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به ملڪ ۽ معاشري ۾ اظهار 
راِء جي آزادي اهو يقين ٿي 
ڏياري ته اهو ملڪ ۽ انهيَء 
جو نظام پنهنجن ماڻهن سان 
جيئڻ جي انهيَء اهم حق ۾ 
گڏ آهي ۽ ان الِء ذميوار به 
آهي. گڏوگڏ اها حقيقت مد نظر رکڻ گهرجي ته 
جنهن ملڪ ۾ پريس ۽ ميڊيا آزاد نه آهن اتي جا 
ماڻهو به آزاد نه آهن. موجوده وقت اسان جي وفاقي 
سرڪار پريس، ميڊيا، موشن پڪچرز ۽ سوشل ميڊيا 
تي پنهنجي مرضي مڙهڻ الِء هڪ نئين اٿارٽي 

PMDA  پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي( جي(
نالي سان آڻڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. جنهن 
جو مقصد اهو ٻڌايو ويو آهي ته هڪ ئي مرڪزي 
ريگيوليٽري اٿارٽي هيٺ اليڪٽرانڪ، پرنٽ، ڊجيٽل 
ميڊيا ۽ فلمن کي هڪ اداري جي انتظام هيٺ هاليو 
وڃي. اها ڳالهه بظاهر ته صحيح ٿي لڳي، پر اٿارٽي 
جي قانون جو جيڪو مسودو اصل ۾ آهي جيڪو 
صحافين ۾ ورهايو ويو آهي ان جا مقصد نيڪ نه 
آهن: الئسنس ڏيندڙ اداري کانسواِء اهو ادارو انفرادي 
صحافين، ميڊيا آئوٽ ليٽس جي خالف شڪايت 

جي اختيارين هيٺ ان  PMDAجي تحقيقات ڪندو. 
جو شڪايت واري ڪميشن اخبارن، رسالن، خبرن، 
فلمن ۽ آن الئين پروگرامن جي ڪنهن به نقطهِء نظر 
کان، انهن جي خالف ڪنهن فرد يا تنظيم پاران 
ڪيل شڪايتن تي جاچ ڪري سگهي ٿو ۽ جائزو 
وٺي سگهي ٿو ته جيئن انهن آوازن کي دٻائي 
سگهجي. تڏهن ئي اهو سڀ ڪجهه بدنيتي تي ٻڌل 
لڳي ٿو: سرڪار دراصل آزادي جي اظهار کي 
پنهنجي خالف سمجهي ٿي ۽ رڳو سچ انهيَء کي 
سمجهي ٿي جيڪو سرڪاري پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ 
ميڊيا پيش ڪري رهيو آهي. حقيقي ۽ آزاد راِء جي 

جو ڄار اڇاليو ويو آهي  PMDAآواز کي دٻائڻ الِء 
جيئن ميڊيا پليٽ فارمن کي رجسٽر ڪري نگراني 
هيٺ آڻي سگهجي. هنن تي سائيبر قانون الڳو 
ڪري انهن جو گلو دٻايو وڃي. جيئن ميڊيا تي 
حڪومت طرفان سخت ضابطا الڳو ڪري انهيَء تي 
ڪنٽرول ڪري من پسند خبرون ۽ تجزيا حاصل 
ڪري سگهجن، ڀلي انهن جو حقيقن سان ڪوبه 

 واسطو نه هجي.  
پاڪستان ۾ اظهار راِء تي پابنديون ڪا نئين ڳالهه 

ناهي. جڏهن کان اسان جو ملڪ وجود ۾ آيو آهي 
تڏهن کان اسان جي وقت جي سرڪار جي هميشه اها 
پاليسي رهي آهي ته پريس تي پابنديون هجن ۽ حق 
۽ سچ جي آواز کي دٻايو وڃي. مارشل ال حڪومتن 
جا سڀئي دور پريس سينسرشپ جا دور رهيا آهن، 
اهي جيتوڻيڪ جبر جا دور هئا. فوجي عدالتون، 

تڏهن به ملڪ جا صحافي، اهل قلم،  -سزائون، ڪوڙا
جمهوريت پسند سياستدان ان ڏاڍ جي خالف مقابلي 
۾ رهيا. انهن اظهار جي آزادي جي خالف ڪنهن به 
قانون کي ڪڏهن به نه مڃيو. هينئر ايڪيهين 
صديَء ۾ اسان وٽ جمهوري حڪومت آهي، پر ان 
جو رويو پريس ۽ آزاد راِء جي خالف رهيو آهي. 
سرڪار ڇاڪاڻ ته پنهنجي طرز حڪمراني ۾ ناڪام 
ٿي رهي آهي. نتيجي ۾ اها ڪڏهن احتساب جي 
ادارن کي پنهنجي حق ۾ استعمال ڪري ٿي ته 
ڪڏهن پرنٽ ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا کي. اهو صاف 
ظاهر آهي ته ڪنهن به فاشسٽ حڪومت جيان اها 
سچ کي برداشت ڪرڻ الِء تيار نه آهي، تڏهن ته اها 

PMDA  جهڙا ادارا آڻي رهي آهي. ملڪ ۾ هن وقت
هڪ ڊزن کان وڌيڪ الڳ الڳ ايجنسيون موجود آهن 
جيڪي ميڊيا تي نظر رکي ويٺيون آهن، پر هن سال 
مئي مهيني ۾ وفاقي سرڪار اهو طئي ڪيو هو ته 
انهن کي مالئي هڪ اداري ۾ شامل ڪيو وڃي ۽ 

“ پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي”هڪ نئون ادارو 
جي نالي سان ٺاهيو وڃي ۽ ان الِء گهربل قانون 

 سازي ڪئي وڃي. 
اظهار راِء جي آزاديَء خالف ان عمل تي نه صرف 
ملڪ ۾ پر بين االقوامي صحافتي ۽ انساني حقن 
جي تنظيمن ۾ تشويش جي لهر ڊوڙي وئي آهي ۽ 
انهن اٿارٽي جي خالف آواز به اٿاريو آهي ته 

 081پاڪستان اڳ ۾ ئي ورلڊ فريڊم انڊيڪس ۾ 
نمبر تي آهي. بجاِء بهتري آڻڻ الِء  041ملڪن ۾ 

هڪ ڊراڪوالئي قانون آندو پيو وڃي. انهيَء ڪاري 
قانون کانسواِء ملڪ ۾ پوئين ٻن سالن ۾ صحافت 
تي زبردست سينسرشپ جو وار جاري آهي. پريس 
ايڊوائيزريون جاري ڪيون وڃن ٿيون ته انهن کي ڇا 
شايع ڪرڻو آهي يا اليڪٽرانڪ ميڊيا تي ڇا پيش 
ڪرڻو آهي. پوئين ٻن سالن ۾ ڪيترن ئي صحافين 
کي اغوا ڪري تشدد جو نشانو بڻايو ويو آهي، قتل 
ڪيو ويو آهي. جڏهن اهو قانون اچي ويو ته سچ 
لکندڙ صحافين ۽ اهل قلم الِء هن ملڪ ۾ جيئڻ 

ڏکيو ٿي پوندو. جيئن ته اسان جي ملڪ جي تاريخ 
جبر جي تاريخ رهي آهي، انهيَء سان گڏوگڏ اها 
جدوجهد جي تاريخ پڻ آهي. صحافين جي جدوجهد 
مختلف دورن ۾ مثالي رهي آهي تڏهن ته پاڪستان 
فيڊرل يونين آف جرنلسٽ ۽ ٻين صحافتي تنظيمن 

PMDA  خالف آواز بلند ڪري هڪ تحريڪ جو آغاز
)هيومن رائيٽس  HRCPڪيو آهي. انهن سان 

ڪميشن آف پاڪستان(، سول سوسائٽي ۽ حزب 
اختالف جي سياسي جماعت جو تعاون پڻ آهي. 

PFUJ  ۽ ٻين صحافتي ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تنظيمن
ع تي آچر جي رات پارليامينٽ 1110سيپٽمبر  01

سيپٽمبر تي  01جي سامهون ڌرڻو هنيو ۽ اهو ڌرڻو 
صدر اسالمي جمهوريه پاڪستان جي سالياني خطاب 
دوران به جاري رهيو. اجالس جي دوران پارليامينٽ 
جي پريس گئلري به بند ڪئي وئي. اهو نامناسب 
قدم پاڪستان جي پارلياماني تاريخ ۾ پهريون دفعو 
کنيو ويو. جنهن الِء پوِء سرڪار کي پريس گئلري 
جي بندش تي مختلفون وضاحتون ڏيڻيون پيون. 

خالف ڌرڻي کي صحافين،  PMDAصحافين جي 
سول سوسائٽي جي نمائندن، اليڪٽرانڪ ميڊيا جي 
اهم شخصيتن ۽ حزب اختالف جي سياستدانن به 
خطاب ڪيو. اهو ڌرڻو پنهنجي نوعيت ۾ نئون به هو 
۽ پنهنجي مقصد ۾ چٽو پڻ هو. انهيَء وفاقي 
سرڪار تي ايترو دٻاُء ضرور وڌو آهي جو في الحال 

اٿارٽي جوڙڻ الِء تڪڙ نه ڪري رهي  PMDAاها 
آهي. صحافين ۽ سول سوسائٽي جي نمائندن کي 
سندن جدوجهد تي ڪاميابي جي مبارڪ هجي، جن 
سرڪار کي پوئتي هٽڻ تي مجبور ڪيو آهي ۽ 
اظهار راِء جي آزادي الِء پنهنجي يقين کي فرض 
سمجهي ادا ڪيو آهي. گڏوگڏ وفاقي سرڪار کي 

جي صورت ۾ اظهار راِء  PMDAآگاهه ٿو ڪجي ته 
جي آزادي جي خالف ڪارا قانون جوڙڻ بند ڪري ۽ 
اهو به ياد رکي ته صحافين ۽ اهل قلم صحافتي 
آزادي الِء جدوجهد ماضيَء ۾ به ڪئي وئي آهي، 
آمرن سان مقابلو ڪيو ويو آهي، انهن الِء جبر جي 
خالف جدوجهد نئين ڳالهه ناهي. ان جدوجهد تي 
پوري پاڪستان جي عوام کي پنهنجي ميڊيا تي 
فخر آهي ۽ يقين به آهي ته پاڪستان جي ٻاويهه 
ڪروڙ عوام جي اظهار جي آزادي کي ڪوبه روڪي 

 نٿو سگهي.  
*** 

 ايڊيءوريل

 اظه رُجيُآزاديُتيُرات هو

 

 



ين     | 5همرسي ماهوار مئگز

 

 انور قاضي

جييي ميياڻييهييو کييي جييڏهيين کييان 
شييعييور آيييو آهييي تييڏهيين کييان 
ڪنهن نه ڪنهن طريقن سيان 
هيين پييينيييهييينيييجيييي پييياڻ کيييي ۽ 
معاشري کي بهتر بنائيڻ جيي 
ڪوشيش ضيرور ڪيئيي آهيي، 
اهو ارتقيا جيو سيفير اڃيان تيائييين جياري آهيي ۽ جياري 
رهندو. انهيَء شعور ۽ ترقي جي ڪري هن دنيييا جيي 
انسييانيين جييو هييڪ وڏو انييز آرام ده زنييدگييي گيي اري 
رهيو آهي. انهن وٽ بينيييادي ضيرورت جيي کيوٽ نيه 
هجڻ جي برابر آهيي. ميعياشيي طيور مسيتيحيڪيم ٿيي 
ويا آهن. تعليم، روزگيار، صيحيت، امين انصياف انيهين 
کي آساني سان ملي ٿو انهن ملڪن جي ماڻهن کي 
بييم مييرڻ جييو، بييد اميينييي جييو، نييا انصييافييي ۽ سيينييدن 
انساني حقن جي لتياڙ جيو خيوف نياهيي انيهييَء ڪيري 
هو جسماني ۽ ذهني طور تي پرسڪون آهن. روحاني 

 طور جي خبر خدا کي! 
اگر اهو سوچجي ته اهو دور انهن الِء هيميييشيه کيان هيو 
ته بلڪل غلط هونيدو. انيهييَء جياِء تيائييين پيهيچيڻ ۾ 
انييهيين کييي وڏو وقييت لڳييو آهييي ۽ بييلييڪييل اهييڙي 
صورتحال مان گ ري چڪا آهين، جيهيڙي حياليت ميان 

دنيا جيي پيوئيتيي پيييل ميليڪين جيا مياڻيهيو جينيهين ۾ 
 بدقسمتي سان اسان به شامل آهيون. 

ڪيترائي سيبيب آهين انيهين جيي تيرقيي جيا، پير هيڪ 
مکيه سبب آهيي، بيهيتير حيڪيميرانيي، جينيهين جيو  يل 
سيڀ ميياڻيهييو واپييرائيييين ٿييا ۽ هييڪ مييخيصييو  ٽييائييييم 

ووٽ جيي ” کانپوِء جمهوري انداز ۾ پنيهينيجيي طياقيت 
سان پنهنجي پسند جي حڪومت قائم ڪين “  طاقت

ٿا. انهيَء ووٽ جي طاقت کي ٽين دنيا جيي ميليڪين 
۾ ٻين طاقتن ذريعي ڪڏهن ته مڪمل خيتيم ڪيييو 

واري پياليييسيي تيحيت  ”Cut to size“ٿو وڃي يا وري 
ان جي افاديت کي محدود ڪييو ٿيو وڃيي. اسيان جيي 
ماڻهو کي بلڪل اهو سمجهايو ٿو وڃي ته ووٽ جيي 
ڪهڙي اهميت آهي توهان نيه ڏيينيدو تيه ڪيهيڙو فير  
پوندو اسان کي چيونيڊرائيڻ وارا پياڻيهيي چيونيڊرائييينيدا!! 
)ڪنهن حد تائين اها درست ڳالهيه بيه آهيي( ۽ ووٽ 
جي باري ۾ جيڪي ڪيجيهيه فيرميائييين ٿيا اهيو هيتيي 
لکي به نٿو سگهجي افسوس! مطلب ته ووٽ ۽ ووٽير 
کي بيعزت ڪيو ٿو وڃي. طياغيوتيي طياقيتيون پياڻ ۾ 
گييڏجييي طيياقييت جييي زور )ووٽ جييي طيياقييت نييه( تييي 
حڪومتون ٺاهين ۽ ڊاهين ٿيون. عوام ويچارو صرف 
بييريييانييي جييي پييليييييٽ تييي وڙهيينييدو ٿييو رهييي. ڪييڏهيين 

 ڪڏهن ته ويچاري کي اها به نصيب نٿي ٿئي. 
بيس ڪيڏهيين وري ايييئين بيه ٿييئيي ٿيو انييهييَء طياقييتييور 
ٽڪساٽ مان ڪجهه ماڻهو پنهنجي ضمير جي آواز 
تي ييا ڪينيهين ٻيئيي ميفياد ييا ڪياوڙ جيي بينييياد تيي 

 انهيَء ٽڪساٽ مان نڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. 
هن وقت شايد نواز شيرييف بيه اهيو ڪيري رهيييو آهيي 
ڪامياب ڪيترو ٿيو آهي اڃان تائين بيه بيليڪيل نيه. 
مستقبل ۾ ٿيندو يا نه؟ اهو فيصلو مستقبل ڪينيدو. 
ووٽ کي عزت ڏيو جو نعرو نواز شريف جيو آهيي. هيو 
چاهي ٿو ته عوام جي طاقت سان اگر ڪيا حيڪيوميت 
ايندي ته انهيَء حڪومت کي عوام الِء گهڻو ڪجهه 
ڪرڻو پوندو جيڪا ڳالهه طاقتور ٽڪساٽ کي بينيهيه 
نٿي وڻيي، ڳياليهيه تيه ڀيليي آهيي، پير طياقيتيور ڪيييئين 

جي پيداوار وري  (System)چاهيندو ته انهيَء سسٽم 
ساڳئي سسٽم الِء خطرو بڻجيي انيهييَء ڪيري پيوري 

ووٽ کيي عيزت ” ڪوشش سان انهييَء نيعيري کيي تيه 
مييطيليب عيوام جيي راِء کييي قيبييول ڪييرييو خيتييم “  ڏييو

ڪرڻو آهي اڃان تائين ته هو ڪامياب آهن. بيهيرحيال 
 “اميد نه ڇڏڻ گهرجي”

نواز شريف هن وقت لنڊن ۾ ويٺو آهي، انهيَء ڪيري 
کيس جسماني آرام آهي ويجهي وقت ۾ واپس اچيڻ 

 ووٽُکيُعزتُڏيوُک ن
 ڪمُکيُووٽُڏيوُ

  ح الِتُح ضرھ

 
 دنيا
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جا امڪان به گهٽ آهن اگر ايندو ته جيل ويندو جتيي 
جسماني آرام بيليڪيل نيه هيونيدو. هيڪ ڳياليهيه ضيرور 
لکبي ته نواز شريف ڪو نيلسن مينيڊييال نيه آهيي جيو 
جيل جون سختيون برادشت ڪري ڀلي کڻي ڪيييتيرو 
به نظرياتي ٿئي، پر جسماني آرام ڇيڏڻ سينيدس وس 
۾ نه آهي. انهيَء ڪري نون ليز ۾ شيروع کيان ٻيه 
سوچون هيون هڪ چون پيا ته اسان عوام جي طياقيت 
سيان حيڪييوميت وٺينييداسيييين ٻييييا چييون پييييا تييه جييهييڙي 
نموني هن وقت تائين حڪومتن ۾ آيا آهيييون اڳيتيي 
به ايئن ئي ڪيري حيڪيوميت حياصيل ڪيرييون. ميرييم 
نيواز ڏاڍا جي بيياتيي بييييان ڏنييا، عييواميي جيلييسيا، عيوامييي 
ريليون جيڪي شاندار ۽ ڪاميياب هيييون، پير ان جيو 
نتيجو نه اچي سگهييو. ڪشيمييير، گيليگيت بيليتيسيتيان 
جي اليڪشن اوهان جي اڳيان ان جو چٽو مثال آهيي. 
انهيَء کيان پيهيريين بيه شيهيبياز شيرييف جيي چيوڻ تيي 
جيڪو ٻيي سيوچ جيي اڳيواڻيي ڪيري ٿيو ۽ سياڳيئيي 
سسٽم جي آڌار تي وري حڪومت ۾ اچڻ چياهيي ٿيو 
هڪ دفعو ٻيهر مريم نيواز بيليڪيل خياميوشيي اخيتيييار 
ڪئي، پر ان وقت شهبياز شيرييف کيي طياقيتيورن ڪيا 
خا  لفٽ نه ڪرائي. انيهييَء ڪيري ميرييم نيواز وري 

 ووٽ کي عزت ڏيو جو نعرو هڻڻ شروع ڪيو. 
پر هاڻي محسوس ٿئي ٿو ته شهباز شريف کيي ڪيو 
خا  آسرو ملييو انيهييَء ڪيري ڪييينيٽيونيمييينيٽ جيي 
بلدياتي اليڪشن ۾ شهباز شريف مريم شرييف کيي 
بلڪل منع ڪريو ته اوهيان ميهيربيانيي ڪيري ڪيجيهيه 
وقت وري خاموش رهيو سينيدس رابيطيا بيحيال ٿيي وييا 

آهيين. مييريييم ڪييافييي وقييت کييان خييامييوش آهييي اگيير 
سندس ڪو ايڪڙ ٻيڪڙ بيان اچيي بيه ٿيو تيه عيميران 
خان حڪومت جي خالف نه طاقتورن جيي خيالف جين 

جيي عيميران  C.N.Nعمران خان کي آندو آهيي بيقيول 
خان وييچياري کيي تيه اييتيرا بيه اخيتيييار نيه آهين جيييتيرا 

 ڪنهن شهر جي ميئر وٽ هوندا آهن. 
اگر اها ڳالهه مڃجي جنهن جو اظهار مريم صاحبه ۽ 
ان جو والد بار بار ڪندا رهيا آهن ته عمران خان جيي 
حڪومت هڪ بي اختيار حڪومت آهي ته پوِء انيهين 
تي ڏوهه ڏيڻ مطلب اصل طاقتن سان ٺاهه ڪرڻ جيي 
مييتييرادف آهييي. خييامييوشيييَء جييو مييطييلييب اسييان جييي 
مييعيياشييري ۾ رضيياميينييدي هييونييدو آهييي. هيياڻييي جييڏهيين 
مريم صاحبه خاموشي اختيار ڪيئيي تيه پينيجياب جيي 
ڪينٽونمينٽ بورڊ ۾ نون ليز واضح اڪثريت سيان 
کٽي آئي آهي ڀلي پي. ٽي. آِء ڪيترو به چوي اسان 
ته چارئي صوبن جي نمائنده جيمياعيت آهيييون. صيرف 

ڪييائييونسييليير ۽ نييون ليييييز جيينييهيين جييي پييوري  31
 15پيياڪسييتييان ۾ ڪييٿييي بييه حييڪييومييت نييه آهييي 

ڪائونسلر. جڏهن ته پي. ٽي. آِء مرڪز ۽ ٽن صيوبين  
 ۾ حڪومت ڪري رهي آهي. 

محسوس ايئن ٿو ٿئي ته شيهيبياز شيرييف جيو بيييانيييو 
ڪيامييياب ٿيييو آهيي ڪيم تيه “  ڪم کي عيزت ڏييو” 

ڪم آهي ڪوري جو هجي يا موچيَء جو. مريم جيي 
خاموش ٿيڻ جو معاوضيو نيون کيي ڪيجيهيه تيه ميليييو 

ع جيي 1111اليڪشن “ هنوز دلي دور است”آهي، پر 
الِء محسوس ٿئي ٿو ته نون ليز شهباز شرييف جيي 

سوچ آڌار وڙهندي ۽ ڪافي حد تائين کين طاقيتيورن 
جي حمايت حاصل هوندي. شهباز شيرييف کيي آسيرو 
آهييي تييه هييو وزيييراعييظييم ٿييييينييدو ڀييلييي پييوِء کيييييس نييواز 
شيرييف ييا ڪيينيهين ٻيئيي کيي پييييريين پيوڻيو پيوي، هييو 
راضيي آهيي. هياڻيي واري اليييڪيشين ميان ڪيجيهيه تييه 
محسوس ٿئي ٿو، پر اسان جيي ميليڪ ۾ ڪيجيهيه بيه 
ڪنهن وقت به ٿي سگهي ٿو. اسان جيو هيڪ نيگيران 
وزيراعظم جنهن ويچاري کي اليڪشن کيٽيڻ کيانيپيوِء 
چونڊيل وزيراعظم طور ٻه سال حڪومت جو آسيرو نيه 
پر يقين هو، اليڪشن کٽڻ واري ڏينهن کيييس ٻيڌاييو 
ويو تيه اهيو واعيدو ڪيهيڙو جيييڪيو وفيا ٿيئيي. وييچيارو 
وزيراعظم ڇهه مهينا پنهنجي حلقي ۾ مياڻيهين سيان 
نه مليو ايترو ڏک ۾ اچي ويو. سو شهباز شريف سان 

 ايئن به ٿي سگهي ٿو.
محسوس ائين ٿو ٿئي ته اها خبر حڪومت تائييين بيه 
پهچي وئي آهي انهيَء  ڪري ان جا وزيير اليييڪيشين 
ڪميشن جهڙي آئيني ۽ اهيم اداري کيي جيهينيم ۾ 
موڪلڻ جون ڳاليهيييون ڪيري رهيييا آهين، پير وييچيارا 
ڪري به ڇا ٿا سگهن. اگير هيو واقيعيي چيونيڊجيي آييا 
هجن ته ڪاوڙو نيه ڪين. هين وقيت هيو حيڪيوميت ۾ 
هوندي اليييڪيشين ڪيميييشين تيي اپيوزيشين وارا اليزام 
هييڻييي رهيييييا آهيين. لڳييي ٿييو اييينييدڙ حييڪييومييت ۾ هييو 

 پنهنجو پاڻ کي نٿا ڏسن.
 اب ڪي جانان ٺهر گيا هي
 صبح گئي ڪي شام گئي.

*** 
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اسٽيٽ ريڪگنيشن ٻن قسمن جي ٿيي سيگيهيي ٿيي. 
هيڪ ڪيينييڊيشيينييل ۽ ٻييي پييري ميييييچييوئير اهييا مييخييتييلييف 

 Montevideo)حييقيييييقييتيين تييي مشييتييمييل هييونييدي آهييي.

Convention on the Rights and Duties of States) 
۾ واضح طور بيان ٿيييل  0511مونٽيويڊيو ڪنوينشن 

( مسيتيقيل آبيادي 0آهي ته اسٽيٽ جا چار بنياد آهن. )
( خيود ميخيتييياري. 4( حڪومت )1( مخصو  حد )1( 

مطلب ته بيين االقيواميي قيانيون ميوجيب ڪيابيه ريياسيت 
انييهيين چييئيين اصييوليين تييي ٻييڌل هييونييدي آهييي. خيييود 
مختياريَء جو مطلب آهيي تيه ڪيابيه ريياسيت ڪينيهين 
ٻي رياست جي محتاج نه هجي ۽ خود مختياري سان 
پنهنجا فيصال ڪري سگهي. قبولييت ۽ ميڃيتيا ٿيييڻ 
کانپوِء هڪ تسلييم ٿيييل ريياسيت کيي بييين االقيواميي 
ڪييورٽ ۾ پييرسيييييو ڪييري سييگييهييجييي ٿييو. هييڪ خييود 
مختيار حيثيت تي تسليم ٿيل رياستن سان سفارتيي 
الڳاپا بيڻيائيي سيگيهيجين ٿيا، ميعياهيدن تيي صيحيييحيون 
ڪري سگهجن ٿيون. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته ريياسيت 

 کي تسليم ڪرڻ جا گهڻا قسم ٿين ٿا.

(2)  )de jure recognition(ُُنـاـيـ د ُجـي حقنُي ُق نون
 تيُتسليمُٿيل

 (ُُُُع مُح لنتُ۾ُدستوريُطرح1ُُ)
 نغ وتُجيُذريعي (2)

يعني بغاوت ٿي وڃي يا مليٽري ريياسيت جيون واڳيون 
سنڀالي تڏهن ٿورو مونجهارو ٿيندو آهي. هڪ هوندي 

. belligerent forceٻي هوندي  insurgent forceآهي 
انسرجنٽ فورس اهي هونديون آهن جڏهن بغاوت ٿئي 
ته انهن جيو ريياسيت تيي ميڪيميل ڪينيٽيرول نيه هيونيدو 
آهييي، اهييي هييڪ نيينيي ي گييروٿ جييي صييورت ۾ ٿييي 
سگهن ٿييون، اهيڙي صيورت ۾ ريياسيت کيي تسيليييم 
ناهيي ڪيييو ويينيدو. ڇيو تيه اهيڙي فيورس جيو ميڪيميل 
ڪنٽرول ناهي هوندو، پر ان جي مقابلي ۾ بيييليجيرنيٽ 
فيورس اهيا فييورس هييونيدي آهييي جيينيهيين جيو ڪينييٽييرول 
ملڪ جي تمام وڏي حصي تي هوندو آهي. جنهن ۾ 
ڊييفيييييڪيٽييو رييڪييگيينييييشيين ميلييي سييگيهييي ٿيي. جييڏهيين 
بيلجرنٽ فورس کي ڊيفيڪٽيو رييڪيگينيييشين ميلينيدي 
آهي ته پوِء هڪ نئون دور شروع ٿييينيدو آهيي. جيڏهين 
نئين حڪومت ٺهينيدي آهيي تيه پيوِء ان کيي ڊي جيور 
اسٽيٽ جو درجو مليي ويينيدو آهيي. هياڻيي افيغيانسيتيان 
جي موجوده حڪومت تي نظر وجهنداسين ته هن وقت 
طالبان جو مڪمل ڪنٽرول به آهي، پر دنيا انهن کيي 
گڏيل حيڪيوميت آڻيڻ الِء زور ڀيري رهيي آهيي. هياڻيي 
ڏسييجييي تييه اييينييدڙ وقييت ۾ افييغييانسييتييان جييي نييئييييين 
حيييڪيييوميييت بييييييين االقيييواميييي قيييانيييون ميييوجيييب ييييعييينيييي 

موجب پوري لهي ٿي يا  0511مونٽيويڊيو ڪنوينشن 
نيه ۽ مسيتييقييبيل ۾ هين حييڪييوميت کييي دنيييييا تسييليييييم 

 ڪري ٿي يا نه.
*** 

ُريـــ ســـاُکـــيُتســـلـــيـــمُڪـــر ُجـــ ُا ـــو   ڪـــاـــهـــنُنـــس
  ح الِتُح ضرھ

 

ايڊووڪيٽ 
 عبدالحميد چاچڙ 
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چو ييير خشيڪيي تيي وييڙ يييل 
اتر ايشيا ۾  ڪ ميليڪ آ يي. 
جيينييييين جييي سييرحييد ڪيييييئييي 
ملڪن سيان ميليي ٿيي جينييين 
۾ پيياڪسييتييان، ايييران، چييييين، 
تيياجييڪييسييتييان، ازبييڪييسييتييان ۽ 

آگسيٽ  05ترڪمانستان شاميل آ ين. افيغيانسيتيان ۾ 
( کيي يياد 0505تي اينگلو افغان جنز جي معا دي )

ڪييرڻ الِء قييومييي مييوڪييل مييلييهييائييي وڃييي ٿييي. جيينييييين 
معا دي افغانستان ۽ برطانيا جي وچ ۾ مڪمل نوان 
رابطا قائم ڪيا. افغيانسيتيان  يڪ اسيالميي جيميييوري 
ملڪ آ ي. جتي رياست ۽ حڪومت جو سربراھ صدر 
 وندو آ ي. افيغيانسيتيان جيو ميعياشيي نيظيام ميرڪيزي 
حڪومت پيداواري عمل ۽ وسيلن جيي تيقيسيييم سيان 
 الئيندي آ ي. طاليبيان افيغيانسيتيان جيي گياديَء واري 
 نڌ ڪابل تي قبضي کيانيپيوِء پيوري افيغيانسيتيان تيي 
سوڀ حاصل ڪري ورتي آ ي ۽ آميرييڪيا ۽ اتيحيادي 

سالن جي حڪوميت کيي خيتيم  ٠٢ملڪن جي وڇايل 
ڪري ڇڏيو آ ي. اشرف غني جيي ميليڪ ڇيڏي ڀي يي 
وڃڻ کانپوِء ويڙ اڪن صدارتي محل تي قبضو ڪري 
ورتو آ ي ۽ حڪيوميت کيي تيبياھ ڪيري ڇيڏييو آ يي. 
 يي پيييييرييون ڀيييييرو نيا ييي جييڏ ين طييالييبييان ڪييابييل تييي 

 1110کيان  0553قابض ٿيا  جن. طالبان پيرين بيه 
تائين ڪابل تيي قيبيضيو ڪيري چيڪيا آ ين. ان وقيت 
طالبان افغانستان جي ٽي ڇوٿائيي حصيي تيي قيابيض 
ٿيا ۽ سيخيت اسيالميي قيانيونين ۽ شيرييعيتين تيي عيميل 
ڪيراييو. طياليبييان ان وقيت قيينيڌار کييي گيياديَء جيو  ينييڌ 
منتخب ڪيو  و. جنين کي س ي ميليڪ جيو اخيتيييار 

 1110حاصل  و. سيپٽمبر واري حملي کانپوِء ڊسمبر 
۾ آمريڪا افغانستان تي چڙ ائي ڪري طياليبيان جيي 
حڪومت جو خاتمو آندو.  يي ٻيييو ڀيييرو آ يي جيڏ ين 

تييي  1110آگسييٽ  01طييالييبييان فييوجييي دسييتييي سييان 
ڪابل تيي قيابيض ٿيييا آ ين ۽ افيغيان حيڪيوميت کيي 

۾ شيروع ٿيي  1110ختم ڪيييو آ يي جيييڪيا ميئيي 
 ئي. اشرف غني جي ڀ ڻ جي ڪجھ ڪالڪن بيعيد 

آگسيٽ جيي  10۽  04طالبان ڪابل تي قابض ٿيييا. 
وچ ۾ )جڏ ن آميرييڪيا پينييينيجيي فيوجين جيي واپسيي 

مڪمل ڪيئيي( آميرييڪيا ۽ ان جيي اتيحيادي ميليڪين 
ڪابل شير جي حاميد ڪيرزئيي بييين االقيواميي  يوائيي 

ماڻيو ٻاهر ڪي ييا. آميرييڪيي فيوج  011111اڏي تان 
۽ ان جي اتحادي ملڪن  وائي اڏي کي سيڪييورٽيي 
مييا ڪئي. ٻاهر نڪرندڙ ماڻين ۾ پرڏييي سيفيارتيي 
عملو، فوجي دستا، پرڏييي شيري، طالبان کان تينيز 
افغان شهري جييڙوڪ: صيحيافيي ۽ انسيانيي حيقين جيا 
ڪارڪن به شامل  يئيا.  يي آميرييڪيا جيي تيارييخ جيو 
سڀ کان وڏو غير جنگجو اخراجي مشن  و جينييين ۾ 

مياڻيييو افيغيانسيتيان جيي  05111ڏينين ۾  08صرف 
 ييزار  3111سييرحييد مييان خييارج ڪيييييا ويييا. جيينييييين ۾ 

آمريڪي شيري شياميل  يئيا. رپيورٽين ميوجيب طياليبيان 
آِء ايييس آِء ايييل ويييڙ يياڪيين سييميييييت انييييين جييي  011

اڳوڻي سربراھ ابو عمر خراساني کي قتل ڪري ڇيڏييو 
آ يي. جييڏ يين قيييييدي جيييييليين مييان آزاد ٿييي ر يييييا  ييئييا. 
طالبانن پنينجا پرچم ملڪ جي ڪيترن ئيي عيالئيقين 
تي بلند ڪري ڇڏيا ۽ پوليس کي  ٿيار پيييش ڪيرڻ 
تيي بيه زور ڀيريييائيون. مياضييي جيي تيجيربين جيي ڪييري 
افغانستان جا پاڙيسري ملڪ بيه طياليبيان کيان خيوفيزده 
آ ن. چين طالبان کي اوڀر ترڪستان اسالمي تحريڪ

(ETIM)   .کي رستي ڏيکارڻ جو ذميوار سميجيييي ٿيو
تنينڪري چين جيا رابيطيا افيغيانسيتيان جيي حيڪيوميت 
سييان ڪييجييھ حييد تييائييييين نييٿييا ٺييييين. چييييين  يين وقييت 
عييالقييائييي سييپيير پيياور جييو اهييم ڪييردار بييخييوبييي نييڀييائييي 
سگيي ٿو. ڇو ته  ن وقت طالبان کيي بييين االقيواميي 
مڃتا ۽ ماليي مضيبيوطيي جيي ضيرورت آ يي ۽ چييين 
ا ي ٻئي شيون مييا ڪري سگيي ٿو ۽ طالبان سان 
سٺا رابطا ٺا يي پينييينيجيا قيوميي ميفياد حياصيل ڪيري 
سگيي ٿو. ا ڙي طيرييقيي سيان طياليبيان چييين جيي ون 
بيييييلييٽ ون روڊ تييي بييداميينييي کييان بييه پييرهيييييز ڪيينييدا. 
پاڪستان پڻ طياليبيان جيي شيروعياتيي حيڪيوميت جيي 
حييمييايييت ڪييئييي  ييئييي، پيير آمييريييڪييا جييي زور ۾ اچييي 
پنينجو پاسو مٽائي ويو ۽ پنينجا سفير به اک ڇينيب 
۾ واپس گيرائي ورتا. پاڪستان جا تيحيرييڪ طياليبيان 

سييان بييه اخييتييالف آ يين جيييييڪييا   (TTP)پيياڪسييتييان
پاڪستان ۾ ڪيئي ڀيرا د شتگردي  وارن حيميلين ۾ 
شامل رهيي آهيي. ڀيارت بيه افيغيانسيتيان ۾ وڏي رقيم 

سيڙائي ڪيتريون ئيي الئيبيرييرييون ۽ ڊييم ٺيييراييا، پير 
جيڪڏهن ڀارت جو طالبان سان سيٺيو رابيطيو نيٿيو ٿيي 
سگهي ته سندن اهو خرچ اجايو ويندو. ڀيارت الِء سيڀ 
کان وڌيڪ بيتري انييَء ۾ آهي ته  يو طياليبيان سيان 
پينيهينيجيا سييٺيا تيعيليقييات قيائيم ڪيري، پير ا يو ڪيافييي 

۾ جييڪيي  0555مشڪل نظر اچي رهيو آ ي. ڇو ته 
ڀارتي جياز  ائييجيييڪ ڪيرڻ ۾ شياميل  يئيا طياليبيان 
انين کي پناھ ڏني.  ي  ڪ ا ڙو واقيعيو  يو جيييڪيو 
اڃان تائين ڀارتين جي دلين تي نقش ٿيل آ ي. اييران 
۽ طاليبيان جيا الڳياپيا غييير دوسيتياڻيه ر يييا آ ين ڇيو تيه 

۾ مزار شريف ۾ ايراني سفير ۽ ايجينيٽ  0551طالبان 
ماريا  ئا. جيڪڏهن انين پاڙيسري ميليڪين جيي امين 
کي تباھ ڪرڻ الِء وري طالبان طرفان ڪابه ڪيوشيش 
ڪئي وئي ته سڀئي ملڪ اتحاد ڪري افغانسيتيان ۾ 
طالبان جي حڪومت کيي خيتيم ڪيري سيگييين ٿيا ۽ 
انييَء سان وري افغانستان ۾ گييرو وييڙھ شيروع ٿيي 

 ويندي.
جيڪڏهن طالبان جي فتح کي عالمي سطح تيي ڏٺيو 
وڃييي تييه يييورٿ کييي افييغييانسييتييان جييي اوچييتييي زوال ۽ 
طالبان جي غالب اچڻ حيران ڪري ڇڏيو آ يي جينييين 
جا اثر يورپي پاليييسيي تيي پيونيدا. جيڏ ين تيه آميرييڪيا 
بنيادي طور ملوث  و ۽ مغربي جنگي ڪاريگري تيي 
عمل ڪيائين. يورپي ملڪن افغانستان ۾ وڏي رقيم 
سيڙائي  ئي، جنين جو  اڻ ڪو فائدو نظر نٿيو اچيي، 
جيييييڪييو انييييين مييلييڪيين الِء وڏو صييدمييو آ ييي. يييورپييي 
اتييحييادييين کييي مشييڪييل وقييتيين کييان بييچييڻ الِء بييحييرييين 
انتظاميييه ۾ وڌييڪ حصيو وجيييڻ جيي ضيرورت آ يي. 
جييڏ يين تييه روس  ييميييييشييه ڊاڪييٽيير نييجيييييب ا  جييي 
حڪوميت جيي حيمياييت ڪينيدو ر يييو آ يي ۽ پيوِء اتير 
اتييحيياد جييي حييمييايييت ڪيينييدو ر يييييو آ ييي ۽ اتيير اتييحيياد 
طالبان جي خالف ر يييو آ يي. ا  يي مياضيي جيا عيميل 
روس ۽ طالبان جي دوستي ۾ مشڪالتون پيدا ڪري 
سگين ٿا. ڪابل جي زوال جو اثير دنيييا جيي ڪيييتيرن 
ئي ملڪن تي پوندو ۽ طاليبيان امين کيي قيائيم ڪيرڻ 
جيي دعيويڪ ڪيري رهيييا آهين، پير ڏسيڻيو اهيو آهيي تييه 
طييالييبييان جييو مييوجييوده ڪييردار ميياضيييَء کييان ڪيييييتييرو 

 مختلف رهندو. 

 ح الِتُح ضرھ

 ڪابل جو زوال ۽ عالمي صورتحال!
 پيار علي رند
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جيينييهيين مييعيياشييري ۾ رهييون ٿييا، 
جتي ڄاوا نيپيييا آهيييون، اسييين 
سڀ ان جو ئيي عيڪيس هيونيدا 
آهيون. ظياهير آهيي تيه جيييڪيو 
گييهيير، گييهييٽييي ۽ پيياڙي ۾ ٿييي 
رهيو هوندو آهي، اسين هوبيهيو 
ان جي ئي تصوير بڻجندا آهيون. مائٽن جون خيواهشيون 
ڪجهه هونديون آهن ۽ اسيان جيون تيرجيييحيون ڪيجيهيه 
ٻيون هونيدييون آهين، اهيو ئيي سيبيب آهيي تيه اسيان جيو 
نوجوان هڪ وڏي بيحيرانيي حياليت ميان گي ري ٿيو ۽ هيو 
بيوس ۽ الچار ٿي اهڙن هٿن ۾ هليو وڃي ٿيو جيييڪيي 
کيس هڪ اونداهي کاهي ۾ ڪيرائيي وجيهين ٿيا. اسيان 
وٽ نوجوان سان ڪيالم ڪيرڻ، ان سيان گيفيتيگيو ڪيرڻ 
وارو ڪوبه نه آهي، اعتماد جي کوٽ، سيياسيي سيمياجيي 
طرح اڻ ڄاڻائي کيس بند گلي ۾ اچي بيييهياري ٿيي ۽ 
اسان جو نيوجيوان ڪينيهين رييڊييڪيل تينيظيييم جيو آسيان 
شڪار ٿي سنيدس الِء پينيهينيجيي جيان بيه قيربيان ڪيري 
ڇڏي ٿو. اصل نقصان، ناقابيل تيالفيي نيقيصيان تيه انيهين 
والدين جو ٿئي ٿو جيڪي باقي زندگي بس اييئين الش 

 بڻجي گ ارين ٿا.
رت اهڙو آهي، جنهين ۾ سيڌيَء ييا اڻ  ذاتي منهنجو ڪ 
سڌيَء ريت سنڌ صوبي جي نوجوانن سيان ليهيه وچيڙ ۾ 
اچڻ جو ڪافي موقعو ملي ٿو ۽ پوِء انهن وٽ جيييڪيي 
مونجهارا آهن انهن سان منهن هيان مينيهين ٿيييڻيو پيوي 
ٿو. جنهن دور ۾ اسين رهون پيا، عيجيييب ويڳياڻيپ جيو 
دور آهي، هڪ بلڪل ئي نه سمجهه ۾ ايندڙ دور، هيڪ 
طرف غربت جي اها حالت آهي جو ماڻهو ٻن ويلن جيي 
ماني پٺيان خوار ٿي رهيا آهن. ملڪ جي اڌ کيان ميٿيي 
آبادي کي کاڌ خيوراڪ جيا مسيئيال درپيييش آهين. وطين 
عزيز ۾ هٿيار ته موجود آهن، پر ڪورونا جهڙي وبيا الِء 
ويڪسين ڪونه آهي، وييڪيسييين جيي ميوجيودگيي جيي 
حوالي سان اسان جا پاڙيسيري ميليڪ انيڊييا، سيرييلينيڪيا، 
بنگالديش به اسان کان ٻه قدم اڳتي آهين. ميهيانيگيائيي 
جي حالت اها آهي جو ڪنهن به شيِء جا اگهه پار مقرر 
ڪونه آهن. جينيهين کيي جيييئين وڻيي ٿيو، اهيو اييئين ئيي 
وڪڻي ٿو. اسان جهڙا ملڪ هونئن ئي، ورلڊ بيئينيڪ ۽ 
آِء ايم ايف جي شرطن تي هلندا آهن ۽ غريب جي رت 
جو سودو ڪري حڪمران پنهنجي حڪومت جو عيرصيو 

پورو ڪندا آهن. ماڻهو خودڪشيييون پيييا ڪين، روزگيار 
جا سڀ وسيال بند آهن، ڪورونا عام عوام جي چيلهيه 
چٻي ڪري ٻه اڌ ڪري وڌي آهي. ٻيو پياسيو اهيو آهيي 
ته شاپنز مال ماڻهن جي هجومن سان ڀريا پيا آهن ۽ 
روز روز نت نوان برانڊ متيعيارف ٿيي رهيييا آهين. گياڏيين 
جون قيمتون روزانو جي حساب سان وڌي رهيييون آهين. 
هييڪييڙي ڳييالييهييه تييه طييئييي آهييي تييه هييي مييلييڪ صييرف 
شاهوڪار ماڻهن جي رهڻ جي جڳهه آهي، هتي غرييب 
جي ڪابه گنجائش نه آهي. مياڻيهين کيي قيرضيي ڪيرڻ 
الِء بئنڪون روزانو نت نيوان ٽيڪيسياٽ ٺياهيي نيميائينيدن 
کييي عييوام جييي زنييدگييي تيييييل ڪييرڻ الِء الهييييين ٿيييييون. 
بئنڪن جو س و ڪاروبار وياج تي هلينيدو آهيي. پيوري 
خطي ۾ اسان وٽ وياج جو ريٽ سڀ کان وڌيڪ آهيي. 
انهيَء کان به ابتر ڳالهه آهي شخصي وياج يعني ڪي 
ماڻهو ڪجهه غيرييب مياڻيهين جيي ميجيبيوري جيو فيائيدو 
وٺي انهن کي وياج ڏين ٿا. اهو شخصي وياج پنهنجيي 
پنهنجي طريقي ۽ شرطن تي طئي ڪييو وڃيي ٿيو. اهيا 
ئي وجهه آهي جو وياج جا اصل پئسا لهي وڃن ٿيا، پير 
وياجي جي وياج مان جان نٿي ڇٽي. ضلعي تيعيليقيي ۽ 
يونين ڪائونسل سطح تي حڪومت کيي هين مسيئيليي 
کي ائڊريس ڪرڻ جي فيوري ضيرورت آهيي. ويياج تيي 
پئسا وٺندڙ مجبور ماڻهو ويياج جيا پيئيسيا نيه ڏييڻ جيي 
صييورت ۾ گيييهييير، ميييال، ميييليييڪييييييت وڪيييڻيييي آخييير ۾ 
خودڪشيون ڪريو ڇڏين ٿا، پير ويياجيي ميان جيان نيٿيي 

 ڇٽي. ان طرف سوچڻ جي تمام گهڻي ضرورت آهي.
نوجوانن جي ڳالهه ڏانهن موٽ کائون ٿا، ڳاليهيه ٻيول ۾ 
ڪيجيهيه هييييٺيييان مسييئيال آهين، جيييڪيي نييوجيوانين کييي 
درپيش آهن. اعتماد جي کوٽ آهي. ڊجيٽل نشو ايتري 
حد تائين وڌي ويو آهي، جو هاڻ اهو بي قابو لڳيي ٿيو. 
مائٽن ۽ پاڻ کان وڏن جيي ڳياليهيه ٻيڌڻ الِء تيييار ڪيونيه 
آهن. موجود تعيليييم جيو سينيدن الِء بيي الڀ ٿيي وڃيڻ، 
منجهن تينيقيييدي سيوچ جيو نيه اڀيرڻ ۽ ان بيابيت ڳياليهيه 
ٻولهه نه ڪرڻ جي ڪري ڪو فيصلو نه ڪيري سيگيهيڻ 
۽ شين ۽ لقائن کيي سيائينيسيي انيداز ۾ سيميجيهيڻ جيي 
اڻيياع عييام آهييي. نيييوڪييري وغييييييره ڪييرڻ کييان عيييار 
محسوس ڪرڻ، صيرف سيرڪياري نيوڪيري جيو انيتيظيار 
ڪرڻ، ڪوبه نن و وڏو ڪاروبار نه ڪرڻ يا ان جي ڪرڻ 
الِء ارادي جي کوٽ، ڪيريئر ڪائونسلنز بابت بيحي  

نه ٿيڻ، م هبيت ۽ فرقيواريت بيابيت صيفيا تيييز ۽ تيکيا 
 خيال رکڻ وغيره وغيره. 

جنس بابت صيحيييح ميعيليوميات نيه هيئيڻ ۽ ميونيجيهيارن 
ڪري نفسياتي اوجهڙن ۾  اسڻ وغيره. اڄ جي نوجوان 
کي ڪوبه گيهيڻيي ڀياايي پياڙييوارو خيراب ييا بيگياڙي نيه 
رهيو آهي، بلڪه موبائل نالي هڪ عجييب شييِء اسيان 
نوجوان توڙي وڏي عمر جي ماڻهن الِء هاڻ هيڪ عي اب 
بڻيجيي وييئيي آهيي. ٽيييڪينياالجيي پينيهينيجيو پياڻ خيراب 
ناهي، اهو اسان تي آهي ته اسان ان ميان ڇيا کيڻيون ٿيا؟ 
ڇري جو ڪم سبزي وغييره ڪيٽيڻ آهيي ييا اهيا سياڳيي 
ُڇري ماڻهو مارڻ جي به ڪم اچي ٿي. ڳاليهيه اهيا آهيي 
ته آخر احتياط به ڪيييسيتيائييين؟ چيوييهيه ڪيالڪ ڪييير 
هجي جيڪو بيهي نگراني ڪري ته ٻار موبيائيل ۾ ڇيا 
ٿا ڏسين ۽ هيو ان جيو ڪيهيڙو اسيتيعيميال ڪين ٿيا؟ اهيو 
ناممڪن آهي. موبائل جي غلط ييا صيحيييح اسيتيعيميال 
جو فيصلو آئون نٿيو ڪيري سيگيهيان، پير ان جيو گيهيڻيو 
واهپو اسان جي نوجوان کي ناڪياره ضيرور ڪيري رهيييو 
آهي. مون اها ڳالهه نوٽ ڪئي آهي ته اڄ جي نيوجيوان 
جا اکر اهڙا ناهن جيڪي اڳ پٽي تي تيار ٿييل شياگيرد 
جا هئا يا هن وٽ اهو ڏانُء ڪيونيه آهيي جيييڪيو کيييس 
ڪجهه وقت الِء فطرت سان جوڙي سيگيهيي. اسيان جيي 
چوڌاري وڻ، پکي، آسمان، هوائون ۽ ڍن ون ڍورا به آهن، 
راند يا اسپورٽ ڪنهن به نيوجيوان جيي زنيدگيي ۾ اهيم 
ڪردار ادا ڪن ٿا، پر اسان وٽ هاڻ راند بيه اييئين خيتيم 
ٿيندي پئي وڃي، جيئن دنيا مان پانڊا ختيم ٿيي رهيييو 
آهي. نتيجي ۾ نن ي عمر ۾ روڳ، بيماريون ۽ ابيتيي 
ٿيل ديڳ جهڙا اسان جا وڌيل پييٽ انيهييَء ڳياليهيه جيي 
چغليي هيڻين ٿيا تيه هياڻ ڪيم پيورا آهين. رانيدييون سيڀ 
موبائل ۾ پب جي وغيره هاڻ راند چئبو ئي انيهيي کيي 
آهي جيڪا ميدان تي کييڏي وڃيي، هيي ڪيهيڙي رانيد 
آهي جيڪا ڪالڪن جيا ڪيالڪ اکيييون اسيڪيريين ۾ 
 اسائي ڪئي وڃي. ظاهر آهي جو هياڻ وييهيه ييا ٽيييهيه 
سالن ۾ جهڙو  يرو اسان جي زندگين ۾ آيو آهيي، اهيو 
گي رييل چيالييييهييه سييالين کيان بييه وڌيييڪ آهييي. هيين وقييت 
زندگي هڻ هڻا، وع وٺيان جيو شيڪيار ٿيي وييئيي آهيي. 
وفا، سچائي، ايمانداري، ڪردار، تخليييقيييت، نيواڻ، گيرم 
جوشي وڏن جو احترام، مهمان نوازي سيڀ ڪيجيهيه تي  

 بڻجي رهجي ويا آهن.

 نوجواننُس نُخم طبُٿيڻُجو
 وقاُاچيُويوُآهي

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 
 اسان 

 شوڪت لوهار

“جاهنُوقاُهيُجوڳيُج ڳي ،ُپوِ ُسورُنسُرهاداُس ڳي ”  
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ماڻهو اسان وٽ پيڙهيييل گيهيٽ هيونيدا آهين، پير ان جيي 
نمائش ايتري ڪندا آهن، جو اوهان جو پڙهڻ مان ارواهيه 

 ئي ک ي ويندو آهي. 
شل نيه ڪيو غيرييبيڙو، ڪيو شياگيرد، ڪيو حياضيريين ميان 
مسڪين ماڻهو اٿي سوال ڪري ييا ڪيتياب پيڙهيڻ جيو 
پڇي بس پوِء تيه اسيان وارا راٻيڙي چيي گيوييرا ۽ ڪيوڙا 
دانشور ان غريب تي اڌ ڪالڪ تيه ٽيوڪ ڪينيدا جيييئين 
هو وري زندگي ۾ ڪيڏهين اٿيي نيه سيگيهيي ۽ جيييڪيو 
علم س ڻن وٽ آهيي بيس اهيو آخيري عيليم هيو بياقيي 
دڪان ئي بند ٿي ويو. پاڻ کي ذري گهٽ ڏيي  سيقيراط 
سييمييجييهيينييدڙ انييهيين ميياڻييهيين عييلييم دوسييت شييعييور دوسييت 

 ماڻهن جو اڳتي وڌڻ کان ارواهه ئي کڻائي ڇڏيو آهي.
درسگاهن ۾ پڙهايو ويندڙ نصاب شياگيردن ۾ تينيقيييدي 
سوچ پيدا ڪرڻ ۾ تمام گهڻو نياڪيام وييو آهيي. اهيو 
ڪهڙو سبب آهي جو هو ڪوڙ جي ڪوڙڪي ۾  ياٿيل 
ڪنهن پکي جيئان محسوس ڪري ٿو. ڪجهه دوسيت 
ڪتاب پڙهن ٿا، پر اهو ٽرينڊ عام نه ٿي سگهيو آهي. 
درسگاهن، اسڪولن، ڪالييجين، ييونيييورسيٽييين ۾ هيڪ 
عام شاگرد کيي ڳياليهيائيڻ، سيوال ڪيرڻ جيي اجيازت نيه 
آهييي. اسييتييادن جييون پيينييهيينييجييون مييجييبييوريييون آهيين، هييو 
پروموشن جي چڪر ۾ پينيهينيجيي اصيليي ڪيرت ييعينيي 
درس ۽ تدريس کي اها اهمييت نيٿيا ڏيين جيييڪيا انيهين 
کي گهربل آهي. ايم. فل پي. ايي  ڊي ڪيرڻ ۽ ميقياال 
پورا ڪرڻ جي موت جي کوهه ۾ هلنيدي هيو بيه شياگيرد 
جيي سييهيائييتيا الِء بييي الڀ آهين. شياگييرد تيينيظييييميين تييي 
پابندي جي ڪري شاگرد جي سياسي سيمياجيي تيربيييت 
ڪونه پئي ٿئي. اسان وٽ ڪيريئر جيي چيوائيس اييتيري 
گهٽ آهي جو ان الِء اسان کي وڌيڪ پريشان ٿييڻ جيي 
ضرورت نه آهي. پڙهائي دوران انگريزي نه اچيڻ بيه هيڪ 
وڏو مسئلو رهيو آهي، جييڪيو ڪينيهين چڪيي نيوڪيري 
حاصل ڪرڻ الِء ضروري آهي. انگلش تي مهارت يا ان 
بابت جوڳي قابليت حاصل ڪرڻ ايترو ڏکيو عمل به نه 
آهي جو اهو نامميڪين هيجيي. ٿيوري ميحينيت ۽ لڳياتيار 
مشييق سييازي ڪييري اوهييان انييگييلييش سييکييي سييگييهييو ٿييا. 
انگريزي اسان کي ڳالهائڻ ۽ لکڻ جي ڪيم اچيي ٿيي، 
ان کييي سييکييڻ الِء انييگييريييزي ٻييڌڻ ۽ پييڙهييڻ سييان اوهييان 
ڳييالييهييائييڻ ۽ لييکييڻ ۾ ڀييڙ ٿييي سييگييهييو ٿييا. ان الِء هييڪ 

ٺياهيڻ جيي ضيرورت آهيي،   Study Planمطاليعياتيي رٿيا
جيڪو گهٽ ۾ گهٽ ٽي يا ڇهن مهينن تي مشيتيميل 
هيجييي. گييوگييل اڄ جييو وڏو اسيتيياد آهييي، ان مييان تييمييام 
گهڻو الڀ حاصل ڪري سگهجي ٿيو. انيگيرييزي سيکيڻ 

الِء پڻ يوٽيوب ۽ گوگل گهڻو مددگار ثابت ٿي سگهن 
ٿا. انهيَء کيان عيالوه ڪيوبيه انيگيرييزي ٻيولييَء جيو ڄياڻيو 
اسان جيي ان ڏس ۾ رهينيميائيي ڪيري سيگيهيي ٿيو، پير 

درجا پڙهڻ جي باوجود اسان انگريزي لکڻ  03اسان وٽ 
۽ ڳالهائڻ ۾ ايترائي جڏا ۽ ُميڏا هيونيدا آهيييون، جيييتيرو 
ڪو عربي ڳالهائييينيدڙ سينيڌي سيکيڻ دوران. اسيان جيي 
نوجوان کي تيڪيڙا ۽ فيوري حيل گيهيرجين صيبير ان وٽ 
بلڪل نه آهي، صبر سکڻ جي تيميام گيهيڻيي ضيرورت 
آهي. انتظار ڪرڻ ۽ مشڪلن جو مقابلو ڪرڻ ۽ انيهين 
کيي ميينيهيين ڏييڻ الِء تييربيييت جيي ضيرورت آهييي. اسييان 

فارموليي تيحيت پينيهينيجيي مشيڪيل   SWOTسڀني کي
 کي حل ڪرڻ گهرجي.

 ,SWOT=Strength, Weakness, Opportunitiesيعني: 
Threats 

اوهان جي طاقت، اوهان جي ڪمزوري، اوهان وٽ موقعيا 
ڪيترا آهن ۽ اوهان کيي ڪيهيڙا ڪيهيڙا خيطيرا درپيييش 
آهن. جيڪي مائٽ هي لکڻي پڙهي رهيا آهن ته انهين 
الِء عرض آهيي تيه پيٽ ۽ ڌيَء کيي هيڪ جيهيڙو ٽيرييٽ 
ڪريو. پٽ کي گهر جي ڪم ڪار ۾ شامل نيه ڪيري 
ان کي ٻاهيريين دنيييا الِء بيه اوهيان نيڪيميو بيڻيائيي رهيييا 
آهيو. ضروري نه آهي ته هر وقت ڀيڻ ئي ڪپڙا استيري 
ڪري ڏي، ڀاُء کي ڪپڙا استري ڪرڻ، ڪيپيڙا ڌوئيڻ ۽ 
رڌ پچاُء اچڻ گهرجي. اهو هڪ هنر آهي، پر نه اسان جيو 
ر پيون گهيوريينيدييون  امڙيون پيار ۽ پاٻوهه ۾ پٽن تان س 
۽ ان کي ڪم ڀڃي ٻيڻو ڪيرڻ نيه ڏيينيدييون، ان سيان 

 هو سماجي طرح به بار بڻجي پوي ٿو.
پنهنجي ٻارن کي ٽي سال ٽي مهينا يا گهٽ ۾ گهٽ 
ٽن ڏينهن تائين اڪيييليو رهيڻ سيييکيارييو. ان دوران بينيا 
موبائل جي رهڻ، پنهنجو ڪم پياڻ ڪيرڻ ۽ پينيهينيجيي 
پئسي ڏوڪڙ جو حساب ڪتاب پاڻ رکيڻ جيي نيني ڙي 
مشق ضرور ڪرڻ گهرجيي. ان سيان هيڪ تيه اجيائيي انيا 
خييتييم ٿييييينييدي ٻيييييو تييه ميياڻييهييو کييي احسيياس ٿييييينييدو تييه 
جيڪي اهو سڀ ڪجهه ڪن ٿا اهو انيهين الِء ڪيييتيرو 
اهم آهيي. سينيڌ ۾ هين وقيت گيهيڻين ئيي گيرييجيوئيييٽ 
نييوجييوانيين کييي سييٺيييييون نييوڪييريييون مييلييي رهيييييون آهيين. 
سياست جي سرڪڻ  ياهيي کيي هيڪ پياسيي تيي رکيي 
جيڪيڏهين اسيان جيا پيڙهيييل ڇيوڪيرا تيوڙي ڇيوڪيرييون 
مقابلي جي امتحان جي سٺي تياري ڪن ۽ پينيهينيجيي 
انگريزي لکڻ، ڳالهائڻ جي مهارت حاصيل ڪين تيه هيو 
ضرور ڪامياب ٿيندا. ويجهڙائي ۾ اهڙا کوڙ چٽاڀيييٽيي 
وارا امتحان ٿيا آهن جين ۾ سينيڌ جيا نيوجيوان ڊي اييس 

 پي ۽ مختيارڪار جهڙين پوسٽن تي فائز ٿيا آهن.
سرهائي آهي جو جيڪب آباد جي هڪ هندو نياڻيي بيه 
پولييس کياتيي ۾ ڊي اييس پيي ٿيي آهيي. تينيهينيڪيري 
اجاين ڪمن ۾ توانائيون وڃائڻ کان بهتر آهيي تيه اچيو 
الئبريريون وسايون ۽ اکرن جي ڳوٺن جي ڳيلييين ۾ پياڻ 
کي گم ڪيري ڇيڏييون. ميطياليعيو ڪيرڻ تيميام ضيروري 
آهي. ياد رکو جڏهن ڪنهن الئبريري ۾ پڙهڻ الِء ويهو 
يا ڪنهن مقابلي جي امتحان ييا ييونيييورسيٽيي اميتيحيان 
الِء پڙهو ٿا ته پوِء ٻه چار ڇهه اع ڪيالڪ ميوبيائيل بينيد 
ڪري ڪتاب تي هياِء الئيٽير سيان رنيز ڀيريينيدا وڃيو ۽ 
ڪتاب مان ڏهيه وييهيه نيوٽيس وٺيو ۽ اهيو نيوٽ بيڪ ييا 
ڳاڙهي نيري پرچي وري وري ڏسيو ڪيتياب ميان گيهيڻيو 
ڪجهه ياد ٿي ويندو. باقي اوهان جو واٽس ايپ سيوشيل 
ميڊيا به هليي پيييو، ميوبيائيل بيه کيليييل هيجيي ۽ اوهييين 
عالم فاضل ٿي وڃو اهو مشڪل آهيي. مينيطيق ان کيي 
مڃي ڪونه ٿو. اڄ ڪلهه ڪيتيابين جيي خيرييداري زورن 
تي آهي، ڪتاب خريد ڪرڻ کان پهرين هيڪ فيهيرسيت 
تيار ڪري پوِء ڪتاب وٺو. ڪوبه هيڪ ڪيتياب شيروع 
ڪيريييو ڀييل ان کييي پييورو ڪييرڻ ۾ مييهيييينيو لڳيي وڃييي. 
ڪتاب پڙهي پورو ڪري ويهه سٽن ۾ ئيي صيحيييح ان 
جو خالصو تيت ضيرور ليکيو. ورزش، هيليڪيي واڪ جيي 
عادت پيدا ڪيييو، وانيدن گيروپين ۽ دوسيتين کيان پياسيو 
ڪريو، زندگي خوبصورت آهي. غصو نه ڪريو، گهر ۾ 
نيني ن ڀيييڻ ڀيائيرن سيان سيٺيو سيليوڪ ڪيرييو، ڪيوشييش 
ڪري نشي پتي کان پاسيرا رهو، پنهنجي مائيٽين سيان 
سچ ڳالهايو، پيُء ماُء کي دوسيت بيڻياييو، پينيهينيجيي چيڙ 
تي قابيو رکيو. ذهين بيرف جيييان ۽ زبيان مياکيي جيهيڙي 
هجي، کاڌي پيتي جي شيين ميان عيييب نيه ڪي و. اهيو 
سوچيو ته اوهان کي پوِء به اهو ٻوڙ ميسر تيه ٿيييو آهيي، 
متان اوهان کان سٺو نوجوان بکييو ُسيتيو هيجيي؟ ڏاڏيَء، 
ڏاڏي، نانيَء ناني يا ڪنهن به بزرگ کي گهٽ پڙهيييل 
يا گهٽ عقل وارو نه سيميجيهيو. اوهيان ڊجيييٽيل دور جيي 
پييييداوار آهيييييو تييه هيو هييڪ پييوري عييهييد کييي پيينييهيينييجييي 
تجرباتي جيئدان ۾ الهيو ويٺا آهين، تينيهينيڪيري انيهين 
سان جيتيرو ٿيئيي اوتيرو گيهيڻيو وقيت گي ارييو. ذهين کيي 
مضبوط ڪريو، پاڻ کي سنڀالڻ ۽ گهر کي سنڀالڻ الِء 
اڳيان اچو، گيهير پياڙي ۽ درسيگياهيه جيي هير شييِء کيي 

 امانت سمجهي ڪتب آڻيو.
اهڙي وبا جي وقت ۾ توهان نوجوان پاڻ ملهائي سگهو 
ٿيا. تينييهين ڪييري اچييو تييه سيائيينيس ۽ ٽيييييڪينيياالجيي جييو 

 صحيح استعمال ڪري سنڌ الِء الڀائتا بڻجون.
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 ترجمي جو فن ۽ مطالعو:
اسيييان جيييي عييياليييمييين ۽ ڏاهييين 
مييخييتييلييف ٻييولييييين مييان تييرجييمييا 
انهيَء خيال کان ڪيا ته اسان 
دنييا جيي ادب ۽ سيمياج سيان 
پنهنجا علمي، ادبي، سياسيي، 
سماجي، تعليمي ۽ تيحيقيييقيي نياتيا جيوڙي ميقياميي ۽ 
عييالييمييي بيينيييييادن تييي پيينييهيينييجييي نيياميياچيياري، ذهيينييي ۽ 
فڪري صالحيتن جيو ڌاڪيو ڄيميائيي هير ليحيا  کيان 
اڳييڀييرا رهييون. اسييان جييي مييفييڪييرن ۽ مييتييرجييميين انييهيين 
سمورين ڳالهين کي ذهن ۾ آڻيي تيرجيميي وارو ڪيم 
هٿ ۾ کنيو ۽ پنهنجي سنڌيَء زبان ۾ ٻيين عياليميي 
دنيييييا وارن جييا خيييييال ۽ ڪييم اسييان جييي نسييل سييان 
متعارف ڪرائي عيجيب جيهيڙو ڪيم ڪيري ڏييکيارييو 
آهي. هي ترجمي وارو فن ايڏو آسان ڪونهي ڇاڪياڻ 
جييو ٻيين ٻييولييييين جييي لييفييظيين، جييمييليين، اصييطييالحيين کييي 
پنهنجي مقياميي ٻيولييَء جيي روٿ ۾ پيييش ڪيرڻ ۽ 
جنهن ٻولييَء تيان ڪيو فين پيارو تيرجيميو ڪيييو ويينيدو 
آهي تنهن ٻوليَء جي روح کي به زخمي ناهي ڪيرڻيو 
۽ پنهنجي مقامي ٻولييَء ڳياليهيائييينيدڙن جيو بيه خيييال 
رکڻو پوي ٿو، هي نهايت ئي ڪٺن ڪم آهيي. اسيان 
جي مترجمن انهن بنيادي شين جو خيييال رکيي ڪيي 
بهترين ترجما پيش ڪيا آهن، جيڪو ترجمي نگيارن 
جييو اسييان جييي ٻييوليييَء جييي ڳييالييهييائييييينييدڙن مييٿييان وڏو 
احسان آهي. دنيا جي علمي ۽ ادبي شيخيصيييتين جيي 
علمي ڪارنامن کي ڪتابي صيورت ڏئيي پينيهينيجيي 
مقامي ٻوليَء ۾ جن عالمن آڻڻ جي ڪوشيش ڪيئيي 
آهي سا سيچيي ڳياليھ آهيي تيه انيهين پيوري قيوم جيو 
اخييالقييي فييرض پييورو ڪييري قييوم کييي ٿييورائييتييو ڪيييييو 
آهييي، ڇيياڪيياڻ جييو اصييالحييي، اخييالقييي، ميي هييبييي ۽ 
سائنسيي ڪيتيابين جيي ميطياليعيي سيان جيييڪيو نيئيون 
علم ادب تخليق ٿيندو آهي سو ميعياشيري کيي بيلينيد 
کان بلند ترين مقام ڏياريندو آهيي. جيييڪيڏهين اسيان 
دنيا جي علمي شعبي ۾ پنهنجو نالو روشن ٿا ڪيرڻ 
چاهيييون تيه سينيڌي ٻيولييَء ۾ ٻييين ٻيولييين جيي ادب، 
تاريخ، سائنس ۽ م هبين تيي ليکيييل ميواد جيا تيرجيميا 
ڪريون. جيڪڏهن اسان ايئن نه ڪنداسييين ۽ نيه ئيي 
وري عالمي ادب جو مطالعو ڪنداسييين تيه اسيان جيي 
حالت وڃي اها بيييهينيدي جيو سينيڌي ۾ جيييڪيو ادب 

لکبو تنهن ۾ گهڻو ڪري اسان ۾ نفيا ، تينيز دليي 
۽ ماده پرستي يا ماييا پيرسيتييَء جيي بيوِء اچيڻ شيروع 
ٿيندي. اهڙو علم ادب ماڻهن کي تحفظ ڪيونيه ڏئيي 
سگهندو! اهو ادب، عليم، سييياسيت، سيمياج، سيمياجيي 
تنظيمون، ثقافت، ملڪي ادارا، تاريخ، مليڪ، ميليت ۽ 
قوم ڪهڙي ڪم جا جو غريبن، مسڪينن، ميزدورن، 
هارين نارين، ڪمين ۽ ڪاسبين جي گهر، خانيدان ۽ 
ٻچڙن کي نه پنهينيجيي ميليڪ ۾ نيه ميفيت ۾ صيحيت 
جي سهولت ملي سيگيهيي، نيه روزگيار، نيه تيعيليييم، نيه 
انصاف، نه تحيفيظ تيه پيوِء ادييبين جيا قيليم ۽ ڪيتياب 
ڪهڙي ڪم جيا جيييڪيي رڳيو روحيانيييت جيي بيجياِء 
ماده پرستيَء کي اپنائڻ ۽ انيهييَء تيي هيو اتيفيا  جيي 
بجاِء تڪبر ۽ وڏائي ڪري چون ته عقيدو ۽ سيائينيس 
مناسب نه آهن ۽ ٻينيهيي جيي ميخياليفيت ڪيري پيوري 
قوم جي ُمنهن ۾ ڌوڙ وجهي غريبين جيا گيال ڪياٽيي 
انيييهييين کيييي خيييودڪشييييييين تيييي ميييجيييبيييور ڪييين. ُاهيييي 
بدخصلتون آهن انهن قومن جيون جيييڪيي غيرييبين ۽ 
بي سهارن جيي ڪيميائيي تيي پينيهينيجيو گي ران ڪين. 
ُاهي قومن ۾ بيد عيادتيون ۽ وحشيي هيليتيون جيتيي بيه 
ظاهر ٿينديون هجن اديبن، شاعرن ۽ تعيليييميي مياهيرن 
جا قلم تيز ٿين ۽ تيقيرييرون ٿيييڻ گيهيرجين ۽ جيليد از 
جلد انهن کي روڪڻ جا آواز بلند ٿيندا ته ترقيَء وارو 
 يٿو تيز ٿي ويندو ۽ انهن ئي قيومين جيا سييياسيتيدان، 
سماجي ورڪر ۽ ادبي لڏي جا ماڻهو، اسيتياد، ڊاڪيٽير 
مطلب ته پورو معاشرو هڪيٻيئيي جيي تيڪيليييفين کيي 
سمجهڻ حيل ڪيرڻ جيو احسياس رکيي خيوشيييون پيييا 
محيسيوس ڪينيدا. اهيڙي عيميل سيان دنيييا جيي ڪيابيه 
طاقت اسان جي قوم کي لوڏي نه سگيهينيدي، هيرڪيو 
پنهنجي پنهنجي پيشي سان سچو وفادار ۽ اييميانيدار 
ٿي رهندو. هن وقت حياليت هييَء آهيي جيو جينيهين وڻ 
جي ٿڌي ڇانَو ۾ ويٺا آهيون ۽ ميييوو بيه کيائيي رهيييا 

 آهيون انهيَء جون پاڙون کوٽي رهيا آهيون.
جييڏهيين سيينييڌ تييي ڌارييين، ارغييونيين، تييرخييانيين، مييغييليين ۽ 
انگرييزن قيبيضيو ڪيييو هيو تيه انيهين اسيان جيي بيهيادر 
مياڻييهيين کييي شيهيييييد ڪيرايييو ۽ جيينييهيين بييه انيهيين سييان 
مهاڏو ٿي اٽڪايو تينيهين کيي تيڪيليييفيون ٿيي ڏنيييون 
ويون، جن انهن جا حڪم ٿي ميڃيييا تين کيي وڏا وڏا 
لقب القاب ۽ جياگيييرون ٿيي ڏنيائيون، پير انيهييَء ڳياليھ 
کان به انڪار نٿو ڪري سگهي تيه ڪيو انيگيرييزن جيو 

قائم ڪيل عدالتي نظام ڪمزور هو. انهن توڙي جو 
وڏيرڪي نظام کي هيٿيي ڏيياري، پير جيڏهين ڪينيهين 
ماڻهو وڏيري يا ڪاموري خالف شڪاييت ٿيي ڪيئيي 
تييه انييهيييَء شييخييو کييي ڏڪييڻييي وٺييي وييينييدي هييئييي. 
انگريز عوام الِء بهيتيريين ۽ مضيبيوط عيداليتيي نيظيام 
قائم ڪري عدل ۽ انصاف جو بول بياال ڪيييو هيو تيه 
ٻئي پاسي نئين نظام تعليم جيو بينييياد رکيي عيوام 
کييي ان طييرف مييوڙيييو. انييگييريييزن جييي دور ۾ ديييوان 
ننديرام مير چنداڻي سيوهاڻي تعليمي ميييدان ۾ اول 
درجي جي حيثيت رکي ٿو. ڇاڪاڻ جو هن سڀ کيان 
پهرين سنڌي ٻوليَء ۾ پهيرييون درسيي ڪيتياب ليکيي 
هڪ ڀلي ڪم جي شروعات ڪئي ۽ انيهييَء کيانيپيوِء 
مسييلييمييانيين ۽ هيينييدو عييالييميين درس و تييدريييس بييابييت 
ڪتاب لکيا ۽ ترجمو ڪيا. ڪيترائي ڪيتياب ليکيي 
انييعييام اڪييرام حيياصييل ڪيييييا ويييا، ا نييهيييَء ڳييالييھ مييان 
هرڪو اندازو لڳائي سيگيهيي ٿيو تيه وقيت جيا حياڪيم 
پنهنجي نظام سان ڪيڏا نه سچا هيئيا. پيوکيي راهيي 
کان ويندي، روڊن، رستن، آبپاشي، ريلوي نظام قائيم 
ڪيو. تعليم جي مييدان ۾ وڏو ڪيم ڪيراييو. دييوان 

عيينييوان هيييييٺ، هيينييدي “  ليييييکييي جييو ڪييتيياب” نيينييديييرام 
جوڙيل محمد ابراهييم “  مڪتب نامه”ڪتابن: هرهڪ 

جييي “  رام سييرن داس” جييوڙيييل “   ييئييالوت” مضيييييه ۽ 
جييي نيالييي “  انييگيي حسياب” ڪيتيابين تيان، سينييڌيَء ۾ 

( اسيان جيي 111، 1113االنيا: “ )  سان ترجميو ڪيييا.
مسلمان عالمن جون به سنڌي تيرجيميي ڪيرڻ ۾ اهيم 
ڪيم رهيييو آهيي، جين ديينيي ۽ اخيالقيي ڪييتيابين جييا 
ترجما ڪري سينيڌي ٻيولييَء کيي خيوب تيرقيي ڏيياري. 
مولوي اليھ بيخيش اٻيوجيهيو پينيهينيجيي دور جيو عياليم، 
فاضل ۽ باادب انسان هو جنهن جيي عيليميي خيدميتين 
کي ڪوبه ماڻهو نه وساري ٿو سگيهيي ۽ نيه ئيي وري 

ميوليوي الييھ ” انيهين کيي فيراميوش ڪيري سييگيهيي ٿيو. 
، جينيهين جيي تيربيييت ميوالنيا حيالييَء ’ اٻيوجيهيو‘ بخيش 

وانگر قوميي ميحيبيت جيي فضيا ۾ ٿيييل هيئيي، شياييد 
، کان متاثر ٿيل هيو. هين ’ مسدس‘ مولوي حاليَء جي 

کي قوم جي تبليغ الِء بهتريين آواز ’  مسدس حاليَء‘ 
االنيا: “  سمجهي، ُان جو سنڌي شعر ۾ تيرجيميو ڪيييو.

( اهو بلڪل سچ به آهي ته ترجمو ڪيرڻ 118، 1113
هڪ ڏکيو فن آهي. ترجميي ڪيرڻ واري الِء رڳيو اهيو 
نه هوندو ته رڳو لفظي ترجميو ڪيرڻيو هيونيدو آهيي، پير 

ترمجيُجوُفنُ۽ُساڌيُٻويل َُ۾ُ
 ترمجوُٿيلُعلمُ۽ُادبُجوُمط لعو
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ٻنهي زبان جي اصل مفهوم جو به خيال رکڻو هيونيدو 
آهي. ڇاڪاڻ جو مترجم جي اڳيان جيييڪيو فين پيارو 
آهي اهو ڪنهن قوم ۽ ٻوليَء جي امانت آهي جنهين 
سر زمين تي اسريو ۽ نسريو آهي، انهيَء فن پاري ۾ 
هڪ سماج، هڪ ملڪ، هڪ قوم ۽ هڪ ٻيولييَء جيو 
روح شامل هوندو آهي، انهيَء خيال کي مدنيظير رکيي 
پنهنجي ٻوليَء کي به مجروح نياهيي ڪيرڻيو. بيييرحيال 
انگريزن جو دور هر حيواليي سيان ميٿيانيهييين درجيي تيي 
نظر اچي ٿو. هين دور جيا ڪيي ميتيرجيم هيئيا، جين ۾ 
ڪييي آهيين: ديييوان نييول رام، اڌا رام ۽ ٿييانييور داس، 
ڄيٺ مل پرسرام گل راجاڻي، خانچند درياڻي، ڊاڪٽير 
عمر بن محمد دائودپوٽو، ديوان ننديرام مييير چينيداڻيي 
سيوهاڻي، مرزا قلييچ بيييز، دييوان ڪيوڙو ميل چينيدن 
مل، ديوان ڏيا رام گدو ميل وغيييره جين انيگيرييزن جيي 
دور ۾ دنيا جي بهيتيريين ۽ ميعيليومياتيي ڪيتيابين جيي 

اسييان ” چيونييڊ ڪييري سيينييڌي ٻييولييَء ۾ تيرجييميو ڪييييا. 
جڏهن مختلف علمي ڪتابن جي تاريخ بيابيت ڄياڻيڻ 
الِء مختلف ڪتابن جو مطالعو ڪيو انهيَء ميطياليعيي 
دوران ڪيترن کيي ڪيتيابين کيي سياميهيون رکيييو جين 
جي اڀياس مان پڻ اها معلومات حاصل ٿي تيه عيربين 
جي دور کان وٺي اسيان جيي سينيڌي عياليمين پينيهينيجيا 
بهترين ڪتب خانه تيار ڪري عوام جي توسط سيان 
عاليشان نموني جي ديني تعليم الِء پنهنيجيي اڳيييان 
نيياييياب ڪييتيياب رکييي تيين مييان شيياگييردن کييي درس و 
تدريس جيو فيييض ڏئيي تيييار ڪينيدا هيئيا. اسيان هيت 
ڪييجييھ ڪييتييابيين جييو تيي ڪييرو ڪييريييون ٿييا. اسييان وٽ 
سنڌي نظم جا ڪتاب ڪليهيوڙن جيي دور کيان ميلين 
ٿييا ۽ ڪييلييهييوڙن جييي دور ۾ سيينييڌي مييادري زبييان ۾ 
تييعييليييييم ڏيييڻ واري تييحييريييڪ شييروع ٿييي جيينييهيين ۾ 
مخدوم ابوالحسن ٺٽوي، مخدوم ميان ضييياُء اليديين، 
مخدوم محمد هاشم ٺٽوي ۽ ميخيدوم ميييان ميحيميد 
سنڌي پڻ ڪيترائي ڪيتياب تصينيييف ڪيييا. سينيڌي 
نثر ۾ جيڪو پهريون ڪتياب تيرجيميو ٿيييل ميليي ٿيو، 

صيدي جيي وچ ڌاري آييل نيثير ۾ ڪيييل  08جيڪو 
ترجمي جو جهونيَء عيربيي آئيييوييٽيا ۾ ليکيييل آخيونيد 

ع( 0043عزيزا  ميمڻ جو قرآن شيرييف جيو تيرجيميو )
ٿيو. انهيَء ڪتاب کي سنڌي ۾ آڻينيدڙ، عيربيي تيان 
لفظي ترجميو ڪيييو هيو. تينيهين هيونيدي بيه جيميلين ۾ 
اکيييرن جيييي ميييالوت، هيييييييٺ ميييٿيييي ڪيييري اهيييڙي تيييه 
ڪاريگريَء سيان بيييهياري اٿيس جيو سينيڌي نيثير ميان 
نظم جو ساُء پيو اچي. گويا ڄڻ تيه جيدييد زميانيي جيو 
نظاماڻو نثر )پوئيٽڪ پروس( لکيو ويو آهي. تيرجيميي 

اي ميومينيا هيميراهيي وٺيو مينيجيھ ” جو ميثيال ڏجيي ٿيو: 
مشڪلين ساڻ صبر ۽ نماز، تحقيق، خيدا سياڻ صيبير 
ڪندڙ آ ۽ چوِء واسطي تن جيي، جيي ڪسين ٿيا واٽ 
خدا جي پوِء مئل آهين، بلڪه جيئرا آهين... او صابير 
سي آهين جيڏهين رسيي ان کيي سيخيتيي، چيون اسييين 

اسيان جييي “  خيدا جيا آهيييون ۽ خيدا ڏانيهين ميوٽيون ٿيا.
سنڌي اديبن ۽ ترجيميي نيگيارن جيييڪيي ٻييين ٻيولييين 
مان شاهڪار ترجميا ڪيري پيييش ڪيييا تين ڪيتيابين 
مان ڪي قصن ۽ داستانن جا به ڪتاب هئا. عيربييَء 
ٻولي جيئن ته مسلمانن الِء هيڪ احيتيرام واري ٻيوليي 
يي وڃيي ٿيي، انيهييَء زبيان ميان جين ڪيتيابين جيو  لييک 

ترجمو ٿيو، ان بابت ڊاڪٽر قاضي خادم لکي ٿيو تيه: 
سنڌي ٻيولييَء ۾ بيه ڪيافيي وقيت کيان اهيڙا داسيتيان ” 

مييروج رهيييييا آهيين، جيييييڪييي يييا تييه عييربييي، فييارسييي ۽ 
هنديَء تان ترجمو ٿي سنڌي ٻوليَء جي زينت بنيا ييا 
وري انهن جيا بينييياد سينيڌ جيي تيارييخ ۾ ُکيتيل آهين. 
انهن ٻنهي قسم جيي داسيتيانين ۾ انسيان الِء اخيال ، 
جييدوجييهييد، انسييانيييييت ۽ شييرافييت جييا درس ڏنييل آهيين. 
ليييييڪيين گيي ريييل اڌ صييديَء کييان وٺييي اهييي داسييتييان 
آهستي آهستي گم ٿيندا پيا وڃين. نيه صيرف اييتيرو، 
پر سينيڌي ادب جيي گيهيڻيگيهيرن بيه ان صينيف ڏانيهين 
توجھ ڏيڻ ڇڏي ڏنو آهي. صرف لوڪ ادب اسيڪيييم 
تحت لوڪ ڪهاڻين سان گڏ سنڌ جي نيم تيارييخيي 
قصن جي روايتن کي محفو  ڪيو ويو آهي ييا وري 
انهن ڌارين قصن کي جيڪي نيييم تيارييخيي ۽ نيييم 

( 10)قياضيي خيادم: “  م هبي اهميت جا حاميل آهين.
هن وقيت جيي تيقياضيا آهيي تيه اهيي ليوڪ داسيتيان ييا 
قصا ماڻهن جي ضرورتن يا حقيقتن کان تمام گهڻيو 
پري آهن، انهن کي پڙهي ڪيو اسيتيفيادو حياصيل نيٿيو 
ڪري سگهي، هيا اليبيتيه جينيهين دور ۾ اهيي قصيا ۽ 
داسييتييان پيينييهيينييجييو وجييود مييڃييرائييي چييڪييا هييئييا جيين ۾ 
راڻيون، شهزاده ۽ شهيزادييون، بيادشياهيه، وزيير، سيوداگير، 
جييين، دييييَو، پيييرييييون، ڏائيييڻيييييييون، ڌوتيييييييون، جيييادوگيييَر، 
جادوگرياڻيون، اڏام کٽوليون، شاهوڪارن، ڏاهن، ٺڳين 
عام ماڻهن جون ڪيهياڻيييون ٻيارن ۽ گيهيرن، اوطياقين 
جي وندر جا ذريعا هئا سي هن جديد دور ۾ پنهنجيي 
اها اڳوڻي مڃتا هن دور ۾ حاصل نه ڪري سگيهينيدا. 
ڇاڪاڻ جو جينيهين دور ۾ انيهين جيي ضيرورت هيئيي، 
انهيَء دور جي گهرج مطابق انهن داسيتيانين، قصين ۽ 
آکياڻييين وڏي ميڃييتيا ميياڻيي هييئيي. ڪييو وقيت هيو جييو 
ميياڻييهيين صييرف اهييي داسييتييان ۽ قصييا ٻييڌي پيياڻ کييي 
وندرايو ٿي انهن کي اها به خبر نه هئيي تيه ُاهيي قصيا 
يييا داسييتييان ڪيينييهيين لييکيييييا ۽ قييلييمييبيينييد ڪيييييا ۽ ڇييو 
لکيائون، جڏهن تحقيق جو دور شروع ٿيو ته ميحيقيقين 
ڳوال ڪئي ۽ انهن قصن ۽ داسيتيانين جيي جيوڙيينيدڙن 
جييا نيياال بييه هييٿ ڪييري ورتييا. قيياضييي خييادم رقييم ٿييو 

جديد تحقيق جي بنياد تي انيهين قصين ۽ ” ڪري ته: 
داستانن جا دور ۽ تارييخيون انيدازن هيٿ ڪيييون وييون 
آهن، نه صرف ايتيرو، پير انيهين ڪيتيابين ۽ قصين جيي 
ليکڪن ۽ جوڙيندڙن جا ناال بيه هيٿ ڪيييا وييا آهين. 

چيو وڃيي ٿيو، “  وياس” جيئن ته مها ڀارت جو ليکڪ 
هن ۾ اٽڪل ٻه لم شيعير آهين. راميائيڻ جيو ليييکيڪ 

سمجهيو وڃي ٿو. )پينيت تينيتير( دنيييا جيو “  والميڪي” 
مقبول ترين ڪتاب آهي. ڪيليييليه ودمينيه جيو ليييکيڪ 
بيييدييا )ويييدبيابيا( هيينيدي ۽ ايسييپ جيون آکيياڻيييون جييو 

)قيياضييي “  ليييييکييڪ )ايسييپ( جييو نييالييو ورتييو وڃييي ٿييو.
( انهن داستانن ۽ قصن کي علمي ۽ ادبيي 11خادم: 

بيينيييييادن تييي پييرکيييييو ويييو تييه هييي داسييتييان، قصييا يييا 
 ڪهاڻيون علم جي ڪهڙي دائري ۾ داخل ٿين ٿا.

هييي ” الِء ڊاڪيٽيير جيانسيين چييييو آهييي،   (Fable)فيييبييل
اهڙو بيانيه آهي، جنهن ۾ حيييوان ييا بيي جيان شيييون 
اخالقي تلقين الِء ماڻهن جيان ڳياليھ ٻيوليھ ڪينيدييون 
ٿيون نيظير اچين ۽ انسيانين جيييان ئيي ڪيم ڪياڄ بيه 
ڪن ٿيون. حڪايات لقمان )ايسيپ جيو آکياڻيييون( ان 

، “  جيو بييهيتيرييين مييثيال آهيين. ان کيان عيالوه اليف لييييليييڪ
طوطي ناميو، ڪيليييليه ودمينيه بيه ان جيا بيهيتيريين ميثيال 

 آهن.
ڏنيييد ڪييٿيييا، هييي اهييي رواييييتييون آهييين   (Myth)مييٿ

جيڪي م هب ۽ ديَو ماال جي پراسيرار عيقيييدن، وهيم 
۽ وسيييوسييين سيييان ڀيييرييييل آهييين. انيييهييين جيييي ڪيييابيييه 
سائنٽيفڪ يا سائنسي تاويل ڪانهي، پر ڪيي ڪيي 
عقيدي جا ڪچا ماڻيهيو اڃيا بيه انيهين ميان ڪين کيي 

 تسليم ڪيو ويٺا آهن.
هيييُء ڪينيهين قييوم ييا گيروھ جييي   (Legend)ليييجينيڊ

نييم تيارييخيي رواييت ٿييينيدي آهيي. تيارييخ ۾ ان جيو 
ذڪر ڪونه هيونيدو آهيي ييا هيونيدو بيه آهيي تيه تيميام 
ميخيتيصير پير عيواميي زبيان ۾ ۽ ذهين تيي هيجيڻ جيي 
ڪيري، ان جيي ڪيهياڻييي ۽ ڪيردار بييه اميير ٿيي ويينييدا 
آهن... خا  ڪري سنيڌي داسيتيانين جيون سيورميييون: 
مييارئييي، مييومييل، سييورع، ليييييال، سييهييڻييي ۽ سييسييئييي... 
ليجنڊ م هبي به ٿي سگهي ٿيو ۽ غييير مي هيبيي بيه. 
ميثيال طيور: رسييتيم جييي بييهيادري، لييييلييڪ ميجينييون جييو 
عشق، فرهاد جو جبل ٽاڪي کير جي نهر شيهير آڻيڻ، 
درو پديَء جا پنت مڙس هجڻ، يونان جيو تيخيتيو اونيڌو 
ٿيڻ يا سڪندر جو آئينو ٺاهڻ يا ميوميل جيو جيادوئيي 
محل ٺاهڻ، سهڻيَء جو گهڙي تيي دريياھ پيار ڪيرڻ، 
سسئي جو جبل ۾ داخل ٿي وڃڻ، مارئي جو محل ۽ 

 ماڙيون ٺڪرائڻ، باھ تي هلي امتحان ڏيڻ.
سڀ کان پهرين فيرانيس ۽ ٻييين   (Romance)رومانس

يورپي ملڪن ۾ ڪنهن غير معمولي واقعي کي نثير 
يا نظم ۾ بيان ڪرڻ کيي روميانيس ڪيوٺيييو وييو. ان 
جا خا  جزا، جنيز، حسين، عشيق، اييميان ۽ مي هيب 
آهي... سنسڪرت ۾ مهيا ڀيارت، راميائيڻ، هيومير جيي 
اييليييڊ ۽ اوڊيسيي بيه رائيت الييوقيت گيييتين ۽ ميخيتيصيير 
رومانس کي مالئي ترتيب ڏنل آهن. هيييروڊوٽيس جيي 
تاريخ ۽ فردوسيَء جو شاهنامو ۽ ان وقيت جيي ميروج 

 )11)قاضي خادم: “ ڪهاڻين تي ئي ٻڌل آهن
انهن مٿين ڪهاڻين، داستانن ۽ قصين جيا ڪيردار بيه 
عجيب آهين، جين ۾ ونيدر ورونيهين رکيييل آهيي. بيي 
جييان ڪييردار: ٽييڪييريييون، جييبييل، نييديييون، ڍنيي ون، تييالُء، 
جييهييوال ۽ جييهييڪييون وغيييييره ۽ وري جييانييدار، پييکييي ۽ 

سينيڌ ۾ داسيتيان قصيا ۽ ” جانور وغيره اچي وڃين ٿيا. 
آکاڻيون قديم زماني کان مروج آهين. اليبيتيه ڪيتيابيي 
صورت ۾ ڇپيل داستان انگريزن جي دور جي پيييداوار 
آهن، جن ۾ گهڻا اردو ۽ فارسي قصن ۽ داستانن جيا 
تييرجييمييا آهيين. اهييڙي قسييم جييو پييهييريييون ڇييپيييييل قصييو 

آهييي، جيييييڪييو پييهييريييون ڀيييييرو “  طييوطييي نييامييه سيينييڌي” 
ع ۾ ڇپيييو ۽ پيوِء بيه ٻيه چيار ڀيييرا ڇيپيييو. هيي 0814

داستان حيدر بخش جي اردو طوطا ڪيهياڻيي تيان گيل 
مييحييمييد حييبيييييب ا  تييرجييمييو ڪيييييو هييو. سيياڳيييييو قصييو 

ع ۾ اڌا رام ٿييانييور داس هيينييديَء تييان تييرجييمييو 0831
ع ۾ ٻيييييو دلييچييسييپ قصييو گييل 0851ڪييري ڇييپييايييو. 

بڪاولي ڇپيو. هي قصيو اصيل ۾ فيارسييَء ۾ عيزت 
ا  بيز جو لکيل هو، جنهين جيو اردو تيرجيميو نيهيال 
چند ڪيو هو. سنڌي ترجمو احمد خان جلباڻي ڪييو. 

ع ۾ الف ليييلييڪ ۽ حياتيم طيائيي جيا تيرجيميا بيه 0851
ڇپيا. حياتيم طيائيي جيو قصيو بيه حياجيي اميام بيخيش 
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)ميييميڻ، عيبيداليميجيييد “  خيادم جيو تيرجيميو ڪيييل هيو.
(، اسان جيڪڏهن جديد ۽ قيدييم 008، 0551سنڌي: 

تيرجيمين جييي فين جيو اڀييياس ڪيينيداسييين تييه انيهين ۾ 
جيييييڪييو نييمييايييان فيير  نييظيير اچييي ٿييو سييو آهييي، هييڪ 
اسلوب جو ۽ ٻيو اصطالحن جيو ڇياڪياڻ جيو اڄ کيان 
سوا سئو سال جيييڪيي تيرجيميا ٿيييا تين ۾ ميييٺياج ۽ 
دلچسپيَء جو گهڻو خيال رکيييو وييو آهيي، جيڏهين تيه 
اڄوڪو سائنيسيي دور آهيي، انيهييَء ڪيري هير مياڻيهيو 
چيياهييي ٿييو اسييان جييي سييامييهييون سييچيييييون پييچيييييون ۽ 
حقيقي ڳالهيون بيان ڪيون وڃن جيڪيي اسيان جيي 
اکُين اڳيييان ٿييينيدو هيجيي. جيڏهين تيه پيراڻين قصين ۽ 
داستانن جا ترجما به انسانن جا وندر جا ذريعيا هيئيا ۽ 
هر ماڻهوَء پنهنجي ڪم يا واندڪائيَء الِء وندر جيون 
ڳالهيون ٻڌڻ جي خواهش رکي پييو انيهييَء ڪيري ان 
وقت جي گهرج ۽ تقاضا اها ئي ُهئي جيڪا قلمبينيد 
ٿي رهي هئي. ڊاڪٽر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ليکيي 

ُاهيي قصيا پيوِء بيه وقيت بيه وقيت ڇيپيبيا رهييييا. ” ٿيو تيه 
ع  ۾ ٻيا بيه ڪيجيھ قصيا ڇيپيييا... 0851ع ۽ 0851
گيل ‘ ع ۾ آخوند لطف ا  جو الثاني ۽ الثاني 0511
ڇپيو. هي داستان اردو جي مشهور قصن جيي ’  خندان

جيي قصيي جيو آزاد تيرجيميو “  فسانه عيجيائيب” ڪتاب 
آهييي. فسييانييه عييجييائييب مييرزا رجييب عييلييي بيييييز سييرور 

بيا  و ” ع( مير امن دهلوي جي ڪتاب 0830)وفات 
ھ ۾ 0141)چيار درويييش( جييي جيواب ۾ سيين “  بيهييار

ليکييييو. مصينييف، داسييتيان جيو پيالٽ اردو داسييتيان جييي 
مييخييتييلييف حصيين تييان اخيي  ڪييري هييڪ خيياڪييو تيييييار 
ڪري، ان تي پنهنجا جوهر ڏيکيارييا آهين. پيالٽ جيي 
ميياهيييييت نييهييايييت وزن دار، مييوزون ۽ دلييچييسييپ آهييي. 
“ سنڌي مترجم انهيَء کي سهڻي نموني نڀياييو آهيي.

(، تيخيليييقيي ۽ 005، 008، 0551ميمڻ، عبدالمجيد: 
سائنسي ترجمن جو وڏو مسئليو اصيطيالحين جيو آهيي. 
هن وقت جي صورتحال ڪجھ هن طرح آهي ته اهيي 
وڻيينييدڙ رنييز ۽ ڍنييز سييان تييرجييمييو ڪيييييل قصييا يييا 
داستان آهستيي آهسيتيي گيم ٿيي رهيييا آهين ۽ ُاهيي 
شاهڪار ترجمن واريون تصنيفون جن جو مليڻ بيه هين 
وقت محيال آهيي، سيي خيبير نياهيي ڪيهيڙي ڪيني  ۽ 
ڪهڙي حياليت ۾ ميوجيود آهين، انيهين کيان اسيان جيو 
موجوده نسل التعلق يا اڻ اڻ آهي. اهو هڪ اهڙو دور 
هو جو مختلف ٻولين مان قصن ۽ داستانن جا ترجيميا 

خييود سيينييڌي غييزل جييي ” ٿييييينييدا رهيييييا ۽ اهييڙي طييرح 
باڪمال شاعر مير عبدالحسين سانگي به قصا لکيييا 
آهن، جهڙوڪ: قصو قصئه دلچسپ، قصئه گيل رنيز 

ع( وغيره. عيربيي جيو مشيهيور قصيو 0514وگل انداز )
به اردو تان سنڌي ۾ ترجمو ڪيو وييو تيه “ امير حمزو” 

ڪيترائي ڀيييرا ڇيپيييو. هيي قصيو قياضيي عيبيداليغيفيور 
سيييييف ” ۽ “  گييل صيينيوبيير” هياالئيييَء تيرجييمييو ڪييييو هييو. 

، قصيا بيه اردو تيان تيرجيميو “ بديع الجميال” ۽ “ الملوڪ
ڪيا ويا، جيييڪيي اصيل فيارسيي قصين تيان ورتيل ۽ 
ترجمو ڪيا ويا هئا... مشهور ادييب ۽ شياعير ميحيميد 

ع 0515صديق مسافر جا به ڪجھ قصا لکيل آهن. 
لکيائين، جيييڪيو اردو تيان تيرجيميو “  ممتاز دمساز” ۾ 

ميهيرور ” ٿيل آهي. هي قصيو اصيل ۾ فيارسيي قصيي 
: 0551)ميييميڻ، عيبيداليميجيييد: “  تان ورتل آهي.“  بانو

( اهڙيَء طرح، سنڌ جيي عياليمين، ادييبين جين کيي 005
عيربييي، فييارسييي ۽ ٻيييين ٻييوليييين تييي پيورو پييورو عييبييور 
حاصل هو تن سنڌي ٻوليَء ۾ ترجما ڪري پنيهينيجيي 
عييلييمييي ۽ ادبييي ذخيييييري ۾ گييونييا گييون واڌارو ڪيييييو. 
پهرين آکاڻيي تيرجيميو ٿيي، سيا دييو نياگيري ۾ ليکيييل 
هيئيي انيهيييَء کييي سيينيڌيَء ٻييولييَء ۾ ميينيشييي اڌا رام 
ٿانيور داس تيرجيميو ڪيييو، مينيشيي اڌا رام هيڪ ڏاهيو 
ترجمي نگار هو. سنڌي ٻوليَء ۾ پهريون ترجمو ٿيييل 

جييي نييالييي سييان ميينييشييي اڌا رام ۽ “  راسيييييالس” نيياول 
تان ترجمو ڪيييو هيو. “  پرنس آف ايبسينا”ٿانور داس 

جيي “  سيدا تيوري ۽ ڪيڌا تيوري” ميران ميحيميد شياهيه 
تيان تيرجيميو ڪيئيي. تيارييخ “  سيبيوڊي ڪيبيوڊي” ڳاليھ 

سينييڌ )فييارسيي تيياريييخ مييعييصييومييي( تييان نيينيديييرام مييييير 
ع ۾ ترجمو ڪئي. هندستيان 0814چنداڻي سيوهاڻي 

ع ۾ 0814جي تاريخ )اردو تان( قاضي غيالم عيليي 
ترجمو ڪئي. دنيا جي تاريخ )اردو تان( نندييرام مييير 

ع ۾ سينيڌي تيرجيميو ڪيئيي. 0811چنداڻي سيوهاڻي 
ڪييولييمييبييس جييي تيياريييخ )انييگييريييزي تييان( ڪييوڙي مييل 

منتخيب ” ع ۾ سنڌي ۾ ترجمو ڪئي. 0835کلناڻي 
انييگييريييزي تييان واڌو مييل چيينييديييرام “  تيياريييخ انييگييلييسييتييان

انيڊيين پييينيل ” ع ۾ سنڌيَء ۾ تيرجيميو ڪيئيي. 0831
ع ۾ 0831)انييگييريييزي تييان( ديييوان هيياسييا رام “  ڪييوڊ

سيينييڌي ۾ تييرجييمييو ڪيييييو. فييرانييس ۾ بييورزوا انييقييالب 
ع کييان 0818ع ۾ آييو، پيير بيورزوا تيميدن سين 0805

اڳي اتي زندگي ۾ رائت نه ٿي سگهيو، جنيهين ڪيري 
بالزڪ پنهنجي ناول جو ميحيور بيورزوا طيبيقيي کيي نيه 

ع 0881جييي طييبييقييي کييي بييڻييايييو. “  رٽيييييسيين” بييلييڪييه 
پييادرتييي بييمييبييرج سيينييڌ ۾ لييٽييرري سييوسييائييٽييي نييالييي 
ڪييراچيييَء ۾ هييڪييڙي ادبييي جييميياعييت قييائييم ڪييئييي. 

۾ ٿيييڻ “  ڊيينيسيو هيال” جنهن جون هفتوار گيڏجياڻيييون 
لڳيون. انهن گڏجاڻين ۾ سنڌ جي اوائيليي ادييبين پيڻ 
حصييو ورتييو ۽ انييگييريييزي ادب مييان ڪييافييي واقييفيييييت 
حاصل ڪئي ۽ انهن ئي اديبن سنيڌي نياول نيگياريَء 
جيو بينيييياد وڌو ۽ جييييئين ذڪير ڪيييو اٿيم تيه سينييڌي 
ٻييوليييَء ۾ پييهييريييون تييرجييمييو ٿيييييل نيياول آيييو سييو هييو 

اهييو نيياول جييڳ مشييهييور اديييب ڊاڪييٽيير “  راسيييييالس” 
ع ساڌو نيول 0801جانسن جو لکيل آهي، جنهن کي 

راِء ۽ منشي اڌا رام ٿانور داس گڏجيي تيرجيميو ڪيييو. 
هن ناول جي ترجمي جي خوبي هي آهي جو سيليييس، 
سپڪ، عام فيهيم سينيڌي زبيان ۾ اهيڙي طيرح آنيدو 
ويو آهي جو ايئن محسوس ٿئي ٿو ڄڻ ته هيي ليکيييو 
ئي سنڌي زبان الِء وييو آهيي. هين نياول جيو ميوضيوع 
تييالش ۽ کييوجيينييا آهييي. هيين ۾ حييبييش جييي شييهييزادي 

عيميالڪ نياليي “  نيييڪياييا” ۽ سندس ڀيييڻ “  راسيالس” 
هڪ سائنسيدان جيي صيحيبيت ۾ اچيي شيهيزادن واري 
هڪ رخي زنيدگيي ميان بيييزار ٿيي ميائيٽين کيي اطيالع 
ڏيڻ کانسيواِء ليڪ چيوري ميان نيڪيري دنيييا جيو سيفير  
ڪري وڏو تجربو حاصل ٿا ڪن. هن ناول ۾ سائينيس 
جي ايجاد جي وسيلي هوا ۾ اڏامڻ جيي اڳيڪيٿيي پيڻ 
ڪئي وئي هئي. ان کانپوِء مرزا قلييچ بيييز دال رام 

ع ۾ لکيو جنهن الِء چيو وييو تيه هيي اردو جيي 0888
جو تيرجيميو آهيي، پير ميرزا قيليييچ “ صحت النساِء”ناول 

۾ “  سائو پين ۽ ڪيارو پين”بيز پنهنجي آتم ڪٿا 

اها غلط فهمي دور ڪري ڇڏي آهيي. هيي نياول پياڻ 
دلييئييون جييوڙيييو هييئييائييييين. سيياڌو هيييييرا نيينييد جييي مييخييزن 

ٽيييليز ” سر والٽر اسڪياٽ جيي تيارييخ نياول “  سرسوتي” 
قسطوار ڇپيجيڻ “  طلسم” ع 0850جو سنڌي ۾ “ مين

لڳو. هن ناول جو ترجمو شروع ۾ بولچند ڪيوڏو ميل 
ڪيو هو، پير پيوِء ان جيي گي اري وڃيڻ کيانيپيوِء بياقيي 
حصييو ڪيياڪييي ڀيييييرو مييل تييرجييمييو ڪييري نيياول کييي 

۾ تييرجييمييي “  سييرسييوتييي” مييڪييمييل ڪيييييو. ڇيياڪيياڻ تييه 
ڪندڙ جو نالو نه هو تنهنڪري اهيا غيليط فيهيميي پيڻ 
عام هئي ته هن ناول جي شروعاتي حصي جو ترجميو 
سياڌو هييييرا نيينيد ڪييييو هييو، پيير اهييا حييقييييقيت نيه آهييي. 

ع کان هي تيرجيمين وارو سيليسيليو  يلينيدو رهيييو. 0888
ع ۾ 0510ع ۾ ان وقت سناتن ڌرم سڀا وارن 0501

نالي ماهوار رسياليو ڪي ييو “  سناتن ڌرم پرچارڪ پتر” 
جيينييهيين ۾ ڪيييييتييرائييي نيياول تييرجييمييو تييه ڪييجييھ اصييل 
لکجندا رهيا. هن رساليي هيالئيڻ وارن جيو ميطيليب هيو 
سماج جو سڌارو. سو هنن جيڪي ناول ڇاپيا وييا تين 
۾ سماجي ۽ گهرو اوڻاين کي چٽو ڪري ڏييکيارڻ ۾ 

ع تائيين 0541ع کان 0511اهم ڪردار ادا ڪيو هو. 
سنڌي ساهت ۾ هندستاني ٻولين مان تيرجيميو ڪيييل 
آکاڻين جي زبردسيت هيوا کيليي پيئيي جينيهين ۾ اردو، 
هيينييدي، بيينييگييالييي، گييجييراتييي، مييرهييٽييي ٻييولييييين مييان 
ڪيييييتييريييون آکيياڻيييييون سيينييڌيَء ۾ اچييي ويييون. انييهيييَء 
ترجمي واري دور کي ماهوار رسيالين جيو دور بيه چيئيي 
سگيجي ٿو. جنهن ۾ سنڌي ساهت سيوسيائيٽييَء جيو 

تيييوڙي ٻييييييين ادبيييي “  سييينيييدر سييياهيييت” مييياهيييوار رسييياليييو 
سوسائٽين ترجمن معرفت سنڌي ڪيهياڻييين ۽ نياولين 
جي انز ۾ اضافيو آنيدو جينيهين سيان نيييون فضيائيون 
سنڌ جي ادبيي تيارييخ جيي اايڻ تيي روشينيي  يهيالئيڻ 
لڳيون ۽ مغربي آکاڻين جا ترجما ٿيڻ لڳا. سنڌ جي 
نيياميييييارن عييالييميين جييي ذريييعييي سيينييڌي ٻييوليييَء ۾ وڏو 
معلوماتي ڪتابن جو ذخيرو اچي ويو، جن ۾ ميقياميي 
ٻولين جي ادب کان ويندي، مغربي شياهيڪيارن جيا بيه 
ترجما ڪيا ويا سڀني مترجمن جو ڪم اهيميييت وارو 
هو ليڪن انهن عالمن ۾ مرزا قليچ جو ناليو ميڙييوئيي 
سرس ۽ اهم جاِء واالري ٿو. سنڌي زبيان ۽ ادب جيي 
اضافي الِء، ٻين ٻولين مان ڪيتيرن ئيي عيليميي ادبيي 
شاهڪارن کي سنڌي زبيان ۾ تيرجيميو ڪيري سينيڌي 
ادب جي ذخيري کي وڌايو. جن ۾ ناول، ناٽڪ، ڊراميا، 
افسانه، آتم ڪٿائون ترجمو ڪري پيش ڪييون وييون 

جيي “  سياهيتيييه مينيڊل” ع ۾ ڪهياڻيي 0515آهن. سن 
بانيڪار جڳت آڏواڻي به چڪائي سيهيڻيا نياول تيرجيميا 
ڪيا هئا. جن مان مکيه شرت چندر جا هئا. سير هيال 
ڪين جي پهرين مها ڀاري لڙائي بابت دل ڀ ائيينيدڙ 

“ آخري سيفير” جو ترجمو “ وومين آف ناڪا لوئي”ناول 
ع ۾ ڪيائين. هر زميانيي جيي تيقياضيا ميطيابيق 0515

ع  ۾ جيييييٺييا نيينييد 0541عييالييميين تييرجييمييا ڪيييييا آهيين. 
ع ۾ ڏييا رام 0540اللواڻي جو ڀارت جيون سليسيليو. 
ع ۾ بيهياري 0540سڀاڻيَء جو آشا ماهوار سلسلو ۽ 

انيهين سيليسيلين ۾ “  زنيدگيي پيبيليييڪيييشين” ڇاٻڙيا جو 
گيييييڻييو ڪييري هيينييدسييتييان جييي ڏيييهييي ادب سييان گييڏ 
پرڏيهي ادب خيا  ڪيري هينيدي، سينيڌي، گيجيراتيي، 
مييراٺييي، بيينييگييالييي، روسييي، فييرييينييچ، جييرميين ۽ انييگييريييزي 
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ٻولييين جيي شياهيڪيارن جيو تيرجيميو ڪيييو ويينيدو هيو. 
منشي پريم چند، رابندر نيا  ٽيئيگيور، بينيڪيم چينيدر 
چييئييٽييرجييي ۽ ڪييرش چيينييدر وغيييييره مشييهييور ٿييي ويييا. 
ٻاهرين ملڪن جي لييکيڪين ۾ اوهييينيري، پيرل بيڪ، 
ٽيييالسيييٽييياِء، گيييورڪيييي، چيييييييخيييوف ۽ ميييوپييياسيييان جيييون 
ڪهاڻيون ۽ ناول ۽ شيڪسپيئر، گوگيول ۽ ٻييين جيا 
نيياٽييڪ بييه تييرجييمييو ٿيييييا. ولييي الم ولييڀ لييکييي ٿييو تييه: 

 111، 411ورهييياايييي تيييائييييييين گيييهيييٽ ۾ گيييهيييٽ ” 
کين  111کن ناٽڪ ۽  11کن ناول،  011ڪهاڻيون، 

ٻين موضوعن جا ڪيتياب تيرجيميو ٿيييا هيونيدا. اهيڙيَء 
طرح جديد ادب الِء ترجمن وسيلي ميدان هموار ٿيندو 
ويو. ترجمي نگار ترجمو ڇو ٿا ڪين؟ ان الِء وليي رام 

سنڌي ٻوليَء ۾ تيرجيمين ” ولڀ پنهنجي هڪ مضمون 
“ بيليڊ ڊونير” مترجم هڪ ”۾ لکي ٿو ته: “ جي اهميت

وانيييگييير هيييونيييدو آهيييي، جيييييييڪيييو انيييهييين اصيييليييوڪييين 
ڪينيدو “  عيطيييو” تخليقڪارن کي پنهنجو رت ڊونيٽ 

آهي، جن جو هو ترجمو ڪينيدو آهيي. تيرجيميي نيگيارن 
جيا پينيهينيجيي انيهين پيڙهينيدڙ تيي ٿيورا آهين، جيييڪييي 
پييرڏيييهييي ادب مييهيييييا ڪييري ڏييين ٿييا. جيييييئيين اڳ ۾ 
ڪجھ اهڙن معتبر ۽ مانيائيتين عياليمين جيا نياال ليکيي 
چڪو آهيان جن سنڌي ادب جي خدميت ڪيئيي. رت 
ولوڙيو، انهن ۾ ننديرام، مييير چينيداڻيي، دييوان ڪيوڙل 
مييل، نييگييرا جيياڻييي، الل چيينييد اميير ڏنييو مييل، ميييييال رام، 
ميران محمد شاهه، ڄيٺ مل پرسرام گلراجاڻي، غالم 
حسين قيريشيي، ميييال رام وسيواڻيي، نيانيڪ رام ڌرم 
داس، ديوان اڌا رام ٿانور داس ۽ ٻييين سيڀينيي ۾ وڏو 
سرواڻ مرزا قليچ بيز هو. ورهااي کانپوِء هڪ نئيين 
دور جييي شييروعييات ٿييي، جيين ورهييااييي کييان اڳ جيين 
عالمن ترجما ڪيا انهن عالمن کي بينيييادي حيييثيييت 
حاصل آهيي، جينيهين ادب ۽ ٻيوليي جيي تيرجيميي جيي 
 هالُء ۾ پنهنجو مکيه ڪردار ادا ڪيو، جيڪي اسيان 
جي ادبي ذو  جا باني ترجمي نگار هئا. هينيدو تيوڙي 
مسلمانن شروعاتي ترجمن واري ڪم کيي ڪيامييياب 
بڻائڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪيو، ُان الِء ادارا قيائيم ڪيييا 
ويا. جڏهن ورهااو ٿيو ته سنڌي مسلمان عياليم سينيڌ 
۾ ڪتابي ادارا، ڪتابي سلسال ۽ رساال بند ٿيڻ تيي 
خاموش نه ويٺا. سماجي، سييياسيي، ميعياشيي، ثيقيافيتيي 
اثر پوڻ ته اڻٽر هئا، پر پنهنجيي حيوصيليي هيميت سيان 
اڳتي وڌيا. زندگي ارتقا پي يير آهيي، مياٺيار بيه انيقيالب 
آڻيندي آهي. جلد ئيي سيرڪيار جيي اطيالعيات کياتيي 

ع ۾ ميياهييوار 0548جييي سييرپييرسييتييي هيييييٺ آڪييٽييوبيير 
جييو اجييرا ٿيييييو، جيييييڪييو زمييانييي جييون “  نييئييييين زنييدگييي” 

الهيييييون چيياڙهيييييون ڏسيينييدو رهيييييو. مييوالنييا عييبييدالييواحييد 
سنڌي جهڙو معتبير عياليم هين رسياليي جيو روح روان 
هو. جنهن هر وقت پاڻ سان هين جيون ڪياپيييون رکيي 
ماڻهن کي ورهيائيي ڏنيييون ۽ انيهين مياڻيهين کيي هين 
رسييالييي پييڙهييڻ جييي صييالح ڏنييي. ڏيييهييي پييرڏيييهييي 

ع ڌاري 0514  -11ڪهاڻيون شاعيري تيرجيميو ٿيييون. 
سيينييڌي ادبييي بييورڊ سيينييڌي تييرجييميين جييي حييوالييي سييان 
ڪافي ڪيو. جنهن جو ذڪر مٿي اچيي چيڪيو آهيي. 
عالمه عمر بين ميحيميد خيان دائيودپيوٽيي تيوڙي ميحيميد 
ابراهيم جويي مرحوم جي وڏي محنت ۽ جاکوڙ سيان 
پنهنجو رت ست ڏئيي، سينيڌي ادب ۽ قيوم الِء نيوان 

رستا نروار ڪيا ۽ ڪيترائي ڪيتياب ٻييين ٻيولييين ۾ 
ترجما ڪيا. سنڌي ادبي بورڊ جيي رٿيا ۾ ٽيمياهيي ۾ 

رسالي محمد ابراهيم جويي، ميحيميد عيثيميان “  مهراڻ” 
ڏيپالئي، حسام الدين راشدي، غيالم ميحيميد گيراميي، 
غييالم ربييانييي آگييرو، سييراج الييحييق ميييييمييڻ، شييمييشييييير 
الييحيييييدري، نييفيييييس نيياشيياد، امييداد حسييييينييي ۽ ٻييييين 
ڪاميٽين جي نگراني هيٺ ڏييهيي پيرڏييهيي ادب ۾، 
ناول، ناٽڪ، مضمون، شاعري ۽ ٻيو ڪيترو ئيي ميواد 
ترجيميو ٿيي ڪيتيابيي تيه ڪين ميقيالين جيي صيورت ۾ 
شايع ٿيو. ان کان عالوه سنڌ جيي نياميييارن عياليمين ۽ 
گڏجي سڏجي هڪٻئي جي سيهيڪيار سيان رسيالين ۽ 
عييلييمييي ادارن جييو بيينييييياد رکيييييو، ڪييتييابييي ۽ اشيياعييتييي 
سلسال شروع ڪيا، انهن عالمن پنهينيجيي هيڙان وڙان 
خرچ ڪري، سنڌي ادب جي آبياري ڪئي. سنڌ جيي 

محمد عيثيميان “  اداره انسانيت” علمي ۽ ادبي ادارن ۾ 
“ اداره ادب نييو” حيمييييد سينييڌي، “  روح رهياڻ” ڏييپيالئيي 

۽ ميرحيوم طيار  “  سهڻي”سهڻي پبليڪيشن ماهوار 
ولييي رام ولييڀ ۽ ظييفيير حسيين “  عييالييمييي ادب” اشييرف 

“ سينيڌي اڪيييڊميي” نثار حسيني “  آگم پبليڪيشن” 
سنڌي لئنگويت اٿارٽي، انسٽيٽيوٽ آف سينيڌ االجيي، 
روشني پبليڪيشن، نيو فيلڊس پبليڪيشن. رسيالين 
۾: اديييون، گييل  ييل ۽ ٻييييين رسيياليين، اخييبييارن، ادارن 
مختلف ميوضيوعين تيي تيرجيميا ٿيييل مضيميون، ميقياال، 
ڊراما، ڪهاڻيون، افسانا، ناول، آتم ڪهاڻيون ۽ ٻييين 
موضوعن تي ڪتاب ترجمو ڪيا. انهين تيرجيمين جيي 
ڪييري اسييان جييي نييئييييين ٽييهييي، عييالييمييي ادب سييان 
متعارف ٿي. جينيهينيڪيري تيرجيميي ڪيرڻ سيان نيئييين 
فڪر ۽ نئين شيعيور کيي پينيهينيجيي سيمياج  ۾ آڻيي 
انهن جي سکيا ڪئي وئي. سنڌي ادب جيي تيرجيميي 
نگاري واري فن جي مطالعي مان جيڪا ڳالھ واضيح 
نظر اچي ٿي تيه هين ڪيم سيان سينيڌي ادب ۾ نيوان 
الڙا ۽ نوان رجحان پيدا ٿيا. جنهن ڪري ترجمي جيي 
وسيلي ڪيترن ئي معلوماتي ڳالهيين سيان روشينياس 
ٿي اسيان جيي نيوجيوانين کيان ويينيدي سييينيئير شياعيرن، 
اديبن، ميحيقيقين، نيقيادن ۽ ميورخين پينيهينيجيي عيليم ۽ 
اداراڪ سان ڪيئي شاهڪيار ڪيتياب تيخيليييق ڪيرڻ 
شروع ڪيا. ٻئي طرف سنڌي ٻوليَء جيي ذخيييري ۾ 
جيڪو واڌارو آيو تنهن ڪيترن ئي ماڻهن کي پڙهڻ، 
سوچڻ ۽ لکڻ تي مجبور ڪيو ۽ پوِء، اسان پنهينيجيي 
تارييخ ۽ ادب کيي ميقياميي ۽ سيمياجيي سيرشيتيي جيي 
روشنيَء ۾ نهاريو ۽ ان کي پنهنجي ٻوليَء ۾ منتقل 
ڪرڻ وارو عيميل ڪيري ڏييکيارييو. نيجيم عيبياسيي جيو 
شمار سنڌ جي بهترين متيرجيمين ۾ ٿيئيي ٿيو، جينيهين 
دنييييا جييي بييهييتيرييين ادبييي شيهييپيارن جييي چييونيڊ ڪييري 
سنڌي زبان ۾ منتقيل ڪيييا. نيجيم عيبياسيي تيرجيميي 

سياهيت ۽ ٻيولييَء ۾ تيرجيميي جيي ” بابت لکي ٿو تيه: 
اهميت فائدي واري هونيدي آهيي، تينيهين کيي ميان نيه 
ورجائيندس، مان ترجمي جيا پينيهينيجيا ڪيجيھ تيجيربيا 
ٻييڌائييييينييدس. مييون مييحييسييوس ڪيييييو آهييي تييه تييرجييمييو 
تخليق کان وڌييڪ ڏکيييو ڪيم آهيي. تيرجيميي ڪيرڻ 
وقت ڊڪشنري ۾ لفظن جي معنيڪ ڏسيڻ ۽ ان ٻيوليي 
جا پنهنجي ٻوليَء ۾ ٺهڪندڙ لفظ پرکڻ کانسواِء ان 
ٻولي جي اصطالحن الِء پنهنجي ٻيولييَء جيا اصيطيالح 

ڳولڻ ۽ اڃا به ان ٻولي جا وييچيار پينيهينيجيي ٻيوليي ۾ 
آڻڻ واسطي  وڏي ذهني وليوڙ ۽ دميا  سيوزي ڪيرڻيي 

نيجيم عيبياسيي جيييڪيي تيرجيميا ڪيييا تين “  پوي ٿيي.
جيڪو سندس قيابيليييت ۽ “  ڳاڙهو اللٽين” ڪتابن ۾ 

فن جي گواهي پيش ڪري رهيو آهي. نجم عيبياسيي 
انهن ڪتابن جيا تيرجيميا ڪيييا آهين، جين ۾ انيقيالبيي 
واٽيون ۽ رسييتييا ٻييڌايييل آهيين، جييڏهيين پييڙهيينييدڙ سيينييدس 
ترجمن کي پڙهي ٿو ته ُان مان هڪ طرف حسينياڪيي 
۽ تلخ حقيقتون بيان ڪيل آهن ۽ دل کي وڻن ٿيييون 
۽ پڙهڻ کانپوِء ذهن ۾ انقيالبيي ڳياليهيييون اڀيرن ٿيييون 
دل ۽ ذهن ۾ صاف صاف اها ڳياليھ وييهيي وڃيي ٿيي 
ته انقالب عام ماڻهو پورهيت ۽ هياري آڻييينيدا آهين. 
م ڪوره ڪتاب ۾ به اهڙيون ڳياليهيييون ميوجيود آهين. 

ع ۾ هي ڪتاب شايع ٿيييو آهيي، جيييڪيو 0504سن 
خليل جبران جيي پينيجين ڪيهياڻييين جيو تيرجيميو آهيي. 

جيي نياليي “  پيهياڙن ۾ پيڪيار” ع 0584نجم عباسي 
سان به هڪ ڪتاب ترجمو ڪيييو آهيي ۽ هيڪ نياول 

جي عنوان سان ترجمو ڪيل آهي، جيڪو هين “ زلزلو” 
جيو “  هيز فيادرس وائيييف” ڊي ڪين جي انگريزي ناول 

ع ۾ 0531سيينييڌي تييرجييمييو آهييي جيييييڪييو، هيين سيين 
ترجمو ڪيو. اهڙا طرح نجم عيبياسيي جيا ٻيييا تيرجيميا 

۽ ميياسيتييرييياڻييي “  لييييينين جييي انيقييالبييي ڪيهيياڻييي” آهين: 
مثالي ترجميا آهين. عياليميي ادب کيي جين بيه عياليمين 
پنهنجي ٻولي ۾ جاِء ڏني انهن ڄڻ دنيييا جيي سيمياج 
مان سٺي چونڊ ڪري پنهنجيي ٻيولييَء کيي ڄيڻ ڌٻيڻ 
مان پار ڪيو آهي جنهن مان ذو ، نکار، تازگي، سچ 
۽ سونهن جا اهڃاڻ پيييدا ٿييين ٿيا. ميون طياليب عيليم 
جي حيييثيييت سيان پينيهينيجيي اسيتياد ميحيتيرم ڊاڪيٽير 
قاضي خادم صاحب وٽان ترجمي جي تيارييخ ۽ ڪين 
ڪتابن جي معلومات ۽ فن بابت سکيا ورتيي آهيي. 
قيياضييي خييادم تييرجييمييي جييي فيين بييابييت لييکييي ٿييو تييه: 

ترجما ڪرڻ هڪ فن آهيي هيڪ ٻيوليي کيان ڪينيهين ” 
ادب کييي ٻييي ٻييوليييَء ۾ ميينييتييقييل ڪييرڻ کييي تييرجييمييو 
سمجهڻ صحيح نه آهي، ميتيرجيم اهيو آهيي، جيييڪيو 
پنهنجي تمام خيدا داد لييياقيت ۽ عيليم جيي زور تيي 
ڪنهن به زبان جي ڪنهن شهپاري کي ٻيي ڪينيهين 
ٻوليَء ۾ اهڙي طرح منتقل ڪري ته جيئن هو انيهييَء 
زبان جي ماحول ۽ مزاج ۾ شامل ٿي، اهڙي جوڙجيڪ 
ڪري جو ايئن لڳي جيئن اصل ٻوليَء ۾ هيو. ٻيولييَء 
جي بنيادي سماجي ۽ ثيقيافيتيي پسيمينيظير کيي بيرقيرار 
رکييڻ کييانسييواِء ٻييي ٻييوليييَء جييي ثييقييافييتييي ۽ سييميياجييي 
پسيمينيظير سيان ٽيڪيرا بيه نيه ٿيئيي ۽ پينيهينيجيي پييوري 
“ مييعيينيييڪ سييان گييڏ ٻييي ٻييوليييَء ۾ جڳييھ ٺيياهييي وٺييي.

ڊاڪٽر قاضي خادم صاحب پڻ ڪي ڪيتياب تيرجيميو 
پيييييار ۽ سييپيينييا يييا ” ، “ زوال” ڪيييييا آهيين جيين ۾، نيياول 

جيڪي ترجمي نيگياريَء جيي فين جيا سيهيڻيا “  جواريَء
مثال آهن، انهن ترجمن ۾ هين پينيهينيجيي ميخيصيو  
انداز سان ٻنهي ٻولين جو حق ادا ڪييو آهيي. مياحيول 
اهو ئي آندو اٿس، پر پنهنجي ماحول کيي بيه ذهين ۾ 
رکي حسن بياني جي خوبين سان پنهنجي پيڙهينيدڙن 
جو خيال ذهن ۾ رکي منظر نگاري، ڪرادر نگياري ۽ 
واقعا نگاري کي وڻندڙ ٻولي ۾ عبارت آرائي ڪيئيي 
آهيي. هين وقيت جيي ضيرورت آهيي تيه اسييين سينييڌي 
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زبان کي ڪييئين ٿيا بيچيائيي سيگيهيون؟ ان جيو جيواب 
آهي ته اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ بهترين 
ماحول پيدا ڪري ُاتي هن وقيت جيي تيقياضيا ميطيابيق 
سنڌي زبان ۾ جيڪا تعليم ڏني وڃي ٿي تينيهين ۾ 
سائنس ۽ ٽيڪناالجي بابت ڪي سبيق شياميل ڪيييا 
وڃين ۽ افسيانييوي ادب کيي سييائينيسيي انييداز ۾ پييييش 
ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ اهڙي نموني شياعيريَء کيي 
ج باتي قسم مان ٻاهر ڪ ي قومن جي ڀالئيي واري 
دائييري ۾ آڻيييييون. سيينييڌي قييوم کييي هيين وقييت وڏا 
چئلينت سامهون اچي رهيا آهن، انهن چئليينيجين کيي 
ُمينيهيين ڏييڻ الِء سيائيينيسيي ۽ ٽييييڪينييييڪيل مييواد کييي 
سينيڌي ٻيولييَء ۾ آڻيڻيو پيونيدو تيه ٻيئيي طيرف سينيڌي 
ٻوليَء جي ايندڙ دور ۽ هلندڙ دور جي ترقي ۽ واڌاري 
الِء پييراڻييا ليييييڪييا نييه ُڪييٽيييييون ۽ سيينييڌي ٻييوليييَء کييي 
اليييييڪييٽييرانييڪ ميييييڊيييا جييي ذريييعيين ۾ داخييل ڪييريييون، 
انييهيييَء سييلييسييلييي ۾ اسييان جييون مييددگييار شيييييون آهيين 
انجنيئرنز، ڪمپيوٽر، اليڪٽرانڪس، علم طيبيعيي، 
علم ڪيميا، علم االنسان، عيليم اليليسيان، جياگيرافيي، 
تاريخ، تحقيق ۽ تنقيد جا درسيت ميعيييار ميقيرر ڪيرڻ 
الِء وڏي محنت ڪريون ته جيييئين ادب جيي روح کيي 
رهڙ به نيه اچيي ۽ ادب جيي انيفيرادييت بيه قيائيم رهيي، 
اهڙي عمل سان اسين دنيا جي ڪار وهينيوار ۾ داخيل 
ٿي پياڻ ميڃيرائيي سيگيهينيداسييين. سينيڌ ۾ اسيڪيولين، 
ڪاليجن کان ويندي يونيورسٽين تائيين جيي اسيتيادن 
جو فرض ٺهي ٿو ته ُهو پينيهينيجيي تينيظيييمين کيي يياد 
ڏيارين ته استاد جي ئي ذميواري پڙهڻ ۽ پڙهائڻ جي 
آهي ۽ ٻاهرين ترقي يافته ملڪن ۾ استادن جون ئيي 
ٽريننگون حياصيل ڪيري اچيڻ جيو حيق آهيي، جيييڪيو 
انهن کي ملڻ گهرجي. هتي اڪثر گيهيڻيائيي ۾ اييئين 
ئي ٿي رهيو آهي ته ملڪ جا آفيييسير ئيي ٽيريينينيگيون 
ڪري ايندا آهن جيڪي استادن کيي ڏييارڻ گيهيرجين. 
آفيسرن جي  ٽريننگس سان انتظامي فائدا پينيهينيجيي 
جاِء تي، پر قوم جي ٻچيڙن کيي ڪيهيڙو فيائيدو آهيي. 
ٽريننز يافته استاد ئي معاشري کي سنئين راھ تيي 
آڻي بيهاريينيدو جينيهين ۾ هير شيعيبيي جيا مياهير پيييدا 

ٿيندا. هن موضوع تي انهيَء الِء قلم کنيو وييو آهيي 
جو مون کي سنڌ يونيورسٽيَء جي سنڌي شعبي ميان 
پي اي  ڊي جي ڪورس ورڪ دوران ترجيميي جيي فين 
بييابييت هييڪ اسييائيينييمييييينييٽ مييلييي هييئييي. ڪييتييابيين جييي 
مطالعي ۽ استاد محترم استاد قاضي خادم صياحيب 
جيي سييکييييا ميون کييي هيين ڪيم ڏانييهين گييهيڻييي کييان 
گييهييڻييو ڌيييان ڇييڪييرايييو آهييي. ميي ڪييوره مييوضييوع تييي 
اسائنمينٽ منهنجي وڏي ۾ وڏي دلچسپي جو سيبيب 
بيڻيي ۽ ميخيتيلييف الئيبييرييريين مييان وڃيي ڪييتياب هييٿ 
ڪري پڙهيم. انيهييَء ميطياليعيي کيانيپيوِء وڏي ميحينيت 
سان هي ميقياليو ليکيي سيگيهيييو آهيييان. هين ڪيم ۾ 
ڪمي پيشيي ضيرور هيونيدي عيليم بيحير آهيي ۽ اهيو 
ُکٽڻ جيو نيه آهيي، پير تينيهين هيونيدي بيه اميييد تيه هيي 
پورهيو يقينن عالمن، استادن ۽ شاگردن اڳيييان ميڃيتيا 
ماڻيندو. ڇاڪاڻ جيو ميون هيڪ هياريَء وانيگير سينيز 

 سنز ڪري ميڙي ٻار گڏ ڪئي اٿم.
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 ع0551جوالِء، ڊسمبر 

)مضمون، مقاال، افسانا ۽ ’  ادبي سفر‘. قاضي خادم: 8
 ع1101شاعري( ڪويتا پبليڪيشن حيدرآباد 
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تيرتيييب ’  ڪيفي قليچ‘ ، ڪتاب “ بحيثيت تاريخ نويس
۽ تدوين: زيب سنڌي، شمس العلماِء مرزا قيليييچ بيييز 
چييييئيير فيييييڪييليٽييي آف آرٽيس، يييونييييورسييٽييي آف سيينييڌ، 
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سييينيييڌي نيييثييير جيييي ‘ . ميييليييڪييياڻيييي مييينيييگيييهيييا رام: 01

)ٽييون ڇياپيو(، روشينيي پيبيليييڪيييشين حيييدرآبياد ’  تاريخ
 ع0551ڪنڊيارو 
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، روشيينييي پييبييليييييڪيييييشيين ڪيينييڊيييارو، ’ تيينييقيييييدي اڀييييياس

 ع0551
ييوسيف  -ميرتيب’  دل وارن جيي دنيييا‘ . نجم عباسي: 04
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 گهٽ ۾ گهٽ ڪوشش جو قانون

 ليکڪ: جيمس ڪليئر

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 ن بُتريهون

نياليي اييوارڊ “  جرمز ۽ اسيٽيييل” 
يافته ڪتاب ۾ اينٿروپيوالجيي 
۽ بياييوالجيي جيي مياهير جيييرڊ 
ڊائمنڊ ان سادي حقيييقيت جيي 
نشاندهي ڪئي آهي ته: دنيا 
۾ ميييخيييتيييليييف کييينيييڊن جيييون 

پهرئين دفعي ۾ ته اهو بييان “  مختلف شڪلون آهن.
بنھ پيڌرو ۽ غييير اهيم ئيي نيظير اچيي ٿيو، پير ان جيو 

 انساني روين تي گيرو اثر آهي. 
آمريڪا ۾ طرفن جي ڪمپياس جيي بينيييادي ٻيانيهين 
اتر کان اولھ ڏانهين ليڙنيدي آهيي. ان جيو ميطيليب اهيو 
آهييي تييه اتيير ۽ اولييھ آمييريييڪييا جييي زمييييينييي سيياخييت 
موڪري ۽ ٿلهي نه پر اڀريل ۽ سينيهيي آهيي. آفيرييقيا 
جي صورتحال بيه ڪيجيھ اهيڙي ئيي آهيي. جيڏهين تيه 
يورٿ، ايشيا ۽ وچ اوڀر ايشيا جي صيورتيحيال ان جيي 
بنھ ابتڙ آهي. زميني ساخت ۾ ايڏي وڏي ڇڪ اوڀير

اولھ ۾ اڃان به وڌي وڃي ٿي جيڪا ان جيي سياخيت -
تي اثر انداز ٿئي ٿي. ڊائمنڊ موجب شڪيلين جيي اهيا 
تبديلي، صدين تائين ان ڳاليھ تيي اثير انيداز رهيي تيه 

 اتان جي زراعت ڪهڙي قسم جي هئڻ گيرجي.
جڏهن زراعت سيميوري دنيييا ۾ پيکيڙجيڻ لڳيي تيه اتير 

کان اولھ جي ميقيابيليي ۾ هياريين کيي اوڀير کيان اوليھ 
طرف پکڙجڻ سولو ٿي لڳو. اهو فقط ان ڪري هو تيه 
ساڳئي زميني سطح تي موجود عالئقن جي آبهوا بيه 
تييقييريييبيين سيياڳييي هييونييدي آهييي جييهييڙوڪ: سييت جييي 
روشينيي، بيرسياتين جيو پيوڻ ۽ ميوسيمين جيي تيبيدييلييي. 
اهوئي سبب آهي جيو ييورٿ ۽ ايشيييا جيي آبيادگيارن 
فييرانييس کييان وٺييي چييييين تييائييييين ان سييمييوري پييٽييي ۾ 

 ساڳيا فصل پوکيا. 

 : انساني روين جي شڪل01تصوير 
يورٿ ۽ ايشيا ۾ طرفن جي بنيادي ٻانهين اوڀير اوليھ 
طرف آهي. آمريڪا ۽ آفريقيا جيو بينيييادي طيرف اوڀير 
اولھ آهي. انهيَء جي ڪري سميوري ييورٿ ۽ ايشيييا 
جي مقابلي ۾ آميرييڪيا ۾ آبيهيوا جيا ميخيتيليف الهيا 
چيياڙهييا نييظيير اچيين ٿييا. نييتيييييجييي طييور ٻييييين جيياييين جييي 
مييقييابييلييي ۾ يييورٿ ۽ ايشيييييا ۾ زراعييت الِء وڌيييڪ 
سازگار ماحول آهي ۽ اتي اها ٻيڻ تيي وڌي وييجيهيي 
ٿي. هارين ۽ آبادگارن جا رويا به سالن ۽ صيديين تيي 

 محيط ماحول موجب گيڙجن ٿا. 
اتر کان ڏکڻ ويندي موسم ۾ تمام گيييڻيي تيبيدييليي 
اچي ٿي. ٿورو سوچيو ته فلوريڊا کان ڪيئينياڊا ويينيدي 
موسم ۾ ڪيتري نيه تيبيدييليي اچيي ٿيي. اوهيان ڀيليي 
کييڻييي ڪيييييڏا ئييي ميياهيير آبييادگييار ڇييو نييه هييجييو، اوهييان 
فلوريڊا جي نارنگين جو ڪامياب فصل ڪئناڊا جيي 
سيَء ۾ حاصل ڪيري نيٿيا سيگيييو. بيرف زمييين کيي 
پورو ڪريو ڇڏي. انهيَء ڪري اتر کيان ڏکيڻ ويينيدي، 
آبادگار اهڙا فصل ڳولهين ٿا ۽ اپائين ٿيا جيييڪيي ان 

 عالئقي جي موسم سان مطابقت رکندا هجن. 
اهوئي سبب آهي جو اڀر ۽ اولھ آمريڪا جي مقابيليي 
۾ زراعت، ايشيا ۽ يورٿ ۾ تيزي سان وڌي وييجيهيي 
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ٿي. صدين تي محيط ان نن ڙي فر  جيي ڪيري، ان 
جي پونيدڙ اثيرن ۾ وڏو ۽ واضيح فير  نيظير اچيي ٿيو. 
وڌيڪ کاڌي جي پيداوار جي ڪري انهين عيالئيقين ۾ 
آبادي جي گيڻائي نظر آئي. وڏي آبادي جي ڪيري، 
اهي قيوميون ۽ ميليڪ پينيهينيجيون وڏييون فيوجيون تيييار 
ڪري سگييا ۽ نين ٽيييڪينياالجييين ميان فيائيدو وٺيي 
سگييا. ڏسڻ ۾ تبديليون جيتوڻيڪ نن ڙيون هيييون، 
اهو فصل جيڪو ٿورو تيزي سان وڌيو پئي ان آبيادي 
کي تيزي سان وڌڻ ۾ مدد ڏني، پر ان جيو جياميع اثير 
جڏهن وقت جي وڏي ڪينواس تي ڏسجي ٿو تيه اهيو 

 وڌي وڏو ٿي پوي ٿو. 
زراعيت جيي وڌڻ جيو اهيو ميثيال اسييان کيي رويين جييي 
تبديليي جيي ٽيئييين قيانيون کيي دنيييا جيي گيوليي تيي 
سمجهڻ ۾ مدد ڏئيي ٿيو. عيقيل عيام ان کيي عيادت 
جي تبديلي جيي ڪينيجيي سيميجيهيي ٿيو. جيييڪيڏهين 
اوهان اها شيِء حاصل ڪرڻ چاهيو ٿا ته اوهان ان تيي 
عمل ڪريو، پر حقيقت اها آهي تيه اسيان کيي سيسيت 
رهڻ ۾ مزو ايينيدو آهيي ۽ اسييين اهيو ڪيرڻ چياهييينيدا 
آهيون جيڪو آسيان هيونيدو آهيي، بياوجيود ان جيي تيه 
ڪير کڻي ڪيييتيرائيي عيظيييم ڪياميييابييين جيا ميثيال 

 اسان جي آڏو پيش ڪري. 
توانائي قيمتي آهي ۽ اسان جو ذهن ان کي محيفيو  
ڪييرڻ الِء هيير وقييت ڪييوشييش ڪيينييدو رهييي ٿييو. اهييا 
انساني فطرت آهي ته اهو گيٽ ڪوشش واري قانون 
کي اپنائي ٿو، جنهن موجب جڏهن ٻين هيڪ جيهيڙيين 
شييين ۾ چيونييڊ ڪيرڻ جيي ضيرورت هييونيدي آهييي تييه 
ميياڻييهييو قييدرتييي طييور ان شيييِء ڏانييهيين مييائييل ٿييئييي ٿييو 
جنهين ۾ گيييٽ ڪيوشيش ۽ ميحينيت درڪيار هيجيي. 
مثال طور: اوهان موسم جي ڏکيائيين جيي ڪيري اتير 
جي مقيابيليي ۾ پينيهينيجيو زرعيي فيارم اوڀير ۾ ٺياهيڻ 
چياهييييينيدو جييتييي اوهييان سيياڳييييا فصييل پييوکيييييو. سييڀيينييي 

ممڪن عيميلين جيي ميدنيظير جيييڪيا ڳياليھ سيميجيهيي 
ويئي آهي اها هيَء آهي تيه سيڀ کيان گيييٽ ميحينيت 
طلب ڪم جي سڀ کان وڌيڪ اهميييت آهيي. اسييين 
اهو ڪم ڪرڻ چاهيندا آهيييون جيييڪيو آسيان هيونيدو 

 آهي. 
هيير ڪييم ڪييرڻ الِء هييڪييڙي گيييييربييل تييوانييائييي جييي 
ضرورت هوندي آهي. جنهن ڪم ۾ جيتري تيوانيائيي 
جيي ضييرورت هيونييدي، ان ڪييم ٿييييڻ جييا اوتيرا گييييٽ 
امڪان هوندا. جيڪڏهن اوهان جو هيدف روزانيو هيڪ 
سئو ُپش اٿ هڻيڻ آهيي، جينيهين الِء ڪيافيي تيوانيائيي 
جيي گيييييرج آهييي. شييروع ۾ جييڏهيين اوهييان ۾ جييوش 
هوندو ته ٿي سگيي ٿو ته اوهان پنهينيجيون سيميورييون 
قيوتيون سيهييييڙي اهيو ڪيري وڃيو، پير ڪييجيھ ڏيينيهيين 
کانپوِء اهيو اوهيان کيي ٿيڪيائييينيدڙ لڳينيدو. جيڏهين تيه 
روزانو هڪڙو ُپش اٿ ڪرڻ سان ڄڻ ته ڪابه توانائي 
خرچ ڪانه ٿينيدي ۽ اهيا عيادت جينيهين ۾ گيييٽ ۾ 
گييييٽ تييوانيائييي خييرچ ٿييئييي اهيا جييلييد ئييي پييخيتييي ٿييي 

 ويندي. 
اوهان ڪنهن به اهيڙي روييي تيي نيظير وجيهيو جيييڪيو 
اوهان جي زندگين جي وڏي حصي تي اثر انداز ٿينيدو 
هجي. اوهان ڏسندو ته اهو رويو بينيا ڪينيهين جي بياتيي 
ڪييوشيييشيين وٺييڻ جييي عيييمييل ۾ اچيييي ٿيييو. عيييادتيييون 
جهڙوڪ: فون ڏسڻ، اي ميييل ڏسيڻ ييا ٽيي وي ڏسيڻ 
اسييان جييو ڪيييييتييرو نييه وقييت کييايييو وڃيين، پيير اهييي بيينييا 
ڪيينييهيين ڪييوشييش وٺييڻ جييي سييرانييجييام ڏجيين ٿيييييون. 

 ڇاڪاڻ جو اهي ڪرڻ بنھ سوليون آهن.
دراصيل هير عيادت هير ان شييِء جييي راھ ۾ رڪيياوٽ 
آهي جيڪا اوهان ڪرڻ چاهيو ٿا. فٽ ٿيييڻ جيي راھ 
۾ ڊائٽنز ڪرڻ وڏي رڪاوٽ آهي. پيرسيڪيون ٿيييڻ 
جيي راھ ۾ ميييڊيييٽيييشيين ييا مييراقيبيو ڪيرڻ رڪيياوٽ! 
واضح سوچ جي راھ ۾ لکڻ رڪياوٽ! اوهيان دراصيل 

عادت چاهيو ئي نٿا. اوهان چاهيو ٿيا ان جيو نيتيييجيو. 
اها ڳالھ سمجهڻ گييرجيي تيه جيييتيري وڏي رڪياوٽ 
هوندي يعني جيتري ڏکيي عيادت هيونيدي، اوتيرو ئيي 
اوهان جي ۽ اوهان جي خيواهيش جيي وچ ۾ ڇيڪيتياڻ 
پيدا ٿيندي. انهيَء ڪري اهو ضيروري آهيي تيه اوهيان 
جي عادت کي ايترو تيه سيهيل بيڻيائيي ڇيڏجيي جيو ان 
جي ڪرڻ الِء ڪيا شيعيوري ڪيوشيش نيه وٺيڻيي پيوي. 
جيڪڏهن اوهان پنهنجين سٺين عادتن کي سيوليو ۽ 
سهل بڻائڻ ۾ ڪامياب ٿيي وڃيو ٿيا تيه پيوِء ان سيان 

 چهٽي رهڻ جا امڪان وڌي وڃن ٿا.
جيڪڏهين اسييين سيڀ سيسيت آهيييون تيه پيوِء اوهييين 
انهن ماڻهن جون حاصالت ڪيئن ڳڻائيندو جيييڪيي 
وڏا ڪارناما سر انجام ڏين ٿا. جهڙوڪ: ٻيار پياليڻ ييا 
ڪو نئون ڪاروبيار شيروع ڪيرڻ ييا مياونيٽ اييورسيٽ 

 جي چوٽي سر ڪرڻ؟
ظاهر آهي ته اوهان هر مشيڪيل ڪيم ڪيري سيگيييو 
ٿا. مسئلو اهو آهي ته اوهان ڪجھ ڏينهن تيه سيخيت 
محنت ڪرڻ چاهيو ٿا ۽ ڪيجيھ ڏيينيهين هيٿيييار  يٽيا 
ڪريو ڇڏيو. ڏکين ڏينهن ۾ اهو اهم هونيدو آهيي تيه 
اوهان جيترو ٿي سگيي پنيهينيجيي حيق ۾ شييين کيي 
بهتر ڪينيدا اچيو تيه جيييئين اوهيان آسيانيي سيان انيهين 
ڏکيائين جو مقابلو ڪري سگيو جييڪيي زنيدگيي ۾ 
اوهان کي پيش اچين ٿيييون. جيييتيري گيييٽ ڇيڪيتياڻ 
اوهان محسيوس ڪينيدو، اوتيرو مضيبيوطيي سيان اوهيان 

جيي خيييال پيٺيييان “  ان کي آسان بيڻيائيڻ” اڳتي وڌندو. 
رڳو اها سيوچ ڪيار فيرميا ڪيونيهيي تيه ان کيي سيهيل 
بڻائجي بلڪه اصل راز اهو آهي ته ان کي ان ليميحيي 
آسييان بييڻييائييييينييدي شييييين کييي ايييئيين ڪييجييي جييو اهييي 

 زندگي جي ڊگيي ڊوڙ ۾ ڪارآمد ٿي سگين.
 

 ...)هلندڙ(....
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جي وسيع تيريين ڪيارخيانيي  
۾ جييييييئييين  ييير شييييِء ڪيييم 
واري آ ييي، تيييييئيين جييانييورن 
جي  اضيميي واري سيرشيتيي 
مييان مييخييتييلييف ٻييوٽيين، وڻيين، 
طاقتور خوراڪن ۽ کاڌن جيو 
 ضيم ٿيي، ڳييرييل ۽ ٺييوس شيڪيل ۾ آخيري پييييداوار 
طور ٻا ر نڪرندڙ ُفضيليو بيه وڏي ا يميييت جيو حياميل 
آ ي. جنيين کيي انسيان صيديين کيان وٺيي پينييينيجيي 
زميييينين کيي آبيياد ڪييرڻ جييي الِء ڪيينيييين نيه ڪينييييين 
صورت ۾ استعيميال ڪينيدو پيييو اچيي. انييين جيانيورن 
جي ُفضلي کي قدرتي ڀاڻ، وٿاڻ جو ڀاڻ ييا وري کياڌ 
به چيو ويندو آ ي، جيڪو نيه صيرف ديسيي ٽيوٽيڪيي 
طييور، غييييير آبيياد يييا سييم ۽ ڪييليير وارييين زمييييينيين کييي 
سڌارڻ ۽ سنوارڻ الِء استعيميال ڪيييو ويينيدو آ يي، پير 
ايڪييين صديَء ۾ جديد ٽيڪناالجي ذريعي ٺا يل 
اوچا ۽ ميانگا  ٿرادو ڪيييميييڪيلين وارا ييورييا ۽ اڇيا 
توڙي ڪاري رنز جا خطرناڪ ڀياڻ )فيرٽيييالئيييزر( بيه 
ان جي ميقيابيليي ۾ نيٿيا ڀيييٽيي سيگيييجين. اچيو تيه ان 
قدرتي ڀاڻ جي سائنسي فيائيدن ميتيعيليق ڄياڻ حياصيل 
ڪريون ۽ ڏسون ته  ڪ غيييرآبياد زمييين کيي جيانيورن 
جييي وٿيياڻ مييان ڀيياڻ کييڻييي ڪيييييئيين ٿييو آبيياد ڪييري 

 سگيجي؟
جانورن جا کاڌل ڳچ جزا  ضم ٿيڻ بنا، سندن ُفضليي 
۾ شامل ٿي ٻيا ير خيارج ٿييين ٿيا. ڇياڪياڻ تيه جيانيور 

کيي  ضيم   Fiberمڪمل طور تي پيروٽييين ۽ فيائيبير
نٿو ڪري سگيي، جيڪو ماحول ۾ عام جيام روڊن 
۽ رسييتيين تييي مييلييي ٿييو. قييدرتييي ڀيياڻ جييي ليييييبييارٽييري 
چڪاس مان خبر پوي ٿي ته ان جي ڪييميييائيي جيزن 

۾ نائيٽروجن، پوٽيشيم ۽ فاسفورس سان گڏوگڏ ٻيا 
غييي ائيييييييت سيييان ڀيييرپيييور ضيييروري عييينيييصييير جيييييييڙوڪ: 
ڪئلشيم، مئگنيشيم ۽ سلفر وغيرہ به شامل  ونيدا 

جيو “  تيوانيائييَء” آ ن. جنين جي ڪري ان فضلي کيي 
ذريعو سمجييو ويندو آ ي. ياد ر ي ته دنيا جيا سيڀ 
زرعي ما ر به زمين جي ذرخيزيَء الِء ان ۾ انييين ئيي 
ساڳين غ ائي جزن جي ميوجيودگييَء تيي ميتيفيق آ ين، 
جيڪي ان ُفضلي ۾  وندا آ ن. ان ۾ موجود عنصير، 
زمين ۾ موجود بئڪٽيرييا ۽ ٻييين خيوردبييين جيانيورن 
جي پنينجن حياتياتي عملن کي جاري رکيڻ ۾ ميدد 
ڪن ٿا، جين جيي ڪيري زمييين جيي انيدر نيئييين جيان 
اچي ويندي آ ي ۽ زمين زندہ ٿي پوندي آ ي. ڇو ته 
خوردبين جاندارن جو  ڪ ڪم حييياتييياتيي نيظيام ۾ 
ناڪارہ نامياتي جزن کي ٻيير استيعيميال الئيق بينيائيڻ 

 به آ ي.
اينٽيي بياييوٽيڪيس جيو انسيانيي زنيدگييَء ۾ بيييمياريين 
خالف ويڙھ ۾ وڏو ڪيردار ر يييو آ يي، جيييڪيا  يڪ 
 ٿرادو ڳوال آ ي، پر جيڪڏ ن ا ا ماحول ۾ نامياتي 
جزي طور ملي ته ا ا وڏي نعمت چئبي. آمريڪا جي 

ع 1110پياران   Minnesotaيونيورسٽي آف منيسوٽا
۾ ڪيل  ڪ تحقييق ا يو ثيابيت ڪيييو تيه پيٽياٽيي ۽ 
پييالييڪ جييي آبيياديَء الِء اسييتييعييمييال ٿيييييل جييانييورن جييي 
فضييلييي )قييدرتييي ڀيياڻ( ۾ اييينييٽييي بييايييوٽييڪييس مييوجييود 
 ئي، جيڪا ان ڀاڻ مان وري ان فصل ۾ منتقل ٿيي. 

کييي  يير فصييل الِء “  قييدرتييي ڀيياڻ” ان کييانييپييوِء انييييين 
استعمال ڪرڻ جي سفارش ڪيئيي تيه جيييئين ان ڀياڻ 
جي ڪيميائي عمل بعد تيار ٿيييل فصيل کيي کيائيڻ 
وارن جيييانيييورن تيييوڙي انسيييانييين جيييي جسيييم ۾ قيييوت 
مدافعت وڌي.  ر آبادگار ا و چا يندو آ ي ته ان جي 

زمين ۾  ڪ ڀيرو ڀاڻ لڳائڻ بعد  ر آبادي جي اپت 
دائمي ۽ سٺي اچي، جنين الِء  و طرح طرح جا حييال 
 الئيندو آ يي، پير نيتيييجيو وري بيه ٻيڙي ايينيدو آ يي. 
آمريڪا جي يونيورسٽي آف نيبراسڪا لنڪولن جيي 
ما ر سائنسدانن )لنڊا آر اشيڪياٽ ۽ اميائيي ميليميييئير 

ع( مطابق جانورن جي قيدرتيي ڀياڻ جيا 1110شمڊٽ 
تياديير اثير ر ينيدا آ ين. ڇياڪياڻ تيه ان کيي زمييين تيي 
اسييتييعييمييال ڪييرڻ بييعييد زمييييين ۾ مييخييتييلييف جييانييدارن 

  Earthwormجيڙوڪ: بئڪٽيريا، فنجيائيي ۽ سيانيپيو
جو تعداد بيه وڌي ٿيو، جينييين جيي ڪيري حييياتييياتيي 
نظام ۾ ڀڃ ڊاھ جو عمل تيز ٿئي ٿيو ۽ نيتيييجيي ۾ 
نئون  ٽينيدڙ فصيل تيوانيو ٿيي، جيليدي وڌي ٿيو. انييين 
مطابق قدرتي ڀاڻ ۾ موجود ڪاربان ۽ ٻين نامييياتيي 
جييزن جييي چييڪيير جييي ڪييري زمييييين جييي خييوردبييييين 

 جاندارن ۾ اضافو ٿئي ٿو.
ڪيييڪيييڙيييين ۽ ان جيييي خيييانيييدان جيييي ٻييييييين پييياليييتيييو 

ع” جيي   Poultryپکيين کيي عيام طيور گييير انيدر “  و 
طييور “  ڀيياڻ” لڳييل بيياغيييييچييي ۽ پييارڪيين ۾ ڇييٻيير الِء 

اسييتييعييمييال ڪيييييو وييينييدو آ ييي، پيير ان کييي مييڪييمييل 
ريگستاني يا وري غيييرآبياد زمييين ۾ بيه جيييڪيڏ ين 
استعمال ڪجي ته ا ڙي غيرآباد زمين ميڪيميل طيور 

به ٿي سگيي ٿي. جيئين پيولييينيڊ آميرييڪيا ۾ “  آباد” 
لييم  31 ييڪ ڪييمييپيينيييَء تييجييربييو ڪيييييو، جيينييييين ۾ 

فارمي ڪڪڙين جي ُفضلي کي ريگستاني زمين ۾ 
 ڇڏڻ سان اتي  اڻي ڪينو جا با  لڳي ويا آ ن.

گيريلو پالتو جانور توڙي چوپايو مال جيڙوڪ: ڳئون، 
ٻڪري، مينييين، گيييوڙو، گيڏھ ۽ رڍ وغيييرہ سيڀ ان 
قدرتي ڀاڻ جي پيداوار ۾ ڀاايوار آ ين. انييين سيڀينيي 
جيانيورن جييا ڇيييڻييا، پيوليڙيييون ۽ ل يڏ وغيييرہ کييي سينييدن 

 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 قدرتي ڀاڻ جا زرعي ۽ سائنسسسي فسائسدا
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جسيميين مييان نييڪيرڻ مييييل تييميام گيرم  يجييڻ ڪييري 
ڪجھ ڪالڪن الِء سڪايو وينيدو آ يي. جيييڪيڏ ين 
تييازا ڇيييييڻييا کييڻييي ٻيينيييَء ۾ وجيييييبييا تييه ان سييان فصييل 

به سگيي ٿيو. ڇياڪياڻ تيه “  ُسڪي” ٿيڻ بدران “  آباد” 
تازو  جڻ ڪري ان ۾ موجود غ ائيت جيي گييياٽيائيي

(Concentration)   وڌيڪ  وندي آ ي، جيييڪيا ٻيوٽين
کي ساڙي ٿي. تنين  وندي به ان ڳياليھ کيي رد نيٿيو 
ڪري سگيجي ته  ر ٻوٽي جو پنينجيو نيظيام آ يي، 

ُفضييلييي تييي وڌي بييه “  گييرم” ڪييجييھ ٻييوٽييا ان تييازي 
سگين ٿا. ا وئي سبب آ يي تيه سينيڌ ۾ ا يي ڇيييڻيا 

۾ وجييي جيانيورن جيي “  َڏلي يا َکاري” وغيرہ، ڪنين 
رستن تان ميڙي گڏ ڪري سڪائي ٻنيَء ۾ اڇيالئيبيا 
آ ن. ڳئون يا مينيون خيود گياھ ۽ انياج کيائييينيدييون 
آ ن، ان ڪري سندن ڇيڻن ۾  ضم ٿيل گاھ  وندو 
آ ي، جيڪو ڀاڻ طور ٻنين ۾ لڳيائيڻ سيان ان زمييين 
جي ُاپت ۾ ٻيڻو ۽ ٽييڻيو واڌارو ٿيئيي ٿيو. ڳيئيون جيي 

% 1ڇيييييڻييي ۾ مييخييتييلييف نييامييييياتييي جييزا جيييييڙوڪ: 
% پيوٽيييشيييم  يونيدا 0% فياسيفيورس ۽ 1نائيٽروجن، 

آ ن، جيڪو  يڪ ميعييياري ڀياڻ وانيگير  يونيدو آ يي. 
ا يڙيَء ريييت سيايييون ڀياڄييييون کيائيييينيدڙ  يير جيانييور جييو 
ڇيڻو زمين الِء ڪنين نعميت کيان گيييٽ نيا يي. يياد 
ر ي ته انساني ُفضلو ان سليسيليي ۾ ڪيڏ ين بيه ڀياڻ 
طور استعمال نه ڪجي. ڇاڪاڻ ته ان ۾ موجيود جيزن 

وانييگيير  ييونييدي آ ييي، “  ز يير” جييي ڪيييييميييييائييي حييالييت 
 جيڪو فصل کي ساڙي ٿو.

جيتوڻيڪ جانورن جو ُفضلو پکين الِء فائديمند  جيڻ 
ڪييري ميياحييول دوسييت آ ييي، جيييييڪييو ٻييييين نييامييييياتييي 
مرڪبن جيان جلد زمين ۾ ج ب ٿئي ٿيو، پير اڪيثير 
طور ا و ڏٺو ويو آ يي تيه سينيڌ ۾ ميوجيود مييينييين ۽ 
ڳئون جي واڙن اندر يا ٻا ران، جانورن جي فضيليي جيا 
ڍير ملينيدا، جين کيي اسيتيعيميال ڪيرڻ ييا وڪيڻيڻ جيي 
بيدران  يڪ پياسيي رکيييو ويينيدو آ يي. ا يي ڍيير وري 
شروع ۾ بدبوِء، گندگي ۽ بيماريين جيي  يييليجيڻ جيا 
سبب ٿيو پون. ان ڪري فورن ا ڙن ڍيرن کي ڪنيين 
ٻنيَء ۾ استعمال ڪجي يا وڪڻي صيفيائيي ڪيجيي. 
ان کيييان عيييالوہ ا يييڙن جيييانيييورن جيييي فضيييليييي کيييي 
ڪيييميييپيييوزٽييينيييز، پيييييييليييييييٽيييائيييزنيييز ۽ نيييييييوٽيييرييييئييينيييٽ 
ايڪسٽريڪشن ذريعي مختلف ميرحيلين ميان گي اري، 
ڀاڻ جا مختلف قسم ۽ زرعي دوائون به تيييار ڪيييون 

 وڃن ٿيون.

جانورن جو ُفضلو توانائي جو سستو ۽ ڪارائتو ذريعو 
آ ي، جنين تيائييين  ير غيرييب تيوڙي امييير جيي پيييچ 
آ ي. ان کي بجلي ۽ گئس جو ذريعو يا نيعيم اليبيدل 
ڪري به اسيتيعيميال ڪيري سيگيييجيي ٿيو. اڪيانياميڪ 

ع ۾ ڪيييل  يڪ 1101سروي آف پاڪستيان پياران 
ميلييين مييينيييون،  10.1سروي ميطيابيق پياڪسيتيان ۾ 

ميلييين  1.5ملين رڍون ۽  13.1ملين ٻڪريون،  11.8
ع جيا انيز 1108-1103ُاٺن جي آبادي موجود آ ي. 

اکر ڏسبا ته خبر پيونيدي تيه چيوپيائيي ميال جيي صيرف 
ڪلو فضلو پئدا ڪيري  11کان  01 ڪ جنس روزانو 

ڪيليو  1.10کان  1.18ٿي، جڏ ن ته  ڪ ڪڪڙ روز 
مييارچ  11گييرام جييون وٺيييييون ڏي ٿييي. ا ييڙيَء ريييت 

ع تي انگريزي اخبار ڊان ۾ اويس منگلواال جي 1104
ملييين  1.1ڇپيل  ڪ ليم مطابق پاڪستان ۾ روز 

ٽن فضلو صرف جانورن جي  ڪ جنس جو پئدا ٿيئيي 
 011ڪلو گرام ڇيڻن مان  11ٿو. ٻئي پاسي صرف 

ڪيييييوبييڪ فييوٽ بييايييو گييئييس ٺييا ييي سييگيييييجييي ٿييي، 
جيڪا چار فردن تي مشتمل  ڪ خاندان جي بجلييَء 

ڪيييوبيڪ  011جون ضرورتون پوريون ڪيري ٿيي. ان 
بيجيليي  1KWhفوٽ جمع ٿيل باييو گيئيس ميان وري 

پئدا ڪري سگيجي ٿي ۽ ان حساب سيان ميليڪ ۾ 
بجليَء جيون روز ميرہ جيون ضيرورتيون تيه صيرف  يڪ 
جنس جي سڀني جانور جو فضيليو ئيي پيورييون ڪيري 
سگيي ٿو. ان کان عالوہ ڪروڙين ٽن ا ڙو فضلو روز 
ٻيا جانور به پئدا ڪن ٿيا، جيييڪيو اڪيثير ضياييع ٿيييو 
وڃي. جيييڪيڏ ين صيرف  يڪ جيانيور جيي جينيس جيو 
صرف ڏينين ۾  ڪ ڀيرو ئي فضلو جمع ٿيئيي ۽ ان 
جو درست استعيميال ٿيئيي تيه ان سيان ڪيييتيرييون ئيي 
توانائي جون گيرجون پوريون ٿي سگيين ٿيييون. بياييو 
گئس ۽ نامياتي جزن جي پراسيسنز ڪري، ان ميان 
ڳچ فائدا حاصل ڪري سگيجن ٿيا. ان سيان گيڏوگيڏ 
لکين ايڪڙ زرعي زمين کي آباد به ڪري سگييجيي 
ٿو. وٿاڻين ميان ڀياڻ کيي پيائيييپ الئييين وسيييليي بياييو 
گئس پالنٽ ۾ جمع ڪري استعميال ڪيجيي ييا اتيان 
کييان گيياڏييين ۾ کييڻييي ٻيينييييين ۾ کيياڌ طييور اسييتييعييمييال 
ڪجي، ٻنيي صورتن ۾ ميفيييد آ يي. پياڪسيتيان ۾ 
توانائي جي کوٽ ڏينيون ڏينين وڌي ر يي آ يي، پير 
ان بابت ڪا واضح حڪومتي پاليسي نيا يي، جينييين 
جي ڪري لکين ميٽرڪ ٽن قيمتيي ڀياڻ ضياييع ٿيييو 

 وڃي.
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جييو تييعييلييق انسييان ۽ انسييانييي 
قدرن سان آ ي، تاريخ وسيري 
ويييييل وقييييت ۽ گيييي ري ويييييل 
زمييانييي جييي حييالييتيين ۽ واقييعيين 
جي قلمبند ذخييري کيي چيييو 
وڃي ٿو ۽ تيارييخ پيراڻيي وقيت 
۾ گ اريل زندگي جيي سيميورن رخين ۽ پيهيليوئين کيي 
اجاگر ڪندڙ به آ ي. ڇو ته تاريخ جيو آغياز بيه انسيان 
جي اچڻ سان ئي ٿيو ۽ پ اڻي به انسان جيي واپسيي 
تي ٿيندي، ان ڪيري تيارييخ جيو ازل کيان ابيد تيائييين 
انسييان سييان ئييي سييٻيينييڌ ر يينييدو. بييظييا يير تيياريييخ کييي 
ماضيَء جي ڪٿا چئجي ٿو، پر ماضيي ڪينيهين جيو؟ 
يعني انسان جو، ڇو تيه بياقيي سيڀ ڪيجيھ بيه انسيان 
جييي ڪييري ئييي خييلييقيييييو ويييو ۽ انسييان کييي اشييرف 
المخلوقات جو اعزاز ارپييو وييو، ان ڪيري انسيان جيي 
ماضي، حال ۽ مستقبل کي افاديت ۽ ا ميت حاصيل 
آ ي ان ڪري انسان ۽ ساڻس تعلق رکينيدڙ  ير اسيم 
کيي بييه سيياڻيس گيڏ يييا سيينيدس الِء ئيي سيمييجييييييو ۽ 
محسوس ڪيو پئي ويندو ر يو آ ي ان ڪري ان جو 
ذڪر به سندس ذڪر سان گڏ ڪيو ويندو ر ييو آ يي 
سو ان جي قلمبندي به انسان سان ئي پوري لوزاميات 
سميت ڪئي ويندي ر ي آ ي. اهڙيَء طرح انسان ۽ 
سندس زندگيَء سان تعلق رکنيدڙ  ير شيعيبيي کيي بيه 
تياريييخ جيو حصييو سييڏي سيگيييييجيي ٿييو ۽ تييارييخ جييي 
تصديق ۽ تحفظ جيو انيحيصيار ميعييياري تيحيقيييق تيي 

 آ ي.
تاريڪي، اونداهيَء ۾ دفن يا گم ٿيل ۽ اڻ ڏسجينيدڙ 
عييڪييس ۽ اولييڙي کييي ڇيينييڊي  ييوڪييي صيياف ڪييرڻ، 
ظاهر ۽ پڌرو ڪرڻ کي تيارييخ چيئيجيي ٿيو ۽ وري ان 
عڪس ۽ اوليڙي کيي وڌييڪ ڇينيڊي ڇياڻيي، ڳيوليهيي 
 ولهي، چٽو ۽ خاطريَء سيان واضيح ڪيري، سيڃياڻيپ 

 ڏيڻ کي تحقيق چئجي ٿو.
گي ري وييل وقيت ” تاريخ جي لفظ جو ميفيهيوم آ يي، 

تيياريييخ لييفييظ “  جييي حيياالت واقييعييات جييو احييوال آ ييي
تاريڪ مان نڪتل ٿو معلوم ٿئي ۽ تيارييڪ ميعينييڪ 
اونداهو، پر ڪنهن حد تائين جي ڏٺو وڃيي تيه گي ري 
ويل وقت جو احوال اونداهو ۽ متشڪي ئي محيسيوس 
ٿيندو آ ي پوِء ڀلي سچو ۽ جيييئين جيو تيييئين، حيقيي 
واجبي سامهيون اچيي، پير پيوِء بيه ڪينيهين نيه ڪينيهين 
حوالي سان ڪجھ قدر تحقييق طيليب پيييو ميحيسيوس 

ٿييييينييدو آ ييي. ان جييو سييبييب انسييانيين جييون ذ يينييي ۽ 
جسماني مصروفيييتين جيو هيجيڻ آ يي ييعينيي انسيانيي 
سوچ وييچيار ييا خيييال ۽ نيظيرييا، آدرش ۽ خيواهشيون، 
وقت جي حساب سان بدلجنديون،  رنديون ۽ تيبيدييل 
ٿينديون رهنديون آ ن، جنيهين سيبيب اکييين سياميهيون 
بدلجندڙ حالتون ۽ جنم وٺندڙ واقعات، حادثات ۽ ان 
جا سبب معلوم هيونيدي بيه ذ ينين تيان اک ڇينيڀ ۾ 
ميسارجي ويندا آ ن يا بعض اوقات تيه سيڀ ڪيجيھ 
ڏسندي به نه ڏسجندي ڀياسينيدييون آ ين. ذ ين تيي ان 
جا عڪس نه عڪسجي سگيجندا آ ين، پير ڪيڏهين 
ڪڏهن وري ذ ن جي ڪينيهين ڪينيڊ ۾ پيراڻيي راک 
جيان ُاهي عڪس، عڪسجي رهجيي ويينيدا آ ين، پير 
وقت اچڻ تي بيان نه ڪري سگييبيا آ ين ۽ اييئين بيه 

فييالڻييو واقييعييو يييا حييادثييو ميينييهيينييجييي ” لڳيينييدو آ ييي تييه 
، ييعينيي “ سامهون ئي ٿيو هو، پر چٽيَء طرح ياد ناهي

وسري ويندو آ ي، پر جي ڪجھ يياد بيه هيونيدو تيه بيه 
مشڪوڪ پييو ڀياسيجينيدو آ يي ۽ ان طيرح ذ ينين ۾ 
اهي اکين اڳييان ٿييينيدڙ واقيعيات ۽ حيادثيات، تيارييڪ 
 يعني اونداها يا اڻ ڏسجندڙ بڻجي رهجي ويندا آ ن. 
هونئن به عيام طيرح تيرڪ، تيارڪ، تيارييڪ، ليفيظ بيه 
تاريخ لفظ جي مفهيوم سيان ميلينيدڙ جيلينيدڙ ميفيهيوم 
رکن ٿا ۽ ترڪ مطلب ڇڏيل يا رد ڪيييل ۽ ان طيرح 
تارڪ به معنيڪ ڇڏيل يا رد ڪيل آ يي. جيي گي رييل 
وقت يعني ماضيَء جو سمورو احيوال ليکيت ۾ ميلينيدو 
ته ان کي اسان عام زبان ۾ تاريخ ئيي چيونيداسييين ۽ 
جنهن جي صيداقيت تيي بيه ڪيئييين انيديشيا ۽ گيميان 
هوندا ۽ ڪيترائي وهم وسوسا ذ ينين ۾ جينيم وٺينيدا 
ر ندا آ ن، جنهن کي بعد ۾ تيحيقيييق ييعينيي کيوجينيا 
ڪري ڇنيڊي ڇياڻيي صياف ڪيري پيڌرو ڪيييو ويينيدو 
آ ي. ان مان اهو ڀيلييَء ڀيت ظياهير ٿيو ٿيئيي تيه تيارييخ 
لييفييظ جييو اٽييوٽ تييعييلييق َتييرَڪ لييفييظ سييان آ ييي. اسييان 
زمييانييي جييي ڪييارگيي ارييين ۾ مصييروف ٿييي پيينييهيينييجييي 
آسپاس ۾ ٿيندڙ واقعن يا سانحن ۽ حادثن کيي نيظير 
انداز ڪري وساري ويهندا آ يون ۽ ان طرح تيرڪيييت 
۽ تاريڪيت ميان تيارييخ جيڙنيدي جيڙنيدي جينيم وٺيي 
ويندي آ ي. وقت، حالتون ۽ واقيعيا تيارييخ جيا پييير ۽ 
پسمنظر يا ماحول جو روٿ ڌاري تاريخ جيي پيييدائيش 
جو سبب بڻجندا آ ن. ان طيرح پيراڻيي وقيت جيو حيال 

 وٺڻ الِء واقعن جا پيرا کڻي وڃي ڳولهي لهبو آ ي.
يييَخ، ث، اع. َاَرَ= )ن ڏييينييهيين لييکييڻ(   تيياريييخ  ”  تييار 

مهينيي جيو هيڪ ڏيينيهين، ڏيينيهين، روز، ميقيرر ڪيييل 
ڏييينييهيين، تييٿ، خييط يييا ٻييئييي ڪيينييهيين بييه ڪيياغيي  يييا 
دستياوييز تيي ڄياڻياييل ڏيينيهين، ميهييينيو ييا سيال. هيڪ 
واقيعيي کيان ٻيئيي واقيعيي تيائييين ميقيرر ڪيييل مييدت، 
روزانو لکيل احوال، ماضيَء جي واقعات جي يياداشيت، 
ماضيَء جي واقعات جي ياداشت بابت لکيل ڪيتياب 

، واقيعيات جيي يياداشيت “ تيارييخ َطيَبيري” ، “تاريخ سنڌ” 
جييو عييلييم، عييلييم الييتيياريييخ، بييادشيياهيين ۽ واقييعيين جييو 

)جييامييع سيينييڌي لييغييات، تييحييقيييييق ۽ تييرتيييييب “  تيي ڪييرو.
 ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ(.

عام طور تاريخ، ڏيينيهين، هيفيتيا، ميهييينيا ۽ سيال جيي 
حساب ۾ هلندي آ ي جيئن عام طور پڇبو آ ي ته 

، جنهن جي جواب ۾ ٻيڌاييو “ اڄ تاريخ ڪهڙي آ ي؟” 
، ڏينهن جمعو ۽ ميهييينيو 10اڄ تاريخ ” ويندو آ ي ته 

مارچ آ ي، جي سال پڇيبيو تيه جيواب ميلينيدو تيه سيال 
ع آ ييي ان ريييت تيياريييخ وقييت جييو بييه تييعييييين 1110

ڪندي آ ي. هڪ دور يا زماني جو تعين ڪيري ٿيي 
جيي عيڪياسيي بيه ڪيري “  عيييد” يا “  سن” ۽ ان طرح 
)قبل مسيح( ييعينيي حضيرت “   . م سن” ٿي. جيئن 

عيييييسيييڪ مسيييييح کييان اڳ جييو دور ۽ زمييانييو، وري 
)عيسوي( مطلب حضرت عيسييڪ جيي دنيييا تيي “ ع” 

نبي بڻجي اچڻ واري عيد کانپوِء شيروع ٿيييل آ يي. 
تنهن بعد وري سن نبوي سن يعينيي نيبيي آخير زميان 
حضور صيليي ا  عيليييه وآليه وسيليم جين نيبيوت ميليڻ 
کانپوِء مسلمانين سين نيبيوي ڳيڻيڻ شيروع ڪيييو، اهيو 
ايستائين ڳڻپ ۾ رهيو، جيستيائييين  يجيري سين جيو 

 يجيري ” ( وري تنيهين بيعيد  يجيري سين، 0آغاز ٿيو. )
يعني نبي آخر زمان حضيرت ميحيميد صيليي ا  “  سن

 8عليه وآله وسلم جن جو مڪي کان مديني  جرت )
ع( 311سيييييپييٽييمييبيير  11ربيييييع االول سييوميير بييمييطييابييق 

( ان کانيپيوِء 1ڪرڻ واري وقت شروع ٿيل سن آ ي، )
راِء ” وري سيينييڌي سيين، جيييييڪييو سيينييڌ جييي حيياڪييم 

ع کيان 313ھ / 4سهيييرس جيي ميوت سيان ييعينيي 
( ا ڙيَء ريت قديم زماني ۾ ميخيتيليف 1شروع ٿيو. )

حيوالين سيان سين ۽ تييارييخ سيان بيطيور وقييت ۽ عييييد 
تعين مقرر ڪيا ويا، جيييئين وري ان کيان اڳ قيدييم 

 زماني ۾  ندن جا پنت مکيه سن،
 .  رشا سنبت مٿرا ۽ قنوچ ۾ 0
. وڪرمي سنبت ڏاکڻي ۽ اليهينيدي واري عيالئيقيي  1
 ۾

  ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 
 تاريخ

 عابد مهيسر

 فن، تاريخ ۽ تحقيق جو مختصر جائزو
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. ساڪا سنبت اتر  ينيدسيتيان ۽ ڪشيمييير سيميييت  1
 سمورن عالئقن ۾

 . ولڀي سنبت فقط گجرات تائين محدود 4
 )4. گپتا سنبت گجرات ۽ ڪن ٻين عالئقن ۾. ) 1

ان طرح تاريخ هڪ سن ۽ زماني ڏانيهين بيه ڌييان جيو 
سبب بڻجي ٿي وئي ۽ مختلف عالئقن ۾ ميخيتيليف 
سن رائت ٿيندا رهيا ۽ هڪ دور جو تعين ۽ سيڃياڻيپ 
پئي ٿيندي رهي. وري عام طرح اسان جي سماج ۾ 
لفظ تاريخ مزدوري تي ڏهاڙي يعني هڪ ڏينهن جيي 
ڪم الِء ڪو مزدور پورهيت مقرر ڪبو آ ي جيييڪيو 
هڪ ڏهاڙي ۽ تاريخ ميزدوريَء تيحيت ڪيٿيي ميزدوري 
ڪندو آ ي ته شام جيو ميزدوري گيييرڻ ميهيل اهيوئيي 

يعني مزدوريَء جا پئسا ڏيو يا وري “  تاريخ” چوندو ته 
مسئلن، مسيائيلين ۽ تيڪيراري نيوعيييت جيي ميعياميلين 
تحت ڌرين جو ڪورٽن ۽ عدالتن ۾ وڃڻ ٿيندو آ يي 
تڏهن به پيشي ۽ حاضريَء واري ميقيرر ڏيينيهين بيابيت 

جي لفظ تحت ڪئي ويندي آ ي. ان “  تاريخ”به پڇا 
طرح َپَل، َلمحا، م ينيٽ، ڪيالڪ، َپيهير، ڏيينيهين، هيفيتيا، 
مهييينيا ۽ سيال ورهيييه گي ري حياالت ۽ واقيعيات جيي 
پسمنظر سميت تاريخ بڻجي ويندا آ ين، جينيهين کيي 
اڳتي هلي اسيان مياضيي ييعينيي گي ري وييل وقيت جيا 

چونيدا آ يييون “  تاريخي احوال” يا “  ڪٿائون”۽ “ قصا” 
۽ تيارييخ جيي ُپيخيتيگيي ۽ ا دراڪ تيحيقيييق تيي آ يي. 
جنهن جو ميطيليب تيه وڌييڪ جياچيي جيونيچيي، ڇينيڊي 
ڇاڻي ۽ ڳوال  وال ڪري، سيچيائييَء کيي پيڌرو ڪيرڻ، 
يعني تحيقيييق سيان ئيي حيقيييقيتيون وڌييڪ چيٽيييون ۽ 
ظاهر ڪري سگيبيون آ ن. جنهن کيانيپيوِء مي ڪيوره 
تاريخي احوال جي تصديق يا تيردييد ڪيري سيگيييبيي 
ته اها تاريخ صحيح آ ي يا غيليط! ييعينيي تيارييخ جيو 
بنياد تحقيق تي آ ي ۽ تحقيق جي توسط سيان ئيي 
تصديق يافته تيارييخ ميرتيب ڪيري سيگيييبيي آ يي ۽ 
اڪثير ميور= تيحيقيييق جيي روشينييَء ۾ تيارييخ ميرتيب 
ڪندا آ ن ۽ تحقيق جي روشني ۾ ئي لکييل تيارييخ 
کييي ڪيينييهيين حييد تييائييييين سيينييد يييافييتييه تيياريييخ چييئييي 

 سگيجي ٿو.
تحقيق جي لفظي معنيڪ آ ي جاچي، ڳولهي حقييقيت 
کي ظاهر ڪرڻ، مطلب ته حقيقت يا سچيائيي جيييڪيا 
تصديق ٿيل هجي ۽ تصيدييق ميطيليب صيداقيت ڀيرييو 
سچ يا ٻين لفظن ۾ هڪ سچ جي ٻيهر پرک ڪيري، 
ثابت ڪرڻ. ان طرح جاچ جوچ مان اخ  ڪيل نتيجيا 
تصديق يافته يا صداقت ڀريا ظاهر ٿيندا ۽ حيقيييقيتيون 
پڌريون ٿينديون ۽ سچائي صياف اڇيي اجيري بيڻيجيي 

 منظر عام تي ايندي.
ييُقيون ث. اع. َحيَق   َحيَقيَق،  تحقيق، َتحق يَق جمع َتح 
َتحقيق ن خاطري ڪرڻ، ثابت ڪيرڻ، سيرڪياري طيور 
جاچ ڪرڻ  اصليت معلوم ڪرڻ جي حالت )ڪنيهين 
واقعي يا شيِء جي(. دريافت، جاچ، ڳوال، ييقييين، َپيڪ 
ڪرڻ اصل واقعيات ميتيعيليق ڇينيڊ ڇياڻ ڪيرڻ، ثيبيوت 
هيٿ ڪيرڻ، )جياميع سينيڌي ليغيات، تيحيريير و تيحيقيييق 

 ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ(.
تحقيق لفظ حق حقيقت مان نڪتل آ ي جنهين جيي 
معنيڪ آ يي حيق ۽ سيچ سيان تيعيليق ييا ربيط. ييعينيي 
جيڪا اصليت آ ي ييا جيييڪيي حيقيييقيتيون آ ين پيوِء 

ڪنهن بيه مسيئيليي جيي ڳياليھ  يجيي ييا گي ري وييل 
زماني جي هجي، جڏهن ته عام طور تيي تيحيقيييق ييا 
تحقيقيات ڇينيڊ ڇياڻ ۽ کيوجينيا ييا جياچ جيوچ ڪيري، 
ڳوال  وال ڪري اصليت يا اصيل حيقيييقيت کيي ثيابيت 

حقيق، تهيه ميعينييڪ  -ڪرڻ کي چيو ويندو آ ي ته )ح(
ترو يا هڪ سطح جي مٿيان ڪيجيھ ُفيٽين جيي ڀيرائيي 
تي وري ٻي سيطيح، ان طيرح سيان وري ڪيجيھ ُفيٽين 
جي ڀرائيَء مٿان ٽي سطح يا وري ور  در ور ، ور  
معنيڪ ڪاغ /َپنو ۽ عام طور تي ٻييراڙيين ۾ زمييين 

در تيھ ييا  -جي تهن کي به ور  چيو ويندو آ ي. تيھ
تھ مٿان تھ ۽ حقيق معنيڪ حيقيييقيت، سيچ ييا سيچيي 
ڳالھ ۽ سچو احيوال، ان جيو ميفيهيوم آ يي تيه وڌييڪ 
کييوٽييي کيياڻييي، ڇيينييڊي ڇيياڻييي سييچييائيييَء کييي يييا حييال 
حقيقت کي صاف ظاهر ثابت ڪيرڻ. سيچ کيي ثيابيت 
ڪييرڻ الِء کييوجيينييائييون ڪييرڻيييييون پييونييديييون آ يين تييه 
جفاڪشيون به ڪرڻيون پيونيدييون آ ين، ڪيڏهين سيچ 
کي ڳولڻ الِء زمين جي تمام اونهي کوٽيائيي ڪيرڻيي 
پوندي آ ي ۽ کيوٽيائييَء ميان ميليييل ميواد کيي پيرکيي 
پيروڙي ڪييي نييتيييييجييا اخيي  ڪييري گيييييربييل مييعييلييومييات 
حاصل ڪري سچ ظاهر ڪيبيو آ يي ييا وري نسيل در 
نسل دفن ٿيل روايتون گيربل فردن کان پڇيي ڪيري 
انهن جي ڇنڊ ڇاڻ ڪري ڪنهن نه ڪينيهين نيتيييجيي 
تي پهچي سيچ جيي ثيابيتيي ڏبيي آ يي. تيڏهين وڃيي 
سچائي ثابت ٿي سامهون ايندي آ ي ۽ تيحيقيييق هير 
مسئلي ۽ هير ميعياميليي سيان الڳياپيييل هيونيدي آ يي. 
پيوليييييس ڏوهييارييين جيي حييوالييي سييان تيحييقيييييق ڪيينييدي 

آ يييي، پييير ان الِء وري پيييوليييييييس اهيييليييڪيييار ليييفيييظ 
ڪيتيب آڻييينيدا آ ين  (Investigation)انويسٽيگيشن 

َمري ۾ اچيي ٿيو  ليڪن معاملو س و تحقيقات جي ز 
۽ وڪيييييل وري عييدالييتيين ۾ اڃييان بييه وڌيييڪ جيياکييوڙ 
ڪري سچ کي دليلن ۽ حوالن جي روشينييَء ۾ ثيابيت 
ڪييرڻ جييي ڪييوشييش ڪيينييدا آ يين ۽ هييڪ مييور= ۽ 
محقق گ ري ويل وقت جي وارتا کيي پيڌرو ڪيرڻ الِء 
تحيقيييق ڪينيدو آ يي ۽ ان طيرح  ير ميعياميليي ۽ هير 
مسئلي جي تيحيقيييق ڪيرڻ جيو طيرييقيو ۽ انيداز اليڳ 
هونيدو آ يي، پير ميقيصيد سياڳيييو هيونيدو آ يي، ييعينيي 

 حقيقت کي صاف ظاهر ۽ ثابت ڪرڻ.
پيراڻيين احييواليين، واقييعيين ۽ تيي ڪييرن کييي جييڏهيين مييور= 
مرتب ڪندو آ ي يا سهيڙيندو آ ي ته هو بيه ان تيي 
محقق بڻجي وڏي جفاڪشي ۽ جاکوڙ ڪندو آ ي ۽ 
پراڻن زخيم ڪيتيابين ييا مياخي ن جيي ور  گيردانيي ۽ 
عيير  ريييزيَء کييانييپييوِء وري وڌيييڪ تسييليييَء الِء انييهيين 
معاملن سان الڳياپيييل عيالئيقين ۾ جياِء وقيوع تيي بيه 
کيس وڃڻو به پوندو آ ي ۽ سر زمييين کيي گيييرائييَء 
۽ باريڪ بينيَء سان ڏسي مشا دا ماڻيي ۽ عيالئيقيي 
واسين سان ملي رهاڻيون، ڪيچيييرييون ڪيري کيانيئين 
حال احوال وٺي، نسل در نسل هلندڙ صيدري رواييتيون 
پڇي رقم ڪري پوِء ان تيي غيور وييچيار ڪيري ڪيو 
مستند نتيجو اخ  ڪندو آ ي، پر مور= ۽ محقق الِء 
اهو به نهايت ئي ضروري آ ي ته ڪنهن به ميوضيوع 
تي تحقيق ڪرڻ مهل پنيهينيجيي پسينيد نياپسينيد کيي 
هڪ پاسي رکي هڪ امين ۽ جت وانگر غير جيانيبيدار 
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بڻجي، معيليوميات ييا ميواد کيي ڇينيڊي ڇياڻيي، پيرکيي 
پيروڙي، ميعييياري ۽ حيقيييقيي نيتييييجيو ڪي ي. ان کييي 
مطلوبه اهميت ۽ افاديت سان قلمبند ڪري يا اظيييار 
ڪري. اڄڪلھ گيڻي ڀااي مور= ۽ محقق سهيڙ ۽ 
تحقييق کيان اڳ ۾ ئيي پينيهينيجيي پسينيد جيي راِء ۽ 
نظريو مقرر ڪري پوِء ان جي ڄياڻيي ٻيجيييي سيطيحيي 
تييحييقيييييق ڪيينييدي اڳ اخيي  ڪيييييل نييتيييييجييي يييا راِء ۽ 
نظريي تي ڳن  ٻڌي بيهي رهندا آ ن جييڪيو تيارييخ 
۽ تييحيقييييق سيان دوکيو  ييونيدو آ يي. جييييئين ميحييتييرم 

سينيڌ ” حافظ عبدالستار ڪوريجيو پينيهينيجيي ڪيتياب 
)روپا ي ڪوريجا پبليڪيشن “  جون رياستون ۽ شير

ع( ۾ پينيهينيجيي پسينيد 1100الڙڪاڻو، ڇاپو پهريون 
مقرر مفروضي تحت لکت ڪندي گيڻو تڻو پنهنجي 
ذات ۽ برادري ڪيورييجيا جيي تيعيرييف ۽ ذڪير ڪيييو 
آ ي ۽ سنڌ جيي تيقيرييبين سيميورن قيدييم ۽ تيارييخيي 
ماڳن کي ڪنهن نه ڪنهن طرح سان ڪورييجيا ذات 
سيان ڳينيي ييو آ يي ۽ مي ڪيوره پيورو ڪيتيياب ان جييي 
ڀرپور عڪاسي ڪري ٿو. ايتري قدر جو ڪوٽيڏييجيي، 
رني ڪوٽ ۽ ڪراچيَء جو احوال پنهنجي مين پسينيد 
مفروضن تحت لکندي پوري سنڌ جيي قيييام ۽ آبياد 
ٿيڻ ۽ موجود ر ڻ تيائييين پينيهينيجيي ذات ۽ بيرادريَء 
جي ڪوريجيا سيان مينيسيليڪ ڪيييو اٿيس ۽ ان طيرح 
م ڪوره ڪتياب سينيڌ جيي ريياسيتين ۽ شيييرن بيجياِء 

“ ڪيورييجيا جيي تيارييخ” پنهنجي ذات ۽ برادري معيزز 
ٿيو مييحيسييوس ٿييئيي. جييييڪيو تياريييخ ۽ تيحييقييييق سييان 
خطرناڪ حيد تيائييين دوکيو ۽ ويسياھ گييياتيي ڪيييل 
آ ي. جڏ ن ته سنڌ جي چند جيد ۽ ميڃيييل ميحيقيقين 
جي ڪيل تحقيق جو جڏ ن اڀياس ۽ مطياليعيو ڪيبيو 

 ته پوري حقيقت پڌري نظر ايندي.
تاريخ ۽ تحقيق جي عيميل دوران غييير جيانيبيداري ئيي 
تاريخ ۽ تحقيق جي مستند  ئڻ جي ضيميانيت آ يي. 
جيييييئيين سيينييڌ جييي مييڃيييييل جيياکييوڙي مييحييقييق مييحييتييرم 
اشييتيييييا  انصيياري جييي تييحييقيييييقييي تصيينيييييف سيينييڌ جييا 

ع( 1101ڪوٽ ۽ قلعا )سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي 
۾ مفروضي نيظيريين کيي سيائينيسيي انيداز ۾ ميڪيميل 
طور رد ڪري ٿو ۽ سنڌ جي قديم ۽ تارييخيي مياڳين 

 بابت حقيقي حقيقتن کي پڌرو ڪري ٿي.
تاريخ کي مختلف عيليميي مياهيرن سيائينيسيي عيليم ۽ 
ادبي علم ڪوٺيو آ ي، ان ڏ س ۾ ڊاڪٽر انيور فيگيار 
 يڪيڙو، ميخيتييليف تيارييخ جيي عيليم جييي مياهيرن جييي 

بابت قائيم ڪيييل نيظيريين جيو جيائيزو وٺينيدي “ تاريخ” 
 لکي ٿو ته:

تاريخ جنهن کي اسين رڳيو مياضيي جيي حيڪيميرانين ” 
جي ڪارڪردگيَء جو قصو سمجيون ٿيا سيو تيه رڳيو 
تاريخ جو اڻپورو پيلو آ يي. تيارييخ جيي ٻييين عيليمين، 
معاشيات، سياست، ادب ۽ ثقيافيت، ميليڪيي الڳياپين، 
واپار ۽ وڻجار سان پڻ گيرو تيعيليق آ يي. تيارييخ کيي 
انهن کان ڪڏهن به الڳ ڪري نٿو سگيجيي، انيهين 
ُرخن جيي تيحيقيييق، تيرتيييب ۽ تيدويين بيه نيهياييت ئيي 
سنجيدگيَء سان پوري ڪرڻ جڳائي. تاريخ ڪا اهيي 
سڀئي پيلو جڏهن پاڻ ڀيرا ٿيي ويينيدا تيڏهين ڪينيهين 
حد تائين تارييخ کيي تيارييخ سيڏي سيگيييبيو ۽ ڪيي 

 )1“ )درست نتيجا حاصل ڪري سگيبا.
مييطييلييب تييه تيياريييخ جييو تييعييلييق زنييدگيييَء سييان گييڏوگييڏ 
زندگيَء جي هر شعبي سان آ ي ۽ مختيليف رخين ۾ 
تاريخ جيو سيفير بيه هيلينيدو رهيي ٿيو. انسيانيي سيوچ ۽ 
فڪر جي مختلف پهلوئن جي پسمنظر ۾ ثيقيافيت ۽ 
تي يب جي اڀياس جي عيڪياس پيڻ آ يي. سيمياجيي، 
سياسي ۽ معاشي معاشرتي متيڀيييد ۽ الهين چياڙ ين 
کي به قلمبند ڪيو وڃي ٿو. اهڙيَء طرح تاريخ هيڪ 
عيليم جيو روٿ وٺيي ٿيي، پير وقيت جييي حسياب سييان 
جدت يا سانئسي طريقي ۽ انداز سان م ڪوره احيوال 

 يا ت ڪرو سهيڙجي.
مييحييتييرم مشييڪييور  ييلييڪييارو جييي چييواڻيييَء ۾ تيياريييخ 
سمورن علمن جي ماُء يا موجد آ ي يعني تيارييخ ئيي 
ٻين علمن کي جنم ڏنو آ ي، پر جي غور ڪيجيي تيه 
تيياريييخ جييي وڏي اهييميييييت ۽ افيياديييت آ ييي جيينييهيين ۾ 
قومن جي ته يب ۽ تميدن سيميييت زنيدگييَء جيي هير 
ُر= جو احوال ملي ٿو جنيهين کيي مي ڪيوره قيومين ۾ 
  ڪ اهم ۽ قيمتي دستايز جي حيثيت حاصل آ ي.

تاريخ کي اُم الُعلوُم يعني علمن جي مياُء چيييو وييو ” 
آ ي. تيارييخ انسيان جيي ارتيقيا جيي پينيڌ جيي حسياب 
ڪتاب جو  ڪ ا م دستاويز آ ي جنهن کي  ر دور 
۾  ڪ اعتبار جوڳي َسنَد جي حيثييت حياصيل رهيي 

 )3“ )آ ي.
درحقيقت تاريخ اسيان جيي گي ارييل وقيت جيي ليييکيي 
چوکي جو حاصل ڪيييل احيوال آ يي جينيهين ۾ اسيان 
جون ڪار گ اريون ۽ ييا ڪيرت ڪيارييون، جيييئين جيو 
تيئن قلمبند ڪيل آ ن ۽ ان مياضييَء جيي احيوال ييا 
ت ڪري کيي ڪيڏهين ڪينيهين کيي فيخير تيه ڪيڏهين 
پشيماني محسوس ٿيندي آ ي، اها  ڪ اليڳ ڳياليھ 
آ ي، پير تيارييخ جيي پينيهينيجيي  يڪ اليڳ حيثيييت ۽ 
افاديت آ ي. محترم مشيڪيورو  يليڪيارو تيارييخ جيي 

 قدر ۽ قيمت بيان ڪندي لکي ٿو ته:
تيياريييخ  ييڪ ا ييڙو آئييييينييو آ ييي، جيينييهيين ۾ قييومييون ” 

پنهنيجيي شيڪيل صيورت ڏسيي پينيهينيجيي ارتيقيا جيي 
“ )سگھ کي محسوس ڪري اتسياھ وٺينيدييون آ ين.

0( 
مطلب تاريخ قومين جيي سيفير کيي جيٽيادار ۽ سيوڀيارو 
بنائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيري ٿيي ۽ ارتيقيائيييت کيي 
بقائيت جيي صيورت ۾ آڻيڻ الِء  يڪ سيگيييارو دڳ 
مهيا ڪري ٿي ۽ وڌ کان وڌ اوج عروج تي پيييچيائيڻ 
۾ سهارو بڻجي ٿي ۽ اڳئين نسلن کي تيرقيي ييافيتيه 
۽ مي ب پڻي تائين پهچڻ الِء اڃان به وڌيڪ اتساهه 
ارپي ٿي ته جيئن قومون پينيهينيجيي آب و تياب سيان 
تنزليَء کان ڪونهين ڏور ترقيَء جي منزل تي پهيچين 
۽ پنهنجو وجيود رهينيدي دنيييا تيائييين بيرقيرار رکيڻ ۾ 
ڪامياب ٿين ۽ گڏوگڏ پيوري دنيييا الِء تيجيسيس جيو 
سييبييب پييڻ بييڻييجيين، تيياريييخ جييي حييوالييي سييان ڊاڪييٽيير 

 ابرا يم خليل لکي ٿو ته:
ڪنهن به واقعي جو وقت ڏيکارڻ کي تاريخ چئيجيي ” 

ٿو ۽ شاعرن جي اصطيالح ۾ تيارييخ ان کيي چيون ٿيا 
جو ڪيو ليفيظ، فيقيرو، عيبيارت، مصيرع ييا بيييت ا يڙو 
تجويز ڪجي ان جي مڪتوي حرفن جي عيددن سيان 

جمل جي حساب رستي سن ۽ سيال، ڪينيهين واقيعيي 
جيڙوڪ: موت، ڄيم، خيوشيي ييا ڪينيهين عيميارت ييا 

 )8“ )تصنيف جي ختم ڪرڻ جو نڪري اچي.
مطلب ته شعر جي لکاوت ۾ بيه ڪينيهين جيو ڄيم ييا 
موت جي تاريخ، وقت ۽ ڏينيهين بيه رقيم ڪيييا ويينيدا 
آ ن. ان طرح به واقعن يا سانحن ۽ مصيروفيييتين کيي 
قلمبند ڪري تيارييخ ميرتيب ڪيري سيگيييجيي ٿيي ۽ 
اڳ به ان طرح تاريخ مرتب ٿيندي رهي آ ي. جينيهين 
ڪري وقت جا ميور= واقيعين ييا سيانيحين کيي جيڏهين 
حوالي سان جاچين ۽ پرکين ٿا ته سگيڙن ييا شياعيرن 
سان به رابطو قائم ڪري کانيئين ميطيليوبيه واقيعين جيو 
احوال وٺندا ر يا آ ن جيڪو سندن )سگيڙن ۽ ڏا ين 
جي( سينن ۾ ميحيفيو   يونيدو آ يي. جيييڪيو نسيلين 
کان نسلن تائين نسل در نسل ميحيفيو  سيفير ڪينيدو 
ر يينييدو آ ييي ۽ ا ييا وارتييا بييه تيياريييخ جييي  ييڪ ا ييم 
ڪڙيَء جيي حيييثيييت رکيي ٿيي ۽ انيهين رواييتين کيي 
حيياصييل ڪييرڻ الِء ڪييڏ يين ڪييڏ يين وڏي جيياکييوڙ بييه 
ڪرڻي پوندي آ ي يعني تحقيق ڪئي ويندي آ يي. 
در حقيقت محقق ئي تاريخ جو تعميرڪار ۽ محيافيظ 
 وندو آ ي ۽ محقيق ئيي پينيهينيجيي قيوم ۽ تييي ييب 
جي حوالي سيان ا يم حيييثيييت رکيي ٿيو. ميثيال طيور: 
نامور اديب پروفيسر احسان احيميد بيدوي جيي شيييات 

ھ ۾ ٿيي تيه سياجيد سيرشيادي 0181ع مطيابيق 0531
  يئن ان سن کي شعر ۾ قلمبند ڪيو.
 سدائين روڄ غم آ، رحلت، نقاد، الثاني

 ھ 0181ھ  0181
 شييد سرخرو لئي ٿيو، آ وارد فضل رباني

 ھ 0181ھ  0181
 خير خواھ، دوستان بدوي جو غم ڇا ٿا پڇو

 ع0531
 )5رحلت، پير، جوان، ناسور رسته آھ واِء. )
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ان طرح شاعريَء ذريعي تاريخ جو  ڪ احوال قلمبينيد 
ڪيو ويو ۽ ا ڙيَء طرح تاريخ جو  ڪ گمنيام پيهيليو 
تحقيق جي توسط سان پڌرو ٿي سامهون اچيي ٿيو ۽ 
جي سنڌ جي اوائلي تاريخ تي نظر ڪجي تيه گيييڻيي 
ڀااي ان طرح شعر و شاعريَء ۾ به سنڌ بيابيت احيوال 
ميسر ٿيو آ ي. تحقيق بابت محترمه شبنم گيل جيو 

تحقيق، ڪنهن به قوم جي ترقيَء ۾ ” خيال آ ي ته: 
سنز ميل جي حيثيت رکي ٿي، تيحيقيييق جيو عيميل 
ماضيَء کي زنده رکڻ سان گڏ حال کي ميقيصيد عيطيا 
ڪندي، مستقبل کي  ڪ نئين تخليقي سگھ عطيا 

 )01“ )ڪري ٿي.
عام طور ا و به چيو ويندو آ ي ته حال جيي مينياسيب 
 لت ۽ مستقبل جي بهترين اڏاوت الِء مياضييَء کيي 
دل جي گيرائيَء سان ياد رکڻ نيهياييت ضيروري آ يي. 
ان جو مطلب اسان کي شخصييتيي تيعيمييير کيان وٺيي 
زندگيَء جي بهتريَء ۽ ايندڙ وقت جيي آسيودگييَء الِء 
پيينييهيينييجييو پيياڻ مييحيياسييبييو ڪييرڻ ضييروري آ ييي يييعيينييي 
پنهنجي ڪيل اوڻائين ۽ غلطين مان سکڻ گيييرجيي 
۽ ان کيان ڇيوٽيڪياري ۽ بيچياُء الِء وڏي سيوچ وييچيار 

 ڪرڻ گيرجي.
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ييعيينيي مياضييي ييياد رکييڻ سييان حييال ۽ مسيتييقيبييل کييي 
سڻائي ۽ ساڀيان ملندي ۽ ان سان قيوميون پينيهينيجيي 
تي يب ۽ ثقافت جي حفاظت ڪينيدي پينيهينيجيي پياڻ 
کي )قوم(  يميييشيه  يميييشيه الِء ميحيفيو  پيڻ بيڻيائيي 
سگينديون آ ين ۽ آئينيده الِء مياضييَء کيي سياميهيون 
رکي بهتر حڪمت عملي بيڻيائيي سيگيييجيي ٿيي. ان 
س ي احوال کي حقيقت جيي ڪسيوٽيي تيي پيرکيڻ ۽ 
جاچڻ الِء ۽ مشا داتي نظر مان گ ارڻ الِء وري جياميع 
۽ منصوبا بند تحقيق جي گيرج پڻ  ونيدي آ يي ۽ 
تحقيق مشڪل ۽ جاکوڙيت يا کا وڙيت آميييز عيميل 
 وندو آ ي، پير ان جيي انيوسيار ميليييل ييا اخي  ڪيييل 
نتيجا جامع، ڀرپور ۽ سند يافته  وندا آ ن ۽ تحيقيييق 
جي متحمل احوال کي ترتييب ڏيينيدڙ ميحيقيق ان جيفيا 
ڪشييَء جييي صييرف ميتييعيلييقيه ڪيرت سييان ئييي سييرت 
سميت جڙيل ۽ ڳن يل  وندو آ يي. ا يڙيَء طيرح  يو 
ان مصييروفيييييت دوران بيياقييي مسييئييليين مييعييامييليين کييان 

مييييييحييييييقييييييق التييعييلييق بييڻيييييل  ييونييدو آ ييي. 
جييي ۽ تييحييقيييييق جييي حييوالييي 
سيييان سييينيييڌ جيييو جيييفييياڪيييش 
محقق اشتيا  انصاري بٽيلير 
فيلڊ جي حوالي سيان ليکيي 

جييييئين  يڪ ميا يير ” ٿيو تييه: 
جييييياسيييييوس جييييياچ ڪيييييري 
ڪيينييهيين بييه ڪيييييس جييون 
لڪيل ڪنڊون ۽ مخيفيي 
راز فييياش ڪييينيييدو آ يييي 
تيئين  يڪ ميحيقيق کيي 
بييه تيياريييخ جييي گييميينييام 
پيييوشيييييييده ۽ پيييييييچيييييييده 
ڳالييين کيي  يليييوري 
عيييييييوام آڏو اصيييييييل 
حقيقتون پيش ڪيرڻ 

 )00“ )گيرجن.
دراصييل تيياريييخ جييي 
جسييم ۾ تييحييقيييييق 
روح جيييييييان آ يييي، 

جيييييڙيَء طييرح جسييم روح کييانسييواِء اڌورو 
آ ي تيڙيَء طيرح تيارييخ بيه تيحيقيييق کيانسيواِء اڌوري 
آ ي تاريخ، عام طور تيي رواييتين، صيدري رواييتين ۽ 
ڳييا يين جييي بيينييييياد لييکييي وييينييدي آ ييي، پيير ان کييي 
متشڪي به سمجييو ويينيدو آ يي. ڇيو تيه جيڏ ين ان 
تي تحقيق ڪبي آ ي ته بعض اوقيات ڪيئييين نيوان 
پراسرار راز کلندا آ ن ۽ پورو احوال يا ت ڪرو بدلجيي 
سامهيون ايينيدو آ يي ۽ اڳ ميليييل احيوال خيود بيخيود 
ڪوڙو بڻجي رد ٿي ويندو آ يي تيحيقيييق جيي حيواليي 
سان ا و به طئي آ ي ته تحقيق جيي تينياظير ۾ پيڌرو 
ٿيل ڪوبه نيتيييجيو ييا راييو آخيري نيتيييجيو ييا راييو نيه 
 وندو آ ي، پر ان جو ميطيليب ا يو بيه نيا يي تيه ڄياڻيي 
واڻي يا اڻ ڄاڻائيَء مان تحقيق جييڙي ا يم ۽ نيازڪ 
عييمييل ۾ ڪييچييايييون اوڻييائيييييون ڇييڏيييون وڃيين!، سييو ان 
مور= جي لکڻين کي الئق اعتبار نه سيميجيييو ويينيدو 
آ ي ۽ سندس ايندڙ يا آيل تاريخ تي لکڻيين کيي بيه 

ڪوڙو سمجيي نظر انداز ڪيو وينيدو آ يي پيوِء ڀيليي 
م ڪوره مور= جون ٻيون تاريخ تيي ليکيڻيييون درسيت 
ڇو نه  جن! مطلب ته تحقيق سان ئي تاريخ مسيتينيد 

 تاريخ بڻجي ٿي نه ته محض ڏند ڪٿائن جو ڀنڊار!
تاريخ ۽ تحقيق جا بيه ڪيجيھ قيائيده ۽ ضيابيطيا آ ين 
جن تحت ئي سچي ۽ کري تحقيق ڪري سيگيييجيي 
ٿي. مستند تحقيق جي روشنيَء ۾ ئي مستند تارييخ 
مرتب ڪري سگيجي ٿي. ميوجيوده وقيت جيي اڪيثير 
محققن جو خيال آ ي ته الئبريري ۾ وييهيي ڪيتيابين 
جي اڀياس جي بجاِء ٻيا ير نيڪيري مياڳين ميڪيانين ۽ 
مورخن محققن سان ر اڻيون رچائي مشورن ۽ ماڻيييل 
مشا دن جي پسمنظر ۾ ئي جامع ۽ مستند تحيقيييق 
ڪري سگيجي ٿيي.  يو ان نيظيرئيي کيي پياڻ ڏانيهين 
منسوب ڪندي چند اڌوگيابيري تيحيقيييق تيي ڪيتياب 
لکي پاڻ کي محققن جي ميڙ ۾ مٿانيهيون سيميجييين 
ٿا. جڏ ن ته ا وئي نظريو تيحيقيييق جيي شياگيردن کيي 
گ ريل ڪافي وقت کان ٻڌايو سمجيايو وڃي پيييو ۽ 
ٻي ڳالھ ته قديم مياڳين ميڪيانين جيي 
تيييييارييييييخ ۽ 

تيييحيييقيييييييق جيييي 
نسييبييت سييان ا ييو نييظييريييو ميينيياسييب ۽ ا ييم 

آ ييي، پيير ان الِء ا ييو بييه ضييروري آ ييي تييه تيياريييخ ۽ 
تحقيق تي ميحيييط مياخي ن جيو بيه نيهياييت گيييرائييَء 
سان اڀياس ۽ مطاليعيو ڪيجيي، جينيهين سيان  يڪ تيه 
مستينيد رواييتيون ييا حيواال دليييلين طيور ميييسير ٿييينيدا، 
جنهن سان تحقيق جي روِء ۾ مثبت اڳڀرائي ٿييينيدي 
۽ ٻيو ته ذاتي طور تاريخ جي ڄاڻ ۽ پيرک پيونيدي ۽ 
تحقيق جي ميدان ۾ اڳتي وڌڻ ۾ به آساني ٿييينيدي. 
باقي ادبي تحقييق الِء الئيبيرييريين ۾ ئيي وييهيي الڀ 
پائي سگيبيو آ يي. ييعينيي وييهيڪ، اڀييياسيي سيفير ۽ 
مشيا يدن تيحيت مياڻيييل نيظيرييا، جين جيي بيدوليت ئييي 
مستند تحيقيييق تيڪيميييل تيائييين پيهيچيي سيگييينيدي 
آ ي، تحقيق جي ا ميت ۽ افيادييت جيي حيواليي سيان 
شيخ اياز جا چيل لفظ ورجائيندي ڊاڪيٽير انيور فيگيار 

محقق ٿيڻ سولو نه آ ي، تحقيييق ” ڪڙو لکي ٿو ته: 
الِء نه فقط اهرمن جو آنيڊو چيييرڻيو پيوي ٿيو، پير ييزدان 

 )01“ )جي گجيَء ۾ به ليئو پائڻو پوي ٿو.
يٽ  کيي، ليفيظ  يٽ  س  مطلب ته تاريخ جي تحرير جي س 
لفظ کي، جملي جملي کي ۽ اکر کي بيار بيار جياچيي 
۽ غور ۽ فڪر جي پئڪر سان پرکي پروڙي سيوچ ۽ 
ويچار جي واٽ وٺي مشا دي جيي مياڳ تيان مياڻيييل 

 موتين کي منظر عام آڻڻ ئي حقيقي تحقيق آ ي.
ان کانپوِء تاريخ ۽ تيحيقيييق جيي ڪيم جيي تيدويين ۽ 
ترتيب يا تحرير به سادي ۽ سليوڻيي عيام فيهيم زبيان 
۾ ڪرڻ ضروري  وندي آ يي. ييعينيي ليکياوت بيه اثير 
انگيز اسلوب ۾ ڪيرڻ ضيروري  يونيدي آ يي جينيهين 
سان پڙ ندڙ يا تاريخ ۽ تحقيق جي شاگرد کي پيوري 
ماجره سميجيييڻ ۾ ۽ نيتيييجيي تيي پيهيچيڻ ۾ ڪيابيه 
ڏکيائي نه ٿئي ۽ نه ئيي ڪيو ميونيجيييارو پيييدا ٿيئيي، 
جينيهين سيبيب مي ڪيوره پيوري تيارييخ ۽ تيحيقيييق تيي 
خدشا ۽ انديشا جنم وٺن! ۽ پورو احوال الئيق اعيتيبيار 
نييه ر ييي!، يييعيينييي تيياريييخ ۽ تييحييقيييييق جييي لييکييت کييي 
ڪارگر بنائڻ الِء ان جي تدوين ۽ ترتييب بيه سيييبيتيي 
۽ ميينيياسييب تييحييريييري اسييلييوب ۾  ييئييڻ 
ضييروري آ ييي ۽ لييفييظيين 
جو استعمال بيه سيييبيتيو 
ڪييجييي جيييييئيين پييڙ يينييدڙ 
کييي ڪييو مييونييجيييييارو نييه 
ٿئي. مثيال طيور: ڪينيهين 
بييزرگ جييي رييياضييتيين جييو 
احوال قلمبند ڪندي، ايئين 

“ رييياضيت ڪيي ي” ليکييڻ تييه: 
ته بلڪل نامناسب ۽ غيليط 
آ ي بلڪه اتي  يئين ليکيبيو 

۽ ان “  رييياضييت ڪييئييي” تييه: 
يييا “  زاري ايييالزي” طييرح لييفييظ 

روڄ ” روڄ راڙو جييييي بييييجيييياِء 
ليييکيييڻ ڪيييجيييھ انيييوکيييو “  اييييالزي

محسوس ٿيندو، ڇو ته لکت ۾ 
سادن سلوڻن لفظن سان پڙ ينيدڙ 
تي اثير انيداز ٿيي سيگيييجيي ٿيو. 
خيا  ڪيري تيارييخ ۽ تيحييقيييقييي 
تحرير ۾ ان جو خا  خيييال رکيڻ 

ضروري  وندو آ يي. ڇيو تيه اکيرن، نيييييييييييهييييييييييياييييييييييييت 
لفظن، اصطالحن ۽ جملن سان ئي عبارت جينيم وٺيي 
ٿي ان ڪري عبارت جي عمدگي ييعينيي تيحيريير جيي 
تقويت لييم کيي وسيعيت ۽ وقيعيت بيخيشيي ٿيي. ان 
ڪري ان طرف به ڌييان ڏجيي ۽ ڪيوشيش ڪيجيي تيه 
وقييتييائييتييي نييواڻ سييان بييه  ييمييسيير ر ييجييي ۽ گييڏوگييڏ 
پنهنجي ٻولي ۽ ثقافت جي ا م پهلوئن کي نيظير ۾ 
رکي تحرير ۽ تيدويين جيون گيييرجيون پيورييون ڪيييون 
وڃين. جينييهيين سييان نيه صييرف تييارييخ ۽ تيحييقييييق جييون 
گيربل تقاضائون پوريون ٿيينيدييون، پير  يڪ جياميع ۽ 
پر اثير تيارييخ ۽ تيحيقيييق جيو جينيم ٿييينيدو ۽ گيڏوگيڏ 
پنهنجي ٻولي ۽ ثقيافيت جيا ڪيييئيي پيهيليو بيه اجياگير 
ٿيندا ۽ نون محققن کي تحيقيييق جيي ميييدان ۾ وک 
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وڌائڻ ۾ آساني ٿيندي. در اصيل تيحيقيييق جيو ميحيور 
بح  مباحثي تيي ئيي  يونيدو جينيهين ۾ ميوضيوع ۽ 
عنوان جي مينياسيبيت سيان دليييل گيييربيل  يونيدا آ ين 

گهربل حيواال ييا  (References)يعني روايتون يا حواال 
روايتون به موزون ۽ مناسب ترتيب سان تيحيريير ڪيرڻ 
گيرجن. جيئن محترم عبدالقيادر مينيگيي جيي ميرتيب 

)تاريخ ۽ آثار، ثيقيافيت ۽ “  ٿر”ڪيل تحقيقي ڪتاب 
ادب، وسيال ۽ حقيقتون، روشني پبلييڪيييشين چيوٿيون 

ع( وغيييييره ۾ روايييتييون يييا حييواال ذريييعيين 1105ڇيياپييو 
سميت ڏنا ويا آ ن. باقي محترم خلييل کيوسيي جيي 

)سييد عيبيداليليطيييف “  پاڪ سنگيار” تحقيقي ڪتاب 
عرف پاڪ سنگيار جي تيارييخ، خيواب پيبيليييڪيييشين 

ع( ۾ تيه تيارييخ تيوڙي 1100ٽنڊوالهيار ڇاپو پهريون 
تحقيق جي بنيادي اصولن کيي نيظير انيداز ڪيييو وييو 

تيي ليکيي ٿيو  41آ ي. مثال طور: پاڻ صفحي نميبير 
اسان پنهنجي وڏڙن کان ٻڌندا پيييا اچيون تيه مييير ” ته: 

جييي “  ُڪيينييڊو َوسييي” الييهيييييار خييان ۽ مييييير احييمييد خييان 
 تي ان رواييت جيو حيواليو “  قبرستان ۾ دفن ٿيل آ ن

جييو ڏنييو اٿييس. ٺيييييڪ آ ييي  يييَء “  پيينييهيينييجيين وڏڙن” 
صدري روايت آ ي تيارييخ ۾ ان قسيم جيون رواييتيون 
يعني صدري روايتون به شاميل ٿييينيدييون ر ين ٿيييون. 
وري اڳتي ان رواييت جيي بياري ۾ وضياحيت ڪينيدي 

تي لکي ٿو ته:  43ساڳئي ڪتاب جي صفحي نمبر 
ع ٽيينييڊوالييهيييييار آبيياد ڪيييييو، 0051مييييير الييهيييييار خييان ” 

ع ۾ وفيات ڪيئيي، چيٽيوڙي جيي قيبيرسيتيان ۾ 0803
، پر ان برجسته رواييت جيو ذرييعيو َڏسيڻ کيان “ دفن ٿيو

به قاصر ر يو. پوِء ڀيليي ا يا رواييت درسيت  يجيي، پير 
تحقيق ۽ تاريخ ۾ ان طرح جي ڪنهن به روايت جيي 
وضاحت الِء مستند روايت جو ذريعو سڳ سيوڌو ڏييڻ 
الزمي  وندو آ ي. يعني مي ڪيوره رواييت جيو ذرييعيو 
َڏسڻ الزمي  وندو آ ي ته ا ا روايت يا حيواليو ڪيٿيان 

حاصل ٿييو؟ ۽ ا يڙيَء طيرح گيييربيل رواييتيون ذرييعين 
سميت ڏبيون آ ن نه ڪي ذريعن بنا. ان کانپوِء ڏنيل 
روايتن تي شڪ جو اظيار به نيه ڪيرڻ گيييرجيي ۽ نيه 
ئيي تييحيقييييق جييي آخيير ۾ پييهيتييل ڪينييهين نيظيريييي يييا 
نتيجي کي شڪي بڻيائيجيي. ان سيان پيوري تيحيقيييق 

بڻجي پوندي! ۽ ٻيييو “  تحقيق طلب”  ڪ دفعو وري 
ته جڏ ن پوري تحقيق مرتب ڪيجيي تيه  ير صيفيحيي 
تي چيار، پينيت سيٽين وارو احيوال ڏييئيي مشيڪيل سيان 

صيفيحين تيي نيه  83پندر ن صفحن واري لکڻيَء کي 
بيهارجي، جيڪا پڻ تحقيقي ڪيم جيي ڪيچيائيي ۽ 
اوڻائي آ ي. مطلب تحقيق بعد ترتيب ۽ تيدويين تيي 
بييه خييا  ڌيييان ڏيييڻ ضييروري آ ييي ۽ ان کييان عييالوه 
تاريخ ۽ تحقيق سنجيدگي ۽ صبر ۽ تحميل سيان بيه 
منسلڪ آ ي نه ڪي ج بات ۽ جلد بيازيَء سيان! ان 
سان تاريخ ۽ تحقييق پينيهينيجيي حيقيييقيي ڪيردار کيان 
 ٽي ويندي ۽ منفي عمل بڻيجيي غيليط فيهيمييين جيو 
سييبييب بييڻييجييي وييينييدي. تيياريييخ ۽ تييحييقيييييق جييي الِء 
احيتييييياطييي تيدبيييييرون هييڪ ا ييم گيييييرج آ ييي ان سييان 
مثبت نتيجا اخ  ٿيندا.  يونيئين بيه ڪينيهين ڪيم ۾ 
جڏ ين پيوري تيوجيهيه ميڪيميل سينيجيييدگييَء ۽ جياميع 
رٿابنديَء سان  ٿ وجيبو آ ي ته نيتيييجيا بيه نيهياييت 
ئيي بييهيتييريين ۽ الڀيائييتيا حياصييل ٿيييينيدا آ ين ان طييرح 
مستند تاريخ ۽ تحقيق به حڪيميت عيميليي ۽ ميوزون 
رٿا بنديَء سان ئي مڪمل ڪري سگيبي آ يي. ڇيو 
ته تاريخ ۽ تيحيقيييق  يڪ ميفيڪيرانيه ۽ ميدبيرانيه عيميل 
آ ي جنهن ۾  ڪ عيد جي نهياييت بيارييڪ بييينييَء 
سان چار پاسائي عڪسي قيليميبينيدي ڪيبيي آ يي ۽ 
متعلقه دور کيي ميطياليعيي، مشيا يدي ۽ سيوچ وييچيار 
جي ولهار سان پروئبو آ ي يا اييئين کيڻيي چيئيجيي تيه 

پ ن َڀرئي سمنڊ کي ڪوزي ۾ قيد ڪجي ٿو.  س 
 حواال ۽ مددي ماخذ:

جامع لغات سنڌ تحرير و تحقيق ڊاڪٽير نيبيي بيخيش 
 خان بلوچ، سنڌي لئنگويت اٿارٽي.

، سينيڌ جيي تيارييخيي شيييرن جيي تيوارييخ، 01.    0
ڊاڪييٽيير انييور فييگييار  ييڪييڙو. روشيينييي پييبييليييييڪيييييشيين 

 ع.1111ڪنڊيارو 
 ... ساڳيو... ساڳيو... ساڳيو.03.    1
سنڌ جي تاريخ ڊاڪٽير نيبيي بيخيش خيان  31.    1

بيييليييوچ، ڊاڪيييٽييير نيييبيييي بيييخيييش خيييان بيييليييوچ ريسيييرچ 
 ع.1100فائونڊيشن حيدرآباد سنڌ 

، سنڌ صيديين کيان، ميرتيب ميميتياز ميرزا، 040.    4
شاھ عبيداليليطيييف ڀيٽيائيي ثيقيافيتيي ميرڪيز ڀيٽ شياھ 

 ع.0581حيدرآباد 
، سينيڌ جيي تيارييخيي شيييرن جيي تيوارييخ 01.    1

مرتب ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو، روشني پيبيليييڪيييشين 
 ع.1111ڪنڊيارو 

ع سينيڌ 1100. سمبارا پبليڪيشن حيدرآباد سنڌ  3
جي ڪو ستان جو تاريخي جيائيزو  يليڪيارو مشيڪيور 

  ١٧. 
 .08. ساڳيو... ساڳيو... ساڳيو،    0
“ خييليييييل” ع ٠٢٢٧. ميييييراڻ اڪيييييڊمييي شييڪييارپييور  8

 .٣٦٣محمد ابرا يم شيخ ڊاڪٽر   
ع سينيڌ جيي ٠٢٢٢. روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو  5

تاريخي شيرن جي تواريخ  يڪيڙو فيگيار انيور ڊاڪيٽير 
  ٧١. 
ع نيييڻ ٧١١٣. روشينيي پيبيليييڪيييشين ڪينيڊييارو  01

 .٧٢ميٽي خيال جاڳيا جويو تاج   
ع سينيڌ جيا ٠٢٧٢. سنڌيڪا اڪيييڊميي ڪيراچيي  00

 .٧٢انصاري اشتيا     1ڪوٽ ۽ قلعا، 
ع سينيڌ ٠٢٢٢. روشني پيبيليييڪيييشين ڪينيڊييارو  01

جيي تييارييخييي شييييرن جييي تييوارييخ  يڪيڙو فيگييار انييور 
 . ٧٣ڊاڪٽر   
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 ادب، تاريخ ۽ سماجيات 

جي اورچ ڪيردارن تيي سينيڌ جيي نياميور ليييکيڪيه جينيت عيليي 
پئي پڙ ييم “  مانجو ڪو ستان” محمد ُمنگياڻيَء جو ڪتاب 

تيه دل ۾ خيييييال آيييو ڇييو نييه آئييون بييه ج. ع ميينييگييييياڻيييَء وارن 
ڪاري جيبيل سيان واسيطيو رکينيدڙ ڪيو يييارن جيي ڪيردار تيي 
لکان. ان ڏس ۾ ڪيترائي ناال ذ ين تيي تيري آييا، جين بيابيت 
جيڪڏ ن لکجي ته سنڌي ادب جي تخليقن ۾ نواڻ سان گيڏ 
وڏو واڌارو ٿي سگيي ٿو. ان ڏس ۾ ڪاري جبل سان الڳاپو رکندڙ پور يييت ڪيردارن 
بيابيت ليکيڻ سيان ايينيدڙ نسيل کيي اتسيياھ مييلينيدو. ڇياڪيياڻ تيه ايينييدڙ وقيت سيرڪيياري 

 نوڪريَء جو نه پر محنت ۽ پور يو ڪري سنڌ جي آئيندي کي ٺا ڻ جو آ ي.
ڪارو جبل سنڌ جي مشيور جابلو سلسلي کير ٿر جو مشيور جبل آ ي، جينييين کيي 
شاھ عبداللطيف کان عالوه ٻين لوڪ شاعيرن بيه ڳياييو آ يي. ان جيبيل سيان الڳياپيييل 
 ڪ تاريخي ڳوع مالماڙي جي واديَء ۾ خوشخط اکر لکندڙ پيرائيميري اسيتياد حياجيي 

ع 0504محمد بن خان محمد بن سکيه بن جانو جوکيو جي گير ۾ پيييريين ڊسيميبير 
تي  ڪ ڪمزور جسم جي ٻار جنم ورتو جنين جو نالو سندس تيل مکيڻ جيي رسيم 
۾ مائٽن عبدالحفيظ رکيو. ياد ر ي ته  تي ڄاول ٻار جي پئدا ٿيڻ جي رسم ييعينيي 

چيو ويندو آ ي، جنين ۾ ٻار جي مٿي تيي تيييل  يڻيڻ سيان “ تيل مکڻ”کي “ ڇٺيَء” 
 گڏ راڄ جا مرد مولود ۽ عورتون وري ڳيچ ڳائينديون آ ن.

عبدالحفيظ کي مالماڙي جي تاريخي پرائمري اسڪول ۾ داخل ڪييو وييو، جيتيان  ين 
پرائمري پاس ڪئي. ڀرسيان ئيي  يلينيدڙ گيورنيمييينيٽ  ياِء اسيڪيول مياليمياڙيَء ميان  ين 

ع ۾ مئٽرڪ ڪئي. کيس جڏ ن والدين ڪاليت ۾ موڪليو ته  ين پيڙ يڻ کيان 0551
 ٽي ڪري محنت مزدوري ۽ پور يو ڪرڻ جو شو  ڏيکارييو تيه واليديين کيييس اجيازت 
ڏني ته پڙ ائيَء سان گڏ پور يو ڪرڻ ۾ به ڪو عيييب نيا يي. ا يو ٻيڌي  ين بياقياعيده 
ڪاروبار طرف پنينجو الڙو رکي مالماڙيَء ۾ موجود مشيور جانواڻي تالُء ڀرسيان  يڪ 
ڄار جي وڻ اندر چانيه جي اوطا  نما  وٽل کولي. گڏوگڏ اسڪولن ٻا يران چيڻيا ٺيا يي 

 وڪرو ڪري سڀني کي پور ئي ۽ ڪاروبار جي شروعات ڪري حيران ڪري ڇڏيو.
گ ريل صديَء جي مالماڙي کي اڄ جي جديد مالماڙيَء جي مقابلي ۾ سيوليتين کيان 
وانجييل ۽ پراڻي مالماڙي چئي سگيجي ٿو، جتي ان زميانيي ۾ دڪيانين جيي بيدران 
َ ٽ جو رواج  و. ان الِء ڀلي  ڪ سئو کان ٻه سئو رپيييا ئيي ڇيونيه  يجين،  يٽ کيوليي 
ماڻيو وندر ڪندا  ئا. عبدالحفيظ نه صرف ثقافتي ڪچيريين ۽ بيحيثين الِء گيڏ ٿيي 
چانيه پيئڻ جي جڳھ )جنين کي  تي  وٽل چون ٿا( کولي، پر ان کيانيپيوِء  ين ٺيٽيي 

وٺي نيني ڙو  يٽ کيوليييو، جينييين ميان “  واوا” ننگر مان  ڪ پيتي ورتي ان ۾ ٻارن جي 
پئسا گڏ ڪري ڪوشش ڪيائين وڏو ڪاروبار ڪريان. ڪو ستان ۾ ٻارن جي کائڻ 

چئبو آ يي. ان ڪياروبيار ۾ کيييس نيني ي سيييڙٿ تيي وڏي اپيت “  واوا” جي شين کي 
حاصل ٿي ر ي  ئي ته پاڻ وڌيڪ ترقي ڪري سائي ڀاڄي جيي وڪيري ڏانييين آييو. 
 ن سائي ڀاڄي ٽماٽا، مرچ بصر، پٽاٽيا وغيييرہ جيو بيه مياليمياڙيَء ۾  يڪ نيني ڙو  يٽ 

 کوليو  و، جنين تان س ي ڳوع وارن سودو خريد ڪيو.
ڪاري جبل مالماڙيَء جي اوندا ي گ يَپ ۾ بتي ٻارڻ ميييل نيني ا تيوڙي وڏا سيڀ گيڏ 
ٿي ٻرندڙ اوئيس ڏسندا  ئا.  ن نن ڙن ٻارن ۾ روشني جو شو  پئدا ڪرڻ الِء ڪجھ 
بتيون ٻاريندڙ شيون جيڙوڪ:  ٽاڪا، ُسسراليون ۽ آڳييسر جي پالسٽڪ جيي شييين 
جو ڪاروبار ڪري مالماڙيَء جي ٻارن کي رات جو جينز ۾ بتين سيان سير يو ٿيييڻ 
جا موقعا ڏنا. ا ي ٻار ڪاڄ توڙي عيد جي موقعي تي تمام گيڻو خوش ٿيندا  يئيا. 

 عبداحلفيظُجوکيو:ُ
 

 ڪوھست ن 

 جاهنُڪ ريُجبلُُم  ُم ڙي َُک نُڪراچيُم ڙيپورُت ئنيُپورهيوُڪيو! سنڌو سنڌي
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ان کانپوِء  ن جو وري چوپائي مال جي جانيورن طيرف 
الڙو ٿيو.  ن اع، ڳيئيون، ڍڳيا ۽ ٻيڪيرييون ڌارييون ۽ 
انييييين کييي جييييينييز ۾ چييارڻ دوران سيينييدس مييالييونييد 
ماڻين سان ٿيل دوستي سڀني کي يياد آ يي. وسيييل 
جي بٺيَء تان عبدالمنيان سيان گيڏ وڃيي ميائيو وٺينيدو 
 و. سندس چاچو محمد بالول ڍڳين جيو پيراڻيو خيفيتيي 
آ ي، جنين سان سندس  جت  يجيڻ ڪيري سينيدس 
ڍڳيين سييان گييڏ  ييو. ڪييو سييتييان جييي عييالئييقييي ۾ 
پيينييييينييجييون ابيياڻيييييون زمييييينييون يييعيينييي کيييييٽ بييه آبيياد 
ڪيائين. مال پالڻ ۽ زمين جو ڪم ڪار وڏي شيو  
سان ڪري مزدوري ڪندو ر يو.  ن پنينجي زندگيي 

 ڪاروبار، محنت مشقت ۾  ڻي ڇڏي.
عبدالحفيظ مالماڙي کانپوِء گجو ۾ محنتون ڪيييون 
پييئييي، اتييي سيينييدس ڪييراچييي ۾ ر يينييدڙ چيياچييا حييافييظ 
محمد جوکيو کيس ڪيراچيي گيييراييو. حيافيظ ميحيميد 
جييوکيييييو خييود  ييڪ ڪيياروبيياري  ييجييڻ ڪييري، چيياچييو 
ڀييائيييييٽييو ٻييئييي پيياڻ ۾ مييلييي ويييا ۽ گييڏجييي ڪيياروبييار 
ڪيائون. حافظ محمد پنينجي ڀائيٽي کيي مياڙييپيور 
لڳ سنڌي ڳوع گريڪس ۾ الفيصل ڪولڊ ڪيارنير 
تي رکيو. جتي عبدالحفيظ پنينجي چاچي جي گييير 
ماڙيپور ۾ ر ندو  و. ياد ر ي ته ماڙيپور ۾  يي ا يو 
گير  و جتي ماليمياڙي جيو پيييرييون ادييب ۽ ليييکيڪ 
جناب عبدالعزيز جوکيو به ر يييو. حيافيظ ميحيميد جيي 
دڪان کي عبدالحفيظ سنڀياليييو ۽ پينييينيجيي چياچيي 
جي صالح تي عمل ڪينيدي ميحينيت ڪيئيي. سياڻيس 
گڏ مشيور نوجوان شاعر احسان ا  آگيم جيوکيييو بيه 
ٻانين ٻيلي ٿي  لندو  و. عيبيداليحيفيييظ اتيي سينيڌي 
کان عالوه بلوچي، مڪراني، جدگالي ۽ ٻيون ٻيوليييون 
بيه سييکيييييون. ان وقييت ڪييراچيي ميييييرييين اڪيييييڊمييي ۾ 
مشيور ليکڪ الطاف شيييخ ر ينيدو  يو، جينييين سيان 
سندس دوستي ٿيي ۽ ان کيييس پينييينيجيا ڪيتياب بيه 

 تحفي ۾ ڏنا.
عبدالحفيظ جيڏ ين چياچيا حيافيظ ميحيميد جيي دڪيان 
الييفيييييصييل ڪييولييڊ ڪييارنيير تييي ڪييم ڪيينييدو  ييو، اتييي 
گاڏين جي ايڏي رش ٿييينيدي  يئيي جيو مياڙييپيور روڊ 
ڳاڙ ي ڪنوار وانگر جاتيرين گاڏين سان سينيگيارجيي 

 04ويندو  يو. سياڻيس گيڏ ٻيييا ميزدور بيه  يونيدا  يئيا. 
آگسٽ ۽ آچر ڏينين گرمين ۾ پييير رکيڻ جيي جڳيھ 

 ڪونه  وندي  ئي.
سندس سيادي طيبيييعيت ۾ سيخياوت ۽ دوسيتين سيان 
ڪوبه حساب نه ڪرڻ جي عادت  ئي، جيڪيو وٽيس 
ويندو  و ان جي ميحيبيتين سيان گيڏ  ير ميميڪين ميدد 

چيونيدو “  جييُء جييُء” ڪندو.  و سيڀينيي کيي ميوٽ ۾ 
 و، جيڪا ڪو ستان جي ر ڻي ڪيڻي جي ثقافيت 
آ يييي. چيييونيييدا آ ييين شيييو  جيييو ڪيييو ميييليييھ نيييا يييي. 
عبدالحفيظ جو شو  مال وجھ تي  و. جنييين ڪيري 
نقصان به کائيندو  و. اوڌر سوڌر به ڪندو  و، پر پيوِء 
به پنينجي شو  کي تيرڪ نيه ڪيييائييين ۽ ڪياروبيار 
جاري رکيائين. ماڙيپور ۾ ر ندي، گريڪس روڊ تيي 

جوکييا ” بالل مدرسي ساميون چاچا حافظ محمد جي 
جڏ ن  ن ڏٺي ته مالماڙي مان قيربيانيي جيي “  نرسري

عيد تي عبداليحيفيييظ چيوپياييو ميال وٺيي ٻيه کيان ٽيي 
سال لڳاتار مال پڙي لڳائي، ا يو ڪياروبيار بيه ڪيييو. 

ان دوران کيس مصروفيت گيڻي ٿي وئي. ڇاڪاڻ تيه 
 5پنينجي چاچي محمد بالول جي وڏي نياڻيَء سيان 

ع تيي ميڪيليي ۾ سينيدس شيادي ٿيي. 1115ڊسمبر 
شادي کانپوِء  ن پنينجي فيملي کي به گريڪس ۾ 
 ڪ نن ڙي گير ۾ ر ايو. ا  جي فضل ڪيرم سيان 
کيس ٻه نياڻيون ندا حفيظ، تسينيييم حيفيييظ ۽  يڪ 
پٽ جونيئر حاجي محيميد بين عيبيداليحيفيييظ جيو اوالد 

 ٿيو.
زندگي جو سلسلو  لندو ر يو،  ن پينييينيجيي زنيدگيي 
پنينجين ٻيچين ميٿيان وقيف ڪيري ڇيڏي. ڪيڏ ين بيه 
ٻچن کي ڪيابيه تيڪيليييف نيه ڏنيائييين.  يميييشيه ٻيچين 
ميٿيان نيوٽ ڪيمييائيي وسيائيييينيدو ر ييييو. گيييير ۾ آيييل 
ميمانن مٿان به دل کولي خرچ ڪندو  و. ايتري قيدر 
جو مالماڙي مان ايندڙ ميييميان مياروئيڙن کيي واپسييَء 
ميل سڀني کي خرچين سان بيه رواڻييينيدو  يو. چيونيدا 
آ يين ضييرورت ايييجيياد جييي ميياُء آ ييي. سيينييدس ڪييولييڊ 
ڊرنڪ جو دڪان  و. سياري جي ميوسيم مينيجيھ ا يو 
بند  و ته پاڻ مينيرل واٽير جيو ڪياروبيار ڪيييائييين. ان 
ڏس ۾ منرل واٽر جي مختلف ڪمپنين کان اوڌر تيي 
پاڻي کڻي ماڙيپور، گريڪس، نيول ڪالوني، مشيرف 
ڪالوني، جاويد بحيرييه کيان عيالوه ميورڙي جيي مياڳ 
جي مشيور جڳھ جتي مورڙا دفن آ ن، ييعينيي گيالن 
ٻائي تيائييين پيييرييان پينيڌ ئيي پينيڌ ۽ پيوِء سيوزوڪيي 
وٺي، ان ۾ پاڻيَء کي وڪيائين. سندس ڳيچ مياڻيييو: 
نيينيي ا تييوڙي وڏا، آفيييييسيير تييوڙي پييور يييييت، پيياڻيييَء جييا 
گرا ڪ ٿيا. ا  سائين کيييس اييڏي طياقيت ۽  يميت 
ڏني جو  و س و ڏينين ڪولڊ ڊرنڪيس بيوتيلين جيي 
ڪريٽن جا ڪريٽ کڻندو  و ۽ گير گهر وڃيي پياڻيي 
جا ڪين ڪلين تي رکي پيادل بيه پيهيچيائييينيدو  يو! 
کيس  ر ماڻيو ا و چوندو  و ته پنينجي صحيت جيو 
خيييييال رک، پيير  يين  ييڪ بييه نييه ٻييڌي، چييونييدو  ييو تييه 
جييييسيييين  ييجيون جييييئييرا تيه ڪييبيي مييحينييت! ان دوران 
آ ستي آ ستي سندس طبيعت خراب ٿيڻ لڳيي، پير 
ان باوجود  ين  يميت نيه  ياري ۽ دڪيان تيي ميحينيت 
ڪندو ر يو. سندس پيُء ۽ ان کانيپيوِء چينيد سيالين ۾ 
ئي سندس ڀلوڙ چاچو حافظ محمد جوکيو به ا  کي 
پيارو ٿي ويو ته پاڻ دل نن ي ڪري وڏا ڏسيڪيا ڀيري 

 رنو  و.
الفيصل ڪولڊ ڪيارنير گيرييڪيس ڳيوع ليڳ سينيدس 
گير ۾ طبيعت خراب ٿي ته حڪيمن، پيرن ۽ فقيرن 
کان دعيا وٺيڻ سيان گيڏوگيڏ جينياح اسيپيتيال جيي اورل 
سرجري ڊپارٽمينٽ ۾ ڏييکياري دوا ورتيائييين. ڪيجيھ 
ڏينيين جيي الِء ٿيورو گيييڻيو فيائيدو ٿييينيدو  يئيس، پير 
مسييتييقييل کيييييس وات ۾ زخييم ٿييي پيييييا  ييئييا. جيينيياح 
اسييپييتييال جييي سييرجيين ڊاڪييٽيير ڪيينييزه فيياطييمييه جيييييڪييا 
جسارت جي شاگرديياڻيي آ يي، ان کيييس بيائيييوپسيي 
جييو چيييييو، جيييييڪييا  يين ڪييرائييي ۽ ان ۾ خييطييرنيياڪ 
بيماري ڪينسير ظيا ير ٿيي، پير پيوِء بيه  ين  يميت نيه 
 اري ۽ بيماري سان وڙ ندو ر يو. پنينجو ڪياروبيار 

 11جاري رکييائييين. جيييتيوڻيييڪ جينياح اسيپيتيال جيي 
سالن جي ما ر تجربيڪار پروفيسر کيس فورن داخيل 
ٿي، عالج جي صالح ڏني، پر پاڻ نه مڃيائيين. نيييٺ 

ع 1108سيپٽمبر  18جڏ ن تڪليف وڌندي وئي ته 

تي جناح وارن آپريشن جيي تيارييخ ڏنيي. سينيدس روز 
اتي اچڻ وڃڻ ٿيندو  و. اتي ڊاڪٽر ڪنزه پڻ سينيدس 
تمام گيڻي مدد ڪئي.   ڊاڪٽرن سان رابطيا ڪيرڻ 
ٍم عييبييدالييحييفيييييظ کييي مييريييض نيي  پيير  ييڪ سييڳييو ڀيياُء 
سميجيييي عيالج ڪيييائييين.  يڪ ڀيييرو گيرييڪيس ۾ 
سندس گير تي به ڊاڪٽر ڪنزہ فاطمه کي آئون وٺيي 

 ويس.
عالج دوران اوچتو اسپيتيال ۾ ڊاڪيٽيرن جيي ميطياليبين 
جي مڃتا الِء  يڙتيال ٿيي وئيي. ان دوران سينيدس وڏو 
ڀياُء عيبييداليرحييييم حيت تيي وييل  يو. جيينييين اتيان کييان 
رابطو ڪري کيس جلد آپريشن الِء آماده ڪيو. اييئين 
کيس ڀائر عبدالوحيد ۽ عبدالباري سول اسپتال وٺيي 
ويا، جتي نئين سري سان سينيدس ٽيييسيٽيون ٿيييون ۽ 
سول وارن پينييينيجيو عيالج شيروع ڪيييو. اتيفيا  سيان 
جنين ڏينين ڀاُء عبدالرحييم حيت تيان واپيس اچيي ان 

ع تي سندس آپيريشين 1108آڪٽوبر  1ڏينين يعني 
رکيل  يئيي.  يييڏانييين وڏو ڀياُء حياجيي حيت تيان آييو، 
 وڏانين ست ڪالڪ سندس آپريشن  يليي. آپيريشين 
کانپوِء ڇھ ميينن تائين عبيداليحيفيييظ جيي طيبيييعيت 
بلڪل ٺيڪ  ئي.  فتي ۾  ڪ دفعو ڪيمو ٿيراپيي 
جي الِء مڪليَء کان ڪراچي سول اسپتال وينيدو  يو. 
 و مڪليَء کان صبح جو سيويير نيڪيرنيدو  يو. واپيس 
ڪييميو ٿيراپيي ڪيرائيي رات جيو پينييينيجين ٻيچين وٽ 
مڪلي گير ويندو  و. چوندو  و  ياڻيي آئيون بيليڪيل 
ٺيييييڪ ٿييييينييدو پيييييو وڃييان کيياڌو وغيييييرہ بييه کييائييي پيييييو 
سگيييان، پيييريين کيان ڪيميزوري خيتيم ٿييينيدي پيئيي 
وڃيم. سندس بدن ۾ ڪجھ سگھ واپس اچيي ر يي 
 ئي پوِء سڀ سئوٽ، مياسيات خيوش ٿييينيدا ر يييا تيه 
 اڻي کيس پرواھ نا ي ۽ عالج  لي پيو ته آ سيتيي 

 آ ستي طاقت ملندس ۽ اڳوڻي جيڙو ٿيندو.
ڪجھ ئي ڏيينييين ۾ سيول اسيپيتيال اچيڻ وڃيڻ دوران 
وري بييه ٿييوري ٿييوري ڪييمييزوري ظييا يير ٿيييييڻ لڳييس ۽ 
طييبيييييعييت خييراب ٿييي پيييييس. ڪييراچييي سييول اسييپييتييال 

اسييپيتييال ۾ رييڊيييو “  ڪيرن” کيانيپييوِء وري ٻيي اسيپييتيال 
ٿييراپييي يييعيينييي شييعيياعيين ذريييعييي عييالج شييروع ٿيييييو ٻييه 
مييييينيا  يليييو. ڪيميزوري ۾ سينيدس طيبيييعيت تيمييام 
گيڻو خراب ٿي پئيي.  يميت وري بيه نيه  يارييائييين ۽ 
سياري جي موسم ۾ ٿيڌي  يوا ۾ ڪيڏ ين ڪيراچيي 
جي بسن ۾ ته ڪڏ ن ڪرائي جي ٽيڪسيَء ۾ وڏا 
سفر ڪيائين. سندس ڀائر واري واري سان ساڻس گيڏ 
ايندا ويينيدا  يئيا تيه ڪيڏ ين ڪيڏ ين ا يڙي حياليت ۾ 
اڪليو به  ليو ويندو  و.  ن ڪڏ ن به  اِء گيوڙا نيه 
ڪئي. تڪليف ۾ به سڀينيي گيييروارن کيي دليدارييون 
ڏيندو ر يو ته مون کي ڪجھ به نا ي ۽ صفا ٺيييڪ 
آ يان. سندس دل وڏي  ئي آخري دم تيائييين!  يڪ 
ڏينين صفا ناچا  ٿي پيو تيه ادا حياجيي عيبيداليرحيييم 
ٽيڪسي واري کي چيو جيڪو اجيييو ئيي گييير اچيي 
ويو. ڪنين کي به ا ا خيبير نيه  يئيي تيه سينيدس  يي 
گير مان نڪري وڃڻ ڪو آخري ڀيييرو آ يي! سينيدس 
معصوم گلڙن جيڙا نن ڙا ٻچيا نينيڊ ۾ سيتيل  يئيا...! 
ٻارڙن کي ننيڊ ۾ سيتيل ڇيڏي پينييينيجيي گييير واريَء 
ري چيميي  کان موڪالئي، جيجل امڙ جي قدمن ۾ ڪ 
اميڙ کييان دعييا وٺييي، گييييير طييرف واجييييائييييينيدو، حيياجييي 
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عبدالرحيم ۽ عبدالوحيد سان گڏ صبح ساجييير 
 نڪري ويو...!

اهي سول اسپتال ڪراچي پيچي ويا جتيان کيان 
وري  يڪ بييييتيريين ۽ عيياليييشيان ڪيييينيسير جييي 

الييمييحييراب طييبييي امييداد ” مشيييييور وڏي اسييپييتييال 
ڪييراچيييَء ۾ ريييفيير ٿييي پيييييتييو. جييتييي “  اسييپييتييال

سندس  ڪ ميينيي تيائييين سيٺيو عيالج  يلينيدو 
ر يييييو. اتييي ڊاڪييٽييرن چيييييو رت جييو بيينييدوبسييت 
ڪريو ۽ ٽيسٽون ڪرايو. جيتيان کيان وري سيول 
اسپتيال وييا، جيتيي رت چيڙ ينيدو ر يييو. االئيجيي 

کان مٿي اڇيي رت جيون بيوتيليون  11ڪيتريون 
۽ ٻيون عام رت جون ٿيلييييون کيييس لڳيييون، 
پر فر  نه پيو. وري ٽييسيٽيون ٿيييون ۽ وري رت 
جي ڪيميي خيبير پيئيي تيه وري رت الِء سيميورن 
ڀائرن، دوستن، مائيٽين ۽ راڄ وارن رت ڏنيا. يياد 

ڀيييرا  01کان  01ر ي ته پاڻ به زندگيَء ۾ ڪل 
رت ڏييئييي چيڪييو  ييو، ان ڪييري سييڀينيي کييييس 
وڏي رضيياميينييدي سييان رت ڏنييا. پيياڻ سييدائييييين 
سڀني جي جان بيچيائيڻ الِء بيييميار ميريضين وٽ 
يڪدم پيچي ويندو  و. اگر انين کي رت جيي 
ضرورت پوندي  ئي ته چوندو  يو، آئيون حياضير 
آ يان. انين کي پينييينيجيو رت ڪي رائيي ڏيينيدو 
 و.  و وٽن ميوون ۽ جوسين سيان ڀيرجيي ويينيدو 
 و ۽ مريضن کي خرچي به ڏينيدو  يو. سيمياجيي 
ڪم ڪندي، ڪڏ ن به پنينجو پاڻ کيي ظيا ير 
نه ڪيائين. سينيدس سيڀينيي ميائيٽين آخير تيائييين 
مدد ڪئي. اسيپيتيال ۾ وڃيي کيييس پيڇيييائيون. 
انين سڀني کي ڏسي عيبيداليحيفيييظ ڏاڍو خيوش 
ٿيييينيدو  يو. آخيري ڏيينيييين ۾ آئييون بييه جسييارت 
سان گڏ المحراب طيبيي اميداد اسيپيتيال شيا يراهيه 
فيييييييصيييل ڪيييراچيييي وييييس. سييينيييدم پييييييياري ڀييياُء 
عبدالحفيظ جي تڪليف کي آئون ڏسيي ڏاڍي 
رنييس!! مييون کييي جسييارت اشييارو ڏنييو تييه ٻييا يير 
وڃان... پيوِء تيه ميون زوريَء، پينييينيجيو پياڻ کيي، 
روئڻ کان روڪييو... اتيي ڏٺيم تيه عيبيداليحيفيييظ 

 جي اکين مان به لڙڪ اچي ڪريا.
 لڙڪنُس نُجيُھجيُمونُاج زت

 “!ساڌو”تسُڪرُروئي،ُڀري نُسڄوُ
عبيداليحيفيييظ جيي سياميييون ٽيييبيل تيي ڪياغي  
رکيل  ئا. ڪاغ ن طرف اشارو ڪيري چيييائييين 
جيڪو مون ڪونه سمجييو. عبدالباري سياڻيس 
گڏ  و. ان کيان پيڇيييم تيه عيبيداليحيفيييظ ڇيا ٿيو 
چوي؟ ان ٻڌايو ته پاڻ چوي ٿيو تيه جسيارت کيي 
ڪاغ  ڏيکار ته ڏسي ٻڌائي ته اڃان آئون  يتيي 
ڪيترا ڏينين  ونيدس.!! کيييس پيڙڪياُء پيئيجيي 
ويو  و ته  و چند ڏيينييين جيو ميييميان آ يي، پير 
ڳاليائڻ  و ئي ڪونه جو ڪجھ ُڪيڇيي، ڪيي 
ٻييول ٻييولييي ۽ درد سييوري!! اشييارن ۾ مييون کييي 
چيائين، منينجي الِء دعا ڪرائت، سڀني کان ۽ 
اميان کيي چييئيجيو تيه مينييينيجييي الِء دعيا ڪييري! 
منينجا ٻار سڀ ٺيڪ آ ن؟ نيني ڙو بيابيا؟ نيدا ۽ 
تسنيم سڀني کي منينجا سيالم ڏج ۽ رابيعيه، 

نيينيي ڙي امييان ۽ نيينيي ڙو صييفييوان سييڀيينييي کييي، 
منينجي سڀني ڀاڄائييين سيميييت سيالم ۽ دعيا 
الِء عرض ڪت! ان ميييل ميون کيي ا يا خيبير نيه 
 ئي ته عبدالحيفيييظ سيان ڪيا  ييَء مينييينيجيي 
آخييري مييالقييات آ ييي!! خييييير آئييون مييوڪييالئييي 
نڪري  لي آييس، پير رسيتيي ۾ مينييينيجيي دل 
ڏاڍو اداس  ئي!! اسان جو انين ڏيينييين ۾ وري 
ڄييامشييورو ۾ ر ييڻ  ييونييدو  ييو. جسييارت، سيينييڌ 
يونيورسٽي ۾ ريسيرچ ۾ ڏاڍو مصيروف  يونيدو 
 و. ان ڪري اسان به رينٽ واري گير ۾ ر يييل 
 ئاسين.  ڪ ڏينين، تڏ ن به مون وڊييو ڪيال 
ڪييري عييبييدالييبيياري کييان حييال احييوال ورتييو، پيير 

 عبدالحفيظ آرام ۾ ستل  و.
وڳيي  5بس  يڪ ييا ٻين ڏيينييين ۾  يڪ رات 

عيبيداليحييفيييظ جيي طيبييييعيت وري تيميام گيييڻييو 
خراب ٿي وئي. ڊاڪيٽير آييو، جينييين اچيي ڏسيي 
چيو ته جناح اسپتال وڃو.  ين ليييٽير ليکيي رييفير 
ڪيو. عبدالوحيد وري سئوٽ فيييصيل عيزييز بين 
حافظ محميد کيي فيون ڪيري گيييرائيي ورتيو ۽ 
اتان کيس جناح اسپتيال کيڻيي پيييتيا، پير جينياح 
وارن جواب ڏنو. منٿ ڪرڻ تيي آخير ۾ آِء سيي 
يو ۾ رکيائونس. ڊاڪٽرن چيو تيه جيي اڄيوڪيي 
رات خييييير جيي نييڪييري وئيي تييه چييانيس آ يين تييه 
زنييدگييي بييچييي وييينييدي. رات جييو ٻييارنييييين وڳييي، 
عبدالحفيظ جيي وڏي ڀيييڻ ۽ ان جيو گييير وارو 
عبدالنبي جوکيييو بيه ميورڙي مياڳ سيعيييد آبياد 
لڳ حيب چيوڪيي روڊ کيان جينياح پيييچيي وييا. 
ڀيڻ کي ڏسي، ڪنڌ لوڏي اک جي اشاري سيان 
ڳاليائڻ جي ڪوشش ڪيائيين.  يٿين جيون ٽيي 
آگريون )ٽن ٻارن جي پارت ڪندي( کڻيي اشيارا 
ڏنائين... ته سندس  ڪڙي اک مان لڙڪ  يٺ 
ڪري پييو! بيس زنيدگيي جيا آخيري ليميحيا  يئيا. 

ٿيييييا تييه ان ميييييل،  01لڳييي  4سييانييڀييائييي ميييييل 
ڪاري جبل جو  ي ڪو يارو، پنينجا ٻچا ٻيار، 
ڀائر ڀينرون، سئوٽن ماساتن جا ولر، ڌڻ ا  جيي 
ڏنل نعمتن جا، کيٽ، ٻني ٻارا، گيير، وڻ، جيبيل 
جون اڌوڪون ۽  زارين يادون ڇڏي، نيييٺ ڌڻييَء 
سييان وڃييي مييلييي ُسييکييي ٿيييييو!! آئييون ان وقييت 
ڄامشوري واري گييير ۾  يييس. ميون کيي وڏي 
ڀاُء حاجي عبدالرحيم فون ڪئي. ان ميييل زارو 
زار رئڻ لڳيس... اکين مان رت جا ڳوڙ ا ڳياڙي 
روئيندي ر يس...! پر رب سائين جيي رضيا تيي 

 راضي به ر ڻو آ ي.
ع تيي خيميييس ڏيينييين، 1105اپيرييل  08کيس 

يعني جمعي جي رات تاريخي ُمقام جنگشا ي 
پير ۾، بابا حاجيَء سان لڳ، مٽييَء مياُء حيواليي 
ڪيو ويو! آخري سفر ۾ آئون پنينجي ڀاُء سيان 
گڏ مڪليَء کان جنگشا ي ويس. پيارا حفيييظ! 
وري به آخر ۾ لکندي لکندي؛ توکي دل ۽ جيان 
سان دعائون ٿي ڏيان ته ا  تنينيجيا درجيا بيلينيد 
ڪييري! آمييييين... انشيياَء ا  پيييييارا عييبييدالييحييفيييييظ 
 جوکيه! قيامت ڏينين ملنداسين! پوِء ا  وا ي!

 



    0202آڪٽوبر   28 |

 

 اوطاقون: سنڌ جي ثقافت جو جوهر!

جيو تصييور اييينيدي ئييي ميياڻييييو  
سيييوچ وييييچيييار جيييي پييينيييڌ ۾ 
ڀييٽييڪييڻ لڳيينييدو آ ييي. پييل پييل 
اندر ۾ اهو احسياس جياڳيي ٿيو 
تييه اهييا ڪييهييڙي اوطييا  آ ييي 
جييينيييهييين جيييو ميييرشيييد ليييطيييييييف 
؟ هيڪ ڳيوٺياڻيي  پنهنجي شياعيري ۾ ذڪير ڪيييو آ ييڳ

 اوطا  ٻي اندر جي اوطا .
اندر جي اوطا  پيار جي پهرين نهار ۾ گهاييل بيڻيجيي 
مرڪن جي مهمانن سيان وسيڻ لڳينيدي آ يي. دل جيي 
دنيا پرڪيف هوائن جي هڳاُء وانگي محسوس ٿييينيدي 
آ ييي. خييواب کييٿييوري لڳيينييدا آ يين! انييهيين خييوابيين ۾ 
ميحيبيوبييي ادائين جييي ميعييصيوميييت جيي پيڪييار هيونييدي 
آ ييي. جيييييون جييو پييل پييل خييوشييييين جييي ڪيييييڪييشييائيين 
ڏانييهيين اڏرڻ لڳيينييدو آ ييي. انييدر جييي آبيياد اوطييا  کييي 
فييطييرت جييو هيير دلييڪييش ميينييظيير مييوهييي ڇييڏييينييدو آهييي. 
ڪڪرن جا رسيال رنز سانوڻي مند جا مينهن بڻيجيي 
وسڻ جا ويس ڪري ايندا آ ن، ٿر ڪياڇيي ڪيوهسيتيان 
ماڻيو توڙي پکي پکڻ مٺين ٻولين سان ملهياري مينيد 
جييا گيييييت آالپييي نييه ٿييڪييبييا آ يين. ايييئيين مييحييبييتيين جييي 
مسييافييرن اوطيياقيين ۾ وصييل جييون هييوائييون هييييير بييڻييجييي 
گييهييليينييديييون آ يين. انييدر جييي آبيياد اوطييا  ۾ پييل پييل 
پيينييهيينييجييي پيييييار جييي ڪييٿييا جييو تيي ڪييرو هييونييدو آ ييي، 
حساس احساسن سلهاڙيل ڪومل ڪلين جيهيڙي پيييار 
جون ڳالهيون ريتن روايتن ۾ گيٽجيي گيهيٽيجيي سياهيه 
کڻنيدڙ وجيودن جيي درد ڪيٿيا، انيائين جيي صيليييب تيي 
لٽڪيل ڳيڀيرو جيوانييين جيا اڌميا ٺيڪيراييل ميحيبيتين جيا 
ٺڪرن وانگي، ڇڙوڇڙ ٿييل جي بين جيي ڳيوڙ ين سينيدي 
بياني اڻپورا احساس، مسيافير اکييين جيي کين پيل جيون 

نهارن جا ت ڪرا، ڪينيهين جيي ڀينيل اکييين تيي وسينيدڙ 
جدائي جا مرثييا پيڙ ينيدي وقيت گي رنيدي ويير ئيي نيٿيو 
ڪري. اهي به اندر جون اوطاقون آ ن. ميحيبيوبيييت جيي 
مييراد ميين ۾ سييجييائييي الييفييي انييز تييي ويييڙ ييي جييوڳييي 
بڻجي در در ڀٽڪن ٿيون! ڪٿ درگاهين جيي درن تيي 
پنهنجي پاڻ کي سڪيون جيي ڳيوليهيا ۾ ليهينيدي انيدر 
جي اوطا  کي آباد ڪن ٿيون، ڪٿ جواني پرينَء جيي 
پسڻ لئه مانز من ۾ سجائي ميران جي سيرنيدي جيي 
تارن وانگي سڪون ڳولين ٿيون. ڪيٿ پيييڙا جيي پينيڌ 
۾ ڀلجي ڀٽڪي ڪٿ درگاهن ۾ پينيهينيجيي پيييار جيي 
پناهگاهه ڳيوليهيي ٿيي تيه ڪيٿ دارون جيي دنيييا ۾ دل 
جي درد جي دوا ڳولهي ٿي ته ڪٿ پيييار جيي پينيڌ ۾ 

 پاڻ کي ماري انوکو احتجاج رڪارڊ ڪرائي ٿي..! 

زندگي جي پينيڌ ۾ هيلينيدي آسيپياس جيي مياحيول کيي 
ڏسندي من جي ميحيسيوسيات اهيا سيوچ سيمياييل آ يي، 
جيئن اسيان پينيهينيجيي ذات کيي اهيميييت ڏيينيدي نياتين 
رشتن سان عجيب نمونيي جيي التيعيليقيي جيوڙي ڇيڏي 

آ ي. جنيهين جيي ڪيري رت جيي رشيتين ۾ گيييارييون 
پييئييجييي ويييون آ يين. اهييڙي طييرح سيينييڌ جييون اڪييثيير 
مهمانوازي مثال بڻيل اوطاقون جيڪي اسان جي وقيت 
جييون طييلييبييگييار آ يين، جيييييڪييي اسييان جييون ڳييوع جييون 
پارليامينٽ آ ن! جنهن جو اسيپيييڪير ڳيوع جيو نيييڪ 
مرد هجي ٿو اسان تنهين اييوان ۾ ڏک سيم اوريينيدي 
صدين جو سفر ڪيو آهي. ڪکائييين اوطيا  کيان وٺيي 
ڀيليوڙ بينيگييلين تيائييين اسيان جيون اوطياقييون ثيقيافيت جييي 
سونهن رهيون آ ن. غريب غربي کيان وٺيي اميييرن تيي 
احسان جا وڙ اوطيا  جيي ڪيليچير اسيان کيي سيييکيارييا 
آ ن. عالئقي جي ڪنهن لڪل فرد جي فن کي اوطيا  
ئي اپٽار ڪيو آ ي. اهڙيون اوطاقون ورلي ڪٿي هاڻيي 
نت سونهن جو سبب وڃي رهيون آ ن. جيڪي ميثياليي 
قدرن سان موجود آ ن، نه ته سڀ ڪجهه وقت جي تييز 
وهڪري ۾ وهي ويينيدو. اهيي رواييتيون هياڻيي ُگيهيٽيجيي 
ُگهٽجي ساهه کڻي رهيون آ ن! جيئين اسيان جيي انيدر 
اوطاقن کي روايتي سياوڙليي سيوچ ۽ پينيهينيجيي ميفيادن 
انائين جيي آبييياري پيٺيييان اڏوهيي جيييان کيائيي رهيييون 
آ ن. اسان پيار کان گهڻو پري پنيهينيجيي ۾ جيييئينيدي 
دوستي جا دڳ ڀلجي ويا آ يون. محيبيتين جيي ميعيييار 
کي مالوٽ جي مياپين تيوري ڇيڏييو آ يي، اهيڙيَء طيرح 
صدين کان سنڌ جي سونهن بڻيل اسان جيون اوطياقيون 
جيڪي اسان جيي وقيت ۽ ڌييان جيون گيهيرجيائيو آ ين. 
اهي مهمانن الِء اوپريون بڻجي وييون آ ين اچيو تيه وري 
نئين نسل کي اهڙيون اوطاقيون اڏي ڏييون جينيهين جيي 
الٽڻ کي وقيت جيي اڏوهيي نيه کيائيي سيگيهيي نيه ڪيي 
هٿ ٺوڪيون رسيميون ان کيي ڪيييرائيي سيگيهين. اهيي 

 اوطاقون سنڌ جي ثقافت ۽ سونهن جو جوهر آ ن.
*** 

  ادب، تاريخ ۽ سماجيات

 
 اوطاقن

 عبدالغني شر
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جييي پييليييييٽ فييارم تييي اسييان 
سان گڏ آهن امجد دائيودپيوٽيو 
نصيرپييور کييان، اڄ اسيان انيهيين 
جيييي ورڪشييياٿ ۾ ميييوجيييود 
آهيون. امجد پاڻ اين سي اي 
جييو گييريييجييوئيييييٽ آهييي ۽ هيين 

جييي نييالييي سييان هييڪ اداري ۽  NITAنصييرپييور ۾ 
ورڪشاٿ جو بنياد وڌو آهي. جنهن ۾ هو هتان جيي 
انڊيجينيئس آرٽ کي محيفيو  ڪيرڻ جيي الِء ڪيم 
ڪييري رهيييييو آهييي ۽ هيين اداري ۾ فييائيين آرٽ جييا 
ڪيترائي گريجوئيييٽ بيه ڪيم ڪيري رهيييا آهين. ان 
کان عالوه اهي نوجوان جيڪي هين ڪيم ۾ ميهيارت 
حاصل ڪري پنهنجو مستقيبيل ان ڪيم سيان ڳيني ڻ 
چاهين ٿا اهي بيه هيتيي ڪيم ڪيري رهيييا آهين. هين 
ڪيم کيي وري هيڪ نيئييين جيهيت ڏييڻ الِء اميجيد ۽ 
سندس وڏو ڀياُء غيالم حيييدر دائيودپيوٽيو گيڏجيي ڪيم 
ڪري رهيا آهن. اسان کي فخر آهيي تيه اهيڙا نيوجيوان 
اسان جي وچ ۾ موجود آهن. اڄ اسان امجد دائودپوٽو 
سان ڳالهه ٻولهه ڪنداسين ۽ انهن کان ڪاشيَء جي 
ڪم ۽ انڊيجينيئس هنرن جي باري ۾ ڄياڻ حياصيل 

 ڪنداسين. 
ُڪـهـڙيُ ُتـس ُٻـڌايـو ُاهـو زاهدهُانڙو:ُاجمدُاس نُکي
ُجـوُ ُڪـ شـي َ ُٿـو ُچـجـجـي ڪمُکيُڪ شي َُجوُڪم
ُڪـمُ لفظُع مُطورُتيُاستعم  ُٿجيُٿو،ُپرُڪهڙو

 خمصوصُطورُتيُڪ شي َُجوُڪمُسڏجيُٿو؟ُ
ُ ُدائــودپــوٽــو: بيينيييييادي طييور تييي ڪيياشييي لييفييظ اجمــد

“ ڪيانيچ” فارسي ٻوليَء ميان آييو آهيي، جيييڪيو ليفيظ 
مان نڪتل آهي ڪيانيچ ميعينييڪ شيييشيو، جينيهين جيي 
مييعيينيييڪ آهييي چييمييڪ، ڪيياشييي نييڪييتييو ڪييانييچ مييان. 
ڪاشيَء جي ڪيم جيي هيييٺيان تيميام نيازڪ نيفيييس 

 (glaze)ڊزائين هونيدا آهين، انيهين جيي ميٿيان چيميڪ 
هيونيدو آهيي جينيهين  glassyڏني ويندي آهي جيڪيو 

کي ڪاشي سڏجي ٿو. جيڪو بنيادي طور تيي هيڪ 
ٽائل جو قسيم آهيي جيييڪيو اڄ کيان هيزار ييا ٻيارهين 
سئو سال پهريين اييجياد ٿيييو، جينيهين تيي اڇيي بيييڪ 
گرائونڊ سان گڏ نن يون ڊزائينون، گل ٻوٽيا ڏنيا وييا ۽ 

 (layer)ان ڊزائين کي محفو  ڪيرڻ الِء هيڪ  تيهيه 
ڏني ويندي هئي جيڪا ان جو گليز به آهي ۽ ان کي 
مييحييفييو  بييه ڪييري ٿييي، ان کييي ڪيياشيييَء جييو ڪييم 
چئجي ٿو. جيڪو آهستي آهستي اسان جيي سينيڌي 
ثقافت جو خا  حصو بڻيجيي وييو، جينيهين کيي اسيان 
پيينييهيينييجييي ڪييلييچيير جييو آرڪيييييٽيييييڪييچييرل يييا حييقيييييقييي 

(tangible)  .پارٽ چئي سگهون ٿا 
ُجـوُ ُان ُآهـي، ُپـراڻـو زاهدهُانڙو:ُاهوُڪمُڪـيـ و
ُجـيُ ناي دُڪهڙيُرجينُي ُملڪُک نُشروعُٿيوُي ُان
ُسـفـرُ ُهـاـڌان شروع تُساڌُک نُٿيُآهيُي ُاهوُٻجي

 ڪريُساڌُ۾ُپهتوُآهي؟
بنيادي طور تي هي سنڌ جو ڏييهيي اجمدُدائودپوٽو:ُ

فن آهي، پر ان کان اسان سينيڌ جيي اييجياد نيٿيا چيئيي 
سگهون، هي ڪيم اييران کيان شيروع ٿيئيي ٿيو. اييران 
جي هڪڙي شهر ڪاشان ۾ اٺين صدي عييسيوي ۾ 
اڄ کان تقريبن ٻارهن سئو سال پهيريين اتيي ان ڪيم 
جي شروعات ٿي. ان کيانيپيوِء جيڏهين نيني ي کينيڊ کيي 
مغلن فتح ڪيو ۽ پنهنجي سلطنت قيائيم ڪيئيي ۽ 
ان کييان ڏهييه سييال پييوِء هيينيين ايييران جييي سييليطيينيت مييان 
ڪجهه ماهر ڪاريگر هندستان گيهيراييا ۽ انيهين کيان 
اهو ڪم ورتو جيڪو ايران ۾ ٿييينيدو آهيي. ڪياشييَء 

ع ۾ شياهيه ييوسيف گيردييزي 0011جو پهيرييون ميثيال 
ملتان جو ڪم اسان کي ملي ٿو. ميليتيان بيه ان وقيت 
۾ سنڌ جو حصو هو، جييڪيڏهين اسيان ميوجيوده سينيڌ 

ع ۾ ان جيي 0341۾ ڏسون تيه مسيجيد  بيابيري ٺيٽيو 
ڊزائين جو جيڪڏهن اسان مطالعيو ڪينيداسييين تيه ان 

 جا گل ٻوٽا اصلي ايراني ڊزائين ۾ ٺهيل آهن. 
زاهدهُانڙو:ُڪ شي َُجوُڪمُپ ڪست نُ۾ُهنُوقـاُ
ُ۾ُ ڪهڙنُڪهڙنُشهرنُ۾ُٿجيُٿوُ۽ُخ صُڪريُساـڌ
ُ۽ُ ُمسـجـدن ُاسـتـعـمـ   ُجـو ُان ُٿـوا ڪٿيُڪٿيُٿجـي

 درگ هنُک نسواِ ُٻجيُهاڌُڪٿيُٿوُٿجي؟ُ
ُ ڪياشييَء جيو ڪيم پياڪسيتيان ۾ اجمدُدائودپـوٽـو:

صرف ٽن شهرن ۾ ٿئي ٿو ميليتيان، نصيرپيور ۽ هياال. 
اهو صرف ٽائل جي حوالي سيان آئيون ڳياليهيه ڪيرييان 
ٿو، پر جيييڪيڏهين ٿيانيون جيي ڳياليهيه ڪيرييون تيه اهيو 
هينيئير الهيور ۾ بيه ٿيئيي پيييو. بياقيي ميليتيان، هياال ۽ 

 انٽرويو

 ڪ شي َُجيُهارُتيُخ صُانءرويو
 

 همسري 

 اجمــدُدائـــودپـــوٽـــو زاهده ابڙو
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نصرپور ۾ ٽائل به ٺهن ٿا ته ٿانو به ٺهن ٿا. مزارن ۽ 
مسجدن کان عالوه ان جو استعمال بينيييادي طيور تيي 
آرڪيٽيڪچرل آرنامينٽيشن ئي آهي. جنهن ۾ بيليو 
ٽائل جو استعمال گهڻو آهي، ان کانپوِء جڏهن ان جو 
رجحان وڌيو ته برٽش دور جي آرڪيٽيڪچر ۾ مٿان 

هلي ٿي. هينئر اسان جيدييد دور  corniceهڪڙي بلو 
۾ ان کي پورٽ ايبل ڪيييو آهيي. جيييئين اسيان جيون 
پييينيٽينيگييز آهين، فيرييم آهين، ان جيو اسييتيعيميال هياڻييي 
ڪچن ۾ به ٿئي پيو، آفيييسين ۾ ٿيئيي پيييو، ميزارن، 
مسجدن ۽ درگاهن کان هٽي ڪري ماڻيهيو پينيهينيجين 
گهرن ۾ به لڳرائين پيا. هين وقيت اسيان بيه ان ڪيم 
کي جديد انداز ڏيئي آفيسن کي فراهم رهيا آهييون. 
ڪچن جي الِء ڪيجيهيه شيييون ٺياهيييون آهين. مياڻيهيو 

ريسٽورينٽس ۾ به لڳرائين پييا. ڪياشييَء جيي ڪيم 
ٺاهييو  (incorporate)کي ڪاع جي ڪم سان گڏي 

وڃييي پيييييو، اهييو وري تييڏهيين ٿييييينييدو جييڏهيين ان جييي 
 ڪوالٽي کي اڃان وڌيڪ بهتر ڪيو ويندو. 

ُايـاـدي،ُ ُڪـيـجـن زاهدهُانڙو:ُاه ُڪوالءيُ۾ُنه ي
ڇ ُڪوالءيُ۾ُنه يُتوه نُي ُڪوُاداروُاڪيليُسـرُ
آڻيُسگهيُٿوُي ُانُالِ ُتوه نُکيُحـوـومـطُسـطـ ُ

 تيُمددُجيُضرورتُهوندي؟
ان ۾ ڪو شڪ ڪيونيهيي تيه ان ۾ اجمدُدائودپوٽو:ُ

ڪافي سيڪٽر ڳني ييل آهين، جينيهين ۾ تيعيليييم جيو 
شعبو سڀ کان پهرين آهي. ان کانپوِء معاشيييات ٿيو 
اچييي وڃييي، پييوِء مييارڪيييييٽيينييز اچييي ٿييي وڃييي. اهييي 
سڀئي جڏهن پياڻ ۾ ڳيني جينيدا تيه اسيان سيڀينيي جيي 
ڪوششن سان گڏجي شين جي ڪوالٽيي ۾ بيهيتيري 
اچي سگهي ٿي. پهرين ڳالهه اها آهي ته توهيان جيي 
ان سبجيڪيٽ جيي بياري ۾ ڄياڻ ڪيييتيري آهيي تيه 
جيئن ان کي توهيان بيهيتير بيڻيائيي سيگيهيو تيه جيييئين 
ماڻهو ان جو استعمال پنهنجن گهرن ۾ ڪرڻ پسينيد 
ڪن. جيڪڏهن اسان ان جي ڪواليٽيي کيي بيهيتير نيه 

ڪنداسين ته ماڻهو ان شيِء جو استعمال ڇيو ڪينيدا. 
پوِء يقينن ماڻهو اهي شيون استعمال ڪنيدا جيييڪيي 
ٻاهرين ملڪن جون هوندييون. جيييسيتيائييين ادارن جيي 
پٺڀرائي الِء حڪومت پنيهينيجيو ڪيردار ادا نيه ڪينيدي 
تيستائين انهن شين ۾ نه بهتري اچي سيگيهيي ٿيي، 
نه خوبصورتي اچي سگهيي ٿيي، نيه انيهين جيو ميعيييار 
بهتر ٿي سگهي ٿو. اسان پينيهينيجيي ڄياڻ ۽ تيعيليييم 
جي بنياد تيي انيهين کيي بيهيتير ڪيرڻ جيي ڪيوشيش 
ڪئي آهيي. شييين جيي ڪيواليٽيي تيوهيان جيي اڳيييان 
آهي، ٻي ڳالهه اهيا آهيي تيه جيييسيتيائييين اسيان انيهين 
شين کي ڪمرشالئيز نيه ڪينيداسييين جيييسيتيائييين ان 
جيي مييارڪييييٽ نيه وڌنييدي تيييييسيتييائيييين ان ڪيم جييي 

 معيار ۾ بهتري نٿي اچي سگهي. 

ُتـ ئـنيُ ُانـ ن ُتـس ُآهـي زاهدهُانڙو:ُانُجوُمطلبُاهو
 اهوُڪمُڪمرشالئيزُنسُٿيوُآهيا

نه مڪمل طور تي ڪيميرشيالئيييز نيه اجمدُدائودپوٽو:ُ
ٿيو آهي. اڃان تائين هي آرٽ ۽ ڪرافٽ جيي بينييياد 
تي ٿي رهيو آهي. هي ڪم بنيادي طيور تيي رهينيدو 
به آرٽ ۽ ڪرافٽ. جڏهن اسان هن کيي مشييينين تيي 
ٺاهڻ شروع ڪنداسين ته پوِء هن جي اها حييثيييت نيه 
رهندي. جيئن مشين ۾ ٽائل ٺهندا آهن ته انهن جي 
اها اهميت نه هوندي آهيي، اهيي فيييڪيٽيري ۾ هيزارن 
جي حساب ۾ ٺهن ٿا. هيي هيڪ هينير آهيي هيٿ جيو 
ڪيم آهييي، هيين جييي پيينييهيينييجييي هيڪ اهييميييييت آهييي. 
جنهن کي ختم ناهي ڪرڻو بلڪه ان کي مدد ڏيئيي 

 مٿي کڻي اچڻو آهي. 
ُم ـنيُجـيُ ُ۽ ُٽـ ئـل ُٺـهـيـل زاهدهُانڙو:ُڇ ُهٿُجي
ُانُ ُ۽ ُپـتـتـگـي َ ٺهيلُٽ ئلُجيُخونصورتيُ۽ُانُجي
ُقـيـمـاُ ُجـي جيُمعي رُ۾ُڪوُفرقُهوندوُآهي؟ُي ُان
ُٺـهـيـلُ ُم ـنيُجـو ۾ُڪوُفرقُهوندوُآهيُجوُمـ ڻـهـو

 ٽ ئلُاستعم  ُڪر ُکيُترجي ُڏينُٿ ا
ان جا ٻه ٽي سيبيب آهين، پير ان جيا اجمدُدائودپوٽو:ُ

ٻه بنيادي سبب آهن هيڪيڙو وقيت ٻيييو قيييميت. هيٿ 
جي ڪم جي قيمت وڌييڪ هيونيدي آهيي. ڇيو تيه ان 
۾ وقت وڌيڪ ٿيو لڳيي. ميثيال طيور: تيوهيان گيهير ٿيا 
ٺيياهييڻ چيياهيييييو ۽ ان جييي هييزار اسييڪييوائيير فييوٽيين جييي 
فلورنز ٽائل ۾ ٿيا ڪيرڻ چياهيييو جيييڪيڏهين تيوهيان 
ڪنهن ڪاشيگر جي آسري ۾ وييهيي رهينيدا تيه اهيو 
ڪافي وقت وٺندو، پر توهان مشيين جيو ٺيهيييل ٽيائيل 
مييارڪيييييٽ مييان وڃييي خييريييد ڪييري اچييي سييگييهييو ٿييا. 
مشين تي ٺهيل ٽائل جي پيداوار پنت کان ڇيهيه هيزار 
ميٽر هڪ ڏينهن جي حساب سان ٿيئيي ٿيي. جيييڪيا 
اسان شايد هڪ سال ۾ به پوري نٿا ڪري سيگيهيون. 
ان کان عالوه وري قيمت جو به فر  اچيي ٿيو. مشييين 
تي ٺهيل ٽائل هٿ جي ٽيائيل کيان سيسيتيو ٿيئيي ٿيو، 

اسان جا خرچ وڌيڪ آهن ۽ ذيان بيه وڌييڪ ٿيئيي ٿيو. 
ان جي مقابلي ۾ مشييين تيي ٺيهيييل ٽيائيل جيو ذييان 
گهٽ آهي ۽ سستو ٺهي ٿو. ان الِء جيييڪيي شيييون 
وڏي پيئيميانيي تيي اسيتيعيميال ٿييين ٿيييون اهيي گيهيڻييو 
ڪيري فييييڪييٽيري ۾ ٺييهين ٿييييون. اسييان جييون ٺييهييييل 
شيون آرٽسٽڪ ايڪسپريشن جي طور تي اسيتيعيميال 
ٿين ٿيون. ماڻهو گهر جي ڪنهن مخصو  جياِء الِء 

 استعمال ڪن ٿا. 
زاهدهُانڙو:ُجيوڏهنُاسنيُچ هيونُتسُهنُڪمُجـوُ
ُ۽ُ ُڪـ ريـگـر ُئـي واهپوُوڌيُتسُانُالِ ُاس نُکيُاوترا
ُوڌيـڪُپـيـداوارُ ُجـي ُان آئوٽُليٽُگهرجنُ۽ُجڏهـن

 ٿياديُتسُڇ ُانُجوُواهپوُوڌيُسگهيُٿو؟
ُ ُدائــودپــوٽــو: نييه ايييئيين نيياهييي، هيين ڪييم جييي اجمــد

هڪڙي تاريخ آهي. جيڏهين ڪيا شييِء هسيٽيري سيان 
وڃي ملي ٿيي تيه پيوِء ان کيي تيوهيان ميارڪيييٽ جيي 
شيِء نيٿيا چيئيي سيگيهيو. جيييئين پييينيٽينيگيز آهين اهيي 
مارڪييٽ ۾ تيوهيان کيي نيه ميلينيدييون. هيي ڪيم بيه 
بلڪل ايئن ئي آهي، آرٽ ورڪ آهيي ۽ آرٽ ورڪ 
ڪڏهن به مارڪيٽ جو حصو ناهي ٿيينيدو. اسيان جيو 
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گهڻو ڪيري ڪيم ڪسيٽيميائيييزڊ هيونيدو آهيي. اسيان 
ڪسٽمر جي فرمائش تي يا ان جي پنيهينيجيي گيهيرج 
جييي مييطييابييق ٺيياهييييينييدا آهيييييون. مييارڪيييييٽ جييي الِء 
ٺاهينداسييين تيه شياييد ڪيو ڪيالئييينيٽ ان شييِء کيي 
خريد ڪري ڪو نيه ڪيري. هين ڪيم جيو ميارڪيييٽ 
سان ته تعلق ئي ڪونهي. جييئين اسيان جيي سينيڌيَء 

توهان کي هين ڪيم جيي سيميجيهيه ” ۾ چوندا آهن ته 
اصيل ۾ هيي انيهييَء طيرز جيو ڪيم آهيي، “ ڪونهي.

جيئن ڪنهن مياڻيهيو کيي شيو  هيونيدو تيه پينيهينيجيي 
ڇييييييييييييييييييڏي. گهر ۾ ڪو اهڙو ييونيييڪ پيييس لڳيائيي 
ماڻهو اڪثر سفر ڪري اها شييِء وڃيي 
اتان وٺي ايينيدا آهين جيييئين اسيان کيي 
خبر آهيي تيه ميليتيان ۾ ڪياشييَء جيا 
ٿانو سٺا ٺهن ٿا. جيئن چنيييوٽ جيو 
فرنيچر مشهور آهي، شڪارپور جو 
فرنيچر مشهور آهي، نصيرپيور جيو 
ٽيييائيييل مشيييهيييور آهيييي، هييياال ۾ 
جيينييڊيَء جييو فييرنيييييچيير مييلييي ٿييو. 
هيياڻييي جييييييڪييڏهييين هييياال جيييي 
جيينييڊيَء جييو فييرنيييييچيير سيي ييي 
سنڌ ۾ ٺيهيڻ لڳينيدو تيه هياال 
پنهنجي اها اهمييت وڃيائيي 
ويهندو. ان جو ميطيليب اهيو 
بييه نيياهييي تييه هيياال وارا ان 
تييي قييابييض ٿييي وڃيين ۽ 
صرف انهن جو ئي حيق 
آهي. اتيي گيورنيمييينيٽ 
کييي کييپييي تييه انييهيين 
ڪيييييارييييييگيييييرن کيييييي 
سيييييپيييييورٽ ڪيييييري، 

انيييهييين جيييا ٽيييريييينييينيييز 
پروگرام هاليا وڃين تيه جيييئين وڌ ۾ 

وڌ ڪاريگر پيدا ٿين ۽ ڪيم جيي اهيميييت اهيا ئيي 
 رهي ۽ ان جي پيداوار وڌي وڃي. 

ُ۾ُ ُمـلـتـ ن زاهدهُانڙو:ُجيووُڪمُه ال،ُنصـرپـور،
ُآذرنـ ئـيـجـ ن،ُ ُتـرڪـي، ُايـران، ُاهـو ُآهـي ٿيُرهيو
ترڪم نست نُ۽ُسياءر ُاي ي ُجيُڪمُک نُڪـيـجـنُ

 خمتلفُآهي؟ُ
بنيادي طور تي مٽي هر ڏهن ڪليو اجمدُدائودپوٽو:ُ

ميٽرن کيانيپيوِء تيبيدييل ٿيي وڃيي ٿيي. اسيان وٽ چيار 
سئو سال پهرين نصيرپيور کيان سينيڌو دريياهيه گي رنيدو 
هو. تنهنڪري نصرپور ۾ قدرتي چيييڪيي ميٽييَء جيا 

deposit  موجود آهن ان ڪري هتي ڪچو مال موجود
آهي ۽ اهو فن هتي هلندو رهيييو. انيهييَء طيرح اييران، 
ترڪي، آذربائيجان، ترڪمانستان، سينٽرل ايشيا جيو 
ڪم لڳ ڀڳ ساڳيو آهي، باقي وڪيييبيليري جينيهين 
کي ڊزائين چئبو آهي اهيي هير ڪينيهين جيا پينيهينيجيا 
آهن، جنهن جا به ٽي پاسا ساڳيا آهن. جنهن ۾ ٽيي 
بنيادي اسالمي ڊزائييين آهين. هيڪيڙو ڪيييليييگيرافيي، 
ٻيو فلورل جنهن کيي ازنيڪ بيه چيييو وڃيي ٿيو، ٽيييون 
پاسو آهي جاميٽري، اهي بنيادي پياسيا سياڳيييا آهين. 
چاهي ملتان هجي، سنڌ هيجيي، اييران هيجيي، تيرڪيي 

هجي سڀ انيهين ٽينيهيي بينيييادي پياسين کيي فياليو ٿيا 
ڪن. اسان وٽ جيڪو بلو ٽائل آهي جنهن کيي بيليو 
ڪييياشيييي چيييئيييجيييي ٿيييو، ان جيييو بيييه سيييورس ڪييياپييير 
آڪيسائيڊ ساڳيو آهي. مليتيان وٽ بيه سياڳيييو آهيي 
اسان وٽ به سياڳيييو آهيي تيه سييينيٽيرل ايشيييا وٽ بيه 
ساڳيو آهي. هاڻي جيڪي ملڪ جيترو اڳتي نڪري 
ويا آهن انهن پنهنجي آرٽ کي به اوتيرو اڳيتيي وڌاييو 
آهي. بدقسيميتيي سيان اسيان اڳيييان نيه وڌي سيگيهيييا 
آهيون ان ڪيري اسيان جيا فين بيه هيييٺييين سيطيح تيي 
بيٺل نظر اچن ٿا. ايران ۽ تيرڪيي ان ڪيم کيي بييين 
االقوامي سطح تي ايڪسيپيورٽ ڪيري رهيييا آهين. 

چئجي ٿيو، “  ازمي موٽف”جنهن کي 
انيهيين تييي ڪييييتييرائييي 

ڪيييييييتييييييياب 
ليييکيييييييل آهييين. اسيييان وٽ 

اسان جي هنرن جي باري ۾ ڪتياب ئيي 
لکيل ڪونه آهن، لٽريچر آهي ئي ڪونه، جڏهن آئون 
ٿيسس ڪري رهيو هئس ته ميون پينيهينيجيي هيڪيڙي 
اسييتيياد کييان جيييييڪييا اسييان کييي ڪييلييچييرل هسييٽييري 
پڙهائيندي هئي، سوال ڪيو آئون اسالمڪ آرٽ تيي 
تحيقيييق ٿيو ڪيرڻ چياهيييان. پياڪسيتيان جيي ڪيجيهيه 
ليکڪن جيا ڪيتياب تيجيوييز ڪيرييو. جينيهين تيي هين 
جواب ڏنو ته توهان پاڻ ڪتاب لکو ۽ پاڻ ئي پيڙهيو. 
ڇيو تييه اسيان وٽ ان مييوضيوع تييي ليٽييرييچير آهيي ئييي 
ڪونه. توهان کي پياڻ ئيي ڳيوليڻيو پيونيدو. جيييڪيڏهين 
اسان ايراني ٽائل تيي ليٽيرييچير ڳيولييينيداسييين تيه انيهين 
جون توهان کي ڪيتريون ئي ويبسائيٽيون ميلينيدييون. 
توهان ٽرڪش يونيڪ ٽيائيل ليکيو ان تيي تيوهيان کيي 
ڪيترائي ڪتاب ملي ويندا. سينٽرل ايشيا جو ڪيم 
ڏسو. لنڊن ميوزيم ۾ انهن ملڪن جا پورا پيورا ڀياايا 
ٺهيل آهن، جنهن ۾ تيرڪيي، اييران، سييينيٽيرل ايشيييا 
شياميل آهين. بيدقسيميتييَء سيان اسيان جيو اتيي ڪيوبيه 

 حصو ڪونهي. 
ُجـيُ ُاي ُسـي ُايـن زاهدهُانڙو:ُجيوڏهنُتوه نُجي
ُ۽ُ ُلـ۽ـو ٽيچرُتوه نُکيُاهوُٿيُچويُتسُپ  ُڪـتـ ب
ُجـوُ ُڇـو ُآهـي ُڏوهـس ُجـو ُڪـاـهـن ُ۾ ُان پ  ُپڙهوُتس
ُنـوـتـ ُ ُاتـ ن ُپـهـريـن ُکـ ن ُتـوهـ ن ڪي ائيُنيچـز
ُهـونـدو،ُ ُپـڙهـيـو ُکـي ُسـبـجـيـوـٽ ُان هوندا،ُانهـن
ُنـسُ پڙه يوُهوندوُ۽ُانهنُانُجيُن ريُ۾ُڪيُڪتـ ب
ُتـسُ ُکـي ل۽ي ُآهنُتسُانُجوُڏوهسُ رفُاس نُحوومـا

 نٿ ُڏيجيُسگهونُاسنيُسڀنُڏوه ريُآهيوناُ
ُ گيورنيمييينيٽ جيو پينيهينيجيو هيڪيڙو اجمدُدائـودپـوٽـو:

ڪردار هوندو آهي، حڪومت جيڪڏهن هنرمندن کي 
سپورٽ ڪري ۽ وري هنرمينيدن جيو بيه ڏوهيه آهيي تيه 
جتي انيهين کيي حيڪيوميت پيٺيڀيرائيي ڪيئيي آهيي تيه 
انهن وري اهو نتيجو نيه ڏنيو آهيي. بينيييادي طيور تيي 
هن قسيم جيا هينير هيڪ نسيل کيان ٻيئيي نسيل 
تائين منتقل ٿييينيدا رهينيدا آهين. 
آئييون چيياهييييينييدس تييه 
ميينييهييينييجييو پييٽ هيييي 
ڪيييم سيييکيييي، آئيييون 
ڪونه چاهيندس ته هي 
ڪم ليفٽ رائيييٽ ٻيئيي 
ڪنهن وٽ وڃي. سيڌيَء 
طييرح اهييو هيينيير ميينييهيينييجييي 
خييانييدان ۾ رهييي. ان سييوچ 
جو هن هنر تي تمام گيهيڻيو 
مينييفييي اثيير پييييو آهييي. جييڏهيين 
اهو ڪم اسان جي خاندان مان 
نيييڪيييري ٻييياهييير ٻيييئيييي ڪييينيييهييين 
خاندان ۾ ويندو اهو ماڻهو ان ۾ 
نواڻ آڻييينيدو ۽ اييئين ڪيم اڳيتيي 

 وڌندو. 
ُهـنُڪـمُ ُتـوهـ ن زاهدهُانڙو:ُڇـ 
ُ۾ُ ُخـ نـدان ُڪـاـهـن کيُاڳـطُٻـجـي
 ماتقلُڪر ُجيُڪوششُڪريوُپي ؟

ُ جيي بيليڪيل، هيتيي اجمدُدائـودپـوٽـو:
اسييان وٽ نييوجييوان ڪيياريييگيير جيييييڪييي 
گهڻو ڪري سڀ تعليم يافته آهن انيهين 
کي اسان مڪمل آزادي ڏني آهي ته جيئن اهي نيوان 
تجربا ڪري سگهن، اسان انهن کي آزادي ڏني آهيي 
ته جيڪڏهن انهن کي ڪا نئين سوچ اچي ٿي ته ان 
تي اهي ڪم ڪري سگهن ٿا. اهي جيدت ڏييکياريين 

 ته اسان هميشه انهن کي ڀليڪار ڪنداسين. 
ُهـيـاـجـرNITAُُزاهدهُانڙو:ُ ُ۽ ُآهـن ج ُڪهڙاُمقصـد

جيويُنوجوانُتوه نُوٽُڪمُڪريُرهي ُآهنُاهـيُ
ڊپلومسُڪورسُڪريُرهي ُآهنُي ُانهنُکيُڪ ُڊگريُ

 ملادي؟
ُ جيو ميطيليب آهيي نيييشينيل  NITAاجمدُدائـودپـوٽـو:

انڊيجينيئس اينڊ ٽريڊشنل آرٽ. اسان اهو سوچيو تيه 
نالو اهڙو رکون جنهن ۾ ٿوري نواڻ هجي، جنهن کيي 
اڳتي هلي اسان نيشنل انسٽيييٽيييوٽ آف ٽيرييڊيشينيل 

ع 1101آرٽس ۾ تبديل ڪنداسين. بنيادي طور تي 
جو بنياد رکيو ته اسيان  NITAجنوري ۾ جڏهن اسان 
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وٽ ٽيم ۾ هنرمند ماڻهو موجود ڪونه هئا. آئيون ان 
وقت اين سي اي ۾ پڙهي رهيو هئس، مينيهينيجيو وڏو 
ڀاُء ۽ منهنجو ٻيو هڪڙو ڀاُء آهي جن کي ڪم جيي 
خبر هئي. ٻيا ڪجهيه هيتيي ڪيارخيانيا آهين جيييڪيي 
ڪم ڪن پيا. ڀاُء حيدر ۽ عمران علي ۽ ٽيون آئيون 
هوندو هئس جڏهن موڪلن ۾ هيتيي ايينيدو هيئيس تيه 
اسان گڏجي ڪيم ڪينيدا هيئياسييين، اسيان ميحيسيوس 
ڪيو ته هتي اهڙن هنرمندن جي کوٽ آهي، جن کيي 
ڪم جي حقيقت ۾ خبر هجيي. پيوِء اسيان نيني ا نيني ا 
ڇوڪرا جيڪي اسيڪيول ميان فيار  ٿيي نيڪيتيا هيئيا 
ٽين ايجر هئا انهن کيي پينيهينيجيي کيييسيي ميان پيييڊ 
انٽرنشپ ڏنيون ته جيئن شام جو انهين کيي ڪيجيهيه 
پئسا ملي پون ۽ انهن کي اسان تيربيييت ڏييڻ شيروع 
ڪئي اسان ان طريقي سان سئو کان وڌيڪ نيوجيوانين 
کي هنري سکيا ڏني، جنهن ۾ اسان ڪنهين کيان بيه 
ڪا مدد نيه ورتيي. ڪيجيهيه اسيان پيروجيييڪيٽ ڪينيدا 
هئاسين تيه ڪيجيهيه وري ڀياُء جيي پيگيهيار ميان خيرچ 
ڪ ندا هئاسين. اسان هتي باقائدي جيييئين ٽيريينينيز 
پروگرام هجڻ گهرجن ان طريقي سان نه پيا ڏيون، پير 
جيڪي متعلقه ماڻهو آهن ۽ مخصيو  ڪيم ڪيرڻ 
چاهين ٿا جن ۾ سکڻ جي صالحيت ۽ شو  ميوجيود 
آهي انهن کي اسان ڪيم سيييکيارييون ٿيا. اسيان جيي 

 ڪنهن به يونيورسٽي سان ڪوبه ڳان اپو ڪونهي. 
 زاهدهُانڙو:ُڇ ُهيُتوه نُجوُخ ندانيُڪمُآهي؟

ُ هيا چيئيي سيگيهيجيي ٿيو، پير اسيان اجمدُدائودپـوٽـو:
استاد گهراڻي مان ناهييون. اسيتياد گيهيراڻيو ٻيييو آهيي 
جيڪو ڪاشيگر سڏجي ٿو. اسان جو هيي ٻيييو نسيل 
آهي جيڪيو هيي ڪيم ڪيري رهيييو آهيي. مينيهينيجيا 

ڀائيٽا ڀاڻيجا هين وقيت سيڀ هيي ڪيم ڪيري رهيييا 
 آهن. 

زاهدهُانڙو:ُهيست ئنيُتوه نُوٽُڪي اُاهڙاُم ڻهوُ
ُالِ ُ ڪمُڪريُنوت ُآهنُي ُڪريُرهي ُآهنُجنُجي
توه نُچجيُسگهوُتسُه ڻيُاهيُموملُطورُتيُڪـمُ
ُقـ نـلُ ُجـي س۽يُچو ُآهنُ۽ُاڪيليُسرُڪـمُڪـر 

 آهناُ
اسان وٽ ويهه کان ٽيييهيه اهيڙا سيٺيا اجمدُدائودپوٽو:ُ

آرٽيسن ڪم سکي چڪا آهن، جن مان ڪجهه کيي 
ته سرڪاري نوڪريون مليو ويون، ڪجهيه اسيان سيان 
گڏجي ڪم ڪري رهيا آهن، ڪجهه دل ڀرجيي وڃيڻ 
جي ڪري اڌ مان ڇڏي هليا ويا. هن وقيت اسيان وٽ 
ٻارهن کان تيرهن سٺا آرٽيسن موجود آهن. پنهنجيي 
پنهنجي فيلڊ ۾ ڏاڍو سيٺيو ڪيم ڪيري رهيييا آهين، 
ڪو لکائي ۾ سٺو آهي، ڪو ڪيچيي ڪيم ۾ سيٺيو 

جيو گيلزنز آهي، ڪو فائرنز جو سٺو آهي ته ڪو 
سٺو آهي. تقريبن پندرهن سورهن جي ٽيم هن وقيت 

 ڪم ڪري رهي آهي. 
ُتـسُ زاهدهُانڙو:ُاس نُکيُهڪُٽيمُليڊرُطورُٻڌايـو
ُانُ ڪ شي َُجيُڪمُجوُمستقبلُڪي وُروشنُآهيُ۽
ُ۾ُ ُدنـيـ  ُ۽ ُٿـو ُسـگـهـجـي ُونـي کيُڪي وُاڳطُوٺي
ُنـيـونُ ُڪـهـڙيـون ُتـوهـ ن ُ۾ ُان ڦهالئيُسگهجيُٿـو،

 اجي داتُ۽ُجترن ُڪريُسگهوُٿ ؟
جيي ڳياليهيه  exposureجيييسيتيائييين اجمدُدائودپوٽو:ُ

ڪجي ته اهو هر فيليڊ جيو پينيهينيجيو پينيهينيجيو هيونيدو 
آهي، هاڻي ان ماڻهو تي منحصر آهي ته اهيو ان کيي 
ڪيئن ٿو استعمال ڪري ۽ پييش ڪيري. تيوهيان ان 
کي ٺاهيو ڪيئن ٿا، ان جي مارڪيٽنز ڪيييئين ٿيا 

ڪريو. اهيي ڪيجيهيه بينيييادي نيقيطيا آهين جيييڪيڏهين 
انهن کي حل ڪري ٿيا وٺيون تيه اسيان جيو مسيتيقيبيل 
يقينن روشن آهي. جيڪڏهن اسين پنهنجن آرٽييسين 
کي ان طرح تربيت ڏيئي ۽ انهن کيان اهيڙي طيرييقيي 
سييان ڪييم وٺييي وييياسييييين ۽ مييعيييييار تييي سييودو نييٿييا 
ڪريون ته پوِء اسان جي مارڪييٽ بيه سيٺيي ٿييينيدي، 
پر جيڪڏهن اسان جي ٺهيل شيِء ۾ ئي جان ڪيونيه 
هوندي. جيئن هي منهنجي هٿ ۾ نن ڙو آبجييڪيٽ 
آهي ان جو تجربو اسان ٻين ڪيترن ئي آبجيڪٽيس 
تي ڪيو آهي جو هاڻيي اسيان اهيڙا آبيجيييڪيٽ ٻياهير 
موڪلي سگهون ٿا. هي باقائده سيرٽيييفيائيييڊ آهين ۽ 
ٻاهر موڪلي سگهجن ٿا. باقي ته ڪاشي ٻئي هينيڌ 
بييه ٺييهييي ٿييي، ان جييي ٿييولييهييه ۽ گييليييييز جيييييڪييڏهيين 
اسٽينڊرڊ جي مطابق نه هوندا ته انهن جي ميارڪيييٽ 
نه ٺهي سگهندي، اسان انهن تي ڪافي ڪم ڪيييو 
آهي. اسان وري انهن جا ٽييسيٽ بيه ڪينيدا آهيييون ۽ 
رنز به اهي هاليون پيا جيڪي مارڪيٽ ۾ ماڻيهين 
کي پسند اچن. گهڻو ڪيري تيه اسيان وٽ بيليو ڪيلير 

 استعمال ٿئي ٿو جيڪو اسان جي سڃاڻپ آهي. 
ُمـعـيـ رُ ُواري زاهدهُانڙو:ُڇ ُتوه نُپرڏيهسُموڪلـڻ
ُتـ ئـنيُتـوهـ نُ ُانـ ن ُپـر ُپـيـ ، ُڪـريـو تيُنسُڪم
ُجـ ُ ُان ُآهـيـو ُسـگـهـيـ  پاهاجوُڪمُٻ هرُنسُموڪـلـي

 ڪهڙاُسببُآهن؟
ُ ُدائــودپــوٽــو: اسييان کييي پييرڏيييهييه مييوڪييلييڻ الِء اجمــد

ڪجهه قانيونين جيي پيابينيدي ڪيرڻيي پيونيدي. جيييئين 
اسان وٽ پرڏيهه موڪلڻ الِء الئسنس هجڻ گيهيرجيي، 
ان کان عالوه اسان جيو بينيييادي مسيئيليو اهيو آهيي تيه 
جيڪڏهن اسان ڪنهن سان ڪو معاهدو ڪيرييون ٿيا 
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ته اهو تمام اهم هجي ٿو، جيڪيا تيارييخ اسيان ڏييون 
پيا ان تي جيڪڏهن ڪم نٿا ڏيون ته پوِء اسيان جيي 
ساک تي اثر پونيدو. ان کيان عيالوه ميعيييار سيڀ کيان 
وڏو مسئلو آهي. اسان اييل پيي جيي تيي فيائيرنيز تيه 
ڪريون پيا رزلٽ به تمام سٺا پيييا اچين، پير ڪيڏهين 
ڪڏهن نتيجا گيهيربيل نيه ايينيدا آهين. ان کيان وڌييڪ 
اهم ڳالهه اها آهيي تيه جينيهين رفيتيار سيان اسيان کيي 
مصينيوعيات تيييار ڪيرڻ گيهيرجين ان رفيتيار کيي اڃييان 
پهچي نه سگهيا آهيون. اسان تمام گهيٽ ميقيدار ۾ 
شيون پرڏيهه اماڻيون ٿا. جيئين ڪيو ميڊل مييين جيي 
طور تي اسيان کيان ڪيا شييِء کيڻيي وييو ۽ اهيو وري 
ٻياهير کيڻييي وڃييي وڪيڻييي ٿييو. هيييينيئيير تييازو ئييي اسييان 
هڪڙو پروجيڪٽ ڪيو آهي، ان ۾ اسان ٽائل ٺياهيي 

 ٻاهر موڪليو آهي.
ُڪـهـڙيُ ُتـوهـ ن ُ۾ ُٽـ ئـل زاهدهُانڙو:ُڪ شي َُجي
ُهـونـديُ ُمـءـي مءيُاستعم  ُڪريوُٿ ُڇ ُاه ُسـ ڳـي
ُرنـ ُ ُ۽ ُآهـن ُٺـهـاـدا آهيُجاهنُس نُٺورُج ُٿـ نـو
ُجـيُ ُٽـ ئـل ُسـ ن ُجـاـهـن ُٿـ  ُڪـريـو ڪهڙاُاستعم  

 زندگيُوڌيُوني؟ُ
نصرپور مان سنڌو درياهه وهنيدو هيو اجمدُدائودپوٽو:ُ

ان ڪري ان جي مٽيَء جيا ذخيييرا هيتيي تيميام گيهيڻيا 
ميوجيود آهين، ان ڪيري هيتيي اهيو هيينير اڃيان بييه زنييده 
آهي. مٽي اها ساڳي آهي جنهن مان ٺيڪير جيا ٿيانيو 
ٺهن ٿا ۽ ڪاشيَء جا ٿانو به ٺهن ٿيا، پير ٻينيهيي جيو 
پروسيس ڌار ڌار آهي، انهن جي فائيرنيز اليڳ آهيي. 
اها ئي ساڳي مٽي آهيي جينيهين ميان ٺيهيييل ٿيانيو ييا 
ٽائل جو هڪ حصو ڳاڙهو نظر ايندو آهي ۽ ٻيو ٿيانيو 
يا شيِء چائنا ڪلي مان ٺهي ٿي جيڪا اڇو هيونيدي 
آهي. س ي دنيا ۾ گهڻو ڪيري ڪيم چيائينيا ڪيليي 
۾ ٿئي پيو، جنيهين کيي ڪيليي بياڊي چيئيبيو آهيي ۽ 
ڳاڙهي مٽي نيچرل باڊي آهي جنهن کي کڻيي اسيان 
پچائي شيِء ٺاهيندا آهيون ۽ اڇي ميٽيي جينيهين کيي 
چائنا ڪلي چئجي ٿو اها مين ميڊ آهي. جييڪيڏهين 

جو ڪم ڏسنداسين تيه اهيو اڄ بيه  old mastersاسان 
زنده آهي. جيئن مثال وٺجي شياهيجيهيان مسيجيد جيو 
اهو ڪم اڄ به زنده آهي. مسجد دادگير آهي، ملتيان 
جيون ڪيجييهيه عييميارتيون آهين، خييدا آبياد مسيجيد دادو 
آهييي. ان کييان عييالوه سيينييڌ ۾ ڪييافييي مييزارون آهيين 
جيڪي ٻه سئو سالن کان وڌيڪ پراڻيييون آهين ۽ اڄ 

 به صحيح حالت ۾ موجود آهن. 
ان کان عالوه سنڌ سان ڪجهه ٻيا مسئال به الڳاپييل 
آهن جنيهين ۾ جينيگيالت جيي ڪيٽيائيي شياميل آهيي، 

تيميام گيهيڻيو وڌييو آهيي.  seepageجنهن جي ڪري 
جيييييييئييين جيييييييئييين سيييي پيييييييت وڌي پيييييييو ان جيييو اثييير 
آرڪيٽيڪچر تي به پوي پيو. ان سيان گيڏ ڪياشييَء 
جو ڪم جيڪو خوبصورتي الِء ٿييل آهيي ان تيي بيه 
اثر پوي پيو. جيڪڏهن اهو ٽائل کي کائيي ويينيدو تيه 
رنز به ڪونه بچندا. اسان جا ڪجهه عيالئيقيا جيييئين 
الڙ سنڌ جي ڳالهه ڪجيي اهيڙا بيه آهين جيتيي تيميام 
گهڻي سي پيت آهي. اتيي تيميام گيهيڻيا اثير پيون ٿيا. 
اسان انهن سڀني شين کي نظر ۾ رکندي مٽيَء کيي 
وڌيڪ نفاست سان تيار ڪريون ٿا، ميطيليب اهيو آهيي 

ته ان ۾ جيڪا گدالڻ موجود هوندي آهي ان کيي ڌار 
ڪندا آهيون، پياڻييَء ۾ گيهيڻين ڏيينيهين تيائييين ميٽيي 
پسائي رکندا آهيون ۽ پوِء ان کي اس ۾ سيڪيڻ الِء 
ڇڏيندا آهيون ته جيئين ان ۾ انيدر جيييڪيي ليوڻييياع 

 0آهن اهي ان ميان ڌار ٿيي وڃين. پيوِء اسيان ان کيي 
سييييينييٽييي گييريييڊ جييي حييرارت تييي پييچييائييييينييدا  11هييزار 

آهيون، ان کان وڌيڪ حيرارت ڏيينيداسييين تيه ان شييِء 
جي شڪل صورت خراب ٿي ويينيدي. ان حيرارت تيي 
ان جا زراعت پاڻ ۾ ڳن جي مضبوط ٿي وينيدا آهين. 
پوِء ان ۾ سي پيت جو خيدشيو گيهيٽيجيي وڃيي ٿيو. ان 
جييي بييرعييڪييس جيييييڪييا چييائيينييا ڪييلييي آهييي ان کييي 
جيڪڏهن اسان استعمال ڪنداسين ته ان جي قيميت 
وڌي ويندي جيڪو زمين ۽ آسميان جيو فير  آهيي ۽ 
جنهن حرارت تي ان کي تيار ڪيو ٿو وڃي ان ۾ بيه 

سييينيٽيي  0111تمام وڏو فر  آهي. چائنا ڪلي کي 
گريڊ ڊگري تي فائر ڪيييو ٿيو وڃيي ۽ ڳياڙهيي ميٽيي 

سينٽي گريڊ تي فائر ٿئي ٿي. ٻنهي جيي وچ  0111
 011ڊگري جو فر  آهي ۽ جييڪيڏهين اسيان  011۾ 

ڊگري کي ڀييٽييينيداسييين تيه اسيان جيي قيييميت تيميام 
گهڻي وڌي ويندي. تنهينيڪيري ٽيائيل کيي ان حيرارت 
تي فائر ڪرڻ جيو سيوچيي ئيي نيٿيو سيگيهيجيي. اسيان 
وائٽ ڪلي ۾ ٽائل دبئي جي الِء ٺاهي هيئيي جينيهين 
جي ڪاسٽ اسان کي ملي ۽ اسان اهيا تيييار ڪيئيي. 
رنز گهڻو ڪري آڪسائيڊس هوندا آهن جنهن جيو 
ذريييعييو پييٿيير ۽ ڌاتييو هييونييدا آهيين. جيييييئيين تييوهييان هييي 
فيروزي رنز ڏسي رهيا آهيو اهيو ڪياپير آڪسيائيييڊ 

 آهي، بلو رنز ڪوبالٽ آڪسائيڊ آهي. 
ُ۾ُ ُزيـورن زاهدهُانڙو:ُڇ ُهيُاهيُرن ُآهنُجيوـي

 ميا ُڪ ري َُ۾ُاستعم  ُٿنيُٿ ؟
ُ ُدائـودپـوٽـو: نيه انيهين ۾ فير  آهيي، هيي اهيي اجمد

مٽيريل آهن جن کي اسان باهه ۾ پچائي سگهون ٿيا 
۽ مينا ڪاري ۾ جيڪو مٽيريل استيعيميال ٿيئيي ٿيو، 
چوڙيَء ۾ به سرامڪس استعمال ٿيندي آهيي ڇيو تيه 
اهو شيشو آهي. چوڙي ۽ سرامڪس جا رنز سياڳيييا 
هييونييدا آهيين، اتييي بييه ڪيياپيير آڪيييييسييائيييييڊ، ڪييروميييييم 
آڪسائيڊ، ڪوبالٽ آڪسائيڊ استعمال ٿييين ٿيا، پير 
مينا ڪاري ۾ جييڪيي رنيز اسيتيعيميال ٿييينيدا آهين 

 اهي گهڻو ڪري آرگينڪ ڪلر هوندا آهن. 
ُدنـيـ ُ زاهدهُانڙو:ُجيوڏهنُاس نُهنُآرٽُکيُسڄـي
ت ئنيُپهچ ئڻُ۾ُڪ مي بُٿيُونونُتسُساڌُ۽ُانُجيُ

 آرٽيسنُکيُڪي وُف ئدوُرسيُسگهيُٿو؟
تمام گهيڻيو فيائيدو ٿييينيدو ميعياشيي اجمدُدائودپوٽو:ُ

طور تي ڪم جي حساب سان انيهين کيي سيٺيا اگيهيه 
ملندا ۽ اهو تڏهن ٿيندو جڏهن انهين ڪيارييگيرن کيي 
سبجيڪٽ جيي ڄياڻ هيونيدي. ميٽيييرييل جيي اسيٽيڊي 
ٿييييل هييونييدن ۽ انييهيين کييي اهيا خييبيير هييونيدي تييه بييييين 
االقوامي طور تي ڪيهيڙو ڪيم ڪيهيڙي طيرح ٺياهيي 
موڪلڻيو آهيي ۽ ان جيون گيهيرجيون ڪيهيڙييون آهين. 
بين االقوامي طور تيي تيوهيان ڪيابيه اهيڙي شييِء نيٿيا 
وڪيڻيي سيگييهيو جيينيهيين جيو وزن تييميام گييهيڻييو آهييي، 
جينييهيين ۾ چييمييڪ نييه هييجيي، جيينييهيين ۾ پييائيييييداري نييه 

 هجي. 

ُتـيُ ُهـڪُدڪـ ن زاهدهُانڙو:ُملت نُ۾ُڪ شي َُجي
ُڪـ شُشـيـونُ ُجـون ونڻُٿيوُجطُگهرُجيُاستعم  
ُشـ مـلُ ُشـيـون هيونُجاهنُ۾ُموملُڊنرسيٽُ۽ُٻيـون
هيونُ۽ُانُدڪ نُکيُگورمنياـٽُآفُپـاـجـ بُهـالئـيُ
ُرهـيُ رهيُآهيُ۽ُات نُجيُآرٽيسازُکيُسپورٽُڪري
ُشـروعُ ُالئـنيُويـاـچـر ُآن ُڪـو ُاهـڙو آهياُڇ ُتوه ن

 ڪونسُڪيوُآهي؟ُ
اسان جا ڪجهه پارٽنر ۽ ڊييلير آهين اجمدُدائودپوٽو:ُ

جيڪي اسان کان ڪجهه شيون وٺي آن الئين سيييل 
ڪن ٿا، پر اسان اڃان پاڻ سيل ناهيييون ڪينيدا. اسيان 
جي اڃيان اهيا پيييداواري صيالحيييت نيه آهيي جيو اسيان 
مڪمل ڊنرسيٽ ٺاهي سگهون، پر اسان وٽ ڪيجيهيه 
اهڙيون شيون آهن جن کي گڏي توهان هڪڙو سيييٽ 
ٺاهي سگهو ٿا. پنجاب حڪومت پنهينيجين آرٽيييسين 
کي چڪيي سيپيورٽ ڪيري ٿيي. انيهين وٽ الئيٽ جيو 
مسئلو ڪيونيهيي، اسيان وٽ هيتيي الئيٽ جيو مسيئيليو 
تييمييام گييهييڻييو آهييي. سييورهيين سييورهيين ڪييالڪيين جييي 
لوڊشيڊنز ٿي ٿئي، اسيان جيو گيرائينيڊنيز پيراسيييس 
رڪجي ٿو وڃي. گورنمينٽ جو ڪوبه اهڙو پيئيڪيييت 
نيياهييي جيينييهيين سييان آرٽيييييسيينييز کييي ٽييرييينيينييز ڏيييئييي 
سگهجي يا جيڪڏهن اسان جو ڪو نقصان ٿيئيي تيه 
اهو ڀرائي سگهجي. توهيان کيي اڳيتيي وڃيڻ الِء نيوان 
نيوان تيجييربيا ڪيرڻييا پييونيدا تيه جييييئين ڪيم ۾ وڌيييڪ 

 نفاست اچي سگهي. 
ُجـيُ ُاداري زاهدهُانڙو:ُڇ ُتوه نُڪڏهنُپاـهـاـجـي
ُڪـ ُ ُالِ  ُجـي ُسـپـورٽ ُکـي طرفُک نُساڌُحوـومـا
ُٿـيُ درخواساُڪجيُآهيُتسُجيجنُتوه نُجيُسـ هـتـ 

 سگهي؟
توهان تصويرن ۾ ڏسيي سيگيهيو ٿيا اجمدُدائودپوٽو:ُ

ته هتان ڪمشنر حيدرآبياد بيه وزٽ ڪيري وييو آهيي. 
ٻيا به ڪيترائي آفيسر هتان وزٽ ڪيري وييا آهين ۽ 
وزٽ ڪندا رهندا آهن. حاالنڪه اسان جو ڪم توهان 
جي اڳيان آهي. ممڪن آهي ته اسان ۾ ڪيا ڪيميي 
هييجييي ۽ اسييان ڪييجييهييه گييهييرجييون پييوريييون نييه ڪييري 
سييگييهيينييدا هييجييون. تييوهييان ڏسييي سييگييهييو ٿييا تييه اسييان 
ڪيتري سچائي سان ڪم ڪري رهيا آهيون، هيتيان 
جيا ئيي آهيييون ۽ پيڙهيييل ليکيييل آهيييون، هييتيان جييي 
انڊيجينيئس آرٽ کي جيييارڻ الِء ڪيم ڪيري رهيييا 
آهيون. جيييڪيڏهين سينيڌ حيڪيوميت اسيان کيي هيٿيي 
وٺرائي ته يقينن هي هڪڙو سيٺيو انسيٽيييٽيييوٽ ٺيهيي 
پوندو. اسان وٽ سٺيون سٺيون يونيورسٽيون پنهنجيا 
شاگرد وٺي اينديون آهن ۽ آئيون انيهين شياگيردن کيي 
انهن جي ٿييسيس ليکيڻ ۾ ميدد ڪينيدو آهيييان، ميون 
سان انهن جو ٽيليفون تي رابطو به هوندو آهيي. ميون 
کان جيتري به رهنمائي وٺندا آهين انيهين کيي فيراهيم 
ڪندو آهيان. شهيد الهه بخش يونيورسٽي جي آئون 

بيه وزٽ ڪيري آييس جيييڪيا اڃيان  kilnٻه ٽي دفيعيا 
تائين به ان معيار تيائييين ڪيم نيه پيئيي ڪيري. ڏييڻ 
وارا تييه آهيين، پيير ڪييو وٺييڻ وارو هييجييي. اسييان وٽ 
معلومات آهي ۽ اسان اها جييڪيو اسيان کيان گيهيري 

 ٿو ان کي فراهم ڪريون ٿا. 
ُ۾ُ ُان ُآهـي ُلڳـل زاهدهُانڙو:ُس مهونُجيو ُتصوير
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ُآهـناُ ُرهـيـون مونُکيُڪجهسُدلچسپُشيونُنظرُاچي
انُ۾ُپرنسُچ رلسُجيُتصويرُنظرُاچيُرهيُآهـي،ُ
ُآهـياُ ُويـ ـل ُنـس انُس نُگڏُلڳيُٿوُتسُتوه نُجوُڀ   

 انُتصويرُجيُن ريُ۾ُاس نُکيُٿوروُٻڌايو؟ُ
ُ ــودپــوٽــو: ُدائ هييا تييوهييان جييو اهييو سييوال ڏاڍو اجمــد

دلچسپ آهي، هي منهنجو وڏو ڀاُء آهي غالم حيييدر 
جو بنياد وجهندڙ به آهيي تيه  NITAدائودپوٽو جيڪو 

ان جو چيئرمين به آهي. اسان جو سڀ ڪجيهيه آهيي. 
مون کي هن فيلڊ ۾ آڻڻ وارو به آهيي. مينيهينيجيو ڀياُء 

 Jervood Prize 1101منهنجي پيُء وانيگير آهيي. هيو 
PSTA  لنڊن پرنسز فائونڊيشن اسڪول آف آرٽ مان

حاصل ڪيو. هن جو مطلب آهيي اسيٽيوڊنيٽ آف دي 
ايييئيير جييو ايييوارڊ، جيييييڪييو ان سييال ڀيياُء کييٽيييييو هييو. ڀيياُء 
پهريون پاڪستاني آهي جنهن کيي اهيو اييوارڊ ميليييو 
آهي. هي يونيورسٽي آف ويلز جيو ادارو آهيي. پيرنيس 
چارلس هن اداري کي چيئر ڪندو آهي ۽ تصيويير ۾ 
جيڪا توهان کي عورت ٽائيل جيي ڀيرسيان نيظير اچيي 

جو ٺهيييل آهيي. اهيو ان سياڳيي  NITAپئي اهو ٽائل 
مٽيَء مان ٺهيل آهي ۽ ان سياڳيي ٽيييڪينيييڪ سيان 

هييين  01ع ۾ پرنس چارليس جيي 1108ٺهيل آهي. 
سالگره ٿي هئي، ان موقعي تيي پيرنيس چيارليس خيود 

 NITAدنييييا ميان سييئيو آرٽيييييسين چييونيڊيييا انيهيين مييان 
نصرپور به هڪ هو. اسان ٽائل هتان موڪليا جيڪي 
هنن اتيي پياڻ هيٿ سيان جيوڙييا ان جيو سي يو ڊزائييين 
اسان انهن کي موڪليو. ڀاُء کي دعيوت ميليي ڀياُء بيه 

 PFSTAان تقريب ۾ شرڪت ڪيئيي. هين وقيت ڀياُء 
پرنسز فائونڊيشن اسيڪيول آف ٽيرييڊيشينيل آرٽ جيو 

Alumnae  به آهي ۽ يونيورسيٽيي آف وييليز لينيڊن جيو
پييروفيييييسيير آهييي. ڪييووڊ کييان پييهييرييين ڀيياُء اتييي وڃييي 
ڪالس وٺندو هو. ٻين به ڪيترن ئي مليڪين ۾ هين 
جييا ليييييڪييچيير ٿييييينييدا آهيين. هيين وقييت ڪييراچييي ۾ بييه 

هڪڙو پروگرام هلي رهيو آهي. جنهن کيي ڀياُء هيييڊ 
پيو ڪري، ان پروگرام جيو ڊائيرييڪيٽير آهيي. ڀياُء هين 
اداري جو مستقل فيڪلٽي ميمبر آهي. منهنجي ڀاُء 

ع 1113جي ڊبل ماسٽرز ڪيل آهي، پهرين ماسٽرز 
۾ اين سي اي مان ڪئي. اين سي اي وارن جيي ئيي 
پييروگييرام تييحييت هييو وري ليينييڊن پييڙهييڻ ويييو تييه ڀيياُء 
پنهنجي ٿيسز مڪمل ڪرڻ کيانيپيوِء ان پيروگيرام الِء 

ع ۾ هيين پيينييهيينييجييي فيييييلييوشييپ 1118چييونييڊيييو ويييو. 
ميڪييمييل ڪييئيي ۽ ان دوران هين ميياسييٽييرز ۾ بييه اتييي 
داخيييال وٺيييي ڇيييڏي، جيييييييڪيييا کيييييييس اسيييي پيييرسييينيييٽ 

 اسڪالرشپ سان ايوارڊ ڪئي وئي. 
ُڪـ شـي َُ ُجـيـجـن زاهدهُانڙو:ُڪاهنُنسُهٿُجيُهار
ُڪـمُجـيـوـڏهـنُڪـونـسُ جوُڪمُآهيُي ُاجرڪُجو
ُڇـ ُ خ ندانُانُکيُپاهاجوُورثوُمسجهيُڪريُٿوُتـس
ُيـ ُ انُڪمُم نُاي وُڪم ئيُسگهجيُٿوُجوُاهوُفرد

 خ ندانُمع شيُطورُتيُمستحومُٿيُسگهي؟
جيستائين ڪميائيڻ جيو سيوال آهيي اجمدُدائودپوٽو:ُ

ته هڪڙي عام ڪم مان بيه ڪيميائيڻ وارا ڪيميائييين 
ٿا. اهي به پنهنجي گهر جو گ ر سيفير ڪيري ٿيا وٺين 
ته هڪ آرٽيسن ڇو نٿيو ڪيري سيگيهيي. بيليڪيل هيو 
ڪميائيي سيگيهيي ٿيو ۽ پينيهينيجيي اميييد کيان وڌييڪ 
ڪمائي سگهي ٿو. منهنجو پنيهينيجيو خيييال آهيي تيه 
ماڻهو هڪڙو ميقيصيد ميقيرر ڪينيدا آهين. ميثيال طيور: 
آئيون چيوان ٿيو تيه ميون کييي روز جيا پينيت هييزار کيپيين، 
ڇهون هزار آئون ڪونه ڪمائيندس. ٻيو ماڻيهيو چيوي 
ٿو روز مون کي هزار کپي هاڻي اهو منحصير آهيي ان 
آرٽيسن جي سيوچ تيي ۽ هين جيي ڪيم تيي تيه هيو 
پيينييهيينييجييي ڪييم سييان ڪيييييتييري سييچييائييي رکييي ٿييو. 
جيڪڏهن هو پنهنيجيي ڪيم سيان سيچيو آهيي ۽ ان 
کي سئو سيڪڙو ڏئي ٿو ته هو تمام سيٺيو ڪيميائيي 
سگهي ٿو بيجياِء ان جيي جيو هيو وڃيي ڪيا نيوڪيري 

ڪري. آرٽيسن هن وقت سٺو ڪمائي رهيا آهين، پير 
انهن جو زندگي گ ارڻ جو طريقيو اهيڙو ٿيي وييو آهيي 
 جو لڳي ايئن ٿو ته هو ڪجهه ڪمائي نه رهيا آهن. 
ُپـاـهـاـجـونُ زاهدهُانڙو:ُهنُڪالسڪُڪمُ۾ُتوه ن
ُڪـ ُ ُڪـري ُاسـتـعـمـ   ڪهڙيونُختليقيُ الحيـتـون

 نجنيُشيِ ُاجي دُڪجيُآهيا
ڪاشيَء جو ڪم اسيان وٽ نسيل اجمدُدائودپوٽو:ُ

در نسل هليو آهي جنهن ۾ تخليقي پاسو ئي هيڪ 
اهڙي شيِء هئي جنهن جي کوٽ هيئيي جينيهين جيي 
ڪري هي ڪم گهڻو اڳتي نه وڌي سيگيهيييو آهيي. 
جنهن ۾ سڀ کان پهرين ته ٽيڪنيڪ آهي آخر ۾ 
رزلٽ ساڳي ايندي ڪاشي ساڳي ٺيهينيدي. دنيييا ۾ 

)ريسيرچ ايينيڊ  RNDجيڪو به ڪم ٿئي ٿيو ان ۾ 
ڊولپمينٽ( شامل نه ڪنداسين ته پنهنجي حيييثيييت 
وڃائي ويهينيداسييين. جيييڪيي بيه گيڏييل قيومين جيون 
ڪمپنيون آهن انهن جو هڪيڙو ڊپيارٽيمييينيٽ هيونيدو 
آهي جنهن ۾ ريسرچ هلينيدي رهينيدي آهيي. جينيهين 
جو الڳ سان بجييٽ هيونيدو آهيي. اسييين پينيهينيجيي 

کييي کييڻييي پيييييا هييلييون.  RNDڪييم سييان گييڏوگييڏ 
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته اسيان وٽ سينيڌ ۾ ان 
پاسي بلڪل ڌيان نٿو ڏنو وڃي. نه آرٽيسن خيود ان 
پاسي ڌيان ڏنو آهي ۽ نيه ئيي حيڪيوميت انيهين جيي 
ڪا مالي ساهتا ڪئي آهي. آرٽيسن ڪيڏهين  اهيو 
مسييئييلييو حييڪييومييت وٽ کييڻييي ڪييونييه ويييو آهييي ۽ 
حڪومت وري ڪڏهن آرٽيسين وٽ اهيا گيهير کيڻيي 
آئيي ڪيونيهيي جيو اهيي پينيهينيجيي ڪيم کيي اڳيتيي 
وڌائين ۽ ان ۾ نواڻ پيدا ڪن. اسيان پيهيرييون ڪيم 
اهو ڪيو آهي جو آرٽيييسين کيي ميييز ڪيرسيي ڏنيي 
آهي. جيئين انيهين کيي عيزت  نيفيس جيو احسياس بيه 
ٿئي ۽ هنن جي الِء ڪم ڪرڻ بيه آسيان ٿيي وڃيي. 
اسان جيڪو ميٽيييرييل اسيتيعيميال ڪيرييون ٿيا ان تيي 

 



ين     | 35همرسي ماهوار مئگز

 

تمام گهڻي تحقيق ڪئي آهي ۽ ان سياڳيئيي ميال 
کيي اسيان بيهيتيير انيداز ۾ ڪيييئيين اسيتيعييميال ڪييري 
سگهون ٿا ۽ ڪيئن بهتر ٺاهي سگهيون ٿيا. ان ۾ 
ڇا مالئجي ۽ ان ميان ڇيا خيارج ڪيجيي. اسيان جيي 

آهيي.  Kilnسڀ کان وڏي نواڻ ۽ تخليق اسيان جيو 
اڄ به گهڻو ڪري هاال، ملتان ۽ نصرپور ۾ جيييڪيو 
ڪم ٿي رهيو آهي ان جي فائرنز ڪاٺيَء تي ٿيي 
رهييي آهييي. جيييييڪييڏهيين تييوهييان رپييورٽ پييڙهييي ڏسييو 
توهان کي خبر پوندي ته سنڌ ۾ وڻين جيي ڪيييڏي 
کوٽ آهي ۽ اسان ڪاشيگرن وڻ ڪٽي بياهيه ٻياري 
سينيڌ کيي اڃيان وڌييڪ تيبيياهيه ۽ بيربياد ڪيييو آهييي. 
اندازي جي مطابق هڪڙي بٺي جيڏهين ٻيري ٿيي تيه 

مڻ ڪاع کپي، جينيهين جيو ميطيليب اهيو  41ان کي 
کيي اييل پيي جيي  Kilnوڻ. اسان پنهنجي  51آهي 

گئس تي کڻي آييا آهيييون. جينيهين ميان دونيهيون بيه 
تمام گهٽ خارج ٿئي ٿو، رکيڻ جيي جياِء بيه تيميام 

الِء الهيور ۽  Kilnگهٽ ٿي واالري. اسان پنيهينيجيي 
 Kilnگجرات مان ماهر انجنييئير گيهيراييا، اسيان جيي 

لم رپين ۾ تيار ٿي. جنهن تي اسان  11لڳ ڀڳ 
پاڻ خرچ ڪيو آهيي. اسيان پينيهينيجيي ميٽيييرييل جيي 
گرائينڊنز جو پروسيس تبيدييل ڪيري ڇيڏييو آهيي. 
اسان ان کي ڊرم سيييل ڪيري پيوِء گيرائييينيڊ ڪينيدا 
آهيون. جيئن ان ۾ ڪابه ميالوٽ نيه ٿيئيي ييا ان ۾ 
گند ڪچرو شامل نه ٿئي. اهي اسان جي ڪم جيون 
جدتون بيه آهين تيه هين دور جيون گيهيرجيون بيه آهين. 
اسان چاهيون ٿيا تيه اسيان جيو ڪيم سي يي دنيييا ۾ 
وڃي انهن سڀني شين ڪرڻ کانسواِء اسين پنهنجي 
ڪم کي ان معيار تائيين رسيائيي نيٿيا سيگيهيون. ان 

کييان عييالوه آرٽيييييسيين کييي اهييا ڳييالييهييه ذهيين نشييييين 
ڪييرائييڻييي آهييي تييه مييعيييييار تييي سييودو نيياهييي ڪييرڻييو. 
جيڪڏهن ڪو آرٽيسن ڏينهن ۾ هڪ ٽائل جا چار 
پيس ٺاهي سگهيي ٿيو تيه ان کيي پينيجيون نيه ٺياهيڻ 
گهرجي. جيييڪيڏهين هيو پينيجيون ٺياهييينيدو تيه خيراب 
ڪيينييدو. آرٽسييٽ کييي هييڪييڙو مييخييصييو  ميياحييول 
گهرجي، اسان رنگن ۾ به ڪجهه نوان تيجيربيا ڪيييا 
آهن جنهن ۾ اسان وٽ هينئير سيتيرهين کيان وڌييڪ 
رنز موجود آهين. ڪياشيي ٻين طيرحين جيي هيونيدي 
آهيي هيڪيڙي ڪياشيي جينييهين کيي سينيڌي ڪياشييي 

 Codaچئبو آهي. ٻي ڪاشي جنهن کي انگريزي ۾
Sica ceramics  چييئييبييو آهييي ۽ ان ۾ رنييز گييهييڻييا

هوندا آهن، سينيڌي ۾ ان کيي ڪياشييَء سيت رنيز 
چئبو آهي ۽ فارسيَء ۾ ان کي ڪاشيَء هفت رنز 

 چئبو آهي. 
ُمـلـوـنُ ُاسـالمـي ُڪـم ُجـو ُڪـ شـي َ زاهدهُانـڙو:
ُڪـٿـيُ ُ۽ ُٿـجـي ک نسواِ ُمغربُ۾ُڪٿيُاستعم  ُٿو

 هنُجوُواهپوُوڌيڪُآهي؟
ُ آئيون جيڏهين لينيڊن وييو هيئيس تيه اجمدُدائودپوٽـو:

مون کي ڏاڍي حيرت ٿي ته انگريز ان ڪم ۾ تمام 
گهڻا ماهر آهن. انهن ئي اسان کي هي ڪم واپيس 
سيکاريو آهي. هنن اسان جي ديسي هنرن تي اسيان 
جي فن تي ايتري ته تحقييق ڪيئيي آهيي جيو اسيان 
کي ان جي خبر ئي ڪونهي. هاڻي اهي سڀ شيييون 
وري اسان کي انگريز سيييکياريين پيييا. ڪياشييَء تيي 
جيڪي به ڪتاب لکيل آهي اهي سڀ انگريزيَء ۾ 
لييکيييييل آهيين، ڪييو ڪييتيياب سيينييڌيَء ۾ لييکيييييل ئييي 
ڪونهي. اهي ڪتاب ڇپايل به لنڊن ۽ آمريڪيا جيا 

آهن. جڏهن مون اتي جاميٽري ڪئي ته آئون حيران 
ٿي ويس ته انهن ماڻهن کي اهي سڀ شيون آاريين 
تي ياد آهن. اسان کي ته تمام گهڻو ڌيان ڏيڻو ٿي 
پيو. اسان جا وڏا اصل ۾ ڪوري هئا، ايئن سمجهو 
ته ٽيڪسٽائل سان ڳن يل جيڪي به ڪم هئا اهي 
ڪندا هئا، هاڻي اهيي اسيان کيي نيظير نيٿيا اچين. اڄ 
جيڪڏهن توهان کي نصرپور ۾ ڪياشيي نيظير اچيي 

جيي ڪيري آهيي. هين قسيم جيو  NITAٿي تيه اهيا 
ادارو پوري سينيڌ ۾ ڪيونيه هيونيدو. اسيان رڳيو ٿيوري 
همت ڪريون ۽ پنهنجن هنرن کي جياريون ته اسيان 
ماضيَء وارو شان حاصل ڪري سگهيون ٿيا ۽ اسيان 
پنهنجا ڪيترائي هنر جياري سگهون ٿا ۽ ڪياٽيييت 
انڊسٽري کي اوج تي رسائي سيگيهيون ٿيا. جين ميان 
ڪيترائي هين وقيت خيتيم ٿيي چيڪيا آهين ۽ بياقيي 
وڃي ڪي آارين تي ڳڻڻ جييتيرا بيچيييا آهين. اسيان 
کي ۽ حڪومت کي گڏجي انهين سيڀينيي شييين تيي 
ڪييم ڪييرڻييو پييونييدو. آرٽيييييسيين کييي سييٺييي ٽييرييينيينييز 
ملندي ته انهن جو ذهن کلندو ۽ هو پنيهينيجيي ڪيم 
تي وڌيڪ محنت ڪندا. اسان وٽ جڏهن به ٻاهيريين 
ملڪن کان ماڻهو دوري جيي الِء آييا آهين تيه انيهين 
اسان کي تمام گهڻو داد ڏنو آهي. صرف ان ڪيري 
ته هنن ڏٺو آهي ته اسان ڪهڙي طريقي سيان ڪيم 
ڪري رهيا آهيون. اسان ڪو اهڙو ڪيم ڪيونيه پيييا 
ڪريون جيڪو ٻيو ڪري نٿو سگهي، پر اسان هڪ 
عييام ڪييم کييي خييا  طييريييقييي سييان ڪييري رهيييييا 
آهيون. اسان توهان جا ۽ همسري جا ٿورائتا آهيييون 

 ته توهان هتي آيا. 
*** 
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زندگي گهارڻ جا ٽيي اصيول: 
( صيييبيييح جيييو سيييويييير اٿيييي 0( 

پکين جون مٺيييون التيييون ۽ 
تييازن گييليين جييي سييڳيينييڌ کييي 
انييدر ۾ اوتييجييي ۽ سييت جييي 
پهرين ڪرڻن سان من روشين 

( پنهنجي ڊيوٽي جيييئين دل ۽ روح چيوي 1ڪجي. )
( جيڏهين پيوري ڏيينيهين جيي ڪيمين 1تيئن ڪجيي. )

ڪارن کان آجو ٿي بستري تي وڃجي ته خوبصورتيي 
 کي من ۾ سمائي اکيون بند ڪجن.

*** 
جيڪڏهن ٻار ٿي سوچجي ته دنيا کي ٽهڪ موٽائيي 

 ڏئي سگهجن ٿا.
*** 

هڪ اخباري خبر مطيابيق قيتيالم تيي ٿيييل جيرڳيي ۾ 
 ڪنهن سردار هيٺيان فيصال ڪيا: 
 مرد جي قتل جو ڏنڊ ٻه لم رپيا.

 عورت جي قتل جو ڏنڊ چار لم رپيا.
ڪير ٿو چوي ته اسان جي سمياج ۾ عيورت جيو ميان 
ناهي؟ بس رڳو زنده عورت نه کيپيي. اسيان کيي اهيڙن 
فيصلن تي سنڌي هئيڻ نياتيي فيخير ميحيسيوس ڪيرڻ 
گييهييرجييي يييا شييرم ڪييرڻ کييپييي يييا عييدالييتيين کييي تيياال 

 لڳائڻ کپن؟
*** 

ماڻهو هونئين تيه سيڀ ڪيجيهيه وسياري گيهيي ٿيو، پير 
جيي تيوهييين ڪيڏهين بيه  (Ideal)پينيهينيجيي ميحيبيوب 

وساري نٿو سيگيهيي ۽ ان جيو رد عيميل انيتيهيا درجيي 
جي ڏوهه کي جنم ڏييئيي سيگيهيي ٿيو. انيهييَء ڪيري 

 ڪڏهن به ڪنهن جي چاهتن کي نه ڇيڙيو.
*** 

ماڻهو ڀٽي جي مزار تي اچن ٿيا ۽ پيٽ ييا ٻيييون مين 
 جون مرادون ماڻڻ الِء دعا گهرن ٿا.

اها قيوم جيييڪيا پينيهينيجين ليييڊرن کيي اولييياُء ڪيري 
وٺندي ڇا زنده رهي سيگيهينيدي؟ ييا ان الِء اسيان کيي 

 ڪا اجتماعي قبر کوٽڻي پوندي؟
*** 

چييرئييي کييي ڪييابييه شيييِء پيياڻ ڏي نييٿييي ڇييڪييي، پيير 
 موسيقي ان کي به جهومائي ٿي ڇڏي.

انهيَء ڪري ته مان چونيدو آهيييان تيه ميوسيييقيي دنيييا 
 جي سڀ کان سگهاري طاقت ۽ موهيندڙ شيِء آهي.

*** 

جيڪو رشتو جيُء سان جڙيل هجيي ۽ ” مان چوان ٿو، 
جيڪو جيون ۽ جڳ ۾ خوشحالي آڻي ان کيي پيييار 
ارپڻ جيي بيت پيرسيتيي آهيي تيه ميان وڏو بيت پيرسيت 

 “ آهيان.
*** 

*** 
پرڏيهه ۾ هڪ نوجوان مليو. پنيهينيجيي ميحيبيوبيه سيان 
مالئيندي ٻڌايائين تيه آئيون هين جيو ڌرم ميٽيائيڻ الِء 
هن کي قائل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيييو آهيييان 
جيئن هن سان شادي ڪري سگهان. مون دل ئيي دل 

اهييو پييييار ڪييهيڙو جينييهين ۾ غيرض شيامييل ” ۾ چييييو: 
 “هجي. پيار ته پاڻ ارپڻ ۽ پاڻ وڃائڻ جو نالو آهي.

*** 
جڏهن آئون مست درياهه جي گجگوڙ کي ٻڌان ٿو تيه 
منهينيجيي مياييوسيي خيتيم ٿيي وڃيي ٿيي ۽ ميون کيي 
يقين ٿيو وڃي ته جيئن سڪل درياهه به وري مسيتيي 
۾ اچي وڃي ٿو، تيئن هڪ ڏينهن ڌرتي ڌڻي بيه نينيڊ 
 مان اٿي پوندا ۽ پنهنجا ماڳ ۽ وسيال بچائي وٺندا.

*** 
جيڪڏهن اسان فطرت سان پيار ڪنداسين ته فطيرت 
بيه اسيان کيي  يل ڏيينييدي، پيير جييي اسييان فييطيرت کييي 
ڇيڙينداسين تيه فيطيرت بيه اسيان کيي تيبياهيه ڪينيدي. 

سنڌو درياهه طرفان آندل تباهي بيه انيهييَء ڪيري ٿيي 
آهي، جو اسان ان جا گس گيڙ سڀ بنيد ڪيري ڇيڏييا 
آهن. تنهنڪري اچو ته فطرت سان پيار ڪرڻ سيکيون 
۽ ان جي قاعدن تحت جيون گهاريون ته جيييئين هييَء 

۾  1101دنيا وري گيل و گيليزار ٿيي وڃيي. )آگسيٽ 
 سنڌو ۾ آيل ٻوڏ تي لکيل(. 
*** 

ٿورڙا نقصان فطيرت جيي آييل آپيدا )ٻيوڏ( سيبيب ٿيييا 
آهن ۽ گهڻا نيقيصيان اسيان جيي نيااهيليي، ڪيرپشين ۽ 
غلط منصوبيابينيدي جيي ڪيري ٿيييا آهين. فيطيرت تيه 
پنهنجو ڪيل نقصان ڀلن فصلن ڏيڻ جي شيڪيل ۾ 
پورو ڪندي، پر اسيان جيي ڪيڌن ڪيرتيوتين جيو ازاليو 

 ڪير ڪندو؟
*** 

ٻوڏ سڀ ڪجهه تباهه ڪري ڇڏيو آهي. گهر گهاٽ، 
چيوپييايييو مييال، حيييياتيييييون، وسيييييال سيڀ ڪييجييهييه لييڙهييي 
چڪو آهي، پر وري بيه سيڀ ڪيجيهيه سيميوئيي وٺيبيو، 
جي ويساهه کي لڙهڻ نيه ڏبيو. ويسياهيه آهيي تيه سياهيه 
آهي. اميد جو دامن مضبوطيَء سان پڪڙيو ته ُڪينين 

 مان به وڃي پار پئبو. 
*** 

ڪاش هو ان کي پنهنجي اندر ۾ تالش ڪري هيا تيه 
 ڪڏهوڪو ان کي پائي وٺي ها. 

*** 
محبوب جو جلوو اڪيييالئييَء ۾ بيليڪيل چيٽيو هيونيدو 

 آهي، بنسبت ان جي موجودگيَء ۾. 
*** 

وڏي ۾ وڏا سچ اونداهين ۽ اڪيالئين ۾ جينيم وٺينيدا 
 آهن.

*** 
خواهشن جو خاتمو معنيڪ زندگيَء جيو خياتيميو. انيهييَء 

 ڪري خواهشون ڪريو/رکو ۽ خواهشن سان جيئو.
*** 

جيڪڏهن توهان کي ڪنهن سان شيڪياييت آهيي تيه 
بيير وقييت ان سييان ذڪيير ڪييريييو، ڇييڏي ڏيييڻ سييان اهييا 
نفرت ۾ بدلجيو وڃيي ٿيي، جينيهين جيا نيتيييجيا اڳيتيي 

 هلي خراب نڪرن ٿا.
*** 

 ڊائريُج ُورق
 ڀون سنڌي

 ڊائريُج ُورق

 نه  
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  اڄ جييو انسييان ا ن سييوچ جييو
ٿي ويو آهي، جيو چياهيي ٿيو تيه 
جيڪو ڪم ڪيرييان ييا چيوان، 
تييييئيين ٻيييييا ڪين. جييييئيين آئييون 

 سوچيان تيئن ٻيا سوچين.
  اهڙن مياڻيهين جيي سيوچ جيو

محور، ا هو ئي هوندو آهي ته جيڪو منهنجيي هيا ۾ 
 ها ٿو مالئي، سو ُسٺو آهي، ٻيا خراب آهن.

 .سوچ تي پابندي نٿي لڳائي سگهجي 
  اهو ضروري ناهي ته آئون تينيهينيجيي هير ڳياليهيه سيان

 متفق ُهجان.
  گيهييڻييا ميياڻييهييو ڪيييييتيرييين ئييي خييوشييفيهييمييييين ۽ غييلييط

 فهمين ۾ ورتل آهن.
  مون ا هو سوچيو هو ته تون مينيهينيجيي خياميوشيي کيي

سمجهي ويندين، پر اڄ مجبورن مون کيي پينيهينيجيي 
 خاموشي ٽوڙڻي پئي.

  منهنجا لفظ تنهنجي چهري جي تياثيرات تيي صياف
 ظاهر ٿي پيا ُهئا.

  منهنجي لفظن کانپوِء توکي مون ۾ دنييا جيون سيڀ
 خاميون ڏسڻ ۾ پئي آيون.

  ڪيييڏهييين ڪيييڏهييين، ڪيييي مييياڻيييهيييو سيييڀ ڪيييجيييهيييه
سمجهندي به ُاها ڳياليهيه تيوهيان جيي زبيان ميان ُٻيڌڻ 

 چاهيندا آهن.
  ڪيياش، تييون ميينييهيينييجييي خييامييوشييي کييي سييمييجييهييي

 سگيين ها!

  ُڳڙ واري چانهه، ُڳڙ ۾ رڌييل تياهيري ڀيت، ُبسيري جيو
سواد به هن موسم ۾ ئي وٺبو آهي. باهه جيا وڏا وڏا 
مچ ٻاري، ُان جي چيوڌاري وييهيي ڪيچيهيرييون ڪيرڻ 

 واري ريت به هن موسم سان ئي وابسته آهي.

  راتين جو جاڳي ڪشور ۽ ليتيا جيا روميانيٽيڪ دوگيانيا
 ُٻڌڻ جو به هن مند ۾ الڳ ئي ُسرور آهي.

  هن موسم ۾ پکي به مختلف ميليڪين ميان ميهيميان
ٿي اسان وٽ اچن ٿا. مون کيي جياوييد اخيتير صياحيب 

پيکييين الِء ڪيي ” جي اها ڳالهه ڏاڍي وڻندي آهي ته 
به سرحدون ناهن هونديون. سرحيدون رڳيو انسيانين الِء 

اهو ئي انسان انهن ميهيميان ٿيي آييل “  هونديون آهن.
پکين کي به بخش نٿيو ڪيري. ڪيييڏي نيه افسيوس 
جي ڳالهه آهي جو اسان مان گهڻن جو شو  شيڪيار 
ڪرڻ آهي. مون ته وڏين وڏين هستين جيي انيٽيروييوز 
۾ سندن شو  بابت ڪيييل سيوال جيو جيواب پيکييين 
جو شڪار پڙهيو آهي. سچ پڇو ته اهو جواب پڙهيي، 
مون کي انسان کان ئي نفرت ٿيڻ لڳي ٿي. ڪيييڏو 
نه بيرحم آهي اڄ جو انسان جيڪو پکين کي تڙپي 
تڙپي مرندو ڏسي، خوش ٿئي ٿو. خييير! اڄ جيي هين 
ظالم انسان تي ڪهڙي ميار! جيڪو ماڻهو کيي بيه 

 تڙپي تڙپي مرندو ڏسي خوش ٿئي ٿو.

  ڪجهه ڏينهن اڳ انگريزي اخبار ڊان ۾ هڪ رپورٽ
پئي پڙهيم ته ه ن ملڪ ۾ پيکييين الِء ڌرتيي تينيز 
آهي. ُان ڪيري ئيي اسيان جيو سي يو اييڪيو سيسيٽيم 
تباهه ٿي چڪو آهي. شل ڪو جيييَو ُهيجيي، جيييڪيو 
اڄ جييي انسييان جييي ظييلييم کييان بييچيييييو ُهييجييي. بييس، 
ظالم زور آهن. اسان ته پنهنجي ڏک جيو ئيي اظيهيار 

 ڪري سگهون ٿا.
  ڪڏ ن ڪڏ ن ليڙڪ بيه بيييوفيا ٿيي پيونيدا آ ين، دل

 روئڻ الِء چوندي آ ي، پر لڙڪ سا  نا ن ڏيندا.
  لڙڪن جو به ڏوھ نا ي، جيڏ ين سيمياج ۾ وک وک

تي وحشتون  جن، ا ڙي صورتحال ۾ ماڻييو، انييين 
سمورين وحشتن جو عيادي ٿيي، بيييحيس  يجيڻ جيي 

 مشق ڪندي نظر ايندو آ ي.
  لڙڪن کي پنينجي اندر ئي اندر ۾ پييئيڻ جيو اليڳ

 سڪون آ ي.
  پنينجن پاران ڏنل ڏک، زندگي ڀر ايي ائييينيدو ر ينيدو

 آ ي.
  ڪيڏا نه بيرحم آ ن ا ي ماڻيو، جيڪيي پينييينيجيي

ڳياليھ ٻيئييي تيي ميڙ ييي، پيوِء چييونيدا آ ين، تيينييينيجييي 
 مرضي.

 ”جو مطلب آزادي نا ي  وندو.“ تنينجي مرضي 
  ”انين ٻن ليفيظين ۾ التيعيليقيي جيو “ تنينجي مرضي ،

 اظيار ئي  وندو آ ي.
  مون روين جي تلخين جو پنينجي خاموشي سان ئيي

 جواب ڏيڻ مناسب سمجييو آ ي.
  جنين ماڻيو زنيدگيي ۾ عيزت ئيي ڪيميائيي  يونيدي

آ ييي، سييو ڪيينييييين ڪيينييڊ کييي وسييائييڻ ئييي بيييييتيير 
 سمجيندو آ ي.

  مون جن ماڻين سان  ر حال ۾ نڀائڻ جيي ڪيوشيش
ڪئي آ ي، انين  ر ڀيري نيئييين سيبيق سيان نيوازييو 

 آ ي.
 .زندگي جا به ڪيترائي رنز ۽ روٿ آهن 
  زندگي ڪڏهن سترنيگيي آهيي تيه ڪيڏهين بيييرنيگيي

 آهي.
  زندگي ڪڏهن ماکيي جيهيڙي ميٺيي تيه ڪيڏهين زهير

 کان به وڌيڪ ڪڙي آهي.
  زندگي ڪڏهن ميحيبيوبيه جيي ُميرڪ جيهيڙي آهيي تيه

 ڪڏهن ڪنهن ڀوائتي خواب جهڙي آهي.
  ،زندگي جو هر رنز ۽ روٿ گهڻو ڪيجيهيه ڏييکياري

 سيکاري ۽ سمجهائي ويندو آهي.
  زندگي جيئن ئي گ رندي ويندي آهي ته ُاها سادگي

 سمجهائيندي ويندي آهي.
  اسان عجيب حرڪتون ڪري زندگي کي پيچيييده ۽

 بي سواد بڻايون ٿا.
  زندگي جي موسيقيت کي سمجهڻ هر ڪينيهين جيي

 وس ۾ ناهي.
  اسان وٽ اڪثير مياڻيهيو زنيدگيي گي اريين ٿيا، زنيدگيي

 جيئن نٿا.
 .زندگي پيار آهي ۽ پيار زندگي آهي 

*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 اڄ 
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  ڪاش..! ليفيظ چيوڻ سيان
تيييه نييينييي ڙو ٿيييئيييي ٿيييو ميييگييير 
گييهييرائييي ۽ اونييهييائييي هييڪ 
کلندڙ چيهيري کيي بيه ٻيوڙييو 

 ڇڏي.
  زندگي حسين آهيي ميگير

االئي ڇو گ ارڻ وارا حسناڪي جيي راھ ڀيٽيڪيي 
 ڪري پوِء ع اب جي ور چڙهيو وڃن.

  قدرت جي خلقيل هن دلربا دنيا جو مزو اهي ئيي
ماڻي سگهن ٿا جنهن وچٿرائي جو رستو اختيييار 

 ڪيو.

  مسافري دوران گڏ سفر ڪندڙ اجنبي ساٿيي کيي
صرف هڪ ُمرڪ ارپجي ته شياييد ڊگيييا سيفير بيه 

 نن ا لڳڻ لڳندا.
  اکيون ڪافرياڻيون هجن يا کڻي مومنياڻيون، پير

ڏٺو وڃي ته ڪائنات جا رنيز هيڪ سيرييکيا ئيي 
 ڏسي سگهنديون آهن.

  ڪييتييابيين سييان مييحييبييت ڪييرڻ وارا هييميييييشييه اميين
پرستي جي درس جا قائيل رهينيدا آهين تيڏهين تيه 
چند دشمن به دوستي جي ڊگهي قطار ۾ شياميل 

 ٿيڻ الِء پاڻمرادو کسڪي گڏجي ويندا آهن.
  پييياڻ پيييڙهيييڻ خييياطييير ڀيييٽيييڪيييڻ کيييي اول تيييرجيييييييح

ڏييينييداسييييين ڇييو تييه انييمييول ڪييتيياب مييارڪيييييٽ ۾ 
ڪڏهن ڪڏهن ڪنهن جو نصيب بڻجي پهچن 

 ٿا.
  علم جيو آکيييرو طيوفيان ۽ بيارشين سيان ڀينيي تيه

 سگهي ٿو مگر ختم ٿيڻ ناممڪن آهي.
  چانڊوڪي راتين جي پهيرن ۾ سينيڌو کيي چيميڻ

کان وٺي چنڊ جي لهڻ تيائييين تيارن جيي اک ۾ 
حسرت رهي ٿيي تيه ڪياش سينيڌو جيي پياڻيي ۾ 
پل الِء پکي ٿي تڙڳيجيي ۽ ڪينياري تيي بيييهيي 
ميرڪيڻ جيو وشييال شييرف هيڪ ڀييييرو حياصييل ٿييي 

 پئي. 

 ڊائريُج ُورق

 ڊائريُج ُورق

 
 ڪاش..! 

 

 نفيس نهڙي
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جادوئي منفرد آواز جي مالڪ اداڪار، صداڪار، اي. 
ع تي حيدرآباد جي پيڪيي 0511مارچ  01آر بلوچ 

قلعي ۾ اميد علي شاهاڻيَء جي گهر ۾ جنم ورتو. 
هن جو اصل نالو عبدالرسول شاهاڻي هو، لکڻ پڙهيڻ 
۽ اداڪيياري جييو بييييحييد شييو  هيئييس، هيو نييني پييڻ ۾ 
پنيهينيجين هيم عيمير دوسيتين سيان ڪياٺيي جيو ٽيڪير 
سگريٽ وانگر هٿ جي ٻيڪيي ۾ جيهيليي اداڪياري ڪينيدي کيالئييينيدو هيو، 
اهڙيَء طرح فني زنيدگييَء جيي شيروعيات رييڊييو پياڪسيتيان کيان ڪيييائييين. 
ڪيترائي ڊراما ڪيا، جنهن دوران هن جو نالو اي. آر بيليوچ رکيييو وييو، هين 
اڳتي وڌي پي. ٽي. وي تي آغا رفيق جو لکيييل ڊراميو خيوف جيو سيورج ۾ 

ع ۾ يادگار ڪم ڪيييو. هين ڊراميي جيو هيداييتيڪيار 0501سڀ کان پهرين 
عبدالڪريم بلوچ هو، اي. آر بليوچ هين ڊراميي ۾ پيروفيييسير جيو ڪيردار ادا 
ڪيو. ان بعد هن سڀ کان پهرين فليم ليييلييڪ ميجينيون ۾ شيانيدار اداڪياري 
ڪري سنڌ واسين جي سڃاڻپ بڻجي ويو. ان بعد فيليم بيادل بيرسيات، رت 
۽ اجرڪ ۽ ٻين فلمن ۾ اداڪاري جا جيوهير ڏييکيارييا. جيييڪيي زنيدگييَء ۾ 
يادگار ڊراما ڪيييا، انيهين ۾ دييواريين، جينيگيل، هيٿييين گيل مييينيدي، دنيگييَء 
منجهه درياهه، بخت خان ۽ ٻيا شامل آهن. پي. ٽي. وي تان سينيدس آخيري 
ڊرامو ٽيپو سلطان هو، هن سان اڪثر جن اداڪارن ڪم ڪيو، انهن ۾ نيور 
محمد الشاري، روشن عطا، يعقوب ذڪريا، وسيم، مشتا  چنگيزي، شهباز 
دراني، شهزادي، طلعيت حسييين، مينيصيور بيليوچ، فيرييد نيواز بيليوچ، سيڪييينيه 
سمون جهڙا مايا ناز اداڪار شامل آهن. هن جيو مينيفيرد آواز تيميام وزن وارو 
هو، هن جو هر هڪ ڊائالگ يادگار هو، مون کي ياد آهي، هن جي فلم رت، 
اجرڪ ۽ بيادل آئيون پينيهينيجيي نيني ي ڀياُء سيان شيڪيارپيور جيي نياز ٽياڪيييز 
سئنيما ۾ بار بار ڏسڻ ويندو هئس. جڏهن حيدرآباد اچيڻ ٿيييو تيه هين سيان 
اڪثر پريس ڪلب حيدرآبياد، رييڊييو پياڪسيتيان حيييدرآبياد ٻياهيران ميالقيات 
ٿيندي هئي، هو اڪثر ڪيري بيخياري هيوٽيل، حيبيييب هيوٽيل، فيردوس هيوٽيل 
حيدر چوڪ هوٽل تي مختلف دوستن سان اچي وييهينيدو هيو. هيو بيه ميحيميد 
حسين قادري جيان تمام سٺو انسان سٺو اداڪيار هيو، جيييڪيو فيليميي دنيييا 
کان الڳ عام و خا  دوستن سان قرب سڪ سان ملندو هو. هن جيو عيام 
ڳالهائڻ ۾ به اداڪاري جو عنصر موجود هو. هين جيو چيهيرو رعيبيدار شيهيپير 
چهري تي تمام رونق بخشيندا هئا. هن جي آواز ۾ عجيب قسم جيو جيادو 
هو، هن جي دل ۾ قربن جا ڪوٽ ڀريل هوندا هئا. اي. آر جي نالي سان ٻيه 
شخصيتون اداڪاري جي دنيا ۾ موجود هيون، هڪ اي آر ڀنڀرو، ٻيو اي آر 
بلوچ، علم ادب جي اسٽيت کان ڊرامي تائين هينين جيو ميثياليي ڪيم رهيييو 
آهي. ايئن ڏسندي ڏسندي هي مصري جهڙو مٺو ماڻيهيو اداڪيار، صيداڪيار 

ورهييين جيي عيمير ۾ پيهيريين  81اي. آر بلوچ ڪراچي جي هڪ اسپتال ۾ 
تي سنڌ واسين کان هميشه جي الِء جدا ٿي ويو. هن جيو ڪيم  1111جوالِء 

 ڊراما فلم اسٽيت اسان کي هن جي ياد ڏياريندا رهندا.

 مافردُآوازُجوُم لڪُاداڪ ر:ُاياُآرُنلوچ
 پروف ئل

 
 جادوئي

 طالب ڀنڀرو
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 “ سڙيا مٿي سَچ ”

سييڙيييا مييٿييي ” جييو ڪييتيياب 
پڙهي مون کي خوشيي “  سچَ 

ٿيييي آهيييي، انيييهييييَء 
مسييييييرت جييييييو وڏو 
سييييبييييب ميييي ڪيييييوره 
ڪتاب آهي. جنيهين 
تي پاڻ ڳياليهيه ڪينيداسييين، پير انيهييَء جيو 
هڪ ٻيو سبب به آهي ته صاحيب ڪيتياب 
جنهن کي آئيون سينيدس نيني ي عيمير کيان 
سڃاڻان جڏهين پياڻ مينيهينيجيي پيٽ روشين 
ضمير سان گڏ انٽر ميڊئيٽ جيي اميتيحيان 
جي تياري ڪيري رهيييو هيو. سينيدس واليد 
ميينييهيينييجييو ويييجييهييو دوسييت آهييي. هييو هييڪ 
هييمييدرد انسييان ڊاڪييٽيير سييومييار کييوسييو جييو 
فرزند آهي. جنهن صيحيت ۽ تيعيليييم جيي 
شعبي ۾ ياد رهجي وڃڻ وارو ڪم ڪيييو 
آهي. الڙ ۾ اڄيڪيليهيه هيو هيڪ ميعييياري 
اسڪول هيالئيي رهيييو آهيي. انيهييَء ڪيم 
هين الِء مياڻييهين جييي دليييين ۾ عيزت پييييدا 
ڪئي آهي ته هين بيي عيليميي ۽ جيهياليت 
جي سمنڊ ۾ علم جو هيڪ جيزييرو ٺياهيييو 
آهي. يقينن دل کي قيرييب دوسيت ڊاڪيٽير 
سومار کوسو هڪ مختلف ۽ غير معمولي 
شخيو آهيي. انيهييَء مياحيول ۾ ۽ عيليم، 
ادب ۽ انسانيت جي ڇيانيَو ۾ سيرميد وڌي 
وڏو ٿيو آهي. هو پنهنجيي نيني ي عيمير ۾ 
هڪ کان وڌيڪ ڪتابن جو مصنف آهيي، 
هو هڪ بختاور شخو آهي. ڪتابن جيي 
تصيينيييييف جييي بييخييتيياوري هييرهييڪ کييي تييه 

 نصيب ڪونه ٿيندي آهي. 
جيي ڳياليهيه کيان “  ڪتاب سڙيا مٿي سيچَ ” 

اڳ مصنف جي ڳياليهيه ڪيجيي تيه: سيرميد 
هڪ اهل دل شخيو آهيي جينيهين عيليم و 

ادب سان گهرو ناتو رکيو آهي، پر انهيَء کيانسيواِء 
جيترو آئون کيس سمجهان ٿو يا جييئين ميون هين 

کي ڏٺو آهي ته هو تمام گهڻي حسياسيييت کيڻيي 
ئيي آهيي جينيهين  Sensationجي رهيييو آهيي. اهيا 

کيس فنون جي وييجيهيو آنيدو آهيي. خيا  ڪيري 
شاعري ۽ موسيقي جي طرف. موسيقي جيي هيڪ 

ساز گٽيار کيي وڄيائيڻ ۾ هين کيي چڪيي ميهيارت 
آهي. علم، ادب ۽ فن سان گڏ هن جي دلچسپيَء 
جيييو سيييڀ کيييان 
اهييييم مييييوضييييوع 
تيييعيييليييييييم آهيييي. 
پيياڻ جييييييئييين تيييه 
تييييعييييليييييييييم جييييي 
شييييعييييبييييي سييييان 
الڳيياپيييييل آهييي، 
انهيَء مييدان ۾ 
پنهنيجيي حصيي 
جييييييييييو ڪييييييييييم 
ايمانيداريَء سيان 
ڪييييييييرڻ جييييييييي 
بيياوجييود جييڏهيين 
هييييييو ڏسيييييينييييييدو 
هييونييدو تييه دنيييييا 
جڏهن تعليم ۽ 
تيييييحيييييقيييييييييييق ۾ 
اڳيان پئي وڌي 
تڏهن اسان جيي 
تيييعيييليييييييم جيييي 
حالت ڪا سٺي 
نه آهيي. جيڏهين 
تييييه اسييييان وٽ 
تييعييليييييم ڏانييهيين 
بييييييييقييييدري وارو 
رجييييحييييان آهييييي 
تيييڏهييين اهيييڙيييين 
حييييالييييتيييين کييييي 
ڏسييي هيين جييي 
دل رنت سيان ڀيرجيي 
ويندي هيونيدي. اهيو رنيت کيڻيي تيعيليييم ڏانيهين 
اسان جيي بيي پيرواهيه روييي کيي ڏسيي، پينيهينيجيي 
حصي جو ڪم ڪرڻ الِء، هڪ استاد جي حيثيييت 

  ڪتاب تي تبصرو

سرمد  
 کوسو 

 غالم نبي سومرو ڪتاب ۽ ليکڪ جي ڳالهه
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۾ هن ذميداريَء سان پنهنجو فرض ادا ڪيو آهيي 
۽ شايد هو انهيَء کان اڳتي وڃڻ چاهي ٿو. تڏهين 
هو قلم هٿ ۾ کڻي تحريري تخليقي جيهيان جيي 
طرف آيو آهي. هين جيا ٻيه ڪيتياب مشيهيور آهين: 

آهيي. جينيهين جيو “  سڙييا ميٿيي سيچ”جن مان هڪ 
موضوع سماج، تيعيليييم، مياحيول ۽ زراعيت آهيي، 
جيڪي هيڪيٻيئيي سيان ڳيني ييل تيه آهين، پير اهيي 
هڪٻئي تي اثر انيداز بيه ٿييين ٿيا. جيڏهين سينيدس 
ڪتاب پڙهجي ٿو تڌهن اهو معلوم بيه ٿيي وڃيي 
ٿو: سرمد جو جيئن ته ٻهراڙيَء سيان واسيطيو آهيي 
۽ زراعت سندس وڏن جيو پيييشيو آهيي ۽ تيعيليييم 
جي اهميت کان سندس خاندان چڪيَء طرح واقيف 
آهييي. تييڏهيين هييو زراعييت، ميياحييول ۽ تييعييليييييم جييي 
سماجي گهرج کي چڪيَء طرح سميجيهيي ٿيو. جيو 
ملڪ جي آباديَء جو وڏو حصيو ٻيهيراڙيين ۾ رهيي 
ٿو، ايئن پنهنجي تحريرن ۾ هو وطن جي گهڻائي 
ماڻهن جي مسئلن کي بيان ڪري سگهيو آهيي. 
هن پنهنجين تحريرن ۾ سماج ۾ موجود مسيئيلين 
متعلق سوال اٿاريا آهن ۽ انيهين جيا جيواب بيه ڏنيا 

جيييئين تيه مضيميونين جييو “  سيڙييا ميٿيي سيچ” آهين. 
ڪتاب آهي، پر روايت کان هٽي ڪري انيهييَء ۾ 
سماج ڏانهن جديد عيليميي پيهيچ، نيواڻ بيه آهيي ۽ 
ذميييييداري جييو احسيياس پييڻ آهييي، جييو هييو اسييان 
 پڙهندڙن کي منتقل ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو آهي. 

مضيميونين تيي  10ليييکيڪ جيي “  سڙيا مٿي سيچَ ” 
مشتمل ڪتاب آهي، پر ان جي ارپنا پڙهي انيدازو 

مضيميونين جيي  10ڪري سگيهيجيي ٿيو تيه انيهين 
پٺيان ڪهڙو تحرڪ ۽ ج بو آهي جنهن هين کيي 

هڪ متوازن ليکڪ ثابت ڪيو آهيي. ارپينيا ڏسيو: 
هي پيار جيو پيورهيييو، دنيييا جيي سيڀينيي ميزدورن، ” 

هييارييين ۽ پييورهيييييتيين جييي نييانُء جيييييڪييي هييزارييين 
تڪليفون برداشت ڪري اسان الِء آسائشون ميسر 

 “ ڪن ٿا.
پاڻيَء جي کيوٽ ۽ ” ڪتاب جا پهريان ٻه مضمون 

پسيو بازارون هيينيئيڙو ميون ” ۽ “ زراعت جي تباهي
ع ۾ ليکيييل ۽ شياييع ٿيييل آهين. 1105“ لوڻ ٿئي

پهريون مضمون پاڻي جي کوٽ: زراعت، ماحول ۽ 
ماڻهو تي ان جي اثر متعلق آهي. سرمد جيئين تيه 
هڪ اهڙو ليکڪ آهي جيڪو ٿورن لفظن ۾ وڏي 
ڳالهه ڪرڻ جو هنر ڄاڻي ٿو. اسان جي سماج جي 
هيَء جيڪا نا انصافي آهي اها پاڻيَء جي ورڇ ۾ 
هجيي ييا وسيييلين جيي ورڇ ۾، سيرميد انيهييَء جيا 
سبب ۽ نتيجا چڪيَء طرح ڄاڻي ٿو ۽ اسيان کيي 

 به ان کان واقف ڪري ٿو.
پسيييييو بيازارون هييييينييئيڙو مييون لييوڻ ” ٻييييو مضييميون، 

۾ الڙ سينيڌ جيي غيربيت جيو بيييان آهيي تيه “  ٿئي
جيتيي هياڻ عييييد جيو تيهيوار بييه غيربيت جيي ڪييري 

خيوشيييون ۽ ” پنهنجي اهميت وڃائيي رهيييو آهيي. 
 )شاهه(. “ خريد ويون ويچارن وسري

انهيَء مضمون ۾ سرمد الڙ ۾ جيڪيو غيربيت جيو 
َء جو سبب  سيال اڳ  11الڳيتو سلسلو آهي انهي 

آيل طوفان کي به ڄاڻائي ٿو. غيربيت آهيي جينيهين 
کي ويهن سالن جو تسليسيل آهيي. اهيو پيڙهيي دل 

 ڏک سان ڀرجيو وڃي. 
مضمون جن تي ڪتاب مشتمل آهيي سيڀيئيي  10

اهم مضيميون آهين، پيڙهيڻ ۽ پيرائيڻ وٽيان: جين ۾ 

گييلييوبييل وارميينييز کييان وٺييي ڪييورونييا، اسييان جييي 
تيعييلييييم، ڳييوٺيياڻيا ٻيار ۽ آن الئيييين پييڙهيائييي جييهييڙا 
معلومات ڏيندڙ مضمون آهين. سي يي ڪيتياب ۾ 
سرمد جي اها خوبي آهي جو هو پياڻ کيي دهيرائيي 
 نٿو. هميشه هن وٽ ڪرڻ الِء نيون ڳالهيون آهن.

ڪتاب جو مهاڳ محترم ياسر قاضي لکيو آهيي 
جو گهڻو اهم آهي. قاضي صاحب تحقييق ڪيري 

 اهو تفصيلي مهاڳ لکيو آهي. 
ڊاڪٽر سومار کوسو جي سرمد ۽ هن ڪيتياب تيي 

سيڙييا ” لکيل مضمون اهيم آهيي سينيدس ڪيتياب 
 ۽ ليکڪ سرمد متعلق هي سٽون ڏسو:“ مٿي سچ

کيس ميڊيا تي هلندڙ ٻيولييَء جيي بيگياڙ تيي بيه ” 
ڏک آهي ته ڪيئن صورتخطيَء کي بگاڙي لکيو 
وڃي ٿو... ڪيئن تحرير تيوڙي تيقيريير ۾ پينيهينيجيا 
لفظ هوندي، ٻين ٻولين جا لفظ ٺوڪيييا وڃين ٿيا. 
کيس انهيَء ڳالهه تي به ڳيڻيتيي آهيي تيه انسيانيي 
آبياديَء ۾ روزانيو تيمييام گيهيڻيو اضييافيو ٿيي رهييييو 
آهي، وسيلن جي اڻاع ٿيندي پئي وڃي، خوشيون 
کسبيون وڃن ۽ سون ورنيون زميينيون، جيتيي انياج 
پوکي انساني پيٽ ڀرجي، اتي بليڊنيگيون، پيالزه ۽ 
گٽر ٺهندا وڃن. ڏوهين جيي شيرح ۾ ڏيينيهين رات 
اضافو ٿييينيدو پيييو وڃيي. سينيدس هين ڪيتياب ۾ 

بييابييت آهييي، “  تييعييليييييمييي مييعيييييار” آخييري مييوضييوع 
جيڪو روز بروز ڪرندو وڃي ۽ ڪنهن کيي بيه ان 

 “ جو اونو ڪونهي.
هي ڪتاب جيڪو سٺو ڇيپيييل آهيي، سير ور  ۽ 
ڊزائيييين بييه خييوبصيورت آهييي مييرڪ بيپييليييييڪيييييشيين 

 ع ۾ ڇپائي پڌرو ڪيو آهي.1110ڪراچي 
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وات چٻيو ڪيري ٿيڪ اڇيالئيي 
فييرانييس بييڇييڙو بيييييڪييار ” چيييييو 
 “  فرانس

تيييوکييييي اڃييييان وڌيييييڪ پييييادر ” 
ڊيسپييرو اڊڙييل سياهين “  کپن؟

۾ چيو. همراهه جيي ڪين تيي 
جونِء به ڪيانيه ُسيري. هين پينيهينيجيي کياٻيي اک سيان 

بيييڪيار ” همراهن کي گهوري ڏٺيو ۽ وري دهيراييائييين 
 “فرانس بڇڙو فرانس

هڪ پل الِء هٻڪ جو احساس اڀيرييو ۽ ليييوسييين کيي 
لڳو ته سندس دوست هين ميان هيٿ ڪي ڻ وارا آهين، 
پر ايئن نه ٿيو. هو ٿورو اڳتي ٿيو ۽ پينيهينيجيي پيوري 
سگهه سان هنن تي وار ڪيائييين. هين ڪينيهين شييِء 
جي چيرجڻ جيو آواز ٻيڌو ۽ بينيدري هيميراهيه کيي بيي 
وسيييَء جييي حييالييت ۾ پيياڻ ڏي حيييييرت ۽ ڪييمييزوريَء 

هن چيپين ۾ ميڻ “  بيڪار...”وچان گهوريندي ڏٺائين 
مڻ ڪئي، پير سينيدس اڊڙييل اک پينيهينيجيي بيي نيور 
ڳاڙهي ڌوڏي تي کلڻ لڳي. هو گوڏن ڀر هيٺ ڪيري 

 پيو ۽ وڌيڪ ڪجهه چئي نه سگهيو. 
رييميي ڀيڻيڪيييو ۽ پيوِء وٺيي هيڪ “  ڍن  ۾ وڃي پيئيو” 

ساهي ڀڳو ۽ وڃي سينٽ مائييڪيل جيي دروازي تيي 
دنز ڪيائين. ڪنهن به سندس پيييڇيو ڪيونيه پيئيي 
ڪيو. هنن پنهنجون پنهنجون ٽائيون سڌيون ڪيييون 

شام بنا انيهييَء حيادثيي جيي ذڪير جيي گي ري وئيي، 
هنن ميهي ب  -نوجوان هڪٻئي تي ٻلهار لڳا پيا هئا:

۽ شييائسييتييه قسييم واري درنييدگييي تييرڪ ڪييري ڇييڏي 
هئي جنهن اڪثر طور سندس احساسن کيي ليڪيائيي 
ٿي ڇيڏييو. هينين هيڪيٻيئيي سيان ڏاڍي فضيييليت سيان 
ڳالهه ٻولهه ڪئي ۽ ليوسين سوچيو ته انهن پهيرييون 
ڀيرو ايئن اداڪاري پئي ڪئي جيئن اهيي پينيهينيجيي 

 گهروارن سان ڪندا آهن. 
هيو ڪينيهين ڳيلييَء ۾  -پير هيو مشيتيعيل ٿيي وييو هيو:

چوڪ چوراهي تي ڪنهن به ٺيڳ ٺيوڳيي سيان وڙهيڻ 
جو هيراڪ نه هو. هن نرميَء سان فينيي ۽ مياد بيابيت 

 سوچيو. 
“ آئون اييئين هيليي نيٿيو سيگيهيان” هن کي ننڊ نه آئي. 

ڪنهن رنگروٽ وانگر انهن جو ُدم ڇيليو ” هن سوچيو 
ٿي پٺيان لڳڻ، وزن جي خبر پيئيجيي وئيي. ميون کيي 

ليييييييميييوردانيييت جيييي آڏو “  شييياميييل ٿيييييييڻيييو ئيييي پيييونيييدو.
خوشخبري جو ذڪر  ڪندي ليوسييين پينيهينيجيي پياڻ 
۾ قبرسيتيان جيهيڙي مياع ۽ ميهي ب پيڻيو ميحيسيوس 

 ڪيو. 
ميان اوهيان سيان ” هين چيييو “  فيصلو ٿي چيڪيو آهيي” 

ليموردانت سندس پٺيي ٺيپييينيدي خيوشييَء “  گڏ آهيان
جو اظهار ڪيو ۽ سينيگيتييين ڪيييتيرييون ئيي بيوتيليون 
خالي ڪري خوشي ملهائي. هنن پنهنجو وحشي آواز 

۽ ڪم جو همراهه هٿ ڪري ورتو هيو انيهييَء واقيعيي 
بابت رات تائين ڪابه چئه پئه نه ڪيائون. موڪالئڻ 
ميهيل ميارڪييييسيو سيادگيييَء سيان لييييوسييين کيي چييييو 

۽ ليييوسييين “  توکي بيه ڏاڍو زوردار ٺيونشيو لڳيو آهيي” 
ان ڏينهين کيانيپيوِء هيو هياڪيي “  هو يهودي هو”وراڻيو 

جيهييڙي ليٺ سييان مياد ڏي وييو جيييييڪيا هيين بييوليييييوارد 
 سينٽ مائيڪل مان خريد ڪئي هئي. 

هيين لييٺ ڏي ڏٺييو ۽ چيييييائييييين  -ميياد سييمييجييهييي وئييي:
 “ معنيڪ تو به ا  توهار ڪئي”
 ليوسين مرڪيو.“ ها، ڪيم”

شيخيصيي  -ماد چياپيليوسييَء تيي ليٿيل نيظير پيئيي آئيي:
لحا  کان هن کاٻي ڌر جيي حيمياييت ٿيي ڪيئيي، پير 

هين “  ميان سيميجيهيان ٿيي” هوَء کليل ذهن واري هيئيي 
“ سيڀينيي پيارٽييين ۾ ڪيجيهيه چڪيو هيونيدو آهيي” چيو 

انهن شامن دوران هين ڪيافيي ڀيييرا پينيهينيجيي ڳيچيي 
سيڏييو. انيهييَء “  منهنجو نن ڙو تيوڏڙو” کنهندي کيس 

کان ڪجهه وقت بيعيد ۾ هيڪ ڇينيڇير جيي رات مياد 
مان سوچان ٿيي ميان ” پاڻ کي ٿڪل محسوس ڪيو. 

پير جيي تيو ۾ ڪيجيهيه ” هين چيييو “  واپس موٽي وڃان
 -لڇڻ هجي ته تون به مون سان گڏ هلي سگهين ٿيو:

تون منهنيجيو هيٿ پينيهينيجيي هيٿ ۾ وٺيي پينيهينيجيي 
نن ڙي ماد الِء مهربان ٿي سگهييين ٿيو جيييڪيا ڏاڍي 
ٿڪجي پئيي آهيي ۽ تيون کيييس ڪيهياڻيييون ٻيڌائيي 

 ترجمو: منور سراج
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ليييوسييين ۾ بينيهيه گيهيٽ گيرم جيوشيي “  سگهييين ٿيو
 هئي. 

ماد جي ڪمري کيس پينيهينيجيي خيبيردار غيربيت سيان 
پريشان ڪيو. اهيو ڪينيهين نيوڪيريياڻيي جيي ڪيميري 
جهڙو هو، پر انهيَء موقعيي جيو فيائيدو نيه وٺيڻ گينياهيه 
برابر هجي ها. ماد پاڻ کي هينيڌ ۾ اڇيالئييينيدي چيييو 

پوِء هيوَء مياع ٿيي وئيي، “  واهه واهه ڏاڍو سٺو ٿو لڳي” 
ليوسين جي اکين ۾ گهوريندي، چپ ڀيڪوڙييل! هيو 
سندس ڀر ۾ ٿي بيٺو، هن پنهنجو هٿ سندس اکيين 
تي رکيو ۽ پينيهينيجيون آايرييون  يهيالئييينيدي چيييائييين 

آها... ڏسي ورتم... ڏسي ورتيم... تيوکيي خيبير آهيي ” 
 “مان توکي ڏسان پئي ليوسين...

هو پاڻ کي نيرميل ۽ ڳيرو ڳيرو ميحيسيوس ڪيرڻ لڳيو. 
هن پينيهينيجيون آايرييون سينيدس وات ۾ وڌييون ۽ هيو 
سندس آاريون چوسڻ لڳو ۽ پوِء ساڻيس نيرمييَء سيان 

وييچياري غيرييبيڙي مياد بيييميار آهيي، ڇيا ” ڳالهايائييين 
هين سينيدس سي يو “  نن ڙي مٺڙي ماد کي سور آهيي؟

بدن پنهنجي هٿن سان مهٽيو. هن پنيهينيجيون اکيييون 
ٻوٽي ڇڏيون هيون ُپر اسرار مرڪ مرڪي رهي هيئيي. 
گهڙيَء کانپوِء هن سندس اسڪرٽ الٿي ۽ سنيجيوڳ 

ڇييا ڳييالييهييه ” ليييييوسييييين سييوچيييييو  -جييو سييواد ورتييائييون:
 “ڪجي!

شيرارتيي ” جڏهن ليکا چوکا ليهيي چيڪيا تيه مياد چيييو 
 “ڇورا! واهه واهه ٿي وئي

ليوسين چيو آئون به ايئن به ايئن ئي حيران ٿي ويس 
ان ۾ اييئين ئيي ” هين وڌييڪ چيييو “  جيئن تون ٿيئييين

 “ٿيندو آهي.
هوَء ڪيجيهيه پيل سيوچييينيدي رهيي پيوِء ڳينيڀيييرتيا ميان 

مييون کييي ڪيينييهيين بييه ڳييالييهييه جييو افسييوس ” چيييييائييييين 
ڪييونييهييي، شييايييد اهييو سييڀ ڏاڍو شييفيياف هييو، پيير اهييو 

 “ڪافي مڪمل نه هو
ميان بيه هيڪ ” ميٽرو ۾ سفر ڪندي ليوسين سيوچيييو 

 “عدد سنگتياڻيَء وارو آهيان.
هو خالي خالي، ٿڪل، شراب ۽ س ر مڇيَء جيي بيوِء 

هييو سيييييٽيييييل ۽ پييگييهيير ۾ شييل  -سييان ڀييريييو پيييييو هييو:
قميو ڏي ڏسڻ کان لنوائييينيدي هيييٺ وييهيي رهيييو. 
هن کي پنهنجو جسم  ٽل کير جهڙو محسوس ٿييو. 

مييون کييي هييڪ يييارڙي ” هيين زور ڏيييئييي وري دهييرايييو 
پيير هيين پيياڻ کيييي ذهييينييي طيييور اڊڙييييل اڊڙييييل “  آهييي

 محسوس ڪيو. 
هڪ رات اڳ کيس ماد مان ڇيا جيي خيواهيش هيئيي؟ 
سندس سوڙهو، کليل چهرو، جيڪو ناقابل بيان پيئيي 
ڏسڻ ۾ آييو، سينيدس سينيهيڙو نيازڪ نيفيييس پياڇيوليو، 
باوقار ڏيم، هڪ ڳنڀير ڇيوڪيري هيئيڻ واري سياک، 
مرداڻي نفس کان سندس نفرت، سڀ اهي شيييون جين 
کيي کييييس هييڪ عييجييييب وجييود ٿييي بيڻييايييو. صييحيييييح 

سيخيت ۽ قيطيعيي! هيميييشيه “  ڪا ٻي شييِء” معنيڪ ۾ 
ڪينييهين بيه پيهييچ کييان پييرانييهيييين، پيينيهيينيجييي صيياف ۽ 
نن ڙين سيوچين سيان، سينيدس شيائسيتيگيييون، سينيدس 
ريشم جا گهنيجيهيييل وييس وڳيا، ڇيال ڇيال وار ۽ اهيو 
سمورو سنهون پرت هن جي ڀاڪرن ۾ رجي وييو هيو، 
رڳو وڃي گيوشيت بيچيييو هيو. انيهييَء عيميل هينين کيي 

هو پينيهينيجيو گيوشيت پيوسيت  -ڪري ڇڏيو هو:“  هڪ” 
ماد کان ڌار نه پئي ڪيري سيگيهيييو. زنيدگييَء ۾ اڳ 
ڪڏهن به ڪنهن به کيس اهڙو بيمار ڪري وجهينيدڙ 
پنهنجائپ جو احساس نيه ڏنيو هيو. سيواِء ڪينيهين حيد 
تائين ريريَء جڏهن کيس ُٻوڙن جي پيٺيييان پينيهينيجيي 
ُللي ڏيکاري هيئيي ييا جيڏهين هيو پينيهينيجيي پيييٽ ڀير 
ليٽي پاڻ کي وساري وييٺيو هيو ۽ اگيهياڙو ئيي هيييئين 

 مٿي ٿيڻ لڳو هو! 
ليوسين گيييگيارد بيابيت سيوچييينيدي ڪيجيهيه سيڪيون 

آئيون ” محسوس ڪيو: سڀاڻي هو کيس ٻڌائييينيدو تيه 
ماد سان ستو آهيان، هوَء ڏاڍي ميٺيي ڇيوڪيري آهيي، 

پير هيو “  او پوڙها ماڻهو! اهو مٺاڻ سندس رت ۾ آهي
بي چين هو ۽ پاڻ کي ميٽرو جي ڌوڙ هياڻيي گيرمييَء 
۾ اگهاڙو محسوس ڪيييائييين، ڪيپيڙن جيي سينيهيڙي 
ڄاريَء ۾ ننگو، ڪنهن پادريَء جيي ڀير ۾ اگيهياڙو ۽ 
اڪڙيل، ٻن سمجهدار بالغ تالغ عيورتين جيي آسيپياس 

 ڪنهن س يل  نڊيل اڪ مڪڙ جهڙو! 
گيگارد کييس گيرم جيوشييَء سيان ميبيارڪ ڏنيي. هيو 
ڪنهن حد تائين فيني کان بيزاري ٿڪل پيئيي لڳيو. 

هوَء سچ ته پاروٿي مزاج واري ڇوڪري آهي، ڪاليهيه ” 
 “هن س ي شام دوران مون کي گندا اشارا ڪيا.

  -هو ٻئي متفق ٿيا ته:
زنييدگيييَء ۾ اهييڙي قسييم جييون عييورتييون ضييرور هييجييڻ 
گهرجن، ڇاڪاڻ، بهرحال، شاديَء تائيين اوهييين پياڪ 
پوتي نٿا رهي سگهو ۽ ٻي ڳالهه ته هو ٻئي ڪنيهين 
جي به محبت ۾ مبتال نه هئا، نه ئي انيهين الِء سياهيه 
ٿي ڏنائون. البته انهن سان تعلق ۾ رهڻ هڪ غليطيي 
ثابت ٿي پئي سگهي. گيگارد ڏاڍي شائستگي سان 
حقيقي ڇوڪرين جو ذڪر ڪيو ۽ ليييوسييين کيانيئيس 

 سندس ڀيڻ جي خبر پڇي. 
هيوَء چيونييدي ” گييييگيارد چيييو، “  اهيا ٺيييڪ ٺياڪ آهيي” 

آهي ته تون هڪڙو ماٺيڻو شخو آهين. تيوکيي خيبير 
ميون ” هن ڪجهه وڌيڪ حجيتيي ٿييينيدي چيييو “ آهي؟

کي ان تي ڪوبه افسوس ڪونهي جو مان هڪ ڀيييڻ 
وارو آهيييان. زنيدگييَء ۾ ڪيڏهين ڪيڏهين اوهيان کييي 
اهڙيون شيون به لڀي پونيدييون آهين جينيهين جيو اوهيان 

 “ڪڏهن تصور به نه ڪيو هوندو آهي
ليوسين ڳالهه جي ڳر تائين پهچي ويو. نتيجيي طيور 
هو ٻئي گهڻي ڀااي ڇوڪرين بابت ڳياليهيييون ڪيرڻ 
لڳييا، پيياڻ کييي شيياعييريَء سييان ڀييريييل ڀييريييل مييحييسييوس 
ڪيييييائييون ۽ گيييييگييارد پيينييهيينييجييي ان چيياچييي جييا لييفييظ 
دهرائي خوشي محسوس ڪرڻ لڳو جنهن جو عيورتين 

 جي سلسلي ۾ وڏو ڀاڳ هو. 
ممڪن آهي ته مون پنهنجي هن اڀاڳي زنيدگييَء ۾ ” 

ڪوبه چڪو ڪم ورلي ڪيو هجي، پير رب ٿيو ڄياڻيي 
ته ڪنهن ڪنيواري سيان هيٿ چيرانيد ڪيرڻ کيان هيٿ 

 “ڪپائڻ بهتر ڄاتو هوندم.
ڪڏهن ڪڏهن اهي گڏجي گيگارد جي سنگتييياڻييين 
سان ملڻ ٿي ويا. ليوسين پيائيرييٽيري کيي ڏاڍو پسينيد 

هن سياڻيس وڏي ڀياُء وانيگير ٿيي ڳياليهياييو،  -ٿي ڪيو:
ڪنهن مهل کيس ڪنهن ڳاليهيه تيان چيييڙاييائييين تيه 
ڪنهن مهل سندس تعريف ٿي ڪيائين. هو مڪمل 

طور پنهنجي سياسي سرگرميين جيي حيواليي ٿيي وييو 
چيرچ جيي  Neuillyهو. هير آچير جيي صيبيح نيييئيوليي 

وڪيڻيڻ ٿيي وييو. ٻيه  Action Francaiseاڳيان اخيبيار 
اڍائي ڪالڪ کن شڪ ۾ هيٺ مٿي پنڌ ڪرڻ لڳيو، 
ه تان ُهيتيان ايينيدڙ ڇيوڪيرييون ڪينيهين ڪينيهين ميهيل 
پنيهينيجيائيپ ڀيرييون نيگياهيون کيڻيي ڏانيهيس ڏسيڻ ٿيي 
لڳيون. تڏهن ئي ليوسين پاڻ کي خوش، سگهيارو ۽ 
متفق ڀانئڻ ٿي لڳو. هو مرڪي انيهين ڏي ڏسيڻ ٿيي 
لڳو. هن يارن جي جٿي جي اڳيان وضاحت ڪئيي تيه 
هو عورتن جي عزت ڪندو آهي ۽ هو انهيَء سمجهه 
جي حاصالت تي ڏاڍو خوش آهي جينيهين جيي کيييس 

 ڏاڍي ڳوال هئي. 
اپرييل تيي گيييگيارد پينيهينيجيي ڀيييڻ پيئيرييٽيي جيي  00

ارڙهين سالگره تي ناچ پارٽيَء جيو اهيتيميام ڪيييو ۽ 
ان ۾ فطري طور ليوسين کيي دعيوت ڏنيي وئيي. هين 

هيوَء  -جي پئريٽي سان اڳ ئيي سيٺيي دوسيتيي هيئيي:
سڏيندي هئي ۽ هيو “ رقو جو ساٿي”کيس پنهنجو 

ڪنهن حد تائين ان خيال ۾ مبتال هو تيه شياييد هيوَء 
 ساڻس پيار ٿي ڪري.

مادام گييگيارد دعيوت جيي ميانيي ٺياهيڻ ۽ وڌائيڻ الِء 
الڳ سيان عيميليو گيهيراييو هيو. ليييوسييين ڪيافيي ڀيييرا 
پئريٽيَء سان رقو ڪيو. جنهن کانپوِء گيگارد سيان 
ملڻ ويو جييڪيو ايينيدڙ دوسيتين جيو آڌر ڀياُء ڪيرڻ ۾ 

 مصروف هو.
ميون کيي لڳيو اوهييين سيڀ اڳ ” گيگارد چيو “  هيلو” 

فييليييييوريييئيير، وئيينييس،  -ئييي هييڪييٻييئييي کييي سييڃيياڻييو ٿييا:
جنهن مهل گيگارد دوستن جيا نياال پيئيي “  ليڊوڪس

کنيا ان مهيل ليييوسييين گيهينيڊييدار ڳياڙهين وارن واري 
کير جهڙي چمڙيَء سان، گهرن گهاٽين ڪيارن ڀيروئين 
واري هڪ نوجوان کي هٻڪندي سندن ويجهو ايينيدي 

هي ماڻهيو هيتيي ”ڏٺو ۽ ليوسين ڪاوڙ ۾ ڀرجي ويو. 
هن حيرت مان چيو، گيگارد کي خبر “  ڇا پيو ڪري؟

 “به آهي ته مان يهودين کي برداشت نه ڪندو آهيان
هو پٻن ڀر کڙو ٿي مهمانن جيي تيعيارف کيان لينيوائيڻ 

 لڳو. 
هيڪ گيهيڙيَء کيانيپييوِء هيين “  اهيو يييهيودي ڪيييير آهييي” 

 “ اهو وئل آهي”پئريٽيَء کان پڇيو 
ليييوسييين چيييو. “  مون کي ييهيوديين کيان نيفيرت آهيي” 

 پئريٽي مرڪڻ لڳي. 
ميون کيي ميانييَء ” پئريٽي چيو، “  هي ڀلو ماڻهو آهي” 

 “واري ٽيبل ڏي وٺي هل.
ليوسين شئمپين جو هڪڙو گالس پيتيو. کيييس رڳيو 
ايستائين صيبير کيان ڪيم وٺيڻيو هيو جيييسيتيائييين هيو 

 گيگارد ۽ وئل جي آمهون سامهون ٿئي. 
هن گيگارد ڏي گهورييو ۽ پيوِء ڏانيهينيس پيٺيي ورائيي 
ڇڏيائين، پير پيئيرييٽيي سينيدس ٻيانيهين ۾ هيٿ وڌو ۽ 

مينيهينيجيو دوسيت ” گيگارد کين ويجهو ٿييينيدي چيييو، 
هين آرام سيان چيييو، “  فليوريئر، منهنجيو دوسيت وئيل

وئل پينيهينيجيو هيٿ “  اوهان جو تعارف ٿي ويو دوستو!” 
پوئتي ڪيو ۽ ليوسين پاڻ کيي تيڪيليييف ۾ ميبيتيال 
محسوس ڪيو. خوش قسمتيَء سان ان ميهيل کيييس 

فليوريئر ييهيوديَء کيي کيڻيي ”  -ديسپيرو ياد اچي ويو:
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هن پنهنجا ٻئي هٿ پينٽ جيي “  درياهه ۾ اڇالئي ها
کيسين ۾ وڌا ۽ گيييگيارد ڏي پيٺ ورائيي روانيو ٿيييو. 

هين “  مان هن گهر ۾ وري ڪڏهن به پير نيه رکينيدس” 
پنيهينيجيو ڪيوٽ کيڻينيدي سيوچيييو. هين پياڻ ۾ ڪيڙو 

 ڪسارو غرور محسوس ڪيو. 
اهو ڪجهه آهي جنهن کي تون پنيهينيجيي خيييالين ۽ ” 

نظرين جي پاسداري ڪرڻ ٿو چيئييين. تيون سيمياج ۾ 
رستي ۾ هيلينيدي هيييڪير “ وڌيڪ رهي نه سگهندين.

سندس س و غرور رجي ويو ۽ پاڻ ڳيڻيتييَء ۾ وٺيجيي 
 ويو. 

هيو پينيهينيجيو ميٿيو “  گييگيارد ضيرور ڪياوڙ ۾ هيونيدو” 
ڌوڻيندي پنهنجو پاڻ کي ٻڌائڻ جيي ڪيوشيش ڪيرڻ 

هن جيڪڏهن مون کي دعوت ڏني هئي ته پيوِء ” لڳو 
پير “  کيس هڪ يهوديَء کي گيهيرائيڻ جيو حيق نيه هيو.

هن جي ڪاوڙ سندس سيا  ڇيڏي ڏنيو هيو. هين وري 
بيچينيَء سان وئل جو حيران منهن ڏٺو، سينيدس هيٿ 
مان نڪتل هٿ ۽ هن محسوس ڪيو ته هين سياڻيس 
مييفيياهييمييت ڪييرڻ پييئييي گييهييري، پييئييريييٽييي سييوچييييينييدي 
هييونييدي تييه مييان صييفييا ڪييو ڄييٽ آهيييييان ۽ مييون کييي 
ساڻس هٿ مالئڻ گهربو هو. ان سان ڀال منهنيجيو ڇيا 
وڃي ها! هن سان دعا سالم ڪرييان ۽ پيوِء پينيهينيجيو 
رستو وٺان ها... بس... مون کي رڳو اييتيرو ئيي ڪيرڻ 

هيين حيييييرت مييان سييوچيييييو تييه آيييا وٽييس “  گييهييربييو هييو
گيگارد جي وڃڻ جو وقت آهي االئي نيه! کيييس سيڌو 

مييعيياف ” وئييل ڏي وڃييڻ گييهييرجييي ۽ چييوڻ گييهييرجييي 
کيييييس سيياڻييس هييٿ “  ڪيجييان... مييان ٺيييييڪ تييه هييئييس

مالئي ٻه چار لفظ ڳاليهيائيڻ گيهيرجين. نيه، گيهيڻيي ديير 
 ٿي چڪي آهي، منهنجو طريقو ناقابل تالفي هو. 

ميون کيي ڪيهيڙو الچيار ” هن اذيت ۽ چڙ مان سوچييو 
آهي ڀال انهن ماڻهن کيي پينيهينيجيو راييو ڏييکيارڻ جيو 

هين پيريشيانييَء جيي “  جيڪي سيميجيهيي نيٿيا سيگيهين
عالم ۾ پنهنجا ڪلها لوڏيا: اهيو هيڪيڙو وڏو حيادثيو 
هو. ٺيڪ ان مهل گيگيارد ۽ پيئيرييٽيي سينيدس روييي 
بابت پنهنجي راِء جو اظهار ڪري رهيا هئا. گيييگيارد 

ليوسيين “  هيُء مڪمل طور چريو آهي”چئي رهيو هو 
هيين سييوچيييييو “  اف خييدا“ ” جييون ُمييٺيييييون ڀيييييڙجييي ويييون

آئون انهن کان ڪيڏي ٿو نفرت ڪييان؟ خيداييا ميان ” 
۽ هيين “  يييهييودييين کييان ڪيييييڏي ٿييو نييفييرت ڪيييييان!

پنهنجي انهيَء اٿاهه نفرت مان سيگيهيه حياصيل ڪيرڻ 
جي ڪوشش ڪئي، پر اهو سڀ هڪ نهار سان رجي 
ويو ۽ بنهه فضوليات ۾ جين ليييوئيس بيابيت سيوچيييو 
جنهن جرمني مان ڏوڪڙ هٿ ڪري فرانسيسين کيان 
نفرت ڪئي. هن مايوسيَء سان ڀرييل الپيرواهييَء کيان 

 وڌيڪ ڪجهه نه محسوس ڪيو. 
ليوسين ڀاڳ وارو هو جو کيس ماد جو گهر لڀي وييو. 

“ آئون توسان ڏاڍو پيار ڪريان ٿيو” هن کيس ٻڌايو ته 
۽ کيييييس پيينييهيينييجييي ڪيياوڙ ۽ ڪييروڌ جييو قصييو بييه 

هين پينيهينيجيو “  سڀ ڪجهه بيربياد ٿيي وييو”ٻڌايائين. 
 “ مون کان ڪجهه به ڪونه پ ندو”پاڻ کي چيو 

ماع ڪر، ايئن نيه چيئيو وڏا، اييئين ” ماد چيو “  نه... نه” 
 -پر پيوِء هيوَء چيپ ٿيي وئيي:“  چوڻ کان منع ٿيل آهي

ليوسين سينيدس انيز انيز ٿيي چيميڻ چياهيييو کيييس 
سڀ ڪجهه ٻاراڻو ۽ نيا ميعيقيول ميحيسيوس ٿيييو، هين 

 روئڻ چاهيو.
ٻي صبح هن اسڪول ۾ گيگيارد کيي ڏٺيو تيه کيييس 
سيييينييي ۾ سييوڙهييه مييحييسيوس ٿييي. هييو کيييييس مييڪييار 
محسيوس ٿيييو جينيهين کيييس نيه ڏسيڻ جيي اداڪياري 
پييئييي ڪييئييي. ليييييوسييييين ڪيياوڙ ۾ ايييڏو تييتييل هييو جييو 

هيين “  حييرامييي” کييانييئييس نييوٽييس کييڻييڻ بييه رهييجييي ويييا. 
حيراميي ڪيالس کيانيپيوِء گيييگيارد وڌي اچيي ” سوچيييو 

 ساڻس مليو. صفا  ڪو لڳو پيو هو. 
ڏنيد ” ليوسييين سيوچيييو “  هن هڪڙو لفظ به ڪ يو ته” 

 “ڀڃي ڇڏيندومانس
هيو ٻييئييي ڪيجييهييه لييميحييا هييڪييٻيئييي جييي ڀير ۾ بيييييٺييا 
پنهنجي پنهنجي پيرن جي آاوٺين ڏي ڏسينيدا رهيييا. 

ميعياف ڪيجيانِء ” پوِء نيٺ گيگارد زخمي آواز ۾ چيو 
 “جهونا! مون کي توسان ايئن نه ڪرڻ گهربو هو

ليوسين بي يقيني ميان ڏانيهيس نيهيارييو، پير گيييگيارد 
مينيهينيجيي هين ” ساڳئي ذهنيي آواز ۾ ڳياليهيائيڻ لڳيو 

سيان ڪيالس روم ۾ مييالقيات ٿيي وئيي... ڏس... ان 
ڪري مون سوچيو... مطلب هين ميون کيي پينيهينيجيي 
گهر اچڻ جي دعوت ڏنيي... پير ميان سيميجيهيان ٿيو... 

توکي خبر آهي... مون کيي اييئين نيه ڪيرڻ گيهيربيو... 
مون کي خبر ناهي تيه اهيو سيڀ ڪيييئين ٿيي وييو، پير 
جنهن مهل مون دعوت ناما پئي لکيا ان ميهيل ميون 

گيگارد کان وڌييڪ “ هڪ لمحي الِء به نه سوچيو ته...
ڳالهايو نه ٿيو، ڇو جو سندس وات مان ليفيظ ٻياهير نيه 
پييئييي نييڪييتييا. هيين پيياڻ کييي مييعييافييي جييو طييلييبييگييار 
محسوس ڪيييو... گيييگيارد ڪينيڌ هيييٺ ڪيري چيييو 

بييس هيياڻييي ٺييهيييييو “ ” جيييييڪييا سييزا ڏييين سييا قييبييول...” 
ليوسين سندس ڪلهي تي ٿڦڪي ڏيينيدي “  معتبر...

مون کي خبر آهي ته تو اهو سڀ ڪجهه ڄياڻيي ” چيو 
ميان ” هن سخاوتي لهجيي ۾ چيييو “  واڻي ڪونه ڪيو

به پنهنجي جاِء تي غيليط هيئيس... ميون کيي بيه اهيڙو 
ورتيياُء: نييه پيييييو جڳييائييي... پيير تييون ڪييهييڙي تييوقييع ٿييو 
ڪرين، هو مون کان وڌيڪ طاقتور آهي... ميان انيهين 
کي برداشت نٿو ڪري سگهان... اها حقييقيت آهيي... 
مون کي لڳندو آهي انهن جي هيٿين تيي ڇيلير آهين... 

 “ پئريٽي ڇا چيو؟
گيييگيارد رحيميدلييَء سيان “  هوَء چرين وانگر کلڻ لڳي” 

 چيو.
 “ ۽ هن همراهه”
اهو سمجهي وييو، ميون کيان جيييڪيو پڳيو سيو ميون ” 

 “چيو، پر پوِء به هو پندرهن منٽ کن مس ويٺو.
 اڃان به وڌيڪ عاجزيَء سان هن ڳالهه ۾ واڌارو ڪيو.

منهنجي والدين جو چوڻ هو ته تون پنهنجي جاِء تيي ” 
صحيح هئين. پنهنجي اعتقاد جي تناظر ۾ ٻيييو ڀيال 

 “ڇا ٿي ڪري سگهئين!
هيين “  اعييتييقيياد” ليييييوسييييين سيياڳييئييي لييفييظ تييي زور ڏنييو 

اهيڙو ڪيجيهيه بيه ” گيگارد کي ڀاڪر ۾ ڀيرڻ گيهيرييو، 
اهيڙو ڪيجيهيه ” کيس چيائييين “  ڪونهي جهونا مڙس!

 “به ناهي، ڇو جو پاڻ اڃان به دوست آهيون.
هو هيٺ بوليوارد سينٽ ميائيييڪيل ڏي ڪينيهين غييير 
مييعييمييولييي آزادگييي ۽ وقييار سييان پسييار ڪيينييدو هييليييييو. 
کيس پنهنجو پاڻ نظر نه پئي آيو. هن پاڻ کيي چيييو 

اهو سڀ ڀوڳ آهي، اهو مان نه آهيان، آئون پاڻ کيي ” 
 “ڪونه ٿو سڃاڻان.

مياڻيهيو پينيهينيجين چيهيرن  -موسم گرم ۽ وڻندڙ هئيي:
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تي بهار جي پهرين پرڪشش ميرڪ وييڙهيي گيهيميي 
رهيا هيئيا. ليييوسييين پياڻ کيي انيهييَء نيرم انيبيوهيه ۾ 

اهييو آئييون ” اسيٽيييييل جييي ُسيينييبييي جيييييان کييوڙي ڇييڏيييو. 
ڪونه آهيان، رڳو ڪاليهيه تيائييين آئيون فيييروليس جيي 

 “ڪنهن ڍير ۾ پيل  نڊيل ڪيڙو هئس
هاڻي ليوسين پاڻ کي گهڙيال وانگر صاف ۽ بلڪيل 
صحيح محسوس ڪيو. هو ريسٽورينٽ ال سورس ۾ 
گيهييڙي ويييو ۽ سييونييف جييي شييراب جييو آرڊر ڏنييائييييين. 
سيينييدس يييار دوسييت ڪييونييه آيييا ڇييو تييه ريسييٽييورييينييٽ 
پناهگيرن سان ڏٽيو پيو هو، پر ان ڏينهين پينياهيگيييرن 
۽ يهودين کيس پريشان نه ڪيو. هن پياڻ کيي انيهين 
ٺوڙهه کي تيل لڳل وجودن جي وچ ۾ ڪجهه ڊنل ۽ 
غير رواجيي حياليت ۾  ياٿيل ميحيسيوس ڪيييو جين ۾ 
اهڙي هلچل متل هئيي جيييڪيا هيوا جيي ڪيري جيون 
جي فصل ۾ متل هوندي آهي. هڪڙو اجيگير جيهيڙو، 

 ڳاڙهو گهڙيال بار ۾ لڙڪي رهيو هو. 
هن خوشگوار حيرت سيان جيي پيي نياليي هيڪ نيني ي 
قييد واري يييهييوديَء کييي سييڃيياتييو جيييييڪييو ڊي ڊورئييت 
فيڪلٽي جي ڪيورييڊور ۾ آخيري سيييميييسيٽير دوران 
زخيمييي ٿييي پيييييو هييو. ٿييلييهييي ۽ پييريشييان حييال نيينيي ڙي 
درندي پاڻ وٽ ان ڌمياڪيي جيا نشيان سياني ي ڪيونيه 
رکيا هئا. هو ڪجهه دير تائين ضرور اونيڌو ٿيييو پيييو 
هوندو ۽ پوِء وري پينيهينيجيو سياڳيييو گيول ميول نيميونيو 
حاصل ڪري ورتو هونيدو، پير مينيجيهيس ڪينيهين حيد 
تائيين بيي حيييائييَء جيهيڙي شيڪيسيت جيي قيبيوليييت 

 موجود هئي. 
هين جيييُء ڀيري اوٻياسييييون  -فيي اليحيال هيو خيوش هيو:

ڏنيون. ست جو هيڪ تيجيليو سينيدس نياسين سيان اچيي 
ٽڪريو. هو نڪ کنهندي مرڪيڻ لڳيو. ڇيا اهيا ميرڪ 
هئي؟؟ يا ان جي بجاِء ڪو نن ڙو ارتعاش هو جيڪي 
ٻاهر ڪٿي ڪنهن جاِء جي ڪينيهين ڪينيڊ پياسيي ۾ 
ڄائو هو ۽ اچي مئو هو! سمورا پناهگييير ڳيري پياڻييَء 
جي گيهيرائييَء ۾ وهينيدا پيئيي وييا جينيهين جيي ُڪينين 
سندن کنئور جهڙي ليييسيدار جسيم کيي ليوڏييو پيئيي، 
سندن ٻانهن کي ميٿيي اڀيارييائييين سينيدن آايريين کيي 
اشتعال ڏنائين ۽ سندن چيپين سيان ٿيوري ٿيوري رانيد 
ڪيائين. ويچارا حرامي! ليوسين کي مٿن ترس پئيي 
آيو. اهي فرانس ڇو آيا آهن؟ ڇا انهن کي سياميونيڊي 
لهرون کڻي آيون آهن ۽ اچي هتي انيهين کيي کيوڙييو 

کيان وڌييڪ حيييثيييت “  جيييليي فيش” اٿن. اهي ڪنهن 
نٿا رکن. ليوسين سيوچيييو، هيو پياڻ ڪيا جيييليي فيش 
ناهن، هنن جو انهيَء بيعيزتيي نسيل سيان ڪيو تيعيليق 

“ آئيون هيڪيڙو ٽيوٻيو آهيييان” ناهي. هن پاڻ کي چيييو 
پوِء هو پناهگيرن ۽ انهن جي خبرن کي وساري ويٺو. 
هن رڳو هڪ ُپٺي ڏٺي، هڪ موڪري، ُڪٻ نڪتيل، 
ُڳرٽن واري اڳتي کان اڳتي ويينيدڙ، پينيهينيجيي پياڻ ۾ 
شييڪييسييت کيياڌل، نيياقييابييل تسييخييييير، ڪييوهيييييڙي ۾ 

گيييگيارد صيفيا هيييڊو  -ويڙهيل. هن گيگارد کيي ڏٺيو:
لڳو پيو هو. هن پنهنجي اکين سان پٺيَء جيو پيييڇيو 

واهيه! ڇيا ” ڪيو ۽ نظر نه ايندڙ پئريٽي کيي چيييائييين 
ليوسين برداشت کان گهيڻيي خيوشييَء ۾ “  ڳالهه آهي

ڀييرجييي ويييو. اهييا سييگييهيياري ۽ تيينييهييا پييٺييي سيينييدس 

پنهنجي ئي پٺي هئي ۽ اهو لقاُء ڪالهه هڪ شيدييد 
قسم جي ڪوشش جي نتيجي طور هڪ ليميحيي الِء 
نظر آيو هو، هو گيگارد هو، هن گيگارد جيي عياجيزي 
ڏٺيييي ۽ پييياڻ کيييي وڏي ليييطيييف انيييدوزي سيييان ڊنيييل 

 محسوس ڪيائين.
هين سيوچيييو. مينيظير “  ڀلي انهن کي اهو سبيق هيجيي” 

اها پئرييٽيي جيي نيوييڪيالئييَء ۾ وييهيڻ  -بدلجي ويو:
واري جاِء هئي. اهو سڀ مستقبل ۾ رونما ٿيي رهيييو 
هو. گيگارد ۽ پئريٽي هيڪ دعيوت نيامين جيي لسيٽ 
۾ لکيل نالن مان هڪ نياليي ڏي اشيارو پيئيي ڪيييو. 
ليوسين اتي موجود نه هو، پر سندس سگهه انهن جي 

اوهيه! نيه...! اهيو تيه نيه! ” مٿان هئي. گيگارد چيو پئي 
اهو ليوسين الِء صحيح نيه رهينيدو. ليييوسييين ييهيوديين 

 “کي برداشت نه ڪري سگهندو آهي
ليوسين هڪ ڀيرو وري پنهنجو پاڻ کيي پيڙهيييو، هين 

مان ليييوسييين آهيييان، هيڪ شيخيو جيييڪيو ” سوچيو 
يهودين کي برداشت نيه ڪينيدو آهيي. هين اهيو جيميليو 
اڳ به ڪئي ڀيرا اچاريو هيو، پير هين دفيعيي اهيو اچيار 
اڳ کان بلڪل مختلف هو. بلڪل ظياهير ظيهيور اهيو 
هڪ سادو بيان هو، بلڪل ايئن جيئين ڪينيهين چيييو 

يييا “  ليييييوسييييين کييي پييٽيياٽييا پسيينييد ڪييونييه آهيين” هييجييي 
پير ان ۾ غيليطييَء جيي ڪيا “  ليوسين نچڻ ٿو چاهي” 

گنجائش نه هئي. ممڪن آهي ته نچڻ الِء رغيبيت ان 
ڄييامييڙي يييهييوديَء ۾ بييه هييجييي جيينييهيين جييي ڪيينييهيين 
ڪيڙي ماڪوڙي يا مم جهڙي حيثيت به نه هجيي:

اوهان سڀنيي کيي ان الِء رڳيو اييتيرو ڪشيٽ ڪيرڻيو  -
پوندو جو اوهان کي ڪنهن ليعينيتيي ييهيودي ڏي رڳيو 
اهو ڄاڻڻ الِء نهارڻو هوندو ته ڪيئن سندس پسنيد ۽ 
نا پسند سياڻيس سينيدس بيوِء جيييان چينيبيڙييل هيونيدي 
آهي، سنيدس چيميڙيَء جيي عيڪيسين جيييان جيييڪيي 
سندس اکين جي ڳيئيورن چيييرن جيي هيڪ ڇينيڀيڪيي 
سان گم ٿي ويندا آهين. سينيدس ڀياري ڀيرڪيم، گيپ 
جيهيڙي ميرڪ وانيگير، پير لييييوسييين جيو تيعيصيب اڃييان 

اڻ ڌريييو ۽ نييت نييبييار!  -ڪيينييهيين ٻييئييي قسييم جييو هييو:
اسٽيييل جيي بيليييڊ وانيگير ٻياهير نيڪيتيل ۽ ٻييين جيون 

هن سوچيو. کيييس “  اهو... پوتر آهي”ڇاتيون ڇليندڙ! 
ٻاروتڻ ۾ ٻيڏل مياُء جيو هيڪ ييقييينيي انيداز ۽ آواز ۾ 

پڻهين آفيس ۾ ڪم ” چيل مخصو  جملو ياد آيو 
 “پيو ڪري.

اهو جملو ڄڻ ڪو اهڙو ميقيدس قيائيدو هيجيي جيييڪيو 
منجهس اوچتو ڪيو مي هيبيي فيرض جيو دائيرو جيوڙي 
وجهندو هيو جيييئين پينيهينيجيي هيوائيي بينيدو  سيان نيه 

تيارا را را را ” کيڏڻ ۽ نيه ئيي هين طيرح رڙييون ڪيرڻ 
 “بوم...

هو پٻن تي هلندو هيال کيان هيييٺ ليٿيو ۽ اييئين هيليڻ 
هاڻي مينيهينيجيو ” لڳو ڄڻ ڪنهن گرجا گهر ۾ هجي. 

هن اطمينيان سيان سيوچيييو، هينين پينيهينيجيو “ وارو آهي
لييوسييين ييهيوديين کيي پسينيد ” آواز ڌيمو ڪندي چيو 

۽ ماڻهو پاڻ کي مع ور محسوس ڪنيدا، “  نٿو ڪري
 ڦڙن مان پار ٿييل نيني ڙن تيييرن جيو ايي ائييينيدڙ جيٿيو. 

صيفيا ٻيار ” هن نرمييَء سيان چيييو “  گيگارد ۽ پئريٽي” 
 “ آهين

اهي کڻي ڏوهاري هجين، پير ليييوسييين الِء کييين ڏني و 
ڏيکارڻ ڪافي هو ۽ اهي پڇتاُء ۾ ميبيتيال ٿيي وڃين! 
 انهن سرٻاٽن ۾ ڳالهايو هو ۽ پٻن ڀر هلڻ لڳا هئا. 

ليوسين ٻيو دفعو پاڻ کي پنهنجي الِء گيهيڻيي عيزت 
نفس سان ڀريل تريل محسوس ڪيييو، پير هين دفيعيي 
کيس گيگارد جي گناهن جي گهرج نه پئي. هيو پياڻ 
پنهنجي اکييين ۾ قيابيل عيزت ظياهير ٿيييو، چينيجيهيون 
اکيون جن نيٺ سندس گوشت پوست جو يا پسند نيا 

 پسند، عادتن ۽ طنز جو پردو  اڙي  ٽي ڪيو. 
هين سيوچيييو “  مون جيتيي پينيهينيجيي پياڻ کيي ڳيوليييو” 
 “ آئون پاڻ کي لڀي نه سگهيس”

ايئن مڙئي پينيهينيجيي خيوشييَء الِء هين ان جيي ڳيڻيپ 
پر جيڪڏهين آئيون “. ” هئو”ڪئي جيڪو ڪجهه هو 

رڳو اهو ٿي سگهيس جيڪو ڪجهه آئون آهيييان تيه 
پوِء مينيهينيجيي حيييثيييت ڪينيهين ٽيڪيي جيي ڄياميڙي 

 “ يهودي کان وڌيڪ نه هوندي.
هن لئي جهڙي مادي واري قربت مان ڪو آخر ڇا ٿو 
دريافت ڪري سگهي؟ جيڪڏهين گيوشيت جيو ليوٿيڙو 
نه هجييس تيه! بيرابيري ۽ ذهينيي انيتيشيار جيو واحيييات 

 ڪوڙ؟؟
ڪيوشيش نيه ڪيرڻ ۽ ” ليوسين چيييو “  پهريون اصول” 

پيينييهيينييجييي انييدرئييييين پيياسييي نييه ڏسييڻ، ان کييان وڌيييڪ 
خطرناڪ غلطي ڪابه ناهي. حقيقي ليوسيين، جينيهين 
کيي هياڻيي هيو سيڃياڻيي ٿيو، کيي ٻييين جيي اکييين ۾ 
ڳييولييڻ گييهييريييو ٿييي، پييئييريييٽييي ۽ گيييييگييارد جييي ڊنييل 
فييرمييانييبييرداريَء ۾ انييهيين سييمييورن وجييود جييي پيير اميييييد 
اوسيئڙن ۾ جيييڪيي هين الِء وڌييا وييجيهيييا ۽ پيچيي 
راس ٿيييا. هيي جيواڻ جيمياڻ شيياگيرد جييييڪيي سينييدس 
ڪارڪن بڻيا، فيرولس جا ماڻهو، عظيييم ۽ پيتيڪيڙا 

 جن جو هڪ ڏينهن هو مالڪ بڻجندو. 
ليوسين گهڻي ڀااي ڊنيل هيو، هين پينيهينيجيو پياڻ الِء 
ڏاڍو شاندار بلڪه عيظيييم احسياس ميحيسيوس ڪيييو. 
گهڻا ماڻهو سندس اوسييئيڙي ۾ هيئيا، پيوري تيوجيهيه 

۽ هو ٻين الِء هيميييشيه هيڪ وڏو انيتيظيار هيو ۽  -سان:
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هيين “  اهيو آهيي سيرواڻ” بيڻيجييي رهيڻيو هيو. “  انيتيظياري” 
سيوچيييييو ۽ هين هييڪ ڳييرٽين واري ُڪييٻييي پييٺييي ظيياهيير 
ٿييينييدي ڏٺييي ۽ ان کيان ُسيتييت پييوِء ان جييي پييوييان ۽ 
گرجا گهر. هو اندرئين پاسيي هيو ۽ پيٻين ڀير هيليڪيي 
روشنيَء جي دائري ۾ بيٺل هو، جيڪا روشينيي دريَء 

فيقيط هين دفيعيي ميان هيڪيڙو ” مان ڇڻي رهي هيئيي. 
 “گرجا گهر آهيان

هيين پيينييهيينييجييي دراز قييد ڪيييييوبييائييي پيياڙيسييريَء ڏي 
گهوري ڏٺو جيڪو ڪينيهين سيگيار وانيگير نياسيي هيو. 
کيس الزمي طور اهڙا لفظ ڳولڻا پوندا جن ۾ هو هين 

 غير معمولي دريافت جو اظهار ڪري سگهي. 
هن خاموشي ۽ احتياط سان پنيهينيجيو هيٿ پينيهينيجيي 
منهن تائين آندو ڪنهن ٻرندڙ قنديل جيان، سوچ ۾ 
ٻڏل ۽ ڪنهن مقدس احساس هيٺ هيڪ ليميحيي الِء 
ڪنهن آنڌ مانيڌ ۾ ميبيتيال رهيييو ۽ ليفيظ پياڻ ميرادو 

دائيرن ۽ ٽيڪينيڊن  -حيق:“  مون کي حق آهن”اڀري آيا 
جهڙي ڪا شيِء: اهو اهيڙو تيه ڪياميل هيو جيو ان جيو 
وجود نه هو. توهان ڪنهن قطيب نيميا سيان فضيول ۾ 
هزارين دائرا ڳولي پئي سيگيهيييا، پير اوهيان ڇيڙو هيڪ 
دائرو به ٺاهي نه پئي سگهيييا. پيورهيييتين جيا ڪيييئيي 
نسييل ليييييوسييييين جييي حييڪييميين جييي هييوشييييياريَء سييان 

  -تعميل ڪري سگهن ٿا:
اهي سندس حڪم جي حق جي انيحيرافيي ڪيڏهين بيه 
نٿا ڪري سيگيهين. حيق حسيابيي ڪيتيابيي فيارميوال ۽ 
م هبي اصولن وانگر وجود کيان پيري جيي شييِء آهين 

حقن ۽ ذميييواريين جيو  -۽ هاڻي ليوسين فقط اهو هو:
 گلدستو.

هن جو خيال هو ته هو اتفاقي طيور گيهيڻيي وقيت کيان 
موجود رهيو آهي، پر ايئن سمجهه جي ڪيافيي کيوٽ 
جي ڪري ٿيو آهي. سندس ڄم کان گهڻو وقت اڳ 

ئي ست جي هيٺان سينيدس جينيم اسيٿيان فيييروليس ۾ 
نشانبر ٿي چڪو هيو. اهيي سينيدس پييُء جيي شياديَء 
کيان اڳ ئييي وڏي وقييت کييان سيينييدس انييتييظييار ڪييري 
رهيا هئا. ڄمڻ جي صورت ۾ کييس ان جياِء تيي ئيي 

 قبضو ڄمائڻو هو. 
ڇياڪياڻ جيو ميون ” هن سوچيييو “  مان موجود آهيان...” 

شياييد پيهيرييون ڀيييرو “  کي موجود هجيڻ جيو حيق آهيي
پنهنجي قسيميت بيابيت هيڪيڙو چيميڪينيدڙ دميڪينيدڙ 

 شاندار تصور جڙيو هو. 
دير سوير هو سينترال وڃڻو هو ان سان ڪوبه فر  نٿو 
پوي. جنهن کانيپيوِء هين کيان مياد ميان جينيد ڇيڏائيڻيي 
هئي )جنهن هميشيه ۽ هير وقيت سياڻيس سيميهيڻ ٿيي 

بييهيار جيي شيديييد  -چياهييييو، اهيو ڏاڍو ٿييڪيائيييينييدڙ هييو:
گرميَء ۾ سندن منڌل گوشت پوست مان اوڀارا ڏيئي 

۽ هيا ان کيان ” نڪرندڙ سڙيل ڪوئي جهيڙي بيدبيوِء! 
سواِء ماد جو واسطو سڀني سان آهي. اڄ مون سان تيه 
سڀاڻي ڪنهن ٻئي سان! اها ته ڪيا چڪيي ڳياليهيه نيه 

هو ضرور ويندو ۽ وڃي فيييروليس ۾ رهينيدو. “(  چئبي!
فيرانيس جييي ڪينييهين ُڪيينيڊ ڪينيياري تيي هيڪ ڀييوري 
وييينييگييس رهييي ٿييي جيينييهيين جييو نييالييو پييئييريييٽييي آهييي. 
ٻهراڙيَء جي هڪ نينگري جنهن جا نييڻ گيلين جيهيڙا 
آهن، جنهين پياڻ کيي هين الِء اڃيان پياڪ پيوتير رکيييو 
آهي: ڪنهن ڪنهن پل هن پنهنجي مسيتيقيبيل جيي 
ُڀتار جو تصور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، هن نيرم ۽ 
خييطييرنيياڪ شييخييو جييي تصييور جييي ڪييوشييش، پيير 
ڪامياب نه ٿي سگيهيي! اهيا ڪينيواري آهيي! جينيهين 
پنهنجي بدن جي سيڀ کيان وڌييڪ ليڪيل حصيي ۾ 
ليوسين جيي مياليڪييَء واري حيق تيي کيييس حياصيل 
ڪييرڻ الِء سييڃيياتييو! هييو سيياڻييس وهييانُء ڪيينييدو، هييوَء 
سندس وني ٿيندي، سندس حيقين جيي حيقيي وار جيي 

مالڪيياڻيي! جيڏهين شيام جيو هيوَء نيفيييس ۽ ميقيدس 
نهار سان ننگي ٿيندي ته ڄڻ تيبياهيي ميچيي ويينيدي. 
هو کيس پنهنجي ٻيانيهين ۾ کيڻينيدو، سيڀينيي مياڻيهين 

تيون ميون ” جي راضپي ۽ اجازت سان ۽ کيس چونيدو 
 “ سان وابسته آهين، منهنجي آهين

هيوَء کييييس ڇييا ڏيييکيارييينيدي، هين کيي پينييهينييجيو سييڀ 
ڪجهه کيس ڏيکارڻ جو حق حاصل هوندو، فقط هين 
الِء پيار جو عمل سندس شين جي خوشيگيوار جينيسيي 
ڳڻپ بڻجندو. سندس وڌ ۾ وڌ نصيييب حيق، هين جيو 
انتهائي وييجيهيڙائيپ وارو حيق، جسيم جيي گيهيرائيييت 
 جي احترام جو حق! بستر تائين فرمانبرداري جو حق!

 هن سوچيو. “ آئون نوورتيَء سان پرڻجندس”
هن اهو پڻ سوچيو ته هو چاهيندو ته کيس گيهيڻيا ٻيار 
هجن. پوِء هن پنهنجي پيُء جي ڪم بابيت سيوچيييو. 
ان بييابييت هييو ڏاڍو بييي صييبييرو هييو ۽ حيييييرت مييان 
 سوچيائين ته جيڪڏهن پڻس جلدي نٿو مري ته پوِء؟

ليييوسييين  -گهڙيال منجهند جي نهل جو اعالن ڪييو:
هاڻي فرانسيسين جي وچ ۾ هڪ مرد  -اٿي کڙو ٿيو:

 هڪ اڳواڻ ڇڏي ويو.
ليوسين فرانسيسي صبح جيي حسينياڪ سيهيائييَء ۾ 
چند قدم کنيا. ريو ڊيس ايڪولس ۽ بوليوارد سيينيٽ 
مائيڪل جي هڪ ڪنڊ ۾ ميوجيود هيڪ دڪيان تيي 
وڌي ويو ۽ اتي لڳل درسنيَء ۾ پاڻ کي ڏٺائين. هين 
پنهنجي منهن تي ليموردانت وارو اهو ناقابل تسخييير 
تاثر ڏسڻ چاهيو ٿي جنهن کي هن ڏاڍاو ساراهيو هيو، 
پر درسني ان وڻندڙ سرڪش نن ي چهري جو عڪيس 

 ظاهر ڪيو جيڪو اڃان ايترو گهڻو ڀوائتو نه هو. 
 هن فيصلو ڪيو.“ آئون ُمڇون رکائيندس”

 ...)پورو ٿيو(...
*** 
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 ڪهاڻي 

زماني جي ڳالھ آ ي ته  يڪ 
نيم وحشي دراوڙ راجيا، ونيڌييا 
جيبييل تييان،   يين پيياَر جييي ڏيييھ 
تييي حييڪييمييرانييي ڪيينييدو  ييو. 
سندس رڳن ۾  ندستان جيي 
آڳاٽن دراوڙن جيو رت ڊوڙنيدو 
 و، جنين مان اڃان تائين وحشيت جيي َڌَٿ نيه ُميئيي 
 ئي. جڏ ن ته  و بنگيال، اوڌ ۽ وچ  ينيدسيتيان جيي 

کتري راجائن جي پ ڻ الئيق ۽ آرييا ورت جيو 
پاڙيسري  و. انييَء پاڪ پياڙي، سينيدس 
خيالن کيي بيه ميتياثير ڪيري ڇيڏييو  يو. 
جنينڪري  و سخي به  و ته چيڙاڪ 
بييه  ييو، آزاد خيييييال بييه  ييو تييه پييراڻييييين 
وحشي رسمن جو پابند پڻ  و. سندس 
طبيعت، گيييڙيَء تيوليو، گيييڙيَء مياسيو 
 ئي. مگر سينيدس حيڪيم، اٽيل  يونيدو 

  و.
 ييو راجييا  ييو، ڇييڙواڳ  ييو، تيينييييينييڪييري 
پينييينييجيي خييييالين کييي، جيڏ ين ۽ جييييڙي 

طييريييقييي سييان چييا ييييينييدو  ييو، عييمييلييي جييامييو 
پارائڻ ۾ دير نه ڪندو  و. کيس پنينجي راِء 

تي پورو ڀروسو  يو. جينييينيڪيري  يو  ير ڪيم، 
پيينييييينييجييي رضيياميينييدي سييان سييرانييجييام ڏييينييدو  ييو. 

جيتوڻيڪ ايوڌيا ۽ ڪپل وستوَء جيي عيظيييم الشيان 
درٻارن وانگر، سندس  ڪ درٻار  ئي، جينييين ۾  ين 
نيم وحشي رعيت مان چڪا چڪا رتن ڪٺا ڪيا  ئا 
۽ کانئن مشورو به وٺندو  و، مگير پينييينيجيي راِء جيي 

مخالفت کيس پسند نه  ئي. ڳالھ جي تيائيييد تيي 
ڏاڍو گد گد ٿيندو  و، ليڪن اخيتيالف راِء 
کي بيرداشيت نيه ڪينيدو  يو. ميخياليفيت جيو 

خيال به، کييس پينييينيجيي درٻياريين جيي تيمينيائين کيي 
 تباھ ڪرڻ جي الِء، ڪافي  و.

پاڙيسري قوم جي صحبت جي اثير، سينيدس جييياليت 
کي ڪنين حيد تيائييين ڀي يائيي ڇيڏييو  يو. پينييينيجيي 
 يميعيصير سيورمين جيي بيييادريَء جيي ڪيارنيامين جييي 
مقابلي ۾  ن به پنينجي راڄڌانيَء ۾  ڪڙو تيمياش 
گاھ قائم ڪيو  و. انييَء تماش گاھ ۾  و انسيانيي 
۽ حييوانيي زنيدگييَء جيا نيظيارا ڏييکياري، نيييم وحشيي 
رعيت کي پنينجي وقت جي تي يب سان سيينيگيارڻ 
۾ وڏي دلچسپي وٺندو  و. ليڪن انييَء تماش گاھ 

۾ به سندس دلير وحشت ۽ کيل مي ا  جيي پيردي ۾ 
ق ييس ڪيرڻ، گيڏجيي  يڪ نيئييين جيدت پيييدا ڪيئيي 
 ئي. يعني ا و تماش گاھ ان الِء نه جوڙايو ويو  و ته 
ماڻيو اتي اچن ۽ گڏ ٿي ٻن تلوار بازن کيي وڙ ينيدي 
۽ آخر ۾  ڪ کي ساڻو ٿي سياھ ڇيڏيينيدي ڏسين ييا 
ان جون رڙيون ٻڌن. نه ئي وري ان الِء تيه  يڪ خيونيي 
 يبتناڪ درنيدي جيي ميقيابيليي ۾، ڪينييين بيي ديين 
راڪاس جو حشر ڏسيي، عيبيرت 
حياصيل ڪين. بيليڪيه ان 

تيييييمييييياش 
گاھ جيي 
بنيياد جيو 
ڳيياليييييييين انييييين مييييقييييصييييد، 
 ييييييييييييييييييييييييييييييو. ميييييييٿيييييييي کييان اڃييان 

جي ذ ينيي سيگيھ جيڪو  ييُء  يو تيه مياڻييين 
مضييييييييييييبييييييييييييوط کيييي، اڃيييان وڌييييڪ وڌاييييو ۽ 

 ڪيو وڃي. 
تماش گاھ جو منڊٿ، پينييينيجيي وڪيڙدار ورانيڊن، پير 
اسرار لڪل تھ خانن، منجييل رستين کيان بيه وڌييڪ 
اوکن لنگين جي ڪري، شاعراڻي عدل ۽ انصاف جيو 

  ڪڙو دلچسپ ذريعو بڻايو ويو  و.
جڏ ن رعيت جو ڪو به فرد، ا ڙو ڏو ي قرار ڏبو  يو، 
جنين سان خود راجا کي پڻ دلچسپي  جي تيه پيڙ يو 

فالڻيي ڏيينيهين، فيالڻيي ڏو ييَء جيي ” ڏياريو ويندو  و؛ 
 “ قسمت جو آخري فيصلو، شا ي مالکڙي ۾ ٿيندو.

مالکڙو، تماش گاھ جي وسيع منڊٿ جو مناسب ناليو 
 و. جيتوڻيييڪ ان جيي جيوڙجيڪ، ڪينييين ڏورانييييين 
تييييي يييب جييو چييورايييل خيياڪييو  ييو. مييگيير راجييا ان جييي 
استعمال ۾ به نواڻ آندي  يئيي. ڇيو جيو راجيا آڳياٽيي 
زمييانييي جييي ڪييارنيياميين کييي دقيييييانييوسييي خييييياليين کييان 
وڌيڪ مان نه ڏيينيدو  يو.  ييُء پينييينيجيي اييجياد کيي، 
ميينيياسييب ۽  يير شييخييو جييي الِء عييمييل جييي قييابييل 

 سمجيندو  و.
تٿ ٻڌل ڏ اڙي تي، جيڏ ين مياڻيييو آکياڙي جيي 
ويڪرن ورانڊن ۾ ڪيٺيا ٿييينيدا  يئيا تيه راجيا بيه 

اگييياڙن درٻياريين  -پنينجي ٿلين متارن ۽ اڌ
جي ڊنيب سيميييت، نيروار ٿييينيدو  يو ۽ ميڙنيي 
کان وڏي عدالت جيي گيديَء تيي وڃيي ويييينيدو 
 و. چوطرف سانت جو راڪاس گيميي ويينيدو 
 و. وحشياڻن نعرن جي وڏي گونت، چيپيڙا 
چپ ۾ مٽجي ويندي  يئيي. ان وقيت 
راجيييا اشيييارو ڪييينيييدو  يييو. سييينيييدس 
اشاري تي، گديَء جي  يييٺييين ڀيت 
جييو  ييڪ دروازو کييوليييييو وييينييدو  ييو ۽ 

 ڏو ي، آکاڙي منجھ داخل ٿيندو  و.
راجييا جييي نييڪ سيياميييييون واري ڀييت ۾ 
 ييڪييجيييييڙا ٻييه بيينييد دروازا  ييونييدا  ييئييا. 
ڏو اريَء مٿان فرض  و تيه عيداليت عياليييه 
آڏو، اون آن ڪيييئيييي بيييغييييييير، ڏانيييُيييين  وڌي ۽ 

 منجيانئن ڪو  ڪ دروازو کولي.
دروازي جي چونڊ، ڏو اريَء جي پنييينيجيي خيوشييَء ۽ 
پسند تي ٻڌل  يونيدي. ان ۾ نيه ميٿيس ڪيو زور بيار 
رکبو ۽ نه وري ڪو ڏس پتو ڏبس. بلڪه ان معامليي 
۾ فيصلو انيتيييائيي عيدل واري طيرييقيي سيان سينيدس 
قسييمييت تييي ڇييڏيييو وييينييدو.  ييڪييڙو دروازو کييلييڻ تييي 
خييوفيينيياڪ، ظييالييم ۽ بييکيييييو شييييينييييين نييڪييرنييدو. ا ييو 
شيينييين، ان ميقيصيد الِء اڳيواٽ ڳيوليي اتيي بييييياربيو، 
 -جيڪو دروازي مان گجگوڙيون ڏيندو نيڪيرنيدو ۽ ن يه

 ٽي بدنصيب ڏو اريَء تي ٽپيو ڏئيي، کيييس چيييري، 
 اڙي ۽ ماري ڳڀا ڳڀا ڪري ڇڏيندو. ا يا ئيي انييييَء 

 عورتُي ُشياهن
 

 پراڻي 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو
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 ڏو اريَء جي سزا سمجيي ويندي.
جڏ ن ڏو اريَء جي قسمت، ا ڙو فييصيليو ڪينيدي تيه 
لييو ييي گيييييڙيييال، ميياتييمييي انييداز سييان وڄييڻ شييروع ٿييي 
وييينييدا. آکيياڙي جييي ٻييا ييران چييوطييرف، ڏ يياڙيَء تييي 
گيرايل ماتمي، پنينجي دردنياڪ چيييخين، سينيکين ۽ 
بگلن جي راڙين سان، افسوس جو اظيار ڪندا. عيام 
تماشيائيي ڪينيڌ جيييڪياييو، غيميگييين صيورت ٺيا يي، 
آ ستيي آ سيتيي گيييرن ڏانييين ميوٽيي ويينيدا. سينيدن 
دلين ۾ مقتيول جيي سيونييين ۽ جيوڀين ييا بيزرگييَء ۽ 
عزت جا احساس، ويرون ٿي اٿندي نظر ايينيدا. ليييڪين 
ڏو اري، جڏ ن ٻيييو دروازو کيولييينيدو تيه مينيجيييانيئيس 
 ڪ اڻ سامايل عورت، نڪري اچي سندس سياميييون 
بييندي. ان عورت جو انتيييائيي سيييڻيو  يجيڻ الزميي 
 وندو ۽ راجا ان کي پنينجي سلطينيت مينيجيييان پياڻ 
چونڊيندو. ان عيورت جيو پيرڻيو، انييييَء ڏو ياريَء سيان 
ڪيو ويندو. وري انييييَء امير کيي، ڏو ياريَء جيي بيي 

 گنا يَء جو انعام سمجييو ويندو.
انييَء حالت ۾ ا ا پيرواھ نيه ڪيبيي تيه ڏو ياريَء کيي 
اڳي به ڪا زال آ ي يا نه. ڀلي  و ڪنين ٻي عيورت 
کي تن من سان چيا ييينيدو بيه ڇيو نيه  يجيي. سيگيييرو 
 جي يا ڇڙو، راجا پنينجي ڏنيل انيعيام جيي ميقيابيليي 

 ۾، ڪنين ٻي ڳالھ جو خيال ئي نه ڪندو.
پرڻي جا سنئوڻ ساع، ٿڏي تي، آکاڙي مينيجيھ، راجيا 
جي سياميييون ادا ڪيييا ويينيدا. راجيا جيي اشياري سيان 
تييرت ٻيييييو دروازو کييليينييدو. ڊگييييين وارن وارا پييوڄيياري، 
ڳائڻن ۽ نچڻ واريين ڪينيواريين ڇيوڪيريين کيي وٺيييو، 
باجن واڄن ساڻ، انييَء جوڙي آڏو پيچندا. پيرڻيي جيو 

 ڪاڄ، وڏي ڌام ڌوم سان ڪيو ويندو. 
رسمن جي پ اڻيَء تي گيڙيال وڄنيدا. سيميورا مياڻيييو 
پنيينيجيي وحشيي نياچ ٽيپين سيان خيوشييَء جيو اظيييار 
ڪندا ۽ بي گينياھ ڏو ياري، پينييينيجيي نيئييين ڪينيوار 
سان گڏ، گير ڏانين روانو ٿينيدو. را ين ۾ ڇيوڪيرا ۽ 

 ڇوڪريون، مٿن گل نڇاور ڪندا ويندا.
راجا جي عدالت جو، ا و ئي نيم مي ب فيصيليو  يو. 
انييييييَء طييريييقييي تييي عييمييل جييي خييوبييي پييڌري آ ييي. 
ڏو ي، ڪنين به نموني ا و نه سمجيي سگيندو  يو 
ته عورت ڪيڙي دروازي مان نڪرندي.  و پنيينيجيي 
خاش خوشيَء سان  ڪڙو دروازو کولييينيدو  يو. کيييس 
ان ڳالھ جي بلڪل ئي سڌ نيه  يونيدي  يئيي تيه ميان 

  اڻي پرڻبس يا مرندس.
ان کان اڳي جيڪي واقيعيا گي ري چيڪيا  يئيا تين ۾ 
شييييينييييين ڪييڏ يين   يين دروازي مييان نييڪييرنييدو  ييو تييه 
ڪڏ ن ُ ن دروازي مان. ٻيو ته ا ي فيصال ڀيال تيه نيه 
به  ئا، پر اٽل پڻ  ئا. يعني اگر ڏو ي، پنينجي پياڻ 
کي واقعيي ڏو يي ثيابيت ڪينيدو  يو تيه اک ڇينيڀ ۾ 
کيس سزا ملي ويندي  ئي ۽ اگر  و معيصيوم ظيا ير 
ٿيندو  و ته پوِء  و ان ڳياليھ جيو پيابينيد  يو تيه  يو ان 
کييي پسيينييد ڪييري يييا نيياپسيينييد، پيير کيييييس راجييا جييي 
 فيصلي مڃڻ کان آجائي ملي ئي نه سگيندي  ئي.

آکاڙو،  ڪيڙو مشيييور  ينيڌ  يو. جيڏ ين ُڪيت  خيليق، 
 ڪ ا م فييصيليي واري ڏيينييين اتيي ڪيٺيي ٿييينيدي 
 ئي ته کين ان امر جي بلڪل ُسڌ  نه  وندي  ئي ته 
 و  ڪڙي ڏو ييَء جيو ميرڻيو ڏسينيدا ييا پيرڻيو. ا يا اڻ 

ڄاڻائي، سندن شيو  جيي جي بيي کيي اڃيان اڀياريينيدي 
 ئي. تماشائي، جوش ۾ ۽ اٻيرا نظر ايندا  ئا. گيڻيا 
ته پنينجي دما  کان ڪم وٺندي، ابتيييون سيبيتيييون 
قياس آرايون پڻ ڪندا  ئا. ليييڪين انييييَء فيييصيليي 
تي آار نه کڻندا  ئا. ڇو جو سندن خيال ۾ فيييصيليو، 

 ڏو يَء جي پنينجي  ٿن ۾ آ ي.
ُڌن جي انييَء پڪي راجا جي  ڪڙي ڌيَء پڻ  ئيي، 
جيڪا سندس خيالن وانيگير رنيگييين ۽ آراسيتيه  يئيي. 
ٻيو  و قدرتي طور، پينييينيجيي ڌيَء کيي جيڳ جيييان 
کان بلڪه پنينجي جان کان وڌييڪ پيييارو ڀيانيئييينيدو 

  و. 
سندس درٻارين ۾  ڪڙو نوجوان پڻ  و، جيڪيو راڄ 
جي  ڪڙي عزتدار قبييليي ميان  يو. ٻيييو تيه ا يو ازل 
کييان ٿييييينييدو آيييو آ ييي تييه اڪييثيير درٻيياري نييوجييوان، 
شيزادين جي محبت جيي ڪيوڙڪييَء ۾  ياسيي، ڏاڍا 
صدما سيندا آ ن. ايئن ئي انيييَء نيوجيوان تيي، راجيا 
جي ڌيَء پڻ اڪن ڇيڪين  يئيي. راجيا جيي ڌيَء کيي 
پنييينيجيي ميحيبيوب جيي جيان نيثياريَء تيي پيورو پيورو 
ڀييروسييو  ييو، ڇييو جييو  ييو سيي ييي راڄييڌانيييَء ميينييجييھ 
بيادريَء، سونين سوڀيا ۽ مڙس ماڻيائيپ ۾ ميثياليي 
 و.  يَء کيس شو  جي شدت سان چا يندي  يئيي. 
ان حد تيائييين جيو سينيدس چيا يت مينيجيھ، تشيدد جيو 
ج بو پڻ موجود  و.  ن کيس وڌ کان وڌ دل سيوز ۽ 
 -پرجوش بڻائڻ گيريو پئي. خوشقسمتييَء سيان ان ُاال

عشق جو سلسلو ڪنين مدت تيائييين  يلينيدو -ڇڏيندڙ
ر يو، ليڪن  ڪڙو وقت ا ڙو به آيو جو ا و راز راجيا 

 آڏو کلي پيو.
راجيا، پينييينيجيا فيرض نيڀيائيڻ ۾ ويسيانيد ئيي نيه وڌي. 
ڪنين به مونجياري يا سيوچ وييچيار ۾ پيئيي بيغييير، 
نوجوان کي حراست ۾ ورتائيين ۽ ميقيدميي جيو آخيري 
ڏييينييييين مييقييرر ڪييري ڇييڏيييائييييين. ا ييو ڏييينييييين، واقييعييي 
يادگار ڏينين  و. پرجا ۽ خود راجا،  ين ميقيدميي جيي 
تحقيق ۾ گيڻي دلچسپي وٺيي ر يييا  يئيا.  ين کيان 
اڳي، ڪڏ ن ا ڙو واقعو رونما نه ٿيو  و جيو  يڪيڙي 
خاصخيليَء، راجيا جيي ڌيَء سيان ميحيبيت ڪيرڻ جيي 
جرئت ڪئي  جي. شايد دنيا جي من  ۾  يَء ڳاليھ 
معمولي تصور ڪئي ويندي  جي، مگير  ينين قيومين 

 الِء معاملو نيايت ا م  و.
خونيخيوار جيالدن، سيميوري راڄيڌانييَء جيا پيڃيرا جياچيييا 
جيوچيييا تيه جييييئين ميڙنيي کييان وڌييڪ سيگييييو ميتييارو، 
مڙني کان ويڪ ظالم ۽ مڙني کان وڌيڪ  يبيتينياڪ 

 شينين چونڊي سگيجي.
فن جي وڏن وڏن مبيصيرن، سي يي ميليڪ جيي عيورتين 
منجيان  ڪ وڏي ُسيڻي نوجوانڙيَء جي ڳوال ڪئي 
ته جيئن اگر  ن نوجوان جي قسمت جو ستارو کيييس 
معصوم ثابت ڪري ته انييَء الزام جي نسبت سيان 
ايڏو وڏو انعام پڻ ڏنو وڃي. ٻييو تيه ا يا ڳياليھ ميڙنيي 
تي پڌري  ئي.  ر شخو ڄاتو پئي ته الزام بيليڪيل 
ئييي صييحيييييح ۽ سييچييو آ ييي. ڏو يييَء، شيييييزاديَء سييان 
محبت ڪئي آ. انييَء کان نه ا و جوان انيڪياري  يو 
۽ نيه وري شيييزادي. ليييڪين راجيا انييييَء ظيا ير پيا ير 
ثبوت جي روِء سان فيصلو ڪري، عدالت جو پنينجو 

 ايجاد ڪيل دستور، ٽوڙڻ نه پئي گيريو.

مقرر ڏينين به اچي پيتو. اوسي پياسيي جيا مياڻيييو بيه 
اچي مڙيا. تماش گاھ، تماشيائييين سيان ڀيرجيي وييو ۽ 
 ڪ وڏو ڊنب، جنين کي اندر جياِء نيه ميليي سيگيييي، 

 سو آکاڙي جي ٻا ران ميڙ ٿيو بيٺو ر يو.
راجا ۽ سندس درٻاري،  مشڪل دروازن جي ساميون 
اچي ويٺا. سڀ ڪجھ تييار  يو. مياڻييين جيا سيرٻياٽ، 
گيري سانت اندر لڪيي وييا  يئيا. راجيا اشيارو ڪيييو. 
شييا ييي نشييسييتيين جييي  يييييٺييان وارو دروازو کييليييييو ۽ 

 شيزاديَء جو جان نثار، آکاڙي جي اندر داخل ٿيو.
قدآور، منين ميانڊي سان، سيڻيي ۽ ٺييينيدڙ جسيم، 
وڻندڙ عضون واري جيانيٺيي جيوان الِء تيمياشيائييين جيي 
دلين ۾ خيوشييَء ۽ رنيت جيا گيڏييل جي بيا اڀيري ر يييا 

  ئا.
اڌ کان مٿي خلق کيي، ا يا بيه ڄياڻ نيه  يئيي تيه ڪيي 
ا ڙا شاندار شيخيو بيه اسيان مينيجيھ ر ين ٿيا. مياڻيييو 
سييوچييي ر يييييا  ييئييا تييه ا ييڙي نييوجييوان سييان ڪيينييييين 
شيزاديَء جي محبت ڪرڻ ڪا حييرت جيييڙي ڳياليھ 
نٿي ٿي سگيييي. ليييڪين  ين اميتيحيان جيي جياِء تيي 

 سندس  جڻ، ڏاڍو خطرناڪ آ ي.
جڏ ن نوجوان، آکاڙي ۾ پير ڌرييو تيه دسيتيور ميطيابيق 
راجا جي تعظيم الِء جيڪيو، ليڪن کيييس ان وقيت 
راجا جي موجودگيَء جو ڪوبه احساس نه  و. سينيدس 
اکيون خوبصورت شيزاديَء ۾ ئي کتل  يون، جيڪيا 

 راجا جي ساڄي  ٿ تي ويٺي  ئي.
اف! ان عورت جي فيطيرت ڪيييتيري نيه دليييريَء واري 
 ئي، ورنه ته  وَء ا ڙي وقت، ان جاِء تي نه  يجيي  يا! 
مگر سندس روح ۾  ڪ تڙٿ  يئيي ۽ ميحيبيت جيي 
باھ، جنين کيس ا و نيظيارو پسيڻ الِء ميجيبيور ڪيييو 

  و.
جينييييين وقييت ا ييو پيڙ ييو گيييييمييايييو وييو  ييو تييه سيينييدس 
محبوب، امتحان جي آکاڙي ۾ پنينجي قسيميت جيو 
فيصلو، پنينجي  ٿن سيان پياڻ ڪينيدو، تينييين وقيت 
ڏينين رات  ن الِء  ڪ ٿي ويا  يئيا.  ين انييييَء امير 
کانسواِء، ڪنين ٻي ڳاليھ سيان واسيطيو ئيي نيه رکيييو 
 و. وٽس طاقت  ئي، حڪيوميت  يئيي. ان کيان اڳيي 
انييييَء انيوکيي عيداليت مينيجييھ حصيو بيه وٺييي چيڪييي 
 ئي. کيس دروازن جا راز به معلوم  ئيا. ا يا بيه ڄياڻ 
وٺييي ڇييڏي  ييئييائييييين تييه ٻيينيييييي دروازن جييي پييويييان، 
ڪيڙي ڪمري ۾ بيکيييو شييينييين، ڀيييانيڪ نيييشيون 
ڪ يو بيٺو آ ي ۽ ڪيڙي ڪمري ۾ حسين عورت 
ويٺي انتظار ڪري ر ي آ ي. راجا جي پراسرار ميحيل 
جا دروازا، جن تي چيميڙي جيا پيردا ليڙڪيي ر يييا  يئيا، 
ڪنين به قسم جو شور يا آواز ٻڌُڻ ڏيڻ جي ڪنيين 
به طرح قابل نه  ئا. ليڪن زور، زر ۽ زن جي محبيت 
جي ج بي، س ي حقيقت ڄاڻي ڇيڏي  يئيي. ان کيي 
نه صرف ايترو معليوم  يو تيه عيورت ڪيييڙي دروازي 
جي پويان،  ن جي عاشق جي انتظار ۾ آ يي بيليڪيه 

 کيس ا ا به خبر  ئي ته ا ا عورت آ ي ڪير؟
ا ا ڪنواري عورت، جيييڪيا نيوجيوان ڏو ييَء جيي بيي 
گنا يَء جي صلي ۾ چونڊجيي آئيي  يئيي، سيا درٻيار 
جي مڙني ڇوڪرين کان ڪيترا دفيعيا وڌييڪ سيييڻيي 
۽ وڻيينييدڙ  ييئييي. خييود شيييييزادي، کيييييس خييوبصييورت 
سمجيندي  ئي، ليڪن ساڻس نفرت ڪنيدي  يئيي. 
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 ين ڪييييتيرائييي دفييعيا ڏٺييو ۽ تياڙييو  يو تيه ا ييا نييازڪ 
حسييييينييه، مييحييبييت ڀييرييين نشيييييليين نيييييڻيين سييان سيينييدس 
محبوب کي ڏسندي ر ندي  ئي. ڪڏ ن ڪڏ ن ته 
شيزاديَء کي محسوس ٿيندو  و ته  ن جون نگا يون 
ڪاميابي ماڻي موٽن ٿيييون ۽ سينيدس ميحيبيوب پيڻ 
مييحييبييت جييي پيييييغييام جييو جييواب ڏيييئييي ر يييييو آ ييي. 
ڪڏ ن ڪڏ ن  ن کين پاڻ ۾ ڳاليائينيدي پيڻ ڏٺيو 
 و. ا ا گفتگو، جيڪا راھ ويندي ۽ جيييٽ پيليڪ الِء 
ئي  وندي  ئي، گمان آ ي ته ناميوافيق پيييليوئين تيي 
 ٿيندي  جي. ليڪن شيزاديَء کي ڪيئن ُسڌ  م َلي؟

شيييييييزاديَء جيييي ميييحيييبيييوب تيييي اکيييييييون اڙائيييڻ واري 
ڇوڪري، محبت جي دييوي  يئيي. ليييڪين شيييزادي، 
پيينييييينييجييي ابيين ڏاڏن کييان ورثييي ۾ مييليييييل انييتيييييائييي 
وحشت سان، ساڻيس نيفيرت ڪينيدي  يئيي ۽ ا يا ئيي 
ڇوڪري  ن وقت ساميون وارن دروازن مان  ڪ جيي 

 پويان لڪايل  ئي.
جڏ ن سندس محبوب، مڙي کيس ڏٺيو، ٻينيييي جيون 
نگا ون چار ٿيون. ان وقت شيزادي، سڀ کيان وڌييڪ 
اڇي ۽ پيلي ميانڊي نظر اچي ر ي  يئيي ۽ سينيدس 
چوڌاري بي نقاب چيرن ۾ ڪوبه کانئيس وڌييڪ بيي 

 حس ۽ وڌيڪ بي حرڪت نه  و.
ٻنيي  ڪٻئي کي ا ڙن تيز ج بن سان ڏٺو، جييڪيو 
صرف انين شخصين کيي عيطيا ٿييينيدو آ يي، جين جيا 
روح  ڪٻئي سان َرليييل  يونيدا آ ين. شيييزاديَء کيي 
ڄاڻ  ئي ته ڪيڙي دروازي جي پويان شييينييين آهيي 
۽ نوجوان کي پڻ يقين  يو تيه  يوَء ضيرور ڄياڻيي ٿيي. 
نوجوان عاشق، پينييينيجيي ميحيبيوبيه جيي ميحيبيت سيان 
ٽمٽار فطرت کي سجيندو  يو ۽ کيييس پيڪيو ييقييين 
 و ته منينجون نگا ون دروازن جو سربستو راز ڄياتيي 
بغير، شيزاديَء جي چيري تان نيه  يٽينيدييون. ا يو راز، 
جيڪو مڙني تماشائييين جيي نيظيرن کيان ڳيجيييو  يو. 
نوجوان کي پوري اميد  ئي ته شيزادي ان معمي جيو 

 حل ڪ ڻ ۾ ڪامياب ٿي چڪي  وندي.
نوجوان جي متاليشيي، آرزو مينيد ۽ شيو  سيان ٽيميٽيار 

َڏي؟”اکين پڇيو؛   “ڪ 
ا و پڇڻ، شيزاديَء تي ا ڙيَء طرح چٽو ٿيي وييو ڄيڻ 

 ته  ن پوري زور سان پڪاريو  جي. 

پلڪ به ضايع نه ٿيڻ گيربي  ئيي. ا يو سيوال، بيغييير 
اک ڇنڀي، صرف نيگياھ جيي ليطيييف جينيبيش ذرييعيي 
پڇيو ويو  و ۽ نگاھ جيي جينيبيش ئيي ان جيو جيواب 

 ٿي پئي سگيي.
شيزاديَء پنينجو ساڄيو  يٿ کينيييو ۽ سينيدس روشين 
اکين منجييان نيگياھ، سياڄيي پياسيي جينيبيش ڪيئيي. 
انييييين لييطيييييف اشييارن کييي شيييييزاديَء جييي مييحييبييوب 
کانسواِء ڪيير نيه ڏسيي سيگيييييو. نيوجيوان جيي اکييين 
کانسواِء  ر فرد جون اکيون سياميييون وارن دروازن تيي 

 اٽڪيل  يون.
 و مڙيو ۽ مضيبيوط قيدمين سيان ڊگيييييون ڊگيييييون 
وکون کڻندو، دروازن جي وچ وارو مفاصلو طئي ڪيرڻ 
لڳو. دلين جي حرڪت، بند ٿيي وئيي. سياھ رڪيجيي 
وييا. اکييييون آئييييينيي وانييگيير، مييٿييس ڄيميييييل  ييييون.  ييو 
ڪيينييييين رنييڊ روڪ جييي بييغييييير، سيياڄييي پيياسييي واري 
دروازي ڏانين  لڻ لڳو ۽ بنا ڪينييين جيجيييڪ جيي، 

 ا و کولي ڇڏيائين.
 اڻ،  ن ڪياڻيَء جو اصل معمو  يُء آ ي ته انييييَء 
دروازي مان شينين نڪتو ڪن عورت؟ اسان ان سيوال 
تي جيتري قدر غور ڪريون ٿا، اوتري قدر ان جيو حيل 
مشڪل ٿيندو ٿو وڃي. ان سوال جو حيل، انسيانيي دل 
جي مطالعي ۾ آ ي ۽ انييَء اسان کيي جي بيات جيي 

 پراسرار گورک ڌنڌي ۾  اسائي وڌو آ ي.
ڪياڻيَء جا پڙ ندڙئيو! انييييَء سيوال جيي جيواب تيي 
غييور نييه ڪييريييو بييلييڪييه ان جييوشيييييلييي ۽ نيييييم وحشييي 
شيزاديَء جي دل جو مطالعو ڪيرييو، جينييين جيو روح 

 مايوسيَء جي سفيد باھ ۾ رک ٿي ر يو  و.
مييون ان کييي  ييٿييان وڃييايييو، ليييييڪيين ان کييي ڪييييير ” 

 “ماڻيندي؟
اڄ جي ڏينين کان اڳي، پنينجي سرگيرم پيڇيا ڳياڇيا 
جي من  ۾  وَء ڪئيي دفيعيا وحشيتينياڪ خيوابين ميان 
ڇرڪ ڏيئي اٿي  وندي.  ن، ڪيتيرائيي دفيعيا انييييَء 
خيال جي ايندي ئي ٻنييي  يٿين سيان مينييين ڍڪيييو 
 وندو تيه سينيدس ميحيبيوب ا يڙي دروازي کيي کيوليي 
ر يو آ ي، جنيين جيي ٻيئيي پياسيي ٻيڦيرييل شييينييين، 

 سندس انتظار ڪري ر يو آ ي.
ڪيترائي دفعا سندس تصور، پنينجي ميحيبيوب کيي 

ٻئي دروازي تي ڏٺو  وندو ۽ درد ۽ ڪيرڀ مينيجيييان 
ڏند ڪرٽيا  وندا. پنينجي وارن کي پٽيو  يونيدائييين. 
انييييييَء خيييييال سييان تييه سيينييدس مييطييلييوب، پيينييييينييجييي 
خييوشيييَء سييان ا ييڙي دروازي کييي کييولييي ر يييييو آ ييي، 
 جنين جي پويان،  ڪ بي انتيا سيڻي عورت آ ي.

تصور ئي تصور ۾، پنينيجيي عياشيق کيي، ان عيورت 
سان ملڻ الِء وڌنيدي، الل ڳيٽين ۽ اشيتيييا  وڌائييينيدڙ 
نيگيا يين سييان سيينيدس  يٿ پيڪييڙيينييدي، ڏسييي ڪييري 
سندس دل رقابت جي باھ سان ڀڙڪي پئي  يونيدي. 
 ن تصور جي اکين سان، پينييينيجيي وڃياييل ميعيشيو  
جي غميگييين جسيم کيي نيئييين روح سيان چيميڪياٽ 
ڪندي ڏٺو  وندو ۽ ڪت خلق کي خوشييَء جيا نيعيرا 
 ڻندي ٻڌو  وندو. ڪڏ ن  ن خيال ڪييو  يونيدو تيه 
شينين سندس جسم کي چييري  ياڙي پيييو. سينيدس 
چيخون ٻڌيون  وندائين. ڪڏ ن وييچياريَء پينييينيجيي 
روبرو  ن کي  ڪڙي ٻي عورت جيو گيهيوٽ ٿييينيدي 
ڏٺييو  ييونييدو. ڪييڏ يين  يين جييون  ييڏيييون ڪييڙڪيياٽ 
ڪندي ۽ ٽيٽينيدي ڏٺيييون  يونيدائييين ۽ وري ڪيڏ ين 

 مٿس گلن جي ورکا ٿيندي نظر آئي  وندس.
انين تصورن جي  نگامن منجھ، سينيدس روح،  يڪ 
مايوسيَء واري آَھ منجھ ٻڏي ويو  وندو.  ن سوچيو 
 وندو ته مان ان وقت مري وڃيان ۽ ان دنيييا ۾ وڃيي 
پيينييييينييجييي مييحييبييوب جييو انييتييظييار ڪييريييان، جييتييي  ييو 

ني نه سگيجي.  منينجي ڀاڪر مان ڇ 
 ن، نگاھ جي  ڪ ئي جنبش سان پنينجيو فيييصيليو 
ٻييڌايييو  ييو، مييگيير ان فيييييصييلييو ٻييڌائييڻ الِء، ڪيييييتييرائييي 

 غمناڪ ڏينين راتيون گ اريا  وندائين.
 وَء ڄاڻي پئي ته مون کان سوال ڪيييو ويينيدو ۽  ين 
 سوچي ڇڏيو  و ته مون کي ڪيڙو جواب ڏيڻو آ ي.

 ن ڪنين سيوچ وييچيار بينيا، پينييينيجيو نيازڪ  يٿيڙو، 
ساڄي پاسيي گيييميائيي ڇيڏييو، ميگير ان فيييصيليي جيو 
نتيجو ڄاڻڻ آسان نا ي. دروازي منجيان ڇيا نيڪيتيو؛ 
عورت يا شينين؟ تو ان پاڻ ان سوال تي غور ڪيييو. 
مان ان ميعيميي کيي حيل ڪيرڻ، پينييينيجيو فيرض نيٿيو 

 سمجيان.
)سينيڌي روٿ: ميفيتيي ميحيميد اقيبيال جيي ڪيييل اردو 

 ترجمي تان(
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 ڪهاڻي

هن جو نالو هيو، هيوَء ٻييين ڊچ 
ڇوڪرين کان ميخيتيليف هيئيي، 
گهيڻيي ميخيتيليف. ميان جيڏهين 
لنڊن مان نيڪيتيس ٿيي تيڏهين 
دوستن ڪجهه ٻيا ئيي افسيانيه 

اڙي ايييمييسييٽييرڊم ” ٻييڌايييا هييئييا. 
پيو وڃين! موج ڪينيديين ميوج. اييميسيٽيرڊم ۾ ييورٿ 
جيي سييڀ کيان وڏي طيوائييفين جيي بييازار آهيي. ڪيئييي 
سئو سالن کان اها بازار ڏيهيي ۽ پيرڏييهييين، ييورپييين، 
ايشين، آفريڪين، آمريڪين سييياحين جيي دليچيسيپيي 
)وندر( جو مرڪز آهيي شيراب تيه اتيي آهيي ئيي آهيي. 
شييراب تييه خييييير مييلييي ٿييو، پيير ان سييان گييڏ چييرس جييو 
انتظام به آهيي ُهيتيي ميحيدد ميقيدار ۾، قيانيونيي طيور 

 “چرس خريد ڪري پي سگهجي ٿو.
اسان جا ماڻهو به عجييب عيجيييب خيواب ليهينيدا آهين 
هرهڪ جي پنهنجي دنيا آهي، هر ڪنهن جي خيوابين 
جو پنهنجو محل آهي، خيالن جو هڪ پيرسيتيان آهيي. 
هر ڪهاڻي الڳ ۽ هر داستان جدا. اهڙن داستانن کيي 
کڻي مان ايمسٽرڊم پيهيتيس... اييميسيٽيرڊم اييئيرپيورٽ 
جي ٻاهران افراتفري جو عاليم هيو، جيهيڙو سي يي دنيييا 
جي ايئرپورٽن تي هوندو آهي، پر هتي جا ماڻيهيو ٿيورا 
مختلف هئا، لنڊن جي ماڻهن وانگر ٿلها متارا ڪيونيه 

 هئا، سنهڙا، ڊگها ۽ سهڻا هئا. 
مون لنڊن ۾ ئي فيييصيليو ڪيييو هيو تيه هيتيي ڪينيهين 

هوٽل ۾ ڪونه رهندس. ايمسٽرڊم تيه آهيي ئيي نيديين 
نالن جو شهر ۽ شهرن ۾ نن ا وڏا پياڻييَء جيا جيهياز ۽ 
ٻيڙا، ترندڙ هيوٽيليون آهين. انيهين جيهيازن جيي ميٿيئييين 
منزل جا ڀاڙا وڌيڪ آهين ۽ هيييٺ جيي مينيزل جيا ڀياڙا 
گهٽ آهن. مان اييئيرپيورٽ کيان ليوڪيل ٽيريين ذرييعيي 
سٽي سينيٽير پيهيتيس. سيٽيي سييينيٽير ييورٿ جيي ٻييين 
پراڻن شهرن کان مختلف نيه آهيي. ايشيييا ۽ آفيرييڪيا 
جي ملڪن تي گ ريل حڪيميرانيي جيا آثيار نيظير اچين 
پيييييا. جيينييهيين وقييت يييورٿ جييون حييڪييومييتييون ايشيييييا ۽ 
آفييريييڪييا کييي فييتييح ڪييري رهيييييون هيييييون، ان وقييت 
ولنديزين به پنهنجي مضبيوط بيحيري سياميونيڊي فيوج 
ذريعي دنيا فتح ڪرڻ جا خواب ڏٺا هيئيا. انيڊونيييشيييا 
کان هندستان ۽ آفريڪا تائين پنهنجي ڪياروبيار جيو 
ڄار وڇايو هو. انهن ڪيترن شهرن کي باهيييون ڏييئيي 
لٽ مار ۽  ر جو بازار گرم ڪيو هو. ڪيئيي ميليڪين 
۽ شهرن تي قيبيضيو ڪيري حيڪيميرانيي ڪيئيي هيئيي، 
ڪٿي ڪياروبياري ڪيوٺيييون ٺياهيي بيازارون سيجياييون. 
هتي به تاريخ جا ور  ۽ پنن جو حساب ميوجيود آهيي. 
يورٿ جي ملڪن ۾ حڪومتون ۽ عيوام تيارييخ کيان 
خوفزده ناهن رهندا. انهن جي ابن ڏاڏن سيٺيو ييا خيراب 
جيييڪيو بيه ڪييييو آهيي اهيو سيڀينييي جيي اڳيييان آهييي. 
ڪجهه به لڪايو ڪونهي، نه پنهنجن نسيلين ۽ ٻيچين 
کان، نه ٻين ملڪن جي ماڻهن کان، جيييڪيو ڪيجيهيه 
به آهي اهيو سياميهيون آهيي ۽ هير ڪينيهين کيي آزادي 

آهيي تييه هييو پيينيهينييجيي طيريييقيي ۽ سيوچ سيان ان جييي 
 تشريح ڪري. 

ايمسٽرڊم ۾ هيرن موتين جيي وڏي بيازار آهيي. ميون 
کي اهو ڏسي ڏاڍي حيرت ٿي، ميون کيي سيميجيهيه ۾ 
نٿي آيو ته اهڙيَء طرح دڪانن ۾ هيرن جيو ڪياروبيار 
ٿئي ٿو... مون کي جهاز جي مئنيجر ٻڌايو تيه جيڏهين 
اسان آفريڪيا ۾ حيڪيوميت ڪيئيي هيئيي تيه ان وقيت 
کان هيرن جي صنعت کي تقويت )واڌارو( ميليي هيئيي 
۽ سيي ييي دنيييييا مييان هيييييرا تييراش خييراش ۽ پييالييش الِء 
ايمسٽرڊم آندا ويندا هئا. مئنيجر مون کيي ٻيڌاييو هيو 
ته اڄ به اها صنعت هيالييينيڊ جيي ميعيييشيييت جيو اهيم 
حصو آهي... هيييرا بيه پياڻ ۾ ڪيهيڙي تيه ڪشيش ٿيا 
رکيين. شييهيينييشيياهيين بييادشيياهيين کييان وٺييي عييام ميياڻييهيين 
تائين، هيرن جا عياشيق ٿيا ٿييين، انسيانين کيي اهيا ئيي 
شيِء سٺي ٿي لڳي جيڪا رنز ٿيي بيدالئيي ۽ جيي 
وري انهن ۾ چمڪ هجي تيه ڪيهيڙي ڳياليهيه ڪيجيي. 
مان شيشن انيدر رکيييل هيييرن کيي سيحير زده مياڻيهيوَء 

جاچيندو رهيس، هير وانيييييييييييييييييگييييييييييييييييير 
کيييييان ۽ قيييييوس هيير طييرف 
 هلجندڙ رنيگين قزح جي 
مييون تييي سييحيير سيييييييييييييان 
ڪيفيت طياري جييييييييييييييي 
وئي. هيييرا سيچ ٿييييييييييييييييي 

ڪيييييييييييييڏي نييييييه ۾ 

 ڦرُٿيلُشهرُجيُڌوڙ
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 عجيب ڪشش ٿا رکن...
مون کي هڪ سيٺيي جيهياز جيي ٻييين مينيزل تيي هيڪ 
بهترين ڪمرو ملييو، جينيهين جيون درييون )کيڙڪيييون( 
هڪ طرف سمنڊ پاسي ٿي کليون ۽ ٻئي پاسي شيهير 
جو خوبصورت نظارو هو، مسواڙ به گهٽ هئيي جينيهين 

 ۾ ناشتو به شامل هو. 
يورٿ جي شهرن ۾ گهمندي ايئن لڳندو آهي جيييئين 
توهان تاريخ سان گڏ گڏ سفر ڪري رهيا آهيو. جيتيي 
پراڻا شهر، پيراڻيييون عيميارتيون، پيراڻيا انيداز کيڻيييو زنيده 
آهن. هتي جوش ۽ ج بي سان ڀريل صبيح جيي گيرم 
هوا ست وانگر تازه اڳتي روان دوان آهيي. پيراڻيي شيهير 
۾ ٺهيل نيون عمارتيون اييئين ٺياهيييون وييون آهين جيو 

منزل هوندي به پيراڻيي شيهير جيي رونيق تيي  81۽  01
دا  نٿيون بڻجن. اسان جي واپارين وانگر نه، جن کيي 
جتي جتي پيراڻيي شيهير کيي بيربياد ڪيري سيگيهين ٿيا 
ڪندا ويندا آهن، انهن الِء بس  پئسا ئيي اهيم هيونيدا 

 آهن. 
ايمسٽرڊم ۾ تيارييخ اهيڙن تيميام تير هيوش ُربيا جيليون 
مثل موجود آهي. ليميحيو ليميحيو ميييوزييم ۾ ميحيفيو  
آهييي، جيينييگييييين جييا قصييا، شييهييرن جييي لييٽ مييار جييا 
روزنيامييچييه، قييتييل و غييارت گييري جييا رڪييارڊ، قييوميين ۽ 
ملڪن جي بي حرمتي جا داستان، هاليند جيي قيوميي 
ج بن ۽ امنگن جي تصيويير، پيراڻيي سيردارن ۽ بيحيري 
ق اقن جي جنز و جيدل جيا قصيا ۽ اڄ جيي وييهييين 
صديَء جي هالينڊ جيون ڳياليهيييون. ميان جيييتيرو انيهين 
گهٽين، رستن ۽ شاهراهن تيي گيهيمينيدو هيئيس، اوتيرو 
ان قوم جي ماضي ۽ حال کان واقف ٿيندو ٿي ويس. 
آهستي آهستي هي شهر منهنجي تن مين ۾ ليهينيدو 
ٿي وييو. هيڪ عيجيب جيهيڙي تيعيليق جيو احسياس هيو 
جيييييڪييو وجييود جيييو حصييو بييڻييجيييي رهييييييو هييو، وڏي 

 )نامانوس( اڻ اڻ طريقي سان.
هتي جي نيائيٽ ڪيليبين جيو بيه جيواب ڪيونيهيي، ميان 
لنڊن جي لسٽر اسڪوائر جيي نياچ گيهيرن ۾ سي يييون 
راتيون نچندو ۽ ٿڙڪندو رهيو آهيان مگر ايميسيٽيرڊم 
جي ناچ گهرن جو ته جواب ئي نه آهي. شاييد ڊسيڪيو 
کان به وڌيڪ ڊسڪو ديوانن جي مستي هئي، جينيهين 
هتي جي ُحسن ۽ جمال کيي وڌاييو هيو. لڳينيدو هيو تيه 
ڳائڻ وارا به نشيي ۾ آهين تيه وڄيائيڻ وارا بيه نشيي ۾ 
ڌت آهن ۽ نچڻ وارا به نشي ۾ ٻڏل آهن. اهڙي هيڪ 
رات جو اڇي، سفيد و شفاف لباس ۾ هوَء نچيي رهيي 
هئي. مختيليف رنيگين جيي روشينييَء جيي بيرسيات هين 
جي جسم کي منور ٿي ڪيو، اييئين ٿيي لڳيو تيه هيوَء 
بار بار جينيم پيئيي وٺيي. رنيز ۽ روشينييَء جيو نيئيون 
جنم. هن جي نچڻ جو انداز به اهڙو هو جهڙوڪير هيوَء 
نه پئي نچي، پر ڌرتي نچي رهي آهي ۽ ڌرتييَء سيان 
گڏگڏ هرهڪ ماڻهيو نيچيي رهيييو آهيي. ميان هين کيي 
ڏسي رهيو هئس ۽ سمرناف جيون چسڪيون به ڀيري 
رهيو هئس. ڪجهه شراب جيا نشيا هيئيا، ڪيجيهيه هين 
جييي نيياچ جييو اثيير هييو، جييو مييان سييڀ ذهيينييي و فييطييري 
رڪاوٽن کي نظر انداز ڪنيدو هين جيي وييجيهيو هيليييو 
ويس. منهنجو ناليو ارشيد آهيي، ميان تيوهيان جيو شيهير 
گييهييمييي رهيييييو آهيييييان، تييون تييه غضييب جييو ڊانييس ٿييي 
ڪييرييين، مييان تيينييهيينييجييي الِء شييراب خييريييد ڪييرڻ ٿييو 

ضيرور، پيوِء اسيان “  ميان ميريينيا ليزارييا آهيييان” چاهيييان. 
دوست ٿي وياسين، سي يي رات ان ڪيليب ۾ نيچينيدا، 
ٿڙڪندا ۽ ڳائيندا رهياسيين. اييئين تيميام گيهيٽ ٿيييو 
آهي، پر نه ڄاڻ ڇو هوَء فورن دوست بڻجي وئيي. ميون 
هن کي ٻڌايو هو ته مان پاڪستانيي آهيييان، لينيڊن ۾ 
رهان ٿو، بزنس ڪندو آهيان ۽ دنييا گيهيمينيدو آهيييان، 
اهييو ٻييڌي هيين مشييڪيييييو هييو، جييهييڙوڪيير مييون کييي 
سڃاڻندي ۽ ڄاڻندي هئي. ٻئي ڏيينيهين رات وري ان 
سان مالقات ٿي، جتي ميون ان رات جيي ميانييَء جيي 
الِء دعوت ڏيئي سڏايو هو. اها ڏاڍي خوبصيورت شيام 
هيئييي، هييلييڪيي هييلييڪييي سيردي هييئييي ۽ مييان سييييينييٽ 
مائيڪل جي گرم ڪپڙن ۾ مليبيوس، مييين اسيٽيرييٽ 
جي ٻاهرين پل تي هن جو انتظار ڪري رهيييو هيئيس. 
مان وقت کان ڪافي اڳ پهچي ويو هئيس. شياييد ان 
ڪري جو ڪرڻ الِء ڪجهه ڪونه هو ۽ جهازي مسافر 
خاني کان ان جاِء جو فاصلو بيه ڪيجيهيه وڌييڪ ڪيونيه 
هو. هوَء ٺيڪ وقت تي آئي، هين کيي ڊليو ڊاليو ڊگيهيو 
ليبياس پياتيل هيو ۽ هيوَء ڏاڍي خيوبصيورت لڳيي رهييي 

 هئي.
نه ڄاڻ ڪيترين ڇوڪرين سان هن قسم جون شياميون 
گ ريون آهن، پر شديد قسم جي انسيت جو احسياس، 
چاهڻ جي خواهش ۽ محبت جيو طياري ٿييينيدڙ جي بيو، 
ڪڏهن به محسوس نه ٿيو هيو شياييد رواييتيي ميحيبيت 
اهڙي ٿيندي آهي. جڏهن پهرين نظر ملندي ئيي پيييار 
ٿي ويندو آهي. هن جي ڳوري يورپييين رنيز ۾ هيڪ 
خا  قسم جي آميزش هئي، هلڪو نمڪين اثر هو، 
اهڙو نه جيڪو اس ۾ ويهڻ سيان ٿييينيدو آهيي، بيليڪيه 
ايئن ٿو لڳي جهڙو هميشه کان هن جو ڳورو نمڪييين 
رنز آهي. ڪافي دير تائين اسان گهٽين ۾ گهمينيدا 
رهياسين ۽ دنيا جهان جون ڳالهيون ڪندا رهياسيين. 
هوَء ايمسٽرڊم جي رهيائشيي هيئيي، هيتيي جيي پيراڻيي 
سنهيڙيين گيهيٽييين جيي رهيائشيي. سيالين کيان هين جيو 
خاندان هتي آبياد آهيي، هين اييميسيٽيرڊم ييونيييورسيٽيي 
ميان تييعيلييييم حياصييل ڪييئيي ۽ هيياڻ دوائيين جييي هييڪ 
ڪمپني ۾ سٺي عهدي تي ڪيم ڪيري رهيي آهيي. 
اها منهنجي الِء هڪ لحيا  کيان تيعيجيب جيي ڳياليهيه 
هئي. مان اهو سمجهيي رهيييو هيئيس تيه هيوَء ڪينيهين 
اسپتال ۾ ڪيالرڪ ييا ٽيائيپيسيٽ هيونيدي ييا ڪينيهين 
ڪمپني ۾ ڪمپيوٽر تي ڪم ڪندي هوندي. يورٿ 
۾ هر ماڻهو يونيورسٽي نٿو وڃي سگهي، صرف اهيي 
ئيي ميياڻيهييو ييونيييييورسيٽييي جييي تييعييلييييم حياصييل ڪييري 
سگهن ٿا جيڪي مناسب حد تيائييين ذهييين هيجين ۽ 
تيعييليييييم جييو خييرچ بييرداشييت ڪيري سييگييهين. خييرچ جييو 
انتظام ته وري به ٿيو وڃي، پر ذهيانيت کيانسيواِء داخيال 
نٿي ملي سگهي. هن جيي ذهيانيت جيو انيدازو تيه ميون 
کي ٿي ويو هو، مون به سائنس پڙهي هئي. منهينيجيي 
والد سوچيو هو ته مان سائنس پڙهي پيوِء ييونيييورسيٽيي 
۾ پڙهائيندس. پنهنجي زندگيَء ۾ ئي هن منيهينيجيي 
پي اي  ڊي ڪيرڻ الِء وظيييفيي جيو انيتيظيام بيه ڪيري 
ڇڏيو هو ته مان لنڊن يونيورسيٽيي ميان اعيلييڪ تيعيليييم 
حاصل ڪريان، پر قسمت ۾ ڪجيهيه ٻيييو ئيي ليکيييل 
هو. مان لنڊن اچي تعليييم جيي بيجياِء بيزنيس ۾ لڳيي 
ويس. مون کي ته ايئن لڳو ٿي ته مان پيدا ئي بيزنيس 

ڪرڻ الِء ٿيو هئس. سائنس وغيره منهنجي وس جيي 
ڳالهه نه هئي... مون کي اندازو ٿي ويو هو ته هين کيي 
سائنس کانسواِء به گهڻي ڪجهه ڄاڻ هيئيي. دنيييا ۾ 
ايندڙ سياسي تبديليييون، مياحيول جيي بيربيادي جيا اثير، 
ٽين دنيييا جيا مسيئيال، سيوشيليزم جيا مسيئيال ۽ تيارييخ 
خا  طور تي تاريخ جو هن گهرو مطاليعيو ڪيييو هيو. 
اها شام منهنجي زندگيَء جي خوبصورت تريين شيام 
هئي. ٽي هفتا ايمسٽرڊم ۾ هڪ خيواب ميثيل گي ري 
رهيييا هيئييا، اسيان ٻيئييي هيڪييٻيئييي جيي وييجييهيو ٿيييينييدا 
وياسين. مون کي به تمام جيليد انيدازو ٿيي وييو هيو تيه 
هن جي دل ۾ به منهينيجيي ميحيبيت جيي شيميع روشين 

 ٿي رهي آهي. 
انهييَء خيوشيي ۽ ان فيتيح جيو انيدازو اهيي مياڻيهيو ئيي 
ڪري سگهندا جن محبت ڪئي هوندي. اهو به هيڪ 
عييجيييييب جيي بييو آهييي. ڪيينييهيين کييي فييتييح ڪييرڻ جييي 
خواهش، شايد انسان جي وجود ۾ رت سان روان رهيي 

 ٿي. 
هوَء ايمسٽرڊم جي ڪليور اسيٽيرييٽ ۾ رهيي ٿيي، اهيو 
هتي جو سڀ کان پراڻو عالئقو آهي. صديون پيراڻيييون 
عمارتون، پٿر جون ٺهيل، رستا بيه پيٿير جيا. اييئين ٿيي 
لڳو جهڙوڪر تاريخ جيي ڪينيهين گيميشيده گيوشيي ۾ 
اچي ويو آهيييان. لينيڊن واپسيي کيان اڳ هين جيي مياُء 
سان به ميالقيات ٿيي هيئيي. هين جيو پييُء آفيرييڪيا ۾ 
هڪ حادثي جو شڪار ٿي ويو هو، جڏهن هي شياديَء 
جي چار سالن کانپوِء اتي گهمڻ ويا هئا. هن جي مياُء 
اسڪول ٽيچر هئي، خبر نه آهيي ڇيو نيه ٻيي شيادي نيه 
ڪئي هئي. يورٿ ۾ عام طور ايئن ٿيندو ڪيونيهيي. 
مرڻ واري جيي يياد ۾ زنيدگيي گي اري ڇيڏڻ جيو رواج 
صرف اسان جي ميليڪين ۾ آهيي. هيوَء هيڪ ميهيربيان 
عورت هئي، مون سان بيحد پيار سيان ميليي هيئيي ۽ 
پڇيو هو ته ميون کيي خيبير آهيي تيه تيون پياڪسيتيانيي 
آهين ۽ ڪراچي مان آهيو آهييين تيه سينيڌي هيونيديين. 
مون مسڪرائي چيييو هيو، سينيڌي آهيييان ۽ ڪيونيه بيه 
آهيان. ظاهر آهي ته اها ڳياليهيه هينين جيي سيميجيهيه ۾ 
ڪونه آئي هيئيي. عيام طيور تيي مياڻيهيو اهيڙي جيواب 
بعد خاموش ٿي ويندا آهن، پر هن جي ماُء پڇيييو هيو، 
اهو وري ڪيئن؟ مان هين کيي ڇيا ٻيڌاييان تيه پيييدا تيه 
سنڌ ۾ ٿيو آهيان، پر سنڌ ۾ ئي غير آهييان. سينيڌي 
ڪونه آهيان ڇو ته سنڌي هئڻ الِء سنڌ ۾ پيييدا ٿيييڻ، 
سنڌ الِء جان ڏيڻ، سنڌي ٻيوليي ڳياليهيائيڻ ۽ سينيڌ الِء 
سوچڻ ۽ لوچڻ ضروري نه آهيي. بيليڪيه سينيڌي هيجيڻ 
الِء نييفييرت ڪيرڻ ضييروري آهييي، سيينييڌ جيي وڏيييرن جييو 
حامي هجڻ ضروري آهي ۽ نا انصافي ڪيرڻ ضيروري 
آهي. بلڪه ايئن جيئن مهاجر هيجيڻ الِء نيفيرت ڪيرڻ 
ضروري آهي. نفرت سنڌي سان، پنجابيي سيان، بيليوچ 
۽ بنگياليي سيان نيفيرت ڪيجيي، اهيي هيتيي جيا اصيول 
آهن ۽ مان انهن کان بچي آييو آهيييان. ميان خياميوش 

 ٿي ويس ۽ ڳالهه ختم ٿي وئي. 
اها شام خلو  سان ڀريل شام هئي، اليفيتين ۾ ٻيڏل 
شام هئي، هن جي ماُء جو چهرو به هن جهڙو ئي هيو، 
نرم شفاف ۽ هيڪ عيجيييب نيميڪييين )ليوڻييياع وارو( 
چهرو. گهر ۾ هڪ تصوير به هئي بلييڪ ايينيڊ وائيٽ، 
جنهن ۾ مرينا جي ماُء، پنهنجي ماُء ۽ پييُء سيان گيڏ 
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بيٺل آهي. مرينا جا نانا ۽ ناني به خوبصورت مياڻيهيو 
هئا. هي خانداني گهر مرينيا جيي مياُء کيي ڏييئيي پياڻ 
شهر کان ٻاهر رهي رهيا هئا. ٻه سيال ٿيييا ميريينيا جيي 
ناني جي وفات کي ۽ هاڻ مرينا جو نانو پنهنجي پٽ 
سان گڏ فارم هائوس تيه رهيي ٿيو. تيميام پيييار ڪيرڻ 
وارو خاندان لڳو ٿي. گهڻين ڏيينيهين کيانيپيوِء ميون کيي 

 ايئن لڳو جهڙوڪر پنهنجي گهر اچي ويو آهيان...
گ ريل يارهن سال مون ڏينهن رات پئسا ڪمايا هئيا، 
لنڊن جي مهانگي ترين عيالئيقيي ۾ خيوبصيورت گيهير 
۾ رهان ٿو. گهڻو ڪري انهن ئيي پياڪسيتيانييين سيان 
دوستي هئي، جن ملڪ ڇڏي وطن کي وسياري ڇيڏييو 
هو ۽ اهڙن انگريزن سان تعلق هو جيڪي پئسيي جيي 
ڊوڙ ۾ اڳييتييي وڌي رهيييييا هييئييا، جيين سييان ڪيياروبيياري 
تعلقات ته هيئيا، پير خيليو  ۽ ميحيبيت جيي ڳياليهيه نيه 

 ٿيندي هئي. 
پاڪستان ته مان واپس ئي ڪونه ويو هيئيس، ڪيجيهيه 
ڏينهن تائين مائٽن کي خط لکندو رهيييس، پيئيسيا بيه 
موڪليندو هئس، پير پيوِء هيڪ ڏيينيهين واليد جيو خيط 
آيو، لکيائين ته جيڪڏهن تون واپس نٿو اچين ته پيوِء 
پئيسيا بيه نيه ميوڪيل، اسيان کيي تينيهينيجيي خيييرات نيه 
کپي... ۽ پوِء نه ڄاڻ ڪيئن زندگيَء جيي هين ڊگيهيي 
سفر ۾ دولت جي ريل پيل ۾، مان اييتيرو تيه مصيروف 
ٿييي ويييس جييو مييائييٽيين جييي وفييات وقييت بييه وڃييي نييه 
سگهيس. نن پڻ ۽ جوانيَء جيو ڪيراچيي ڪيليفيٽين جيا 
ڪنارا، هاڪس بي جا سامونڊي نظاره، هاليييجيي ڍني  
جي پڪنڪ، ڪينجهر ڍن  جا ميطياليعياتيي دورا، ٺيٽيي 
جي شاهيي مسيجيد ۽ ميڪيلييَء جيا ميقيبيرا سيڀ هيڪ 
خواب بڻجي وييا آهين ۽ ڪيراچيي سيان رشيتيو صيرف 
حامد جي صورت رهجي ويو آهي، جيييڪيو اتيان جيون 
اونڌيون سڌييون خيبيرون ڏيينيدو آهيي. ميريينيا جيي گيهير 
مان رات جو دير سان نڪتس ته ايئن لڳو ته پنهنجي 

 دل اتي ڇڏي پيو وڃان. 
واپس لنڊن اچي ويس روز ڏيينيهين ۾ ڪيييتيرائيي ڀيييرا 
هن کي فون ڪندو هئس، پر دل هئي جيڪا بييچييين 
رهيينييدي هييئييي. دوسييت چييونييدا هييئييا ايييمييسييٽييرڊم جييي 
ڪهاڻي ٻڌائي، دنيا جيي سيڀ کيان وڏي بيازار ُحسين 
جا قصا سڻائي، پر مون وٽ ڪابه ڪيهياڻيي نيه هيئيي، 
نييه ڪييو قصييو، ڏئييي وٺييي ڊسييڪييو ۾ مييليينييدڙ هييڪ 
ڇييوڪييريَء جييو چييهييرو هييو، اڇييو شييفيياف، نييمييڪييييين، 
مسڪرائيندڙ ۽ ڪجهه يادون هيون گهٽين، بيازارن ۽ 
ميوزيم گهمڻ جون ۽ هڪ عورت جي صورت هيئيي، 
وڏيون وڏيون اکيون، تيجيربيي سيان ڀيرييل اکيييون، اييئين 
ٿي لڳو اڻ چيل ڪيهياڻيييون ليڪيائيي ميون کيي ڏسيي 
رهيون آهن. مان سوچييينيدو هيئيس تيه اييميسيٽيرڊم وييو 
هئس ڪجهه عياشيون ڪرڻ، اهو ئيي ڪيجيهيه ڪيرڻ 
جيڪو هتي لنڊن ۾ ڪينيدو هيئيس، پير اتيي دل سيان 
گيڏ جسييم ۽ جييان لييٽييائيي آيييس. پييوِء هير هييفيتييي جييي 
موڪل ايمسٽيرڊم ۾ گي رڻ لڳيي. جيميعيي جيو ڪيم 
ختم ڪندي ئي ايمسٽرڊم ويندو هئس ۽ سومير جيي 
صبح واپس. مرينا ۽ ان جي ماُء مون کيي خيانيدان جيو 
هڪ فرد بيڻيائيي ڇيڏييو هيو. ميان سيوچييينيدو هيئيس تيه 
انسييان جييي قسييم ۾ ڇييا هييونييدو آهييي، ميياڻييهييو ڇييا 
سوچيندو آهي ۽ ان سان ڇا ٿي ويينيدو آهيي، ميان جيو 

ڪراچي، سنڌ، پاڪستان مان لنڊن پي اي  ڊي ڪيرڻ 
الِء نڪتو هئس، اڄ لنڊن ۾ ڪاروبار پيييو ڪيرييان ۽ 
ايمسٽرڊم هالينڊ جي هڪ ڇوڪريَء هٿيان دل  يرائيي 

 ويٺو آهيان. 
هوَء مون سان شادي ڪرڻ الِء تيار هئي ۽ ان جي مياُء 
کي به اها ڳالهه تمام گهڻي سٺي لڳي جيييڪيا ميون 
مرينا کي منڊي )رنز( پارائڻ کانپوِء ان جي ماُء کيي 
چييئييي تييه مييان تييوهييان جييي ڌيَء کييي هييميييييشييه خييوش 
رکندس. هن مسڪرايو هو ۽ آهستي چيييائييين تيوکيي 
خبر آهي مشر  جي اها ڳياليهيه ميون کيي ڏاڍي سيٺيي 
ٿي لڳي، مان تيه تيوهيان جيو دييس هيميييشيه پياڻ سيان 
رکيو آهي، منهنجي ماُء جو به ساڳييو حيال هيو. هيليييا 
توکي هڪ شيِء ڏييکيارييان، ميون کيي هيوَء پينيهينيجيي 
ڪمري ۾ وٺي هلي، ان جو ڪمرو هڪ ٽيچر جيو ئيي 
لڳي رهيو هو. هن جي ڪيم ڪيرڻ واري ٽيييبيل سيان 
گڏ ڪمپيوٽر جي مٿان هڪ پراڻي موهن جو دڙو جيي 
تصور لڳل هئي، ڪنهن اخبار جيي تصيور هيئيي، هين 
چيو منهنجي ماُء به ٽيچر هئي. اها تصيور ميوهين جيو 
دڙو جييي دريييافييت وقييت اخييبييارن ۾ ڇييپييي هييئييي ۽ ان 
دريافت سان س ي يورٿ ۾ چيوٻيول هيو. احيرام مصير 
کانپوِء انساني تاريخ ۾ هيڏي وڏي دريافت ڪونه ٿيي 
هئي. اخبارن ۾ هندستان ۽ سنڌ جي تارييخ جيا ذڪير 
بار بار اچي رهيا هئا. هيَء تصيويير اييميسيٽيرڊم ڊييليي 
۾ ڇپي هئي، جينيهين کيي مينيهينيجيي مياُء ڪيٽيي هين 
ڪمري ۾ لڳايو هو. منهنجي سمجهه ۾ نه پيئيي آييو 
ته هين خيانيدان کيي هينيدسيتيان ييا سينيڌ سيان ڪيهيڙي 
دلچسپي ٿي سگهي ٿيي! پير ميون سيوچيييو تيه تيارييخ 
پڙهڻ وارا ۽ پڙهائڻ وارا عيجيييب طيبيييعيت جيا مياليڪ 
هوندا آهن. تاريخ جي ڪنهن نه ڪنهين صيفيحيي تيي 
اٽڪي بيهي رهندا آهن. دنيا خبر نه آهي ڪٿان کيان 
ڪٿي پهچندي آهي، مگر هي تيارييخ جيي ان ليميحيي 
۾ قيد ٿي ويندا آهن. مون کي يياد آهيي اسيڪيول ۾ 
اسان جي تاريخ جو استاد هيارون رشيييد جيي درٻيار ۾ 
رهيل هوندو هو، هر سبق کانپوِء گهمي  ري ڪٿي نيه 
ڪٿي هارون رشيد جي درٻار جو ڪو واقعو يا ساڳيييو 
واقعو بار بار ٻڌائييينيدو هيو، اهيڙي جي بيي سيان جيهيڙو 
پهريون ڀيرو ٿو ٻڌائي اسان شادي جيا پيروگيرام ٺياهيي 
رهيا هئاسين ته اوچتو مريينيا جيي مياُء جيي وفيات ٿيي 
وئي. دل جو هڪ خاموش دورو هن جي جان وٺي وييو. 
مان پنهنجي لنڊن واري آفيس ۾ ويٺو ڪڙي ڪيافيي 
۽ سگريٽ پي رهيو هئس ته مرينا جيو فيون آييو، ميون 
 ورن ٽڪيٽ ورتيي ۽ اييميسيٽيرڊم پيهيتيس. ميون کيي 
لڳو جهڙوڪر ايمسٽرڊم وساڻل وساڻل هيو، روشينيييون 
 ڪيون  ڪيون هيون چهرا اجيهياڻيييل هيئيا. هين ميون 
کي ڀياڪير پيائيي روئيي ڏنيو. ٽين ڏيينيهين کيانيپيوِء ميان 
واپس هيليييو آييس. هين سي يي سيال ۾ ڪيييئيي ڀيييرا 
پروگرام ٺاهيو ته مرينا ۽ ان جي ماُء کي پاڻ سان گيڏ 
لنڊن وٺي اچان، پر ڪنهن نه ڪينيهين سيبيب پيروگيرام 
عمل ۾ نه اچي سيگيهيييو، ڏيينيهين گي رنيدا رهيييا. آخير 
ڇهن مهينن کانپوِء اسان شيادي جيو پيروگيرام ٺياهيييو. 
مون سوچيو هو ٻن هفتن بعيد اييميسيٽيرڊم ويينيدس تيه 
مرينا کي وٺي لينيڊن ايينيدس تيه جيييئين هيوَء اهيو سيڀ 
ڏسيي تيه ميان ڪييييئين پيييو رهيان، ڪيٿيي ٿيو رهيان ۽ 

 شادي کانپوِء ته اسان کي لنڊن ۾ ئي رهڻو آهي. 
مرينا لنڊن ۾ ڏهه ڏيينيهين رهيي، پيروگيرام تيه پينيدرهين 
ڏيينييهين جييو هييو، مييگيير خييبير نييه آهييي ڇييو هيوَء ييارهييييين 
ڏينهن واپس هلي وئيي. پيورو هيفيتيو تيه هين ميون کيي 
لنڊن گهمايو. وڏن وڏن دڪيانين، لسيٽير اسيڪيوائير جيي 
سئنيما، بار بي ڪن سيينيٽير جيو ڪينيسيرٽ، رات جيو 
ڊنر ۽ دوستن سان مالقاتون. منهنجا اڪيثير انيگيرييز ۽ 
پاڪستاني دوست پنهنيجيي پينيهينيجيي گيرل فيريينيڊس 
سييان گييڏ رهييي رهيييييا آهيين، مييهييانييگييي عييالئييقييي ۾ 
خوبصيورت اپيارٽيمييينيٽ ۽ گيهير لينيڊن جيي ڪيامييياب 
زندگي اها ئي هوندي آهي. مرينا ڪنهن پاڪسيتيانيي 
خيييانيييدان سيييان ميييليييڻ جيييي خيييواهيييش ڏييييکييياري. ميييان 
پاڪستاني دوستن، رشتيدارن کان ڪافي پيري رهيييو 
آهيان، انهن جي دنيا ٻي هئي ۽ منهنيجيي دنيييا ٻيي، 
هيينيين جييي قييدر جييدا هييئييا ۽ ميينييهيينييجييا قييدر جييدا. هييو 
انگلستان ۾ رهندا هئا، پر اجنبي هئا. مان انگلسيتيان 
۾ رهندو هئس ۽ ايئن ئي رهينيدو هيئيس جيييئين رهيڻ 
کپي، ايئن ئي جيييئين انيگيرييز رهينيدا آهين. هيتيي جيي 
زمين، هتي جي ڪمائي، هتي جو شراب ۽ هيتيان جيا 
رسم و رواج. مان عملي ماڻهو آهيان ۽ عمل جي اها 
ئي ضرورت آهن. گهڻو سوچ ويچيار کيانيپيوِء ميان هين 
کي پينيهينيجيي دوسيت شيميشياد جيي گيهير وٺيي وييس. 
شمشاد مون سان گڏجي پي اي  ڊي ڪيرڻ لينيڊن آييو 
هو ۽ هن پي اي  ڊي ڪري بيه ورتيي. ان کيانيپيوِء هين 
ليڊز يونيورسٽي ۾ مالزمت ڪئي هئي، هو هتي جيو 
هڪ ڪامياب سائنسدان هو. مون سوچيييو ميريينيا کيي 

 ان سان ملي مزو ايندو. 
شمشاد جيي زال بيه پياڪسيتيانيي هيئيي. هيو ميون کيي 
اڪثر دعوت ڏيندا رهندا هئا، پر مان وڃي نه سيگيهيييو 
هئس. لنڊن کان ليڊز تيائييين اسيان ڪيار ۾ ويياسييين. 
ڊگهي سفر کانپوِء شيميشياد بيييحيد پيييار سيان آڌر ڀياُء 
ڪيو. شمشاد کي انگلينڊ ۾ ٻارهن سال ٿيا هئيا، پير 
اڃان تائين جهڙوڪر ڪراچي ۾ ئي هيو. ميون کيي ان 
جي گهر ۾ ڏاڍي ڪوفت ٿيندي هئي. شمشاد ميريينيا 
کي ٻڌايو ته هو پڪو نيميازي آهيي ۽ رمضيان ۾ روزا 
به سڀ رکندو آهي، گهر ۾ هميشه حالل کياڌو ٺيهينيدو 
آهي، ٻارن کي ٽيليويزن پروگرام ڏسڻ جيي اجيازت نيه 

 آهي. 
ڪيتري عرصي کانپوِء مون پاڪستاني طيرييقيي سيان 
ردل کيياڌو تييمييام گييهييڻييو شييو  سييان کييادو ان دوران 
شييمييشيياد ۽ ان جييي زال، پيياڪسييتييانييي عييادت مييطييابييق 
انگريزن ۽ مغرب جي باري ۾ بيه گيهيڻيييون ڳياليهيييون 
ڪيون، جيڪي سٺيون ڪونه هيون، نفرتن سان ڀيرييل 
هيون. واپسي ۾ مرينا مون کان بار بار پيڇينيدي رهيي 
ته جيڪڏهن هي ملڪ ايڏو خراب آهيي تيه هيي هيتيي 
رهن ڇو پيا؟ ميون وٽ ميوٽ ۾ ڪيوبيه جيواب نيه هيو. 
ميون کيي لڳيو تيه هين کييي مياييوسييي ٿيي آهييي. لينييڊن 

 پهچي مرينا وڌيڪ نه رهي. 
ان ڏينهن کانپوِء جڏهن مان اييميسيٽيرڊم وييس تيه هيوَء 
مون کي ڪجهه بيدليييل اوپيري لڳيي. پيهيريين تيه ميون 
کي شڪ ٿيو، پر پوِء يقين ٿيي وييو. جيڏهين هين ميون 
کي ٻڌايو ته هيوَء ميون سيان شيادي نيه ڪينيدي ۽ هيوَء 
هاڻ تعلقات ختم ڪرڻ ٿي چاهي. اهو ٻڌي مون کيي 
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وڏو جهٽڪو لڳو. مهينن جا هي تعليقيات ڪيييئين ٿيا 
ٽٽي سگهن. ان وقت اسان ميريينيا جيي گيهير ۾ وييٺيل 
هئاسين، جتي هن جو خيانيدان ڪيييتيري عيرصيي کيان 
رهائش پ ير آهي، جتي ڪهاڻين جنم ورتو هو، جتيي 
محبتون پيروان چيڙهيييون هيييون ۽ هياڻ هيڪيدم هييَء 
ڇييوڪييري چييئييي رهييي هييئييي تييه تييعييلييقييات خييتييم پييئييي 

 ڪري؟ ڇو؟ آخر ڇو؟ 
مرينا ڇا منهنجو پيار دوکو آهي؟ ڇا تنهنجي محيبيت 
۽ سپردگي م ا  هئي؟ نه، مرينا چيو، نه تنهنجو پيييار 
دوکو هو نه منهنجي محبت م ا  هئي. مان اڄ به تيو 
سان پييار ٿيي ڪيرييان... هييَء ڪيهيڙي ميحيبيت آهيي 
تنهنجي جو طئي ٿيل، ٺهيل ٺڪيل پروگرام کيي ان 
طرح ختم ڪري رهي آهيين؟ ميون کيي اييتيرو حيق تيه 

آهييي، مييون کييي ٻييڌايييو وڃييي تييه آخيير سييبييب 
ڪييييهييييڙو آهييييي. هيييين ٿييييورو 
مسيڪييرايييو ڏاڍي دردنيياڪ ۽ 
ڏکاييل مسيڪيراهيٽ هيئيي ان 

 جي. 
نه، هن چيو، ايئن نه آهي، ميون 
تييمييام گييهييڻيييو سييوچييييييو آهيييي، 
تنهنجو وڏو ڪاروبار آهيي، تيون 
لنڊن ۾ رهين ٿو، هتي نٿو رهيي 
سييگييهييييين ۽ مييان شييادي کييانييپييوِء 
لنڊن ۾ نيٿيي رهيي سيگيهيان. ميون 
سوچيو هو ته شاديَء کانپيوِء تيوهيان 
جييي پيياڪسييتييان هييليينييديييس ۽ اتييي 
رهنديس، مون کي ته اها دنيييا سيٺيي 
ٿي لڳي، پر تون ته هاڻ پياڪسيتيانيي 
ڪيونييه آهيييين ۽ اهييي تيينيهيينيجييا دوسييت 
پاڪستاني، اهي به پاڪستانيي ڪيونيه 
آهن، اهي اجنبي آهن هير جياِء تيي غييير 

ميان اڄ کيانيپيوِء تينيهينيجيي خيطيي ” آهن. 
)مييلييڪ( سييان صييدييين جييو رشييتييو ٽييوڙي 
ڇڏيندس صدين جو اهو بيار ۽ نسيلين جيو 

اهييو چييئييي هييوَء “  خييواب خييتييم ٿييي وييينييدو
روئيينييدي پيينييهيينييجييي ميياُء جييي ڪييمييري ۾ هييلييي وئييي. 
منهنجي سمجهه ۾ ڪيجيهيه نيه آييو هيو تيه ميريينيا ڇيا 
چئي رهي آهي، ڪهڙيون ڳالهيون ڪري رهيي آهيي، 
اهو سالن جو خواب ڪهڙو آهي؟ هي نسلن جو بار ڇا 
آهي، آخر هي ڪهڙو راز آهيي ميان هين کيي سيڏيينيدو 
رهن جي ماُء جي ڪميري ۾ هيليييو وييس. هيوَء ميوهين 
جو دڙو جي تصيور اڳيييان پينيهينيجيي ٻيانيهين تيي هيڪ 
ڳاڙهي چادر جيڪا تمام پراڻي ٿي لڳي کڻيو بيييٺيي 
هئيي. ميون آهسيتيي سيان هين جيي ڪيليهيي تيي هيٿ 
رکيو. هن وري ٿورو مسڪرايو، اها ئي درد سيان ڀيرييل 
مسڪراهٽ ۽ آهستي سان چيو هو، تون هين ڪيپيڙي 
کي سڃاڻين ٿو؟ هي منهنجي ماُء کي منهنجي نانيي 
ڏنو هو ۽ شايد منيهينيجيي نيانيي جيي مياُء کيي ان جيي 
نانيَء جي ماُء ڏنو هوندو. ڪئي سئيو سيالين کيان هيي 
پراڻو هٿ سان اڻيل هي ڪيپيڙو اسيان جيي خيانيدان ۾ 
موجود آهي توکي خبر آهي هي ڇا آهيي؟ ميان تيوکيي 
ٻڌايان ٿي، منهنجي ناني منهينيجيي نيانييَء مينيهينيجيي 

آهيي هيڪ اهيڙي “  اجيرڪ” ماُء کي ٻيڌاييو هيو تيه هييَء 

عورت جي اجرڪ آهي، جنهن جيي نسيل ميون تيائييين 
پهتي آهيي، هييَء ان جيي نشيانيي آهيي. ڪيئيي سيئيو 
سيال پييهيرييين اهييا عييورت يييورٿ آئييي ڪييونيه هيئييي، پيير 
زوري کييڻييي آيييل هييئييي. پييرتييگييالييييين جييي بييحييري فييوج 
توهان جي سنڌ جيي شيهير ٺيٽيو تيي حيميليو ڪيييو هيو، 
تمام گهڻا شيهيري ميارييا وييا هيئيا ۽ شيهير کيي بياهيه 
ڏيئي ساڙي ڇڏيو هو ۽ جيڏهين  ير ميار ڪيري نيڪيتيا 
هئا ته اتي جي عورتن ڇيوڪيريين کيي کيڻيي آييا هيئيا، 
انهن مان هڪ عورت منهنجي پراڻي نسيل کيان وٺيي 
مون تائين اسان سڀني جي ماُء هئي. اها مياُء پيرتيگيال 

۾ هئي، ليزبن جي شهر ۾، پرتگيالييين جيي وچ ۾ 
هيين ٺييٽييو شييهيير جييي ييياد کييي 

پنهينيجيي 

ڇيياتيييَء سييان لڳييائييي 
رکيييييو هييو ۽ هيين مييرڻ گييهييڙي تييائييييين ان 
پنهنجي شهر کي ڪونه وساريو هو ۽ پينيهينيجيي ڌيَء 
کي هيَء اجرڪ پارائيي هيئيي فيخير سيان ۽ وقيار سيان 
هي نشاني اجيرڪ نسيل در نسيل مينيهينيجيي مياُء جيي 

 ناني تائين پهتي هئي. 

تون کلي رهيو هوندين، هييَء ڪيهيڙي ڇيوڪيري آهيي 

۽ ڇا چئي رهي آهي؟، پر حقيقيت اهيا ئيي آهيي. تيون 
سيٺيو آهييين، تيميام گيهيڻيو سيٺيو، پير تينيهينيجيي ڪيابييه 
سڃاڻپ ڪونهي، تون مون سان پيار ڪري سيگيهييين 
ٿو، دولت جي رييل پيييل ۾ خيوشيييون بيه خيرييد ڪيري 
سگهين ٿو، پر مون کي سڃاڻپ نٿو ڏيئي سيگيهييين. 
تون نه سنڌي آهين، نه پاڪستاني ۽ نيه انيگيرييز. تيون 
۽ تنهنيجيا دوسيت، ڪينيهين جيبير جيا قيييدي بيه ڪيونيه 
آهيو، توهان سڀ چمڪندڙ روشني،  ڙڪندڙ ڪيارون، 
پائونڊ ۽ ڊالر جا اسير آهيو، جين جيو مياضيي تيه شياييد 

مستقبل ڪجيهيه ڪيونيهيي. ميان ڊچ هييييييييييييو، پيييييييييييير 
آهيان ۽ ان پرتگياليي مياُء جيي نسيل 
مان آهيان جنهن جي شناخيت هييَء 
اجييرڪ هييئييي، جييا تيياريييخ جييي جييبيير 
تحت قيدي بڻائي وئيي هيئيي، ان 
زماني جي اصولن تحت پنهنجيي 
مرضيَء جيي خيالف اغيوا ڪيئيي 
وئي هئي، پر هيوَء ڪيپيڙي جيي 
هيين ٽييڪييري سييان رشييتييو نييٿييي 
ٽييوڙي سييگييهييي، نسييل درنسييل 
هن پنهنجيي سيڃياڻيپ بيرقيرار 
رکي هئي، ڊچ زمين ۾ دفين 
ٿي به، ڊچ اقدار کي اپينيائيي 
به هن پنهنجو رشتيو ڪيونيه 
ٽوڙيو هو. مان ان جي ڌيَء 
آهيان، مان پنهنجي پيييار 
الِء، لنڊن جيي چيميڪينيدڙ 
زنيييدگيييي الِء پييينيييهييينيييجيييي 
سييڃيياڻييپ نييٿييي بييدالئييي 
سيييگيييهيييان، ميييان هيييتيييي 
خييييييوش رهييييييينيييييييدييييييييس 
پنهنجي ماُء وٽ، مان تو وٽ خيوش 
نه رهي سگهنديس ۽ تون به مون سان خيوش رهيي نيه 
سيگييهيينييدييين، مييون کييي وسياري ڇييڏ، مييون کييي مييعيياف 
ڪييري ڇييڏ. اهييو سييڀ چييئييي هييوَء مييوهيين جييو دڙو جييي 

 تصوير اڳيان بي اختيار زارو قطار روئڻ لڳي هئي...
مييون کييي ايييئيين لڳييو هييو جيييييئيين مييان مييڪييلييي جييي 
قبرستان جي پهاڙي تي بييٺيل آهيييان، سياميهيون ٺيٽيو 
شييهيير ۾ اڇييا ڳييورا، ڏاڙهييييين ۽ ُمييڇييييين وارا جيينييگييجييو 
پييرتييگييالييي ڊگييهييا النييز بييوٽ پيياتييل حييمييلييي آور آهيين، 
ماڻهو مري قتل ٿي رهيا آهن، دڪان لٽي رهيا آهين، 
شهر باهه ۾ سڙي رهيو آهي، عيميارتيون سيڙي رهيييون 
آهن، ٻار، عيورتيون، پيوڙهيا ڀي يي رهيييا آهين، ميال ڍور 
جانور ڀ ي رهيا آهن، باهه آهي شعيال آهين، جيييڪيي 
ڀڙڪي وڌي رهيا آهن. پيرتيگياليي قي اقين جيا فياتيحياڻيه 
چهرا ۽ ٺٽو جي رهائشيين جيا شيڪيسيت کيادل چيهيرا، 
سڙيل جايون ۽ کينيڊر، انيهين ٻياهيران زنيجيييرن ۾ ٻيڌل 
هڪ هجوم عورتن جيو جين کيي هيڪياليي دييبيل جيي 

 بندرگاهه تان جهازن ۾ سٿيو پئي وڃي. 
اجرڪيون اوڍييل ٺيٽيي جيون عيورتيون پيار ڪي ي روئيي 

 رهيون آهن...
مون اکيون بند ڪري ڇڏيون، منيهينيجيي ميريينيا ليزارييا، 

 منهنجي مرينا لزاريا. 
*** 

 



    0202آڪٽوبر   54 |

 
 مختصر ڪهاڻيون

تو ان جيون ٽيييسيٽ رپيورٽيون نيارميل آ ين. ” ڊاڪٽرياڻي: 
ُبم به تو ان کي لڳي ٿي. سييڪيو بيه نيا يي. واڪ بيه 
ڪريو ٿا. ننڊ بيه ڪيرييو ٿيا. وييل چيييئير کيانسيواِء تيو يان 
 يستائين آيا آ يو. دوائون به وقت تي واپيراييو ٿيا.. پير.. 

 “تو ين ڊسٽرب ر و ٿا!
پير ” ُ وَء ڪجھ دير ُچپ ر ي ُ ن جي نبض تپاسيي ٿيي 

ري گيٽ ٿا ڪريو. ان ڪري ڊسٽرب ر و ٿا!  “تو ين ڪ 
ري رڳو کياڌي پيييتيي ” ڊاڪٽرياڻي ُ ن جون ٽيسٽ رپورٽون فائل ۾ رکي ٿي  ڪ 

ُ يوَء فيائيل پ يرھ کيي ڏئيي “  جي نا ي ڪرڻي، پر پيوري ن يَييَم جيي ڪيرڻيي آ يي.
ڏسو تو ان جي ڊسٽرب ر ڻ سان نه ٻئي ڪنين ” ڳالھ ُاميريَء سين جوڙي ٿي 

ٿيينيدييون! ان  complicationsجو نه دنيا جو ڪجيه ٿيندو.. تو ان الِء ئي وڌيڪ 
 01 -منهنجي ب لي ڪرڻو پوندو! گيٽ ۾ گييٽ  IPadڪري تو ان کي پنينجو

 “في الحال! -ڏينين الِء
 ڪ ي ڊاڪٽرياڻيَء کي ڏئي ٿي.  IPadپ رھ ُبجڪي مان

۽ ُ و ۽ پ رھ  ٿ  ٿ ۾ ڏئي ٻا ر نڪري ٿا اچن! ۽ ٻا ر آڪاس تي سوَن ورن 
ُڄ سندن سواگت الِء َ ڪيو  و!  س 

 روٽنيُچيڪُاپ
 

 چيڪُاپ 

 )سانول(

جيييييييڙي اڇيييي، چيييميييڪييينيييدڙ رنيييگيييت واري خيييوبصيييورت 
ڇييوڪييري... مييٿييان وري ُاس وارو ڪييارو چشييمييو پيياتييل... 
پيراشوٽ ڪپڙي واري نيري آرام ڪرسييَء تيي، سيمينيڊ 

وٺييڻ ۾ “  سييين بيييا ” ڪيينيياري اڌ لييييييٽييييييل اڌ وييييٺييل... 
 مصُروف...

سندس پيرن کي جڏهن سمنڊ جون ڇيوليييون اچيي ُڇيهيي 
پئي ويون ته سندس چيري تي اوچتو هيڪ سيهيڻيي ميرڪ تيري ٿيي آئيي... ڄيڻ 

 پاڻيَء ُجون ويُرون سندس پيرن ۾ ڪتڪتاُيون ڪندُيون هجن...
سندس ُسونهن منهنجي ڌيان کي، ڏانهس ڇڪيو ۽ آئون ان سيوڀيييا جيي سيحير 

 ۾ هن طرف وڌندو ويس...
سندس آرام ڪرسيَء ويجيو ڪجھ ٻار راند ۾ مصُروف هئيا ۽  يڪيٻيئيي کيي 

 بال ڪيچ ڪرائي رهيا هئا...
جڏهن آئون سندس ويجيو پيتس ته ٻيارن جيو بيال اتيفيا  سيان ان ئيي گيهيڙيَء 
سندر وينگس جي جيوليَء ۾ اچيي ڪيرييو. ٻيارن کيانيئيس بيال واپيس گيييرڻ الِء 

 شور مچايو...
 “ُمون کي ڏيو... بال ُمون کي ڏيو... مون کي پڪڙايو...”

ڪرسيَء جي  ر پاسي کان هوَء ٻارن جا ايڏا آواز ُٻڌي پريشيان ٿيي وئيي. کيييس 
 سمجھ ۾ نٿي آيو ته هوَء بال ڪنهن کي ڏي ۽ ڪهڙي پاسي ُاڇالئي.

ڪيڏي دير کان چوان پيو... بيال ميون ” سندس بلڪل سامهون بيٺل ٻار چيس: 
 “کي ڏيو ته ڇو نٿا ڏيو... نظر نٿو اچي َو ڇا؟

هن ُسونهن جي مجسم چيهيري تيي پيل انيدر اداسييَء جيي ميوسيم ليهيي آئيي... 
 ورندي ڏيندي چيائين:

 “ ا واقعي مون کي نظر نٿو اچي... مان نابين آ يان....!!”

 سونهن

 کري 

 طارق عزيز شيخ 
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 ڪه ڻي 

سييول اسييپييتييال جييي سييامييهييون 
واري فييييوٽ پييييا  تييييي هييييو 
ويڳياڻين جيييان بيييٺييو هيو. روڊ 
تييان ڪيييييتييريييون ئييي الريييون، 
وييييگييينيييون، ڪيييارون، رڪشيييا، 
چينييگيچييييون ۽ اسيڪييوٽير اچييي 
وڃي رهيا هئا، جين جيي شيور ۾ سينيدس ڪين وڄيي 
يرڪيي وڃيي  رهيا هئا. بم محسوس ڪيييائييين تيه س 
ڀييرسييان بيييييٺييل بييريييانييي جييي ريييڙهييي واري وٽ بيييييٺييو. 
گراهڪن جي رش سبب ريڙهي واري جو هيٿ مشييين 
جيان هلي رهيو هو. هڪ ديڳ مان پليٽ تيي چيانيور 
ڪ ي، ڀيرسيان پيييل ٻيي نيني ي ديڳيڙيَء ميان ان تيي 
رس ۽ بصر وجهندو گيراهيڪين کيي ڏيينيدو پيئيي وييو. 

 هن سندس ڀرسان وڃي پڇيو، 
 “ ٽيهه رپيا“ ”نن ي پليٽ گهڻي ٿو ڏين ادا؟”

 ريڙهي واري کيس ڏسڻ کانسواِء ئي جواب ڏنو.
هن کيسي ۾ هٿ وڌو ويهن رپييين جيو نيوٽ نيڪيري 

آيييس. کيييييسييي ۾ وري ٻيييييهيير هييٿ وڌائييييين تييه خييالييي 
نييڪييتييو. بييريييانييي کييائييڻ جييي ارادي کييي تييرڪ ڪييري 
ڇييڏيييائييييين. بييم سييبييب پيييييٽ ۾ ولييوٽييا پييئييي پيييييس. 
هيڏانهن هوڏانهن ڪيترائي ماڻهو برياني کائي رهييا 
هئا. دل ۾ خيال آيس تيه جيييڪير وڃيي ڪينيهين کيي 

، پر حضور شرميَء کان دل “ ڀائو ٿورڙي ڏيندين” چوان 
جي خيال کي دل ۾ ئي دفن ڪيري ڇيڏييائييين. هيتيان 
سري ٿورو پرڀرو وڃي پنهينيجيي مينيهين بيييهيي رهيييو. 
اتي اڃان ڪي ٻه ٽي منٽ مس ٿيييا هيئيس تيه اوچيتيو 
تيز رفتار موٽرسيائيييڪيل سيوار ٻيه هيميراهيه اچيي وٽيس 
بيٺا. جنهن مان اڳيان واري کي هيلمٽ پياتيل هيو تيه 
پوئين کي ٻٽ ٻڌل هئي. انهن جيي بيييهيڻ سيان ئيي 
هن کي ڪا سخت شيِء پنهنجي پيٽ تي محسيوس 

 ٿي. ڪنڌ هيٺ ڪري ڏٺائين ته پستول هو.
رڙ ڪيئي ته گولي پيٽ جي پار ٿي ويندئيي، کيرڙي ” 

ئي نه هڻندي. ماع ميٺ ۾ جيڪو ڪيجيهيه کيييسيي  
 “۾ اٿئي مزي سان ڪ ي ڏي.

هن يڪدم کيييسيي ۾ هيٿ وجيهيي وييهيه رپييين وارو 
 نوٽ ڪ ي ڏنن.

 “اڙي ڀيڻ جا... بس رڳو ويهه رپيا؟”
بس ڀائو پيييا ئيي اهيي آهين. سيتيون ڏيينيهين آ اميان ” 

چاڪ ناهي اسپتال ۾ داخل ڪيييو اٿيميانيس هيڙ خيرچ 
 “ٿي وئي ٽڪو نه بچيو آ.

هين “  چڪو ڇيڏ ڊييگيهيه کيي کيييسين کيي ٻياهير ڪي ،” 
ٻنهي پاسن وارن کيسن ۾ هٿ وجيهيي هيميراهين کيي 

 خالي کيسا ڏيکاري پڪ ڏني.
گيياڏي واري “  اڙي هيل اڳييتييي هييي صييفيا ڀييييينييگيييييو آ.” 

 ڪڪ هنئي ته پٺيئن همراهه چيس.
بيهه ته ٿورو، اڙي جلدي ڪر اهيو سييينيڊل ئيي الهيي ” 

 هن حيرت ۾ وراڻيو.“ سينڊل!؟“ ”ڏئي.
 “ها ها سينڊل، ٻڌئي ته به پڇين ٿو.!؟“

هييين سييييييينيييڊل الهيييي کيييييييس هيييٿ ۾ ڏنيييو هيييميييراهيييه 
 موٽرسائيڪل ڪاهي تيزيَء سان گم ٿي ويا.

*** 

 سياڊ 
 زاهد منگي

 

 اھ  
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 مزمل سائر
 چنُز اڄ ڇيڙ تون نه دردن جو
 چنُز اڄ ڇيڙ تون نه دردن جو

 ڌڙڪنن راڳ ُرت ورائي آ
 اڄ ته مرلي دلين وڄائي آ
 وصل جي رات اڄ ته آئي آ
 اڄ ته هر ساهه آهه دنبورو

 اڄ ته هر تند ٿي رباب آهي
 شيام جي بانسري جيان منڙو
 پيار راڌا، سمئه ته خواب آهي
 جسم ماٽي ته جسم ئي پيالو
 روح اڄ روح جو شراب آهي
 اڄ ڳپيل ڪائنات سيني ۾

 تارڙا تير جنَء کتل آهن
 اڄ ته احساس ڇيرڙيون پائي
 شو  جي ناچ ۾ رڌل آهن
 اڄ ته ج با به مست تانن ۾
 اڄ ته ارمان ڄڻ ٻڏل آهن
 ڇيڪ ڇوڙي حيات ليرائي

 ڪلپنا جو نه ڪو حساب آهي
 اڄ سمندر اسين، اسين ساحل
 اڄ ته دنيا س ي سراب آهي
 اڄ ته هر پل سمئه، سفر منزل
 اڄ ته هر باب ئي ڪتاب آهي

 اڄ ته جو آهه آهه آڏو دل
 اڄ نه پردو نه ڪو حجاب آهي

 اڄ ته بس سونين، عشق جي محفل
 اڄ ته سنسار کي جواب آهي

*** 
 نثريُنظم

 اقبال بلوچ
  هن الِء

 جنهن مون کي
 ڪڏهن به اهو نه سمجهيو

 ته آئون هن جو آهيان
 پر س ي زندگي

 هن الِء ۽ هن وٽ ئي گ اري ڇڏيم.
*** 

 محمد علي پٺاڻ 

 نجونُغز ُ
 احساسن کي روئڻ ڏي،
 وشواسن کي روئڻ ڏي.
 ٽانڊن گل ڇڏيا ساڙي،
 گلدانن کي روئڻ ڏي.
 ٻوسٽ جي طوفانن ۾،

 تون سا ن کي روئڻ ڏي.
 حيوانن جي دنيا ۾،
 انسانن کي روئڻ ڏي.

 منزل ٻوڏن منجهه ُلڙ ي،
 َ َڙ چارن کي روئڻ ڏي. 

 ، ن   َوُس نا ي َجُڳ ٺا ڻ ج 
 الچارن کي روئڻ ڏي.

*** 
 غز 

 راج راڄپر
 ڏ س ڇا ته آ ڪويتا، َڌڪ َڌڪ خيال ڌڙڪن

 تيئن ٿو ڪمال ُاپڙي، جيئن ٿا 
 جنجال ڪڙڪن َوڍجن وڌن ٿا ويتر، 

 پنهنجا خيال سانپا 
 هر گهاُء الڀ َورنو، ڪهڙي مجال َرڙ ڪن

 دنيا دڪانداري، بي زر مليو به ڇاهي                               
 مون وٽ خمار پنهنجا، ڇو ٿا َڪالل ڀڙڪن 
 مڌ ۾ مزو به ڪهڙو، هرڪو پري پري آ 

 ايڏو پري جو يارو! ُٺولها به شال ٺڙڪن 
 ليکيون نه دل جدايون، پل پل َڳڀورجي ٿو 

چڙيا، خالي وصال کڙڪن  سالن جا سال و 
 دل سا دليل روشن، نرڀر جا نينهن تي آ

 جڳمڳ جواب  هڪڙو، َسهسين سوال ٿڙڪن 
 وڻ ۾ ويو آ رهجي، نن پڻ متان وڍي ڪو

 يادن جي الم ۾ ٿا، ياقوت الل لڙڪن  
*** 

 غز 
 اهلل آس هنڱورواعبد

جيي  ار  ڀاڪر ڀرين ٿي، وڻين ٿي. -و 
 ڊگها وار ڇوڙي ورين ٿي، وڻين ٿي.
 جسم، جاَن پنهنجي، پرين! تون ُمنهنجي،
 جڏ ن ڀي حوالي ڪرين ٿي، وڻين ٿي.
 انائون به ماري، ُرساما وساري،
 ااڻ تي قدم تون، ڌرين ٿي، وڻين ٿي.
 ڀ  ائي بدن کي، وڏي ڪنهن لهر مان،
 نما شام مون سان ترين ٿي، وڻين ٿي.
 ٿڌي رات ٿر جي، هجون پاڻ تنها،

 ٻکن ۾ َٻرين ٿي، ٺرين ٿي، وڻين ٿي. 
 نه من تان لهين ٿي، نه دل تان ڊهين ٿي
 صدا تون به دل ۾ رهين ٿي، وڻين ٿي.
 وساري ڇڏيو تو ا هو سوچيو مون، 
 مگر پو به مون لئه مرين، ٿي وڻين ٿي

*** 
 نثريُنظم

 آتم دراوڙ
 رائي سهيرس )پهرين( جي،

 ڳچيَء مان،
 وهندڙ رت ڌرتيَء ۾

 پيَ يو،
 تڏهن ٺهيو

 سنڌوَء جو جهنڊو،! 
 ۽ تون چئين ٿو
 اسان وڙ ڻ جي

 مهارت ۾
 اناڙي آهيون،!

 دنيا جي تاريخ ۾،
 سرواڻ جي شهادت کانپوِء
 جيتون نه ٿينديون آهن، 
 ۽ اسان ثابت قدميَء، سان

 غيرن جي گهيراُء کي
 تاندوريون، تاندوريون، ڪري

 ڇڙوڇڙ ڪندين،
 کٽي ڏيکاري هئي اها جنز،!

 هلندڙ جنز، به
 اسان کٽينداسين

 تاريخ ُٻڌائي پئي..!!
*** 

 شاعري
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 نظم!
 ڪيالش ميگھ

 ڳوع تنهنجو چيچ آار...
 لوڏ ۾ چونڊيل گهر!

 ڳوع تنهنجو چيچ آار!
 ٽيڪ ڏئي بيٺا،

 هي نينهن جا ڪنارا،
 ڪجھ شبنمي چرن ٿيون،

 تنهنجيون ڳالهيون،
 ويراڳ جو روڳ ُاٻاريل،
 سڏڪندڙ ساھ جي نلي،

 ۽ واٽ اڄ ڀي اها...
 آ ي صفا اڌوري!

 ۽ بي نڪمي جي احساس جو،
 اندر ۾ ساڙ آ ي.

 پر ڇو هي پرين تنهنجا؟
 لڙڪ به ته جيئن پٿر!

 ڳوع تنهنجو چيچ آار!
 مهڪ من جي مهانگي،
 موتيو سجايل آرسي،
 ڏيم سامهون آ ي.

 تون ڀلي کلي وٽ سانوري،
 منڊي ۾ خواب سان يا،
 اوچتو انز آ نموندار،
 ۽ ٿڙڪندڙ ماڻهو،

 ۽ ان جا ڇڪائيندڙ پير،
 ٽٽي پون ٿا.

 ڄڻ ڪلي ڪنڌ ۾ لڳل،
 ڄڻ ڪوڪو ڪنهن آ ي هنيو،

 وڃ! درد جو هي در،
 ڳوع تنهنجو چيچ آار!
 هاڃو عشق اڄوڪو،

 ڪلھ هئي اها جا پلصراط،
 اڄ چڙ يا نوان آ ن نشا،
 قديم ٻيڙين جي خوشبوَء،
 تماچي آ نالو ڪنهن جو؟!
 ٻڌي اوٽلو ٽواليئي سان،

 پيو وڃي ڪنهن جي ڪاڻ؟
 رسوائي به اهڙي ڪا...

 ٿيندي آ ي سڀ دردبدر،
 ايئن جيئن دفعي هر هر!
 ڳوع تنهنجو چيچ آار!

*** 
 نثريُنظم

 شايد مينھن وسي رھيو آھي

 وڪرم آڏواڻي
 چنڊ جي ُپرسڪون

چانڊوڪي لير رات کي مڪمل طرح سان 
 پنينجي

 قيد ۾ ڪري ڇڏيو  و.
 مان به  ن جي ٻانين جي چوديواري
 ۾ پوري نموني جڪڙيل  وئس.

  ن جون ڳالييون نشو ڏئي ر يون  يون،
 ۽ مان به آ سته آ سته دل ۽ دما  کان

 مد وش ٿي ر يو  وئس.
  ن مون سان سان ماضي جون

 يادون اوريندي روئي ڏنو،
 مون کي  لڪيون  لڪيون بوندون

 لڳڻ لڳيون.
 سوچن جي ساگر ۾ خيال جنم ورتو،

 شايد مينين وسي ر يو آ ي.
*** 
 غز 

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي
 ٻڌو آ ته مون بن رهي ڪو نه سگهندي،
 اها به خبر آ ته چئي ڪو نه سگهندي.
 هوَء پوپٽ جي رنگن جهڙي ڇوڪري،

 اسان جي اندر مان ڊهي ڪو نه سگهندي.
 ڇهڻ ڏيو اسان کي گالبي بدن تي،
 حياتي آ ٻيهر ملي ڪونه سگهندي.
 چوي ٿي ته توکي وساري ڇڏينديس،
 چري آ، وڇوڙو سهي ڪونه سگهندي.

 زماني جي پرپيچ راهن مٿان،
 هلي آهي هيڪل، هلي ڪونه سگهندي.

 ڀلي هوَء گ اري اسان بن حياتي،
 خدا جو قسم آ، کلي ڪونه سگهندي.

*** 

 شهيدُراج ُڏاهرُڏانهناا!!
 احمد شاڪر گائنچو

 ديس تنهنجي جي
 ڌرتيَء تي،

 جو اوالد‘ قاسم’هر روز هاڻي 
 نئين سر جنم وٺي ٿو.!

 ديس تنهنجي جي
 ڌرتيَء تي،

ي زمين  هر روز هاڻي ذهن ج 
رت ي ڪ  روڌ ج   ڪ 

 حوالي ڪئي وڃي ٿي.!
ي مولود  ڪو مرحبا ج 

ي ڪراٽيل ڄَڀ سان  ڪاڪڙي ج 
 ُجهومي ڳائي ٿو.!

 ۽ انڌي عشق سندي
 حام ڀري ٿو.!

ي  ديس تنهنجي ج 
 ڌرتيَء تي،

 ‘ُغالمي’هر روز هاڻي 
 بدُصورتي اپنائيندي ٿي وڃي..!!

*** 
 زاهده ابڙو

 او پرين او پرين پيار وارا پرين
 هل ڪڪر تان هلي منُڌ پي ٿا اچون
 شام ٽاڻي صبح سان ملي ٿا اچون
 سمنڊ جي جهاڳ تي هل ٽ لي ٿا اچون
 او پرين او پرين پيار وارا پرين
 هوَء جا ناري ڏسي پئي پري کان ُاتي
 هل ته گڏجي انهيَء سان ملي ٿا اچون
 نن ڙو روئي سندس ٿو اتي لوڏ ۾
 مٺڙي هڪڙي انهيَء کي ڏيئي ٿا اچون
 او پرين او پرين پيار وارا پرين
 ٿي موهن جي دڙي تي سمبارا سڏي
 هل سمبارا سان گڏجي نچي ٿا اچون
 وقت جي لوڏ ۾ هل ُلڏي ٿا اچون
 او پرين او پرين پيار وارا پرين

*** 

 شاعري
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