کان ٿاورو پار 
ڀرو کٽ پئي هئي جنهن تي ميربحر ستو پيو تاو. 
شيروَء تن جي منهن کي ڏسي ساااتاو تاه سااڳاياو 
آهي ان کي ننڊ مان اٿاري پوِء ڪھاڙي  ٻاه تاٿاڙي 
جھلي ڳچيَء جو نشان وٺاي وهاائاي ڪا ي تاڪ.. 
ٻه... ٽي.. تڪڙا ڌڪ تڻي تن کي صفا مااري وٺاي 
ٻاتر ڀڳا. تو جيئن ئي ٻاتر نڪتا پاوياان تال ٿاي 
ويو. تنن به تڪ، ٻه بندوق جو ٺڪاَء ڪيا ۽ رستو 

 مٽائي وڃي واھ جي ڪڙ ورتن.
ڏسن ته اڳيان تڪ وڏو جٿو جاناهان ۾ پاولاياس ۽ 
فوجي جوان گشت ڪندا ٿا اچن. انھن باه بانادوقان 
جي ٺڪائن جا آواز ٻڌي تيڏانھن منهن ڪيو تاو، 
تنن جي ويجهي ايندي ئي پوِء تنان ساان ماقاابالاو 

 ڪرڻ ۾ لڳي ويا.
شيرو ڀنڀري تيڏي توڏي ڏسي چاياو تاه جڳاهاه باه 
تيَء ئي آهي جنهن ۾ اسان بيھي تنن سان مقابلو 
ڪري سگھون ٿا، پر مان ڀانيان ٿو دف اونداهاه ۾ 
به تو پنجاهه کن نظر اچن ٿاا. غاازي فاقايارو ماان 
توهان کي صاالح ڏيانادس تاه تاوهاان ٻائاي تاتاان 
نڪري وڃو مان تنن سان اڪيلو مقابالاو ڪارياان 
ٿو ڇو جو نه ته اسان سڀناي جاي باچاڻ جاو ڪاوباه 

 موقعو مون کي نٿو سجھي.
اتي ميرل وساڻ چيو شيارو اساان تاوکاي اڪايالاو 
ڪونه ڇڏينداسين.   تاون باه حار غاازي آتايان تاه 
اسان به حر جماعت جا غازي آتاياون. ماڙسان کاي 

 ايئن رڻ ۾ رولبو ٿورئي آ.
تڏتن ته ماان چاوان ٿاو تاوهاان تالاياا وڃاو ۽ حار 
جماعت جي تاليل تلچل ۾ حصاو وٺاو ماون کاي 
تتي ڇڏي وڃو تاوهاان جاي زنادگاي اتام آهاي.   
شيروَء گنڀير ٿي ڳالھايو، پر اتو به حر جماعت جو 
 اصول آ ته مڙسن کي ايئن اڪيلو ناتي ڇڏبو.   

ان کانپوِء دشمن طرفان گولين جو گڏيل آواز ٿيو. 
فوجين مشين گن جو ماناهان تانان ڏاناهان کاولاي 
ڇڏيو. تي واھ جي ڪڙ ۾ تاياٺ ٿاي ساماھاي پاياا. 
گھڙي رکي تنن به بندوقن جو منهن دشمن ڏاناهان 
ڪري دونھان ڪا ياا. گاولايان جاي ٻارنادڙ شاعااع 
آسمان کي ڳاڙهو ڪري ڇاڏياو. گاولايان جاو آواز 
ايترو ته شديد تو جاو تاي ٻاوڙا ٿاي وياا. ڪاجاهاه 
گھڙي خاموشي ٿي وئي ڄڻ ڪو ڪاريھاڙ ساراپاي 

 ويو تجي. وري ڪنهن جي گيسڻ جو آواز ٿيو.
شااياارو ڏسااي تااه ڏتاااڪااو کاان فااوجااي زمااياان تااي 

 گيسيون ڏيندا تنن طرف وڌي رتيا آتن.
شيرو ۽ تن جي ساٿين ڀاياپ پااڳاارا   جاو گاڏيال 

نعرو تڻي تنن تي گوليون ساناوڻاي جاي ماياناهان 
وانگر وسائي ڏنيون، جاناهان جاي ڪاري تاڪ اڌ 

 فوجي سفا گھائجي ويو. 
شيرو ڀنڀري وارن ايئن ڀانيو ته تاو وٺاي پاوئاتاي 
ڀڳا آهن، پر تنن جي بندوق جي گاولايَء جاي ماار 

 کان دور ٿي ويا.
وري گوليَء جي ٺڪائن جاي خااماوشاي ٿاي وئاي. 
ڏيڏر جي ٽان ٽان ٽان جا آواز تنن جاي ڪانان تاي 
پيا تنن کي تاڻي پڪ ٿي ته تو اڃان ٻاوڙا ڪاوناه 
ٿيا آتن. ايئن صبح به پنھنجا پار کاولاڻ وارو تاو. 
تنن جي دوست ميرل وساڻ کي  تڪ گولي ڪاناڌ 
۾ گھاُء ڪري وڌو... تو سڄو رت ٿي ويو تو، پار 
پوِء به منهن ۾ مرڪ تئس ۽ چياائايان شايارو ماان 
حر آتيان مرندس تڏتن به مرڪي. هونئن به ماڙس 

 مقتل گاهه ڏي به الڏ ڪوڏ سان ويندا ٓآهن.
شيرو ڏٺو ته تنن وٽ گوليون به باقي آڱر تي ڳڻاڻ 
جيتريون بچيون آتن.   تاي ٽايائاي غاازي فاقايار 
اڃان پاڻ سنڀالي ويٺا ته ڇاا ڏسان فاوج تانان کاي 
چئني پاسن کان ورائي وئي آهي. ايائان ساماجاھاو 
ڄڻ ڪڙو چاڙتي وئي هئي. پاوِء تاو واھ ۾ انادر 

 لھي ويا جنهن ۾ گوڏي جيترو پاڻي تو.
اوچتو تڪ گوليَء جاو آواز ٿاياو جاياڪاا ساائايان 
بخش کي اچي سيني ۾ لڳي. تيَء گولي پري کان 
آئي جيڪا ڪنهن پري کان مار ڪندڙ بندوق ماان 
ڇٽي هئي. سائين بخش ڀيپ پاڳاارا...   جاو ناعارو 
هنيو جيڪو آخري ثابت ٿيو. تاڻاي تانان جاون تاه 
متيون ئي منجھي پيون. ميرل به اڳي ئاي گاھاايال 
ٿي پيو تو گهڻي رت وتڻ جي ڪري گشن ۾ تو. 
شيرو به ويڙتاند دوران تيڏي توڏي ٿااڦاوڙا تاڻاي 
ٿڪجي پيو تو. بندوق ۾ باه آخاري گاولاي باچاي 

چئي ڀيپ پاڳاارا جاو ”  وطن يا ڪفن“هئس. شيروَء 
نعرو تنيو ۽ تڪڙي فوجي جو سينو پروڻ ڪاري 
ڇڏيو. تي فوجي به ڪو وڏو دلير ٿي لڳو. لڳي ٿو 
راجپوت تو، تن ذات وارا تاندو به وڏا دلايار آهان.  
ڇاڪاڻ ته تي سڀني کان اڳيان اڳاياان وڌي رتاياو 
تو. پوِء شيرو به تيٺ ڪري پيو ته تڪڙي گاولاي 
اچي ٻانهن ۾ لڳس. فوجين جي عملدار تانان کاي 
وڌيڪ فاائار ڪارڻ کاان روڪاي ڇاڏياو. تاو ساڀ 

 ڌوڪيندا ڪاتيندا تنن وٽ پھتا.
چيو تن کي وٺوس تي جيائارو   Lambrickليمبرڪ

آهي. تي اسان ڪاڻ تنن مئلن کان وڌيڪ قياماتاي 
ثابت ٿيندو. شيرو تنن سان تٿين پوڻ جي گاهاڻاي 
ڪوشش ڪئي، پر ٽي چار ڄڻا تن کي چنبڙي ويا. 
تنن شيرو کي تٿن ۾ تٿڪڙيون ۽ پيارن ۾ پايار 
ڪڙا چاڙتي صفا سوگاھاو ڪاري ڇاڏياو. فاوجايان 
سائين بخش جي جسم جي تالشي ورتاي ۽ مائال 
سمجهي تن مان تٿ ڪ يائون، پر تن جي ماناهان 
۾ مرڪ جا آثار نمايان هئا. ميرل جي به جھڙتي الِء 
پھتا ته تو چيتي جيئن ڪري مون واري ڪاھااڙي 
ٻه تٿڙي جھلي تڪڙي فوجاي کاي وهاائاي ڪا ي 
جنهن پنهنجو ڪنڌ بچائي ورتو ۽ ڪاھااڙي وڃاي 
ٻانهن ۾ لڳس، پر ٻئي فوجي تن کاي رائافال جاا 
برسٽ تڻي شھيد ڪري ڇڏيو. ميرل صفاا گاھاايال 
تو، پر اتا طاقت تن وٽ ڪٿان آئي ٿي سگھي ٿو 

سنڌ ڌرتي جي عشق تن ۾ اتا سگا  پايادا ڪائاي 
 تجي.

ڳالهايو حر واقعي به ماڙس   Lambrickاتي ليمبرڪ
ماڻهو آتن. تو رت جي آخري ڦڙي  تائين پنهنجاي 
پير سان سچا آهن. ڏسو اسان تيترا فوجي جيڪي 
مڪمل طور تي تربيت يافته ۽ جديد تٿياارن ساان 
ليس هئاسين تڏهن به تي صرف ٽي حر اسان ساان 
اڍائي ڪالڪن تائين مسلسل جاناگ جاوٽاي باياٺاا 
هئا.   اال مان ته چوان ٿاو تانان کاي رائال بارٽاش 
آرمي ۾ ڀارتاي ڪاري جارماناي واري ماحااظ تاي 
موڪلجي ته تو جارمان فاوج جاون ناناڊون حارام 
ڪري ڇڏيندا ۽ تڪ انچ به تنن کي بارطااناياه جاي 

 ڌرتي تي سرڻ نه  ڏيندا.
شيرو کي سانگھڙ واري لوڙهي ۾ آندو ويو، جتي 
ٻيا به ڪيترائي حر اڳ ۾ قيد ٿيال هائاا. تان کاي 
وڌيڪ خطرناڪ سمجهي سڀني کاان الا  لاوتاي 
شيخن جي پاري ۾ رکيو ويو ڇو ته تانان شايارو 
کي سڌو سنئون ويڙتاند دوران ٻڌو تو. شيرو کي 
پھريان دوا دارون ڏئي صاحاتاماناد ڪاياو وياو. ان 
کانپوِء تن کي جسماني ۽ ذتني ٽارچر ڏناا وياا تاه 
جيئن تو تنن کي ٻين حرن  باابات ڄااڻ ڏئاي، پار 
شيرو ڪڇي ڄڻ ڀت ڪڇي.  ڄڻ تن کي منهن ۾ 

 منڱ پيل تجن.
تڪ ڏينهن تن کي ليمبرڪ جاي سااماهاون پاياش 

 ڪيو ويو.
شيرو جيئن ئي اتي پھتو تن کي لايامابارڪ چاياو 
توکي خبر آهي  ته پير سائين کي پنھاناجاا وياجاھاا 
فقير به ڇڏي ويا اٿس، جنهن تي تو ناز ڪندو تاو 

 ۽ اتي تاڻي اسان الِء ڪم ڪري رتيا آتن.
تون به جاياڪاڏهان اساان کاي حارن جاي ٽاولان ۽ 
تٿيارن بابت ڄاڻ ڏيندي ته اتي ڪٿي ڪٿاي ڪام 
ڪن ٿا ۽ ڪٿي ڪٿي لڪايل آهن ته اساان تاوکاي 
آزاد ڪري ڇڏينداسين ۽ تا توکي انعام اڪرام به 

 ڏينداسين.
 شيرو ليمبرڪ ڏانهن حيرت سان نھارڻ لڳو. 

ليمبرڪ چيو اساان گاھاٽ ۾ گاھاٽ  ٻاه لاک حار 
پنهنجي ٻارن ٻچن سوڌو انڊيا مان دکن حيدرآباد ۽ 
ٻين ڪيترن لوڙتن ۾ بند ڪري ڇڏيا آتن. اڃان به 
تون سمجهي ٿو ته توهان جي تي تلچل ڪامايااب 
ويندي ته تون اياڻو آتين يا چريو جو منھنجاي تان 

 سونھري دعوت کي قبول نٿو ڪرين.
شيرو اڃان وڌيڪ خاموش ٿي ويو ۽ تن کي ڏسي 

 کلڻ لڳو...  
 ليمبرڪ ڪاوڙ ۾ ڳاڙتو ٿي ويو...  

لڳي ٿو چريو آتين...  تن کي وٺي وڃو ۽ سڀاڻاي 
 ڦاتي تي چاڙتي ڇڏيوس.

صبح جو باک مھل شيارو ڀاناڀارو کاي ڦااساي تاي 
 چاڙهيو ويو...   

چون ٿا تو ڦاسيَء ڏانھن لوڏ ڪوڏ سان ويو ۽ ڀيپ 
پاڳارا، ڀيپ پاڳارا جا اڀ ڏاريندڙ نعرا تڻندو وياو. 
تن جي منھن ۾ آخر تاائايان مارڪ تائاس...   تان 
جي موت سان مکيَء جي ٻيلي ۾  قاتل خااماوشاي 
ڇانئجي وئي. ايئن لڳي رتيو هو ماکاي تاڪ حار 
 جي شھيد ٿيڻ سان گونگو ماتم ڪري رهي آهي. 
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 نصرت چانڊيو

سج لهڻ سان هن کي هڪ عجيب  خاوف 
 وڪوڙي ويندو هو.

اهو خوف اونداهين راتين ۾ کيس وڌيڪ 
 پريشان ڪندو هو.

گهاگاه اوناداهاي کاان زم زم کاي تاماام 
گهڻو خوف ٿيندو هو ۽ هوَء سج لهڻ کاان 
اڳ پنهنجاي ڪاماري ۾ اچاي مصاناوعاي 
روشني جاو ساهاارو وٺاي وياهاي رهانادي 

 هئي.
چئن ڪمرن واري سورنهن سو فوٽان تاي 
ٺھيل گهر ۾ هڪ ڏينهن هوَء پنهنجي باناد 
ڪمري ۾ هئي  ڦاڪاي رناگ جاي زيارو 
بلب جي هلڪي ڦاڪاي روشاناي ۾  هاوَء  
فائبر جي ويهاڻي کي ڀاڪر ۾ ڪري باياڊ 

 جي سيراندي کان ويٺل هئي.
بيڊ تي اڇي رنگ جي بياڊ شاياٽ وڇاايال 
هئي، هوَء سوچن جي دنيا ۾ وڃايل، منهن 
هيٺ ڪري پيرن جي آڱوٺن جي نناهان ۾ 

 گهوري ڪجهه سوچي رهي هئي.
توَء پنهنجي ذهن ۾ آيل تصاور کاي ذتان 
جي اک سان اياڏو چاٽاو ڏساي ساگاهانادي 
تئي، جو اهي خيال جيئرا جاڳندا هن جاي 

 اکين جي سامهو ڦرندا رهندا هئا.
 ڪٿي پڙهيو هئائين ته، 

هاڪااڙي تصااوياار هاازار لافااظان جااو ماالاا  “ 
 ”رکندي آهي

هن جو به تصور ته ايڏو پختو هاو، راتايان 
 جون راتيون سوچ ۾ ٻڏل رهندي هئي.

نومبر جي شروعاتي ڏينهن ۾ هوَء ساويار 
سمهي رهي، رات جي پوئين پهر اک کلڻ 
سان ساڳي ساوچان ۾ گام ٿاي وئاي اڇاو 

 ڏينهن ٿي ويو.
 تصور ۽ خيال اصلي آهن...؟

 اها ڪا دماغي طاقت ڪهڙي آهي..؟
ڇاا رڳاو ماون ساان ئاي ائايان ٿاي رهاياو 

 آهي....؟
اهڙي قسام جاا ساوال هان کاي وڪاوڙي 

 رهيا هئا.
خوف، پريشاني، لفظن ۾ باياان ناه ڪاري 
سگهندڙ بي چيني ۽ نيم اداسي سان رات 
گذاريندي هئي، اهو سلسلو ڪجهه مهينان 

 کان هلي رهيو هو.
جيئن ئي جنوري شروع ٿيو، سياري جون 
موڪلون ختم ٿاياون   ۽ ڊياوٽاي شاروع 
ٿياس، ڀاوري رناگ واري قاداور، چاهارو 
بيضوي، ڪارا ريشمي وار وڏين ڪااريان 

سالن جي عمر  00اکين، گالبي چپن واري 
واري زم زم هڪ گورنمينٽ ڪالاياج ۾  

 ليڪچرار هئي.
تن جو ساباجاياڪاٽ هاونائان تاه سامااجاي 
اڀياس هاو، پار هاوَء ٻاارهايان درجاي جاي 
ڪالس ٽيچر به هئي ڪاليج جاون اڪاثار 
شاااگااردياااڻاايااون هاان سااان پاايااار ڪاانااديااون 

هيون، هو بنا هٻڪ پنهناجاون ڪاالاياج ياا 
ڪاليج کان ٻاهر ايندڙ پريشاناياون شايائار 
ڪري وٺنديون هيون. هوَء به شاگارديااڻايان 

 کي ڏاڍو ڀانئيندي هئي.
خوش لباس ۽ پنهنجي ڪاليج جاي خاوش 
شڪل ٽيچار هائاي هان جاي پاڙهاائاڻ جاو 
طريقو به جلدي سمجهه ۾ اچي وڃڻ وارو 

 هو.
هوَء هڪ ساچاي ۽ ماحانات ڪانادڙ اساتااد 

 هئي.
تن جون همعصر ماساتاريااڻاياون هان کاان 
صالح مشورا پڻ وٺنديون هيون. ترباياتاي 
پااروگااراماان ۽ سااناادس ساابااجاايااڪااٽ سااان 
الڳيل تربيت الِء اڪاثار سانادس ڪاراچاي 
وڃڻ ٿيندو هو. ان ڏينهن به هوَء پيُء ساان 
گڏ ڪنهن پروفيشنل تربيتي پروگرام الِء 
ڪراچي ٿي وئي جو پهريون ڀيرو شافاياق 
ارشد ڪنهن هوا جي جهوٽي جيان سندس 

 زندگي ۾ آيو.
سااالاان جااي عااماار جااو  30شاافاايااق ارشااد 

نااوجااوان، هااڪ نااجااي اداري ۾ نااوڪااري 
ڪندو هو، سندس ساان هان جاي ماالقاات 
ڪراچي ويندي رستي ۾ ٿي هئي زم زم 
جي  پيُء ڪار هڪ اسٽاپ تي چان  پيائاڻ 
الِء روڪي هئي ته هن جي نظر ڊگاهاي قاد 
واري، جناهان کاي فارياناچ ڏاڙهاي رکايال 
هئي، ڪڻڪائين رناگ، وياڪاري ماناهان 
واري نااوجااوان ڏانااهاان وئااي. جااڏهاان هاان 
پينٽ جي کيسي مان والاٽ ڪا ياو تاه ان 
مان سنادس ساي ايان آِء ساي زمايان تاي 
ڪريو جياڪاو زم زم ڏساي ورتاو، هان 
چاهيو ته هوَء کيس ٻڌائي ته هان جاو ساي 
اين آِء ساي زمايان تاي ڪاريال آهاي، پار 
ڪجاهاه وٿايارڪاو هاجاڻ ڪاري آواز هان 

 تائين  نه پئي پهچائي سگهي...
زم زم ٻنهي هاٿان جاي آڱاوٺان ۽ اشاهاد 
آڱرين سان ڪارڊ جو خاڪو ٺااهاي سااڄاي 
هااٿ جااي آڱاار جااو اشااارو زمااياان ڏانااهاان 
ڪندي   ٻڌائڻ جي ڪاوشاش ڪاري رهاي 
هئي. هلندي هلندي شفيق کي احساس ٿيو 
ته ڪو کيس ڪجهه چوڻ چاهي ٿو، سندس 
ڪنن ۾ هڪ اهڙي آواز جو سرٻاٽ  ٿاياڻ 
لڳو جيڪو هن اڳ ڪڏهن نه ٻڌو... اڳ ۾ 
ڪئي ڀايارا هان ماحاساوس ڪاياو هاو تاه 
جڏتن به هو ڪنهن مصيبت ۾ ڦاٿو ٿي ياا 
سندس ڪو نقصان ٿيڻ وارو هوندو هو تاه 

 ڪو آواز کيس آگاهي ڏيندو هو.
هو نقصان کان ته بچي وينادو هاو، پار ان 
تي سوچڻ لڳندو هو ته اهاو آواز ڪاناهان 
جو آتي. ان ڏينهن به جيئن سندس ڪن ۾ 
آواز آيو ته هو وائڙو ٿي ويو. وري سندس 
ذهن جي پردن ساان سارٻااٽ ٿاياو ۽ لافا  
پڙاڏو ٿيندا ويا، زم زم جاي ڳاالاهاه ناياٺ 

ڪهاڻي   
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شفيق ارشد من ئي مان ۾ ٻاڌي ورتاي ۽ ڪاريال 
ڪارڊ ڏسي ورتائين. هن ڪارڊ کڻي ورتو ۽ اشارن 
۾ ٻئي ٻانهون ٻڌي زم زم جاو ٿاورو ماااياائايان. 
تنهن تي زم زم شرم سان ٽمٽار  مرڪ  مارڪاي. 
ٿوري دير ۾ ڪار هلڻ شروع ٿي ۽ هرڪو پنهنجي 

 پنهنجي منزل ڏانهن روانو ٿيو.
ٻئي ڏينهن زم زم صبح ساان تاياار ٿاي شااهاراهاه 
فيصل تي واقع  مهراڻ هوٽل پهتي جتي تارباياتاي 

 ميڙاڪو ڪوٺايل هو.
زم زم کي هلندڙ ٽرينناگ ساياشان دوران مالاٽاي 
ميڊيا تي به شفيق ارشد جو هاٿ ٻاڌي ٿاورو ماااڻ 

 وارو انداز نظر اچڻ لڳو،
هن پوري سيشن ۾ ڪوبه سوال نه ڪيو، خاموشي 

 سان ٻڌندي ڏسندي رهي.
لنچ جو ٽائيم ٿي ويو، ان دوران بوفي ۾ زم زم 
سڀني ساٿين سان گڏ آئي، اتي وياھان کاان وڌياڪ 
قسمن جا لذيذ کاڌا مٺي ساان گاڏ ڏساي صابار جاو 
هڪ ساياڪاناڊ باه وڏو ماحاساوس ٿاي رهاياو هاو، 
ٽرينگ ۾ موجود  ڪجهه مرد ته اصل ڄڻ مفت جي 
خيرات تي آيا هجن کائڻ کاان وڌياڪ ذياان ڪاري 

 رهيا هئا.
زم زم پليٽ کڻي ٽشو پيپر سان صاف ڪائاي ۽ 
ان ۾ ضرورت  آهر ڀاڄي  کنئي، ٻاهر نڪرڻ ساان 
هوَء احتيا  ڪندي هئي متاان طاباياعات تاي کااڌو 
ڀيت نه پوي ۽ کيس پريشاني ٿئي ۽ جڏهان باائاول 
کنيائين ۽ کيرڻي کڻڻ الِء  پنهنجاو تاٿ کايار جاي 
بائول مٿان رکيل چمچي ۾ وڌو ۽ ضرورت مطابق 
کيرڻي کنئين ته هيڪر ئي کيرڻي جاي پااساي تاي 
لڳل چٽ تي نظر پئي جنهن تي انگريزي ۾ لکيال 

سو هڪ چمچو وات ۾ آڻاي ذائاقاو ” شگر فري“ هو 
محسوس ڪيو مٺو ته هو، پر بي ذائقو پئي لڳو ته 
پنهنجي منهن مرڪي. سندس ڀرسان بيٺل نوجوان 
سندس انتظار ۾ هو ته هوَء سائيڊ تاي ٿائاي ۽ هان 
کي به کيرڻي کڻڻ جو موقعو ملي سو زم زم کي  
مرڪندو ڏسي سمجهي ويو ۽ هو به مرڪياو. ٻائاي 

 هڪ ٻئي کي حيراني منجهان ڏسڻ لڳا...
 زم زم بي ساخته چيو اوهان هتي 

ان تي شفيق ارشد به کيس حيراني مان چيو اوهان 
 هتي... 

ٻئي کيرڻي ۽ ضرورت مطابق پليٽ ۾ کااڌو کاڻاي 
اچي کاڌي جي ٽيبل تي ويٺا ۽ حاال احاوال ڪارڻ 
لڳا. شفيق ارشد کيس ٻڌايو تاه سااڳائاي هاوٽال ۾ 
نجي اداري جي طرفان ميٽنگ جي سلسلي ۾ آيال 

 هو.
ان اڻ رٿيل مالقات کانپوِء شفيق ارشد ۽ زم زم 
جي هفتي ٻئي فون تي ڳالهه ٻاولاهاه ٿايانادي رهاي 
جيڪا روز جي معمول ۾ بدلجندي وئي، هاڻاي تاه 
هو هڪ ٻئي کاانساواِء هاڪ پال باه رهاي ناه پائاي 

 سگهيا.
 هر ڏک سک هڪ ٻئي سان سليندا هئا.

زم زم جيڪا ڳالهه چاوڻ واري هاونادي هائاي تاه 
ارشد شفياق باه سااڳاي وقات اهاا ئاي ڳاالاهاه چاوڻ 
چاهيندو هو هڪ ٻئي کي اهو ٻڌائي، پوِء ٻئاي وڏا 
وڏا ٽهڪ ڏئي کلندا هئاا زم زم کاان کالاڻ وقات 
اکين مان پاڻي نڪرندو هو ۽ هوَء اشهاد  آڱار تاي 
پنهنجو  ڳوڙهو کڻي تصويار ڪا ي شافاياق ارشاد 
کي  موڪليندي هئي ۽ هو اهاو ڏساي اکايان جاي 
تصوير جي گهر ڪندو هو جنهن جو مطلب سيلفاي 

 هو.
 اهو سلسلو ڪئي ڏينهن هلندو وڌندو رهيو۔

ٻنهي جو پختو يقين ٿي ويو ته هنن جي سوچن ۾ 
 هڪ جهڙائي آهي.

اهڙيَء طرح زم زم ۽ شافاياق ارشاد جاي ماحابات 
وڌندي وئي مالقاتن جو سالاسالاو ڪايائاي ماهايانان 
تائين هلندو رهيو ۽ مهيني واري مالقات هفاتان ۽ 
هفتن واري مالقات ڏينهن ۾ بدلجي وئاي. شافاياق 
ارشد زم زم کانسواِء پل به رهي نه پئي ساگاهاياو 

 زم زم جو به ساڳيو حال هو.
ڪجهه عرصي کانپوِء شفاياق ارشاد کاي ڀاياڻ جاو 
فون آيو اها ڀيڻ  جيڪا پنهناجاي ماڙس اناجانايائار 
فيض سالم سان گڏ گالسگو سٽي ۾ رهنادي هائاي 
فيض سالم ۽ سندس فيملي کي لنڊن جي ساٽايازن 
شپ مليل هئي، شفيق ارشد جي ڀيڻ شازياه عارف 
شيزا ڀاُء کي ٻڌايو ته هن کيس لاناڊن گاهارائاڻ جاو 
بندوبست ڪيو آهي ۽ هو جلد ئي لنڊن اچي ۽ ڀيڻ 
شيزا جي ريسٽورينٽ هالئڻ ۾ مدد ڪري سو اهاو 
ٻڌي شفيق ارشد ته خوشيَء ۾ نه پئاي مااپاياو، هان 
جلد ئي زم زم کي پناهاناجاي شاهار جاي مشاهاور 
سلور سن ريسٽورينٽ تي ملڻ الِء فون ڪري مالاڻ 

 الِء چيو،
شفيق ارشد ڏنل وقت کان اڳ اچي اناتاظاار ڪارڻ 

 لڳو.
شفيق ارشد زم زم کي وري ڪاال ماالئاي پاڇاڻ 
چاهيو ته هوَء ڪٿي پهتي آهي...  زم زم کي جاي 
موبائل تي شافاياق لاکاجاي آياو تاه هان فاون بازي 
ڪري، ساڄي پاسي واري پوئايان ڪاناڊ ۾ رکايال 
ٽيبل تي پهتي هوَء ڏنال ٽاائايام تاي پاهاتاي جاتاي 

 شفيق ارشد پهرين انتظار ڪري رهيو هو.
هميشه جيان شفيق ارشاد ماياناياو زم زم ڏاناهان 

 وڌايو ۽ هن ڊنر آرڊر ڪيو.
ويٺي ويٺي شفيق سموري ماجرا ٻڌائي جنهن تاي  

زم زم روئڻ شروع ڪيو ۽ هاوَء ساڏڪانادي ناڪ 
مٿي سڻڪندي رهاي، هان جاون وڏياون ڪاارياون 
اکيون ڳاڙيون الل ٿاي وياون، ڳال باه ڳااڙهاا الوا 
جيان ٿي ويا زم زم ڳيت ڏئي کيس نماڻين اکيان 

 سان گهورڻ لڳي.
جنهن تي شفيق ارشد پنهنجو هاٿ ۽ زم زم جاو 
هٿ ۽ پوِء پنهنجو هٿ رکي کيس آٿت ڏيڻ لڳو تاه 
نڪاح ٿي وڃي باقي  هو بس ڪجهه ئي ڏينهان ۾ 
پهچي کيس گهرائي وٺندو، زم زم کي سڪياوئار 

 محسوس پئي ٿيو ۽ مرڪي.
نڪاح سادگي سان ٿيو جنهن ۾ صرف زم زم ۽ 
شفيق ارشد جا مائٽ شريڪ ٿياا ۽ هاو شاادي جاي 
ٻئي هفتي لنڊن روانو ٿيو، وڃڻ کانپوِء زم زم ۽ 
شفيق ارشد جو رابطو بس چند ئاي ڏياناهان رهاياو 
زم زم ڪوشش ڪئي، پر ڪو ريساپااناس ڪاوناه 

 آيو.
زم زم ڏينهون ڏينهن پڄرندي رهي وڃي اٽاي ۾ 
لوڻ برابر رهي ڏي  مهيني ۾ هوَء زنده الش بناجاي 
وئي جون جي مهيني جي ٻي تاريخ تي بيهوش ٿي 
ڪري پئي ڪا دوا اثر ڪونه ڪري رهي هئي، گهر 
وارا به ڪوشش ۾ لڳي ويا، پر ڪو رابطاو ناه ٿاي 
سگهيو. هاڻي چاليهه ڏياناهان پاورا هان اکاياون ناه 
ڇنڀيون ڊرپ وسيلي کيس کاڌو پائاي مالاياو. هاڪ 
ڏينهن زم زم جي چپن ۾ چرپر ٿيڻ شروع ٿاي ۽ 
نرس کيس ماڻس کي مباارڪ ڏناي هاوَء ساڪاتاي 

 مان نڪري چڪي آهي.
زم زم پنهنجي منهن ڀڻڪندي ۽ مسڪرائي رهي 
هئي هن ڳالهائڻ شروع ڪيو ۽ شافاياق ارشاد جاو 
نالو وٺندي رهي شافاياق شافاياق شافاياق ساڏيانادي 

چهري تي رونق اچي رهي هئي هن جاي طاباياعات 
 سڌري رهي هئي.

زم زم جي حالت ڪجهه بهتر ٿيڻ لڳي ۽ اسپتاال 
مان ڊسچارج ڪري گهر آندو ويو جتي ماُء هن جي 
سارسنڀال ڪندي رهي. هڪ رات زم زم ناناڊ ۾ 
ستل هئي ته ماڻس اچاي گاوري کاارائاڻ الِء ماٿاان 
بيٺي هن هٿ اڃان ڌيَء جي نرڙ تي رکڻ الِء وڌاياو 
۽ اتي ئي بيهي رهاي. هان ڏٺاو تاه زم زم جاون 
اکيون بند آهن، پر اکين جا بل چرپر ۾ هئاا، چاپان 
۾ ڀڻڪي رهي هئاي مااڻاس وياجاهاو ٿاي ڪاناائاڻ 
لڳي، پر ڪجهه ٻڌڻ ۾ ڪونه پئي آيس ۽ چپن جي 
چرپر کي غور سان ڏسي ساماجاهاڻ جاي ڪاوشاش 
پئي ڪئي جنهن تي ماڻس کي صااف ساماجاهاه ۾ 

 آيو ته هوَء ڪنهن سان ڳالهائي رهي آهي.
 ”شفيق“

زم زم جي چهري جي تااثار ماان ائايان لڳاو ڄاڻ 
 شفيق سندس سامهو هجي.

زمزم چپن ۾ ڀڻنڪندي ۽ ڪجهه دير خاموش رهي 
ڄڻ جواب جو انتظار پئي ڪيو ۽ اهاڙي طارح اهاا 
ڳالهه ٻولهه پئي هلي مااڻاس ڪاماري جاي دروازي 
جي چانئٺ جي مٿان لڳل ٽي جي مرسي ڪاارپاس 
جي لوگو واري ناسي فريم ۾ لڳال گاهاڙياال جاي 
سئين کي پئي ڏٺو ته ڪالڪ واري سئي ٻن تي ۽ 
منٽن واري سئي ڏهن جي ويجهو هئي ۽ ان وقات 

منٽ وڌيڪ ٿي وياا هائاا  0کارائڻ واري گوري کي 
سو وري ماڻس هٿ زم زم جي نرڙ ڏانهان وڌاياو 
۽ زم زم جي نرڙ تي آيل پگهر کي هٿ ۾ جاذب 
ڪري ساڳيو هٿ وارن ۾ ڦايارڻ لڳاي تاه زم زم 
اک کوليون ۽ حيراني مان ماُء کي ڏسڻ لڳاي ڄاڻ 
هن دنيا ۾ زم زم اڄ ئي اک ئي اک کولي هاجاي 
گوري کارائڻ کانپوِء ماڻس بتي بند ڪري زم زم 
جي بيڊ جي ڀرسان رکايال ٽاو ساياٽار صاوفاي تاي 
ڪرنڊي  ٿي ليٽي. زم زم ساڳي پنهاناجاي ڪارت 

 ۾ لڳي وئي.
اهڙيَء طرح زم زم کي شفيق ارشاد ساان جاڙيال 
ڪنيڪشن جي پڪ ٿي وئي، ڪا غيبي طاقت آهي 
جيڪا سندس ماڙس ساان راباطاي ۾ رکاي ٿاي ۽ 
 ڪيل گفتگو ۾ سوالن جا جواب به ملي رهيا آهن.

زم زم ۽ شفيق ارشد جو دماغي ڪنيڪشن ايترو 
ته مضبو  ٿي ويو جو فون تي رابطو به بحال ٿاي 
ويو اهڙي ريت زم زم  جي طبيعت ۾ هر ڏيناهان 

 سڌارو ايندو ويو.
ايتري عرصي ۾ زم زم پچندي پڄرندي رهي، پر 
سندس ذتن جي ڪرشماتي طاقت هڪ ڏينهن رنگ 

 التو ۽ هن ڪڏهن به هار نه ماي.
آچر جي ڏينهن شام جو چئين وڳي ڌاري  زم زم 
جي پيُء کي هڪ لفافو مليو جنهن ۾ زم زم جي 

 گالسگو وڃڻ جو بندوبست هو.
زم زم جي گالسگو سٽي وڃڻ جي تياري مڪمل 

 ٿي چڪي هئي.
زم زم پنهنجي ماُء کي آلايان اکايان ساان الاوداع 
چئي  پيُء سان گڏ ايائارپاورٽ رواناي ٿاي ۽ خايار 
سان اڏام پنهنجي وقت مطااباق لاناڊن جاي هاوائاي 
اڏي تي پهتي، ايئرپورٽ ۾ داخل ٿايانادي ئاي زم 
زم  لاونُء لاونُء ۾ شافاياق ارشاد جاي خاوشاباوِء 

 محسوس ڪري  رهي هئي.
تانگهه ۽ تڙپ سرس ٿيندي وئي ايتري ۾ زم زم 
کي اچانڪ هالاڪاو ماٿاي ۾ ساور اڀارياو ۽ ساڀ 
ڪجهه ڌنڌلو پئي نظر آيس جيڪو ڪجهه گاهاڙيان 

 بعد هميشه الِء گهگهه اونداهه ۾ بدلجي ويو.
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 ڪهاڻي 

جنهن مهل عنايت ا  اوطاق ۾ داخل ٿي کٽ 
جي ڀرسان پيل موڙو ساوري وياٺاو تاه چڱاي 
مڙس ويٺل ٻين ماڻاهان ڏي اهاڙي ناظار ساان 
نهار ڪئي جاو ساڀاناي سار کاي ساماجاهانادي 
آهستي آهستي کسڪڻ لڳا. هئو مئو ٽارياو تاه 
عناايات ا  ماوڙو ساوري اچاي چڱاي ماڙس 

 علي محمد سان منهن منهن ۾ مالئي ويٺو.
 ؟”ڏي خبر عنايت ا  ڇا ٿيو.“
بس ادا ڳالهه ڏاڍي ڳري آ، همراهه صفا ماااي “ 

 ”ئي نه پيو.
عنايت ا  جي جواب تي علي محماد انادر ۾ 
اٿيل ڳڻتيَء کي نه لڪائي سگهيو. چهري تاي 

 پريشاني عيان ٿي پيس.
پر يار تاون باه پااڙي جاو چڱاو آن، هاماراهاه “ 

توکان پري نه ويندو ڪجهاه تاه پاناهاناجاو وس 
هالئي ڪو زور بار وجهي ڪم کي ٺاهه، جاي 
ڪجهه ٿي پيو ته سڄي ڳوٺ جاي بادنااماي آ، 

سڀاڻي ستن راڄن ۾ ڪهڙو ڪاناڌ 
کڻنداسين. ماڻهو ڇا چوندا. ساوچ 

 ”ته صحيح نڪ وڍجي ويندو
علي ماحاماد پاناهاناجاي 

اڇاااي ڏاڙهاااي کاااي 
 کنهدي چيس.

باااااااروبااااااار ادا “ 
سورنهن آناا ساچ 
ٿو چوين. انهاي 

گاال 
گهانگهاي کاان باچاڻ جاااااااااااااااااااي 

الِء ئي ته پنهنجو وس وڏو هاالياو اٿام، اياالز 
منٿون، پٽڪا پيرين پيو آهيانس، قرآن مصاف 

وڌا اٿم. سڀ جن ڀوت ڏيکاريا اٿمااناس تاڏهان 
مس وڃي همراهه ڪو ٿڌو ٿيو آ ۽ ڳالهين جاي 

 ”حامي ڀري اٿائين.
 ”.هان  راضي ٿي ويو“

علي محمد کان خوشي ۾ ڄاڻ ٽاهاڪ ناڪاري 
 ويو.

عنايت ا  توکي لک شاباسون هجن. نباياري “ 
جو دڳ ڪ ي آيو آهين. واقعي باه جاي ڇاورو 
ضد تي اڙجي بيهي ۽ ذيان ڪري وجهي ته ڇاا 
ٿو ڀائين ڪٿي پورا پاون؟ بادنااماي جاو چاٽاو 
جدا کڻو ته پولاياس، جايال، ڪاورٽان ۾ الا  

 ”بڇڙا ٿيون.
ڪااري ئااي تااه هائو ادا اناهان ڳاالاهايان جاي “ 

اهو سڀ ڪجهاه 

ڪيم، نه ته هاماراهاه 
جاي اکاياان ۾ ڪااوڙ ماون وڏي ڏٺااي. 
اصل باهه جا اال پئي ٻرياس. صافاا وٺ ئاي ناه 
پئي ڏنائين. چئي هارو ڀارو ذياان ڪاياان، پاو 
جيڪو ٿيو منهن ڏيندس. اها ته ماون کاي ساڌ 

 ”ته مون ڪيئن مصيبت کي ٽاريو.
عنايت ا  تون به ته گهٽ نااهايان، جا  جاو “ 

ماڻهو آن، چئن چڱن سان اٿيو ويٺو آهين، وڻ 
وڻ سان واسطو رهيو اٿئي. لڱااياون چڱااياون 
سهيون، زماني جو الهياون چااڙهاياون، گاهاٽ 
وڌايون ڏسين ويٺو آن، اهو ڇاورو تاو جاهاڙي 

 ”ماڻهوَء کان ڪنڌ ڪيئن ڪ رائيندو.
عنايت ا  چڱي ماڙس جاي واتاان پاناهاناجاي 
تعريف ٻڌي ته ٻهڪي پيو. ڪلهان کاي لاوڏي 

 مٿي تي پيل ٽوپ کي ٺاهي سڌو ڪيائين.
منهنجي صالح آهي ته توهان سج لٿي کانپوِء “ 

صابوَء وارن کي گهرايو ته فيصلو ڪري ڳالهاه 
 ”جو تڪڙو ئي نبيرو ڪجي.

حقيقي ڳالهه ڪئي ٿئي. صااباو صاباح باه “ 
مااون ڏي آيااو هااو تااه خاادا جااي 
واسطاي ڪام کاي ٺااهاه 
جيڪاو باه هارج 
خرج پاياو 
ڀاااااري 

ڏيااااناااادس، پاااار 
منهنجي جان ڇاڏائاي. ماان 
ڀانئيان ٿو ته سج لٿي جاي نامااز 

 ”کانپوِء ڳالهيون رکجن.
چڱي مڙس علي محمد عنايت ا  

 جي ڳالهه ٻڌي جواب ڏنو.
 ”بس پوِء اها ئي صالح.“

عنايت ا  موڙي تان اٿي روماال جاو پاٽاڪاو 
 ٻڌي موڪالئي هليو.

سج لهڻ ٻڏڻ تي ٿيو ته ڌنار ماال کاي پاوئاتاي 
وٿاڻن ڏي موٽائڻ لڳا. ماياناهاون، ڳائاون، گااباا 
جڏهن قطار ۾ واپس ورڻ لڳا ته سندن ڳاچايَء 
۾ پيل ڳانيون ڪنهن مڌر سازن واناگار وڄاڻ 

 زاهد منگي

 ڪک پتي
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لڳيون. جناهان ماهال ماال گاهاٽايان ماان پائاي 
گذريو ته ڪتا ڀئونڪندا انهن ڏي پائاي وڌياا. 
ڌنارن ڪن ڪتن کي لٺ پئي ڦهڪائي ڪا ي 
ته ڪن کي وري ڦوڙ اڇالئي پئي ڀڄايو. پکي 
پکڻ قطارون ڪري آکايارن ڏاناهان ماوٽاي آياا 
پئي. جن کي ڏسي ٻاار رڙياون ڪاري چاونادا 

 رهيا.
قطار ڙي قطار، ماناهاناجان ماامان کاي ساالم “ 

 ”چئجان.
مالن سج لٿي جي اذان ڏناي تاه پاوڙهاا پاڪاا 
اچي مسجد ۾ پڳا. نماز کاناپاوِء ڪاي مااڻاهاو 
گهرن ڏي وريا ته ڪن چڱي مڙس جي اوطااق 
ڏي رخ رکاايااو. جاايااسااتااائااياان خاالااق گااڏ ٿااي 
تيستائين اونداهه چئو قبلو ديرو ڄمائي ڇڏياو. 
مهيني جي پڇاڙڪن ڏيناهان جاي ڪاري چاناڊ 
لڪي ويو هو جنهن ڪري اونداهاه وڏي ماوج 

 ۾ هئي. چڱي مڙس رڙ ڪري چيو،
 ”اڙي ابا ڪو بلب بتي ٻاريو.“
 پٺيان آواز آيو.” حاضر با حاضر ٻاريون ٿا.“

بلب ٻريو ته روشني ٿي. ماڻهن جي ماڻهن تاي 
نظر پئي. اوطاق خالاق ساان ڀاري پائاي هائاي. 
کٽن جون پيرانديون، سيارانادياون ماوڙا ساڀ 
واالريا پيا هيا. ڪا جڳهه خالي نه هئي، پر چپ 
اهڙي لڳي پئي هئي جهڙوڪ ڪو ماڻاهاو ئاي 

 نه هجي.
 ”ابا ٻيو مڙيئي خير، خوش آهيو.“

چڱي مڙس خاموشيَء کاي ٽاوڙيانادي زباان ۽ 
هٿن سان خوش خير عافيت ڪائاي. جاواب ۾ 

 ويٺلن به ٻئي ٻانهون ٻڌي کيس جواب ڏنو.
 ؟”ڪيو خبر ڀائر ڪيئن گڏ ٿيا آهيو.“

چڱي مڙس مٿن کان پيل هنڌ کي ٽيڪ ڏيندي 
 چيو.

 ”چاچا علي محمد مان دانهين آيو آهيان.“
علي محمد جي ساڄاي پااساي پاياراناديَء کاان 

 ويٺل دالور وڏي کهرائپ مان چيو.
 ؟”ابا ڪهڙي دانهن آهي تنهنجي.“ 
 ”...چاچا ڳالهه اها آهي ته“

دالور ڳالهائيندي اڌ ۾ چپ ٿي ويو. کيس چاپ 
 ڏسي عنايت ا  کيس مخاطب ٿيندي چيو.

ابا دالور گهٻرائي نه جيڪا ڳالهه تاو ڏٺاي ساا “ 
 ”سڌي ڀائرن کي ٻڌائي.

دالور هااڪ دفااعااو ويااٺاالاان ڏي نااهاااري وري 
 ڳالهائڻ شروع ڪيو.

ڪالهه شام ٽپهريَء ڌاران مان جيئن ئي گاهار “ 
۾ داخل ٿيس ته بهه جي پلي وٽ صااباوَء جاي 
پٽ شبوَء کي پنهنجي زال سان گاڏ ڏٺاو، ماان 
هڪل ڪري ڪهاڙي کڻي هن ڏي ڀڳاس، پار 
هو ڀت ٽپي ڀاڄاڻ لڳاو. ماان هان جاي پاوياان 
ويس پئي، پر چااچاو ولاڻ ۽ ٻاياا وچ ۾ اچاي 

 ”ويا.
دالور جي ڳالهه ٻاڌي کان پال الِء وري ساانات 

 پئجي وئي.
 چڱي مڙس ولڻ سان مخاطب ٿيندي چيو،

 ”ولڻ ڪر خبر دالور صحيح ڳالهه ٿو ڪري.؟“
ها سائين اسان پاڻ به ڏٺوسين تاه صااباوَء جاو “ 

 ”پٽ شبو ڀڳو پئي ويو.

ولڻ جي ڳالهه ٻاڌي چڱاي ماڙس ڊگاهاو سااهاه 
ڀاري عااناااياات ا  کااي اک جااي اشاااري سااان 
ويجهي اچڻ جو اشارو ڪيو. ٻئي سارٻااٽان ۾ 

 ڳالهائڻ لڳا.
 ڪجهه دير کانپوِء علي محمد چيو.

دالور جي ڳالهه ۽ ولڻ جي شااهاديَء ماان اهاا “ 
ڳالهه پڌري ٿي ته شبوَء ناجائزي ڪنادي پارائاو 
لوڙهو لتاڙيندي ٻچن ۾ هٿ وڌو آهاي. هااڻاي 
راڄ رسمي منهنجو فيصلو اهو آهي تاه شاباوَء 
پندرنهن لک ڏنڊ ڀريندو ۽ تڏي تي ماياڙ وٺاي 
ڏوهه به بخشرائيندو. ڏنڊ مان ٽي لک ماياڙ جاا 
۽ ٻه لک اوطااق جاا ماعااف ڪاياان ٿاو بااقاي 
بچيل ڏهن لکن مان صاباوَء جاي ڌر ٽاي لاک 
تڏي تي ادا ڪندي بقايه پائاساا ٽان قساطان ۾ 

 ”ڏيندا.
فتوٰي ٻڌي صااباو ڀار ۾ پايال هاڙ آڻاي چڱاي 
مڙس کي ڏني. جيڪا هن دالور کي ڏناي. هاڙ 
وٺندي دالور جي چهري جي رونق ئاي ماٽاجاي 

 وئي.
دالور گاهار پاهاتاو تاه جاوڻاس ساوماهاڻاي جاي 
سانجڻ پچائي ٿانوي کڻي رهي هئي. دالور کاي 
جو ڏٺائين ته جسم ۾ ڏڪاڻاي پائاجاي وياس، 
منهن گوڏن ۾ وجهي منجيَء تي ويهاي رهاي. 
دالور سندس ويجهو اچي ڳت کان وٺي ماناهان 

 کي مٿي ڪندي چيو.
لهين ته ٽڪو باه ڪاوناه، پار وري باه شااباس “ 

هجائاي، ڪاک پاتايَء ماان لاک پاتاي باڻاائاي 
 ”ڇڏيئي...
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 شاعري 

 مان شرنارٿي آهيان، مهاجر آهيان
 پنهنجي زمين تان تڙي وئي آهيان
 مان پنهنجو مستقبل ڏسان ٿي

 جڏهن مان قالين اوڻيان ٿي
 مان چاهيان ٿي، دنيا مون کي ڏسي

 جيئن مان آهيان اوئين ئي
 جهڙي مان آهيان، اها ئي

 پنهنجو سڀ ڪجهه وڃائي ويٺي آهيان
 پنهنجي زمين، پنهنجو گهر
 پنهنجي ڌرتي، پنهنجا ٻار
 خالي هٿ آهن منهنجا
 هٿن ۾ ريکائون 

 ريکائن ۾ مستقبل  
 پنهنجو پاڻ کي اڃان آئون

 ٻنيَء تي ڪم ڪندي ڏسان ٿي
 پنهنجي پريوار سان گڏ

 جيڪي هاڻي ڪٿي به لڀجن نٿا
 مان چاهيان ٿي

 مان اڏري وڃان، آڪاش ۾
 بادل بڻجي ترندي وڃان

 وڃي پنهنجي ڌرتي تي پهچان
 جتي جي آئون ڄائي آهيان

 پنهنجي ڌرتي ڏسان
 بارش بڻجي وسان
 وسندي رهان هميشه
 پنهنجي ڌرتي تي
 بادل بڻجي وڃان

 اڏري وڃان آڪاش ۾
 وسندي رهان هميشه
 پنهنجي ڌرتيَء تي

 جا منهنجي آهي، هميشه 
***** 

تي جنم ورتو، هوَء پاياشاي جاي لاحااظ کاان ڊاڪاٽار  2063مئي  25پشپا ولڀ 
آهي، پر علمي ادبي حلقن ۾ سندس شخصيت ۽ ساااڻاپ هاڪ الا  لاهاجاي 
واري شاعره جي آهي. سندس نظم فرد جي احساس کاي باياان ڪان ٿاا. هاوَء 

باادل “ منظر ۽ مظهر تخليق ڪرڻ جو هنر بخوبي ڄاڻي ٿي. سندس هاي ناظام 
ان جو مثال آهي. پشپا ولڀ شااعاريَء جاي تاخالاياقاي جاهاان ۾ ”  بڻجي وڃان

۽ ”  دريَء کان ٻاهار“پنهنجي جدا حيثيت رکي ٿي. سندس شاعريَء جا مجموعا 
اهار “ ڇپيل آهن. سندن شاعري جو نائاون ڪاتااب ”  بند اکين ۾ آسمان“  گال  مو

 ڇپائي هيٺ آهي.” جي موسم

 بادل بڻجي وڃان... پشپا ولڀ
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 هيلن
 مشتاق گبول

 او ڏياچ جي ڀيڻ هيلن،
 جڏهن تنهنجي آواز جون اکيون،

 سماعتن جي صورتن کي
 نه ڏسي سگهيون هيون.

 تڏهن تون بوک تڙتال تي ويٺي تئينَء.
 تو وانگي،

رن کي به بوک لڳي هئي،  سو
 انهن کي به،

 ڪنهن نئين ڌون جي ماني کپندي هئي.
ر به ساڻا ٿي پيا هئا.  تو وانگي تنهنجا سو

 ان کان اڳ جو،
 تون نئين نينهن جا نوان احساس اوڻين ها،
 تنهنجون اکيون بند ٿي چڪيون هيون،

 هيلن،
 اهو ڏينهن پري ناهي،

 جڏتن تنهنجي چهري جيان،
 اوجريون اوميدون تنهنجون،
ر بڻجي ڦهلجي وينديون.  سو
 فاشي سوچ مات کائي،

 تنهنجي خوابن جي گهيري ۾ ايندي.
 ۽ ترڪيَء تي،

رن جو جيهنڊو لهرائبو.   تنهنجي سو
*** 

 راشد لکمير
 تو جڏتن ناز مان نھاري ٿو 
 عشق آڪاش تان پڪاري ٿو

 سور مون سان سلي ٿو ايئين ڄڻ 
 درد پنھنجا سڀئي ڌتاري ٿو 

 پيار جي عزم سان ڪو گڏ تلندي
 خواب ڪھڙا نوان ڏيکاري ٿو 
 ڪير هٿ جي لڪير کي پڙتندي
 منھنجي تقدير کي سنواري ٿو
 پيار جي پرک مان تو پار پيئي
 منھنجي اميد تر جياري ٿو 

 منھنجي من جي مراد سمجھي پو 
 مرڪ پنھنجيَء سان هو اجاري ٿو

 دل ته قربان تن ڪڏتن جو ڪئي
 جان پنھنجي به تاڻي واري ٿو 
 دل ٿي راشد کي ڳولھي تر پل 
 پر تو االئي ڪٿي گذاري ٿو. 

*** 
 شازيه شاهه

 لفظن جي سمنڊ مان
 سپيون ڳوليندڙ

 ڏاتپ
 تو ڪڏهن

 منهنجي ڳوال ڪئي
 انا ۽ خود پرستي جي پهاڙن جي

 پاڙ هيٺ
 منھنجو اندر

 منھنجو پنھنجو
 مان

 منھنجا موسم
 منھنجون
ڏيون  گو
 چوڙيون

 ڪچا مٽيَء جا ٺهيل گهر
 پوپٽ پڪڙڻ جي خواهش

 بارش ۾ وتنجڻ الِء
 اکين جا آسمان تي المارا

 سهيلين سان وڏيون وڏيون 
 ڪچهريون

 نون ڪپڙن جو اوتساهه
 گهٽيَء ۾ 

 آئيس ڪريم جي هوڪي تي
 دل جي اوڻ توڻ

 منھنجو سڄو ٻاروتڻ
 ۽ اون جون معصوم خواتشون
 منهنجي ساڃاهه جي بوک سبب
 منهنجي ڪتابن جي الماري

 هيٺيان دٻيا پيا آهن
 آُء

 اکين تي وقت جي عينڪ چاڙهي 
 پنهنجي حسرتن جي 

 مزار تي 
 پنهنجي شعور جا
 ٽهڪ ڏيندي آهيان

 ڪڏهن ڪڏهن اکين جي
 ماڻڪين ۾ ماضيَء جا منظر 
 جڏهن لڙڪ آڻي ڇڏيندا آهن

 تڏهن آئون پنهنجي عينڪ جا 
 شيشا اوگهڻ لڳندي آهيان

 ۽ سوچيندي آهيان
 ڇا آُء ڪڏهن

 منھنجو
 “مان”

 جي سگهنديس.
** 

 وائي
 سليمان سولنگي

 ڏکيارو ڪياسون
 ٽمندي ٽمندي نيڻ         

 پسي ڍرندي مند، هاري ويٺيئن، هون 
 ڏکيا روڪياسون  

 ٽمندي ٽمندي نيڻ            
 جوتن جڙي پوِء، ڇا ال ڇرڪيئن تون 

 ڏکيارو ڪياسون  
 ٽمندي ٽمندي نيڻ          

 ڇرڪي سرڪي آُء، ڀ نيَء بيپ ڪيون 
 ڏکيارو ڪياسون   

 ٽمندي ٽمندي نيڻ          
 چپ پسايون آُء، نيڻن کي اوتيون 

 ڏکيارو ڪياسون  
 ٽمندي ٽمندي نيڻ         

. موڪل جون منٿون   پٿر مٿي هانوي
 ڏکيارو ڪياسون 

 ٽمندي ٽمندي نيڻ        
 ورڻ هاريَء ويل، تو جو تڪيو مون 

 ڏکيارو ڪياسون  
 ٽمندي ٽمندي نيڻ        

** 

 شاعري
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 شاعري 

 شوڪت اڄڻ
 پاڇو هو، سو گم ٿي ويندو، ڪانه خبر هئي 
 جيون هٿ مان ترڪي ويندو، ڪانه خبر هئي.
 مون ٿي سمجهيو ناتو دل جو صديون هلندو
 شيشي وانگر ٽڙڪي پوندو ڪانه خبر هئي.
 هن جي دل کي نازڪ سمجهيم ها پر هو،
 ويندي ويندي مرڪي ويندو ڪانه خبر هئي.

 خواب نگر مان سرڪي ويندو ڪانه خبر هئي
 دل جي دنيا روح جا رشتا، ٽوڙي سڀ،
 جسمن پويان هرکي ويندو ڪانه خبر هئي.
 مٽيَء کي ڪا معنٰي ڏيڻ الِء آيو هو،
 بازارن ۾ چمڪي ويندو، ڪانه خبر هئي
 پياسن کي هئي پياس پسڻ جي ڏاڍي پر،
 شهر ٻڏل تي برسي ويندو، ڪانه خبر هئي.
 ويٺي تنهنجي ڳالهه اجائي جو نڪتي 
 منهنجو منڙو تڙپي ويندو، ڪانه خبر هئي

 پنهنجي پاڻ سان پرچي ويندو، ڪانه خبر هئي.
** 

 خليل جبران 
 ترجمور شاهه زمان ڀنگر

 ان هڪ چميَء مون کي سيکاريو
 جڏهن محبت ۾ چپ مليا

 ان آسماني رازن تان پردو کنيو
 جيڪي زبان ڪڏهن به 

 اچاري نه سگهي ها
 اها چمي هڪ تعارف هئي
 هڪ سڪون ڏيندڙ ساهه جو

- - -  
 تڪ مڇي ٻيَء کي چيو

 پنهنجي تن سمنڊ جي مٿان “
 تڪ ٻيو سمنڊ به آتي

 جنهن ۾ ڪا مخلوق تري ٿي
 ۽ اتي تو ايئن رتن ٿا
 ”.جيئن اسين تتي ٿا رتون

- - -  
عرب شاعر جابر ربيع الدالي جي هڪ نظم ۾ (

هڪ عورت جا احساس جنهن ۾ هن جي مڙس 
 جون ٻيون زالون به آهن جو سنڌي ترجمو(
 تنھنجي نه توندي، گھر جي فضا ۾
 .انتظار جي شدت وڌندي وڃي ٿي

 انتظار ڪندي 

 .تنهنجي ورتايل تئڻ تي ساڙ اچي ٿو
 منهنجي ڪمزور دل، ويڙتاڪ جو روپ ڌاري 

 .قرب جي گھرج واري ترار کڻي ٿي وٺي
 تي گھر توکان سوا خالي آ
 جنھن جو مالڪ تون آتين

 تنهنجي ورتايل وجود تي سوچيندي
 تنهنجي ساتن جي گرمي محسوس ڪريان ٿي

 ايئن خيال تڪ ٻئي سان وچڙي وڃن ٿا
 تون ايندين

 االئي مان ايئن ئي رتنديس
 مان ميوا پوکڻ الِء سوچيان ٿي

 ۽ سوچيان ٿي ته اسان جو پٽ اتي کائي
 ايئن وري نئين سوچ ڪر کڻي ٿي

 گھر ڌڻي تون ڪٿي آتين
 .مان ڀتين اندران تنهنجي منتظر آتيان

** 
 نظم

 سانگي شبير ڪنڀر
 ڪير پيو جاڳي اڃان 
  گاھاگ  اوناادهه ٿاي آهاي
  ٿااڌ ڪااياڏي پئاااي آهاااي
  ڪاايار پيااو جااڳااي اڃاان
 شااھااار سااااارو آ ساااااتاال
  نانااڊ ڪنااهن جاااي آ ڦااٽال
 ڪااايار پاايو جاڳاااي اڃااان
  سااال ٿاايا تااااوَء ناااه آئاااي 
  پااااااار وري آ يااااااار وائاااااي
  ڪااير پاااايو جاڳااااي اڃااان

 اک ڪنهن جااي ڪااٿ لااڳاي
 سااااااھ ۾ آهاااااااي سااااڳاااي
 ڪااير پااايو جااااڳاااي اڃااان

  تااوَء باه ڪونااهاي ڳاااوٺ ۾ 
 چاناڊ ڪانهان کااي پياو پاسي
  ڪاايار پااايااو جااڳاااي اڃاااان
 بااااااک باااااي آهااااااي ڦاااٽاااي
  رات بااااااااي آهاااااااي کااااٽاااي
  ڪااايار پايااو جاااااڳااااي اڃاااان 

** 
 گيت

 مجاز سولنگي
اٿااان او پارياان يَء مي اي واري ٿيااڌڙ   سامانااڊو ج 
ااااڻ اااي تاناهاناجااو شارماائ اجي  شااااام ڌاري ايچ 

ڻ ااڏي ارڻ ايَء جاياان يااد پائاي ٿاو ڪو  تنهنجاو هي
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ
اي ٿ ااي شهاار سونهاان جااو  چيلا  تنهنجاي ليڳ 
 ماان تاه چاهياان ٿااو اهاڙو سفار سونهان جاو
اڇااي ٿ ااي ڪاڏهاان ٿيناادو اون ۾ وڃااڻ  د ل پو
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ
اڻ اي شااام کااي ياان جڏهاان ٿ ااي کي  تااون ن اهاار 
اڻ ااي شاااام کااي  ناياڻ تاناهاناجاااا ڏيااان ٿاااا ڦي
ااڻ امي  چانااڊو تنهنجااي چياڳاون کاي اچااي ٿااو چو
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ
اوا ٿ اي جڏهاان ي هي اذري اان مااان گو لفي  تنهنجاي ذو
فااا ٿ ااي تاڏهاان اي اچااي ٿ اي ش   ماون الِء بيڻج 
ااڻ سي  ٿ اي وڃاي ٿ اي ديوا تنهنجااو مااون کاي ڏ 
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ
اڻ  لا  تي ويهي اي مون سان چو  تنهنجاو ڀيار ۾ اچ 
ڻ  ااري ساالااو ايچاانيااڪ ڦو اٿ ماااان ر  اااي هي  منهنجي
ااڻ اي تحريار کاي تنھنجاو د ل سان پيڙهي  منهنج 
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ
اان منهنجااو مجاااز  چااو ن ينهي  تاوساان آهااي سي
اااون آه ايااان ايناااادرو جاااو آواز   ڇاااا ٻاڌايااان تو
اااڻ ٻي ن ڌو ايااوي ااي ٿاااو ه ااي ج  اڳي اڄااڻااان لي  تااو پو
 ماون کاان وساري نه ٿاو تنهنجاو هير هير ک لياااڻ

** 
 نظم 

 سجاد سهتو
  کان وٺي ڪلهه

  چپن جو ٿڙڪڻ
 بند ناهي ٿيو
  اڃان تائين

  تنهنجي چپن جي گرمي
 منهنجي پوري وجود کي

  گرمائي رکيو آهي
 منهنجي سيني جي

  سختي تي
  اڃان به ڪي نرم
  جبلن جي چوٽي

  جي گرمي محسوس
  ڪري رهيو آهيان
  هرپل ائين ٿو لڳي
 ڄڻ هنئر ئي تون

 پاڻ ڇڏائي وئي آهين.
*** 


