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نائن اليون تي جڏهن نيو 
يارڪ جا ٻٽا ٽاور القاعده 
پاران رٿيل ڪارروائي ۾ 
تباهه ٿيا ته رياست هاِء 
متحده آمريڪا کي ايئن 
محسوس ٿيو ته دهشتگردن 
انهن جي دل جو نشانو وٺي ڌڪ هنيو هجي. سپر 
پاور جي تڪليف غصي ۾ بدلجي وئي. هن 

ع ۾ افغانستان تي حملو ڪيو. 1002آڪٽوبر 
شمالي اتحاد ۽ افغانستان جي ٻين طالبان دشمن 
طاقتن سان ملي طالبان جي حڪومت ختم ڪئي 
وئي جنهن تي عالمي دهشتگرد قوتن کي پناهه 
ڏيڻ ۽ انساني حقن جي لتاڙ جا الزام هئا. القاعده 
جي اڳواڻن جي پهرين صف کي ختم ڪيو ويو 

 اڳتي هلي اسامه بن الدن به مارجي ويو. 
افغانستان جو نئون سيٽ اپ جنهن کي آمريڪا 
جي سڌي سنئين مدد حاصل هئي ۽ انهيَء جون 
فوجون افغانستان ۾ پنهنجي جديد جنگي 
ٽيڪناالجي ۽ هٿيارن سان گڏ موجود هيون ۽ 

ملڪن جون فوجون به انهيَء جنگ  NATOگڏوگڏ 
۾ شريڪ هيون. آمريڪا افغانستان جي گهڻي 
مالي امداد به ڪئي، پر ان جي باوجود اهي طالبان 
جي طاقت کي ختم نه ڪري سگهيا، اهي وري به 
هڪ ويڙهاڪ قوت طور اڀري آيا انهن جو مطالبو 
آهي ته اهي افغانستان جا جائز حڪمران هئا ۽ 
هاڻي به سندن ساڳي گهر آهي ته انهن کي اقتدار 

 ۾ شريڪ ڪيو وڃي. 
افغانستان گذريل صديَء جي ستر واري ڏهاڪي 
جي آخري سالن تائين ظاهر شاهه جي بادشاهت ۾ 
غير جانبدار، لبرل ۽ ترقي پذير ملڪ هو. اهو 
عالمي طاقتن جي ڇڪتاڻ جي ڪري هڪ 
بدنصيب ملڪ بڻجي ويو. جنهن جا اسان جي 
ملڪ تي به هاڃيڪار اثر پيا ۽ پاڪستان به 
گذريل چاليهن سالن کان افغانستان جي حالتن جي 
اثر هيٺ دهشتگرديَء جو شڪار آهي ۽ جنگي 
حالتن جي ڪري افغان آبادي جي لڏپالڻ، 
دهشتگردي ۽ ٻين انيڪ مسئلن کي منهن ڏيئي 

 رهيو آهي.
جڏهن اڳوڻي آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ هلندڙ دور 
۾ آمريڪي فوجين کي افغانستان مان ڪڍڻ جو 

فيصلو ڪيو تڏهن پينٽاگان آمريڪي سالمتي جي 
خيال کان هن جي مخالفت ڪئي، پر ٽرمپ 
پنهنجي فيصلي تي بيٺل رهيو ۽ نئون چونڊيل 
صدر جو بائيڊن به ساڳي پاليسي تي قائم آهي. 

 NATOسيپٽمبر تائين آمريڪي ۽  22نتيجي ۾ 
فوجون خطي مان نڪري وينديون. آمريڪي رياست 
جا خطي مان نڪرڻ جا پنهنجا مفاد ۽ سبب آهن: 

غير ملڪي فوجي ماريا ويا  6853انهيَء جنگ ۾ 
آمريڪي فوجي هئا. انهيَء کان  1441انهن ۾ 
اهي آمريڪي به مري ويا جيڪي ٻين  6000عالوه 

خدمتن تي متعين هئا. مقامي آبادي جو جاني 
نقصان لکن ۾ آهي، ثابت اهو ٿو ٿئي ته آمريڪي 

فوجون جنهن عمل الِء افغانستان ۾  NATO۽ 
الٿيون ويون، اهو وڌيڪ خونريزي جو سبب ئي بڻيو، 
جيئن جنگين ۾ ٿيندو آهي ته عورتون ۽ ٻار آسان 
نشانو هوندا آهن، جن هزارن جي تعداد ۾ پنهنجي 
جان ڏني يا زخمي ٿيا، جن ۾ فالحي ڪارڪن ۽ 
صحافي عورتون به هيون ۽ ٽي ڪروڙ اسي لک 
آبادي جي ملڪ ۾ لکين ماڻهو دربدر ٿيا يا انهن 
کي ملڪ ڇڏڻو پيو ۽ اهي مختلف ملڪن ۾ 
پناهگير ٿي ويا. الميو اهو آهي ته آمريڪا پنهنجي 
تاريخ جي ڊگهي جنگ وڙهي ناڪام ٿيو، ساڻن 

NATO  به جن جي فوجن جو تعداد هڪ وقت اهڙو
به هو جو اهو هڪ لک چاليهه هزار تائين پهچي 

 NATOويو هو، ان سڀ جي باوجود به آمريڪا ۽ 
 کي افغانستان جي سر زمين ڇڏڻي پئي پوي. 

هڪ وڏو سبب انهيَء شڪست جو اهو به آهي ته 
آمريڪا انهيَء جنگ تي تمام وڏي رقم داُء تي 

سالن ۾  10لڳائي ڇڏي هئي، انهيَء جنگ تي 
کرب ڊالر ٿيو جيڪا هڪ  1213آمريڪي خرچ 

وڏي رقم آهي بس اهو خرچ به جنگ ۾ ورتل 
افغانستان کي امن ۽ خوشحالي نه ڏيئي سگهيو. 
آمريڪا دوها مذاڪرات ۾ زلمي خليل زاد جي 
اڳواڻيَء ۾ طالبان سان سڌيون ڳالهيون ڪيون جن 
۾ اهم نقطو هي هو ته آمريڪي فوجون هن ئي 
سال آمريڪا مان نڪري وينديون ۽ طالبان 

اتحادين تي ڪوبه حملو نه  NATOآمريڪي ۽ 
ڪندا. عجب جهڙي ڳالهه اها آهي ته آمريڪا 
طالبان کان ضمانت گهري ورتي ۽ طالبان انهن تي 
عمل ڪيو، پر انهن افغانستان ۾ پنهنجي پيش 

قدمي جاري رکي اهي ڪيترن ئي افغان ضلعن تي 
قبضو ڪري چڪا آهن ۽ ڪابل تي قبضي جي 
تياري ۾ آهن. افغان قومي فوج لڳي ٿو ته پسپا 
ٿي رهي آهي، انهن مان ڪيترن تاشقند ۾ پناهه 
ورتي آهي. تازو آمريڪي صدر اشرف غني ۽ 
عبداهلل عبداهلل جيڪو افغانستان جي قومي 
مفاهمتي ڪائونسل جو سربراهه آهي آمريڪا جو 
دورو ڪيو. اهو دورو به لڳي ٿو ته خطي جي تيزي 
سان بدلجندڙ حالتن جي سامهون ڪوبه نتيجو نه 

 آڻي سگهندو. 
هتي ملڪ جي وزيراعظم عمران خان آمريڪا کي 
فوجي اڏا ڏيڻ کان في الحال انڪار ڪيو آهي ۽ 
اهو به چيو آهي ته اهي طالبان سان جنگ نه ڪندا. 
يعني افغان ڌرين کي پنهنجا معامال پاڻ سنڀالڻ 
گهرجن. جڏهن ته آمريڪي سي آِء اي چيف تعاون 

 الِء پاڪستان جو دورو پڻ ڪيو آهي. 
ڏسجي ته انهيَء سڄي پيش رفت جو نتيجو ڇا ٿو 
نڪري پاڪستان جيئن ته خطي جو اهم ملڪ 
آهي ۽ ان جي جاگرافيائي بيهڪ جي اڃان به 
وڌيڪ اهميت آهي. دنيا جي نقشي تي وطن جي 
انهيَء بيهڪ اسان الِء موقعا به آندا آهن ته خطرن 
۾ به گهيريو آهي. آمريڪا ۽ اتحادين جون فوجون 
نڪرڻ کانپوِء ڇا افغانستان اقتدار جي ڇڪتاڻ ۾ 
هڪ نئين خونريزي کي منهن ڏيندو جيئن هن کان 
اڳ احمد شاهه مسعود جي شمالي اتحاد ۽ گلبدين 
حڪمت يار جي حزب اسالمي ڪابل جي فتح الِء 
وڙهي رهيا هئا. اڳتي هلي طالبان ۽ شمالي اتحاد 
جي وچ ۾ جنگ ئي رهي آهي، ان وقت به جڏهن 

 افغانستان تي طالبان جي حڪومت هئي. 
آثار اهي ٿا ڏسجن ته هاڻي کان ئي طالبان کي 
پنهنجي حريف قوتن تي برتري حاصل آهي. لڳي 
ٿو ته طالبان جو ڪابل تي ٻيهر اقتدار اڻٽر آهي. 
ماضيَء ۾ افغان حالتن جو سڌو اثر اسان جي ملڪ 
تي پوندو رهيو آهي جنهن سبب دهشتگردي ۽ 
افغان پناهگيرن جا مسئال اهم پئي رهيا آهن. جي 
ايئن ٿئي ٿو ته پاڪستان جي قيادت جو فرض 
آهي ته اها خطي جي صورتحال کي نئين ۽ بهتر 
حڪمت عملي سان سنڀالي جيئن دهشتگرديَء 
کان پاڪ هڪ پرامن ۽ ترقي ڪندڙ پاڪستان جو 

 خواب ساڀيان ٿي سگهي. 

 ايڊيءوريل

 افغ نست نُجيُصورحت لُ۽ُپ ڪُسرُزمنيُجوُمستقبل
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 انور قاضي

جي الِء بجيٽ انساني جسم  
۾ ڪرررنررگررهرري واري حرريرر رريررت 
رکي ٿي. اگر ڪررنرگرهري جري 
ڪررنررهررن برره مررهررري ۾ ڪرروبرره 
مسئلو ٿئي تره انسران مرعرذور 
ٿرررري ويررررنرررردو آهرررري، سرررراڳرررري 
ڪهاڻي بجيٽ جي آهي. اگر ملڪ جي بجيٽ بهترر 
نه آهي ته ملڪ مرفرلروج ٿري ويرنردو آهري. جرنرهرن جرو 
مرر ررال پرراڪسررترران ترري ٺررهررڪرري اچرري ٿررو، اسرران جرري 
بجيٽ عالمي ادارا ٺاهين ٿا ۽ ڇو نه ٺاهين؟ ڇا اسران 
جي قومي اسيمبلي جي ايوان ۾ ايترري لريراقرت آهري 
جو هو پنهنجي عوام ۽ ملڪ الِء بهتر بجيرٽ ٺراهري 
سگهن. جواب آهي ته لياقت ته پري جي ڳالرهره آهري 

 انهن ۾ اخالقيات به نه آهي. 
انررهررن ۾ ترره ايررتررري برررداشررت نرره آهرري جررو آرام سرران 
ڪنهن ٻئي فاضل ميمبر جي ڳالهه ٻڌي سرگرهرن ۽ 
پوِء وري ان کي دليل سان جواب ڏئي مطمئرن ڪرري 
سگهن، پر هي ته هڪ ٻئي کري مرطرمرئرن ڇرا ڪرنردا 
هنن کي ته هڪٻئي تري لرعرن طرعرن ڪررڻ اچري ٿري 

 افسوس!
قومي اسيمبلي ملڪ جو انتهائي معتبر آئيرنري ادارو 
آهرري، جرريررڪررو بررظرراهررر مررلررڪ جرري سررڀررنرري ادارن کرران 
مٿانهون آهري، ايسرترائريرن جرو عردلريره جري الِء قرانرون 
سازي به هن اداري کي ڪرڻي هوندي آهي. هي ادارو 
سڌو عوام مان چونڊجي اچڻ جي ڪري )جريرڪرڏهرن 
واقعي عروام مران چرونرڊجري ايرنردو آهري؟ٽ عروام و  
جوابده هوندو آهي، ان ڪري عوام قرومري اسريرمربرلري 
مان توقع رکندو آهي ته چونڊيل ميمبر اسريرمربرلري ۾ 
ويررهرري عرروام جرري ڏ  سررور جررو مررداوو ڪررنرردو بررک 
بيروزگاري جي خاتمي الِء اپاُء وٺرنردو، امرن ۽ انصراف 
الِء قانون سازي ڪندو، جن جي ڪري عوام ۽ ملرڪ 
جي ترقري ٿري سرگرهرنردي، پرر ايرئرن ٿرئري ڪرونره ٿرو. 
بجيٽ صرف حساب ڪتاب جري رانرد ٿري وڃري ٿري 
ڪوبه ميمبر سنجيده نظرر نرٿرو اچري، اجرالس برجريرٽ 

ڳالهيون ابتيون هڪٻئي تي تنقيد، زبانري ترذلريرل ۽ 
هاڻي ُڄنڊا پٽ ٿي آهي. قومي اسيمبلي جي اخالقري 
تراريرخ تره ڪررا خران سرٺري نره آهرري، پرر هرن بررجريررٽ 
اجالس ته قلعي کولي ڇرڏي آهري. اخرالي جري پسرت 
ترين حد تائين پهتل قومي اسيمبلي جا نمائنرده جرن 
کي اهو به شرم نه آهي ته پوري دنيا سندن ڪرتروترن 
کي ڏسي رهي هوندي آهي. بجريرٽ اجرالس ۾ ايرئرن 
لڳو ته قومي اسيمبلي جي ميمبرن جو اخالي برازاري 
شودن کان به بدتر هرو. زبران جرو اسرترعرمرال گرار سران 
وزير موصوف سينيٽائيزر جون بوتلرون هرڪرٻرئري کري 
اڇالئي هڻن پيا ۽ بجيٽ جو ڪتاب ته خان هرٿريرار 
طور عام استعمال ٿيو. اچرج تڏهن ٿري اچري جرڏهرن 
ررنررن ۽ ُڪررڌن  شررام جررو ٽرري. وي شرروز ۾ اچرري ڪ 
ڪرتوتن جي وڪالت پئي ڪيائون. ڪرنرهرن وڪريرل 
دوست کان معلوم ڪيم ته قومي اسريرمربرلري ۾ اگرر 
ميمبر ڪجهه به ڳرالرهرائري ٿرو تره ان کري ڪرنرهرن بره 
عرردالررت ۾ چررئررلرريررنرري نررٿررو ڪررري سررگررهررجرري، پررر اگررر 
ڪنهن ميمبر کي مارڪٽ ڪري ته ڇا اها به ان کي 
ڇو  آهي، پر هو ڪو برجستو جواب ڏئي نه سگهيو 
صرررف ايررترررو چرريررائرريررن ترره هررٿررن سرران ويررڙهرره ڪرررمررنررل 
ايررڪررٽ آهرري ان ترري ڪررٿرري برره ڪرريررس داخررل ٿرري 
سگرهري ٿرو، پرر ڪرنرهرن بره مريرمربرر ڪريرس داخرل نره 
ڪيو، گاريون کائي ۽ گاريون ڏئي چپ ڪرري ويرهري 
رهيا. اخالي ۽ غيرت االئري تره ڪرٿري ڇرڏي آيرا هرئرا 
باقي غريبرن مران ڪراوڙ ڪرڍڻ الِء برجريرٽ ئري برس 

 آهي. 
حڪومتي ميمبر ته پرري، پرر وزيرر صراحرب جرو مرذاي 
وارو انرداز يرا ڪروڙ يرا برقرول خراقران عربراسري صراحرب 
غلط بياني انهن جي تقرريررن مران واضرح ٿري جرڏهرن 
وزير دفاع فرمايو ته مهانگائي انهيَء ڪري آهري جرو 
ملڪ ۾ ترقي ٿي آهي، عوام و  قروت خرريرد آهري، 
تررڏهررن هررو شرريررون وٺررن ٿررا ۽ مررهررانررگررائرري ٿررئرري ٿرري. 
صاحب وڌيڪ فرمايو ته اچو ڪري پري ڪري ۾ ڏسرو 
مزدوري الِء مزدور نٿو ملي، ڪوبره بريرروزگرار نره آهري، 

ڪنهن به ماڻهو جو گهر ڪرچرو نره آهري، ڇرا چرئرون؟ 
کيس جاهل چئرون؟ بري شررم چرئرون؟ ڪروڙو چرئرون؟ 
غلط بيرانري ڪرنردڙ چرئرون؟ هرن کري پرنرهرنرجري ترڪ 
نوشهره ۾ هڪ لک مراڻرهرو غرربرت جري لرڪريرر کران 
هيٺ آهن اهي نظر نرٿرا اچرن. مرطرلرب ٻره ٽرائريرم جري 
مررانرري برره پرريررٽ ڀرررڻ الِء مرروجررود نرره آهرري. اسرران اهررڙن 
نمائندن مان اميد رکرون تره اهري اسران جري الِء برهرترر 
بجيٽ ٺاهيندا. هي ٻاهرين مالريراتري ادارن جرا ٽرائرو  
آهن، جيڪي اسان  جا وسيال انرهرن و  گرروي رکري 
پنهنجي ونگار وٺرنردا آهرن هري دالل آهرن ڪرمريرشرن 
کائڻ وارا، سوشل ميڊيا تي پوسٽون اچڻ شروع ٿيرون 
ته اگر ڪي پي ڪي ايترو خوشحال آهي ته پوِء ڪري 
پي ڪي جا ماڻهو ايتري وڏي تعداد ۾ سرنرڌ صروبري 
۾ ڇو آهن واپس ڇو نٿا وڃن پنهنجي صوبي ڏانرهرن 
ڇو ته بقول سپريم ڪور  جي چيف جسٽس جي تره 
سنڌ صوبو ته بقايا ٽن صوبن کان پوئتي پريرل آهري. 
ميڪا ولري چرواڻري تره ڪروڙ ايرتررو ڳرالرهرايرو جرو سر  
 لڳي، هي همراهه انهيَء فارموال تي هلي رهيا آهن.

چون ٿا بمپر فصل لٿا آهن، اڄ ئري ڪرڻرڪ امرپرور  
ڪرڻ جي منظوري ڏني اٿن. اگر فصل بمپر ٿيو آهي 
ڪڻڪ ڇو ٿا ٻاهران گهررايرو، جرواب اڳريرن حرڪرومرت 
چور، کنڊ ٻاهران گهرايو ٿا هاڻي ته ڪرپرهره بره ٻراهرران 
گهرايو ٿا. جواب اڳين حڪومت چور آهي، وزير خرزانره 
صاحب موصوف وزارت ۾ اچرڻ کران ڪرجرهره ڏيرنرهرن 
پهرين هن حڪومت جي پاليسين تي ٽري. وي ٽراڪ 
شو ۾ ڇتري ترنرقريرد ڪرئري، هراڻري صراحرب مروصروف 

 تعريف ڪندي ٿڪجي ڪونه ٿو.
سينيٽ ۾ تقرير ڪندي فرمائي ٿرو تره آِء. ايرم. ايرف 

ارب رپيا ٽيڪرس وڌيرڪ لڳرائرڻ جرو حرڪرم  000ته 
ڏنو اهو ته مان هئس جو آِء. ايرم. ايرف جري سرامرهرون 

ارب  300بيهي رهريرس ۽ ٽريرڪرس گرهرٽ ڪررائري 
رپيا ڪرايو. ياد رهي ته هي صرف پيٽروليم جري مرد 
۾ ٽيڪس آهي خبرر نره آهري هري عروام سران مرذاي 
ڇررو ٿررا ڪررن شررايررد عرروام ويررچررارو برريرروقرروف آهرري يررا 

ڇ ُقوميُاسيمبليُجيُميمربنُجيُ
 اخالقي تُنهُهونديُآهي؟

  ح الِتُح ضرھ

 ملڪ 
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بيوس! هڪ لطيفو ياد ٿو اچري هرڪ هرمرراهره جرهريرڙو 
جري، ايرف آِء آر داخرل  613ڪيو ته ان تري پرولريرس 

ڪئي همراهن وڪيل ڪيو، وڪيل به اسان جي وزيرر 
خزانه جهڙو، ڪور  ۾ اهڙا دليل ڏنرائريرن جرو ڪريرس 

جو ٿري ويرو، هرمرراهرن کران پرئرسرا بره جرام ورترا  601
  601کران  613هئائين انهن کي چوي پيو ڏسو مون 

تي ڪررايرو آهري براقري ڇرا ڪرريران. برهررحرال هرمرراهره 
ڪور  ۾ رحم جي اپيل داخل ڪرئري اتري انرگرريرزي 
۾ جام دليل ڏنائين ملزم جا مائٽ ڏاڍا خوش ٿيا تره 
اجهو ٿو همراهه جريرل کران ٻراهرر اچري، پرر سرزا برحرال. 
هاڻي وڪيل صاحب ٻاهر نرڪرري مرلرزم جري مرائرٽرن 
کي چيو ته مرنرهرنرجري جري سران مرنرهرن مراري صررف 
انهريَء ڪرري ٿري جرو مران چروانرس پريرو هرمرراهره کري 
ڦاسي ڀلي ڏي، پر پٽڪي سوڌي ڦاسي، پر جي چئري 

پيو ته نه پٽڪرو لرهررائري پروِء ڦراسري ڏيروس. هرمرراهرن 
چيو وڪيل صاحب ٻي رقم به توکي ڏيون ٿرا ڦراسري 
ڀلي اچي، پر پٽڪي سوڌو اسان جري عرزت جرو سروال 
آهري. اسران جرا اڳرواڻ بره اهرڙا آهرن اسران کري ڦراسرري 
ڏيارين ٿا، پر پٽڪي سوڌي. عزت برچرائريرن ٿرا شررم 

 نٿو اچين.
پر اچين به ڇو اگر ملڪ جو وزيراعظرم آمرريرڪرن ٽري 
وي تي انٽرويو ڏيندي زنا باالرجربرر جري ڪريرسرن وڌڻ 
تي ايئن چوي ته عورتن جو لباس اهڙو آهي جو مردن 

جرو سربرب برڻرجري ٿرو.  (Temptation)کي اڪسائين 
اگر وزير خارجا اسامه بن الدن کي دهشترگررد نره چروي 
پروِء هررن ۾ ڪرهررڙي ترربرديررلري ايرنرردي ڪررهرڙي تررقرري 

 ٿيندي. 
اگررر ڪررو عرر ررمرران ڪرراڪررڙ جررهررڙو آواز اسرريررمرربررلرري ۾ 

گونجنردو تره ان کري خرامروش ڪررايرو ويرنردو. حرالرترون 
بدتر کان بدترر ٿريرن پريرون آمرريرڪرا افرغرانسرتران مران 
وڃي پيو. افغاني حڪومت ۽ طالبران خرود اسران کري 
سرڄررڻ نررٿرا سررمررجرهررن. انررڊيرا سرران اسران جررا ترعررلررقررات 
ڪيترا بهتر آهن؟ چين به ڪجهه پاسريررو ٿرئري پريرو، 
ايران سان به اسان برهرترر نره آهريرون، برک بريرروزگراري 
راڪاس وانگر آهي، سيراسرتردانرن جري سرمرجرهره اسران 
جي سامهون آهي انهن ۾ اخالقيات جري کرو  اچري 
وئي آهي. خطرو وڌي ٿرو تره فررشرترا پراڻ ئري نره اچري 
وڃن. خير جي اميد رکون ٿرا، پرر مشرڪرل لڳري ٿري. 

 جالب صحيح چيو هو:
 خاڪ ۾ مل گئي رنگيني لوگ،
 حڪمران بن گئي ڪميني لوگ.

*** 
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۾ جررريرررڪرررڏهرررن پررراڻررريَء جررري  
صورتحال تي نظر وجهنداسريرن 
ترررره ڪررررجررررهرررره حرررريررررران ُڪررررن 
مرعررلررومررات مررلررنرردي ۽ ايررئررن برره 
چيو پيو وڃي ته ٽئريرن عرالرمري 
جررنررگ برره پرراڻرريَء ترري لڳررنرردي. 
جرريررڪررڏهررن دنرريررا جرري مرروجرروده 
صورتحال کي سمجهنداسين ته چاهي پئسيفڪ اوشئن 
۾ يو ايس اي ۽ چائنا جي وچ ۾ مقابلو هرجري يرا وري 
انررڊيررا ۽ پرراڪسررترران وچ ۾، پررر ترروهرران کرري هررائرريررڊرو 
پوليٽڪس دنيا جي هر ريجن ۾ نظر ضرور ايندي. تازو 

 Acuteئي آِء ايم ايف جي رپور  مروجرب پراڪسرتران 
Water Shortage  .موجب دنيا ۾ ٽئين نرمربرر تري آهري

اهڙيَء طرح مختلف مرلرڪرن برابرت پراڻريَء جري حروالري 
سان ڪجهه نظر وجهنرداسريرن تره سرائرو پرولرو لر  ڀر  

ع جرري 1028مررلرريررن آبررادي ترري مشررتررمررل آهرري.  120
 4رپور  موجب هن ملڪ جي پاڻريَء جرا مرکريره  خريررا 

سيڪڙو جي گنجائش تي بچيرا آهرن، صرحريرح نرمرونري 
سان منصوبابندي ۽ انويسٽرمريرنرٽ نره ڪررڻ سربرب هرن 

ڏينهن باقي رهرڻ جرو پراڻري برچريرو هرو، پرر  10شهر ۾ 
ع ۾ حڪومت بهرترر ڪروشرش وٺرڻ برعرد پراڻريَء 1023

 جي بحران کي ختم ڪيو. 
هي شهر انڊيا سان تعلق رکي ٿو، هن جي . بينگلور: 2

هي شهر پاڻي گدالڻ سبرب وڌيرڪ  22,202,000آبادي 
سريرڪرڙو پراڻري  58گدلو ٿيندو پيو وڃي. هن شرهرر ۾ 

 زراعت ۽ انڊسٽري ۾ استعمال ٿئي ٿو. 
هن شهر جرو ترعرلرق چرائرنرا سران آهري، هرن . بيجنگ: 0

ملين آهي، جنهن جو تنراسرب دنريرا جري  10جي آبادي 
سيڪڙو آهي. صرف بيجنگ  10آبادي سان ل  ڀ  

سرريررڪررڙو فررريررش پرراڻرري مرروجررود آهرري.  0و  دنرريررا جررو 
سيڪڙو گدلو پاڻري سررفريرس واٽرر طرور  40ع ۾ 1028

 استعمال ڪيو ويو. 
مرلريرن  20مصر جي هرن شرهرر جري آبرادي . قاهره:  2

سيڪڙو پاڻيَء جو  ريعو  00آهي نيل درياهه مصر جي 
آهي، نيل درياهه به تيزيَء سان گدلو ٿريرنردو پريرو وڃري. 
اهررڙيَء طرررح قرراهررره برره پرراڻرريَء جرري شررديررد کررو  واري 

 صورتحال طرف وڃي رهيو آهي. 
دنيا جو  21,404,000هن شهر جي آبادي . ماسڪو: 0

تازو پاڻري روس ۾ هرڪ چروٿرائري آهري ۽ هرڪ سرروي 
سريرڪرڙو  68موجب پڻ اهو ٻڌايو پيو وڃي ته روس ۾ 

سيڪڙو تائريرن پريرئرڻ جرو پراڻري صرفرائري جري  30کان 
معيار تي پورو نرٿرو لرهري. اهرڙيَء طررح سران روس جرو 
شهر مراسرڪرو بره پراڻريَء جري شرديرد کرو  کري مرنرهرن 

 ڏيئي رهيو آهي. 
مرلريرن  24,04,2000هن شهر جي آبرادي . استنبول: 0

آهي. ويرجرهرڙائري وارن سرالرن ۾ هري شرهرر پراڻريَء جري 
ع جي شروعرات ۾ 1024شديد کو  کي منهن ڏيندو، 

سيڪڙو جي گنجائش کان  60هن شهر جا مکيه  خيرا 
ع ترائريرن 1060گهٽ هئا ۽ پڻ اهو چيو پريرو وڃري تره 

 هي شهر پاڻيَء جي شديد کو  ۾ اچي ويندو. 
ملين آهري، هرن شرهرر  5هن شهر جي آبادي . لنڊن: 2

ع ترائريرن شرديرد قرلرت ۾ 1018جي پاڻيَء جي فراهمي 
اچي ويندي ۽ پاڻيَء جي کو  سبب وڌيڪ آباديَء تري 
 اثر پڻ ٿيندو ۽ انساني جياپي الِء ڏاڍو ڏکيو ٿي پوندو.

ملريرن آهري،  60هن شهر جي ڪل آبادي . ٽوڪيو: 0
سريرڪرڙو مرٿراڇرري جري  00هن شهر جرو واٽرر سرسرٽرم 

پاڻيَء تي آهي جنهن ۾ درياهره نرديرون پرگرهررنردڙ بررف 
پڻ آهي. تازو ٿيل انويسٽمينٽ موجب ايرنردڙ مسرترقربرل 

 سيڪڙو تائين گهٽتائي ٿيندي.  6۾ 
آهري،  44000هن شهر جي آبرادي . ميامي فلوريڊا: 0

هن شهر جي پاڻيَء جو مکيه  ريرعرو ائرٽرالنرٽرڪ اوشرئرن 
آهرري. هررن شررهررر سرران برره پرراڻرريَء جرري کررو  جررو شررديررد 
مسئلو آهي. جيتوڻيڪ هي پاڻيَء جو مسئلو هن شرهرر 

کران اثرر انرداز  2060جي آسرپراس جري شرهررن کري بره 
 ڪندو پيو اچي.

پاڪستان ۾ پاڻيَء جي صورتحال تي نظر وجهنداسيرن 
ته قدرت طرفان پاڪستان کي پراڻريَء جرا انرمرول  خريررا 
عطا ڪيا ويا آهن، پر پاڻيَء جي شعبي تي ڪا خران 
ترروجررهرره نرره ڏيررڻ ۽ مررس مررئررنرريررجررمرريررنررٽ هررئررڻ ڪررري 
پاڪستان دنيا ۾ پاڻيَء جري شرديرد قرلرت هرئرڻ ڪرري 

نمبر تي اچي ويو آهي. هن وقرت پراڪسرتران  6دنيا ۾ 
کي پاڻيَء جي کو  وڌندڙ آباديَء سبرب درپريرش آهري 

جرريررڪررا هرراڻرري اسررٽررريررس لرريررول ترري اچرري وئرري آهرري. 
پرراڪسررترران جرري آزاديَء جرري شررروعرراترري سررالررن دوران 

پر ڪيرپرٽرا ڪريروبرڪ مريرٽرر پراڻري هرو  83000ساليانو 
ڪريروبرڪ مريرٽرر پرر  2500ع ۾ گهٽجي 2002جيڪو 

 2000ع ۾ وڌيڪ گرهرٽرجري 1023ڪيپٽا تي پهتو ۽ 
ڪيوبڪ پر ڪيپٽا ميٽر تي پهتو. يو اين ڊي پي جري 

ع ۾ ايربرسرلريرو  واٽرر 1018رپور  موجب پاڪستران 
 800اسڪل ٽي تي پهچندو، جنهن ۾ پاڻي جي کو  

ميٽر ڪيوبڪ واٽر تائين پهرچرنردي. اهرڙيَء طررح سران 
پاڻيَء جي شديد کو  ٿيندي. ارسا جي رپرور  مروجرب 

مرلريرن فري ايرڪرڙ  248پاڪستان کي هر سال سراسري 
پاڻي ملندو آهي، ان جو زياده تر حصو پهاڙن جري بررف 
پگهرجندي ۽ باقي مون سون برساتن مان حاصرل ٿرئري 

ملين ايڪڙ پاڻي  88کان  80ٿو. ان کان عالوه هر سال 
زمين مان حراصرل ڪرجري ٿرو. ڇرو تره پراڪسرتران هرڪ 
زرعي ملڪ آهي ۽ ان جي معيشت زراعرت تري گرهرڻرو 

سيڪرڙو زراعرت  10جو  GDPڀاڙجي ته پاڪستان جي 
سيڪڙو پاڻي زراعت تي اسرترعرمرال ٿرئري  06تي آهي، 

سيڪڙو انڊسٽريز ۽ ڊوميسٽڪ طرور اسرترعرمرال  8ٿو ۽ 
ٿئي ٿو. ڪئنالن جو پراڻو نرظرام هرئرڻ ڪرري هرر سرال 

سيڪڙو پاڻي جو بخارات ۾ تبديل ٿيرڻ لريرڪريري،  40
 سيپيي ۽ پاڻيَء جي چوري هئڻ ڪري ضايع ٿئي ٿو. 

 دني ُ۾ُپ ڻي َُجيُشديدُکوٽُ۽ُ
 پ ڪست نُ۾ُپ ڻي َُجيُصورحت ل

 ح الِتُح ضرھ

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ 

 

 دني  
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نررمررونرري آمررريررڪررا پررنررهررنررجرري 
پرالرريررسريررن کري قررائرم رکررڻ ۽ 
انرررهرررن جرررو دفررراع ڪررررڻ الِء 
پنهنجري الِء ٿرنرڪ ٽرئرنرڪرون 
رکرررنررردي آهررري سررراڳررري طررررح 
اسررران و  بررره ڪرررجرررهررره اهرررڙا 
خان ماڻهو رکيا ويندا آهن، جن کي چمچاگير چئبو 

 آهي. 
چمچاگيري هڪ وڏو محنت طرلرب ڪرم آهري ۽ اهرو 
ڪررم ڄررڻررري وڻرري جرري وس جرري ڳرررالررهرره نرره آهررري. 
چمچاگيري ڪرڻ الِء باقائده هرڪرڙي ڏکري ڪرمرانرڊو 
جهڙي تربيت مان گذرڻو پوي ٿو ۽ انرهريَء ٽرريرنرنرگ 
دوران ڪيترائي سيکڙا  چمچاگير، چمچاگيري جرون 
ڏکيون مشقون ڪندي گهڻو رهرڙجري وڃرن ٿرا ۽ پروِء 
هن عظيرم ڪرم کري اڌ ۾ ڇرڏي ڏيرن ٿرا. يراد رکرڻ 
گهرجي تره چرمرچراگريرري جري ترربريرت پروري نره ڪررڻ 
وارن ماڻهن کي سڄي زندگي ڪا ڍنگ جي نوڪري 
يا روزگار نه ملي سرگرهرنردو آهري. هرو سرڄري زنردگري 
ڏکن ڏوجهرن ۽ ٿورن ۾ گرذاريرنردا آهرن ۽ انرهرن جري 
پررڙرراڙي سررنررڌي فررنررڪررار پرررو چررانررڊئرري جررهررڙي وڃرري 
ٿيندي آهي يا ان کان ٿورو فري سان اسان جري ڳرو  
جي شاعر ڏونگر اداسي جرهرڙي ٿريرنردي آهري. جرنرهرن 
جو سرڪاري خرچ تي عالج ته نه ٿي سگهندو آهري، 
پر ان جو سرڪاري خرچ تي عالج ڪرائڻ وارو ڪوڙو 
 چيڪ ضرور سوشل ميڊيا تي وائرل ٿي ويندو آهي. 
دنيا جي تحريڪ ڪنڊ ڪڙڇ ۾ مريرلري، شرهرر واهرڻ، 
وستي ۾ جتي ڪٿي چمچاگير عام جام مرلري وڃرن 
ٿا. جهڙي طرح اوهان کي هر هنڌ پٽاٽرا، ٽرمراٽرا، بصرر 
ملي وڃن ٿا سراڳرئري طررح چرمرچراگريرر مرلرڻ بره ايرتررو 
آسان ٿي پيو آهي. منهنجي پنهنجري سرروي رپرور  
مرطررابرق سرنررڌ جررو هررر مرراڻرهررو چررمرچرراگريررر آهرري ۽ اهررا 
سررنرردس خرروبرري آهرري، اهررا سررنرردس لرريرراقررت آهرري، اهررا 
سندس قابليت آهي، اها سندس َسرَنرَد آهري. ڇراڪراڻ 
ته پوري دنيا ۾ چمچاگيرن جو جرهرجرهرو ترعرداد سرنرڌ 
۾ هجڻ به هڪ ڀراڳ آهري. چرمرچراگريرر ٿريرڻ الِء اول 

شرط اهو آهي ته اوهان سدائين کلرنردا، مسرڪررائريرنردا 
ُهجو، دنيا ۾ ڀلي ڇا به ٿريرنردو هرجري، پرر چرمرچراگريرر 
ماڻهو کي ڪڏهرن بره اداس نراهري ٿريرڻرو. ڇراڪراڻ تره 
مايوسي گناهه آهي ۽ چرمرچراگريرر مراڻرهرو ڪرڏهرن بره 
گررنرراهرره ڪرررڻ جرري جرررئررت نررٿررو سرراري سررگررهرري. ڀررلرري 
فلسطين ۾ خون جي هرولري کريرڏي ويرنردي هرجري ۽ 
اسرائيلي فوجي مسرڪريرن فرلرسرطريرنريرن کري مرڙرر ۽ 
مکيون سمجهي ماريندا هجن، پرر چرمرچراگريرر مراڻرهرو 
کي عرب ليگ جهڙو ئي ڪردار ادا ڪرڻو آهي. ڀلري 
آمريڪا ۾ اسڪول ۾ هڪ مٿي ڦريل ماڻهو برنردوي 
کڻي ڏهه ماڻهو ماري ڇرڏي ۽ ان ۾ هرڪ مرعرصروم 
پاڪستاني نريراڻري ربريرڪرا شريرخ ان جري گرولري جرو 
نشررانررو بررڻررجرري، پررر هررڪ چررمررچرراگرريررر مرراڻررهررو ترري اهررا 
 ميواري عائد ٿئي ٿي ته هو آمرريرڪري صردر ٽررمرپ 
جهڙو ئي رويو اختيار ڪرري ۽ پرنرهرنرجري مرنرهرن تري 
هڪ ُمرڪ جو اسٽيڪر چنبرڙائري هرلري. چرمرچراگريرري 
جي ڪا حد نه ٿريرنردي آهري، جريرئرن سرمرنرڊ جرو ڪرو 
ڇيڙو نره آهري ايرئرن چرمرچراگريرري جري بره ڪرا حرد نره 
آهي. چمچاگيري الحد ٿئي ٿي. چمچاگيري بره هرڪ 
قسم جي مزدوري آهي بلڪه مرزدوري کران بره ڏکريرو 
ڪررم آهرري. چررمررچرراگرريررري جرري عررلررم کرري عررلررم ۾ 

چئبو آهري. اهرو عرلرم بره   Spoonlogyچمچاگيراالجي
ايئن ئي حاصل ڪيو ويندو آهي جيئن اسين ڊاڪرٽرر 
انجنيئر ايم. بي. اي پاس سري. او ٿري ڪرري ڪرنردا 
آهرريررون. چررمررچرراگرريررري ڪرررڻ الِء ڪررنررهررن برره رنررگ ۽ 
نسل،  ات پات جري فرري کري وچ ۾ ڪرونره ڦراسرايرو 
ويندو آهي. چمچاگيري ۾ جرنرسري مرترڀريرد بره ڪرونره 
ڏٺو ويندو آهي ۽ ان ۾ هرر عرورت ۽ مررد کري پرورو 
پررورو حررق آهرري ترره هررو چررمررچرراگرريررري جرري هررنررر مرران 
 فيضياب ٿي پوِء پوري سماج کي فيضياب ڪري. 
اڻ پڙهيل چمچاگير کي اسين ڪمردار، ڪراراچ چرونردا 
آهيون، جڏهن ته پڙهيل لکريرل چرمرچراگريرر کري اوهران 
ڪجهه به چئي سگهو ٿا،  اتي سيڪريٽري يا اوهران 
جي عهدي جري حسراب سران ان جرو ڪرهرڙو بره نرالرو 
رکي سگهرو ٿرا. چرمرچراگريرري جري تراريرخ ايرترري ئري 

پراڻي آهي جيترري وطرن عرزيرز ۾ حررام گروشرت کري 
حالل ڪري کائڻ ۽ کرپرائرڻ جري تراريرخ پرراڻري آهري. 
جي خبر پئجي وئي ته چئبو ويجهڙ ۾ حرام جرانرورن 
جررو گرروشررت فررالڻرري هرروٽررل ترري هررٿرريررڪررو ڪرريررو ويررو، 
جيڪڏهن خبر نره پرئرجري سرگرهري تره اهرو تراريرخ جرو 
حصو ٿي ويندي ۽ تاريخ ڪڏهن ڪنهن کري مرعراف 
نه ڪندي آهي. پراڻي زماني ۾ بادشاهره، شرهرنرشراهرن 
و  به چمچاگير سندن درٻار ۾ رکريرل هرونردا هرئرا ۽ 
انهن جا وڏا وڏا عهدا ۽ وظيفا مقرر ٿريرل هرونردا هرئرا. 
انهن چمچاگيرن ۽ درٻارين جي ڪري برادشراهرترون ۽ 
سلطنتون وڏي ترقي ڪنديون هيون ۽ ڪنرهرن مرلرڪ 
تي ڪاهه ڪرڻي آهي يا ڪو ملڪ ڪاهه ڪري آيرو 
آهي ته ان کري ڪريرئرن مرنرهرن ڏيرڻرو آهري. اهرو سرڀ 
ڪجهه چمچاگيرن ۽ درٻارين جري ترجرربراتري مشرورن 
۾ ٻڌل ڳالهين سان ڪيو ويندو هرو. برادشراهري دورن 
۾ چرمررچراگرريررن کري درٻرراري چررونردا هرئرا ۽ انررهرن الِء 
خرران قسررم جررا لررقررب ۽ الررقرراب مررقرررر هررونرردا هررئررا. 
بادشاهن، شهنشاهن چمچاگيرن درٻارين جي چوڻ تي 
عمل ڪرري دنريرا کري ڪرٿران کران ڪرٿري پرهرچرائري 
ڇڏيو، منهنجو مطلب آهي دنيا کي پٽي ڪٿي کڻي 
ڪونه ويا، پر انهن دنيا جو ُسک ڦرٽرائرڻ ۽ دنريرا کري 
بارود سان ڀرڻ ۾ وسان ڪين گهٽايو آهي. هي دنريرا 
جرريررڪررا اڄ آهرري اهررا ايررئررن بررلررڪررل نرره هررجرري هررا 
جيڪڏهن ان ۾ چمچاگير نه هجن ها. دنيا جو نرقرشرو 

 ڪجهه ٻيو هجي ها جي چمچاگير نه هجن ها!
چمچاگير ۽ درٻاري وقت جي برادشراهرن، شرهرنرشراهرن، 
راڻن، راڻين کري اهرڙا تره مشرورا ڏيرنردا هرئرا جرن سران 
سندن ٻيڙي ٻڏي ويندي آهي ۽ هو پنهنرجري زنردگري 
سان گڏوگڏ پرنرهرنرجري رعرايرا جري زنردگري ۾ بره زهرر 
ڀري ڇڏيندا هئا. وقت ۽ وير ڪنهن جو اوسريرئرڙو نرٿرا 
ڪرن، هري وقرت گرلروبرالئريررزيشرن جرو آهري. هري دنريررا 
انٽرنيٽ جي دنيا آهي، هي دنريرا سروشرل مريرڊيرا جري 
دنيا آهي، تنهنڪري هاڻ چمچاگيري جو طريرقريرڪرار 
۽ انهن جو ڪاروهنوار به بردلرجري چرڪرو آهري، براقري 

 ان جو خيال ساڳيو ئي آهي. 

 ادب، تاريخ ۽ سماجيات  

 مچچ گرييُجوُش رٽُڪورس!
 شوڪت لوهار

 

 جهڙي 
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سررنررڌ ۾ برريررروزگرراري وڌڻ جرري ڪررري اسرران جررا کرروڙ 
ماڻهو آهن، جيڪي گرهرر ويرٺري چرمرچراگريرري ڪرري 
تمام گهڻو پرڏيهي نراڻرو ڪرمرائري رهريرا آهرن ۽ اهرا 
سٺي ڳالهه به آهي. ڇاڪاڻ ته واندي ماڻهو جرو  هرن 
شيطان جو دڪان ٿئي ٿو. تنهنڪرري برهرترر آهري تره 

 واندي ويهڻ بجاِء ماڻهو چمچاگيري ڪري وٺي. 
اوهان هر عمر ۾ چمچراگريرري ڪرري سرگرهرو ٿرا، هري 
اها نوڪري آهي جتان ماڻهو ڪڏهن به رٽائرڊ ڪرونره 

 ٿو ٿئي. 
سرنرڌ ۾ نرنررڍا وڏا لررکريررن هرزاريررن وڏيررا، نرنرڍيرررا، خرران، 
نواب، سردار، سردار زاده، نوابزاده موجود آهن. انهن جو 
تعداد ڏسي اهرو مرعرلروم ٿريرنردو آهري ڄرڻ سرنرڌ ڪرو 
برطانوي شاهي خاندان هجري، ان جرو تراريرخري سربرب 
اهو به ٿي سگهي ٿو جو انرگرريرز سررڪرار هرتري سرئرو 
سررالررن تررائرريررن حررڪررومررت ڪررنرردي رهرري آهرري. ايررترررن 
وڏيرررن، سررردارن کرري ڏسرري اوهرران اسرران آسررانرري سرران 
اندازو لڳائي سگهون ٿا تره سرنرڌ ۾ چرمرچراگريررن جرو 
ڪيترو تعداد ٿي سگهي ٿو؟ اهي ته اهي ماڻهو آهرن 
جيرڪري سرنرڌ جرا چرونرڊيرل نرمرائرنرده آهرن، انرهرن و  
پنهنجا پنهنجا ڪيئي چمچاگير، ڪرفرگريرر ۽ ڏويرون 
هجن ٿيون، ٻيا اهري آهرن جريرڪري پرڙهريرل ۽ ڊگرري 
يافته سرڪاري عهدن مٿان ڪنهن هاٿي جيئران وارد 
ٿيل آهن، انهن جا ڪجهه سرڪاري طور َسرَنرد  يرافرتره 
چمچاگير آهن ۽ ڪجرهره پراڻ ئري رضراڪراراڻري طرور 
تي چمچاگيري جي فرض کي تمام خوبصورتي سران 
سرانجام ڏيئي رهيا آهن. اها ئي وجهه آهي جو انهن 
جي اعلٰي قسم جي چمچاگيري جي ڪرري اڄ سرنرڌ 

خوشحالي جون سڀئي حردون پرار ڪرري ويرئري آهري. 
سنڌ ترقي، خوشحالي ۾ سرڀرئري رڪرارڊ ڀريري ڇرڏيرا 
آهن. جتي سرنرڌ جري چرونرڊيرل نرمرائرنردن ۽ ڪرامرورن 
سنڌ ۾ ڪراري رات هرجرڻ جري براوجرود ڏيرنرهرن رات 
ڪوشرش ڪرري ۽ پرنرهرنرجرن واٺرن، چرمرچراگريررن کري 
ميدان تي الهي سنڌ کي آسٽريليا بڻائي ڇڏيو آهري. 
سررنررڌ جرري تررعررلرريررم، سررنررڌ جرري صررحررت، سررنررڌ جرري 
ٽرانسپور ، سنڌ جي آبپاشي، سرنرڌ جري خروشرحرالري 
۾ چمرچراگريررن جري مرحرنرت ۽ پرگرهرر سرمرايرل آهري! 
چمچاگير ماڻهو چوويهه ڪالڪ پنهنجي باال آفيسر، 
وڏيري، سائين الِء ايئن الر  هونردو آهري جريرئرن رات 
جو ٽيٽهر هڪ ٽنگ مرٿري ڪرري سرمرهرنردو آهري تره 
 متان کيس ننڊ کڻي وڃي ۽ آسمان نه ڪري پوي!

چررمررچرراگرريررري ڪرررڻ هررڪ وڏي ڏکرري سررائررنررس آهرري. 
چمچاگيري ڪررڻ جرو ڪرم نراسرا ۾ نروڪرري ڪررڻ 
کان وڌيڪ ڏکيو آهي. ناسا ۾ نروڪرري اوهران وڌ ۾ 
وڌ ويران چنڊ ۽ مريخ تران ٿري ايرنردا، پرر چرمرچراگريرري 
دوران اوهان کي خريرال رکرڻرو پروي ٿرو تره صراحرب جرو 
موڊ ڇا آهي؟ صاحب کي ڇا ٻڌائڻو آهي؟ صاحب جو 
پيٽ جيڪو پراڊو جي لوڏن تي ڪنهرن مرئرل ڪرمري 
جيرئران لرڏي ٿرو ان کري ڪريرئرن مرور جري چرال سران 
ڀرريررٽررڻررو آهرري. صرراحررب جرري رشرروت ۽ ڪرررپشررن کرري 
ڪريرئرن حررالل جري ڪررمرائري جرو ڊيرٽرول هررڻرڻرو آهرري. 
صاحب جي نااهرلريرت کري سرنردس فرلرسرفريراڻري سروچ 
طور ڪيئن مشهور ڪرڻو آهي، سڄو ڏينهن صاحرب 
سان گڏ رهري رهري ڪريرئرن نره صراحرب کران پراڻ الِء 
پنهنجي مائٽن الِء ڪي مراعتون وٺڻيون آهن. اوهران 

ڀل ڪنهن ڏکئري عرلرم ۾ عرالم هرجرو پري اير  ڊي 
ڪيل ڊاڪٽر هجو، پر جيستائين اوهران چرمرچراگريرري 
۾ ڊپلومه يا ڪرو ڪرورس نرٿرا ڪرريرو تره اوهران جرون 
سڀئي ڊگريون ڪاغذ جي ٽڪرن کان وڌيڪ ڪجرهره 
به ڪونه آهن. سنڌ ۾ چاپلوسي ۽ چمچاگيري ٻه اهڙا 
شعبا آهرن جرن ۾ اسران ترمرام گرهرڻري تررقري ڪرري 
سرگرهرون ٿرا. چررمرچراگريرري ڪررڻ هرڪ عرظريرم ڪررم 
آهي، جيڪو ڄڻي وڻي جي وس جي ڳرالرهره نره آهري. 
چڱا ڀرال مرحرقرق بره چرمرچراگريرري جري عرلرم کرانسرواِء 
مشررهرروري مرراڻرري ڪررونرره سررگررهررنرردا آهررن. اوهرران کرري 
جيڪڏهن سنڌ کي خوشحرال سررسربرز سرکريرو سرترابرو 
ڏسڻو آهي، جيڪو ضرور ڏسڻو آهي تره ان الِء اوهران 
سڀ چمچاگيري ڪريو، جيترو ٿري سرگرهري وڏيررن ۽ 
ڪامرورن جري درن تري ڪرريرا پريرا هرجرو. انرهرن جرون 
پوسٽون الئيڪ ڪريو، انرهرن جري فرلرسرفري کري دنريرا 

 جي ڪنڊ ڪڙڇ تائين پهچايو. 
خوامخواهه ۾ ُسقراط، افالطون ۽ ارسرطرو فرلرسرفري جرا 
ابا مييا وڃن ٿرا. هررو ڀررو شريرڪرسرپريرئرر، ٽرئرگرور ۽ 
لطيف رومي مشهور آهن. اصل ۾ فلسفو ته سرنرڌ ۾ 
موجود چونڊيل نمائندن جو آهي ۽ انهن جا چمچاگير 
وڏا دانشور آهن اصل صفا پڪا نوم چومسڪري لڳرا 
پيا آهن. سنڌ ۾ جيڪڏهن سرنهن ڦالر ۽ امرن امران 
ڏسڻو آهي ته دير نه ڪريو ۽ سڀئي چمچاگير برڻرجري 
وڃو. هن وقت سيٽون مرحردود آهرن، وارو ڪرريرو برعرد 
۾ پرڏيهه مان خان طور چريرن مران وڏي کريرپ اچري 
ٿي اوهان اهو عهدو ماڻيو نه ته چمچاگيرري ڪررڻ الِء 

 دنيا بي چين آهي. 
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ادب ۾ مرد تخليقڪرارن جري 
سررگررهرراري ڪررردار رهررڻ سرران 
گڏ، عورت ليرکرڪرائرن جرو بره 
جٽادار حصو رهيو آهي. جرتري 
مرد ترخرلريرقرڪرار سرنرڌي ادب 
جري جررهررول ۾ پررنررهرنررجرري فررن 
تارا ڀرريرنردا رهريرا آهرن، ُاتري سرنرڌ  پارن جا شاهڪار س 
جي عرورت لريرکرڪرا بره هرر دور ۾ ڀررپرور نرڀرائريرنردي 
پنهنجو پراڻ مرلرهرايرو آهري، پروِء ُاهرا شراعرره ُهرجري يرا 
ڪهاڻيڪاره، پر سندس تخليقي پرورهريرو ڪرنرهرن بره 
طرح نظر انداز نٿو ڪري سگرهرجري. وقرت بروقرت هرر 
دور ۾ سنڌ جي ُسگهڙ عورت وانگر سنڌ جري پرڙهري 
لکي عورت به پاڻ ميائيندي معلوم ٿري آهري، ادب 
۽ تخليق جري جرهران ۾ مررد ل رکراري سران هرم قردم 
رهندي ڪلهو ڪلرهري سران مرالئري بريرٺرل نرظرر آئري 
آهرري. ايررئررن اسرران جرري سرريررنررواريررل سررمرراج ۾ انرريررڪ 
ڏکيائين باوجود عورت ليکڪا لکنردي بره اچري پرئري 
۽ لکندي به رهندي ۽ اهو سنڌي ادب جو هڪ خران 

 ۽ اهم حصو پڻ آهي.
مرروجرروده وقررت ۾ ُاسررررنرردڙ يررا وري لرررکررنررردڙ عرررورت 
تخليقڪارن جو  ڪر ڪبو ته ڪئي ُسرٺرا نرانُء اسران 
جي سامهون ايرنردا، ُاهري سرڀ نرانُء پرنرهرنرجري ُمرنرفررد 
اسلروب، فرڪرر، فرلرسرفري، ڏات ۽ ترخرلريرق سران ادبري 
پورهريرو ڪرنردي مرعرلروم ٿريرنردا، اهرڙي صرف ۾ ُاتري 

 هڪ ُاڀرندڙ نانُء شميم مري به آهي.
شميم مري شاعره به آهي ته وري ڪهاڻري کريرترر ۾ 
ڪهاڻيڪاره طور ُاڀري ويجهڙ ۾ پڙهندڙن اڳريران پرڻ 

۾ سرنرردس  1025آئري آهري، جرنرهرن جرو مر رال سرال 
آهري. ”  مريرران جروڳرڻ“ پڌرو ٿيل ڪهاڻين جو ڪتاب 

هي لريرکرڪره مريررپرورخران جري پررانرهريرن ڳرو  سران 
تررعررلررق رکررنرردڙ، تررعررلرريررم و ترردريررس جرري شررعرربرري سرران 
وابسرترره، سررمراجرري نررمرائررنررده، سررمراجرري اڳررواڻ ۽ عررورت 

 علمبردار طور پڻ ُسياتي وڃي ٿي.
شميم مري جي ڪهاڻي ڪتاب جري نرانُء مرنرجرهران 
ئي اندازو ٿي پوي ٿو ته سندس قلم سمراج جرا ڪري 
سياهه پردا چاڪ ڪرڻ جي راهه تري گرامرزن آهري، پرر 
اتي وري سندس هن ڪهاڻري ڪرتراب جري مرطرالرعري 
بعد مرعرلروم ٿري وڃري ٿرو تره مرحرتررمره لريرکرڪره هرن 

ڪهاڻي ڪتاب  ريعي بي باڪ، بي ڊپو، ُجررئرترمرنرد، 
ررڌو ُمررنررهررن ترري چررئرري ڏيررڻ جررهررڙي ڪررنررهررن برراغرري  س 
لريررکررڪره طررور، خرود کرري مررتررعررارف ڪرررائررڻ ۾ ڪررابرره 
ڪسر نه ڇڏي آهي. هرتري سرنردس هرن ئري ڪرهراڻري 

جررري اڀررريررراس ڪررررڻ جررري ”  مررريرررران جررروڳرررڻ“ ڪرررتررراب 
 ڪوشش ڪجي ٿي.

ڪنول پبليڪيشن طررفران ڇرپريرل هرڪ سرئرو ٻرارهرن 
صفحرن جري هرن ڪرهراڻري ڪرتراب ۾ لريرکرڪره جري 
چوئيتاليهه ڪهاڻين سميت، اداري جو نو ، محرتررم 
ضراب حيدر جو لکيل مهاڳ ۽ ليکڪه جو پنرهرنرجرو 
نو  ُپڻ شامل آهي. تنهن کانسواِء بئڪ ٽائيٽل تري 
مختصر ٻه رايا محتررم اخرالي انصراري ۽ نرواز زنرئرور 
جررا ڏنررل آهررن ترره جررلررد جرري انرردريررن پرراسررن کرران اخررتررر 

 حفيظ ۽ هاالر لغاري جا رايا ُپڻ شامل آهن.
شميم مري جي هرن ڪرهراڻري ڪرتراب جري ٽرائريرٽرل 

آهرري، جرريررڪررا ڪررترراب ۾ ”  مرريررران جرروڳررڻ“ ڪررهرراڻرري 
مرروجررود سررڀررنرري ڪررهرراڻرريررن کرران آخررر ۾ ڏنررل آهرري، 
ڪتاب ۾ بهتر ڪهاڻين سران گرڏ گرهرڻريرون فرلرئرش 
فڪشن جون مرخرترصرر ڪرهراڻريرون ۽ ڪرئري خريرالري 
ڊائري وري يرا ُچرٽرڪرال بره ڪرهراڻري جري نرانُء ۾ ُپرڻ 
موجود آهن، هن ڪتاب جي پهرين ڪهاڻي جرو نرالرو 

آهي، فني حوالي کان هن ڪهراڻري ۾ ”  رشيدان اوڏڻ“ 
ڪافي کو  ڏسجي ٿري، ان جرو مر رال ڪرهراڻري جرو 
تررتريرب ۾ نره هررجرڻ بره آهري، ڪررهراڻري جرو مررڪررزي 
ڪردار جنهن کي شروع ۾ هارياڻي ۽ ڳو  ۾ ويرٺرل 
ڏيکاريو ويو آهي، بعد ۾ ٻوڏ ڪرارڻ سرنردس لرڏپرالڻ 
۽ شهر جي ٻاهران کيس ويهندي ڄاڻايرو ويرو آهري ۽ 
وري کيس هارياڻري ظراهرر ڪريرو ويرو آهري، ڪرهراڻري 
تمهيد سان هرلرنردي فرلرئرش برئرڪ ۾ وڃري ٿري وري 
تمهيد ۾ موٽي ٿي اچي ۽ وري اچانڪ فلئش برئرڪ 
۾ ويندي اختتام ڏي وڌي ٿي، جنهن سران ڪرهراڻري 
جي ترتيب اثر وڃائيندي ڪرهراڻري کري مرونرجرهره جرو 
شڪار ڪري ٿي، ُان کران عرالوه ڪرهراڻري ۾ ڪرردار 
جو گهڻو ابهام به ڏنو ويو آهي، جيڪو ڪهاڻري جرو 

ڪراڪرا “ ڪمزور پاسو آهي. ايئن ٻيون نمبر ڪهاڻي 
آهي، جنهن ۾ به فرنري ۽ فرڪرري الهرا چراڙهرا ”  نهال
مجبوري ۾ ڏاڍ جي اڳيان آڻ ته ”  ڪاڪا نهال“ آهن، 

ميي ٿو، پر کيس ٻانهون وقرت سرر نره پرر صربرح جرو 

واپس ڪرڻ جو چئي ٽاريو وڃري ٿرو ۽ ُهرو گرهرر اچري 
بيچيني ۾ رات ُگذاري ٿو. اتي سوال اهرو اٿري ٿرو تره 
سليمان وارا کيس گهر ۾ اڪيلو ڏسي ڪجهه به نٿرا 
پڙن يا چون!؟. اهو ڪهاڻي جرو وڏو فرنري ۽ فرڪرري 
جهول آهري ۽ پرڻ پرال  کري ڪرمرزور ڪرري ٿرو. ان 
کان عالوه ڪهراڻري جري پسرمرنرظرر جري ڪرابره مرنرظرر 
نگاري ناهي ٿيل، ترنرهرنرڪرري ڪرردار جرا اوچرترا آيرل 
اهڙا مڪالما، جيڪي ڪرهراڻري جري مرزاج يرا ڪرردار 
جي بيهڪ ۽ جوڙجڪ سان نه ٺهڪندڙ هجن سي به 
ڪهاڻي کي سواليه نشان آڇيندي ڏسجن ٿا، جريرئرن، 

ڪربال جهڙي ان ڪرب ۾ ڪراڪرا نرهرال پرنرهرنرجري “ 
گهر جي ڇت تان بيهري مرڪرلري جري قربررسرتران ڏي 

 ”.نهاري رهيو هو
ڪهاڻي ٽڪور پنهنجي پال  ۾ بهتر ڪهاڻي آهري 
۽ منجهس رواني ۽ ترمرهريرد ٺريرڪ ۽ ُمرنراسرب آهري. 

به پنهنجي تررتريرب ۽ روانري سران ”  دونهين“ڪهاڻي 
بهتر آهي، پر ڪهاڻي جو ڪالئمڪس حقيقتن سران 
قطعي طور نه ملندڙ، پر ب نهه بررعرڪرس آهري، ڪرابره 
عورت ڀريل پيٽ سان آخري مهينن ۾، پئسرن ڪراڻ 
جنسي عمل راضپي سان ڪرڻ الِء تريرار ٿري وڃري ۽ 
ُاهو به انهيَء ٻار جي پيردائرش الِء، جريرڪرو پرنرهرنرجري 
آخري مهينن ۾ هرونردي سرنردس پريرٽ ۾ آهري، سرو 
مررمررڪررن نرراهرري، ڪررهرراڻرري جررو اهررڙو ڪررالئررمررڪررس 
ڪررهرراڻرري جرري سررمرروري رنررگ کرري ڀررنررگ ڪررري ٿررو، 
ضررروري هررو ڪررا ٻرري وزنرردار مررجرربرروري ڪررهرراڻرري ۾ 
 ڄاڻائي ڪالئمڪس کي جاندار ۽ جٽادار ڪجي ها.

هرن ڪرترراب ۾ مروجررود ڪرهرراڻري ٽرڪرريرٽ پرنررهرنرجرري 
ترتيب ۽ سرٽراُء ۾ انرترهرائري ڪرمرزور ڪرهراڻري آهري، 
ڪهاڻي جي پال  ۾ جيڪا تمهيد آهي يرا جريرڪرو 
فلئش بيڪ ۾ ويرنردي ڪرهراڻري جرو اظرهرار آهري تره 
نائڪه سان هرهنڌ پروِء اهرا پربرلرڪ پرلريرس ئري ڇرو نره 
هجي، اتي ئي اهاني بهاني سان جنسري عرمرل ڪريرو 
وڃرري ٿررو. ڪررهرراڻرري جررو اهررڙو تررت انررتررهررائرري ڇسررو، 
خاليپڻي ۽ ُجڙتو هجڻ جو مرظرهرر آهري. اهرڙي مرنرظرر 
نگاري جيڪا حقيقرترن سران ٺرهرڪرنردڙ نره هرجري سرا 
چڱي چوکي ڪهاڻي کري کروکرلرو برڻرائري ڇرڏي ٿري، 
الرربررترره هررن ڪررهرراڻرري جررو ڪررالئررمررڪررس قرردري چڱررو 

 ڏسجي ٿو.

 جو اڀياس“ ميران جوڳڻ”ڪهاڻي ڪتاب 
ادب، تاريخ ۽ سماجيات     

 
 يسنڌ

 امداد ڪانهيو 
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جيڪا ٽائريرٽرل ڪرهراڻري ُپرڻ آهري، ُان ” ميران جوڳڻ“ 
جي ترمرهريرد ۽ ڪرهراڻري جرو پرال  ۽ اظرهرار جرانردار 
وزني ضرور آهي، پر ڪرادر جي ُجڙتو هجڻ جو الرمريرو 
به پڌرو ڏسجري ٿرو، ڪرنرهرن جروڳرڻ جري ڪرردار کري 
اهررڙي پررال  ۾ گررهررڙي پرريررش ڪرررڻ حررقرريررقررت جرري 
انحرافي آهي. جيتري قدر اسان جو مشراهردو آهري تره 
جرروڳرري ۽ ڪررابرره جرروڳررڻ ڪسررب جررهررڙي ڪررم سرران 
واسررطرريررداري رکررڻ ترره پررري جرري ڳررالررهرره، پررر ان کرران 
ڪونهين ڏور ڳو  ڳو ، وستي وسرتري، در در وڃري 
سرريررن هررڻرري ويررهررڻ وارا سررنرريرراسرري رهرريررا آهررن. اهررڙي 
ڪردار الِء ٻيون پينو  اتيون جن ۾ ڪوچڙا، ڪربروتررا، 

 ٻاال وغيره ته ٺهي سگهن ٿا، پر جوڳي نه!.
جرو ڪرالئرمرڪرس قرابرل داد ”  مريرران جروڳرڻ“ ڪهاڻي 

آهي، پر ڪردار جي ُسريراڻرپ سرمروري ڪرهراڻري کري 
بي مزه ۽ ُجڙتو بڻائيندي ڪهاڻي جي سموري جروهرر 

 کي َڌڪي ٿي.
ڪررهرراڻرري گررڏيررل ٻررار، غرريرررت، عرراقرربررت، اوٻررر، نرروران، 
ڏنگي ۽ اڻرپرور، پرنري سرئرو رپريرا چڱريرون ڪرهراڻريرون 
آهن، باس، جانڻ سرائريرن ۽ سرنريرل هرن ڪرتراب جري 
بهترين ڪهاڻين واري حي يت جون حامل ڪهاڻريرون 
آهن، سنيل ڪهاڻي پڙهندي پل الِء ايرئرن مرحرسروس 
ٿررئرري ٿررو ترره جرريررئررن اهررا ڪررهرراڻرري ئرري اصررل ۾ هررن 
ڪررهرراڻرري ڪررترراب جرري ٽررائرريررٽررل ڪررهرراڻرري ُهررجرري ۽ 
ڪهاڻي ڪتاب جو نالرو مريرران جروڳرڻ نره، پرر ُسرنريرل 
ُهئڻ گهرجي ها، اها محسوسات هن ڪهاڻي جري ُترز 
لب و لهجي ۽ روانري مران پرڙهرنردي مرحرسروس ٿرئري 

 ٿي.
عرالمرتري ڪرهراڻري آهري، ”  شينهرن سررڪرار“ ڪهاڻي 

، فرررقرري ۽ مررذهررب جرري ” مسررلررمرران لررڙڪررا“ جررڏهررن ترره 
موضوع ۾ سرجيل بهترين ڪهاڻي سڏي سگرهرجري 

 ٿي.
فررلررئررش ”  پرريررٽ“ ۽ ”  ڳرراڙهرري سررائرري مرررچ“ ڪررهرراڻرري 

فڪشن جون بهترين مختصر ڪهاڻيون هرن ڪرتراب 
جررون چررئرري سررگررهررجررن ٿرريررون، ان کرران عررالوه فررلررئررش 
اسٽوريز ۾ جيڪي مختصر ڪهاڻيون هن ڪتاب ۾ 
شامل آهن، تن ۾ ڪالمڙو، سنت، سربرسرڊي، ڪرافرر، 
رئرريررس نررنررڍو، مررعررطررلرري، پرراڇررو، نررئرريررن گرراڏي، مررڙس، 
ُچهنڊڙي وغيره ُنمايان آهن، جيڪي پنهنرجري حروالري 

 سان بهتر ڏسجن ٿيون.
هتي ڪجهه ڪرهراڻريرن جرا مرڪرالرمرا، ُجرمرال ڏجرن ٿرا 
جيڪي تخليقي ۽ ڪرڙي سر  جرهرڙا آهرن، جرن کري 
پڙهندي  هن سان گڏ دل به ڪٿي ڪٿي ڇررڪ ڀرري 
ٿي وٺري، اهرڙا ُجرمرال ۽ مرڪرالرمرا ڪرهراڻريرڪراره جري 
تخليقي زرخيز  هن ۽ ن رجري ڏات جري اپرٽرار ڪرنردي 

مرردن الِء جرنرت دوز  “ نظر اچن ٿا. م ال طور: جيئن، 
جو سامان، پنجاهه رپين واري الِء مال هڪ ته پنرجراهره 
لکن واري الِء مال ٻيو، ٻروچاڻي يا سريرديراڻري، ُڪرک 
۾ موهه جي مٺاڻ به کڻي موٽنديون هريرون، )رشريردان 

ڏوراپي کريرس ڪرنرهرن ڏيرهره جرو بره نره ڇرڏيرو ” “ اوڏڻٽ
، ان برک جرو ڇرا ڪرري جرا هرڪردم ” )ڪاڪا نهالٽ

، ” ئي سرٽ ڏيرئري پراسرا ڀريرڻ لڳري هرئرس )دونرهريرنٽ
سطحي مردن جي غيرتي پٽڪن جا ور ڄرڻ تره ُکرلرڻ “ 

سررنررڌي “ ، ” لڳررا، غرريرررت جرري ڊرپ چرراڙهرري )غرريرررتٽ
پنهنجين ڏاڏي پوٽين الِء ڀلي شريرنرهرن ُمرڙس هرجرن، 
پر جڏهن بره ڌاريرون پررڻرجري آيرا زن مرريرد ثرابرت ٿريرا 

عراشررق مرزاج مراڻررهررو ڪرريرڏو برره “ ، ” )مسرلررمران لرڙڪرراٽ
پرروڙهررو ٿرري وڃرري ا  ۾ ُاجرراال رکررنرردو آهرري، عررورت 
ڪچي هجي يرا پرڪري، نرنرڍڙي هرجري يرا جروان، ا  
جي ُاگهاڙپ منٽ ۾ جهٽي وٺندي آهي، اڄ االئي تره 
ڪريررئرن سرنرردس ُلرر  ۾ ُسرهررري جررون ُاهرري اگررهراڙيررون 

مرنرهرنرجرو هر  “ ، ” اکيون ُڪڙي پيون هيون )عاقربرتٽ
ڇا سنيل جي ڪلهي تي پريرو ڄرڻ ٻررنرديَء تري تريرل 
هراراڻرو. سرنريررل جرري ڪرلررهري جرري گرررمري نرره لرهرري ترره 

وڏي شرهرر جرون “ ، ” منهنجي ه  جو پرگرهرر )سرنريرلٽ
ڇوريون هيون جيرڪري شرار  ۽ نرنرڍيرن چرولريرن مران 

ڀروترار “ ، ” ڇال ڏيئي ڏيئي پيون ُڇلنديون هريرون )اوٻررٽ
ڊمڻ بال جيئان ڦوڪيو پيو هو، سرنردس شراهري پريرٽ 

هيڏانرهرن “ ، ” ڌمڻ جيان ڦوڪيو ۽ ُسسيو پئي )نورانٽ
ٻانهن ورائي هلي ناهي هوڏانهن ڳو  جي ڇورن جري 
من ۾ سيٽيون وڳيون ناهن، ٻيا ته ڇڏيو خود هالرو بره 
شاديَء کان اڳ کوڙ ڀيرا کيس خوابن ۾ ڀاڪر پرائري 

 ”راتيون رنگين ڪري چڪو هو )ڏنگي ۽ اڻپورٽ.
ڪتاب جي مختلف ڪهاڻين ۾ موجود اهڙا ني نربرار 
تخليقي جمال ڪهاڻين کي ُحسن ۽ جٽاُء بخشين ٿرا 
ته ُاتي وري ڪجهه بي لبراس ُجرمرال بره ڪرهراڻريرن ۾ 
آهن، جيڪي شميم مري جي ڪهاڻيرن کري اگرهراڙو 
ڪرررڻ سرران گررڏ عررورت کرري برره جررا بررجررا برري لرربرراس 

 ڪندي معلوم ٿين ٿا، جيئن،
مررهرريررنرري واري مرراهررواري نرره ايررنرردي ُهرريررن، شررهررر جرري “ 

شريفن جرون شرلروارون خرلروت جري خرواهرش ۾ آلريرون 
ٿيڻ لڳنديون هيون، رشيدان جي چڪلي جرا گرراهرڪ 
بدليا پئي، مڙسهنس کي زميندار جي زمين کيڙڻ تره 
آئي پئي، پر رشيدان جي دل جري سرر زمريرن ڪريرئرن 
کيڙجي، ُان ۾ سو اناڙي هو، زمريرنردار زمريرن وانرگريران 
مٿس به حق جتائڻ ُپڄي ويو، ُمڙسهنس ۾ ُمڙسي نره 
ڏٺررائرريررن، زمرريررنرردار کرري ُمررڙس کرران برره ويررل ڏٺررائرريررن 

ڀڙوو )ڪاڪا نهالٽ، راشرد کرٽ تري ” “ )رشيدان اوڏڻٽ
اونررڌو ڦررٿررڪرريررو پررئرري ۽ اسررترراد مررٿررس سررريررو پررئرري 

ڇلڪندڙ ڇاتيون، اڀريرل ُارهره، عرورت جري “ ، ” )ٽڪورٽ
ُارهن تي پيس، نررن مرنرجرهره پراڻري ُسررنردو مرحرسروس 
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پروتري اوڍيرنردي پرهرريرون دفرعرو “ ، ” ڪيائين )دونهيرنٽ
مون کي پنرهرنرجري وڌنردڙ ڇراتري جرو احسراس ٿريرو ۽ 
مون ڇاتي جري ٻرنرهري پراسري کرٽري کرٽري، پرر وڻرنردڙ 

نرورو ترڪرڙ ترڪرڙ “ ، ” خارش محسوس ڪئي )سنيرلٽ
۾ ڪم ٽپائري اچري سريرٺ سرامرهرون سرر جرهرڪرائري 

ڪرڻرڪ جري آنرڀرن جرهرڙيرن “ ، ”بيهي رهندو هو )اوٻرٽ
سندس ڇاتين، شلوار ۾ ڪو ُچڀڪو محسوس ٿريرس، 
ڀوتار شهپرن تي ه  ڦيريندي خارش جهڙي چڀڪي 

ٿڃ ڏينردي، ويرڪرري ڇراتري “ ، ” کي ماٺو ڪيو )نورانٽ
و  تي بيٺل جنتر ڏي ٿرا هرلرون، “ ، ” )ڏنگي ۽ اڻپورٽ

پر ڀوتار ايترو صبر ڪري ته ُڇٽي پروي، سرو اتري ئري 
هڪ ٻه لوڏا هڻري اڳرٺ ٻرڌي ٿريرو روانرو، جرتري مرائري 
ڏسي )ننڍي وڏي، شادي واري يا ڪنواريٽ اتري اڳرٺ 

ڳالرهرايرائريرن تره گرهرڻرن جري “ ، ” ڇوڙيو ڇڏي )ٽڪيٽٽ
هرڪ هر  “ ، ” سٿرن کي خرراب ڪريرائريرن )سربرسرڊيٽ

سان ننڍڙي ٻارڙيَء کي ُببو وات ۾ ڏيئري ٻرئري سران 
ٿالهه ۾ رکيل پالڪ پئري چرونرڊي، مرڙس ڪرا گسرڻ 
جري شرريِء نراهرري جررو هررو هررن کرري گسررائري ڇررڏيررنرردي 

مررڙس مررهررر نرره ڪررريررس، مرراهررواري رت “ ، ” )مررڙسٽ
لڪائڻ الِء ڪرڙرو، عرورترن جري لرڏنردڙ ۽ بري ڊولريرن 
ڇاتيون ٿانيڪيون ڪرڻ الِء پهريون دفعو برا به ڳو  
۾ ميران وٺي آئي هئي، ڪرالڪ کرن جري هرڻ هرڻران 

 وغيره.” پڄاڻان )ميران جوڳڻٽ
اهڙا ڪئي لفرظ ۽ جرمرال ُپرڻ مرخرترلرف ڪرهراڻريرن ۾ 
پڙهڻ الِء ملن ٿا، جن کري لرکرنردي مرحرتررمره لريرکرڪره 
اڳوا  پنهنجي نرو  ۾ عرنروان ڏئري لرکريرو آهري تره، 

جريرڪري “ يا وري ”  اسان حقيقت پسند ڇو نٿا ٿيون؟.“ 
ڪجهه اسان پنهنجي زندگي ۾ ڪيون ٿرا، اهرو سرڀ 
ڪرهرراڻرري جري روپ ۾ ڇرو نررٿررا ڏسرري سررگرهررون؟. ڇررا 
آئيني منجهه ڏسڻ جي همت ناهي يرا وري اهرو سرڀ 
هڪ عورت ليکرڪره لرکري ان ڪرري اهرو سرڀ قربرول 

 ”.ناهي؟
ليکڪا جي نرو  ۾ ڪرهراڻريرڪراره جرا اهرڙا ڪرجرهره 
سوال آهن، پر هتي جواز ڪو به نه آ، صرف اها ڳالرهره 
چئجي ٿي ته ادب جا پرنرهرنرجرا زاويرا، لرب و لرهرجرا ۽ 
گهاڙيٽا آهن، ليکڪ بيشڪ بيمار سماج جرو نربر  
شناس طبيب آهي، پر هر عمل جو طريقو آهي، ائريرن 
ته ناهي جرو برس جريرئرن دل ۾ اچري ڪرجري؟. مرنرٽرو 
جنسيات جي موضوع تي جام لکيو آهي، اسان کري 
اهو پڙهي ڄاڻڻ گهرجي ته اديب ڪريرئرن ٿرو سرمراجري 
رٽري، فرڪرري نروع ۾ پريرش  ُبراين کي فني انداز ۾ چ 
ڪري. جيڪو سماجن، معاشرن ۾ ُبرايرن، ُبرڙرڙايرن ۽ 
حرامپائين جو ُڪڌو ڪم پسجي ٿو، ان کي ڪهاڻي 
جي روپ ۾ بلڪل ڏئي سگهجي ٿو، پر قبول تڏهرن 
ڪري سگهجي ٿو جڏهن ُاهرو انرهرن مرحررڪرات جري 
مطابق ۽ موافق هرجري، پرر جري ٺرهرڪرنردڙ نره هرجري، 
واڌو هجي، اجايو ورجراُء هرجري تره قربرول ڇرا اهرو سرڀ 
پنهنجي اهميت ۽ افاديت به وڃائي ويهري ٿرو ۽ ٻريرو 
مشهور چروڻري آهري تره برابري جري زال کري امران ئري 
چئبو آهي!. جيڪر نه تره پروِء اسران حرقريرقرت پسرنردي 
جي نانُء ۾ انتها حقيقت پسند ٿي پئون ته پروِء امران 

 کي امان، امڙ، جيجان نه بلڪه کيس بابي جي...

ميران جوڳڻ تي لکيل پنهنجي رائي ۾ اخرترر حرفريرظ 
هروَء شراعرري لرکرنردي لرکرنردي پراڻ کري “ لکي ٿو تره، 

ڪهاڻيڪاره ڪري ويٺي ۽ انهن مان ڪيرترريرون ئري 
اهڙيون )ڪهاڻيونٽ آهن جيڪي اڌ جاڳ ۽ ننڊ واري 
ڪرريررفرريررت ۾ لررکرريررل آهررن، پررر کرريررس خرربررر آهرري ترره 
ڪهاڻي وسيلي سماج کري ڪريرئرن ڦرلرهروري انرهريَء 

 ”کي پڙهندڙ اڳيان رکي سگهجي ٿو.
ُمحترم اختر حفيظ ضرور هن ڪتاب جون سرمروريرون 
ڪهاڻيون پڙهيون هونديرون يرا وري شرايرد سرڀ جرون 
سڀ نه به پڙهيون هجن، پر هن ڪتاب مريرران جروڳرڻ 
جي مطالعي بعد اختر حفيظ جي رائي سران سرهرمرت 
نٿو ٿي سگهجي، هرن ڪرتراب جرون اڌ جراڳ ۽ نرنرڊ 
واري ڪيرفريرت ۾ ڪريرترريرون ئري لرکريرل ڪرهراڻريرون 
)بقول اختر حفيظ جريٽ آخرر ڪرهراڻري ڪريرئرن ٿريرون 
سڏي سگهجرن؟؟. ڪرهراڻري تره ُسرجراڳ  هرن، سرالرم 
ڪيفيت ۽ جائيتي هروش حرواس ۾ فرڪرري ۽ فرنري 
ترررترريررب سرران لررکررجرري، ڪررهرراڻرري لررکررڻ نرره فررقررط هررڪ 
تخيالتي، پر ُان سان گڏ ن ي تخليقري ڪرم ُپرڻ آهري، 
ان الِء اول ڪهاڻي جي ُجزيات، ڪهاڻي جري ُبرنريرادي 
اصولن ۽ ڪهاڻي جي گهاڙيٽن کي سمجرهرڻ الزمري 
امر آهري ۽ ان ڪرارڻ ڪرهراڻري جري صرنرف ت رهرائريرن 

 وڌيڪ ڌيان طلبيندڙ ُگهرج رکي ٿي.
بيرڪ ٽرائريرٽرل تري مرحرتررم اخرالي انصراري جرو ڏنرل 
سمورو رايو پڙهڻ سان گڏ انتهائي فڪر ڪررڻ جروڳرو 
ُپڻ آهي ۽ وري هيٺ محترم نواز خان زنئور به لرکري 

هوَء جنهن به موضوع کي پنهنجي قرلرم جري “ ٿو ته، 
نوڪ سان ُڇهي ٿي، ان کي زنده جاودان بڻائري ڇرڏي 
ٿي، هرن جرو قرلرم پرارس بره آهري، جرنرهرن جري ُڇرهرڻ 
کانپوِء حرف حرف سون ٿي جرڪڻ لڳي ٿرو، هرن جرو 
قلم وقت جي اڻ مرٽ ُمرهرر بره آهري، جريرڪرا ڪراغرذ 

 ”.جي گداز سيني تي سدا سالمت رهڻي آهي
ُمحترم ليکڪ نواز خان جو چوڻ ته موضوع زنده ٿي 
پوي ٿو، سو کڻي ڪنهن لحاظ کان درست به هجري، 
پر سندس پيش ڪيل ڪاغذ جي گرداز سريرنري واري 
تشبيهه ميران جوڳڻ جي انيڪ ڪرهراڻريرن جري مرزاج 
۽ مرروضرروعررن سرران ڀرررپررور ٺررهررڪررنرردڙ ترره آهرري، پررر 
محرسروس ايرئرن ٿرئري ٿرو تره زنرئرور صراحرب جرذبراتري 
اولڙي ۾ ڪجهه وڌاُء لکي ويو آهري تره هرن جرو قرلرم 
وقت جي اڻ مٽ ُمهر به آهي، حقيقت ۾ اهڙي ڪرابره 
ڳالهه ناهي، جو مذڪوره ڪتاب جون انيڪ لکرڻريرون 
ساڳي هڪ ئي موضوع تي رهرنردي ورجراُء ۽ سراڳري 

 جذبي جي تشريح ڪندي نظر اچن ٿيون.
هرري سررڀ رايررا ڏاڍا دلررچررسررپ ۽ دلررفررريررب آهررن، مرران 
سمجهان ٿو ڪنهن به پڙهندڙ کي اول هي رايا پڙهرڻ 
بجاِء پهرريرن هرن ڪرتراب مريرران جروڳرڻ جرو مرڪرمرل 
مطالعو ڪرڻ گهرجي ۽ تنهن بعد ئي پروِء هري سرڀ 
رايا پڙهڻ گهرجن، اهڙيَء طرح هرن ڪرتراب سران گرڏ 
شررامررل رايررن مرران برره تررمررام گررهررڻررو مررحررضرروظ ٿرري 

 سگهجي ٿو.
هن ڪتاب ۾ ليکڪه جي ڏنل چوئيتاليهه ڪهاڻريرن 
مان گهڻيون ڪهاڻيون هڪ صفحري يرا ٻرن صرفرحرن 
جررون آهررن، تررنررهررن مرران بررا آسررانرري اهررو انرردازو ڪررري 

سگهجي ٿو ته ڪا به ڪهاڻي ڊيگهه ۾ ناهي بلڪره 
ترهررائرريررن مررخررترصررر آهرري ۽ وري ڪرجررهرره ڪررهرراڻرريررون 
جيڪي هڪ ٻن صفحن کان وڌيڪ آهرن تره ڇرا ُاهري 
پنهنجي جوهر ۾ ڪهاڻي جي مرزاج ۽ پريررائري سران 
ٺهڪندڙ آهن يا نه؟. ڪهراڻري جرا مشرهرور ۽ مريريرل 
ست ُجز جيڪي آهن، سي هنن ڪهاڻيرن ۾ آهرن يرا 
نه؟، اهو پڙهي هر پڙهندڙ ته جائزو وٺي سگهي ٿو، پرر 
خود ليکڪه ۽ هن ڪرتراب تري رايرا لرکرنردڙ مرحرتررم 
دوسترن جري الِء بره اهرو نرهرايرت اهرمريرت جروڳرو سروال 

 آهي.
ڪرنررهرن بره پرنررهررنرجرري مررخرتررصرر لررکرت کري ڪرهرراڻرري 
سمجهڻ، ڪهاڻي سان انصراف نراهري، ڪرهراڻري رڳرو 
ڪا لکت ناهي، ڪابه عام لکڻي ڪهاڻري نرٿري ٿري 
سگهي، ڪهاڻي جا به ڪي ُمرحررڪرات هرونردا آهرن، 
جن تي ڪرهراڻري جري جروڙجرڪ ۽ ُاڻرت ٿرئري ٿري يرا 
هجي ٿري، هرن ڪرتراب مريرران جروڳرڻ ۾ بره ڪرجرهره 
ڪهاڻين سان گڏ ڪي اهڙا ننڍا ننڍا لريرک ۽ نر رري 
ُٽڪرا به آهن، جن کري ڪرهراڻري ڪرري پريرش ڪريرو 
ويو آهي، جو اهي سڀ ليک جريرڪري فرنري کرو  تره 
ڇا فن تروڙي فرڪرر کران ويرنردي ڪرهراڻري جري مرزاج 
سان به ڪي نڀاُء ڪندي نظر نٿا اچن، جن ۾ نره ڪرا 
منظر نگاري آهي، نه ڪا ڪردار نگراري، نره ترمرهريرد، 
نه فلئش بيڪ، نه پال ، نره نرئرون مررڪرزي خريرال، نره 
ئي ڪالئمڪس، نه ئي وري اينٽري ڪرالئرمرڪرس، نره 
ترتيب، نه مڪالما آهن، انهن کي ڪهاڻي چروڻ کران 
پهرين ڪهاڻي کي چڱي طور سمجرهرڻ ضرروري امرر 
آهي، ڪنهن به سڏيل ڪهاڻي ۾ ڪرا ڪرهراڻري ئري 
نه ُهجي، ڪو ڪهاڻري وارو عرنرصرر ئري نره ُهرجري، ان 
کي ڪهاڻي سان گڏ ڪيئن بيهاري ٿو سگهجري!؟. 
ُاهرري سررڀ ڪررهرراڻرري جرري وصررف کرران هررٽرريررل ڪرري 
لکڻيون آهن، جيڪي ڪهاڻي کران پررڀررو ٿري بريرٺرل 
ڏسجن ٿيون، تنهن کانسواِء جيڪي ڪرهراڻريرون آهرن 
سي سڀ عورت جري مرظرلرومريرت کران وڌيرڪ عرورت 
جي ن جي احساسرن، وجرودي حصرن، عرورت جري پررده 
پوش خد و خالن جري تشرريرح ڪرنردي ڏسرجرن ٿريرون، 
جن ۾ ڪوبه لريرک مرخرصرون ڪرردار جري ُاڀرارڻ ۾ 
سرگرم مرعرلروم نرٿرو ٿرئري ۽ هرر ڪرهراڻري هرڪ ئري 
مرروضرروع هررڪ ئرري ُر  سرران ور ور جررو ورجرراُء آهرري، 
موضوعن جي چونڊ به ڪهاڻي الِء وڏي اهرمريرت جري 
جڳهه رکي ٿي، پر هن ڪتاب ۾ موضوع جري هرڪ 
ئي چونڊ ڏسي اندازو ڪري سگهجي ٿو ته پنرهرنرجري 
پهرين ڪهاڻي ڪتاب ميران جوڳڻ ۾ شرمريرم مرري 
جيرڪري بره ڪرهراڻريرون، فرلرئرش ڪرهراڻريرون ۽ نر رري 
ُٽڪرا ڏنا آهن، سي تقريبن جو تقريبن سڀ پنهرنرجري 
موضوع ۾ جنس، جنسيت، جنسري عرمرل واري هرڪ 
ئي المئي تي آڌاريل آهن، اهو سڀ پڙهندي هڪ پرل 
ايئن محسوس ٿئي ٿو ته جيئن لريرکرڪره سرمراج جري 
هر مير ۽ ُبرائي کي رڳو جنسري عرمرل جري ا  سران 
ئي ڏٺو آهي يا وري جيڪا به سمراجري پسرتري آهري، 
تنهن کان وڌ کيس هڪ اها ئي ُبرائي وڌيڪ ُچڀي ۽ 
مررحررسرروس ٿرري آهرري، جررنررهررن کرري جررا بررجررا لرريررکررڪرره 
مختلف زاوين سان پنهنجي هن ڪتراب جري هرر ٻري 
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ڪهاڻي ۾ اظهاريو آهي ۽ هر طرف کان هڪ انهريَء 
ررٽرريررو ۽ نررنررديررو آهرري ۽ ان کرري  ُڪررڌي ڪررم کرري چ 
لرريررکررڪررا سررمرريررت وقررت جررو نررقرراد پررنررهررنررجرري رائرري ۾ 
بغاوت يا حقيقت پسندي کڻي سڏي، پر تڏهن بره ان 
تي فڪري سوچ ويچار جي ضرورت مرحرسروس ٿرئري 
ٿي ته ڇا اها بغاوت يا حقيقت پسندي آهري؟، ُجررئرت 
يا احساس محرومي آهي؟ يا وري اڃران ڪرجرهره ٻريرو 

 آهي!!.
مرريررران جرروڳررڻ جررون جررو ڪرريررتررريررون ئرري ڪررهرراڻرريررون 
پنهنجي عنواني نالن مان ئري پرنرهرنرجرو پرال  واضرح 
ڪندي نظر اچن ٿيرون، جرن جرو انردازو رشريردان اوڏڻ، 
ڪراڪرا نرهرال، ٽررڪرور، ُدونرهريرن، گررڏيرل ٻرار، ڳراڙهرري 
سائي مرچ، عاقبت، اوٻر، نوران، ڏنگي ۽ اڻپور، باس، 
ٽرڪريرٽ، ڪرافرر، رونرق، طرريرقره واردات، شررم، مررڙس، 
ُچهنڊڙي، جهرڙن ڪرهراڻري جري عرنروانرن ۽ نرالرن مران 

 لڳائي سگهجي ٿو.
سنڌي ڪهاڻي جو سگهارو نانُء ضراب حيدر شميرم 
مررري جرري هررن ڪررهرراڻرري ڪررترراب مرريررران جرروڳررڻ جرري 

شميم پنهنجي ڪرهراڻريرن ۾ “ مهاڳ ۾ لکي ٿو ته، 
جنسيت واري استحصال کري براقرائرده هرڪ مروضروع 

 ”.بڻائي کنيو آهي
ميران جوڳڻ جي مطالعي بعد ضراب سائين جري اهرا 
رائرري پررڙهررنرردي، بررطررور هررڪ عررام پررڙهررنرردڙ جرري مرران 
انهيَء رائي تي پهتو آهيان ته محرتررمره شرمريرم مرري 
صراحربره جرنرسريرت کري نره صررف هرڪ مروضروع طرور 
کنيو آهي، پر هن سموري ڪهاڻري ڪرتراب ۾ وٽرس 

 ٻيو ڪو موضوع آهي ئي ڪونه!!.
شرمريررم مررري جري هرر ڪرهراڻرري مررخرترلررف ُرخررن کرران، 
مختلف ڏسائن کان صرف ۽ صرف جنسيت، جرنرسري 
عمل جي چوطرف ُگهمي ڦري ٿي، جنسي عرمرل جري 
ڀر ۾ رهندي اٿي ٿي ۽ اخترترام پرذيرر ٿري وڃري ٿري، 
هن ڪتاب ۾ هڪ ئي الميو جنسي عمل جي اظهرار 
سان ليکڪه پڙهندڙ اڳيان پريرش ڪريرو آهري، ايرڪرڙ 
ٻيڪڙ ڪا ٻي ڪهاڻي ڪرنرهرن ٻرئري مروضروع سران 
آهي ته ُاها به بس ڪنهن پرئڪٽس ليک جري طررح 
آهي، جن ۾ پيٽ، شينهن سرڪرار، ڪرالمرڙو، ُسرنرت، 
سبسڊي، ويهه پرسنٽ، معطلي، پاڇو وغيره جرهرڙيرون 
چند لکڻيون چئي سگهجن ٿيون، جيڪي ڪهاڻيرون 
نه پر ڪنهن ڊائري وري، يادگريرري، لرکريرل احسراسرات 
وانگر پسجن ٿيون، حيرت جهڙي ڳرالرهره اهرا بره آهري 
ته هن ڪتاب ۾ ڪرجرهره ٻره چرار سرٽرن جرون اهرڙيرون 
ڳالهيون به ڪهاڻيون ڪري شامل ڪيون ويون آهن، 
جيڪي ڪنهن به حوالي کان ڪهراڻري نرٿريرون سرڏي 
سررگررهررجررن. ڪررهرراڻرري جرري فررارمرريررٽ، ڪررهرراڻرري جرري 
گررهرراڙيررٽرري، ڪررهرراڻرري جرري لرروازمررات، ڪررهرراڻرري جرري 
ڪنهن به هڪ ُجرز يرا ُجرزيرات کران خرالري، وانرجرهريرل 
ُاهي ُچٽڪال به ڪهاڻي ڪري شامل ڪريرا ويرا آهرن، 
جيڪي ڪنهن به طرح پڙهندڙ کي ڪهاڻي جو ڪرو 
تاثر ئي نٿا ڏئي سگهن، انهن ۾ رونق، رئريرس نرنرڍو، 
ويهه پرسنٽ، ٻروچاڻي، دوسرتري، نرازو، طرريرقرا واردات، 
رپور ، ٽهڪ، شرم، بدلو، همراهري، تربرديرلري پسرنرد، 

 بگهڙ اکيون، عزت جو سوال وغيره شامل آهن.

ُمحرتررم ضرراب حريردر مريرران جروڳرڻ جري مرهراڳ ۾ 
مرترعرلرق لرکري ٿرو تره، ”  ُدونهين“وڌيڪ اڳتي ڪهاڻي 

ُسٺي ڪهاڻي آهي، هي ڪهاڻي ”  ُدونهين“ڪهاڻي “ 
جيتوڻيڪ پنهنجي پال  ۾ سرادگري ۽ ُاگرهراڙپ جرو 

لر  ڀر  “ يا ان کان عرالوه جريرئرن، ”  شڪار ٿي آهي
بره ”  گرڏيرل ٻرار“ ُان ساڳئي ٿيم تري لرکريرل ڪرهراڻري 

ڪهراڻري ڇروڪرري برازيَء واري ”  ٽڪور“ آهي يا وري 
موضوع تي لکيل ڪهاڻي آهري يرا وري هرم جرنرس 
“ پرستيَء تي لکيل شرمريرم جري مرخرترصرر ڪرهراڻري 

 ڀرپور تاثر ڇڏيندڙ آهي.” دوستي
انرهرن چرنرد ڪرهرراڻريرن جرا مرهراڳ ۾ مررخرترصررر حررواال 
ڏيندي ضراب حيدر جنسي موضوع کي ظراهرر ڪريرو 
آهرري، پررر مرران سررمررجررهرران ٿررو هرري سررمررورو ڪررهرراڻرري 
ڪتاب ميران جوڳرڻ جرنرهرن جرون ڪرئري ڪرهراڻريرون 
جنسيات، جنسي عمل کان خالي ناهن، ان هونردي بره 
ڪتاب ۾ تقريبن هر ڪهاڻي سرڏيرل لريرک، جرنرسري 
عمل مان ُگذري ٿو، ٿوري گهڻي ڦير گهير ۽ واقرعري 
جري مرٽ سرٽ هرونرردي برره هررر ڪررهراڻرري ڦررري گررهررري 
جنسي عمل ڏي وري ٿري، سريرڪرس، جرنرسري عرمرل، 
ُاگهاڙپ، عورت جي جسم جا خد و خال ۽ هر واقعري 
کي عورت سان ريرپ، عرورت سران جرنرسري عرمرل ۾ 
هن ڪرتراب جرون گرهرڻريرون ڪرهراڻريرون ڪرتراب جري 
قردامررت واري هرريررئررت ترري اثرر انرردز آهرن، جررنرهررن کرري 
ضراب حيدر به محسوس ڪندي ڪٿي سواليره نشران 
طور اظهار ڪيو آهي ته ڪرٿري وري ا سرڪرپ ڪرري 

 ويو آهي، جو اها مهاڳ جي ضرورت به آهي!.
هن ڪتاب ميران جوڳڻ تي پنهنجي مجموعري رائري 
۾ ضراب حيدر شميم مري جون سموريون ڪهاڻيون 
پنهنجي شرروعراتري ۽ ارترقرائري مررحرلري ۾ ُهرجرڻ جرو 
ُٻڌائي ٿو ۽ پڻ مشاهداتي تناظر ۾ پرکيندي ليکڪره 
شررمرريررم مررري کرري وڌيررڪ مررطررالررعرري جرري، پررردن ۾ 
ويڙهيل صالح به آڇي ٿو، پر اتي وري مان سمجرهران 
ٿو ته ل کڻ يعني ڏات جهڙي صالحيت رکندڙ ڪنهرن 
بره نرئرريرن لرريرکرڪ تروڙي لرريرکرڪرره کري جريرڪررر فرقررط 
ڪنهن هڪ ئي موضوع ۾ گرفتار ڏسجي تره کريرس 
ٻين موضوعن ڏي سوچڻ، لوچڻ، فڪر ڪررڻ ۽ لرکرڻ 
الِء ترغيب ۽ صالحون ڏجن. شين، معامرن، حادثرن ۽ 
واقررعررن کرري وسرريررع تررر نررقررطررهِء نررگرراهرره سرران ڏسررڻ الِء 
سررنرردس اصررالح ڪررجرري، ٻرريررا برره انرريررڪ سررمرراجرري، 
معاشرتي، سريراسري، سرمراجري، اجرترمراعري، انرفررادي ۽ 
دنياوي مسئال، مونجهارا، ٿيڻريرون، اڻ ٿريرڻريرون آهرن، 
جيڪي جا بجا موجود هجن ٿيون ۽ لڳاتار ٿريرنرديرون 
رهن ٿيون ۽ ُاهي ڪنهن به لريرکرڪ ۽ لريرکرڪره جري 
ا  کان اوجهل نٿيون ٿي سگرهرن، مريرجري بره کرڻري 
محترمه ليکڪه فئمنسٽ آهي، ڳوٺن جري مراحرول يرا 
معاشري ۾ ٿريرنردڙ عرورت سران زيرادتريرن جري ڀررمرار 
کرريررس عررورت جرري دردن، ڏکررن، پرريررڙائررن، مررجرربرروريررن، 
محرومين، ڀوڳنائن ۽ بي واجبي عورت جي استعمرال 
ٿيڻ جون وارداتون کيس عورت جي الِء قلم کرڻرڻ الِء 
اتساهيو آهي، عرورت جري اهرنرجرن ۽ ترڪرلريرفرن کري 
منظر عام تي آڻرڻ الِء سرنردس قرلرم اهرڙي مروضروع 
کري ئري مررڪررز ڪريرو آهرري، پرر ان هرونرردي بره انرهررن 

سڀني معامرن کي فقط هڪ جنسي نروع ۾ تره نرٿرو 
ڏسرري ۽ پرررکرري سررگررهررجرري!. الررمرريررا ترره خررانرردانررن ۾، 
مرعرراشرررن ۾، برررادريرن ۾  ات پرات جررا، تررعررلريررم جررا، 
نياڻين جي تعليم جا، انا پسندي جا، ننرڍ وڏائري جرا، 
معتبر ۽ ني  هجڻ جا، ورهاست ۽ خانداني ملڪيترن 
جا، سڱاوتي مسئلن ۽ اڻ برابرين جا، ڪروڙ، برهرتران، 
ُغربت، الچارين، دشمنين، خونريزين، حرق ترلرفريرن کران 
ويندي اڪيرچرار ٻريرن گرهرڻ ئري مرونرجرهرارن جرا ٽرڙيرا 
پکڙيا پيا آهن، انهن مان بره عرورت کري انرهريَء جري 
ڪنهن پسمنظر ۾ ڏسي سگهجي ٿو يا برس عرورت 
کي جنسي عمل جي ا  مان ئي ڪڍي پنهنجي هرر 
ليک ۾ پريرش ڪررڻ ڪرافري آهري؟. ترنرهرنرڪرري هرر 
مسئلي کري هرڪ ئري سرمراجري ُبررائري ُبرڙرڙائري جري 
رنگ ۾ پڙهندڙ اڳريران پريرش ڪررڻ بره فرن نراهري يرا 
وري هڪ ئي واقعي، ڪهاڻري يرا حرادثري کري انريرڪ 
ڪئي ڪرهراڻريرن ۾ آڻري آسرا پراسرا مرٽرائري برار برار 
 پيش ڪرڻ ورجاُء آهي، ڪا نئين ڳالهه ڪونهي!!.

تنهن ڪري چئي سگهجي ٿو ته صرف مرطرالرعري يرا 
مشرراهرردي جرري کررو  اصررالحرري تررنررقرريررد يررا اصررالح ۾ 
ڄرراڻررائررڻ ڪررافرري ڪررونررهرري، اديررب ۽ ادب سررمرراج جررو 
 ميوار پاسو آهي،  ميوار حصو آهي، ان ۾ الپررواهري 
جهڙو سمجهوتو نراقرابرل ترالفري نرقرصران آهري، ُان الِء 
 هن جري دريَء مران ٻريرن مرڙنري ڪرهراڻريرن کري ن رت 
نررئرريررن ڍنررگ ۽ رنررگ ۾ ڏسررڻ، ڳررولررڻ ۽ لررکررڻ جرري 
صرالح ڏيرڻ جري بره اشرد ضررورت مرحرسروس ڪرجرري 

 ٿي.
شميم مري الِء انيڪ احترام آهن، پر وقت جري نرقراد 
کرري عرررض آهرري ترره اهررڙي ڪررنررهررن برره ڪررترراب جرري 
ڇپجڻ کان پهرين جيڪو چرريرا سريراڻرا اکريرن اگرهراڻرا 
وارو پروانو جراري ڪريرو وڃري ٿرو، ترنرهرن کران اڳ ۾ 
ڪررنررهررن برره نررئرريررن لررکررنرردڙ جررو ڌيرران اهررڙيررن خررامرريررن، 
گهٽتائيرن، ڪرمريرن بريرشريرن ڏانرهرن ضررور آڻرڻ جري 
ڪوشش ڪئي وڃري، نره تره سرنرڌي ادب ۾ ڪرجرهره 
ڪهاڻين سان گرڏ گرهرڻريرون رواجري ۽ غريرر مرعريراري 
لکيل ڳالهيون ڪهاڻي جي نالي ۾ ڇپائي ڇڏڻ کري 
پڙهندي به اکيون بند ڪرري ويرهرڻ ترخرلريرقرڪرار جري 
سوچ لوچ تي بند ٻڌي ڇڏڻ جي مترادف آهي ۽ گرڏ 
وري اهڙا ڪتاب پڙهندي ۽ لحاظن جي بنياد تي سرر 
خم ٿيڻ، تنقيد ۽ اصالح الِء جيڪو سرڪرترو برڻرجري 
وڃي، سو نيٺ هڪ ڏينهن تنرقريرد ۽ اصرالح جري الِء 

 خودڪشي به ٿي پوندو!.
مرر ررال طررور: جرريررئررن هررڪ دوسررت سرروشررل مرريررڊيررا ترري 

شرمريرم مرري جري “ پنرهرنرجرا ويرچرار ونرڊيرنردي لرکريرو، 
پرڙهرڻ الِء مرلريرو، ”  ميران جوڳرڻ“ ڪهاڻين جو ڪتاب 

ڪالهه همسري مئگ ۾ شميرم جري هرڪ ڪرهراڻري 
پڙهڻ الِء پڻ ملي، هي پهريون ڪرتراب آهري جريرڪرو 

 221مررون پررڙهررڻ شررروع ڪرريررو ۽ هررڪ ڪررالڪ ۾ 
 ”صفحا پڙهي ويس!.

اصررل ۾ لرريررکررڪرره جرري لررکررڻ جرري انررداز کرران وڌيررڪ “ 
فائدو، ڪهاڻريرن جري ڊيرگرهره مران مرلريرو، ڪرتراب ۾ 
وڏي مان وڏي ڪهاڻي ٽن صفحن جي مرس هرونردي، 

لکڻين، جن کي شرمريرم مرري  40جڏهن ته ل  ڀ  
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 60ڪهاڻي سمجهي ڇپرايو آهي، تن مان ل  ڀر  
کن ن ري ُٽڪرا جن کي فليرش فرڪرشرن چرئربرو آهري 

 ”سي شامل آهن.
آخررري صررفررحرري تررائرريررن مرران ڪررترراب ۾ ڪررهرراڻرري “ 

ڳوليندو رهجي ويس ۽ سمجهه ۾ آيو ته هي ڪتراب 
 ”پاڻ ئي هڪ ڪهاڻي آهي.

شميم مري جيڪو ڪجهه ڪهاڻي جي حوالي سان “ 
پنهنجي پاران ۾ لکيو آهي، اهو پڙهي به حيرت ٿري، 

آئون نٿري ڄراڻران تره ڪرهراڻري مرون “ ُهوَء لکي ٿي ته، 
کرران ڪرريررئررن لررکررجرري ويررنرردي آهرري!. بررس قرردرت ان 
لررمررحررن کرري، پررر عررڪررس حررقرريررقرري مررجررسررمررو ڪرررڻ 
چاهريرنردي آهري ۽ ايرئرن مرون کران ڪرهراڻري لرکرجري 
ويندي آهي، ڪنهن ڪڪر جيان ڪهاڻي مرنرهرنرجري 
من تي چڙهي ايندي آ ۽ پوِء مون و  سيڪنڊن جي 
وٿي هوندي آهي ۽ آئون ليپ ٽاپ يرا مروبرائرل کرڻران 
۽ پوِء ڪرهراڻري اکررن جري صرورت ۾ پرئري پرنرن تري 
وسندي آهي ۽ جڏهن ان بارش جرو تسرلرسرل رڪرنردو 
آهي ته ڏسندي آهيان ته ڪا ڪهاڻي لکجي ُچرڪري 

 ”هوندي آهي.
هي بلڪل ائين آهي ته ڪو اڻڄاڻ ڊرائيونگ سيرٽ “ 

تي ويهي اهلل سرائريرن جري آسرري اکريرون برنرد ڪرري 
گاڏي هالئرڻ شرروع ڪرري ۽ اکريرون کرولري تره مرنرزل 

تائين پهچي ُچرڪرو هرجري ۽ اهلل سرائريرن جرو ُشرڪرر 
پڙهي ايرئرن ”  رشيدان اوڏڻ“ ڪهاڻي “ يا وري ” ڪري!.

لڳرو ڄرڻ ڪرنررهرن ڊمري اخربررار جرو ڪرو اجررايرو لرکريررل 
 ”.مضمون پڙهندو ُهجان

سوشل ميڊيا تي آيل اهرڙا ڪرمرئرنرٽ ۽ رايرا نره فرقرط 
هن ڪتاب، پر هر اهڙي ڪتاب الِء پرڙهرنردڙ پراران نره 
فرررقرررط نرررنررردا آهررري، پرررر هررري اهرررڙي سرررخرررت طرررنرررز، 
ڪهاڻيڪاره الِء سرنردس ڪرهراڻري سران غريرر  مريروار 
هجڻ، ڪهاڻي کان الپراوهي اختيار ڪرڻ ۽ پنهنجري 
هر ننڍي کران نرنرڍي خريرال، ويرچرار ۽ جرهرڙي ترهرڙي 
ڳالهه کي لرکري ڪرهراڻري جري نرانُء ۾ پريرش ڪررڻ، 
پررنررهررنررجرري هررڪ ئرري مشرراهرردي هررڪ ئرري مررخررصررون 
موضوع کي ظاهرر ڪررڻ يرا هرڪ الرمرئري کري ورجراُء 
جي تناظر ۾ بي لباس لفظن سان بيران ڪرري ڇرڏي 

 ڏيڻ جي پڌري نشاني آهي.
ڪتاب ميران جوڳڻ جي اڀياس ۽ ترنرقريردي اصرالحري 
مضررمررون پرريررش ڪرررڻ ۾ مررنررهررنررجررو قررطررعرري مررقررصررد 
ڪررنررهررن برره لرريررکررڪ، لرريررکررڪرره جرري دل آزاري ڪرررڻ، 
ڪنهن کي لوئڻ يا وري رني ُپڄائڻ نره آهري، شرمريرم 
مري سان منهنجي مالقات ڪڏهن بره نره رهري آهري، 
نه ئي ڪنهرن رابرطري کري بره ڳرڻرائري سرگرهرجري ٿرو، 
بطور هڪ ليکڪ جي پنهرنرجري دور جري ڪرنرهرن بره 

ڪهاڻي ڪتاب جو اڀياس ڪرڻ منهنجو فرض آهري 
۽ ان ۾ درپيش فڪري الڙن تي رائي ۽ اصرالح ڏيرڻ 
هڪ ليکڪ جي  ميواري سرمرجرهرنردي ان تري لرکرڻ، 
پنهنجي حصي جو ڪم سمجهان ٿو، هتي مون رڳرو 
ڪتاب ۾ ڏنل مواد ۽ مسودي تي پنهنجو تبصرو ۽ 
اصالحي تنقيدي نقطهِء نگاهه کي پريرش ڪريرو آهري، 
شميم مري جي مزاج ۾ ڪهاڻيڪاره بيشڪ موجود 
آهي، ان کان انڪار نٿو ڪري سگرهرجري، پرر ان کري 
ڀرپور نموني ظهور پذير ڪرڻ الِء کيس تمام گهرڻري 
مررحررنررت جرري طررلررب ڏسررجرري پررئرري ترره جرريررئررن انررهرريَء 
ڪهاڻيڪاره کي شميم مري دريافت ڪري سگهري، 
ڪهاڻي کي پنهنجي گهاڙيٽي، ويزن ۾ ڳرولري لرهري 
سگهي، باقي هن ليک کي ڪنهن به انرفررادي  ات، 
شخصيت، فرد کي نشانو بڻائڻ الِء موضوع نه ڪريرو 
ويو آهي، هن کان عالوه بره هرمرعرصرر لريرکرڪ سراٿريرن 
کي پڙهندي سندن ڪترابرن تري ُکرلري دل سران لرکري 
سگهجي ٿو ۽ وقرت سران گرڏ لرکربرو بره رهربرو، وقرت 
جي اهم ضرورت آهي ته اسان پڙهرنردڙن پراران پرڌري 
ٿيندڙ ادبي ڪتابن تي م بت رائي ۽ اصالحي تنقيد 
جي ونڊ ورڇ ڪندي، اهو ڄاڻي سگهون ته اسان جري 
سرجريرل ترحرريرر جرو مران مرقرام ڇرا آهري ۽ ڇرا هرئرڻ 

 گهرجي!.
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هررڪ فررطررري اصررول آهرري ترره 
انسرران جررترري برره رهرري ٿررو هررو 
 هني ۽ فڪري طور سدائريرن 
تحرڪ ۽ چرپر سان گڏ سوچ 
ويررچررار ڪررنرردو اڳررترري وڌنرردو 
رهري ٿرو. اهرڙي سروچ ويرچررار 
ڪرڻ کانپروِء سرنردس آسرپراس جري دنريرا ۾ مروجرود 
شين جا ناال وٺندو رهي ٿو جرنرهرن کري اسران ٻرولري 
چئون ٿا. اڄ دنيا جنهن جاِء تي بيٺي آهي ۽ جنهن 
انداز سان بي پناهه تررقري ٿري آهري مرلرڪ ۽ قروم، 
عالئقي يا خطي الِء ٻولي هڪ معجرزاتري عرمرل ٿري 
بيٺي آهي. مطلب ته جتي انسانن جو معاشرو قائم 
آهي اتي ڪا نه ڪرا ٻرولري ڳرالرهرائري ويرنردي آهري. 
ٻرولري انسرانرري مرعراشرري جري وچ ۾ برراهرمري رابرطررا 
قرائررم ڪررنردي آهرري، هررڪرٻررئري جررا مررعرامررال مسررئررال 
ٻوليَء  ريعي حل ٿيندا آهن. جرڏهرن هرڪرڙو مراڻرهرو 
ڳالهائي ٿو ۽ ٻيرو سرنردس هرم زبران ان جري ڳرالر  
ٻڌي پنهنجي  هن ۾ اهري ٻرول ٻرڌي ۽ سرمرجرهري 
ڪري پنهنجو رد عمل ظاهر ڪري ٿرو، جرنرهرن جري 
ڪري ٻوليَء جري سربرب مرعراشرري ۾ ترحررڪ پريردا 
ٿئي ٿو ۽ ترقيَء جي طرف انسان جو قدم وڌي ٿرو. 
انسران جرري ترررقرريَء جررو دارو مرردار ٻررولرريَء ترري آهرري. 
ٻولين کي ڪنهن ٺراهريرو ڪرهرڙي ريرت جرڙيرون سرا 
ڳرالرر  اهررڙي ڏکرري ڪررونررهري ڪررو راز ڪررونررهرري جررو 
سمجهي نره سرگرهرجري. اڄ جري دور ۾ سرڀ ڏکريرا 
مسئال انساني  هرن آسران ڪرري رهريرو آهري. دنريرا 
جي ٻوليرن جري وجرود، برنريراد ۽ ارترقرا برابرت سرويرن 
نظريا ملن ٿا، ليڪن انساني عقل جڏهن سوچي ٿرو 
ته ٻوليون ڪيرئرن وجرود ۾ آيرون ُانرهريَء ڳرالر  کري 
سمجهڻ جو آسان جواب هري آهري تره انسران نراطرق 
آهي جيڪو پنهنجي حواسن سان سوچي سرمرجرهري 
ٿرو. سررنردس ڳررالرهررائررڻ جرو الڳرراپرو جررن عضررون سرران 
جڙيل آهي سي آهن: زبان، دل، دماغ، نڪ، ڪن ۽ 
اکيون جرن سران انسران مرحرسروس ڪرري ٿرو. انرهرن 
عضررون ۾ انسررانرري دمرراغ هررڪ اهررڙو عضرروو آهرري 
جيڪو هر وقت وهرڪرري ۾ رهرنردو آهري جرو ُان ۾ 
ڪرڏهرن بره خرامروشري نررٿري اچري. هررڪ انسران ٻرئرري 

سو اهو ”  هي خاموش آهي“انسان کي ڏسي چوي ته 

ناممڪن آهي. ڇراڪراڻ جرو برظراهرر انسران خرامروش 
هوندو آهي، پر  هني طور تي متحرڪ هونردو آهري. 
ان جي  هن ۾ ڪرا نره ڪرا سروچ يرا ڳرالر  سرنردس 
خاموش  هن جي عمل ۾ رد عمل طور پيدا ٿيرنردي 
رهندي آهي. ظاهري طور ڀلي ڪوبه انسان خرامروش 
ڏسڻ ۾ اچي، پر اهو انسان جاڳ توڙي ننرڊ ۾سروچ 
واري عمل کان خالي نه هوندو آهري. انسرانري دمراغ 
هڪ عجيب ماجرا آهي جنهن جي وسيلي اڄ تائين 
لکين ڪروڙين ايجادون ٿيون آهن ۽ ٿريرنرديرون رهرن 
ٿيون. انساني عقل ڏٺرل يرا اڻ ڏٺرل شريرن کري نراال 
ڏئي وٺندو آهي. هرن وقرت دنريرا ۾ لر  ڀر  سرت 
هزار ٻوليون ڳالهايون وڃن ٿيون ُاهري سرت ئري هرزار 
ٻوليون ڪيئن جڙيون آهن انهن جا ڪهڙا سبب ٿي 
سگهن ٿا، انهيَء الِء اسان سرڀرنري مران هررهرڪ کري 
معلوم آهي ته زبران انسرانري جسرم ۾ هرڪ مرکريره 
عضوي جي حي يت رکي ٿي، ليرڪرن ُان الِء ُان جرا 
مددگار عضوا آهن: اکُيون جريرڪري ڏسرڻ جرو ڪرم 
ڪررن ٿرريررون. ڪررن ٻررڌڻ جررو ڪررم ڪررن ٿررا. نررڪ 
ُسنگهڻ جو ڪم ڪرري ٿرو. دل جسرم ۾ رت جري 
وهرڪرري کري بررقررار رکري ٿري ۽ دمراغ جرو تررعرلررق 
سوچ سان آهي سڄو ڪمال انهيَء دمراغ ۾ رکريرل 
آهي. اڄ تائين سالم دماغ هزارين حيرت ۾ وجرهرڻ 
جهڙا ڪم پئي سرانجام ڏنا آهرن، نره رڳرو اهرو، پرر 
اسان جا ڪن، اکُيون ۽ دل به انهيَء جا مددگار آهن 
انهيَء جي سالميت کانسواِء دماغ جو چارو نره هرلري 
سگهندو. گونگي جي به اشارن واري ٻرولري آهري ۽ 
هررڪ اکررُيررن کرران سررڄرري انسرران جرري برره ٻررولرري آهرري 
جيڪو سندس معاشرو ڳالرهرائري ٿرو، تروڙي جرو هرن 
کي شين جا خاڪا  هن ۾ مرحرفروظ نره هرونردا آهرن 
جيئن اکين واري کي، پر شين جري  ائرقري جري هرن 
کي خبرر هرونردي آهري تره انرب، لريرمري، نرارنرگري يرا 
ڏهيَء وغيره جو  ائرقرو ڪرهرڙو آهري؟ پرر جريرڪرڏهرن 
ڪو انسان ڪنن، نڪ، دل، اکين کان محروم هجي 
تره اهررو اظررهراري نره سرگررهرنرردو، پررر ان جري دمراغ ۾ 
مانڌاڻ هوندو آهي. انسان جا تجربا، مشاهدا، فطرت 
۾ مروجرود شريرن تري نرگراڻ جرو پروڻ، سري جرو اڀررڻ 
لرهرڻ، رات ۽ ڏيرنرهرن جرو ڦريررو، گررم سررد هروائررون، 
موسمن جون تبديليون، جبل، نديرون، دريراَء، سرمرنرڊ، 

ميوا، گل، ٻوٽا، جانور ۽ پکي تن تي سوچڻ ويچارڻ 
۽ ُان کي ناال ڏيرڻ ڪرنرهرن هرڪ مراڻرهروَء جرو ڪرم 
هوندو آهي ۽ اهو زبان مران نرڪرترل نرالرو پرنرهرنرجري 
گهر، پاڙي، ڳو  ۽ شهر تائين ڦهلبو آهي ۽ ايرئرن 
هر ڪنهن ٻوليَء جو پنهنجي پنهرنرجري عرالئرقري ۾ 
بنياد پريرو هرونردو ۽ اهرڙي طررح سرنرڌي ٻرولريَء جرو 
وجود به سنڌ جي سر زمين جي خمير مان تيرار ٿريرو 

 آهي.
سنڌي ٻوليَء جي جياپي جو  ريعو سرنرڌو دريراهره ۽ 
سنڌ ڌرتي آهي، ٻنهي نالن جي قائم ۽ دائم هجرڻ 
سرران آهرري. سررنررڌ جرري عرروام کرري پررنررهررنررجرري ٻررولرري، 
پنهنجي درياهه ۽ ڌرتريَء جرو احسراس هرونردو آهري، 
اهي ٽئي شيون سندن شان ۽ شوڪت کري دنريرا ۾ 
برقرار رکڻ جو احساس ڏياريرنرديرون آهرن. سرنرڌ جري 
رهواسين کي اها ساڃاهه صديرن کران رهري آهري تره 
پنهنجي ٻولي، پنهنجي جاگرافي، پرنرهرنرجري تراريرخ، 
پنهنجي تهذيب ۽ پنهنجي ثقافرت جريرڪرو صرديرن 
جو سفر طئي ڪري اڄ سنرئريرن لڱريرن بريرٺري آهري 
انهيَء جي پٺيان سنرڌ جري عروام جري انرهرن چريرزن 
سان محبت وارو جذبو شرامرل آهري نره تره سرنرڌ تري 
آدجڳاد کان وٺي ڪيترن ئري غراصربرن حرمرال ڪريرا 
آهرن، پررر سررنررڌ تران سررنررڌ ڌرترريَء جري نررالرري کرري برره 
مٽائي نه سگهيرا آهرن. اڄ بره سرنرڌي ٻرولري، سرنرڌو 
درياهه سنڌ ڌرتي ۽ ان جا ڌڻري دنريرا جري تراريرخ ۾ 
ڳا  اوچو رکيو اچن. ان جو سبب هي آهي ته اسران 
پنهنجي صوفي بزرگن، عالمن، استادن ۽ وڏڙن جري 
ڏنل سبقن کي حفاظت سان ساريو ۽ سرانرڍيرو آهري 
جنهن ڪري، سنرڌي زبران دنريرا ۾ مرنرفررد سريراڻرپ 
رکرري ٿرري. هررترران جرري شررعررور ۽ سرراڃرراهرره ونرردن جرري 
سڳنڌ سان جيڪو سنگم جڙيو آهي انهيَء سرڳرنرڌ 
جي سرهاڻ واليت واسري ڇرڏيرا آهرن. ڊاڪرٽرر غرالم 

ٻولين جي ابتدا الِء هڪ رايو “ علي االنا لکي ٿو ته: 
هيُء آهي ته انسان  ات جيڪا ٻولي ڳرالرهرائري ٿري، 
تنهن جي ابتدا تڏهن کان ئي ٿي هئي، جڏهن کران 
ابتدائي انسان، فطرتي طور ڳرالرهرائرڻ يرا نرقرل ڪررڻ

(imitate)   شررروع ڪرريررو هررو. هررن ُاهرري آواز ُاچررارڻ
شروع ڪيا، جيڪي سندس ماحول ۾ فطرتي طرور، 
ان وقررت مرروجررود هرئررا. فررطرررترري آوازن ۾ پررکرريررن جررو 
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التيون، دريائن، ندين، نالن ۽ چشمن جي پاڻيَء جي 
وهررڪررري جرري گررڙ گررڙ ۽ شرررشررر، هرروا جرري سرررسررر، 
ر، جانورن جري  رچ  ڪڪرن جي ڪڙڪڙ، جيتن جي چ 
ٻ رٻر ۽ اهڙيَء طرح کائڻ پيئڻ ۽ کنگهڻ وغريرره جرا 
آواز بررره هرررن دائرررري ۾ داخرررل ڪرررري سرررگرررهرررجرررن 

 )0، 1003)االنا:” ٿا.
جريررئررن ترره ٻررولرريَء جررو خرالررق عرروام هرونرردو آهرري، پررر 
ٻوليَء جا قاعدا ۽ قانون ڏاهرا ۽ عرالرم مرقررر ڪرنردا 
آهن. ُاهي عالم ۽ ڏاها زبان جي تراش خراش ڪري 
اکرن، لفظن، جرمرلرن جري جرڙاوت، ٻرولري جري تراريرخ 
بابت معلومات ڏيندا آهرن تره فرالڻري دور ۾ ٻرولريَء 
جرو اسرتررعرمررال عرروام هررن طرررح ڪرريرو وغريررره. اسرران 
جڏهن سنڌي زبران جري تراريرخ ۽ ادب جرو مرطرالرعرو 
ڪنداسين انهيَء الِء سنڌ جي سمراجري حراالت کران 
ويندي سياسي حالتن ۽ عوام جي ميل مرالقراترن ۽ 
رابطن ڪمن ڪارن، اٿڻي ويهڻي، رسمن رواجن جرو 
به مطالعو ڪرڻ الزم امر ٿرئري ٿرو، انرهريَء کرانسرواِء 
ٻوليَء تي سيراسري، سرمراجري ۽ مرعراشري اثرر مررترب 
ٿين ٿا تن کي سمجرهرڻ ايرڏو آسران نره آهري. اسران 
جي عالمن سنڌي زبان جي بڻ بنياد بابت جيرڪري 
نظريا پيش ڪيا آهرن، ترن جري پرٺريران ٻريرن قرديرم 
ٻولين ۽ لهجن جو مطالعو ڪري سنڌي ٻوليَء کري 
تقويت ڏني آهي. ڪنهن به ٻوليَء تي تحقيق ڪرڻ 
کان اڳ ٻين ترقي يافته ۽ عرلرمري ادبري زبرانرن جرو 
مطالعو نهايت ئي ضروري آهري. اسران جري سرنرڌي 
ٻوليَء بابت اهڙن ماڻهن جون تحقيقون بره آڏو اچرن 
ٿيون جن کي صرف ماهر لسانيات چرورائرڻ جرو وڏو 
شوي هوندو آهي ۽ اهري وڏن وڏن نرامريرارن عرالرمرن 
جي تحقيرقرن سران پرنرهرنرجرو پر  ٻرڌنردا آهرن ۽ پروِء 
سڄي عمر پيا گهلبا آهن. هڪ عالم سڏائريرنردڙ ۽ 
ٻين جي محنت ۽ پورهئي تي بيجا ترنرقريرد ڪرنردڙ 
جرريررڪررا ڪررنررهررن برره حرروالرري سرران عررلررمرري ۽ لسررانرري 

گهرجرن واري ترحرقريرق واري دائرري ۾ داخرل نره ٿري 
سگهندي آهي. اجايا ۽ بي بنياد برحرڪ ڪرنرهرن بره 
ٻررولرريَء جررو ٻرريررڙو غررري ڪررري سررگررهررن ٿررا. صررحرريررح 
تحقيق جو تعلق علمي سنجيدگي، سائنسري سروچ، 
گهري مطالعي، مشاهدي، مرلرڪري ۽ غريرر مرلرڪري 
تحقيقن تي نظرداري کانپوِء ئري پرنرهرنرجري صرحريرح 
درست تحقيق جي رخن سان هلي ڪي نتيجرا ڏئري 
سررگررهررجررن ٿررا. انررهررن مررذڪرروره لرروازمررات مرران پرروري 
قروم، مرلررڪ ۽ سررمراج فرائرردو حرراصررل ڪررنردو آهرري. 
بهرحال تحقيق هڪ سنجيده ۽ غور فڪر وارو عمل 
آهي ۽ انهيَء کانسواِء ڪرابره ترحرقريرق مسرترقربرل ۾ 
پنهنجا پير پختا نه ڪري سگهندي ۽ نه ئري اهرڙي 
تحقيق جرو مسرترقربرل هرونردو جرنرهرن ۾ نره مرطرالرعرو 
هجي نه مشاهدو هجي ۽ نه ئي ٻين ٻولين ۽ علمن 
جي ڄاڻ هجي. اسان و  مرزا قلي  بيرگ، ڪراڪرو 
ڀيرو مل مهر چند آڏواڻي، شمرس الرعرلرمراِء عرمرر برن 
محمد دائودپوٽو، پروفيسر علري نرواز جرتروئري، سرراج 
ميمڻ، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر مرلريرڌر 
جيٺلي، محمد ابراهيم جويو، پروفيسر پروپرٽري هريررا 
ننداڻري، ڊاڪرٽرر الرهرداد ٻروهريرو، ڊاڪرٽرر عربردالرجربرار 
جوڻيرجرو، ڊاڪرٽرر مرحرمرد عرمرر چرنرڊ، ڊاڪرٽرر ڄريرٺرو 
اللواڻي، ڊاڪٽرر فرهرمريرده حسريرن، پرروفريرسرر مرحرمرد 
سليم مريرمرڻ، ڊاڪرٽرر آفرتراب ابرڙو، ڊاڪرٽرر مرحرمرد 
قاسم ٻگهيو ني لسانيات جا ماهر آهن جن سرنرڌي 
ٻوليَء بابت جيڪا تحقيق پيش ڪئي آهي ترنرهرن 
۾ هڪ خالصپڻو نظر اچي ٿو. ڇاڪاڻ جو مرذڪروره 
عرالرم عرربري، فررارسري، سرنرسرڪررت، ديرو نراگرري يررا 
انگريزيَء کان ڀليَء طرح واقف آهن. هنن پرنرهرنرجري 
علمي صالحيتن سان گڏ ترحرقريرق جري روشرنريَء ۾ 
م بت نتيجا ڏنا آهن. مذڪوره عالمن جري عرلرمري، 
عملي ۽ ترحرقريرقري ڪرم ۽ طرريرقريرڪرار کري ڏسري 
سرهائي محسوس ٿئي ٿي ته ٻئي طرف اهو به نرظرر 

اچي ٿو، انهن عالمرن ڪريرتررن ئري  هرنرن جري فرنري 
فررڪررري تررربرريررت ڪررري نرروجرروانررن الِء مرريرردان وسرريررع 
ڪري ڏنو آهي، جنهن مان ُهو ڀررپرور فرائردو حراصرل 
ڪري پنهنجي صالحيتن کي درست طرح استعمال 
۾ آڻي اڳتي وڌي رهيا آهن. مذڪروره عرالرمرن جري 
تصنيفات مان هرهڪ کي فرير  مرلري رهريرو آهري. 
مطالعي مان ا ها ڳال  به نظر اچي ٿري تره هرن وقرت 
مون کي صرف ڪي چنرد نراال سرجرهرن ٿرا جريرڪري 
ٻوليَء بابت درست رستي سان تحقيقون ڏئري رهريرا 

هرن “ آهن. ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻريرجرو لرکري ٿرو تره: 
وقت تائين سرنرڌي زبران جري اصرل نسرل ڄراڻرڻ الِء 
ماهرن جيڪا جاکوڙ ڪئي آهي ان کري جريرڪرڏهرن 
حتمي ۽ فيصال ُڪن نه چئرجري تره بره مراهرر پريرريرن 
جي ترالش جري جرذبري جرو داد ڏبرو. گرمران آهري تره 
عيسوي سن جي ابتدا جي آسپاس سنڌي يا سنڌي 
زبان موجود هئي جنهن کانپوِء موجوده سرنرڌيَء جري 
صورت اختيار ڪئي. عرب سيراحرن ان کري سرنرڌي 
زبان سڏيو آهي. بشاري المقدسي ۽ االصطخرريَء )

صررردي عررريرررسرررويٽ جررري ترررحرررريررررن مررران اهرررو  20-0
ڄاڻائجي ٿو ته سرنرڌي عرام ڳرالر  ٻرولر  جري زبران 
هئي. ا ن لحاظ سان سياحن جي اچڻ کان گهڻو اڳ 
ان صورت ۾ موجود هوندي. سومرن جي صاحبيَء )

عٽ ۾ سررررنررررڌي شررررعررررر برررره مرررريررررسررررر 2680-2080
 )20، 1000)جوڻيجو: ” ٿيا.

سنڌي ٻوليَء صديرن جرو جريرڪرو سرفرر طرئري ڪريرو 
آهي، انهريَء جري هرڪ وسريرع تراريرخ آهري، جريرڪرا 
ٽ ي ته ڪج  ُڌنڌلي نظر اچي ٿري، ُڌنرڌلري  ڪج  چ 
ا ن ڪري چوان ٿو جو ُان مٿان ڪريرئري تر  چرڙهريرل 
آهن جن کي اڃان تائين ڇنڊيو ڦوڪيو نه ويو آهري. 
دنيا جون ٻوليون جن جا ڪيترائي لهجا ۽ اپ لهجا 
ٿرريررن ٿررا تررن جرري اڀرريرراس الِء جرراگرررافرريررائرري مررطررالررعررو 
مررددگررار ٿرريررنرردو آهرري. جرريررئررن ترره هررر مرراڻررهرروَء جرري 
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پنهنجي پنهنجي انفراديت آهي، تيئن هر ماڻهو جو 
آواز ُاچار ۽ لهجو يا ڳالهائڻ جرو ڍنرگ بره پرنرهرنرجرو 
ٿريررنرردو آهرري، جريررڪررو ٻرريررن کرران هرن کرري انررفررراديررت 
بخشيندو آهي. عوام جي  اتي تجربن مان ٻرولريرون 
اسرنديون آهن، پر ٻولين کري عرلرمري، ادبري ۽ فرنري 
روپ عالرم ڏيرنردا آهرن. اڳ ۾ ٻرولري پريردا ٿريرنردي 
آهي ۽ پوِء انهريَء کري لرکرت واري صرورت مرلرنردي 
آهرري. انررگررريررزن جرري دور حررڪررومررت کرران اڳ ۾ برره 
سنڌي زبان لکي پڙهي ويندي هئي، پر اڀيراس مران 
جيڪا معلومات آڏو اچي ٿي تره انرهريَء جري ڪرابره 
هڪ صورت ڪانه هئي. انگريزن سنڌ فتح ڪئي ته 

انهن حڪمرانن شروع شروع ۾ سرنرڌ جري پرهرريرن “ 
چيف ڪمشنر سر بارٽل فريئر، يورپي عرمرلردارن الِء 
سنڌي ٻولي سکڻ الزمي قرار ڏنو، انهيَء مرراد سران 
ته ُاهي ڏيهي ٻوليَء جرو اڀريراس ڪرري رعريرت سران 
لرر  وچررڙ ۾ اچررن ۽ پرررڳررڻرري جررو انررتررظررام بررخرروبرري 
هالئين. هن ڪم ۾ ڪيترن صاحب لوڪن گرهرڻري 
دلچسپي ڏيکاري، سنڌي ٻوليَء جرو ڳروڙهرو اڀريراس 
ڪيائون ۽ محنت ڪري ٻوليَء جي برنريراد برنرسربرت 
کوجنائون ڪيائون. ڪن ته بلڪل ڪمائتا، عالماڻرا 
۽ بنيادي ڪتاب جهڙوڪ: وياڪرڻ، لغتون ۽ عرام 
لوڪن جي واتان ُٻڌل نظم ۽ ن ر ۾ قصا ڪهاڻيون 
قلمبند ڪري، با تررتريرب ڪرترابري صرورت ۾ آڻري 

 )5، 2006)منگها رام ملڪاڻي: ” شايع ڪيا.
ڊاڪٽر غالم علي االنا سماجي لسانيات بابت لکي 

سرمراجري لسرانريرات جري مرطرالرعري جرو هرڪ “ ٿو تره: 
پهلو هي به آهي ته جڏهن ڪنهن به سماج ۾ هڪ 
کان وڌيڪ سماجي گروهن جا فررد هرونردا تره اهرڙيَء 
حالرت ۾ ٻرولريَء تري ٻريرن سرمراجري گرروهرن جرو اثرر 
ضرور ٿيندو آهي، يعني ڪنهن به سماج کي، علرم 
اللسان جي لحراظ کران، هريرٺريرن لسرانري گرروهرن ۾ 

 ورهائي سگهبو آهي. 
 (Mono-Lingual Group)لساني گروڻ -.  يڪ2
 (Bi-Lingual Group). دو لساني گروڻ 1
 (Multi-Lingual Group). اڪ ريتي لساني گروڻ 6
 Minority-Lingual). اقرررلررريرررتررري لسرررانررري گرررروڻ4

Group)  
انررهررن يررا اهررڙن ٻرريررن لسررانرري گررروهررن جررو تررفررصرريررلرري 
مطالعرو، سرمراجري لسرانريرات جري مرطرالرعري ۾ مردد 

 )264، 1010)االنا: ” ڪري ٿو.
ٻرولري جرو پررنرهرنررجرو هررڪ خران مرقرصررد ۽ مررفرهرروم 
هوندو آهي ۽ انهيَء مقصد جي سمجهڻ الِء عالمرن 
ٻوليَء جي ڳالهائيندڙن کان ويندي عالقائي مراڻرهرن 
جرري لررهررجرري، شرريررن، اسررمررن ۽ انررگررن کرران ويررنرردي 
سياسي ۽ سماجي زندگي مان مر رال چرونرڊي انرهرن 
جي ڇنڊ ڇاڻ ڪئي آهي. ڊاڪرٽرر غرالم عرلري االنرا 

ڪنهن به سماجري گرروڻ ۾ هرڪرٻرئري “ لکي ٿو ته: 
سران ترعرراون الِء انسرران  ات جرري وات مرران نرڪررتررل 

سڏجي ٿو. لسانريرات ”  ٻولي“ آوازن جي سرشتي کي 
جي ج  مشهور آمريرڪري مراهررن برالڪ ۽ ٽرئرگرر 

(Block &Tagger)  جي ڏنل وصف به مٿينَء وصف
 Language is aسان ٺهڪي ٿي اچي. هو لکن ٿرا:

system of arbitrary vocal symbols by means 
of which a social group co-operates2  :االنرررا(

2008 ،2( 
اسان کي سنڌي ٻولي بابرت ڪريرتررن ئري ڏيرهري ۽ 
پرڏيهي عالمرن جرون تصرنريرفرات، مرقراال ۽ مضرمرون 
ملن ٿرا، انرهرن تصرنريرفرات ۾ وڏي مرعرلرومرات هرئرڻ 
ڪري، سرنرڌي زبران جري اهرمريرت ۾ اضرافرو ٿريرنردو 
رهري ٿرو. سرنرڌي ٻرولريَء جري قردامررت کري پررکرڻ ۽ 
جاچڻ الِء هرڪو ُان جي عرلرمري ۽ ادبري تراريرخ مران 
فائدو حاصل ڪرڻ جي هر ممڪن ڪروشرش ڪرري 

هررن وقررت تررائرريررن “ ٿررو. ڊاڪررٽررر االنررا لررکرري ٿررو ترره: 
آمريڪا، برطانيه ۽ روس ۾ سنڌي ٻوليَء تي تمرام 
گهڻو ڪم ٿيو آهي. ايتري قردر جرو سرنرڌي ٻرولريَء 
تي ايم اي، ايرم فرل ۽ پري اير  ڊي الِء ڪريرتررائري 
تحقيقي مقاال پڻ پيش ڪيا ويا آهن. ٿري سرگرهري 

ايسرٽ جري مرلرڪرن جرهرڙوڪ: سرنرگراپرور، -ٿو تره فرار
جاپان، مالئيشيا ۽ انڊونيشيا کانسواِء آفريڪرا جري 
ملڪ سوڊان جري خررطروم يرونريرورسرٽريَء ۾ بره ڪرو 

 )00، 1010)االنا: ” اهڙو تحقيقي ڪم ٿيو هجي.
انرگرريررزن جررڏهرن سرنرڌ فرتررح ڪررئري، تررڏهرن سرنررڌي “ 

ٻوليَء الِء ڪا مقرر ٿيل آئيويٽا ڪا نره هرئري. سرنرڌ 
جرري هررنرردن مرران برررهررمررڻ ۽ ٿررورا ٻرريررا ديررو نرراگررري 
)شاستريٽ، اکر ڪم آڻيندا هئرا، جرن جرو اڳري ٻريرو 
نمبر هرو ۽ هراڻ ڪرجر  قردر ڦرريرل آهري. سرنرڌ جرا 

سنرڌي واڻرڪرا اکرر ڪرم آڻريرنردا هرئرا، -ڀائيبند هندو
جن ۾ الڪنائون يا ماترائون ڪينهن ۽ پنجاب جي 

يررا ٻرٽررن اکررن وانرگرر آهرن، ڪرريرتررا خرواجرا ۽ ”  لرنرڊا“ 
)آڏواڻي: ”  ميمڻ واپاري به اهي اکر ڪم آڻيندا هئا.

2005 ،185( 
موجوده سنڌي زبان ٻاونجاهه اکرن تي مشتمل آهري 
۽ انهن اکرن جي ترتيب سان سنڌي زبان جو علمي 
۽ ادبي  خيررو لرکرجري ۽ مرحرفروظ ٿري رهريرو آهري. 
اسان جي ٻولي جي اوسر ۽ ارتقا بابت ڪن لسرانري 
ماهرن پاڻ ۾ ڪي اتفاقي ۽ اخرترالقري ڳرالرهريرون بره 
ڪيرون آهرن ۽ ڪرري رهريرا آهري. مراهررن جرو چروڻ 

جري براري ۾   (Evolution)زبان جي اوسر“آهي ته: 
اسان کي پرنرهرنرجري زبران جري گرهرٽ ۾ گرهرٽ ٽرن 
ڏاڪن يا مرحلن جو مطرالرعرو ضررور ڪررڻ گرهررجري. 
دنيا جي سڌريل زبانن جي ڄاڻن هي مرحال مرعرلروم 
ڪري ورتا آهن، پر اسان اڃان ڪا ڪوشش نه ورتي 

ٽ ڇڄڻ وارو ڏاڪو، جنهن تي زبان پنهنجري 2آهي. )
انفراديت يا جدا وجود اختيار ڪندي آهي. اها ڳرالر  

ٽ ٻرولريرن جري 1يا ڏاڪرو ڄرڻ زبران جرو ڄرم آهري. )
” نرپ“   (Agglutination)چاڙهي جو ٻيو ڏاڪو آهري 

وارو ڏاڪو هن ڏاڪي تي آسران ۽ نرنرڍڙا لرفرظ وڏن 
لفظن ۾ ملي ويندا آهرن، جريرئرن ڪرنرهرن نرپ قردم 
ڪررريرررو هرررجررريرررن. هررري ڏاڪرررو زبررران جررري تررررقررري ۽ 

ٽ ٽريرون 6شاهوڪاري جري طررف اهرم قردم آهري. )
يا سڀاويڪ ڦيرر ڦرار وارو   (Fluctuation)ڏاڪو آهي

ڏاڪو. هن ڏاڪي تي زبانن ۾ نوان نوان لفظ ٺهندا 
آهرن ۽ اهررڙيَء طرررح زبران جرو مرروجروده  خريرررو وڌي 

يرا   (Coinage)گهڻو ٿي ويندو آهي. هن ڏاڪي کي

سڪن گهڙڻ وانگر لفظ گهڙڻ وارو ڏاڪو بره چرئربرو 
 )15، 1005)ٻوهيو: ” آهي.

سنڌي ٻوليَء جي تاريخ بابت انگريزن جي دور کران 
اڄ تررائرريررن جرريررڪررو ڪررم ٿرريررو آهرري تررن ڪررتررابررن، 
مضررمررونررن، مررقررالررن جرري گررهررري اڀرريرراس جرري گررهرررج 
درڪررار آهرري. ڇرراڪرراڻ جررو هرري ترراريررخ هررڪ سررئررو 

ٻولريَء جري تراريرخ “ پنجهتر سالن تي مشتمل آهي. 
مرعرنررٰي ٻررولريَء جري تربررديرلري جري تراريررخ. ٻررولريَء ۾ 
تبديلي ٻوليَء جا ڳالهائينردڙ آڻريرن ٿرا، ترنرهرنرڪرري 
جنهن ٻوليَء جي تاريخ لکجي، تنهن ۾ پرڳڻي جي 

، 2005)ڀريررو مرل: ”  ماڻهن جو  ڪر ضرور ڪرجري.
5( 

سنڌي ٻولي بابت جيڪو به ڪم ٿيو آھري، انرهريَء 
ڪم جي معلومات ۽ نوعيت بابرت سرنرڌي ادب ۽ 
ٻوليَء سان دلچسپي رکندڙن کي ڄاڻرڻ گرهررجري تره 
ڪهڙن عالمن پنهنجي تصنيفات، مضمونن، مقرالرن 
۾ ڪررهررڙي مررعررلررومررات ڏنرري آهرري ۽ انررهرريَء ڏنررل 
معلومات جا  ريعا ڪهڙا استعمال هريرٺ رکريرا ويرا 

يورپي لوڪن ۾ هيَء هرڪ وڏو گرڻ آهري تره “ آهن. 
جنهن ملڪ ۾ وڃن، تنهن ملڪ جي ٻرولري سرکري، 
ان جو علمي خزانو ويهي ڦوليرن تره پرنرهرنرجري دل ۽ 
دماغ کي روشن ۽ مرن کري مرنرور ڪرن... عريرسروي 
پندرهين ۽ سورهريرن صرديَء ۾ برورچروگريرزن، ڊچرن، 
فررريررنررچررن ۽ انررگررريررزن هررڪررٻررئرري جرري پررٺرريرران، واپررار 
سانگي هندستان ۾ اچي ڪوٺريرون وڌيرون. ان وقرت 
ڪي پادري به آيا، جن سنسڪرت تري گرهرڻرو ڌيران 
ڏنو ته ٻوليون جن ۾ ڪيترائي اهڙا لفرظ آهرن، جري 
ساڳيا ڪيترن ئي يورپي ٻولين ۾ عرام آهرن، رڳرو 

 م ال طور: -اچار ٿورو ڦريل اٿن

اهڙا ٻيرا ڪريرئري لرفرظ آهرن، جري گرريرڪ )يرونرانريٽ 
لئٽن، جرمن، فرين ، انگريزي ۽ ٻريرن يرورپري ٻرولريرن 
۾ عام آهن. لفظن جي هڪ جهرڙائري ڏسري حريرران 
ٿيا، پر سمجهي نه ٿي سگهيا ته ايئن ڪيرئرن ٿريرو 

 )2،1، 2005)ڪاڪو ڀيرو مل: ” آهي.
جڏهن به ڪو ٻولين جرو مراهرر ڪرنرهرن هرڪ ٻرولريَء 
تي بحڪ ڪندو آهي ۽ زير برحرڪ ٻرولريَء جري انردر 
ڪي منجهيل معامال هوندا آهن تن کي سلجرهرائرڻ 
۽ سمجهائن الِء ڪرن ٻريرن ٻرولريرن کران مردد وٺربري 
آهري، پرر انرهريَء الِء شررط اهرو آهري جرو زيرر برحررڪ 
ٻوليَء جو برڻ برنريراد ۽ گررامرر جري قراعردي مرطرابرق 
صرفي ۽ نرحروي برنراوٽرون پراڻ ۾ ڪري قردر مرلرنردڙ 
جلندڙ هجن، جن ٻولين جا م ال ڏنا وڃن تن ٻرولريرن 

 انگريزي فارسي سنڌي سنسڪرت
 Motherمدر  مادر ماُء-ماتا ماتر

 Brother در برا برادر ڀاُء-ڀراتر ڀراتر

 Daughter ڊاٽر  دختر ڌيَء-ڌيئا دهتر

 Nameنيم  نام نالو-نانُء نامن

 نيو New  نؤ نئون نوُ 
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جرري ڳررالررهررائرريررنرردڙن جرري وچ ۾ عرروامرري تررعررلررقررات، 
جاگرافيائي حدون، سياسي، سماجي ميل جول، ڪي 
علمي، سياسي، سماجي، ثقافتي، تاريخي، تهذيبي 
۽ ادبي تعلقات ضرور هجن، انهيَء کرانسرواِء ٻرولريرن 
تي بحڪ ڪرڻ بيسود ثابت ٿريرنردو. ٻرئري ڳرالر  تره 
ڪنهن ايري غيري ٻوليَء کي وچ ۾ آڻري بري سرود 
بح ن کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ جو ڪرنرهرن 
به ٻوليَء تي بحڪ ڪرڻ کان اڳ ۾ اهو ڏسرجري تره 
جنهن ٻوليَء کي مرڪزي حي يت ڏئي ٻريرن ٻرولريرن 
سان ڀيٽ ڪرري ترقرابرلري جرائرزو ورترو وڃري ٿرو، ترن 
ٻولين جي وچ ۾ مٿيان عوامي رابطا ۽ ٻرولريرن جرو 
بڻ بڻياد ڏٺو ويندو آهي ته انهن ٻولريرن جرو پراڻ ۾ 
ڪهڙي طرح ڳانڍاپو آهي، ڪهڙيون انهن جون پراڻ 
۾مٽيون مائٽيون، لفظن جي ڏي و  کي ڏٺو ويندو 
آهرري، تررنررهررن کررانررپرروِء زيررر بررحررڪ ٻررولرريَء ۾ مرروجررود 
مسررئررلررن جرري نشررانرردهرري ٿرريررنرردي آهرري ۽ ُالررجررهرريررل 
معامال حرل ٿريرنردا آهرن. ان کران عرالوه ٻرولريرن جري 
ڳانڍاپن کري گررامرر جري روشرنريَء ۾ جراچريرو ويرنردو 
آهي ته انهن جي وچ ۾ فعلرن، گرردانرن ۽ ضرمريرري 
اڳياڙين ۽ پڙاڙين کي جاچيو ۽ پرکيو ويرنردو آهري، 
تنهن کانپوِء ئي ڪنهن نتيجري تري پرهرچربرو آهري. 
م ال طور: اسان سنڌي زبان جو مطالعو ڪريون ٿرا، 
ُان الِء ڏسنداسين ته هن ٻوليَء جي ڳالهائيرنردڙن جرا 
قديم زماني کان وٺي ڪنهن ڪنهرن سران اچ و ، 
ڏيتي ليتي ۽ وڻي واپرار رهريرا آهرن. ڇرا ڏنرائرون ڇرا 
ورتائون ۽ ڪنهن تري هرالئرون ۽ حرمرال ڪريرائرون ۽ 
ڪن ڪن جرا حرمرال بررداشرت ڪريرائرون وغريرره. هرن 
وقت سنڌي ٻوليَء جا ڪي اصرول ٺرهريرل آهرن، ترن 
اصولن جي روشرنريَء ۾ سرنرڌي ٻرولريَء جرو مرطرالرعرو 
 ڪيو وڃي ٿو. ڊاڪٽر غالم علي االنا لکي ٿو ته: 
علم اللسان جي ماهرن محنت ڪرر  
 ٻولين کي سمجهڻ الِء اصول ڏنا آهن:

 . حاڪمن جي ٻولي هجڻ2
 . ساڳي حڪومت1
 . سياسي حالتون6
 . سماجي ۽ مذهبي ميل جول4
 . وڻي واپار ۽ سياسي ناتا8
 . ساڳيون جاگرافيائي حالتون3
 . ساڳيون رسمون ۽ رواج0
 . باهمي شاديون5
 )4، 2008. آبادي ۽ لڏپالڻ. )االنا: 0

سنڌي ٻوليَء کي مذڪوره اصولرن جري روشرنريَء ۾ 
جاچينرداسريرن تره هرتران جري عروام جرا ڪريرتررن ئري 
مرراڻررهررن، حررڪررمرررانررن، واپرراريررن، حررڪرريررمررن، طرربرريرربررن، 
شرراعرررن، اديرربررن، مررورخررن، مررذهرربرري اسررڪررالرررن سرران 
تعلقات رهيا آهن. سنڌ تي ٻاهرين حملي آورن جي 
اثرن سبب به سنڌي زبران تري ڪري اثرر مررترب ٿريرا 
آهن. عربن ۽ ارغونن، ترخرانرن ۽ مرغرلرن ۽ انرگرريرزن 
سنڌ تي حمال ڪيا جرنرهرن ڪرري سرنرڌي زبران تري 
عربي ۽ فارسيَء ۽ انرگرريرزيَء جرو اثرر ٿريرو. ڊاڪرٽرر 

سررنررڌي ۾ فررارسرري “ غرالم عررلرري االنررا لررکرري ٿررو ترره: 
ٻررولرريَء جرري دفررتررري ۽ سرررڪرراري زبرران هررجررڻ واري 
حي يت سبرب فرارسري زبران جرو سرنرڌي جري لرغروي 
 خيري تي به وڏو اثر ٿيو هو. روز مره جي استرعرمرال 
جا سماجي، ثقافتي، سياسري ۽ انرترظرامري مرعرامرلرن 
وارا هررزارن جرري تررعررداد ۾ لررفررظ سررنررڌي ٻررولرريَء جرري 
لغوي  خيري ۾ شامل ٿي ويا، جيڪري پروِء سرنرڌي 

، 1023)االنرا: ”  لغات جرو الزمري حصرو برڻرجري ويرا.
23 ( 

سنڌي ٻرولري جريرڪرا صرديرن جرا سرفرر طرئري ڪرري 
اڄوڪي صورت ۾ اسان آڏو بيٺي آهري، جرنرهرن ۾ 
اسان جي تاريخ، ادب، ثقافت جو وڏو  خريررو مروجرود 
آهي ۽ انهيَء جي هر حال ۾ حفاظت ڪررڻري آهري، 
انررهرريَء الِء جررنررهررن دور ۾ اسرريررن سرراهرره کررڻرري رهرريررا 

آهيون انرهريَء دور جرون ترمرام گرهرڻريرون ترقراضرائرون 
آهن ته ماڻهو کي ڇا ڇا نٿو گرهررجري؟ گرهرر، پريرٽ، 
اٽو، لٽو، صحت، روزگار جون سرهرولرترون گرهررجرن تره 
پوِء ڇرا اهري ضررورترون اسران جرون اسران جري ٻرولري 
پوري ڪري سگرهرنردي! مرذڪروره ٻرولري اسران جرون 
علمي، ادبي، معاشي ۽ معاشرتري، ادبري اخرالقري ۽ 
مادي ضرورتون ڪيتري قدر پوريون ڪري سرگرهري 
ٿرري. جررڏهررن ترره هررن دور ۾ هررر شرريِء ۾ تررڪررڙيررون 
ترڪرڙيررون ترربرديررلريررون ۽ نررواڻ اچرري رهرري آهرري. مرران 
دعوٰي سان چوان ٿرو تره اسران جري سرنرڌي زبران جرو 
علمي، ادبي ۽ تخليقي ۽ تحقيقري  خريررو اسران ۾ 
 هني ۽ فڪري تبديلي آندي آهي، اسان کري گرهرر 
اڏڻ، پيٽ پوڄا الِء زراعت جي نون طريقن کان آگاڻ 
ڪرائيندي جنهن سان اسين زرعي ميدان ۾  رخريرز 
زمينون آباد ڪري پاڻ کي خوشحال رکري سرگرهرون 
ٿا، ڪيترائي روزگار جا وسيال پيدا ڪرري سرگرهرون 
ٿا. جڏهن اسان صحيح معنٰي ۾ سنڌي ٻرولريَء کري 
تعليمي ادارن ۾ الڳو ڪرائي وياسين تره اسران جري 
پرراڪسررترران جررون مررادري ٻررولرريررون وڏو ڪررم ڪررري 
ڏيکارينديون، اسان جي زمينن کي جريرڪري روايرتري 

آهرن، ترن کري جرديرد ترعرلريرم ڏئري   (Farmer)هاري
اڳتي آندو ويندو تڏهن هڪ ڀلي ڳالر  ٿري پرونردي. 
مرزا قلي  بيگ، عالمه عمر دائودپوٽي، عالمره آِء آِء 
قاضي، محمد ابراهيم جويو، سريرد غرالم مصرطرفرٰي 
شاڻ، ايم. اي  پرنرهرور ۽ ٻريرن روشرن خريرال عرالرمرن 
سائنس، زمينري عرلرم، براغربرانري ۽ زراعرت سرمريرت 
ٻريرن مروضروعرن تري ڪري ڪرتراب لرکريرا ۽ سرنررڌي 
ٻوليَء ۾ ترجما شايع ڪرايا. اهي ڪتاب اسان جون 
بنيادي ضرورتون پوريون ڪرڻ ۾ اڳڀرائي وارو قردم 
آهررن. هررن وقررت اهررڙي طرررح جرري ڪررم ڪرررڻ جرري 
ضرررورت مررحررسرروس ٿرري رهرري آهرري، جرريررڪررو نررئرريررن 
گهرجن مطابق ٿيڻ گهرجري. ڊاڪرٽرر الرهرداد ٻروهريرو 
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مسئال ماڻهوَء جي هنيائن ۾ هرن ٿا ۽ “ لکي ٿو ته: 
سيئي سيل  )ڪنڊاٽ ٿيام پڙهيام “ ڪنڊا ٿا چڀن. 

انسان، سوچ جي انهيَء ُچڀڪي، ُهر ُکرر ”  جي پاڻان.
۽ دٻاُء کي گهرٽرائرڻ الِء وسريرلرو ترالش ڪريرو هرو ۽ 
آخرڪار اظهار جي وسيرلري يرعرنري ٻرولريَء جري مردد 
سان هن پنهنجي انهيَء بار کي جهرڪرو ڪريرو هرو. 
اهڙيَء ريت ٻولي پهرين ضرورت يا بنيادي ضرورت 

 )08، 04، 1005)ٻوهيو: ” آهي.
اسان ٻوليَء وسيلي جو هڪٻئي سان اظهار ڪريون 
ٿا، اهو اظهار اسان جا ڪيئي معامال ۽ مسئال حرل 
ڪري ٿو. اسان جي سنڌي زبان جرو جريرڪرو لرفرظري 
 خيرو آهي، ترنرهرن ۾ طررحريرن طررحريرن جرا لرفرظ ۽ 
جمال آهن، سي ڪيترين ئي ٻريرن ٻرولريرن جري مردد 
سان جڙيا آهرن ۽ ڪري نروان لرفرظ ٻرولريَء ۾ داخرل 
ٿيندا رهيا ۽ پراڻا لفرظ پرنرهرنرجري پرنرهرنرجري دور ۾ 
عوامي ضرورت مطابق اسرترعرمرال ٿريرا ۽ پروِء اڳرتري 
هلي زماني جي الهين چاڙهين ۾ متروڪ ٿيندا ويا. 
ُان الِء هر زبان جي ڏاهن انهن لفظن جو لغوي خزانرو 
ڪتابي صورت ۾ محفروظ ڪررڻ جرو عرمرل شرروع 
ڪيو، جنهن ڪري ُاهي لفظ لغتن جي ڪرترابرن ۾ 
محفوظ ٿي رهيا آهن. اسران جري زبران ۾ جريرڪري 
لغتون تيار ٿيون آهن، اهڙي علمي ڪم ڪررڻ تري 
عالمن کي جس آهي نه ته خبر نه آهي ته هي خرزانرو 
ي وڃري هرا! ُاهري لرفرظ  ڪهڙي فضرا ۾ ُاڏامري وک رر 
جريرڪري اڄ کران ٻرارهرن تريررهرن سرئرو سرال اڳ ۾ 
استعمال ٿيندا هئا، اهي انهيَء دور جري اظرهرار جري 
مفهوم کي سمجهائيندا هئا، ُان ڪري اهو ضرروري 
آهي ۽ هو ته انهن لفظن ۽ حرفن جرو رڪرارڊ هرجرڻ 
گررهرررجرري. اسرران جرري عررالررمررن پررنررهررنررجرري سررمرراج جررو 
ڪنهن قدر جيڪو مطالعو پيش ڪيو آهي، ُان جي 
تاريخ ٻڌائي ٿي ته سنڌي ٻولي هزارن سالن جو سفر 
طئي ڪيو آهي، ليڪرن انرهريَء جرا ڪري واضرح ۽ 
چٽا اهياڻ اسان کي صحيرح مرعرنرٰي ۾ سرمرجر  ۾ 
نٿا اچن ته جيڪا موهرن جري دڙي جري لرکرت مرلري 
ٿي، سا ٻولي به آهي يا مذهبي عالمترون ۽ اهريراڻ 
آهن، اهو هڪ وڏو معمو آهي، جريرڪرو صرديرن کران 
ڪنهن کان حل نه ٿي سگهيو آهي. انهرن عرالمرترن 
کي سمجهڻ الِء جيڪو ماضي گذري ويو آهري، ُان 
جي ڪوشش ضرور هلنردي رهري، ُانرهرن عرالمرترن ۽ 
اهياڻن تي ڪي بحڪ مباح ا ٿيندا رهن. لسانيرات 
جررا مرراهررر انررهررن عررالمررتررن کرري گررڏجرري سررڏجرري ڪررا 
هڪطرفي ڪوشش ڪري راِء جوڙين تره مروهرن جري 
دڙي مان جيڪا لکت ملري ٿري، سرا ٻرولري آهري يرا 
ڪي مذهبي اهياڻ آهن. موجوده سنڌي جيڪا هن 
وقت اسان کي پڙهائي وڃي ٿي سا به اندروني طرور 
ڪيترن ئي مسئلن جو شڪار آهي ۽ ُاهري مسرئرال 
حل ڪيئن ٿين؟ لسانيات جرا مراهرر پراڻ ۾ گرڏجرن 
ڪونه ٿا، هرڪو پنهنجي پنهنجي خيرالرن جري دنريرا 
جرروڙي رهرريررو آهرري. هرررڪررو چرروي ٿررو ترره مررنررهررنررجرري 
تحقريرق درسرت آهري، برلرڪرل ايرئرن هرونردي جريرئرن 
لساني ماهر چرون ٿرا. ٻرولريَء جري انردرونري مسرئرلرن 

سرنرڌي “بابت، ڊاڪٽر آفتاب ابڙو رقم ٿو ڪري ته: 
جرو بره   (Vowel Letters)ٻوليَء ۾ علت وارن حرفن

عجيب نمونو آهي. اڌ عربيَء جو ته اڌ اڳروڻرو! اسران 
 Compound)گڏيل سر   (Semi Vowel)و  اڌ سر
Vowel) ترروڙي گررهررڻررن سرررن(Nasal Vowel)   جررو

خان سرشتو متعيرن نراهري، ريرنرگرٽ جري آڌار تري 
هررلرررون پررريرررا. پرررنرررهرررنرررجرررن لرررفرررظرررن کررري بررره صرررحررريرررح 
صورتخطيَء ۾ نه پيا لکون. م ال طور: ايئن/ائيرن/
ايرررنَء/آئرررون/ آُء،/اڃرررا/ اڃررران/ڀرررئررريرررن پرررور/ڀرررنَء پرررور 

 ) 83، 1023)آفتاب ابڙو: ” وغيره.
هرري حرروالررو هررڪ ڪررترراب جررنررهررن جررو عررنرروان آهرري 

مقالن جو مجموعرو ”  سنڌي ٻولي عالمي ڪانفرنس“ 
آهرري. مررذڪرروره ڪررترراب سررنررڌي ٻررولرري بررابررت هررڪ 
معلوماتي ۽ الجواب مقالن تي مشتمل آهي. جنهن 
۾ سنڌ ۽ هند جري ڏاهرن جرا سرتررهرن مرقراال شرامرل 
ڪيل آهن. مذڪوره ڪتاب جرا ٽري سرئرو چرار ئري 
صررفررحررا تررمررام گررهررڻررو ڌيرران لررهررڻررن ٿررا، ڇرراڪرراڻ جررو 

سنڌي ٻوليَء جي بقا، برچراَء ۽ “ مذڪوره ڪتاب ۾ 
ترقي الِء ڪيل ڪوششن جو سهڻيَء ريرت، ڊاڪرٽرر 

جيڪو هرن ”  غالم علي االنا جائزو پيش ڪيو آهي
ڪتاب جو پهريون مقالرو آهري. اهرڙي طررح ڊاڪرٽرر 

سرنرڌي ٻرولريَء جرو تراريرخري “ آفتاب ابڙي جو مقالرو 
اهميت جوڳو مقالرو آهري. هرن ڪرتراب جري ”  ڪردار

ٻريررن مررقراال نرگررارن ۾ خريررر مررحرمررد ڪرروالچري، ويرنررا 
، نور احمد جنجهي، ڪالڌر ”گهايل“شرنگي، گورڌن 

متوا، ڊاڪٽر جوکيو، شالني ساگر، ڪئالش شراداب، 
رسول ميمڻ کان ويندي امر فريراض ٻررڙو جرو مرقرالرو 

، ڊاڪرٽرر ” سنڌي ٻولي ۽ ڪمپيوٽنگ ٽيڪنراالجري“ 
سنرڌي ٻرولري ۽ “ جمال ۽ عبدالناصر چارڻ جو مقالو 

نڌي ٻولري ۽ “ شبير ڪنڀار جو ”  ڪامپيوٽر حرفت س 
، ڊاڪرٽرر ڄريرٺرو اللرواڻري جرو ” ڪمپيوٽر ٽيڪنراالجري

، ڀڳروان َاٽرالڻري جرو ” سنڌي ٻراراڻري ادب جري اوسرر“ 
۽ اهڙيَء ”  ڀارت ۾ سنڌي ٻال ساهتيه )ٻاراڻو ادبٽ“ 

طرح هن ڪتاب جو آخري مقالرو قرربران مرنرگري جرو 
اچي ” ٻارن جي ادب جي تخليق ۾ ادارن جو ڪردار“

وڃرن ٿرا. هرن ڪررتراب الِء مررنرهررنررجرو عررض آهري ترره 
هرڪو مطالعو ڪري پنهنجي ڄاڻ ۾ اضرافرو ڪررڻ 
جي صالح رکجي ٿي. سنڌي ٻوليَء کري سرمرجرهرڻ 
الِء لساني جاگرافي کان ويرنردي سرنرڌي سرمراج جري 
سمورن رخن جو مطرالرعرو ڪررڻرو پرونردو ترڏهرن وڃري 
ڪي م بت نتيجرا حراصرل ٿريرنردا. ڊاڪرٽرر فرهرمريرده 

  Dialectانرگرريرزيَء جري لرفرظ“ حسين لکي ٿري تره: 
آنرردو ويررو آهرري. ”  مررحرراورو“ جرري مررترربررادل طررور لررفررظ 

جرريررڪررو اردو جرري اثررر ۾ پررهرراڪرري واري مررعررنررٰي ۾ 
استعمال ٿينردو آهري. ڀريررو مرل مرهرر چرنرد آڏواڻريَء 

لفظ استعمال ڪريرو آهري، جرڏهرن تره ٻريرن ”  اپڀاشا“ 
ترره ڪررن ”  نررنررڍي ٻررولرري“ عررالررمررن مرران ڪررن ان کرري 

ٿررري ٻررولرريٽ ترره ڪررن وري ان کرري -)جرريررئررن”  ٻررولرري“ 
جري مرعرنرٰي   Accentلهجو سڏيو آهي، جيڪو وري

۾ استعمال ٿئي ٿرو. گرهرڻري وقرت کران ان ڏس ۾ 
۾ فرري   Accent۽ Dialectبحڪ هلندڙ آهي ته آخر 

واري ”  ٻارهين ڪوهين ٻولري ٻري“ ڪيئن ڪجي يا 
)فهميده حسين: نراشرر پرارانٽ، ”  فري کي ڇا چئجي.

ڊاڪٽر فرهرمريرده حسريرن سرنرڌي ٻرولريَء جري کروجرنرا 
بررابررت وڏي تررحررقرريررق ڪررري رهرري آهرري، سررنرردس 
تحقيقي ڪم کي ڏسي ايئن محسوس ٿي رهيو تره 
هن اڪيلي سرر ايرتررو ڪرم ڪريرئرن ڪريرو آهري ۽ 
ڪيئن اوجاڳا ڪري، سنڌي ٻولريَء برابرت ڏيرهري ۽ 
پرڏيهي عالمن جي ڪتابن، مضمونن ۽ مرقرالرن جرا 
سنڌي ۾ ترجما ڪيا آهن. مرطرلرب تره اسران جرڏهرن 
ڏيهي ۽ پرڏيهري عرالرمرن جري سرنرڌي ٻرولريَء برابرت 
پيش ڪيل تحقيق بابت ويچاريون ٿا ته ايئن چوڻرو 
پوي ته اسان ڇا ڪري رهيا آهيون پنهرنرجري ٻرولريَء 
۽ ادب بابت، جيڪو اسان کي ڪرڻ گهربو هرو سرو 
ٻين ڪري ڏيکاريو ۽ ڪري رهيا آهن. هن وقت بره 
پرڏيهي عالم، سنرڌي ٻرولريَء جري قردامرت مران اهرو 
معلوم ڪرري رهريرا آهرن تره سرنرڌي ٻرولريَء جرو برڻ 
بڻياد ڪهڙين ٻين ٻولين سان ملري ٿرو؟ هريَء زبران 
دنيا جي ٻولين جي ڪٿي ماُء ته نه آهي جنهن مران 
دنيا جون ٻوليون ڦٽي نڪتيون آهن. مغربي عالمرن 
جا  هن هرو ڀرو اهڙين تهڙين معمولي شريرن ڏانرهرن 
نهاريندا ئي نه آهن. سنرڌي ٻرولريَء جري اهرا قردامرت 
ئي آهي جو انهن جو ڌيان هن ٻوليَء جي کروجرنرائرن 
ڪرڻ ڏانهن ٿيو آهي، تڏهن ئي تره پروڻرن ٻرن سرئرو 
سالن کان وٺي، ڊاڪٽر گريئرسن، سرر جران مرارشرل، 
رچرڊ برٽن، ڊاڪٽر آرنيسٽ ٽرمپ، اير  ٽري سرورلري 
کران ويررنرردي ٻرريررن ڪرريررترررن ئرري ٻررولرريررن جرري مرراهرررن 

بابت ايڪيهين صديَء ۾ ٿيل نرئريرن ”  سنڌو لکت“ 
تحرقريرق برابرت پرنرهرنرجرا پرنرهرنرجرا ڪرتراب، مرقراال ۽ 
مضمون رقرم ڪريرا ۽ ڪرري رهريرا آهرن. مرون کري 
سنڌي ٻوليَء جي هڪ استاد جي حي يت ۾ انرهريَء 
ڳال  جي خوشي ٿي رهي آهي تره ڊاڪرٽرر فرهرمريرده 
حسين مبرارڪرن جري الئرق آهري جرو هرن، جري. اي 

 Linguistic Survey of“گررريررئرررسررن جرري ڪررترراب
India”  برصغير جي ٻولين جو “کي سنڌي ٻوليَء ۾

جي عنوان سان ترجمو ڪيرو آهري. ”  لسانياتي جائزو
مذڪوره ڪتراب کري سرنرڌي ٻرولريَء جري برااخرتريرار 

ع ۾ شرايرع ڪريرو ويرو آهري. 1000اداري پاران سن 
هي ضخيم ڪتاب ست سئو صفحن تري مشرترمرل 
آهي، جنهن جرو مرلر  پرنري سرئرو رپريرا رکريرل آهري. 
ڊاڪٽر فهميده حسيرن جرو هري هرڪ وڏو ڪرارنرامرو 

هي ڪرتراب سرنرڌي ٻرولريَء جري برڻ برڻريراد، “چئبو. 
ارتقا توڙي بنيادي سٽاُء ۽ ساخت يا گرامر جي بيان 
جي سلسلي ۾ هڪ بنيادي ۽ اهم ڪرتراب آهري... 
سر گريئرسن جي هڪ سئو ساال پراڻري نرظرريري تري 
نئين سر نظر وڌي وئي آهي ۽ نرتريرجرا پريرش ڪريرا 

ٽ مذڪوره ڪتاب جي مرهراڳ 8)مهاڳ: ” ويا آهن.
سررنررڌي “ ۾ ڊاڪررٽررر غررالم عررلرري االنررا لررکرري ٿررو ترره: 

ٻوليَء بابت مختلف ماهرن جي نظرريرن جري اڀريراس 
سرر گرريرئررسرن، بررصرغريرر جري ٻرولريرن جري براري ۾ 
جرريررڪرري نررظررريررا پرريررش ڪرريررا هررئررا، سرري ُان وقررت )

عٽ ته بلڪل تازا ۽ نئين سوچ وارا پئي لڳرا، 2020
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پرر پروِء جريررئرن جريررئررن لسررانريررات جرري مرروضروع ترري 
يورپ، آمريڪا ۽ برصرغريرر ۾ مراڻرهرن جرو مرطرالرعرو 
وڌندو ويرو ۽ نروان ڪرتراب مرارڪريرٽ ۾ ايرنردا ويرا، 
تيئن تيئن ٻين موضوعن سان گڏ علم الرتراريرخ ۽ 
علم اللسان وارن مروضروعرن تري مراڻرهرن جري سروچ 

ٽ 3، 8)االنرا: ”  ويچار ۾ به انقالبي تربرديرلريرون آيرون
سرنرڌو “ ڊاڪٽر فهميده حسين جو هڪ ٻيو ڪرتراب 
جري ”  لکت ايڪيهين صديَء ۾ ٿيل نئين ترحرقريرق

عنوان سان ستن مقالن جو مرجرمروعرو آهري، جريرڪرو 
پڻ سنڌي ٻوليَء ۾ ترجرمرو ڪرري پريرش ڪريرو ويرو 
آهي. مذڪوره ڪتاب ۾ جيڪي مقاال شرايرع ٿريرل 
آهررن، سرري آهررن: اسررٽرريررو فررارمررر، رچرررڊ اسررپرررو  ۽ 

سنڌو رسرم الرخرط برابرت دعروٰي “ مائيڪل وٽزل جو 
جو ڊهي پوڻ ۽ پڙهيل لرکريرل هرڙپرائري ترهرذيرب جرو 

ڇرا سرنرڌو رسرم الرخرط “ ، آسڪو پرپروال جرو ” افسانو
، راجيش رائو ۽ ”واقعي ۾ لکڻ جو سرشتو ڪونهي؟

سنڌو رسم الخط، پيرغرام رسرانريَء جري “ساٿين جو 
آر. اسرپررو  کري -صالحريرت جري ترور ترڪ ۽ ٻرولري

سرنرڌو رسرم الرخرط: “ نشا ياَدو ايم وهيا جرو ”  جواب
، ا روٿم مهاديرون جرو ”نشانين جي نمونن جو مطالعو

، ” هرڪ اجرايرو برحرڪ -غير لساني سنڌو رسم الخط“ 
سررسروتري رسرم الرخرط  -سرنرڌو“ راجو  اين. پال جو 

۽ مذڪوره ڪتراب ”  جي ڀا  تي هڪ نئين روشني
ڇرا “ جو ستون ۽ آخري مقالو آهي، ڊيوڊ زيڪس جو 

ڪرمررپرريرروٽررر پررنرري هررزار سرال پررراڻرري ٻررولرريَء جرري ڀررا  
انهيَء کانپوِء ڪتاب جي آخر ۾ ” ڪري سگهن ٿا؟

ٻررن مرراهرررن، آسررڪررو پرررپرروال ۽ اروٿررم مررهرراديررون جررا 
انٽرويو شامل ڪيا ويا آهن. مذڪوره ڪتاب جا ٻره 
سرئررو چرروويرر  ئرري صررفررحررا قرريررمررترري مرعررلررومررات سرران 
آراسته ٿيل آهن ۽ هرهڪ مقالي ۾ ڏنل مرعرلرومرات 
ڌيان لهڻي ٿي. ڊاڪٽر فهميده حسيرن هرن ڪرتراب 
۾ پيش ڪيل مقالن کي سرنرڌي ٻرولريَء ۾ تررجرمرو 

ڪري س  پ  ته سنڌي ٻوليَء جري گرهرڻرگرهررن تري 
مادري زبان طرور هرڪ “ هڪ وڏو احسان ڪيو آهي. 

وسيع جهان آهي. ڳالهائڻ وارا ُان جا مرحرافرظ آهرن. 
ُاهي غير شعوري طور ڄڻ زبان کي تررقري ڏيرارڻ ۾ 
مصروف آهن. عالم ۽ اسرڪرالرر شرعروري طرور زبران 
جي وسعت ۽ باريڪين کي سمجهڻ ۽ سمرجرهرائرڻ 

 ، مهاڳٽ 1005)جوڻيجو: ” جي ڪوشش ڪن ٿا.
اسان کي سنڌي زبان جي ڪيترن ئي نرنرڍن لرهرجرن 
۽ مرحراورن کري سرمرجرهرڻ جري ضررورت آهري الڙي 
محاوري کي سمجهڻ الِء لساني اصول مدنظر رکرڻرا 
پونردا ويرنرجرنرن، وسررگ کري اوسررڳ ڪررڻ، اسرمرن، 
ضررمرريرررن ۽ صررفررتررن جرري اسررتررعررمررال ۽ مرراڻررهررن جرري 

اهرڙيَء “ تخاطب جي صيغن تري ڌيران ڌرڻرو پرونردو. 
طرح الڙ جي نراالئي هر پهلو ۾ آهي. ڪيترائي الڙ 
جا منفرد لفظ بره آهرن. مرحراوري کري سرمرجرهرڻ الِء 
الڙي لفظن جي  خيري جو قدري ترفرصريرلري اڀريراس 

ٽ هميشه ڪرنرهرن 10، 1005)جوڻيجو: ” ڪرڻ کپي.
برره مرروضرروع ترري ڪررم ڪرررڻ کرران اڳ ۾  هررن ۾ 
خراڪرو تريرار ڪررڻ گرهررجرري نره تره انررهريَء ڪرم جررا 
نتيجا درست حاصرل ٿري نره سرگرهرنردا. ڇراڪراڻ جرو 
تحقيق جو اصول آهي ته پراڻا ليڪا ڪٽڻا نه هونردا 
آهن، پر دور حاضر جي حاالت ۽ واقعات کي مدنظر 
رکي پنهنجي حصي جري نرئريرن ترحرقريرق جرو نرئرون 
رنگ ڍنگ پيش ڪرڻو هوندو آهي. ايرئرن بره ضررور 
آهي ته نئين تحقيق پراڻي تحقيق جري روشرنريَء ۾ 
اسررررنررردي آهررري، انرررهررريَء کررران انرررڪرررار ڪرررري نرررٿرررو 
سگهجي. مذڪوره مقرالرو سرنرڌي ٻرولريَء ۽ ان جري 
تاريخ سان تعلق رکي ٿو، ليڪن ُان ۾ اهو ٻڌائڻ به 
ضررروري سررمررجررهرريررو ويررو آهرري ترره هررن وقررت سررنررڌي 
ٻوليَء جي اکرن کان ويندي صورتخطيَء تائين اسان 
جي ماڻهن جا ڪهڙا رايا آهن، تن جري روشرنريَء ۾ 
در پيش مسئلن جي نشاندهي ڪري رهريرا آهريرون. 

ب کران ويرنردي لرفرظرن جري  -اسان جي سرنرڌي الرف
صورتن ۽ صورترخرطري ۽ گررامرر جري مرذڪرر تروڙي 
مؤنڪ جا مسرئرال مروجرود آهرن. اسران جري پرٽريَء ۾ 
ڪي اکر اهڙا آهن جن تي ڪيترن جو اعتراض آهي 
ته انهن مان ڪوبه هڪ اکر مقرر هرجري مر رال طرور: 
ف، ڦ،  ، ز، ظ، ض، س، ث، ت، ط، ي. ڪ،  ، 

جي شرڪرل ”  عه“ ، ح، ڻ وغيره ۽ اڄ تائين همزو 
۽ صورت کي به نه سمجرهري سرگرهريرا آهريرون. اهرڙا 
مسئال حل ڪرڻ گهرجن ۽ انهن جو حرل اسران جري 
سنڌي صورتخطي ۾ موجود آهي، پر سمجرهري نرٿرا 
سگهون. ڇاڪاڻ جو سمجهائڻ وارا به ڳالهيون گول 
مول ڪري جان ڇڏائين ٿا. هي هڪ س  به آهري ۽ 
حقيقت به، اسان جي سنڌي زبران جري عرالرمرن جرون 
وڏيون خدمتون آهن، ليڪن انهرن جري ڪرترابرن جرو 
مطالرعرو نره ڪررڻ جري ڪرري مسرئرال نرظرر اچرن ٿرا. 
ڊاڪٽر غالم علي االنا ۽ ڊاڪرٽرر نربري برخرش خران 
بلوچ ۽ ٻيا عالم جن انهيَء موضوع تي فخر جوڳو 
ڪم ڪريرو آهري. اسران جري سرنرڌي زبران ۾ عرلرم 
صوتيات بابت هڪ چڱو ڪم ٿيل آهي انهن اکرن 
کي سمجهائڻ جو حرل سرنرڌي صروتريرات ۾ واضرح 
نظر اچي ٿو. مذڪوره اکرن کري تربرديرل ڪررڻ سران 
معنائون به بدلجي وينديون ۽ سنڌي زبان جي هرڪ 
وڏي  خيري جي ضايع ٿيڻ جو پرڻ امرڪران ٿريرنردو. 
سنڌي ٻوليَء بابت ڊاڪٽر غالم علي االنا لکري ٿرو 

ترري ترراريررخرري ”  بررڻ بررڻرريرراد“ سررنررڌي زبرران جرري “ ترره: 
تي ڪافي زمانري  (Historical Linguistic)لسانيات

کرران بررحررڪ هررلررنرردڙ آهرري. ڪررن بررزرگررن ترره انررهرريَء 
سلسلي ۾ جذبات کان ڪم ورترو آهري ۽ سرنرڌيَء 
جرري مرروجرروده تررحررريررري صررورت کرري بررنرريرراد بررڻررائرري 
پنهنجو هڪ مخصون نظريو قائم ڪيو اٿن. انهن 

  (Spoken Language)صاحبن روز مرره واري ٻرولري
جي ساخت ۽ سٽراُء تروڙي صررف و نرحرو جرو جرائرزو 
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جرري  Descriptive Linguisticتشررريررحرري لسررانرريررات
روشنيَء ۾ نه ورتو آهي. جريرتروڻريرڪ ڪرن صراحربرن 
هررن ڏس ۾ پررنررهررنررجرري نررظررر ڊوڙائررڻ جرري ڪرروشررش 
ڪئي به آهي، پر انهن جا نتيجا به محر  ضرمرنري 
آهن جو نتريرجرو اهرو نرڪرترو آهري جرو سرنرڌي آوازن

(Sounds)   ۽ انهن جي تحرير ٿيل صورتنWritten 
Symbols  کي هرڪرٻرئري ۾ مرنرجرهرايرو ويرو آهري ۽

صوتياتي اصولرن ترحرت سرنرڌي آوازن جرو جرائرزو نره 
ورتو اٿن. ساڳي حالت سنڌي صرف و نرحرو جري بره 
ڪئي ويئري آهري نره صررف سرنرڌي صروتريرات جري 
نظرام جرو مرطرالرعرو غريرر اطرمريرنران برخرش آهري، پرر 
سنڌي صرف و نحو کي به عربي ۽ انگريرزي صررف 
و نحو جي روشني ۾ جاچڻ ۽ پررکرڻ جري ڪروشرش 

 ) 20، 2006)االنا: ” ڪئي اٿن.
سنڌي ٻرولريَء برابرت هرن وقرت ترائريرن ڪريرتررن ئري 
هررنرردو سررنررڌيررن ۽ مسررلررمرران سررنررڌي عررالررمررن سررنررڌي 
لسانيات بابرت ڪريرتررائري جرامرع ڪرتراب، مرقراال ۽ 
مضمون رقم ڪيا آهن ۽ انهن معرلرومراتري لرکرڻريرن 
تي بحڪ مباح ا به ٿيا آهن. سنڌي زبان جي اصرل 
نسل جي پر  الِء سنڌي ويا ڪرڻ جو سرهرارو وٺري 
تن جي روشرنري ۾ پرنرهرنرجري پرنرهرنرجري خريرالرن جرو 
اظهار ڪيو ويو آهي. جيڪرڏهرن اسران اڄ جري دور 
جي لساني حوالري سران ڪريرل ترحرقريرق جرو اڀريراس 
ڪنداسين ته ا نهيَء ڪم ۾ تشنگي محسوس ٿئي 
ٿي. ڇاڪاڻ جو لساني ماهرن پنهرنرجري ترحرقريرق ۾ 

سرنرڌي صرورترخرطري  -اهو ڪونه ٻڌايو آهي ته عربري
جي شروعات ڪهڙي دور ۽ ڪهڙين حالتن ۾ ٿري، 
اهي ڪهڙا سبب هرئرا جرو عرربريَء جرا لرفرظ سرنرڌي 
زبان جي دامن ۾ داخل ٿيا. عرلرمري ادبري، مرذهربري، 
سياسي، سماجي يا تعليمي مسئال ڪهڙا هئا، سي 
سڀ ڳالهيون تحقيرق کران پرري نرظرر اچرن ٿريرون تره 
ٻئي طرف بنيادي ماخذن کان مذڪوره تحقيرق ڏور 
نظر اچي ٿي. اڪ ريت اهڙن ماڻهن جي به ڏٺي وئي 
آهي جن سنڌي ٻولريَء الِء گرهرٽ سروچريرو آهري، پرر 
پررنررهررنررجرري  ات کرري چررمررڪررائررڻ جرري ڪرروشررش ۾ 

عرب سياحن جي سرفرر نرامرن “ مصروف نظر اچن ٿا. 
نه فقط سنڌ جري ثرقرافرت، وڻري واپرار، عرلرم ادب ۽ 
ٻين ڳالهين کي لکرت ۾ ثربروت طرور پريرش ڪريرو 
آهي، پر انهرن سرفرر نرامرن مران سرنرڌي ٻرولريَء ۽ ان 

جي نمونن بابت به پتو پروي ” لکتن“ڪم الِء ايندڙ 
ٿو. جاحظ، ابن نديم ۽ البريررونريَء جري احروالرن مران 
ثابت ڪيو ويو آهي ته اسالم جي آمد وقت سنرڌي 
ٻولي نه فقط ڳالهائي ويرنردي هرئري، پرر ُاهرا ڌار ڌار 

، 2006)االنا: ” رسم الخطن ۾ لکي به ويندي هئي.
62( 

موجوده دور جي محققن جيڪا سرنرڌي ٻرولري برابرت 
تحقيق پيش ڪئي آهي تنهن مران اهري چريرزون بره 
غائب آهن ته مغربي سياحن پرنرهرنرجريرن پرنرهرنرجريرن 
تصنيفات يعني سفر نامن ۾ جيڪا سنڌ ۽ سرنرڌي 
ٻرولري ۽ مرعرراشرري برابرت مرعرلررومرات ڏنري آهرري سررا 
معلرومرات بره نرئريرن پريرڙهريَء کري نرٿري ڏنري وڃري. 
عرب سياحن اهرو بره ٻرڌايرو آهري تره سرنرڌ جرا هرنردو 

توڙي مسلمان جيڪو خط ڪم آڻريرنردا هرئرا ترنرهرن 
بابت احوال لکيو آهي، پر موجوده دور جري مرحرقرقرن 
جي اڪ ر تحقيق مان اهي بنيادي ماخذ نظرن کران 
اوجهل آهن ۽ پنهنجي تحقيق جا پرنرا ُپرر ڪررڻ الِء 
رڳو ڪي سطحي ڳالهيون نظر اچن ٿيون حراالنرڪره 
ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ يا ڊاڪٽرر غرالم عرلري 
االنررا بررنرريررادي مرراخررذن کرري هرر  ڪررري پررنررهررنررجرري 
مطالعي کي مستند بڻرائريرنردي انرهرن ڳرالرهريرن کري 
آڏو رکي چڱي نموني هرهڪ ڳال  ۽ معلومات تي 
ڌيان ڌريو آهي ته ديو ناگري، خواجڪي سنڌي، خردا 
وادي، شررڪررارپرروري، سررکررر، لرروهرراڻررا، ڀرراٽرريررا، الڙائرري، 
ونررگررائرري، راجررائرري، ٺررٽررائرري، خرردا آبررادي، سرريرروهرراڻرري، 
ميمڻڪو، ڏاکڻي لهندا وغيره وغيره خطن جا نرمرونرا 
ڏئي م الي تحقيق پيش ڪئري آهري. اسران جرڏهرن 

سررنررڌي “ ڊاڪررٽررر غررالم عررلرري االنررا جرري ڪررترراب 
جو اڀياس ڪيرو تره اسران کري مرعرلروم ”  صورتخطي

ٿيو تره ڊاڪرٽرر غرالم عرلري االنرا مروجروده سرنرڌ جري 
لساني جاگرافي کي  هن ۾ رکي پنهنجي مطالرعري 
کي بنيادي ماخذن سان سرشار ڪري م الن، دليرلرن 
۽ مشاهدي جي روشني ۾ جيڪي نتيجا اخذ ڪيا 
آهررن تررن کرري ڏسرري هررڪ طرررف سررنرردس ڪررم ترري 
سررهررائري مرحررسرروس ٿررئري ٿرري ترره ٻررئرري طرررف انررهررن 
ماڻهن تي افسوس پڻ ٿئي ٿو، جيڪي گهرر ويرهري 
رڳو ڪتابي بنيادن تي تنقيدن جا تير وسائن ٿا، پر 
انهرن و  نره ڪري سرنرڌ جري لسرانري جراگررافري جرو 
مطالعو آهي ۽ نه وري  اتي مشراهردا آهرن.! ڊاڪرٽرر 

سرنرڌي لررفرظرن کرري “ غرالم عرلري االنرا لرکرري ٿرو تره: 
عررربرري رسررم الررخررط ۾ لررکررڻ جررو رواج يررا ابررترردا 

عٽ 2060 -ع2020الربرريرررونرريَء جرري آمررد واري دور )
ع 2020کان گهڻو اڳ ٿي چڪي هرئري. الربريررونري 

ع واري عرصي ۾ هت سنرڌ ۾ مرنرصروره 2060کان 
۾ آيو، جڏهن ته پرهرريرون سريراح جراحرظ جرنرهرن جرو 

ع ۾ ملي ٿو، يعني البيررونريَء جري اچرڻ 534احوال 
سررال اڳ جرراحررظ کررانررپرروِء هررڪررٻررئرري  286کرران اڳ 

پٺيان ٻيا سياح به آيا، جريرئرن اصرطرخرريَء جرو سرن 
ع 028-23ڻ/148ع آهي. ابن حوقرل جرو سرن 082

ڌاري سنڌ ۾ آيو. بشاري مقدسيَء جي تصنيف جرو 
-53ڻ/600ڻ آهرري، ابررن نررديررم 608ع/085سررن 
ع ڌاري سنڌ جو احوال لکيو، پر الربريررونريَء جرو 058
ع جو آهي، انهريَء سرڀرنري 2060ع کان 2020احوال 

سياحن، مورخن، ماهرن ۽ جاگرافيدانن جي سفرنامرن 
۽ تذڪرن مان نه فقط سنڌ جي ثقافرت، وڻري واپرار، 
علم ادب ۽ ٻين ڳالهين کي لرکرت ۾ بريران ڪريرو 
ويو آهي، پر انهن سفرنامن مان سنڌي ٻولي، ان الِء 
ڪم ايندڙ رسم الخطن جي تعداد جي باري ۾ پرڻ 
خبر پوي ٿي ۽ البيرونيَء ته انهن رسرم الرخرطرن جرا 

ٽ اسان هي احروال 40، 2006)االنا: ” ناال به ڏنا آهن.
جنرهرن ”  سنڌي صورتخطي“ ڊاڪٽر االنا جي ڪتاب 

جرو چروٿرون ڇرراپرو اسران مررطرالرعري هريررٺ رکريرو آهرري 
تنهن مان حراصرل ڪريروسريرن. هري سرمرورو ڪرتراب 
هڪ سئو ستونجاڻ صفحن تي مشترمرل آهري. هرن 
ڪتاب کي پنجروير  سرنرڌي ڪرترابرن، مضرمرونرن ۽ 

مقالن ۽ اٺن اردو ڪتابن ۽ اوڻي  انگريزي ڪرترابرن 
جي ببليوگرافيَء جي روشنريَء مران تريرار ڪريرو ويرو 

فتح نامه سنڌ عرف چچنامو: سنڌ جي تاريرخ “ آهي. 
بابت هي پهريون مڪمل ڪتاب آهي. هي ڪتاب 
اصل عرربريَء ۾ لرکريرو ويرو هرو، جرنرهرن جرو فرارسري 

عٽ ۾ ٿريرو. هرن ڪرتراب ۾ 2123ڻ/) 326ترجرمرو 
هزارن جي تعداد ۾ سنڌ جي ماڻهن، ماڳن، دريرائرن، 

سرنرڌي -ندين ۽ ڍنڍن، قومن ۽  اتين جرا نراال عرربري
حروف تهجي ۾ ڏنل آهن. ٻريرن عرربري ڪرترابرن ۾ 
سنڌ جي ڳوٺن، ماڻهن، دريائن، ماڳن ۽ مڪانن جرا 

سنڌي رسم الخط جي نمرونري ۾ لرکريرا  -ناال عربي
ويررا آهررن، پررر هررن ڏس ۾ سررڀ کرران وڌيررڪ اهررم 
ڪتاب چچنامو آهري، جرنرهرن ۾ سرنرڌي ٻرولريَء جرا 

سرنرڌي رسرم الرخرط ۾ لرکريرل -هزارين لرفرظ، عرربري
 ٽ،40، 2006)االنا: ” آهن.

۾ ڏنر  ”  الهند“ البيروني جي ڪتاب 
 سنڌ  لفظ:

چچنامي کانپوِء گهڻري ۾ گرهرڻرا نري سرنرڌي لرفرظ “ 
محقق البيرونيَء بريران ڪريرا آهرن. هرن جرو ڪرتراب 

ترره سررنررڌ ۽ هررنررد جرري سررمرراجرري ۽ ”  ڪررترراب الررهررنررد“ 
ثقافتي تاريخ آهري، جرنرهرن ۾ ڳراڻريرٽري جري انرگرن 
اکرن کانسواِء ڏينهن، هفتن، مهينن ۽ رنگن جا ناال، 
علم هئيت جا لفظ، گروهن ۽ سيارن جا ناال، طرفن 
۽ ڏسن جا ناال، مهل ۽ گهڙيون، جدولون، مرفراصرلري 
جي ماپ الِء لفظن جون لڙهيون وغيره وغيره ڏنريرون 

ٽ اهڙيَء طرح ڊاڪٽرر غرالم 34، 2006)االنا: ” آهن.
۾ ”  سنڌي صرورترخرطري“ علي االنا پنهنجي ڪتاب 

ڏهن صفحن ۾ انهن لفظن متعرلرق مرعرلرومرات ڏنري 
آهي، تهڙي طررح فرو  نرو  ۾ ڪرن ڪرترابرن جرا 
حواال ڏنا ويا آهن. مطلب ته حاضر دور جي ترحرقريرق 
۾ اسان کي ڀلي انگريزن جي دور کران ئري ترحرقريرق 
ڪرڻ گهرجري، پرر اڳ ۾ جريرڪري عرلرمري ۽ ادبري 
ڪتاب لکيا ويا هرئرا ترن جري مرعرلرومرات پرڙهرنردڙن 
کرري ڏجرري بررهررر صررورت مررطررالررعرري کرري مسررتررنررد 
بڻائيندي علمي بنيادن تي پنهنجي طررفران ڪرا نره 

ايرلرس، سرنرڌي “ ڪا اضافي معلومات ڏيڻ گهرجري. 
ڏنرو، سرو اڄ ”  روپ“ صورتخطي کري جريرڪرو نرئرون 

ڏينهن تائين ڪم اچي رهيو آهي. هيَء صورتخطي 
برره ”  عرره“ حرررفررن ترري مشررترمررل آهرري. عررربرري وارو  81

جررريرررتررروڻررريرررڪ سرررنرررڌي صرررورترررخرررطررريَء ۾ ويرررنرررجرررن
(Consonant)   طررور شررامررل ڪرريررو ويررو، پررر دراصررل

سرنرڌي تروڙي اردوَء جري صرروتريرات ۾ ويرنررجرن طررور 
 )204، 2006)االنا: ” ڪم نٿو اچي.

 همزو:
کري ”  عره“ ب جري ترخرتريَء ۾ -جيئن ته سرنرڌي الرف

وينجن طرور شرامرل ڪريرو ويرو آهري، پرر اڄ ڏيرنرهرن 
تائين همزي جي درست استعمال کي سرمرجرهريرو نره 
ويو آهي. سنڌي ٻوليَء جي هرهڪ ڄراڻروَء کري خربرر 

ٻرن ”  عره“ به آهري تره سرنرڌي صرورترخرطريَء ۾ هرمرزو 
الِء ڪم آڻربرو   (Sequence)سرن جي ميالپ يا جوڙ

آهي. ٻن سرن جي جوڙ ۾ همزو هميرشره پروئريرن سرر
(Second Component) .جي بدران ڪم ايندو آهي 
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 مثال طور:
 آخري ڇوٽي ُسر جي بدران

 ’ِء‘جي بدران ’ ا  )‘الِء = ل + آ _ ا  = 
 ’ُء‘جي بدران ’ اُ )‘ماُء = م + َا _ ُا 

 ’ُء‘جي بدران ’ اُ )‘پيُء = پ + ا ي + ُا 
 ’َء‘جي بدران ’ اَ )‘ُهوَء = ڻ + ُا _ َا 
آخري ڇوٽن ُسرن )ا ، ’  َء‘۽ ’. ُء‘، ’ِء‘مٿين لفظن ۾ 

)االنرا: ”  ُا ۽ َاٽ جي بردران اسرترعرمرال ڪريرا ويرا آهرن.
 )20، 23، ن، ن، 2006

موجوده درو ۾ سرنرڌ  ٻرولري  کري 
 درپيش مسئال:

جڏهن کان وٺي انگريزن سنڌي ٻوليَء جي ٻراونرجراڻ 
ب جوڙائي راس ڪئي آهي،  -اکرن تي مشتمل الف

تڏهن کان وٺي سنڌي ٻوليَء بابت ڪيترائي برحرڪ 
حرقريرقرت ۾ انرگرريرزن جري “ مباح ا ٿيندا رهيا آهرن. 

اچڻ کانپوِء ئي  سنڌي ٻرولري، هرر شرعربري ۾ تررقري 
ڪئي... بمبئي صوبي جي گورنر جري حرڪرم جري 
روشنيَء ۾ سنڌ جي تڏهوڪي ڪمشنرر، سرر برارٽرل 

ع ۾ هرڪ حرڪرم نرامرو جراري ڪريرو، 2580فريئر، 
جرنررهرن ۾ سررڀرنرري سرررڪرراري عررمرلرردارن کرري هرردايررت 
ڪئي وئي ته ُاهي سڀ سرنرڌي ٻرولريَء جرو امرترحران 
پاس ڪن، سر بارٽل فريئر، حڪم نرامري ۾ واضرح 

 طور ڄاڻايو هو ته:
آئنده سڀ سرڪاري لکپڙڻ، سنڌي ٻوليَء ۾ ڪئي 

 وڃي.
يورپي ۽ ٻيا سڀ پرڏيهي عملدار، سنڌي ٻوليَء  ۾ 
امتحان پاس ڪن تره جريرئرن ُاهري سرنرڌ جري ڏيرهري 
ماڻهن کان پنهنجي سر حال وٺي سگهن ۽ سنڌيَء 

 )20، 23، 1023)االنا: ” ۾ لکپڙڻ ڪري سگهن.
سنڌي ٻولي ۽ ادب کري تررقري ۽ تررويري ڏيرارڻ الِء 
نررجرري اشرراعررترري ادارن کرران ويررنرردي سرررڪرراري ادارن 
تائين نظرر ڪرجري ٿري تره انرهرن جرو بررابرر ڪرم تره 
اهميت جوڳو آهي ليڪن جريرئرن ۽ جرهرڙي نرمرونري 

اهو ٿيڻ گرهررجري اهرو نره ٿري رهريرو آهري. اسران جرو 
قومي ادارو سنڌي ادبي بورڊ جريرڪرو عرلرمري، ادبري، 
قومي ۽ اخالقي ڪرتراب شرايرع ڪرري، سرنرڌي ادب 
کررري مررراال مرررال ڪرررري رهررريرررو آهررري. سرررنرررڌ جررري 
يونيورسٽين ۾ سنڌي شعبا قائم ڪيل آهن، جتي 
سنڌي ٻوليَء ۾ اعلٰي تعليم ڏنري وڃري ٿري. انرهرن 
شعبن مان تحقيقي جرنل بره شرايرع ٿري رهريرا آهرن. 
اسڪولن، ڪالريرجرن ۾ سرنرڌي زبران پرڙهرائري وڃري 
ٿي. انسٽيٽيو  آف سنڌ االجي تروڙي جرو اڄ کران 

ع تري قرائرم 2002ٽي  سال اڳ پهرين سيپرٽرمربرر، 
ٿري چرڪري آهري تره ٻرئرري طررف سرنرڌي ٻرولريَء جررو 
بااختيار ادارو جرنرهرن جري  ريرعري سرنرڌي ٻرولريَء ۽ 
ادب ڪافي ترقي طرف گامزن آهري، پرر انرهرن ادارن 
هجڻ جي باوجود به سنڌي زبان مسئلن جرو شرڪرار 
رهي ٿي. سنڌي ميڊيا ۾ جرنرهرن طررح سران ٻرولريَء 
جو استعمال ڪريرو وڃري ٿرو، انرهريَء الِء ڪرابره رنرڊ 
روڪ ڪونهي. اڻپڙهيل عوام کي ته ڪوبره روڪري 
نٿو سگهي، ليڪن پڙهيل ڪڙهريرل مراڻرهرن جرو بره 
انهن کي درست ڪرڻ جو نره اخرتريرار آهري، نره وس! 
سنڌي زبان جو مختلف چينلن تي جنهن انداز سران 
ٻرولريَء جرو اسرتررعرمرال ٿري رهريررو آهري سرو عرمررل برره 
ڏکائيندڙ آهي. اسران جري سرائري سرترابري زبران کري 
ايئن چٿيو ٿو وڃي. بس هرڪو چوي ٿو و  رينگٽ 
کي، صحيح ۽ غلط تي ڪرو جروڳرو ڌيران نرٿرو ڏنرو 
وڃي. شهري ڇوڪرا ۽ ڇروڪرريرون اردوَء جري اثرر ۾ 
اچي مرذڪرر ۽ مرونرڪ جرو بره ڪرو خريرال نرٿرا رکرن. 
ڇاڪاڻ جو انرهرن کري شرايرد ڪرو ترربريرت ڏيرڻ وارو 
ڪرونررهري! رت، دل، مرروسررم، ڪررترراب، اخرربررار وغرريررره 
وغيره جهڙن لفظن جو غلط استعرمرال ٿرئري پريرو تره 
ٻئي طرف انهن نروجروان ڇروڪررن ۽ ڇروڪررُيرن جري 
ڳررالرر  ٻررولرر  دوران ڪرروبرره وقررفررو ڪررونررهرري. اخرربررارن، 
رسالن، فيس بڪ، خبرن، ڪالمن، خرط، ايرڊيرٽروريرل 
يا جيڪي مضمون ڇپجي رهيا آهن تن کي پرڙهري 
ڪا اصالحي راِء ڏيڻ جي زحمرت نرٿري ڪرئري وڃري 

 جو انهيَء بگاڙ کي گهٽائي سگهجي.
 حواال:

سرنرڌي ٻرولريَء ‘ ، 1023ابڙو، آفرتراب، ڊاڪرٽرر:  12
)مررقررالرروٽ ڪررترراب: سررنررڌي ’  جرروترراريررخرري ڪررردار

ٻولري عرالرمري ڪرانرفررنرس، )مرقراالٽ، تررتريرب ۽ 
تدوين: پروفيسر فرهرمريرده حسريرن ۽ پرروفريرسرر 
محمد سليم ميمڻ، حڪومت سنڌ، ثرقرافرت ۽ 

 سياحت کاتو.
سررنررڌي ‘ ، 2006االنررا، غررالم عررلرري، ڊاڪررٽررر:  22

پرراڪسررترران، سررنررڌ، حرريرردرآبرراد، ’  ُصرروُرتررخررطرري
 سنڌي ٻوليَء جو با اختيار ادارو.

سررنررڌي ‘ ، 2008االنررا، غررالم عررلرري، ڊاڪررٽررر:  32
)پرهرريرون ڇراپروٽ، ’  ٻوليَء جي لسانري جراگررافري

ڄامشورو، يونيورسٽي آف سرنرڌ، انسرٽريرٽريرو  
 آف سنڌ االجي.

سررنررڌي ‘ ، 1003االنررا، غررالم عررلرري، ڊاڪررٽررر:  42
حرريرردرآبرراد، سررنررڌي -، سررنررڌ’ ٻررولرريَء جرري ارتررقررا
 لئنگويي اٿارٽي.

سررنررڌي ‘ ، 1023االنررا، غررالم عررلرري، ڊاڪررٽررر:  52
ٻررولرريَء جرري بررقررا بررچرراُء ۽ ترررقرري الِء ڪرريررل 

سرنرڌي ‘ )مقالوٽ ڪرتراب: ’  ڪوششن جو جائزو
)مررقراالٽ ترررتريررب ۽ ’  ٻرولرري عررالررمري ڪرانررفرررنرس

تدوين: پروفيسر فرهرمريرده حسريرن ۽ پرروفريرسرر 
محمد سليم ميمڻ، حڪومت سنڌ، ثرقرافرت ۽ 
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اوهان جي عادتن جوڙڻ ۾ 
 گهروارن ۽ دوستن جو ڪردار

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 فضا قريشي سنڌيڪار: 

ادب، تاريخ ۽ سماجيات    

 ڏھونب بُ

۾ السزلرو نرالري هرنرگرري جري 
هرررڪرررڙي شرررهرررري، هرررڪرررڙي 
خرررراتررررون ڪررررالرا کرررري هررررڪ 
عررجرريررب خررطررن جررو سررلررسررلررو 

 لکيو. 
السزلو سخت محنت ۾ يقيرن 
رکندڙ هو. دراصل ان ڳال  ۾ هن جو سڀ کان پخرترو 
ايمان هو. هو فطري قابليت جرو مرنرحررف هرو. هرو اهرا 
دعوٰي ڪندو هو ته تمام گھڻي ورجراُء ڪررڻ سران ۽ 
سٺريرون عرادترون جروڙڻ سران، هرڪرڙو ٻرار ڪرنرهرن بره 
شرعربري ۾ مراهرر ٿري سرگرھري ٿرو. هرن جرو مرنرترر هررو 

جينيرس پريردا نراهري ٿريرنردو، پرر هرن کري ترعرلريرم ۽ “ 
 ”تربيت وسيلي ٺاهيو ويندو آهي.

السزلو جو ان ڳال  ۾ ايڏو ته پختو يقيرن هرو جرو هرن 
ان کي پنهنجي ٻارن تي آزمائڻ چاهيو ۽ هرن ڪرالرا 
کي لکيو ته ان ڪم الِء کيرس هرڪرڙي زال گرھررجري 
جيرڪرا ان ڪرم کري هر  ۾ کرڻري. ڪرالرا هرڪرڙي 
اسرتراد هرئرري ۽ جريرترروڻريررڪ اهررا ايرتررري اڏول نره هرئرري 
جيترو السزلو هو، پر هوَء ان ڳرالر  ۾ ويسراڻ رکرنردي 
هئي ته جيڪڏهن ڪنهن کي صحيح هدايرترون مرلرن 
تره اهررو مرراڻرهرو پرنررهرنرجررن مررهرارترن کري برهرتررر بررڻرائرري 

 سگھي ٿو. 
السزلو فيصلو ڪيو ته تجربي ڪرڻ الِء شطرني بهترر 
رهندي ۽ هن هڪڙو پالن جوڙيو ته ڪيئن ٻرارن کري 
شطرني ۾ ماهر بڻائجري. ٻرارن کري گرھرر ۾ پرڙهرائرڻ 
جرو بررنرردوبسررت ڪرريررو ويررو، جررنررهررن جرو رواج ان وقررت 
هنگري ۾ گھٽ هو. گھر کي شطرني جي ڪتابن ۽ 
ان وقت جي مشهور شطرني جي کالڙين جي تصويرن 
سان ڀريو ويو. ٻار هڪٻئي سان مسلسل کيڏندا هرئرا 
۽ جيڪي به ٽورنامينٽ ۽ مقابال ٿيندا هئا، انرهرن ۾ 
حصو وٺندا هئا. گھر وارا ان جو هڪڙو ڳوڙهو رڪرارڊ 
رکندا هئا جنهن ۾ هر مرقرابرلري جري هسرٽرري مروجرود 
هوندي هرئري تره ٻرارن ڪرهرڙي ڪرهرڙي کرالڙي سران 
کيڏيو آهي. هنن جون زندگيون ڄڻ شطرنري الِء وقرف 

 ٿي ويون. 

السزلو نيٺ ڪالرا سان شادي ڪئي ۽ ڪج  سرالرن 
اندر انرهرن ٻرنرهري سريرکراريرنردڙ مرائرٽرن و  ٽري جروان 
ڌيررئرررون هرريررون جررن جررا نرراال هررئررا سرروسررن، صرروفرريررا ۽ 

 جوڊ . 
سوسن سڀ کان وڏي هئي. هن چرار سرالرن جري عرمرر 
کان شطرني کيڏڻ شروع ڪرئري. ڇرهرن مرهريرنرن جري 
اندر ئي هوَء ان قابرل ٿري وئري تره اهرا وڏن کري مرات 

 ڏيئي ڇڏيندي هئي. 
صوفيا جيڪا ٻيون نمبر هئي ان ته ان کران بره برهرترر 
نتيجا ڏنا. جرڏهرن اهرا چروڏهرن سرالرن جري ٿري تره اهرا 
عالمگير چئمپين بڻجي وئي ۽ ڪج  سالن کرانرپروِء 

 هوَء گرينڊ ماسٽر ٿي ويئي. 
جوڊ  جيڪا سڀ کران نرنرڍي هرئري سرا انرهرن سرڀرن 
کان گوِء کڻي ويئي. پرنرجرن سرالرن جري عرمرر ۾ هروَء 
پنهنجي پيُء کي مات ڏيئي ڇڏيندي هرئري. ٻرارنرهرن 

کرالڙيرن  200سالن جي عمر ۾ هوَء دنيا جي بهترين 
جي فهرست ۾ سڀ کان ننڍي عمر جي کرالڙي طرور 
شامل ٿي چڪي هئري. جرڏهرن هروَء پرنردرهرن سرال ۽ 
چار مهينرن جري هرئري تره هروَء دنريرا جري نرنرڍي عرمرر 
واري گرانڊ ماسٽر بڻجي چڪي هئري، جريرڪرا بروبري 
فشررر کرران برره نررنررڍي هررئرري، يررعررنرري هررن پررراڻررو رڪررارڊ 

سالن تائيرن هروَء دنريرا ۾ عرورترن  10ٽوڙيو. مسلسل 
 ۾ پهريون نمبر شطرني جي کالڙي رهي. 

هنن پولگر ڀينرن جو ننڍپڻ عام رواجري نره هرو ۽ هرا 
جيڪڏهن اوهان انهن کان ان بابت پڙندو ته اهي اهرا 
دعوٰي ڪنديرون تره سرنردن زنردگري گرذارڻ جرو طرريرقرو 
انتهائي شاندار ۽ پرلطف هو. انٽرويوئن ۾ هنن ڀينرن 
پنهنجي ننڍپڻ جي باري ۾ جڏهن ڳالهايو ته ان کري 
ڪٿي به غمزده نه ڄاڻايو، بلڪه ان کي مزيردار ڪرري 
ڀانيو. شطرني کيرڏڻ ۾ سردائريرن هرنرن کري مرزو آيرو. 
ڪڏهن به هنن جي ان مان دل ڪانره ڀررجري. هرڪرڙي 
ڀيري السزلو ڏٺو ته صوفيا آڌي رات جو غسرل خرانري 
۾ شطرني پئي کريرڏي. جرڏهرن پرڻرس کريرس چريرو تره 

” راڻي هنن گھوڙن کي في الرحرال اڪريرلرو ڇرڏي ڏي“ 
بابا ڇا ڪرريران هري مرنرهرنرجري جرنرد “ته هن وراڻيو ته 

 ”نٿا ڇڏين.
هي رانديگر ڀينررون اهرڙي مراحرول ۾ پرلريرون نرپرنريرون 
جتي شطرني ٻي هر شيِء کان مٿڀرو هئي، جتي هنن 
کي ان الِء ساراهيرو ويرنردو هرو ۽ ان ڪرم تري انرعرام 
ڏنو ويندو هو. هنن جري دنريرا ۾ شرطررنري سران جرنرون 
جي حد تائين لڳاُء نارمل هو ۽ جيئن تره اسران ڏسري 
سگھون ٿرا تره جريرڪري اسران جري روايرترن ۾ نرارمرل 
عررادتررون آهررن اهرري ئرري اسرران الِء سررڀ کرران وڌيررڪ 

 پرڪشش رويا هوندا آهن. 
 مس جيُرينتُرمسنُجيُجڪڙُ۽ُڪشش:

انسان جٿن جي صورت ۾ رهندڙ جرانرور آهري. اسريرن 
پنهنجي گروڻ ۾ فٽ ٿيڻ چاهيندا آهيون، انهن سران 
گڏجي هلڻ چاهيندا آهيون ۽ پاڻ سان گڏ رهندڙن ۾ 
عررزت ۽ احررترررام جررو مررقررام حرراصررل ڪرررڻ چرراهرريررنرردا 
آهيون. اهڙي گھرج اسان جي بقا الِء اهم آهي. اسران 
جي ارتقا جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته اسان جا وڏا قربريرلرن 
جي صورت ۾ رهيا. قبيلي کان ڌار ٿيڻ يا  ات کران 

اڪيلو لومرڙ “ ٻاهر نڪرڻ موت جي سزا جي برابر هو. 
 ”مري ويندو آهي، پر جٿو چڙهي ويندو آهي.

جيڪي ٻين سان پنهنرجرو لر  الڳراپرو ڳرنرڍيرن ٿرا ۽ 
شراڪت داري ڪن ٿا انهن کي بهتر حفاظرت، اڳرتري 
وڌڻ جا موقعا ۽ وسيلن تائين په  حاصل ٿرئري ٿري. 

انسران  ات جري “ جيئن چارلس ڊارون نرو  ڪريرو تره 
ڊگھي تاريخ ۾ جن به هڪٻئي سان سهڪرار ڪريرو، 
” اشتراڪ ڪيو اهي موثر طريقي سان ڪامريراب ٿريرا.

نتيجي ۾ ل  الڳاپو قائرم ڪررڻ انسران جري شرديرد 
خواهش رهي آهي ۽ اهرا صرديرن پرراڻري تررجريرح اسران 

 جي جديد رويي تي انتهائي اهم اثر ڇڏي ٿي.
اسين پنهنجون شروعاتي عادتون چونڊي ڪونه کڻندا 
آهريرون، برلررڪره انرهررن جررو نررقرل ڪرنرردا آهرريرون. اسريررن 
انرهرريَء اسررڪرررپرٽ جري پرروئريررواري پريررا ڪررنرردا آهرريررون 
جيڪرو اسران کري پرنرهرنرجرن دوسرترن يرا مرائرٽرن وٽران 
ملرنردو آهري، اسران جرون عربرادت گراهرون يرا اسرڪرول 
ڏيررنرردا آهررن، اسرران جررا لرروڪررل مرراڻررهررو ۽ سررمرروري 
سوسائٽي سيکاريندي آهي. انرهرن مران هررهرڪ جرون 
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پررنررهررنررجررون پررنررهررنررجررون روايررتررون، ڪررلررچررر ۽ ترروقررعررات 
هررونررديررون آهررن. مرر ررال طررور: ڪررڏهررن شررادي ڪرررڻ 
گھرجي، شادي ڪرڻ به گھرجي يا نه، گھڻا ٻار هجرڻ 
گھرجن، ڪهڙا ڏهاڙا ملهائڻ گرھررجرن، پرنرهرنرجري ٻرار 
جي سالگره تي ڪريرتررو خررچ ڪررڻ گرھررجري وغريرره 
وغيره. گھڻين جاين تي ته اهي روايتون ۽ اصول بنر  
اڻ چٽا هوندا آهرن، جريرڪري اوهران جري روز مرره جري 
رويري کري ترربريرت پريرا ڏيرنردا آهرن. جريرتروڻريرڪ اهرري 
اوهان جي شعور تي ايئن ڇانيل ناهن هوندا، پر اوهران 
هميشه انهن کري  هرن ۾ رکرنردا آهريرو. اڪر رر اوهران 
پنهنجي بنا سوچڻ سمجهڻ جي، بنا سوال اٿارڻ جري 
پنهنجري سرمراجري ريرترن رسرمرن ۽ رواجرن ترحرت پريرا 
عمل ڪندا آهيو. جيئن فرين  فالسفر مرائريرڪرل ڊي 

زندگي جا عمل ۽ روايرترون اسران “ مونٽيگني لکيو ته 
 ”کي پاڻ سان گڏ گھلي وٺي ويندا آهن.

اڪ ر گروڻ سان گڏ وڃڻ برار نراهري لڳرنردو. ڇراڪراڻ 
جررو هررر ڪررو ٻررئرري سرران ڳررنررڍيررل رهررڻ چرراهرري ٿررو. 
جيڪڏهن اوهان اهڙي فيملري ۾ وڏا ٿريرو ٿرا جريرڪرا 
شطرني جي مهارترن حراصرل ڪررڻ تري انرعرام ڏيرئري 
ٿرري ترره اترري شررطرررنررري کرريررڏڻ اوهرران جرري الِء ڏاڍي 
پرڪشش شيِء هوندي. جريرڪرڏهرن اوهران اهرڙي جراِء 
تي ڪم ڪيو ٿا جتي هر ڪو قريرمرتري ڪرپرڙا پرائري 
ٿو ته اوهان جو رجحان به ان طرف ويرنردو. جريرڪرڏهرن 
اوهران جرا سرمرورا دوسرت پرنرهرنرجري نرجري زنردگري جررا 
چرچا ڀوڳ هڪٻئي سان ونڊين ٿا ته توهان پڻ ايرئرن 
ڪرڻ چاهيندو ته جيئن اهي سمجهن تره اوهران انرهرن 
سان گڏ آهيو ۽ انهن جي ڳال  سمجرهرو ٿرا. رويرا ان 
ڪري به پرڪشش هوندا آهن جرو اهري اسران کري ان 

 سموري لقاُء ۾ ضم ٿيڻ ۾ مدد ڪن ٿا. 
ُنـقـلُ ُکـي ُعـ دتـن ُجـي اسنيُاڪثرُهيٺنيُٽنُگروهن

 ڪرڻُجيُڪوششُڪنداُآهيون:
 ويجها ماڻهو 12
 گھڻا ماڻهو 22
 بااثر ۽ طاقتور ماڻهو 32

هر گروڻ، رويرن جري تربرديرلري جري ٻرئريرن قرانرون کري 
اپرنرائرڻ جرو مروقرعرو فرراهرم ڪرنردو آهري ۽ اسران جرري 

 عادتن کي وڌيڪ پرڪشش بڻائيندو آهي. 
 ويجهن ماڻهن جو نقل ڪرڻ:.   1

قربت جو اسان جي روين تي تمام گھڻو اثر پوي ٿرو. 
اها ڳال  نه فقط اسان جي طبعي ماحول جي حقيرقرت 
تي ٻڌل آهي، جيئن اسان باب ڇهين ۾ ان جو  ڪرر 
ڪيو، پر اها ڳال  اسان جي سمراجري مراحرول سران بره 

 ٺهڪي اچي ٿي. 
اسين انهن ماڻهن جرون عرادترون اپرنرايرون ٿرا جريرڪري 
اسان جي ارد گرد رهن ٿا. اسين ڳالهائڻ ۾ پنرهرنرجري 
والررديررن جررو نررقررل ڪررريررون ٿررا، دوسررترريررون ٺرراهررڻ ۾ 
پنهنجي هم عمرن جيان ڪريون ٿا ۽ نتيجن حاصرل 
ڪرررڻ ۾ پرراڻ سرران گررڏ نرروڪررري يررا ڪررم ڪررنرردڙن 
وانررگرري ڪرررڻ چرراهرريررون ٿررا. جررڏهررن اوهرران جررا دوسررت 
شيشو پيئن ٿا ته اوهان به ان کي هڪڙو ڀيرو آزمائڻ 
۽ ان مان لطف وٺڻ ضرور چاهيندو. جيڪرڏهرن اوهران 
جي زال جي اها عادت آهي ته اها سمهڻ کان پهرريرن 
ٻه ڀيرا دروازي جي ترالري کري جراچريرنردي آهري تره اهرا 

 عادت اوهان پڻ اپنائيندو. 
مون اڪ ر اهو ڏٺو آهي ته بنا نوٽيس وٺرڻ جري آئرون 
ايئن پيو ڪندو آهيان جيرئرن مرنرهرنرجري ارد گررد ٿري 
رهيو هرونردو آهري. ڳرالر  ٻرولر  ۾ آئرون خرود سراخرتره 
ٻررئرري مرراڻررهررو جرري جسررمررانرري برريررهررڪ جررو انرردازو پرريررو 
لڳائيندو آهيان. جڏهن آئون ڪاليي ۾ پڙهندو هئس 
ته آئون پنهنجي انهن دوستن وانگر ڳالهائيندو هئس 

جيڪي هڪ ئي ڪمري ۾ مون سان گڏ رهندا هرئرا. 
جڏهن آئون ٻين ملڪن ۾ سرفرر ڪرريران ٿرو تره آئرون 
خود ساخرتره ٻريرن لرهرجرن ۾ ڳرالرهرائرڻ لڳرنردو آهريران. 
ڪيترائي ڀيرا پاڻ کي ايئن ڪرڻ کان روڪيو اٿم ته 

 به بار بار ايئن ڪري ويهندو آهيان. 
اهرو هررڪرڙو عررام اصررول آهري تره اسرريرن جرنرهررن سرران 
جيترو ويجهو هونداسين، اوتررو ان وانرگرر ڪرنرداسريرن. 
سڀ ڪج  ان جيان نه ڪريون تره ڪرجر  نره ڪرجر  

 ضرور ڪنداسين. 
 گھڻائي کي نقل ڪرڻ: .2

ڌاري هررڪررڙي نررفررسرريررات جرري مرراهررر سررولررمررن  2080
ايسش تجربن جي هڪڙي سيريز ڪئي جيڪا هاڻي 
هر سال انڊر گريڊ شاگردن کي پڙهرائري ويرنردي آهري. 
تجربي جي شروعات ان عمل سان ٿي پئي ته جرنرهرن 
ماڻرهرو تري ترجرربرو ڪريرو پرئري ويرو ان کري پرهررئريرن 
هڪڙي اجنبي سان گرڏ ڪرمرري ۾ داخرل ٿريرڻرو هرو. 
دراصل ان ڳال  جري ان مراڻرهرو کري خربرر ڪرانره ڏنري 
وئي جنهن تي اهو ترجرربرو ٿريرو پرئري تره ان سران گرڏ 
جيڪو اجنبي داخل ٿيو پئي اهو ان محرقرق جرو مرقررر 
ڪيل اداڪار هو، جن کي ڪرجر  مرخرصرون سروالرن 
الِء اڳوا  جواب تيار ڪرايا ويا هئا ته انهن کري اهري 

 ئي جواب ڏيڻا هئا. 
تجربو هر ڀيري ساڳي ريت شرروع ٿريرو ٿري. پرهرريرن، 
ڪج  آسان ڪم ڏنا ويا جرنرهرن ۾ هررڪرو صرحريرح 
لڪير تي متفق ٿيو پرئري. ڪرجر  رائرونرڊن کران پروِء 
شرڪت ڪندڙن کي هڪڙي ٽيسٽ ڏني پئي ويرئري 
جيڪا بظاهر اڳ ۾ ٿيل پرچي وانرگرر هرئري سرواِء ان 
ڳال  جي ته مقرر اداڪارن کري ان جرو ڄراڻري ٻرجرهري 

۾  20غلط جواب ڏيڻو هو. م ال طور: جيئن تصويرر 
انرهرن جري ”.  اي“ ڏيکاريو ويو آهي ته انهن جواب ڏنو 
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تقليد ڪندي سرڀرن جرواب ڏنرو تره اهري الئرنرون هرڪ 
 جهڙيون آهن جڏهن ته انهن ۾ واضح فري آهي. 

سولرمرن ايسرش جري ترجرربري تري ٻرڌل هري ٻره ڪرارڊ 
آهن. اهو ظاهر پيو آهي ته کاٻي پاسي ڏنل ڪارڊ ۾ 

ڏنل ليڪ جي ڊيگ ، ٻئي ڪارڊ ۾ ڏنرل الئريرن سري 
جي برابر آهي، پرر جرڏهرن ترحرقريرق ۾ شرامرل ڪرجر  
ماڻهن چيو ته اها مختلف آهي ته جن ماڻهن پهرئين 
صحيح جرواب ڏنرو ترن بره انرهرن جري ترقرلريرد ڪرنردي 
غلط جواب ڏنو. ان مان اهرو ثرابرت ٿريرو تره پرنرهرنرجري 
اکين ۽ دماغ تي ڀراڙڻ ۽ يرقريرن ڪررڻ برجراِء مراڻرهرو 

 گھڻائي جي تقليد ڪن ٿا. 
جڏهن به اسان کي ڪنهن به مامرري ۾ غريرر يرقريرنري 
واري صررورتررحررال هررونرردي آهرري ترره اسرريررن مررجررمرروعرري 
ڏانهرن نرهرارڻ شرروع ڪرنردا آهريرون. اسريرن مسرلرسرل 
پنهنجي ماحول کي جاچيندا رهندا آهيون ۽ ڳرولريرنردا 

اسرريررن ”  ٻرريررا مراڻررهررو ڇررا پرريررا ڪررن؟“ رهرنرردا آهرريررون ترره 
اميزون، يلپ يرا ٽررپ ايرڊوائرزر تري رويروو پريرا پرڙهرنردا 
آهيون. ڇاڪاڻ جو اسين پنهنجي بهتريرن شريِء جري 

” نرقرل“ خريداري ۾ کاڌي پيتي ۾ ۽ سفري عادتن ۾ 
ڪرڻ چاهيندا آهريرون. اهرا دراصرل سرمرار  حرڪرمرت 
عملي آهي. نمبرن ۾ ثربروت هرونردو آهري، پرر ان جرو 

 ابتڙ پاسو به آهي. 
انسررانرري  هررن کرري خرربررر آهرري ترره ٻرريررن سرران گررڏجرري 
ڪيئن هلجي. هرو ٻريرن سران گرڏجري هرلرڻ چراهريرنردو 
آهي. اهرو اسران جري قردرتري عرمرل ڪررڻ جرو طرريرقرو 
آهي. اوهان ان جي برعڪس ڪري سگھرو ٿرا، اوهران 
گروهه کي نظرانداز ڪري سگھو ٿرا يرا ان ڳرالر  جري 
پرواهه نه ڪري سگھو ٿا ته اهي ڇا ٿرا سروچرن، پرر ان 
الِء محنت کپي. پنهنجي روايتن جي بررعرڪرس وڃرڻ 

 الِء جاکوڙ ڪرڻي پوي ٿي. 
جڏهن اوهان پنهنجون عادتون تبديل ڪرريرو ٿرا تره ان 

جو مطلب آهي ته اوهان پنهنجي قبيلي کي چئليرنري 
ڪريو ٿا ۽ اهرڙي ريرت اهرا تربرديرلري پررڪشرش نرٿري 
رهي. جڏهن پنهنجون عادتون تبديل ڪريرو تره اهرڙي 
ريت سڀرن کري سراڻ ڪرريرو جرو لڳري تره اوهران سران 
سارو ڪڙم گڏ آهي ته جيئرن اهرا پررڪشرش برڻرجري 

 پوي.
 با اثر ۽ طاقتور ماڻهن کي نقل ڪرڻ:.  3

جتي ڪٿي انسران طراقرت، عرزت، مران ۽ رتربري جري 
پويان هلي ٿو. اسين پنهنجي جريرڪرٽ تري چراهريرنردا 
آهيون ته اعزازي ٻال لڳرل هرجرن. اسران الِء خروشري ۽ 
اعزاز جي ڳال  هوندي آهري تره اسران جري نرالري سران 
گڏ صدر يا نائب صدر جهڙا القاب لڳل هجن. اسريرن 
چاهيندا آهيون ته اسان کي ساراهيو وڃري، اسران جري 
ميتا ٿئي ۽ تعريف ٿئي. اهو رجحان بظاهرر بريرڪرار 
لڳي ٿو، پر اها هڪڙي تيز ترار حڪمت عملي آهي. 
تاريخي طور تي جنهن ماڻهو و  عظيم طاقت رهي 
آهي اهروئري وسريرلرن تري قرابر  رهريرو آهري، ان کري 
پنهنجي بقا جي جنرگ گرھرٽ جروٽرڻري پرئري آهري ۽ 

 اهو وڌيڪ پرڪشش ساٿي پئي رهيو آهي. 
اسين انهن روين ڏانهن مرائرل هرونردا آهريرون جريرڪري 
اسان کي عزت، قبوليت، ساراڻ ۽ رتبي سان نروازيرن. 
اسين جم ۾ اهي ٿيڻ چاهيندا آهيون جيڪو پنهنجرا 
ڏورا ٺاهي ڏيکاري، موسيقي جي ڪرالس ۾ جريرڪرو 
زبردست آلو وڄائي يا اهڙا والدين ٿيڻ چاهيندا آهيرون 
جن جا ٻار ڪامياب ۽ صالح هجن. ڇاڪاڻ جرو اهري 
ڳالهيون اسان کي هجوم کان منفرد ڪري بريرهراريرن 
ٿيون. هڪڙو ڀيرو جڏهن اسان ان گروهه ۾ شامل ٿري 
وڃون ٿا ته پوِء اسان ڪوشش ڪريون ٿرا مرنرفررد ٿريرڻ 

 جي. 
اهوئي سبب آهي جو اسريرن سرڀ کران وڌيرڪ ُپرر اثرر 
ماڻهن جي عادترن جري ترقرلريرد ڪرنردا آهريرون. اسريرن 
ڪررامرريرراب مرراڻررهررن جرري رويررن کرري اپررنررائررڻ چرراهرريررنرردا 
آهرريررون. ڇرراڪرراڻ جررو اسرريررن خررود برره ڪررامرريرراب ٿرريررڻ 
چرراهرريررنرردا آهرريررون. اسرران جررون روز مررره جررون عررادتررون 
دراصل انهن ماڻهن جو نرقرل هرونرديرون آهرن جرن کري 
اسين ساراهيندا آهيرون. اسريرن پرنرهرنرجري صرنرعرت ۾ 
انهن مرارڪريرٽرنرگ جري حرڪرمرت عرمرلريرن کري الڳرو 
ڪندا آهيون جيڪي سڀ کان وڌيڪ ڪامياب ادارن 
جون هونديون آهن. اوهان پنرهرنرجري سرڀ کران وڌيرڪ 
پسنديده نانوائي جي تررڪريرب ٺراهريرنردا آهريرو. اوهران 
آکاڻين ٻڌائڻ ۾ پنهنجي پسنديده ليکڪ جي نرقرش 
قردم ترري هرلررنردا آهرريرو. اوهرران پرنررهرنرجرري براس وانرگررر 
ڪميونيڪيشن ۽ رابطا ڪراري ڪرنردا آهريرو. اسريرن 
انهن ماڻهن جي نرقرل ڪرنردا آهريرون جرن کران اسريرن 

 حسد ڪندا آهيون. 
عظيم رتربري جري مرالرڪرن و  ٻريرن جري قربرولريرت، 
عزت ۽ ساراهه هوندي آهي ۽ ان جو مطلب اهرو آهري 
ته اهو رويو جيڪو اسان کي قبوليت، عزت ۽ سراراهره 
حراصررل ڪرررڻ ۾ مرردد ڏئرري اهررو اسرران الِء پرررڪشررش 

 هوندو. 
ان سان گڏوگڏ اسين انهن روين کي نظر انرداز ڪرنردا 
آهيون جيڪي اسان جي مران مررتربري کري گرھرٽرائرن. 
اسين پنهنجي گھر جي براغريرچري ۾ ڦرٽرل گراڻ کري 
ڪرررٽررررائررريرررنررردا آهررريرررون ۽ وڌي آيرررل جرررهررراڙيرررن کررري 
ڇانگرائيندا آهيون ڇاڪاڻ جو اسريرن ڪرونره چراهريرنردا 
آهرريررون ترره ان جرري ڪررري اسرران جررو پرراڙيسررريررن سرران 
واسطو خرراب ٿرئري. جرڏهرن اسران جري مراُء اسران و  
گھمڻ ايندي آهي ته اسيرن گرھرر جري برهرترر صرفرائري 
ڪندا آهيون ڇاڪاڻ جو اسين ڪونه چاهيرنردا آهريرون 
ته امان اسان جي ڪوتراهريرن کران واقرف ٿرئري. اسريرن 

ٻريرا اسران جري “ مسلسل ان جاکوڙ ۾ هوندا آهيون ته 
۽ انهي بنياد تي اسين پرنرهرنرجري ”  الِء ڇا ٿا سوچين؟

 روين کي تبديل ڪندا آهيون. 
پولگر ڀينرون، جنهن جو  ڪر هن باب جي شرروعرات 
۾ ڪيو ويو، هڪڙو واضح ثبوت آهن ان ڳال  جو تره 
اسان جي رويرن تري ڪريرئرن انرترهرائري گرھررا ۽ ڊگرھرا 
سماجي اثر پون ٿا. اهري ڀريرنررون ڏيرنرهرن جرا ڪريرئري 
ڪالڪ شطرني کيرڏنرديرون هريرون ۽ اهرو ڪرم انرهرن 
ڪيترن ڏهاڪن تائين جاري رکيو، پر انهن عادتن ۽ 
روين انهن جي ڪشش کي برقرار رکريرو ڇراڪراڻ جرو 
کرريررن سررنرردن ڪررلررچررر ۾ ان الِء مرريررتررا حرراصررل ٿرري. 
مختلف رتبن جهڙوڪ: گرينڊ مراسرٽرر ٿريرڻ جرو رتربرو 
حاصل ڪرڻ ۾ پرنرهرنرجري والرديرن جري ترعرريرف سران 

 گڏوگڏٻيا به ڪيئي سبب ٿي سگھن ٿا. 
 باب جو خالصو:

جنرهرن ڪرلرچرر ۾ اسريرن رهرون ٿرا اهرو ان ڳرالر  کري 
 طئي ڪري ٿو ته ڪهڙو رويو وڌيڪ پرڪشش آهي. 
اسين انهن عرادترن کري اپرنرائرڻ جري ڪروشرش ڪرنردا 
آهيون جن جي تعريف ٿئي ۽ جرنرهرن جري اسران جري 
ڪلچر ۾ قبوليرت هرجري ڇراڪراڻ جرو اسران جري اهرا 
گھري خواهش هوندي آهي ته اسين پنرهرنرجري ڪرڙم 

 قبيلي سان گڏ هجون ۽ گڏ ليکيا وڃون. 
اسين ٽن سماجي گروهن جي عرادترن جرو نرقرل ڪرنردا 
آهرريررون: ويررجررهررن مرراڻررهررن جررو )فرريررمررلرري ۽ دوسررتٽ، 
گھڻائي جو )پنهنجي قبيرلري جرا مراڻرهروٽ ۽ طراقرترور 

 جو )اهي ماڻهو جن و  رتبو ۽ مان آهيٽ. 
بهتر عادتن جوڙن جو هڪڙو پراثر طريقو اهو آهري تره 

. اوهران جرو 2اوهان اهڙو ماحول يا ڪلچر اپنايو جرتري 
. اوهران ۾ 1گرھرربرل رويررو نرارمرل رويرو لريررکريرو وڃرري 

 انهيَء گروپ سان ڪا نه ڪا مماثلت هجي. 
قبيلي جو عام رويو اڪر رر فرردن جري گرھرربرل رويري 
جي تشڪيل ڪندو آهي ۽ ان تي اثر ڇرڏيرنردو آهري. 
اڪ ر اسين پاڻ صحيح هوندا آهيون، پرر گرھرڻرائري ۽ 
پررنررهررنررجرري قرربرريررلرري سرران گررڏ غررلررط ڪررم پرريررا ڪررنرردا 

 آهيون. 
جيڪڏهن اسان جو رويو اسان کي قربرولريرت، عرزت ۽ 
 ساراڻ بخشي ٿو ته اهو اسان الِء پرڪشش ٿئي ٿو. 

 ...)هلندڙٽ....
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 (Archaeology) : 
آرڪياالجي هڪ علم آهي، 
انسان جي ماضيَء جو علرم، 
مررراضررريَء جررري نشرررانرررن جرررو 
علم، جرنرهرن جرو سرڄرو دارو 
مدار ثقافتي مرواد تري آهري. 
عام طور تري پراڪسرتران ۾ آرڪريراالجري کري عرلرم 

ع ۾ 2040آثررار قررديررمرره سررڏيررو وڃرري ٿررو. جررڏهررن ترره 
پراچيرن “ هندستان جي ورهاڱي کا اڳ سنڌ ۾ ان کي 

لررکرريررو ويررنرردو هررو. سررڄرري دنرريررا ۾ ”  وسررتررو وگرريرران
آرڪياالجي جا استاد ۽ ماهر ان کي صرف قديم دور 
جي مادي شين جو علم سمجرھرنردا آهرن، جريرڪرو بره 
غلط ناهي، پر ان کي قديم دور تائيرن مرحردود ڪررڻ 
بره بررلرڪررل درسررت نرراهرري. آرڪريرراالجرري مراضرريَء جرري 
ڪررنررهررن مررخررصررون وقررت جررو عررلررم نرره آهرري، بررلررڪرره 
آرڪياالجي مڪمل يا سڄي ماضيَء جو علرم آهري. 
لررک سررال پررراڻررا پررٿررر جررا اوزار، هررزاريررن سررال پررراڻرريررن 
وسنديرن جرا آثرار، سرويرن سرال پرراڻرا شرهرر، ڪرو  ۽ 
قرلرعرا، ٿررانرَو، سرڪرا ۽ ٻريرون شرريرون ۽ تروهرران ڪرلرهرره 
جيڪو ڪج  بره ڪرچرري جري ڍيرر تري ُاڇراليرو سرڀ 
آرڪياالجي جو حصو آهن. جيئن ته آرڪيراالجري جرو 
بنياد آثار قديمه تي آهي ته پوِء ڇا ان کي فرقرط آثرار 
قديمه يا آثاريات چروڻ مرنراسرب آهري؟ جري نره تره پروِء 
آرڪريراالجرري کرري ڇررا چرروڻ، لرکررڻ ۽ پرڙهررڻ گررھررجرري؟ 
انهن سوالن جا جواب ٽنهري جري وضراحرت ڪررڻ برنرا 

 نٿا ڏئي سگھجن.
آرڪيالجي بابت ته مٿي ٻڌايو ويو آهري، پرر جريرترري 
تائين آثار قديمه جرو سروال آهري تره آثرار قرديرمره جري 

آهري.   (Antiquities)انگريزي مرعرنرٰي ايرنرٽريرڪريروٽريرز
اينٽيڪيوٽيز مران مرراد پرراڻري زمرانري جرون شريرون يرا 
مراضريَء جررا نشران آهرن جرن کري صررحريرح مررعرنرٰي ۾ 
آرڪياالجيڪل رڪرارڊ چرئرجري ٿرو. جريرئرن تره هريرٺ 
 ڪر ڪريرو ويرو آهري تره آرڪريراالجري هرڪ مرڪرمرل 

آهي جرنرهرن جرو  (Social Science))سماجيٽ سائنس 
سررڄررو دارو مرردار مرراضرريَء جرري آثررارن ترري آهرري، سررو 
قررديررم شرريررون آرڪرريرراالجرري جررو حصررو بررڻررجررڻ ٿرريررون. 
وڌيڪ ته ٻنهي آرڪياالجي ۽ آثار قديمه جي مرعرنرٰي 
۽ علمي وضاحت مختلرف آهري. مراضريَء جري آثرارن 
کي گڏ ڪرڻ ۽ انهن جي نمائش ڪرڻ کي آثراريرات

(Antiquarianism)  چوڻ مناسب رهندو. لفظ آثراريرات
جو علمي پسمنظر ڪج  ايئن آهي ته هن نالي سران 
پاڪستان جي مشهور آرڪريراالجسرٽ ڊاڪرٽرر فررزنرد 

ع ۾ هڪ تحرقريرقري رسرالرو ڪرڍيرو 2000علي دراني 
هو جيڪو بدقسمتيَء سان سندن وفرات کرانرپروِء برنرد 
ٿي ويو. وڌيڪ ڊاڪٽر فاروي سواتي ان بابت ٻڌايو تره 
ڊاڪٽر دراني لفظ آثاريات کي بغير ڪنهرن لرکرپرڙهره 
جي آرڪياالجي جي الِء استعمال ڪيو هو ۽ ان جري 
شاهدي رسالي جي ٽائيٽل صفحي تي ملي ٿي جتي 
آثرراريررات جرري اڳرريرران نررنررڍي ڏنررگرريررن ۾ آرڪرريرراالجرري 
لرررکررريرررل آهررري. ڊاڪرررٽرررر سرررواتررري جرررو چررروڻ آهررري تررره 
آرڪياالجي جي پنرهرنرجري عرلرمري حرير ريرت ۽ تراريرخ 

 (confuse)آهرري ۽ ان کرري آثرراريررات سرران ڪررنررفرريرروز 
ڪررررڻ درسرررت نررره آهررري ۽ سرررنررردن خررريرررال آهررري تررره 
آرڪياالجي کي آرڪياالجي ئي چوڻ گھررجري ) اتري 

 )10202گفتگو، ڊسمبر 
پاڪستان ۾ آرڪياالجي کي آثار قديمه يرا آثراريرات 

لکيو، پڙهيرو ۽ سرمرجرھريرو وڃري ٿرو. جرڏهرن تره ٽرئري 
مختلف مضرمرون آهرن، ان حروالري سران آرڪريراالجري 

ڊاڪرٽرر   (Historian of archaeology)جي تاريرخردان
افررقررت شرراهرريررن ٻررڌايررو ترره پرراڪسررترران ۾ آثررار قررديررمرره

(Antiquities)  ۽ آثرراريررات(Antiquarianism)  کرري
آرڪرريرراالجرري سررمررجررھرريررو وڃرري ٿررو. دراصررل، آثرراريررات 

هررڪ   (theory)۽ نرظررريرو  practiceبرطرور پرريررڪرٽرس
ال  موضوع آهي جرنرهرن جري پرنرهرنرجري هرڪ الر  
تاريخ آهي. سرنردن خريرال آهري تره آرڪريراالجري هرڪ 
سائنس آهي ۽ ان کي علمي لحاظ کان آرڪيراالجري 

ٽ. وڌيرڪ 1020ئي چوڻ کپي ) اتي گفتگو، فيبروري 
ان تي آرڪريراالجري شرعربري قرائرداعرظرم يرونريرورسرٽري 
اسالم آباد جي استاد ڊاڪٽر رفيع اهلل خران جرو چروڻ 
آهي ته آثار قديمه جي وضراحرت ڪررڻ برغريرر ان کري 
آرڪياالجي لکيرو ۽ پرڙهريرو پريرو وڃري، پرر جري آثرار 
قديرمره جري وضراحرت ڪربري تره ظراهرر ٿريرنردو تره آثرار 

 Archaeological)قديمه دراصل آرڪياالجيڪل مواد
Material)   آهري، آرڪريراالجري نره آهري. سرنردن چروڻ

آهي تره پراڪسرتران ۾ آثرار قرديرمره جري ڪرابره اهرڙي 
مررعررنررٰي نررٿرري مررلرري جررنررهررن ۾ ٻررڌايررل هررجرري ترره هرري 
آرڪياالجي آهري ۽ ان سران گرڏوگرڏ ان جري عرلرمري 
پرراسرري کرري برره نررظررر انررداز ڪرريررو ويررو آهرري، جرريررڪررا 
پررنررهررنررجرري پررر ۾ هررڪ وڏي ڪرروترراهرري آهرري. وڌيررڪ 
ٻرڌايرائرون تره ضرروري نراهري ترره هرر لرفرظ جري مرقرامرري 
ٻولين ۾ معنٰي هجي، آرڪياالجي کري آرڪريراالجري 
ئي لکڻ پڙهڻ گھرجي ۽ ان جي سرڪاري سطرح تري 

ٽ. 1020وضاحت ڪئي وڃي ) اتي گفتگو، فيبروري 
جڏهن ته پشاور يونيورسٽي جي آرڪريراالجري شرعربري 

 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي تُُ
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جرري ڊائررريررڪررٽررر پررروفرريررسررر ابررراهرريررم شرراهرره صرراحررب 
وضرراحررت  (traditional)آرڪرريرراالجرري جرري ٽررريررڊيشررنررل

پيش ڪئي آهي. سندن خريرال آهري تره آرڪريراالجري 
کي عرلرم آثراريرات چرئري سرگرھرجري ٿرو. مر رال طرور: 

کي معاشري عرلرم يرا  (Sociology)جيئن سوشياالجي
سررمرراجرريررات چرريررو وڃرري ٿررو ) اترري گررفررتررگررو، ڊسررمرربررر 

ٽ. وڌيررڪ ترره دوارڪررا پرررسرراد روچرريرررام شرررمررا 1020
پررراچريرن سرنرڌو سرڀريررترا جررو “ پرنرهرنررجري ڪررتراب نررالري 

۾ آرڪياالجيَء کي سنڌيَء ۾ پراچريرن وسرترو ”  نظارو
وگيان لکيو آهي ۽ آرڪياالجسٽ کي پراچيرن وسرترو 
وگرريررانرري. مررزي جرري ڳررالررهرره آهرري ترره آرڪرريرراالجرري يررا 
آرڪرريرراالجسررٽ جرري ان مررعررنررٰي کرري دوارڪررا صرراحررب 

ع 2040کانپوِء ڪنهن به استعمال ڪونهي ڪيو ۽ 
کانپوِء آرڪياالجي جي جاِء آثرار قرديرمره اچري واالري. 
ان کررانسررواِء آرڪريرراالجرري جرون مررقررامري ٻررولرريرن ۾ برره 
مختلف معنائون ملن ٿيون. پشتو ۾ ان کي لررغرونري 
آثار، بلوچي ۽ پنجابي ۾ آثار  قديمه جرڏهرن تره عرام 
طور تي آرڪياالجيَء کري کرنرڊرات جري مرعرنرٰي ڏنري 
وڃي ٿي. سواِء سنڌيَء جي جيرڪرا آرڪريراالجري جري 
سنڌي ۾ وضاحت آهي، سڀني ٻولين جي معنٰي آثرار  
قديمه کان مرتراثرر آهري، پرر جري ان جري عرام مرعرنرٰي 
کنڊرات تي غور ڪريون ته صاف ظاهر نظرر ايرنردو تره 

معنرٰي ٿرو ظراهرر ڪرري ۽   (negative)هي لفظ منفي
ان سان عوام ڏانهرن غرلرط پريرغرام ٿرو وڃري. ڇرو جرو 
کنڊرات عرام طرور تري ويرران ۽ آسريربرزده جرايرن کري 
سمجھيرو ويرنردو آهري ۽ مراڻرهرن جرو رويرو ۽ رايرو ان 
بابت ڪج  ٺريرڪ نراهري هرونردو، جرنرهرن جري ڪرري 
ثقافتي ماڳن کي به گرهرڻرو ئري نرقرصران پرهرترو آهري. 
گھٽ لفظن ۾ آرڪياالجي کري عرلرمري پسرمرنرظرر ۾ 
ڏسڻ جي ضرورت آهي. جڏهن ته ان جي وضراحرت بره 
ان ئي لحاظ کان ٿيڻ گھرجي. مٿي واضح ڪيو ويرو 
آهي ته آرڪياالجي کي پاڪستان ۾ مختلف لرفرظرن 
سان سڏيو وڃري ٿرو ۽ ان کري مرعرنرائرون بره مرخرترلرف 
ڏنيون ويون آهن، پر مقامي ٻولين ۾ آرڪياالجري الِء 
استعمال ڪيل لرفرظرن مران ڪروبره ان جرو مرتربرادل نره 
آهي. ان حالت ۾ آرڪياالجي کي آرڪريراالجري چروڻ 

 ئي مناسب رهندو.
 ڇا آرڪياالجي سائنس آهي؟:

هي سوال ڪنهن اهڙي آرڪياالجسٽ يا آرڪياالجي 
جرري شرراگرررد کرران پررڙرريررو وڃرري جررنررهررن جرري ٽررريررنررنررگ

(training)  سررررائررررنررررس ڊپررررارٽررررمرررريررررنررررٽ(science 
department)  ۾ ٿرري هررجرري ترره ان جررو جررواب هرري

هوندو: آرڪياالجي سائنس آهي. جڏهرن تره آرٽرس ۽ 
جررا شرراگرررد   (Arts and Humanities)هرريررومرريررنررٽرريررز

آرڪرريرراالجرري کرري سررائررنررس نرره، پررر هرريررومرريررنررٽرريررز جررو 
مضررمررون ڪررري وٺررنرردا آهررن. آرڪرريرراالجرري شررعرربررو 

 Social)پاڪستاني يونيورسٽين ۾ سروشرل سرائرنرسرز
Sciences)آرٽس ۽ هيومينٽيرز ۽ فرزيرڪرل سرائرنرسرز ،

(Physical Sciences) جي فيڪلٽين(Faculties)   ۾
ملي ٿو. م ال طور: آرڪريراالجري شراهره عربردالرلرطريرف 
يونيورسٽي خيرپور ۾ فزيڪل سائنسرز فريرڪرلرٽري ۾ 
آهي، قائداعظم يرونريرورسرٽري اسرالم آبراد ۾ سروشرل 

سائنسز فيڪلٽي ۾ شامل آهي ۽ سنرڌ يرونريرورسرٽري 
۽ پشرراور يررونرريررورسررٽرري ۾ آرٽررس ۽ هرريررومرريررنررٽرريررز 
فيڪلٽي جو حصو بڻيل آهي. بهرحرال گرهرٽ لرفرظرن 
۾ چئبو ته آرڪياالجي هڪ سماجي سائنرس )عرلرمٽ 
آهي ڇو جرو ان جرو ترعرلرق انسران ۽ ان جري مراضريَء 
سرران آهرري. آرڪرريرراالجرري جررو دارو مرردار انسرران سرران 
الڳرراپرريررل مرراضرريَء جرري شرريررن، جررنررهررن کرري انسررانرري 

 باقيات کڻي چئون، تي آهي. 
انسررانرري برراقرريررات دراصررل آرڪرريرراالجرريررڪررل رڪررارڊ 

(Archaeological record)  آهي، جنهن ۾ پرنرڊ پرهرڻ
رٺ ۽ هرڏا  ، انسرانري (Fossils)ٿيل وڻن جا ڇوڏا ۽ ڪ 

پريررا ۽ وڻرن ٻروٽرن جرا ٻري ۽ ڪرا   -۽ حيواني هرڏا
، پررٿررر جررا ecofactsيررا   biofacts)ڪررپررڙو ۽ ڪرروئررالٽ

اوزار، ٺڪر ۽ مختلف ڌاترن جرا ٺرهريرل ٿرانرو ۽ سرنروڻ 
، نروادرات(Structures)سينگار جو سامان، عرمرارترون 

(Antiques)  ۽ ٻرريررا مرراضرريَء جررا اهرريرراڻ(Symbol)  
شررامررل آهررن. جرريررئررن ترره آرڪرريرراالجرري جررو دارو مرردار 
ثقافرتري مرواد تري آهري ترنرهرنرڪرري ان کري مرٽريرريرل 

به چريرو ويرنردو آهري. اهرو  (Material Science)سائنس
چوڻ ۽ سمجھڻ گهڻو اهرم آهري تره آرڪريراالجري ۾ 

جو استعمرال،   (Scientific Methods)سائنسي طريقن
جنهن جي مدد سران ثرقرافرتري مرواد جرو اڀريراس ڪريرو 

 ويندو آهي، ئي ان کي سائنس ٿو بڻائي.
 آرڪياالجي  ۽ تاريخ ۾ ڇا فرق آهي؟:

چوندا آهن ته تاريخ ئي ته آهي جيڪا آرڪياالجسرٽ 
کرري کرروٽررائرري ۽ سررروي ڏانررهررن مررائررل ٿرري ڪررري. 
آرڪياالجي هجي يرا تراريرخ ٻرنرهري جرو ترعرلرق انسران 
جي ماضيَء سان آهي. تاريرخ جرو برنريراد لرکرڻريرن تري 
آهري ۽ آرڪريرراالجري جرو دارومرردار ثرقرافرترري مرواد ترري 
آهي. ايئن چوڻ ۾ ڪو هرج ناهي تره آرڪريراالجري ۽ 
ترراريررخ هررڪ ٻررئرري جرري جرراِء ترري ڪررم ڪررنرردا آهررن. 

آهري   auxiliaryآرڪياالجسٽ جي الِء تاريخ مرددگرار
۽ ساڳئري طررح تراريرخ ۾ آرڪريراالجري کري مرددگرار 

سرمررجررهرريررو ويررنرردو آهرري.   auxiliary scienceسرائررنررس
جڏهن ته ٻرنرهري جري طرريرقرن ۾ گرهرڻرو فرري آهري ۽ 
علمي لحاظ کران اهرو فرري ئري انرهرن کري هرڪرٻرئري 

 کان ال  ٿو ڪري.
 :(Archaeologist)آرڪياالجسٽ 

جيڪي ماڻهو گذريل دور جي شين جو خران ٻرڌايرل 
طريقن جي اسرترعرمرال سران اڀريراس ڪرنردا آهرن انرهرن 
کي آرڪريراالجسرٽ چرئرجري ٿرو. مراضريَء جرا ڪرجر  

هيٺان لرڪريرل تره ڪري   (layers)آثار مٽيَء جي تهن
وري سرررمرررنرررڊ ۽ دريرررائرررن ۾ ٻرررڏيرررل هرررونررردا آهرررن. 
آرڪياالجسٽ ماڳن مڪرانرن کري گرولرهريرنردا آهرن ۽ 
ماضيَء جي نشانن کري ظراهرر ڪررڻ الِء انرهرن جرايرن 
جي کوٽائي ڪندا آهن، زمين تي ۽ سمنرڊ ۾ ۽ پروِء 
انهن نشانن )ثقافتي موادٽ جي مدد سان پرراڻري وقرت 
جري مرروسرم، مرراحرول ۽ قرديررم زمرانرري ۾ انسرران جرري 
زندگي، رهڻي ڪهڻي، ثقافت ۽ معاشري برابرت ڄراڻ 
حرراصررل ڪررنرردا آهررن ۽ مررعررنررائررون پرريررش ڪررنرردا آهررن. 
انسان زمين تي لکين سرالرن کران آبراد آهري يرا رهري 
ٿو. جيئن جيئن وقت گذرندو ويو مراڻرهرن جري رهرڻري 

ڪهڻي به بدلجندي رهي. ماڻهن رهڻ الِء گهر ٺاهيا، 
فصل پوکڻ شروع ڪيو ۽ جانرور پرالرڻ شرروع ڪريرا، 

  (Civilization)ڳررو  ٻررڌيررا ۽ شررهررر اڏيررا ۽ تررهررذيررب
ڏانهن وڌندا رهيا. زمين تي انسران جري زنردگريَء جري 
ترراريررخ هررڪ اهررم ۽ دلررچررسررپ مرروضرروع آهرري. مرر ررال  

، (Historic Epoch)طور: پاڪستان ۾ تاريخ جو دور 
جنهن ۾ لکت ملي ٿي، پنجين يرا ڇرهريرن صردي ي. 
م کان شروع ٿئي ٿو جڏهن ته ڪتاب ڪرجر  سرئرو 
سال اڳ لکجڻ شروع ٿريرا. سروال آهري تره اسران کري 
ڪيئن خبر پوندي ته تاريخ لرکرت کران اڳ واري دور

(Prehistoric Epoch)   ۾ انسان ڪريرئرن رهرنردا هرئرا؟
آرڪياالجي، ماضيَء جي نشانن جھڙوڪ: اوزار، ٿرانرَو، 

پيرا، برت ۽ سرڪرا وغريرره انرهرن -ماڳ ۽ مڪان، هڏا
 ريعي ان برابرت ڄراڻ حراصرل ڪرري سرگرھرجري ٿري. 
گررهررڻررو ڪررري آرڪرريرراالجسررٽ هررزاريررن سررال پررراڻرري 

(Ancient)  شين جي جاچ ۾ هوندا آهرن ۽ انرهرن جرو
جائزو وٺندا آهن، پرر شريرن جرو هرزار سرال پرراڻرو هرجرڻ 
ضروري ناهي. هڪ آرڪياالجسٽ م ال طور: چاليرهره 
سال پراڻري گرنرد جري ڍيرر، هرمرعرسرر جرايرن، مرقربررن ۽ 
بيٺڪن جو به آرڪياالجي جي طريقن جي مردد سران 

 اڀياس ڪري سگھي ٿو.
 Method of)آرڪياالجي جرو طررير رو 

Archaeology): 
آرڪياالجي جي طريقي مان مرراد آرڪريراالجسرٽ جرو 
سمورو عرمرل آهري: کروٽرائريَء کران اڳ واري مررحرلري 
کان وٺي کوٽائيَء جي بعد واري ڪم تائين ان عرمرل 
۾ سروي ۽ کوٽائي کان پهرريران تراريرخري ۽ ثرقرافرتري 
ماڳن ۽ مڪانن بابت معلومات گرڏ ڪررڻ، سرروي ۽ 
کرروٽررائرري ڪرررڻ، ثررقررافررترري مررواد ڪررٺررو ڪررري ان جرري 
تقسيم ڪرڻ ۽ ماضيَء بابت مرعرنرائرون پريرش ڪررڻ 
اچي وڃن ٿا. ماضيَء بابت مرعرنرائرون پريرش ڪررڻ ۾ 
انهن مران تراريرخري مرعرلرومرات گرڏ ڪررڻ واري ڪرم 
بابت ڪج  ماهرن جو خيال آهي ته هي عمل سرروي 
جو حصو آهي. رهي ڳالهه سائنسي تجربن ۽ معائني 
جي ته اهو ڪم ٻين شعبن، جهڙوڪ: ڪريرمريرسرٽرري

(Chemistry)   ۽ بايوالجي(Biology)  جا ماهر ڪنردا
آهررن. آرڪرريرراالجرري ۾ ٻرريررن سررائررنررسررن جرري مررداخررلررت 
گھڻي آهي، ايتري قدر جو کوٽائيَء ۾ به بايوالجسٽ

(Biologist)   به شامل هوندا آهن. ڊاڪٽر لوڪا ماريرا
اوليويري جو چروڻ آهري تره آرڪريراالجري ۾ سرڌي يرا 
هررمرروار ايررراضرري ترري پررکررڙيررل ثررقررافررترري اهرريرراڻررن جرري 

)سررررويٽ ۽   (Horizontal Observation)مشررراهررردي
 Vertical)ُاڀررري، کرررڏ جررري صرررورت ۾، مشررراهررردي

Observation)   کروٽرائريٽ کري هرڪرٻرئري سران ڀريرٽ(
ڪرررڻ جرري الئررق هررجررڻ گررهررڻررو اهررم آهرري. وڌيررڪ 
آرڪرريرراالجرري ۾ سررروي ۽ کرروٽررائرري جررا پررنررهررنررجررا ۽ 
سائنسي معائني جا وري پنهنجا طرور طرريرقرا آهرن ۽ 

استعمرال  (tools)ان کانسواِء هر ڪم الِء مختلف اوزار
ڪيا ويندا آهن. هرپيت ڪور پنهنجري ڪرتراب نرالري 

” آرڪرررريررراالجرررري: مرررريررررٿررررڊز ايررررنرررڊ ٽرررريررررڪررررنرررريررررڪررررس“ 
(Archaeology: Methods and Techniques)  ۾

طور طرريرقرا ڄراڻرايرا آهرن. سرنردن  600آرڪياالجي جا 

 



    0202جوالِء   28 |

 

 ڪم تنقيد کان آجو ناهي، پر اها ٻي ڳالهه آهي.
پاڪستان ۾ ڪرنرهرن بره قسرم جرو آرڪريراالجري جرو 
ڪم کوٽائي هجي يا سروي شروع ڪرڻ الِء پرهرريران 

 Federal)وفاقي آرڪياالجي ۽ ميوزيمز ڊپارٽميرنرٽ 
Department of Archaeology and Museums)  جري

اجازت وٺڻ ضروري آهي )اڄڪلهه اهي اختيار صوبرن 
کي مرلريرل آهرن، پرر بريرن االقروامري ادارن کري وفراقري 
آرڪررريررراالجررري ۽ مررريررروزيرررمرررز ڊپرررارٽرررمررريرررنرررٽ الئسرررنرررس

(License) .جاري ڪندو آهيٽ 
 : (Survey)سرو 

قديم آثار گھڻو ڪري سروي ۾ منظر عام تي ايرنردا 
آهن. ان ۾ عالئرقرن جري تراريرخري مرعرلرومرات جريرڪرا 
عوام کان ملندي آهي، وڏي اهميت رکي ٿي. مراهررن 
جو چوڻ آهي ته سروي ۾ اڪ ر ڪج  شيون رهرجري 
وينديون آهن جن جي پورائي عالقائي معلرومرات مران 
ڪري سگھجي ٿي. عرام مرعرلرومرات ايرترري تره اهرم 
آهي جو سروي ڪندڙن جو ڌيان خان عالئقن ڏانرهرن 
ڇڪيندي آهي، جنهن جري نرتريرجري ۾ ادارا ڪرنرهرن 
خان عالئقي يا پٽيَء جي تاريخي آثارن جي پرڪ ۽ 
نشاندهري ڪررڻ الِء سرروي ڪرنردا آهرن. يراد رهري تره 
سرروي صررف ادارا نرراهرن ڪرنرردا يررا ڪرررائريررنردا برلررڪرره 
يونريرورسرٽريرن جرا شراگررد ۽ صرحرافري بره ان عرمرل ۾ 

 ملوث هوندا آهن.
آرڪياالجيڪل سروي جا مختلف طريقا آهن، جن ۾ 
وري قسم قسم جا اوزار استعرمرال ڪريرا ويرنردا آهرن. 

رمررو   (aerial camera)سررروي ۾ هرروائرري ڪررئررمرررا 
۽ ا  ڏٺرري تررجررربرري   (remote sensing)سرريررنررسررنررگ

سان ماڳن جي نشاندهي ڪئري ويرنردي آهري. سرروي 
۾ استعمال ٿيندڙ اوزارن مان ڪرجر  هري آهرن: پريرن 

، زاويرو (compass)، نشيب پيما (diary)۽ نو  بوڪ 

(theodolite) ترريررر )ڪرراٺرريَء واراٽ، زنررجرريررر ،(rope) ،
، ڪرررراٺرررريَء وارو ڪررررمررررپرررراس (binocular)دوربرررريررررن 

(wooden compass) ڊرائرررنرررگ برررورڊ ،(drawing 
board) ررلرريررٽ ، اڌ (meter)، ڦرريرر  (black board)، س 
۽ ڪرئرمررا  (scales/ruler)، ڦٽپٽي (protractor)گول 

(camera) 
 سرو  جا طري ا:

ڊاڪٽر لوڪا ماريا اوليويري پنهنجي ڪرتراب ۾ ا ي. 
موريگي جي سروي جي پنجن طريقن جو  ڪر ڪريرو 

 Intensive)ٽ انرررٽررريرررنرررسرررو ٽررررانسررريرررڪرررٽ 2آهررري: )
Transects)   )1 ٽ پررراٿررروي(Pathway)   )6 ٽ ڪرررنرررٽرررور
(Contour) )4 ٽ لوڪل گائيڊنس(Local Guidance) 

ا ي.          (Probabilistic)ٽ پرررابرربررلررسررٽررڪ8۽ )
ع ۾ 1000موريگري انرهرن طرريرقرن کري مرالئري سرن 

ٺرراهررڻ الِء   (map)سرروات جررو آرڪرريررالجرريررڪررل نررقررشررو
سروي ڪيو. پهرين طريقي ۾ سڌي يرا گرھرٽ الهريَء 
واري جاِء کي سروي ڪري سرگرھرجري ٿرو. هرن قسرم 
جو سروي مڪمل ۽ تفصيلي ٿئي ٿو ۽ عمارتن جري 
نشاندهي ڪرڻ ۾ ڪم جو ناهي. روڊ، رستا، پرهراڙي 
گرس، خشررڪ دريرائرري ٻريررٽ ۽ دريرا جرري ڪرڙهررن جررو 

سرڏجري ٿرو.  Pathwayسروي ڪرڻ جي طرريرقري کري 
هن طريقي جي مدد سان گھرٽ وقرت ۾ عرمرارترن جرا 

سرروي  Contourاهياڻ ڳولهي سگھجن ٿا. جڏهن ته 
پهاڙي عالئقن ۾ ٿي سگھي ٿو. هي طريقو عرمرارترن 
جرررا نشررران ڳرررولرررهرررڻ ۾ گرررهرررڻرررو ڪرررارائرررترررو آهررري. 

جي مدد سان عروام   Local Guidanceآرڪياالجسٽ
کرران مرراڳررن مررڪررانررن جرري اڳ واري حررالررت بررابررت 
معلومات گڏ ڪندا آهن. آخر ۾ ڏکين عالئقرن جرتري 
وڃڻ ۾ مشڪل ٿئي ۾ سروي ڪرڻ جي طريقي کي 

لکيو آهي. هن قسم جرو  Probabilisticڊاڪٽر لوڪا 

 سروي تڙ تڪڙ ۾ ڪيو ويندو آهي.
 :(Excavation)کوٽائي 

آرڪياالجسٽ سروي کانپوِء خان ماڳن جي کوٽرائري 
ڪندا آهن. کوٽائي هڪ ڏکيو ۽ هڏ ٽوڙ عرمرل آهري، 
ان ۾ مزدور به سندن ساڻ هوندا اٿن. کوٽائي جرا وري 
پنهنجا طريقا آهن. گول ڀرٽرن يرا دڙن کري کروٽرڻ جرو 
ال  طريقو آهي تره وري قربررن کري کروٽرڻ جرو الر . 
بررهرررحررال طررئرري ٿرريررل جرراِء جرري کرروٽررائرري کرران اڳ ۾ 
آرڪياالجسٽ سرڄري کروٽرائريَء جرو برجريرٽ ٺراهريرنردو 
آهي ۽ کروٽرائري الِء اوزار جرمرع ڪرنردو آهري. ان کري 
ٻين لفظن ۾ کوٽائيَء جي تياري کرڻري چرئرجري. اهرو 
سڀ ڪم ڪرڻ کرانرپروِء کروٽرائري جري شرروعرات گررڊ 

(Grid)  ٺاهڻ سان شروع ڪئي ويندي آهي. کروٽرائري
۾ اسررتررعررمررال ٿرريررنرردڙ اوزارن ۾ ڪررجرر  هرري برره آهررن: 
بريررلرچررو، ڪرروڏر، ٽرريرڪررم، ڪرهرراڙي، ترريرشررو، ڪرررنرري، 
کرپي، برش، چرمرچرا، ٽرن ٽرائررن واري ريرڙهري، ترخرترا، 
برالرٽري، ٽروڪرري، ترغراري ۽ رسري. آرڪريراالجري جري 
کوٽائي ۽ عام کوٽائي ۾ ڏينهن رات جو فرري آهري. 
آرڪرريرراالجسررٽ آهسررترري آهسررترري هررڪ هررڪ ڪررري 
زمين جا تهه ڇليندا آهن ته جيئن زمين ۾ دٻريرل هرر 
شيِء جو سٺي طريقري سران ڌيران ڏئري نروادرات ۽ ان 
جاِء جي ماضيَء بابت معلومات گڏ ڪري سگھجي. 
زمرريررن جرري تررهررن کرري هررڪ هررڪ ڪررري کرروٽررڻ کرري 
آرڪررررريررررراالجررررري جررررري زبررررران ۾ سرررررسرررررٽرررررمررررريرررررٽرررررڪ 

چرريررو   (Systematic Excavation)ايررڪررسررڪرريررويشررن
 ويندو آهي.

 کوٽائي جا طري ا: 
آرڪياالجيَء ۾ کوٽائي جرا ڪريرتررا ئري طرريرقرا آهرن. 
کوٽائي ڪنهن به جاِء جري جراگررافري ۽ اوسري پراسري 
جي صورتحال، ماڳ جي حالت ۽ آثرارن جري برنراو  
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جي مطابق ئي ڪئي ويندي آهي. م ال طرور: جرابرلرو 
عالئقن ۾ واقع ماڳن جري کروٽرائري ۽ ريرگرسرترانري ۽ 
ميداني عالئقن تري کروٽرائريَء ۾ فرري آهري. سراڳرئري 
طرح مندر ۽ قبر جي کوٽائي به ال  ال  طرح سران 
ڪئي ويندي آهري. آرڪريراالجريرڪرل کروٽرائري جرا ٻره 

 Horizontal)ٽ کلي پيماني تي کوٽائي2قسم آهن: )
Excavation)  ( ٽ جررهررڪرري کرروٽررائرري1۽(Vertical 
Excavation)  پهرين قسم جي کوٽائي ماڳ )زمريرنٽ

جي وڏي حصي تي ڪئي ويندي آهري، ان ۾ ڪرابره 
حدبندي نه هوندي آهي مطلب ته کوٽائي ڪرنرهرن بره 
پاسي ڏي وڌي سگهندي آهي. جڏهن ته ٻرئري قسرم 
واري کوٽائي ۾ جھڪري کرڏ هرنرئري ويرنردي آهري تره 
جيرئرن مراڳ جري تراريرخري پسرمرنرظرر يرا قردامرت کري 
سمجھي سگھجي ۽ مختلف ماضريَء جري مرخرترلرف 
دورن کي ظاهر ڪرري سرگرھرجري. پراڪسرتران ۾ سرر 
مررورٽرريررمررر ويررلررر مررخررتررلررف مرراڳررن جررهررڙوڪ: سرررڪررپ 
)ٽررريرررڪرررسرررالٽ، مررروهررريرررن جرررو دڙو )الڙڪررراڻررروٽ، هرررڙپرررا 
)سراهريروالٽ ۽ ُپشرڪرالوتري )چرار سردهٽ تري جرهرڪرري 
کوٽائي ڪئي هئي. پروفيسر لوڪا جو چروڻ آهري تره 
جهڪي کڏ هڻڻ سان ماڳ کي سمجھڻ مرمرڪرن نره 
آهي. ڇو ته کڏ هڪ ننڍڙي حصي تي کروٽري ويرنردي 
آهي، جهڪي کوٽائي صرف ماڳ جي قردامرت ظراهرر 
ڪرڻ ۾ ڪارائتي آهي. سندن چروڻ آهري فرقرط وڏي 
پيمانري تري کروٽرائري ۾ ئري ڪرنرهرن بره مراڳ برابرت 

 سٺي ڄاڻ حاصل ڪري سگھجي ٿي.
 کوٽائي کانپوِء وارو عم :

کرروٽررائرري مرران ڍيررر مررٽرري نررڪرررنرردي آهرري ۽ ڪرري 
نرروادرارت برره مررلررنرردا آهررن. آرڪرريرراالجسررٽ ان جررو ڇررا 
ڪررنرردا آهررن؟ هررڪ ترره کرروٽررائرري مرران جرريررڪررا مررٽرري 

نڪرنردي آهري ان کري اتري ئري ويرجرھرو جرمرع ڪريرو 
ويندو آهي يا وري ڳولهي لڌل آثارن جهڙوڪ: ڀرتريرن 
جي مرمت الِء اسرترعرمرال ڪريرو ويرنردو آهري ۽ براقري 
رهي ڳالهه نوادرات جي تره آرڪريراالجسرٽ انرهرن کري 

۽   (Conservation)وڌيڪ لکپڙهره، مرعرائرنري، مررمرت
۾ نررمررائررش الِء پرراڻ سرران گررڏ   (Museum)مرريرروزيررم
کرڻري ويرنردا آهرن. ٻريرو، گرڏ ڪريرل   (Camp)ڪيمپ
 Laboratory)لريربرارٽرري ٽريرسرٽ  (Sample)سريرمرپرل
Test)   الِء موڪليا ويندا آهن. ليبارٽرري ۾ مرخرترلرف

طريقن جي مدد سان مواد جي قدامت جرو پرترو لڳرايرو 
ويررررنرررردو آهرررري. جررررهررررڙوڪ: ڊيررررنررررڊرو ڪررررورونرررراالجرررري 

(Dendrochronology) ٿرمو لومينيسينس ،(Thermo 
luminescence)  ۽ ريررررڊيررررو ڪرررراربررررن ڊيررررٽررررنررررگ

(Radiocarbon Dating)  سررائررنررسرردان سرريررمررپررل جررو
معائنو ڪري آرڪياالجسٽ کي نتيجرا پريرش ڪرنردا 

جري ٻرئري   (Dating)آهن. سائنسي نتيجن ۽ ڊيٽنگ
طريقي جي مدد سان نروادرات ۽ آثرارن جري عرمرر جرو 
اندازو لڳايو ويندو آهي. عام طور تي مييو وڃري ٿرو 
ته آرڪياالجي جو آخري طريقو نوادرات جي تقرسريرم، 
ان مرران مررراد نرروادرات کرري عررمررر، خرراصرريررتررن، مررواد ۽ 
هڪجھڙاين جي بنياد تي ال  ڪرڻ آهي ۽ نمرائرش 

 ڪرڻ آهي.
سرو  يا کوٽائي جي ڊائر  لرڻرڻ ڇرو 

 ضرور  آهي؟:
دوران هررررڪ آرڪرررريرررراالجسررررٽ   (fieldwork)گرررريرررران

جسماني ڪرم سران گرڏ شريرن جري پراڻ ۾ ترعرلرق ۽ 
کوٽائي جي سڄري عرمرل تري سروچ ويرچرار بره ڪرري 
رهررريرررو هرررونررردو آهررري. دنررريرررا جررري مشرررهرررور فررريرررلرررڊ 
آرڪياالجسٽ ۽ منهنجي استاد ڊاڪٽرر لروڪرا مراريرا 

اوليويري سوات ۾ کوٽائي دوران مون کي چيو هرو تره 
آرڪياالجسرٽ کري هرر شريِء تري ڌيران ڏيرڻرو پرونردو “ 

آهي ۽ جي توهان اهو نٿا ڪيو ته تروهران ڪرڏهرن بره 
آرڪريراالجسرٽ ڪرم “ آرڪياالجسٽ نٿا ٿي سگھرو. 

دوران جرريررڪررو ڪررجرر  برره سررمررجررھرري، ڏسرري ۽ تصررور 
ڪري ٿو پنهنجي ڊائري ۾ نو  ڪندو رهرنردو آهري. 
کوٽائي يا سروي ۾ شيون تبديرل ٿريرنرديرون رهرنرديرون 
آهرن، ان ڪررري پررنررهررنررجررن مشرراهرردن کرري لررفررظررن جرري 
صرورت ۾ نررو  ڪرررڻ برريرحررد ضررروري هررونرردو آهرري. 
فيلڊ ورڪ ختم ٿيڻ کانپوِء آرڪياالجسٽ جن شريرن 
جي مدد سان رپرور  ٺراهريرنردا آهرن انرهرن ۾ ان جري 
يادگيري، ه  آيل ثقافتي مواد ۽ لکيل ڊائري شرامرل 
آهي. گھٽ لفظن ۾ چئبو ته فيلڊ ورڪ دوران ڊائرري 

 لکڻ تمام ضروري آهي.
پرراڪسررترران ۾ آرڪرريرراالجرري بررابررت ايررترررن اخرربررارن ۽ 
رسالن جي هوندي به عام ماڻهن الِء گھٽ لکيو ويرو 
يا ويندو آهي. جڏهن ته کوٽائري جرو حرال احروال لرکرڻ 
جو ته رواج ئي ڪرونرهري. ڪروبره سرائرنرسردان سرائرنرس 
کي عام ماڻهن کان پري رکري ان کري مشرهرور نرٿرو 
ڪري سگھي. هن وقت پراڪسرتران ۾ هرلرنردڙ قرديرم 
مررراڳرررن جررري کررروٽرررائررري برررابرررت آرڪررريررراالجسرررٽرررن ۽ 
پاڪستاني شاگرد جيڪي کوٽرائري ۾ حصرو وٺرن ٿرا 
انهن کي اخبارن ۽ رسالن ۾ لکڻ گھررجري تره جريرئرن 
ماڻهڻ کي نئين کوجنا جي خبر پوي ۽ آرڪريراالجري 

 کي عام ڪري سگھجي.
Consultant (Cultural Historian) 
National Institute of Folk and Traditional 
Heritage (LokVirsa) 
00 July 1012, Islamabad 
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 امتياز احمد عرساڻي

جرري انررگررن اکرررن مرروجررب دنرريررا 
جي آبادي ساڍا ست ارب کران 
مٿي چڙهري وئري آهري. ايرترري 
آباديَء ۾ ترقرريربرن ڏهرن هرزارن 
جي قريب مختلف عقيردا دنريرا 
اندر پنهنرجرو وجرود قرائرم رکرن 
ٿرررا. عررريرررسرررائررريرررت، اسرررالمررريرررت، 
يررهرروديررت، هررنرردو ازم، ٻررڌ ازم، سررک ازم، تررائررو ازم، 
ڪنفيو ازم، جين ازم، زوراسٽررن ازم دنريرا جري آبرادي 
اندر واضح جڳهه واالرين ٿرا. جرڏهرن تره انرهرن مرنرجرهران 

سيڪڙو آبادي صرف ڪرسچنٽي، اسالم،  54دنيا جي 
هندو ازم، ٻڌ ازم ۽ سک ازم سان الڳاپيل آهي. دنيرا 
جرري جررن عررالئررقررن ۾ انسررانرري آبرراديَء ۾ ترريررزيَء سرران 
اضافو ٿي رهيو آهي، انهن ئي مرلرڪرن ۾ ترعرلريرم جرو 
فقدان جنرم وٺري رهريرو آهري ۽ غرربرت جري شررح وڌي 
رهري آهري. اهروئري سربرب آهرري جرو انرهرن آبرراديرن انرردر 
مذهبن سان گڏ مختلف عقيدن جو وجود بره پرنرهرنرجرون 
پاڙون پختيون ڪندو پيو وڃي. توڙي جرو نرون مرذهربرن 
جو جنم ناپيد آهي، پر ترڏهرن بره نروان عرقريردا روز برروز 
نسري انهن راڄ ڌانريرن انردر وڌنردا پرنرهرنرجرا پريرر پرخرترا 
ڪندا پيا وڃن، جنهن ۾ آباديَء جو تناسب وسائل کان 
وڌيڪ آهري. ڪرنرهرن بره مرذهرب جرو وجرود اعرترقراد تري 
ٽڪيل هرونردو آهري. مراضريَء ۾ سرمرورن مرذهربرن جري 
شروعات به ڪنهن خان عقيدي کان جنم ورترو، مرگرر 
سندس اثر ايتري شدت اختيرار ڪرئري ۽ وسرعرت ورتري 
جو اهو هڪ مضبوط مذهب جي صورت اختريرار ڪرري 

 سامهون آيو.  
انسان پنهنجي مسرترقربرل کري مرحرفروظ ڪررڻ واسرطري 
ايندڙ وقرت کري پرڙهرڻ الِء صرديرن کران ڪروشران آهري، 
جريررئررن مسررتررقرربرل ۾ ايررنردڙ مصرريرربرتررن کرران اڳرروا  ئرري 
آگاهي حاصل ڪري ان کان برچري سرگرهرجري. لريرڪرن 
اڃان اهو ممڪن نه ٿي سگهيو آهي. سندس مسرترقربرل 
ڪيئن هرونردو جرو سروال کريرس هرمريرشره غريرر مرحرفروظ 
بڻايو وجهي. هونئن به اها انسرانري آبرادي جرتري وسريرال 
گررهررٽ ۽ مسررئررال وڌيررڪ هررونرردا اترري بشررر پررنررهررنررجرري 
مستقبل الِء پريشان هرونردو. انسران هرمريرشره حرادثرن، اڻ 
ٿيڻين ۽ غير متوقع واقعرن جري رونرمرائري کران خروفرزده 
رهندو. آدمي هميشه چاهيندو آهي ته جيئن سندس مرن 
۾ آهري تريررئرن ئري زنردگريَء جرو ايرنردڙ ڏيررنرهرن گررذري. 
سندس سرمروريرون رٿرا برنرديرون ايرئرن ئري ترڪرمريرل تري 
پهچن، جيئن هن پنهنجي الِء سوچي رکيو آهري. مرگرر 

بندي جري مرن ۾ هرڪرڙي صراحرب جري “چوندا آهن ته 
انسان سان پيش ايندڙ حادثا سندس سرمرورا ”  من ۾ ٻي

خواب ۽ سپنا چڪنا چور ڪريو وجهن. انهن اڻ ٿيرڻريرن 
۽ اوچتين آفرترن جرو جرنرم وٺرڻ ئري فررد کري پرنرهرنرجرو 
مستقبل محفوظ بنائڻ الِء ڪنهن اهڙي اڻ ڏٺري قروت 

ڏانهن ڇڪي وڃي ٿو، جيڪا کريرس اهرڙن حرادثرن کران 
بررچررائرري ٿرري، جرريررڪرري سررنرردس مررحررفرروظ مسررتررقرربررل ۾ 
رڪراو  بررڻريررل آهرن. چرونرردا آهرن ريراسررت مراُء هرونرردي 
آهي، مگر رعايا جو ماُء جي هني کران خرالري ٿري وڃرڻ، 
اعتقادن کي جنم ڏينردو آهري ۽ انرڌا عرقريردا پرنرهرنرجري 
وجود سان پوري سماج جي سروچ سرمرجرهره جري طراقرت 

 ُسن ڪري وجهندا آهن.
اهوئي سبب آهي جو مطمئن ڪرڻ واسطي مذهب انردر 
رڳو ويڙهيل عرقريرده ئري وجرود نرٿرا رکرن، برلرڪره انسران 
پنهنجي اندر ڪريرتررائري خرود سراخرتره وشرواس بره کرڻري 
اڳتي وڌندو رهندو آهري. هرر انسران جرو گرذريرل ڪرلرهره 
هڪ پنرهرنرجرو ترجرربرو هرونردو آهري. هرر فررد الر  الر  
مرحلن مان گذري اڳتي وڌندو آهي.  هو پاڻ سان پيش 
ايندڙ واقعن جو تعلق ڪنهن نه ڪنهن ثرواب يرا گرنراهره 
سان جوڙڻ جي ڪوشش ڪرنردو آهري. هرو هرمريرشره اهرو 
پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ۾ هرونردو آهري تره مرون 
سان ٿيندڙ حادثو منهنجي ڪهڙي غلطريَء جرو نرتريرجرو 
آهي. اهڙي صورتحال ۾ منطقي سوچيندڙ فرد پنهنجي 
غلطيَء جرو ازالرو حرقريرقرت جري برنريراد تري ڪرنردا آهرن، 
جڏهن ته غير منطقي فررد پراڻ سران ٿريرنردڙ حرادثري جرو 
تعلق پنهنجي روحاني ڪيفيت سان مرنرسرلرڪ وشرواس 
سان جوڙڻ جي ڪوشش ڪرنردا آهرن. ڪرمرزور عرقريردي 
رکرڻ وارا هرمريرشره پرنرهرنررجري هرر ڏيرنرهرن جري شرروعررات 
مختلف عقيدن سان ڪندا آهن. ڪرو ڪراروبرار ڪرنردڙ 
پنهنجي ڏينهن جي ابتدا اگربتيون ٻاري ڪندو آهي ته 
ڪو ڊرائريرور ڪرنرهرن فرقريرر کري پرئرسرا ڏئري پرنرهرنرجري 
سواري ڪڍندو آهي. ڪو ماُء جي پيرن کي هر  الهري 
دعا سان ڪندو آهري تره ڪريرر وري مرورتري اڳريران سرر 
نمائي ڪندو آهي. ڪو خدا اڳريران جرهرڪري پرنرهرنرجري 
سٺي ڏينهن گذرڻ جي دعا ڪندو آهي ته ڪو پٿر جري 
منڊي پائي ٻاهر نڪرندو آهي. ڪو دل ۾ ئي پنهنجري 
رب کي ٻاڏائيندو آهري تره ڪريرر وري ڪرنرهرن طربرعري 
عبادت  ريعي پنهرنرجري ڏيرنرهرن کري سرٺرو گرذارڻ جري 
ڪوشش ڪندو آهي. ڪير ٻار کي پيار ڪري کرانرئرس 
دعا وٺي نڪرندو آهي ته ڪو وري زال جي نرخرري کري 
ئي پنهنجي اعلٰي ڏينرهرن جري شرروعرات تصرور ڪرنردو 
آهري. مررطرلررب تره ڪررمرزور اعررترقرراد وارو مرراڻررهرو هررمريررشرره 
ڪنهن نه ڪنهن روپ کي ڌاري پرنرهرنرجري الِء سرڻرائري 

 ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.
ڪوبه شخص ڪهڙي به انداز فڪر سان يرا ڪرنرهرن بره 
طررريررقرري سرران پررنررهررنررجرري رب تررائرريررن رسررائرري وٺررڻ جرري 
ڪوشش ڪري. اهرو سرنردس  اتري فرعرل آهري. لريرڪرن 
سندس ڪوبه عمل ڪنرهرن ٻرئري جري زنردگريَء تري اثرر 
انررداز ٿررئرري اهررو مررنرراسررب نرره آهرري. ڇرراڪرراڻ ترره مررهررذب 
مررعرراشرررن ۾ ٻررئرري جرري  اترري زنرردگرريَء ۾ دخررل انرردازي 
خراب عمل سمجهيو ويندو آهي. اهو ڪم جرنرهرن سران 

ٻئي جي دل آزاري ٿئي ان فعل کي پڻ اهڙي معاشرري 
۾ جرم جي  مري ۾ آندو ويو آهري. خران ڪرري اهرو 
ڪم جيڪو اوهان جي  اتي زندگريَء سران ترعرلرق رکري 
ٿو ۽ ٻين جي زندگيَء تي اثر انداز ٿئي ٿو، اهرڙو عرمرل 
انساني معاشري ۾ ڪنهن به طرح سان قابرل قربرول نره 
هوندو آهي. م ال طور: اوهان ميوزڪ ٻڌو ٿا، اهو اوهران 
جو  اتي شوي آهي، پر ان جو آواز جيڪڏهن ٻرئري جري 
اعصابن تي اثر انداز ٿئي ٿو ته نامناسرب ٿريرنردو. اوهران 
جي هٿن جو ڇهاُء ڪنهرن کري نراگروار گرذري تره اهرڙي 
حرڪت پڻ ناڪاري عمل چورائيندي. اوهان جو ڪنهرن 
کي بي جا ڏسڻ ۽ گهورڻ وارو انداز پڻ منفي اثر ظراهرر 
ڪري سگهي ٿو. اوهان سرور حاصل ڪريو ٿرا، لريرڪرن 
اوهان جي بي خروديَء سربرب ٻريرو پرريشرانريَء ۾ مربرترال 
ٿئي، اها ڪار ڪنهن به صورت ۾ قابل بررداشرت نرٿري 
ٿي سگهي. ايتري حد تائين جو ڪنهن جري ڳرالرهرائرڻ، 
کلڻ، هلڻ، کائڻ ۽ پريرئرڻ جري اڍنرگرائري هرڪ ترهرذيرب 
يرافرترره مررعراشررري ۾ برگرراڙ جري صرورت پريرردا ڪرررڻ جررو 
باعڪ هوندي آهي. ان سبب اهڙن مرعراشررن ۾ ڪرنرهرن 
به  اتي عمل کي آزاديَء جو چروغرو اوڍائرڻ کران اڳ ان 

 جا خد و خال طئي ڪرڻ الزمي هوندو آهي.
برنرردگرري برره هرڪ  اترري عررمررل آهرري، جريررڪررو اسرران جرري 
پنهنجي ديوتا سان مضبوط رشرتري جري نشرانري آهري. 
آئون پنهنجي خلقڻهار کي ڪيئن ٿو ڏسان ۽ هرن کري 
پاڻ ڏانهن ڪهڙي انداز سان ڏسرنردي مرحرسروس ڪرري 
رهيو آهيان، اهو منهنجي  اتي نظرر ۽ طربرعري ترجرربري 
سان مشروط آهي.  منهنرجري خريرال، سروچ ۽ فرڪرر ۽ 
عملي زندگيَء تي منهنجي خدا جو ڪيترو عرمرل دخرل 
آهي، اهو به مرون کري شرخرصري طرور سرمرجرهرڻرو آهري. 
منهنجو پرميشور مون مان ڪيترو راضي آهري ۽ آئرون 
کيس ڪريرترري مريرترا ڏيران ٿرو اهرو فريرصرلرو مرون کري 
ضمير کان وٺڻرو پرونردو آهري. مرنرهرنرجرو اوترار، مرددگرار، 
امتحان وٺندڙ يا بي حساب ڏيندڙ آهي، اهو ته پاڻ کري 
پررکري نربريررو ڪرررڻرو هرونردو آهري. اگررر آئرون پرنرهرنرجرري 
پالڻهار جو حسن سلوڪ سڀني سان هڪ جهڙو ڀرانريران 
۽ حساب ڪتاب ۾ پرڻ بررابرري جري تروقرع ڪرريران تره 
يقينن اهو انصاف جي نظرن کان بچي نڪررڻ جرو هرڪ 
رستو هوندو. فطرت ڪيتري آساني ٿي پريردا ڪرري ۽ 
ڪيڏي مهل مصيبتن جا پهاڙ کڻي آڏو ٿري بريرهراري، 
جيڪڏهن ان جي پروڙ ڪرنرهرن کري بره نره آهري تره پروِء 
اهڙي طاقت جو سموري مخلوي تي هڪ جهرڙي اطرالي 
جو تصور بيجا ٿيندو. اهڙي صورت ۾ يقينن منهنرجري 
ميتا ۽ بندگي جو سڳو ٻرئري جري اطراعرت جري تراڃري 

 پيٽي کان مختلف ئي هوندو..!
بندگي ڪرڻ ان هستيَء کي راضي رکرڻ آهري، جريرڪرا 
اسان تي قادر آهي. قدرت جرو وجرود ئري ان برنريراد تري 
ٽڪيل آهي ان ڪري اها اسان جي مستقبل جا فيصرال 

 بندگي َُجوُاندازُ۽ُذاتيُزندگي
ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي تُُ   
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ڪرڻ تي بضد آهي ۽ پنهنجو اهرو اخرتريرار ڪرڏهرن بره 
انسان ڏانهن تفوي  ڪرڻ جري حرق ۾ نره آهري، الربرتره 
انسان اهڙين ڪوششن ۾ ضرور آهي ته قدرت کان اهڙا 
اختيار پنهنجي ه  وس ڪري ته جيئن  کيس ڪنهن 
جي به ڪاڻ ڪڍڻي نه پوي. مگر اهو اڃران مرمرڪرن نره 
آهي. سڀاڻي ڇا ٿيندو ڄاڻڻ جري خرود مرخرتريراري اڃران 
انسان کي ناهي ملي سگهي. قردرت هرر ڪرنرهرن سران 
ال  ال  نموني سان نبيرو ۽ مقابلو ڪري رهي آهري. 
فطرت ڪڏهن به برابري جي برنريراد تري فريرصرال ڪرونره 
ڪندي آهي. اهوئي سبب آهي جو عبادت جو رشتو بره 
بنردي ۽ خردا جرو  اتري آهري. جريرئرن خردا جرو رويرو هرر 
انسان سان پنهنجو آهي، تيئن ئي انسان پنهنجري رب 
سان ڪيڏي مرهرل مشراورت ڪرري، ڪريرئرن ڪرري ۽ 
ڪريرتررو ڪرري اهرو برنردي جرري  اتري ضرررورت ۽ فرعررل 

 آهي.
گرد وارو، مندر، مسجد، گرجا گهر، چرچ، امرام برارگراهره 
۽ اهڙيون ٻيرون انريرڪ عربرادت گراهرون جرن انردر انسران 
پنهنجي من جي شانتي ڳوليندو آهي.  سمورن عبادتن 
جو طرريرقريرڪرار الر  ۽ ان جري ادائرگري جرو انرداز جردا 
هوندو آهي. الربرتره مرٿرو ٽريرڪرڻ يرا سرر نرمرائرڻ سرمرورن 
عرربررادتررن ۾ هررڪ جررهررڙو آهرري.   ڪررو گررهررنررڊ وڄررائرري 
پنهنجي خدا کي جراڳرائري ٿرو تره ڪرو براهره جري ترپرش 
سان پنهنجي پالڻهار کي بيدار ڪري ٿو، ڪريرر ڀرڄرنرن 
سان سجاڳ ڪري ٿو ته ڪير وري ورد ڪري چوڪرس 
ڪري ٿو، مطلب ته هر عقيدي ۾ پرنرهرنرجري پرنرهرنرجري 
طريقي سران عربرادترون ڪريرون ويرنرديرون آهرن. پررسرترش 
ڪرڻ جو مقصد ساڳيو يعني ڀڳوان کي مريرائرڻ آهري، 
لريررڪررن ان جررا طرريررقررا مررخررتررلرف آهررن، پرروِء اهررا بررنرردگرري 
مراقبي جي صورت ۾ هجي يا اجتماعيت جري شرڪرل 
۾، اها بندگي سر جهڪائي ڪرجري يرا اکريرون نرمرائري، 
اها ڀڳتي اوڙهيل بت سان ڪجي يا اوگهڙ واري حالرت 
۾ ڪجي. اها اطاعرت سرونرهراري سران ڪرجري يرا مرٿرو 
ڪرروڙائرري عررمررل ۾ آڻررجرري. اعررتررڪرراف ۾ ويررهررڻ، چررلررو 
ڪٽڻ، سجدي ۾ جرهرڪري ڪرجري، گريرسريرون پرائرڻ ۽ 
پررنررهررنررجرري رب کرري راضرري ڪرررڻ الِء زارو قررطررار روئرري 
ٻاڏائڻ سڀ عربرادت جرا طرريرقرا آهرن. مرطرلرب تره انسران 
وقت، لباس ۽ شبيهه جي تبديلين سران خرلرقرڻرهرار کري 
پنهنجي الِء آماده ڪرڻ ۾ هميشه جرترن ڪرنردو رهرنردو 
آهرري. ثررنررا خرروانرري، راڳ، ڀڳررت وجررهررڻ ۽ رقررص جرري 
صورت ۾ پڻ انسان پالڻهار کران مرعرافري جرو طرلربرگرار 

رهندو آهي ۽ پرنرهرنرجري الِء سرک، شرانرتري، صرحرت ۽ 
 مرتبي الِء دعائون پندو رهندو آهي.

قدرت جو تعلق هر بندي سان ڌار ڌار آهري. جريرئرن هرر 
فرد پنهنجي اندر ۾ هڪ ال  وجود رکي ٿو تيرئرن ئري 
قدرت کيس هڪ ال  دنيا جوڙي ڏني آهي. جنهرن ۾ 
سندس شخصيت بلڪل مخترلرف صرورت سران مروجرود 
هوندي آهي. ان صورت ۾ انسان جو قدرت سران رشرترو 
به پنهنجري طربريرعرت، رويري ۽ سروچ وانرگرر ڌار هرونردو 
آهي. قدرت ڏانهن مخاطب ٿيڻ ۽ پرنرهرنرجري ضررورت، 
ويرچررار ۽ انررديشررن جرري روشررنري ۾ پررنررهررنررجرري رب کرري 
ٻاڏائڻ جي آزادي هر فرد جو حق آهي. هو پنهنجي خردا 
سان ڪهڙي نموني مرخراطرب ٿرئري ٿرو يرا هرو ڪرهرڙي 
انرداز فرڪرر، طرريررقري ۽ ر  سران ڪرريرڏي مرهرل رجرروع 
ڪرري ٿرو بشرر کرري اهرو اڳ ئري َڪررٿري ڏيررڻ، سرنرردس 
اعصابن تي حاوي ٿيڻ م ل آهي. هونئن بره برنردي جرو 
خدا سان نويڪالئي وارو رشتو نڀائڻ ڪنرهرن جري آرام 
۾ خلل انرداز نره ٿريرنردو آهري. ان انرداز عربرادت سران نره 
ڪنهن جو احساس مجروح ٿيندو آهي ۽ نه ئي ڪنهرن 

 جي دل آزاري ٿيندي آهي. 
اسان کي اهو سمجهڻو پوندو ته اجتمراعري عربرادت کري 
سماجي فائدن سان منسلڪ ڪري، ماڻهن کي جماعت 
ڏانهن راغب ڪرڻ واري پررسرترش کري ٻريرهرر سرمرجرهرڻ 
جي ضرورت آهري. قردرت جري هرر جراِء تري مروجرودگري 
کان ڪير به انرڪراري نره آهري تره پروِء عربرادت جري الِء 
مخصون وقت ۽ جاِء جي توثيق ڪنهرن جري دلرڀررائري 
آهي. جڏهن يقين کي من و عن تسليم ڪيو ويو آهي 
ته پوِء منهنجو مخصون عبادت جي طريقي سان جرڙڻ 
ڇو ضروري آهي. منهنجو تعلق خدا سان جڙيل آهي تره 
ڪنهن جي گهنرڊ وڄرائري سرڏڻ جري ڪرهرڙي ضررورت 
آهي. جڏهن قدرت منهنجي بي وسيَء کان واقرف آهري 
ته پوِء ٻاڏائڻ ۽ گرڙگرڙائرڻ جري ڪرهرڙي ضررورت آهري؟ 
جرڏهررن خروديَء جررو احسرراس پرريردا ڪرررڻرو آهرري ترره هرر  
پکيڙڻ جرو جرواز ڇرو سرانرڍڻرو آهري. عرقريردو ۽ عربرادت 
بندي جو هڪ  اتي عمل آهري، عرقريردو هرر انسران کري 
پنهنجي سماج ۽ پنهنجري  اتري عرمرل ۽ ترجرربرن جري 
روشررنرري ۾ مررلررنرردو آهرري. ان جررو پررنررهررنررجرري خرردا سرران 
نويڪالئي وارو رشتو هرونردو آهري، ان کري اجرترمراعريرت 
ڏانهن راغب ڪرڻ، پنهنجي بندگيَء کي نرمرايران ڪررڻ 
وارو عمل يقينن مهذبپڻي کان ڪوهين دور وڃرڻ مر رل 
آهي. اهي فرد جيڪي ان عمل سان الڳاپيل نه آهرن يرا 

اهي شخصيتون جيڪري پرنرهرنرجري خردا سران مرخرترلرف 
انداز فڪر سان جڙيل آهن، انهن سامرهرون برنردگريَء جرو 
مخصون طريقي سان اظهارڻ، ڪنهرن جري دل آزاريَء 

 جو احاطو ڪري ٿو.
انسان جي صورت قدرت جو هڪ بهترين ترحرفرو آهري، 
جيڪا نره صررف اسران کري سرمرورن انسرانرن کران الر  
ڪررري برريررهرراريررنرردي آهرري بررلررڪرره اسرران کرري پررنررهررنررجرري 
سيراڻرپ پرڻ عرطرا ڪرنردي آهري. صرحرترمرنرد، جرديرد ۽ 
مهذب معاشرا پنهنجي شبيهه هميشه کرلريرل ۽ واضرح 
رکندا آهن ته جيئن سندن شرنراخرت ٿري سرگرهري ۽ هرو 
پنهنجي سياڻپ جوڙي معاشري ۾ پنهنجو هرڪ الر  
مقام ٺاهي سگهن. ٻي سياڻرپ انسران جري پرنرهرنرجري 
عمل سان جڙندي آهي، جيڪا وقتي به هوندي آهي تره 
دائمي يعني هميشه رهڻ واري بره هرونردي آهري. انسران 
جررو اهررو عررمررل جرريررڪررو سررنرردس  اترري آهرري، لرريررڪررن 
اجتماعي فائدو پهچائي ٿو اهو يرقريرنرن سرمراج کري اڏڻ 
۾ مرردد ڪرنرردو. لريررڪررن انسرران جرو اهررو عررمررل جرريررڪررو 
اجتماعي آهي، ليڪن صرف  اتي فائدو پرهرچرائرڻ جري 
نيت سان ڪيو وڃي ٿو، سندس اهو فعل يرقريرنرن قرابرل 
مذمت آهي. اجتماعي پرسترش هرڪ اهرڙو عرمرل آهري، 
جنهن جو مقصد اجتماعي انداز سان پيرش ڪرري  اتري 
فائدو حراصرل ڪررڻ هرونردو آهري. دور قرديرم ۾ تره اهرا 
اجتمراعري پرريرڪرٽرس پررمريرشرور کري راضري ڪرري الِء 
ڪئي ويندي هئي. ليڪن دور جديد ۾ اهو گڏيل عمل 
ڪيترو ڪارگر آهي ان جو فيصلو هر  ي شعور مراڻرهرو 
آسانيَء سان ڪري سگهي ٿو. هرن جرديرد دور ۾ دنريرا 
جررا سررمررورا مررعرراشرررا هررڪررٻررئرري جرري اثررر هرريررٺ آهررن. 
جيڪڏهن اڃان به اسان جو سماج پرنرهرنرجري اڌ آبراديَء 
کي پنهنجي صورت يعني پرنرهرنرجري شرنراخرت لرڪرائري 
هلڻ جو چوندو ۽ ان عمل سران گرڏ پرنرهرنرجري رب کري 
راضي ڪرڻ واسطي وڏا وڏا اجرترمراع ڪرنردو تره يرقريرنرن 
اڳتي نڪري وڃڻ واري دنريرا سران ڪرلرهرو ڪرلرهري ۾ 
مالئي نه هلي سرگرهرنردو. ان سران گرڏ اهرو بره يراد رکرڻ 
گهرجي ته ڪهڙي به عمل سان ٻئي جري زنردگريَء تري 
اثر انداز ٿيرڻ وارو ڪرم يرقريرنرن مرعراشرري ۾ انرارڪريَء 
پرريرردا ڪررنرردو آهرري. خرران ڪررري اعررتررقرراد جررا حسرراس 
معامال تعصب جو باعڪ بڻبا آهن. اهڙي صورتحرال ۾ 
اسان کري گرهررجري تره پرنرهرنرجري برنردگري جرو انرداز پراڻ 
تائين محردود رکرون ۽ ٻرئري جري عرقريردي جرو هرمريرشره 

 احترام ڪريون.
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۾ اهررڙو ڪرروبرره برره مرراڻررهررو نرره 
آهي، جيرڪرو ڪرامريراب ٿريرڻ 
نه چاهيندو هرجري. َهرر مراڻرهرو 
وڏا وڏا خررواب ڏسرري ٿررو، پررر 
َهرهڪ جا خواب حرقريرقرت نرٿرا 
بررڻررجررن. عررام طررور ترري اهررو 
انهيَء ڪري جو ڪرابره شريِء حراصرل ڪررڻ الِء اسران 
کي ڪجھه ڪرڻو ٿو پوي. اهو سڀ ڪجھه ڄاڻرنردي، 
جيڪڏهن اسين پنهنجي چوگرد نظر ڦيرائينداسين ته 
ڪيترائي اهڙا ماڻهو هونردا، جريرڪري سروشرل مريرڊيرا، 
فلمون ڏسڻ، آرام ڪرڻ، وڙھڻ ۽ االئري تره ڇرا ڇرا ۾ 
پنهنجرو وقرت ضرايرع ڪرن ٿرا ۽ جرن شريرن تري اهري 
پنهنجو وقت وڃائين ٿرا، ُاهري شريرون بردلري ۾ انرهرن 

 کي ڪو حقيقي با مقصد فائدو نٿيون رسائين. 
پرروِء ُاهرري وقررت ڇررو ٿررا ضررايررع ڪررن؟ بررهرررحررال! مرران 
سرمررجررهرران ٿرري ترره ان جرو اصررل ڪررارڻ اهررو آهرري جررو 
ماڻهو ُانرهرن شريرن جرا عرادي ٿري ويرا آهرن، جريرڪري 
رلرو ترمرام گرهرٽ  تمام گهڻو وقت وٺنديون آهن ۽ ص 
ڏيررنررديررون آهررن. وڌيررڪ ُڏ  ان ڳررالرر  جررو آهرري ترره 
ڪيترائي اهو به محسوس ڪين ڪندا آهن تره انرهرن 
جرريررڪررو وقررت اسررتررعررمررال ڪرريررو، ان وقررت ۾ جرريررڪررو 
ڪجھه کين حراصرل ٿريرو، اهرو ترمرام گرهرٽ آهري يرا 
فائردي وارو ئري نره آهري. ترنرهرنرڪرري ان کري وڃرايرل 

 وقت ئي ليکيو ويندو آهي. 
تصور ڪريرو تره تروهران هرر روز ُاٿرنردي ئري پرنرهرنرجري 

رپيرا مروصرول ڪرريرو ٿرا  53,400بئنڪ اڪائونٽ ۾ 
۽ توهان کي اهو ٻڌايو وڃي ٿرو تره اهرا سرمروري رقرم 
رات دير سان واپرس هرلري ويرنردي، پروِء ڀرلري اهرا رقرم 
توهان خرچ ڪئي هجي يا نه. ظاهري ڳرالرھره آهري تره 

اسرران اهررا رقررم، ُاهرري شرريررون خررريررد ڪرررڻ الِء خرررچ 
ڪنداسين، جيڪي اسان الِء فائدي واريرون هرجرن، پرر 
جڏهن اسان جي زندگيَء جي اڪائونٽ ۾ جرڏهرن هرر 

سيڪنڊ منترقرل ٿريرن ٿرا تره اسران انرهرن  53,400روز 
کي وڃايون ٿا، باوجود اهرو ڄراڻرڻ جري تره اسران انرهرن 
کي استعمال ڪريون ٿا يرا نره، جريرڪري ڏيرنرهرن جري 
خرررترررم ٿررريرررڻ سررران سرررڀ واپرررس هرررلررريرررا ويرررنررردا. وقرررت 
جيڪڏهن پئسو هجي ها ته اسان ان کري ڪرڏهرن بره 
وڃائڻ نه ڏيون ها. ڪاش! اسان سمجهي سگرهرون تره 
وقت پئسي کان وڌيڪ قيمتي آهي، ڇاڪاڻ ته اسران 
وقت ڏئي پئسو ڪمائيندا آهيون. اسان اربين کربريرن 
رپيا خرچ ڪري به گذريل هڪ سيڪنڊ به واپس نرٿرا 

 ورائي سگهون. 
هڪ سال جو قدر محسوس ڪرڻو اٿئو ته هڪ اهرڙي 
شاگرد کان پڙو، جيڪو هرڪ سرال فريرل ٿريرو هرجري. 
هڪ مهيني جو قدر محسوس ڪرڻ الِء هڪ رانديگر 
کان پڙو جيڪو ڪنهن َڌڪ جي ڪري هڪ مهريرنرو 
کيڏي نه سگهندو هجي ۽ هڪ اهرم مرقرابرلرو وڃرائري 
ويررهرري. هررڪ هررفررترري جررو قرردر مررحررسرروس ڪرررڻ الِء 
ڪنهن اهڙي شخص کان پڙو، جنهن کري پرنرهرنرجري 
پيارن ۽ ڪرم ڪرار کران پرري رهري هرڪ هرفرتري الِء 
قرنطينه ۾ رهڻو هجي. هڪ ڪالڪ جو قدر مرعرلروم 
ڪرڻ الِء ُانهن کان پرڙرو، جريرڪري اونرهراري ۾ هرڪ 
ڪالڪ جيڏي لوڊ شريرڊنرگ بررداشرت ڪرن ٿرا. هرڪ 
منٽ جو قدر محرسروس ڪررڻ الِء ُانرهرن مراڻرهرن کران 
پڙو، جيڪي پنهنجي پياري جي فوت ٿيڻ تي هرڪ 
منٽ دير پهچن ٿرا. هرڪ سريرڪرنرڊ جرو قردر مرعرلروم 
ڪرڻ الِء ُان شخص کان پڙو، جيڪرو ترڪرڙ ۾ آهري 
۽ ٽرئفڪ الئيٽ ڳاڙهي روشني جو اشارو ڏئري ٿري ۽ 

ملي سيڪرنرڊ جرو قردر مرحرسروس ڪررڻرو اٿرئرو تره ُان 
شخص کان پڙي وٺو جيڪو اولمپڪرس جري ڊوڙ ۾ 

 ٻيو نمبر اچي ٿو. 
وقت ۽ ُاستاد ٻئي اسان کي سيکاريندا آهن، پرر فرري 
اهرو آهري تره ُاسرترراد سرريرکرراريرنرردو اڳ ۾ آهرري ۽ پرروِء 
امتحان وٺندو آهي ۽ وقت وري پهريان امتحان وٺنردو 
آهي ۽ بعد ۾ سيرکراريرنردو آهري، ترنرهرنرڪرري چرونردا 
آهن ته ُاهي ماڻهو خروشرنرصريرب آهرن، جريرڪري وقرت 
کي سمجهن ٿرا. اڪر رر ايرئرن ٿريرنردو آهري تره جرڏهرن 
وقت هوندو آهي تره مراڻرهرو ان جرو قردر ڪرونره ڪرنردا 
آهن ۽ جڏهن ُانهن کي سمج  ۾ ايندو آهي تره ُاهري 
مليل وقت ۾ ڪجھه ڪري پئي سرگرهريرا، ترڏهرن تره 
وقت به گذري چڪو هوندو آهي. ڪيترن ئي مراڻرهرن 

ڪراش! مرون کري “ کي ايئن چوندي ٻڌندا آهيرون تره، 
، پررر حررقرريررقررت ا هررا آهرري ترره ” وڌيررڪ وقررت هررجرري هررا!

 14جيڪي ماڻهو ڪج  ڪرڻ چراهريرنردا آهرن، اهري 
هررن ڪررالڪررن ۾ ئرري ڪررري سررگررهررنرردا آهررن ۽ ُاهرري 
جيڪري ڪرجرھره نره ڪررڻ چراهريرنردا آهرن، انرهرن کري 

ڪالڪ به ڏيو، تڏهن بره ُاهري ڪرجرھره  13جيڪڏهن 
 ڪرڻ جي قابل نه بڻجندا. 

ڪالڪن جرو  14خدا هر ڪنهن کي برابر وقت يعني 
ڏينهن ڏنو آهي. فري ان ڳالھه جو آهي ته ڪروئري ان 

 وقت کي ڪهڙيَء طرح استعمال ڪري ٿو. 
ٿامس ايڊيسن بلب ايجاد ڪيو، جريرڪ مرا دنريرا جري 

عرلري “ ڪامرس ڪرمرپرنري  -وڏي ۾ وڏي ريٽيلر ۽ اي
جو بنياد وڌو ۽ ٻريرا بريرشرمرار اهرڙا هرئرا، جرن ۾ ”  بابا

پنهنجي مليل وقت ۾ گرهرڻرو ڪرجرھره حراصرل ڪررڻ 
جي قابلريرت هرئري تره پروِء ٻريرا وقرت کري ڇرو وڃرائري 

 ويهن ٿا؟

 پنهنجوُوقتُنهُوڃ يو!
ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي تُُ   

 دني  

 ليکڪ :ُع ئشهُالي س
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س  اهرو آهري تره اسران و  وقرت جري ڪرمري نره، پرر 
وقت جو انتظام ڪرڻ جي ڪمي آهي. ُان ۾ ڪروبره 
شڪ نه آهي ته وقت ُاڏرندو آهي، پر اسان ته پرائرلريرٽ 

 آهيون، جيڪي ان کي ُاڏاريندا آهن. 
ڪيترائري اهرڙا مراڻرهرو هرونردا آهرن، جريرڪري اڄ جري 
ڪم کي سڀاڻي الِء رکري ڇرڏيرنردا آهرن، پرر ُاهري ڇرو 
وساريندا آهن ته اسان کي خبر نه آهي ته ايندڙ لمحي 

 ۾ ڇا ٿيندو. 
منهنجي هڪ دوسرت کري بره سراڳري عرادت آهري تره 
جيڪي ڪم هن کري ڪررڻرا هرونردا آهرن، هروَء انرهرن 
کرررري ترررررسررررائرررري ڇررررڏيررررنرررردي آهرررري. مرررران هررررن کرررري 
سمجهائيندي هئس ته اهو انداز ٺيڪ نه آهي، پر هوَء 
منهنجي ان نصيرحرت کري هرمريرشره نرظرر انرداز ڪرري 

 ڇڏيندي هئي. 
هڪ ڀيري اسان جي اسڪول ۾ سرالريرانرو رانرديرن جرو 
ڏينهن اچي رهيرو هرو، جرنرهرن الِء اسران کري اسرڪرول 
جي مخصون راندين جي پوشاڪ وٺي اچڻ الِء چريرو 

 ويو هو ته جيئن ان ڏينهن تي پائي اچجي. 
ڏينهن اڳ ُاها راندين  20مون راندين جي ڏينهن کان 

جي پروشراڪ وٺري ڇرڏي هرئري ۽ پرنرهرنرجري برهرترريرن 

دوست کي پڻ چريرو، پرر هرن اهرو مرحرسروس ڪريرو تره 
 اڃان ڪافي وقت پيو آهي ۽ بعد ۾ خريد ڪنديس.
راندين کان هڪ ڏينهن پهريان جڏهن هوَء دڪان تان 
يونيفارم وٺڻ وئي، ُانهن و  ته هرن جري سرائريرز جري 
ڪا يونيفارم ئي نه بچي هرئري. مرخرصرون پروشراڪ 
کانسواِء هروَء رانرديرن جري ڏيرنرهرن جري سررگررمريرن ۾ 

 حصو نه وٺي سگهي. 
ُان ڏينهن هن هڪ وڏو اهم سبق پررايرو تره اسران کري 
ڪڏهن به ڪنهن ڪم ۾ دير نه ڪرڻ کپري. هري تره 
اهڙي قسم جي مسئلن جو هڪ م ال آهي، جيرڪري 
ڪنهن ڪم ۾ دير ڪرڻ سان پيدا ٿين ٿا ۽ مسرئرال 

 هن کان وڌيڪ خطرناڪ به ٿي سگهن ٿا.
اسان جي اڳواڻ قرائرد  اعرظرم مرحرمرد عرلري جرنراح پرڻ 
اهڙي نصيحت ڪرئري آهري ۽ سرڀراڻري جرو ڪرم اڄ 
ڪرڻ ۽ اڄ جو ڪم هاڻي ڪرڻ جي نصيحت ڪئي 
آهي. اهي مختصر، پر وڏي معنٰي رکندڙ لفظ آهن ۽ 
ننڍپڻ کان وٺي اسين ٻڌندا ٿرا اچرون تره خرالري دمراغ 
شيطان جي ڪم جي جاِء هرونردي آهري، ترنرهرنرڪرري 
جيڪڏهن ننرڍپرڻ کران تروهران و  خرالري دمراغ سران 
ويهڻ واري عادت پئجي وڃي ته جيئن جيرئرن تروهران 

وڏا ٿيندا ته وقت جرو چڱريَء طررح انرترظرام نره ڪرري 
سگرهرنردا ۽ نره ئري ڪرو ڪرم اثررائرتري طرريرقري سران 
سرانجام ڏيڻ جي قرابرل برڻرجرنردا. جريرڪرڏهرن تروهران 
پنهنجو سمورو ڪم پورو ڪيو آهي ۽ فارغ آهيو ته 
پنهنرجرو وقرت ُسرسرتريَء سران گرذارڻ بردران ورزش يرا 
پينٽنگ ڪرڻ يرا ڪرتراب جرو مرطرالرعرو ڪررڻ، سرٺري 
ڊاڪيومينرٽرري ڏسرڻ وغريرره جرو ڪرم ڪرري گرذاري 
سگهو ٿا. انهيَء طريقي ۾ توهان پنهنجي وقرت کري 

 با مقصد طريقي ۾ استعمال ڪري سگهو ٿا.
جيڪي واقعي پنهرنرجري خروابرن کري حرقريرقرت برڻرائرڻ 
جي خواهش رکندا آهن، ُاهي پرنرهرنرجري وقرت جري هرر 
سرريررڪررنررڊ کرري اهررمرريررت ڏيررنرردا آهررن ۽ ان کرري تررمررام 
اثرائتري انرداز ۾ اسرترعرمرال ڪرنردا آهرن. زنردگريَء جرو 
مقصد اهو نه آهي ته اسين دنريرا ۾ آيراسريرن، کرائرون، 
پيئون، ُلطف مراڻريرون ۽ پروِء مرري وڃرون. اهلل ترعرالرٰي 
اسان کي زندگي مقصد الِء ڏنري آهري. اسران ان کري 
چڱيَء طرح استعمال ڪريون، ترنرهرنرڪرري وقرت کري 
وڃائڻ کان روڪيو، ڇرو تره وقرت عرقرلرمرنرد کري فرائردو 

 رسائيندو آهي ۽ ڪاهل کي سزا ڏيندو آهي.
 )حوالو: َينگ ورلڊ، ڊانٽ
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 ادب، تاريخ ۽ سماجيات  

محمد ڪلهوڙو هرڪ  
دور انديش سوچرن جرو 
درويرررش مسرررافرررر هرررو، 
جيڪو محبت مرن ۾ 
سمائي شعروري سروچ 
واري سررريرررڙھررري جررري 
ڪنهن ڏاڪي وانگي ڪردار نڀائيدي چرويراري 
اهررا ڳررالررهرره ويررٺرري ورجررائرريررنرردو هررو، آئررون ڀررل 
لتاڙجان، پر منهنجي ٻولي تي ڪو ڌاريرو وري 

 نه ڪچي ٻول ڪري!
هو سچائي سان سنڌ جري چراهرت جري سرڳرنرڌ 
ساهه ۾ سمائي، سنڌ جري قرومري مرعرامرلرن ۾ 
سڀني کان اڳڀرو ۽ سنجيدگي سان سوچينردي 
شعور واري سرنرگرت کري پرنرهرنرجرائرپ ۽ پريرار 
وچان صالحون ڏيندي هنن جا حوصال وڌائيرنردو 
هو. جهڙو نالو گل هئرس ترهرڙو نرالري جرو نرڀراُء 
ڄاڻندو هو. هو ڀرنرئرور برڻرجري ٻرولريَء تري پرهررا 
ڏيندو هو، لوڪ جي لهجن، انا پرست حراسردن، 
ريتن، رواج پرستن کي موقعو ملرنردي مرنرصرور 
بڻجي للڪاريندي چوندو هرو، هرن سرون ورنري 
سنڌ صدين کان سورهيه پيدا ڪريرا آھرن، جرن 
وقررت برروقررت سررنررڌ جرري سررتررم ظررريررفررن کرري 
سمجهنردي مرظرلرومريرت جرو سراڌ ڏئري ڪرنرڌ 
جهڪائي هلڻ کان وڌيڪ ڪنرڌ ڪرپرائرڻ کري 

 ترجيح ڏني آھي.
اچو ته مظلوميت جو ساڌ ڏيون ٻولي الِء مرون 
ٻولي الِء جيئون. هو بادشاهي تاريخي گهراڻري 
سان ترعرلرق رکرنردي بره ڪرنرهرن وڏائري ۾ پراڻ 
وڃائڻ بدران هميشه سماجي قدرن کي اهمريرت 
ڏيررنرردي هررر ڪررنررهررن جرري ڏ  سررک ۾ عررام 

 ماڻھو بڻجي بيٺل هوندو هو.
منهنجي ميان سان پهريرن مرالقرات اسران جري 
اوطراي جري اڱرڻ ۾ مررحرروم مررامررا سرراگرر ڌڻرري 
بخش جي شادي جي ڪاڄ ۾ ٿي هرئري. رات 
جي ٿڌن پهرن ۾ عرظريرم آديسري جري طرويرل 
تبصرن سان کنيل مروضروع ۾ هري پرنرهرنرجري 
سررگررهرراري سرروچ سرران پررنررهررنررجرري راِء مرريررائرري 
پنهنجائپ جرو احسراس ڏيراريرنردي چرونردو هرو، 
پرراڻ سررڀ سررنررڌي جرريررجررل جررو احسرراس رکرري 
جيئون ٿا، پر پاڻ جنهن کي چونڊي اسميربرلري 
مرروڪررلرريررون ٿررا، انررهررن کرران سررنررڌ ۽ سررنررڌ جرري 
ماڻھن جا معامال وسريو ٿا وڃن، ھو سک جري 
گوري کائي سمهيو ٿا پون ۽ پنهنجي جريرجرل 
پيڙائن جي پنڌ ۾ ڀٽڪيرل رهرجري وڃري ٿري! 
اسان جو اجتماعي شعور به وري ووٽرن ۾ ڀرت 
برادري، چڱ مڙسي، ميرن پيرن اڳيان ٽڙ پکڙ 
نظر اينردو، وري بريروسري وچران مرٿري تري هر  

هرڻرنردي افسررده ٿري سرروچ ۾ ٻرڏي ٿري  ويررو، 
جنهن کي وسيع مطالعرو رکرنردڙ دلرڙي دوسرت 
آديسي عظيم هن جي فڪر کي سرمرجرهرنردي 
رات جري ٿرڌن پرهررن ۾ هرن کري سرنرجريردگري 
سران سررمرجررهرائررنردي چروڻ لڳرس مريرران ڪرراش 
اسان جو سماج پنهنجي فڪر واري سروچ کري 
سمجهي اهو تڏھن ممڪن آھي، جڏھرن اسران 
و  مرڪرمرل ترعرلريرم هرجري اسران جرا پرڙھريرل 
لکيل نوجوان پرنرهرنرجري جريراپري جري جسرترجرو 
پٺيان پرکريرن جري قرطرار مران جردا ٿريرل پرکري 
وانگي ٿيندا آهيون. انهن کري هرڪرڙي پرلريرٽ 
فارم تي گرڏ ڪررڻ ترنرهرنرجري مرنرهرنرجري وس 
کان مٿي آهي پوِء به ترنرهرنرجرو فرڪرر ڪرنرهرن 
کي نه ڪنهن سمجهه ۾ ايرنردو ۽ تروسران گرڏ 
بيٺل هوندو. انهيَء الِء سوشل سائنس ضروري 
آھي. جيڪڏھن ايرئرن ڪرنرديرن تره مراڻرھرن جرا 
ميڙ ترنرهرنرجرو مروقرف سروالئري سران سرمرجرهري 
وٺندا، نه ته تنهنجا ڪتراب ۽ ترنرهرنرجرا لرکريرل 
لرريررک هرررڪررو ڪررٿرري ٿررو سررمررجررهرري سررگررهرري. 
تررنررهررن ڏيررنررهررن واري اهررڙي شررانرردار فررڪررري 
ڪچهري جنرهرن مرنرهرنرجري ڪروري دمراغ جرا 
تاڪ کولي ڇڏيا هئا، جيڪا اڄ ڏينهن ترائريرن 

 وسري نه سگهي آھي!
مرريرران گررل مررحررمررد سرران مررنررهررنررجرري گررهررڻرري 
ويجهڙائپ نه هئي، پر جتي ملندا هرئراسريرن يرا 
ڪو پروگرام هوندو هو جتري هرو سرنرگرت جري 
سرراڌ کرري ڳررولرريررنرردو ڀررر ۾ اچرري ويررهررنرردو هررو، 
مرڪندي چوندو هو يار توهان هرر گرڏجراڻري ۾ 
نڪور ڪهاڻي پڙھو ٿا، پر آئون هڪ ڪهاڻري 
جي ڪردارن ۽ ڪالئيميڪرس ۾ مرهريرنرن جرا 
مرهريرنرا وڃرايررل هرونردو آھريرران!! پروِء سروچرن ۾ 
ڪهاڻي کي سمائي مس وڃي مڪمل ڪرنردو 

 آھيان.
هررڪ ئرري وقررت هررن جرري زنرردگرري، وقررت جرري 
ڪيترن ئي رخن ڏانهن نهاريندي پنڌ ڪرنردي 
ھئي. هو هڪ ئي وقت هڪ مرڪرمرل آبرادگرار 
هو، جيڪو ڪڏھن پاڻ پورهيت ٻنين ۾ جروڙا 
ڪاهيرنردو هرو. هرڪ  مريروار اسرتراد جري نراتري 
پرنرهررنرجري عرالئرقرري جرري اسرڪررول ۾ مررعريرراري 
ترعرلرريرم جررو حرامرري بره هرو.  هرن تررعرلريررم جرري 
ميدان ۾ پاڻ ھڪ بهترين استاد طرور مريرايرو، 
ادب ۾ هڪ بهترين ڪهاڻيڪار ۽ سنرڌ سران 
پيار ڪندي هن ٻوليَء جو ماهرر ٿري ڏيرکراريرو. 
گل محمد ڪرلرهروڙو هرڪ آدرشري انسران هرو، 
گررل مررحررمررد جررو جسررمررانرري وڇرروڙو اسرران الِء 
تڪليف ڏيندڙ ضرور آھي، پر هو فڪري طرور 

 اسان سان گڏ آھي ۽ هميشه گڏ رهندو.

 گلُحممدُڪلهوڙو:ُهڪُآدرشيُانس ن!
 عبدالغني شر
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 نسيم عباس سومرو

۽ سفر سان انسان نروان نروان  
ماڳ ڏسي واسي ٿو. ان سران 
نررئررون جررهرران ۽ زنرردگرريَء کرري 
ڏسڻ ۽ سمجهڻ جا نوان زاويره 

 ُکلن ٿا.
هررونررئررن ترره سررڄرري دنرريررا اھررڙن 
قدرتي ۽ حسين ماڳن سان ڀري پئي آهري، پرر ظراهرر 
آهي انسران پرنرهرنرجري ويرجرهرن مراڳرن کران شرروعرات 
ڪندو آهي. ان ڪري اسان ڪج  دوستن به اهرو پر  
ڪيو ته پهرين پنهنجي ڌرتيَء جا اھرڙا مراڳ ڏسرجرن 

 بعد ۾ ٻئي طرف ر  ڪجي.
گور  ه ل اسٽيشن اھڙن ئي مراڳرن مران هرڪ آهري. 
هونئرن بره گرور  سران هرڪ عرجريرب رومرانروي ڇرڪ 
ُجڙيل هئي ڇو ته جڏهن کران گرور  جرو نرالرو ۽ ُاتري 
جي خان قدرتي نظارن ۽ ٿڌي موسم جري براري ۾ 
ٻڌو هو تڏهن کان ئي ان ماڳ کي ڏسڻ جو ڏاڍو َمرن 
هو. ڪافي دفعا پهرين به ڪوشش ڪرئري سريرن، پرر 
مختلف سببن جي ڪري رهجي وياسين جرنرهرن جري 
ڪررري ڇررڪ ويررتررر وڌي وئرري. نرريررٺ دوسررت شرراهررنررواز 
منڌرو ۽ بابر جمالي حامي ڀري ته هن ڀيري موڪرلرن 

وارن ڏينهن ۾ ٻن ڏينهن الِء گور  الزمري هرلربرو. ان 
تري  1012جرون  4سوچ کي عملي جامرو پرارائرڻ الِء 

پرهرريرن شرراهرنرواز بررديرن کران مرون و  حرريردرآبراد آيررو 
جررترران اسرران ٻررئرري سررنرردس ڪررار ۾ دادو شررهررر الِء 
نرڪرترراسريرن جرتران کران برابرر کري اسرران سران گرڏجرري 
اڳتي هلڻو هو. بابر جو تعلق جريرئرن تره اصرل ۾ دادو 
شهر سان ئي آهي ان ڪري بابر ئري اسران جري سرفرر 

 جو سونهو ۽ گائيڊ هو.
اسان حيدرآباد کان تقريربرن هرڪ وڳري مرنرجرهرنرد جرو 
نڪتاسين، ڄامشورو کان ٿريرنردا انرڊس هراِء وي سران 
هلندا علري آبراد، خراڻرو ، سرن، سريروهرڻ شرريرف کران 

ڪرلرو مريرٽررن جرو  200ٿيندا دادو، جوهي لنڪ تائين 
فاصلو طرئري ڪرري ترقرريربرن اڍائري وڳري پرهرتراسريرن، 
جتي گاڏي تبديل ڪئي سين. ڇرو تره واھري پرانرڌيَء 
کرران اڳررترري تررمررام اڙانررگررا لررڪ آهررن، تررمررام اوچرريررون 
چاڙهيون ۽ گرهرريرون الهريرون آهرن، جرتري هرڪ عرام 
ڪرار ۾ وڃرڻ صررحرريرح نرراھرري. ان خرران پريررچررري الِء 
اھڙي گاڏي گهرجي جنهن جا چارئي ڦيٿا هرڪ وقرت 
۾ انجڻ سان گڏ هلندا ھجن. هتي بابر جي ُچونڊ جرو 

ڪرمرپرنري جري اسرپرورٽريري   KIAداد ڏجي ٿرو جريرڪرو

گاڏي کڻي آيو جيڪا ان مقصد الِء موزون به آهي تره 
آرام ڏيندڙ به. هتي سنرگرت ڪرجر  سرفرر جرو سراز و 
سامان يعني ڪج  کرائرڻ پريرئرڻ جرو سرامران ورترو ۽ 
پوِء اصل سرفرر شرروع ٿريرو جرنرهرن جرو اسران کري بري 

 صبريَء سان انتظار هو.
دادو، جوهي لنڪ وارو رستو وٺي اسران پرنرهرنرجرو سرفرر 
جاري رکيو. جوهي کان ٿورو پهرئين اسران کري هرڪ 
گئس فيلڊ به نظر آئي جيڪا زم زما جي نالي سران 

ڪلو ميٽرن تري جروهري  28سڏ جي ٿي. اڳتي هلندي 
جو شھر آيو، پر اسان باِء پاس کان ٿيندا گرذريراسريرن. 

ڪرلرو مريررٽررن ترري واھرري  48دادو، جروهرري لرنررڪ کرران 
پانڌيَء جو شهر آيو. جوهيَء کان واھي پانڌيَء تائيرن 
سنڌ جي ڪاڇي جي پٽري آهري جرنرهرن جري ترعرريرف 
اسان کي استاد بخاريَء جي شاعريَء ۾ به ملري ٿري. 

ڪلو مريرٽررن جرو  10جوهيَء کان واھي پانڌيَء تائين 
 فاصلو آهي.

برره ”  گرريررٽ وي”واھرري پررانررڌيَء کرري اسرران گررور  جررو 
چئي سگھون ٿا. عام طور تي هر ايندڙ سريراح هرتري 
بيهي ٿو. ڇو ته عام ڪار هتان کان اڳرتري جرو سرفرر 
نٿي ڪري سگهي جن کي هرتري ڇرڏي ڪرري هرتران 

 هڪُش مُگورکُتي...
ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي تُُ   

 سي حت 
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يپون کرڻري سريراح اڳرتري چرڙهرن ٿرا، پرر  کان لوڪل ج 
اسان جيئن ته ان ڳال  جو انتظام پرهرريرن ئري ڪرري 
ورتو هو ُان ڪري اسان پنهنرجري گراڏيَء ۾ ئري سرفرر 
جاري رکريرو جريرڪرو ڪرافري برهرترريرن رهريرو. لروڪرل 
جيپون اسان کي رستي تي بيٺل مليون ڇو ته سرنردن 
انجڻ گرم ٿي پئي وئي ته ٿڌي ٿريرڻ الِء بريرهري ٿري 
رهيا. اسان ٽنهي جو گور  هرل ڏانرهرن هري پرهرريرون 
سفر هو، ا ن ڪري رستري تري مرخرترلرف جڳرهريرن تري 
اسان مقرامري مراڻرهرن کران صرحريرح رسرتري وڃرڻ جري 
تسلي پئي ڪئي. هونئن ته بجلي جا پول به ڪنھرن 
حد تائين صحيح رستي جي پرڪ ڏيراري رهريرا هرئرا. 
اُمن امان جو بره اسران مرقرامري مراڻرهرن کران ئري پرئري 
پڙيو جن ٻڌايو ته هاڻي هتي فرورسرز مروجرود آهري ان 
ڪري ڪابه ڳڻتي جري ڳرالر  نراهري. حراالنرڪره اسران 
کي رستي جي ڪناري تي جوڙايل پوليرس اسرٽريرشرن 
جررون سررڀ عررمررارتررون ڪررافرري وقررت کرران خررالرري پرريررل 
مليون. خير اھڙو ڪو مسئلو اسان کري مرحرسروس بره 
نه ٿيو. رستي تي پاڻي جا پائپ به روڊ سان گڏ پرئري 
هليا جن جو ر  پرڻ مرٿري ه رل اسرٽريرشرن ڏانرهرن هرو. 
ڪافي جڳهين تري پراڻري جري پرمرپرنرگ يرونرٽرن نرمرا 
عمارتون به ڏٺيون سين. اگر آبادي جي ڳال  ڪرجري 
ته چند ڳو  ڏسڻ ۾ آيرا جرتري ڪرچرا ۽ نرنرڍڙا گرھرر 
هئا يا وري پرٿرر مران جروڙيرل ڪرجر  ڪرمرري جريرتررا 
ڇپرا. تقريبن سڀني ڳوٺن ۾ روزگار جو  ريعو چوپايرو 

 مال آهي ُان ۾ به خان ڪري ٻڪريون.
شروعات ۾ الهيون چاڙهيون ايڏيون ڏکيون نراهرن، پرر 
جيئن جيرئرن ه رل اسرٽريرشرن ويرجرهرو ٿرئري ٿري تريرئرن 
تيئن انهن جري ُڪرنرڊ وڏي ٿريرنردي وڃري ٿري. واھري 

 ڪلو ميٽر پري آهي. 80پانڌيَء کان گور  
هن رستي تي هلندي ڪافري جڳرهريرون فروٽرو گررافري 
الِء تمرام مروزون آهرن اسران پرڻ ُاتري نرنرڍا نرنرڍا وقرفرا 
ڪرنرردا ڪررئررمرررا جرري ا  سران مررنررظرررن کرري مررحررفرروظ 
ڪررنرردا پررئرري ويرراسرريررن. اهررو اهررم آهرري ترره واھرري کرران 
گور  تائين هن سڄي رستي ۾ ڪٿي به اهرڙو ڪرو 
وڏو ريسٽورينٽ ناهي جتي بيهي سگهجي ان ڪري 
سفر تي نڪررڻ مرهرل اھرڙي تريراري پرهرريرن کران ئري 
ڪررري اچررجرري. رسررترري جرري ڳررالرر  ڪررجرري ترره رسررتررو 
ڪافي حد تائين پڪو ٺرهريرل آهري، پرر ڪرافري اهرڙا 

رسرترو ٽرٽرل آهري جرنرهرن جرو ظراهرري جتي  مقام آيرا 
سبب اهرو مرحرسروس ٿريرو تره ُاتران بررسراتري نرالرن جرو 
وهڪرو گذري ٿو جيڪو رستي کي ٽوڙيرو ڇرڏي ٿرو. 
حڪومت کي هتي اھڙي رٿا بندي ڪرڻي پوندي جو 
برساتي پاڻي جو رستو به نه رڪجري ۽ روڊ بره سرٺري 
حرالرت ۾ رهرجري وڃري. هرتري اسران کري رسرتري جرري 
رهرنرمرائري ڪرنردڙ ڪرجر  برورڊ مرلريرا، پرر اڃران ان ۾ 
بهتريَء جي ڪافي گنجائش آهي. رستي جي ٻنرهري 
پاسي گڏ هلندڙ جبلن جي جراگررافري ترمرام دلرچرسرپ 
آهي ڪج  ته اھڙا جبل آهن ڄڻ ته ڪا  جا ٺرهريرل 
ھجن. ڪج  وري اھڙا ڄڻ ننرڍا نرنرڍا پرٿرر گرڏ ڪرري 
ٺرراهرريررا ويررا ھررجررن. مررطررلررب ترره ان سرربررجرريررڪررٽ سرران 
دلررچررسررپرري رکررڻ وارن مرراڻررهررن الِء هررترري ڪررافرري مررواد 
موجود آهي. خير سفر کي جاري رکندي اسران گرور  
جرري چرروٽرريَء ترري سرري لررهررڻ کرران بررس ٿررورو پررهررريررن 
پهتاسين. اسان کان اڳ ۾ به ڪرافري سريراح گرور  
تي موجود هئا جن ۾ مرد، عورتون، ٻار به شامل هئا. 
گاڏي مان لهي وڏو ساهه کنيوسين ته سفر خريرر سران 
پورو ٿيو ۽ اچي منزل تي پهتا آهيون. ھي سرڀ کران 
اوچي ۽ آخري پوائنٽ آهي گرور  جري، جرتري کراٻري 
پراسرري کران ٽررڪرريَء جرري آخررري ڇريررڙي و  ڪررافرري 

يعني پنڌ هلڻ جو رستو آهري  (walking track)سهڻو
جنهن کي وٺي اسان بره گرھرمرنردا وڃري آخرري ڇريرڙي 
و  پهتاسين جتان بيهري اسران گرور  جري َحسريرن 
سانجهي جا منظر ڏٺا. هتران جري سرانرجرهري ۽ برا  
ڦررٽرري مشررهررور آهررن، جررن کرري ڏسررڻ الِء سررڀ مرراڻررهررو 
ڪوشش ڪري ان وقرت تري پرهرچرن ٿرا. گرور  جري 

فو  آهي. ايراضيَء جي لحراظ  8000اوچائي تقريبن 
ايڪڙن تي پکڙيل آهي. گور  جري رات  1800کان 

پڻ رونق سان ڀرپور آهي. ُکليرل ۽ پررسرڪرون مراحرول 
جنهن ۾ ڪنهن وقت ڪا ايندڙ يا ويندڙ گراڏي خرلرل 
وجھي ٿي نه ته باقي قدرتي مراحرول پرنرهرنرجري ُحسرن 
سرران هررڪ مررنررفرررد انررداز ۾ مرروجررود آهرري. ان سررڄرري 
خوبصورتي کي چار چنڊ وري هرتران جري ٿرڌڙي هريرر 
لڳائي ٿي. جون جهڙي گررمري ۾ بره رات سررد لڳري 
رهي آهري جريرڪرا مسرلرسرل وڌنردي وڃري ٿري. نريرٺ 
 ماڻهو ُان کان بچاِء الِء ڪا شال يا اجرڪ اوڍي ٿو.

رات جي وقت تقريبن سرڀ مراڻرهرو ريسرٽروريرنرٽ جري 

ُکليل احاطي ۾ ويهي پاڻ ۾ ڪچهري به ڪن ٿرا ۽ 
کاڌي پيتي جو مزو به وٺن ٿا. ڪجر  نروجروان ُکرلريرل 
آسمان هيرٺ سرامرهرون ٺرهريرل پرارڪ ۾ ويرهري هرڪ 
ٻئي کي شاعري ۽ ڪالم ٻڌائيرن ٿرا جريرڪرو مرنرظرر 
سنڌ جي م  ڪچهري سان مشابرهرت رکري ٿرو. هري 
هوٽل يرا ريسرٽروريرنرٽ مرٿرانرهريرن چروٽري کران ڪرجر  
هيٺ آهي. رهائش الِء ڪمرا هتي هوٽل سان برلرڪرل 
گڏ به موجود آهن تره مرٿرانرهريرن واري پروائرنرٽ تري بره 
ٺررهرريررل آهررن. ھرروٽررل جرري بررلررڪررل سررامررهررون ڪررجرر  
رھائشي ڪمرا اڃان ُجڙي رهريرا آهرن. ُان پراسري کران 
ئرري بررلرروچسررترران گررور  کرري لڳرري ٿررو جررترري چرريررڪ 
پوسٽون ٺهيل آهن. جيتوڻيرڪ ٻراهرر هروا جري ڪرري 
رات سرررد آهرري، پررر ڪررمررري ۾ وڃررڻ کررانررپرروِء ايررڏي 
سردي محسوس نٿي ٿئي، پر ڪرمربرل وغريرره مروجرود 
ھوندا آھن. هتي ترسڻ دوران پاڻيَء جي اسرترعرمرال ۾ 

 احتياط الزمي آهي جنهن الِء بورڊ پڻ لڳل آهن.
سانجهيَء وانگر با  ڦٽيَء جا منرظرر ڏسرڻ الِء سرويرر 
اٿڻو پوي ٿو يا ڪج  دوسرت وري رات جراڳري برا  
ڦٽيَء جو آڌر ڀاُء ڪن ٿا. اسان سفرر جري ٿرڪ ڪرري 
سڄي رات جاڳي نه سگهياسين، پر صربرح جرو سرويرر 
ضرور اٿياسين ته جيرئرن اڀررنردڙ سري جرا مرنرظرر ڏسري 
سگرھرون. برس ان وقرت کرانرپروِء هرتري ايرنردڙ ترقرريربرن 
مسافر واپسي جي راڻ وٺن ٿا ڇو ته ڪرائي تري آيرل 
جيرپ وارا بره ايرترري وقرت الِء ئري اچرن ٿرا. ان ڪرري 

 اسان به پنهنجي واپسي جي تياري ڪئي.
گور  جي بهترري الِء جريرڪري ڳرالرهريرون اسران کري 
محسوس ٿيون ُاهي هي آهن: خان طرور تري گرور  
جرري ترررقرري الِء قررائررم ڪرريررل گررور  هررل ڊولررپررمرريررنررٽ 
اٿارٽي جيتوڻيڪ ڪافري ڪرم ڪريرو آهري، پرر اڃران 
هن ماڳ کي ترقي وٺرائڻ جي ضررورت آهري جرنرهرن 
۾ روڊن رستن جي تعمير ۽ مرمت، رهنرمرائري ڪرنردڙ 
بررورڊ لڳرررائررڻ، رسررترري ۾ حررفرراظررترري چرروڪرريررون قررائررم 
ڪرڻ، رستي ۾ ڪو سٺو ريسٽورينٽ تعمير ڪرڻ ۽ 
گور  تي موجود ُکليل هوا ۾ ويهڻ واريرن ڪررسريرن 
جو تعداد وڌائڻ وغيره شامل آهن. اميد آھي تره سرنرڌ 
حررڪررومررت ۽ هرريَء اٿررارٽرري انررهررن مسررئررلررن ترري ڌيرران 
ڏيررنرردي ۽ اسرران جرري ٻرري وز  تررائرريررن تررائرريررن ضرررور 

 ڪج  بهتري ايندي.

 



ين     | 37همرسي ماهوار مئگز

 

ُجـــ مـــيُُھزاهـــد ُڇـــ  ابـــڙو:
ُانُچ نڊيوُ ُ۽ ُســ ــر پنهنجي

 جيُمستُک نُمطمئنُآهي؟
ُ ُچـ نـڊيـو: تروهران جري ج مـي

وڏي مررررهررررربررررانرررري هررررمررررسررررري 
مرررئرررگرررزيرررن آئرررون شررروي سررران 
پررڙهررنرردو آهرريرران، انررتررهررائرري مررعرريرراري رسررالررو آهرري ۽ 
مهرباني جو تروهران مرون کري بره هرن سرفرر ۾ شرامرل 
ڪيو. جيستائين ان ڳالهه جرو سروال آهري تره مراڻرهرو 
پررنررهررنررجرري سررفررر مرران مررطررمررئررن آهرري يررا نرراهرري، مرران 
سمرجرهران ٿرو تره اطرمريرنران جسرترجرو جرو مروت آهري. 
جڏهن به ڪو آرٽسٽ، ڪو اديرب، ڪرو ترخرلريرقرڪرار، 
علم جو ڳوالئو جڏهن به پنهنجي ڪم مان مطرمرئرن 
ٿيو وڃي ته ان جو مطلب آهي ته هاڻي ان و  اڳريران 
ڪجهه نه بچيو آهي ان لحاظ کان مان تمرام گرهرڻرو 
پرسرڪرون مراڻرهرو آهريران، پرنرهرنرجري داخرلري مرزاج ۾ 
پرسڪرون رهريرو آهريران. مرون سرڄري زنردگري لرطريرف 

رٽ کري پرنرهرنرجرو شرعرار سرمرجرهريرو  سائين جري ان س 
 آهي: 

 )ش هه(ُ-ڪيفُڌارُڪوِ ،ُجيئيُڪونهُجه نُ۾
جيستائين تعلق آهي زندگيَء ۾ ماڻهوَء جي آدرشرن 
۽ جستجو جو جيئن ته زندگي تمرام ٿرورڙي آهري ۽ 
ان جرري ڀرريررٽ ۾ آدرش تررمررام وڏا ٿرريررن ٿررا، ڪرراش 
انسان جي زندگي ان جي آدرشن سان پرڄري سرگرهري 
ها يا ان جي زندگي ان جي آدرشن جيتري هجري هرا. 
ان ڪري جيڪو به ماڻهو پنهنجي زندگي با مرقرصرد 
گذاري ٿرو ان کري آخرر ۾ ايرئرن لڳرنردو آهري جريرئرن 

 في  صاحب چيو:
 ڪڇُعشقُڪي ُڪڇُڪ مُڪي 
 زندگيُڪوُيونُهيُمت مُڪي 

مون کي زنردگريَء ۾ هرونرئرن ترمرام گرهرٽ شريرن جرو 
ڪامپليڪس رهيو آهي. مون کي فرقرط زنردگريَء ۾ 
تڏهن سخت محروميَء جو احساس ٿيندو آهي جڏهن 
مان الئبريرين ۾ ويرنردو آهريران. سروچريرنردو آهريران تره 

ايررترررو ڪررجررهرره ڪرريررئررن پررڙهرري سررگررهررنرردس اهررو سررڀ 
ڪيئن اڪرالئري سرگرهرنردس، ان ڪرري زنردگري مرون 
کي ڏاڍي ننڍي لڳندي آهي. مرنرهرنرجري زنردگريَء جرو 
دلررچررسررپ پرراسررو اهررو آهرري ترره اهررا گررهررڻ طرررفرري آهرري 
جرريررترروڻرريررڪ اهررا بررظرراهررر گررهررڻ طرررفرري لڳرري ٿرري، پررر 
منهنجي الِء اها هرڪرطررفري آهري، جريرڪرو مرنرهرنرجرو 
ڪم، مزاج ۽ ر  آهي ان ۾ مون کي شرخرصري طرور 
تررمررام گررهررڻررو اطررمرريررنرران حرراصررل آهرري. ٻرريررو ترره آئررون 
گهرڻريرون خرواهشرون نرٿرو پرالريران شرايرد اهرو سربرب بره 

نرراهرريرران انرردازو لڳررايررو ترره  Ambitiousآهرري. گررهررڻررو 
هڪڙو ٻار ڪرڊيرٽ ڪرالريري پريرٽرارو مران نرڪرري ٿرو 

نراهري. مرنرهرنرجرن  Ambitiousتمام  هين ٻار ۽ اهرو 
سڀرنري دوسرترن کري سري ايرس ايرس ڪررڻ جرو شروي 
ٿيو، ڪن کي فوج ۾ وڃڻ جو شوي ٿريرو ۽ آئرون ان 
زماني ۾ به ويهي ڪرتراب پرڙهرنردو هرئرس. مرنرهرنرجرو 
شوي ۽ عشق ڪتابن سان ئي هو ان ڪري مران اهرو 
چئي سگهان ٿو ته مان پرنرهرنرجري چرونرڊ جرنرهرن کري 

 انٽرويو

 دانشور،ُليکڪُ۽ُُفڪريُاست د:
 جـــ ميُچـــ نـــڊيـــوُ
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توهان سمت چيو آهي ان کران مرطرمرئرن آهريران. مرون 
کي جيڪڏهن ڏهه جنم ٻيا ملن تره آئرون وري اهرڙي 
ئي حياتي چونرڊيرنردس براقري هراڻري انرهرن حرالرترن ۾ 
مرراڻررهررو ڇررا ٿررو ڪررري سررگررهرري ان جرري الِء هررمرريررشرره 

 بيچيني ۽ تشنگي رهي ٿي. 
ُر ُزاهدھُابڙو:ُ ُگـهـخـ  ُمتـ م ُ۾ توه نُجيُزندگـي َ

نظرُاچنُٿ ُسي ست،ُصح فت،ُتنقيدُانُک نُعـالو ُ
توه نُجيُهڪُاينُجيُاوُبهُآهيُڇ ُتوه نُمطمـئـنُ
ُسـ نُ ُيـريـقـي ُسـٺـي آهيوُتهُتوه نُاهيُسڀُپـ سـ 
ُهـڪُپـ سـيُڪـ ُ ُکـيُڪـنـهـن نڀ ي ُآهنُي ُتوه ن
ُگـ اريُ ُزنـدگـي ڪرڻُکپيُه ُتهُتوه نُوڌيڪُبـهـز

 سگهوُه ُي ُبهزُڪ ُڪريُسگهوُه .
هڪڙو فلسفي ۽ سائنسدان آهري هرن ج ميُچ نڊيو:ُ

پنهنجي آٽو بايو گرافي ۾ ڪمال جي ڳرالرهره ڪرئري 
آهي، ان کان به ماڻهو ايرئرن ئري پرڙرنردا هرئرا تره ترون 

Physicist  آهين پوِء تون تصوف ۾ دلچسپري ڇرو ٿرو
رکين تنهنجي دلچسپي فنون  لطيفه ۾ ڇو آهي؟ هرن 
پنهنجي آٽو بايو گرافري ۾ هرن تري هرڪ پرورو براب 

 Swimming in theلکيو آهي جنهرن جرو عرنروان هرو
Same Ocean  هن جو چوڻ آهي ته ماڻهن کي بظاهرر

لڳي ٿو ته اهي شيون مختلف آهن، پر آئون ته سروچ 
جي ساڳئي سمنڊ ۾ تيراڪي ڪري رهيو آهيان، پرر 
ٻرريررن کرري ايررئررن ٿررو لڳرري ترره شرريررون مررخررتررلررف آهررن. 
سرراڳررئرري طررريررقرري سرران مرراڻررهررن کرري لڳررنرردو آهرري ترره 
منهنجا شعبا گهڻا آهن، پر مرون کري ڪرڏهرن بره نره 
لڳندو آهي ته منهنجا شعبا گرهرڻرا آهرن، ڇراڪراڻ تره 
مان جنهن به شعبي ۾ هوندو آهيان ڪم ته سراڳريرو 
ئري ڪررنرردو آهريرران. ان ڪررري جرو مررنررهررنرجررو بررنرريررادي 
شعبو ته لکرڻ جرو آهري مران اديرب آهريران، قرلرمرڪرار 
آهيان، ريسرچ ڪندو آهريران، ترنرقريرد مرنرهرنرجرو ڪرم 
آهرري، پررڙهررائررڻ مررنررهررنررجررو ڪررم آهرري، پررر جرريررڪررڏهررن 
توهان ڏسندا ته منهنجا شعبا علم، ترنرقريرد ۽ سرمراج 
آهن. ظاهر آهي سياست ته سماج کرانسرواِء ٿري نرٿري 

سگهي ان ڪري مون پنهنجي زندگيَء کري ڪرڏهرن 
به ايئن نه ڏٺو آهي ته مان گهڻن شعبن يا ڪرمرن ۾ 
ورهايل آهيان، مان صحافت ۾ بره اهرو ئري لرکرنردو ۽ 
پڙهندو هرئرس، مران جريرڪرڏهرن اسريرمربرلريرن ۾ وڃري 
پڙهائيندو آهيان تڏهن به ساڳيو ڪم ڪندو آهريران، 
جرريررڪررڏهررن لررکررنرردو آهرريرران ان کرري برره سرراڳرريررو ڪررم 
سمجهان ٿو، منهنجو برنريرادي طرور تري گرهرڻرو وقرت 
گررذري ئرري لررکررڻ ۽ پررڙهررڻ ۾ ٿررو. پررنرردرهررن پررنرردرهررن 
ڪالڪ ويهي آئون ڪم ڪندو آهيان منهنجي ڌيَء 
حرريررران ٿرري ويررنرردي آهرري ترره آئررون ايررترررو ڪررم هررڪ 
سرراهرريَء سرران ڪرريررئررن ٿررو ڪررريرران. مررنررهررنررجرري خرروش 
بختي شروع کان اها ئي رهي آهي ته مان جيڪو بره 
ڪم ڪريان ٿو اهو ڪم منهنرجري مرٿران برار نراهري، 
اهو منهنجي روح جو ڪم آهي، اهو منهنجري عشرق 
جررو ڪررم آهرري جرريررڪررو مررون کرري ٿررڪررائرري نررٿررو، ان 
ڪري پڙهڻ، لکڻ، پڙهائڻ علم جي جسرترجرو سرمراج 
الِء ڪم ڪرڻ ان جي ٽرانسفارميشن اهو هرڪرڙو ئري 

 ڪم آهي. 
انُم نُهڪڙوُٻيوُسوالُپيداُٿوُٿئيُتهُزاهدھُابڙو:ُ

ُجـوُ ُتـوهـ ن ُپـڙهـ ئـه ُٿـ  توه نُعل ُس نُشوقُرکو
ُنـهُ شوقُآهيُتهُتوه نُب ق ئد ُٽيـچـنـرُيـر ُڇـو

 وي ؟
ان جا ٻه سبب آهن هڪڙو سربرب اهرو ج ميُچ نڊيو:ُ

آهي ته ننڍي عرمرر ۾ مران هرڪ اهرڙي پرروسريرس ۾ 
اچي ويس جنهن ۾ پرڙهرائرڻ جرو تصرور ڪرالس روم 
وارو نه هو، مون پنهنجي سامهون رسول بخش پليجو 
کي ڏٺو جنهن جي الِء هي سڄو سرمراج يرونريرورسرٽري 
هئي يا ڪالس روم هو. مرون سرائريرن جرويرو صراحرب 
کي ڏٺو جيڪو منهنجو استاد هرو ان جرو بره ڪرالس 
روم سڄو سماج هو. هڪ ته منهنجو ننڍي وهيَء ۾ 
ان تربيت جو حصو ٿيڻ جي ڪري منهنجي  هرن ۾ 
ڪڏهن به اهو نه آيو ته تعليم صرف ڪالس روم ۾ 
ٿرريررنرردي آهرري. ان ڪررري اسرران و  جرريررڪررا مررترربررادل 

تعليم ٿيندي آهي جنهن کي انقالبي تعرلريرم چرئربرو 
آهي. هڪ ته تعليم جو تصور تبديل ٿي ويرو، برائرلرو 
فراري واري ڳالهه وانگر ته ترعرلريرم رڳرو ڪرالس روم 
واري ناهي ٿيندي پروفيشنرل ڪرمرن جري الِء، سرمراج 
کي تبديل ڪرڻ ۽ پنهنجو پاڻ کي تبديل ڪرڻ جرو 
هڪ سبب آهي. هڪ ته سبب اهرو آهري، پرر ان جري 
باوجود به مناسب نٿو لڳي ته پرنرهرنرجرن اسرترادن جري 
ڪا ڪمزوري بيان ڪجي مان جڏهن يونيورسٽري ۾ 
پڙهندو هئس، ان وقرت ۾ يرونريرورسرٽري ۾ اسران جري 
ڊپرارٽرمرريرنرٽ ۾ جريررڪري اسررتراد هررونردا هررئرا انررهرن ۾ 
گروهه بندي هوندي هئي ان وقت االنا صاحب وائريرس 
چانسلر هوندو هو ۽ هو وائيس چرانسرلرر جري حرير ريرت 
۾ مون سان ملڻ ايندو هو ۽ هو منهرنرجري الِء چرونردو 

، هو چوندو هرو تره هري ”هي منهنجو دوست آهي“هو، 
بنيادي طور تي اديب آهي، دانشور آهري، تروهران و  
االئي ڪيئن هليو آيو آهي. ان وقت ۾ اسرترادن کري 
ا ن سيڪيورٽي محسوس ٿيڻ لڳي. هڪ دفعو ته بنا 
ڪنهن اطالع جري هرو سرڌو هرلريرو آيرو ۽ مرنرهرنرجري 

هو ڪٿي آهي؟ ڪلهه هن مرون تري “ نالي پڙڻ لڳو، 
اخبار ۾ تنقيد ڪئي آهري ۽ مران ان سران ڳرالرهرائرڻ 

هن کي اها خبر نه هئي تره مران فرزڪرس ”  آيو آهيان.
کرران عررالوه ٻرريررو برره ڪررجررهرره پررڙهرران ٿررو ۽ لررکرران ٿررو. 
منهنجا استاد آهن ۽ انهن جا ناال نٿرو کرڻرڻ چراهريران 
۽ انهن شعوري ڪوشش ڪري مرنرهرنرجرون مرارڪرون 
ايتريون گهٽايون ته جريرئرن مران فررسرٽ ڪرالس کران 
رهرجري وڃران هرڪ مرارڪ کران فررسررٽ ڪررالس کرران 
رهجي ويس. حسين شاهه بخاري صاحب ڊپارٽمريرنرٽ 
جو ڊائريڪرٽرر هرو، جرنرهرن کري ڏاڍو ارمران ٿريرو صرفرا 
ٻڏي ويو ۽ چيائين ته هنن ڏاڍي زيادتي ڪرئري آهري 
۽ مون کي چيائين ته مان ٻيهر امرترحران ڏيران ۽ هرو 
پاڻ هر شيِء جي نگراني ڪندو. مرون کريرس چريرو تره 
استاد به انسران آهرن انرهرن جرا بره ڪري مسرئرال آهرن 
انهن کي ا ن سريرڪريرورٽري مرحرسروس ٿري. مرون کري 

 



ين     | 39همرسي ماهوار مئگز

 

گهڻي ڪا دلچسپي ناهي ڇو ته مان ان وقت پليجي 
صاحب سان هڪ سياسري عرمرل ۾ هرئرس، اسران جرا 
آدرش ۽ خيال ٻئي قسم جا هرئرا، هري سرڄرو سرمراج 
هڪ ڪالس روم آهي. انهن سببن جري ڪرري مران 
فارمل ٽيچنگ ۾ نه رهيس، پر مان سمرجرهران ٿرو تره 
هررڪرررڙو پررروفررريرررسرررر پرررنرررهررنرررجررري سررڄررري ڪررريرررئرررر ۾ 
يونيورسٽي ۾ جيتريون بيرچرز ڪرڍي ٿرو مرون ويرهرن 
سالن ۾ انهن کان ڊبل بيچز پوري ملڪ ۾ ڪرڍيرون 
هونديون، اهرا پرلريرجري صراحرب ۽ جرويرو صراحرب جري 
ڏسيل وا  هئي ته سمراج اسران جري يرونريرورسرٽري ۽ 
ڪالس روم آهي ۽ اسان پاڻ به پاڻ کري شراگررد ئري 
سمجهون ٿا. ان ڪري پيشه وراڻه طور تي فل ٽرائريرم 

 ٽيچنگ ۾ نه رهيس.
:ُتوه نُجوُتعلقُرسولُبخشُپليجوُجـيُزاهدھُابڙو:ُ

پ رٽي َُس نُرهيو،ُپرُتوه نُسي ستُکيُبهُپنهنـجـوُ
 مستقبلُنهُٺ هيو.
ُ اهرا آکراڻري بره ڏاڍي دلرچرسرپ آهري، ج ميُچ نڊيـو:

ع ۾ پليجو صاحب به جريرل مران نرڪرري آيرو، 2053
مان پاس آئو  ٿي نڪري آيس ۽ منهنرجرو پرهرريرون 

ع ۾ شررايررع ٿرريررو، مررنررهررنررجرري سررڄرري 2053ڪررترراب 
زندگيَء جو مرڪز ۽ محور ادب هو. منهنرجري سرڄري 
دنرريررا ادب هررئرري، مرران ڪررهرراڻرريررون لررکررنرردو هررئررس ۽ 
شاعري ڪندو هئس، سياست جري براري ۾ ڪرڏهرن 
سوچيو ئي ڪونه هو. حراالنرڪره پرنرهرنرجري ٻراروترڻ ۾ 
سرگرم سياسي ڪارڪن رهيس جيترو ڪرو ٻرار ٿري 

ع ۾ مران پرلريرجري صراحرب سران 2050سگرهري ٿرو، 
 اتي طرح مليس ۽ پوِء فل ٽرائريرم اچري ويرس. ايرئرن 
ناهري تره ڪرو پرلريرجرو صراحرب سران يرا پرارٽريرن سران 
ڪررڏهررن ڪررو وقررفررو نرره آيررو، اهررا برره هررڪ دلررچررسررپ 
ڪهاڻري آهري. مرطرلرب پرارٽريَء سران ٿروري وٿري ٿري 
وئي، ان وٿيَء جو اصل سبب مان امانت سمجهان ٿرو 
۽ مناسب نٿو سرمرجرهران تره ان کري عرام ڪرريران ۽ 
پنهنجي استاد جي براري ۾ ڪرا اهرڙي ڳرالرهره چروان 

ع کران 2050يقينن مون ۾ ئري ڪرا کرو  هرونردي. 
ع تائين ان سرڄري دور ۾ ڪرجرهره سرالرن 1020وٺي 

جو وقفو به آيو، پر منهنجي تقريبن ويهن سرالرن جري 
ايسوسئيشن رهي پليجو صاحب سان ۽ پرارٽري سران 
مان اڄ به ان کي پنهنجي پارٽي سمجهان ٿو ۽ مرون 
کي ان جي الِء احترام به آهي پريرار بره آهري. ڇرو جرو 
مون کي ان جي آدرشن تي ويساهه آهي، پر دلچرسرپ 
ڳالهه اها آهي ته پارٽي کان منهنجري ٻره دفرعرا دوري 
ٿي، پر ٻئي دفعا پارٽي مون نه ڇڏي هئي، ايئرن نرٿرو 
چئي سگرهرجري تره مرون پرارٽري کري ڇرڏي ٻريرو ڪرو 
ڪم وڃي شروع ڪيو بلڪه پارٽي مون کري ڇرڏيرو. 
اهررا هرراڻرري هررر ڪررنررهررن جرري چرروائررس آهرري زور جرري 

 مهندي آهي ڪونه.
 زاهد ُابڙو:ُڇ ُاتيُبهُڪيُِانُسڪيورٽيزُهيون؟

هاڻي اتري ڪرهرڙا سربرب هرئرا ان جري ج ميُچ نڊيو:ُ
باري ۾ وري ڪڏهن سوانح حيات لکندس ته ان جري 
باري ۾ به لکندس، پر ان جري براوجرود بره مران شريرن 
کي ڪڏهن به  اتري ترجرربري جري برنريراد تري نراهريران 
کڻندو، هنن مون کان راهرون جردا ڪريرون، پرر ان جري 

باوجود به مون کي انهن جري الِء پريرار آهري، احرتررام 
آهي. ڇو ته اهو منهنرجرو گرهرر آهري انرهرن سران مرون 
زندگي ڏني آهي ان وا  کي مان صحريرح سرمرجرهران 
ٿو. پليجي صاحب سان منهنجو هڪ شاگرد ۽ استاد 
وارو رشتو به هو، هرڪرڙي اڳرواڻ ۽ ڪرارڪرن وارو بره 
هررو، پررر هررڪ انررتررهررائرري گررهررري دوسررت وارو برره هررو. 
منهنجو خيال ناهي ته پليجي صاحب سان اسان جري 
دور وارو ڪو ماڻهو مون کان وڌيڪ حجائتو ۽ گرهررو 
دوست رهيو هجي. هو پاڻ چوندو هو ته شهيد فاضرل 
راهو کانپوِء منهنجو گهرو دوست جامي آهري، جرنرهرن 
سان ايتري بي تڪلفي آهي. راز جون ڳرالرهريرون مرون 
سان ئي ڪندو هو، مان سمجهان ٿو ته مون پنهنجرن 
مٽن مائٽن سان ايترو ٽائيم ڪونه گذاريرو، پرنرهرنرجرن 
ڀيڻن ڀائرن سران بره ايرتررو وقرت نره گرذاريرو، پريُء مراُء 
سان به ايترو وقت نه گذاريرو جريرتررو پرلريرجري صراحرب 
سان گذاريو. مطلب ته شعوري زندگيَء جو وڏو حصرو 
پليجي صاحب سان گڏ گذريو. سياسيت ڪريئرر جرو 
نالو ناهي سياست آدرشن جو پنڌ آهي، سياست جري 
هڪڙي شڪل ته تنظيمي ٿرئري ٿري جريرڪرا عروامري 
تحريڪ ۾ منهنجي ٻه ڏهاڪا رهي جنهن کي اڄ بره 
پنهنجو سمجهان ٿو، پر سياست رڳو تنظيمي دائرري 
۾ ترره نررٿرري گررهررمرري. اڄ برره مرران پررنررهررنررجررو پرراڻ کرري 
سياسي ماڻهو سمجهان ٿو، ڇو ته سياست تي لرکران 
ٿو، سيراسرت تري سروچران ٿرو ۽ سريراسري ترحررڪ جرو 
حصو ٿيان ٿو، مران سرمرجرهران ٿرو تره ڪروبره براشرعرور 
ماڻهو جيڪڏهن اهو باشعور آهري، پرر غريرر سريراسري 
آهي ته ان جي شرعرور تري شرڪ هرجرڻ کرپري. تروهران 
تنظيمي طور تي ته چئي سگهو ٿا ته مان ڪنهن بره 
تنظيم سان وابسته نره آهريران، پرر ان جري براوجرود بره 
مان مڪمل طرح سان سياسي سوچ وارو ۽ سريراسري 
عمل وارو ڪارڪن آهيان جنرهرن تري مرون کري فرخرر 

 آهي. 
ُآ ُٿـ ٽُ زاهد ُابڙو:ُرسولُبخشُپليجوُجوُاسڪول
 ٻنيُاسڪولزُآ ُٿ ٽسُک نُڪيئنُخمتلفُآهي؟

ُ هرن سروال تري مران ڪرافري ڪرجرهره ج ميُچ نـڊيـو:
لکي به چڪو آهيان، م ال طور: پليجري صراحرب جرو 

ع ۾ آيرو، مرون 1008سياسي عمل جو جلد پهريرون 
ئي ترتيب ڏنو هو. پليجي صراحرب جري خرواهرش تري 
ان جررو تررفررصرريررلرري مررقرردمررو مررون ئرري لررکرريررو هررو، اهررو 
سمجهو ته پليجي صاحب کري سرمرجرهرڻ الِء هرڪرڙو 
تررفررصرريررلرري فررريررم ورڪ آهرري. سررنررڌ جرري سررمرراج جررو 
پنهرنرجرو هرڪ سريراسري پرنرڌ آهري. جريرڪرڏهرن اسران 
اوڻيهين صديَء کان اڳتي جڏهن ويهين صرديَء کري 
ڏسون ٿا ته ترمرام وڏا وڏا سريراسري مراڻرهرو پريردا ٿريرا 
م ال طور: بئريسٽر، رئيس غالم ڀرڳڙي جهڙا ماڻهو 
جيڪو آالنڊيا ڪانگريس جو مررڪرزي سريرڪرريرٽرري 
جنرل هرو. ايرئرن تروهران جرنراح صراحرب کري پرنرهرنرجرو 
سمجهو نه سمجهو، پر ان جو تعلق به سنڌ سران هرو. 
ايئن شيخ عبدالمجيد سنڌي آهي، ايوب کهڙو جهرڙا 
ماڻهو پريردا ٿريرا، جريرڪرڏهرن اهرو دور ڇرڏي ڏيرون تره 
پررلرريررجررو صرراحررب کرران اڳ ۾ سررنررڌ ۾ وڏا مرراڻررهررو 
سامهون اچي چڪا هئا ان جو م ال آهي سائين جري 

ايم سيد جنهن جو سياسي ڪريئرر خرالفرت ترحرريرڪ 
کان شروع ٿيو هو. سنڌ جي پارلياماني تاريخ شرروع 
ٿي ته ان جي بانين مان آهي جيڪا سنرڌ ۾ پرهرريرن 
پهرين پارٽي ٺهي اها به سائريرن جري ايرم سريرد وارن 
ئي ٺاهي هئي. ظاهر آهي ته هو سنڌ جي پارليامرانري 
سياست جو به آرڪريرٽريرڪرٽ هرو ۽ ايرئرن هرو اڳرتري 
هلي سنڌ جي قومپرست سريراسرت جرو بره برانري آهري 
اهو پليجي صاحب کران اڳ جرو نسرل آهري ان سران 
ماڻهو اتفاي ڪن، اختالف ڪن مڪرمرل طررح  هرنري 
طرح ان جي اثر کان انڪار ڪير نٿو ڪرري سرگرهري 
۽ انررهررن جرري حصرريررداري/شررراڪررتررداري کرران ۽ انررهررن 
غلطين کان به جريرڪري هرن پراڻ ٻرڌايرون آهرن ۽ هرو 
هڪ وڏو ماڻهو آهي. حريردر برخرش جرتروئري پرلريرجري 
صراحررب کرران اڳ جررو مرراڻرهررو هررو ۽ جرريرڪررو سررنرردس 
استادن مان هو، جيڪو هاري تحريڪ جو بانري تره نره 
هو، پر ان کي عوامي بنائڻ ۾ ۽ ان کي مٿي آڻڻ ۾ 
ان جو وڏو ڪردار هو.  والفقار عرلري ڀرٽرو سريراسرت ۾ 
اچي چڪو هرو، پرلريرجرو صراحرب ۽ ڀرٽرو صراحرب هرم 
عرمرر هرئرا. اهرو مرلرڪ جري عروامري سريراسرت ۾ اچرري 
چرڪررو هررو. هرراڻري انرهررن سررڀرنرري روايررترن جري هرونرردي 
پليجي صاحب جو اڀررڻ جريرڪرو مرٿرئريرن طربرقري جرو 
نرراهرري. پررلرريررجرري صرراحررب جرري برراري ۾ مرران ڪررجررهرره 
ڳالهيون چوڻ چاهيندس ته فڪري طررح هرن هرڪرڙو 
تمام ڪامياب ۽ حالتن سان ٺهڪندڙ تجربو ڪيرو، 
ا هو هي هو ته م ال: سائين جي ايم سيد و  نيشنرل 
ازم آهرري، طرربررقرراترري سرروال جرري ڳررالررهرره ترره آهرري، پررر 
طبقاتي سوال ايئن کنيل ناهي جيئن سماج ۾ کنيل 
هجي. هو پنهنجي بنيادي جوهر ۾ هڪ نريرشرنرلرسرٽ 
هو، ايئن حيدر بخرش جرتروئري صراحرب آهري جريرڪرو 
طرربررقرراترري سرروال کرري فرروڪررس ڪررري ٿررو، پررر ان جرري 
بنيادي سياڻپ نيشنل ازم ناهي، پر ان جي برنريرادي 
سياڻپ طبقاتي نظام آهي. ايئن  والفقار عرلري ڀرٽرو 
هڪ بورجواز طبقري مران آهري، زمريرنردار ۽ جراگريرردار 
طرربررقرري مرران آهرري.  والررفررقررار عررلرري ُڀررٽرري جرريررڪررو 
جمهوريت جو ماڊل ڏنو اها وڏيرڪي جمهوريت هرئري 
نالو ان کي عوامي جمرهروريرت جرو ڏنرل هرو، پرر هرئري 
اها مٿئين طبقي جي جمهوريت. ان سڄي صورتحرال 
۾ پليجي صاحب جو ڪمال اهو آهي ته قومي سروال 
کرري، طرربررقرراترري سرروال کرري، جررمررهرروري سرروال کرري ۽ 
سامراج دشمن سوال کي هڪرڙي ڪرمرال تروازن سران 
گڏي هڪڙو فڪر تشڪيرل ڏنرو جرنرهرن ۾ هرن جري 
فڪر ۾ قومي سوال به موجرود آهري، پرر قرومرپررسرتري 
ناهي. پليجو صاحب قومپرست نه هو، پليجو صراحرب 
مارڪسسٽ هو، ان ڪري فري آهي ان بنيادي قومي 
سوال جو. هن قومي سوال کري هرڪ وڏي پريررائري ۾ 
کنيو، هرن طربرقراتري سروال کري کرنريرو، هرن جرمرهروري 
سوال کي کنيرو، هرن جرمرهروري سروال کران انرڪرار نره 
ڪيو ڇو ته ايم. آر. ڊي جي ترحرريرڪ هرالئري ئري ان 
هئري، ٻرن ترنرظريرمرن جرو هرن ترحرريرڪ هرالئرڻ ۾ وڏو 
ڪردار هو. هن توازن سان چار اهم سوال گڏائي هرڪ 
نئون فڪرر ڏنرو. پروِء اهرو فرڪرر صررف مرڊل ڪرالس 
تائين محدود ڪونه رهيو، هو پنهنجري مرحرنرت سران، 
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پنهنجي تنظيرم ۽ پرنرهرنرجري سراڌ سران مرحرروم ۽ 
مرظررلرروم طرربررقررن تررائرريررن کررڻرري ويررو ۽ تررنررظرريررم سررازي 
ڪرررائرري. پررلرريررجرري صرراحررب جرري شررراڪررتررداري صرررف 
سياسي ۽ فڪرري نراهري سرنردس ادبري شرراڪرترداري 
تمام وڏي آهي، هن جو هڪ نقاد جي حرير ريرت سران 
تمام وڏو ڪم ڪيل آهي. سنڌ جي تنقيد جي دنيرا 
۾ جيڪي ٻه وڏيرون لرهررون اٿريرون انرهرن ٻرنرهري کري 
سامهون رسول بخش پليجو آيرو. سرٺ جري ڏهراڪري 
۾ جيڪا مذهبي انتها پسندي ادب ۾ گرهرڙي آئري 
اها ادب کي رد ڪررڻ لڳري تره ان تررقري پسرنرد ادب 
جي بچاُء جو وڏو مورچو رسول بخش پليجو هو. وري 

ع جري ڏهراڪرري ۾ جرديررديرت جرري 2050-00جرڏهرن 
نالي ۾ وجوديت جي لهر سڄي دنيا ۾ اڀرري چرڪري 
هئري ۽ سرنرڌ ۾ بره اڀرري تره ان وجروديرت جري فرڪرر 
واري بنياد تي اڀرندڙ ادب کي رسول برخرش پرلريرجري 

لکيرائريرن. ” کنڊر“لکي رد ڪيو، ” سندي  ات هنجن“ 
ايئن رسول بخش پليجو جو سياست، ادب، فرڪرر ۾ 
هڪ غير معمولي عالم جي حرير ريرت ۾ وڏو ڪرردار 
رهيو آهي. مطلب ته هو هڪڙو اهڙو وايومنڊل هو جرو 
ماڻهو فقط هرن تري حريرران ٿري سرگرهري ٿرو تره هرڪ 
ماڻهو هڪ حياتيَء ۾ ايترن شعبن جو علرم ڪريرئرن 
ٿو حاصل ڪري سگهي ۽ ايتري مهارت ڪيرئرن ٿرو 
حاصل ڪري سرگرهري. تراريرخ، ادب، فرلرسرفرو، فرڪرر، 
جررنررگرريررون، انررٽرريررلرريررجررنررس، مررذهررب، شرراعررري. سررنرردس 
پسنديده سبجيڪٽ شاعرري هرو، جرڏهرن پرنرجراب ۾ 
ترقي پسند ڪانفررنسرن ۾ ويرنردا هرئراسريرن ۽ اڪر رر 
مان ساڻس گڏ هوندو هئس، يرقريرن ڪرريرو مران اڃران 
ننڍو هوندو هئس ۽ مان ڏسندو هرئرس تره پرنرجراب ۾ 
پنجابيرن جري روبررو پرنرجرابري ادب ۾ هرن کران وڏي 
اٿارٽي ٻي ڪرابره ڪرونره هرئري. رسرول برخرش پرلريرجرو 
گهڻو لکي ڪونره سرگرهريرو، ڇرو جرو هرو سريراسرت ۾ 
سرگرم هو، برابرا فرريرد کران وٺري مراڌو شراهره حسريرن 

تائين، براهرو کران وٺري ُبرلرهري ۽ وارث شراهره ترائريرن. 
هڪ دفعي جي ڳرالرهره آهري تره هرن هرڪ ترقرريرب ۾ 
ماڌو شاهه حسين تي ٻه ڪالڪ مسلسل ڳرالرهرايرو ۽ 
ماڻهو حيران هئا ته ماڌو شاهه حسين هن کي ياد هرو 
بنا ڪتاب جي ۽ برنرا ريرفررنرس جري. ايرئرن هرو گرهرڻ 
طرفي ۽ بين االقروامري طررح سرجراڳ شرخرصريرت هرو 
جيڪو ماڻهو ڪنهن يونيورسٽي ۾ نره پرڙهريرو، هرنرن 
يونيورسٽين ۾ به ڪرونره پرڙهريرو جريرڪري اسران جرون 
آهن. پرائيويٽ پڙهيل ماڻهو برڪلي ۾ ليڪچر پريرو 
ڏئي، دنيا جي ٽاپ يونيورسٽين ۾ ليڪچرر پريرو ڏي 
۽ عالمانه سطح تي ليڪچر پريرو ڏي. هرڪرڙي گرهرڻ 
رخي شخصيت هئي ان ڪري چئي سگرهرجري ٿرو تره 
رسول بخرش پرلريرجري جري شرخرصريرت جرو سرنرڌ جري 
سررمرراج ترري تررمررام گررهررڻ طرررفررو اثررر آهرري، هررو صرررف 
سياستدان ناهي، پر سياست، ادب، فررض شرنراسري ۽ 
سماج جري تربرديرلري الِء ڪرم ڪررڻ وارو انسران ٿرو. 
پليجي صاحب سان گڏ جرڏهرن بره ويرهربرو هرو ۽ جرن 
ڳالهين کي ٻڌي ماڻرهرو عرام طرور تري پرريشران ٿري 
وڃي، پر هن جو ڪمال اهو هو، جرو هرو انرهرن سرڀرنري 
ڳالهين کي ٻڌي ايترو تره سرادي طرريرقري سران پريرش 
ڪندو هو ۽ چوندو هرو تره زنردگريَء جرو هرڪرڙو سرادو 
ڪم آهي ۽ ننڍڙو ڪم آهي ته دنريرا کري برداليرو ۽ 
هرن ايررئرن ڪرريررو. ايررئررن نراهرري تره مررنررهرنررجرري پرلرريررجرري 
صرراحررب سرران ڪررا عررقرريرردت پرررسررترري آهرري هررو هررڪ 
انسان هو ان جي شخصيت جا ڪجهره ڪرمرزور پراسرا 
برره هررئررا، هررن کرران يررقرريررنررن هررڪ انسرران طررور، هررڪ 
سرريرراسررترردان طررور ڪررجررهرره ُڀررلررون ُچررڪررون برره ٿرريررون 
هرونررديرون، مران انرهررن مران نراهرريران جرريرڪرري پررلريررجرري 
صاحب جي عقيردت ۾ آهرن. مرنرهرنرجري زنردگريَء ۾ 
عقيدت ڪنهن سان به ناهي، ڇو جو اسران جرو فرڪرر 
ئري اهرو آهرري ترره عررقرريردت انسرران جرري ترروهرريرن آهرري. 
انسان سان عقيدت رکڻ انسان جي شعور جي توهين 

آهي. تروهران جري جريرڪرڏهرن ڪرنرهرن سران عرقريردت 
آهي ته اهو مراڻرهرو پرنرهرنرجرو وجرود وڃرائري ويرهري ٿرو 
رهي، ان ڪري پليجي صاحب سان منهنجي بيپناهره 
محبت آهي، ان الِء احترام آهي، مان هن تي ڪرافري 
لکيو آهي. منهنجري دلري خرواهرش آهري تره مران هرن 
تي تمام ترفرصريرلري ڪرتراب لرکران جريرڪرو هرن جري 
شان وٽان هجي ته هو ڇا هو ۽ هن ڇا ڇا زنردگريَء ۾ 
ڪيو؟ ۽ ڇا ڇا زندگيَء ۾ اسران کري ڏيرئري ويرو؟ اڄ 
هو ڪونهي، پر جڏهن مذهبي انتها پسندي جي لهرر 
اٿي ٿي ته اڄ به سندس تقريرون وڙهرن ٿريرون، مراڻرهرو 
موجود ناهي، پر اڄ به هن جرا ڪرتراب وڙهرن ٿرا، هرن 
جرون ترقررريررون وڙهرن ٿريرون. هرن سرمرراج تري پررلريرجرري 
صاحب جو غير معرمرولري اثرر آهري. پرلريرجري صراحرب 
کي مون ڪڏهن به رڳو ان ا  سان ناهي ڏٺرو تره هرو 
هررڪ سرريرراسررترردان آهرري بررلررڪرره رسررول بررخررش پررلرريررجررو 
جيڪو سياستدان آهي ان تي ته مان تنقيد به ڪرري 
سگهان ٿو، پر جيڪو عالم رسول بخش پليجو آهري 
اهو مون کي وڌيڪ متاثر ڪندو آهي. هن جري عرلرم 
جي جيڪا وسعت ۽ گهرائي آهي اهرا حريررت انرگريرز 
آهي ۽ ايئن هو هڪ نرقراد طرور ترمرام حريررت انرگريرز 

 آهي. 
ُ ُهـڪُزاهدھُابـڙو: ُوقـت ُهـن ُحـ لـنتُکـي ُجـي سـنـڌ

ُڪـهـڙنُ ُ۽ ُڏسـو ُٿـ  ُڪـيـئـن دانشورُجيُحيثيتُس ن
 نتيجنُکيُاخ ُڪريُسگهوُٿ ؟

ڏسو مان سرمراجري سرائرنرسرن يرا عرلرم ج ميُچ نڊيو:ُ
جو شاگرد آهيان، ان ڪري مرنرهرنرجري ڏسرڻ جرو انرداز 
هرمرريررشره مررٿراڇرررو يرا سررطرحرري نره هررونردو آهرري. اڪرر ررر 
سماج ۾ خوشفهمي يا مرايروسري پريردا ٿرئري ٿري، اهرا 
انهيَء سبب پيدا ٿئي ٿي جڏهرن مراڻرهرو جرذبرن جري 
آڌار تي شين کي ڏسي ٿو. جرڏهرن سربرجريرڪرٽرو ٿري 
ڏسجي ٿو، وري جڏهن آبرجريرڪرٽرولري نرٿرو ڏسري، ان 
ڪري مان سمجهان ٿو ته سماج عام طور تري هرڪ 
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زنررده ۽ آرگرريررنررڪ ريررئررلررٽرري آهرري ۽ سررمرراج هررڪررڙو 
مسلسل تبديل ٿيندڙ لقاُء آهي ۽ مظهر آهي ۽ سنڌ 
جو سماج به ان اصول تحت زنده سرمراج آهري. هراڻري 
ان کي ڪجهه چئلينجز درپيش آهن، عرجريرب ڳرالرهره 
آهي ته سنڌ جي ڪيس اسٽڊي ڏاڍي دلچسپ آهري، 
منهنجو ارادو آهري تره اڌ ۾ رهريرل ڪرم پرورا ڪرري 
پرروِء ان ترري لررکرران. سررنررڌ جرري سررمرراج جررو ڪرررائسررس 
قديم زماني کان آهي جنهن جون اسان و  گواهريرون 
ڪونه آهن، پر ان کي راِء گهراڻي کان ئي وٺون جتران 
کان اسان کي مناسرب رڪرارڊ مرلري ٿرو. راِء گرهرراڻري 
کانپوِء برهمڻ دور اچي ٿو، ان ۾ به ڪرائسس آهن ۽ 
سرمرراج ۾ اڪرر رريررت ٻررڌن جري آهرري. سررنرڌي مرراڻررهررو 
ٻڌمت جا پوئل  هئا ۽ حڪمران طبقو برهمڻ آهري، 
هاڻي سوچو تره ان زمرانري ۾ جريرڪرو تضراد آهري تره 
سماج جي اڪ ريت ٻڌمت سان وابسته آهري يرا وري 
انهن هندو  اتين سان وابسرتره آهري ۽ جريرڪري دراوڙ 
 اتريرون آهرن جرن کرري طرربرقراترري سررمراج شررودر ڪررري 
ڇڏيو آهري ۽ انرهرن کري ڪرڍي ڇرڏيرو آهري تره اهري 
اڇوت آهن ۽ حڪمران طبقو برهمڻن جو آهي تره اهرو 
تضاد ڪيئن رهيو. اهي ماڻهو بررهرمرڻ هرئرا، پرر وري 
برره انررڊس ويررلرري جررا ئرري هررئررا، ڪشررمرريررري هررئررا. وري 
هڪڙا اوپرا عرب جن جو اسان سان ۽ هرنردسرتران جري 
سنڌي تهذيب سان ڪو تعلق ئي نراهري، وري اوپرري 
تررهررذيررب، اوپرررو فررڪررر، اوپرررا مرراڻررهررو ۽ اوپرررو انررداز  
حڪمراني، اهو سڄو عررب دور ۾ اسران جري سرمراج 
۾ اچرري ٿررو، وري عرررب دور خررتررم ٿررئرري ٿررو. بررظرراهررر 
سومرن ۽ سمن جو دور ٿرو اچري، سرومررن جري دور ۾ 
برظراهرر تره سررومررا حرڪرمرران هرئرا خرود مررخرتريرار هرئررا، 
سماج وڃي ڪجهه ساهه پٽيو، اڳتي وڌيو ۽ تبرديرلري 
به آئي. سرومررن جرو دور سرنرڌ جري اڳرڀررائري وارو دور 
آهي نسبتن بهتر آهي، معشيت الِء آسان، سرمراجري، 
ثرقرافرترري، ادب ۽ سريراسررت جري لررحراظ کرران. وري برره 

ع تائين جيستائين عباسريرن جرو دور خرترم نره 2185
ٿيو هو بغداد ۾ سنڌ ڏَن ڏيندي هئي، عربراسريرن کري 
ٽيڪس ڀرريرنردي هرئري، ترڏهرن بره ڦراٿري پرئري هرئري، 
اموين سنڌ کي فتح ڪيو ويندي عباسري دور ترائريرن 
ڏن ڀريندي رهي. سنڌ جو تاريخي بحران طويل آهري، 
سمن جي زمرانري ۾ وري سرنرڌ سراهره پرٽريرو، پرر وري 
جرڏهررن سرمررن جرو زوال آيرو پرروِء ارغررون ۽ ترررخرران دور 

سرال گرذري  100شروع ٿيو، جيڪو بدترين دور هو، 
ويا مٿي مرغرل ويرٺرل هرئرا، ڪرلرهروڙن جري دور ۾ بره 
پٺيان مٿي مغل ويٺل هئا. ميرن جو دور به ڪرو ڀرلرو 
دور ڪونه هو. انهن جي طرز حڪمراني به ڪا ايرترري 

ڪرونره هرو ۽ پرروِء  Visionبرهرترر نره هرئري. انرهرن و  
انررگررريررزن جررو دور اچرري ويررو. ترروهرران ڏسررو نرره ترره سررنررڌ 
ساهي نه پٽي آهي، مسلرسرل برحررانرن ۾ رهري آهري. 
ان سررڄري ترنرراظرر ۾ مرران سررمرجررهران ٿرو تره سرنررڌ جررو 
سماج مجموعي طرح ان ڳالهه مان ثابت ٿئري ٿرو تره 
ان ۾ وڏي مزاحمت آهري. هرڪرڙو سرمراج ايرڏا برحرران 
برداشت ڪرڻ کانپوِء ڊهري چرڪرو هرجري هرا، پرر هرن 
سماج ۾ هڪڙو اهڙو عرنرصرر آهري، سرويرن ۽ هرزاريرن 
ڪررمررزوريررون آهررن، هررر سررمرراج ۾ مررخررتررلررف خرررابرريررون 

هرونرديررون آهررن، پررر هررن سررمراج ۾ هر  نره کرڻررڻ جرري 
هڪڙي ڪمال جي سگهه آهي. سنڌ جي سماج کري 
هڪڙي شيِء بچائي ويٺي آهري تره هري هرر دور جري 
چئلينجرن جري سرامرهرون سرريرنرڊر نرٿرو ڪرري، اهرائري 
وڏي ڳالهه هوندي آهي. ان ڪري سنڌ جرو وجرود فرنرا 
نٿو ٿئي، ڇو جو فنا کران انرڪرار ڪرري ويرٺري آهري. 
اها هڪڙي حقيقت آهي ته پاڪستان جي ٺرهرڻ کران 
وٺرري مسررلررسررل بررحررران آهررن، ون يررونررٽ جررو دور، پررر 
جيڪي تضاد، بحران ۽ چئليني آهن انهن پنرهرنرجرون 
صورتون پئي مٽايرون آهرن. سرنرڌ هرڪرڙا برحرران حرل 
ڪري ٿي، ڪنهن زمانري ۾ اسران جري الِء چرئرلريرنري 
اهو هو ته اسان جو وجود هجي، اڄ ڪنهن کي طاقت 
ناهي جو هيڏي جيئري محترڪ ۽ سرگرهراري سرمراج 
کرري ڇررهرره ڪررروڙ مرراڻررهررن جرري سررمرراج کرري ترروهرران 
ڪيڏانهن ڪندا، اڄ اسان جي وجود کي خطرو ناهري، 
انهيَء خطري مان سرنرڌ ٽرپري آئري آهري. ٻرولريَء کري 
خطرو هو هاڻي هن ٻوليَء کي دنيا جي ڪرابره طراقرت 
ختم نٿي ڪرري سرگرهري، جريرڪرا زنرده ٻرولري آهري، 
ايئن اسان جا شهر کسجي ويا، اسران ڪرڏهرن سروچرو 
به نه هو ته سنڌي پرنرهرنرجرا شرهرر ري ڪرلريرم ڪرري 
سرگررهري ٿررو. گررهرڻررو پرٺررتري برره ڇررو وڃررون، رڳرو ٽريررهرره 
پنجٽيهه سال اڳ ۾ حيدرآباد جو شهر، فساد ٿيرا تره 
سررنررڌي ڪررئررمررپررن ۾ رهرريررا. اڄ حرريرردرآبرراد جررو شررهررر 
مڪمل طرح ري ڪلريرم ٿريرل آهري. اڄ تروهران کري 
لڳي ٿو تره هرن شرهرر مران سرنرڌي کري ڪريرر ڪرڍي 
سگهي ٿو، ممڪن ئي ناهي، ايئن ئي ڪراچي آهي. 
مون کري يراد آهري تره مرنرهرنرجري وڏي ڀراُء کري ُڀرٽري 
صرراحررب جرري زمررانرري ۾ ڪررراچرري ۾ نرروڪررري مررلرريررل 
هئي، اسان ڀينرون ڀائر ننرڍا هرئراسريرن. اسران پرهرريرون 
ڀيرو ڪراچي وياسين مان ان وقت ۾ چوٿين جمراعرت 
۾ هرئرس. مرنرهرنرجري وڏي ڀريرڻ پرنرجريرن جرمراعرت ۾ 
هئي. ڪراچي ۾ هجڻ جرو رومرانرس مرحرسروس پرئري 
ٿيو ۽ لسٽون ٺاهيونسين تره ڪرٿري ڪرٿري گرهرمربرو، 
مون کي ياد آهي ته اسان راڻي براغ ويراسريرن تره اتري 
اسرران هررڪررڙي فرريررمررلرري ڏٺرري جرريررڪررا سررنررڌي پررئرري 
ڳالهائي ته اسان هفترو پرورو ان براري ۾ ڳرالرهرائريرنردا 
رهياسين ته هڪڙا ماڻهو ڏٺاسين جيڪي سنڌي پيرا 
ڳالهائين، بس ۾ ڪو ماڻهو سنڌي پيو ڳالرهرائري تره 
سنڌي ان جي باري ۾ ڳالهه ٻولهه ڪندا هئا تره برس 
۾ سررنررڌي ڏٺررم. اڄ ڪررراچرريَء جرري زنرردگرريَء ۾ هررر 
شعبي ۾، هر سطح تي گرهرٽ ۾ گرهرٽ آهري بره تره 
پنجاهه لک سنڌي مروجرود آهرن، اهري سرڀ چرئرلريرنري 
سنڌي گذاري آيا. سنڌين الِء چوندا هئا تره ڪرنرڊ جرا 
ڪوئا آهن ٻاهر نڪرن ئي ڪونه ٿا، اڄ سرنرڌيَء کري 
چئو ته دنيا جي ڪهڙي ڪنڊ ۾ ته ڇرا، پرر دوز  ۾ 
بره وڃررڻ الِء تريررار آهري. اهرڙي قسرم جرا جرريرڪرري برره 
چئلينجز هرئرا سرنرڌ ڪرراس ڪرري آئري آهري. هراڻري 
وري نسل پرستي جي باهه ايم ڪيو ايم جي شڪل 
۾ ٻري جنهن مان لڳرنردو هرو تره ڪرڏهرن بره نرڪرري 
ڪونه سگهبو، هڪڙو وجودي بحران محسوس ٿيرنردو 
هو، پر اسان جو دڳ صحيح هو، هنرن جرو دڳ غرلرط 
هرو. اسرران اردو ڳررالرهررائرريرنرردڙن کري هررمريررشرره پررنررهرنررجررو 

سمجهو. فاشزم غلط آهي، جيڪڏهن اسين ڪريرون 
ته به غلط آهري ۽ جريرڪرڏهرن هرو ڪرن تره بره غرلرط 
آهي. پنجٽيهن سالن ۾ اهرو جريرڪرو بربرل هرو ڦراٽري 
پيو. ڇو تره اهرو صررف نرانسريرنرس فراشرزم هرو، هراڻري 
اڄوڪي دور ۾ سنڌ جيڪي م بت پاسرا ڏسري رهري 
آهي انهن جي باري ۾ تروهران کري ٻرڌائريرنردس اسران 
ڪڏهن اهو سوچو هو تره اسران جرون ڇروڪرريرون اسران 
جي سماج جون ايڏي وڏي پئماني تي هر شرعربري ۾ 
اڪيرلريرون ويرنرديرون. اسران جرو قرمربرر هرڪرڙو پرڙهريرل 
لکيل شهر هو تمام ايڊوانس شهر هو ترڏهرن بره اتران 
ڇوڪريون ڪهڙيرون نرڪرتريرون هريرون زبريرده مريرترلرو، 
حميده ميتلو ۽ منهنجي پنهنجي ڀيڻ ريحرانره شريرخ، 
ايئن ڪجهه ڇوڪريون شهر مران نرڪرتريرون جريرڪري 
چرنررد هرريررون. قررمرربرر جرهررڙي شرهررر ۾ مرريرٽرررڪ ترائرريررن 
تعليم هئي. پوِء وري اهري سرڀ ڇروڪرريرون انرٽرر الِء 
الڙڪاڻي ڪاليي ويون، هاسٽل ۾ رهنرديرون هريرون ۽ 
پرروِء يررونرريررورسررٽرري آيررون. اڄ مرران جررترري وڃرران ٿرررو 
ڇروڪررريرون مرلررن ٿرريرون چرون ٿريررون اسرران قررمربررر جررون 
آهرريررون. اهررا بررنرريررادي طررور ترري هرراڻرري هررر شررهررر جرري 
ڪهاڻي آهي هر  ات جي ڪهاڻي آهي ۽ هزارن جي 
تعداد ۾ اچن ٿيون، اها ڪا گهٽ تبرديرلري آهري ڇرا؟ 
ايئن ناهي ته ڪو سنڌ جو سماج م بت معنٰي ۾ بره 
تبديل ناهي ٿيو، هن سڄي عرصي ۾ تمام وڏا ڇرال 
به آيا آهن، پر ضرور وقت سان گرڏ نروان چرئرلريرنري بره 
آيا آهن. م ال طور: زمريرنرن تري قربرضرا گريرري آهري، 
جنهن جو نالو آهي ته اهو ترعرمريرري ڪرم پريرو ٿرئري. 
اها اربنائيزيشن ناهي، اربنائريرزيشرن اهرا آهري جريرڪرا 
لوڪل ماڻهن کان ٿئي ۽ لوڪل ماڻهن الِء هرجري ۽ 
انهن جي ڪم جي هجري. حرڪرومرت جري مردد سران 
جيڪا ٿي رهري آهري سرا قربرضرا گريرري آهري. ايرئرن 
توهان ڏسو ته حڪمران طبقو ڪرپٽ ۽ عوام دشرمرن 
آهي ۽ وفاي وري جرابررانره رويرو ڏيرکراري رهريرو آهري. 

فرارم ۾ هرلري رهري  (Cohesive)رياست وري گڏيل 
آهي تره ڪرنرهرن بره آواز کري بررداشرت نراهري ڪررڻرو، 
ڪنهن به مخالف کي برداشرت نراهري ڪررڻرو تره اهري 
سڀ چئليني آهن. جريرڪري غرريرب طربرقرا آهرن انرهرن 
جي الِء يا ته رياست ناپيد آهي يرا ترمرام ظرالرم جري 
صورت ۾ آهي. مڊل ڪالس هيڏانهن هوڏانهرن هر  
هڻي پنهنجا ٻار پالي ٿو وٺي، نوڪري ۾ به اچري ٿرو 
وڃي، غريب جي ٻار کي وڏو چئليني آهري. اهري هرن 
وقت جا چئليني آهن، ماحولياتي تباهي آهي، جنرهرن 
تي اسان سوچيو ئي نراهري ۽ ان کري سرمرجرهريرو ئري 
ناهي، اسان کي پنهنجي قرومري ايرجرنرڊا کري بره ٿرورو 
وڌائررڻرررو پرررونرردو، قرررومررري ايررجرررنرررڊا صرررف ڌاريرررن جررري 
آبادڪراري نراهري اهرا تره آهري ئري آهري، پرر ان سران 
گڏوگڏ ماحولياتي تبديلي جيڪا تباهي جي صرورت 
۾ موجود آهي ان کي به شامل ڪرڻو پوندو. ڪرجرهره 
ته اڳوڻا چئليني آهن ۽ ڪرجرهره وري نروان داخرل ٿري 
ويا آهن انهن کي سمجهڻو پوندو ۽ نتيجي ۾ اسران 
کي پنهنجي ايجنڊا نئين سري کران ٺراهرڻري پرونردي. 
منهنجي اها نه منهرنرجري خروشرفرهرمري آهري نره غرلرط 
فهمي، منهنجو خيال آهي ته سنڌ جرو سرمراج ايرترري 
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سگهه رکي ٿو ۽ ان اهو ثابت به ڪري ڏيکاريو آهري 
ته جيئن ماضيَء ۾ هن کان بره ڏکريرا چرئرلريرنري ايرنردا 
رهيا ۽ انهن کي منهن ڏيئي هتي پهتو آهي تره هرن 
وقت جيڪي اسران کري چرئرلريرنري مروجرود آهرن. اڳري 
وارن چئلينجن سان منهن ڏيڻ وارا ته سوين ۽ هزاريرن 
هئا، پر اڄ لکن ۽ ڪروڙن جو جيئرو سماج آهري. ان 
۾ منفي الڙا به آهن جيڪي هر سماج ۾ هوندا آهرن 
۽ اهي وقتي هوندا آهن جيڪي سڀاڻي ڪرنرهرن کري 
ياد به ڪونه هوندا آهن ڪنهن کي ڪيتريون گاريرون 
مليون ڪنهن کي ياد به ڪونه رهندو. ڏسڻ کرپري تره 
بهتر ڇا ٿي رهيو آهي. منهنجي خيال ۾ هي سمراج 
مجموعي طور پنهنجي جوهر ۾ مرزاحرمرت ڪررڻ وارو 
آهي ۽ ترقي پسند بره آهري. مرون کري پرڪ آهري تره 
هي سرمراج پرنرهرنرجرا هرن وقرت جرا چرئرلريرنري مراضريَء 
وانگر ٽپي اڳتي وڌنڌو. هميشه چار فيڪٽر پنهرنرجري 
 هن ۾ رکڻ گهرجن، چئن مان هڪڙو به کرٽرايروسريرن 

هرونردو. جرڏهرن بره ڪرنرهرن  Faultyته اسان جو تجزيو 
سماج جو تجزيو ڪبو آهي ان کي پرکبو آهي، اسران 
جو مسئلو اهو آهي ته اسان انهن چئن مان پنرهرنرجري 
پسند جون شيون کڻندا آهيون. پوِء نرتريرجرو مرايروسري 
نررڪرررنرردو آهرري. چررار فرريررڪررٽررر اهرري آهررن ترره پررهررريررن 
ڏسجي تره ڪرنرهرن بره سرمراج يرا مرظرهرر ۽ لرقراُء جري 
سگهه ڪيتري آهي ۽ سگهه جو پروٽريرنرشرل ڪريرتررو 
آهري. هررڪررڙو مرر ررال ٿرو ڏيرران، مرران اڪرر ررر پرنررهررنررجرري 

جري ”  ارترقرا“ ليڪچرن ۾ پڙهائيندو آهريران مرون کري 
پررلرريررٽ فررارم ترري ڪررجررهرره اردو ڳررالررهررائرريررنرردڙ دوسررتررن 
دعوت ڏئي گهرايرو، جرنرهرن ۾ سرڀ سريرنرئرر، دانشرور 
ويٺا هئا ۽ مون ليڪچر ڏنو، مان انرهرن کري چريرو تره 
توهان انهن فاشسرٽرن کري خروش ٿري نره ڏسرو ڇرو تره 
آسرپرراس جرري صرورتررحررال مرررنردڙ آهرري، ان جررو ڪرروبرره 
مستقبل نه آهي ۽ نه ڏسو اسران واري پروئريرن سرمراج 

کي ته اهو ٻهراڙي جو آهي، اڀرو سرڀررو آهري. مرطرلرب 
هڪڙو ماڻهو آهي ستر اسي سرالرن جرو مران ڪرنرهرن 
ماڻهوَء جي عمر تي طنز نرٿرو ڪرريران برلرڪره ان جري 
عرمررر جري حسرراب سران ڳررالررهرايرران ٿرو. بررظرراهرر تررمررام 
صحتمند ماڻهو آهي، پر ان جي اڳيان باقري ڪريرتررو 
مستقبل هوندو؟ پر هڪڙو غريب جو ٻار آهي جرنرهرن 
جي سنگهه پئي وهي، ڪپڙا پورا سورا اٿرس، ان کري 
کائڻ الِء ڪونهي، پر ان و  پوٽريرنرشرل آهري، سرمراج 
به ايئن هوندا آهن، لهرون به ايئن هونديون آهن. سرڀ 
کرران پررهررريررن اهررو ڏسررڻ کررپرري ترره اسرران جرري طرراقررت 
ڪهڙي ڪهڙي آهي ۽ ڪيترين سطحن تي آهي ۽ 
ڪهڙين شڪلين ۾ آهي ۽ انهيَء جي ُڪلي سگرهره 
ڇرا آهري. جريرڪرڏهرن اسران ان جرو صرحريرح انردازو نرره 
لڳايو ته مار کائينداسين، ٻريرو اوترروئري اهرم مرعرامرلرو 
آهي ته اسران جرون ڪرمرزوريرون ڪرهرڙيرون آهرن، رڳرو 
نرگسيت ۽ خود پسنديَء ۾ وڃبرو ۽ ڪرمرزوريرن کري 
نه ڏسبو تڏهن به سماج مار کائي وينردو، ترحرريرڪرون 
به مار کائي وينديون. سنڌ جي انردر اهرو وڏو مسرئرلرو 
به آهري تره اسران جرو خرارجري ڪرمرزوريرن تري تره دٻراُء 
آهرري، پررر اسرران ۾ انرردرونرري ڪررهررڙيررون ڪررهررڙيررون 
ڪمرزوريرون آهرن يرا ڪرهرڙا ڪرهرڙا سرنرجريرده مسرئرال 
آهن، سياسي پارٽين ۾ ڪهڙا مسرئرال آهرن، ادب ۾ 
ڪهڙا مسرئرال آهرن، سرمراج ۾ ڪرهرڙا مسرئرال آهرن، 
يونيوسٽين ۾ ڪهڙا مسئال آهن، ترعرلريرم ۾ ڪرهرڙا 
مسئال آهن، بطور سماج ۾ ڪهڙا مسئال آهن، جتي 
اسان کي پنهنجي طاقت کري ڏسرڻ کرپري اتري اسران 
کي پنهنجين ڪمزورين جو به بي رحميَء سان جائرزو 
وٺڻ گهرجي. پرنرهرنرجرو پراڻ سران دغرا ڪربري تره مرار 
کائينداسين. ٽيرون پراسرو اڪر رر مراڻرهرن کري نرظرر نره 
ايرررنررردو آهررري ڇررراڪررراڻ تررره اهرررو ڏسرررڻ ۾ نرررٿرررو اچررري 

Intangible  آهي، ڪمزوريTangible  آهي پررائري تره

آهري،  Tangibleبه  Strengthفورن نظر ايندي آهي ۽ 
نظر ناهي ايندو. ان تي مان  (Opportunity)پر موقعو 

هڪڙو اڪر رر مر رال ڏيرنردو آهريران تره هرڪرڙي عرالرم 
ماڻهو کي جيل ۾ وجهبرو تره هرو جريرل مران ڪرتراب 
لکي ٻاهر نڪرندو ۽ ناالئق ماڻهوَء کي الئربرريرري ۾ 
بند ڪندَو ته هو ڪتاب ڦراڙي نرڪررنردو. مروقرعرو هرر 
جاِء تي آهري، دنريرا ۾ ڪرابره اهرڙي جراِء نراهري، اهرڙو 
ڪو دور ناهي. تاريرخ جري شراگررد جري حرير ريرت مران 
اهو سمجهڻ ته هراڻري دڳ برنرد ٿري ويرا آهرن، هراڻري 
گهٽي اڳيان بند آهي، اها ڪم فهمي آهي. ڪنرهرن 
به حالت ۾ اڳيان وڌڻ جا دڳ موجود آهن. اسان کري 
خرربررر نرراهرري هررونرردي، اسرران کرري ادراڪ نرراهرري هررونرردو، 
اڪ ر ماڻهو چوندا آهن ته غريب آهريران ڇرا ڪرريران؟ 
ڇا دنيا ۾ قومن ثرابرت ڪرري نراهري ڏيرکراريرو، جرتري 
قردرتري وسرريرال آهررن ئري ڪرونره انرهرن ڪريرئررن تررقرري 
ڪئي. اسان و  جرتري هريرتررا وسريرال آهرن انرهرن جرا 
افعال خراب آهن ۽ جن سماجن ۽ ماڻهن و  وسريرال 
آهن ئي ڪونه يا نه هئڻ جي برابر آهن. اهي انسرانري 
وسيلن جي بنياد تي ايتررو اڳرتري وڌي رهريرا آهرن تره 

Opportunity  اهري ئرري شرريرون هرونرديررون آهررن نرره، ترره
سنڌ کري اهري مروقرعرا سريراسري بره آهرن، سرمراجري بره 
آهن، ثقرافرتري بره آهرن، ترعرلريرم ۾ بره آهرن، سروچ ۽ 
ڪردار ۾ به آهن ۽ ايئن چوندس ته آسمان حد آهري. 
چوٿون فيڪٽر اهو آهي تره اسران چرو واٽري تري بريرٺرا 
آهيون، انفرادي طررح بره ۽ اجرترمراعري طررح بره. هرڪ 
پاسي اسان جي سگهه آهري، هرڪ پراسري اسران جرون 
ڪمزوريون آهن، هڪ پاسي موقعا آهن، هرڪ پراسري 
خطرا آهن، انهن چئن فيڪٽرز جي وچ ۾ اسران کري 
عمل ڪرڻو آهي. اصل ۾ ادراڪ ان کي چئربرو آهري، 
ويزنري اهو آهي جيڪو ان صورترحرال کري سرمرجرهري 
سررگررهرري. ان کرري جرريررڪررڏهررن اپررالِء ڪرربررو پررنررهررنررجرري 
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زنرردگرريَء ترري ترره اسرران هررر شررعرربرري ۾ اڳرريرران وڌي 
سگهون ٿا. اها جيڪا اجرائري خروش فرهرمري آهري يرا 
ماضي پرستي آهي سنڌ اڳي به عظريرم هرئري هراڻري 
به رهندي هميشه عظيم رهندي اها ٿي خوش فهرمري 
۽ وري ڪجهه ڪونه ٿيندو سڀ تباهه ٿي ويو، هراڻري 
وڃي سنڌ جي فاتح خواني ڪريو، اها به دراصرل غريرر 
سائنسي ۽ غير حقيقي سوچ آهي. اسان جري سرمراج 
جون پنهنجون سگهون آهن، سڀني شريرن کري ڏسرڻرو 
پوندو، پر مجموعي طررح مران سرمرجرهران ٿرو تره مران 
پنهنجي سنڌ جي مستقبل مان قطعي به مرايروس نره 

 آهيان.
ُتـيُزاهدھُابڙو:ُ ُجـ ِ  ُهـر ُمـوقـعـ  توه نُچئوُٿ ُته

ُمـ ڻـهـوُ ُتـي ُيـور ُانـ ـرادي ُمـ ن ُان موجودُآهن،ُپر
ف ئدوُڪيئنُح صلُڪريُسگهنُٿ .ُجمـمـوعـيُيـورُ
ُڪـردارُ تيُف ئدوُڏيهُجيُالِ ُري ستُ۽ُحـڪـومـتـون

 اداُڪنديونُآهنُي ُنه؟
ُ حرڪرومرترون اسران جرهرڙن مرلرڪرن ۾ ج ميُچ نڊيو:

بنيادي طور عوام دشمن آهن ۽ اڃان چڱو دور عوام 
دشمن رهنديون. سماجي بيهڪ اهرڙي آهري، ريراسرت 
جو مزاج اهرڙو آهري، اولريرترون اهرڙيرون آهرن، طربرقراتري 
نرظررام اهررڙو آهري، حرڪررومررت سررازي جرا پرئررمررانرا اهررڙا 
آهن، اليڪشنن جا خرچ وڏا آهن ان ڪري ٽئين دنيرا 
جي اڪ ريتري مرلرڪرن ۾ ڏکرڻ ايشريرا ترقرريربرن اهرڙو 
آهي، آفريقا سڄو اهڙو آهي ۽ گهڻا پاسا ٻيا بره اهرڙا 

ع ۾ ڪانگريس ٺهي جيڪا سريرڪريرولرر 2558آهن. 
ع کي سوا سئو سال ٿي ويرا آهرن 2558پارٽي هئي، 

۽ اتي هڪ به مارشل ال ڪرونره لڳري آهري ترڏهرن بره 
ملڪ تي مودي ويرٺرو آهري. جرنرهرن سرمراج کري سروا 
سئو سال سيڪيولر سياست جو تجربو هجي ۽ جتي 
چوهتر سالن کان جمهوريت آهي ۽ اسران وانرگرر اتري 
مارشل ال به نراهري لڳري، ترڏهرن بره اڃران ترائريرن اتري 
مودي ويٺو آهي. جرمني جهرڙو مرلرڪ جريرڪرو يرورپ 
جو پهريون نمبر معاشي مرلرڪ آهري. جررمرنري جرهرڙو 
ملڪ جيڪو ايترو ڊگهو عرصو سوشل ڊيموڪريسري 
۾ رهيو آهي. هينئر اتي ڪنزرويٽو مذهبري جرمراعرت 
جي حڪومت آهي. چوڻ جو مطلب اهو آهي تره دنريرا 
۾ اهي سڀ لهرون اٿنديون آهن. روسرو جرو خريرال هرو 
ته تهذيب انسان کي بگاڙيو آهي. روسو جو ترهرذيرب 

هرو. روسرو  Naturalist۾ ڪوبه اعتبار ڪونه هو، هرو 
چوندو هو ته هي سڄو بگاڙ تروهران جري ترهرذيرب جرو 
آهي. روسو چوندو هو ته اهو هڪڙو سوشل آرڊر آهري 
تنهنڪري هرن اهرو چريرو تره برهرترر اهرو اٿرَو تره مروٽري 

. (Back to nature)واپررررس جررررهررررنررررگ ڏي هررررلررررو، 
جيڪڏهن توهان ايئن نٿا ڪري سگهو ته پوِء تروهران 
کرري ڪررو نررئررون سرروشررل ڪررانررٽررريررڪررٽ کررپرري ۽ اهررو 
سوشل ڪانٽريڪٽ اهو ئي هو جنهن کي روسو چريرو 
سيلرف گرورنرمريرنرٽ، مراڻرهرن کري لڳري تره اسران جري 
حڪومت ناهي، پر اسان پاڻ حڪومت ۾ آهيون. اهرو 
ته هڪڙو خواب خيرال آهري، دنريرا ۾ اڃران ترائريرن ان 
تي ڪجهه ڪونه ٿيو آهي. يرورپريرن جرمرهروريرت وري 
به ڪجهه تجربن مان گذري بهرترري جري طررف آئري 
آهي، پر اتي به عوامي جرمرهروريرت ڪرونرهري، اتري بره 

اڃان عوامي جمهوريت جرو خرواب شررمرنرده ترعربريرر نره 
ٿي سگهيو آهي، اڄ به اتي امير طبقو آهري. گرهرڻري 
ڀاڱي سرمائيدار طبقو آهي ۽ اسٽيٽ اڄ بره ان فرارم 
۾ آهي، پر انهن جري حرڪرومرت اسران جرهرڙن برڙرڙن 
حالن کان گهڻي بهتر آهي. پاڪستان ۽ سرنرڌ ٽريرن 
دنرريررا جررو حصررو آهررن، اسرران کرري اهررڙيررن شرريررن کرري 

Condemn  ڪرررڻ کررپرري، مسررلررسررل مررزاحررمررت ڪرررڻ
گهرجي ۽ دل ۾ سمجهڻ به گرهررجري تره اهرو ترڪرڙو 
پراجيڪٽ ناهي جو ان مان جند ڇرٽري وڃري. ڇرو جرو 
انرهرن سرمراجرن جري بريرهرڪ ٻري آهري. عروام دشرمرن 
حڪومتن جو ڌنڌو اڃان ڪافي ترائريرن جرٽراُء ڪرنردو، 
اها ڳالهه حقيقت پسنردي تري مربرنري آهري. هرا اسران 
جو ڪم انرهرن کري ڇرڏي ڏيرڻ الِء انرهرن جري خرالف 
مزاحمرت ڪررڻ آهري انرهرن کري اگرهراڙو ڪررڻ آهري. 
لينن چيو ته توهان دشمن کري جرڏهرن اگرهراڙو ڪرريرو 
ٿررا ترره ترروهرران اڌ جررنررگ کررٽرري ٿررا وٺررو. مرراڻررهررن جرري 
سرامرهرون انرهررن جرا صرحريررح چرهررا پرڌرا ڪرريرو تره اڌ 
جنگ توهان کٽي ويا. اها اسان جي مزاحمت ۽ انرهرن 
کرري اگررهرراڙو ڪرررڻ مررترربررادل وا  ڏيررڻ، شرراهرره جرري 

ٽ آهي:   هڪڙي س 
 جيسنيُڀڳيُس ئنيَ ُڀري،ُجيسنيُرتوُراسُٿئي

تيستائين اهو ڪم به جاري رهڻ کپي، مزاحمت جري 
متبادل وا  جو، پر هن سماج کي ڪهڙو دڳ ڏجري، 
سمراج جري شرعرور سرازي ٿرئري، سرمراج کري ڪريرئرن 
مرنرظررم ڪررجري، هررن سررمراج کري ڪررهرڙي اخرالي ۾، 
ڪهڙي ڪردار ۾ آڻجي اهو رڳو رياست جو ڪم تره 
ناهي نه. انهيَء ڪرري اهرو ڪرم سريراسرت جرو آهري، 
ادب جررو آهرري، اسررترراد جررو آهرري، اهررو ڪررم برراشررعررور 
ماڻهن جو آهي، اهو ڪم عالرم جرو آهري، اهرو ڪرم 
سڀني باشعور ماڻهن جو آهي. ان ڪرري ريراسرت جرو 
تجزيو ڪري ان تي برس نرٿرو ڪرري سرگرهرجري. ٻري 
جنگ عظيم ۾ چرچرل جري هرڪرڙي چروڻري مشرهرور 

جنگ هڪڙو حساس معاملو آهي جنهن کي “ ٿي ته، 
لريرڊرشرپ ”  جرنيلن جي حوالي نرٿرو ڪرري سرگرهرجري.

کي فيصرلرو وٺرڻرو پرونردو ڇرو تره سرمراج ايرڏو حسراس 
معاملو آهي جنهن کي رڳو رياستن جري حروالري نرٿرو 
ڪري سگهجي. ان ڪري سماج کي پنهنجي وارثري 
پرراڻ برره ڪرررڻرري پررونرردي، جرريررسررتررائرريررن اسرران اهررڙيررون 
حڪومتون ٺاهڻ ۾ ڪامياب وڃون اسران جرو سرمراج 
اترري پررهررچرري. مرران سررڀررنرري مررذهرربررن جررو تررمررام گررهرررو 
مطالعو ڪندو آهيان، مذهب منهنجي ترمرام گرهرڻري 
دلچسپيَء جو موضوع آهي ۽ مرذهرب ايرتررو حسراس 
موضوع آهي جرو ان کري رڳرو ُمرلرن جري حروالري نرٿرا 
ڪري سگهون. اهي مريردان فرقرط انرهرن جرا نره هرجرڻ 

 کپن. 
ُخـودُزاهدھُابڙو:ُ ُکـي ُصـوبـن ارڙهنيُترمي ُک نـپـوِ 

ُجـيُ ُسـنـڌ ُبـ وجـود ُجـي ُان ُپـر خمتي ريُمليُآهـي،
ُسـبـ ُ ُڪـهـڙا ُجـ  ُان ُآهـي ح لتُتبديلُنهُٿيُسگهي

 آهن؟
گذريل ڏهن سالرن ۾ ارڙهريرن آئريرنري ج ميُچ نڊيو:ُ

ترميم تي سنڌ ۾ گهرڻري ۾ گرهرڻرو مرون ئري لرکريرو 
آهي. منهنجا چاليهه کن مضمون ته گهرٽ ۾ گرهرٽ 

ڪاوش ۾ ڇپيا هوندا. ارڙهريرن آئريرنري تررمريرم اسران 
جرري خررواهشررن جرري مررطررابررق مررڪررمررل نرره هررئرري، اسرران 
مظلوم قومن جي يا صوبن جي جيڪا گهر هئري تره 
آئرريررن کرري يررا ترره نررئررون ٺرراهررڻ کررپرري يررا ان کرري وري 
ترميم ڪرري ڪرجرهره برهرترر ڪريرو وڃري ان حسراب 
سان ته ارڙهين تررمريرم مرڪرمرل نره آهري، پرر ان جري 
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سيڪڙو آئين تبديل ٿي چڪو آهي ۽ ڪافري برهرترر 
ٿي چڪو آهي، پر اڃان ڪافري ڪرم رهري ٿرو. اڃران 
تائين به آئين ۾ بنيادي مسئال موجود آهن. اڃران بره 
آئين نان سيڪيولر آهي، مذهبي تفريق آهري، پرر ان 
جي باوجود به جيترو ٿيرو اهرو برهرترر آهري. هراڻري اهرا 

جرون  60ع ۾ ٿري، 1020ارڙهين آئيني تررمريرم تره 
ع تائين ان کي الڳو ڪرڻو هو. هينئر پاڻ جون 1022
ع ۾ آهيون، پر اڃان ترائريرن بره ان تررمريرم جرو 1012

اطالي مڪمل نه ٿي سرگرهريرو آهري. پراڻ سرنرڌيَء ۾ 
ڏيرنردوسرانِء مران ڪرونره گرهررجرانِء ترون “ چوندا آهيون 

سڄي ڳالهه کي جيڪڏهن سهيڙيران تره وفراي ۽ ”  نه.
صرروبررن جرري وچ ۾ ان قسررم جررو مسررئررلررو آهرري. ان 
ڪري اڌ کان وڌيڪ جريرڪرا رڪراو  آهري اهرا وفراي 
پرراڻ آهرري ۽ رڳررو وفرراي عررمررران خرران وارو نرره، پررر نررواز 
شريف جي حڪومت وارو وفاي به رڪاو  هو ته خرود 
پيپلز پارٽي وارو وفراي بره رڪراو  هرو. ڇرو تره انرهرن 
کي به پني سال مرلريرا هرئرا. مرڪرمرل اطرالي وفراي بره 
ڪرڻ ڪونه ڏنو، رهيل اهو آهي ته صوبن و  بره اهرا 
گهربل اهليرت ۽ اهرلريرت کران وڌيرڪ ارادو ۽ تريراري 
ڪونهي جيڪا مرڪز کان پنهنجا سمورا آئيني حرق 

آهي ۽  Reluctanceوٺي سگهي. مطلب ته مرڪز ۾ 
صوبن ۾ وٺڻ الِء سستي، نرااهرلري ۽ گرهرربرل اهرلريرت 
جو نه هجڻ آهي. جنهن جي نتريرجري ۾ اڃران ترائريرن 
گهڻا مسئال آهن. هاڻي ته هڪڙي نئين ايجنڊا پئري 
اچي ته هن کي واپس وٺو، پر جيڪڏهن مڪمل طرور 
ترري واپررس نررٿررا وٺررو ترره ان جررو وڏو حصررو واپررس وٺررو. 
جيتوڻيڪ ان جري براري ۾ ڪرافري مرزاحرمرت مروجرود 
آهي، اهو رڳو منهنجو خيال ناهي، پر جريرئرن تره مرون 
کي موقعو ملندو رهيو آهري تره آئرون اسرالم آبراد ۾ 
پارليامينٽيرينز کي پرڙهرائريرنردو رهريرو آهريران ۽ آئرون 
اتي سڀني پارٽين جي ميمبرن کي پڙهائيرنردو رهرنردو 
آهيان، جنهن ۾ ايرم ايرن ايرز بره آهرن، سريرنريرٽررز  بره 
آهن، جنهن ۾ گهڻو ڪري مرڪزي ميمبر به شرامرل 
آهن. مان توهان کي اهو ٻڌائڻ ٿو چاهيان ته جيرڪري 
سياسي پارٽين جا نمرائرنردا اسريرمربرلريرن ۾ ويرٺرا آهرن 
جيڪو پنهنجي ترجرربري سران تروهران کري ٻرڌائرڻ ٿرو 
چاهيان پني کان ڏهه سريرڪرڙو مراڻرهرن کري ترفرصريرل 
جي خبر آهري. نروي سريرڪرڙو کري اهرا خربرر آهري تره 
ارڙهين ترميم آهي ان مان ڪن کي خبر آهي ته اهرا 
خراب آهي، ڪن جري خريرال سران برهرترر آهري. ان ۾ 
انرردر ڇررا آهرري انررهررن کرري خرربررر ڪررونررهرري. چررنررد آهررن 
جيڪي تمام هوشيار آهن جن کري دلرچرسرپري آهري. 
مسئلو اهو آهي ته جنهن ملرڪ ۾ قرانرون سرازن کري 
ان ترميم جي باري ۾ ڄاڻ ناهي ته عام ماڻرهرو کري 
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ڪيتري ڄاڻ هرونردي، صرحرافريرن کري ڪريرترري ڄراڻ 
هوندي ۽ ساڳيو حال مان توهان کي ٻڌايان تره والرٽرن 

 NIMاڪيڊمي الهور ۽ چئني صوبن جي اڪريرڊمري 
آهرري، جررترري پرراڪسررترران جرري سرريررنرريررئررر تررريررن برريررورو 
ڪريسري هرونردي آهري تره سراڳريرو حرال انرهرن جرو بره 
آهي. بيوروڪريٽ ٽيڪنوڪريٽ هرونردو آهري. مر رال 
طور: مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته انرهرن کري اهرا خربرر 
نه هئري تره پراڻري آئريرنري طررح وفراي جرو اشرو نراهري، 
پاڻي ته سي سي آِء )ڪميشن آف ڪامن انٽريسرٽٽ 
جو اشو آهي. ايڪيهين گريڊ جا ماڻهرو آئريرن کرولري 
نٿا ڏسن. سينيئر آفيسرن کي ان سرطرح جري بره ڄراڻ 
ڪونهي. جتي وفاقي حڪومت ۽ بيوروڪريسري جرو 
ارادو ناهي ۽ اسٽيٽ بره ان سران مرطرمرئرن نره آهري ۽ 
اسٽيبلشمينٽ به مطمئن ناهي، ٻئي پاسي صروبرائري 

پريشرر آهرن ۽ انرهرن  Unseen۽  Seenحڪومتن تي 
جون پنهنجون به ناالئقيون ۽ نااهلريرون آهرن، گرهرربرل 
تياري ناهي. نتيجو اهو آهري تره ارڙهريرن تررمريرم جرو 
جيڪو فائدو ٿيڻ کپندو هو جيڪو حقيرقري طرور تري 
ماڻهن کري ٿريرڻ کرپرنردو هرو، پرر اوتررو فرائردو نره ٿريرو 
آهي، پر ايئن به ناهي تره مراڻرهرن کري برلرڪرل فرائردو 
ڪونه ٿريرو آهري. مران تروهران کري مر رال ٿرو ڏيران تره 
ايتري ناالئقي جي باوجود به برلروچسرتران جري برجريرٽ 

ع جري هرئري ارڙهريرن تررمريرم کران اڳ 1000جيڪا 
ارب هئي ۽ هن سال اها سوا چرار سرئرو  86جي ڪل 

ارب آهي. مطلب ته هرنرن ڏهرن سرالرن ۾ ڇراڪراڻ تره 
بلوچستان جو اين ايرف سري ايروارڊ ۾ جريرڪرو حصرو 

سريرڪرڙو  20سيڪڙو هو، جيڪو وڃي بيرٺرو  822هو 
جيڪو ٻيڻو ٿري ويرو. ايرئرن خريربرر پرخرترونرخرواهره کري 
فائدو ٿيو، سنڌ جي برجريرٽ ۾ بره يرقريرنرن واڌارو ٿريرو 
آهرري ۽ اڳرري جرري ڀرريررٽ ۾ وسرريررال وڌيررڪ آيررا آهررن. 
جيتوڻيڪ شيون اڃان درست ناهن، يقيرنرن فرائردا ٿريرا 
آهن، پرر جريرتررا فرائردا ٿريرڻ کرپرنردا هرئرا نره ٿريرا آهرن. 
جنرهرن ۾ وفراي جري ڪروتراهري ۽ اسران جري نرااهرلري 
شامل آهي، پرر حرقريرقرت اهرا آهري تره هرن مرلرڪ کري 
جيڪڏهن برقرار رکڻو آهي ته اها ڳالهه طئي آهي ته 
هرن مررلررڪ ۾ حررقريررقرري وفرراقرري پررارلريررامررانرري نررظررام ۽ 
عوامي جمهوريت کانسواِء ڪرم ڪرونره هرلرنردو. انرهرن 
کي ڳالهه سمجهه ۾ اچري نره اچري، اڄ اچري سرڀراڻري 
اچي دڳ اهو ئي آهي. ان ڪري ارڙهين ترميم اسران 
جي نظر ۾ بهتر پهريون قدم اهو آهي، جيڪو اڃران 
تائين هضم نه پيو ٿئي. ٿيڻ ته ايرئرن گرهرربرو هرو تره 
اسان ارڙهين ترميم کانپوِء ٻي ڪنهن بهرترر تررمريرم 
ڏانهن وڃون ها جريرڪرا هرن آئريرن کري برهرترر برڻرائري 
سگهي ها. بهرحال اها ڳالهه ضررور آهري تره ارڙهريرن 
ترميم الِء ملڪ ۾ مجرمروعري طررح اونررشرپ مروجرود 
آهي. جڏهن بره اسرٽريربرلرشرمريرنرٽ يرا پري ٽري آِء جري 
حڪومت ان کي رول بيرڪ ڪررڻ جري ڳرالرهره ڪرري 
ٿي ته مزاحمت سامهون اچري ٿري ۽ انرهريَء تري اهري 
ڪاوڙيل آهن. ارڙهين ترميم تي عمل ٿيرڻ گرهررجري 

 ۽ ارڙهين ترميم کان قصو اڳتي هلڻ گهرجي. 
ُشـيـون3791ُزاهد ُابڙو:ُ عُجيُآئنيُ۾ُڪجههُاهڙيون

ُجـنهـنُ نظرُاچنُٿيونُجيڪيُسنڌُجيُحقُ۾ُن هـن

ُمـ نُ ُسـنـڌ اهوُٺهيوُپئيُ۽ُاسيمبليُم نُپ سُٿيوُته
ُرفـ مُ ُکـي ُان ُيـ  انُجيُخم ل تُالِ ُآوازُڪونهُاٿيـ 
ُجـوُ ڪرڻُالِ ُگهرُڪونهُڪئيُوئيُانُب ريُ۾ُتوه ن

 موقفُڇ ُآهي.
ع جي آئين کي سمجرهرڻ جري 2006ج ميُچ نڊيو:ُ

الِء اسان کي ڪالونيل تاريخ جيڪا آئريرنري آهري، ان 
کرري سررمررجررهررڻررو پررونرردو. جرريررئررن برررٽررش پررارلرريررامرريررنررٽ 

ع ۾ انررڊيررا کرري ٽرريررڪ اوور ڪرريررو ۽ هررترري 2580
ڪررمررپررنرري جرري حررڪررومررت هررلرري وئرري ۽ هررنرردسررترران 
ڊائريڪٽ برٽرش ايرمرپرائرر جري مراترحرت اچري ويرو. ان 
کان فورن پوِء آئيني ۽ قانوني سڌارا آيا ۽ هرنردسرتران 
جي الِء قانرون سرازيَء جرو ڪرم شرروع ٿري ويرو. پروِء 

ع کران 2005-00منٽو مالرو جي ريفرارمرنرس کرانرپروِء 
ع ۾ وري ٻرريررا سررڌارا آيررا. آخرررڪررار 2020ٿرريررنرردو 

ع ۾ ايڪٽ آيو جيڪو ڪالرونريرل ايرڪرٽ هرو 2068
جيڪو سينٽرالئيزڊ ايڪٽ هو. پاڪستان جي آئينري 
تاريخ ڏسون ٿرا تره ان ۾ جريرڪري بره آئريرن آيرا آهرن 

ع جو، آزاديَء جو ايڪٽ، پارٽريرشرن 2040م ال طور: 
ايررڪررٽ، انرربرريررلررنررس ايررڪررٽ، اهرري سررڀ بررنرريررادي طررور 

ع جو فريم ورڪ هرو جرنرهرن جرو نرالرو بردالئري 2068
آئريرن  Interimٿورو تبديل ڪري جريرڪرو اسران کري 

سرال پراڪسرتران ۾ هرلريرو.  0طور مليو هرو، جريرڪرو 
ع ۾ 2038ع تائين هرلريرو. 2088ع کان وٺي 2040

نره هرو ان ۾  Bicameralآئين آيو جيتوڻيڪ اهرو بره 
هررو، اهررو برره  Unicameralسريررنرريررٽ ڪررونرره هررئرري اهررو 

هرو. اهرا ٻري ڳرالرهره  Replicaع واري آئين جرو 2068
آهي تره ان ۾ سربرجريرڪرٽ وڌيرڪ هرئرا، ان جرو ٻريرو 
سبب اهو هو ته اولهه پاڪستان ۾ صوبا ڪونره هرئرا. 
صرروبرري جررو مررطررلررب گررريررٽررر پررنررجرراب هررو يررا اولررهرره 

ع ۾ چونرڊون ٿريرون 2000پاڪستان هو ۽ ان کانپوِء 
ع ۾ ڀٽري صراحرب 2001ع ۾ بنگال جدا ٿيو. 2002

جي دور ۾ عبوري آئين آيو جريرڪرو صردارتري آئريرن 
ع جو آئين به آيو، جرنرهرن کري مران 2031هو، وچ ۾ 

ايئن چوان ته اهو ايوب خان جو آئريرن هرو، ايروب خران 
الِء آئرريررن هررو ۽ ايرروب خرران جرري پرراران آئرريررن هررو. 

ع جو آئين عبوري آئين هو جيڪو هرڪ سرال 2001
ع جو آئريرن آيرو، 2006الِء هو ان سڄي تناظر ۾ پوِء 

 Hierarchy ofان آئين جرو جريرڪرو ڍانرچرو آهري يرا 
Power  ع جي برطانيره جري 2068آهي اهو به دراصل

ڪررالررونرريررل ايررڪررٽ جررو تسررلررسررل آهرري. ان ڪررري ان 
اخرترالف  NAPع جري آئريرن تري 2006زماني ۾ بره 

ڪيو، سائين جي ايم سريرد اخرترالف ڪريرو، پرلريرجري 
صاحب سخت لکيو، ٻين تمام گهڻين قروترن لرکريرو، 

ع جي آئين جي مخرالرفرت ترڏهرن 2006ايئن ناهي ته 
ڪونه ٿي هرئري، ترڏهرن بره وڏي مرخرالرفرت ٿري هرئري. 
خود اسيمبليَء جي انردر ڊاڪرٽرر حرئري برلروچ وارن ۽ 
ڪجهه ميمبرن آئين تي صرحريرحرون نره ڪريرون. پروِء 

NAP  .ڪمپرومائيز ڪيو ۽ صحيحون ڪري ڇرڏيرون
کري راضري  NAPاها به ڳالهه ڏاڍي عجيرب آهري تره 

ڪرڻ الِء سائين جي ايم سيرد وڏو ڪرردار ادا ڪريرو. 
بقول سائينَء جي ته ڀٽو صراحرب مرون و  هرلري آيرو 
هررو ۽ ٻررڌايررو ترره ڀررٽرري صرراحررب کرريررس عرررض ڪرريررو 

ع جري 2006ع جو آئريرن برحرال ٿريرو. 2006بهرحال 
آئين اندر بيشمار خرابيون هيون ۽ آهن. هڪ تره نران 
سيڪيولر آئين آهي، جنهن ۾ مذهبي ترفرريرق آهري، 
صوبائي خود مختياري مڪمل ناهي ۽ ان جري انردر 
جيڪو بيرلرنرس آف پراور هرجرڻ گرهررجري اهرو مروجرود 
ناهي، پر ٿيو ڇا جو ان انڌي منڊي آئريرن جري ضريراُء 
الحق جي اٺين ترميم ۽ مشرف جي سترهين ترمريرم 
جيڪو رهيل نور هرئرس اهرو بره چرٽ ڪرري ڇرڏيرو ۽ 
اهو هڪڙو اڻ اعالنيرل طرور صردارتري آئريرن ٿري ويرو. 
پارلياماني آئين رهيو ڪونه، صدارتي آئين بره ڪرونره 
رهيو. ڇو تره صردارتري آئريرن ۾ صردر جروابرده هرونردو 
آهي ڪانگريس جي سامهون، سينيٽ جي سامرهرون، 
پر هتي ته فرد  واحرد جري حرڪرمررانري آهري ان سرڄري 
ڪررانررٽرريررڪررسررٽ ۾ ارڙهرريررن ترررمرريررم آئرري ان ڪررري 

ع جو آئين اها حقيقت آهي ته حرقريرقري مرعرنرٰي 2006
۾ قومن جي خود مختاري، صوبن جي خود مخرتراري 
۽ سريرڪريرولرر تصرور ۽ عروامري راڄ جري تصرور جري 
برنريرراد تري هرڪررڙو انرتررهرائرري نراقررص آئرريرن آهرري، اهررو 
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هررڪررڙيررن خرران حررالررتررن ۾ ڏنررو ويررو، اهررو اڄرروڪرري 
پاڪستان جهڙي سخت بحرران ۾ ورترل ريراسرت جرو 
سوشل ڪانٽريڪٽ ٿيڻ جي صالحيت نٿرو رکري. ان 
ڪري اسان جو چروڻ اهرو آهري برلرڪره پراڪسرتران ۾ 
گهڻن ماڻهن جو چوڻ اهرو آهري تره اصرولري طرور تري 
هررن مررلررڪ کرري نررئررون سررمرراجرري ڪررانررٽررريررڪررٽ مررلررڻ 
گهرجي، پر جيستائين اهو ٿئي ۽ ان جي الِء حرالرترون 
ممڪن ٿين تيستائين جيرڪرو مروجرود آهري ارڙهريرن 
ترميم جي شڪل ۾ ان کي بهترر ڪرريرو ۽ جريرڪرو 
آهرري ان ترري عررمررل ڪررريررو، پررر افسرروس اهررو آهرري ترره 
جيڪو مروجرود آهري نره ان تري عرمرل ڪررڻ جرو ارادو 
آهرري ۽ نرره ان کرري بررهررتررر ڪرررڻ جرري ايررجررنررڊا آهرري. 
نررترريررجرري طررور آئرريررنرري بررحررران پرراڪسررترران جررو هررڪ 

 مستقل بحران آهي جيڪو کٽي نٿو. 
ُهـڪُآئـيـ ُ ُکـي زاهد ُابڙو:ُڇ ُوف قيُپ ڪست ن
ُجـيُ ُوفـ ق ُ۽ ُصـوبـن ڪورٽُجيُضرورتُآهيُجيڪ 

 وچُ۾ُآئي ُمسئلنُکيُنبرييُسگهي؟
پراڪسرتران سرمريرت دنريرا ۾ اوڻرٽريرهره ج ميُچ نڊيو:ُ

جا مريرمربرر آهرن  UNOملڪ  204وفاقي ملڪ آهن، 
ان مان اوڻٽيرهره مرلرڪ وفراقري آهرن ڪري پراڪسرتران 
جهڙا ڪچا ڦڪا آهن، ڪي بهرترر آهرن. جريرڪري بره 
بهتر ڪاميراب وفراقري مرلرڪ آهرن، جريرئرن ڪرئرنراڊا، 
آمريڪا جرو کرڻري هرونرئرن عرالرمري سرامرراجري ڪرردار 
آهي، پر اندروني حساب سان اهرا بره هرڪ فريرڊريشرن 
آهي ۽ ان ۾ ڪافي ڪامياب آهي. الطيني آمريڪا 
)سائوڌ آمريڪاٽ جون چار ريراسرترون آهرن، يرورپ ۾ 
رشرريررا آهرري، جرررمررنرري ۽ اسررپرريررن آهررن، برريررلررجرريررم، 
نائيجيريا ۽ سوڊان ۽ مسلمان مرلرڪرن ۾ مرالئريرشريرا 
ڪررامرريرراب وفرراقرري مررلررڪ آهررن. دنرريررا جرري سررمررورن 

ڪامياب وفراقري مرلرڪرن ۾ وفراقري، آئريرنري عردالرت 
الزمي هوندي آهي. ڇاڪاڻ تره بريرن الرحرڪرومرتري ۽ 
بين الصوبائي تڪرار هوندا آهن اهي نربريررڻ جري الِء 
رياست کي عدالت کپي. ٻيو اهو به فائدو ٿيندو آهي 
ان سان ته سرپرريرم ڪرور  جري مرٿران گرهرڻرو برار نره 
پوندو آهري، سرپرريرم ڪرور  کري ٻريرا مرعرامرال ڏسرڻ 
کرپررن جرريررڪرري مرلررڪ جرري مرراڻررهرن جررا مسررئررال آهررن. 
رياستي معامال ڏسڻ هاِء ڪور  يا سرپرريرم ڪرور  
جو ڪم نه هجڻ کپي، رياستي معامال ڏسڻ جري الِء 
هڪڙي ڪور  هوندي آهي اها هوندي آهري وفراقري 
آئيني، جنهن ۾ جيڪڏهن صوبن کي مسرئرال هرجرن 
يا وفاي کي ته ٻئي ڌريون اتي مسئال کڻي وڃن. هرن 

آهرري. هرراِء ڪررور  برره  Hotchpotchوقررت اسرران و  
ڊيل پئي ڪري، سپريم ڪور  به ڊيل پرئري ڪرري، 
بين الحڪومتي ۽ بين الصوبائي معاملن کري ڏسرڻ 
جي الِء عدالتي مڪينزم آهي ڪونه، پر سي سي آِء 
آهي رڳو، جيڪو سياسي فورم آهي. جرنراح صراحرب 

ع ۾ اهرا ڳرالرهره ڪرئري 2043رڪارڊ تي آهي ته هن 
هئي ته پاڪستان ۾ يقيني طور تري وفراقري، آئريرنري 
ڪور  هوندي جنهن جو هن جي سڀني برايروگررافريرن 
۾ حرروالررو ڏنررل آهرري، پرراڪسررترران ۾ وفرراقرري شررريررعررت 
ڪرور  ٺررهرري وئرري جررڏهررن ترره ريرراسررت کرري ڪرري برره 
شرعي مسئال درپيش ناهن، شرعي مسئال ته مراڻرهرن 
کي درپيش هوندا آهن، ماڻهن جي الِء عدالتون آهرن، 
لرروئررر ڪررورٽررس آهررن، هرراِء ڪررورٽررس آهررن، سررپررريررم 
ڪور  به آهي، پرر ريراسرت کري جريرڪري بره مسرئرال 
درپيش آهن اهي ته آئيني آهن انهن جي الِء ڪرور  
کررپرري اهررا اڃرران تررائرريررن مسررنررگ آهرري. اڃرران تررائرريررن 
پاڪستان صحيح معنٰي ۾ هڪڙي مڪمل معيراري 

متوازن فيڊريشن ناهي. ڇراڪراڻ تره فريرڊريشرن هرجرڻ 
جا جيڪي تقاضا ۽ گرهررجرون آهرن پراڪسرتران اڃران 
پوريون نٿو ڪري ۽ اهڙا ٻيا به ملڪ آهرن، ان ڪرري 
ئي پاڪستان ۾ وفاقيت جو بحران آهي. جو هرڪرڙو 
ملڪ آئيني طور تي وفاقي آهي ۽ دعروٰي ڪرري ٿرو 
ترره وفرراقرري آهرري، پررر ان مررلررڪ جرري انرردر جرريررڪرري 
تقاضائون، اصول ۽ گهرجون آهن اهي پوريون ٿيل نره 
آهن ۽ اهو برحرران تريرسرترائريرن رهرنردو يرا اهرڙا برحرران 
تيستائين رهندا جيستائين هن ملڪ جي اندر مرلرڪ 
جي آئين کي صحيح معنٰي ۾، مرلرڪ جري سريراسري 
نظام کي صحيح معنٰي ۾ وفاقي پارليامرانري نرظرام 

 ۾ تبديل نٿو ڪيو وڃي. 
ُڏنـوُ زاهد ُابڙو:ُقومپرسيتُجيُسي ستُسنڌُکيُڇ 

 ۽ُڇ ُورتوُآهي؟ُ
توهان جو سروال آهري تره قرومرپررسرتري ج ميُچ نڊيو:ُ

جي سياست جي ڪهڙي حصريرداري آهري ۽ ڪرهرڙا 
مسئال آهن. منهنجي خيال ۾ ان ۾ ٻئري پراسرا آهرن 
هڪڙو پاسو م بت اهو آهي ۽ ٻيرو مرنرفري. اوڻريرهريرن 
صررديَء ۾ نرريررشررنررلررزم تررعررمرريررر ٿرريررو. دنرريررا ۾ جررديررد 
نريررشررنررلررزم جرري نررظررريرراترري ترعررمرريررر ٿرري ئرري اوڻرريررهرريررن 
صديَء ۾ آهي يعني انقالب  فرانس کان پهتي آهري. 
ڇو ته شهرنرشراهرترن ۽ برادشراهرترن ۾ تره قرومري سروال 
هوندو ئري ڪرونرهري. ريراسرت ۾ قروم هرونردي آهري، 
قومي رياست هوندي آهي ۽ ان کانپوِء نيشرنرلرزم جرو 
هڪڙو فرڪرر يرا نرظرريرو بره اڀرريرو. ويرهريرن صرديَء ۾ 
جيئن ئي ڪالونيل دور ختم ٿريرو تره دنريرا ۾ قرومري 
آزاديَء جي وڏي لهر اڀري. ڇاڪاڻ تره ڪرالرونريرل دور 
۾ ته قومون غالم هيون جيئن ئري ان جرو دور خرترم 
ٿرريررو ترره نررئرريررن گررلرروبررل آرڊر ۾ قررومرري آزاديَء جررون 
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تحريڪون تمام تيز ٿيون ۽ پوِء ظاهر آهي تره فرڪرر 
تيز ٿيو ته ان پسمنظر ۾ سنڌ جي انردر بره جريرئرن تره 
قومي سوال موجود هو، سخت قومري مسرئرال درپريرش 
هئا، پاڪستان جي اندر وري ون يونٽ جي اندر سرنرڌ 
کي صفا گم ڪيو ويو، سائين جي ايم سيد ۽ جويو 
صرراحررب جررو وڏو ڪررردار آهرري، پررر جرريررڪررو بررنرريررادي 
آرڪيٽيڪٽ آهي سنڌي قومپرستي جو اهو سرائريرن 
جي ايم سيد ئي آهي. هن تمام گهڻا ڪتاب لکيا، 
سنڌي نيشنلزم کي هڪڙي نظرياتي فريرم ورڪ ۾ 
آندو، سنڌو جي ثقافت کي تراريرخري ترنراظرر ۾ کرڻري 

ڪرترراب لررکرري سررنررڌ جرري ”  پرريرغررام  لررطرريرف“ آيرو. هررن 
قومي شاعر جي ڳالهه ڪرئري تره شراهره عربردالرلرطريرف 
سنڌ جو قومي شاعر آهي، هن سنڌ جرا سرورمرا لرکري 
سنڌ کي پنهنجا سورما ڳولي ڏنرا. مرطرلرب تره تروهران 
و  پنهنجي تاريخ به آهري، پرنرهرنرجرو وطرن بره آهري، 
ڌرتي بره آهري، سريراڻرپ بره آهري، تروهران و  قرومري 
شاعر به آهي، توهان و  قومي سورما به آهن، توهان 
و  سنڌي ٻولي بره آهري. مرطرلرب تره قروم هرجرڻ جرا 
جيڪي به تقاضا گهربل آهن، سائين جري ايرم سريرد 
پنهنجن ڪتابن ۽ مقالن ۾ لرکري سرنرڌي نريرشرنرلرزم 
جو هڪڙي قسم جو پورو ڍانچو ٺاهيو، جيڪرو اسران 
جي الِء تاريخي طررح ترمرام اهرم آهري ۽ سرنرڌ جري 
ارتقا جو هرڪرڙو ڏاڪرو آهري. مرنرهرنرجري خريرال ۾ تره 
صرررف نرريررشررنررلررزم سررمرراج الِء ڪررافرري نرراهرري ٿرريررنرردو. 
ڪنهن به سماج الِء طبقاتي سروال ترمرام اهرم سروال 
هوندو آهي، پر نيشنلزم بره هرڪرڙو اهرم ترريرن پراسرو 
ٿررئرري ٿررو جرريررڪررو سررائرريررن جرري ايررم سرريررد جرروڙيررو. 
جيڪڏهن آئرون مرخرترصرر ڳرالرهره ڪرريران تره ان جرون 
ڪاميابيون ڪرهرڙيرون آهرن تره پرهرريرن ڳرالرهره اهرا تره 
سنڌي قوم جو تصور واضح ٿيو. سنڌ کي هڪ قوم 
طور ڏسڻ جي باقائدي شروعات ٿي. تاريخي حقيقت 
طرور اهرا سريراڻرپ ٿري تره سرنرڌي قروم آهري ۽ ٻريررن 
شعبن کي جيئن ادب، سياسرت، سروچ کري اثرر انرداز 
ڪيو. ويندي تصوف جي شڪل ڪهڙي آهي ان حد 
تائين قومپررسرتري جري لريرنرس سران اثرر ڇرڏيرو ۽ اهرا 
هڪڙي وڏي ڪاميابي آهي. سرائريرن جري ايرم سريرد 
سياستدان هو ۽ هن جرو فرڪرر بره سريراسري هرو تره ان 
ڪري سنڌ اندر هڪڙو سياسي ۽ قومپرستي جو دور 
ان شڪل ۾ شروع ٿريرو. ان سرڄري پرنرڌ ۾ سريراسري 
قافلن جون قربانيون آهن ۽ هرڪرڙو وڏو پرنرڌ آهري ۽ 
ان سرران گررڏ ٻرريررن تررحررريررڪررن، جرريررئررن کرراٻرري ڌر جرري 
تحريڪرن جرتروئري حريردر برخرش آهري، رسرول برخرش 
پررلرريررجررو آهرري انررهررن جررون تررحررريررڪررون آهررن انررهررن برره 
سجاڳي پريردا ڪرئري. قرومرپررسرتري جرو بره سرنرڌ جري 
سياسي سجاڳي ۾ حصو آهي ۽ ايئن نه آهي ته رڳو 
ان جو حصو آهي، پر ان جو اهرم ڪرردار آهري. هراڻري 
اچون ٿا ٻئي پاسي ته ٻه ٽري پررابرلرم بره آهرن سرنرڌي 
قومپرسرتري جرا، جريرڪري ان جري سرگرهراري ٿريرڻ ۾ 
رڪرراوٽررون آهررن. هررڪررڙي وڏي رڪرراو  اهررا آهرري ترره 
سرائرريررن جرري ايرم سرريرد کررانررپروِء ان سرطررح جرو ڪرروبرره 
ماڻهو ان تحريڪ پيدا ڪونه ڪيو، ڀال ان سرطرح جرو 
نه هجري هرا ان جري اڌ جريرتررو هرجري هرا ۽ جريرڪري 

ماڻهو ڪجهه پڙهيل لکيل هئا ته وري اهرڙي ڪرردار 
جا حامل ڪونره هرئرا، جريرئرن سرائريرن جرو ڪرردار هرو. 
نتيجي ۾ ليڊرشپ جو جيڪو سائين جي صورت ۾ 
عالمانه شڪل ۾ هو اهو پوِء وري ڪڏهن بره نره ٿريرو. 
آريسر صاحب به هو ته ان جو پنهنجو هڪڙو معرامرلرو 
آهي، آريسر جو پنهنجو هڪڙو دائرو هو. بنيادي طور 
تي بشير خان قريشري يرقريرنرن ان روايرت کري عروامري 
رنگ ڏيڻ ۾ ۽ گهڻن نوجوانرن ترائريرن کرڻري وڃرڻ ۾ 
ڪردار ادا ڪيو. جنهن جي ڪري هو ڪافري مرقربرول 
ٿي ويو. ان ۾ ڪافي صالحيت هرئري جرو هرو مراڻرهرو 
گڏ ڪري سرگرهرنردو هرو ۽ ترحررڪ پريردا ڪرنردو هرو. 
ڪمزور پاسا اهي آهن ته قرومري ترحرريرڪ ۾ جريرڪرا 
دانشورانه پختگي هجڻ کپي هرا اهرا اڄروڪري دور ۾ 
نظر نٿي اچي. بلڪه اڪ ريتي ڪارڪن ته مرون اهرڙا 
ڏٺا آهن جن ٻين کي ته ٺهيو، پر خود سائين کري بره 
نه پڙهيو آهي. ٻيا فلسفا، ٻيا شعبا ته پرنرهرنرجري جراِء 
تي، پر سائين جيڪو ڪجهه لکي ويرو آهري ان کري 
ڀررال پررڙهررن اهررو برره مررون کرري لڳرري ٿررو ترره اڪرر ررريررترري 

وڏي  appealڪارڪن نرٿرا پرڙهرن. قرومرپررسرتري جري 
آهي، قومپرستي جي نرعرري مران مرتراثرر گرهرڻرا آهرن، 
انگ ۾ تمام گهڻا آهن، پر مرعريرار ۾ ترمرام گرهرٽ 
آهن، جيڪي توهان ڳڻائي سگهو ٿا. ليڊرشپ لريرول 
تي يا ڪارڪن، م ال طور نوجوانن مان ڪرجرهره اهرڙا 
آهررن جرريررڪرري ڏوهررن جررو شررڪررار ٿرريررا يررا تشرردد کرري 
اختيار ڪيو آهي. سائين جي ايم سيد چوندو هرو تره 
سندس فرڪرر عردم تشردد جرو فرڪرر آهري. ايرئرن بره 
ناهي ته اهو ڪرو ڪروڙو الرزام آهري، اهرا حرقريرقرت بره 
آهي ته سڀ نه، پر ڪجهه حصرو ضررور ان ۾ شرامرل 
آهي. اسان انهن کي پاڻ ڀروڳريرو بره سرهري ان ڪرري 
يونيورسٽين ۾ ماحول ڪريرئرن ٺراهري رکريرو ويرو. اهرا 
جيڪا روايت ۽ الڙا اچي ويا انهن ان سڄري ترحرريرڪ 
کي نقصان رسايو. سائين جي ايم سيد جي روايت ۽ 
تسلسل کي نقصان رسايو. سنڌي نيشنلرزم کري اهرو 
سررمررجررهررڻررو پررونرردو ترره ايررڪرريررهرريررن صررديَء ۾ ان جرري 
شڪل ڪيئن هجڻ گهرجي. ايئن ته ناهي تره ڪروبره 
فرڪرر جرامرد فرڪررر آهري. سرائريرن جرري ايرم سريرد جررا 
جيڪي ماڻهو ڪتاب پڙهندا انهن کي خبرر آهري تره 
هو پاڻ تمام گهڻو عقليت پسنرد ۽ مرنرطرقري مراڻرهرو 
هو، جذباتي رڳو طبيعت ۾ هو، پر پنهنجي ترحرريررن 
۾ ڪررٿرري برره جررذبرراترري نرراهرري. اهررا هررڪررڙي عررجرريررب 
دلررچررسررپ ڳررالررهرره آهرري. سررائرريررن جرري ايررم سرريررد جرري 
شخصيت هن جي بقول به ۽ اسان ڏٺري بره سرهري تره 
هو تمام جذباتي مزاج جو ماڻهو هو، پرر اهرو سرنردس 
ڪمال هو ته ڪتابن لکڻ وقت يا پرنرهرنرجري فرڪرري 
مررعررامررلررن ۾ قررطررعرري غرريررر جررذبرراترري هررونرردو هررو. هررو 
انررتررهررائرري عررلررمرري ۽ عررقررلرري مرراڻررهررو )جررامرري چررانررڊيررو 
پنهنجي ڪتابن ڏانهن اشارو ڪرنرديٽ تره هري سرڄرو 
خانو سائين جي ايم سيد جي ڪتابن جرو آهري. هرن 
پنهنجي سڀني ڪتابن ۾ ورائي ورائي لکيو آهري تره 
هو هرر ڳرالرهره ۾ ارترقرائري مرظرهرر ۾ يرقريرن رکري ٿرو، 
جيڪا تمام اهم ڳرالرهره آهري. جرڏهرن هرو هرر ڳرالرهره 
کي ارتقائي تناظر ۾ ڏسي ٿو ته ان جرو مرطرلرب آهري 

ته ڪابه شيِء حتمي ۽ آخري نه هوندي. خرود سرائريرن 
جي ايم سيد جو فڪر به حرترمري ۽ آخرري نره هرونردو 
بقول هن جي فڪر جي. جيڪڏهن سائين جي فرڪرر 
جي تناظر ۾ ڏسبو ته اها سائين سان زيادتي ٿريرنردي 
ته سندس لفظ حررف  آخرر آهري. سرائريرن کري جريرتررو 
پنهنجي حالتن آهر هن مناسب سمجهيو ۽ هرن کري 
سمجهه ۾ آيو هن ايمانداريَء سران پرنرهرنرجري سرمراج 
سان ونڊيو، ان کي پيش ڪيو، پر هن اهو ته ڪرڏهرن 
چيو ئي ڪونه ته سندس حررف آخرر آهري. ڇرو تره هرو 
ارترقررائري پررروسريررس ۾ يررقرريرن ٿرو رکرري. اڄ برره قررومرري 
ترحررريررڪ کرري ڏسررڻرو پررونردو ترره ايرڪرريررهرن صررديَء ۾ 
قومي سوال ڪيئن بيهندو، دنيا ۾ قومي تحريڪون 
ڪهڙي انداز سان اڳتي پيون هرلرن، پراڪسرتران جرون 
حالتون ڪيئن آهن، ڏکڻ ايشيا جون حالتون ڪريرئرن 
آهن، هن خطي جو حالتون ڪيرئرن آهرن. ان ۾ اسران 
جو سڄو قرومرپررسرتري جرو سروال ڪرهرڙي بريرهرڪ ۾ 
بيهڻ کپي تڏهن وڃي ڪا قومپرست تحريڪ حالتن 
کي منهن ڏيرئري سرگرهرنردي. جرنرهرن جري کرو  مران 

 ڏسان ٿو. 
ُتـهُزاهدھُابڙو:ُ اس نُوٽُهڪڙوُع مُخي لُاهوُآهـي

اس نُجوُقومپرستُانهنُي قنتُجيُهٿُ۾ُاستـعـمـ لُ
 بهُٿيوُآهيُجنهنُجيُخال ُهوُوڙهيُٿو.

جڏهن به ڪي تحريرڪرون پرنرهرنرجريرن ج ميُچ نڊيو:ُ
چڱائين، طاقتن ۽ حصيدارين سان گڏ ڪجهره غرلرط 
الڙا به رکنديون آهن. ظاهر آهي دشرمرن بره ايرتررو بري 
عررقررل ترره نرراهرري نرره. ان ڪررري هررڪررڙا الڙا هررو پررالنررٽ 
ڪرري ٿررو ٻرريررا الڙا جرريررڪري مرروجررود آهررن انرهررن کرري 

 (exploit)پنهنجي فائردي جري الِء اسرترعرمرال ڪرري 
ڪري ٿو، انهن جو فائدو وٺي ٿو، هڪڙي کي چرئربرو 

ٻرئري کري چرئربرو آهري ايرجرنرٽ  (agent)آهي ايجنٽ 
. هڪڙا ماڻهو پروري (agent provocateur)پرووڪيٽر 

دنيا ۾ تحريڪن ۾ فرٽ ڪريرا ويرنردا آهرن اهري ٿريرا 
ايجنٽ هتي به رهيا هوندا يقينرن ۽ ڪريرتررن مراڻرهرن 
اعررتررراف برره ڪرريررو آهرري ۽ ٻرريررا ٿرريررنرردا آهررن ايررجررنررٽ 
پرووڪيٽر جرن کري خربرر نره هرونردي آهري تره اهري بره 
ايجنٽ آهن، اهي اصل ۾ ڪم اهو ڪري رهيا هوندا 
آهن جيڪو دشمن جي فائدي ۾ هوندو آهي. جريرئرن 
تعليمي ادارن ۾ غرنرڊه گرردي هرئري، لروفررائرپ هرئري، 
ڏوهاري عنصرن سان تعلق هو، هاڻي انرهرن کري خربرر 
هئي يا االئي نه هئي. هڪرڙا انرهرن مران پرالنرٽ ٿريرل 
هوندا ۽ ٻريرا اهروئري ڪرم ڪرري رهريرا هرئرا جريرڪرو 
ضياُء شاهي يا دشمن چاهي رهيو هو ته جيئن قرومري 
تحرريرڪرون بردنرام ٿريرن، عروامري ترحرريرڪرون بردنرام 
ٿين، اهي ماڻهن جي سامهون سهي روپ ۾ پيش نه 
ٿرري سررگررهررن ۽ پررنررهررنررجررا مررقررصررد حرراصررل نرره ڪررري 
سگهن. ان ڪري توهان ڏسو نه جڏهرن بره ترحرريرڪرن 
اندر غلط الڙا اڀرن ٿا يا اڀاريا وڃن ٿا ٻنرهري صرورترن 
۾ ان جون مخالف قوتون يا دشمن قوتون فرائردو وٺرن 
ٿيون ۽ سنڌ ۾ ان جرو ڀررپرور فرائردو ورترو ويرو آهري. 
اڄوڪي دور ۾ هن ڳالهه کي ميڻو پوندو ته حقيرقرت 
پسرنرردي کرران وڏو ڪرو اسرترراد نرراهري. هرڪررڙو مرراڻرهررو 
بيمار آهي، پر هو چوي ٿو تره مران بريرمرار آهريران ئري 
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ڪونه. توهان نو  ڪيو هوندو ته نرفرسريراتري مرريضرن 
جو عرالج ڪررڻ مشرڪرل هرونردو آهري. ڇرو جرو اهري 
انڪرار ڪرنردا آهرن پرنرهرنرجري بريرمراريَء جرو. ا  جرو 
مسئلو آهي يا دل، جگر يا  ٻيو ڪو مسئلو آهري تره 
هررو پرراڻ ڊاڪررٽررر ڏانررهررن هررلرريررو ويررنرردو، آپررريشررن برره 
ڪرررائرريررنرردو، پررر جرري نررفررسرريرراترري مسررئررلررو اٿررس ترره هررو 
ڊاڪٽر ڏانهن نه ويندو انڪار ڪندو. ان ڪري سرڄري 
دنيرا ۾ نرفرسريراتري عرالج ڏکريرو هرونردو آهري. ڇرو تره 
مري  پرنرهرنرجري بريرمراري کران انرڪرار ڪرنردو آهري. 
اسان به بطور سماج جي ۽ اسان جون تحريڪون جرن 
تي اسان تنقيد ڪريرون ٿرا ان ڪرري نرٿرا ڪرريرون تره 
اهي اسان کي نه کپن. تنقيد ان ڪري ٿي ڪرجري تره 
اسان کي برهرترر حرالرت ۾ گرهررجرن. ڇراڪراڻ تره اهري 
تحريڪون عوام جي ۽ سرمراج جري سرگرهره آهرن، پرر 
جيڪڏهن غلط الڙا رکرنرديرون ۽ پراڻ کري درسرت نره 

 ڪنديون ته جيئن لطيف سائين چيو آهي:
 هيکليونُهلنُجي،ُسيُت ڪنُسنديُتوڻ،
ڌري،  هي َُاهکيُڀونِ ُسونهنُري َُنهُس 
 ڏونگرُڏن ُنوڻ،ُمونُپ رکوُپڇي .

اسان جي سريراسري ترحرريرڪرن کري چراهري اهرا قرومري 
تررحررريررڪ هررجرري، کرراٻرري ڌر تررحررريررڪ هررجرري، عرروامرري 
جمهوري تحريڪون هجن، انهن کي سمجهڻو پوندو، 
سگهه کي سرمرجرهرڻرو پرونردو، ان تري فرخرر بره ڪرري 
سگهبو، پر ڪمزورين کي ڪريرر ڏسرنردو، اهرو تره پراڻ 
ڏسرڻرو پرونردو. اسران جرون ڪرمرزوريرون دشرمرن کري تره 
وڻررنررديررون اهررو ترره انررهررن کرري پررنررهررنررجرري فررائرردي الِء 
استعمال ڪرنردو ۽ ڪرري پريرو. اسران کري پرنرهرنرجري 
سڀني تحريڪن جي ڪمزورين تي نظر رکڻ گهرجري 
ته جيئن اهي دشرمرن جرو سرولرو کراڄ )تراڪرن سرنردي 

 توڻٽ نه ٿين. 
توه نُسنڌُج ُالڏالُپٽُٿيُرهي ُآهيـو،ُزاهدھُابڙو:ُ

ُآهـيُ ُٿـي ُبـه پرُوجيهڙائيُ۾ُتوه نُتيُڇيتُتنقيـد
ُسـبـ ُ ُڪـهـڙا اس نُجيُپڙهندڙنُکيُٻڌايوُتهُانُج 

 آهن.
اهو سوال ڏاڍو دلچسپ آهي ۽ سرچري ج ميُچ نڊيو:ُ

ڳالهه اها اهي ته ماڻهن جو پيار ڪنهن کي نه وڻرنردو 
مون کي به وڻندو آهي، پر اهرا ڪرڏهرن بره مرنرهرنرجري 
ڪمزوري نه بڻيو آهري. ان مرعرنرٰي ۾ تره مراڻرهرن جرو 
پيار ڏسي مان پنهنجي آزاد حي يت جو سرودو ڪرري 

 (liability)ڇڏيان. پيار به هڪرڙي صرورت ۾ قررض 
ٿي سگهي ٿو. مطلب ته تروهران ڪريرتررن سروالرن تري 
جيئن امر جليل جي سوال تي ڪيترا مذهبي مراڻرهرو 
مون سان پيار ته ڪندا هئا، پر جڏهن مران ايرئرن اٿري 
بيٺس ته مون کي خبر آهي ته انهن کي اها ڳالهره نره 
وڻي ۽ مون کي ڪيترن ماڻهن لکيو، اتي مرنرهرنرجري 
الِء امتحان هو ته ڇا مان ماڻهن جي پريرار جرو قريردي 
ٿي ماڻهن جو مائوڌ پيس ٿيان انهرن جري خرواهشرن 
جي پٺيان ڊوڙان يا مان جيڪو به آهيان غلط آهريران 
يرا درسررت آهريرران مرنررهرنرجرري پرنررهرنرجرري آزاد سرروچ يررا 
ضرمرريرر ترري برريرهرران. مرون کري ڪررڏهرن نره پرريرار ايررڏو 
ڪمزور ڪريرو آهري جرو آئرون ان تري سرودو ڪرريران. 
وقتي طور تي جيڪي تنقيد جون لرهررون اڀررن ٿريرون 
اهي مون کي ڪڏهن پريشان نه ڪنديون آهن، ڇو تره 
مان سماج جو شاگرد آهيان، سماج کي سمجهڻ جرو 
شاگرد آهيان، ان ڪري مان سمرجرهران ٿرو تره خروشري 
پسند ڪرڻ نا پسرنرد ڪررڻ، ڪراوڙ جرو اظرهرار ڪررڻ 
اهي سڀ زندگيَء جا اظهار آهن. ساڳيا ماڻهو توهران 
سان پيار به ڪندا وري ڪن ڪيفيتن تي توهان تري 
ڪاوڙ به ڪندا. پيُء ماُء اوالد سان پيار به ڪن ٿرا تره 
وري ڪاوڙ به ڪن ٿا. اوالد ڪڏهن پيار ڪري ٿرو تره 
ڪرڏهررن ڪرراوڙ برره ڪررري ٿررو، دوسررت برره ايررئرن هرونرردا 
آهن. مان سماج کي به ايئن سمرجرهران ٿرو. هرا ڪري 
فرررد برردنرريررت هررونرردا انررهررن جرري ايررتررري اهررمرريررت نرراهرري 
هوندي. ان جو سبب مان اهو ٿو سمرجرهران تره جرڏهرن 
توهان پبلڪ الئف ۾ هوندا آهيو ته ان جري هرڪرڙي 
قيمت ادا ڪرڻي پوندي آهي. ان جي قيمت اها آهري 
ته ماڻهن جا هجوم جيئرن چراهريرن ٿرا ۽ سروچريرن ٿرا 
توهان ايئن ٿي وڃو. ڪيترين جاين تري تروهران ۾ ۽ 
هجومن ۾ هم آهنگي آهي تره مراڻرهرو خروش ٿرا ٿري 
وڃن، ڪيترين جاين تي تروهران جري ۽ هرجرومرن جري 

سوچ ۾ فري آهي ته ماڻهو چڙي ٿا پرون. ڇرو تره اهرو 
جريرڪرو پريرار آهرري اهرو غريرر مشررروط نراهري جريرڪررو 
توهان کي سرمراج ڏئري ٿرو، اهرو پريرار مشرروط آهري، 
ڪيترن موقرعرن تري تروهران کري پرابرنرد ٿرو ڪرري تره 
توهان کي اهو ئي ڪررڻرو پرونردو جريرڪرو تروهران کري 
جيئن اهي گروهه يا هجوم چاهين ٿا ايئن ئي ڪريو. 
هڪ آزاد ليکڪ يا مفڪر کي ان ٻه واٽي تي سوچڻو 
پررونرردو ترره هررو هررجررومررن جرري پررويرران وڃرري يررا جرريررڪررو 
سندس فهم چوي ٿو ان جري پرويران وڃري. ان ڪرري 
اهڙا مرحال مراضريَء ۾ بره آيرا آهرن ۽ اڳرتري بره ايرنردا 
رهررنرردا، پرريررار برره ايررنرردو رهررنرردو، ڪرراوڙون برره ٿرريررنررديررون 
رهنديون. ان ڪري ان جو جواب هرن ريرت ڏيرنردس تره 
مون کي ماڻهن جو پيار ڪرپٽ نرٿرو ڪرري سرگرهري 
ٿو، ڪرپٽ جو مطلب توهان کي گروترم ٻرڌ جري هرن 

 10واقعي سان ٻڌائڻ چراهريرنردس. گروترم ٻرڌ جرڏهرن 
سرال ان سرڄري عرمرل ۾  3سالن ۾ برنرواس ورترو ۽ 

رهيو ۽ پوِء چيائين ته کيس نرواڻ مرلريرو آهري ان وچ 
۾ هو جينن جي ه  چڙهي ويو ۽ پاڻ بره جريرنري ٿري 
ويرو. ترروهرران هررڪررڙو مررجررسررمررو ڏٺررو هررونرردو جررنررهررن ۾ 
سندس پيٽ ڏرا ڏيرئري ويرو آهري ۽ هرو هرڪ ڍانرچري 
طررور نررظررر اچرري ٿررو اهررو زمررانررو هررو جررڏهررن هررن سررڀ 
ڪجهه تياڳ ڪري ڇڏيو هو ۽  ري گهٽ مرڻيرنرگ 
ٿي ويو هو ۽ سجاتا نرالري هرڪرڙي ڇروڪرريَء کريرس 
بچائي ورتو. هري دريرا جري ڪرنراري تري  ري گرهرٽ 
مئو پيو هو، سجاتا ڀڳوانن جي الِء کير کرڻري ايرنردي 
هئي ۽ ارمال جي جهنگلن ۾ رکي اينردي هرئري. هرن 
ڏٺو ته هڪڙو حسين و جميرل مراڻرهرو مررده حرالرت ۾ 
اتي پيو آهي، بک ۾ پراهره آهري. هرن سرنردس چرپرن 
تي کير هاريو جريرڪرو ٻرڌا پريرترو ۽ هرو برچري ويرو ۽ 
گوتم ان حالت مان نرڪرري آيرو ۽ پروِء ڏاڍي ڪرمرال 
جي ڳالهه ڪيائين ته جيئن ُسک توهان کي ڪرپرٽ 
ڪري ٿو، ڇو ته حد کان وڌيڪ سک ۽ آرام تروهران 
جي جسم کي ڪرپٽ ڪرري ٿرو ۽ پروِء تروهران چرنرد 
مخصون حالتن جا محتاج ٿي ٿا وڃو ۽ پوِء ان جري 
ُگهر ڪريو ٿرا ۽ ان حرالرت مران  نرڪررڻ کرانرپروِء ٻرڌا 
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چيو ايئن ساڳئي طرريرقري سران برک بره مراڻرهروَء کري 
ڪررپررٽ ڪرري ٿرري. حررد کران وڌيررڪ بررک بره سررهرري 
نرراهرري. مرران سررمررجررهرران ٿررو ترره نرره شررهرررت کرري اهررو 
استحقاي هجڻ کپي، جو تروهران کري ڪررپرٽ ڪرري، 
توهان کي زماني جهڙو ٺاهي ڇڏي ۽ نره وري تروهران 
کرري مرراڻررهررن جرري وقررترري مررخررالررفررت ڪرررپررٽ ڪررري 
سگهي. انرهرن ٻرنرهري کران مراڻرهروَء کري مرٿري هرجرڻ 
گهرجي. توهان ڏسندَو ته دنيا جو هر اوريجرنرل مراڻرهرو 
جيڪو آزاد آهي، جيستائين سرنرڌ ۽ دنريرا آزاد ٿرئري 
تيستائين اسان کي هڪ فرد جري طرور تري پرنرهرنرجرو 
پاڻ کي آزاد رکڻ جو حق آهري ۽ مران پرنرهرنرجرو پراڻ 
الِء فخر سان چئي سگهان ٿرو تره مران آهريران ۽ مران 
دنيا جو آزاد ترين انسان آهيان. هن زمين تي ڪنهن 
کي اختيار نه آهي نه مذهرب کري، نره سرمراج کري، نره 
خررانرردان کرري، نرره اوالد کرري، نرره پرريُء مرراُء کرري ترره مرران 
جيڪو ڪرڻ چاهيان ان کان مرون کري ڪريرر روڪري 
سگهي هرگز نه ۽ جيڪو نه ڪررڻ چراهريران اهرو مرون 
کان زبردستي ڪير ڪرائي وڃي اهو ممڪن ناهي ۽ 
ان جي مون گهڻي قيمت ادا ڪئري آهري. اهرا ڳرالرهره 
توهان کي ٻڌائيندو هالن تره اهري ئري سراڳريرا مراڻرهرو 
جرريررڪرري ترروهرران ترري ڪرراوڙ ڪررنرردا آهررن، ترروهرران ترري 
لکندا آهن وري ساڳيا ئي ماڻهو جرڏهرن تروهران سران 
ملندا آهن ته وري ڀاڪر پائي مرلرنردا آهرن تره مران ان 
کرري زنرردگرريَء جررو حصررو سررمررجررهررنرردو آهرريرران. ڪررهررڙو 
ماڻهو آهري جرنرهرن جرو سرمراج ۾ پرنرڌ هرجري ۽ اهرو 
انهن ٻنهي پاسن کان نه گذريرو هرجري ۽ جريرڪرڏهرن 
نٿو گذري ته ان جو مطرلرب آهري تره هرو غريرر اهرم ۽ 

آهي. سر سيد احمد خران  (irrelevant)سماج کان ڌار 
مون کي وڻندو به آهي، پر ان سان مرنرهرنرجرو اخرترالف 
برره ڏاڍو آهرري ان جرري هررڪررڙي ڳررالررهرره تررمررام گررهررڻرري 
ڪمال جي آهي، هن کان پڙائون ته ماڻهو توکي روز 
گاريون ڏين ٿا ۽ ماڻهو توسان ڏاڍو پريرار بره ڪرن ٿرا 
ان جو سبب ڇا آهي. هن چيو جيڪي پريرار ڪرن ٿرا 
انهن جي مهرباني آهي انهن کري ڏيرڻ جري الِء مرون 

و  ڪجهه به ناهي، پر جيڪي گاريون ڏيرن ٿرا اهري 
ٻن قسمرن جرا مراڻرهرو آهرن هرڪرڙا اهري مراڻرهرو آهرن 
جيڪي مون کي گاريون ڏين ٿا جن جي آئرون خرالف 
آهيان. هر رجعت پسرنرد، هرر ٺر ، هرر بردمرعراش، هرر 
ڦورو منهنجي خالف ئي هوندو. وري هرو چروي ٿرو تره 
ٻيا اتفاي سان اهري مراڻرهرو هرونردا آهرن جريرڪري اهرو 
ڪرم نررٿررا ڪررري سررگرهررن جرريرڪررو ڪررم مرران ڪررري 
سگهان ٿو، ان ڪري اهي سماج جا رويا آهن ۽ مران 
ان ڳالهه کي دستوري طور سرمرجرهران ٿرو. برس ڏسرڻ 
اهو کپي ته توهان جو پرنرهرنرجرو ضرمريرر ڇرا ٿرو چروي. 
مان هڪ دفعو پنهنجي گهرواري )بلقيسٽ کري چريرو 
ته جيڪڏهن زندگيَء جي ڪنهن مروڙ تري مرون کري 
پنهنجي آدرشن ۽ ٻارن مان ڪنهن هرڪ جري چرونرڊ 
ڪررڻري پرئري تره مران پررنرهرنرجرا آدرش چرونرديرنردس ۽ 

 پنهنجن ٻارن تي سمجهوتو ڪري وٺندس. 
ُمسـ جـيُزاهدھُابڙو:ُ دني ُ۾ُادبُهجيُي ُسي ستُيـ 

ُ۽ُ ُسـوچـنيُٿـ  ُ۾ ُانـداز ُمـنـطـقـي مسئالُهجنُم ڻهـو
فيصالُڪنُٿ ،ُپرُاس نُوٽُسنڌُ۾ُشخصيتُپـرسـيتُ
ُٿـ ُ اڃ نُع مُآهيُانُکيُاس نُڪيئنُروڪيُسگهون
ُآهـنُ ُرهـيـ  ۽ُانُج ُڪهڙاُمن يُاثرُمس جُتيُپئجي

 انُجيُب ريُ۾ُاس نُکيُٻڌائيندا.
منهنجي خيال ۾ توهان جو اهو سروال ج ميُچ نڊيو:ُ

ڏاڍو بنيادي اهميت جو آهي ۽ سٺو ڪيو جرو تروهران 
اهو سروال ڪريرو تره شرخرصريرت پررسرتريَء جرا مرحررڪ 
ڪهڙا آهن. ڇو هڪڙو سماج شخصيرت پررسرتريَء ۾ 
وڃي پيو. منهنجو اختتامي بيان ته اهرو آهري تره جرن 
سماجن جو وهنوار ادارا نٿا هالئيرن ۽ فررد هرالئريرن ٿرا 
جتي رول ماڊل رڳو اڪريرال فررد آهرن، ظراهرر آهري تره 
اتي شخصيت پرستي ئي جنم وٺندي. جڏهن سرمراج 
اتي پڄندو جڏهن فردن جي جاِء تي ادارا جاِء واالريرنردا 
ته اتي فرد اهم تڏهن به هوندا، پر انهن جي پررسرترش 
نره ٿرريرنرردي. مرراڻرهررو جرري تررربريرت ٿرئرري ٿرري پررنرهررنرجرري 
سماجي ماحول ۾. مذهبن ۾ اچون ٿا تڏهن ته تصرور 

personified  آهررن يررعررنرري خرردا جررو تصررور برره گررهررڻررن

مذهبن ۾ پرسوني فائڊ آهي يرعرنري شرخرصري تصرور 
آهررري، مرررطرررلرررب تررره انرررفررررادي تصرررور آهررري. ڪرررٿررري 

Polytheism  جو تصور به موجود آهي، يعني گهڻيون
ديويون ۽ ديوتائون موجود آهن، پر گهڻرن مرذهربرن ۾ 

آهي. مان ان جي صحريرح  personifiedخدا جو تصور 
۽ غلط جري برحرڪ ۾ نرٿرا وڃران مران صررف اهرو ٿرو 
ٻڌائڻ چاهيان تره اهري تصرور مروجرود آهرن. تراريرخ ۾ 
جيڪي به تحريڪون هليون هونديون انرهرن ۾ عروام 
ته گم ٿريرل آهري، رڳرو هريررو برچريرل آهرن تره مراڻرهرو 
تاريرخ جري دورن کري ڏسري ٿرو هريررو جري ا  سران. 
هيروز ڪي اڪريرال تره ڪرونره هرئرا جرن سرڀ ڪرجرهره 
ڪريررو هررونردو، پررر اهري اڪرر ررريررتري مرراڻررهرو گررم آهررن، 
عورتون گم آهن، هيڏي وڏي آبادي هوندي ڇا انرهرن 
ڪجهه ڪونه سوچيو هوندو. ڇرا اهري فرلرسرفري نراهرن، 
سائنسدان ناهن، تاريخدان ناهن. ايتريون شاعره ناهرن، 
ايررتررريررون آرٽسررٽ نرراهررن، ايررتررريررون سررائررنررسرردان نرراهررن، 
ايتريون باغي ناهن انهن ڪرم سرڀ ڪريرا هرونردا، پرر 
هيَء مرداڻي سماج جي تاريرخ انرهرن کري ڳرهري وئري 
آهي اهي تاريخ ۾ مرحرفروظ نراهرن. غرالمريَء جرو دور 
هجي، ان ۾ به ڪو نه ڪو فررد آهري جريرڪرو مرالرڪ 
آهي. جاگيرداريَء جو زمانو آهي اتي خرانردان جرو وڏو 
هڪ آهي، ويڙهي جو وڏو بره هرڪ آهري، قربريرلري جرو 
وڏو به هڪ آهي، قوم جو وڏو به هڪ آهي، قوم جرو 
ابو به هڪ آهي، قوم جي امڙ نه ٿريرنردي آهري، قروم 
جا ابا ٿيندا آهن ته سڄي تاريخ ۾ قوم جا ابا ٿريرنردا 
آهن. ڪڏهن ڪنهن چيو آهي ته هي اسان جي قروم 
جي امڙ آهي جيڪڏهن هرونردي تره اهرا ڪرنرهرن جري 
گهرواري هوندي. پدري سمراج جري اهرا هرڪ شرڪرل 
آهي. رياست جو ڪو وڏو هرڪ فررد آهري، سرڄرو اهرو 
دور جيڪو قبيالئي جاگيردارانه دور آهي انهرن سرڄرن 
دورن ۾ انسان مذهب ۾ معاشي طرح، سماجي طررح 
يا سياسي طرح هر دائري ۾ ۽ هر جاِء تري گرهرر کران 
وٺي رياست تائين ڪو نه ڪو هڪڙو فررد ڏٺرو آهري. 
نتيجي ۾ ظاهر آهي تروهران سرمراج جري اهرا ترربريرت 
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ڪئي آهي ته انهن فرردن جري پررسرترش ڪربري آهري 
انهن کي اهم سمرجرهريرو وڃري. تراريرخ جرا خرالرق فررد 
ناهن هوندا نسل آهن، عروام آهري، پرر فررد انرهرن جرا 
چررهرررا آهررن، فرررد ڪررڏهررن برره ترراريررخ جررو خررالررق نرراهرري 
ٿرريررنرردو، فرررد ان جررو چررهرررو هررونرردو آهرري. ان سررڄرري 
صورتحال ۾ جنهن سرمراج ۾ اسريرن رهرون ٿرا ان ۾ 
اڃان تائين ادارا ناهن. نتيجي ۾ اڄ بره اسران الِء فررد 
هر شيِء کان مٿي آهي ان جو سبب اسان جي سمراج 
جي ترقيَء جو ڏاڪو آهي ته اسان اڃان اهرڙي تررقريَء 
جي ڏاڪي ڏانهن ڪونه ويرا آهريرون جرتري فرردن جري 
جاِء ادارا وٺن، پر مون کي ويسراهره آهري تره مسرترقربرل 
جو سماج جنهن ۾ ادارا مضبوط ٿريرنردا پروِء ادارا يراد 
رهندا ۽ اهم هوندا، يقينن فرد به اهم هرونردا جريرڪري 
اهم هوندا، پر جيڪا شخصيت پرستري آهري ان جري 
جاِء تي ادارا جاِء واالريندا. ماڻهن کي اهو ياد به ناهري 
ته ڪئمبرج ڪنهن ٺاهي هئي يا آڪسفورڊ ڪنهرن 
ٺاهي هئي، ڪنهن نره ڪرنرهرن تره ٺراهري هرونردي، پرر 
ادارا ايترا وڏا ٿي ويرا جرو فررد پرٺريران هرلريرا ويرا. اسران 
جهڙن سرمراجرن ۾ اڃران اهرا پسرمرانردگري آهري، اڃران 
ڊگهو ٽائيم کپي. اسان جيڪو ڏٺو آهي هر جراِء تري 
ان جي نتيجي ۾ اسران جري ترحرت الشرعرور ۾ اسران 
جررو مرراضرري ۽ حررال اسرران کرري مررجرربررور ٿررو ڪررري ترره 
شخصيت پرستي ڪريون. اسان کري شرخرصريرترن جرو 
احترام ڪرڻ کپي پرستش نه ڪرڻ کرپري. ان ڪرري 
مون توهان کي پهرين چيرو هرو تره مرون کري دنريرا ۾ 
ڪنهن سان نه عقيدت آهري ۽ نره ٿري سرگرهري ٿري. 
احترام ٿيندو، پيار ٿيندو. ان مروقرعري تري اهرا ڳرالرهره 
ڪرڻ کران پراڻ کري روڪري نرٿرو سرگرهران تره ارسرطرو 
افالطون جرو شراگررد هرو، هرن جري اڪريرڊمري ۾ اچري 
پڙهيو. افالطون هڪڙو ٻيرو نرظرريراتري فرالرسرافرر آهري، 
آئيڊل ازم جو ابو آهي. ارسطو ان جهرڙو بره آهري، پرر 
ان کان گهڻو مختلف آهي. ڇو تره ارسرطرو جرا شرعربرا 
تررمررام گررهررڻررا آهررن، فررلررڪرريررات، حرريرراترريررات،  والجرري، 
مرريررٿررمرريررٽررڪررس، فررلررسررفررو، تررنررقرريررد، سرريرراسررت. جررڏهررن 
افالطون ليڪچر ڏيندو هو ته هي ان کي ٻڌنڌو هرو ۽ 
افرالطررون جررو پرريرراري ۾ پريررارو شرراگرررد برره ارسررطرو ئرري 
هوندو هو. پوِء جڏهن ٻاهر نڪرندو هو ته ٻراهرر ويرهري 
پنهنجري اسرتراد تري ٽروڪرون ڪرنردو هرو تره هري ه رن 
شيِء ۾ غلط آهي ۽ ان ڳالهه جي افالطون کري خربرر 
هئي. هرڪرڙي ڏيرنرهرن ڪرجرهره شراگرردن چريرو تره اي 
افالطون! توکي جيڪري غريرر مشرروط طرور قربرول ٿرا 
ڪن انهن مان ڪوبره تروکري پريرارو ڪرونرهري. تروکري 
خبر آهي ته هي جريرڪرو شرخرص )ارسرطروٽ آهري اهرو 
توتي ٻاهر وڃي ٽوڪون، تبرا ۽ تنقيدون ڪندو آهي، 
پر توکي پيارو به اهو ئري آهري. جرنرهرن تري هرن ڏاڍو 
دلچسپ جرواب ڏنرو هرن چريرو تره هري اهرو پراڏو آهري 
جيڪو ماُء جو سڄو کير پي پوِء ان کي لترون هرڻرنردو 
)تنقيدي  هنٽ آهي. افرالطرون فرلرسرفري هرو ۽ هرن ان 
شاگرد کي پنهنجو پيارو شاگرد رکيرو جريرڪرو مرٿرس 
تنقيد ڪندو هو. افالطون جرا عرقريردي پررسرت شراگررد 
ٻيا ڪيترائي هئا. حقيقي استاد جري نشرانري اهرا ئري 
آهرري ترره هررو پررنررهررنررجرري شرراگرررد کرري اخررتررالف ڪرررڻ 
سيکاري. اسان جي سرمراج ۾ ڪرنرهرن وڏي مراڻرهروَء 

 تي تنقيد ڪريو ته هو چڙيو پوي. 
ُجـيُڪـهـڙيُزاهدھُابڙو:ُ ُزنـدگـي َ توه نُپنـهـنـجـي

پهلو َُکيُوڌيڪُاجنواِ ُڪيوُآهيُهڪُلـيـکـڪُجـيُ
 يورُتيُي ُهڪُايڪءوسٽُجيُيورُتي؟

اهو سوال ڏاڍو دلچسپ آهي ان جرو اڌ ج ميُچ نڊيو:ُ
جواب مان اڳ ۾ ڏيئي چرڪرو آهريران اڌ جرواب مران 
هاڻي ڏيان ٿو. بظاهر ماڻهن کي لڳي ٿو ته مرنرهرنرجرا 
ڪم ۽ شعبا گهڻا آهن، پر مون کي اهو هرڪرڙو ئري 
ڪم لڳي ٿو. منهنجي نظر ۾ انهن سڀني ڪمن ۾ 
هڪڙي وحردت آهري ۽ مراڻرهرن کري اهري ڌار ڌار ٿرا 
لڳرن. مران برنريرادي طرور ترري اديرب آهرريران، مرنررهرنرجررا 

ڪتاب شايع ٿيل آهن، پرنرهرنرجري قرلرمري  13تقريبن 
پورهئي کي پسند ڪرريران ٿرو، فرخرر ڪرريران ٿرو اهرو 
منهنجي پنڌ جو اظهار آهي. ايئن مان هڪ سريراسري 
ڪارڪن رهريرو آهريران، اڃران بره آهريران. جريرتررو مران 
پنهنجي قلمي پورهئري کري پسرنرد ڪرريران ٿرو اوتررو 
ئي روڊن رستن تي تحريڪن ۾ ان جو ئي ٻيو پراسرو 
سررمررجررهرران ٿررو. مررون کرري زنرردگرريَء ۾ جرريررڪررا ايررئررن 
سمجهو ته راز جي ڳالهه آهي ٻڌايان ٿو جيڪو ڪم 
سڀني کان وڌيڪ مزو ڏينردو آهري ۽ ان مران جريرڪرا 
خرروشرري مررلررنرردي آهرري ان کرري مرران برريرران نررٿررو ڪررري 
سگهان اها مون کي علم مان ملندي آهي. مون کري 
زندگيَء ۾ ان کان وڌيڪ ڪمفرر  ڪرنرهرن شريِء ۾ 
نه ملندو آهي.  جيڪي ماڻهو منهنجي ويجرهرو آهرن 
اهي ان جا سراکري آهرن تره هرڪرڙي پراسري اهرو ڪرم 
مرون کرري تررمررام گرهررڻررو مرزو ڏيررنردو آهرري، عرلررم جرري 
جسررتررجررو، ڄرراڻ حرراصررل ڪرررڻ، عررمررل ۽ ڄرراڻ کرري 
پروسيس ڪري اڳتي وٺري هرلرڻ ۽ شراگررد آهريران تره 
وري پڙهايان به ٿو. ڪيترن شعربرن ۾ عروامري سرطرح 
ترري، يررونرريررورسررٽرريررن ۾، ٿررنررڪررس ٽرريررنررڪررس کرري، 
پارلياميرنرٽريرريرنرز کري بره پرڙهرايران ٿرو. مران پرنرهرنرجرن 
سررڀررنرري ڪررمررن کرري پسررنررد ڪررريرران ٿررو ڇررو ترره اهرري 

 منهنجي مٿان ڪنهن مسلط نه ڪيا آهن.

ُهـڪُ ُپسـنـدي ُانـتـهـ  ُوقـت ُهـن زاهدھُابڙو:ُسنڌُ۾
ُکـيُ ُان ُآهـي ُچـڪـي ُڪـري ُ خطرن ڪُرنرُاختي ر

 روڪهُممڪنُآهيُي ُنه؟
ُ ُچــ نــڊيــو: انررتررهررا پسررنرردي هررڪررڙي سررمرراجرري جــ مــي

بيماري آهي، انساني سوچ  جي غير ترتيبي صورت 
(disorder)  آهي. ڪنهن به قسم جي انترهرا پسرنردي

توهان کي عقل کان محرروم ڪرري ڇرڏيرنردي، انرترهرا 
پسندي ۽ عقل ٻئي گڏ هلي نٿا سرگرهرن. جرڏهرن بره 
ڪي سماج يا ڪي گروهه يا فرد انترهرا پسرنرديَء جرو 
شڪار ٿين ٿا يا ڪري دور تره ايرئرن سرمرجرهرو تره اهرا 
انهن جي زوال جي نشاني آهي ۽ ان مران تراريرخ جري 
هر قوم ۽ هر دور گذريو آهي. انتها پسندي مرذهربري 
به آهي، سماجي به آهي، ثقافتي به آهي، خيالرن جري 
به آهري، سريراسري بره آهري، فرڪرري بره آهري، گرهرڻرن 
قسمن جي آهي، فرقه واراڻه بره آهري. گريرلريرلرو جرڏهرن 
دوربين ٺراهري ۽ دوربريرن سران مراڻرهرن کري ڏيرکراري 
ثابت ڪيائين ته ڌرتي ڪائنات جو مرحرور ۽ مررڪرز 
ناهي تڏهن به ارسطو جا پوئرلر  چرئري رهريرا هرئرا تره 
دوربين غلط آهي حاالنڪه سرڀ ڪرجرهره ان دوربريرن 
مران ڏسررجري پريررو، پرر دوربريررن غررلرط آهرري ۽ ارسرطررو 
سهي آهي! اها انتها پسندي جي شڪل هرئري، وري 
ان جون مذهبي شڪلون به گهرڻريرون آهرن اهرو پروري 
دنيا ۾ رهيو آهي. سنڌ ۾ جيڪا انتها پسندي آهي 
اها آئسوليشن ۾ نه آئي آهي، انتها پسنردي جريرڪرا 
سڄي ملڪ ۾ آهي اها سنڌ ۾ به پراڙون هرڻري رهري 
آهي. منهنجي نظر ۾ ان جا ٽي بنيادي فيڪٽر آهن 
سڀ کان پهريون فيڪٽر اهو آهي تره اهرا پراڪسرتران 
۾ عالمي سامراجي قوتن آمريڪا ۽ ٻريرن قروترن جري 
طررف کرران پرراڪسرترران ۾ پرالنررٽ ڪرريرل آهري. ايرئررن 
ڪونهي ته ماڻهو اوچتو بيمار ٿري پريرا، اوچرترو انرهرن 
کي االئي ڇا ٿي ويو، اهرو ئري سراڳريرو مرعراشررو آهري 
جتي هندو ۽ مسلمان گرڏ کرائريرنردا پريرئرنردا هرئرا، اهرا 
بيماري هن ملڪ ۾ پالنٽ ڪيل آهي. جيئن وائرس 
کي توهان پيدا ته ڪرري سرگرهرو ٿرا، پرر خرترم ڪررڻ 
توهان جي وس جي ڳالهه ناهي ايرڏو سرولرو ڪرونرهري 
ان کي اسان ارتقائي لقاُء نٿا چئي سگهون تره سرمراج 
پنرهرنرجري ارترقرائري ڏاڪري تري انرترهرا پسرنرد ٿري ويرو 
آهي. ٻري ڳرالرهره اهرا آهري تره مسرلرمرانرن جرو عرالرمري 
طرح، تاريخي طرح،  هرنري ۽ فرڪرري طررح زوال جرو 
زمانو اڃان هلري پريرو جريرڪرو مسرلرمرانرن جرو فرڪرري 
زوال تيرهين صديَء کران شرروع ٿري ويرو هرو، برلرڪره 
مان چوان ٿو ته غزالي جي زماني کان ئري شرروع ٿري 
ويو هو، جنهن جي زماني ۾ مسلمانن عقل کري هر  
ٻرڌي مروڪراليرو، سرائرنرس کران هر  ٻرڌي مروڪراليرو، 

عرلرم ۽  Orthodoxyعلم کان ه  ٻڌي موڪاليو ۽ 
رٺري اڳري “ عقل جي جاِء ورتي. سنڌي ۾ چئبو آهري 

هرڪرڙا ”  ئي ويٺي هئي مٿان وري پيڪرن کران نريراپرو
اڳي ئي پسمانده سماج جتي مس مس علم ۽ عرقرل 
آيو هو، سائنس آئري هرئري اهرا بره وئري پرٽرجري. ٻريرو 
سبب اهو آهي ته هي دور عالمي طرح به توهان ڏسرو 
ته پاڪستان، مصر، ايران، سعودي عررب، انرڊونريرشريرا 
هرراڻرري مررالئرريررشرريررا برره، ڪرريررترررا عررالئررقررا آهررن جررترري 

Orthodoxy  .بررردترررريرررن شرررڪرررل ۾ مررروجرررود آهررري
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انڊونيشيا ۾ ته تازي صورتحال آهي اڳ ۾ ايرئرن نره 
هو، اها گلوبل صورتحال آهي. ٽين صورترحرال اهرا بره 

جريرڪرو دنريرا  Neoliberal World Orderآهي ته هن 
۾ هررن وقررت مرروجررود آهرري، جرريررڪررو نرراڪررام آهرري. 
سرمائيداري جي دنيا کي ڪجهه ڏئي سگهي هرا تره 
ان کي ڪافي ٽائيم ملي چرڪرو آهري، سررمرائريرداري 
کي ٽي سئو سال ملي چڪا آهن. ٻه سئو سال تره ان 
کي مليا ڪالونيل دور کان اهو به ڪئپيرٽرل ازم جرو 
 فارم آهي هن جو ايڪسٽينشن آهي. چئبو آهي ته: 

 نهُخنجرُاٺيگ ُنهُتلوارُانُسي
 ييُب زوُمرييُآزم ئيُهوئيُهنيُ

سرمائيداري به ايئن ئي آهري ايرڪرسرپروز ٿري چرڪري 
آهي. هاڻي کڻي ٿروري سرڌريرل صرورت ۾ آهري، پرر 
اصل ۾ جوهر ۾ ته ايرئرن ئري آهري. نريرو لربررل  آرڊر 
جيئن ته ناڪام ويرو آهري ۽ ٻريرو گرلروبرل آرڊر اڃران 
ٺهي نه بيٺو آهي. نتيجي طور دنيا ۾ رائريرٽ ونرگ 
جو سڄي دنيا ۾ اڀار آهري. يرورپ ۾ بره ان جرو اڀرار 
آهرري، اولررهرره جرري دنرريررا ۾ ٽرررمررپ لررقرراُء ترروهرران ڏٺررو. 
هندستان جتي مودي ويٺو آهي، دراصرل هري عرالرمري 
گرلرروبرل آرڊر جرري نرراڪرامرري جرري صررورت برره آهرري ترره 
ماڻهو هڪڙي نظام مان بيچين ۽ مايوس ٿريرا آهرن 
۽ ٻئي گلوبل آرڊر يا نظام پرنرهرنرجري جراِء نره واالري 
آهي جنهن جي نتيجي ۾ مراڻرهرن جري فررسرٽرريشرن، 
ماڻهن جي ڪاوڙ، انارڪي، چڙ، ماڻهن جي مرايروسري 
۽ بدحواسي مرڪوز ٿي انتها پسندي جي شرڪرل ۾ 
سامهون اچري ٿري. ايرئرن چرئري سرگرهرجري ٿرو تره اهرا 
صرف مسلمانن ۾ نه پرر سرڄري دنريرا ۾ اڀرري آهري. 
نيو گلوبل آرڊر جي ناڪامي جري نرفرسريراتري شرڪرل 
آهي، پر آخرر ۾ مر ربرت نرو  تري اچران تره تراريرخ ۾ 
جيڪا به اهڙي منفي لهر اڀري ٿي جيڪا جاهالنره بره 
آهي، غير منطقي به آهي ۽ غلط به آهي جنهن مران 
ورڻو به ڪجهه ناهي اها هميشه عارضي هوندي آهي 
۽ ان ڳالهه ۾ اها امريرد مروجرود آهري تره هري جريرڪرو 

آهري اهرو بره عرارضري آهري ڇرو تره ان  phaseموجوده 
مان انسان  ات کري ڪرجرهره مرلرڻرو نراهري. ان ڪرري 
انتها پسندي هڪ خطرناڪ رويو رهيو آهري، نرقرصران 

ڏئي ٿو، بيماري آهي، پر اطمينان اهو آهي ته ان کري 
ڊگهو مستقبل نه آهي اها وڃي هڪڙي بند گرلري ۾ 
ڦاسندي ان الِء اسان کري تراريرخ جرو انرترظرار نره ڪررڻ 
کپي بلڪه اسان کي ان کي تيز  ڪررڻ کرپري. ائريرن 
ناهي ته اسان اصول کي سرمرجرهري ويرهري تراريرخ جرو 
انتظار ڪريون، پر اسان سڀني کي سياسي تحريڪرن 
جو، قلمڪارن جو، عرالرمرن ۽ دانشرورن جرو، اديربرن ۽ 
آرٽسٽن جو، سياسي ڪارڪنن جو اهو ڪم آهري تره 

 ان تبديلي جي رفتار کي تيز ڪريون. 
ُڪـتـ بُ زاهدھُابڙو:ُتوه نُجوُپسنديد ُليکڪُيـ 

 ڪهڙوُآهي؟
مون کي هڪڙي وڏي بريرمراري آهري، ج ميُچ نڊيو:ُ

مختلف علمن کي پڙهڻ ۽ ان ۾ دلچسپري وٺرڻ جري 
۽ اها ڳرالرهره مرون کري خربرر نراهري تره سرٺري آهري يرا 
خراب آهي، پر اهو منرهرنرجرو مرزاج آهري تره مرون کري 
علم جون گهڻيون شڪلون وڻرن ٿريرون ۽ مران انرهرن 
کي تمام گهڻو پڙهندو آهيان. هاڻي توهان جو سروال 

سالن جي عمر ۾ ڪرنرهرن  81ڏاڍو ڏکيو آهي ته مان 
هڪڙي ليرکرڪ يرا ڪرتراب جرو نرالرو کرڻري سرگرهران. 
سرريرراسررت ۽ فررلررسررفرري ۾ ڪرريررترررائرري آهررن، سرريرراسرري 
سرائرنرس ۾ گرهرڻرا ئري آهرن، فرزڪرس ۾ ٻريرا هرونرردا، 
سماجي علمن ۾ ٻيا هوندا، ادب ۾ ٻيا هوندا ۽ ايئن 
تاريخ ۾ به ٻيا هوندا انهرن ۾ ترمرام گرهرڻري ورائرٽري 
آهي، پر جيڪڏهن تروهران مرون کران ڪرو هرڪ اهرڙو 
ماڻهو پرڙرو ۽ جرنرهرن کري مران ورائري ورائري پرڙهريرو 
آهي روز پڙهندو هجان ۽ جرنرهرن مران ٿرڪرجران نرٿرو، 
جنهن مان ڀرجان نٿو، جنهن مان مرنرهرنرجري دل نرٿري 
ڀرجي ۽ جنهن کي مون هزارين ڀيرا پرڙهريرو هرونردو ۽ 
روز پڙهيو هوندو ۽ منهنجو هن سران روز ڪرم آهري 
جيڪو مون کي هر دفعي نئون لڳندو آهي منهنجري 
عقيدت ان سران بره نراهري ان سران بره پريرار آهري اهرو 
لطيف سائين آهي، هي مرنرهرنرجري زنردگريَء جرو اهرڙو 
ڪتاب آهي جنهن مان هيستائين ته نه ٿڪو آهريران 
ٿڪجڻ ته وڏي ڳالهه آهي، پر جريرتررو ان کري پرڙهران 
ٿو اوترو ان ۾ اڳتي وڃان ٿو. باقي شعباجاتي شريرون 
آهن اهي شعبيوار آهن. توهان مون کران دور پرڙرنردَو، 

شعبا پڙندَو ته وڏي لسٽ آهي ماڻهن جري جريرڪري 
مون کي وڻن ٿا. فيرشرن فرالروو ڪررڻ مرنرهرنرجرو مرزاج 
ناهي، جيڪي ماڻهو ٻين کي وڻن ٿرا اهري مرون کري 
وڻررنرردا ئرري نرره آهررن. مرر ررال طررور: مررون کرري گررريررڪ 
فالسافي ۾ گهرڻري ۾ گرهرڻرو ٻره مراڻرهرو وڻرنردا آهرن. 
هونئن ته گهڻا فلسفي مرنرهرنرجرا پسرنرديرده آهرن اهري 
ڊموڪريٽس ۽ اپيڪريٽس آهن جيڪي مشرهرور ئري 
ناهن، مشهور ته افالطون آهن جيڪو مون کي گهرڻرو 
وڻندو ئي ناهي. اهي ٻئي هن معنٰي ۾ مختلف آهرن 
ته مادي پرست ٻيا به هئا، پر ڊموڪريٽس ايرٽرم جري 
ٿيوري جو باني هو. اڃران وڏي ڳرالرهره اهرا آهري تره ۽ 
اهو ڪٿي لکيل ناهي مرنرهرنرجري پرنرهرنرجري سرمرجرهره 
آهي ته جيڪو زندگيَء جو فلسرفرو ڊمروڪرريرٽرس و  
آهي حاالنڪره ٻريرن و  بره ڪرمرال جرا فرلرسرفرا آهرن. 
اخالقي فالسافي ۾ ۽ ٻريرن ۾، پرر زنردگريَء کري هري 
جيڪو ارسطو بعد ۾ ٺاهيو جرنرهرن کري چرئربرو آهري 
ٽيليوالجي ته هن ڪائنات جي پويان مقصد ڇا آهي، 
زندگيَء جي پويان مقصد ڇا آهي. ڊموڪريٽرس چريرو 
ته ُپرمسرت زندگي ئي زندگيَء جو مرقرصرد آهري. هرو 
توهان کي مذهبي ادارن ۽ سماج کان ڌار ٿرو ڪرري، 
پر ڊموڪريٽس توهان کي اصل زنردگريَء سران جروڙي 
ٿو ۽ چوي ٿو تره پرنرهرنرجري اصرل زنردگريَء ۾ جريرئرو، 
توهان پنهنجي دور ۾ جيئو، پنرهرنرجري لرمرحري ۾ بره 
جيئو ۽ ان ڪري اپيڪيورس به وڌيرڪ وڻري ٿرو. ڇرو 
ته هن ان سوچ کري اڃران وڌيرڪ برهرترر برڻرايرو ۽ هرن 
چيو ته ُپرمسرت زندگيَء جي راهه ۾ جيڪرا رڪراو  
آهي اهو خوف آهي. خروف چراهري اڳرئريرن جرهران جرو 
هجي، خوف خداوند جو هجي، خوف موت جرو هرجري، 
هر قسم جو خروف تروهران جري حرقريرقري زنردگريَء جرو 
دشمن آهي ان مان جنرد ڇرڏايرو. تروهران تصرور ڪرري 
سگهو ٿا ته ٽي سئو ي. م ۾ هرڪرڙو مراڻرهرو اهرڙي 
ڳالهه ڪري رهيو هجي. تروهران مرون کران هرڪ نرالرو 
پرڙرو تره انررهرن جري گررهررائرري، اثرر انرگرريرزي ۽ وسرعررت 
ايتري ته ڪمال آهي ۽ جري هرڪ ڪرتراب چرونردَو تره 
اهو ڪتاب آهي جنهن مان منهنجو ڍئو نٿو ٿئي اهو 

 شاهه جو رسالو آهي.
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عمر مسئلو ناهري، پرر ان تري  
سوچڻ ۽ پوڙهن جريران زنردگري 
گذارڻ مسئلو پريردا ڪرري ٿرو. 
سدائيرن پرنرهرنرجري جسرم جري 
ٺراهره ٺروهره کري بررنرائري رکرو ۽ 
هرررمررريرررشررره ترررازن خررريرررالرررن سررران 
سرشار رهو. اهڙي طرح توهان پاڻ کي سردائريرن نرنرڍڙي 

 ٻار جيان تازو ۽ توانو محسوس ڪندا.
*** 

هڪڙي انگريزي جي پروفيرسرر جريرڪرو انرگرريرزي ۾ بره 
سنڌي ۾ ڳالهائيندو آهي، کي مون چيو ته جڏهرن ترون 
انگريزي ڳالهائيندو آهين ۽ لٽريرچرر تري ٽريرڪرا ٽرپرڻري 
ڪندو آهين ته شرم آئون محسوس ڪرنردو آهريران. ڇرا 
پروفيسر جي اها ليول هوندي آهي؟ هو ڪراوڙجري پريرو، 
پر اها هڪ عام حقيقت آهي ته سڀ انڌا، گونرگرا، ٻروڙا 
۽ جاهل تعليمي ادارن ۾ کپايا ويا آهن. ايتري قردر جرو 

 اهي اهم سڻڀين پوسٽن تي پڻ براجمان آهن.
تنهنڪري آئون چوندو آهيان ته خردا جرو شرڪرر ڪرريرو 
جو پاڪستان ٺهيو، نا اهل ماڻهرو ڦرٻري ويرا نره تره اهري 
ڪيڏانهن وڃن ها؟ شايد سمنڊ ۾!؟ جري ڪرڏهرن ايرئرن 
ٿررئرري هررا ترره سررمررنررڊ برره انررهررن جرري غررالظررت سرران بررربرراد 

(Polluted)  .ٿي وڃي ها 
*** 

اسين فخر محسوس ڪرنردا آهريرون تره اسريرن دنريرا جري 
قديم ۽ نهايت ئي سڌريل ۽ تهذيب يافرتره مروهرن جري 
دڙي جو ورثو ۽ تسلسل آهريرون، پرر ان جري براوجرود بره 
ڪالهه کان اڄ جري جرديرد دور ترائريرن. اسران اهرڙو ڪرو 
م الي شهر اڏي نه سگهيرا آهريرون جريرڪرو مروهرن جري 

 دوڙي جو مٽ هجي.
تنهنڪري آئون چوندو آهيان ته اسين مروهرن جري دڙي 
جري سرڌريررل ۽ اعررلررٰي تررهررذيرب جرو اڻ سرڌريررل ۽ غرريررر 

 تهذيب يافته ورثو ۽ تسلسل آهيون. 
*** 

پرهرترو.  (Blank)به خرالري  SMSخالي دل جيان تنهنجو 
او منهنجا مغرور محبوب! آئون توکي ٻه پيار ڀرريرا ٻرول 
موڪلي رهيو آهيان. شايد اهي تنرهرنرجري خرالري دل ۾ 
 جنبش آڻي تنهنجي چهري تي مرڪ وکيري سگهن.

*** 

گل محبت جي عالمت طور استعمال ٿيندا آهن، پر پوِء 
به انرهرن کري پرئرسري جري عريروض وڪررو ڪريرو ويرنردو 

 آهي.
ساڳي ريت سنڌ بره جرن الِء سرڀ ڪرجرهره ڪريرو آهري، 
ڀرجهلو ۽ ڇپر ڇانو بڻي آهي، انهن ئي کيس سر برازار 

 نيالم ڪيو آهي. 
*** 

انسران  (Vulgar)ڪڏهن به پنهنجي اندر ۾ لڪل آواره 
کري مرررڻ نرره ڏيرو. ڇراڪرراڻ ترره جرڏهررن ترروهران پررنرهررنرجرري 
معمول جي زندگيَء مان بيزار ٿيو ٿا تره هرو تروهران کري 
اتان ڪڍي رنگن ڀري دنيا ۾ وٺي وڃي ٿو جتي توهان 
پنهنجا ٿڪ ڀيو ٿا ۽ ٽينشن کان آزاد ٿي مزا ماڻيو ٿرا 
۽ پوِء واپس پنهنجي دنيا ۾ اچي نئين سرري ۽ نرئريرن 
جذبي سان زندگيَء جي شروعات ڪريو ٿا ۽ نرون الڙن 

 ۽ رخن کان متعارف ٿيو ٿا. 
*** 

ڪنهن وڏي شخصيت جي پوئلڳي کان بهرترر آهري تره 
پنهنجي دل جو آوز ٻڌ. ڪنهن وڏي ايرجراد کران مرتراثرر 
ٿيڻ کان بهتر آهي ته ننڍڙي ئي صحيح پرر پرنرهرنرجري 

 ڪا شيِء تخليق ڪر.
*** 

پوڙهائپ ۾ اڪيالئپ مرحرسروس ڪررڻ جرو ڪرارڻ اهرو 
آهي جو ماڻهو پنهرنرجري مراضري سران گرڏ گرهرارڻ جري 
ڪوشش ڪن ٿا، جنهن ۾ هنن جو ياري دوستري مرٽري 
مائٽي ۽ سماجي الڳاپن جو وڏو حلقو شامل هو ۽ هرنرن 
جي جسماني سگهه به بهتر هئي ۽ هر ڪم ڪرڻ جي 
طاقت به هئي، جيڪا هنن ۾ پوڙها پڻ ۾ نٿي هرجري. 
انهيَء ڪري هو اڪريرالئرپ جرو شرڪرار ٿري وڃرن ٿرا ۽ 

 پنهنجي زندگي بي مزي گذارين ٿا. 
بهتر زندگري گرذارڻ الِء انرهرن الِء ضرروري آهري تره هرو 
ماضي ۽ ان جي سراروڻريرن کري وسراري حرال ۾ جريرئرڻ 
جرري ڪرروشررش ڪررن ۽ پرروِء ڪررو سرربررب نرراهرري جررو هررو 

 زندگي جو سرور ماڻي نه سگهن.
*** 

ڊيوٽي تي وڃڻ دوران ڪوٽرڙي جري پرل ڪرراس ڪربري 
هئي، پر ڪڏهن ڪو گڏهه گاڏو اڳيان اچي ويندو هو ته 
سرڀرنري گرراڏيرن کري سرنرگرل ٽررريرڪ جري ڪرري ان جرري 
پويان هلڻو پئجي ويندو هو، ايستائين جريرسرترائريرن اهرو 

 گڏهه گاڏو پل ڪراس ڪري نه وٺي.
ان منظر تري مرون ڀرر ۾ ويرٺرل دوسرت کري چريرو: ڏس! 
اسين )عوامٽ گڏهه )حڪمرانٽ جي پروٽوڪول ۾ هرلري 

 رهيا آهيون. 
*** 

پررنررهررنررجرريررن احسرراس مررحرررومرريررن يررا جسررم ۽ روح جرري 
خواهشن جي ا  اجرهرائرڻ الِء ڪرڏهرن ڪرڏهرن ڀرلري ٻره 
چڪيون پي وٺو يا پنهنرجري انردر جري آواره انسران جرو 
چوڻ ميرو تره جريرئرن تروهران جري دکرن ڀرري زنردگري ۾ 
خوشين جا لمحا موٽي اچن، پر ڪڏهن به ان کي عادت 

(Habit)  طررور نرره اپررنررايررو. ڇرراڪرراڻ ترره جررڏهررن عررادت
 (Crazy)ڪمزوري بڻجي وڃي ته اها ماڻهو کي جنوني 

بڻائي ڇڏي ٿي ۽ پوِء ماڻهو عادت جي پورائي الِء ڪو 
جرررم ڪرررڻ کرران برره نررٿررو ڊڄرري ۽ ايررتررري قرردر جررو هررو 

 پنهنجي ضمير جو سودو ڪرڻ کان به نٿو گسي. 
*** 

اسان جي سماج )معاشريٽ ۾ جريرنريرئرس ۽ چرريرن کري 
 هڪڙي ئي کاتي )ڪئٽيگريٽ ۾ رکيو ويندو آهي.

ان کي خود سماج جي ائبنارملٽي نه چئجي تره ٻريرو ڇرا 
 چئجي؟

*** 
 جيڪڏهن تون پڙهڻ چاهين ٿو ته،

 ماڻهن جا چهرا پڙهه.
 جيڪڏهن تون لکڻ چاهين ٿو ته،

 اهو لک جيڪو دل چوي.
 جيڪڏهن تون زندگي گهارڻ چاهين ٿو ته،

 ماڻهن منجهه گذار.
 جيڪڏهن تون سمهڻ چاهين ٿو ته،

 ان خواهش سان سمهه ته،
 صبح جو تازي توانا  هن سان اٿڻو آهي.

*** 
 ”ماڻهن توکي وساري ڇڏيو آهي.“هن چيو: 

ڇا ماڻهو اڃان به پنهنجري وجرود جري ڳروال “ مون پڙيو: 
 ”الِء نڪرن ٿا؟
 ”ها“هن چيو: 

تره پروِء مراڻرهرن مرون کري وسراريرو ڪرٿري “ مرون وراڻريرو: 
 ”آهي.

*** 
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 3771اپريلُ
هاڻ اڪ ر ايئن محسوس 
ٿيندو آهي ته بس اوچتو ڪو 
جهٽڪو لڳندو ۽ معاملو 
ختم ٿي ويندو، زندگي تان 
ڀروسو ته سليم ۽ پوِء ڇوٽوَء 
جي جوان موت کان ئي ختم ٿيو هو ۽ هاڻ جڏهن 
تقريبن اڌ صديَء جي زندگي ۽ اها به بغير ڪنهن 
سنڀال يا احتياط جي، بلڪه ڏاڍو الپرواهي ۽ بيدردي 
سان ضايع ڪرڻ کانپوِء جسم ۽ جان ۾ ڪوبه وڏو 
جهٽڪو برداشت ڪرڻ جي طاقت به ڪونهي. انهيَء 
ڪري ايئن لڳندو آهي ته اهلل پيو خير ڪري باقي 

 ڀروسو ڪونهي.
اهو ئي سبب آهي جو هاڻ روح عبادت ڏانهن گامزن 
ٿيو آهي ۽ اسان جو عقيدو ته آهي ئي صوفي عقيدو 
ان ڪري مون کي عبادت ڪرڻ ۾ سڪون محسوس 
ٿيندو آهي. هڪ اهڙو سچو روحاني سڪون ۽ 
اطمينان جنهن کان اڳ آئون محروم هئس. رب کي 
۽ منهنجي موال کي ياد ڪري دل، دماغ ۽ روح جا 

 الڙا، س ، حق، پيار ۽ نيڪيَء ڏانهن گامزن آهن. 
*** 

 3771مئي80ُُ
محترمه بينظير ڀٽو صاحبه جي قيادت ۾ موجوده 
حڪمت سنڌ ۽ سنڌي عوام الِء نعمت آهي. هن 
حڪومت جون ڪيئي پاليسيون ۽ انقالبي قدم سنڌ 
جي الِء فائديمند آهي. سڀ کان وڏو قدم 

 دهشتگردي جي خالف جنگ آهي.
بهرحال هن حڪومت جي سخت پاليسين سبب 
دهشتگرديَء جو پراڻو مرض ُڇٽڻ شروع ٿيو آهي، 
اميد آهي ته مزيد ڪجهه سالن ۾ ان جي پاڙ پٽجي 

 ويندي. 
*** 

 3771نومرب30ُُُ
محترم محمد ابراهيم جويو صاحب واقعي ئي 
عظيم انسان، بي م ال استاد ۽ سچو انقالبي دانشور 
آهي. اهو ئي سبب آهي جو اڄ قوم جويو صاحب 
جي عزت ۽ احترام ٿي ڪري. جويو صاحب بنيادي 

طرح هڪ استاد آهي مجموعي طرح سندس روح به 
هڪ ڏاهي استاد جو آهي. دنيا ڀر جي عالمن، 
اڪابرن، فالسافرن، شاعرن، اديبن ۽ تاريخن جي 
وسيع مطالعي ۽ ُمني صديَء تائين عملي طور 
برصغير ۽ پوِء پاڪستان ۽ سنڌ جي ترقي پسند 
عوامي قومي تحريڪ سان وابستگي ۽ انهيَء ۾ 
مسلسل پختگي، هن کي اهڙي الفاني عظمت ڏني 
آهي جو هاڻ اهڙا ماڻهو اسان الِء عظيم هيرو آهن، 
جن اسان کي ۽ اسان جي آئنده نسلن ۽ تاريخ کي به 

 ماال مال ڪيو آهي. 
*** 

 3771نومرب51ُُُ
دنيا جي هر شيِء مان دل ڀرجي وئي آهي. ڪنهن به 
عمل ۾ من نٿو لڳي، ڪٿي به وڃڻ تي روح نٿو 
چوي... بس صرف ڪتاب ۽ مطالعو ئي آهي جنهن 
۾ دلچسپي برقرار آهي. بس دل ٿي چوي ته ڪوبه 
ڪم ڪار نه هجي، ڪابه  ميداري ڪم ڌنڌو نه 
هجي، بس بي فڪري سان ڪنهن به کٽڪي 
کانسواِء ڪنڊ ۾ ويهي صرف پڙهان سڪون ۽ 
اعتماد سان سٺا سٺا اعلٰي قسم جا ڪتاب پڙهان ۽ 

 بس.
*** 

 3771نومرب18ُُُ
منهنجي ماسي ۽ َسُس، امينا ماسي انتهائي برد بار 
۽ نهايت کل ُمک قسم جي عورت آهي. غريب 
آهي، پر دل جي امير آهي. اسان جي سنڌوَء جي 
شاديَء ۾ امان، ابا ۽ منهنجي ڀينرن جي نه شرڪت 
ڪرڻ ۽ ماسي وارن جو اسان کي ساڌ ڏيڻ. ان 
کانپوِء وري منهنجي سالي سليم جي شادي دوران به 
ماسيَء جو انتهائي ڏاهپ ڀريو ڪردار، جنهن ۾ هن 
اسان کي به نه ڇڏيو ۽ پٽ به پرڻائي پنهنجي گهر 
 مان شادي ڪرائي وڏي عقل مندي جو مظاهرو ڪيو. 
منهنجن مائٽن جو مون ساڻ ناراض ٿيڻ کانپوِء به 
ماسيَء جو ڪردار نهايت ئي سهڻو برابري وارو، ٻنهي 

 پاسي سڀني سان محبت وارو رهيو آهي.
ماسي کل ڀوڳ ۽ چرچا به جام ڪندي آهي. انهيَء 
ڏينهن چيائين ته هن دنيا ۾ ٽي وڏيون حقيقتون آهن 

عبادت، سخاوت ۽ عدالت، پر ماسي چيو مون و  
ٽنهي مان ڪجهه ڪونهي. نمبر پهريون عبادت آئون 
ڪونه ٿي ڪريان، سخاوت جي پوزيشن ۾ ڪونه 
آهيان جو غريب آهيان، باقي رهي ڳالهه عدالت جي 
ته مون جهڙي کٽل عدالت يا حق انصاف جي ڳالهه 
به ڪنديس ته پڪ موچڙا کائينديس، ان ڪري اهي 

 ٽئي عظيم ڪم آئون ڪري نٿي سگهان. 
*** 

 3771ڊمسرب0ُُ
هين سالگره  38اڄ محترم رسول بخش پليجو جي 

عباس ڀائي پارڪ ۾ سنڌ سڄي مان آيل هزارين 
هارين، مزدورن، عورتن، نوجوانن ۽ ٻارن شرڪت ڪري 

 وڏي شان، مان، عقيدت احترام سان ملهائي.
ان ۾ ڪوبه شڪ شبهو ڪونهي ته پليجي صاحب 
جهڙا عظيم جينئس دانشور رهنما صدين ۾ پيدا 
ٿيندا آهن. عظيم ماڻهو ڪنهن به پنهنجي هڪ ٻن 
شعبن ۾ ڪماليت ۽ عظمت جي رتبي تي پهچندا 
آهن، پر رسول بخش صاحب کي ڪيترن ئي شعبن 
۾ ڪيئي جدا جدا نوعيت جي فيلڊن ۾ غير 
معمولي صالحيتون رهيون آهن. هر فيلڊ ۾ هن 
عظيم ڏاهي پنهنجي عظمت کي ميرايو آهي. اديب، 
ڪهاڻيڪار، شاعر، نقاد، انقالبي عوامي دانشور، سچو 
پورهيت ۽ مظلوم عوام جو سياسي رهنما هڪ وڏو 
چوٽيَء جو قانوندان، وڪيل هجڻ سان گڏوگڏ آر ، 
فن، موسيقي جو ڄاڻو ۽ پارکو به آهي. انهيَء ڪري 
 هن جي اهميت ۽ عظمت ڪيئي ڀيرا وڌيو ٿي وڃي.

پليجو صاحب واحد سچو قومي، عوامي، انقالبي 
رهنما آهي، جيڪو اڄ تائين پنهنجي قول فعل تان 
ڦريو ڪونهي جيڪو ڪڏهن به ڪنهن جي اڳيان 
جهڪيو ڪونهي ۽ نه ئي ڪنهن الل  ۽ لوڀ جو 
شڪار ٿيو. هميشه پنهنجي ڌرتي، قوم، عوام جي 
حقن الِء وڙهندو رهيو، هميشه اگهاڙو س  سڀني کان 
اول پاڻ چوندو رهيو نه ڪڏهن ڊنو نه ڪا مصلحت 
ڪيائين. حاڪمن، جنرلن، ڪرنلن جي اڳيان نجو س  
دليريَء سان چوندو رهيو، وڙهندو رهيو ۽ اڃان به 

 وڙهي پيو ڌرتيَء الِء، قوم الِء، انسانن الِء. 
*** 
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  برررررسرررراتررررون هررررونررررئررررن ترررره
فرائررديرمررنرد هرونررديرون آهرن، پررر 
جتي هر نظام تباهه لڳو پريرو 
ُهررجرري، ُاترري مسررلررسررل ۽ ترريررز 
برسراترون تره پرنرهرنرجري جڳرهره 
تي، پر هلڪيرون بررسراترون بره 
ڪيتريون ئي پريشانيون پاڻ سان کڻي ٿيون اچرن. 
هن وقت ٿر ۽ ٻريرن عرالئرقرن ۾ ضررور فرائردو ٿريرو 
آهي، پر الڙ جي ضلعن ۾ نقصان ٿي رهريرو آهري. 
ان کان عالوه برساتن کانپوِء سنڌ جري ترقرريربرن هرر 

 شهر جي حالت خراب آهي. 
  مرخررتررلررف مررافرريررائررن، پراڻرري جرري قرردرترري َگسررن ترري

قبرضرا ڪرري، انرهرن کري برنرد ڪرري ڇرڏيرو آهري. 
شهرن ۾ ڊريرنريري جرو ڪروبره نرظرام نراهري. هراڻري 
 ماڻهن الِء گهرن مان نڪرڻ ڏکيو ٿي پيو آهي.

  خرران طررور اسررڪررولررن ڏانررهررن ويررنرردڙ ٻررارڙا وڏي
تڪليف کري مرنرهرن ڏيرن ٿرا. اسرڪرول پرهرچرنردي 
پهچندي هڪ ته کيرن ديرر ٿريرو وڃري، ٻريرو سرنردن 
ڪررپررڙا ۽ جررترريررون خررراب ٿرريررو وڃررن. ان سرران گررڏ 

 ڪيترين ئي بيمارين ڦهلجڻ جو انديشو آهي.
  ،برررسرراتررن جررو سررڌو سررنررئررون اثررر اسرران جرري مرراحررول

زراعررت ۽ الڳرراپرريررل ادارن جرري ڪررارڪررردگرري ترري 
 ٿيندو آهي. 

  الڙ کرري هررونرئررن ئرري پرراڻري نراهرري مررلرنرردو. سررو اهررو
هميشه ُسڪندو آهي ۽ وري جرڏهرن تريرز بررسراترون 

 پونديون آهن ته ُٻڏندو آهي.
  ،بدين ضلعي ۾ ڪجهه سالن کان زراعت ته ٺهيو

پر پيئڻ جو پاڻي مشرڪرل ٿرو مرلري. ان حرالرت ۾ 
ماڻهن کي فصل پروکرڻ الِء پراڻري جري لرپ ترڏهرن 
ٿي ملي، جڏهن ان فصل پوکڻ جو وقت گذري ٿرو 

 وڃي.
  هن سال ٿورو پاڻي ئي سرهري، پرر ترمرام ديرر سران

مليو. ماڻهن قرض کڻي پاڇاٽا فصرل پروکريرا. جرن 
مان هاڻي ڪجهه ملڻ جو آسرو ٿريرو هرو. جريرڪري 
ڪجهه ڏينهن کران پرونردڙ مسرلرسرل بررسراترن جري 

 ڪري تباهه ٿي ويا آهن.
  نرااهرل ۽ نرڪررمري نرظرام جري سرزا اهررو غرريرب ئرري

ڀوڳي ٿو، جنهن جون انهن فصلن ۽ بررسراترن سران 
 ڪيتريون ئي اميدون وابسته هيون.

  پنهنجي محنت، اوجاڳن ۽ اميدن جرو قرترل ٿريرنردو
ڏسي، اهو غريب هاري ان نقصان جا ڪي به دلريرل 
۽ سرربررب ُٻررڌڻ الِء ترريررار نرراهرري. هررن الِء اهرري سررڀ 

 بحڪ فضول ئي آهن.
  مسلسل ۽ تيز برساتن کانپوِء هاڻي اها مخلروي بره

نررڪررري ايررنرردي، جررنررهررن کرري ان غررريررب جرري ٿرريررل 
نقصان جو تماشو ڪرائي، ان کي ڪريرش ڪررائري 
مال وٺي کائڻو آهي. غريب مزدور ۽ هاري سراڳريرو 

 سورن ۾ آهي.
 .ماڻهو مري ٿو وڃي، پر پيار زنده رهي ٿو 
  زنردگري پريررار جرو گرريرت آهري. جرنرهرن کري هررڪررو

 پنهنجي پنهنجي انداز ۾ ڳائي ٿو. 
  ڪائنات ۾ هر شيِء جو پنهنجرو پرنرهرنرجرو ردم ۽

 رقص آهي.
  موسيقي، مون الِء نره رڳرو روح جري غرذا آهري، پرر

 گهڻو ڪجهه آهي.
  ،نررٽررشرري ڪرريررڏي نرره ڀررلرري ڳررالررهرره چررئرري آهرري ترره

 ”موسيقي کانسواِء زندگي غلطي ئي ُهجي ها!.“
  جڏهن به ڪو اڳ ُٻڌل گيت، ڪافي سالن پڄاڻران

اسرران جرري ڪررنررن ترري پررونرردو آهرري ترره پرراڻ سرران 
 ڪيتريون ئي يادون کڻي ايندو آهي.

  هر دور جي پنهنجي پنهنجي موسيقي آهري ۽ هرر
 ماڻهو جو  ائقو پنهنجو پنهنجو آهي.

  مون جڏهن به ڪرو سردا برهرار گريرت ُٻرڌو آهري تره
مون ايئن محسوس ڪيو آهي ته اهو پهريون ڀريررو 

 ُٻڌي رهيو آهيان.
  ڪوبه ساز وڄائڻ، هر ڪنهن جري وس جري ڳرالرهره

 ناهي.
  آئون ڪهڙي به موڊ ۾ ُهجران، ُان مروڊ ۾ ڪشرور

ڪرمرار جررو آواز ۽ سرنردس ڳرايرل سرردا برهررار گرانررا، 
 منهنجا ساٿي هوندا آهن.

  مون جڏهن به ڀرٽرائري سرائريرن جرو ڪرو بريرت وري
وري پڙهيو آهي، مون کي ُاهو نئون لڳو آهري. هرر 
 ڀيري ُان مان ڪي نوان ڏاهپ جا گس مليا آهن.

  ڀٽائي سائين اسان جو فرڪرري رهربرر آهري، گرهرٽ

۾ گهٽ اڄ جي هر نوجوان کي ڀٽائي سائيرن جري 
 شاعري کي ضرور پڙهڻ گهرجي.

  اڄ جرريررڪرري ٻررار سررنررڌ جرري وڏن وڏن مررهررانررگررن
اسڪولن ۾ پرڙهرن پريرا، سري سرڀ نره رڳرو ڀرٽرائري 
کان اڻواقف آهن، پر سنڌي ٻولريَء کران بره اڻرواقرف 

 آهن.
  ،انررهررن ٻررارن ۾ انررهررن سررڀررنرري سررنررڌي ڪررامررورن

سياستدانن، ڊاڪٽرن، پرروفريرسررن، اسرترادن، سرمراج 
سڌارڪن، صرحرافريرن ۽ واپراريرن جرا ٻرار بره شرامرل 
آهررن، جرريرررڪرري ڪررامرررورا، سرريررراسررتررردان، ڊاڪرررٽرررر، 
پررروفرريررسررر، اسررترراد، سررمرراج سررڌارڪ، صررحررافرري ۽ 
واپاري چوويهه ڪالڪ سنڌ ۽ سرنرڌي ٻرولريَء جري 

 درد ۾ ورتل آهن.
  ڀٽائي سائين کي اڄ به غريب هاري جو ٻار پرڙهري

ٿررو، اڄ برره ڪررنررهررن جررهڳرري ۾ هررلررنرردڙ پرررائررمررري 
اسڪول تي پرائمرري اسرتراد، ٻرارن کري ڀرٽرائري جرا 

 بيت ياد ڪرائي پيو.
  اڄ جي نوجوانن جو وڏو انرگ، ڀرٽرائري سرائريرن کري

نٿو پڙهي يا نرٿرو سرمرجرهري! ُان جرا سربرب ڪرهرڙا 
آهررن، انررهررن ترري سررنررجرريرردگرري سرران سرروچررڻ جرري 

 ضرورت آهي.
  مرروجرروده وقررت ۾ ڀررٽررائرري سررائرريررن جرري شرراعررري ۾

موجود سائنسي پهلو کري ايرڪرسرپرلرور ڪررڻ جري 
 سخت ضرورت آهي.

  اسان جري ترعرلريرمري ادارن ۽ مريرڊيرا جري مرخرترلرف
 ريعن، ڀٽائي سائين کي ڪيتري اهميرت ۽ وقرت 

 ڏنو آهي.؟!
  اڄ جررا ڪرريررترررا پررروفرريررسرر، اسررترراد، ڊاڪررٽررر، سررمرراج

سڌارڪ، صحافي ۽ ٻين شعبن جا ماڻهرو، ڀرٽرائري 
سائين کي پڙهندا، سمرجرهرنردا يرا پرڙهري سرگرهرنردا 

 هوندا؟.
  مون اهو مشاهدو ڪيرو آهري تره اسران جري سرمراج

جو اهو وڏو الميو آهي ته هتي وڏيرن هسرتريرن کري 
ڪجهه فردن، گروهن، خانردانرن، نرام نرهراد ادارن ۽ 
جڳهين تائين مرحردود ڪرري، انرهرن جري ڪرم ۽ 

 فڪر سان وڏو ظلم ڪيو ويو آهي.
*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 برس تون 
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 جيَء جهروڪا

ماھتاب محبوب جي خاڪرن  
“ جريَء جرھرروڪررا” جرو ڪرترراب 

ھرر  ڪرريررو آهرري، پررڙھرري ويررا 
آهررريرررون سرررو ھررراڻررري ڪرررجررر  
ڪرررتررراب جرررون ڳرررالرررهررريرررون ٿرررا 
ڪريون. خاڪن جري براري ۾ 
چيو ويندو آهي ته جيڪو خراڪرو مراڻرھرو جرو مرڪرمرل 
تعارف پيش ڪري وڃي، پڙھندڙ جي  ھن ۾ سرنردس 
ٽي ٿي بيھي ته اھو خراڪرو ڪرامريراب آهري.  تصوير چ 
ان بنياد تي ته ھي خاڪا بلڪل پورا لھن ٿا کڻي جو 
سندن ڄَم جون تاريخون ڪرونرھرن، پرر ڇرا تراريرخ سران 
ئي تعارف ٿو ُجڙي؟ بلڪل نه ۽ ان جو ثبوت ماھتاب 
محبوب جا ھي خراڪرا آھرن. خراڪرا نرئريرن نسرل کري 
پراڻي نسل سران مرالئرڻ جرو سرٺرو سرنرئروڻ آھرن. ايرئرن 
ماھتاب محبوب جا ھي خاڪا نئين نسل کري پرراڻري 
نسل سان ته مالئين ٿا، پر ان نسل سان به مرالئريرن ٿرا 
جيڪو ھاڻي پررديسري برڻرجري ويرو آهري. ان پررديسري 
نسررل ۾ مرروھررن ڪررلررپررنررا آهرري، رام پررنررجررواڻرري، ھررري 
موٽواڻي، ارجن شاد، ٽھل رام آزاد، گوبرنرد پرنرجرابري ۽ 
پروپرٽري ھريرررا نرنرداڻري آهرن. ھري سرڀ اھرو نسرل آهرري 
جيڪو ھاڻي پرديسري برڻريرل آهري ۽ پرنرھرنرجري ديرس 
جي ھڪ جھلڪ پسڻ ڪارڻ آترو تره آهري، پرر کريرس 
اهو حق به حاصل ناھي جو هرو مرهرمران طرور اچري هرن 
ڌرترريَء ترران ڀرريرررو ڀرريرري وڃررن ۽ ھررو پررنررھررنررجررو ديررُس، 
رڪ، اھرا  پنھنجي سنڌ ڏسڻ لئه تڙپنردا ٿرا رھرن. ُاھرا س 
تڙپ جڏهن کين گھڻو ستائي ٿي ته ھرو ڇرا ٿرا چرون؟ 
 پڙھو موھن ڪلپنا جي خاڪي مان موھن جي زباني:

ماھتاب، جتي مون جنرم ورترو، رانرديرون ڪريرون، اھرو ” 

وطن ان جا شھرر ۽ مراڻرھرو ھرر چروٿريرن رات خرواب ۾ 
اچن، ڪرڏھرن تره ھرر رات سروچران؟ انسران برنرجرڻ کران 
جيڪر ڪراچي جي رستي تي ھلندڙ ڪو گاڏو ھرجران 
ته گھٽ ۾ گھٽ منھنجي جسم جا ڪري حصرا... ان 
گاڏي جا ڦيٿا، پنھنجي زمين سان گسجندا ھرلرن ھرا.. 
مان محسوس ڪرريران ھرا تره جرنرھرن مرٽريَء مرون کري 
جنم ڏنو آهي مان ان سران جرڪرڙيرو پريرو ھرجران ھرا... 

ھن ڏاڍي حسررت “  ڪاش ھڪ دفعو مان سنڌ ڏسان...
مان چيو ۽ پوِء ڄڻ ڪنهن سان خيالي طرح مرخراطرب 

 ٿيو...
بابا مون ڇڏيون سڀئي ڳالهريرون، جرنرھرن کري جريرئرن ” 

کپي تيئن وڃي جيَئرُن، پرر ٻريرلري مرون الِء مرنرھرنرجري 
 “وطن جو رستو کوليو... مون کي سنڌ اچڻ ڏيو.

ا ھا آهي ُان پرديسي نسل جي پيڙا جن سان اسان کري 
مراھرتراب مرحربروب گرھرر ويرٺري مرراليرو آهري. مراھرترراب 
محبوب جو ن ر وڻرنردڙ رھريرو آھري ۽ ھري ڪرتراب بره 
سرنردس ُان وڻرنردڙ نر رر جررو ھرڪرڙو اعرلرٰي مر رال آهرري. 
ھڪڙي ڳال  مان پريرر حسرام الرديرن راشردي صراحرب 

 جي خاڪي مان به پيش ڪرڻ چاهيان ٿو.
 ُاھا ا ھا آهي: 

راشدي صاحب کي قومي يا انقالبي نغمن کان ڏاڍي ” 
ُبڙان ٿي وٺي، کلندي چوڻ لڳو؛ قوم کي گانري سران 
سجاڳ ڪبو آهي ڇا؟ قروم گرانري سران سرجراڳ ٿري 
پوندي ڇا؟ شاعري قوم يرا وطرن الِء نره صررف دل الِء 

 “ھوندي آھي.
سڀ خاڪا پڙھرڻ وٽران آهرن، پرر ٽري خراڪرا جريرڪري 
طويل ته آھن، پر اھڙي وڻندڙ انداز ۾ لرکريرل آهرن جرو 
طروالرت مرحررسروس ڪررڻ نرٿرا ڏيرن. اھري خراڪررا آھررن؛ 

سنڌي ٻولي جو بي تاج برادشراهره، سراگرر کران گرھررو.. 
ھيري کان سخت ۽ ڪرتبن جو ڪوڏيو ۽ اھي خراڪرا 
آھن نسيم کرل، موھن ڪلپنا ۽ الرطراف عربراسري جرا. 
ڏنل نالن سميت ٻيا خاڪا رشيد ڀٽي، امر جليل، تاج 
بلوچ، ثميره زرين، رشيده حجاب ۽ حمريرد سرنرڌي تري 
لرکرريرل آهررن. ھرري سرڀ خرراڪرا انررھرن شررخرصرريررترن ترري 
جيئري ئي لکيا ويا آهن جو ليکڪه صاحبه لرکري ٿري 

 ته:
جيڪا صداقت ڀري سوچ حيات ليکڪن جي نمربررن ” 

۾ ملي ٿي سا مرحروم لريرکرڪرن جري مربرالرغري ڀرريرل 
 “نمبرن ۾ ڪٿي؟

ھرري ڪررترراب مررون کرري ڏاڍو وڻرريررو آهرري ترروھرران کرري 
جيڪڏهن ڪٿي ملي وڃي ته ضرور پرڙھرجرو. ڪرتراب 
جو ٽائيٽل پيي ۽ ُمھڙيون پنو ڦاٽرل آهري ترنرھرنرڪرري 
خبر ناھي ته ڪتاب ڪڏهن جرو شرايرع ٿريرل آهري، پرر 
جيڪو ڪتاب جو مرھراڳ لرکريرل آهري ان ۾ مرھراڳ 

ع لرکريرل آهري ۽ 2051لکندڙ جي نالي ھيٺيران سرن 
اھررو مررھرراڳ عررلرري احررمررد بررروھرري جررو لررکرريررل آهرري ۽ 
زبردست لکيل آهي وڻرنردڙ پريررائري ۾، مرھراڳ ضررور 
پنهنجي تعريف ڪرائي ٿو. آخر ۾ مران ڪرتراب مران 

 ڪج  چونڊ جمال رکان ٿو.
 * ساراهه جي طلب ته پروردگار کي به رھندي اچي.

* خط به دل جيران آهرن برنرد ٿريرا تره برنرد ٿريرا، نره تره 
 ھلندا ھلن.

* سنڌي ھڪ وسيع زبان آهي جنھن ۾ ھيرن جھڙي 
لفظن جي وڏي کاڻ آهي جيڪا ٻي ڪنھن ٻولريَء ۾ 
چڱي نموني ترجمو نه ڪرڻ سربرب ڪروئرلرن جري کراڻ 

 ۾ تبديل ٿيو وڃي.

  ڪتاب تي تبصرو

 
 پاڻ

 عاشق چانڊيو
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مهل مائيَء مون کي پنهنجي 
ُپٺ ڏني ان مهرل مرون خرارش 
واري پررائرروڊر جرري ُمررٺ ڀررري 
هررنررڌ ترري ڇررٽرري ڇررڏي ۽ پرروِء 
مررٿرران وري کرريررس چرريررم ترره 

۽ هنڌ مان ”  مان نامرد آهيان“ 
 اٿي ٻاهر نڪري آيس.

لريروسريرن وسرڪرريَء جرون ڪرجرهره سروايرون ُسررڪريررون 
 ڀريون هيون سو همراهه صفا اصل مست لڳو پيو هو.

 -هو ڪو گيت جهونگارڻ لڳو:
کريررس اهررو ڏسرري ڏاڍي خروشرري ٿرري ترره هررن وانررگرر ان 
مهل برجري به ڪنهن الهڙ ڇوڪرا  وانرگرر مروج ۾ 

 هو.
ٻرئري ”  مون فقط هڪڙو ڪمرو ڪرائي تري ورترو هرو“ 

پرر ڪرمرري جرو براڌ “ هوٽل تي پهتا ته برجرري چريرو 
 ”روم ڪافي ڪشادو آهي.

لريرروسرريررن گررهرڻررو حرريررران نره ٿرريررو. هررن سررفررر دوران ئرري 
پنهنجو  هن ٺاهي ورتو هو ته هو هڪ ئي ڪمري ۾ 
برجري سان گڏ رهندو. هاڻي هن کي رڳو هڪ ڳالرهره 
ُڪکي رهي هئي، اها هرئري تره سرنردس پريرر ڌوترل نره 
هئا، جنهن مهل سندن ٿيلها مرٿري ڪرمرري ڏي آنردا 
پئي ويا ان مهل ليوسين تصور ئي تصرور ۾ ڏٺرو تره 

صفا ڪو گردلرو آهريرن “ برجري کيس چئي رهيو آهي 
۽ هرو وراڻري رهريرو ”  چادرون خراب ڪري ڇڏيون اٿئي

صفائي سٿرائي جي حوالي سان منهنجا خريرال “ هو ته 
 ”ته صفا بورجوائي آهن.

ترون “ پر برجري کيس باڌ روم ڏي ڌڪريرنردي چريرو، 
وهنجي سهنجي تيار ٿي، مان ڪرمرري ۾ ڪرپرڙا ٿرو 

 ” الهيان
لرريرروسرريررن مررزي مررزي سرران پرراڻ کرري مررهررٽرري سررهررٽرري 
وهنجڻ لڳو، هن ڪاڪروس بره ڪررڻ چراهريرو، پرر اهرا 
همت نه ٿيرس. ترنرهرنرڪرري پراڻ کري واش بريرسرن ۾ 
پيشاب ڪرڻ تائين محدود رکيرائريرن. پروِء رات واري 
شر  ۽ ماُء وارا سپاٽا پاتائين )جيڪي ماڻس کريرس 
عارضي طور پائڻ الِء ڏنا هئا. سندس پنهنجو سليرپرر 

 صفا ردي هو ۽ هنڌان هنڌان ڦاٽو پيو هوٽ. 
 ”ها... ڀلي اچ هاڻي“برجري پڙيس ” تون تيار آهين“

برجري نيري پاجامي تي ڪارو ڊريسنگ گائرون پراترو 
هو، ڪمري ۾ يرو ڊي ڪرولرون جري خروشربرو پرکرڙيرل 

 هئي. 

 ليوسين چيو.” رڳو هڪڙو بسترو؟“
هررن لرريرروسرريررن ڏانررهررن  -برررجررري ڪرروبرره جررواب نرره ڏنررو:

خاموشيَء جي ڪناري تان ڏٺو جيڪا نهار پروِء هرڪ 
 وڏي ٽهڪ ۾ ُٽٽي پئي. 

 برجري کلندي چيو. ” پنهنجي اها شر  ته ڏس“
اها اڳڙي پائڻ مان ڪهڙو فائدو! اهرو تره صرفرا اصرل “ 

مسخرن جهڙي کل جوڳي آهي. ڪراش ان حرالرت ۾ 
 ”تون پاڻ کي پاڻ ڏسي سگهين ها

امران  “ ليوسيرن ڪراوڙ مران چريرو ”  ٻن سالن کان وٺي“ 
 ”کي چوندو پيو اچان ته مون کي نئون وڳو وٺي ڏي

هرلرو خريرر آهري، ترون اهرو “ برجري سامهون ڦري آيس 
هن ڪجهه اهڙي آواز ۽ انرداز ”  پاجامو الهي ڦٽي ڪر

۾ چيس جو ان جي جواب ۾ انڪار ڪرڻ ممڪن نره 
 هو. 

مان پنهنجي پاجامن مان هڪڙو توکي ڏيان ٿو، ٿري “ 
سگهي ٿو اهو توکي ڪجهه موڪررو هرجري، پرر وري 

 ”به تو واري پاجامي کان ڪافي بهتر آهي
ليوسيرن وچ ڪرمرري ۾ ڄرمريرو بريرٺرو رهريرو، سرنردس 
اکيون ڀرت تري چرنربرڙيرل پرنرن تري کرترل هريرون. هرڪ 
گهڙي الِء هرن چراهريرو تره کريرس واش روم ڏي وڃرڻ 
گهرجي، پر پوِء کيس لڳو ته اهو عمل سرنردس احرمرق 
پڻو ثابت ٿيندو. اتي ئي بيٺري بريرٺري قرمريرص الهري 

 ڇڏيائين. 
هررڪ گررهررڙي مرراحررول ترري چررپ چررپررات ڇررانرريررل رهرري، 
برجري مرڪندي ڏانهس ڏٺو. ليوسين کي اوچتو لڳو 
ته هو پنهنجي ماُء جا پومي سليپر پرايرو وچ ڪرمرري 
۾ الف اگهاڙو بيٺو آهي. پنهنجن هرٿرن ڏي ڏٺرائريرن 
ريرمرربرراد جررا وڏا هرر ، هررن انررهرن هررٿررن سرران پررنررهررنررجررو 
اگررهرراڙو پرريررٽ ڍڪررڻ چرراهرريررو، پررر ايررئررن ڪرررڻ برردران 
پنهنرجرا هر  پرٺريَء ڏي ورائري ڇرڏيرائريرن. ڀرتريرن تري 
اڪريل واڱڻائي رنگ جون ٻه چوڪور لڪيرون اڳرتري 
پوئتي ٿينديون پوئتي کان به پروئرتري ٿريرنرديرون پرئري 

 ويون. 
برجري چيو تنهرنرجرو هري بردن ”  منهنجو رايو آهي ته“ 

پراڻ  -ايئن پاڪ دامن آهي جهرڙوڪرر ڪرنروارو هرجري:
کي درسنيَء ۾ ڏس! سي وانگرر ٻرريرن پريرو ٿرو. الربرتره 
تون راتوڪي لربراس کران وڌيرڪ هرن وڳري ۾ ٺرهريرن 

 پيو.
پرر ڪررو “ لريروسرريرن ڳرالررهره ترري زور ڏيرنرردي چريرو ”  هرا“ 

ماڻهو جنهن مهل اگهاڙو هوندو آهي تنهن مهل ٺپ 

 ”ڪونه ٺهندو آهي، مون کي پاجامو ڏي جلدي ڪر.
برررجررري ڏانررهررس ريشررمرري پرراجررامررو اڇررلرريررو جررنررهررن ۾ 
ڪررنررهررن خرروشرربررودار جررهررنررگررلرري ٻرروٽرري جررهررڙي وڻررنرردڙ 

 خوشبو هئي. پوِء ٻئي وڃي هنڌ ۾ ڪريا. 
 -آس پاس هڪ ڳري سانت ڇانيل هئي:

مران الرٽري “ ليوسريرن چريرو ” مان بيمار ٿي پيو آهيان“ 
 ”ڪرڻ ٿو گهران

 برجري ڪجهه نه وراڻيو.
لريرروسرريررن پررنررهررنررجرري نررڙيَء ۾ وسررڪرريَء جرري ڪرروڙاڻ 

 محسوس ڪئي.
 ”  لڳي ٿو هي همراهه منهنجو ڪم الهڻ ٿو چاهي“

هو سوچڻ لڳو ۽ سامهرون ڀرت تري اڪرريرل واڱرڻرائري 
رنررگررت واريررون چرروڪررور مسررتررطرريررل پررٽرريررون، يررو ڊي 

 ڪولون ڳري خوشبو جي ڪري ڦرڻ لڳيون. 
مون کي هن سفر تي نڪررڻ الِء هرائروڪرار نره ڪررڻ “ 

 ”گهربي هئي.
 هونئن به هن جو ڀاڳ نه هو.

گررذريررل ڪررجررهرره ڏهرراڙن دوران هررو ڪررئرري دفررعررا اهررو 
محسوس ڪري چڪو هو ته بررجرري کرانرئرس ڇرا ٿري 
حاصل ڪرڻ چاهيو! ۽ هرر ڀريرري ڄرڻ ڪرنرهرن خران 
مقصد هيٺ اهڙو ڪجهه ٿريرو ٿري جرو سرنردس خريرال 
مٽجي ٿي ويو ۽ هراڻري؟ هراڻري هرو اتري ئري هرو! هرن 
همراهه جي هنڌ ۾. مان هوند جيڪر پرنرهرنرجرو وهراڻرو 
کڻي وڃي واش روم ۾ سمهان ته چڱو! پر منرجرهرس 
هرمررت نرره ٿرري سررگررهرري. هررن برررجررري جرري ٽرروڪ واري 

 مرڪ جو تصور ڪيو. هو کلڻ لڳو. 
 ” مون هڪ گهڙي اڳ هن طوائف بابت پئي سوچيو“

هاڻي پڪ سان پنهنجي بدن کي کرڙو اليرو “ هن چيو 
 ”ويٺي هوندي

 برجري اڃان به ڪو جواب نه ڏنو.
 ليوسين ا  ٽيٽ ڪري ڏانهس ڏٺو. 

هو ڏاڍي معصوميت سان مٿي هيٺان ٻئي هر  ڏئري 
 سڌو سنئون ليٽيو پيو هو. 

ليوسين تي هڪ سگهاري ديروانرگري ڇرانرئرجري وئري. 
اڇرا ڀرال هرڪ “ هن ٺونٺ ڀر ڪجهه ُاڀو ٿريرنردي چريرو، 

ڳالهه ته ٻڌائي! توکي اڃان ڇا جو انرترظرار آهري! ترون 
 ”مون کي هتي رسا وٽائڻ ته ڪونه وٺي آيو آهين نه!

لرريرروسرريررن حرريرررت مرران ”  اڙي يررار مررون هرري ڇررا چرريررو!“ 
سوچيو، پر کيس پنهنجي لفظن تري پرڙرترائرڻ ۾ ديرر 

 ٿي چڪي هئي. 

 ترجمو: منور سراج

 ن وليٽ
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برجري ڏانهس مڙي کريرس حريرران حريرران اکريرن سران 
 ڏٺو.

اال! هن مالئري جرهرڙي مرنرهرن واري فررشرتري کري تره “ 
ڏسو! ٺيڪ آهي ٺيڪ آهي منهنجا گڏڙا، اهرو جرمرلرو 
مون توکان ڪونه ڳالهرايو آهري! مران اهرو ئري آهريران 
جنهن کي ترون پرنرهرنرجري حرواسرن جري اضرطرراب جرو 

 ” ميوار ٿو سمجهين!!
هن هڪ ڊگهي لمحي تائين کيس گهوريو ٻنهي جرا 
منهن  ري گهٽ هڪٻئي سران مرلريرل هرئرا. پروِء هرن 
ليوسين کي پنهنجي ڀاڪر ۾ ڀري ورترو ۽  سرنردس 
شر  مان پنهنجو ه  اندر اماڻي سندس ڇاتيَء کري 
ُڇهڻ ۽ سهالئڻ لڳو. اهو سڀ اڻوڻندڙ نه هو کيس ان 
مان ٿورو ٿورو مرزو پرئري آيرو. رڳرو بررجرري خرود ٿرورو 
ٿرورو ڊنررل ۽ هررٻررڪرريررل هررو جررنررهررنررڪررري هررو ڪررجررهرره 

 ڪجهه احمق پئي ڀاسيو. 
توکي حجاب ته ڪونه ٿرو ٿرئري نره نرنرڍڙا پرلرونرگرڙا... “ 

 ”ڦڪائي ته نٿي ٿئي نه ننڍڙا ٻال...
برجري جا اهي لفظ ۽ جمال ڪنهن ريرلروي اسرٽريرشرن 
تي گرامو فون مان گونجندڙ ريرل گراڏيرن جري آمرد ۽ 

 روانگي جي اعالن وانگر پئي ڀاسيا. 
ان جي ابتڙ برجري جو هر  نرازڪ ۽ نرفريرس ۽ صرفرا 
هلڪڙو هو ۽ ها اهو هر  ڄرڻ پرنرهرنرجري پراڻ هرڪرڙو 
سڄو سارو شخص هو جنهن سندس ڇاتيَء کي ننهن 
سوسي پاڻيَء جي ُڇرهراُء وانرگرر ٽراڪرور پرئري ڪرئري. 
لرريرروسرريررن اهررو هرر  جررهررلرري بررغررل وٽرران پررٽرري ٻرروٽرريررون 
ٻوٽيون ڪررڻ چراهريرو، پرر ايرئرن ڪررڻ تري تره بررجرري 

هن ڪنواري هرمرراهره جرا حرجراب تره  -مٿس کلي ها!!:
ڏسو! هن جو هر  آهسرتري آهسرتري هريرٺ سررڪرنردو 
وڃي ٽرائو ر جي بيرلرٽ تري بريرٺرو ۽ پروِء ڳرنرڍ کرولرڻ 
لڳو ليوسين کي الڳيتو ٻه ڀيرا آت آيا ۽ کريرس ڊپ 

ورائي ويو تره ڪرٿري هرو چرانرديَء جرهرڙن چرمرڪرنردڙن 
انهن وارن تي الٽي نه ڪري وجهي جرن مران عرظرمرت 

 جا اهياڻ پئي بکيا.
ڪاوڙ مان ليوسين جي اکريرن ۾ لرڙڪ ڀررجري آيرا ۽ 
هن پنهنجي پوري سگهه سران پراڻ کري بررجرري جري 
ڀاڪر مان ٻاهر ڪڍيرو ۽ وڏا وڏا سراهره کرڻرنردي چريرو 

تو مون کي ڪجهه وڌيڪ ئري پريراري ڇرڏيرو... مرون “ 
 ”کي هاڻي الٽي پئي اچي.

وڃي پنهنجو هنيراُء “ برجري چيو ”  ٺيڪ آهي و  و “ 
 ”شاندار شام.“وڌيڪ چپن ۾ ڀڻيڪو ” هلڪو ڪر

ليوسين واش روم ۾ گهڙي دروازو بند ڪريرو تره پراڻ 
کي ايڏو تنها تنها ۽ الوارث محسوس ڪريرائريرن جرو 
صفا ڦسي پيو، سڏڪا ڀري روئڻ لڳو. سندس گائرون 
۾ نه ڪوئي کيسو هو نه ئري کريرسري ۾ ڪرو رومرال 
جو پنهنجون اکيون اگهي ها. ان ڪري اکيون ۽ نرڪ 
ٽئاليٽ ڪاغذ سان اگهيائين، پنهنرجري آڱرر وات ۾ 
وجهي ڪاڪڙي تائين پڄايائريرن، پرر الرٽري نره آيرس. 
پرروِء روبرروٽررڪ انررداز ۾ ٽرررائررو ر هرريررٺ ڪررري ڏڪررنرردڙ 

 جسم سان هيٺ ويٺو. 
” ڀڙوو ڀريرڻرسران“ هن سوچيو ”  ڪمينو ڪنهن جاِء جو“ 

هو ڏاڍي بي رحمي سران بري عرزترو ٿريرو هرو. ڇرا جري 
ڪررري ايررڏي شرررمررنرردگرريَء ۾ مرربررتررال ٿرري ويررو هررو! ان 
ڪري جو هن برجري جي ُڇهاُء کي قبولريرو هرو يرا ان 
ڪري جو انرهرن لرمرحرن ۾ گررمرجروشري مرحرسروس نره 

 ڪئي هئائين!!
دروازي جي َپريئن پاسي ٺڪا ٺڪي ٿي تره لريروسريرن 
جرا ڪررن اڀررا ٿري ويررا، پرر هررو واش روم مران نررڪررري 

 ڪمري ڏي وڃڻ جو فيصلو نه ڪري سگهيو. 
هرن سروچريرو ”  مون کي واپرس ڏانرهرس وڃرڻ گرهررجري“ 
الزمي طرور... ٻري صرورت ۾ هرو برارلريراڪ سرمريرت “ 

۽ هرو ٿرورو مرٿري بره اٿريرو، پرر ”  مون تي کلون ڪندو.
جيئن کيس دروازي جي جهير مان برجري جي جسرم 
جو ڪجهه حصو نظر آيو ۽ کيرس هري لرفرظ چرونردي 

تره ”  تون ڦڪو ته نه پيو ٿئين نه ننڍڙا پلونگڙا“ ٻڌئين 
هو مايوسيَء جي عالم ۾ واپرس هريرٺ ويرهري رهريرو. 
گهڙيَء کانپوِء کيس پيٽ ۾ و  پريرو ۽ هرو هرڪرڙو 
ٻه دست ويٺو تڏهن وڃي ڪرجرهره سرڪرون مرحرسروس 

لڳي ٿو ته منهنجي سڄري ڪراوڙ هريرٺريران ”  ڪيائين
حقيقت ۾ کيرس ”  ڏاڍو ڀلو ٿيو“ وهي وئي هو ڀڻڪيو 

 الٽي ڪرڻ جو ارادو نه هو. 
هرن سروچريرو ”  هو مون کي ا يت پرهرچرائرڻ ٿرو چراهري“ 
آخر ۾ کريرس ”  لڳي ٿو مان بيهوش ٿيڻ وارو آهيان“ 

ايڏو سيُء ٿيڻ لڳو جو ڏند ٺڙڪڻ لڳس. کريرس لڳرو 
ته هو بيمار پوڻ وارو آهي، همت ٻڌي اٿري کرڙو ٿريرو. 
ڪمري ۾ داخل ٿيو ته برجري بي يقريرنري جري عرالرم 

ان مرهرل هرن سرگررريرٽ پرئرري  -۾ ڏانرهرس ڏسرڻ لڳرو:
ڇڪيو ۽ پاجامو لٿل هئس جنرهرن مران سرنردس بردن 
جررو سررنررهررڙو ڍانررچررو صرراف نررظررر پررئرري آيررو. لرريرروسرريررن 
آهستي آهستي نرائريرٽ گرائرون ۽ سرلريرپرر الهري، برنرا 
هڪ لفظ بره ڳرالرهرائرڻ جري هرنرڌ ۾ گرهرڙي ويرو. هرو 
مادام بيسي بابت سوچڻ لڳرو جرنرهرن سرنردس پريرٽ 

” منرهرنرجري نرنرڍڙي گرڏي“ تي ه  گهمائيندي کيس 
ڪوٺيو هو ۽ ان مهل کيس هيبارڊ به ياد آيو جيڪو 

سرڏيرنردو هرو ۽ کريرس وهرنرجرڻ ”  ڊگرهرو لرڪرڙو“ کيس 
سهنجڻ وارا اهي صبح بره يراد آيرا جرن ۾ هرو مرادام 
بررائررو فررارديررئررر جررو تصررور ڪرررڻ لڳررو جرريررڪررا کرريررس 

 قبضي ٽوڙ دوائون ڏيندي هئي. 
آئون هرن جري نرنرڍڙي “ هن پنهنجي پاڻ سان ڳالهايو 

 ” گڏي آهيان.
ٻئي ڏينهن هو ٻئي منجهند ڌاري ننڊ مان اٿيا. بيررو 
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 چانهه پاڻي ۽ ناشتو کڻي آيو. 
ليوسين کري هرو ڪرجرهره گرهرمرنرڊي نرظرر آيرو ۽ هرن 
بيچيني جي هڪ لهر هيٺ سوچيو تره هرو سروچريرنردو 

 ”مان هڪ پري آهيان“هوندو ته 
برجري تريرل ڦرلريرل ڪرري صرفرا مرن لڳرو پريرو هرو ۽ 
سگريٽ پيئڻ جي خيال سان ٻاهر دڪرانرن ڏي هرلريرو 

ڳرالرهره دراصرل “ ويو. جڏهن ته ليوسريرن وهرنرجرڻ لڳرو. 
پرراڻ کرري صررابررڻ لڳررل برررش سرران ”  مررٿرري آهرري ترره

اهرو سرڀ ڪرجرهره ڏاڍو بريرزار “ مهٽيندي سروچرڻ لڳرو 
بهرحال مون ڳالهه جي ڳنڍ کولي ورتري ”  ڪندڙ آهي

آهي، پر هرن پرنرهرنرجري حروالري سران پراڻ کري وڌيرڪ 
 سوچڻ کان زوري روڪي ڇڏيو. ڏينهن ڏاڍو ڊگهو هو.
برجري کيس التر يمونت )فرين  شاعرٽ جري زنردگريَء 
جو احوال ٻڌايو، پر ليوسين سندس ڳالهين ڏي خران 

 توجهه نه ڏيئي سگهيو. 
 برجري ساڻس ٿورو ڦڪو ڀوڳ چرچو ڪيو. 

اها رات هو ڪاديربريرڪ ۾ تررسريرا ۽ مرنرجرهرنرد ڌاري 
 پيرس موٽي آيا. 

ٿلهي ليکي ڳالهه جو ڳر هيُء ته لريروسريرن پرنرهرنرجري 
 پاڻ ۾ هرو ڀرو ناخوش به نه هو. 

 والدين وڏا ڀاڪر پائي سندس آڌر ڀاُء ڪيو. 
مون کري امريرد آهري تره ترون بررجرري جرو احسرانرمرنرد “ 

لريروسريرن کري ”  مرهرربرانري، چريرو هرونردو“ ٿيندي کيس 
 سندس ماُء چيو.

هن گهڙي کن ماُء سان حوال ڪريرا، کريرس نرارمرنرڊي 
)اتر فرانس جو عالئقروٽ جري ٻرهرراڙيرن برابرت ٻرڌايرو ۽ 
پوِء ساجهر ئي وڃي هنڌ ۾ پيو. اها رات هن ڪنرهرن 
فرشتي جهڙي گهري ننرڊ ڪرئري، پرر صربرح جرو نرنرڊ 
مان جراڳريرو تره پرنرهرنرجري انردر ۾ ڏڪرڻري مرحرسروس 
ڪيائين. هو هنڌ مان نڪتو ۽ خان دير درسنيَء ۾ 

 پنهنجو منهن ڏسندو رهيو. 
هن پراڻ کري چريرو ۽ سرنردس ”  مان لونڊي باز آهيان“ 

 روح ٻڏي ويو. 
ماڻس در وٽران کريرس سرڏيرو ”  ليوسين پٽ اڌ هاڻي“ 
 ”  اڄ اسڪول وڃڻو اٿئي“
هن فرمانبرداريَء سان چيو، پر ٻراهرر نرڪررڻ ”  ها امان“ 

برردران پرراڻ کرري واپررس هررنررڌ ۾ کررڻرري سررٽرريررائرريررن ۽ 
اهرو سرڀ “ پنهنجي پيرن جي آڱوٺن ڏي گهورڻ لڳو. 

صحيح ناهري، مرون کري انردازو نره هرو، مرون کري اهرو 
هڪ شخص هڪ هڪ ڪري اهي ٻرئري ”  تجربو ناهي

آڱوٺا چوپيا هئا. لريروسريرن حرقرارت مران مرنرهرن ٻرئري 
 پاسي ڦيرائي ڇڏيو. 

هو تيار ٿي ٻاهر نڪرترو، پرر اسرڪرول وڃرڻ الِء دل نره 
مييس، هيٺئيرن پراسري المربريرل اويرنريرو )فررانرس جرو 
هڪ عالئقوٽ ۾ سئن درياهه ڏي وڌي ويرو ۽ ان جري 
ڪناري سان پسار ڪررڻ لڳرو. آسرمران صراف شرفراف 
هرو. رسرترن راهرن ۽ ڳررلريرن ۾ سرراون پرنرن ۽ انرگرلررش 
تماڪ جي خوشبو ڦرهرلريرل هرئري. هرڪرڙو نرئرون وڳرو 
پائڻ جو خواب هڪ نئين نڪور روح ۾ ڌوترل پروترل 
بو  تي صاف سٿرا تهدل ڪپرڙا. مراڻرهرن جرو ڏيرک 

بهرار جري هرن دلرڪرش رت ۾  -ويک اخالي وارو هو:
رڳو هڪڙو لريروسريرن ئري بري يرقريرنريَء جرو شرڪرار ۽ 

 عجيب و غريب ڪيفيت ۾ مبتال هو. 
مررون اوڊيررپرررس “  هررن سرروچررريررو”  قسررمررت جررو چرررڪررر“ 

ڪررامررپررلرريررڪررس کرران شررروعررات ڪررئرري ۽ هرراڻ آئررون 
 ”لونڊي باز آهيان! االئي ڪٿي دنگ ڪندس.

پڪ سان اڃان سندس معاملرو ايرڏو گرهرڻرو ڳرنرڀريرر نره 
مران ايرڏو ”  مرهرٽ سرهرٽ“ هن برجري جري   -بڻيو هو:

پرر فررض ٿرا ڪرريرون تره “ ڪو گهڻو مزو نه ماڻيو هو، 
 ”جي آئون عادي ٿي وڃان ته پوِء!؟

هو ڳڻتي مان سوچڻ لڳو ته هو هرڪرڙو گرنردو مراڻرهرو 
بڻجي ويندو. ساڻس ڪوبه ماڻهو عرلريرڪ سرلريرڪ نره 
ڪندو. جنهرن مران پرنرهرنرجري پريُء جري مرالزمرن کري 
ڪرروبرره حررڪررم ڪررنرردس ترره اهرري مررون ترري ٺررٺررولرريررون 
ڪررنرردا. لرريرروسرريررن شررڪررايررت جرري انررداز ۾ پررنررهررنررجرري 
ڀيانڪ مستقبل جو تصور ڪريرو. هرن پراڻ کري هرڪ 
بدشڪل، ڀيانڪ ۽ مرڻينگ ُمڙر پوڙهي جي شبيهه 

 ۾ ڏٺو. 
جناب اوهان جي هتي موجودگي منهنجي ڌيرئررن الِء “ 

هرو ”  سٺو سنئوڻ ناهي، بلڪه بري عرزتريَء بررابرر آهري
اوچتو دهلجي ويو ۽ تصور جي دنيرا مران مروٽري آيرو. 
برجري سان سندس واسطي وارو ترجرربرو هرڪرڙو چرتراُء 
هو، ان کان وڌيرڪ ڪرجرهره بره نره! کريرس ٻريرهرر اهرڙو 
قدم کڻڻو نه هو. ڇو جو ڪرٿري عرادت جرلرد مراڻرهروَء 
سان چهٽي پرونردي آهري ۽ پروِء کريرس تره پرنرهرنرجري 

جو عالج به ڪرڻو هرو. هرن  Complexesانهن مرضن 
پنهرنرجري والرديرن کري ٻرڌائرڻ برنرا ڪرنرهرن مراهرر کران 

)ترحرلريرل نرفرسريٽ ڪررائرڻ  Psycho analysisپنهنجو 
جو ارادو ڪيو ۽ اهو پڻ سوچيو ته انرهريَء کرانرپروِء هرو 
پنهنجي وندر الِء ڪا نه ڪا سريت سرنرگرتريراڻري هر  
ڪررنرردو ۽ ٻرريررن وانررگررر پرراڻ برره مرررد بررڻررجرري زنرردگرري 
گذاريندو. جنهن مهل هن جي  هن ۾ اوچرترو بررجرري 
جو خيال آيو ته ٺيڪ ان مرهرل پراڻ کري يرقريرن ڏيرارڻ 
جرري ڪرروشررش ڪررري رهرريررو هررو ترره بررنررهرره اصررل هررن 
گررهررڙيَء برررجررري پرريرررس جرري ڪررنررهررن ڪررنررڊ پرراسرري 
پنهنجي پاڻ ۾ مرگرن، خروش براش ۽  هرن ۾ ڀرريرل 

 يادگيرين سان موجود هوندو. 
ليوسين پرنرهرنرجري مرڪرمرل حرواسرن سران بررجرري الِء 
نفرت محسوس ڪئي هن کرانسرواِء سرنردس ال عرالج 
زهريلي ضمير کانسرواِء هررهرڪ شريِء برهرترر ۽ ٺريرڪ 
ٺاڪ هئڻ گهرجي. اهو سڀ ڪنهن کي به معلوم نره 
هجڻ گهرجي، نتيجي طور هو خرود لريروسريرن کران بره 

جيڪڏهن هو اوچتو مري پرئري! “ وسري وڃڻ گهرجي! 
منهنجا مٺا خدا! مان توکان دعا ٿو گهران ته اڄ رات 
بنا ڪو ڄاڻ ڏيڻ جي کيس موت وجرهره! او مرنرهرنرجرا 
خدا هرن سرڄري کرانرجراڻري کري خرترم ڪرر! مرون کري 
پوري پڪ آهي ته تون نٿو چاهين ته مران لرونرڊي براز 

احتياط طور هن اڃان وڌيڪ ٻره قردم کرڻرڻ الِء ” ٿيان
منهنجا پيارا خدا اڳوپو بارليراڪ کري “ رب کي ٻاڏايو 

 ” به هڪڙي پاسي ڪر.
ليوسين ان معاملي کي پنهنجي مٿان بوجهره برڻرائري 
بررجررري ڏي مروٽرري نرره پررئري سرگررهريررو. گررذرنردڙ انرهررن 
ڏهراڙن دوران هرن پراڻ کري هرر هرر هرن سران مرالقررات 
ڪندي محسوس ٿي ڪيو. اڪ ر پرنرهرنرجري ڪرمرري 

۾ ڪنرهرن ڪرم ۾ مصرروف هرونردي بره دروازي تري 
وڄندڙ گهنٽيَء تي ٽپ ڏيئي کڙو ٿي ٿيو. راتريرن جرو 
ڊيررڄرراريررنرردڙ خررواب لررهررڻ ٿرري لڳررو، پررر برررجررري وري 
ڪررڏهررن برره مررڙي ڏانررهررس نرره ڏٺررو ۽ نرره ئرري کرريررس 

 پنهنجي زنده هجڻ جو ڪو اشارو ڏنائين.
ليروسريرن ”  هن کي رڳو منهنجي بدن جي طلب هئي“ 

ڏکاري من سان سوچيو. بارلياڪ به يڪرو گرم هرو ۽ 
گررئررگررارڊ جرريررڪررو ڪررڏهررن ڪررڏهررن آچررر ترري سرراڻررس 
سائيڪل تي گڏ گهمڻ ويندو هو، تنهن ليوسين کي 
ٻرڌايررو ترره هرن نررروس بررريررڪ ڊائررون جري دورن کرانررپرروِء 

 پئرس ڇڏي ڏنو هو. 
روئرن  -ليوسين ڪجهه وڌيڪ ئي چپ چپ رهڻ لڳو:

واري سفر مٿس هڪ ڌنڌلي، ڇنل ڦاٽرل خرواب جرهرڙو 
اثر وڌو. خواب جنهن جو ڄڻ ڪنهن سان ڪرو ترعرلرق 

گهڻو ڪري هو سڀ تفصيل وساري ويٺو هو.  -نه هو:
هن و  رڳو گوشت جي مرايروس ڪرنردڙ بروِء، يرو ڊي 
ڪررولررون جررو هڳرراُء ۽ هررڪررڙي برررداشررت کرران وڏي 

 تڪليف جو تاثر بچيل هو. 
  -ڪنهن مهل مسٽر فليوريئر کانئس پڙيو ٿي:

تو واري سنگتي برجري جو ڪو حال احروال؟ سرنردس “ 
احسرران مررنرردي جرري مررو  ڏيررڻ الِء کرريررس پرراڻ و  

 فيرولس گهرائڻ گهرجي.
هرن مرخرترصرر جرواب ”  هو نيو يرارڪ هرلريرو ويرو آهري“ 

 ڏئي ڄڻ جند ٿي ڇڏائي. 
ڪڏهن ڪڏهن هو گرئرگرارڊ سران گرڏ مريررنري ڏانرهرن 
ڪشتي باني الِء به وڃڻ لڳو جتي گئگارڊ جري ڀريرڻ 

 کيس رقص سيکاريو.
آئون نئون جنرم “هن سوچيو ” آئون جاڳڻ لڳو آهيان“ 

 ”وٺي رهيو آهيان.
پر هو اڪ ر پنهرنرجري پرٺريَء تري ڪرو برار مرحرسروس 

هررن جرري احسرراس ڪررمررتررريَء جررا  -ڪرررڻ لڳررو هررو:
احساس، هن حيرت مان سوچيو تره ڇرا کريرس فررائريرڊ 

 سان ملڻ الِء ويانا وڃڻ گهرجي؟
آئون هٿين خالي پيرين پنڌ نڪري پوندس ۽ کريرس “ 

چوندس ته مون و  پئسو پرائري ٺرپ نراهري، پرر آئرون  
 ”مري  آهيان. Caseتنهنجو 

هررڪ دفررعرري جررون جرري هررڪ ٽرراڪ مررنررجررهررنررد مررهررل 
بررولرريرروارڊ جرري هررڪ گررلرريَء ۾ فررلررسررفرري جرري سررنرردس 
اڳوڻي استاد پروفيسر بابون سان سندس مالقرات ٿري 

 وئي. 
ڏي خربرر “ پرروفريرسرر برابرون چريرو ”  ها مسٽر فليوريئر“ 

 ”سينترال جون تياريون آهن؟
 ليوسين وراڻيو.” جي ها سر“
ادب جري “ برابرون چريرو ”  تو ۾ قابليت هجڻ گهرجري“ 

تعليم سان پاڻ کي ڳنڍڻ جي تون فلسفري ۾ برهرترر 
 ”هئين...

لريروسريرن ”  سر مون ان مان اڃان به ه  نه ڪڍيا آهن“ 
هرن سرال مرون ان حروالري کران ڪرافري ڪرجرهره “ چيو 

 ” پڙهيو آهي. جيئن م ال طور: فرائيڊ...
مرنرهرنرجرا مرحرتررم “ هن ڳرالرهره اڳرتري وڌائريرنردي چريرو 

استاد مان اوهان کان معلوم ڪرڻ گهرندس ته اوهران 
جي براري ۾ ڇرا  Psycho analysisجو تحليل نفسي 
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 ” خيال آهي؟
هرن ”  هڪ انڌو جنون... ڌنرڌ“ پروفيسر بابون کلڻ لڳو 

جيڪو گذري ويندو، فرائيڊ جي عرلرم جرو هرڪ “ چيو 
برهرترريرن حصرو اڳروا  ئري اوهران افرالطرون و  ڏسرري 

هن ڪجهره اهرڙي آواز ۾ ”  سگهو ٿا، سڄي جو سڄو
پنرهرنرجري ڳرالرهره ۾ واڌارو ڪريرو جرو وڌيرڪ ڪرنرهرن 

مان توکي ٻڌايران ٿرو تره “بحڪ جي گنجائش نه بچي 
مون کي اهڙي قسم جي بيوقوفي ۾ ڪابه دلچسپي 

کري پرڙهرڻ  Spinozaڪونهي. منهنجري الِء اسرپرونرزا 
 ”وڌيڪ بهتر رهندو.

ليوسين پنهرنرجري دل تران وڏو برار لرهرنردو مرحرسروس 
ڪيو ۽ بغل وڄائيندو خوش خوش ساڳيرن پريررن تري 

هررن ”  اهررو هررڪررڙو ڀرريررانررڪ خررواب هررو“ گررهررر مرروٽرريررو. 
جرنرهرن جرو هراڻري ڪرو نرالرو نشران نره برچريرو “ سوچيو 
 ” آهي

ان ڏينهن سي ٽامڻي هنيو بيٺو هو، پرر لريروسريرن برنرا 
ا  ڇنڀڻ جي ڏانهس  گهوريو: اهو سري سرڄري دنريرا 
جو هو ۽ ليوسين کي ان جي منهن ۾ ڏسڻ جرو پرورو 

 هو بچي ويو هو. -حق هو:
اهرا بريروقروفري هرئري... “ هن سوچيرو ”  فضول بڪواس“ 

هنن مون کي جنوني بنائڻ ۾ وسران ڪرونره گرهرٽرايرو، 
حقيقرت هريَء آهري ” پر مون تي سندن هڪ به نه هلي

ته هن مزاحمت تان هر  نره کرنريرو هرو. بررجرري کريرس 
جري ڄرار ۾ ڦراسرايرو  (Reasoning)پنهنجي منطقيت 

هو، پر ليوسين خطري جي بوِء سونگهي ورتري هرئري. 
مر رال طرور: اهررو ريرمرربراد وارو لرونرڊي براز جررو رجرحرران 
هررڪررڙو داغ هررو ۽ هررا سررچرري جررڏهررن هررن ڊيررنررڍڙي 
بارلياڪ کيس حشيش پيارڻ الِء اڪسايو هرو تره هرن 

مرون پراڻ کري وڃرائرڻ جرو  -کيس کتو جواب ڏنرو هرو:
پرر جرنرهرن شريِء مرون کري “ جوکم کنيو هرن سروچريرو 

ان شرام ”  بچايو اها هئي منهنجي ڪردار جي صحت
رات واري مررانرريَء ترري هررن مسررٽررر فررلرريرروريررئررر ڏانررهررن 
رحمدل نگاهن سان ڏٺو. مسرٽرر فرلريروريرئرر جرا ڪرلرهرا 
ڪررجررهرره وڌيررڪ ويررڪرررا ٿرري ويررا هررئررا، ٻررهررراڙي جرري 
ڪنهن هاريَء جهڙي شڪل شبريرهره اکريرن ۾ ٽرامري 
جهڙي چرمرڪ، ٿرڌو مرزاج، ڀروريرون اکريرون ۽ مرقرامري 

 سونهن!
 ”  آئون هوبهو پنهنجي پيُء جهڙو ٿو لڳان.“

ليوسين سوچيو هن کي ياد آيرو تره سرمرورا فرلريروريرئرر 
پيئرن کان پٽن تائين برلرڪره چرئرن پريرڙيرن کران وٺري 

 ڪارخانن جا مالڪ رهندا پئي آيا. 
 ”خاندان جي سنڀال الِء جفاڪشي“

۽ هن فليوريرئررس جري ڪرردار جري سرگرهره تري برجرا 
 طور فخر محسوس ڪيو. 

ليوسين ان سال گريجوئيشن الِء امرترحران ۾ ويرٺرو ۽ 
ٿوري وقت ۾ فليوريئرس واپس فريررولرس مروٽري آيرو. 
هو هڪ دفعو وري پنهنجي گهر جو سک ماڻي ڏاڍو 
خروش ٿريرو. براغ، ڪرارخرانرو، سرانرت ۽ نرنرڍڙو سرهرڻرو 

هن روز صبح سرويرر  -شهر اها ڄڻ ڪا ٻي دنيا هجي:
ننڊ مران اٿرڻ ۽ پرري پرري ترائريرن ٻرهرراڙيرن جرو سريرر 

 ڪرڻ جو پڪو پهه ڪيو.
پرنرهرنرجري “ هرن پريُء کري ٻرڌايرو ”  مان چاهيران ٿرو تره“ 

ڦڦڙن ۾ صاف سٺي سرڄري هروا ڀرريران ۽ ايرنردڙ سرال 
 ”الِء پنهنجي صحت جو  خيرو ڪريان.

هن گهر جي ڪم ڪار ۾ بائو فرار ديرئرر ۽ برلريرسري 
سان گڏ پرنرهرنرجري مراُء جرو هر  ونرڊايرو، جرنرهرنرڪرري 
سررڀررنرري کرري لڳررو ترره هرراڻرري هررو وڏڙو، سررلررڙررڻررو ۽ 
سمجهدار ڇوڪرو ٿي ويو آهي. هيبارد ۽ ونڪرلرمرئرن 
جريرڪري پررئررس ۾ قررانرون جرا ڪررورس ڪرري ڪررري 
رهيا هئا، موڪلن تي فيرولس ۾ لٿل هئرا. هرو انرهرن 

سان گڏجي کوڙ دفعا گهمرڻ ڦررڻ نرڪرترو. رسرتري ۾ 
هررنررن هررڪررٻررئرري سرران ڪررافرري ڀرروڳ چرررچررا ڪرريررا ۽ 
هڪٻئي کي لطيفا ٻڌايائون لطيفا جيڪي هرو راهرب 
جيڪمار  تي ٺاهيندا هرئرا. سرائريرڪرلرن تري هريرڏي 
هوڏي چڪر چاڙي ڏيرنردي گريرت بره جرهرونرگراريرائرون. 
ليوسين پنهنجي انهن پرراڻرن لرنرگروٽريرن دوسرترن جري 
کليل  هنيت واري رويئي ۽ پنهنجائپ کري سراراهريرو 
۽ اهڙن جرگرري دوسرترن کران ڪرو وقرت اڳ ڪرجرهره 
موشو ڪرڻ تي پنهنجي پاڻ کي مالمت ڪيائريرن ۽ 
هيبارد جي آڏو اعتراف ڪيائين ته کيس پيررس جري 
ڪا خان پرواهه ناهي، پر هيربرارد سرنردس ڳرالرهره جرو 

سرنردس والرديرن کريرس  -مطلب سمجهي نه سرگرهريرو:
راهررب و  بررطررور امررانررت ڇررڏيررو هررو ۽ مررٿررس سررخررت 
چوڪسي رکي وئي هئي، هو اڃران ترائريرن لروزي جري 
سير سپاٽن بابت ۽ ان شام جري حروالري سران حريرران 

 هو جيڪا شام ان اوپيرا ۾ گذاري هئي.
هرن پراڻ  -هيَء سادگي ليوسين کي ڇهي وئري هرئري:

کي هيبارد ۽ ونڪلمئن جي وڏي ڀاُء جيان محسوس 
ڪيو ۽ پنهنجي پاڻ کي چوڻ لڳو تره کريرس گرذريرل 
برباد زندگيَء تي ڪو افسوس ڪونهي. هن زنردگريَء 
جو تجربو حاصل ڪيو آهي. هن انهن کي فررائريرڊ ۽ 
تررحررلرريررل نررفررسرري بررابررت ٻررڌائرريررنرردي کرريررن ٿررورو حرريررران 
پريشان ڪري پاڻ به لرطرف انردوز ٿريرو. هرنرن احسراس 

کري شرديرد ترنرقريرد جرو  Complexesمحرومين جهڙن 
نشانو بڻايو، پر سندن اعتراض ٻاراڻا هرئرا ۽ لريروسريرن 
مٿن واضح ڪيو ته فالسرافريرڪرل نرقرطرهِء نرگراهره کران 
فرائيڊ جي خامين کي پڌرو ڪررڻ برنرهره آسران آهري. 
هنن ان ڳالهه تي سندس ساراهه ۾ زمين آسمان هڪ 
ڪري ڇڏيو، پر ليوسين ڪجهه  اهڙي ڏ  ڏنري ڄرڻ 

 همراهه ڪجهه ٻڌو ئي نه هجي. ...)هلندڙٽ...
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ڪررڏهررن جرراڳررنرردي ترره ڇررا، پررر 
ُستي به ڪونه سروچريرو هرو تره 
سررراڻرررس انرررهررريَء ريرررت دوالب 
ٿيندو، ظاهري طرح تره انرهريَء 
دوکرري جررو سرربررب ڪررنررهررن برره 
پاسي کان سمج  ۾ نره پرئري 
آيررو. شررفررق ترري قررائررم ٿرريررل سررنرردس اعررتررمرراد ڇرريررهررون 
ڇيهون ٿي ويو هو، کيس خبر ئي نه پئي تره کرانرئرس 
ڪررهررڙي خررطررا ٿرري آهرري جررو اهررڙي ويررڌن ٿرري اٿررس. 
سندس ڪنن ۾ ننڍيَء ڀيڻ فارينا جا چيرل جرمرال تره، 

، ” ادي خود کي سرنرڀرال سرڀراڻري پرڙرترائرڻرو نره پرويرئري“ 
تيرزاب جريران ُٻررڻ لڳرا هرئرا. هروَء جرا پراڻ کري ترمرام 
خوبصورت ۽ خوب ڏاهي ڄاڻرنردي هرئري ۽ ٻريرن کري 
اهو ميرائڻ به چاهيندي هئي، تنهن جو بانور لرحرظري 
۾ ڀورا ڀورا ٿي ويو. هوَء ڪيڏي نه وڏي صدمري مران 
گذري رهي هئي. هاڻي اڳتي وڌڻ ايترو تره مرحرال هرو 
جيترو پوئتي هٽڻ پنهنجي ڪئي جو ويڄ نره طربريرب 
سررنرردس ڇرريرر  ئرري ڇررڄرري ويررا هررئررا. هرروَء هررڪ اهررڙي 
چوواٽي تي ُاڀي ٽنگيرل هرئري، جرتري پرهرچري سرنردس 
سڀ گس گھيڙ بند ٿي ويا هئا. شفق جي ڀراُء کريرس 
ڪٿي به منهن ڏيکارڻ جي الئق نه ڇڏيو هرو. لرڙڪرن 
جو هڪ سيالب هرو جرو نره چراهريرنردي بره پرئري وهريرو 
سندس وهاڻي کي ُپسائيندو. هوَء انهريَء ڏيرنرهرن کري 
پاراتو ڏيڻ لڳي جنهن ڏينهن شفق سرنردس سراهريرڙي 
ٿي هئي. نئين نئين نوڪريَء جو آرڊر خروشريَء سران 
کڻي جنهن اسڪرول ۾ پرهرتري اهرو هرڪ صرفرا نرنرڍو 
اسڪول هو جتي ٻرار گرھرٽ ۽ مراسرترريراڻريرون وڌيرڪ 
هيون، سي پڻ کانئرس عرمرر ۾ وڏيرون هريرون هروَء تره 
اڃان انٽر ميڊئيٽ ڪري آئي هئي. سندس عرمرر ئري 
ڪررل اوڻرريرر  سررال هررئرري. ٻررئرري ڏيررنررهررن رجسررٽررر ترري 
حاضري لڳائيندي زئنان جي مالقات شرفرق سران ٿري 

 جا هن اسڪول ۾ چند سال اڳ آئي هئي.
هن سرڪاري اسڪول ۾ شراگررديراڻريرون سرڀ گرھرڻري 
ڀاڱي غرريرب ۽ وچرولري گرھررن جرون هريرون، پرر تره بره 
صاف سٿريون ۽ پڙهڻ جون شوقين هيون. زئنران کري 
اسڪول ۾ نوڪري ڪرڻ جو تجربو وڻندڙ لڳي رهيو 
هو. ُهوَء ٻارن کي دل سان پڙهائڻ لڳي. پاڻ بره سرٺري 
تيار ٿي اينردي هرئري، صرفرائري پسرنرد تره شرروع کران 
هئي ته ڇوڪرين کي به ورجرائري سرٺري ۽ صراف ٿري 
اچڻ جو چوندي هئي. ايئن زئنان جي ڪرالس جرا ٻرار 
پڻ سندس وانگر چمڪندا پيا هئرا. رسريرس ۾ سرڄرو 

وقت شفق سان ڪچهريَء ۾ گذرندو هرئرس. سرنردس 
دل چاهيندي هئي ته اسرٽراف جري ٻريرن اسرترادن سران 
پرڻ مرريرل جررول رکري، پرر شررفرق ڄررڻ کريررس پرنررهرنرجرري 
ملڪيت سمجھي ڇڏيو هو. هوَء ڪنهن کي به زئنان 
جي ويجهو اچڻ نه ڏيندي هئي. پراڻ زئرنران جري فرري 
پيريڊ ۾ پڻ پنرهرنرجرو ڪرالس ڇروڪرريرن جري حروالري 
ڪري اچي ساڻس ويهرنردي هرئري. سرنردس الِء کراڌي 
پرريررترري جررون شرريررون گررھرررائرري دوسررترريَء کرري وڌيررڪ 
مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي هئي. زئنان کري 
کاڌي پيتي جي ته  ري به الل  نه هئي، پر لرحراظ ۾ 
ڪج  چئي نه سگهندي هئي ۽ شرفرق ظراهرري طرور 
قرب به گھڻو ڏيکاريندي هرئري. انرهريَء ڪرري زئرنران 
کري سرنردس مرحربرت ۾ ڪرابره مرالو  نرظررر نره آئرري. 
زئنان جيتري خوبصورت هئري اوتررو ئري عرقرل کرڙيَء 
۾ هئس، اهو ڪونه سمرجرھري سرگرهري تره آخرر شرفرق 
سان سڄو اسٽاف ڪٽيرل ڇرو آهري؟ ۽ هروَء ڇرو ٻريرن 
سڀني سان گڏ ويهڻ پسند نٿي ڪرري؟ ۽ فرقرط ه رن 
جرري ڪررڍ ڇررو لڳررل آهرري؟ کرريرررس ڪررنررهرررن مررهرررل 
محسوس ٿيندو هو ته اسٽاف ٽريرچررز سراڻرس ويرجرھرو 
اچڻ چاهين ٿيون، پر شرفرق کريرس ايرترري مرهرلرت ئري 
ڪانه ڏيندي هئي جو ڪنهرن سران کرڻري ُدعرا سرالم 
ئرري ڪررري. صرربررح جررو شررفررق کررانررئررس اڳ حرراضررري 
رجسررٽررر و  سررنرردس انررتررظررار پررئرري ڪررنرردي هررئرري ۽ 
موڪل مهل پڻ ه ن کانپوِء ويندي هئي. اهرڙيَء ريرت 
شفق ۽ سندس ساڌ مضبوط ٿيندو ويو ۽ زئرنران پرڻ 
شفق کانسواِء هڪ پل گذارڻ پسند نه ڪرنردي هرئري. 
ڳالهين ڳالهين ۾ کيس اها به خبر پئي ته شفرق جرو 
والد وفات ڪري ويو آهري. فرقرط هرڪ بريرمرار مراُء ۽ 
جوان ڀاُء فيروز آهي جو غير  ميدار ۽ گهمڻ ڦرڻ جرو 
شوقين آهري ڪرٿري بره ٽ رڪري ڪرا نروڪرري بره نرٿرو 
ڪري ۽ ان جي ڪري ڪنهن هنرڌ مرائريرٽري بره نرٿري 
ٿيئس. سندس ڀاُء جي ئي ڪري شفق جا به ٻه سرڱ 

سالن جي ٿري آهري.  64ٽٽي ويا آهن ۽ اچي اڄ هوَء 
زئنان جي دل ۾ شفق الِء محبت ۽ احسراس تره ايرئرن 

 وڌي ويو.
سرراڳررئرري ئرري اسررڪررول ۾ سررنرردس ڀرريررڻ فرراريررنررا کرري 
نوڪري ملي جا پڙهائيَء ۾ هروشريرار ۽ نروڪرريَء ۾ 
پرررڻ وڏي  مررريررردار ثرررابرررت ٿررري. پررررنسرررپرررل ۽ ٻررريرررون 
ماسترياڻيون کيس ڀانئڻ لڳيون. ڪافي اسرڪرول جرا 
اهم ڪم پرنسپل فارينا جي ڪم ۾ دلجمئي ڏسري 
سندس حوالي ڪيا. فارينا اسڪول ۾ شرفرق ۽ زئرنران 

جي گھڻي دوستيَء تري ڪرجر  ٽريرچررز جري ُڀرڻ ُڀرڻ 
ٻڌي هن بي جوڙ آ جوڳي دوستيَء تي کيس بره ڏ  
ٿيڻ لڳو. هڪ رات جرو د ل ٻرڌي کريرس چريرائريرن تره، 

ادي شفق سٺي عورت ناهي سندس گھر جرو مراحرول “ 
صحيح ڪرانرهري، ُهرن جرو ڀراُء شررابري آهري ٻره دفرعرا 
اسڪول جي دروازي تي اچي چوڪيدار سان برحرڪ ۽ 
رررڙو ڪرررري ٽررروڙ ڦررروڙ ڪرررري ويرررو آهررري. سرررڀ  جرررھررري 
ماسترياڻيون شفق کي پسند نٿيرون ڪرن تروهران هرن 
جي ايترو ته ويجها ٿي ويا آهيرو جرو هراڻري سرڀ آڱرر 

 ”.پيا کڻن
اها زئنان ئي ڪٿي جرا ڪرنرهرن جري صرالح مشروري 
کي هينئين سان هنڊائي، کيس ته چڱرائريَء ۾ چريرل 
چار جمال طنز لڳڻ لڳا سو هڪدم ڀريرڻ کري دٻرڙا  

تنهنجو ڇا؟ پنهنجي ڪم سان ڪرم ر ، “پٽيائين، 
ننڍي آهين ننڍي ٿي رڻ، مون کري تره هرتري ٻره سرال 
ٿي چڪا آهن، مون کي شفرق ۾ ڪروبره نرقرص ڏسرڻ 
۾ نٿو اچي. هوَء گهڻي قربائتي آهي. هي سڀ اسران 

فارينا کي افسوس ٿيرو، ”.  جي دوستيَء تي سڙن ٿيون
سوچڻ لڳي ته اديَء کي ته چڱائيَء جو چوڻ بره پريررن 
مان الهي منهن تي هڻڻ آهي، پر ڇا ڪريران وري بره 
َرت آهي. ڀيڻ جو ٿي سو آهستگيَء سان چوڻ لڳري، 

ادي توهان کي خبر آهي پرنسرپرل هرن کري ٽررانسرفرر “ 
ڪرررائررڻ جررو سرروچرري رهرري آهرري. سررنرردس هرر  سررڄررو 
ڏينهن موبائيل ۾ آهي، اٿي ويٺي صحيح نه اٿرس ۽ 
ڪالس جي  ميداري به پوري نرٿري نرڀرائري اوهران جرو 
هن سان ويجھو ٿيڻ پنهنجي ئي بدناميَء ۽ نرقرصران 

زئنران سرنردس ڳرالر  پروري ٿريرڻ ”.  جو سبب نه بڻجي
کان اڳ دروازي کري زور سران ڌڪرو ڏيرنردي ڪرمرري 
مان نڪرري وئري. فراريرنرا کريرس ڏسرنردي ئري رهرجري 
وئي. ُهن پڪو پ  ڪيو ته اڄ کان ڀريرڻ کري ڪرجر  

 به نه چونديس.
فارينا طبيعت ۾ سلجھيل، سرمرجرھردار ۽ مراُء وانرگرر 
خوددار هرئري. سرنردس مراُء سرڪريرنره زئرنران، فراريرنرا ۽ 
فيرصرل کري مرڙس جري ُڪرمرهرلريَء وفرات برعرد ڏاڍي 
محنت سان پالري وڏو ڪريرو هرو. هروَء براهرمرت هرئري، 
علي محمد جا مٿس دلين جا َاپَر هئا، پرر جريرئرن ئري 
ٻه دفعا جلدي جلدي ُمدي جو تپ ٿيرس تره بريرمراريَء 

حرڪريرمرن شرل “ مان چڱو ڀلو نه ٿي سگهيو، چون تره 
سررو ويررچررارن وڏو َوس ”  نرره ڪررنررهررن کرري ڌڻرري وجررھرري

ڪيو، پر امر االهيَء اڳيان ڪرنرهرن جري نره هرلري، ُهرو 
راڻ رباني وٺي هرلريرو، سرڪريرنره کري سرڪري سرڪري 

  زئن ن
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ڊاڪٽر پروين 
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سڪيلڌو فيصل مليو هو جو اڃان ڏهن سالن جرو هرو 
ته يتيميَء جو بوج  اچي پيو. فيصل مراُء کري مرٽرن، 
عزيزن، اوڙي پاڙي وارن ٻرئري نرڪراح الِء سرمرجرھرايرو، 
هوَء عمر جي به اڌڙو  هئي، پر پڙ ڪرڍي بريرٺري تره، 

بچي فيصل آئون پنهرنرجرا ٻرچرا پراڻ پراريرنرديرس، پرر “ 
سرنردس پراڙو ڏاڍو ڀرلرو ”.  ٻيو نڪاح ڪرونره ڪرنرديرس

هو، چون ته، پاڙو ابو امڙ آهي سو واقعي سڀ سراڻرس 
وڏي همدردي ڪرنردا هرئرا. کريرس گرھرر پرنرهرنرجرو هرو، 
عررلرري مررحررمررد و  ريررزڪرري دڪرران هررو ترره ٻرره دڪرران 
مسواڙ تي هلندڙ هئس. کيس ڪابه رزي جري ترنرگري 
نه هئي، پر گھر جي وڏي جري وڃرڻ سران ڄرڻ ُڪرنري 
اگررھرراڙي ٿرري وئرري. اوڙي پرراڙي، رشررترريرردارن سررڀررنرري 
سرراڻررس مررلررهررايررو، مررٽ عررزيررز پررڻ ڀرريرررو ڀرريررريررنرردا هررئررا. 
معصوم ٻارن جو ساڌ هرو. هروَء نره خررچرائرو هرئري نره 
ئي ه  ڦاڙ، مڙس جي بي وقتي موت سنردس هرمرت 
ته ٽوڙي ڇڏي هئي، پر پنهنجي سرئروٽرن جري صرالح 
سان دڪان جو وکر وڪڻي اهو به خالي ڪري مسرواڙ 
تي ڏئي ڇڏيائيرن. وکرر مران مرلريرل پرئرسرا برئرنرڪ ۾ 
فڪس ڊپاز  ۾ رکيائريرن هراڻري کريرس برئرنرڪ مران 
ٽرروڙي ٽررن دڪررانررن جرري مسررواڙ مرران ايررتررري آمرردنرري 
ٿيندي هئي جو گھر جو گذران ٿي ويرنردو هرو. کريرس 
سڳا ڀائر ته هئا ڪونه ۽ فيصل ته خود ٻار هرو، گرھرر 
ڇررا سررنررڀررالرري سررگررهرري، سررو رب جرري رضررا ترري رهرري 
ڪج  سيبو ٽوپو ڪري پئي وقت ڪرٽريرنردي هرئري، 
پاڙي وارا ڏاڍي عزت ڪندا هئس. زئنان انٽر ۾ هرئري 
ترره سررنرردس پرريُء وفررات ڪرريررو هررو، کرريررس ڏاڍو پرريررار 
ڪررنرردو هررو. اجررايررا الڏ ڪرروڏ کررڻرري کرريررس ضرردي پررڻ 
ڪري ڇڏيائين شڪل جي موچاري ۽ رنگ جي اڇري 
هئي کريرس ڪرپرڙو لرٽرو بره ڏاڍو ٺرهرنردو هرو. جريرڪرو 

ڌيَء “ ڏسندو هو سو سڪينه کي اهوئي چوندو هو تره، 
ته چوڏهريرن جرو چرنرڊ اٿرئري اهلل شرل نصريرب بره اهرڙو 

زئنان کي پنهنرجري صرورت ۽ سرونرهرن ”  سهڻو ڏيس.
تي فخر ٿيڻ لڳرو. سرنردس مرائرٽريرون بره اچرڻ لڳريرون 
هيون ته پڻس جي بيماريَء سبب ماڻس ڪٿي ڳرالر  
ئرري ڪررونرره ڪررري سررگررهرري هررئرري. هرراڻرري ترره اهررڙيررون 
حالتون ئي ڪرونره هريرون. هروَء مرلرول رهرڻ لڳري پريُء 
جي وفات سان سڄو گرھرر ڄرڻ ُڀرري ڀرڄري ويرو نريرٺ 
سڪينه اوڙي پاڙي جي چئن چڱريرن سران حرال اوريرو 
ته کيس ڪا نوڪرري مرلري، تررت ئري هرڪ حرير ريرت 
واري جرري چرروڻ سرران کرريررس ويررجررھرري اسررڪررول ۾ 
نوڪري ملي وئي جتي ٻن سالن کانپوِء فارينا کي به 
نوڪريَء جو آرڊر مليو. فيصل پڻ مراسريَء جري گرھرر 
رهي ڪراچيَء ۾ پڙهڻ لڳو. هاڻي زئنان جي مراُء جرو 
فڪر ڪج  گھٽ ٿيو، بس هڪ ئي فڪر هرئرس تره 
نياڻين جي الِء سٺا سڱ اچن ته پنهنجري فررض مران 
فارغ ٿيان، پر قدرت کي شايد ڪج  ٻيو منظور هرو 

” هڪڙي بندي َمرَن ۾ تره ٻري ڪرري اهلل“ چوندا آهن 
سو هروڏي ۽ الپررواهريَء واريَء زئرنران سرنردن الِء ڏچرو 

 پيدا ڪيو.
هڪ ڏينهن شفق اصررار ڪرري زئرنران کري پرنرهرنرجري 
گھرر وٺري وئري سرنردس مراُء ڪرنرهرن شراديَء ۾ ويرل 
هئي. زئنان شفق جري ڪرمرري ۾ پرلرنرگ تري ويرهري 
ٽي. وي ڏسڻ لڳي. اوچرترو شرفرق جرو ڀراُء ڪرمرري ۾ 
داخل ٿيو. زئنان شفق کي سڏ ڪيا، رڙيون ڪيائريرن، 
پر اهو ٿيو جو نه ٿيڻ کپندو هرو. شرفرق جري دوسرتريَء 
کانئس حياتيَء جي وڏي پونجي کسي ورتي. جرڏهرن 
شفق ظاهر ٿي تڏهن کرانرئرس پريرريرن پرئري مرعرافريرون 
ورتائين کيس قسم ڏنائين ته ڪنرهرن کري نره ٻرڌائري 
نه ته تنهنجو ئي نقصان آهي، پر زئنان جو ته هر حرال 
۾ نررقررصرران ئرري نررقررصرران هررو. برريررواهرره مرراُء ۽ ڀرراُء کرري 
ڪهڙو منهن ڏيکاري. پاڻ کان نرنرڍيَء ڀريرڻ سران ڇرا 
اندر اوري، روئي پٽري گرھرر پرهرتري، مراڻرس نرنرڊ پرئري 

هررئرري سررڄرري رات روئرريررنرردي رهرري. کرريررس پررنررهررنررجرري 
هٺيلي ۽ سودائي طبيعت تي وڏو صردمرو ٿريرڻ لڳرو. 
پنهنجو پاڻ کي ختم ڪرڻ جو سوچيائريرن. نريرٺ دل 
ٻڌي فراريرنرا سران ڳرالر  ڪريرائريرن هروَء عرمرر کران بره 
وڌيڪ سمجھدار هئي کيس افسوس ته ڏاڍو ٿيو ڀيرڻ 
سان گڏ روئڻ لڳي، پر پوِء مسئلي جو حل ڪڍيائيرن 
کريررس خرربررر هررئرري ترره پرراڙي جررو شررريررف، ڪررمررائررو، پررر 
شڪل صورت ۾ پورو سرارو ڇروڪررو عرمرران سرنردس 
ڀيڻ کي چاهي به ٿو ۽ مائيٽي ڪرڻ الِء نياپو به ڏنرو 
اٿائين. سندس مراُء ۽ هروَء پراڻ هرن سرڱ تري خروش 
هيون سو زئنان کي بره سرمرجرھرائري راضري ڪريرائريرن 
هونئن به زئنان و  هاڻي ڪا پسرنرد يرا نراپسرنرد جري 
ڳال  بچي ڪونه هئي. فارينا سڄو شراديَء جرو ڪرم 
هرمرت ۽ برردبرراريَء سران ُاڪراليرو اهرڙيَء ريرت جرلرردي 

 زئنان ۽ عمران جي شادي ٿي ويئي.
زئررنرران جررو فررخررر ۽ غرررور ترره مررٽرريَء ۾ مررلرري ويررو هررو، 
سندس سمجهدار ڀيڻ هن جو گھر ترت آباد ڪررائري 
ڇڏيو کيس ايترو ته سبق حاصل ٿيو جرو عرمرران جري 
خدمت ڪندي وقت ڪٽيندي هئي. دل ۾ اهرا خرلرش 
ضرور پيدا ٿيندي هرئرس تره عرمرران جرو کريرس ترمرام 
گررھررڻررو اعررترربررار ۽ پرريررار ٿررو ڏئرري تررنررهررن کرري انررهرريَء 
حادثاتي واقعي کان آگاڻ ڪرريران، پرر ڀريرڻرس کريرس 

ڀلجي بره ڪرڏهرن اهرو “ قسم ڏيئي روانو ڪيو هو ته، 
 ڪر زبان تي نه آڻجانِء، نه ته تنهنجو آباد ٿيل گرھرر 

، هڪ سال اندر کيس پيراري سرهرڻري ” برباد ٿي ويندو
نياڻي نويره پيدا ٿي. جڏهن نرس کيرس چرنرڊ جرهرڙي 
حسين نياڻي هني ۾ ڏني تڏهن سندس سهڻي ُمرک 
کي چمنردي اکريرن مران ڳروڙهرا ڳرڙي پريرس ۽ دل ۾ 

” زئرنران“ پڪو عهد ڪيائين ته نويره کري ڪرڏهرن بره 
 ٿيڻ نه ڏينديس.

*** 
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اڄ کان منھنجريرون جريرترريرون 
به سرگرميون ٿيرنرديرون، انرھرن 
جون تصويرون سروشرل مريرڊيرا 
ترري ونررڊيررنررديررن ۽ مررنررھررنررجرري 
سمورن دوستن ۽ واسرطريردارن 
کي ٽيگ به ڪندين، اھرا اڄ 
کان تنھنجي ڊيوٽي آھي ۽ ھرا!  و  مرنرھرنرجرو ھري 
موبائيل فون، ھن ۾ جيتريون به فرينڊس رڪئيرسرٽ 
آھن، انھن کي ڪنفرم ڪر ۽ وڌ ۾ وڌ ماڻرھرن کري 
ايرڊ ڪرر تره جريررئرن وڌ کرران وڌ مرراڻرھررو مررنرھررنرجرري ۽ 
منھنجي سرگرمين جي باري ۾ ڄاڻ رکرن. مرون و  
تره وقرت ڪررونرھري جرو ويرھري انررھرن سرڀرنرري کري ايررڊ 
ڪنردو وتران، پرر ضرروري آھري تره مراڻرھرو مرنرھرنرجري 
سرگرمين جي باري ۾ ڄاڻ به رکن ۽ انھن تري نرظرر 
به رکن. اسان تره پرنرھرنرجرو پراڻ کري برابرا مراڻرھرن الِء 
وقررف ڪررري ڇررڏيررو آھرري. ڪرريررترررائرري فررالحرري ادارا 
منھنجي ڏنل فنڊ تي ھلن پيا. اسان جرو ڪرم آھري 
خلق  خدا جي خدمت ڪرڻ.. ۽ ھا ٻڌ! ڪنھن جي بره 
پوسٽ کي نه الئيڪ ڪجانِء ۽ نه ئري وري ڪرنرھرن 

 پوسٽ تي ڪو ڪمينٽ ڪجانِء. 
سيٺ حسن قريشي پنھنجي پرسنل سيڪريٽري کي 
ھرردايررتررون ڪررنرردي آفرريررس کرران ٻرراھررر نررڪررري وڃرري 
پنھنجي گاڏي ۾ ويٺو ۽ ڊرائيور کي ھردايرت ڪرئري 
ته ڪنھن وڏي شاپنگ مال ڏانھن ھل ته جريرئرن ھرو 
پنھنجي سڪيلڌي ڌيَء جي جرنرم ڏيرنرھرن تري ڪرو 

 قيمتي تحفو ۽ ڪيڪ خريد ڪري سگھي.
گھر ۾ سرنردس زال ۽ ٻرار مرانري تري انرترظرار ڪرري 
رھيا ھئا ڇو جو سيٺ حسن قريشي اڪيلي ماني نه 
کائيندو آھي. اڄ توھان دير ڪري ڇڏي، ساره توھان 
جرو انررترظررار ڪرري ڪرري ھريررئرنرر پرنررھرنرجرري ڪررنرھررن 
ساھيڙي سان ٻاھر نڪري وئي آھي. ماني خانسامي 
ٽيبل تي لڳائي ڇرڏي ھرئري. ٻرئري زال مرڙس مرانري 
کائري رھريرا ھرئرا تره ايرترري ۾ اڇري وڳري ۾ نرورانري 
چھري سان ھ  ۾ تسبيح ۽ زبان تي دعائن جو ورد 
ڪندي پرنرجرھرٺ ورھريرن جري پريررسرن عرورت حسرن 

اچري وئريرن “ صاحب جي ڪلھي تي ھ  رکي چريرو، 
پٽ، اڄ منھنجي پٽ ايتري دير ڇو ڪرئري، ڏس ٽري 
ٿي ويا آھن، ماني هميشه وقت تي کائبي آھي نه ته 
معدو خراب ٿي پوندو آھي. پٽ ڪم پيرا ٿريرنردا، پرر 
صحت سٺي رکڻ ضروري آھي. ڏس منھرن بره صرفرا 

امران تروھران تره مرون سران ايرئرن ٿرا ”  لھي ويرو اٿرئري.

ورتاُء ڪيو جيئن مان ڪو ننڍو ٻار ھجان. ھاڻي وڏو 
ٿي ويو آھيان. برس ڪرڏھرن ڪرم ڪرار ۾ ديرر ٿري 
ويندي آھي. امان اچ ته مانجھاندي تري ڪرا تصرويرر 
ڪڍرايون. اڄ ته زاھرده وڏا طرعرام ٺرھررايرا آھرن. واڻ! 
واڻ! شاميون، اڇري ڪرڙھرائري، برريرانري، قريرمرون واڻ! 
مزو اچي ويو. هن پنهنجي ماُء ڏانهن هر  وڌائريرنردي 

ڇورا ٻڌ “کيس کاڌي واري ٽيبل تي ويهاريندي چيو 
ھي موبائيل کڻ پھريان ھن کاڌي جري تصرويرر ڪرڍ 
۽ پوِء اسان سڀني جي تصور ڪڍ، سڀرئري تصرويررون 

 ”سوشل ميڊيا تي ونڊي ڇڏجانِء.
ابا ڇڏ کڻي، کاڌن جون تصويرون بره ونرڊبريرون آھرن “ 

ڇا!! االئي ڪيترا ماڻرھرو آھرن ھرن دنريرا ۾ جرن کري 
کائڻ الِء ھڪ ويلو بره مشرڪرل سران مرلرنردو آھري ۽ 
اسان وري ھنن کاڌن جي نمائش ڪري ڪرنرھرن کري 

حسرن صراحرب جري ”  ڏ  رسايون، اھو صحيح ناھي.
امران ترون بره االئري “ ماُء کيس سمجرھرائريرنردي چريرو. 

ڪھڙي دنيا ۾ ٿي رھين!! ھاڻي دنيا جديد )مراڊرنٽ 
ٿي وئي آھري. ھراڻري تره گرھرر جرا جرھريرڙا بره سروشرل 
ميڊيا تي ونڊبا آھن. زال مڙس، پريُء پرٽ، مراُء ڌيَء 
جي پيار جا اظھار به سوشل ميڊيا تي ٿين پيا. امان 
ھاڻي ڪنھن و  ايترو وقت ڪونرھري جرو ھرڪرٻرئري 
جي گرھرر وڃري قصرا ڪرري يرا وري پرنرھرنرجري گرھرر 
ڀاتين سان ويھي ڪچھريون ڪري. مقابرلري جرو دور 
” آھي، ھر ڪو پنھرنرجري زنردگريَء ۾ مصرروف آھري.

حسن صاحب ماُء کي جرواب ڏيرنردي کرائرڻ مريرز تران 
پٽ مون کي ته ڀئو پيو ٿئي اھو سڀ ڪجرهره “ اٿيو. 

ٻڌي، اهلل سرائريرن خريرر ڪرري براقري دور ڏاڍو خرراب 
 سندس ماُء حيرانگي مان جواب ڏنو. ” اچي ويو آھي.

توھان به ڪھڙين ڳالھين ۾ لڳي ويا آھريرو حسرن! “ 
ماني کائي ورتري آھري جرلردي تريرار ٿريرو. سراره کري 
سررپررائرز ڏيرڻري آھري. اڄ ھرن جرري جرنررم جرو ڏيرنرھررن 

حسن صاحب جري زال زاھرده پرنرھرنرجري سرس ”  آھي.
سان بيزاري جو اظرھرار ڪرنردي ٻرنرھري مراُء پرٽ جري 

ھا! ھا! بختراور “ ڳالھين ۾ مداخلت ڪندي ڳالھايو. 
مون کان اھو ڏينھن ڪيئرن وسررنردو. مران پرنرھرنرجري 
گڏي الِء ھڪ قيمتي تحفرو خرريرد ڪريرو آھري. مرون 
ھررن الِء سررون جررو ھررار ورتررو آھرري. اهلل ڪررري پسررنررد 
اچيس. ھن جي پسند بره تره آسرمرانرن سران ڳرالرھريرون 

هن پنهنجي زال زاهده کي مررڪرنردي ”  ڪندي آھي.
خميسا اچ تره! ھرن جري ھرڪ تصرويرر تره “جواب ڏنو. 

ڪرڍ. نررڀرراڳررا تررون سررٺرري ايرنررگررل سرران فرروٽررو ڪررڍنرردو 

آھين. سوشل ميڊيا تي ڏيڻي آھري. مراڻرھرو تره ھرڪ 
گلدستو به ڏيندا آھرن تره اھرو فريرس ُبرڪ تري رکرنردا 
آھن، پر مون کي اھرا نرمرائرش پسرنرد نره آھري صررف 

هرن خرمريرسري ”  ٻارن جي خوشي الِء ڪررڻرو ٿرو پروي.
 کي هدايتون ڏيندي چيو.

پٽ حسن اھو فيس ُبڪ ڇا آھي؟ جريرتررو مرنرھرنرجرو “ 
علم آھي ته فريرس چرھرري کري چرونردا آھرن ۽ برڪ 
ڪتاب کي. پوِء فيس ُبڪ مطلب ته اوھان جو چھرو 
ڪررتررراب جررريررئررران آھررري ۽ اسررران جرررون سرررڀ نرررجررري 
سرگرمريرون مراڻرھرن آڏو پريرش ڪرري پراڻ کري صرفرا 
ڪررترراب وانررگرري کررولرري زنرردگرريَء جررا سررڀ راز فرراش 
ڪري، ڪنھن کي ڏکوئي ۽ ڪنھن کي وري خروش 

حسرن صراحرب ”  ڪري، ڇرا اھروئري فريرس ُبرڪ آھري؟
ھرا امران! “ جي ماُء سندس منھن ۾ نھاريندي پڙيو، 

حسن صاحب پنھنجي ”  بس اھوئي آھي فيس ُبڪ!!
 ماُء جي ڳالھين کي نظر انداز ڪندي جواب ڏنو. 

حسن صاحب ”  زاھده ڪيئن لڳئي منھنجو تحفو!!!“ 
پنھنجي زال ڏانرھرن مرنرھرن ڪرنردي کرانرئرس پرڙريرو. 

” تحفو ته ڪمال جو آھي بس ساره کي پسند اچري.“ 
ٻرئري زال مرڙس امرڙ کرري نرظررر انرداز ڪرنردي پراڻ ۾ 

پوِء اڄ ساره جي جنم ڏيرنرھرن جرو ڊنرر “ ڳالھائڻ لڳا. 
)رات جي مانيٽ ڪٿي ڪبي؟ پنھنرجري الڏلري ڌيَء 
کان پڙي ٻرڌايرو تره جريرئرن اڳروا  برڪرنرگ ڪررائري 

حسرن صراحرب پرنرھرنرجري زال ڏانرھرن مرنرھرن ”  ڇڏيان.
سراره ٻرڌائري پرئري تره ڪرنرھرن فرائريرو “ ڪندي پڙيو. 

اسٽار ھوٽل ۾ ڊنر ڪبو، ھن پنھنجي سڀني دوستن 
کي به ٻڌايو آھي تره اڄ ھرن جرو جرنرم ڏيرنرھرن آھري 
بابا ڪو خان سرپرائز ڏيرنردا. دوسرترن چريرو اٿرس تره 

زاھده پنھنجري مرڙس ” تصويرن ۾ کين ٽيگ ڪري.
کي ٻڌائي رھي ھئي. حاضر بابا حاضر، سيٺ حسرن 

 خوشي ۾ پورو نه پيو ٿئي. 
حسن! اھو سڀ صحيح ناھي. گھر ۾ جنرم ڏيرنرھرن “ 

ملھائڻ جو پنھنجو ھڪ مزو آھي. اسين سڀ گڏجي 
ويھون ٿا. گھر جا نوڪر چاڪر سڀ شريڪ ٿيرن ٿرا. 

امان وڏي ويچار ”  سڀني جون دليون خوش ٿين ٿيون.
 مان اھا صالح ڏني. 

اڄ امان ته االئي ڪرھرڙا فرلرسرفرا پرئري ٻرڌائري حسرن “ 
اوھررران کررري سرررمرررجرررهررره ۾ اچرررن تررره مرررون کررري بررره 

 زاھده بيزاري جو اظھار ڪندي چيو. ” سمجهائجو.
زاھده! امان آھي درويش، برس! ڳرالرھريرون ٻرڌ ۽ ھرا، “ 

ھا ڪر. ڏس! ڳالھين ۾ وسرري ويرو تره سرلرمران کري 

 ٽير
 شازيه مظهر
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ايررئررن چررئرري حسررن ”  ضررروري ڪررال ڪرررڻرري ھررئرري.
صرراحررب بررالررڪررنرري ۾ رکرريررل ڪرررسرري ترري ويررھرري، 
پنھنجي پرسنل سيڪريٽري سلرمران کري فرون ڪررڻ 

 لڳو. 
سلمان! ٻئي ڏينھن مزدورن جو عالمي ڏھاڙو ملھايو “

پيو وڃي، اسان ان سلسلي ۾ فائيرو اسرٽرار ھروٽرل ۾ 
پروگرام منعقد ڪرڻ وارا آھيون، جنرھرن ۾ سرنرڌ جرا 
نالي وارا اديب ۽ سياستدان شريڪ ٿريرنردا. ترون برس 
ڪنھن سٺي فوٽوگرافر کري ھر  ڪرر تره جريرئرن ھرو 
پروگرام کي ھرر زاويري سران رڪرارڊ ڪررڻ سران گرڏ 
فوٽو به ڪڍي سگھي. سوشل مريرڊيرا تري تصرويررون 
رکرڻريرون آھرن. برابرا! اسران مرزدور مراڻرھرو سرڄرو سررال 
محنت ٿا ڪريون، ھڪ ڏينھن اسان جو ٿرو اچري سرو 
ان کي ڀرپور ملھائڻ اسان جو حق آھي ۽ ھا ٻڌ! ھرو 
اسران جرو چرپرڙاسري ڇرا نررالرو اٿرس. ھرا حرق نرواز ڏاڍو 
پريشان ٿو ڪرري. روز مروڪرل ۽ پرگرھرار وڌائرڻ جرو 
مررطررالرربررو ٿررو ڪررري. چررئرري پرريررو ترره ڌيَء جرري شررادي 
ڪرررائررڻرري آھرري، پررٽ برريررمررار آھرري. اسرران سررڀررنرري جررو 
ٺيڪو کنيو آھي ڇا؟ ھن کي فارغ ڪريسن بابا. ھا 
ڏس وسرري ويرنردو مرون کران. مرزدورن واري پرروگررام 
جري سرٺرري مريررڊيرا ڪرروريري مرلررڻ گرھرررجري. سررنرڌ جررا 
اٻوجهه مزدور، جيڪي ڳوٺن ۾ محنت مرزدوري ڪرن 
ٿررا، ويررچررارن کرري پررنررھررنررجرري ڏيررنررھررن جرري خرربررر پرروڻ 

 ”گھرجي.

حسن قريشي جو تعلق ڪراچي جي وڏي واپراريرن ۾ 
ٿيندو آھي. سياستدان، اديرب ۽ سرمراجري ڪرارڪرنرن 
جو بھترين دوست ھئڻ جي ڪري سروشرل مريرڊيرا ۽ 
پرررنررٽ مرريررڊيررا ۾ سررنرردس تصررويرررون ۽ سرررگرررمرريررون 
اينديون رھنديون آھن. قريشي صاحب جري مراُء ھرڪ 
ديندار ۽ غريبن جو احساس ڪندڙ عرورت آھري. ھرن 
کي پٽ جون ٻٽاڪرون ۽ شروبرازي برلرڪرل پسرنرد نره 
آھي. حسن قريشي نه صرف پاڻ اھڙي طربريرعرت جرو 
مالڪ آھي، پر ڌيَء ۽ زال به ھن کان ٻره ھر  اڳرتري 
آھن. اڄ حسن صاحب کي سرلرمران تري ڏاڍي ڪراوڙ 
ھئي. دفتر ۾ ايندي ئي ھن سلمران کري دڙڪرا ڏيرڻ 
شروع ڪيا. ڇوڪرا توکي چيو بره ھرو تره فروٽروگررافرر 
پروفيشرنرل ھرجري. مرزدورن جري حروالري سران جريرڪرو 
پروگرام ڪل  ٿيو ان جون تصويررون صراف نره آيرون 
آھن ۽ ترو مرون کري تصرويررون ٽريرگ بره نره ڪريرون 
آھن. تون االئي ڪھڙن خريرال ۾ گرم ھرونردو آھريرن. 
ھاڻي ٻڌ! سڀاڻي علي محمد سولنرگري صراحرب جري 
ڪتاب جي مھورت آھي ۽ مرون کري ان ترقرريرب ۾ 
تقرير ڪرڻي آھي. مون سان گڏ ھرلرڻرو اٿرئري سروشرل 
ميڊيا تي منھنجي الئيو وڊيو ھرالئرڻ الِء. ھرا سرڀرنري 
کي ٽيگ ڪجانِء. ھا فون ڪري مسرور کران پرڙران 
ته ھن تقرير لکي ڇڏي االئي نه. اديربرن جري دوسرتري 
۾ به ڦاٿا آھيون. ڪتاب ڏيندا ۽ وري تبصري الِء به 
ايالز ڪندا. اسان مصروف ماڻھو، ڪرتراب پرڙھرڻ جرو 

وقت ڪٿي آ اسان و ، پر اديب دوسرترن کري خروش 
ڪرڻ به ضروري آھي نه ته مھڻا ڏيئي ماري ڇڏيرنردا 

 آھن. 
حسررن صرراحررب سررلررمرران سرران ڳررالررھررائرريررنرردي مسرررور 
صاحب جو نمربرر بره مرالئري رھريرو ھرو. ھريرلرو مسررور 
صاحب ڪيئن آھيو؟ چڱا ڀال!! ٻار ٻچا خوش آھن.!
يار توھان ڪتاب تي تبصري واري تقرير لکي ھجي 
ته آفيس کڻي اچو. سڪ به لڳي آھي. گڏ چانھره بره 

 پيئنداسين ۽ ان بھاني ڪچھري به ڪنداسين. 
ھا! ھا! ضرور اچربرو، ترقرريرر تريرار آھري، عرلري مرحرمرد 
سولنگي صراحرب جرو لربررل ازم تري لرکريرل ڪرتراب 
سٺو آھي. دوست سٺي خبر ورتري آھري انرھرن مرردن 
جي، جيڪي سوشل ميڊيا تي ٻين جري عرورت جري 
تعريف ڪندي ٿڪبا ناھن ۽ پرنرھرنرجريرن مرايرن کري 
ستن پردن ۾ لڪائيندا آھن، پر ٻڌ حسن! ترون وري 
ڪيئن ٿو ڳالھائين ھن موضوع تي؟ تو تره ڪرڏھرن 
ڀاڄائي سان گڏ ڪو فروٽرو بره سروشرل مريرڊيرا تري نره 
رکيو آھي. باقي سيٺ جراويرد جري زال جري ترعرريرف 
ايرئرن ڪرنردو آھريرن ڄرڻ ڪررو ترنرھرنرجرري نرنرڍپرڻ جرري 
دوسررت ھررجرري. مسرررور مررذاي واري انررداز ۾ حسررن 

 صاحب سان فون تي ڳالھائي رھيو ھو.
يار مسرور تون ڇرڏ انرھرن ڳرالرھريرن کري. تروکري خربرر 
آھرري ترره اسرران ڳرروٺرراڻررا پررنررھررنررجرري عررورتررن جرري ايررئررن 
نمائش نه ڪندا آھيون. بس وڌيڪ ڳالرھريرون آفريرس 
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۾ ڪنداسين. تون ترت تقرير سان گڏ آفريرس پرھر . 
حسن صاحب مسرور کي جواب ڏيندي فون کي برنرد 

 ڪيو.
اڄ حسن صاحب جي ماُء ڏاڍي اداس ھرئري. گرھرر ۾ 
ڪو اھڙو ماڻھو نه ھو جو سندس ڏ  ونڊي سگھي. 
اڄ سندس گھرواري جي ستين ورسي ھئي، پرر گرھرر 
۾ ڪنھن کي به ياد ئي ڪونه ھو. زاھده واٽرس ايرپ 
تي پنھنجي سراھريرڙيرن سران ڪرچرھرري ۾ مصرروف 
ھررئرري. سرراره پررنررھررنررجرري ڪررمررري ۾ انسررٽرراگرررام ترري 
تصررويرررون ڏسررڻ ۾ مصررروف ھررئرري. حسررن صرراحررب 
ڪنھن اديب دوست جي تعزيتي پروگرام ۾ شرريرڪ 
ھررو. حسررن جررا پرريُء تررون ترره مررون کرري ھررر وقررت يرراد 
آھين! اڄ جي ڏينھن تون هميشه الِء مون کري ڇرڏي 
ھليو وئين. ڏس ڪيتري اڪيلي آھيان. ھرن نرڀراڳري 
موبائيل ۽ ڀڄ ڊوڙ واري زندگي منھنجن ٻرچرڙن کري 
مون کان ڪيترو ته پري ڪري ڇڏيو آھري. لڳري ٿرو 
ته زندگي ريل گاڏي جيئان ٿي وئري ھرجري، جريرڪرو 
ٽائيم تي نه پھتو اھو پنھنجي منرزل تري نره پرھرچري 
سگھندو. ھرڪو پيو ڀڄي، هر ڪنهن کي پنرھرنرجري 
منزل تي پھچڻ الِء سواري جو انتظار آھي، پر! حسن 
جا پيُء، آئون ته رھرجري ويرس. مرنرھرنرجري مرنرزل جري 
سواري نڪري وئري. ھراڻري اڪريرلري زنردگري جري رڻ 
پٽ ۾، تنھنجي يادن جي رستن تي تروکري نرھراريران 
پئي. شايد ڪو رستو ملي وڃي، جيڪو مون کي تو 
ڏانھن وٺي اچي. حسن صاحب جي ماُء پرريشرانري ۾ 

 پنھنجو پاڻ سان ڳالھائي رھي ھئي. 
امان زاھده! اڄ ترنرھرنرجري سرھرري جري سرتريرن ورسري 
آھي، اڄ ڌيَء ڪا مٺي شيِء ته ٺهرائي ته جيئن ُھن 
کي ختمو ڏياريان. حسن صاحرب جري مراُء پرنرھرنرجري 

ننھن کي چوڻ لڳي جيڪا موبرائريرل فرون ھرالئرڻ ۾ 
 مصروف ھئي. 

امان انھن ختمن مان ڪو فائدو ڪونرھري. برس ُدرود 
شريف پرڙھري برخرشري ڇرڏيروس. سرنردس نرنرھرن رکرو 

 جواب ڏيندي چيو.
ڌيَء زاھده! اھو ته روز ڪندي آھيان. ٺيڪ آهي تون 
نه ڪر اھا زحمت. حسن صاحب جي مراُء نرنرھرن کري 

 ايئن چئي نوڪرن جي ڪمري ڏانھن وئي. 
خميسا! گھرر  ۾ سروجري آھري تره حرلرو پرچرائري، اڄ 

 حسن جي پيُء جي ورسي آھي.
نه سانئڻ! سوجي گھر ۾ ڪرو کرائري ئري ڪرونره ٿرو، 

 تنھنڪري بيگم صاحبه نه گھرائيندي آھي. 
 پوِء ڀال سيون آھن؟ 

 نه سانئڻ اھي به ختم ٿي ويون آھن. 
تون هينئن ڪر جو گراڏي ڪرڍ تره اھري سرڀ شريرون 

 وٺي اچون.
 ھا سانئڻ.

حسررن صرراحررب جرري مرراُء اڇرري چررادر پررائرري، آھسررترري 
آھستي وڃري گراڏي ۾ ويرھري رھري ۽ ڊرائريرور کري 
 ڪنھن سپر اسٽور ڏانھن ھلڻ جي ھدايت ڪيائين. 
سررلررمرران! زاھررد حسرريررن سررنررڌ جررو نررامرريررارو سررمرراجرري 
ڪارڪن رھيو آھي. ھن جي پوئريرن سرال وفرات ٿري 
وئري ھرئرري. اڄ ھررن جري ورسرري جرري مرنرراسرربرت سرران 
آرٽس ڪائونسل ۾ پروگررام رکريرل آھري. اتري مرون 

 کي به سندس شخصيت تي ڳالھائڻو آھي. 
 جي سائين گاڏي تيار آھي.

حسررن صرراحررب جرري امررڙ صرربررح کرران طرربرريررعررت ۾ 
مونجھارو محسوس پرئري ڪرري، سرپرر اسرٽرور ۾ تره 
ھن جري طربريرعرت ويرترر خرراب ٿري پرئري. سريرنري ۾ 

شررديررد سررور مررحررسرروس ڪرررڻ لڳرري ۽ پرروِء يررڪرردم 
 ڪري پئي. ڪرندي ئي ان جو ساڻ نڪري ويو. 

ڊرائيور ۽ خميسو گاڏي ۾ ويٺل ھئا. سپر اسرٽرور ۾ 
مرروجررود مرراڻررھررو پررريشرران ٿرري ويررا. سررنرردس تصررويرررون 
ڪڍي شوشل ميڊيا تي پنھنرجرن دوسرترن ۽ خرانردان 

 وارن سان ونڊڻ لڳا. 
دير ٿيڻ تي خمريرسرو سرپرر اسرٽرور ۾ داخرل ٿريرو. ھرو 
حسن صاحب جري مراُء کري فررش تري ڪرريرل ڏسري 
پريشان ٿي ويو. ھو تڪڙ ۾ زاھرده بريرگرم کري فرون 
ڪرررڻ لڳررو، پررر زاھررده پررارلررر ۾ فرريررشررل ڪرررائررڻ ۾ 
مصررروف ھررئرري. پرروِء ھررن حسررن صرراحررب کرري فررون 
ڪئي، پر حسن صاحب ان وقت تعزيتي پروگررام ۾ 

 تقرير ڪري رھيو ھو. 
اسان زندگيَء ۾ ته ماڻھن جو قدر ڪندا ناھيون، پرر “ 

مري وڃڻ کانپوِء ان جري يراد ۾ ٻره ٽري جرمرال چرئري 
مري ويل کي زنده ته ناھيون ڪندا، پر پروِء بره انرھرن 

حسرن ”  جي ياد جي ڏيئي کي ٻارينردا ضررور آھريرون.
صاحب اھو تاريرخري جرمرلرو چرئري ڊائريرس کري ڇرڏي 
ڪرسي تي ويٺو ۽ عادت موجب مروبرائريرل فرون تري 

 فيس ُبڪ ھالئڻ لڳو. 
فريرس ُبرڪ تري حسرن صراحرب کري ان جري ڪرنرھررن 
دوست ھڪ الوارث مرئرل عرورت جري تصرويرر ٽريرگ 
ڪئي ھئي. ھن نه چاھيندي به اھي تصويرون کرولري 
ڏٺرريررون، پررر اڳرريرران کرران تررحررريررر پررڙھرري نرره سررگررھرريررو. 

 تصويرون ڏسي پيرن ھيٺيان زمين نڪري ويس. 
امان! تون منھنجي ٽيرگ جرو حصرو ڪريرئرن برڻرجري 
وئينَء. اکين مان ڪرندڙ ڳوڙھا اگھندي، بنا ڪجرهره 

 چئي حسن صاحب ھال مان نڪري ويو.
*** 
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 ڻيونڪها

آفررريرررس جررري  
ڪرررررررم مررررررران 
وانرردو ٿرريررو ترره 
نرررائرررب قررراصرررد 
کررري اخررربرررار ۽ 
چرررانرررهررره کرررڻررري 
اچڻ الِء چيائين. جنهن پهرريران چرانرهره 
۽ پوِء اخبار اچي اڳيان رکيس. خربررون 

حررڪررومررت “ پررڙهررنرردي جررڏهررن ان خرربررر 
طررررفررران ويرررڪرررسررريرررن نررره ڪررررائررريرررنررردڙ 
سرررڪرراري مررالزمررن جرري پررگررهررار بررنررد 

تري نرظرر پريرس تره ”  ڪرڻ جرو فريرصرلرو
وات ۾ پيل چانهه جرو ڍڪ بره ڪروڙو 
۽ ڪسررارو لڳررس. ڳررڻررترريَء ۾ وٺررجرري 
ويو، نرڙ پگهرر ۾ ُپسري ويرس. کريرس 
اهڙي حال ۾ ڏسري سراڻرس گرڏ ڪرم 
ڪرنردڙ مرالزم پرڙريررس خرريرر ترره آهرري. 

 اوچتو منهن ئي لهي ويئي.؟
 نه پ  يار وڄي وياسين. 

پرروِء برره خرربررر ترره پرروي ڪررهررڙو مسررئررلررو 
 آهي.

 اخبار ۾ خبر پڙهي اٿئي.؟
 ڪهڙي؟ مالزم تعجب مان پڙيس.

 هيَء.
جميل ويڪسين بابت ڇپيل خبرر تري 

 ه  رکندي ٻڌايس. 
هررا پرروِء ان ۾ ڳررڻررترريَء جرري ڪررهررڙي 

 ڳالهه آهي، واهه ڙي واهه يار. 
چون ٿا جنهن ويڪرسريرن ڪررائري اهرو 
ٻرن سررالرن ۾ مرري ويرنرردو. هراڻرري جرري 
ويڪسين نٿا ڪررايرون تره پرگرهرار ٿري 
بند ٿئي ۽ جي ويڪسين ٿرا لڳررايرون 
ته کڻ پنهنجي ڀاُء کري مرري ويراسريرن 

 هوڏانهن باهه هيڏانهن ڀت.
هاهاها... هن جري ڳرالرهره ٻرڌي مرالزم 

 کلڻ لڳو.
اڙي چريا ڳالهه به اها آهي جرنرهرن تري 

 پريشان ٿيو آهين.
بس يار! توکي لڳي ٿو حياتي پريراري 

 ناهي، جو ٽهڪ پيو ڏئين. 
مالزم هيڏي هوڏي نهراريرو تره آفريرس 
جو ٻيو عملو ڪم ۾ لڳرل هرو. چڱرو 

 هاڻي ڪن ڏئي ته ڳالهه ٻڌايائين.
 ٻنهي ڪن ۾ ڪا ُسس ُپس ڪئي.

ٻرررئررري ڄرررڻرررا هررريرررلررر  سررريرررنرررٽرررر پرررهرررترررا، 
ويررڪررسرريررنرريررشررن واري هررال ۾ ويررا ترره 
سڄو ماڻرهرن سران ڀرريرو پريرو هرو، جرن 
مان اڪ ريرت سررڪراري مرالزمرن جري 
هررئرري. هررڪ پرراسرري عررورتررون ترره ٻررئرري 
پرراسرري مرررد پرراڻ کرري رجسررٽررر ڪرررائرري 
رهيا هئا. هو رجسٽريشن ڪرائي انردر 
ويڪسينيشن روم ۾ ويا. جميل سران 
گڏ ويل مالزم هن کري ٻراهرر ويرهراري 
پاڻ اندر ويو. ٻن منرٽرن کرانرپروِء کريرس 
اندر اچڻ الِء سڏ ڪري اکين جو اشرارو 
ڪيائين. جميل ٻه ڳاڙها نرو  ڪرڍي 
دوسررررت کررررري ڏنررررا جرررريررررڪررررري هرررررن 
ويڪسينٽر جي کيسي ۾ وڌا. جرنرهرن 
وڏي خرروشرريَء سرران کرريررن هررڪ پرراسرري 
ويهاري خالي سرني جميل جي ٻرانرهرن 
تررري رکررري. هرررمرررراهررره ڪرررئرررمررريررررا جررري 
چررمررڪررا  سرران فرروٽررو ڪررڍيررو. ٻررئرري 
کلندي ٻاهر نڪتا ته جميل پرنرهرنرجري 
دوسررت کررري چرريرررو. واقرررعرري يرررار سررر  

ٻنرهري ۾ ”  ڏنو پٽ مٺي جو آ“ چيئي. 
 ٽهڪڙو پئجي ويو. 

ـــــــــڪـــــــــســـــــــني  وي
 

 مجيل 

 زاهد منگي

جرري پررڙرراڙيررن  
واري هرڪ رات 
۾ ھڪ اڪيرلرو 
شرررخرررص مرررٿررري 
تررررري سرررررنرررررڌي 
ٽوپي ۽ ڪلھن 
ترري اجرررڪ اوڍيررو، ڪررراچرري جرري هررڪ 
ُڳتيل آبادي وارين سوڙهيرن گرھرٽريرن ۾ 
ڦرندي مون کي نظر آيو، مرون کري خربرر 
نه ھئي ته ھو ڪريرر آهري!؟. ڪرٿران آيرو 
آهري؟. آئرون جرڏهررن کران پرنرهررنرجرا ابراڻررا 
ڪک ڇڏي ھتي ڪراچي ۾ اچري رھرڻ 
لڳو آھيان، تڏهن کان وٺري مرون انرهريَء 
سررنررڌي ٽرروپرري ۽ اجرررڪ سرران ڍڪرريررل 
نوجوان کي ڪراچي جھڙي مراڻرهرن سران 
سرٿرريررل شررھررر ۾ سرردائريررن اڪريررلررو تررنررھررا 

 رلندي ڦرندي ڏٺو آهي. 
اڄ برره مرهرريررنرري جرري هررڪ پررڙرراڙي واري 
شام هئي، هو اڄ به مون کري ڪرراچريَء 
جي ھڪڙي پاڙي ۾ ڦرنردي ٻريرھرر نرظرر 
آيو. ھونئرن بره ھرن سران مرون کري ٿرورو 
گرهررڻررو اتسرراڻ ھررو، ڇررو جررو مرران برره آخررر 
ڪرررنرررهرررن ڳرررو  جرررو رھرررواسررري ھرررئرررس. 
مررنررهررنررجررو ڳررو  جررترري سررنررڌي ٽرروپرري ۽ 
اجرڪ جو مان مرتبو ئي پرنرهرنرجرو آهري، 
اسان جي تر جون انيڪ ناريون ھر  جري 
ڀرت سان گڏ سنڌي ٽوپي ۽ اجرڪ کري 
سدائين گل و گلزار برڻرائريرنرديرون رھريرون 
آهن. ڪراچي جھڙي شھر ۾ ھن نوجوان 
کان وڌيڪ مرون کري ھرن جري اجررڪ ۽ 
سنڌي ٽوپي سان اتساڻ ھرو. اڄ جرڏهرن 
ھن کي پنهنجي ڀر ۾ ڏٺم تره مرن انردر 
۾ ھن سان ڳالهائڻ جي آس جنم ورترو، 
آئون ھن جي ويجهو وڃي ڪجهره پرڙرڻ 
وارو ئي ھئس جرو مرون کران اڳ انرهريَء 
پاڙي جرا ڪري چرار جروان نشري ۾ ڌت 
ٿي ڪٿان اوچرترو اچري نرڪرترا ۽ انرهريَء 
سنڌي جوان کي پنهنجي پراڙي ۾ رات 
جو اڪيرلرو ويرنردي ڏسري هرن جرو رسرترو 
روڪرريررائررون ۽ پرروِء  پررڙررڻ لڳررا، ڪرريررر 
آهين؟ چئن مان ڪنهن ھڪرڙي لرڏنردي 
ھن سنڌي جوان کان پڙيو. سنڌي جروان 
ھڪ نظر ھن جي منهن ۾ نھاريو ۽ پوِء 
اتان ھلڻ جي ڪيائين. هو وڃڻ وارو ئري 

ھو جو ٻئي ھمراڻ ٻانهن مان جھليرنردي 
چرريررس، اڙي ترروکرران پرريررو پررڙرران ڪرريررر 
آھرريررن؟ ڪرريررڏانررهررن پرريررو وڃرريررن؟ سررنررڌي 
جوان وري ٻڙڪ به ٻراھرر نره ڪرڍي. اڙي 
ٻڌائي ڪير آھين؟ چئن ئري ڄرڻرن نشري 
۾ غري ھرئرڻ سربرب ٿرڙنردي ٿراٻرڙجرنردي 
سنڌي نوجوان کان پرڙريرو، پرر ھرن جروان 
انهن کي ڪابره ورنردي ڏيرڻ مرنراسرب نره 
سمجهيرو ڇرو جرو ھرو چرارئري پرنرهرنرجري 

 آپي کان ٻاھر ھئا.
” اڙي ڳالهائين ڇو نٿرو مرارجري ويرنرديرن“ 

انهن چئن مان ھڪڙي پنهنجي ور مران 
آئرون مروت کران “ ريوالور ڪڍندي چريرو، 

نٿو ڊڄان مان پرنرهرنرجري ڌرتري جري انر  
سنڌي جروان انرهرن ” ان  جو رکوالو آھيان

آڏو پھريان ٻرول ٻرولريرنردي وراڻريرو. مرا  
ڪرر بررڙرڙا، چررئرن مران ڪررنرهرن ھرڪررڙي 
سنڌي جوان کي زور سران ڌڪرو ڏيرنردي 
ڪاوڙ ۽ ڪروڌ منجهان چريرو، ترون مرون 
کي ماري ڪونه سگهندين ڇو جرو آئرون 
وقت جو آواز آھيان، ڪراچي سرنرڌ آهري 
سنڌ اسان جي جيجل مراُء آهري ۽ آئرون 
نئين سي جو ڳوالئو آھيان ھرو زور سران 

ما  ڪر حرامي ڪنهن جراِء “ چوڻ لڳو، 
جا ڪراچي الر  ٿريرنردي ڪرراچري اسران 

 ”جو شھر آهي
 ” ڪراچي ھمارا شھر ھي“
ترررون نرررئررريرررن سررري کررري ڳرررولررري ڪرررونررره “ 

، ھن اڳئين ھمرراڻ ترڙ ترڪرڙ ” سگھندين
۾ پنهنجي ور مان ريوالور ڪڍي سنڌي 
جوان جي سريرنري تري رکري زور سران ٻره 
فائر ڪرنردي چريرو ۽ سرنرڌي جروان اچري 
پٽ ڀيڙو ٿيو. فرائرر جرو آواز ٻرڌي سرڄرو 
پاڙو سجاڳ ٿي پيو  اھو سرمرورو مرنرظرر 
منهنجي اکين آڏو ھرو، پرر آئرون بريروس 
ھئس مون کي ارمان هو جو آئون سنڌي 
جرروان سرران ٻرره گررفررتررا برره ڳررالررھررائرري نرره 
سگهيس ۽ جڏهن مون ويجهو وڃي ڏٺو 
ته ھن سنڌي جوان جي سرنرڌي ٽروپري ۽ 
اجرررڪ رت سرران الل لڳررا پرريررا ھررئررا ۽ 
جڏهن مون غرور سران ھرن سرنرڌي جروان 
جي منهن ۾ نھاريو ته اھو رت سان رترو 
ڇرراڻ چررھرررو ٻرري ڪررنررهررن جررو نرره بررلررڪرره 

 منهنجو پنهنجو ھو!.

 نــئــنيُســوُجــيُ ــوال

 مهي  

 سانگي شبير ڪنڀر
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 ڪهاڻي 

 ”ڇو کالن؟“
 ”ها کل..“
 ”نٿو کالن..“
 ”نه تو کي کلڻو پوندو“
 ”ڀال ڇا جي الِء کالن..!“
مون کي تنرهرنرجرا ڏنرد ڏسرڻرا “ 

 ”آهن
 ” ڏند..؟“
 ”ها ها ڏند..!“
 ”آخر ڇو؟“
 ”منهنجي دل ٿي چئي..“
 ”اڇا!“
 ”اڇا نه ها“
 ”توکي خبر آهي ڏند ڪنهن جا ڏسبا آهن..“
 ”نه تون ٻڌاِء..“
ڳوٺن ۾ واپاري ڍورن جا ڏنرد ڏسرنردا آهرن تره ٻرڏنردو “ 

 ”ٿيو آهي يا نه
 ”پوِء تون به ته ڍور آهين..“
، مان ڪتابن کي ميز تري ڇرڏي اٿري ” ڇا ڇا چيئي..“ 

پيو هيم ۽ هوَء ٻاهر ڀڄي نڪتي هئي ۽ مان به هرن 
جي پويان ڀڄندو ٻاهر آيو هريرم زوالجري ڊپرارٽرمريرنرٽ 
واريون ڏاڪڻيون لرهري اچري هرن کري الن ۾ پرڪرڙيرو 
هيم، هن جي ٽهرڪرن جرو پرڙاڏو عررش تري ٿري ويرو، 
اوسي پاسي ۾ بيٺل ٻيا سڀ شاگرد اسان کري ڏسري 
رهيا هئا.. مگر اسين پنهنجي مسرتري ۾ انرهرن کران 

 بلڪل بي خبر هئاسون.
 ”ٻڌاِء ڪري آ ڍور..؟“

 مون هن کي ڪن مان پڪڙي پڙيو هيو.
” پهرريران هرل هرن پرارڪ ۾ ٿرا هرلرون”  ها ٻڌايان ٿي“ 
پرروِء اسرريررن شرربررنررم پررارڪ ۾ اچرري ويررٺررا ”  هررا هررل“ 

 هئاسين.
هن جو ڇٺيَء جو نالو جنت هو، پر هن کري پريرار مران 

سڀ شبنم سڏيندا هئا. شبنم منهنجي مراسريَء جري 
ڌيَء آهي، منهنجي ماُء منهنجي مراسريَء کران ترمرام 
وڏي مشرڪرل سرران مرنرهرنررجري الِء رشرتررو ورترو هرو ۽ 
اسان جو مڱڻو به ڏاڍي ڌوم ڌام سان ٿريرو هرو، اسران 
ٻررئرري يررونرريررورسررٽرري ۾ برره گررڏ پررڙهررنرردا هررئرراسرريررن مرران 
زوالجررري ڊپرررارٽرررمررريرررنرررٽ ۾ هررريرررم هررروَء آرڪررريررراالجررري 

 ڊپارٽمينٽ ۾ هئي. 
 ”ها هاڻي ٻڌاِء ڪير آ ڍور..!“
 ”سچي ٻڌايائين..“
 ”ها ٻڌا تنگ نه ڪر..!“
 ” تون ڍور مان ڍورڻي“

 ۽ اسان ٻئي کلي پيا ھئاسين
 مون کيس مرڪندي چيو.” ڍورڻي“
 ”ڇاهي ڍور؟“
 ”هڪ ڳال  پڙان؟“
 ”هڪ ڇو هزار ڳالهيون پ ..“
ڏس تون ٿڌين هوائن جي شهر جري رهرنردڙ آهريرن ۽ “ 

پروِء ”  اسان الڙڪاڻي جي  جهولن جا رهواسي آهيون..
هرن مرنرهرنرجري ”  ڇا آهي اها ڪا وڏي ڳالهه آهي ڇرا..
 ڳالهه کي اڌ ۾ ڪٽيندي چيو هو.

پوِء تون انهن ُلڪن ۽ جهولن ۾ مرون سران ڪريرئرن “ 
 ”گذاريندينَء..؟

تون مون سان هونرديرن تره سرال جرون سرڀ مروسرمرون “ 
منهنجي الِء بهار هونديون هر موسم مون کي توسان 

برس شربرنرم ”  گڏ ميگهه مرلرهراري مرحرسروس ٿريرنردي
ايئن چئي پنهنجي ٻرانرهرن جرو هرار مرون کري وجرهري 
مررنررهررنررجرري چررهررري کرري تررڪررڻ لڳرري هررئرري ايررئررن 
يررونرريررورسررٽرري ۾ اسرران جررو مررلررڻ ۽ کررلررڻ روز مررره جررو 
معمول ٿي ويو هو. يونيورسٽي جا سرڀ شراگررد اسران 
جي پيار جا م ال ڏيندا هئا ۽ اسران جري مرحربرت جرا 
ُهل هلندا هئا. جنهن سال مون کي به پاسرنرگ آئرو  
ملي هئي ان سرال هرن کري بره پراسرنرگ آئرو  مرلري 

هررئرري. اسرران جرري شررادي کررانررپرروِء مررون کرري ڪررلررچررر 
 H2 S2ڊپارٽمينٽ ۾ نوڪري ملي هئي ۽ شبنم کي

T   ٿي هئي. اسان و  اهو ئي وڏو الميو هرونردو آهري
ته جنھن ڊپارٽمينٽ يا سبجيڪٽ ۾ پاسنرگ آئرو  
ڪررنرردا آهرريررون ڏيررنررهررن رات زور لڳررائررڻ سرران برره ان 
ڊپارٽمينٽ يا ان سبجيڪٽ جري اسران کري نروڪرري 
ناهي ملندي. شبنم اڪ ر ان موضوع تري مرون سران 
ڊسڪس ڪندي رهندي هئي، هوَء صبح جو اسڪرول 
ويندي هئي ۽ مان پنهنجي آفيس هليو ويندو هريرم. 
امرران تررمررام گررهررڻرري خرروش ٿرريررنرردي هررئرري، اسرران جرري 
معمول کي ڏسي گهر جو ڪم ڪرار امران پراڻ پرئري 
ڪندي هئي، پر ان هوندي به شبنم جو رويو آهستري 
آهستي بدلجڻ لڳرو هرو. هروَء امران کري ٿروري ٿروري 
ڳررالرر  ترري ڇررڙٻررڻ لڳرري هررئرري، مرران هررن کرري گررهررڻررو 
سمجھائڻ جري ڪرنردو هريرم مرگرر هروَء اڃران ٻره هر  
مٿي ٿيندي وئي. هڪ دفعي هن ته حد ڪرري ڇرڏي 
امران جري طربرريرعررت خررراب هررئري امران مرانرري ترريرار نرره 
ڪري سگهي هئي، جنهن تي شبنم ويلڻ کڻي امان 
کي اڇلي هرنريرو هرو، امران رت مران ڳراڙهري ٿري وئري 
هئي، مون به هن کي جذبات ۾ ٿڦ هرنريرا هرئرا، هروَء 
ڪاوڙجي گهران نڪري هلي وئي هئي. هن جري مراُء 
ڪررور  ۾ طررالي الِء درخررواسررت ڪررئرري هررئرري اڄ 
ڪور  جون حاضريون ڀريندي اٺرون مرهريرنرو هرو، هرن 
جي آڏو بيان ڏيندي چيو هو ابراهيم يا ماُء کي ڇڏي 

ابراهيرم “يا مون کي. جي مون ڏانهن ڏسندي چيو هو 
هڪ جنت الِء ٻي جنت ڇڏڻي پوندئي، هاڻ تنرهرنرجري 

پرروري ڪررائررنررات ”  مرررضرري ڪررهررڙي جررنررت رکررنررديررن؟
چوڏول جيان ڦرندي محسوس ٿي هيرم نره چراهريرنردي 
به اکين مان لرڙڪ ڳراڙيرنردي طرالي جري پرنرن تري اڄ 
صحيح ڪري ڇڏيم. لڙڪ الڙينردو ڪرور  سرڳروري 

 مان ٻاهر نڪري آيو هيم. 
*** 

 مــنــهــنــجــيُجــنــت
 

 “کل” 

 اصغر جمالي
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 خاڪو

فن جو هڪ اهم حصرو آهري، 
جنهن ۾ آواز ۽ خاموشي کي 
وقررت ۾ اهررڙي ترررترريررب ڏنرري 
ويندي آهري جرنرهرن سران ُسرر 
پيدا ٿيندا آھن. ُسرن ۽ سرازن 
جرررري اهررررڙي سررررنررررگررررم کرررري 
موسيقي سڏجي ٿو، جريرڪرا ٻرڌنردڙ جري  هرن ۽ دل 
کي موهي، ان کي هڪ لطيف احساس ۽ اڻ ڏٺي يرا 
عجيب خوشي محسوس ٿئي. موسيقي جي سازن ۽ 
آوازن سان گڏ ٻڌندڙ جهومڻ لڳرن ٿرا، روُح خروشريرن 
سان سرشار ٿيندو آھي. شاعريَء جو هڪ بنيادي جز 
مرروسرريررقرري برره آهرري، جرريررڪررا لررفررظررن جرري آوازن جرري 
صورت ۾ هرونردي آهري. شريرڪرسرپريرئرر چريرو هرو تره 

گانو وڄائڻ جي عرلرم “  موسيقي روح جي غذا آهي.” 
کي به موسيقي چيو ويندو آهي، ول ڊيورنٽ لکي ٿو 
ترره آواز مرران نررغررمررو پرريرردا ٿرريررو جرريررڪررو الزمرري طرررح 
محبرت سران الڳراپريرل آهري. )جريرتروڻريرڪ مرذهرب ۽ 
جنگ ان کي ڪي قدر چورايو آهيٽ نغمي مران نراچ 
پيردا ٿريرو، جريرڪرو مرحربرت جري هرڪ رسرم آهري ۽ 

نغمري نراچ ۽ مروسريرقريَء مران جرنرم ورترو. ان عشرق 
واري ابتردا جري ڪرري مروسريرقري ترمرام پرري ترائريرن 
پهتي ۽ موسيقي جنهن عشق مران جرنرم ورترو آهري 
اهررا ان سرران اڃرران تررائرريررن الڳرراپرريررل آهرري ۽ ڪررابرره 
ڇوڪري ان کانسواِء محبت ڪري نٿي سرگرهري. اهرا 
ڇوڪري جيڪا مروسريرقريَء جري  ريرعري مرحربرت جرو 
اظهار ڪندي آهي. شاديَء کانپوِء ٻه ٽي سال پريرانرو 
جرري ويررجررهررو نرره ويررنرردي آهرري، جررڏهررن هررڪ حرريرروان 
قبضي ۾ اچي چڪو هجي ته ان کي وڌيڪ مسحور 
ڪرڻ مان ڪهڙو فائدو؟ مرد پرنرهرنرجري مرحربروبره آڏو 
وڏي آواز ۾ گيت ڳرائريرنردو هرو. شراديَء جري سرخرت 
 ميوارين جي بار هيٺران دٻرجري هرو مروسريرقريَء جرون 
صالحيتون وڃائي ڇڏيندو آهي ۽ رڳو مجبوريَء جي 
ڪري اسٽراونسڪي، شوئن بررگ ۽ رچررڊ اسرٽرراچس 
جي سنرگرت ۾ ويرهرنردو آهري، پرر رڳرو مرحربرت ٻرڌڻ 
واري حسن جي انهن پاسن جري تشرريرح ڪرري نرٿري 
سگهي. مرٺري آواز جرو مرزو هرڪ خرود مرخرتريرار جرزو 
آهي. ساهه جو اچڻ وڃڻ، دل جرو دهرڪرو، ايسرترائريرن 
جو جسم جو ٻطرفو توازن اسران کري آواز جري تررنرم 

جي هيٺانرهريرن مرٿرانرهريرن ڏانرهرن ڇرڪري ٿرو ۽ رڳرو 
مررحرربررت جررو جررذبررو ئرري نرره، پررر سررمررورو روح ان مرران 
تسڪين حاصل ڪرري ٿرو. اسران گرهرڙيَء جري ٽرڪ 
ٽڪ ۽ قدمن جي باقاعدي آواز ۾ ترنم ڳولي لهرنردا 
آهرريررون، اسرران جررهررولررڻ، شررعررر، نرراچ ۾ ُابررترري چررڪررر، 
تضادن ۽ انتهائن کي پسند ڪندا آهيون. مروسريرقري 
پنهنجي ترنم سران اسران کري آٿرت ڏيرنردي آهري ۽ 
پنهنجي لورين سان اسان کي انرهرن دنريرائرن ۾ وٺري 
ويندي آهي جيڪي هن دنيا کان گهٽ ظرالرم آهرن. 
مرروسرريررقرري ڏ  خررتررم ڪررري سررگررهرري ٿرري. فررڪررري 
هاضمي کي برهرترر ڪرري سرگرهري ٿري، مرحربرت الِء 
تحرڪ پيدا ڪري سگرهري ٿري ۽ ڀرڄري ويرل چرريرن 
کري جرهررلرڻ ۾ مرردد ڏيرئرري سرگرهرري ٿري. مرروسريرقرريَء 
وسيلي پيراگوئي جي عريرسرائريرن انرڊيرن غرالمرن جري 
ڪررم ۾ وڌارو ڪرررايررو ۽ ڪررم جرري تررڪررلرريررف کرري 
گررهررٽررايررو. هررن جرري  ريررعرري هررڪ سررپرراهرري سررريررلرري 
تسڪين سان موت جي منهن ۾ وڃري سرگرهري ٿرو. 
هائيڊين ڪنهرن جررنريرل کران وڌيرڪ هريرلرپرس بررگ 
خاندان جي خدمت ڪئي ۽ ان جي ڪنهن کري خربرر 

ڱريونُه رمونيئ ُجوُسينگ رُبخيلُآهـن!  هوشوُڀَٽ:ُجنهنُجونُآ
 پريس  َُجيُح لتُ۾ُسنڌُثق فتُک تـيُجـيُامـدادُالِ ُمـنـتـظـر

 

 موسيقي 

 ليکراج ميگهواڙ
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ڪانهي ته روس جي زار جي فوجن جري هرمرت روس 
جرو  Thoreauجي عظيم قومي تراني ڪيئن وڌائي. 

خيال هو ته موسيقي کان وڌيرڪ انرقرالب پريردا ڪررڻ 
واري ڪابه شيِء ڪانهي. هو حيران هرو تره اسران جرا 

 Henry Davidٻيا ادارا ان کان اثر انداز ڇو نٿا ٿين، 
Thoreau  هڪ انقالبي هرو. مروسريرقري اسران کري بري

عملي ۾ آڻي سگهي ٿي ته اسان ۾ عمل جو جذبرو 
به پيدا ڪري سرگرهري ٿري. ٽرالسرٽراِء گرورڪريَء کري 
چيو هو ته، تون جتي غالم رکڻ چراهريرن ُاتري تروکري 
وڌ کان وڌ موسيقري پرهرچرائرڻ گرهررجري. ڇراڪراڻ جرو 
موسيقي  هرن کري مرڏو ڪرري ڇرڏيرنردي آهري. هري 
پوڙهو روسي پيوريٽن، افالطون سان اتفاي ڪري هرا، 
جنهن جي زميني تصوراتي جرنرت ۾ ڪروبره شرخرص 
سورهن ورهين جي عمر کرانرپروِء مروسريرقريَء مران مرزو 
وٺي نرٿري سرگرهريرو. لرطريرف سرنرڌ جري پرڊن سرمريرت 
گهڻا ئي پنڌ ڪيا، گهڻو ئي مشاهدو ڪريرو. گروترم 
ٻررُڌ جررنررونرريررت جررون حرردون پررار ڪررري هررر شرريِء کرران 
ڪٽجي ال  دنريرا وڃري آبراد ڪرئري، هرو سراڻرو ٿري 
جررڏھررن ڀشررڪرروئررن و  ايررنرردو هررو تررڏھررن انررهررن جرري 
جهونگار هن کي ننڊ بخشيندي هئري. شرڪرسرپريرئرر 
اڪريررلرو رهرنرردو، سررنردس پراڙيسررري هررن کرري چررريرو ۽ 
ديوانو چرونردا هرئرا، هرو جرڏھرن زمرانري جري بري رحرم 
نظرن کان تنگ ٿيندو هو تڏھن موسيقريَء جرو ُسررور 
وٺندو هو. ٽئگور هندستاني موسيقي جرو ديروانرو هرو. 
امير خسرو برصغير جرو ترمرام وڏو عرظريرم شراعرر ۽ 
موسيقار ٿي گذريو، ُهن هرنردسرترانري مروسريرقريَء کري 
جديد شڪل ڏنري. ايرئرن ئري مروسريرقرارن جري ترمرام 
ڊگھي لسٽ اسران و  مروجرود آھري. مروسريرقرار ُاھري 
ڪردار آھن جيڪي دلين ۽ روُح کي آسرائرش مرهريرا 
ڪندا آھن، ُاھا خوشي فطرت جري حسريرن شراهرڪرار 
 مظهر ۽ منظرن مان هڪ عظيم سڪون پڻ آھي.

تعلقي سنڌڙي جي ٻھراڙي جري سررسربرز خرمريرر مران 
جنم وٺندڙ استاد هوشو ڀَٽ بره هرڪ نرمرايران سرازگرار 
آھي. توڙي جو هو هڪ مسڪين گهراڻي سان تعلق 
رکي ٿو، پر ه ن جو ڪم انتهائي غير معمولي آھي. 
استاد هوشو ڀَٽ ۾ ننڍي هوندي کران ئري مروسريرقري 
سمايل هئي! هو زماني جي ٺھيل ُٺڪيل درسرگراهرن 
۾ ويهي پڙھي نه سگهيو، پر هر وقت پنهنجي وجود 
جي اسڪول ۾ پيو پڙھندو هو. جڏھن هري سرمرجرهره 
الئررق ٿرريررو تررڏھررن هررن کرري جررنررون جرري حررد تررائرريررن 
هارمونيئم سرکرڻ جرو عشرق جراڳري پريرو! هري ڳرو  
جري ڪررنررهررن ريررڊيررو جرري مررالررڪ و  وڃرري ُهررن جرري 
خدمت ڪري ريرڊيرو تري گريرت ٻرڌنردو هرو! ُهرن جري 
کيسي ۾ پئسا ته هوندا ئي ڪونه هئا نه ئي گھرڻري 
دير ٽڪندا هئس. ھوشو ڀٽ جڏھن پڪو ارادو ڪريرو 
ته هاڻي مرون کري هرارمرونريرئرم جري انرهرن سرنرهرڙيرن 
ڪا  جي َپٽين مان ُسرن جي شڪل ۽ صورت کي 
جنم ڏيڻو آھي! جيڪو عمل ڪنهن هڪ ڏينهن ۾ 
ممڪن ناهي نه ئري سرالرن ۾ ڪرري سرگرهرجري ٿرو. 
هي گهران پنهنجي امڙ کان دعا وٺي نڪتو، کريرسرو 
خالي هرئرس. اهرڙي ُغرربرت هرونردي، هرو وڃري اسرتراد 
امانت علي خان جي آستاني تي پرهرترو، ُهرن ڏيرنرهرن 

هي ٻڌائي ٿو ته ايترو ته خوش ٿريرو جرنرهرن جري ڪرا 
انتها نه هئي. ڪافي مهينا ڪٺن جوڳ جي تپرسريرا 
ڪري هن هارمونيئم جي انهن بري سراڻ پرٽريرن تري 
پنھنجا ه  رکيا هئا! ُاھو لمحو اڄ به ھو پنرھرنرجريَء 
زندگي جو انمول لمحو ٻڌائي ٿو. اهڙي سلسلي جري 
باقاعده ابتدا بعد هن دنريرا داري برلرڪرل پراسري تري 
ڪري پنهنجي انهي جستجو ۾ ُرُڌل رهريرو، هرن الِء 
مرراُء جرري سررڪ والررد جرري مررحرربررت، ڀرريررڻ جررو پرريررار 
هارمونيئم جي ُگرر ئري طرئري ڪرري ڇرڏيرو هرو. هرن 
استاد امانت کانپوِء وحيد عرلري خران جري بره خردمرت 
ڪري ڪجهه پنهنجي خالي جهوليَء ۾ موسيقي جا 
ڪڻا حاصل ڪيا. هي جرڏھرن ويرهرن سرالرن جرو ٿريرو 
تڏھن هن هارمونئريرم جري بري سراهره َپرٽريرن ۾ سراز 
ٺاهي ساڻ وڌو! هن اهڙو ته هارمونئيم وڄائڻ شرروع 
ڪيو جو هن کي موسيقيَء جا ڄاڻون ۽ گرَويرا ڳرولري 
ڳولي اچي لهندا هئا ۽ هفتن جا هفترا هرن سران پريرا 
هارمونئيم وڄائيندا هرئرا. اسرتراد جرمرن، امرانرت عرلري 
خان، وحيد علي خان، ڦوٽو زرداري سميرت سرنرڌ جري 
ڪالسيرڪرل راڳ جري ديروترائرن سران گرڏ ُهرنرن جري 
خوشيَء تي ڪم ڪيائين. هوشو ٻڌائي ٿو ته صرنرم 
ماروي به پنهرنرجري شرروعراتري مروسريرقري جري سرکريرا 
وارن ڏينَهن ۾ هرن جري گرهرر آئري ۽ هرن پرنرهرنرجري 
جهولي مان موسيقيَء جا ڪجهه سڪا کيس به ڏنا. 
منهنجي ڪج  ڏينرهرن اڳ اسرتراد هروشرو ڀرَٽ سران 
ڪچهري ٿي، ُهن کي بيحال ڏسي آئون بره پرريشران 
ٿي ويس ته انسان ڪرهرڙي بره درد ۽ ترڪرلريرف جري 
ڪرريررفرريررت ۾ هررجرري هرري هرروشررو انررهررن کرري کررالئرري 
مسڪرائڻ وارو پاڻ اڄ هارمونئيم جي انهرن ٻراهرريرن 
پاسن وانڱر پريشان ڇو آھي؟ هرو هرارمرونريرئرم اڄ بره 
پنهنجي ساڄي ڪلهي ۾ کرڻري گرهرمري ٿرو! هروشرو 
جو هارمونيئم اڄ ُاداس آھري! جرڏھرن تره هروشرو ڀرَٽ 

هاڻي اسي سالن جي ڄمار جو ٿي ويو آھي، هن عمر 
۾ ماڻھو پنهنجن خواهشن کان تنگ هوندو آھي! پر 
هي پنهنجي وزن کران بره وڌيرڪ وزن کرنريرو گرهرمري 

 ٿو!!!
مون کانرئرس پرڙريرو تره هروشرو ڏيرو خربرر ڪرهرڙا حرال 
آھن؟ منهنجي اهڙي سوال تي هن مايوس ٿي وراڻيو 

 “زمانو ظالم آھي.”ته 
هو هن وقرت مرعراشري طرور ترمرام پروئرتري آھري، ُهرن 
پنهنجي ڄمار سرنرڌي مروسريرقريَء کري ڏنري! ُهرن جرو 
آڱريون اڄ به سنڌي موسيقيَء جي ساهن پساهن الِء 
چر پر ڪن ٿيرون! هرو جرڏهرن نرنرڍن ڳروٺرن ۾ ويرنردو 
آھي، پنهنجا غم، درد ۽ ترڪرلريرفرون لرڪرائري لروڪ 
کي خروشري ورهرائريرنردي آهري، ڪرجر  پرئرسرا مرلرنردا 
اٿس، انهن تي گذارو ڪندو آھي، پرر هراڻري ڏيرنرهرون 
ڏينهن هن جي وڌندڙ عمر کيس ڪمزور ڪري رهري 
آھي! هن کي سندس گهر جي ُچل  جي باڻ ٻارڻ به 
ُڏکي ٿيندي وڃي پئي. اسران ڪرچرهرري ڪرري برس 
ڪررئرري ترره پرراڻ چرروڻ لڳررو هرري غررزل ٻررڌو ۽ پرروِء هررو 

ٻرڌايران مران ” هارمونيئم جو ٿيلهو کولي ڳائڻ لڳو،  
ڪنهن کري غرم جرو فسرانرو، آھري بريروفرا هري سرارو 

ڄڻ ته هو پرنرهرنرجريرن سرمروريرن بريروسريرن جرو “  زمانو.
اظھار انهيَء هارمونيئم وسيلي ڪري رهيرو هرو، هرو 
پرراڻ ۽ هررن جررو هررارمررونرريررئررم هرراڻرري حررڪررومررت سررنررڌ 
ثقافت کاتي جي  ميوار ماڻھن طرف واجهرائري رهريرا 
آھررن! وسرروارن کرري گررذارش ٿرري ڪررجرري ترره اهررڙن 
ڪردارن جا ڀرجهال ٿيو جن سرنرڌي ٻرولريَء ۽ سرنرڌي 
موسيقيَء جي جيئدان الِء پنهنجي سڄي ڄمار وقرف 
ڪئي آھري. انرهرن جري براقري زنردگري جرون برنريرادي 
ضرورتون مڪمل ڪرڻ گھرجن، جيئن اسرتراد هروشرو 
ڀَٽ جهڙا ڪردار سرنرڌ جري واهرن وسرتريرن ۾ امرن ۽ 

 پيار جو آالپ آالپيندا رهن. 
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 خاموشي اسانکي ڳولهي لهي ٿي...

 

 اسين ُاهي ناهيون،
 جيڪي ڏسڻ ۾ اچون ٿا،

 ُاداسي،
 اسان جي علم ۽ تجربي کان،

 وڌيڪ اونهي آهي،
 اسان وچ ۾،

 فڪر ۽ خيال جو،
 ڪوهيڙو پکڙيل آهي،
 هو اسان جي ڄم جو هنڌ،
 تاريخ ۽ عمر ُپڙن ٿا،
 ڌرتيَء جي ڀاڱي ۾،
 اسان جا رشتا،

 اڻ سونهان ٿين ٿا،
 اسين اوپرا ۽ اڻ ڄاڻ،

 ويساڻ جي وا  تي وڃائجي،
 ٺڳجون ۽ ُڦرجون ٿا،

 وائڙائپ ۽ ويساري جي ووڙ ۾،
 اسان جا نيڻ،

 مصلحتن جي گهاٽي ڌوڙ اوڙهي،
 سمهي پون ٿا،

 هو،
 اسان جا رشتا،
 بنا اعتراف جي،
 ويساري ڇڏين ٿا،

 تڏهن خاموشي اسان کي ڳولهي لهي ٿي،
 ۽ اسين جيئڻ جو ڍونگ رچايون ٿا.

*** 
 غزل

 مشتاق گبول
 ڪج  نهارون کڻڻ به ڏي ا  کي،
  پنهنجي در تي اچڻ به ڏي ا  کي؛

 ڪنهن جي ا  ۾ رکڻ به ڏي ا  کي،
  ائقو نئون چکڻ به ڏي ا  کي؛

 آنُء ان انتظار ۾ آهيان،
 پنهنجي ا  مان ُاٿڻ به ڏي ا  کي؛

 ڀونر هن تي ڀ رڻ ڪئين ايندا،
 ُگُل وانگر ٽ ڙڻ به ڏي ا  کي؛
 خواب پنهنجا َمٽيا اٿس، پوِء ته،
 ھاڻ چھرو َمٽڻ به ڏي ا  کي؛
 ڪير آ، جنهن ُپٺيان ُڊڪي پيئي،
 ڪج  ته ساهي پٽڻ به ڏي ا  کي؛
 ُسڏڪا سپنن جا ڪجھه ُٻڌي وٺجن،
 ڪج  گھڙين لئه ُرئڻ به ڏي ا  کي؛

 آنُء اوندڻ ۾ خوف ٿو کاوان،
 روشنيَء جئن اچڻ به ڏي ا  کي؛
 راز وانگر ته آ، مگر مشتاي؛

 مون تي ھاڻي ُکلڻ به ڏي ا  کي. 
*** 
 غزل

 اعجاز منگي
 سپنا اکين ۾ سرجيون، پرڀات کي تڪيندي
 اچ روشني اڀاريون، اڌ رات کي تڪيندي
 منهنجي عقل جا رستا، تو مان مٺا ٿي گذريا

 مان شاعريَء مان جوڙي، ڪارا غالف ٺاهيا
 ڪيئي حرف سجايا، تنهنجي  ات کي تڪيندي
 روزانو سي پيا لهندا، لهندا ۽ چڙهندا رهندا
 ڪيڏا ورهيه گذاريا، تنهنجي تات کي تڪيندي
 تاريخ جو تسلسل هڪڙو ئي وهڪرو آ
 قرآن به لٿو آ، تورات کي تڪيندي
 منهنجي عمر جا لمحا، اڻ کٽ سراَب آهن
 منهنجا خواب سڀ مري ويا، برسات کي تڪيندي

*** 
 سنڌوُ

 شاھين انجم ميمڻ
 سنڌو تنھنجي جھولي ۾

 جڏھن وفائن جون لهرون اچن ٿيون
 اميدن جي آس ۾

 جڏھن مرڪون چپن تي ليا پائن ٿيون
 سنڌو تنھنجي سونھن ۾

 جڏھن ھزارين دليون ٻھڪن ٿيون
 سنڌو تنھنجي موجن ۾

 جڏھن گانگٽ، پال ۽ مڙيون رقص ڪن ٿيون
 سنڌو تنھنجي نيڻن ۾

 جڏھن نماڻيون اکيون روشن ٿين ٿيون
 سنڌو تنھنجي ھوائن ۾

 جڏھن ڪانو، ڪوئليون ۽ 
 جھرڪيون سريلو ٻولين ٿيون
 سنڌو تنھنجي دھشت ۾ 

 جڏھن زندگيون مٽجڻ لڳن ٿيون
 مھاڻن جي خوشي بڻجي
 فصلن جي سونھن بڻجي
 شاڻ، سچل جي دعا بڻجي

 ھن سونھاري سنڌ کي سريلي لوري ٻڌاِء. 
*** 

 ميان گل محمد ڪلھوڙي جي وڇوڙي تي

 غزلُ
 عظيم آديسي 

 جي پويان ڪا ڪنڊن جي ڪهاڻي به هئي،“ گل”
 هئس دماغ سياڻو، گڏ دل اياڻي به هئي.
 ڀوريون جنهن جون ڀيڻون، ُڀري ڀاڻ ٿيون،
 ُپٽ ارڏي الِء، رني ماُء نماڻي به هئي.

 وئي،“ گلشن”سوڳ ڪيو، غمگين ٿي “ سنڌو”
 به هئي.“  مهاڻي” ُچور ٿي، ٿي ماندي “  چنڙ” 

 به ڪيو ماتم،“ مومل”ڪڙهي ڪاڪ وئي ۽ 
 به هئي.“  پٺاڻي” ، ادي “ راڻي” ُرني جنهن الِء 

 سمج ،“  دول  درياڻ خان” هيو، “  هوشو” ُهو 
 به هئي.“ مياڻي”، ملهائي ير “کرڙي”کٽي جنهن 

 ، صف چير، خود چيرجي ويو،“ صفدر” ُهو 
 جي پڄاڻي به هئي. “ پنهور”جي مرقد تي، “ ميان”

 جو،“  ڏيٿن” اڄ ڪيڏو آ ُڏکارو، اسٽاپ 
 به هئي.“  ميرپور پراڻي” پريشان حال ٿي، 

 کي رسي،“  روپلي” ، “ تاج جويي” تڪليف 
 جي دل اجهاڻي به هئي.“ علي حسن چانڊيي”۽ 
 جي ڇاتي ڇڄي،“ ڇڄڙي حبيب”، “بروهي فاروي”
 جي ا  ويڳاڻي به هئي.“ خاصخيلي مخلص”۽ 

 جدا،“ جمعو ڪيريو”، “احمد ڪامريڊ”ڪيڏو رنو 
 جي پاڻي پاڻي به هئي.“  عمران شر” ا  

 تنهنجي مذھب ۾، هو فقط ماڻهپو بس!

 ، تنهنجو ماڻھپو ڇا چوان،“ڪلهوڙا”عظيم چئي 
 تنهنجي دوستي بي  سبب، ڄاڻي واڻي به هئي.  

*** 

 شاعري
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 غزل
 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي 

 ڀاڪرن تي بندشون پئجي ويون،
 هيل تنهنجي ڳوٺڙي ۾ ڪيئن اچون.
 چئوطرف راڪاس گهوري ٿو پيو،

 شهر جون خالي گهٽيون ڇرڪن پيون.
 سوچ تي پهرا لڳائي ٿا ڇڏيو،  

 آجپي جي ڳال  ڪنهن سان ڪيئن ڪيون.
 هن جي ڳوال ۾ شهر آهي سڄو،

 تنهنجي وارن ۾ رکيون جنهن آڱريون.
 ڪاش تنهنجي گهر مان ڪي ڳڀرو کڄن،
 ڪاش تن کي ڀي ملن ڪي ا يتون.
 هن جي الشي تي لکيل ڏس سنڌ آ،
 پنهنجي در تي ڏس لکيل لک لعنتون.
 نازبوَء جي گل جهڙي آن سکي،
 پوپٽن جان پئي ڏنم توکي چميون.
 شخص هڪڙو تون نه هئين سنسار ۾،
 کوڙ ڀيرا هن ڪيون هون محبتون.
 آ جڳن کان ريت اها ئي رهي،

 عاشقيَء جي جهول ۾ بس تهمتون.
*** 
 غزل

 ابڙو“ مُحسن”معشوق 
 َگهڻو غمگين ُغرَبَت ۾ َغَزُل آهي!
 تقارُب َهزُج ۽ روئندو َرَمُل آهي!
ٽن جا َسنَڌ ساڻا ۽ ُجهريل ُجمال،  س 
 َفنا َفَن کي ڪندو فورًن َاَجُل آهي!
 ڀ ٽائ ي ڀونِء جو ڀاتي َبڻيو بيشُڪ،
 َسالمت اڄ به سام ي ۽ َسَچُل آهي!
ُس،  ن ماڻا نيَڻ ناوَل جا َنشيال ڏ 

 َڪهاڻيَء ڄڻ ته پاتو ڪو َڪَجُل آهي!
 ُرباعيَء جي َنظَم َنَڪ ۾ ُڦل ي پات ي،
 ۽ وائيَء جي به وارن ۾ َبَڪُل آهي!
 َبدن تي بيَت جي بارُش پئ ي َبرسي،
ناري تي َڪنوُل آهي! يو ڪافيَء ڪ   ٽ ڙ 
 ُڏکايل ڏيُ  ڏيڍوڻو، َٽنگيل ٽيُڙو،

 َغَمن جو گ يَت ڪو گهايل َڳَپُل آهي!
 َجمالو جوَش مان جنهن ُجواَن ُجهونگاريو،
 ُجدائيَء جو ُجهڪايو تنهن َجَبُل آهي!

 َڪوي ُقربن َڀريا سارا َمگر مونکي، 
ي ۽ َاَدلُ ”م ٺو   آهي!“ ا مداُد، آس 

ي،  محبَت ماڻبي معشوَي ُمحسَن ج 
 جو َاَٽُل آهي!“ َابڙي”ا رادو َاُڄ به 

*** 
 سيف الملوڪ )ڍنڍ( تي لکيل نظم -ناران

 پرين َُجوُديس
 اسد چاچڙ 

 پرينَء جي ديس ۾ ماڻھو 
 ڪري محسوس ٿو مٺڙو

 نزاڪت سونھن جي چوڏس 
 اکين کي يار ٿي ڀاسي 

 ھي پربت رقص ڪن ٿا ڄڻ 
 اکين ۾ جاڳ جاڳي ٿي 
 ٿڌيري آ ھوا ڪيڏي 
 وڃي ٿي روح ۾ لھندي 
 نظارا سونھن جا ڏاڍا 
 اکين کي تازگي ٿا ڏين 
 برف جي ھي نمي اڏري 
 بدن کي ٿي ڏئي فرحت 
 ۽ چوڏس ڪو پرين جو آ 
 وڪوڙي ويو ولر مون کي 
 نظارا سونھن فطرت جا 
 ڏسي اکڙين ڀڳا آرس 
 حسن جي ھاڪ آ چوڏس 
 حسين ھي ٿاڪ آ چوڏس 
 ندي سيف الملوڪي آ 
 ھي پاڻي پاڪ آ چوڏس 
 پريون ۽ سڀ حسينائون 
 گڏيون ھن پار ھڪڙي ۾ 
 ۽ پربت وچ سيني ۾ 
 سڄي سنسار ھڪڙي ۾ 
 ندي جي وچ ۾ آھيان 

 مان مڪڙيَء تي سواري ٿيو
 ھلي ٿو ونج  دل تي ڄڻ 
 اھي گڙگا  پاڻيَء جا 
 ڪرين ٿا روح کي تازو 
 پرينَء کي مان ڏسان ٿو ۽ 
 ڏسن ٿيون ھو سڀئي مونکي 

 سموري جھيل ٿي ڀاسي
 ڪو خوشبوِء جو بدن واسي
 اسان کي سونھن تياڳي ٿي 
 ھي پربت رقص ڪن ٿا ڄڻ 
 اکين ۾ جاڳ جاڳي ٿي. 

*** 
 اياز خير محمد ڪانهيو

 
  ڪنهن وقت جي قاتل شامن مان،

  مان ڪنهن جي گَهٽي مان ُگذريو ُھيس
  بد َبخت ُھيس جو َگهٽين مان

 بد قسمت سان مان ُرلندو َرهيس 
222 

 َمن ُمجاور ُھيو ڪنهن جي خيالن جو
 مان جواب ُھيس ڪنهن جي سوالن جو

  ٿيو سوال ظاھر ُان گَهٽين مان،
 مان ڏسندو َرهيس بس ڏسندو َرهيس

222 

  ُھو سوال ھيو صرف ڏسڻ جهڙو
 ۽ جواب مان بس جهڙو تهڙو
  ُهو نيڻ کڻي ۽ نيڻن مان

 ڪج  ُپڙندو ويو، مان ُٻڌندو َرهيس
222 

 ُهو قيدڻ قيد مان فرار ٿي
 مون َڀٽڪيل باغي جو ُخواب ٿي
 منهنجي مد هوشي جي مزاجن مٿان
  ُھو کلندو رهيو، مان تڙپندو َرهيس

222 

  ڪج  يادون ُهن جون پاڻ کڻي
 ڪج  پنهنجيون يادون ُهن ۾ هڻي
 هن وقت جي مڌ مست شامن َمنجهان
 ُهو ڏسندو رهيو، مان هلندو َرهيس

222 

 ُهن جي سوچن ۾ پنهنجا خيال وجهي
  ُهن جي خيالن ۾ سوچيم رات سڄي
  ڪج  لفظ مليا هن جي يادن مان
 بس لکندو َويس ۽ پڙهندو َرھيس

222 

  ڪنهن وقت جي قاتل شامن مان،
  مان ڪنهن جي گهٽي مان گذريو ُھيس

  بد بخت ُھيس جو گهٽين مان
 بد قسمت سان مان رلندو َرهيس 

*** 

 شاعري
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