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ارڙهين آئيني ترميم کانپوِء 
ٻين ڪيترن ئي شعبن سان 
گڏ تعليم جي شعبي الِء 
پاليسي سازي صوبن جو 
استحقاق آهي، پر اسان جي 
ملڪ ۾ آئين کان باال تر ٿي 
ڪري مختلف دورن ۾ حڪمرانن اهڙا فيصال ڪيا 
آهن جن سان پاڪستان ترقيَء جي راهه تي گامزن 
ٿيندي ٿيندي وري ڪچي تي لهي ويندو آهي، نه 
رڳو ڪچي تي لهي ويندو آهي، پر اڳتي وڃڻ جي 

 بجاِء پٺتي سفر ڪرڻ لڳندو آهي.
ڪنهن به ملڪ جي ترقيَء جو دارومدار ان ڳالهه تي 
هوندو آهي ته ان ملڪ جو تعليمي نظام ڪيتري 
حد تائين بين االقوامي معيارن سان ڀيٽ کائي ٿو. 

جي ڏهاڪي ۾ پاڪستان تعليم جي  05۽  05
ميدان ۾ تمام گهڻو اڳتي وڌڻ الِء پنهنجا بنياد 

جي ڏهاڪي ۾ خانگي شعبي  05ٺاهي چڪو هو ۽ 
توڙي سرڪاري شعبي ۾ تعليم جي ميدان ۾ 
انقالبي ڪم ٿي رهيو هو، پر ان دور ۾ پ پ جي 
وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو ملڪ جي سمورن 
خانگي اعلٰي تعليمي ادارن کي جيڪي تمام سٺو 
ڪم ڪري رهيا هئا ۽ ٻارن کي سٺي تعليم ڏيئي 
رهيا هئا، قومي تحويل ۾ وٺي ورتو ۽ اهڙيَء ريت 
تعليم جي ميدان ۾ پاڪستان کي ويهه ٽيهه سال 
پٺيان ڌڪيو ويو. ان فيصلي جي نتيجي ۾ نه رڳو 
ملڪ ۾ تعليم جي شعبي ۾ سيڙپڪارن جو 
نقصان ٿيو، تعليمي ميدان ۾ هڪ وڏو خال پيدا ٿيو 
۽ مائٽن الِء تمام وڏي پريشانيَء واري صورتحال 
پيدا ٿي جنهن جي ڪري ڪيترائي سرنديَء وارا 
ماڻهو ٻارن جي تعليم جي سلسلي ۾ ملڪ کان 
ٻاهر لڏڻ لڳا. ڇو ته اسڪولن جي قومي تحويل ۾ 
اچڻ سان استادن جي پڙهائڻ ۾ ڪابه دلچسپي نه 
رهي. ٿيڻ ته ايئن گهرجندو هو ته سرڪاري تعليمي 
ادارا پنهنجي معيار کي بلند ڪن ها ۽ ملڪ جي 
هر ننڍي وڏي شهر ۾ معياري تعليم فراهم ڪئي 
وڃي ها، پر ايئن نه ٿي سگهيو، جنهن جي نتيجي 

جي ڏهاڪي ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر خانگي  05۾ وري 
اسڪولن ۾ سيڙپڪاري ٿيڻ شروع ٿي ۽ تمام 
ڳرين فين جي باوجود اهي اسڪول مڊل ڪالس جي 
توجهه جو مرڪز بڻجي ويا ڇو ته اتي سرڪاري 

اسڪولن جي ڀيٽ ۾ سٺي تعليم ۽ تربيت سان 
گڏوگڏ ٻارن اندر لڪل صالحيتن کي اجاڳر ڪرڻ الِء 
مختلف طريقا اختيار ڪيا وڃن ٿا ۽ شاگردن جي 
اندر اڳواڻيَء جون صالحيتون پيدا ڪرڻ جون 
ڪوششون ورتيون وڃن ٿيون، انهن اسڪولن ۽ 
ڪاليجن جا فارغ ٿيل شاگرد دنيا جي ڪيترن ئي 
ملڪن ۾ هن وقت مختلف پوزيشنن تي ڪم 
ڪري رهيا آهن. ملڪ جي مجموعي بجيٽ ۾ 
تعليم الِء صرف ٻه سيڪڙو بجيٽ مختص ڪيو 
وڃي ٿو جنهن مان اسان ملڪ ۾ حڪمران جماعتن 
جي تعليم ۾ دلچسپي جو اندازو لڳائي سگهون ٿا، 
بجيٽ ۾ اضافي ڪرڻ جي بجاِء هڪ ڀيرو ٻيهر 
ملڪ کي يڪسان تعليمي نصاب جي اوٽ ۾ وري 
پٺتي ڌڪڻ واري تاريخ دهرائي پئي وڃي، انهن 
ٻارن، والدين ۽ اسڪولن کي پاڪستان جي موجوده 
پي. ٽي. آِء جي حڪومت هڪ نئون چئلينج ڏنو 
آهي. اسان جو سماج مختلف سببن جي ڪري 
مختلف حصن ۾ ورهايل آهي، جنهن کي هڪ ئي 
نصاب جي ذريعي هڪ سطح تي آڻڻ تمام ڏکيو 
عمل آهي. جڏهن ته ارڙهين آئيني ترميم جي ڪري 
وفاق ان جو استحقاق به نٿو رکي ۽ جيڪو سليبس 
ترتيب ڏنو ويو آهي اهو انهن خانگي اسڪولن ۽ 
ڪاليجن الِء ناقابل قبول آهي. ڇو ته اهي خانگي 
اسڪول هن وقت سرڪاري اسڪولن کان بهتر ڪم 
ڪري رهيا آهن ۽ بهتر نصاب پڙهائي رهيا آهن، 
جنهن جي نتيجي ۾ مڊل ڪالس مان سٺي افرادي 
قوت پيدا ٿي رهي آهي جيڪا ملڪ ۽ ملڪ کان 
ٻاهر ملڪ ۽ قوم جو نالو روشن ڪري رهي آهي ۽ 
ناڻو ڪمائي ملڪ جي معاشي حالت کي بهتر 

 بڻائي رهي آهي.
هن وقت سڄي ملڪ کي يڪسان نصاب جي نه پر 
ديني مدرسن کي جديد تعليم ۽ نصاب جي 
ضرورت آهي، بهتر اهو آهي ته انهن جي ديني 
نصاب سان گڏوگڏ جديد نصاب جو حصو به شامل 
ڪيو وڃي ته جيئن انهن ٻارن کي ٻين اسڪولن 
جي برابر آندو وڃي ته جيئن اهي شاگرد ديني تعليم 
سان گڏوگڏ بهتر سائنس ۽ ٽيڪناالجيَء تي ٻڌل 
تعليم حاصل ڪري زندگي ۾ ٻين ٻارن سان گڏ 
بهتر موقعا حاصل ڪري سگهن. هن وقت محسوس 
اهو ٿي رهيو آهي ته يڪسان تعليمي نصاب جي 

نعري هيٺ پاڪستان جي ترقيَء کي بريڪ لڳائڻ 
جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي ۽ ملڪ اندر جدت، 
تخليق ۽ روشن خياليَء جي راهه ۾ وفاق ڀرپور 
رڪاوٽ وجهي رهيو آهي. پاڪستان هڪ اهڙو 
ملڪ آهي جتي چئن صوبن جي پنهنجي تاريخ 
آهي، هر صوبي جا ڌار هيرو آهن ۽ ڌار ڌار ثقافت 
آهي ۽ ان ملڪ جي ڪلچر جي خوبصورتي به ان ۾ 
آهي ته اهي چار رنگ پنهنجي پنهنجي سڃاڻپ کي 
برقرار رکندي گڏ هلن. جڏهن انهن سڀني رنگن 
مٿان ڪوبه هڪ نقلي رنگ ٿڦيو ويندو ته هيُء ملڪ 
۽ هيَء قوم صدين تائين پنهنجي سڃاڻپ الِء دربدر 

 رهندا.
ع ۾ ون يونٽ جو نفاذ ڪري اهڙي ڪوشش 5500

ڪئي وئي جنهن جو نقصان ملڪ جو اڌ حصو ڌار 
ٿيڻ جي صورت ۾ سڄي قوم کي ڀوڳڻو پيو، نه 
رڳو ايترو پر سڄي قوم ان کي رد به ڪيو هو ۽ 
وري يڪسان قومي نصاب جي آڙ ۾ هڪ نئين ون 
يونٽ جي تياري ٿي رهي آهي، جنهن کي سنڌي 
قوم ڪڏهن به قبول نه ڪندي، اهڙي وقت ۾ پ پ 
سنڌ حڪومت کي داد نه ڏيڻ زيادتي ٿيندي، جنهن 
يڪسان تعليمي نصاب جي خيال ۽ اسڪيم کي 
رد ڪيو آهي. اهڙي وقت ۾ سنڌ حڪومت تي اڃان 
ذميواري ٻيڻي ٿي وڃي ٿي ته هو سنڌ جي 
سرڪاري اسڪولن جي حالت کي بهتر بڻائي، ٻارن 
جي ڊراپ آئوٽ کي ڪنٽرول ڪري، والدين جي 
ڪائونسلنگ الِء رضاڪارن جون يونين سطح کان 
ضلعي سطح تائين ٽيمون جوڙي جيڪي تعليم 
جي اهميت تي انهن کي سجاڳي ڏيئي سگهن. 
سنڌ جي سرڪاري اسڪولن الِء نصاب کي اڃان 
وڌيڪ جديد طرز تي ڊزائين ڪيو وڃي. نصاب مان 
مذهبي ڪٽرپڻي جي بوِء جتي به ايندي هجي ان 
کي رواداريَء ۾ تبديل ڪرڻ الِء عالمن جون خدمتون 
ورتيون وڃن. سنڌ جيڪا صدين کان ترقي پسنديَء 
جي امين رهي آهي ۽ پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ 
کانپوِء اتي انتها پسنديَء پنهنجي جاِء واالري آهي 
ان کي واپس پنهنجي ترقي پسند ماڳ تي رسائڻ 
الِء هڪ متوازن ۽ جديد جيڪو سائنسي بنيادن تي 
جوڙيل هجي نصاب ئي سٺو سماج جوڙڻ ۾ مدد 

 ڏيئي سگهي ٿو. 
*** 

 ايڊيءوريل

 يڪس نُتعليميُنص بُجدت،ُختليقُ۽ُ
 روشنُخي يل َُجيُراههُ۾ُرڪ وٽ
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 انور قاضي

تيييارييييخ  55سييييييپيييٽيييميييبييير جيييي 
ع ۾ آميييييريييييڪيييييا ۾ 1555

دهشييتييگييردي جييي اڻ وسييرنييدڙ 
واقييعيين کييانييپييوِء جييڏهيين انييهيين 
حييمييليين جييو ذميييييوار اسييامييه بيين 
الدن کي بڻايو ويو ۽ ان وقيت 
آمريڪا افغانستان ۾ قائم طالبيان حيڪيوميت خيالف 
جينييگ جييو اعييالن ڪييييو تييه پييورو خييطيو پيريشييان ٿيييييو. 
آمريڪا جي ان وقيت جيي صيدر جيارج بيش جيونيييئير 
پاڪستان جي ان وقت جيي اياصيب حيڪيميران پيروييز 
مشيييرف کيييي فيييون ڪيييراييييو تيييه تيييوهيييان اسيييان سيييان 
افغانستان جي جنگ ۾ شامل آهيو ييا نيه، اگير نيه تيه 
اوهان به اسيان جيا دشيمين آهيييو، اسيان جيا هيي شير  
آهن: اوهان جا هوائي اڏا اسيان اسيتيعيميال ڪينيداسييين، 
اوهييان جييي مييلييڪ مييان خشييڪييي رسييتييي اسييان جييي 
فوجين جي رسد ٿيندي. ميطيليب ڪينيهين ميليڪ جيي 
خود مختياري خالف سخت شر  هئا، ان جيي بيدليي 
۾ آميرييڪيا اوهيان کيي اميداد جيي صيورت ۾ گيهيڻيو 
ڪييجييهييه ڏييينييدو، جيينييهيين سييان اوهييان جييي مييلييڪ جييي 
معاشي حالت بهتر ٿيندي. پوِء اها ٻي ڳالهه آهيي تيه 
عوام جي ميعياشيي حياليت تيه خيراب تير ٿيي وئيي، پير 
ڪجهه ماڻهن جي معاشي حالت نه صيرف بيهيتير، پير 
بهترين ٿي وئي. پاڪستان جي عوام جو مطالبو هيو 

تييه پيياڪسييتييان کييي ان وقييت جيينييگ ۾ آمييريييڪييا جييو 
اتحادي ٿيڻ جي ضيرورت نيه هيئيي، پير بيقيول ڪيولين 
پائول پرويز مشرف )ڪمانڊو صاحب( اسان جون اهيي 
ڳالهيون به مڃيون جيڪي اسيان کيييس چيييون بيه نيه 
هيون. آمريڪا کيي خيود حيييرانيي ٿيي تيه فيوجيي آمير 
سندن سڀ ڳالهيون سڀ شر  جيئن جو تيئن مڃيي 
ورتا شايد ان ڪري جو فوجي آمر عوام جيو نيميائينيدو 
نيه هيونيدو آهيي، هيڪ ميخيصيوو ٽييوليي جيو نيميائينييدو 
هوندو آهي، صرف پاڻ کي طاقتيور رکيڻ الِء ان وقيت 
اييلييص فيييييصييلييو ڪيييييو ويييو، جيينييهيين جييي نييتيييييجييي ۾ 
پيياڪسييتييان جييو عييوام اڳ تييائييييين ڀييوڳييي رهيييييو آهييي. 
معاشيي عيدم اسيتيحيڪيام امين جيي صيورتيحيال هين 

هيزار کيان وڌييڪ  08وقت تائين مختلف آپريشنن ۾ 
بيييييگيينيياهييه زنييدگييييين جييو ذيييان، افييغييان مييهيياجييرييين جييو 
پاڪستان ۾ اچڻ، هيٿيييار ۽ مينيشيييات جيو ڪياروبيار 
جييڪيو پيروييز مشيرف جيي پيييشيرو ضييياُء اليحيق کيان 

جيا  N.A.T.Oشروع ٿيو ان کي عيروج حياصيل ٿيييو. 
هٿيارن سان ڀريل ڪنٽينر پاڪستان ۾ اچيڻ ۽ وري 
گيم ٿييييڻ، بييقيول عييميران ايييم ڪييييو اييم جيي نييفييييس 
ماڻهن جي هٿان گم ٿيڻ وري اهي هٿيار ڪراچي ۾ 
دهشتگرديَء الِء استعمال ٿيڻ. مطلب ته انهييَء وقيت 
جي جنگ جي ڪري جيترو افيغيانييين ڀيوڳيييو ان کيان 
اگر وڌيڪ نيه تيه بيه ان جيييتيرو پياڪسيتيان جيي عيوام 

ڀوڳيو آهي، پر ان ۾ به ڪو شڪ نه آهي تيه ڪيجيهيه 
مخصوو ماڻهن کي ڪروڙين ڊالر ملييا، اهيي ضيرور 
خوشحال ٿيا هاڻي ته پاڪستان ۾ اهي ماڻهو ڳيوليييا 
به نٿا لڀن، مليل ڊالرن جي آڊٽ به نه ڪئي وئيي. ان 
وقت افغان مهاجرين ايران ۾ به پناهه ورتيي هيئيي، پير 
اتي اڳ تائين انهن کي پينياهيگييير ڪيئيميپين ۾ رکيييو 
وييو آهييي. جييڏهين تييه پيياڪسيتييان آيييل افيغييانييي هيياڻييي 
پناهگير نه رهيا آهن، پر پاڪستاني شينياخيتيي ڪيارڊ 
حاصل ڪيري پياڪسيتيانيي شيهيري بيڻيجيي وييا آهين. 
خياو طيور تيي سينيڌ ۾ اهيي پينياهيگييير نيه پير هياڻييي 

 قبضا گير ٿي چڪا آهن. 
بيقييول آمييريييڪييا بييهييادر جييي اوڻيييييهيين ويييهيين سيياليين ۾ 
افغانستان ۾ ٻه هيزار ارب ڊالير خيري ڪيييا وييا آهين. 
عجب ٿئي ٿو جڏهن اسان انهن ڊالرن کي رپئيي جيي 
ملهه سان ڀيٽيون ٿا ته پاڪستان جيي هين سيال جيي 
بجيٽ صرف اٺ هزار کرب رپيا آهي، ميطيليب صيرف 

ارب ڊالر، مطلب آمريڪا جيڪو افيغيانسيتيان  ۾  05
سالن ۾ خري ڪيو اهو اسيان جيي چياليييهيه سيالين  15

جي سرڪار بجيٽ کان وڌيڪ آهيي. ان جيي بياوجيود 
سواِء ڪجهه شيهيرن جيي افيغيانسيتيان جيي عيوام جيي 
حالت نه بدلجي سگهي. ظاهر آهي جينيگ ڪيٿيي بيه 
امن ۽ معاشي استحڪام نه ڏييئيي سيگيهينيدي آهيي 
پوِء اها جنگ قبيالئي هجي يا ميليڪيي، بيم ڌمياڪيا 
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هجن يا دهشتگردي. افغانستان جي جينيگ جيي  اثير 
تحت پاڪستيان ۾ تيميام گيهيڻيي دهشيتيگيردي ٿيي. 
دنيا جو دستور آهيي تيه انسيان ڪياوڙ ضيرور ڪيڍنيدو 
آهييي، ظيياهيير آهييي ڏاڄي سييان پييڄييي نييه سييگييهيينييدو تييه 
ڪمزور ان جو آسانيَء سان نشانو بڻيجينيدو. ان ڪيري 
پاڪستان جي آمر حڪمرانن ملڪ ڪيميزور ڪيييو ۽ 
دهشتگرديَء جون ڪاررواييون نيه رڪيجيي سيگيهيييون. 
افغان عوام جي پڻ پاڪستان سان ڪاوڙ ختم نيٿيي 
ٿييئييي. مييطييلييب آمييريييڪييا ايييتييرو خييري ڪييرڻ بيياوجييود 
افغانستان مان بيد امينيي خيتيم ڪيرائيي نيه سيگيهيييو. 
طالبان مختلف عالئقن ۾ وڙهندا رهيا. آميرييڪيا ٽيي 
لک افغاني فوج تيار ڪئي اسلحو جدييد قسيم جيو، 
ٽريننگ جديد قسيم جيي، ڊاليرن ۾ پيگيهيارون، پير ان 
فوج جو جڏهن وڙهڻ جيو وقيت آييو تيه اييئين گيم ٿيي 
ويييا  ييڻ هييئييا ئييي ڪييونييه. شييايييد آمييريييڪييا انييهيين کييي 
آزمييائييي چييڪييو هييو ان ڪييري طييالييبييان سييان قييطيير ۾ 
ڳالهيون شروع ڪيييون وييون. افيغيانسيتيان جيي صيدر 
اشرف اني کي اعتماد ۾ ورتو ويو. عجيب ڳالهه اهيا 
آهي ته آمريڪا بظاهر ته طياليبيان جيي خيالف هيو، پير 
اندروني ۽ ظاهري طور انهن سان ڳالهيييون بيه ڪينيدو 
رهيو ۽ هڪ معاهدي تحت طياليبيان کيي افيغيانسيتيان 
۾ اچڻ ڏنو ويو، جنهن ڳالهيه جيو اظيهيار طياليبيان جيي 
موجوده قيادت ڪري ٿي ته کين اقتدار حوالي ڪيرڻيو 
هو. ڇاڪاڻ ته اهي جائيز حيڪيميران هيئيا. طياليبيان بينيا 
ڪنهين ميزاحيميت جيي پيوري افيغيانسيتيان سيواِء واديِء 
پنج شير جي قابض ٿي ويا، پر پاڪسيتيان حيڪيوميت 
جو ترجمان شبلي فراز چئي ٿو تيه قيابيض نيه ٿيييا پيوِء 

 ڇا ٿيا آهن؟. 
هن وقت طياليبيان افيغيانسيتيان جيا حيڪيميران آهين، پير 
انهن وٽ به مستقبل جي الِء ڪا منصيوبيابينيدي نيظير 
نٿي اچي، قبضو ڪرڻ ۽ حڪومت هيالئيڻ ٻيه ڌار ڌار 
ڪم آهن، هڪ ڪم تيه هيو آميرييڪيا ۽ افيغيانسيتيان 
جي فوج جي مدد سان ڪري چڪيا آهين. ٻيييو ڪيم 
مشڪل نظر اچي رهيو آهي، افغان عوام به انتيهيائيي 
خوف ۾ آهي. طالبان جو هن وقت جو امير المومينييين 
مال هيبت اهلل آهي، جڏهن ته ٻئي نميبير تيي طياقيتيور 
اڳواڻ مال عبدالغني برادر آهي. يياد رهيي تيه هيي اهيو 

ع ۾ 1555مييال عييبييدالييغيينييي بييرادر آهييي جيينييهيين کييي 
C.I.A  پيياڪسييتييان جييي ادارن سييان گييڏجييي آپييريشيين

 1550سيال  0ڪري گرفتيار ڪيييو هيو جيييڪيو پيورا 
ع ۾ 1550تائين پاڪستان جي جيلن ۾ رهيييو، پير 

کيييييس ميياٺ ميييييٺ ۾ آزاد ڪيييييو ويييو، طييالييبييان ۽ 
آمريڪا جي وي ۾ مذاڪرات ڪيار رهيييو. هين وقيت 
هو ٻيو نمبر طاقتور اڳواڻ آهي، اهيا ڪيا حيييرت جيي 
ڳالهه نه آهي ان ڪري اڪثريت جو اهو خيال آهي تيه 
طالبان جيو اچيڻ آميرييڪيا جيي ميرضييَء ميطيابيق ٿيييو 
آهي. طالبان ڪجهه عهدن تي پنهنجيا مياڻيهيو رکيييا 
به آهن. گل آاا وزير خزانه )خزانو خالي آهي آميرييڪيا 

ارب ڊالر روڪي ڇڏيا آهن(. صدر ابيراهيييم  5تقريبن 
وزير خارجه )خارجه پاليسي واضيح نيه آهيي صيرف اهيو 
چيو ٿو وڃي ته پاڙيسري ملڪن سان تعيليقيات خيراب 
نه ڪبا ۽ افغانستان جي سر زميين دهشيتيگيرديَء الِء 

استعمال نه ٿيندي(، انٽيليجنس جيو سيربيراهيه نيجيييب 
اهلل آهي، ڪابل جو گورنر مال شيري آهيي ۽ ڪيابيل 
جو ميئر حميد اهلل کي مقرر ڪيو وييو آهيي. طياليبيان 
جييا ٻييه تييرجييمييان بييه سييامييهييون آيييا آهيين هييڪ سييهيييييل 
شاهين، ٻيو ذبيح اهلل مجاهد جيڪي دنيا جي پرييس 
کي طالبان پاليسيييون بيه ٻيڌائيي رهيييا آهين، پير اييير 

 واضح!!
اشرف اني ملڪ ڇڏي ڀڄي ويو يا حيڪيميت عيميليي 
تحت ڀڄي ويو ڇيو تيه ان کيي طياليبيان شياييد زنيده نيه 
ڇڏين ها، پر امراهلل صالح نائب صدر جييڪيو طياليبيان 
جي وڌيڪ خيالف آهيي اڃيان تيائييين افيغيانسيتيان جيي 
صوبي پنيج شييير ۾ ميوجيود آهيي. حياميد ڪيرزئيي ۽ 
عبداهلل عبداهلل ڪابل ۾ ميوجيود آهين، طياليبيان سيان 
رابطي ۾ آهن، امن ۾ آهن، پر عوام امن ۾ نه آهيي. 
آمريڪا سان ڳالهيائيڻ الِء هيڪ ڪيابيل جيي ميتيرجيم 
جي ڀاُء کي صرف ان ڪري ماريو ويو جو ان جيي ڀياُء 
جو ڏوهه متيرجيم هيئيڻ هيو. ڪيييتيرييون ئيي ڳياليهيييون 
منجهائيندڙ آهن. طالبان آمريڪا جيي ميرضييَء سيان 
آيا آهن؟ پنهنجي طاقت سان آيا آهن؟ امن ٿيينيدو ييا 
نييه؟ پيياڙيسييري مييلييڪيين تييي ڪييهييڙو اثيير پييونييدو؟ اگيير 
آمريڪا طالبان کي آنيدو آهيي تيه ان جيو ميقيصيد ڇيا 
آهي؟ ۽ ڪيييتيرائيي انيييڪ سيوال آهين جين جيو شياييد 
جواب جوبائيڊن وٽ به نه آهي يا ڏيڻ نٿو چياهيي جيو 
پريس ڪانفرنس ڪندي ڪنهن به سوال جو جواب نه 
ڏنو اٿس صرف ايترو چيائين ته اسان پنهنجي مقيصيد 
۾ ڪامياب ٿياسين، داعش کي ختم ڪيوسييين، پير 
وري وارننگ اچي ٿي ته ڪابل هوائي اڏي کي خيطيرو 

 155آهي داعش کان ۽ پيوِء ڌمياڪيو ٿيييو جينيهين ۾ 
آميرييڪيي فيوجيي بيه  51ماڻهو مارجي ويا جينيهين ۾ 

شييامييل آهيين. مييطييلييب تييه داعييش خييتييم نييه ٿييي آهييي، 
آمريڪا ڪابل ۾ فضائي حملو ڪيو جينيهين ۾ چيار 
معصوم ٻار به ميارجيي وييا. هيوائيي اڏي تيي انسيانيي 
الميو ٿيو آهي ماڻهو ڪينيهين بيه نيميونيي افيغيانسيتيان 
ڇڏڻ چياهييين ٿيا انيهين مياڻيهين تيي آميرييڪيي فيوجيي 
سڌيون گوليون هالئييين ٿيا. طياليبيان اييتيرا ميخياليف نيه 
ماريا آهن جيييتيرا آميرييڪيي فيوجييين هيوائيي اڏي تيي 
بيگناهه شهري ماريا آهن، جن آمريڪا جو ساٿ ڏنيو 
۽ هاڻي طالبان جي خوف کان ملڪ ڇڏڻ چاهييين ٿيا، 
پر اهيي آميرييڪيي جين جيي آسيري تيي طياليبيان سيان 
وڙهيييا اهيي کييين مياري رهيييا آهين. هين کييان وڌيييڪ 
الميو ڪهڙو هوندو جو ماڻهو جهازن جي مٿان ويهيي 
ملڪ مان ڀڄڻ چاهييين ٿيا، وييچيارا جيهياز اڏاميڻ سيان 
هيٺ ڪري مري وييا، عيورتيون ٻيار ڪيييئين نيه دربيدر 
ٿين پيا، امن ڪيئن ٿييينيدو. وييهيه سيال ٻيه هيزار ارب 
ڊالر خري ڪرڻ کان پوِء بيه آميرييڪيا افيغيانسيتيان کيي 
امن ڏيئي نه سگهيو يا هو امن ڏييڻ ئيي نيٿيو چياهيي، 
هو چاهي ٿو افغانستان ۾ خانا جنيگيي ۽ بيدامينيي نيه 
صييرف افييغييانسييتييان الِء بييلييڪييه پيياڙيسييري مييلييڪيين الِء 
ضروري آهي ڇو؟ جواب شاييد اهيو آهيي تيه چييين جيو 

 وڌندڙ اثر روڪڻ چاهي ٿو. 
اسييان جييي وزيييراعييظييم صيياحييب تييه وڏيييون ٻييٽيياڪييون 
هنيون، پير هياڻيي پيوري اسيالم آبياد جيا هيوٽيل خياليي 

ڪييرائييي آمييريييڪييا ۽ ان جييي اتييحييادي فييوجيين ۽ اهييم 
عهدييدارن کيي انيهين ۾ رهياييو وييو آهيي. سيت ليک 
افغاني پناهيگيييرن الِء ڪيئيميپيون قيائيم ڪيييون وييون 
آهيين. بييقييول وزييير داخييال تييه پيياڪسييتييانييي حييڪييومييت 
ڪنهن جيو دٻياُء قيبيول نيه ڪينيدي. اهيڙي قسيم جيي 
منافقانه پاليسي اسيان جيي حيڪيميرانين جيي ييا انيهين 
جي پٺيان طاقتور هٿن جي هميشه رهندي آئيي آهيي 
جنهن جي ڪري پاڪستان جو عوام مسلسل ڀوڳيي 
رهيو آهي. اسان جو زور صيرف ان ڳياليهيه تيي هيونيدو 
آهي ته انڊيا کي ايترو نقصان ٿيو آهي افغانستان ۾ 
جييڏهيين تييه انييڊيييا جييي سييفييارتييي عييمييلييي کييي طييالييبييان 
حيفيياظييت ۾ ايييئييرپيورٽ تييائييييين رسيياييو. چييييين بييه هييڪ 
طاقتور ملڪ آهي، ان جيي بياوجيود هيو طياليبيان سيان 
ورڪينييگ رليييييشيين ٺيياهييڻ چياهييي ٿييو، ايييران جييو واضييح 
موقف آهي ته ان کي به ايترو نقصان نه ٿيينيدو. بياقيي 
رهيو پاڪستيان تيه ان کيي هيميييشيه افيغيان جينيگ ۾ 
نييقييصييان ٿييييينييدو آيييو آهييي سييو هيياڻييي اهييو ٿييييينييدو جييو 
ڪييجييهييه ٽييوال پيينييهيينييجييا مييفييادات پييورا ڪيينييدا عييوام 

 ڀوڳيندو خاو طور سنڌ جو عوام. 
اقييوام مييتييحييده واضييح ڪيييييو آهييي تييه افييغييانسييتييان ۾ 
خوراڪ صرف سيپٽمبر جي الِء موجود آهيي پيوِء اتيي 
ڏڪار واري صورتحال پيدا ٿي سگهي ٿي. ان ڪيري 
پاڪستان کان خوراڪ اسمگيل ٿيييڻ جيو وڏو انيديشيو 
آهي، ڪڻڪ جو اگهه پهرين ئيي گيهيڻيو آهيي وڌييڪ 
مهانگو ٿيندو. پناهگيرن جي اچيڻ ڪيري ميليڪ جيي 
معاشي صورتحال تي اثير پيونيدو ان ڪيري هين وقيت 
آمريڪا بهادر ڊالر ڏيڻ نٿو چياهيي. تيازو ئيي ڪيجيهيه 
ڏييينييهيين ۾ پيياڪسييتييانييي فييوج جييي چييوڪييييين تييي 
افغانستان جي زمين تان حمال ٿي چڪا آهن، جنيهين 
۾ جييانييي نييقييصييان ٿيييييو آهييي. داعييش ۽ ڪييالييعييدم 
تييحييريييڪ طييالييبييان جييو وجييود مييوجييود آهييي جيييييڪييو نييه 
صرف افيغيانسيتيان ۾ پير پياڪسيتيان ۾ امين ٿيييڻ نيه 

 ڏيندو. 
طالبان جي ترجمان مطابق آميرييڪيا جيي فيوجين جيي 

آگسيٽ آهيي. تيوڙي جيو  85انخال جي آخيري تيارييخ 
ڊائريڪٽر وليم برنس پيڻ طياليبيان  C.I.Aآمريڪا جو 

 قيادت کي چوي ٿو ته ڪجهه ڏينهن وڌايو. 
افييغييان مسييئييلييي تييي دنيييييا پييريشييان هييئييي اسييان جييو 

پيييو ميليهيائيي، پير هين  week endوزيراعظم صاحيب 
وييچياري جيي وس ۾ بيه نييه آهيي واڳ ڌڻييي پياڻ ئييي 

 رابطي ۾ آهن. 
اسان وٽ بک بيروزگاري ۽ بدامنيي واري صيورتيحيال 
پهرين به آهي، پر هاڻي وڌنيدي. خياو طيور ڪيراچيي 
۾ جتي افغان پناهگيييرن پيهيچيڻ شيروع ڪيييو آهيي، 
 پ پ سرڪار به کين خوش آمديد ڪري رهي آهي. 
بييس اميييييد ڪييري سييگييهييجييي ٿييي تييه افييغييانسييتييان ۽ 
پيياڪسييتييان ۾ اميين ٿييئييي، پييرمييحييسييوس ٿييئييي ٿييو تييه 
حالتون ٻنهي ملڪين ۾ خيراب ٿييينيدييون. ڏسيڻيو اهيو 
آهييي تييه چييييين ۽ روس جييي انييهيين بييابييت ڪييهييڙي 
پاليسي آهي. اگر آمريڪا جي اها به هيڪ چيال آهيي 

 ته ان جو نشانو چين ضرور هوندو. 
*** 
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جيييييي تيييييارييييييخ تيييييي نيييييظييييير  
وجييهيينييداسييييين تييه هييي مييلييڪ 
صييدييين کييان فييوجييي جيينييگييييين 
هيٺ رهيو هو، جنهن مان خيبير 
پيييوي ٿيييي تيييه هييين ميييليييڪ ۾ 
ڪيترين ئي طياقيتيور قيومين ۽ 
ملڪن حڪومت ڪئيي آهيي، پير دليچيسيپ ڳياليهيه اهيا 
آهي ته اڳ تائين ڪوبه حمال آور پوري افغيانسيتيان تيي 
قبضو نه ڪري سگهيو آهي. دنيا جي تارييخ تيي نيظير 
وجهنداسين ته افغانستان جو هڪ ٻييو ڪيردار بيه آهيي 
جنهن ۾ افغانستيان ميان ڪيجيهيه شيخيصيييتين نيڪيري 
وڏيون وڏيون سيليطينيتيون بيه قيائيم ڪيييون، جينيهين ميان 
مشهور ترين ازنوي سلطنت، ايوري سيليطينيت، خيليجيي 
سلطنت، تيييميوري سيليطينيت، ميغيل سيليطينيت ۽ ابيداليي 
سلطنت شامل آهن. جديد افيغيانسيتيان جيي تيارييخ تيي 
نييظيير وجييهيينييداسييييين تييه افييغييانسييتييان جييي تيياريييخ ارڙهييييين 
صديَء کيان شيروع ٿيئيي ٿيي، جينيهين جيو بيانيي احيميد 
شيياهييه ابييدالييي کييي سييڏيييو وڃييي ٿييو. آثييار قييديييمييه مييان 
آمريڪي ماهرن افغانستان جي صوبي خطيان شياهيه ۾ 
کوٽائي دوران اٺ سئو جي لڳ ڀيڳ آثيار قيدييميه جيون 
نشانيون حاصل ڪيون جنهن ۾ انسيانيي کيوپيڙييون بيه 
شامل آهن. ماهرن جو چوڻ آهي ته موجوده افيغيانسيتيان 
جي زمين تي ٻاونجاهه هزار سال اڳ بيه انسيان ميوجيود 
هو، پر هن عالئقي ۾ انسيانيي تيهيذييب جيي ارتيقيا ٽيي 
هزار سال پهرين قيبيل مسيييح ۾ شيروع ٿيي. زردشيتيي 
مجوسي يا پارسي هتان جو قديمي مذهب رهييو آهيي، 
جنهن جي خاو عالمت بياهيه جيي پيو يا آهيي. گينيڌارا 
تيهييذييب جيو هيڪ وڏو شييهيير مييوجيود آهيي جينييهين جييي 
نشاندهي نه ٿي سگهي آهي. قديم بياشينيده آرييا هيئيا 
اڳ به افغانستان ۾ ڪيتريون ئي قديم جڳهييون آهين 
جنهن کي عالميي ورثيو قيرار ڏييئيي ڪيري ييونيييسيڪيو 

 858ورلڊ هيريٽيج پنهنجي تحويل هييٺ رکيييو آهيي. 
قبل مسيح ۾ پرشين امپيائير جيي آخيري بيادشياهيه کيي 
شڪست ڏيڻ کانپوِء سڪندر اعظم هتي پهتو، پير ان 
جييي فييوج کييي هييتييي مييقييامييي قييبييائييلييييين طييرفييان شييديييد 
مييزاحييمييت ڪييرڻييي پييئييي. انييهيييَء سييڪيينييدر اعييظييم جييي 
افغانستان جي حوالي سان هڪ مشهور چوڻي آهيي تيه 

افيغيانسيتيان ۾ داخيل ٿيييڻ آسيان آهيي، پير هيتيان ٻياهيير 
نڪرڻ تمام مشڪل آهي. سڪندر اعظم کانپوِء هيي 
عالئقو ميورييا سيليطينيت جيي قيبيضيي هيييٺ آييو. چينيدر 
گييپييت مييوريييا هيين عييالئييقييي ۾ هيينييدو مييذهييب مييتييعييارف 
ڪرايو، موريا کانپوِء هيي عيالئيقيو ڪشيان سيليطينيت ۾ 
شييامييل ٿيييييو. ان دور ۾ هييتييي ٻييڌ مييذهييب کييي وڌيييڪ 
پذيرائي ميليي ۽ گينيڌارا تيهيذييب پينيهينيجيي عيروج تيي 
پهتي. ٽين صديَء تائيين ڪشيان سيليطينيت جيو آخيري 
حڪمران واسو ديوا به ختم ٿي ويو، هاڻي هين عيالئيقيي 
تي ايراني سلطنت جو قبضو ٿيو. اسالم کان اڳ هييَء 
پرشين امپائر جي آخري سلطنت هئي جنهن جيو حيواليو 

 تاريخ ۾ ملي ٿو. 
ع تائين افغانستان ايران جو حصو رهيو، خراسيان 5005

جا ٻه وڏا شهر هيرات ۽ بيليخ بيه افيغيانسيتيان ۾ ميوجيود 
آهن. ان کانپوِء ڪابل ۾ شياهيي حيڪيوميت رهيي. پيوِء 

ع ۾ مسلمانن مغربيي ايشييين ميليڪين کيي فيتيح 041
ڪندي هرات طرف افغانستان ۾ پنهنجيو قيدم رکيييو، 
مسلمانن هنن شهرن ۾ اسيالم ميتيعيارف ڪيراييو. هيي 
اهو وقت هيو جيڏهين افيغيانسيتيان ۾ هيڪ ئيي وقيت ۾ 
ڪيترائي حڪميران ميوجيود هيئيا، ميخيتيليف عيالئيقين ۾ 
مختلف آزاد حيڪيوميتيون هيييون. سينيي مسيليميانين جيي 
مشهور امام ابو حنيفه رح ۽ ان جيا ميائيٽ اتيي رهينيدا 
هييئييا. اييزنييوي سييلييطيينييت افييغييانسييتييان جييي اييزنييي واري 

ع ۾ ايييوري 5540عيييالئيييقيييي ۾ حيييڪيييوميييت ڪيييئيييي. 
سلطنت ازنوين کي شڪسيت ڏنيي، انيهين افيغيانسيتيان 
۾ ٻڌ ازم کي ختم ڪيييو ۽ سينيي اسيالم کيي اڳيتيي 

ع ۾ چينيگيييز خيان حيميليو ڪيييو ۽ ايوري 5155وڌايو. 
سلطنت جو تخت اونڌو ڪيو، منگولن هين عيالئيقيي ۾ 
وڏي تييبيياهييي ڪييئييي. چيينييگيييييز خييان کييانييپييوِء تيييييمييوري 
سلطنت افغانستان جي اجڙيل صورتحال کي سينيڀياليييو 
۽ شهرن کي ٻيهر تيعيمييير ڪيراييو. تيييميور جيي دور ۾ 
هي عالئقو ترقي ڪري رهييو هيو تيه ان کيانيپيوِء ظيهييير 

ع ۾ ڪييابييل آيييو ۽ ڪييابييل کييي 5054الييدييين بييابيير 
پنهنجو فوجي اڏو بڻايو ۽ دهلي جي تخت تيي قيبيضيو 
ڪييرڻ الِء ڪييوشييشييون ڪيييييون، بييعييد ۾ دهييلييي تييي 
حڪوميت قيائيم ڪيري ميغيل اميپيائير جيو بينييياد رکيييو. 

ع ۾ افغانستيان ۾ خيليجيي سيليطينيت جيو بينييياد 5055

 پيو، هيَء حڪومت خلجي پختونن قائم ڪئي.
ع تيائييين افيغيانسيتيان ۾ خيليجيي سيليطينيت رهيي 5080

جنهن جي حڪومت جو خاتميو اييرانيي شيهينيشياهيه نيادر 
ع نادر شاهه قينيڌار ۾ شياهيه حسييين 5080شاهه ڪيو. 

کي شڪست ڏني، نادر شاهه قينيڌار کيي تيبياهيه ڪيري 
ان جو نالو نادر آباد رکيو. ان ئي زميانيي ۾ نيادر شياهيه 
جي فوج ۾ هڪ نوجوان احمد خيان ڀيرتيي ٿيييو، جينيهين 
کي تاريخ ۾ احمد شاهه ابدالي جي نالي سيان سيڃياتيو 

ع ۾ جڏهن نادر شاهه کي ايرانين قيتيل 5540وڃي ٿو. 
سيالين جيي نيوجيوان احيميد  10ڪيو، قنڌار ۾ افيغيانييين 

شيياهييه ابييدالييي کييي پيينييهيينييجييو حييڪييمييران مييقييرر ڪيييييو. 
ع تييائييييين پييهييرييين اييينييگييلييو افييغييان 5041ع کييان 5085

ع ۾ ٽييين ايينيگيليو افيغيان جينيگ 5555جنگ لڳيي ۽ 
لڳييي ۽ ان سييال انييڊيييا تييي حييمييلييو ڪيييييو ان دور ۾ 
راولييپيينييڊي بييرٽييش انييڊيييا ۽ افييغييانييييين جييي وي ۾ هييڪ 
معاهدو طئي ٿيو جنهن کانپوِء بين االقيواميي ميعياميلين 

ع ۾ سييوويييت يييونييييين 5505۾ مييداخييلييت خييتييم ٿييي. 
افغانسيتيان تيي حيميليو ڪيييو. آميرييڪيا افيغيانسيتيان ۾ 
مجاهدن کي سپورٽ ڪيو ۽ رپورٽن ميوجيب آميرييڪيا 

ملييين ڊالير رقيم  45۽ سعودي ارب افغان مجاهدن تي 
ع ۾ سيييووييييت ييييونييييييين کيييي 5505خيييري ڪيييئيييي ۽ 
ع تيائييين طياليبيان 1555ع کيان 5550شڪست ڏني. 
ع واري واقيعييي 1555سييييپيٽييميبير  55حيڪيومييت رهيي، 

کانپوِء آمريڪي فوج جي مسليسيل ڪيوشيشين کيانيپيوِء 
ع ۾ اتحادي فوج جي مدد سيان حياميد ڪيرزئيي 1551

جييي حييڪييومييت قييائييم ڪييئييي وئييي، ان کييانييپييوِء مييئييي 
 ع ۾ ايبٽ آباد ۾ اسامه بن الدن کي ماريو ويو. 1555
ع ۾ طييالييبييان ۽ آمييريييڪييا وي ۾ دوحييا ۾ اميين 1550

مييعيياهيييدو ڪيييرڻ الِء ڪييوشيييشييون ٿييييييون، پيير مييوجيييوده 
صورتحال تي جيڪڏهن نظر وجهنداسين ته طياليبيان ۽ 
آمريڪي حڪومت ۾ خيفيييه ميعياهيدي ميوجيب طياليبيان 
ڪنٽرول تير ڪيييو آهيي، پير تيازوئيي ڪيابيل ۾ داعيش 

کيان وڌييڪ جيانيييون ضيايي   585پاران ڪيل حملي ۾ 
ٿيييييون آهيين. جيينييهيين مييان صيياف ظيياهيير ٿييئييي ٿييو تييه 
افغانستان ۾ جنگي صورتيحيال پينيهينيجيي اسيٽيرييٽيجيي 
تبديل ڪئي آهي ۽ هاڻي هيَء جنگ بهتريين دميااين 

 ذريعي سپر پاور ملڪ وڙهندا. 

 صورحت لُهافغ نست نُجيُجنگيُت ريخُ۽ُموجود
  ح الِتُح ضرھ

 

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ 
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اسان کيي جيڏهين شيروع کيان 
ئي اِهي سبق پڙهايا ويينيدا تيه 
فيييالڻيييي مييياڻيييهيييو کيييي نييينيييڍي 
هييونييدي کييان ئييي پييڙهييڻ جييو 
شييوق هييو، ٻيييييا ٻييار پيييييا رانييد 
رونيد ڪيينيدا هييئيا ۽ هيو وييٺييو 

جو خطاب ايسٽ “ سر”پڙهندو هو. اڳتي هلي ان کي 
انڊيا ڪمپني طرفان ڪيئن مليو ۽ سائييين سينيڌ ۾ 
پيينييهيينييجييي گييادي ڪيييييئيين پييخييتييي ڪييئييي ۽ ان کييي 
ڪارپوريٽ ڪيئن بڻياييو اهيو سيڀ ڪيجيهيه پي يڻ ۽ 
ڪ ڻ جي اوهان ۾ جيرئيت ئيي ڪيانيهيي ييا ان جيي 
 مييييياڳيييييهييييييييييين ڪيييييٿيييييي وضييييياحيييييت ڪيييييونيييييه آهيييييي.
اها وقت جي ستم ظريفي چئجي يا حالتين جيو قيهير 
آهييي، جيينييهيين زنييدگيييَء جييي سييفييييينييي کييي ڌڪييي ۽ 
ڇڪي انهيَء هنڌ آڻيي بيييهيارييو آهيي، جيتيي اڳيييان 
باهه آهي ۽ پٺيان پاڻي. اتهاس جي ساک سيچيي ۽ 
سيبتي ٿي ڀاسجي ۽ ڪن قومن جو شانيدار مياضيي 

ڪيئن اجاڙ کينيڊر بيڻيييو ۽ سيڀ سير ٿيو نيظير اچيي. 
ڪرپشن جي شاندار رعايتي سيل ميان فيائيدو وٺينيدڙ 
اسان اهڙي هنڌ تي اچي پيهيتيا آهيييون جيتيان واپسيي 
نياميمييڪين آهيي، ڪيوبيه سيڻييائيو واُء نياهييي، هيير طييرف 
گهگهه اونداهه انڌوڪار لڳي پئيي آهيي. جيييون بينيد 
گييلييي ۾ بيييييٺييل هييڪ هيييييسيييييل هييرڻييي ٿييو ڀيياسييجييي. 
جييهيينييگييل جييا سييمييورا جييانييور حضييرت انسييان جييي هيين 
الميئي تي محو حيرت آهين. شيڪير ٿيييو جيو اسييين 
انسان ڪونه ٿياسون. واچوڙن جي ڀنور ۾ ڦاٿيل آهيي 
ڪوبه اهڙو مسيحائي هٿ ناهي، جيڪو آٿت بڻجيي 
هيين اوجييهييڙ ٻيييييڙ مييان سيينييدس جيينييد آجييي ڪييرائييي. 
طبقاتي سرشتي ۽ اڏوهيَء جي ور چڙهيييل تيعيليييميي 
نظام مان ڪهڙن مهمان هستين ۽ شيخيصيييتين جيو 

 ُاڀار ٿي سگهندو؟
اهييي سييميياج  ئييي تييرقييي جييون ميينييزلييون طييئييي ڪييري 
سييگييهيينييدا آهيين جيين وٽ عييلييم، تييعييليييييم، سييائيينييس ۽ 
ٽيييڪينياالجيي کييي اولييين تيرجييييح ڏنيي ويينيدي آهييي. 

يييورپ نشييا  ثييانيييييه کييان پييهييرييين اونييداهييييين جييي ور 
چيڙهيييل هيو، هير طيرف انيڌوڪيار هيئيي، مياڻيهين جييي 
ذهيينيين کييان وٺييي مييال مييڏي تييي ڪيييييٿييولييڪ چييري 
مسيييييحييت جييو قييبييضييو هييو سييڀ کييان گييهييڻييي بيينييييياد 
پرستي انگلينڊ ۾ هئي ۽ روشن خيالي جو دور سيڀ 
کان آخر ۾ اتي پهتو. عام خيليق ٻيهيراڙي وايييره ۾ 
رهندڙ ماڻهو انگريزي ڳالهائيندا هئا، سرڪاري ٻولي 
فيرانسيييسييي ۽ الطيييينيي هيئيي، هيير طيرف، هير ڏسييان، 
عيييييسييائييي پييادرييين جييو قييبييضييو هييو، جيييييڪييڏهيين ڪييو 
سائنسدان ڪا نئين شيِء ايجاد ڪندو هو ته ان جيي 
ايجاد کي مان ڏيڻ بيجياِء ان جيي اييجياد ڪينيدڙ کيي 
سخت ۽ ڪٺن سزائون ڏيندا هئا، جن جا مثيال اسيان 
کي برونو، گليلو ۽ جان وائڪليف جيي حييياتييين جيي 

 تجزئي ڪرڻ مان ملي وڃن ٿا.
برطانيه ۾ اهڙين حالتن تي تنقيييد ڪينيدي انيگيرييزي 
ٻوليَء جيي پيهيريين شياعير چياسير پينيهينيجيي نيظيمياڻيي 

 Canterbury Talesڪتاب ڪينٽربري جون آکاڻيون

ڇ ُهڪُجهڙوُقوميُنص بُهڪُجهڙوُ
 تعليميُنظ مُتي رُڪريُسگهندو؟

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 
 جڏهن

 شوڪت لوهار
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 ۾ لکيو آهي.
If the gold rusts, what shall the iron do? 

جيڪڏن سون کي زنگ لڳي ته لوهه ويچارو “
 “ڪيڏانهن وڃي!

يورپ روشن خيالي جون تڪڙيون وکون کڻنيدو اچيي، 
آرٽيفشل انٽيليجنس هٿيراڌو ذهيانيت ۽ اييجيادن جيي 
هڪ ترقي يافته جهان ۾ پهتيو آهيي. جياگيييرداري ۽ 
جهالت کي جهڙو ييورپ ڀيوڳيييو اهيڙو ڪينيهين بيه نيه 
ڀوڳيو هيونيدو. انيگيلييينيڊ ۽ فيرانيس جيي وي ۾ سيئيو 
سيياليين تييائييييين بييه هييڪ جيينييگ لڳييي چييڪييي هييئييي، 
عيسائي مذهبي پيشوائن جي چوڻ جي ڪيري عيام 
خلق سالن جيا سيال ڪيونيه وهينيجينيدي هيئيي، جينيهين 

جيهيڙيين  Black Deathڪري طاعيون ۽ بيليييڪ ڊييٿ
ب ڙين بيييمياريين مينيهين ڪيڍييو. نيتيييجيي ۾ ليکييين 
ماڻهو بيمارين وگهيي ميري وييا. اڳ جيييئين ڪيورونيا 
جيي ڪيري هير طيرف وبيال ميتييل آهيي ۽ ميس مييس 
وڃي سائنسدانن هيڪ اميييد ڏيياري آهيي ۽ ڪيورونيا 
جو زور جهڪو ٿيڻ شيروع ٿيييو آهيي. اهيو صيرف ۽ 
صرف سائنس ۽ سائنسي سوي جيي ڪيري ميميڪين 
ٿي سگهيو آهي. اهڙن ميهيذب ميعياشيرن ۾ تيعيليييم 
کي ئي سڀ ڪجهه سمجهيو وڃي ٿو، پر اسيان وٽ 
قصو مختلف آهي، اسين اڃان تائييين اونيداهييين جيي 
دور مييان گييذري رهيييييا آهييييون. اسييان تييه اڃييان تييائييييين 

کان به جيان آجيي نيه ڪيرائيي   Feudalismجاگيرداري
سييگييهيييييا آهيييييون. اسييان وٽ ڪييجييهييه وڏن شييهييرن ۾ 
صيينييعييتيين جييي قيييييام کييانسييواِء اڃييان تييائييييين جييديييد 
صنعتي دور جو آااز پڻ پوري طرح نه ٿيي سيگيهيييو 
آهي. مٿان وري ٽيڪناالجي جي ڀرمار آهي ۽ اسيان 
پنهنجي شناخت جيي ڳيوليهيا ۾ ڀيٽيڪينيدا ئيي رهيون 

 پيا. اسان جي سڃاڻپ ڪهڙي آهي؟
What is our identity? 

اسان کي ان جيون حيدون ۽ نشيانيييون ميتيعييين ڪيرڻ 
گهرجن، جيڪي اڳ سوڌو ڪري نه سيگيهيييا آهيييون. 
مسليميان ميليڪين ۾ ميالئيييشيييا، تيرڪيي، اليجيزائير ۽ 
مراڪش اهڙا ملڪ آهن، جيڪي پنهينيجيي مسيليميان 
هجيڻ، سيائينيس ۽ ٽيييڪينياالجيي ۾ اورچيائيي حياصيل 
ڪييرڻ ۾ فييخيير مييحييسييوس ڪيين ٿييا. اسييييين آهيييييون 
ڪڏهن چين جي ماڊل کي فالو ڪرييون ٿيا، ڪيڏهين 
آمريڪا ۽ ڪڏهن سعودي عرب، اڃان تيائييين اسييين 
طييئييي ڪييونييه ڪييري سييگييهيييييا آهيييييون تييه اسييان جييي 

سڃاڻپ آهي، جنيهين تيي   Orientalپنهنجي مشرقي
اسييان کييي فييخيير آهييي. ڏيييهييه ۾ هييڪ دفييعييو ٻيييييهيير 
تعليمي نصياب تيي ڳياليهيه ٻيوليهيه هيليي رهيي آهيي. 

بيابيت   Single Curriculumملڪ ۾ هڪيڙو نصياب
بحث مباحثا ٿي رهيا آهن. نصاب تعليييم جيو اهيم 
 ُجز آهي. نصاب خود هڪ لڱا هڪ تعليم به آهي.

مون سميت سڀني کي خبر آهي ته تعليم اسان جي 
حڪمرانن جي اوليتن ۾ ڪيڏهين بيه شياميل نيه رهيي 
آهي. اسان وٽ تعليم کي بس هڪ اسم طور ڳڻيو 
ضرور وڃيي ٿيو، پير ان تيي بيجيييٽ جيو تيميام ٿيورڙو 
حصو مختص ڪيو وڃي ٿو ۽ ان مان به گيهيڻيو تيڻيو 
ڪرپشن جي ور چڙهي وڃي ٿو ۽ نتيجيي ۾ ليکييين 

 ٻارڙا اڳ سوڌو اسڪولن کان ٻاهر آهن.
رياضي ۽ سائنس جي ميدان ۾ مسلمان سائنسيدانين 
جيڪي معرڪيا فيتيح ڪيييا، انيهين جيييڪيي عياليميي 
سطح جا ڪم سرانجام ڏنا انيهين جيي عيميليي ڪيم 
بيجيياِء خييالييي انييهيين جييي سييوانييح لييکييڻ ۽ ٻييڌائييڻ سييان 
شاگرد جي انيدر ۾ ڪيهيڙي سيليهياڙپ ۽ لڳياُء پيييدا 
ٿيينيدو. سيتييين صيدي عيييسيوي کيان ييارهييين صيدي 
عيسوي تائين مسلمانن جي عيروج جيا ڄڪ تيه ڀيرييا 

( کييانييپييوِء 55:  00-55-55وڃيين ٿييا، پيير امييام اييزالييي )
زوالي دور جو ذڪر ڪٿي آهي، ان جا ڪيارڻ ڪيهيڙا 
هيييئيييا؟ انيييهييييَء سيييڄيييي سيييونيييهيييري دور ۾ مسيييليييميييان 
سائنسدان جن اذيت مان گذريا جن پيڙائن کي منهن 
ڏنو جيڪي جهير ۽ سيخيتيييون سيٺيييون انيهين بيابيت 

 نصاب ۾ ڪٿي جاِء آهي؟
سرڪاري تعليم جو حال ڪنهين فيقييير جيي چيتيييون 
لڳل ليڙون ليڙون ٿييل ڪيپيڙن جيهيڙو آهيي، هياڻ تيه 
حالت اها آهي جو ڪيو ميزدور بيه پينيهينيجيي ٻيار کيي 

 سرڪاري اسڪول ۾ پڙهائڻ الِء تيار نه آهي.
فيييري ميييارڪييييييييٽ جيييي زور پييييڪيييڙڻ جيييي ڪييييري 
سرمائيدارن کي ته موقعو ملي وييو ۽ انيهين تيعيليييم 
کييي واپييار بييڻييائييي ڇييڏيييو ۽ تييعييليييييم جييي نييالييي تييي 
تعليمي بزنس شروع ڪيو جيييڪيو اڳ سيوڌو جياري 
آهيي ۽ ڏييينييهيون ڏييينييهيين وڌي ويييجييهييي رهيييييو آهييي. 
رنگ برنگي اسڪول ۽ ييونيييفيارم آهين ٻين ڪيميرن 
جييو گييهيير مسييواڙ تييي وٺييو هييڪ بييورڊ ٽيينييگيييييو ۽ ٻيين 
بيييييروزگييار پييڙهيييييل عييورتيين کييي بيييييهيياريييو اوهييان وٽ 
انگريزي ميڊيم اسڪول تيار آهيي. انيهييَء اسيڪيول 
کان وٺي وڏي شياپينيگ پيالزه تيائييين اسيڪيولين جيي 
هڪ وڏي فيهيرسيت آهيي. جينيهين ۾ تيعيليييم گيهيٽ 
مائٽن الِء پيريشيانيي وڌييڪ وڪيرو ڪيئيي وڃيي ٿيي. 
پنج سئو کان پنجياهيه هيزار ميهييينيي جيي فيييسين وارا 
اسييڪييول آهيين، هيياڻ جيييييڪييڏهيين تييعييليييييمييي نصيياب 
هڪجهڙو ٿي به ويو ته ڇا ٿيندو؟ ڇا اسان جي ڏييهيه 
جي تعليم به هڪ جهڙي ٿي ويندي؟ ڇا بصرن جي 
ڇلڪن وانگر ورهايل تعليمي نيظيام ۾ بيرابيري جيي 

 اميد ڪري سگهجي ٿي؟
سينگاپور ۾ ٽئين درجي تيائييين ڪيوبيه گيرييڊ ٻيارڙن 
کي نه ڏنو ويندو آهي. جاپان ۾ اسڪول جي صفائي 
اسڪول ۾ پڙهندڙ سڀ اريب توڙي امير ٻار گڏجيي 
ڪندا آهن. چين ۾ اٺين ڪالس تائيين هير مضيميون 
جي تعلييم چييينيي ٻيولييَء ۾ ڏييڻ الزميي آهيي. فين 
لييييينييڊ ۾ سييڄييو ڏييينييهيين اسييڪييول هييونييدو آهييي، ٻييار 
اسڪول وڃڻ الِء مائٽن سان وڙهندا آهن. جيرمينيي ۾ 
اسييڪييول جييي ويييجييهييو ڪييابييه وڏي گيياڏي ڪيينييهيين 
اسڪولي ٻار کي کڻيي نيٿيي اچيي سيگيهيي جيو ٻييين 
ٻارڙن ۾ احساس محيروميي نيه پيييدا ٿيئيي. اسيان وٽ 
بيٺڪيت جي سوي اڃان تائين زنده آهي. اسيان وٽ 
ميڪيائيوليي جيا سيئيوٽ مياسيات طياقيت جيو ڪيرتيب 
ڏيييکييارڻ الِء هيير وقييت تيييييار آهيين. اسييان جييي ذهيينييي 
االمي هاڻ ذهني معذوري بڻجي چڪي آهي. اڃيان 
تائين اهو فيصلو به نه ٿي سگهيو آهي تيه پيرائيميري 
تعيليييم جيو ميييڊييم ڪيهيڙي ٻيوليي هيجيڻ گيهيرجيي. 

اصلوڪين ٻولين جي انياد ۽ حسيد ۾ اسييين نيه ئيي 
قومي ٻولي اردو صحيح سکي سگهيييا آهيييون ۽ نيه 
ئي انگريزي ۾ مهارت حاصل ڪري سگهيا آهيون. 
بس هڪ عجيب حال آهي اسان جي تعليمي نيظيام 

 جو، جيڪا روسي سالد بڻجي ويئي آهي.
سرڪاري نصاب ۾ صابو هار ڏنا، ڏني هيار پياتيا، اڌ 

 پن سڄو پن.
آئون هڪ مزدور آهيان، منهنجو ڪيم آهيي ميزدوري 

وڳييي گييهييگييهييو و ييي تييه ڪييم تييي  5ڪييرڻ، روزانييو 
چڙهون ۽ شيام جيو پينيجييين وڳيي ڪيم تيان ليهيون، 

 ريڊيو جا معجزا.
مغل بادشاهه ٽوپيون ٺاهي گيذارو ڪينيدا هيئيا وايييره 
وايره. خانگي نصياب بيرطيانيييه جيا بيييٺيڪيييتيي ادارا 

 تيار ڪن ٿا.
Humpty Dumpty Sat on a wall  هياڻ هيي تيفياوت

ڪيئن ختم ٿينيدو؟ جيييڪيڏهين نصياب هيڪ جيهيڙو 
ٿييي بييه ويييو تييه ان سييان ڪييوبييه فييرق پييوڻييو ڪييونييهييي، 
معاشرتي اوي نير ايتري آهي جيو جينيهين سيان هيڪ 
اريب مسڪين جو ٻار هڪ ڪروڙ پتي ۽ ارب پتي 
واپيياري جييي ٻييار سييان ڪييهييڙي ريييت مييقييابييلييو ڪييري 
سگهندو؟ اسان وٽ سيڀينيي سييياسيتيدانين، واپياريين ۽ 
سرمائيدارن جا ٻار وڏن وڏن ڪنگ سيائيييز اسيڪيولين 
۾ پڙهن ٿا، انهن سان ڀال ڪيئن ڪنهن جو مقابيليو 

 ٿي ٿو سگهي؟
اسيان وٽ هير دفييعيي، هيير تييعييلييييمييي پياليييييسيي ۾ هيير 
حڪمران پنهنجي پينيهينيجيي نيوعيييت جيي شيميوليييت 
ڪري نصاب کي نصاب گهٽ، پير سييياسيتيدانين جيو 
قصيدو وڌيڪ بڻائي ڇڏيندو آهي. اسان جي موجيوده 
نصاب ۾ شياگيردن، ٻيارڙن جيي ذهينين انيدر تينيقيييدي 
شعور پيييدا ڪيرڻ الِء ڪيجيهيه بيه نيه آهيي. اسيان جيو 
نصاب پڙهڻ کانپوِء اسان جو شاگرد تنقيدي ڇيييد ۽ 
تخليقي قوت کان محروم ٿي رهي ٿو. سڄو نصاب 
صييرف چيينييد ڪييٿييائيين ۽ ڪييوڙييين دعييوائيين کييان سييواِء 
ڪجهه به نه آهي. اشرافيه وٽ تيعيليييم جيو پينيهينيجيو 
طريقيڪار آهي. ان کي انهيَء سان ڪيوبيه فيرق نيٿيو 
پوي ته نصاب تبديل ٿئي ٿو، يڪسان ٿئي ٿو يا ان 

 ۾ رد و بدل ٿئي ٿو.
ذريعن مان معلوم ٿيو ته هن يڪسان نصاب ذريعي 
پي ٽي آِء حڪومت اهڙا مقصد حاصل ڪيرڻ چياهيي 
ٿي، جيڪي ماضي جيون حيڪيوميتيون حياصيل ڪيرڻ 
کان رهيجيي وييون هيييون، وييجيهيڙائيي ۾ پينيجياب ۾ 
ڪتابن تي لڳندڙ  پابندين ۽ اظهار جي آزادي کيي 
ڪچلڻ جا اهڙا ڪيارنياميا آهين جيييڪيي هين ميوجيوده 

 حڪومت جا اعمال نامه آهن.
اسين سڀ به چاهيون ٿا ته ميليڪ ۾ نيه صيرف هيڪ 
جهڙو نصاب هجي، پر هڪ جهڙو تعليمي نظيام بيه 
هييجييي. اييريييب ۽ شيياهييوڪييار جييو ٻييار هييڪ جييهييڙي 
اسڪول ۾ تعليم حاصل ڪري سگهي، ان کيان وڌ 
ٻيو ڇا گهرجي؟  يڪسيان نصياب تيه ٿيي ويينيدو، پير 
يڪسان تعليمي نظام به ٿي پئيي اهيو اڃيان تيائييين 

 ديواني جو خواب ئي لڳي ٿو.
*** 
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جو فڪر سنيڌ جيي ميٽييَء جيي خيمييير ۾ شياميل 
آهي. بلڪيه جيييڪيڏهين اييئين چيئيجيي تيڏهين بيه 
ايليص نيه ٿييينييدو تييه سينييڌ ئييي تصيوف کيي جينييم 
ڏيندڙ ڏيهه آهيي. هيتيان جيا بيزرع، شياعير، ڏاهيا، 
سگهڙ، عالم ۽ درويش صيديين کيان امين، پيييار، 
محبت ۽ ڀائيچياري جيو درس ڏيينيدا رهيييا آهين. 
هو اهڙو درس مختلف طريقن سان ڏيندا رهيا آهن جن ۾ عام ميجيليسين 
۽ ميڙاڪن ۾ خطاب، اوطاقن ۾ ٿيندڙ ڊگهيون ڪچهريون، آسيتيانين ۽ 
آسڻن تي ٿيندڙ گفتگو، فصيلين جيي ليهيڻ کيانيپيوِء ييا نيئييين فصيل جيي 
پوکيَء وقت ۽ ان کانپوِء ميلن ۽ مالکڙن جي موقيعين تيي ٿييينيدڙ ڏاهيپ 
جون ڳالهيون وايره شامل آهن. شاعري شروع کان ئي اظيهيار جيو هيڪ 
سگهارو، موثر، مڃيل ۽ معتبر ذريعو رهي آهي. اسان جي موجود قديم 
شعري دفترن مان معلوم ٿيئيي ٿيو تيه سيڀ کيان اول جينيهين شياعير جيي 
شاعري ملي ٿي اهو پير ستگر آهي، جنهن گنان چيا. ساڳيَء رييت پييير 
شمس سبزواري ۽ پير صدرالدين جا گنان پڻ گهڻا مشيهيور ٿيييا. گينيانين 
جي صورت ۾ سنڌي شاعريَء جو اهيو خيزانيو اڳ بيه ميوجيود آهيي. گينيان 
واري گهڻي شاعري سنڌ ۾ عربن جي دور سان تعلق رکيي ٿيي. جيڏهين 
ته سنڌ ۾ آڳاٽن ڀٽن، ڀانن ۽ چارڻن جي قديم شاعريَء جا حيواال تيوڙي 
جو ناپيد آهن، پر مختلف شعري روايتن مان انهن جا ڏس پتا ملن ٿا ۽ 
اهو معلوم ٿئي ٿو ته تمام گهڻي آڳاٽي دور يعنيي راجيا ڏاهير جيي دور 
کان به گهڻو اڳ سنڌ ۾ موجود هئا ۽ اهي ڀيٽ، ڀيان ۽ چيارڻ شياعيريَء 

به گهرندا هئا ته چڱائييَء ۽ عيقيل “  ستن گهرن جو خير” ۾ ڳائي و ائي 
جا گفتا پڻ چوندا هئا. اهي پوِء نسل در نسل هلينيدا آييا ۽ عيربين تيوڙي 
سومرن جي دور ۾ به ساڳي روش اختيار ڪيائون. ڀاڳيو ڀيان ۽ سيمينيگ 
چارڻ گهڻو پوِء مشهور ٿيا. اها هڪ مڃيل سچائي آهي ته آڳاٽي ڀٽين، 
ڀانن ۽ چارڻن جي شاعري ئي اسان جي ڪالسيڪي شاعريَء جو بينييياد 

اسان جيي ادب جيون پياڙون ” هئي. ڊاڪٽر ٻوهئي صاحب به لکيو هو ته، 
انسان جي تمام آڳياٽيي ميعياشيري ۽ سيمياج ۾ ميوجيود آهين. ان ڪيري 

“ دور چيئيي نيه سيگيهيبيو.“  حيادثياتيي” اسان جي ڪنهن بيه ادبيي دور کيي 
اهڙيَء ريت سينيڌ جيي ڀيٽين، ڀيانين ۽ چيارڻين جيي شياعيريَء جيو هيومير ۽ 
هيسئڊ جي قصن سان خوبصورت تقابلي جائزو پيش ڪيري سيگيهيجيي 
ٿو. سنڌ جي شعري روايت يونان جي ڊائنوسس جي سيياري واري ميييليي 
جي موقعي تي پييش ٿييينيدڙ ٽيرئيجيڊي ۽ ڪياميييڊي ڊرامين جيهيڙي پيڻ 
لڳي ٿي. يونان ۾ هر سال ڊائنوسس ديوتا جي ياد ۾ ۽ فصل لهيڻ جيي 
خوشيَء ۾ ڪيترن ئي ڏينهن تائين هلندڙ ميلي دوران ٻييين سيرگيرمييين 

، (EURIPIDES)سان گڏ اوپيرا پڻ پيييش ڪيييا ويينيدا هيئيا. ييورييپيييڊييز 
جيي ڊرامين جيو ذڪير   (ARISTOPHANCES)اسڪائيلس ۽ ارسٽوفينز

سڀ کان اول انهن ميلن دوران پيش ٿيييل ڊرامين جيي فيهيرسيت ۾ ميليي 
ٿو. سنڌي شاعريَء ۾ پڻ بهادرن ۽ جري پهيليوانين جيا رزميييه قصيا وڏي 
جذباتي انداز ۾ پيش ڪيا ويندا هئا، جيڪي گهيڻيو پيوِء ميقيدس قصين 
سان منسوب ٿيا ۽ اڳ به مشهور آهن. لطيف سائييينَء جيو ُسير ڪيييڏارو 

 سچلُسرمستُجيُاسڪولُآفُٿ ٽُجوُش عر:
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ان ئي منظر نامي جي جديد شڪيل آهيي. اهيا قيدييم 
شعري روايت ئي سنڌي ڪالسيڪي ادب جي پييڙهيه 
يييا اسيياس هييئييي. سيينييڌي ڪييالييسيييييڪييي شيياعييري ان 
اساسي شياعيريَء جيي سيڌرييل صيورت آهيي، جيييڪيا 
مختلف دورن کان سفر ڪندي سيوميرن ۽ سيمين جيي 
عهد ۾ داخيل ٿيئيي ٿيي ۽ ارايونين، تيرخيانين، ميغيلين، 
ڪييلييهييوڙن، ٽييالييپييرن، انييگييريييزن جييي دور کييان ٿييييينييدي 
ا ييوڪييي دور ۾ پييهييچييي ٿييي. سيينييڌي شيياعييريَء جييي 

۾ جين هيزاريين “  مها سنڌو سياگير” وهندڙ هن ڇل ڇل 
شاعرن پنهنجن ٻولن جا موتي داخل ڪيا آهن، فيقييير 
معشوق عيليي کيوکير بيه انيهين ميان هيڪ آهيي. فيقييير 

ع تي ميوجيوده 5510جون  55معشوق عليَء جو جنم 
تييعييلييقييي فيييييض گيينييج ۾ خييوش خييييير مييحييمييد فييقييييير 

 18هيسيبياڻييَء جيي ڳيوٺ ۾ ٿيييو ۽ سينيدس وصيال 
ع تي ٿيو. خوش خير محمد هيسيبياڻيي 5550ڊسمبر 

سچل سرمست جي اسڪول آف ٿياٽ جيو شياعير هيو. 
جنهن وٽ پيڻ جيالل ۽ جيميال گيڏ ميلين ٿيا. سياڳيئيي 
اسڪول آف ٿاٽ ۾ فقير در محمد هيسباڻي، )فيقييير 
معشوق عيليي کيوکير جيو ميرشيد(، فيقييير ايالم حيييدر 
گيودڙييو، نيانييڪ يييوسيف، اييميدل سيائيييين ۽ ڪيي ٻييييا 
شاعر شامل آهن، جڏهن ته لڳ ڀڳ ساڳي دور سيان 
تعلق رکندڙ امڪسار سائين، بيرنگ سائين، اعيجياز 
شاھ، احمد شاھ لڪياري، فقير جيانيڻ چين، ڪينيڊڙي 
وارن جي سلسلي جي دولهيه درييا خيان، صيوفيي عيليي 
محمد ٽالپر ۽ ڪن ٻين شياعيرن تصيوف جيي سياڳيي 
رمز کي الڳ نموني پيييش ڪيييو. سيچيل سيائييينَء ييا 
سندس سلسلي جي ٻين شياعيرن گيهيڻيو ڪيري جيالل 
جا نوان استعارا تخليق ڪيا يا وري موجيود ييا ميروج 
استعارن کي نئين ميعينيٰي ڏنيي آهيي، جين کيي اسيان 

ميييييٽييا فييورس آف ” جييالليييييات جييا اسييتييعييارا يييعيينييي 
سڏي سگهون ٿا، انهن خياو اسيتيعيارن ۾ “  سبلمٽي

هي استيعيارا شياميل آهين. سيردار ٿيييڻ، سيليطيان ٿيييڻ، 
شاهاڻو شملو ٻڌڻ، گهوٽ ٿيييڻ، هينيگياميو ڪيرڻ، ُهيل 
ڪرڻ، رب جبار سيڏائيڻ، اهيڙو ڪيم ڪيرڻ جينيهين ۾ 
سڀ اختييار پياڻ وٽ رکيڻ، تيليوار کيڻيڻ، تيجيليي ڏييڻ، 
تجلو اچڻ، ڪياتيي سيان ڪسيجيڻ، ڪسيڻ، ڪيهيڻ ۽ 
ڪسي قربان ٿيڻ، چشمن جي چمڪار، کِنوڻييين جيي 
کيڪاَر، گوڙ يا گجگوڙ جي گجڪياَر، َاَبير ۾ آفيتياب 
جو نمودار ٿيڻ ۽ ستارن جو تاب نه سهڻ، سوريَء جو 

سينگارجڻ، سوريَء جي هسيواري ڪيرڻ، سيورهيييه جيو 
اسهڻ، معرڪو مارڻ، حسن جي فوجن جو اڀرڻ، دييدن 
جييون دونيياليييييون، ديييدن جييا خيينييجيير، زلييفيين جييا قيييييد ۽ 
ڪوڙڪا اڏجيڻ، شياھ سيڏائيڻ، ڏونيگير ڏورڻ، ميرد ٿيي 
ميدان مارڻ، شوق ۾ شڪار ٿيڻ، پروانو بيڻيجيي بياهيه 
۾ پچڻ، حڪم هيالئيڻ، ميحيبيت جيو مير ٻيرڻ، عشيق 
ڪمال ڪمائڻ، موت کان اڳ مرڻ، ڇاتي ڇاتيي ڇييير 
ٻڌي نچڻ، دوبدو ديدون مليڻ، عيييدون ٿيييڻ، پيييار جيا 
پييير پيوڻ، وصييل جيا پيييياال پييييئيڻ، روز و شيب مياتييم 
ڪرڻ وايره جهڙا ڪيييتيرائيي اسيتيعيارا آهين، جيييڪيي 
هن سموري شيعيري سيليسيليي جيي جيالليي رنيگ جيي 
شاهدي ڏين ٿيا. هينين شياعيرن وٽ خياو طيور حسين 
جي فيوجين، دييدن جيي دونيالييين، اکييين جيي خينيجيرن، 
ڀرون ڀاال وارا استعيارا ان ڪيري عيام آهين، جيو هينين 
خاو طور سنڌ ۾ قهري ۽ جينيگيي دور ڏٺيو. ٽياليپيرن 
جي شياهيي وارو دور هيجيي ييا انيگيرييزن جيو دور، هيي 
ٻئي دور توڙي اڳ وارا دور سنڌ ۾ ڪيئيي جينيگيييون 
ٿيون ۽ شاعرن پنهنجين اکين سان تباهيييون ڏٺيييون. 
هنن جنگين کي پنهنجي شيعيري ادراڪ جيي طيفيييل 

 سونهن يا حسن سان همڪنار ڪري پيش ڪيو.

 طرح حمله ڪيا هٿ ۾ حسن جو خنجر کڻي.

 جان جند چشمن چٽي، گهورن گهٽي گهايئي گهڻي.
 ماٺ ڪر معشوق علي، هي ڳالهه جي ڳهال ڳڻي،
 سر صنم کي ڏي سگهو الهي لڱن تان هي لڻي.

فقير معشوق علي کوکر وٽ به ڪيي ميروج تيه ڪيي 
وري نوان استعيارا آهين، پير سينيدس اظيهيار پينيهينيجيي 
مرشد تيوڙي سياڳيي سيليسيليي جيي ٻييين شياعيرن کيان 
الڳ آهي، جيڪو کيس ٻين شياعيرن کيان ڌار ڪيري 
بيهاري ٿو. هين جيي شياعيريَء جيي خياو ڳياليهيه اهيا 

 آهي ته ان ۾ ڪمال جي رواني آهي.
 دوبدو ديدون ملن، عيدون ٿين حج اڪبري،

 منهن ڏسي محبوب جو سجدو ڪيان قدمين ڪري.
 جـن ڏٺي ڪي ڏينهن ٿيا، موال مـالئيندو وري

 دل سـدا وسندي وري، جيڪا جدائيَء ۾ جُهري.
فقير معشوق علي کوکر وٽ فڪري گهرائي تيه آهيي 
ئي آهي، پر فني اعيتيبيار کيان سينيدس شياعيري حيرف 
تجنيس جهڙي شعري صنعت سان سينيگيارييل آهيي. 

اهڙي شاعري ڳائڻ سان اڃيان وڌييڪ خيوبصيورت ٿيي 
پوندي آهي. ڇاڪاڻ ته ان ۾ موسيقيت تمام گهڻيي 
ڀريل هوندي آهيي، اييئين هين فيقييير جيي شياعيريَء ۾ 
هڪ پاسي موسيقيت آهي، ٻئيي پياسيي روانيي آهيي، 
ٽيئيييين پيياسيي لييفيظيين جيي خيوبصييورت چيونييڊ آهيي تييه 
چوٿين پاسي فيڪيري گيهيرائيي پيڻ آهيي، جينيهين جيو 

 مکيه موضوع تصوف آهي.
 وات وائي ٻي نه ڪن، وحدانيت واپار ۾،

 سر سـٽن ۾ ٿا سٽين باقا برهه بازار ۾.
فييقييييير مييعييشييوق عييلييي کييوکيير پيينييهيينييجييي مييرشييد فييقييييير 
درميحيميد هيييسيبياڻييَء کيي پيڻ شياعيريَء ۾ زبيردسييت 
خيراج پيييييش ڪييييو آهييي، جييييڪييو پييڻ قييديييم شييعييري 

 روايت جو تسلسل آهي.
 تارڪ وجودي ترڪ و تر بنده علي برحق بنيو
 ماضي قبل جو ڪالهه گم، حاصل حسيني حال هو

 من عرف جو مصداق شد، ثابت قدم سلمان مثل
 دامــن علي ۾ دل مليل اعجاز وڌ اقبال هو.

فقير معشوق علي کوکر نه صرف پنهنجي انداز بيييان 
۾ منفرد آهي، پر ڪيترين ئي جاين تي هن پاڻ کيان 
اڳ واري شعري روايت کي جديد انداز ۾ جوابن سيان 
پڻ سينگاريو آهيي. جيييئين خيوش خييير ميحيميد فيقييير 

 هيسباڻيَء جو مشهور شعر آهي:
 ڪيا انصاف آکان تيڏي آوڻ دا،

 ڏاڍا الئق ڪيتئي ليئي پاوڻ دا.
جڏهن ته فقير معشوق عيليي کيوکير سياڳيي شيعير کيي 

 جوابي انداز سان  ڻ ته مڪمل ڪيو آهي: 
 ڪيا فراق آکان تيڏي جاوڻ دا،
 ڪرين قرب سگها ول آوڻ دا.

اسان جي نوجوان محقق دوست راشد شر جنهن اڳ به 
فقير خوش خير ميحيميد هيييسيبياڻييَء جيي ڪيالم تيي 
تحقيقي ۽ ساراهڻ جوڳو ڪيم ڪيييو آهيي، ان فيقييير 
معشوق علي کوکر جو ڪالم سهيڙي هڪ ٻيييو وڏو 
علمي تحقيقيي ڪيم ڪيييو آهيي. آئيون کيييس هييُء 
اهم علمي ڪم ڪرڻ تي واڌايون ڏيان ٿو ۽ اميد ٿيو 
ڪريان ته هو ساڳئي جيذبيي سيان اڃيان وڌييڪ ڪيم 
ڪندو ۽ پنهنجيي تير جيي قيدييم شيعيري رواييت کيي 

 سهيڙي ادب جي نئين تاريخ رقم ڪندو.
 

*** 
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ڪييتيياب اصييل ۾ عييربيييَء ۾ ” 
هيجيري  058لکيل هيو ۽ سين 

ڌاري ان جو فارسيَء ۾ تيرجيميو 
. هين ڪيتياب 5ميقيدميو: “  ٿيييو.

جي تاريخي حيييثيييت جيو پيتيو 
مطالعي کانپوِء ئي ٿئي ٿيو تيه 
هن ڪتاب کي ڪيڏي محنت ۽ قابيليييت سيان ليکيييو 
ويو آهي، انهيَء اهميت کي ڏسينيدي هين ڪيتياب کيي 
انگريزي ۽ فارسي زبانن ۾ به ترجميو ڪيييو وييو آهيي. 
سنڌي زبان ۾ جيڪو تيرجيميو ڪيييو وييو سيو فيارسييَء 
ٻييوليييَء جييي بييدولييت ٿيييييو آهييي. سيينييڌي ادبييي بييورڊ 
پيينييهيينييجييي پييهييرييين نشييسييت ۾ ڪيييييل واعييدي کييي 
نڀائيندي اهو علمي ڪارنامو سرانجام ڏنو ۽ پوِء وري 

کييي تييرجييمييو “  تيياريييخ مييعييصييومييي” هييڪ ٻييئييي ڪييتيياب 
ڪرايو ويو. اسان جي مطالعي هييٺ ميذڪيوره ڪيتياب 
جييو چييوٿييون ڇيياپييو، جيييييڪييو سيينييڌي ادبييي بييورڊ سيين 

ع ۾ شيياييي  ڪيييييو آهييي سييو سييامييهييون آهييي. 1550
مذڪوره ڪتاب ٽي سئو ٻٽيهن صفحن تيي مشيتيميل 

 505آهي ۽ ڪتاب جي قيمت هيڪ سيئيو اسيي رپيييا 
رکي وئي آهي. مذڪيوره ڪيتياب بيه سينيڌ جيي تيارييخ 
جو هڪ اهم ماخذ جي حيييثيييت رکيي ٿيو. هيي تيارييخ 

کانپوِء نيه رڳيو سينيڌ جيي تيارييخ “  چر نامه” جو ڪتاب 
اهم ترين دستاوييز جيي ”جو اهم ترين باب کولي ٿو ۽ 

حيثيت رکي ٿو، پر چر نامي کانپوِء محققن ۽ عاليمين 
)ڇيپيائييينيدڙ “  جيي ميطياليعيي جيو ميرڪيز بيه رهيييو آهيي.

(، مييذڪييوره تييرجييمييي بييابييت مييتييرجييم، 1550پيياران: 
هين ڪيتياب ۾ پيييش ” مخدوم امير احمد لکي ٿو تيه: 

ڪيل ترجمي متعيليق ڪيجيا وضياحيت ضيروري آهيي. 
ڪنهن ڌاري ٻوليَء ميان تيرجيميي ڪيرڻ جيا ٽيي نيميونيا 
ٿي سگهن ٿا: هڪ بلڪل لفظ به ليفيظ تيرجيميو، هييُء 
طريقو ا ڪلا نا مقبول آهيي. ٻيييو صيفيا آزاد تيرجيميو، 
جنهن ۾ رڳو ڪتاب جيو مضيميون پيييش ڪيييو وڃيي، 
باقي ٻيو خير، ٽيون آهي اهڙو ترجمو جنهن ۾ وچيييون 
رستو ورتو وڃي، نه بلڪل تحت لفظي ترجيميو ڪيجيي 
نه بلڪل آزاد، اسان محترم ڊاڪيٽير نيبيي بيخيش خيان 
بلوي جي صالح سان اهو پوييون طيرييقيو اخيتيييار ڪيييو 
آهي، جو اسان جي خيال ۾ ترجمي الِء بهترين طيرييقيو 

(، هيييُء ڪييتيياب اصييل ۾ 0، 1550)مييخييدوم: “  آهييي.
هن تاريخي ڪتاب جو ميور  ” فارسيَء ۾ لکيل آهي. 

مغل دور جو نامور اديب، شاعر، محقق ۽ مغل سرڪيار 
جو سياستدان سيد نظام الدين محمد معيصيوم عيرف 

آهيي، جينيهين هييَء تيارييخ اصيل “  مير معصوم بکيري” 
ھ ڌاري ليکيي تيييار 5555فارسي ٻولييَء ۾ ليڳ ڀيڳ 

سيڪريٽري سنڌي ادبيي  -)اعجاز احمد منگي“  ڪئي.
بورڊ: ڇپائييينيدڙ پياران(، هين ڪيتياب جيي فيهيرسيت ۾ 
جييييڪييي عيينييوان رکيييييل آهيين تيين ۾ تييمييهيييييد، مييتييرجييم 
طييرفييان ديييبيياچييو، مصيينييف مييييير مييحييمييد مييعييصييوم جييي 
حياتيَء جيو ميخيتيصير احيوال ۽ تيارييخ ميعيصيوميي جيي 
اهيميييت، ان جيي تيياليييف جييو سيبيب ۽ تيارييخ کيانيپييوِء، 
ڪتاب کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهايو ويو آهي. پهرين ڀياڱيي 
۾ پييهييريييون احييوال سيينييڌ جييي فييتييح بييابييت ۽ وليييييد بيين 
عبدالمالڪ جي خيالفيت کيان شيروع ڪيييل آهيي. هين 
ڪتاب جي پيهيريين ڀياڱيي ۾ ڪيل ڇيا عينيوان رکيييل 
آهن ۽ اهڙيَء طرح ڀاڱو ٻيو، جنهن ۾ ٽيييانيوي عينيوان 

( 554رکيل آهن ۽ ڪتاب جي آخير ۾ عينيوان نيميبير )
۾ توضيحات، تعليقات ۽ استدراڪات ۽ اهيڙي طيرح 

( ۾ حييواشييي ۾ اسييتييعييمييال ڪيييييل 550عيينييوان نييمييبيير )
( جيي 550م(، عنوان نيميبير )-ڪتابن جي فهرست )ع

سري هيٺ )الف( عربي فارسي ٽيويهن مددي ڪتابين 
( جييي )ب( ۾ 550جييي فييهييرسييت ۽ عيينييوان نييمييبيير )

تيرنهن انگريزي ڪتاب ۽ اهڙي نموني عنوان نيميبير )
( ۾ ڪييتيياب جييي ڏسييڻييي ڏنييل آهييي، جيينييهيين ۾ 550

مختلف ماڻهن جي نالن جي فهرست ڏنل آهيي. اهيڙي 
طرح سنڌي ادبي بورڊ پنهنجيي ڪيييل قيول کيي پيورو 

ٺييٽييوي جييي ڪييتيياب “  قييانيي ” ڪيينييدي، مييييير عييلييي شييييير 
جيو سينيڌي ٻيولييَء ۾ تيرجيميو ڪيري “  تحفته اليڪيرام” 

پينيهينيجييي پيهيريين نشيسيت جييي شيروعيات کييي ميثيبييت 
نموني پنهنجي ڪييل فيييصيليي جيي تيڪيميييل تيائييين 
رسييايييو. سيينييڌي ادبييي بييورڊ جييو جيييييڪييو ميينييشييور آهييي 
انيهيييَء جييي پياس خياطييري ۽ ڀييرم الِء هيير لييحيا  کييان 

سينيڌ جيي تيارييخ نيويسيي چير ” ڪوششون جاري آهن. 
تيي “  ليب تيارييخ سينيڌ” ناميي کيان شيروع ٿيئيي ٿيي ۽ 

(، هين بيورڊ پياران 80:  1555)الکيو: “  ختم ٿيئيي ٿيي.
عربي، فارسي تان ڪيترائي ڪتاب ترجما ٿي رهيا ۽ 
ٻئي طرف انگريزي ۽ دنيا جي ٻين ٻولين جو تخليقيي 
۽ تاريخي، سائنسي ۽ مذهبي قسيم جيا ڪيتياب وافير 
مقدار ۾ شاي  ٿي رهيا آهن. رچرڊ بيرٽين جيي ڪيتيابين 
جيا تيرجييميا ڪييراييا ويييا آهين ۽ اهيڙيَء طيرح سيينيڌ جييي 
نامور مفڪر عالمه آِء. آِء قياضيي ۽ اييليسيا قياضيي جيو 

ع( 1550“ ) ڀوري ڇوڪيري حيق جيي ڳيوال ۾” ڪتاب 
۾، محترم سيوميار عيليي سيوميرو جيي ميعيرفيت تيرجيميو 
ڪيييري شيييايييي  ڪيييراييييو وييييو آهيييي. هيييي هيييڪ سيييئيييو 

ٻائيتاليهن صفحن جو ڪتاب اصل ۾ انگريزي ٻولييَء 
 Adventures of the Brown girl In her search۾

for God  تان تيرجيميو ڪيييو وييو آهيي جيييڪيو سيميورو
فڪيري نيقيطين تيي ٻيڌل آهيي. هين ڪيتياب جيو ٽيييون 
ڇيياپييو اسييان جييي سييامييهييون آهييي، جيينييهيين جييي قيييييمييت 

ڀيوري ڇيوڪيري حيق ” ( رپييا رکيييل آهيي. 00پنجهٺ )
دراصل انگريزي ڏاهي جارج برنياڊشيا جيي “ جي ڳوال ۾

 Adventures ofع ۾ لکيل جڳ مشهور تحرير5581
the Block Girl In her search for God  جيي جيواب

۾ لکيل هڪ اهڙو فڪري نيقيطين تيي آڌارييل ڪيتياب 
آهي، جنهن ۾ موجود گهيرو ادراڪ ۽ بيي ميثيال تيدبير 
۾ ايينييدڙ ڳير عيرصيي تيائيييين سيوچيييينيدڙ ۽ ڪيائيينياتييي 
ڳييجييهيين ۾ دلييچييسييپييي رکيينييدڙ ذهيينيين الِء ڪشييش جييو 
ڪارڻ بڻيو رهندو... عالمه صاحب انيهييَء تصيورن تيي 
تنقيد ڪندي انساني سماج جي سماجيياتيي، سييياسيي 
۽ روحاني تاريخ جو تذڪرو ڪندي روحاني پاڪييزگيي 
۽ ذهني پڪائي الِء هڪ صحتمند مذهيب کيي الزميي 

سيييڪيرييٽيري سينيڌي  -)انعام اهلل شيييخ“  قرار ڏئي ٿو.
ادبي بورڊ: ڇپائيندڙ پاران(، عالمه آِء. آِء قياضيي سينيڌ 
جي هڪ ذهين شخصيت هئي جنهن وٽ عيقيل، عيليم 
۽ معلومات جو وڏو خزانيو ميوجيود هيو. پياڻ مشيرقيي ۽ 
مييغييربييي عييلييميين جييو  يياڻييو ۽ پيينييهيينييجييي مييطييالييعييي ۽ 
مشيياهييدي جييي آڌار تييي شييييين جييي پييرک ادراڪ سييان 
ڪندڙ هو، انهن خوبين ڪيري دنيييا جيي ڪينيڊ ڪيڙ  
۾ مقبوليييت مياڻيييائييين. ميذڪيوره ڪيتياب ۾ جيييڪيا 
معلومات ڏنل آهي، تنيهين مشيرق ۽ ميغيرب وارن کيي 

مسيٽير ” هيُء ڪتاب، جيڪيو ” الجواب ڪري ڇڏيو هو. 
جي انهيَء ڪتاب جو هڪ مسيليميان ميفيڪير جيي “ شا

ڪيانسيٽيييبيل ” طرفان جواب آهي، جيڪو سڀ کان اول 
اينڊ ڪمپني لميٽيڊ )لنڊن( طيرفيان ڪياري ڇيوڪيريَء 

جييي نييالييي سييان سيين “  ڏاکييڙا” جييا خييدا جييي ڳييوال الِء 
ان کيانيپيوِء “  ع جي آخر ۾ شيايي  ڪيييو وييو هيو.5581

وري اهوئي ڪتاب پييينيگيئين ُبيڪيس ليميييٽيييڊ طيرفيان 
جيي عينيوان سيان “  ڪاري ڇيوڪيري خيدا جيي ڳيوال ۾” 

شاي  ڪيو ويو آهي ۽ ساڻ ئي ڪيجيا ٻيييون نينيڍييون 
ڪهاڻيون به شامل ڪييل آهين، مسيٽير ۽ مسيز آِء. آِء 

ع ۾ 5588سيين “  ڀييوري ڇييوڪييري جييا ڏاکييڙا” قيياضيييَء 
جيييي ڪيييتييياب جيييي جيييواب ۾ شيييايييي  “  مسيييٽييير شيييا” 

: 1550)اي. ڪي بروهي: ڪتاب جو تيعيارف: “  ڪيو.
(، سيينييڌي ادبييي بييورڊ جييي عييلييمييي ڪييميين تييي پييڪييا 5

پوڙها توڙي نوجوان شاگرد، استياد، عياليم، ادييب، ڏاهيا، 

ترمجيُجوُفنُ۽ُسنڌيُٻويل َُ۾ُ
 ترمجوُٿيلُعلمُ۽ُادبُجوُمط لعو

ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي تُ  

 ذوالفقار علي جلباڻي

 

 هي  ُ 

 حصوُٻيون
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مور ، محيقيق ۽ نيقياد عيليم ۽ ادب سيان چياھ رکينيدڙ 
فخر ڪري انهيَء جي ڪيل شاندار خيدميتين ۽ ڪيمين 
جا مثال ڏئي پنهنجو ڪنڌ اوچو ڪيري سيگيهين ٿيا تيه 
هن بيورڊ ڪيييتيرن ئيي اڃيارن جيي عيليميي ا  اجيهيائيي 

از: “  سيينييڌ جييي درٻييار” آهييي. اسييان وٽ هييڪ ڪييتيياب 
جيمس برنس جو لکيل آهي، جنهن تان سنڌي ترجيميو 
مرحوم محمد حينيييف صيدييقيي ڪيييو آهيي. ميذڪيوره 

ع( جيو اسيان جيي اڀييياس 5505ڪتاب ڇوٿون ڇياپيو )
صفحن تي مشتمل آهيي. هيي  550هيٺ آهي جيڪو 

جيييميس بيرنيس جيي مشيهيور “  سنڌ جي درٻيار” ڪتاب 
 A Narrative of a Visit to theانييگييريييزي ڪييتيياب

Court of Sindh: A Sketch of the Histry of 
Cutch  جييو سيينييڌي تييرجييمييو آهييي. اصييل ڪييتيياب سييال
ع ۾ انگلينڊ ۾ شاي  ٿيو هو. هين ڪيتياب جيي 5085

تييرجييمييي جييو ڪييم مييحييتييرم مييحييمييد حيينيييييف صييديييقييي 
صاحب سرانجام ڏنو آهي. صاحب موصوف کيي بيورڊ 
هن سان گڏ ساڳيئيي سيليسيليي جيي ٻييين ٻين تيارييخيي 

 Sindh And the Aaces that Inhabit theڪييتييابيين
Valley of the Indus  سيينييڌو نييديَء جييي ميياٿييريَء ۾

 Travels inاز: رچييييرڊ بييييرٽيييين: ۽“  رهيييينييييدڙ قييييومييييون
Baluchistan and Sindh  سنڌ ۽ بيليوچسيتيان جيو سييير

از: هينري پاٽنجر( جي ترجمي )جنهن جيو ميٿيي ”)سفر 
)پيييش “  ذڪر ٿي چڪو آهي(، جيو ڪيم سيونيپيييو هيو.

، سيڪريٽري سنڌي دبي بورڊ(، سنيڌ جيي 5505لفظ: 
درٻيار هييڪ الجييواب ڪيتيياب آهييي جيينيهين ۾ جييييڪييي 
عنوان رکيل آهن: تمهييدي خيص، سينيڌ جيي درٻيار جيو 
احوال، سڪندر جي رستي تي تبيصيرو ان کيانيپيوِء وري 
ڪڇ جي تاريخ واري عنوان ۾: تيميهيييدي قيبيل ميقيال، 

، انگريزن جي اچڻ کان اڳ، ڪڇ جي مخيتيصير 5فصل 
، انييگييريييزن جييي 1تيياريييخ جييو تييمييهيييييدي احييوال، فصييل 
ع جييي عييهييد 5050الڳيياپييي جييي شييروعييات کييان وٺييي 

ع جيي عيهيد نياميي کيان 5050، 8نامي تائيين. فصيل 
ع جيي عييهيد نيياميي تييائييين پيڄياڻييي. اهييڙي 5055وٺيي 

نموني هن ڪتاب ۾ ڀڄ جو احوال عنيوان ۾ ميميبيئييَء 
جي طبعي محڪمي جي سيڪريٽريَء ڏانيهين خيص ۽ 

طبعي نقطهِء نظر کان ڀيڄ جيو احيوال تيي ڪيتياب جيي 
پڄاڻي ڪئي وئي آهي. اسان هتي هيٺ هيڪ سينيڌي 
ترجمي جو ذڪر ڪريون ٿا جينيهين جيو سينيڌي تيرجيميو 

)ڀاڱو پهيرييون(، از: ميييجير جيرنيل “  سنڌ جي فتح”آهي 
ڊبليو. ايف. پيي نيييپيييئير، هين ڪيتياب جيو سينيڌييڪيار 
آهي، محترم سومار علي سوميرو. اسيان وٽ ميذڪيوره 

ع( وارو ٻيو ڇاپو ميوجيود آهيي. هين 1550ڪتاب جو )
ڪتاب ۾ ڪل ڇا بياب رکيييل آهين ۽ ڪيتياب جيي 

جو ضميمو: ڀياڱيو پيهيرييون: افيغيانسيتيان  5-آخر ۾ باب
جي جنگ متعلق سر چارلس نيپيئر جي خانگي خطين 

صيفيحيي کيان شيروع  150مان ٻه اقتباسات، جييڪيي 
ٿين ٿا. ڀاڱو ٻيو: هندستانيي فيوج جيي ميعياميلين سيان 
 -واسطو رکينيدڙ هيڪ اقيتيبياسيات. ڀياڱيو ٽيييون: سيرسيي

نيپيئر جي هڪ خانگي خص جو هيڪ اقيتيبياس، اهيڙي 
جو ضمييميو جينيهين  0 -جو ضميمو، باب 4 -طرح باب

 -۾ ڀاڱو پهريون: جنگ الِء نفرت هيئيڻ بيابيت، سيرسيي
 -نيپيئر جي ٽن خيالن جو اقتباس. ڀياڱيو ٻيييو: سيرسيي

نيپيئر طرفان امير رستم ڏانيهين اخيتيييار ڪيييل روش، 
نيپيئر طرفان ميجر آٽو رام ڏانهن خيص اهيڙي  -سرسي

طرح مذڪيوره ڪيتياب ۾ مييير عيليي ميراد طيرفيان سير 
ع تي لکييل 5048آڪٽوبر سن  5چارلس نيپيئر کي، 

خص جو ٽڪرو. گورنمينٽ آف انڊيا جيي سيييڪيرييٽيري 
ع تيي نيوٽ. مييير رسيتيم ۽ 5048آگسٽ سن  85جو 

مير علي مراد جيي درميييان ٿيييل ميعياميليي بيازيَء جيي 
قانوني اثر جيي بياري ۾ سيوال ۽ جيواب. هين ڪيتياب 

سير چيارليس نيييپيييئير جيا  110جي ڀاڱي ٽئين ۾ و: 
سندس ۽ ميجر آٽيو رام جيي وي ۾ ٿيييل گيفيتيگيوئين 
بابت رمارڪ ۽ تبصرا... اهڙيَء طيرح ٻيه سيئيو چياليييا 
صفحن جو ڪتاب ڪيتري ئي معلومات ڏييئيي رهيييو 
آهي. اهيڙيَء طيرح سينيڌي زبيان ۾ سينيڌي ادبيي بيورڊ 

ابن بطوطه جو سفر نامون: )سنڌ ۽ هندستان جي سفر ” 
متعلق( مدير و مرتب: عيمير حسييين اليخيشياب آهيي ۽ 
سنڌي مترجم محيميد ابيراهيييم عيبياسيي آهيي. سينيڌي 

عيجيييب ” ادبي بورڊ پاران، مرزا قلير بييگ جيا تيرجيميا 
ع(، جيينيهيين هييڪ سييئييو 1550ڇياپييو ٽييييون )“  ڳيالييهييييون

ستاويا آکاڻيون ترجمو ڪيل آهين ۽ انيهييَء کيانسيواِء 
اسان جيي سياميهيون هيڪ ٻيييو تيرجيميو ڪيييل ڪيتياب 

ع(، 1550 -ڇيياپييو چييوٿييون )جييون“  گييليين جييي ٽييوڪييري” 
جنهن ۾ چوويا باب ۽ چووييا ڪيهياڻيييون ڏنيل آهين. 
هييي سييمييورو ڪييتيياب هييڪ سييئييو اوڻييهييٺ صييفييحيين تييي 

)گيڏييل ڀياڱيا( “  دنيا جا عيظيييم افسيانيا” مشتمل آهي. 
ع( ۾ 1550سنڌيڪار: رشيد ڀٽي )ڇاپو ٽيون، ميئيي 
 The World'sشيييايييي  ٿيييييييو، جيييييييڪيييو اصيييل ڪيييتييياب

Greatest Short Stories   تان ترجمو ٿيل آهي. جنيهين
پييهيرييين ” ۽ آخييري افسيانييو “  چيمييي” ۾ پيهييرييون افسيانيو 

ڏنل آهي. ٽيهن افسيانين جيي ليييکيڪين سيميييت “  اڏام
ضميييميا ۾: سيورهين افسيانيه نيگيارن جيي حييياتييين جيو 

( صيفيحين 404مختصر احوال ڏنل آهي. هي ڪيتياب )
ميرتيب: “  آمريڪي لوڪ ڪيهياڻيييون” تي مشتمل آهي. 

رئشل فيلڊ: مترجم: علي بخش ميييميڻ، ڇياپيو ٻيييو: )
ع(، هييي ڪييتيياب آمييريييڪييي لييوڪ ڪييهيياڻيييييون، 1550

 American Folk andآمريڪي فوڪ لورجيي ڪيتياب
Fairy Tales  جو ترجمو آهي. جنهن ۾ ريڊ انڊين جيون

اٺ لييوڪ ڪييهيياڻييييون ۽ آمييريييڪييي شييييدييين جييون چييار 
ڪهاڻيون، لوئيزينيا رياست جون ٻيه ليوڪ ڪيهياڻيييون، 
ٽوني بيور ۽ پال بنييان جيون ٽيي ڪيهياڻيييون ۽ اهيڙي 
طيييرح آخييير ۾: ڏاکيييڻيييي پيييهييياڙي عيييالئيييقيييي جيييون ٽيييي 
ڪهاڻيون ڏنل آهن. هي سمورو شاهڪار ڪتاب هيڪ 

 ( صفحن تي مشتمل آهي. 550سئو ڇهانوي )
)ٻيارن الِء دييس ديييس “  ايشيييا جييون ليوڪ ڪيهياڻييييون” 

جون آکاڻيون(، مترجم: مراد علي مرزا هي ننيڍڙو هيڪ 
سييئييو اٺيياويييا صييفييحيين جييو ڪييتيياب آهييي جيينييهيين ۾ 
انييڊونيييييشيييييا، ايييران، بيينييگييالديييش، ڀييارت، پيياڪسييتييان، 
ٿائلينڊ، جاپان، فلپائن، سريلنيڪيا، سييينيگياپيور، کيمييير، 
ڪييوريييا، االئييوس، مييالئيييييشيييييا، نيييييپييال ۽ ويييٽيينييام جييي 

هن ڪيتياب ۾ ڏور ”آکاڻين جو ترجمو ڪيو ويو آهي. 
ايشيا، ڏور اوڀر ايشيييا ۽ نينيڍي کينيڊ سيميييت نيار جيي 
ملڪن سان الڳاپيل تحريرن جو الجواب ترجيميو ڪيري 
سنڌ جي نئييين نسيل کيي جيييڪيو اميليا تيحيفيو آڇيييو 
آهي، سو ايندڙ ڪئين ڏهاڪن تائين سينيڌ جيي نيئييين 
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نسيل جييي ليکيييين ذهينين ۽ دليييين تييي اثير انيداز ٿيييينييدو 
)انعيام اهلل شيييخ: سيييڪيرييٽيري سينيڌي ادبيي “  رهندو.
، ڇپائيندڙ پاران(، هن ڪتاب جيي پيهيريين 1550بورڊ: 
آهيي ۽ هين ڪيتياب جيي “  چيانيور جيي آکياڻيي” آکاڻي 

آهيي. هيي “  سوپاري ۽ پان جي ڪهاڻيي” آخري آکاڻي 
سمورو ڪتاب ننڍڙين آکاڻين تي هيڪ سيئيو اٺياوييهين 

( صفحن تيي مشيتيميل آهيي. وحِشيي ِجيييَوَت جيا 510( 
جو سينيڌي   Savage Survivalsنشان: هاورڊ موئرڊ جي

ع(، 5554ترجمو: از محمد ابراهيم جيوييو، ڇياپيو ٻيييو )
شاي  ٿيو. هن ڪتاب جي مهياڳ ۾ ميحيميد ابيراهيييم 

هييڪييڙو ڪييتيياب جيييييڪييو مييون ” جييويييو لييکييي ٿييو تييه: 
ع ۾ پييڙهيييييو، سييو هيييُء زييير نييظيير ڪييتيياب جييي 5580

وحشي جيوت جيا ”    Savage Survivalsهاوورڊ ُموئر جو
نيميبير  80هو، جيڪو ان ڪتابيي سيليسيليي جيو “  نشان

ع 5540ڪتاب هو. ٻين ڪتابن سان گڏ گهيڻيو پيوِء، 
 The۾ هن جو ٻيو ڪتاب، ايل. ٽي. هاب هائوس جيو

Rational Good  ،نيييييڪيييَء جييي مييعييقييول سييمييجييهيياڻييي
ڪيتياب هيو، پيڻ پيڙهيييم.  558جيڪو ان سلسلي جيو 

هنن ٻنهي ڪيتيابين مينيهينيجيي دل تيي اخيالقيييات جيي 
بنيادي سوالن جي سمجهاڻيَء جي سلسيليي ۾ بيييحيد 

  Savage Survivalsگهرو اثر پييدا ڪيييو. خياو طيرح
جنهن جو ترجمو الئق پڙهندڙن جي اڳيان موجود آهيي، 
انسييان جييي انسييان بييڻييجييڻ، يييعيينييي انسييان حيييييوان مييان 

(، هيي سيميورو 0، 5554)جيوييو: “  انسان ڪيييئين ٿيييو.
ڪتاب پنجن بابن تي مشتمل آهيي. بياب پيهيريين ۾ 
جيڪي عنوان رکيييل آهين، تين ۾ پياليييل جيانيورن جيو 

. 1. پنجن سبقن جو هڪ ننيڍڙو ڪيتياب 5اصل نسل، 
. گيهيوڙو 0. ٻيليي 4. ڪيتيو 8پاليل ۽ جهنگلي جانور 

. رڄون ۽ 0. مال )ڳيائيو ۽ مياهيييو(، 0. گڏھ ۽ خچر 0
. 58. هياٿيي 51. ُاٺ 55. وڏو هرڻ 55. سوئر 5ٻڪريون 

. اخيتيصيار ۽ نيتيييجيو. 50. پاليل جيييت 54پاليل پکي 
اهِڙيَء طرح باب ٻيو: هن باب جو مکيييه عينيوان آهيي: 

هن بياب ۾ “  پاليل جانورن ۾ وحشي جيوت جا نشان” 
ڪل ننڍا ننڍا پندرهن عنوان ڏنل آهن. باب ٽيون: هين 

مٿييينَء سيطيح جيي مياڻيهين ” باب ۾ مکيه عنوان آهي: 
۽ پيڻ هين بياب ۾ ٻيييا نينيڍا “  )قومن( جو حسب نسب

ميٿييينَء سيطيح جيي ” پندرهن عنوان آهن. باب چيوٿيون: 
اهيم عينيوان “  ماڻهن ۾ وحشي جييوت جيا بياقيي نشيان

آهي ۽ هن عنوان هيٺ ٻيييا نينيڍا ڏھ عينيوان رکيييا وييا 
آهن ۽ اهڙيَء طرح هن ڪتياب جيي پينيجييين ۽ آخيري 

مٿينَء سيطيح جيي مياڻيهين ” باب جو مکيه عنوان آهي: 
)هيلينيدڙ( هين بياب “  ۾ وحشي جيييوت جيا بياقيي نشيان

هيٺ اٺ نينيڍا عينيوان ڏنيل آهين. ٻيئيي طيرف وري هين 
ڪتاب ۾ تصويرن جي فهرست اليڳ ڏنيي وئيي آهيي، 
جنهن جيي سيري هيييٺ سيتياوييا تصيوييرون ڏنيل آهين. 
اهييي تصييويييرون مييخييتييلييف جييانييورن جييون آهيين ۽ انييهيين 
تصويرن کي ڏسڻ سان ڀالئي ۽ خرابي جو تصور اڀيري 
اچي ٿو. هي سمورو ڪتاب ٻه سيئيو چيووييفين صيفيحين 
جو هڪ بهترين ۽ ميعيليومياتيي ڪيتياب آهيي، جيييڪيو 
مختلف جانورن، پکين، جيتن ۽ انسانن جي قسمين ۽ 
عادتن کي ذڪر هيٺ آڻي تن جيي قسيمين، عيادتين ۽ 
آوازن جييو ذڪيير ڪيييييو ويييو آهييي. ڪييتييي ۽ ٻييلييييين جييا 
قسم، عادتون ۽ وفادارين جو تيذڪيرو ڪيييو وييو آهيي 
تهڙي طرح گهوڙي جيي اصيل نسيل جيي بيه وضياحيت 
ڪئي وئي آهي. گيڏھ ۽ خيچير کيي سيئيوٽ چيييو وييو 

گڏھ ۽ گهوڙو جڏهن پاڻ ۾ لڳ ڪندا آهن تيه ” آهي. 
خچر پيدا ٿيندو آهي، خچر ۾ پنهنجي ذات کيي پيييدا 
ڪرڻ جي صالحيت بلڪل ڪيانيهيي... خيچير، گيڏھ ۽ 

(، هيين 15، 5554)جييويييو: “  گييهييوڙي جييو اوالد آهييي.
ڪتاب ۾ ڪيترن ئي جانورن جي عضيون ۽ خصيليتين 
بابت پڻ ٻڌايو ويو آهي، هن ڪتاب ميان اهيڙي قسيم 
جي معلومات حياصيل ڪيري، ڪيتياب جيي اهيميييت ۽ 
افاديت جو اعتراف ڪرڻو پوي ٿو ته مترجم ڀلي چيونيڊ 
ڪري، سنڌي ٻوليَء ۾ اهم اضافو ڪيو آهيي. اهيو بيه 
ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته مترجم ڪتاب جي اصل ميواد کيان 
متاثر ٿي، سينيڌيَء ٻيولييَء ۾ هيڪ الڀيائيتيي ڪيم جيو 
اضافو ڪري هڪ اهم علمي قيدم ڏانيهين وک وڌائيي 
آهي. هن ڪتاب ۾ ڪيترين ئي قومن ۽ قبيييلين جيي 
اصل نسل کي به بيان ڪيو ويو آهيي تيه اهيي قيوميون 
بنيادي طور ڇا هيون ۽ هين وقيت ڇيا آهين؟ خصيوصين 
انگريزي، فرينر، اطالوي، ا يوڪيا ييونيانيي وايييره بيابيت 
معلومات ڏني وئيي آهيي. بيهيرحيال انسيانيي اوسير کيان 
وٺيي، وحشيي مياڻيهين جيي ڌنيڌن، وحشيي مياڻييهين جييي 
طبيعت، وحشي ماڻهن جي سمجا، وحشي ماڻهن جيا 
اخييالقييي خيييييال ۽ ميياڻييهيين جييي سييميياجييي فييطييرت، هيين 
ڪيتيياب جييا اهييم مييوضيوع آهين، جين تيي بيحييث ٿيييييل 

 آهي. 
هتي اسان ڊاڪٽر فهيميييده حسييين صياحيبيه جيي هيڪ 
ڪتاب جو به ذڪر ڪينيداسييين. ڊاڪيٽير صياحيبيه جيون 
سنڌي ٻوليَء ۽ علم ادب ۾ شيانيدار ڪياوشيون آهين. 

دنيييا جيون شياعير ” هتي سندس ترجمو ڪيييل ڪيتياب 
اسان وٽ ميوجيود آهيي، جيييڪيو ڪيتياب جيو “  عورتون

ع( وارو آهيي. دراصيل هيي ڪيتياب 1555ٻييو ڇياپيو )
تيان   The penguin Book of Women Poetsانگريزي

( 00ترجمو ڪيو ويو آهي. هن ڪتاب ۾ دنيييا جيي )
شاعرائن جي ڪالم مان چونڊ ڪري تين جيي ڪيالم 
جيو نيمييونييو ڏنييو ويييو آهيي جين ۾ مصير، ييونييان، روم، 
چين، هندستان، تامل، آئيرلييينيڊ، انيگيلييينيڊ، عيربسيتيان، 
بييزنييطييييينييي، جيياپييان، اسييپييييين، فييرانييس، اٽييلييي، تييرڪييي، 
ڪوريا، ميڪسيڪو، سوئيڊن، روس، فنلينڊ، ڪيوبيا، 
آمريڪا، ڊينمارڪ، اسيرائيييل، اييران، تيائيييوان، ڪيورييا، 
موراڪو، آئيوري ڪيوسيٽ، ييوروگيوئييَء، چيليي ۽ پيييرو 
جي شاعرائن جي ڪالم کي سنڌي ٻوليَء ۾ تيرجيميو 
ڪري انهن شاعرائن جي خيالن کان واقف ڪرايو وييو 
آهي ته دنيا جي عورتن جون تخليقيون ڪيهيڙي سيوي 
کي ظاهر ڪن ٿيون، ُاهي ڳالهيون انيهين جيي ڪيالم 
مان سمجهي سگهجن ٿيون. هيي سيميورو ڪيتياب ٻيه 

( تيي مشيتيميل آهيي جيييڪيو 150سئو اٺين صيفيحين )
عيالييمييي ادب جييو حصييو آهييي. اسييان ڊاڪييٽيير فييهييميييييده 
حسين جي معرفيت انيهين جيي ڪيالم سيان روشينياس 

ايسيپ جيون ” ٿياسيون. اسيان هيت هيڪ ٻيئيي ڪيتياب 
جو ذڪر ڪريون ٿا. هي اوائلي ڪتابن ميان “  آکاڻيون

هيڪ آهيي، جينيهين کيي دييوان نينيدييرام مييير چينيداڻييي 
سيوهاڻي سنڌيَء جو ويس ڄڪايو آهيي. هين ڪيتياب 
جو چوٿون ڇاپو اسيان جيي آڏو آهيي، جيييڪيو آگسيٽ 

ع ۾ شاي  ٿيو آهيي. هين ڪيتياب جيي قيييميت 1550
رپيا آهي ۽ هي سيميورو ڪيتياب هيڪ  40پنجيتاليا 

سئو ايڪاسي صفيحين تيي مشيتيميل آهيي، جينيهين ۾ 
سترهن آکاڻيون موجود آهن، جيڪي مختلف جانورن، 
وڻن، ٻوٽن ۽ انسيانين بيابيت آهين. پيهيريين آکياڻيي جيو 

۽ ڪييتيياب جييي آخييري “  گييدڙ ۽ ڊاک” عيينييوان آهييي: 
آکاڻي بازيگر ۽ ڳوٺاڻي بابت آهي. هن ڪتياب جيون 
آکاڻيون ڪنهن نه ڪنهن نصيييحيت تيي آڌارييل آهين 
۽ انهن نصيحتن مان انسان وڏو فائدو حياصيل ڪيري 
سگيهيي ٿيو. اسيان ميٿيي ڪين تيارييخيي ڪيتيابين جيي 
تيرجيمين جيو ذڪير ڪيييو آهيي، ليييڪين اڃيان بيه ڪيين 

ُليِب ” بهترين شاهڪار ڪتابن جا ترجميا ٿيييا جين ۾: 
تياليييف: خيان بيهيادر خيدا داد خيان )سيال “  تارييخ سينيڌ

ع(، تصحيح: ڊاڪٽير نيبيي 5555ھ مطابق سال 5850
بخش خان بيليوي ۽ هين ڪيتياب جيو سينيڌي ميتيرجيم 
حافظ خير محمد اوحيدي آهيي. هين ڪيتياب جيو ٻيييو 

ع( اسييان جييي زييير مييطييالييعييه آهييي. هييي 5554ڇيياپييو )
( صيفيحين تيي مشيتيميل 808ڪتاب ٽي سئو ٽيهتر )

آهي ۽ ان کانسواِء ستٽيا صفحا انيگيرييزيَء ۾ آهين. 
هي ڪتاب ٽن بابن تي مشيتيميل آهيي. هين ڪيتياب 
جي اشاعت جي مقصد کان وٺي سمورو مواد تارييخيي 
اهميت وارو آهي. سنڌ تي سنڌ نياليو ڪيييئين پيييو، ان 
جون حدون ۽ سينيدس داراليحيڪيوميت ۽ صيوبين بيابيت 
معلومات ڏني وئي آهي. هن ڪتاب جي بياب ٻيئييين 
۾ سنڌ جي حڪمران گهراڻن جي طبقين بيابيت ٻيڌاييو 
ويو آهي. هن ڪتاب ۾ بيرهيميڻ گيهيراڻيي کيان ٽياليپير 
گهراڻي جي متعلق معلومات ڏني وئي آهي. ڪيتياب 
جي ٽئين باب ۾ سنڌ جي گورنر سر چارليس نيييپيييئير 
کان شروعات ڪئي وئي آهيي، اهيڙيَء طيرح انيگيرييزن 
جي دور حڪومت جي ٻين عملدارن بيابيت ميعيليوميات 
پيش ڪئيي وئيي آهيي. ڪيتياب جيي آخير ۾ عينيوان: 
ڪتاب جي پيڄياڻيي، ڪياتيب طيرفيان اخيتيتياميي نيوٽ، 
ڪتاب جي تصحيح ۽ ضيميييميو تيي پيورو ڪيييو وييو 
آهي. تاريخ سان دلچسپي رکندڙن الِء هن ڪيتياب ۾ 
قييييميتييي ميعييليومييات ڏنيي وئيي آهييي جييا ڪيييييتيرن ئييي 
واقعن سان گڏ دلچسپي جو باعيث بيڻيجيي ٿيي. سينيڌ 
۾ اعلٰي انسيانين جيي کيوٽ ڪيونيهيي جين کيي عيليم 
سان پيار نه هجيي. هين ڌرتييَء پينيهينيجيي ُڪيک ميان 
ڪيترائي علمي گوهر پيدا ڪيا آهن نه ڪي اهڙا بي 
ڳيڻيا انسيان جين ڌرتيييَء جيي مياُن ميرتييبيي کيي ليڄيايييو 
هييجييي، جيين جييو ڌرتييي ڌڻييييين، مييلييڪ، شييهييرن، ڳييوٺيين، 
تاريخ، ثقافت ۽ تاريخي ڪردارن سان پيييار نيه هيجيي. 
ميون کيي فيخير آهيي ۽ رهينيدو جين سينيڌي زبيان جييي 
خزاني کي وڌايو ۽ اسيان کيي عيليميي ميعيليوميات ڏئيي 
هڪڙي کوھ مان ٻاهر ڪڍي عالمي دنيا جي ماڻيهين 
جي خيالن کان واقف ڪرائي وسييي  ۽ وييڪيري دنيييا 
ڏيکاري. انهين ميتيرجيمين کيي داد ڏجيي ٿيو، جين ٻييين 
ٻولين مان ترجما ڪري پنهنجي ٻيولييَء ۾ نيوان نيوان 
علم ۽ نيون نيون ڳالهيون ۽ نوان خيال ۽ نيون نيون 
سييوچييون ڏئييي، سيينييڌ جييي عييلييمييي ۽ ادبييي تيياريييخ کييي 
سگهارو ڪيري نيئييين نسيل ۾ عيليميي سياڃياهيه پيييدا 
ڪرائڻ جا گيس ٻيڌاييا آهين تين عيظيييم ڪيردارن کيي 
خراج پييش ڪيرڻ الِء ميون وٽ ليفيظ ڪيونيه آهين جيو 
انهن جي شان ۾ چئي سيگيهيان! جينياب سيوميار عيليي 
سومرو جو هڪ بهترين مترجم جيي حيييثيييت ۾ نياليو 
نروار ٿي اڳيان اچي ٿو، جنهن ميجر جنرل ڊبيليييو اييف 

جيي “  سينيڌ جيي فيتيح” پي نيپيئر جي ڪتاب عنيوان: 
نالي سان پيش ڪيو آهي. هن ڪتاب جيو ٻيييو ڀياڱيو 
اسان جي مطالعي ۾ آهي. هي ڪيتياب سينيڌي ادبيي 

ع( ۾ شاي  ڪيو آهيي. هيي 5504بورڊ پهريون ڀيرو )
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( صيفيحين تيي مشيتيميل 405ڪتاب چار سيئيو سيتير )
رعيييتيي ” آهي. اسان هڪ ٻئيي ميتيرجيم جيي ڪيتياب 

جو مطاليعيو ڪيرييون ٿيا، جينيهين اسيان کيي هيڪ “  راڳ
بهترين خيالن تي مشتمل ڪتاب پنهنجي ٻولييَء ۾ 
ترجمو ڪري ڏنو آهي. دراصل هين ڪيتياب جيو اصيل 
ليکڪ افيالطيون آهيي ۽ ان جيو سينيڌييڪيار پيروفيييسير 
ڊاڪٽر اسحاق ابڙو صاحب آهي. هن ڪتياب جيو ٻيييو 

ع( ۾ شاي  ٿيو آهي. هي ڪيتياب 1550ڇاپو )نومبر 
( صيفيحين تيي مشيتيميل آهيي، 481چار سئو ٻيٽيييهيه )

رپيييا رکيييل  505جنهن جي قيييميت هيڪ سيئيو سيتير 
آهي. هي ڪتاب افالطون جي جڳ مشهور انيگيرييزي 

جو سنڌي ترجمو آهي. ميتيرجيم کيي   Republicعنوان
سالم آهي جو هنن اسان تي وڏا احسان ڪيا آهن جو 
اسان کي پنهنجي ٻوليَء ۾ هر قسيم جيي تيحيقيييقيي، 
تنقيدي ۽ تخليقي علم و ادب سان روشينياس ڪيراييو 
آهي. اسان جي سنڌ جيي قيدييم تيارييخ، قيدييم آثيارن 
جي هيٺ دفن ٿيل آهي. انگريزن انيهييَء آثيارن بيابيت 
ڪيترو ئي ڪم ڪيو آهي. هڪ ڪتاب عطا محميد 

جيي عينيوان سيان، “  سنڌ جا قديم آثيار” ڀنڀري مرحوم 
هينري ڪزنس جيي ڪيتياب تيان تيرجيميو ڪيييو آهيي. 
هي ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ پاران ٻيو دفعو )آگسيٽ 

ع( ۾ ڇيياپيييييو ويييو آهييي جيييييڪييو اسييان جييي 1554
ميطيياليعييي هييييٺ آهييي. هيي ڪيتيياب چيار سيئييو ٻيٽيييييا 
صييفييحيين تييي مشييتييمييل آهييي. مييذڪييوره ڪييتيياب جييي 

کان سنڌ جي لڪل تاريخ جيي اهيڃياڻين  810صفحي 
۽ آثارن جون اڻ لڀ تصويرون ڏنل آهين. ڪيتياب جيي 
آخري صفيحيي تيي سينيڌ جيي ِسيَڪيَن جيون تصيوييرون 
ڏنل آهن جيڪي ڌنڌليون ۽ ميريون نظر اچيي رهيييون 
آهن. هن ڪتاب جي پيش لفظ ۾ عطا محمد ڀينيڀيرو 

انگريزن جي دور ۾ نه ايتري روشني هئي ” لکي ٿو ته: 
۽ نه وري اڳ جهڙيون سفري سهيوليتيون ميوجيود هيييون، 
پر پوِء به هڪ جاکوڙي جوان هينري ڪيزنيس سينيڌ ۾ 
پييري پييري ُڪيينييڊن پيياسيين ۾ پييهييچييي، اهييڙن دڙن جييي 
کوٽائي ڪيئيي، جيتيي پيهيچيڻ ڏاڄو مشيڪيل هيو. هين 
سيييڄيييي سييينيييڌ جيييا دڙا ۽ ڀيييڙا گيييهيييميييي، کيييوٽييياييييون 

“ سينيڌ جيا قيدييم آثيار”    Antiquities of Sindhڪري
( 5، 1554)ڀنڀيرو: “  نالي هڪ معياري ڪتاب لکيو.

دل جي ڳالا آهيي تيه اسيان جيي سينيڌ جيي تيارييخ تيه 
انهن دڙن، پڙن، ڪوٽن، قلعن ۽ قدييم قيبيرسيتيانين ۾ 
دفين ٿييييل آهييي ڪييي کيياهيوڙي ميڙس ئيي انيهيين جييي 
ساخت ۽ قدامت کي ڏسي اوسا پاسا جاچي، سنڌ جي 
تيياريييخ، ثييقييافييت ۽ تييهييذيييب کييي کييوٽييي ٻيياهيير ڪييڍي 
سگهن ٿيا. اسيان کيي صيدق دل سيان جيي پينيهينيجيي 
تاريخ سان عشق ۽ دلچسپي آهي ته انيهين دفين ٿيييل 
دڙن ۽ پڙن جا در کوٽي، تن ناياب اسمين تيي عيقيابيي 
نگاھ وجهي تاريخ جيا پيييرا کيڻيون جيييڪيي تيارييخ ۽ 
تييهييذيييب جييا آثييار انييهيين دڙن ۾ لييڪييل آهيين تيين جييي 
اصليت کي سيڃياڻيي سينيڌ جيي عيوام جيي آڏو رکيي 
دنيا کي محسوس ڪرايون ته اسان تاريخ رکندڙ قيوم 
آهيييييون، جيين جييي پيينييهيينييجييي ڌرتييي، پيينييهيينييجييي ٻييولييي، 
تهذيب ۽ ثقافيت آهيي. قيدييم وسينيديَء وارا شيهير بيه 
انهن جو حصو آهين، جيتيان تيارييخ جيا نيقيش چيٽيا ٿيي 
بيهندا. اڳ اسان کي صحيييح ميعيليوميات ڪيونيهيي تيه 
ماضي ۾ وينجهيرو، ميحيفيوظيه، ڀيم جيو ڀيڙو، مينيصيوره 

جي ڪهڙي حيثيت هئي؟ ڪڏهن آباد ۽ بيربياد ٿيييا. 
ڪجا ٽائيم کانپوِء اگر انهن تي ڌيان نه ڌريو ويو تيه 
اسان پنهنجي عظيم تهذيب ۽ ثقافت تان هٿ ڌوئي 
ويهنداسين. ڇاڪاڻ ته جهڙي طرح ڌارين جا قبضا ۽ 
للڪارون ٿي رهييون آهين تيه اسيان پينيهينيجيي عيظيييم 
ماضي جو سرمياييو پيرزا پيرزا ڪيرائيي ڇيڏرائييينيداسييين. 
سيينييڌ جييو ڪييوبييه اهييڙو عييالئييقييو نييه آهييي جييتييي قييديييم 
وسندين جا آثار نه ملندا هجن. ڀيليي تيوهيان ٿير، بير ۽ 
اروڙ ڏسو هزارين آثار ۽ اهڃاڻ اسان کي حيرت ڏيياري 
ٿا ڇڏين ته اهيڙي عيظيييم تيهيذييب جيييڪيا دڙن، ڀيڙن 
جي هيٺيان لڪي ڇپي پئي آهي! اهيي اسيم ۽ آثيار 
اسان جي سنڌ جيي خيوشيحياليي ۽ آبياديَء جيي سياک 
ڀري رهيييا آهين. سينيڌ جيي چيپيي چيپيي تيي جيييڪيي 
قيدييم آثييار ميوجيود آهين تين جيي هييييٺيييان سيينيڌ جييي 
عظيم تهذيب تجيال ڏييئيي رهيي آهيي، جيييڪيا سينيڌ 
جي قدامت جي ساک ڀري رهي آهي. سينيڌ ۾ هيزارن 
سالن کان موجود جبلن جي اارن ۾ گرجا گهر، منيدر، 
گييرد وارا ۽ مسييجييدون ڇييا جييون عييالمييتييون آهيين؟ اميين، 
محبت، پيار، سالمتي اخوت ۽ ڀائيچاري جا مضبو  
قلعا آهن. جتي انسانيييت کيي پيييار ۽ امين جيو درس 

“ )سيينييڌ ۾ کيينييڊرن جييي کييوٽييائييي” ڏنييو وييينييدو هييو. 
ع( مذڪوره عنيوان سيان ڪيتياب آهيي، جينيهين 5550

هن سيليسيليي ” جو اصل ليکڪ اين. جي مجمدار آهي. 
سينيڌ ”   Exploration in Sindh۾ مجمدار جو ڪتاب 

وڏي اهيميييت رکيي ٿيو. “  ۾ قديم کنڊرن جي کوٽيائيي
، ٻه اکر(، هن ڪتياب جيو پيهيرييون ڇياپيو 5550)شوق: 

ع ۾ شيايي  ڪيييو آهيي. هين 5550سنڌي بورڊ، سين 
ڪتاب ۾ سنڌ بابت نهايت ئي اهم مفيد معيليوميات 
ڏنل آهي. مذڪوره ڪتياب جيو ڇياپيو ٽيي سيئيو چيئين 
صفيحين تيي مشيتيميل آهيي. اسيان هيت هيڪ ڪيتياب 

جو ذڪر ڪيرييون ٿيا “  سنڌ ۽ بلوچستان جو سير سفر” 
ع( وارو ڇاپو اسان وٽ موجيود آهيي. 5558جنهن جو )

مذڪوره ڪيتياب جيو اصيل ليييکيڪ: هييينيري پياٽينيجير 
آهي. هن ڪتاب جيو سينيڌي تيرجيميو: ميحيميد حينيييف 
صديقي ۽ سومار عليي سيوميرو ڪيييو آهيي. ميذڪيوره 
ڪييتيياب پيينييج سييئييو ٻيين صييفييحيين تييي مشييتييمييل آهييي. 
ليفٽيننٽ هينري پاٽنجير هين ڪيتياب ۾ جياگيرافيي ۽ 
تياريييخ جييو احييوال چڱييي طييرح سييان ذڪيير هيييييٺ آنييدو 
آهي. سنڌ جي تاريخ بابت عربي، فارسي ۽ انيگيرييزي 

تيياريييخ ” ٻيولييييين ۾ چڱييي تييعييداد ۾ ڪييتيياب مييليين ٿييا، 
)ٺٽي جي تاريخ( به هڪ اهيم ڪيتياب آهيي. “  طاهري

هن ڪتاب جو اصل ليکڪ آهيي سيييد طياهير ميحيميد 
نسياني ٺٽوي ۽ سنڌي مترجم آهيي نييياز هيمياييونيي. 
هين ڪيتيياب جيو تصييحيييح ڪينيدڙ، سيينيڌ جيو نيامييييارو 
عالم، ڊاڪٽر نبي بخش خيان بيليوي آهيي. اسيان جيي 

ع(، وارو ميوجيود 5550اڀياس ۾ ڪتاب جو ٻيو ڇاپو )
آهي. هن سموري ڪتاب کي پنجن ڀياڱين ۾ ورهياييو 
وييو آهييي. ڪييتياب جيي آخير ۾ حيواشييي ۽ تيعييليقييات، 
حواال ۽ متعلقات ڏسڻي ۽ آخر ۾ ڀيلينياميو ڏنيل آهيي. 
هي ڪتاب چار سيئيو سيتيٽيييا صيفيحين تيي مشيتيميل 
آهي ۽ ان کان عالوه انگريزيَء ۾ اوڻٽيييا صيفيحيا پيڻ 
لکيل آهن، جيڪي ڪتاب جيي عيليميي اهيميييت کيي 
اجاگر ڪن ٿا. سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ، محيتيرم 
حبيب اهلل صديقي مذڪوره ڪيتياب جيي پيييش ليفيظ 

سنيڌ جيي تيارييخ جيا مياخيذ پينيهينيجيي ” ۾ لکي ٿو ته: 
پنهنجي اهميت جا حامل آهن. سيورهييين ۽ سيتيرهييين 

تيياريييخ بييلييد تييه تييحييت ” صييديَء جييي حيياالت مييطييابييق 
انهيَء ڪري نيمياييان آهيي “  المعروف به: تاريخ طاهري

جو ان جو تاريخي واقعات کي قصا خوانيَء جيي انيداز 
ع، پيييش 5550)صيدييقيي: “  ۾ بيان ڪيييو وييو آهيي.

لفظ(، اهڙيَء طرح سنڌي ادبي بورڊ جون ترجمن واري 
شعبي ۾ نمايان خدمتون نيظير اچين ٿيييون. هين اداري 
پاران هر طرح نثير ۽ نيظيم جيا عيليميي، ادبيي ڪيتياب 
تيرجيميو ڪيري ڇيپيراييا ويييا آهين جين تييي پيي اييڇ ڊي 

گِيرم ” ڪري سگهجي ٿي. اسيان هيتيي هيڪ ڪيتياب 
جو ذڪير ڪيرييون ٿيا، هين ڪيتياب جيو “  جون آکاڻيون

متيرجيم: خيانصياحيب ميرييد عيليي آهيي، جيييڪيو اصيل 
تان ترجمو ڪيييو وييو   Grimm’s Fairy Talesڪتاب

 -آهيي. سيينيڌي ادبييي بييورڊ جيو پيينيجييون ڇياپييو )آگسييٽ
ع( ۾ شاي  ڪيو آهي ۽ ڪيتياب جيي قيييميت 1550

پيينييجيياھ رپيييييا رکيييييل آهييي. هييي ڪييتيياب هييڪ سييئييو 
پنجانوي صفحن تيي مشيتيميل آهيي، جينيهين ۾ ڪيل 

(، آکيياڻيييييون ڏنييل آهيين. هيين ڪييتيياب جييي 55اوڻيييييا )
۽ ڪييتيياب جييي آخييري “  ڇييا نييوڪيير” پييهييرييين آکيياڻييي 

آهيي. هين سيميوري ڪيتياب جيون “  ٻارهن ڀائير” آکاڻي 
ڪييهيياڻيييييون نصيييييحييت ڀييريييون ۽ سييهييڻييي ٻييوليييَء ۾ 
تخليقي ادب سيان سييينيگيارييل آهين، ييعينيي ٻيوليي ۽ 
آکاڻيون دلچسپ نوع ۾ پنهنجا جلوا ڏيکاري رهييون 
آهن، جيڪي دل کي وڻن ٿيون ۽ دماغ کيي ُسيڪيون 
ڏين ٿييون. سينيڌي ميتيرجيم جيي اهيڙي ڪيم کيي داد 
 ڏجي ٿو، جنهن ترجمي وارو درست حق ادا ڪيو آهي. 

ع ۾ سنڌ، ممبئيَء سرڪار کان هڪ اليڳ 5580سن 
صييوبييي جييي حيييييثيييييت ۾ جييدا ٿييي. ٻيينييهييي دورن ۾ 
انگريزيَء سان گڏوگڏ سنڌيَء ۾ پڻ ترجمي ڪرڻ جيو 
انتظام ڪيو ويو ته جيئن عيام مياڻيهيو انيهين قياعيدن 
قانونن کان سندن پينيهينيجيي ٻيولييَء ۾ واقيف ٿييين ۽ 
انتظام رکڻ ۾ سوالئي ٿئي. ُان الِء بياقياعيدي سينيڌي 

جي آسامي ۽ آفيس قائيم   Sindhi translatorمترجم
( اييئين بيه نيه هيو تيه 815:  1550)االنا: “ ڪئي ويئي.

هتي ڪا عيليم ۽ ادب جيي سيي لڳيي پيئيي هيئيي ۽ 
انگريزن اچي ُان کي آباد ڪيو. برصغيير ۾ هير قسيم 
جو فڪر ۽ علمي، ادبي خزانو وافر مقدار ۾ موجود هو 
۽ آهي، هي تخليقي سر زميين آهيي. هيتيي هير قسيم 
جا علمي ۽ ادبي، مذهبي، سياسي، سماجي، ثقافتيي، 

پير ” معاشي ۽ ميعياشيرتيي عيليوم ۽ فين ميوجيود هيئيا، 
اسان وٽ پوِء به تيليسيي داس، ڪياليي داس ۽ سينيڌي 
درويشن جيي پينيهينيجيي تيعيليييميات سيان گيڏ ييونيانيي، 
رومي ۽ انگرييزي رواييتيون بيه آييون: جيو اسيان مياضيي 
قريب ۾ مڪاني زبيانين کيان وڌييڪ انيگيرييزي ڏانيهين 
توجا ڏنو. يونانين وٽان اسان کي تمام گهڻو مواد تيه 
فلسفي جو مليو، جيڪيو انيگيرييزي زبيان جيي وسيييليي 
اسان حاصل ڪيو. يوناني ڏاهپ کي پسند ڪندا هئيا 
۽ اهڙيَء ريت هنن جيي فيڪير ۾ اسيتيدالل، مينيطيق ۽ 
علم ڪالم گيهيڻيي ڀياڱيي ميوجيود آهيي، جينيهين ميان 
اسان پنهنجي افساني توڙي ناٽڪ کي منطقي بينييياد 

 )  00ع، 1558)الهداد ٻوهيو: “ تي لکي سگهون.
 

 ...)هلندڙ(... 
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 آهستي اڳيان وڌو، پر پٺتي موٽ نه ڪيو

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 ب بُٻ رهون

جي پهيرئييين ئيي ڏيينيهين تيي 
فيييليييورييييڊا ييييونيييييييورسيييٽيييي جيييي 
پييروفيييييسيير جيييييري يييلييسييمييييين 
پنهنجي فلم فوٽوگرافيي جيي 
شيياگييردن کييي ٻيين گييروپيين ۾ 

 ورهايو.
“ تيعيداد” هن چييو تيه کياٻيي پياسيي وارا ميڙئيي شياگيرد 

گروپ ۾ هوندا. ان گيروپ کيي انيهين جيي ڪيم جيي 
تعداد جي حساب سان گرييڊ ڏنيا ويينيدا. ڪيالس جيي 
آخري ڏينهن تيي هيو هير شياگيرد پياران جيمي  ڪيراييل 
فوٽن جو تيعيداد ڏسينيدو. جينيهين جيا هيڪ سيئيو فيوٽيو 
هوندا ان کي پهريون نمبر ملندو، جنهن جا نوي فيوٽيو 
هوندا سو ٻيون نمبر، اسيي وارو ٽيييون نيميبير ۽ اهيڙي 

 ريت نمبرن جو سلسلو هلندو. 
“ ڪيواليٽيي” جڏهن ته ڪميري جيي سيا يي پياسيي وارا 

گروپ ۾ هوندا. انهن کي پنهنجي ڪيم جيي ميعيييار 
۽ ڪوالٽي موجب گريڊ ملندا. هو سڄي سيمسٽير ۾ 
فيقيص هييڪيڙو فيوٽييو بيه جييمي  ڪيرائييي سيگيفيين ٿيا، پيير 
پهريون نمبر حاصل ڪرڻ الِء کيين اهيو هيڪيڙو فيوٽيو 

 ذري گفٽ پرفيڪٽ فوٽو جم  ڪرائڻو پوندو. 

امتحان جي آخر ۾ هو اهو ڏسي حيران رهجي وييو تيه 
گييروپ ۾ هييئييا. “  تييعييداد” سييڀ کييان بييهييتييرييين فييوٽييو 

سيمسيٽير جيي دوران، جيييڪيي شياگيرد فيوٽين وٺيڻ ۾ 
مشغول هئا، انهن ڪمپوزيشن ۽ الئٽنگ جي ماميرن 
تييي مييخييتييلييف تييجييربييا ڪيييييا، ڊارڪ روم يييا اونييداهييي 
ڪمري جا مختلف طريقا استعمال ڪيا ۽ پينيهينيجيي 
الطين مان سکيا. سيويين فيوٽين ڪيڍڻ جيي ميرحيليي 
دوران هنن پنهنجي مهارتن کي بهتر بڻايو. جڏهن ته 
ڪوالٽي گروپ پرفيڪشن جي پيٺيييان ڊوڙنيدو رهيييو. 
آخر ۾ وٽن پنهنجي ڪوششن ڏيکارڻ الِء سيواِء چينيد 
مييفييروضيين ۽ هييڪييڙي وچييٿييري ڪييوالييٽييي جييي فييوٽييو 

 کانسواِء ڪجا به نه هو. 
تبديل ٿيڻ جي الِء هڪڙي بهترين پيالن جيي ڳيوليهيا 
۾ دٻجي وڃڻ سولو آهي، مثال طور: وزن گفٽائڻ الِء 
تيز ترين طريقو، ڏورا ٺاهڻ الِء بهتريين پيروگيرام، گيوڙ 
کان پري رهڻ الِء هڪيڙو پيرفيييڪيٽ پيروگيرام. اسييين 
بهترين جي ڳولها ۾ ايترو تيه گيم ٿيي ويينيدا آهيييون 
جييو ڪييوبييه نيينييڍڙو عييمييلييي ڪييم سييرانييجييام نييه ڏيييئييي 

بيهيتيريين ” سگفندا آهيون. جيئن واليٽيييئير چيييو آهيي، 
 “ )ڪم(، سٺي )ڪم( جو دشمن آهي.

آئون اها ڳالا ان ڪري پيو ڪيرييان تيه جيييئين اسييين 
حرڪت ۾ اچڻ ۽ عمل ڪرڻ ۾ فرق ڪري سگفون. 
اهي ٻئي ڳالهيون ظاهر ۾ هڪ جهڙيون لڳين ٿيييون، 
پر ايئن ناهي. جڏهن اوهان حرڪت ۾ آهيو تيه اوهيان 
رٿابندي ڪيو ٿا، حڪمت عمليي جيوڙييو ٿيا ۽ سيکيو 
ٿا. اهي مڙئي سٺيييون شيييون آهين، پير اهيي ڪيي بيه 

 نتيجا ڏيئي نه سگفنديون. 
جڏهن ته عيميل، رويين جيو اهيڙو طيرييقيو آهيي جيييڪيو 
نتيجا خيز آهي. جيڪڏهن آئون جيڏهين ليکيان ٿيو تيه 
آرٽييڪيل الِء وييا خيييال جيوڙييان ٿيو تيه اهيا حيرڪيت 
آهي، پر جڏهن آئون باقاعدي ويهي آرٽيييڪيل ليکيان 
ٿو ته اهو آهي عمل. جيڪڏهن آئون بهيتيريين ڊائيييٽ 
پالن جي ڳولها ڪريان ٿيو ۽ ان بيابيت ڪيو ڪيتياب 
پڙهان ٿو ته اها آهي حرڪت، پر جيڏهين آئيون واقيعيي 

 صحتمند اذا واپرايان ٿو ته اهو آهي عمل. 
ڪڏهن ڪڏهن حرڪت ضروري هوندي آهيي، پير اهيا 
ڪڏهن به ڪيوبيه نيتيييجيو نيه ڏييئيي سيگيفينيدي آهيي، 
جيستائين ان کي عمل ۾ تبدييل نيه ڪيييو وڃيي. ان 
سان ڪيوبيه فيرق نيٿيو پيوي تيه اوهيان پينيهينيجيي ذاتيي 
تربيتڪار سان ڪيترائي ڀيرا ڳالهياييو هيجيي، پير اهيا 
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حرڪت اوهان جي جسم کي ڪابيه شيڪيل نيه ڏييئيي 
سگفندي. اهو نتيجيو صيرف تيڏهين نيڪيرنيدو جيڏهين 

 اوهان ورزش ڪندو. 
هياڻييي هييتيي سييوال اهييو ٿييو پييييدا ٿييئيي تييه جييييڪييڏهيين 
حرڪت ڪوبه نتيجو نٿيي ڏئيي تيه پيوِء ان ڪيرڻ جيو 
فائدو ۽ مقصد ڪهڙو؟ ڪڏهن ڪڏهن اسان حرڪيت 
ان ڪري ڪندا آهيون جو اسيان کيي واقيعيي ضيرورت 
هييونييدي آهييي تييه اسييان رٿييابيينييدي ڪييريييون يييا وڌيييڪ 
سکون، پر اڪثر ڪري اسين حرڪت ان ڪري ڪندا 
آهيون ته جيئن اسين ڪنهن به ڪم کي ڪاميييابيي 
سييان بيينييا ڪيينييهيين خييوف خييطييري جييي پييورو ڪييري 
سگفون. اسان مان گفڻا تنقيد کيي نيظير انيداز ڪيرڻ 
جا ماهر هوندا. ناڪام ٿيڻ سيان ييا پيبيليڪ ۾ اوهيان 
تييي ٽيييييڪييا ٽييپييڻييي ڪييئييي وڃييي ان سييان ڪييي سييٺييا 
احسيياس نييٿييا اڀييرن ان ڪييري اسييييين ڪييوشييش ڪيينييدا 
آهيون ته اهڙي صورتحال پيدا ئيي نيه ٿيئيي ۽ اهيوئيي 
سڀ کان وڏو ڪارڻ آهيي تيه اسييين بيجياِء عيميل جيي 
حرڪت ڪريون ٿا، ڇاڪاڻ جيو اسييين نياڪياميي کيي 

 اڳتي ڌڪڻ چاهيون ٿا. 
حرڪت ۾ اچيڻ سيوليو آهيي ۽ اييئين ڪيري پياڻ کيي 
يقين ڏيارڻ ته ڪيئن به ڪيئن اوهان ان مياميري تيي 

هينئير ميون چيار ”اڳيان وڌو پيا. اوهان سوچيندا آهيو، 
ڪالئينٽن سان ڳالا ٻولا ڪئي آهي. اهو ڪم ڀليو 

ميون ” ييا وري “  ٿيو. اسان صحيح سمت ۾ وڃون پيا.
ان ڪتاب جيڪو مون کي لکڻو آهيي ان الِء ڪيجيا 
آئيڊيا گڏ ڪيا آهن ۽ ان تيي ايور ڪيييو اٿيم. ميون 

 “کي لڳي ٿو ته هاڻي اهو سهيڙجي پيو.
حرڪت ڪرڻ سان اوهان اهيو ميحيسيوس ڪينيدا آهيييو 
 يڻ اوهيان ڪيم اڪيالئييينيدا اچيو، پير در حيقيييقيت اهيا 
ڪنهن به ڪم ڪرڻ جي تياري هوندي آهي. جڏهين 

تياري سستي ۽ نٽائڻ جي شڪل اختيار ڪري وٺيي 
ته پوِء اوهان کي تبديلي جيي ضيرورت هيونيدي آهيي. 
اوهان پوِء فقص رٿابندي ڪرڻ تي نيٿيا ڀياڙي سيگيفيو. 

 اوهان کي عمل ڪرڻو پوندو. 
جيڪڏهن اوهان ڪنهن به عادت تي ڪيميال حياصيل 
ڪرڻ چاهيو ٿا ته ان جي ڪنيجيي اهيا آهيي تيه اوهيان 
ان کي دهرايو، نه ڪي ان ۾ ميهيارت ييا پيرفيييڪيشين 
حاصل ڪرييو. اهيو ٽيئييين قيانيون جيي اهيم حياصيالت 
آهي: اوهان فقص ان مخصوو ڪم کيي جيييتيرا ڀيييرا 

 ٿي سگفي دهرايو.
 نئين عادت اپنائڻ ۾ ڪيترو وقت لڳي ٿو؟:

عادت ٺهڻ هڪڙي اهڙي عمل جو نياليو آهيي جينيهين 
۾ دهراُء جي وسيلي روييو خيودڪيار بيڻيجيي پيوي ٿيو. 
جيترو اوهيان ان کيي دهيرائييينيدا اوتيرو اوهيان جيو ذهين 
تييبييديييل ٿييييينييدو ۽ اهييا عييادت پييخييتييي ٿييييينييدي. نيييييورو 
سائنسدان ان کي ڊگفي عرصي واري قيوت ڪيوٺييين 
ٿا جيڪا موجوده عادت جي طريقيڪار تي ٻڌل ذهن 
جييي خييلييييين يييا نيييييورونييز جييي بيياهييمييي ڳييانييڍاپييي کييي 
مضيبيو  ڪيرڻ وسيييليي حياصيل ٿيئيي ٿيي. هير دهييراُء 
کانپوِء، هيڪيڙي سيييل کيان ٻيئيي سيييل تيائييين انيهين 
الڳاپيل خلين جو ڳانڍاپو مضبو  ٿئي ٿيو. اهيو ليقياُء 
پهريون ڀيرو مشيهيور نيييورو سيائيييڪيوليوجسيٽ ڊونيليڊ 

۾ پيش ڪيو جنهن کي هيب جو قانون  5545هيب 
اهيي خيليييا ” ڪري سڏيو وڃي ٿو. اهو قانون چيوي ٿيو 
 “ جيڪي گڏ اڀرن ٿا اهي ئي گڏ جڙن ٿا.

عادت جو دهراُء ذهن ۾ چٽي طبعي تبديلي آڻي ٿيو. 
موسيقارن ۾، سيريبلم، عام ماڻهن جي نسيبيت وڏو 
ٿئي ٿو جنهن ذريعي هين کيي سياز جيي تيارن ڇيييڙڻ 
جهڙوڪ: گٽار و ائيڻ وقيت ميخيصيوو تيار ڇيييڙڻ ييا 
وائلن و ائڻ وقيت سيرنيدي کيي ڇيڪيڻ ۾ ميدد ميليي 

ٿي. ساڳئي ريت، رياضي دانن ۾ هييٺيئييين پيييرييليييل 
لوبيول ۾ سيرميئيي ميادو وڌييل هيونيدو آهيي، جيييڪيو 
انگن اکرن کي گڏ ڪرڻ ۽ حساب ڪيتياب ڪيرڻ ۾ 
ميددگيار ٿيييينيدو آهييي. ان جيي مياپ جيو دارو ميدار ان 
ڳالا تي هيونيدو آهيي تيه اوهيان ان کيييتير ۾ ڪيييتيرو 
وقيييت لڳييياييييو ٿيييا. ريييياضيييي دان جيييييييتيييرو پيييوڙهيييو ۽ 
تجربيڪار هوندو اوتيرو سينيدس پيييرييليييل ليوبيييول ۾ 

 سرمئي مادو وڌيڪ هوندو. 
جڏهن سائنسدانن لنڊن ۾ هڪڙي ٽيڪيسيي ڊرائيييور 
جي دماغ جو معائنو ڪيو ته مٿن انڪيشياف ٿيييو تيه 
هپوڪيمپس )دماغ جو اهيو حصيو جيييڪيو ميخيتيليف 
روڊن رسييتيين، ميياڳيين مييڪييانيين کييي ييياد رکييڻ ۾ اهييم 
ڪردار ادا ڪندو آهي( اهو اير رواجيي طيرح وڏو هيو. 
مييزي جييي ڳييالييا اهييا آهييي تييه هييپييوڪيييييمييپييس وري 
گفٽجي وييو جيڏهين ڊرائيييور رٽيائير ٿيييو. اهيو بيليڪيل 
ايئن آهي ته هڪڙي باڊي بلڊر جا ڏورا هڪڙي عيام 
رواجي مياڻيهيو جيي ميقيابيليي ۾ وڏا ۽ طياقيتيور هيونيدا 
آهن. اسان جو ذهن به بلڪل اييئين ئيي آهيي. جيڏهين 
ان جي ڪنهن خاو حصي جو استيعيميال ڪيجيي ٿيو 
۽ لڳاتار ڪجي ٿو ته اهو حصو خيود بيخيود وڌي وڏو 
ٿيي وڃييي ٿييو ۽ وري جييڏهيين ان جييو اسييتييعييمييال ڇييڏي 

 ڏجي ٿو ته اهو خود بخود سسي وڃي ٿو. 
ان ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته عادتن اپينيائيڻ ۾ دهيرائيڻ 
جي اهميت نيورو سائنسيدانين جيي تيجيربين کيان اڳيي 

۾ انييگييريييز  5005ئييي آشييڪييار ٿييي چييڪييي هييئييي. 
ڪينيهين ” فالسافر جارج ايڇ ليوس اهو نوٽ ڪيو تيه، 

به نئين ٻولي سکڻ الِء يا ڪو نئون موسيقي جو آليو 
و ائڻ الِء يا اهڙي ڪا اير روايتي جسماني هلچل ۽ 
حرڪت ڪرڻ الِء شروع ۾ شديد ڏکيائي کي مينيهين 
ڏيڻو پوي ٿو. ڇاڪاڻ جو ذهن جا اهيي سيميورا چييينيل 
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يا رستا ٺهيل ئيي نياهين هيونيدا جيييڪيي ان ڪيم ۾ 
مييلييوو سييمييورييين حسيياسييييياتييي حييرڪييتيين کييي جييهييٽييي 
سگفين، پير جيييئين جيييئين ان ڪيم جيو دهيراُء ٿييينيدو 
تيئن تيئن ذهن ۾ اهي گفيڙ ۽ گيفياٽ ٺيهينيدا ايينيدا 
۽ آهسييتييي آهسييتييي اهييا درپيييييش ڏکيييييائييي وييينييدي 
گفٽجندي تان جو اهو ڪم خودڪار بڻجي ويينيدو ۽ 
پوِء ڀلي ان ڪيم جيي دوران اوهيان جيو ذهين ڪينيهين 

قصيو ميخيتيصير اهيو تيه “  ٻئي شيِء ۾ مصروف هجي.
عام رواجي طرح توڙي سائنسدانن جا تجربا ٻيئيي ان 
ڳالا تي متفق نظر اچن ٿا ته بار بيار دهيراُء سيان ئيي 

 تبديلي ممڪن آهي. 
هر ڀيري جڏهن اوهان ان ڪم کي دهرايو ٿا تيه اوهيان 
ان الڳاپيل دمااي سرڪٽ کي متحرڪ ڪيو ٿيا. ان 
جو سوليو ميطيليب اهيو ٿيييو تيه ان عيادت کيي بيار بيار 
دهرائڻ ئي اهو اهم قيدم آهيي جينيهين وسيييليي اوهيان 
پنهنجي عادت کي يقيني بڻيائيي سيگيفيو ٿيا. اهيوئيي 
سبب آهي جو اهي شاگرد جن مڻن جي حسياب سيان 
فوٽو ڪڍيا اهي انهن شياگيردن جيي ميقيابيليي ۾ اهيي 
مهارتون حاصل ڪرڻ ۾ ڪامييياب ٿيي وييا جيييڪيي 
هڪڙي بهترين فوٽو ڪڍڻ الِء رڳو مفروضين، بيحيثين 
۽ ڳالهين ۾ منڌل رهيا. هڪڙو گروپ سرگرمي سان 
ڪم کي لڳو رهيو جڏهن ته ٻئيي گيروپ اييير فيعيال 
طريقي سان سکڻ کي ترجيح ڏنيي. هيڪيڙو عيميل ۾ 

 هو ۽ ٻيو حرڪت ۾. 
مڙئي عادتون انهيَء طريقيڪار تي هلن ٿيييون ييعينيي 
ڪوشش وٺي عمل ڪرڻ کان ويندي خيودڪيار روييي 
تيائيييين. ان سيمييوري طييريييقييييڪيار کييي خييودڪياري جييو 
عمل سڏجي ٿو، جيڪو دراصل هيڪيڙي اهيڙي عيميل 
جو نالو آهي جنهن ۾ بنا شيعيوري طيرح سيوچيڻ جيي 
اهو ڪم سرانجام ڏجي. اهو سمورو عمل ڪجا هين 

 ريت نظر اچي ٿو: 

: شروعات ۾ )پوائنٽ اي(، جنهن ۾ عادت 55تصوير 
کي جڙڻ ۾ چڱي ڀلي شعوري ڪوشش لڳيي ٿيي ۽ 
فوڪس ڪرڻيو پيوي ٿيو. ڪيجيا دفيعيي جيي دهيرائيڻ 
کانپوِء )پوائنٽ بي(، اهو ڪجا سولو ٿي پوي ٿو، پير 
ان کي اڃان به وڌيڪ شعيوري ڪيوشيشين سيان بيهيتير 
بنائڻ جيي ضيرورت آهيي. بيار بيار جيي دهيراُء کيانيپيوِء 
)پوائنٽ سي(، عادت ايتري ته خودڪيار بيڻيجيييو پيوي 
جو ان کي شعوري ڪوشش جي ضيرورت نيٿيي پيوي. 
ان سييرحييد، جيينييهيين کييي عييادت جييي لييڪييييير چييئييي 
سييگييفييجييي ٿييو، اهييو رويييو سييوچييڻ کييانسييواِء خييودڪييار 

 بڻجيو پوي ۽ اهڙي ريت نئين عادت جڙيو پوي. 
اڳين صفحن ۾ اوهان ڏسندو ته ان سميوري عيميل جيا 
ڪهڙا نتيجا نڪرن ٿا جڏهن محقق اصل عادت جيي 
خودڪار عمل جي سطحن جي جاي ڪنيدا جيهيڙوڪ: 
روز ڏھ مينيٽ پينيڌ ڪيرڻ. انيهين چيارٽين جيي شيڪيل، 

سيڏيين ٿيا، “  سکڻ جيا ور وڪيڙ” جنهن کي سائنسدان 
رويين بيابيت هيڪيڙو اهيم سير آشيڪيار ڪين ٿيا، اهييو 

عادت جڙڻ جو انيحيصيار وقيت تيي نيه پير ان ”آهي ته، 
 “جي دهرائڻ تي آهي.

: اهييو گييراف ڪيينييهيين ميياڻييهييو جييي روزانييو 51تصييوييير 
ناشتي کانپيوِء ڏھ مينيٽ پينيڌ ڪيرڻ جيي عيادت کيي 
ظاهر ڪري ٿو. اهو نوٽ ڪيرييو تيه جيييئين جيييئين ان 
کي دهرايو وڃي ٿيو تيييئين تيييئين ان جيي خيودڪياري 
جي صالحيت وڌندي وڃي ٿي تان جو اهو عمل سولو 

 ۽ خودڪار بڻجي پوي ٿو.
ان ڏس ۾ جيڪو سڀ کان عام سوال مون ٻڌو آهيي 

هييڪييڙي نييئييييين عييادت جييوڙڻ الِء ” اهييو اِهييو آهييي تييه 
پر آئيون سيميجيهيان ٿيو تيه “  ڪيترو وقت درڪار آهي،

هيڪيڙي ” ماڻيهين کيي دراصيل اهيو پي يڻ گيفيرجيي تيه 
نييئييييين عييادت جييوڙڻ الِء ان کييي گييفييڻييا ڀيييييرا دهييرائييڻ 

ڇاڪاڻ جيو ڪينيهين بيه عيادت کيي پيخيتيي “ گفرجي.
ڪييرڻ الِء ان جييو دهييراُء ضييروري آهييي تييه جيييييئيين اهييا 

 خودڪار بڻجي وڃي. 
ڪنهن به عادت کي اپنائيندي ڪيييتيرو وقيت گيذري 
چڪو آهي اهو بي معنٰي آهي جيييسيتيائييين اوهيان ان 
کي دهرايو نٿا. ڪهڙو فرق ٿو پيوي تيه اوهيان کيي ان 

ڏينهن يا وري ٽيي  85ڏينهن ٿيا يا  15ڪم ڪندي 
سئو ڏينهن. جنهن شيِء جو فرق پوي ٿو سا اها آهيي 
تيه اوهييان ان کييي ڪيييييتيرا ڀييييرا دهييراييو. هييڪيڙو ڪييم 
اوهان مهيني ۾ ٻه ڀيرا به ڪري سگفو ٿا يا ٻه سيئيو 
ڀيرا به. اهو دهراُء ئي آهي جيڪو فرق پيدا ڪري ٿو. 
اوهان جي موجوده عادت تڏهين ئيي پيخيتيي ٿيي آهيي 
جڏهن اوهان ان کي سئو ڀيييرا نيه پير هيزار ڀيييرا ڪيييو 
هوندو. ساڳييو ليقياُء نيئييين عيادت سيان آهيي. ان کيي 
جوڙڻ الِء اوهان کي ان کي اييتيرا ڀيييرا دهيرائيڻيو پيونيدو 
 جو اها عادت، عادت جي لڪير کي پار ڪري وڃي. 
عملن، اها ڳالا اهم ناهي تيه ان روييي کيي خيودڪيار 
بڻجڻ ۾ ڪيييتيرو وقيت لڳيي ٿيو. جيييڪيا شييِء اهيم 
آهييي ُاهييا اِهييا تييه اوهييان ان ۾ پيييييش رفييت ڪييرڻ الِء 
ڪيترا ڀيرا ان عمل کي دهرايو ٿا. ايتري قدر جيو اهيو 

 به اهم ناهي ته اهو عمل خودڪار بڻجي وڃي. 
عادت جوڙڻ الِء اوهيان کيي پيرييڪيٽيس جيي ضيرورت 
آهي ۽ ان جو اثيرائيتيو طيرييقيو اهيو آهيي تيه رويين جيي 

ان ” ٽئين قانون سان چهٽا پيا هجو، جيڪو چوي ٿو، 
ايندڙ باب اوهيان کيي اهيو ٻيڌائييينيدا “.  کي آسان بڻايو

 ته اهو ڪم آسان اوهان ڪيئن بڻايو. 
 باب جو خالصو:

  ان کي آسان بڻايو.”روين جو ٽيون قانون آهي“ 
  سکڻ جيو اثيرائيتيو طيرييقيو آهيي تيه ان تيي عيميل

 ڪريو نه ڪي اهو ته ان جي رٿابندي ڪريو.
  عمل ڪرڻ تي فوڪس ڪريو، نه ڪي حيرڪيت

 ڪرڻ تي.
  عادت نالو آهي اهڙي رويي جو جيييڪيو بيار بيار

 دهرائڻ سان خودڪار بڻجي وڃي. 
  ڪنهن به عادت کي پختي ڪيرڻ الِء اهيو اهيم

ناهي ته اوهان ان کي ڪيترو پراڻو اختيار ڪيييو 
آهييي بييلييڪييه اهييو اهييم آهييي تييه اوهييان ان کييي 

 ڪيترا ڀيرا دهرايو آهي.
 ...)هلندڙ(.... 
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 نسيم بخاري

هيييييوگييو جييي هييڪ مشييهييور ۽ 
 Lesتاريخي فرانسيسي ناول 

Miserable's  کييي مييرزا قييلييييير
بيگ سنڌيَء جو وييس پياراييو 
آهي ۽ عنوان رکيييو اٿيائييينيس 

مصيييييييبيييت ميييارييييا سيييائييييييينَء ” 
 “سنواريا

ع ۾ ڇييپييييو هييو، 5001وڪيٽيير هييييوگييو جيو اهييو نياول 
هيين صيديَء جيي بيهيتيريين نياول طيور پيڻ  55جيڪو 

ڳڻيو ويو آهي. ڪيتياب جيو سيميورو تيرجيميو نيه ڪيييو 
اٿس، پير ان جيو سيارو مضيميون ڏنيو اٿيس، ڪيي ٿيورا 
ڀاڱا ۽ ناال اير ضروري سمجهي ڇڏي ڏنا اٿس. پياڻ 
لکيو اٿائين ته پڙهندڙ اهو پڙهي خيوش ٿييينيدا ۽ هين 

 مان چڱي نصيحت حاصل ڪندا.
ع ۾ اها ڳياليا ليکيي 5550مرزا قلير بيگ فيبروري 

ع ۾ ڪيري ڇييڏييو هيئيائيييين. 5550هيئيي، پير تيرجييميو 
سندس ڪٽنب پاران سينيڌي ادبيي بيورڊ کيي  ياڻياييل 
ترجمي جو مسيودو ڏنيو وييو هيو، جينيهين ڪيتياب جيي 

ع ۽ ٽييئييييين 5500ع، ٻييئييييين 5505پييهييرييين اشيياعييت 
ع ۾ ڪييئييي هييئييي. اهييو ڪييتيياب اڳ جييڏهيين 1550
ع جي جوالِء مهيني ۾ مون پڙهيي پيورو ڪيييو 1515

آهي ته سر پر به لڳو آهي ته واقعي ان ميان سيکيڻ، 

پيرائيڻ ۽ سيميجييهيڻ الِء گيهيڻيو ڪيجيا حياصيل ڪييري 
 سگهجي ٿو.

هن ناول ۾ سادي، سولي، سهنجي ۽ معياري ٻيولييَء 
جو جهڙي طرح سان اظهار ڪيو ويو آهي، ان اظيهيار 
مان لڳي ئي نٿو تيه اهيا هيڪ صيديَء کيان بيه پيراڻيي 

 سنڌي ٻولي آهي.
هن ناول ۾ هڪ پيادري جيو زنيدگيي جيي ميعياميلين ۽ 
سماج ڏانهن جيڪو مثيبيت ۽ شيانيدار روييو ڏييکيارييو 
ويو آهي، اهو هر مذهب جي ماڻيهيوَء الِء عياليييشيان ۽ 
پييرسييڪييون زنييدگييي گييذارڻ جييو بييهييتييرييين گييس آهييي. 
پادريَء جي ڪردار جي ئي عميل دخيل سيان جيييڪيي 
بخيل هئا سي سخي ٿي پيا ۽ جيڪي بيدڪيار هيئيا 
سي نيڪ ٿي ويا. مطلب ته پادري گيفيتيار جيو نيه، پير 
ڪردار جو به اازي هو، جنهن جيي اثير هيييٺ مياڻيهين 

 پنهنجي مثبت ڪردارن جو تعين ڪيو.
عام طور تي ٿيندو ايئن آهي ته جڏهن ڪينيهين جيي 
گهر مان ڪا چوري ٿيندي آهي يا ڌاڙو لڳينيدو آهيي 
ته اهو ڏاڄو ڏکارو ٿي ويندو آهي ۽ دانيهيون ڪيوڪيون 
ڪييرڻ لڳيينييدو آهييي، پيير چييارلييس مييريييل جييي گييهيير ۾ 
ترسايل ميهيميان پياران جيڏهين قيييميتيي سياميان چيوري 
ڪيو وڃي ٿو تيه اهيو رنيج بيدران خيوشييَء جيو اظيهيار 
ڪيري ٿييو ۽ چييوي ٿييو تيه پييڪ سييان جييييڪييي شيييييون 

چوري ٿيون آهن سي مون وٽ اير ضيروري هيييون ۽ 
انهن جي مون کان وڌيڪ چور کي ضرورت هئي. سو 
ضرورتمند جي ضرورت پوري ٿيي آهيي تيه اهيا سيٺيي 
ڳالا آهي ان جو ڏک ڇو ڪجي. پيادريَء کيي اهيا بيه 
خبر هئي ته جنهن مسافر کيي هيو پياڻ رات تيرسيائيي 
ٿو ۽ سندس خدمت چاڪري ڪري ٿو، سو پينيهينيجيي 
دور جو بدنام چور ۽ جيل مان تازو ُڇٽل قيدي آهيي، 
جينيهين ميان ڪيا خييير خيواهييَء جيي اميييد رکيي نيٿييي 
سگهيجيي، پير ان جيي بياوجيود هين  يڻ تيه سينيڌ جيي 
صوفي بزرع شاھ عبداللطييف ڀيٽيائيي جيي ان بيييت 

 تي عمل ڪيو هو ته:
 چڱا ڪن چڱايون، مَٺايون مَٺن

 جو وڙ جڙي جن سين، سو وڙ سي ئي ڪن  
هن ناول ۾ هڪ اهيڙي مياُء جيي درد ڪيهياڻيي بيه دل 
کي ڌوڏي وجهي ٿي جنهن سان يار بيييوفيائيي ڪيري 
ٿو ۽ سندس نشانيَء طور پيدا ٿيل نياڻي جي تربيت 
جي حوالي سان کيس ڏاڄا ڏک ڏوالوا ڏسيڻيا پيون ٿيا، 
اهيا نيييياڻييي جييڏهيين جييوان ٿيئييي ٿيي تييه هيين جيي هييڪ 
نوجوان سان اک اٽڪي پيوي ٿيي ۽ ٻيطيرفيي پيييار ۾ 
زبردست امتحانن ۽ آزمائشن وارو سلسليو شيروع ٿيي 
وڃي ٿو. ان رومانوي ڪهاڻي ۾ ڊراميائيي ميوڙ تيڏهين 
اچي ٿو جڏهين عياشيق وقيت ۽ حياليتين جيي جيبير کيي 

 ذڪرُمرزاُقليچُبيگُپ رانُوڪءرُهيوگو
 جيُترمجيُڪيلُن ولُجو

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 وڪءر 

 ادبيُجتزيو
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ڏسيينييدي مييحييبييوب جييي حيياصييالت کييي نييامييمييڪيين 
سمجهي ٿو ان ڪري الچار عاشق شهر ۾ شهريين ۽ 
انتظاميه وي ۾ جاري ڇڪتاڻ جو شهرين پاران حصيو 
بڻجندي پنهنجي جان جي نذراني جو فييصيليو ڪيري 
ٿو ۽ محبوبه ڏانهن آخري چٺي اماڻيي پينيهينيجيي درد 
جو المنياڪ داسيتيان بيييان ڪيري ٿيو، اتيفياق سيان اهيا 
چٺي محبوبه بدران کيس سنڀيالييينيدڙ کيي هيٿ لڳيي 
وڃي ٿي، جيڪو جيڏهين درد سيان ڀيرپيور جيذبين جيي 
المناڪ پيار پڄاڻيَء وارا ليفيظ پيڙهيي ٿيو تيه هين کيي 
عاشق سيان هيميدردي ٿيي پيوي ٿيي ۽ سيوچيي ٿيو تيه 
جڏهن هڪ ڳيڀيرو نيوجيوان پينيهينيجيي مياڻيهين جيي الِء 
زندگي جي قيربيانيي ڏييڻ الِء تيييار آهيي تيه پيوِء آئيون 
پوڙهو ڇو ڪو عوام الِء الڀائتو ڪردار ادا ڪيري نيٿيو 
سگهان. هو هلندڙ انتظاميه ۽ شهرين واري وييڙھ جيو 
حصو بڻجڻ الِء وکون کيڻيي ٿيو ۽ جيتيي انيتيظياميييه ۽ 
عوام وي ۾ جنگ جاري هئي اتي پيڄيي وڃيي ٿيو ۽ 
زخمي عاشق کي زير زمين گندي پاڻيَء جي نيييڪيال 
واري وڏي نالي مان ڪيليهيي تيي کيڻيي ٻياهير نيڪيري 
اچي ٿيو نيه رڳيو هيو عياشيق جيي جيان بيچيائيي ٿيو، پير 
سنيدس ميحيبيوبيه سيان شيادي بيه ڪيرائيي ٿيو، نيه رڳيو 
شيادي ڪييرائييي ٿييو، پيير پيياڻ وٽ پيينيهيينييجييا گييڏ ڪيييييل 
جيڪي به پئسا وڏي تيعيداد ۾ هين وٽ ميوجيود هيئيا 
سي به سندن حوالي ڪري ٿو، نه رڳيو اييتيرو، پير هينين 
کي اهو بيه ٻيڌائيي ٿيو تيه ڪيييئين ڪياسيييٽ جيي مياُء 
اپونائن سان سندس واسطو پيو هو، ڪيئن ان ايرييب 
۽ الچار عورت جيي ميدد ڪيئيي هيئيي ۽ ڪيييئين ان 
جي ڌيَء جيڪا ڪن ٻيين وٽ سينيدس مياُء پياليڻ الِء 
ڏني هئي تن سينيدس مياُء کيان هير ميهييينيي حيد کيان 
وڌيڪ خري پيئيي وصيول ڪيييو ۽ ڪيييئين هين انيهين 
اللچي زال مڙس کي سندس گهر مطابق پئسا ڏييئيي 
ڪاسيٽ کي انهن کان هٿ ڪري مياُء حيواليي ڪيرڻ 
پئي چاهيو يا کيس سٺي تربيت ڏيڻ جو تمنائيو هيو. 

هن ڪاسيٽ ۽ سينيدس پيرييميي ميييرييس کيي اهيو بيه 
ٻڌايو ته ڪيئن اپونائن ڌيَء جي سڪ ۽ تڙپ ۾ دم 
ڌڻيَء حوالي ڪيو هو، هن پيرييميي جيوڙي آڏو اهيو بيه 
اعتراف ڪيو ته هو جين وليجان مياضييَء جيو چيور ۽ 
جيييييل جييو قيييييدي رهيييييو آهييي، بييعييد ۾ شييرافييت واري 
زندگيَء جي ڪري کيس شهير جيو ميييئير بيڻياييو وييو. 
هيين هييڪ ڪييارخييانييي جييي سيينييڀييال بييه ڪييئييي هييئييي 
ڪارخاني جي سنڀال ۽ ميئرشپ جيي پيگيهيارن واري 

 ميڙا چونڊي سندن حوالي ڪئي وئي آهي.   
ناول ۾ هڪ اهڙي چيور جيي ڪيهياڻيي بيه بيييان ٿيييل 
آهي جنهن کي رڳو ميانيي چيورائيڻ جيي ڏوھ ۾ ليڳ  

سييال قيييييد ڪيياٽييڻييو پيييييو. سييزا ان ڪييري بييه  10ڀييڳ 
ڊگهي ٿيندي وئي جو سزا جي طئي ٿيل وقت گيذرڻ 
کييان اڳ ئييي هييو کييوڙ ڀيييييرا جيييييل مييان ڀييڄييڻ جييي 
ڪوشش ڪندو ۽ پڪڙجندو آيو نتيجي ۾ هين کيي 
کوڙ سارا سال وڌيڪ جيل جيي ڀيوڳينيا ڀيوڳيڻيي پيئيي. 
اهو چور وري جڏهن شريف ٿئي ٿو ته هين جيي سياک 
جي هاڪ جهر جهنگ ٻڌجڻ لڳي ٿي ۽ کيس شيهير 

 جو ايڊمنسٽريٽر مقرر ڪيو وڃي ٿو.
هي انيهييَء چيور جيو ذڪير آهيي جيييڪيو پيادريَء وٽ 
مهمان ٿيي هيڪ رات رهيييو هيو ۽ هين جيو اليا تيليا 

 کڻي گم ٿي ويو هو.
هن ناول ۾ هڪ اهڙي پوليس آفيييسير جياورٽ جيو بيه 
اهم ڪردار نظر اچي ٿيو جينيهين جيي يياداشيت ۽ نيظير 
جي ڪمال سان چور ايڊمنسٽريٽر جييين وليييجيان جيي 
سچائي پيڌري ٿيي پيوي ٿيي، پيوليييس آفيييسير کيييس 
پڪڙي ته نٿو، پر ٻڌائي ضرور ٿو ته هو ڪير آهي ۽ 
ماحول اهڙو پيدا ڪري ٿو جو چور ايڊمنيسيٽيرييٽير کيي 
خود پنهنجو ضمير ان ڳالا الِء آماده ڪري ٿو ته هيو 
ڀري عدالت ۾ جج آڏو پنهنجي پوري حيقيييقيت بيييان 

 ڪري ٿو.
جيتوڻيڪ ذڪر هيٺ آيل ناول فرانسيييسيي آهيي، پير 

ان جو پالٽ، ڪردار ۽ انهن سان سلهاڙيل حيقيييقيتيون 
اسان کي پنهنجي آسپاس جيي مياحيول جيو ڏس پيتيو 
ٿيون ڏين ۽ پورو ناول پڙهندي ڪيٿيي بيه اوپيرائيپ ييا 
بوريت جو احساس نٿو ٿئي. هي نياول اييڏو تيه وڻينيدڙ 
آهي جو جييڪيڏهين مياڻيهيوَء وٽ وقيت هيجيي تيه اهيو 

 هڪ ئي ويهڪ ۾ ويهي پڙهي پورو ڪري ڇڏي.
مرزا قلر بيگ جي باوقار محنت ڏسي ڪري سندس 
ٻين ادبيي شياهيڪيارن کيي پيڙهيڻ الِء بيه اتسياھ پيييدا 
ٿييئييي ٿييو. گييهييٽ ۾ گييهييٽ ميينييهيينييجييي اهييا ڪييوشييش 
هوندي ته مرزا قلير بيگ جا لکيل ۽ تيرجيميو ڪيييل 
ڪتاب جلد کان جلد پڙهي پيورا ڪيرييان ۽ انيهين ۾ 
سمايل ڏاهپ، فڪر ۽ سنييهيي کيي جيڳ جيهيان آڏو 
نييروار ڪييريييان تييه جيييييئيين هييرڪييو ان مييان ال  پييرائييي 

 سگهي.
مرزا قلير بيگ جيي ادبيي خيدميتين جيي حيواليي سيان 
جيڪو ۽ جيترو بيه ڪيم ٿيييو آهيي ضيرورت ان کيان 
وڌيڪ ڪم جي آهي ۽ اڳ جيدييد دور ۾ تيه سينيدس 
ڪتاب انٽرنيٽ تي آواز ۾ بيه رکيڻ گيهيرجين. ڇيو تيه 
پڙهڻ کان ٻڌڻ ۾ ماڻهوَء کي وڌيڪ سرور ملي ٿو ۽ 
اهو ڪالڪ ٻن جي ٿيوري عيرصيي ۾ پيوري ڪيتياب 
کان آگاھ به ٿي سگهيي ٿيو. جيڏهين تيه ميطياليعيي ۾ 
هن کان ڪيترائي ڀيرا وڌيڪ وقت جي سيييڙپ ٿيئيي 
ٿي، خبر نه آهي ته مرزا قلير بيگ جيي حيواليي سيان 
ڪيتريون ٿيسيز ليکيييون وييون آهين ۽ ڪيييتيريين ئيي 
يونيورسٽين ايم اي جيا ميونيو گيراف ميوجيود آهيي ييا 
مرزا قيلييير بيييگ جيي نياليي سيان ڪيو انسيٽيييٽيييوٽ 
محترڪ به آهي، پر اها خبير ضيرور آهيي تيه ان ڪيم 
الِء ڪم ڏانهن واجهائڻ بدران سنڌ جيي سياڃياھ کيي 
خييود پيياڻ ئييي ڪييا اڳييڀييرائييي ڪييرڻييي پييونييدي. ڇييو تييه 
حڪومتن جا حال پيورا آهين ۽ حيڪيميران ڪينيهين بيه 
طور تي نه چاهيندا آهن ته رعايا ذهني آسودگيَء وارو 

 اعزاز حاصل ڪري. 
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طور تي هر مياڻيهيو اهيي ليفيظ 
ٻڌا هوندا ته ڪيتيابين ۾ آهيي 
ڇييا؟ ڪييتييابيين ڪيييييو ڇيياهييي؟ 
انهن کيي اهيا خيبير ئيي نياهيي 
هيييونيييدي تيييه ڪيييتيييابييين جييييي 
صفحين ۾ سيتيل ليفيظين دنيييا 
جيي نيقييشيي کييي مييٽيائييي ڇيڏيييو آهييي. اخيالقييييات جييو 

انسيان جيي   Seneca“ سينيييڪيا” استاد رومن اسيڪيالير 
زبان مان نڪتل لفظين تيي بيحيث ڪينيدي چيوي ٿيو: 

لفظ دنيا جي هر هيٿيييار کيان وڌييڪ خيطيرنياڪ آهين ” 
اوهان جيو هيڪ ليفيظ اوهيان کيي پينيهينيجين کيان پيري 
ڪيري سيگيهييي ٿيو تيه ايييرن کيي پينيهينيجييو بيه. ليفييظ 
جيڪڏهن مقدس عقيدن جي خالف ٿييا تيه رت جيون 
نديون وهي هليون، لفظ اهو ڪهاڙو آهن جنيهين سيان 
اوهان ماڻهن جيي دلييين ۾ نيفيرتين جيي جيهينيگ کيي 
اجاڙي سگيهيو ٿيا، ليفيظ جيميلين جيون قيطيارون بيڻيجيي 
اوهان کي دنيا جون ذلتون ڏيئي سگهن ٿا تيه سياڳيييا 
لفظ اوهيان کيي عيوام جيي دلييين جيو تيرجيميان ثيابيت 

فرانسيسي انقالب جو اميام سيڏييو “ ڪري سگهن ٿا.
 The Ageپنهنجي ڪتياب   Voltaire“والٽير”ويندڙ 

of Louis XIV  :۾ ڪيييتيييابييين بيييابيييت چيييوي ٿيييو تيييه
ڪييتيياب ئييي قييوميين تييي حييڪييمييرانييي ڪيينييدا آهيين ۽ ” 

ڪتاب ئي بغاوت جيي روپ ۾ صياحيب اقيتيدارن جيا 
 “تخت تباهه ڪري ڇڏيندا آهن.

دنيا جيي تيارييخ ۾ ڪيتيابين جيي اثير هيييٺ ٿيييل وڏا 

سانحه تاريخ جي تهه خانن ۾ ملن ٿيا انيهين ڪيتيابين 
جي ڇرڪائيندڙ ۽ ڀييانيڪ حيقيييقيتين انسيانيي دميااين 
کي ايترو ته ميتياثير ڪيييو جيو انيهين زنيدگيي کيي ئيي 
ٿييڏي ڇييڏيييو. اهييڙن لييکييييين ڪييتييابيين کييي سيياڙيييو ويييو 
درياهن ۾ اڇاليو ويو ييا وري کياهيييون کيوٽيائيي انيهين 
ڪتابن کي دفن ڪيو ويو. اهڙن ڪتابن مان پيهيريين 
ذڪر ڪنداسين هڪ اهڙي ڪتاب جو جنهن دنيا جا 
سياستدان متاثر ڪيا هي اهو دور هو جڏهن سينيڌ ۾ 
سما دور جيو خياتيميو آڻيي ارايون اچيي قيابيض ٿيييا ان 
وقت اٽلي جي هڪ سگهاري قانوندان جو پيٽ جيدييد 
سييييييييييييياسييييييت جييييييو سييييييرمييييييايييييييو سييييييڏيييييييو وييييييينييييييدڙ  

Niccolo’ Machiavelli  نڪولو ميڪاولي جنهن دنيا
جييي سييييياسييت جييو گييهييرائييي سييان مييطييالييعييو ڪيييييو ۽ 
سياست ۾ نوان الڙا ميعيتيارف ڪيراييا، جينيگ امين ۽ 
انساني ذهنن کي نفسياتيي طيور سييياسيي پينيجيوڙ ۾ 
يرامال ڪيرڻ جيو ڏانُء ڏسييينيدڙ ميييڪياوليي تيقيرييبين 
زندگي جي سڀني شعبن کان واقف هيو، پير سييياسيت 
جي فلسفي کيي وڌييڪ گيهيرائيي سيان بيييان ڪينيدي 

جيڪڏهن اوهان سياست ڪرڻ چاهييو ٿيا تيه ” چيو ته: 
اوهان رحمدلي جي خيرات تي پلجندڙ دل کي خييرات 
طور ڏيئي ڇيڏييو. سييياسيت دمياغ جيي شيطيرنيج آهيي 
جنهن جا گهوڙا زميين بيجياِء نيييري آسيميان تيي پيرواز 
ڪن ۽ ڪوڙ اهڙو ڳالهايو جو سير جيو گيميان بيڻيجيي 
وڃي، ڪوڙ هڻي ڦري نه وڃو پير کيوڙي بيييهيي رهيو، 
پيا پنهنجي ڳالهه کي ورجايو جيئن سير بيييوس ٿيي 

 موقعي تان فرار ٿي وڃي.
نيڪي ان سان ڪريو جيييڪيو ُبيرو هيجيي، ڀيليي سيان 
همدردي نه ڪرييو نيتيييجيي ۾ اوهيان کيي ڪيجيهيه نيه 
ميييلييينيييدو. بيييري سيييان ڀيييالئيييي اوهيييان کيييي تيييڪيييييييليييف 
پهچائيندي، ان تڪليف جي تاُء ۾ اوهيان بيي ڏوهين 
کييي سيياڙيييو، ڏوهيياري اوهييان جييي سييييياسييت جييا ڀييال 
چوڪيدار ثابت ٿيندا. اهڙيون سموريون ڪيٿيائيون هين 

۾ بييان ڪيييون، ان   Prince“پرنس”پنهنجي ڪتاب 
ڪتاب وقت جي پادرين جا پگهر ڪڍي ڇڏيا. دنيييا، 
خدا ۽ شيطان وي ۾ ٽڪر ۽ تضاد جي تخليييق آهيي 
سير ۽ ڪيوڙ وي ۾ جينيگ جڳين کيان وٺييي هيلينييدي 
اچي ٿي، پر نتيجو اڃان تائين ناهي نڪتو ۽ نڪرڻيو 
به ناهي. ڪيتياب جيي اهيڙيين تشيرييحين ميييسيولييينيي، 
جوزف اسٽالن سميت دنيا جي سياستدانن کي متياثير 
ڪيو. ميڪاولي جي ان ڪتاب تي پيابينيدي بيعيد بيه 
دنيا جي هر ٻيولييَء ۾ تيرجيميو ٿيييڻ سيان گيڏ سينيڌي 
ٻولي ۾ محمد موسٰي سيوميري جيي ٿيورن سيان اسيان 

 جي عنوان سان ترجمو ٿي مليو. “ شهزادو”کي 
نياليي   The Voynich Manuscriptاهڙن ڪتيابين ۾ 

ڪتاب پنهنجي مينيفيرد تيارييخ رکيي ٿيو، جينيهين کيي 
نشانن جي ٻوليَء ۾ لکيل ڪتاب چيو وڃي ٿو، دنيا 
جو عجيب ترين ڪتاب جنهن کي اڳ تائين ڪير به 
سمجهي نه سگهيو آهي ته هي ڪتاب ڇيا ٿيو چيوي 
۽ ڪهڙي ٻولييَء ۾ ليکيييل آهيي. جينيهين ٻيولييَء جيو 
دنيا جا ماهر اڳ تائين پتو نه لڳائي سيگيهيييا آهين ۽ 

 ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 ڪتابن جا انساني ذهنن تي اثر
 مدهوش مير

 

 ع م 



    0202سيپٽمبر   22 |

 

نه ئي ان ٻوليَء جو ڪائنات ۾ ڪٿي وجيود ييا نشيان 
مليو آهي. هن ڪتاب جي باري ۾ هين وقيت تيائييين 
صرف اها معلومات ملي آهي ته هي ڪتاب مختلف 
رنگن وارين عورتن جي تصويرن ۽ نه سمجهه ۾ اچيڻ 
وارن نشانن سان ڳجهن رازن تيي پيردو ڄڪيييل آهيي، 

سالن بعد جي ماڻهن ٿورو سمجيهيي  855جنهن کي 
گهڻو فائدو ڏنو آهيي، ڪيتياب تيي ميخيتيليف طيرييقين 

ميياڻييهيين گييڏيييل  455سييان سييمييجييهييڻ خيياطيير تييقييريييبيين 
محنت ڪئي ۽ هن ڪتاب ۾ هربل جڙي ٻوٽييين جيا 
ڪافي سارا نشان مليا آهن جين ميان مياهيرن ڪيافيي 
ساريون حڪمت واريون طيبيئيي دوائيون اييجياد ڪيييون 
آهن، جن جا فائدا به ٿيا ته نقصان بيه گيهيڻيا ئيي ٿيييا 

مياڻيهيو  145تقريبن جڙي ٻوٽيين جيي اسيتيعيميال تيي 
آزمائش خاطر زندگي وڃائي ويٺا ۽ التيعيدا بيييمياريين 
۾ ورتل هزارين ماڻهو صحتياب ٿي ويا. هن ڪيتياب 
۾ ڪائنات آسمان توڙي زميني نشانن جيون اهيڙييون 
عالمتون مليون جيڪي سائنسدانن مياهير فيليڪييياتين 
ڪييافييي عييرصييي بييعييد سييمييجييهيييييون آهيين، ان ڪييري 
سائنسدانن، ماهر نيفيسييياتين، حيڪيميتيدانين فيليڪيييات 
وارن جو پڻ اهو چوڻ آهي ته هيي ڪيتياب ڳيجيهيو راز 
آهييي، هييي ڪييتيياب يييورپ جييي ڪيينييهيين خييطييي ۾ 
پندرهين صدي جو لکيل آهي، اٽالين فلسفي ٿيوميس 

هييين ڪيييتييياب کيييي   Thomas Aquinasاڪيييييييونييياس
سيڪس همدردي تباهي جي ميوضيوعين جيي اهيڃياڻ 
جو چٺو چيو آهي، هن ڪتاب کي سمجهڻ الِء اڃيان 
وقييت لڳيينييدو اسييان کييانييپييوِء جييا ميياڻييهييو ئييي هيين کييي 
سمجهي سگهن ٿا. ياد رهي ته ڪتاب جي سمجهڻ 
۽ ان تي تجربن ڪرڻ وارن ماڻهن جي موت جو انگ 

آهيي. اهييو تييه ٿييييو ڪييتيياب کييي سييميجييهييڻ وارو  045
جيرميينييي جيي نييامييور   Alfredo Niceforoميعييامييليو، پيير

  Sorrow of young wartherليکڪ گوئٽي جي ناول
جو ذڪر ڪري ٿو جنهن ناول جيي سيحير طياري ٿيييڻ 

هزار نوجوان خودڪشيون ڪيري وييٺيا، نياول  15سبب 
ع ۾ شاي  ٿيل هن ناول جي 5004جو مختصر ذڪر 

مختصر ڪٿا ڪجهه هن ريت آهي ته ناول جو مکيييه 
نامي عورت سان بي “ شارليٽ”جيڪو “ وردر”ڪردار 

“ اليبيرٽ” پناهه عشق ڪري ٿو ۽ شارليٽ جي نوجوان 
سان شادي طئي ٿي وڃي ٿيي ۽ وردر عشيق جيو اهيو 
سيور بيرداشيت نيه ڪينيدي بيي وسيي ۽ مياييوسيي جيي 
اونيهييي کييوهيه ۾ ڪييري پيياڻ کييي تييڙپينييدي ۽ ٻيڏنييدي 
محسوس ڪيري ٿيو. ان تياب ۽ اذييت کيان بيچيڻ الِء 
وردر هڪ بند ڪمري اندر پاڻ مٿان پستول جيو فيائير 
ڪري شارليٽ کي بيوفائي جو تيحيفيو وردر پينيهينيجيو 
بييي جييان جسييم ڏئييي ٿييو. هيين ڪييتيياب يييورپ جييي 
نوجوانن ۾ اهڙي ديوانگي پيکيييڙي ڇيڏي جيو هيزاريين 
نيييوجيييوان نييياول جيييي ڪيييردار وردر جيييي ڊريسييينيييگ ۽ 
ڊائيالگن جي ميدهيوشيي ۾ خيودڪشيي کيي روميانيس 
سييمييجييهييڻ لڳييا. نيياول جيييييتييرو پييڙهيييييو وڃييي پيييييو تييه 
خودڪشين جيي انيگين ۾ تيييزي سيان اضيافيو ٿييينيدو 
پيئييي ويييو. وقييت ۽ حيڪييومييت تيحييرڪ ورتييو جييرميينييي، 

ڊينمارڪ توڙي اٽلي ۾ سختي سان ناول تي پابنيدي 
لڳائي وئي، پر ايتري سختي ڪئي وئي جيو نياول ۾ 
وردر جهڙو لباس پائيڻ تيي بيه بينيدش وڌي وئيي. هين 
ناول ۾ به گوئٽي جي انهن لفظن جو منتر هو جينيهين 
کان ڪيير بيه بيچيي نيه پيييو سيگيهيي. نياول ۾ اييتيري 
سگهاري ڊائيالع ڊليوري بيه ليفيظين جيي جيادوگيييري 
هييئييي، ٻييي مييزي جييي ڳييالييهييه جييهييڙو نيياول وري تييهييڙو 

ميهيارت سيان ان نياول تيي   Philipp Stolzlڊائريڪٽر
ع ۾ رليز ٿيندڙ فلم سئنيما گيهيرن 1555فلم ٺاهي 

۾ تڏهن گهمسان برپا ڪري ڇڏيو فلم ڏسڻ کانيپيوِء 
هڪ مايوس عاشق لينڊر ڪيارز نشيي جيي حياليت ۾ 
خييودڪشييي ڪييري ڇييڏي جيينييهيين سييبييب فييلييم جييي 
ڊائريڪيٽير چيييو تيه دور بيدليجيي وييو ميان تيارييخيي ۽ 
روميانسييي نيياول کييي عييوام اڳيييييان پيييييش ڪييرڻ پييئييي 
چيياهيييييو، پيير ان هييڪ زنييدگييي کسييي ورتييي مييون کييي 
پنهنجي هن ڪم تي فخر ٿيو آهي ته مان ڪامياب 

فيليييييپ ” ٿييييو آهيييييان اهييڙن ليفييظيين جييو اظيهييار ڪينييدي 
اکييييييييين مييييان لييييڙڪ بييييه الڙي ويييييٺييييو “  سيييييييييٽييييوزلييييز

جيي هين   Johann Wolfgang von Goethe“گوئٽي” 
ناول کي انساني ذهن مٿان البو سميجيهيييو وڃيي ٿيو 
ايئن ئي ويهييين صيديَء جيي جينيگييين واري دور کيي 

کيان شيروع  Adolf Hitler“ ايڊولف هٽلر” تاريخ نويس 
ڪيو آهي، هٽلر لکين انسانن جيي ميوت جيو ذميييوار 
هجڻ سان گڏ هڪ ظالم ڊڪٽيٽر طيور ليييکيييو وڃيي 
ٿو، بي رحمي جون سڀ حدون طئيي ڪينيدڙ هيٽيلير بيه 

 Friedrich Nietzsche“نٽشي فيڊرڪ”جرمن فالسافر 
 Beyondسيميييت  The Will to Powerجي لکڻيين 

Good and Evil   جهڙن سيريز ڪتابن کي سيرانيدي
رکي سمهندو هو. نٽشي فيڊرڪ جنهن سپرمييين جيو 
نظرييو ڏنيو ۽ هين سييياسيت ڪيرڻ واسيطيي پينيهينيجيي 

رحيميدليي اوهيان جيي جيذبين جيو ” ڪتاب ۾ چيييو تيه: 
قتل ڪري ٿي، اوهان ڏاڄ ڏمر قائم ڪرڻ کانيپيوِء اگير 
ڪنهن انسان کي رڳو قرب جي نظر سان ڏسندئيو تيه 
هو اوهان جو پروانو بڻجيي ويينيدو، بياقيي نيه تيه سيڄيي 
عمر محبت جي راند رچائيڻ بيعيد اوهيان جيي ميحيبيت 
جو فلسفو اوهان جي رقيبن ۽ نفرتن کيي راضيي نيٿيو 

اهڙيَء ريت دنيا جي اهڙن بي مثال ۽ “  رکي سگهي.
الزوال ڪتابن جا داستان ڀريا پيييا آهين جين ڪيتيابين 
 کي ڦاڙي ساڙي ۽ ليکڪن کي به زنده ساڙيو ويو. 

سڪندر اعظم جيو وفيادار سيپياهيي سيليييوڪيس ليکيي 
ٿو: جڏهن اسان دنيا جو اهو عالئقو فتح ڪيو جيڪو 
فييتييح يييابييي بييعييد بييه اسييان کييي انييدران شييڪييسييت جييو 
احساس ڏياري پيو. هن رات جي پوئين پيهير ۾ چيييو 
ته سپاهين جي روز ميره واري ٿيڪ جيي ڪيييفيييت بيه 
تبديل آهي اصل ۾ هن عالئقي جي ليکييين ڪيتيابين 
واري اها الئبريري بچيل هئي جيتيان هينين کيي خيوف 
جو آواز پئي آيو سليوڪيس وڌييڪ ليکيي ٿيو تيه ميان 
سڪندر سان اها ڳالهيه ڪيئيي تيه هيتيي هيڪ بيچيييل 
عمارت خوف جي عالمت بڻيل آهي جنهن ۾ ليکييين 
ڪتاب پيييل آهين سيڪينيدر اعيظيم ان الئيبيرييري جيو 

دورو ڪري هڪ ڪتاب کڻي ٿو جيڪيو ميرڻ تيائييين 
هن سان گڏ هو، سليوڪس جيو اهيو اظيهيار ان ڳياليهيه 
جييي عييالمييت آهييي تييه ڪييتييابيين جييون عييمييارتييون بييه 
پنهنجي وصيت ۾ هڪ وڏي رعب سان ڀيرييل تيارييخ 
آهن، ان ڪري ته هيالڪيو خيان ليکييين ڪيتيابين واري 
الئبريري جي باري ۾ پنهنجي سپاهي کان پ يييو تيه 
هي ڇا آهي؟ سپاهي وراڻيييس هيي اهيا عيميارت آهيي 
جتان دنيا جا انقالب تبديلون فڪير پيييدا ٿييينيدا آهين 
سادو انسان جيڪر هن عمارت جا چڪر ڪاٽيندو تيه 
اهو وقيت جيو بيادشياهيه بيه بيڻيجيي سيگيهيي ٿيو، اهيڙي 
وراڻي تي هيالڪيو جيو حيڪيم نيافيظ ٿيي وييو تيه هين 
عمارت الئبريري کي بيه سياڙي فينيا ڪيرييو. ڪيتيابين 
جي اثر هيٺ ئي دنيا جون گهڻي قدر تبديلييون نيظير 
اچن ٿيون، اهو ڪيتياب ئيي آهيي جيييڪيو انسيان کيي 
شيشي جيان سڀ ڪجيهيه ڏييکياري ٿيو، ڪيتيابين جيو 
علم دنيا جي تيارييخ جيو اهيو واحيد ٿينيڀ آهيي جيتيان 

 انسان پنهنجي سڃاڻپ حاصل ڪئي آهي. 
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 ادب، تاريخ ۽ سماجيات 

سييينيييڌي ٻيييولييييَء جيييو عيييظيييييييم 
ڪفاڻيڪار، ڊراما نويس ۽ نياول 

سال  05نگار هو، جنفن اڳ کان 
اڳ موهن جي دڙي جي تفذييب 

نياول ليکيييو، “  موهن جو دڙو”تي 
جيڪو سنڌي ادب ۾ شياهيڪيار 
جيي حيييثييييت رکيي ٿيو. جييڏهين تيه سينييدس ليکيييل ڊرامييي 

ع ۾ جيرمينييَء جيي ميييونيخ 5500“  دنگيَء منجهه درياهه” 
ميليڪين ميان  05شفر ۾ ٿيل ڊراما فيسٽيول ۾ دنيا جي 

ٽئين نمبر بفترين ڊرامي جو ايوارڊ حاصل ڪيييو هيو. اهيو 
پاڪستان جو پفريون ڊرامو هو، جنفن بين االقوامي اييوارڊ 
حاصل ڪري سموريَء دنيا ۾ سنڌ ۽ پاڪستان جيو نياليو 
روشن ڪيو هو. جنفن تي پياڪسيتيان جيي سيرڪيار عيليي 

ع 5500بابا کي سندس علمي ۽ ادبيي خيدميتين عيييو  
۾ حسن ڪارڪردگيَء جو صدارتي اييوارڊ ڏييڻ جيو اعيالن 
ڪيو هو، پر پاڻ اهو ٺڪرائي ڇڏيائين ۽ انيتيفيائيي ايربيت 
جي باوجود سموري زندگي ڪنفن به سرڪاري امداد جيي 

 اللر نه رکيائين.
ع ۾ ٽيمياهيي 5505علي بابا جي پفرين ڪفاڻي، ڊسمبر 

ع ۾ شيايي  ٿيي. 1550۽ سندس آخري ڪفاڻي، “ مفراڻ” 

، “ ڌرتييَء ڌڪياڻيا” سندس ڪفاڻين جو پيفيرييون ميجيميوعيو 
ع ۾ شاي  ٿيو، جيڪو پڻ سنڌي ادب ۾ شاهڪيار 5508

جي حيثيت رکي ٿو. سندس ڪفاڻين جيو ٻيييو ميجيميوعيو 
ع ۾ شاي  ٿيو. ان کيانيپيوِء سينيدس 5504“ آيل ِڙي اوالڻا” 

ٻنهي مجموعن ۾ شامل ڪفاڻين ۽ نييين ڪيفياڻييين تيي 
جيي عينيوان سيان “  منفنجون ڪفاڻييون” مشتمل مجموعو 

ع ۾ روشني 1550ع ۾ شاي  ٿيو. ان جو ٻيو ڇاپو 5554
پبليڪيشن طرفان شاي  ٿيو. علي بابيا جيو مشيفيور نياول 

رسياليي ۾ قسيطيوار “  روح رهياڻ” پيفيرييان “  موهن جيو دڙو” 
روح ” شاي  ٿيندو رهيو. جڏهن ون ييونيٽ واري زميانيي ۾ 

رسالي تي بندش وڌي وئي تيه ان نياول جيون بياقيي “  رهاڻ
رسالي ۾ شاي  ٿيون. اهڙيَء طيرح “  نئين زندگي” قسطون 

ع ۾ شاي  5500اهو ناول ڪتابي صورت ۾ پفريون ڀيرو 
ٿيو، جيڪو مڪمل نه هو. ان کيانيپيوِء ان نياول جيا وڌييڪ 

سينيڌ بياد ” ڇاپا به شاي  ٿيا. علي بابا ٻارن الِء هيڪ نياول 
ع ۾ شيياييي  ٿيييييو. 5558بييه لييکيييييو، جيييييڪييو “  جييو سييفيير

مجموعيي طيور تيي عيليي بيابيا پينيفينيجيي اڌ صيديَء کيان 
جي ليڳ  855وڌيڪ عرصي تي مشتمل ادبي سفر دوران 

ٽي وي ۽ ريڊيو جا ڊراما ۽ ٻيه نياول  555ڀڳ ڪفاڻيون، 
بيابييت هييڪ “  اروڙ جييي جيينييگ” ليکيييييا. ان کييان عييالوه پياڻ 

اڻپورو ناول ۽ پنفنجي آتم ڪٿيا بيه ليکيي، جيييڪيي گيم 
آهن. علي بابا شاعري بيه ڪيئيي. سينيدس مشيفيور گيييت 

سميوريَء دنيييا ۾ شيفيرت حياصيل “  اسين ماڻهو الڙ جا...” 
ڪري چڪو آهي. علي بابا جي وفات کيانيپيوِء سينيڌ جيي 

ع تيي سينيڌ االجيي 1550آگسيٽ  0ثقيافيت کياتيي پياران 
 امشوري جي تعاون سيان عيليي بيابيا جيي پيفيريين ورسيي 
ملهائي وئي. ان موقعي تي ثقافت کاتي پاران عيليي بيابيا 

ميوهين جيو ” ۽ “  سنڌ باد جو سيفير” جي شاي  ڪرايل ناولن 
جي نون شاي  ٿيل ڇاپن جو مفيورت پيڻ ڪيييو وييو. “  دڙو

ان موقعي تيي پيفيرييون دفيعيو ثيقيافيت کياتيي پياران شيايي  
جا ٻئي ڀاڱا گڏ “  موهن جو دڙو”ڪيل علي بابا جي ناول 

شاي  ڪري سينيدس نياول کيي ميڪيميل صيورت ۾ شيايي  
ڪيو ويو، جنفن کيي عيليي بيابيا جيي ليکيڻييين سيان پيييار 

ع 1550آگسٽ  0ڪندڙن پاران ساراهيو ويو. ان سان گڏ 
تي ئي عيليي بيابيا جيي پيفيريين ورسييَء جيي ميوقيعيي تيي 
ثقافت کاتي ۽ سنڌ االجيَء طرفان  امشوري ۾ علي بابيا 
جي نالي سان ڪارنر قائم ڪيو ويو، جينيفين جيو افيتيتياح 
سنڌي ٻوليَء جي برک ليييکياريين شيوڪيت حسييين شيورو، 
مدد علي سنڌي، ڊاڪٽر رسيول ميييميڻ ۽ ڊاڪيٽير اسيحياق 
سميييجيي ڪيييو. ان ڪيارنير ۾ عيليي بيابيا جيا ڪيتياب ۽ 
استعمال جون شيون رکيييون وييون. عيليي بيابيا جيي وفيات 

ع ۾ 1550کييانييپييوِء ڊاڪييٽيير اسييحيياق سييميييييجييي پيياران 
جو علي بابيا نيميبير شيايي  ڪيييو وييو، “  سارنگا” سلسليوار 

جنفن ۾ علي بابا بيابيت هينيد سينيڌ جيي بيرک ليييکيڪين 
پاران علي بابا جي شخصيت ۽ فن بابت لکيييل مضيميون 

۽ مقاال شامل ڪيا ويا. ان صورت ۾ ميواد تيوڙي ميعيييار 
جي لحا  کان عيليي بيابيا جيو خياو نيميبير شيايي  ڪيري، 
کيس بفيتيريين خيراج تيحيسييين پيييش ڪيييو وييو. ان کيان 

ع ۾ عليي بيابيا 1550عالوه ڊاڪٽر اسحاق سميجي پاران 
جي ڪفاڻين جي اڳ شاي  ٿيل ڪفاڻين جي ميجيميوعين 
کان رهجي ويل، پر مختلف رسالن ۾ شاي  ٿيل ڪفاڻين 

جينيم ڀيوميي شيميشيان ”تي مشتمل ڪفاڻين جو مجموعو 
روشني پبليڪيشن پاران شاي  ڪرايو ويو. ان کيان “  ڀومي

عالوه ڊاڪٽر اسحاق سميجي جي تحقيق ۽ ترتييب هيييٺ 
ع ۾ ئي علي بابا جيي 1550سنڌ جي ثقافت کاتي پاران 

سييمييورييين شيياييي  ٿيييييل ڪييفيياڻييييين تييي مشييتييمييل ڪييفيياڻييي 
جي سري هيٺ شيايي  “  علي بابا جون ڪفاڻيون”ڪليات 

ڪرايو ويو. ان ڪليات ۾ عيليي بيابيا جيون فيقيص ان وقيت 
تائين هٿ اچي سگهيل ڪفياڻيييون شياميل ڪيييون وييون. 
جڏهن ته ان ڪليات کان عالوه علي بابا جيون ڪيييتيرييون 
ئي ڇپيل توڙي اڻ ڇپيل ڪفاڻيون اڃان تائين شاي  ٿييڻ 
کان رهيل آهن. علي بابا جي وفيات کيانيپيوِء کيييس خيراج 
تحسين پيش ڪرڻ الِء سنڌ جي ادبي رسيالين، ميخيزنين ۽ 
اخبارن پاران پڻ سينيدس بيابيت ميواد شيايي  ڪيييو وييو. ان 

پياران پيڻ “  سينيڌييا” ۽ مياهيوار “  تيخيييل” سلسلي ۾ ٽماهي 
سندس بابت خاو ڪارنير شيايي  ڪيييا وييا. اهيڙيَء طيرح 
علي بابا جي وفات کانپوِء سينيڌ جيي ثيقيافيت کياتيي جيي 
وزير سيد سردار علي شاهه پاران علي بابيا جيي نياليي کيي 
يادگار بڻائڻ خاطر سندس ڪوششن سان سنڌ اسييميبيلييَء 
ميان بيل پياس ڪيرائيي، عيليي بيابيا جيي ابياڻيي شيفير جيي 
گورنمينٽ ڊگري ڪاليج ڪوٽڙيَء جو نالو علي بيابيا جيي 

 11نالي سان منسوب ڪيييو وييو. ان جيو نيوٽيييفيڪيييشين 
 ع تي جاري ڪيو ويو.1550سيپٽمبر 

ان کييان عييالوه عييلييي بييابييا جييي وفييات کييانييپييوِء سيينييدس 
شخصيت ۽ فن جي ادبي اهميت کي اجياگير ڪيرڻ خياطير 
شاهه عبداللطيف يونيورسٽيَء خيرپور جي سينيڌي شيعيبيي 
پاران علي بابا تي تحقيقي مقالي لکڻ تي محترم االم 

ع ۾ ايم فل جي 1550مرتضٰي نانگور )مرتضٰي ناز( کي 
ڊگري ڏني وئي. ان کان عالوه ڪراچي يونيورسيٽييَء پياران 
پڻ ڪنفن محققه کي علي بابا جي شخصيت ۽ فين تيي 
تحقيقي مقاليي ليکيڻ تيي اييم فيل جيي ڊگيري ڏنيي وئيي 

 آهي.
 0سنڌ جيو هيي ييگيانيو ڪيفياڻيييڪيار ۽ عيظيييم ليييکيڪ 

ع تييي سيينييڌ کييان وڇييڙي ويييو، پيير سيينييدس 1550آگسييٽ 
لکڻيون سنڌي ادب جو اهم سرمايو آهن، جيڪي هير دور 
۾ سنڌ جي نئين نسل ۾ پنفنجي ٻولي، تاريخ، تيفيذييب 

 ۽ وطن سان محبت جو جذبو پيدا ڪنديون رهنديون.
اي سنڌ جا عظيم ليکڪ! تون پنفينيجيي الزوال ليکيڻييين  

 جي صورت ۾ هميشه زنده رهندين.
*** 

سنڌيُٻويل َُجوُيـگـ نـوُڪـهـ ڻـيـڪـ رُ۽ُ
ــــ  ــــ ب ُب ــــي ُعــــل ــــ ــــڪ: ــــي ُل ــــم  عــــظــــي

 

 عليُب ب ُ 

 مرتضٰي ناز
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 علم ۽ هنر ۾ ويڇو ڇو؟

جنفن معاشيري ۾ رويون پيييا 
ان ۾ خيييياو ڪييييري وييييڪ 
ننيڍڙي ٻيار کيان ويينيدي ويڪ 
عاقل بالي  کيي ان جيي عيليم 
۽ عييييلييييمييييي قييييابييييليييييييييت جييييي 
مخصوو دائيري انيدر پيرکيييو 
وڃي ٿو. جڏون ته ان جي ونر کي يڪطرفو نظر انيداز 

 ڪيو ويندو آوي.
مثال طور: اسين سڀ ويڪ پيڙويييل ليکيييل کيي ويڪ 
ويينييرميينييد ويياري تييوڙي مييزدور يييا وري زنييدگيييَء جييي 
ڪنفن به ٻئي ونر واري پيشي سان تعلق رکندڙ فيرد 
 تي خاو فوقيت ۽ اوميت ڏيندا آويون، پر ايئن ڇو؟
ان ڳالا جو ويڪ ٻيييو واضيح ميثيال اسييين جيڏوين بيه 
ڪن وڏن شاپنگ مالز يا ريسٽورينٽس ۾ وڃون ٿا تيه 
کين فڪسڊ پرائسز ۽ ويييوي سيروس چيارچيز تيي اف 
تڪ نٿا ڪريون ۽ وري ان جيي ابيتيڙ جيڏوين ڪينيفين 
ونرمند وٽ اچي پڄون ٿا ته پئسن جي ميعياميليي تيي 
سندس پائي پائي جو حساب ڪريون ٿا ۽ انفن سيان 

 ور ڪم جي اگا بابت طنزيه رويو رکون ٿا..
 ايئن ڇو آوي؟؟ 

 علم ۽ ونر وارا ماڻفو برابر ڇو نه آون؟؟
اوو سوال فقص ان ڪري جنم وٺيي ٿيو تيه جيييڪيڏوين 
سڀ علم جي پرچار ڪندا ته ونر جو ڪم ڪير بجيا 

 آڻيندو؟ 
اسان جي تعليمي ادارن ۾ پيڻ ان ڳياليا کيي قيطيعيي 
نظر انداز ڪندي ته وير شياگيرد وٽ ويڪ خياو ڏات 
وجي ٿي، ور شاگرد قدرت ۽ فطرت موجب ميخيتيليف 
آوي، ان جي باوجود ووشيار شاگرد کي خاو اوميت 
ڏني وڃي ٿي، جڏوين تيه عيليم جيي ميييدان ۾ گيفيٽ 
وسعت رکندڙ کي جڏي، سست ۽ ڪاول جفڙن گٿن 

 لفظن سان نوازيون ٿا. 
ان سڄي عمل تي ٻيا شاگرد ان مٿان ٺيٺيوليييون ڪين 
ٿا ۽ پاڻ کي ان کان وڌ سمجفن ٿا ان عيميل سيان ان 
ٻييار جييي انييدر احسيياس ڪييمييتييري ۽ ڪيييييتييريييون ئييي 

 مايوسيون جنم وٺن ٿيون.
ميينييفيينييجييو ميينييطييقييي نييقييطييو فييقييص اوييو آوييي تييه وييڪ 
ڪاموري ۽ وڪ پورويت کي ويڪ جيييتيري اويميييت 

 حاصل وجڻ گهرجي.
جي منفنجي اوا ڳالا ڪنفن اعتبار سان الص آوي 
تيه پيوِء پييورويييت واري ڪيانسيييپييٽ کيي خييتيم ڪييييو 

 وڃي.
ور فرد کي پنفنجي الِء زندگيَء جي ضيرورت جيو وير 

 ڪم خود بجا آڻڻ گهرجي. 
پنفنجي ذاتي رويائيش جيي الِء گيفير جيي اڏاوت کيان 
ويينيدي روز ميره جيي زنيدگييَء جيي جييياپيي الِء کياڌي 

 پيتي جو انتظام پاڻ ڪري..
جيتريون سفيوليتيون عيليم وارا پيورهيييتين کيي ڏيين ٿيا 
مييوٽ ۾ ان کييان ڪيييييتييرائييي حصييا وڌيييڪ آسييانيييييون 

 پورويت علم وارن الِء پڻ پيدا ڪن ٿا.
اگير پييورهيييتيين کيي عيليم وارن جيي ضيرورت آهييي تييه 
زندگيَء جي هر قدم تي علم رکنيدڙن کيي پيورويييت 

 ۽ مزدور جي ضرورت پوي ٿي..
علم حاصل ڪرڻ سڀني انسانن جو بنيادي حق آوي 
۽ اوو علم ئي آوي جيڪو انسان کي اونڌاهيين ميان 

 ڪڍي دنيا جون روشنيون نصيب ڪري ٿو..
اسان سڀني کي اهو سمجهڻو پيونيدو تيه عيليم ۽ وينير 
جي وڪ جيتري اوميت آهيي. پيورويييتين کيي گيفيٽ 
اوييميييييت ڏيييڻ يييا انييفيين کييي پيياڻ کييان گييفييٽ ۽ نييييير 

 سمجفڻ سماجي ۽ فطري لحا  کان الص آوي.
*** 

  ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 
 اسان

 امتياز علي سومرو
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 امر رائيسنگهه
 راجپوت 

 ُڇلي َڇُڏ َم َڇپرين، ڏُلي َڇُڏ َم ڏيهه،

 پَسي وَڻ وطن جا، وَڙڪيو اَچي ويهه،

 َسڄڻ ۽ ساڻيهه، َڪنهن اَڻاسيَء وسري!
ٽيالت راڻسنگهه سوڄو ڄاُٽ جو َڄُڪ ۽ نٻڪيَء جو 
َنُڪ هو. ُهو وطن سان محبت ڪندڙ ُاوو باراني 
جاگيردار هو جيڪو پنهنجن هارين سان گُڏ هاريَء ٿي هلندو هو. ُهن ڪڏون 
به ڪنهن هاريَء کان اهو نه ُپ يو ته هيل سال اناج ڪيترو ٿيو. هاري ُهن جا 
ٻچا ُهئا. ُاوي کيس پاليندا ُهئا ۽ ُهو پاڻ انهن کي پاليندو هو. ُهو ساهڙيا 
ُسوئڙ خاندان جو سپوت ُپٽ هو جنهن کي ُدعا پِٽ وارو ُهدو سندس ڏاڏي 
اکيراج کان ست پيڙهيون اڳ مليو هو. ُهن جي دعا پِٽ به هلندي ُهئي. هن 
ڪڏون به پرائي استري ڏي ميري اک کڻي نه ڏٺو هو. ُهو گهوڙي سواريَء 
جو شوقين هوندي به ٻار ويجاڙي کي ڏسي احترامن گهوڙي تان لهي پيادل 
هلندو هو. وٽس هزارين ايڪڙ جاگير هوندي به ڪڏون ايئن نه چيو ته هي 

 “اي آپڻا کيتر اهين”ٻني منهنجي آوي سدائين چوندو هو ته 
 الست بربيڪم جڏھن ڪن پيوم

 قالو بليٰ قلب سين تڏھن تت چيوم

 تنهن وير ڪيوم وچن ويڙھيچن سين!
هي ويڙويچاڻي َوچن جا پيڙوياتا َپنُڌ آون، جن کي لمحن ۾ قطعي قيد نٿو 
ڪري سگهجي. هي ُاوي تاريخ جا ُسنهري باب آون جن ۾ صدين جو سفر 
سمايل آوي. جن ۾ وطن جي واريَء سان وفا جا ورق ملن ٿا. ٽيالت 
راڻسنگهه سوڄو هن ديس جو رسول حمزه توف هو. توڙي جو هن ڪوبه ميرا 
دااستان ته ناهي لکيو، پر هن جيڪا وطن لئه قرباني ڏني ُهئي اهڙي رسول 
حمزه توف به نه ڏيئي سگهيو هو. ُوو هن وطن جي َتن تي هڪ اهڙو وفا جو 
تمغو هو جنهن کي سوڄڪي تاريخ صدين تائين سيني تي سجائي رکندي. 
ُهو نَٻن سوڄن جو ٽيلي ڌڻي ٽيالت هو. جنهن جي هر حڪم کي لبيڪ 
چئي نه رڳو نٻا هن تان نثار ٿيندا ُهئا، پر هر سوڄو هن جو وڏو آڌر ڪندو 
هو. ُهو جنهن جي ڏرا ڏيئي ويل اکين جي ڪينجهر ۾ هن وطن سان وفا جو 
وچن ساهن جي آخري هچڪي تائين ان ر هو. ُهو جنهن جي خاڪي پوئتي 
جي ورن ۾ هن ٿر ديس سان دل لڳيَء جا ڪيئي دليل ويڙويل ُهئا. هن جي 
سفيد شفپرن جي وار وار ۾ راجپوتيَء جا ڪيئي ِسڌانت ونگيل ُهئا. ُهن وٽ 
ايتري ُپونجي ُهئي جو ُهو چاهي ها ته اڳ هندستان جي ڪنهن ميٽروپوليٽن 
شفر ۾ حوا محل ٺفرائي حياتيَء جا باقي ڏينهن ڀڳوان جي ماال جپي 
ُگذاري ها، پر هن ايئن نه ڪيو. ڇاڪاڻ ته هن جي من ۾ وطن جي مٽي 
ماروي وانگي مهڪي رهي ُهئي. ُون پنهنجي ڏاڏا شري محبت سنگهه جي 
گواڙي مئو اکيراج جي سيمن کي ُسڃو ڪرڻ نٿي چاهيو. ُهن نه ٿي چاهيو 
ته ڪو سڀاڻي اچي اهو چوي ته محبت سنگهه جو پوٽو راڻسنگهه ٽيالت هن 
وطن کي ٽِڪو ڏيئي ويو آوي. وطن قرباني گهرندا آون ۽ ُون وڏي قرباني 
ڏيئي هن وطن جو قر  الٿو آوي. راڻسنگهه پنهنجي سيني ۾ پاڻ گولي ته 

 ٽيالتُراڻسنگههُسوڍو
ُ! ُ۽ُنٻڪي َُجوُنَڪ  ُجوَُڍڪ   ڍاٽ 

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

ٽيالتُ 
 راڻسنگههُ
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هڻي سگهي ٿو، مگر وطن کي ُسڃو نٿو ڪري 
سگهي. ٽيالت وطن جي نرڙ تي ڳاڙوي تلڪ جيان 
سجايل هو ۽ آخري دم تائين پنهنجي وطن جي 
گگن تي پونم َچنڊ وانگي چمڪندو رهيو. پنهنجي 
ماتا جي ٿي جو صحيح حق ادا ڪيو آوي. هن 
پنهنجي سموري پريوار جو تياڳ ڪري وطن کي 
ترجيح ڏني. هن جو سڄو ڪٽنب هندستان ويو 
هليو، پر ُهو نه ويو. ُهن کي اڪيلو ڇڏي ويا، پر ُهن 
آخري دم تائين پنهنجو پاڻ کي اڪيلو نه 
سمجهيو. ُهو چوندو هو ته مون سان سمورو وطن گڏ 
آوي ۽ جنهن سان وطن گڏ ووندو آوي ان کي وقت 
جي ڪابه ڀوڪنپ لوڏي ناهي سگهندي. وطن کان 
بنا ماڻهو بي پاڙي ول جيان هوندو آوي. راڻسنگهه 
پنهنجي اهل و عيال سان آخري ڀيرو الوداع هٿ 
لوڏيندي بس ايئن اهو چيو هو ته آئون جي هتان 
لڏي وڃان ٿو ته منهنجي ڌرا لڄي ٿي. آئون سڀ 
ُڪجهه ڪري سگهان ٿو، پر پنهنجي ڌرا لڄائي 
نٿو سگهان. ڇاڪاڻ ته هوَء منهنجي ماُء آوي ۽ ماُء 

اي نه وڙ ”کي ُپٽ ڪڏون به ناهي ڇڏيندو. 
وطن قرباني ُگهرندا آون. ُاوا قرباني “ ويڙويچن

راڻسنگهه جهڙو ڪو ڪو راڻو ُپٽ ئي ڏيئي 
سگهندو آوي. هن ريگستان جي ريتيلن دڙن واري 
ڄاٽ خاطر پنهنجو ڄول ُپٽ پرديس ۾ ڇڏڻ ته پسند 

آئون ڪيئن ”ڪيو، پر پنهنجو ديس نه ڇڏيو. 
واري ڀٽائيَء جي “ ڇڏيان سومرا تن پنهنوارن پچار
“ پکن ۽ پنهنوارن”ڀيد کي صحيح طور سمجهندي 

۾ ويهي رهيو. ماڻهو سڀ ُڪجهه ڇڏي سگهي ٿو، 
پر اوالد جو وڇوڙو برداشت نٿو ڪري سگهي، پر 
ٽيالت راڻسنگهه اوالد کان مٿي وطن کي ترجيح 
ڏني ان کان مٿي ٻي عظمت ڪهڙي ٿيندي؟ 
اهڙيون قربانيون ماڻهوَء کي فقص افسانن ۾ ئي 
ملن ٿيون، پر هي ته روشن ڏينهن جفڙي حقيقت 
آوي جيڪا َمُئو جي ِمٽيَء ۾ ملي امرتا پائي ويئي 

 آوي. 
ُهن حياتيَء جو باقي حصو جيئڻ چاهيو ٿي هن 
ڌرتيَء جي دل ۾.. ُهن مرڻ چاهيو ٿي هن مٽيَء ۾. 
ُهن هر هر جنم وٺڻ چاهيو ٿي هن جند جهڙي سنڌ 
۾. ُهن چاهيو ٿي ته هن جون هڏيون هن ڌرتيَء ۾ 

 دفن ٿي ڪا شانتيَء پراپت ڪن.
ٻاُپوجي ”ُهن کي جڏون سندس موڀي ُپٽ چيو ته 

تڏون ُهن هڪڙو ٿڌو ساھ “ هلو هندستان هلون
ڏڪرا ”کڻي، اڇين ُم ين کي تاَو ڏيئي چيو هو 

منهنجو ته هاڻ جيئڻ مرڻ هن مروسٿل ملڪ سان 
 “آوي

ايئن چئي ُهو هڪ ُٽٻي ۾ پئجي ويو. شايد سوچي 
رهيو هو ته ڪيئن ڇڏيان ُاوو وطن جنهن جي دڙن 
۾ منهنجي  ائي جون  رون دفن ٿيل آون؟ ڪيئن 
ڇڏيان ُانهن مساڻن جي مٽيَء کي جن ۾ منهنجن 

وڏڙن جا جسِد خاڪي اگني سنسڪار ٿيل آون؟ 
ڪيئن ڇڏيان ُانهن سيمن ۽ سيڙون کي جن جي 
وڻ وڻ ۾ منهنجي روح جو ريشمي ڌاڳو وچڙيل 
آوي؟ آئون ڪيئن ِڇنان ُانهن رکين سان رشتا 
جيڪي اڳ به مون کي پنهنجو داتا ڪري مڃين ٿا. 
آئون ُانهن ارڙنهن يجمانن کي اڪيلو ڪيئن ڇڏي 
وڃان جن جون آسون منهنجي وجود سان وابسته 
آون؟ ڇاڪاڻ ته آئون ست راجي سماج جي سونپيل 
سنگهاسن تي براجمان سوڄو آويان. آئون ويندس ته 
منهنجي ڪوٽڙي ُسڃي ٿي ويندي، ُاها رتل رهاڻ 
ڦٽي ويندي جنهن ۾ امل ڪنسونٻا ڪري 
سينگوڙن جي سٽڪي سان کار ڀنڃڻا ڪيا ويندا 
آون. جنهن رهاڻ جي رس ۾ چارڻ ڪوين جي 
َڪٿيل ُدوهن سان منگتا راجپوتن جي ريتن کي 

 رنگ ڏيندا آهن.
 امليان اُڏ مليان سيڻي هندا سيڻ

 تجهه بن گهڙي نه چين آوي ولکا الگين نيڻ
آئون ڪيئن وساريان ُان طائوس جي تنوار جنهن 
جي ُپڪار تي َسحاب سر جُهڪائي پنهنجا شاور 
کولي ڇڏيندا آون. آئون ڇو ڇڏي وڃان منهنجون 
سايون ٻنيون جن جي سيڙون تي چرندڙ ڀٽارين جي 
ڳچين ۾ و ندڙ چنگن ۽ چڙن سان گڏ منهنجي دل 

 و ي ٿي!
آئون سمجهان ٿو ته راڻسنگهه ٽيالت تي جيترو 
سترام بجير ڳالهائي سگهندو ايترو ڪير به نٿو 
ڳالهائي سگهي. ڇاڪاڻ ته ُهن سڄي زندگيَء 
سندس شيوا ۾ ُگذاري آوي. ُهو راڻسنگهه وٽ ٻچو 
ٿي رهيو هو ۽ کيس راڻسنگهه پڻ پنهنجي سڳي 
ُپٽ حاڪم وانگي پنهنجي اکين جي پلڪن تي 
رکيو هو. اُڳ سترام بجير جي اکين جون پلڪون 
پنهنجي پتا سمان سوڄي جي وڇوڙي ۾ ُلڙڪن 
سان وهنتل آون. مون ُهن کي پوتيا َٻڌرائڻ واري 
رسم ۾ بي اختيار روئندي ڏٺو هو تڏون جڏون 
رڻ وڙ سنگهه سوڄي کيس پوتيو َٻڌرايو هو. سترام 
کي پوتيو ته ملي ويو، پر راڻسنگهه سوڄي وارو پيار 
سندس ُلڙڪن سان گڏ وهندي چهري جي لڪيرن 
۾ ُگم ٿي ويو. راڻسنگهه جي وڇوڙي جو ُڏک 
ڇاهي ُاوو سترام بجير ُجون ڀنل اکيون ئي ُٻڌائي 
سگهن ٿيون. باقي راڻسنگهه جي ٻنين جي جوڙ 
ڪٽ ڪندڙ ماڻهن کي ڪهڙي َڪل ته ٽيالت 
راڻسنگهه جي شخصيت ڪيتري بي ُملهه ُهئي. 
جنهن کي وقت جو ڪوبه حاڪم خريد ڪري نه 
سگهيو، پر سترام بجير جي پيار ُهن کي پنهنجو 

  بڻائي ڇڏيو هو. 
 جب تڪ بِڪا نه ٿا تو قيمت ڪا پتا نه ٿا

 تُو ني خريد ڪر ُمجهي انمول بنا ديا!

سوڄن جي سور ويرتاھ کي سچي دل سان 
ساراهيندڙ ڪوي شڪتيدان ڪويا پنهنجي 

۾ نٻن سوڄن “ ڌرا ُسرنگي ڄاٽ”شاهڪار تخليق 
جي ٽيالت ُڪل جي شان ۽ مان کي هن ريت بيان 

 ڪيو آوي.
 سوڍو محبت وچن ِسڌ ُست ڀوپت ُسڀياڻ

 سالم ڪوٽ نَٻان سري جالم هر گهڻ جاڻ
)وچن پاريندڙ ُمحبت سنگا سوڄو ڀوپت سنگا جو 
ُسپاتر آوي. اسالم ڪوٽ نٻن جي نالي سان 
ُسڃاتو وڃي ٿو. جالم سنگا جي هر ماڻفو وٽ 

 پنهنجي ڇاپ آوي(
 محبت ُست چهنو ُمدي پانچ ُپتر تڻ پيک

 سوڍو ٽيالت ُسڀٽ ٻلونت نٻا وسيک
)محبت سنگهه جا پنج ُپٽ آون انهن ۾ موڀيَء 
چهنسنگهه آوي جنهن جي پنهنجي ڏيٺ ويٺ 
آوي. اهوئي ٽيالت آوي. نٻن جي ُڪل جو ننگ 

 رکندڙ آوي(
ڪنهن وقت ۾ ٿر جي هڪ وڏي حصي تي نٻن 

“ نٻڪيَء”سوڄن جي ُحڪمراني ُهئي جنهن کي 
چوندا هئا. اسالم ڪوٽ کان وٺي ڪيرٽي تائين 

هلندو هو. نٻن ۾ جالم سنگهه، “ جالنگ”نٻن جو 
اڻند سنگهه ۽ محبت سنگهه تمام سپوٽ ٿي 

 ُگذريا آون.
ٽيالت راڻسنگهه آخري وقت پنهنجي اباڻي ڳوٺ 
مئو اکيراج ۾ رهندو هو. پنهنجين ٻنين جي 
سارسنڀال ڪندو هو. سندس موروثي هارين جي هٿ 
جي پچايل ماني کائيندو هو. پريوار جي ُجدائي هن 
کي جهوريو ضرور هو، پر ڌرتيَء سان اُٽوٽ پريم 
ڀاونا جي ڪري امگين هوندي به ڏاڄو خوش هو. 
راڳ ڀاڳ ۾ وڃي ماڻفن جا فيصال به ڪندو هو. ُهو 
راجپوتن جي روايتي شان امل ڪسونٻي جو به 
عادي هو ته دارون کي درپن ڪندي ساجن صحيح 
ُسڃاڻڻ واري روايت کي به برقرار رکيو ايندو هو. 
خاڪي پٽڪي ۽ اڇي تريٽي وارو لباس پائيندو هو. 
هر ُسپرٻي پرب تي پنهنجي اوطاري ۾ رهاڻ رچائي 
پنهنجي شاندار ريتن کي قائم رکيو آيو. دل جو 
صفا ڏاتار هو. آيل جو آڌر ڪرڻ هن جي ُسگڻي 
عادت ُهئي. وطن کي پنهنجو پريوار سمجهي ُان 
جي خوشيَء ۾ پنهنجي خوشيَء سمجهندو هو. ُهن 
 کي خوش ڏسي سنڌ هر وقت سرهي ٿيندي هئي.

وطن سان وفا جو هي نرالو نالو پنهنجي ِمٽيَء 
ع جي صبُح 1515ماري  10منجهه ملي آخرڪار 

جو امرتا پائي ويو! جنهن جي نڪتل وئنڪوٽيَء ۾ 
هزارين ماڻهن شرڪت ڪري کيس انتم پرڻام جا 

 ُگل ارپڻ ڪيا ُهئا.
*** 
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ڪووستان تعلقي ۽ ضليعيي 
ٺييٽييي ۾ واقيي  ڪييارو جييبييل، 
سييينيييڌ جيييي سيييونيييفييين جيييي 
داسييتييانيين ۾ وييڪ سيينييفييري 
باب جي حيييثيييت رکيي ٿيو. 
جنفن جي چئني طرفين کيان 
ڳوٺن ۽ ُمفاڳن جو اڻ کٽندڙ سلسلو، ان جي ٽڪيريين 
سان گڏوگڏ موجود آوي. جيڪي بقول محمد الييياس 

“ گيزري ڪيراچيي” ومغم جوکيو جيي ويلينيدي ويلينيدي 
طرف، جڏون ته بقيول عيبيداليعيزييز جيوکيييول اويو جيابيليو 
سلسلو ڪراچي فيييڊرل بيالڪ اييرييا تيائييين وڃيي ٿيو. 
ماروئڙن الِء ڇپر ۽ ڇانيَو جيي حيييثيييت رکينيدڙ ڪياري 

“ ڇيمير” ۽ “  ڇيپير” جبل کي شاھ عيبيداليليطيييف ڀيٽيائيي 
جفڙا ڀرجفال ليقيب ڏنيا. اويوئيي سيبيب آويي تيه اڳ بيه 

جي نالي سان جيڳ مشيفيور آويي. “  ڇپر” ڪارو جبل 
ع واري 1515سيييپيٽيميبير  58ڪاوش دنييا ميئيگيزيين 

شماري ۾ ڇپيل مضمون ۽ دنيا جيي پيفيريين ۽ وڏي 
سنڌي چئنل، ڪي ٽي اين تي عياليميي سييياحيت جيي 

وڳيي  0:40ع تيي رات 1515سييپيٽيميبير  10ڏينفن 
وليل تيارييخيي ڊاڪيييومييينيٽيريَء سيان گيڏ سيييپيٽيميبير 

ع جي ومسري آن الئين مئگزين، جتي سنڌي 1515
ميڊيا کي ان تاريخي ماڳ جي  ياڻ ڏنيي آويي، اتيي 
عالمي ميڊيا جي توجهه پڻ حياصيل ڪيئيي آويي. ان 
ڊاڪيومينٽري ٺاوڻ الِء ڪي ٽي اين جيي ڊسيٽيرڪيٽ 
رپورٽر ۽ ٺٽي جي صحافت جيي وڏي نياليي ميحيبيوب 
برووي ۽ مون ڪاري جبل جو سياحتي، تيحيقيييقيي ۽ 
تيارييخيي دورو ڪيييو، جينيفين کيي وين سيفير نياميي ۾ 
پڙوندڙن ۽ سينيڌ جيي سييياحيتيي شيعيبيي سيان تيعيليق 

 رکندڙ دوستن جي  اڻ خاطر ونڊجي ٿو. 
مڪلييَء جيي ٽيڪيري ليڳ ڪيالنيڪيوٽ کيان دوسيت 
محبوب برووي ڪجا سالن کان ڪارو جبيل گيفيميڻ 
جو شوق ڏيکاري رويو وو. جنفن نينيڍپيڻ کيان جيابيليو 
مياڻيفيين جييي وي ۾ اک کيولييي ۽ ٺيٽييي ضييليعييي جييي 
جابليو سيليسيليي جيي قيدآور نياليي ييعينيي ڪيارو جيبيل 
بابت ننڍپڻ کان پئي ٻڌو، پر سندس تمنا وئي ته ان 

ع جيي 1515جبل کي مڪمل گيفيميجيي، سيو اسيان 
چوماسي ووائين جيي جيون ميفييينيي جيي واسيري لڳيڻ 
سان ئي رابطو ڪري، اوو پڪو پفه ڪيري ڇيڏييو ويو 
ته ون ڀيري ضرور ڪيووسيتيان جيي سيڃياڻيپ ڪياري 

ع جييي 1515جييبييل وييلييبييو. نيييييٺ جييوالِء ۽ آگسييٽ 
مفيني ۾ ويتر ڳر وسڪارا پيا، جن جي ڪري اسيان 
کي ڪاري جبل پاڻ ڏانفن ڇڪي ورتو ۽ ايئين اسيان 

ع، ڇن ر 1515سيپٽمبر  55به دير نه ڪئي ۽ تاريخ 
ڏييينييفيين، اسييييين ان سييفيير جييو سييعيييييو ڪييري نييڪييري 
پياسييين. آئيون، بيابيا ۽ اميان کيي سينيدم زال سينيڌوَء 
سميت وٺي وڪ ڏينفن اڳ، مالمياڙي نيڪيري پيييس 
۽ محبوب بروويَء سان گيڏ، سيفير جيو سياٿ ڏييڻ الِء 
سئوٽ عبدالباري جوکييو جيي ميٿيان ڪيم رکيييم تيه 
مفمانن کي مالماڙي وٺي اچج. جنفن کين مياليمياڙي 

 پفچايو.
ڪارو جبل جو اڙانگو سفر ڪرڻ ڪو معيميوليي ڳياليا 
نيياوييي، ڪييار يييا اوييڙي گيياڏي جييو ان رسييتييي وڃييڻ 
ناممڪن آوي. ان ڪري مون موٽرسائييڪيل تيي اويو 
سفر ڪرڻ جيو سيعيييو ڪيييو ويو. بياغ حسييين ڇيني ير 

وڳي مياليمياڙي پيفيچيي وييو،  0ڏينفن صبح جو سوير 
جنفن سان گڏ مالماڙي کيان نيڪيري پييياسييين ڳيوٺ 

الفرکيو جوکيو  يام اوييس بيجيار جيي اوطياق پيار، ان 
خيال کان ته جيئن سفر جيو ڪيو گيائيييڊ ڳيوليفيي گيڏ 
کيڻيون. ڪياري جييبيل جيي داميين ۾ واقي  ان ڳيوٺ ۾ 
 ييام حيياجييي مييراد عييلييي خييان جييوکيييييو جييو پييوٽييو ۽ 
ڪووستان جو نوجوان اڳواڻ  ام اويس بيجيار جيوکيييو 
پڻ روي ٿو، جنفن کي اسان جي خبر پئي ته پنفنجيو 
خاو ماڻفو حسڻ جوکيييو اسيان کيي ڏنيائييين، ڇيو تيه 
مليير ڪيووسيتيان جيي عيليم دوسيت نيوجيوان اڳيواڻ ۽ 
موجودہ  ام آف ملير  ام عبدالڪريم بجار جوکيييو 
مون کي ڪووستان جي ننگن ۽ دنگن جيي حيفياظيت 
ڪيرڻ واسيطييي ۽ تياريييخيي ۽ سيائيينيسييي تييحيقييييق تييي 
مبني حقيقي تاريخ قلمبند ڪرڻ جي خياو تيرايييب 
ڪجا مفينا اڳ ئي ڏني ويئيي. اييئين  يام صياحيب 
جي ڪارو جبل واري ڳوٺ الفرکيو جوکييو جيو حسيڻ 
جوکيو اسان سان گڏ مالماڙي ويليييو تيه جيييئين اسييين 
اتييان کييان پيينييفيينييجييو ڪيياري جييبييل جييو سييفيير شييروع 
ڪريون. جيسين اسين مياليمياڙي پيفيتياسييين تيييسييين 
مفمان به مڪلي کيان مياليمياڙي پيفيچيي چيڪيا ويئيا، 
جن کي مالماڙيَء جي وي ُمفاڳيي ۾ صيدام حسييين 
پنفنجي دڪان تي آڌر ڀاُء ڪيري وييفيارييو. ميفيميانين 
۾ مييحييبييوب بييرووييي، ڪييئييمييرامييييين عييبيياس شيياھ ۽ 
ڪاوش جو جنگشاوي جو نمائندو عبدالرحيم جوکيييو 
شييامييل وييئييا. جييڏويين تييه عييبييدالييبيياري ۽ آئييون بييه گييڏ 
وئاسين. مفمانن کي گڏ کيڻيي، اسييين نياشيتيو ڪيرڻ 
الِء گفر پفتاسين، ته خبر پئي ته عبدالرحييم جيوکيييو 
جنگشاوي ۾ ئي سڀني کي ناشيتيو ڪيرائيي آييو ويو، 
پر مون ڪاري جبيل جيو پيري پينيڌ جيو ڏسيي وري بيه 
کين نياشيتيو ڪيرڻ الِء زور ڀيرييو. بيابيا جين پياڻ کييين 

 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت
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ناشتو ڪرايو. باغ حسيين ميفيميانين کيي اجيرڪين جيا 
تحفا ڏنا. عبدالباري ناشتي جا سامان ڄوويا پيئيي تيه 
ڏاڏا الئقڏنو خان )ثانيي( بيه ميفيميانين جيي آڌر ڀياُء الِء 
پفچي ويو. خير اتان نڪيري سيفير تيي مياليمياڙي جيي 
جيامي  مسيجيد پيفيتياسييين ۽ اتيي ميوٽيرسيائيييڪيل جييو 
بندوبست ڪيوسين. سفر جو گائيڊ ڪاري جيبيل جيو 
ڪوڏيو، حسڻ جوکيو، باغ حسيين جيوکيييو ۽ ميحيميد 
حسين عرف ماما پنفنجن پنفنيجين گياڏيين سيان اڳ 
تيييييييييار ٿيييييييييا بيييييييييٺييييا وييييئييييا. اسييييان کييييي ُڪييييل چييييار 
ميوٽييرسيائييييڪييليون صيرف ڊرائييييورن سييان کييپييييون ٿييي، 
جيينييفيين ۾ حسييڻ سييان گييڏ مييحييبييوب بييرووييي کييي 
ويفاريوسين، عبدالباري کي محميد حسييين سيان گيڏ 
کاڌو پيييتيو ليڏي وييفيارييوسييين. جيڏوين تيه آئيون بياغ 
حسين سان گيڏ ميوٽيرسيائيييڪيل تيي چيڙويييوس ۽ ان 
حساب سان عبدالرحيم جوکيو ۽ عباس شاھ الِء ٻين 
موٽرسائيڪيلين جيي گيفيرج ٿيي جينيفين تيي فيورن ادا 
حاجي بشارت الياس جيڪو پنفنجي ميوٽيرسيائيييڪيل 
تي اڃان رڳو اتي مس پفتو وو ته ان جي گاڏي اسيان 
کيينييئييي. جيييييڪييا عييبييدالييرحيييييم جييوکيييييو ڪيياوش واري 
والئي. جنفن سان گڏ عباس شاھ چڙوييو. قيمير ديين 
ولد انگور خان به پنفنجي سئوٽ ٻڪيرار بيرڪيت اهلل 
عرف بقوَء سان گڏ وليييو. اويو مينيظير ڏسيي اسيان جيو 
ماما عبدالحنان جوکيو به پنفنجي سيڀ کيان نينيڍڙي 
۽ ڀلوڙ فرزند عبدالقدير عرف خاشل خان بيييشيڪياڻيي 
جوکيو سميت گاڏي کنئي گڏ ولڻ لڳو. اوڙيَء رييت 

 ڻيا ڪيووسيتيان  51موٽرسائيڪلن تي ڪل  0اسين 
سنڌ جي ساوڪ سيان ڄڪيييل تيارييخيي ڪياري جيبيل 

 جي سير ڪرڻ الِء نڪري پياسين.
 پکين جا ولر:

بادالڻي پاڙي کان اڳتي مالماڙي جي مٺي پاڻي جيي 
بور تي انيڪ پکين جا ولير ڏٺياسييين. جين ۾ سينيڌي 
ديسي ڳيرن جو ڳر تعداد موجود ويو، جيييڪيي پياڻيي 
پييي رويييييا وييئييا. ڪييجييا بييجييلييي جييي تييارن تييي ويييٺييل 
جفنگلي ڪبوتر به َلڪيَء جي ُبٺيَء جي پٺييان نيظير 
ايندڙ منيظير کيي سيفيڻيو ڪيري رويييا ويئيا. جيڏوين تيه 
ُبلبلون به ٻولي رويون وييون. بيادالڻيي آفيييس ڀيرسيان 
حاجي محمد الياس جي َپَٽ تي بيفي، تنظيم بيابيت 

دوستن کي ٻڌايم ته پٺيان سونيفيارو فيقييير ميييميورييل 
الئبريري به نيظير آئيي، جيييڪيا مشيفيور ڪيووسيتيانيي 
سماج سڌارڪ حيافيظ ميحيميد جيوکيييو جيي ڪيوشيش 

ع جييي ڏوياڪييي ۾ تيعييمييير ٿييي. ان جييي 5555سيان 
ڀرسان صدام حسيين جيو دڪيان اڳ بيه ڪيووسيتيانيي 
ڪچفري جو مرڪيز آويي. جيڏوين تيه تيارييخيي جيامي  
مسجد مالماڙي بابت به دوستن کي ٻڌايم تيه ان جيو 

ع ڌاري پيييو، جيييڪيو 5085وجود وڪ اندازي موجب 
ع کانپوِء ترقي ڏانفن گامزن ٿييو ۽ اڳ 5555بعد ۾ 
ع ۾ اوا مسيجيد ويڪ خيوبصيورت ڏييک ڏئيي 1515

پئي جنفن جيي ازسير نيو تيعيمييير جيو ميڪيميل سيفيرو 
حيافيظ ميحيمييد بين خيان مييحيميد جيوکييييو جيي ِسير تييي 
سونفي ٿو. جنفن ان تاريخي جام  مسجد کي ٻيييفير 
تعمير ڪيو. اسين اتان اڳتي نڪتاسين ته نونيڌ جيي 
بٺيَء لڳ دوستن ڏٺو وڪ ٽڪيريَء کيي ڪيٽيي اتيي 
زمين ڪڍي وئي وئي، جيڪا ڏسي عجب ٿيو. ڦاٽ 
جو رستو ٽپي سيکييياڻيي جيي پياڙي ۾ ويياسييين، جين 
جي پراڻي مسجد نظر آئي جيييڪيا گيوگيل ميييپ تيي 

نالي چشميو “  کارڙو”پڻ موجود آوي. اڳتي نئين ٽپي 
۽ کيجييين جيا وڻ ڏسيي، اڳيتيي ويياسييين تيه مياليميياڙي 
شاوي ڊيم نظر آيو، جتان کيان ُاڀيرنيدي ڪياري جيبيل 
جو ڪچو رستو نڪتو ٿي، جتان اسان کي اسيان جيي 
سفر جو گائيڊ حسن جوکيو اسان کي وٺي ويو. ڇا تيه 
سونفن سان سرس ساوڪ، سبز سبز وليين، ڪيکين ۽ 
وڻن جي ُوٻڪيار سيان ميفيڪينيدڙ خيوشيبيو اچيي رويي 
وئيي! اتيي دل چيييو ٿيي تيه وييفيي رات ڪيٽيجيي، پير 
اسان ته ڪاري جبل جي چوٽيَء جا پيانيڌي ويئياسييين، 

 سو اڳتي ولندا روياسين.
 رستي تي َچريون چڙھايون:

َڇَپَر تي چڙوندي ڪي چڙوايون آون، ڪيي مياڳيفييين 
اوڙيون جو جڏون چڙوائي اچي ته موٽرسيائيييڪيل تيان 
ڊبيل سييواري ڪيري چييڙوييڻ نييامييمييڪين لڳييو، سيو پيينييڌ 
چڙوياسين. مٿي چڙوڻ ۾ ٽنگون ساھ ڇڏييو وڃين ۽ 
جيڪيڏوين الويي اچيي تيه ميوٽيرسيائيييڪيل اونيڌي ٿيي 
ڪرڻ الِء وٿن مان پئي وئي، جنفن تي سڀني گاڏيين 
تان ماڻفو لفي پنڌ وليا پئي ته به گاڏي جفيليڻ کيان 
ڳري! صرف وڪڙو ماڻفو نه لٿو اويو ويو عيبيداليبياري 

جنفن جو ڊرائيور ماما وو، جيڪو ليفيڻ چيڙويڻ ميفيل 
ووائي جفاز وانگر تيز پئي وليو، جنفن کي محيبيوب 
برووي به اشارا ڪيا ته بيفي عيبيداليبياري کيي الويي، 
پر نه الٿائين. ڪٿي ڪٿي ٻيا ڊرائيييور رڙييون ڪيري 
بيييفييي روييييا ٿييي، جين جيون گيياڏييون بيه ميياميا ٽييپيائييي 
چيياڙوييي ڏنيييييون. مييوٽييرسييائيييييڪييل کييڻييڻ مييفييل اوييو بييه 
ڏسجي ته گاڏي والئڻ وارو وٿ جو پڪو وجي نيه تيه 
جان جو خطرو وو. ڇيو تيه رسيتيي تيي وڏييون اونيفيييون 
کاويون به آون. بفرحال ميحيميد حسييين بيه نيڪ جيي 
ڏاڄائي ڪري گياڏي کيي نيڪ جيي ڏاڄائيي تيي خيطيرو 
کييڻييي چيياڙوييي رويييييو وييو. ٿييورو اڳييتييي وييياسييييين تييه 
پڳاندري نالي وڪ وڏو ڄورو آيو، جيڪو گوگيل سيان 
گيڏ ميييپيڪيارٽيا وييبيسيائيييٽ تيي بيه ميوجيود آويي. ان 
ڄوري جي آسپياس ميٽيي جيا قسيمييين قسيمييين رنيگ 
ڏسييڻ ۾ آيييا جييفييڙوڪ: ڳيياڙوييي مييٽييي، ٿييلييفييي ريييتييي 
جيڪا سون وانگر جرڪي روي وئي. ان پاسي حسيڻ 
ٻڌايو ته قلندر لعل شفباز جيي آسيتيانيي جيي نسيبيت 

پڻ واق  آويي، “  لعل ڌونئين”سان وڪ مشفور جڳا 
جتي ور سال ماڻفو اچي ٻڪر ڪفي پچائي کائيينيدا 

ع 5500آون. واضح روي ته ان جڳا متعلق بابا پڻ 
۾ سندس وڪ ميقياليي ۾ ذڪير ڪيييو آويي، جينيفين 
مان ان جڳا جي قديم وجڻ جيو پيڪيو ثيبيوت ميليي 
ٿو. ٿورو اڳتي ويفي ساھ پٽيوسين جيتيي پيکيا ڦيڙويا 
نظر آيا. ُچرن ۾ پياڻيي بيه بيييٺيل ڏٺيوسييين، جيڏوين تيه 
سيمييوري سييفيير ۾ اسيان پيياڻ سييان گييڏ آنييدل پيياڻييي بييه 
مسلسل پي روييا ويئياسييين. ڇيو تيه پينيڌ ويليڻ ڪيري 

 گرمي به محسوس ٿي روي وئي.
 ڪوھستاني ڏَُٿ جو ڏيهه:

رسيتيي تيي وييلينيدي ويلينييدي جييييڪيا قييدرتيي سييونيفيين 
ڏسون، ان مان لطيف انيدوز ٿيييون، اويو مشيغيليو رويييو، 
جنفن دوران ُمنگفا، ڳاڱييون ۽ کيٽياليييون بيه کيائييينيدا 
روياسين. مون مليرو ته جام ڏٺو، پر َپٽڻ کيان قياصير 
ان ڪري بيه رويييس، ڇيو تيه پينيڌ اڳيتيي ويو. اويو ڏٿ 
سڄو تازو وو، جڏون ته ڪيجيا ڏٿ ميٿيان پياڻييَء جيا 

جي ڪري نظر اچي رويييا ويئيا.   Transpirationڦڙا به
باغ حسين ٻڌايو ته جانور به اوي جڙي ٻوٽيييون شيوق 
سان کائيندا آون. حسڻ بقول، انفن جڙي ٻوٽيين جيي 
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کاڌي تي، اسان جا اباڻا صحتمند ويئيا، پير اڳ اسييين 
 نبار کاڌي الِء پريشان آويون.

 مھمانن جي حيرت:
مفمانن کي حيرت تڏون ٿي، جڏون انفن جبلن جيي 
اندر مختلف جفڏا، اارون ۽ لڪل جڳيفيييون ڏٺيييون، 
جن بابت حسڻ ۽ باغ حسين ٻڌايو تيه قيدييم زميانيي 
۾ ميياڻييفييو اوييڙييين لييڪييل جڳييفييييين ۾ پيينييفيينييجييون 
ملڪيتون ٿمفيندا وئا، جنفن ڪري اوڙين جڳيفييين 

چون ٿيا. ميفيميانين جيڏوين جيبيل جيون “  ٿم” کي اڳ به 
اڌوڪييون، الويييييون، چيياڙويييييون، ُڪييرون، لييڪ، ڪيينييارا، 
َڀييرون، ڀييٽ، چييونييرا، اييارون، ڳييڙڪييون، پييٿييرن جييا ڄييير، 
قيييدرتيييي طيييور رکيييييييل ويييزار سيييال پيييراڻييين پيييٿيييرييييليييي 
خوبصورتين ۽ جفڏن کي ڏٺو ته محبوب بروويي اويو 
چيو ته ويي ڪيارو جيبيل خيوبصيورتييَء ۾ ڪينيفين بيه 

 صورت ۾ ڪارونجفر کان گفٽ ناوي.
 حسڻ جون َحسين ڳالھيون:

سفر جي گائيڊ حسڻ، جتي اسيان کيي گيائيييڊ ڪيييو، 
اتي پنفنجي تجيربيييڪيار نيظير سيان اسيان کيي سيٺيي 
 اڻ به ڏينيدو رويييو. حسيڻ ميون کيي پينيڊپيفيڻ بيابيت 
ٻڌايو ته رستي ولندي ڪافي اوڙييون عيجيييب شيييون 
اڳ ۾ عييام جييام مييليينييديييون ويييييون، جيين کييي ڏسييي 
ماڻفو کي لڳي ته ڪو اوو ڪنفن دور ۾ جيانيور ويو. 
مون کيس پنڊپفڻ ۽ انفن جي ٺيفيڻ بيابيت ٻيڌاييو تيه 
چيييييائييييين، اوييڙيييون شيييييون تييه وييتييي عييام جييام مييليين. 
دوستن ٻڌايو ته وي سڄو عيالئيقيو تيعيليقيي ۽ ضيليعيي 
ٺٽي ۾ آويي، جيڏوين تيه ڪيليو کيووير کيان  يامشيورو 
ضلعو شروع ٿو ٿئي، پير ويتيي ڪيووسيتيانيي مياروئيڙا 
ور قسم جي سرحدي قيد ۽ بند کان پاڪ ٿي سوين 
سالن کان محبت ۽ ڀائييچياري سيان روينيدا پيييا اچين، 
ڪڏوين ڪيراچيي ضيليعيي ۾ تيه ڪيڏوين ميلييير ۾ تيه 
ڪييڏويين ٺييٽييي ۾، سييمييوري سيينييڌ پييرييين جييو پيياڇييو! 
ڪووستان سنڌ جو حسين خطو اويڙي رييت قيائيم ۽ 

 دائم آوي.
 ڪاري جبل جا وڻ:

وتي ڪابه وڻڪاري وٿرادو نياويي، پير سيڄيي قيدرتيي 
سيونييفيين واري وڻييڪيياري آوييي. ان ڪييري رسييتييي تييي 
فطري سونيفين جيا نيراال رنيگ نيظير آييا، جين ۾ سياوا 
ڪانڊيرا، ڪرڙ، ٻٻر، ساوا اڪ، ٻير، نم، لوويڙا، دييوي 
۽  ار جا وڻ عام جام ڏسيڻ ۾ آييا. تيازيين بيرسياتين 
جي ڪري سڀ وڻ ڌوتل پيوتيل نيظير اچيي رويييا ويئيا، 
جڏون ته ڪک ايڏا وڏا جو سڄو ماڻفو ئيي مينيجيفين 
اندر بيفي، تڏون به نيظير نيه اچيي! وڻين جيي ڪيثيرت 
سبب ئي پري پري ڌراڙ مال پڻ چاري رويا ويئيا، جين 
جا مخصوو آواز ۽ مال جيي ڪينيڌن ۾ ٻيڌل ڊگيفيرا 
بييه مييڌر آواز سييان جييبييليين کييي سييريييلييي تييرنييم سييان 

 جونگفارڻ تي مجبور ڪري رويا وئا.
 گرانڊا پاڻيَء سان ٽمٽار:

قدرت پاران خودڪار نيظيامين انيدر جيفينيگيليي جيييوتين 
جي داڻي پاڻي الِء جيڪي ميخيتيليف بينيدوبسيت ٿيييل 
نظر آيا، انفن ۾ پکين ۽ جفنگلي جيوتن جيي پياڻيي 
پيئڻ الِء سيويين سيالين کيان ٺيفيييل قيدرتيي پيٿيرن جيا 
حيو  بييه آويين آويين، جيين کيي گييرانييڊا چيون جيييييڪييي 
قدرتيي طيور وسيڪياري جيي پياڻيي کيي ذخيييرو ڪيرڻ 

طور ڪتب ايندا آون ۽ چوپايو مال، پکيي پيکيڻ کيان 
عالوہ ڪڏون ڪڏون ماڻفو به انفن مان ڪارو جيبيل 
گفمڻ وقت پاڻي پي ڪري ُا  اجفيائيييدا آوين. انيفين 
گرانڊن مان جن ۾ تيازو ميييفياڻيو پياڻيي ويو، اويي پيلير 
جي پالوٽ ميان ٽيميٽيار ويئيا، جيڏوين تيه جين ۾ پياڻيي 
گفٽ وو اوي سائي الجي سان سياوا نيظير آييا. اليجيي 

 چون ٿا.“ سنفري”کي وتي 
 پکين جا المارا:

اڏامندڙ پکي ۽ انيفين جيا تيرنيم جيفيڙا نيغيميه، ڪياري 
جبل کي سنگيت جي سفڻي مئخانيي وانيگير سيفيڻيو 
ڪري رويا ويئيا. جيفيرڪييين جيا ڪيافيي قسيم ڏٺيم. 

جا به   Passeriformesجڏون ته ٻيا ڳانا ڳائيندڙ پکي
آواز ڪنن تي اچيي رويييا ويئيا، جين کيي ڳيوليهيڻ تيي 
ڏسي وڃان وا، پر موٽرسائيڪل ۾ ٻينيفيي ويٿين سيان 
جفلي ويٺل وئس، جنفن ڪري موبائيل ڪڍي فوٽيو 
ڪڍڻ جان جوکي ۾ وجفيڻ بيرابير ويو. ڪيٿيي ڪيٿيي 
رنگيال دريائي پٽن وارا پيکيي بيه نيظير آييا. جيڏوين تيه 
تترن، ٻاٽيرن جون تنوارون من کيي ميحيبيوبيه جيي آواز 
جفڙو سريلو سيڪيون ڏييئيي رويييون ويييون ۽ دل ٿيي 
چيييو تيه کيييين پيري کيان سيالم ڪيجيي تيه جييييو شييل 
سفڻي سنڌ جا تنوارڻ وارا پکيئڙو! حسڻ کان پي يييم 
ته وتي رنگ برنگي پکي ڪفڙي مند ۾ اچن ٿا؟ تيه 

سيال عيمير ۾ رنيگ  05جواب ڏنائين مون پنيفينيجيي 
برنگي پکي وتي اڳ ڪيڏوين نيه ڏٺيا، جيييڪيي ويي 
نظر اچن پيا. ٻڌايائين ته ڪونج پاڻي جيي تيرائين تيي 

ڀيييڙييا ’ ڪڏون ڪڏون لفي ٿي. اصل ۾ ڪراچي ۾ 
۽ ٻي شفري آبادڪاري جي ڪري، پکين جيا ‘  ٽائون

ختم ٿيڻ ڪيري، پيرديسيي ۽   habitats“ُجؤن”قدرتي 
مقامي پکي سڀ اوڀير پياسيي ليڏي اچين پيييا، جين ۾ 
ڪانڀو ۽ پٻ سان گڏ، ڪاري جبل جي ميٿيان، انيفين 
پکين سوڙھ ٿيڻ جي ڪري جيو گيذر ڳيوليفيي ويتيي 
ديرا  مايا آون. وونئن به ڪورونا جي ڪيري عياليميي 

سيبيب فيطيرت واپيس  Global Lock-downبند ڪيڙي
پنفنجي جڳا تي اچي روي آوي. جنفن جيي ڪيري 

 وتان ناياب ٿي ويل پکي واپس نظر اچن پيا.
 جيتن جا جيون:

اسان رستي ولندي ٻيه کيان ٽيي جڳيفييين تيي سياويي 
پٽڻ الِء ويٺاسين. جتي پاڻي پيئڻ کانپوِء، ٿيوري ديير 
ويٺاسين. مون وڪ نيظير وڻين جيي پياڙن تيي وڌي تيه 
جيييييتيين جييا انيييييڪ قسييم مييون کييي نييظيير آيييا. جيين ۾ 
ماڪوڙي جيي خيانيدان سيان تيعيليق رکينيدڙ جيييتين جيا 
ميخييتييلييف قسييم، ڀيينييڀييوري، ٽيڪييالييييين، نيينييڍي قييد جييي 
مڪڙن، تڏن ۽ ننڍي قد جي ٻين مختيليف جيييتياميڙن 
جي مختلف شڪيلييين ميون کيي سيوچيڻ تيي ميجيبيور 
ڪري ڇڏيو ته واھ قدرت وارا تنيفينيجيا ڪيميال! انيفين 
سڀني جيييتين کيي ڪيفيڙي نيه سيونيفين ڏييئيي، انيفين 
جبلن اندر پنفنجي جيييون جيي جينيگ وڙويڻ جيو حيق 

 ڏنو اٿئي...!!
 مال چاريندڙ ڌراڙ:

رسييتييي تييي جييڏويين ُٺييل واري چييڙوييائييي ٽييپييي رويييييا 
وئاسين ته اتر پاسي ڪجا جوکيا موڙ ۽ لٽ مڪيان 
جا جوکيا ڀائر نظر اچي رويا وئيا، جيييڪيي ٻيڪيرييون 
چارين پيا. باغ حسين ٻڌايو ته چئني طيرف جيييڪيي 

به ميدان نظر اچن ٿا، اوا جوکيا قبيلي جيي ميخيتيليف 
ڳوٺاڻن جي مجموعي جياگييير آويي. جينيفين ۾ ڳيوٺ 
الفرکيو جوکيو، مالمياڙي، ليٽ، ڪياپيڙي جيوکيييو کيان 
عيالوہ جييوکييييا مييوڙ، ڪينييڊ مييڪيان، جيياللييجيي ۽ ٻييييين 
ڳوٺن جي جوکيا برادر جا َپَٽ آون. جتي حسيڻ اسيان 
کي پري کيان اوڀير اتير پياسيي پياالري ۽ جياکيرا ڀيائيرن 
جييي ڳييوٺيين جييا ڏور کييان ڏسييجيينييدڙ پييٽ بييه ڏيييکيياريييا. 
جڏون اوڀير طيرف گيفيڻيو اڳيتيي نيڪيتياسييين، تيه ويڪ 
پاالري ڌراڙ به پنفنيجيون ائيييون )ٻيڪيرييون( چياريينيدي 
مليو، جينيفين سيائيقياڻيي پياالري پينيفينيجيو پياڙو ٻيڌاييو، 
جنفن سان وڌيڪ حسڻ ۽ اسان واري سفر جي ساٿيي 
وڪ ڌنار برڪت اهلل جڏون وڪ الڳ اصطالحن اندر 
ٻڪرين بابت حال احيوال پي يييا. اتيي ميون کييين وري 

 “ُگر کي گڏيا ڪاپڙي!!.”وي چيو ته 
 ڪاري جبل جا ڪنارا:

چيونيدا “  َڇيپير” شروع ۾ ڪاري جبل جي ڪنيارن کيي 
وئا، جيڪو بعد ۾ عيام نياليو ٿيي مشيفيور ٿيي وييو. 
ڪيياري جييا ڪيينييارا تييمييام خييطييرنيياڪ آويين. اسييان جييو 
پروگرام پفرين ڳوٺ الفرکيو جوکيو کيان سيڌو ميٿيي 
ڪاري ڏانفن وڃڻ جيو ويو، پير جيييڪيڏوين ان رسيتيي 
وڃون وا ته ويٺ موٽرسائيڪل بيفاري، پنڌ ئي پينيڌ 
ميٿييي وڃييون وييا. جييييڪييو دوسييتين ٻيڌايييو تييه گييفيٽ ۾ 
گفٽ ساڄا چار ڪلو ميٽر ميٿيي ڏکييين اڌوڪين، ڀيرن 
تان پنڌ ڪري پوِء ڪاري جبيل جيي ميٿياڇيري تيائييين 
وڃي پفچنداسين، جنفن تي چيڙويڻ ۾ ٽيي کيان چيار 
ڪالڪ به لڳي سگفن ٿا. اوو ٻڌي اسييين ان پياسيي 
وڃيڻ کييان ڀيياڙييا ٿييي وييياسيييين ۽ مييوٽييرسيائيييييڪييل تييي 
مٿئين رستي تان وڃڻ بفتر سيميجيفيييوسييين. ڪياري 
جا مختلف ڪنارا ۽ مختلف جڳفين جا مقياميي نياال 
جيڪيي واليد ميحيتيرم حياجيي ميحيميد الييياس جيوکيييو 
پنفنجي قديم مقالي ۾ لکيا، انفن مان اڪثر حسيڻ 
۽ بيياغ حسييييين مييون کييي ڏيييکيياريييا. انييفيين مييقييامييي 
جڳييفييييين ۾ ڳييڙڪ کيينييڊ، سييرنييدا، لييفييوارو کيينييڊ، نيينييڍو 
ڪ و، وڏو ڪ و، کيڙو، نڪوڙ، سرنگيا ڀيٽ، بيائييين 
وارو اڌوڪ، پاڏي وارو ڪن، لکيمييير ڪينيارا، ڦيوڙ، ڦيوڙ 
وارو لييڪ، وڃييوَء وارو لييڪ، ٺييل، ڌومييڪ ۽ ڊانييبييوڪيين 

 مشفور آون.
ڪاري جبل جون ماھيون، نشان، پنننڊ 

 پھڻ ۽ انھن جي عمر:
وزارين سال قديم ڪاري جبل ۾ انسيانيي ارتيقيا جيي 
اوائييلييي دور جييا چييٽييا نشييان نييظيير آيييا، جيين کييي پييرکييي 
ڏندين آڱريون اچي ويون. باغ حسييين کيي سيائينيسيي 
ارتقا جي نظرين بابت جڏون ٻڌائيڻ شيروع ڪيييم تيه 
حيرت سان مون ۾ نفاري، وري جبل جي اڌوڪين ۾ 
نفارڻ لڳو. وونيئين تيه عيوٿيميان )عيثيميان( مياويييون ۽ 
ُحسين ماويون ڪاري جبل جي ماروئڙن ۾ مياليمياڙي 
مڪان جي حدن اندر مشفور آون، پر وتيي ميون کيي 
ننڍڙيون ننڍڙيون اوڙيون ٻيون ماوييون پيڻ نيظير آييون 
جييييڪيي ڦييوڙ واري لييڪ کييان بيه اوڀيير ۽ اتييريين طييرف 
آون. ڪاري جبل ان جي اوسيي پياسيي کيان جيييڪيي 
پنڊ پفڻ ملييا، انيفين جيي عيمير جيا انيدازا ئيي لڳيائيي 
سگفجن ٿا. جڏون ته ماور ارضيات ۽ انسانييات ئيي 
انييفيين جييا صييحيييييح عييميير جييا سييال لييکييي سييگييفيين ٿييا. 
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محبوب برووي کي چند اوڙا نشان ڏيکاريم، جيڪي 
جبلن مينيجيا اڪيرييل ويئيا. جين جيي شيڪيل جيانيورن 
جفڙي وئي يا وري منفين ميٿيو جيانيورن جيي کيوپيڙي 
نييمييا ٿييي نييظيير آيييو. اوييي نشييان جييبييليين ۾ مييخييتييلييف 
جڳفين تي اڪيرييل آوين. جيبيل جيي پيٿيرن، ڇيپين ۽ 
ُچرن سان گڏ اتي جي پنڊ پفڻن جيي عيمير جياچيڻ الِء 

جييو طييرييقييو  Absolute Datingاييبيسييولييييوٽ ڊيييٽينيگ 
ڏسڻو پوندو. جڏون ته ڪاربان جيي طيرييقيي کيي پينيڊ 
پفڻن جي عمير پيرکيڻ الِء ورليي ئيي اسيتيعيميال ڪيبيو 

کيي  54آوي. ڪاربان جي تابڪار ٻيفيروپ ڪياربيان 
سالن کان نينيڍي عيمير جيي  00555ان ڏس ۾ صرف 

مادن تي ڪيتيب آنيدو وڃيي ٿيو. ان کيان عيالوہ مياوير 
بيلييين سيال جياچيڻ الِء  5.10کي صرف  45پوٽاشيم 

استعمال ڪندا آون. بيٺل دوستن کي مون پنفينيجيي 
وڪ مفروضيي واري انيداز ۾ چيييو تيه ويي پينيڊ پيفيڻ 

جييييي پيييي يييياڙي يييييا  Paleoceneپيييييييييليييييييييئييييوسييييييييين 
ڪياربيان جيي ڄيير ٿيييڻ واري   Oligoceneاوليگوسين

زماني جا لڳن ٿا. ڪاري جبل جي اوڀير طيرف ويينيدڙ 
ٽڪرين جي سلسلن ۾ ٺٽيي جيي آخيري حيدن ييعينيي 
ٻولفاڙي پاسي کان سنڌ ييونيييورسيٽيي  يامشيورو جيي 

ع ۾ پيينييفيينييجييي وييڪ 1551ميياويير سييائيينييسييدانيين پييڻ 
تحقيق کي مختلف تحقيقي جيرنيلين ۽ ڊان اخيبيار ۾ 
ڇپايو. جنفن ۾ ونن ڪاري جبل بابت بيه اويڙن پينيڊ 
پفڻن بابت شڪ ڏيکاريا، جيڪا اسان پنيفينيجيي وين 
سفر نامي ۾ پڪ ڪئي ته بلڪل اوڙا پينيڊ پيفيڻ اڳ 
بيه ميوجييود آويين. ييياد روييي تيه اويڙيييون ٻييييون مياويييييون 
مييالييميياڙي جيياللييجييي لييڳ بييه مشييفييور آويين، جيين کييي 
ميياوييييين واري بييٺييي چييونييدا آويين. ڪيياري جييبييل جييي 
مالماڙي مڪان کان مٿئين پياسيي واقي  جيوکيييو ميوڙ 
سان تعلق رکندڙ منفنجو وڪ پيارو دوسيت اشيتييياق 
علي جوکيو جيڪو پڻ سنڌ يونيورسٽيي ميان پيبيليڪ 
ائڊمنسٽريشن ۾ ماسٽر ڊگري وولڊر آوي، جنفن پيڻ 
ڪاري جبل بابت تحقيق ۾ مون سان سٺو نڀاييو، ان 
سييان بييحييث ۾ پييڻ اوييڙن ڪييافييي عيينييوانيين تييي ڪييم 

 واريون ڳالفيون ٿينديون رونديون آون.
 ڪاري جبل تي تباهھ ٿيل جھاز:

ع جييي ڏييينييفيين رات جييو انييدازي 5545ڊسييمييبيير  51
وڳي ڪاري جبل سان ٽڪرائجي، ويڪ  5:40مطابق 

جييفيياز تييبيياھ ٿيييييو وييو. جيييييڪييو ان دور تييائييييين ٿيييييل 
پاڪستان جو ٻيو ۽ نقصان جي حواليي سيان وڏي ۾ 
وڏو خطرناڪ حادثو وو، جنفن دنيا ۾ ٿيرٿيليو ميچيائيي 
ڇڏيو، جو ان منجا سفر ڪندڙ دنيا جا اوم ماڻفو بيه 

ماڻفن جي ان جفاز ۾ سڀ اجل جيو شيڪيار  10وئا. 
ٿيا. جفاز بابت منفنجي تفصيييليي تيحيقيييقيي ميقياليي 

ع 1515سيييپيٽيميبير  10کي ڪياوش دنيييا ميئيگيزيين 
 واري شماري ۾ تفصيل سان پڙوي سگفجي ٿو.

 ڪاري جبل ۾ موجود قبرون:
اسان کي حسڻ جوکيو، ٺل واري پاسي وٺي پئيي وييو 
ته رستي ۾ وري ڪيجيا اويڙييون چيڙوياييون آييون جيو 
ساھ سڪي پيو، پر بيييٺيو ڪيونيه! چيييائييين بيس ويي 
چڙوو ته سامفون جفاز ڪرڻ وارو ڦوڙ وارو ليڪ آويي. 

خير سندس ڏنل ومت تي وري به ولياسيين اڳيتيي تيه 
ويڪ ليڪ ۾ وييييٺ ليٿياسيييين جيتيي     ويڪ بييزرع 
ڪارو اصحابو نالي جيي وڏي ۽ ڊگيفيي، پير وييڪيري 
مزار وئي. جنفن بابت ماما عبدالحنان جوکيييو ٻيڌاييو 
ته وي تمام قيدييم تيريين اوائيليي دور جيو ڪيو بيزرع 
آوي، جنفن بابت اصحابو وتي جا مياڻيفيو وير قيدييم 
توڙي وڏي ۽ وييڪيري قيبير کيي چيون، سيو ان بيزرع 
کي به ڪارو اصحابيو چيون. اويو بيه چيييو ٿيو وڃيي تيه 
ڪارو اصحابو جي نالي جي ڪري ئي ون جيبيل کيي 
به ڪارو جبل سڏيو ويو. ويتيي ليوھ جيون شيييخيون ۽ 
چلفو وايرہ رکيل وو ۽ محمد حسين ٻيڌاييو تيه ويتيي 
ڪافي ماڻفو اچي خير خيراتون ڪندا آون. حسڻ اهو 
به ٻڌايو ته مون گيذرييل پينيجياھ سيالين کيان ميخيتيليف 
ماڻفن کي وتي ايندي ويندي ڏٺو آوي. ان جي ڀر ۾ 
وڪ ٻئي لڪ ۾ سونفارو اصيحيابيو نياليي بيزرع جيي 

 ۾ واق  آوي.“ بغل”مزار پڻ آوي، جيڪا ٺل جي 
ڪيياري جييبييل تييي ٻيييييون قييبييرون جييفيياز حييادثييي جييي 
شفيدن جون به آون. جن جون قبيرون اجيتيمياعيي طيور 
ڦوڙ واري لڪ ۾ ويٺ واق  ويڪ ايار ۾ دفين ڪيري 
ان اار جو منفن بند ڪيو ويو ۽ ان جي مٿيان صيرف 

سياال  10چار  ڻن جي يادگار ٺاوي ويئي، جينيفين ۾ 
نوجوان پائليٽ منصور نياز فاروقيي، ڪيي. بيي، مسيز 
ڪييي. بييي، حييبيييييب ٿيياميير تيييييونييس ۽ َجييون يييادگييارون 
موجود آون. ويڪ وڏي ييادگيار حيبيييب ٿيامير تيييونيس 
واري جييي آوييي، جييڏويين تييه گييڏ جييڙيييل ٻييه نيينييڍيييون 
يادگارون منصور نييياز فياروقيي ڪيئيپيٽين جيفياز )ڏکيڻ 
۾( ۽ ڪي. بي سيان گيڏ ان جيي زال جيون ييادگيارون 
)اترئين پاسي( جڙيل آون. ڪجا وييبيسيائيييٽين بيقيول 
تيييييونييس واري ويييڙويياڪ حييبيييييب جييي جسييم جييا وييڏا، 

ع ۾ ڪياري جيبيل 5500تيونس حڪومت جا ماڻفو 
تي اچي وتان ڪڍائي کڻي ويا، جينيفين جيي شياويدي 

 ڳوٺاڻن پڻ ڏني.
 “:ٺُل”ڪاري جبل جي چوٽي 

کان نيڪيري وري ميٿيي ٽيڪيريين تيي “ ڦوڙ واري لڪ” 
ٺييل نييظيير آئييي. جييڏويين ان تييي چييڙوييڻ جييي ڪييوشييش 
ڪيئيي وئيي تيه ويوا جيا تيييز جيفيونيڪيا لڳيا، آوسيتيي 
آوستي چڙوڻ ۾ ڪياميييابيي ميليي. ميحيبيوب بيروويي 
حسڻ سان گيڏ سيڀ کيان اڳ چيڙويي وييو. جيڏوين تيه 
اسيييين بييه پيينييج ميينيٽيين بييعييد چييڙوييڻ ۾ ڪيامييييياب ٿييي 
وياسين. مٿان کان ڏسون ته پکي جيي اک جيو مينيظير 
نظر آيو، اولا ۾ ڌاٻيجي، گفگفر، ملييير جيي سيڪيڻ 
 5ندي جا ڏورانيفيان ڏييک ڏسيڻ ۾ آييا، اتير ۾ اييم 

موٽروي ويجفو، جڏون ته جوکيا ميوڙ ليڳ مينيفينيجيي 
يييار اشييتيييييياق عييليييي جيييوکييييييو جيييون زميييييينيييون صييياف 
ڏٺيوسين. ٿاڻو بوالخان به پري کيان نيظير آييو، جيڏوين 

اوڀير ۾ ڏٺياسييين. اويڙيَء  -ته جفمپير جنگشاوي ڏکڻ
طرح ٺل کي واھ جو پيرکيي، سيڄيو ٺيٽيو ضيليعيو ميزي 
سان ڏسي، واھ جيا نيظيارا ڏٺياسييين. خيوب فيوٽيو وڊييو 
ڪڍڻ جي ڪوشش ۾ ڪياميييابيي بيه ميليي. ميون دل 
ئي دل ۾ ڪاري جبل جي مسيتيقيبيل بيابيت مينيظير ۽ 
خاڪا ذون ۾ چٽيا ٿيي تيه ميٿيان مياميا جيو آواز آييو، 

ويٺاسين گاڏي تي ته بنا بيرييڪ “  ول ته واپس ولون.” 
گاڏي موٽرسائيڪل ولندي وييئيي! اتيي بياغ حسييين 
سٺي گاڏي والئي. ياد روي تيه ٺيل تيي ڪيابيه گياڏي 
نٿي وڃي سگيفيي. ميوٽيرسيائيييڪيل اسيان ويڪ ڪيليو 
ميٽر پري بيفاري پنڌ ولياسين. خير ساڳيئيي رسيتيي 
تان لفندا وياسين تيه رسيتيي ۾ ٻيه اويڙييون جڳيفيييون 
آيون، جتي ذري گفٽ بنفه ڪرڻ جا پڪا خطرا ويئيا، 
پر باغ حسين فيورن ويميت ڪيري پينيفينيجيي فين جيو 
مظاورو ڪندي، گاڏي بيفاري، مون کي لفي، پٺيييان 
کان گاڏي جفلڻ جو چيييو، جيييڪيو ڪيرڻ کيان بيچيي 
وياسييين! ليفيڻ ميفيل، گياڏي ڪيليٽيي ٿيييڻ جيو خيطيرو 
وڌيييڪ وييو. جييڏويين تييه چييڙوييڻ مييفييل وري اوالر پييئييي 
ٿياسين! جيڪا وڪ دلچسپ ڳياليا لڳيي، اهيي هيئيا 
ڪووستانين جي گاڏي والئڻ جا طيرييقيا! اييڏي رييت 
۾ به پٽ تي پير رکڻ بنا موٽرسائيييڪيل ويالئيڻ ڪيو 

 انفن کان سکي.
 ڪاري جبل سان ڳنڍيل داستان:

سنڌ جو لوڪ ادب جبيلين ۾ بيه زنيدہ نيظير آييو. مياميا 
عبدالحينيان جيوکيييو گياڏي ويالئييينيدي، ليوڪ ادب جيا 
گيييييت اسييان کييي ٻييڌائييييينييدو ويييو. انييفيين گيييييتيين ۾ 
ڪووستان جي حسناڪييين جيا مينيظير جيفيڙيَء رييت، 
بيان ٿيل وئا، سيي سياڳيييا سياميفيون نيظير پيئيي آييا. 
ميامييا عيبييدالييحينييان اويڙي تييه پييييياري ۽ نييراليي انييداز ۾ 
بيت، وايون، ايزل ۽ گيييت ٻيڌائييينيدو وييو جيو لڳيو تيه 
اسييان ڪيييووسييتيييان جييي ڪيياري جييبييل سييڄيييي کيييي 
پنفنجي محبت جو مرڪز بڻائي چڪا آوييون! انيفين 
داستانن کي ٻڌي، جتي خوشي ٿي، اتي ڪاري جبيل 
جي مستقبل بابت فڪر به اچي ورايو. ليوڪ ادب جيا 
بيت ٻيڌنيدي، ميون ميٿيان سيحير انيگيييز ڪيييفيييت جيو 
البو ان ڪري ٿي رويو وو جو سوين سالن کان وٺيي 
اڳ تائين اسان جا ابا ڏاڏا انفن پٽن تيان سيفير ڪينيدڙ 
وئا. جين تيان اسيان، وين وقيت ويليي رويييا ويئياسييين. 
جنفن جي ڪري اوڙي حالت ۾ مياضييَء جيي تيارييخ 

 جا عڪس اکين آڏو تري آيا...!
 حواال ۽ مددي ذريعا: 

ع(. 1515. جيييوکيييييييو، جسيييارت الييييييياس، سييينيييڌي )5
ڪيياوش دنيييييا مييئييگييزييين، روزانييي ڪيياوش حيييييدرآبيياد. 

 ع ۾ ڇپيل مقالو. 1515سيپٽمبر  58تاريخ: 
. دنيا جي پفريين ۽ وڏي سينيڌي چيئينيل، ڪيي ٽيي 1

سيييپيٽيميبير  10اين تي عالمي سييياحيت جيي ڏيينيفين، 
“ ڪياري جيبيل” وڳيي ويليييل  0:40ع تي شام 1515

 تي ٺفيل تاريخي ڊاڪيومينٽري. 
ع(. 1515. جييوکييييييو، جسييارت الييييياس، سييينييڌي، )8

ع جي ومسري آن الئين مئگزيين ۾ 1515سيپٽمبر 
 ڇپيل مقالو. 

ڪيارو ” ع(. 5500. جوکيو، محمد الياس، وميغيم، )4
 ، ولڙين واس.“جبل

ع(. ڪياوش 1515. جوکيو جسارت الياس، سنڌي )0
 10دنيا مئگزين، روزانيي ڪياوش حيييدرآبياد. تيارييخ: 

 ع ۾ ڇپيل مقالو.1515سيپٽمبر 
*** 
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وڪ قديم تفذيب ۽ تيارييخ  
رکندڙ مليڪ آويي. تيوڙي جيو 
موجوده دور ۾ ان جيي حياليت 
گفڻي بفتر نه آوي، پر پراڻيي 
زماني ۾ ون ملڪ جا مياڻيفيو 
دنييييا تيي ايياليب روييييا. عييلييم، 
ادب، فلسفي، سائنس ۽ راندين جي ڪري وي ميليڪ 
منفرد تارييخ رکينيدڙ آهيي. جيڏهين بيه تيحيقيييق، عيليم، 
ادب، قانون، سياسي ۽ سيمياجيي عيليمين جيو ميطياليعيو 
ڪبو ته معليوم ٿييينيدو تيه انيفين سيڀينيي شيعيبين جيي 
ابتدا جا نشان يوناني تاريخ سان جڙيل نظر ايندا. وين 
ملڪ جا ڪيييتيرائيي تيارييخ سياز ميفيڪير، سيائينيسيدان، 
شاعر ۽ بادشاھ مشهور آهن. انفن ۾ وومر، سيقيرا ، 
بييقييرا ، افييالطييون، ارسييطييو ۽ سييڪيينييدر اعييظييم گييفييڻييو 
ميعييروف نياال آهيين. ان ئييي ڪيينييبيي جييي وييڪ مينييفييرد 

بيه ويئيي. کيييس   Sapphoشخصييت سيييفيو ييا سيافيو
قديم زماني جي اولين شاعره جو درجو ڏنيو وڃيي ٿيو. 
سندس جنم لزبوس يا ليييسيبيوس جيزييري تيي سيتييين 
صيدي قيبيل مسييييح جيي آخير ۽ ڇييفييين صيدي قيبييل 
مسيييح جييي ابيتييدا ۾ ٿييييو. زنييدگيي جييو گيهييڻيو حصييو 
مٽيلين ۾ گيذارييائييين، جيتيي عيورتين جيي سيکيييا الِء 
شيياعييري ۽ مييوسيييييقيييَء جييِي اڪيييييڊمييي قييائييم ڪييئييي 
وئائين. سندس اڪيڊمي ۾ ڪنوارين ڇيوڪيريين جيو 
ڪييافييي تييعييداد وييو. وقييت گييذرڻ سييان جييڏويين اوييا 
اڪيڊمي بند ٿي وئي ته ان کي ٻيفر آباد ڪرڻ جيي 
تمنا رکندي حرا ديوي سان اوڙو اظفار ويڪ نيظيم ۾ 

 ڪيو وئائين:

 مونُ يُٻيھرُتوفيقُڏي،

 اھوُب غُجنھنُ۾ُخزانُاچيُوئيُآھي،
 اھوُٻيھرُفنُس نُمھڪڻُلڳي.

سيفو الِء مشفور وو ته ووَء ڇوڪرين سان اير فطري 
لڳيياُء رکيينييدي وييئييي. سيينييدس شيياعييري ۾ خييوبصييورت 
عورتن سان محبت ۾ گرفتار وجڻ جا ثبوت ملن ٿا. 
جڏون سندس پياري سفيلي جي شيادي ٿيي وئيي تيه 
ان جيي يياد ۾ سينيدس وييييٺيييون نيظيم ان رواييت جييو 

 عڪس آوي:
 اھوُشخصُمونُ يُديوت ئنُجوُھمسرُلڳيُٿو،
 جيڪوُتنھنجيُآمھونُس مھونُويٺوُآھي،

 جيڪوُتنھنجوُمٺوُآوازُ۽ُ لُروبروُٻڌيُرھيوُآھي،
 جنھنُمنھنجيُمنُ۾ُھڪُبنيُوڄ ئيُڇڏيُآهي،

 منھنجيُزب نُتيُف جلُِڪريُپويُٿو،
 منھنجيُتنُبدنُ۾ُھڪُتيزُب ھُلڳيُوڃيُٿي،
 منهنجونُا يونُانڌيونُٿيُپونُٿيون،

 منھنج ُڪنُوڄڻُلڳنُٿ ،
 پگھرُنڪريُاچيُٿو،
 م نُسڄيُڏڪڻُلڳ نُٿي،
 ۽ُذريُگھٽُمرڻُلڳ نُٿي.

ڪن ٻين روايتن مان به معلوم ٿئي ٿو تيه ان زميانيي 
۾ اوڙو الڙو موجود وو. محترميه شيبينيم گيل ميطيابيق، 

سيفو جيي ويميعيصير شياعيره بيالئيي ڊس جيي دور ۾ ” 

يونان ۾ جنگين ۽ ٻاورين حملن معاشري انيدر ٺيهيراُء 
پيدا ڪيري ڇيڏييو هيو. وير ميرد کيي ييونيانيي فيوج ۾ 
شامل ٿيييڻ جيو حيڪيم ويو، جينيفينيڪيري ميرد گيفيٽ 
ٿيندا ويا ۽ عورت جو عورت سان ميحيبيت جيو تصيور 
اڀرڻ لڳو. ان ڪيري ويم جينيس پيرسيتيي کيي قيانيونيي 
درجو ڏيئي برائي جي بدلي ميعياشيري جيي قيدرن جيو 
حصو بڻايو ويو. ان ميحيبيت جيي پسيمينيظير ۾ بيالئيي 

 ڊس جو وڪ نظم ڏجي ٿو:
 م نُبسرتيُ يُس ڳيُح لتُ۾ُر نديس،

 جيئنُھو َُڇڏيُوئيُآھي،
 ڇوُتهُسندسُجسمُجوُن کوُبسرتيُتيُٺھيلُآھي،

 سڀ ڻيُت ئنيُم نُتڙُبهُنهُڪنديس،
 ڪوُلب سُبهُنهُپ ئينديس،
 وارُبهُنهُٺ ھينديس،

 م نُاڄُ  ڌوُبهُنهُ  ئينديس،
 نهُش مُجوُچھريُتيُغ زوُلڳ ئينديس،
 نهُچپنُتيُسرخيُلڳ ئينديس،
 م نُدرُدريونُبهُبندُر نديس،

انُخوفُ  نُتهُمت نُھنُجونُي دونُھواُ۾ُمليُنهُ
 وڃن.ُ

ان دور ۾ يوناني سماج ۾ عورتن جو درجو گفٽ وو. 
کين راِء ڏيڻ ۽ اظفار جو حق به نه ويو، پير ليييسيبيوس 
۾ عورتن کي آزادي مليييل ويئيي. اييتيري قيدر جيو ان 
دور جي مفڪرن وٽ به عورت جي اويميييت نيه ويئيي. 

ارسطو عورتن کيي ” حبيب اهلل صديقي لکيو آهي ته، 

 ع مليُادبُجيُت ريخُم نُانتخ ب
 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 
 يونان

 فضل انڍڙ
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کريل انسان چوندو وو سندس خيال موجب عورتين ۾ 
پير پيوِء بيه ارسيطيو، “  عقلي سوي جو مادو گفٽ آويي.

سيفو کي خراج تيحيسييين پيييش ڪيييو ۽ تيارييخ جيي 
مطالعيي ميان ميعيليوم ٿيئيي ٿيو تيه ويو سينيدس حيواال 
ڏيندو وو ۽ سيفو کي سونفن جيو ميجيسيميو سيڏيينيدو 
وو. افالطون به عورتن جي عظمت جو قائل نه وو، پير 

افيالطيون چيييو تيه ڪيي چيون ٿيا ” وڪ حوالي ميطيابيق 
ِمُيوز )فنون لطيفه جون ديِويون( نَو آون، پر   Musesته

انفن کيي سيميجيفيڻ گيفيرجيي تيه ڏوييين دييوي سيييفيو 
سقرا  وري کيس فن ۽ شياعيري جيي اعيتيبيار “  آوي.

کييان َحسييييين عييورت قييرار ڏنييو. سيينييدس شيياعييري جييي 
مطالعي مان خبر پيوي ٿيي تيه هيوَء ظياويري جسياميت 
جي لحا  کان بينيدري ۽ سينيدس رنيگ سيانيورو ويو. 

 سندس وڪ شعر آوي:
 ايُيروشلمُجونُڌيئرو!

 م نُس نوريُآھي ن،ُپرُسھڻيُآھي ن،
 جيئنُيون نُج ُخيم ،
 جيئنُسليم نُج ُپردا.

ان زماني ۾ يوناني شاعري ۾ حسن، عشيق، جيذبيات 
نگاري ۽ رنگين مزاجي وارا ميوضيوع پسينيد نيه ڪيييا 
ويندا وئيا، پير ان جيي ڀيييٽ ۾ اخيالقيي، نياصيحياڻيا ۽ 
سورويائي وارا مضمون پسند ڪيا ويينيدا ويئيا. ويومير 
جا اليڊ ۽ اوڊيسي نظمن جيا ميوضيوع بيه سيورويييائيي 
وارا آويين. افييالطييون پيينييفيينييجييي تصييوراتييي رييياسييت ۾ 
قومي شاعرن کي ته جڳهه ڏني، پر تخيل ۽ جيذبيات 
نگاري وارن شاعرن کي ٻياوير ڪيڍييو، پير سيييفيو جيي 
شاعري رنگين مزاج واري موضوعن سان ڀيرييل آويي. 

جي پيو يارڻ “  افروڊيٽي” ووَء حسن ۽ عشق جي ديوي 
وئي. ان ڪري سندس ڪيالم ۾ عشيقيييه، نيغيميييه ۽ 
وجداني گيت وئا. ووَء وڪ ميقياميي ميحياوري اييوليڪ 
۾ شعر چوندي وئي. سينيدس دور دييويين ۽ دييوتيائين 
کييي پييو ييڻ وارو وييو. سيييييفييو وييڪ ديييوي زوييرہ سييان 

مخاطب ٿي، جيڪا سمنڊ جيي جيفيڳ ميان ُاگيفياڙي 
پيدا ٿيندي وئي ۽ عيش پسند، آزاد خيال ۽ رنگيين 
مزاج رکندي ويئيي، پير وير دفيعيي سيمينيڊ ميان اسيل 

 ڪري پنفنجي پاڪ دامني واپس ڪندي وئي:
 تونُمنھنجوُسھ روُٿي  ،

جيئنُتونُپھريونُبهُصدينُجوُسفرُڪريُسونيُرٿُ
 تيُچڙيُآئيُھئيئن،

 جنھنُ يُڪبوترُڇڪيُرھي ُھئ ،
 اھوُسفرُپلُ۾ُپوروُٿيوُھو،

 تونُجنھنُ يُچ ھنيُٿيُاھ ُبهُتو يُچ ھيندي،
 ھنُوقتُاھ ُتنھنجيُحتفنُجوُقدرُنٿيُڪري،

 ۽ُتنھنجيُالِ ُبيت بُٿيندي.
سيفو جي ڪالم جا فقص سٺ ٽيڪيرا ميليي سيگيفيييا 
آون انفن مان صرف وڪ نظم مڪميل ميليييو آويي، 
باقي ٻه يا ٽي ٽڪرا وڏا آون. اڪثر نيظيم ٻين ييا ٽين 
مصرعن تي مشتمل آون، پر اوي ٽيڪيرا ان دور جيي 
شاعري جا ترجمان ۽ ڪمال جا آوين. سينيدس گيفيڻيو 
ڪالم وقت جي ويريين جيي ور چيڙويي وييو. وين پياڻ 
کي ابدي ڪينيواري ڇيوڪيري چيييو آويي. سيييفيو جيي 
زنييدگييي ۾ فييقييص ڇييوڪييرييين سييان نييه، پيير مييردن سييان 
محبت جا حواال بيه ميلين ٿيا. سينيدس ويميعيصير شياعير 
الڪائييييوس کيييس چياوييينيدو ويو، پير عيمير ۾ شياييد 
کانئس ننڍو وو. ان سان وڪ نيظيم ۾ ميخياطيب ٿيي 

 سيفو ويئن اظفار ڪري ٿي:
 ايُش عر!

 تونُڇوُاظھ رُڪريُنٿوُسگھني؟
 اگرُدلُ۾ُچورُنهُھجيُتهُپوِ ُڪھڙوُخطرو،
 جيڪڏھنُضمشُص فُ۽ُجيئروُآھي،

 تهُا يونُجھڪنديونُن ھن،
 اگرُاظھ رُغشُضروريُنهُھجيُ
 تهُچپنُتيُاچيُويندوُآھي.

سيفو جي شادي وڪ واپياري ڪيييرڪيالس سيان ٿيي 
جنيفين ميان کيييس ويڪ ڌيَء بيه ٿيي، پير ويو ڪيجيا 
سالن ۾ گيذاري وييو. ان کيانيپيوِء ويڪ نيوجيوان ميالح 
فاڊن تي عاشق ٿي. فاڊن کيييس ڇيڏي وييو ان ڪيري 
ان کي ڳوليندي روي. ويڪ رواييت ميوجيب وين فياڊن 
جيي عشييق ۾ خييودڪشييي ڪييئييي وييئييي. سيييييفييو جييي 

 موت تي الڪائييوس وي نظم چيو:
 بدنصييبُ۾ُھڪُبدنصيبُعورت،
 جنھنُالِ ُڏ نُ۾ُڏکُآھن،

 گھرُٻ رُ۽ُڏ نُس نُڀريلُت دير،
 رسوائي،ُزندگيُجوُن ق بلُعالج،

 زوالُاچڻُواروُآھي،
 ڊنلُدلُ۾ُھڪُخوابُج ڳيُپويُٿو،

 جنون...ُتب ھي...
 مسنڊُجونُسردُھلرون.

چوٿيين صيدي قيبيل مسيييح ۾ سيييالنييين نياليي ويڪ 
سنگتراش سيفو جو مجسمو ٺياويييو. ييونيانيي شياعيري 
جي ماورن سندس ڪالم ۾ ڪيميال جيو تيغيزل بيييان 
ڪيو آوي. سندس ڪالم جي منفرد ڳياليا اويا آويي 
ته سندس گفڻي شاعري نسائي سونفن سيان سيرشيار 
آوي. سيفو وڪ سفري يا ڳير ۾ ڪنوار جيي ُحسين 

 کي ڪمال جو بيان ڪيو آوي:
 ھڪُمٺيُصوفُوانگر،

 جيڪوُٽ ري َُجيُچوٽُتيُشرم ئيُرھيوُآھي،
 بلندُ  نُبلندُڏارُتي،

 جنھنُ يُميووُگڏُڪندڙنُوس ريُڇڏيوُآھي،
 نهُانھنُوس ريوُنه،

 پرُاھيُانُت ئنيُپھچيُنٿ ُسگھن.
*** 
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وايو منڊل عام فهم آهي تيه 
دوستي ڪبي ناهي بس ٿيي 
ويندي آهيي، اهيا ڳياليا ميون 
امر ۾ ڏاڄي ڏٺيي، تيوڻيي جيو 
هييو ڳييوٺييائييي هييو، ميينييهيينييجييو 
ڪيييالس ميييييييٽ نيييه هيييو، پييير 
ڪالس ميٽس کان وڌيڪ ۽ وڏو ڪو پاٻوھ ۽ پيار 
هو امر سان ۽ امير کيي سيڄيي سينيگيت سيان، ميوت 
مهڻو نياهيي، پير امير تيائييين اڳيواٽ پڳيو، جيگير جيي 
بيييييميياري کيييييس نييپييوڙي نييچييوڙي صييفييا پيياھ ڪييري 
ڇڏيو، پر دلبريون اهي ئي جوان کڻيو گهمندو وتندو 
هو. احتيا  پنهنجي جاِء تيي، پير اهينيج ۽ سيور جيو 
انت نٿو چئي سگهجي جيڪو هو پاڻ سان گڏ ئيي 
کڻي ويو، وڏي پيڙا ۽ آزميائيش ميان گيذرييو، جيييون 
هن سان ڏاڄو ڏکيو روتاَء ڪيو، افسيوس بيه ڪيييئين 
ڪيييييييييون، ڇييييا ڪيييييييييون، ڪيييينييييهيييين سييييان ڪيييييييييون 
ڪيستائين، ڪنهين ميهيل ۽ ڪيييتيرو؟ شياييد مياپيو 
ناهي، امير هيڪ زبيردسيت طيبيييعيت جيو مياڻيهيو هيو، 
کييلييڻييو، مييلييڻييو، ٽييفييڪ ۽ ٻييول وچيين ڏيييڻ وارو، مييذاق 
مستي ۾ گذارڻ وارو، سينيگيت سيان گيڏجيي تيه  يڻ 

بيس ” رلي ملي صفا يارن سان يارن جهڙو ٿي وڃي، 
واري فيارميوليي “  لمحن کي انجواِء ڪرڻ ئي زنيدگيي

تييي زنييدگييي جييا پييل گييذارڻ وارو شييخييص، انييتييهييائييي 
مياٺيييڻيو، نيفييييس ۽ سيادي طيبييييعيت وارو، ٻييين کييي 
گهڙي ۾ پنهنجو ڪري وڃڻ وارو، اسان اهيو چيونيدا 
هئاسين ته هن شخص ۾ پيبيليڪ ڊييلينيگ جيو ڏانُء 
ڪو پيدائشي هو، عمر جا ڏاڪا چڙهندو اهڙو پختيو 
ٿيندو ويو، جو اسيڪيول جيي هير ميقيابيليي ۾ حصيي 
وٺييڻ وارو، مييحيينييت سييان پييڙهييڻ وارو، اسييڪييول جييي 
زندگي ڀرپور گذارڻ وارو شيخيص، پير بيييمياريَء جيي 

 بستري تان اٿي نه سگهيو. 
ڪرڪيٽ ۾ زبردست بالر، بيٽنيگ ۾ پياڻ ميڃيائيڻ 
وارو، پر زندگي رنگ بدلي ٿيي، بيليوايت واري عيمير 
۾ ماڻهن جي زندگي ۾ اهڙا ڄنيگ کيڻيي ٿيي اچيي 
جيو مياڻيهيو انسيييت ۾ اوتييجيي ٿيو وڃييي. جينيهين ۾ 
ماڻهو ڪا چيونيڊ کيڻيي نيڪيري ٿيو پيوي، خيوابين ۽ 
خيالن جي دنيا کي عملي جاميو پيارائيڻ الِء ڏيينيهين 

رات هييڪ ڪييري ٿييو ڏئييي، هييي شييخييص بييه انييهيين 
آڱرين تي ڳڻڻ جهڙو ميحيبيوب شيخيص هيو، هين ۾ 
هڪ چڻنيگ ليڪيل هيئيي جيو اسيان سيڄيي سينيگيت 
حيرت ۾ هونيدا هيئياسييين، سيرڪياري اسيڪيول ميان 
پڙهندڙ ڇوڪري ۾ ايڏو ٽئلينٽ هو جيو هير ٽيييسيٽ 
۽ امييتييحييان ۾ پيياس ٿييي وييينييدو هييو، جييو سييرڪيياري 
اسڪول مان ميٽرڪ پڙهڻ وارو هڪ ڪارخانيي تيي 
ڪمائيندڙ ميزدور جيو پيٽ، وري سيرڪياري ڪياليييج 
مان پنهنجي ٻل تي پياس ڪينيدڙ، ڪياليييج سيائيييڊ 
کييان گييريييجييوئيييييشيين ڪييري نييوڪييري جييي تييالش ۾ 
پنهنجي ٻيل تيي نيڪيرنيدڙ هيي شيخيص ڪيڏهين بيه 
مايوس نيه ٿيييو، اسيڪيول ۽ ڪياليييج جيا ڌڪيا ٿياٻيا 
کائڻ کانيپيوِء جيڏهين ٻيار کيي مي ين جيي سياول ٿيي 
ٿئي تڏهن دنيا مٽجي ٿي وڃي، مياليڪ هيڪ اميييد 
هڻي ٿا ويهن ته اسان جو ٻالڪ هاڻي نوڪري کڻي 
اسان جا بار هلڪا ڪندو، پر هي ٻالڪ ته اهيڙو جيو 
ڪاليج جي الئف کان ئي پاڻ کيي مصيروف رکينيدو 
آيو، شام جو ڊاڪٽر وٽ ڊسپينسري ڪري پنهنجو 
خري ڪڍنيدو هيو، اتيان پينيهينيجيي گيرييجيوئيييشين جيا 
خري پورا ڪندڙ هي ٻاليڪ واقيعيي ڳيوٺ جيي ٻيارن 

 جي الِء مثالي هو. 
اسييان جييي ڳييوٺيياڻييي سيينييگييت ۾ امييام عييلييي ٽيياٽييڙي 
)سيوشيل اييڪييٽيوسييٽ(، ييياسير مينييگيي )شياعيير(، زاهييد 
ميينييگييي )ڪييهيياڻيييييڪييار(، خييادم ٻييگييهيييييو )شيياعيير(، 
حڪيم جهيتال )سوشل ايڪٽوسٽ( ۽ فيا  ابيڙو 

۾ گڏ انگليش ۾  1554)بئنڪر(، امر ابڙي ۽ مون 
ميياسييٽييرز ڪييئييي، اسييان دوسييت مييوٽييرسييائيييييڪييل تييي 
محبڻ شاھ جو پتڻ ٽپي، موٽرسائيڪل کيي ٻيييڙي 
۾ کييڻييي وري خشييڪيين جييي پييتييڻ کييان ٽييپييي وري 
موٽرسائيڪل تي خيرپور يونيورسٽي پڳاسين، رات 
دوستن وٽ هڪڙي ڳيوٺ ۾ بسير ڪيئيي، ڳيوٺياڻيي 
ڪچهريَء جا سڀ پروٽيوڪيول ميليييا، ڏاڄو ميزو آييو، 
امييير، اي ڊي، ميييان ۽ ٻيييييييا ان ڳيييوٺ جيييا دوسيييت، 
ڪچهري ڪينيدي ڪينيدي رات اکييين ۾ ئيي ٽيپيي 
وئي، صبح جو يونيورسٽيَء ڏي وري موٽرسائيييڪيل 
تي وياسين، خيرپيور ييونيييورسيٽيي ميان واپسييَء تيي 
ڪييوٽييڏييييجيييَء جييو اسيييٽييڊي ٽييوئييير بييه ڪييييييوسيييييين، 

ڪييچييهييريييون، مييزا، مسييتيييييون، مييذاقييون، چييرچييا ڀييوڳ، 
اصل ٿڪ ئي لهي ويا، ننڊ نه آئيي، جيو اچيي ڳيوٺ 
ٿڪ ڀڳوسين، هتيان ويينيدي نصيرت بينيد ۽ جيهيليي 
بند ٽپندي اسان کيي ڪيچيي جيون زمييينيون ڏاڄييون 
سييرسييبييز، سيياوڪ سييان ڀييرپييور لڳيييييون، ڪييچييي جييي 
عييالئييقييي ۾ بييجييلييي ۽ ٽيييييوب ويييل، پييوليييييس جييون 
چيوڪيييون، اسييان تيه هييلينيدي، وييينيدي، ڳيالييهيائييينييدي 
ٻيولييهيائيييينييدي درييياُء ٽييپينييدي انييهين ٻييييڙي وارن سييان 
تصويرون به ڪڍرايون، انهن هارين سان ٽيوب ويلين 
تي پاڻيَء سان شرارتون ڪندي به تصويرن ۾ لمحيا 
واڙي ورتا هيئيا پيوِء اهيي تصيوييرون انيهين ميهياڻين ۽ 
ڪچيي جيي هياريين ڏانيهين ڏي ميوڪيليي بيه ڏنيييون 
هيوسين، تصويرن جي پٺين پاسي اسان سيڀينيي جيا 

 ناال به لکيا هئا ته جيئن ياد رهن. 
امر ابڙو واحد ڇوڪرو ڏسڻ ۾ ايندو هيو جينيهين جيي 

 امرُابڙو:ُش عري َُجيُدورُجيُپڄ ڻي
 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 
 اهو

 رياض ابڙو
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هيٿ ۾ سييدائييين ڪييتياب هيونييدا هيئيا جيو هييو 
سرڪاري ٽيچر ٿيو، پر ڪتاب سدائييين سياڻ 
هوندا هئس ۽ ڪتابن جو ٺاهوڪو ميجيميوعيو 
سندس گهر جي الئبريري ۾ بيه رکيييل اٿيس، 

۾ ڳيوٺ ۾ هيڪ  5550اسان سڀني گيڏجيي 
الئييبييريييري بييه هييالئييي هييئييي، جيينييهيين جييي الِء 
ڪتابن جي ميدد اسيان جيي دوسيت ۽ ميائيٽ 
اميداد ابييڙي )ميرحييوم( ڪييئيي هييئييي ۽ سييڄييو 
ڪم ان ئي ڪيو هو، اسان سان گڏ پروفيسير 
عزيز ابيڙو )ميرحيوم( هيونيدو هيو ۽ اسيان سيڀ 
دوست ڏاڄا متحرڪ هوندا هئاسين، اسان اتي 
ادبي ڪالس به هيالئييينيدا هيئياسييين، امير ابيڙو 
انييتييهييائييي قييابييل ۽ بييا صييالحيييييت ميياڻييهييو هييو، 

۾ اي ايس ايف ۾ پينيهينيجيي َٻيَل تيي  1555
سييب انسييپيييييڪييٽيير ڀييرتييي ٿيييييو، هييڪ دفييعييي 
ڪراچي اييئيرپيوييرٽ تيي ٽيريينينيگ دوران ميان 
ملڻ ويو هيومانس، اتي آفيسر ميييس ۾ هين 
سان گڏ ڪڏهن لنر ٿيندي هئيي تيه ڪيڏهين 
ڊنر ته ڪڏهن چانا جي پيياليي پيي ڏاڄو ميزو 
ايندو هو، پر هن شخص کي وري ان نيوڪيري 
۾ به مزو نيه آييو، ڏاڄو پير عيزم، پيراعيتيمياد ۽ 
پرباش قسم جو ماڻهو هو، پياڻ تيي اييتيرو تيه 
اعتماد هيونيدو هيئيس جيو ڪيڏهين مياييوس نيه 
ٿيييو، نييوڪيري ڇييڏي وري ڳييوٺ واپيس هيلييييو 

 ويو. 
اصل ۾ هين جيي انيدر اڻ تيڻ هين کيي آرام 
سان رهڻ نه ڏنو، پر ايسيتيائييين شياعيري ڏاڄي 
پختي ڪري وييو هيو )ان تيي اڀييياس ليکيبيو( 
بيحيير، وزن ۽ خيييييال جييي پييخييتييگييي اهييڙي جييو 

۾ ادبيي سينيگيت جيوائيين  5550جيڏهين اسيان 
ڪئي هيئيي )پير ان کيان اڳ اسيان جيا ادبيي 
ڪالس سائين مسرور سيال )مضيميون نيگيار، 
ٽييييچير، سيوشييل اييڪييٽيوسييٽ( وٽ هييلينييدا هييئييا 
جينيهين اسيان جيا ميييميبيرشيپ جيا فيارم مياڪ 
)ميهييراڻ ادبيي ڪييائيونسييل( ۾ ڀييريييا، اصييل ۾ 
اسان کيي اهيڙيين ادبيي ڪياليسين تيائييين وٺيي 
اچڻ وارو شخص پروفيسر عزيز ابڙو )ميرحيوم( 
هو ۽ اسان جي الِء اهڙين ادبي ڪچيهيريين ۾ 
وڏو سييحيير ۽ ڪشيش پييڻ هييونيدي هييئييي، جييو 
اسان پنهنجون ادبي تخلييقيون کيڻيي ادب جيا 
الها چاڙها سکندا هئاسين، شروعاتي ڪالس 
ڏاڄو سيکاريندا به هئا. امر ابڙو اي اييس اييف 
جييي نييوڪييري ڇييڏڻ کييانييپييوِء وري پيينييهيينييجييي 
صالحيت تي سرڪاري ٽيچر ڀرتي ٿي ويو ۽ 
باڊھ ادبي سنگت جو ٻه دفيعيا سيييڪيٽيري بيه 
رهيو، انتها درجي جو ميلينيسيار مياڻيهيو اييتيري 
عرصي ۾ پنهنجي ادبي ساک به ٺاهيي وييو، 
الڙڪيياڻيييي جيييي ادبيييي سييرڪيييل ۾ نييياليييو بيييه 
ڪيييميييائيييي وييييو، هييين جيييو ڪيييو شييياعيييريَء ۽ 
ڪهاڻين جو ڪتاب نه اچي سگهيو )زندگيي 
جييي مييهييلييت ڏيييس هييا تييه شييايييد شيياعييري ۽ 

ڪهاڻين جو ڪتاب به آڻيي ڇيڏي هيا( هيڪ 
دفعي اسان دوست ڪمپوزرن کان هن جا ڳير 
اييزل ڪييمييپييوز بييه ڪييرايييا هييئييا، ڳييارائييي وري 
رڪارڊ بيه ڪيراييا، ڏاڄو ميزو آييو هيو، جيو هين 
جي ان جوش ۽ جذبي جو پورائيو ڪيييوسييين، 
هين کييي پيينييهينييجييي شيياعييري ڳييارائييڻ جييو ڏاڄو 
شييوق بييه هييونييدو هييو )هيير شيياعيير وانييگييي(، پيير 
اريب جو ٻار هجڻ جي ڪري زندگي جا الها 
چاڙها ڏسڻ جي ڪري سڄي گهر جو اڪييليو 
ڪمائو پٽ هجڻ جي ڪيري هين جيا ڪيجيا 
شوق رهجي به ويا )هن جي ٻين نينيڍن ڀيائيرن 
هن جو هٿ پوِء ونڊايو، جو هڪ اهڙو محبتيي 
ماڻهو جيو پينيهينيجيي سيڄيي خيانيدان کيي گيڏ 
کڻي هلڻ وارو، سڀ ڀائر گڏ، هڪ ُمٺ، ٻيڌي 
۾ رهڻ وارا، هڪ صالح وارا، پر زنيدگييَء هين 

 سان وفا نه ڪئي(.   
ڪراچيَء ۾ اسيان سيان ئيي رهينيدو هيو، اسيان 
سڀ تيڏهين ڇيڙا ڇيانيڊ رهينيدا هيئياسييين، سيڀ 
ڪجا پاڻ ڪيرڻ وارا، پير هين سيان گيڏ اهيي 
ڏينهن ڏاڄا يادگار هئا، هڪ دفعي رمپا پيالزه 

۾ جڏهن ريٽا شاهياڻيي آئيي هيئيي  1555تي 
تييڏهيين اتييي اسييان کييي نصييييير مييرزا، مييخييتيييييار 
ملڪ، قمر شيهيبياز، طيارق عياليم ابيڙو ۽ ٻيييا 
سڀ چوٽي جا اديب پڻ ڏسڻ ۾ آييا هيئيا، پير 
اسان کي پروگرام جي آخير ۾ نصييير ميرزا ۽ 
طارق عالم ابڙي سان هڪ چانا جي ڪيوپ 
پيئڻ جو موقعيو ضيرور ميليييو. اهيڙن بيهيتيريين 
شيخييصيين سييان شيياعييري، ڪييهيياڻييييين، نيياوليين ۽ 
سياست تيي بيحيث ڪينيدي ڪينيدي ديير ٿيي 
وئي هئي، اسان انهن کي بيس تيائييين ڇيڏي، 
وري واپس گهر ميوٽيييا هيئياسييين، اييئين اسيان 
ڪراچي جيي ادبيي سينيگيتين ۾ بيه گيڏ ويينيدا 
هئاسيين. ڪيراچيي ڇيڏي، اي اييس اييف جيي 
نوڪري کي الوداع ڪري هن کي سيرڪياري 
ماستري ملي وئي هئي. ڳوٺ ۾ وري ساڳي 
پرسڪون زندگي گيذارڻ لڳيو هيو، پير ڪيجيا 
سال اڳ هن کي جگر جي بيييمياري وڪيوڙي 
وئي هئي، ايس آِء يو ٽي ڪراچي ميان عيالج 
ڪرائڻ کانپوِء ڪجا صحيح ٿي ويو هيو، پير 
ان عالج ۾ پائيداري نه هئي. ثيقيافيت کياتيي، 
ادبييي ۽ سييوشييل حييلييقييي مييدد ڪيييييس، ميير  
سان تمام گهڻو جفيڙيائيين، پير زنيدگيي وفيا 
نه ڪيس، پنج ڇا سال مر  سيان وڙهينيدي 

 1515جيوالِء  1وڙهندي پاڻ بچائيندي نييٺ 
سيياليين جييي عييميير ۾ ابييدي سييفيير تييي  48تييي 

هييلييييييو وييييو، پييير شييياعييري ۽ ڪييهييياڻيييييين جيييو 
مجميوعيي سيان گيڏ ادبيي ليڏو پينيهينيجيي يياد 
ڪرڻ الِء ڇڏي ويو، جو شايد اسان جيا نياقيص 
لفظ هن جي ياد جو پيورائيو ۽ ازاليو نيه ڪيري 

 سگهن. 
*** 
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 ننڍڙي عمر جو وڏو ماڻهو: احمد شاڪر

ته ون سيان ادبيي واسيطيو  
آهي، پر واڻي اويو واسيطيو 
ذاتي تعليق ۾ بيه بيدليجيي 
ويو آهيي، پير اسيان ٻينيفيي 
۾ جيييييڪييو گييفييڻييو ُانييس 
آهي اوو اصيل ۾ ڪياڇيي 
جي ڪري آهي، جو ون جو اباڻو ڳيوٺ بيه ڪياڇيو 
آهي. جيتوڻيڪ وو پيدا سعودي عرب ۾ ٿيو هيو 
جو سندس ابو امڙ اتي به روييا ويئيا. وين جيو واليد 
شايد مزدوري سانگي ئي سعودي عرب رويييو ويو 
يا ون جي دماغ ۾ پنفنجي ۽ پنفنجي اوالد کي 
ُسکيي رکڻ جي خواوش وئي ييا تيه وري سينيدس 
والد َڀلي پاَر وئڻ جي ِسڪ کڻي وتي زييارتيون ۽ 
عبادت گذاري ڪرڻ الِء روي پيو وو! اوا تيه ميون 
کي مڪمل  اڻ ناوي، پر شياييد ُاويا تيه کيييس بيه 
خبر نه ووندي جو احمد شياڪير تينيفين وقيت اڃيان 
ننڍو ئي وو جو سندس والد گيفيڻيو ڏور ويليييو وييو 

 وو.
پنفنجي والد جي وفيات کيانيپيوِء احيميد ۽ سينيدس 
گفر وارن جيڪا نه ُڏکيي زنيدگيي گيذاري ويونيدي، 
ُاوا ته کين ئيي ُسيڌ ويونيدي، پير ڪيڏهين ڪيڏهين 
احمد کي انفن ُڏکن جا ُپور پوندا آهن ته وو ڪي 
ڳياليفييڙييون پينيي تيي اتياري ڇييڏيينييدو آهيي ۽ ُاوييي 
ڳالفيون جڏهن پڙوبييون آهين پيوِء ويييڪيَر تيه دل 

ُان نينيڍڙي ٻيار تيان ڇيا ” َسَٽ کائي ويندي آهي ته 
گذري ووندي جنهن کي پنيهينيجيي پييُء جيو پيييار 
پلئه ته نه پيو، پر کيس اوا به خبر نيه آهيي تيه وين 
جو چفرو ڪفيڙو ويو ۽ ويو پينيفينيجيي قيد ُبيت ۾ 
ڪيئن وو ۽ پنفنجي طبييعيت ۾ ڪيفيڙي ميزاج 

ڇياڪياڻ تيه سينيدس پييُء وين جيي “  جو مالڪ هو.
 اڄائي سالن جي عمر ۾ ئي وفات ڪري ويو هو.

وونئن ته احمد شاڪر ڏک لڪائيندو به آهيي جيو 
وو وڪڙو پڙويل لکيييل نيوجيوان تيه آهيي ئيي، پير 
شيياعيير بييه آهييي ۽ لييطيييييف سييان ُانييس بييه اٿييس ۽ 

 لطيف چيو آهي تهل 
 “ڏکُس  نُجيُسونھَن،ُگھوري ُسکُڏ نُري َُ”

ڏک ُسکين جيي ” ۽ احمد به سمجهي ورتو آهي ته 
سونفن آون ۽ اوڙي سونهن َڀري دوليت ورويائيبيي 

صييرف ايسييتييائييييين ئييي نييه پيير وييو درد “  آهييي ڇييا!؟
لڪائڻ به  اڻي ٿو. وڪ ڀيري آئون ساڻس ميفڙ 
۾ مليو وئس ۽ اتي پياڻ ڪيچيفيري پيئيي ڪيئيي 
سييين ۽ ُاتيي ميون احيميد کيان ويڪيڙو اويڙو سييوال 

ُپ ي ورتو، جنفن تي احيميد جيي اکييين ۾ ڳيوڙهيا 
ڀرجي آيا هئا، پر ان کان اڳيي جيو سينيدس ڳيوڙويا 
ڳلَن تي ِڪرن، وو لبن تي مسيڪيراهيٽ آڻيي ُاويو 
سڄو درد پي ويو. مون کي ُان مفل نارائيڻ شيييام 

 جو وي شعر دل تي تري آيو وو تهل
 ڳوڙه ُڳڙيُڳَلُتيُِڪرن،ُانُ  نُاڳ”

 “مسڪراهءنُ يُجيُلنبُتيُنچ ئنيُتهُمڃ نِ .
ميون کيي ويييينيئيير اوييو سيوال يياد نيٿييو اچييي. بيياقييي 
ڪڏهن ڪڏهن ته سمنڊ به ڪنياري تيي ڪيا تيييز 
ڇولي ُاڇليندو آهي سو احمد به ڪڏون ڪا اويڙي 
ڳالهه لکي ويفندو آهي جو پڙوندڙ جيي اکييين ۾ 

 به ڳوڙوا اچي ويندا آهن. 
وين کييي شيياعييري احييمييد عيلييي مييان احييمييد شيياڪيير 

 بڻائي ڇڏيو، پر وو شاعر ڪيئن بڻيو!؟
 ان الِء وو ٻڌائي ٿو تهل 

امان جيو ڏاڏو ليوڪ گيييتين جيو شياعير ۽ وڏو ڀياُء ” 
عيييليييي دوسيييت عييياجيييز بيييه شييياعييير تيييه اميييان ۾ بيييه 
شاعراڻيون خوبيون آهن ۽ ُان سلسلي جيي ڪيڙي 
ڪونه ُٽٽي ۽ آئون به شاعري جي راھ تيي رمينيدو 

 “روان ٿو.
سو احمد کي شاعري ڏانفن پنفنيجيو بينييياد کيڻيي 

ڀِيت ” آيو آهي. جيييئين اسيان وٽ چيوڻيي آهيي تيهل 
 “بنياد تي ويندي آهي.

احمد شاڪر ڏکن جي ڏيا ۾ روينيدي ڏک سيفيڻ 
جو عادي ٿي ويو آهي جو ون ڪيڏهين تيه َاَن جيي 
بدران درد به کاڌا آهن. واڻي ون ڏکن کي پاسيرو 
ڪري خوش رويي جيييئيڻ بيه ِسيکيي ورتيو آهيي ۽ 
جيئڻو به ته آهي! وو ننڍڙي عيمير جيو وڏو مياڻيهيو 
آهي. ڇو ته ون ڏک ڏٺيا آهين ۽ ُڏک ئيي مياڻيهيو 
کييي وڏو ميياڻييهييو بييڻييائييييين ٿييا ۽ جيييييئييڻ جييو َگييُس 

 ڏيکارين ٿا.
ُپرينَ ُجو.”  )ش هه(“ ڏ ڻُڏي  ريس،ُگوندرُگس 

واڻي وو ميفڙ ۾ رويي ٿيو. ويو ميحينيتيي بيه ڏاڄو 
آهي جو پنهنجي ون ننڍڙي عيمير ۾ وين سينيڌي 
ادب کي ڇا ڪتاب ڏنا آهن ۽ پنهنجي وڪيڙي 
دوسييت رحييمييت سييومييري سييان گييڏجييي ڪييتييابييي 

بيه آڻيي رويييو آويي جينيفين جيون “  ابابييل” سلسلو 
وينئر تائين اَٺ ڪڙيون شاي  ٿي چڪيييون آهين. 

ڇيا ويو جيان ” احمد پنفنجي باري ۾ چوندو آهييل 
پير اسيان “  ڪيٽس جيتري عمر مياڻيي سيگيفينيدو!؟

جان ڪيٽس جيتري عيمير ڇيو احيميد! ” چئون ٿا ته 
 “موال شل تنفنجي عمر دراز ڪري!

  ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 ھونئن 

 عاشق چانڊيو
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کييي تيياريييخ ۾ زبييان لييکييت ۽ 
خيييييوشيييييخيييييطيييييي، اليييييفيييييابيييييييييييٽ، 
صيييورتيييخيييطيييي جيييي ميييتيييعيييليييق 
ڪييافييي روايييتييون مييليين ٿيييييون. 
انييهيين روايييتيين کييي ڇييڏييينييدي 
اسان جڏهن تاريخ جيو اڀييياس 
ڪريون ٿا ته خبر پوي ٿي ته دنيا جون سڀيئيي شيييون 
انسان جون ٺاهيييل ۽ اييجياد ڪيييل آهين ۽ چيونيدا نيه 

جيي مصيداق. “  ضرورت ايجياد جيي مياُء آهيي” آهن ته 
زنييدگييي جييي ضييرورتيين انسييان کييي انييفيييَء ايييجيياد تييي 

 مجبور ڪيو. 
ان ڳالهه ۾ ڪو به شڪ شبفو نه آهي ته زبيان خيييال 
جييي اظييفييار جييو سييڀ کييان پييهييريييون ذريييعييو آهييي، پيير 
اڻييپييورو، اسييان انييهيييَء کييان ان حييد تييائييييين ڪييم وٺييي 
سگهون ٿا جيستائين آواز پهچي سگهي ٿو. ان کان 
عييالوه اهييا قييائييم رهييڻ واري شيييِء نييه آهييي. ان جييي 
برعڪس لکت قيدن ۽ ڪوٽن ۾ بنيد قيييد نيه آهيي. 
هر ماڻهو هر وقت ان مان فائدو ۽ ال  پرائي سگهيي 
ٿو. اسان ان کي ايندڙ وقت ۽ نسيلين الِء بيه ميحيفيو  
ڪري سگهون ٿا ۽ دنيا جي ڪنڊ ڪيڙ  ۾ ان کيي 
پهچائي سگهون ٿا. جيئن ته اهيا ڳياليهيه واضيح آهيي 
ته ضرورت ايجاد جي ماُء آهيي. جيڏهين قيدييم زميانيي 
جي انسان کي ڪن ضروري ڳالهين ۽ يادگيرين کيي 
محفيو  رکيڻ ۽ انيهين کيي ٻييين تيائييين رسيائيڻ جيي 
ضرورت محسوس ٿي ته هن پينيفينيجيي سيميجيهيه آهير 
ڪييي نشييانيييييون مييقييرر ڪيييييون جيين مييان ڪييي اڳ بييه 

موجود آهن، جيئن ڳڻپ الِء ليڪن ڪڍڻ جيو طيرييقيو 
۽ طييرف ڏسييڻ الِء هييٿ يييا تييييير جييو نشييان جيييييڪييي 

 تفذيب جي اولين دور جون يادگار آهن.
بعد ۾ جيييئين تيه سيڀينيي قيومين پينيفينيجيي پينيفينيجيي 
نييمييونييي چييٽ ۽ نشييان ٺيياهييڻ جييي گييهييرج مييحييسييوس 
ڪئي. انهييَء ڪيري اسيان آسيانيي سيان اهيو نيتيييجيو 
ڪڍي سگهيون ٿيا تيه تيحيريير جيو فين ڪينيهين خياو 
قوم جي ايجاد نه هو. بلڪه مختلف قومن پينيهينيجيي 
ليکي لکڻ جي ڪوشش ڪئي. البته بعد ۾ بياهيميي 
ميل جول جي ڪري هڪٻئي جي لکت کي به متاثر 

 ڪيو.
زبان ٻوليَء کانپيوِء انسيان جيي سيڀ کيان وڏي اييجياد 
تحريير جيو فين آهيي. جينيهين تيي انسيانيي تيهيذييب ۽ 
شييائسييتييگييي جييو دارو مييدار آهييي. انييهيييَء مييفيييييد فيين 
کانسواِء اسان ڪنهن تهذيب جو تصور به نيٿيا ڪيري 
سگهون. جيڪڏهن انسان لکڻ جيي اييجياد نيه ڪيئيي 
هجي ها ته اڳ بيه هينين جيي زنيدگيي وحشييين وانيگيي 

 بسر ٿئي ها.
زبان فر  ڪيل آوازي اهڃياڻين جيو ميجيميوعيو آهيي. 
يعني انهن اڪيلين آوازن جيي تيرتيييب سيان جيييڪيي 
انسان پنهنجي وات مان ڪڍي سگهي ٿو. انهن مان 
هزايين ٻيٽيا ييا ميرڪيب آواز ييا ليفيظ جيڙن ٿيا. )حيرفين 
نشانين مان اکير جيڙڻ(. اهيي آواز ميخيتيليف شييين الِء 
انيهين جيي نيياليي طييور اسيتييعيميال ٿييين ٿيا. انييهييَء جييو 
مطلب اهو هوندو ته انسيانيي حيافيظيو هير انيهييَء شييِء 
جي تصوير کي تصور جي اک اڳيان آڻي جينيهين جيو 

نالو ورتو وڃي ٿو. لفظن جي گهڻي بار بار اسيتيعيميال 
سان اهي تصيوييرون تيحيت الشيعيور ۾ ٺيهيييو وڃين ۽ 
دماغ کي هير ڀيييري انيهين جيي تصيويير ٺياهيڻيي نيٿيي 

 پوي.
زبان جيان تحرير جي فن ۾ هڪ فرضيي شييِء آهيي. 
يعني انسان طرفان ادا ڪيل آوازن الِء اهڃاڻ يا نشيان 
ميقيرر ڪيييا وييا آهين ۽ انسيان ذات کيي هيڪ خيياو 
طبقي ۾ اها ڳالهه متفق نيميونيي ميڃيي وڃيي ٿيي تيه 
فالڻيو نشيان فيالڻيي آواز کيي ظياهير ڪيري ٿيو. اهيڙي 
نشان کي هِجي وارا اکر يا تهجيي حيرف چيونيدا آهين. 
انهن کي پڙهڻ جي ميعينيٰي اهيا آهيي تيه انسيان انيهين 
آوازن کي دهرائي جن جيو اهيڃياڻ انيهين نشيانييين کيي 

 قرار ڏنو ويو آهي.
تحرير جو فين جيذبين ۽ خيييالين جيي اظيفيار جيو هيڪ 
اهڙو طريقو آهي جينيهين جيو واسيطيو ڏسيڻ واري حيس 
سيان آهيي ۽ اهييا هييڪ قيائييم رهييڻ واري شييِء آهييي. 
زبان جيان تحرير جي فين جيون بيه ٻيه صيورتيون آهين. 
هڪڙي اها جنهن ۾ اکر ڪيتيب آنيدا وڃين ٿيا ۽ ٻيي 
اها جنهن ۾ تصويرون ڪتب آنديون وڃن ٿيون انهين 
کي پڙهيو نيه ويينيدو آهيي، پير انيهين کيي فيقيص ڏسيي 
سيميجييهيييو ويينيدو آهيي جينيهيين کيي تصيوييرن ذرييعييي 

 بصري تعليم جو طريقو چيو وڃي ٿو.
سيينييڌ جييي فييتييح کييان اٺ ورهيييييه پييوِء سيير بييارٽييل جييي 
ڪوشش سان ۽ مسٽر ايلس جي رهبريَء ۾ ميخيدوم 
ابوالحسن واري سينيڌي کيي سينيواري سيڌاري سينيڌي 

ميقيرر “  عربي سنڌي” ٻوليَء جي الِء خاو صورتخطي 

 سنڌي پٽي ۾ ڃ، ڙ، ڱ، ڻ، ء جي حوالي سان

  ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 
 اسان

 منظور سولنگي
 ضرورت ايجاد جي ماُء؟
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ڪيئيي وئيي. ان وقييت جيو سينيڌي ادب گيهيڻيو ڪييري 
مييذهييبييي هييو جييو مييلييڪ جييي وڌنييدڙ عييلييمييي ۽ ادبييي 

ب  -ضرورتن جو پورائو نٿي ڪري سگيهيييو. اهيا اليف
 واري پٽي هيَء هئي.

 ا ب ٻ ء ت ث ٽ ٺ ث پ
 ج ڄ جهه ڃ چ ڇ ح خ د ڌ ڏ
 ڊ ڍ ر ڙ ز س ش ص ض ط ظ
 ع غ ف ڦ ق ڪ ک گ ڳ
 گهه ڱ ل م  ن ڻ و هه ء ي.

ع ۾ انگريز دور ۾ 5008جيئن ته سنڌي صورتخطي 
 4حيرف آهين. جينيهين ۾  01ايجاد ٿي. هن ۾ ڪيل 

عيربيي  15سينيسيڪيرت ۽  50فارسيي،  8نج سنڌي، 
ٻييوليييَء جييا اکيير ميياليييا ويييا آهيين. حييقيييييقييت ۾ هيين 

مفرد ۽  01اکر آهن جن مان  04صورتخطي ۾ ڪل 
اکر مرڪب آهن. گهه، جهه. ٽٻڪا ڏنل ڪيل اکيرن  1

کيي ميٿيان ٽيٻيڪيا ۽  15آهي جن مان  84جو تعداد 
کييي هيييييٺييان ٽييٻييڪييا ڏنييل آهيين. جييڏهيين تييه بييغييييير  54

ٽيٻيڪيا پيوري پيٽيي  01آهين ۽ ڪيل  50ٽٻڪن وارا 
الف ب ۾ آهين. ٽيٻيڪين وارن حيرفين کيي مينيقيو  ۽ 
بغير ٽٻڪن وارن اکرن کي اير منقو  چئبو آهيي ۽ 
هن پٽي جي هر حرف ۾ اهيا اهيليييت ميوجيود آهيي تيه 
هييو ______ ۾ اچييي لييفييظ جييوڙي ٿييو جيينييهيين جييي 
مڪمل معنٰي ۽ مففوم هجي ٿو. جيئين ڏسيو هيييٺ 

 اکرن ۾:
 ونگ-ڃ: ڃوڃڻ

 ڦاٽل زمين -ڙاڪون -ڙ
 ڳاڙهو ٽٽول نوجوان-ڱڱو-ڱ
 اهو چڻو جو نه ڳري-ڻڻو-ڻ

 ننڍڙي ٻار جو روئڻ-ئوئان-ء
 ائُُٽ. -وُڻ. ء-ِسُڱ. ڻ-ماڙي. ڱ-ُمڃ. ڙ-ڃ

ڪييافييي ڏييينييهيين کييان اهييا اڻ تييڻ پييئييي رهييي آهييي تييه 
ع ۾ جڏهن مان پنهنجي اسڪول جي دوسيتين 1550

سان ٿر جي ياترا تيي وييو هيئيس تيه اتيي ڪيارونيجيهير 
جي ڪڇ ۾ هڪ چشمو پيو وهي تيه ڪيجيهيه دوسيت 
ڪاسٻو ويا ته ڪي اتي ئي رهي پيييا. ان دوران ميون 
اهي لفظ اتان جي ڪنهن ماڻهو جي واتيان ٻيڌا هيئيا. 
ان زمييانييي ۾ جييوانييي جييي ڪييري هيين طييرف ڌيييان نييه 
ڏيئي سگهيس. حياالنيڪيه اهيي ليفيظ مسيتيقيل دل ۽ 
دماغ ۾ پيهجي ويا. وقت گذرڻ سان گڏ ذهن ۽ دل 
تان لهي ويا، پر مٽجي نه سگهيا تيه اسيان وٽ اسيان 
جي ٻوليَء ۾ اهڙا لفظ بيه آهين. ذهين تيي گيهيڻيو زور 
ڏيڻ ۽ ان جي باري ۾ مختيليف ڪيتياب ڏسيڻ ادييبين 
سان ڪچهريون ڪيرڻ جيي دوران بيه ميون کيي اهيڙي 
ڪا ڳالهه سمجهه ۾ نه آئي. سڀ ماڻهو ييا ڪيتياب، 
لڪير جا فقييير، ميعينيٰي ڪينيهين بيه ان طيرف ڌييان نيه 
ڌريييو آهييي. اتييفيياق سييان ميينييهيينييجييي ڪييليييييگ بييرادرم 
اعجاز چانڊيو جي والده هين فيانيي دنيييا کيي خيييرآبياد 
چئي بياقيي دنيييا طيرف روانيي ٿيي وئيي. ان جيي دعيا 
گييهييرڻ حيياضيير ٿيييييس ۽ ڪييچييهييري ڪيينييدي ڪيينييدي 
مٿيون مسئلو زيِر بحيث آييو ۽ ميون ان کيي چيييو تيه 
اسان وٽ ڪيي اهيڙا حيروف آهين جين سيان ليفيظ نيٿيا 
جييڙن ان دوسييت مييون کييي مييوبييائييل تييي اهييي لييفييظ 

ميوڪييلييييا ۽ ڏٺيم تييه بييلييڪيل اهييي سيياڳييييا لييفيظ هييئييا 
جيڪي مون هڪ اريب ٿريَء کيان ڪيارونيجيهير جيي 

 ڪڇ ۾ ٻڌا هئا، پوِء خوشيَء جي حد ئي نه رهي.
ايئن پئي ڀاسيو ته ڪيو خيزانيو هيٿ چيڙهيي وييو اٿيم. 
منهنجي خيال ۾ اهيڙا خيزانيا هينين ليفيظين تيان قيربيان 

اکيري  01ب  -ڪري ڇڏجن. اسان جي ٻولي جي الف
حيرفين  01اکري چئجي ۽ اسان جي ٻولي جيي  04يا 

۾ ئي اها طاقت ۽ قوت موجيود آهيي. جيو اهيي ليفيظ 
حرفن جي اڳواڻي ڪري سگهن ۽ مهڙ ۾ اچي حرفن 
سان لفظ ٺاهين جين جيي ميعينيٰي ۽ ميفيهيوم بيليڪيل 
چييٽييو ٿييئييي ٿييو. اهييي لييفييظ مشييڪييور ڦييلييڪيياري جييي 

مشيڪيور ڦيليڪيارو “  سنڌ ۽ سر جي ساڃياهيه” ڪتاب 
 ۾ موجود آهن. 

اها هن ٻولييَء جيي تيميام وڏي خياصيييت چيئيجيي. ان 
حوالي سان اسان جي ٻولي امير ترين ٻولين مان هيڪ 
آهي. محترم قارئين ٻولين جو معاملو البته سينيگييين 
قسم جو هوندو آهيي. ان ۾ ڪيابيه هيييرا ڦيييري نيٿيي 

ڪيييينيگيير کييان ” ڪيري سييگيهييجيي. اييئيين نييه ٿييئيي جيو 
سوي جو سليسيليو هيلينيدو رهيييو، “  ُاٻنگ ڳورو ٿي پوي

پر جڏهن مالڪ سائين ميهيربيانيي ڪيري ٿيو تيه رسيتيا 
تيي  0.0.1515خود بخود ُکلي وڃن ٿا. ٿيو اييئين تيه 

بحريا ٽائون ڪراچي خالف ڌرڻي ڌڻين جيي تيحيرييڪ 
جي دوران مان به سوشل ميڊيا جو حصو بڻيل هيئيس 
۽ هر پوسٽ کي شييئير پيئيي ڪيييم ۽ مياحيول اييتيرو 
وڻندڙ لڳو  ڻ ته سنڌ جاڳيي پيئيي آهيي ۽ هير طيرف 

ڳڀرو ڳاڙها ڳٽول جوان نظر پئي آييا جين “ ڱڱا جوان” 
کيي ڏسيي ڪييري دل کييي فييرحييت ۽ روح کيي راحييت 
پئي ملي ۽ ان ڏينهن اهيو سيليسيليو خيتيم ٿيي وييو تيه 
ڪا سنڌ گدڙن کاڌي آهي. هي ڌرتي شينفين جيوانين 
جو ديس آهي. جيڪي پنهنجي ماُء ڌرتيي تيي ڌاريين 
جي قبضي خالف هڪ ڇٽ ٿي بيٺا آهين. انشياَء اهلل 
ڪياميييابييي اسيان جييا قيدم چييمينيدي ۽ حيق وارن جييي 
هميشه جيت ٿيندي آهي. اهو اسان جي قرآن ڪيرييم 
۾ به حڪم آيل آهي ته پنهنجي حقن جي الِء وڙهيو، 
پوِء جي وڙهندي اوهان مري وڃو ته شهييد جيي لسيٽ 
۾ شامل ٿيندو ۽ اهو سلسلو ايستائين هلينيدو رهينيدو 
جيستائين هن ڌرتي تي ڪوبه دشمن نه رهندو. انهين 
ڳيڀييرو جييوانيين جييا نييعييرا ٻييڌنيدي ذهيين ۾ خييييال آييو تييه 
ڪارونجهر جي ڪڇ ۾ جيڪي لفظ مون ٻڌا هيئيا ۽ 
انهن جو ثبيوت بيه هيڪ دوسيت وٽيان ميليي وييو. نيون 
معاملن کي اڳتي وڌائجي. معزز پيڙهينيدڙ حضيرات ان 
عمل کي اڳتي وڌائيينيدي ميون هين وقيت جيو سينيڌي 

ب قائدو گيهيراييو. اهيو ڏسيڻ جيي الِء تيه واقيعيي  -الف
اسان جي ٻوليَء ۾ اها اهلييت آهيي جيو هين جيا سيڀ 
حروف مفڙ ۾ اچي لفظ ٺياهيي سيگيهين ٿيا. ميون اهيو 
قائدو ڏٺو ۽ اهي حروف جين جيي بياري ۾ اسيان کيي 
هي ٻڌايو وييو آهيي تيه هيي حيروفين سيان سياڳيي آواز 
وارو لفظ نٿو بڻجي سگهي، کيي ايور ۽ فيڪير سيان 
ڏٺم. تڏهن ته پنفنجي خوشيَء جيي حيد ئيي نيه رهيي 

حرف مفڙ ۾ اچيي  01جڏهن پنفنجي فارمولي تحت 
هم آواز لفظ ٺاهڻ جي صالحيت رکن ٿا، پر افسيوس 
سيان اهيو چيوڻيو ٿيو پيوي تييه اهيي ليفيظ تيه ابيواليحيسيين 

ب ۾ آهيين تييه خييدا آبيياد جييي خييص  -ٺييٽييوي جييي الييف
واڻڪي ۽ ٻين خيطين ۾ بيليڪيه هين وقيت ۾ ان کيي 
پراڻي زماني جي رنگ ۽ ڄنيگ ۾ پيڙهياييو وڃيي ٿيو. 

ب  -جيئن ته اسان جي ٻولي جيي عيربيي سينيڌي اليف
ابوالحسن ٺٽوي جي سنڌي آڌار تيي ٻيڌل آهين ۽ ان 
کي سنواري سڌاري پٽي تيار ڪئي وئيي. جينيفين ۾ 

عياليم  0ان وقت جا ٻه انگرييز ۽ اسيان جيي سينيڌ جيا 
حضرات شامل آهن. ان کانپوِء جيان جيييڪيب ان کيي 
سنواري سڌاري هيڪ پيٽيي جيي صيورت صيوبيي جيي 
اسڪولن ۾ چارٽ ٺهرائي موڪليا ته جيييئين ان کيي 
پاس ڪرايو وڃي. ان کانپوِء اسيان جيي نياليييرن ادييبين 

ب جي پيٽيي هيلينيدي رهيي ۽ هيليي  -جي آڏو اها الف
رهي آهي. سوال اهو ٿو پيدا ٿئيي تيه ان طيرف ڇيو نيه 
ڌيان ڏنو ويو ته اسان جي ٻوليَء جي هر حرف مفڙ ۾ 
اچي لفظ ٺياهيڻ جيي صيالحيييت رکيي ٿيو جينيفين جيي 
معنٰي ۽ مفيفيوم بيه آهيي، پير اسيان کيي پيڙهياييو وييو 
آهي ته سڀني حرفن ۾ اها صالحيت موجيود نيه آهيي. 
بلڪل ايئن جيئن انگريز چئي ويا. اڳيتيي ڪينيفين بيه 
قسم جي ڪا تحقيق نه ٿي. ان معاملي ۾ سنڌ اندر 
ڪافي اديبن ٻولي ۽ الفابيٽ تيي پيي. اييڇ. ڊييون بيه 
ڪيون آهن، پر انفن به انفن حرفن ڏانفن ڌيان نه ڏنو 
آهي. جيڪڏهن اليف ب قيائيدو پيڙهيبيو تيه اسيان جيي 

 ڪتابن ۾ 
 جو.“ ڃ”جو آواز اچي ٿو. نه “  م”ڃ_ُمڃ هن ۾ 

 جو.“ ڙ”ڙ_ ماڙي_ هن ۾ به م جو آواز اچي ٿو، نه 
 جو.“ ڱ”ڱ_سڱ_هن ۾ س جو آواز اڳ اچي ٿو. نه 

 جو.“ ڻ”ڻ_وڻ_ هن لفظ ۾ و جو آواز اڳ اچي ٿو. نه 
 جو.“ ء”ِء_ائٽ_ هن ۾ ا جو آواز اچي ٿو. نه 

هاڻي جڏهن تارو لکڻو آهي ته ان ۾ ت جيو آواز اڳ 
 اچي ٿو.

بال بدڪ کي لکڻو هوندو ته ب جو آواز اڳ اچيي ٿيو. 
 نه ل جو نه الف جو.

سواِء مٿين اکرن جي ٻيا سڀ حيرف پينيهينيجيي ليفيظين 
اڳيان اچي لفظ ٺاهييين ٿيا. پير  _ڙ_ _ڻ_ د ميددي 
لفظن جي طور تي اچن ٿا، پير اڳ ۾ نيٿيا اچين بيقيول 

ب پيٽيي جيي. ان ميعياميليي ۾ ٿيوري  -اسان جي اليف
گهڻي ڊڪ ڊوڙ ڪئي اِجيهيو هيي ڏسيو   ڙ   ڻ د 

 پاڻ لفظ ٺاهين ٿا.
 ڃ_ڙ_ڱ_ڻ_ ء مان لفظن جو ٺهڻ:

  _ ي_ )ڳ؟( = ڃوڃڻ )صحيح(
 ڃوڃڻ

ڄڳي يا مينهين کيي ڏهيڻ وقيت رسيي، کيي جيا پيويين 
ٽنگن ۾ وڌل، ٻيڌل ونيگ ييا ِڌنيگ کيي سيڏبيو آهيي 

 )ڃوڃڻ(.
 ڃوڃڻ: -بيت

 ُڃوڃڻ چني آُء تون، من ٿئي مشڪور،
 ڇو ٿو پڇائين پور، اٿ ته ماڙيون آجپو.

 ڙاڪون )صحيح(×) = ڙ_ ماڙي )م ؟
 ڙاڪون: درياهه جي پيٽ ۾ پيل واري ۾ ڦوٽ يا ڏار

 بيت: ڙاڪون:
 ڙاڪون ِسندو پيٽ مٿان، کارو پيو پائي،

 کپر ٽن کائي، جن ٻڌا ڊئم ڊوهه سان.
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 ڱڱو )صحيح(×)=  _سڱ )س؟
 ڱڱو_ڳڀرو_ڳاڙهو ڳٽول_ڳاڙهو رنگ.

ڱڱو نالي راجا ڏاهر جي فيوج ۾ هيڪ بيفيادر سينيڌي 
 پهلوان هو.

 بيت:
 ڱڱا پٽ ڄايا، مائون مرڪڻ لئه،

 ڪونڌر ڪڏي آيا، ساک کڻي ٿڃ جي. )م. ڦ(
 ڻڻو )صحيح(×)= ڻ_وڻ )و ؟

ڻڻو_چڻو، جيڪو ڪييتيرو بيه ڪياڙهيڻ سيان نيه ڳيرنيدو 
 هجي.
 بيت:

 ڻڻو، َچڻو ۽ نينهن، ڪاڙها سھن ڪڙهڻ جا؟
 پڇن راتيان ڏينهن، الڪو رکي نه آڳ جو. )م.ڦ(

 ئوئان ئوئان )صحيح(× ) )د( الف ننڍڙو. اِئٽ = ) ا ؟
نينيڍڙي صيغييير ٻيار جيي روئيڻ جيو آواز.  -ئوئان، ئوئان

 ننڍڙي ٻارڙي جو روئڻ.
 بيت:

 ئوئان ئوئان ئوئان، دردن جي ٻولي،
 جيجل جي لولي، احساس آدميت جو. )م. ڦ(

مٿين لکڻي مان ظاهر ٿيو ته اهي حرف جن الِء ) (  
جي الِء ُمي لکييو اٿين. واڻ جينيفين ميان )م( جيو آواز 
اچي ٿو نه ڪي ) ( جو. جڏهن ته   جي الِء ساڳيييو 
ئي آواز جو لفظ اسان وٽ ُڃوڃڻ بيٺيو آهيي. ٿيييڻ تيه 
اييئيين گييهييرجييي )مييي( کييي ڪييڍي ُڃييوڃييڻ، ونييگ جييي 
تصوير ڏني وڃيي ۽ اهيو مييينيهين ڏهيڻ ميهيل ان جيي 

پوئين ٽنگن ۾ رسي جي ٽڪري ييا رئيو وايييره ٻيڌل 
ڏيکاريو وڃي ته بهتر ٿييينيدو ۽ ٻيار آسيانيي سيان اهيا 
 ڳالهه سمجهندو ۽ صورتخطي به درست ٿي پوندي.

 تي:“ ڙ”وري اچون ٿا 
حرف جي الِء اسان جي پٽي ۾ )مياڙي( وڏي جياِء،  -ڙ

ٻفاڙ جاِء جي تصيويير رکيي وئيي آهيي جياِء تيه درسيت 
آهي، پر ماڙي جي هِجي ڪجي ٿي ته )م( جو حرف 

جيو ۽ مياڙي “  ڙ” پهريون اچي ٿو جڏهن ته حرف آهي 
جو آواز اچيي ٿيو. هين حيرف الِء هيم آواز ئيي “  م”۾ 

جيي “  ڙ” لفظ گهربل آهي. ماڙي بلڪل ايليص آهيي. 
دريياهيه جيي پيييٽ ۾ “  ڙاڪيون” الِء لفظ ميوجيود آهيي 

سڪيي وڃيڻ بيعيد واري ۾ پيييل ڦيوٽ ييا ڏار تيه پيوِء 
ب پٽي ۾ شڪيل ۾ مياڙي جيي جياِء  -اسان جي الف

تي ڙاڪون لکيو وڃي ۽ درياهه جي پيييٽ ۾ سيڪيل 
واري ۾ پيييييل ڦييوٽ يييا ڏار جييي تصييوييير ڪييڍي ڏنييي 

 وڃي جا بلڪل درست آهي.
ڏسو  = کي سڱ لکيو ويو آهي. جڏهن تيه هين ۾ 

جو آواز اچارجي ٿيو جيو بيليڪيل “  س”  جي جاِء تي 
الص آهي. ان جي جاِء تي   جيو آواز اچيڻ کيپيي ۽ 

 اهو لفظ به موجود آهي.
ڳاڙهو ٽٽول، ڳياڙهيو رنيگ اسيان ڪينيهين  -ڳڀرو -ڱڱو

ڳڀرو جوان الِء عام ڪري اييئين چيونيدا آهيييون تيه ييار 
ڏس ته هيي هيميراهيه تيه ڳياڙهيو ڳيٽيول لڳيو پيييو آهيي. 
معنٰي بفادر، همت ڀريو، صحتمند جوان ٻيو هيئن بيه 
چوندا آهن ته گرمي جي موسم ۾ ڪنن جي پياپيڙيين 

مييان رت ٿييي ٽييمييي وهييڻ جييي ڪييري چييئييبييو آهييي تييه 
پيياپييڙييين مييان رت ٿييي ٽييميييييس. پيياپييڙيييون گييرمييي جييي 
ڪارڻ بلڪل ڳاڙهيون ٿي ويينيدييون آهين اهيا صيفيت 
جي نشانيي آهيي. سيڱ جيي جياِء تيي ڳياڙهيي ڳيٽيول 
بفادر جي تصويير ڏييڻ کيپيي جيا بيليڪيل تيز آهيي ييا 
ڪنفن انب واير جي جنهن جيو رنيگ ڳياڙهيو هيجيي 

 ڏني وڃي.
کي ڏسو ان جي الِء وڻ لکيو اٿن جو بلڪل ايليص  -ڻ

جيو “  ڻ” آهي. هن ۾ )و( جو اچار اچيي ٿيو. جيڏهين تيه 
آواز اچڻ گهرجي. )ڻڻو( اهو چڻو جييڪيو ڪيييتيري بيه 

 ڪاڙهڻ سان نه ڳري.
ننڍڙو جي الِء اِئٽ جو اچار لکيييو وييو آهيي هين ۾  -د

نينيڍڙي جيو آواز “  د” اليف جيو آواز اچيي ٿيو جييڏهين تيه 
گهربل آهي. ان جي الِء به سنڌي ٻوليَء جي هر گيهير 
۾ اهو آواز گونجي ٿو. ئوئان، ئيوئيان نينيڍڙي ٻيار جيي 

جڏهين ٻيار  يمينيدو آهيي “ ئوئان، ئوئان”روئڻ جو آواز. 
يا ان کي امڙ آڄيينيدي آهيي تيه اهيو ٻيار ئيوئيان ئيوئيان 
ڪري روئندو آهي. هي هڪ ڏک جيي روئيڻ جيو آواز 
آهي. ان جاِء تي ابهم ٻيارڙي جيي روئيڻ جيي تصيويير 
ڏني وڃي ته بهتر ٿيندو ۽ ٻوليَء ۾ اهڙا هزارين ليفيظ 
به جڙي ويندا. منهنجي وسوارن کي اها استيدعيا آهيي 
ته فورن هن طرف ڌيان ڏيو ۽ پنهنجي ٻولي ليغيت ۾ 

 هزارين لفظن جو واڌارو ڪريو.
 واڪا ڪرڻ مون وس، ٻڌڻ ڪم اعليٰ اختيارين جو.

*** 
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 تع رف:ُ
ميينييهيينييجييو نييالييو عييلييييينييا را ييپيير 
آهييييي، بيييينيييييييييادي طييييور تييييي 
منهنجيو تيعيليق نيوشيهيروفيييروز 
سان آهي. منهنجي تعليم ۽ 

آهييي،  جيييرهيائييش حيييييدرآبياد 
مون بزنس ايڊمنيسيٽيريشين ۾ بيي بيي اي ۽ هيييومين 
ريسييورس ۾ ايييم. بييي. اي ڪييئييي آهييي. اسييان ٽييي 
ڀينرون ڀائر آهييون، جينيهين ۾ سيڀينيي کيان وڏي ميان 
آهيان. مان پنهنجي خاندان ۾ پهرين سي. ايس. پيي 
فيييييميييييل آفيييييسيير آهيييييان. سييي ايييس ايييس ڪييرڻ کييان 
پهرين نيب ۾ تفتيشي آفيسر طور ڪم ڪري رهيي 
هيس، ان کانپوِء سي. ايس. ايس ڪري ميون پيوليييس 
گروپ جوائن ڪيو. ڇو ته پوليس مون کي ييونيييفيارم 
سييروس جييي طييور تييي تييمييام گييهييڻييي پسيينييد آهييي ۽ 
 پوليس ۾ ڪم ڪرڻ مون کي تمام سٺو پيو لڳي. 

 زاهدهُابڙو:ُپوليسنگُڇ ُآهي؟
پوليسنگ ايئن نياهيي تيه جيييڪيو عيام علين ُراڄپر:ُ

طييور تييي هييڪييڙو تيياثيير پييکييڙيييل آهييي تييه ميياڻييهيين کييي 
ڊيڄاري رکون ته جيئن اسان ال ايينيڊ آرڊر )قيانيون جيو 
سختيَء سان نفاذ( کي بهتر بڻائي سگهون. حقيييقيت 
۾ پوليسنگ اها آهي ته اسان ال اينڊ آرڊر کي بيهيتير 
ڪييري سييگييهييون ۽ ميياڻييهيين جييي بيينيييييادي حييقيين کييي 
محفو  ڪري سگهون ته جييئين ڪينيهين جيا بيه حيق 
جيڪي انهن کي آئين ۽ قانون ۾ ميليييل آهين انيهين 
جي ڀڃڪڙي نه ٿئيي ۽ جيييڪيي شير پسينيد عينياصير 
آهن ۽ قانون جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا انيهين کيي قيانيون 
جي مطابق سزا ملي، بيغييير ڪينيهين دٻياُء ۽ ميڪيميل 

 ميرٽ تي، اها پوليسنگ جي تشريح آهي. 
ُجـيـڪـ ُ ُتـوهـ ن زاهدهُابڙو:ُپوليسنگُجيُب ريُ۾
ُپـولـيـسُ ُ۽ ُعـوام تکريحُڏنيُآهيُانُجيُب وجودُبه

 جيُوچُ۾ُعدمُاعتم دُڇوُآهي؟
ُ ُراڄــپــر: پييوليييييس کييان گييهييڻييو ڪييري خييوف عــلــيــنــ 

محسوس ڪيو وڃي ٿو، هر اداري وانگر پوليس ۾ بيه 
موجود هونديون  (black sheep)ڪجهه ڪاريون رڄون 

آهن. ڇو تيه سيمياج ۾ قيانيون کيي الڳيو ڪيرڻ تيميام 
گهڻو مشڪل ڪم آهي. ڇيو تيه تيوهيان وٽ ڪيافيي 

اهڙا ماڻهو هوندا آهين جين جيي سيوي اييير ميعيميوليي 
طور تي سماج جي اصولن کيان ڌار هيونيدي آهيي. ان 
ڪري پوليس کي ڪڏهن ڪيڏهين اهيڙو روييو اخيتيييار 
ڪيرڻييو پييونيدو آهييي جييو ميياڻييهين تيي سييخيتييي ڪييرڻييي 
پوندي آهي ۽ ان ڳالهه جي ڪري عوام پيوليييس تيي 
ڀروسو گهٽ ٿي ڪري، ماڻهو سيميجيهين ٿيا تيه شياييد 
پوليس ماري ٿي، تشدد ٿي ڪري. تيوهيان جيڏهين بيه 
معاشري مان ڪا بيرائيي خيتيم ڪينيدا تيه تيوهيان کيي 
ڪا نه ڪا حڪمت عملي اختيار ڪرڻي پونيدي. اهيو 
هڪڙو عام خيال به آهي ته پوليس صحييح نياهيي ۽ 
سر اهو آهي ته اهو هڪ الص تصور آهي ۽ جييڪيي 
ميياڻييهييو چييونييدا آهيين تييه پييوليييييس صييحيييييح نيياهييي اهييي 
ڪڏهن ٿاڻي آييا بيه نيه هيونيدا، پير ان جيي بياوجيود بيه 
چوندا آهن ته پوليس صحييح نيه آهيي. تيوهيان جيڏهين 
پوليس سان رابطي ۾ ايينيدا، مينيهينيجيي آفيييس ۾ ييا 
ٻئي ڪنهن سينيئر آفيسر وٽ ويينيدا ييا ڪينيهين بيه 
مسئلي تي اسان سيان رابيطيو ڪينيدا تيه پيوليييس کيان 
خوف ختم ٿيڻ شروع ٿييينيدو، ڇيو تيه پيوليييس تيوهيان 

 جي حفاظت الِء موجود آهي. 
ُڇـوُ زاهدهُابڙو:ُتوه نُ۾ُپوليسُ۾ُاچڻُجوُفيصلـو

 ڪيو؟
عام طور تي انٽرويوز ۾ اهو چيو وينيدو علين ُراڄپر:ُ

آهي ته ميليڪ جيي خيدميت ڪيرڻ الِء آييس، پير هيڪ 
ڇوڪريَء جي حيثيت سان مون کي يونيفارم سروس 

ڪندي هئي. مون کان ڪٿيي ڪينيهين  Charmگهڻو 
پ يو ته هڪ ڇوڪريَء جي حيثيت سان مان پولييس 
کي ڇو سيليييڪيٽ ڪيييو، تيه مينيهينيجيو ان کيي سيادو 
جواب اهو هو ته پولييس ڇيو نيه، آئيون پيوليييس ۾ ڇيو 
نيٿيي اچيي سييگيهيان. ڇيا ڪييا اهيڙي خياو صييالحييييت 
منهنجي مخالف صنف واري ماڻيهيو ۾ آهيي جيييڪيا 
مون ۾ نه آهي. آئون پنهينيجيي هين چيونيڊ تيي تيميام 
گهڻي مطمئن ۽ خيوش آهيييان تيه ميون پيوليييس کيي 
چونڊيو. روزاني جي بنياد تي منهنجي ڪيييتيريين ئيي 
ماين سان ڳالهه ٻولهه ٿيندي آهي انهن جي مسيئيلين 
کي ٻڌنڌي آهيييان جيييڪيي شياييد اسيان جيا ميخياليف 
صيينييف وارا ميياڻييهييو ايييتييري حسيياسيييييت سييان نييه ٻييڌي 
سگهن. مان انهن ماين جي مسئلن الِء تمام گيهيڻيي 

 انٽرويو

 عورتنُجيُمسئلنُب بتُتفصيليُانءرويو
 

 علين  
 راڄپر

 اي.ُايس.ُپي:ُعليـنـ ُراڄـپـرُ زاهده ابڙو
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حساسيت محسوس ڪريان ٿيي، انيهييَء ڪيري آئيون 
سمجهان ٿي ته مون کي پوليس ۾ ئي اچڻ گيهيرجيي 
ها ۽ مون اهو صحيح فيصيليو ڪيييو آهيي. مينيهينيجيو 
خيال آهي ته هن اداري ۾ فيييميييل آفيييسير جيو هيجيڻ 
هڪڙي ضرورت آهي. جيئن ضلعي انيتيظياميييه ۾ بيه 
خواتين آفيسر ميوجيود آهين، خيواتييين ڪسيٽيم ۾ بيه 
آهن، فياريين سيروس ۾ آهين، پير پيوليييس ۾ خيواتييين 
آفيسرن جو انگ تمام گهٽ آهي. جيڏهين ميان ڪيو 
ڇاپو هڻڻ ويندي آهييان تيه ميون سيان گيڏ پينيج سيئيو 
مرد هوندا آهين انيهين ۾ آئيون هيڪ فيييميييل آفيييسير 
هوندي آهيان. توهان کي هييٺييين سيطيح تيي ييا وري 
انسييپيييييڪييٽيير جييي سييطييح تييي ڪييجييهييه خييواتييييين نييظيير 
اينديون، پر ليڊنگ پوزيشن تيي عيورتيون گيهيٽ نيظير 
اينديون. هين وقيت تيوهيان کيي ڪيجيهيه نياال ليييڊنيگ 
پيوزيشين تيي بيه ميلينيدا. اهيوئيي سيبيب آهيي جيو مييون 

 پوليس کي چونڊيو. 
ُجـيـئـنُ زاهدهُابڙو:ُڇ ُتوه نُجوُخي لُاهوُآهيُتـه
ُتـهُ ُوڌنـڌو جيئنُخواتنيُآفيسرنُجوُانگُپوليـسُ۾
ُٿـيـنـديـونُ انهنُجيُالِ ُپنهنجيُالِ ُبهُآس نيونُپيدا

 ۽ُخواتنيُج ُمسئالُبهُض بطيُ۾ُايندا؟ُ
بليڪيل اييئين ٿييينيدو، ان ميحيڪيميي ۾ علين ُراڄپر:ُ

آئون هڪ ڪماڊنگ پوزيشن تي آهيييان ۽ ميون وٽ 
جيڪڏهن ڪا مائي اچيي ٿيي جيييڪيا هيڪ گيهيرييليو 
مسئلو کڻي ٿي اچيي ۽ هيوَء سيميجيهيي ٿيي تيه هيڪ 
مرد آفيسر ان مسئلي کي سمجهي نه سگهندو ۽ ان 
جي جاِء تي آئون ان مسيئيليي کيي چڱييَء طيرح سيان 
سمجهي وٺنديس ۽ ان کي چونيدس تيه اسيان ان کيي 
سلجهايون ٿا. ڇو ته ٿي سيگيهيي ٿيو تيه هيڪ عيورت 
هجڻ جي ناتي اهڙن مسئلن کي هڪ فيميل آفييسير 
پاڻ بيه مينيهين ڏيينيدي هيجيي. روزانيي جيي بينييياد تيي 
منهنجي آفيس ۾ تمام گهڻيييون مياييون اچين ٿيييون 
جييڪيي پينيهينيجيي ميڙسين جيي بياري ۾ شيڪياييتيون 
کڻي اينديون آهن ۽ درخواست ڪنديون آهن ته اسيان 
انهن کي سمجهايون، پر عورت آفييسير جيي جياِء تيي 
جييييڪييڏهيين ڪييو ميرد آفيييييسيير هييونييدو تييه هييو اهييو ئييي 
چوندو تيه اهيو گيهير جيو مسيئيليو آهيي خيود وڃيي حيل 

ڪري پوليس ڇا ڪندي، پير ميون کيي خيبير آهيي تيه 
آئون ان مائي جي مسئلي کي ڪجهه نه ڪجهه حيد 
تييائييييين حييل ڪييري سييگييهييان ٿييي ۽ مييون کييي ان الِء 
ڪجهه نيه ڪيجيهيه ڪيرڻ گيهيرجيي. خيواتييين پيوليييس 
آفيسير جيي اچيڻ سيان تيميام گيهيڻيو فيرق پيييو آهيي. 
عييورت تييي تشييدد جييا واقييعييا رپييورٽ ٿيييييڻ لڳييا آهيين. 
ڪراچي ڪلفٽن پولييس اسيٽيييشين ۾ چيائيليڊ ڪيييئير 
روم ٺييهيييييو آهييي جييتييي جيياب ڪييرڻ واريييون مييائييرون 
جيڪي پوليس ۾ آهن پنهنجا ٻيار وييهياري سيگيهين 
ٿيون ۽ جييڪيي اسيان وٽ قيييديياڻيييون آهين اهيي بيه 
پنهنجا ٻار اتي ويهاري سگهين ٿيييون. ڇيو تيه ان ٻيار 
جو ڪوبيه ڏوهيه نياهيي جيييڪيڏهين هين جيي مياُء ڪيو 
ڏوهيه ڪيييو آهيي. عيورت جيي اچيڻ سيان سيسيٽيم ۾ 

 هڪ مثبت تبديلي ته ايندي. 
زاهدهُابڙو:ُهڪُپوليسُآفيسرُ يُجرئتُ۽ُبهـ دريُ
ُذمـيـداريـونُ ُپـنـهـنـجـون ُعـالوه س نُڪمُڪرڻُ  ن
ُڏنـيُ ُتـربـيـت ُجـي ُقسـم ُڪـهـڙي ُالِ  پوريونُڪرڻ

 وينديُآهي؟
ُ اسيان جيي هيڪيڙي بينيييادي ٽيريينينيگ علين ُراڄـپـر:

ٿيندي آهي جيڪا اسالم آبياد ۾ ٿييينيدي آهيي، اهيا 
سڀني الِء تيقيرييبين سياڳيي هيونيدي آهيي. تيوهيان کيي 
ٽريننگ جي دوران قانون پڙهايو ويندو آهي ۽ ان کيي 
نافذ ڪيئن ڪجي، پر هڪ آفيسر جي اصل تربيييت 
صرف فييليڊ ۾ ئيي ٿيي سيگيهيي ٿيي. تيوهيان جيڏهين 
عملي طور تي ڪم ڪرڻ شروع ڪندا ته پوِء توهيان 
کييان اييلييطيييييون بييه ٿييييينييديييون ۽ انييهيين اييلييطييييين کييان 
سکندي توهان انهن الطين کي دهرائڻ کان پنهنيجيو 
پاڻ کي روڪيندا. منهنجي ڪوشش اها هوندي آهي 
ته جيڪو به منهنجي آفيس ۾ فيريياد کيڻيي اچيي ٿيو 
مييان ان سييان ذاتييي طييور مييالقييات ڪييريييان ۽ ان جييي 
ڳالهه کي ٻڌان. منهنجو بنيادي مقيصيد اهيو آهيي تيه 
مان پنهنجي فريادي جي الِء هر وقيت ميوجيود هيجيان. 
مون کي رات جو ٽيين وڳيي بيه جيييڪيڏهين ڪيا فيون 
ايندي آهي ته آئون ان کي کڻندي آهيان ان ڊپ کيان 
ته متان ڪا مائي هجي جييڪيا ڪينيهين مسيئيليي ۾ 
ڦاٿل هجي ۽ ميون کيي آخيري اميييد جيي آسيري تيي 

ڪال ڪندي هجي. اهي هر آفيسر جا پنيهينيجيا ذاتيي 
پيراميٽرز هوندا آهن ۽ ذاتي تصور هوندا آهن جيڪو 
هر آفيسر عملي ميدان ۾ الڳو ڪنيدو آهيي ۽ انيهين 

 تي عمل ڪندو آهي. 
ُرجـ ـ نُ ُجـو زاهدهُابڙو:ُمع شريُ۾ُهنُوقتُتکـدد
ُتـهُ ُخـنُنـ هـي ُيـ  انته ئيُحدُت ئنيُوڌيُرهيوُآهي
ُٿـيُ سوشلُميڊي ُجيُذريعيُاهوُرج  نُوڌيڪُوائ و

 رهيوُُآهيُانُج ُڪهڙاُسببُآهن؟
ڏک سان چيئيي سيگيهيجيي ٿيو تيه اسيان علين ُراڄپر:ُ

جي سماج ۾ تشدد هڪ اهڙو عمل آهي جينيهين کيي 
عام طور تي سيڀ قيبيول ڪين ٿيا. اسيان وٽ عيورت 

کي ڏوهه سميجيهيييو ئيي نيٿيو وڃيي.  سان ٿيندڙ تشدد
ان کي هڪڙو گهريلو روز مره وارو مسئليو سيميجيهيييو 
ٿو وڃي، جيئن ماني خراب ٿي وئي، پاڻيي جيي ميوٽير 
خييراب ٿييي وئييي ۽ تشييدد ٿييي ويييو سييڀ بييرابيير آهيين، 
تشدد گهر جو هڪڙو ننڍڙو مسئيليو آهيي. ميردن وٽ 
ته ان جيي قيبيوليييت آهيي ئيي آهيي، پير ميايين جيو بيه 

ڪيييو وييو  tuneدماغ ننڍپڻ کان اهڙي طريقيي سيان 
آهي جو اهي مرد کي سمجهن ٿيون ته اهو انيهين جيو 
محافظ آهي، اهو انهن کي معاشي طرح سنڀياليي ٿيو 
۽ جيييييڪييڏهيين مييرد ڪييجييهييه چييئييي ڇييڏيييو تييه ان کييي 
برداشيت ڪيرڻيو آهيي، ڪيا ڳياليهيه ڪيونيهيي ۽ انيهين 
سڀني ڳالهين کي مذهب سيان ڳينيڍي ان جيي ايليص 
تشريح ڪئي ويينيدي آهيي تيه ميذهيب ميڙس کيي ييا 
مرد کيي عيورت جيي ميٿيان تشيدد ڪيرڻ جيي اجيازت 
ڏئييي ٿييو. ان ڪييري سييڄييي سييميياج ۾ عييورت مييٿييان 
گهريلو تشدد کي قبوليت جو درجو ميليييل آهيي. ڇيو 
جو ان کي ڏوهه سمجهيو ئي نٿو وڃي. اهو هينئر جو 
مسئلو ناهي اهو همييشيه کيان رهيييو آهيي. جيڏهين بيه 
ڪو ڪييس ايينيدو آهيي ۽ ان ۾ گيهيرييليو تشيدد جيو 
مسئلو هوندو آهي ته اهو سوشل ميڊيا، الييڪيٽيرانيڪ 
ميڊيا يا پرنٽ ميڊيا جي ذرييعيي مياڻيهين جيي اڳيييان 
ايندو آهي پوِء ان جي رپورٽنگ ٿيينيدي آهيي، جيڏهين 
هڪڙي ڪييس جيي رپيورٽينيگ ٿييينيدي آهيي تيه پيوِء 
پنج ٻيون مايون به همت ڪري اڳيان اينديون آهن ۽ 
اهيييي بيييه پييياڻ تيييي ٿييييييينيييدڙ تشيييدد جيييي خيييالف آواز 
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اٿارينديون آهن. ڇو تيه اهيي ڏسينيدييون پيييون آهين تيه 
جيڪڏهن هڪ عورت سان هيُء حال ٿي سگهيي ٿيو 
۽ ان جييي ٻييارن سييان تشييدد ٿييي سييگييهييي ٿييو تييه هييو 
پنهنجي الِء سوچڻ شروع ڪنديون آهن ۽ رپيورٽينيگ 
جو ٽيريينيڊ وڌڻ شيروع ٿييينيدو آهيي. هييينيئير جيييڪيي 
لڳاتار ٻه ٽي ڏاڄا خراب واقعا ٿيا آهين ان جيي ڪيري 
اسان وٽ عورت سان ٿينيدڙ ڏوهين جيي رپيورٽينيگ ۽ 

 گهريلو تشدد جي رپورٽنگ وڌي آهي. 
زاهدهُابڙو:ُاس نُجيُمس جُ۾ُهڪڙوُرج  نُاهوُبهُ
آهيُتهُعورتُتيُتکددُڪندڙُم ڻهو َُس نُانُعـورتُ
ُجـ ُ ُان ُالِ  ُرهـڻ ُگـڏ ُسـ ن  يُگڏُرهڻوُپويُٿوُ۽ُان
ُمـعـ شـيُ ـورُ م ئٽُجمبورُڪنُٿ .ُڇوُتهُاهوُانُجـو
ُتـيُ تيُپٺُڀرائيُڪرڻُواروُبهُآهيُتهُق نونيُ ـور
ُتـربـيـتُ انُجوُر والوُبهُآهي.ُه ڻيُمع شريُ يُاهـ 
ُگـڏُ ڪيئنُڏنيُوڃيُتهُڇوڪرينُ يُاهڙيُمردُسـ ن

 رهڻُالِ ُجمبورُنهُڪيوُوڃي.
سڀينيي کيان پيهيريين اسيان کيي جيييڪيو علين ُراڄپر:ُ

قدم کڻڻو آهي اهو هيُء آهي ته اسان کي پينيهينيجيي 
ڇوڪرين کي خود مخيتيييار ڪيرڻيو پيونيدو. انيهين کيي 
ٻڌائڻو آهي ته انهن جو معاشي طور تي پاڻ ڀرو ٿييڻ 
اوترو ئي اهم آهي جيترو شادي ڪرڻ، ٻار پيدا ڪرڻ 
يا گهر هيالئيڻ آهيي. شيادي ڪيرڻ ۽ ٻيار پيييدا ڪيرڻ 
زندگيَء جو سڀ کان وڏو ميقيصيد نيه هيجيڻ گيهيرجيي. 
زنييدگيييَء جييو اصييل مييقييصييد اهييو هييجييڻ کييپييي تييه هييو 
پنهنجو پاڻ کي زنده رکيي سيگيهيي ۽ پينيهينيجيو پياڻ 
کي پاڻ سڀنالي سگهي. ڪافي مايون تشيدد ڪينيدڙ 
مڙسن وٽ واپس ويينيدييون آهين، جيييئين قيرت اليعييين 

جي واقعي ۾ ٿييو، جينيهين ۾ ڏهين سيالين جيي دوران 
ڪيترا دفعا تشدد جو شڪار ٿي ۽ ان کيي واپيس ان 
ڪري وڃڻو پيو ته ٻارن کي ڪيير پيالييينيدو. هيوَء پياڻ 
تعليم ييافيتيه هيئيي، اييم بيي اي ٿيييل هيئيس، بيزنيس 
ڊگري هولڊر هئي، هوَء آرام سان ڪا نوڪري ڪيري 
سگهي پئي، پر چئن ٻارن جي ماُء هيجيڻ ڪيري هين 
کيي شيايييد اهيو ڊپ هيونييدو هيو تيه سيينيدس ٻييار ڪيييير 
پاليندو؟ اسان کي پنهنجين نياڻين کي معاشيي طيور 
تي خود مختيار ڪرڻيو پيونيدو تيه جيييئين هيو ڪينيهين 
جي اڳيان هٿ ڦهالئي نه سگهن ۽ جيييڪيڏهين هينين 
سان اهڙو ڪو واقعو ٿئي ٿو ته هو پنهنجن پييرن تيي 
بيهڻ جي قابل هجن ۽ پنهنجي زنيدگيي گيذارڻ جيي 
قيابيل هيجيين. ٻيييو تيه هيڪيڙو فيرسيوده تصييور آهيي تييه 
ڇوڪري شاديَء کانپوِء پنهنجي مڙس وٽان مري پيوِء 
نڪرندي، ان کيي تيبيدييل ٿيييڻ گيهيرجيي ميائيٽين کيي 
پنهنجين ڌيئرن کي ڀرپور نموني سان سپورٽ ڪيرڻ 
گهرجي. ان جو مطلب اهو ڪونهي تيه ڇيوڪيرييون ان 
جو الص استعمال ڪن يا الص ڳاليهييين تيي ان کيي 
سييپييورٽ ڪيييييو وڃييي، پيير جييڏهيين مييائييٽ ڏسيين تييه 
ڇوڪرين تي جسيميانيي تشيدد ٿيي رهيييو آهيي تيه ان 

۽ “  خيييير آهيي” وقيت اهيا سيوي نيه هيجييڻ گييهيرجييي تييه 
سماج ۾ رهينيدي ميون سيميييت هير ڪينيهين جيي اهيا 
ذميداري آهي ته جيڪڏهن توهان ڏسو ٿا ته ڪينيهين 
به مائي تي جسماني تشدد گهر ۾ ٿي رهيو آهي تيه 
ان جي رپورٽ ضرور ڪريو. اگر توهان سمجهو ٿيا تيه 
تشدد ٿي رهيييو آهيي تيه پيوليييس وومييين ڊوليپيمييينيٽ 
ڊپارٽمينٽ ۾ رپورٽ ڪرييو تيه اهيو واقيعيو ٿيي رهيييو 

آهي. جڏهين اسيان سيڀ گيڏجيي ميجيميوعيي طيور تيي 
ڪم ڪنداسين ۽ ان جي تربيت اسان جي ڇوڪيريين 
۽ ڇوڪرن کيي بيه ڏييڻ گيهيرجيي تيه جيييڪيڏهين اهيي 
پنهنجي ارد گرد اهڙي قسم جا واقعا ڏسن ٿيا، جيتيي 
عييورتيين سييان تشييدد ٿييي رهيييييو آهييي تييه اهييي رپييورٽ 

 ڪن. 
ُاڪـ ــرُ ُ ـ نـپـوِ  ُرپـورٽُڪـرڻ ُاهـڙي ُابـڙو: زاهـده
ُتـهُ ُآهـي عورتنُ يُ۽ُڇوڪرينُ يُاهوُخوفُهـونـدو
ُڇـڏيـنـدوُ رپورٽُڪرائڻُ  نپوِ ُمردُگهرُم نُڪـيي
پوِ ُڪيڏانهنُوينداسنيُ۽ُهڪُدفعوُرپورٽُڪـرائـيُ
ُمـٿـنُ ُشـ يـد ُ۽ ڇڏيُتهُپوِ ُتعل  تُخرابُٿيُويـنـدا
وڌيڪُتکددُٿئيُانُسڄيُمع مليُ يُعورتُڪـيـئـنُ

 حلُڪري.ُ
ُ ُراڄـپـر: اسيان وٽ ڪيجيهيه شيعيبيا اهيڙا آهين علـيـنـ 

جيڪي متبادل حل تي ڪم ڪنيدا آهين، جينيهين ۾ 
جوڙن کي اهو سمجهياييو ويينيدو آهيي تيه ڀيليي تيوهيان 
ڪورٽ ۾ نه وڃو ۽ توهان اچو ڳياليهيه ٻيوليهيه سيان ان 
مسئلي کي نبيريو. ان ۾ پوليس پنهنيجيو ڪيردار ادا 
ڪري پئي، اسان وٽ شيڪياييتيي سيييل ٺيهيييل آهين، 
جنهن ۾ شڪايتون درج ٿينديون آهن ۽ حراسمييينيٽ 
ڪرڻ واري کان لکت ۾ وٺنيدا آهيييون، ان ليکيت جيي 
قانوني طور تي ايتري گهڻي حيثيت ڪونهي، پير ان 
ماڻهوَء کي ذهني طور تي اهيو خيييال هيونيدو آهيي تيه 
هن پوليس کي لکيي ڏنيو آهيي تيه هيو پينيهينيجيي زال 
کي نه ماريندو ۽ جي هن ماريو ته سندس خالف اييف 
آِء آر درج ٿيندي. ان صورتيحيال ۾ جيييڪيڏهين هيڪ 
مييائييي قييانييون کييان مييدد گييهييري ٿييي تييه ان ڳييالييهييه جييا 
وڌيڪ موقعا موجود آهن ته ان جوڙي جا تعلقات پياڻ 
۾ پهرين جهڙا نه رهي سگهن، پر جيئن ته ا يڪيليهيه 
سوشل ميڊيا تي به هڪڙو قول ڏاڄو عيام ٿيييو آهيي 

هڪ طالق يافته ڌيَء هيڪ قيتيل ٿيييل ڌيَء کيان ” ته، 
اهو اسان کي سمجيهيڻ گيهيرجيي تيه اسيان “  بهتر آهي

کي پنهنجين ڇوڪرين کيي ميحيفيو  ڪيرڻ جيي الِء 
 اهڙي قسم جا قدم کڻڻا پوندا. 

ُعـورتُ ُيـ  زاهدهُابڙو:ُهنُوقتُجنهنُڇوڪري َُتي
ُٻـئـيُ ُيـ  ُآهـي تيُتکددُٿيوُآهيُي ُانُجوُقتلُٿيـو
ُجـيُ ُان ُڏوهـه قسمُجيُڪ ُزي دتيُٿيُآهيُتهُسڄـو
ُنـورُ ُجـيـئـن ُڪـيـو مٿ نُوڌوُٿوُوڃيُتهُهنُايئنُڇـو
ُوئـي،ُ م دمُجيُب ريُ۾ُچيوُوڃيُٿوُتهُهو َُاتيُڇو
ُهـو َُ ُتـه ُٿـو ُوڃـي ُچـيـو ُاهـو قرتُالعنيُجيُب ريُ۾
ُپـ ڪسـتـ نُ پنهنجيُمڙسُوٽُڇوُرهيلُهئي،ُميـنـ ر
واريُواقعيُ۾ُڇوڪريُڇوُوئي.ُهڪُپوليسُآفيـسـرُ
 جيُحي يتُس نُتوه نُانُج ُڪهڙاُسببُڏسوُٿ .

ُ ــر: ُراڄــپ ــ  ــن ــي ــل  Genderاسييان جييي سييميياج ۾ ع
Tendency  آهي ته جيڪڏهن ڪجهه ايليص ٿيئيي ٿيو

ته ان جي ذميدار عورت هوندي. اسان جيي سيمياج ۾ 
ان ڳالهه کي هڪ معمولي ڳالهه سمجهي نيظير انيداز 
ڪيو ٿو وڃيي تيه هيڪ ميائيي ميار کياڌي آهيي تيه ان 
يقينن بحث ڪيو هوندو تڏهن ته موچڙا کاڌئين نه تيه 
هڪڙو صحيح ساليم مياڻيهيو ميوچيڙا ڇيو هيڻينيدو. نيور 
وئيي تيه ڇيو وئيي؟ شيادي ٿيييل هيئيس ييا ڪيونيه ٿييييل 
هئس، اگر مينار پاڪستان وئي ته پنيج سيئيو مياڻيهين 
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جي وي ۾ ڇيو وئيي؟ اسيان جيي آئييين ۾ اهيو واضيح 
لييکيييييل آهييي تييه ڪيينييهيين بييه انسييان کييي ڪيينييهيين بييه 
صيورتييحيال ۾ هيڪ ٻيئييي انسيان تيي هييٿ کييڻيڻ جييي 
اجازت نه آهي. اسان جيي پياڪسيتيان پييينيل ڪيوڊ ۾ 

 cognizableلکيل آهي ته اهو تمام وڏو ڏوهه آهي ۽ 
offence  آهي، جنهن ۾ پوليس ان شخص کي بيغييير

وارنيٽ جيي گيرفيتيار ڪيري سيگيهيي ٿيي. جيييتيوڻييييڪ 
توهان چئو تيه ڪيابيه عيورت جيييڪيا پينيهينيجيو جسيم 
فروش ٿي ڪري ۽ توهان کي اها روڊ تي بيييٺيل نيظير 
اچي ٿي، پر سنيدس ميرضييَء کيانسيواِء ان جيي جسيم 
کي ڪير به ڇهي نٿو سگهي. مينار پاڪستان واري 
واقعي ۾ جتي چار پنج سئيو مياڻيهيو هيئيا ۽ اتيي اهيا 
هييڪييڙي ڇييوڪييري هييئييي ان سييان ٿييييينييدڙ واقييعييو اهييو 
ٻڌائي ٿو ته اسان جي سماج ۾ اخالقي بدحياليي وڌي 
رهي آهي ۽ اسيان هيڪ سيٺيي شيهيري جيي طيور تيي 
پنهنجون ذميداريون نه نڀيائيي رهيييا آهيييون، پير اسيان 

guilt  کي منتقل ٿا ڪريون ۽ اسان کي خبر آهيي تيه
ان ۾ ايليطيي ڪيينيهين جيي آهيي تيه پيوِء اسيان ان ۾ 

excuses  ،ڳولهيون ٿا ته ڇوڪري گهران ڇيو نيڪيتيي
ڇوڪريَء هينئن ڇو ڪيو، ڇوڪريَء اهيڙا ڪيپيڙا ڇيو 
پاتا، ان جي جاِء تي اسان کي پنهنيجين ڇيوڪيرن کيي 
تييربيييييت ڏيييڻ کييپييي. مييييينييار پيياڪسييتييان واري واقييعييي 
کيانييپييوِء تيوهييان ٻييڌو هيونييدو تييه ڇييوڪييرييين جيي مييييينييار 
پاڪستان وڃڻ تي پابنيدي لڳيائيي وئيي آهيي. انيهين 
قدمن کڻڻ جي بجاِء اسان کي ڇوڪرن کيي گيهير ۾ 
ويهارڻ گهرجي يا انهن کي اهو سيميجيهيائيڻ گيهيرجيي 
ته جيڪڏهن ڇوڪريون تيوهيان کيي ٻياهير رسيتيي تيي 
نظر اچن ٿيون ته انهن کي تنگ نياهيي ڪيرڻيو، انيهين 
کي هٿ ناهي لڳائڻو ۽ اهو تصور ته ميرد عيورت جيو 
محافظ آهيي تيه نيور جيي ميعياميليي ۾ تيه تيوهيان جيو 
خيال هلي ويندو، پر قيرت اليعييين تيه پينيهينيجيي ميڙس 
سان گڏ هئي. ميرد جيييڪيڏهين پينيهينيجيي ميائيي کيي 
محفو  ٿو رکي تيه ڇيا کيان ٿيو ميحيفيو  ڪيري. هيو 
پيينييهيينييجييي عييورت کييي ٻييييين مييردن کييان مييحييفييو  ٿييو 
ڪري. هن کيي ٻييين ميايين کيان تيه خيطيرو ڪيونيهيي. 
جيڪڏهن توهان چئو ٿا ته هڪ عورت رات جو ٻياهير 

اڪيلي نه وڃي ته اتي به ان کي مايين کيان تيه خيطيرو 
ڪونهي مردن کان خيطيرو آهيي. اسيان کيي ان ڳياليهيه 
کي مڃڻو پوندو ته عورتون مسئلو ڪونه آهن ۽ ميرد 
جيڪو ان کي اهو چئي بچائي ٿيو تيه اهيو بيه ان کيي 
مرد کان ئي بچائيي ٿيو. ميردن جيي تيربيييت ڇيو نيٿيي 
ڪئي وڃي. جڏهن اسان جي سماج ۾ ان قسيم جيي 
تعليم کي عيام ڪيرڻ جيي الِء قيبيوليييت ميلينيدي تيه 
عورت کي نه مرد کي سيکارڻ جي ضيرورت آهيي تيه 

 ان ڏينهن تبديلي اچڻ شروع ٿي ويندي. 
ُ ـ نـپـوِ ُ زاهدهُابڙو:ُگهريلوُتکددُ۾ُتهُواقعوُٿيـڻ
ُتـيُ ُروڊن ُرسـ ُ۽ پوليسُڪوُايڪکنُ ڻيُٿي،ُپر
ُمـٿـ نُ پوليسُجيُپيءرولنگُجيُب وجودُعورتُجـي
ُٿـيـنـديُ تکددُٿينديُنظرُاچيُٿو،ُانُس نُزي دتـي
ُهـجـي،ُ نظرُاچيُٿي،ُچ هيُاه ُڪهڙيُبهُلـبـ سُ۾
ُوڏيُ ُيـ  برقعيُ۾ُهجيُنهُهجي،ُننيڙيُٻ رڙيُهـجـي
ُٿـيُ ُنـظـر هجي.ُاهڙيُصورحت لُ۾ُپوليسُنـ ڪـ م

 اچي.
اسان جي سماج ۾ ڏوهه شروع ڏيينيهين علين ُراڄپر:ُ

کيان وٺييي مييوجييود آهيي جييڏهيين ٻييه انسييان ڌرتيييَء تييي 
موجود هئا هڪڙي ماڻهو ٻيئيي کيي مياري ڇيڏييو. ان 
۾ ڪييوبييه وڌاُء ڪييونييهييي تييه هيين وقييت رپييورٽيينييگ ۾ 
واڌارو آيو آهي، ڪرائيم ته پنهنجي جياِء تيي پيهيريين 
به موجود هو ۽ هينئر به موجود آهي. پولييس مياڻيهين 
جي الِء هر وقت بهتر ڪم ڪرڻ الِء تيار آهي ان الِء 
ضروري آهي ته ماڻهن کي اڳتي اچڻ گهرجي. جيئن 
قصور جو واقعو ٿيو ته ان ۾ ننڍڙي ٻارڙي پينيهينيجيي 
پاڙيسري تي ڀروسو ڪري ان سيان گيڏ نيڪيري وئيي. 
ان کييان عييالوه ڪيييييتييرائييي واقييعييا ٿييييينييدا آهيين جيين ۾ 
ڪڏهن ڪو چاچو يا ڪو ٻيو رشتيدار زيادتي ڪيري 

رپيورٽ نيٿيي ٿيئيي تيه  tendencyٿو. جيسيتيائييين اهيا 
پيوليييييس ڪيييييئيين ان تييي ايييڪييشيين کييڻييي سييگييهيينييدي، 
جيستائين ان کي خبر نٿي پوي. پوليس وٽ ان جيي 
صالحيت ته آهي، پر پوليس کي هميشيه ذرييعين جيي 
گهٽتائي کي منهن ڏيڻو پيوي ٿيو. اسيان جيي آبيادي 
تمام تيزيَء سان وڌي ٿي، پر فورس ان طرييقيي نيٿيي 
وڌي. پيياڪسييتييان ۾ پييوليييييس جييو ريشييو پييبييلييڪ جييي 

حساب سان تمام گيهيٽ آهيي. ڪيراچييَء ۾ ٻين ٽين 
هزار ماڻهن جيي ميٿيان هيڪ پيوليييس وارو ميقيرر ٿيييل 
آهي. ان صورتحال ۾ پوليس الِء ڏاڄو مشيڪيل آهيي 
ته بهتر ڪارڪردگي ڏيکياري سيگيهيي. اهيڙي حياليت 
۾ جييڏهيين رپييورٽيينييگ وڌي ٿييي تييه پييوليييييس بييهييتيير 
ڪارڪردگي ڏيکاري ٿي. ڊپارٽمينٽ جيي انيدر هيڪ 
تصور ميوجيود آهيي تيه قيتيل ۽ رييپ وارن ڏوهين جيي 
تمام گهيڻيي تيرجيييحيي بينيييادن تيي تيفيتيييش ڪيئيي 
وڃي ٿي جنهن ۾ اسان مڪمل پروٽوڪول کي فالوو 

 ڪريون ٿا. 
ُالِ ُ زاهدهُابڙو:ُهنُوقتُپوليسُعورتنُجيُحتـفـال
ُشـرو ُ ُپـروگـرام ضلعيُتوڙيُتعل هُسطحُتيُڪـهـڙا
ُگـهـريـلـوُ ُجـڏهـن ڪي ُآهنُجنهنُ۾ُعورتنُجيُمٿ ن
ُانـهـنُ ُهـو َ تکددُي ُگهرُ  نُٻ هرُتکددُٿئيُٿوُته
ُڪـريُ ُحـ صـل ُمـدد ادارنُس نُهڪدمُرابطوُڪـري

 سگهي.
سنڌ جي خاو طور تي هير ضيليعيي ۾ علين ُراڄپر:ُ

هڪڙو وومين اينڊ چائليڊ پيروٽيييڪيشين سيييل ميوجيود 
آهي، جتي مڪمل اسيٽياف عيورتين جيو هيونيدو آهيي. 
جينيهين ۾ جيييڪييڏهين ورڪ پيليييس حيراسيمييينيٽ ٿييي 
هجي، گهر ۾ حراسمينٽ هجي، گهريلو تشدد هجي، 
ٻارن جا جهڳڙا هجن، جيڪي به خيانيدانيي ٻيارن سيان 
يا عورتن سان الڳاپيل جهڳڙا يا مسئال هجن، توهان 
آرام سان اتي وڃي سگهو ٿيا، رابيطيو ڪيري سيگيهيو 
ٿا. ڇو ته اسٽاف ميڪيميل طيور تيي عيورتين تيي ٻيڌل 
آهي. اتي اهي ئي خواتين توهان جيي شيڪياييت ٻيڌن 
ٿيون، توهان جا مسئال حل ڪين ٿيييون. حيييدرآبياد ۽ 
ٻين ضلعن ۾ وومين پوليس اسٽيشن بيه قيائيم ٿيييل 

کليل هوندي آهي، جتي اييس اييڇ  14/0آهن، اها به 
او کييان وٺييي هيييييڊ مييحييرر تييائييييين مييايييون مييقييرر آهيين. 
جيڪڏهن ڪنهن کي به ڪجهه رپورٽ ڪيرڻيو آهيي 
تيه اهيا اتيي وڃيي سيگيهيي ٿيي. ان کيانيپيوِء اسيان وٽ 
وومينٽ ڊولپمينٽ وارن جي طرفان هڪ هيلپ الئيين 

جييتييي  5555مييوجييود آهييي. ميينييهيينييجييو خيييييال آهييي تييه 
عورتون ڪال ڪري پاڻ سان ٿيل ڪنهن به مسئيليي 
جي شڪايت درج ڪرائي سگهن ٿيون. عورتن سيان 
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الڳاپيل هر مسئلي جي الِء هر وومييين پيي اييس جيي 
توسص سان هر ٿاڻي تي هڪ آفيسر مقيرر ڪيييو وييو 
آهي، جيڪو سب انسپيڪيٽير ييا انسيپيييڪيٽير سيطيح 
جو هوندو جيڪو عورتن جي مسئلن کي ڪيورٽ ۾ 
پيش ڪينيدو. ان کيان عيالوه جيييڪيڏهين عيورتين کيي 
ضيرورت آهييي ۽ اهييي گييهيير کيان نييڪيري پيينياهييه وٺييڻ 
چاهين ٿيون ته اسان وٽ شيلٽر هومز به موجيود آهين، 
ڪورٽ جي موڪل سان ضلعي انيتيظياميييه جيي ميدد 
سان اسان انهن کي اتي تحفظ فراهم ڪنيدا آهيييون. 

جييينيييهييين ۾ ايييين پييرائيييييويييٽ شيييييلييٽيير هييومييز بييه آهيين 
جي اوز پوليس سان گڏجيي ڪيم 
ڪيين ٿيييييون. جيينييهيين ۾ ڪيينييهيين 
مييائييي وٽ جيييييڪييڏهيين رهييڻ الِء 
ڪييا جڳييهييه نيياهييي تييه ان کييي 
ڪنهن محفو  گهر ۾ رهائي 
سييگييهييجييي ٿييو. جيييييسييتييائييييين 
ڪورٽ ان کي ڪنيهين ٻيئيي 
هيينييڌ مييوڪييلييڻ جييو حييڪييم 
نييييٿيييييي ڏي. ڪييييراچيييييي ۽ 
حيييييدرآبيياد ۾ بييه شيييييلييٽيير 
هيييييوميييييز ميييييوجيييييود آهييييين. 
وڪيلن جو هڪڙو پيئينيل 
آهييي جيينييهيين سييان اسييان 
ڳييياليييهيييائييييييينيييدا آهيييييييون 
جيييييڪييي عييورتيين جييي 
حقن جي الِء متحيرڪ 
تينيظييييميون ييا مياڻيهييو 
آهييين، جيييييييڪيييڏهييين 
ڪنهن عيورت کيي 
قيييانيييونيييي ميييدد جيييي 

ضرورت آهي تيه اهيي اسيان کيي وڪيييل 
هييٿ ڪييري ڏييينييدا آهيين. تييازو ئييي اسييان جييو هييڪييڙو 

victim support  پروگرام هليو هو، جنهن جيا اييس او
پيز اسان کي آِء. جي آفييس ميان آييا هيئيا، پير هياڻيي 
اسان ان جا ڪوڊ آف ڪنيڊڪيٽ ٺياهيييا، اييس او پيييز 
ٺاهيا ته متاثره عورت جي ڪائونسلنگ ڪئي وڃي، 
ان کي مختلف شيون سمجهائجن ان جيي دمياايي ۽ 

ڪئي وڃي ته جيييئين ان کيي  rehabilitationمعاشي 
پاڻ ڀرو ڪري سگهجي. بس عورتن کي اڳيييان اچيڻ 
جي ضرورت آهي انهن جيي ميدد جيي الِء ڪيييتيرائيي 
فورمز موجود آهن. سيڀينيي کيان تيڪيڙي ميدد حياصيل 

تيي ڪيال ڪيري،  50ڪرڻ الِء ضروري آهي تيه هيوَء 
تييي چييوويييهييه ڪييالڪ ميياڻييهييو ويييٺييل هييونييدا آهيين.  50

مايون پنهنجا نمبر اسان کي نوٽ ڪرائيينيدييون آهين 
ته هو ڏنل جاِء تي موجود آهين تيه اسيان ان نيميبير تيي 
جيڪا ويجهي موبائل پيوليييس هيونيدي آهيي ان کيي 
اماڻي ڏيندا آهيون. ٻياهيريين ميليڪين ۾ اهيڙن نيميبيرن 
کي مستقل طور تي ايڊورٽائييز ڪيييو ٿيو وڃيي اسيان 

تيه ڪيونيهيي، پير  efficientجو اهو نظام ايترو گهيڻيو 
تڏهن به ڪم ڪري پيو. سڀ کان پهرين تيه ان کيي 
رپورٽ ڪري ته جيئن ان کي وييجيهيي کيان وييجيهيي 

تيي  50موبائيل ميوڪيليي ان جيي ميدد ڪيئيي وڃيي. 

جيڏهيين اهييڙي ڪييا فييون اييينيدي آهييي تييه اسييان اهييڙييين 
عييورتيين کييي ريييڪييور ڪييري ويييجييهييي کييان ويييجييهييي 
وومين پوليس اسٽيشن تي اماڻيندا آهييون ييا چيائيليڊ 
پروٽيڪشن سينٽر يا منهنجيي آفيييس ۾ وٺيي ايينيدا 
آهيون پوِء اهي جيڪو چاهينديون آهن تيه انيهين جيي 
وي ۾ ڳالهه ٻولهه ڪئي وڃيي اهيو انيهين جيي ميٿيان 
هوندو آهي ته هو ڪهيڙي طيرييقيي سيان ميدد حياصيل 
ڪييرڻ چيياهييييين ٿيييييون، جيييييڪييڏهيين قييانييونييي مييدد جييي 
ضرورت هوندي آهي ته اسان انهن کي ميڪيميل طيور 
تي اطمينان ڏيارڻ جي ڪوشش ڪندا آهيييون تيه هيو 
جنهن به طريقي سان بهتير ميحيسيوس ڪين تيه اسيان 
انييهيين کييي اهييا ئييي مييدد فييراهييم 

 ڪريون. 

ُ ُتـوهـ ن 51ُزاهدهُابڙو:
جوُتڪڙيُمددُح صلُڪرڻُالِ ُذڪرُڪيـو،ُ

ُعـ ئکـهُ ُواقـعـيُ۾ ُواري پرُهينئرُمين رُپـ ڪسـتـ ن
ُتـ ئـنيُ تـيُڪـ ل51ُُن يلُڇوڪريُاڍائيُڪـالڪـن

 ڪنديُرهي،ُپرُانُ يُات نُمددُنهُمليُسگهي.ُ
تي گهڻيو ڪيري ڪيال وييٽينيگ ۾  50علين ُراڄپر:ُ

هوندي آهي، ڇو ته پورو شيهير ان هيڪيڙي نيميبير تيي 
ڪال ڪري رهيو هوندو آهيي، هيزاريين ليکييين مياڻيهيو 
هڪڙي ئي نمبر تي ڪال ڪري رهيا هوندا آهن، پير 
اسان وٽ اهو هڪڙو رستو آهي ۽ اسان کي ان نيميبير 
تي ئي مدد حياصيل ڪيرڻ الِء ڪيال ڪيرڻ گيهيرجيي. 
مينار پاڪستان واري ڪيس ۾ جيڪڏهن ڇيوڪيري 
چوي ٿي ته هن ڪال ڪئي ۽ سندس ڪال رسيو نيه 
ٿي ته ان ۾ ان کيي ضيرور فيائيدو ميلينيدو، ڇيو تيه هين 
هڪ ليگل مدد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر 
هن کي اها مدد نيه ميليي ۽ هييينيئير پينيجياب ۾ انيهين 
آفيسرن جي خالف قدم کنيو ويو آهي. ڇيو تيه انيهين 
وقت تيي ان ڇيوڪيريَء کيي ميدد ميهيييا نيه ڪيئيي ۽ 
انهن آفيسرن کي سسپينڊ ڪيو ويو آهي. اسان کيي 
سسٽم کي بهيتير بينيائيڻ الِء سيسيٽيم کيي اسيتيعيميال 

ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن اسان سسيٽيم کيي اسيتيعيميال 
ڪنداسييين تيه ان جيون خيرابيييون بيه اسيان جيي اڳيييان 
اينديون ۽ آهستي آهستي اهو بهتر ٿيندو. ميون کيي 
يقين آهي ته عيائشيه جيي ان واقيعيي کيانيپيوِء پينيجياب 

جيي سييييٽ اپ کيي بيهيتيير بينيائيڻ الِء ضييرور  50جيي 
ڪم ٿي رهيو هوندو. اسان هڪدم پينيهينيجيي نيظيام 
مان تيميام بيهيتير ڪيارڪيردگيي جيي اميييد نيٿيا رکيي 

 سگهون. 
ُڪـئـيُ زاهدهُابڙو:ُتوه نُمٿيُشيلرُهومزُجيُڳ لهه
انهنُج ُبهُڪ يفُاسڪينڊلزُٿنيُٿ ُ۽ُاتيُبهُعورتنُ
ُعـورتُ ُتـه ُٿـو ُايـئـن س نُزي دتيونُٿنيُٿيونُ۽ُٿئـي
ُڇـ ُ هڪڙيُب ههُم نُنڪريُٻيُب ههُ۾ُهليُٿيُوڃي
ُ ـيُ ُفـورمـز ُٺـ هـيـل ُالِ  توه نُجوُاداروُعورتنُجي
مکتهرُڪريُٿوُتهُجيئنُانهنُتـ ئـنيُمـتـ ثـرهُ
ُرسـ ئـيُ ُتـي ُوقـت عورتون
 ح صلُڪريُسگهن.

ُ ان ڳياليهيه علين ُراڄپر:
سان آئون اتفياق ڪيرييان 
ٿي ته سجاڳي جي تميام 
گيييهيييڻيييي کيييوٽ آهيييي، پييير 
وومين چائلڊ پيروٽيييڪيشين 
سيييييل ۽ اسييان وومييييين پييي 
ايس کوليو هو ان جيي اسيان 
ڪييافييي حييد تييائييييين سييجيياڳييي 
ڏييييڻ جيييي ڪيييوشيييش ڪيييئيييي 
هيييئيييي، پييير پيييوِء اهيييا هيييڪيييڙي 
پوائنٽ کيانيپيوِء خيتيم ٿيي وئيي. 
ان کي ميڪيميل طيور تيي جياري 
رهيڻ کيپييي ۽ شييييلييٽيير هييوميز جييي 
جيڪا ڳاليهيه آهيي ان جيي الِء بيه 
آئون توهان سيان ميتيفيق آهيييان تيه 
جيييييئيين اسييان ٻيياهييرييين مييلييڪيين ۾ 

rehabilitation  .اسٽرڪچر ڏسيون ٿيا
اسان وٽ ان طيرح مضيبيو  نياهين ۽ 

ته اسان وٽ انهن سييينيٽيرن ۾ عيورت ٻي ڳاليهيه 
جو رهڻ به مثبت نظر سان نيٿيو ڏٺيو وڃيي ۽ سيوچيييو 
وڃي ٿو تيه اتيي شياييد خيراب ڪيم ٿييينيدا آهين. تيازو 
هڪڙو ڪيس ٿيييو جينيهين ۾ ڇيوڪيري نيه پينيهينيجين 
ساهرن ۾ وڃڻ پئي چاهي ۽ نه پنهنجين ميائيٽين وٽ، 
نه وري شيييليٽير هيوم وڃيڻ پيئيي چياهيي، هين چيييو تيه 
بهتر آهي ته آئون پنهنجي ڏاڏي وٽ وڃي ٿي رهيان. 
ان سان اسان کي به مسئليو ٿيئيي پيييو ۽ تيوهيان جيي 
ڳالهه درست آهي تيه عيورتين کيي بيه انيهين ادارن تيي 
اڃان ميڪيميل ڀيروسيو نياهيي. حيڪيوميت ۽ اسيان جيي 
سول سوسائٽي کي گڏجي ان تي ڪم ڪرڻو پيونيدو، 
انهن اسٽيرڪيچيرز کيي مضيبيو  ڪيرڻ جيي ضيرورت 
آهي. جيڪڏهن انهن جاين تي عيورتين کيي ميڪيميل 
تحفظ ملڻ شروع ٿي ويو ته شايد عورتين جيي ميٿيان 
گهريلو تشدد جنهن حد تائين ٿي رهيو آهي اوترو نيه 
ٿيندو. ڇو ته هڪ عورت سوچيندي ته آئون گهر کان 
وڌيڪ جيڪڏهن ڪنهن ٻئي هنڌ محفو  آهييان تيه 
هييوَء پيينييهيينييجييا چييار ٻييار وٺييي اوڏانييهيين ضييرور نييڪييري 
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ويندي. انهن سڀني شين تيي اسيان کيي ڪيم ڪيرڻ 
جي ضرورت آهي، انهن جي معييار کيي بيهيتير ڪيرڻ 
جي ضرورت آهي ۽ انهن جي اييڊورٽيائيييز ڪيرڻ جيي 
به ضرورت آهي. اسان کي انهين کيي هير وقيت بيهيتير 
بيينييائييڻ جييي الِء ڪييوشييشييون وٺييڻيييييون آهيين تييه جيييييئيين 

 عورتن جو اسان تي ڀروسو قائم ٿي سگهي. 
زاهدهُابڙو:ُاس نُجيُمس جُ۾ُهنُوقتُغـشُمسـلـمُ
ُزبـردسـ ُ ُزوري ُجـو ُانـهـن ڇوڪرينُجوُاغواُ۽ُپـوِ 
ُآهـي،ُ ُڌٻـو ُڪـ رو ُهـڪـڙو مذهبُمء ئڻُمس جُمٿ ن
ُڪـيـوُ ُبـدنـ م ُ۾ ُدنـيـ  ُ۽ جنهنُاس نُ يُملڪُانـدر
ُمـذهـبُ ـيُ آهي.ُاهيُڇوڪريونُنهُواپسُپـنـهـنـجـي
ُٺـهـيُ ُگـهـر ُجـو اختي رُڪريُسگهنُٿيونُنهُئيُانهـن
ُاداُ سگهيُٿو،ُپوليسُاهڙنُڪيسنُ۾ُڪهڙوُڪـردار

 ڪريُسگهيُٿي.
اها تمام بدقسمتي جي ڳالهه آهيي تيه علين ُراڄپر:ُ

اهييا صييورتييحييال اسييان جييي سييميياج ۾ مييوجييود آهييي. 
ايڪهين صديَء جيي دور ۾ اسيان اهيڙيين شييين کيي 
ڏسي رهيا آهيون. اسان جو ملڪ ان بنيياد تيي قيائيم 
ٿيو هيو تيه قيييام پياڪسيتيان کيانيپيوِء هير مياڻيهيو آزاد 
هوندو جنهن کي مسجد وڃڻو آهي اهو مسجد وڃيي، 
جنهن کي مندر وڃڻو آهي اهو مندر وڃي، جيڪڏهن 
ڪنهن کي چري وڃڻو آهي ته چيري وڃيي، پينيهينيجيي 
ڪنهن به مذهبيي عيبيادتيگياهيه ۾ آزاديَء سيان وڃيي 
سگهي ٿو. هين وقيت اهيو سيڀ ڪيجيهيه جيييڪيو ٿيي 
رهيو آهي ايليص آهيي. پيوليييس ان ۾ اهيو ڪيردار ادا 
ڪندي آهي ته جيئن اسان وٽ ڪوبه ڪيس رپيورٽ 
ٿئي ٿو ته اسان پهرين پهرين ايف. آِء. آر درج ڪنيدا 
آهيييييون ۽ ان کييانييپييوِء اسييان مييڪييمييل قييدم کييڻييي 
ڇوڪريَء کي هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهيييون، 
انهن ماڻهن کي ان ڳالهه جي سميجيهيه جيي ضيرورت 
آهييي جيييييڪييي هيين ڪييم ۾ مييلييوو آهيين تييه مييذهييب 

تييمييام گييهييڻييو ذاتييي مييعييامييلييو آهييي، هيير ميياڻييهييوَء کييي 
پنهنجي قبر ۾ وڃڻو آهي. اسان جي نبي صيليي اهلل 
عليه و آلهي وسلم جي دور ۾ به ڪنهن ماڻهوَء کي 
زبردستي مسلمان نه ڪيييو وييو، جيييڪيڏهين ڪينيهين 
کي مسلمان ڪرڻو آهي تيه پينيهينيجيي عيميل سيان ان 
کي مسلمان ڪرڻو آهي. اسان جي سيمياج ۾ عيورت 
کي هڪ ڪمزور ڪڙي جي طور تي ڏٺو وڃيي ٿيو ۽ 
اسيان ان جييو اسييتييحيصييال ڪييرڻ کييان نيٿييا ڪييييٻييايييون. 
پوليس جي ڀرپور ڪوشش اها هيونيدي آهيي تيه اسيان 
ڇوڪري کي هٿ ڪريون ۽ پوِء وري ٻئي خيانيدان ان 
۾ هييڪييٻييئييي سييان رابييطييي ۾ اچييي وييينييدا آهيين، پيير 
پوليس جي ڪوشيش اهيا هيونيدي آهيي تيه ڇيوڪيريَء 

ڪيرييون ڪيڏهين ڪيڏهين سيمياجيي  rehabilitateکي 
دٻاُء ايندا آهين ۽ ڇيوڪيرييون بيه اهيڙو بيييان ڏيينيدييون 
آهن ته اهي هن ڪيس کي وڌيڪ اڳتي وڌائڻ نٿيون 
چاهين ۽ اهو چئي ڇڏينديون آهن ته اسان نيه انيٽيروييو 
ڏييڻ ٿيا چياهيييون نيه اسيان ڪينيهين سيان ڳيالييهيائيڻ ٿييا 
چاهيون اسان کي ڇيڏييو ۽ سياهيه کيڻيڻ ڏييو. اميييد ٿيا 
ڪريون ته هڪڙي ڏينهن اها ذهنيت تبيدييل ٿييينيدي، 
جيڪا ڇوڪرين کان زوري زبردستي ميذهيب ميٽيرائيي 

 ٿي. 
ُجــيــڪــيُ ُ۾ ُپــولــيــسُجــيُ ــڪــمــي ُابــڙو: زاهــده
ُڪـهـڙاُ ُجـ  ُان ڪوت هيونُاس نُ يُنظرُاچنُٿـيـون
ُجـ ُ ُانـهـن سببُآهن؟ُڇ ُانهنُجوُجبيٽُگهٽُآهيُيـ 

ُ ُمـوجـودvigilantُُتربي ُڪورسُنٿ ُٿني؟ُيـ  نـفـري
ڪونهيُي ُپوليسُجيُڪ ئونسلنگُڪونهُٿيُٿئيُ۽ُ

 پگه رنُجوُگهٽُهجڻُبهُسببُٿيُسگهيُٿو.ُ
سڀ کان پهريين تيه اسيان وٽ مسيتيقيل علين ُراڄپر:ُ

 تربييتيي پيروگيرام نيٿيا ٿييين. شيروع ۾ تيوهيان کيي 
induction phase ۾ هڪڙي ٽريننگ ملنيدي آهيي ان

کانپوِء ٽيريينينيگ کيي تيميام گيهيٽ مياڻيهيو چيونيڊيينيدا 

آهن. پيوليييس ۾ گيهيڻيو ڪيري پيروميوشينيل ٽيريينينيگ 
ٿينديون آهن، هڪ اهڙي ٽريننگ جينيهين کيي سيوڪ 
ٽريننگ چئجي، جنهين ۾ نيفيسييياتيي ڪيائيونسيلينيگ 
ڪئي ويندي آهي اها محڪيميي ۾ نيظير نيٿيي اچيي. 
توهان سماج ۾ رهو ٿا جتي توهان اهڙن مياڻيهين کيي 
ڊيل ڪيرييو ٿيا جيييڪيو تشيدد بيه ڪيري ٿيو، قيتيل بيه 
ڪندو، ڪارو ڪاري ۾ ڇوڪرين کي ماريو ويينيدو ۽ 
تيوهيان کيي هير قسييم جيو ٻيييو تشيدد نيظير ايينيدو، پيير 
توهان وٽ اهڙو ڪوبه سرشتو ڪونهي جو انيهين جيي 
نفسياتي ڪائوسلنگ ڪري سگيهيجيي. ڊپيارٽيمييينيٽ 
۾ نفسيات واري پاسي کي تمام گهٽ ترجيييح ڏنيي 
وڃي ٿي ۽ هونئن به سڄي سماج ۾ ان جيو رجيحيان 
گهٽ آهي. جيڪڏهن ڪيير چيوي تيه ميان سيائيييڪيا 
ٽرسٽ کان مدد ٿي وٺان ته ماڻهو چوندا ته هيَء چري 
آهي يا چريو آهي، هن جو دماغ خراب آهي، هن کيي 
گدو موڪلي ڇڏيو. اهو ڪير به قيبيول نيٿيو ڪيري تيه 
اهو سڀ نفسياتي سگيهيه وڌائيڻ جيي الِء ڪيييو وڃيي 
ٿو. جيئن مون پهرين به چيو ته اسان جي آبيادي جيي 
حساب سان پوليس جيي شيرح تيميام گيهيٽ آهيي ۽ 
آبادي هر وقت وڌي پيئيي ۽ پيوليييس ۾ مياڻيهين جيي 
ڀرتي ان حساب سان  نٿي ٿئي جنيهين سيطيح تيائييين 
ٿيڻ گهرجي. جنهن کي اسين چئون ته بين االقيواميي 
سطح جي اسٽينڊرڊ سان مطابقت رکندڙ هيجيي. ٻيييو 
هييڪييڙو اسييان وٽ تصييور مييوجييود آهييي تييه پييوليييييس 
ڪرپٽ آهي. توهان انيڊييا ۾ ڏسينيدا تيه پيوليييس جيي 
هيرو ازم تي فلمون ٺهيل آهن، پر اسان وٽ پيوليييس 
۾ ٺٺوليون ڪيون ٿيون وڃن ۽ انهن جي ميورال کيي 
هيٺ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ٿي وڃي، ڪو ٿيليهيو 
وڏي پيٽ وارو رشوت وٺي رهيو هيونيدو، ان قسيم جيا 
توهان پوليس تي ڊراميا ييا فيليميون ٿيا ٺياهيييو. تيوهيان 
ڪنڌڪوٽ وارو واقعيو ڏسيو جينيهين ۾ هيڪ پيوليييس 
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جي الِء پنهنجي ڌيَء کيي اڳيييان  honey trapآفيسر 
ڪيو ۽ ان قسم جا واقعا مختلف طريقين سيان اسيان 
جي محڪمي ۾ ٿيندا رهن ٿا اسيان وٽ تيميام سيٺيا 
۽ محنيتيي آفيييسير ميوجيود آهين. آئيون هيڪ پيوليييس 
آفيسر جي حساب سان هتي ڪم ڪري رهي آهيان 
۽ مون کي خبر آهي ته ڪيترو سٺو ڪيم ٿيي رهيييو 
آهي. هڪڙي ننڍڙي ٻارڙي سيان ڪيٿيي زييادتيي ٿيي 
۽ جڏهن مون رپورٽ ورتي ته ان جو سيڄيو تيفيتيييشيي 
ڪم ميڪيميل ٿيي چيڪيو هيو، پير ان جيي بياوجيود بيه 
پوليس کي تنقيد ۽ طنز جو نشانو بڻاييو ٿيو وڃيي تيه 
پوليس تيه پيئيسيا ٿيي وٺيي، سيمياج کيي پيوليييس تيي 
ڀروسو ڪرڻو پوندو ۽ ان ڳاليهيه کيي ميڃيڻيو پيونيدو تيه 
پوليس انهن مان آهي ۽ انهن جي الِء آهي جڏهن ان 
قسم جو الڳاپو سماج ۽ پولييس جيي وي ۾ ٺيهينيدو 

 ته پوليس وڌيڪ بهتر ڪم ڪندي.
ُپـولـيـسُ ُالِ  زاهدهُابڙو:ُاهوُڪيئنُٿيندو؟ُانُجـي

  يُاڳي نُاچڻوُپوندوُي ُعوامُ ي؟
اسان جا اهڙي قسم جا پروگيرام ٿييينيدا علين ُراڄپر:ُ

اسيان “ ” پوليييس عيوام سياٿ سياٿ” رهندا آهن جيئن 
اسان آفيس ۾ اوهيان الِء ميوجيود “ ” جي هيلپ الئين.

عوام کي سمجهڻو پوندو تيه پيوليييس عيوام “  آهيون.
الِء آهي هن ميحيڪيميي جيو ٻيييو ڪيو ميقيصيد نياهيي. 
ٻئي ڪنهن محڪمي يا فورس وانگر جييڪيي بيارڊر 
تي وڃي وڙهن ٿيون اسان کي پينيهينيجيي سيمياج جيي 
وي ۾ ئي ماڻهن سان وڙهڻو ٿو پوي. جيييڪيي اسيان 
جي گهيرن ۾ رهين ٿيا اسيان کيي انيهين ميان ڏوهياري 
ميياڻييهيين کييي تييالش ڪييرڻييو ٿييو پييوي. وقييت سييان گييڏ 
يقينن پوليس جي شڪل به تبيدييل ٿييينيدي. پيوليييس 
جي هڪ سافٽ اميج کي پييدا ڪيرڻ الِء وڌ کيان وڌ 
عورتن جي انڊڪشن ڪئي پئي وڃي. اسان آٽو ڀيان 
تيي هييينيئيير هيڪ بيائييييڪير ييونيٽ قييائيم ڪيييو آهييي، 
جيينييهيين تييي ڇييوڪييريييون گشييت ڪيين ٿيييييون جيييييڪييي 
ٻڌائين ٿيون ته عورت پولييس هير وقيت ميوجيود آهيي 
توهان جي مدد جي الِء. آهستي آهسيتيي اميييد آهيي 

 ته اهو گيپ ختم ٿي ويندو. 
زاهدهُابڙو:ُمع شريُ۾ُهڪُانته ئيُڏ وئيندڙُڏوهـهُ

ُڇـوڪـريـنُ ُ۾ ُجـنـهـن جونُخنونُٻڌڻُ۾ُاچنُٿيـون
ُٿـئـيُ س نُانهنُجيُخ نداننُجيُاندرُجنسيُڏاڍائي
ُهـڪُ ُواپـسُايـنـدي ُ ـ ن ُآبـ د ُاسـالم ُ ـي ٿي.ُمون
فالئيٽُ۾ُهڪُڊاڪءرُمليُجنهنُهڪُپشُفيمليُجـيُ
ُسـ لـنُ ُٻـ رنـهـن ب ريُ۾ُٻڌايوُتهُڏاڏوُپنهنجيُڏهـن
ُ ـيُ ُڏوهـه ُان جيُڌي َُس نُجنسيُڏاڍائيُڪندوُهو.

 ڪيئنُروڪيُسگهجيُٿوُانُجوُڇ ُحلُآهي؟
جڏهن توهان هڪ واقعو بيان ڪيييو تيه علين ُراڄپر:ُ

هييڪ ڏاڏو جيينييسييي ڏاڄائييي ۾ مييلييوو آهييي تييه اهييڙن 
واقييعيين کييي ڪييييير رپييورٽ ڪيينييدو. پييهييرييين ڳييالييهييه تييه 
ٻارڙي جي ماُء ڪڏهن به اڳييان ڪيونيه ايينيدي ڇيو تيه 
ان جو مڙس ان کي روڪيندو ته منهينيجيو پييُء آهيي. 
جيستائين ڪوبه واقعو رپورٽ نٿيو ٿيئيي تيييسيتيائييين 
پوليس ڪجهه نٿيي ڪيري سيگيهيي. ان ڪيري آئيون 
بار بار چوان ٿي ته واقعن جي رپورٽنگ انتهائي اهم 
آهي. تازو ئي هڪڙو واقعو ٿيييو هيو، جينيهين ۾ هيڪ 
ڇوڪريَء سان هڪ پياڙيسيري ڏاڄائيي ڪيئيي ۽ ميون 
ان جي ماُء کي تمام گيهيڻيو هيميٿياييو تيه هيوَء رپيورٽ 
ڪري، پر هوَء ايف آِء آر درج ڪرائيڻ کيان ڪيييٻيائيي 
پئي ۽ درج نيه ڪيراييائييين. ڇيو تيه اسيان وٽ جيڏهين 
ڪنهن ڇوڪريَء سيان زييادتيي ٿيئيي ٿيي تيه ڏوهيه بيه 
مٿس ٿو اچي. جيئن مون هينئر وييجيهيڙائيي ۾ هيڪ 

سالن جي ڇوڪري انيميول جيي تصيويير پينيهينيجيي  58
فيس ُبڪ تي رکيي جينيهين کيي اايوا ڪيييو وييو هيو، 
جنهن کي اسان بلوچستان مان هٿ ڪيو ۽ مون تيي 
تمام گيهيڻيي تينيقيييد ٿيي تيه ميون ان ڇيوڪيريَء جيي 
زندگي تباهه ڪئي آهي. اهو ان ڇيوڪيريَء جيو ڏوهيه 
ته ناهي جو ان کي ااوا ڪيو ويو هو، ان جيو ڏوهيه تيه 
ان جي ااوا ڪيرڻ واري تيي اچيڻ کيپيي ان ڇيوڪيريَء 
تي ڇو؟ جيستائين اسيان جيي سيمياج ۾ اهيي شيييون 
صحيح سمجهه ۾ نه اينديون ته جينيهين مياڻيهيوَء سيان 
ظلم ٿيو آهي اهيو ايليص نيه آهيي، ظيليم ڪينيدڙ کيي 
ڏوهه ڏييڻ گيهيرجيي. ان ڳياليهيه تيي فيوڪيس نيه ڪيرڻ 
گييهييرجييي تييه ڇييوڪييريَء جييي عييزت خييراب ٿييييينييدي، 
فوڪس ان ڳالهه تي هيجيڻ کيپيي تيه اهيو سيڀ ڪيرڻ 
وارو ميرد ڏوهياري آهيي، ان اييليص عييميل ڪييييو آهييي. 

اسان جي سماج ۾ ان جيي ابيتيڙ ٿيو ٿيئيي. اسيان وٽ 
عزت جو بار عورت ٿي کڻي، ميرد سيان عيزت جيڙييل 
نياهيي هيونييدي. اخييبيارن ۾ جييڏهين اهيڙا واقيعييا رپييورٽ 
ٿييينييدا آهين تيه هيي جييميلييو اسيتييعيميال ٿيييينيدو آهييي تييه 

اهيو تصيور ڇيو آهيي “  ڇوڪريَء جي عزت لٽي ورتي” 
ته هن عزت لٽي ورتي. جنيهين اهيو ڪيم ڪيييو آهيي 
ان جي عزت لٽجڻ کيپيي هين پينيهينيجيي عيزت خيراب 
ڪئي آهي هڪ ميعيصيوم ڇيوڪيريَء سيان اهيو ڏوهيه 
ڪري. عورت سان عزت جو الڳاپو هڪ اليص تصيور 
آهي، اهو بيليڪيل ابيتيڙ آهيي. جيڏهين اسيان ان تصيور 
کي سمجهڻ شروع ڪنداسين ته ان ڏينهن کان اڃان 
وڌيڪ رپورٽنگ ٿيڻ شروع ٿيندي. اسان کي ماڻهين 

خيتيم  taboosکي سجياڳيي ڏييڻ الِء سيمياج جيا ڏنيل 
ڪرڻا پوندا. عزت کي ڇيوڪيريين سيان نيه ڳينيڍييو، هير 
ڪنهن فرد جي پنهنجي پنهنجي عزت آهي. جيڏهين 
عورت کي ڪاري ڪري ماريو ٿو وڃي ته چون ٿيا تيه 
اسييان جييي عييزت خييراب ڪييئييي اٿييس تييڏهيين ميياريييو 
اٿئونس، جڏهن ان جو ريپ ٿو ٿئي تيه چيون ٿيا تيه ان 
جي عزت لٽجي وئي آهي. ان تصور جيي خيتيم ٿيييڻ 
کانپوِء اسيان ان کيي عيام واقيعيي وانيگير وٺينيداسييين، 
جيئن ٻين ميليڪين ۾ ٻييين واقيعين وانيگير ان کيي بيه 
هييڪييڙو سييميياجييي ڏوهييه سييمييجييهيييييو وڃييي ٿييو ۽ پييوِء 
ڏوهارين کي سزائون ملن ٿيون ۽ هتي به سزائون ملن 

 pursueٿييون جيڏهين انيهين کيي صيحيييح طيرح سيان 
ڪيييييو وڃييي ٿييو. قصييور واقييعييي واري ڏوهيياري کييي 
ڦاسيَء جي سزا ملي. ڪراچيي ۾ هيڪيڙو واقيعيو ٿيييو 
آهي ان ڏوهاري جو ڊي اين اي مير ٿيو آهي ان کيي 
به ڦاسيَء جي سزا ملندي. هاڻي اسيان وٽ شياهيدييون 
موجود آهن ٻاهتر ڪالڪن جي اندر ٽيييسيٽ ڪيرائيي 
سگهيجين ٿيا ميييڊييڪيو ليييگيل ٽيييميون ميوجيود آهين، 
نفسييياتيي ڪيائيونسيلينيگ ٽيييميون ميوجيود آهين انيهين 
سڀني شين جي سجاڳي پيدا ڪرڻ الِء اسيان کيي وڌ 
کان وڌ اشتهار ڏيڻيا پيونيدا ۽ پيوِء پيوليييس بيه ييقييينين 

 بهتر ڪم ڪري سگهندي. 
ُپـروفـ ئـلُ زاهدهُابڙو:ُاس نُوٽُجيڪيُڪيسزُه ِ 
ٿيُٿ ُوڃنُگهڻوُڪريُجنُڪيسنُ يُسوشلُمـيـڊيـ ُ
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ُپـولـيـسُوڌيـڪُ ُالِ  ُجـي مٿيُ ڻيُٿيُانهنُڪيـسـن
ُيـ ُ ُغـريـبُڇـوڪـري مت رڪُنظرُاچيُٿي،ُپرُڪ 
ُٿـوُُ ڪ ُغريبُعورتُجنهنُس نُاهڙوُڪوُواقعوُٿئي
ُنـٿـيُ تهُاتيُپوليسُاس نُ يُاوتريُمتـ ـرڪُنـظـر

 اچي.
اهو رات اندر نه ٿيندو، پيوليييس هين ئيي علين ُراڄپر:ُ

سماج ۾ ڪم ٿي ڪري جينيهين جيي قيدرن کيي اهيا 
چئلينج به ڪري ٿي. ڪڏهن ڪڏهن ڪييس رپيورٽ 
ٿين ٿا جيڪي انهن جي قيدرن جيي بيه خيالف هيونيدا 
آهن، پر انهن کي وري به ڊيل ڪرڻو هوندو آهيي اهيو 
رات اندر نه ٿيندو. اهو جڏهن بار بار ٿيندو رهندو بيار 
بار ان تي عمل ڪييو ويينيدو. اسيان پيهيريين ڀيييري ۾ 
ناڪام ٿينداسين، ٻئين ڀيري ۾ ناڪام ٿينيداسييين، 
پر اسان کي مايوس نياهيي ٿيييڻيو اسيان کيي مسيليسيل 
عمل ڪرڻو آهي، توهان جيهيڙن اسيان جيهيڙن مياڻيهين 
کي سڀني کي گڏجي ڪم ڪرڻو آهيي ۽ اهيو اييئين 
ئي آهي تيه اسيان کيي شيييشيي جيي ڇيت کيي ٽيوڙڻيو 
آهي، جيئن هينئر عيائشيه ميليڪ سيپيرييم ڪيورٽ ۾ 
جييج ٿييي وئييي آهييي. هييوَء سييپييريييم ڪييورٽ ۾ ڪييم 
ڪندي هئي. آهستي آهستي جيئين جيييئين خيواتييين 
اڳيان اچن پيون خياو ڪيري انيهين جيايين تيي جيتيي 
طاقت جو سرچشمو موجود آهي، جتي فيصال ورتيا ٿيا 
وڃن جڏهن اتي عورتون موجود هوندييون. جيييئين ميان 
هتي آهيان مون ٻڌايو ته هيڪيڙي ٻيارڙي جيو ڪيييس 
رپورٽ ٿيو، پر ان جي ماُء ايف آِء آر درج ڪيرائيڻ ۾ 
دلچسپي نه ڏيکاري، پر مون ان کي زور ڀيرييو تيه هيوَء 
ايف آِء آر ڪٽرائي ته جيئن آئنده الِء ٻييين ڇيوڪيريين 
کي بچائي سگيهيجيي. اڳ هيتيي ميان آهيييان سيڀياڻيي 
ممڪن آهي ته ڪا ٻي ڇوڪري هجي، ممڪن آهي 
ته مان ٺٽي هلي وڃان، ممڪن آهي ته هينئير ميييڊم 
سيهيائيي اييس اييس پيي سيجياول آهيي، اهيي جيييڪييي 
عورتون ڪم ڪن پيون اهي پنهنيجيي اسيٽياف ۾ بيه 
سجاڳي پيدا ڪنديون ته اڳ ڪينيهين هيڪ جيي ڌيَء 
آهي سڀاڻي ٻئي ڪنهن جي ڌيَء سان بيه اهيڙو ڪيو 
واقعو ٿي سگهي ٿو، تڏهن اسين انهين سيڀينيي شييين 

 کي روڪي سگهون ٿا.
ُ ـپـنُ زاهدهُابڙو:ُپوليسُ۾ُڪهڙيونُاصالح تُاچڻ
ُپـولـيـسُ ُجـيـئـن ُتـه ۽ُاهيُڪيئنُآڻيُسگهجنُٿـيـون

 وڌيڪُبهرتُڪ رڪردگيُڏي  ريُسگهي.
اسان کي مستقل تربيت ڏيڻي پيونيدي، علين ُراڄپر:ُ

انييهيين جييي ڀييالئييي جييو خيييييال رکييڻييو پييونييدو يييا تييوهييان 
سينگاپور پوليس جو ماڊل ڏسو جينيهين ۾ انيهين جيي 
ڪييارڪييردگييي هيييييٺ ڪييري رهييي هييئييي، انييهيين جييون 
پگهارون وڌايون ويون آهن جيئن جييئين تيوهيان انيهين 
کي بهتر الئف اسٽائل ڏيندا، انهن کي بيهيتير ميوقيعيا 
ڏييينييدا، انييهيين کييي سييٺييو ڪييم ڪييرڻ جييي الِء ميياحييول 
ملندو اسان کي ان االميَء جي دور واري ذهنيت ميان 
نڪرڻو پوندو، جنهن ۾ جونيئر ۽ سييينيييئير جيي فيرق 
موجود آهي، اسان کي سڀني کيي هيڪيڙي نيظير سيان 
ڏسڻو پوندو. پوليس معاشري جو عڪس آهي. ان ۾ 
ڪوبه شڪ ناهي ته پوليس ۾ اصالحات جيي سيخيت 
ضرورت آهي. توهان الڪ ڊائون جو ئي ڏسيو، مياڻيهيو 

چوندا آهن ته پوليس الڪ ڊائون ٿي ڪرائي ڏنيڊا ٿيي 
ڏيينيهين نيه ويياسييين تيه مياڻيهيو دڪيان  50هڻي. اسان 

ڪالڪ دير سان پيا بينيد ڪين، مياڻيهيو ڇيو نيٿيا ٻيڌن 
جيڪڏهن مياڻيهيو ڏنيڊن سيان ٻيڌنيڌا تيه پيوليييس ڏنيڊا 
هڻندي، اهو واقيعيو اسيان جيي سيمياج جيو عيڪيس ٿيو 
ڏييکياري. هييڪ سيميياج جيي حيييثييييت سيان اسيان کييي 
پيولييييس جييي ڪيارڪييردگيي کيي سيياراهيڻ گيهيرجييي نييه 
ڪي چوويهه ڪيالڪ انيهين جيي ميٿيان وييهيي اجيائيي 
تنقيد ڪرڻ گهرجي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته پوليس 

موجود آهين صيرف انيهين جيي  black sheepجي اندر 
ڳالهه نيه ڪيرييو جيييڪيي ايليص ٿيا ڪين، پير جيييڪيو 
صحيح ڪم ڪري ٿو انهن جيي بيه اييڊورٽيائيييز ٿيييڻ 
گهرجي ۽ ان جيي الِء اسيان کيي نيفيسييياتيي طيور تيي 
ڌيان ڏيئيي ڪيم ڪيرڻيو پيونيدو تيه جيييئين انيهين جيي 
زنيدگييين ۾ تيبيدييليي اچيي سيگيهيي انيهين کيي بيهيتيير 

 زندگي ملي سگهي. 
ُجـيُ ُروزانـي ُ ـي زاهدهُابڙو:ُپوليسُجيُ ـڪـمـي
ُڇـ ُ ُٿـ  ُپـون بني دُتيُڪهڙاُدٻ   ُبـرداشـتُڪـرڻـ 

بهُهوندوُآهي؟  سي سيُدٻ  ُ 
ڪڏهن ڪڏهن شيڪياييت ليکيرائيڻ وارن علين ُراڄپر:ُ

جو دٻاُء هوندو آهيي ۽ اهيي چياهييينيدا آهين تيه جيييئين 
اسان شيڪياييت ڪيرڻ چياهيييون ٿيا ان کيي اييئين درج 
ڪريو. ان کان عالوه سوڪ سوسائٽيي جيا دٻياُء هيونيدا 
آهن، ڪڏهن صحيح هوندا آهن ڪڏهن ايليص هيونيدا 
آهن. سياسي به يقييينين هيونيدا، پير جينيهين سيطيح تيي 
آئون هينئر ڪم ڪيري رهيي آهيييان تيه ميون تيي تيه 
ڪونه آهن، پر سينيئر ليول تي انهن کي هوندا. ميون 
سان ته جڏهن به سييياسيي شيخيصيييتين ڳياليهياييو آهيي 
ڏاڄي عزت سان ڳالهايو آهيي ۽ مينيهينيجيي ڳياليهيه بيه 
هميشه ٻڌي آهي. ممڪن آهي ته اهو سبب هجي تيه 
آئون اڃان ڪافي ننڍي آهيان، پر سمياج جيي طيرفيان 
روز نوان دٻاُء ۽ چئلينجز اسيان کيي ميلينيدا رهين ٿيا ۽ 
اسان جي نيوڪيريَء ۾ جيييتيرو چيئيلييينيج هيونيدو آهيي 

 اوترو مزو به ايندو آهي. 
زاهدهُابڙو:ُپنج بُ۾ُهڪُمت مُوڏيُفرنزڪُلـيـبُ
ُرهـيُ ُلـيـبُڪـمُڪـري ُوڏي ش يدُايکي ُجيُوڏيُ۾
ُيـ ُ ُآهـي ُرهـي آهي.ُڇ ُسنڌُپوليسُانُ رفُسـوچـي
اهڙيُڪ بهُدرخواستُپوليسُ  نُسنڌُگورمنينٽُ ـيُ

 وئيُآهيُجنهنُتيُحڪومتُڪمُڪري.ُ
اسيان وٽ ڪيييميييميل ليييبيارٽيري ليييب :  علين ُراڄپـر

آهي، ان کان عيالوه ڊي ايين اي ليييبيارٽيري  يامشيورو 
 Punjabآهييي، پيير جيييييڪييو اسييٽيييييٽييس پيينييجيياب ۾

Forensic Science Agency  جو آهيي سينيڌ ۾ بيه ان
قسم جي ليبارٽري ٺاهڻ گهرجي. اسان جي سيينيييئير 
ليڊرشپ ان تي ڪيم بيه ڪيري پيئيي. اميييد آهيي تيه 
اهڙي قسم جي سائنٽيفڪ ليبيارٽيري ڪيراچيي ۾ بيه 
هوندي، جيڪو سنڌ جو حب آهي. ايئن ڪيييميييڪيل 
ليييبيارٽيري ڪيراچيي ۾ آهيي جيييڪيا آپيريشينيل آهييي. 
اسان وٽ ڊي اين اي ليبارٽري به آهي جيڪيو تيوهيان 
ٽيسٽ ڪرائڻ چاهيو ٿا هتي ٿي ٿو وڃيي سيواِء آڊييو 
ٽيسٽنگ جي. جيڪڏهن ڪو موبائل کولرائڻو هيجيي 
يا ڊي ڪوڊ ڪرائڻو هجيي تيه اهيو پينيجياب ميوڪيليڻيو 

پوندو آهي، ان جي الِء آِء. او کي وڃڻو پوندو آهيي ان 
کي وري واپس کڻڻ الِء وڃڻو پيونيدو آهيي. جينيهين ۾ 
خري به تمام گهڻو اچي وڃي ٿو. پوليس کي فينيڊس 
ايڊوانس ۾ نه ملندا آهين، بيل پيروسيييس ٿييينيدا آهين، 

هييونييدا آهيين، پيير  glitchesآڊٽ ٿييييينييدي آهييي، اهييي 
آهسييتييي آهسييتييي انييهيين تييي ڪييم ٿييي رهيييييو آهييي. 
ڪراچي ۾ به ڪيجيهيه ادارا آهين جين کيان اسيان ميدد 
وٺي سگهون ٿا جين ۾ اييف. آِء. اي آهيي تيه جيييئين 
اسان ان کيي پيروسيييس ڪيراييون. پيوِء اهيو ٿييينيدو جيو 
پوليس جو اهو پرسنل سيٽ اپ ٿي ويندو. پيوِء اسييين 

 پاڻ ئي ان کي پروسيس ڪرائي سگهنداسين. 
ُجـيُ ُڏوهـن ُجـي ُعـورتـن زاهدهُابڙو:ُتوه نُجڏهـن
ُوڌيـڪُ ُ۾ ڊيء ُڏسوُٿ ُتهُانُ۾ُعورتونُڪهڙيُڏوهه

 پڪڙيونُوڃنُٿيون.ُ
منهنجي سب ڊويزن شهير جيي آهيي تيه علين ُراڄپر:ُ

ان حساب سان مون کي جيڪي شڪياييتيون ايينيدييون 
آهن ۽ تمام گهڻيون شڪايتيون ايينيدييون آهين، اهيي 
گهڻو ڪري واپارين جيون هيونيدييون آهين، ان ۾ اهيي 
چييوري ۾ مييلييوو هييونييديييون آهيين. مييايييون بييرقييعييي ۽ 
چادريين ۾ دڪيانين تيي وڃين ٿيييون پيوِء دڪيانين تيي 
وڃي اتي پرس، موبائل، پئسيا چيوري ڪين ٿيييون. ان 
کان عالوه ٿورا گهيڻيا تشيدد جيا واقيعيا بيه هيونيدا آهين 
جن ۾ عورتون ملوو به ٿيين ٿيييون، پير ان جيا سيبيب 
ڪهڙا ٿا ٿين اهي گهيٽ آهين، جيييڪيو ڏوهيه عيورتين 
جي سلسلي ۾ اسان وٽ رپورٽ ٿيئيي ٿيو اهيو چيوري 
آهي. جنهن ۾ هو خيود کيي ليڪيائيي بيازارن ۾ هيلين 
ٿيون ۽ ان ۾ عيورتيون تيميام گيهيڻيييون ميليوو آهين. 
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ٻارن جي اايوا ۾ جيييڪيي عيورتيون ميليوو هيونيدييون 
آهن انهن جو هڪڙو گييينيگ هيونيدو آهيي جينيهين ۾ 
نييرسييون بييه شييامييل هييونييديييون آهيين جيينييهيين ۾ هيييييوميين 

 ٽريفڪنگ جو الڳ ايليمينٽ اچي ٿو وڃي. 
زاهدهُابڙو:ُآنرُڪلنگُ۾ُاس نُوٽُهرُروزُعـورتـونُ
ُمـلـنُ ُنـٿـيـون م ريونُٿيونُوڃنُ۽ُق تلنُ يُسزائـون
ُروڪـيُ ُڪـلـنـگُ ـي ُآنـر ڪهڙوُق نونُآهيُجيـڪـو

 سگهيُ۽ُمردنُ يُانُجيُسزاُمليُسگهي.
ُ ُراڄـپـر: جيو “  بيليڊ مينيي” قيانيون ۾ اسيان وٽ علينـ 

هڪڙو پروويزن موجود آهي جيڪو عورت جو قتل ٿو 
جييو اسييتييعييمييال “  بييلييڊ ميينييي” ڪيري اهييو گييهييڻييو ڪييري 

ڪييري پيياڻ کييي آزاد ڪييرائييي ٿييو وٺييي ۽ جيين جييي 
ڇوڪري قتل ٿي هوندي آهي اهيا ڌر ان کيي ميعياف 
ڪري ٿي ڇڏي. اسان جي قانون ۾ جنهن جي گهيٽ 

ميوجيود آهيي  155ماڻهن کي خبر آهي ته سيڪشين 
جنهن ۾ معافي ڏيڻ جو حق صرف ريياسيت کيي ئيي 
هيييونيييدو آهيييي ۽ ريييياسيييت ميييعييياف نييياهيييي ڪييينيييدي. 
جيڪڏهن ڪا آنر ڪلينيگ ٿيئيي ٿيي تيه ان جيو وليي 
رپورٽ ڪندو آهي. اهو قانون جي حسياب سيان پييُء 
به ٿي سيگيهيي ٿيو، ڀياُء، ميڙس، پيٽ ٿيي سيگيهين ٿيا. 
هاڻي يا ته اهي پاڻ آنير ڪيلينيگ ڪينيدا ييا وري ٻيييا 
ڪي ويجها مائٽ ڪندا. اهڙن ڪيسن ۾ جيڪڏهن 
رياست جي طرف کان ڪيس رجسٽر ڪيرائييين تيه ان 
۾ مييعيياف ڪييرڻ ۽ بييلييڊ ميينييي وارو آپشيين خييتييم ٿييي 
ويندو آهي ۽ اهو ڪيس ڪمپرومائيز نه ٿييينيدو آهيي 
يا ان جو مارجن ئي نه رهندو آهي. جنيهين ۾ ڪيييس 
کييي اهييڙيَء طييرح رجسييٽيير ڪيييييو وييينييدو آهييي ۽ اهييڙا 
سيڪشن لڳندا آهن جو اهو معافي جي الئيق ئيي نيه 
رهندو آهي. اهڙا ڪيس رجسٽير ٿيييا بيه آهين ۽ اڃيان 

انهن تي ڪم ٿي رهيو آهي. آنر ڪلنيگ اسيان جيي 
مييعيياشييري جييو تييمييام قييبيييييح ڏوهييه آهييي ۽ ان ۾ بييه 
جيييييڪييو فضييول تصييور آهييي تييه عييزت عييورت سييان 
ڳنڍيل آهي. قيانيون ۾ اهيڙييون پيرووييزن ميوجيود آهين 

 جن سان ڏوهاري کي سزا ملي سگهي ٿي. 
ُسـ زيُ زاهدهُابڙو:ُجيئنُجيئنُعورتُجيُالِ ُق نون
ُ۾ُ ُتکـدد ُمـٿـ ن ُجـي ُعـورت ٿينديُپئيُوڃيُتيـئـن
اض فوُٿيُرهيوُآهي.ُڇ ُعورتُپنهنجيُحقُ۾ُٺـهـيـلُ
ُڪـريُ ق نوننُجوُغلطُاستعم لُڪريُٿيُجنهنُجي

 آخرُ۾ُعورتُجوُئيُن ص نُٿوُٿئي؟
مان توهان جي سوال جي پهرين حصيي علين ُراڄپر:ُ

ڏانهن وڃڻ چاهينديس ته جيئن جيئن عورت جي الِء 
قانون سازي ٿئي ٿي تيئن ڏوهن جي رپورٽينيگ وڌي 
ٿي. اڳ ۾ اسان وٽ ڪو قانون ئي نه هو جنهن جيي 
مدد سان اسيان ان کيي رپيورٽ ڪيرييون. هياڻيي اسيان 
وٽ قانون آهي ۽ ان قيانيون جيي تيحيت اسيان ان کيي 
رپورٽ ڪريون ٿيا. جينيهين کيي اسيان ميثيبيت رجيحيان 
چيئيون ٿيا. پيوليييس ۾ اسيان جيي ڪيارڪيردگييَء جييي 

evaluation  پرک( ان ڳالهه تي ٿيندي آهي ته جيتيي(
وڌيييڪ ايييف آِء آر درج ٿييييين ٿيييييون مييطييلييب تييه اتييي 
ڪرائيم وڌي ٿيو، پير آئيون ان جيي بيليڪيل ابيتيڙ ٿيي 
سوچيان، جتي ايف آِء وڌييڪ رجسيٽير ٿيئيي ٿيي اتيي 
ماڻهو پوليس تي وڌيڪ اعتماد ڪين ٿيا، ٿياڻيي اچين 
ٿا ۽ پنهنجي مٿان ٿيل زيادتين جي باري ۾ ٻڌائيين 
ٿا ته ساڻن هيُء الص ٿيو آهي ۽ هو فيصلو ڪين ٿيا 
ته پوليس کي ٻڌائينداسين. جيييڪيڏهين رپيورٽ وڌي 
ٿي ته پيوليييس آفيييسير خيوش ٿييينيدو. اهيو نيٿيو چيئيي 
سگهجي ته جيڪڏهن رپورٽنگ نه پيئيي ٿيئيي تيه ان 
جو مطلب اهو آهي ته اهيي ڏوهيه سيمياج ۾ ٿييين ئيي 

نٿا. جڏهين رپيورٽينيگ ٿيئيي ٿيي عيورتيون اچين ٿيييون، 
جڏهن قانون ٺهن ٿا ۽ انيهين جيي ميطيابيق رپيورٽينيگ 
ٿيڻ قانون جو سڀ کان وڏو مقصد هوندو آهيي. ڏوهيه 
وڌن نٿا رپورٽ ٿين ٿيا، جيييڪيو هيڪ درسيت طيرييقيو 
آهيي ۽ تيوهيان جيي سيوال جيو ٻيييو حصيو اهيو هيو تييه 
قانون جو عورتون الص استعمال ڪن ٿيون، منهنيجيو 
خيال آهيي تيه نيه، پير ميميڪين آهيي تيه ان جيو تيميام 
گييهييٽ اسييتييعييمييال اهييڙو ٿييييينييدو هييجييي جيينييهيين ۾ ٿييي 
سگهي ٿو ته سئو مان ڪا هڪ عورت ان جيو ايليص 
استعمال ڪندي هجي. جيييئين تيه اسيان جيا سيمياجيي 
قدر ئيي اهيڙا ڪيونيه آهين جيو عيورت جيي قيانيون جيو 
الص استعمال ڪرڻ تيي هيميت افيزائيي ڪين. عيورت 
جيڪڏهن مثبت طريقي سان ئي قانون جو استيعيميال 
ڪييري تييه اهييا ئييي وڏي ڳييالييهييه آهييي ۽ قييانييون اييلييص 
استعمال ناهن ٿيندا قانون مرد ۽ عورت جي الِء برابر 
ٿيندا آهن، ڇو ته اهي ملڪ جا بيرابير شيهيري آهين ۽ 
انهن کي قانون کي استيعيميال ڪيرڻ جيو آئييينيي حيق 

 حاصل آهي. 
ُڪـڏهـنُ ُتـه ُآهـي ُاهـو ُمـطـلـب زاهدهُابڙو:ُمنهنـجـو
ڪڏهنُعورتونُمردنُتيُپنهنجيُورڪُپـلـيـسُتـيُ
ُ ـيُ ڪوڙوُالزامُلڳ ئينديونُآهنُتهُڪنهنُمردُانهن
ُلڳـ ئـيـنـديـونُ ُالـزام حراسُڪيوُآهيُي ُڪنهنُتـي
ُڪـيـسُجـوُ ُان آهنُتهُانهنُس نُريپُٿيوُآهيُتهُڇـ 

 الزامُلڳ ئڻُج ُڪيُواقع ُٿي ُآهن؟
ُ ُراڄـپــر: بيليڪييل ان جيو نيقييصيان عيورت کييي عـلـيـنــ 

پهچندو ان جي الِء قانون ۾ هڪڙو سيڪشن موجيود 
آهي. جنهن ۾ جيڪڏهن ڪو الص الزام لڳيائيي ٿيو 
ته ان جي تحت ان ماڻهوَء کي سزا مليي سيگيهيي ٿيي 
ٽييي کييان سييت سيياليين جييي. ڇييو تييه اهييو ميياڻييهييو اييلييص 

 



    0202سيپٽمبر   48 |

 

رپورٽنگ ڪري اداري جو ٽائيم ۽ ان جي ذريعن جيو 
نقصان ڪري رهيو آهي ۽ ٻيو ته ان جو ناليو بيه اچيي 
ويندو تيه هين ڪيوڙي اييف آِء آر درج ڪيرائيي آهيي، 
جينييهيين جييي تييحييت اڳييتييي هييلييي هيين جييي ڪيينييهيين بييه 
شييڪييايييت جييي ايييف آِء آر درج نييه ٿييييينييدي. فيييييڪ 
رپييورٽيينييگ اسييان جييي سييميياج ۾ مييوجييود آهييي ان ۾ 

 عورتون به آهن ته مرد به. 
ُيـ ُ زاهدهُابڙو:ُتوه نُجڏهنُڪنهنُعورتُجيُقتل
ُڪـهـڙنُ ُتـه ُآهـيـو ريپُجيُڪيسُجيُتفتيشُڪنـدا

 پروسيجرزُ۽ُايسُاوُپيزُ يُف لووُڪنداُآهيو؟ُ
هر ڏوهه جيي الِء ميخيتيليف اييس او پيييز علين ُراڄپر:ُ

هوندا آهن، جيڪڏهن گهريلو تشدد ٿيو آهي ڪنهن 
عورت تيي ۽ اهيا رپيورٽ ٿيي ڪيري ۽ چيوي ٿيي تيه 
مون کي صلح ناهي ڪرڻو تيه اسيان وڃيي پيهيريين ان 
جو ميڊيڪل معائنو ڪرائينداسين، ان جو مييڊييڪيل 
ليٽر وٺنداسين جينيهين ۾ ميٿيس ٿيييل تشيدد جيي هير 

 PPCنشان جي تصوير ورتي وينيدي ۽ ان کيي اسيان 
۾ ڪنداسين جيڪڏهن سندس هڏي ٽٽل آهي ته ان 
جي مٿان هڏي ٽٽڻ جو سيڪشن لڳندو. جيييڪيڏهين 
گوشت ڪٽيل آهي ته ان جا سيڪشن ڌار آهين اهيي 
لڳيينييدا ۽ ان ميييييڊيييڪييل رپييورٽ جييي بيينييييياد تييي ئييي 
ڪيس اڳيان وڌنيڌو. جيييڪيڏهين ڪينيهين عيورت جيو 

ڪالڪن اندر اسان کيي ان جيو  40ريپ ٿيل آهي ته 
ميڊيڪو ليگل ايگزاميينيييشين ڪيرائيڻيو هيونيدو آهيي. 

جييميي  ڪيينييدا  sperm sampleاسييان ان ڏوهيياري جييا 
آهيييون جييييڪيڏهين هين جيي نيينيهيين ۾ هيين جييي ڪييا 
چمڙيَء جا ذرا اچي ويا آهن ته اهي گڏ ڪنيداسييين ۽ 
ميڊيڪل ايگزامينيشن ۾ اسان کيي ان ڏوهياريَء جيو 

evidence  مييلييي وييينييدو ۽ يييڪييدم ايييف آِء آر درج
ڪندا آهيون. جيڪڏهين قيتيل آهيي تيه پيهيريين اسيان 
جيياِء واردات ڏسيينييدا آهيييييون جيييييڪييڏهيين ڏوهيياري اتييي 
موجود آهي ته اسان جي پهرين ڪوشيش اهيا هيونيدي 
آهي ته ان کي پنهنجي تحويل ۾ وٺيون، جينيهين جيي 
خيالف ايييف آِء آر ٿييي آهييي. اسييان جييا بيينييييادي مييرڊر 
پييروٽييوڪييولييز آهيين جيينييهيين ۾ شييهييادتييون جييميي  ڪييرڻ، 
فرانزڪ، الش جو پوسٽ مارٽم، ميرٽ جي بنيياد تيي 
 هميشه انهن سڀني شين کي فالوو ڪيو ويندو آهي. 
ُ ـيُ ُجـ ِ  زاهدهُابڙو:ُجيڪڏهنُڪوُڪرائـيـمُجـي
ُانُ تبديلُڪرڻُجيُڪوششُڪريُتهُڇ ُپوليسُ ي

 جيُخنُپئجيُوينديُآهي؟
ڪرائيم سين کي يڪدم سيييل ڪيييو علين ُراڄپر:ُ

ويندو آهي، پير جيييڪيڏهين ان کيي تيبيدييل ڪيري بيه 
ورتو آهي ته هميشه اتي ثبوت موجود هونيدو آهيي ۽ 
سڀني کان وڏي ۾ وڏو ثبوت اهيو الش هيونيدو آهيي. 
جيڪڏهن ڪير ڪنهن عورت کيي مياري ۽ ان جيي 
الش کي ٽنگيي ٿيو ڇيڏي تيه اهيو پيوليييس ان حسياب 
سان تفتيش ڪري ثبوت حاصل ڪري وٺندي آهيي. 
ان جي باري ۾ اسيان کيي پيڙهياييو بيه ويينيدو آهيي تيه 

ڪيييو وڃيي. ڪيرائيييم  detectڪرائيم کيي ڪيييئين 
هيونيدي آهيي. ڪيرائيييم  detectableجي جاِء هميشيه 

سين کي تبديل ڪرڻ جي قانون ۾ سخت سيزا آهيي 
۽ اوتري سزا آهي جيئن ڪنهن ثبيوت کيي ليڪيائيڻ. 

ڪڏهن ڪڏهن ڪجهه ڪيييس اهيڙا هيونيدا آهين جين 
 جا نتيجا پندرهن پندرهن سالن کانپوِء ايندا آهن. 

ُدرجُ ُآر ُايـ ُآِ  ُ ـي ُعـوام ُجـي ُاسـ ن زاهدهُابڙو:
ُتـهُ ڪرائڻُجيُص يحُ ري يڪ رُجيُب ريُ۾ُٻڌايو
اه ُڪيئنُدرجُڪرائجي؟ُانُ۾ُڪهڙيونُش ونُداخلُ
ُ۾ُ ڪرائڻُگهرجنُ۽ُگهربلُشقُجيڪڏهنُپوليسُان
ُخـنُپـوي.ُ داخلُنهُڪئيُآهيُتهُفري ديُ يُڪـيـئـن
ُپـولـيـسُ ُ۾ ُآر ُايـ ُآِ  ٻڌڻُ۾ُاهوُٿوُاچيُتهُاڪ ر
گڙبڙُڪنديُآهيُجنهنُجوُف ئدوُفري ديُجـيُجبـ ِ ُ

 خم ل ُڌرُ يُپهچيُٿو.ُ
هيڪ صيحيييح ۽ سيٺيي اييف آِء آر اهيا علين ُراڄپر:ُ

آهي جنهن ۾ جيڪو واقعو ٿيو آهيي ان کيي جيييئين 
جو تيئن درج ڪيرائيجيي. فيرييادي جيي طيرفيان ان ۾ 
ڪوبه وڌاُء نه هجي ته ميون کيي هيييتيرن مياڻيهين اچيي 
ماريو جڏهن ته اهي هجن ئي نيه ييا ٻيه مياڻيهيو هيجين. 
ايف آِء آر هميشه مختصر ۽ ننڍي هيجيڻ گيهيرجيي ۽ 
حقيقت تي مبني هجيي، اهيا اييف آِء آر سيڀينيي کيان 
بهترين هوندي آهي. اييف آِء آر جيون چيار ڪياپيييون 
هونديون آهن. هڪڙي مئجسٽريٽ ڏي ويينيدي آهيي، 
هڪڙي شڪايتي يا فرييادي کيي ڏنيي ويينيدي آهيي، 
ايف آِء آر درج ٿيييڻ کيانيپيوِء ان فيرييادي جيي هيييٺيان 
صحيح ٿيل هوندي آهي ۽ پيوليييس هيڪيدم ان تيي 
ڪهڙو عمل ڪيو ان جو به تفصيل درج هوندو آهي. 
فييريييادي ٽيين طييريييقيين سييان ايييف آِء آر درج ڪييرائييي 
سييگييهييي ٿييو. هييڪ تييه فييون ڪييري ايييف آِء آر درج 
ڪرائي يا درخواست داخل ڪرائي سيگيهيي ٿيو ۽ اهيا 
درخييواسييت ايييف آِء آر سييان اٽييييير ٿييي وييينييدي آهييي 
جيڪا ان ڳالهه جو ثبوت هوندي آهي ته هن اييف آِء 
آر الِء درخواست ڏني هئي يا هو ٿاڻيي تيي اچيي اييف 
آِء آر ڪٽرائي سگهي ٿو. تيميام گيهيٽ مياڻيهين کيي 
سيڪشنز جي خبر هوندي آهي. آئون پاڻ الِء بيه اهيو 
چئي سگهان ٿي ته مون کي به سيييڪيشين اڃيان يياد 
ڪونه آهن ۽ هڪ عام ماڻهو کي ته ان جيي خيبير نيه 
هوندي آهيي. ٿياڻيي تيي اييس اييڇ او، انسيپيييڪيٽير ۽ 
منشي هوندا آهن جيڪي ان ڏوهه جي ميطيابيق انيهين 
شقن کي ان ۾ داخل ڪندا آهين تيه جيييئين اهيو ڏوهيه 
عدالت ۾ ثابت ڪري سگهجي ته اهيو ڏوهيه ڪيييئين 
ٿيو. جيڪڏهن اهيو سيييڪيشين اييف آِء آر ۾ لڳياييو 
ويو ته اهو ڇو لڳايو ويو. پوليس کي خبر آهي تيه هيو 
ڪوبه ڪوڊ ايئن نه هڻنيدي آهيي، اييف آِء آر ليکيجيڻ 
کانپوِء فريادي کيي پيڙهيي ٻيڌائيي ويينيدي آهيي ۽ ان 
جي آخر ۾ اهو لکيل هوندو آهي تيه فيرييادي ان سيان 
متفق ٿيو ته ساڻس اهيو ئيي ڏوهيه ٿيييو آهيي جيييڪيو 
ايف آِء آر ۾ درج ٿيل آهي ۽ ان کانپوِء هن صيحيييح 
ڪئي. جيڪڏهن فيرييادي ان سيڄيي اييف آِء آر جيي 
متن سان متفيق نيٿيو ٿيئيي تيه هيو ان تيي صيحيييح نيه 

 ڪري ۽ پوِء اها ايف آِء آر بئڪ فائر ڪندي. 
زاهدهُابڙو:ُهڪڙوُڳوٺ ڻوُم ڻهوُجيڪوُاڻُپڙهيـلُ
آهيُجنهنُ يُڪ ُخنُڪونهيُ۽ُاهوُجڏهـنُڪـنـهـنُ
ُپـولـيـسُ ُتـه ُٿـو ڏوههُجيُخالفُاي ُآِ ُآرُڪـءـرائـي
ڪڏهنُڪڏهنُاهڙيُٻويلُاستعم لُڪريُٿيُجـنـهـنُ
ُٿـو.ُ ُوڃـي ُٿـي س نُاڳي نُهليُانُجوُڪيسُڪمـزور

ُ۾ُ ُوچ ُجـي آئونُمسجه نُٿيُتهُاتيُپوليسُ۽ُعـوام
 ويڙههُ سوسُٿئيُٿي.ُ

هڪڙي عيام مياڻيهيوَء کيي ميان صيرف علين ُراڄپر:ُ
ايترو ٻڌائڻ چاهينديس ته جيييڪيو واقيعيو جيييئين ٿيييو 
آهي صرف ان کي ان ئيي طيرييقيي سيان درج ڪيراييو 
وڃي ۽ جيڪا توهان ڳالهه ٻڌائي آهي توهان جو اهيو 
حق آهي ته ايف آِء لکجڻ کيانيپيوِء تيوهيان کيي پيڙهيي 
ٻڌائي وڃي. جيڪڏهن ڪو قيانيونيي آفيييسير جيييڪيو 
توهان جي اڳيان ويٺو آهي ۽ اهو توهان کي چوي ٿيو 
ته ايف آِء آر توهان کي پڙهي نيٿيا ٻيڌاييون تيه ان کيي 
چئو ته مون کي پڙهي ٻيڌائيي ۽ اهيو هير شيخيص جيو 
حق آهي ته ان کي اها ايف آِء ليکيجيڻ کيانيپيوِء پيڙهيي 
ٻڌائي وڃي ۽ جيڏهين اهيو فيرييادي انيهييَء اييف آِء آر 
سان متفق ٿئي ته هن جيڪا ڳالهيه ڪيئيي آهيي اهيا 
ان ئي طرييقيي سيان ليکيي وئيي آهيي ان ۾ ڪيا ڦييير 
گهير نه ڪئي وئي آهي تڏهن ان تي صحيح ڪري، 
ايف آِء آر درج ڪرائڻ جو اهو طرييقيو ئيي اهيم آهيي. 
جيڪڏهن ايف آِء آر درج ڪرائڻ الِء توهان وڃو ٿا ۽ 
توهان پياڻ پيڙهيي نيٿيا سيگيهيو تيه پياڻ سيان گيڏ اهيڙو 
ماڻهو وٺي وڃو جيڪو ايف آِء آر کي پڙهي سگهي. 
ڇو ته هڪ اڻ پڙهيل ماڻهوَء جيڪڏهن پنهنجي ايف 
آِء آر تي دستيخيص ڪيري ٿيو ۽ ان کيي ان وقيت اهيا 
صحيح نه ٻڌائي وئي آهي ته اهو فريادي جيو نيقيصيان 
آهي. منهنجو خيال آهي ته انهن ٽن چيئين شييين تيي 
عييمييل ڪييرڻ سييان هييڪ سييٺييي ايييف آِء آر درج ٿييي 
سگهيي ٿيي جينيهين جيو فيائيدو اسيان جيي عيوام کيي 

 ٿيندو. 
ُهـڪـڙوُ ُالِ  ُجـي زاهدهُابڙو:ُاس نُجيُانهنُعورتن
ُبـرادشـتُ ننيڙوُمئسيجُڏيوُجيڪيُگهريلوُتکددُ ـي
ُجـيُ ُان ٿيونُڪنُتهُاهيُتکددُبرداشتُڪرڻُجبـ ِ 

 رپورٽُڪن.
ُ ُراڄــپــر:  aميٿييي بييه آئييون چيئييي آهييييان تيهعــلــيــنــ 

divorced daughter is better than a dead 
daughter  تييوهييان کييي جيييييڪييڏهيين پيينييهيينييجييو خيييييال

نيياهييي، پيينييهيينييجييي ٻييارن جييو خيييييال ڪييريييو، پيير آئييون 
چيونيدييس تيوهيان کيي پينيهينيجيو خيييال ڇيو نيه هيجيڻ 
گهرجي، پنهنجيو خيييال ڪيرييو، پينيهينيجين ٻيارن جيو 
خيال ڪريو ۽ اهو حق ڪنهن کيي بيه نياهيي تيه هيو 
توهان جي حيقين کيي پيائيميال ڪيري. اسيان جيا ادارا 
موجود آهن، اين جيي اوز ڪيم ڪيري رهيييون آهين، 
فيميل پوليس آفيسر موجود آهن، اهيي تيوهيان جيي 
مدد ڪرڻ الِء هر وقت تيار آهن. جيڪڏهين هيڪيڙو 
دفعو توهان ان نظام تي ڀروسو ڪرڻ شيروع ڪيييو 
۽ رپورٽنگ ڪندئو ته سسٽم تيوهيان جيي الِء اڃيان 
وڌييڪ بيهيتير طييرييقيي سيان ڪيم ڪيري سيگيهينييدو. 
جيڪڏهن سسٽم استعمال ئي نه ٿينيدو تيه ان کيي 
بهتر بنائڻ جو ڪو سوال ئي پييدا نيٿيو ٿيئيي. اسيان 
سڀني عورتن کي گڏجي پنهنجو ڪيردار ادا ڪيرڻيو 
پوندو. ڀلي هڪ پوليس آفييسير جيي طيور تيي ميون 
کي يا هيڪ فيرييادي جيي طيور تيي ڪينيهين ميتياثيره 

 عورت کي. 
*** 
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چيو ته نا اميدي ماڻهيو کيي 
اونداهي جيي ايارن ۾ اڇيليي 
ڇييڏي ٿييي ۽ پييوِء جييڏهيين ان 
جو اندر اونداهو ٿيو وڃيي تيه 
 سڀ ڪجهه تباهه ٿيو وڃي.
مييون چيييييو ٺيييييڪ آهييي، پيير 
اونداهي اار به روشينيي ۾ کيليي ٿيي ۽ مياڻيهيو کيي 
کليل ميدانن ۾ وٺي اچي ٿي ۽ زندگيَء مان اوندهه 

 نپوڙي ڪڍي ٿي.
*** 

۽ خيال وقت سان گڏ تبديل ٿين ٿا،  (Values)قدر 
پر انهن ۾ موجود سر ڪڏهن بيه ميري نيٿيو تيبيدييل 

 نٿو ٿئي. 
*** 

نيا اميييييديييون ۽ سيخييتيييييون بييه ڪيارپيييييٽ جيييييان آهيين 
جيڪي پيرن هيٺان اچن ٿيون، پر اهيي مياڻيهيو کيي 
اسٽيج تائين کڻي وڃن ٿيون، جتي ڪياميييابيييون ۽ 
منزلون اسيتيقيبيال الِء هين جيو انيتيظيار ڪيري رهيييون 

 هونديون آهن. 
*** 

هميشه حدن ۾ رهو، حدن کيان ٻياهير نيڪيرڻ مياڻيهيو 
کييي ڪييريييزي ڪييريييو ڇييڏي ۽ پييوِء هييو اهييو ڪييجييهييه 
ڪري ويهي ٿو جنهن ۾ دمياغ جيو ڪيو دخيل نيٿيو 

 رهي ۽ نتيجن تباهه ٿي وڃي ٿو.
*** 

هميشه سونهن سان الڳاپي ۾ رهيو، اهيا اوهيان کيي 
 برائين کان بچائيندي.

*** 
هن سڀئي گل ورهيائيي ڇيڏييا ان تيي ڪينيهين چيييو، 

 “ هاڻ هو بلڪل خالي آهي.”
مون چيو: گل ورهائيندڙ ڪيڏهين بيه خياليي نيٿيو ٿيي 
سگهي. خوشبوِء هن جي هيٿين کيي اڃيان بيه ميعيطير 

 ڪري رکيو آهي.

*** 
آهي ته ان جو مقيصيد  (Ego)جيڪڏهن توهان کي انا 

 توهان ٻين جي حقن يا تعظيم کان انڪاري آهيو. 
*** 

زندگي ۽ موت الزم ملزوم آهن، پير اهيي ٻيئيي گيڏ 
ظاهر نٿا ٿين )هڪ ئي وقت وجود نٿا رکن( تيه پيوِء 
اسان موت کان ڇو ڊ ون ۽ خوبصورت زندگيَء کي 

 موت تي فضول سوچي زهر ڇو بڻايون!
*** 

هنومان مندر ۾ مون کيي هيڪ سينيت )گيرو( ميليييو. 
ڳالهين ۾ هو کلي دل جو مالڪ هو. هين جيي ڌرم 
۽ انسيانييي نيابييرابيري بييابيت جييدييد خييييالين ميون کييي 
ڪافي متاثر ڪيو. مون جڏهن هين کيان ميوڪيالييو 

جڏهن ”ته هن مون کي پنهنجي تصوير ڏيندي چيو: 
به تون پريشان ٿئييين تيه مينيهينيجيو فيوٽيو رکيي ڌييان 
ڪييجييانِء تييه تييون پييريشييانيييَء مييان ڇييوٽييڪييارو پييائييي 

 “ وٺندين...
بيينييييياد پييرسييت کييڻييي ” مييون دل ئييي دل ۾ چيييييو، 

ڪهڙيون به ترقي پسند ڳالهييون ڪيري، پير رهينيدو 
ته بنياد پرست ئي. هو هميشه پياڻ تيي فيخير ڪيري 

 “ٿو ۽ خود کي ئي صحيح سمجهي ٿو.
*** 

مون کي پنهنجي سڃاڻپ وڃائي ٻئي ۾ سميائيجيڻ 
پسند ناهي. مان ان کي االمي يا خيود ايرضيي جيو 
عمل سمجهان ٿو. مان پنهنيجيي وجيود سيان جيييئيڻ 
چيياهيييييان ٿييو ۽ ٻييييين الِء بييه ايييئيين ئييي چيياهيييييان ٿييو. 
تنهنڪري جيڪڏهين تيون ميون کيي چياهييين ٿيو تيه 

 مون کي پنهنجي وجود سميت اپنائي. 
*** 

سييوييين مييحييبييتييون نيينييڍڙي آکيييييري ۾ رهييي )ميياپييي( 
سگهن ٿيون، پر هڪ نفرت کي هيڏي وڏي دنيا ۾ 
ڪٿيي بيه جڳيهيه ميليي نيٿيي سيگيهيي ۽ ميليڻ بيه نيه 

 گهرجي.

*** 
فالسافر نظريو ڏين ٿا ۽ سياسيتيدان ان کيي ڪيييش 
ڪرائين ٿا، اها ئي معاشري جي بدنصيبي آهي جو 

 اهو خساري ۾ رهي ٿو.
*** 

ماڻهو منزل تي پهچڻ )ماڻڻ( تي وڌييڪ ” هن چيو: 
 “خوشي محسوس ڪري ٿو

منهنيجيي خيييال ۾ پياڻ ارپيڻ ۾ مياڻيهيو ” مون چيو: 
 “اڃان به وڌيڪ خوشي محسوس ڪري ٿو.

*** 
جيستائين بنياد پرستي جي سوي کي نٿو ميارجيي، 
تيستائين دنيا ترقي نه ڪندي ۽ نه ئيي امين قيائيم 

 ٿيندو.
*** 

مايوسيون تالُء ۾ بيٺل پاڻيَء جيان آهن، جنيهين ۾ 
حيوصيليي جيو پيٿير ليهيون پيييدا ڪيري ٿيو ۽ ميايييوس 

 زندگيَء کي ڪناري تي پهچائي ٿو. 
*** 

زندگيَء سان شڪاييتيون زنيدگيي جيون روشين درييون 
بند ڪري ڇڏين ٿيون ۽ پوِء مسڪراهيٽيون زنيدگييَء 

 ۾ معنٰي وڃائي ويهن ٿيون. 
انهيَء ڪري جنهن حال ۾ آهيو، جييئيو شيڪياييتيون 

 نه ڪريو.
*** 

پاڻ کي ٻئي سان ڀيٽڻ احساس ڪمتري کي جينيم 
ڏئي ٿي. پاڻ اڳتي وڌو پاڻ کي ٺاهيو، جيييئين دنيييا 
چوي ته هو دنيا ۾ منفرد ماڻهو آهي جنهن پاڻ کي 

 تعمير ڪيو آهي.
*** 

سيارا پنهنجي دائري ۾ ڦرن ٿا، پر ذهن انهين دائيرن 
کان ٻاهر سوچي ڪائنات جي اڻ ڏٺل ڪنڊن تائيين 

 پهچي ٿو.
*** 

 ڊائريُج ُورق
 ڀون سنڌي

 ڊائريُج ُورق

 ڪنهن 
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۾ ميان عيواميي تيحيرييڪ جيو 
ميمبر ٿي چڪيو هيئيس. پيوِء 

ع ۾ 5500جييييڏهيييين مييييون 
سييييارنييييگ فييييوٽييييو اسييييٽييييوڊيييييو 
هيرآباد ۾ قائم ڪيييو تيه ان 
وقيييت آئيييون پيييڪيييو پيييخيييتيييو 
نظرياتي ڪارڪن هئس، پارٽيي جيي تيقيرييبين تيميام 
پييروگييراميين جييي فييوٽييو گييرافييي ڪيينييدو هييئييس. پييليييييجييو 
صاحب جي تمام پروگرامن جي فوٽو گيرافيي ۽ وڊييو 
رڪارڊنگ به ڪندو هئس. حاالنڪه مون کيي پيئيسيا 
به تمام گهٽ يا بلڪل ڪونه ملندا هئا. ظاهر آهيي 
اسان جي پارٽي هاريين، ميزدورن، شياگيردن، عيورتين ۽ 
ٻارن جي پيارٽيي هيئيي. هياري ميزدورن وٽ پيئيسيا تيه 
هوندا ئي ڪونه هئا. پارٽيَء کي فينيد اليڳ پيييو ڏبيو 
هيو بييهيرحييال اهييو سييليسييليو اييئيين هييلينييدو رهييييو ۽ پييوِء 

ع ۾ پليجو صاحب جي سالگره وڏي پيئيميانيي 5505
تي جنگ شياهيي شيهير ۾ ميليهيائيي وئيي، جينيهين ۾ 
سڄي سنڌ مان هزارن جي تعداد ۾ ڪارڪن شرييڪ 
ٿيييا ۽ پياڪسييتيان جيي قييوميي، عييواميي پيارٽيييين جييي 
رهنمائن کي دعوت ڏيئي گهرايو ويو هو. ان پروگرام 
۾ پييليييييجييو صيياحييب کييي عييورتيين ۽ نييوجييوانيين جييي 
هٿياربند دستن سيالميي پيييش ڪيئيي. اول سيورمييين 
عورتن جو جٿو ڪالشنڪوف سان مياري ڪينيدو آييو 
۽ پوِء سڀني رائيفل جو منهين آسيميان ڏانيهين ڪيري 
هڪ ئي وقت فائير ڪيييا. اهيڙيَء طيرح نيوجيوانين جيو 
ٻييو جيٿيو بيه آييو ۽ سيالميي ڏيينيدو وييو. ان کيانسيواِء 
پروگرام ۾ ٽيبلوز ۽ گيت بيه پيييش ٿيييا. ٻياهير کيان 
آيل سڀني مهمان رهنمائن به تيقيرييرون ڪيييون. ميون 
اهييو سييڄييو پييروگييرام وڊيييو رڪييارڊ ڪيييييو ۽ فييوٽييو بييه 
ڪڍندو رهيس، مان ان پروگرام کي يادگار بنائڻ الِء 
تمام گهڻي جدوجهد ڪئي هئي. جيليسيي کيان اڳ 

ڏينهن جيو جينيگ شياهيي شيهير جيون جيهيليڪيييون بيه 
رڪارڊ ڪيون، ريلوي اسيٽيييشين جيي اڀيرنيدي پياسيي 
هڪ وڏي جبل جي ٽڪري هئيي جينيهين تيي چيڙهيي 
مييون شييهيير ۽ آسييپيياس جييي خييوبصييورت نييظييارن کييي 
رڪارڊ ڪيييو. ان ڪيري ميٿيان رييليوي اسيٽيييشين جيو 
منظر، ٽرين جو پري کان اچڻ، اسٽيشن تي بيييهيڻ ۽ 
وري روانو ٿيڻ جا منظر به رڪيارڊ ڪيييا. ان ٽيڪيري 
تي ٽيليگراف وارن جو وڏو شاهي ٽاور هو جنهن جيي 
چوٽي آسمان ۾ ڪڪرن سان ٿي لڳي ان ٽياور جيي 
چوٽي تي عوامي تحريڪ جو جهينيڊو لڳياييو وييو هيو 
جيڪو ميل پري کان نظر ٿي آيو، ميون ان جيهينيڊي 
کي به رڪارڊ ڪيو هو. بيهيرحيال ميون سيڄيو ڏيينيهين 
ڏاڄي جييفيياڪشييي ڪييئييي ۽ تسييلييي سييان ان سييڄييي 
پروگرام جيي رڪيارڊنيگ ڪيئيي هيئيي. هياڻ آخير ۾ 
پليجي صاحب جي اهم تقرير جو اعالن ٿيييو، سيڄيي 
پينيڊال اٿييي بييييهيي تياڙيييون و يائييي زوردار نيعييرا هيڻييي 
پليجي صاحب جو استيقيبيال ڪيييو. ميون بيه ڪيئيميرا 
وايييييره چييالييو ڪييئييي ۽ رڪييارڊنييگ شييروع ڪييئييي. 
پليجي صاحب ان ڏينهن تاريخي تقرير ڪئي، ڏاڄي 
گهن گهرج سان. ڪالڪن جي يادگار تيقيريير ڪيئيي 
هئي. سڄيي پينيڊال زبيردسيت نيعيرا هينيييا هيئيا ۽ پيوِء 
اٽڪل رات جو يارهين وڳي اهو تاريخي جلسو خيتيم 
ٿيو هو ۽ مان رات جو اڄائي وڳي حيدرآبياد پيهيتيس، 
ڏاڄو ٿڪيل هيئيس جيو سيڄيو ڏيينيهين سيخيت ميحينيت 
ڪئي هئي. پنهنيجيي ميحيبيوب رهينيميا جيي سياليگيره 
جي هن عظيم الشان پروگرام کي يادگيار بينيائيڻ الِء 
مون دل سان ڪيوشيشيون ڪيييون هيييون ۽ ميون کيي 
يقين هو ته مون سيڀ ڪيجيهيه صيحيييح ڪيييو آهيي. 
رات جو ٽين وڳي ننڊ به آئي پيئيي، پير ميون کيي اڻ 
تڻ هئي ته چيڪ ڪريان ٿورو ڏسان ته سڀ ڪيجيهيه 
صحيح رڪيارڊ ٿيييو آهيي؟ سيو ميون وي سيي آر ۾ 

ڪيسٽ لڳائي جهلڪيون ڏسڻ شروع ڪيون. ابتدا 
کان جنگ شاهي شهر، ريلوي اسٽيشن، ٽاور، جهنڊا، 
جلسي جو پنڊال، بينر وايره ۽ پوِء جليسيو، رهينيميائين 
جون تقريرون، هٿيار بند سيالميي ۽ فيائيرنيگ جيا آواز 
وايره سڀ ڪجهه بهترين رڪارڊنگ ٿيي هيئيي، پير 
پليجي صاحب جي تقرير ۾ آواز بلڪل گم. سيڄيي 
گونگي منهنجا وائيييسير گيم ٿيييڻ لڳيا. ميحيفيل جيي 
مييور جييي اهييم تييرييين تييقييرييير جييو آواز ڪييونييهييي آئييون 
حيران ۽ پريشان ٿي ويس. هي ڇا ٿي ويو؟ ۽ ڪيئن 
ٿيو آهي سڄي ڏينهن جي پروگرام جيي رڪيارڊنيگ 
درست هئي، پليجي صاحب جي تقرير جي تصوير ته 
هئي، پر گونيگيي، آواز رڪيارڊ نيه ٿيييو هيو. مينيهينيجيا 
ٻئي هٿ مٿي تي اچي وييا. اهيو ڇيو ٿيييو ۽ ڪيييئين 
ٿيو. پوِء مون ٿورو سوي ويچار ڪيو، پليجي صاحب 
جي تقرير جو اعالن ٿيو، اهي آواز هو نيعيرن ۽ تياڙيين 
جا آواز هئيا، سيڀ مياڻيهيو اٿيي بيييٺيا هيئيا، ڪيارڪين 
اسٽيج تائين پئي آيا، ان دوران ڪينيهين جيو پييير تيار 
کييي لڳييو آهييي، آواز واري تييار نييڪييري وئييي هييئييي 
جيييييڪييا آخيير تييائييييين نييڪييتييل رهييي. ظيياهيير آهييي آواز 
رڪارڊ ئي ڪونه ٿيو صيرف تصيويير رڪيارڊ ٿيي، پير 
هاڻي ڇا ڪيرييان؟ پيوِء خيييال آييو تيه سيائييين پيليييجيو 
صاحب جي تقرير کي رڪارڊ ضرور ڪيو ويو هوندو، 
انهن کان اها ڪيسٽ وٺي وڊيو ۾ آواز ڀريان ۽ پيوِء 
مون ايئن ئي ڪيو. تقرير جي وڊيو مٿان آواز رڪيارڊ 
ڪيم ته اسيي فيييصيد ڪيم ٿيي وييو، صيرف ڪيٿيي 
ڪٿي تقرير دوران چپن جي حرڪيت ۽ آواز ۾ هيڪ 
جهڙائي ڪونه آئي هئي، پر اها ڳاليهيه سيواِء ڪينيهين 
ماهر  اڻو جي ٻئي ڪنهن کي خيبير ڪيونيه پيونيدي. 
سو اهڙيَء طرح هڪ فوٽو گرافير ۽ وڊييو رڪيارڊسيٽ 

 جي طور منهنجو اعتبار رهجي آيو. 
*** 

 ڊائريُج ُورق
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  پاڻ الِء تيه سيڀيڪيو جيييئيي
ٿو، پر ٻييين ڪياڻ تيميام ٿيورا 

 ماڻهو جيئن ٿا. 
  ٻييييييين ڪييياڻ جيييييييئيييڻ وارو

فيييليييسيييفيييو واقيييعيييي ڪيييييييڏو نيييه 
 عظيم آهي. 

  ،ننڍڙي زندگي ۾ جيڪڏهن اسان جو ڪوبه عيميل
ڪنهن جي خوشي ۽ ُسک جو سبب بڻجي ٿيو تيه 

 سمجهو اسان جو پورهيو سجايو آهي.
  زندگي جو اصل ميطيليب ئيي اهيو آهيي، جيو تيوهيان

 ٻين انسانن الِء ُسک جو سبب بڻجو.
  اڳ جي نفسانفسي ۾ اڪثر ماڻهو پينيهينيجيي ذات

 تائين محدود آهن.
  اڳ جي دور ۾ جيڪيڏهين ڪيو مياڻيهيو ٻييين ڪياڻ

جيييييئييڻ واري فييلييسييفييي تييي هييلييي ٿييو تييه ان کييي 
 بيوقوف، واندو ۽ چريو سمجهيو وڃي ٿو.

  اڳ جي اڪثر ماڻهن جو رڳو اهو مشغلو آهي ته نه
پاڻ ڪو چڱو ڪم ڪريو، نه ئي ڪنهن ٻئي کيي 

 ڪا چڱائي ڪرڻ ڏيو.
  اسان وٽ جيڏيون ڳالهيون ٿين ٿيون، ان جي ذري

جيترو به ڪم ٿئي ته سماج ۾ ڪيڏي نه بهيتيري 
 اچي وڃي.

  اسان ٻيئيي جيي ڪيم ميان نيقيص ڪيڍڻ جيا مياهير
 آهيون، باقي پاڻ َٽڪي جو به ڪم نه ڪنداسين.

  اسييان جييي سييميياج ۾ هييڪ ميياڻييهييو ئييي هيير وقييت

پينيهينييجيو پيياڻ کيي ڪييييتيرن ئيي شيعييبين جييو مياهيير 
سمجهيو پيو هلندو آهي. جيڪو ڪيم ڪيرييو، ان 
۾ توهان کيي نيقيص ڪيڍي ڏيينيدو. نيه رڳيو نيقيص 
ڪڍي ڏيندو، پر اهو قائيل ڪيرڻ جيي بيه ڪيوشيش 

 ڪندو ته هي ڪم نه ڪريو، ناڪام ٿيندا.
  تنهنجون اکيون ُان نيري سمنڊ وانگر آهن، جين ۾

 ُٻڏڻ الِء دل هر وقت چوندي آهي. 
  هر آرٽسٽ جي اکين ۾ ئي سونهن لڪيل هيونيدي

آهي. تنهن ڪري اکيون، شاعرن جيي شياعيري جيو 
 به اهم موضوع رهيون آهن. 

  جيڪڏهن توهان وٽ اکيون آهن ته پوِء توهان کيي
 گهڻو ڳالهائڻ جي ضرورت ناهي.

  تون پنهنجي خوبصورت اکين سان، گهڻو ڪيجيهيه
 سمجهائي وئين.

 .اکيون ئي دل ڏانهن ويندڙ رستي جو دروازو آهن 
  ا ڪلهه ٿيندڙ اڪثر واقعا عيقيل وارن جيون اکيييون

کولڻ الِء ڪافي آهن. پوِء بيه گيهيڻيا مياڻيهيو اکيييون 
 پوري پيا هلن. 

  ڪياش تيون، مينييهينييجيي اکيييين ۾ ميوجييود درد کييي
 سمجهي سگفين ها!

  تنهنجي نظرن جي شوخي، منهنجي پين کي لکڻ
 تي مجبور ٿي ڪري.

  مون تنهنجي اکين ۾ هيميييشيه پينيهينيجيو پياڻ کيي
 َپَسيو آهي.

  تون اکين ۾ ڪيجيل نيه پيائييينيدي ڪير، تينيهينيجيي

 اکين ۾ مون کانسواِء، ڪنهن الِء جڳهه ناهي. 
  .پيييار رڳيو نينييڍن سيان نيه پير وڏن سيان بيه ڪيجييي

ڪڏهن ڪڏهن وڏن کي پيار جيي وڌييڪ ضيرورت 
 هوندي آهي.

  اهڙي طرح عزت رڳو وڏن جي نيه پير نينيڍن جيي بيه
 ڪجي.

  اهي آهن ته بنيادي انسيانيي حيق، پير اسيان جيهيڙي
 معاشرن ۾ اهي بنيادي حق ملڻ به ڏکيا آهن.

  ٻين سان اهڙو سلوڪ ڪريو، جهيڙو تيوهيان چياهيييو
 ٿا ته ٻيا توهان سان ڪن.

  مون اهو مشياهيدو ڪيييو آهيي تيه اسيان وٽ اڪيثير
ماڻهن کي عمر ۾ نينيڍڙو سيميجيهيي ڪيا اهيميييت 

 ناهي ڏني ويندي.
  انسان جا لفظ، ُان جيي انيدر جيي عيڪياسيي هيونيدا

 آهن.
  ڪيڏا نه اريب آهن ُاهي ماڻهو، جن کي ڳياليهيائيڻ

 الِء ُسٺا لفظ نصيب نٿا ٿين.
  اسان ٻين کي ته سر چيونيدا آهيييون، ڇيا پينيهينيجيي

باري ۾ اهڙو ئي سير ٻيئيي کيان ُٻيڌڻ جيي طياقيت 
 رکون ٿا؟

  زبييان ذريييعييي مييحييبييتييون گييهييٽ، نييفييرتييون وڌيييڪ
 پکيڙيون ويون آهن.

 .مون کي خاموش ماڻهو، ڏاڄا ُسٺا لڳندا آهن 
 

*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 پنھنجو 
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لفظ ڪتاب آزاد نظيمين )گيفيڻ  
سييٽييو( ڊاڪييٽيير ثييمييييينييه واحييد جييو 
مجموعيو آويي. وين ڪيتياب ۾ 
اڪيييييچييار مييعييامييال، شييڪييايييتييون، 
محبتن جي مڌ، عشق جو آڙاھ، 
اڌميين جييي رانييد، ڳييولييفييڻ جييي 
ڳالا، چاوتين جيا چيوٻيول، اکييين 
آڏو گذريا. وي ڪتاب سمبارا پبليڪيشن حيدرآباد کيان 
شاي  ٿيو. ڪيتياب ۾ ميفياڳ اييوب کيوسيي ليکيييو آويي، 
تاثراتن ۾ وسيم سومرو، شفنياز راويو، تياج جيوييو، مياڻيڪ 
مالح ۽ عيليي نيواز ڏاويري جين جيا تياثير شياميل آوين. وين 

( 41ڪتاب جو پفريون نظم زندگي ڇا آوي؟ )پنج نميبير 
عالم انسانيت جو سوال آوي جنفن تي اڳ تائيين ريسيري 
ولي ٿي ته زندگيي ڇيا آويي. ثيمييينيه ان سيوال جيي جيواب 
نظم ۾ وڌييڪ سيوال ڪيييا آوين. ويڪ ميڪيميل اثيرائيتيو 
جواب نظر نه آيو، جيڪو يقينن منفنجي الِء به وڪ سوال 

 بڻجي چڪو آوي. 
( او منھنجا سپنا ۽ مـنـصـور 00-02نظم: پيج نمبر )

  -جھڙو درد:
ان نظمي جوڙن ۾ خيال جي اڏار ميليي ٿيي ادبيي بيييفيڪ 
پييڻ اوتييار جيييييان ميينييفييرد پسييي سييگييفييجييي ٿييي. نييظييميين ۾ 
مجموعي ڳالا اميد ۽ حيوصيليي جيي آويي، درد کيي درد 
سمجفي منفن ڏيڻ جي آوي. منفنجي بقول ته آزاد نظم 
ادبي اصولن جو پفريون ڏاڪيو آويي... ڇيو تيه جيا بيه سيٽ 
سرجڻ مفل ادبي اصول جي رڪاوٽ کان پاڪ وجيي ٿيي 
بعد ۾ ان کي وزن، بحر ۽ ارڪانن جو ويس پارائيجيي ٿيو، 
پر آزاد نظمن ۾ اوا ساڳي سيٽ دليييل بيڻيجيي وڃيي ٿيي. 
اسان ايندڙ خيالن کي پابند ڪندي ان ڏي رس چيس کيي 
وڪ ونڌ جم  ڪريون ٿيا، پير آزاد نيظيمين ۾ آزادي سيان 
ڪجا به لکي سگفجي ٿيو.  جيييڪيا ادبيي اصيولين کيان 

 بنا مختلف آوي. 
 -(:01نظم: تون خوشبو آھين )پيج نمبر 

وي نظم عورت جي محبت ۽ معصوميت ۾ لکيل آويي 
ان جي اداسين ۽ تڪليفن کي پاسو ڪري ان جي حقيقي 
وجود جي خوشيبيو ۽ نيخيرن کيي ليکيييو وييو آويي. ييقييينين 
عورت جڏون ٻي عورت جا سچا جذبا بيان ڪينيدي آويي 
ته اوي واقعي تمام نفيس ۽ سيفيڻيا ويونيدا آوين. حضيرت 

تيه عشيق جيڏوين رنيگ ۽ روپ کيي ڏسيي  -رومي چواڻي:
ڪجي ٿو ته اوو عشق نه بلڪه فسق آوي ته ون نظم ۾ 

 ثمينه عشق جي حقيقي جذبي کي نکاريو آوي. 
  02پيج نمبر   Stone Cutterاي سنگتراش

وييي نييظييم بييه پيينييفيينييجييي ادبييي الويين چيياڙويين جييي ڀييرپييور 
عڪاسي ڪري ٿو. سندس سٽ ۾ آوي ته مينيفينيجيي دل 
جي آسپاس منفنجي درد کي بيه تيراش... وين نيظيم ميان 
پاڻ کي ٻه زاويا ملن ٿا علمي ادبي ۽ ٻيو روايتي. روايتيي 
موجب وي نظم اميدن کان گذرندي ماييوسيي طيرف وٺيي 

وڃي ٿو.  جينيفين کيي اصيالحيي ويوا ييا آڪسيييجين ميليڻ 
گفرجي، پر جيڏوين عيليميي ييا ادبيي پياسيي کيان نيظيم تيه 
مڪمل آوي پنفنجي ڪالئيميڪس )عروج( سان گڏ، پر 
پٿر تراشيينيدڙ کيان نيفيييس جيذبين کيي ڳيوليفيڻ جيي صيدا 

 روايتي آوي. 
 00نظم مي رقصم: پيج نمبر 

سازندا ڪا اوڙي ڌن و ائي جو ساڻس ميي رقصيم ٿيييان! 
ون نظم ۾ پاڪ جينيونيييت ۽ عشيق جيي زنيده فياليسيافيي 
ملي ٿي. مي رقصم جيو انيداز نيراليو لڳيو ۽ آخيري عيروج 
پڻ. نيچيڻ ييا رقيص ڪيرڻ انيوکيو عيميل آويي عياشيقين الِء 
جيڪي خوشي خيوشيي ميحيبيوب الِء ڪينيدا آوين. نيظيميي 
انداز ۾ محبوب سان رقص ڪرڻ جيي ڳياليا بياڪيميال ۽ 
الزوال آوي. ثمينه جي ڪيترن نظمن ۾ محبت جو چيفيرو 
چمين جيي الالڻ سيان ڀيرييل ميلينيدو. ڪيجيا عيورتيون، پير 
ڪيف جذبا ۽ نرم ڇفاُء لکڻ کان لينيوائييينيدييون آوين، پير 
ثمينه ان اصطالحن کي خيوب نيڀياييو آويي جيييڪيو سياراھ 

 جوڳو عمل آوي. 
  00نظم: محبوب جي محبت جو پھرو: پيج نمبر: 

تمام شارٽ نظم، پر وڪ مڪمل داستان سان سلفاڙيل. 
ڪتاب کي پڙوندي مون کي اميد ٿي ته يقينن لکڻ کيان 
اڳ لکيل مواد جيستيائييين دل کيي ڇيفيي نيه تيييسيتيائييين 

الفا  جنم نٿا وٺن. دل سان لکيل تخيليييقيون ئيي مياڻيفين 
جي دل ۾ گفر ڪنديون آون. مجموعي طيور ڪيتياب ۾ 
سمورا نظم پڙوڻ ۽ سيني سان الوڻ جفيڙا آوين. ڪيجيا 
اصطالحن جو ذڪر ڪندس اڳتي ولي جيڪي اسيتيعيميال 
ٿينديون آيون آون، پر نظمي ر  پفريون دفعو ڏسڻ پڙوڻ 

 کان مليو جيڪو ڪمال لڳو.
  10اکڙين الِء لکان پيج نمبر  -نظم:

ادب ۽ تخليق مصنوعي خيال تحت وڪ آوي، پر ميورڳيو 
خيال ادب جو حصو بنائڻ اوو پراڻو اصيول آويي. خيييال تيه 
ور ماڻفو رکي ٿو، ڇا اوو به اديب آوي، بيقيول مينيفينيجيي، 
ور انسان اديب آوي جيڏوين وين وٽ صيرف امين ۽ اميييد 
وجي. ثمينه جي نظمن ۾ امن جي اِڇا ۽ دالسيا ميلين ٿيا. 
وي بي بفا موتي صرف نازڪ جسمن ۾ ئي جينيم وٺينيدا 
آون. جنم به جنم وٺندو آوي وا، اوو ثمينه جي سيني ۾ 
وٺندو آوي. اکڙين الِء ڇا لکان نظم ۾ ليفير ليفير ۽ ليوليي 
لولي سمنڊ ساھ ايترا ته خوبصورت ليفيظين جيا جيوڙا ٻياوير 
نڪتا آون جو آئون پڪ ٿو سمجفان ته ثمينه جو روح 
ويييڪ روح نييياويييي بيييليييڪيييه ان روح ۾ 
 ڪيترن روحن جا نوحا ناز ڪندا ووندا. 
ڪجيا نيظيم جيييڪيي ميجيميوعيي طيور 
الزوال لکيل آون. تون جي ون جينيم ۾ 
مليين، گيييت چيونيدو وڃييين، جيڏوين ويو 
مسڪرائي ٿو، مون کيي ٻيييفير سينيواري 
ڇييڏ، روح آزاد ٿييييينييدا آويين، مييان تييوالِء 
لييکيينييديييس، لييفييظ تيينييفيينييجييا، تيينييفيينييجييي 
خييوشييبييو، نييمييرتييا کييي ڀيييييٽييا، وييڪ ٿييي 
نيڪيرون، واپييس ورڻ ٿييي گيفيران، ميقيتييل 
کان نياپو، وياڻيي ميوٽيي و ، اويي سيڀ 

 نظم پنفنجي رنگ ۾ رنگين آون. 
  -ڪجا بفترين اصطالحون:

 تنھنجا چپ پيان يا سگريٽ،
 ھي منھنجو سارو ننگو جسم،

 منھنجي وجود جو واس ھو،
 سرڪ ڀر،

 موسمن ۾ وھنجي وڃ،
 ڀاڪرن جا پھرا،

 نرم گھري چمي...
آئون ون ڪتاب کي مجموعي طيور تيي 
ادبييي فضييا ۾ بييرقييرار روييڻ جييي نييويييد 
سمجفان ٿو. وي ڪتاب سينيڌ جيي آزاد 
نظمين جيي ليکينيدڙ عيورتين کيان ڀيليوڙ سيرجيييل 
آوي، جنفن ريت ڪجا عورتون مصنوعي اصطيالحين جيو 
استعمال ڪنديون آون اوي ادبي روش کي ڇيفو رسائيين 
ٿيون. ثميينيه ان اصيطيالحين جيو بيفيادري سيان نيڀياُء ڪيييو 
آوي. ادب کي ادبي ر  ڏييڻ گيفيرجيي تيه حيال ۽ مياضيي 

 قائم روندو.

  ڪتاب تي تبصرو

 
 ٻرندڙ

 عبدالحفيظ ڀٽي
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هر خميييس تيي گيييگيارد سيان 
گيڏ ٻيياهيير وڃييڻ لڳييو. گيييييگييارد 
کيييييس پيينييهيينييجييي ڀيييييڻ جييي 
سهيييلييين وٽ رقيص الِء وٺيي 

پير آخير ۾ ليييوسييين  -ٿي ويو:
اعيييتيييراف ڪييينيييدي چيييييييو تيييه 
سندس اها ڪيوشيش اصيل ۾ ٻيٻيرن کيان ٻييير گيهيرڻ 

 برابر هئي. 
هين رازداڻيي “  مون هيڪيڙي ڇيوري هيٿ ڪيئيي آهيي” 

ڪلب جي هڪڙي نئين نڪور نياچيڻيي ”انداز ۾ چيو 
آهي. ان جي ٻي سيهيييليي بيه آهيي جينيهين کيي اڃيان 
ڪو سنگتي ڪونهي. تيوکيي ڇيني ير واري رات ميون 

 “سان گڏ ملڻ کپي.
ليوسين هر ڇن ير جيي رات ٻياهير وڃيڻ الِء پينيهينيجيي 
والدين کان ڪنهن نه ڪنهين هيييليي بيهيانيي ميوڪيل 
ورتي. ٻنهي هن الِء گهر جي چاٻي هينيڌ جيي هيييٺيان 
 رکي ڇڏي. هو نائين وڳي ڌاري گيگارد سان مليو. 

فييينيي ” گيگارد چيييو، “  تون انتظار ڪر ۽ ڏسندو و ” 
ڏاڄي ُپييرڪشييش ڇييوڪييري آهييي ۽ سيينييدس هييڪييڙي 
وڏي ۾ وڏي جيييييڪيا خييوبيي آهيي اهييا هيييَء آهيي تييه 
کيس خبر هوندي آهي ته ڪهڙي موقعي تي ڪهڙو 

مينيهينيجيي وڳيي بيابيت ڪيهيڙو ” ، “ ويس پائڻ گهرجيي
ميون کيي رڳيو  -خيال آهي، آئون کيس نٿو سيڃياڻيان:

ايتري خبر آهيي تيه هيوَء هيڪيڙي سيييکيڙاٽ درزيياڻيي 
آهي ۽ ويجهڙ ۾ اينگيوليم کيان پيئيرس آئيي آهيي ۽ 

هين ڳياليهيه اڳيتيي ” هونئن مڙئي ڳالهه ٿي ڪيجيي تيه 
پاڻ تان خلق نه کالئجانِء. سمجيهيه تيه “  وڌائيندي چيو

منهنجو نالو پيري دارات آهي ۽ تون، ڇاڪاڻ ته تيون 
انگريزن وانگر ڳورو چٽو آهين ان ڪري تنهنيجيو نياليو 

اوڀير پيئيرس جيو  -آهي ليوسييين بيونيييئير وارو )بيونيييئير
 هڪ ننڍڙو ڳوٺ(. 

 ليوسين دلچسپي وچان پ يو. “ پر ڇو؟”
اهيو اصيول آهييي ” گييييگييارد وراڻييييو “  مينييهينييجيا دوسيت” 

توکي هنن ڇوڪرين سان جييڪيو وڻيي سيو ڪيجيانِء، 
ٺيييڪ “ ” پر پنهنجو اصلي نالو ڪڏهن به نه ٻڌائيجيانِء

اڇا ڀال مان گذر سفير الِء ڇيا ٿيو ” ليوسين چيو. “  آهي
 “ڪيان ته؟؟

تون چئي سگهين ٿو ته مان شياگيرد آهيييان، هيا اهيو ” 
ئي بهتر آهي، ويٺي ڳالهه ُڊول ۾!؟ ان طيرييقيي سيان 
اهي اڪن ڇيڪين ٿيي پيونيدييون آهين ۽ اهيڙيَء طيرح 

تون اجائي گهڻي خري کان بيچيي پيونيديين ۽ هيا پياڻ 
پر ا وڪي شام جيو  -گڏجي سڏجي خري ڀرينداسين:

بيس اهيو مينيهينيجيو انيداز آهيي.  -خري مون تيي آهيي:
باقي مان توکي پوِء ٻڌائيندس ته سومر تي تون ميون 

 “کي ڇا ڏيندين.
اوچيتييو ليييييوسيييين سييوچيييييو تييه گيييييگييارد مييون کييان ڪييو 
منافعو حاصل ڪرڻ ٿو چاهي. اف! خدا! ميان ڪيييڏو 

هيين حيييييرت مييان ” نييه شييڪييي مييزاج ٿييي ويييو آهيييييان 
سوچيو. ٺيڪ ان مهل سنهڙي سييپيڪيڙي، سيانيوري، 
ڊگهين  نگهن ۽ مکيل چيکيييل مينيهين سيان فييينيي 

 اندر آئي. 
هيي ” اها ليوسييين کيي ڏاڄي ڀيوائيتيي ميحيسيوس ٿيي: 

آهي اهو بونيئر وارو هميراهيه جينيهين جيو تيوسيان ذڪير 
 “ڪيو هئم.

فييينيي هيڪ بيي نييياز “  اوهان سيان ميليي خيوشيي ٿيي” 
هيييَء ميينييهيينييجييي سييهيييييلييي “  نييهييار سييان ڏسيينييدي چيييييو

 “آهي... ماد
ليوسين کيي هيڪيڙي نينيڍي قيد واري ڇيوڪيري نيظير 
آئي، جنهن جي ميٿيي تيي گيلين ڦيلين وارو اسيڪيارف 
پاتل هو. ان جو مينيهين اييتيرو گيهيڻيو ميکيي چيکيي تيه 
ڪونه هو جيترو فيني جو هو، پر اها فينيي کيي ڇيڏي 
ڪري بقايه سڀني ڇوڪرين کان وڌيڪ سيهيڻيي پيئيي 

 نظر آئي. 
ليوسين کي مايوسي ته ڏاڄي ٿي، پر وري به هين ڏٺيو 
ته ان ڇوڪريَء جو وات ڏاڄو وڻندڙ هو ۽ هونئن به ان 
کييان شييرمييائييڻ جييو ڪييو سييبييب نييه هييو. گيييييگييارد وڏي 
سياڻپ سان جهٽ پٽ ۾ اڳواٽ ئي بيييئير جيا پيئيسيا 
ڏيئي ڇڏيا ته جيئن هو محفل جي ُهل هينيگياميي جيو 
فييائييدو وٺييي هيينيين کييي پيييييئييڻ جييو مييوقييعييو ڏيييڻ بيينييا 
ميرڪيينييدي ٻيينييهيي نييييينيگييرييين کييي دروازي تييان ڌڪييي 

 ڪمري ڏانهن اماڻي سگهي. 
مسيٽير  -ليوسييين دل ئيي دل ۾ سينيدس ٿيورائيتيو هيو:

فليوريئر کيس هفتيي جيي خيري پيکيي الِء رڳيو هيڪ 
سئو پنجويهه فرانڪ ٿي ڏنا جن مان کيس ڀياڙو ُڀيتيو 

 به ڪرڻو ٿي پيو. اها شاندار شام هئي.
هو رقص ڪرڻ الِء هيڪ گيرميا گيرم، گيالبيي، نينيڍڙي 
الطيني ڪمري ۾ داخل ٿيا جينيهين جيي ڀيتييين جيون 
ڪناريون ڪيارييون هيييون ۽ ڪياڪيٽيييل جيي قيييميت 
پنج رپيا هئي. اتي ٻيييا بيه ڪيافيي شياگيرد ڇيوڪيريين 
سميت موجود هئا. لڳ ڀڳ سڀئي ڇوڪريون فينيَء 

جهڙيون ئي هيون. البته فييينيي وانيگير ٺياهيوڪيييون نيه 
 هيون.

هين پينيهينيجيي سياميهيون  -فيني واهه جي ڇوري هئيي:
ويٺل ڏاڙهيَء واري پائيپ پيئنيدڙ شيخيص جيي اکييين 
۾ سڌو گهوري ڏٺو ۽ تيييز آواز ۾ ڪيڙڪيو ڪينيدي 

جيييييڪييي ميياڻييهييو رقييص جييي مييحييفييل ۾ ” چيييييائييييين 
سموڪنگ ڪندا آهين اهيي ميون کيي ڏٺيي نيه وڻينيدا 

 “آهن.
همراهه صفا ڳاڙهو ٿي ويو ۽ پائيپ ڇنڊي کيسي ۾ 

 رکي ڇڏيائين. 
فيني ليوسين ۽ گيگارد سان هڪ يقيني قسيم جيي 
سنجيدگيَء وارو ورتاُء ڪيو ۽ گفيتيگيو دوران ڪينيهين 
ڪنهن مهل کين ممتا جهڙي ميوهيه ۽ نيرميليتيا سيان 

پيئيي چيييائييين “  اوهين ٻئي ننڍڙن جيي جيوڙي آهيييو” 
جنهن سان ليوسييين پينيهينيجيو پياڻ کيي پيرسيڪيون ۽ 
مٺاڻ جهڙي ڪيفيت ۾ مبتال محسوس پئي ڪيييو. 
هن ميرڪيي ميرڪيي فييينيي کيي کيوڙ سيارييون وڻينيدڙ 
ڳالهيون ٻڌايون، ايتري حد تائين جو پوِء انهيَء مرڪ 
مورڳو سندس منهن تان لهڻ جو نياليو ئيي نيٿيي ورتيو 
۽ سندس لفظن ۾ نتيجي جيي پيرواهيه کيان بيي نييياز 
اهڙو لهجو پيدا ٿيندو ويو جيڪو ڪنيهين حيد تيائييين 
نرمي ۽ فضيلت سان گڏوگڏ طنز ۽ اهلون ڪڍڻ جيي 
رنييگ ۾ رڱيييييل هييو، پيير فييييينييي سيياڻييس صييفييا گييهييٽ 

هن گيگارد جي کاڏي ٿورڙي ميٿيي ڪيري،  -ڳالهايو:
ڳلن کي ڇڪيندي سندس وات مٿي ڪرايو ۽ جنهن 
مهل سينيدس وات ٿيورو کيليييو ۽ چيپ ڪيجيهيه ميٿيي 
اڀري، ڪجهه ڦنڊي ڦهلجي نارنگييَء جيي ڦيار وانيگير 
رسدار ٿي بيٺا ته هن انهين کيي زبيان سيان چيٽييينيدي 

ليييييوسييييين خييطييرنيياڪ حييد تييائييييين ذلييت “  بيييييبييي.” چيييييو 
 -محسوس ڪئي ۽ کيييس گيييگيارد ڏاڄو گينيدو لڳيو:
گيگارد جي چپن جي ويجهو پائوڊر ٿڦجي ويو هيو ۽ 
ڳلن تيي آڱيريين جيا نشيان ٺيهيي وييا هيئيس، پير ٻييين 
جوڙن جو رويو تهائين گهڻيو بيي پيرواهيي وارو بيليڪيه 

هر ڪنهن ڪمري مان سنيدن وي ميان  -وحشياڻو هو:
گذرندي وقت، هٿ ۾ کينيييل بياسيڪيييٽ سيان رنيگ 
برنگي بال اڇالئيينيدي ڪيو نيه ڪيو گيييت ڳيائييينيدي 
ڪنهن نه ڪنهين سيان ُچيم چيٽ پيئيي ڪيئيي ۽ هير 

 ڪنهن ٽهڪ پئي ڏنا.
آخرڪار ليوسين ماد جي ميوجيودگييَء کيي ميحيسيوس 

هيين ڳيييييري ۽ ” ڪيييييو ۽ مييرڪيينييدي کيييييس چيييييائييييين 
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هين فييينيي ۽ گيييگيارد “  ڳيريَء جي جوڙي تيه ڏس....
ٿوم ميان زعيفيران، مياُء ” ڏي اشارو ڪندي وڌيڪ چيو 

هن پهاڪو تيه پيورو ڪيييو، پير ڪيجيهيه “  ُموري ُپٽ...
اهڙي انداز سان کيليييو جيو مياد بيه ميرڪيڻ لڳيي. هين 
پنهنجو ٽوپلو الٿو ۽ ليييوسييين خيوشييَء وچيان ڏٺيو تيه 
رقص واري هال ۾ موجود ٻين سڀني عورتن کان هوَء 
ڪنهن حد تائين چڱڙي آهي. پوِء هن کانئس رقيص 
الِء پيي ييييو تييه کيييييس اهييي ليطيييييفيا ٻييڌاييائييييين جيييييڪييي 
ڪاليج جي استادن تي ٺاهيا هئائيين. هين ڏاڄو سيٺيو 

هن جون اکيون ڪاريون ۽ ڳنڀير هيون ۽  -ناي ڪيو:
سندس نهيار ۾ ڏاڄي ذهيانيت هيئيي. ليييوسييين کيييس 

پي يتياُء سيان  -برٿيَء متعلق ٻڌاييو ۽ چيييائييين تيه هيو:
اهيو بيرٿييَء ” هن ڳالهيه کيي وڌاييو “  پر” ڀريو پيو آهي. 
ماد سوچيو ته برٿيَء جي ڪهياڻيي هيڪ “  الِء بهتر هو

اداس ۽ شاعراڻي ڪهاڻي آهي. هن پ ييس تيه بيرٿيي 
“ تيينييهيينييجييي والييدييين وٽييان گييهييڻييو ڪييمييائييييينييدي آهييي؟؟

ڪنهن ” ڪنهن نوجوان ڇوڪريَء الِء، هن وڌيڪ چيو 
 “ٻئي گهراڻي ۾ رهڻ ڪو ايڏو سولو ڪم ناهي.

گيييييگييارد ۽ فييييينييي هيينيين ڏي ڪييو ڌيييان نييه ڏنييو. اهييي 
هڪٻئي کي چنبڙيا پيا هئا، گيگارد جو منهن گهم 
۾ آلو لڳو پيو هيو، ليييوسييين رکيي رکيي دهيرائيڻ ٿيي 

ٻينيهيي ڳيييري ڳيييريَء جيي جيوڙي ڏي تيه ڏس، ” لڳيو 
۽ انهن لفيظين جيي پيٺيييان هيي “ ٿورو ڏس ته صحيح!
اهي مون کي ايئن ئيي ڪيرڻ الِء ” جملو تيار بيٺل ته 

پير هين ۾ اهيو جيميليو چيوڻ جيي هيميت “  پيا اتساهييين
ڪونه ٿي سگهي تنهنڪري هن پاڻ کي رڳو مرڪڻ 
تائين محيدود رکيييو. پيوِء هين ڪيجيهيه اييئين سيوانيگ 
ڪيو  ڻ هو ۽ ماد پراڻا دوست هجين، پيييار کيان بيي 

سيڏڻ لڳيو ۽ حيجيت ميان “  ڀيائيو” پرواهيه ۽ هيو کيييس 
سندس پٺيَء تي چنبو هڻڻ چاهيييائييين. اوچيتيو فييينيي 

اڇا، پيييار ” ڪنڌ ورايو ۽ حيرت مان انهن ڏي ڏٺائين. 
ڇيو نيٿيا ” چيوڻ لڳيي “  جا رنگروٽيو! ڇيا پيييا ٿيا ڪيييو؟

هڪٻئي کي چمي ڀاڪر ڪيو جنهين الِء تيوهيان جيو 
 “ اصل ساهه ٿي ويو!

ليييييوسييييين ميياد کييي ڀيياڪيير ۾ ڀييري ورتييو هييو ڪييجييهييه 
شرمندو به ٿيو پئي ڇو ته فيني کييين ڏٺيو پيئيي. هين 
هڪ طويل ُچمي ڏيڻ ٿيي چياهيي، پير کيييس اچيرج ان 
ڳالهه تي هو ته ان چميَء دوران مياڻيهيو سياهيه ڪيييئين 
ٿو کڻي سگهي! پر بهرحال پوِء کيس معلوم ٿييو تيه 
اهو ڪم ايترو به ڏکيو ناهي جيترو هيو سيوچيي رهيييو 
آهي. بس ان الِء ايترو ئي ڪافي آهي ته ماڻهو هيڪ 
ر  کان چمي ۽ ٻئي ر  کان پنهنجون ناسون کيليييل 

هيڪ، ٻيه، ” رکي. هن گيگارد کي ڳيڻيپ ڪينيدي ٻيڌو 
 ۽ هن ٻاونجاهه تي ماد مان هٿ پٽيا. “ ٽي، چار...

گيييگيارد “  اهلل توهار الِء اهو تعداد گهڻو گيهيٽ نياهيي” 
“ آئون اڃان به وڌييڪ بيهيتير ڪيري سيگيهيان ٿيو”چيو 

ليوسين پنهنجي واي ڏي ڏٺو ۽ ڳيڻيڻ لڳيو. گيييگيارد 
هڪ سئو اوڻٽيهن سيڪنڊن تي فيني جي وات ميان 

 وات ڪڍيو. 
ليوسين صفا بر ٿي ويو ۽ سوچيائييين تيه اهيو ميقيابيليو 

مون ماد جي چپن تي رکيييل چيميي ”ڏاڄو واحيات هو. 
هين “  سندس صحت جيي ليحيا  کيان ميخيتيصير هيئيي

پر اهو ته ڪجهه به ناهي؟ هيڪير رڳيو اوهيان ”سوچيو 
کي سمجهه ۾ اچي وڃي ته ساهه ڪيييئين کيڻيجيي تيه 

هن ٻييو “  پوِء اوهان جي چمي اڻ ُکٽ ٿي سگهي ٿي.
دفيعيو ميقييابيليي جييي آ  ڪيئييي ۽ مييييدان مياري ويييو. 
جڏهن اهو سڀ ٿي گذريو ته ماد ليوسييين ڏي ڏٺيو ۽ 

“ تيون ڏاڄو سيٺيو ٿيو چيمييين”سنجيدگيَء سان چيائين 
“ اوهيان جيو خيادم” ليوسين خوشيَء مان نهال ٿي ويو 

هن هيٺ جهڪندي وراڻيو. اڃان ته کيس فييينيي کيي 
به چمڻ گهربو هو. آخري بس تائين پيهيچيڻ الِء هينين 
هڪٻئي کان موڪاليو. ليوسييين ڏاڄو خيوش هيو. هيو 

اهيو تيه مينيهينيجيي ” نچيو، کيڏيو، ٽپيو ۽ سيوچيييائييين 
سندس چيپين جيون ڪينيڊون “  کاٻي هٿ جو کيل آهي

 ڏکي رهيون هيون ڇو ته هو ڏاڄو مرڪيو هو. 
هو هر اڱاري تي ڇهين وڳي ۽ ڇيني ير جيي شيام جيو 
ماد سان ملڻ لڳو. هن رضا خوشيَء سان پاڻ کي هن 
جي جهوليَء ۾ ڇڏي پنهنجو پاڻ چمجڻ ٿي ڏنيو، پير 

انهيَء کان وڌيڪ ڪجهه به نه! ليوسين گيگارد سيان 
ڳڻتيي نيه ” شڪايت ڪئي. جنهن کيس يقين ڏياريو. 

فيني کي پڪ آهي ته هيوَء ضيرور ” گيگارد چيو “  ڪر
ميدان ملهائيندي، پر هوَء اڃيان نيئييين نينيڍي آهيي ۽ 
سندس زندگيَء ۾ ٻه ڇوڪرا مس گذريا آهين! فييينيي 
تنهنجي الِء چيو آهي ته توکي ساڻس نرم رويو رکيڻ 

 “ گهرجي.
 “  اڃان مٿي تي کڻاس ڇا؟”ليوسين چيو “ نرم”

هو ٻئي کلڻ لڳيا ۽ گيييگيارد هيي نيتيييجيو ڪيڍييو تيه 
ليوسين ڏاڄو نيرم “  توکي ايئن ئي ڪرڻو پوندو پيارا” 

مزاج هو. هن ماد کي جام چمييو ۽ کيييس ٻيڌاييائييين 
ته کيس ساڻس ڏاڄو پيار آهي، پير ڪيجيهيه ئيي وقيت 
کانپوِء کيس يڪسانيت جو احساس ورائي ويو ۽ پيوِء 
هن کي ساڻس گڏ ٻاهر نڪرڻ ۾ ڪيو خياو ميزو نيه 

 اچڻ لڳو. 
هن چاهيو پئي ته هوند جيڪر هو کيس صيالح ڏئيي 
ته کيس ڪهڙو لباس پائڻ گهيرجيي، پير هيوَء سياڙ ۾ 
ايڏي سٽيل هئيي جيو جينيهين ۾ بياهيه ٿيييو ٿيي وئيي. 
چمين جي وي ۾ اهيي هيٿ هيٿ ۾ ڏييئيي هيڪيٻيئيي 

رب  ياڻيي تيه هييوَء ” کيي گيهييوريينيدي چييپ چيپ هيئيا. 
پنهنجي انهن بيليور جيهيڙيين هيڪ هينيڌ  يميييل اکييين 

ليييوسييين اڃيان بيه سياڳيي “  سان ڇيا پيئيي ٿيي سيوچيي
هيي نينيڍڙو وجيود، اداس ۽  -شيِء بابت پئي سيوچيييو:

مبهم! جيڪو هن جو پنهنجيو وجيود هيو ۽ پياڻ کيي 
منهنجي خواهيش آهيي تيه ميان ليييميوردانيت ”ٻڌايائين 

انيهين “  هجان ها! صيحيييح جياِء تيي صيحيييح شيخيص!
ڏهاڙن دوران هن پاڻ کي ايئن ڏٺيو  يڻ هيو ڪيو ٻيييو 
شيخييص هييجيي، هييڪ اهييڙي عييورت جييي ڀير ۾ ويييٺييل 
جنهن کي ساڻس ميحيبيت هيئيي، هيٿ هيٿين ۾، چيپ 
چمين ۾ اڃان به آال آال سينيدس عياجيزاڻيي پيييار کيان 
انڪاري، اڪيلو! پوِء هن ماد جو هيٿ پينيهينيجيي هيٿ 
۾ زور ڏيئي جهليو ۽ سينيدس اکييين ۾ ليڙڪ ڀيرجيي 

 آيا. هن کيس خوش رکڻ پئي چاهيو.
ڊسمبر جي هڪ صبح جيو ليييميوردانيت ليييوسييين وٽ 

تيون صيحيييح ” وڌي آيو، سندس هٿ ۾ هڪ پنو هيو. 
 “اهو ڇا آهي؟”هن پ يو، “ ڪرڻ چاهين ٿو؟

ييهيوديين جيي ڪيري انيهين ٻيه سيئيو صييحيييحين سييان ” 
الزمي فوجي تربيت جي خالف پٽيييشين داخيل ڪيئيي 
آهي. تنهنڪري اسان احتجاج پيا ڪريون، اسان کيي 
گهٽ ۾ گهيٽ هيزار نيالين جيي ضيرورت آهيي. اسييين 

ليييوسييين ڏاڄو “  سڄي سنگت سان رابطيي ۾ آهيييون.
 “ اهو ڇپجندو به؟”متاثر ٿيو. 

ها پڪ ئي پڪ ايڪشن ۾ اڃان به ٿي سيگيهيي ٿيو ” 
 “۾ به ڇپجي. ”Echo de Paris“گڏوگڏ

ليوسين ٿڏي تي ئي صحيييح ڪيرڻ پيئيي چياهيي، پير 
پوِء سوچيائين ته اهو سيميجيهيداريَء وارو ڪيم نياهيي. 
هييو اخييبييار کييڻييي ڌيييان سييان پييڙهييڻ لڳييو. ليييييمييوردانييت 

مون ٻڌو آهي ته تنهينيجيو سييياسيت سيان ” وڌيڪ چيو 
ڪو ڊول چمٽو ڪونهي، هيو تينيهينيجيو ذاتيي ميعياميليو 
آهي، پر تيون هيڪ فيرانسيييسيي آهييين ان ڪيري اهيو 
توکي حق آهي ته تو وٽ پنهينيجيي رڙ ڪيوڪ هيجيڻ 

 “ گهرجي.



ين     | 55همرسي ماهوار مئگز

 

تييوکيي پينييهينييجيي رڙ ” جيڏهين هين هيي جيمييليو ٻيڌو تيه 
ليييوسييين هيڪ نياقيابيل “  ڪوڪ جو حق حاصيل آهيي.

بيان ۽ تيز تکي خوشي محسوس ڪئي هن صحيييح 
خيرييد  Action Francaisڪري ڇڏي. ٻئي ڏينهن هن 

ڪئي، پر ان ۾ اعالن نامون ڪونه هو. بيليڪيه ان جيو 
خميس تائين بيه ڪيو پييير ُکير نيه لڳيو. ليييوسييين اهيو 
اعالن نامون ٻئي صفحي تيي هين شيهيه سيرخيي سيان 

 Youth of France Scores in teeth of“ -نظر آييو:
International Jewry”  .هيين جييو نييالييو بييه مييوجييود هييو

هڪ ڌنڌلو ڪجهه صاف، ليموردانت کان گهيڻيو پيري 
نييه، گييهييڻييي ڀيياڱييي اهييڙو ئييي اوپييرو جييهييڙو فييليييييچييي ۽ 
فليوٽ جن جي وي ۾ سندس نالو گيهيييرييل هيو، اهيو 

 بنهه اير حقيقي پئي لڳو. 
بيلييڪييل ڪيينييهيين ” هيين سييوچيييييو “  لييييوسييييين فييلييييوريييئيير” 

هاريَء جهڙي نياليي وانيگير هيڪ حيقيييقيي فيرانسيييسيي 
 “  نالو.
سان شروع ٿيندڙ نيالين جيي لسيٽ وڏي آواز  ”F“هن 

۾ پڙهي ورتي ۽ جنهن وقت سندس پنهنجو نالو آييو 
ته ان جو ايئن اچار ڪيائين  ڻ انهيَء کي سيڃياڻينيدو 
نه هجي. پوِء اخبار ويڙهي سيڙهي کييسيي ۾ وڌائييين 
۽ خوشي خوشي گهر ڏي ُتڪي ٿيو. ڪيجيهيه ڏهياڙن 

تون سياست ۾ ” کانپوِء هن ليموردانت کي ڳولي لڌو 
 هن پ يو.“ اڳڀرو آهين

 Actionهاڻ  ليگ ۾ آهيان، ليموردانت چيو ڪڏهن 
Francaise ليوسيين اعيتيراف ” گهڻي نه، “  پڙهي اٿئي؟

هن مهل تائيين تيه ميون کيي ان ۾ دليچيسيپيي “  ڪيو
ڪانهي، پر لڳيي ٿيو هياڻيي مينيهينيجيو خيييال بيدليجيي 
رهيو آهي. ليموردانت ڏانهن بنا ڪنهن تجسس جيي 
خييالييي ذهيين سييان ڏانييهيينييس نييهيياريييو. ليييييوسييييين کيييييس 
پنهنجي ان بيماري بيابيت ميخيتيصير ليفيظين ۾ ٻيڌاييو 

 جنهن کي برجري ڊس آرڊر جو نالو ڏنو هو. 
ليموردانت پ يو، فيرولس جو “  تون ڪٿان جو آهين؟” 

تييون اتييي “ ” اتيي ميينيهيينيجييي پييُء جيو ڪيارخييانيو آهيي.
 “بس چند سال“ ”گهڻو وقت رهيو آهين

اڇا.. ايئن آهي ليموردانت چيو. اها ڳياليهيه سيميجيهيڻ ” 
بينيهيه سيوليي آهيي، تينيهيينيجيون پياڙون اکيڙييل آهين تييو 

کييي پييڙهيييييو آهييي؟ )ميياريييس بيييييرس  Barresبيييييرس 
 “ فرانس جو مشهور ليکڪ ناولسٽ(

 “پڙهيو آهي. Collette Baudocheمون سندس ”
ليييييمييوردانييت اتيياوالئييي مييان چيييييو، مييان اڳ “  اهييو نييه” 

 Deracinesمنجهند جو تنهنجي الِء سنيدس ڪيتياب 
کڻيو ايندس. اهائي تنهنجي ڪهاڻي آهي. جنهن ۾ 

 “توکي ان جو سبب ۽ عالج نظر ايندو.
ڪتاب سائي رنگ جي ليدر ۾ ويڙهيييل هيو. پيهيريين 

 ”Ex Libris Andree Lemordant“صيييفيييحيييي تيييي 
 ڪيلي گرافي ۾ لکيل هو. 
هن جي خواب خييال ۾  -ليوسين اچرج ۾ پئجي ويو:

به نه هو ته هو ڪو ليموردانت جو ُعرفيت وارو ناليو بيه 
 هوندو.

هيين اهييو ڪييتيياب وڏي اعييتييبيياري سييان پييڙهييڻ شييروع 
 ڪيو.

 -ان جي کيس گهڻيا ڀيييرا تشيرييح ٻيڌائيي وئيي هيئيي:

کيس ڪيترائي ڀيرا اهڙي قسم جي وضاحيت بيليڪيه 
هييُء ” هدايت سان ڪتاب اڌار ڏنا ويندا رهيا هئا  تيه 

“ پييڙهييه. اهييو تييوتييي مييڪييمييل طييور ٺييهييڪييي ٿييو اچييي
ليييوسييين هيڪ اداس ميرڪ سيان سيوچييييو، ميان انيهيين 
ماڻهن ميان نياهيييان جين جيي درد جيو داسيتيان سيويين 

 صفحن ۾ بيان ٿي سگهندو. 
اوڊيپس ڪامپليڪس، ڊس آرڊر، ڪهڙي ڀيوڪيپيائيي 

 آهي! ۽ ٻيو به االئي ڇا جو ڇا!
پيهيريين  -پر بنهه شروعات ۾ هو گهيرجي چيڪيو هيو:

ڌڪ ۾ اها نفسيات نه هئي، ليوسييين نيفيسيييات کيان 
 بر ٿي چڪو هو. 

بيييييرس جيين نييوجييوانيين جييي تشييريييح ٿييي ڪييئييي اهييي 
تجديدي شخيص ييا انيفيرادي فيرد ييا رييمياد ييا ورليئين 

Verlaine  وانگر بي دخل ٿييل ۽ نيه ئيي وري وييٽيرس
جييان بيييميار جيييڪيي پياڻ کيي فيرائيييڊ جيي تيحيليييل 
نييفييسييي مييان گييذاريييل هييئييا. بيييييرس انييهيين کييي سيينييدن 
پنهنجي ماحول ۾ پنهنجي خانيدان ۾ رکيي پيهيرييون 

اهييي کييائييييينييدڙ پيييييئيينييدڙ گييهييراڻيين مييان  -قييدم کيينيييييو:
پنهنجي صوبن ۽ پنهنجي اصيليي ابياڻيي رواييت ميان 

 (Struel)اڀيريييل هييئيا. لييييوسيييين سييوچييييو تييه اسيٽييييورل 
 پنهنجي پاڻ سان مشابهت رکي ٿو. 

ميان پياڙون اکيڙييل مياڻيهيو ” هين چيييو “  اهو سير آهيي” 
هن فليوريئر خاندان جي مياڻيهين جيي اخيالقيي “ آهيان

سگهه بابت سوچيو، سگهه جيڪا ڌرتي ميان حياصيل 
ڪيييييل هييئييي. سيينييدن جسييمييانييي قييوت )سيينييدس ڏاڏو 
پنهنجي آڱرين جيي زور سيان ُڪيٽ وارو وٽيو ميروڙي 

 چٻو ڪري سگهندو هو(. 
هن جذباتي ڪيفيت ۾ پنهنيجيي دييس فيييروليس جيا 

شفق رنگ صبح ساريا؟ صبح جيو پيرهيه ڦيٽييَء ميحيل 
ننڊ مان اٿڻ، پيٽ ڀر ڏاڪڻين تيان آهسيتيي آهسيتيي 
لهڻ ته جيئن گهير جيي ڪينيهين ڀياتيي کيي کيڙڪ نيه 
پئي، سائيڪل کڻڻ ۽ هو نيييڻ نيهيار تيائييين پيکيڙييل 
فرانس جون نفيس هيراڙييون جين کيييس پينيهينيجيي الڏ 

 ڪوڏ جي ڀاڪرن ۾ ڀري ٿي ورتو. 
هين پياڻ “  مون هميشه پيرس کان نفرت ڪيئيي آهيي” 

پڻ  Jardin de Bereniceتي جبر ڪندي سوچيو. هن 
پييڙهيييييو ۽ رکييي رکييي ڪييتيياب پييڙهييڻ روڪييي ڇييڏيييو، 

بيس اهيڙيَء  -منجهيل اکين سان اور ڪرڻ ٿي لڳيو:
طرح هي وري ٻيهر کيس هيڪ ڪيردار هيڪ قسيميت 
آڇي رهيا هئا، سينيدس ضيمييير جيي بيي انيت الفيانيي 
سرٻاٽ کان فرار حاصيل ڪيرڻ جيي ميعينيٰي، پينيهينيجيو 
پاڻ کي اتساهڻ ۽ پنهنجي تشرييح جيو فيائيدو ۽ هين 

کيي بيدبيودار ڪيينيدي الشيعيور کييي “  اصييل” پينيهينيجيي 
ڪيڏي نه جهجهي اوليت ڏني. اصيل جيييڪيو کيييس 
بيرس فرائيڊ جيو گينيدو، بيدنيييت ر  سيميجيهيائييينيدي 

کي پنهنيجيي ُميٺ ۾ ڪيرڻ الِء “  اصل”ڏنو. پنهنجي 
ليوسين کي رڳو پنهينيجيي پياڻ کيي خيطيرنياڪ قسيم 

کيان “  پياڻ” جي ڳنڀيرتا ۽ گيهيڻيي سيوي وييچيار واري 
هن کي الزمي طيور فيييروليس جيي  -پاسيرو ڪرڻو هو:

ڌرتي ۽ ڌرتيَء جي ڌوڙ جيو ميطياليعيو ڪيرڻ گيهيرجيي. 
کيييييس الزمييي طييور آدجييگيياد کييان مييوجييود جييمييليين ۾ 
پنهنجو پاڻ تحليل ڪرڻ گهرجي. کيس پنهنجو پياڻ 
انساني جاگرافي تاريخ الِء وقف ڪرڻو پوندو يا سيادن 
لفظن ۾ هيَء ڳالهه نيه کيييس فيييروليس ميوٽيڻ ۽ اتيي 

اهو سڀ کيس پنهنجي قيدمين ۾ بيي  -رهڻ گهرجي:
ضرر ۽ ڳڀيل نظر ايندو، ٻهراڙي جي ٻنهي حصين ۾ 
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ورهايل، وڻن ۾ ڳتيل، بهار جون ميوسيميون ۽ ڪيکين 
پنن ۽ گاهه مان ٺهيل ڀاڻ جنهن مان گهٽ ۾ گهٽ 
ليوسين هڪ اڳواڻ بيڻيجيڻ الِء سيگيهيه حياصيل ڪيري 

 پئي سگهيو.
ليييوسييين انيهين طيوييل خيوابين کيي بيلينيد ٿيييڻ ڏنيو ۽ 
محسوس ڪيائيين تيه کيييس پينيهينيجيو اصيليي رسيتيو 
لڀي ويو آهي. هاڻي هو خاموش ۽ ماد جي ڀر ۾ هيو، 
ٻانهن سندس چيلهه ۾ ورايل، اندر ميان پيڙاڏا بيڻيجيي 

روايتين ۾ ”  -اڀرندڙ لفظن ۽ جملن جون رهنڊون روهڙا:
گييهييرا، ميينييڌل لييفييظ ۽ ال “  ڌرتييي ۽ مييئييا“ ” نييواڻ آڻيييييو
 محدود! 

پير  -هين سيوچيييو:“  ڪيترو نه ُهشي ڏيينيدڙ آهيي اهيو” 
اڃان هن اهو ڪجهه مڃڻ جي جرئت نيه پيئيي ڪيئيي 
ڇو جو هو اڳ ئي گهڻا ڀيرا مايوس ۽ نيا اميييد ٿيييل 

 هو.
هن ليموردانت جي اڳيان پنهنجا ڊپ ۽ خدشيا کيوليي 

 -رکي ڇڏيا:
لييييميوردانييت “  اهيو تييه ڏاڄو سييٺيو آهيي مينيهيينيجيا جيوان” 

جيو تيون جينيهين رسيتيي تيي هيليڻ چياهييين ٿيو ” وراڻيو 
انهيَء جي باري ۾ تون سڀ ڪجهه مڃين نٿو، تيون 
عمل جو گهرجائو آهين. هن ڪيجيهيه ديير سيوچيييو ۽ 

“ توکي اسيان سيان شياميل ٿيييڻ گيهيرجيي” پوِء چيائين 
ليييييوسييييين کييليييييل دل سييان آ  قييبييول ڪييئييي. الييبييتييه 
پينييهيينييجييي آزادي تييي سييميجييهييوتييو ڪييرڻ کييان انييڪييار 

 ڪيائين. 
پير آئيون گيهيڻيو گيهيرو ” هن چيو “  مان شامل ٿيندس” 

ڪييونييه لييهيينييدس، مييان ڏسييڻ ۽ ان بييابييت سييوچييڻ ٿييو 
 “چاهيان.

ليوسين نئيين سينيگيت واري ڇيوڪيرا پيارٽييَء جيي ور 
 چڙهي ويو.

انهن کيس گرم جوشيَء مان هڪ سيادي ۽ ُپير وقيار 
ڀليڪار پارٽي ڏني ۽ هن انهن جيي وي ۾ پياڻ کيي 

 ڏاڄو خوش ۽ سولو سهنجو محسوس ڪيو.
هيين جييلييدي ليييييمييوردانييت جييي جييٿييي کييي  يياڻييي ورتييو، 
تقريبين وييهيارو کين شياگيرد، ذري گيهيٽ سيڀينيي کيي 
مييخييمييل جييا فييوجييي ٽييوپييال پيياتييل. انييهيين پيينييهيينييجييون 

جي هال ۾ ٻئييين مينيزل تيي  Polderگڏجاڻيون پولڊر 
ٿي ڪييون جيتيي انيهين تياش رانيد ۽ بيليييئيرڊ بيه ٿيي 
کيڏي. ليوسين اڪثر انهن سان اتي ملڻ لڳو ۽ جلد 
ئي  اڻي ورتائين تيه انيهين کيييس قيبيول ڪيري ورتيو 

اسييان جييو قييومييي ” آهييي. وڌي گييرم جييوشيييَء سييان 
جهڙن نعرن سان سندس سواڳت ٿييڻ لڳيو، “  فليوريئر

پر اڃان ٻه هٿ وڌيڪ سينيدن جينيهين ڳياليهيه ليييوسييين 
 -کي گهڻو موهيو اها ئي انهن جيي ميزاح جيي حيس:
بنا ڪنهن ڏنگائي ۽ خود نمائي يا گهڻي ڇيڳيرائيپ 
جي. سياست بابت بنهه ميخيتيصير گيفيتيگيو، هينين جيو 
کيليڻ ۽ ڳيائييڻ ۽ بيس اهييو ئيي سيڀ ڪييجيهيه نيوجييوان 
شاگردن جيي شيان ۾ ميييزون و يائيڻ ۽ راڙو ميچيائيڻ، 
ليوسين خود به پنيهينيجيي اخيتيييار تيان هيٿ کيڻيڻ بينيا 
مرڪڻ لڳو جنهن ڪري ڪينيهين ۾ بيه سياڻيس ڪيو 
سوال جواب ڪرڻ جي همت ڪونه پئي ٿي. ليوسييين 
گهڻيي ڀياڱيي خياميوش هيو ۽ سينيدس نيگياهيون انيهين 

ڏنگن ڇوڪرن جي ڳرٽ پيل جوانيَء مٿان ڦيرا پائيي 
هن سيوچيييو. آهسيتيي “  اها آهي طاقت” رهيون هيون. 

آهسيتييي هيين انييهين جييي وي ۾ ميوجييود جييوانيييَء جييي 
سچي احساس کي  اڻي ورتو: اهو ان بناوٽي سونهين 
 -۾ قطيعيي نيه هيو جينيهين کيي بيرجيري سياراهيييو ٿيي:
جواني فرانس جو مستقبل آهي. جڏهن ته لييميوردانيت 
جي دوستن ۾ بلوات جي ڀوڳينيا جيهيڙي ڪشيش نيه 
هئي. اهيي بيالي  تيالي  هيئيا ۽ انيهين ميان گيهيڻين کيي 
ڏاڙهي رکيل هئي، ويجهڙائي کان ڏسنيدي هين انيهين 
سييڀيينيييي ۾ ابيييي امييان جييي ورتيياُء جيييهييڙي خيييوشييبيييو 

 محسوس ڪئي. 
اهي پنهنجي  مار واري روالڪي ۽ بيي ييقييينيي جيي 
ڌٻڻ مان ٻاهر نڪتل هئا. انيهين کيي وڌييڪ ڪيجيهيه 
سکڻ سمجهڻ جي گهرج نيه هيئيي اهيي ڏنيديين ڏانيد 
ٿي چڪا هئا. شروع ۾ انهن جا هلڪا ڦلڪا ۽ تيييز 

ڪوبه ماڻيهيو  -ترار ڀوڳ چرچا ليوسين کي ڌوڏڻ لڳا:
انيهين کيي بيي ضيميييير تصيور ڪييري پييئيي سيگييهييييو. 
جنهن مهل ريمي اعالن ڪيو ته ريڊيڪل اڳواڻ جيي 
زال مادام ڊويس جون  نگهون هڪ ٽرڪ جي هيٺان 
اچي ڪپجي وييون آهين تيه ليييوسييين کيي انيهين ميان 
توق  هيئيي تيه اهيي پينيهينيجيي بيدنصيييب حيرييف کيي 
مختصر طيور ئيي صيحيييح، پير خيراج عيقيييدت پيييش 
ڪندا، پر اهي سڀ ٽهڪن ۾ پئجي ويا ۽ پنيهينيجيي 

ڇيا تيه ” ۽ “  پراڻو الشو”سٿرن تي ڌڪ هڻندي چيائون 
ليييوسييين کيي ڪيجيهيه جيهيٽيڪيو “  ڀلوڙ ٽرڪ ڊرائيييور

لڳو، پر هو اوچتو سمجهي ويو ته اهو عيظيييم، صياف 
انهن خيطيري جيي  -سٿرو ٽهڪڙو هڪڙو انڪار آهي:

بوِء سونگهي ورتي هئي انهن بزدالڻي همدردي نيٿيي 
چاهي، اهي مضبو  ۽ پڪا پختيا هيئيا. ليييوسييين بيه 
کلڻ لڳو. ڌيري ڌيري انهن جا ڀوڳ چيرچيا پينيهينيجيي 

اهيو رڳيو  -اصلي ۽ سچي روشنيي ۾ نيروار ٿيييڻ لڳيا:
اير سنجيدگيَء جو کوپيو هيو، دليي طيور اهيا حيق الِء 
هاڪار هئي، قبيوليييت هيئيي، انيهين جيي سيزا گيهيڻيي 
گهري، گهڻي مذهبي هيئيي جينيهين کييين اهيڙي ليهير 
بڻجي سامهون اچڻ جيو حيق ئيي ڏنيو تيه جيييئين اهيي 
سڀ ڪجهه هڪ  نگيهيه تيي نيچينيدي جينيونيي جيواال 
جيان مليا ميٽ ڪري ڇڏين جيڪو ڪجهه ضيروري 
يا بنيادي نه هجي. چيارليس ميارس جيي بيرف جيهيڙي 
بي جان طنز مزاح ۽ ڊيسپيرو جي چيرچين ڀيوڳين جيي 

 ڀيٽ ۾ مثال طور: رڳو درجا بندي جو فرق هو. 
جنوريَء ۾ يونيورسٽي هڪ گڏجاڻي ڪوٺائي جنيهين 
۾ معدنيات جي ٻن سويڊش شاگردن کي ڊاڪٽيرييٽ 

 جي سند ملڻي هئي. 
“ توکي ڏسڻ الِء ڏاڄو بهيتيريين مينيظير ميليڻ وارو آهيي” 

ليموردانت ليوسييين کيي دعيوت نياميون ڏيينيدي چيييو. 
وڏو آڊييٽييورييم کييچياکير ڀيريييل هيو. جينيهيين ميهييل هيين 
فرانيس جيي قيوميي تيرانيي جيي رڌم تيي فيرانيس جيي 
صدر کي پنهنجي ٻين عهديدارن سميت اندر ايينيدي 

هيو ٻينيهيي  -ڏٺو تيه ليييوسييين جيي دل جيهيوميڻ لڳيي:
دوستن الِء ڊنل هو. ٺيڪ ان مهل انهن ميان ڪيجيهيه 
نوجيوان پينيهينيجيي ڪيرسييين تيان اٿيي بيييٺيا ۽ رڙييون 
ڪرڻ لڳا. ليوسييين هيميدرد نيگياهين سيان رييميي کيي 

سڃاتو. ڪنهن ڳاڙهي ٽنڊڻ وانيگير ٻين هيميراهين جيي 
وي مان پاڻ ڇڏائڻ جي ڪوشش ۾ سرگردان جيڪي 
سندس ڪوٽ جي ڪالر ۾ هٿ وجهيو رڙيون ڪيري 

پير هيو خصيوصيي “  فرانس فيرانسيييسييين الِء” رهيا هئا 
طور هڪ نوجوان کيي ڏسيي ڏاڄو خيوش ٿيييو جيييڪيو 
ڪنهن ويڙهو ڏاند واري ِڏک ڏيينيدي هيڪيڙي سينيڱ 

 سان ڦوڪون ڏيئي رهيو هو.
 هن سوچيو. “ اهو ڪيڏو ته هٽو ڪٽو آهي”

هين ڏاڄي دليچيسييپييَء سييان ميٿييو ميٿييي تيي مضيبييو  
ڪشش ثيقيل ۽ درهيم بيرهيم ڪينيدڙ ان ميييالپ جيو 
ذائييقييو چييکيييييو جيينييهيين نييئييييين نيينييڍي جييوانيييَء کيييي 
سمجهداريَء جو ڇهاُء ۽ پيييريَء کيي شيدييد ۽ شيو  

 رنگ ٿي ڏنو.
 جلد ئي ليوسين پاڻ به ڀوڳ چرچا ڪرڻ لڳو.

جيي ” جي ڳالهه دهرائي  Herriot۽ جڏهن هن هيروٽ 
آئون پنهنجي هنڌ ۾ مري وڃيان ۽ مينيهينيجيي الِء تيه 

هين پينيهينيجيي پياڻ ۾ ميقيدس “   ڻ خدا هو ئي ڪونه
روش جو جنم ٿيندي ميحيسيوس ڪيييو. پيوِء هين ڏنيد 
ڪرٽيا ۽ هڪ لمحي الِء پاڻ کي اهيڙو قيائيل ٿييينيدي 
محسوس ڪيائين، اهڙو سخت، اهڙو سگيهيارو جيهيڙو 

ليييميوردانيت . ” Desperreauيا ڊيسپيييرو  Remyريمي 
 هن سوچيو.“ صحيح آهي

بس توکيي عيميل جيي ضيرورت آهيي، اهيو ئيي سيڀ ” 
هييو اجيياييين “  ڪييجييهييه آهييي، ان ۾ سييڀ شييامييل آهييي

سجاين بحثن ۾ پوڻ کان لنوائڻ سکي ويو: گيگيارد، 
جيڪو رڳو پاڻ اڪيلو ري پبليڪن هو تنهين ميٿيس 

 اعتراضن جو مينهن وسائي ڇڏيو. 
ليوسين فضيلت سان کيس ٻڌو، پر ڪيجيهيه گيهيڙيين 
کانپوِء بنهه ماٺ ٿي ويو. گيگارد اڃان ڳالهايو پيئيي، 

هين  -پر ليوسين ڏانهنس ڏسڻ به گوارا نه پئي ڪيييو:
پنهنجي ٽرائوزر جا گهنج ٺيڪ ڪيييا، سيگيرييٽ جيي 
دونيهييييين مييان ڇيال ٺيياهيييينييدي ۽ عييورتيين ڏي ڏسيينييدي 
لطف اندوز ٿيو، پر بهرحال گيگارد جا رڳو چنيد هيڪ 
اعترا  ٻدائين، پر اهي به تيميام جيليد پينيهينيجيو وزن 
وڃائي ويٺا ۽ تِرڪي پيري ٿيي وييا. آخير ۾ گيييگيارد 
ماٺ ٿي ويو، ماٺ ۽ متاثر ليوسين پنهنيجيي واليديين 
کي پنهنجي نون دوستين بيابيت ٻيڌاييو ۽ ليييميوردانيت 

ابا هيو ڪياميرييڊ ٿيييڻ چياهيي ٿيو ييا ” کانئس پ يو ته 
آئيون ” ليوسين ڪجهه هيٻيڪيييو ۽ پيوِء چيييائييين “  نه!

للچائجيي وييو آهيييان، سير تيه آئيون ڏاڄو ميتياثير ٿيييو 
 “آهيان.

لييوسييين آئيون تيوکيي مينيٿ ٿيي ڪيييان تيه اييئين نيه ” 
اهي ڏاڄا تڪيڙا تياج آهين ” سندس ماُء چيو، “  ڪجانِء

۽ تمام جلد ڪيجيهيه خيراب ٿيي سيگيهيي ٿيو. تيوکيي 
خبر آهي تون ڪنهن به وقت ڪنهن ڏچي ۾ پئيجيي 
جيل ڀيڙو ٿي سگهين ٿو، ٻي ڳالهه ته تون سييياسيت 
جي گورک ڌنڌي ۾ پوڻ جي  مار کيان اڃيان گيهيڻيو 

 “ننڍڙو آهين.
ليوسين کيس رڳو هڪ مضيبيو  ميرڪ سيان جيواب 
ڏنو ۽ مسٽر فليوريئر وي ۾ ميداخيليت ڪينيدي چيييو، 

هين نيرمييَء سيان “  هن کي اڪيييليو ڇيڏي ڏي ميٺيي!” 
هن کي پنيهينيجيي خيييالين جيي پيوئيلڳيي ڪيرڻ ” چيو، 
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 “ ڏي، کيس انهن مان گذرڻو آهي.
ان ڏييينييهيين کييان وٺييي ليييييوسييييين مييحييسييوس ڪيييييو تييه 

 سندس والدين واقعي چڱو توجهه ڏيڻ لڳا آهن. 
هنن ڪجهه هفتين ۾  -اڃان هن ڪو فيصلو نه ڪيو:

کيس گهڻو ڪجهه سيکاريو، پنيهينيجيي واري ۾ هين 
پيينييهيينييجييي پيييُء جييي مييهييربييان تييجييسييس ڏي، مييادام 
فليوريئر جي ڳڻتييين ڏي، گيييگيارد جيي وڌنيدڙ عيزت 
ڏي، ليموردانت جي زور بار ۽ ريمي جي بي حيييرتييَء 
جي توجهه ڏني ۽ پنهنجو مٿو ڌوڻيندي هن پنهنجي 

هييو “  هييُء ڪيو نيينيڍڙو ميعياميليو نياهيي” پياڻ کيي چيييو 
ليموردانت سان ڪيافيي ڊگيهيييون ڪيچيهيرييون ڪيري 
چڪو هو ۽ ليييميوردانيت چڱييَء طيرح سينيدس سيبيب 
 سمجهي ويو هو ۽ کيس تڪڙ نه ڪرڻ جو چيائين. 
ليوسين اڃيان پينيهينيجيي مياضييَء جيي ييادگيييريين جيو 

هيين وٽ پيينييهيينييجييي بيياري ۾ ڪيينييهيين  -قيييييدي هييو:
ليسداري مادي مان ٺهيل هڪ صاف شيفياف ڇيليييدار 
شيِء جهڙو تاثر هو جيڪا ڪنهن ڪيفي جي ٽيييبيل 
تيي دکييي رهييي هييجييي ۽ ڪييامييريييڊن جييي ڇييوڪييراڻييي 
پوتي ڪنهن به نه ڌوتي جهڙو احتجاجي رويو هين الِء 
بنهه هڪ فضيول شييِء هيو، پير ڪيڏهين ڪيڏهين هين 
پيياڻ کييي ڪيينييهيين جييبييل جيييييان ڳييرو ۽ مضييبييو  ٿييي 

 محسوس ڪيو ۽ گهڻي ڀاڱي ڏاڄو خوش هو. 
هيين نييئييييين جييٿييي سييان رهيينييدي پيياڻ کييي مييطييمييئيين ۽ 
مسرور محسوس ڪيو. هن کين هييبيرارد جيو گيذرييل 

 ”Noce a Rebecca“موڪلن دوران سييکيارييل گيييت 
 ٻڌايو جيڪو سڀني کي ڏاڄو وڻيو.

ليوسين يهودين بابت ڪجهه ڪڙا ڪسارا جمال چييا 
۽ بارلياڪ بابت ڳالهايائين جيڪو سندس خيييال ۾ 

مان هميشه پياڻ کيان پي ينيدو ” هڪ ڦلترو شخص هو: 
هئس ته هي ماڻهو ايڏو هلڪڙو ۽ سطحي ڇيو آهيي! 

ايترو هلڪڙو هجيڻ تيه ميميڪين ئيي نياهيي! پيوِء هيڪ 
ڏينهن مون کي ڳالهه دماغ ۾ ويٺيي تيه هيي هيميراهيه 

 “به انهن جي قبيلي مان آهي.
هرهڪ کلڻ لڳو ۽ ليييوسييين ٻيه فيوٽ ميٿيي ٿيي وييو. 
هن پاڻ کي يهودين جي حوالي سان گهڻو چييڙاڪ ۽ 
مشييتييعييل مييحييسييوس ڪيييييو ۽ هيين الِء بييارلييييياڪ جييو 

 يادگيريون ڏاڄيون اڻ وڻندڙ هيون.
تيون ” ليموردانت سندس اکيين ۾ نيهيارييو ۽ چيييائييين 

ان کيانيپيوِء “  هڪڙو حقيقي ماڻهو آهين بلڪل نج پج
فليييورييئير، ييهيوديين ” هو اڪثر ليوسين کي چوندا هئا 

 “بابت ڪو لطيفو ٿي وڃي.
۽ ليوسين کين يهودين بابت لطيفه ٻڌائڻ لڳينيدو هيو 
جيڪي کيس پيُء ٻڌايا هئا. بس هن کي رڳيو اييتيرو 
ڪييرڻييو هييو جييو شييروعييات ڪييرڻييي هييئييس. پيينييهيينييجييي 

هييڪ ” دوسييتيين جييي چييهييرن تييي مييرڪييون پييکيييييڙڻ الِء 
 “ڏينهن ليوي جي بلوم سان مالقات ٿي وئي...

هڪ ڏينهن ريمي ۽ پيٽنيٽيور ٻيڌاييو تيه ڪيييئين هيڪ 
دفعي سئن ندي جي ڪناري سينيدن هيڪ اليجيييرييئين 
يهودي سان مالقات ٿي وئيي ۽ ڪيييئين هينين کيييس 
اهو چئي ڊييڄيارييو هيو تيه اسييين تيوکيي دريياهيه ۾ ٿيا 

، رييميي ڳياليهيه “ مون پنهنجو پاڻ کي چيييو” اڇاليون... 
ڪيييڏي نيه شيرميينيدگييَء جييي ” ميڪيميل ڪيينيدي چييييو 

 “ڳالهه آهي جو اسان سان گڏ فليوريئر نه هو.
ڊيسيپيييرو “  شايد اهو بهتر ٿيو جو فليوريئر گڏ نه هيو” 

هيي تيه هين وييچياري کيي دريياهيه ۾ ” وي ۾ ڳاليهياييو 
 “ڦٽي ڪري ڇڏي ها.

ليييييوسييييين جييهييڙو ٻيييييو ڪييوبييه نييه هييو جيييييڪييو ڪيينييهيين 
 يهوديَء کي سندس نڪ ڏسي سڃاڻي وٺي. 

جنهن مهل گيگارد سان گڏ ٻاهر ويو ته کييس ٺيونيٺ 
پيوئيتيي نيه نيهيارجيانِء پينيهينيجيي ڀير ۾ ” هڻي چيائييين 

 “  جيڪو بندرڙو همراهه آهي اهو انهن مان اٿئي.
تييون تييه انييهيين کييي ” گيييييگييارد چيييييو، “  اتييي رکييييينييس” 

 “ سونگهندي ئي سڃاڻي ٿو وڃين
فيييينييي تييه ڪينييهيين يييهييوديَء جييي ڀيير ۾ بيه نييه بيييييهييي 

اهيي چيارئيي هيڪ خيميييس تيي مياد  -سگهندي آهي:
 Noce a Rebeccaجييي ڪييمييري ۾ ويييا ۽ ليييييوسييييين 

ڳيياتييو، فييئيينييي هييڪ پييل الِء بييه اتييي بيييييهييي نييه پييئييي 
بند ڪر، بنيد ڪير اهيو بيي ُسيرو ”سگهي، چوڻ لڳي، 

۽ جينيهين “  آالپ نه تيه آئيون ُسيٿيڻ وڃيائيي وييهينيدييس
مهل هن ڳائڻ بند ڪيو ته فيني ڏانهنس شڪيرگيذار 
نگاهن سان ڏٺو. هنين اتيي ميٿيس ڀيوڳ چيرچيا ڪيييا. 
اتي ڪو نيه ڪيو اهيڙو هيميراهيه ضيرور هيڪيييو تيڪيييو 
ضرور ميوجيود هيونيدو ئيي هيونيدو جيييڪيو بيي خيبيريَء 

فليوريئير صياحيب... جينيهين کيي ” واري انداز ۾ چوندو 
ليييييون بييلييم، ” يييا وري چييونييدو “  يييهييودي ڏاڄو ٿييا وڻيين

۽ ٻيييييا دوسييت سيياهييه “  فييليييييوريييئيير جييو عييظيييييم دوسييت
روڪييي وات پييٽييي، ٽييهييڪيين جييي وي ۾ انييتييظييار پيييييا 
ڪندا. ليوسين الل ڳاڙهو ٿيي ويينيدو ۽ ميييز تيي زور 

۽ “  سان ُمڪ هڻنيدي رڙ ڪينيدو، خيدا جيي واسيطيي...
 سڀئي ٽهڪن ۾ ٻڏي ويندا.

هو اڪثر ڀيرا هنن سان گڏ سندس سياسي گڏجاڻييين 
۾ شاميل ٿيييو ۽ اتيي پيروفيييسير ڪيالد ۽ ميييڪيسيم 

 ريئل دئل سارتي کي ٻڌايائين.
هين جييو ڪييم هيينين نيييين ذمييييواريين جييي ڪييري ٿييورو 
ٿڪيو ميتياثير ٿيييو، پير ليييوسييين اسيڪياليرشيپ حياصيل 
ڪرڻ کان محروم نه رهيو، ان سيال مسيٽير فيليييورييئير 

هن پنهنجي زال “  بهرحال”ڏاڄي شفقت ن اور ڪئي، 
ليوسين کي مچي مڙس ٿيڻ جو هنر ضرور ” کي چيو 

 “سکڻ گهرجي.
انهن گيڏجياڻييين کيانيپيوِء ليييوسييين ۽ سينيدس دوسيتين 
پنهنجي ميٿيي ۾ ڦيييري ميحيسيوس ڪيئيي ۽ کيييس 

 ڪجهه کيڏ کيڏڻ ڏنا ويا.
هڪ دفعي انهن مان ڪو ڏهياڪيو کين  يڻيا هيڪيڙي 
ننڍي قد واري همراهه کي سينٽ آنيدري، دييس، آرٽ 

پڙهندي گذري رهيييو  Humaniteوٽ ڦري آيا جيڪو 
هو. هنن کيس ڌڪو ڏيئي ڀيت سيان لڳياييو ۽ رييميي 

بينيدري “  هيٺ اڇيالئيي اهيو ڪياايذ” کيس حڪم ڏنو 
ماڻهوَء ڪو رد عمل ڏيکارڻ ٿي چاهيو، پير ڊيسيپيييرو 
ڪنڊ مان نڪتو ۽ کييس چيييليهيه ميان ٻيانيهين ورائيي 
سٽ ڏنائين جڏهن ته ليوسين کيس هڪ ڌييري ُميڪ 
هڻي سندس هٿ ۾ جهيليييل ڪياڳير ڪيييرائيي ڇيڏييو، 
اهو سڀ ڏاڄو حيران ڪندڙ هو. ڪاوڙ ۾ ڀريل بينيدري 

ميون کيي ” ماڻهوَء هوا ۾ ليت هيڻينيدي دانيهين ڪيئيي 
ليموردانت سيانيتيييڪيي انيداز ۾ “ ڇڏي ڏيو! ڇڏي ڏيو

ماٺ مياٺ ڪياڳير ڦياڙي ڦيٽيي ڪيييو، پير حياليتيون ان 
مهل هٿ مان نڪرڻ لڳيون جنيهين ميهيل ڊيسيپيييرييو 

  -چاهيو ته بندري شخص کي ڇڏي ڏيڻ گهرجي:
هن پينيهينيجيي پياڻ کيي ليييميوردانيت جيي ميٿيان کيڻيي 
سٽييو ۽ ان کيي پيٽ تيي وڃيي هيڻيي هيا جيي رييميي 
سندس ڪن وٽ هڪڙو ٺونشو ٺڪاَء نيه ڪيرائيي هيا. 
همراهه ڀت سان وڃي لڳو ۽ سڀني ڏي ڪرڙين اکيين 

 “ گندو فرانس”سان ڏسندي دانهون ڪرڻ لڳو 
ميارڪيييسيئيو ٿيڌي ليهيجيي “  اهو جملو وري چئو ڙي!” 

 ۾ گهر ڪئي. 
لييييوسييييين مييحييسييوس ڪيييييو تيه ڪييم خيراب ٿيييييڻ وارو 

ڳييالييهييه جييڏهيين فييرانييس جييي هييجييي تييه پييوِء  -آهييي:
 مارڪيسئو مڙڻ وارو ڪٿي آهي!

 ياهيي چيييو. کيييس وري هيڪيڙو “  گندو گندو فرانس” 
چنبو لڳو ۽ هن پاڻ کي اڳتي اڇاليو، سنيدس مينيهين 

 هيٺ هو. 
گينييدو آهييي فييرانيس، گينييدا آهيين بييورزوائيي، ميون کييي ” 

اوهان کيان نيفيرت آهيي، نيفيرت آهيي ميون کيي اوهيان 
 “سڀني شودن سان، سڀني سان!

۽ ٻين انتهيائيي واحيييات قسيم جيي پِيٽين پياراتين جيو 
سيالب جيڪو ليوسيين اڳ نيه ڪيڏهين ٻيڌو نيه ڏٺيو. 
پوِء سندن صبير جيو پيئيميانيو ليبيرييز ٿيي وييو ۽ کيييس 

 سبق سيکارڻ الِء ڏانهنس وڌيا.
ڪجهه دير کانپوِء انهن منجيهيانيئيس هيٿ ڪيڍييا، پير 

سياهيه جيو هيانيڀيارو  -همراهه اٿيو ته ڀيت ۾ وڃيي لڳيو:
پئي لڳيس، هيڪ ٺيونشيي سينيدس کياٻيي اک ڪيڍي 
وڌي هئي ۽ هو جيڪي کيس مياري مياري ٿيڪيجيي 
پيا هئا سي کيس چوطيرف ڦيرييو ان انيتيظيار ۾ بيييٺيا 

 هئا ته ڪيڏي مهل ٿو همراهه ڦهڪو ڪري. 
 ...)هلندڙ(...
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 ڪهاڻي

هييڪ بيييهييتيييريييين صييبيييح جيييي 
شيييروعيييات هيييئيييي. ميييعيييميييول 
ميييطيييابيييق ڏاڙهيييي تيييي رييييزر 
ُگهمائي، ننڍيون ُم ون اڃيان 
ننڍيون ڪري، وهنجي ُسيوٽ 
بييوٽ پييائييي گييهييران نييڪييتييو 
هئس ته هر منظر ُمعطر ۽ هشاش بشاش نظير پيئيي 

 آيو.
رات جييو دييير سييان ُسييمييهييڻ ۽ آڌيَء تييائييييين جيياڳييڻ 
ڪري، صبح وارو جلدي ُاٿڻ، منهينيجيي الِء روز  يڻ 

 قيامت وارو اٿڻ هو!
ڇهه ئي ڏينهن صبح جيو گيهيڻيي تيڪيڙ ڪينيدي بيه 
اٺ، ساڄا اٺ ٿي ويندا هئا ۽ تيار ٿي نيڪيرنيدي تيه 

نو ۽ ساڄا نيو بيه ٿيي پيونيدا هيئيا. 
ڪڏهن ڪڏهين ڏهيه کيي بيه 
وڃي پيڄينيدو هيئيس ۽ پيوِء 
حالت اها هوندي هيئيي جيو 

 ُکڙي پئي لڳندي هئي.
ڇهن ڏينهن جي ڪياوڙ آچير 
تيي ڪيڍڻييي ٿييي پيئييي ۽ آچيير 
واري ستين ڏيينيهين ٻيارهييين 
وڳيييي تيييائييييييين ُسيييتيييو رهيييڻ 
ڪاوڙ جو انيت هيو، پير ان 
ڏييينييهيين مييان سييوا نييوييين 
وڳي تيار ٿي نيڪيري آييو 

هيييئيييس، ديييير ٿيييي پيييوڻ جيييو 
سيياڳيييييو امييڪييان الحييق هييو 
تيڏهين بيه ميينيهيينيجيو ميزاج ان 
صييبييح ڌيييرج ۾ هييو ۽ ُکييڙي 

 وس ۾ هئم.
بييئييينييڪ جيييي قييير  واري 
قسص جا ٻاويهه هيزار رپيييا 

۽ انهن سان گڏ بياقيي بيچيييل پيورا 
سئو رپيا منهنجي کيسي ۾ جيئن جو تيئن 

دير ٿئي ته ڀل ٿئي! تريل ”موجود هئا، مون سوچيو، 
ماني ۽ پٺاڻ واري چانهه اڳ ضرور پي، پوِء نوڪيري 

 “تي وڃبو!

پٺاڻ جي هوٽل ڏي ويندي فون ڏٺم، واٽس ايپ تي 
وانيدڪيائيي ۾ ” ڪجهه نوان اسٽيٽس چڙهيييل هيئيا، 

 ، اهو سوچي فون بند ڪري ورتم. “ڏسي وٺبا.
جنهن مٺائي جي وڏي ُدڪان تيي مينيهينيجيو دوسيت 
ُپنهل ڏهياڙي ميزدور آهيي ان کيان ٻين دڪيانين جيي 
وڇوٽي تي پٺاڻ جي هوٽل آهي، هوٽل ۾ اندر اچيي 
مون ٿڌو ساهه کنيييو. ٻياهير دڪيي تيي ٻييين ميزدورن 
سيان گييڏ روز صييبيح سييويير ميينيهيينييجيو ٻييييو سيينيگييتييي 
لطيف به مزدوري جي آس ۾ اچي ويهندو آهي، پوِء 
ڪڏهن مزدوري لڳندي اٿس ته ڪڏهن نه به لڳندي 

 اٿس!
۽ پوِء ٻارهين تائين اتي ويهي واپس سنيياسيي جيي 

 دڪان تي موٽي ويندو آهي.
ڪرسيي ڇيينييڊيييل 
تييييييييييييييييي 

مييييون وييييهييينيييدي 
بيييييري کييي پيٺياڻ جيي اڻ ڇينيڊيييل 

پنجويهه رپين واري تريل ماني ۽ پنجاهه رپين واري 
چانهه آڻڻ جيو چيئيي اڌ گيالس پياڻيي جيو پيي ورتيو. 

لطيييف، ُپينيهيل ۽ ميون ”انتظار ڪندي مون سوچيو، 
جهڙن جا ڀاڳ االئي ڪنهن گروي رکي ڇڏيا آهن!، 
جيييييسييييين چييانييهييه اچييي ايسييتييائييييين ڇييو نييه ڪييجييهييه 

 “اسٽيٽس ڏسي وٺجن!.
 پر پهريون اسٽيٽس ڏسندي منهنجا تاڪ لڳي ويا.

مان پنيهينيجيي انيهين سيڀينيي ميائيٽين تيي ” لکيل هو، 
لک لعنت ٿو ڪريان، جيڪي مائٽي جي نيانُء تيي 

 “بد نما داغ آهن!
اسٽييٽيس رات ٻييين وڳيي جيو چيڙهيييل هيو، وقيت ۽ 

 عبارت ٻئي منهنجي الِء ڇرڪائيندڙ هئا.
اسان وارو سينيگيتيي سينييياسيي ڪيٿيي ” مون سوچيو، 

سر ۾ ته جنتي نه ٿي پيو آهي!؟ هي پيشينيگيوييون 
ڪرڻ وارو پيامسيٽ مياڻيهيو روز سيويير ُسيميهيي، پير 
رات هن جو اييڏو جياڳيڻ، ٻييين وڳيي اهيڙا اسيٽيييٽيس 

 “رکڻ؟ ۽ ان جي عبارت به ايڏي سخت!؟.
اڳيون اسٽيٽس مون کان ڏٺو نه ٿيو ۽ سنياسي تيي 
سوچڻ لڳس، ياد آيو رات ُهن ميون کيي بيه 
فونون ڪيون هيون، پر ان ميهيل ميون 
شيييادان سيييان پيييئييييي 
ڳييييالييييهييييايييييو، وي ۾ 
سيينييييياسييي جييو ايييئيين 
ُڪڏي پوڻ مون کي 

 نه وڻيو هو!
مون رات سينييياسيي 
جييي ڪييال نييه کيينييئييي 
هيييئيييي ۽ ديييير تيييائييييييين 
شيييادان سيييان ڪيييجيييهيييه 
هييوائيييي تيييوائيييي خيييبيييرون 
ڪييينيييدو ُسيييميييهيييي رهيييييييو 

 هئس.
سنياسي تيه آهيي جيهينيميي! صيبيح جيو کيڻيي ” 

، اهيييو سيييوچيييي رات “ سييياڻيييس ڳييياليييهيييائيييي وٺيييبيييو!
 سنياسي کي مون نظر انداز ڪري ورتو هو.

تريل ماني ۽ چانهه اچڻ کان اڳ مون ٻيو اسٽيٽيس 
مان سنياسي ُپيٽ سيييالنيي اڳ عيليل اعيالن ”پڙهيو، 

 ڀڳل
 ڍڪڻي

 

 اھ  

 امداد ڪانهيو
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احساس کان خالي ۽ نالي ماتر رهندڙ پينيهينيجيي هير 
ان نييالييي جييي مييائييٽ کييان التييعييلييقييي جييو اظييهييار ٿييو 
ڪريان جيڪو مائٽ ۽ عزييز هيجيڻ جيي اصيل الئيق 

 “ئي نه آهي!
 وقت ٻه لڳي ڇٽيهه منٽ.

مان رت جي هر ان رشتي تي هيزار ڀيييرا ليعينيت ٿيو ” 
مييوڪييليييييان جيييييڪييو پيينييهيينييجييي پيياڻ کييي مييعييتييبيير 
سيمييجيهيينيدي، ٻيئييي هير ڪينييهين کييي گييهيٽ ۽ اييييير 
عقلمند  اڻي ٿو ۽ ڪنهن انسان کيي اهيميييت نيٿيو 
ڏئي! جنهن وٽ عزيز جي سڃاڻپ ناهي اهو ڪنهن 
به عزت جي اهل نه آهي، پئسي، دولت ۽ وڏائي جيو 
پو اري ڪنهن ماڻهو جو نه اللير جيو ميائيٽ هيونيدو 

 “آهي!
 وقت ٽي لڳي اوڻيهه منٽ.

مان هر ان جنتي رشتيدار کان بيزار آهيان جيييڪيو ” 
پنهنجي قول ۾ واعظ رکي ٿو ۽ فعل ۾ ناجيائيز بيه 
جيائيز رکيي ٿيو. مسييييحييائيي، بييزرگيي ۽ شيرافييت جييي 
لباس ۾ پنيهينيجيو چيهيرو ڄڪيي هيلينيدڙ اهيي ميومين 
جيڪي ٻين سڀني کي جهنميي سيميجيهين ٿيا اهيڙن 
نييييتيين ظيياليم، خييوشييامييد پييرسييتيين، بيزدل ۽ ڪييانييئييرن، 
جيڪي بظاهر دينداري جو ڏيکاُء ڪن ٿا انهن کيان 

 “توبهن ڀلي آهي!
 وقت ٽي لڳي چوونجاهه منٽ.

هر ان رشتيدار کي ُٿيڪ هيڻيجيي جينيهين ۾ ٽيڪيي ” 
جي به انسانيت نه ُهجي! ڪو حياُء، اخالق ۽ شناس 
نه ُهجي، رشتن جو قدر، منزلت ۽ ُسيڃياڻ نيه هيجيي! 
مان ته اهڙي ڪنهن مائٽ کي مائٽ ئي نٿو ميڃيان 
جيڪو ميوقيعيي پيرسيت، احسيان فيراميوش، حياسيد ۽ 

 “پنهنجي اجائي خرفت ۾ سدائين ورتل رهي!
 وقت چار لڳي ڇٽيهه منٽ.

چييانييهييه مييانييي اچييي وئييي هييئييي، مييون گييرهييه ڀييڃيينييدي 
سنياسي جيا سيميورا اسيٽيييٽيس پيڙهيي ورتيا ۽ نيييرن 

پيڪ ڪينيهين وييجيهيي ” ڪنيدي سيوچييينيدو رهيييس، 
اڳ ”، سوچيم، “جنتي اڳ همراهه جو ايمان ڀڳو آهي.

نوڪري تي نه وڃجي، هي دل ُگيُهيري نيييرن ڪيري، 
لييطيييييف آيييو هييجييي تييه ان کييي سيياڻ ڪييري وڃييي 
سنياسي کان احوال وٺجن، هڪ ڏينهن دوستن سيان 
به گڏ گذارجي ۽ سنياسي کان وڃي ُپ جي خير تيه 

 “اٿئي جو اڳ صفا آپي مان نڪري پيو آهين!
سيييٺ ” سوچيينيدي ئيي ميون سينييياسيي کيان پي يييو، 

 “دڪان تي آهين يا اڃان گهر!؟.
، هن ِسگهيو جيواب “ جتي به هجان تنهنجو ڪم؟؟.” 

 ڏنو ته مرڪي پيس.
بيشيڪ تيو ” ، چيم، “ اڙي يار ايئن خفا نه ٿبو آهي!” 

رات فونون پئي ڪيون، پير ڇيا ڪيرييان رات شيادان 
پئي ڳالهايو تيه شيادان جيهيڙي جينيتيي کيي ڪيييئين 

 “پئي ڇڏي سگهيس!
 “پوِء هينئر به وڃي مر انهيَء شادان سان.”

مون منٿ ڪئي، پر سنياسي ڪيوبيه جيواب نيه ڏنيو، 
همراهه اصل تپي پيو هو، کييس مسيتيقيل شيڪياييت 
هئي ته ميان اهيو نياالئيق آهيييان جيييڪيو ڪيڏهين بيه 

وقيت تييي ميوٽ نيه ڏئييي سيگييهينيدو آهيي. سيينييياسييي 
وڌيڪ ُٺپ نه ڳالهايو ۽ مان اهو  اڻي نه سيگيهيييس 
ته رات ڪنهن ڏيکارو ڏنيو اٿيس جيو اسيٽيييٽيس تيي 

 ويٺو نياپن ۾ سڀني کي گاريون ڏئي!
وري پوِء به پ يم، پر سينييياسيي ڪيو ُمينيهين ئيي نيه 
ڏنو ۽ رهيل چانهه پيييئينيدي بيييري کيي سيڏي ميون 
پئسا ڏنا، سئو رپين ميان پينيجيهيتير رپيييا پيٺياڻ کيان 
ڪٽرائي، باقي پئسا ُهن کان وٺينيدي ميون سيوچيييو، 

رهيييييل پيينييجييويييهييه رپييييين مييان وڌيييڪ ٻييي ڪييهييڙي ” 
عياشي ڪري سگهجي ٿي، جيڪا گهڻو نه سيهيي 

 “ٿوري ته معتبر هجي!
اهييي پيينيجييوييهييه رپييييا ڪينييهيين ” دل تييه چيياهييييو پييئيي، 

معجزاتي رد عمل جو، ڪو اوچتو اثر وٺي، پنجوييهيه 
ڪروڙ نه سهي ڪي پنجويهه ليک ئيي جيييڪير ٿيي 

 “پون ته مون درويش جا وارا ئي نيارا ٿي وڃن!
پر جهنمين جي سوچين ۾ خيواب ايينيدا آهين ڪيي ” 

 “معجزا نه!!
حسرت وچان اهڙن معجزن کي ياد ڪرڻ لڳس، اهڙا 
ڪئي معجزا منهنجي سئوٽ مولوي ڪمال جينيتيي 
مون کي گهڻا خوف ڏئي ٻيڌاييا هيئيا جيييڪيي سيڀ 
ميون کييي بيرزبييان ييياد ٿيي وييا هييئيا. ميوليوي ڪيمييال 

نيتون صاف ڪرڻ سان ميون ” جنتي اهو به چيو هو، 
 “وٽ به معجزا اچي سگهن ٿا.

 منهنجي نيت صاف هئي االئي نه!!
 پر احساس محروميون ته ڇتيون هيون مون وٽ!

اهي ُکٽل اڌوريون ۽ اڻ ميڪيميل حياليتيون، ميون کيي 
منهنجون حرامپايون لڳيون ٿي. حرامپيائييين هيونيدي 

 معجزا نه ٿيندا آهن، معرڪا ٿيندا آهن.
 اڻي رهييو هيئيس حياليتين سيان اهيي ميعيرڪيا الزم 

 ملزوم آهن باقي ٻيو سڀ ته بيڪار آهي!
چانهه جو آخري ُڄڪ ڀريندي مون کيي ُاٻيڙڪيو آييو، 

 ڀانئيم ُالٽي ٿي اچي ۽ هانُء ڪچو ٿيڻ لڳو.
مون کي لڳو تريل ماني ۽ پيٺياڻ جيي ڪيييميييڪيل 
مييليييييل کييييير واري گييهيياٽييي چييانييهييه بيييييڪييار آهييي ۽ 
 منهنجي تصور جي دنيا ته بلڪل ئي بيڪار آهي.

 “ها سڀ ڪجهه بيڪار آهي!”
هوٽل مان ٻاهر اچي ُفوٽ پاٿ تي ويٺل مزدورن جي 
هجوم ۾ لطيف کي ڳولڻ لڳس، پر لطييف ڪيٿيي 
بيه ڪيونييه لييڀييييو ۽ مييان شييادان سييان ڳيياليهييائيڻ لڳييي 
ويس، شادان چيييو مينيهينيجيي ڪيڍ اي. سينييياسيي ۽ 
لطيف کي ڇڏي شادان جي پيوييان هيليي پيييس  يڻ 

 جنتن جي ڳوال ۾ هجان.
ان ڏينهن مان پنهنجي نوڪري تي نه ويس، بئينيڪ 
۾ قر  جي قسص جم  ڪرائڻ به نه ويس، ليطيييف 
به نه مليو، ُپنهون جي ُپ ا به نه ڪيم ۽ نه ئي وري 

 گهر موٽيس.
سارو ڏينهن شادان جي پويان هلندو رهيس، پر شام 

 تائين شادان نه ملي!
هر پل انتظار ۾ گذري ويو، شادان بيس اِجيهيو ميالن 
ٿي چوندي رهي، آسرن ۽ انتظارن ۾ وقت لنگهنيدو 

 گذري ويو!

 مان ٿڪي پيس، سج لهي پيو، ڏينهن ُکٽي پيو!
بيزار ٿي پنڌ هلندي مون بچيل پنجويهه رپيا ساريا 
۽ پوِء رستي ۾ آيل مانڊڻي تان هڪ سگريٽ وٺيي 
ورتم. ايترن پئسن مان سگريٽ ئيي ميليي سيگيهيييو 
ٿييي، ڪييي شييراب ۽ جييام نييه! شييراب ۽ جييام جييو 
تجسس من ۾ ته پراڻو هيو، گيهيڻيو ذڪير ُٻيڌو هيئيم 
الييوٽ ٿيييييڻ سييان ميياڻييهييو اٽييوٽ ٿييي پييوي ٿييو! پيير 
منهنجي دل ۾ گند ٿيڻ جو ُکٽڪو بيه رهيييو پيئيي! 
تييڏهيين بييه شييرابيين طييهييورن کييان واقييف ٿيييييڻ تييه مييون 
چاهيو ئي پئي! پر ٿيورن پيئيسين سيان هيتيي شيرابين 
طهورن جا خواب ُاڻي سگهجن ٿا، ڪا جينيتيي سينيد 

 ته هرگز نٿي وٺي سگهجي!
 االم ۽ المان ۾ ٿوري ئي وٿي هوندي آهي!

جنتي سند الِء ڏيکاُء جا نمونا ضيروري آهين ۽ ميون 
جيهييڙا اڀيياڳييا ڀييلييجييي ڏيييکيياُء ڪيين تييه بييه سييگييهييو ئييي 
جهلجيو پون! پير مياڻيهيو تيه ڪيميال ڪيارييگير آهين. 
ُمنهن ئي ُمنهن تي ڪيئن نه سڀ ُڪوڙ سر ڪريو 

 وڃن!
سگريٽ ُدکيائيي رسيتيي جيي ڀير کيان هيلينيدو، ڪيش 
هڻندو، دونهون اڏاريينيدو واپيس گيهير پيئيي آييس، ان 
ميهيل ميييينيڌرو فيون ڪييرڻ لڳيو، هيڪ وار دل ڪييييو 
ڪال نه کڻان. لِڪي مزي سيان سيگيرييٽ ڇيڪييينيدو 

 وڃان!
اسان جهڙن مياڻيهين کيي خيييالين ۾ بيه خيوف ورائيي 

ڪيال رسيييييو ڪييريييان ڪييٿيي سييگييريييٽ ” ويينييدا آهيين، 
، پييل الِء اهييڙو “ پيييييئيينييدي نيينييڍو ڀيياُء ڏسييي نييه وٺييي!

احساس ٿيو، پر ِسگهو پاڻ تي کِيل آئيي، هيڪ ٻيي 
ُڦوڪ هڻندي مون ڪيال کيڻيڻ جيو سيوچيي ورتيو، پير 
منهنجي هيييليو ڪيرڻ کيان اڳ ڪيال ئيي ڪيٽيجيي 

 وئي.
ڪٽيل ڪال بيه ڪيڏهين ڪيڏهين ڪيٽيييل نصيييب ” 

، ميون خيييالين کيي آٿيت ڏئيي “ جهڙي لڳندي آهيي!
وساريو ۽ ڏينهن وارا سڀ منظر پوئتي ڇڏيندو گيهير 
هييليييييو آيييس، ٻيييييڪييڙيييل در کييولييي انييدر پييهييتييس ۽ 
سامهون ورانڊي ۾ ويٺل ابي کي آهه و زاري ڪندو 

 يا اهلل خير...“ ڏسي وسامي ويس!،
گهر ُپڄي ُسمهي آرام ڪرڻ مون کيان وسيري وييو، 
سنياسي سان ملي اسٽيٽس جو پ يڻ يياد نيه رهيييو، 
شادان جو سمورو ڏينهن ُرالئڻ ُڀلجي پييس، زنيدگيي 
۾ جيتييي افييراتيفيري هيئييي، اتيي هيڪييدم ذهين ۾ بييه 

 افراتفري ڪاهي آئي.
بابي جي پيڙاُء بيرداشيت ۾ نيه هيئيي، مييينيڌري کيي 
گيهير رهيڻ جيو چيئييي بيابيا کييي اسيپيتييال وٺيي آيييس، 
اسپتال جي بئنر تي ويهي بابا ُسور کان ِڪنجهيي 
رهيو هو ۽ مان ڪائونٽر تي بيهي هشياش بشياش، 
ِچليڪيڻيي لڳينيدڙ اڌڙوٽ نيرس کيي واجيهيائيي رهيييو 
هيئيس ۽ هييوَء بييي نيييياز ٿييي فييون تيي ڳيالييهيائيييينييدي 

 ٽهڪ ڏئي رهي هئي!
بابا ساڳي طرح تڙپي رهيو هو مان انتظار ۾ سيڙي 
رهيو هئس! منهنجي دل چاهيو نرس کان فون ُڦيري 
وٺان ۽ فرش تي اڇلي لتون هڻيي ڀيڃيي ڇيڏييان، پير 
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پنهنجي جبيليت اوڳياڇيي نيه سيگيهيييس، ڪيروڌ کيي 
مون ڪڙو ڏئي ورتو، بس انيتيظيار ڪينيدو رهيييس ۽ 

 ُهو بي ڌيان فون تي ڳالهائيندي رهي.
منهنجو ڦٿڪو وڌي وري ضبص ۾ پئجي ُٻڏي ويو، 
پر نرس مون ڏي ذري برابر به ڌيان نه ڏنو. بييوس ۽ 
الچار ٿي پيس ته ڪڙهندو رهيييس، نيييٺ ڳياليهيائيي 
جڏهن ٿڪي، تڏهن فيون رکينيدي ُهين هيڪ اٿياڇيري 
نهار سان ميون کيي ڏٺيو ۽ پيوِء ڪيائيونيٽير تيي پيييل 

 ڪااذن کي اٿالئي جاچڻ لڳي.
 “سسٽر...”
 “ها چئو...!؟.”
 “منهنجو والد ٺيڪ ناهي!”
 “ڇا ٿيو اٿس؟.”
ڪيو هيڏ نيه ” ، چيم، “ فرش تان ترڪي ڪريو آهي!” 

 “ڀڳو هجي جام ُسور اٿس!
 “مريض ڪٿي آهي؟.”
، نيرس ڪياايذن “ ُهو سامهون بئنر تيي وييٺيو آهيي” 

مان اکيون ڪڍندي سامهون بئنير تيي وييهيي ُسيور 
پيييرسين آهيي ” ۾ ڪڙهندڙ بابا کي نهاريو ته چيم، 

نييه  يياڻ ڪييٿييي ڌڪ لڳييو اٿييس ڪييو ڊاڪييٽيير هييجييي 
 “ته....

، نيرس وري سياڳيي سيرد “ ڊاڪٽر ته ڪو ڪيونيهيي!” 
 “ڊيوٽي ٽائيم ختم آهي.”ُمهري سان چيو، 

هيتيي ” ، چيييم، “ پر هي ته پرائيييوييٽ اسيپيتيال آهيي!” 
 “چويهه ڪالڪ سروس آهي.

، “ ها اهو ته آهي، پر ڊاڪٽيرن جيو وقيت ميقيرر آهيي.” 
رات جيو ڊاڪيٽير صيرف اييميرجينيسيي ۾ ” نرس چييو، 

 “گهرائي سگهجي ٿو.
 “پوِء ايمرجنسي ۾ گهرايو ڪنهن ڊاڪٽر کي!”
، چيئيي نيرس ُاهيي ڪياايذ وييڙهيي اتيي “ ٺيڪ آهي” 

رکيييا ۽ ڪيائيونييٽير ڇيڏي بيابيا ڏي 
، “ ڇييا ٿيييييو چيياچييا؟.” هييلييي آئييي، 

نرس ُجهڪندي پ ييو، پير بيابيا 
ڪييييييييييجييييييييييهييييييييييه 
ڳييالييهييائييي نييه 
سگهيو، پيل 

الِء 
ڪييينيييڌ 
ميييٿيييي 

کڻي نرس کي ڏٺائين ۽ وري ساڳي طيرح ميروڙجيي 
 ويهي رهيو.

نرس بابا کي ڇڏي واپس ڪائونيٽير تيي آئيي، نيرس 
تڪليف جام ”جي ڪڍ لڳو آيو هئس ته مون چيو، 

آهي مهيربيانيي ڪيري سيگيهيو ڪينيهين ڊاڪيٽير کيي 
 “گهرايو!.

نرس ڪائونٽير تيي جيهيڪيي هيئيي تيه سيڌو ٿييينيدي 
 “ڊاڪٽر اچڻ کان پهرين ايڪسري ٿيندو.”چيائين، 

ايڪسري ڏي موڪليندي هوَء وري پنيهينيجيي ڪيم 
۾ لڳي وئي، ايڪسري وقت به بابا ساڳيي ُسيور ۾ 
ڪڙهندو رهيو ۽ ميان پيييڙاُء ۾ ُلي يي رهيييو هيئيس. 
ايڪسري ڪائونٽر تي آيو ته سياڳيي نيرس سياڳيئيي 
طرح ٺهي ُجڙي ويٺي ُهئي، مٿان اچي بيٺس، نرس 
 لفافي مان ايڪسري ڪڍي اور سان جاچڻ لڳي.

پل الِء مون کي ايئن محسوس ٿيو، هن اسپتال جي 
سڀ ڪجهه هيَء نرس ئي آهي... ڊاڪٽر به، سيرجين 

 به، مهتمم به... ۽ مالڪ به!
، نرس اييڪيسيري واپيس ليفيافيي ۾ “ آپريشن ٿيندو!” 

گوڏي جي ڄڪڻي ُٽٽي وئي آهيي، ان ” رکندي چيو، 
جو عالج صيرف آپيريشين آهيي، آپيريشين ڪيراييو تيه 

 “ڊاڪٽر گهرايان!؟.
 “پر...”
پييير ڇيييا؟، آپيييريشييين کيييانسيييواِء ٻيييييييو ڪيييو حيييل ئيييي ” 

 “ڪونهي!
، مون انتيهيائيي هيارييل “ اوهان ڪو ڊاڪٽر ته گهرايو” 

 “جيئن مريض ڏسي ته وٺي!”لهجي ۾ چيو، 
، نيرس وڏي اطيمييينيان سيان “ ڊاڪٽر ايئين نيه ايينيدو.” 

 “باقي مريض مون ڏسي ورتو آهي.”چيو، 
، ميون رڙ ڪيئيي، “ پر اوهان ته ڪي ڊاڪٽير نياهيييو!” 
گييهييٽ ۾ گييهييٽ ڪيينييهيين ڊاڪييٽيير کييي تييه گييهييرايييو ” 

جيڪو مريض ڏسي ٻڌائي ميعياميليو ڇيا ۽ ڪيييتيري 
 “قدر آهي!

مون ڏسي ورتو آهي ڄڪيڻيي ” 
، نيييرس سييياڳيييي “ ُٽيييٽيييل آهيييي!

ٻييو ڪيو ” الپرواهي مان چيو، 
عالج ڪونهي آپيريشين ئيي 

ٿيندو، ساڳي ڄڪڻي 
ُجييڙي تييه سييٺ هييزار، 

سييوا نييئييييين لڳييائييي تييه 
لييييييک خيييييييري 
لڳييييييييييييييينيييييييييييييييدو، 

آپيييييييريشييييييين الِء 
راضييييييييييييييي 

 “هجين ته گهرايان ڊاڪٽر؟.
 “پر... پهرين مريض کي ڊاڪٽر ڏسي ته سهي!.”
، نيرس ڪياوڙجينيدي چيييو، “ مون جو ڏٺو آهيي سيو!؟” 
ڏهه سالن جو تجربو اٿم، هي ته اييڪيسيري رپيورٽ ” 

آهي مان ته مرييض جيي ُمينيهين ميان ئيي سيميجيهيي 
 “وڃان، ڪهڙي هڏي ڪٿان ڀڳل اٿس!

 “پر پوِء به ڊاڪٽر ته ڊاڪٽر آهي نه!؟”
اوهان ته اجايو مغيز ” ، نرس بيزاري مان چيو، “ ُاف...!” 

پييييا هييڻييو... مييون اگييهييه ٻييڌائييي ڇييڏييا آهيين، آپييريشيين 
ڪرايو ته ٻڌايو ناهي ڪرائڻو ته پنهنجو مريض وٺي 

 “وڃو هتان.
ُهن ڇڙٻ ڏئي ساڳيا فائل اتي ڪائونيٽير تيي اڇيليييا 
۽ پنهنجي ايپرن جيي کيييسين ۾ هيٿ وجيهينيدي ڀير 

 واري ڪمري ۾ هلي وئي.
هن جي ويندي منهنجيي پيريشيانيي وڌي وئيي، ميون 
ُمڙي بئنر تي ويٺل بابي ڏي نهاريو، جيييڪيو ُسيور 

 جي شدت کان هاڻ صفا ُچور ٿيندو پئي ويو.
ڪاوڙ پيئندي مون پنهنجي ُپڦي جيي ُپيٽ عيطيائيي 
ڊاڪٽر مومن علي کي فون ڪئي، مينيهينيجيا حيواس 
جائيتا نه هئا، صالح مصلحت ڪرڻ الِء مومن علي 
سان نيرس جيو اسيرار ونيڊييم، پير ميومين عيليي چيييو، 

آپريشن ضروري هوندو تڏهن چون پيا، تون پريشان ”
نه ٿي آپريشن ڪرائي وٺ! ڊاڪٽر نه صرف مسيحا 

ايترو چئيي ميومين عيليي ڪيال “ آهن، پر جنتي آهن.
 مان ڪٽجي ويو.

مون کي ڏاڄو تعجب لڳو. مومن علي اهڙي نميونيي 
ڳالهه ڪئي جهڙو مان ُهن جو ڪجهه به نيه هيجيان! 
مان ُهن جي مامي جو ُپٽ ۽ ُهو منهنجيي ُپيڦيي جيو 
ُپيٽ اصيل ئييي نيه ُهيجييي! ميون تيه سيميجيهييييو ڳياليهييه 
ٻييڌنييدي ُهييو مييون کييي اڪيييييلييو ڏسييي ان مييهييل ئييي 
اسپتال هليو ايندو، پر ُهن ته کوکلي آٿت ڏيئي فون 

 ئي بند ڪري ڇڏيو! ُهو به جنتي هو!
ايڏو رهزن وقت!؟ اسان سيڀ جيهينيميي جينيتييين جيي ” 

، منهنجا حوصال “ وي ۾ صفا اڪيال ٿي پيا آهيون!
 سرد ٿي  مڻ لڳا.

اسيان ” نرس جي ڪميري ميان نيڪيرنيدي ميون چيييو، 
آپريشن الِء تيار آهييون، اوهيان ڊاڪيٽير کيي گيهيراييو 

 “مان پئسن جو بندوبست ڪريان ٿو.
نرس ڪي پيل ايور سيان ميون ڏي ڏٺيو ۽ پيوِء فيون 

ميرييض جيو رت ” ڪڍي نيميبير ميالئييينيدي چيييائييين، 
ٽيسٽ ڪرائي وٺو، مريض جام ضعيييف آهيي! ٿيي 
سگهي رت جي ضرورت پوي، ان جو بينيدوبسيت بيه 

 “اڳواٽ ڪرڻ ضروري آهي!
نرس جا سوال شڪياري جيهيڙا هيئيا، ميون کيي لڳيو، 

 “مان ڪو ڦاٿل شڪار آهيان.”
، مون بابا کي تسلي ڏيندي سوچيو، “ ٺيڪ آ چئي” 
مييامييا ڪييرڙ کييي پيياڻ وٽ گييهييرائييي وٺييان، نيييييڪ ” 

پرهيزگار به آهي ۽ هتان اسپتيال کيان سينيدس گيهير 
، فيون کيڻينيدي مياميا ڪيرڙ کيي “ به ته ويجيهيو آهيي!

ڪال ڪيم، پر نمبر بنيد آييو، گيهير جيي نيميبير تيي 
فون ڪري سڀ احوال ڪيم، پر مامي جي ُپٽ ڪيا 
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 چڱي موٽ نه ڏني ته ويتر ڪڙهي پيس!
، سيوچييينيدي ميون “ خير آهي ڪا ڳياليهيه ڪيونيهيي!” 

پنهنجي سئوٽ ُمالن ڪمال جنتي کي فون ڪئي، 
ڪيمييال بيابييا جييو هيييينييئير آپييريشين آهييي! تيينييهينييجييي ” 

 “ سنگت ساٿ وڏي آهي جيڪر تون...
، ڪمال منهنيجيي پيوري ڳياليهيه نيه “ اڇا ٺيڪ آهي!” 

درويش ڏهيه مينيٽ صيبير ڪير ميان ” ٻڌي ۽ چيائين، 
ڪال ڪٽجي وئي مان اڪيلو “  توسان ڳالهايان ٿو.

وائڙن وانگر رهجي وييس. اسيٽيييٽيس نيوٽيييفيڪيييشين 
جي کڙڪي منهنجو ڌيان ڇڪايو، ڏٺم ڪيميال جيو 

درويش اسيپيتيال آهيي، رت ” نئون اسٽيٽس لڳو هو، 
جي ضرورت اٿس ڪيو دوسيت رت ڏئيي تيه دروييش 

 “سان رابطو ڪري!
ڪمال جو اهڙو اسٽيٽس پڙهي سيخيت ڪياوڙ آئيي. 
ان مهل ئي ميون ٻييين سيڀينيي وييجيهين ميائيٽين کيي 
ڇڏي پنهنجي ننڍي ڀاُء ميينيڌري کيي فيون ڪيئيي، 

مينڌرا سگهو منهنجي دوست لطيف ۽ ُپنهيل ڏي ” 
و  ۽ کين چئو بابا اسپتال آهي، درويش اوهان کي 
گهرايو آهي، ٻنهي وٽ فيون ڪيونيهيي، ميزدور آهين 
 “روبرو وڃي انهن کي وٺي سگهو اسپتال اچي ُپڄ.

ٻي فون مون پنهنجي دوست سنياسيي کيي ڪيئيي، 
شيادان اڳ ميري وئيي ” ُهن ڪيال کيڻينيدي ئيي چيييو، 

 “ڇا؟؟.
ُٻيڌ جيليد اسيپيتيال ” ، چيييم، “ ها شادان اڳ مري وئي!” 

ُپڄ، بابا کي ڌڪ لڳو آهي هينئر ئي آپريشن اٿيس 
 “متان رت وايره کپي!

، سينييياسيي ڇيرڪيي پيييو ۽ “ هان... چئين ڇيا ٿيو!؟.” 
ڪي ڏوڪڙ واييره بيه ” ڪجهه سوچيندي پ يائين، 

 “اٿئي گڏ يا نه؟؟.
ڪو جواب ڏيڻ کان پهرين هٻڪي پيييس، پير هين 

ٺيڪ آهي پيريشيان نيه ٿيجيانِء ميان ” يڪدم چيو، 
 “بس اجهو پهتس ۽ اسپتال ڪهڙي آهي؟.

اسپتال جو ٻيڌائييينيدي ميون ٿيڌو 
ساهه کڻي ورتو، دوستيي بيه وڏو 
ڏڄ هييونييدي آهييي! سييوچييييينييدي 

 اکيون ڀرجي آيون.
مينڌرو جييسييين ُپينيهيل 
۽ ليييطيييييييف کيييي وٺيييي 
ُپڄي يا سنياسي اچي 
ميييون تيييائييييييين رسيييي، 
اييييتيييري ۾ رت جيييون 

ڪييجييهييه ٽيييييسييٽييون مييون 
ڪرائي ورتيون! بابو ساڳئيي ُسيور جيي شيدت ۾ 
اڃان ورتو پيو هو، رت جي رپورٽن اچڻ جو انتظار 

هو باقي ڊاڪٽر به اچي ويو هو، جنهن آپريشن جون 
تياريون ڪرايون پئي، ٻاهر آپريشن ٿيٽر جي در تي 
بيهي، ڊاڪٽر کي تڪڙو ايندو ويندو ڏسي مون کي 

ڪيياسيائييي  يڻ قييربيانييي کيان اڳ ُڇييري ” اييئيين لڳيو، 
پر سڀني چيو ٿي ڊاڪٽر جنتي “ تکي ڪندو هجي!

 آهن.
امييالييڪ مييون ڏٺييو هيييييٺ چيياڙهييييين کييان سيينييييياسييي 

سهڪندو مٿي چڙهي رهيو هيو، آخيري ڏاڪيو ٽيپيي 
ُهن اچي ڀياڪير ۾ ميون کيي ڀيرييو، ٿيڦيڪيي ڏيينيدي 

درويش همت نه هار مان توسان گڏ آهيان! ”چيائين، 
، مينيهينيجيي ُميٺ ۾ ڪيجيهيه “ سڀ سهي ٿي ويينيدو.

هيي پياڻ وٽ رک ۽ ” نوٽ ڀيڪوڙائيندي چييائييين، 
 “اي بابا کي ڏسون.

اسان اڳتي بئنر ڏي وڌي آياسين، بيابيي جيو چيهيرو 
تڪليف ۽ اذيت مروڙي ورتو هيو، سينيدس اکييين ۾ 
ڪي ڳوڙها هجن ها ته ضرور وهي پون ها، پير ُاهيي 
ڳوڙها اسان جي سنوار ۾ گهڻو اڳ ُهن هاري ڇيڏييا 

 هئا ۽ هاڻ سندس اکيون خالي هيون.
سنياسي بابي اڳيان هيٺ پيرن تي اوڪڙو ويهنيدي 

 “ڇا ٿيو چاچا؟.”پ يو، 
بييابييو اذيييت ۾ ورتييل هييو، ِڪيينييجييهييي سييگييهيييييو، پيير 
ڳالهائي نه سگهيو. سنياسيي بيابيي جيي ڌڪ لڳيل 
گيوڏي تييي هيٿ رکيي هييورييان ميٿيس آڱيرييون ڦييييرڻ 
لڳو، مان پريشاني ۾ بابي جو چهرو ڏسي سنياسي 
جييي پيينييهيينييجييائييپ جيياچييڻ لڳييس ۽ سيينييييياسييي هييٿ 
ڦيرندي اوچتو سٽ ڏني ته هلڪي ٺڪاُء سان بيابيي 

 ٿڌو ساهه ڀري ورتو.
رپورٽون اچي ويون آهن! مريض کي آپيريشين ٿيييٽير ” 

مهل نيرس وييجيهيو ان “  وٺيييي اچيييو.
ڳالهايائييين ۽ ميان اچيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
مييون سيينييييياسييي ۽ ڇييرڪييي پيييييس. 

بابي 
مييييييان 

اک ڪييڍي وييينييدڙ نييرس کييي ڏٺييو، سيينييييياسييي مييٿييي 
چيياچييا ٽيينييگ کييي ٿييورو سييڌو ڪييري ” اٿيينييدي چيييييو، 

 “ڪجهه دير وري ايئن ورائيندو رهه!
مون ويندڙ نرس کي ڇڏي واپس سينييياسيي ۽ بيابيي 
ڏي نيهيارييو تيه حيييرت ۾ پيئيجيي وييس! بيابيي جيي 
چهري تي اطمينان گاڏڙ خيوشيي جيي ميرڪ پيکيڙي 
پئي هئي ۽ ُهن  نيگيهيه سيڌي ڪيري واپيس ورائيي 

 پئي ورتي!
، ان ميهيل ميون سينييياسيي کيان “ ڇا ٿيو اچيانيڪ!؟؟.” 

 پ ي ورتو.
ڪجهه نيه! بيس ڌڪ کيائييينيدي سيٽ پيئيجيي وئيي ” 

هيليون ” ، سنيياسيي چيييو، “هئي، سا نڪري وئي آهي
 “گهر؟؟.

 “پر ڊاڪٽرن ته چيو گوڏي جي ڄڪڻي ڀڳي آهي!؟”
، “ اهي ڊاڪيٽير تيه اصيل جينيتيي ڪياروبيار وارا آهين!” 

هيل تيه هيليون، شيهير بينيد ٿيي ويينيدو ” سنياسي چيو، 
 “مالش الِء تيل به وٺڻو آهي!

اسان ٽئي آپريشن ٿيٽر کان اڳتي وڌياسين ته نيرس 
ڪيڏانهن پيا اڳيتيي وڃيو؟ آپيريشين ” رڙ ڪري چيو، 

 “ٿيٽر ته هيڏانهن آهي!
، بييابييي مييرڪيينييدي چيييييو، “ اسييان تييه وڃييون ٿييا گييهيير!” 
باقيي اوهيان پينيهينيجيي انيهييَء ڀيڀ جيي ڄڪيڻ جيو ” 

اسان جي ٽهڪن ۾ ان “  آپريشن ضرور ڪرائي وٺو!
پيڻيهييين جيي ” مهل ماما ڪرڙ جي ڪال اچي وئيي، 

 “ڏي خبر! طبيعت ڪيئن اٿس؟.
 ، مون چيو.“سهي آهي هاڻ.”

، مياميي “ ٺيڪ آهي اهلل چڱيي ڪينيدو.” 
مييان هياڻ ئيي گييهير پيهيتييو ” ڪيرڙ چيييو، 

آهيان ته خبر پئي، ٿڪيل نيه هيجيان هيا 
ته ضرور تو وٽ هييينيئير اچيان هيا، پير 
همراهه ٺيڪ آهي شڪر صبح سيويير 

 “اچي ويندس!
ويچارن ۾ پئجي ويس، ٻه ورهيه اڳ 
مامي ڪرڙ جي ُسهري کي فالج ٿيو 
هو ته پورو هفتو اسپتال ۾ مون کيان 
مامي پٽيوالي ڪيرائيي هيئيي! جيهيڙو 

 ُسهرو ئي منهنجو هو!!
مامي ڪيرڙ سياهيه کيڻيي چيييو، 

ڪنهين شييِء جيي ضيرورت ” 
هجئي ته ٻڌائي صبح کينيييو 

 “اچان.
، خيالن مان نڪرندي ايتيرو “ نه ماما بس دعا کپي!” 

چييئييي مييون ڪييال ڪييٽييي ڇييڏي ۽ چيياڙهيييييون هيييييٺ 
لهندي سامهون پنهنجي ننڍي ڀاُء مينڌري سان گڏ 
پنيهينيجيا ٻيئيي دوسيت ُپينيهيل ۽ ليطيييف ايينيدا ڏسيي 
منهنجي دل چاهيو سنياسيي جيا صيبيح وارا سيڀيئيي 
اسٽيٽس مان به پنهنجي واٽس ايپ تي همييشيه الِء 

 رکي ڇڏيان!
جيڪي مون کان ڇا... وري ڪنهن کان بيه ڪيڏهين 

 ڊهي نه سگهن. 
*** 
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 ڪهاڻي

 “آرتي او آرتي!”
 “جي آئي ممي!”
جلدي ڪم الهي تيييار ٿيي، ” 

پوِء اسان ٻئيي  يڻيييون هيليون 
 “ ٿيون

 “ ڪاڏي هلڻو آ ممي”
اسان جي پاڙي واري سجاتا ٻڌائي پئي ته سيميراٽ ” 

نگر ۾ هڪڙو وڏو پهتل پييير آييو آهيي، جينيهين جيو 
درشن ڪري آشيرواد وٺيي، هين جيا ٻيڌاييل ڏس پيتيا 
ڪرڻ سان چڱن ماڻهن کي اوالد نصييب ٿيي آهيي، 
مون سوچيو توکي به وٺيي ٿيي هيالن، ميتيان ان پييير 

 “جي آشيرواد سان، تنهنجي گود ڀرجي
پر ميميي! اهيي سيڀ رڳيييون سيکيڻيييون ڳياليهيييون ” 

آهيين، ڪيينييهيين پييييير فييقييييير جييي آشيييييرواد سييان 
 “ ڪجهه ڪو نه ٿيندو آهي.

بحث نه ڪر، توکيي جيييڪيو چيييم اهيو ميي، ” 
شييادي ڪييئييي پيينييج سييال ٿيييييا اٿييئييي، اڃييان 
تائين هڪ وارو نه ڏئي سگفين آهييين 
۽ ڳياليهيييون وري وڏييون وڏييون، و  

 “تيار ٿي ايجيييييليييييدي 
 “ممي!پيييييييييييييير ” 

تييييييوکييييييي ” 
ڀيييييري هيييڪ 
۾ 

 “ڳالا سمجا ۾ نه ايندي آهي!
آرتي سس جي اڳيان ڪجا ڪ ي ڪا نه سگهيي 
۽ ڪمري ۾ هيليي وئيي. هين جيو ميوڊ خيراب ڏسيي 

ڇا ڳالا آويي آرتيي! ميوڊ ”ديپڪ ئي کانئس پ يو 
 “ڇو خراب ٿو لڳي تنهنجو؟

ديپڪ! مان هاڻي هي مندر ٽڪاڻا گهمي گهمي ۽ 
ورت رکي ٿڪجي پئي آهيان، ممي ته خييير پيراڻيي 

زماني جي ٿي، پر توهان تيه پيڙهيييل ڳيڙهيييل آهيييو، 
توهان ڇو نٿا سمجهو ته هنن پيرن فقيرن وٽ وڃيڻ 
سان ڪيجيهيه ڪيونيه ٿييينيدو، ٻيار ٿيييڻ ورتين جيي نيه 
ٽيييرييييٽيييمييييييينيييٽ جيييي ضيييرورت آهيييي، 
ڪنهن پييير جيي نيه ڊاڪيٽير جيي 
ضرورت آهي، ممي ته منهنجيي 

ڳييالييهييه نييه ٿييي ٻييڌي، گييهييٽ ۾ ڪييييييييييا 
 “گهٽ توهان ته ٻڌو

مان توسان گڏ آهيان آرتيي! ” 
ميمييَء کيي ڪيييير چييوي، هييوَء پييييير 

 “ٿورن پراڻن خيالن جي آهي
مڃان ٿي مميَء جا خييال ” 

پييراڻييا آهيين، پيير تييوهييان 
جيييا تيييه نييياهييين نيييه، 
اسييييييان ٻييييييئييييييي 
مييييميييييَء کييييي 
بييينيييا ٻيييڌائيييڻ 
جيييييييييييييييييييييييييييييييي 
ٽريٽمينيٽ 

 “ڪرائي سگهون ٿا.
توکي چڱيَء طرح خيبير آهيي ميان ميمييَء ” 

سان ڪوڙ نه ڳالهائيندو آهيان ۽ هييئين ليڪيي 
ڇپي ڪري ڪم ڪرڻ مون کي ڪونه ايندا آهين ۽ 
نه ئي ڪا مون کي ڪنهن ڊاڪٽر کيان ٽيرييٽيمييينيٽ 
جي ضرورت آهي، مان مرد آهيان مرد، آييئيي ڳياليا 

سمجا ۾؟ هاڻي و  جيئين ميميي چيوي ٿيي تيييئين 
 “ڪر، مون کي سوال جواب نه کپن.

آرتي اندر ئي اندر ل ندي رهجي وئي، پر سس جي 
 ڳالا مڃڻ کانسواِء ڪجهه ڪري ڪا نه سگهي.

پيرن فقيرن جيي ڏس پيتين تيي نيهيڪير ڪيرڻ واري 
آرتي هاڻي پاڻ ئي ان پير جي ڏسن تي هيليي رهيي 
هئي. هن جو بغاوت ڪرڻ وارو سڀاُء مٽجي ويو هو، 
سس جي چوڻ تي ورت پڻ رکڻ لڳي ۽ جيئن چييو 
ويو تيئن ڪرڻ لڳي. ڊاڪٽر ڏي وڃڻ جي ڳالا پڻ 
ڪا نه پئي ڪري. اهو ڏسي دييپيڪ خيوش هيو، روز 
جي سوالن جوابن کان هن کي ڇيوٽيڪيارو ميليي وييو 
هو ۽ گهر ۾ سس نينيهين جيي کيٽ پيٽ پيڻ شيانيت 

 هئي. 
آرتي جيئن ننڊ مان اٿيي هين 
کيي الييٽيي ٿيييييڻ لڳييي، آرتيييَء 
کي الٽي ڪندو ڏسي دييپيڪ 

ڇيا ٿيييو ” ٿورو گهٻرائجي وييو 
آرتي طبيعيت ٺيييڪ نيه اٿيئيي 

 “ ڇا؟
 “ الٽيون ۽ چڪر ٿا اچن”

ڪييلييا ڪييجييا الييٽييو سيييڌو ” 
کاڌو ووندئي، ان ڪيري فيوڊ 
 “ پوائيزنگ ٿي وئي هوندئي

ها ٿي سيگيهيي ٿيو، ڪيليا ” 
“ چيييٽيييڻيييي کييياڌي هيييئيييي.

ڪجيهيه سيوچييينيدي 
ٿييييي ” وري چيييييييو 

سييييييگييييييهييييييي ٿيييييييو 
ايسيييڊٽيييي هيييجييييي، 
پيريڊس پڻ ليييٽ ٿيي 

 “ ويا آهن
ڊاڪييٽيير ڏي ٿييا هييلييون، هيييييييييل ” 

وٺنديينَء تيه ٺيييڪ ٿيي دوا 
 “ويندينَء

  پشُجوُآششواد

 

 

 آرتي 

 پريا وڇاڻي
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پر اڳ دوا ڪيييئين وٺينيدييس، اڳ تيه مينيهينيجيو ورت ” 
 “آهي

ڇڏ هاڻي ورتن کي، پهريان پنهنجي طبيييعيت کيي ” 
 “ ڏس، تون ٺيڪ هوندينَء ته ٻار به ٿي ويندو.

واڌايييون هييجيين مسييٽيير ديييپييڪ! آرتيييَء کييي ڏييينييهيين ” 
چڙهي ويا آهن، جلدي توهان جيي اڱيڻ ۾ خيوشيييون 

 “اچڻ واريون آهن.
تيوهيان سير ٿيا چيئيو ” دييپيڪ حيييران ٿيي وييو “  ڇا!!” 

 “ڊاڪٽر!؟
 “ها مسٽر ديپڪ!”

آرتيَء مشڪندي ديپڪ ڏانيهين نيهيارييو، پير دييپيڪ 
کي اڃان به پنهنجن ڪنن تي وشواس ڪيو نيه پيييو 

 اچي. 
سيڌو گييهير نييه وڃييي دييپييڪ گياڏي هييڪ گييارڊن وٽ 

 “ٿوري دير هتي ويهون ٿا”روڪي 
هت پر هت ڇو؟ سڌو گهر هلو ته مميَء کي اها گڊ ”

 “نيوز جلدي ڏيون، هو پڻ ڪيڏا خوش ٿي ويندا
ها هلون ٿا، پهريين هيتيي وييا ٿيورڙي ديير، تيوسيان ” 

 “ڪجهه ڳالهائڻو آهي.
گارڊن ۾ ڪنڊ واري بينر تي وڃي ٻئي  ڻا ويهيي 
رهييييا. آرتيي جييييتييرو خييوش هييئييي، ديييپييڪ اوتييرو ئييي 

 منجهيل ڏسڻ ۾ پئي آيو.
 “ڪهڙي اڻ تڻ ۾ آهيو؟”
آرتييي! ميون تييوکييان هييڪ ڳييالييا لييڪييائييي آهييي، پيير ” 

 “هاڻي توکان وڌيڪ نه لڪائي سگهندس
 “ ڇا ڳالهه آهي، ڇا لڪايو اٿَو؟”
ڪاليج جي ڏينهن ۾ منهنجو بائيڪ سيان ” 

ايڪسيڊنٽ ٿيو هيو، اهيا ڳياليهيه تيه تيوکيي 
 “خبر آهي.

ها توهان ٻڌائي هئي، پر هيئنر ان ڳالهيه ” 
 “جو ذڪر ڇو؟

ان ايڪسيڊنيٽ ۾ ميون کيي رڳيو ٻياهيرييان ” 
ڌڪ ئي نه لڳا هئا، پر انيدرونيي ڌڪ پيڻ لڳيا 
هئا ۽ ان ايڪسيڊنٽ منهنجي پيُء ٿيييڻ جيي 

 “سگهه کسي ڇڏي هئي.
ديپڪ هيٺ گهاُء ڏانيهين نيهياريينيدو رهيييو ۽ آرتيي 
ديپڪ ڏانهين حيييرت ميان نيهيارييو پيئيي، اهيي ليفيظ 

 ٻڌي هن جي نيڻن ۾ پاڻي ڀرجي آيو.
توهان کي پهريان ئي ان ڳاليهيه جيي خيبير هيئيي تيه ” 

 “تووان پيُء نه بڻجي سگهندا...
ايڪسيڊنٽ جي ڪجا ڏينفن کيانيپيوِء ئيي ڊاڪيٽير 

 ٻڌايو هو.
 “ان ڳالهه جي خبر ممي پپا کي به هئي يا نه؟”

نه، مون ڊاڪٽر کي من  ڪئي هئي ته هو ڪنهن ”  
 “کي نه ٻڌائي

توهان کي ان ڳياليهيه جيي خيبير هيئيي تيڏهين تيوهيان ” 
ڊاڪٽر ڏي هلڻ الِء تيار ڪو نه هئا ۽ نه ئيي تيوهيان 
مون کي ٻڌائڻ ضروري سمجهو هو، جڏهين بيه ميون 
تيوهيان کيي چييييو مييان ڏس پييتيا ڪيري، ورت رکييي، 
ٿڪجي پئي آهيان، مون کان ڪو نيه ٿيو ٿيئيي هيي 
سڀ، تڏهن به توهان ڪجيهيه ڪيو نيه چيييو، نيه ميون 

کييييييي روڪييييييڻ کيي ۽ نيه پينيهينيجيي مياُء 
ڪيييييييئيييييييي... جييييييي ڪييييييوشيييييييش 
تييييييمييييييام واھ ديييييييييپييييييييڪ! 
 “ڪيوَ گييييهييييڻييييو سييييٺييييو 

اهو سيڀ ڇيڏ ” 
هييياڻيييي اهيييو 
ٻيييييييييڌائيييييييييي 
جيييييييڏهييييييين 
مييان پيييُء 
بيييييڻيييييجيييييي 

نيٿيو ئيييييييييي 

سيييگيييهيييان تيييه 
تيييون پيييييييٽ 
سييييييييييييييييييييييان 
ڪيييييييييئيييين 

ٿي آهين! ڪينيهين جيو ٻيار آهيي هيي، ڪياڏي وئيي 
ديييپييڪ جييو آواز “  هيئييييينَء خييانيدان جييي عييزت وڃيائييڻ

 کهرو هو.
واھ... اڃان به توهان کي منهنيجييين تيڪيليييفين جيو ” 

ڪو به احساس ڪونهي، پر ان ڳالهه جي چنتا آهي 
ته مان ڪاٿي وڃي خاندان جي عزت لهيرائيي آييس، 
مون ته سوچيو هو توهان کي سر ضرور ٻڌائييينيدس، 
پيير هيياڻييي ديييپييڪ...! جيينييهيين انسييان کييي ميينييهيينييجييي 
تڪليف سان ڪو واسطو نياهيي ان کيي سير  ياڻيڻ 

 “جو اڌيڪار ڪانهي. هاڻي هلون گهر
 آرتي اٿي بيٺي

 “گهر...! تون گهر هلڻ جي الئق رهي آهين!؟”
هلو ته سهي، گهر هيليون ٿيا، ميان پينيهينيجيو سياميان ” 

کڻي وڃان ٿي ۽ ويندي ويينيدي ميمييَء کيي ٻيڌاييان 
ٿي ته پير جو آشيرواد سڦلو ٿيو اٿَو، انهن کي به تيه 
خيبيير پييوي پييييير ڪيييييتييرو پييهييتييل آهييي ۽ تييوهييان پييوِء 
پيينييهيينييجييي ميياُء پيييُء سييان گييڏ هيين سييميياج کييي بييه 
منهنجي گهر ڇڏي وڃڻ جي وجهه ٻڌائجو، هلو اٿيو 
توهان ٻڌائي سگهو ٿا سڀني کي، ڇو ته توهيان ئيي 

 “چيو هو ته مرد آهيو، توهان مرد
 ديپڪ بي حواس ٿي بينر تي ويٺو رهيو.

*** 
 پريا وڇاڻي جو مختصر تعارف

مييمييبييئييي( جييي هيييَء پييهييرييين -پييريييا وڇيياڻييي )ڪييلييييياڻ
ڪهاڻي همسري مئگزين ۾ شامل ٿيي رهيي آهيي. 

کييان هيينييدي ۽  1554سيينييدس لييکييڻ جييي شييروعييات 
سنڌي ٻوليَء ۾ شاعريَء سان ٿي، جڏهن تيه هينيدي 
۽ سيينييڌي ٻيينييهييي ٻييولييييين ۾ نييثيير پييڻ لييکيييييو اٿييس. 
شياعيريَء ۾ ايزل، ڪيويييتيائيون، نيظييم، گييييت، دوهييا، 
ڇينيد، هيائيڪيا ۽ ٻييين صينيفين ۾ طيبي  آزميائيي پييڻ 
ڪئي اٿس. جڏهن ته نثر ۾ ڪهاڻيون ۽ آرٽييڪيل 
لکيا آهن. شاعري ۾ سينيڌي ۽ هينيدي ٻيولييَء جيي 

کان وڌيڪ گڏيل مجموعين ۾ سينيدس شياعيري  50
ڇيپيي آهيي، جييڏهين تييه سينييڌي ٻيوليييَء ۾ ٻييارن جييي 
نفسياتي مسئلن بابيت ليکيييل ڪيهياڻييين تيي هيڪ 
مجموعو شاي  ٿي چڪو آهي، جڏهن ته عورتن جي 
مسيئييليين تييي ليکيييييل ڪييهيياڻيييين جييو هييڪ ميجييمييوعييو 
ڇيپييائييَء جييي مييرحيلييي هييييٺ آهييي ۽ ان کيان عييالوه 
 سندس هڪڙو ناول پڻ ڇپجڻ جي انتظار ۾ آهي.
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 ڪه ڻي

ڳييالييهييه ڏاڄي خييوشييي جييهييڙي ” 
آهي جو پينيهينيجيي ڪيارخيانيي 
جيييي تيييييييار ٿيييييييل ميييال جيييي 
مارڪيٽ ۾ وڏي گيهيرج آئيي 
آهي، پر ڪارخاني ۾ جيييتيرن 
مييزدورن جييي گيينييجييائييش آهييي 
سي اها گُهرج پوري ڪرڻ الِء ناڪافي ٿيي پيييا آهين. 
انهيَء ڪري اسيان بيه جيدييد طيرييقيو اخيتيييار ڪيرڻ ٿيا 
چاهيون. اهو طريقو جيڪو پوري دنيا ۾ رائيج آهيي ۽ 
ڪيالييهييه جيييييڪييا اسييان جييي گييڏجيياڻييي ٿييي آهييي ان ۾ 
پنهنجي ملڪ جي ڪارخانن کي به اجازت مليي وئيي 
آهي سو هاڻي تيميام جيليد ٻييين ڪيارخيانين ۾ بيه اهيو 
طريقو رائيج ٿيييڻ وارو آهيي. جيييڪيڏهين پياڻ اييئين نيه 
ڪنداسين ته پنهنجو ڪارخانو، جيڪو اڳ عيرش تيي 
آهي سو سڀاڻي فرش تيي اچيي پيونيدو. فيرش تيي ڇيا، 
کوهه جي تري ۾ ارق ٿي ويندو. اوهان کي اهيو ُٻيڌي 
به خوشي ٿيندي ته جديد طريقي جيي رائيج ٿيييڻ سيان 
رڳو اسان کي فائدو نه ٿيندو، پر اوهان جيي پيگيهيار بيه 

ڪييارخييانييي جييي مييالييڪ پيياران “  ٻييييڻييي ڪييئييي وييينييدي.
جاري ڪيل انهيَء حيڪيم نياميي جيو ميطيليب سيڀيئيي 
مزدور سمجهي چڪا. ان حڪم نامي ۾ جنهن جدييد 
طريقي رائج ڪرڻ جو ذڪر هو سو جدييد طيرييقيو هييُء 
هو ته مزدورن جا هٿ ڪلهن کيان ڪيٽيي آرٽيييفيييشيل 
اليڪٽريڪيل هيٿ لڳياييا ويينيدا، جيييڪيي ٻياهيرييان تيه 
عام هٿن جهڙا هوندا، پر اندريان اسٽيييل جيا هيونيدا ۽ 
اهي خودڪار نموني دماغ جي چوڻ تي ڪيم ڪينيدا. 
اهي اليييڪيٽيرييڪيل هيٿ، قيدرتيي هيٿين جيي ڀيييٽ ۾ 

ڏهيييوڻ تيييي تيييييييز 
ڪيييييييم ڪيييييييري 

سيييگيييهييينيييدا 
۽ ٿييڪييبييا 
بيييييييييييييييييييييييييه 
ڪيونيه. 

ضرورت ايجاد جي ماُء سڏجي، سو هاڻي مارڪيٽ ۾ 
 اهڙي قسم جا اليڪٽريڪل هٿ به اچي چڪا هئا.

اهو فرمان ُٻڌي سڀني مزدورن جي دمياغ ميان دونيهيان 
نڪري ويا، جيڪي نوان ڪم تي چڙهيييا هيئيا تين تيه 
رات پيٽ ۾ ئي ٽپڙ گول ڪيا. بياقيي جيييڪيي پيراڻيا 
هئا سي اچي پريشان ٿيا. ٽيڪم داس بيه جيڏهين اهيو 
فرمان ُٻڌو ته ويچار ۾ پئجي ويو. ڪيارخيانيي ۾ وڏي 
عرصي تيائييين هيڪ پيرزي جيييان ڪيم ڪيري ڪيري 
هاڻي ُهو ڪنهن ٻئي ڪم جي تيه الئيق ئيي نيه رهيييو 
هو ٻيو ته وٽس هاڻي ڪنهن رسڪ جي گينيجيائيش بيه 
نه هئي. هڪ پاسي، ٽيڪم داس جو ذهين ُپيٽ ارجين 
جيڪو تازو ئي اسڪالرشپ تيي ٻياهيرئييين ميليڪ جيي 
ڪنهن وڏي يونيورسيٽيي وييو هيو، سيو هين اهيا ڳياليهيه 
ُٻڌائي ڪنهن به صورت ۾ پنهنجي ُپٽ جي پيڙهيائيي 
خراب ڪرڻ نٿي چاهي ۽ ٻيئيي پياسيي هين شيهير کيان 
ڪونهين ڏور ڪنهن ڳوٺ ۾ هين جيي ميرڻ ڪينيڌي 
ماُء ۽ اڌڙوٽ زال جو بيه جيييڪيڏهين ڪيو آسيرو هيو تيه 
هيييُء ئييي هييو. ٽيييييڪييم داس پيينييهيينييجييي هييٿيين ڏانييهيين 

واقيعيي بيه مينيهينيجيي زنيدگيي جيي ” نهاريندي سوچيو، 
گاڏي کي گِهلڻ الِء هياڻيي هيي هيٿ ڪيافيي نيه رهيييا 
آهييين. ميييون کيييي اسيييٽيييييييل جيييا ئيييي هيييٿ گيييُهيييرجييين. 

۽ پييوِء ڪييارخييانييي جييي سييڀيينييي “  اليييييڪييٽييريييڪييل هييٿ.
“ هييا” ميزدورن ۾ سييڀ کييان پيهييريين ٽييييڪييم داس ئيي 

ڪري پنهنجا هٿ پيييش ڪيييا. ميزدورن سيڀينيي جيون 
حالتون لڳ ڀڳ هڪ جهڙيون ئي هيون سو بيس پيوِء 

ُپيييييٺيييييييييييان هيييييڪ ٽيييييييييڪييييم داس جييييي 
ڊگهي قيطيار تيييار ٿيي 

 وئي.

هاڻي ٻين مزدورن جيان ٽيڪم داس جا اليڪٽريڪيل 
هٿ به ڏاڄي تيييزي سيان ڏهيوڻ تيي ڪيم ڪيرڻ لڳيا. 
نتيجي ۾ پهرين جيڪو ڪم چووييا ڪيالڪ وٺينيدو 
هو سو چئن ڪيالڪين ۾ ٿيييڻ لڳيو. ان ڪيري هياڻيي 
موڪل به سويير ٿيييڻ لڳيي ۽ پيگيهيار بيه ٻيييڻيي ميليڻ 
لڳيي. شيروعيياتيي ڏيينييهين ۾ جين ميزدورن جيي رت ۾ 
ست هو سي صبح سانجهي شوڪارا ڀري چيونيدا هيئيا 

آھ! اسان هنن مشيني هٿين سيان پينيهينيجيي ميايين ”ته 
سان محبتون ڪييئين ڪينيداسييين؟ ڪيييئين هينين کيي 
ڀاڪرن ۾ ڀرينداسين؟ ڪيئن پيييار ڪينيداسييين انيهين 

پيير پييوِء آهسييتييي آهسييتييي مييزدورن جييي دل بييه “  سييان!؟
ڀرجي وئي ۽ ُهينين کيان قيدرتيي هيٿين وارو درد هضيم 
ٿيڻ لڳو. ُهو ڏينهن جو ڪيم ڪينيدا هيئيا ۽ رات جيو 
اليڪٽريڪل هٿ جسيم کيان اليڳ ڪيري چيارج تيي 
رکندا هئا ۽ صبح ٿيندو هو ته اهي هيٿ لڳيائيي وري 

 تڪڙا تڪڙا ڪارخاني ٺڪ وڃي ڪندا هئا.
جڏهن ڏيياري جيي ميوڪيل ٿيي تيه ٽيييڪيم داس کيي 

هيي اسيٽيييل جيا هيٿ ” ڳڻتي ورائي وئي. هن سيوچيييو، 
ماُء ته کڻيي نيور کيان وييهيي “  کڻي گهر ڪيئن وڃان.

وئي آهي، پر رتني جون اکيون ته ڏانيد جيييڏييون آهين. 
اها ته ڏسي ويندي نه ۽ هيييتيرن سيارن ڏيينيهين کيانيپيوِء 
گهر پيو وڃان سو ليڪيائيي بيه تيه ڇيا سيگيهينيدس هين 
کان!؟... ۽ جڏهن هوَء منهنجا هي هٿ ڏسنيدي تيه ڇيا 
سوچيندي؟ هوَء ته ڊ ي ويندي ويچاري! ٽيييڪيم داس 
منهن ٻئي پاسي ڪري پنهنجي ُپٽ ارجن جيو تصيور 

ڀيال ” ڪيو ته ڪجهه اطمينان ٿيس. ُهيو سيوچيڻ لڳيو، 
منهنجي ارجن کي ته خبير ڪيانيه پيونيدي نيه. هين جيي 

سييييٺييييي نييييمييييونييييي سييييان پييڙهييائييي تييه 
رهنيدي نيه... ميون کيي ٿيينيدي 

ڀييييييييال ٻيييييييييييييييييو 
گيييهيييرجيييي بيييه 

 “ڇا!
ٽيييييييڪيييم 

داس 
ڏيييياري جيييي 
شيييام ڳيييوٺ 
جو ُر  ڪيو 
۽ 

 روبوٽ
 حسيب ڪانهيو
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آڌي ڌاري وڃي گهر پهيتيو. هين جيي زال جيون اکيييون 
در ۾ ئي ُکتل هييون سيو کيڙڪيي تيي ئيي سيميجيهيي 
وئيي ۽ ڊوڙي اچيي در کيولييييائييين. ٽيييڪييم داس کييي 
ڏسي اکيون ٿڌيون ٿي پيييس. ٽيييڪيم داس مياُء جيي 
پيرن تيي هيٿ رکيييا. اليييڪيٽيرييڪيل هيٿ. ان ليميحيي 
ٽيڪم کي  ڻ مٿيي ۾ زوردار ٽيييڪيم لڳيو، جيڏهين 
اليييييڪييٽييريييڪييل هييٿ، ميياُء جييي پيييييرن جييو اهييو ُڇييهيياُء 
محسوس ڪري ئي نه سگهيا جيڪو هين جيا قيدرتيي 
هٿ محسوس ڪندا هئا. پنهنجي ماُء جيي پيييرن تيي 
هٿ رکندي ئي ٽييڪيم داس جيي سيميوري جسيم ۾ 
هڪ ُپرسڪون لهير ڊوڙي ويينيدي هيئيي، پير هين هيڪ 
ڀيرو وري ارجن ۽ سندس روشين مسيتيقيبيل جيو تصيور 
ذهن ۾ آڻي پنهنجو پياڻ سينيڀياليي ورتيو. ميانيي کيائيڻ 
کييانييپييوِء ٽيييييڪييم داس سييمييهييڻ وقييت پيينييهيينييجييا اهييي 
اليڪٽريڪل هٿ جسم کان ڌار ڪري رکيا تيه رتينيي 
کان ريا نڪيري وئيي. ٽيييڪيم داس رتينيي جيي وات 
تي هٿ ڏئي ها، پر جيئن ته وٽس هياڻيي هيٿ نيه هيئيا 
سو هن هڪدم رتني کي پيار وچان هنڌ تي َدسيو ۽ 

 “چري ماٺ ڪر، امان نه جاڳي پوي.”کيس چيو، 
رتني جو ساهه سهڪي پيو. ُهن ٿڙڪينيدي ڦيڙڪينيدي 

 “ته ته تنهنجا هه هه هٿ؟”ُاچاريو، 
منهنجا هٿ َڪٽجي وييا آهين، پير ”ٽيڪم داس چيو، 

 “تون گهٻرائي نه، پريشان ٿيڻ جي ڳالهه ناهي رتني.
رتني جون اکيييون ڀيرجيي آييون، هيوَء ُسيڏڪيڻ لڳيي ۽ 

 “پر ڪيئن”پ ائين 
 ٽيڪم داس انڌي هنئين.“ بس، اچي ويا مشين ۾.”

رتني هنڌ ۾ ُسڏڪڻ لڳيي. ڏيياري جيا ڏييئيا ُاجيهياميڻ 
 لڳا.

ٽيڪم داس رتني کي سييينيي سيان لڳيائييينيدي چيييو، 
چري، چيم نه پريشان ٿيڻ جيي ڪيا ڳياليهيه ڪيانيهيي ” 

ڪا، هي هٿ اسٽيل جا هيٿ اٿيئيي. ڏاڄا سيگيهيا آهين 
چري، هي هٿ بيليڪيل قيدرتيي هيٿين وانيگير ئيي ڪيم 
ڪندا آهن. پاڻ انيهين کيان بيه ڏهيوڻ تيي وڌييڪ تيکيو 
ڪم ڪندا آهن. هي هٿ ڪارخاني جيي مياليڪ ميون 
کي مفت ۾ لڳرائي ڏنا آهنل ۽ ها، مينيهينيجيو پيگيهيار 

 “به ٻيڻو ڪيو آهي مالڪ!... اڃان ڇا کپي چري!؟
رتني، ٽيڪم داس جيي سييينيي تيي ڳيوڙهيا ڳياڙيينيدي 

 “ مون کي تنهنجا هٿ کپن...”چيو، 
هيڪ ليميحيي الِء ٽيييڪيم جيو سياهيه بييه 
ُسڏڪي پييو، پير ُهين ڳيوڙهيا پيي ورتيا. 
اهييي ڳييوڙهييا زهيير کييان بييه وڌيييڪ ڪييڙا 
هئا. زهر پيئڻ سولو هيو. ڳيوڙهيا پيييئيڻ 
ڏکيييييا هييئييا. ٽيييييڪييم داس ڳييوڙهييا پييي 

هيُء به منهينيجيا ” ڳالهه مٽائيندي چيو، 
هييٿ آهيين چييري... خييييير ڇييڏ هيياڻييي ان 
ڳالهيه کيي تيون اهيو سيوي تيه ان ۾ بيه 
ڪيا ڀييالئييي هييئيي جييو هيياڻييي ميينييهيينييجييو 
پگهار ٻيييڻيو ٿيي پيييو آهيي، هين چيييو، 

هاڻي پنهنيجيو ارجين بيليڪيل بيي اونيو ” 
ٿييي پييڙهييائييي پيييييو ڪيينييدو ۽ ڏسييجييانِء 
وييهيي، هييو چيونييدو آهيي نيه سييائينيسييدان 
ٿيييييڻ جييو، سييو هييڪييڙي ڏييينييهيين وڏو 

سائنسدان هاڻي ضرور ٿيندو... پر ُٻڌ! هن کي ڪجهه 
نه ُٻڌائجانِء. متان هن کي پريشان ڪرين ۽ هيا، اميان 

 “کي به ڪجهه نه ُٻڌائجانِء.
ٻئي ڏينهن ٽيڪم داس اوڙي پياڙي وارن سيان خيوب 
هولي ملهائي، پر هن جا اليييڪيٽيرييڪيل هيٿ ٻياهيرييان 
صفا اهڙا هئا، جهڙا قدرتي هجن سو ڪنهن کي ڪيو 
شڪ ئي نه ٿيو ۽ پوِء شام ڌاري وري شهير روانيو ٿيي 

 ويو.
ان ڏينهن ارجن، ٽييڪيم داس سيان ڳياليهياييو هيو. ُپيٽ 
کيس ڏياري جون واڌايون ڏنيون هيون ۽ چيو هيئيائييين 
ته سندس پڙهائي زبردست نمونيي هيليي رهيي آهيي ۽ 
ُهو ٽن سالن جي اندر ئي ڊگيري حياصيل ڪيري وٺينيدو 

 ۽ پوِء سائنس جي ميدان ۾ پاڻ ملهائيندو.
پييوِء اهييي ٽييي سييال، ٽيييييڪييم داس ايييئيين ئييي گييذاريييا. 
ڪارخاني تي ڪيم ڪينيدي، ڏيياري هيوليي تيي ڳيوٺ 
ويينييدي. مياُء کييان پيياڻ بيچييائيييينييدي ۽ زال کييي آٿييتييون 

 ڏيندي...
ارجن کي ڊگري ملڻ واري ئي هئي جو ڪارخاني جيي 
مالڪ هڪ ڇرڪائيندڙ فرمان جاري ڪييو. هين چيييو، 

اهيا ڳياليهيه ڏاڄي خيوشيي جييهيڙي آهيي جيو پينيهينيجييي ” 
ڪارخاني ۾ تيار ٿيندڙ پائيييدار ۽ نيت نييين ڊزائييينين 
جي مارڪيٽ ۾ وڏي گيهيرج آهيي، پير ڪيارخيانيي ۾ 
جيييتيرن مييزدورن جيي گيينيجيائيش آهيي سيي اهيا گيُهييرج 
پوري ڪرڻ الِء ناڪافي ٿيي پيييا آهين. انيهييَء ڪيري 
اسان به جيدييد طيرييقيو اخيتيييار ڪيرڻ ٿيا چياهيييون. اهيو 
طييريييقييو جيييييڪييو پييوري دنيييييا ۾ رائييج آهييي ۽ ڪييالييهييه 
جيڪا اسان جي گيڏجياڻيي ٿيي آهيي ان ۾ پينيهينيجيي 
ملڪ جي ڪارخانن کي به اجازت ملي وئي آهيي سيو 
هاڻي تمام جلد ٻين ڪارخانن ۾ به اهيو طيرييقيو رائيج 
ٿيڻ وارو آهي. جيڪڏهن پاڻ اييئين نيه ڪينيداسييين تيه 
پينيهيينيجيو ڪيارخيانييو، جييييڪيو اڳ عيرش تيي آهييي سييو 
سڀاڻي فرش تي اچي پوندو. فرش تيي ڇيا، کيوهيه جيي 
تري ۾ ارق ٿي ويندو. اوهان کي اهو ُٻڌي بيه خيوشيي 
ٿيندي ته جديد طريقي جي رائج ٿيييڻ سيان رڳيو اسيان 
کي فائدو ڪونه ٿيندو، پر اوهان جي پگهيار بيه ٻيييڻيي 

 “ڪئي ويندي.
ڪارخاني جي مالڪ پاران جاري ڪيل ان فيرميان جيو 
مطلب به مزدور ڏينهن ٻن ۾ سمجهي ويا. هين ڀيييري 

واري فرمان ۾ جنهن جديد طريقي جيي ڳياليهيه ڪيئيي 
وئيي هيئييي سيو اهييو هيو تييه ڪيارخيانييي جيي گيينيجيائييش 
وڌائڻ جي الِء مزدورن جون ٽينيگيون َڪيٽيييون ويينيدييون. 
جيئن ته مزدور ڪارخاني ۾ ڪيم رڳيو هيڪ جياِء تيي 
ويهي ئي ڪندا هئا سيو اهيو سيميجيهيييو وييو تيه کييين 
اتي ويٺي ويٺي ٽنگن جيي ڪيا بيه ضيرورت ڪيانيهيي 
ڪا، سو ڇيو نيه انيهين جيون ٽينيگيون ڪيٽيي گينيجيائيش 
وڌائي وڃي ۽ مشين گيري ۾ اضافو ڪري مارڪيٽ 
جييي گييهييرج پييوري ڪييئييي وڃييي. بيياقييي مييزدور جييڏهيين 
ڪييم کييان فييارغ ٿييييين تييه سييڀيينييي جييون آرٽيييييفيييييشييل 
اليڪٽريڪل ٽنگون پيل هجن، جيڪي ويينيدي ميهيل 
لڳائي هليا وڃن. سائنسي ترقي سبب ٻانهين کيانيپيوِء 
هيياڻييي اهييڙي قسييم جييون اليييييڪييٽييريييڪييل ٽيينييگييون بييه 

 مارڪيٽ ۾ اچي چڪيون هيون.
ڪيارخيانيي پياران جيياري ڪيييل اهيو فييرميان ُٻيڌي ٻيييين 
مزدورن سميت ٽيييڪيم داس بيه اجيهياميي وييو هيو، پير 
وري کيس ارجن جو خيال آيو ته هن پنيهينيجيي ٽينيگين 

اسيان جينيهين زميانيي ۾ ” ڏي نهاريندي چپن ۾ چيييو، 
 اوا آهيون، تنهن سان گڏ هلڻ جي الِء هي ٽنگون تيه 

بس پوِء ٽيييڪيم “  واقعي به ڪنهن ڪم جون نه آهن.
داس ٻييئييي ڏييينييهيين وري وڃييي سييڀيينييي کييان پييهييرييين 

 پنهنجون َٽنگون پيش ڪيون.
هاڻي مزدورن جي ٽنيگين َڪيٽيجيڻ سيان ڪيارخيانيي ۾ 
ڪافيي گينيجيائيش پيييدا ٿيي پيئيي هيئيي. ميزدورن جيي 
ٽنگن واري جاِء تي اضافي مشين گييري لڳيائيي وئيي 
 ۽ اهڙي ريت مارڪيٽ جي مانگ پوري ڪئي وئي.

هياڻييي ٽييييڪييم داس روز صييبيح سييوييير اليييييڪيٽييريييڪييل 
ٻيانيهيون ۽ ٽينيگيون لڳيائييي ڪيارخيانيي ايينيدو هيو. اتييي 
ٽنگون اسيٽيور روم ۾ جيمي  ڪيرائيي ڪيم تيي لڳيي 
ويندو هو، وري شام جو واپيس ٽينيگيون لڳيائيي فيليييٽ 
تي ايندو هو. رات ٿيندي هئيي تيه هياڻيي ٻيانيهين سيان 
گييڏ پيينييهيينييجييون ٽيينييگييون بييه جسييم کييان الييڳ ڪييري 

 ُسڪون جي ننڊ ُسمهي رهندو هو.
ُهن پار، ارجن جي پڙهائي هاڻيي ميڪيميل ٿيي چيڪيي 
هئي. هن کي ڊگري ملي چڪي هيئيي، پير ُهين واپيس 
اچڻ نه پئي چاهيو. ان جيو سيبيب هين پينيهينيجيي پييُء 
کي اهو ُٻڌايو ته ُهن کي ميييرٽ جيي بينييياد تيي هيڪ 
اهڙي ٽيم ٺاهڻ جيي اجيازت ميليي وئيي آهيي جيييڪيا 
هييڪ انييتييهييائييي جييديييد قسييم جييو 
روبييوٽ تيييييار ڪيينييدي. جيييييڪييڏهيين 
اهيو روبييوٽ ڪييامييييابييي سييان تيييييار 
ٿي ويو ته ارجن اک ڇينيڀ ۾ دنيييا 
جو امير ترين شخيص ٿيي سيگيهيي 
ٿييييو. ان پييييروجيييييييييڪييييٽ جييييي الِء 
سرمائيدارن کيس پوري فنڊنگ به 

 ڪري ڇڏي آهي.
ارجيين جييي نييه اچييڻ جييو اهييو سييبييب 
ُٻڌي ٽيييڪيم داس جيا ڏک ڏوالوا 
لحظي ۾ لهي ويا. هن کي بيييحيد 
خوشي ٿي. هاڻي هو اطمينان سيان 
ڪييم ڪييرڻ لڳييو. هيين ارجيين کييي 
تسلي ڏياري ته پيوييان جيو ڪيو بيه 
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 الڪو نه ڪري. هتي سڀ ڪجهه ٺيڪ آهي.
انهيَء کانپوِء وري به ڏياري آئي. وري به ٽيڪم داس 
سج لٿي منهن انڌاري گهر ويو. ماُء کيي تيه ڪيا خيبير 
نه پئي، پر رتني جڏهن ٻانهن کانپوِء هاڻي ٽينيگيون بيه 

 “هيُء ڇا ٿيو ارجن پيُء!؟”اائب ڏٺيون ته تڙپي پئي. 
ٽيڪم داس گيهيٻيرائيجيي وييو، پير وري بيه رتينيي جيي 

بييس! ” چيپين تيي پينيهينيجييو سييينيو رکينيدي وراڻييييائييين، 
هن رتنيي کيي آٿيت ڏيينيدي “  َڪٽجي ويون مشين ۾!

پيير تييون گييهييٻييرائييي نييه چييري! هيينيين ٽيينييگيين ۾ ” وراڻييييو، 
اسٽيل لڳل آهي. ُهنن ٽنگن کان جام مضبيو  آهين 

 “۽ مزي جهڙي ڳالهه ته ٿڪجن به ڪونه ٿيون.
رتني جو روح رهيڙجيي پيييو هيو. ُهين “  پر ارجن پيُء...” 

چپ چوريا، پر کيس اڌ ۾ ئي َڪٽيندي ٽييڪيم داس 
پيير َور ڪييجييهييه نيياهييي چييري! ڪييارخييانييي جييو ” وراڻيييييو، 

مالڪ ڏاڄو مهربان آهي. ُهن هي پائيدار َٽينيگيون ميون 
کي بلڪل مفت ۾ عطا ڪيون آهن ۽ وڏي ڳالهه تيه 
هڪ ڀيرو ٻيهر پگهار بيه ٻيييڻيو ڪيري ڇيڏييو اٿيائييين. 

 “پاڻ کي اڃان ڇا گهرجي ڀال؟
رتيينييي روئيينييدي “  پيير ارجيين پيييُء تيينييهيينييجييون ٽيينييگييون...” 

 وراڻيو.
اڙي تون ڇڏ ان ڳالهه کي، ُٻيڌ، خيبير اٿيئيي پينيهينيجيي ” 

ٽيييڪيم داس “  ارجن ڊگري حاصل ڪيري ورتيي آهيي.
 چيس.

رتينيي “  ها، اهو ته شڪر آهي، پير ڀيال ايينيدو ڪيڏهين؟” 
 “آئون ته چئي چئي ٿڪي آهيانس.”چيو، 

ٽيييڪيم “  اڙي چري، هن کي اچيڻ جيو هيرگيز نيه چيئيو.” 
خييبيير ٿييئييي ُهيين ُهييتييي سييائيينييسييدانيين جييي ” داس چيييييو، 

هڪڙي خاو ٽيم جوڙي آهي. ُهو ڪيو خياو قسيم 
ٽيييڪيم داس “  جو روبوٽ ٺاهڻ جي ڪوشش ۾ آهن.

۽ ڏسجانِء، پينيهينيجيو ارجين اهيو روبيوٽ ضيرور ” چيس 
ٺاهي وٺندو ۽ پوِء دنيا جيو امييير تيريين مياڻيهيو بيڻيجيي 

 “ويندو چري!
ٽيڪم داس اها ڳالهه ُٻڌائيي رتينيي کيي خيوش ڪيرڻ 
۾ اڌو گابرو ڪامياب ٿي ويو، پر پيوِء جيڏهين سيميهيڻ 
وقت ٽيڪم داس پهرين ٽنگون ۽ پوِء ٻيانيهيون جسيم 
کان الڳ ڪري هنڌ تي ليٽي پيو تيه سيت فيوٽ ميان 
رڳو ساڄا ٽي فوٽ ٿي رهجي وييل ٽيييڪيم داس ڏي، 
هيوَء چيياهييييينييدي بييه نييهيياري نيه سييگييهييي ۽ پييريييان پيييييل 

 کٽولي تي ٻئي پاسي ٻوٿ ڪري ڦِسي پئي.
ٽيڪم داس جيڏهين عيمير جيي سيٺ جيي ڏهياڪيي ۾ 
داخل ٿيو ته هڪيڙي رات سيڄيي دنيييا ۾ هيڪ اهيڙي 
خودڪار روبوٽ جي ڳالهه هيليي وئيي، جينيهين ۾ رڳيو 
انسيانييي دميياغ نصيب ڪييرڻ جييي ضيرورت هييئيي. پييوِء 
انهيَء دماغ جي حڪيم تيي روبيوٽ جيو هير مشييينيي 
عضوو به قدرتي عضون جييان ڪيم ڪيري سيگيهينيدو 
هو. سواِء ڪجهه محسوس ڪرڻ جي! سڄيي دنيييا الِء 
اها ڳالهه به وڏي اتساھ جو سبب بڻي تيه اهيو روبيوٽ 
جنهن نوجوان ٺاهيو آهيي سيو هيڪ ايرييب ميزدور جيو 
ُپييٽ هييو ۽ دنيييييا جييي سييڀ کييان وڌيييڪ ُپييٺييتييي پيييييل 

 عالئقي ۾  ائو نپنو هو.
انهيَء خبر ٽيڪيم داس جيي دل خيوش ڪيري ڇيڏي. 
ٿوري ئي دير ۾ ارجن پاڻ به پييُء سيان ڳياليهياييو. هين 

بابا، اوهان کي مبارڪون هجن. آئون پنيهينيجيي ” چيو، 
ٽيييڪيم داس اهيو ُٻيڌي “  ڪم ۾ ڪامياب ٿي ويس.

اڃان به خوش ٿي ويو. هن جي اليڪٽريڪل ٽينيگين ۽ 
ٻييانييهيين ۾ بييه بييجييلييي رت ٿييي ڊوڙڻ لڳييي.. هيين بييه 
پنهنجي ُپٽ کي مبارڪون ڏنيون. ارجن ڳالهيائييينيدي 

بابا اوهان کي خبر آهي اسان هڪ اهيڙي قسيم ” چيو، 
جو روبوٽ ٺاهيو آهي جنهن وسيلي اسان ايڪسپائيرڊ 
ماڻهن جون مهارتون محفو  ڪري وٺنداسين. نه رڳيو 
محفو  ڪري وٺنداسين، پر روبوٽ وسيلي انهن کيي 

 “استعمال به ڪري سگهنداسين.
ٽيييييڪييم داس بيييييحييد خييوش ٿيييييو، پيير هيين کييي لييفييظ 

ابييا ” سييمييجييهييه ۾ نييه آيييو. ُهيين پيي يييييو، “  ايييڪييسييپييائييرڊ” 
 “ايڪسپارئيڊ ماڻهو وري ڇا؟

بييابييا! ايييڪييسييپييائييرڊ ” ارجين زوردار ٽييهييڪ ڏنييو ۽ چيييييو، 
ماڻهو مطلب سٺ سال کان مٿي وارو ماڻهيو، جيييڪيو 
پنهنجي زندگي هونئن ئي گذاري چڪيو هيونيدو آهيي 
۽ گهڻي ڀياڱيي دنيييا ۾ ڪينيهين ڪيم جيو نيه رهينيدو 

ڏسييو ڪييو ميياهيير ڊاڪييٽيير هييجييي يييا ” هيين چيييييو، “  آهييي.
انجنيئر هجي، پر سٺ سالن کيانيپيوِء ضيعيييف ٿيي ٿيو 
وڃي ۽ پوِء ڪنهن به وقيت ان جيي ميرڻ جيي صيورت 
۾ ان جييون مييهييارتييون بييه ان سييان گييڏ دفيين ٿييي وڃيين 
ٿيون، پر هاڻي ايئن نه ٿيندو. هاڻيي مياڻيهيو جيو دمياغ 
روبوٽ ۾ لڳائڻ سان توڙي جو ماڻهو مري ويينيدو، پير 
ان جون مهارتون ڪڏهن نه مرنديون. اهي هميشيه جيي 

چڱييو بييابييا، ” ارجيين چيييييو، “  الِء مييحييفييو  ٿييي وييينييديييون.
هاڻي اوهان ڪارخاني جو ڪم ڇڏييو. اميان وٽ هيليو. 

 “آئون اوهان کي وٺڻ ٿو اچان ڪجهه ڏينهن ۾.
ٽيڪم داس ڳالهائي بس ڪيو، پر سندس خوشي ۾ 
 ڻ کياٽ لڳيي وييو هيو. ُهيو آئييينيي جيي اڳيييان اچيي 
بيٺو. پنهنجي اليڪٽريڪل هٿن پيرن ڏي نهاريائييين 
۽ پييوِء پيينييهيينييجييي چييهييري ڏي چييتييائيييييائييييين. ڳييليين جييي 
ُچگهن، اکين جي ڏرن ۽ نراڙ جي گُهنجن کان وينيدي 
مٿي جي اڇن وارن تيائييين هير جياِء تيي کيييس اهيوئيي 

“...  لکيل نظر اچڻ لڳو هو، جيييڪيو ارجين اچيارييو هيو،
ايڪسپائرڊ ماڻيهيو ميطيليب سيٺ سيال کيان ميٿيي وارو 
ماڻهو، جييڪيو پينيهينيجيي زنيدگيي هيونيئين ئيي گيذاري 
چڪو هيونيدو آهيي ۽ گيهيڻيي ڀياڱيي دنيييا ۾ ڪينيهين 

 “ڪم جو نه رهندو آهي.
ٽيڪم داس کي پنهنيجيي ُپيٽ ڪيارخيانيو ڇيڏي گيهير 
وڃڻ جو چيو هو، پر االئي ڇو ُهو وڃي نه سگهيو. هين 
ڪارخانو نه ڇڏيو. ٻئين ٽئييين ڏيينيهين ڪيميپينيي جيي 

اڳ ” مالڪ پياران وري هيڪ نيئيون فيرميان جياري ٿيييول 
اسان جيڪا ڳالهه اوهان سان ڪرڻ وڃي رهييا آهيييون 
سييا يييقييييينيين حييقيييييقييت پسيينييد مييزدورن جييي الِء وڏي 

اڳ کيان پيهيريين تيائييين ” چيو ويو، “ خوشخبري هوندي.
ته ميزدورن کيي رڳيو ايسيتيائييين پيگيهيار ميلينيدي هيئيي 
جيستائين اهي ڪمائي سگهندا هئا، پر هياڻيي اوهيان 
کي مرڻ کانپوِء به پگهار ملندي رهندي. جيييسيتيائييين 
اوهان جي گهر جو هڪ به ڀياتيي ميطيليب زال، ڌيَء ييا 
ُپييٽ جيييييئييرو هييونييدو تيييييسييتييائييييين ان کييي اوهييان جييي 

ميزدور هيڪيا ٻيڪيا ٿيي وييا. “  ڪمائي ملندي رهينيدي.
سائنس جي مهيربيانييين سيان هياڻيي ” ڳالهه اڳتي هلي، 

هڪ اهڙو روبوٽ مارڪيٽ ۾ اچي چڪو آهي جنيهين 
۾ اوهان جيو رڳيو دمياغ لڳياييو ويينيدو. پيوِء اوهيان جيو 

اوهيان ” چيييو وييو، “  سمورو ڪم ُهو پاڻ ڪندو رهينيدو.
کي اهو ُٻڌايون ته اهو روبوٽ ٺاهيو ته مختلف عيليمين 
جي وڏن وڏن ماهرن، جيئن ڊاڪٽرن، انجنيئيرن، ڏاهين، 
دانائن، فلسفين ۽ سائنسدانن جون مهيارتيون ميحيفيو  
ڪرڻ الِء هو، پر وڏيين ڪيوشيشين کيانيپيوِء اسيان اوهيان 
جي ڀلي الِء پنهنجين ڪمپنين ۾ به استعميال ڪيرڻ 

 “جي اجازت وٺي ڇڏي آهي.
پيير ” اهييو ٻييڌي هييڪييڙي سييٺ سيياليين جييي مييزدور چيييييو، 

جيڪيڏهين اسيان جيو دمياغ نيڪيري وييو تيه پيوِء اسيان 
هيياڻييي ” ان کييي چيييييو ويييو، “  زنيده ڪيييييئيين رهيينييداسيييين؟

توکي زنده رهيڻ جيي ضيرورت بيه ڪيهيڙي آهيي؟ تيون 
پنيهينيجيي زنيدگيي تيه هيونيئين ئيي گيذاري وييٺيو آهييين 

 “ڪراڙا!
اهو ٻڌي ٽيڪم داس جي ڪنن ۾ هيڪ ڀيييرو ٻيييهير 

اييڪيسيپيائيرڊ مياڻيهيو ”.... ارجن جيا ليفيظ گيونيجيي وييا، 
مييطييلييب سييٺ سييال کييان مييٿييي وارو ميياڻييهييو. جيييييڪييو 
پنهنجي زندگي هونئن ئي گذاري چڪيو هيونيدو آهيي 
۽ گهڻي ڀياڱيي دنيييا ۾ ڪينيهين ڪيم جيو نيه رهينيدو 

 “آهي.
اهو اعالن ُٻڌي سڀني مزدورن جا مٿا ُتم ٿي ويا. ُهنن 

 کي سمجهه ۾ نه پئي آيو ته اهي ڇا ڪن.
رات ٿي تيه ٽيييڪيم داس پينيهينيجيون ٽينيگيون ٻيانيهيون 
جسم کان اليڳ ڪيري ليييٽيي پيييو. سياميهيون ڀيت ۾ 
لڳل آئيني ۾ پنهنجو محدود جسم ڏٺيائييين ۽ چيپين 

سيرميائيييدار سيدائييين ميزدورن جيو پيييٽ ” ۾ چوڻ لڳيو، 
ڪٽيندا رهيييا آهين، پير هيي طيرييقيو تيه بينيهيه عيجيييب 

ها، مون هاڻي هيونيئين ” وري ٻئي پل چوڻ لڳو، “  آهي.
ئي پنهنجي زندگي تيه گيذاري ڇيڏي آهيي سيو هياڻيي 
وڌيڪ هن جسم ۾ رهي به ڇا ڪبو... ايڪيسيپيارئيييڊ 

ٽيڪم داس جون اکييون ڦِيري ِسيري “  ماڻهو!!... ُهون!!
پينيهينيجييي چيهيري تييي وڃيي ُکيتييييون، جيتيي ڳيلين جييي 
ُچگهن، اکين جي ڏرن ۽ نراڙ جي گُهنجن کان وينيدي 
مٿي جي اڇن وارن تيائييين هير جياِء تيي کيييس اهيوئيي 
لييکيييييل نييظيير اچييڻ لڳييو هييو جيييييڪييو ارجيين اچيياريييو هييو، 

ايڪسپائرڊ ماڻهو مطلب سٺ سال کان مٿي وارو ”.... 
ماڻهو. جييڪيو پينيهينيجيي زنيدگيي هيونيئين ئيي گيذاري 
چڪو هيونيدو آهيي ۽ گيهيڻيي ڀياڱيي دنيييا ۾ ڪينيهين 

 “ڪم جو نه رهندو آهي.
ٻئي ڏينهن ٽيڪم داس صبح سوير پنهنجا هٿ، پير 
جسم ۾ نصب ڪيا ۽ تيار ٿي ڪمپينيي پيهيتيو. هين 
ڀيييييري بييه سييڀ کييان پييهييرييين هيين ئييي پيينييهيينييجييو دميياغ 

 رجسٽرڊ ڪرايو.
هفتي کن کانپوِء ارجن پنهنجي مياُء سيميييت پي يائيون 
ڪري ان ڪمپني تائين اچيي پيهيتيو. ارجين کيي هيڪ 
روبييوٽ جييي سييامييهييون اچييي بيييييهيياريييو ويييو، جيينييهيين ۾ 
ٽيڪم داس جو دماغ هو ۽ دمياغ بيه اهيو، جينيهين ۾ 
صييرف ميييهييارت واري مييييييمييوري )يييادگييييييري( سييييييَوڊ 
)محفو  ٿيل( هئي، باقي سڀ ڊيليٽ )خيتيم( ڪيييو 

 ويو هو.
*** 
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 ڪهاڻي 

ننڍي ڀاُء جو نالو ويو. سيڀيئيي 
ئي ڪوٺيينيدا “  اليوشيا”کيس 

وييئييا، پيير وييڪ ڏييينييفيين جييي 
ڪيييرڻيييي وييييَء ٿيييي جيييو اميييڙ 
کيس ڪنفين پياڙييواريَء جيي 
گيييفيييير کييييييييير پييييفييييچييييائييييڻ الِء 
موڪليو ته واٽ تي ٿاٻو کائييينيدي، پياُڻ سينيڀياليي نيه 
سييگييفيييييو ۽ ڀڳييل پيييييالييي سييان گييفيير مييوٽييي آيييو. ان 
ڏينفن اليوشيا تي گفر ۾ ميوچيڙا پيييا ۽ جيڏوين ويو 
ٻاور نڪيتيو تيه گيفيٽييَء جيي ٻيارن بيه ميٿيس ويييڙويو 

پيييييالييو! پييييالييو! اليييييوشيييييا ” وييييڙوييو شييروع ڪييري ڏنييول 
ڏييينييفيين کييان اليييييوشيييييا ان “  پييييييييييييييييييياليييييييييو!

تيي نييالييو، پيييييالييو 
 پئجي ويو.

اليييييييييوشيييييييييا جييييا 
َڪييَن، سيينييدس چييفييري 

جي ڀيييٽ ۾ وڏا ويئيا. اويڙا وڏا َڪيَن، 
جن کيي ڏسيي لڳينيدو ويو  يڻ ڪيو 
وڏو پييکييي َپيير ٽيييييڙي، اچييي سيينييدس 
ڪيينيين تييي ويييٺييو وييجييي. ڳييوٺ ۾ 
ويييڪيييڙو اسيييڪيييول ويييو، پييير پيييڙويييڻ 
اليييييوشيييييا الِء مشييڪييل ڪييم ثييابييت 

ٿيييييو. ٻيييييو تييه وٽييس وقييت بييه نييه وييو. 
سندس وڏو ڀاُء شفر ۾ وڪڙي واپاريَء جي گيفير ۾ 
نوڪر وو. اووئي سيبيب ويو جيو جينيفين ڏيينيفين کيان 
اليوشيا پنڌ ڪرڻ شيروع ڪيييو ويو، ان ڏيينيفين کيان 
گفر جو ڪم ڪار بيه شيروع ڪيري ڇيڏييو ويئيائييين. 
ڇفن سالن جي عمر ۾، پيُء جيي سيميوريين ٻيڪيريين 
جييو رکييوالييو بييڻييجييي ويييو ۽ ٿييورڙن ڏويياڙن ۾ کيييييس 
ڏينيفين رات گيفيوڙن جيي نيظيرداريَء تيي لڳياييو وييو. 
ٻارون سالن جيي عيمير جيو ٿييينيدي ئيي ٻينييين ۾ وير 
ڪاوڻ ۽ گفوڙي گاڏيَء تي شيفير کيان سياميان آڻيڻ 
جا فرَ  سرانجام ڏيڻ لڳو. سينيدس چيفيري تيي وير 
وقت تيازائيي ۽ سيرويائيي رويي پيئيي. پياڙي جيا ٻيارڙا 

مٿس کلون ڪندا وئا ته ويو مياٺ ڪيرييو کييين پيييو 
ڏسندو وو يا وري پاڻ بيه پيييو ٽيفيڪ ڏيينيدو ويو. اگير 
پيُء نارا  ٿيييس تيه ڪينيڌ جيفيڪياييو وييٺيو سينيدس 
ڇڙٻون ٻڌندو ۽ جڏون ابي جيي دل جيو اوٻير نيڪيري 
ويندو ته سنفي مشڪ چپن تي آڻي، پنفنجي ڪيم 

 کي وڃي چنبڙندو هو.
جڏون اليوشيا اوڻيفن سالن جو ٿيو تيه سينيدس وڏي 
ڀاُء کي، جبري ڀرتيَء وارا وٺي ويا. اليوشيا کي ٻڌايو 
ويو ته واڻ کيس شفر وڃيي، پينيفينيجيي ڀياُء جيي جياِء 
تي نوڪري ڪرڻي آويي. ٻيئيي ڏيينيفين کيييس، وڏي 
ڀاُء جا وڏا جوتا پارايا ويا ۽ شفر وٺي وڃي تياجير آڏو 
پيش ڪيو ويو. تاجر کي اليييوشيييا جيا نيرم نيقيَش ۽ 

 نازڪ وٿ پير، ڪم الِء نا موزون لڳا.

مييييييييان ” 
پيييئيييي سيييميييجيييفيييييييو تيييه 

سائمين جيي جڳيا تيي ميون 
تياجير “  کي سٺو نوڪر ملي ويندو.

کيييييس نيينييفيين کييان چييوٽيييَء تييائييييين 
وييُء مينيفينيجيي ڪيفييڙي ” ڏسينيدي چيييول 

 “ڪم جو آ؟
اليييوشيييا “  ويُء ور ڪيم ڪيري سيگيفيي ٿيو.” 

ڏون ڇيوڪيرن جيي جياِء ” جي پيُء، َٽڏندي چيسل 
تي ويُء اڪيلو ڪافيي آويي. ڪيميزور لڳيي ٿيو، پير 

 “اووان کيس ٿڪائي نه سگفندئو.
تياجير، ويڪ دفيعيو “  خير! اوا ته خبير پيئيجيي ويينيدي.” 

 ٻيفر اليوشيا کي اور سان ڏٺو.
ٻيو ته موٽيائيي ورنيدي ڏييڻ، وين سيکيي ئيي نياويي. ” 

وس پڄيس ته سڄي  مار بنا کاڌي کائڻ جي ڪيم 
 “ڪندو روي.

تيياجيير، بييي “  ڏسييي وٺيينييداسييييين!... ڇييڏي وڃييييينييس..!!” 
 ُرخائيَء سان چيس.

 اوو اليوشيا جي نئين زندگيَء جو آااز وو.
تاجر جي آڪا وڏي نه وئي. ٻيڍڙي اميڙ ۽ زال کيان 
عييالوه ٻييه پييٽ وييئييس، جيين مييان وييڪييڙو تييعييليييييمييي 
سرگرمين ۾ اڳتي ته ٻيييو وري 
دنياوي معاملن ۾ ڀيڙ ويو. 
مييڙنييي کييان نيينييڍي ڌيَء 
ويييئيييس، جيييييييڪيييا وييياِء 
اسييڪييول جييي آخييري 

 درجي ۾ وئي.
مييينيييڍ ۾ اليييييييوشيييييييا، 
ڪنفن کي ڪيو نيه 
وڻيو. وو واريَء جيو 
ٻار ويو ۽ وينين کيي 
اڃان تيائييين سينيدس 
وجود، مٽيَء سيان ڀيڀيوت لڳيي رويييو 
وو. ون جو لباس ڏسي، اييئين لڳينيدو ويو 
 يڻ وين پييورو جسييم وييڪ چيادر سيان ڄڪييي 
ڇڏيو وجي. کيس مذوبي ماڻفن سان ڳالفائڻ جيو 
ڄنيگ ئيي نييه ايينيدو ويو ۽ ويو ميعيزز ميياڻيفين جييي 
ڪچفريَء وارن گفتن ۾ استعمال ٿيندڙ ليفيظين 
کان اڻڄاڻ وو. بفرحال، ٿورڙن ڏواڙن پڄياڻيان، 
تاجر جا گفر ڀاتي، اليوشيا جا ويييراڪ ٿيي 
وييييا. آخيييرڪيييار، وييين جيييي ڪسيييرتيييي 
طييبيييييعييت، سيينييدن ويييييانُء ٺيياري 
ڇڏيو. کييين  ياڻ ٿيي وئيي 
ته وو ڪنفن ڪم يا 

چييڙي نييٿييو. مييوٽييائييي ڪيينييفيين ڳييالييا تييان 
ورندي نيٿيو ڏئيي. ويڪ ڪيم پيورو ٿييينيدي ئيي، بينيا 

 پي لو
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ساويَء جي ٻيو ڪيم شيروع ڪيرييو ڇيڏي. آوسيتيي 
آوستي، تاجر جي سڄي گفر جو ڪم، اليوشييا جيي 
حوالي ٿيي وييو. جيييتيري تيييزيَء سيان ويو پينيفينيجيون 
ذميواريون نڀائيندو وييو، اييتيري تيييزيَء سيان سينيدس 
ذميوارين ۾ واڌارو ايندو ويو. وو صبح سويير سيجياڳ 
ٿيندو وو ۽ وڪ َمنو ٿيي وير ڪيم نيبيييريينيدو ويينيدو 
وو. تاجر جي زال، ان جي ماُء، ڌيَء، پٽ، نيوڪيريياڻيي 
۽ بورچي، سنفن ٿلفن ڪيمين جيي سيليسيليي ۾ وين 
کي ئي ويڏي ووڏي پيا ڀڄائيندا وئا ۽ ويُء، صبح 
کان شام تائين، چوگيام ڦيييراٽيا کيائييينيدي پيييو نيظير 

 ايندو وو.
کيس سڄو ڏوياڙو، وين قسيم جيا گيفيتيا ٻيڌڻيا پيونيدا 

 وئا:
 “اليوشيا! ڊڪ ۽ وڃي ون کي وتي وٺي آُء!”
 “ٿورو ون جو خيال ڪجانِء اليوشيا!”
 “موٽ تي ون ڏانفن به ٿيندو اچجانِء، ٻيو...”
 “اوو نه ٻڌان ته توکان وسري ويو.”
 “وا! وا! اوو به ضروري آ!”

اليوشيا، مڙني جي ٻڌندو، ياد رکينيدو، مشيڪينيدو 
۽ وييڪ پييٺيييييان ٻيييييو ڪييم ڪيينييدو وييينييدو هييو. 
ڪجا ڏواڙن پڄاڻان، اليوشيا جا ڊگفا جيوتيا 
ڇڄڻ لڳا ۽ ونڌئون ونيڌئيون سينيدس کيڙيين 
۽ پٻن جي کل نظر اچڻ لڳيي. تياجير، کيييس 
جوتن جو نئون جوڙو گفرائيي ڏنيو. نيوان جيوتيا 
ڏسي، اليوشيا جو چفرو ٻفيڪيڻ لڳيو، پير نيون 
جييوتيين، سيينييدس پييراڻيين پيييييرن کييي ٿييڏي تييي 
پنفنجو نه ڪيو. شام تائين جيوتين جيي ليڦين 

بيحال ڪري ڇڏيس. کيييس اويو بيه 
ڊڳ وو ته نيئييين جيوتيي جيا 

پييييئييييسييييا سيييينييييدس 
پگفار ميان 

ڪييييياٽيييييييييييا 
وييينييدا ۽ جييڏويين سيينييدس 
پيُء سندس پيگيفيار وٺيڻ ايينيدو تيه ميٿيس ڏاڄو خيفيي 
ٿيندو. ڪجا ڏواڙن کان، سندس پيُء کيس سيانيدھ 
تنبيا جي تاووت اليو بييٺيو ويو تيهل پينيفينيجيا جيوتيا، 

 ڏاڄو تڪڙا پيو گسائين، ٿورو احتيا  ڪر!
آنييڌاري اٿييي، چييلييا الِء ڪيياٺيييييون -اليييييوشيييييا، ميينييفيين

گفڙيندو، اڱڻ ۽ ٻاويرئييين پيڌر جيي صيفيائيي ڪينيدو، 
گفوڙن جو راتب ۽ ڳيئين الِء گياھ پيٺيي جيي ڪينيدو، 
چييلييا ۾ بيياھ مييچييائييييينييدو، سييڄييي گييفيير جييا جييوتييا 
چمڪائيندو، ڌڻيَء جا ڪپڙا ڇنڊي اس تي وجفينيدو، 
ڀتيون ۽ فرنيچر اگفندو، وري بورچيَء جي چيوڻ تيي 
سيييودو سيييليييوھ وٺيييڻ الِء بيييازار جيييو ر  ڪييينيييدو ييييا 
نوڪرياڻيَء جي ودايت تي ٿانوَء ڌوئڻ لڳينيدو. انيفين 
کان واندو ٿيو ته کيس ڪنفن جيي نياليي جيي چيٺيي 
چپاٺي ڏئي، شفر جي ٻئي حصي ۾ موڪليو ويينيدو 

۽ اتان موٽندي ننڍي ڌيَء کي اسڪول مان آڻڻ جي 
ذميواري پڻ سونپي ويندس. تنفن جي باوجود ڪييير 

اليييوشيييا! خيدا جيا ٻيانيفيا!... ” نه ڪير چيئيي ڏيينيدسل 
۽ “  ڪاٿيي آوييين!.. اڇيا!... وياڻيي اجيفيو و !.. ٻيييو..

اليوشيا، تڙي کيڙي ويينيدو ۽ سيچيتيائييَء سيان نيئييين 
 ڪم ۾ مصروف ٿي ويندو.

واندڪائيَء جي گفڙي مليس ته ان دوران مانييَء تيي 
ٻوڙ ٿڦي کائيندو. اگير ان دوارن بيه ڪيو ڪيم ميٿيس 
اچييي پيييييو تييه مييانيييَء جييو رول ٺيياوييي، وييٿ ۾ کيينيييييو 
پنفنجي ودف ڏانفن وٺي ڊوڙندو. نوڪريياڻيي کيييس 
مييانيييَء جييي وقييت تييي نييه پييفييچييڻ جييي ڪييري دڙڪييا 
ڏيندي، پر سندس مجبوريَء تيي تيرس کيائيي اويا بيه 
سينييدس الِء ٿيورو ڪيجييا بييچييائيي بيه رکيي ڇيڏييينييدي 

 وئي.
اليوشيا، گفڻو تڻو چپ ۾ وونيدو ويو. جيڏوين کيييس 
ڳالا ڪرڻي ئي پيئيجيي ويينيدي ويئيي تيه ويو جيميلين 

ميييييييييييييييراد لفظن ۾ پنفنيجيي بييييييجيييييياِء 
ٻييييڌائييييييييينييييدو 
ويييو. اگييير 
ڪييييير 

ڪيييييم ڪيييييري تيون فيالڻيو ” کانئيس پي ينيدو تيهل 
ويُء جواب ڏيينيدو ۽ اڳيليي جيو “  ڇو نه!“ ”سگفندين؟

جملو پورو ٿيڻ کان اڳي ڪم ۾ جنبي ويندو. کيس 
ڪا دعا ياد نه وئي. ننڍپڻ ۾ مياڻيس کيييس ٿيورييون 
ٿيڪيييون دعييائيون رٽياييون ويييون، جييييڪيي وقيت جييي 

 وٿيَء سان دل جي فرويَء تان ميسارجي ويس.
اوڙيَء طرح اليوشيا، ٻه سال گذاري ڇڏيا. پيوِء اويڙي 
ڳالا ٿي جو جيڪا سندس زندگيَء ۾ اڳيي ڪيڏوين 

 نه ٿي وئي.
اليوشيا کي  اڻ وئي ته ور ماڻفوَء کي ٻين مياڻيفين 
جي ضرورت ووندي آوي. ڪنفين نيه ڪينيفين سيطيح 
تي ويڪيٻيئيي جيي ڪيم ايينيدا آوين. ان ڪيري دنيييا 
اندر، انسانن جا انسانن سان تعلقات قائيم آوين. اويا 
ڳالا اليوشيييا جيي وويم ۽ گيميان ۾ بيه نيه ويئيي تيه 
صورتحال اوڙي به ٿي سگفي ٿي، جو ماڻفو چياويي 

ته ڪو ٻيو ساڻس گيڏ رويي، جيڏوين تيه کيييس ٻيئيي 
 کان ڪو ڪم به وٺڻو نه ووندو آوي.

انسانن جي وي ۾، اوڙو به تعلق ٿي سگفي ٿو! اويو 
اليوشيا جي الِء انڪشاف وو ۽ ان ڳالا جو ڪشيف، 
کيس تانيا جي ذريعي ئي ٿيو. تيانيييا، ان نيوجيوان ۽ 
يتيم ڇوڪريَء جو نالو وو، جيڪا تاجر جي گفر ۾ 
نوڪرياڻيَء طور ڪم ڪندي ويئيي. اويا بيه اليييوشيييا 
وانگر محنتي طبيعيت جيي ويئيي ۽ کيييس اليييوشيييا 
جي يڪسيوئييَء تيي جيفيٻيو ايينيدو ويو. کيييس ڏسيي، 
اليوشيا کي پفريون دفعو محيسيوس ٿيييو تيه دنيييا ۾ 
ڪو اوڙو به آوي جينيفين کيي وين جيي ڪيم جيي نيه 
بيلييڪييه سينييدس جيينييد جييي ضييرورت آويي. ٻيياروتييڻ ۾ 
جڏون اليوشيا جي امڙ سياڻيس ويميدرديَء جيو اظيفيار 
ڪندي وئي ته وو حيران نه ٿيندو وو. وو  اڻندو ويو 
تييه سييمييوريييون مييائييرون، پيينييفيينييجيين ٻييچييڙن سييان پيييييار 
ڪنديون آون، پر تانيا ته کيس حيييران ڪيري ڇيڏييو 
وو. سندس اليوشيييا سيان ڪيو بيه سيڱ بينيد نيه ويو، 
مگر پوِء به ووَء سندس الِء مکڻ سيان ميکيييل ميانيي، 
سانڍي رکندي وئي. اليوشيا، سڻڀي ماني کائيينيدو 
وو تيه ويوَء سينيدس سياميفيون وييفيي چيپيڙي ڪيري 
کيس ڏسندي روندي وئيي. انيفييَء دوارن اليييوشيييا 

ليکيو  -جون نظرون ساڻس ملنديون ويون ته ووَء اڻ
کييلييڻ لڳيينييدي وييئييي. جييفييٽ پييلييڪ الِء اليييييوشيييييا 
 ڇرڪي ويندو وو ۽ وري پاڻ به کلڻ لڳندو وو.

اوا صورتحال وري ايتري ته انوکي ۽ پر ڪيييف 
وئي جو منڍ ۾ ته اليوشيا ڊنيل ڊنيل ويو. کيييس 
ووم ٿي پيو ته وو وياڻيي اڳيي واري ڦيڙتييَء سيان 
ڪييم نييه ڪييري سييگييفيينييدو. تييانيييييا سيينييدس 
حياتيَء منجا اوا دري کيوليي ويئيي، 
جتان ون پفيرييون ڀيييرو گيل ۽ 
پوپٽ اڏامندي ڏٺا ويئيا. 
ان کييان اڳييي بييه 
کيييييييييييييييييييس 

اوييي شيييييون ڪييٿييي نييه 
ڪٿي نظر اينديون رويون ويون، ميگير وانيدڪيائيي نيه 
وئڻ جي ڪري وو کين چڱيَء طرح چتائي ڏسي نيه 
سگفيو وو. ڪم دوران، جيڏوين سينيدس نيظير پييينيٽ 
جي ان حصي تي پيونيدي ويئيي، جيييڪيو تيانيييا وڏي 
مفيارت سيان رفيو ڪيييو ويو تيه کيانيئيس بيي اخيتيييار 

 “مفرباني! تنفنجي تانيا!”نڪري ويندو وول 
جڏون به ممڪن ٿي سگفيو، ٻينيفيي ويڪيٻيئيي جيي 
مدد ڪئي، کليا ۽ ننڍپڻ جا واقعا ورجايا. تانيا کيي 
ڳالفين ڪرڻ جو شوق وو. اليوشيا کي ٻيڌاييائييين تيه 
ڪفڙيَء طرح ٻالڪپڻ ۾ ون پنفنجي واليديين کيي، 
وييڪييٻييئييي پييويييان، مييرنييدي ڏٺييو ۽ پييوِء وييوَء ڪيييييئيين 
پنفنجي ماسيَء وٽ پفتي. اليوشيا ٻڌو وو ته ڳوٺان 
ڪيم جيي تياڙ ۾ شييفير آيييل ڇييوڪيرا، گيفييڻيو ڪييري 
گفرو نوڪرياڻين سان پرڻجي ويندا آون. وڪ دفعي 

تيينيفينيجييي پييُء جييو ” تيانيييا، الييييوشيييا کيان پي ييييو تيهل 
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 “تنفنجي شاديَء جي باري ۾ ڪفڙو ارادو آوي؟
اليوشيا ڪلفا لوڏي جيواب ڏنيو ويئيسل “  خبر ناوي!” 
 “بفرحال، ڳوٺ جي ڇوڪريَء سان ته مشڪل آهي.”
تييانيييييا، مشييڪيينييدي “  تييه تييوکييي ڪييا پسيينييد آوييي؟” 

 پ يس.
اليوشيا، وارين واري ُستيَء ۾ “  مان، توسان پرڻبس!” 

تيون ” پيل چٽي ڳياليفيائيڻ کيان ڪيم وٺينيدي چيييسل 
 “ڪندينَء!؟

اويو چيئيي، تيانيييا “  اڙي! ٻڌو! پيالو مون سان پرڻيبيو!” 
سيينييدس سييادگيييَء ۽ دليييييريَء تييي کييلييڻ لڳييي. وري 

ڇو نه! الييوشيييا! ڇيو ” وڪدم سنجيده ٿي چيائينسل 
 “نه!

وييفييتييي کييانييپييوِء اليييييوشيييييا جييو پيييُء، ويين جييي پييگييفييار 
اوڳاڙڻ، شيفير آييو. تياجير جيي زال تيائييين خيبير پيڄيي 
چڪي وئي ته اليوشيا جي مغز ۾ تانيا سان پرڻجيڻ 
جي اڻتڻ گفر ڪري وئي آوي. ون مڙس کي اڳواٽ 

پيرڻيي کيانيپيوِء ڪيابيه ” ئي ووشيييار ڪيري ڇيڏييو ويول 
ڇوڪري ايتري محنت نٿي ڪري سگفي. ٻارن سان 

 “گڏ تانيا، اسان الِء بيڪار ٿي ويندي.
تاجر، اليوشيا جي پگفار سندس پيُء ڏانفن وڌائي ته 

مييون وارو نييييينييگييرڙو ” وييو سييدا وانييگيير چييفييڪييي پيييييول 
ڪيئن ٿو ڪم ڪار ڪري؟ نفڪر ته وو  ياڻيي ئيي 

 “نه!
تياجير سينيجيييده “  جيستيائييين ڪيم جيو تيعيليق آويي،” 

مون کي ڪيا شيڪياييت ڪيانيفيي. ” لفجي ۾ چيسل 
مگر وو اسان جي نوڪرياڻيَء سان پرڻجڻ جيا خيواب 

 “ پيو ڏسي، سو اسان الِء فائدي وارو نه ٿيندو.
اليييوشيييا جيي پييُء حيييرت “  اڙي! ون جي اوا وميت!” 

مان چييو. وري گيفيڙي سيوا جيي چيپ کيانيپيوِء پيوري 
اووان ڪابه ڳڻتيي ” اعتماد واري لفجي ۾ چوڻ لڳول 

 “نه ڪيو! مان اوو معاملو ختم ڪري پوِء ويندس.
سياويو  -جڏون اليييوشيييا، ڪيو ڪيم پيورو ڪيري، ُا َ 

 گفر پفتو ته پڻس سندس ئي انتظار ۾ ويٺو وو.
مييان تييوکييي سييمييجييا وارو ۽ ڀيياڳ وارو سييمييجييفيينييدو ” 

 “وئس! ليڪن... وي سڀ ڇا آوي؟
 “ڪجا به ناوي.. ويُء ته.. ڪجا به ناوي.”
ڇا ڪجا ناوي؟ پرڻي جو خيال دل ميان الويي ڇيڏ! ” 

جڏون اوو وقت آيو ته مان پاڻ توکيي پيرڻيائييينيدس... 

ڪم وارين ماين کان.. شيفير جيي ميڪيار ميايين کيان 
 “پري رھ! سمجفيئه؟!

پڻس چڱي دير تائين کيس ترش لفجيي ۾ ميفيميييز 
ڏيينيدو رويييو ۽ وييُء ڪينييڌ جيفيڪياييو ٻيڌنيدو روييييو. 
جڏون وو ماٺ ٿيو ته اليوشيا جي چفري تي سياڳيي 

 مشڪ پکڙجي وئي.
مان اوو معاملو ” پڻس جو لفجو سواليه وول “  ته پوِء؟” 

 “ختم سمجفان؟
 اليوشيا واڪار ۾ ڪنڌ ڌوڻيو.“ جي وا!”

جڏون پڻس موٽي ويو تيه تيانيييا ڪيميري ۾ گيفيڙي. 
ون پردي پٺيان سڄو لقاُء ٻڌو پئي. سندس نيڻ ڀنل 

 وئا.
“ اسيان کييي اوييو ميعييامييليو خييتيم سييميجييفييڻ گييفييرجييي.” 

 اليوشيا، نرميَء سان چيس.
تانيييا، ڇيپير ڇيليڪياييا تيه ٻيه ڳيوڙويا ڳيلين تيان ڳيڙنيدا، 

 نيسارا ٺاويو وليا ويا.
اليوشيا نيڻ کڻي ڏٺس، گفرو ساھ کنيائين ۽ ميئيل 

ڇا ڪجي.. سڀ نارا  ٿيا ٿييين.. ”آواز ۾ چيائينسل 
 “وسارڻو ئي پوندو.

رات جو سمفڻ کان اڳي، گفر جيو درييون بينيد ڪيرڻ 
دوران، جڏون وو وڏي سمفڻ واري ڪمري ۾ گفڙيو 

پييُء سيان ” ته تاجر جي زال کيس ڏسينيدي ئيي چيييول 
 “ملين؟ واڻ سڀ ڪجا وساري، ڪم ۾ دل الِء.

اليييوشيييا، مشيڪيي “  لڳي ٿو ته وسيارڻيو ئيي پيونيدو.” 
چيس ۽ يڪدم ڀِِت ڏي مفڙ ڪري روئيڻ لڳيو. اويو 
ڏينفن، اوو ڏواڙو، اليوشيا وري نه تانيا جو نالو ورتو. 

 وو اڳي کان به وڌيڪ ڪم ۾ مصروف روڻ لڳو.
سياري جي وڪ صبيح، کيييس ڇيت تيان بيرف الويڻ 
الِء چاڙويائون. وو برف جا ڄير ڪندو، رييڙويي ويييٺ 
اڇييلييييينييدو ويييو ۽ ٿييوري دييير ۾ سييڄييي ڇييت اگييفييي 
ڇڏييائييين. ان کيانيپيوِء ويو روشينيدانين جيي ڇيا ين تيي 
 ميل برف رييڙويڻ الِء جيييئين ئيي جيفيڪيييو تيه پييير 
کسڪي ويس ۽ ويٺ اچي ڪريو. سينيدس ويييٺيييون 
ڌڙ، بييرف جييي ڄييير ۾ گيچيينييدو وييو، ليييييڪين سيينييدس 
ڪيييياڙي لييووييي جييفينييگييلييي سييان ٺيا ٿييي وئييي. ڪييرڻ 
پڄاڻان ويو اٿيي بيييٺيو، پير اتيي جيو اتيي ڪينيڌ ڄاري 
برف تي سمفي پيو. تياجير جيي ڌيَء ۽ تيانيييا ڊوڙي 

 پفتس.

ٻينيفيي “  اليوشيا! تون ٺيڪ آن! تيوکيي ڌڪ لڳيو آ!” 
 جي آواز ۾ گفٻراوٽ وئي.

ون ويڻائيَء سيان ڪينيڌ کيي “  وا! ٿورو ڌڪ لڳو آ!” 
 “ليڪن ٺيڪ آ.”ڌوڻ ڏئي چيول 

ون وڪ ڀيرو ٻيفير، بيييفيڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي ۽ 
ٻيفر ناڪام ٿيڻ تي ميٿيو ميوٽيائيي بيرف تيي رکيي، 

 مشڪڻ لڳو.
کييييس ميياڻيفيين جييي مييدد سييان کيڻييي، ويينيڌ تييي اچييي 
ليٽاييائيون. ڊاڪيٽير ميعيائينيي کيانيپيوِء کيانيئيس پي يييول 

 “ڪفڙي ونڌ ٿو سور محسوس ڪرين؟”
 “ليڪن ٺيڪ آ.”ون ويڻائيَء سان چيول “ ور ونڌ!”

ٿييوري دييير کييانييپييوِء ويين اکيييييون پييٽيييييون ۽ چيييييائييييينل 
روشندانن جي برف روجي وئي... ابيي کيي گيفيرائيي ” 

 “ وٺو.
اليوشيا ٻن ڏينفن تيائييين وينيڌ ڀيييڙو رويييو ۽ ٽيئييين 

 ڏينفن ونن پادريَء کي گفرائي ورتو.
تيانيييا جيو ليفيجيو “  تون ميري رويييو آوييين اليييوشيييا؟” 

 سواليه وو.
اليييييوشيييييا “  اسييان سييدا روييڻ الِء تييه ڪييو نييه ٿييا اچييون!” 

ويڪ ڏيينيفين ” فطري صياف گيوئيي سيان جيواب ڏنيول 
وري چيينيد لييمييحيين جييي ميياٺ “  ميرڻييو بييه وييونييدو آويي.
ٻيو ڏٺئي! اوو به ڀلو ٿيييو. وينين ” پڄاڻان چوڻ لڳو..ل 

اسان کي پرڻجڻ نه ڏنو. واڻ ڪيڏو نه افسيوس ٿيئيي 
 “وا.

وو جفيڻائيَء سان پادريَء جا چيييل ليفيظ دويرائييينيدو 
روييو. کيييس خيييال پيئيي آييو تيه جيييڪيڏوين مياڻيفيو 
سڀني جي ڳالا مڃيندو روي ۽ ڪنفن کيي نيارا  
 نه ڪري ته نفايت اطمينان سان حياتي گذاري ٿو.

تيه ُوين جيفيان ” ون سوچييول “  اگر وتي ايئن ٿئي ٿو.” 
 “۾ به ايئن ئي ٿيندو ووندو.

ون گفڻيون ڳالفيون نه ڪيون. بس رکي رکي پاڻي 
پييئييي گييفييريييائييييين. پييوِء اوچييتييو وييو ڪيينييفيين خيييييال ۾ 
ڇرڪي ويو. ايئن لڳيو  يڻ ڪيا ڳياليا کيييس حيييران 
پئي ڪري. اکين ۾ ڦفلجينيدڙ حيييرت سيان گيڏ وين 
گفرو ساھ کنيو،  نگفون ٻانفون سيڌييون ڪيييون ۽ 

 پياال ڪري ويو.
)سنڌي روپ: صغييير ميالل جيي ڪيييل اردو تيرجيميي 

 تان(
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 مزمل سائر

 اڙيُچنڊ،ُھليُآ  ُ
 ويران بيابان، اڙي چنڊ، لفي آُء
 انسان نه حيوان، اڙي چنڊ، لفي آُء
 چوڌار ائين سّي، ائين رّ ، ٿڪل رات
 ڪو واُء نه ڪو ساُء نه ڪو ساز نه ڪا بات
 اڳتي ته گهڻا رنگ، گهڻا جهنگ، گهڻا روهه
 اڳتي ته گهڻا مينفن، گهڻي باهه، گهڻا پوهه
 منهنجو ته سفر ڏور، نگر پار، سمئه پار
 پر ٿّڪ ڀڃان هيل، اچين هيٺ اگر يار
 تو ساڻ ڪيان بحر، ڀنور، ونگ ڀري ڳالفه
 هر درد ڀريل، زخم ڏنل، رنگ ڀري ڳالفه

 ڪنهن رقص رچيل، لڙڪ لڙيل، مرڪ ڀري ڳالفه
 جنِء رات کٽي، پرهه ڦٽي، رنگ ڪڍيا شام
 رابيل منجهان ساُء ڇڪي مون ته ڀريا جام
 جنَء ياد وري، لڙڪ لڙيا نيٺ ڀريا نيڻ
 هي هانُء جليو، ايئن جليو، جيئن جلي ميڻ
 ڪنَء گهاَو ڏئي دشت، جبل نيٺ بڻيا يار
 ڪنَء پيار ڏئي لوڪ ڏنا گهاَو، ڪيا وار
 پر من ته ستار آهه جهري ٿو ته چوي گيت
 پوِء درد ملي، مرڪ ملي، هار ملي جيت
 مون راڳ رچيا، گيت چيا، ڀونِء ڪيو رقص
 چوڌار ُسرن موهه ڀريو، وقت بڻيو عڪس
 مان پنڌ ڪيان، ساهه ڀلي جسم هجي چور
 منهنجو ته سفر ڏور، گهڻو ڏور، گهڻو ڏور
 تون آُء، گهڙي ترس، اچي ويفه، مٺا ڀاُء
 ويران بيابان، اڙي چنڊ، لفي آُء.

*** 
 غزل

 راج راڄپر
 ٻاَڙ آ ٻارڻ به آ، َٻَک ٿي َٻِپي آ شاعري
 روح ۾ پيوند اکيون، َچَپ ٿي َنپي آ شاعري
 واس ۽ وشواس ُاڌمن جا کڻي آڪاس مان
 آيتون بڻجي ڇڻي، سا دل َجفپي آ شاعري
 تون اندر جي سرد خانن، مان اٿي ٻاور ته ڏس
 ڪيتري آ ڌر تتي، ڪيڏي َتپي آ شاعري
 ُڀونِء جي ڀاڪر منجفان، کِسڪيو قلم افسوس آ

 بي َڏپا وي گيت تنفنجا، بي َڏپي آ شاعري
 اڳ َڪال جي ڀونِء جا، گل گونر ٿا ُمرجفائجن

 دين ڇا ايمان ڇا، در در َکپي آ شاعري
 وقت َجي ِوڙواند سان، ويڙهاند ٿيڻي دوبدو
 ڪاَت ٿو قاتل َٺَپي ۽ مون َٺپي آ شاعري
 آجپو سنديس جنفن جو; ديس، مذوب: ماڻفپو
 ُڪل حدون ُڪل سرحدون، ٽوڙي َٽپي آ شاعري
 َٿَر مٿي َاوٿر ّگهٽا، جل ٿل ڪنول ڪينجفر مٿي
 پوپٽن َجي َپر مٿي، ڪومل َپپي آ شاعري
 جنفن سمايو سونفن ۽ ساڻيا کي پاٻوھ سان
 سا رسالن ۾ ته ڇا، دل ۾ َڇپي آ شاعري
 راج! ڦاسي گفاٽ تي، پڻ ڳاٽ ٿي اوچو رکي
 ۽ قبر مان پئي َبکي، ڇا بي ڊپي آ شاعري. 

*** 
 رهنُڀء ئي

 امداد جوکيو
 ڀال ڀاڳ پنهنجا آ رهبر ڀٽائي،
 خدا جي نبيَء جو آ دلبر ڀٽائي.

..... 
 ڀٽائي جو جنهن به رسالو پڙهيو آ،
 اهو طرف حق جي هڪدم لڙيو آ،
 اکر تنهنجو هرهڪ آ انور ڀٽائي.

..... 
 شرافت جو ڏسڙو سندس بيت ڏي ٿو،

 چڱو لکجي پڙهجي اندر پنهنجو چئي ٿو،
 بال شڪ سڀن کان آ برتر ڀٽائي.

..... 
 آيتون قرآني سڀئي تنهنجون وايون،
 چپن سان ُچمي ٿا اکين تي گفمايون،
 سڄي ڏيهه منجفه آ اختر ڀٽائي.

..... 
 لکين ۽ ڪروڙين قلمدان آيا،
 مگر تن جا ٿي ويا اوجاڳا اجايا،
 انهن ئي سڀن کان آ بهتر ڀٽائي.

..... 
 لکيو جيئن ڀٽائي لکڻ تيئن ڏکيو آ،

 پنهنجي حال تي هر ڪنهن چڱو ئي لکيو آ،

 تنهنجي ته مدد ۾ آ پرور ڀٽائي.
..... 

 َٿرن ۾ َبرن ۾ َجفنگن ۾ َجفرن ۾،
 مارن مالوند سانگين جي َگفرن ۾،
 مٺا چرچو تنهنجو آ گفر گفر ڀٽائي.

..... 
 َاڇا کير جهڙا سڀئي بيت تنهنجا،
 رکن ٿا نيڻن تي جذبا هي منهنجا،
 سڄي سنڌ چوي ٿي آ سمندر ڀٽائي.

..... 
 وڃي ڏس صحن تي ملندئي ُسرور،
 وسي ٿو قبي تي عربيَء جو نور،
 سڄي روِء زمين تي آ منور ڀٽائي.

..... 
 تنهنجي عشق جهڙو عشق عطا ٿئي،
 حقيقت لکڻ کان نه قلم جدا ٿئي،
 نه وڃڻو مون کي آ ٻئي َدِر ڀٽائي.

..... 
 تنهنجي آسري آ سڄي سنڌ ساري،
 آڻي روشني ڪڍو اوندهه ڪاري،
 مدني هي توسان آ سرور ڀٽائي.

..... 
 رکيل ۽ چيزل کي ٻيهر ويا َرنجائي،

 ويا طوق لعنت جو پنهنجي ڳل ۾ پائي،
 پِٽيل ڪاڏهون آيو آ لشڪر ڀٽائي.

..... 
 جيئن ڪربال جو واقعو پيش ڪيو تو،

 ڪري ڪونه سگفندو ها ليکڪ ائين ڪو،
 جيئن تو ِچٽيو هي آ منظر ڀٽائي.

..... 
 خودڪش حملن لکين ماڻهو ماريا،
 ُٽڪَر گوشت جا تِن ُاَ  تي ُاڏاريا،
 رنجايو يزيدن آ قلندر ڀٽائي.

..... 
 وسائيندو رحمت جون َڪڻيون پاڪ موال،

 مرشد منهنجو آ حيدر ڀٽائي.
..... 

 بزم سچل جي آهي توکي پارت،
 آهي حسرت،“ جوکيه”نڀايان انهيَء سان 

 ڪندين تون بال شڪ بهتر ڀٽائي. 
*** 

 شاعري
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 غزلُ
 شاهه زمان ڀنگر

 آئييييييينيييو دييييوار ٿيييو بيييڻيييجيييي ڪييينيييهييين ڪييينيييهييين ليييئيييه،
 اوسييييئيڙو ڀييي سييار ٿيو بيڻييجيي ڪينييهين ڪيينييهين لييئييه.
 وقيييييييت کسيييييييي ويسييييييياهيييييييه ڪيييييييري ٿيييييييو وييييييييچيييييييارو،
 لييمييحييو لييمييحييو بييار ٿييو بييڻييجييي ڪيينييهيين ڪيينييهيين لييئييه.
 هييييو جييييو ٻييييالييييڪ جيييينييييگ وڙهييييي ٿييييو جيييييييييون جييييي،
 کٽڪو ڀي للڪيار ٿيو بيڻيجيي ڪينيهين ڪينيهين ليئيه.
 نييييييييير اکييييييييين جييييا نيييييييييٺ اگييييهييييي نييييڪييييتييييو آهييييي،
 زخم به ڪو هٿيار ٿو بيڻيجيي ڪينيهين ڪينيهين ليئيه.
 ٽيييوليييييييون ٽيييوليييييييون ٽيييهيييڪ جيييوانيييي ٻيييهيييڪيييي ٿيييي،
 مييوهيييييڙو بييه مييار ٿييو بييڻييجييي ڪيينييهيين ڪيينييهيين لييئييه.

*** 
 غزل

 خليل عارف سومرو
 ڪهاڻيون مٽيَء جي اکين جون هيون
 ڪٿائون انهن ۾ صدين جون هيون
 ٻچا ٻار ُبک جي وگهي ٿا مرن

 ُٻڌيون ڪنهن نه دانهون ٿرين جون هيون
 شڪارين ته راکا به ظالم رکيا

 حياتيون کسيون ويون پکين جون هيون
 َاجهو ڦند سان بند پاڻي ٿيو

 پڪارون اهي ئي ندين جون هيون
 نه ڪو ُا  ڏريو هو نه ڌرتي ڌڏي

 لٿيون موسمون خودڪشين جون هيون
 قلم مان اجالو ُڦٽي نڪتو هو

 سٽون روشنين جون هيون“ عارف”هي 
*** 
 غزل

 اصغر شر
 اسييييان جييييا نيييييييييڻ آوارا، نييييهييييارن ٿييييا پييييرييييين تييييوڏي،
 رڳو هڪ ميان نيه سيڀ سيارا، نيهيارن ٿيا پيريين تيوڏي.

 ڪييٺييي سييڀ ٿييي حسيين وارا، نييهييارن ٿييا پييرييين تييوڏي.
 ضييروري نيياھ سييڀ هييتييڙي هييجيين دل صيياف ۽ اجييرا،
 گييهييڻييا ئييي پيير نييظيير ڪييارا، نييهييارن ٿييا پييرييين تييوڏي.

 خييدا ڇيييا پييير، ٻييينييييييون ٻييارا، نييهيييارن ٿيييا پيييريييين تيييوڏي. 
 اڪيلو ڪييين ڇيڏ اصيغير! گيهيڻيو ئيي دل رنيي آهيي،
 نيييه ڄاپييين ٿيييا اسيييان پيييارا، نيييهيييارن ٿيييا پيييريييين تيييوڏي. 

*** 

 نسرين ابڙو
 هي جهان هي زمانو آهي ڪهڙو!!
 هي ملڪ جو فسانو آهي ڪهڙو!!

 هي ٻوڙا ۽ گونگا ماڻهو سڀ  هتي جا،
 وقت ظالم جو ترانو آهي ڪهڙو!
 ڀڄ ڊڪ هر طرف ڪهڙي آ يا خدا!

 ڪٿي ڪو سڪون ناهي هنگامو آهي ڪهڙو!
 عزت جو اگهه هتي آهي رڳو ٽڪو
 ظلم جي هي ناي ننگو آهي ڪهڙو!
 محبت ۽ ميٺ جا ويا دور گذري
 رهجي ويو هتي افسانو آهي ڪهڙو!
 مال ملڪيت ۽ مڳي ويندئي کسجي..
 سمجهي ئي ڪونه ٿو ديوانو آهي ڪهڙو!

*** 
 ن ريُنظم

 آسرو
 سانگي شبير ڪنڀر

 سچائي جي انهيَء آسري ۾ زندگي کي
 ڇڏي ڪنهن سچن ماڻهن جو انتظار پئي ڪيم

 ته اهي هڪ ڏينهن ضرور موٽي ايندا
 جڏهن اهي واپس وريا ته انهن کان ڌرتي

 تي هلڻ ئي وسري ويو.
*** 
 غزل

 فرزانه شاهين
 ڪيان ڪيئن آئون، جدائي ڏکي ٿي!
 پئي قلب من جي خدائي ڏکي ٿي.
 محبت ڏني ڪالهه تو پاڻ جيڪا،
 پرين! ريَء سا ئي محبت ڏکي ٿي.
 کڻي قياس پل پل هلي ڀونِء تي جا،

  جڳت ۾ اڪيلي ڀالئي ڏکي ٿي.
 ُڪڏي ُڪوڙ ٿو هر قدم شور بڻجي
 مگر ماٺ بڻجي سچائي ڏکي ٿي.

 هي ِڪيس هيڏو،“ شاهين”ڏسي ڪير 
 سڄي سنڌ تنهنجي ڀٽائي ڏکي ٿي.

*** 
 غزل

 اقرار جوڻيجو
 ُڀليا ُتنهنجو نه َڀيرو ٿِيو،
 َسڄو آ َٿر َٿڌيرو ٿِيو،؟
 ڀُِٽون َڪَشِمير َجو َمنظر،
 َوَڻ َولَين َجو گِهيرو ٿِيو!

 ُپَسيل َڀاُڪر َپروَڪا ِڪٿ،
 نه ِڪين َنيَڻن نَِبيَرو ٿِيو؟
 َجهَپي ِدل َباز َبَڻجي َتو؟
 َاسان َجو هاُن ِڳيَرو ٿِيو،
 َڪڏهن َبارش َبدن ُتنَهنَجو
 َوَڪڙ ۾ َنه ِوڇيَرو ٿِيو،،
 َسراَسر ِسڪ ُتنَهنَجيَء ۾
 ِمٺا هِي َمن، کِيَرو ٿِيو،،
 َچيئي ٿِي َڪالهه اِينَدس
 َاَچڻ ُتنَهنَجو ڊَِگِهيَرو ٿِيو
 َچيو َتو َمان َڪريان َشاِدي
 ُاهو ُجملو َته َڇيَرو ٿِيو،
 َوڃڻ َڏي ِزنَدَگي ُمون کِي
 َالئه َڪاٿِي ُاڏيَرو ٿِيو!!!

 َپَڪڙِجي َپياَر پَِيو َپنَهنَجو 
 ُتنَهنَجو َواِرَو َوڏيرو ٿِيو.

*** 
 زاهد ابڙو

 ظالم اڳيان جهڪڻ جابر کي سائين ميان چوڻ
 اسان کان نه ٿيندو...

 اير هنئي آ  اڙي اهڙي ادار جو سنڌ ۾ رهڻ،
 اسان کان نه ٿيندو...

 اسان کان نه ٿيندو ....

 اهڙو بيڪار بي قياس بيغيرت ٿيڻ،
 اسان کان نه ٿيندو...

نياڻين کي رنجائڻ امڙين کي ڏکائڻ مصيبت ۾ 
 ڪنهن کي ڏسي

 ائين ئي نظرانداز ڪري لنواڻ ستائڻ،
 اسان کان نه ٿيندو...

 پر ُپٺ گالئون ايبتون ڪرڻ،
 اسان کان نه ٿيندو..

سڌي راهه تي هلڻ وارن جو ساٿي آهيان سر به 
 قربان آهيان ڪندو

 باقي پنهنجي مقصد الِء دوستن کي آزمائڻ،
 اسان کان نه ٿيندو.....

 باقي پروان ٽڪرن تي يار پلجڻ،
 اسان کان نه ٿيندو....

*** 

 شاعري
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