
ين     | 1همرسي ماهوار مئگز

 



    0202آگسٽ   2 |

 
ســــــــــــءـــــــــ   ُ 

 

 

R
eg

d
. N

o
: 3

1
6

0
-A

  
  |

ماهوار مئگزين 
سري 

هم
حيدرآباد 

  A
B

C
 C

er
tified

 | 
  ايڊيٽوريل 20 

   

  ح الِتُح ضرھ 

 انور قاضي آزاد ڪشمير ۾ چونڊون به آزاد ٿيون؟ 20

 غالم نبي سومرو افغانستان: پسمنظر ۽ پيش منظر 20

 ايڊووڪيٽ عبدالحميد چاچڙ  ڇا آمريڪا افغانستان مان جنگ هارائي چڪو آهي؟ 20
   

  ادب 

 ذوالفقار علي جلباڻي  ترجمي جو فن ۽ سنڌي ٻوليَء ۾ ترجمو ٿيل علم ۽ ادب جو مطالعو 22

 شوڪت لوهار  اديب بڻجڻ جو ڪارگر نسخو 20

 فضا قريشي  پنهنجي برين عادتن کي ڪيئن ڳولجي ۽ انهن کي ڪيئن درست ڪجي  21

 عابد مهيسر شاعري شعور جي عالمت: شاعر سندرتا جو اهڃاڻ 20
   

  ت ريخُ۽ُمس جي تُ 

 مدهوش مير رقص جي تاريخ 02

 نسيم عباس سومرو يقين جو سفر ۽ تبديليَء جون منزلون... 00

 منظور ٿهيم                           رني ڪوٽ: وساريل تهذيب جي ڳوال 01

 جوکيو جسارت الياس  سنڌي مالماڙيَء جي ماضي، حال ۽ مستقبل تي تاريخي ۽ تنقيدي نظر!  00

 عبدالحفيظ ڀٽي  آبادي ۽ آباديَء سان الڳاپيل حڪمِت عملي 33
   

  انءرويو 

 زاهده ابڙو  ليکڪ، دانشور ۽ صحافي: نياز پنهور 30
   

  ڊائريُج ُورق 

 ڀون سنڌي ڊائري جا ورق 00

 غالم علي کوساڻي ڊائري جا ورق 01

  سرمد کوسو                         ڊائري جا ورق 00
   

  رپورٽ 

 ھمسري سنڌ جي ڊاڪٽر عامر گڏاڻي لئه يو اي ِاي گورنمينٽ پاران اعزاز 04

  ن وليٽ 

 منور سراج  هڪ سرواڻ جو ٻالڪپڻ  00
   

  ڪھ ڻيون 

 انور ابڙو گهگهر ڦاٽڪ تي ٿيل موت 03

 منظور ڪلهوڙو اڃان رات باقي آهي...! 00

 انجنيئر عبدالوهاب سهتو قصو ستل جاڳيل جو 00

 ڊاڪٽر ثمينه واحد اوشو جو آشرم  00
   

  ش عري 

   شاعري 10
   



ين     | 3همرسي ماهوار مئگز

 



    0202آگسٽ   4 |

 

جو سماج آزادي حاصل ڪرڻ 
واري ڏينهن کان وٺي اڄ 
ڏينهن تائين صرف ڀڃ ڊاهه 
۽ گهڻو ڪري منفي اثرن 
هيٺ رهيو آهي. جنهن ۾ 
عورت ۽ ٻار هميشه کان غير 

 Thomasمحفوظ ۽ تشدد جو شڪار رهيا آهن. 
Reuters Foundation  مطابق پاڪستان عورتن جي

الِء هن وقت دنيا جو ڇهين نمبر تي غير محفوظ 
ترين ملڪ آهي، جتي عورتن کي آنر ڪلنگ، شڪ 
۽ بدلي جي آڙ ۾ قتل ڪيو وڃي ٿو. ڪنهن به فرد 
جو رويو پنهنجي سماج جي پسمنظر ۾ جڙي ٿو ۽ 

 اهو رويو عمل جي صورت اختيار ڪري ٿو.
پاڪستان ۾ عورتن کي ثقافتي ۽ مذهبي پابندين 
جي تحت اهو سڀ ڪجهه برداشت ڪرڻو پوي ٿو 
جيڪو سندن بنيادي آزادي ۽ حقن کي پامال ڪري 

ٿو. پاڪستان ۾ عورت جي تحفظ جي الِء  
ڪيترائي قانون ٺهيل آهن انهن قانونن تي 
عملدرآمد ڪرڻ الِء عدالتي نظام به موجود آهي. 
قانونن جي هوندي ۽ عدالتن جي هوندي عورت جي 
مٿان تشدد ڪرڻ وارا گهڻو ڪري بچي وڃن ٿا، 
جنهن جي نتيجي ۾ معاشري ۾ عورت مٿان تشدد 
ڪرڻ وارو مائينڊ سيٽ ڪنهن جهنگلي ول وانگر 
وڌي ويجهي رهيو آهي ۽ ان جهنگلي ول جي واڌ 
ويجهه اسان جي سماج جي سوچ کي وڪوڙي ڇڏيو 
آهي، جنهن ۾ اسان جا قانون الڳو ڪندڙ ادارا ۽ 
عدالتي ڪرسين تي ويٺل جج صاحبان ان ۾ 
وڪوڙيل ۽ مفلوج نظر اچن ٿا. عورت کي سڄي دنيا 
۾ انسان ذات هجڻ جي ناتي ته ڪيترائي مسئال 
درپيش آهن، پر کيس عورت هجڻ جي ناتي سندس 

کان به تمام گهڻا “ مرد حضرت”مد مقابل انسان 
خطرا ۽ چئلينجز موجود آهن. جنهن ۾ سڌريل 
سماجن ۽ رياستن قانون سازي ڪري ۽ رياست کي 
مذهب کان ڌار ڪري عورت کي آزادي ڏئي، 
پنهنجن حقن جي آگاهي ڏيئي ڪافي حد تائين 
کيس محفوظ ڪري ورتو آهي، پر اهڙن سماجن ۾ 

سيڪڙو محفوظ ناهي ٿي  011به عورت اڃان تائين 
سگهي. اسان جنهن سماج ۾ رهون ٿا اتي عورت 
هڪ گهري ننڊ مان سجاڳ ٿي ڄڻ اڃان َڪُر موڙيا 
آهن ۽ کيس پنهنجي وجود جي هجڻ جو احساس 

پيدا ٿيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ مرد خود کي 
غير محفوظ محسوس ڪرڻ شروع ڪيو آهي، ان 
احساس جو ئي نتيجو آهي جو هڪ عورت جڏهن 
پنهنجن ٻارن سان نڪري موٽر وي تي سفر ٿي 
ڪري ته کيس سندس ٻارن جي اڳيان ريپ ڪيو ٿو 
وڃي. مرد کي عورت کان هڪ خوف جو احساس ئي 
آهي جو هڪ نشي جو عادي مڙس پنهنجي نوجوان 
زال چئن ٻارن جي ماُء جو قتل پنهنجن ٻارن جي 
اڳيان ٿو ڪري ۽ پنهنجي آپي مان نڪري ٿو وڃي. 
اهو ئي غير محفوظ هجڻ ۽ عورت کان پنهنجو پاڻ 
کي وڌيڪ طاقتور سمجهڻ جي بيماريَء جو احساس 
ئي آهي جو هڪ رئيس زادي ظاهر جعفر پنهنجي 
دوست نور مقدم کي ايتري ته سنگدليَء سان قتل 
ڪيو جو ٻڌڻ واري جي جسم ۾ ڏڪڻي پيدا ٿي 
وڃي ٿي. اهو ئي طاقت جي کسجي وڃڻ ۽ عورت 
جي برابريَء جي بيهڻ جو خوف آهي جنهن ڪمزور 
ذهن رکندڙ مردن کي ايترو ته ڪمزور ڪري ڇڏيو 
آهي جو هڪ مڙس پنهنجي ڳرڀ واري زال کي 
پيٽرول هاري ٻار سميت ساڙي ٿو ڇڏي. اهو ته ٿيو 
مرد جي نفسيات وارو پاسو. ان سڄي صورتحال ۾ 
رياست ۽ مذهبي ادارا خاموش تماشائي بڻجي بيٺل 
نظر اچن ٿا. اسان جي ملڪ ۾ مذهبي پارٽين جا 
رهنما ۽ نالي ماتر خود کي مذهبي رهنما چوندڙ 
ماڻهو هميشه عورتن جي حق ۾ ٿيندڙ قانونن سازيَء 
جي مخالفت ڪندي نظر اچن ٿا ۽ ايئن لڳي ٿو ته 

عورت دشمني پاليسي انهن جي ايجنڊا جو سڀ  
کان اهم حصو آهي. جڏهن ته رياست جي ذميداري 
آهي پنهنجي هر شهري جي جان، مال ۽ عزت آبرو 
جي حفاظت ڪري ۽ انهن جي الِء اهڙا قانون ٺاهي 
جنهن سان انهن کي مڪمل تحفظ حاصل ٿي 
سگهي. هن وقت پاڪستان اندر عورت ذات سان 
جيڪا به زيادتي ۽ ظلم ٿي رهيو آهي ان ۾ مرد 
کان وڌيڪ رياست ڏوهاري نظر اچي ٿي. ڇو ته 
گهريلو تشدد کي پوليس مداخلت ڪري روڪڻ ئي 
نٿي چاهي ۽ پوليس رياست جو هڪ قانون الڳو 
ڪندڙ ادارو آهي جنهن جي ذريعي مجرم کي 
عدالتن جي ذريعي سزا ڏيارڻ ۾ هي ادارو اهم ڪردار 
ادا ڪري سگهي ٿو، پر اتي هي ادارو اڻ الڳاپيل نظر 
اچي ٿو. وري جڏهن ڪجهه ڪيس عوامي دٻاُء جي 
ڪري رپورٽ ٿي وڃن ٿا ۽ انهن ڪيسن جي 

ڪارروائي هلي ٿي ته اهڙا مجرم ڪمزور ايف آِء آرن 
جي بنياد تي عدالتن مان ضمانتون وٺي ٻاهر نڪري 
اچن ٿا ۽ قاتل اڳتي هلي انصاف جي پلڙي ۾ مال 
۽ زر وجهي ان کي پنهنجي حق ۾ برابر ڪرڻ جي 
ڪوشش ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿو يا وري پنهنجي 
اميريَء جو فائدو وٺندي عورت جي رشتيدارن کي 
مذهبي قانون جي سهاري خريد ڪري وٺي ٿو ۽ اهو 
سڀ ڪجهه رياستي مشينريَء جي مدد سان ٿئي ٿو. 
جنهن جي نتيجي ۾ عورت جي مٿان ظلم ۽ جبر 
ڪرڻ وارو مائينڊ سيٽ وڌيڪ طاقتور ٿيندي نظر 

 اچي رهيو آهي. 
ان سڄي لقاُء ۾ رياست جو مائينڊ سيٽ کلي 
سامهون اچي چڪو آهي ته عورت کي محدود آزادي 
ڏني وڃي، ان جي الِء مخصوص لباس جي تلقين 
مختلف طريقن سان ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ سڀ 
کان اهم وزير اعظم جو اهو بيان آهي ته عورت 
جيڪڏهن بي پرده ۽ ننڍا ڪپڙا پائي ٻاهر نڪرندي 
ته عورت جو ريپ ته ٿيندو. هن وقت رياست جي 
عورت دشمنيَء کي تبديل ٿيڻ جي سخت ضرورت 
آهي. رياست کي عورتن جي تحفظ جي الِء سڀ 
کان وڌيڪ متحرڪ هجڻ گهرجي، پنهنجو اهم 
شهري سمجهڻ گهرجي. نه رڳو ايترو پر عورت ئي 
اهو پهريون ادارو آهي جتي سڄي ملڪ جي هر 
شهري جي تعليم ۽ تربيت ٿئي ٿي. عورتن کي 
رڳو محفوظ ناهي بنائڻو، پر انهن جي تعليم ۽ 
تربيت به ڪرڻي آهي. انهن کي ايڪيهين صديَء 
جي قدرن کان آشنا ڪرڻو آهي، کين پنهنجي وجود 
سان پيار ڪرڻ سيکارڻو آهي ۽ پنهنجن حقن ۽ 
ذميدارين کي سمجهڻ الِء وسيع پئماني تي 
اسڪولن کان وٺي يونيورسٽين تائين تعليم ڏيارڻي 
آهي ۽ انهن کي روزگار جا ۽ پنهنجو پاڻ پنهنجن 
پيرن تي بيهڻ الِء ذريعا مهيا ڪرڻا آهن. ڇو ته ان 
عورت جي ذريعي وري هڪ با ڪردار ۽ ترقي پسند 
سوچ رکندڙ سماج ئي اڏي سگهجي ٿو. جيڪڏهن 
عورتن جي تعليم ۽ تحفظ الِء سيڙپڪاري ۽ قانون 
تي سختيَء سان عملدرآمد ڪرڻ الِء حڪمِت عملي 
نه جوڙي وئي ته پوِء هن معاشري ۾ ڪيترن ئي 
مردن جا هٿ سندن مائرن، ڀينرن، ڌيئرن ۽ زالن جي 
رت سان رنڱيل هوندا ۽ اهڙو اپاهج ۽ ڏوهاري سماج 

 دنيا سان گڏ هلڻ بجاِء قيد ڪرڻ جي قابل هوندو. 

 ايڊيءوريل

 عورتُجيُحتفظُالِ ُري ستُغريُسنجيدھ
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 انور قاضي

جو مهينو شااياد پاي. ٽاي. آِء 
 52جي الِء ڀاڳوارو آهاي. پاوِء 

 52ع هااجااي يااا 5102جااوالِء 
ع، پااڪساتاان ۾ 5150جوالِء 

ٿيل چونڊون ۽ آزاد ڪشامايار 
۾ ٿااياال چااونااڊون ٻاانااهااي الِء 

ٻئي چونڊون پي. ٽاي. آِء کاٽاياون. هاڪ ۾  52جوالِء 
سڀ کان وڏي پارٽي ۽ ٻي ۾ اڪثرياتاي پاارٽاي. هاوا 
ان وقت به سندن حق ۾ هلي ۽ هن وقت به ايستائين 
جو اليڪشن ڪمشنر جي ڳالهه به ناه هالاي ساگاهاي. 
جااڏهاان امااياان گاانااڊا پااوري کااي الاايااڪااشاان مااهاام ۾ 
ڪشاامااياار مااان نااڪااري وڃااڻ جااو چاايااو، پاار ان کااي 
وزيراعظم صاحب پاڻ سان گاڏ جالاساي ۾ وٺاي اچاي 
تقرير پاڻ ڪارائاي، اتاي باه صااحاب ماوصاوف جاياڪاا 
بداخالقي ڪئي اها پوري قوم ڏٺاي. قاوم تاه اهاو باه 
ڏٺو ته وزيراعظم صاحب خوش ٿي رهاياو هاو. جاڏهان 
چيف اليڪشن ڪماشانار صااحاب کاان پا اياو وياو تاه 
چيائين ادا مان ڇا ڪريان چياف الاياڪاشان ڪاماشانار 
هااڪ وزياار کااي بااداخااالقااي ڪاارڻ کااان نااٿااو روڪااي 
سگهي ته پوِء الاياڪاشان ڪاياتاري آزاد ٿاي هاونادي  
اوهان پاڻ اندازو ڪري سگهو ٿا. قااناون الڳاو ڪانادڙ 
جوان جڏهن هڪ پارٽي پي. ٽي. آِء جي لڳل جهناڊن 
واري گاڏي ۾ ويهي پولنگ اسٽيشان تاي پاهاچان تاه 
عام ماڻاهاو تاي ڪاياتارو اثار ٿايانادو. الاياڪاشان کاان 

پهرين اليڪٽ ايبل ڦيرائي پاي ٽاي آِء ۾ آنادا وڃان 
پااوِء الاايااڪااشاان ڪااياائاان آزاد هااوناادي  بااهاارحااال آزاد 
ڪشمير جي وزيراعظم جي حيثيت اسالم آبااد کاان 
موڪليل آِء. جي يا چيف سيڪارياٽاري جاي ماقاابالاي 
۾ انااتاهااائاي ڪامااتار هاجااي ٿااي. نااوڪاريااون، فااائادا ۽ 
ترقياتي ڪامان الِء اساالم آبااد جاي سارڪاار رهانادڙ 
آزاد ڪشمير جا وڏا سياستدان هماياشاه ان حاڪاومات 
جو هٿ پڪڙيندا آهن جيڪا اساالم آبااد ۾ هاونادي 
آهي اها روايت برقرار آهي ڪيساتاائايان رهانادي  اهاو 
الڳ سوال آهي. ان جي باوجود ماريام ناواز جاا جالاساا 
انتهائي شاندار هئا عوام چاارجاڊ هاو. ناون لاياگ جاو 
بيانيو يا ايئن کڻي چئجي ته نواز شريف ۽ مريم جاو 
بااياااناايااو ان ۾ اسااان شااهااباااز شااريااف کااي شاااماال نااٿااا 
سمجهون هاو اڃاان باه ڪاوشاش ڪاري پاياو تاه قارب 
وارن جااو هااٿ مااٿااي تااي اچااي، پاار ماارياام نااواز جااي 
جذباتي تقريرن جي ڪري اڃان مشڪال لڳاي ٿاو. ن 
ليگ هر طرف کان مخاالافات هاونادي پاناج لا  ووٽ 
کنيا ۽ پي ٽي آِء ڇهه ل ، پار ساياٽاون پاي. ٽاي. آِء 

ملاياون ۽ ناون لاياگ کاي صارف ڇاهاه. مازي  52کي 
جي ڳالهه ته پ پ کاي ووٽ تاه ٽاي لا  مالاياا، پار 
سيٽون يارنهن هاڻي انهيَء کي جمهوريات جاو حسان 
چئجي يا طاقتورن جي جمهوريت جن جو پ پ سان 
مااڙئااي پاايااار آهااي. ايااتااري قاادر جااو بااالول صاااحااب 
اليڪشن ڪمپين اڌ ۾ ڇڏي آمريڪا ياترا تاي رواناو 

ٿيو پوِء به سيٽون نون کان وڌيڪ کنيون. عمران خاان 
ته ڪشمير کي صوبو بنائڻ جاي تايااري ڪاري وياٺاو 
آهااي، پاار سااوشاال ماايااڊيااا ڏسااجااي ٿااي جاانااهاان ۾ 

 L.O.Cڪشمياري آزادي جاا ناعارا هاڻاي رهاياا آهان. 
جي هن پار نه بلڪه ُهن پار هااڻاي جاڏهان چاياو وڃاي 
پاڪستان جي انتظام هيٺ هلانادڙ آزاد ڪشامايار تاه 
پوِء چونڊون ايائان ٿايانادياون اساالم آبااد جاي مارضاي 
سان ۽ اسالم آباد راولپنڊي گڏيل آهان ساو چاوناڊون 

 ايتريون ئي آزاد ٿيون هونديون. 
آزاد ڪشاامااياار جااي چااونااڊن دوران ۽ چااونااڊن کااانااپااوِء 
محسوس ايئن ٿو ٿئي ته پي. ٽي. آِء پاڻ پ پ کاي 
ساانااڌ ۾ خاااص طااور ٻااهااراڙي واري ساانااڌ ۾  ڇااو تااه 
شهري ساناڌ ۾ پ پ جاو ڪاو خااص اثار ناه آهاي . 

tough time  ڏيڻ الِء سانادرا ٻاڌي رهاي آهاي. ڀاوتاارن
جي گڏجڻ جون ڪوششون جناهان ۾ پاي. ٽاي. آِء ۽ 
جي. يو. ايف پڻ گڏ ويٺا صرف ان الِء تاه اتاحااد اهاڙو 
ٺاهيون جو ايندڙ اليڪشن ۾ پ پ نه اچي ساگاهاي. 
ارباب رحيم کي شامل ڪرڻ وري وزير خارجه جو پيار 
پاااڳاااري صاااحااب سااان مااالقااات ڪاارڻ رياانااجاارس کااي 
منشيات روڪڻ جو ٽاسڪ ڏيڻ اهي سائائاي ڪاڙياون 
مالئجن ته ماحاساوس ايائان ٿاو ٿائاي تاه پ پ ايانادڙ 
اليڪشن ۾ حڪومت ٺاهي نه سگهانادي، پار زرداري 
چاوي ٿااو ڀاالاي ڇااا بااه ڪان، پار اساان جااهاڙي خادماات 
ڪريون ٿاا اهاڙي ناه ڪاري ساگاهانادا... عاوام جاي... 

 آزادُڪشمريُ۾ُچونڊونُبهُآزادُٿيون؟
  ح الِتُح ضرھ

 جوالِ ُ 
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اوهان ڇا سمجهو  پر سناڌ جاي حاالات ٻاڌائاي ٿاي تاه 
عوام جي خدمت ته ناه ٿاي آهاي، پار حاجاامات ضارور 
ٿي آهي. هاڻي ته سنڌ جو عوام ٺوڙهو ٿي وياو آهاي 
حجامت جي ضرورت به نه اٿس. وري باه ساناڌ ۾ پ 

پ جي ڪيل خدمتن عيوض ساگاهاارا هانان جاو 
ساٿ ڏيانادا، پايار پااڳاارا رهاجاي ويانادا. ڀاوتاار 
اتحاد ته ٺااهايان ٿاا، پار الاياڪاشان جاو ساڄاو 
اناحاصاار فارشاتان تاي ڪان ٿاا، مااڻااهان سااان 

انهن جو رويو بلڪل وڏيرڪو آهي ان ڪاري باه ڌڪ 
کائين ٿا، پر اڃان تاه الاياڪاشان ۾ ٻاه ساال پاياا آهان 
وقت ڪهڙو ٿو فيصلو ڪري  عام ماڻهو جي حاالات 
زار تاااه روِز روشااان جاااياااان ظااااهااار پااائاااي آهاااي بااا ، 
باايااروزگاااري، بااد اماانااي، مااعاااشااري ۾ وڌناادڙ اذياات 
پسندي، شريف ۽ پار امان مااڻاهاو الِء جايائاڻ جاناجاال 
آهااي. اوهااان طاااقاات جااي زرو تااي ڪااجااهااه بااه ڪااري 
سگهو ٿا ايستائين جو ماڻهن کي ماري ڇڏيو اهو باه 

 اذيتون ڏيئي ڪير پ ڻ وارو ڪونه آهي. 
ٿر جي ُپر امن خطي ۾ جتي ماڻهو اناتاهاائاي ُپار امان 
آهن اتي اڄ به مال جهنگ ۾ گهمندو وتندو آهاي ناه 
ِڪلو نه آهر. کير جي ُڏهاائاي جاي وقات نڳاياون گاهار 
اچي کير ُڏهائي واپس وري جاهاناگ ۾ ياا پااڻايَء الِء 
کوهن جي پاسي اچان ٿاياون اهاڙي ُپار امان خاطاي ۾ 
هڪ غريب مزدور دودو ڀايال جاياڪاو پاناهاناجان ٻاچان 
جي پيٽ گذر الِء ٿر ڪاول ۾ ڏهااڙي جاو مازودر هاو. 
دودو اسااالم ڪااوٽ جااي پاااسااي ۾ اباان جااي تااڙ جااو 
رهاڪو سوني ڀيل سندس والاده ۽ َرناو سانادس والاد، 
ٿر ڪول جي ڪمانڊر ڪاشف جيڪو مقامي نه آهي 
کاي شااڪ ٿااياو تااه دودي ۽ دودي سااان گااڏ ٻان ٻاياان 
مزدورن لوهه چوري ڪياو آهاي. ڳاالاهاه ٿاا ڪارياون تاه 
اذيت پسندي جي هنن کي لوهاه چاوري جاي الازام ۾ 
ڪمانڊر ڪاشف ايترو ته تشدد جو شڪاار ڪاياو جاو 
دودو ديهانت ڪري ويو  ٻه ساٿي بچي ويا. پهرين تاه 

پوليس دودي ۽ ان جي ٻن مزدور ساٿين تي ايف. آِء. 
پااااوِء عااااوام جااااو دٻاااااُء ساااانااااڌ آر ڪاااٽاااي، پااار 

باارداشاات ڪااري نااه حااااااڪااااااوماااااات 
مساااالااااساااال ڏهاااان ساااااااگاااااااهاااااااي. 

تاااائااايااان اساااالم ڏياانااهاان 
ڪااوٽ 

۾ 
احتجاج ٿيانادو 

رهيو تڏهن وڃاي ڪامااناڊر ڪااشاف 
گاارفااتااار ٿاايااو. مااطاالااب هااڪ ماانااٽ الِء 
کاڻااي مابااجااي بااه وٺاجااي تاه لااوهاه جااي 

چوري ٿي ڇا ان جي سازا اياتاري جاو 
ماااڻااهااو کااي بااياادرديَء سااان تشاادد 
ڪاااري مااااري ڇاااڏجاااي  حاااڪاااومااات 

جااڏهاان دودي جااي والاادياان 
کااي پاائااسااا ڏياائااي راضااي 
ڪااااارڻ جاااااي ڪاااااوشاااااش 

ڪري پائاي تاه ايااز لاطاياف 
سااان ماالااڻ دوران دودي جااي ماااُء 

پناي کاائاياناداسايان پار ” سوني چيو 
“ قاتلن کاي ناه ڇاڏياناداسايان

هاااڻااي ڪاايااس ڪااورٽ ۾ 
آهااي ايااف. آِء. آر ڪااماازور 

 آهي ڏسون ڇا ٿو ٿئي. 
ٻياو واقاعاو حايادرآبااد ۾ ٿاياو 

آهاااي جاااياااڪاااو پاااڻ اذيااات 
پساااناااديَء جاااو واضااا  

عااااااااااماااااااااار اهااباااڻ آهااي. مااڙس 
زال چاااائاااان ٻااااارن مااياامااڻ پاانااهاانااجااي 
بلاوچ کاي تشادد ڪاري جاااي مااااُء عاااياااناااي 

ماااري ڇااڏيااو. هااڪ پااڙهاايااو لااکاايااو دولااتااماانااد شااخاا  
پاناهاناجاي زال کاي باايادرديَء ساان مااري ٿاو، ان مااان 

ظاهر آهي ته اهو شخا  اذيات پساناد آهاي ۽ کاياس 
قااناون جاو ڪاو ڀائاو ناه آهاي. سااماجاهاي ٿااو تاه خاارچ 
ڪري بچي ويندس. ڳالهه اتي نٿي کٽي اسالم آبااد 

مهيانان جاي ٻاار  01۾ هڪ شخ  عورت ۽ ان جي 
کي ماري ٿو، عورت سان زياادتاي باه ڪاري ٿاو. وري 
اچو نور مقادم تاي پاوش عاالئاقان امايار تاريان مااڻاهاو 
پڙهيل لکيل انهن جو روياو وياچااري کاي ڪاياڏي ناه 
بيدرديَء سان ڪهي ٿو. لفظ نٿاا مالان اهاڙن مااڻاهان 
جي مذمت ڪرڻ الِء هي آهن اسان جي معاشري جاا 
حال اذيت پسندي هاڪ مشاوالاو باڻاجاي وئاي آهاي. 
روڪي ڪير قانون ۽ انصاف، ڪن ڪير  چوناڊيال 
ناامااائااناادا ۽ آفاايااساار اهااي تااه صاارف مااال ماايااڙڻ ۾ 
مشااوااول آهاان، هااڪاا اائااي کااي گااار گاانااد ڪاارڻ ۾ 
مصروف آهن، اخالقيات کان وانجهيل آهان، پار اساان 
جا حڪمران آهن جيڪو نمائندو وڌيڪ گاارياون ڏئاي 
ٿو سو ارباب اختاياار وٽ وڌياڪ ماعاتابار آهاي، اناهان 
مان تاوقاع رکاڻ عابا. آهاي. اناهان کاي چاوناڊياون باه 
اسان ٿا! ڇا اسان واقاعاي اناهان کاي چاوناڊياون ٿاا! ياا 
ڪاو ٻايااو، اهاو باه هااڪ سااوال آهاي، پار مااعااشااري ۾ 
جيڪا نفرت پاکاڙجاي چاڪاي آهاي اهاا اياتارو جالادي 
ختم ٿيندي نظر نٿي اچي. اسان ماڻهو ورهائجاي وياا 
آهيون نسالاي طاور، ماذهاباي طاور، قاباياالئاي طاور ان 
 ڪري طاقتور ماڻهو  اسان تي حڪومت ڪري پيو. 

ڇا اهو ممڪن آهي تاه ايانادڙ چاوناڊن ۾ اساان عاوام 
اشوز تي ووٽ ڏينداسين  جاي ناه تاه پاوِء سااڳاياا حاال 
حبيبن جا. اميد ڪريون ٿا ايانادڙ الاياڪاشان ڪاجاهاه 

 بهتر هوندي، شفاف ته مشڪل آهي. 
 ٿر ٿڪيائي ٿيلهه، ويهه م ُمنَڌ ڀنئور ۾،
 چڙهي جبل چوٽ تي، ڀئَو مڙيئي ڀيل،
 اٿي رائو ريل، ويٺن تان واري وري. 

  سرڪار لطيف 
*** 
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کااان اڳااوڻااي آمااريااڪااي صاادر 
ڊونالاڊ ٽارمااپ جااي حااڪاوماات 
دوحاااااا ۾ طاااااالاااااباااااان ساااااان 
مااذاڪاارات جااا ڪااياائااي دور 
ڪاايااا، جاانااهاان جااي اڳااواڻااي 
آمااريااڪااي مااذاڪاارات ڪااار 
زلمي خليال زاد ۽ طاالاباان اڳاواڻ ڪاري رهاياا هائاا. 
ٻنهي ڌرين انهايَء اهام ناقاطاي تاي اتافاا  ڪاياو تاه 

ع جاااي وچ ڌاري 5150آمااارياااڪاااي فاااوجاااون ساااال 
آمااريااڪااا مااان نااڪااري وياانااديااون.  جااڏهاان تااه ناائااياان 
چونڊيل آمريڪي صدر جوبائيڊن آمرياڪاي فاوجايان 
جي نڪرڻ جي تاريخ وڌائي ڇاڏي آهاي هااڻاي اهاي 
هان سااال آگساٽ جااي آخار تااائاايان افااوااانساتااان مااان 
نڪري وينديون . ٻيو اهم نقطو جنهن تي ٺاهاه ٿاياو 
آهي اهو هي آهي ته طالبان افوانساتاان جاي ڌرتايَء 
کااي ماالااڪااي ۽ بااياان االقااوامااي دهشااتااگاارديَء الِء 
استعمال ٿيڻ نه ڏيندا، جنهن جو واعدو طاالاباان وفاد 
دوحا مذاڪرات ۾ ڪري چڪو آهي. گذريل صديَء 
جي آخري سالن ۾ ۽ نئين صديَء جي شاروع ساال 

ع تائين طالبان حڪومات جاي ڇاتاريَء هاياٺ 5110
القاعده ئي هئي جا سڄي دنيا ۾ دهشتگرديَء جون 
ڪارروايون ڪري رهاي هائاي. خااص طاور تاي ناائان 
اليون وارو واقعو جنهن سئني ملڪن کاي حايارت ۽ 
تشويش ۾ وجهي ڇڏيو، نتيجي ۾ اڳتي هلي دناياا 
۾ جاانااگااياان جااو ناائااون ساالااساالااو شااروع ٿاايااو، جااياائاان 
افوانستان ۽ عرا  تي آمريڪي ۽ اتحادي فوجن جا 
حمال ۽ جنگيون جن دنيا کي وحشت ۽ برباديَء جاا 

ع تاااي 5110آڪاااٽاااوبااار  10ناااوان سااالاااساااال ڏناااا. 
افوانستان تي آمريڪي ڪاهه طالبان جي حڪومت 
ختم ڪري ڇڏي، تنهن کان وٺي اڄ ڏيناهان تاائايان 
طالبان مخالف حڪومتون افوانستان ۾ برسر اقتدار 
آهن: حامد ڪرزئي، اشرف غني جاي اڳاواڻاي وارياون 

 حڪومتون.
طالبان ۽ آمريڪي ٺاهه تحت آمريڪي فوجين جاي 
افوانستان مان نڪرڻ کانپوِء خاطاي جاي صاورتاحاال 
ڇاا وڃاي باياهاناادي ان کااي ساماجااهاڻ الِء هااڪ ناظاار 
افااوااانسااتااان جااي ماااضاايَء تااي وجااهااون تااه اڄااوڪااي 
صااورتااحااال کااي ساامااجااهااڻ ۾ آسااانااي ٿااي پااوناادي. 
گذريل صديَء ۾ جيئن ته افوانساتاان ۾ باادشااهات 
رهي آهي، اهو هڪ ترقي پذير، لبرل ۽ ناون خاياالان 
جااي آجاايااان ڪااناادڙ ماالااڪ رهاايااو آهااي ۽ ڪااڏهاان 
ڪڏهن ايئن به ٿيانادو رهاياو آهاي تاه رجاعات پساناد 
قوتن انهن سان ڦاياٽ پائاي کااڌي آهاي. اڄ جاناهان 
افوانستان ۾ طالبان جي ٻيهر حڪومت جا امڪاان 
نظر اچي رهيا آهن تڏهن افواني سماج جي تاريخي 

 ارتقا جو هي ور  ڏسون ٿا ته حيراني ٿئي ٿي. 
ع 0101افوانستان جو هڪ بادشاهاه امايار اماان ا  

۾ باارساار اقااتاادار اچااي ٿااو، هاان جااو ڏهااه ساااال دور 
حڪومت ملڪ تاي حاياران ڪانادڙ ناقاش وجاهاي ٿاو 
تااڏهاان ماالااڪ جااو پااهااريااون آئااياان ٺااهااي ٿااو. ڪاااباال 
يونيورسٽي سميت اڻ ڳڻيا تعليمي ادارا ٺهن ٿا جن 
۾ فرانسيسي استاد پڙهائين ٿاا، صاحات جاو ناظاام 
ٺهي ٿو، جادياد اساپاتاالاون قاائام ٿايان ٿاياون، قاوماي 
شاهراهن جي تعمير ٿئي ٿي، ٽيليگراف، ٽيليفون ۽ 
ڪابل ريڊيو اسٽيشن ٺهي ٿي جنهن جاي نشارياات 

ع کااان شااروع ٿاائااي ٿااي. تااعاالااياامااي ادارن ۾ 0152
موسيقي جاي باه تاعالايام ڏناي وڃاي ٿاي جاناهان الِء 
متحده هند و پااڪ ماان ماوساياقاار گاهاراياا وڃان ٿاا، 
سئنيما گهر ٺهن ٿا، سڀ کاان اهام تاه عاورت کاي 
آزادي ملي ٿي. تڏهن اهي جدياد تاعالاياماي ادارن ۾ 
پااڙهااي رهااايااون هااياااون. اماايااار امااان ا  اهااي ساااڀ 
ڪوششون مورب کان متاثر ٿي ڪيون، پر ماعااشارو 
بدقسمتي سان پراڻي پسند قوتن جي حوالي ٿي ويو 
۽ امير امان ا  جو ترقي ڏاناهان وٺاي ويانادڙ اقاتادار 

 وارو سفر ختم ٿي ويو. 
افوانستان جي تاريخ جو ٻيو اهم ور : جڏهن هاتاي 

 10ساردار دائاود خااان جااي حاڪاامارانااي هائااي تاڏهاان 
ع تي هڪ اهم مدبر ۽ اشتراڪي اڳواڻ 0102اپريل 

امايار اڪاباار خاايابار کاي ڪااباال ۾ قااتال ڪايااو ويااو. 
جنهن سايااساي هالاچال کاي جانام ڏناو ۽ لاکان جاي 
تعداد ۾ ماڻهن انهيَء قتل جي خالف مظاهرا ڪاياا 

اپاريال  50۽ الزام دائود سرڪار کي ڏنو. اڳتي هلي 
ع تي فوج سردار دائود جو تختو اوناڌو ڪاري 0102

ڇڏيو ۽ عوامي جمهوري پارٽي افوانستان جو اقتدار 
سنئالي ورتو.  عواماي جاماهاوري پاارٽاي افاواانساتاان 
تڏهن ٻن ڪميونسٽ ڌڙن خلق ۽ پرچم جاي اتاحااد 

اپريل تي نور محماد تاره ڪاي  51سان ٺهي هئي . 
ڊياامااوڪااريااٽااڪ ري پااباالااڪ پااارٽااي جااي شااوري  جااو 
سربراهه ۽ ڊيموڪريٽڪ ري پبالاڪ آف افاواانساتاان 
 جو صدر مقرر ڪيو ويو. نائب حفيظ ا  امين ٿيو. 
ڪميونسٽ انقالب جي افغانستان ۾ ناڪااماي جاا 

 هيٺيان سبب هئا: 
 خلق ۽ پرچم پارٽي جي اندروني ويڙهه. .1
رجااعاات پساانااد جااماااعاات جااي رد انااقااالب جااي  .2

 جدوجهد.
آمريڪا ۽ روس جاي سارد جاناگ جاا ساالان کاان  .3

جاري هئي افوانستان ۾ پناهاناجاي پاوري طااقات 
 سان ظاهر ٿي.

نااتاايااجااي ۾ روس کااي افااوااانسااتااان مااان تااخاات  .4
فااياابااروري  02پسااپااائااي اخااتاايااار ڪاارڻااي پاائااي. 

ع تي آخاري روساي فاوجاي ناڪارڻ کااناپاوِء 0121
 مجاهدين افوانستان تي قابض ٿي ويا.

امن اهڙي ڳالهه هو جو پوِء به افاواانساتاان الِء خاواب 
رهيو شمالي اتحاد جو اڳواڻ احاماد شااهاه مساعاود ۽ 
حزب اسالمي جو گلبدين حاڪامات ياار ڪاابال جاي 
فت  الِء وڙهندا رهيا. انهيَء بداماناي ۽ خااناه جاناگاي 

 افغ نست ن:ُپسمنظرُ۽ُپيشُمنظر
  ح الِتُح ضرھ
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جو فائدو هڪ نئايان قاوت طاالاباان ورتاو. اناهان ماال 
ع تاي ڪاابال 0111عمر جي اڳواڻيَء ۾ سيپٽامابار 

تي قبضو ڪري ورتو. هو افوانستان جاي امايار جاي 
حيثيت سان برسر اقتدار آيو ۽ ملڪ جو نالو ڦيرائي 
امارت اسالمي افاواانساتاان رکاياو وياو. اهاو دور امان 
جي لحاظ کان بهتر هو، پر اهي تاريخ کي پنهنجي 
ارتقا ۾ پويان وٺي وڃي رهيا هئا. انساني حقن جاي 
لتاڙ جاري هئي، عورتن تي ظلم ۽ انهن تي تعليم 
جا دروازا بند ڪيا ويا، سختي جي ان دور ۾ ماڻاهاو 
ته ڇڏيو، پر تاريخي ورثو به نه ڇڏيو ويو. ڪابل جاي 
ميوزيم جي ُلٽ کان وٺي باميان جي عالئقي ۾ ٻڌ 

 دور جا ُبت ڌماڪن سان اڏايا ويا. 
ع جي ڳالهه 5110تاريخ جو ور  اڳيان کلي ٿو: اها 

آهي نائن الياون تاي ورلاڊ ٽارياڊ ساياناٽار کاي اناوکاي 
دهشتگرد حملي ۾ تباهه ڪري ڇڏيو وياو. ناتاياجاي 

ع تااي آمااريااڪااا ۽ ان جااي 5110آڪااٽااوباار  10۾ 
اتحادي فوجين افوانستان تي حملو ڪيو ۽ طالاباان 
جي حڪومت ختم ٿاي وئاي. ڇااڪااڻ جاو آمارياڪاا 
طالبان ۽ القاعده کي ان الِء ذمايادار ساماجاهاياو ٿاي 
جاان جااي ڪاااررواياان اهااڙي صااورتااحااال پااياادا ڪاائااي 
هئي. انهيَء آمريڪي حمالاي ۾ جادياد هاٿاياارن جاو 

هازار ٽان  02استعمال ڪاياو وياو ۽ جاهاازن ذرياعاي 
 بارود سان طالبان جي ٺڪاڻن کي تباهه ڪيو ويو. 

پر اهي طالبان سخت جان ثابت ٿيا آهان اناهان پااڻ 
کي ۽ پنهنجي فوجي قوت کي تقريبن ويهن ساالان 

ع ۾ 0121۾ ٻيهر بحال ڪري ورتو آهاي. جايائان 
روسي فوجون افوانستان مان ناڪاتاياون اهاڙي طار  

ع تااائااياان نااڪااري 5150آمااريااڪااي فااوج آگسااٽ 
ع 0102ويندي. خلق ۽ پرچم ڪماياونساٽ پاارٽايان 

ع تائين حڪومات ڪائاي حاالاتاون اناهان 0115کان 
جي خالف هيون اهي پنهنجاو اقاتادار قاائام ناه رکاي 
سگهيون ۽ هاڻي سوال اهاو اهاي تاه اشارف غاناي ۽ 
عبدا  عبدا  آمارياڪاي فاوج جاي ناڪارڻ کااناپاوِء 
پنهنجي حڪومت بچائي سگهندا  انهن جاي ساوچ 
آهي ته هڪ اهڙي گڏيل حڪومت ٺاهجي جنهن ۾ 
افوانستان جون اهم پارٽيون ۽ قومون اقاتادار اعالاي  
۾ شامل ٿين، پر حالتون جايائان ناظار  اچاي رهاياون 
آهن انهن ۾ اهاو نااماماڪان آهاي. افاواانساتاان جاي 
ماوجاوده حاالاتاان جاو جاائازو وٺاجاي تاه طااالاباان پايااش 
قدمي ڪري رهاياا آهان اناهان افاواانساتاان جاي ڳا  
حصااي تااي قاابااضااو ڪااري ورتااو آهااي. اتااي طااالاابااان 
کانسواِء القاعده برصوير، داعش ۽ تاحارياڪ طاالاباان 
پاڪستان جهڙيون دهشتگرد تنظيمون اڄ به موجاود 
آهن. ظاهر آهي ته انهن جا ارادا دناياا ۽ پااڪساتاان 

 الِء نيڪ ڪونه آهن. 
صاااف نااظاار اچااي رهاايااو آهااي تااه طااالاابااان پاانااهاانااجااي 

ع واري قبضي کانپاوِء ٻاياهار افاواانساتاان تاي 0111
قبضو ڪري وٺندا. ڇا اها طالبان حاڪاومات گاذريال 
صديَء واري طالبان حڪومت کان مختلف هاونادي  
اميد ڪجي ته ڇا اهي دنيا ۾ حڪمراني جي جدياد 

تقاضائن کي مدنظر رکندا  اهو تڏهن ٿايانادو جاڏهان 
پاااڙيسااري ماالااڪ روس، چااياان، تاااجااڪااسااتااان، ايااران، 
ازبڪستان، ترڪي ۽ پاڪستان غير جانبدار رهن ۽ 
افوانستان کي پنهنجاي مساتاقابال جاو فاياصالاو پااڻ 
ڪرڻ ڏين. اسان جي ملڪ جي پاليسي به شايد اهاا 
آهااي تااه پاااڻ کااي غااياار جااانااباادار رکااجااي جااياائاان 
افوانستان خطي الِء خطرو نه باڻاجاي. هاڪ حاقاياقات 
اها به آهي تاه افاواانساتاان ۾ فاياصالاو ڪانادڙ قاوت 
بندو  ئي هجي ٿي، جنهن ساباب دهشاتاگارد قاوتان 
کي موقعو ملي ٿو ته اهاي دناياا جاو ساڪاون تابااهاه 
ڪن. پاڪستان افوانستان جو پاڙيسري آهي انهيَء 
ڪري اهو به هڪ وڌيڪ تشويش واري دور ۾ داخال 
ٿي رهيو آهي. پااڪساتاان کاي گاهارجاي تاه اهاڙياون 
پاليسيون ٺاهي جو تاورخام جاي ڊياورناڊ الئايان جاي 
اسان واري پاسي افواني اثر نه اچن ۽ نه ان سان گاڏ 
دهشتگردِي جي لهر پاڪستان اچي. پاڪستان هان 
وقت اقاتاصاادي طار  ڏکائاي دور ماان گاذري رهاياو 
آهي ۽ اسايان اڳاي ئاي دهشاتاگاردي جاي جاناگ ۾ 
ستر هزار جانيون قربان ڪري چڪا آهيون ۽ اناهايَء 
جنگ جي پسمنظر ۾ اسان وڏو معاشي ۽ سامااجاي 
ناقاصااان ساٺااو آهاي. اناهاايَء ڪاري ضاروري آهااي تااه 
اسان جي خارجا پالاياساي جاي اڪاابارن کاي ساوچاي 
قدم کڻڻو پوندو ته جيئن اسيان هان افاواان قضائاي 

 کان محفوظ رهي سگهون. 
*** 
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جاااااي تاااااارياااااخ تاااااي ناااااظااااار  
 01وجاااهاااناااداسااايااان تاااه هاااي 

ع ۾ باااطاااور 0101آگساااٽ 
جااون  1ماالااڪ تساالااياام ٿاايااو. 

ع ۾ ڪاااناااگاااڊم آف 0151
افوانستان طور نالو رکيو وياو 

ع ۾ اسالمڪ ريپبلڪ افوانستان 0101جوالِء  00۽ 
 15نااالااو رکاايااو ويااو. هاان ماالااڪ ۾ ايااٿاانااڪ گااروپااس 

ساياڪاڙو  1ساياڪاڙو تااجاڪ،  50سيڪڙو پشتاون، 
 1ساايااڪااڙو اياامااق،  1ساايااڪااڙو ازبااڪ،  1هاازاره، 

ساياڪاڙو  1سيڪڙو بلوچ ۽  5سيڪڙو ترڪ مين، 
ساياڪاڙو  11ٻي آبادي موجاود آهاي. ماذهاباي طاور 

اسالمي نظريو رکندڙ ماڻهو ماوجاود آهان. هان مالاڪ 
۽ هان مالاڪ جاي زماياناي  1182118525جي آبادي 

ڪلو ميٽر آهي. جيڪڏهن ساائاوٿ  1258211پکيڙ 
ايشيا تي نظر وجهنداسين ته گهڻو ڪري افوانستان 
کي گذريل ٻن ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصي کان وٺاي 
آمريڪا جي دهشتگرديَء خالف جنگ ۽ اتاي زوري 
ڄاماايال ديارن جاي ناتاياجاي ۾ ٿايال خاوناريازيَء واري 
ڏانائيَء جي ڪري هڪ الڳ سبااڻاپ حااصال آهاي. 
انااهاان ٻاان ڏهاااڪاان دوران پاااڪسااتااان، انااڊيااا، چااياان، 
سعودي عرب، ايران ۽ ترڪيَء سميت سئني عاالاماي 
قوتان ۾ ماخاتالاف وقاتان تاي گارماا گارم باياانان جاا 
سلسال به عالمي مبصرن جي توجهه جا مارڪاز رهاياا 

ع ۾ جاڏهان کاان افاواانساتاان ماان 5150آهن. وري 
آمريڪي فاوج ۽ ان جاي اتاحااديان جاي واپسايَء جاو 
سفر شاروع ٿاياو آهاي. تاڏهان کاان وٺاي مااضايَء ۾ 
طالبان جي ڪري تابااهايَء جاي ڪانااري تاي پاهاتال 
ملڪ افوانستان ماٿاان هاڪ ڀايارو ٻاياهار طاالاباان جاا 
قاباضاا ۽ ڏنااد چاڪ جاا واقاعاا عاام ٿااي رهاياا آهاان، 
جنهنڪري سڄي خطي جي صورتحال دلاچاساپ ٿاي 
رهي آهي. ان سلسلي ۾ عالمي قوتن پاران ڏيکاريل 

رد عمل جي پٺيان انهن جي لاڪال ياا ظااهار مافاادن 
کااي پاارکااڻ جااي ڪااوشااش ڪاانااداسااياان تااه آمااريااڪااا 
افوانستان جي صورتحال تي جوبائيڊن اناتاظااماياه تاه 
هاڻي بلڪل خاموشيَء سان صاورتاحاال کاي ناظار ۾ 
رکي ڏسڻ ٿو چاهي تاه هان صاورتاحاال ۾ خاطاي جاا 
ڪهڙا رانديگر ظاهر ٿين ٿا، پر ٻئاي طارف آمارياڪاا 
جي اڳوڻي صدر بش جرمن ميڊيا سان ڳاالاهاه ٻاولاهاه 
ڪندي بائيڊن انتظاميه جي فيصلي کي رد ڪانادي 
ڏک ۽ ڪاوڙ جو اظهار ڪيو آهي. هن جاو چاوڻ هاو 
ته هيَء ته افوانستان ماان آمارياڪاي فاوج جاي هاڪ 
ساناگاياان تارياان غالااطاي آهاي، جاناهاان ساان ناه صاارف 
دهشتگردن کي هڪ ڀيرو ٻيهر طاقتور ٿياڻ ۾ مادد 
ملندي ۽ افواني عوام طالبان هٿان مرڻ جو الزام باه 
جااوبااائاايااڊن انااتااظاااماايااه تااي هااناايااو آهااي. اهااڙيَء طاار  
جيڪڏهن جوبائيڊن جاي سايااساي ڪاريائار تاي ناظار 

ع کان وٺي آمارياڪاا 0101وجهنداسين ته جوبائيڊن 
باخاوباي طاور ڄااڻاي  (Deep State)جي ڊيپ اسٽيٽ 

ٿو ۽ هن خطي کاي باهاتار اناداز ساان ساماجاهاي ٿاو. 
گهڻن مبصرن جو پڻ اهو خيال آهي ته آمريڪا هيَء 
جاانااگ هااارائااي چااڪااو آهااي، پاار اوچااتااو ئااي اوچااتااو 
آمريڪي فاوج جاو افاواانساتاان ماان ناڪاري وڃاڻ ۽ 
طالبان جو مسالاسال اڳاتاي وڌڻ ۽ مالاڪ ۾ اناتاشاار 
ڦهالئڻ ۽ مختلف گروهن جو ايڪٽو ٿاياڻ جاناهان ۾ 
آمريڪا هن وقت تائين پنهنجي ستن فوجي اڏن جو 

 12قباضاو افاوااناي حاڪاومات حاوالاي ڪارڻ کااناپاوِء 
سيڪڙو پنهنجاي فاوج ۽ ماخاتالاف ضاروري جاناگاي 

ساي آر جاهاازن ذرياعاي افاواانساتاان ماان  121هٿيار 
ڪڍي چڪو آهي آمريڪا ۽ ناياٽاو جاا ٻاياا تارسايال 

ع تاائايان افاواانساتاان ماان 5150سيپٽمبر  00جٿا به 
نڪري ويندا. ان آمارياڪاي رواناگاي کااناپاوِء طاالاباان 
ڏينهون ڏينهن مشاهاور ٿاي رهاياا آهان ۽ وري ٻائاي 
پاااسااي مساالاامااان خااوش ٿااي رهاايااا آهاان تااه آمااريااڪااا 

هارائي ڀاڄاي وياو، پار اصال ۾ هااڻاي آمارياڪاا وري 
جنگ جو طريقو تبديال ڪاياو آهاي. آمارياڪاا هااڻاي 
افوانستان جي حوالي سان بظاهر ته خااماوش رهانادو، 
پر اندروني طر  سان هن خطي ۾ آمريڪاا جاا مافااد 
وڏا آهن جن کي هو خاموشيَء سان ڊيل ڪانادو. هان 
خطي ۾ ڀارت به آمريڪي آشيرواد ساان افاواانساتاان 
مان ويهي هڪ تير سان ٻه شڪار ڪري هڪ پاسي 

جي مدد ساان ماخاتالاف  (RAW)پاڪستان خالف را 
سرگرميون ڪري خطي ۾ پاناهاناجاو پااڻ کاي غاالاب 
ڪرڻ الِء نناهان چاوٽايَء جاا زور لڳاائاي رهاياو هاو تاه 
ٻاائااي پاااسااي آمااريااڪااا جااو جاانااگ ۾ ڏيااکاااُء ڪااناادڙ 
اتحاادي ٿاي ڪاري آمارياڪاا کاي خاوش ڪارڻ ساان 
گاڏوگاڏ چاايان پاااڪساتاان دوساتايَء ۾ ماوقااعاو ڏسااي 
رنڊڪون وجهي رهيو هو، ان الِء آمارياڪاي فاوج جاو 
افوانستان مان ڇڏي وڃڻ ڀارت الِء ڪنهن مصيبات 
کان  گهٽ ناهي، پر تازو ئاي ڀاارت جاي چاياف آف 
آرمي اسٽاف بپن راوت جو تاازو دلاچاساپ باياان آياو 
آهي، جنهن ۾ هن آمرياڪاا ۽ ان جاي اتاحااديان جاو 
افوانستان مان نڪري وڃاڻ تاي خادشاو ظااهار ڪاياو 
آهي ته ان جا اثر واالريل ڪشمير تاائايان پاهاچانادا ۽ 

جاون  1پاڪستان ڀارت تي حاوي ٿاي ساگاهاي ٿاو. 
ع تي رضائو السڪر وري انڊيا جي حڪاومات 5150

پاران طالبان سان رابطن جو انڪشاف به ڪياو آهاي 
تنهنڪري ڀارت افوانستاان ۾ پاناهاناجاا ارادا ڪاهاڙا 
رکي ٿو اهو به بين االقاواماي رانادياگارن جاي ناظار ۾ 
آهي. افوانستان جي جاگرافيائي بياهاڪ اهاڙي آهاي 
جو اڄ تائين هن ملڪ ۾ ڪنهن باه ٻااهارئايان حاماال 
آور کاااي هاااماااياااشاااه شاااڪاااسااات مااالاااي آهاااي. هااااڻاااي 
افااوااانسااتااان جااي هاان گااريااٽ گااياام ۾ چااياان، روس 
پاڪستان جو ڪردار ايندڙ مستقبل ۾ اهميت جوڳاو 

 هوندو. 
*** 

 ڇ ُآمريڪ ُافغ نست نُم ن
 جنگُه رائيُچڪوُآهي؟

 ح الِتُح ضرھ

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ 

 

 افغ نست ن 
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پاناهاناجاي انادر هاڪ “  ترجماو” 
وساايااع مااعاانااي  رکااي ٿااو. دناايااا 
جااي ساامااورياان ٻااولااياان ۾ هااي 
اصاااطاااال  اهااامااايااات حااااصااال 
ڪري چاڪاو آهاي. دناياا جاي 
هرهڪ علمي ۽ ادبي زبان ۾ 
ٻين ٻولين تان ترجما ٿيندا رهاياا آهان ۽ ٿايانادا رهان 
ٿا، اها هڪ قديم روايت رهي آهي. هڪ ڪتااب جاو 
ترجماو ٻاي زباان جاي ضارورت ۽ اهامايات وارو رهاياو 
آهاي. هارهااڪ بااشااعاور ماااڻاهاوَء کاي ناايان شاايان کااي 
حاااصاال ڪاارڻ جااي ضاارورت رهااي ٿااي، تاانااهاانااڪااري 
انهيَء ضرورت کي پوري ڪرڻ الِء اعلي  انسانن ٻيان 
ٻولين مان ڪيئي نوان نوان علم سکي ۽ ٻايان کاي 
سيکاريا آهن. اهو سکڻ ۽ سيکارڻ جو عمال صاديان 

بابت لاوات “  ترجمو” کان جاري آهي. اسان هتي لفظ 
 جو سهارو وٺون ٿا.

لفظ ترجمو بابت سنڌيڪا ڊڪشنننر  
 ۾، وضاحت هن طرح ڪيل آهي:

  هاڪ ماان ٻاي حاالاتوجااِء وغاياره0منتاقال ڪارڻ  ” 
(Translate v.t)    تارجاماو ڪارڻ، ٻاي 5تي پاهاچاڻ  

  ماخاتالاف لافاظان جاو روپ 1زبان ۾ منتاقال ڪارڻ  
 . 122، 5111سنڌيڪا ڊڪشنري: “ ڏيڻ.

اسااان کااي ڪااهااڙي قساام ۽ ڪااهااڙي مااوضااوع جااا 
ڪتاب ترجمو ڪرڻ گهرجن، جن مان اسان جي قاوم 
جي ذهني ۽ فڪري اوسر جا گل ۽ گون  ڦٽندا رهن  
منهنجي خيال ۾ ُاهي ڪاتااب ياا لاکاتاون جاناهان ۾ 
تااعاالااياام ۽ ادب، تاااريااخ، سااائاانااس، مااذهااب، تصااوف، 
ساماااجاايااات، جااگاارافااي کااان ويااناادي ديااناي ۽ دنااياااوي 
معلاوماات وارا ماوضاوع شاامال هاجان تان لاکاتان جاا 
ترجما ڪرڻ گهرجن ۽ ُاهو به ڏسڻ گهرجي ته ڪاهاڙا 
ملڪ پنهنجن پنهنجن شعبن ۾ ڪاامايااباي حااصال 
ڪااري رهاايااا آهاان، تاان جااي نصااابااي ڪااتاااباان کااان 
اساتافااادو حاااصال ڪااجاي. تاعالاايام ڪاهاڙي  تاعاالاياام 
جيڪا بنيادي طور تي انسان ۾ انسانيت پيدا ڪارڻ 
جااو درس ڏئااي. ادب جااا ڪااهااڙا ڪااتاااب يااا لااکااتااون 
جيڪي اساان جاي ماعااشاري ۾ ُحسان ۽ نِاکاار پايادا 
ڪن ۽ جيئن اساان ٻايان ساان ساهاڻاي سالاوڪ ساان 
پيش اچي سگاهاون. اهاڙا افسااناا، نااول، شااعاريَء جاا 
ڪتاب جيڪي انسان جاي تاباديال ٿايانادر رخان جاي 

انوکين حرڪُتن ۽ جاذبان جان ۾ ظالام ساتام هاجاي 
تن سان نفرت ڏيکاريل هجي ۽ مظلوم سان محابات 
۽ همادردي جاهاڙو درس مالاي. هاڪ ماتارجام جاڏهان 
ڪنهن ٻي ٻوليَء مان ڪا ڄاڻ حااصال ڪاري ٿاو تاه 
سندس من اندر هاڪ خاياال جاڙي ٿاو تاه هايَء نائايان 
شيِء ٻين ماڻهن سان ونڊڻ ورڇڻ گهرجي ۽ پاوِء ُهاو 
ايئن ڪري ٿو ته نئين معلومات کاي پاناهاناجاي هام 
زبان ماڻهن ڏانهن ڪڏهن زباني ته ڪڏهن لاکات ۾ 
منتقل ڪري ٿو. ڇاڪاڻ جو اها هڪ انساني فاطارت 
به آهي ۽ خواهش به ته سندس ڪام ٻايان کاي وڻاي. 
عالاام ۽ ادب جااي دنااياا ۾ ڪااي تااماام وڏا ناااال ٿااي 
گذريا آهن جن جي فڪر ۽ فلسفي کاان اناڪاار ناٿاو 
ڪري سگهجي، انهن مان ڪي آهن: هاومار، داناتاي، 
شاايااڪااسااپااياائاار، گااوئااٽااي، ولااياام ورڊس ورٿ، دوسااتااو 
وسڪِي، لاوشاون، ڪاالاياداس، ٽائاگاور، ناظااماي، عامار 
خيام، فردوسي، موالنا جالل الدين روماي، فاريادالاديان 
عطار، حافظ سعدي، شاهه عبداللاطاياف ۽ ساچال الِء 
هر ادبي ٻوليَء ۾ جڳھ آهي، جن جي خيالن، سوچان 
۽ فڪر ۾ دنياا جاي تارقاي الِء پاروگارام آهان، اناهان 
جي فاڪار ۾ ڪايائاي حاڪامات ۽ داناائاي جاا ماثاال 
آهاان. اهااي مااثااالااي ڪااردار آسااان طااريااقااي سااان ٻااياان 
ٻولين جي ادب ۾ جااِء جاوڙي وٺانادا آهان ۽ هارهاڪ 
عالقائي ٻولي ۽ ادب ۾ پورا ٺاهاِڪاي باياهانادا آهان. 
شاهه لطاياف وٽ سات ساورماياون، ڏر ڏاتاار ۽ ڪاي 
فڪري ڳالهيون سندس ڪالم ۾ باياان ڪايال آهان 
جيڪي پوري دنيا کاي وڻان ٿاياون ۽ اهاي ڳاالاهاياون 
هرهڪ کي پنهنجون لڳن ٿيون. مثال: اساان سانادس 
هڪ سورمي مارئي جي ڪردار جو حوالو ڏيئاي رهاياا 
آهاايااون اهااو ڪااردار ڪااياار بااه پااڙهااي مساالاام ۽ غااياار 
مسلم ُان جي دل موهجي پونادي. ڇااڪااڻ جاو شاار 
صاحب جنهن انداز ۽ ڪمال خاوبايان ساان پاناهاناجاي 
سورمي کي ڪالم ۾ پاياش ڪاياو آهاي، جاناهان ۾ 
هڪ طرف وطن سان محبت ته ٻائاي طارف ساچاائاي، 
ٽئين طرف ڪردار جاو حاوصالاو ۽ هامات جاناهان وٽ 
ڪابه لوڀ الل  ناهي، انهيَء فلسفي کي پاوري دناياا 
جي ادب ۾ جاِء ڇو نه ملندي. اڄ پوري عاالاماي ادب 
۽ سااائاانااسااي دناايااا تااي افااالطااون، سااياافااوَء جااا ادبااي 
ڪارناما مبجي چڪا آهن، جن پوري دنيا تي ڇااپ 
ڇڏي آهي، پنهنجا اثر نمايان ڪيا آهن. ڇو ته اناهان 

جاا ادبااي ڪااارنااامااا مااباايال آهاان. هاارهااڪ کااي انااهاان 
ڪارنامن ۾ پنهنجي گھرج محسوس ٿئي ٿي. اهاي 
لکڻيون ۽ فن پارا ڄڻ ته اسان کي پناهاناجاا ٿاا لڳان. 
دنيا ۾ جيتريون به علاماي ادباي ٻاولاياون آهان. اناهان 
جاااو جاااياااتااارو باااه ادباااي سااارمااااياااو آهاااي، اناااهااان جاااون 
اصلوڪيون تاوڙي تارجاماو ٿايال تاحاريارون آهان، اهاي 
پناهاناجاي شاان شاوڪات جاون گاوار آهان. دناياا جاي 
عااالااماان، اديااباان ۽ مااحااقااقاان مااخااتاالااف مااوضااوعاان تااي 
ماخاتالااف زباانان ماان پاڙهاانادڙن کاي جاياڪاي تارجامااا 
ڪري پيش ڪيا آهن سي هر لحاظ کان فائادي وارا 
آهن. انگريزي، فرين ، اسپيني، جرمن، روساي، اٽاالايان 
به پاناهاناجاي تاخالاياقاي ادب ۽ ڏياهاي تاوڙي ماقااماي 
تحريرن جي ڪري اڳئريون آهن. بلڪه دنيا جي ادب 
کي پنهنجي اندر سمائي سوگهو ڪاري ڇاڏياو آهاي. 
انگريزي نثار تاوڙي ناظام جاي زباان اتاان جاي گاڏيال 
سماج جي زبان آهي. ايلزبيٿ پهرين ۽ جاياماس جاي 
دورن ۾ ترجمي نگارن اتان جي ادب کي ساناوارڻ الِء 
دنيا جي فلسافاي جاي اصاول کاي آڻاڻ الِء پاناهاناجاي 
ٻوليَء جي اندر تازا خاياال، تاازي هاوا داخال ڪارڻ الِء 
معلوماتي شيون ڏنيون آهن. ترجمن جي ذريعي بحار 
۽ روم جي عالمن جاا خاياال ياورپ تاان پارواز ٿاياا ۽ 
پوِء ارڙهين صدي ڌاري انگلينڊ ۽ هائلاياناڊ جاي ناون 
بورزوائي خيالن نظاريان ڏکاڻ طارف رو ڪاياو. اهاڙي 
نموني جو اهم ڪم فرانسيساي ماتارجامان ساراناجاام 
ڏنو، جناهاناڪاري اناقاالب آياو ۽ اناهان الڙن، فاڪاري 
اثرن جي ڪري آمريڪا ۽ پاوِء روس ۾ اناقاالب آياا. 
اهو سمورو ڪمال تارجامان ۾ پاياش ڪايال ماواد جاو 
هو، جن نون نون خيالن فڪرن کي جنام ڏناو مااڻاهان 
کي انقالب آڻاڻ جاا گاس ڏياکاارياا. فاڪاري ڪاتاابان 
جااي تاارجااماان ڪاارڻ سااان هااڪ طاارف ڪاايااتاارن ئااي 
ماالااڪاان ۾ سااماااجااي اٿاال پااٿاال ٿااي تااه ٻاائااي طاارف 
مختلف عالئقان ۾ هام آهاناگاي پايادا ٿاي، ثاقاافاتاي 
سنگم جڙيا ۽ ماڻاهان ۾ ذهاناي ۽ فاڪاري اناداز جاا 
رنگ نکرڻ لڳا ۽ انهيَء جا اثر پاوري دناياا تاي ٿاياڻ 
لڳا، انهيَء جو نتيجو هي نڪتو جو پاوري دناياا جاي 
ٻولين اندر نون خاياالان ناون فاڪارن جاي ڪاري ناوان 
گوشا نڪري ناروار ٿاياا. اساان جاي ساناڌي ادب جاي 
تاريخ مان پڻ اهڙي شاهدي ملي ٿي تاه ساناڌي ادب 
جي جديد نثري ادب جاي شاروعاات باه تارجامان ساان 

ترمجيُجوُفنُ۽ُسنڌيُٻويل َُ۾ُ
 ترمجوُٿيلُعلمُ۽ُادبُجوُمط لعو

ادبُ  
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ٿااي آهااي. انااگاارياازن جااي اچااڻ کااان اڳ اسااان جااي 
صورتخطي جاي ڪاا ماقارر شاڪال ناه هائاي، ساناڌي 
ٻولي ڳالھائاي تاه ويانادي هائاي، پار ان کاي لاکاڻ الِء 
مختلف مڪتبهِء فڪر جا ماڻاهاو ماخاتالاف لاپايان ۾ 
تحرير ڪندا هئا. مسلمان عارباي، هانادو دياو نااگاري، 
س  گرمکي، اسماعيلي فرقي وارا خواجڪي مطلاب 
ته هرڪو پنهنجي مذهب، ڌرم ۽ فارقاي جاي لاحااظ 
کان انهن لپين کي آفاقي ڄاڻندو هو، پر اهي سئائاي 
ٻوليون ڪن آوازن جاي صاحايا  تارجامااناي ڪاري ناه 

ع تاي ساناڌ 0211سگهنديون هيون. انگريز سارڪاار 
تي قبضو ڪيو ۽ پنهاناجاي اناتاظاام کاي هاالئاڻ الِء 
سنڌي ٻولي کي لکڻ ۽ پڙهڻ توڙي پنهنجي دفاتاري 
اناتااظااام هااالئااڻ واسااطااي ان ڳااالاھ جااي ضاارورت کااي 

ب جاوڙائاي  -محسوس ڪيو ۽ سنڌي زبان جاي الاف
ع ۾ 0212تااعاالااياام جااو نااظااام قااائاام ڪاايااو. ساان 

ممبئي صاوباي جاي گاورنار سار جاارج ڪالارڪ هاڪ 
حڪم نامون ڪڍيو، جنهن ۾ ڄاڻايال هاو تاه ساناڌي 
ٻوليَء کي دفتري ٻولي بڻااياو وڃاي. ماٿائايان حاڪام 

 1نامي مطابق سنڌ جي ڪاماشانار سار باارٽال فاريائار 
مطابق سئناي  0252ع تي ليٽر نمبر 0220سيپٽمبر 

سول مالزمن الِء اهو حڪم ڏناو هاو تاه ساناڌي ٻاولاي 
۾ ضااروري امااتاحااان پاااس ڪااياو وڃاي. مانااگاھااا رام 

اناگاريازن جاي حاڪاومات جاي ” ملڪاڻي لکي ٿاو تاه: 
شاروعااات ۾ ساانااڌ جاي پااهااريان چااياف ڪاامااشاناار ساار 
بارٽل فريئر يورپي عمالادارن الِء ساناڌي ٻاولاي ساکاڻ 
الزماي ٺااهاراياو هاو. اناهايَء ماراد سااان تااه اهاي ڏياهااي 
ٻولي جو اڀياس ڪري رعيت سان لھ وچڙ ۾ اچان ۽ 
پرڳڻي جي انتظام کي بخومي هالئين. هن ڪم ۾ 
ڪيترن صاحاب لاوڪان گاھاڻاي دلاچاساپاي ڏياکااري. 
سنڌي ٻولي جاو ڳاوڙ او اڀايااس ڪاياائاون ۽ ماحانات 
ڪري ٻوليَء جي بنياد نسابات کاوجاناائاون ڪاياائاون، 

ڪن ته بلڪل ڪمائتا، عاالامااڻاا ۽ باناياادي ڪاتااب 
جھڙوڪ: ويا ڪرڻ، لاواتاون، عاام لاوڪان جاي واتاان 
ٻڌل نظم ۽ نثر ۾ قصا ڪهاڻيون قلمبند ڪري، باا 

“ تاارتاايااب ڪااتااابااي صاااورت ۾ آڻااي شااايااع ڪااياااا.
. اناگاريازن جاي دور ۾ هار طار  2، 0111ملڪاڻي: 

اناگارياز ” جي علمي ۽ ادبي ڪم جاي شاروعاات ٿاي. 
ساارڪااار، ساانااڌي ادب جااي کااوٽ کااي مااحااسااوس 
ڪندي، انگريزي، فارسي ۽ ٻين ٻولين ماان ڪاتاابان 
جا سنڌي ٻوليَء ۾ ترجمو ڪرڻ الِء انعام رکياا. هان 

مسااٽاار ” ئااي زمااانااي ۾ ڪااراچاايَء جااي ڪاالاايااڪااٽاار، 
ع 0225، هڪ اسڪول کوليو. اهاو اساڪاول “ پريڊيَء

ع تائين، لوڪل ڪميٽيَء جي هٿ هاياٺ 0221کان 
 . اناهايَء زمااناي ۾ ساناڌي 101، 5111 االناا: “  هاو.

ٻااولاايَء ۾ ڪاايااتاارن ئااي مااوضااوعاان باااباات شاااناادار ۽ 
شاهڪار علاماي ۽ ادباي ڪاتاابان جاا ڌڙا ڌڙ تارجاماو 
ٿيڻ شروع ٿيا. سنڌي ٻوليَء ۾ ڪايال تارجامان جاي 
تاارياخ تاي ناظار وجاهاناداسايان تاه تارجامان جاي روايات 
اوائالااي دور کااان شااروع ٿااي هااوناادي، پاار زمااانااي جااي 
الهين چاڙهين ۽ اٿل پٿل ڦيرين گهياريان ساباب اهاو 
علمي ۽ ادبي خزانو جياڪاو هاٿ ساان لاکايال قالاماي 
صورتن ۾ هو سو هيٺ مٿي ٿي تلف ٿي ويو هوندو. 
انگريزن جي دور حڪومت ۾ ڄڻ ته انهيَء ڪم جاي 
جوڙجڪ نئين سر ٿاي آهاي. اناگاريازن ساناڌي ٻاولايَء 
کي ترقي ڏيارڻ ۽ ان جاي عالاماي ادباي ذخاياري کاي 
محفوظ ڪرڻ الِء ڪي ساراهاه جاوڳاا قادم کاناياا. ان 
حوالي سان ساناڌي ٻاولايَء جاي ماوجاوده عارباي رسام 
الاخاق قااائام ڪااري سامااوريَء سانااڌ ۾ رائااج ڪارايااو، 

ب  -انهيَء لحاظ کان ته جيئن سنڌي زبان جاي الاف
جي ترتيب کانپوِء ُان کاي تاعالاياماي ڦاهاالُء ساان گاڏ 
دفتري ڪار وهنوار الِء استعمال هياٺ آنادو وڃاي. ُان 
کان اڳ جيڪو فارسي ٻوليَء ۾ ڪار وهاناوار ٿايانادو 

هو ُان جي جاِء تي سنڌي ٻوليَء کي سموري سناڌ ۾ 
ساارڪاااري طااور رائاااج ڪااياااو ويااو. انااهاايَء کااانااپاااوِء 
سرڪاري سط  تي ڪي عملي ڪام باه شاروع ٿاياا 

گورنماياناٽ ُباڪ ”جنهن ۾ سڀ کان اول ڪراچيَء ۾ 
قائم ڪاياو وياو وياو، اناهايَء پالاياٽ فاارم تاان “  ڊيپو

اشاعات جاو ڪام شاروع ڪاياو وياو. هاي ُباڪ ڊياپاو 
ع تااائاياان 0102ع ڌاري قااائام ٿايااو ۽ 0221غاالاباان 

جاري رهيو. هن اشاعتي گاهار پااران درساي ڪاتااب، 
سنڌي آکاڻين، قصان جاا ڪاتااب شااياع ٿاياا. اهاڙيَء 
طر  جي ڪم کي ڏساي ڪان پائاساي وارن مااڻاهان 
خانگي اشاعتي گهر قائام ڪارڻ شاروع ڪاياا، اهاڙو 

ع ۾ ماستر 0221اشاعتي گهر سڀ کان پهرين سن 
هاريسانااگاھ ساکار ۾ قااائام ڪااياو ۽ ان کاااناپااوِء ساان 

ع ۾ شاڪاارپاور شاهار ۾ ماناشاي پاوڪار داس 0222
شڪارپوري قائم ڪيو. ٻنهي اشاعتي گهرن طارفاان 
ڌڙا ڌڙ ڪتابن شايع ڪارڻ جاو سالاسالاو شاروع ٿاياو. 
مااذهاابااي، غااياار مااذهاابااي، آکاااڻاايااون، ناااول، ناااٽااڪ، 
ڪهاڻيون ۽ قصن جاي ڪاتاابان کاان ويانادي درساي 
ڪتابن تائين سوين ڪتاب اشاعت ٿاي ماناظار عاام 
تي آيا. اهڙيَء طر  سنڌ جي مسلمانن ۾ اهڙو شاو  

ع 0101ڪونه پيدا ٿيو جاو اڃاان تاائايان ياعاناي سان 
بارصاوايار ۾ ” کان اڳ ڪو اشاعتي ادارو قائم ڪان. 

“ اعاظام ڳاڙر” ع ۾ موالنا شبلي نعمانيَء 0101سن 
ُپر فضا ۽ ُپر سڪون ماحول ۾ هان اداري کاي وجاود 
 ُُ ۾ آندو. موالنا صاحب پنهنجي خانداني گهر ۽ باا
هن اداري الِء وقف ڪري ڇڏيا. برصاوايار جاي وڏن ۽ 
جيد عالامان، اديابان ۽ ماحاقاقان کاي گاڏ ڪاري، هان 

ع ۾ ساايااد ساالااياامااان 0102اداري ۾ آناادو ويااو. ساان 
ناادوي، مسااعااود عاالااي ناادوي ۽ مااوالنااا عااباادالسااالم 
ندويَء جهڙن علم دوست محققان عامالاي طار  ساان 

 علمي، ادبي ۽ تاريخي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. 
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کي جاماع ڪاري، هاڪ بااقاائادي جامااعات کاي 
 وجود ۾ آڻجي.

. اعلي  ۽ بلند پايه جي ڪتابان کاي گاهاڻاي تاعاداد 5
 ۾ تصنيف ۽ تاليف ڪرائجي.

. علمي ۽ اعلي  درجاي جاا ماعايااري ڪاتااب شااياع 1
 )51، 5101ڪرايا وڃن  خانائي: 

هن اداري پاناهاناجاو ماناشاور ڏئاي ماقاصادن وارو ڪام 
ڪري ڏيکاريو، مطلب ته هن اداري جي وجود کااناپاوِء 
هر لحاط کان مسلمانن جي نمائنادگاي ٿاياڻ لڳاي ۽ 
هر فن تي نهايات ئاي عامادا ۽ ماعالاومااتاي ڪاتااباي 
سلسال اشاعت ڪري سمورن علمن جي وڏي خادمات 
ڪري ڏياکااري ۽ مسالاماان قاوم کاي هاڪ احسااس 
ڏياريو ته علمي ترقي کانسواِء ڪااباه تارقاي ناٿاي ٿاي 
سگهي. اهو وهم ۽ گاماان اجااياو آهاي تاه مسالاماانان 
وٽ انااگاارياازن کااان اڳ ۾ ڪااو عاالام هااو ئاي ڪااونااه 
جيڪا ڳالھ درست ڪونهي، پوري دنيا ۾ مسالاماان 
هر لحاظ کان علم سان سرشار هئا. سنادن رڳ رڳ 
۾ روحاني تعليم جو دريااُء ماوجازن هاو. ارغاونان جاي 
دور ۾ ساااناااڌ ۾ فاااارساااي ٻاااولااايَء کاااي سااارڪااااري 
سرپرساتاي حااصال هائاي. ارغاونان کااناپاوِء تارخاانان ۽ 
مولن جاي دور تاائايان فاارسايَء ٻاولاي کاي عالاماي ۽ 
تعليمي حيثيت حاصل هئي، وري جاڏهان ڪالاهاوڙن 
جي حڪمراني جو دور شروع ٿيو ته پنهنجي ماقااماي 
زبااان ڏانااهاان ڌيااان ڌريااو ويااو، انااهاايَء عاارصااي دوران 
مخدوم نو  قرآن پااڪ جاو فاارساي زباان ۾ تارجاماو 
ڪيو. مخدوم جعفر بوبڪائي، قااضاي شاار ماحاماد 
اول ۽ ٻين عالمن بهاتاريان ناماوناي ساان تارجامان وارو 

اگرچه ايسٽ انڊيا ڪمپني فارساي زباان ”ڪم ڪيو. 
جي سرڪاري حيثيت ختم ڪري ماقااماي زباان کاي 

ع ۾ ڪاياو 0210ناومابار  51رائج ڪرڻ جو فيصلاو 
هو، ليڪن اردو زبان ۾ قانوني موضوعن تاي تارجاماا 

ع جاي 0211اِن کان پهاريان شاروع ٿاي چاڪاا هائاا. 
ع ۾ 0211قانون جو ترجمو گال ڪارساٽ ڪاياوسان 

ع ۾ قانون ديواني جاو 0251هدايت نامه مالگزاري ۽ 
ڊبالااياو ايان ٽاراناٽ ۽ “  خاالاصاه فاهارسات ناماا” تارجاماو 

 طااار  “  نااعااماات عاالااي جااي شااراڪاات ۾ شااايااع ٿاايااو.
 ).11ع، 0121محمود: مارچ 

انگريزن جي سنڌ فت  ڪرڻ وقت، سنڌ ۾ عارباي ۽ ” 
فاارسااي ٻااولايااون رواج ۾ هايااون. ساانااڌ جااي ماادرساان، 
مڪتابان ۽ خااناقااهان ۾ دياناي درس ۽ تادرياس جاو 
ڪم انهن مٿين ٻوليان ۾ ڪاياو ويانادو هاو. ساناڌي 
زبان مدرسن ۾ رواج هيٺ هئاي. ڪالاهاوڙن جاي دور 
۾ عربي ۽ فارسيَء سان گڏ ساناڌي زباان ۾ درس و 

 ). 51، 5101 خانائي: “ تدريس جو رواج عام هو.
سنڌ  مسلم ادبي سنوسناين ني  جنو 

 ترجمن ۾ ڪردار:
سنڌ مسلم ادبي سوسائٽاي اشااعاتاي پاروگارامان جاي 
ساالااساالااي ۾ جاايااڪااو عاالاامااي ۽ ادبااي ڪاام ڪااري 
ڏيکاريو آهاي تاناهان کاي ڏساي هار ساناڌ واساي کاي 
سااارهاااائاااي پااائاااي ماااحاااساااوس ٿااايااانااادي رهااانااادي. هااان 

ع ۾ 0110سوسائٽيَء جو بنياد آزاديَء کان اڳ سن 

سنڌي ٻولي ۽ ادب کي تارقاي ۽ تاروياج ڏياارڻ ” پيو. 
۾ نجي اشااعاتاي ادارن جاو اهام ڪاردار رهاياو آهاي. 
اوڻيهين صديَء جي پوئين اڌ ۽ وياهايان صاديَء جاي 
پااهاارياان چااوٿااائاايَء ۾ ساانااڌ جااي ڪاايااتاارن ئااي هااناادو 
عالمن، اديبن ۽ ساڃار َوندن ڪيترائي اشاعاتاي ادارا 
قائم ڪياا، جان ۾ ڌرماي، ادباي ۽ اخاالقاي ڪاتااب 
شايع ڪري، سنڌي ادب کي ماال مال ڪيو. لاياڪان 
ُان دور ۾ ڪوبه اهڙو اشاعتي ادارو ڪونه هو، جاياڪاو 
ادب جي ذريعاي ساناڌ جاي مسالاماانان جاي ماذهاباي، 

 خااناائاي: “  ادبي ۽ اخالقي ضرورتن کاي پاورو ڪاري.
 . انهيَء خال کي محسوس ڪاري ساناڌ 01ع، 5101

جي مشهور ۽ معروف تعليمي ماهر، عاالام ۽ اساتااد 
خان بهادر محمد صديق ميمڻ هڪ اهڙي اداري جاي 
بنياد رکڻ جي ضرورت کي محساوس ڪاري ُان کاي 
عملي جامو پارائي ڏيکارياو جاو هاي ساوساائاٽايَء جاو 
عالاامااي ڪاام، سانااڌ جاي ادبااي تاااريااخ جااو وڏو حااوالااو 
آهي. خان بهادر محمد صديق ميمڻ سان هان ناياڪ 
ڪم ۾ جيڪي ٻانهن ٻيالاي ۽ ماددگاار سااٿاي هائاا 
تن ۾ سيد ميران محمد شار، ماخادوم غاالم حايادر 

۽ “  خالاايال” صاديااقاي، ڊاڪاٽاار شاايااخ مااحامااد ابااراهاياام 
جاي ناياڪ صاالحان ۽ “  مساافار” استاد محمد صدياق 

ساناڌي ” ع ۾ حايادرآبااد شاهار ۾ 0110مشورن سن 
جي نالي ساان ادارو وجاود ۾ “ مسلم ادبي سوسائٽي

کان  05آيو. هن اداري پاران ٽاياٽاياهان لاياکاڪان جاا 
ڪتاب شايع ٿيا. دراصل هن اداري ويهان ساالان جاي 

ع  تااائااياان پاانااهاانااجااون 0120-0110عاارصااي يااعاانااي  
اشاعتي خدماتاون ساراناجاام ڏناياون. هان اداري پااران 
مشاهيرن ۽ بزرگ شخصيتن جي سوان  حاياات کاان 
ويندي شاعرن ۽ اڪابرن جي ڪارنامان تاي ڪاياتارن 
ئي اهڙن عالمن، تذڪره نويسن ۽ مورخان جاي ڪام 

ساوساائاٽايَء “  کي اجاگر ڪرڻ الِء اچاي گاڏ ٿاياا هائاا.
سنڌ جي ڪيترن ئي نامور ديني عالمن ۽ اديبن کان 
ديني ۽ مذهبي ڪتااب تصاناياف، تاالاياف ۽ تارجاماو 

 ڪرائي ڇپائيَء جي زيورن سان آراسته ڪيا:
ديني ادب بابات تارجاماا، جاهاڙوڪ: اساالماي تصاوف: 

مااخاادوم ماايااان غااالم حااياادر صااديااقااي   -مااتاارجاام
غااالم مااحامااد  -ع ، چااالاياھ حاديااثاون: ماتارجاام0112

 -ع ، اسالمي هدايت ناماون: ماتارجام0111شاهواڻي  
 -ع ، جواهر: متارجام0115موالنا فضل احمد غزنوي  

ع ، اسااالمااي 0111مااوالنااا عااباادالااڪاارياام چشااتااي  
ع ، 0111رسااول بااخااش آخااونااد   -عااقااائااد: مااتاارجاام

  0111رسول بخش آخاوناد   -ارڪاِن اسالم: مترجم
قاااضااي عااباادالاارزا    -۽ مااقاااصااد االسااالم: مااتاارجاام

 ع .0111
اصالحي ۽ اخالقاي ڪاتااب: قارآن ۽ نائايان روشاناي: 

مااورائااي  “  خاالاايااق” حااڪااياام عااباادالااخااالااق  -مااتاارجاام
مرزا قليا  باياگ  -ع ، ضمان الفردوس: مترجم0115

 -ع ، عقود الاللي يا ماوتايان جاو هاار: ماتارجام0112( 
ع ، اسالمي ناظااِم تاعالايام: 0110مرزا قلي  بيگ،  

ع ، 0111خان بهادر محمد صدياق ماياماڻ   -مترجم
غااالم مااحاامااد شاااهااواڻااي   -جااوهااِر اسااالم: مااتاارجاام

مرزا قلي  بياگ   -ع ، تهذيب اخال : مترجم0111
غااالم مااحاامااد  -ع ، گاالااشااِن بااهااار: مااتاارجاام0110

ع ، اخالِ  محاساناي، ڀااهاو پاهارياون: 0115شاهواڻي  
 ع .0111“ )مسافر”محمد صديق  -مترجم

تارياخاي ڪاتاابان جاا تارجاماا: هانادساتاان جاي تاارياخ: 
ع ، هندستاان ۾ 0110عبدالشڪور منشي   -مترجم

رحايام باخاش  -مسلم حڪومت جي تهذيب: مترجم
 ع .0112ميمڻ  

ساانااڌي ادب باااباات تاارجاامااو: اسااالمااي ڪااتااب خااانااا: 
 ع .0111سيد حسام الدين راشدي   -مترجم

دراصل ترجمن ڪارڻ جاو اهاوئاي ماقاصاد هاو تاه ٻايان 
ٻااولااياان جااي خاازانااي مااان مااعاالااومااات حاااصاال ڪااري 
پاناهااناجااي سااناڌي زبااان جااي عاالاماي خازانااي ۾ واڌارو 
ڪااجااي. انااهاايَء جااو فااائاادو اهااو ٿاايااو جااو اسااان جااي 
نوجوانن کي نون موضوعن تي نوان ڪتاب پنهناجاي 
ٻوليَء ۾ ترجمو ٿي مليا ۽ نوجوانن انهان ماان ڀارپاور 
استفادو حاصل ڪري پنهنجي ڄااڻ ۾ اضاافاو آنادو. 
نون ڳاالاهايان، عالامان ۽ فانان وارا ڪاتااب اساان جاي 
نساال جااي مااعاالااومااات ۾ جاايااڪااو اضااافااو ڪاايااو تاان 
ترجمن جي جاِء بجاِء سااراهاه ٿاياڻ لڳاي جاناهاناڪاري 
انهن جا مثبت اثر سنڌي معاشري مٿان مارتاب ٿاياڻ 

 لڳا.
 52ع 0212مااارچ  -01ساايااد ماايااران مااحاامااد شااار  

 ع .0111نومبر  -01رو0121جمادي الثاني 
سيد ميران محمد شار جو نالو سنڌي ادب ۾ ُاچاي 
پد تي نظر اچي ٿو، ڇاڪاڻ جو هن صاحاب ساناڌي 
ادب الِء ڪيترائي علمي ۽ ادبي ڪارناما سرانجام 
ڏنا، انهيَء خدمتن جي ڪري سندس نالو ادبي دنيا 
۾ ذڪر هيٺ ايندو رهندو. سيد ميران محاماد شاار 
جون هونئن تاه ڪاياتارياون ئاي ادباي خادماتاون آهان 
جنهن ۾ هاو هاڪ ساٺاي شااعار ساان گاڏ سايااساي، 
سماجي ڪمن ۾ هر وقت اڳرو ۽ اڳئاري رهاڻ جاون 

ع ۾ سنڌ سرڪاار، 0110سن ”شاهديون ملن ٿيون. 
سناڌي ” سنڌي ٻولي ۽ ادب جي ترقي ۽ واڌاري الِء 

قااائاام ڪاايااو. “  ادب الِء ماارڪاازي صااالحااڪااار بااورڊ
انهيَء بورڊ، سنڌي لوت تيار ڪرڻ جي رٿ ڏني ۽ 
مسااتااحااق اديااباان، عااالااماان ۽ شاااعاارن کااي انااعااام ۽ 
معاوضا ڏيئي، بهترين ۽ معياري ڪاتاابان لاکاڻ ۽ 
تيار ڪرڻ الِء همٿايو. سيد ميران محماد شاار سان 

ع تااائااياان پااورا ڏر ورهاايااه، انااهاايَء بااورڊ جااو 0120
چيئرمين ٿي رهيو. اڳتي هلي، سنڌ سرڪار اناهايَء 

جاي ناالاي ۾ تاباديال “  سنڌي ادباي باورڊ” بورڊ کي 
ساناڌي ادباي ” ڪيو، جو اڄ تائين قاائام آهاي. پااڻ 

جااو مااياامااباار رهااناادو آيااو ۽ ڪااجااھ وقاات الِء “  بااورڊ
، 5101 ڊاڪٽر خانائاي: “  اعزازي سيڪريٽري رهيو.

  سنڌي ادبي بورڊ جي نالاي ساان جاياڪاو ادارو 11
قائام ٿاياو، اناهايَء اداري هار لاحااظ کاان عالاماي ۽ 
ادبي ڪتاب شايع ڪرڻ شروع ڪيا ۽ انهيَء ڪم 
۾ ترجمي وارو ڪم نهايت ئي اهم ٿاي ڄااتاو وياو. 
دنيا جي ٻولين جا مشهور ۽ معروف ڪتاب ترجمو 
ڪري شايع ڪرايا ويا. هان قاوماي اداري ساناڌ جاي 
تااريااخ باااباات چڱااو مااواد شاايااع ڪاايااو آهااي جاان ۾ 
تاريخ، لوتون، لسااناياات، شاخاصاياات، آثاار قادياماه، 
تحقيق، تنقيد، ٻاراڻي ادب کان ويندي مطلب ته هر 
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لحاظ کان عالاماي ادباي ڪاوباه اهاڙو پاهالاو ٻااڙو ناه 
ڇڏيو جنهان ۾ ڪاي ڪاتااب شااياع ناه ٿاياا هاجان. 
ساانااڌ جااي عااالااماان ۽ اديااباان هاان اداري الِء وڏيااون 
قربانيون ڏنيون آهن، پنهنجو رت سات ڏئاي ناناڊون 
ڦٽائي هن اداري ۾ ساهه وجهي اتساهه پيدا ڪرايو. 
سنڌي ادبي بورڊ پنهنجاي ايااماڪااري کاان ويانادي 
اڄ تائين جيڪا ساناڌي ٻاولايَء جاي خادمات ڪاري 
رهيو آهي، سنڌ واسي هن اداري تي جيترو باه فاخار 
ڪن سو انهن کي سونهين ٿو. توڙي جو هن اداري 
۾ ڪيئي الهاا چااڙهاا ۽ لاوڏا ايانادا رهاياا آهان، پار 
تاناهان هاونادي باه اناهاان سائااناي ڏکاياان حاالااتان کااي 
مضاباوط ۽ ماارباوط ڪاري اسااان جااي ڏاهاان ساااري 
سنئالي اڳتي وڌائي هن اداري جي تقدس کي قائم 
رکاڻ جاي هار ماماڪان ڪاوشاش پائاي ڪانادا رهايااا 
آهن. هن اداري جي تاريخ مان اهو پڻ پتاو پاوي ٿاو 
ته هن اداري جي ابتدائي فيصلان وارو سافار ناهاايات 
ئي نيڪ ثابت ٿاياو آهاي. جاڏهان ساناڌ جاي تاارياخ 
گمنامي جي ڌنڌ ۾ ويڙهيل هئي تاڏهان هان اداري 
جااي خااياار خااواهاان وڏيااون جاافاااڪشاايااون ڪااري ٻااياان 
ٻاولااياان مااان، ساانااڌي ٻااولايَء ۾ ڪاايااتارائااي ڪااتاااب 
ترجماو ڪارائاڻ وارو ڪام هاٿ ۾ کاناياو ۽ ان کاي 
پاياِء تڪميل تي رسائڻ جي هر ماماڪان ڪاوشاش 

عرب دور کاان اڳ ۾ ساناڌ باابات جاياڪاو ”ڪئي. 
تااريااخاي ماواد مالااي ٿااو، اهاو ساڀ رواياتااي انااداز ۾ 
آهي. قديم دور تي هن وقت تائايان ڪاوباه مساتاناد 
تاريخي ڪتاب مرتب ناه ڪاياو وياو آهاي. تاقاريابان 

ع تائين سنڌ جي تارياخ جاو ماواد عاربايَء ۾ 0111
ع تائين 0211ع کان 0211ملي ٿو. ان کانپوِء سن 

غاازنااوي ۽ دهاالاايَء جااي ساالااطاااناان، سااوماارن، سااماان، 
ارغونن، ترخانن ۽ ماوالان جاو راڄ رهاياو. ان دور ۾ 
ساامااورو تاااريااخااي ساارمااايااو فااارسااي زبااان ۾ ماالااي 

 ، تاارجاامااي وارو 000، 5101 ڊاڪااٽاار خااانااائااي: “  ٿااو.
ڪم انتهائي ڪٺن هوندو آهي، ڇاڪاڻ جو جناهان 
ٻااولاايَء مااان تاارجاامااو ڪاايااو ويااناادو آهااي، سااڀ کااان 
پهرين اناهايَء زباان جاي لاوازماات، فاناي اصاطاالحان 
رو  ۽ ناافااس جااو خاايااال رکااڻ کااان ويااناادي ُان جااي 
علمي ۽ ادبي روايتن جاو اڀايااس ڪاري جاائازو وتاو 
ويندو آهي ۽ ٻوليَء جي روز مره ۾ استعمال ٿيانادڙ 
مثال صرف ۽ ونحو جي معلومات رکڻ باه ضاروري 
آهي ته ٻئي طرف پهااڪان، ماحااورن، چاوڻايان کاان 
ويندي علمي اصطالحن جاي اساتاعاماال وقات اناهان 
شين جو ڀرم به رکڻو پوندو آهي. مثال اسان جنهن 
ڪتاب جو ترجمو ڪريون ٿا ته سڀ کان پهرين اهو 
ڄاڻڻ گهرجي ته اهو موضوع ڪهڙو آهي ۽ اناهايَء 
جااي اصااطااالحاان کااان واقاافااياات ۽ انااهاايَء مااوضااوع 
متعلق اونهو اڀياس هجي، اناهايَء کاانساواِء انصااف 
ڪري ڪونه سگهبو ۽ ناه ئاي تارجاماي وارو حاق ادا 
ٿي سگهندو. تاريخ ڇا ٿيندي آهي ۽ ُان جا ڪاهاڙا 
رو آهن جن کي روشان ڪارڻاو آهاي ۽ تاارياخ جاي 
مڪمل معلاوماات کاانساواِء هان فان کاي نائاائاي ناه 
سااگااهاابااو. ٻاانااهااي ٻااولااياان جااي مااڪااماال مااعاالااومااات 
کانسواِء انهيَء مواد مان عيب ظاهر ٿي بيهنادا ڇاو 

ته هي ڏانو سنجيده نوعيات جاو ڪام آهاي اناهايَء 
الِء اصل ڪتاب جنهن تان ترجمو ڪيو وڃي ٿاو ۽ 
انهيَء زبان ۽ ٻيو جنهن زبان ۾ مواد ترجمو ڪاري 
منتقل ڪيو وڃي ٿو تن ٻنهي ٻوليان جاي ماهاارت 
هئڻ گهرجي. اسان هتي ڪان عاالامان جاي تارجامان 
جو ذڪر ڪريون ٿا جن ترجمي ڪرڻ وقت پنهنجي 
ٻوليَء جي نزاڪتن ۽ مازاج جاو خاياال رکاي اناهايَء 
جي مترادفات ۽ اصطالحن ۽ محاورن جو وقتائتو ۽ 
ٻولين سان ٺهڪندڙ مثال ڏيائاي ماخاتالاف عاناوانان 
کاي ماوقااعاي ۽ ماانااساابات ساان پايااش ڪااياو آهااي، 
جاايااڪااا ڳااالااھ سااناادن تاارجااماان جااي ڪااتاااباان مااان 

 محسوس ڪئي وئي آهي.
سنڌ  ادبي بورڊ پاران شناينٿ لنينل 

 مختصر ترجمن جو جايزو:
سنڌي ادبي بورڊ جاي عالاماي ۽ ادباي خادماتان تاي 
جاايااتااري ساارهااائااي مااحااسااوس ڪااجااي سااو ڪااري 
سگهجي ٿي. ڇاڪاڻ جو سنڌ جي هن قومي اداري 
سنڌ جي تاريخ، ادب کاان ويانادي هار ماوضاوع تاي 
پنهنجي گوناگون صالحياتان ۽ رٿاا ساان عالاماي ۽ 
ادبي ڪم جو بانايااد رکاي، جاياڪاا اوسااري کانائاي 
آهي تنهن ۾ هر قسم جو وکر ۾ مالاي ٿاو. اناهايَء 
ادبي عمارت هيٺ جياڪاي ادباي تاجارباا ٿاي رهاياا 
آهن، انهيَء تجربيگار ۾ وڏا وڏا عالام جاا اڪاابار، 
ذهن ۽ ذڪاَء جا مالڪ پنهنجي فڪري صالحاياتان 
سان مثبات ناتاياجاا ڏئاي رهاياا آهان تان کاي ڏساي 
پااڙهااي هاارڪااو عاالاام جااو پااياااسااو پاانااهاانااجااي عاالاامااي 
ضاارورت پااوري ڪااري رهاايااو آهااي. هاان اداري جااو 
علمي ڪم نه فقق سناڌ، پار ويانادي ساماوري دناياا 
تائين پهاتاو آهاي. اساان جاڏهان ساناڌي ادباي باورڊ 
پااران شااايااع ٿاايااناادڙ تاارجااماان واري ڪاام تااي نااگااار 
وجهون ٿا ته خوشي محسوس ٿئي ٿي. سنڌي ادبي 
باورڊ سااڀ کااان اول سانااڌ جااي تاااريااخ جاي ڪااتاااب 

کاي ساناڌيَء ٻاولايَء “  سنڌ نامه سنڌ عرف چ  نامه” 
۾ ترجمو ڪرائي شااياع ڪاراياو. هاي ڪاتااب ساناڌ 
جي تاريخ باابات باناياادي مااخاذ آهاي ۽ ساناڌ جاي 
تاريخ بابت خصوصي معلومات رکي ٿو. اسان جاي 
مطالعي هاياٺ ساناڌي ادباي باورڊ جاو ساتاون ڇااپاو 
موجود آهي. هي سمورو ڪتاب ٽي سئو ٻيااناوي  

  صفحن تي مشتامال آهاي. هان ڪاتااب جاي 115
قيمت ٻه سئو پنجويھ رپيا رکيل آهي. هن ڪتاب 
جو سنڌيڪار، مخدوم امير احمد ۽ محقق، مصح  
۽ شار ، ڊاڪٽر نباي باخاش خاان بالاوچ آهاي. هان 

ساانااڌ ” ڪااتاااب جااي ديااباااچااي ۾ لااکااياال آهااي تااه: 
پاناهاناجاي پاهاريان “  سرڪاار جاي ساناڌي ادباي باورڊ

ع ۾ فيصلو ڪيو 0120آڪٽوبر  51نشست تاريخ 
  فاتا  نااماه 0هو ته سنڌ جي تاريخ جا ٽي ڪتاب  

  تاحافاتاه الاڪارام 1  تاريخ معصاوماي ۽  5سنڌ،  
فارسي مان سنڌيَء ۾ ترجما ڪرايا وڃن، انهيَء الِء 
ته اهل وطن پنهنجي تاريخ کاي پاناهاناجاي زباان ۾ 
آسانيَء سان پڙهي ۽ سمجهي سگهن. بورڊ طرفان 
انهن ڪتابن جي تارجاماي جاو ڪام ماخادوم امايار 
احمد صاحب، پرنسپال اورياناٽال ڪاالاياج حايادرآبااد 

ساانااڌي ادبااي بااورڊ جااي “  ساانااڌ کااي سااونااپاايااو ويااو.
مانائتي مترجام ۽ سانادس ماددگاار سااٿايان اناهايَء 
ڪم کي پنهنجو قومي فرض ساماجاهاي اهاو ڪام 
پنهنجاي رضاا خاوشايَء ساان ساراناجاام ڏئاي پاوري 

هايُء ڪاتااب جاو ” قوم کي ٿاورائاتاو ڪاري ڇاڏياو. 
جي نالي سان مشهور ٿي ويو “  چ  نامه” عام طر  

آهي، سو ناه فاقاق ساناڌ جاي تاارياخ باابات پاهارياون 
 -بنيادي ڪتاب آهي، پر سڄي بر اعظم پاڪستان

هندستان جي تاريخ جي سلسلي ۾ آڳاٽي ۾ آڳاٽو 
ڪتاب آهي. هن ڪتاب ۾ ساناڌ جاي اساالم کاان 

 02اڳ وارين حڪومتن جو مخاتاصار احاوال ۽ سان 
ع  تاائايان هانادساتاان 110  -001هاجاريَء   11کان 

الاهانادي سارحادن تاي اساالماي فاوجان جاي  -جي اتار
اوائلي، بري ۽ باحاري حامالان ۽ آخار ۾ ماڪاران ۽ 
سنڌ جي اسالمي فتحن جو مفصل ۽ مستناد ذڪار 
موجود آهي. انهيَء ڪري قادامات جاي لاحااظ ساان 
هاااايُء ڪااااتاااااب وڏي تاااااريااااخااااي اهاااامااااياااات رکااااي 

 ).0 مقدمو: “ ٿو.
ساانااڌ جااي تاااريااخ جااي هاان ڪااتاااب مااان جاايااڪااا 
ماعاالاومااات ماالاي ٿاي، سااا هاار لااحااظ کاان پارکااڻ ۽ 
ساامااجااهااڻ ۽ ان کااي جاااچااڻ جااي دعااوت ڏئااي ٿااي. 
ڇاڪاڻ جو ڪتابن ۾ پيش ڪيل ماواد کاي پارکاڻ 
۽ پروڙڻ وارو ڪم ڏانو ُرکاو ۽ گاهارو هاونادو آهاي. 
هاان ڪااتاااب ۾ جاايااڪااا ساانااڌ جااي تاااريااخ باااباات 
معلومات ڏني وئي آهي يا جيڪي واقعا ٿي گذريا 
آهن انهن واقعن جو سماج سان ڪهڙو تعلق آهاي. 
تاريخ رڳو بادشاهان ۽ شاهازادن جاي ڪاوناه هاونادي 
آهي ۽ نه وري فات  ۽ مفتوحن جي هاار جايات کاي 
بيان ڪندي آهي، پر تاريخ جو علم وسيع آهي، ان 
جاو تاعاالاق ماتااعاايان ڪاياال عااالئااقاي جاي جااگاارافااي، 
سياسي، سماجي، مذهبي، عالاماي، ادباي، ثاقاافاتاي، 
مااعاااشااي ۽ مااعاااشاارتااي ۽ دناايااا سااان لااڳ الڳاااپاان، 
علمن، هنرن ۽ ُان دور جي اندرني ۽ بيروناي حاالاتان 
۽ واقعن جو احوال ملندو آهي. هن ڪاتااب ماان هار 
اهو ماڻهو فائدو حااصال ڪاري ساگاهاي ٿاو جاناهان 
کي تاريخ جي علم جاي ڄااڻ آهاي ۽ اناهايَء ساان 
دلچسپي آهي. ڇاڪاڻ جو تاريخ جو موضوع هاڪ 
طرف خشڪ ۽ ٻئي طرف دلاچاساپاي رکاڻ وارن الِء 
نهايت ئي ڪارائتو موضوع آهاي. هان ڪاتااب ۾ 
قاادياام ساانااڌ جااا حاااالت ۽ واقااعااات ڪااهااڙا هاائااا ۽ 
حڪمرانن کان ويندي سنڌ جون سيااساي، سامااجاي، 
معاشي، علمي ۽ ادبي حالتون ڪهڙيون هاياون تان 
ڳالهين بابت هن ڪتاب ۾ ماعالاوماات ڏنال آهاي، 
سااا هاارهااڪ پااڙهااناادڙ الِء فااائاادي واري آهااي. هاان 
ڪتاب ۾ عربن جي سنڌ کي فت  ڪرڻ جي باري 
۾ مفصل ذڪر ملي ٿو، ڇاڪاڻ جو اسان جي خيال 
مطابق هن ڪتاب کان اڳ اهڙو ڪوبه ڪتاب ناٿاو 
ملي جنهن ۾ عربن جو سنڌ فت  ڪارڻ جاو احاوال، 
باارصااوااياار پاااڪ ۽ هاانااد جااو احااوال اهااڙي اهاام ۽ 

 دستاويزي صورت ۾ ملندو هجي.
 ... هلندڙ ...  

*** 
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۾ ايترا ڪوچنگ سينٽر آهان  
جيترا مٿي ۾ وار، جاتاي ساناڌ 
جااي ڪاانااڊ ڪااڙن جااي جااارن، 
ٻرالان ۽ ڳاڙکايان ماان ڪايائاي 

ابِن باطاوطاه پاهان ڪاي ” پاٺڪ 
ڳائيندا پاهاچانادا آهان ۽ “  جوتا

علم جي ُاڃ کي اِي ڪيٽ، ايم 
ڪيٽ ۽ االئي ڪيترن ئي نالن جي ٻالايان جاي باراناڊن 
جي منرل واٽر سان اجهائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، پار 
افسوس، ڏک، روڄ راڙو، درد تڪليف اها آهي تاه هاتاي 
اديب بڻائڻ الِء هڪ به ڪوچنگ سينٽر، ٽيوشن سيناٽار 
نه آهي. هر گاهاٽاي ۾ هاڪ ناه ٻائاي گاهار ۾ پاوڙهايان 
مائين جي منهن تاي ماڻ اٽاي جاو ٿاياي ڪائايان مشال 
اوبامائن، ڪيٽ ونسليٽ ۽ ڪترينا ڪيف جهڙو بڻائڻ 
جا ڏٽا ڏيڻ الِء کوڙ بيوٽي پارلر به موجود آهن، پر ادياب 
بنائڻ، اديب جو ميڪ اپ، هار سينگار ڪرائڻ الِء هاڪ 
به بيوٽي سيلون نه هجڻ واقعي قلمڪاارن، قالامادانان ۽ 
قلم ڌڻين سان وڏي زيادتي آهي، وڏي ويساهاه گاهااتاي 

 آهي، وڏي ويڌن آهي.
ڀال خير آهي جي اديب نگاريَء الِء ڪاو ادارو نااهاي تاه 
ڇا ٿيو  ڪو پارلر، اديب پارلر، اديب پروڊڪاٽ لاماياٽاياڊ 
ناهي ته ڇا ٿي پيو  ماياوس ٿاياڻ جاي ڪاا ضارورت ناه 
آهي. منهن مٿو پٽڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي. ڪاپاڙا 

مون وٽ  ڦاڙڻ ۽ گڦ وهائڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي.
اديب سازي جا ڪيئي عظيم نسخا آهن. هنن نساخان 
جو فيض جي نسخهِء هاِء وفا سان ڪو تعلق نه آهي، ناه 
ئي غالب سان ڪا مٽي مائٽي آهي. هي نسخو خال  
يوناني آهي ۽ ياونااناي هاونادي باه ساقاراط، افاالطاون ۽ 
ارسطو سان هن جي ڪابه پااڙ، ڪااباه شااو، ڪاوباه پان 
پتو ڪونه ٿو ملي. ان ڪاري هاي نساخاو ناج ۽ اصالاي 
آهي ايئن اصلي آهي جيئن جواهار ماحاري جاو ُڪشاتاو 

 اصلي ٿيندو آهي.
اسان وٽ ڊاڪٽر تيار ٿين ٿا، انجنيئر به ٺاهيا وڃان ٿاا. 
ڪمپيوٽر الِء به ڪئين بال گاياٽاس پاروڊياوس ٿايان ٿاا. 

اديبن االئي ڪهڙو ڏوهه ڪيو آهي جو ادياب ساازي الِء 
هڪ به ڪارخانو نه آهي  هيڏي ساري سنڌ ۾ هاڪ باه 
فيڪٽري اهاڙي ڪاوناهاي جاتاي ادياب ماياناو فاياڪاچار 
ٿيندا هجن. ناهي ته پوِء ڇا ٿي پياو، تاوهاان دل ناناڍڙي 
نه ڪريو تاوهاان ِدل ناه الهاياو، هاانُء هالاڪاو ڪارڻ جاي 
ڪابه ضرورت نه آهي. توهان پاريشااناي، ساساتاي خاتام 
ڪرڻ الِء ڪيلسي يا ساي اي ساي پاياو ۽ آئاون اوهاان 
کي اديب بنجڻ جو سنئون سڌو آسان نسخو ٻڌايان ٿو. 
جنهن تاي عامال ڪاري اوهاان باه وڏا عاظايام ۽ ماهاان 
اديب ٿي سگهو ٿا ۽ انهن اديبن سان ڪالاهاو ڪالاهاي 
سان، پير پير سان، نڪ نڪ سان مالئي بياهاي ساگاهاو 
ٿا. جن جو قد تماام وڏو آهاي. جان جاا هاٿ تاماام وڏا 
آهن، جن جي هاڪ ڏيهان ڏيهه مشهور آهاي. گاها اراياو 
نه صرف ڏنال هاداياتان تاي عامال ڪارڻ شاروع ڪارياو، 
توهان ڏسجو ته تاوهاان چاناد ئاي ڏياناهان جاي چاناد ئاي 
لمحن ۾ سنڌ جا مهان دانشور اديب ٿي ويندئو. تاوهاان 
جلد ئي سنڌ جي مڙني اديابان کاان گاوِء کاڻاي ويانادئاو. 
اصل صفا هماليه جي چوٽي جيڏا اديب بڻاجاي ويانادئاو. 
توهان سمجهندا هوندا ته هڪ اديب طور تاوهاان جاو قاد 
ڪاٺ ايڏو ڪيائان وڌي ويانادو  سا  پا او آئاون اوهاان 
کي ادبي قد وڌائڻ الِء گروٽال هائيٽ گروٽ جاي ڪااباه 
دوا، ڪابه ڦڪي ياا ڪاياساپاول ناه پاياو ڏياان ۽ ناه ئاي 
اوهان کي ڪنهن ڏکي ڪثارت الِء چاوان ٿاو جاو اوهاان 
ڪو جم جوائن ڪريو صرف منهنجين ڳالهين کاي دل 
سان هنڍائينادا وڃاون، اوهاان  لايااقات  ياقايانان ساناڌ جاا 
مهان ۽ عظيم اديب بڻجي ويانادئاو. ساڀ کاان پاهاريان 
اوهان کي اديب هجڻ جي ڪواليفڪيشن جاي سااناچاي 
۾ لهڻو پاونادو. جايائان ارساطاو پاناهاناجاي شااعاري جاي 

ٿاياڻ الِء ڪاجاهاه حادون ماقارر “  ناائاڪ” مقدمي ۾ هيرو 
ڪيون آهن تاه جاياڪاڏهان هاي هاي خاوباياون هاجان تاه 
ماڻهو هيرو ٿي پوندو. اهڙيَء طار  ادياب باڻاجاڻ الِء باه 
ڪي لياقتون هجڻ گهرجن، ڪاجاهاه ساگاهاڙائاپ هاجاڻ 

 گهرجي.
اديب بڻجڻ الِء سڀ کان پهرين ڳالهه اها آهي ته اوهاان 

جا وار وڏا ۽ وکريل هجن، پار جاياڪاڏهان اوهاان گاناجاا، 
ٺوڙها آهيو ته مجبوري آهي، پر ان جاو باه حال آهاي تاه 
اوهان وڏن وارن واري وگ اساتاعاماال ڪاري ساگاهاو ٿاا. 
اوهااان جااي شاايااو وڌياال هااجااي. اوهااان کااي ڪاااٽاان جااا 
کڙڪڻا، ڪلفيل ڪپڙا پاتل هجن يا کاڌي جا رياگاماال 

ڳوڻي ناماا ڪاپاڙا پااتال هاجان. جاياڪاڏهان اوهاان  جهڙا
چشمو پايو ٿا ته هٿان ئي ڀلو، پر جيڪڏهن نٿا پايو تاه 
پوِء هڪ عدد اڇي عينڪ به ساڻ رکو، جي پايو. انهايَء 
جو اوهان کي کليو کاليو صوابديدي اختيار آهي. ادياب 
ٿاااااااااااااايااااااااااااااڻ الِء اوهااااااااااااااان کااااااااااااااي ڪااااااااااااااو 

جاااي   TOEAFLياااا  GMAT، IELTSS ياااا  GREباااه
  Lookامتحاان ۾ ناه وياهاڻاو پاونادو. پاهارياون اوهاان جاو

 ڏيکاُء  اديبااڻاو هائاڻ گاهارجاي. ماثاال طاور: اوهاان اياڏا 
ڏکايل نظر اچو، ايڏا ڏکارا نظر اچاو، اياڏا ساناجاياده ناظار 
اچو، ڄڻ دنيا جا تقريبن ٽي پااُء ڏک تاوهاان کاي آهان. 
ايڏا پريشان نظر اچو ڄاڻ دناياا جاي ماڙئاي مشاڪاالتاون 
اوهان جي ڪلهن تي سوار هجن. ايڏا غمزده ڏسجاو جاو 
سنڌ جي سائاناي دردن کاي ڄاڻ تاوهاان سانائاالاياو باياٺاا 
آهيو. اوهان ايئان هارگاز ناه ساماجاهاجاو تاه خاداناخاواساتاه 
منهنجو مطلب هتي ٽٽيهر واري ڪٿا جو آهي. جاناهان 
۾ هااو سااڄااي رات پاانااهاانااجااي هااڪ ٽاانااگ اڀااي ڪااري 
ساامااهااناادو آهااي ۽ اوجاااڳاان ۾ رهااناادو آهااي. الااڪاان ۾ 
ويڙهيل هوندو آهي ته متان آسمان نه ڪري پوي. آئاون 
هيَء ڳالهه خال  اديب بڻجڻ جي حوالاي ساان ڪارياان 
ٿو. هن نسخي جو ٽٽيهر جي ناني ۽ ماسي سان ڪوبه 
واسطاو ناه آهاي. ٻايان سائاناي ڳاالاهايان ساان گاڏ اوهاان 
پنهنجي لکڻين ۾ سنڌ سان پياار، ساناڌ ساان ماحابات، 
سنڌ جي ماروئڙن ساان ِساڪ ۽ ُاناس جاو ڀارپاور اظاهاار 
ڪريو. ڇاڪاڻ ته ساناڌي ادياب ٿاياڻ الِء اهاا اول شارط 
آهي. هونئن ڀل توهان سناڌ جاي مسائالان تاي خااماوش 
هجو. ڀلي دريااَء کاڻاي وڃان، ڀالاي ساناڌ کاي ڌارياا هااِء 
جيڪ بڻائي ڇڏين. اوهان سناڌ جاي ساوناهان ساوڀاياا ۽ 
موهن جي دڙي جي پنج هزار سالن جي تاارياخ سادائايان 
پنهنجي لکڻين ۾ لکندا رهو. اوهان هر دفعي اهو بانور 

 اديبُبڻجڻُجوُڪ رگرُنسخو
ادبُ  

 
 حيدرآباد

 شوڪت لوهار
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ڪرائينادا رهاو تاه اوهاان ئاي هان مااتار ڀاوماي جاا اصال 
وارث آهاايااو. اوهااان ڀاال ڪااڏهاان مااوهاان جااي دڙي جااي 
هاڻوڪي حالت ڏسڻ به ناه وياا هاجاو، پار اوهاان کاي ان 
جي وارثي جي ڳالهه ضارور ڪارڻاي پاونادي ڇااڪااڻ تاه 

 اوهان اديب بڻجي رهيا آهيو.
ان کان عالوه هاڪ ڳاالاهاه جاو خاياال رکاو تاه وڏو ادياب 
هميشه وڏن وڏن ڪتابن جا حواال ڏيندو آهاي. اوهاان باه 
پنهنجي لکڻين ۾ دنياا جاي وڏن وڏن دائاوس ڪاتاابان 
مان حواال کاڻاي ڏياو. اياڏي ماٿاي ڪاٽ ۽ ڪان ماهاٽ 
ڪرڻ جي ضرورت نه آهي. تاوهاان صارف هاڪ اڌ ساٽ 
ڪو قول، ڪا چوڻي، ڀلي ڪنهن جي هجي اوهاان وڏن 
اديبن سان منسوب ڪاري ڇاڏياو. ڀالاي ٽارڪ ۽ ٽارالارن 
پٺيان لکيل شاعري هجي، رساتاي ويانادي ناوٽ ڪاري 
ڇڏيو ۽ پوِء ان کي ڀلي دنيا جي ڪنهن عاظايام شااعار 
سان رليٽ ڪري ڇڏيو. پڙهڻ جي ضرورت ڪونه آهاي. 
ڪير ويهي انگريزي ڪتاب پڙهندو، ڪو چريا ٿيا آهيو 
ڇا بس اوهان نالو ياد ڪري ڇڏيو. پڙهڻ جاي ڪاوشاش 

۽ شاولاو   War and peaceڪندؤ ته صرف ٽالسٽاِء جي
تااي عااماار ڳاااري   Quite flows the dawnخااوف جااي

ويندي. مٿو اڇو ٿي ويانادو. اوهاان جاا تاه هاڏ گاڏ ڀاڄاي 
پااوناادا. بااس هااڪ اڌ سااٽ ڪااٿااان پااڙهااي انااهاان سااان 
ماناساوب ڪارڻاي آهاي ڇاو تاه اوهاان ادياب باڻاجاڻ جااي 
چورڻ چٽي رهيا آهيو. ٻي وڏي ڳالهه اها آهي ته اوهاان 
پنهنجي لکڻايان ۾، ڪاناهان تاقاريار ۾ ياا عاام ڳاالاهاه 

جو حوالو ضرور ڏيو ۽ اوهاان  (ism)ٻولهه ۾ ڪنهن ازم
ڪنهن ازم سان ضرور سلهاڙيال هاجاو. جايائان صاوفاي 
ازم، مارڪسزم، لينن ازم، ڊاڊا ازم، ازم جاي ٽاائار ۾ 

جيئان ان ۾ نارم ٽاياوب ساماائاجاي  ايئن سمائجي وڃو
ويندو آهي. اوهان هاتاي ازم کاي غالاق ناه ساماجاهاجاو. 
ماتاان ازم کاي چاارس وارو وزم ساماجاهااي رهاياا هاجااو، 
جيڪو خدو خان پنهنجي ڳوٺ ۾ ناوجاوانان کاي ڏيانادو 
آهي. جنهن سان هو ُسلفيون ڀري دونها ڪڍندا آهان ۽ 

جاهاڙياون پاڪاارون پاياا ڪانادا “  هاِء خدو تنهاناجاو وزم” 
آهن، پر هاي ازم خادو واري وزم کاان ماخاتالاف آهاي. 
اوهان ڳالهه ڪندي، لکندي. هماياشاه ڪاناهان ازم جاي 
اٺ تي چڙهي پوِء ڳالهااياو، ڇاو تاه اهاا ماجاباوري آهاي. 

ادياب باڻاجاڻاو آهاي،   آخر اوهان کي عاظايام دانشاور ۽
 ڪا مذا  ٿورو ئي آهي.

اديب ۽ عظيم ليکڪ بڻجڻ الِء اوهان کي پنهنجو نالو 
به ادبي رکڻو پوندو. ٻولاي باه ادباي ڳاالاهاائاڻاي پاونادي. 
مطلب توهان جي هر رنگ، نناگ ۾ ادب پاياو چالاڪاا 
ڏيندو. اوهان کي پنهنجو نالو مٽائي ڪو ٻيو نالو، ڪاو 
تخل ، ڪو نِڪ نيم، ڪو پين نيم، ڪو سليٽ نايام 

 رکڻو پوندو.
اوهان جو اصلي نالو جيڪڏهن ڊگهو آهاي ۽ ادب جاي 
پوشاڪ ۾ نٿو اچاي تاه اوهاان کاي ان کاي الاٽار ڪارڻاو 
پوندو. ڪنهن ماهر واني کان ان جاي رنادائاي ڪارائاڻاي 
پوندي. پوِء جيڪڏهن اوهان وڌيڪ اداس طبيعت آهيو. 
پريشان طبيعت وارا يا اوهاان ڪاي اناقاالباي ڌرتاي جاي 
درد سان سرشار آهيو ته اوهان کي نالو به انهيَء حساب 
ڪتاب سان چوناڊڻاو پاونادو. ماثاال اوهاان پاناهاناجاا هاي 

اداس، ڦااٽااياال، غاامااگااياان، ” قاالاامااي ناااال رکااي سااگااهااو ٿااا 
 “ڏکايل، جبل، پهاڙ، ٽڪر، ارڏو وغيره وغيره...

جيئن جيائان اوهاان جاون ڪاهااڻاياون، ڪاالام، مضاماون 
ڇپجندا ويندا ته اوهاان جاي عاظايام لاياکاڪ هاجاڻ جاي 
ريٽنگ ۾ واڌارو ٿيندو ويندو. ڪجهه ئي وقت ۾ اوهان 
عظيم اديب، ماهاان شااعار، چاوٽاي جاا ڪاهااڻاياڪاار ۽ 

دانشور، چڙهيل وڏا ڏاها، ليکڪ بڻجي پوندا. پوِء اوهاان 
جي مرضي آهي ته اوهان جيئن وڻي تيئن ڪارياو، هااڻ 
توهان سنڌي ٻولي جاا عاظايام ادياب ۽ لاياکاڪ آهاياو. 
سنڌي ادب ۾ اوهان هر اڇي ۽ ڪاري جا مالڪ آهاياو. 
جياريو يا ماريو، جنهن جاو وڻاي پاٽاڪاو الهاياو، جاناهان 
کااي پااٽااڪااو ٻااڌايااو اهااو اوهااان تااي ڇااڏياال آهااي. اوهااان 
پنهنجي تخل  ساان گاڏ پاناهاناجاي ناالاي جاي اڳاياان، 
پٺيان، پاسي ۾ هيٺ، مٿي، ڪنڊ ۾ جتي چااهاياو اتاي 
ڊاڪٽر، انجنيئر، عالماه، ڀالاي لڳاائاي ڇاڏياو. اهاو اوهاان 
جي شان ۾ اعزاز جيان آهي. بلڪل ساڳي طر  جيائان 
پوليس وارن جي ترقاي ٿاياڻ تاي اناهان کاي ڦاول لڳااياا 
ويندا آهن، پر هي ڦول سرنهن جا نه هوندا آهان، بالاڪاه 

 ٽامي يا لوهه جا هوندا آهن.
خيال ڪيو احتياط ڪيو، هاڻ توهان وڏا عاظايام ادياب 
۽ ليکڪ بڻجي چڪاا آهاياو. اوهاان ادباي وياهاڪان ۾ 
گهڻو ڪري غيرحاضر رهو، جيئن اوهان جي اهميات ۾ 
اضافو ٿئي. جي اچو ته ديار ڪاري اچاو ۽ ساناگات کاي 
ٻاڌاياو تاه يااار ماعااف ڪايااو، جاو جاڳ مشااهاور لاياکااڪ 

کي پئي پڙهايام، وساڪاي   Twilightاسٽيفن ميئر جي
 Conan Doyleجي ايڊٽ جي سحر ۾ وڪوڙيل رهياس.

جي شرالڪ هومز جڪڙي ڇڏيو هو وغاياره وغاياره ايائان 
اوهان جي ادبي قد ۾ اضافو ٿيندو ۽ اوهان جو ادبي قد 
ڪاٺ بوير جم جوائن ڪرڻ جي ستن آساماانان تاائايان 

 وڃي پهچندو.
حقيقات ڀال ان جاي اباتاڙ هاجاي پار اوهاان ڀال گاهار ۾ 
بيگم جي تشدد جو نشانو باڻاياا هاجاو. بااس کاي وٺاڻ 
الِء پيرين پنڌ هوائي اڏي تي پهتاا هاجاو. ڀاال حاقاياقاتان 

 سان اديب جو ڇا وڃي، اهو به عظيم اديب جو 
اوهان جا ٻار ڀال ڪايامابارج ۽ آڪسافاورڊ ساساٽامان ۾ 
پڙهن، پر اوهان هميشه ساناڌي ٻاولاي قاوماي ٻاولاي جاي 
احتجاجي جلوسن، ب  هڙتالن ۾ فوٽو فاياشان ڪارائاي 
ڀل غائب ٿي وڃو، جيئن ڪنهن پارائاماري مااساتار جاي 
پگهار پهرئين تاارياخ کااناپاوِء غاائاب ٿاي ويانادي آهاي. 

 Twinkle twinkle little star8 humptyاوهان جاا ٻاار 
dumpty sat on a wall  جون رائاياماز پاڙهانادا هاجان، پار

تاوهاان هامايااشاه ادبااي ويااهاڪان ۽ ٽاي وي اناٽااروياوز ۾ 
۽ “  واهاه ڙي تاارا گاول تاارا” سنڌي قوم جي ٻارڙن کي 

پاڙهاڻ جاي “  جهاوجاهاو مااٽاي لساي پاناهاناجاي گاهااٽاي” 
سخت تلقين ڪندا رهو، ڇاڪاڻ ته اوهان وڏا لياکاڪ ۽ 

 عظيم اديب بڻجي چڪا آهيو.
گهر ڀال چاور ٻاهااري وڃان. اوهاان تاي اهاو فارض آهاي 
بلڪه قرض آهي تاه اوهاان پاناهاناجاي پااياي جاي اديابان 
سان شامون ملهايو، سانجهون ملهايو، راتاياون مالاهااياو، 
منجهندون ملهايو يا پرهه ڦاٽاياون مالاهااياو، اناهايَء ساان 
اوهان جو نالو وڏين شهه سرخايان ۾ ڇاپاجانادو تاه اوهاان 
فالڻي اديب سان شام ملهائيندي هيئن چيو يا هاونائان 
چيو. اوهان جي گهر ۾ ڀال شااهاه لاطاياف جاو رساالاو ناه 
هجي، پر اوهان کي هر دفعي هار پاناڊال ۾ هار ماياڙ ۾ 
اهاو ئاي بااناور ڪارائاڻاو آهاي تاه اوهاان کاان وڌ لاطايااف 
شناسي ڪنهن وٽ آهي ئي ڪونه. لطياف کاي جايائان 
اوهان پڙهيو آهاي. ايائان ڪاناهان جاي ماجاال آهاي جاو 
پڙهي ۽ پرُجهي  اوهان مائيڪ تي صفا فاٽافاٽاي واناگار 
رڙيون ڪري لطيف شناسي الِء پاناهاناجاو رت ساڪاائاي 
ڇڏيو، ڇاڪاڻ تاه لاطاياف کاي جاياتارو اوهاان ساماجاهاياو 
آهي، ايترو ڀال ارنيسٽ ٽرمپ ٿورو ئي سمجهيو هوندو. 
جيئن اوهان لطيف کي انٽرپريٽ ڪري سگهو ٿا، ايائان 
ڀال اي  ٽي سورلي جي مجال آهي جاو ڪاري ساگاهاي. 
جيئن اوهان لطيف جي هر بيت جي ساٽ ۽ ناقاطاي جاا 
نٽ بلٽ کولي ان جي اندر تائيان لاهاي وياا آهاياو، اتاي 
ڀال اينيميري شامال جاي ماجاال آهاي جاو پاهاچاي. آخار 

 اوهان هاڻ عظيم اديب بڻجي چڪا آهيو...
اوهان سنڌي اديبن جي مرڻ جو انتظار ڪريو ۽ مارنادي 
ئي باياان جااري ڪاري ڇاڏياو تاه فاالڻاو عاظايام شااعار، 
عظيم ناول نويس، عظيام ڏاهاو، عاظايام ساناڌي لاوات 
جو ڄاڻو ۽ مرڻ کان اڳ ئي ان تي لکيال تاعازيات نااماو 
ڪڍي ڇپرائي ڇڏيو. ان ادياب ۽ لاياکاڪ جاي جايائاري 
ڀلي اوهان ڪڏهن ان ڏانهن لڙي نه ڏٺو هاجاي. ڇااڪااڻ 
ته جيئري سندس لکڻيون توهان جي لاکاڻايان کاان ُڊڪ 
 ڊوڙ ۾ سرس هيون، تنهن الِء اوهان کي هو نه وڻندو هو.

  wash and wearپارڏياهااي دورن الِء بااه اوهااان هاار وقاات
ڪپڙن جيئن تيار رهو. ڪا کڙڪ پائاي نااهاي ۽ اوهاان 
جو پاسپورٽ ثقافتي ڪارندن تاائايان پاهاتاو نااهاي. پاوِء 
پرڏيهي دورن ۾ سرڪاري خرچ تي اتان جي اديبن کاي 
ٻڌايو ته سنڌ سندر آهاي. ساناڌ واساي ڏانا ماهاماان ناواز 
آهن. موهن جي دڙي جي مٽي جي ماهاڪاار ۾ عاجاب 
هاپانااٽازم آهااي. پاوِء واپاس اچااي هاڪ ٽااهاو سافار ناامااو 
تحرير ڪريو ۽ ان ۾ لکاو تاه اوهاان ڪاٿاي ڪاٿاي وياا، 
ڪنهن سان مليا، اهو به لکو ته اوهان جڏهن شماال جاي 
برف پوش پهاڙن ۾ ويٺا هئا تاه اوهاان کاي ٽاياڙو لاکاڻ 
جو خيال ٿيو. اوهان کي دهلي جاي هاڪ خاوبارو ڪاناياا 
کي ڏسي ڪو نظم لکڻ الِء دل چيو. گووا جي بي  تي 

 اوهان کي ڪيئن نه نظم سرجڻ جو خيال آيو.
مٿيان سائائاي ڪشاتاا جاياڪاي هان نساخاي جاو حصاو 
آهن. اوهان ڀلي آزمائي ڏسو شرطيه ڳالهه آهي ته اوهان 
بنا ڪنهن ڪارخاني جي بنا ڪنهن فيڪٽري جي هن 
نسخي جي بدولت چند ئي ڏينهن ۾ عاظايام ۽ ماهاان 
اديب لياکاڪ باڻاجاي ويانادا. ڪاوشاش ڪارڻ ۾ ماهاڻاو 

 Writersڪونه آهي. اوهان ۾ اڳ ۾ ئاي ادياب ساازي
manufacturing   جا ڪئين گاڻ ماوجاود آهان. ضارورت

  آهي هن نسخي کي هڪ دفعو آزمائڻ جي.
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پنهنجي برين عادتن کي ڪيئن ڳولجي 
 ۽ انهن کي ڪيئن درست ڪجي

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

 فضا قريشي سنڌيڪار: 

ادب   

 ب بُي رهون

جي پ اڙي ۾ آئون استاناباول 
جي مشهور اسٽريٽ اساتاقاالل 
ڪديسي کاان ٿاورو ئاي پاري 
هڪڙي پراڻي اپاارٽاماياناٽ ۾ 
وياااٺاااو هااائاااس. دراصااال اهاااو 
مانااهانااجااي تاارڪاي جااي چاائاان 
ڏينهن جي دوري جو ٻيو ڏينهن هو ۽ منهنجو گائاياڊ 
مائڪ چند فوٽن جي فاصالاي تاي آرام ڪارساي تاي 

 آرامي هو. 
ماائاڪ دراصاال گاائايااڊ ناه هاو، هاو اصال ۾ ماايان جااو 
رهاڪو هو جيڪو هاڻي ترڪي ۾ رهائاش پاذيار هاو، 
پر هان حااماي ڀاري هائاي تاه آئاون جاڏهان باه تارڪاي 
گھمڻ آيس تاه هاو خاود ماون کاي گاھاماائايانادو ۽ ان 
ڪري مون هن کي پاڻ سان ساڻ کنيو هاو. ان خااص 
رات هاان پاانااهاانااجاي ڪااجااھ تاارڪااي دوسااتاان ساامااياات 

 منهنجي رات جي ماني جي دعوت ڪئي هئي. 
اسين ست ڄڻا هئاسين ۽ انهن ماناجاهاان آئاون واحاد 
هاائااس جاانااهاان گااھااٽ ۾ گااھااٽ هااڪااڙي ڏياانااهاان ۾ 
سگريٽن جو هڪڙو پيڪاٽ پاياتاو هاو. ماون هاڪاڙي 
ترڪ کان پ يو ته هن سگريٽ پيائاڻ ڪايائان شاروع 

اوهايان هاماياشاه دوساتان ساان گاڏ ” ڪيو. هن وراڻاياو، 
پيئڻ شروع ڪندا آهيو. هڪڙو دوست پايائانادو آهاي 

 “ته اوهين به ان کي آزمائڻ چاهيندا آهيو.
جيڪا دل کي ڇهندڙ ڳالھ هئي سا اها ته انهان ماان 
اڌو اڌ ماڻهن سگريٽ پايائاڻ کاي تارڪ ڪاري ڇاڏياو 
هو. مائڪ به هاڻي سگريٽ ڪونه ڇڪيندو هو ۽ هن 
قساام کااناايااو هااو، هاان ٻااڌايااو تااه هااو اياالاان ڪااار جااي 

ساگارياٽ پايائاڻ جاي عاادت ماان جاناد آجاي ” ڪتاب 
 مان فيضياب ٿيو هو. “ ڪرائڻ جو آسان طريقو

اهو سگرياٽ پايائاڻ جاي ذهاناي باار ماان ” هن چيو ته، 
اهو اوهان کي ٻڌائي ٿو تاه، “  اوهان کي آزاد ڪري ٿو.

پنهنجو پاڻ سان ڪوڙ ناه ڳاالاهااياو. اوهاان کاي خابار ” 
آهي ته اوهان سگرياٽ پايائاڻ ناٿاا چااهاياو. اوهاان کاي 

“ خبر آهي ته اوهان دراصل ان ماان لاطاف ناٿاا مااڻاياو.
اهو اوهان کي اهو احساس ڏيااري ٿاو تاه اوهاان ان جاا 
شڪار نه آهيو. اوهان اهو سمجهڻ شروع ٿا ڪريو ته 

 اوهان کي سگريٽ جي ضرورت نه آهي. 
مون ڪڏهان باه ساگارياٽ نااهاي ڇاڪاياو، پار باعاد ۾ 

تجساس جاي ڪاري ماون ان ڪاتااب تاي ناظار وڌي. 
ليکڪ، سگريٽ جي ٻااڙ ماان جاناد آجاي ڪارائاڻ الِء 
ڏاني دلچسپ حڪمت عملي بيان ڪائاي آهاي. هان 
تارتاياباوار ساگارياٽ ڇاڪاڻ ساان الڳااپايال اشاارن جااي 
 نشاندهي ڪندي انهن کي نئين معني  بخشي آهي. 

 مث لُطورُهنُچيوُآهيُته:
اوهان سوچيو ٿا ته اوهان ڪنهن شيِء مان جاناد آجاي 
پيا ڪرياو، پار دراصال اوهاان ڪااباه شايِء ناٿاا ڇاڏياو، 

 ڇاڪاڻ جو سگريٽ اوهان الِء ڪجھ به نٿو ڪري. 
اوهان سوچيو ٿا ته سگريٽ اوهان کي سوشل ٿاياڻ ۾ 
مددگار ٿئاي ٿاو، پار دراصال ايائان ڪاوناهاي. تاوهايان 

 سگريٽ ڇڪڻ کانسواِء به سوشل ٿي سگهو ٿا. 
اوهان سوچيو ٿا ته سگريٽ اوهان جي ذهني دٻااُء کاي 
گھٽائي ٿو، پر دراصل ايئن آهي ئي ڪونه. اها اوهاان 
جي ذهني اعصابن کاي ساڪاون ناٿاو باخاشاي بالاڪاه 

 انهن کي تبار ڪري ٿو. 
بار بار هو انهن ۽ اهڙين سٽن ۽ جامالان کاي دهارائاي 

اها ڳالھ پنهنجاي ذهان ۾ چاٽاي ” ٿو. هو چوي ٿو ته، 
ڪري ويهاري ڇڏيو ته اوهان وڃاياو ڪاجاھ باه ڪاوناه 
پيا ۽ صحت، توانائي ۽ پئسي جي مااماري ۾ اوهاان 
عاليشان ۽ مثبت پاياش قادماي پاياا ڪارياو. ان ساان 
گڏوگڏ اوهان حاصل ڪريو پيا اعاتامااد، عازت، آزادي 
۽ سڀ کان وڏي ڳالھ ته پنهنجي زندگي جي عمر ۽ 

 معيار وڌايو پيا.
جڏهن توهان ڪتاب جي آخار ۾ پاهاچاو ٿاا تاه اوهاان 
کي سگريٽ ڇڪڻ دنيا جو بيڪار تاريان ڪام لڳاي 
ٿو ۽ جيڪڏهن اوهان سمجاهاو ٿاا تاه ان ڪام ڪارڻ 
سان ڪوباه فاائادو ڪاوناهاي تاه ان کاي ڪارڻ فضاول 
آهي. اهو رويي جي ٻئين قانون جي ابتڙ آهاي ياعاناي 
ان ڪاام کااي ايااتاارو باايااڪااار بااڻااائااي ڇااڏيااو. هاااڻ اهااو 
آئيڊيا مون الِء وڌيڪ آسان باڻاجاي پاياو آهاي. اوهاان 
پنهنجو ذهن بداليو ۽ اوهان سگريٽ ڇڏي سگھو ٿاا، 

 پر هڪ منٽ الِء مون سان گڏ رهجو. 
 “:ٻ ڙُڪٿ نُٿيُپيداُٿئي”

هر رويي جي هڪڙي ظاهري ٻاڙ هونادي آهاي ۽ ٻاي 
گھري ۽ ڳجهي. منهنجي ٻاڙ اڪثر هن ريت هوندي 

جاياڪاڏهان “  ماون کاي ٽاياڪاوس کاائاڻاا آهان.” آهي: 
اوهان مون کان اهو پ نادو تاه آئاون ٽاياڪاوس ڇاو ٿاو 

کائڻ چاهيان ته آئون ڪڏهن به اهو ڪونه چوندس تاه 
ڇاااڪاااڻ جااو مااون کااي زنااده رهااڻ الِء کاااڌي جااي ” 

، پر س  اهو آهي ته ڪاا شايِء انادر ۾ “ ضرورت آهي
گھري ۽ ڳاجاهاي آهاي جاياڪاا ٽاياڪاوس کاائاڻ تاي 
اتساهي ٿي. ڇاڪاڻ جو مون کي زنده رهڻ الِء کائاڻاو 
آهاي. ماانااي کااائاڻ ۽ پااڻااي پاايائااڻ جاي پاٺااياان اصاال 
محرڪ ته اهوئي آهي جڏهن ته ماناهاناجاي خااص ٻااڙ 

 ٽيڪوس الِء آهي. 
ُ۽ُ ُگـھـرا ُڪـجـا ُپـيـيـ ن اهڙيُريتُاس نُجيُٻ ڙُجي

 ڳجه ُڪ رڻُهيُهونداُآهن:ُ
 * توانائي بحال رکڻ

 * کاڌو ۽ پاڻي حاصل ڪرڻ
 * پيار جي تالش ۽ ٻار پيدا ڪرڻ

 * ٻين سان ڳنڍجي ۽ جڙي رهڻ
 * سماجي مان ۽ مرتبو حاصل ڪرڻ

 * غير متوقع عملن کي گھٽائڻ
ٻاڙ ٻيو ڪجھ باه ڪاوناهاي ساواِء ان ڳاجاهاي ڪاارڻ 
جي مخصوص شاڪال جاي. اوهاان جاي ذهان جاي ان 
رياات ارتااقااا ناااهااي ٿااي تااه هااو سااگااريااٽ ڇااڪااڻ جااي 
خواهش ڪاري ياا انساٽااگارام ڏساي ياا وڊياو گاياماون 
کيڏي. ڪٿي گھرائي ۾، اوهاان غايار ماتاوقاع عامالان 
جي ٿيڻ ۽ پنهنجي بي چيني کي گھٽاائاڻ چااهايانادا 
آهيو، سماج ۾ اعالاي  ماقاام حااصال ڪارڻ چااهايانادا 

 آهيو. 
ڪنهن به شيِء کي کڻي ڏساو جاياڪاا عاادت جاوڙي 
ٿي ۽ اوهاان ناوٽاس ڪانادو تاه اهاا ڪاو نائاون اتساار 
پيدا نٿي ڪري، پر اها انساني رويان ۽ خصالاتان تاي 

 ٻڌل ان جي ڪارڻن تي بيٺل هوندي آهي.
  پيار جي تالش ۽ ٻار پيدا ڪرڻ معني  ڪناڊوم

 جو استعمال 
  ٻين سان ڳنڍجي ۽ جڙي رهڻ معني  فيس ُباڪ

 جو استعمال
 سماج ۾ قبوليت معني  انسٽاگرام تي پوسٽ 
  غير متوقع عامالان کاي گاھاٽاائاڻ ماعاناي  گاوگال

 سرچ
  مان ۽ مرتبو حاصل ڪرڻ ماعاناي  وڊياو گاياماون

 کيڏڻ
اوهان جون عادتون پراڻي دور جي خواهشن جي نائايان 
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طرز جا حل آهن. اهي پراڻن آوازن جا نوان نمونا آهان. 
انساني رويي جي پٺيان لڪل مقصد ساڳيا ئي رهاياا 
آهن، جڏهن ته تاريخ ۾ اناهان تاي عامال ڪارڻ جاون 

 عادتون مختلف پئي رهيون آهن. 
هتي انتهائي جاانادار پااساو اچاي ٿاو: لاڪال ماقاصادن 
کي عمل ۾ آڻاڻ الِء ماخاتالاف طارياقاا ٿايان ٿاا. ڪاو 
ماڻهو پنهنجو ذهني دٻاُء گھٽائڻ الِء سگريٽ ڇاڪاي 
ٿو. جڏهن ته ٻيو ماڻهاو ان سااڳائاي ماقاصاد الِء ٻااهار 
وڃااي ڊوڙي ٿااو. اهااو ضااروري ناااهااي تااه اوهااان جااي 
موجوده عادت اوهان جي مسئلي جو موثر حل هاجاي. 
اها فقق اهو طريقو آهي جيڪاو اساان وقات ساان گاڏ 
سکيا آهيون. جڏهان باه اوهاان کاي ڪاناهان مسائالاي 
کي مناهان ڏياڻاو پاوي ٿاو تاه اوهاان ان جاي حال جاي 
طرف وڃاو ٿاا ۽ اهاڙيَء ريات اوهاان ان عاادت ڏاناهان 

 موٽ کائو ٿا. 
عادتون معني  لڳ الڳاپو. عادت هاڪاڙي شايِء ساان 
الڳاپيل آهاي، اهاا شايِء اهام آهاي. اهاو ڳااناڍاپاو اهاا 
شاايِء طاائااي ڪااناادو آهااي تااه اسااياان ان عااادت کااي 
دهرايون ٿا ياا ناه. جايائان تاه اساان پاناهاناجاي پاهارئايان 
قانون واري بح. هيٺ اها ڳالھ ڪئي هئي ته اوهاان 
جو دماُ مسلسل معلومات حاصل ڪندو ۽ ان کاي 
گڏ ڪندو ٿو رهي ۽ اهاو مااحاول ۾ ماوجاود نشاانايان 
کااي نااوٽاايااس ڪااري ٿااو. هاار ڀاايااري جااڏهاان اوهااان ان 
نشاني سان منهن پئو ٿا، اوهان جو ذهن اهاو احسااس 
جاري ڪري ٿو ۽ اها اڳڪٿي ڪري ٿو ته اوهان کاي 

 ٻئي لمحي ۾ ڇا ڪرڻو آهي 
 نش ني:ُاوه نُنوٽيسُڪيوُتهُچلهوُگرمُآهي:

اڳ ڪٿي: جيڪڏهن اوهاان ان کاي ڇاهاياو تاه اوهاان 
 سڙي پوندو سو ان کي هٿ ناهي الهڻو. 

اوهان نشاني ڏسو ٿا، ان کاي پاناهاناجاي تاجارباي جاي 

بنياد تي جدا قسم ۾ رکو ٿاا ۽ ان الِء باهاتار جاواب 
 ڳوليو ٿا. 

اهو سڀ ڪجھ هڪ لحظي ۾ ٿئي ٿو، پر اهو اوهاان 
جي عادتن ۾ اهم ڪردار ادا ڪاري ٿاو. ڇااڪااڻ جاو 
هر عمل ان اڳاڪاٿاي ساان الڳااپايال آهاي. ماحاساوس 
ايئن ٿئي ٿو ڄڻ زندگي رد عمل آهي، پر دراصل اهاا 
اڳ ڪاٿاي آهاي. ساڄاو ڏياناهان، اوهاان اڳ ڪاٿاياون 
ڪندا رهندا آهيو ته جيڪا صورتحال هاڻ پيش آهاي 
ان ۾ ڇا ڪرڻاو آهاي ۽ مااضاي ۾ اهاڙي صاورتاحاال 
جي پيش نظر ڪهڙي شيِء وڌيڪ موثر هئاي. اوهاان 
 ايندڙ هر لمحي الِء اڻ کٽ اڳ ڪٿيون ڪندا ٿا رهو. 
اسان جا رويا انهن اڳڪٿين تاي تاماام گاھاڻاو ڀااڙيان 
ٿا. ان کي ايئن به چئي سگھجي ٿو ته اسان جاا روياا 
ان ڳااالااھ تااي ڀاااڙياان ٿااا تااه اسااياان انااهاان لاامااحاان کااي 
ڪيئن ٿا وٺون جياڪاي اساان ساان پاياش اچان ٿاا ۽ 
اهااو ضااروري ناااهااي تااه اهااا ڳااالااھ انااهاان واقااعاان سااان 
الڳاپيل ڪا حقيقات ئاي هاجاي. ٻاه مااڻاهاو هاڪ ئاي 
سگريٽ کي ڏسن ٿا، جڏهن ته هڪڙو ان کاي ڇاڪاڻ 
جي تانگھ محسوس ڪاري ٿاو ۽ ٻائاي کاي ان جاي 
بوِء ئي نٿي وڻي. ساڳي نشاني ساٺاي عاادت کاي باه 
اجاگر ڪري سگھي ٿي ته بري عاادت کاي باه ۽ اهاا 
ڳالھ اوهاان جاي اڳاڪاٿاي ڪارڻ تاي ماناحاصار آهاي. 
اوهااان جااي عااادتاان جااو ساابااب دراصاال اوهااان جااون 

 اڳڪٿيون آهن. 
ُکـيُ ُ هـن ُاوهـ ُپـنـهـنـجـي ُالِ  ڏکيونُع دتونُڌارڻ

 ڪيئنُهريائيندا؟:
اوهااان ڏکااياان عااادتاان کااي وڌيااڪ پاارڪشااش بااڻااائااي 
سگھو ٿا، جيڪڏهان اوهاان اهاو ساکاي وٺاو تاه اناهان 
کاي ڪايائان ماثابات تااجارباي ساان ڳاناڍجاي. ڪاڏهاان 
ڪڏهن جنهن شيِء جاي اوهاان کاي ضارورت هاونادي 

آهاي، ساو هاونادو آهاي سااوچ جاي انااداز ۾ مااعاماولااي 
ڦيرو. مثال طور: اسين اڪاثار هار ان شايِء جاي بااري 
۾ پيا ڳالهائيندا آهيون جيڪا اساان کاي ان ڏياناهان 
۾ ڪاارڻااي هااوناادي آهااي. انااهاان ساائاانااي ڪااماان جااي 
پورائي الِء اوهان کي صب  جو سوير اٿڻو پوندو آهاي. 
اوهان کي پنهنجي واپار ۽ بزنس الِء ڪاالاز ڪارڻاياون 
هونديون آهن. اوهاان کاي پاناهاناجاي فايامالاي الِء رات 

 جي ماني به تيار ڪرڻي هوندي آهي. 
هاڻي، تصور ڪارياو صارف هاڪ لافاظ جاي تاباديالاي: 

“ ڪارڻاو آهاي” کي تبديل ڪرياو “  ڪرڻو هوندو آهي” 
 سان. 

اوهااان کااي صااباا  جااو سااوياار اٿااڻااو آهااي، اوهااان کااي 
پنهنجي واپار ۽ بزنس الِء ڪالز ڪرڻيون آهن. اوهاان 
کي پنهنجي فيملي الِء رات جي مااناي تاياار ڪارڻاي 
آهاي. ان هاڪاڙي لافاظ جاي تاباديالاي ساان باار واري 
ڪيفيت تاباديال ٿاي وڃاي ٿاي هاڪاڙي ماوقاعاي ۾. 
ڪم کي بار نه، پر ماوقاعاو ڄااڻاو. اوهاان جاي زنادگاي 
تبديل ٿي ويندي. سوچ جاو ڦايارو، زنادگاي کاي ڏساڻ 
جا رنگ ۽ ننگ تبديل ڪري ڇڏي ٿاو. پاوِء زنادگاي 
جو هر ڪم بار نه، پر موقعو لڳي ٿو ۽ ماوقاعاي ماان 
فائدو حاصل ڪرڻ سان زندگي ۾ رس ۽ چاس پايادا 

 ٿئي ٿو. 
پنهنجون عادتون ايئن جوڙيو جو انهن جا فائدا ڳڻااياو 
نه ڪي انهن جا ڪچا ۽ ڪسا پاساا. اهاوئاي ان کاي 
اپنائاڻ جاو تاياز تاريان ۽ هالاڪاو ڦالاڪاو طارياقاو آهاي 
جنهن سان اوهاان پاناهاناجاي دمااُ کاي ان ساخات ۽ 

 ڏکي عادت اپنائڻ الِء تيار ڪري سگهو ٿا. 
ورزش: گھڻا ماڻهو ورزش کي هڪڙو چئلياناج ڪاري 
وٺااناادا آهاان جاانااهاان ۾ اوهااان جااي تااوانااائااي ۽ طاااقاات 
صرف ٿين ٿا. ان کي آسان ڪري ڄاڻو. اهو سماجاهاو 
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تااه ورزش هااڪااڙي مااهااارت آهااي جاايااڪااا اوهااان کااي 
حاااصاال ڪاارڻااي آهااي ۽ اهااا اوهااان کااي صااحااتااماانااد 
رکندي. بجاِء ان جي جو اوهاان خاود کاي اهاو چائاو تاه 

هاي ” ، اوهان چئو “ مون کي صب  جو اٿي ڊوڙڻو آهي” 
اهو وقت آهي جڏهن مون کي پنهنجي قوت مدافعت 

 “ وڌائڻي آهي ۽ تيز ٿيڻو آهي.
 پئسوُڏوڪڙ:

پئسن جي بچت اڪثر قرباني ساان الڳااپايال هاونادي 
آهي. اوهان ان کي آزادي سان جوڙي سگهو ٿا، بجااِء 
ان جي ته اوهان ان کي پنهنجي ضرورت کاي ماحادود 
ڪرڻ ساان جاوڙياو. جاياڪاڏهان اوهاان اهاو ساادو سا  
ڄاڻو ٿا ته پنهنجي موجوده وسيلن کان گھٽ ۾ رهاڻ 
۾ عااافااياات آهااي جااي مااعاانااي  آهااي تااه مسااتااقااباال ۾ 
پنهنجا وسيال وڌايو ته بچت کي اپنائي آزادي حاصال 
ڪريو. جيڪي پئسا اوهان هن مهياناي ۾ باچاائايانادا 
اهي ايندڙ مهيني اوهان جي خارياد ڪارڻ جاي طااقات 

 کي ٻيڻو ڪندا. 
 مراقبو:

جنهن به ٽن سيڪنڊن کان مٿي ماراقاباو ڪاياو آهاي 
ان کي خبر آهي ته جڏهن دنيا جهان جاا خاياال اوهاان 
جي ذهن تي تري اچن ٿا ته ان ۾ ڪيتري نه ڪاوفات 
۽ بيزاري ٿئي ٿي. اوهان ان بيازاري کاي مازياداري ۾ 
تڏهن تبديل ڪري سگھو ٿا جڏهن اوهان ان حقياقات 
کي تسليم ڪنادو تاه خاياال جاي هار ماداخالات اوهاان 

کي هڪڙو موقعو فراهم ڪري ٿي ته اوهان پنهنجاي 
سار کاڻاڻ واري پارياڪاٽاس کاي دهاراياو. ماراقاباي ۾ 
اهي مداخلتون ضروري آهن ته جيئن اوهان سار کڻاڻ 

 واري عمل کي پوري طر  ڪري سگھو. 
 راندُک نُاڳيُجوُسوڻ:

گھڻا ماڻهو وڏي ۽ اهم پريزنٽياشان ڏياڻ ياا ڪاناهان 
مقابلي ۾ حصي وٺڻ کان گھ رائيندا آهن. جڏهان باه 
اهڙو ٽائيم ايندو آهي ته سندن ڌڙڪن تيز ٿي ويندي 
آهااي، سااانااادن ٽاااناااگاااون ۽ آواز ڏڪاااڻ لڳااانااادا آهااان. 
جاايااڪااڏهاان اسااان انااهاان مااحااسااوسااات کااي مااناافااي 
وٺنداسايان تاه اساان کاي اناهان ماان خاطارو ماحاساوس 
ٿيندو ۽ اسايان دٻااُء ۾ اچاي وياناداسايان. جاياڪاڏهان 
اسان انهن کي مثبت وٺنداسين ته پوِء اسيان پار وقاار 
ناامااونااي ۽ روانااي سااان اهااو ڪاام ڪااري وياانااداسااياان. 
جااڏهاان اهااڙي صااورتااحااال سااان اوهااان کااي مااهااااڌو 
اٽڪائڻو پوي ته پنهنجو پاڻ کي اهو چاوڻ جاي باجااِء 

، پاڻ کي چائاو “ آئون نروس ۽ ذهني دٻاُء ۾ آهيان”ته 
آئون پرجوش آهيان ۽ منهنجي خون جي گردش تياز ” 

ٿااي وياائااي آهااي تااه جااياائاان آئااون فااوڪااس ڪااري 
 “ سگھان.

اهي ننڍڙا ننڍڙا سوچ جي تبديلي جا الڙا جادو ڪاوناه 
آهن، پر اهي اوهان کاي ڪاناهان باه ماخاصاوص شايِء 
سان الڳاپيل اوهان جي احساسن کي تاباديال ٿاياڻ ۾ 

 ضرور مدد ڏيندا. 

 ب بُجوُخالصو:
  روين جي تبديلي جي ٻئين قانون جو ابتڙ آهاي

ته ان کاي ڇساو باڻااياو ۽ ان جاي ڪشاش کاي 
 ختم ڪريو.

  هاار رويااي جااي سااطااحااي ٻاااڙ هااوناادي آهااي ۽
 هڪڙي اندروني گھري سوچ هوندي آهي. 

  اوهاان جااون عاادتااون اوهااان جااي پااراڻاي دور جااي
 خواهشن جو اڄ جي دور موجب حل آهن.

  اوهان جي عادتن جاو ساباب دراصال اڳاڪاٿاياون
آهان جاياڪاي هانان کااي وٺاي هالان ٿاياون. اهااي 

 اڳڪٿيون احساسن کي جنم ڏين ٿيون.
  برين عادتان کاان ڪانااره ڪشاي اخاتاياار ڪارڻ

جي فائدن کي اجاگر ڪريو ته جيئن اهاي اوهاان 
 الِء پرڪشش نه رهن.

  عادتون پرڪشش هجن ٿيون، ڇااڪااڻ جاو اهاي
اوهان جي مثابات احسااس ساان الڳااپايال هاجان 

 ٿيون. 
  عادتان جاي ڪشاش تاڏهان جاهاڪاي ٿائاي ٿاي

جااڏهاان اهااي اوهااان جااي مااناافااي احساااساان سااان 
 الڳاپيل هجن. 

  ڏکي عاادت کاي اپاناائاڻ الِء ان کاي ڪارڻ کاان
اڳ ۾ ڪااو اهااُڙو ساوڻ ڪااريااو جاايااڪاو ان کااي 

 پرڪشش بڻائي ڇڏي. 
 ... هلندڙ ....
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پاانااھاانااجااي سااماااج جااو  ااڪ 
آدرشااي ڪااردار ۽ ساائاااويااڪ 
ويچار رکندڙ فرد  اونادو آ اي 
۽ شااعااوري سااگااھ ئااي شاااعاار 
کي ان سڄي مامري سمجھڻ 
۽ پرکڻ جي قوت بخشي ٿاي 
۽ ان نازڪ نفيس، پار ا ام عامال طارف ماائال ڪاري 
ٿااي ۽ سااناادس سااوچااون ۽ خاايااال کاايااس ذ اانااي طااور 
باشعور بڻائين ٿا تنھنڪري سندس رايا ۽ ناظارياا باه 
گڻائتا، وقتائتا ۽ گڏوگڏ برجسته ۽ پختا  جان ٿاا ۽ 
سندس دل حساس ۽ جذباتي پڻ  وندي آ ي، کاياس 
ڪنھن جو به ڏک ۽ درد ڏسڻ ۽ سھڻ جي ساگاھ ناه 
 ئڻ جي برابر  وندي آ ي، البته سندس ذاتي ڏک ۽ 
درد سھڻ ۽ بارداشات ڪارڻ جاي ساگاھ ۽ صاالحايات 
 وندي اٿس ۽ جاي ڏٺاو وڃاي تاه فاطارت جاي رناگان 
کااي مااثااباات طااريااقااي سااان پاارکااڻ پااروڙڻ جااي قاادرت 
طرفان کيس خاص عنايت عطا ٿيل  وندي آ ي. ڇاو 
ته سندس دل ۽ دماُ ۾ انسانيت سان سچو ۽ پڪاو 
پيار سمايل  وندو آ ي.  ڪ شاعر پناھاناجاي سامااج 
جو حصاو  اجاڻ جاي نااتاي ڪائايان ماناظار ۽ مسائاال 
پنھنجاي ماطاالاعاي ۽ مشاا ادي جاي آڌار تاي پارکاي 
پروڙي شعر و شااعاريَء جاي لاباياس ۾ دياس واسايان 
سان ونڊيندو ۽ ورڇيندو آ ي ۽ سانادس ا اا خاوا اش 
 وندي آ ي ته سندس سماج سندس خيالن ۽ نظريان 
کي سمجھي ۽ سھمت ٿئي. ا ڙي ريت شاعر جاذب 

نظر ۽ مجذوب رو  به  وندو آ اي ۽ ڪاناھان ُحسان 
جااي ديااوي تااي ناا اااور ٿااي پااوناادو آ ااي ۽ دل ڏئااي 
وجھندو آ ي ۽ ان طر  عشق جاي الامانااڪ اوجاھاري 
۾ اٽڪي پوندو آ ي ۽ ڪنھن مھ لقاُء مٿاان عااشاق 
ٿي پوندو آ ي. سندس ويچار ۽ خيال ان اال ي عشق 
يعني بره جي بار طرف محو ۽ مگن ٿي پاونادا آ ان 
۽ مٿس نينھن جو نشو طاري ٿي پاونادو آ اي، ايائان 
عشق جي اال ي ترار  ر وقت عاشق جي ڪناڌ ماٿاان 
لٽڪندي ر ندي آ ي جيڪا ڪڏ ن بيوفائيَء ۽ بي 
ثباتيَء ساباب عااشاق جاو سار تار ٿاي ويانادو آ اي تاه 
ڪڏ ن وڇوڙي جي ون ڪٽ سان سر ڪٽجاي پاونادو 
آ ي، پر عشق  ميشه دردن جاي دز ارپايانادو آ اي ياا 

 ڪڏ ن وري خوشين جا اڻ ميا خزانا به ارپيندو آ ي.
جدياد ساناڌي شااعاريَء جاو ساريالاو شااعار عااباد نايااز 
ماياامااڻ بااه شاااعاريَء سااان گاھاارو سا اانااڌ رکاناادڙ آ ااي. 
خاص طور تي شاعريَء جي اڙٻنگي صنف غازل ساان 
پڪو رباق ۽ نااتاو اٿاس ۽ سامااجاي عاڪاسان اولاڙن 
سان گڏوگڏ رومانوي رنگ به وکيريا اٿس، پر سانادس 
غزل ۾ طرز جي حوالي ساان ناظام جاو رناگ باه ناظار 
اچاي ٿاو، يااعاناي  ااڪ لاحااظ ساان ساناادس غازل کااي 
نظميه غزل به چئي سگھجي ٿو، تا م سندس تخيل 

 ڪمال جو آ ي:
 وف ُجيُصداُجيُحڪ يتُنهُڪر،
 ايُزاھداُاس نکيُھدايتُنهُڪر.
 ظلمُجيُڪڏھنُبهُمح يتُنهُڪر،

 قي متُک نُاڳُ۾ُقي متُنهُڪر.
 اگرُجرمُآھيُتهُپوِ ُالفتُنهُڪر،
 مگرُالفنتُک نُتونُنفرتُنهُڪر.

 يا وري  ن غزل کي ڏسبو ته:
 سورنُس نُڀريلُس روُئيُسنس رُمليُٿو،

 ھرُب رُنئ ُراھُ۾ُآزارُمليُٿو.
 ھرُراھُجوُھرُپيچروُدشوارُمليُٿو،
 سنگالخُانھيُراھُ۾ُئيُپي رُمليُٿو.
 ھرُي رُدغ ُب زُزي نُڪ رُمليُٿو،
 ھرُدوستُپريش نُشرمس رُمليُٿو.

 وڏيُچ ھُس نُ۽ُقربُس نُاغي رُمليُٿو،
 نفرتُجيُنئ ُروپُ۾ُڄڻُپي رُمليُٿو.

۽ سنڌيَء ساان گاڏ اردو زباان باه ۾ شاعار و شااعاري 
ڪئي اٿاس، پار جاذباات جاي باحار ۾ خاد و خاال باه 
بڻائي ويٺو آ ي، تا م سندس غزل، توزل جي تااڃاي 
پيٽي تي پورو لھي ٿو ۽ سندس موضوع روايتي، پار 
انااداز الااڳ آ ااي ۽ پاااڻ تااڪااباانااديَء کااان  ااٽااي، پاار 
موجزن ٿي غزل لکيو اٿس ۽ سماجي اوسا پاسا منظار 
عااام تااي آناادا اٿااس جااياائاان  اان غاازل کااي ڏساابااو تااه 

 سندس ڌيان ۽ سوچ جي پروڙ پوندي...
 سماجي منظر ڪشي ڪندي عابد نياز لکي ٿو ته:

 خ يلُڳليون،ُويرانُرست ،
 ڪنھنُتيُش يدُڪنُٿ ُچرچ .
 خوابُڳل ُ۾ُگھمنديُگھمندي،
 ھنُج ُڌروپُھزارينُگڏب .

 ادب 

 شاعري شعور جي عالمت:
 عابد مهيسر شاعر سندرتا جو اهڃاڻ
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 تي شاعر جي ذ ني ڪيفيت ۽ سوچ جي خبر پئاي 
ٿي ۽ ا و به معلوم ٿئي ٿو ته سندس نظر پاناھاناجاي 
سماج ۽ ماحول تي  ر وقت ر ي ٿي ۽ ان جي منظار 
نگاري سان گڏوگڏ وقت ۽ حاالاتان کاي باه پاناھاناجاي 
شاعري جو موضوع بڻائي پوري صورتحاال سااماھاون 
آڻي ٿو ۽ ڪنھن حد تائين ا او باه پاڌرو ٿائاي ٿاو تاه 
شااعار پااناھانااجاي مااعااشاري جااو  اڪ بارجساتااو نابااض 
شناس فرد آ ي ۽ سانادس ساوچاون ۽ خاياال  ار ويال 
سندس آسپاس جي حالتن سان ڳنڍيل ۽ جاڙيال ر ان 
ٿا ۽ کيس پنھنجي معاشاري ۽ مااحاول جاو فاڪار ۽ 

 اونو به ر ي ٿو.
يا وري  ن غزل ۾ سماج ۽ انساني سوچ ۽ خوا شن 
جي رنگ ۾ پنھنجا خاياال ۽ وياچاار وناڊيانادي لاکاي 

 ٿو: 
 منُٿوُچ ھيُس نوڻُمندُ۾،
 چ ھتُجوُچنگُچوريُڏسجي،

 نفرتُجيُديوارنُکيُڀي،ُٽوڙيُموڙيُڀوريُڏسجي.
 ھنُانس ننُجيُدني ُ۾،ُھرُم ڻھوُکيُھرُچ ُملي،

 جڳُ۾ُج نيُس عتُس عت،
 سڪُجوُسڳڙوُسوريُڏسجي.

انساني سوچ به وقت جي پاڇي پاڇي سان بدلاجانادي 
ر ااي ٿااي ۽ سااناادس خااواب ۽ خااوا شااون بااه سااناادس 
طباياعات جاي ماطااباق بادلاجانادياون ر انادياون آ ان ۽ 
سندس دل تي ڪيئي رناگ بارناگاي ساپاناا ۽ خاواب 
نچندا ۽ ڪڏندا ر ندا آ ن. ڪڏ ن ڪاناھان ساوناھان 
ديويَء جاي ديادن جاو شاڪاار ٿاي وڃاي ٿاو ۽ ماٿاس 
قربان ٿيڻ کان به نٿو ماڙي تاه ڪاڏ ان وري ڪاناھان 
آس ۽ آرزوَء جي پويان پنھاناجاو ساڀ ڪاجاھ وڃاائاي 
ويھي ٿو ۽ ان طار  دناياا جاي سائاو رناگان جاي ناظار 
پنھنجي پوري حياتي ڪريو ڇڏي ۽ وقات جاي وکان 
جي نظر ٿيو     وڃي ۽ ان طر  فطرت جي فالاسافاي 
کي سمجھندي به نه سمجھي سگھي ٿاو ۽ باعاد ۾ 
وري پ تائيندو ر ي ٿو. جيئن  ن غزل جي ساٽان ۾ 
زماني جي منطق کي نروار ڪندي جاذب نظار وياچاار 

 ونڊيندي لکي ٿو ته:
 زم نيُجيُگردشُس نُھلڻوُپويُٿو،
 مگرُپوِ ُبهُڇ ُڇ ُنهُسھڻوُپويُٿو.
 مسرتُمروتُخلوصُوف ُجي،

 مي ُبديلُڇ ُڇ ُنهُڪرڻوُپويُٿو.
 ھيُق نون،ُقدرتُازلُک نُئيُآھي،
 جوُڪرڻوُپويُٿوُسوُڀرڻوُپويُٿو.

 تاي زمااناي جاي ڪاارساتاانايان ۽ گاردشان جاو ذڪار 
ڪيو ويو آ ي ۽ زماني کان ٿايال ڪاار گاذاريان جاي 
پسمنظر ۾ مليل ڏکن ساکان جاو تاذڪارو ڪاياو وياو 
آ ي خااص ڪاري ڏکان جاي ڏنائان ساھاڻ جاو ٻاڌاياو 
وڃي پيو ۽ قدرت جي قانون کي فلسافاي جاي فاڪار 
انگيز طرز ۾ بيان ڪيو ويو آ ي. ٿورن لافاظان ۾ تاه 
قدرت جو قانون يعني  ر عامال جاو ماڪاافاات عامال 
تحت فيصلو ڪيو ٿو وڃي ۽ ان طر  سماجي قادرن، 
رنگن روپن کي نروار ڪيو وياو آ اي ا او عامال  اڪ 
ساالااجااھااياال سااماااجااي ڪااردار يااعاانااي عاالاامااي ادبااي 

 شخصيت ئي سر انجام ڏئي سگھي ٿي.

عابد نياز چئن ڏينھن جي زندگي ۽ مختصر حايااتاي 
کي خاوشايان ۽ سا  شااناتاي ۾ گاذارڻ جاو خاوا اان 
آ ي، پر وري کيس عياش عشارت ۾ زنادگاي گاذارڻ 
باوجود انسان جي مايوسي ڏٺي نٿي ٿئي ۽ کيس ان 
جو ڏک به ٿئي ٿو ۽ سندس ان ڳالھ ماان تااثار مالاي 
ٿو ته انسان ڪنھان ڳاالاھ ۾ باه خاوش ناا اي جايائان 
عام طور ا و چاياو ويانادو آ اي تاه انساان ڪاناھان باه 
مانااد مااوسام مااان خاوش نااه آ ااي کاايااس ڪاا نااه ڪااا 
پريشاني  وندي ئي  وندي آ ي. پاياار ۽ ماحابات باه 
انسااان جااي دل جااي دناايااا جااي ڪااھااڪااشااان آ ااي ۽ 
جنھن سان به دل لڳي وڃي ٿي سو ئي دل جاي دناياا 
جي چوڏ ينَء جي چنڊ جي چانڊاڻ بڻجاي پاوري رو  
ناگار کااي روشان ڪاانادڙ ۽ ماان کاي اٿااار ساڪاون ۽ 
سرور بخشيندڙ  جي ٿو، دل دلابار جاي ديادار الِء  ار 
ويل آتي ئي  وندي آ ي جيئن  انان ساٽان ۾ ذڪار 

 ڪيل آ ي:
 پسونُٿ ُي رُجوُجلووُنظ رنُ۾ُاڃ ُت ئ ،
 زم ُتيُآمس نُ۾ُ۽ُست رنُ۾ُاڃ ُت ئ .

يا وري  ن غزل جي سٽن ۾ پاياار الافات جاي حاوالاي 
 سان: 

 عجبُالفتُجوُم مروُآ،ُدم غُُمنھنجوُخي لُتنھنج ،

 ھيُجوشُالفتُني روُآھيُنظرُاچنُٿ ُنش نُانُج ،
ھيُپيچُپ تلُاداسُاکيونُمي ُھوُج هُوُجاللُ

 تنھنج .
 يا وري  ي سٽون:

 موسمُبھ رُآئيُنئ ُسرُگالبُجي،
 تعريفُح سنُجيُٻڌُتنھنجيُشب بُجي.
 تنھنجوُھليُُحڪمُٿوُنفسُني زُتي،
 منُتيُسداُھليُٿيُمرضيُجن بُجي.

عشق و محبت ۽ پيار به انساني زندگيَء جاو اڻ ٽاٽ 
حصاو آ اي ۽ ا ااائاي انساان جاي اصال ساباااڻاپ پااڻ 
آ ي. دنيائي لحاظ سان ڪو ڪناھان کاي چاا اي ٿاو 
۽ مجازي عشق جو ابتدائاي قادم کاڄاي ٿاو ۽ ڪاي 
مجاز کان حقيقي عشق طارف  الانادي وڃاي حاقاياقاي 
محبوب جاي پاياار ۾ پاھاچان ٿاا ۽ ماجاذوب باڻاجاي 
وڃن ٿا. بھرحال شاعر ان منطق کي رومااناوي طارز ۽ 
رڌم ۾ سھيڙي شاعريَء جي روپ ۾ منظر عام تاي 

 آڻي نروار ڪري ٿو.
۽  اڻي عابد نياز جي اردو شاعري جاناھان ۾ باه پااڻ 
غزل تي ئي طبع آزمائي ڪئي اٿاس ۽ سانادس اردو 
غزل به گھڻو ڪري شاعريَء جي بنيادي صنف نظام 

 جي طرز کي قريب تر نظر اچي ٿو:
 مرييُح لتُدلرب ُجمههُسيُنهُپوڇ،
 ح لُڀيُهيُخف ُجمههُسيُنهُپوڇ.

 هوُگئيُهيُڪي ُخط ُجمههُسيُنهُپوڇ،
 ڪهيتُهيُترييُاداُجمههُسيُنهُپوڇ.
 دردُدلُڪيُتوُدواُجمههُسيُنهُپوڇ،
 ايسيُب ت ُمههُلق ُجمههُسيُنهُپوڇ.
 دلُسيُنڪليُهيُصداُجمههُسيُنهُپوڇ،
 ٿيُدع ُي ُبدُدع ُجمههُسيُنهُپوڇ.

 يا وري  ن غزل ۾:

 چ هت ُهونُجتڪوُديُدونُهرُخوشيُسوغ تُم ،
 هوُبسرُترييُصنمُييُزندگيُحمالتُم .

 ييُڀيُجين ُڪي ُهيُجين ُانُديکيُح التُم ،
 روزُمحلهُڪرتيُهيُهرُاڪُغميُهرُراتُم .
 ي دُڪرت ُهونُجتهيُم ُسکيُدنُراتُم ،
 ي دُآئونُگ ُجتهيُم ُڀيُدکيُحمل تُم .
 هيُفرقُجتن ُسحرُم ُش مُم ُدنُراتُم ،
 هيُفرقُاتن ُعجيبُموتُم ُاورُگه تُم .ُ

شاعري بالشڪ  ڪ آئيني مثل آ اي ۽ آئاياناو سا  
کي جايائان جاو تايائان سااماھاون آڻاي وائاکاو ۽ پاڌرو 
ڪندو آ ي، ان جي روشنيَء ۾ زنادگاي جاي فالاسافاي 
جا ڪيئي پراسرار راز به سمجھ ۾ اچي ويندا آ ان ۽ 
گذرندڙ زماني جاي وقات جاي وکان جاي دز ۾ ڌناڌال 
ٿيندڙ اولڙا ۽ عڪاس باه شاعاوري ساگاھ جاي ڪاارڻ 
پاورا چاٽااا ۽ صاااف ظاا اار ٿايااناادي نااظاار ايااناادا آ اان ۽ 
انساني سوچون ۽ خيال جيئن ته پل پال ۾ بادلاجانادا 
ر ن ٿا ۽ سندن خوا شون به سندن پسند جي اناوساار 
تبديل ٿينديون ر ان ٿاياون. جاڏ ان عشاق جاي پاناڌن 
پيچرن ۾ آيل اذيتون پنھنجي تااُء ۽ تااباش ساان دل 
۽ من کي سيڪ ڏينديون آ ن تڏ ن عشاق جاي قادر 
۽ قاايااماات جااو پااتااو پااوناادو آ ااي ۽ ان اڙانااگااي ساافاار 
بيوفائي ۽ دوکي دغا جاا باه جايُء جاھاوريانادڙ ڏک ۽ 
ڏوجاھارا مان انادر ۾ ماااناڌاڻ ماچااائاياانادا آ ان دل بااي 

 اختيار ٿي ڪجھ ڪ ندي آ ي:
 مته ريُبيُرخيُهيُاورُم ُهون،
 عجيبُييُزندگيُهيُاورُم ُهون.
 اجڙُڪرُييُصحراُهوُگي ُهي،
 جڌرُديکونُغميُهيُاورُم ُهون.
 ترياُهيُخي لُرهت ُهيُهميشه،
 ييُدلُهيُع شقيُهيُاورُم ُهون.

شاعر جون سوچون ۽ خياال ساطاحاي ۽ ماٿااڇارا ناا ان 
 وندا، پار شااعار  ار مااماري ۽ مسائالاي کاي وقات ۽ 
حاالت جي پٽاندر گھرائيَء ۽ اونھائيَء جي پساماناظار 
سان پرکيندو ۽ پروڙيندو آ ي. تنھن بعاد ئاي ان تاي 
ڪا راِء ۽ نظريو قائم ڪندو آ ي. ان صورتاحاال کاي 
تصوف جي تسڪين آماياز اناداز ساان اظاھااريانادو ياا 
بيان ڪندو آ ي ۽ سندس مقاصاد سانادس سامااج ۽ 
معاشري جي ماثابات ساوچ ۽ فاڪار اناگاياز فضاا جاو 
قاااائاااام ٿااايااااڻ  اااوناااادو آ اااي. ان ڏس ۾ سااااناااادس 
جاافاااڪشاايااون ۽ جاااکااوڙون قاااباال قاادر ۽ قاااباال ذڪاار 
 ونديون آ ان.  ااڻاي سانادس پاياواام ۽ نايااپاي کاي 
سمجھي ان تي عمل پيرا ٿيڻ معاشاري جاي  ار فارد 

 جي ذميواري  وندي آ ي.
عابد نياز ميماڻ جاي شااعاري باه اساان کاي سامااجاي 
سامااجااهاه طاارف آگاا ااي ارپاي ٿااي ۽ گااڏوگااڏ پاايااار ۽ 
محبت طرف به ڌيان ڇڪائاي ٿاي ۽  اڪ آئاياناي ۽ 
آرسيَء جيان سماجي اوڻائين ۽ انھن مان پيدا ٿيانادڙ 
ڪااڌائااپ ڀااريااا عااڪااس اولااڙا عاايااان ڪااري گااڏوگااڏ 
سماجاي سائااوياڪ ۽ سابااڻاپ ساان سار اناجاام ڏنال 
خوبصورتي مان پيدا ٿيل ماحولي مثبت اثرن جاي باه 

 عڪس بندي ڪري ٿي. 
*** 
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انساني تاارياخ ۾ رقا  دناياا 
جي پهرين عاباادت ۾ شاامال 
آهاااي. جاااڏهااان انساااان بااااهاااه، 
پاڻي، جااناور، قادرتاي وباائاون، 
زلزال، طوفان ڏسي ڇرڪياو تاه 
ان سئني ڀاوائاتاي عامالان جاي 
ڇوٽڪاري الِء وڻ ٻوٽا، باهه، جانور پاڻي سمايات ٻايان 
اڳيان رق  ڪري انهن کي ريجهاائاڻ جاي ڪاوشاش 
ڪئي. بجاِء جاو بااهاه اساان کاي سااڙي خااڪ ڪاري 
ڇڏي ان اڳيان ناچ ڪري ان کاي تاحافاظ جاي الاتاجاا 

  رقاا  انسااان جااي اناادر ۾ فااطااري طااور 0ڪااجااي.  
سماايال آهاي جاياڪاو ناه صارف انساان، پار پاکايان ۽ 

  peacockجااانااورن ۾ بااه نااظاار اچااي ٿااو مااور پااکااي
کي ڏسي رق  ڪري ٿاو ۽   peafowlپنهنجي مادي

کي ڪٿان کااڌي  lemurs۽   Chimpanzeeجانورن ۾
جي کاڙڪ پاوي ٿاي تاه ان کااڌي کاائاڻ کاان پاهاريان 

  5چاايااچااڙاٽ ڪااري خااوشااي مااان رقاا  ڪااري ٿااو.  
رقاا  انسااانااي تاااريااخ جااو هااڪ شاااناادار ۽ رومااانااوي 
موضوع آهي رق  کي عالج ۽ عبادت سمجهي باه 

 قبول ڪيو ويو آهي.
چاوي ٿاو تاه انسااناي ذهان   Homerيوناني شاعر هومر

جي اها ڪيفيت جنهن ۾ هو بيخود ٿي وڃي ٿو، اها 
ٻن قسمن جي آهي پهرين يا هاو سااڪان ٿاي ويانادو 
ٻاي يااا هااو مااتااحاارڪ ٿااي ويااناادو. پاااڻ ان کااي انااهاايَء 
مشاااهاادي سااان ڏسااون ٿااا تااه عشااق جااي جااذبااي ۾، 
شااهااوت جااي کااوٽ ۾، باا ، باادحااالااي، باايااروزگاااري، 

تنگدستي ۾ مافالاوج ٿاي ذهاناي پاريشااناي جاي ولاوڙ 
واري اهاا حاد جاناهان ۾ هاو ذهاناي دوري پاوڻ سابااب 
باايااهااوش ساااڪاان ٿااي وڃااي ٿااو يااا رڙيااون، دانااهااون، 
ڪوڪون ڪري ٺينگ ٽپا ڏئي ماتاحارڪ، چارياو ٿاي 

  جايائان سارائاياڪاي شااعاري ۾ شاتااب 1وڃي ٿاو.  
چوي ٿو ته اصل ۾ شاعر به ڪمال ڪري ويانادا آهان 
آمريڪي شااعار ۽ صاحاافاي ساائارساناس چاوي ٿاو تاه 
شاعر اهو فرد آهي جيڪو قومن جي آواز جو ترجاماان 
بڻجي پنهنجي ڏات ۽ ڏانُء ساان اهاو آواز هاڪ هاناڌ 
کان ٻائاي هاناڌ پاهاچاائاڻ جاي ڪاوشاش ڪانادو آهاي 
جنهن کي آسان زبان ۾ شاعر چيو ويندو آهي تاڏهان 

چاياو تاه شااعار ۽ سايااساتادان ۾ “  جيڪ ڪيروني” ته 
اهو فر  آهي جيڪا ڳالهه سياساتادان ڏهاه هازار اکارن 
واري ڊگااهااي تااقاارياار ۾ عااوام کااي ساامااجااهااائااڻ جااي 
ڪاوشاش ڪانادو شااعار اهاا ڳاالاهاه ٻان ٽان لافاظان ۾ 
آساني سان سمجهائي ويندو آهي، سو ان تاڙپ واري 
لن پن ٽپڻ ڦٿڪڻ بيقراري مان ليٽڻ تي شاعر چاوي 

 ٿو:
 م ڻهوُمت شيُڪ ڻُه ُگڏُٿئي
 ڦٿڪنداُپي نُه ُجمراُٿويلُه 

بيهوش ٿي وڃڻ واري کاان ماتاحارڪ بال کاائاي ٽاپاا 
ڏيڻ ڪنهن جي نه ٻڌڻ واري ڪيفيت کي ميڊياڪال 

 Sigmundسائنس جي نفسياتي ماهر سگمنڊ فرائاڊ 
Freud  بهتر قرار ڏنو آهي. هاو چاوي ٿاو دوري ساباب

بياهاوش ٿاي وڃاڻ وارو باه ان ڪايافايات ماان ناڪاري 
ڪارڻ ۾ اياتارو   recoverسگهاي ٿاو ان کاي رياڪاور

ٽائيم نه لڳندو آهي جيترو متحرڪ ٿي گوڙ گماساان 
ڪري ٽپا ڏيڻ واري کي صحي  ٿاياڻ ۾ لڳاي ٿاو.  

  ان جو سادو ماثاال اساان وٽ گادو ۾ گاهاڻاو اناگ 1
متحرڪ چرين جو هاونادو آهاي خااماوش ۽ باياهاوشاي 
وارن جو ٿورو انگ آهي هو سڄاي حايااتاي پاياا مارنادا 
آهااان. ساااگاااماااناااڊ جاااي ان ٿاااياااوري آف رلاااياااڪاااساااڊ 

کاي پاوري ياورپ جاي   theory of relaxed lifeالئف
ڪاااياااتااارن ئاااي اساااڪاااولااان ۾ رقااا  ڊاناااس طاااور 

۾ مضاامااون طااور پااڙهااايااو   syllabus subjectنصاااب
ويندو آهي. نااچ ۽ رقا  جاي ڪايافايات انساان کاي 
مونجهاري ۾ پوڻ نه ڏيندي ان سان انساان جسامااناي 
توڙي ذهني طر  پرسڪون رهانادو جاناهان کاي کاڻاي 
نااچ چاائااجااي. دناايااا ۾ ڏهااه قسااماان جااا ناااچ جاايااڪااي 

 Hipاسڪول، ڪاليج ۽ ورسٽين ۾ پڙهيا وڃن ٿاا تاه
hop8 Ballet8 Contemporary8 Jazz rap on Dance8 
 Folk dance8 Irish dance8 Modern dance Swing 

dance   .رقا  2۾ ناچ جا هي ناماوناا شاامال آهان  
جو هڪ اهو قسم آهي جنهن   exerciseايڪسرسائيز

کااي باانااا بااورياات جااي سااڪااون سااان حاااصاال ڪااري 
سگهجي ٿاو ان الِء ذهاناي تاوڙي جسامااناي فاائادا باه 
شامل آهن. راڳ ۽ رق  جاي ساکاياا ماخاتالاف دورن 
۾ مختلف طريقن ساان رهاي آهاي، جاناهان جاو هاڪ 
الڳ مقام آهي. ساڪانادر اعاظام جاي دور ۾ رقا  
جي الِء سکيا جا باقائده ادارا قائم ٿيل هئا. سااڳائاي 
دور ۾ مااوريااا حااڪااوماات جااي آئااياان جااو آئااياانااو ارٿ 
شاستر ۾ آچاريا چاڻڪيا واض  پنهنجي ڏاهاپ واري 
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ڏانُء سان رقا  کاي وڏي گاهارائاي ساان باياان ڪاياو 
آهي. اها چاڻڪاياا جاي ماناصاوباابانادي هائاي جاو هان 
مڳد جي بادشاهه ڌن آند جي محفل ۾ وڃڻ الِء راڳ 
۽ رق  جو ٽيڪسياال ۾ ادارو قاائام ڪاراياو ۽ اتاان 
جي تربيت مان تيار ٿيل رڪاماڻاي جاناهان پاناهاناجاي 
رق  سان راجا جي دل کٽي ۽ مڳد جي بادشاهه جاو 
تخت اونڌو ڪرايو، ان وقت راڳ ۽ رق  جاي اجاازت 
هئي مصر جي ملڪاه قالاوپاطارا رقا  جاون ماحافالاون 
ساجاائااي آساپاااس جااي خاطاان جاا باکااياا اڊوڙي ڇاڏيااا. 
ايتري قدر جو جوليائاس سايارز ساان شاادي واري هام 
آهنگي پويان به قلاوپاطارا جاي رقا  جاو ڪاماال هاو. 
رق  جي نافاساياات ٻاڌائاي ٿاي تاه رقا  هار دور ۾ 
هااڪ الااڳ ناامااونااي سااان سااامااهااون آيااو آهااي. اهااو بااه 
تاريخ ٻڌائي ٿي ته رق  جي رسي ساان عايااش ماناد 
بادشاهن جا تخت اونڌا ٿيا يا وري بيمااريان جاو روپ 
وٺي آيل وبائن جو عالج باه رقا  ساان ڪاياو ويانادو 
هااو. جااڏهاان اشااوڪااا بااياامااار ٿااي پاايااو تااه سااناادس زال 
ڪارشاناياال جاياڪاا اڳ ڄاائاي پاٽ ڪاناال جاي وياري 
هئي ۽ ڪنال جو اکيون ڪڍرائڻ جو به حاڪام ناافاذ 
ڪاايااائااياان. حااادثاااتااي طااور ڪاانااال بااچااي ويااو هااو ۽ 
ڪرشناياال کاي زناده سااڙائاي ڇاڏياائايان آشاوڪاا جاي 
بيمار ٿيڻ کانپوِء ڪارشاناياال ناجاومايان جاي ڏس تاي 
اشوڪا جو عالج ڊانس سان ڪيو هو. هر ويالاي هاڪ 
نئين انداز ۽ سازن ُسرن سان َحسين عورتن جو رقا  
اشوڪا الِء درمل، داُرون هاو، جاناهان ساباب هاو ٺاياڪ 
ٿيو هو، صب ، شام رات َحسين عورتن جو هن اڳيان 

  رقا  جاي 1رق  سندس رو  کي جاڳائي ڇڏيو.  
تاريخ اهاو باه ٻاڌائاي ٿاي تاه رقا  ماخاتالاف دورن ۾ 
مختلف بيمارين جي عالج طور استاعاماال ڪاياو وياو 

 Joepآهي، ايتري قدر جو ميڊيڪل سائنس جي ماهر
Lange   به چيو ته روز مره واري جسامااناي چارپار کاان

عالوه هڪ ٽائيم مخصوص وقت ئي صاحايا ، پار ان 
جسماني چرپر کي تيز يا هلڪو ڪرڻ جو وقات ماقارر 
ڪيو جنهن سان انساني صحت تي سٺو اثر پاوي ٿاو 

ته چوي ٿو ڪيڊرس ايڪسار ساائاياز   Paul Ehrlich۽
رق  آهي جيڪو ڀل ڏئي هٿ هيٺ ماٿاي اڇالاي ٿاو 
اهااو بااه ڊانااس جااو هااڪ قساام آهااي. مااواال دور ۾ 
ماوساايااقاي ۽ رقاا  مااان عااالج جااو پاتااو پااوي ٿااو هااو 
موسيقي ۽ ناچ مان ماڻاهان جاو عاالج ڪانادا هائاا ۽ 

باه   Galileo Galileeماڊرن سائنس جي باني گليالاياو
خاوشااي ۾ رقا  ڪااياو ۽ چاايااائاياان تااه دنايااا ۾ ڪااو 
وٽامن ناهي ٺهي سگهياو جاياڪاو رو  الِء رقا  ۾ 

جااااي   zeusرکااااياااال آهااااي. يااااونااااانااااياااان وٽ زيااااوز
جيڪا ليسبين عاورت سايافاو جاياان   Aphroditeڌيَء

مشهور هئي اصل ۾ اها ديوي پاناهاناجاي پايُء جاياان 
ڌرتي تي عورتن مٿان خدائي ڪندي هئي. تارياخادان 
۽ ماهر نفسيات هيلز سالاياٿ ٻاڌائاي ٿاو تاه ياوناان ۾ 
سقراط جي وقت جيڪا وبا ڦلهي هئي اها ڪا نئيان 
نااه، پاار پااراڻااي هاائااي جاايااڪااا جساامااانااي تااوڙي ذهاانااي 

جاي دور ۾ اهاا بايامااري   Aphroditeبيماري هئي ۽
مختلف شڪلن ۾ ملي ٿي ايفيروڊيٽاي سانادر نااريان 
کي گهرائي نرت واري رق  جي محفال ساجاائايانادي 

هئي جناهان ۾ شارڪات ڪانادڙ وٽ اهاا ذهاناي ولاوڙ 
تنگدستي دور ٿيندي هئي اتاي راڳ ۽ رقا  ڪاياو 
ويندو هاو سانادر ناارياون اياتاري قادر اناهان ساازن جاي 
رڌم ۾ ويڙهجي مدهوش ٿي وينديون هيون جاو هانان 
کاي طااعااام مااانااي جااو وقاات وسااري وياناادو هااو ۽ ٽاان 
ڏينهن واري ان محفل گذرڻ کااناپاوِء اهاو کااڌو ضااياع 

جاي دور ۾ راڳ رقا  ان  . Aphroditeٿي ويندو هو
وقت جي بيماري مان نجات الِء ڪارائتي ثاابات ٿاي. 
راڳ رق  جاي تاارياخ رڳاو دناياا جاي ٻايان قاومان ۽ 
ملڪن ۾ نه هئي، پر سنڌ پاناهاناجاي سات هازار ساال 
پراڻي ۽ شاهڪار تاارياخ ۾ ساماباارا جاي رقا  ساان 
ساالااهاااڙياال آهااي. ساانااڌ بااه هاار دور ۾ راڳ رنااگ ۾ 
رنڱيل ملي ٿي. ارڙهين صدي جيڪا جدت واري اها 
ڪشتي هئي جاناهان سايااسات جاي ساماناڊ ۾ وقاتاي 
وهااڪاارن ارتااقااائااي اٿاال پااٿاال واري زبااردساات طااوفااانااي 
تااباادياالااياان کااي ظاااهاار ڪاايااو، ان وقاات ساانااڌ ٽاان وڏن 
همعصر شاعرن شاهه لطيف، صوفي شاهه عناايات جاو 
کيڙي سو کائي ۽ سچل جي سرن سان سرشار هائاي. 
ڪلهوڙن جي دور حڪومت هوڏاناهان ساڄاي دناياا ۾ 
سياسي ڀڃ ڊاهه جا زبردست چرچا پائاي هالاياا، پار هار 
دور ۾ راڳ رق  قومن جي سڪون جو ساڄاڻ رهاياو 
آهي، جتي راڳ ۽ رق  هو اتي انقالبي تاباديالاي جاا 
جوهر به نظار اچان پاياا خاوشاحاال قاومان هار خاطاي ۾ 
پنهنجي سڪون جي سامان ۾ رقا  کاي باه شاامال 
ڪيو آهي. هوڏانهن مول دور جي رقا  باابات هاڪ 
اهڙو ذڪر ملي ٿو جتي رقا  کاي عاالج الِء اخاتاياار 
ڪاايااو ويااو. اڪااباار بااادشاااهااه جااي مااحاافاالاان ۾ رقاا  
طبيبن جي حڪم موجب هلندو هاو، رقا  طاباياعات 
تي ٻڌل ڌنن طور استعال ڪيو ويانادو هاو. هاياڏاناهان 
لطيف به ڪااڪ ماحال جاو ڪااناياڪاا تاي پاناهاناجاي 
ڪال جا ُسر وکاياريانادو رهاياو ان ماتاعالاق رافاعاه ماال  

۾ لاکاي ٿاي “  مرد عورت ۽ فاطارت” پنهنجي ڪتاب 
ته پهرين ڳالهه ڪاڪ محل تاي جان ماعاتابار مااڻاهان 
لکيو آهي مان انهن سان اختالف رکاان ٿاي. هاڪ تاه 
ڪاڪ محل جي جاِء مااڳ جاياڪاو تاارياخادان لاکاياو 
آهي اصل ۾ اهو اتاي نااهاي ناه ئاي ڪااڪ ماحال ياا 
مومل جي ماڙي سنڌ جي چپي چاپاي تاي ڏٺاي وڃاي 
ٿي اها جاِء به پناهاناجاي وصاعايات ۾ هاڪ وڏو ساوال 
رکي ٿي. ڪاڪ محل  . م جاو قصاو آهاي جاياڪاو 

ساان مالانادڙ “  وت پاياا پاتاڻ” راجا ادئين وارو تختگاهه 
جاالااناادڙ تاااريااخ کااي ڏسااي ان تااباااهااه ٿااياال ماااڳ سااان 
مشاهبت رکندڙ ايراضي ۽ جااگارافاي باياهاڪ ماان ان 
غر  ٿيل شهر جيڪو رحيم ياار خاان ۽ صااد  آبااد 
جي وچ تي پتڻ ماناارا جاي ناالاي ساان اڄ باه ماوجاود 
آهااي اهااوئااي ڪاااڪ مااحاال آهااي. بااهاارحااال هااتااي ان 
موضوع کي سلجهائڻ بجاِء پاڻ پنهنجي رق  واري 
موضوع تي ڌيان ڏينداسين ته ڪاڪ محل جاو قصاو 
جنهن کي شاعرن جي سرتاج شاهه سائين ڳاياو آهاي 
اهو اصل ۾ عياشي جو اڏو هو، جتي لساراٽ ڇاوڪارا 
۽ مومل جون ڀاياڻاون ياا سارتاياون روز شاام جاو اچاي 
رق  ڪنادياون هاياون ۽ جاياڪاو هاڪ دفاعاو ڪااڪ 
محل جي ان رق  واري ماحافال کاي ڏسانادو هاو ساو 
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پيو سڄي عمر رڙندو ۽ سڪندو هو تاه وري شال اهاا 
محفل نصيب ٿئي جاناهان الِء شااهاه ساائايان جاياڪاو 

 چيو آهي ان جي هڪ جهلڪ پيش ڪجي ٿي:
َُچڙِهي؛  بيک ِري َُکيُبَر ُ۾،ُِويوَُڪيف 

 ڳ لِهي ونَُڪنديُڪ ِڪُج ون،ُڳوڙه ُِپيَِسُڳَِڙي؛
ء ُڦََٽُڇ ِڙيُِپي  ُاَِڙي،ُِجئَنُڇ   ڪ ُج ُاَنگ 

هتي شاهه سائين چاوي ٿاو جاوڳايَء تاي رڻ ۾ خاماار 
چڙهي ويو. ڪاڪ محل جون ڳالهيون ڪندي. اکايان 
مان لڙڪ لڙي آيس سندس جاان ۾ اهاڙي ڪاا ماياخ 
لڳل هئي، جو ُڇاٽال ڦاٽ باه اکالاي پاياس. ُسار ماومال 

اهڙا مناظار شااهاه ساائايان ُسار ماومال راڻاو ۽  ۵:   ۱راڻو 
موکي متارا ۾ ملن ٿا جن ماان راڳ رقا  ۽ شاراب 
جي مڪمل ڇوٽ ملي ٿي ۽ نااچ کاي اهاا فضايالات 
بخشل آهي جو اها رو  جي عالج جو هڪ رڙ ڪيل 
اعالن ڀانئجي ٿو، هلو هلو ڪاڪ تڙين جتي جهل ناه 
پل اها جااِء جاتاي ساڀ ڪاو ساڪاون ساان پاناهاناجاي 
محبوب سان ملي انهيَء ڳانڍاپي جي ساراهه به ٿايال 
آهي ڪنواريون ۽ ڪونر ڪاهاه تاه پساون ڪااڪ جاا. 

 ان کان وڌيڪ چٽائي الِء:
 سونُورنيونُسوڍيونُرپيُرنديونُڪن
 اگرُاوط قنُتيُکٿوريونُتهُکءنُ
 اوتي ئونُعنبريُج ُمٿيُط قُتڙنُ
 ٻ ٽنُٻيليونُٻڌيونُپسيوُسونهنُسڙنُ
 ٿي ُالهوتيُلطيفُچئيُپسڻُالِ ُپرين
 اجهيُٿ ُتهُاچنُڪ ڪُڪوري نُڪ پڙيُ

هن بيت ۾ شاهه سائين بلڪل واض  ڪياو آهاي تاه 
ڪاڪ محل ۾ سون جي رنگن جاهاڙياون خاوبصاورت 
ڇوڪريون کلي عام منهن کاولاي دولات ساان کاياڏي 
رهيون آهن جيڪا بلڪل مولن ۽ اناگاريازن جاي دور 
وارن فحاشي جي اڏن واري منظر نگاري آهاي جاناهان 

۾ نااوجااوان عاااشااق هااٿ هااٿ ۾ ڏياائااي گااهاامااي ڦااري 
پسند ناپسند جاو ارادو ڪاري رهاياا آهان تاه ڪاهاڙي 
ڪنهن کان سونهان ۾ سارس آهاي تاه ان کاي خارياد 
ڪجي. مٿي بيان ڪيل قصن مان پڙهندڙن کاي اهاا 
سڌ پوندي تاه ان وياڙهاه ۽ افاراتافاري واري صاديَء ۾ 
جتي جو س  ڦٽل ملي ٿو اتي شاهه سائين روحااناي 
عالج ۽ ذهني خوشي جي خوراڪ ان رقا  ۾ پاياش 
ڪري ٿو. راڳ رق  ۽ مذهبن جو ڳانڍاپو پااڻ هاڪ 
الڳ ڪتاب جيتري مواد ۾ ٿاي ساگاهاي ٿاو، صارف 
رق  کي عالج الِء ماذهاباي تاوڙي ساائاناساي لاحااظ 
کان ڏسڻ جي ڪوشاش ڪائاياسايان جاياڪاو پاڙهانادڙ 
مااٿااان آهااي تااه اهااي ان کااي ڪااياائاان ٿااا ساامااجااهاان  
جيڪڏهن ڪو اعتراض ڪري به ٿاو تاه ان ساان فار  
صرف سوچ جي عليحادگاي جاو پاوي ٿاو. ماذهاب ۾ 
رق  جو ملڻ تصوف جي صورت سان به چاٽاو آهاي، 
دنيا جي ٻين مذهبان ۾ باه رقا  کاي عاباادت طاور 

  ياوناانايان وٽ اهاو تصاور 0اختيار ڪيو وياو آهاي.  
ايٿينا ديوي چاياو تاه   Athenaايڏو ته پختو ٿي ويو هو

اسان جو رو  اوهان جي رق  سان خوش ٿاو ٿائاي ۽ 
ان وقت کان رق  خدائي خاوشاي ساان ماناساوب ٿاي 
ويو. ايٿينس جو اهو عاباادت جاو ماياڙاڪاو جاتاي خادا 

 folkجاي خااوشاناودگااي حاااصال ڪاارڻ ال ان وقات جاو
dance   ڊانس نموني رق  ڪياو ويانادو هاو ۽ اڳاتاي

هلي زيوز جاي دور ۾ اهاو فاحاش نااچ جاو مايالاو ٿاي 
ويو، جتي ديوتائن جي عياشي جو مارڪاز ٿاي وياو.  

  اسالمي فڪر ۾ صوفيا اڪرام جي تصاوف واري 2
رمز ۾ رق  جو شاندار ذڪر مالاي ٿاو جايائان ُبالاهاي 
شاهه چوي ٿو ته سامڻاي هاووي ياار تاه ناچاڻاا پايائانادا 
هي، يا اسان نا  ڪاي ياار مانااياا هاي، جاهاڙا صاوفاي 
ڪالم ۽ انهن جو پسماناظار رقا  تاي ٻاڌل روحااناي 

 عبادت جو م  نقطو آهي.
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 نسيم عباس سومرو

مون هڪ دفعو ڪٿاي پاڙهاياو 
هااو تااه، ڪااوبااه ساا  هااڪ ئااي 
وقت تي هرهڪ ماڻهوَء الِء ۽ 
هرهڪ مڪان تاي سا  نااهاي 
هوندو. عام لفظن ۾ چائاجاي 
ته ايئن ٿايانادو تاه ڪاوباه سا  
هرهڪ وقت تاي، هار مااڻاهاوَء الِء ۽ هارهاڪ جااِء تاي 
س  ناهي هوندو... يعناي هار سا  ماخاصاوص گاروهان 
الِء، مخصوص وقتن ۽ ماخاصاوص جڳاهايان تاي سا  
هوندو آ ي. اسان الِء ماقادس ڄااڻاايال هاڪ سا  ُدناياا 
جي ڪنهن ٻي ڪنڊ ۾ موجود مااڻاهاوَء الِء ڪاوڙ باه 

 ٿي سگھي ٿو...
ُان وقت تاه ڳاالاھ ڪاا خااص ساماجاھ ۾ ڪاوناه آئاي 
هائاي، پار وقات ساان گاڏ ان هااڪ ُجامالااي دمااُ کااي 
هميشه سوچڻ تي مائل ڪري رکياو... ناناڍي هاونادي 
کان ذ ن ۾ ويٺل عقيده ۽ خيال کڻي جڏهن ساڌريال 
دنيا ۾ قدم رکيوسين ته خبر پئي ته ُدنيا ۾ تاه ٻاياا 
به ڪيترائي مذهب ۽ عقيده آهن... هار مااڻاهاوَء جاي 
عقيدي جو احاتارام الزماي آهاي... ڇاو تاه هار مااڻاهاو 
پنهنجي دائري جي انادر صاحايا  آهاي. روشان خاياال 

نظريا ۽ ماڻهو منطقي انداز ۾ درست لڳاا. ذ ان کاي 
هميشه کولي رکڻ کپي ته جيئن نواڻ جو رستو ُکليل 

 رهي. نئين نسل کي به اهو ئي نياپو ڏجي.
ڪنهن به صورتحال کاي ڏساڻ ۽ ساماجاهاڻ جاا زاوياه 
هميشه ساڳيا ناهن رهندا. اهو ايائان ئاي آهاي جايائان 
اسان اگر ننڍپڻ يا نوجواني ۾ ڪا ڊائري لاکاي هاجاي 

واري  11کااان  11۽ ُا ااا ساااڳاااي وري عاامااار جااي 
ڏهاڪي ۾ پڙهي ڏسبي ته پنهنجن ئي پراڻن خاياالان 
۽ سوچ جي انداز تاي کال پائاي ايانادي تاه اساان جاي 
ساوچ ڪااياڏي تااباديال ٿاي وئاي آهااي. اساڪااول کااان 
ويندي ڪاليج پوِء يونيورسٽي تائيان اساان جاو فاهام 
مااخااتاالااف ڏاڪااا چااڙهااناادو ڪااجااھ جااوان ٿاائااي ٿااو. ان 
سڄي سلسلي ۾ اسان جا دوست احابااب وڏو ڪاردار 
ادا ڪن ٿا. ڇو ته انسان پاناهاناجاي صاحابات ماان ئاي 

 سباتو ويندو آهي ۽ ُان مان ئي اسرندو آهي.
پنهنجي يقين کي هميشه ڪنهن منطقي ساوچ ساان 
جوڙي رکجي ته بهتر هونادو آهاي. اناڌو ياقايان ڪارڻ 
ڪناهان باه عالاماي جاوڙجاڪ ۾ پاورو ناٿاو لاهاي. پاوِء 
چاهي ُا و ڪو شخ  هجاي... ڪاو عاقايادو هاجاي... 
يا ڪاو ناظارياو... ڇاو تاه وقات ساان گاڏ ساڀ ڪاجاھ 

تبديل ٿاياو وڃاي... خاياال، ناظارياا، اعاتاباار، ساوچ جاو 
انداز.. سڀ وقتي  وندا آ ن... تبديلي انساني سمااج 
جااو الزمااي ُجااز آهااي... تااباادياالااي ۾ ئااي زناادگااي جااي 
روانااي آهااي. اسااان مااان جاايااڪااي تااباادياالاايَء کااي نااٿااا 
مبين يا اختيار ڪن ُاهي وقت جي رفتار کان پوئتي 
رهجي وڃن ٿا. سوال ڪرڻ جي ساگاھ ۽ ساوالان کاي 
ماانااهاان ڏيااڻ جااي جاارئاات ئااي حااقاايااقاات ۾ عاالاام جااي 
جستجو جاو دلايال آهاي. ذ ان ۾ هاڪ دري هاماياشاه 
ُکليل رکڻ سان نوان خيال ۽ نظريا ڪنهان تاازي هاوا 
وانااگاار داخاال ٿااياان ٿااا جاايااڪااي پاااڻ سااان گااڏ ٻاايااا 

  (explore)ڪيترائي سوال کڻي اچن ٿا جن جي کاول
ڪرڻ سان ئي يقين ۽ تبديليَء جاو سافار جااري رهاي 

 ٿو.
اگر اسان ڪجھ نٿا ڄاڻون ته ان جي اظاهاار ڪارڻ ۾ 
ڪو عيب ڪوناهاي. اهاو ڄااڻاڻ تاه اساان ڪاجاھ ناٿاا 
ڄاڻون، ڄاڻڻ جي طرف پهريون قادم باه ٿاي ساگاھاي 
ٿو. اهڙيَء ريت سوال جنم وٺن ٿا، جان ماان جاواب ۽ 
پوِء ڄاڻ ڏانهن وک وڌي ٿي. اڻڄااڻاائاي کاي تسالايام 

 ڪرڻ سان ئي تبديلي جنم وٺي ٿي. 
هڪ تبديلي اِها به آهي تاه اساان عامار جاي ماخاتالاف 

 يق ُجوُسفرُ۽ُتبديلي َُجونُمنزلون...
ت ريخُ۽ُمس جي تُُ   

 مون 
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حصن ۾ مختلف نظرين جي ناه صارف پاوئاياواري، پار تابالايا  پاڻ ڪانادا 
آهيون. ايتري تائين جو شدت پسنديَء جي حد تائين هليا ويندا آهاياون، 
جنهن جي سامهون ٻين جي ڪنهن ڳالھ جي اهميت نااهاي رهانادي، پار 
انهن نظرين ۾ پائيداري ناهي هوندي ۽ ناتاياجاي طاور ايانادڙ وقات کايان 
مٽائي ڇڏيندو آهي. انسان جي سباڻپ سندس نظريي سان ٿيندي آهاي 
ان ڪري نظريي جي چونڊ وڏي احتياط سان ڪرڻ گهرجاي ڇاو تاه اساان 
نه صرف پاڻ ُان نظريي جي پوئيواري ڪندا آهيون بلڪه اسان کي ڏساي 
اسان جا ننڍا ياا ڪاجاھ دوسات پاڻ ُان ئاي رار تاي ناڪاري پاونادا آهان. 
نظريي جي چونڊ تي جيڪي عنصر اثر اناداز ٿايانادا آهان اناهان ۾ اساان 
جي پرورش، گهر ۽ درساگااهان جاو مااحاول، اساان جاي صاحابات، اساتااد، 
عمر، سوچ جو انداز شامل آهن. نوجواني جي مساتاي ۾ آزاد ساوچ رکاڻ 
وارا عمر جي آخري حصي ۾ جڏهن ماذهاب جاي لابااس ۾ لاڪاي ويانادا 
آهن تڏهن آزاد سوچ رکڻ وارا ئي کين ڀٽڪيال لڳانادا آهان... تاباديالايَء 
جو هي روپ هڪ الڳ فلسفو کڻي اچي ٿو. تبديلي جتي الزمي ۽ اڻاٽار 
آهي اتي هِن جهڙيون تبديليون ٻين الِء اچرج جو ساباب پاڻ ٿايان ٿاياون. 
 اتاي انساانااي آدرش پااناهااناجاو ڪاردار ادا ڪان ٿاا. هاڪ آدرشااي انسااان 
نظرين جي فر  جي باوجود سامهون واري جي راِء جو احاتارام ڪاري ٿاو. 

 نظرين جي فر  جي بنياد تي ڪنهن سان فر  نٿو ڪري.
ڪجھ معاملن ۾ تاباديالاي انساان جاي وس کاان باه ٻااهار هاونادي آهاي 
جيئن سالن صدين جا پراڻا قصا اسان کي سچا ڪري ٻڌاياا ويانادا آهان! 
هاڻي ٿورو سوچڻ جي ڳالھ اها آهي ته هتي صب  جي ڳالھ شام تائيان 
ساڳي نٿي رهي اتي اِ ي صدين جو سفر ڪري اسان جي سماعت تائين 

 پهتل قصا ڪيترا سچا هوندا خدا ٿو ڄاڻي.
تبديلي بهرحال پنهنجي اهميت ۽ جاِء ٺاهيو اچي ٿاي. ڀالاي کاياس ڪاو 
ڀالاياڪاار ڪاري ياا ناه! ان ڪاري عااقالامانادي ان ۾ ئاي آهاي تاه ان مااان 
ممڪن حد تائين هاڪاري فائدا ۽ ناتاياجاا حااصال ڪارڻ جاي ڪاوشاش 
ڪجي. اگر اسان ان جي مخالفت ڪنداسايان تاه پااڻ ئاي پاوئاتاي رهاجاي 
وينداسين.. ايندڙ نسل تبديليَء جو حامي آهي ۽ اهوئي فطرت جو اصول 
پڻ آهي. پنهنجي ٻارن جي تربيات دور حااضار ساان گاڏوگاڏ ايانادڙ وقات 

 جي لحاظ سان ڪرڻ گهرجي ته جيئن کين ڪا تڪليف نه ٿئي.
سفر جااري آهاي، جاياڪاو ڪالاھ هاو اهاو اڄ جو  تبديليَء سان ئي ارتقا  

ناهي، اڄ وارو سئاڻ نه هوندو. ڪلھ جو ٻار اڄ جو جوان، جڏهن ته ڪالاھ 
جو جوان اڄ جو پايارسان آهاي. فاطارت پاناهاناجاي طائاي ٿايال قااناون کاي 
مبيندي هميشه اڳتي جي طرف روان دوان آهي. وقات جاياتاوڻاياڪ هاڪ 

آهي، پار سانادس وهاڪارو هاماياشاه اڳاتاي جاي  (scalar)غير طرفي مقدار 
طرف ئي هوندو آهي. گذريل لمحن کي ورائي نٿو ساگاهاجاي. ڪاائاناات 
۾ اهڙي ڪابه شيِء ناهي جنهن تي وقات پاناهاناجاو اثار ناه ڇاڏياو هاجاي. 
قديمي آثارن جي کوجنا ڪري اتان ملندڙ معلوماات پاڻ وقات ۽ حااالت 
۾ تبديليَء کي ظا ر ڪندي آهي ته ماخاتالاف وقاتان ۾ انساان ڪايائان 
زندگي گذاري آهي. تهذيبون ڪيائان جاڙياون آهان. انساان کاي حضارت 
آدم عه جو اوالد ڪري ڄاڻو يا سائنسي حساب ساان انسااناي نسال جاي 
ارتقا سمجهاو، ٻاناهاي صاورتان ۾ تاباديالاي واضا  آهاي. هايَء ڪاائاناات 

۾ آهي بلڪه ڪجھ اندازن موجاب ڦاهالاجاي   (motion)مسلسل حرڪت
پڻ رهي آهي. ترقي يافته قومون ڌرتيَء جي گولي کان نڪري ڪاائاناات 
۾ موجود ٻين سيارن ۽ ستارن تي نه صرف تاحاقاياق شاروع ڪاري ڏناي 
آهي بلڪه اتي قدم پڻ رکيو آهي. ڇاو تاه کايان اِهاا ڄااڻ آهاي تاه هايَء 
ڌرتي هميشه هڪ جهڙي ناهي رهڻي. ڌرتيَء جا معدني خزانه اڻ ُکاٽ ناه 
آهن. وڌندڙ آباديَء کي منهن ڏيڻ الِء توانائيَء جي نون ذريعن تي ڪام 
جاري آهي، خاص طور تاي ا اڙا ذرياعاا جاياڪاي پاناهاناجاو پااڻ کاي وري 

اهاائاي   (Renewable energy resources)نئين سر جوڙي سگهندا هجن
 وقت جي ضرورت آهي. 

*** 
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 تاريخ ۽ سماجيات 

سنڌ جي سر زميان تاي قاائام 
قاادياام تااهااذيااب جاانااهاان جااي 
آثاارن ماان ماعالاوم ٿايانادو تاه 
هي پرڳڻو ڪنهن قدر آسودو، 
حڪمت عملي تحت ڪاناهان 
قااادر اهااام ۽ ڪاااناااهااان قااادر 
وسااارياال آهااي. هاان جااي تاااريااخااي اهاامااياات ان وقاات 
محسوس ٿيندي جاڏهان اوهاان هان تاهاذياب جاي فان 
تعميرات جي شاهڪار برجن تي بيهي ڪجهه منٽن 
الِء ان دور ۾ هاالاايااا وڃااو. جاانااهاان دور ۾ هاان قاادياام 
عجوبي جاي تاعامايار ٿاي رهاي هائاي. ظااهار آهاي تاه 
ڪجهه ماڻهن جو ته هي ڪم ٿي ناٿاي ساگاهاياو، ان 
ڪام ۾ ڪاياتاارا ئااي مااڻااهاو، ڪااياتاارائاي هااٿ، ڪاام 
ڪري رهيا هوندا ان جو اندازو هن جي پکيڙ، هن جي 
جاگرافي، آرٽ ۽ ماعالاوماات جاي وساياع ذرياعان ماان 
لڳائي سگهجي ٿو. هي شانادار ڪاوٽ هاڪ ماناظام 
تنظيم کاانساواِء ماماڪان ئاي نااهاي. هاي ساناڌ آهاي 
جنهن الِء چيو ويندو آهي ته هتاي ٽاوئارزم جاي ناالاي 
ڪا شيِء ناهي، حقيقت هي آهاي تاه ساناڌ پاناهاناجاي 
شاندار تهذيب جي اهباڻ آهي جناهان جاي هار طارف 
کاان شاااناادار تاااريااخااي ماااڳ مااڪاااناان، ننااڍن، جااباالاان، 
ريگستاني عالئقن سان  آسودي هجڻ بااوجاود مالاڪ 
جاااي باااياااوروڪاااريساااي، وڏيااارا شااااهاااي، حااااڪااامااااناااه ۽ 
تحڪمانه رويان ساباب غاربات جاو شاڪاار آهاي. هاي 

حاڪااومااتااون ايااتاري قاادر سااائااناس، آرٽ، ادب، تاااريااخ 
دشااماان آهاان جااو فاان تااعاامااياارات جااي شاااهااڪااار رنااي 

ڪلو ميٽرن تي ۽ ڪاراچاي  11ڪوٽ حيدرآباد کان 
ڪلو ميٽرن جي فاصلي تاي هاجاڻ بااوجاود  511کان 

ڪاايااتاارن ماااڻااهاان جااي وزٽ کااان مااحااروم آهااي، پاار 
جيڪي ماڻهو هتي پهچان ٿاا اناهان کاي سافار دوران 
جيڪي مشڪالتون درپيش اچن ٿيون ان مان ڪيترا 
ته اڌ رستي مان واپس ٿي وڃن ٿا. ڇااڪااڻ تاه ماياري 
ڪوٽ تائين مناسب رستو نه هجاڻ ۽ ماعالاوماات جاا 
پورا ذريعا نه هجڻ ڪري واپس ٿايان ٿاا. رناي ڪاوٽ 
رڳو تاريخي ڪوٽ ناهي، پر هي تاهاذياب ۽ آساودي 
ماٿري آهي جيڪا ڪنهن وقت زندگاي جاي باناياادي 
ضرورتن سان ماال مال هئي. آبپاشي جا ذريعا، جبال، 
تااالُء، باااُ، فصاال، رهااائااش الِء پااڪااو نااظااام ماايااري 
ڪوٽ، شير ڳاڙهاه، ماوهان ڪاوٽ، شاراڪاتاي ناظاام، 
منظم سپاهه، آرٽ ۽ فن تعميرات جاا مااهار، جاناگاي 
حڪمت عملي جاا اڳاواڻ، هاي ساڀ هان پارڳاڻاي جاو 
حصو هئاا، ڪااباه حاڪاومات جاياڪاڏهان ساناجايادگاي 
سان هن جي مخاتالاف پااسان تاي ڪام ڪاري هاا تاه 
يقينن پوري دنيا جا ماڻهو هن آسودي تهذيب ڏانهن 
ڇڪجي اچن ها. مون کي ان ڳالهه جو يقين آهاي تاه 
جيڪي به ماڻهو رني ڪوٽ آياا آهان اناهان جاي دل 
۾ هاان تااهااذياب الِء وڏي عاازت ۽ احاتاارام پاياادا ٿاايااو 
هااوناادو تااه وري مااوجااوده ساارڪااار الِء ان قاادر وڌيااڪ 

مالمت، ڌڪار، تهذيب، تمادن کاان واناجاهايال بالاڪاه 
دشمن وارو احسااس پايادا ٿاياو هاونادو ۽ ڇاو ناه پايادا 
ٿئي. سنڌ جا ٽي آسودا ادار هتي پنهنجي طر  ساان 
ڪاام ڪااري رهاايااا آهاان، انااڊومااياانااٽ فاانااڊ، ڪاالااچاارل 
ڊپارٽمينٽ ۽ ورڪس ڊپارٽمينٽ. اوهان کي ٻڌائينادو 
هالن هنن ادارن جا ڪرتا ڌرتا ڪي ٻياا ناه اساان ماان 
اسان جي ٻولي ڳالهائڻ وارا آهن، هنن هن ورثاي جاي 
جاانااهاان طاار  شااڪاال بااگاااڙي ڇااڏي آهااي ۽ ان کااي 
جنهن طر  سرڪاري ڪارندن جي صرف محفلان الِء 
اساتاعااماال ڪايااو آهااي ان کاي ٻاڌي اساان جاو ڪانااڌ 
شاارم کااان جااهااڪااي وڃااي ٿااو. حااقاايااقاات هاايَء آهااي 
دوستو، رني ڪوٽ هڪ شاندار تاارياخاي اياناٽاياڪ ۽ 
آسااودي وادي آهااي، هاان آسااودي تااهااذيااب ۽ ان جااا 
رهاواساي جان مصاياباتان کاي ماناهان ڏئاي رهاياا آهان 
خاص طر  عام ماڻهو، ٻار، عورتون، بزرگ اناتاهاائاي 
مفلسي واري زندگي گذارڻ تي ماجاباور آهان. جاڏهان 
ته سرڪار هان وقات تاائايان هان عاالئاقاي کاي ناه روڊ 
ڏئي سگاهاي آهاي ناه ٻاارن الِء تاعالايام ۽ عاالج جاو 
بااناادوبساات ڪااري سااگااهااي آهااي. اياائاان لڳااناادو هااي 
عالئقو ڪنهن جي ترجي  ۾ ئي ناهي رهيو. ماقااماي 
رهاواساي اناتاهاائاي مافالاساي واري زنادگاي گاذارڻ تاي 
مجبور آهن، انهن جي ٻارن جي اها حالت ڏسي هاانُء 

 ۾ چڪ جيان لڳي ٿو. 
*** 
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مالماڙي، تاعالاقاي ۽ ضالاعاي 
ٺااٽااي جااي مشااھااور رياالااوي 
اسٽيشن جنگشا ي جاي اتار 
پاااساااي يااونااايااان ڪاااائاااونسااال 

جاي جابالان  0/1ڪو ستان 
جي  اناج ۾ نورن، تارايان ۽ 
تاالئان ساان ٽااماٽاار، تالاور ۽ ڪاوناج پاکاايان جاي ُجااوِء 
ر ندڙ، َاَڪ ۽ َبَڙ جاي خاوشاباو ۾ ماھاڪانادڙ، صاديان 
کان قائم، سنڌ جاي ڪاو ساتااناي عاالئاقاي جاو  اڪ 
تااريااخااي ڳااوٺ آ اي، جااتاي وسااڪااري دوران گاھاامااڻ 
جون ڳ  فطري جڳھاياون، ڏڪاار ۾  اتاي جاي گارم 
 وا جا جھوٽا ۽ طوفان ۾ تياز  الانادڙ واسارا ۽ ڪانان 
اندر ُسوساٽ ڪندي گھمندڙ طوفااناي ُدز  ماٽاي  باه، 
 تي جي ماروئڙن جي سڪون ۽ آرام جا ذريعا آ ن. 
صدين کان موجود  ن ڳوٺ ۾  ازاريان انساانان جانام 
ورتو ۽ وفات ڪري ويا، پر اڄ به انھن ماان ڳا  ناالان 
جي ماڻھن کي خبر آ ي. شايد مالماڙيَء جاي ماٽايَء 
ماانااجااھ، ا ااڙي ڪااا سااڳاانااد ُسااتااي سااماااياال آ ااي جااو 
جيڪو به  ڪ ڀيرو مالماڙي جي ُستي ٿاو اوتاي، ا او 
سموري زندگي  تي جو نمڪ حالل پٽ ساڏرائاڻ تاي 
فااخاار مااحااسااوس ٿااو ڪااري! اچااو تااه مااالااماااڙي جااي 
سااياااسااي، سااماااجااي، عاالاامااي، ادبااي، جاااگاارافاايااائااي ۽ 
حياتياتي تارياخ تاي، مااضاي، حاال ۽ مساتاقابال جاي 
 پسمنظر ۾ تعميري، تنقيدي ۽ تاريخي نظر وجھون.

 مالماڙ   تي اھو نالو ڪيئن پيو؟:
مالماڙيَء جي نالي کي ڏسنداسيان تاه ان باابات  اڪ 

مااال جااي “ ئااي رواياات ماالااي ٿااي، مااالااماااڙي اصاال ۾ 
جي بدلاجانادڙ صاورت آ اي. ماالامااڙي ناالاي ”  ُمھاڙي

جي قادرتاي ساوناھان ”  کارڙي“  ڪ کور آ ي جيڪو 
سااان ساارس مااٺااي پاااڻاايَء جااي چشاامااي جااي ڀاار ۾ 
برساتي نئين جي ڪپ تي موجود آ ي، ان کور تاان 

پاياو، جاناھاناڪاري ان ”  ماالامااڙي“  ن ماٿريَء جو ناالاو 
کور کي مالماڙي جي نالي جي ڪري وڏي تاارياخاي 
ا ميت حاصل آ ي. ناائاون مال ا او پاھارياون لاياکاڪ 

ع کااناپاوِء ماالامااڙي کاي سانااڌي 0221آ اي، جاناھان 
عاالاام و ادب ۾ مااتااعااارف ڪاارايااو  ڏسااو يااادگاايااريااون، 
نائون مل . ان کانپوِء  تي جي برک اديبن جاھاڙوڪ: 

ع واري ڏ ااڪاي جاي 0121سائين عبدالعزيز جوکيو 
شروعات ۾ نئيان زنادگايَء ۾ ماقااال لاکاي، ماالامااڙي 

ع واري ڏ اااڪااي 0121کااي روشااناااس ڪاارايااو  ڏسااو 
جي شروعات جي نئين زندگاي، عابادالاعازياز جاوکاياو . 
ڪجھ مھينن بعد ئي تاحاقاياق جاي مايادان ۾ ساناڌ 
جي چوٽيَء جي مافاڪارن جاھاڙوڪ: ڊاڪاٽار عامار بان 
محمد دائودپوٽو، ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ ۽ ٻين جاي 
نگرانيَء ۾ نڪرندڙ ماا اوار اخاباار تاعالايام تاحاقاياقاي 
رسالي ۾ محاماد الايااس  اماوام جاوکاياو باه پاناھاناجاا 
مختلف تحقيقي مقاال ڇپراياا، جان ماان  اڪ ماقاالاي 

مالماڙي ڏساڻ ۾ تاه اياتارو اوناھاو “ ۾ پاڻ لکيائين ته 
ڪونھي، پر ڪڏ ن کاٽاڻاو ئاي ناا اي، مااکاي جاھاڙي 
مااٺااي ۽ شاافاااف مااعاادناايااات سااان ڀاارپااور پاااڻااي ڏيااناادڙ 
مالمااڙي کاور جاي ماٿاان لاو اياڙي جاا ڪااٺ رکايال 
آ ن، چوپايو مال به اتان پاڻي پيئي ته عورتون ڪپاڙا 
به اتي اچي ڌوئن، گڏوگڏ ماڻھو به پنڌ ياا گاڏ ان تاي 

 اخابااِر تاعالايام  ”  لڏي، ا و پاڻي، پيئڻ الِء ڀارياو وڃان
مائااي  51ع . والاد مااحاتارم ساان 0122اپاريال -ماارچ
ع تااي بااه حااال احااوال ڪااياام. پاااڻ  اايااٺاايااون 5150

ڳالھياون چاياائايان، جاياڪاي جايائان جاو تايائان پاياش 
 ڪجن ٿيون.

مالماڙي مڪان تي ا و نالو ماالامااڙي کاور تاان ئاي “ 
پيو. مالماڙي کور کي اساان ناناڍپاڻ کاان ڏسانادا پاياا 

ع تاائايان ان جاي چا طارف 0112ع کان 0121اچون، 
لو يڙي جون ڪاٺيون رکيل ڏٺيوسين، ڏسڻ ۾ کاور 
ته ننڍو هو، پر منجھس پاڻي اياتارو جاو کاٽاڻاو ئاي ناه 
 و. ان کور ڀرسان نورن ۽ و ندڙ برساتاي ناديان ماان 
جڏ ن کان ريتي بجري کڻي وڪڻڻ جاا رواج پاياا تاه 
ا و تاريخي کور به سڪي ويو ۽  اڻي ان کي شااياد 
ڏرجي وڃڻ ڪري، ڪنھن نڪي ڇاڏياو آ اي تاه ڪاو 

 ”مال وجھ اندر ِڪري نه پوي.
 مالماڙ   جو روشن ماضي:

مالماڙي واسين جي علمي، ادبي، سياسي، سماجي ۽ 
ثقافتي حالتن جاو تافاصايالاي ماطاالاعاو ڪاباو تاه خابار 
پوندي  تي، ماضيَء ۾ علم جا درياَء و ندا  ئا، جان 
مان اوسي پاسي جي ڳوٺن مان علم جا اڃايل ماڻھاو 
اچي پنھنجي ُاڃ ال ايانادا  ائاا. ماخاتالاف تاارياخاي ۽ 
زميني حقيقتن جي پياش ناظار، تاارياخ جاي ماخاتالاف 
لکڻين جي ماطاالاعاي باعاد،  اڪ مافاروضاو ٺاھاي ٿاو، 
جنھن تاي ايانادڙ ماحاقاق، چاڪااس ۽ تاحاقاياق ڪاري 

مالماڙي جي اڏجڻ جي سال باابات ڪااباه “ سگھن ٿا. 
مستند معلومات ته نٿاي مالاي، پار تاناھان  اونادي باه 
ٽوپوگرافيڪل، آرڪياالجيڪال ۽ حايااتايااتاي اڀايااس 
مان  ڪ اندازو لڳائي سگھجي ٿاو تاه  اتاي ساومارن 
جي دؤر کان به اڳ انسانن پناھاناجاي ر اائاش اخاتاياار 
ڪئي  وندي، جڏ ن ته سنڌي سماٽ قبيلي جاوکاياا 
جاي  اڪ وڏي اوڙڪ ڪالاياپااوٽان ماان  ااتاي، حااجااي 

 ت ريخُ۽ُمس جي تُُ

مالماڙيَء جي ماضي، حال ۽  مستقبل 
 تي تاريخي ۽ تاناقايادي نا ار 

 

 
 آرڪياالجي

جوکيييو جسيارت 
 الياس سنڌي
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جوکئي جي وڏڙن مان اڪثريت ماالامااڙي ۾ ر اياا ۽ 
 تان کان ٻين عالئقن جھڙوڪ: جنگشاا اي، گاجاو ۽ 
ڪجھ وري ڪن ڀا  ياا جاونااڳاڙر پااساي لاڏي وڃاي 

حاجي پوٽا جوکيا اڄ به  تي ماوجاود آ ان. ”  آباد ٿيا.
مالماڙي ڏانھن ماضيَء جي دريَء منجھان ناھاارباو تاه 
نظر ايندو ته  ي عالئقو ڪاري ارر سان وابسته  و ۽ 
آ ي. ارر ۾ مالماڙي واسين جا کيٽ  وندا  ئا، جان 
تي  و وس ۾ آبادي ڪندا  ئا، جاڏ ان تاه ڏڪاار ۾ 
ا ي  تان لڏي وڃي، ڪنھن ذرخيز جڳھ تي پنھنجاا 
گاھار اڏي وياھاانادا  ائاا، ڇااڪااڻ تاه اناھان قاباياالان ۾ 
لڏپالڻ شروع کان وٺي، زنادگاي جاو ا ام حصاو ر اي 
آ ي. مالماڙيَء ۾ شاروعااتاي دؤر ۾ غايار مسالاماانان 
جي ر ائش جا به وڏا آثاار مالان ٿاا. جان ۾ ماخاتالاف 
غير مسلمان ماڻھن جون قبرون به  اتاي جاي ُماقاامان 
۾ نظر اچن ٿيون، جن تي وڌيڪ جادياد طارياقاي ساان 

 تحقيقي ڪم ڪرڻ جي ضرورت آ ي.
 مالماڙ  گس:

مالماڙي، جھڙيَء ريت اڄ به ملڪ پاڪستان جي ٻان 
جاايااڪااو  1-مشااھااور قااومااي شااا اارا اان  مااوٽااروي اياام

جااوکاايااا مااوڙ وٽااان ۽ ناايااشااناال  اااِء وي وري گااجااي، 
گھاري، مڪلي ۽ ڌاٻيجي وٽان لڳي ٿو  جاي وچ ۾ 
موجود آ اي، بالاڪال ا اڙيَء ريات مااضاي ۾ باه  اي 
ڳوٺ، ان دور جي جاناھان مشاھاور رساتاي تاي ماوجاود 

جاي ”  ماالامااڙي گاس“  و، ان کاي تاارياخ ۾ بااقااعاد  
نالي سان لکيو ويو آ ي. ا وئي سبب آ اي تاه  اتاي 
ماضيَء ۾ مختلف حملي آور ۽ ڦورو به آيا  ئا. آرياا 
جڏ ن سنڌ ۾ آيا ته ا ي مالامااڙيَء رساتاي لاناگاھاياا. 
ا ڙيَء ريت بعد ۾ ارغون ۽ ترخان، جاياڪاي ماڪالاي 
۾ دفن ٿيل آ ن، ا ي  تي به مخاتالاف ماال وجاھ ۽ 
ملڪيت جي ُڦرلٽ الِء ياا تاه خاود ايانادا  ائاا ياا وري 
ٻئي ڪناھان مااڻاھاوَء کاي ماوڪالايانادا  ائاا. اناگاريازن 

ع ۾ 0211جڏ ن سنڌ فت  ڪئي ته ڪراچي کانپوِء 
چاڪر خاان جاوکائاي کاان پاالناد وٺاڻ جاي الِء، ساياٺ 
نااائااون ماال سااان گااڏجااي  ااتااي ڪااار ڪااري آيااا ۽ 
مالماڙي جي پرامن ماحول کي جھڙي ريت، ڪائاپاٽان 
پريڊيَء خراب ڪيو، ان جو مثال ڪو ستان سنڌ جي 
تاريخ ۾ نٿو ملي. اڳتي وري جڏ ن نئين صاديَء ۾ 
دنيا ۾ صنعتاي اناقاالب جاي ناتاياجاي ۾ تارقاي جاي 
حرص وچان، مھا ڀاري لڙائيون لڳيون تاه اناھان ۾ باه 

، تاارياخ جاي حاقاياقاتان آڏو ظاا ار ” مالماڙي گس“  ي 
ٿيو. اڄ مالماڙي مٿان ملڪي ۽ غير ملاڪاي  اوائاي 
رستو قائم آ ي، جنھان جاي شاروعاات بارٽاش اناڊيان 

ع کان ڪئي، جڏ ن پاھاريان ماھاا 0102ايويشن وارن 
ڀاري جنگ ۾  تان کان جاھااز گاذرڻ لڳاا. يااد ر اي 

ع ۾ دنيا جي پھريان ڪاامايااب 0111ته رائٽ برادرز 
جھاز جاو، آمارياڪاا ۾ تاجارباو ڪاياو  او، ان کااناپاوِء 
پھرين مھا ڀاري وياڙر دوران ئاي جاھاازن کاي گاڏيال 

ع ۾ ئاي ماالامااڙي جاي 0102ڀارت ۾ آنادو وياو تاه 
آسمان ۾ جھازن کي ڏٺاو وياو. اڄ ماالامااڙي گاس ناه 
صرف زمين تي موجود پيچرن جي صورت ۾ ماوجاود 
آ ااي، پاار فضااا ۾  ااوائااي رسااتااي جااي شااڪاال ۾ بااه 

 موجود آ ي.

 مالماڙ   ۾ مذھب:
مالماڙي ۾ شروع کان وٺي مذ ب غالب ٿو ڏساجاي، 
پوِء چا ي ٻڌمت ۽  ندومت  جن يا باعاد ۾ اساالم. 
ان سلسلي ۾ ڪاري جبل جاي ارد گارد جاماع ڪايال 
پٿرن جي نمونن يا ما يئن کاي ٻاڌمات ساان الڳااپاي 
طااور ساامااجااھااي، وڌيااڪ تااحااقاايااق ڪاارڻ جااي ڪااافااي 
گنجائش موجود آ ي. ٿي سگھي ٿو ان ڏس ۾ ٻيون 
به ڪي تاريخي حاقاياقاتاون  اجان، پار ماون پاناھاناجاي 
حاصل ڄاڻ مطابق ا وئي سماجاھاياو جاياڪاو لاکايام. 
 ندوئن جا مالماڙي ۾ ڪاروبار جي ڪري اچ وڃ جا 
مفاروضاا ناه پار حاقاياقاتاون آ ان. اوائالاي دور ۾ ۽ پاڻ 
ور اهي کان اڳ ته  ن ڪو ساتاان ۾ ڳا  تاعاداد ۾ 
ڪو ستاني  ندو ر ندا  ئا، جن مان ڪاافاي لاڏپاالڻ 
ڪري  ندستان  لاياا وياا، بااقاي جاياڪاي باچاي وياا، 
ا ي ماالامااڙيَء جاي پااڙي ۾ جاناگاشاا اي، ٿااڻاو باوال 
خان، سري ۽ گڏاپ پاساي ر اڻ لڳاا، جاياڪاي اڄ باه 
اتي ئي ر ن ٿا. مالماڙي ۾  ان وقات ساڀ مسالاماان 
آ ن. انگاريازن جاي ڪاار ۽ حامالاي ۾ باقاول ڪارنال 
اوٽرام جي، مالماڙيَء ۾ مااڻاھاو پاڪاا مسالاماان آ ان 

 The ڏسااو لااياافااٽاايااناانااٽ ڪاارناال اوٽاارام جااو ڪااتاااب
Conquest of Scindhe   ساانااڌ جااي فااتاا  ، جاايااڪااي

 لندي ڦرندي ڪجھ ورد به ڪن پاياا. ثاابات ٿاياو تاه 
ع جي ڏ اڪي ۾ به  تي دين جي تعليام جاو 0211

ع کانپوِء پاڙي جي ٻين ڳوٺان 0211رواج موجود  و. 
۾ ديني تعليم جڏ ن وڌيڪ عام ٿي ته مالماڙي جا 
ماڻھو به ديناي عالام الِء سارگارم  ائاا. ڪاجاھ قارآن 
پڙ يل ماڻھن جھڙوڪ: حاجي حيدر وغير   تاي جاي 

مسجد ۾ نماز پڙ ائاي، جاياڪاا باعاد ۾ ”  کروٿ نما“ 
طاور مشااھاور ٿاي. ان کااان ”  جااماع مساجاد ماالامااڙي“ 

عالو  پروفيسر حاڪم دين جوکيو ٻڌايو ته ان صاديَء 
۾  تان کان ڪجھ ماڻھو حج تي به اسريا. جااللاجاي 
جي ماڻھن سميت  تي دين جي تعليم کاي حااصال 
ڪاارڻ جااي شااروعااات ٿااي، جاايااڪااا بااعااد ۾ مااولااوي 
عبدالرحمان ڪونڪر واري، مولوي محمد اسماعيل ۽ 
مولوي ضياُءالدين وڌياڪ عاام ڪائاي ۽  اتاي عالام 
جو ڄار وڇاائاجاي وياو.  اڪ ڏاني دلاچاساپ ڳاالاھ تاه 
مولوي ضياُء دين تمام سادي طبعيت جو مالڪ  او، 
سمورن شاگردن کاي قارآن پااڪ جاي تاعالايام ساڄاي 
زندگي مفت ۾ ڏناائايان. پارائاماري اساتااد باه ٿاياو  او، 
جنھن دوران سندس پاران ڏنل ٻي جديد تعليم جو باه 
ذڪر ڪرڻ کپي. سندس شاگاردن باقاول پااڻ ڪاڏ ان 
ڪڏ ن جاگرافي ۽ سماجي اڀياس به پاڙ اائايانادو  او، 
پار سااناادس دلاچااسااپااي اساالماايااات پااڙ اائااڻ ۾ وڌيااڪ 
 ائااي. مااوالنااا حاااجااي مااحااماد  اااشاام جااوکايااو ۽ ٻااياان 
صرف ڪجھ شاگردن کانئس قارآن پااڪ نااظار  کاان 
اڳتي، عربي ۽ فارسيَء جي تعليم به ورتي  ائاي، پار 
ڪااڏ اان بااه ڳااوٺ ۾ اجااايااو خاارچ ڪااري،  اان ڪااو 
پروگرام رکي، ڪاناھان جاي دساتااربانادي ناه ڪارائاي. 

چاٽاا ڀاياٽاي ناه  ائاي ياا ”  ماذ اباي“ شايد ان زماني ۾ 
سااناادس سااادگااي ۽ ا  لااوڪ طااباايااعاات جااو مااعاايااار 
چئجي. البته سندس شاگردن مان جن دنياوي تاعالايام 
ورتي، ا اي وڏي مارتاباي تاي پاھاتاا. ان جاي اباتاڙ اڄ 

” دياناي تاعالايام“ اسان مولوي ضايااُءالاديان کاي صارف 
جااي اسااتاااد طااور ياااد ڪااريااون ٿااا، پاار سااناادس دياانااي 
تعليم جي شاگردن کان وڌيڪ ڪامياباي تاه سانادس 

جي شاگردن وٽ آ ي! اناھان ٻاناھاي ”  دنياوي تعليم“ 
صورتن ۾ ماولاوي صااحاب جاي شاخاصايات جاو نارالاو 
رنگ نظر اچي ٿو. پاڻ خود غرض نه پار  اڪ دروياش 
۽ ساادي طابااياعات جاو عاالام، اساتاااد ۽  ااڪ ُپااھاتاال 
درويش انسان به  و. سندس طبيعت ۾ عاجزي  ئي، 
جنھنڪري  و کانئس ننڍي عمر وارن کاان باه ساکاڻ 

 ۾ ڪوبه عيب محسوس نه ڪندو  و.
 مالماڙ   ۾ تعليم جي شروعات:

 تي تعليام جاي شاروعاات آڳااٽاي زمااناي کاان وٺاي 
ٿي، يعني پاڪستان ٺھڻ کان به گاھاڻاو اڳ. جاڏ ان 
ته ڪجھ ڳوٺاڻا جيڪي  تان نڪاري ٻايان جڳاھايان 

ع کااناپاوِء فاورن پاڙ اي 0201تي وڃي ر يا، ا اي تاه 
لکي، ان وقات جاي ناوڪاريان ۾ لڳاا. الاباتاه بااقااعاد  

ع کانپوِء ٿاي ڏساجاي. 0101علم جي شروعات  تي 
دنيا جي تعلايام ۾  اتاي جاا مااڻاهاو آتاا  ائاا تاه ڇاا 
پڙ ون   ڪ ئي کان سکاڻ، مادد ڪارڻ ۽ قاربااناياون 
ڏئي، سئني الِء سواليون ڪرڻ،  تي جي ماضيَء جي 
تاريخ جو سنھري باب  و. ديني تعليم ساان گاڏوگاڏ 
دنيا جي تاعالايام حااصال ڪارڻ باه  اتاي مااضايَء ۾ 
عام  و. گھڻو پوئاتاي وڃاڻ بادران، پااڪساتاان ٺاھاڻ 
کان ٿورو اڳ ڏسباو تاه  اتاي جاو پاھارياون لاياکاڪ ۽ 
استاد سائين عبدالعزيز جوکياو، دناياا جاي تاعالايام ۾ 
سنڌي فائنل ۽ اديب فاضل جا امتحان ڏئي، ڪراچاي 
۾ سرڪاري استاد ٿو ڏسجي. ڀر واري  ان زمااناي ۾ 
مااالااماااڙيَء جااي پاااڙي ۽  اااڻااي ڳااوٺ  جاااللااجاايَء جااو 
سائين جھان خان جوکيو ته مولوي ضياُءالاديان جاو باه 
استاد  و. ساائايان جاھاان خاان جاوکاياو ساناڌي فاائانال 
پاس  ڪ جاياد اساتااد تاه  او، پار ماولاوي ڪاوناه  او. 
جڏ ن به مولوي ضياُءالدين کيس ڏسانادو  او تاه ادب 
مااان اٿااي ماالااناادو  اائااس. مااولااوي صاااحااب پااٽ تااي ۽ 
سائين جھان خان ڪرسيَء تي ويھي پاڙ اائايانادو  او، 

ع جاي 0121ڇو ته  و سئني جو استاد  او. باعاد ۾ 
ڏ اڪي ۾ ئي  تي، ساائايان جاھاان خاان جاوکاياو جاا 
شاگرد مالماڙيَء جي شروعاتي استادن ۾ شامل آ ن، 
جن ۾ مولوي ضياُءالدين کي مالماڙي واسين، سائاناي 
کان اڳ مڪمال ۽ اهام ساماجاھاياو. باعاد ۾ ماحاماد 
الياس  موم جو نالو سر فھرست ٿو ڏساجاي. شاھاياد 
عبدالجليل جوکيو به  تي جي ماڻھن ۾ مھندار ٿاي، 
مئٽرڪ پاس ڪئي. مشھور اديب ۽  تي جو پھاريان 
صاااحااب ديااوان شاااعاار جااان مااحاامااد جااانااباااز مااخااتاالااف 
ڪورسز ڪري پھريون سرٽيفائيڊ طبيب ٿيو. ساائايان 
عبدالحق عابد سروري، سائين حاجاي ماحاماد  ااشام، 
سائين محمد رمضان جوکيو، حاجي ڪارم ديان کاان 
عالو  حاجي محمد جوکيو، سومار خاان بان ناباي گال 
جوکيو، الھنواز خان بن الھداد خاان جاوکاياو، الئاق ڏناو 
خان بن غالم نبي جوکيو، سکيو خاان بان نااٿاو خاان 
جانواڻي، مشھور ڊرائنگ جو استاد سر ربنواز خان بان 
الااھااداد خااان جااوکاايااو، دياانااداز، حاااجااي مااياار عاالااي باان 
مشااتاااا  عااالاااي جاااوکاااياااو، حااااجاااي ماااحاااماااد صاااابااار ۽ 

 



ين     | 29همرسي ماهوار مئگز

 

عبدالحنان بن باُ ماحاماد جاوکاياو ۽ ٻاياا  اتاي جاي 
چند شروعاتي استادن ۾ شامل آ ن. پروفيسر ڊاڪٽار 
مااحاامااد حاايااات جااوکاايااو، پااروفاايااساار امااان ا  جااوکاايااو، 
پروفيسر سراج دين ۽ پروفيسر حاڪم دين جوکيو جا 
نااال شاروعااتاي پاروفاياسارن ۾ شاامال آ ان. پاروفاياساار 
ڊاڪٽر انجنيئر محاماد حاياات جاوکاياو جاي تاعالاياماي 
خدمتن جو ڪاٿو لڳائڻ سج کي آئينو ڏياکاارڻ بارابار 
آ اي، جااناھاان ناه صارف پاھارياان انااجاناياائار، پار پااھارياان 
پروفيسر ۽ ڊاڪٽريٽ ڊگري  اولاڊر ٿاياڻ جاو اعازاز باه 
حااصاال ڪااياو. ا ااڙيَء رياات ادي بالااقااياس عازيااز بااناات 
عبدالعزيز عورتن ۾ پھرين مئٽرڪ ڪائاي ۽ عاورتان 
۾ پھرين سرڪاري ٽيچر مقرر ٿي. ر اناماا بااناو بانات 
حاجي ڪرم دين جوکيو، جيڪا پروفيسار ساراج ديان 
جوکيو جي گھرواري آ ي، گورنمينٽ گرلس پارائاماري 
اسڪول مالماڙي ۾  تي سڀ کان پھريان سارڪااري 
اسااتااادياااڻااي مااقاارر ٿااي، جاانااھاان کااانااپااوِء بااخااتاااور بااناات 
عااباادالااو اااب بااه  ااتااي ٽاايااچاار مااقاارر ٿااي. اياائاان  ااتااي 

ع جي ڏ اڪي ۾ نياڻين الِء به علم جاا رساتاا 0121
وڌيڪ کلاياا ۽ ساويان ٻايان نايااڻايان باه عالام حااصال 
ڪيو. صفوران خانم ۽ ماعاماوران خاانام بانات ماحاماد 
الياس پھريون سرٽايافاائاياڊ نارساون باڻاياون، جاڏ ان تاه 
ڊاڪٽر طا ر  بنت حافظ محاماد جاوکاياو سائاناي کاان 
اڳ ايم بي بي ايس ڊاڪٽر ٿي. ماحاماد شاعاباان بان 
پروفيسر ڊاڪٽر انجنيئر محمد حيات جوکيو پاھارياون 
نوجوان آ ي، جنھن پاڪستان کان ٻا ران ناياوزيالاياناڊ 
مان ڪمپيوٽر سسٽمز ۾ پي ايان ڊي ڪائاي. واضا  
ر ي ته مالماڙي ۾ ديني تاعالايام جاو سالاسالاو تاماام 
گھڻو پراڻو آ ي،  تي صرف جديد تعالايام جاو ذڪار 
 لي پيو. انھن ۾ به جيڪڏ ن  ر ڪ جاا نااال لاکاباا 
ته مضمون ۾ ڊيگھ ٿي وينادي، ان ڪاري شاروعااتاي 

نااالاان جااو مااخااتااصاار ذڪاار ڪااياام. وڌيااڪ ان ڏس ۾ 
ع کان وٺي، منھنجاا الاڳ مضاماون شااياع ٿاي 5111

 چڪا آ ن، جن کي پڙ ي سگھجي ٿو.
 مالماڙ   جي ماضي  ۾ علم ۽ ادب:

مالماڙيَء جي ماضيَء کي وڌيڪ روشان ان ڪاري باه 
چوڻ کپي ڇو ته  تي پاڪستان ٺاھاڻ کااناپاوِء اساتااد 
جااھااان خااان جااوکاايااو جااي تااربااياات يااافااتااه شاااگااردن جااو 

ع جااي شااروع ۾ قاااباال ذڪاار آ ااي. 0121ساالااساالااو 
مااحاامااد الااياااس جااوکاايااو جااو  ااڪ خااق، جاايااڪااو  اان 

ع جااي ڏ اااڪااي ۾ پاانااھاانااجااي مااامااي باازرگااوار 0121
عبدالعزيز جوکيو کي لکيو، ا و ان سالاسالاي ۾  اڪ 

” بزم جانبااز“ سٺو ثبوت آ ي، جنھن ۾ مالماڙيَء ۾ 
طارفااان ٿااياناادڙ مااخاتاالاف عالااماي ۽ ادبااي ويااھاڪاان ۽ 
طرحي مشاعرن بابت احوال لاکايال آ اي، جاياڪاو اڄ 

سال اڳ، مالماڙيَء جي جابلو عالئاقاي ۾ ناه  11کان 
صرف علمي ۽ ادبي محافالاون رکاڻ جاي حاوالاي ساان 
 ڪ ا ام شاا ادي آ اي، پار ان ساان گاڏوگاڏ ماحاماد 
الياس  موم ۽ جان محمد جانباز جوکيو پاران  تاي، 
عبدالعزيز جوکاياو ساان صاال  مشاورا ڪاري، طارحاي 
محفل مشاعرا رکڻ جو به چٽو ڏس ڏي ٿاو. ان قاديام 
نوجوانن جي ادبي سلسلي ۾ مالامااڙي جاي ساگاھاڙن 
جو ڪردار به وسارڻ ناه کاپاي، جان  اماياشاه پاناھاناجاي 
نوجوان نسل جي علمي ۽ ادبي آبايااري ڪائاي. بااُ 
محمد بيشڪ جوکيو پناھاناجاي شاعارن کاي لاکاڻ الِء 
گھڻي ڀاهي جاان ماحاماد جاانابااز جاي چاوناڊ ڪائاي، 
جااياااڪاااو ناااوجاااوان، اڳاااتاااي  ااالاااي پااااڻ  اااڪ مااابااايااال 
تااخاالاايااقااڪااار ثاااباات ٿاايااو. ان نااه صاارف کاااناائااس، پاار 

ع کان وٺي، ماالامااڙي جاي اناياڪ بازرگان کاان 0211
وياا ساي “ تاريخي حقاياقاتاون پا اي لاکاياون، جان کاي 

۾ قلمبند ڪياائايان. عااباد ساروري ۽ ٻايان ”  وينجھار

 م ڪالس دوساتان پاڻ ان عالاماي ۽ ادباي کاياتار ۾ 
مالماڙي جي شروعاتي دور ۾ جھنگ ۾ موريل وليان 
۽ وڻن کي واس ڪيو. عبدالحنان جوکيو ۽ پاروفاياسار 

ع جي شروعات ۾ مالامااڙي 0121امان ا  جوکيو به 
۾ علمي ۽ ادبي تنظيم سازيَء ذريعي، نوجوانن کاي 

 ادبي کيتر ۾ آڻڻ جون ڪوششون ڪيون.
 مالماڙ   جا سرڪار  ادارا:

مالماڙيَء ۾ سرڪاري ادارن ڏانھن ڏسبو ته ساٺاا ادارا 
ماالااناادا. ساارڪاااري پاارائاامااري اسااڪااول جااي باالااڊنااگ، 
بشارت الياس جوکيو جي درخواست تي ان وقات جاي 
ايم پي اي ڄام باجاار خاان جاوکاياو ماناظاور ڪارائاي. 
نياڻين جي سرڪااري اساڪاول جاي عاماارت جاي الِء 
زمين جو مسئلو ٿيو ته ا ا زمين باُ محمد باياشاڪ 
جوکيو پنھاناجاي گاھار جاي اڳاياان وقاف ڪاري ڏناي، 
جاااتاااي اساااڪاااول ان دور ۾ ٺاااھاااياااو، جاااناااھااان دور ۾ 
جنگشا ي لڳ ايشيا جي ڏا ي رسول بخاش پالاياجاو 
جي ڳوٺ ۾ به نياڻايان جاي سارڪااري اساڪاول جاي 
ڪا بلڊنگ نه  ئي. مالماڙيَء ۾ شمسي توانائي تي 
 لندڙ بجلي الِء لکپڙر ڪرڻ ۾ محمد الياس  موم 
جااو ڪااردار ناامااايااان  ااو، جاانااھاان ماالااڪ جااي اعاالااي  

ع ۾ 0121اختيارين ڏانھن درخواستون لکيون. ناياٺ 
، حڪاومات پااڪساتاان پااران ” سولر انرجي پالنٽ“ ا و 

منظور ڪيو ويو، جيڪو ان وقت سنڌ جي صارف ٻان 
ضلعن ۾ منظور ٿاياو  او،  اڪ مايارپاورخااص ۽ ٻاياو 
مالماڙي! ا ڙيَء ريت مالمااڙي ۾ اللاٽايان،  اٿ باتاي 

” باجالاي“  ٽارچ ، ڏيئو، اگھيو ٻارڻ  آگاياسار  کااناپاوِء 
پڻ آئي، جياڪاا ڪاافاي بازرگ عامار جاي مااڻاھان باه 
ڳوٺ ۾  لندي ڏٺي ۽ شااياد ڪان کاي ڊپ باه ٿاياو 
 وندو ته ڪڄاڙو پيو ٿئي ته ڪجھ وري سر ا به ٿيا 
 ااوناادا. مااالااماااڙي ۾ ساارڪاااري مااڊل اسااڪااول جااي 
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منظوري الِء محمد الياس  موم، ان وقت جي تعليم 
کاتي جي ضلعي آفيسرن سان خق و ڪتابت ڪئي 

ع جي آخر ۾  تي مڊل اسڪاول باه ماناظاور 0101۽ 
ٿيو، جنھن کي بعد ۾  اِء اسڪول ته ڪاياو وياو، پار 
بلڊنگ ا ائي ساڳي مڊل اسڪاول واري اڃاان تاائايان 
 اااِء اسااڪااول الِء اسااتااعاامااال ٿااي ر ااي آ ااي. خااق و 

ع جي آخر ۾ 0122ڪتابت الِء محمد الياس  موم 
جاانااگااشااا ااي پااوسااٽ آفاايااس جااي  ااڪ بااراناا  پااوسااٽ 
ماالامااڙيَء ۾ ماناظاور ڪارائااي جاياڪاا پااڻ  االئاياناادو 
ر اايااو. پاانااھاانااجااي رٽااائاارمااياانااٽ تااائااياان بااراناا  پااوسااٽ 
مالماڙي کي وڏي ا تمام سان  اليائايان، جاياڪاا اڄ 

ع جاي 0111به  لي ر ي آ اي. ناه صارف اياتارو، پار 
شروعات ۾ ماالامااڙي کاي ماواصاالتاي ناظاام ذرياعاي 
دناااياااا ساااان ڳااااناااڍڻ الِء پااااڻ پااااڪسااااتاااان ٽاااايااالااااي 
ڪميونيڪيشن اٿارٽيَء ڏانھن لاکاپاڙر ڪاري،  اتاي 

پاااڻ ماااناااظاااور   PCO” پااابااالاااڪ ڪاااال آفاااياااس“  اااڪ 
ڪرايائين، جنھن ۾ زماياناي ٽايالايافاون  اتاي لڳاي ۽ 
سوين ماڻھن فون استعمال ڪاري، پاري پاري ر انادڙ، 
پنھنجن عزيزن سان ڳالھايو. مالماڙي ۾ صحت جاون 
سھولتون بلاڪال ناه  اجاڻ بارابار  اياون، ساواِء ديساي 
ٽوٽڪن ۽ عالج جي طريقن جي. ان سھولت الِء سناڌ 
ايارڊ زون ڊولااپامايااناٽ اٿااارٽاي  ساازدا  جاي ڊائاارياڪاٽاار 
حاجي عبدالحميد جوکيو سان ڳالھائي ڪري، محمد 
الياس  موم جوکيو،  تي ڊسپينسري قاائام ڪارائاي 
ورتااي، جاانااھاان جااو پااھااريااون انااچااارج ڪااو سااتااان جااو 
بھترين ڊاڪٽر حاجي عبدالشڪور جوکيو ڀرتي ٿاياو. 
ڊاڪاٽار حااجاي عابادالشاڪاور جاوکاياو جااي ناالاي کااان 
ڪااياار واقااف نااه  ااوناادو   ااو ڪااو سااتااان جااي سااوياان 
انسانن جاي جاان باچاائايانادڙ، باناا اللا  انساانايات جاو 
خدمت ڪندڙ شريف النفس، غريبن جو آڌي رات باناا 
انتظار جي  ڪدم عالج ڪندڙ  اڪ عاظايام انساان 

ساالان  51 و. مالماڙي ڊسپينسري شروع ۾ لڳااتاار 
تائين بنا بلڊنگ  ائاي تاه ماحاماد الايااس  اماوام ان 
کي پنھنجي ذاتي گھر ۾  الاڻ الِء  اڪ ڪاماري ۾ 

ع ۾ عبادالاوحاياد جاوکاياو پ پ 5111منتقل ڪيو. 
سرڪار کان ان جي بلڊنگ ماناظاور ڪارائاي ٺاھارائاي، 
جياڪاا اڄ باه ماوجاود آ اي. ماالامااڙي ۾ پايائاڻ جاي 
پاڻي جي الِء وڏي ڏکياائاي  اونادي  ائاي. جاناھان الِء 
مااالااماااڙي جااي انساااناان جااون ڪاال ڏر کااان ٻااارنااھاان 
پيڙ يون اڃايال خاتام ٿاي وياون. ماالامااڙي کاور ماان 

ع ڌاري کاوٽاي ڪاڍياو وياو، جاياڪاو 0251مٺو پاڻي، 
ع ۾ سڪي ويو، جنھن جي سڪاڻ جاا ڪاارڻ 5101

مالماڙي نئين مان ريتي بجري کڻي، نئين جي پياٽ 
کي وني کوکلاو ڪارڻ آ اي. ماحاماد الايااس  اماوام، 
مالماڙيَء کي مٺو پاڻي مھيا ڪري ڏيڻ الِء باه  اڙان 
وڙان ڪم ڪيا ۽ مخاتالاف سايااساي سامااجاي پالاياٽ 
فارمن تي ڳالھايو. ان ڏس ۾ ڪاافاي پااڻايَء جاا باور 
کااوٽااي، پاااڻااي ڪااڍڻ جااي ڪااوشااش ڪاائااي وئااي، پاار 
اڪثر ڀيرا کارو پاڻي نڪتو. سکايااڻاي پااڙي ۾ ماٺاو 
پاڻي نڪتو. ان کانپوِء  ڪ بور شھيد نعمت ا  بان 
سھراب خان جوکيو جي ڪوششن سان جامع مساجاد 
مالماڙي ڀرسان باادالڻاي تاناظايام جاي آفاياس ڀارساان 

تايااار ٿااياو، جاتااي بااه مااٺااو پاااڻاي ناڪااتاو. ا اڙيَء رياات 
 مالماڙي، سالن جي اڃ ال ڻ قابل ٿي.

 مالماڙ   جون ٽڪريون:
مالماڙي ۾ موجود بٺين ۾ لڪي، ناوناڌ، پاالناٽ جاي 

مسجد واري “ ع کان اڳ 0121بٺي   ن ٽڪري کي 
چاونادا  ائاا. ”  ماوري“ ۽ مساجاد ٺاھاڻ کاان اڳ ”  بٺاي

واض  ر ي ته مالماڙي جو سولر پالنٽ  تي لڳل  و، 
ان ڪري  ن بٺيَء کي پالنٽ واري بٺي چوندا آ ان ، 
تااراَء واري بااٺااي، الڪااارو، ُماار واريااون بااٺاايااون، رابااٺااي، 
ليمي جي بٺي ۽ مڙ و مشھور  يون، جيڪاي اڄ باه 

 سڀ موجود آ ن.
 مالماڙ   ۾ سوار   جا طريقا:

مااضاايَء ۾ اٺ  ااتاي جاي جاابالاان اناادر تااوڙي شااھاارن 
ڏانھن سفر ڪرڻ جو واحد ذرياعاو  اونادو  او. اٺ تاي 
چااڙ ااي  ااتااان کااان ڳااوٺاااڻااا جااھااونااا ڳااڙر، ڪاان ڀاا ، 
ڪيٽي بانادر، شاا ابانادر، غاالم ا ، ڪااٺاوڙ سامايات 
مااائااي ڪااالچااي کااان اڳاايااان ماالااتااان ۽ نااورانااي طاارف، 
باارٽااش انااڊيااا گااورناامااياانااٽ طاارفااان ماالااياال فاارضاان جااي 
تڪميل ڪرڻ الِء سفر به ڪندا  ئا ته گاڏوگاڏ  اتاان 
کان کير جو ٿورو گھڻو واپار به ڪانادا  ائاا. اٺ ساان 

باه سارڪااري ماالزمان کاي مالانادي ”  گاھاوڙي“گڏوگڏ 
هئي. ان سان گڏ  اتاي جاي عاام مااڻاھان باه ان کاي 
استعمال ڪيو. جڏ ن مالماڙي کاور ماان پااڻاي ڀارڻ 
جااي شااروعااات ٿااي تااه پااوِء  ااتااي گااڏر عااام  اائااا. 

ع کان آئون به  تي گڏر ڏسندو پيو اچان، جن 0111
ع ۾ مون مالماڙي کاور تاان پااڻاي 0112تي چڙ ي، 

ع ۾ 0111ڀرڻ جو  ڪ ٻه ڀيرو تجربو به ڪاياو  او. 
محمد الياس  موم جڏ ن،  تي موٽرسائيڪل ورتي 
 ئي ته ا ا  تان جي تاريخ ۾  ڪ نئايان ڳاالاھ ٿاي. 
پبلڪ ٽرانسپورٽ الِء نور خان جوکيو جي بس قاديام 
تاارياان بااس آ ااي، جاانااھاان کااان بااعااد ۾ ڳااوٺ رئاايااس 
وليداد جوکئي جي ساياٺ عابادالشاڪاور جاوکاياو جاي 
بس به  تي ٺٽي تائين  لندي  ئي. بعد ۾ خدا ڏناو 
بن ليمون خان جوکياو باه  اتاي باس وٺاي  االئاي. ان 
کان اڳ مورو ڳائيندڙ نور زماان جاي  اڪ ڊاٽسان باه 
 لندي  ئي. مون پاڻ به سئني ۾ سافار ڪاياو، ساواِء 

ع کااناپاوِء  اتاي 0111نور خان جوکيو جي بس جي! 
جي ماڻھن موٽرسائيڪلون، ڪارون ۽ ٻايان ماخاتالاف 
گااڏيان جاا ناماونااا خاارياد ڪاارڻ شااروع ڪايااا، جااياڪااو 

 سلسلو اڃان تائين  لي پيو.
مننالننمنناڙ   جننون رننيننر سننرڪننار  

 تنظيمون:
 تي جا ماڻھو شروع کان ساوشال ورڪار ر اياا آ ان. 
ماضيَء ۾ عابادالاعازياز جاوکاياو، جاان ماحاماد جاانابااز، 
محمد الياس  موم، سومار خان بن نبي گال، حاافاظ 

سکيو خان، پروفيسر اماان ا ،  محمد بن خان محمد،
عبدالحنان، الئاق ڏناو خاان، عانابار خاان، ماماتااز عالاي 
جااوکاايااو، مااحاامااد اياااز جااوکاايااو، بشااارت الااياااس، آگاام 
جوکيو، انڙ خان جوکيو ۽ ٻيا اڻ ڳڻاياا نااال  اتاي جاي 
مختلف سماجي تنظيمن جا باني ر يا آ ان. ان ڏس 
۾ ڪااو سااتااان وياالاافااياائاار ايسااوسااياائاايااشاان جااو نااالااو 
چمڪندڙ  او، جاناھان ۾ حاافاظ ماحاماد جاوکاياو جاي 

اڳواڻي ۾ انيڪ سماجي ڪم ٿياا. ولاياج ڊولاپاماياناٽ 
ايسوسيائاياشان جاي پالاياٽ فاارم تاان ماحاماد الايااس 
 موم اڻ ڳڻيا ڪم ڪرايا. ان کان عالو   اتاي وقات 
بوقت مختلف سماجي کيتر جاي تاناظايامان وڏا ڪام 

 ڪيا آ ن.
 مالماڙ   ۾ سياسي شعور:

محمد الياس  اماوام ۽ جاان ماحاماد جاانابااز لاکاپاڙر 
ڪري،  تي پولنگ اسٽيشن منظور ڪرائي. مااضايَء 
۾ سڀ کان اڳ نبي گل جوکاياو، ياونايان ڪاائاونسال 
جنگشا ي مان ڪائونسلر چاوناڊياو  او. ساکائاي خاان 
جو نالو سياسي شاعاور آڻايانادڙن جاي لساٽ ۾ قاابال 
ذڪر ٿو ڏسجي. بعد ۾ حافاظ ماحاماد جاوکاياو  اتاي 
جااي سااياااساات ۾ سااٺااو ڪااردار ادا ڪاايااو جااو ڪااوثاار 
عبدالعزياز زوجاه احساان ا  جاوکاياو کاي ايام پاي اي 
جي سيٽ ۾ ميرپورساڪري جي صوبائي اسايامابالاي 
جااي تااڪ تااان مشااھااور سااياااسااتاادان سااساائااي پاالاايااجااو 
سامھون اليڪشن ۾ بيھاريو. عبدالوحياد بان حااجاي 
محمد جوکيو  اڪ ڀايارو نااظام ۽ ٻائاي دفاعاو ناائاب 
ناظمي جي سيٽ تان پ پ جي ٽڪيٽ تان، ياونايان 
ڪائونسل مڪلي ماان الاياڪاشان وڙ اياو، پار ٻاناھاي 
ڀيرو  ارائي ويو. مسمات رحمت زوجه خدا ڏنو پاھاريان 
عورت ڪائونسلر طور جنگشاا اي ياونايان ڪاائاونسال 
مان چونڊي وئي. ان کانپوِء مختلف فاردن جاا نااال ان 

 ڏس ۾ ملن ٿا.
ان کااان عااالو  مااالااماااڙيَء جااي گااذرياال ماااضاايَء سااان 
الڳاپيل ڪيترن ئي علمي، ادبي، سايااساي، سامااجاي، 
حياتياتي، سائنسي ۽ تاريخاي ماوضاوعان تاي وڌياڪ 
ڳوڙ و اڀياس ڪري، تاحاقاياق ڪارڻ جااري رکاڻ جاي 
شديد گھرج آ ي. اميد آ ي ته مالماڙيَء جا ادياب ۽ 
تاريخدان ان تي غور ڪري، تاارياخ جاا وڌياڪ وکاريال 

 ور  سھيڙيندا.
 مالماڙ   جو ھيڻو حال:

ماضيَء جا تاريخي داساتاان لاکاڻ جاو ماقاصاد سائاناي 
کي پنھنجي تاريخ کان آگار ڪرڻ آ اي.  ااڻاي اچاو 
 تااااه مااااوجااااود  حااااالااااتاااان تااااي  ااااڪ نااااظاااار وجااااھااااون.

مااالااماااڙيَء جااو حااال نااه پاار اڄااڪاالااھ باادحااال آ ااي! 
اسڪولن کان وٺي  ر ادارو بند! نئاياون ساڪال، کاور 
سڪل،  اا باورن ۾ پااڻاي آ اي، پار ڪاا خابار ناا اي 
ڪاايااسااتااائااياان  االااناادو  مااذ اابااي انااتااھاااپسااناادن جااي 
دقيانوسي سوچن ۾ قيد مالماڙيَء ۾ اڄڪلھ وڏا وڏا 
قصا ڪرڻ وارا موجود آ ن، پر عمل کان لاناوائايان ٿاا. 
ادبي لڏو پاڻ ۾ اختالفن جي ور چڙ يل ته علمي لاڏو 
به پاڻ ۾ ئي ڪونه ٺھي! حال تي رحم اچاڻ ضاروري 
آ ي ڇو ته لڏپالڻ کانپوِء ڪنھن به واپاس مااڳان تاي 
موٽڻ جو نا ي سوچيو ته ا و سئني جو نقصاان آ اي. 
سناڌي ٻاولايَء جاي ماا ارن جاي  ان ڳاوٺ ۾ اڄ ٻاار 
پنھنجي پيُء کي بابا چاوڻ بادران پاپاا ۽ اماان بادران 
مما، ماساي بادران خااال ۽ اديَء بادران آپاي چاون ٿاا. 
ٻااارن سااان انااگاارياازي ڀاالااي ڳااالااھااائااجااي، پاار پاانااھاانااجااي 
مادري ٻولاي وساارڻ حاال جاي  اڪ ساناگايان غالاطاي 
چئبي. لاطاياف واناگار، حاقاياقات  ان حاال جاي، ظاا ار 
ڪريان ذري!! مالماڙيَء ۾ ٽئلينٽ وڏو آ اي، پار ا او 
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ٽئلينٽ ڪٿي مذ بي انتھا پسنديَء جي ور چاڙ اياو 
وڃي ته ڪٿي دقيااناوس خاياالان جاي لاپاياٽ ۾ اچاياو 
وڃي! اسان کاي پاناھاناجاي ٻاارن کاي ساناڌي پاڙ اائاڻ 
سان گڏ انگريزي پڙ ائڻ کپي. سائنسي تعليام وقات 
جاي ا ام گاھارج آ ااي، ان ۾ ڪااا ساساتااي ناه ڪاارڻ 
کپي. ٻارن کي ٽڪ ٽاڪ، فياس باوڪ ۽ واٽاس اياپ 
تاي باه تااريااخ کااان واقااف ڪاجااي،  اار وقاات مااطاالااعااو 
ڪرڻ جو عادي ڪجي. بري صحبت کاان باچاائاجاي. 
مالماڙيَء ۾ امان، ماحابات، ڀاائاياچااري ۽ اتاحااد کاي 

  ٿي وٺرائڻ الِء اختالفن کي وسارڻو پوندو.
اسان جو ماضي روشن  او، جاناھان جاي ڪاري اڄ باه 
موجود آ ي. ماضيَء جي اناماول اساتاادن ۽ لاياکاڪان 
کاانااپاوِء مااوجاود  جاادياد زماااناي جاي ناائاياان ٽاھاايَء ۾، 
ڪيترن ئي ليکڪن ۽ شاعرن جا ناال اچن ٿا، جن ۾ 
جھونن ليکڪن ۾ سکيو خان جوکيو، پروفيسار اماان 
ا  جااوکاايااو، عااباادالااحاانااان جااوکاايااو ۽  اان وقاات جااي 
نااوجااواناان ۾ آگاام جااوکاايااو، بشااارت الااياااس جااوکاايااو، 
پروفياسار حااڪام ديان جاوکاياو، شاماس ديان جاوکاياو، 
سئني کان ننڍي عمر جو پر دور انديش ليکڪ محاي 
الدين جوکيو ۽ ٻيا ا م ليکاڪان جاي حاياثايات رکان 
ٿا. جاللجيَء سان تعلق رکندڙ آصف علي جاوکاياو باه 
اڄڪلھ تمام سٺو لکڻ جاي شاروعاات ڪائاي آ اي. 
ان کان عالو  ٻيا به ليکڪ  اونادا، اناھان سائاناي کاي 
داد ڏجي ٿو. ا و نسل در نسال سالاسالاو  الانادو ر اي، 

 ا ائي اميد ڪجي ٿي!
مالماڙيَء جي عاورتان ۾ ادياباائاون پاڻ ماوجاون آ ان. 
ماضايَء ۾ ڊاڪاٽار طاا ار  جاوکاياو ۽ صافاوران خاانام 
جوکيو جا لي  ڇاپاجانادا  ائاا. حاال ۾ ئاي ماحاتارماه 
سنڌو سنڌي بنت حاجي محمد جاوکاياو جاناھان ٿاوري 
وقت اندر ئي ساناڌ جاي عاورت لاياکاڪاائان ۾ ساٺاي 
جڳااھ ٺااا ااي ورتااي آ ااي. ساانااڌوَء جااي اڳااواڻاايَء ۾ 
ڪو ستاني عورتن جي الِء ڪيترائي سماجي، علمي 
۽ ادبي ڪم  لن پيا. حال ۾ انھن عورتن جاو جادياد 
عالاامااي ۽ ادبااي دناايااا ۾ اچااڻ جايااتااوڻايااڪ  اتااي جااي 

ماحول ۾  ڪ نئين روايات لڳاو، پار ا او اياڪاياھايان 
صديَء جي زماني جي اشد ضرورت به  او تاه عاورتان 
جااي ناامااائااناادگااي سااان  ااتااي جااي عااورتاان ۾ پااڻ ان 
سلسلي جي شروعاات ڪاجاي تاه جايائان سائاناي کاي 
خبر پوي ڪو ستاني عورتون به ڪاناھان کاان گاھاٽ 
نا ن. سنڌو ساناڌيَء جاا ڪاياتارائاي مضاماون ڇاپاجاي 
چڪا آ ن. سندس  ڪ اڻ ڇپيل ڪاتااب باه ڇاپاائاي 
جي مرحلي ۾ آ ي.  تي جي عورتن ۾ واحد عاورت 
ليکي ويندي جيڪا ڪو علمي ۽ ادبي ڪتاب لکاي 

 ڇپرائي ر ي آ ي.
 مالماڙ   جو رير يقيني مستقبل:

جيڪڏ ن موجود  ويڳاڻپ، جھيڙي، فاتاناي، فسااد ۽ 
غير يقيني واري صورتحال بارقارار ر اي تاه ماالامااڙيَء 
کي عظيم نقصان ٿي سگھاي ٿاو، جاناھان جاا تاماام 
خطرناڪ ناتاياجاا ناڪاري ساگاھان ٿاا، جاھاڙوڪ:  ات 
ڪااوبااه ڪااو سااتااانااي رواج باااقااي نااه ر ااناادو  جاايااڪااو 
 ونئن به  اڻي  ڪ  ڪ ڪاري،  اتاان اڻالاڀ ٿايانادو 
پيو وڃي، ڇاڪاڻ سڀ ڪو ٺٽي شھر جي شادي  ال 
۾ ڪاڄ ڪرڻ کي فاياشان ٿاو ساماجاھاي ، ڌاريان جاا 
رواج غالب ٿيندي نطر پاياا اچان  الاماياو ا او آ اي تاه 
سنڌي ٻوليَء جي ما ر استادن جي گھرن جي ڪاڄان 
۾ به  اڻي پرايون رساماون عاام ٿاي چاڪاياون آ ان ، 
ڌاريااون ٻااولاايااون بااه مااڪااماال طااور غااالااب ٿااياانااديااون 
 مالماڙيَء جا اڪاثار دوسات ٻاولايان جاي ماعاامالاي ۾ 
ڇااڙواڳ آ اان، پاانااھاانااجااي ٻااولااي ڳااالااھااائااڻ کااي عاايااب 
سمجھندا آ ن . مالماڙيَء جا مايادان لاياناڊ گارياباناگ 
جا شڪار ٿي ويندا  جاياڪاي ڳاوٺااڻاا پااڻ وڪاڻانادا ، 
ماڻھن جي ر ائاش جاا گاھار ئاي بااقاي وڃاي باچانادا، 
سنڌي ٻولاي ساماجاھاائاڻ ۽ پاڙ اائاڻ وارو ڪايار باه ناه 
ر ندو، فرقياواريات جاو عاروج مالانادو، ماذ اباي جاناگ 
وڌي سگھي ٿي، اختالفن جو نبايارو ڪاوناه ٿايانادو تاه 
 ر ماڻھو ڀونگو ڀونگو ٿي ويندو. نتيجي ۾ مالماڙي 

 پنھنجو وجود به وڃائي سگھي ٿي!
ا و مالماڙي جيڪو اڄڪلھ استادن ۽ آفاياسارن جاي 

وسنديَء طور ڄاتو ۽ سابااتاو وڃاي ٿاو، مساتاقابال ۾ 
ا و پنھنجي ا ا سباڻپ به وڃائي چڪو  وندو.  تي 
نظرياتي ماڻھن جي حال ۾ ئي وڏي کوٽ ماحاساوس 
پئي ٿئي، سو مستقبل بابت تو ان پاڻ اندازو لڳائاي 
سگھو ٿا ته ڇا حاال  اونادو  عالام جاي تاڙپ مااضاي 
جو قصو بڻجي ويندي ۽  ا رابطي ڪاري جاو ناطاام 
به پنھنجي عروج تي پھچندو، جاناھان جاي شاروعاات 

ماناٽان  51لڳي  2ع جي شام 5151ڊسمبر  1 تي 
کان ٿي چڪي جڏ ن  تي تيز ترين سروس انٽارناياٽ 

1G   جي سھولت مالاي ۽ ڳاوٺااڻان جاو راباطاو ساڄاي
دناايااا سااان انااٽاارناايااٽ ذريااعااي ٿااي ويااو. ان کااان اڳ 

ع جي ڏ اڪي ۾ جڏ ن رياڊياو اياجااد ٿاياو تاه 0211
ع تائين سنڌ جي ڳوٺن ۾ عام ڪاوناه  او 0121ا و 

ع ۾ 5150 ڏسو زنجبار جھنگ ار، الطاف شاياخ جاو 
ع کانپاوِء 0111ڇپيل ڪتاب  يعني ريڊيو لڳ ڀڳ 

 اتااي پااھااتااو  ااو. بااابااا ٻاڌايااو تااه مااالاماااڙيَء ۾ ريااڊيااو 
 ع ڌاري آيو.0101

مستقبل جو نسل پناھاناجاو پااڻ کاي ماالامااڙي بادران 
جيڪي جتي ويٺا آ ن، اتي جا ساڏرائايانادا، کايان ا اا 
ڄاڻ به نه  وندي ته سندن والدين جا ابا ڏاڏا مالمااڙيَء 
۾ ڪھڙن گھرن ۾ ڪيئن ر ندا  ئا  کين مالماڙيَء 
لڳ ڪاري ارر جي نڪوڙ، ڄ ڙ، لعال ڌونائايان، ماارو 
جبل ۽ جنگشا يَء جي عيسب پير مقام جي به خبر 
نه  وندي. ا و مستقبل تمام خاطارنااڪ ان ڪاري باه 
 وندو جو مالماڙيَء ۾ ان وقت شايد ئي ڪو جاوکاياو 
سنڌي  جي، پر ازد ا واسينگ نانگن جي شاڪال ۾ 
باھاڙياا وٽاان پالاٽاڻ لاٿال  اونادي،  اتاي باه اناھان جااي 
مستقبل جي نظر  وندي جيڪو ان زماناي ۾ قاباضاا 
خااوري ڪااري، اڏجااي، لااٽااجااي، چااچاارجااي، ناااس ٿااي 
ماضيَء جو حصو بڻجي چڪو  وندو.  تي جا شاگرد 
سنڌ حڪومت طرفان تعليم تي توجهه نه ڏيڻ ڪاارڻ 
سنڌي وساري چڪا  اونادا، پار ان جاي بادران اردو ۽ 
انگريزي تي توجهه  وندن، ڇو تاه ساناڌيان کاان عاالو  
ٻيون قومون جھڙوڪ: پٺااڻ، پاناجااباي ۽ ڪشاماياريان 

 



    0202آگسٽ   32 |

 

سان گڏوگڏ مخدوم محمد  اشم ٺٽاويَء پااران  اڪ 
افواني کي ڏينھن جا تارا ڏيکاريا ويا، ان افوانايَء جاا 
عزيز، سڄي ساناڌ واناگار  اتاي باه قااباض ٿاي، زوريَء 
زبردساتايَء،  اتاي جاا ماقااماي ٿاي ويانادا..! اساان جاي 
ناوجاوانان کاي رساتاان تاان لاناگاھاڻ ڪاوناه ڏيانادا، جااي 
لنگھبو ته الڪاري ۽ لاڪ وٽاان ٽاياڪاس وٺاي اساان 
جي ايندڙ نسال کاي ڦاري، لاٽاي  اتاان ماجاباور ڪاياو 
ويندو ته ا ي  تان پناھاناجاا سااماان کاڻاي لاڏي وڃان. 
 ااتااي ناايااون ڪااالااوناايااون، فاالاايااٽ ۽ دڪاااناان جااا واڪ 
لڳنادا. مازي واري ڳاالاھ،  اتاي جاي عاالئاقان جاا نااال 
مٽائي، انھن جاي ماٿاان ناوان نااال پاونادا، ماثاال طاور: 
الڪاري کي لکالو يا الکاار، لاڪايَء کاي لا ، ناوناڌ 

چئي سگھن ٿا. بلڪال ا اڙيَء ريات،  کي دوند وغير 
جيئن ڪراچي ۾ گل ٻائيَء کي گلبائاي ۽ ا اڙا کاوڙ 
مثال ايئن ملندا، جن ۾ اصال ناالان کاي باگااڙياو وياو 

 آ ي.
مالماڙ   جي ماضي، حال ۽ مستقبنل 

 ۾ حياتياتي ۽ تاريخي فرق جو نچوڙ:
نه صرف اسان جو ماضي علام دوسات، تاارياخ سااز ۽ 
فطرت سان ڀرپاور رو  پارور  او، پار حاال ۾ باه وقات 
 ٿن ۾ آ ي جو اسان پاناھاناجاي مااڳان کاي ماالاڪاي 
ڪري بچايون. ماضيَء جي ماالامااڙيَء ۾ پااڻايَء جاي 
 ڪ  ڪ ڦڙي الِء ترسندڙ مارو ماڻھاو، حاال ۾ گاناج 
پاڻيَء جي زير زمين ذخايارن ماان فاائادو وٺان پاياا، پار 
مستقبل قريب ۾ فطرت دشمن عملن جھاڙوڪ: وڻان 
جي وانيَء جي ڪري، ا ي سڀ زير زمايان پااڻايَء جاا 

 ذريعا ختم ٿي ويندا.
اسان جاو مااضاي پاکايان ۽ جااناورن جاي ڳا  جاناسان 

جاھاڙوڪ: تاتارن، طاوطان،  ارڻاان، ڳايارن ۽ ٻاي جاابالااو 
فطرت جي مالڪ جانورن، جيتن، پاکايان ۽ رياڙ اياون 
پائيندڙ جانورن ماان شاا اوڪاار  او، تان ماان حاال ۾ 
ڳيرا، بلبل، جھرڪيون، ڪبوتر، ٻٽير، تتر، ڪانگ ۽ 
ريڙ يون پائيندڙ جانورن ۾ ڪرنائاون، سااناڍو، نااناگان 
جااا چاانااد قساام، لااونااڊر، ٻاامااونااھااياان، ڪااس، ڳااور ۽ 
ڪجھ ڪرڙين جا قسم ڏسڻ ۾ ايندا آ ن. مستقبال 
۾ ا ي سڀ  تان ناياب ٿي ويندا ۽ انسان انھان کاي 
ڏسڻ الِء ايئن سڪندا جايائان اڄ ڪاراچايَء ۾ تاارياخ 

ع آچر ڏينھن حباياب بائاناڪ پاالز  آِء 5150جون  01
آِء چندريگر روڊ تي ڪراچي يونيورسٽاي جاي شاعاباي 
زوالجي ۾ پڙ ندڙ  ڪ جوڙي  ناري ۽ ڇوڪر   اتاي 
بيھي، شھر ۾ اڏرندڙ پکين جاو رڪاارڊ ناوٽ ڪاري 
لااکااي ر اايااا آ اان، پاار کااياان سااواِء باااز، جااھاارڪااياان ۽ 
 ڪجھ ڪبوترن جي، ٻيو ڪجھ نا ي ملي سگھيو.

اسان جي تاريخ ۾ جبلن، نورن، نئيان، تاالئان، تارايان، 
جھڏن، اڌوڪن، ڀارن، دڙن، ماا ايائايان، پاٿارن، پاراڻايان 
قبرن، گاھااڻايائايان ۽ قاديام آثاارن جاي وڏي ا امايات 
ر ي آ ي. انھن مان ڳ  آثار حال ۾ پڻ موجود آ ن، 
پر ايندڙ وقت ۾ آ ساتاي آ ساتاي تارقايَء جاي ناالاي 

واالر، قبضو، ٽاوڙ ڦاوڙ، وڻان جاي واني ڪاري ۽  تي 
 ر طر  جي فطرت دشمن سرگرمين ذريعي مالامااڙي 
مڪان کي مڪمل ڌارين جي بستاي ڪاياو ويانادو ۽ 

 ڌرتي ڌڻين کي  تان ڌڪاريو ويندو.
 مٿين بحث مان ڇا ملندو؟

اڪااثاار ا ااو ڏٺااو ويااو آ ااي تااه اسااان جااي تاااريااخ جااي 
موضوعن تي ڪايال تاحاقاياق کاي ماعااشارو ديار ساان 
قبول ڪندو آ ي، ڇو جو ان ۾ ماضي، حاال ۽ ايانادڙ 

وقت جو ذڪر ان ڪري ٿيل  وندو آ ي جو تارياخ ۾ 
سئني زمانن جو اولڙو موجود  وندو آ اي. جاياڪاڏ ان 
اسين پنھنجي تاريخي ورثي جي مڪمل ڄاڻ حاصل 
ڪنداسين ته ان جا اڻ ڳڻيا فاائادا باه مالانادا. اساان ۾ 
پاانااھاانااجااي ناانااگاان ۽ دنااگاان جااي وقااتااائااتااي ۽ چڱااي 
ماالاڪااي ڪارڻ جاو شااعاور صاارف تااريااخ جاي اڀاياااس 
ذريعي ئي پئدا ٿيندو. ا ڙو ئي  ي تحقيقي مضماون 
تو ان پڙ اياو، جاناھان ماان اساان کاي روشان مااضايَء 
بابت ڄاڻ ملي. اميد ته اسان پنھنجي مالامااڙيَء جاي 
آئيندي ۽ ايانادڙ نسال جاي عالاماي، ادباي ۽ اخاالقاي 
آبياري الِء فڪرمند ٿي سوچينداسين ته ضرور ڪا نه 
ڪااا باااھااتاااري اياااناادي، گااڏوگاااڏ ابااااڻاان ڪااکااان کاااي 
سارينداسين ته ان جا ڪارائتا فائدا، اسان جاي ڌرتايَء 

 تي ٿيندڙ  ر واالر خالف اثر ڪري سگھندا.
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 عبدالحفيظ ڀٽي

لفظ آباد جي معناي  ڏياکااري 
ٿو ڪا جڳھ يا اياراضاي آبااد 
تاااڏ ااان چااائاااباااي جاااڏ ااان اتاااي 
شھري يا ٻا ريان ر اڪو آباد 
 جن. ڪاناھان باه مالاڪ جاي 
سماج جاي اڀايااس الِء آباادي 
جي انگن اکرن ۽ مکيه خاصيتن کي جااچاڻ ۽ پارکاڻ 
ڏانو ضروري  وندو آ ي ۽ ان عمل جاو خااص ڪاارڻ 
ا و آ ي ته جيڪڏ ن اسان کي صحي  انگ اکر ناٿاا 
ملن ته اسان ڪابه رٿا جاوڙڻ ۾ نااڪاام ر اناداسايان. 
آبادي بابت گھربل معلومات  نن اسمن مطابق هئڻ 
گھرجي. ڪل آبادي، ان جي عالئقي جي لحاظ ساان 
ونڊ ورن، شھرين ۽ ٻھراڙين جاي آباادي جاو تانااساب، 
خاواناادگااي ۽ تااعالااياام جاي سااطا ، آبااادي جااي واڌ ۾ 

 شر  ۽ ماڻھن جا ڌنڌا وغيره شامل آ ن.
مٿي ڄاڻايل خاصيتن بابت انگن اکرن کي گڏ ڪارڻ 
جااي عااماال ۽ طااريااقااي کااي آدمشااماااري  ڳااڻااپ  يااا

(Census)   چئجي ٿو. عام طر  سان  ر ڏ يان ساال
آدمشماري ڪرائي ويندي آ ي. ڏکڻ ايشيا ۾ پھرين 

ع ۾ ڪرائي وئي. پاڪستان قاائام 0205آدمشماري 
ع ۾ ۽ ٻااي 0120ٿاايااڻ کااانااپااوِء پااھاارياان آدمشااماااري 

ع ۾ ڪارائاي وئاي. ياارناھان ساالان 0110آدمشماري 
ع ۾ ٽين آدمشماري ٿي، جنھن موجب 0101کانپوِء 

ملڪ پاڪستان جي ڪال آباادي ڇاهاه ڪاروڙ هائاي. 
ع ۾ 0112پنجين آدمشماري سترنھن سالن کانپاوِء 

ڪرائي وئي جڏ ن آبادي جو انگ تيرنهن ڪروڙ تي 
 وڃي پھتو.

 00ورلڊ پاپوليشن ڊي  دنيا جاي آباادي جاو ڏياناھان  

ع تي پنج ارب دناياا جاي آباادي رڪاارڊ 0120جوالِء 
ع تاي وجاود ۾ 0112سيپٽمبر  51 -ٿي ته يو اين او:

جو  ڪ ڊپارٽمينٽ  يو ايان ڊي پاي   (U.N.O)آئي. 
(U.N.D.P)  ان ڏينھن کي دنيا جي آبادي جو ڏيناھان

ع ۾  ااڪ 0211مالااهاائااڻ شااروع ڪااياو. ان ڏس ۾ 
 51ع ۾ ٽي ارب ۽ 0111ع ۾ ٻه ارب، 0150ارب، 
ارب دنيا جي آباد رڪارڊ ٿاي.  0.1ع ۾ 5100اپريل 

ارب  0.1ع ۾ ٽاوٽال آباادي 5150 ان  الانادڙ ساال 
 رڪارڊ موجب موجود آ ي.

ان ڏينھن کي ملهائڻ جا ڪاجاھ ساباب آ ان جان ۾ 
پھريون سبب ا و آهاي تاه مااڻاھان کاي بااخابار ڪاياو 
وڃي، آبادي جا فائدا ۽ نقصان ڪھڙا ٿين ٿاا ۽ ٻاياو 
ا و ته وسيع نيٽ ورڪ جي مدد ساان انساانان تاائايان 
معلومات پھچڻ جو ذريعو پيدا ڪرڻ ۽ ٽياون ا او تاه 
جاياڪاي باه آباادي جاي ماعااامالان تاي غاور وياچاار يااا 
حااڪااماات عااماالااي جااوڙي ڪاام ڪاان ٿااا انااھاان کااي 
رضاڪاراڻي طور تي پئسا عطيو ڪارڻ شاامال آ ان. 
 ن وقت آبادي جي لحاظ کان پھرين نمبر تي چائناا 
۽ ٻين نمبر تي انڊيا ۽ پنجين نامابار تاي پااڪساتاان 
آ ي. آبادي جو يڪدم وڌڻ معاشي تنگدستاي پايادا 
ٿيڻ جو سبب بڻجي ٿي، معاشرتي مت ڀيد ۽ قومي 
معامال جنم وٺن ٿا. ماحول ۾ ڊپريشن جاھاڙي آباھاوا 
انسانن جي ذ نن ۾ گھر ڪري ٿي، جھڙوڪ ڪياتارا 
معامال جيڪي ملڪ جي واڌ ۾ رڪااوٽ جاو ساباب 

 بڻجن ٿا.
دنيا جي ڪجھ عالئقن ۾ انسانن جي آبادي گھاٽاي 
آ ي ته ڪجھ عالئقن ۾ ڇڊي. آبادي گاھاڻاو ڪاري 
اتي ئي ٽڪي سگھي ٿي جتي پااڻاي جاام  اجاي ۽ 

ر ااڻ الِء جڳااھ مااناااسااب ۽ مااوزون  ااجااي. ان ڪااري 
دريائي ماٿريون سڀ کان وڌيڪ گھاٽي آبادي وارياون 
ايراضيون  ونديون آ ن، جايائان پااڪساتاان ۾ ساناڌو 
ندي جي ماٿري ۽ ڀارت ۾ گاناگاا نادي جاي مااٿاري. 
دنيا جي ڪل آبادي ست ارب کان مٿاي ٿاي چاڪاي 

 آ ي.
جاگارافاياائاي لاحااظ کاان جاناھان عاالئاقاي جاي زمايان 
سڌي سانائايان نارم ۽ ڀالاي  اونادي آ اي اتاي پاوک 
ڪرڻ آسان ۽ سولي هوندي آ ي. پوک ۽ باغان ماان 
سٺي اپت  جڻ ڪري ا ڙن عاالئاقان ۾ مااڻاھاو آرام 
سان ر ي پناھاناجاي زنادگاي جاون ضارورتاون ۽ ٻاياون 
ڪيتريون ئي آسانيون حاصل ڪن ٿا. ا اڙن عاالئاقان 
۾ آبادي گھاٽي  وندي آ ي. آبادي گھاٽي يا ڇڊي 
ڪجھ عنصرن تاي ڀااڙيانادي آ اي جاناھان ۾ آباھاوا، 
ماعاادناي پايااداوار، واپاااري رسااتااا، ساايااسااي ۽ ساماااجااي 
حااالااتااون شاااماال آ اان. سااٺااي آبااھااوا وارن عااالئااقاان ۾ 
ماڻھن جي صحت بھتار ر انادي آ اي ۽ جاتاي لاور، 
ڪوئلو، تيل، گئس يا قيمتي پٿر وغيره لئي ٿاو اتاي 

 روزگار حاصل ڪرڻ الِء ماڻھن جا ميڙاڪا ٿيو وڃن.
پاڪستان گھڻي آبادي وارو ملڪ آ اي، جاناھان جاي 

مااڻاھان تاي آ اي،  011 م چورس ڪلو ميٽر آبادي 
ا ا آبادي برابري جي بنياد تي ور ايل نا ي. پنجااب 

، خيبر پاخاتاوناخاوار صاوباي ۾ 502، سنڌ ۾ 122۾ 
، وفاا  جاي اناتاظاام  اياٺ 01۽ بلوچساتاان ۾  512

۽ وفاقي گاديَء جي هاناڌ تاي  000قبائلي عالئقن ۾ 
في  م چورس ڪلو ميٽر آ اي. پااڪساتاان ۾  221

ٻارنھن وڏا شھر آ ن، جن جي ڪل آبادي پاڪستاان 
سيڪڙو ۽ پاڪستاان جاي شاھاري  01جي آبادي جو 

 آب ديُ۽ُآب دي َُس نُالڳ پيلُحڪمتُعملي
ت ريخُ۽ُمس جي تُُ   

 آب دي 
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ساياڪاڙو آ اي،  22جاو   (Urban Population)آبادي
 اار شااھاار جااي آبااادي چااار لااکاان کااان وڌيااڪ آ ااي. 
معاشي وسيلن جي ڀيٽ ۾ پاڪستان جي آباادي ۾ 

ع جاي 0112ع کان 0120واڌ تڪڙي ٿي ر ي آ ي. 
في سال فاي ساياڪاڙو جاي حسااب  5.1وچ ۾ واڌارو 

سان ٿيو. ان جو ا و مطلب ٿيو ته واڌ جي شار  دناياا 
فاي ساال فااي سااياڪاڙو کاان گاھاڻااو وڌيااڪ  0.2جاي 

آ ي. آبادي جي شر  ۾ واڌ سان ٻارن جي تاعاداد ۾ 
پڻ واڌارو ٿيو آ ي، جنھن جو مکيه سبب ننڍي عامار 
۾ شاديون ۽ ٻاھاراڙيَء جاي عاالئاقان ۾ گاھاڻان ٻاارن 
هائاڻ جاي خااوا اش آ ااي. ٻاارن جاي آدمشاامااري جااي 
واڌاري ڪري ڪياتارا مسائاال ٿاياا آ ان، جان ۾ ٻاارن 
جي صحت، سار سنئال، تعليم ۽ تاربايات اچاي وڃان 

 ٿا.
پاڪستان جي آبادي گهڻو ڪاري زراعات تاي ڀااڙي 
ٿي. ڪي ماڻاھاو پااڻ پاوکاي را اي ڪان ٿاا تاه ڪاي 
وري زراعت ساان الڳااپايال ٻايان شاعابان ذرياعاي گاذر 
سفر ڪن ٿا. ٻيو اناھان جاو ڌناڌو صاناعاتان جاو آ اي، 
مالزمتون ۽ واپار ٽين نمبر تي آ ن. شھري پاور ايات 
ڏر سيڪڙو ٻا رين ملڪ ۾ ڪام ڪاري ٿاو. آباادي 
جو مقدار ۽ موجود سھولتن جي فار  ساان شاھاري ۽ 
ڳوٺاڻي عالئقي جو ڪاٿو لڳائي ساگاھاجاي ٿاو. پاناج 
 اازار يااا ان کااان مااٿااي آبااادي واري  اانااڌ تااي جااتااي 
بنيادي شھري سھولتون موجود آ ن، شاھاري عاالئاقاو 
سڏجي ٿو. ڳاوٺااڻان عاالئاقان ۾ شاھارن جاي ڀاياٽ ۾ 
زندگي جون سھولتون گھٽ آ ن، اناھان ساھاولاتان ۾ 

تعليم، صحت ۽ وندر ورنھن جا شعبا اچي وڃان ٿاا. 
عام طر  سان ڳوٺاڻي زندگي ڏاني سادي، پر صااف 
آ ي. پاڪستان جي ٺھڻ کانپوِء ڳوٺاڻاي آباادي جاي 
شھرن ڏانھن لڏپالڻ ڪرڻ واري رجحان ۾ تيزي ساان 

ساياڪاڙو  00.2ع ۾ آبادي جو فقق 0120واڌارو آيو. 
 15.2ع ۾ ا او 0112شھرن ۾ ر ندو  و. جڏ ن ته 

سيڪڙو کي وڃي پھتو ۽  ن وقات اڃاان وڌي ر اياو 
 آ ي.

آبادي جي اناھايَء لاڏپاالڻ ڪاري شاھاري عاالئاقان ۾ 
ڪيترائي مسئال پيدا ٿين ٿا. خاص ڪري صحات ۽ 
روزگااار جااا مساائااال ا اام آ اان. گااذرياال سااالاان کااان 
حڪومت ڳاوٺان ۾ ماخاتالاف حاوالان ساان ساھاولاتاون 
فرا م ڪرڻ ۾ ڪاوشاان آ اي تاه جايائان شاھار طارف 
لااڏپااالڻ کااي روڪااي سااگااھااجااي ۽ ان سااان گااڏوگااڏ 
شھري ماعاامالان کاي پاڻ حال ڪاياو وڃاي ٿاو.  ااڻاي 
جديد بنيادن تي زرعي شعبي ڏانھن خاص ڌياان ڏناو 
پيو وڃي. ماڻھن جي معاشي حالت کي بھاتار باناائاڻ 
الِء اپت ۾ واڌارو آنادو پاياو وڃاي.  اٿ جاي  انارن ۽ 
گھريلو صنعتن کي مختلف طريقن سان  مٿاياو پاياو 
وڃي ته جيئن روزگار ۽ صنعتن جاا ماوقاعاا ڳاوٺان ۾ 

 به موجود ٿي سگھن.
 آباد  ۾ واڌ جا ڪارڻ:

 مااڻاھان جاو اڻ پاڙ ايال ۽  -تعليم جي گاھاٽاتاائاي
گاھاٽ پاڙ اياال  اجااڻ باه  اڪ خاااص سابااب آ ااي، 
عورتن ۾ خواندگي جي شر  بنھ گاھاٽ آ اي  او 
وڏي ڪٽنب ۽ گھڻن ٻارن جي مسئلن کي پاوري 

 ريت سمجھي نٿيون سگھن. 
 ننڍي عامار ۾ شاادياون ٻاارن  -ننڍي عمر ۾ شادي

 ۾ واڌاري جو ڪارڻ بڻجن ٿيون. 
 غربات باه آباادي جاي واڌ جاو  اڪ ساباب  -غربت

آ ي آبادي جي غريب طبقي ۾ ٻارن جي پيدائش 
جاي شار  ساماااج جاي ٻاياان طاابااقان جاي ڀايااٽ ۾ 
گھڻو وڌيل آ ي. غارياب طاباقاي کاي زنادگايَء جاو 
معيار ۽ ٻارن جي تعليام، صاحات ۽ صافاائاي جاو 

 گھڻو اونو نٿو ر ي.
ان سان گڏوگڏ دنيا جي آباديَء جاي ڏياناھان کاي  ار 

جوالِء تي ملھائڻ جي خاص سرگرمي ا ا ئاي  00سال 
 وندي آ ي ته آبادي کي گھٽ ڪھڙي ريات ڪاري 
ساگاھاجاي ٿاو. آباادي جاي واڌ جااا اناگ اکاار دناياائااي 
سط  تاي  اڪ ناازڪ ماعاامالاو باڻاجاي چاڪاو آ اي. 
قاادرتااي آفااتاان اچااڻ ڪااري پااوري دناايااا ۾ هاان وقاات 
اسپتالن ۾ بسترا ۽ ٻاياون ساھاولاتاون پاورياون ناٿاياون 
پون. پاڪستان ان جو زنده مثال آ ي.  تي جڏ ن به 
هن قسم جو مسئلاو پايادا ٿاياو آ اي تاه عاام انساان 
رستن خراب  جڻ ڪري وقت تي اساپاتاال ناه پاھاچاڻ 
ڪري رستي ۾ مري وڃان ٿاا ۽ ٻاار پاڙ اڻ کاا ماٿاي 
مزدوري ڪرڻ کي تارجايا  ڏيان ٿاا. ان ڪاري ياقايانان 

جوالِء تاي ناه  00ايندڙ ڪيترائي سال اسان کي صرف 
بلڪه  ر ڏينھن تي سوچڻ سان گڏ عملي سرگارمايان 
کي  مٿائڻ جي ضرورت آهي ته جيئن وڌندڙ آباديَء 

 جي روڪٿام سھڻي نموني ڪري سگھجي. 
*** 
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 تع رف:
سڀ کان پهرين ته مان توهان 
جاااو ۽ هاااماااساااري ساااٿ جاااو 
ٿورائتو آهياان، جاو اڄ تاوهاان 
مون سان ڳاالاهاه ٻاولاهاه ڪارڻ 
الِء هااتااي مااوجااود آهاايااو. ساا  
پ و ته هي ڪو رواجي جملو ڪونهي، مان پناهاناجاي 
دل سااان اهااا ڳااالااهااه چااوان پاايااو. ڇاااڪاااڻ تااه آئااون 
همسريَء جي مستقل پڙهندڙن مان آهياان ۽ ان جاي 

هاامااسااري معيار جو قائل آهاياان. 
جاااا جاااياااڪاااي 

پااااااااااااارچاااااااااااااا 
تااااوهااااان 

جااااي 

ادارت هيٺ نڪتا آهان اهاي اهام آهان. ساناڌي ادب 
جي حوالي سان ۽ سنڌي سماج ۾ جيڪي تبديليون 
اچان پااياون انااهان تااي تااوهاان جااي گاهااري ناظاار آهااي. 
جڏهن توهاان جاو رساالاو پارناٽ ٿاي شااياع ٿايانادو هاو 
تڏهن به مان ريگياولار خارياد ڪانادو هائاس ۽ جاڏهان 
هاڻي توهان هن کي مڪمل طور تي آن الئين ڪاياو 
آهي ته پهرين کان مون کي سستو ٿو پاوي. ڇااڪااڻ 
تااه مااان هاااڻ ان جااو پاارنااٽ آئااوٽ ڪااڍرائااي بااائااياانااڊ 
ڪرائي پوِء ان کي پڙهندو آهيان. جن اهم دوساتان ۽ 
شخصيتن جا توهان انٽرويو ڪيا آهن جيڪي تاماام 
وڏيون ۽ قدآور شخصيتون آهن جان جاو ساناڌي ادب 
۾، سنڌي سماج ۾ تمام گهڻو ڪم ٿيل آهي ۽ 
توهان ان ساڳي سٿ ۾ منهنجو انٽرويو به ڪاياو 
پاايااا ماانااهاانااجااي الِء وڏو اعاازاز آهااي. ٻااي ڳااالااهااه 
ٻڌائيندو هالن ته جنهن قسم جاو ماناهاناجاو ڪام 
رهيو آهاي اخاباار، رياڊياو ۽ ٽاي. وي تاي 
مون انهن ڪمن سان گاڏوگاڏ اناٽاروياو باه 
تمام گهڻا ورتا آهن. ڊڄي ڊڄاي چاونادس 
ته لڳ ڀڳ هزار جي ويجاهاو اناٽاروياو ڪاياا 
هوندم، پر اڄ پهريون دفعو اناٽاروياو ڏياان ٿاو 
پيو ۽ مون کي اندازو ٿئاي پاياو تاه جاياڪاي 
انٽرويو ڏيندا آهن انهن جي دل جاي دڙڪان 
ڪيئن هوندي آهي، وٺڻ واري کي ته پرواهه 
نه هوندي آهي جو ان وٽ سوال نااماون تاياار 
هاوناادو آهااي، ڏيااڻ وارو گااها اارائاايااناادو 
پاااايااااو آهااااي. هاااااڻااااي ٿااااورو 
تعارف ڪرايان تاه آئاون 
هااااااڪ پااااااورهااااااياااااات 
ڪااااااااالس جااااااااو 
حصااو آهاايااان 
ماانااهاانااجااو 
والاااااااااااد 

صاحب محمد ابراهيم پناهاور پااڻ ڳاوٺ شاادي پالاي 
ع ۾ باباا 0121ضلعي عمرڪوٽ ۾ رهيو ۽ پڙهيو. 

جي ميٽرڪ ٿيل هئي، بابا ڳوٺ جو پهريون فارد هاو 
جيڪو ميٽرڪ تائين پڙهيو بااقاي بااباا جاا ٻاياا ماٽ 
مائٽ، سئوٽ ماسات اهي يا ته ٻڪريون چاريندا هائاا 
يا وري ٻنيون سنئاليندا هئا يا وري ڪن جا شاهار ۾ 
ريازڪاي دڪاان هاونادا هائاا، ڪاناهان جاا ڪاپاڙي جاا 
دڪان هوندا هئا. منهنجي ڏاڏي نيڪ محماد پاناهاور 
بابا کي پڙهايو پوِء بااباا مايارپاورخااص ۾ آياو ۽ پاوِء 

جاوالِء  02حيدرآباد مان انٽر ڪائاي. ماناهاناجاو جانام 
ع تااي شااادي پاالااي ۾ ٿاايااو. ماانااهاانااجااي امااان 0111

حيدرآباد سان تعلق رکي ٿي پاڻ ناريجو خانادان ماان 
آهي. ان وقت ۾ بابا جي ڪا مائٽياڻي حيادرآبااد ۾ 
رهندي هئي جنهن ناارياجان ماان بااباا جاي الِء سا  
ورتو ۽ منهنجي امان مختياار باياگام ساان بااباا جاي 
شادي ٿي وئي. اها شهر جي ڇوڪري هوندي به بااباا 
سان شادي کانپوِء ڳوٺ اچي وئي ۽ پوِء ڳوٺ ۾ هان 
زندگي گذاري جيڪا سخت هئي اهاا باه اساان ڏٺاي. 
بابا جو مزاج پنهنجو هاو جاياساتاائايان آئاون پانادرهان 
سالن جو نه ٿيو هئس تيساتاائايان بااباا ڪاناهان هاڪ 
جاااِء تااي ٽااڪااي نااوڪااري نااه ڪاائااي، ڪااڏهاان ڪااٿااي 
ڪڏهن ڪٿي، جنهن جاا ماخاتالاف ساباب هائاا. اماان 
ٻڌايو ته اسان جو پيُء ٻه نمباري ڪام ناه ڪانادو هاو، 
نتيجي ۾ کيس مشڪالتاون ساهاڻاياون پاياون ڳاالاهاه 
چٽي ڪندو هو، ان ڪري ڪڏهان بااباا جاي ناوڪاري 
ڇهن مهينن جي هوندي هئي ته ڪڏهن سال جي ياا 
وري ڪڏهن ٽن سالن جي ايئن پيو قصو هالانادو هاو. 
بااابااا جاايااڪااا مسااتااقاال نااوڪااري ڪاائااي اهااا ساانااڌ 

ع ۾ بااباا 0111ع ۾ ڪئي ۽ 0100يونيورسٽي ۾ 
جو انتقال ٿيو. منهنجي شروعاتي تاعالايام پاناهاناجاي 
ڳااوٺ شااادي پاالااي جااي آهااي. بااابااا جااي لااڏپااالڻ جااي 
ڪري ماون پاهارياون درجاو ٽاي دفاعاا پاڙهاياو. پاهاريان 
هڪڙي دفعي پڙهي جڏهن اماتاحاان ڏياڻ جاو ٽاائايام 
آيو ته بابا ڳوٺ هليو وياو، وري اتاي پاهاريان ڪاالس 
۾ داخل ڪرايائين اتي امتحان جو ٽائيم آيو تاه بااباا 
حاياادرآباااد ۾ اچاي ويااو ۽ وري حاياادرآباااد ۾ اچااي 
پهريون درجاو پاڙهايام. ان ڪاري اهاو ماون کاي 

 انٽرويو

 ليکڪ،ُدانشورُ۽ُصح يف
 

 ني ز 

ُپــــنــــهــــور زاهده ابڙو  نــــيــــ ز
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 پڪو آهي.  کلندي 
چوٿين ڪالس کانپوِء مون حيدرآباد ٽريننگ ڪالياج 
۾ داخال ورتي. ڇهين کان وٺي ميٽرڪ تائيان ياعاناي 

ع تااائااياان ماااڊل اسااڪااول 0101ع کااان وٺااي 0101
حيدرآباد اولڊ ڪئمپس ۾ پڙهاياس. ان کااناپاوِء ماون 
باااه ٿاااورياااون روالڪاااياااون ڪاااياااون، ماااڪاااياااناااياااڪااال 
انجنيئرنگ ۾ ٽاياڪاناياڪال ڪاالاياج حايادرآبااد ماان 
ڊپاالااومااه جااو ڪااورس ڪااياام، پااوِء ڳااالااهااه مااون کااي 
سمجهه ۾ ڪونه آئي ته پارائاياوياٽ اناٽار جاو اماتاحاان 
پاس ڪيم، پرائيوٽ بي. اي ڪيم، ان کاناپاوِء ساناڌ 

ع ۾ پاهاريان 0121يونيورسٽي ۾ داخال ورتام جاتاي 
پاڪستان اسٽڊيز ۾ ايم. اي ڪيم، پاوِء جارنالازم ۾ 
پوِء سنڌي ۾ ايم. اي ڪيم ايئن ٽاي ايام. اي جاون 
ڊگريون حاصل ڪيم، فائدو ان ماان جارنالازم ۾ ٿاياو 
جو مون کي هن شعبي ۾ ڪام آئاي. اهاو ماناهاناجاو 
ادب سان بناياادي تاعاارف آهاي، ادب ساان ماناهاناجاو 

 شروع کان تعلق آهي. 
ُبـهُ ُتـي ُطـور ُجـي ُهـڪُاسـتـ د زاهدهُابڙو:ُتوهـ ن
پنهنجوُڪريئرُٺ هيوُهڪُاست دُصح فتُ۾ُڪـيـئـنُ
ُهـلـڻُڪـيـئـنُ ُگـڏ ُصـحـ فـتُ۾ ُجـو آيوُ۽ُانهنُٻنهـي

 ممڪنُٿيوُانُجيُب ريُ۾ُڇ ُچوندا.
ها ايئن ٿيو جو ٽيچر مان ٻه دفعا ٿاياس. ني زُپنهور:ُ

ع ۾ ماياارپاورخاااص ۾ جاوناايائاار 0121-0121پاهارياان 
اسڪول ٽاياچار جاون پاوساٽاون آياون ماون ان ۾ اپاالِء 
ڪاايااو ۽ ان ۾ چااونااڊجااي ويااس. جااتااي ماانااهاانااجااي 
پوسٽنگ ٿي اهو هو ڊينگاڻ ڀرڳڙي جيڪو شهر کان 
گهڻو پري هو جتي آئون ڪم نه ڪري سگاهاياس ۽ 

ع ۾ ٿاياو، 0121ڇڏي آيس. جرنلزم ۾ منهنجو اچڻ 
ع ۾ مهراڻ اخاباار جاو 0121شمشيرالحيدري صاحب 

ايڊيٽر ٿيو ۽ هان کاي ڪاجاهاه مااڻاهان جاي ضارورت 
هاائااي، جاانااهاان ۾ سااب ايااڊيااٽاار ۽ پااروف ريااڊرن جااي 
ضرورت هئاس. خاان ماحاماد پاناهاور صااحاب وٽ هاو 
گهڻو ايندو هو ۽ سنڌ يونيورسٽيَء جي ڪاالاونايَء ۾ 
رهااڻ جااي ڪااري آئااون بااه خااان مااحاامااد پاانااهااور وٽ 
مستقل بنياد تي گهڻو ايندو ويندو هئس. مافات جاي 
ماني به ملندي هئي، پڙهڻ الِء اخبار به ملندي هائاي. 
اسان سڄو ڏياناهان ڪاماري ۾ ماناڊلاي ماچاائاي وياٺاا 
هوندا هئاسين. ان دوران شاماشايار صااحاب ماون کاان 

پ يو ته مان ڇا پيو ڪرياان تاه ماون کاياس ٻاڌاياو تاه 
يونيورسٽيَء ۾ پڙهان ٿو. چيائين ته مون وٽ ماهاراڻ 
اخبار ۾ جڳاهاه آهاي تاون اتاي ماون وٽ ڪام ڪار. 

ع ۾ مااهاراڻ اخااباار ۾ پااروف ريااڊر طااور 0121آئاون 
ع تاائايان اياتاري تاه 0111ع کاان 0121داخل ٿيس. 

شو  ۽ جذبي سان ڪم ڪايام جاو ماان ماهاراڻ جاو 
ع جااي ڏهااڪاي ۾ 0111ناياوز اياڊيااٽار ٿاي ويااس ۽ 

وري ڪاااوش آئااي. عاالااي صاااحااب سااان هااوناائاان بااه 
منهنجي ٿوري دعاا ساالم هائاي ۽ اناهان ڏياناهان ۾ 
مان کياس پاناهاناجاي شااديَء جاو دعاوت نااماون ڏياڻ 
آيس ۽ علي صاحب انهان ڏياناهان ۾ ڪااوش اخاباار 
جي پالننگ ڪري رهيو هو ۽ هن ماون کاي ڪااوش 

اسان نئين اخبار ٿاا ” ۾ اچڻ جي آن ڪئي، هن چيو، 
ع 0111آگساٽ  11، مون چيو ٺياڪ آهاي. “ ڪڍون

واري نوڪري تاه   JSTتي اخبار نڪتي، ان دوران مان
ڇڏي چڪو هئس. هتي اچڻ کااناپاوِء ماون سارڪااري 
نوڪري نه پئي چاهي صحافت ۾ ڏانو خاوش هائاس 
مزو پيو ايندو هو. موٽ ڏاني پئي ملي، پر مناهاناجاي 
گهرواري کي شو  ٿيو ته ماان ناوڪاري ڪارياان. پاوِء 
هاڪ دفااعااو پاباالااڪ سااروس ڪااماايااشاان جااون ڪااجااهااه 
پوسٽون آيون ۽ منهنجي گهرواريَء بابا کاي چاياو تاه 
بااابااا هااي فااارم بااه وٺااي آيااو آهااي، پاار جاامااع نااه پاايااو 
ڪرائي. پوِء بابا اهو فارم مون کاان ورتاو ۽ پااڻ ئاي 

ع جاي ڳاالاهاه 0111ان کي ڀريو ۽ جاماع ڪاراياو اهاا 
آهي. جڏهن اناٽاروياو ڏنام تاه بااباا حاياات هاو جاڏهان 
نااوڪااري جااو آرڊر ماالاايااو تااه بااابااا گااذاري ويااو هااو. 
مناهاناجاي مساز جاو شاو  هاو تاه سارڪااري ناوڪاري 

ع ۾ جيائان ئاي آرڊر مالاياو تاه اچاي 0111ڪريان ۽ 
پنهنجي اياڊياٽار ساان مالاياس ۽ کاياس چايام تاه اگار 
تاااوهاااان اجاااازت ڏياااو تاااه ڪااام جااااري رکاااان ناااه تاااه 
موڪاليان. انهن چيو ته اسان کي تاه ڪاوباه اعاتاراض 
ڪونهي توهان جي ٻي پارٽي کي اعتراض نه هاجاي، 
مااون چاايااو تااه ٻااي پااارٽاايَء کااي اعااتااراض ٿاايااو تااه 
ڏسنداسيان. صاحاافات لاکاڻ پاڙهاڻ جاو ڪام آهاي ۽ 
آئااون بااه باااقااائااده بااحاا. ڪااناادو رهااناادو آهاايااان تااه 
جيڪڏهن آئون هڪ استاد به هجان ۽ پاسي ڏهاي ۽ 
لسي کپايان ته سرڪار کي ڪو اعتراض نه ٿينادو تاه 
پااوِء ماانااهاانااجااي صااحااافاات تااي بااه اعااتااراض نااه هااجااڻ 

گهرجي تاه ماان ڪاو لاکاڻ پاڙهاڻ جاو ڪام ڪارياان. 
 50يا  51ع کان اڄ ڏينهن تائين سروس اچي 0111

سااالاان تااي پااهااتااي آهااي. ان دوران ڪااڏهاان شااوڪاااز، 
ڪڏهن سسپينشن مڙئي قصو هلندو اچاي، اسايان باه 
اچي پهتا آهاياون. صاحاافات ۽ ٽاياچاناگ جاو تاجارباو 
ايئن گڏوگڏ هلي ٿو پيو ماون کاي ٻاناهاي ۾ مازو ٿاو 
اچي ۽ مان ٻنهي ۾ ڪميٽمينٽ سان ڪام ڪارياان 
ٿو. منهنجا شاگرد تمام وڏي تعداد ۾ ماوجاود آهان. 
مان ته چوندس تاه ڪاوباه اچاي ماناهاناجاي ڪاالس ۾ 
ڏسااي تااه مااان ڪاايااتاارو ڪاام ڪااريااان ٿااو. پاانااهاانااجااي 
سبجيڪٽ جي ڪيئن تياري ڪاري وڃاان ٿاو. باي. 
اي ۽ ايم. اي جا شاگرد ايترائي تعالايام ياافاتاه هاونادا 
جيترو استاد هوندو. هونئن به اڄڪلهه جو ٻاار رواجاي 
ٻار ناهي. اهي ڪوبه سوال پ ي سگهن ٿا ۽ ماان باه 

 انجواِء ڪندو آهيان. 
 زاهدهُابڙو:ُ والقف رُعليُني زُپنهورُڪيئنُٿيو؟

ٿيو ايئن جو مون کي شاعاريَء جاو شاو  ني زُپنهور:ُ
ٿيو، ان جو به سبب هاو تاه اساان جاو هاڪ اساتااد هاو 
جيڪو اسان کي پاڻ تاخالا  ڏيانادو هاو. ناالاو هائاس 
غااالم اڪااباار ذات جااو ڪاالاار هااو، پاااڻ بااه شاااعاار هااو، 
ميرپورخاص ۾ رهندو هو، ان کي شو  هو ته شاگاردن 
کي تخل  ڏي، هان پاناهاناجاو باه تاخالا  رکاياو هاو 

ٻيو اسان جو هڪ “  خادم.”غالم اڪبر ڪلر “ خادم” 
دوساات هااو اڪااباار پاانااهااور ان جااو تااخاالاا  رکاايااائااياان 

ع 0100“  نايااز” ۽ منهنجو تخل  رکيائيان “  عظيم” 
جي ڳالهه آهاي، جاڏهان اساان اڃاان حايادرآبااد ناه آياا 
هئااسايان. رياڊياو تاي ٻاارڙن جاي ٻااري ۾ اساان جاي 
نالي سان ريڊيو پاڪستان تي ڪڏهن ڳجهاارتاون تاه 
ڪڏهن لطيفه، ڪڏهن ڪنهن ساوال جاو جاواب ايائان 
هو منهنجي نالي ذوالفقار علي سان نياز پنهور لاکاي 

ع ۾ مون پاناهاناجاو هاڪ شاعار 0101موڪليندو هو. 
لکيو جيڪو حب الوطاناي تاي هاو، اهاو شاعار ساائايان 
اڪبر صاحب ڏٺو. بهرحال لکڻ جي شو  جاو وائارس 
سائين اڪبر اسان جي مٿي ۾ وڌو ۽ پاوِء وقات ساان 
گڏوگڏ جيئن جيئن شيون سمجهه ۾ ايانادياون وياون، 
ڪتاب پڙهيااسايان تاه ٿاورا گاهاڻاا شاعار لاکاڻ شاروع 

  Hubڪياسين. ڄامشورو ته ساناڌي ادب جاو ڄاڻ تاه
هائااي. ماوجاود    Creamهاو لاياکاڪان جاي هاتاي هاڪ
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سااائااياان ظاافاار صاااحااب، ولااي رام ولااڀ، عااباادالااقااادر 
جوڻيجو، شوڪت حسين شورو، ادي تاناويار جاوڻاياجاو، 
ادي خيرالنسااِء جاعافاري، ادي لايالاي  بااناا ڪاناهان جاا 
ڪنهن جا نااال وٺاجان. وري پاوِء اساان ناوجاوانان جاي 
هڪ ٽيم هئي، آئون آهاياان، ڊاڪاٽار ماحاماود ماوال، 
پرويز پٺاڻ، بالابال کاورواهاي، عااباد ماظاهار، ساائاياناداد 
ساند، اڳاياان هاو پاوياان اسايان. ان ڪاري هاتاي هاڪ 
سااڄااو ماااحااول هااو لااکااڻ ۽ پااڙهااڻ جااو، ساانااڌي ادبااي 
سنگت جون شاخون هونديون هاياون، ان حسااب ساان 
سنڌ يونيورسٽيَء ۾ به شاو هوندي هئي. پاهاريان ان 
جو سيڪريٽري ٻ ر کورائي هو پوِء عابد ماظاهار ٿاياو، 
پوِء پندرهن سال کن آئون سيڪارياٽاري رهاياس. اهاي 
سااڀ لاايااکااڪ گااڏجاااڻااياان ۾ ايااناادا هاائااا ۽ پاانااهاانااجااون 
لکڻيون پاڙهانادا هائاا. گاڏجااڻاي هار ارباع تاي ٿايانادي 

بااباا ارباع خاطاا ” هئي. پوِء مون ته نعرو ٺاهي ڇڏيو ته 
تمام گاهاڻاا لاياکاڪ “  نه ڪجو، اربع تي ضرور اچجو.

ايندا هئا. علي بابا به ان ۾ ٻاهران شريڪ ٿايانادو هاو 
ته عابادالاواحاد آريسار باه ٻااهاران ايانادو هاو، هامااياوناي 
صاحب ايانادو هاو، اماداد حساياناي ايانادو هاو تاه اناهان 
سئني جي موجودگيَء ۾ اسايان پاناهاناجاون ڪاچاياون 
ڦڪيون شيون مستقل بنيادن تاي پاڙهانادا هائااسايان، 
جنهن ۾ تنقيد به ٿيندي ۽ اصال  به ٿيندي هئي ۽ 
 نتيجي ۾ سکيا ٿيندي هئي ۽ ايئن قصو هلي پيو.
ُروشـنُ ُنـ لـو زاهدهُابڙو:ُتوه نُصح فتُ۾ُپنهنـجـو
ُڇـ ُ ُ۾ ڪيوُآهي،ُٻڌايوُتهُصح فتُتوه نُجيُنـظـر

 آهي؟
هن کاي هار مااڻاهاو پاناهاناجاي پاناهاناجاي ني زُپنهور:ُ

زاويي سان ڏسي ٿو. جيڪڏهن آئون اخبار جو ماالاڪ 
هجان ها ته صحافت ڏي ڏسڻ جو منهاناجاو پاناهاناجاو 
هاڪ انااداز هااجاي هاا. شاايااد اهاو مانااهانااجاي الِء هااڪ 
ڪاروباار هاجاي هاا، گاذر سافار جاو ذرياعاو هاجاي هاا، 
جيئن ٻيا دنيا جا ڪاروبار آهن انهن وانگاي هايُء باه 
ڪاروبار آهاي. وري هاڪ صاحاافاي جاي زاوياي ساان 
ڏسبو تاه هاو چاونادو تاه هان ۾ جاياڪاا ساگاهاه آهاي، 
جيڪا ڄاڻ آهي، تجربو آهي، جاياڪاي اساڪال آهان 
انهن جو مظاهرو ڪندو. مون سان بالاڪال اباتاڙ ٿاياو. 
آئااون جااڏهاان جاارناالاازم ۾ آيااس تااه اهااي شاايااون تااه 
منهنجي ذهن ۾ هيون ئي ڪونه. جايائان ماون ٻاڌاياو 
ته شمشير صاحب مون کي وٺي آيو، پر انهن ڏياناهان 
۾ ادبي ڪالس تماام گاهاڻاا ٿايانادا هائاا ۽ سايااساي 
ڪالس به گهڻا وٺندا هئاسين. پوِء جيڪو باه سامااج 
۾ ٿيو پئي، غلق يا صحي ، انساني حقن جا مسئاال 
ڪهڙا آهان، ساناڌ جاا مسائاال ڪاهاڙا آهان، سامااجاي 
مسئال ڪهڙا آهان، فانااناس جاا ڪاهاڙا مسائاال آهان، 
پاڻيَء جا مسئال، عورتن تي ٿيندڙ ظلمان جاا مسائاال 
يقين ڪريو ته مون پنهنجاو پااڻ کاي صاحاافاي ايائان 
ئي سمجهيو ته جيڪڏهن مان سياست ۾ هاجاان تاه 
هڪ سياست وارو ڪردار ادا ڪريان ها. ادب ۾ ماون 
لااکااڻ ۽ پااڙهااڻ وارو ڪاام ڪاايااو. صااحااافاات ۾ مااون 
شعوري ڪوشش ڪائاي تاه سامااج جاي باهاتاريَء الِء 
جيڪو ڪردار سوچي ٿو اسان ايائان ئاي عامالاي طاور 
تي ڪيو. اسان جرڳن تي تاماام گاهاڻاو ڪام ڪاياو. 

جرڳو هڪ متوازن عدالتي نظام طور ڪم ڪري ٿو، 
جنهن جي نتيجي ۾ چار خون هاياڏاناهان ماعااف ٿاي 
ويا ته چار هوڏانهن معاف ٿي ويا. عورت جي لڄاالاٽ 
جي قيمت اها آهي ته تاوهاان ان جاي بادلاي ۾ هاڪ 
ٻاي عاورت ڏيائاي ڇاڏياو. ان قسام جاون جاياڪاي اڻ 
برابريون ۽ رويا هئا انهن جي خالف اسان اناگان اکارن 
سان ماڻاهان کاي ٻاڌاياوسايان تاه ساناڌ جاو فانااناس ۾ 
ڪيترو حصو ٿو ٿئي ۽ سنڌ کي ڪيترو حصو مالاي 
پيو، سنڌ جي آدمشماري ڪياتاري آهاي ۽ ڪاياتاري 
ظاااهاار ڪاائااي پاائااي وڃااي. نااتاايااجااي ۾ اسااان جااا حااق 
ڪيئن غضب ٿيندا، سنڌ جي پوزيشن ڇاا باياهانادي، 
فنانس ۾ اسان جو حصو پتي ڪيترو بياهانادو، پااڻاي 
ڪيترو آهي ۽ ساناڌ کاي ماعااهادي ماطااباق ڪاياتارو 
پاڻي ملڻ گهرجي. يقين ڪريو ته اسان شعوري طار  
صحافت ۾ اهو ٽارگيٽاڊ ڪام ڪاياوسايان تاه جايائان 
عوام جي شعور ۾ اضافاو ٿائاي، ماون وٽ صاحاافات 
جااي مااعاانااي  اهااا آهااي. هاااڪاار وٽ وري ان جااي ٻااي 
مااعاانااي  آهااي تااه ساائااو ڪاااپاايااون کااپاانااديااون تااه کاايااس 
ڪيترو حصو ملندو. مالڪ الِء وري اهو خاياال هاونادو 
ته ڪيترا اشتهار ملندا ڪيتريون ڪاپيون کپانادياون. 
باايااوروڪااريسااي وٽ وياانااداسااياان، سااياااسااتااداناان سااان 
ڳالهاائاياناداسايان، الاياڪاشان جاون ساياٽاون مالانادياون، 
سينيٽر شپ ملندي. هنن وٽ پنهنجون معنائون آهن 
۽ مون وٽ اها معني  آهاي جاياڪاا ٻاڌايام. ماان رڳاو 

ع کااناپاوِء جاياڪاا ساناڌي 0111پاڻ الِء نٿو چوان، پر 
صحافت آئي آهي ان ۾ تمام گهڻا ماڻهو آهان جان 
شاعاوري طار  پاناهاناجاو هاڪاڙو ڪاردار ادا ڪارڻ الِء 
صحافت اندر پنهنجي الِء هڪ مورچو ڳولاياو. هاڪاڙا 
ماڻهو جاياڪاي سايااسات ماان بايازار ٿاي چاڪاا هائاا، 
انهن ڏٺو پئي ته سياسي ليڊرن جو ڪاردار ڇاا آهاي، 
شايد اهي ان مان مطمئن نه هائاا. تاناهاناڪاري تاماام 
گهڻا ناال آهن، جن ۾ ناز سهتاو، الال رحاماان، ماال ، 
رشاايااد راڄااڙ، ارشاااد گااالباااڻااي، عااطااا راڄااڙ، سااهااياال 
سانگي، اعجاز منگي، فقير محمد الشاري هئا. انهان 
۾ ڪااي لااياافااٽ جااا آهاان تااه ڪااي قااومااپاارسااتااي جااي 
سياست ڪن ٿا، پار اناهان جاو ساڄاو ذهان پاناهاناجاي 
ڌرتاايَء ۽ وطاان سااان ۽ ماااڻااهاان جااي مساائاالاان سااان 
ڳنڍيل هو. انهن شعاوري طار  اتاان ناڪاري، ساوچاي 
سمجهي اچي صحافت ڪئي. توهان ڏسانادئاو تاه اهاا 
پوري هڪ تاريخ آهي پندرهن کان وياهان ساالان جاي 
تاريخ آهي. اسان کان اڳ جاي صاحاافات تاي تاناقاياد 
نٿو ڪريان، پر هار دور ۾ پاناهاناجاو پاناهاناجاو ڪاردار 
آهي. ون يونٽ جو مسائالاو آهاي، ٻاولايَء جاو مسائالاو 
آهي، ماارشال الئاون آهان، ساناڌ ساان ٿايانادڙ ڏاناياون 
آهاان، نااوڪاارياان جااا مساائااال هاائااا. ان کااان اڳ جااي 
صحافت به ڪم ڪيو پئي، پر اسان سمجهون ٿاا تاه 

ع کانپوِء هيستائين جيڪا صحافات آهاي اهاا 0111
شااعااوري طاار  ڪااوشااش ٿااي ڪااري تااه ساانااڌ کااي 

 (son of soil)هڪڙي چڱي ماڻهوَء جي حيثيت سان
ڪم ڪيو انهن ۾ مٿي ذڪر ڪيل مااڻاهان جاو ٿي 

وڏو حصو آهي. اها رڳاو صاحاافات ناه هائاي، پار هاڪ 
 سياسي سوچ سان گڏ صحافت جو ڪم ڪيل هو. 

ُنـنـ يُ ُتـه ُڪـيـو ُاڳُ۾ُ ڪـر ُتـوهـ ن زاهدهُابڙو:
ُپـنـهـورُ ُنـيـ ز ُ۽ هونديُک نُئيُادبُ۾ُدلچسپيُرهـي
ختلصُمليوُتوه نُخ ڪ ُبهُلکي ُ۽ُادبيُڪمُڪـيـو،ُ
ُصـحـ فـتُ۾ُ وريُصح فتُبهُڪئي،ُپرُجڏهنُتوه ن
ٿ ُاچوُتهُادبيُصفحوُنٿ ُسنڀ ليو،ُپرُنيوزُايڊيـءـرُ
ُ۾ُ ُانـدر ُجـي طورُٿ ُڪمُڪريو.ُلڳيُٿوُتهُتـوهـ ن
ُجـنـهـنُ ُآهـي ُمـوجـود ُمـتـحـرڪُانسـ ن هڪُسي سـي
ُسـڀـيُجـ يـنُ۾ُ ُانـهـن توه نُک نُصح فتُڪرائي.

هوُسڀيُک نُ“ توه نُني زُپنهورُکيُڪٿيُٿ ُرکوُتهُ
 ”ڀلوُهنُج ِ ُتيُآهي.

ڳالهه اها آهي تاه اهاو فاياصالاو ماون کاي ني زُپنهور:ُ
ڪاارڻااو آهااي يااا ڪاانااهاان ٻاائااي کااي. باااقااي مااون کااي 
ڪهڙي ڪم ۾ وڌيڪ مزو ٿاو اچاي ياا آئاون وڌياڪ 
ڪهڙي ڪم ۾ وڌيڪ مطمئن محسوس ڪرياان ٿاو 
يا مناهاناجاي حااصاالت ڪاهاڙي پااساي وڌياڪ آهاي. 
ٻناهاي پااسان جاا پاناهاناجاا مازا ۽ ڪاامايااباياون آهان. 
صحافت ۾ جڏهن ڏسندو آهياان تاه ڪاا زياادتاي ٿاي 
آهي يا ڪو فيصلو جرگيز ٿيو آهاي، ڪاناهان عاورت 
سان ڪو ظلم ٿاياو آهاي ياا ڪاو گاهار ٽاٽاي پاياو ان 
قسم جي ڪا صورتحال ٿئي ٿي ته ان ۾ اساان رات 
جو ويهي فيصلو ڪريون ٿا ته هان خابار کاي هايانائان 
ترتيب ڪرڻو آهي. جنهن جاي ناتاياجاي ۾ اهاا شايِء 
ٺيڪ ٿي وڃي ٿي ته ان جي سارشااري ٻائاي ڪاناهان 
شيِء ۾ نٿا وٺي سگهو. مون کاي يااد آهاي تاه هاڪ 
دفعي رات جو اٺين ڏهين ڌاري هاڪ ڇاوڪاريَء فاون 
ڪيو ته مان گهوٽڪيَء مان ٿي ڳالهايان ۽ منهاناجاا 
مائٽ مون کي هڪ ڪمري ۾ باناد ڪاري هالاياا وياا 
آهن، منهنجا ڀائر ۽ منهنجو پايُء پااڻ ۾ جارڳاو پاياا 
ڪن، جرڳي جي نتيجي ۾ ماون کاي انادازو آهاي تاه 
مون کي قتل ڪري ڇڏيندا. ان وقت موباائال جاو دور 
به نه هو، هن االئي ڪيائان فاون ڪاياو، اهاا ڇاوڪاري 
هئي شائسته عالماڻي ۽ هن ڪاوش کان مدد گهاري 
۽ چيائين ته توهان چاهيو ته منهناجاي زنادگاي باچاي 
سگهي ٿي. اسان ان وقت ئي اتان جي ايس ايس پاي 
کاي ڳاولااياو ڇااوڪاريَء جاي ٻاڌايال لاوڪاياشاان کايااس 
ٻڌائيسين ۽ ٻن ٽن ڪالڪن جي انادر ان ڇاوڪاريَء 

ڪيو ويو. هاڻي ته هاوَء مالاڪ کاان ٻااهار   rescueکي
هلي وئي آهي. ان جي جيڪا حاصالت ۽ ڪاميااباي 
آهااي ان جااي مااقاااباالااي ۾ تااوهااان ادب جااون ساائااو 
ڪااهاااڻاايااون لااکااي ڇااڏيااو، ڏهااه خاااڪااا لااکااي ڇااڏيااو، 
جايااڪاڏهاان تااوهاان هاڪ انسااان جااي زناادگاي باچااائااي 
ورتي ته ان کاان وڌياڪ ڪاهاڙي ڳاالاهاه ٿاي ساگاهاي 
ٿي. اهاڙا ڪاياتارائاي واقاعاا آهان جاياڪاي صاحاافاتاي 
زندگيَء سان جڙيل آهن. وري جڏهان تاخالاياقاي ڪام 
ڏي ڳالهه ڪريون ٿا جايائان شااعاري آهاي ياا خااڪاو 
آهي يا وري ڪا ڪهاڻي آهي، ان پاسي باه جاياڪاي 
ڪجهه لاکاان ٿاو تاه ساڪاون ماحاساوس ڪارياان ٿاو، 
انجواِء ڪريان ٿو ۽ ماڻهن جي جيڪا موٽ ملي ٿاي 
ان جااي بااه ڪااا قاايااماات ئااي ڪااونااهااي. مااون کااي 
جيڪڏهن ڪروڙ رپيا ملي وڃن تڏهن به ايترو مزو ناه 
اچي جيترو ڪنهن ڪهاڻي يا شاعريَء جي ماوٽ ۾ 
ملي ٿو. منهنجي شااعاري ڳاائاي ويانادي آهاي تاه ان 
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مااان لااطااف اناادوز ٿاايااناادو آهاايااان. مااون ناايااڪ ناايااتااي، 
ايمانداري، ڪميٽمنٽ ۽ دل سان ڪم ڪيو آهاي ۽ 
ٻنهي مان لطف اندوز ٿاياان ٿاو، پار ساماجاهاان ٿاو تاه 
لکڻ پڙهڻ وارو ڪام جاياڪاو تاخالاياقاي آهاي جايائان 
خاڪا آهن، شاعري آهاي اناهان جاي عامار وڏي ٿائاي 
ٿي. اخبار ۾ جيڪو ڪم ٿيو اهاو ماون اڪايالاي جاو 
ڪم نه هو اهو پوري ٽيم جو ڪم آهاي، پار ان جاي 
مقابلي ۾ منهنجو تخليقي ڪم منهنجي نالي ساان 
آهي ڪتاب جي مٿان منهاناجاو ناالاو آهاي. اهاو ماان 
نٿو ٻڌائي سگهان ته اهو ڪم سٺو ٿيو يا خراب اهاو 
پااڙهااناادڙ ٻااڌائاايااناادا، باااقااي اهااو ئااي ڪاام ماانااهاانااجااو 

exclusive  ڪم آهي. مون نه رڳو اياتارو ڪام ڪاياو
آهي، پر مون سَون جي تعداد ۾ گيات باه لاکاياا آهان 
ته ڪهاڻيون به لکيون آهن. تقريريون، خااڪاا ۽ ٽاي. 
وي الِء اسڪيچز ۽ ڊراما به لکيا آهن، ان کاان عاالوه 
فيچر به لاکاياا آهان، جارنالازم ۾ تاماام گاهاڻاو ڪام 
ڪيم. توهان چيو ته ماان اخاباار ۾ ادباي صافاحاو ناه 
ڪڍيو، توهان کي ٻڌايان تاه جاڏهان ماهاراڻ اخاباار ۾ 
هئس ته ادبي صفحي جاو اناچاارج هائاس ۽ ان وقات 
۾ ڪيترائي ماڻهاو هائاا جاياڪاي جايالان ماان وياهاي 
ٻئي نالي سان لکندا هئا. ايم. آر. ڊي جاي تاحارياڪ 
هلي رهي هئي تمام گهڻا ماڻهو جيلن ۾ هئا. ڄام 

جاي ناالاي ساان لاکانادو “  ڄام بابياناي” ساقي صاحب 
هو. اهو پرچو به تمام سٺو هو اڄ به اساان جاا دوسات 

 ۽ ڀينرون ان پرچي کي ياد ڪن ٿا. 
ُتـوهـ نُ ُمـ ن زاهدهُابڙو:ُادبيُشوقُ۽ُختليقيُڪـم
ُعـطـ ُ ُطـرفـ ن لطفُاندوزُٿيوُٿ ُ۽ُاهوُ وقُقدرت
ُتـهُ ُٿـ  ُڪـريـو ُچـونـڊ ٿيلُآهي،ُپرُجڏهنُڪمُجي
ُکـيُ ُدٻـ    ُجـيـڪـو ُٿـ  ُڪـريـو ُچـونـڊ ُجـي صح فـت
ُتـتـلـفُقسـمـنُ برداشتُڪرڻُواروُڪمُآهي.ُانهـن

 ڪريو.Manageُُجيُپريشرزُکيُڪيئنُٿ ُ
مزي جو سوال آهي ۽ اسان جي ڪاياتارن ني زُپنهور:ُ

دوستن کي اهاا خابار ناه هاونادي تاه ٽاياهان ساالان جاو 
هڪڙو وڏو دور آهي ٽيهه سال اڳ جيڪو واقعو ٿاياو 
هوندو، اهي ٻار تاه وڏا ٿاي وياا هاونادا جاياڪاي ٽاياهاه 
سان پهرين ننڍا هئا، پر انهن ٽيهن سالان ۾ پاريشارز 
تمام گهڻا آيا. جنهن اخبار ۾ آئون ڪم ڪريان ٿاو 
اڄ به سنڌ جي وڏي ۾ وڏي اخباار آهاي، مااڻاهان جاو 
زور هوندو آهي ته اسان جو ماواد هان اخاباار ۾ شااياع 
ٿئي، لکڻ وارن کان وٺي سياستادانان تاائايان. هاڪاڙو 
اهڙو دور آيو جنهن ۾ هڪ خاص قسم جو دٻاُء پايادا 
ڪرڻ جو رجحان پيدا ٿيو. ڪراچي ۾ ڪاي سايااساي 
تنظيمون هونديون هيون، داٻا ڏيئي اخبار ۾ پنهنجاي 
جاِء وٺنادياون هاياون، ناه رڳاو جااِء وٺانادياون هاياون، پار 
ماڻهو به ڀرتي ڪرائينديون هيون ته هي مااڻاهاو آهاي 
جيڪو توهان وٽ ساب اياڊياٽار ياا ناياوز اياڊياٽار طاور 
ڪام ڪانادو ياا رپاورٽار هاونادو. اهااو ڪام ساناڌ جااي 
تقريبن هر شهر ۾ باه ايائان ئاي ٿايانادو هاو. هاتاي باه 
سااياااسااي پااارٽااياان ساااڳاايااو رواج آڻااڻ جااي ڪااوشااش 
ڪئي. نتيجي ۾ ڪاوش اخبار تي پريشر ايانادو هاو، 
ٽيليفون جي ذريعي دٻااُء وجاهاراياو ويانادو هاو ياا ڪاو 
ماڻهو موڪلي دٻاُء وجهرايو ويندو هو. جسماناي طاور 
تي حراس ڪيو ويندو هاو، تشادد ڪاياو ويانادو هاو ۽ 
اسان جي اخبار کي نقصان پهاچااياو ويانادو هاو. اساان 
جي ڪاوش اخبار جاا االئاي ڪاياتارا رپاورٽار فاائارناگ 
ڪري شهيد ڪيا وياا. عازياز ماياماڻ کاي تاازو ٻاوڙي 
مااارياان، امااياار بااخااش بااروهااي آهااي، شاااهااد سااوماارو، 
اورنااگاازيااب تاارڪ. هااڪااڙو فااوٽااو گاارافاار سااانااگااي ذات 
هئس انهن کي شهيد ڪيو ويو. مناهاناجاون ٻاه دفاعاا 
گاڏيون ساڙيون ويون جنهان ۾ ماان پااڻ سافار ڪاري 
رهاايااو هاائااس، گاااڏيَء مااان الهااي ان کااي باااهااه ڏياائااي 
ڇڏيائون، ٻي جيڪا هڪ وڏي وئگن هئي جاناهان ۾ 
اسٽاف کي آفيس کان گهر ۽ گهر کان آفيس ڇاڏياو 
ويندو هو، ٻي منهنجي پنهاناجاي ذاتاي گااڏي جاڏهان 

آئون آيس پئي ته ان مان الهي گاڏي کي باهه ڏيئاي 
ڇڏيائون. مون کي ڪافي دفعا ڌمڪياون مالاياون، پار 
مون ان وقت طئي ڪري ڇاڏياو هاو تاه جاياڪاو ٿاياڻاو 
آهي اهو ٿي رهنادو، ان کاان گاها ارائاڻاو ناه آهاي. پاوِء 
هڪڙو سياسي ليڊر هاو ماون کاي فاون ڪاياائايان تاه 
توهان اسان جي خبرن کي صاحايا  جااِء ناٿاا ڏياو ساو 
اڄ توهان سان اسين ان جو معاملو ڪنداسيان تاوهاان 
کي سبق سيکارينداسين، مون به جواب ڏناومااناس تاه 
هونئن ته آئون ٻئي پاساي کاان ويانادو آهاياان، پار اڄ 
رات تنهنجي آفيس جي سامهون لاناگاهانادس تاوکاي 
جيڪي به ڪرڻو آهي اهو ڪجاانِء. ساوچايام تاه ڊپ 
۾ رهااي زناادگااي نااٿااي گااذاري سااگااهااجااي خااوف کااي 
الهي اڇالئي ڇڏجي ته زندگي گذاري سگاهاجاي ٿاي. 
جيڪڏهن خوف ۾ رهانادا تاه تاوهاان الِء روزاناو ماوت 
آهي. هڪ ميٽنگ ۾ منهنجي هڪ دوسات جاياڪاو 
اديب به آهي ان هڪ ذاتي ميٽنگ ۾ مون کي ٻڌايو 
ته اڄ هانان طائاي ڪاياو آهاي تاه تاوکاي کاڻانادا هاڪ 
ٻوري کي پسائيندا پسيل ٻوريَء ۾ توکي بند ڪنادا 
۽ پوِء ان جي ماٿاان لاٺاياون وساائايانادا، پاوِء تاناهاناجاي 
ٽنگ ٽٽي، مٿو ٽاٽاي، اهاا ڳاالاهاه باه ماون ٻاڌي رکاي 
هئي ان جي باوجود به جڏهن ان ماڻهو مون کي چاياو 
ته اسين توکي سبق سيکارينداسيان تاه آئاون ان رات 
ان جي آفيس جي اڳيان لناگاهاياس، ڏٺام تاه باائاياڪ 
تي ڪجهه ماڻهو آيا پئي جيستائين ماناهاناجاو گاهار 
آهي اوستائين منهنجي پٺيان آيا نه ماون گااڏي تاياز 
ڪرائي نه مون پاولاياس کاي اطاالع ڏناو، ناتاياجاي ۾ 
هنن کي اياتاري هامات ناه ٿاي جاو هاو ماون تاي ساڌو 
حامالاو ڪاري ساگااهان. جااڏهان آئاون گاهار پااهاتاس ۽ 
گاڏي فرالنگ کن ٻاهر پهاتاي تاه اناهان ان کاي بااهاه 
ڏيئي ڇڏي. مون ان ماڻاهاوَء کاي چاياو تاه آئاون هاڪ 
اداري جو نمائندو آهيان ۽ تون سياستدان آهيان ماون 
کان وڌياڪ تاوساان ٿايانادي ماون ساان جاياڪاو ٿاياڻاو 
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هونادو ساو ٿايانادو تاه تاوساان جاياڪاو ٿايانادو اهاو يااد 
رکجانِء. نقصان توکي وڌيڪ ٿيندو يا ماون کاي. اهاا 
ڳالهه مون اداري ۾ ڪري ڇڏي هئي ته اهو مون کاي 
ٿريٽ آهي ۽ اڄ کانپاوِء جاياڪاڏهان ڪاجاهاه باه ماون 
سان ٿائاي تاه ان جاو ذماياوار اهاو مااڻاهاو هاونادو. اهاڙا 
واقعا ڪيترائي ڀايارا ٿاياا ۽ ڊپ کاي ماون پاناهاناجاي 
مٿان حاوي ٿيڻ نه ڏنو. منهنجو پٽ انهان ڏياناهان ۾ 
يونيورسٽي ۾ پڙهنادو هاو ۽ ماخاتالاف تاناظايامان وارا 
ڇااوڪاارا کاايااس ڦااري ايااناادا هاائااا ۽ چااوناادا هاائااس تااه 
پانااهاانااجااي پاايُء کااي ساالم ڏياائااي ڇاڏجااانِء ۽ چااوناادا 
هئس ته جي اڄ اسان جي خبر نه ڇپجندي ته هيانائان 
ٿيندو هونئن ٿيندو. منهناجاي پاٽ ماون کاي چاياو تاه 
مون کي هتان ڪڍو، پر مون کيس چياو تاه ناه کاياس 
اتي ئي پڙهڻو آهي ۽ هاو اتاان پاڙهاي ناڪاتاو ان جاو 
ماطاالااب اهااو آهاي تااه مانااهااناجااي خااانادان کااي بااه دٻاااُء 

 برداشت ڪرڻا پيا. 
زاهدهُابڙو:ُهڪُڪ مي بُصح يفُجونُڪهڙيونُٻـهُ

 ٽيُخوبيونُٿيُسگهنُٿيون؟
ڳالاهاه اهاا آهاي تاه رڳاو جاذباو ڪام جاو ني زُپنهور:ُ

ناهي ايئن به ناهي ته زنده باد زنده باد مرده بااد مارده 
باااد سااان هاالااجااي. اوهااان جااون پااروفاايااشااناال گااهاارجااون 
جيڪي هڪ صحافي الِء ضروري آهان اهاي ڪاناهان 
صااحااافااي ۾ هااجااڻ تاامااام ضااروري آهااي. پااهاارياان تااه 
ڪنهن به صحافيَء کي صحافات ڪارڻ کاان پاهاريان 
ان ڳالهه جي خبر هجڻ کپي ته صحافت آهي ڇاا، ان 
جون اخالقي گهرجون ڪهڙيون آهن، جاڏهان ڪاناهان 
سبجيڪٽ تي توهان ڪم ڪرڻ وڃو پاياا تاه تاوهاان 
وٽ ان جي اٿارٽي ڪهڙي آهي، جاناهان مااڻاهاوَء وٽ 
توهان ڳالهائڻ ٿا وڃو يا انٽرويو ڪرڻ ٿا وڃو ان جاي 
باري ۾ توهان کاي ڪاياتاري ڄااڻ آهاي، تاوهاان پااڻ 
ڪاياتاارا ذماياادار آهايااو، تاوهااان پااڻ باذات خااود اخابااار 
ڪاياتااري پاڙهااو ٿااا، سابااجاياڪااٽ جااي بااري ۾ هااڪ 
اخبار ۾ ڪا خبر ڇپيل آهاي، پار ماون ان کاي نااهاي 

پڙهيو ۽ آئون ان جو انٽرويو ڪرڻ ٿو اچان تاه ماطالاب 
ته آئون ان ماڻهو کان مڪمل طور تي واقف نااهاياان، 
آئون ڪنهن فيچر يا اسٽوري تي ڪام پاياو ڪارياان 
ته ان اسٽوري جي ساماورن پااسان جاي بااري ۾ ماون 
کااي ڄاااڻ رکااڻ گااهاارجااي. ان کااان وڌيااڪ ٻااي ڳااالااهااه 
جاايااڪااا اهاام آهااي تااه اڄااوڪااي دور جااون جاايااڪااي 
گااهاارجااون آهاان انااهاان تااي بااه ماانااهاانااجااي نااظاار هااجااڻ 
گهرجاي، آئاون دناياا جاون وڏياون ۽ ساٺاياون اخاباارون 
پڙهندو رهان ته آمريڪا ۾ اخبارون ڇا پيون لکان، تاه 
انڊيا جون اخبارون ڇا پيون لکن، انهن جاي لاکاڻ جاو 
انداز ڪايائان تاباديال پاياو ٿائاي اساان جاون اناگاريازي 
اخاابااارون ۽ اردو اخاابااارون ڪااياائاان پاايااون ڪاام ڪاان، 
تاوهاان پااڻ ڪااناهاان اخابااار ۾ ڪاام ڪاارياو ٿااا ان ۾ 
توهان جون ٻيون ڪنٽيمپرري اخبارون ڪايائان پاياون 
ڪم ڪن. توهان سئني کاي گاڏ کاڻانادئاو تاه تاوهاان 
جي علم ۽ ذهاانات ۾ اضاافاو ٿايانادو. بااقاي قادرتاي 
شايااون آهاان ڪاانااهاان ماااڻااهااو جااي آِء ڪاايااو لاايااول ۾ 
اضافو ٿيندو رهندو. آئون نيوز ايڊيٽر آهيان ماون وٽ 
ته ڪو اهڙو ڪتاب ڪونهي جناهان کاي پاڙهاڻ ساان 
آئون چئي سگاهاان تاه هاياڊناگاس ڪايائان ٺاهانادياون 
آهن، مون کي خبر پوي ته وزياراعاظام جاي خابار جاي 
هاايااڊنااگ هاايااناائاان ٺااهااناادي آهااي، اهااو تااه ماانااهاانااجااي 
پنهنجاي فاهام ۽ فاراصات تاي ماباناي آهاي تاه آئاون 
انهن سئني شين کي ڪيئن ٿاو ڏساان ۽ صابا  جاو 
آئون جنگ، ڊان ۽ جيڪي ٻيون اخاباارون آهان اناهان 
جي خبرن جي برابر جاي خابار ڏياان. ان کااناپاوِء جاون 
ڳالهيون آهن ته منهنجي اخبار انهن جاي اخاباار کاان 
ڪااياائاان مااخااتاالااف آهااي. هااڪااڙو ريااڊر آهااي ان جااي 
سااامااهااون بااازار ۾ پاانااجاااهااه اخاابااارون پاايااون آهاان هااو 
ڪاوش ڇو ٿو وٺي، ڪاوش جي ٽيساٽ ڇاا آهاي، ان 
ٽيسٽ تي اسان جنهن جنهن کي هيرائي رکاياو آهاي 
۽ ماڻهن کي عادت ڏني آهي ته توهان ڪاوش پڙهو 
تااه ان شاايِء کااي باارقاارار رکااڻ اسااان جااي الِء تاامااام 

ضروري آهي جيڪا هڪ ريڊر اسان مان گاهار ڪاري 
ٿو. منهنجو خيال آهي ته هڪ صحافي ۾ اهاي ساڀ 
بنيادي ڳالهيون هجڻ گهرجن، هو ڪاڏهان باه اهاو ناه 
سوچي ته آئون هڪ مقام تي پهچي چڪو آهيان تاه 
هاڻي آئون عقِل ڪل ٿي ويو آهيان، سکيا جو عامال 
آهي اسين روزانو ان مان گذرون ٿا، ٻايان اخاباارن کاي 
پڙهون ٿا ڏسون ٿا، دوستن سان ملون ٿا ۽ انهان ماان 

 ئي سکون ٿا. 
ُ۾ُ ُجـرنـلـزم زاهدهُابڙو:ُٽيڪن الجيُجيُاچڻُس ن
ُڪـهـڙيـونُ ُ۽ ُآهـن ُٿـيـون ُپـيـدا ُآسـ نـيـون ڪهڙيـون

 مشڪالتنُکيُمنهنُڏيوُپي ؟
نئين ٽيڪناالجي جي اچڻ کااناپاوِء اساان ني زُپنهور:ُ

کي ڪافي سهاولاتاون ٿاي پاياون آهان ناه تاه هاڪاڙي 
خبر حااصال ڪارڻ جاي الِء اساان کاي تاماام گاهاڻاي 
ماحاانات ڪاارڻاي پاوناادي هائااي. ٻااهااران کااان جايااڪااي 
خاباارون ٽاايالااياافااون تااي وٺاانادا هاائاااساياان انااهان جااا آواز 
ڪيڏي مهل صحي  نه ايانادا هائاا ۽ هاڪ ناالاي تاي 
ٻيو نالو اچي ويانادو هاو، اهاي تاه مشاڪاالتاون هاياون، 
تصويرون ملي ڪونه ساگاهانادياون هاياون، ڪاا تصاور 
هٿ ڪارڻ پاياا چااهاياون تاه اهاا تصاور ناه پائاي مالاي 
سگهي. ان کااناپاوِء فاياڪاس آياو تاه ڪاجاهاه شاياون 
آسااان ٿااي ويااون، پاار وري بااه تصااوياارن جااو مساائاالااو 
پاانااهاانااجااي جاااِء تااي هااو. اهااي تااه هاايااون مشااڪااالتااون 
جايااڪااي حاال ٿااياون. ٽاايااڪاناااالجااي جااي اچااڻ کااانااپااوِء 
خاص طور تي پرنٽ ميڊيا کي نوان چئلينج سامهون 
آهن. هاڻي تاه جاياڪاڏهان ڪاو واقاعاو ٿائاي ٿاو، ڪاا 
تاقارياب ٿائااي ٿاي تاه نااه رڳاو اوڏي ماهاال ئاي ساوشاال 
ميڊيا تي اچي ٿو وڃاي، پار مااڻاهاو ان کاي الئاياو ٿاا 
ڏسن. ڪا پريس ڪانفرنس آهي، ڪو مظااهارو آهاي، 
ڪٿي ڪاا لاٺ باازي ٿاي، ڪاا بالاڊناگ ڊهاي پائاي، 
ڪري پئي. جڏهن اليڪٽرانڪ مياڊياا جاو ڪام باناد 
ٿو ٿئي ته اتان کان پرنٽ ميڊياا جاو ڪام شاروع ٿاو 
ٿئي. هاڻي توهان پاناهاناجان پاڙهانادڙن کاي اهاا شايِء 
ڏيو جاياڪاا الاياڪاٽاراناڪ ماياڊياا تاي ناه آئاي هاجاي. 
هاڻي تاوهاان ان جاا ماوضاوع چاياناج ڪانادئاو، تاوهاان 
انهن جي انويسٽيگيشن ڪانادئاو ۽ ان جاي گاهارائاي 
۾ وڃي اهي تفصيل کڻي ايندا جيڪي الياڪاٽاراناڪ 
مياڊياا تاي ناه آياا آهان. ماناهاناجاي خاياال ۾ تاه اهاي 
چئلينجز آهن جيستائيان تاوهاان جاي ضارورت نااهاي 
تيستائين توهان ڪا شيِء تيار ئي ناه ڪانادَو. پارناٽ 
ميڊيا ۾ اچي توهان کي پنهنجو پاڻ کاي باچاائاي باه 
رکااڻااو آهااي ۽ پاانااهاانااجااي افااادياات، اهاامااياات ۽ الڳاااپااو 
ڏيکارڻو آهي. ان جي الِء اسان جرنلزم ۾ نئين نئايان 
شين جي ڳوال ۾ هوندا آهيون ۽ ناوان ناوان ماوضاوع 
کڻي اچون پيا. اخبار ۾ هڪ ته واقعاتي خابارون اچان 
ٿاايااون اهااي اسااان رپااورٽ ڪااريااون پاايااا، پاار ان سااان 
گڏوگڏ نئين ٽيڪناالجي جاو اساتاعاماال، اهاا ڪايائان 
آهي ۽ ان جا ڪهڙا فائدا آهن، اسان الڳ سان ان جا 
پيجز ڏيڻ شروع ڪيا آهن. مثال طور: زمين جو اشاو 
آهي، زمين گهٽ آهي، پاڻي گهٽ آهي، آبااديَء جاا 
اهي ذريعا جيڪي گهٽ پاڻي ۽ گهٽ زمين تي ٿاي 
سگهن ٿا انهن جي باري ۾ اساان مااڻاهان کاي ڄااڻ 
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ڏياااڻ شاااروع ڪااائاااي آهاااي. ٻاااياااو وري ڪاااماااپاااياااوٽااار 
ٽيڪناالجي ۾ ڪهڙيون ڪهڙيون شيون اچان پاياون. 
ڪهڙين شايان جاي ذرياعاي ناوجاوان پاناهاناجاو روزگاار 
ڪري سگهان ٿاا. ان حاوالاي ساان ماعالاوماات فاراهام 
ڪريون ٿا ۽ موضوع تبديل ٿيا آهن. اسان کي هڪ 
پڙهندڙ جي ضرورت بڻجڻو آهي، پاهاريان رياڊر اساان 
کان خبار جاي الِء اخاباار وٺانادو هاو، هااڻاي اساان کاي 

 ويوز جي طرف ڪم ڪرڻو ٿو پوي. 
زاهدهُابڙو:ُڇ ُتوه نُاخب رُکيُِايُپيپرُ۾ُتبـديـلُ

 ڪيوُآهي؟
جيئن اخباار ۾ ڊيالاي شاياون ٿايان پاياون ني زُپنهور:ُ

اهي سڀ کڻي اچون پيا، اڃان نيٽ جي ذريعي رکاون 
پيا. ان جا آرڪائيوز ٺاهيون ٿا ته جيئن پاويان پارچان 
کي ڪير ڏسڻ چاهي ته ڏساي ساگاهاي ٿاو، پار اساان 
کي هن وقت ان ڳالهه جي ضرورت آهي تاه اساان اِي 
پيجز ڏانهن وڃاون. ان حاوالاي ساان دناياا ۾ جاياڪاي 
تبديلون اچن پيون ان طرف قادم وڌاياون. جايائان هان 
وقت نيو يارڪ ٽائياماز، واشاناگاٽان پاوساٽ ۽ ٽاائاياماز 
آف انڊيا ۽ هندساتاان ٽاائاياماز کاي ڏساان ٿاو تاه اهاي 
انهن شين کي کاڻاي اچان پاياا. اهاي اساان کاي هاارڊ 
ڪاپي ۾ ۽ گڏوگڏ الاياڪاٽاراناڪ ماياڊياا ۽ وڊياوز باه 
نظر اچن ٿيون. اناهان جاو ڄاڻ تاه اساان کاي ٽاي. وي 
چئنل به گڏوگڏ نظر اچي ٿو. باي باي ساي جاي وياب 
سائيٽ تي اسان کي خبرون به ملن ٿاياون تاه ان ساان 

 گڏوگڏ فيچر ۽ وڊيوز به ملن ٿيون. 
ُجـيُ ُجـرنـلـزم زاهدهُابڙو:ُصح فتُ۾ُانويسءيگيءـو

 ڇ ُاهميتُآهي؟
اهو صحافت جو تمام اهم ترين فيڪٽار ني زُپنهور:ُ

آهي، جيڪي شياون تاوهاان کاي سااماهاون ناظار اچان 
ٿيون اهي توهان رپورٽ ڪريو ٿاا، پار ان جاي پاٺاياان 
ڪهاڻي ڇا آهي  تفصيل ڇا آهن  پسمنظر ڇا آهي  

ڪوبه واقعو يا ڪا ڳالهه يا ڪو ڏوهاه ياا ڪاو حاادثاو 
ان جي پاٺاياان داساتاان ڇاا آهاي  ڪاو ڪارائايام ٿاياو 
آهي ته اهو ڪٿان کان شروع ٿيو آهي ۽ اهو ڪنهن 
شروع ڪيو ۽ ڪيستائين پهتو. اهاا باناياادي ڳاالاهاه 
آهي ته جيستائين ڪابه بيماري جيڪا سطحي طاور 
تاي نااظار اچااي رهااي آهاي جايااساتاائاايان ان جاو سابااب 
معلوم ڪرڻ الِء ان جاي گاهارائاي ۾ ناه وڃاباو تاه ان 
کي ختم نٿو ڪري ساگاهاجاي. اساان داناهاون ڪانادا 
رهياسين ته اسان جي سنڌ جا هي مسئال آهن جيئان 
اسان اڳ ۾ فنانس جي ڳالهه ڪري آيا آهيون، سناڌ 
جا جيڪي مالي مسئال آهن، اين ايف سي ايوارڊ جاو 

ع کان اڳ اهاي مسائاال ڪاڏهان 0111مسئلو آهي. 
به اخبارن ۾ بح. هيٺ ڪونه آيا ته باجاياٽ وفاا  ۽ 
صوبن جي وچ ۾ ڪيتري هوندي آهي، ان جاي ورن 
صوبن جي وچ ۾ ڪيتري هونادي آهاي ۽ اساان جاو 
حصو باقاي ڪاياتارو ٿاو رهاي، باعاد ۾ اساان ان جاي 
تفتيش ڪئي ته دنيا جا سسٽم ڇا آهن، پااڪساتاان 
جو سسٽم ڇا آهي، اسان جا وسيال ڪيترا آهن اسان 
انهن مان ڪيتري پيداوار ڪري رهيا آهيون ۽ اساان 
جو حصو ڪيترو ٿيندو. اسان جياڪاڏهان ساادي طاور 
تي رڳو حڪومت جي ڏنل ڪاغذ ۽ پني کاي وياهاي 
رپورٽ ڪريون ته ماڻهن کي ڪا صحي  ڄاڻ ئاي ناه 
ملندي، پر اسان کي انهن سئناي شايان کاي تافاتاياش 
ڪري ٻڌائڻو پوندو ته انگ اکر هي آهن ۽ ساناڌ جاي 
حق تلافاي هان ريات ٿاي رهاي آهاي، پار اهاو تاه هاڪ 
پاااسااو آهااي تااوهااان جاانااهاان بااه شااعاابااي ۾ وڃااو ان ۾ 
اناويسااٽاايااگاايااشان ان ڪااري ضااروري آهااي جااو تااوهااان 
ڪنهن به شيِء جي صحي  ۽ غلق هجڻ جاو تاعايان 
اوستائين نٿا ڪري سگهو جيستائين تاوهاان ان جاي 
تفتيش ۾ نه ويانادا ان جاا ساماورا پااساا ڏساڻاا پاونادا، 
انهن جا هڪڙا بنياد آهن. اسان جرنلزم پاڙهاياو آهاي 

 Who8 Whatچوندا آهان جاناهان ۾  2Wجنهن کي 
When8 Where8 Why  اچي وڃن ٿا. اناهان ساوالان جاا

جواب جيڪڏهن توهان خبر ۾ ڏيڻ چاهيو ته خابار ۾ 
به ڏيئي سگهو ٿا، پر جڏهن توهان انهن جي گهرائي 
۾ وڃي ان جا ڪاغذ هٿ ڪندَو، ان جا فياڪاٽاس ۽ 
انگ اکر هاٿ ڪانادَو ۽ ان کاي وري دناياا جاي ٻايان 
شين سان ڀيٽيندا جيئن پاڪساتاان هاڪ وفاا  آهاي 
۽ ان جي پنهنجي هاڪ آزاد حاياثايات آهاي ۽ ان ۾ 
اسااان کااي ڏسااڻااو پااوناادو تااه وفاااقااي حااڪااوماات ساانااڌ، 
پنجاب، ڪي پي ڪاي ۽ بالاوچساتاان جاي الِء آئايان 
جي مطابق ڇا ڇا پئي ڪري  ايئن اسان جاي الِء هار 
حاوالاي ساان انااويساٽاياگايااشان تاماام گاهاڻاي ضااروري 
آهي. ان جاي هار ماعاامالاي جاي سابابان ڏاناهان وڃاڻاو 
پااوناادو. پاااڻ جااياائاان پااهاارياان ڳااالااهااائااي آيااا آهاايااون تااه 
اليڪٽرانڪ ميڊيا ۽ پرنٽ ميڊيا کي ڪيئان ڌار ڌار 
ڪنداسين ته اهي اخاباارون جاياڪاي اناويساٽاياگاياشان 
ڏانهن وڃن ٿيون انهن جي ئي ڳالهه ٻاڌي وڃاي ٿاي. 

ع يا ان کان ٿورو پاهاريان 0111جيڪڏهن توهان کي 
جي نالي ساان “  فرنٽيئر پوسٽ” وٺي وڃان ته ان وقت 

هڪ انگريازي اخاباار جاياڪاا پشااور ۽ سااڳائاي وقات 
الهور مان به نڪرندي هائاي اهاا وڌ ۾ وڌ تافاتاياشاي 
صحافت ڪندي هئي ۽ سنڌ جاا مسائاال باه کاڻانادي 
هاائااي. پااوِء وري جااڏهاان جاانااگ اخاابااار وارن دي ناايااوز 
اخبار ڪڍي ته ان ۾ به ريگيولر خبرن سان گڏ اناهان 
انااويسااٽاايااگاايااٽااو جاارناالاازم تااي زور ڏنااو. اسااان جااڏهاان 
سنڌيَء ۾ ڪاوش ڪڍي تاه اساان جاو بانايااد ئاي ان 
تااي هااوناادو هااو تااه اسااان انااويسااٽاايااگاايااشاان ڪااٿااي ٿااا 
ڪريون. ماناهاناجاو پاناهاناجان رپاورٽارن کاي ساڀ کاان 
وڌيڪ زور ان ڳالهه تي هوندو آهي ته اهاي تافاتاياشاي 
رپورٽنگ ڏانهن وڃن. ان ۾ انهن جاي تاربايات جااري 

 رهندي آهي. 
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ُغـلـ ُ ُ۽ زاهدهُابڙو:ُهڪُصح يفُطورُهڪُصـحـيـ 
 خربُکيُڪيئنُپرکينداُآهيو؟

اڳ ۾ به عرض ڪيم ته اهڙين شين الِء ني زُپنهور:ُ
اهو تاوهاان جاي صاالحايات تاي نه آهي، ڪوبه نصاب 

منحصر آهي ۽ ڏسو ته تاوهاان خابار ڪاٿاان پاياا هاٿ 
ڪريو، جنهن رپورٽر کاان ياا مااڻاهاوَء کاان تاوهاان اهاا 
خبر وٺو پيا اهو ماڻهو بذات خود ڪياتارو ياقايان جاي 
قابل آهي. ان جاي سااک ڪاياتاري آهاي، اهاا تاوهاان 
کي ڏسڻي پاونادي. ڪاڏهان ڪاڏهان ڪاجاهاه شاياون 
اهڙيون منظر تي نظر اينديون پاياون آهان جاناهان ماان 
اسان اڳواٽ ئي اندازو لڳائڻ شروع ڪانادا آهاياون تاه 
ڪجهه ٿي رهيو آهي، جنهن کاي پاناهاناجاي تاجارباي 
جااي باانااياااد تااي ڏسااناادا پاايااا آهاايااون. اهااا ڳااالااهااه مااان 
واقعاتي خبر جي حوالي سان ٿو ڪريان، معلومات ياا 
ڄاااڻ جااي حااوالااي سااان ڪااا خااباار آهااي تااه پااوِء اسااان 
مستند دستاويزن طرف هليا ويندا آهيون. مثاال طاور: 
ايئن چئجي ته هڪ رپورٽر چئي تاه ڪاناهان جااِء تاي 
خاارچ ٽااي ڪااروڙ رپاايااا آيااو آهااي، پاار حااڪااوماات جااي 
دعوي  آهي ته خرچ چاليهه ڪروڙ آياو آهاي تاه اهاڙي 
صورت ۾ اسان دستاويزن کي ڏسناداسايان تاه ان ماان 
معلومات ملي سگهندي، پار ڪاو واقاعاو آهاي تاه ان 
حوالي سان توهاان کاي جااِء وقاوعاه تاي وڃاڻاو پاونادو، 
توهان کي پولاياس جاي ٿايال تافاتاياش کاي باه ڏساڻاو 
پوندو، اتان جي لوڪل ماڻهن سان ملڻو پوندو ۽ خبر 
ڪير ڏئي پيو ان ڳالهه کي به ڏسڻو پوندو. ماناهاناجاو 
خيال آهي ته اها ڳالهه ڪا اياتاري مشاڪال نااهاي تاه 
اسان صحي  ۽ غالاق خابار جاي ڇاناڊ ڇااڻ ناه ڪاري 
سگهون. انهن سئني شين جي بااوجاود باه ڪاياتاريان 
شين ۾ غلطيون ٿي وينديون آهن، پر ان غلطيَء جاي 

 شر  تمام گهٽ هوندي آهي.
ُڪـ يفُ زاهدهُابڙو:ُسنڌيُميڊي ُالِ ُچيوُوڃيُٿوُته
ُجـيـڪـڏهـنُ حدُت ئ ُييلوُجرنلزمُجوُشڪ رُآهـي،
ُاسـ نُ اهڙيُقسمُجيُجرنلزمُٿيُرهيُآهيُتهُانُج 

 جيُميڊي ُ۽ُمس جُتيُڪهڙاُاثرُٿيُرهي ُآهن؟
ييلو جرنلزم جي جيڪڏهن توهان ڳاالاهاه ني زُپنهور:ُ

ڪريو ٿا ته منهنجو خيال اهاو آهاي تاه ساناڌي پارناٽ 
ميڊيا ۾ اها اڃان اسٽيبلش ناه ٿاي ساگاهاي آهاي ياا 
پنهنجي جاِء واالري نه سگهي آهي. جياڪاڏهان ڪاو 
صااحااافااي اياائاان ڪااري ٿااو تااه پاانااهاانااجااي اداري الِء، 
پنهنجي اخبار الِء ساڄاي سااک وڃاائاي ساگاهاي ٿاو. 
هن وقت ماڻهن ۾ تمام گهاڻاو شاعاور ماوجاود آهاي. 
توهان ڪابه غلق ڳالهه انهن کي ٻڌائاي ناٿاا ساگاهاو 
يا مبرائي نٿا سگهو، انهن وٽ ڪنهن به ڳالهه کاي 
چيڪ ڪرڻ جا سوين ذريعا آهن. جيڪڏهن ڪاناهان 
به ماڻهوَء ڪٿي به اهڙي رپورٽنگ ڪئاي جاناهان جاا 
ڪي خاص مقصد هجن، منفي پروپيگنڊا ڪارڻ جاي 
حوالي سان ته پوِء اهو ادارو آهستي آهستي پنهاناجاي 
ساک ختم ڪندو ويندو ۽ ماڻهو ڪنهن ٻئي پااساي 
ڏانهن پنهنجاو رو ڪانادا. پارناٽ ماياڊياا جاي حاوالاي 
سااان ماانااهاانااجااو خاايااال آهااي تااه اياائاان ناااهااي ٿاايااناادو. 
اليڪٽرانڪ ميڊيا آزاد آهاي ان ۾ وياب چائانالاز اچاي 
ويااا آهاان ڇااوڪاارا ڪاائااماارا کااڻااي ڪاايااڏي مااهاال بااه 

رڪارڊنگ شروع ٿا ڪاري ساگاهان اناهان کاي اساان 
روڪاي ناٿاا ساگاهاون. پارناٽ ماياڊياا ۾ جاياڪاا خاباار 
ڇپجي ٿي ان تاي پاناجان ڏياناهان کااناپاوِء باه ڪاا راِء 
اچي سگهي ٿي، ان تي ترديد به اچي سگهي ٿي، ان 

، ان تاي ڪاو تي ڪليريفاڪاياشان اچاي ساگاهاي ٿاي
ڪيس ٺهاي ساگاهاي ٿاو، ان تاي ڪاورٽ آف ال ۾ 
وڃي ساگاهاجاي ٿاو. ماناهاناجاو نااهاي خاياال تاه اهاڙي 
قسام جااي جاارنالاازم گااهاڻااو وقات هالااي سااگاهااي ٿااي. 
پنهنجان ڪان ماقاصادن ۽ مافاادن کاي ناظار ۾ رکاي 
جيڪڏهن توهان صحافت ڪريو ٿا ته پوِء سمجهو ته 
توهان جي عمر ڪونهي نه اداري جي عمر هوندي، ناه 
رپورٽر جي. اسان گذريل ٽياهان ساالان کاان صاحاافات 
ڪريون پيا ان دوران االئي ڪاياتارياون اخاباارون آياون، 
سمجهان ٿو ته ٽيهه پناجاٽاياهاه اخاباارون ڪااوش جاي 
اچڻ کانپوِء مارڪياٽ ۾ آياون. ان ۾ وڏا وڏا مااڻاهاو 
هاائااا جاان جااي ساااک هاائااي ادب جااي حااوالااي سااان 
پنهاناجاي حاياثايات باه هائان، صاحاافاتاي شاعاباي جاي 
حوالي سان وڏي حيثيت هئي ۽ انهن به ڪم ڪاياو، 
پر اڄ به ڪاوش سنڌ جاي پاهارياون نامابار اخاباار طاور 
مبي وڃي ٿي ۽ آهي. ان جو سبب اهو آهي ته اسان 
هر اها ڳالهه جاياڪاا اداري جاي خاالف ياا صاحاافاتاي 
اخااالقاايااات جااي خااالف آهااي، ماااڻااهاان جااي ماازاج ۽ 
طاباايااعاتاان جااي خااالف آهاي ۽ اساايان ڪااجاهااه خاااص 
مفادن کي نظر ۾ رکي ڪا رپاورٽاناگ ڪانادا هاجاون 
ها تاه اساان ان جاو ناقاصاان ضارور ڀاوڳاياون هاا. آئاون 
ڪاوش جي بنيادي ميمبرن ماان آهاياان ۽ ماون کاي 
خبر آهي ته ڪاوش جي اشاعت کان پهاريان ڪاياتارو 
باجاياٽ ڪاماپاياوٽارن الِء رکاايال هاو، ڪاياتارو باجايااٽ 
پگهارن الِء رکيل هاو تاه ڪاياتارو مشايانان الِء رکايال 
هو. اهي ڪاپيون به مون ڏٺاياون ۽ اهاي پاناا باه ماون 
ڏٺاا ۽ پااوِء ماون ڏٺااو تااه ٻااياان اخااباارن ڪاايااتااري وڏي 
سيڙپ سان پنهنجون اخبارون ڪڍيون، پر ساباب اهاو 
آهي ته جاياڪاڏهان اناهان جاي آڏو اهاڙي ڪاا ڳاالاهاه 
آئي آهي جنهن کي توهان ييلو جرنلزم به چئو ٿاا تاه 
پااوِء اهااي اڳااتااي نااه وڌي سااگااهاايااون آهاان. انااهاان کااي 
پنهنجن رپورٽرن جو احاتاسااب ڪارڻ گاهارجاي. اساان 
جااي باااري ۾ تااوهااان کااي ٻااڌايااان تااه ڪاااوش اخاابااار 
گذريل ويهن پنجويهن سالن کان اسٽاف جي ڊيسڪ 
تي ويهڻ کان اڳ ۾ هڪ ميٽنگ ڪانادا آهاياون ان 
۾ اڄ اسان ڇا ڪيو ۽ ڪهڙن پاسن کاان اساان کاان 
ڪااا غاالااطااي ٿااي، ڪااهااڙن پاااساان ۾ اسااان درساات 
مااعاالااومااات نااه ڏياائااي سااگااهااياااسااياان يااا ڪااٿااي غاالااق 
معلومات ڏيئي ڇڏي سين يا ڪاو رپاورٽار اساان کاي 

 استعمال ڪري ويو. 
اسان جو هڪڙو سيڪشن آهي جيڪاو اساياساماياناٽ 
رپورٽ ٺاهي ڏيندو آهي جاياڪاا پاوِء اساان پاناهاناجاي 
ڊيسااڪ جااي دوسااتاان سااان ويااهااي ڊسااڪااس ڪااناادا 
آهيون. سنڌيَء ميڊيا ۾ آئون نٿو سمجهان تاه اهاڙي 
جرنلزم ڪايار ڪانادو هاجاي ۽ ان جاو پاوِء وري ڪاو 

 مستقبل يا ڪا ساک هجي.
ُتـيُصـحـ فـتُ زاهدهُابڙو:ُپ ڪست نُ۾ُخ صُطـور
ُصـحـ فـتُ الِ ُمت مُگهڻوُسختُٽ ئيمُهليُرهيوُآهي.

کيُمت مُگهڻوُسوڙهوُڪيوُپيوُوڃيُ۽ُآزادُصـحـ فـتُ
ُ ريـعـيُ هڪُخوابُٿينديُپئيُوڃي.ُڪ رنُق نـونـن
ُجـ ُ صح فتُ۽ُميڊي ُکيُڪنءرولُپيوُڪيوُوڃي.ُان
ُتـيُ ُمسـ ج ُ۽ ُتـي ُمسـتـقـبـل اثرُاس نُجيُملڪُجـي

 ڪهڙاُٿيُسگهنُٿ ؟ُ
اظهار راِء جي آزاديَء جي خالف جياڪاي ني زُپنهور:ُ

پابندياون آهان. اهاي اڄ جاون نااهان ساالان کاان زباان 
بنديَء وارو ايجنڊا هلندو اچي. پراڻي دور جاي شااعارن 
کااان جاايااڪااڏهاان شاااهااه سااائااياان جااي دور جااي ڳااالااهااه 
ڪريون ته شاهه جا ايترا ته شعر توهان کي اهڙا ملانادا 
جنهن ۾ شاهه سائين چوي ٿو ته ڳالهائڻ جي اجاازت 
ناهي، پر وري به ڳالهه رکون ٿا. ان کااناپاوِء پااڻ هالاياا 
اچون ته  دنيا جهان ۾ ايئن آهاي، جاياڪاي پااڻ کاي 
مااهااذب ماالااڪ سااڏائااياان ٿااا آئااون نااٿااو ساامااجااهااان تااه 
پاڪستان کاان ڪاا ساٺاي تاارياخ اناهان تارقاي ياافاتاه 
ملڪن جي آهي. انهن وٽ به هڪ ڪاري دناياا آبااد 
آهاااي ۽ اساااان وٽ باااه آهاااي. ورهااااهاااي کاااان وٺاااي 
هيستائين ڪيترن ئي قسمن جون حاڪاوماتاون آياون 
مارشل الئون لڳيون، غير جمهوري حڪومتون آياون، 
هر ڪنهن پنهنجي پنهنجي طريقي سان آزمائڻ جاي 
ڪاوشااش ڪاائااي، پاار زبااان باناادي تااوهااان ڪااڏهاان بااه 
ڪنهن جي ڪاري ئاي ناٿاا ساگاهاو، ناه لاياکاڪ جاي 
ڪري سگهو ٿا، نه شاعر جي، نه صحافي جي ڪاري 
سگهو ٿا. پاوِء دور آياو مااڻاهان تاماثايالاي طار  لاکاڻ 
شروع ڪيو. پمفليٽن جي شاڪال ۾ مااڻاهان ڳاالاهاه 
ڪرڻ شروع ڪئي. جڏهن مارشل الئن جا دور هاونادا 
هئا ته سينسرشپ هوندي هئي، صحافين کاي ڪاوڙا 
لڳندا هئا، جيل اماڻيا ويندا هئا. اڄ جي دور ۾ انهان 
پنهنجن روين کي تبديل ڪيو آهاي. اساٽاياٽاس ڪاو 
جا حامي يا اسٽيبلشميناٽ، جاياڪاي اظاهاار راِء کاان 
ڊڄن ٿا، ماڻهن جي آواز کان ڊڄن ٿا، انهن پاناهاناجاي 
واردات جااو طااريااقااو تااباادياال ڪاايااو آهااي، پاار هاااڻااي 
ناممڪن آهي ته توهان ماڻاهان جاي آواز کاي دٻاائاي 

 سگهو. 
توهان پرنٽ ميڊيا جي آواز کي ته دٻائاي ساگاهاو ٿاا، 
اليڪٽرانڪ ميڊيا جي آواز کي ته دٻائاي ساگاهاو ٿاا، 
پر توهان سوشل ميڊيا جاي آواز کاي ڇاا ڪانادا  جان 
ماڻهن کي توهان آف ايئر ڪري ڇڏيو آهي جان کاي 
صحاافاتاي ناوڪاريان کاان خاارج ڪارائاي ڇاڏياو آهاي 
انهن جو آواز ته اڃان وڌيڪ سوشل ميڊيا تي طاقتاور 
ٿي آزاديَء سان پهچي رهيو آهي. ميڊيا هائوسن تي 
ته اڃان پابنديون هيون هااڻاي هاو ساوشال ماياڊياا تاي 
انهن پابندين ۽ حدن کان آزاد ٿي ڪام ڪاري رهاياا 
آهن. اهو جيڪو ڪجهه ٿاي رهاياو آهاي ياا جاياڪاي 
ماڻهو اهو ڪجهه ڪري رهياا آهان ياقايانان اناهان جاا 
پنهنجا نظريا آهن، پنهنجا ماعااماال آهان، اناهان جاون 
قومي سالمتي جون پنهنجون ماعاناائاون ۽ تشارياحاون 
آهن، انهن کي ڪير روڪي ناٿاو ساگاهاي، پار اسايان 
جنهن ڪم ۾ آهيون ان ۾ اساان کاي باياهاڻ کاپاي، 
پنهنجي ساک کي ڌڪ نه رسائڻ گهرجي، اهڙي ڪاا 
غلق رپورٽنگ يا اهڙي ڪا غلق انفارميشن ناه وڃاڻ 
گهرجي جو جڏهن هاو اڳائاي اساان جاي ماٿاان ڪاات 
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ڪهاڙا کڻي بيٺا هجن ۽ اسين وري انهن کي اهو موقعو فراهام ڪارياون تاه هاو 
اسان کي ڪنهن ٻئي بهااناي ساان نشااناو باڻاائاي ساگاهان. اناهان اخاالقاي طار  
ڪيس ٺاهي اسان جي ايڊيٽرن خالف رکيا آهن ته جيئن انهن ايڊيٽرن جي زباان 
بند رکي سگهجي. جن کي کڻي ٿا وڃن انهن کي وري واپس باه ڇاڏي وڃان ٿاا 
۽ انهن کانپوِء معافيون به ٿا گهرن. اهاي صاحاافاي بامان ۽ باارودن جاي بااوجاود 
ڪم ڪن پيا. قتل ٿي ويندڙ صحافين جي ٽيم جا سااٿاي ياا اناهان جاا دوسات 

 انهيَء ساڳئي جذبي سان ڪم ڪن ٿا. 
جن کي به اهو گمان آهي تاه هاو ڪاناهان جاي زباان کاي باناد ڪاري تاالاو هاڻاي 
سگهندا ۽ پابندي لڳائي سگهندا ته اهي غلطي تي آهن. اهي پنهنجي غلطيَء 
کي صحي  ڪن. اظهار راِء جو اڳ جيترو رستو هو هااڻاي ان کاان وڌياڪ رساتاا 
کليل آهن. پنهنجن قائدن ۽ قانون انادر مااڻاهاو ڪام ڪانادو تاه وڌياڪ آسااناي 
ٿيندي. ٻاهر نڪرندو ته سوشل ميڊيا موجود آهي، نجم سيٺاي باه ڳاالاهاائايانادو، 
حامد مير به ڳالهائيندو، طالاعات حسايان باه ڳاالاهاائايانادو ۽ ٻاياا باه ڳاالاهاائايانادا. 

سائاناي ادارن  CPNEيا  APNSڪجهه پابنديون هيون جنهن ۾ پيمرا هئي، اتي 
 کي توهان آزاد ڪندا. 

پڙهيمُتوهـ نُ“  هينئڙيُسڄڻُس ري ” زاهدهُابڙو:ُتوه نُجيُخ ڪنُجوُڪت بُ
ُتـوهـ نُ ُتـه ُحمسـوسُٿـيـو ُ۽ ُآيـو جيُاندازُحتريرُ۾ُطنزُ۽ُمزاحُواروُٽچُنظر
ُتـهُ ُکـيُخـربُنـ هـي ُمـون ُٿـ . جيڪڏهنُمزاحيهُادبُلکوُتهُڏاڍوُسيوُلکيُسگهو
ُگـهـڻـوُ ُلـڪـل ُڍڪـيـل ُ۾ ُانـداز ُان توه نُمزاحيهُادبُڪيرتوُلکيوُآهي.ُتوه ن

 ڪجههُلکيُسگهوُٿ .
منهنجو انداز تحرير هاماياشاه کاان ايائان ئاي رهاياو آهاي آئاون جاماال ني زُپنهور:ُ

هڻندو پيو آهيان، جمال ٻڌنڌو پيو آهاياان، اساڪاول ۾ ياا ڪاالاياج ۾ ماون کاي 
جتي به موقعو مليو اتي دوست مون کي اهاو چاونادا هائاا تاه اسايان ٻايان کاي تاه 
جواب ڏيئي سگهون ٿا پر توکي ته جواب نٿا ڏيئي سگهون، آئون جاماال هاڻانادو 
رهندو آهيان. مزا  منهنجي تحرير ۾ ان ڪري به آهي جو آئون شروع کاان ئاي 
مزا  پڙهندو رهندو آهيان. مون حليم بروهي کي سڄو پڙهيو، حليم باروهاي جاو 
ايئن کڻي چئجي ته آئون ياد حافظ هئاس. مااڻاهاو شااعاري يااد ڪانادا آهان، پار 
مون حالايام باروهاي جاو ناثار يااد ڪاياو. حالايام صااحاب بااباا جاو بااس هاو بااباا 
يونيورسٽيَء ۾ جاب ڪندو هو ۽ حلايام باروهاي ياوناياورساٽاي جاو رجساٽارار هاو، 
منهنجو دوست هو. دروازو کڙکائاي چاونادو هاو اچ تاه ڪاچاهاري ڪارياون. ساباب 
شايد اهو هو جو کيس آئون سندس لکيل سڄا سڄا پاياراگاراف وياهاي ٻاڌائايانادو 
هئس ۽ پوِء هو حيران ٿي ويندو هو ته هي انٽر جو شاگرد آهي يا يونيورسٽي جو 
شاگرد آهي ۽ کيس حيرت ٿيندي هئي ته آئون کيس ڪايائان يااد آهاياان. ماون 
کي سندس لکڻيون پڙهڻ ۾ ايترو ته مزو اينادو هاو جاو يااد ٿاي ويانادياون هاياون. 
ساڳئي نموني ٻيا مزاحيه ڪتااب، رسااال اهاي باه پاڙهانادو هائاس. ان کاان عاالوه 
ريڊيو ۽ ٽي وي تي جيڪي مزاحيه پروگرام ايندا هئا، اطهر خان زيدي يا ڪاپال 
شرما شو، سهراب سپرا اهي مازاحاياه پاروگارام ڪانادا هائاا تاه ماان باه شاو  ساان 
ڏسندو هئس. نصير ريڊيو تي هڪڙو مزاحيه ڊرامن جو پروگرام شروع ڪياو هان 
مون کي ڪجهه شيون چيون ۽ مون کياس لاکاي ڏناياون سااڳائاي ناماوناي بايادل 
مسرور ٽي. وي تي هڪڙو مزاحيه ڊرامو ڪيو جيڪو چاهاچاٽاي ناماا هاو جاياڪاو 
ٿاورو ادبااي ۽ ماازاحاايااه قساام جااو پااروگاارام هاو، انااهاان کااي بااه مااون تااماام گااهااڻااا 
اسڪرپٽ لکي ڏنا، اهي انهن ڏينهن ۾ هليا هئا. مون کي شو  رهانادو آهاي ۽ 
اهو منهنجو قدرتي انداز آهي. مون جڏهن خاڪا لکڻ شروع ڪيا ته مون ڏٺو ته 
آئون اهو ڪم ڪري سگهان ٿو، جڏهن هاڪاڙو خااڪاو لاکايام، ان کااناپاوِء ٻاياو 
خاڪو لکيم ته دوستن زور ڀريو ته مان لکان جڏهن ماڻهن جاو فاياڊ باياڪ مالاڻ 
شروع ٿيو ته مون کي مزو اچڻ لڳو. هاڻي به مون ڪافي خااڪاا لاکاياا آهان، پار 
ڏسان پيو ته دوستن ۾ سهپ ٿوري گهٽ آهاي، دوسات ڪاياڏي ڪاياڏي ماهال 
ناراض به ٿي ويندا آهن ۽ جڏهن دوست ناراض ٿي ويندا آهن ته آئاون وري ٿاورو 

 پٺيان هٽي ويندو آهيان. 
ُاسـ نُ ُجـڏهـن ُآهـي زاهدهُابڙو:ُصح فتُ۾ُٻويل َُجوُمت مُاهمُڪردارُهونـدو
ُٿـيـلُ ُقسـمُجـو ُاعـلـيق انگلشُي ُاردوُاخب رونُکڻونُٿ ُتهُانهنُجوُپروفُمت م
ُتــيُ ُمــعـ مــلـي ُجـي ُٻـويل َ ُاخـبــ رون ُســنـڌي ُجـو ُآهـي ُسـبــب ُڇـ  ُآهــي. هـونــدو
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 ڪمپروم ئيزُڪنُٿيون؟ُ
ُ تاوهاان جاي آبازرويشان بالاڪال صاحايا  ني زُپنهـور:

آهي توهان جو سوال به صحي  آهي ۽ ان جا ڪاافاي 
سبب به آهان. ساڀ کاان اهام ۽ باناياادي ساباب اهاو 
آهي ته اسان جاي ادارن ۾ جاياڪاي مااڻاهاو ناوڪاري 
ڪن ٿا انهن جي الِء ويج اسٽارڪاچار ئاي اهاڙو آهاي. 
اهو اهڙي معيار جو ناهي جو اساان اهاي مااڻاهاو وٺاي 
اچون جيڪي ٻوليَء جا ماهر هجن. اساان جاياڪاڏهان 
ڪنهن ماڻهو کي ڏهه يا ٻاارناهان هازار ڏياناداسايان ۽ 
اسان ان مان اها اماياد رکاون تاه اهاو ٻاولايَء جاو مااهار 
هجي ته اهو ناممڪن آهي. اهو سئني ادارن ۾ ايائان 
آهي آئون رڳو ڪاوش جي ڳالهه ناٿاو ڪارياان. اساان 
ايڊيٽرن، سب اياڊياٽارن سائاناي جاي الِء پاگاهاارن کاي 
ايتري سط  تي آڻيون جاو پاوِء اساان فارماائشاي طاور 
ساٺااا ماااڻاهااو ڳااولاهااي وٺااي اچااون. اسااان وٽ ڪااياائااي 
ماڻهو جيڪي ٻوليَء جا ماهر هوندا آهن ۽ انهن کاي 
اهڙو ئي فڪر هوندو آهي جيئان تاوهاان کاي آهاي ۽ 
اهي اها ڳالهه ڪندا آهن ته اهي اسان سان گاڏ ڪام 
ڪرڻ چاهين ٿا، پر جڏهن پاگاهاار جاو ٻاڌنادا آهان تاه 
ٻارنهن کان پندرهن هزار ملندو يا وڌ ۾ وڌ ويهاه هازار 
ڏينداسين ته هليا ويندا آهن. پهرياون ساباب پاگاهاارن 
جاو اسااٽاارڪاچاار آهااي. ٻااياان اخااباارن جااي ماقاااباالااي ۾ 
ڪاوش ڪاجاهاه باهاتار آهاي، جاناهان ۾ مااڻاهان کاي 
پابندي سان ٽائيم تي پگهار ملي ٿي وڃي، پر ٻايان 
ميڊيا هائوسن ۾ ويندا تاه اتاي ٻان ٻان ماهايانان جاي، 
ٽن ٽن مهينن جي پگهار ناه مالانادي آهاي. اساان جاا 
ادارا پنهنجن پيرن تي بيهڻ کپن، پر بدقسمتي ساان 
بيهندي نظر نٿا اچن. ٻيو ساباب اساان جاو تاعالاياماي 
معيار آهي اهو به اسان سئني جي اڳياان آهاي. اساان 
وٽ جيڪي ماڻهو اچن ٿاا اهاي سارڪااري اساڪاولان 
مان اچن ٿا ۽ سارڪااري اساڪاولان جاو ماعاياار اساان 
کي خبر آهاي ۽ پارائاياوياٽ اساڪاولان ماان اچاڻ وارن 
ٻارن کي سنڌي نٿي اچاي. اناهان ۾ ساناڌي پاڙهاائاي 
نٿي وڃي، نتيجي ۾ ٻارن کي سنڌي اچي ئي ڪوناه 
ٿااي. سااناااڌي اچااي ٿااي اناااهاان ٻاااارن کااي جاايااڪاااي 
سرڪااري اساڪاولان ۾ ٿاا پاڙهان ۽ اناهان ٻاارن جاي 
سماجي ۽ معاشي صورتحال توهان سئني جي اڳياان 
هوندي آهي. ٽيون سبب منهنجو خاياال اهاو آهاي تاه 
ڪنهن وقت ۾ سياسي تناظاياماون پاناهاناجان ناوجاوان 
ميمبرن کاي ماخاتالاف ڪاتااب پاڙهاائايانادياون هاياون، 
اسٽڊي سرڪل هالئينديون هيون، انهن مان جاياڪاي 
ٻار نڪرندا هئا اهي ٻاولايَء جاا کاڻاي مااهار ناه هاونادا 
هاائااا، پاار ٻااياان شااياان جااي انااهاان کااي سااٺااي ڄاااڻ ٿااي 
ويندي هئي، پر بادقساماتاي ساان اساان جاي سايااساي 
پارٽين شاگردن جاي الِء اساٽاڊي سارڪال باناد ڪاري 
ڇڏيا آهن، اهو سڄو دور االئي ڪياڏاناهان هالاياو وياو، 
ماااضااي جااو حصااو آهااي االئااي ڪاايااتاارن ماااڻااهاان کااي 
اعتبار ئي نه ايندو ته ماضيَء ۾ ڪو ايائان باه ٿايانادو 
هو. اتان جيڪي نوجوان ايندا هئا انهن جاي ٻاولاي باه 
درست هوندي هئي. چوٿون ساباب اهاو آهاي تاه اساان 
جا نوجوان جيڪي اچن ٿا اهي صحافت کي پنهاناجاو 
ڪريئر نٿا ٺاهايان. ماثاال طاور: ماون وٽ جاياڪاڏهان 

ڪو ماڻهو سب ايڊيٽر طور آياو آهاي ياا پاروف رياڊر 
طور آيو آهي آئاون ان کاي جاياڪاڏهان اهاا ٽارياناناگ 
ڏيڻ چااهاياان تاه هاو ماون وٽ ساال وياهاي ۽ ان جاي 
ٻوليَء کي درست ڪريان، ان جاي گارامار کاي درسات 
ڪريان، ان جي هينڊ رائيٽنگ کي درست ڪريان، پر 
اسان ان کي جيترو پگهار ٿا ڏيون ان حساب ساان تاه 
هاو ڀااڄاڻ جاي ڪاانادو ۽ چاوناادو تااه ماون کاي ڪاٿااي 
ماستري ملي وڃي ياا ٻاياو ڪاو ڪام مالاي وڃاي تاه 
ڀڄي وڃان هتان. مطلب اهو آهي تاه جاياساتاائايان هاو 
صحافت کي پنهنجو مستقل ڪريئر ٺاهي نه ويهندو 
تاايااسااتااائااياان اسااان ان جااي ٽااريااناانااگ بااه نااٿااا ڪااري 
سگهون. اسان کي اها پڪ ئي ڪونهي تاه هاو اساان 
وٽ سال يا ڇهه مهينا هوندو يا نه. ٻاياو اهاو آهاي تاه 
اسان وٽ تڪڙ به تمام گهڻي آهي. مثاال طاور: اڳ 
۾ اهااي ئااي اخاابااارون ڪاااوش کااان اڳااي جاايااڪااي 
اخاابااارون نااڪاارنااديااون هاايااون اهااي اٺاان پاايااجاان جااون 
اخبارون هونديون هيون، ان ۾ مواد ايترو ڪونه هاونادو 
هااو جاايااتاارو اسااان هاايااناائاار اخاابااار ۾ ڏيااون ٿااا. اسااان 
ڪمپياوٽار جاي ڪاري الئايان اساپاياس گاهاٽااياون ٿاا، 
فونٽ سائيز گهٽايون ٿاا ۽ ڪاناڊياناس ڪاياون ٿاا ۽ 
پاهاارياان اخاابااارن جااي مااقاااباالااي ۾ چاائااوڻ يااا اٺااوڻ تااي 
وڌيڪ مواد شااياع ڪاياون ٿاا. هااڻاي اياڏي ماواد کاي 
پااڙهااڻ، چاايااڪ ڪاارڻ، ٽااائااياام وٺااي ٿااو. جاانااهاان جااي 
نتيجي ۾ ايئن ٿو ٿائاي جاو ڪاڏهان ڪاڏهان شاياون 
اک کان ٿڙي وڃن ٿياون، پار ان جاي بااوجاود ڪااوش 
۾ پاروف گاهاٽ ۾ گاهاٽ چااار دفاعاا چاياڪ ٿايان ٿااا 
روزانو، پهرين ڪمپيوٽر تي ڪمپوزر ساان گاڏ پاروف 
ريڊر چيڪ ڪندو، پيج جيئن پورو ٿاي ويانادو ان جاو 
پرنٽ نڪرندو. اسان جو هاڪاڙو پاري وياو ساياڪاشان 
آهي ان ۾ ڇپجڻ کاان پاهاريان ان کاي پاڙهاياو ويانادو 
آهي. ان کانپاوِء وري هاڪاڙو پاوساٽ وياو ساياڪاشان 
آهي جنهن ۾ اخبار ڇپجڻ کانپوِء پڙهي ويندي آهاي 
جيڪڏهن ڪا غلطي ٿي وئي آهاي تاه اساان ان کاي 
روڪي سگهون ٿا. آئون اهو نٿو چوان تاه ڪااوش ۾ 
غلاطاياون نااهان، پار اهاو ضارور چاونادس تاه ٻايان جاي 
مقابلي ۾ گهٽ آهن ۽ ڪوشش اها هوندي آهاي تاه 
اهي سڀ غلطيون نه ٿين، اهي ٽئي چارئي مرحال ٻي 
ڪنهن اخبار ۾ مڪمل ٿايانادا هاونادا ياا ناه، پار اهاي 
مرحال ڪاوش اخاباار کاي چاياڪ ڪارڻ الِء رکاياا وياا 

 آهن. 
ُڪـرڻُ زاهدهُابڙو:ُسنڌيُميڊي ُپنهنجوُمعي رُبلـنـد
ُسـ نُ ُدنـيـ  ُکـي ُپـ ڻ الِ ُوقتُس نُگڏوگڏُپـنـهـنـجـو
ڪيئنُڳن يُسگهيُٿوُ۽ُڪيئنُگلوبالئيزُٿيُسگـهـونُ

 ٿ ؟
اهو جيڪو سوال آهي سنڌي ميڊيا ساان ني زُپنهور:ُ

ان کي ڳاناڍڻ مانااساب ناه ٿايانادو سائاناي جاي الِء اهاا 
ڳالهه ٿياڻ گاهارجاي، اردو ۾ باه ايائان ٿاياڻ گاهارجاي، 
انگريزي ۾ به ايئن ٿيڻ گهرجي، آن الئايان تاي ٿاورو 
ڪم سنڌي ميڊيا به ڪري ٿي، ٿاورو اردو ماياڊياا باه 
ڪااري ٿااي، ٿااورو انااگاالااش ماايااڊيااا بااه ڪااري ٿااي، پاار 
انگريزي ۾ جيڪو اچي ٿو ان جو ريڊر سڄي دنيا ۾ 
موجود آهي، اردو جو ريڊر سڄي پاڪستان ۾ موجود 

آهااي. ساانااڌي ماايااڊيااا جااو ريااڊر اسااان جااي پاانااهاانااجااي 
عالئقائي حدن تاائايان ماحادود آهاي. جاياڪاي وساياال 
اخاباار جاي ذريااعاي ٺااهان ٿااا ياا جاياڪااا اناڪاام وڃااي 
بيهي ٿي ان جو حساب به وڃي ايئن ئاي باياهاي ٿاو. 
ساانااڌي اخاابااار ساانااڌ تااائااياان مااحاادود آهااي ان جااي 
سارڪاايااولايااشاان بااه اناگاارياازي ۽ اردو جاي مااقااباالااي ۾ 
گهٽ ٿئي ٿي ۽ اشتهارن جا ريٽ به وڃي ان حساب 
سان ٺهن ٿا. وري جڏهن اردو اخبارن ڏانهان وڃاون ٿاا 
ته انهن جي سرڪيوليشن پوري پاڪستان جي آهاي 
۽ انهن جا اخبارن جا ريٽ به وڌيڪ آهن ۽ اناهان جاا 
وسيال اسان کان وڌيڪ پيدا ٿين ٿا. انگريازي اخاباارن 
کي انهن جي سرڪيوليشن جي حسااب ساان وساياال 
مهيا ٿين ٿاا. ان جاي ناتاياجاي ۾ ماوضاوعان کاي تاه 
اسان ان معيار تي آڻڻ جي ڪوشش ڪريون ٿا. دنياا 
۾ هينئر جيڪو ڪجهه ٿئي پيو جايائان افاواانساتاان 
جو اشو آهي، ڊان کڻندئو، ڪاوش کاڻانادئاو ياا جاناگ 
توهان کي افوانستان جي باري ۾ اپاڊياٽ ماعالاوماات 
ملندي ته اڄ ڇا ٿيو. دوحا ڪانفارناس ڪاٿاي پاهاتاي، 
افوانستان جي صورتحال ڪاٿاي پاهاتاي ۽ ڳاالاهاياون 
ڪهڙي مرحلي تي پهتيون آهن. انڊيا ۽ پااڪساتاان 
جا تعلقات ڪيئن ٿيا، آمريڪا جون الياڪاشاناز آهان 
اهي ڪيڏاهان پاياون وڃان، ڪاهاڙا ٽارياناڊز آهان اهاي 
سڀ ڳالهيون ٽنهي اخبارن ۾ هڪ جهڙيون آهن، پار 
ڪاوش جو سب ايڊيٽر پوري زندگي آمارياڪاا ناه وياو 
هوندو، پوري زندگي عرا  نه ويو هوندو. اهڙي طريقاي 
سان اردو اخبارن جا مخصوص صحافي اهاي اتاي وياا 
هوندا، اهي به محض نمائشي طور اتي ماوجاود هاونادا 
ته اسان جا همراهه اتي ماوجاود هائاا. اناگاريازي اخاباارن 
سان به ايئن هوندو. جيتري تاوهاان پاناهاناجاي اساٽااف 
جي صالحيتن کي وڌائاڻ جاي الِء اناهان جاي تاربايات 
ڪندَو ۽ انهن جي الِء تربيتي پروگرام ترتيب ڏيانادَو 
اوترو ئي تاوهاان کاي ان جاو ناتاياجاو مالانادو. آئاون تاه 
شروع کان ئي ان ڳالهه تي زور ڏيندو رهيو آهياان تاه 
اسان جي نوجوانن جي ٽريننگ ٿاياڻ کاپاي، ماخاتالاف 
جڳهين تي انهن کي موڪلڻ کپي، صوبان جاي وچ 
۾ ٽااوئاار ٿاايااڻ گااهاارجاان. آئااون پااورن ٽاايااهاان سااالاان ۾ 
هڪڙو دفعو آمريڪا ويو آهيان، اهاو اساان جاي ادارن 
جو ڪم ٿو بڻجي ته پنهنجي اسٽاف جي، پاناهاناجاي 

وڌائين، اناهان کاي  Capacityٽيم جي ان حوالي سان 
ٽوئر ڪرائايان، اناهان کاي ٽارياناناگاون ڪارائايان. آئاون 
ڊڄي ڊڄي اها ڳالهه ڪندس ته اسان پنهنجن ماڻاهان 
جي صالحيتن کي وڌائڻ الِء ڪاجاهاه ناه پاياا ڪارياون 

 جيڪي ڪوششون هڪ اداري کي وٺڻ گهرجن. 
زاهدهُابڙو:ُصح فتُ۾ُانءرويوُجيُڪهڙيُحـيـثـيـتُ

 آهي؟
انٽرويو فن آهي، انٽاروياو وٺاڻ ڪاو ساولاو ني زُپنهور:ُ

ڪم ناهي، انٽرويو ايئن ناهي ته آئون ڪنهن ماڻهوَء 
کي ٽيهه سوال ڏيئي ڇڏيان ۽ چوانس تاه وڃ اناٽاروياو 
وٺي اچ، اهو سبق پاڙهانادو ويانادو ۽ ساباق جاو جاواب 
وٺندو ويندو. انٽرويو جي ذريعي توهان کي ان ماڻاهاوَء 
جي اندر کي کوٽڻو آهاي، ان جاي گاهارائاي ڪاياتاري 
آهااي، هااو شااياان جااي باااري ۾ ڇااا ٿااو سااوچااي، هااو 
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ڳالهائي ڇا ٿو ۽ هو ڳالهيون لڪائاي ڪاهاڙياون ٿاو. 
جيڪا توهان کي خبر آهي، پر توهان ان کان چاورائاڻ 

چاهيو ٿا. اهو به ڏسجي ته همراهه سولو ڪيترو آهاي،  
ڪيترو سچو آهي ۽ ڪيتري ڳالهه ڪري ٿاو ۽ جاي 
نٿو ڪري ته پوِء توهاان جاو ڪام آهاي تاه تاوهاان ان 
کي ان موضوع تي وٺي اچو. جايائان ماناهاناجاو ڪام 
مختلف جاايان تاي ٿاورو ٿاورو ٿايال آهاي جاي تاوهاان 
مون سان هڪ ليکڪ جي طور تي ڳالهائڻ چاهيو ٿا 
ته توهان جو ڪم منهنجي لاياکاڪ واري پااساي تاي 
پاورو ماڪامال ٿايال هاجااڻ گاهارجاي، ماون تاي تاوهااان 
ڪم ڪري اچو پوِء سوال ڪريو. اسان وٽ ايائان پاياو 
ٿاائااي تااه اسااان اوڏي مااهاال کااي ٿااا ڏسااون، صاارف ان 
گهڙي کي ٿا ڏسون ته پندرهن منٽن جي انادر ڳاالاهاه 
ٻولهه ڪري اخبار ۾ ڇاپڻي آهي، پر اسان کي اهو به 
ڏسااڻ گااهاارجااي تااه اسااان جاانااهاان ماااڻااهااو جااو انااٽاارويااو 
ڪريون پيا ته اهو انٽرويو هڪ حوالي طاور ڪام اچاڻ 
گهرجي. توهان جيڪو جامي جو انٽرويو ورتو آهي ياا 
جيڪو اناٽاروياو تاوهاان ماناهاناجاو وٺاي رهاياا آهاياو ياا 
نصير مرزا جاو ورتاو آهاي، ماون کااناپاوِء باه ۽ تاوهاان 
کانپوِء به ڪجهه مااڻاهاو جاياڪاڏهان اساان تاي ڪام 
ڪرڻ چاهين تاه اناهان وٽ اڳ ۾ ئاي ڪاجاهاه ماواد 
موجود هجي جنهن جي حوالي سان انهن شاخاصاياتان 
کي پرکي سگهن ۽ انهن تاي ڪام ڪاري ساگاهان. 
اها ڳالهه جيڪا منهنجي انادر پاڙهانادڙ پاڙهاڻ چااهاي 
ٿااو مااون مااان کااوٽااي ڪااڍي اچااو تااه اهااو فاان آهااي. 
ڪجهه انٽرويو وٺڻ وارا اهڙا به هوندا آهن جاو اناٽاروياو 
ڏيااناادڙ کااي آپااي کااان ڪااڍي ڇااڏيااناادا آهاان، ان کااي 
چيڙائيندا آهن ۽ ان کي بخيل ڪندا آهان تاه جايائان 
هو پنهنجي ڳالهه ڪري وڃي. اهاو اخاالقاي طاور تاي 
ته درست ناهي، پر فاناڪاار آهاي اناٽاروياو وٺاڻ وارو ۽ 
سامهون واري کي چيڙائي ڳالهه ڪڍي آيو اهاو ڪاو 

 سولو ڪم ناهي.
ُدٻـ  ُ  زاهدهُابڙو:ُسنڌيُميڊي ُه ئوسزُتيُسـيـ سـي
ُجـيُ ڪيرتوُهوندوُآهي؟ُانهنُجيُم لڪنُتي،ُانهـن
ُاثـرُ ايڊيءرنُتيُاهوُاس نُجيُصح فتُتـيُڪـيـئـن
ُانُ ُتـي اندازُٿئيُٿو.ُڇ ُبزنـسُجـيُڪـريُجمـبـور

کيُقبولُڪيوُوڃيُٿو؟  دٻ  ُ 
منهنجو ناهي خيال ته پااڻ رڳاو سايااساي ني زُپنهور:ُ

دٻااُء جااو ذڪاار ڪاارياون تاه تاوهاان بازنااس جااي ڳااالاهااه 
ڪئي ۽ سياسي دٻاُء جي ڳالهه ڪائاي، پار پااڻ کاي 
هر قسم جي دٻاُء جي ڳالهه ڪرڻ گهرجي اهو ميڊياا 
تي هجي ٿو. سياسي دٻاُء ياقايانان ٿائاي ٿاو، سايااساي 
جماعتن جو دٻااُء ٿائاي ٿاو، ڏوهااري مااڻاهان جاو دٻااُء 
ٿئي ٿو جيڪي اسٽيٽس ڪو جا حااماي آهان، ڳاوٺ 

جو وڏيرو به هڪڙو پريشر آهي، ايم اين اي، ايام پاي 
اي به هڪڙو پريشر آهي، هڪڙو بزنس مايان جاياڪاو 
توهان کي اشتهار ڏئي ٿو اهو به هڪڙو پريشار آهاي، 
سرڪار به هڪڙو پريشر آهي اهي سئئي دٻااُء تاوهاان 
جي مٿان ٿايان ٿاا. هااڻاي تاه اساان ڏساون ٿاا تاه اهاي 
آرٽسٽ ۽ فنڪار باه پاريشار آهان. اهاي دٻااُء وجاهانادا 
آهاان تااه سااائااياان تااوهااان کااي اسااان انااٽاارويااو ڪااونااه 
ڏينداسين توهان اسان جي خبر ڇاو ناه هانائاي. تاوهاان 
اسان جو اسڪينڊل ڇاپاي ڇاڏياو هااڻاي اسايان تاوهاان 
کي انٽرويو ڪونه ڏينداسين. اهي سڀ موجود آهان ۽ 
انهن جي موجودگيَء جي دوران توهان پنهنجاي ڪام 
کي ۽ پاناهاناجاي ماعاياار کاي، پاناهاناجاي سااک کاي، 
پنهنجي پڙهندڙن جي سااٿ ۽ اعاتاباار کاي ۽ اناهان 
ساان تاوهااان جاو جايااڪااو رابااطااو آهااي ان کااي تااوهااان 
ڪيئان بارقارار رکاو ٿاا. ڪاڏهان ڪاڏهان تاوهاان جاي 
ماٿااان ڏانا ماازي وارا دٻاااُء بااه ايااناادا آهاان، حاڪااومااتااون 
ڪاوڙجي پونديون آهن ته توهان ڦالڻي خبر ڇو ڇاپاي 
۽ ڦالڻي اسڪيم اچڻ واري آهاي ان جاا ڪاروڙن جاا 
اشتهار توهان کاي ڪاوناه ڏياناداسايان، ساڄاي زنادگاي 
ڪااوش اياائاان ڀااوڳاايااو آهااي. ارباااب رحااياام اسااان تااي 
ناراض ٿي ويندو هو ۽ اشتهار بند ڪري ڇڏيندو هاو، 
ڪڏهان ماظافار شااهاه نااراض ٿاي ويانادو هاو، ڪاڏهان 
ڄام صاد  علي ناراض ٿاي ويانادو هاو، ڪاڏهان هاي 
حاڪاوماتاون نااراض ٿاي وياانادياون آهان، ڪاڏهان نااواز 
شااريااف جااي حااڪااوماات ناااراض ٿااي ويااناادي هاائااي، 
سياسي پارٽايان وارا دٻااُء وجاهانادا تاه اساان جاي خابار 
فرنٽ پيج تي ڇو نه لڳاي آهاي، باياڪ پاياج تاي ڇاو 
لڳي آهي، اندرين پيجاز تاي ڇاو لڳاي آهاي، اهاا ئاي 
ڪنهن آرگنائيزيشن، اياڊياٽارن ۽ ناياوز اياڊياٽارن جاي 
مهارت آهي جو اهي انهن سئني دٻائن کاي بارداشات 
ڪري گڏجي ڪيئن کڻي هالان تاه جايائان اساان جاي 
ريڊر جو جيڪو اسان سان تعلق آهي ۽ اعتاباار آهاي 

 اهو نه ٽٽي. 
ُڏيـڻُ ُپـيـغـ م ُڪـو زاهدهُابڙو:ُنوجوانُصح ف ُالِ 
ُاڳـيتُ چ هيوُٿ ُتهُاهيُپنهنجيُڪريئرُکـيُڪـيـئـن
وڌائ ،ُڪهڙينُش ُجوُخي لُڪنُ۽ُڪيئنُپنهنـجـوُ

 پ ڻُکيُهڪُسيوُصح يفُث بتُڪن.ُ
ُ ساڀ کاان پاهاريان تاه آئاون دوساتان کاي ني زُپنهور:

چوندس ته پنهنجو پاڻ ۾ اعتبار ۽ يقين پيدا ڪارياو 
۽ ٿورو وقت جو انتظار ڪن ۽ شارٽ ڪٽ جو رستاو 
اختيار نه ڪن ته هو جرنلسٽ ٿاي وياا آهان. ايائان ناه 
سمجهن ته سئاڻي انهن کي ايئان ئاي عازت مالانادي 
جااياائاان سااياانااياائاارز کااي ماالااناادي آهااي، تااوهااان کااي بااه 
ملندي، پر وقت سان گڏ. ٽيهه سال، پاناجاٽاياهاه ساال، 

پانادرهاان سااال، ڏهااه سااال پااناهانااجاي شاعااباي ۾ ڪاام 
ڪااريااو. جاايااڪااڏهاان تااوهااان چاااهاايااو ٿااا تااه تااوهااان وڏا 
صحافي ٿيو ته پاناهاناجاي انادر ياقايان پايادا ڪارياو ۽ 
مستقل مزاجاي ساان ڪام ڪارياو ۽ جاناهان ايارياا ۾ 
ڪم ڪريو پيا ان ۾ سچائي سان محنت سان ڪام 
ڪريو ۽ پنهنجو پاڻ ۾ ڪنهن نه ڪنهن ڪام جاي 
حوالي سان اسپياشاالئايازيشان ضارور آڻاياو ۽ ماهاارت 
پيدا ڪريو. جيڪڏهن توهان چوندا ته ماان هاڪ ايام 
بي بي ايس ڊاڪٽر آهيان ته اهڙا ڊاڪاٽار تاوهاان کاي 
الئااياان ۾ ساائااو ماالااناادا، پاار تااوهااان ڏسااناادا تااه ڪااو 
اسپاياشالاساٽ آهاي تاه مااڻاهاو ٻائاي شاهار ماان باه ان 
ڊاڪٽر وٽ اچي عالج ڪرائيندا آهن. ان مارياض جاي 
پاڙي ۾ ڏهه ڊاڪٽر ويٺا آهن، پار هاو ان ڊاڪاٽار وٽ 
ويندا جنهن وٽ اسپيشالئيزڊ مهارت آهي. تاوهاان باه 
هااڪ صااحااافااي جااي حاايااثااياات ۾ پاانااهاانااجااو پاااڻ ۾ 
مخصوص صالحيت پيدا ڪارياو جاو تاوهاان کاان ئاي 
اچي پ ا ٿئي. جيڪاڏهان سارڪاار ڪاا اساڪايام ياا 
ڪاو پاروجاياڪاٽ پائاي شاروع ڪاري تاه تاوهاان کااان 
صال  ورتي وڃي. جيئن سرڪار سوچي ته ماان نايااز 
پنهور، ناز سهتي يا عطا راڄاڙ کاان ڪاو فاياڊ باياڪ 
وٺندس ته اتان اسان کي عوام جي ويجهو هجاڻ جاي 
ڪري صحي  معلومات ملندي. جيستاائايان ڪاناهان 
هااڪ يااا ٻاان ساابااجاايااڪااٽاان ۾ تااوهااان پاانااهاانااجااي 
اسپيشالئيزيشن نه ٺاهيندا ته توهان گهڻي دير تائيان 
هلي نه سگهندا ياا پاناهاناجاي الاڳ ساان سابااڻاپ ناه 
ٺاهي سگهندا. خبر جي پٺيان ڀلي وڃو، پار تاڪاڙ ناه 
ڪريو ته منهنجي واهه واهه ٿي ويانادي ۽ جاياڪاڏهان 
اها خبر درسات نااهاي تاه ساماجاهاو تاه تاوهاان گاذريال 
ڇهن مهينن يا سال ۾ جيڪا محانات ڪائاي ساڄاي 
رائيگان ٿي ويندي صارف هاڪاڙي خابار جاي ڪاري. 
ڪوبه ماڻهو توهان جي واکاڻ الِء تاياار ناه ٿايانادو، پار 
توهان جي هڪڙي غلطيَء تي ماذمات ڪارڻ ۽ نانادا 
ڪارڻ الِء سااڀ تايااار ٿااي وياناادا.  جااياڪااڏهاان تااوهااان 
پنهنجاي سااک کاي درسات ناماوناي ثاابات ناه ڪاياو. 
تنهنڪري خبر جي پويان تڪاڙ ۾ ناه وڃاو خابار کاي 
چيڪ ڪريو، ان جو تجزيو ڪارياو، ان جاي ڇاناڊ ڇااڻ 
ڪريو ۽ ان جي ساک ڏي وڃو، ان جاي دساتااويازن ۽ 
ڪاااغااذن ڏي وڃااو، مااڪااماال رڪااارڊنااگااس ڪااريااو ۽ 
ريساارچ ڪااريااو. انااهاان کااانسااواِء جاايااڪااڏهاان تااوهااان 
صحافت ۾ وڃو ٿا ته وقتي طور تي ته واهاه واهاه ٿاي 
ويااناادي، پاار پااوِء تااوهااان پاانااهاانااجااا پااياار ڄاامااائااي نااه 
سگهندئو. هڪ ڏينهن ۾ ڪابه شيِء نااهاي مالانادي، 

 پر وقت تي سڀ شيون ملي وينديون آهن.  
*** 
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چااوي ٿااي تااه پاار هااجاان تااه  
ساارحاادون ٽااوڙي تااوڏي اڏري 
اچان. دل چوي ٿي تاه دريااهاه 
هاااااجاااااان، دياااااس دياااااس ۾ 
خوشحالي ڦهاليان. دل چاوي 
ٿااي تااه بااادل هااجااان، ساااري 

 ڌرتي ڇا آڪاش پسان...
ڪير کڻي ان خاواهاش کاي نااماماڪان ياا ذهان جاي 
خام خيالي ڪوٺي، پر جاي اهاا گاهاڙي پال الِء ئاي 
سهي ماڻهو جي اندر ۾ خوشيون اوتاي تاه ماماڪان 
آهي ته اهو خوشيَء جو احساس ماڻهو ۾ اها طاقات 
پااياادا ڪااري وڃااي، جاايااڪااا کاايااس ماامااڪاان کااان 
ناممڪن جي رستي تاي وٺاي وڃاي ساوڀاارو ڪاري 

 ٿي.
*** 

ڪنهن قوم الِء فقق اها فخر الئاق ڳاالاهاه نااهاي تاه 
هن جي ماضي جو تهذيبي ۽ ثقافتي ورثو ڪاياتارو 
شاندار آهي. بلڪه هن جي عظمت جي سباڻاپ ان 

 ۾ آهي ته هو حال ۾ ڇا آهي.
*** 

 چون ٿا ته هن جي مهما اپرم پار آهي.
اهو ته هو ئي ڄاڻندو هوندو، پر مان ته اهو ئي ڄاڻان 

 ٿو ته ماُء جي محبت جو نڪو انت نڪوئي ڇيهه. 
  مائرن جي عالمي ڏهاڙي تي لکيل 

*** 
ڪجهه دوست ياد ڪريو تاه يااد ڪان ٿاا ناه تاه ٻاياو 

 مڙيئي خير...
 اها دنيا داري آهي.

ڪااجااهااه دوساات باانااا حساااب ڪااتاااب جااي ساااريااناادا 
 آهن...

 اها محبت آهي. 
*** 

“ آجا ن  لاي” رات ٽي وي کوليم، ماڌوري جي فلم 
 پئي هلي.

 فلم مزو ڏنو ۽ رات جو دير تائين ويٺو رهيس.
هااوناائاان تااه مااون سااونااهاان جااي اناايااڪ روپاان باااباات 
ڪتابن ۾ پڙهيو آهي، پر هان ڌرتاي تاي ماون کاي 
ماڌوري جا اناياڪ روپ ناظار آياا آهان. هان جاي هار 
روپ جو پنهنجو جلوو ۽ اناداز آهاي جاياڪاو جااناب 
جيان جيَء ۾ جااِء ٺااهاي ٿاو. سانادس ڪاهاڙو روپ 
وڌيڪ سانادر آهاي  ۽ ڪاهاڙي ادا وڌياڪ مان کاي 
موهي ٿي. اهو طئي ڪرڻ بلڪل ايئن آهي جايائان 
ڪنهن ماُء کان پ يو وڃي تاه سانادس ڪاهاڙو پاٽ 
وڌيڪ سندر آهي  يا ڪنهن ڪاالڪاار کاان پا اياو 
وڃي ته سندس ڪهڙي ڪاوياتاا وڌياڪ شاڪاتاياوان 
آهي  يا وري ڪناهان پاوڄااري کاان پا اياو وڃاي تاه 
 توکي ڀڳوان جو ڪهڙو روپ وڌيڪ سندر لڳي ٿو  

*** 
ڪڏهن ڪڏهن انسان جي زندگي تاي جاماود طااري 
ٿااي ويااناادو آهااي ۽ پااوِء هاان جااي زناادگااي مااان ماازو 
، سااڪان ۽  نڪري ويندو آهاي. زنادگاي باي ماعاناي 
بيٺل پاڻيَء جيان لڳندي آهي. آئاون ان کاي ماوت 

 سان تعبير ڪندو آهيان.
۽ پوِء جڏهن ڪو سپنو، واقعو، ڪردار، خيال يا ڪو 
ڪتاب، انسان جاي جاماود کاي ٽاوڙي کاياس واپاس 
زندگيَء جي ڌارا ۾ شامل ڪري ٿو ته آئون ان کاي 

 انسان جو ٻيو جنم ڪوٺيندو آهيان. 
*** 

 “پيار ڇا آهي ”ڪنهن پ يو: 
وحشاي جابالات جاياڪاا رو  کاي ڀااڪار ” مون چيو: 

 “پائي سڪون  وصال  ماڻي
*** 

سندر خواب ڏسڻ لئاه اکاياون باناد ڪاري اوناداهاه ۾ 
 وڃڻو پوندو آهي.

*** 
سيفو کان وٺي سامي تائين، گليليو کان وٺي مااللاه 
تائين جي سڀ انسان آهن ته هي سا ، عاياساائاي، 
هندو... ڪير آهن. ڪٿي اهو ماڻهوَء جو ذهني فتور 

 ته ناهي! 
*** 

هڪ بدمعاش وڏيري جو اخبار ۾ بيان آيو تاه آئاون 
 هيومن رائيٽس اداري جو ادني  ڪارڪن آهيان.

جيڪڏهن هڪ بادماعااش وڏيارو انسااناي حاقان جاي 
اداري جااو ادنااي  ڪاارڪاان آهااي تاه ڪاياار ماون کااي 
ٻڌائي ته هيومن رائيٽس  انساني حق  آخر ٿيندا ڇا 

 آهن 
*** 

چون ٿا ٻار معصوم آهي، هو گناهه ثاوابان کاان باي 
نياز ۽ هر فڪر کان بي فڪر ۽ آزاد آهي. تڏهن تاه 
چوندا آهن ته هن جي اندر ۾ ڀڳوان رهي ٿو تاه پاوِء 
ڇو اسين هن تي پنهنجا فڪرونظريا ۽ عظمتن جاا 
داساتاان ماڙهااي  ٿااڦاي  هان کاي پاناهانااجاي ماحاادود 

 دائري ۾ هالئڻ چاهيون ٿا  
*** 

 ڪاش ايئن ٿئي ها! 
 ڪاش ايئن نه ٿئي ها!

بي همت، سسات، ناااهال ۽ باي عامال مااڻاهاو لافاظ 
جو سهارو وٺندا آهن جڏهن تاه باا عامال ۽ “  ڪاش” 

 اهل  ماڻهو پنهنجي تقدير پاڻ ٺاهيندا آهن.
*** 

سنڌين جيئن بينظير جي شهادت جو درد محسوس 
ڪيو، تيئن شال ساناڌ جاو باه درد ماحاساوس ڪان. 
جيئن جيئي ڀٽو جو جشن ملهائين ٿا، تايائان ساناڌ 
جااي عااظااماات جااو بااه جشاان ماالااهااائااياان. اهااا حساارت 

 تنهنجي به آهي منهنجي به آهي.
*** 

ڪاش! منهنجي اها خواهش پاوري ٿائاي، جاڏهان هان 
ڌرتيَء جاا ساڀ رهاواساي پااڻ ۾ گاڏجاي هاڪ ڏهااڙو 
انسانيت جو جشن ڪري ملهائين جنهان ۾ هار ڪاو 
بنا ڀيد ڀااو جاي شارياڪ ٿائاي، جاهاوماي ۽ خاوشاياون 
 ملهائي ۽ دنيا کي امن ۽ ڀائيچاري جو پيوام ڏي. 

*** 

 ڊائريُج ُورق
 ڀون سنڌي

 ڊائريُج ُورق

 دل 
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مانااهاانااجااي زناادگاايَء جااو هااڪ 
ياااادگاااار واقاااعاااو جاااناااهااان ۾ 

 محترم ابراهيم جويو
 به اسان سان  گڏ هو 

ع هاو. 0115اهو غالبن سال 
ماحاتاارم اباراهاايام جااوياو، ناور مااحاماد ۽ ماون گاڏجااي 
منهنجي ڪار ۾ ڪراچي وڃڻ ۽ ماحاتارم شاياخ ايااز 
سااان مااالقااات ڪاارڻ ۽ پااڻ ڪااجااهااه ٻاايااا ڪاام ڪااار 

 ڪرڻ جو پروگرام ٺاهيوسين. 
صب  جو نڪتاسين، ٻنپهرن جو پهتااسايان ڪاراچاي. 
اول سااڌو اياااز سااائااياان وٽ آياااسااياان، جاانااهاان ڪااجااهااه 
ڪاغذ جويو صاحب کي ڏنا ۽ پوِء شام جو تفصيلي 
ڪااااچااااهااااري جااااو پااااروگاااارام رکااااي اسااااان پاااارنااااس 
ڪامپليڪس مان نڪتاسين. محترم جاوياو صااحاب 
اسان کي سندس فرزند جيڪو انجنايائار آهاي ان جاي 
گااهاار وٺااي ويااو جاانااهاان تاامااام سااٺااي مااانااي کااارائااي. 
ڪجهه دير اتي ريسٽ ڪري جويو صااحاب کاي وري 
ملڻ جي ڏنل ٽائايام تاي ايااز وٽ ڇاڏي آئاون ۽ ناور 
مااحاامااد صاادر ۾ ڪااتاااب ۽ ڪاائااسااٽااون وغاايااره وٺااڻ 
نڪتاسين. جتان پنجين وڳاي شاام جاو ايااز ساائايان 
وٽ پهتاسين، جويو صاحب به ماوجاود هاو. پاوِء اساان 
هانان ٻانااهاي عاالاامان ۽ دانشااورن جاي رهاااڻ ٻاڌي ٻاان 
انائي ڪالڪن ۾ اسان هانان ماان اياڏو پاراياو جاو ٻان 
سالن جي مطالعي مان ڪونه ملي هاا. جاوياو صااحاب 
پنهنجن نظرين تي قائم ۽ دائام هاو. جاڏهان تاه ايااز 

 نئين سوچ ۽ نون خيالن کي پيش ڪري رهيو هو. 
اٽاڪاال اٺاياان وڳاي اتااي ايااز وٽ هاڪ هاانادو نااوجااوان 
ڊاڪٽر آيو، اهو به حيدرآباد مان آيو هو ۽ اساان ساان 
واپس هلڻ الِء تيار ٿياو. اساان سااني اٺايان وڳاي ايااز 
سائين وٽاان ناڪاتااسايان، مااناي کاائاي اٽاڪال ڏهايان 
وڳي روانا ٿياسين. واٽ تي ڪم ڪار الهي ياارهايان 
وڳي ڪراچي شهر ڇڏيوسين. ڪراچي مان ناڪارنادي 
مون کي محسوس ٿاياو تاه ماون واري گااڏي ڪاجاهاه 
اڙي پئي ڪري، سو آهستي هلڻ لڳااسايان. واٽ تاي 

ڊاڪٽر، جويو صاحب ساان ماوت باعاد حايااتاي تاي ۽ 
پڻ سياست ۽ قاوماپارساتاي تاي باحا. ڪانادو هالاياو. 
حيات بعد الموت واري معاملي تي جويو صاحب هن 
کي ڏاني ڇنڊ پٽي ته هندو ميٿاالجي تي اناڌو اياماان 
نه رکو ۽ ٻيو ته قومپرستي واري جدوجهد ۾ جاياڪاو 
به جيترو به سچو ڪام ڪاري تاه ان جاو سااٿ ڏجاي 
پوِء پليجو هجي، ماماتااز ڀاٽاو هاجاي، آريسار ياا ڄاام 
ساقي هجاي سائاناي ۾ تاه ڪاجاهاه خاوباياون ڪاجاهاه 
خاميون ٿينديون آهن. اها بح. هالانادي جاڏهان اساان 
ڪراچي وارو  گيٽ ٽپي، عين ڦوروئن ۽ ڌاڙيالان جاي 
عالئقي ۾ ڪراچي کان چاليهاه کان مايال پاري عايان 

 جنگ ۽ اونداهي ۾ اسان جي ڪار خراب ٿي پئي.
اهو اهڙو دور هو جاو ڌاڙا ڦارون عاام جاام هاياون، ساو 
ڊاڪٽر کي اچي ڊپ لڳو ۽ هو اساان کاي باه ڊياڄاارڻ 
لڳو. اسان کي، يعني مون کي ۽ نور محمد کاي ڊپ 
ته ڇا پر ٻاياڻاو مازو پائاي آياو، پار فاڪار صارف جاوياو 
صاحب جو هو ته هو بزرگ پاريشاان ٿايانادو، پار جاوياو 
صاحب پاڻ اسان جي هامات وڌائاڻ لڳاو ۽ کال ڀاوڳ 
ڪرڻ لڳو. ٺپ اونداهي رات جو هڪ ڪا ڪا بس يا 
ڪار فل اسپياڊ ساان ٿاي گاذرياون، اساان گاهاڻاا هاٿ 
ڏيون پر ڌاڙن ۽ ڦرن جي خاوف کاان ڪايار باياهاڻ الِء 
تيار ڪونه هو. عجيب اتفا  اهو هو جو ان ئي ڏينهان 
ڄام صاد  علي جو انتقال ٿيو هو. بهارحاال رات جاو 
ڏيڍ ٿيو هو، ٺپ اونداهي ۽ وياران عاالئاقاي ۾ اڌ ماناو 
ڪاالڪ اساان باياٺاا رهايااسايان. ڪااباه باس، ڪاار يااا 
ٽارڪ باايااهااڻ الِء تاايااار نااه هاائااي. اوڏي مااهاال پااولاايااس 
موبائيل آئي اسان گاڏيَء کي ڌڪو ڏيئي ڪاچاي ۾ 
بيهاريو. پوليس ماوباائايال وارن ماهاربااناي ڪائاي جاو 
اسان کي سندن پوليس وين ۾ نوري آباد طارف هاڪ 
پٺاڻ جي هوٽل تي آڻي ڇڏيو. خير اهو باه شاڪار جاو 
جنگ مان ڌاڙيلن جي خوف کان ته بچياسايان. هاوٽال 
تي چانهن وغيره پياتاياسايان. ماحاتارم جاوياو صااحاب 
هڪ کٽ تي پٺاڻن وارن بسترن ۾ لاياٽاي پاياو. آئاون 
۽ نور محمد ڪچهري ڪرڻ لڳاسين، پار هان واڻائاي 
ڊاڪااٽاار کااي ڪااٿااي ٿااو سااڪااون اچااي هااو مساالااساال 

ڪوشش ڪارڻ لڳاو تاه ڪاا ڀااڙي جاي گااڏي مالاي. 
ڊرائيورن ۽ پٺاڻن سان ٿاي ڳاالاهااياائايان. اٽاڪال رات 
جا انائي کن ٿيا هئا جو هڪ نئين ويگن اچي هاوٽال 
تي بيٺي، ڪراچي کاان آئاي هائاي صارف ڊرائاياور ۽ 
هڪ ٻيو همراهاه اڳاتاي وياٺال هاو. ڊاڪاٽار ماعالاوماات 
ڪڍي ته خبر پئي ته اها ويگن جنهن ۾ ٻيو شاخا  
جيڪو ويٺل هو، اهاو عالاڻ فاقايار هاو، جاياڪاو شاراب 
جي نشي ۾ ڌت هو ۽ گاڏيَء ۾ به بوتل کوليو ويٺاو 
هو. ڊاڪٽر اچي اسان کي ٻاڌاياو، ماون ۽ ناور ماحاماد 
وڃي علڻ فقير کي ڏاني مشڪل سان سماجاهااياو تاه 
جناب ابراهيم جويو باه هاتاي اساان ساان گاڏ آهاي ۽ 
هتاي ساتاو پاياو آهاي ۽ تاون چاويان تاه وٺاي اچاون ۽ 
ملون. علڻ فقير کي جڏهن اسان واري ڳالهه سماجاهاه 
۾ آئي تڏهان رڙ ڪاري چاياائايان اڙي جاوياو صااحاب 
منهنجو ابو، منهنجو بابا هتي ڪيئن آهي، هاڪادم 
ويگن مان لٿو ته لهندي ئي همراهاه جاا پايار نشاي ۾ 
ويا نڪري، ڦهڪو ڪري هاا، پار آئاون اڳ ئاي تاياار 
هئس جو حالت مون ڏٺاي پائاي ساو هاڪادم جاهالاي 
ورتااو مااانااس ۽ سااهااارو ڏياائااي اناادر هااوٽاال ۾ وٺااي 
آياسين، جتي جويو صاحب کي ننڊ ماان اٿاارياوسايان، 
پوِء ته علڻ، جويو صاحب جاي پايارن تاي ڪاري پاياو. 
خير سائين اسان به ان ويگن ۾  پويان ويٺاسين رواناا 
ٿياسين حايادرآبااد، پار واٽ تاي عالاڻ فاقايار نشاي ۾ 
وڦلندو رهيو. هڪ ته چوي جويو صاحب منهنجو باباو 
آهي ابو آهي آئون ان جو ٻانهون آهيان ۽ ٻيو اهو تاه 
اچيو گاريون ڏي، ڪيڏي مهل ڪاناهان کاي ڪاياڏي 
مهل ڪنهن کي. خير سائين حايادرآبااد آياو تاه عالاڻ 
حڪم جاري ڪيو ته بابا آئون صارف جاوياو صااحاب 
کي گهر ڇڏيندس ٻئي ڪنهن سان ٻڌل ناهيان. خير 
سائايان اساان کاي باه اتاي ئاي وڃاڻاو هاو جاتاي جاوياو 
صاحب جو گهر هو، پر ڊاڪٽر جو مسئلو هاو، پار پاوِء 
ڊاڪٽر به اسان سان نور محمد وٽ ترسي پيو. اهڙيَء 
ريت اسان اٽاڪال سااني چائايان وڳاي فاجار جاو گاهار 

 پهتاسين. 
*** 

 ڊائريُج ُورق

 ڊائريُج ُورق
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي
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  هاااااار سااااااال، جااااااڏهاااااان
ياااوناااياااورساااٽااايااان ۾ اناااٽاااري 
ٽاااياااساااٽ ٿااايااانااادي آهاااي تاااه 
اهڙيون ڳالهيون ٿاياڻ شاروع 
ٿااي وياانااديااون آهاان. ڪااڏهاان 
ناتاياجاا باداليااا ويانادا آهان ۽ 
ڪااڏهاان وري ٽاايااسااٽ بااه ٻاائااي دفااعااي ورتااي 

 ويندي آهي.
  جڏهن تعليم ۽ ِعلام ڪااروباار باڻاجاي ويانادو

آهي، تڏهن اهاڙياون ڳاالاهاياون ٿايانادياون آهان. 
اِتان کان ئي شاگردن کي ڪرپشن تي هاياراياو 
ويندو آهي. اها پارچاار ڪائاي ويانادي آهاي تاه 
توهان کي بس ڊاڪاٽار ۽ اناجانايائار ئاي ٿاياڻاو 
آهي. ان الِء توهان کي اماتاحاان ۾ ڪااپاي باه 
ڪرڻي پاوي تاه ڪارياو، اماتاحااناي باورڊن ماان 
پائاساان تااي مااارڪاون وٺاو، سافااارشاون لڳارايااو. 
تڏهن توهاان اناهاي ماهاان ڪام ۾ ڪاامايااب 

 ٿيندا.
  جڏهن ٻار جي نفسيات ئي اِها ٺهي ٿي وڃاي

ته اِهو ئي ڪاميابي جو طريقو آهي ته پوِء ُهاو 
پنهنجي سڄي زنادگاي اِيائان گاذاري ٻاياون باه 
 مصنوعي ڪاميابيون حاصل ڪرڻ چاهي ٿو.

  اسان جي سماج ۾ شاگردن اندر اِهو تاثر عاام
ڪيو ويندو آهي ته جاياڪاو مااڻاهاو ڊاڪاٽار ۽ 
انجنيئار آهاي، ان جاي ئاي عازت آهاي، بااقاي 

 ماڻهو ڄڻ عزت جي الئق ئي ناهن.
  پااوِء جااڏهاان ڪااو شاااگاارد انااهاان پااروفاايااشااناال

يااوناايااورسااٽااياان ۾ داخااال حاااصاال ناااهااي ڪااري 
سگهندو ته سمجهندو آهي منهنجي دنيا اِتاي 
ئي ختم ٿي وئي. هااڻاي ماون وٽ جايائاڻ جاو 

 ڪو سبب ئي ناهي.
  اِن حالت ۾ ڪيترائي ٻاار خاودڪشاي جاي باه

 ڪوشش ڪندا آهن.
  افسااوس جااو ان تاامااام وڏي مساائاالااي طاارف

ڪنهن جو به ڌيان نٿو وڃي، هرهڪ کاي رڳاو 
 ڪاميابي جو فڪر آهي.

  ٽيسٽ ۾ ڪاميابي حاصل نه ڪندڙ شااگاردن
سان والدين، استاادن ۽ ساماوري ماعااشاري جاو 
ورتاُء عجيب هوندو آهي. ان شاگرد کي ڪايار 
به پنهنجو ناهي ڪنادو. ان شااگارد کاي ڪايار 

 به همت ناهي ڏياريندو.
  ان ماحول ۾ پائاساي وارا مااڻاهاو وري سايالاف

فنانس تي ٻارن کي داخاال وٺاي ڏيانادا آهان ۽ 
غريب شاگردن تي پنهنجاي پائاساي جاو رعاب 
ڏيااکاااريااناادا آهاان. وري جاايااڪااي ٻااار سااياالااف 
فنانس تي داخال وٺي پاڙهاي ناڪارنادا آهان تاه 
ُاهي پاڻ کي ڪنهن ٻائاي گارهاه جاي ماخالاو  
سمجهنادا آهان. اِن ساماوري ٺڳاي ۾ وياچاارو 
محناتاي غارياب شااگارد ڀاوڳاي ٿاو. جاناهان جاو 
ڪوبه ڌڻي سائين ڪونهي. مايارٽ جاي ناالاي 

 ۾ اهو مذا  سالن کان هلندو اچي.
  ماڻاهان جاي اڪاثاريات ياا تاه حاقاياقات کاان اڻ

واقااف هااوناادي آهااي يااا وري حااقاايااقاات کااان 
 ڊڄندي آهي.

  مصنوعي شيون استعمال ڪري ڪري اڄ جاو
ماڻهو به پنهنجي مزاج ۽ َرويان ۾ مصاناوعاي 

 ٿي پيو آهي.
 .موسمن به ماڻهن جا مزاج بدالئي ڇڏيا آهن 
  ڌرتي تي رهندڙ ماڻهن الِء هن وقت، اِتي رهڻ

 ڏکيو ٿي پيو آهي.
  موسمن جاا مازاج خاوفانااڪ باناائاڻ ۾ اڄ جاي

 انسان جو وڏو منفي ڪردار رهيو آهي.
  ،جڏهن ماڻهو جا عمل ۽ ڳالهيون رڳاو ڏياکااُء

منصاوعاي ۽ ڪام ڪاڍڻ تاائايان ماحادود ٿاي 
وڃن ته پڪ ساماجاهاو سامااج ماجاماوعاي طاور 

 مختلف ُسورن ۾ جڪڙجي پوندو.
  موجوده صورتحال ۾ مااڻاهاو وڌي وياا آهان ۽

 وسيال گهٽجي ويا آهن.
  هن وقت مختلف محادود وسايالان تاي مااڻاهان

 جي جنگ جاري آهي.
  ،اڄ جااي انسااان جااون هااماادرديااون، مااحاابااتااون

 احساس ۽ پيار به مصنوعي ٿي پيا آهن.
  اڄ جي انسان کي حقيقت پسند ٿي، حاقاياقات

 کي تسليم ڪرڻو پوندو.
*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 برس تون 
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سنڌ جي ڊاڪٽر عامر گڏاڻي لئه 
 يو اي ِاي گورنمينٽ پاران اعزاز

جي ڊاڪاٽارکاي گاڏيال عارب  
امارات حڪومت پاران اعزازي 
گااولااڊن وياازا ڏيااڻ جااو اعااالن. 

 ابوظهبي..
ساانااڌ جااي شااهاار گااهااوٽااڪااي 
سان تعلق رکندڙ ڊاڪٽر عامر 
گڏاڻي جيڪو ڪافي سالن کان گاڏيال عارب اماارات 
جي ابوظهبي رياست ۾ پنهنجون خدمتون ساراناجاام 
ڏيئي رهيو آهي، سندس خدمتن جي عيوض ماتاحاده 
عرب امارات جي حڪومت ۽ ابوظاهاباي جاي صاحات 
جي شعبي کيس ڏهن سالن جو فري گولڊن ويزا ڏياڻ 

 جو اعالن ڪيو آهي.
ڊاڪٽر عامر گاڏاڻاي ياو اي اِي جاي مشاهاور ۽ ناالاي 

واري اسپتال ميڊي ڪلينڪ اسپتال جاي آِء ساي ياو 
وارڊ ۾ گذريل ست سالن کان وٺي ڪم ڪري رهاياو 

 آهي.
ڪورونا جي پهرين ۽ ٻاي لاهار دوران ڊاڪاٽار گاڏاڻاي 
پنهنجي ٽيم سان گڏ ڀرپور نموني سان ڪورونا وارڊ 
۽ ڪووڊ آِء سي يو ۾ ڪام ڪاري ياو اي اِي فارناٽ 

 الئين هيرو جو اعزاز پڻ ماڻيو.
ان سلسلاي ۾ ڊاڪاٽار عاامار گاڏاڻاي جاو چاوڻ هاو تاه 
کيس انتهائي خوشي ٿي رهي آهي جاو گاڏيال عارب 
امارات جي حڪومت کيس سندس اهل خااناه سامايات 
ان ويزا الِء نااماياناياٽ ڪاياو آهاي. ڪاوروناا هاڪ وباا 
آهي، جنهن جي خالف سڀ ڀرپور نموني ساان جاناگ 

 وڙهي رهيا آهيون ۽ وڙهندا رهنداسين.

هن قسم جا اعزاز ڪنهن به شخ  جاي الِء حاوصاال 
افزائي الِء ڪافي هوندا آهن ته جيئن سندن ۽ سانادن 
اهل خانه جو مستقبل محافاوظ رهاي. ان سالاسالاي ۾ 
سندس وڌيڪ چوڻ هو ته پاڪساتاان ۾ پاڻ ڊاڪاٽارن 
جااي حااوصااال افاازائااي ڪاائااي وڃااي جااو هااو پاااڻ کااي 

 محفوظ سمجهي سگهن.
ڊاڪٽر گڏاڻي پنهنجي شاروعااتاي تاعالايام ساناڌ جاي 
شهر گهوٽڪيَء مان حاصال ڪائاي. ماياڊياڪال جاي 
ڊگري چانڊڪا ميڊيڪل ڪاليج مان حاصال ڪائاي. 
تنهن کانپوِء هو ڊپارٽمينٽ آف هيلٿ ياو اي اِي جاو 
امتحان پاس ڪري ابوظهبي ۾ پاناهاناجاون خادماتاون 

 سر انجام ڏيئي رهيو آهي. 
*** 

  رپورٽ

 
 سنڌ

 ھمسري عرب امارات مان
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مسٽر فليوريئار لاياوسايان کاي 
تفصايال ساان ڪاارخااناي جاي 
ماااماارن باااباات ٻااڌايااو، کاايااس 
ڪااااارخااااانااااي جااااي ماااارڪاااازي 
عمارت وٽان چڪر هڻاياائايان. 
ليوسين چاهه مان مالزمن ڏي 

مساٽار فالاياوريائار چاياو “  جي آئون مري وڃان تاه” ڏٺو. 
توکي هڪ گهڙي به ضايع ڪرڻ بنا ڪارخاني جون ” 

 “واڳون وٺڻيون پونديون.
جنهن تي ليوسين کاياس پاياار ساان ٿاورو ڇانابايانادي 

 “ ايئن ته ناهي چئبو منهنجا پوڙها بابا”چيو 
پر هو ڪاجاهاه ڏياناهان کاان ساناجايادگايَء ساان اناهان 
ذميوارين باابات ساوچاي رهاياو هاو جاياڪاي ديار مادار 

جاي “  هڪ بااس” مٿس پوڻيون هيون. هن ڪافي دير 
خدمتن ۽ ذميوارين بابت ڳاالاهااياو. مساٽار فالاياوريائار 
کاياس ٻاڌاياو تاه ڪاناهاان اداري جاو ماالااڪ هاجاڻ جااو 

 هوندو آهي. “ خدمت”نه پر “ حق”مطلب رڳو 
هو پنهنجاي ماحانات ساان اساان کاي ڇاا آڇاي رهاياا ” 

توڻاي جاو ماالاڪ ۽ ناوڪار جاا مافااد ” هن چيو “  آهن.
هڪ ئي جي ُالٽ هوندا آهن، منهنجو ئي ماثاال وٺ. 
مان هڪ ننڍو باس آهاياان هاو ماون کاي ڇاا ساڏيانادا 

ناانااڍڙو جااوان! اڇااا مااان لااڳ ڀااڳ هااڪ ساائااو  -آهاان :

مالزمن ۽ انهن جي گهر پارياوار الِء روزيَء جاو ساباب 
ٿااو بااڻااجااان. جاايااڪااڏهاان مااان صااحااياا  طاار  ڪاام 
ڪندس ته فائدو حاصل ڪرڻ جا پهرياان حاقادار اهاي 
ئي هوندا، پار جاي ماان پاالناٽ باناد ڪاري ڇاڏياان تاه 
اهي سڀ فاقا ڪشاي جاي ور چاڙهاي ويانادا، پار ماون 

ناه ماان ايائاان ” کاي حااق ناااهاي، هاان زور ڏيانادي چايااو 
ڪريان ۽ اهو ڪجهه ڀي آهي جنهن کي مان طاباقان 

 “جي ٻڌي چوندو آهيان.
ٽي هفتا سڀ ڪجاهاه ڏانو ٺاياڪ رهاياو، هان بارجاري 
جي باري ۾ بنهه نه برابار ساوچاياو هان کاياس ماعااف 

هن بس اهو ئي چااهاياو تاه زنادگايَء  -ڪري ڇڏيو هو:
 ۾ هو ڪڏهن به کيس نظر نه اچي ته ڏانو چڱو. 

هان جااناهان ماهال باه شارٽ باادالئاي تااه درساناايَء جااي 
 سامهون بيهي حيرت مان پاڻ کي ڏسڻ ٿي لڳو..

هاان “  هااڪ ماارد هاان باادن جااي تااماانااا ڪاائااي هاائااي.” 
سوچيو ۽ آهستي آهستي پنهنجو هٿ ڄاناگاهان تاي 

هاڪاڙو هاماراهاه هانان ” ڦيرائيندي وڌيڪ ساوچاڻ لڳاو. 
کيس پنهنجاي “  ڄنگهن تي اڪن ڇڪن ٿي پيو هو.

ُپٺي ڇهندي ان ڳالهه تي افساوس پائاي ٿاياو جاو هاو 
ڪو ٻيو شخ  بڻجي پنهنجاي جسام جاي ريشاماي 

 “ڇهاُء مان مزو ماڻڻ کان قاصر هو.
ٿي يااد  Complexesڪنهن مهل وري کيس پنهنجا 

 آيا. 
اهي مونجهارا پڪا پخته ۽ ڳرا هئا، جن جي ڳنئيرتاا 
۽ ڳئوراڻ متوازن رکندي پئي آئاي هااڻاي ساڀ خاتام 
ٿي چڪو هو، لياوسايان اناهان کاي ڪاڏهان باه ڪاوناه 
قبوليو هو. هن خطرناڪ حد تائين پنهنجاي پااڻ کاي 
ڪمزور ۽ لوڏي وهاياڻاو ماحاساوس ڪاياو جاياتاوڻاياڪ 
صورتحال ڪا گهڻي اڻ وڻندڙ نه هئي. بلڪه ان جاي 
بدران اها ڪنهن حد تائين ٿورڙي سهاپ جاوڳاي باي 
اطمينانيَء جو ذريعو هئي. ڪنهن حد تائين پاريشاان 
ڪندڙ پڻ، جيڪا جيڪڏهن ضروري هجي ته ماڻهوَء 

ڏانااهان وٺااي وڃااي “  آئااون ڪااجاهااه بااه نااه آهاايااان” کاي 
پر اهو ساڀ ان ڪاري آهاي ” سگهي ٿي. هن سوچيو 

ناه ڪاري “  غالاياظ” جو هانان ماان ڪايار باه ماون کاي 
بارلياڪ ۾ گندگي ڀارجاي وئاي هائاي “  سگهيو آهي.

۽ ناياٺ هاو پاڪاڙجاي پاياو هاو. ماون ۾ ڪاناهان حاد 
تائين ڪجهه بي يقيني پيدا ٿاي پائاي آهاي، پار اهاا 

 بي يقيني پاڪيزگي جي قيمت آهي. 
پسار ڪندي هو هڪ پٿر تي وياهاي رهاياو ۽ ساوچاڻ 

مان ست سال ستو پيو هئس ۽ پاوِء هاڪ ڀالاي ” لڳو 
 “ڏينهن پنهنجي خول مان ٻاهر نڪري آيس.

هن پاڻ ۾ اتساهه محسوس ڪيو ۽ پنهنجاي چاوڦايار 
پکڙيل ٻهراڙيَء جي دلڪش منظرن ڏانهن پيار ڀرئاي 

 ترجمو: منور سراج

 ن وليٽ
 

 

 

 جنهن 
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 نظرن سان ڏٺائين.
هن سوچياو، پار “  آئون عمل الِء پيدا ڪيو ويو آهيان” 

ٻائااي پال اوچااتاو ساانادس سااوچ جااي چامااڪ جاهاايااڻااي 
پئجي وئي، هو چپن ۾ ڀڻاڪاياو. اناهان کاي ڪاجاهاه 
دير انتظار ڪرڻ ڏي، کين پاڻهين خبر پئجي ويانادي 

هان زور ڏيائاي “  ته مان ڪيڏو نه اهم ۽ انمول آهيان.
ڳالهايو، پر لفظ سندس چاپان تاي خاالاي کالان واناگار 

 ويڙهجي ڦاسي بيهي رهيا. 
هن پنهاناجاي اجاائاي “  مون سان مسئلو ڪهڙو آهي ” 

انهيَء اڳ ئاي کاياس  -آتر ويال کي ڄاڻڻ نٿي چاهيو:
 گهڻو گهايو هو. 

“ اها ئي خاموشي آهاي... هايَء ڌرتاي...”  -هن سوچيو:
ڪوبه زنده وجود ڌوڙ ۾ پاناهاناجاو ڪاارو هاياڊو پاياٽ 
گهليندڙ ٽنڊڻن کي ڪاوناه باچاائايانادو. لاياوسايان کاي 
انهن ڪيڙن ماڪوڙن کان ڏاني نفرت هائاي. ڇاو جاو 
اهي سدائين سست يا اڌ مئا ڀاسندا آهن. رستي جاي 
ٻئي پاسي، زمين جي اڊڙيال نااساي، ڀڳال ٽاٽال، ڏرڙ 

 جهڙي پٽي نديَء سان گڏوگڏ ڊوڙندي پئي وئي. 
 ليوسين کي ڪنهن به نه ڏٺو.

 کيس ڪنهن به نه ٻڌو.
هن جي پيرن ۾ ڄڻ اسپارناگ لڳال هائاا. ايائان پائاي 
ڀاسيس ته سندس اوچاي اڏار کاي ڪاوباه روڪ ٽاوڪ 
ڪارڻ وارو نااهاي. ڪشاش ثااقال باه ساانادس پاايارن ۾ 
ڏانوڻ ڏائڻ کان قاصر هئي! هاڻي هو ڀوري رنگ جاي 

اهو ايئن هو ڄاڻ  -ڪڪرن جي پردن جي وچ ۾ بيٺو:
هايَء ” سندس وجود ڪنهن وڏي ويڪري خاال ۾ هاو 

 “خاموشي...
هن سوچيو، اهو خاموشيَء کان به وڌيڪ ڪاجاهاه هاو، 

هااو. ٻااهااراڙي “  ڪااجاهااه بااه نااه” اهاو خااالااياپااڻااو هاو. اهااو 
ليوسين الِء غير معمولي طور نرم نفيس، پر ساڪاون 

ايائان ٿاي لڳاو ڄاڻ ان  -۽ شانت هئي، غايار انسااناي:
پاڻ کي بنهه پتڪڙو بڻائي ڇڏيو هو ۽ ليوسايان جاي 
خيال ۾ خلل پوڻ جي ڊپ ۾ پناهاناجاو سااهاه روڪاي 

 ڇڏيو هئائين. 
ڪنهن خال ۾ ٻرندڙ شعلي جياان آواز سانادس چاپان 

 تي مري ويو. 
 ليوسين اڪيلو هو. 

 بنا ڪنهن پاڇولي ۽ بوير ڪنهن پڙاڏي جي،
پنهنجي تمام سجاڳ فطرت جي وچ ۾ جناهان جاي 

 ڪا معني  نه هئي. 
هان پااناهااناجااو پااڻ کاي ڌوناڌاڙي پاناهااناجااي سااوچ جااا 

 وکريل ڌاڳا سهيڙڻ چاهيا.
آئون عمل الِء پيدا ٿيو آهيان، پهرين ڳاالاهاه تاه ماان ” 

مون کان کوڙ ساريون  -پوئتي موٽ کائي سگهان ٿو:
بيوقوفيون سر زد ٿي سگهن ٿيون، پار اهاي حاد کاان 
نٿيون وڌي سگهن ڇاو تاه ماان هاماياشاه پاوئاتاي اڏام 

ماناهاناجاو ڪاردار ” هن ساوچاياو “  ڀري سگهندو آهيان.
، پر بيزاريَء جي احساس هيٺ ماناهان “ صحتمند آهي

  -۾ گهنڊ وجهي خاموش ٿي ويو:
اڇي رستي تان گاذرنادي مارنادڙ جاياتان کاي ڏسانادي 

باابات ڳاالاهاائاڻ باناهاه واحايااات “  ڪاردار جاي صاحات” 
عمل آهي. ڪاوڙ ۾ ڪڙهنادي لاياوسايان هاڪ ٽاناڊڻ 

تي ُجتي جي ُکاڙي رکاي ڇاڏي. ُجاتاي هاياٺاان کاياس 
 رٻڙ جو ننڍڙو گولڙو محسوس ٿيو. 

پير مٿي کنيائين ته ڏٺائين ٽنڊڻ اڃان به جايائارو هاو. 
 ليوسين مٿي ٿڪ اڇالئي. 

آئون مت مان نڪاتال آهاياان... ماان ماوناجاهااري ۾ ” 
هان “  ورتل آهيان... بلڪل گذريل سال واري حالت ۾

ونڪلئمن باابات ساوچاياو، جاناهان هاڪ ڀاياري کاياس 
سڏيو هو. مسٽر فليوريئار “  هڪ رانجهو لکان دا مٽ” 

بابت به جنهن سااڻاس ايائان ورتااُء ڪاياو هاو ڄاڻ هاو 
 ڪو وڏو مرد ماڻهو هجي.

اڇاا ” مادام بيسي بابت به جنهان کاياس چاياو هاو تاه 
هاايُء اهااو ئااي ٽاااٻاار ڇااوڪاارو آهااي جاانااهاان کااي آئااون 

ڪوٺيندي هئس، اال! هاڻ تاه “  منهنجي ننڍڙي گڏي” 
آئون کيس ايائان چاوڻ جاي هامات ئاي ناٿاي ساارياان، 

، پار اهاي ساڀ ڏانو “ هاڻي ته آئون هن کان ڊڄان پئي
پري هئا، تمام گهڻاو پاري ۽ ايائان ٿاي لڳاو ڄاڻ 

 حقيقي ليوسين ڪٿي وڃائجي ويو آهي.
هاڻاي ان جاي جااِء تاي رڳاو هاڪاڙو ڦاياڙ 

پائاناورو  -جهڙو اڇاو ۽ باناهاه ماناڌل رت
 لوٿڙو آهي. 

 “ مان ڇا آهيان ”
ڪاااوهااان جاااا ڪاااوهاااه زمااايااان، ساااڌي 
سنواٽي، اڊڙيال ڦاناڊيال، ٺاوٺ، غايار 

آباد، صفا بنجر، بي بوِء ۽ پوِء ڪناهان 
پل انهيَء ڀوري ناسي تهاه ماناجاهاان هاڪ 

بانس جي لڪڙي، هڪ جاياتااماڙي جايَء جاو 
جنم وٺڻ، اهڙو ۽ ايڏو غير متاوقاع جاو رڳاو ان 

 جو پاڇو به نه هو.
 “مان ڇا آهيان ”

اهو سوال هو جيڪو گذريل نااتاال جاي ماوڪالان کاان 
وٺي جيئن جو تيئن ۽ اتي جو اتي موجود هو، تبديل 
نه ٿيو هو، اهو ايئن هو ڄڻ ان سوال اناهايَء جااِء تاي 

ليوسين جو اوسيائاڙو پائاي ڪاياو جاناهان جااِء تاي 
ليوسين انهيَء کي ڇڏيو هو يا اهو سوال ناه هاو، 

پاار هااڪ ڪااياافااياات هاائااي. 
لاايااوسااياان پاانااهاانااجااا ڪاالااهااا 

لڳااااي ٿااااو مااااان ” لااااوڏيااااا. 
ڪااجااهااه وڌيااڪ ئااي اصااول 

هان “  پرست ٿاي پاياو آهاياان
ماان ڪاجاهاه وڌياڪ ” سوچيو 

ئي پنهنجو تاجازياو ڪارڻ لڳاو 
ان کااانااپااوِء وارن ڏياانااهاان “  آهاايااان

دوران هاان پاااڻ کااي اجااائااي اوک ڊوک 
کاااان روڪاااي ڇاااڏياااو. هااان پااااڻ کاااي 
پنهنجي آسپاس موجود شين سان رل 
مل ڪرڻ ٿي چاهياو. هان وڏي وقات 
تاائاايان هاان پاانااهانااجااي ڳااوٺاان، چاالاان، 
وڻن، ٽڻان ۽ دڪاانان جاي ماهااڙيان 
جاو مشااهادو ڪاياو. هان پاناهاناجااي 
ماُء جاي ان ماهال ڏاني چااپالاوساي 
ڪااائاااي جاااناااهااان ماااهااال کاااانااائاااس 
پااا اااياااائااايااان تاااه ڇاااا هاااوَء ڊنااار تاااي 

پنهنجي روايتي سروس يعني چااناديَء جاي ڊنارساياٽ 
۾ کاڌو پيتو پاياش ڪارڻ واري ساروس ڪارڻ پساناد 
ڪندي. هن ساوچاياو هاو چااناديَء ڏاناهان ڏساي رهاياو 
آهااي ۽ ان نااهااار جااي پااٺاايااان ناانااڍڙو جااياائاارو جاااڳااناادو 
ڪوهيڙو پئي ڌڙڪيو. ليوسايان پااڻ کاي خاواماخاواهاه 
مسٽر فليوريئر سان گفتگو ۾ تاحالايال ڪاري ڇاڏياو. 
اها گهڻي ساري، سخت ڌنڌ جنهن جي اڻ چٽي غايار 
مستقل مزاجي روشنيَء سان ڪوڙي مشابهت اناهايَء 
تاوجاهاه جاي پاٺاياان تارڪاي وئاي جاياڪاا تاوجاهاه هان 

  -پنهنجي پيُء جي لفظن کي ڏني:
اهو ڪوهيڙو پنهنجو پااڻ هاو، وقات باوقات تاڪالاياف 
سااهااناادڙ، لاايااوسااياان ٻااڌڻ باانااد ڪاايااو، ڪاانااڌ پاارتااي 
ڦيرايائين، ڪوهيڙو پڪڙڻ جي ڪوشش ڪياائايان ۽ 

کاياس رڳاو خاالاياپاڻاو  -ان جاي ماناهان ۾ ناهاارياائايان:
 مليو: ڪوهيڙو اڃان تائين پٺيان موجود هو.

جرمائن، مادام فليوريئر جي اڳاياان اچاي 
سانادس ڀااُء کاي  -روئڻ ۾ ُڇاٽاڪاي:

 ڦيڙن جي سلهه ٿي پئي هئي.
“ او منهنجي ويچارڙي جرماائان!” 

۽ تاون تاه ” مادام فليوريئر چيو 
سااادائااايااان چاااونااادي هااائااايااان تاااه 

“ منهنجي ڀاُء جا لوهي ل  آهن
هن کيس مهيني جاي ماوڪال 
ڏنااي ۽ سااناادس جاااِء تااي 
ڪارخاني جي هاڪاڙي 
ٻاائااي ماازدور جااي 
ساااااااتااااااارهااااااان 
ساااااااالااااااان 
جاااااااااي 
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ڌيَء برٿي ماوزيال کاي پااڻ وٽ ڪام تاي رکاياائايان، 
باارٿااي قااد جااي ناانااڍي هاائااي ۽ سااونااهااري وارن جااون 
سڳيون هر وقات ماناهان تاي پائاي پاياس. هالاڻ ماهال 
ٿورو منڊڪايائين ٿي. جڏهن کاان اهاا ڪاياناڪاارناياو 
مان هتاي پاهاتاي هائاي تاڌهان کاان ماادام فالاياوريائار 
کيس سمجهائڻ پائاي هائاي تاه کاياس ماٿاي تاي وڏو 

 ٽوپلو پائڻ گهرجي. 
 “ اهو توکي ڏانو ٺهندو”

پااهاارياان ڏياانااهاان کااان وٺااي جاانااهاان مااهاال بااه هاان جااي 
ليوسين سان مالقات ٿئي ٿي ان مهل سانادس وشاال 
نيرين اکين ۾ ڪنهن گهري پنهنجائپ جا اولڙا اڀارڻ 
ٿي لڳا ۽ ليوسين کي ايئن ٿي محسوس ٿيو ته ڄاڻ 

 هوَء سندس پوڄا ڪرڻ لڳي آهي. 
هن هميشه ساڻس پنهنجائپ ماان ڳاالاهااياو ۽ اڪاثار 

تااوکااي اسااان وٽ اچااڻ سااٺااو ” کاااناائااس پاا ااڻ لڳااو تااه 
ايااناادي ويااناادي گااهاامااناادي ڦاارناادي هااو مااٿااس “  لڳااو 

پنهنجون نهارون ن اور ڪرڻ لڳو ته ڏساجاي تاه اهاي 
 نهارون ڪهڙو ٿيون اثر ڏيکارين!

 پر هوَء کيس اڃان به گهڻي گهرائيَء ۾ ُڇهڻ لڳي.
۽ هو انهيَء پيار مان ڪو بي بها سڪون ماڻڻ لڳو. 
هو اڪثر ڪنهن جذبي جي اجهل ُاڇال وچاان ساوچاڻ 
لڳو ته برٿي ضرور سندس باري ۾ ڪاو خااڪاو ڪاو 

 تصور جوڙيو هوندو. 
هڪ بنهه سادي حقيقت هيَء آهي ته مان ڪارخاناي ” 

جاي انااهان ناوجاوان ماالزماان جاهااڙو ورلااي ڪاو لڳاناادو 
هاونادس جاان ساان هااوَء آزاديَء سااان اٿانادي وياهاناادي 

 “آهي.
هڪ ڏينهن هن ونڪالائامان ساان ناوياڪاالئايَء ۾ دل 
جي ڳالهه ڪئي جنهن جو پڻ خيال هو تاه هاوَء ڏاني 

 سهڻي ۽ صحتمند آهي. 
هان ڳاالاهاه “  تون وڏو خاوش قسامات ٻالاوناگاڙو آهايان” 

تنهنجي جاِء تي جي مان هجان ها ” اڪالئيندي چيو، 
 “ته گهٽ نه ڪيانس ها

هان ۾  -پر ليوسين کي ڪجهه ه ڪ ٿي رهي هئي:
پگهر جي بوِء هواڙ هئي ۽ ڪن وٽان بالئوز به اڊڙيال 

 هئس.
سيپٽمبر جي هڪ برساتي صب  جو مسٽر فلاياوريائار 
پئرس گهمڻ ويو ۽ ليوسين پوئتي پنهناجاي ڪاماري 
۾ اڪيلو، هنڌ ۾ لاياٽاي اوٻااساياون ڏيانادو رهاياو. هاو 
ڪنهن ڪاڪاڙ واناگار اڏامانادڙ ۽ شاانادار پائاي لڳاو. 
سدائين ساڳيو، سدائين ڪا ٻي شيِء! پاڻ کي هوائن 

 ۾ تحليل ڪندڙ. 
 “مان حيران ان ڳالهه تي آهيان ته مان آهيان ڇو ”

هااو اتااي مااوجااود هااو، هاان کاااڌو پاايااتااو هضاام ڪاايااو، 
اوٻاسيون ڏنائين، دريَء جي تاڪن تي وسندڙ مينهان 
ڪاڻااياان جااو آواز ٻااڌائااياان... سااناادس کااوپااڙيَء ۾ اڇااو 

 سفيد ڪوهيڙو پاڻ کي اکيلي رهيو هو ۽ پوِء 
سااناادس وجااود هااڪ باادنااامااي هااو ۽ اهااي ذماايااواريااون 
جيڪي بعاد ۾ کاياس کاڻاڻاياون هاياون اهاي سانادس 

 وجود جي ثابتيَء الِء مشڪل سان ڪافي هونديون. 
مون ته بهرحال جنم پائڻ الِء ڪنهن کي ڪونه چياو ” 

 هن چيو ۽ پنهنجو پاڻ کي مالمت ڪيائين.“ هو

 پنهنجي ٻالڪپڻ واريون غلطيون ياد آيس.
هن جي ڊگهي خاموشي ۽ اهاي ڳاڻاتاياون وٽاس هاڪ 

 -نئايان ناڪاور روشانايَء جاي صاورت ۾ ظااهار ٿاياون:
بنيادي طر  زنادگايَء ساان سانادس ڏک ڏوراپاا اڃاان 
ختم نه ٿيا هئا. انهيَء جو هاياڏو ساارو غايار ضاروري 
تحفو جنهن کي هو پنهنجي ڪلهن تي نوئاي رهاياو 

 هو.
ان ڄاڻ جي ته انهيَء کي ڇا ڪجي ۽ ان کاي ڪاٿاي 

 ڦٽي ڪجي!
مااون پاانااهاانااجااو ساامااورو وقاات پاانااهاانااجااي ڄاامااڻ جااي ” 

 “افسوس ۾ هٿ مليندي گذاريو آهي
پر هو پنهنجي سوچن کي اڳتي ڌڪڻ کان ڏانو ڊنال 
هو. هو اٿي کڙو ٿيو، هڪڙو سگريٽ دکائي رڌڻاي ۾ 
ويااو ۽ باارٿاايَء کااي چااانااهاان ٺاااهااڻ جااو چاايااائااياان، هاان 

 ليوسين کي اندر ايندي ڪونه ڏٺو.
هن سندس ڪلهاي کاي ٿاورو ُڇاهاياو تاه هاوَء وحشات 

 مان ڏانهنس گهورڻ لڳي.
هان چاياو، هان ڊناال “  تاوکاان ڇارڪ ڀارائاي ڇاڏيام ڇاا” 

اکين سان ڏانهنس ڏسندي پنهنجا ٻئي هٿ مياز تاي 
 رکيا ته سندس ُارهه لڏي ويا. 

هڪ پل کانپوِء هوَء مرڪڻ لڳي ۽ مرڪندي چيائين 
واقعي مان ڇارڪاي وياس ماون کاي انادازو ناه هاو تاه ” 

لااياوسااياان هااڪ پاياااري ماارڪ سااان “  انادر ڪااو هااونادو
اڄ جاي تاون ” سندس مرڪ جو جواب ڏنو ۽ چيائيان، 

 “مون الِء چانهن ٺاهين ته اصل واهه واهه ٿي وڃي
ڇاوڪاريَء وراڻاياو ۽ وڃاي “  ها بلڪل جناب ليوسين” 

 چلهه تي بيٺي.
کيس ليوسين جي موجودگي ڪنهن حد تائيان ڏکاي 

 لڳي رهي هئي.
 ليوسين دروازي وٽ ه ڪيو بيٺو رهيو.

تاوکاي اساان وٽ رهاڻ ساٺاو ” هن چيو “  اڇا ڀال ٻڌ ته” 
 “ٿو لڳي 

برٿي ڏاناهاناس پاناهاناجاي پاٺ ورائايانادي دياگاڙيَء ۾ 
 پاڻي ناتو سندس آواز پاڻيَء جي آواز ۾ نڪجي ويو.

ليوسين هڪ پل انتظار ڪيو ۽ جاڏهان هاوَء دياگاڙي 
چلهه تاي چااڙهاي گائاس ٻااري چاڪاي تاه ڳاالاهاه جاو 

تاو ڪاڏهان ساگارياٽ ڇاڪاياو ” سلسلو وري ڳنڍيائين 
 “ آهي

ڇاوڪاريَء ها اڪانادي وراڻاياو. هان “  ڪڏهن ڪاڏهان” 
پنهنجو سگريٽ جو پاڪيٽ ڪڍيو ۽  نينگاريَء ڏي 

هاان  -وڌايااائااياان الاابااتااه هااو ڪااو گااهااڻااو خااوش نااه هااو:
محسوس ڪيو ته هو ڪجهه ٺيڪ نه پيو ڪري! هن 

 کي سگريٽ نه پيارڻ گهرجي ها.
 “تون مون کي.... سگريٽ پيارڻ چاهين ٿو ”

 هن حيرت مان پ يو. 
 “ڇو نه”
 “ مادام مون کي ڇڙٻون ڏيندي”

ليوسين جي چهري تي شڪايت گاڏڙ ڏکارو تاثر هاو، 
پاااڻ اهااا ڳااالااهااه کاايااس ٿااورئااي ” هاان کاالااناادي چاايااس 

برٿي لڄي ٿي وئي. آهرين جي چوٽايان “  ٻڌائينداسين
سان پاڪياٽ ماان هاڪاڙو ساگارياٽ ڪاڍي چاپان ۾ 

 ڦاسايائين.

ڇا مان کيس سگريٽ دکائي ڏيڻ جاي آن ڪارياان  ” 
هان سااوچاياو ۽ کايااس چاياائاياان “  ياا اهاو ساهااي نااهاي

 “سگريٽ ڪونه ٿي دکائين ڇا ”
هن کيس ڪا موٽ نه ڏني بيعزتيَء جاي احسااس ۾ 

 مبتال ڪري ڇڏيو.
هوَء ساڳي جاِء تي ساڪت بيٺل، نرم نفاياس گاالباي 
ٻانهون، سگريٽ جاي چائاناي پااساي ڀاياڪاوڙيال چاپ 

 ايئن ڄڻ چپن ۾ ٿرما ميٽر ڦاٿل هجيس.
پوِء نيٺ هن رڌڻي واري ننڍڙي صانادو  ماان مااچاس 
کنيو ۽ تيلي ٻاري سگارياٽ دکاائاي اڌ کالايال اکاڙيان 

واهاه ڏانو مازياادار ” ساان ٻااه ٽاي ڪاش هاڻاي چاياائاايان 
ان کااانااپااوِء تااڙ تااڪااڙ ۾ چااپاان مااان سااگااريااٽ “  آهااي.

ڪڍي ڄٽاڻي اناداز ۾ آهاريان ساان هاٿ ئاي هاٿ ۾ 
 مروڙي ڦٽي ڪيائين.

 ليوسين سوچيو.“ ڄائي ڄم کان ڪا موالڻ آهي”
جاانااهاان مااهاال هاان باارٿاايَء کااان پاا اايااو تااه آيااا کاايااس 
پنهنجو نج فارانساياساي هاجاڻ وڻاي ٿاو تاه هاوَء صافاا 
پگهرجي وئي. پوِء هوَء کاياس تافاصايال ساان بارياٽاون 
جي مختلف قسامان وارن ٽاوپالان باابات ٻاڌائاڻ لڳاي، 
ويندي کيس الهجي ڳوٺ ريسپاورڊن جاو هاڪ لاوڪ 
گيات باه پاناهاناجاي رسايالاي ۽ وڻانادڙ نافاياس آواز ۾ 

اصل ۾ ليوسين نه رڳاو کاياس  -جهونگاري ٻڌايائين:
تنگ ڪرڻ جي ارادي سان پ يو هو، پار هاوَء سانادس 

 ارادو سمجهي نه سگهي هئي.
هوَء ڏانهنس ڊپ مان ڏسڻ لڳاي، اهاڙن لاماحان دوران 
هوَء ڪنهن نازڪ ساهاي واناگار ڏساجانادي هائاي. هاو 

  -هڪ ميز تي ويٺو هو:
 هن کيس چيو، “ هيٺ سولي ٿي ويهه”
اوهه! نه نه محترم ليوسين! جناب لياوسايان جاي آڏو ” 

 “بلڪل نه...!!
ليوسين کيس ٻانهن کاان ڇاڪاي پاناهاناجاي هاناج ۾ 

 “او... هيئن”ويهاريو 
هان جاوش، خااوشاي ۽ ڀااوڳ واري لاڄااري لاهاجاي ۾ 

 چوندي پنهنجو پاڻ ڇڏي ڏنو.“ اوهان جي سٿرن تي”
۽ ليوسيان ڪاناهان تاڪالاياف جاهاڙي احسااس هاياٺ 

شايد مان ڪجهه وڌيڪ ئاي ڳاچايَء ۾ پاياو ” سوچيو 
 “پوانس... مون کي ايترو گهڻو نه وڌڻ گهرجي

 هو خاموش هو.
هوَء سندس سٿرن تي ويٺل... گرم... سانت... نارم... 
پر ليوسين سندس ڇاتيَء ۾ دل ڌڙڪنادي ماحاساوس 

 ڪئي. 
ماان ” لاياوسايان ساوچاياو “  هيَء ڇوري منهاناجاي آهاي” 

 “ ڪجهه به چاهيان سو ساڻس ڪري سگهان ٿو
هاان کاايااس اٿااڻ نااه ڏنااو ۽ چااانااهاان جااو ڪااوپ کااڻااي 
پنهنجي ڪمري ۾ هالاياو آياو. بارٿايَء کاياس روڪاڻ 

 جي ڪابه ڪوشش نه ڪئي.
چاانااهان پاياائاڻ کاانااپاوِء لايااوساياان پااناهااناجااي ماااُء واري 
ُسرهي صابڻ سان هٿ ڌوتاا. ڇاو تاه سانادس هاٿان ۾ 

 بولن جي بوِء هئي. 
 “مان ساڻس سمهڻ ٿو چاهيان ڇا...  ”

ايااناادڙ ڏهاااڙن ۾ هااو انااهاايَء سااوال واري مساائاالااي ۾ 
  -الجهيل رهيو:
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برٿي هر گهڙي گلر جهڙين اداس وڏيان اکايان ساان 
ڏانااهاانااس ڏسااناادي پاانااهاانااجااو پاااڻ سااناادس راهااه ۾ 

 وڇائيندي رهي.
 -اخالقيات فت  حاصل ڪئي:

ليوسين کي احساس ٿيو تاه هان بارٿايَء کاي پاياٽ 
سان ڪارڻ جاو جاوکام پائاي کاناياو. ڇاو جاو کاياس 
انهيَء حوالي کان ڪاوباه تاجارباو ناه هاو  جاڏهان تاه 
فيرولز مان ڄم روڪ واريون دوائون وٺڻ ته ماماڪان 
ئي نه هو جو اتي کيس سئني سباتو ٿي  ۽ ايائان 
ڪاارڻ مااعاانااي  مسااٽاار فاالاايااورياائاار کااي وڏي ڳااڻااتاايَء 

 ڳاراڻي ۾ مبتال ڪرڻ. 
هن پنهنجو پاڻ کي ٻڌايو ته ايائان ٿاياڻ ساان باعاد 
۾ جيڪڏهن ڪنهن باه ماالزم جاي گاهار ۾ خابار 
پااهااچااي هااا تااه مااان باارٿاايَء سااان سااتااو آهاايااان تااه 
ڪارخاني ۾ ماناهاناجاي عازت ۽ ماناهاناجاو اخاتاياار 

 گهٽجي وڃي ها! 
سيپٽامابار “  مون کي کيس هٿ الهڻ جو حق ناهي” 

جي پ اڙڪن ڏينهن ۾ هو بارٿايَء ساان ڪاٿاي باه 
 اڪيالئيَء ۾ ملڻ کان لنوائڻ لڳو. 

تاوکاي اڃاان ڇاا جاو ” ونڪلائامان کاياس چاياو “  پوِء” 
 “ انتظار آهي

“ مااان ڪاانااهاان کااي تااڪاالاايااف نااٿااو ڏيااڻ چاااهاايااان” 
ماون کاي خايارات ” ليوسين خشڪ لهجي ۾ چاياو، 
 “ ۾ ملندڙ امدادي محبت نه کپي

ونڪلئمن جنهن امدادي ماحابات جاو ناالاو زنادگايَء 
۾ پهريون دفعو پئي ٻڌو سو حيرت مان چپن سان 

 هلڪي سيٽي وڄائي ماٺ ٿي ويو.
هن پنهنجو پاڻ کاي  -ليوسين پاڻ مان مطمئن هو:

هڪڙو ننڍڙو ۽ معصوم چوزو ڪري پاياش ڪاياو، 
جنهن سان ڄڻ سندس ڪيترين ئي ڪوتاهيان جاو 

 ازالو ٿي ويو.
“ هوَء ته مون سان سمهڻ الِء اصل رسا پئي ڇنائي” 

هاان افسااوسااناااڪاايَء جااي احساااس هاايااٺ پاااڻ سااان 
ڳالهايو، پر ان ڳالهه تي ٻاياو ڀايارو ساوچايانادي هان 

“ هاوَء” محسوس ڪيو ته اهو ايئن آهي جيئن آئون 
هجان ها، هن پنهنجو پااڻ ماون کاي آڇاياو ۽ ماون 
انڪار ڪيو ۽ اهڙيَء طر  هن پاڻ کاي وڌياڪ الِء 
ڪاانااوارو نااه ڄاااتااو. انااهاان ۽ اهااڙن ناانااڍڙن ناانااڍڙن 
اطميناني احسااسان ڪاياتاري وقات تاائايان سانادس 
دماُ تي قبضو ڄمائي رکيو ۽ پوِء اهاي اطاماياناان 
جااا احساااس بااه ڪااوهاايااڙي ۾ وگااهااري ماالااي ويااا. 
آڪٽوبر ڌاري اسڪول ڏي موٽ کائيندي هان پااڻ 
کي ايئن ئي اداس ۽ مايوس محسوس ڪيو جيئن 
گااذرياال سااال جااي اڳااياااڙي ۾ مااحااسااوس ڪاايااو 

 هئائين.
بارلياڪ واپس نه موٽيو هو ۽ ناه ئاي ان جاي بااري 
۾ ڪنهن ڪجهه ٻڌو هو. ليوسين کاوڙ ساارا ناوان 
ماااهااااناااڊا ڏٺاااا، سااانااادس پااااڙيساااري لاااياااماااوردانااات 

۾ ميٿاميٽڪس پڙهڻ الِء داخاال ورتاي “  پوئٽيرس” 
هئي. هو ليوسين کان به وڏو ڏاگهه هو ۽ پناهاناجاي 
نئور ڪارن شهپرن ۾ وڏو مڙساالاو پائاي ناظار آياو. 
ليوسين بي دليَء سان پنهنجي دوستن سان مالاياو، 

جيڪي کيس وات ڳاڙها ڇوڪرا ڀاسيا. گوڙ گا ااڙ 
پسند ڪندڙ ٻااراڻاي مازاج وارا ٽاوٽ ڇاورا! وري باه 
هن پاڻ کي سااڻان سالاهااڙياو، پار باناهاه باي ناياازي 
سان ۽ رڳو ايتري حد تائين جيتري کاياس سانادس 
گريجوئيٽ واري حيثيت مطابق سونهين ٿي. عين 
مااماااڪاان هااو تاااه لااايااماااورداناات کااايااس پااناااهااناااجاااي 
سمجهداريَء واري ڄاماار جاي ڪاري ماتااثار ڪاري 
ها، پر ليوسين جي برعڪس ايئن نظر پئي آياو تاه 
ڪو ان ۾ جيڪا سمجهه ٻوجهه آهي اها لاياوسايان 
وانگر منجهس حقيقي ڏک ڏاکڙا ڏسڻ کانپوِء آئاي 

 هجي!
هو ته بس ڄڻ ڄائي ڄم کاان ساماجاهادار ۽ عااقال 
بال  هو، ليوسين مڪمل اطمينان غور ويچار ڪياو 
ته کيس لڳاو تاه ڄاڻ هاڪاڙو وڏو ُپار جاوش، باوايار 

 -گچيَء وارو مٿو هن جي ڪالاهان تاي پاوکايال هاو:
جنهن ۾ ڪنهن به شيِء جو داخال ٿاياڻ نااماماڪان 
هو، نه ڪنهن ذريعي ۽ نه ئي گالباي رناگات ماائال 

 ننڍڙين اکين ذريعي.
لاياوسايان “  ماڪامال طاور ُپار ياقايان -هڪ شاخا :” 

۽ کاياس حساد جاي هالاڪاي  -احترام سان سوچيو:
آميزش سان حيرت لڳي ته آخر اهاا ڪاهاڙي شايِء 
ٿي سگهاي ٿاي جاناهان کاياس پاناهاناجاي بااري ۾ 

 ايڏي مڪمل سمجهه سجاڳي ڏني آهي! 
اهو ايئن نه آهي جيئن مون کي به هئاڻ گاهارجاي، ” 

 “جهڙو پهڻ
کيس اڃان ان تي به يقين نه هو ته ڪو لياماوردانات 
ميٿاميٽڪس جي منطقيت ڏي به مائل هونادو، پار 
مسٽر هُسون کيس تاڏهان قاائال ڪاياو جاڏهان هان 
رهجي ويل پيپر وري ڏنا. جنهن ۾ ليوسين ساتاون 
نمبار آياو جاڏهان تاه لاياماوردانات جاو پاناجاون نامابار 
باايااٺااو. سااڀ ڪااجااهااه ٺاايااڪ ٺاااڪ هااو. لااياامااورداناات 
ڪنهن به رد عمل جاو اشاارو ناه ڏناو. شااياد کاياس 
صفا بيڪار رزلٽ جي تاوقاع هائاي. سانادس ناناڍڙو 
وات، ڳرا ڳرا هيڊا ۽ سڌا ساناواٽاا ڳال ڄاڻ ڪاناهان 

 -احساس جو تاثر ظاهر ڪرڻ الِء ٺهاياا ئاي ناه هائاا:
هو ڄڻ ڪو ٻڌ جو ڀڪشو هو، هن کي فاقاق هاڪ 
ڀااياارو ڪاااوڙ ۾ رجااهااناادي ڏٺااو ويااو، جااڏهاان هااڪ 
ڏينهن لووي سااڻاس اساٽاور روم جاي راهاداريَء ۾ 
ٽڪريو. پهرين ته هن ڪنهن ناناگ وارا ڪاو درزن 
کان تاايااز تاکااا شااوڪااارا ڪاايااا، وڏا وڏا ساااهااه کااڻااي 

ڦاٽاي کااُء ” هانائاارا هاناياا ۽ پاوِء اکاياون ڇانائاياائايان 
واپااس ” آخاارڪااار هاان چاائااي ڏنااس “  واپااس پااولااياانااڊ

پولينڊ ڦڙتي کاُء ب ڙا يهودي ۽ وري آئنده ڪڏهن 
“ به هتي پنهنجي ماناحاوس شاڪال ناه ڏياکاارجاانِء.

هو پاناهاناجاي ٿالاهاي ٿانائاري بادن ۽ ڄاناگاهان جاي 
ٽيڪ تي بيٺال گاوشات جاي پاهااڙ ساان لاووي تاي 
چااڙهاات ڪااري ويااو ۽ هااڪ زوردار چااماااٽ ساااان 
پنهنجي ڳالهاه پاوري ڪاياائايان ۽ ناناڍي قاد واري 
لااووي کاااناائااس مااعااافااي وٺااي جاانااد ڇااڏائااي: ۽ اهااو 

 معاملو اتي ئي ختم ٿي ويو. 
 ... هلندڙ ...

*** 
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 ڪهاڻي 

ڦااٽاڪ تااي ٻاارهان ساالان جااي  
نياڻي اِم ڪلثوم سان زيادتاي 
ڪري ان کي ماري اڇالئي ويا. 
ماريندڙ پاڻ نه ُمئا. نيااڻاي کاي 
بچائيندڙ به ڪاوناه هائاا. حسان 
جڏهان ان نايااڻايَء کاي ڏٺاو تاه 

 ُهو پاڻ مري پيو. 
هو ڪجهه مهينا اڳ ۾ به اهڙي طر  ُمئاو هاو، جاڏهان 
قصور ۾ نياڻي زينب ڏانائيَء بعد ماري وئاي هائاي. ان 
واقاعااي خااالف سااڄااي ماالااڪ ۾ ٿااياال عااوامااي احااتااجاااج 
کانپوِء ُهو انساني حقن جاي وفااقاي وزيار جاو هاي باياان 

ٻاارن تاي تشادد ۽ کايان ” پڙهي مطمئن ٿي ويو هو تاه: 
جالاد قاوماي ‘  زياناب الارٽ بال’ حراساان ڪانادڙن خاالف 

 “ اسيمبليَء ۾ پيش ڪيو ويندو.
هاڻي هتي ڪنهن ” ان بيان کانپوِء حسن سوچيو هو ته: 

باه نااياااڻايَء سااان ڪاايار بااه ڏانائاي ڪاارڻ جااي هااماات نااه 
پر ان سانحي کي اڃان ڪي ڇهاه سات ماهاياناا “ ڪندو،

مس ٿيا هونادا جاو گاهاگاهار ڦااٽاڪ وٽاان گاُهاٽاو ڏيائاي 
 ماريل هڪ نياڻيَء جو ٿڌو ٿي ويل جسم مليو.  

هي پاڻ به گهگهر ڦااٽاڪ تاي رهانادو هاو، جاتاي هااڻاي 
جيتوڻيڪ ملڪ جي مختالاف عاالئاقان جاا مااڻاهاو اچاي 
وڏي تعداد ۾ آباد ٿيا آهن، پر پوِء به هِتي هميشاه امان 

 ڏٺو هئائين. 
سنڌ جي الڙ وارو هي شهار جاياڪاو اڳ ۾ سااماوناڊي ” 

هاو، ُاتاي هااڻاي هاي ‘  هنادورو باڻاجاي پاونادو’ هوائن تي 
االئااي ڪااهااڙو واُء وريااو آهااي، جااو ان جااي فضااا ۾ پااار 

هن شديد غم کاي پاناهاناجاي انادر “  شامل ٿي ويا آهن 
 ۾ دٻائيندي پاڻ کان پ يو.

اڄ اسان جنهن دور ۾ رهون ٿاا، اهاو ” حسن سوچڻ لڳو: 
زندگيَء جي ٻين سمورن شعابان ۾ تاه حايارت جاي حاد 
تائين ترقاي ڪايال آهاي. ان ڪاياتارياون ئاي خاطارنااڪ 
بيماريون ۽ وبائون ختم ڪري ڇاڏياون آهان، اهاو اساان 
کي قدرتي آفتن کان بچائي وٺي ٿو ۽ وحشاي جااناورن 
کي به ڪي خاص سينڪچوريز ٺاهي، انهن تائين انهن 

کي محدود ڪري ڇڏيو آهي، پر اهو انسان جي وحشاي 
روين کان ڇو معصوم نياڻين کي نٿو بچائي ساگاهاي، 
جيڪي جڏهن به موقعو ڏسن ٿا، معصوم نيااڻايان کاي 

 “ روحاني توڙي جسماني طور ماري وجهن ٿا 
حسان االئاي ڇاو اِم ڪاالاثاوم واري واقاعاي تاي وڌيااڪ 
سوچي نه سگهياو. هايُء پاناهاناجاو ڌياان ان واقاعاي تاان 
هٽائڻ الِء آفاياس ماان ُاٿاياو ۽ ٻااهار ڪاارياڊور ۾ اچاي 
بيٺو، جتي ڏٺائين تاه سااماهاون واري مايادان تاي ڪاي 
ٻارڙا ۽ ٻارڙيون ڪرڪيٽ راند کيڏي رهياا آهان. اناهان 
کي ڏسي هن جي طبيعت خاراب ٿاياڻ لڳاي... سانادس 
بيچيني وڌي... عجيب خوف ۽ خدشن جاو شاڪاار ٿاي 

 ويو... کيس سمجهه ۾ نٿي آيو ته ڇا ڪري  
هو اهڙي ئي سخت پريشاني ۽ بيقراريَء واري حالت ۾ 
تڪڙو تڪڙو ميدان ڏانهان وڃاڻ لڳاو... ٽاي ڇاوڪارا ۽ 
ٽي ڇوڪريون، جن جون عمرون ڏهن کاان ٻاارهان ساالان 
جي وچ تي هونديون، اهي الپرواهي ۽ باي خاوفايَء ماان 
راند کيڏي رهيا هئا، پر هيُء ڊپ ۾ وڪاوڙيال شاخا  
تيزيَء سان انهن ڏانهن وڌڻ لڳو... هاڻي ته هن هلڪاي 
ُڊڪ به ڀرڻ شروع ڪئي. هن چاهاياو پائاي تاه هاو هاڪ 
لمحو به ضايع ڪرڻ کانسواِء جاياتارو جالاد ٿاي ساگاهاي 

 اِنهن ٻارن تائين پهچي وڃي. 
هي ٻارن جي جيئن ئي ويجهو پهتو ته هن سمجهيو ته 
ٻاَر کيس ڏساي ڇارڪاي ويانادا، پار هان کاي اهاو ڏساي 
حيرت ٿي ته ٻارن هن کي ڏٺو به نه ۽ نه هن جي قدمان 
تاي ڪااو ڌيااان ڏناائااون. هااو پانااهانااجاي رانااد ۾ مشاوااول 
رهيا... ٻارن جاي اِن الپارواهايَء حسان جاي پاريشااناي ۽ 

 ڪاوڙ کي ٿورو وڌايو... 
ڀاڄاو ” هن ٻارن جي ويجهو پهچي رڙ ڪري کين چاياو: 

هِتان... هِتي راند نه کيڏو... ناه تاه اوهاان ساان باه ظالام 
ٻاارن وري باه هان ڏاناهان “  ٿيندو... ڀڄو... جلدي ڀڄو...

ڪاو ڌيااان ناه ڏنااو ۽ هاو باايااٽانااگ ۽ بااالانااگ ڪاارڻ ۾ 
مشوول رهيا. راند ۾ ٻاارن جاي اهاڙي مشاواولاي ڏساي 

ڀاڄاو ” هي صفا چريو ٿيڻ لڳو ۽ زوردار آواز ۾ چيائين: 
هتان... وڃو پنهنجن گهرن ڏانهن... نه ته اوهان ساان باه 

 “ وڏو ظلم ٿيندو... وڃو ڇو نٿا ...
هاڻي ٻارن هِن ڏانهن ٿورو ڏٺو ته هڪ پاڪاي عامار جاو 
شخ ، جيڪو ٿورو پرڀرو بيٺو هو، ُاهو هِن ڏانهن وڌي 

ادا ڇا ٿياو آهاي ... ڇاو ٿاو ٻاارن ” آيو ۽ اچي چيائينِس: 
 “ کي ڌڙڪا ڏين...

حسن چپ ٿي، ُان شخ  کي غور سان ڏسڻ لڳو ته ان 
 “ ڇا ٿو ڏسين ”پ يس: 

“ تاون ڪايار آهايان ...” حسن ڪاوڙ مان کانئس پ اياو: 
هِتي ڇو آيو آهين....  ڇا تاون باه هِانان ٻاارن کاي کاڻاڻ 

 “ آيو آهين 
ُهان شاخا  “  ها، مان هِنن ٻارن کي کڻڻ آيو آهاياان...” 

به کيس هلڪي ڪاوڙ مان چيو. حسان ُان شاخا  جاو 
اهو جاواب ٻاڌي رڙياون ڪاري مااڻاهان کاي ساڏڻ لڳاو: 

اچو... اچو... هِن همراهه کي پڪڙيو... هي به ٻاارن کاي ” 
کڻڻ آيو آهي... هي به هِانان ٻاارن ساان ڏانائاي ڪانادو، 

 “ جيئن گهگهر ڦاٽڪ وٽ ام ڪلثوم سان ٿي آهي....
حسن جي اها ڳالهه ٻڌي ان همراهاه ساماجاهاياو تاه هايُء 
شخ   حسن  پنهنجو ذهني توازن وڃائي ويٺو آهاي... 
اهو سوچي هو حسن جي ڀرساان اچاي کاياس پاياار ساان 

ادا، هي منهنجا ٻار آهان... ماان ڀارساان ئاي ” چوڻ لڳو: 
گهر ۾ رهندو آهيان... هِنن کي هِتاي راناد ڪارائاڻ آياو 

 “ آهيان...
 ان دوران ٻار به اچي پنهنجي پيُء جي ڀرسان بيٺا. 

ادا، پاناهاناجاي ” اِن تي حسن روئڻهارڪي آواز ۾ چيس: 
ٻارن کي گهرن مان نه ڪڍو... وحشي ماڻهو ٻارڙن کاي 
کڻي وڃي انهن سان ڏانائي ٿاا ڪان ۽ پاوِء اناهان کاي 

 “ گهٽا ڏيئي ماري ٿا ڇڏين...
جاي ” ُاهو همراهه ۽ ٻارڙا ساماجاهاي وياا... هاماراهاه چاياو: 

ادا... مان ٻارن کي گهر وٺي ٿاو وڃاان... اوهاان پاريشاان 
 “ نه ٿيو. اوهان جي وڏي مهرباني...

ايئن چئاي هاو پاناهاناجاي “  اچو بابا ته هاڻي گهر هلون،” 
ٻااارڙن کااي پاااڻ سااان گااڏ وٺااي وڃااڻ لڳااو تااه حساان 
مسااڪاارائاايااناادي کااياان ڏسااڻ لڳااو. ڄااڻ هاان هااڪ وڏو 

 ڪارنامو سر انجام ڏنو هجي.

 گــهــگــهــرُڦــ ٽــڪُتــيُٿــيــلُمــوت
 

 گهگهر 

 انور ابڙو
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 ڪه ڻي

مااازدور هاااو، رناااگ جاااو ڪااام 
ڪندو هو. امان ٻڌائيندي هئاي 
ڳوٺ ۾ اسان جو هاڪ ڪاچاي 
ڪمري تي مشاتامال گاهار هاو. 
گاهار ڇااا  هاڪ ڪااچاو ڪاوٺااو! 
چڱو خاصو اهڻ ۽ ان ۾ باياٺال 

 هڪ نم جو وڻ. 
امان بابي کي پسند آئي هئي. چوندي هئي پڻهي ابي 
کي ٽيھه هازار ڏئاي ماناهاناجاو سا  ورتاو. بااباو قادآور، 
سنهڙو، پر رناگ جاو سااناورو هاو ۽ اماان وري قاد جاي 
ُپوري ُپني، بت ۾ ٿورڙي ڀريل، غضب جي نقشن واري 
۽ سهڻي اهڙي جو وياٺاو ڏس. چاونادي هائاي ڳاوٺ وارا 
پڻهي تي جڪون کائيندا هئا ته هي مائاو ڳاورپاٽ ڏس 

 ۽ خانم به ڏس!
چوندي هئي پڻهي دادو ۾ رنگ جو ڪم ڪندو هو، ٻه 

گهر نه ايندو هو. ادي حسنه بانبڙا ڏيڻ  ٻه ٽي ٽي ڏينهن
لڳي ته امان ٻڌايو هو ته مان پڻهاي ساان جاهاياڙا ڪارڻ 
لڳيس ته اسان کاي باه دادو وٺاي هال. گاهاٽ ۾ گاهاٽ 
تون رات جو ته گهر ايندين نه. هتي ڳوٺ تون ايترا ايترا 
ڏينهن نٿو اچين ته پٺيان مون سان ڪهڙي حالت ٿائاي 
ٿي  ابو به ڪڏهن ڪڏهن رات جو ناٿاو اچاي تاه وياهاي 
راتيون ٿي ڪٽيان! بيماري سيماري آ مان اڪيلاي زال 
ڪيئن نبار ڪريان. جڏهن تون ڄائينَء ته امان چونادي 
هاائااي تااه مااان باايااباايَء کااان اڳااواٽ پاا ااي ڇااڏيااو هااو تااه 
جيڪڏهن ڌيَء ٿي ته نالو ڇا رکانس  جڏهن تاون پايادا 
ٿائاايانَء تااه باايااباي جااي ٻااڌاياال نااالاي تااي تاانااهانااجااو نااالااو 

 رکيم.“ افشين”
هاڻي پڻهين سان منهنجو روز جهاياڙو هاونادو هاو تاه ياا 
مون کي دادو وٺي هل يا ڳوٺ ۾ ڪا ڪاڙمات ڪار ياا 
ڪو ٻيو ڌنڌو ڌاڙي ڪار. ناياٺ هاڪ ڏياناهان ٻان چائان 
ڏينهن جي وقفي کانپوِء منجاهاناد ٽااڪ جاو ساهاڪانادو 

 آيو. 
چيائيان ُاٿ تاياار ٿاي، سااماان ساڙو ٻاڌ تاه پااڻ دادو ٿاا 
هلون. مون کي دادو ۾ رئيس شاهنواز خان جي باناگالاي 
جااي رنااگ جااو ڪاام ماالاايااو آهااي. شاااهاانااواز خااان کااي 
منهنجي رنگ جو ڪم ڏانو پسناد آياو آهاي. ٽاي چاار 
مهينا ته ڪم پڪو هلندو. بناگالاي جاي ڀارساان رئاياس 
جي ٻان ڪامارن واري جااِء آهاي جاڏهان ٻاڌاياومااناس تاه 
رئيس پوئتي ڳوٺ ۾ ٻار اڪيال آهان، ڏاني چاناتاا ٿاي 
رهااي سااائااياان. تااوهااان جااي جاااِء بااه خااالااي پاائااي آهااي. 
منهنجو جيڪو غريباڻو حال آهي اوتري مسواڙ ڏيانادس 
جي مهرباني ڪري رهڻ الِء ڏيو ته ٻاار وٺاي اچاي هاڪ 

من و دلجاِء سان بنگلي جو ڪم ڪرياان. اڄ کاڻاي هاا 
ڪياائايان، تاون باه ماٿاو چاٽاي وئاي هائايانَء، هااڻاي هال 

 سائين دادو! 
بچل، جنهن کي بچو بچو ڪري سڏيندا هئا اهو رئيس 
شاااهاانااواز خااان جااي شااهاار واري باانااگاالااي تااي نااوڪاار، 
چوڪيدار، بورچي ۽ ڊرائيور جو به ڪم ڪندو هاو. اهاو 
پڻهين جو دوسات ٿاي وياو هاو. اهاو باناگالاي تاان بارف، 
چانھ، رڌل ٻوڙ ڀاڄي ُڀتي، پاڻاهايان هاونادي ياا ڪاڏهان 
بنگلي تي پڻهين ڪم ڪندو هو ته سودو سلف ڏيائاي 
ويندو هو. گرميون زورن تي هاياون ۽ تاوهاان ٻائاي ٿاڌي 
پاڻي الِء روئينديون هيون ته مون هڪ ڏينهان باچاو کاي 
چيو ته شام جو به برف جو هڪ وٽاو ڏياو وڃ ٻاار ٿاڌي 
پاڻي الِء ڏانو روئن ٿا. ها ڪري ويو ۽ پوِء هر روز شاام 

 جو به برف جو وٽو ڏيئي ويندو هو. 
هڪ ڪچڙي منجهند جو بچو برف کڻي آيو. ڇا ڏساان 
بچوَء سان جاواڻ جامااڻ، ماوڪاري ڇااتاي، وٽايال ساٽايال 
شاهاپار، اکاايان تاي ڪاارو چشاماو ۽ باوساڪااي جاو وڳااو 
پهريل به گهر انادر هالاياو آياو. ماان هاڪاي ٻاڪاي ٿاي 
ويس. هن جيئن ئي مون کاي ڏٺاو تاه اکايان تاان ڪاارو 
چشمو الهي منهنجي منهن ۾ ُگاهاورڻ لڳاو. باچاو ڏناد 
ٽيڙيندي چاياو، ڀااڄاائاي هاي رئاياس باهارام خاان آهاي، 
رئيس شاهاناواز خاان جاو وڏو ناياناگار. ماان صافاا ڏڪاي 
ويس، مون کان اکار ناه پائاي اڪالاياو. باهارام خاان جاي 
چهري ۾ اهڙي ته هشمت هئي جو مان ان جي اکين ۾ 
نهاري نه پئي سگهيس، پر هاو اکاياون ڦااڙي ماون کاي 
ڏسندو رهيو. مان بيهي نه سگهيس بچوَء کان برف جو 
وٽو وٺي توکي اندر کڻي هلي ويس. اهو سڄو ڏينهن ۽ 
رات ان اڻتڻ ۾ گذري ته پڻهيان کاي ٻاڌاياان ياا ناه  تاه 
ٻئي ڏينهن منجهند جو ڏاني گرمي هئي. ڪااناوَء جاي 
اک پئي نڪتي، حسنه مون سان کٽ تي ستل هئي ۽ 
توکي مان کٽ ۾ ٻڌل پينگهي ۾ لاوڏي رهاي هائاس. 
ڇا ڏسان ته بهرام خان تڪڙو تاڪاڙو ساڌو ڪاماري ۾ 
ڌوڪيانادو آياو. ماان اڃاان اهاو چاوڻ چااهاياو تاه هاي ڇاا 
آهي  هيڏي ڪاڏي...  ته منهنجي منهن مان ڀاپيانادي 
منهنجي وات تي هٿ رکي چاياائايان آهساتاي ٻاار ساتاا 
پيا آهن، جاڳي نه پون. منهناجاي جسام ۾ رڦاڻاي ٿاي. 
ڀوَء وچان رت مڙي مناهاناجاي ماناهان ۾ آئاي. چاياائايان 
ڏڪين ڇو ٿي  مان به انسان آهيان. ڊڄ نه تنهنجاي ان 

کاي باچاوَء ساان شاهار رناگ وٺاڻ الِء “  ڪاري ٽيٽاياهار” 
موڪليو اٿم. چوندي منهنجي وات تان هٿ هٽاياائايان. 
منهنجو هٿ پنهنجي هٿ ۾ وٺي پاڻ سان گڏ کٽ تي 
ويهاري منهنجي چهري ۾ گهوريندي ڳالهايائين، ماون 

تي منهنجي ڏاڏي جو ناالاو باهارام خاان پايال آهاي، پار 
مون کي سڪندر خان به سڏيندا آهن. پنج هازار جاريابان 
جو مالڪ آهيان، اساان هاتاان جاا ڌڻاي آهاياون. جاياڪاو 
چاهياون، جايائان چااهاياون اهاو ڪاري ساگاهاون ٿاا. هاي 
بنگلو ڏسين ٿي جتي تو وارو مڙس ڪم ٿو ڪري اهڙا 
بنگال منهنجا وڏن شهرن ڪراچي ۽ حايادرآبااد... ۾ باه 

 اٿئي!
مون کي بچو جڏهن تنهنجي متعلق ٻڌايو ته ماون کاي 
يقين نه آيو. ڪلھ جاڏهان تاوکاي ڏٺام تاه اڄ تاوڏاناهان 
اچڻ کانسواِء رهي نه سگهيس، ناه تاه اساان تاي تاه راڄ 
مرن ٿا ۽ اسان ڪنهن کي اک کاڻاي ڏساون باه ناه!! پار 
تنهنجو معاملو ٻاياو آهاي، تاون پااڻ کاي باه ڏس ۽ ان 

 ڪاري ٽيٽيهر کي به ڏس.
ماااون کاااي تاااه ساااماااجاااھ ۾ ناااٿاااو اچاااي تاااه تاااون ان... 

 سان گذارو ڪيئن ٿي ڪرين ! ٽيٽيهر
ههڙي حورن جهڙي سهڻي سيبتي، ماورن جاهاڙي... ان 
ڪاري ڪٺ سان ُڏکن ڏوجهرن ۾ ڪيئن پئي گهارين 
ته پاڻ سان گڏ انهن معصاومان کاي باه پائاي تاڙپاائايان. 
بهرام خان ڳالهائيانادو رهاياو. هااڻاي اماان جاي جاان ۾ 

 جان آئي. ٿورو خوف نرو ٿيس.
 ڳالهائين ڇو نٿي 

امان خاموش جهڙي ڀت! اکيون بهرام خان جاي چاهاري 
تي کتل هئس. بهرام خان جي چهري جي هشامات اڄ 

 اڃان وڌيڪ امان کي گهائي رهي هئي.
 امان کي چپن ۾ رڦڻي ٿي، پر ڳالهائي نه سگهي.

مون سان شادي ڪندينَء  کلي امان کي چاياائايان. سا  
ٿاو چااوان، مااون سااان شاادي ڪانااديانَء  پاناهااناجااي راڻااي 
بڻائي رکندو سانِء. تون ان ٽيٽيهر جو خياال ناه ڪار ان 
جو بندوبست مان پاڻهي ڪانادس! چاونادي اٿاي باياٺاو. 

 امان وائڙن وانگر کيس ڏسندي رهي.
چڱو اڄ هالن ٿو، سئاڻي وري ايندس. تون خوف نه ڪر 
تاناهااناجااو ڪاو ناالااو باه ناه وٺانادو. ماان وياٺاو آهايااان نااه. 

 چوندي تڪڙو تڪڙو ٻاهر نڪري ويو.
ٽن مهينن گذرڻ کان اڳ ئي اوچتو هڪ ڏينهن باهارام 
خااان بااابااي کااي جاااِء خااالااي ڪاارڻ الِء چاايااو. بااابااو ڏانو 
پريشان ٿيو ته اوچتو اهڙو ڇا ٿيو جو بهرام خان سئاڻي 
جو سئاڻي جاِء خالي ڪرڻ الِء چيو، پر باچاوَء جاي اياالز 
منٿن تي رئيس هڪ ٻن ڏيناهانان جاي ماهالات ڏناس ۽ 
بچو هٿ پير هڻي غريب آباد ۾ ٻن ڪمارن واري هاڪ 
پراڻي جاِء مسواڙ تي ڳولي ڏنس. بابو ويچارو باچاوَء جاا 
ڳڻ ڳائڻ لڳو هو ته بچو جيڪڏهن مڙسي نه ڪاري هاا 

 ته پاڻ ڏانو دربدر ٿيون ها.

 اڃ نُراتُب قيُآهي...!
 منظور ڪلهوڙو 

 

 ب بو 



ين     | 55همرسي ماهوار مئگز

 

اساان غااريااب آباااد واري گااهاار ۾ اچااي ويااٺاااسااياان. بااابااو 
رئيس جي بنگلي تي ڪم ڪندو رهيو. هيڏانهن بااباو 
بنگلي تي رنگ الِء پهچندو هاو هاوڏاناهان باهارام خاان 
اسان جي غريب آباد واري گهر هالاياو ايانادو هاو. حساناه 
سمجھ ڀاري هائاي. اماان ۽ باچاوَء جاي چاوڻ تاي بااباي 
حسنه کي اسڪول داخل ڪرائي ڇڏيو. هاڻاي اماان کاي 
اهو فڪر به نه رهاياو، رئاياس کاي تاه اڳ ئاي پاروار ناه 
هئي! اڳتي هلي بابي ۽ بچو اماان جاي چاوڻ تاي ماون 
کي به اسڪول ۾ داخل ڪرائي ڇڏيو. بچو هااڻاي اساان 
جي گهر جو ڀاتي هو. هو اسان جي گهر بنا روڪ ٽوڪ 
۽ اطالع ڏيڻ جي هليو ايندو هو. ۽ بچو هاڻي بابي جاو 

 پڳ مٽ يار هو.
بهرام خان هاڻي جڏهن هفتن جا هفاتاا ناه ايانادو هاو تاه 
امان ڏاني چڙچڙي ٿيندي هئي. بابي سان ٿاوري ٿاوري 

 ڳالھ تي وڙهي پوندي هئي.
اسان کي به ماريندي هئي، پر بابو درگذر ڪندو رهانادو 

 هو.
مان جڏهن ٽئيان ڪاالس ۾ آياس تاه بااباو اوچاتاو ڏانو 
بيمار ٿاي پاياو تاڏهان باه وياچاارو ڪام تاي ويانادو هاو. 
چوندو هو ته جيڪڏهن ڪم تي نه ويندس تاه جااِء جاي 
مسواڙ جا پئساا ڪايار ڀاريانادو  گاهار جاو گااڏو ڪايائان 
هلندو  ايئن هڪ ڏينهن گرمايَء ۾ ڪام ڪانادي ماٿاو 
ڦري ويس ۽ ڏاڪڻ تان ڪري پيو. رناگ وارا ڪاارياگار 
اسپتال ۾ ڏيکاري گهر ڇڏي ويس. بابو ڏانو عليل ٿي 
ويو هو. سڀ چوندا هئا هااڻاي مشاڪال باچاي، پار هاڪ 
رنااگ وارو دوساات جاايااڪااڏهاان ماادد ڪااري عااالج نااه 
ڪرائيس ها ۽ خيال نه ڪريس هاا تاه واقاعاي بااباو ا  

 کي پيارو ٿي وڃي ها.
 بابو ٺيڪ ٿيو ته هاڻي ڪم تي وڃڻ لڳو.

هڪ شام جو بابو جيئن ئي گهار ماوٽاياو تاه اماان ساان 
ڏانو جهيڙو ڪيائين. پهريون دفعو سخت ناماوناي ساان 
مار به ڏنائينس. امان کي سمجھ ۾ نه آيو تاه آخار ٿاياو 

 ڇا آهي 
بابو هر هر امان کي چئي رهيو هو ته تون شهر اچاڻ الِء 
ان ڪااري ماارناادي هاائااياانَء  اڙي غااياارت... عاازت سااڀ 
ڪجھ آهي. ڀلي با  ڀارم جاي شاال ناه وڃاي شاان... 
مون کي سڀ تنهنجون خبرون پئجي وياون آهان ۽ پاوِء 
بچوَء کي گارين ۾ شروع ٿيو. چوي اهو هااڻاي اچاي تاه 
ان جي منڍي ٿو الهيان. انادران ڪاهااڙي کاڻاي ان کاي 

 ٺپڻ ويٺو. امان ڪ ي ڄڻ ڀت!
ان رات اسان جلد ماني کائاي ساماهاي پايااسايان. صابا  
جو امان جي پار ڪڍي روئڻ تي جااڳاي پايااسايان. اماان 

 دانهون ڪري ٻڌايو ته بابو رات مري ويو!!
ڪجھ وقت کانپوِء اسان دادو ڇڏيو. بهرام خان پهارياان 
اسان کي ڪوئيٽا وٺاي آياو. شاانادار باناگالاو، بااغاياچاو، 
گاااڏيااون، نااوان نااوان ڪااپااڙا، سااياانااڊل، کااائااڻ پااياائااڻ الِء 
گهڻيون گهڻيون شيون... ڇا ڇا نه هو. اهو سڀ ڪاجاھ 

 اسان پهريون دفعو ڏٺو هو.
امان کي ته بابو ياد ئي نه هو، پر ڪجھ ڏينهن کااناپاوِء 
اسان کان به وسري ويو. هڪ ٻه هفتا باهارام خاان اساان 
سان رهيو، پار پاوِء باچاو کاي اساان وٽ ڇاڏي پااڻ دادو 

 هليو ويو.
هاڻي اماان اساان کاي ڪاوئاياٽاا جاي اساڪاول ۾ داخال 
ڪرايو. اساان پاناهاناجاي گااڏي ۾ اساڪاول ايانادا ويانادا 
هئاسين ۽ شاام جاو هاڪ ٽاياوٽار اساان جاي گاهار اچاي 

 اسان کي ٽيوشن پڙهائيندو هو.
هاڻي بچو اسان جو نوڪر، ڊرائياور ۽ باورچاي هاو. اماان 
ڪڏهن ڪاڏهان چاونادي هائاس، باچاو اڄ ماان جاياڪاو 
سکيو ٽڪر کانوان ٿي اهو سڀ ڪجھ تنهنجي ڪاري 
آهي ته بچو ڦڪي ٻٽيهي ڪڍي واڇاون ٽاياڙي چاونادو 

 هو ڇا رکيو هو ان ڪاري ٽيٽيهر ۾!
مون کي اهي ڳالهيون سمجھ ۾ نه ايانادياون هاياون، پار 
ادي حسنه جو االئي ڇاو ماوڊ آف ٿاي ويانادو هاو ۽ هاوَء 

 اٿي ڪمري اندر هلي ويندي هئي.

رئيس بهرام اسان کي ڪجھ سال ڪاوئاياٽاا ۾ رهااياو 
پوِء اسان کي سکر وٺي آيو. هاڻي هو هافاتاي پانادرهايان 
ڏينهن نه، پر مهيني ماسي ايندو هو. پهرين ايندو هو تاه 
هفتن جا هفتا رهي پوندو هاو، پار هااڻاي مشاڪال ساان 
هڪ ٻه ڏينهن رهي هليو ويندو هو. هڪ دفاعاي تاه پاورا 
ڇھ مهينا نه آيو. امان بچو کان بار باار پا انادي هائاي، 

 پر اسان کي ڏسي خاموش ٿي ويندي هئي.
ادي حسنه ڪاليج ماان اناٽار پااس ڪارڻ کااناپاوِء پاڙهاڻ 
کان جواب ڏيئي ڇڏيو هو. مان به مياٽارڪ جاو اماتاحاان 

 پاس ڪري چڪي هئس.
رئيس وڌيڪ ٻه مهينا اسان ڏي نه آيو. مون هڪ دفعي 
لڪي ٻڌو ته بچو امان کي چئي رهياو هاو تاه دادو ماان 
هڪ سيٺ واڻاياو آسان داس اغاوا ٿاياو آهاي. اياس پاي 
چوي ٿو آسن داس کاي رئاياس اغاوا ڪارائاي ٻاه ڪاروڙ 
ڀنگ ورتو آهي. ان ڪري رئيس ايس پي جي بادلاي ۽ 
بلي ڪرڻ ۾ لڳو پيو آهي. ان ڪري رئاياس جاي خابار 

 ئي نٿي پوي ته رئيس رهي ڪٿي ٿو!
بچو ۽ امان جاون ڳاالاهاياون لاڪاي لاڪاي ٻاڌڻ کااناپاوِء 
هاڻي مون کي پتو پوڻ لڳو هاو تاه رئاياس باهارام خاان 
آدي بڻيادي امير هوندي به فطرتن ڏوهاري ذهنيت وارو 
هو. امير هوندي اغوائون، ڦرون، ڪاار لافاٽاناگ، هاٿاياارن 
جااي ڪاااروبااار ساامااياات ٻااياان ساانااگااياان ڏوهاان جااا شااو  

 پاليندو اچي پيو.
هاڪ ڏياانااهاان اوچااتااو رئايااس اسااان وٽ آيااو. امااان ڏاني 
خوش ٿي، پر رات جاو اماان جاي ڪاماري ۾ ڪاياهااٽ 
پئجي ويا. امان جي دانهان ماٿاان داناهان هائاي. ماان ۽ 
ادي حساانااه پاانااهاانااجااي ڪاامااري مااان نااڪااري امااان جااي 
ڪمري جي در ٻاهران بيهي رهياسيان. رئاياس ڪاماري 
اندر امان کي ماري رهيو هاو. اماان جاون داناهاون هااڻاي 
اسان جي برداشت کان ٻاهار هاياون. حساناه ڏاني ڊڄاڻاي 
هئي، صفا ڏڪي رهي هائاي. ماون هامات ڪاري دروازو 
کڙڪائي امان کي سڏيو. جيئن ئي دروازو کلياو رئاياس 
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اگهاڙو نانگو هو. سڄو جسام وارن ساان ڀائاوت هائاس. 
رئاياس هاااڻاي نانااڍي ڏاڙهاي رکااڻ شاروع ڪاائاي هائااي. 
ڏاڙهااي ۽ ڪاااوڙ ڪااري اڃااان وڌيااڪ غضاابااناااڪ لڳااي 
رهيو هاو. حساناه رئاياس کاي ان حاالات ۾ ڏسانادي ئاي 
رڙيون ڪندي پنهنجي ڪمري اندر ڀاڄاي وئاي. رئاياس 
جون ڳاڙهاياون الل اکاياون، خاوفاائاتاو چاهارو ڊياڄاارڻ الِء 

 ڪافي هو.
مان به بيهي نه سگهيس ڊڪ پاائاي ڪاماري ۾ حساناه 
کي چنبڙي رڙيون ڪري روئڻ لڳاس. حساناه اڃاان اماان 
کي اگهاڙي بت سان نه ڏٺو هو. مون ان کاي ڏٺاو، اماان 
جي منهن ۽ ساڄاي جسام تاي نايارا، سااوا داُ ۽ ڊٻاڙ 
هئا. امان جون ٻئي اکيون ساڄايال ۽ سااياون هاياون. ان 
رات وقفي وقفي سان امان جي روئڻ جو آواز اساان جاي 

 ڪمري ۾ ايندو رهيو.
صب  جو رئيس هالاياو وياو. ڪاجاھ ڏياناهان جاي گاذرڻ 
کانپوِء امان جا ڦاٽ ڇاٽاڻ لڳاا هائاا. هاڪ شاام رئاياس 
وري اساان وٽ آياو. اماان پاناهانااجاي ڪامااري ۾ هائااي. 
سومهڻي جو وقات هاو. رئاياس الئاوناج ۾ وياٺاي شاراب 
پئي پيتو. اوچتو مون کي سڏ ڪري چيائايان مااُء واري 
ڪمري مان منهنجون گوريون کڻي اچ. مان جايائان ئاي 
ڪمري ۾ داخل ٿيس ته پٺيان رئيس ياڪادم ڪاماري 

 جو در ٻاهران بند ڪري ڇڏيو.
اماان رڙياون ڪاري در کااي ڌڪ هااڻاڻ لڳاي. ماون کااي 
ڪاجااھ ساامااجااھ ۾ نااه آيااو. مااان باه امااان کااي ُاڀ ڦاااڙ 
رڙيون ڪندي ڏسي روئڻ لڳس، روئانادي روئانادي اماان 

 کي ڇنبڙي پيس.
هاڻي پرئين ڪمري ماان ادي حساناه جاون داناهاون اچاڻ 
لڳاايااون. اهااڙيااون دانااهااون جاايااڪااي مااون اڳ نااه ٻااڌيااون 
هيون. حسناه جاي داناهان ۾ اساان جاون داناهاون دٻاجاي 
پئي ويون. هاڻي مون کي سڀ ڪجھ ساماجاھ ۾ اچاڻ 
لڳو. مون کي امان کان نفرت ٿاياڻ لڳاي. ماون ان کاي 
ڌڪو ڏئي پاڻ کان پري ڪري ڇڏيو. آهساتاي آهساتاي 

 حسنه جون دانهون مرنديون رهيون.
ڪافي دير کاناپاوِء باچاو اساان جاو دروازو کاولاياو. ماان 
امان کان اڳ ۾ حساناه جاي ڪاماري ۾ داخال ٿاياس. 

حسنه رت ۾ لت پت هئي. اکيون ڇت ۾ هائاس. ساار 
ئي نه پئي کنيائين. مون سماجاهاياو رئاياس حساناه کاي 
ماري ڀڄي ويو. مون کي ششدر ڏسي اوچتاو حساناه اڀ 
ڦار رڙ ڪئي. امان در تي بياٺاي در ساان سار ٽاڪارائاي 

 ڪيهاٽ ڪرڻ لڳي.
اسان جو گهر کاان ٻااهار ناڪارڻ باناد ٿاي وياو. 
سختي وڌي وئي هئي. رئيس ٻه گاارڊ در تاي 
ويااهاااري ڇااڏيااا هاائااا. هاااڻااي رئاايااس امااان جااي 

ڪمري ۾ نه ويندو هو، حساناه ڏي ويانادو هاو، پار 
ڪڏهن به رات نه ٽڪندو هو. اهو سلسلو لڳاتار 

ٽي چار مهينا هلندو رهيو. ان دوران 
ڪااا ماازاحااماات نااه ڏسااناادي 

رئيس اساان تاان ڪاافاي 
سختي گاهاٽاائاي چاڪاو 

هااو. مااان ڪااالاايااج وڃااي 
 امتحان ڏئي آئي هئس.

هڪ ڏينهن ڪجھ عورتون اسان جي گاهار 

آيون. امان انهن کي ڀليڪار ڪاياو، ڳاالاهااياو ٻاولاهااياو، 
ڄڻ امان کي اڳواٽ خبر هئي. انهن عاورتان حساناه کاي 
ميندي هنئي، شادي جو وڳو ۽ زيور پارايا. اوچتو رئيس 

۽ هاو   به گهر آيو. ٿوري دير ۾ حسناه جاو ناڪاا  ٿاياو
حسنه کي پاڻ سان گڏ وٺي هليا وياا. رئاياس حساناه جاا 
ل  وٺي پنهنجي هاڪ ڪااٽاڪاو ساان پارڻاائاي ڇاڏياو. 
حسنه ان ڏينهن اداس ۽ ويڳاڻي ٿي ويٺي رهي، نه ماون 
سان ڳالهااياائايان ناه اماان ساان. ناه اک ۾ ڪاو ڳاوڙهاو 
هئس نه چهري تي ڪو تاثر هئس. هوَء اسان جاي گاهار 
مان هڪ زنده الش جاياان وڃاي رهاي هائاي تاه آخار ۾ 
ويندي ويندي جڏهن مان دروازي تي ادي!... چئاي ٻا  
وڌومانس ته ڀريل ڪڪر جاياان هاارجاي پائاي هائاي، پار 
اتي جو اتي پاڻ سنئالي امان کي نافارت وچاان ڏسانادي 

 هلي وئي!!!
هاڻي منهنجاو وارو هاو اماان ۽ ماون خاوب پائاي ڄااتاو. 
رئاياس ڇاتااي ڪاتااي جااياان گااگ ڳاااڙڻ لڳاو هاو هااڻااي 
جڏهن به ايندو هو ماون کاي وياٺاو گاهاوريانادو هاو. اماان 
هاڻي رئياس الِء لا ايال، پااروٿاو ۽ اوساناي... ماال جاياان 

 هئي.
رئيس اسان الِء اهو نانگ هو جاناهان پاهارياان اماان کاي 
 پوِء حسنه کي ۽ هاڻي مون کي ڏنگڻ الِء تيار ويٺو هو.

امان کان مون کي هاڻي نفرت ٿي وئي هئاي. ماناهاناجاو 
انادر رڻ جااي پاٽ جاياان ويااران، ساڪاال ۽ اجااڙ باڻاجااي 
چڪو هو. امان سان ويتر نفرت دشمني ۾ بدلجاي وئاي 
هئي، جڏهن حسنه ويندي ويندي ماون کاي ٻاڌائاي وئاي 
هئي ته جڏهن بابا کي رئاياس ۽ اماان جاي چاڪار جاي 
خبر پئجي وئي هئي ته امان ان جهيڙي واري رات بااباا 
کي زهر ڏئي ماري ڇڏيو هو. امان ڪوڙ هڻندي آهي تاه 
بهرام خان مون سان شادي ڪئي آهي، پر رئياس اماان 

ڪا شادي نه ڪئي آهي امان رئياس جاي ُساريات   سان
 آهي.

ان شااام جااو ڏاني تاايااز باارسااات 
پاااائااااي هاااائااااي امااااان اوچااااتااااو 
منهنجي ڪمري ۾ آئي. هٿ 

۾ ٿايالاهاي 
هاااائااااس 

روئااناادي 
مااااااااااااااااون 
کااااااااي 

ڀاڪر وجهي ٿايالاهاي هاٿ ۾ ڏيانادي چاياائايان افشايان 
جلدي ڪر گهر مان ڀڄاي وڃ. هان ٿايالاهاي ۾ زياور ۽ 
ڪجھ پئسا اٿئي. رئيس اچڻ وارو آهي. باچاو رات الِء 
ان جو سامان وٺڻ ويو آهي. جلدي ڪار ناڪار ناه تاه اڄ 

 تنهنجو وارو آهي.
مون نفرت وچان امان کي پااڻ کاان پاري ڪانادي ڌڪاو 
ڏنو... امان جيئن ئي ڀت ساان وڃاي لڳاي تاه وات ماان 
رت جي وڏي الٽي آيس، مٿو چڪرائجڻ لڳس. چچريل 
اکرن ۾ چاياائايان افشاي... ن... افشاي... ن جالادي ڪار 

 نڪر... آڪاش وٽ هلي وڃ.
آڪاش جو نالو امان جي واتان ٻڌنادي ماون کاان ڇارڪ 
نڪري ويا. آڪاش جي امان کي ڪيئن خبر پئي  اهاا 

 خبر ته رڳو حسنه کي هئي.
امان کي وري رت جي الٽي آئي. ڊوڙي وڃاي ڀااڪار ۾ 

 ڀري پ يومانس، امان هي ڇا هي 
نظرون منهنجي چهري تي کپائي ڇاڏياائايان اکايان ماان 
نير نيسارا ٿي وهي پياس. ساڏڪانادي چاياائايان جالادي 
ن... ڪ... رر... هو ظالم نه اچي. مون زهار کاائاي ڇاڏياو 

 آهي.
 مون رڙ ڪئي امان!... تو هي ڇا ڪيو !

امان کي وري رت جاي الاٽاي آئاي، اوچاتاو اياڏو طااقات 
سان ڦٿڙي جو منهناجاي ٻااناهان ماان ڇاڏائاي فارش تاي 
منهنجي سامهون کرڙيون هڻي آخار ۾ وڏو ساار کاڻاي 

 دم ڏنائين.
پوِء ماان آڪااش وٽ ڪايائان پاهاتاس، آڪااش ۽ ماان 
ڪيئن اسالم آباد جي جهنگ جا واسي ٿايااسايان  اهاو 
وري ڪنهن ٻئي دفعي، افشين پنهاناجاي ڌيَء ُسانادس 
جي اکين ۾ اکيون مالئيندي ٻاناهاي هاٿان کاي ان جاي 
هٿن ۾ مضبوط پڪڙيندي چيو تاه ُسانادس جاي اکايان 
مان ڳوڙها ڳڙي پيا. ماُء کي زودار ڀاڪر ۾ ڀاري چاماي 

 ڏئي چيائينس،
 امي ايڏو درد سالن کان سانڍيو ويٺا رهيا آهيو.

اوچتو ڪمري جو دروازو کلياو آڪااش مااُء ۽ ڌيَء کاي 
 جاڳندي ڏسي چيو،

خير ته آهي رات جا ٽي ٿي رهيا آهن. اسالم آبااد جاي 
 قهري سرديَء ۾ به اوهان کي سيُء نٿو لڳي.

اسان کي ته نٿو ٿئي، لڳي ٿو توکي اڪيلي سمهانادي 
 سيُء ٿيو آهي. افشين کلندي آڪاش کي چيو.

 ٻيو نه ته!
افشايان اهاو “  اڃان رات بااقاي آهاي.”فڪر نه ڪريو 

چوندي ڌيَء جي ڪمري ماان اٿاي ُسانادس کاي گاڊ 
نائيٽ چئي آڪاش سان پنهناجاي ڪاماري ۾ هالاي 

 وئي.
 ُسندس وڏو ٿڌو
 سار کڻي چيو،

 او خدايا... ايڏو درد... منهنجي اميَء کي.
ٻاهر آسمان ۾ گجگوڙ ٿي، کنوڻين جاا چاماڪااٽ ٿاياا. 
ٻاهر برسات ڇم ڇم ڪري وسي پئي. اندر ڪاماري ۾ 
ُسندس پنهنجي بستري ۾ آسمان جيان نير وهاائايانادي 
اوندر ۾ اکيون ٽمڪائيندي رهي ڇو ته ننڊ نياڻان 

 مان ڪونهين ڏور هلي وئي هئس!
*** 
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داستان، ماون پاناهاناجاي نائايان 
ساافاار دوران، بااوااداد جااي هااڪ 
ڪاا ااڙي مصااور کااان ٻااڌو. ُهاان 
اها ڪهاڻاي ناقال ڪائاي هاڪ 
آرمياناي طاباياب جاي، جاياڪاو 
هاااڪاااڙي اک کاااان ڪااااڻاااو ۽ 

 هڪ ٽنگ کان منڊو هو. 
جااڏهاان تااه انااهاايَء آرمااياانااي طااباايااب، خااود ماارزا حساان 
تبريزيَء کان هيُء واقعو ٻاڌو هاو. چاياو مارزا حسان تاه: 
جڏهن مان بوداد آيس ته مون وٽ هاڪ حاباپ  پائاساو  
به نه هو. هڪڙي شيرازي سوداگر، جيڪاو جاواهارن جاي 
تجارت ڪندو هو، منهنجي نوجوانيَء ۽ پارديساي هائاڻ 
تي ترس کائي، مون کي پاڻ وٽ نوڪر بياھاارياو. ماون 
ايااڏي سااچااائاايَء ۽ ُسااچااتااائاايَء سااان ڪاام ڪاايااو جااو 
ماانااهاانااجااي مااالااڪ جااي تااجااارت، جاايااڪااا نااوڪاارن جااي 
بدديانتيَء جي سبب پوئتي پيل هئي، سا ٻيهر ڀڙڪاو 
ڏئااي ُاٿااي ۽ اڪااثاار فاارنااگااي واپاااري، اسااان وٽااان مااال 

گھرائڻ لڳا. پوڙهو سوداگر، منهنجي ڪاارڪاردگايَء 
۽ ديانتداريَء مان اهڙو خوش ٿيو جو ٿاوري 

عرصي پڄاڻاان، هان پاناهاناجاي اڪايالاي 
ڌيَء مااون سااان پاارڻااائااي ۽ ڪاااروبااار 
ماناجااهاه، مااناهانااجاو حصااو ماقاارر ڪااري 
ڇڏيائين. جيئن ته سندس ڪو ويجاھاو 

مٽ مائٽ نه هو، منهنجي ساس کاي باه 
ُمائاي ڳا  عارصااو ٿاي چاڪاو هااو، 
تنهنڪري هاڻ مناهاناجاي زال ئاي 
سندس سموري جائيداد جي وارث 
ساااااال کااااااااااااي هاائااي. لاايااڪاان اسااان جااي شاااديَء 
پااااااااااااااااااااااڻ به نه گذريو هو جو اهاا پااڪ دامان 
جااااااااااااااااااااااي گذاري وئي. منهاناجاو ساهارو، ڌيَء 
سگھيو ۽ وڇوڙي جي صدمي کاان چاڙهاي ناه 

کاااااااااااااااااااااااااااااااااان ٿااورڙن ڏ اااڙن ۾، ُ اان بااه فااانااي دناايااا 
جااااوداناااي جاااھاااان ڏاناااهااان ماااوٽ 

 ڪئي.
ماااانااااهاااانااااجااااي سااااهااااري جااااو 

مان باناا ڪاروباار، گاھاڻاو پاکاڙيال هاو ۽ هااڻ 
مااااالااااڪ ڪاانااهاان ڀااائاايااوار جااي، ان جااو 
هئس. لاياڪان گاهارواريَء جاي 
مااوت، دل تااي اهااڙو اثاار ڪاايااو 
جو ڪنهن ڪم ۾ دل ئاي ناه 
پاائااي لڳااي. ٿااورا ڏياانااهاان اهااا 

ڪيفيت رهي. آخر هڪاڙي دوسات، جاياڪاو ماون کاان 
عمر ۾ وڏو هو ۽ زماني جا الها چاڙها ڏسيو وياٺاو هاو، 

پاياارا! زمااناي جاي اهاا ئاي واٽ آهاي. “ سمجهاياائايان: 
موت تي ڪنهن جو زور ناٿاو هالاي. قضاا رباانايَء ساان 
جيڪو ٿيڻو هو، سو ٿيو. هاڻ، صبر ڪار. اگار ڪاناهان 
به طر  سان دل نٿو سانائاالاي ساگاھايان تاه شاراب کاي 
سنگتي ۽ رازدان بڻائي، جو رو  کي راحات ۽ دل کاي 
طاقت بخشي ٿو ۽ دل جي درسنايَء تاان ماٽاي ۽ مايار 

اهاو چائاي هان سااڳائاي ياعاقاوب آرمايانايَء ”  هٽائي ٿاو.
وٽان، شيرازي خامار ۽ پاورچاوگاال جاي اناگاور جاون ياخ 
ٿڌيون باوتالاون گاھاراياون ۽ پاناهاناجاي هاٿان ساان جاام 

 ڀري، پيش ڪيائين.
واقعي! هڪ ٻه جام پيئڻ سان اهڙو ُسرور نصاياب ٿاياو 

جاااااو جاااااھاااااٽ 

گاااااااااهاااااااااڙيَء الِء، 
ساااامااااورياااااون پنهناجاون 
وساااااااري تااااڪاااالااااياااافااااون 

ويااااااااااٺااااااااااس ۽ 
خاااااوشااااايَء جاااااي 
عاااااااالااااااام ۾ 

جااااھااااونااااگااااارڻ  
حااافااظ جااا شااعاار، 

جااااااااااااااااااااي جاااايااااڪااااي شااااراب 
اٿائين، تعريف ۾ لاکاياا 

سي پڙهاڻ لڳاس. 
انهيَء شخ ، جيڪاو ظااهار 
۾ ماانااهاانااجااو دلااي دوساات پاار اناادر ۾ 

تااباااهاايَء پااويااان ماااانااااهاااانااااجااااي 
جاايااسااتااائااياان ” هااااو، چاااايااااو: 
چااااااااااانااااااااااااگ، 

رباااب ۽ عااودي باااجااو هااڪاايااو 
حاااضاار نااه هااجااي، شااعاار 
پڙهڻ جو مازو ناٿاو اچاي. 
اگااار تاااناااهاااناااجاااي اجاااازت 
هااجااي تااه مااان هااڪااڙي 

ڳائڻيَء کي، جاياڪاا عارب 

۽ عجم جي موسيقيَء تي مهارت رکي ٿي ۽ ظااهاري 
 “  سونهن سان به سينگاريل آهي، سڏائي وٺان 

مون وٽ ان وقت، بري ڀالاي جاي تاماياز ناه رهاي هائاي، 
 “ڪهڙو  رج آهي!”چيومانس: 

هن ته اهو ئي گھريو پائاي. ڀاڄانادو ڀاڄانادو وياو ۽ پااڻ 
سان هاڪاڙي حساياناه کاي، جاياڪاا ياهاودي نسال ماان 

 پئي لڳي، سازندن سميت وٺي آيو.
سڄي رات، نچڻ ڳائڻ جي محفل، سجيل رهي. صابا  
جو مون کين ڇڏيو ۽ پاڻ سمهڻ الِء ڊهي پاياس. شاام 
ڌاري اک ُکلي. ان وقت مٿي ۾ ساناهاون ساناهاون ساور 
۽ لڱن ۾ عجيب قسم جي َپَٽ هئي. مان وهاناتاس ۽ 
چاياام تااه دڪااان جااو کاانااڌو واچاايااان. ايااتااري ۾ ساااڳاايااو 
هاامااراهااه آيااو ۽ ماانااهاانااجااي ڪااياافااياات ٻااڌي چااوڻ لڳااو: 

شااراب کااانسااواِء، ان ماارض جااو ڪااو عااالج ناااهااي. بااو ” 
 “  ۾ اهو لکيو آهي.“ قانون”علي سينا 

مااطاالااب تااه سااناادس ريااهااڻ رياابااڻ تااي، وري بااه 
پااورچااوگااالااي شااراب جااو دور هاالاايااو. اهااا رات بااه 
ساڳئي مشولي ۾ گاذري وئاي. پاوِء تاه ماون 
کااي بااه اهااڙي چااوس اچااي پاائااي جااو رات 
ڏينهن، پيئڻ ۽ ڳاائاڻ جاي ماحافال گارم 

لڳي. اڪثر ظريف ۽ گافاتاي جاا غاازي رهااڻ 
ماڻهو، جن کي درٻاريت جي آدابان ۽ 

کاي خااوش ڪاارڻ جااو ننااگ، چڱاايَء رئااياااسااان 
هاااو، مصااااحااابااايااان طاااور ماااحااافااال ۾ طااار  يااااد 

پوِء ته اڳتي  لاي، خالاوت ۽ جالاوت شريڪ ٿاياا. 
 صحبتن ۾، پڻ ساڻ رهڻ لڳا.جاااااااااااااااي 
اساارائااياالااي ڳااائااڻااي پااڻ، سااااڳاااي 

مااحاافاالاان ۾ شااريااڪ ٿااي اڪااااااااااااااثاااااااااااااار 
طار  مااون ٿاورڙن ڏهااڙن ۾ هائااي. اهااڙيَء 
پئسو ضاياع ڪاري خااااصاااو چڱااااااااااااااااااااو 

آهسااااااااتااااااااي اهااااااااا ڇااڏيااو. وري آهسااتااي 
ڪااياافااياات ٿااي جااو 
جاااااياااااڪاااااا ناااااقااااادي 
ماااناااهاااناااجاااو ساااهااارو 
ڇڏي ويو هو، ساڄاي 
کاااپاااي وئاااي. صااارف 
دڪان ئي باچاياو هاو. 

حااالاات بااه ڏاني خااراب ان جي 
مون کي عيش عشارت هااااائاااااي. 

۾ گاام ڏسااي، ڪااارناادا 
هااٿااڙيااون هااڻااڻ لڳااا. ڳاا  

تلُج ڳيلُجو  قصوُس 
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مال، ڇپر ڇپر ۾ وڪڻي، سارو ناڻو تڳائي وياا. جاڏهان 
بزم جي يارن ڏٺو ته هاڻ هن ۾ اساان جاون فارماائشاون 
پوريون ڪرڻ جي طاقت باقي نه بچي آهي تاه اهاي باه 
آهستي آهستي ٿي کسڪڻ لڳا. ٿورن ڏهااڙن ۾ حاال 
ا و وڃي ٿيو جو منجھانئن ڪو واٽ ويندي، سااماهاون 

 پئي آيو ته منهن مٽيو پئي ويو.
دوستن جي بيوفائيَء، منهنجي دل تاي وڏو اثار ڪاياو. 
هڪ ڏينهن گھر جو جاائازو ورتام تاه خابار پائاي تاه اڃاا 
ٿورا زيور باچايال آهان. اهاي وڪاڻاي، ماون دڪاان کاي 
سڌارڻ ڏانهن ڌيان ڏنو. خيانتي ڪاارنادن کاي ڪاڍيام 
۽ دڪااان جااو سااڄااو ڪاام ڪااار، پاااڻ ڪاارڻ لڳااس. 
جيتوڻيڪ، منهنجي پهرين واري حالات ناه رهاي هائاي. 
لاايااڪاان دڪااان جااي اڃااا حااالاات اهااڙي هاائااي جااو مااان 
اطاامااياانااان سااان زناادگااي بساار ڪااري پاائااي سااگااھاايااس. 
منهنجي پراڻن يارن کي انهيَء ڳالهه جي خبر پائاي تاه 
انااهاان وري مااون سااان رسااتااا رکااڻ گااھااريااا، پاار مااون، 
منجھانئن ڪاناهان کاي باه، چاخاي ناه ڪاياو. تاارياخ ۽ 
سوان  جي ڪاتاابان جاي ماطاالاعاي ساان پاناهاناجاي دل 

تاه ”  الاف لايالاه و لايال“ وندرائڻ لڳس. انهن ڪتاابان ۾ 
حڪمت ڏاهپ جو خزانو آهي. ان ڪاتااب ۾ ماون کاي 
بوداد جي هڪڙي سوداگر زادي اباوالاحاسان جاي مااجارا 
عجيب نظر آئاي، جاناهان پاناهاناجاي دولات دوساتان تاي 
لٽائي ڇڏي  ئي. پوِء هارون رشيد ۽ زبيده خاتون جاي 
مهربانايَء ساان، تاناگايَء جاي زنادگايَء کاان ڇاوٽاڪاارو 
حاصل ڪري، بارگاهه خالفت ۾ مقربين منجهه شاامال 
ٿيو ۽ ناياٺ پاناهاناجاي ماراد کاي پاهاتاو. ماون کاي اهاو 
ڏسي حيرت ٿي ته ابوالاحاسان جاي زنادگايَء جاا واقاعاا، 
منهنجي حياتيَء جي داستان سان گھڻا مالان جالان ٿاا. 
جيڪي جيڪي دور ماٿاس آياا هائاا، ساي ساماورا ماون 
تان وهي ويا هئا. مان اهو قصاو، ورائاي ورائاي پاڙهانادو 
هئس. ليڪن دل نه پئي ڀري. آخر منهنجي دل تاي ان 
جو اهڙو اثر ٿيو جو ماان پااڻ کاي، سا  پا  اباوالاحاسان 

 سمجھڻ لڳس.
باوااداد جااي ” هاڪ ڏيااناهاان وياٺااي وياٺااي خايااال آيااو تااه: 

ماڻهن جاياڪاو ورتااُء، اباوالاحاسان ساان ڪاياو هاو، ساو 
انهن ماون ساان ڪاياو آهاي. ڇاو ناه ماان باه ان واناگار، 
ڪنهن اوپري ماڻهوَء کي پنهنجو ماهاماان باڻاائاي، اسار 
ڌاري کايااس ڇااڏيانادو رهاان ۽ بااواداد وارن ساان ڪاوبااه 

انااهاايَء ڪااري مااون ان ڏياانااهاان ئااي “  واسااطااو نااه رکااان.
انهيَء تجويز تي عمل ڪرڻ جو فيصلو ڪاياو ۽ شاام 

اڄ رات کااڌي ” ڌاري پنهنجي خادم کي ساڏي چايام: 
تي، مون سان هڪڙو مهمان پڻ هونادو ۽ رات باه هات 

 “ئي گذاريندو.
مان، دجله جي پل تي پهتس ته گاڏي ٽيشڻ تي پاڄاي 
ُچڪي هئي ۽ مسافر، پل ٽپيو، شهر ڏانهن اچاي رهاياا 
هئا. منجھن ماخاتالاف قسام جاا مااڻاهاو هائاا! ڪاجاهاه 
فرنگي، آرماياناي ۽ ياهاودي هائاا. ڪاجاهاه هانادساتااناي 
زائرين. هڪڙو ٽولو، مصاري شااگاردن جاو هاو، جاياڪاي 
عرا  جي آثار قديمه جي تحقيق الِء آيل هئاا ۽ باواداد 
جاي اخااباارن ۾، ڪاياتاارن ڏيانااهان کااان ساناادن ماتااعالااق 
خاابااارون ڇاااپاااجااي رهااياااون  ااياااون. لاااياااڪاان مااون کاااي 
منجھانئن ڪنهن سان به ڳالاهاائاڻ جاي هامات ناه ٿاي. 
اهي وڃي ُچڪا ته عمان، بحرين ۽ سااحالاي عاربساتاان 
جااي تاااجاارن جااو جااٿااو آيااو. ماانااهاانااجااي دل گااھااريااو تااه 
منجهانئن ڪنهن  ڪ کاي پاناهاناجاو ماهاماان ڪاياان. 

مگر آدر ڀاُء چوڻ الِء، موزون لفظ نه مليا. ورائاي ورائاي 
سوچي، رڪجي پئي ويس تاه خادا ڄااڻاي اهاي مااڻاهاو، 
منهنجي عجيب غريب درخواست ٻڌي ڇا چوندا. اصال 
۾ ڪنهن اڻ واقاف کاي، پااڻ وٽ تارساائاڻ الِء دعاوت 
ڏيڻ، ڏانو ڏکيو ڪم آهي. بوداد جاو اهاو ساوداگار زادو 
ابوالحسن وڏو دلير ۽ باهمت ماڻهو هوندو، جاياڪاو هار 
رات، هااڪااڙي ناائااياان شااخاا  کااي، پاااڻ وٽ مااهاامااان 

 ڪندو هو.
جھٽ کن ۾، پل بلڪل خالي ٿي وئي. هااڻ صارف ٻاه 
مسافر اتي رهجي ويا هئا. منجاھاانائان هاڪاڙو َڪارِڙَوِن 
عمر جو ڊگھو شخ  هو. جڏهن ته هن پنهنجو ُحالاياو، 
سوداگرن وارو بڻائي رکيو هو. ليڪن پنهنجاي ڪااريان 
۽ چمڪيلين اکين، ويڪري پاياشاانايَء، وقاار، حشامات 
۽ ِوک مان ڪنهن وڏي خاندان جو شخ  لڳاي رهاياو 
هااو. ٻاايااو هااڪااڙو شااخاا  حاابااشااي خااادم هااو، جاايااڪااو 
هڪڙو بڪسو ۽ ٻه ڪمبال کاناياو، پاوياان آياس پائاي. 
اهو ڏسي، منهنجاي دل ۾ خاياال آياو تاه هايُء شاخا  
پڪ خليفو هارون الرشيد آهي ۽ هيُء حباشاي، سانادس 
خادم مسرور. مگر مون کي پنهنجي اناهايَء خاياال تاي 
پاڻ ئي کل آئاي. ڇاو جاو خالايافاي هاارون الارشاياد کاي 
گذاري وئي پورا يارهن سئو سال ٿاي ُچاڪاا هائاا. ماون 
کي حوصلو ته نه پئي ٿيو ته ان شاخا  آڏو پاناهاناجاي 
دلي مدعا، زبان تي آڻيان. ليڪن وري هان خاياال ماان 
دل کي قوت ملي ته اڃا َنَر ڪئي تاه اڄاوڪاي رات باه 
اڪيلي ۾ گذارڻي پوندي. تنهنڪري اڳتي وڌي، وڏي 

ماانااهاانااجااا سااائااياان! اگاار اوهااان ” ادب سااان چاايااومااانااس: 
اڄوڪي رات، هن خادم وٽ گذارياو تاه گاهاڻاو ٿاورائاتاو 

ا و ٻڌي هو مون کي چتائي ڏسڻ لڳو. ايائان “  رهندس.
پئي لڳو ڄڻ هو مون کي ڪو چور يا ٺڳ ساماجاھانادو 
هجي. ليڪن جهٽ پلڪ ۾ سندس شاڪ لاھاي وياا ۽ 
هو مون سان گڏجاي هالاڻ لڳاو. رساتاي ۾ ماون کاياس 
پنهنجي يارن جي بيوفائيَء جو داستان، ماخاتاصار طاور 
تي ٻڌايو. اهڙيَء طر ، منهنجي ان عاجاياب درخاواسات 

 جو سبب، کيس سمجهه ۾ اچي ويو.
رات جااو کاااڌي کااان واناادو ٿاايااڻ بااعااد، هاان مااون کااي 
پنهنجا حال ٻڌايا. هو پاڻ عمان ۾ ڄائو هاو ۽ ماوتايان 
جي تجارت ڪندو هو. ليڪن هاڻ، ڪيترن سالان کاان 
هااو ۽ سااناادس ڀااائاار، مااوصاال ۾ رهاان ٿااا. زمااانااي جااا 
ڪيترائي الها چاڙها ڏٺا هئائين. زنجبار، شمالي ليناڊ، 
الجزائز، طرابالاس ۽ ساوڊان وغاياره مالاڪان جاا سايار باه 
ڪري چڪو هو. سامونڊي قذاقان ۽ غاالم وڪاڻانادڙن 
جون ڪيتريون ئاي ڪاهااڻاياون، کاياس يااد هاياون. جان 
کي ٻڌي رڳن ۾ رت ٽاچاڪاڻ لڳانادو آهاي. ماناجاهان 
طرابلس جي درزيَء ۽ اسپين جي شاهازاديَء جاو قصاو، 
ٻن درويشن ۽ ڊينڊي عاطار فاروش جاي حاڪاايات ماون 
کااي ڏاني وڻااي. مااگاار هااو پاانااهاانااجااي انااداز ۽ اطااوار 
منجھان، ايتري قدر شائسته ۽ ماهاذب پائاي لڳاو، جاو 
مون کي سندس ڳالهين تي، جيڪي هڪڙي ال پاروار 
۽ سپاهي خيال ماڻهوَء کي زياب ڏيان ٿاياون، ياقايان ناه 
پاائااي آيااو. باالااڪااه وري وري خاايااال پاائااي آيااو تااه هاايُء 
شاخا  هاارون الارشايااد تاه ناٿاو ٿاي ساگاھاي. ماگار ڇااا 
عااجااب آهااي، جااو شاااهااه فاايااصاال سااان سااناادس صااورت 

 گھڻي ملي ُجلي پئي.
جڏهن رات، اڌ کان ماٿاي گاذري ُچاڪاي تاه ماون چاياو: 

اوهان آرام ڪاياو! ماناهاناجاو ماٿاو ڦاري ٿاو پاياو. ماان ” 

سگار پيئڻ جو عادي ناهيان. ليڪن اوهاان جاي اصارار 
اهو چئي مان ته پاناهاناجاي کاٽ تاي “  تي مجبور ٿيس.

وڃي ُستس. هو به ُاٿيو ۽ ٻئاي ڪاماري ۾ ساماهاڻ الِء 
هليو ويو. مون ڏٺو ته خالفت جاي اياوان ۾، هااٿاي ڏناد 
جي تخت تي ويٺو آهيان. ماناجاهاس الامااس ۽ زبارجاد 
جا ُٻڙا جڙيل هئا. ماناهاناجاو لابااس، زريَء تاي ۽ ساوناو 
آهي. منهنجي پٽڪي ۾ اونداهه ۾ چمڪڻ وارو لاعال، 
ٽمڪي رهيو آهاي. اوچاتاو ڪانايازن جاو هاڪاڙو طاائافاو 
ظاهر ٿيو. انھن سمورين کي زريَء جي تارن وارا لابااس 
پاتل هئا. سندن مٿن تي، زمرد جا تاج هئاا. ساماورياون 
منهنجي سامهون اچي، بيهي رهاياون ۽ بارباق وڄاائاي 
وڄائي هڪاڙو خاوشاي وڌائاڻ وارو گايات ڳاائاڻ لڳاياون. 
پوِء سئو حبشي غاالم، جاياڪاي سافاياد ريشام لابااس 
پاتل ۽ سونهري پٽيون لڳايل هئا، هٿن تاي ساوناهاري 
ٿالهه رکيل هئن، آيا ۽ اناهان کاي ماناهاناجاي سااماهاون 
رکي، سااڄاي کااٻاي ٿاي باياٺاا. هااڻ ٿاورو شاور ٿاياو ۽ 
هااڪااڙو ڊياانااڊو، جاانااهاان جااو رنااگ آباانااوس کااان وڌيااڪ 
ڪارو هو، قالبازيون کائيندو، ماناهاناجاي سااماهاون آياو. 
هااڪااڙي ڪااناايااز، جاايااڪااا مااڙنااي کااان خااوبصااورت ۽ 
نازڪڙي هئي، تنھن وڌي ان ڊيندي جاو هاٿ پاڪاڙياو. 
ٻئي مالاي، عارباي شاعار چاوڻ لڳاا. جان ۾ باواداد جاي 
خليفي جي عاظامات ۽ شاوڪات جاو ذڪار ڪايال هاو. 
مان کين روڪي پ ڻ تي هئس ته توهان ڪايار آهاياو  
۽ مون کي هاتاي ڪاناهان آنادو آهاي تاه هاڪاڙي وڏي 
ٽهڪ جو آواز آيو. مون چڱيَء طر  اکيون ماهاٽاي ڏٺاو 
ته اها ڪنيز ۽ مالزم سڀ غائب هئا ۽ مان پاناهاناجاي 
گھر جي بستري تاي پاياو هائاس. پاهاريان تاه ماون کاي 
خيال آيو ته اهو موصلي سوداگر دروازو کولي هلاياو وياو 
آهي ۽ شيطان منهاناجاي ڪاماري ۾ گاھاڙي ماناهاناجاا 
حواس ٽيڙي پکيڙي ڇاڏياا آهان. وري ماون ساوچاياو تاه 
ابوالحسن جو اهو خاياال هاو، ماگار ناياٺ سانادس خاياال 
غلق ثابت ٿيو. لڳي ٿو تاه خالايافاي هاارون الارشاياد ياا 
شااهاه فااياصال، پاناهااناجاي اياوان ساالاطاناات جاي جاھالااڪ 

 پسائي، مون کي پنهنجي گھر پهچائي ڇڏيو آهي.
مان اٿي، ٻئي ڪمري ۾ گاھاڙياس تاه ڇاا ٿاو ڏساان تاه 
منهاناجاو خاادم عالاي، مادهاوش پاياو آهاي ۽ ماوصالاي 
سوداگر ۽ سندس خاادم جاو ڪاو پاتاو پارو نااهاي. هااڻ 
مون پنهنجي گاھار جاي جاهاڙتاي ورتاي. صابا  ٿاياو تاه 
گھر اندر جيتريون به قيمتي شيون هاياون، ماناجاھاانائان 
ڪابه نظر نه آئي. منهنجي ساياراناديَء کاان، ڪاناجايان 
جو جاياڪاو ڇڳاو پاياو هاونادو هاو، ساو پاڻ غاائاب  او. 
انااهاايَء رات جااو، ماانااهاانااجااو دڪااان کااولااي، سااڄااو مااال 

 اسباب، ڪو ُٻهاري ويو هو.
جااڏهاان مااون پااولاايااس ۾ رپااورٽ ڪاائااي ۽ ٻااڌاياام تااه: 

رات، شاهه فيصل، موصلي سوداگر جي ويس ۾، ماون ” 
وٽ مهمان هو، ليڪن منهنجو خيال آهي ته اهو شااهاه 

ان تاي هاو ساڀ لاکاڻ لڳاا. ماناهاناجاي “  فيصال ناه هاو.
ڳالهاه ٻاڌي باوايار، ماون کاي پااڳال ساماجاھاي، ڪاڍي 

 ڇڏيائون. 
هيُء آهي اهو داساتاان، جاياڪاو ماون پاناهاناجاي ساتايان 
سفر ۾، ڪ ڙي مصور جي زباني ٻڌو ۽ کاانائاس ناقال 
ڪيو آرميني طبيب، جيڪو هڪ ڄنگهه کان ماناڊو ۽ 
هڪ اک کان ڪاڻو هو ۽ ان آرميني طبيب کاي، مارزا 

 حسن تبريزيَء، هيُء قصو ٻڌايو  و.
*** 

 



ين     | 59همرسي ماهوار مئگز

 ڪهاڻي 

توکي دنيا جي  ر خوشي ڏيڻ 
ٿااو چااا اايااان تاانااھاانااجااي خااواباان 
کي حقياقاي روپ ڏيائاي ناروار 
ڪرڻ ٿو چا يان ڇو ته مان تاو 

 “۾ جيئڻ ٿو چا يان.
ولاايااامااي واري ڏيااناااھااان ساااائااار 
جيئن پنھنجاي نائايان ناويالاي ڪاناوار ساان پاياار ڀارياو 
اظھار ڪيو تيائان ماارل جاون گاھارياون اکاياون امااوس 
رات ۾ تارن جي جهرمر جياان چاماڪاڻ لڳاياون. ساائار 
جي محبت مارل کي خوبصورت خوابان جاي دناياا جاو 

 سير ڪرائڻ لڳي.
شااادي جااي چاانااد ڏياانااهاان کااانااپااوِء  ااو  اانااي مااون الِء 
آمريڪا روانا ٿياا. جاتاي هانان الس اياناجالاس ساائاوٿ 
جي  وٽل تي رهائش جو بندوبست ڪري ڇڏيو هاو ۽ 
هاڪ ڪااار باه باڪ ڪاارايال  ائاي. جاياڪااا صاباا  جااو 

 نائين وڳي  وٽل تي پھچي وڃي.
سائر پھريان ڏياناھان پاناهاناجاي ڀااُء جاي گاھار ڊنار تاي 
انااوائاايااٽااڊ  ااو. سااائاار جااي وڏي ڀاااُء جااو نااالااو ماااهاار هااو 
جيڪو ماسٽرز ڪرڻ الِء اسڪالرشپ تي آمريڪاا آياو 
هو. بعد ۾ جڏهن هن پي اين ڊي ڪئي ته کيس اتي 
ئي نوڪري ملي وئي. سال کن اڳ ماهر باه پاناهاناجان 
مائٽن مان شادي ڪري ويساٽ ووڊ ناالاي عاالئاقاي ۾ 
فيملي سان ر ڻ لڳو، پر ان ڏينهن ڊيوٽي کان واپساي 
۾ هن پنهنجي ڪار ايئرپورٽ جي پاارڪاناگ پالاياس 
۾ بيهاري ان جي چاٻي ۽ وزياٽاناگ ڪاارڊ ڪاائاوناٽار 
تي جمع ڪرائي ڇڏيا ته سائار کاي ڪاار رساياو ڪارڻ 

 ۾ ڪا دقت نه ٿئي.
ايئرپورٽ کان نڪرنادي گالان جاي شااهاراهاه تاان هانان 
ڪجهه خوبصورت گل ورتا ۽  ڪ ڊپارٽمينٽل اساٽاور 
تان ڀاڄائي الِء ڪجهه چاڪليَٽ ۽ ڀاُء الِء پارفاياوم ۽ 
ڪجهه ٻيون شياون ورتاياون، پار ان کاان اڳ اتاي ئاي 
شاپنگ مال اندر ڪافي شاپ تي هنن سينڊوچ کائاڻ 
کانپوِء چانهه پي هلڪو نااشاتاو ڪاياو. اهاي شاياون تاه 
ايئر هوسٽس به هنن کي سفر دوران آڇاياون هاياون، پار 
هنن نو ٿئنڪس چئي کائڻ کان ان ڪري اناڪاار ٿاي 
ڪيو. هڪ ته ٻنهي جو جهااز ۾ پاهارياون سافار هاو ۽ 
ٻيو ته اڄ ٻيو ڏينهن هو جو مارل جي طاباياعات باهاتار 
ٿي هئي. سفر دوران اڪثر مارل ان فاڪار ۾ هائاي تاه 

 بس خير سان ايئرپورٽ تي پهچون.
شاپنگ کااناپاوِء واپاس اچاي گااڏي ۾ وياٺاا ۽ گاوگال 
لوڪيشن آن ڪري ساائار ڀااُء جاي گاھار جاي اياڊرياس 

لڳااائااي ڇااڏي. ڪااار ۾  االااڪااي ماايااوزڪ ماااحااول ۾ 
هلڪا ُسر وکيارڻ لڳاي. هاو روڊ طارف ڏسانادا ماناظارن 
مان لطف اندوز ٿيڻ لڳا جاياڪاي سانادن ڳاالاھايان جاو 
مرڪز بڻجندا رهيا. هو ان کان بي خبر رهيا ته مساٽار 
گااوگاال ڇااا ٿااو ُٻااڌائااي.  ااماايااشااه جاايااان اڄ بااه گااوگاال 
پنھنجي مرضاي  االئاي ۽  انان کاي  اڪ وڏي روٽ 
کان وٺي ٿي ويو. هاڻاي تاه اکايان جاي سااماھاون ساواِء 
جهنگل جي ٻيو ڪجهه نه هو. شام ٿي چڪي  ائاي. 
آسمان تي ڪاارا ڪاڪار رياڙهاياون پاائاڻ لڳاا. جايائان 
جيئن شام پوين پساهن جي ويجهو ٿيڻ لڳاي تايائان 
تيئن اونداهي به پنهنجاا سايااهاه پار پاکاياڙيانادي پائاي 
وئي. هو ميرانجهڙي اونداهي جي آغوش ۾ وڃڻ لڳاا. 
اوچتو رستي ۾  نن کي  ڪ مااڻاھاو ناظار آياو. ماارل 
سائر کي چياو تاه وري باه ان کاان پا اي وٺ تاه اساان 

 صحي  روٽ تي آ يون به يا نه.
سائر مارل جي ڳالهه کي اوليت ڏني. گاڏي جي رفتاار 
جااهااڪااي ڪاارڻ لڳااو ۽  اان رسااتااي ۾ باايااٺاال ماااڻااهااو 
ڀرسان بريڪ لڳائڻ جي ڪئي. اڃان گاڏي بياٺاي ئاي 
مس هئي ته  ڪدم مارل کان رڙ نڪري وئاي ۽ هان 
سائر جو  ٿ پڪتو. سائر حيرانيَء مان مارل کاي ڏٺاو 
جيڪا هاڻي سامھون بيٺال مااڻاھاو کاي اکاياون ڦااڙي 
ڏسي ر ي  ئي. سائر گاڏي روڪي ۽ مارل جي نظرن 
جي نشاني تي ڏاناھاناس ڏٺاو جاتاي هاڪ مااڻاھاو الاف 

 اگھاڙو بيٺل  و.
چوندا آ ن ته ماجاباوري مااڻاهاوَء کاي ناه چااهايانادي باه 
االئي ڇا ڇا ڪرڻ الِء مجبور ڪنادي آهاي. آخار ساائار 
َپَڪ ڪرڻ خاطر ان کان ويسٽ ووڊ جاي رساتاي باابات 
پ ڻ الِء جيئن سائيڊ ونڊو  يٺ ڪئي تيئن  الاڪاي 

 برسات شروع ٿي وئي.
هي رستو ويسٽ ووڊ ڏانهن ٿو وڃي يا ڪاناهان ٻائاي ” 

سائر سوال پ ڻ کانپوِء آسمان جو جاائازو وٺاڻ “  پاسي 
لڳااو. کاانااوڻاايااون تااجااال ڏياائااي رهاايااون هاايااون. ڪااڪاار 
ڪارونئار ڪري برسات وسائي رهيا هئا. تياز بارساات 

 جا آثار ڏسڻ ۾ ٿي آيا.
جي ها!  ي رستو ساڌو ويساٽ ووڊ طارف ويانادو، پار ” 

جيئن ته برسات شروع ٿي وئي آ ي تو ان ٿاوري ديار 
الِء منهنجي گھر  لو. برسات  لڪي ٿئي تاه ناڪاري 

 “وڃجو ايئن حفاظت سان ويسٽ ووڊ پھچي ويندا
سائر ٿوري دير الِء سوچڻ لڳو مارل اڃان زور ساان  ان 
کي پڪڙيو. آخر ساائار جالادي ساان فاياصالاو ڪاياو ۽ 
ماڻھو کي چيو ٺيڪ آ ي.  ن ماڻھو  ٿ جي اشااري 

سان ڌنڌلي روشني ۾ نظر ايندڙ  ڪ قلعي نما جڳاھ 
ڏانھن اشارو ڪيو. تو ان  لو اسان اچون ٿا. سائر جاي 
جواب تاي ان مااڻاهاو کالانادي چاياو، تاو اان شااياد هان 
عالئقي ۾ پھريون ڀيرو  ڪ ننگو ڏٺو آ ي سو تو ان 
جااي گاااڏي ۾ ويااھااي تااو ااان کااي وڌيااڪ حاايااران نااه 

 ڪندس.
سائر ڀاُء کي ڪال ڪري صورتحال کان آگااهاه ڪاياو. 
پوِء گاڏي ان قلعي نماا گاھار طارف ماوڙي ڇاڏي. اتاي 
پھچندي هانان  اڪ وڏو لاو اي گاياٽ ڏٺاو جاياڪاو اڌ 
کليل هو.  نن ٿوري دير الِء ننگاي مااڻاھاو جاو اناتاظاار 
ڪيو. ٿوري دير بعد اهو ماڻهو ڊوڙي اچي جالاد گاياٽ 
کولڻ لڳو. هن وڏي رڙ ڪري مائڪ کي سڏ ڪياو تاه 

 جلدي ڪافي ٺاهي وٺ.
سااائاار گاااڏي پااارڪ جااي شاايااڊ  اايااٺااان باايااھاااري ٻاائااي 
مااائااڪ سااان گااڏجااي گااھاار جااي دروازي طاارف وڌيااا تااه 
سامھون  ڪ سفيد ڪڙتي ۾ اپسرا بياٺال ناظار آئاي. 
جيڪا سندن آجيان الِء باياٺال  ائاي. اياتاري ۾ ناناگاو 
ماڻهو گيٽ بند ڪري اتي پھتو ۽ اپسارا جاو تاعاارف 
ڪرايو. هن جو ناالاو ايازل  او. تاعاارف ٿاياڻ باعاد ايازل 
ننگي ماڻهو ساان اناوکاي اناداز ۾ ماخااطاب ٿاي چاياو 
وري ڪاناھاان کاي ڦاااساائاي آياو آ اياان. ايازل جااا لافااظ 
ٻڌندي مارل جاياڪاا اڳ ۾ ئاي ساھامايال  ائاي وياتار 
سائر کي زور سان پڪڙي ورتو. ايزل سمجھاي وئاي ۽ 
 ن  ڪدم مارل کي ڳل تي ُچماي ڏناي ۽ انادر اچاڻ 
جو چيو. جڳهه ۾ داخل ٿيندي ئاي ماارل جاون اکاياون 

 ڄڻ ڪئمرا وانگي هر شيِء تڪينديون ٿي ويون.
ڏاني سادي، پر خوبصورت جڳهه  ئاي. وڏو  اال، وچ 
۾  ڪ وڏي ٽيبل جنھن جي گارد ٻاارناهان ڪارساياون 
 يون ۽ ڪجھ اسٽول پڻ رکيل  ئا. جناھان ماان لڳاو 
پئي ته  ن گھر ۾ واقعي ڪي فرد ر ن ٿا. ايزل  انان 
کي صوفاي تاي وياھاڻ الِء چائاي ماائاڪ کاي چاياو تاه 
شيزو کي چئو ته جلد ڪافي ۽ ڪجهه ڪاپ ڪاياڪ 

 به کڻي اچي.
ٻاهر تمام منظر بدلجي ويا. وڻ ٽڻ بارساات جاي ڦاڙن 
۾ وهنجي نکرڻ لڳا. هوائون وڻن کي ڀااڪارن ۾ ڀارڻ 
لڳياون. گاهار جاي دريان ماان رکاي رکاي کاناوڻايان جاا 
تااجااال نااظاار ٿااي آيااا. جاان جااي روشاانااي ۾ درياان جااي 
شيشن تان بارساات جاو پااڻاي رياڙهاياون پاائاي ڳاڙهاي 
رهيو هو. اوچتو کنوڻ جو اهاڙو تاجالاو ٿاياو جاو روشاناي 
درين مان لنگهي گهر ۾ واسو ٿي ڪيو ته ماارل کاان 

 ڇرڪ ٿي نڪتا.

  اوشوُجوُآشرم
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شااياازو يااڪاادم  ااناان جااي سااامااھااون ناانااڍي ٽاايااباال تااي 
ڪافي ۽ ڪپ ڪيڪ رکي  الاي وئاي.  انان ڪاافاي 
پيئڻ شروع ڪئي. ڪجهه لماحان کااناپاوِء بارساات باه 
 الااڪااي ٿااي وئاي. مااوسام ڏاني خاوشااگااوار ٿااي وئااي. 
جهاڙالاو آساماان ٿاڌڙياون هاوائاون رقا  ڪارڻ لڳاياون. 
وقت رات جي آمد ڪرڻ لڳو. سائر ٽائيام ڏساي  انان 
کان موڪاليو ۽ ايزل سميات سائاناي جاو ٿاورو ماباياو، 
جن  نن کي رڪجاڻ جاي صاال  ڏناي. گااڏي تاائايان 
سڀ  نن سان گاڏ آياا. هاورياان هاورياان اناهان ۾ ٻاياا 

 اجنبي چھرا به شامل ٿيندا ويا.
واپسي تي اسان وٽ رڪجو ۽  اتاان جاي زنادگاي باه ” 

اياازل ساائاار کااي نارمااي سااان پايااش اچااي “  ڏساي وڃااجاو
اسان اوشو جا پوئلڳ آ ياون ان الِء اساان ” وڌيڪ چيو 

ان جي آدرشن مطابق زندگي گذاريون ٿا ۽ ڏانا خاوش 
آ يون. دنيا جي شور شرابي ۽ مصاناوعايات کاان پاري 

 “آ يون سادو کائون سادگي سان ر ون ٿا.
سائر ۽ ماارل  انان سائاناي جاي گارم جاوشاي ۽ پاياار 
ڏسي ڏانا متاثر ٿيا. هو پنهنجائپ جي رشتاي واناگاي 
سئني کان موڪالئي ويسٽ ووڊ ڏانهن روانا ٿاياا. ساوا 
ڪالڪ ۾ هو گھر پاھاچاي وياا. مااهار ۽ ان جاي وناي 
 نن جو دلي استاقاباال ڪاياو ۽ ڊنار تاي ماهاماانان جاو 
انتظار ڪري رهيا هئا. ڇو ته سائر کين اڳ ئي ٻاڌاياو 

 هو ته گڏ ڊنر ڪنداسين.
سائر پارڪنگ طرف ويو ۽ گاڏي مان گل، چااڪالاياٽ 
۽ ٻيا تحفا کڻي جيئن گھر ۾ داخل ٿيو ته اياتاري ۾ 
ماهر اڳتي اچي ويو ۽ گڏجي  و گاھار انادر داخال ٿاياا 
ڀاڄائي سائر کان مسڪارائايانادي گال ورتاا ۽ ياڪادم 
گلدان ۾ لڳايا ۽ باقي تحافان الِء شاڪارياو ادا ڪاياو. 

 سئني جا چهرا خوشين مان ٻهڪڻ لڳا.
ساائاار ۽ مااارل روم ۾ ڪااپااڙا باادالئاڻ ويااا فاارياش ٿااي 
واپس ڊائننگ روم ۾ آيا ته ڀاڄائي هنن الِء ٽيبل تي 

ماني لڳائي. جاياڪاا آمارياڪان ڪالاچار واناگار صارف 
 ڪ ڊش  ئي، مرغي فرائيڊ چانور ۽ سالد  و، پار اڄ 
مهمانن جي ڪري مٺي ۾ چيز پاڊناگ  ائاي. سائاناي 
گڏجي خوشيَء خوشيَء سان ماني کائڻ شروع ڪائاي. 
ڳالھين ڳالھين ۾ ماهر سائر کي پراپرٽي جي ور ائاڻ 
جي ڳالهه ڪئي جيڪا ڳوٺ ۾ ناوڪارن جاي حاوالاي 
 ئي. سائر کي ٿورو عجيب لڳو هن دل ۾ سوچياو تاه 
اڃااان مااانااي بااه نااه کاااڌي آ ااي ۽ ادا  ااي ڪااهااڙيااون 
ڳالھيون پيو ڪري. جڏ ن ته اماان اڃاان زناده آ اي ۽ 
 ن جي صال  کانپوِء ڪجھ سوچي سگهجي ٿو. ڊنر 
ڪرڻ کانپوِء پڊنگ کڻاي هاو صاوفان تاي وڃاي وياٺاا. 
ايتري ۾ سندس ڀاڄائي ايرنگ کاڻاي اچاي ماارل کاي 
ڪنن ۾ پااراياا ۽ سايالافايان ڪاڍڻ ۾ لڳاي وياون، پار 
سائر خاموش  و. ڇو ته کيس وڏي ڀاُء مان ا ڙي اميد 
نه  ئي ته پاراپارٽاي جاي کاپاائاڻ ۽ ور اائاڻ جاي ڳاالاھ 
ڪندو. جڏ ن ته  ن وٽ ڪنھن شايِء جاي ڪاماي ناه 
 ئي. ڪچهري ڪچهري ۾ رات جو ٻاياو پاهار گاذري 

 ويو. سئڪو وڃي پنهنجي پنهنجي ڪمري ۾ ستو.
 صب  جو سائر جلدي اٿي واڪ الِء ٻا ر نڪري ويو.

واپس آيو ته وڏو ڀاُء ڊائننگ ٽيبل تاي وياٺال  او. هان 
سائر کي ايندو ڏسي ڪافي جي آن ڪائاي، پار ساائار 
پاڻي پيئڻ الِء جاڳ کاناياو ۽ ڪارساي ڇاڪاي وياھاي 
ر يو. سئني گڏجاي نااشاتاو ڪاياو. ٿاوري ديار الِء کال 
ڀوڳ به ڪندا ر يا. ڳاالاهايان ڳاالاهايان ۾ ساائار ماارل 
کي گھمائڻ الِء چئي تياري ڪرڻ ۾ لڳاي وياا. ماارل 
سامان کڻي گاڏي ۾ رکياو ايائان هاو ماوڪاالئاي الس 

 اينجلس هوٽل ڏانهن روانا ٿيا.
واپس ويندي ساائار ياو ٽارن ورتاو ۽ ماائاڪ جاي طارف 
گاڏي جو رو ڪيو. مارل سائر کان ان طارف هالاڻ جاو 
سوال ڪيو. جواب ۾ ساائار چاياو  انان ساان مالانادا ٿاا 
 االااون ڇااو تااه پاااڻ ساائاااڻااي ڪااجااھ دوسااتاان ڏانااھاان 

 االاانااداسااياان جاان رزارٽ بااڪ ڪاارايااو آ ااي. اتااي پاااڻ 
بوٽاناگ ڪاناداسايان ۽ گاھاڻاو ڪاجاھ سارپارائاياز پاالن 

 آ ي.
 و جڏ ن مائڪ جي گھر جي ويجاھاو پاھاتاا تاه گاياٽ 
جااي مااٿااان لااکااياال  ااو خااواب نااگاار. جاايااڪااو ان وقاات 
انڌيري ۾ هنن کي نظر نٿي آياو. ماناجاهاناد جاو وقات 
هو  لڪي سردي  ئي. ڪارا ڪاڪار جاهاڙو وساڻ الِء 
بيتاب  جن. پري کاان پاارڪ ۾ ڪاي ٻاار کاياڏنادي 
نظر ٿي آياا تاه ڪاي ياوگاا ۾ مصاروف هائاا. ڪاناھان 
ويٺي گٽار ٿي وڄايو ته ڪو صوفياڻي رقا  ۾ ماحاو 
نظر ٿي آيو. هنن ڏٺو ته ايزل  اڪ عاورت کاي ڪاپاڙا 
رسي تان جلد ال ڻ الِء چئي ر ي هئي. اچااناڪ ساائار 
۽ مااارل کااي گاااڏي مااان لااھااناادي ڏسااي رڙ ڪاايااائااياان 
خوش آمديد.  ن جي آواز تاي سائاناي گااڏي ۽ ساائار 
طاارف نااھاااريااو ۽ تاااڙيااون وڄااايااون. مااائااڪ مااارل کااي 
ڏسندي چيو مون کاي خابار  ائاي تاو اان واپاس ضارور 
ايانادا. ڇااو تاه  اتاي سااڪاون آ ااي. اساان سااڀ گاڏجااي 
ڪم ڪريون ٿا ۽ گڏجي خوش ٿي گذاريون ٿاا.  اتاي 
 ي گھر سائاناي جاي گاڏيال مالاڪايات آ اي ڪايار باه 
ڪنھن جاو زيار دسات ناه آ اي ۽ رشاتان ۾ باه آزادي 

 آ ي.
ٿوري دير ۾ مائڪ به آيو ۽ سائر کي پنھنجي لاکايال 
نظم ٻڌائڻ لڳو. مارل ايزل سان گڏ اندر وئي اتي هاال 
۾ ويٺل ڪجھ عورتن  ن جاو آڌر ڀااُء ٿاي ڪاياو، پار 
مارل کي  و ڪناھان نشاي ۾ خامااريال پائاي لڳاياون. 
مارل وري واپس ٻا ر ساائار جاي طارف ماوٽاڻ لڳاي تاه 
 ڪ ڳئرو جوان  ن کاي دروازي کاان انادر ايانادو ناظار 
آيو. هن جي  ٿ ۾ ڪاجاهاه ڪاتااب ۽ گاٽاار  ائاس. 
مارل دل ۾ سوچاياو ڪاتااب ماياوزڪ جاا هاونادس، پار 
جيئن اهو ويجهي کان گذريو ته ماارل جاي ناظار اناهان 
ڪتابن تاي پائاي جان ۾  اڪ ڪاتااب اوشاو جاو هاو 
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جيڪو صاف نظر ٿي آيو. ان نوجوان مارل جون اکياون 
پڙ ي ورتيون ۽  ن يڪدم چياو  اي گاھار اوشاو جاي 
آشرم وانگر آ ي اسان سڀ پاڻ ۾ ِماَٽ آ اياون بارابار 
آ يون... مارل اڃان حيران ئي  ئي تاه  ان  اٿ وڌائاي 
چيو منھنجو نالو جمي آ ي. ماارل  ان جاي  اٿ کاي 
ڏسي اڻ ڏٺو ڪيو ۽ ڪنڌ سان  ن کي سالم ڪاياو. 
ايتري ۾ سائر آيو ۽ اچاي جاماي کاي  اٿ ڏناو ۽  ان 
جي گٽار جي تعريف ڪارڻ لڳاو تاه جاماي چاياو گاٽاار 
تو ان رکو مان ٿوري دير ۾ اچاان ٿاو. ماارل ساائار جاو 
 ٿ پڪڙي ٻا ر تڪڙيون وکون کاناياون ۽ ساائار کاي 
چيو پليز  تان  لو مون کي منجهه ٿي ٿئي. باياقاراري 
وچان تڪڙا ساهه کڻي  ڪدم سائر کاان اوشاو باابات 
پ ندي چيائيان اوشاو ڪايار آ اي   ان جاو زنادگاي ۽ 
رشتن الِء ڪھڙو نظريو آ ي  ۽ هو جمي چئي پياو تاه 

 اسان ان جي نظريي تحت  ن گھر ۾ ر ون ٿا.
پهريان سائر مساڪاراياو. آخاري هالاڪاا ٽاهاڪ ڏيانادي 

چاري  او  اڪ ماھاا پارش  او  ان چاياو زنادگاي ” چيو 
پنهنجي مرضيَء ساان گاذارياو. پاناھاناجاو پااڻ ساان باه 
ڪڏ ن ڪڏ ن ڳالھايو ته جايائان پااڻ کاان واقاف ٿاي 
سگھو ۽  ن دنيا جي ڏکن کاان وقافاو مالاي ساگاھاي. 
 ن ا و به چيو آ ي ته مرڻ کانپوِء باه انساان پااڻ کاي 
ڏسي سگھي ٿاو، اگار  او مارڻ ماھال ان کاان باا خابار 

ڳاالاهاه خاتام ڪاري هان ماارل “   جي ته  و مري پاياو.
جااي اکااياان ۾ ڏسااناادي ئااي مااارل کااي ڀاااڪاار پاااتااو ۽ 

اوشو اهو به چوي ٿو ته انادر جاي خاوا اش ” وڌيڪ چيو 
 “کي نه روڪيو زندگي جو مزو وٺو.

سائار جاو آواز ڳارو ٿاي وياو.  ان ماارل جاي چاپان تاي 
پنهنجا ڪوسا چاپ رکاي چاماڻ جاي ڪائاي تاه جاماي 
اچي ويو ۽ تاڙي وڄاائايانادو کالانادو ر اياو. شارم وچاان 
مارل جون اکيون جاهاڪاي وياون.  او ٽائاي ٻاا ار پايال 
ڪاٺ جي ڪرسين تي ويٺا. آسپااس ڪاجاهاه مااڻاھاو 
نظر پئي آيا جيڪي  ن گھر ۾ ر نادا  ائاا، پار ڪاي 
ماڻهو فروٽ ۽ ڪجهه ٻاياون شاياون کاڻاي ٻاا اران آياا 
پئي. ايتري ۾ برسات جي ڪڻ ڪڻ شروع ٿي وئاي. 
جمي  انان کاي ڪااٺايان جاي ٺاھايال جاھاوپاڙي هاياٺ 
ويهڻ الِء چاياو اهاا جااِء باياحاد خاوبصاورت هائاي. اتاي 
رکيل ڪافي پراڻين شين کي ڏسي مارل جاون اکاياون 
حيران پئي ٿيون. ايتري ۾ ماائاڪ ڪاافاي کاڻاي  انان 
وٽ آيو. ڪيرو ئي وقت کل ڀوڳ  لي ڪچهري ٿاي، 
پر مارل جي چهري تي گه راهٽ جاا تااثار اڀاري رهاياا 

 هئا.
هوائون رم جهم رم جهم گهلڻ لڳاياون. آساماان تاي 
ڪاارا ڪاڪار اياڏا گاهارا ٿايانادا وياا جاو ٿاوري ديار الِء 
اونداهه جو احساس ٿيڻ لڳو. هلڪي برسات ۾ ٿاوري 
تيزي اچڻ لڳي ته جمي تڪڙا قدم کڻانادي ٻاا ار ڊوڙ 
پاتي ۽ ٻانهون کولي منهن آساماان ڏاناهان اڀاو ڪاري 
صااوفااياااڻااي رمااز ۾ ڳااائااڻ شااروع ڪاايااو. خااوبصااورت 
ماحول مارل جي دل تي اثر انداز ٿيڻ لڳو تاه هان کاي 
ٻالڪ پڻي وارو زمانو ياد آيو. آخر هن به دل ئي دل ۾ 

مائڪ ۽ سائر باه “   ڪ مند چري آ ي” اهي ٻول ٻوليا 
جهوپڙي کان ٻا ر نڪتا. ايتري ۾ ايازل آئاي ۽ ماارل 
کي ٻانهن مان پڪڙي ٻاا ار وٺاي وئاي. پاھاريان ماارل 

کان هلڪا ڇرڪ پئي نڪتا، پر پوِء ڪافي عورتون ۽ 
ٻار کلي آسمان هيٺ نڪري آيا ۽ هم آواز ٿي ڳاائاڻ 
شروع ڪيو ته مارل جو ڊپ به لھي وياو.  ان جاو مان 
اهڙي منظر تي مهڪڻ لڳو. اوشو بابت سائر جا لافاظ 
ماارل جااي ذهان تاي سااوار ٿايااڻ لڳاا. هاوَء خااوش ٿايااڻ 
لڳي. محاساوس ڪارڻ لڳاي تاه واقاعاي  اي اوشاو جاو 

 آشرم آهي جتي زندگي پيار سان ڀرپور آ ي.
ايئن پاورو ڪاالڪ هاو پاناهاناجاي سارمساتاي ۾ ماگان 
ر يا. ڪاڏ ان ڪااٺ واري جاھاوپاڙي ڏاناھان ٿاي ڀڳاا 
ڪڏ ن ته گيت ۽ گانا پائاي ڳااياائاون. ناه ماھاماان جاو 
ڪو فر  رهاياو ناه ڪاي مايازباان جاو، پار بارساات جاي 
 لڪي  لڪي بوند ختم نه ٿي. ايتري ۾ شيزا پيالن 
۾ ڪافي کڻي آئي ۽ گاڏوگاڏ ناناڍڙن گاالاسان ۾ ماُڌ 
 و جو  ر ڪناھان پاناھاناجاي مارضاي ساان ٿاي کاناياو. 
جيئن شيزا مارل جي ويجهو آئي ته هن  ڪدم ساوال 
ڪايااو تااه  ااي ساڀ ضارورتااون ڪااياائان پاوريااون ڪااناادا 
آ يو  تو ان تاه ساڀ  اتاي ر او ٿاا  ماارل جاي ڳاالاهاه 
ٻڌي سڀ زور سان کليا ۽ پوِء ايازل ڌيارج ساان ٻاڌاياو 

اوهان رستي ۾ جيڪاي فاروٽ ۽ ساياڌي سااماان جاا ” 
دڪان ڏٺاا، ا اي اساان جاا آ ان اناھان تاي واري واري 
سان سڀ ڪو ويھي ٿو ۽ ٻيو اسان وٽ ڪجهه پالاتاو 
جانور به آ ن انهان جاي کايار ماان باياڪاري جاو ڪام 

مارل سوچيندي رهي. ڪجهه گهڙين کانپاوِء “   لي ٿو.
آ ستي آ ستي اٿندا ويا، پر  ر ڪو ڀنل  و. ساائار باه 
گاڏي مان بيئر جو  اڪ باياگ ڪاڍي آياو. ايازل  ان 
کي  ڪ ڪمرو ڏيکاريو جتي  و سامان کاڻاي وياو ۽ 
ڪپڙا پڻ مٽايا. سائر ڪاجاهاه ديار ۾ ٻاا ار ناڪاتاو ۽ 

 جمي سان گڏ گٽار جي متعلق سوال ڪرڻ لڳو.
لمحو لمحو گذرندي آخر رات ٿي چڪي  ائاي. مااناي 
جون تياريون  ليون پائاي. ماارل باه ڪااري ڪاڙتاي ۽ 
ڪشميري شال پائاي ٻاا ار اچاي هاال ۾ وياٺاي. شايازا 
کيس سڏ ڪيو ۽ ڪچن ۾ مدد ڪرڻ الِء وٺاي وئاي. 
جتي پهرين ئي ٽي عاورتان ڪام ۾ مصاروف  اياون. 
شيزا ٿانو کڻي مارل کي ڏنا ته جيئن ٽيابال تاي رکاي 
اچي. ايئن ماني باه ٽايابال تاي لڳاائاي وئاي. جڳان ۾ 
ڪجهه قسمن جو مڌ هو ا و به ٽيابال تاي رکاياو وياو. 
سڀ ماني کائڻ الِء گڏ ٿيا هر ٽيبل تي ٻارنهن وڏا ۽ 
چار ننڍا ٻار  ئا. ايئن ٻين ماڻھن جي شفٽ ديار ساان 
لڳندي هئي جيڪي ڪم تان دير ساان ماوٽانادا آ ان. 
مائڪ مارل کي ماني جو وقت ۽ اصولن باابات آگااهاه 
ڪندو رهيو. ماارل ساائار جاي طارف ڏٺاو تاه  او جاماي 
سان مستقال ڳاالاهاائاڻ ۾ مصاروف  او. مااناي شاروع 
ٿي، پر مائڪ مساتاقال ماارل کاي ڪاجاهاه ناه ڪاجاهاه 
کڻي ٿي ڏنو ۽ مذا  ڪندو ر يو. ماني کانپوِء سئني 
مشروب ننڍين پيراهن ۾ کنيو ۽  الاڪاا  الاڪاا ُنڪ 
ڀريندا ر يا. مارل کي ان جو ذائقو نه وڻاياو، پار  اٿ ۾ 
جھليو ويٺي سئاناي کاي ڳاالاهاائايانادي ڏٺاائايان. ساائار 
 ڪ جي بجاِء چار گالس پي ويو ۽ ايزل سان کالانادي 

تون نٿي پايانَء ” مذا  ۾ محو  و. مائڪ  ن کي چيو 
چري، پي سڪون ايندئي. اهاا ساڄاي گاھا ارا اٽ لاھاي 
ويانادئاي انادر جاو انساان ماعاصاوم آ اي ان کاي ٻاا اار 

مارل لحاظ ۾ ٿورو پيتو، پر پوِء  ڪ ساا اي ۾ “ ڪڍ

 سڄو پي جان ڇڏائي.
سڀ ٻي شفٽ الِء ٽيبل خالي ڪري چڪاا  ائاا. ٻاا ار 
رات گھري ٿي چڪي  ئي. بلبن جي هلڪي روشني 
دلاڪاش پائاي لڳاي. ٿاڌ پااناهاناجاا اثاار ڏياکاارڻ شااروع 
ڪيا. ٿڌ جو احساس گهٽائڻ الِء مائڪ وارن ٻا ر ما  
ٻاريو ۽ انتاڪشري کيڏڻ لڳا، پر ان کان اڳ ا و چياو 
ويو ته اڄ رات نئين جوڙي جاي آجاياان آ اي ساو نااچ 
گانو به ٿيندو. ٻا ر چار عورتون ۽ پنج مرد  ئا. جاماي 
گٽار وڄائڻ شروع ڪيو ۽ ا ي جاوڙن جاي صاورت ۾ 
نچڻ لڳا. ناچ دوران جوڙا  اڪ ٻائاي ساان باه بادلاجان 
پيا. اها ڳالهه مارل کي پسند نٿي آئي.  ن سائر جاي 
هٿ کي زور سان پڪڙيو، پار ساائار تاي َماُڌ جاا خاماار 
ڇائجڻ لڳا.  و ماارل کاي ڇاڏي شايازو ساان جاوڙياوال 
ٿايااو ۽ ماارل اڪاياالااو ر ااڻ جااو سااوچااي رهااي هاائاي تااه 

 اتاي ” اچانڪ مائڪ اچي هن جو  ٿ جھالاياو ۽ چاياو 
اهاو “  سڀ ڪاجاهاه بارابار آ اي ۽  اڪ ٻائاي جاو آ اي

چئي مارل جاو ٻاياو باه هاٿ جاھالاي نااچ ڪارڻ شاروع 
ڪيو. پھرين ته مارل ڊني، پر پوِء آ ستي آ ستي  ن 
کي لڳو  وَء  لڪي ٿيندي پائاي وڃاي ۽ ساائار ساان 

 پئي  لي.
اوچتو مارل جي اک ُکلي.  ن کي سمجهه ۾ نٿي آيو 
ته  وَء ڪٿي آ ي. جڏهن ڀر ۾ نظر پيس تاه  اڪادم 
ڇرڪي ٽپ ڏيئي بيھي ر ي. هن ڏٺو ته مائڪ ڀر ۾ 
الف ننگو ساتال  او، جاناهان جاي کاوناگاهارن جاي آواز 
مارل جي ننڊ ڦٽائي هئي، پر باياھاڻ کااناپاوِء  ان کاي 
احساس ٿاياو تاه  ان جاي تان تاي ڪاپاڙا ناه آ ان. اف 
خدايا!  ان داناهان ڪارڻ چاا اي، پار آواز سانادس ناڙي 
کاان ٻااهار ناڪاري ناه ساگاهاياو.  ان جالادي  اياڏاناهان 
 وڏانهن نهاريو ته کيس ڪارو ڪڙتو زميان تاي پايال 
نظر آيو.  ن جلدي پاتو ۽ شاال وياڙ اي تاڪاڙي ٻاا ار 
نڪتي. زور سان رڙيون ڪري سائار کاي ساڏ ڪاياا ۽ 
جلدي پنھنجي ڪمري ڏانھن ڊوڙي. اتاي باه  ان جاي 
الِء  انُء ڏاريندڙ منظر  او. ساائار ايازل ساان ساتال  او. 
 ن جلدي بيگ مان ڪپاڙا ڪاڍياا باناا ديار جاي واش 
روم وئي ڪپڙا پاتا ۽ ٻاهر آئاي تاه  ان جاي ذ ان ۾ 
مائڪ جا لفظ ريل جي ڦيٿي وانگر پئي ڦريا تاه ساڀ 

 برابر آ يون ۽ سڀ  ڪ ئي جا آ يون.
 ن سائر کي زور سان آواز ڏنا... سائر ُاُٿ...  يَء دناياا 

 اسان جي نه آ ي... اسان ڦاسي ويا آ يون... 
ُاُٿ...  ي برابري واريون ڳالهياون هاڪا ائاي الِء هاجاڻ 
جا ڀاشڻ سڀ اوشو جاي ناالاي تاي نوناگ آ ان...  ان 
سائر کي زور زور لڳاتار آواز ڏنا.  يَء دناياا اساان جاي 
نه آ ي... اسان ڦاسي ويا آ يون... مان سڀ ڪجهه ناه 
آ ياان... ماان  اڪ انساان آ اياان... اخاال  جاا قادر ۽ 
مذ ب پڻو انسانيات جاو ساياناگاار آهاي... انساان کاي 
پنھنجي اندر جي وحشي حيواناي جابالات آماياز جاذبان 
تي قاباو پاائاڻ گاهارجاي... ۽ اهاو اجاتامااعاي فاال  الِء 
زندگي وقف ڪري يگانگيت جو علمي ڪردار باڻاجاڻ 
۾ آ ي... ُاُٿ سائر... مان تو کانساواِء ڪاناھان جاي ناه 
آ ياان...  اي اوشاو جاي ناظارياي جاو عاڪاس ناه آ اي 

 اٿ... سائر. 
*** 
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 راج راڄپر
 َاکااااااااڙياااااااان ۾ َابااااااااهااااااااام، َاالئااااااااي ڇااااااااا َمااااااااعاااااااانااااااااي  
!  ُهاااااان آڇاااااايااااااو سااااااو جااااااام َاالئااااااي ڇااااااا مااااااعاااااانااااااي 
 پاااااَڻ ِمااااٽاااايَء جااااا ماااااڻااااھااااو، ڪااااوماااال آِساااايااااساااااون
!  ُسااااونااااهاااان َصاااامااااد َساااانااااگاااارام، االئااااي ڇااااا مااااعاااانااااي 
 سااااو تاااامااااوااااو يااااا طااااو ، خااااوديَء لاااائااااه ڪااااا ڦاااااهااااي
!  سااااااااونااااااااو الُل َلااااااااوااااااااام، َاالئااااااااي ڇااااااااا مااااااااعاااااااانااااااااي 
 َپاااااااات ِوڃااااااااائااااااااي ويااااااااٺااااااااو، آخاااااااار َماااااااات ُمااااااااوڙ ااااااااو
!  نااااااااااماااااااااارو بااااااااادناااااااااام، االئاااااااااي ڇاااااااااا ماااااااااعاااااااااناااااااااي 
 ديااااااش َڀڳاااااات ئااااااي ديااااااش َدروهااااااي َسااااااڏجااااااي ٿااااااو
!  هااااااااي ُابااااااااتااااااااو الاااااااازام، االئااااااااي ڇااااااااا مااااااااعاااااااانااااااااي 
 مااااون ساااامااااجااااهاااايااااو اسااااالم: مااااحااااباااات ۽ شااااانااااتااااي
 تاااااو ساااااماااااجاااااهاااااياااااو اساااااالم االئاااااي ڇاااااا ماااااعااااانااااا !
 آزادي پااااائاااااي ُجاااااهاااااولاااااي، هاااااياااااماااااونَء ُروپ اڃاااااان
!  داَر َمااااااااٿااااااااي ِوساااااااارام، االئااااااااي ڇااااااااا مااااااااعاااااااانااااااااي 
 ڌاَر تاااااه غاااااائاااااب، َگاااااڏجااااان ِجاااااياااااون ِڏساااااجاااااي ٿاااااو
!  ِجاااااياااااَم ُپاااااٺاااااياااااان ڪاااااو الم، االئاااااي ڇاااااا ماااااعاااااناااااي 
 ڪاااو مااااوهااان جااااو مااان، َپاااُروڙي ِڪاااايااان سااااگاااهاااايااااو
!  راج! ايااااااااز ۽ شاااااااياااااااام، االئاااااااي ڇاااااااا ماااااااعاااااااناااااااي 

*** 
 غزل

 منتظر سومرو
 زندگيَء جو سفر، سرمئي سرمئي،
 پدمڻي کڻ نظر، سرمئي سرمئي.

 خواب جي پنڌ تي مون ڏٺو چئوطرف
 ننڊ جو هو اثر، سرمئي سرمئي.

 جام نيڻن سندو جي پيارين مون کي،
 شام ٿيندي مڌر، سرمئي سرمئي.

 ڇر مٿي گهر ڇنو، سر مٿي ڪونجڙي،
 تڙ، بتيال، بحر، سرمئي سرمئي.

 ،“منتظر”ڊيل ڊوڙي پئي، مور آ  
 ڏس سڄو پارڪر، سرمئي سرمئي.

*** 
 جوت

 چندر ڪيسواڻي
 ڏينهن ڪاٽيندي،

 مان تنهنجي دل ُسرڪندي محسوس ڪيان ٿو،
 مان پنهنجي هٿ ۾ جهليل،

 تنهنجي هٿ جي گرمي سباڻان،

 جڏهن مان نٽهڻ ُاس مان گذران ٿو،
 تون ڇانورو ٿيو مون ساُڻ هلين ٿي،

 تون اونداهين راتين ۾ منهنجو سڪون آهين،
 مان تنهنجي ُچميَء جي چاشني چکان ٿو،

 جذبي سان تار تار تنهنجي ُڇهاَء کي سباڻان ٿو،
 توکي ويٺي،

 مونکي ڏسندي ۽ مرڪندي محسوس ڪيان ٿو،
 مان تنهنجا مٺڙا ٽهڪ ٻڌان ٿو،

 تنهنجي چپن کي پنهنجا لڙڪ اگهڻ ڏيان ٿو،

 توڙي جو وچ ۾،
 هڪ وٿي موجود آهي،

 پر پاڻ ڪڏهن به ڌار ناهيون هوندا،
 تون مون کي ايڏي ويجهي آهين،

 جيڏي ُاها هوا،
 جنهن ۾ مان ساهه کڻان ٿو،

 مون کي ته توکي ُڇهڻو به ناهي پوندو،
 تنهنجي رس ڀريل محبت کي محسوس ڪرڻ الِء،

 تون ته هتي ئي آهين،
 هميشه منهنجي ويجهو،

 منهنجي دل ۾.
*** 
 نظمُ

 اصغر باغي 
 علم جي عينڪ اهڙي وتي ٿم

 فهم جي چسڪي اهڙي چکي ٿم 
 نفا  ۽ نيستي ڇڻي ٿي جن تي 
 منفيت پسندي وڻي ٿي تن کي 

 عداوتن کي جي سٺو پيا سمجهن 
 غالضتن کي سٺو پيا سمجهن 

 مفلوج خيال ۽ ڪند ذ ني پرائي ڦرلٽ ۽ ڪيڏي بي رحمي   
 سينور مثل هن جن جون سوچون 

 آ گهڙيال گهنڊ وڄايو اهڙو ڪمال جدت اتساهيو اهڙو   
 سالن صدين کان اهو پي سوچيم 
 ۽ عروج جا دائرا ٽوڙي ڇڏيم سڀ 
 وقت جون ڌارا موڙي ڇڏيم سڀ 

 بواوتن کي جنم ڏنو ٿم 
 ۽ رفاقتن کي جنم ڏنو ٿم 

 سوچون سندر سڀ عقل کي ارپيم 
 ۽ مبالون کي فهم سان پرکيم 

 ڪفر جا قلمه پڙ ي ٿڪو هئس 
 فتوي  بازن مڙ ي پي فتوي  
 دوزو جا دڙڪا گهڻا مليا پر 
 اجر اسان کي ملي ويو هتڙي 
 جنت مون جوڙي وتي آ هتڙي 

 آ ين تون سرڪش “ باغي”چون پيا 
 ندامتن کي ير ننگو ڪندو هل 

 رنده پيو روڙيان سڏيان پيو جڳ کي 
 نگاهه فلڪ ڏانهن تڏهن تڪي ٿم.

*** 
 ڪ يف

 ش عر:ُصويفُنيڀراجُگمن م
 محمد بخش ٿيٻو

 جاالااوه تاانااهاانااجااو ٿاايااو جاامااالااي حاايااف اباارو ٿااو هااڻااي!

 جااڏهاان ديااد دياادن سااامااهااون دلاادار ٿااو کااوڙي تااکااي!
..... 

 ڏند گوليون ۽ ڏين لاولاياون، مايادان ۾ دشامان ڌڻاي!
..... 

 زلااف سااياااه، ڪااري ڪاااه، ڪااڍن ساااهااه، ڏئااي وڪااڙ،

..... 

*** 
 عاشق هاالئي

 ڪهڙي ضرورت خودڪشي ڪجي
 ۽ اوهان سان دوستي ڪجي.

 سون کان وڌ انمول هيَء زندگي
 ايڏي ڀال ڇو سستي، ڪجي.
 جيئرو هجي جيئڻ جو جذبو
 اجائي نه ڪا بيوسي، ڪجي.

 عشق جي ايوان ۾ هميشه
 ُسونهن جي سرپرستي ڪجي.
 خود پرستي نه ڪا ُبت پرستي

 حقيقت اوهان سان سر بستي ڪجي.
 “عاشق”عمر جي اهڙي حد ۾ اي 

 ڪهڙي وري ڪا مستي، ڪجي. 
*** 

 شاعري
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 وڪرم آڏواڻي. 
 دل جي آرن کي پرين نه سمجھيو،
 نظرن جي وارن پرين نه سمجھيو.
 ُگلن جو مرجھڻ پرين نه سمجھيو،
 پکين جو ُاڏَرڻ پرين نه سمجھيو.
 وکريل وارن کي پرين نه سمجھيو،

 نيڻن جي نارن کي پرين نه سمجھيو.
 ٻي خدائي پرين نه سمجھيو،

 ويس فقيري پرين نه سمجھيو.
 دل جا درد پرين نه سمجھيو،

 خيال وکريل پرين نه سمجھيو.
 پرين نه سمجھيو،“ وڪرم”لکڻيون 

 ماٺ، معيارون پرين نه سمجھيو.
*** 

 جڏهنُمونُکيُخربُپئي
 زاهده ابڙو

 جڏهن مون کي خبر پئي...
 ته مون کي ڌرتيَء تي

 هڪ عورت بڻائي اماڻيو پيو وڃي...
 مان جلد ئي

 مصور جي در تي پهتس
 در بند هئا..

 پوِء به ڪاوڙ ۾ اندر گهڙي ويس
 مون کي ڏسي مصور ُمرڪي ڏنو...

 ُمرڪندي پ يائين
 ڇا ڳالهه آهي.. 

 تنهنجي اندر ايڏو تاُء!!
 ڇو، ڇا لئه 

 مون ساڻس اکين ۾ اکيون ماليون
 ڪاوڙ مان سوال ڪيم..

 تون مون کي ڇو ٿو اماڻين..
 وري مارائڻ لئه..!

 ڪاري ڪرائڻ لئه..!
 وئيشيا بنائڻ لئه..!

 طعنا ٻڌرائڻ لئه..!
 مصور مرڪي ڏنو

 ۽ چيائين
 ان کانسواِء ڪو چارو ناهي
 ناريَء بنا سڀ نرڳ آهي

 تون ئي ته آهين...
 جو  اتي جيون آهي، سونهن آهي

 پريم آهي، شڪتي آهي
 تون ئي اتي منهنجو مان آهين..

 توکانسواِء سڀ تباهي آهي
 تون ئي ته سڄي ان وايو منڊل کي تبديل ڪندينَء

 توکي منهنجو ساٿ ڏيڻ گهرجي
 مون کي توتي ڀروسو آهي..

 ۽ مان ُمرڪي پيس..
*** 
 غزل

 اقرار جوڻيجو
 َهڙئي َهيج ُتنهنَجي َحوالي َڪيا 

 َسئَئي َنُظم ُتنهنَجي ُمون َنالي َڪيا
 ُتون َگهڻو ٿِي َوَڻين ُتنهنَجو َقسم
 َپنڌ َتوڏي ِمٺي ُمون َسنَئالي َڪيا!
 َڀرَت ِدل َتي َڀري َپيار اِهَڙو َڇڏيو

 َهوَش ُمنهنَجا َخطا نِيَهن نِرالي َڪيا
 ُتنهنِجي َپوتِي ُاڏاڻي َهوا ۾ ُهئي 
 َماڻھو بيَهوش َڪن جي َوالي َڪيا

 نِنڊ ُمنهنَجي َاکَين َمان ُاڪري ُچڪي
 َدرَد ُمون َڀي َوڏا آ ن َپالي َڪيا
 َهاڻ َتو ڀِي َپرڻَجي َوساَيو آ َگهر
 َتو َتي َڏانَٽا ُاڀا َڇوَري َدالي َڪيا

 َوار ُتنهنُجي ُحسن ِجي ِڏَين َشاهِدي
 ُسن َسارا َجسم هِن َجمالِي َڪيا

 َمن لِيَڊر َاچي َته َڪڍان َڪوئي َفوٽو 
 ِڏينَهن َسارو َجَتن ٿِي ِجَيالِي َڪيا
 َوقت ُمون کِي َوڄائي َڇڏيو پِرين

 ُس  ُمنهنَجا َصَنم َچٽ َڀالي َڪيا
 َگَڏَجڻ ٿَِئي َنه ٿَِئي “ اَِقَرارَ ”َهاڻ 

 َپير َتقِديَر َڪونِهي ُاَجالِي َڪيا
*** 

افغ نست نُ۾ُسوشلسٽُانقالبيُاڳواڻُڪ مريڊُ
جنيبُاهللُجيُني ڻيُم سڪ نُکيُمنظومُڀيء ..ُ

 جنهنُکيُشرپسندنُقتلُڪيو.!
 احمد شاڪر

 ڪيترُيون ئي ڪامڻُيون
 ُڪفر جي ڪوڙڪُين ۾،
 قيد ڪُيون وُيون آهن!
 ڪيترُيون ئي ڪامڻُيون
 ڪارنهن ِجي ِڪرت،

 حوالي ڪُيون وُيون آهن!
 روز راڪاَس 

 راها ِجي راهيَء کي،
 نينگري ڏاهيَء کي،

 ُمحبت ِجي منزل ماڻيندڙ
 پيار ۾ هر واعدو پاڙيندڙ

 هر ُان انسان کي،
 هر ُان ُمسڪان کي،
 خوامخواها خاموش
 ڪيو ويو آهي!

 تاريڪ راتُين ۾ هيُء ڏوها
 ڪيو ويو آهي!

 اي نجيَب!
 ’مسڪان‘تنهنجي ُمرڪندڙ 

 ڪالها ڪاُبل ِجي ُڪ  ۾،
 ڪانئرن ُڪٺي آهي!
 هر ُاها ُڪٺي آهي!

 جا به ُمسڪان جيان،
 ُسهڻي ۽ ُسٺي آهي!
 جا به ُمسڪان جيان،

 ُسهڻي ۽ ُسٺي آهي! 
*** 

 شاعري
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