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تي الهور آواري  0202نومبر 
هوٽل ۾ عاصمه جهانگير 
فائونڊيشن ۽ سپريم ڪورٽ 
بار ايسوسئيشن جي گڏيل 
سهڪار سان هڪ غير 
معمولي ڪانفرنس ٿي 
گذري. ڇو ته ان ۾ پاڪستان جي اڳوڻي وزيراعظم 
نواز شريف به خطاب ڪيو جيڪو هينئر ملڪ کان 
ٻاهر آهي. جنهن تي حڪومت سخت ڪاوڙيل آهي. 

سالن کان هڪ طويل عرصي  47پاڪستان ۾ 
تائين مارشل ال جو سايو رهيو آهي ۽ جيترو به وقت 
جمهوري حڪومتون آيون آهن، اهي حڪومتون 

 ڪنٽرولڊ جمهوريت کي منهن ڏينديون رهيون آهن.
گذريل دور جي جمهوري حڪومتن جو جيڪڏهن 
هلندڙ حڪومت سان مقابلو ڪيو وڃي ته محسوس 
ٿيندو ته اها جمهوريت جي نالي تي هڪ غير 
جمهوري حڪومت آهي، جنهن کي صرف جمهوريت 
جي کل پاتل آهي، باقي ان حڪومت ۾ جمهوري 
قدرن جي جهڙيَء ريت پامالي ٿي رهي آهي ان جو 
مثال تاريخ ۾ نٿو ملي. اهڙي وقت ۾ جتي 
پارليامينٽ پنهنجي وقعت وڃائي چڪي هجي، 
سينيٽ جي ڪابه حيثيت نه رهي هجي، عدليه تان 
عوام جو ويساهه کڄي چڪو هجي ۽ نيب جهڙا ادرا 
سياسي انتقام جي ٽارچر سيل جو ڪم ڪري رهيا 
هجن، اسٽيبلشمينٽ تي عدليه سوال اٿاريندي هجي، 
جتي حڪمران روز واعدا ڪري ڦري وڃن، ڪوڙ 
ڳالهائين، سرڪاري ايراضين تي قبضن ۾ حڪمران 
طبقي جا عملدار ملوث هجن ۽ عوام مهانگائي ۽ 

حڪومتي التعلقيَء سبب حيران ۽ پريشان هجي، 
اتي هن ڪانفرنس جو منعقد ٿيڻ هڪ حيرت ۾ 
وجهندڙ واقعو ٿو لڳي. ڇو ته عاصمه جهانگير 
پنهنجي زندگيَء ۾ ڪمزور ۽ جبر جو شڪار ٿيل 
طبقي جو آواز بڻجي رهي ۽ هن جهان مان وڃڻ 
کانپوِء سندس نالي تي ٿيندڙ ڪانفرنس ۾ به ساڳيو 
آواز ٻڌڻ ۾ آيو. هن ڪانفرنس ۾ چئن صوبن کان 
زندگيَء جي مختلف حصن سان الڳاپو رکندڙ ماڻهن 
حصو ورتو. جنهن ۾ سپريم ڪورٽ جي چيف 
جسٽس گلزار حسين سان گڏ بار ڪائونسل جي 
ميمبرن، وڪيلن، ترقي پسند دانشورن، صحافين، 
عورت اڳواڻن، پشتون رهنمائن، شاگرد تنظيم جي 

 رهنمائن حصو ورتو. 
هيَء ڪانفرنس ٻن ڏينهن تائين هڪ اهڙو پليٽ 
فارم بڻيل رهي جتي ڳالهائيندڙن تمام بهادريَء 
سان دل کولي سچ ڳالهايو. پاڪستان ۽ پاڪستاني 
عوام جي اصل چئلينجن جي ڳالهه ڪئي. الهور 
اهو شهر آهي جتي قرارداد پاڪستان جي منظوري 
جو تاريخي واقعو ٿيو ۽ هي شهر ترقي پسند 
تحريڪ جو، ادب ۽ فن جو مرڪز آهي. انهيَء 
ڪانفرنس ۾ پاڪستان کي پيش ايندڙ مسئال 
جيڪي پراڻا آهن ۽ حل طلب آهن، انهن جو کليل 

جا ڏينهن  0202نومبر  02، 02اظهار ٿيو. 
پاڪستان جي تاريخ الِء هڪ تاريخي موڙ ۽ 
صحتمند بنياد جو ڪم ڏيندا. هن ڪانفرنس ۾ 
جيڪي اهم ڳالهيون ٿيون آهن تن جو سڌو سنئون 

ڪروڙ عوام جي بنيادي  00تعلق پاڪستان جي 
حقن ۽ مسئلن سان آهي ۽ انهن دانشورن جي ڳالهه 

سڌو عوام تائين پهتي آهي، ڇاڪاڻ جو انهيَء ۾ 
شريڪ ٿيندڙ مقررن ۾ پاڪستاني عوام ۽ قوميتن 
جا حقيقي نمائندا هڪ ئي وقت موجود هئا. مسئال 
جي پراڻي ناسور جيان آهن تن جو عالج هاڻي وقت 

 جي ضرورت آهي.
هن ڪانفرنس ۾ شريڪ ٿيندڙ مقررن ۽ عوام جي 
نمائندن اهو واضح پيغام ڏنو آهي ته رياسِت 
پاڪستان کي ان فرسوده نظام تحت هالئي نٿو 
سگهجي، جتي تبديلي صرف چهرن جي صورت ۾ 
اچي ٿي ۽ اها تبديلي جيڪا عوام ۽ غريب طبقي 
جو خواب آهي ان جو ڪٿي به ذڪر نٿو ٿئي ۽ نه 
ئي نظر اچي ٿي. نه رڳو ايترو پر عوام الِء حالتون 
ويتر خطرناڪ ٿينديون وڃن ٿيون، وفاق کي ڏينهون 
ڏينهن ڪمزور ڪيو پيو وڃي. ماضيَء جي تلخ 
تجربن کان ڪوبه سبق حاصل نه ڪيو ويو آهي. 
طاقت جي ڊوڙ ۾ طاقتور ئي اڳڀرو نظر اچي ٿو، 
صحافت کي ڊيڄاريو ويو آهي، اهڙيَء صورتحال ۾ 
رياست کي پنهنجو قبلو درست ڪرڻ جي ضرورت 
آهي. هٿرادو نظام آڻي ان کي جمهوري نظام طور 
هالئڻ وارو تجربو ناڪام ٿي چڪو آهي. ملڪ کي 
هالئڻ الِء ادارن کي انهن جا آئيني حق ڏيڻا پوندا ۽ 
هر اداري کي چاهي اهو ننڍو هجي يا وڏو پنهنجو 
آئيني ڪردار ادا ڪرڻ جو ذميوار ٿيڻو پوندو. هن 
ڪانفرنس ڪيترن ئي طاقتور ادارن کي تنبيهه 
ڪئي آهي ته هاڻي چهره تبديل ڪرڻ سان ڪم نه 
هلندو نظام کي پنهنجي آئيني ۽ اصولي ڍانچي 
مطابق هالئبو ته ملڪ بچي سگهي ٿو نه ته انتهائي 

 خطرناڪ نتيجا نڪري سگهن ٿا. 

 ايڊيءوريل

 چهراُنهُنظ مُتبديلُڪرڻُجوُوقتُاچيُويوُآهي
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صاااحااب نساايااشاان ماااڊريااٽاار  
ساالاامااان اڪاارم راجااا  چاايااو 
آھااي تااھ اوھااان سااڀاانااي کااي 
ٻااڌايااان تااھ اسااان جااا مساائااال 
ڪھڙا آھن؟ مونکي ۽ اساان 
سمورن سنڌ واسيان کاي اھاا 
ئي خبر ناھي تھ اسيان آھاياون باھ ياا نااھاياون  اسايان 

جااي  2391آھاايااون ڪااٿااي؟ يااعاانااي اسااانااکااي جاايااڪااا 
گورنمنٽ آف انڊيا ائڪٽ ۾ حاياثايات حااصال ھائاي، 
ناڄ  ُاھااا بااھ ناااھااي. اسااياان ُاھااي آھاايااون جاايااڪااي نااھ 
مارشل رياس آھاياون جاياڪاي ٻاي عاالاماي جانا  ۾ 
انگريزن جي فوج جو حصو بڻجي سگھاون تاھ جايائان 
اسانکي ڪا حيثيت ملي سگھي. اسيان ناھ ئاي تاورا 
بورا جاي جابالان تاي ھاٿاياار کاڻاي چاڙھانادڙ ۽ ناھ ئاي 
رزسٽنٽ موومنٽ جا مااڻاھاو آھاياون جان کاان مااڻاھاو 
خوف کائين ۽ اناھان ساان ڳاالاھاياون ڪان. اسايان ناھ 
اھااي وڳااوڙي ماااڻااھااو آھاايااون جاايااڪااي ڪااراچاايَء جااي 
رسااتاان کااي باانااد ڪااري ڇااڏياان تااھ جااياائاان ناايااٽااو جااا 
ڪانااٽاانارز نااھ گاذري سااگااھان ۽ اساان سااان ڳاالااھاايااون 
ڪاايااون وڃاان. اسااياان اھااي انااتااھااا پساانااد بااھ ناااھاايااون 

جيڪي اساالم آبااد ۾ ماارر ڪارياون ۽ ھرڻاو ھاڻاي 
وياھاي رھاون ۽ پااوِء اساان ساان رياااسات ۽ حاڪاوماات 

قسام جاا “    ٻاٽايار ھا  تاتار ھاڳالھيون ڪري. اسين    
ماڻھو، ُپر امن ماڻھو، جن ِجي ھٿياَرکڻڻ جاي تاربايات 
۽ تاريخ ناھي. جيڪي انتھا پسنديَء جي رستي تاي 
ناھيون. جيڪي اوھاناکاي ماحاماد عالاي جاناا  ڏيائاي 

؛ ان جاو ناالاو ماحاماد عالاي “ جاياڻاا ياائاي” سگھون ٿا. 
جنا  ڪري ان کي جھرڪ ماان اغاوا ڪاري ڪاراچاي 
شفٽ ڪيو ويو. اسين اھو تھ ڏئي سگھون ٿاا. اسايان 
اوھان کي ماناھايان جاي دڙي جاي تاھاذياب تاھ ڏيائاي 
سگھون ٿا. اسين اوھان کي ذوالفقار علاي ياٽاو ڏيائاي 
سگھون ٿا جنھن کي ڦاھيَء تي چااڙھاياو وياو. اسايان 
رسول باخاش پالاياجاو ڏيائاي ساگاھاون ٿاا جاناھان کاي 

قيد ڪيو ويو. اسايان اوھاان  ڪوٽ لکپت ۾ َاَٺ سال
کي شيخ اياز ڏيئي سگھون ٿا جيڪو ساھيوال جايال 
۾ قيد رھيو. اسين اوھان کي جي . ايم . سيد ڏيئاي 
سگھون ٿا جنھن کي غدار قرار ڏنو ويو. حيدر باخاش 
جتوئي ڏيئي سگھاون ٿاا. اسايان اوھاان کاي باياناظايار 
يٽو ڏيئي سگھون ٿا جنھن کي راولپنڊي جي رساتان 

 تي قتل ڪيو ويو. 

اسين ھٿيارباناد نااھاياون. اسايان اناتاھااپساناد نااھاياون. 
اسين ڊرگ ماافاياا نااھاياون. اسايان ھاياومان ٽاريافاڪارز 
ناھيون جو اوھين اسان ساان ڳاالاھاياون ڪارياو. اسايان 
ماڻھن کي واجب القتل قارار ڏيانادڙ نااھاياون. اناڪاري 
اسين ڳڻپ ۾ شمار نٿا ڪيا وڃون. اسين اوھاان کاي 
ٻاھتر ڏھائي پنج سيڪڙو گئس تھ ڏيئي سگھون ٿا. 
ٽي صوبا ستاويھ ڏھائي پنج سيڪڙو گئس ڏيان ٿاا، 
سنڌ نصوبو  ٻاھتر ڏھائي پناج ساياڪاڙو گائاس ڏئاي 
ٿااو. پاااڪسااتااان جااو ائااونااجاااو ڏھااائااي پاانااج ساايااڪااڙو 
پئٽارول ساناڌ نصاوباو  ڏئاي ٿاو. دناياا جاو ڇاھاون وڏو 
ڪااوئاالااي جااو ذخااياارو ساانااڌ ۾ آھااي. سااتاار ساايااڪااڙو 
ٽائااڪااس سااناڌ نصااوبااو  ڏئاي ٿااو. باانادرگاااو ساانااڌ ۾ 
آھي. پر ساناڌ کاي ڪايار باھ ٻاڌڻ الِء تاياار ڪاوناھاي 
 ڪو. ھن ملڪ ۾ اسانکي ٻاڌو ئاي نااھاي وياو. اساان

جي راِء جي حيثيت ئي ناھي. ھتي عدليھ جاي ڳاالاھ 
ٿي رھي آھي .عدليھ جي حوالي سان، پاڪستان جي 
تاريخ ۾، ھن کي ھٻڻ مان ڪڍڻ وارو چيف جسٽاس، 
جنھن اچي ايامارجاناساي کاي رد ڪاري ڇاڏياو، جاناھان 
مشرف جي سموري بارباريات ۽ جابار جاي ڦاياٿاي کاي 

ڪااو قاادر  جااواونااڌو ڪااري ڇااڏيااو، راڻااا يڳااوان داس 

 ۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ

 قومي عوامي تحريڪ جو اڳواڻ اياز لطيف پليجوجو

 

 سلم ن 

 ٽرانسڪرپشن ۽ 
 سنڌيڪار : 

 ثاقب ابڙو

ـــ ـــ ب ـــيُ   ُ ـــور ـــ ُال  ـــ ـــرن ـــيُڪـــ ن ـــ   ـــطُع ـــک ـــ ن ـــھ ـــ اـــمـــيُج ـــاُع   ٽ
 _ُآواريُٽ ورزُ وٽل،ُال ور،ُپنج بُ)پ ڪست ن(1212ُُ اُنومرب12ُت ريخُُ۽ُ نڌ:ُ
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ناااھااي. ان جااو ڪااو ذڪاار نااٿااو ٿاائااي. ڪااالااھ ساامااورو 
ڏينھن راڻا يڳوان داس جاو ڪاو ذڪار ٿاياو ؟ ان کاان 
اڳ ڪو ذڪر ٿئي ٿاو ؟ ناھ ٿاو ٿائاي. ڪاو ناھ ٿايانادو 
ذڪر سجاد علي شاو جو جيڪو ڄماي باياھاي رھاياو 
ھو. ڪو نھ ٿيندو ذڪر جسٽس جوڻاياجاي جاو جاناھان 
نامزدگيَء جا فارم رد ڪري ڇاڏياا ھائاا. ذڪار نااھاي. 
ڇو جو پرتَي ويٺا آھيون. پرَي . . . پرَي . . . پرَي . . 
. ھِتان کان ھزارين ميل پري ماڻھو وياٺاااا آھان. ُاناھان 
جااو آواز، پاااڪسااتااان جااي ماايااڊيااا جااو پساانااديااد  آواز 
ناھي. پاڪستان جاي ٽاام ماياڊياا جاو پسانادياد  آواز 
ننگر پارڪر، ڇاڇارو ۽ ڏياپالاو نااھاي جاتاي ٻاارڙا مارن 
پيا. ڪالھ ھڪ ٻارڙو ڪانت ڪمار، ھاڪ ساتان ائان 
سال جي ٻارڙي کاي ڪاالاھ ٻاِءارلاوِء ۾ و خايارپاور ۾ 
جنسي ڏاڍائاي ڪاري ماارياو وياو آھاي. ڪاجاھ ڏھااڙا 
اڳ ھڪ نوجوان ناظم جوکيو ماارياو وياو. پااڪساتاان 
۽ ننڍي کنڊ ۾ ڪو شخص اھاڙي طارياقاي ساان مادر 
نيچر جي الِء ، اھڙي طريقي سان ماحولاياات جاي الِء، 
اھڙي طريقي سان پنھاناجاي جاناگالاي جاياوت جاي الِء 
وڙھيو آھي  ؟ جھڙي طريقي سان ناظم جوکيو عارب 
شڪارين جي آڏو يات باڻاجاي باياھاي رھاياو، ان کاي 
قتل ڪري ماريو ويو. اڄ ان جي ياء کي مينيج ڪيو 
ويو، ان جي ياء کي ۽ ان جي زال کي قياد ڪاياو وياو 
آھااي. ڇااو جااو ان جااي زال ڪاايااس ۾ فااريااادي ٿاايااڻ 
گااھااري ٿااي. ھاان جااي زال، اسااان جااي ياايااڻ، شااياارياان 
جوکيو قيد ۾ آھي ھن وقت بھ. اساان جاي ھاڪ ٻاي 
ييڻ فھميد  سيال قرآن پااڪ ھا۾ ۾ جاھالاياو باياٺال 
آھي ۽ ان کي گولين سان پرڻ ڪاياو وياو آھاي. ڪاو 
سوئوموٽو ٻڌڻ آيو اَٿَو؟ ھا   فريال گاوھار جاي ھا۾ ۾ 
ڪا ٿيلي ھجي تھ ان تي تھ سوئوموٽو ٿاي ٿاو وڃاي. 
ان تي تھ سوئوموٽو ٿئي ٿو. پر ُھتاي فاھاماياد  ساياال 
جي قتل تي، ُھتي ناظم جوکياو جاي قاتال تاي، ڪاو 
آواز باالاانااد ناٿااو ٿاائااي. ُھاتااي ڪاانااڌڪااوٽ ۾ مااياامااونااھ 
سومرو نالي ٻارڙي قتل ڪئي وئي، ُھتي قرت العايان 
بليدي کي قاتال ڪاياو وياو آھاي حايادرآبااد ۾. ڪاو 

 ڳالھائڻ وارو ناھي. ڇو جو ايجنڊا تي ناھي. 
سنڌ جي ماڻھن کاي تاھ اساٽايارياو ٽاائاياپ باڻااياو وياو 
آھي نھ. ساائايان سارڪاار... َوڊِي سارڪاار... ساناڌ جاا 
ماڻھو انھن جي ناگااو ۾ حاڪاماران طاباقاي جاا پاناج 
سئو يا ھڪ ھزار ماڻھو آھن. جيڪڏھن ُاھي ڪارپاٽ 

آھن ۽ آئون اھاو ناھ چاونادس تاھ ُاھاي ڪارپاٽ نااھان. 
ُاھي بلڪل آھن. سنڌ جي حڪمران طبقي جا ماڻاھاو 
پنجاب جي حڪمران طبقي جاي مااڻاھان کاان وھياڪ 
ڪرپٽ آھن. اھو ھڪ سنڌي ھجڻ جي حيثيات ساان 
آئااون تساالااياام ڪااريااان ٿااو تااھ ساانااڌ جااي تااباااھااي ۽ 
بارباااديَء ۾ جاتااي اسااالم آباااد جااو ڪااردار آھااي ُاتااي 
سنڌ جي تباھيَء ۽ برباديَء ۾ اساالم آبااد کاان وڏو 
ڪردار سنڌ جي حڪمران طبقي جاو آھاي. ماگار اھاو 
حڪمران طبقو بھ تھ اساان تاي َماڙَھاڻ وارا اوھاان ئاي 
آھيو جياڪاي اساالم آبااد ۾ وياٺاا آھاياو. اوھاان ئاي 
انھن کي اسان تي َمڙھيو ٿاا ۽ پاوِء وري چائاو ٿاا تاھ 

ھي اوھان جا ماڻھو آھن. اِھي اوھاناجاي ِساَر “.  يوڳيو” 
تي ويٺل رھندا. انھن کي اوھان ڪڏھن پنھنجاي بِاي 
ٽيم ئاھيو ڇڏيو. ڪڏھن انھن کي عارضي طاور تاي 
پنھنجو مخالف بڻائي، ھيرو بڻايو ٿا ڇڏياو، پاوِء ُاھاي 
ھيرو بڻجيو وڃن ۽ ھيرو بڻجي پاوِء ايانادڙ پاناج ساال 
وري سنڌ کاي تابااو ڪارڻ الِء مايادان ۾ لاھاي ايانادا 
آھن. سنڌ ۾، اوھان کي خابار آھاي ساناڌ جاي ارڙھان 
ضلعن جي الِء سنڌ ھاِء ڪورٽ چيو آھاي تاھ مااڻاھاو 
اتي گٽر شامل ٿيل پااڻاي واپارائايان پاياا. خاراب پااڻاي 
ناھ   گادلاو پااڻااي ناھ   گاٽاارن جااو مالاايال پاااڻاي.ارڙھاان 
ضلعن ۾گٽرن جي الئين ۽ پاڻيَء جاي الئايان ڳاناڍي 
پئي آھي، سنڌ ھاِء ڪورٽ ٿاي چاوي، آئاون ڪاو ناھ 

 پيو چوان. 
سنڌ، جتي ھن وقت ٻيال ڪٽجي چڪا آھن، ڪاچاي 
جا عالئقا وڏيرن ۽ جااگاياردارن وٽ آھان. اساالم آبااد 
ماان اچاي اوھاياان اسااناجاي ڳاوئان جاون لااکايان اياڪااڙ 
زمينون ڪراچيَء ۾ بلڊر مافيا جاي حاوالاي ٿاا ڪاري 
ڇڏيو. ۽ بالاڊر ماافاياا ۾ ڪايار وياٺال آھان. اناھان جاا 
ياڱي يائيوار سنڌ جي حڪومت جا ماڻاھاو، اناھان جاا 
اڳوڻا آفيسرز، اڳوڻا فوج جا ڪرنلز ۽ برگياڊيائارز. . . 
بحريا ٽائون جي سڄي ايڊمناساٽاريشان تاھ اھاي آھان. 
اھي اتي ويٺا آھن. ھنن سنڌ جي ڳاوئان کاي مساماار 
ڪري ڇڏيو. سنڌ جا ٻيَٽ جيڪي سنڌ جي حدن جاو 
حصااو آھاان. پاااڪسااتااان جااي آئااياان مااطااابااق جاايااڪااو 
پاااڪسااتااان جااو پاااڻااي آھااي ان جااو پااھااريااون حصااو 
انٽرنيشنل واٽر کاان اڳ ساناڌ صاوباي جاي مالاڪايات 
آھي. چون ٿا انھن تي ٻيَٽ ئااھاياناداسايان. ساناڌ جاي 
زمين ڦِءائي ويائو، سنڌ جا وسيال ڦِءائي ويائو. ۽ پاوِء 

گئس جي لوڊشاياڊنا  ساناڌ ۾   بھ سڀني کان وھيڪ
آھي. سڀني کان وھيڪ بجليَء جي لوڊشيڊن  ساناڌ 
۾ آھي. انھن کاي اوھاان اھاو ڊڪالايائار ڪاري ڇاڏياو 
آھي تھ ھي ھڪ فتح ٿيل عالئاقاو آھاي ۽ اھاو پاٽاَي 
تي ڏنل آھي. اڪبر بادشاو اھو پٽي تي فاالڻاي خاان 
 خااااناااان کاااي ، بِاااياااربااال کاااي ڏيااائاااي ڇاااڏياااو آھاااي. 
پھرين جيڪا نواز شريف صاحب جي حڪومت ھئي، 
اسان جو سائين پرويز صاحب ويٺل آھي، پاھاريان ناواز 
شااريااف صاااحااب جااي حااڪااوماات ۾ بااھ چاايااو ويااو تااھ 
زرداري صااااحاااب جاااي ماااعاااامااالااان ۾ ماااداخااالااات ناااھ 
ڪنداسين. اوھان ڄاڻو اوھان جو ڪام ڄااڻاي. ھايانائار 
بھ پي. ٽي. آئي جي حڪاومات چائاي ڇاڏياو آھاي تاھ 
اسااايااان باااياااان شاااياااان جااااري ڪاااناااداسااايااان. ڇاااو جاااو 
پاي.ٽااي.آئاي پااڻ پااڪسااتاان جااي ماااڻاھاان کااي تااباااو 
ڪرڻ ۾ اڳيان اڳيان آھاي. ماھااناگاائاي، ظالام، جابار، 
دوائاون، اٽاو، ڪاڻاڪ، سان شااياون تابااو آھان. ھااڻااي 
چون ٿا تھ ھنن ساان وھياڪ ڪانافارناٽ نااھاي ڪارڻاو. 
نواز شريف ۽ پي.ٽي.آئي جي ويڙو ۾ سنڌ کي ھاڪ 
ييرو ٻيھر بِي ٽيام ئااھاي پااسايارو رکاياووياو آھاي تاھ 
انھن کي نوقت آھر  اساتاعاماال ڪارڻاو آھاي. ناتاياجاو 
اسان کي يوڳڻو پيو پوي. قيمت اسانکي يارڻاي پائاي 
پوي. اسان تباو ۽ برباد ٿي چڪا آھيون، آئون اوھان 
وٽ شڪايت کڻي آيو آھيان. ھينئر مونکي مختصار 
ڪرڻ الِء چيو پيو وڃي. ٻيو رائونڊ ٿاياڻاو آھاي. آئاون 
اوھانکي ايتارو ٻاڌايائانادو وڃاان تاھ اھاڙي ئاي طارياقاي 
سان ٽريٽ ڪيو ويو ھوڪجھ ماڻھن کي ۽ چيو وياو 
ھو تھ چئن ُفٽن جا ماڻھو آھن، پنجن ُفٽن جا مااڻاھاو 
آھن، موسِلي نمڇلي يا مڇي  کاائايانادڙ آھان، جااھال 
آھن، چريا آھن، اھاي ڇاا ڪاري ساگاھانادا. ساناڌ جاي 
ماڻھن کي اوھان يت سان لڳايو پاياا اساالم آبااد جاا 
حڪمرانئو  ائين ڪندائو تھ ان جي تمام وڏي قيمت 
ادا ڪرڻي پوندَو. اسين تھ ُاھي ماڻھو آھيون جاياڪاي 
حااق جااو حصااو گااھاارئااون ٿااا. اسااياان چاائااون ٿااا تااھ 
پاڪستان اسانجو ملڪ آھي. ھن مالاڪ ۾ اسااناکاي 
برابريَء جو حصاو ڏناو وڃاي. پار پاٺاتاي جاياڪاي ٻاياا 
ماڻھو ويٺل آھن، ُاھي جيڪڏھن ٻاھرين طااقاتان جاي 
وسيلي مئنيج ٿي ويا تاھ پاوِء ان جاا اناتاھاائاي ياوائاتاا 

 نتيجا نڪرندا. مھرباني
*** 
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 سڪندر سومرو

جي ملڪ جو الميو اهو آهاي  
تااه جااڏهاان بااه تااباادياالااي جااي 
ڳالهاه ٿايانادي آهاي تاه باحا  
گهڻاو ڪاري شاخاصايات جاي 
حوالي سان ٿيندو آهي. چاهي 
اهو تڪرار ميڊيا تي هجي ياا 
ڪنهن سياسي جماعت ۾ ياا ڪاناهان آفاياس ۾ ياا 
ڪنهن گهٽيَء ۾، تڏهن باه ناظاام جاي حاوالاي ساان 
تجزيو ناهي ڪاياو ويانادو. اهاڙيَء ريات اساان جاو اهاو 
عقيدو ٿي ويو آهي ته ڪو هيرو ايندو ۽ سن ڪجهاه 
ئيڪ ڪري ڏيانادو، جاياڪاو هاڪ غالاه خاياال آهاي. 
اوهان جيڪڏهن ڪنهن ظاالامااڻاي ناظاام ۾ ڪاناهان 
ناياڪ شاخاص کاي بااه وياهاااري ڇاڏياانادا تااه ان جااو بااه 
نتيجو استحصال ئي ناڪارنادو جاياساتاائايان اوهاان ان 

 نظام کي تبديل نه ڪندا. 
 اچو ته نظام کي سموهڻ جي ڪوشش ڪريون: 

جڏهن به ڪا نئون سماج جڙندو آهي ته ان جاو هاڪ 
فڪر ۽ فلسفو هوندو آهي. جاڏهان تاوهاان ڪاو گاهار 

ئاهيندا آهيو ته سان کاان پاهاريان ان جاو 
نقشو تيار ڪندا آهيو، فڪر ۽ فلسفو باه 
سماج جو نقشو آهاي. هان وقات دناياا ۾ 
نظام ٽن قسمن جي فڪر ۽ فلسفي تي 

 ٻڌل آهن. 
 )Capitalism(سرمائيداراڻو نظام  (1)
 )Socialism(اشتراڪي نظام  (2)
 )Islam(اسالمي نظام  (3)

اسان جنهن فلسفي کي مڃيندا آهيون ۽ 
ان جي پيروي ڪاري رهاياا هاونادا آهاياون 
اهااو ئااي اسااان جااو نااظااريااو بااڻااجااي ويااناادو 
آهااي. هاان وقاات دناايااا ۾ ٻاان قسااماان جااا 
نااظااام غااالااب آهاان، هااڪ ساارمااائاايااداراڻااو 
نظام جنهن کي آمارياڪاا جاي پاٺاڀارائاي 
حاااصاال آهااي ۽ ٻاايااو اشااتااراڪااي نااظااام 
جاانااهاان کااي روس جااي پااٺااڀاارائااي حاااصاال 
آهي. اسالمي ناظاام دناياا ۾ ڪاناهان باه 
ملاڪ ۾ ناافاذ نااهاي. هان وقات دناياا ۾ 

اسااالمااي ماالااڪ آهاان، پاار  15لااڀ يااڀ 
سڀني ملڪن ۾ سرمائيداراڻو نظام رائج 

آهي. هي ٽئي فلسفا دولت جي ورهاسات، دولات جاي 
ڏي وٺ، دولت جي خرر ڪرڻ ۽ ان کاي پايادا ڪارڻ 
جي الِء مختلف اصول فراهم ڪن ٿا. ان الِء گاهاربال 
جو گهٽجڻ يا وھياڪ ٿاياڻ ناظاام جاي قاائام اصاولان 
تي منحصر هوندو آهي. بادقساماتاي ساان پااڪساتاان 
۾ ڪالسيڪل سرمائياداراڻاو ناظاام قاائام آهاي. پاوِء 
اسااان جااو نااظااريااو بااه ساارمااائاايااداري وارو ٿاايااو نااه ڪااي 

سااااالاااان کااااان  85اساااالمااااي. پاااااڪسااااتااااان گااااذرياااال 
سرمائيداراڻاي ساور ۽ فاڪار تاي ڪام ڪاري رهاياو 
آهي، جاناهان کاي طااقات پاهاچاائاڻ الِء مالاڪ انادر ۽ 
ملڪ کان ٻاهر عنصر ڪام ڪاري رهاياا آهان. هاتاي 
وسيلن مٿان ڪجهه خاندانن جاو قاباضاو ئاي ماوجاوده 
معاشي ابتري جو سبب آهي، جيڪاو هان ناظاام جاو 
الزمي نتيجو آهي. اها هڪ حاقاياقات آهاي تاه ساڄاي 
دولت زمين مان پيدا ٿئي ٿي، پر ان الِء قوت، محنت 
جو استعمال الزمي آهي. جيڪڏهن انسااناي قاوت ۽ 
محنت استعمال نه ڪئاي وڃاي تاه دولات پايادا ڪارڻ 
ممڪن ناهي. جاناهان جاو ماطالاب اهاو ٿاياو تاه انساان 

زمين مان محنت ڪري دولتمند ٿاي ساگاهاي ٿاو، پار 
اسان اهو پيا ڏسون تاه ڪاروڙيان هااري، نااري، مازدور، 
لوهار، رازا، مستري جياڪاي ساڌو سانائاون زمايان تاي 
ڪم ڪن ٿا ۽ ڪچو مال ئااهايان ٿاا ساڄاي زنادگاي 
محنت ڪرڻ باوجود غريب ئي رهن ٿا ۽ سندن گذارو 

 مشڪل سان ٿئي ٿو. 
اها ڳالهه اسان کي حيرت ۾ وجهاياو ڇاڏي تاه ساڄاي 
دولت زمين مان ۽ ڪچي مال مان پيادا ٿائاي ٿاي تاه 
پوِء ان جو ڪهڙو سبب آهي جو جيڪي ماڻهاو ساڌو 
سنئون اهاا دولات پايادا ڪان ٿاا، اهاي ان جاي حصاي 
کان محروم رهجو وڃن. اهاي مااڻاهاو جاياڪاي زمايان 
مان اناج ۽ ميوو پيدا ڪن ٿا انهن جا ٻچا اهو کاائاي 
نٿا سگهن، جيڪي ماڻهو ڪاپاڙو اڻان ٿاا اناهان جاي 
ٻارن کي ڪپڙو نصيب نٿو ٿئي ۽ جيڪي عالياشاان 
محل تيار ڪن ٿا انهن کي جهوپڙي ۾ زندگاي بسار 
ڪرڻي ٿي پوي. ان جو سبب اهو ئي معلوم ٿئي ٿاو 
ته ڊگاهاي عارصاي کاان طااقاتاور ۽ ظاالام انساان پااڻ 
محنت ڪري پنهنجي ضرورت جو سامان پيادا ڪارڻ 
باجاااِء مااخااتاالااف طاارياقاان سااان ٻااياان جااي 
ڪاامااائااي حاااصاال ڪاارڻ جااي ڪااوشااش 
ڪنادو رهاياو آهاي ۽ پاوِء اهاڙن طارياقان 
کاااي قااااناااون جاااي شاااڪااال ڏناااي آهاااي. 
ماوجاوده نااظاام ۾ تااوهاان هاڪ باه اهااڙو 
مثال پيش نٿا ڪري سگهاو جاناهان ۾ 
ڪو شخاص اڪايالاو ڪام ڪانادي باناا 
ڪنهن ٻائاي جاي ماحانات ان ۾ شاامال 
ڪااناادي امااياار ٿااي ويااو هااجااي. جاانااهاان 
ڏيانااهان کاان هاو ٻاايان جاي ماحاانات تااي 
رقاام حاااصاال ڪاارڻ شاارو  ڪااناادو ان 
ڏياناهان کاان ان جاي دولاتاماناد ٿاياڻ جاو 
آغاز به ٿي ويانادو ۽ پاوِء جايائان جايائان 
هو ٻين جي محنت تي وھياڪ ڪاماائاڻ 
شرو  ڪندو هان جاي دولات ۾ وھياڪ 
اضافو ٿيندو ويانادو ۽ جان جاي ماحانات 
تاي هااو پاااڻ اماياار ٿااي رهاايااو آهااي اهااي 
غااريااب ٿاايااناادا ويااناادا. دولااتااماانااد ماااڻااهااو 
جيڪي اوهان کي ظاهاري طاور ماحانات 
ڪندي نظر ايندا آهن انهن جي ماحانات 

ڪالسيڪلُسرم ئيداراڻوُ
 نظ مُ۽ُپ ڪست ن

۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ   

 
 اسان
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قادرتااي وساايالاان مااان دولاات حاااصال ڪارڻ ناه هاوناادي 
آهي، پر ٻين چاالاباازيان ذرياعاي ٻايان جاي دولات ماان 
حصو حاصل ڪري دولتمند ٿيڻ هوندو آهي جياڪاي 
قدرتي وسيلن ساان دولات پايادا ڪانادا آهان. ماوجاوده 
نظام ۾ ٻئي ڪنهن جو اساتاحاصاال ڪارڻ کاان باناا 
اوهان ڪڏهن به دولتمند نٿاا ٿاي ساگاهاو. هان ناظاام 
جي ڄاڻ نه هجڻ سبب ماڻهو اهو سماجاهانادا آهان تاه 
سٺن ماڻهن جي اچڻ سان اسان جو ناظاام ئاياڪ ٿاي 
ويندو اها يل آهي. هر سماج جاا ٽاي وڏا ٿانان هاونادا 
آهن جن کي اهو فلسفو رهنمائي ڏيائاي رهاياو هاونادو 

 آهي جنهن تي نظام قائم هوندو آهي.
 اهي ٿنڀ هي آهن: 

 )Economic System(معاشي نظام  (1)
 )Political System(سياسي نظام  (2)
 )Education System(تعليمي نظام  (3)

جيڪڏهن پاڪستان جي حوالي سان هانان ٽان ٿاناڀان 
جو جائزو وئجي ته اسان جو معاشي نظام ياورم جاي 
هڪ معيشت دان ايڊم سم۾ جي وياج واري اصاولان 
تي قائم آهي. اساان جاو سايااساي ناظاام ياورم جاي 
هڪ فلسفي ميڪااولاي جاي اصاولان تاي هالاي رهاياو 
آهااي، اهااڙيَء رياات اسااان جااو تااعاالااياامااي نااظااام الرڊ 
ميڪالي جي فلسفي تي ٻاڌل آهاي. پااڻ پااڪساتاان 

 جي سياسي نظام جو مختصر تجزيو ٿا ڪريون. 
 اسان جي سياسي نظام جا پڻ ٽي ٿنڀ آهن:

 )Parliament(پارليامينٽ  (1)
 )Administration(انتظاميه  (2)
 )Judiciary(عدليه  (3)

اسايان جاياڪااڏهان پااناهانااجاي پاارلايااامايانااٽ جاو جاائاازو 
سيڪڙو سرمائيدار ۽ جااگاياردار  33وئنداسين ته اتي 

ويٺل ملندا. اهڙيَء ريت انتظامياه ۽ عادلاياه ۾ سانادن 
اوالد اعلٰي عهدن تي نظر ايندو. ڇاو تاه سارماائاياداراڻاه 
نظام جي فلسفي جي سور سرمايو آهاي، جاناهان ۾ 
سڀني شايان کاي سارماائاي جاي چاوڦايار گاهامااياو وياو 
آهي. هن نظام ۾ عوام جي تقدير جو فيصلاو ڪارڻ 
جو اختيار ان کي ئي هوندو جنهن وٽ سرمايو هاونادو 
ان الِء اوهان پارليامينٽ، عدليه ۽ انتظااماياه ۾ صارف 

 سرمائيدار، جاگيردار يا سندن اوالد کي ويٺل ڏسندا. 
 ميڪاولي جون ڪوهه چوڻيون حڪمرانن الِء به آهن: 
 2- New principalities, which may be acquired 
by several methods, by one's power, by the 
power of others, by criminal acts or extreme 
cruelty, or by the will of the people )civic 
p r i n c i p a l i t i e s ( 
0- It is better to be stingy than generous. 
9- It is better to be cruel than merciful. 
7- It is better to break promises if keeping 
them would be aga ins t one 's in teres ts . 
1- Princes must avoid making themselves 
hated and despised; the goodwill of the people 
i s  a  be t t e r  de fense  than any  fo r t re s s . 
8- Use religion as a tool; put it in your inbox 
when you need it then pull it out from the box 

and when need of it ends then again put it 
into box.  

جيڪڏهن معاشي نظام جو مختصر تاجازياو ڪارياون 
ته اساڪااٽ لاياناڊ جاي اقاتاصاادي مااهار اياڊم ساما۾ 
جنهن وياج تي ٻڌل استحصالي اصول جوڙيا ۽ اساان 
جون اقتصادي سرگرميون انهن ئي جوڙيل اصولن تي 

 ٻڌل آهن. 
 ايڊم سمٿ اقتصاديات ۾ مارڪيٽ جا ٻه قانون ڏنا: 

 )Law of Demand(طلب جو قانون  (1)
جڏهن شين جي قيمت گهاٽ هاونادي آهاي تاه طالاب 
وھي ويندي آهي ۽ جڏهن قيمت وھيڪ هوندي آهاي 

 ته طلب گهٽ ٿي ويندي آهي. 
 )Law of Supply(  رسد جو قانون 0)

جڏهن قيمتون وھنديون آهن تاه رساد باه وھنادي آهاي 
۽ جڏهن قيمتون گهٽ ٿينديون آهن ته رسد به گهٽ 

 ٿيندي. 
ساارمااائاايااداراڻااي نااظااام ۾ ان اصااول کااي اسااتااعاامااال 
ڪااناادي سااڄااي دناايااا جااي مااارڪاايااٽاان جااا وڏا وڏا 
سرمائيدار يرغمال ڪيو ويٺا آهن. ڇو تاه گاهارج کاي 
وھائڻ الِء هاڪ طارف تاه باناياادي ضارورت جاي شايان 
جي مصنوعي کوٽ ذخايارا انادوزي جاي ذرياعاي پايادا 
ڪاائااي ويااناادي آهااي ۽ ٻاائااي پاااسااي جاان جااو تااعاالااق 
بنيادي ضرورتان ساان نااهاي هاونادو اناهان جاي طالاب 
اشتهارن جي ذريعي  ماڻاهان ۾ پايادا ڪائاي ويانادي 
آهي ۽ پوِء ان طلب تاحات قاياماتان جاو تاعايان ڪاياو 
ويندو آهي. هاڻي جڏهن انهن جاي قايامات وھنادي تاه 
سرمائيدار ان جي رسد به وھائيانادو ۽ وھياڪ ماناافاعاو 
ڪمائيندو. مارڪياٽ جاو ناظاام قاياماتاون وھائاڻ تاي 
مجبور هوندو آهي جيئن ماني، ڪپڙو ۽ گاهار اناهان 
جي طلاب ڏياناهاون ڏياناهان وھنادي وڃاي جاناهان جاي 
ڪري ان جي قيمات ۾ اضاافاو ٿايانادو وڃاي. اهاڙياون 
شيون جن جو استعمال گهٽ آهي اناهان جاي قايامات 
پهرين مرحلاي ۾ ڪاري پاونادي آهاي، جاهاڙيَء ريات 
اسان جي حڪومت تيل جي قيمتن کي گهاٽ ڪارڻ 

رپاايااا گااهااٽ  1جااو سااوچاايااو تااه پاايااٽاارول جااي قاايااماات 
 9ڪجي، جڏهن ته ڊيزل ۽ ڪچي تايال جاي قايامات 

رپاايااا وھائااي ڇااڏي. وڏي ٽاارانسااپااورٽ ۾ ڊياازل جااو 
استعمال ٿيندو آهي ۽ صنعتان ۾ ڪاچاي تايال جاو. 
ٻئي پاسي پاياٽارول ساان هالانادڙ گااڏياون گاهاٽ آهان 
جاانااهاان ساابااب ان جااي طاالااب بااه گااهااٽ آهااي ان جااي 
قيمت کي گهٽ ڪيو ويو. جڏهن تاه ڊيازل ۽ ڪاچاو 
تيل جنهن جي طلب وھياڪ آهاي ان جاي قايامات ۾ 
اضاافااو ڪاايااو ويااو تااه جااياائاان وھيااڪ ماانااافااعااو حاااصاال 
ڪري سگهجي. اهڙيَء ريت پيٽارول، باجالاي، گائاس، 
اٽو کنڊ، داليون ۽ کاڄرو تيل هاٿارادو گاهاٽاتاائاي پايادا 

 ڪري قيمتون وھايون وينديون آهن. 
 منافعي خوري:

سرمائيدار جي ڪاوشاش هاونادي آهاي تاه الڳات کاي 
گهٽ کان گهٽ ڪري ۽ آمدن کي وھ کان وھ ڪارڻ 
جي ڪوشش ڪاري. مازدور کاي اجارت ۽ حاڪاومات 
کي ادا ڪيل ٽيڪس سن ڪجهه عوام جي کيساي 
مان ڪڍيو ويانادو آهاي، ان ڪاري اجارت وھائاڻ ساان 

ماازدورن کااي وھيااڪ ماازدوري ۽ پاايااداوار وھائااڻ سااان 
حڪومت کي وھيڪ ٽيڪس ادا ڪارڻاو پاونادو آهاي، 
اهاا ڪامااي باه قاياماتااون وھائاي عاوام ماان ئاي پااوري 
ڪئي ويندي آهي. جڏهن ته ويچاري مزدور جي خريد 
ڪرڻ جي سگهه پگهار ۾ اضاافاي بااوجاود باه نااهاي 
وھي سگهندي. ڇو ته مهانگائي جاو تانااساب ان جاي 

 پگهار جي اضافي کان وھي چڪو هوندو آهي. 
 مهانگائي ۽ بيروزگاري:

نيوزيلينڊ جو مشهور اقتاصاادي مااهار ويالايام فالاپاس 
  ۾ باايااروزگاااري کااي گااهااٽ ڪاارڻ الِء هااڪ 2315

قانون ڏنو جنهن مطابق جيڪڏهن باياروزگااري گاهاٽ 
ڪارڻااي آهااي تاه مااهااانااگااائاي ڪاارڻااي پاوناادي. ڇااو تااه 
بيروزگاري ان وقت ئي گهٽ ٿي سگاهاي ٿاي جاڏهان 
سرمائيادار پاناهاناجاي ِمالان ۾ مازدور يارتاي ڪانادو ۽ 
انهن کي مزدوري ڏيڻي پوندي جيڪا هاو عاوام جاي 
کيسي ماان ڪاڍنادو ۽ جاياڪاڏهان ان کاي قاياماتاون 
گهٽ ڪرڻ الِء چيو ويندو ته هو يڪادم مازدورن کاي 

 فارغ ڪرڻ جو سوچيندو. 
 ناڻي جي الهه چاڙهه:

اساان جاي مالااڪ جااي ڪاارنساي رپايااو غاايار ماحاافااو  
هجڻ سبب قومي ۽ بين االقوامي سطح تاي تاجاارت 
جا معامال ڊالر جي شڪل ۾ طئي ڪاياا ويانادا آهان. 
ان کان عالوه تمام سرماائايادار پاناهاناجاي باچات غايار 
ملڪي بينڪن ۾ ڊالار جاي شاڪال ۾ جاما  ڪانادا 
آهن ته جيائان سانادن دولات ۾ گاهاٽاتاائاي ناه اچاي ۽ 
وھندي رهي، جنهن سبب ڊالر جي طلاب وھي ويانادي 
آهي ۽ رپئي جو قدر گهٽ ٿيو وڃي ۽ بين االقواماي 
سطح تي ٿاياڻ واريان ادائاگايان ۾ اضاافاو ٿاياو وڃاي. 
قوماي ساطاح تاي حااصال ڪايال قار۾ جاي رقام ۾ 
چاڙهه اچيو وڃي. ڇو ته اها ڊالر جي شڪل ۾ وصاول 
۽ ادا ڪرڻي هوندي آهي جنهن سان شايان کاي تاياار 
ڪرڻ جي الڳت وھيو وڃي ۽ مارڪيٽ ۾ عوام کاي 
مهانگي اگهه تي خريد ڪرڻي پونادي آهاي. اهاو ئاي 
سبب آهي ته عالمي منڊي ۾ قاياماتاون گاهاٽ هاجاڻ 
باوجود اسان جي حڪومت کاھي پيتاي جاي شايان ۽ 
ٻارڻ ۾ ڪمي نه آڻي سگهي آهي. شين جي پيداوار 
۽ مارڪيٽن  ۾ وڏو ڪردار ملٽي نيشنل ڪمپنايان 
جااو آهااي. حااڪااوماات انااهاان سااان اڳ ۾ ئااي قاايااماات 
وھائڻ جو معاهدو ڪري چڪي هاونادي آهاي. جاناهان 
ڪري حاڪاومات رپائاي جاي قايامات ۾ باهاتاري جاي 

 باوجود قيمتون گهٽ ناهي ڪري سگهندي. 
 بينڪن جو وياجي نظام:

ان ويااجاي ناظاام ذريااعاي باه عاوام جااو تاماام گاهاڻااو 
استحصال ٿي رهيو آهي، ڪنهن به عنوان سان قائام 
ڪيل بينڪ يعني اسالمي ۽ غير اسالمي عوام کاي 
وياج تي مبني قر۾ فراهم ڪنديون آهن. ايائان ئاي 
سماج ۾ دولت جي گهڻائي پيدا ٿيندي آهي جيڪاا 
مهانگائي جو سبب بڻبي آهاي. ڇاو تاه اياڊم ساما۾ 
جي فلسفي مطابق جيڪڏهن دولت جي گهڻائي ٿاي 
وڃاي تااه شااياان جااي طاالاب ۾ واھ اچااي ويااناادي آهااي، 
نتيجاي ۾ اناهان جاون قاياماتاون وھي ويانادياون آهان. 
ٻئي پاسي سرمائيدار جي ورتل قرضن جي ادائگي به 
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ناهي ٿيندي ان ڪاري ويااج جاي شار  ۾ باه اضاافاو 
ٿي ويندو آهي. هڪ طرف سرمائيدار وياج کي خرچن 
۾ شامل ڪري قيمتن ۾ اضافو ڪندو آهي ۽ ٻائاي 
پاااسااي اسااٽاايااٽ بااياانااڪ وھيااڪ نااوٽ ڇاااپااي ۽ قاار۾ 
ڏيندي آهي ته جيئن سرمائيدار پنهنجو قر۾ هلڪاو 
ڪري ساگاهان، ان جاي ناتاياجاي ۾ رپائاي جاي رساد 
وھي ويندي آهي ۽ ان جي قيمت ۾ گاهاٽاتاائاي واقا  
ٿيندي آهي. اسان جيڪاڏهان هاڪ ٻائاي پااساي کاان 
ايڊم سم۾ جي معاشي اصولن جو جائزو وئون ته هان 
پيدائاش جاا چاار عاوامال پاياش ڪاياا آهان، جان جاي 

  0  زمايان ن2بنيااد تاي دولات جاي وري ٿائاي ٿاي. ن
  محنت. جيڪڏهن سرمائيادار 7  تنظيم ن9سرمايو ن

سيڙپڪاري ڪري ٿو تاه ان جاو ماناافاعاو اناهان چائان 
پايادائااش جااي عااوامالان ۾ ورهااائاجااي وڃاي ٿاو، جاتااي 

ساياڪاڙو  32زمين، تنظايام ۽ سارماائاي جاي ماد ۾ 
سرمائيدار کڻيو وڃي ۽ ساڄاي ماحانات مازدور ڪائاي 

سيڪڙو ان کي مالاي ٿاو.  22کان  1جنهن جو صرف 
جنهن سبب توهان ڏسي سگهو ٿا ته سماج جو هاڪ 
طبقو امير کان امير تر ٿيندو وڃي ٿو. جاڏهان تاه ٻاياو 
طاابااقااو غااريااب کااان غااريااب تاار ٿااي وڃااي ٿااو. ڇااو تااه 

 سرمائيدار مزدورن جي محنت هڙم ڪري وڃي ٿو. 
 تعليمي نظام:

اسان جو تعليمي نظام الرڊ ماياڪاالاي جاي فالاسافاي 
تي قائم آهي، جنهن جو مقصد ايسٽ انڊيا ڪمپني 
الِء ڪالرڪ ۽ غالم پيدا ڪرڻ هاو. اهاو ناظاام غايار 
متحرڪ ۽ سوچڻ سمجهڻ جي صالحيت کاان خاالاي 
مشيني پرزا تيار ڪري ٿو، جيڪي سرماائايادارن جاي 
سرمائي ۾ مسلسل واھ ۽ ريااساتاي مشاياناري هاالئاڻ 
الِء ضروري آهن. سرمائيداراڻي معاشاي ناظاام ساباب 
ساڄاو سامااج طاباقان ۾ ورهاائاجاي وياو آهاي، جاناهاان 
ڪري تعليمي نظام به طاباقااتاي ٿاي چاڪاو آهاي ۽ 
هڪ حقياقاي ۽ آزاد انسااناي شاعاور پايادا ڪارڻ کاان 
قاصر آهي. هي نظام ساوال ڪارڻ وارن کاي ڏوهااري 
ڄاڻائي ٿو ۽ تنقيدي سور کان انڪاري آهي. ڇاو تاه 
هن نظام جا آقا هرگز اهو نٿا چاهين ته سنادن غاالم 
مٿن ۽ سماج ۾ ماوجاود طاباقان تاي ڪاو ساوال کاڙو 
ڪن يا هن نظام کي چئليناج ڪان ۽ تاباديالاي جاي 
ڳالهه ڪن. هن تعليم جو مقصد اهڙا فرد تيار ڪارڻ 
آهي جيڪي حقيقت کاي غايار ماتاحارڪ ۽ تاباديالاي 
جي الئق نه سمجهندا هجان. اهاڙيَء طار  اهاي اناهان 
طاابااقاان جااي مااوجااودگااي کااي ۽ مااٿاان ٿااياال ڏاڍ واري 
صورتحال کي تقدير جو حصو سماجاهاي قاباول ڪان. 
تعليم اسان جي سمااج ۾ هاڪ اهاڙي صاناعات طاور 
ايري آئي آهي جنهان جاو ماقاصاد رڳاو ماناافاعاي جاي 

شر  وھائڻ آهي. انسان جي ترقي ۽ آزادي اناهان الِء 
ڪااا مااعاانااٰي نااٿااي رکااي. ساارمااائااياادارن جااي ٻااارن الِء 
عاليشان عمارتن ۾ تعليم جو انتظام ٿايال آهاي تاه 
ٻئي طرف غاربات جاي چاڪايَء ۾ پاياٺال ۽ باناياادي 
ضارورتان کاان ماحااروم طااباقاو غاالظاات سااان يااريال ۽ 
بااناايااادي اناافاارااسااٽاارڪااچاار کااان مااحااروم ساارڪاااري 
اسڪاولان ۾ پاناهاناجان ٻاارن کاي تاعالايام ڏياارڻ تاي 
مجبور آهاي. هاتاي سارڪااري، خااناگاي ۽ عاالاياشاان 
خانگي اسڪولن کان وئي گهٽايان ۾ کاناڀايان واناگار 
ايري ايندڙ اسڪولن جو ڄار پکڙيل آهي ۽ پاناهاناجاي 
پنهناجاي اوقاات ماوجاب جاهاالات ۽ اوناداهاي ورهاائاي 
رهيا آهن، انهن سڀني جو پنهنجو پنهنجاو نصااب ۽ 
پااڙهااائااڻ جااو طااريااقااو آهااي. امااتااحااانااي طااريااقااو غااياار 
صحتمند مقابلي کي واھ ڏئي ٿو. اهو غير صحاتاماناد 
مقابلو ظالام ۽ ڏاڍ تاي باياٺال هان ناظاام ۾ جابار ۽ 
تسله قائم رکڻ ۾ اهم ڪاردار ادا ڪاري ٿاو. اساان 
جو تعليمي نظام واضح طاور تاي طاباقان ۾ ورهاايال 
آهي. هڪ طارف اهاي ادارا آهان جاتاي جااگاياردارن ۽ 
سرمائيدارن جا ٻار پڙهندا آهن ۽ انهان ادارن ۾ عاام 
مااڻاهاو پاناهاناجااا ٻاار داخال ڪارڻ جااو ساوچاي باه ناٿااو 
سگهي ۽ اهو ئي طبقو ملڪ ۾ اعلٰي عاهادا حااصال 
ڪري ٿو ۽ هن نظام جي وجود کاي بارقارار رکاي ٿاو 
۽ سامراج جي نمائندگي ڪاري ٿاو. ٻائاي پااساي اهاو 
تعليمي نظام آهاي جاتاي غارياب جاو ٻاار ٿاو پاڙهاي، 
جاانااهاان کااي روزگااار ماالااڻ بااه مشااڪاال هااوناادو آهااي. 
ناوڪاري حااصال ڪارڻ الِء کاياس سافاار  ۽ رشااوت 
جي ضرورت هوندي آهي جيڪا وٽس ناهاي هاونادي. 
مطلب ته ٻن قسمن جا مااڻاهاو تاياار ٿاي رهاياا هاونادا 
آهن، هڪڙي جو ڪم حڪمراني ڪرڻ آهي ۽ ٻائاي 
جو ڪم ڪالرڪي ڪرڻ آهي. ديني تاعالاياماي ادارن 
وٽ به دين ۽ دنيا جو فرق پيدا ڪيو ويو آهي. اناهان 
جو گهڻو زور مسلڪي اختالفن تي هونادو آهاي، هان 
طااريااقااي سااان سااناادن اناادر شاادت پسااناادي ۽ انااتااهااا 
پسندي پيدا ڪئي وڃي ٿي جن کي نظام پنهاناجاي 
مفادن جي الِء استعمال ڪري ٿو، جتي مختلف ادارن 
۾ مختلف قسمن جا ذهن تيار ڪياا وڃان اتاي هاڪ 
قوم جو وجود نااماماڪان آهاي. هاي تاعالاياماي ناظاام 
ماڻهن اندر مذهبي، لسااناي، عاالقاائاي اخاتاالف پايادا 
ڪري کين پااڻ ۾ وياڙهاائاي ٿاو ۽ کايان ناظاام جاي 
حوالي سان سوچڻ کان پري رکي ٿاو ۽ بالاڪال ايائان 
جيئن انگريز جي پاليسي هئي ته ماڻهن کي ويڙهاياو 

 ۽ مٿن حڪومت ڪريو جي پٺڀرائي ٿئي ٿي. 
 الرڊ ميڪالي جا ڪوهه چونڊ اصطالح:

الرڊ ماايااڪااالااي لااکااي ٿااو تااه هااو هااناادسااتااان جااي هاار 

مڪتبهِء فڪر سان مليو. مذهبي طبقا عالم ۽ تااجار 
ڪوبه ڪوڙ نه ڳالاهاائايانادو هاو، ڪاوباه پانانادو ناه هاو، 
ڪوبه بد اخالق نه هو، سڀني کي آزادي جي ضارورت 
هئي ۽ غالمي کي لعنت سمجهندا هئاا. هان رپاورٽ 
۾ لکيو آهي ته هن قوم کي گاهاڻاي عارصاي تاائايان 
غالم بڻائي نٿو رکي سگهجي. هان کاان پاڇاياو وياو 
ته ان جو حل ڇا آهي؟ هن چيو اهاڙو تاعالاياماي ناظاام 
آندو وڃي جيڪو اجتماعيت کي ٽوڙي انفراديت پيادا 
ڪري، بي حيائي جاو ڪالاچار وھي وياجاهاي. جاڏهان 

ساياڪاڙو تاعالايام  31انگريز هندستان ۾ آيا ته هتي 
سيڪڙو ماڻهو اعالاٰي اخاالق جاا ماالاڪ  1هئي باقي 

 5هاائااا، جااڏهاان انااگااريااز هااتااان واپااس ويااو تااه تااعاالااياام 
سيڪڙو هئي، اناگاريازن ظاالامااڻاو ناظاام قاائام ڪاياو 
جنهن سبب غربت ۽ بک پيدا ٿاي. اناگاريازن هاٿارادو 

 1غربت پيدا ڪئي، ايتري حد تائين جو هنادساتااناي 
رپيا ماهوار انگريزن جاا ماالزم ٿاياڻ تاي ماجاباور ٿاي 
ويا. هڪ ٻي جااِء تاي الرڊ ماياڪاالاي لاکاياو آهاي تاه 
پنهنجي تعليمي نظام ذرياعاي هاڪ اهاڙي جامااعات 
ئاهڻ گهرجي جياڪاي اساان جاي ور ۾ ۽ ڪاروڙيان 
رعااياا جااي ور ۾ تاارجاماان هااجاي، جايااڪاي رنا  ۽ 
نسل جي اعتبار کان ته هندساتااناي هاجان، پار سانادن 
مزاج، راِء، لفظ ۽ سمجهاه اناگاريازن جاي هاجاي. هاڪ 
ٻي جاِء تاي لاکاي ٿاو گاذريال دورن ۾ جاهاڙيَء طار  
بااثر ۽ طاقتور ماڻهن کي آفيم پياري سست، ڊڄاڻاو 
۽ بااد عااقاال بااڻااايااو ويااناادو هااو. اسااان جااو نااظااام بااه 

 هندستانين کي ايئن بيڪار بڻائي ڇڏيندو. 
 حڪومت خود اختياري:

جيستائين اهو جابراڻو نظام قائم رهندو غربات، فارقاه 
بندي، بد امني قوم جو مقدر رهندي. اسان وٽ اهاڙي 
سور کي وھايو ويو آهي جنهن ۾ هيرو ازم جي پاوڄاا 
ڪئي ويندي آهاي، جاناهان جاي عاڪااساي اساان جاي 
فلمن ۽ تاريخ مان ٿئي ٿي ۽ هر دور ۾ ناظاام اساان 
جي الِء هڪ نئون هيرو گهڙي تيار ڪري ٿو ۽ اساان 
ان کي پاناهاناجاو مساياحاا ساماجاهاي وياهاي ٿاا رهاون. 
حقيقت ۾ اهو هيرو به ان ظالماڻي نظام جاو ناماائانادو 
هوندو آهي. جيڪڏهن اسان امن، خوشحاالاي ۽ تارقاي 
چاهيون ٿا ته ان ظالماڻي ناظاام کاي پااڙن کاان پاٽاي 
ٻاااهاار اڇااالئااڻااو پااوناادو. مااوالنااا شااوڪاات ا  انصاااري 
سماجي تبديلي يا انقالب جي وصف ڪجاهاه هايانائان 
بيان ڪئي آهي. لغوي معاناٰي ۾ اناقاالب هاڪ ڏاڍي 
خراب تبديلي کي چئجي ٿو ۽ تاارياخاي اصاطاال  ۾ 
انااقااالب مااان مااراد سااياااسااي، اقااتااصااادي ۽ مااعاااشاارتااي 
تبديلي آهي جيڪا موجوده قاائام ناظاام، تامادن کاي 

 بدالئي بلڪل نئون تمدن ۽ نظام وجود ۾ آڻي. 
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جااي اياااڪاااياااهااايااان ساااال جاااي 
پااڄاااڻااي آهااي، پاار اسااان جااي 
سااورن جااي ڪااابااه پااڄاااڻااي نااه 
آهي. دنيا جي ترقي ڏسون ٿاا 
ته اچارج ۾ پائاجاي وڃاون ٿاا، 
پناهاناجاي حاالات ڏساون ٿاا تاه 
روئي پئون ٿا. دانهن، ڪوڪ، ھرڻا، جالاوس، احاتاجااج 
۽ سوشل ميڊيا، پر هاِء ڪو ٻاڌڻ وارو نااهاي. ڪاياڏو 
نااه انااياااٿ ٿاائااي ٿااو، پاار ڪااماازور ماااڻااهااو کااي باااوجااود 
احااتااجاااجاان ۽ سااوشاال ماايااڊيااا جااي هااٿاايااار هااجااڻ جااي 
انصاف نٿو ملاي. باياحاس ناظاام تاي ڪاوباه اثار ناٿاو 
پوي، سوشل ميڊيا ته هر مسائالاي کاي باهاتار ناماوناي 
کڻي ٿي ان جاي پاريشار تاي الاياڪاٽاراناڪ ماياڊياا باه 
ڪجهه پاناهاناجاو فار۾ ادا ڪاري ٿاي. ناه تاه اهاي باه 
ڏاڍي جي پاسي هوندا آهان. شااياد اناهايَء ڪاري جاو 
هتي ڏاڍو هيڻي کي هر طر  سان دٻائي ٿاو ماعااشاي 
طااور، سااماااجااي طااور، اخااالقااي طااور ڏاڍو ماااڻااهااو بااي 
انصافي جاي حاد ڪاري ٿاو. پاوِء مااڻاهاو ماجاباور ٿاي 
عاادالااتاان جااو در کااڙڪااائااي ٿااو، پاار ڇااا عاادالااتاان مااان 
انصاف ملي ٿو؟ عدالتن جو اهو حاال آهاي جاو سااباق 

چاايااف جسااٽااس سااپاارياام ڪااورٽ جااو صااحااافااي جااي 
مايان ” پڇيال هاڪ ساوال جاي جاواب ۾ چاوي ٿاو تاه 

اهاو ان “  ڪاوئاي پااگال هاون جاو عاادالات ۾ جاائااوناگااا
ڳالهه جاو واضاح ثاباوت آهاي تاه عادالات ۾ عادالاتاي 
ماڻهن جو ڪيترو يروسو آهي انتهائي اصل ڪاهاڙي 
ڳالهه آهي، انهيَء ڪري اساان وٽ جارم جارم رهاياو 
ئي ڪونهي، اسان ايئن ناٿاا چائاون تاه پاوري دناياا ۾ 
جاارم ڪااونااه ٿااو ٿاائااي. جاارم ڪاارڻ واري کااي خااوف 
هوندو آهي ۽ مظلوم کي يقين هوندو آهاي تاه اناهان 
جااي داد رسااي ٿاايااناادي، انااهاايَء ڪااري اتااي جاارم جااو 
تااناااسااب گااهااٽ کااان گااهااٽ ٿاايااناادو پاايااو وڃااي. اچاارج 
جهڙي ڳالهه آهي ته جاپان ۾ گذريل ٽيهن ساالان ۾ 
ڪوبه ڏوهه نه ٿيو آهي، ڇاا جااپااناي هان دناياا ۾ ناٿاا 
رهن. اسان اچون ٿاا وري پاناهاناجاي ناظاام جاي طارف 
جيڪڏهن غارياب ۽ ڪامازور کاي ساپاورٽ ڪاري تاه 
انهن جاو جايائاڻ آساان ٿاي پاونادو، هاي روز روز جاون 
خودڪشيون انهن جي پٺيان ڪهڙيون ڪارساتااناياون 
آهن ڇا اهو قتل آهي، اگر قتل آهي تاه ماجارمان کاي 
سزا ڇو نٿي اچي. اگر خودڪشياون آهان تاه اناهان جاا 
سبب ڇو نٿا ڳاولاياا وڃان. ناائاال کاان نامارتاا ۽ هااڻاي 

نااامااارتاااا کاااان ناااوشااايااان ڪااااظاااماااي. درساااگااااهااان ۾ 
خودڪشيون  آهي ڪو پڇڻ وارو؟ آهاي ڪاو انصااف 
ڏيڻ وارو؟ انهن جا سبب ئي ڳولهي ڏي، سفيد پاو  
گااهاارن جااون ڇااوڪاااريااون اکااياان ۾ ڪااايااتااارا خاااواب 
سينگاري يونيورسٽين ۾ پهچن ٿيون ته ڇا انهن جاو 
انجام خودڪشيون آهن. لفظ لکنادي ها۾ ڏڪان ٿاا 
اسان خود والدين آهيون اسان جاون نايااڻاياون آهان، پار 
ڇااا اسااان پاانااهاانااجااي نااياااڻااياان کااي درسااگاااهاان ۾ نااه 
مااوڪاالاايااون. انااهاان ڳااالااهااياان جااو ڪااياار جااواب ڏيااناادو 
وائيس چانسلر، پرنسپال، تفتيشي آفيسر يا معاشارو؟ 
ڏوهاي ڪااياار آهااي؟ اهااا ڇااوڪااري جانااهاان خااودڪشااي 
ڪئي، اهي حالتون جن ان کي خودڪشاي ڪارڻ تاي 
مجبور ڪيو يا اهي درسگااهاون ياا والاديان. ڇاا اساان 
پنهنجي نياڻين کي ياوناياورساٽايان ۾ ناه ماوڪالاياون، 
صرف ان ڪاري جاو اتاي باگاهاڙ وياٺاا آهان ماخاتالاف 
روپن ۾. ڇوڪاريان جاي هااساٽال جاون وارڊن عاورتاون 
هونديون آهن ڇا انهن کي احساس نه ٿيندو آهاي، ڇاا 
انهن کي نياڻيون نه هونديون آهن، ڇا انهن کاي خابار 
نه پوندي آهي ته هي ڇوڪريون پريشان ڇاو آهان. ڇاا 
اهي ٽاياچار ناماا درنادا جاياڪاي ماارڪان جاي باهااناي 

 ۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ

 موت سستو انصاف مهانگو

 

ايڪيهاُ 
 اديُ

 انور حسين قاضي



ين     | 11همرسي ماهوار مئگز

 

شاگردياڻين کي بليڪ ميل ڪان ٿاا اناهان کاي ڪاو 
شرم حياٿ نه ايندو آهي يا انهن جي گهر ۾ نايااڻاياون 
نه هاونادياون آهان. وري باه اهاو ان ڪاري ٿائاي ٿاو تاه 
انهن کي خوف ناهي ته اساان پاڪاڙياا وياناداسايان، ان 
ڪااري اهااي واقااعااا بااار بااار دهاارائااجاان ٿااا. پااوِء اهااڙي 
معاشري ۾ ڪيئن رهجي جتي هر طرف انڌير هجي، 
جااتااي واٽ واٽ تااي ويااري هااجاان، چااوراهاان تااي چااور 
هجن، پر رهڻو ته انهيَء ماعااشاري ۾ آهاي. باس پاوِء 
هڪڙو ئي دڳ بچي ٿو والدين پناهاناجاي اوالد خاا  
طور تي نياڻين سان ايترو ته دوستانه ماحول رکان جاو 
اهي ٻار هر قسم جو مسئلو پنهاناجاي پايٿ مااٿ ساان 
ونڊين. اگر ٻار کان  ڪا غلطي به ٿي هجي ته به هن 
کي ايترو يروسو هجي ته هاڻي انهيَء غلطي جاو ازالاو 
والدين سان گڏجي ڪري ساگاهاجاي ٿاو. هاڪاڙو اردو 

ان ۾ هااڪ “  ماايااري ذات ذرهِ بااي نشااان” ڊرامااو هااو 
ڇوڪريَء تي پنهنجا عزيز تهمت هاڻانادا آهان ۽ هان 
جي زنادگاي زهار باڻاجاي ويانادي آهاي. ڪاجاهاه وقات 
کانپوِء تهمت هڻنادڙ عاورت ڪاياناسار جاي مار۾ ۾ 
مبتال ٿي ويندي آهي ۽ توبهه ڪري چوندي آهي تاه 
مون ان ڇاوڪاري ساان ناا انصاافاي ڪائاي ۽ تاهامات 
لڳائي جنهن جي ڪري منهنجي زندگي زهار باڻاجاي 
وئااي آهااي ۽ هااي باايااماااري ان جااي ساازا آهااي. پااورو 
خاندان پريشان ٿي ويندو آهي ۽ ساڀائاي ان ڇاوڪاري 
کان معافي وئندا آهن، هوَء سڀني کي معاف ڪانادي 
آهي، پر پنهنجي پيٿ کي معاف نه ڪانادي آهاي ان 

کااي چااوناادي آهااي بااابااا  پاايٿ تااه اهااا مضاابااو  ديااوار 
هوندي آهي جنهن ۾ انادر اچاڻ کااناپاوِء اهاو احسااس 
ٿيندو آهي ته هاڻاي آئاون ماحافاو  آهاياان، يالاي اهاو 
الزام سچو به هجي ها، پر پاوِء باه پايٿ هاونادي اوهاان 
جو اهو فر۾ هو ته مون کي معاشري جاي رويان کاان 
بچايو ها، توهان نه بچايو ان ڪري توهان کي ماعااف 
نه ڪنديس. هتي به ڊرامي جو اهو سين هو، پار اساان 
والاادياان جااو اهااو فاار۾ آهااي تااه پاانااهاانااجااي ٻااارن کااي 
انتهاائاي ياروساو ۽ ياقايان ڏياون تاه تاوهاان اگار ا  ناه 
ڪري ڪا غلطي به ڪريو ٿا ته به اسين تاوهاان ساان 
گڏ هونداسين اسين تاوهاان جاا دوسات آهاياون تاوهاان 
اسااان سااان هاار قساام جااي ڳااالااهااه ونااڊي سااگااهااو ٿااا. 
هڪڙي دوست جي نياڻي جڏهن يونيورسٽي ۾ وڃاي 
پئي، ايف اي ساي تاائايان هاوَء صارف ڇاوڪاريان جاي 
اسڪول ۾ پاڙهاي هائاي، پار هااڻاي هاوَء ياوناياورساٽاي 
وڃااي پاائااي تااه هاان کااي پاانااهاانااجااو پاايٿ هاان طاار  

بااباا اساان جاي ماعااشاري ۾ نايااڻاي ” سمجهائي پاياو 
وھيڪ خطري ۾ آهي بناسابات ڇاوڪاري جاي پاوِء باه 
هن هڪڙو اسٽيل جو گالس کڻي ۽ فر  تاي اڇاالياو 
ھيَء کي چيائين امان اهو کڻي ڏي يڳو تاه ڪاوناهاي 
ھيَء چاايااو تااه بااابااا اسااٽااياال جااو گااالس آهااي ڪااياائاان 
يڄندو، وري ھيَء کي چيائين ته بابا هي شياشاي جاو 
گااالس اڇاااليااون تااه ھيَء وراڻاايااو بااابااا يااڄااي پااوناادو، 
چيائيان تاه اماڙ باس اهاو ئاي ساباب اٿائاي اساان جاي 
معاشري ۾ نيااڻاي ۽ ڇاوڪاري جاي ور ۾. دناياا ۾ 

اياائاان ڪااونااهااي، پاار اسااان وٽ اياائاان آهااي ان ڪااري 
توهان هاڻي وڃو پيا ڪو ايجوڪيشن ۾ پڙهڻ جاتاي 
ڇااوڪاارا ۽ ڇااوڪااريااون گااڏ هااوناادا آهاان، هااڪااڙي حااد 
رکجو ته توهان سان ڇوڪرا به ڳالهائايانادا ڇاوڪارياون 
بااه ڳااالااهااائااياانااديااون، اعااتااماااد سااان هاار ڪاانااهاان سااان 
ڳالهائجو ۽ گهڻو فري ڪنهن سان به نه ٿجاو ۽ پاوِء 
مااان تااوهااان الِء دعااا گااهاارناادس تااه ا  تااوهااان کااي 

اڄ اها نياڻي ڪامياب ٿي چاڪاي “ ڪامياب ڪندو.
آهي ۽ پاڻ به يونيورسٽي ۾ پڙهائي ٿي. بس يقايانان 
اهو ئي واحد رستو آهي جنهان ذرياعاي اساان نايااڻايان 
کي تعليم ڏياري سگهون ٿا ۽ اناهان کاي مضاباو  
به رکي سگهون ٿا. اگر ڪوبه مسئلو ٿئاي تاه والاديان 
ان سان گڏ هوندا. معاشري ۽ ناظاام ۾ ڪاوباه آسارو 
ناهي بس والاديان کاي گاذار  آهاي تاه اهاو ئاي دڳ 
وئن، وري ڪا نوشين، وري ڪا نمرتا، وري ڪا ناائاال 
خودڪشي نه ڪن يا انهن کاي قاتال ناه ڪاياو وڃاي. 
افسوس اهو آهي ته تفتيش بلڪال ناٿاي ٿائاي. اساان 
نااوشااياان، نااائااال ۽ نااماارتااا جااي والاادياان سااان هااماادردي 

 ڪريون ٿا، پنهنجو وس اهو ئي آهي. 
 

 واقف نه وڻڪار جي جتي نانگ ُسڄن نيال
 اتي عبداللطيف چئي هيڪليَء ڪيا هيال
 جتي ڪڙم نه قبيال اتي رهبر رسج راهه ۾. 

 نيٽائي سرڪار 
*** 
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زرعاي لاحااا  کاان ڏياھان ۾  
ُسااااااڃاااااااتااااااي وڃااااااي ٿااااااي ۽ 
مااياارپااورخااا  انااباان جااو شااهاار 
آهااي، اِهااا ڪااا ُجااڙتااو ڳااالااھ 
ناااهااي  جااتااي ڪااجااھ ناانااڍياان 
ناادياان ساامااياات ساانااڌو جااهااڙو 
بادشاو درياٿ هن دياس جاي زمايانان جاو ساياناو ساائاو 
ستابو رکندو آيو آهي، ُاتي ڏيھ واسيان جاي زنادگايان 
۾ خوشين جو خزانو، اميدن ۽ خاوابان جاو ضاامان ُاهاو 
درياَء ۽ ُان جو پاڻي رهندو آيو آهي، پر افساوس آهاي 
ُگذريل ڪجھ ڏهاڪن کان نظام جي يا  ڊاو جاتاي 
سنڌو درياٿ ۽ ُان جي واهن، ڪئنالن سان ويڌن ڪئي 
آهي ُاتي عام لوڪ ۾ مايوسي، ناا امايادي ۽ ُغاربات 

 کي ٻه ه۾ وھيڪ اڳتي هٿي ڏني آهي.
پاڻي زنادگاي آهاي  قادرتاي طاور ۽ فاطاري طار  اهاا 
مڃيل حقيقت آهي. پاڻي بِنا زندگي جي اِمڪان جاو 
تصاور اڻالاان آهااي. جاادياد تااحاقااياق جاي پسامااناظاار ۾ 
ڪااياال انااديشاان ۽ اناادازن مااطااابااق، دناايااا اناادر ايااناادڙ 
جنگيون، ويڙهون، خونريزيون، حاماال، قاتاالم ٿايانادا تاه 
پااڻااي تااي ٿااياناادا، ُان جاو ادراڪ مااوجاوده حاالااتان جااي 
روشني ۾، هاڻ هاورياان هاورياان ماحاساوس ٿاياڻ لڳاو 

 آهي.
مڃجي يا نه مڃجي، پر انگريز سارڪاار جاا اهاي ٿاورا 
۽ احسان، ضرور پنهنجي جڳھ تي اڃاان قاائام آهان، 
جاايااڪااي هااناان ديااس جااي ياالااي ۽ ديااس واسااياان جااي 
سهنج الِء، زرعي ُسڌارن ۾ ڪئنالن، واهان، شااخان ۽ 
واٽاار ڪااورساان جااا ڄااار وڇااائااي ڪاايااا ۽ ُاهااي ساان 
کااوٽااائااي، قااائاام ڪااري پاااڻااي ۽ زراعاات جااو ُماانااظاام 
سرشتو قائم ڪيو ۽ ُانهن جاي اهاڙيان ڪااوشان جاي 
ڏس ۽ ُوساعات ساان گاهاڻاياون غايارآبااد پايال ٻاناياون، 
زمينون، َپٽ ۽ پوئا آبادي ۽ پاو  الِء باڻاياا. ُاهاا ٻاي 
ڳالھ آھي ته انگريز سارڪاار جاي وڃاڻ کااناپاوِء اساان 

جي پناهاناجايان حاڪاوماتان ۽ اناهان جاي ناماائانادن ۽ 
ڪارندن انهيَء ساماوري سارشاتاي کاي ڊاهاڻ، ڦاٽاائاڻ، 
ختم ڪرڻ ۽ وڃائڻ جي يرپور ڪوشش ڪائاي آهاي 
۽ نه ڄاڻ ايندڙ ڪيتري وقت تائين ُاها ئاي ڪاوشاش 

 اڃان به ساڳي طر  جاري رهندي 
ُان جو اعلٰي مثال چئون يا زنده ماثاال ساڏياون، تاناهان 
۾ سنڌ جون ڪئي شاخون اڄ اسان کي ڳاولاي پاياش 
ڪاارڻ ۾ ڪااابااه ڏکاايااائااي پاايااش نااه ايااناادي. اهااڙياان 
ڪيترين ئي شااخان ماان، ضالاعاي مايارپاورخاا  جاي 
تعلقي سنڌڙي جي، لڀ ياڀ ساتارهان ڪالاو ماياٽارن 
جي ُمسافت واري ڊگهي، جمڙائو نناارا ڪائاناال  ماان 
نااڪاارناادڙ کاايااراهااو شااا۽ ُپااڻ، هااڪ اهاام ۽ جااياائااناادو 

 جاڳندو ثبوت آهي 
زرعي پااڻاي جاي رساائاي واري حسااب ساان ساتارهان 
ڪلو ميٽر طويل مفااصالاو رکانادڙ هاي کاياراهاو شاا۽، 
پنهنجي ٻنهي پاسن جي ڪيتري زمين جي اياراضاي 
کي، زرعي پااڻاي جاي رساائاي ڪانادي پِاياچ ڪانادي 
هوندي؟ ان جا ڪي مادلال ۽ رڪاارڊ ماطااباق جاوڙيال 
پختا ان  اکر، هتي پيش ڪرڻ کاانساواِء، اهال عالام 
۽ ڄااڻاو مااڻاهان جاي سارساي ناظار ساان ساور وياچاار 
ڪرڻ الِء ڇڏجي ٿو. اها ڪابه ابهامي ڳالھ نه هوندي 
ته هِن ايڏي ڊگهي شا۽ تي ڪي ٿورا ڳوٺ، خاانادان، 
آبادگار، هاري ناري، ُڪڙمي، مزدور، پورهيت ۽ ُاناهان 
جي جياپي سان گڏ مال متا  ۽ چوپايا آسوند هونادا 
۽ هي شا۽ تعلقي سطح کانپوِء ضلعي سطح تي باه، 
ُملڪ جاي ماعاياشات ۾ پاناهاناجاو حصاو پاتاي شاامال 

 ڪرائيندي هوندي 
حساب ڪتاب ڪندي ان  اکر جاڏهان گاڏ ڪاباا تاه 
ڳالھ لکن ڪروڙن کان کربن ۾ ُپڄندي ناظار ايانادي، 
پر حالت اها آهي ته ڪجھ ويجهن ڏهاڪن جي هنان 
مختصر ورهين ۾، سنڌ جي ٻايان اهاڙيان ناناڌڻاڪايان 
شااخاان وانااگاار، جاايااڪااا هِان کاايااراهااو شااا۽ سااان ويااڌن 

ڪئي وئي آهي، ُان جو بدترين مثال ماضي قريب ياا 
 بعيد ۾ ٻيو ڪو ملي ئي نٿو.

ُگذريل ڪجھ سالن کان کيراهو شا۽ کي اهڙي طر  
ننڌڻڪو ڪاري ماارڻ جاون ڪاوشاشاون ڪاياون وياون 
آهن، جو موجوده وقت ۾ هي شاا۽ ياتايام، الوارث ۽ 
بي يارو مددگار نظر اچڻ ۾ پاناهاناجاو ماثاال پااڻ ٿاي 
پئي آهي ۽ سون جي تعداد ۾ هن شاا۽ تاي وسانادڙ 
آبااادگااار، رابااطااي جااي اڻااهااونااد، تساالااساال جااي کااوٽ، 
ايڪي، اتحاد ۽ ٻڌي کان وانجهيل رهانادي، مااياوس، 
افساارده ۽ تشااويااش ۾ ورتاال ڏسااجاان ٿااا. ساانااڌ جااي 
زرعي سامااج ۾ آباادگاارن جاا ڪاي باه اهاڙا سارگارم 
اتحاد اڃان ُجڙندي نظر نه آيا آهن، جيڪي پاناهاناجاي 
زرعاي حااقاان الِء ُماانااظاام، ُمااتااحااد ۽ ڪااارج وارا ڪااي 
ڪردار ادا ڪري سگهن. جڏهن ته ٻي پاسي قاومايات 
جي نالي کان ويندي ِساول ساوساائاٽاي تاائايان، ذاتايان 
کان ويندي نوڪري پيشه ماڻهن جي يونايانان تاائايان، 
نِاااجاااي ادارن جاااي تاااناااظااايااامااان کاااان وئاااي ماااخاااتااالاااف 
ڪميونٽين جي حلقي بازين تاائايان، وھ چاڙو ڪائاي 

 فورمن جا وجود ئهندي ڊهندي پسجن ٿا.
سال ۾ ٽي سئو پنجهٺ ڏينهن، ٻارنهن ماهاياناا، چاار 
ُمانادون ۽ ٻااه ماکايااه راهاي پااوکاي ۽ فصاال جاون اهاام 
آبهوائي موسمون هونديون آهن، جن ۾ هاڪ ڪاتايَء 
۽ ٻيو چيٽ  ُنمايان ئاي آهان. سارڪااري لاحاا  کاان 
سااال ۾ هااڪ يااياارو هااڪ مااهااياانااو واهاان، شاااخاان جااي 
کاٽي، صفائي جي نالي ۾ پاڻاي ماٿائايان ساطاح کاان 
مڪامال باناد ڪاياو ويانادو آهاي. ان ماطااباق ٻاارناهان 
مهينن مان رهيا باقي يارنهن مهيناا. هااڻ هاتاي پااڻ 
سن ڳالهيون ڇڏي ٻان اهام ُمانادن جاي فصالان ساان 
گڏ انهن يارنهن ماهايانان جاي پااڻاي وري جاو ايايااس 
ڪرڻ جي جاياڪار ڪاوشاش ڪارياون تاه ماعالاوم ٿاي 
ويندو ته سنڌ جي باي واهايان ۽ ال وارث شااخان کاي 
پااڻااي واهان مااان ڪااياائان ماالاي رهااياو آهااي، ڪااهااڙي 

زرعيُپ ڻي َُجيُونڊُوره ستُ۽ُ
 ڏنوُپٽُڇ ءيُجوُنظ م

۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ   

 
 سنڌ

 امداد ڪانهيو
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تناسب سان وارا بندي جااري رکاي پائاي وڃاي  پااڻاي 
جي هٿارادو کاوٽ کاي ڪايائان اماڪاان ۾ آنادو پاياو 
وڃي  هڪڙا ڪيئن ُٻڏي پياا تارن ۽ هاڪاڙا ڪايائان 
ُسااڪااي پاايااا ماارن  اهااڙي جااار ۽ ايااياااس ڪاارڻ الِء 
موجوده وقت هِن ماهال کاياراهاو شاا۽ کاي پااڻاي جاي 
ونڊ ۽ ورهاست مان سرڪار ناامادار پااران حصاو پاتاي 
ڪيئن ُميسر ٿي رهيو آهاي  ُان کاي ماثاال طاور آڏو 

 رکون ٿا. 
هفتي ۾ آهن ست ڏينهن  ۽ هي کيراهو شا۽ هفاتاي 
جا ست ڏينهن وهائي وڃي ٿي، ستن ڏينهن بعد پاوِء 
ايندڙ اٺ ڏينهن وري بند رکي وڃي ٿي  معنٰي ساتان 
تي ست ڏينهن نه هڪ ڏينهن وھيڪ ياعاناي ُاهاو واھو 
ائون ڏينهن هر مهيني ۾ ٻه ڏينهن جو وھيڪ اضاافاو 

 ڪندو رهي ٿو.
ان حساب سان مهيني ۾ ٻه هفتا شا۽ وهي ٿي ۽ ٻه 
هفتا، ٻاه ڏياناهان واھو باناد رهاي ٿاي، اهاڙي وناڊ وري 
ماطااباق، ماهاياناي ۾ اھ ماهاياناو، ٻاه ماهايانان ۾ هاڪ 
مهينو، چار مهينن ۾ ٻه مهيناا، ڇاھ ماهايانان ۾ ٽاي 
 مهينا ۽ ٻارنهن مهينن ۾ ڇھ مهينا وڃي بيهن ٿا.

هاڻ سال ۾ شا۽ ڇھ مهينا وهي ٿي ڇھ مهينا باناد 
رهي ٿي، اڃاان جاياڪار درسات حسااب ڪانادي انا  
اکر جاچبا ته نظر ايندو، انهن ڇهن مهايانان ماان هاڪ 
مهينو وارا بندي وارو ڪٽ ڪري، باقي پاوياان رهانادا 
يارنهن مهينا ۽ ياارناهان ماهانايان جاو اھ ماعاناٰي پاناج 
مهينا پندرهن ڏينهن پاڻي وهي ٿو باقي پنج ماهاياناا 
پنادرهان ڏياناهان باناد رهاي ٿاو. اناهايَء ورهااسات جاي 
حساب سان انهن پنج مهينا پندرهن ڏياناهان ماان هار 
هاافااتااي وارو ائااون واھو ڏياانااهاان بااه ڪااٽاابااو تااه يااارهاان 

ڏينهن به گهٽبا تاه پاوئاتاي پااڻاي  00مهينن جا اهي 
وھااڻ وارو عاارصااو وڃااي رهااناادو چااار مااهااياانااا ايااڪاايااھ 

 ڏينهن 
اهڙي ريت سانوڻي جي ُماناد ۾ وساڪاارن ۽ درياا ۾ 
چاڙو سباب جاياڪاو ۽ جاياتارا يايارا جاياڪاي ڏياناهان 
شا۽، واو، ڪئنال اوچتا ۽ اچانڪ بند ڪيا وڃان ٿاا، 
ان جاو حسااب ڪاتااب ۽ ڳاااڻاياٽاو الاڀ آهاي  سااور 
ويچار جو ماقاام آهاي هاي ساماوري آباادي، آباادگاار، 

 02ُڪڙمي پورهيت ۽ مزدور طبقو انهان چاار ماهاياناا 
ڏينهن ملندڙ پاڻي تي ڪپھ، ڪڻڪ، سرنهن، بصار، 
ياڄيون، باغ ۽ ٻيا فصل پوکين ۽ سنڀالين ته ٿا، پار 
گڏ ُاهي خواب به ڏسن ٿا جيڪي زندگي الِء اهامايات 
جوڳي حيثيت ۽ ماَن مارتاباا تاوڙي اهامايات رکان ٿاا، 
جاان ۾ ماارڻااا، پاارڻااا، ماايااال، مااالکااڙا، اجااھااا جااوڙڻ کااان 
ويندي ٻچن جي مستقبل جا ڪئي ساپاناا سالاهااڙيال 

 هوندا آهن 
ڇا اهو چار مهينا ايڪيھ ڏياناهان مالانادڙ پااڻاي ساناڌ 
جاي زراعاات الِء ُماناااساب آهاي؟ چاار ماهاايانااا ايااڪايااھ 
ڏينهن کيراهو شا۽ يا اهڙين ٻين سمورين شاخن کاي 
پاڻي ڏئي باقي اٺ ماهاياناا پااڻاي باناد رکاڻ مالاڪاي 
معيشت جو نقصان ناهي؟ يا صرف اهو بس عاوام ۽ 

 آبادگارن جو ئي انفرادي نقصان آهي؟
کيراهو شا۽ يا اهڙين ٻين سياسي عتاب جي شڪاار 
تااوڙي ساارڪاااري ڏن نااه يااري سااگااهااناادڙ شاااخاان جااون 

زمينون ڇا ُملڪي معيشت ۾ ڪو حصو پتي نٿياون 
رکن؟ ُانهن جون ٻنياون ڪاماناد، ڪاڻاڪ کاان ويانادي 
ڪپھ ۽ ياڄين تائين ڪيترو ناڻو تعلقي ساطاح کاان 
ضلعي سطح تائين ڪماائايانادي ُمالاڪاي ماعااشاياات 
ساان گااڏ عااوامااي حاايااثاايات ۾ اهاامااياات جااوڳااي جڳااھ 
نٿيون رکن؟ ان جو اندازو ڇا اناهان مااڻاهان کاي نااهاي 
جيڪي نوڪري ڪرڻ بادران پااڻاي جاي وناڊ، وري ۽ 
ورهاست تي پنهنجي حاڪميت جو ُگمان رکاياو وياٺاا 

 آهن؟
کيراهو شا۽ سان سال جا اٺ مهاياناا پااڻاي باناد رکاڻ 
وارو اهو هڪ اڪيلو وياڌن نااهاي  ان کاان عاالوه هان 
شا۽ سان وڏي دشمني ٻه ساال اڳ شاا۽ کاي زرعاي 
ُسڌارن جي نالي ۾ پڪاو ڪارڻ ساان باه ڪائاي وئاي 
آهااي، جاانااهاان ۾ شااا۽ جااي سااطااح، شااا۽ ماانااجااهااان 
نڪرندڙ واٽر ڪاورسان جاي ساطاح جاي ماام ۾ ڦايار 
گهيار، مان پساناد آباادگاارن ساان گاڏ ِڏناو ُپاٽ ُڇاٽاي 
واري ڪار ڪندي ناموافق، بي ترتيب ۽ اڻ ئهڪندڙ 
ُمنڍ کان پڇڙي تائين واٽر ڪورسن جي موڳن، مااپان 
۽ سطحن ۾ ايترو ته ڪرپٽ قسم جو فرق رکيو وياو 
آهي جو پاڻي وهانادي ڪاي ُٻاڏن ٿاا ڪاي وري ُاباتاو 
اڃان به ُسڪن ٿا. ان کان عالوه نِسلاٽ  ريات ساو ھار 
شا۽ جي موڙ ۽ ور وارن هنڌن تاي گاڏ ٿايانادي پااڻاي 
جااي وهااڪااري ۾ رڪاااوٽ بااڻااجااي ٿااو. انااهاان مااڙنااي 
مسئلن جي ُمشاهدي بعد ماعالاوم ايائان ٿائاي ٿاو تاه 
کيراهو شا۽ کي پڪاو ئااهاڻ ۾ فاناي، ٽائاڪاناياڪاي 
ايريگيشن وارن اصولن جي پوئيواري ڪنهن باه طار  
نه ڪئي وئي آهي يا ته ه۾ وئاي اناهان جاي لاتااڙ ۽ 
يڃڪڙي ڪئي وئي آهاي. ان جاو ناادر ماثاال اهاو باه 
آهي تاه شاا۽ جاي پاڪاو ڪارڻ ۾ شاا۽ تاي ماوجاود 
ُپليون، موريون ۽ لنگھ ُاهي ساڳيا ُپراڻا رهاڻ ڏناا وياا 
آهان  هااڻ جااڏهان شاا۽ پااڪاي ٿاياڻ ساان شاا۽ جااي 
نئين سطح اڳي کاان وھياڪ ماٿاي ٿاي آهاي تاه ُاهاي 
ُپراڻياون ُپالاياون، ماورياون اڳاي کاان وھياڪ هاياٺ ٿاي 
شا۽ جي هيٺين سطح سان لڳي بيٺيون آهن ۽ پاوِء 
پاڻي جي وهي ايندڙ وهڪاري ساان گاڏ ايانادڙ ِسالاٽ، 
واريَء جي َلٽ انهن ُپلين ۽ مورين هيٺ ڄمي بياهاي 
ٿي رهي. مٿان وري جي ان موريَء يا ُپل وٽ جاياڪار 
هلڪو به ور آهي ته ُاتي ُاهاا ِسالاٽ بااقااعادي ڳاناڍي، 
رڪاوٽ جي پڪي پختي شڪل اختيار ڪري پااڻاي 
جي مڪمل بندي جو سبب پئي بڻجي  هاڻ آبادگار 
شا۽ جي پڪي ٿيڻ سان انهيَء عذاب ۾ ُپاڻ ُماباتاال 
آهن  ٿيڻ ته ايئان گاهارباو هاو زرعاي اصاولان ماطااباق 
جڏهن شا۽ نئين سر پڪي ڪئي پئي وئي تاه شاا۽ 
تي ايانادڙ ساماورياون ُپالاياون ۽ ماورياون باه نائايان سار 
مڃيل ۽ منظور ٿيل سطح ماطااباق نائايان سار جاوڙي 
راس ڪيون وڃن ها، جن سان پاڻي جاي وهاڪاري ۾ 
ڪنهن به قسم جي رڪاوٽ جو انديشو پئدا نه ٿائاي 
ها ۽ ِسلٽ، ريت ۽ َلٽ جي گڏ ٿيڻ جاا باه فاناي طاور 
طااريااقااا جاااچاايااا وڃاان هااا، پاار انااهاان ساامااورياان ڪاامااياان 
ڪااوتاااهااياان مااان چسااي پاار ڏسااي سااگااهااجااي پاايااو تااه 
ڪرپٽ دور ۽ ڪرپٽ عملداري هان ڏياھ جاي دائاماي 
بربادي ۾ ڪيتري حد تائين ملوث آهي. ان جو ڪاو 

 ازالو ٿيندو يا نه؟؟ اهڙا سوال غور طلب آهن.
رخاياز ٻاناياون، زاهڙين سمورين شاخن تي پاياچ رکانادڙ 

ٻارا، عالئقا ۽ ديهون اهاڙي ناماوناي ها۾ وئاي هاٿارادو 
پاڻي کوٽ جي ذمري ۾ وياران، باناجار، ئاوٺ ڪاياون 
پيون وڃن، جنهن سان ُملڪي معاشيات کي جياڪاو 
ڪاپاري ھڪ رسايو پاياو وڃاي، تاناهان جاو انادازو باي 
انت آهي، صوبائي ناڻاي جاي پائاداوار ۾ جاناهان جاي 
حصي پتي جو ڳاڻيٽو ڪاُٽو انگان اکارن ۾ وڃاي ٿاو 
ُاهو ان کان ھار ۽ ُجدا آهي، تاناهان کاان ساواِء عاواماي 
سطح تي غريب ۽ غاربات کاي ساناڌ جاي هان زرعاي 
سماج ۾ رهندڙ آبادگاار، پاورهايات، ُڪاڙماي ۽ مازدور 
طبقي ۾ ه۾ وئي پئدا ڪيو پيو وڃي، ساو غامانااڪ 

 پاسو ُجدا آهي. 
پاڻي جي ونڊ وري تي منظور نظار مااڻاهاننفاردن جاي 
تقرري مان ئي نه صرف پر هاڻ ته سنڌ جاي هار ٻائاي 
ريااساتاي اداري ۾ ضالاعاي ساطاح تاي ماقارر ٿايال هاار 
کاتي جي هر اڳواڻ جي طور طريقي مان هي سارڪاار 
نامدار جا ادارا، ڪي ادارا گهٽ ُدڪان، هٽ ۽ واپااري 
مرڪز وھيڪ نظر اچڻ لڳا آهن، اهو چاوڻ ڪاو باياجاا 
الازام ناه آهاي، ڇااو تاه اهاڙي مااام جاو ادراڪ عاوامااي 
طر  هر ُاهو فرد هاڻ ڪري ئي رهيو آهي، جنهن وٽ 
ساارڪاااري وکاار وئااڻ جاايااتاارا نااه ڏوڪااڙ آهاان نااه ئااي 
ساافااارشاان جااا ڪااي ذريااعااا آهاان ۽ ُاهااو نااتاايااجااي ۾ 
سرڪاري َاگھ اڳيان پنهنجي فطري، قدرتي، سماجي 
۽ اخالقي حقن الِء به روزماره جاي باناياادن تاي ناياالم 
ٿيندي پڌرو ڏسجي پيو. ان الِء مثال طور پيش ڪرڻ 
۾ ڪنهن به سارڪااري ُدڪاان کاي کاڻاي ساگاهاجاي 
ٿاو، جانااهان ۾ جاايائاان خاوراڪ جاو کااتااو آهااي، جااتااي 
ضلعي خوراڪ آفيسر ڪڻڪ جاي ورهااسات سارڪاار 
بجائي پنهنجي ذاتي جوڙيل اصولن تاي ڪاري ٿاو ۽ 
ضلعي جي ورهاست روڪي ٻاهر ڪڻڪ وڪاڻاي ٿاو. 
پاڻي جاي وري هاياٺايان عامالادارن ذرياعاي َٽاڪان تاي 
جااوڙي ٿااي وڃااي، ان کااان عااالوه پااولاايااس، رويااناايااو ۽ 
ڪئي ٻيا کاتا جيڪاي ڪاناهان باه لِاڪ کاان ُڳاجاهاا 
ڪونهن  باس ساڀاناي کااتان جاا ُدڪاان آهان. باظااهار 
سنڌ پرڳڻي ۾ هي وقت ايائان ناظار پاياو اچاي جايائان 

 هن دور ۾ ِڏنو ُپٽ ُڇٽي جو نظام الڳو آهي 
ُاهااو وقاات پااري ناااهااي اهااڙي باادتاارياان ڪاارپشاان جااي 
نتيجي ۾ پنهنجي ه۾ وس ٿيل هانان وقاتاي مساناد 
نشين حاڪمن ۽ انهن جي مقرر ڪيل خا  ڪرپٽ 
عملدارن کان ويجهڙ ۾ هاتاي ئاي عاوام پااران بايازار 
ٿي مزاحمتن ُپڇاڻا ڪيا وڃن. اهڙين حالتن کي الڳاو 
ڪرڻ بعد هاڻ اها پڪ ضرور ٿيانادي ئاي پائاي وڃاي 
ته اهڙين نِنڌڻڪين ڪيل شاخن، ٻنين، کيتن، زرعاي 
عالئقن ۽ ياڱن جي سهارن تي وسندڙ هازاريان لاکايان 
انهن خاندانن جي آسوند اکين ۾، ساونان ساپانان جاي 
جائي تي واريَء پاڻ کي ها۾ وس هاجاڻ واري زور ۽ 
ڏاڍ تاي تڳانادڙ هان گاروو ياري آهاي، تاناهان  وقاتاي 
ڏاڍن کان ُپڇاڻا هتي ضرور ٿيندا ۽ وھياڪ وقات ِڏناو 
ُپٽ ُڇٽي جو نظام ڪنهن به صورت ۾ ناه هالانادو ۽ 
نه ڪڏهن هوندو  ۽ ُاهو اڄ نه ته ُسڀاڻ اوس ٿياڻاو ئاي 

 آهي.
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تدريس جو سمورو مرحالاو ٻان  
اهاام عاانااصاارن تااي مشااتااماال 
آهي. جنهن جو پهريون عنصار 
شاااگاارد ۽ ٻاايااو عاانااصاار ُاسااتاااد 
آهي. شاگاردن جاي ماوجاودگاي 
هاااونااادي تاااه ُاتاااي اناااهااان کاااي 
پڙهائڻ، سمجهائڻ ۽ ُٻڌائڻ واري فارد کاي پااڻ ُاساتااد 
چونداسيان. جاياڪاڏهان ڪاناهان جااِء تاي ڪاو ساکاڻ، 
ساامااجااهااڻ يااا ُپااڇااڻ وارو نااه هااوناادو تااه ُاتااي پااڙهااائااڻ، 
سمجهائڻ ياا ُٻاڌائاڻ واري فارد کاي پااڻ ُاساتااد ڪاوناه 
سڏينداسين. اهڙيَء ريت جتي شاگرد ۽ ُاستاد هوندا ته 
ُاتي يقينن ڪجھ اصول، ضابطا توڙي قائده ۽ قااناون 
به هاونادا. جان جاي مادد ساان ساکاڻ ۽ ساياکاارڻ وارو 
مرحلو پنهنجي تڪميل تائين پهاچانادو آهاي. آڳااٽاي 
زماني ۾ علم تدريس جاي مارحالاي جاو ساماورو ڪام 

 Teacher(ُاسااتاااد جااي ذمااي هااوناادو هااو، جاانااهاان کااي 
Centered(  چئبو آهي. ُان دور ۾ پڙهڻ ۽ پڙهائاڻ وارو

سمورو ڪم ُاستاد کي ئي ڪرڻو پوندو هو. اساڪاولان 
۾ شاگردن کي گهرو ڪم ڏيڻ، ُانهن کاان ساباق ُٻاڌڻ 
توڙي انهن کاي لافاظ باه لافاظ ڪاو ساباق پاڙهاائاڻ ياا 
انهن کي ڪا مشق ياد ڪرائڻ جي ذميواري باه ُاساتااد 
جاي ئاي هااونادي هاائاي، پار هاااڻ جااياائان تاه دنااياا جااون 
مجموعي طور تي تقاضائون ۽ گهرجون تاباديال ٿاياون 
آهن ۽ هرهڪ شعبي توڙي ڪم ۾ جدت آئاي آهاي، 
تنهنڪاري جان شايان کاي پاهارياان مارڪازي حاياثايات 
حاصل هائاي هااڻ ُاناهان کاي ثااناوي حاياثايات حااصال 
آهي. ايئن ئي هاڻ علم تدريس جي ساماوري مارحالاي 
کي ُاستاد کان ڦيرائي ڪري شااگارد جاي ذماي ڪاري 

چاائاابااو  )Student Centered(ڇااڏيااو آهااي. جاانااهاان کااي
آهااي. هاااڻ عاالاام تاادريااس سااان الڳاااپااياال ساان ڪاام 
شااگارد کاي ئاي ڪارڻاا آهان. تاعالاايام جاي هاان نائاياان 
طريقي ۾ ُاستاد جي حيثيت بطور راو ڏسايانادڙ آهان. 
جنهن کي پاڻ اناگاريازي ۾ ماددگاارنساهاناجاائاي پايادا 

چاوناداسايان. تاناهان هاونادي باه  )Facilitator(ڪرڻ وارو
هڪ بهترين ُاستاد هجڻنٿيڻ الِء ڪجھ ماعاياار ماقارر 
ڪيا ويا آهن. جياڪاي خاا  طاور تاي ُاناهان مااڻاهان 
کااي خااباار هااجااڻ گااهاارجاان جاايااڪااي ُاسااتاااد ٿاايااڻ جااا 
خااواهشااماانااد آهاان ۽ انااهاان کااي تااه ضاارور خااباار هااجااڻ 

 گهرجن جيڪي اڳ ۾ ئي ُاستاد آهن.
 * پنهنجي الڳاپيل مضمون تي مهارت هجڻ: 

هار انسااان ڪانااهان نااه ڪااناهان ماخاصااو  شاعااباي ۾ 
مهارت رکانادڙ هاونادو آهاي. هاڪ ئاي وقات ماخاتالاف 
شعبن يا مضماونان تاي ماهاارت رکاڻ باه ڪاماال جاي 
ڪاريگري آهي. هڪڙي ُاستاد الِء اها ڳاالاھ اناتاهاائاي 
اهم آهي ته هو پنهاناجاي الڳااپايال مضاماون ۾ ُساٺاي 
نموني َيُڙ هجي. کيس پنهناجاي مضاماون ماتاعالاق هار 
جديد معالاوماات هاجاڻ گاهارجاي تاه جايائان هاو اناهايَء 
مضمون جي ڪنهن به عنوان کي پڙهائڻ مهال ڪااباه 
ڏکيائي محسوس ناه ڪاري ياا ڪاناهان باه قسام جاي 
ذهني پريشاني کي منهن نه ڏئي. پنهنجي صالحاياتان 
کي درست ر۽ ۾ اساتاعاماال ڪارڻ ساان ئاي ماهاارت 
حاصل ڪري سگهجي ٿي. ڪنهان باه هاڪ مضاماون 
تي مهارت حاصل ڪارڻ اناتاهاائاي ساولاو ڪام آهاي. 
ماڻهو کڻي ڪيڏو به قابل يا هوشيار هجي، پر تاڏهان 
به سندس شخصيت کاي ڪاناهان هاڪ ۽ اهام پاهالاو 
سان ئي سڃاتو ويندو آهي. ايئن ئي ُاستاد ماجاماوعاي 

طور تي ساڀائاي ساباجاياڪاياٽ پاڙهاائاي تاه ويانادو، پار 
تڏهن به اسان جڏهان ڪاناهان اساتااد جاو ذڪار ڪانادا 
آهيون ته ُان استاد جي نسبات ڪاناهان هاڪ مضاماون 
سان ڏيکاريندي سندس قابليت جو ذڪر ڪندا آهيون 

ڦاالڻاو ُاساتااد ڦاالڻاي ” ۽ اڪثر اهو پڻ چوندا آهيون ته: 
اهااڙيَء رياات “  ساابااجاايااڪاايااٽ پااڙهااائااڻ ۾ ماااهاار آهااي.

ڪاانااهاان بااه ُسااٺااي ُاسااتاااد الِء هااي مااهااارت پااهاارياان ۽ 
 بنيادي مهارت جي حيثيت رکي ٿي.

 * انساني واڌ ويجهه ۽ ترقي جو علمبردار هجڻ:
انساني واھ وياجاھ ۽ تارقاي جاو دارومادار تاعالايام تاي 
آهي. جيڪا قوم، ملڪ يا قبيلو تعالايام جاي مايادان 
۾ ٻين قومن، قبيلن يا ملڪن کان اڳاتاي آهاي. ُاتاان 
جا ماڻهاو زنادگايَء جاي هارهاڪ شاعاباي ۾ ٻايان کاان 
اڳتي آهان. پااڻ دناياا جاي ُساڌريال مالاڪان جاهاڙوڪ: 
آمريڪاا، چايان، جااپاان، ساناگااپاور ۽ ٻايان کاوڙ ساارن 
ملڪن جو جائزو وئون ٿا ته اتان جاا مااڻاهاو اساان جاي 
ملڪ جي ماڻهن کان وھيڪ ُسڌريل، مهذب ۽ تارقاي 
يافته آهن. جنهن جو اهم سبب تعليم آهاي. تاعالايام 
ئي اهو واحد ماپو آهي جاناهان ساان اساان انسااناي واھ 
ويجھ ۽ تارقاي جاو جاائازو وئاي ساگاهاون ٿاا. هاڪاڙي 
اسااتاااد تااي اهااا ذماايااواري پااڻ عااائااد ٿاائااي ٿااي تااه ُاهااو 
شاگردن کي ان قابل بڻائي ته ُاهي ترقي جاي راو تاي 
هلڻ جهڙا ٿين. انساني فاال  ۽ باهاباود الِء پاناهاناجاي 
صالحاياتان کاي ڪاتاب آڻايان. ُاساتااد باذات خاود پااڻ 
جيترو روشن خيال ۽ انساني ترقي جو علمبردار هونادو 
ُان جا شاگرد انهيَء تناسب سان وھيڪ روشن خاياال ۽ 

 ڏاها ٿي نڪري علم حاصل ڪندا.
 * مذهبي، سماجي ۽ اخالقي قدرن جي ڄاڻ رکڻ:

ُ ـــهـــر ـــلُ ـــنـــيـــ ديُمـــهـــ رتـــون   هـــڪـــايُاســـتـــ دُالِ 
۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ   
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دنيا اندر موجود هرهڪ سماج جا پاناهاناجاا قادر هاونادا 
آهن. ان سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جو پنهنجو هڪ الاڀ 
عقيدو هوندو آهي ۽ اهاو عاقايادو ڪاناهان ناه ڪاناهان 
مذهب سان وابستگي جو نتيجاو آهاي. اهاڙي ناماوناي 
هرهڪ سماج جا پنهنجا اخاالقاي قادر باه هاونادا آهان، 
جن جي بانايااد تاي ُاهاي ٻايان الِء رساتاا هاماوار ڪانادا 
آهن. هڪڙي استاد الِء اها ڳالھ به انتهائي اهم آهاي 
ته هو سڀني مذهبن جو احترام ڪندڙ هجي. پنهنجي 
عقيدي توڙي مذهب جو شاگردن اڳيان کليو اظهاار ناه 
ڪري ۽ نه ئي ُان تي هلڻ الِء ڪاناهان باه شااگارد تاي 
زور ياري، جان اخاالقااي قاادرن ساان انساانااي ساامااج ۾ 
بهتري اچي ٿي ُانهن جي تلقين ڪاري ۽ جان عامالان 
سان سماجي قدر يا تعلقات خراب ٿين ٿا ۽ ماعااشاري 
۾ باگااڙ اچاي ٿااو، اناهان کاان نااه صارف شااگاردن کااي 
روڪي، پار اناهان کاان آگااهاي ڏياڻ باه ُاساتااد جاو ئاي 
ڪم آهي. ُاستاد جيترو روشن خيال، انساان دوسات ۽ 
برداشت پسند هاونادو سانادس شااگارد اوتارا ئاي انساان 

 دوست ثابت ٿيندا.
 * انتظامي معامال ۽ اداري جا طور طريقا: 

ڪنهن به اداري کي هالئڻ جي ذميواري ان اداري جاي 
سربراو تي هوندي آهي. هڪ استاد پنهنجاي ڪاالس 
جي انتظامي معاملن جو ذميوار هاونادو آهاي. ڪاالس 
جي انتظااماي ماعاامالان ۾ شااگاردن کاي تارتاياب ساان 
ويهارڻ، انهن کاي پاناهاناجاي ڪام ۾ مصاروف رکاڻ، 
انهن کان پاڙهاايال ڪام جاو جاائازو وئاڻ ۽ اناهان جاي 
سااهااولاات الِء جاايااڪااا شاايِء درڪااار هااجااي انااهاايَء جااو 

 انتظام ڪرڻ استاد جي ذميواري آهي.
 * شاگردن جي ڪاميابي جو ڪاٿو لڳائڻ:

تعليمي ادارن ۾ شاگردن جي ڪاامايااباي ۽ نااڪااماي 
جو ڪاٿو انهن جي پڙهائي کانپوِء ورتل اماتاحاان جاي 
ناتااياجاان مااان لڳاااياو وياناادو آهااي تااه آيااا شاااگارد عالاام 
حاااصاال ڪاارڻ ۾ ڪاايااتااري قاادر ڪااامااياااب ويااا آهاان. 

چئبو آهي. اماتاحاان  )Assessment(انهيَء مرحلي کي 
وئڻ جي هن مرحلي کانپوِء اهاو ناتاياجاو ڪاڍياو ويانادو 
آهي ته ڪوبه فرد پنهنجي الڳااپايال مضاماوننشاعاباي 

۾ ڪيتاري قادر ماهاارت حااصال ڪاري چاڪاو آهاي. 
ُانهن نتيجن جي آھار تي سندس مستقبل جو فيصالاو 
ٿيندو آهي. بطور ُاساتااد آئاون اناهايَء ڳاالاھ جاو قاائال 
آهيان ته شاگردن جي صالحيتن جو اندازو اسان سانادن 
علمي ڪارڪردگي سان گڏ سندن شخصي ورتاٿ ماان 
به لڳائي ساگاهاون ٿاا. ڪاناهان باه شايِء جاي ماتاعالاق 
مااڪااماال ڪاااٿااو تاايااسااتااائااياان نااٿااو لڳااائااي سااگااهااجااي 
جيستائين ُانهي شيِء جا سڀئي پهلو نه جااچاياا وڃان. 
ايائاان ئااي جااياڪااڏهان ڪاو شااگاارد صاارف پااڙهاائااي ۾ 
هوشيار آهي ۽ سندس ورتاٿ ڪالس اندر ٻين شاگردن 
سان ُسٺو نه آهي ته اسان ان شاگرد کاي ُساٺاي شااگارد 
جو لقاب ناٿاا ڏيائاي ساگاهاون. ڇاو تاه پاڙهاڻ ساان گاڏ 

 ڪڙهڻ جو عمل به اهم آهي.
 * سکيا الِء مناسب ماحول: 

اسااڪااول يااا ڪااوبااه تااعاالااياامااي ادارو هااڪ اهااڙي جڳااھ 
هوندو آهاي. جاتاي ساکاياا جاو مانااساب مااحاول جاوڙي 
سگهجي ٿو. اهاو تاه هاڪ طائاي ٿايال اصاول آهاي تاه 
جيڪڏهان اساان کاي هااري ٿاياڻاو آهاي تاه اساان کاي 
پنهنجو گهڻو وقات زمايانان ۾ گاذارڻاو پاونادو ۽ ٻاناي 
ٻااري جااي سااارسااناڀااال لاهااڻ الِء ساامااورا ماارحااال سااکااڻااا 
پوندا. اهاڙي طارياقاي ساان جاياڪاڏهان اساان ڪاو هانار 
سکڻ چاهيندا آهيون ته اسان کي ان هنر سان الڳاپيال 
فرد جي ماحول موافق پاڻ کي تيار ڪرڻو هوندو آهاي. 
ايئن ئي جنهن وقت استاد علم تادرياس تاوڙي ساکاڻ 
۽ ساايااکااارڻ واري ماااحااول کااي ئاااهااڻ الِء ڪااوشااشااون 
ڪري ٿاو تاه پاوِء ان کاي گاهاربال ناتاياجاا باه مالان ٿاا. 
جاايااڪااڏهاان ڪااالس روم ۾ شاااگااردن جااي ويااهااڻ الِء 
ڪرسيون، بورڊ ۽ ٻيو مددي سامان نه هوندو ته يقيانان 
اهڙي ويڳاڻائپ واري ماحول ۾ ڪاوباه شااگارد ڪاجاھ 
به پرائي نه ساگاهانادو. اساتااد کاي ساکاياا الِء مانااساب 
ماحول ئاهڻ ۾ پنهنجو ڪاردار باهاتاريان ناماوناي ساان 
نڀائڻو آهي ته جيئن شاگرد اتان فيضياب ٿي سگاهان 

 ۽ علم سان پنهنجي ُاڃ اجهائي سگهن.
 * لفظن جي چونڊ ڪرڻ ۾ مهارت رکڻ:

لفظ پنهنجي اندر وسي  ماعاناٰي رکانادا آهان ۽ لافاظان 

جي مناسب جوڙجاڪ ۽ اساتاعاماال ٻايان تاي ُساٺاو اثار 
ڇڏيندو آهي. آڳاٽي دور ۾ ايئان هاونادو هاو تاه ُاساتااد 
اڪثر طور تي شاگرد ساان ماخااطاب ٿاياڻ ماهال لافاظ 

جو استعمال ڪندا هئا، جيڪو لفظ نافاسايااتاي “ ڇورا” 
طور تي شاگردن تي منفاي اثار وجاهاڻ ساان گاڏ اناهان 
کي احساس ڪمتري ۾ مبتال ڪانادو هاو ۽ شااگاردن 
کي اهو گمان ٿيندو هو ته شايد اساتااد وٽ اساان جاي 
ڪااباه عازت نااه آهاي. تاڏهاان ئاي تاه اسااتااد اساان جااي 
لفظن سان ايئن تذليل ڪري ٿو. شاگرد سان مخااطاب 

چوڻ ناه صارف ُساٺاو تااثار “  ابا، ُپٽ” ٿيڻ مهل ان کي: 
ڇڏيندو، پر ان سان گڏوگڏ پنهنجائاپ جاي هاڪ فضاا 
قائم ٿيندي ۽ شااگارد پاناهاناجاي عازت نافاس ۾ ڪاا 
ڪمي محسوس نه ڪندو ۽ استااد کاان ڪاجاھ ُپاڇاڻ 
۾ ڪااياِءااائايااناادو بااه ڪااونااه. هااڪ ُسااٺااي، ڪاااماياااب ۽ 
تااجاارباايااڪااار اسااتاااد کااي لاافااظاان جااي چااونااڊ ڪاارڻ ۾ 

 مهارت حاصل هجڻ گهرجي.
 * گڏ ڪم ڪرڻ جي ترڪيب ٺاهي ڏيڻ:

اڪثر ايئن به ٿيانادو آهاي تاه ڪاو مضاماون ياا عاناوان 
طااوياال هااجااڻ ساابااب هااڪ ڪااالس ۾ پااورو نااه ٿااي 
سگهندو آهي، پوِء ُان کي مقرر وقت ۾ پورو ڪرڻ الِء 
ُاستاد شاگردن جا مختلف گروم ئاهيندو آهي ۽ انهن 
گروپن کي ھار ھار ڪاري الڳااپايال مضاماون جاا حصاا 
مڪمل ڪرڻ الِء چوندو آهي. اهڙي ترڪياب باه عالام 
۽ تدريس جا حصا آهن. اهڙين ترڪيبن ئاهڻ ۽ انهان 
کان ڪم وئڻ به استاد جو ئي ڪم آهي. جاياڪاڏهان 
استاد شاگردن جا گروو ئاهڻ ۾ نااڪاام ويانادو تاه ان 
جو ڪم مڪمل نه ٿي ساگاهانادو ۽ عالام ۽ تادرياس 
جو مرحلو تڪميل تائين پاهاچاي ناه ساگاهانادو. اهاڙي 
نموني سان جيڪڏهن ڪو سائنس جاو ساباق آهاي ياا 
ڪاا اهااڙي مشااق آهاي جااياڪااا گاڏ ڪاام ڪاارڻ واري 
ترڪيب جي گهرجائو آهاي تاه ان مشاق کاي شااگاردن 

 جا گروو ئاهڻ سان ئي مڪمل ڪري سگهجي ٿو.
مٿي ُٻڌايل مهارتون، ُاهي بنياادي ماهاارتاون آهان جان 
جي مدد سان ڪوبه استاد علم تادرياس واري مارحالاي 

 کي پراثر نموني سان مڪمل ڪري سگهي ٿو.
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جي عمر جڏھن چار سالان کاان 
پنج سالن تائين پھچي ٿاي تاه 
ان جااو اسااڪااول سااان واسااطااو 
پااوي ٿااو ۽ ھااو ڏياانااھاان جااو اھ 
حصو اسڪول انادر، اساتاادن ۽ 
شااااگاااردن ور ۾ گاااذاري ٿاااو. 
اساااڪاااولااان ۾ پاااڙھاااائاااي ساااان 
الڳاپيل ھڪ اھم ۽ مسلسل بح  ھاياٺ ايانادڙ ماوضاو  
آھي سزا يا مار، جيڪا ٻارن کي سبق ياد نه ڪرڻ يا ڪاا 
گستاخي، غلطي يا غير اخاالقاي حارڪات ڪارڻ تاي ڏناي 
وڃي ٿي. پوئين دور ۾ استادن پاران شاگردن کي سزا ڏياڻ 
جا طور طارياقاا ٻاياا ھائاا ۽ اڄاڪالاھ ٻاياا آھان. ٻاارن کاي 
چماٽ ھڻڻ، پٺي تي ھڪ ھڻڻ، لٺيون ھڻڻ، ڪڪڙ ئاھي 
ڇڏڻ، ُاس ۾ بيھارڻ، ھ۾ ماٿاي ڪاري باياھاڻ، ڪان ماان 
جھلي ويھڻ ۽ اٿڻ، بلڪه ٻار جي دل ۾ ڪنھن ڳالھ جاو 
خوف ويھاري به ان کي ھڪ قسام جاي سازا ڏناي ويانادي 
ھئي، جيئن ھو اڳتي سبق ياد ڪري اچي. جسامااناي سازا 
توڙي ذھني طور ٻار کي ھيسائڻ، ٻار جي تخلياقاي قاوتان 
کي متاثر ڪندو آھي، جنھن سان ٻار يا تاه مازاج ۾ اياڏو 
سخت ٿي ويندو آھاي جاو ھاو پاوِء ماار کاائاڻ جاو اثار ئاي 
ناھي وئندو يا ايڏو خوف ان جي اندر ويھاجاي ويانادو آھاي 
جو ھو سبق ياد ھئڻ سبب به استاد سامھون ٻڌائي نااھاي 
سگھندو. استاد سامھون ايندي ئي ھو ڪنبڻ لڳندو ۽ ان 
جي زبان ھر ھر ترڪندي ويندي آھي ۽ صاحاياح لافاظ ادا 
ناھن ٿي سگھندا. جتي تعليمي شعبي ۾ ٻايان ڳاالاھايان 
تي ھيان ڏيڻ جي ضرورت آھي، اتي جسمااناي سازا باابات 
بااه غااور ويااچااار ڪااري، ان جااي نااقااصاااناان ۽ فااائاادن کااي 
سامھون رکي پوِء ڪو الئاحاه عامال جاوڙڻ گاھارجاي. ٻاارن 
جي نفسيات جا ماھر پڻ اھو چون ٿا تاه ھارو يارو ٻاار کاي 
لٺ يا ٻي ڪنھن شيِء جي مدد سان مار نه ڏيڻ گھارجاي. 
مار ڏيڻ سن کان آخري آپشن طور استعمال ڪاجاي. ٻاار 
جي پڙھائي ۾ دلچسپي نه ھئڻ سبب، سان کاان پاھاريان 
ان کااي اسااتاااد اڪااياالااي ۾ ساامااجااھااائااي، اھااا ڄاااڻااڻ جااي 
ڪوشش ڪئي وڃي ته ھو ڪنھن پريشاناي ۾ تاه ماباتاال 

ناھي ۽ ان جي والدين سان ھڪدم رابطو ڪاري ماالقاات 
ڪرڻ گھرجي. سزا جو سڌو سنئون تعلاق ساڌي طار  ٻاار 
جي شخصيت کي ڪنھن ھڪ خاا  طارف ماوڙڻ آھاي، 
پر جيڪر ٻار مارُڪٽ باوجود ان خا  ر۽ ۾ نٿو وڃي تاه 
پڪ سمجھو، اھا مار انھيَء جي اندر ھڪ نفرت جو ٽاناڊو 
دکائي رھي آھي، جيڪو ڪيڏي مھل به مچ جي صاورت 

 وئي سگھي ٿو.
سزا ڏيڻ جا عام طور چار اصول آھن، جن کي آڏو رکي ٻار کي 

 سزا ڏني ويندي آھي:
. مقاصاد: سازا ڏياڻ جاو ڪاو خاا  ماقاصاد ضارور ھائاڻ 2

گھرجي. ٻار کي سزا ڪاناھان باه ذاتاي پساناد ياا نااپساناد، 
ڪاوڙ ۽ دشمني تي نه بلڪه ٻار جي رھنمائي ڪرڻ ۽ ان 

 کي صحيح راو تي آڻڻ الِء ڏني وڃي.
. سبب: جنھن سبب خاطر ٻاار کاي سازا ڏناي وڃاي اھاو 0

تعليمي، اخالقي ۽ سماجي لاحاا  کاان اڻ وڻانادڙ ھاجاي. 
جنھن سان اسڪول تاوڙي ٻااھار ٻاار کاي پساناد ناه ڪاياو 
ويندو ھجي. بنا ڪنھن خاا  ساباب جاي، ڪاناھان ذاتاي 

 ڪاوڙ تي ٻار کي ڪڏھن مار نه ڏجي.
. تڪليف يا سور: جنھن به ٻار کي سزا ڏناي وڃاي، اھاو 9

سزا ملڻ سان ضرور ڪاجاھ ساور ياا تاڪالاياف ماحاساوس 
ڪري، پر شر  اھو آھي ته ٻار جاي عامار جاي ماطااباق ان 
الِء سزا مقرر ڪجاي ۽ ڏساجاي ٻاار ۾ بارداشات ڪاياتاري 

 آھي.
. احساس: سزا ملندڙ ٻار الِء اھو الزماي آھاي تاه ان کاي 7

پنھنجي غلطي يا گناو جاو احسااس ٿاياڻ گاھارجاي ۽ ان 
کي يلي يت خبر ھجي ته ان کي ڪھڙي عمل خاطار سازا 
ڏني وئي آھي. ڇو ته جيڪر ٻار کي سزا ملڻ جو احسااس 
نه ٿيندو ته اھو عمل بي فائد  ثابت ٿيندو، پر جاياڪار ٻاار 
کي سزا ملڻ سان شرمندگي ۽ احساس ٿيندو ته ھاو ايانادڙ 

 وقت ۾ انھيَء غلطي کان پاسو ڪندو.
سزا ڏيڻ جا ٻيا به ڪيترائي قسم آھن جيئن ٻار تاي ڏناڊ 
وجھڻ، اسڪول مان نيڪاالاي، ٻاار کاي راناديان ياا اھاڙيان 
ٻين وندر جي سرگرمين کان پري رکي ڇڏڻ، رساياس باناد 

 ڪري ڇڏڻ، امتحاني مارڪون ڪٽڻ وغيره.

سزا ڏيڻ سان ان جا منفي اثر جيڪي پون ٿا، اھاي ٻاار الِء 
انتھائي نقصانڪار آھن. سزا ڏيڻ جو فيصلو آخري آپشان 
طور ڪرڻ گھرجي ۽ جتي دڙڪي ڏيڻ يا شڪايات ڪارڻ 
سان ڪم ٿي وڃي اتي سازا کاان پااساو ڪاجاي. ٻاار کاي 
جسماني سازا مالاڻ ساباب ان جاي ذھاناي ۽ شاخاصاي واھ 
ويجھ اڳيان رڪاوٽ اچي ويندي آھي. ٻار ۾ منفي جاذباا 
وھڻ سان گاڏ، ماجارمااڻاو رجاحاان پايادا ٿاياڻ لڳانادو آھاي، 
تعليم حاصل ڪرڻ جو شوق ختم ٿي وينادو آھاي. خاوف 
۽ حراس ان جي دل ۾ گھر ڪري ويندو آھي، ٻار ۾ قوت 
ارادي بنھ گھٽجي ويندي آھاي، ٻاار ۾ نافارت ۽ باغااوت 

 جو گڏيل جذبو ايرڻ لڳندو آھي.
ٻار جي جسماني سزا خالف سنڌ اسايامابالاي پاڻ ھاڪ بال 
پاس ڪري قانون جو حصو بڻايو آھي. ٻار کاي جسامااناي 

 The Sindh Prohibition ofساازا کااان روڪااڻ جااو باال 
Corporal Punishment Act, 0228 جاناھان ماوجاب ٻاارن ،

کي جسماني سزا ڏيڻ تي پاابانادي لڳاائاي وڃاي. پاوِء اھاو 
ٻار اسڪول ۾ پڙھندڙ ھجي يا ٻيو ڪٿي ھجي. ھاڻي باه 
تازو ئي گذريل فيبروري جي مھيني ۾ قاوماي اسايامابالاي 

 The۾ ٻارن کي جسماني سزا ڏيڻ تي پاابانادي جاو بال 
ICT Prohibition of Corporal Punishment Bill پاياش ،

ڪيو ويو، جيڪو منظور ٿي ويو آھي ۽ ان کاي تاارياخاي 
قرار ڏنو ويو آھي. انساني حقن جي تاناظايامان تاوڙي ٻاارن 
الِء ڪم ڪندڙ فالحي ادارن پڻ ان تاريخي بل جي آجيان 
ڪئي آھي. گڏوگڏ اھو پڻ مطالبو ڏيکاريو آھي ته ان تي 
مڪمل عمل درآمد ڪاياو وڃاي. پااڪساتاان پايانال ڪاوڊ 

۾ باه ٻاارن کاي جسامااناي سازا  53جي سيڪشن  2582
ڏيڻ خالف پھرين ئي قانون موجود آھي، پر تنھان ھاونادي 
به اسڪولن، مدرسن مان ٻارن کاي ماارُڪاٽ جاون خابارون 
اينديون رھن ٿيون، جنھن سبب ٻار وڏا ٿي پااڻ اھاا تشادد 
واري راو اختيار ڪن ٿا ۽ نفرت جو جاذباو اناھان ۾ وھي 
وڻ ٿي ويندو آھي. ننڍي عمر جي ٻارن کي جسماناي سازا 
ڏيڻ وارو عمل ڪنھن به ريت سٺو نٿو چئي سگھجي، پار 
جيڪر گھڻي ضرورت پوي ٿي تڏھن به مٿي ڏنل اصولان 

 کي ھيان ۾ رکندي سزا ڏيڻ گھرجي.

 ۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ

 ٻارن کي ڏنجي ويجنجدڙ جسجمجانجي سجزا

 

 ٻ رنُ 

 ماهم سنڌي
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 سنڌو سنڌي
 مالماڙي

اڄ آئااون جاانااھاان شااخااص تااي 
لااکااي رھااي آھاايااان، ان مااارد 
قاالااناادر کااي ڪااوھسااتااان جااو 
ٻچو ٻچو چسيَء ريت سڃاڻي 
ٿو. کيس مالماڙيَء کان ملايار 
جي ُڪنڊ ڪڙي تاائايان، دناياا 
۾ حافظ محمد بن خان محمد جوکيو جي نالي ساان 
ڄاتو ۽ سڃااتاو وڃاي ٿاو. ڪااري جابال جاي ڪا  ۾ 
نرالي وادي ماالامااڙيَء جاي قاديام ۽ ُڏڀ ساان يارپاور 
جااباالاان وانااگاار، ھااتااي جااي ماااروئااڙن الِء َڇااَپاار ۽ ڇااانااو 
رھااناادڙ، سااادي طااباايااعاات ۽ اعاالااٰي اخااالق جااو مااالااڪ 
حافظ محمد، عاجزيَء وارو ڪسٽم آفيسر ھو، جنھن 
مالماڙيَء جي جانواڻي پااڙي ۾ خاان ماحاماد جاوکاياو 

  تاي 2315ڊسامابار  29بن سکيو اول جي گاھار ۾ 
جنم ورتو. ھو بنيادي تعليم الِء جيئن ئي ماالامااڙيَء 
جي سرڪاري پرائاماري اساڪاول ۾ داخاال الِء وياو تاه 
چانااد ئااي مااھاايااناان ۾ ڪااراچااي گااولااياامااار لااڀ رھااناادڙ 
ڪااوھسااتااان جااي باار  ۽ عااظااياام لاايااکااڪ اسااتاااد 
عبدالعزيز جوکيو کيس مالامااڙيَء ماان وئاي پااڻ وٽ 

رھائي پڙھايو. اھڙيَء ريت حافظ محمد جاوکاياو باورڊ 
  2348آف سيڪنڊري ايجوڪيشن ڪاراچايَء ماان 

  %85)   828مااان  322۾ مااائااٽااارڪ سااائااانااس ۾ 
مااارڪااون کااڻااي، فاارسااٽ ڊوياازن حاااصاال ڪاائااي. ھااي 
مالماڙيَء جو پھريون ڇوڪرو ھو، جنھن ساناڌ مسالام 
سااائاانااس گااورناامااياانااٽ ڪااالاايااج ڪااراچااي نبااورڊ آف 
انااٽاارماايااڊئاايااٽ ايااجااوڪاايااشاان ڪااراچاايَء  مااان پااري 
ميڊيڪل ۾ انٽر سائناس ڪائاي. جاناھان کااناپاوِء ھاو 
ڪراچيَء ۾ ڪجھ وقت پرائمري اسڪول ٽيچر ماقارر 
ٿيو ۽ سنڌي ٻولي پڻ پڙھايائين. ان کانپوِء ھان آدم 
جي گورنمينٽ سائنس ڪاليج ۾ بيچلر آف سائاناس 

  ۾ ڪاراچاي ياوناياورساٽايَء 2350۾ داخال ورتاي ۽ 
جي سند حاصل ڪري، پاڪستان ڪسٽام   BScمان

۾ نوڪري ورتائين، جتاان تارقاي ڪاري ويالاياو ايشان 
 آفيسر جي عھدي تائين پھتو ھو.

مالماڙيَء ۾ علمي ادبي فيا  جاو سارچشاماو ماڃاياو 
ويندڙ عظيم ماھر استاد عابادالاعازياز جاوکاياو، سانادس 
سڳو چاچو ھو. جنھن ھڪ پيٿ وانگر سندس تاربايات 
ڪئي ۽ پنھنجي وڏي نايااڻاي بالاقاياس عازياز جاوکاياو 

سان شادي ڪرائي. علم، اخالق، دولت، سچائاي ساان 
سرشار ڪامياب انسان حافظ محمد ۽ سندس اھالاياه 
محترمه بلقيس عزيز جوکاياو جاھاڙيَء ريات ھاڪاِءائاي 
سان ھلي، ُسٺي روايتن جي شروعات ڪائاي، ان کاي 
ھتان جي ڳچ ماڻاھان اخاتاياار ڪاياو. اناھان پاناھاناجان 
ٻچن جي تعالايام ۽ تاربايات جاو جاھاڙيَء ريات خاوب 
خيال رکيو، ان جا مثاال ڪاوھساتاان ۾ تاماام گاھاٽ 
ماالاان ٿااا. وڏي نااياااڻااي طاااھااره کااي ڊاڪااٽاار جااي ساانااد 
حاصل ڪرائي، ڊاڪاٽار ماحاماد شاعاباان جاوکاياو ساان 
پرڻايائون، جيڪي اڄڪلھ نيوزيلينڊ ۾ مستقل طاور 
رھن پيا. ناناڍي نايااڻاي ڊاڪاٽار ساسائاي کاي ڊاڪاٽار 
شاھد سان پرڻايائون، جيڪي ھن وقت پشاور ۾ رھن 
ٿااا. وڏي فاارزنااد فاايااصاال عاازيااز جااوکاايااو کااي مااھااراڻ 
يااوناايااورسااٽااي آف انااجاانااياائاارناا  اياانااڊ ٽاايااڪااناااالجااي 
ڄامشوري ماان ڪاماپاياوٽار ساساٽاماز اناجانايائارنا  ۾ 
بيچلر، جڏھن ته ننڍي فرزند شعيب عزيز جوکاياو اقارا 
ياااوناااياااورساااٽاااي ڪاااراچااايَء ماااان ماااياااڊياااا ساااائاااناااس ۾ 
گريجوئيشن ڪئي. سندن سن اوالد الحمادا  شاادي 
شده ۽ خود به صاحاب اوالد آھان. وڏي ڳاالاھ تاه پااڻ 

مالماڙيَء جو ايڌي ۽ سماج سڌارڪ حافظ محمد جوکيو، 

 جيڪو صدين تائين ياد رهندو!

۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ   
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پنھنجي اوالد جون شاديون، اسالمي شريعات ماطااباق، 
اوالد جي مرضيَء سان ڪرايائون، جيڪاا ڪاوھساتاان 

 ۾ ھڪ نئين شعور جي شروعات آھي. 
حافظ محمد جوکياو جاي زنادگايَء ۾ عاجاياب واقاعاو 
تڏھن پيش آيو، جڏھن سندس گالب جي ُگل جھاڙي 
معصوم نياڻاي شاگافاتاه ا  ساائايان کاي پايااري ٿاي 
وئاي، جايااڪاا ساناادس ٻااياو ناماابار وڏي ناايااڻااي ھاائااي. 
شااگاافااتااه باالااڪاال عااادتاان ۾ پاانااھاانااجااي والااد جااھااڙي، 
سونھن، سيرت ادب، اخالق ۽ چھري ۾ پڻ والد ساان 
ملندڙ ھئي. جڏھن باه ماالامااڙي ڪاوھساتاان ۾ رھاڻ 
ايندا ھئا ته ڪوھستان جي ھر ٻچي ٻار، ننڍي تاوڙي 
وڏي سااان ھااوَء گااالب جااي ُگاال وانااگاار مسااڪاارائااي 
ملندي ھئاي. ماون کاي يااد آھاي تاه ناناڍڙي شاگافاتاه 
ڪارڪايااٽ ڏاڍو شااوق سااان کايااڏنادي ھائاي. آئاون ۽ 
سندس يينرون ڊاڪٽر طاھر ، ڊاڪٽر سسئي ۽ ٻاياون 
سئوٽ وغير  سن گڏجي راناد کاياڏنادياون ھاياوسايان. 
ھااوَء ڪااوھسااتااان جااي ناانااڍن جااباالاان جااي ٽااڪاارياان 
جھڙوڪ: لڪي، نونڌ، تالَء ُبٺي وغيره تي به ڪاناھان 
چاڙھوَء جيان چڙھي ويندي ھئي. جاڏھان ڪاوھساتاان 
منجھ بارساات جاو وساڪاارو ٿايانادو ھاو تاه ھاتاي جاا 
جبل، سائي سيڄ جيان ساوڪ سان دلڪش ٿي ويندا 
ھئا ته حاافاظ ماحاماد ساڄاي فايامالاي ساان گاڏ ھاتاي 
ايندو ھو. شگفته ساان اساان سان گاڏجاي پااڻايَء يارڻ 
اسااان جااي َپااَڙ ڏاڏن جااي ئااھااراياال جااانااواڻااي تااالٿ تااي 
وينديون ھيوسين، جتي اتي ڳوٺ جاون ٻاياون ماائارون 
به پاڻي يرڻ اينديون ھيون. شگفته شوق ۽ چااو ساان 

  جي ڏھاڪي جي شرو  ۾ 2332سندس ڪئميرا ن

رول واري ھاونادي ھائاي  ماناجاھ تصاويارون ڪاڍنادي 
ھائاي، جاياڪااي باه تاالٿ تاي ناناڍيااون وڏياون عاورتااون، 
پاڻيَء جي گھڙن سان موجود ھونديون ھيون تان ساان 
سنادس قارب ياري ڪاچاھاري ٿايانادي رھانادي ھائاي. 
شااگاافااتااه تاامااام گااھااڻااو ڏاھااي، عااقاالااماانااد ۽ ھااوشاايااار 
ڇوڪري ھئي. ھوَء ڪنھن کي سڃاڻندي ھئي ياا ناه 
پر سڀني سان ھڪ جھڙي پيار ۽ محبت ساان پاياش 
ايندي ھئي. سندس ڪپڙن جاا شاوق باه شااھاي ھائاا. 
شگفته جي والدين ۽ سندس نااناا عابادالاعازياز جاوکاياو 
ناول  ۽ عظيم ناني عائشه، پنھنجان ساڀاناي نايااڻايان 
وانگر، ھن کي به ھڪ ُپٽ جيان پالي وڏو ڪاياو ھاو. 
اھوئي سبب آھي جو ھوَء بنا فرق جي ڇاوڪارن واري 
ڊريس به پسند ڪندي ھئي. ڳچ ييرا ھوَء ڪوھستان 
۾ قميص، شلوار ۽ ڳاڙھي سنڌي ٽوپي، اجارڪ ساان 
جرڪنادي ناظار ايانادي ھائاي. ڪاراچايَء ۾ پاڙھانادي، 
اسڪول دوران، سندس طبيعت ٿورو ناچاڪ ٿي پئي. 
حافظ محمد جھڙو عظيم والد ھئاس، بالاقاياس بااناوَء 
جھڙي عظيم اماڙ جاي ھيَء شاگافاتاه جاو ماائاٽان وڏو 
خيال رکيو ۽ مھانگو عالج ڪرايو ۽ وڏا وس ڪاياا. 
سندس امڙ بلقيس عازياز تاه اياتاري قادر جاو پاناھاناجاو 
گڙدو به ڏيڻ الِء تيار ٿي وئي ھئي، پر چوڏھايانَء جاي 
چند جھڙي، گلن کان وھ سوناھان ياري، شاگافاتاه ساان 
زندگيَء وفاا ناه ڪائاي ۽ دناياا وارن کاان وھياڪ ھاوَء 
جلد ا  سائينَء کي پياري ٿي وئي. جنھن جاي ُڏ  
سااڄااي ڪااوھسااتااان واسااياان جااا جاايَء جااھااوري ڇااڏيااا. 
سندس ماٿ ۽ پيٿ ان صادماي ۾ باياحاد پاريشاان ٿاي 

 ويا. 

حافظ محمد جوکيو تي پنھنجي ان نياڻيَء جاي ڏ  
بعد عجيب ڪيفيت طاري ھوندي ھائاي. زمايان تاي 
سمھڻ، سادو کائڻ، ڪوھستاان ساان اڳ کاان وھ دل 
لڳائڻ سندس طبيعت ۾ شاامال ٿاي وياا ۽ جاتاي باه 
ويندو ھاو تاه اتاي جاي غاريابان تاي باي حسااب خارر 
ڪااري، پاانااھاانااجااي نااياااڻااي الِء ناايااڻاان ماانااجااھااان نااياار 
وھائيندو ھو. ڪافي چڪر، جڏھن مون کياس ڏئاو تاه 
ھو قرآن پاڪ جي تالوت ٻڌي، ا  کي ٻاڏائينادو ھاو 
۽ سندس لڙڪ الرون ٿي ِڪرندي ڏئم. عاباده پارويان 
جااي صاااوفاااي ڪاااالم کاااي پاااڻ ٻاااڌڻ ساااان سااانااادس 
ڪيفايات تاباديال ٿاي ويانادي ھائاي. شاگافاتاه کااناپاوِء 
حافظ محمد ھر نياڻيَء ۾ پنھنجي ھيَء شگفتاه کاي 
ڳوليندو ھو ۽ سڀني نياڻين جي مٿي تي ھا۾ رکاي، 
انھن جي وڏي عزت ڪندو ھاو. سانادس طاباياعات ۾ 

 ڏينھون ڏينھن عاجزي ۽ انڪساري وھندي وئي. 
حافظ محمد جوکاياو جاي دياده زياب شاخاصايات جاي 
ھڪ سڃاڻپ سندس ڪاري جبل جيڏا سماجي ڪم 
پاڻ آھان، جاياڪااي تااريااخ ۾ ياقاايانان امار رھاانادا. ھاان 
ڪااوھسااتااان جااي پاانااجاان نساالاان کااان اڃاااياال مااڪااان 
مالماڙيَء جي مالوند ماروئڙن الِء پيئڻ جاي پااڻاي جاا 
انيڪ انتظام ڪيا ۽ واٽر بور لڳرائي ڏناا. ماالامااڙيَء 
جي تاريخي جام  مسجد جيڪا مرمت جوڳي ھائاي، 
ان کي مڪمل طور شھيد ڪري، اتي ئي ساڳائاي ۽ 
ُسٺي نموني تاريخي مسجد ئھرائڻ ياقايانان ھاڪ اجار 
جو ڪم آھي. وڏي ڳالھ ته ڪٿاي باه ھان پاناھاناجاي 
پاڻ نيڪي نه ڪرائي، پر جيڪو به چوندو ھاو تاه اھاا 
مسجد حافظ محمد ئھرائي آھاي تاه ھاو کاياس مانا  
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ڪندو ھو. ان جام  مسجد جي يرسان ئي پااڻايَء جاو 
بور لڳل آھي، ماڻھو نماز پڙھي واپسيَء ماھال پااڻاي 
يريو ويندا آھن. اوڏي ماھال ماناظار ڏساڻ جاھاڙا ھاونادا 
آھن، جڏھن صبح، سانجھي، ھاتاي جاا مااڻاھاو پااڻاي 
يريندي، پنھنجي چھري تي مرڪ سجاائايانادا آھان ۽ 

 حو۾ مان ڳيرا ۽ بلبل پاڻي پيئندا آھن. 
حافظ محماد کاي ڪاوھساتاان جاو اياڌي لاکاياو اٿام، 
جايااڪاو لاقااب ساانادس الِء باالاڪاال ئااھاڪااي اچااي ٿااو. 
ڪوھستان جو جيڪو به ماڻھو بيمار ٿيندو ھو تاه ان 
وٽ ھلي ڪري، وڃڻ سانادس عاادت ھائاي. ڪاياتارن 
ئااي بااياامااارن جااا خااوب پاانااھاانااجااي خاارر مااان عااالج 
ڪرائي، کين تندرست ٿيڻ تائين مڪمل مدد ڪندو 
ھو. جيڪڏھن ڪنھن شخص جي زنادگاي پاوري ٿاي 
ختم ٿي ويندي ھائاي تاه ان جاو غسال، ڪافان، دفان 
پاڻ ڪارائايانادو ھاو. ياتايام ٻاارن جاي ماٿاي تاي پاياار 
شفقت يريو ھ۾ رکي، جڏھن کين آٿت ڏيانادو ھاو تاه 
ان مھل منظر جذباتي ٿي ويندو ھو ۽ يتيم ٻار ساان 

 گڏ سندس اکين مان به اشڪ جاري ٿي ويندا ھئا. 
حااافااظ مااحاامااد جااڏھاان بااه مااالااماااڙي ڪااوھسااتااان جااي 
واديَء مااان گااذرنادو ھاو تاه رساتااي ۾ ھالاانادڙ ماالااونااد 
ماروئڙن کي ا  جي راو ۾ ڪجھ ناه ڪاجاھ ڏيائاي 
ڇڏيندو ھو. مالماڙي پھاچانادو ھاو تاه ڳاوٺ وارن کاي 
خبر پاونادي ھائاي ياا سانادس گااڏي ڏساي ڳاوٺ وارا 
ويچارا سن اچي چاوھاري گاڏ ٿاي ويانادا ھائاا. ساڀاناي 
کااي نااوان نااوٽ خاارچاايااون ڏيااناادو ھااو. ايااتااري قاادر جااو 
پنھنجا کيسا خالي ڪاري ورنادو ھاو ۽ ڪاراچايَء ۾ 
شام جو محنت مازدوري ڪاري وري پاناھاناجان ٻاچان 
سان گاڏوگاڏ ڪاوھساتاان وارن الِء ڏوڪاڙ گاڏ ڪانادو 
ھو. ھو غريب توڙي امايار ڇاوڪاريان ياا ڇاوڪارن کاي 
شااادي ڏاج طااور تااحاافااا ڏيااناادو ھااو. غااريااباان سااان گااڏ 
اميرن ۽ وچولي طبقي جي نياڻين کي به تحفا ڏيانادو 
ھاو، جااياائان غاارياابان کااي احسااس ڪاامااتاري يااا شاارم 
محسوس نه ٿائاي. ساناڌ ۽ ساناڌ واسايان ساان حاافاظ 
محمد جي مثالي ماحابات ھائاي، ڪاراچايَء ۾ اناياڪ 
سنڌين کي روزگاار، سارڪااري تاوڙي ناجاي ناوڪاري، 
ڪاروبار وغياره ۾ مادد ڪاياائايان. اھاڙا اناياڪ ماثاال 
ملندا جيڪي اڄ جيڪي ڪجھ به آھان، اھاو صارف 
۽ صرف حافظ محمد جي رھنمائي، رھبري، تاربايات، 
مدد ۽ قربانيَء جي ڪري آھن. اھوئي سبب آھي جو 
ھن جڏھن سنڌين جي مدد ڪئي ته سندس ڪاروباار 

 ۾ ويتر اضافو ٿيندو ويو ۽ برڪت پئي. 
سندس مذھبي خيال امن پسند ھئا ۽ صاوفاي فاڪار 
ساان ساانادس گااھارو لڳااائااو ھااوناادو ھااو. ماالااماااڙيَء ۾ 
جڏھن به انتشار ڦھليو تاه ان کاي پاناھاناجاي عاقال ۽ 
دانااش سااان، ڳااوٺ جااي مااعااززن جااي مااوجااودگاايَء ۾ 
بھتريان طارياقاي ساان حال ڪانادو ھاو. جاياڪاا ڳاالاھ 

سندس پھچ کان پري هوندي ھئي، ان کان پري رھاڻ 
پسند ڪندو ھو. جڏھن به ماالامااڙي، ڪاوھساتاان جاو 
ڪو ماڻھاو حاج ياا عامارو ڪارڻ ويانادو ھاو تاه حاافاظ 
محمد کيس ايئارپاورٽ انادر وڃاي باورڊنا  الجانا ، 
ساماان جاي اساڪايانانا  ۾ مادد ڪانادو ھاو. ڇاو تاه 
سندس ڊيوٽي پاڪستان ڪسٽم ۾ ھئي. سندس ان 
قانوني مدد جي ڪري ڪيترائي ڪوھستاني ساناڌي 
خو  ٿيندا ھئا. ناه صارف ماالامااڙيَء وارا، پار وڏا وڏا 
اميار ڄاام آف مالايار ۽ رئاياس جاھاڙا ماعازز شاخاص، 
استاد، صحافي، سياستدان، قلمڪار، مور۽، عاالام ۽ 
آفيسر سندس وڏي عزت ڪندا ھئا. يٽو خاندان ساان 
سياسي طور ماحابات ڪانادڙ ھان عاظايام ڪاردار ھار 
وقت ٻھراڙيَء الِء فڪرمند ٿي، خاود وڏياون ماحاناتاون 
ڪيون. سندس مالقاات باياگام نصارت ياٽاو ساان باه 
ٿي. پاڻ ڪوھستان جي اناھان چاناد شاخاصاياتان ماان 
ھڪ ھو، جنھن ڪراچيَء ۾ ٿيل محترمه بينظير ياٽاو 

 جي شاديَء ۾ به شرڪت ڪئي ھئي. 
برابريَء جي بنياد تي، حق سچ ۽ انصاف جي رساتاي 
تي ھلندڙ ھن مرد مجاھد جي فاڪاري تاوڙي عالاماي 

تربيت مالماڙي جي عظيم ليکڪ سائين عبادالاعازياز 
جوکئي ڪئي ھئي، جڏھان تاه ساائايان عابادالاعازياز ۽ 
حافظ محمد جو والد خاان باخاش جاي وفاات کااناپاوِء 
پاڻ پنھنجي وڏي ياٿ حاجي محمد جاوکاياو کاي پايٿ 
وانگر عزت ڏيندو ھو ۽ سااڻاس وڏي ماحابات ڪانادو 

 ھو. 
سندس ٽاھاڪ ڪااري جابال جاي چشامان واناگار ماٺاا 
ھئا، جيڪو ھڪ ييرو کيس ٻڌندو ھاو، ان کاي ايائان 
لڳندو ھو ته ڪوھستان ۾ ڄڻ سانوڻي جي مند آئاي 
آھي. حافظ محمد منھناجاو ساڳاو چااچاو ھاو، جاناھان 

  ۾ 0229منھنجي والد صاحب جي وڇوڙي کانپاوِء 
منھنجي ماٿاي تاي ھا۾ رکاي ماون کاي پاياار ڪاري 

پريشان نه ٿي امان، آئون تنھنجو چاچو ته ” چيو ھو ته 
سندس اھي لافاظ ٻاڌي “!  آھيان ئي، پر پيٿ به آھيان

آئون کياس يااڪار ياري رناي ھائاس تاه پااڻ باه روئاي 
سااڏڪااا يااري مااون کااي آٿاات ڏيااناادو رھاايااو. مااون ان 

ئااي چاايااو. ڏاڏا “  چاااچااا بااابااا” کااانااپااوِء کاايااس ساادائااياان 
عاباادالااعاازيااز جااوکاايااو جاي گااھاارواري ڏاڏي عااائشااه جااي 
وفات کانپوِء چاچا حافظ محمد پنھنجي وني ۽ وڏي 
نياڻي ڊاڪٽر طاھره کي وئاي، جاناگاشااھاي قابارساتاان 
وڃڻ مھل، واٽ تان منھنجي گھر آيا ته جسارت جي 
ڪمري ۾ ويٺاسين. ان مھل سانادس اکايان ۾ لاڙڪ 
ھئا ۽ مون سان ايڏي شفقت ڪيائون جاو اھاو ماناظار 
ھرگز نه وسرندو. ان عظيم انسان جو ھڪ ھڪ لمحاو 
اسان الِء ڇپر ۽ ڇانو وانگر ھو. پاڻ ھڪ حج ۽ عامارو 
بااه ڪاايااائااياان. جااڏھاان تااه ساامااوري اوالد کااي پاارڻااائااي، 
نياڻين جو بار الٿائين. ھڪ ڏينھن باناا ڪاناھان وڏي 
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ماروئڙن کي اڪيلو ڪري، مالماڙيَء جو ھاي عاظايام 
انساااان، ناااياااٺ ا  ساااائااايااان کاااي پاااياااارو ٿاااي وياااو   
جنگشاھي قبرستان ۾ ھن نيڪ مارد کاي، ساناڌ اماڙ 

 جي ھنج ۾ سمھاريو ويو 
ساناادس مااحابااتاان جاي ڪااھااڙي ڳااالااھ ڪاريااان؟ آئااون 
سندس يائيٽي ھيَء آھيان، اھاا الاڀ ڳاالاھ آھاي، پار 
ھن املھ انسان تي مالماڙيَء جاو ھار ناناڍو وڏو، ٻاچاو 
ٻار، مرد عورت، امير غريب، عالم اديب توڙي مولاوي 
۽ ماقارر، ماطالاب ھار ھاڪ مااڻاھاو فاخار ڪاري ٿاو تااه 
مالماڙيَء جي ھرتيَء جن املھ انسانن کي جانام ڏناو، 
انھن مان ھن مرد مجاھد جھڙو جوان شايد ورلي ڪاو 
پئدا ٿئي  جنھن مختصر زندگيَء ۾ ايڏو عمل توڙي 
عزت ڪمائي جيڪاا مااڻاھان کاي سائاو ساالان ۾ باه 
نٿاي مالاي ساگاھاي   کاياس ساناڌ جاي آفااقاي شااعار 

 مرشد عبداللطيف جو شعر ارپيندس: 
 ماڻھو سن نه سھڻا، پکي سن نه ھنج،

 ڪنھن ڪنھن ماڻھوَء منجھ، اچي بوَء بھار جي.
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جااي مسااافاار اکااياان صاادياان  
جاااي پاااناااڌ ۾ ناااه ڪاااڏھااان 
ڪنهن کي ليئو پائي ڏساڻ 
جي ڪوشش ڪئي آھي، نه 
وري ڪاااااڏھااااان رڪاااااجاااااي 
سااگااهاايااون آھاان بااس  وقاات 
جي ڪانٽن جي ٽڪ ٽڪ جي هڪ انداز سان صدين 

وقات ساان گاڏ بادالٿ ” جو پنڌ تيااڳاجاي رهاياو آھاي. 
جاايااڪااو “  جاادت پسااناادي جااو ضااروري اهااڃاااڻ آھااي.

حالتن پٽاندر احساسن اڳيان ضروري سمجهياو وڃاي 
ٿااو. پاانااج هاازار سااال قاادياامااي سااڌرياال تااهااذيااب جااا 
اصلوڪا وارث هن وقت پنهاجاي قاياماتاي شايان کاي 
هٿن سان ناياب ۽ اڻلن بڻائي رهيا آھان. رڳاو اساان 
پنهنجي زراعت کي ڏسون ته اهاا هان وقات ڪاهاڙي 
حال ۾ آھي؟ جيڪا غير معياري ٻج دوائون ٻه نمابار 
ياڻ اسان جاي زراعات کاي تابااهاه حاال باڻاائاي ڇاڏياو 
آھي. نه ته ٽيھ پناجاٽاياھ ساال پاهاريان خاا  ڪاري 
چيٽ جي هنن ڏينهن ۾ جڏھن هاوائاون پاناهاناجاا ر۽ 
بدالئينديون هيون ڪاتاي جاا پاوکايال فصال ياياالئاي 
چايااٽ جااي فصاال جااي تااياااري ڪاائااي ويااناادي هاائااي، 
وونئڻن جاي ووڙائايان جاي وڍائاي وناگاار تاي ٿايانادي 
هئي، پوِء اهي ونگارون ٻني جاهالاڻ تاائايان هالانادياون 
هيون، سال جي سفر ۾ چيٽ جي پوکائي جاا باياحاد 

خوبصورت ماناظار ڏساڻ جاهاڙا هاونادا هائاا. شاام جاو 
ڍڳان کاي تايال جاو ڍڪ ڏيائاي آنااڌي جاو اٿاي ٻانااي 
کيڙڻ الء اڳواٽ تيار ڪيو وينادو هاو. سااهار، ڪاياڻ، 
هر، پاڃاري سن اڳواٽ ڍڳي گاڏي ۾ ماوجاود هاونادا 
هئا. زمين کي سنوارڻ جاا ماقااباال ٿايانادا هائاا. هااري 
پنهنجي ننڊ ڦٽائي آھي جو اٿي ڪوڏر ڪالاهاي تاي 
کڻي سڌائي ۾ سهڻي ساالماي وئانادي ساج ايااريانادا 
هئا  ڪتي ايرندي هئي ته هاري هر سنڀائايانادا هائاا، 
ٻااناايااون کاايااڙناادي کاالااناادي سااج اياااريااناادا هاائااا. جااڏھاان 
پوکائي جو عمل پورو ٿيانادو هاو، ياعاناي ٻاناو جاهالاي 
وئبو هو ته تڏھن ڳوئن ۾ شادين جا ڪااڄ ساناڀارنادا 
هئا، رئل ماٽان ماائاٽان کاي پارچاائاي گاڏ پااٽاوڙي ۾ 
کارائبو هو. ڏاند گاڏين کي سينگارڻ جا مقابال ٿيندا 
هئا. ڄ  نج سنڌي سهرن جي گونج ۾ سفر ڪانادي 
هئي. خوبصورت رلين جي وڇاڻان تاي ڄا  وياهانادي 
هاائااي. گااهااوٽ الناائااون لااهااناادا هاائااا، نااج گاايااهااه سااان 
ديڳاايااون پااچاانااديااون هاايااون. سااڀاانااي ڪاااڄ وارن کااي 
ُچاااورياااون ڪاااري کااااراياااون ويااانااادياااون هاااياااون. ماااذاق 
مشڪرين ۾ گهوٽ النائاون لاهانادا هائاا، ڪااڄ جاي 
پااڇاااڙڪاان پااهاارن ۾ پااري کااان آياال مااهااماااناان کااي 
اوڍاڻيون اوڍائي موڪاليو ويندو هو ۽ پوِء سياري جي 
سرد راتين ۾ اوطاقن ۾ ٻرندڙ مچ جي چوڦير ڪانن 
ڪڍي ڪچهريون ڪندي سج ايارياا ويانادا هائاا، راڄ 

ياڳ جا چسا مڙس پنهنجي ڳوئن کي پنهنجو گاهار 
سمجهي هالئيندا هئا. ڏ  ساک ۾ هاڪاِءائاي کاي 
اڪيلو نه ڪيو وينادو هاو، سان ياائارن واناگاي يار ۾ 
بيٺل هوندا هائاا. وقات گاذرڻ ساان گاڏ تاباديالاي جاو 
توازن به بدلبو رهيو، ڏاندن جي جڳهه ٽارياڪاٽار اچاي 
ويا، زمين جو سڄو ڪم جادياد مشايان ذرياعاي ٿاياڻ 
لڳااو، مااطاالااب تااه اسااان جااون صاادياان پااراڻاايااون زرعااي 
روايتون زوال پذير ٿاياڻ لڳاياون..  ڳاوئااڻاا ڪااڄ وياا، 
رواج ويااا هاااڻاي شاادي ڪااڄ شاھاار جااي خااوبصااورت 
پارڪن ۾ نمائش ۽ ڪاروبار بڻجي ويا آھان، ڳاوئان 
جي نيڪ مردن پنهناجاي ٻاارن جاي باهاتار مساتاقابال 
پٺيان شھر ڏانهن ر۽ ڪري ورتو، ڳوئن جي مالڪي 
نه ٿياڻ ڪاري ڳاوٺ اجاڙي وياا، ماعاصاوم ٻاارن جاي 

 تعليم تباهه ٿي وئي 
اهڙن سڀني منظرن کي اکين سان ڏسنادي، دل ڏاڍي 
ڏکاري ٿئي ٿي هن وقت جاي ضارورت کاي ڏسانادي 
پاانااهاانااجااي سااگااهااارياان صااالحاايااتاان، ناات نااون  زرعااي 
سڌارن تي عملاي ڪام ڪارياون، گاڏوگاڏ پاو  جاي 
پنهنجن پراڻن طريقن کاي باه هاٿاي وناڊائايانادا رهاون، 
جيڪي اسان جاي زمايان جاي اصال ساوناهان آھان ۽ 
اسان جي سون ورني هن سنڌ جي خمير سان انصااف 

 به آھي.
*** 

 ۽ُمس جي تح الِتُح ضرھُ

 سججنججڌ جججو مججا!ججي ۽ حججال!

 

 وقت 

 عبدالغني شر
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ادب احاااتااارام تاااماااام ساااٺاااي 
ڳاااالاااهاااه آهاااي. ادب احاااتااارام 
کااانسااواِء ماااڻااهااو حاايااوان مااثاال 
آهاي. مااثال ڇااا؟ اصال حاايااوان 
ٿيو پوي. هر قسم جاو جااناور 
ٿي پوي ٿاو. جاياڪاڏهان ادب 

 ناهي ته پوِء زوال ئي زوال آهي ۽ زوال تباهي آهي.
ادب سازي ۾ اسين تمام گهڻا خود ڪافايال آهاياون، 
جيئن اسين فاقاڪشي ۽ خودڪشي ۾ خاود ڪافايال 
آهيون، اسين ادب سازي ۽ فاناون لاطايافاه ۾ پاڻ خاود 
ڪفيل آهيون. اسان مان هارهِاڪ مااڻاهاو لاطاافات جاو 
فن ڄاڻي ٿاو، بالاڪال اساان وٽ فان پايادا ٿاياو آهاي. 
اسين فن جي ماٿ آهيون، اسايان فان جاا والاد آهاياون. 
هر شيِء اسان وٽان ڦٽاي ناڪاتاي آهاي. اسايان لاوساڻ 
جو فصل آهيون، اسين سرنهن ڦالر آهيون، اسايان باڙ 
جي گهاٽي ڇانَو آهيون ۽ اسين چانهه ئااهاڻ الِء هااڻ 
بڙ جو کير ڪتب آڻايانادا آهاياون. باڙ جاي کايار ساان 
ئهيل چااناهاه جاو ساواد ۽ مازو ڪاناهان باه پاتاي کاان 
گهٽ ناهي. اوهان ۽ مناهاناجاي يات تاي لڳال اناهايَء 
اياال سااي ڊي تااي هاالااناادڙ ڪاايااباال واري چااانااهااه جااي 
اشتهار کان ڪافي ذائقي واري چانهه آهي. هونئن باه 
اساياان تااعااويااذ واري چاانااهااه پااياائااون باه ڪااونااه. ڇااو تااه 
جيڪڏهن تعويذ واري چانهه پيئون تاه اسايان زال جاا 
غااالم ٿااي وڃااون. ٻااياان لااوڪاان وٽ ادب جااو ڪااارج 
ڪهڙو به هجي، ان ساان ماناهاناجاو ڇاا وڃاي؟ پارڏياهاه 
جي ادب سان منهنجو ڪجهه نه وڃي، منهاناجاو ادب 
عظيم آهي. منهنجي ادب ۾ هر شيِء عظايام آهاي. 

 اسان وٽ نوان خيال آهن، اسان وٽ نوان خواب آهن.
فيس بڪ جي ڪري جيترو مان مقبول آهياان، اياتارو 
شايد ئي ڪو ٿاي ساگاهاي. اناهايَء ڪاري سان کاان 

پهرين اول شر  يعني ادب ۾ داخاال جاو عايان شار  
اِهو آهي ته اوهان هينئر جو هينئر ڪنهن ٽانگاي تاي 
سوار ٿي طيب ڪااماپالاياڪاس ماان ڪاو لاياپ ٽاام، 
ڪو ٽيبالاياٽ وئاو ۽ اناهايَء جاي ساکاياا وئاو، ان تاي 
پنهنجو اڪائونٽ ئاهيو، پنهنجي يات تاي پاناهاناجاي 
اسٽيٽس تي ڪاو ناظام، ڪاو ناثاري ٽاڪارو رکاو، پار 
شر  اِهو آهي ته اِهو ڪنهن کي سمجهه ۾ ناه اچاي، 
پوِء اوهان ڏسو ته اوهان کي ڪيتريون الئيڪس مالان 
ٿيون، واهه واهه جا نه ختم ٿيندڙ ڪميناٽاس مالان ٿاا. 
فيس بڪ کي هميشه هلندو رهڻ ڏيو. ڪڏهن به بناد 
نه ڪيو، انهيَء جي بند ٿيڻ سان اوهان جي ادباي قاد 
ڪاااٺ تااي فاارق پاائااجااي سااگااهااي ٿااو. اوهااان کااي 
جيڪڏهن پنهنجو ادبي ذوق شوق، قاد ڪااٺ وھائاڻاو 
آهي ته اوهان ادب سازي جاي لاياباارٽاري ماان تاربايات 
ڪيو، ڪو شارٽ ڪورس ڪيو. مثال طور: ڪهااڻاي 
لکڻ جو شارٽ ڪورس، نظم لکڻ تي هاڪ ڏياناهاون 
ڪورس مڪمل، ناول لکڻ تي ٽن مهينن جو ڊپالاوماه 
وغيره اهي سن سندون اوهان پاڻ وٽ سنڀالي رکاو ۽ 
جڏهن به ضرورت پوي تڏهن ڪڍي ڏيکاريو ۽ اناهان 
جو نماٿ ڪرڻ جي جاِء ادبي ويهاڪاون آهان. ڪاناهان 
ادبي پروگرام ۾ ڪنهن عظيم اديب جي هِاڪ سائاو 
صفحن جي ناول جي ماهاورتاي تاقارياب ۾ اوهاان وٽ 
اهااي سااناادون هااونااديااون تااه اهااي وقاات ساار ڪاام اچااي 

 سگهنديون.
اوهاان ادباي قاد ڪااٺ وھائاڻ الِء ادب ماتااعالااق ڪااي 
دوائون به پي سگهو ٿا، ڪي ٽانڪ به واپرائي سگهاو 
ٿا ۽ بازار جي غايار ادباي دوائان کاان باچاو، صارف ۽ 
صرف ادب سازي وارن معجونن ۽ اصلي، نج ۽ صافاا 
سچن ادبي نسخن سان تيار ٿيل ادبي ٽڪيون، ادباي 
ڦڪيون، ادبي ڪئپسول کائڻ سان اوهان ۾ ڏات جاا 

ُاهي ُاهي سال ڦٽندا جنهن جي هڳاٿ ۽ هاِءاڪاار ساان 
 اوهان سارو جهان واسي سگهو ٿا.

ادبي قد ڪاٺ وھائڻ الِء اوهان ڪاناهان ادباي وياهاڪ 
۾ ضارور وڃااو ۽ ُاتااي تاوهااان ڏساو تاه ادبااي پاروگاارام 
ڪيائان ۽ ڪاهاڙي ريات ٿايان ٿاا. ماثاال طاور: اوهاان 
ٻڌندا ته جيڪو ماڻهو ماائاياڪ تاي باياٺاو هاونادو اِهاو 

مااان هان پااروگاارام جااي شااروعااات لااطاايااف ” چاوناادو تااه 
سائين جي هن شعر سان ڪريان ٿو تاه.... هااڻاي ماان 
لطيف سائين جو هي بيت پڙهي هن محفل جي ماور 
پکي جهڙي ماڻهاو کاي ساڏياان ٿاو. لاطاياف جاو هاي 
بيت پڙهي هاڻي هِڪ وڏي پيٽ واري مٺان پاياشاابان 
جي بيماري لڳل ڪرپٽ ازدها باال جاهاڙي ڪااماوري 
کي سڏايان ٿاو، جاناهان ساناڌ جاي ادب، عالام، عاقال، 
فصل، زمين پاڻي هاوا سان ڪاجاهاه کاي کاائاي چاٽ 

 ڪري ڇڏيو آهي ۽ هِڪ کٽي اوڳرائي به ڏني اٿس.
ڪامورو چوندو ته لاطاياف ساائايان عاظايام شااعار هاو، 
موهن جي دڙي جي مٽي جي سڳناڌ ساان اساان جاي 
َرت مهڪي ٿي پئي. حاالنڪاه ان جاي رت ۾ ساواِء 
ڪرپشان ۽ ساناڌ کاي ڪاناگاال ڪارڻ، ساناڌيان ساان 
ناافاارت ڪاارڻ ۽ ساانااڌي ٻااولااي کااي گااهااٽ وھ چااوڻ 
کانسواِء ٻيو ڪجهه به ڊوڙي نه رهيو آهي. اهاي سان 
ڳالهيون توهان وڏي واڪي ٻاڌياون هاونادياون ۽ ٻاڌي 
رهيا هوندئو. لطيف سائين صرف ڪنهن کي ڊائياس 
تااي سااڏڻ ۽ الهااڻ الِء اسااتااعاامااال ٿااي رهاايااو آهااي. 
پروگرام ختم ٿيڻ کااناپاوِء لاطاياف ساائايان ساان ڪاو 
واسطو نه آهي. پروگرام پورو ٿاياڻ کااناپاوِء ماوهان جاو 
دڙو مٽي جي ڍيار کاانساواِء ٻاياو ڪاجاهاه باه ناه آهاي. 
پروگرام ختم ٿيڻ تي َسمبارا االئي ڪنهن جنڙي ۾ 
تبديل ٿي ويندي. هي آهاي اصال ادب ساازي. اوهاان 
ٻيو گاهاڻاو ڪاجاهاه ساکاياو هاونادو، دوا ساازي، رنا  

  ادب

 
 جڏهن

 شوڪت لوهار

 ادب سازي جو شارٽ ڪورس!
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سازي، پر ادب ساازي ضارور ساکاو، تاڏهان ئاي اوهاان 
ادب جو اصل مزو ۽ رس چس ماڻي سگهو ٿا. انهيَء 
کان عالوه اوهان جيڪڏهن ادب جي ميدان ۾ ساچان 
ٽنڊولڪر جهڙا رڪارڊ قائام ڪارڻ چااهاياو ٿاا تاه پاوِء 
اسان جاو ادب فارناياچار ساان يارپاور آهاي. ان ۾ کاوڙ 
ڪرسيون آهان، ٽايابالاون آهان، کاوڙ ڪاِءاٽ آهان، در 
آهن، دريون آهن ۽ اهي سن سااز سااماان ڪاناهان ناه 
ڪنهن وڏي اديب يا سياساي مااڻاهاو جاي ناالاي ساان 
منسوب آهن، پر اهي ڪرسيون ۽ ٽيبلون انهن اديبن 
جي نالن سان بلڪل به ماناساوب نااهان، جان قصايادا 
گوئي نه ڪئي آهي، جن قصايادا ناه لاکاياا آهان، هاي 
ساڀائاي ڪاارساياون ۽ ڪاِءاٽ انااهان ادباي ۽ سايااسااي 
ماڻهن جي نالن سان منسوب آهن، جن قصيدا گوئي 
۾ سڀني کان گوِء کنئي آهي، جاياڪاي درٻااري ادب 
۾ نوبل انعام يافته آهن، هي سڄاو فارناياچار جاياڪاو 
هاال مان آيو آهي، جاياڪاو کااڻاوٺ ماان گاهاراياو وياو 
آهاااي. اصااال ڪااااٺ آهاااي، ناااج آهاااي، سااان ادباااي 
ڪرسيون نج ٽالهي، ساڳ ۽ صندل جي ڪااٺ جاون 
ئهيل آهن. انهن ۾ ڪاٿاي باه غايار ماعايااري ڪااٺ 

 استعمال نه ڪيو ويو آهي.
جيڪڏهن اوهان ادب سازي جا سڀئي گر ساکاي ورتاا 

ادبي ٽيبل، ادباي ‘  ادبي ڪرسي’آهن ته پوِء اوهان به 
منجي، ادبي صندلي جي حقدارن جي قطار ۾ باياهاي 
سگهو ٿا. هِڪ نه هِڪ ڏياناهان اوهاان جاو وارو ضارور 
ايندو ۽ اوهاان ادباي ڪارساي ياا ٽايابال ياا ڪاو ادباي 
تختو مااڻاي وئانادئاو، پاوِء اوهاان جاو ادباي قاد ڪااٺ 
وھي ويندو ۽ اوهان اديب سان گاڏ ادباي ناقااد باڻاجاي 
ويندئو ۽ اوهان سنڌي ادب جي ڪنهن به صاناف تاي 
تنقيد ڪرڻ جو حاق مااڻاي وئانادئاو. ادباي تاناقاياد پاڻ 
ادب جو ِحصو آهي ۽ وڏي ماٿااڪاٽ جاو عالام آهاي. 
اصل ۾ سنڌي ادب ۾ تنقيد نگار آهان ئاي ڪاو ناه، 
جيئن سوئيٽزرلينڊ ۾ فوج نه آهي، جيئن افغاانساتاان 
۾ ريل نه آهي، ايئن ئي سنڌي ادب ۾ تنقيد ناگاارن 
جو فقادان آهاي. تاناقاياد ناگااري جاو زوال آهاي. َصافاا 
اڻاٺ آهي. اصال ادب ايائان ساڪاي خشاڪ ٿاي وياو 
آهي جيئن سنڌ جي پڇڙي واريون زماياناون پااڻاي الِء 
ُسااڪااي خشااڪ ٿااي ويااون آهاان، جاايااڪااي ماااضااي ۾ 
تنقيد نگاري ڪاري َوياا اناهان خابار نااهاي ڇاا ڪاياو. 
اهي اصل ۾ ادب سازي جي سنَد کاان ماحاروم هائاا. 
انهن کي ڪهڙي خبر ته ادبي تنقيد ڇا ٿيندي آهي؟ 
اوهان پنهنجاي ماحاناتان ساان ادباي تاناقاياد ناگاار ٿاي 
ُايري سگهو ٿا، ايئن جيئن گهڻو ڪڙهاڻ جاي ڪاري 

چانهه ُاٻري پونادي آهاي. ڇااڪااڻ تاه اوهاان وٽ ادب 
جي شارٽ ڪورس جا سرٽيفڪاياٽ آهان، اوهاان وٽ 
ادبي ڪرسي، ڪرسي جو اھ يا ان جون ٽاناگاون آهان. 
اوهان تنقيد نگار ٿاي وياا. هااڻاي اوهاان لساٽ ئااهاياو 
جيڪي اوهان جا مريد آهن، جيڪي اوهان جاي ادباي 
قاد ڪااٺ کاي تسالايام ڪان ٿاا ۽ اوهاان جاي ادبااي 
خدمتن کان انڪار نٿا ڪن، اوهان اناهان جاي لاکاڻاي 
جي جيڪا تاعارياف ڪانادا اِهاا ادباي تاناقاياد هاونادي، 
جيڪي اوهان کي نٿا وڻن، اوهاان اناهان جاي لاکاڻايان 
مان وائرس ۽ بياڪاٽارياا ڪاڍنادا ۽ اناهان اديابان جاي 
لکڻين تي سخت ُرڪ جهڙي ۽ ڇتاي تاناقاياد ڪانادا، 
بلڪه گگر بڻجي چنبڙي پوندا. اِها آهي ادبي تنقياد. 
سنڌي ادب ۾ تنقيد ڪرڻ الِء اوهاان کاي ڪاناهان باه 
ادبي تنقيدي نظريي کي پڙهڻ جي ضرورت ناه آهاي. 
اوهاان کاي صاارف پاااڪساتااان جاي ٻاه قااوماي ناظااريااي 
پڙهڻ جي ضرورت آهي. اوهان ادبي تنقيد ماان واقاف 
ٿي ويندا. ادب سازي ۾ نالو پيدا ڪري اوهان ساناڌي 
ادب جا سڪيلڌا اديب بڻجي سگهاو ٿاا ۽ اِهاو ادباي 
 رتبو ۽ مقام ماڻڻ ڪا معمولي ڳالهه ٿورو ئي آهي.

shoukatali.lohar@gmail.com 
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 ادب 

ڪااالس روم ۾ هااڪ ڪااتاااب 
جااي ڳااالااهااه ڪاائااي ۽ لاايااکااڪ 
بابت چاوي پاياو جاياڪار رائاياٽار 
ڪاناهان روشان خاياال مالاڪ جاو 
هجي ها ته سڄي عامار ان هاڪ 
ڪتاب جي ڪمائي کائي ها ۽ 
تاحيات امر رهي ها، پر بدقسمتي سان اهو ليکڪ اسان 
جي سنڌ جو آهاي. امار جالايال ڳاالاهاه ڪاري پاياو رساول 
مايامااڻ ۽ ان جاي نااول نااجاومااي جاي. امار جالاياال رسااول 

ماان ” ۾ لاکاي ٿاو تاه، “  ڪافار دياوتاا” ميمڻ جي ڪتاب 
رسول ميمڻ جاي ڪاتااب جاو ُماهااڳ ناه لاکانادس، ماان 
رسول ماياماڻ جاي حاوالاي ساان ادب ۾ اولاڙن جاو ذڪار 
ڪندس، مان فقه ايترو چوندس ته رسول جا افسانا غور 
سان، توجهه سان ۽ همدرديَء سان پڙهيا وڃن، رسول جاا 
افسانا انهن جي سمجهه کان باالتر آهن، جن جاي عاقال 
۽ فهم تي تعصب جا پاڇاا پايال آهان، ماان امار جالايال 
جي زباني ۽ اها لکت پڙهي رسول ميمڻ تي عاشق ٿاي 
پيس ۽ محبوب سمجهي ان جي هر ڪاتااب جاي هاڪ 
هاڪ اکار ساان پاياار ڪايااو، رساول ماياماڻ صااحاب سااان 

۾ جااڙيااو روباارو ڪااابااه  0225ماانااهاانااجااو روحااانااي رشااتااو 
مالقات نه ٿي رسول ميمڻ سان تقريبن هر معامالاي تاي 
منهنجي فون ڪال ۽ فيس بڪ تي ڳالهه ٻولهه ٿينادي 
رهي، رسول ميمڻ کي ڪجهاه عارصاو اڳ ڪاوروناا ٿاي 
هئي وري بلڪل ئيڪ ٿي وياو ۽ پاابانادي ساان ڊياوٽاي 
سارانااجااام ڏيااناادو رهاايااو. اناهاان الڪ ڊائااون وارن ڏياانااهاان 
دوران مان هڪ ڏينهن کانئس کلي هجت مان پڇيو سر 
ڪورونا اوهان کي لڳي ياا اوهاان ڪاوروناا کاي لڳاي ان 
جي به نفسيات پيا ساماجاهاو، کالاياو، چاياائايان مادهاو  
عالج ڪيانس پيو، مون به ٽهڪ ڏئاي چاياو سار ياقايانان 
درمل اوهان وٽ آهي، دارون هلي پاياو، چاياائايان هاا ڏاڍو 
خو  طبيعت هو، شخصايات ۾ وڏو رعاب هائاس، ماان 
مذاق جي دائري ۾ هجتون باه ڪانادو هائاس، چايام سار 
سزا جزا دنيا ۾ آهي انسان ڏوهه ڪري ھرتي تي ازالو ادا 
ڪااري وڃااي ٿااو. چاايااائااياان، انسااان ازلااي گاانااهااگااار آهااي، 
مذهب ۾ انسان جي ابتدا گانااهاه ساان ٿاي آهاي، ثاواب 
اهڙي عمل کي چئجي ٿو ته انسان گناهه جي بي لاغاام 
گهوڙي کي قابو ڪرڻ ۾ ڪاياتارو ڪاامايااب ٿائاي ٿاو، 
انڪري ثواب بذات خود پاڻ ڪو عمل نه آهي، پر گناهه 
کااي قااابااو ڪاارڻ ثااواب آهااي. رسااول مااياامااڻ پاانااهاانااجااياان 

دنيا جاا سان ” ڪهاڻين نظمن ۾ موت بابت لکي ٿو ته 
موضو  موت تي ختم ٿي نئين زندگي کي جانام ڏيان 

انسان بي وس آهي، دنيا ۾ نه فطرت سان ماعااھادو ” ٿا، 
ڪري اچي ٿو، نه ان کان موت الِء رضامندي پڇي وڃاي 

موت تاه ماڪاتاي آزادي ” ته وري ڪٿي لکي ٿو ته، ”  ٿي
آهي، معصوم آهي، آزادي خوشي آهي، قيد جبار آهاي، 
موت جي نالي ۾ ايڏو خوف آهي جو انسان ٻاڌي خاوف 

انسااان ڪاڏهاان هاجااومان ۾ اڪاياالااو “  ۾ مااري وڃااي ٿاو.
آهي، اڄ آهي، سڀاڻي نه آهي. مناٽان ۾ پايادا ٿاي پاوي 
ٿو، سيڪنڊن ۾ مري وڃي ٿو. خوشيون ڏکن ۾ تاباديال 
ٿين ٿيون، وقت سان ڏ  وسري وڃان ٿاا. رساول ماياماڻ 

جي مهاڳ ۾ لاکاي ٿاو “ الف کان اڳ”پنهنجي ڪتاب 
مان هڪ مايوس ۽ وقات جاو فاراماو  ٿايال مااڻاهاو ” ته، 

آهيان، مون قلم اندر مس جيان پناهه ورتاي آهاي، قالام 
جيسين لکي ٿو مان آهيان، ورق وقت آهان، وقات ورقان 
جيان ڦاٽي وڃي ٿو. انسان جي جذباتي هجڻ جو ساباب 
ان جي اٻوجهائپ آهي، خادا ۽ ڇاوٽاڪااري جاي ناانٿ ۾ 

آهاي   )Delusion(هو جذباتي ٿي پوي ٿو، عقايادو خالال
۽ ڇااوٽااڪااارو نااظاارياااتااي خاالاال، مااان پاااڻ هااڪ جااذباااتااي 
شخص آهيان ۽ نظريي جي ڊئل کنڊرن ۾ دفان آهاياان. 

“ الاف کاان اڳ” ڪنهن کي پڪارياان؟ ماان پاڪااريانادو 
ته ڪاناهان ڏئاو ناه آهاي، الاف کاان “ الف”وڃي نڪتس، 

اڳ جو تصور، ڏاڍو ڏکيو آهي، اهڙي تصور کاي ناڀاائاڻ، 
اهو موضو  نه آهي، ان جي معرو۾ هجڻ جاو تاه ساوال 
ئي پيدا نٿو ٿئي، ڪهڙو نانٿ ڏيئي سگهجي ٿو، اهڙي 
ڪيفيت کي؟ اوندهه ئي اوندهه آهي، پر اوندهه ماوضاو  
آهاي، ان ڪاري اهااا اونادهااه باه ناه آهااي، ماان ماناجااهاياال 

آهاي، ناه حاقاياقات   )Nominalism(آهيان، نه اها اسميت
)Realism( نااانٿ بااذات خااود ناانٿ آهاي، ان ڪااري اهااو ،

نانٿ نه آهي، ٻيو ڪجهه آهي، منهنجي حيرت مون کي 
بي خود ڪري ڇڏيو آهي. ان کانپوِء رسول ماياماڻ لاکاي 
ٿو ته مان جڏهن عالمي ادب جي معروف ليکڪ ڊوناالاڊ 

پڙهيو هو   Lives of Destinyڪلراس پيٽيَء جو ڪتاب
ته ان جي لکڻيَء ماون کاي اياتارو ماتااثار ڪاياو جاو ماان 
لکت ۽ گفاتاگاوَء ۾ پاياو ان جاا حاواال ڏيانادو هائاس. ان 
ساڳي ڪتاب مان ڪجهه چونڊ شخاصاياتان جاو تارجاماو 

ماااڻااهااو ” ڪااري اوهااان آڏو پاايااش ڪااري رهاايااو آهاايااان 
جاي عاناوان ساان ۽ اناهايَء ڪاتااب “  جيڪي مرڻا نااهان

جي اڍائي اکرن ۾ لکي ٿو تاه ماان جاڏهان ساورهان ساال 
اڳ پنهنجي ڪاورس جاي ڪاتااب ۾ ڊارون جاو ناظارياو 

The theory of natural selection  پاڙهاياو هاو تاه الديان
ٿي پيو هئس، ان ڏينهن کان خدا جي وجود جو ته پاڪاو 
اقراري ٿاي پاياس، پار ماذهاب جاو اناڪااري. جاياڪاڏهان 
قيامت ٿي ته خدا کي اهو ئي چوندس ته اهو سان ڊارون 
ئي هو جنهن پنهنجي نظريي کي ڪاجاهاه اهاڙن پاخاتان 
مشاهدن سان پيش ڪيو جو مون وٽ اناهان جاي قاباول 
ڪرڻ کانسواِء ڪوبه جواز نه هو. رسول ماياماڻ پاناهاناجاي 

کان مٿي ڪتاب لکاياا جان ۾ ساائاناساي  92حياتي ۾ 
فالااسافااو، ڪاهاااڻايااون، شااعااري، ادب، مااوسايااقاي، آرٽ ۽ 
شاندار تاريخي ناول پڻ شامل آهن. هن جي هر موضو  
تي ايتري گرفت هئي جو نافاسايااتاي طاور انساان پاڙهاي 
دن  رهجي وڃي ٿو رسول ميمڻ جو وڇوڙو سنڌي ادب 

 ۾ خال پيدا ڪري ويو آهي. 

 هڪُعظيمُدم غُجوُوڇوڙوُ۽ُلکڻاُ۾ُموتُ   تُت ثرات
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دنايااا ۾ پانااھانااجان شاھااريان ۽ 
سياحن کي، مفت انٽرنيٽ واِء 
فاِء سروس ڏيندڙ چند مالاڪان 
۾ شمار ٿايانادڙ تاائاياوان جاي، 
دلڪش تمسوئي ماٿريَء جاي 
ڪناري آباد، خوبصورت شھر 

۾، عالام االنساان جاي ڄااڻاو ڊاڪاٽار   Taipeiتائيپي
جي گھر ۾ پئدا ٿيل، نامااڻاي   Shiun-wayشيون وي

نگاھن ۽ بھادر خيالن جي مالڪه پي لِانا  ُھاوآنا  
Pei-Ling Huang ننڍپڻ کان ئي جاناھان آفااقاي ُساَر ،

ساالان جاي  02۽ ساز جي ڳوال ۾ ھئي، اھاو کاياس، 
جاافاااڪشاايَء کااانااپااوِء، ساانااڌ مااان شاااو عااباادالاالااطاايااف 
يٽائيَء جي راڳي فقيرن وٽاان مالاياو. جاناھان تاي ھان 
آماريااڪااا ۾ تااحااقايااقااي ايااياااس ڪايااو. اھااو تاااريااخ ۾ 
پھريون ييارو آھاي، جاو ھاارورڊ ياوناياورساٽايَء جاھاڙي 
دنيا جي مڃيل اداري ۾ به لطيف سائينَء کي مڃاتاا 
ملي رھي آھي. پي لِن  ھاوآنا  جاي ڪاردار ساان، 
جتاي ساناڌ جاي عالام ۽ ادب ۾ نائايان ۽ ساوناھاري 
تاااريااخ رقاام ٿاائااي پاائااي، اتااي ساانااڌي مااحااقااقاان ۽ 
لطيفيات جي شاگردن کي پڻ وڏو اتساو مالاي رھاياو 

  ۾ ھاااوشاااي 2354آھاااي. ھااان اساااڪاااالااار نااااريَء، 
ايليماياناٽاري اساڪاول ۾ پارائاماري تاعالايام الِء داخاال 

ورتااي تااه سااناادس مااائااٽ اسااڪاااٽاالااياانااڊ لااڏي ويااا. 
جنھنڪري ھن، پنج سال بنيادي تاعالايام اتاي پارائاي 

  ۾ ڇاااھ سااااال 0222۽ واپاااس تاااائاااياااوان وڃاااي 
سيڪاياناڊري تاعالايام پااس ڪائاي. جاياتاوڻاياڪ ھان 
نيشنل چيئن  ڪاونا  ياوناياورساٽاي تاائاياناان ماان، 

  ۾ آرڪيٽيڪچر ۾ گريجوئيشن ڪئي، پار 0221
سااانااادس رو  اڃاااا باااي تااااب ھاااو. جاااناااھااان الِء ھااان 
ميوزيڪاالجيَء جي شعبي جي چونڊ ڪائاي. اھاڙيَء 
ريااات ھااان ناااياااشااانااال تاااائاااياااوان ياااوناااياااورساااٽااايَء ماااان، 

  تائيان رھاي، 0222  کان 0228ميوزيڪاالجي ۾ 
  0223ماسٽر ڊگري ڪئي. ماسٽرس دوران ئي ھن 

۾ ڏکڻ ايشيا جو دورو ڪيو. جنھن ۾ اناڊياا کااناپاوِء 
پاڪستان اچي پنجاب جي موسيقارن سان ماالقااتاون 
ڪيائين، پر کيس جنھن شيِء جي تڙم ھئي، اھا ناه 
ملي ته ھن سنڌ جو ُر۽ ڪيو. جاڏھان ھاوَء ياٽ شااو 
۾ درگاهه جي اڱڻ تي پھتي ته حيران ٿي وئي. جتي 
تنبوري جي تار سندس دل کي ئاري ڇڏيو، اتي شاو 
جي راڳ کي ُٻڌي، ھن پنھنجو پاڻ کي سڃااڻاي، ان 
تي تحقيق ڪرڻ جو ارادو ڪري ورتو ۽ آمريڪا جاي 
ھارورڊ يونيورسٽيَء جي ماھر پروفيسرن سان مالقاات 
ڪري، کين اسڪالر ٿاياڻ جاي درخاواسات ڪاياائايان، 
جايااڪاا تارت ئااي مااناظااور ڪااناادي، کااياس شااو جااي 

راڳ، راڳين ۽ سندن ُسرن تي ڪم ڪرڻ الِء ريسارر 
اسڪالر طاور رکاياو وياو. ايائان ھان شااو لاطاياف تاي 
باقاعده ڪم ڪرڻ الِء پھريان انڊيا جاي شاھار پاوناي 
جي آمرياڪان انساٽاياٽاياوٽ آف اناڊيان اساٽاڊياز ماان 
سانااڌي ٻااولاايَء جااو مااخااتااصاار ڪااورس ڪاايااو. جاانااھاان 
کااانااپااوِء ھاان ساانااڌي اديااباان جااھااڙوڪ: تاااج جااوئااي، 
پروفيسر اسحاق سماياجاي ۽ ٻايان وٽ ساناڌي ٻاولاي 
ِسکي، منٺار فقير جوڻيجي وٽ ان جي نايااڻايان ساان 
گاڏ ڳااچ عاارصااو رھااي، شااو جااي راڳ جااي مااڪااماال 
تااربااياات حاااصاال ڪاائااي ۽ يااٽ شاااو جااي پاااڙي ۾ 
ماخااتاالااف َتااڪااياان ۽ جڳااھااياان کااان عااالوه ساانااڌ جااي 
ماخاتالااف شاھاارن جاھااڙوڪ: حايادرآباااد، پاورٽ گاريانااڊ 
ڪراچي، ٻااناڌي، ماورو، ٽاناڊوآدم، شاھادادپاور، بالاڙي 
شاو ڪريم ۽ ٻين ڳوئن ۽ شھرن ۾ وڃي، پنھنجاي 
راڳي استاد منٺار فقير سان گڏ شااو جاي راڳ جاي، 
ُسارن ورکااا ڪاائااي. ھاان بااقااول، شاااو جااي راڳااياان جااو 

“ نائايان تاخالاياق” رن  ۽ انداز، موسيقيَء جي دنيا ۾ 
آھاي. جاناھان تاي تاحاقاياق ڪارڻ وقات جاي ضارورت 
ھئي. ان ڪاري ھان ھاارورڊ ياوناياورساٽاي جاي اياٿاناو 

  ۾ پاي ايا  ڊي ۾ 0221ميوزيڪاالجي شعبي ۾ 
  جاي ھالانادڙ ماھاياناي ۾ 0202داخال ورتاي، جاتاان 

ماحابات جاا طارياقاا: ساناڌ ” جديد تحقيقي اوزارن آھار 

 ش ههُل يفُجيُع  يُس حُتيُمڃت ُڏي ريندڙُ
 ه رورڊُيونيورسءيُجيُاسڪ لرُڊاڪءرُپيُلِنگُه وآنگ 

ادبُ   

 سنڌ 

جوکيييو جسيارت 
 الياس سنڌي

 پي ايڇ ڊي اسڪالر،

 يونيورسٽي آف سنڌ ڄامشورو 
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پاڪستان ۾ شاو عبداللطيف جي ُسرن جاي ماياراث 
“ ذريعي خود سازي ڪرڻ ۽ پاناھاناجاو پااڻ کاي ڳاولاڻ

جااي عاانااوان تااي پااروفاايااساار ڊاڪااٽاار رچاارڊ ڊباالاايااو جااي 
نگرانيَء ۾ ڊاڪٽريٽ مڪمل ڪري ورتي آھي. دنيا 
جا ڏو کان وھيڪ ُملڪ گھميل ڊاڪٽر ُھوآن  جاي 
تحقيق مطابق شاو لطيف نه صارف ھاڪ مافاڪار ۽ 
شاعر ھو، پر راڳ جي منفرد موسيقايَء جاو بااناي پاڻ 
آھي. جنھن جي شاعريَء جاي ُسارن، ماوساياقايَء جاي 
دنيا ۾ تحقيق جا نوان َگَس کوليا آھان. ھاارورڊ جاي 
ھن ڊاڪٽر ناريَء پنھنجاي ماقاالاي ۾ لاکاياو آھاي تاه 

ساالان ۾ ساناڌ انادر وڏياون  212جياتاوڻاياڪ گاذريال 
تبديلياون آياون آھان، پار شااو جاي راڳ جاو طارياقاو 
ممتاز، منفرد ۽ دنيا جو اھو واحد نظام آھاي، جاناھان 
۾ راڳ ڳائڻ جون صدين پراڻياون رياتاون ۽ رساماون، 
اڄ ڏيناھان تاائايان سااڳاي صاورت ۾ ماوجاود آھان ۽ 
شاو جي راڳايان ذرياعاي ئاي ان ۾، وھياڪ جادت ۽ 
نواڻ آڻي سگھجي ٿي. سندس تحقيق مطابق، شااو 
جي راڳيَء جاي گاڙدي، دل ۽ ڦا اڙن جاو ھار ماھاياناي 
مفت طبي معائنو ڪرائڻ، الڳاپيل حڪوماتاي کااتاي 
جي ذميواري ھجڻ کپي. ڇو ته شااو جاو راڳ ڳاائاڻ 

دوران، انھن جي جسماني عضون ماٿاان وڏو اثار پاوي 
ٿو. ان ڪري يٽ شاو سميت سڄيَء سنڌ ۾ لاطاياف 
جي راڳين جي مڪمل رجساٽاريشان ڪاري کايان ھار 
سھولت ڏبي ته اھي وھياڪ ساٺاو ڳاائاي ساگاھان ٿاا. 
ھن پنھنجي تحقيق ذريعي، موسيقيَء جي دناياا جاي 
وڏن فاااناااڪاااارن کاااي باااه اھاااا صاااال  ڏناااي آھاااي تاااه 
جيڪڏھن اھي سنڌي ٻولي سکڻ کااناپاوِء شااو جاي 

جاا، ماوساياقايَء وارا فاارماوال “  سائنس” راڳ ڳائڻ جي 
سااکاان ۽ انااھاان جااو مااطاالااب ۽ احساااسااات ساامااجااھااي 
ڳائين ته اھي پنھنجو پاڻ کي مطمئان ٿاي ڳاولاڻ ۾ 
ڪامياب ٿيڻ سان گڏوگڏ، دنيا ۾ وھيڪ مشھاور ۽ 
مقبول به ٿي سگھن ٿا. ھو تمام جلد سندس ڪايال 
تحقيق جو انگريزيَء ۾ ڪاتااب ڇاپارائايانادي، جاناھان 
الِء سندس خواب آھي ته اھاو ڪاتااب ساناڌيَء ۾ باه 

 ترجمو ٿئي.
ڊاڪٽر ُھوآن  مطابق سماجاي عالامان ساان الڳااپايال 
دنيا جي مختلاف ماحاقاقان باه اھاا ڳاالاھ ماڃاي ورتاي 
آھي ته شاو لطيف تي جيتري گھڻي تحقيق ڪباي، 
اوترو ئي وھيڪ سندس شاعري، فڪر، راڳ ۽ ان جي 
فن تي ڪم ڪرڻ الِء عالام ۽ ڏاھاپ جاا ناوان رساتاا 

نڪرندا. ان جو ھڪ مثاال، ھاارورڊ ياوناياورساٽايَء جاي 
ماھرن سان گڏ، شاو جاي راڳ تاي ٿايال ڪام ۽ ان 
تي مليل ڊاڪٽريٽ جاي ڊگاري آھاي. جاناھان کااناپاوِء 
ميوزيڪاالجيَء سان وابسته آمريڪا سميت دنياا جاي 
مختلف ملڪن جي ياوناياورساٽايان ۾ ٿايانادڙ عاالاماي 
ڪانفرنسن ۾ کيس اعزازي ليڪچر الِء دعوتون مالاي 
رھيون آھن. جن ۾ ھوَء شرڪت ڪاري، شااو لاطاياف 
جي راڳ، فن، فڪار ۽ شاخاصايات باابات، ماوساياقايَء 
جااي اسااڪااالاارن آڏو، پاانااھاانااجااا مااقاااال پااڙھااناادي آھااي. 

۽ اساڪاوم   Impact Factorسندس تحقياق جاي اثار
جو ان ڳالھ مان اندازو لڳائي سگھجي ٿو تاه سانادس 

 82کاان  92مقالن کي پڙھي ۽ ليڪچرن کاي ٻاڌي 
جي تعداد ۾ ٻيا نوان عالمي اسڪالر، شاو جي راڳ 
تي ڪم ڪرڻ جاا خاواھشاماناد ٿاي وياا آھان. ڊاڪاٽار 
صاحبه جو چوڻ آھي ته سنڌ جي شھرن ۾ شااو جاي 
راڳ ۽ شاعاريَء تاي ڪام ڪارڻ جاو وڏو خاال آھاي. 
جاانااھاان الِء شاااو جااي راڳااياان جااون خاادمااتااون حاااصاال 

پناھاناجاو ” ڪري، سنڌ جا شاگرد، استاد ۽ عام ماڻھو 
، خودسازي ڪري، ساناڌ ۽ پااڪساتاان “ پاڻ کي ڳولي

 جي ترقيَء ۾ وڏو ڪردار ادا ڪري سگھن ٿا.
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اڄااوڪاااي دور جاااي باااهاااتاااريااان 
ڊانسارن ماانااجااهاان هااڪ آهااي. 

۾ کاايااس ماايااڪ آرٿاار  2330
فيلوشپ ايوراڊ باه ناوازياو وياو. 

“ جايانايائاس گاراناٽ” اهو ايوراڊ 
ساامااجااهاايااو ويااناادو آهااي. هاان 
پنهنجي ڪيريئر جو وڏو حصاو دناياا جاي گاولاي تاي 
سفر ڪندي ۽ مختلف ملڪن ۾ پنهنجي آرٽ کاي 
پيش ڪندي گذاريو آهي. ان جو سبب هوَء پنهاناجاي 
روز مره جي سادين عادتن کي ڪاميابي سان اختاياار 

 ڪرڻ کي سمجهي ٿي. 
آئون پنهنجو ڏينهن هڪ سوڻ ساان ” هوَء لکي ٿي ته 

وڳي اٿندي آهاياان،  1392شرو  ڪندي آهيان. آئون 
پنهنجا ورز  جا ڪپڙا پهري، ٽنگن تي گرم ڪاپاڙا 
چاڙهي، ٿلهي قميص ۽ ٽاوپاي پاائاي ناڪاري پاونادي 
آهاايااان.  ماانااهااٽاان هااوم جااي ٻاااهااران پاانااڌ ڪااناادي، 
ٽيڪسي ڪرائايانادي آهاياان ۽ ڊرائاياور کاي چاونادي 

گاھاٽاي ۾  32آهيان ته مون کي فرساٽ اياوناياو جاي 
پمپن  آئرن جم وٽ الهاي، جاتاي آئاون ٻاه ڪاالڪ 

 ورز  ڪندي آهيان. 

ان ساماوري عامال ۾ جاياڪاو ساوڻ آئاون ادا ڪانادي 
آهيان سا وزن جي تربيت يا ورز  ناهي جيڪا آئون 
روز صباح جاو ڪانادي آهاياان، پار ساوڻ اهاو آهاي تاه 
آئاون ٽااياڪااساي ڪارائااياناادي آهااياان. رسام پاوري ان 
وقت ٿيندي آهي جنهن وقات آئاون ڊرائاياور کاي اهاو 

 “ٻڌائيندي آهيان ته مون کي ڪيڏانهن وڃڻو آهي.
اهاو هااڪااڙو سااادو عاماال آهااي، پاار ان کااي هاار صاابااح 
ساااڳاائااي طااريااقااي سااان ڪاارڻ سااان اهااو عااماال عااادت 
بڻجيو پوي. يعني ان عمل کي جڏهان اوهاان باار باار 
ورجايو ٿا ته اهو ڪم آسان ٿي پوي ٿاو. ايائان ڪارڻ 
سان ان کاي ڇاڏڻ ياا ان کاي ماخاتالاف طارياقاي ساان 

اهاو ماناهاناجاي روز ” ڪرڻ جا چانس گھٽجي پون ٿاا. 
مره جي آسنن ۾ هڪڙو وھيڪ ۽ نئون اضاافاو آهاي، 
جيڪو خودڪار بڻجي چاڪاو آهاي ۽ ان جاي ڪارڻ 

روز صاباح جاو “  الِء مون کي گھاٽ ساوچاڻاو پاوي ٿاو.
ٽيڪسي ڪرائڻ هڪڙو ننڍڙو عمل ٿي ساگاھاي ٿاو، 
پر اهو رويي جي تبديلي جي ٽئين قانون جو بهتاريان 
ماثاال آهاي. تااحاقاياق داناان اهاو انادازو لڳاااياو آهاي تااه 
هڪڙي ڏياناهان ۾ جاياڪاي اسايان ڪام ڪارياون ٿاا 

ساايااڪااڙو اهااي عااماال آهاان  12کااان  72انااهاان مااان 

جيڪي اسين عادت موجاب ڪارياون ٿاا. اهاو هاڪاڙو 
وڏو سيڪڙو آهي، پر دراصل اوهان جي عادتن جو اثار 
ان نمبر کان به ڪيترو ئي مٿي آهي. عادتون دراصل 
خااودڪااار چااونااڊ آهاان جاايااڪااي اوهااان جااي شااعااوري 
فيصلن تي اثر انداز ٿايان ٿاياون. عاادتاون در حاقاياقات 
ايئن آهن جيئن هاِء وي تي چڙهڻ جي پل هجي. اهاا 
پل اوهان کي ان رستي تي چاڙهي ٿي ۽ ان کاان اڳ 
۾ جو اوهان ان کي ڄاڻو اها اوهان کي هاڪاڙي ٻائاي 
رويي جي طرف ڇاڪاي وئاي وڃاي ٿاي. ظااهاري طاور 
تي تاه اهاو آساان آهاي تاه اوهاان اهاو ئاي ڪانادا رهاو 
جيڪي اوهان ڪندا آيا آهيو بجاِء ان جاي جاو اوهاان 
ڪاا مااخااتاالاف ۽ ناائاايان شاايِء جااي شااروعااات ڪااريااو. 
اوهان ڪا بيڪار فلم ٻاه ڪاالڪ پاياا ڏساو ياا پاياٽ 
يارياال هااجااڻ جااي باااوجااود باه اوهااان پاايااا چااٽااو ڪااريااو، 
توهان پنهنجو فون هڪڙي سيڪنڊ الِء ڏسڻ الِء کڻو 
ٿا، پر جلد ئاي ان شايِء جاو انادازو ٿاو ٿائاي تاه اوهاان 
تقريبن ويھ منٽ ان اسڪرين تي صرف ڪري چڪاا 
آهايااو. اهاڙيَء طاار  ئااي عااادتاون جاان جااي اوهاان باانااا 
سوچڻ جي پوئيواري ڪريو ٿاا اهاي اوهاان جاي اناهان 
چونڊن جو موازنو ڪان ٿاياون جاياڪاي اوهاان ساوچاي 

ٻنُمنءنُجيُااولُحتتُرواييتُديرُ۽ُسسيتُ
 م نُڪيئنُج نُڇڏائجي؟

  ادبُ

ٽ ئالُ 
 ٿ رپُ

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

   بُچوڏهون ليکڪ:ُجيم ُڪليئر
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وڳي هڪڙو ناناڍڙو  1321سمجهي ڪريو ٿا. هر شام 
لمحو آهي جيڪو مناهاناجاي بااقاي رات کاي شاڪال 
ڏئي ٿو. جيمس ڪليئر پنهنجي باري ۾ لکي ٿاو تاه 
منهنجي زال جيئن ئي ڪم تان ماوٽاي ٿاي تاه اساان 
وٽ ٻه طريقا آهن. هڪ يا ته اسين پنهنجا ورز  جاا 
ڪااپااڙا پااهااري جاام الِء نااڪااري وڃااون، ٻاايااو يااا وري 
صاوفااي تااي ڊهاي پائااون، اناڊياان چااٽ پاٽااو کاااھو آرڊر 

ڊرامو ڏسون. جيئن ٽائال ٿاارم “  دي آفس” ڪريون ۽ 
جو آسڻ ٽيڪسي ڪرائڻ آهي منهاناجاو آساڻ ورز  
جا ڪپڙا پهرڻ آهي. جيڪڏهن آئون پاناهاناجاا ورز  
جا ڪپڙا پهريندو آهيان ته مون کي خبر آهي ته هااڻ 
ورز  ٿيندي. اهو عامال جاياڪاو ڪاناهان وڏي عامال 
جي پوئيواري ڪري ٿو. جم وڃڻ، اهو فاياصالاو ڪارڻ 
ته ڪهڙي ورز  ڪارڻاي آهاي. ان الِء پاهارياون قادم 
کڻڻ ئي اهم آهي جنهن کانپوِء اهو ڪام ساولاو ٿاياو 

 پوي. 
هر روز اهڙا ڪيترائي لمحاا ايانادا هاونادا جاياڪاي حاد 
کااان وھيااڪ اثاار ڇااڏي سااگااھاان ٿااا. آئااون ڳااالااھ پاايااو 
ڪريان انهن ننڍين ننڍين چونڊن جي جاياڪاي اوهاان 
فيصال ڪن لمحن ۾ ڪندا آهيو. اهاو لاماحاو جاناهان 
۾ اوهااان اهاو فااياصاالااو ڪااناادا آهايااو تاه ٻاااهاران مااانااي 
گھرائڻي آهي يا گھر ۾ ماني ئاهڻي آهي، اهو لمحو 
جنهن ۾ اوهين اهو فيصلو وئندا آهاياو تاه اوهاان کاي 
پنهنجي گاڏي ڪاهڻي آهي يا ٽاياڪاساي گاھارائاڻاي 
آهي، اهو لمحو جنهن ۾ اهو فياصالاو ٿايانادو آهاي تاه 
اوهان گھر جا ڪم اڪاليو يا وڊيو راند جو ڪاناٽارولار 
کڻو. اهي ننڍڙا فاياصاال ڄاڻ ڪاناهان دياوار ۾ ڪالاي 

 لڳائڻ وانگر آهن. 
اهااي فاايااصااال ڪااناادڙ لاامااحااا اوهااان جااي مسااتااقااباال الِء 
موجود چونڊن جو موازنو ڪن ٿا. ماثاال طاور: ڪاناهان 
ريساٽااورياانااٽ ۾ وڃااڻ هااڪااڙو فاايااصالااي ڪااناادڙ لاامااحااو 
 آهااي. ڇاااڪااااڻ جااو اهاااو اهااا ڳاااالااھ طااائااي ڪاااناادو تاااه 

هڪڙي سٺي ڏينهان ۽ باياڪاار ڏياناهان ۾ فارق اهاو 
هوندو آهي ته فيصال ڪندڙ لمحن تي چند پاياداواري 
۽ صااحاتاامااناد چااوناڊون ڪااجان. هار فااياصاالااو ديااوار ۾ 

ڪلي ئوڪڻ جيان آهي ۽ اهي چونڊون سڄو ڏياناهان 
اوهان سان گڏ رهن ٿيون ۽ آخرڪار هڪڙي مختالاف 

 نتيجي جي شڪل ۾ سامهون اچن ٿيون.
اوهان مانجهاندي ۾ ڇا کائايانادو. ٽاياڪاناياڪاي طاور 
تي اوهان جيڪو آرڊر ڪانادا آهاياو ان جاي ها۾ وس 
هاونادا آهاياو، پار وسايا  ماعاناٰي ۾ اوهاان اهاوئاي آرڊر 
ڪري سگھندا آهيو جيڪو ان مينيو لسٽ ۾ شامال 
هوندو آهي. جيڪڏهن اوهان اسٽيڪ هائاوس ۾ وڃاو 
ٿا ته اوهان کي اسٽيڪ جا مختلف قسم ئاي مالانادا، 
پر چيني کاھو سوشي ڪانه ملندي. ماطالاب تاه اوهاان 
جي چاوناڊ ماوجاود شايِء تاائايان ئاي ماحادود هاونادي. 
انهن ئي موجود شين مان اوهان کي بهتر جاي چاوناڊ 

 ڪرڻي آهي. 
اسين پنهنجين عاادتان جاا پااباناد آهاياون. اناهان کاي 
جيئن وڻي اسان کي اوڏانهن کڻي وڃن. انهيَء ڪري 
اهو ضروري آهي ته اوهان پاناهاناجاي ڏياناهان ۾ اناهان 
فيصال ڪندڙ لمحن تي ڪنٽرول حااصال ڪارياو. هار 
ڏينهن ڪيترن ئي اهڙن لمحن تي مشتمال ٿائاي ٿاو، 
پر واقعي اهي عادتن جون چونڊون ئاي آهان جاياڪاي 
ان راهه کي هموار ڪن ٿياون. اهاي ناناڍڙياون چاوناڊون 
گڏ ٿين ٿيون ۽ هرهڪ اهو طئي ڪري ٿي ته تاوهاان 
ايندڙ وقات ڪايائان گاذاريانادو. عاادتاون داخالاي ناقاطاو 

 آهن، نه ڪي آخري. 
 ٻن منٽن وارو اصول:

جيتوڻيڪ اوهان اهو ڄاڻاو ٿاا تاه تاوهاان ناناڍڙي قادم 
کان شروعات ڪريو پيا، پر ايئن ئي تماام وڏو ڪام 
شرو  ڪرڻ به آسان ٿي پوندو. جڏهن اوهان تباديالاي 
آڻڻ جو خواب ڏسو ٿا ته يقينن خوشاي ۽ مسارت جاو 
اوهااان تااي غاالاابااو ٿاائااي ٿااو ۽ ان ڪااياافااياات ۾ اوهااان 
جلدي جلدي تمام گھڻو ڪجھ ڪري ان ڪام کاي 
توڙ تائين پهچائڻ چاهيو ٿا. ان الڙي کي منهن ڏياڻ 

جاو “  ٻان ماناٽان واري اصاول” الِء بهتاريان عامال آهاي 
جاڏهان اوهاان نائايان عاادت ” استعمال، جنهان ماوجاب 

شرو  ڪريو ٿا ته ان کي ٻن منٽان کاان گاھاٽ وقات 
 “وئڻ گھرجي.

اوهان ڏسندو ته تقريبن هر عادت انهن ٻن منٽن واري 
 اصول تي پورو لهي ٿي:

* روزانااو رات جااو ساامااهااڻ کااان اڳ ۾ پااڙهااڻ جااو 
 مطلب آهي هڪڙو پنو پڙهڻ.

* اھ ڪاالڪ ياوگاا جاو ماطالاب آهاي پاناهاناجاو ياوگاا 
 ميٽ وڇائڻ.

* ڪالس الِء پڙهڻ جو مطلب آهاي پاناهاناجاا ناوٽاس 
 کولڻ.

* النڊري ويڙهڻ جو مطلب آهي جورابان جاو هاڪاڙو 
 جوڙو ويڙهڻ.

* ٽي ميل ڊوڙڻ جو مطالاب آهاي پاناهاناجاا ڊوڙڻ جاا 
 جوتا پائڻ. 

ان سموري ڳالھ پٺيان خياال اهاو آهاي تاه اوهاان جاي 
نئين عادتن جاي شاروعاات الِء اناهان کاي آساان کاان 
آسان بڻائجي. ڪاوباه مااڻاهاو هاڪ ماناٽ الِء ماراقاباو 
ڪااري سااگااھااي ٿااو، هااڪااڙو صاافااحااو هاارڪااو پااڙهااي 
سااگااھااي ٿااو يااا هااڪااڙو ڪااپااڙو هاارڪااو ويااڙهااي رکااي 

سااگااھااي ٿااو ۽ جااياائاان تااه اسااان ان ڳااالااھ تااي بااحاا  
ڪيوسين، اها طاقتور حڪمت عمالاي آهاي. ڇااڪااڻ 
جااو هااڪااڙو يااياارو جااڏهاان اوهااان صااحاايااح ڪاام جااي 
شااروعااات ڪاائااي تااه پااوِء ان کااي تااڪاامااياال تااائااياان 
پهچائاڻ ساولاو ڪام آهاي. ڪام ۾ ها۾ وجاهاباو تاه 
اڪري پار پئبو. نئين عادت چئلينج وانگر محساوس 
نه ٿيڻ گھرجاي. ان کاي ڪارڻ الِء جاياڪاي عامال ياا 
قدم کنيا وڃن ٿا اهي چئلينج ضرور ٿي ساگاھان ٿاا، 
پر پهريان ٻه منٽ آسان هجڻ گھرجان. اوهاان کاي ان 
عاادت جااي شاروعااات الِء اهااو داخالااي دروازو گااھارجااي 
جيڪو ازخود اوهان کي ان عظيم رستي ڏاناهان وئاي 

 وڃي. 
ان ڪري اوهان کي عام طور تي انهن داخلي عاادتان 
تي ڪم ڪرڻ گھرجي جيڪي اوهان کي ان گاھاربال 
نتيجي ڏانهن وئي وڃن. اهو ڪم اوهان اسڪيل تاي 
پانااهانااجاي ماقااصادن جااي نااقاشااه سااازي ذريااعاي ڪااري 

تاماام ” ۽ “  تاماام آساان” سگھاو ٿاا جاناهان ۾ اوهاان 
جي ور ۾ اناهان ڪامان جاي فاهارسات جاوڙي “  ڏکيو

ڪري سگھو ٿا. مثال طور: ميراٿن ريس ڊوڙڻ تاماام 
ڪالاو ماياٽار ڊوڙڻ ڪاافاي ڏکاياو  1گھڻو ڏکيو آهي. 

آهي. ڏو هزار قدم هلاڻ ڏکاياو آهاي. ڏو ماناٽ هالاڻ 
سولو آهي. اوهان جو وڏو ماقاصاد ٿاي ساگاھاي ٿاو تاه 
ميراٿن ريس ڊوڙڻ هجي، پر ان جو داخلي دروازو ڊوڙڻ 

 وارا بوٽ پائڻ آهي. 
اهڙي ريت اوهان ٻن منٽن واري اصول جاي پاوئاياواري 

 ڪريو ٿا. 
ماڻهو اڪثر سوچيندا آهن تاه هاڪ صافاحاو پاڙهاڻ ياا 
هڪ منٽ الِء مراقبو ڪرڻ يا هڪ سيلاز ڪاال ڪارڻ 
جي بااري ۾ جاذبااتاي ٿاياڻ عاجاياب آهاي، پار ان ۾ 
اصل نقطو اهو آهي ته عادت کي جوڙي ئااهاي ظااهار 
۽ پڌرو ڪرڻ.  حاقاياقات اهاا آهاي تاه پاهاريان جاڙنادي 

آهي ۽ پوِء ان کي بهتر ڪبو آهي. جيڪڏهان اوهاان 
ان عادت کي پڌري ڪرڻ جو ڏانٿ نٿا ساکاي ساگاھاو 
ته پوِء تمام باريڪ نقطن تي دساتارس حااصال ڪارڻ 
جي اميد گھٽ آهي. بجاِء ان جي جاو شاروعاات کاان 
ئي هڪڙي جام  ۽ پارفاياڪاٽ عاادت جاي جاوڙجاڪ 
جااي ڪااوشااش ڪااجااي، بااهااتاار آهااي تااه آسااان ڪاام 
ڪجي، پر مستقل مزاجي سان. ڪنهن باه شايِء کاي 

تمام 
 آسان

تمام  ڏکيو وچٿرو آسان
 ڏکيو

 ڏو منٽ 
پنڌ 
 ڪرڻ

 ڏو هزار 
قدم 
 هلڻ

1  
ڪلو 
ميٽر 
 ڊوڙڻ

ميراٿن 
 ۾ ڊوڙڻ

 هڪڙو 
جملو 
 لکڻ

 هڪڙو 
پيراگراف 

 لکڻ

 هڪ 
هزار 
لفظ 
 لکڻ

 هزار 1
لفظ  

 لکڻ

ڪتاب 
 لکڻ

پنهنجا 
نوٽس 
 کولڻ

ڏو منٽ 
پڙهائي 

 ڪرڻ

ٽي 
ڪالڪ 
پڙهائي 

 ڪرڻ

سڀني 
مضمونن 
۾ اي 
گريڊ 
 کڻڻ

پي اي  
ڊي جي 
ڊگري 
حاصل 
 ڪرڻ



    0202ڊسمبر   28 |

 

وھائڻ يا باهاتار باناائاڻ کاان پاهاريان اوهاان کاي ان جاو 
 معيار مقرر ڪرڻو پوندو. 

جيئن ئي اوهان عادت کي پڌري ڪرڻ جي ڏانٿ تاي 
دسترس حاصل ڪندا، ته پهريان ٻه منٽ ڄڻ ان ڪم 
جاي شاروعااات جاو ساوڻ بااڻاجااي پاوناادا. اهااو فاقااه ان 
عااادت کااي آسااان بااڻااائااڻ جااو سااادو طااريااقااو آهااي، پاار 
دراصل اهو هڪڙي ڏکئي ڪام ياا ڏانٿ کاي حااصال 
ڪرڻ جو بهترين طريقو آهاي. جاياتارو اوهاان ان ساوڻ 
کي ورجائيندو، اوترو ئي اوهان ان تاي گاھارو فاوڪاس 
ڪري سگھندو، جيڪو ڪنهن به عاظايام ڪام جاي 
حاصالت الِء اهم آهاي. بااقاائادي ورز  کاان پاهاريان 
ساڳي وارم ام واري ورز  ڪرڻ سان اوهاان آسااناي 
سان بهترين پرفارمنس جي چوٽي سار ڪاري ساگاھاو 
ٿا. ڪنهن به شيِء جي ئاهڻ کان اڳ ۾ ساڳيو سوڻ 
ڪرڻ سان اوهاان ان شايِء ئااهاڻ جاي ساخات ماحانات 
واري عمل ۾ باآساني ضم ٿي سگھو ٿا. مقرر وقات 
تي بجلي جو سوئچ بند ڪرڻ سان اوهاان روزاناو رات 
جااو مااناااسااب وقاات تااي ساامااهااڻ الِء بسااتااري ۾ وڃااي 
سگھاو ٿاا. اوهاان ساڄاي عامال کاي تاه خاودڪاار ناٿاا 
بڻائي سگھو، پر ان پهرين عمل کي بناا ساوچاڻ جاي 
سهل ۽ آسان بڻائي سگھو ٿا. ان کي آسان بڻاياو ۽ 
باقاي ساڄاو ڪام پااڻاهاي ٿاي ويانادو. ٻان ماناٽان جاو 
اصول ڪجھ ماڻاهان کاي هاڪاڙي تارڪاياب ياا چاال 
لڳندي. اوهان ڄاڻو ٿا ته اصل ڪم الِء ٻن منٽن کان 
وھيڪ وقت گھربال آهاي، ان ڪاري ايائان ڪارڻ ڄاڻ 
پاڻ کي پاڻ بيوقوف بنائڻ آهي. مراقبو شرو  ڪريو 
۽ ٻن منٽن ۾ ان کي ختم ڪريو. عربي پڙهو ۽ ٻان 
منٽن ۾ ان کي الزمي طور تي پڙهڻ بند ڪارياو. اهاا 
فقه شروعات ڪرڻ جي حڪمات عامالاي نااهاي. اهاو 
سمورو عمل آهي. ايئن ڪرڻ سان اوهاان جاي عاادت 

 هڪ سئو ويھ سيڪنڊ رهي ٿي.
منهنجن پڙهندڙن ماان هاڪاڙي اهاا حاڪامات عامالاي 
اسااتااعاامااال ڪااناادي هااڪ ساائااو پااائااونااڊ وزن گااھااٽااايااو. 
شرو  ۾ هو روز جم ويندو هو، پار هان پااڻ ساان اهاو 
واعدو ڪيو تاه هاو پاناجان ماناٽان کاان وھياڪ اتاي ناه 
ترسندو. هو جم ويندو هو، پنج منٽ ورز  ڪندو هاو 
۽ جيائان ئاي ان جاو وقات پاورو ٿايانادو هاو، هاو ٻااهار 
نڪري ايندو هو. ڪجھ هفتن کااناپاوِء هان پاناهاناجاي 

باهارحاال آئاون هاتاي ” آسي پاسي ڏئو ۽ ساوچاياائايان، 
“ روز اچان ٿو. ڇاو ناه آئاون ٿاورو وھياڪ وقات تارساان؟
 ڪجھ سالن کانپوِء ان جو وزن ڪافي گھٽجي ويو. 

ان جو ٻيو مثال سوچان کاي پاناي تاي لاکاڻ ياا جانارل 
لکڻ آهي. تقريبن هرڪو ان مان فائادو وئاي ساگاهاي 
ٿو ته ماڻهو پنهنجون سوچون ۽ ڪم پاناي تاي لاکاي 
پاناهانااجاي ذهان کاي ٻاايان ڪاماان الِء فاارغ رکاي، پاار 
اڪثر ماڻهو ڪاجاھ ڏياناهان کااناپاوِء اهاو ڪام نااهان 
ڪندا يا ان کي بلڪل نظر انداز ڪندا آهن. ڇااڪااڻ 
جو جنرل لکڻ به هڪڙو ڪم آهي. ها ان جي پاٺاياان 
لڪل ڳجھ اهوئي آهي تاه ڪااباه شايِء جاڏهان ڪام 
بااڻااجااي پااوي تااه اهااا بااوجااھ لڳااناادي آهااي. گاارياا  
ميڪاوئان، بارطااناياه جاي لاياڊرشاپ ڪاناسالاٽاناٽ، روز 
جنرل لکڻ جي عادت اپاناائاي، پار ان کاان اڳ ۾ جاو 

اهو کيس ڪم محسوس ٿئي هو ان کي ڇڏي ڏينادو 
هو. هو سدائيان جانارل لاکاڻ ان وقات باناد ڪانادو هاو 
جڏهن کيس اهو مشڪل محاساوس ٿاياڻ لڳانادو هاو. 
ارنيسٽ هيمنگاوي باه لاکاڻ جاي مااماري ۾ سااڳائاي 
قسم جي تجويز جو حامي نظر اچي ٿاو. هان چاياو تاه 

بهترين طريقو اهوئي آهي ته اوهان تاڏهان لاکاڻ باناد ” 
“ ڪااري ڇااڏيااو جااڏهاان اوهااان سااٺااو لااکااي رهاايااا هااجااو.

 يعني رن  رتو ڇڏجي، ميڙو متو ڇڏجي. 
اهڙيون حڪمت عمليون هڪ ٻئي سبب به ڪاارآماد 
آهاان. اهااي اوهااان جااي اهااا سااا  باارقاارار رکاانااديااون 
جيڪي اوهين قائم ڪرڻ چاهيو ٿا. جيڪڏهن اوهاان 
روزانااو لڳاااتااار جاام ۾ باانااا ڪاانااهاان ناااغااي جااي پاانااج 
ڏينهن وڃو ٿا، پوِء يلي پاناجان ماناٽان الِء ئاي ڇاو ناه، 
اوهين پنهنجي نئين ساڃااڻاپ جاوڙياو ٿاا. اوهاان کاي 
پاانااهاانااجااي جساام جااي ساااخاات الِء پااريشااان ٿاايااڻ جااي 
ضرورت ناهي. اوهان کي ان ڳالھ تي فوڪس ڪارڻاو 
آهي ته اوهان انهن مان آهيو جيڪي روزانو جم وڃان 
ٿا. اوهان ان الِء ننڍا قدم کڻو ٿا جاياڪاي اوهاان کاي 
اهڙو نئون ماڻهو بڻايو ڇاڏيان، جاياڪاي اوهاان باڻاجاڻ 
چاااهاايااو ٿااا. اسااان پاااڻ کااي تااباادياال ڪاارڻ جااي اهااڙي 
طريقي تي شايد ئي ڪاڏهان ساوچاياو هاجاي ڇااڪااڻ 
جاو هارڪااو آخااري مااناازل جااو مااتاالااشااي هااجاي ٿاو، پاار 
هااڪااڙو پااش ام بااهااتاار آهااي ڪااجااھ نااه ڪاارڻ کااان. 
هڪڙي منٽ جي پايااناو جاي پارياڪاٽاس باهاتار آهاي 
پيانو ه۾ ۾ نه کڻڻ کان. هڪڙو منٽ ڪتااب پاڙهاڻ 
بهتر آهي ڪڏهن ڪتاب ه۾ ۾ نه کڻڻ کاان. اماياد 

 کان گھٽ ڪرڻ بهتر آهي ڪجھ نه ڪرڻ کان. 
هاڪاڙي نااقاطاي تااي، جاڏهان اوهاان جاي عاادت جااڙي 
ويندي ۽ اوهان اهو ڪم روز ڪنادا، اوهاان ٻان ماناٽان 

جاي ٽاياڪاناياڪ ساان “  عادت جوڙڻ” واري اصول کي 
سلهاڙي سگھندو ته اوهان پاناهاناجاي مانازل مااڻاڻ الِء 
عادت جي بيڪ ام کي وھائاي ساگاھانادو. ان ڪاري 
پهرين شروعات ڪريو ٻن ماناٽان واري اصاول کاان ۽ 
پنهنجن روين کاي ناناڍڙيان ناناڍڙيان ڇاالناگان ذرياعاي 
تبديل ڪريو. ان کااناپاوِء وچاٿاري واٽ تاي اچاو ۽ ان 
عمل کي دهرايو. اوهان جو فوڪس هجي پاهاريان ٻان 
ماانااٽاان تااي ۽ ان سااطااح تااي دسااتاارس حاااصاال ڪاارڻ 
کانپوِء ٻي سطح تي وڃو. آخرڪار ان عاادت وسايالاي 
اوهان وڃي دن  ان تي ڪندو جيڪو اصل ۾ اوهاان 
ماڻڻ چاهيو پئي، پر هر سطح حاصل ڪرڻ کانپوِء باه 

 اوهان جو فوڪس هجي شرو  وارن ٻن منٽن تي. 
تقريبن زندگي جو هر وڏو مقصد ٻن منٽن واري رويي 
۾ تبديل ڪري سگھاجاي ٿاو. ماثاال طاور: ماناهاناجاو 
مقصد آهي ته آئون صحتمند ۽ ڊگھي ڄمار ماڻاياان، 
ان الِء مون کي پنهنجي جسماني ساخت کي مناساب 
۽ پورو پنو رکاڻاو پاونادو، جاناهان الِء ماون کاي ورز  
ڪرڻي پوندي ۽ ان الِء مون کي پنهنجا ورز  ڪارڻ 
جاا ڪاپاڙا پاائاڻاا پاونادا. سااڳائاي ريات آئاون هاڪااڙي 
خوشگوار شادي شده زندگي گذارڻ چاهيان ٿو، ان الِء 
مون کي هڪڙي ساٺاي سااٿاي جاي ضارورت پاونادي، 
مون کي روز ڪجھ نه ڪجھ اهڙو ڪارڻاو پاونادو جاو 
آئون سندس زندگي ۾ آسانيون پيدا ڪري ساگاھاان، 

 مون کي ايندڙ هفتي کاھي جو پالن ئاهڻ گھرجي. 
جڏهن به اوهان ڪنهن به شيِء جا عاادي باڻاجاڻ جاي 
ڪوششن ۾ رھل هجو ته اوهان ٻن ماناٽان وارو اصاول 
الڳو ڪريو. ان وڏي مقصد کي ناناڍڙن ناناڍڙن ڪامان 
۾ ورهايو ۽ آخري ڪم اهڙو هاجاي جاياڪاو ٻاه ماناٽ 
وئي. اهوئي ڪم ان ماقاصاد جاي حصاول جاو داخالاي 

دروازو ثابت ٿايانادو. اهاو اناتاهاائاي ساادو طارياقاو آهاي 
 پنهنجي عادتن کي آسان بڻائڻ جو. 

 عادت جوڙڻ جا مثال:
 سبق جو خالصو:

* عادتون چند سيڪنڊن ۾ به مڪامال ٿاي ساگاھان 
ٿيون، پر انهن کي لڳاتار ڪرڻ سان اناهان جاو اوهاان 
جي رويي تي اڳتي هلي ڪيتارن ماناٽان ۽ ڪاالڪان 

 جو اثر ظاهر ٿئي ٿو. 
* ڪيتريون ئاي عاادتاون فاياصاال ڪان گاھاڙيان تاي 
ظاهر ٿايان ٿاياون ۽ اهاي ئاي چاوناڊون يات ۾ ڪالاي 
ثابت ٿين ٿيون يعني انهن چونڊن وسيلاي ئاي اوهاان 

 صحيح رستي تي هلي پئو ٿا يا وري تباهي طرف. 
جاڏهان اوهاان نائايان ” * ٻن منٽن واري اصول موجاب 

عادت شرو  ڪريو ته ان جاي پاورائاي الِء ٻان ماناٽان 
 “کان گھٽ وقت صرف ڪريو.

* جيترو گاھاڻاو اوهاان ڪاناهان باه شايِء کاي شارو  
ڪرڻ واري عمل جي سوڻ کي ورجاائايانادو، اوتارو ئاي 
وھيڪ اوهان ان شيِء تي گھارائاي ۾ فاوڪاس ڪاري 
سگھندو جيڪو ڪاناهان باه عاظايام ڪام ڪارڻ الِء 

 ضروري هوندو آهي.
* واھ ويجھ کان پهرين ان جا معيار جاوڙياو. اوهاان اهاا 

 عادت بهتر نٿا بڻائي سگھو جيڪا اڃان جڙي ناهي. 
 ...نهلندڙ ...
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 ڪتاب سنڌ شناسي جو جائزو
 حصو ٻيون

 ادب

سائنسي اناداز ۾ اناهايَء جاي 
ڪ۾ ۽ تڪ تور ڪئي آهي. 
راڻااااي ڪااااوٽ ايااااراضاااايَء ۾ 
سراسري ماهياڻاي باار  جاي 
ڪاا۾ ٻااارهااان مااهااياااناان جاااي 
روشنيَء ۾ ڪئي اٿس. اهڙي 

آئون ان نتيجي تي پهتو آهيان تاه ” طر  لکي ٿو ته: 
گهٽ ۾ گهٽ هڪ صديَء ۾ راڻي ڪوٽ جا ماوهان 
۽ ساان دروازا هااڪ يااياارو پاااڻاايَء ۾ وهااي ويااا هااوناادا، 
جيتوڻيڪ اهڙو امڪان هر صديَء ۾ ٽاي دفاعاا زيااده 
الزم آهي، جاناهان ڪاري اهاڙيَء صاورت ۾ ڪاڏهان 

نپاناهاور: “  ڪڏهن انهن دروازن جي مرمت ٿي هوندي.
 ، ان کااناپاوِء راڻاي ڪاوٽ اياراضايَء جاي 3252  0224

آبهوا جو هڪ ٻيو تفصيل پڻ ڏناو وياو آهاي، جاناهان 
۾ ماهوار مام ٻڌائي وئي آهي تاه ساراساري مااهايااناه 
گرميَء جاي درجاي جاو ساياناٽاي گارياڊ مااڪ جاي الِء 
گهربل گرميَء جو درجاو ساياناٽاي گارياڊ ۽ گاهام جاو 
درجو ڏنو ويو آهاي. هان قالاعاي باابات ڪارنال رشاياد، 
محترم جي. ايم ساياد جاي ڪام کاي آڏو آنادو وياو 

حڪمران رهيا تن  01آهي. جيڪي مختلف دورن ۾ 
جي زماني کي آڏو رکي پنهاور صااحاب لاکاي ٿاو تاه: 

مٿي ڄاڻايل تفصيل مان اها ڪ۾ ڪرڻ سولي آهي ” 
تااه اهااو قااالااعاااو ڪاااڏهااان ئاااهااياااو ۽ اساااتااعاااماااال ٿاااياااو 

 ، اهڙيَء طر  هن قلعاي 3251  0224نپنهور: “ هوندو.
جااي تاااريااخااي اهاامااياات ۽ افااادياات کااي سااهااڻااي رياات 
سامااجااهاائااي پايااش وياو ڪاايااو آهااي. قالااعااي جااو اهاام 
رستو، ايشيا جو هاڪ تاماام اهام بانادر ياا باارباياڪاا 
نينڀور ، قلعي جي فوجي اهميت بابت پڻ معالاوماات 
ڏني آهي. مذڪوره ڪتاب جي ياڱي ٻئي جا ارڙهان 
ئي موضو  نهايت اهميت وارا آهن، جن ۾ سنڌ جي 
تاريخ، ادب، سماج، حڪاماران، جااگارافاي ۽ ساناڌ تاي 
جيڪا اٿل ٿي، واپار تجارت جا قديام مارڪاز، ياورم 
۽ سنڌ جا تعلقات، ڪلهاوڙن جاي عاروج ۽ زوال تاي 
ماحولياتي اثر، ڊر ايسٽ انڊيا ڪمپني ۽ ديول سنڌ، 
ساانااڌ جااي ساارحاادن جااي مااقاارري، ساانااڌ کااي ماامااباائااي 

  ۾ ڇو شامال ڪاياو وياو؟ ساناڌ ۾ 2574صوبي ۾ 
فارسي زبان جي زوال جا سبب ۽ سترهون مقالو آهاي 
ڇا سنڌ ۾ تعليم جو سرشتو، سائنسدان پايادا ڪاري 
سگهندو؟ هن مضمون ۾ پنهور صاحب لاکاي ٿاو تاه: 

هي مضمون سنڌ سرڪار، شاگردن، استاادن، والاديان، ” 
يااوناايااورسااٽااياان ۾ پااڙهااائاايااناادڙ ساامااورن پااروفاايااساارن ۽ 
استادن کي نه رڳو پڙهڻ گهارجاي، پار ان جاي عامالاي 

 ، 3912  0224نپاناهاور: “  پاسان تاي ساوچاڻ گاهارجاي.
پنهور مرحوم ڪتابي علم نه، پار عامالاي ساکاياا جاو 
گهڻو اقراري هاو، هان جاو چاوڻ آهاي تاه جاياساتاائايان 
زرعي اوزارن ۽ مشينن جي باري ۾ سکيا حااصال ناه 
ٿي ڪري سگهجي تاياساتاائايان ڪاتااباي عالام ساان 
ماڻهوَء کي ترقي طرف گامزن نٿو ڪري سگهجي ۽ 
نه ئي ڪو سٺو سائنسدان پيدا ڪاري ساگاهاجاي ٿاو. 
اسان جي اڄ جي تعليمي صورتحال ڏي ناهاارياون تاه 
ڏ  ٿااو ٿاائااي. ڇاااڪاااڻ جااو اسااان جااي اسااڪااولاان ۽ 
ڪاليجن ۾ ليباارٽارياون تاه قاائام آهان، پار گاهاڻاياون 
ليبارٽريون ناڪاره بڻيون پاياون آهان ياعاناي اناهان ۾ 
ساائانااساي ساکايااا جااا ُاهاي اوزار ڪااوناه آهاان  ۽ ٻائااي 
طاارف اسااان جااو اسااتاااد ساارڪاااري ادارن ڏانااهاان اهااو 
تعليمي رجحان نٿو رکي. اساتاادن جاا ماخاتالاف ناالان 
سان پنهجا پرائيويٽ سينٽر قائم ڪايال آهان، جاتاي 
صرف اميرن جا ٻار ئي تعليم حاصل ڪن ٿا. اساتااد 
پنهنجي پرائيويٽ سينٽرن کي هٿي ڏيارڻ الِء وڏا وڏا 
رناگايان ۽ پارڪشاش پااياناا فالااياڪاس شااايا  ڪارائااي 
ميڊيا تي هالئين ٿا ۽ شاهارن جاي ماخاتالاف چاوڪان 
يااتااياان ۽ ڪاااروباااري هاانااڌن، ادارن ۽ دڪاااناان تااي 
چنبڙائين ٿا ۽ معاشري کي محسوس ٿا ڪارائايان تاه 
اسان جي سينٽرن تان هيترا ڪي هيترا ٻار ڊاڪٽار ۽ 
انااجاانااياائاار ٿاايااا آهاان. انااهاايَء جااي ياايااٽ ۾ ساارڪاااري 
اساڪاولان ۽ ڪاالايااجان مااان ڪاو ايااڪاڙ ٻايااڪاڙ ٻااار 
پنهنجي محنت تاي ڊاڪاٽار ياا اناجانايائار ٿائاي ٿاو تاه 
انهيَء جي محنت کي نه معاشارو، ناه ادارو، ناه اساتااد، 
نه ميڊيا مٿي کڻي ٻين الِء اتساو پيادا ڪارائاي ٿاي. 
جيترو پرائيويٽ ٻار کي مااُن ڏناو وڃاي ٿاو  ايام. ايا  
پنهور شايد اڄ زنده هجي ها تاه وڏي ھام ھوم ساان 
انهيَء ناانصافي تي قلم ضرور کڻي ها  اساتااد چاوي 
ٿو ته ماان پاناهاناجاي ڪاالاياج جاي ڊياوٽاي ۽ ڪاالس 
باااقاااعاادي وئااان ٿااو، پاار رزلااٽ ساارڪاااري اسااڪااولاان 
ڪاليجن کي اها ڇو نٿي ملي جيڪا سندن سياناٽارن 
کي ملي رهاي آهاي، اناهايَء جاا ڪاهاڙا ساباب آهان؟ 
ڪنهن کان ڳاجاهاو ڪاوناهاي. ايام. ايا  پاناهاور جاي 
مذڪاوره مارتاب ڪايال ڪاتااب ۾ جاياڪاي سانادس 

مقاال ۽ مضمون شامل ڪيل آهن تن ۾ هاڪ پاهالاو 
تعلايام باابات باه آهاي. مارحاوم پاناهاور صااحاب جاي 
تحقيقي ڪم کي ڏسي اهو پڻ چئي سگهجي ٿو تاه 
ُهو هڪ حق گو محاقاق هاو، جاناهان حاق ۽ ساچ چاوڻ 
کااان ڪااونااه ڪاايااِءااايااو آهااي. پاانااهااور صاااحااب الشااڪ 
پنهنجي حياتي کي علم پرور عالم جي حاياثايات ۾ 
سافار ڪاياو آهاي. هان هاڪ هاناڌ وياهاي ڪام ڪاارڻ 
بدران ٻاهرين ملاڪ ۾ پاڙهاياو ۽ اتاان جاي تاعالاياماي 
نظام ۽ نصاب جو يرپور مشاهدو، مطاالاعاو ۽ تاجارباا 
حاصل ڪيائين، جيڪو سانادس مضاماونان ۽ ماقاالان 
جي دلچسپي مان ظاهر ٿئي ٿو. پاڻ چئي ڏنائايان تاه 
آمريڪا ۾ عالام ساناڌ کاان وھياڪ ناه هاو. اساان جاو 
خيال آهي ته انهن قومن پاڻ کي گاهاڻاو پاوِء ساڌارياو 
سنواريو ۽ پاناهاناجاي قاوم ساان ساچاائاي ڏياکااري تاه 
سڌري پيا. پنهور صاحب اهو به چيو آهي ته ڪاتااب 
۽ سفر منهنجا رهنما رهيا آهن. سنڌ جي تعليم تاي 
انتهائي ڏکاارو ناظار اچاي ٿاو. ماذڪاوره ڪاتااب جاي 
مطالعي مان اهو به ماعالاوم ٿائاي ٿاو تاه هان ڪاتااب 
جااي مااوضااوعاان ۾ ماانااظاام ڪاااپاايَء جااي شااروعااات 

  جي شڪسات کااناپاوِء ڇاا ٿاياو؟ 2342ڪڏهن ٿي، 
نصابي ٻوليَء تاي اياوب خاان ڇاا ڪاياو؟ ٻاولايَء جاي 
مااقاااباالااي ۾ انااڊيااا ۾ ڇااا ٿاايااو؟ انااگاارياازي نااه رهااي تااه 
سائنس به نه رهي  نوجوانان جاو ماحانات ڏاناهان روياو، 
يونيورسٽيَء ۾ ٿاياساز ڪايائان ئاهاي ٿاي؟ ماناهاناجاي 
پهرين نوڪري، سائنس ۽ اساان جاو اوالد، دناياا جاون 

عظيم شخصيتون، آمريڪي سامااج ڇاا ڪاياو؟  222
پاڪستان ۾ ڇا ٿيندو آهي؟ مون ڇاا ڪاياو، ڪايائان 
ڪيو؟ تاعالايام جاي تابااهايَء جاا ڪاارڻ، ڪااپايَء الِء 
ننڍيون چوپڙيون ۽ ڪارتوس، سنڌ جي ياوناياورساٽايان 
۾ شاگرد فرسٽ ڪالس ڪيئان باڻاجان ٿاا؟ اناگاريازن 
جي دور ۾ پڙهائڻ جو طريقو وغيره جو ذڪر ملي ٿاو. 

ڇاا ساناڌ ۾ ” مرحوم پنهور صاحب جو هڪ مضماون 
“ تعليم جو سرشتو، سائنسدان پيادا ڪاري ساگاهانادو

هڪ اهم عنوان آهي، جناهان ۾ ناناڍا ناناڍا عاناوان باه 
رکيل آهن جن تي پنهور صاحب ماخاتاصار پاناهاناجاي 
راِء جاو اظاهاار ڪاياو آهاي. اساان سانادس ڪاتااب ۾ 

جو “  عظيم ممبئي يونيورسٽي” موجود هڪ مضمون 
ذڪر ڪارياون ٿاا جاناهان ۾ پاناهاور صااحاب مامابائاي 

  ۾ 2518” يونيورسٽي ڪيئن ئهي ۾ لکي ٿو تاه: 
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ايساٽ انااڊياا ڪامااپانااي باارٽاش اناڊيااا جااي ئاااهاياال ٽاان 
ڊويزنن بينگال، مدراس ۽ مامابائاي ۾ ياوناياورساٽاياون 
ئاهڻ جو فيصلو ڪيو. انهن ٽنهي ڊويازنان کاي هاڪ 
صالحڪار ڪائونسل هوندي هئي جاناهان جاو گاورنار 
صاادر سااڏبااو هااو ۽ انااهاان ڊوياازناان کااي سااناادس نااالااي 

ڪوئيو ويندو هو. فيصلي پٽانادڙ “  پريزيڊنسي”پٺيان 
 25  تاي ڪالاڪاتاو ياوناياورساٽاي، 2514جنوري  07

 21  تااي ماامااباائااي يااوناايااورسااٽااي ۽ 2514جااوالِء 
  تي مدراس يونياورساٽاي جاو بانايااد 2514سيپٽمبر 

 ، انهايَء کااناپاوِء ڪان 3981  0224نپنهور: “ وھو ويو.
ڪاليجن جو بنياد پڻ رکاياو وياو. ماذڪاوره ماوضاو  
۾ به جيڪي ننڍا ننڍا عنوان مختصر وضاحات هاياٺ 
رکيا ويا آهن ساي آهان: شااگارد ڪاهاڙا ساباجاياڪاٽ 
پڙهندا هئا، ممبئي يونيورسٽاي جاو ماعاياار، مامابائاي 
ٽايااڪاساااس جااو تااعاالايااماي جاائاازو ۾، پااناهااور صاااحااب 
ٽيڪساس جي. اي. اينڊ. ايم ڪاالاياج ۾ ساکاياا جاا 
ڪي تجربا بياان آهان. مضاماون جاي آخار ۾ پاناهاور 

مون کي چوڻ ڏيو ته اسان هااڻاي ” صاحب لکي ٿو ته: 
اهڙي تعليم سان ڪڏهن به سائنسدان پيدا ڪري ناه 

 ، اناهايَء کااناپاوِء 3942 0224نپنهور: “ سگهنداسين.
ڪتاب جو ياڱو ٽيون: جنهن جو مکيه موضو  آهاي 

هاان ياااڱااي ۾ ساان کااان “  شااخااصاايااتااون ۽ تااقاارياارون” 
هااڪ مااثااالااي -پااياار حسااام الاادياان راشاادي” پااهاارياان، 
جي ذڪر سان ڪياو وياو آهاي. جاناهان ۾ “  تاريخدان

پير صاحب سان شناساائاي ۽ سانادس تاارياخاي ڪام 
جو اعتراف ڪيو اٿس ان بابات پاناهاور صااحاب لاکاي 

حسام الدين تي تنقيد ڪئي ٿي وڃي ته پااڻ ”ٿو ته: 
يورم جي لکندڙن جي باري ۾ احتيا  نه ڪاياائايان. 
انگريز، ڊر، فرينچ ۽ پورچوگيز، هند ۽ سنڌ ۾ آياا ۽ 
هتي جي باري ۾ گاهاڻاو ڪاجاھ لاکاياائاون. ان ريات 
ناانااڍي کاانااڊ جااي واپااار، اقااتااصاااديااات ۽ ڪاااروباااري 
سرگرمين بابت تاوڙي ساناڌ جاي هانارن جاي بااري ۾ 
ياورپااي لااکاناادڙن گاهااڻاو ماواد ڇااڏياو آهاي، پار حسااام 
الدين راشدي پنهنجاي تاحاقاياقاي ڪام ۾ اناهان کاي 

 ، 3948  0224نپاااناااهاااور: “  ناااظااار اناااداز ڪاااياااو آهاااي.
مختلف نقادن جي انهيَء تاناقايادي راِء جاي جاواب ۾ 

وياهايان صاديَء جاو ” پنهور صاحب رقم ٿو ڪري ته: 

آخااااري اھ، ڪاااانااااهاااان بااااه مضاااامااااون ۾ مااااهااااارت
)Specialization(   جااو دور آهااي. ان پسااماانااظاار ۾

ڏسجي ته حسام الدين، عنوانن جي چونڊ بعاد، اناهان 
بابت بهترين ڪم ڪيو. ان ڪري رڳاو مالاڪ ۾ ناه 
پر ٻاهرين دنيا جي مستشرقين ۾ به هن جو نالو ٿاياو 
۽ انهن مان ڪجھ ته سندس باهاتاريان دوسات باڻاياا، 
جي هن جي زندگيَء جي آخر تائين تعلق قائم رکندا 

 ، اهاڙي طار  جاناهان ٻاي 3944  0224نپنهاور: “  آيا.
شااخااصااياات جااو ذڪاار ڪااري ٿااو، سااو آهااي مااحاامااد 

سيڪيولر سنڌ جي ماڊرن عاالمات جاي -ابراهيم جويو
عاانااوان سااان جاانااهاان جااي ڪاايااتاارن ئااي ڪااماان ۽ 
ڪارگاذاريان ۽ سانادس تارجامان جاو ذڪار ڪاياو وياو 
آهي. ٽئين شخصيات باابات جاناهان جاو عاناوان آهاي 

۽ “  وفاات کاان هاڪ ڏياناهان اڳ-عبدا  جي ماياماڻ” 
ٻااياان مااوضااوعاان ۾ اعاازازي مااهاامااان جااي تااقاارياار ۽ 
صدارتي تقرير پڻ ياڱو ٽيون جا عنوان آهن. مذڪوره 
ڪتاب ۾ ياڱو چوٿون ۾ مکيه عنوان آهي: ڪاتاابان 
تي لکيل مهاڳ ۽ تبصرا سن کان اول تاريخ ماظاهار 
شاهجهاني جي پيش لفظ بابت تبصارو پاياش ڪاياو 

مااظااهاار ” ويااو آهااي. پاانااهااور صاااحااب لااکااي ٿااو تااه: 
شاهجهاني سنڌ جي سترهين صديَء واري شاروعااتاي 
دور جو ڄڻڪ هڪ گزيٽيئر آهي، جنهن ۾ اناتاظااماي 
سرڪاريون، پرڳڻا، شهر، ڳوٺ، رستاا، قاباياال، فصالان 
جا قسم، محصولن جا ان  اکار، عاوام ۽ حاڪاومات 
جاااا هاااڪاااِءااائاااي ساااان الڳااااپاااا وغاااياااره باااياااان ڪااايااال 

 ، مااحاامااد حسااياان پاانااهااور 02243723نپاانااهااور:“  آهاان.
صاااحااب مااذڪااوره ڪااتاااب جااو جااائاازو پاايااش ڪااناادي 

شاهارن ۽ ڳاوئان -انتطامي يوناٽ ۽ ب-انهيَء کي الف
 جي نالن جي جاگرافيائي ڏسڻي پيش ڪئي آهي.

 سترهين صديَء ۾ سنڌ جا انتظامي يونٽ:-الف
مذڪوره عنوان ۾ بکر سارڪاار جاي ائان پارڳاڻان جاو 
ذڪر ڪيو ويو آهي ته بکر سرڪار جي ساڄي ڪاپ 

. 9. چانڊڪا پارڳاڻاو 0. جتوئي پرڳڻو 2تي ٽي پرڳڻا 
. 0. ماٿيالاو پارڳاڻاو 2ٽڪر پرڳڻو هو. کاٻي ڪپ تي 

. 1. ڪاڪڙي پرڳاڻاو 7. فتح پور پرڳڻو 9اروڙ پرڳڻو 
درٻيلو پرڳڻو هو.  اهڙي طر  ڪتاب ۾ هڪ اڻ چٽو 
نقشو ڏنل آهي، جنهن مان ڪاجاھ واضاح ناٿاو ٿائاي. 

اهڙيَء طر  ئٽي سرڪار جي چئان پارڳاڻان جاو ذڪار 
ڪيل آهي. سيوهڻ سرڪار جي َنون پرڳڻن جو ذڪار 

 ڪيو ويو آهي.
جاگارافاياائاي ڏساڻاي ۾ ڪان تاارياخاي شاهارن جاو -ب

 ذڪر ڪيو ويو آهي.
اهڙيَء طر  هينري ڪزنس ۽ آثار قدياماه جاي عاناوان 
۾ سن کان اول هينري ڪزنس جاو ماخاتاصار تاعاارف 
ڏناو ويااو آهاي ۽ ساناادس تاحااقاياق جاي ڪاان رپاورٽاان 
ڪااتاااباان جااو تااعااارف ۽ مااعاالااومااات ڏنااي وئااي آهااي. 
اهڙيَء طر  سنڌ جي فتح تي ماجاماوعاي تااثار پاياش 
ڪيو ويو آهي. سرجيمز آئوٽرام جو ماخاتاصار ساواناح 

  ۾ برطانيا پاران ساناڌ جاي فاتاح جاي 2579خاڪو 
اڻااٽاارياات، ٽاايااڪااناااالجاايَء جااو خااال، ڳااجااهااا جااائاازا ۽ 

-ڪلهوڙا دور” مذڪوره ياڱي جو آخري مضمون آهي 
انهيَء کانپاوِء يااڱاو پاناجاون: جاناهان جاو “  هڪ ايياس

عنوان آهي: سنڌو درياَء، پااڻاي، ٻاوڏون. هان يااڱاي ۾ 
الڙڪاااڻااي ۽ دادو ” ساان کااان پااهااريااون عاانااوان آهااي 

ضاالااعاان ۾ باارساااتاان جااون تااباااو ڪاااريااون: ڪااارڻ ۽ 
تاجاويازون جااياڪاو اڍائاي صافاحان جااو مضاماون آهااي. 

سنڌ جاي ڪاوهساتااناي عاالئاقان ۾ واقا  ” اهڙي طر  
چشاامااا جاانااهاان ۾ ايااڪااونااجاااو چشااماان ۽ جاااِء وقااو  
بابات ماعالاوماات ڏناي وئاي تاه ُاهاي چشاماا ڪاهاڙيان 
جاين تي آهن جا هڪ وڏي تحقيق آهي. سناڌوَء جاي 
ڇااوڙ وارو عااالئااقااو، انااڊس ڊياالااٽااا جااي دناايااا جااي ٻااياان 
ڊياالااٽااائاان سااان ياايااٽ، ساانااڌوَء جااي ڇااوڙ وارو عااالئااقااو، 
سامونڊي چااڙو، ساناڌ ۾ پااڻايَء جاو مسائالاو: اثار ۽ 
ناتاياجاا جاي عاناوان ساان هاڪ ماکاياه مضاماون آهااي. 
جنهن ۾ ننڍا ننڍا عنوان هن طر  جا آهن: ٻايالان جاو 
خاتمو، تمر جي ٻايالان جاي تابااهاي، ساماناڊ جاو ماٿاي 
چڙهڻ، سامونڊي پٽيَء واري زمين جو نقصان، ساناڌوَء 
جي پاڻيَء ۾ گدالڻ، ڍنڍن ۽ ترائين واري زمايان جاي 
تباهي، زراعت جا مسئال، پيئڻ الِء ناامانااساب پااڻايَء 
جااي فااراهاامااي، سااماااجااي مساائااال، صااحاات جااا مساائااال، 
ثقاافاتاي ورثاي کاي خاطارا، ساناڌو تاهاذياب جاو ماوت، 
پاڪستان جو مستقبل ۽ حاصل مطلب مضاماون جاا 
اهم جازا آهان. ساناڌ ۾ آباپااشاي ناياڪار ۽ ٻاوڏ جاي 
ساارشااتااي جااي تاااريااخ پااڻ پاانااجااياان ياااڱااي جااو آخااري 
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مضاامااون آهااي، جاانااهاان ۾ ائاااويااهاان انااگاان اکاارن جااي 
روشنيَء ۾ موضو  جي ماقاصاد کاي ساماجاهااياو وياو 

ناوٽ: ” آهي. مقالي جاي آخار ۾ لاکاياو وياو آهاي تاه: 
دي ” هي ماقاالاو پاناهاور صااحاب جاي اناگاريازي لاياک 

هسٽري آف اريگيشن ڊرينيج اينڊ فلڊ مئناياجاماياناٽ 
 The History of Irrigation Drainage and(“ان سنڌ

Flood Management in Sindh(  .جااو تاارجاامااو آهااي
مذڪوره ڪتاب جو ياڱو ڇهون: پنهاور صااحاب کاان 
ورتل چئن انٽرويوز تي مشتمل آهي. پاهاريان اناٽاروياو 

سنڌ جو راجا ڏاهر دلايار هاو ۽ جائاي ” جو عنوان آهي: 
اناٽاروياو “  سين جنگي حڪمات عامالايَء جاو مااهار هاو

ڪااناادڙ آهااڻ، انااعااام شاايااخ، هااماافااساار گاااڏهااي، سااناادن 
سائايان هايانائار تاائايان گاذاريال ” پهريون سوال آهي ته 

اناهايَء ساوال جاو جاواب “  زندگيَء بابت ڪجھ ٻڌايو؟
مااان ابااراهااياام ” ڏيااناادي پاانااهااور صاااحااب چااوي ٿااو تااه: 

ڪڇي ڳوٺ ۾ جنم ورتاو جاياڪاو ڦالاجاي ۽ پايااري 
ڳوٺ جي ور تي آهي. پرائمري تعليام باه پاناهاناجاي 
ڳوٺ مان حاصل ڪيم. ان زمااناي ۾ وڏيارا ڪاناهان 
کي به پڙهڻ ناه ڏيانادا هائاا، لاياڪان ماناهاناجاو والاد ۽ 
مامو جيڪي خالفت تاحارياڪ ۾ سارگارم هائاا، ماون 
کي پڙهائڻ جو ذمو کاناياو، حااالناڪ ٻاناهاي جاا پايائار 
مالن هئا. کين به سندن والدين اناگاريازي پاڙهاڻ ناٿاي 
ڏني ۽ خالفت تحريڪ ۾ سرگرم هئڻ ڪري چيائون 

 ، 3123  0224نپاناهاور:“  ته انگريزي پڙهڻ گناو آهاي.
پنهور صاحب چوي ٿو ته اڳاتاي هالاي سانادس غارياب 
خاندان ۾ اهو احساس جاڳيو تاه ڪاا  اسايان پاڙهاي 
ڪا نوڪري حاصل ڪرياون هاا ۽ اناهايَء احسااس ۽ 
پڇتاٿ جي ڪري انهن فاياصالاو ڪاياو تاه آئاناده ٻاارن 
کي انگريزيَء جي تعليم ڏياري ويندي. اناهايَء ڳاالاھ 

ماانااهاانااجااي والااد مااون کااي هاااِء ” تااي عااماال ڪااناادي 
  ۾ 2370اسڪول ۽ انٽر تائين پڙهاياو. ان کااناپاوِء 

ٻوڏ آئي اسان جو سمورو ڳوٺ تباهه ٿاي وياو، ٻاه ٽاي 
  تاائايان 77کاان  70فصل نه ٿي سگهيا، مطلب ته 

 ، اناهايَء 3123  0224نپاناهاور: “ مڪمل ڏڪار رهيو.
ٻوڏ ۾ پنهور صاحب جو گهر ۽ زمين به متاثر ٿي ۽ 
فصل وغيره آباد نه ٿاياڻ ڪاري سانادس پاڙهاائايَء ۾ 
رڪاااوٽ اچااي وئااي. تاانااهاان کااانااپااوِء، سااناادس مااامااي 
حڪيم محمد صالح پڙهاائايَء جاو ذماو کاناياو. هانادو 
سيٺ به حامي ياري ۽ سانادس مااماي کاي ويااج تاي 
قر۾ ڏنو ۽ انهيَء پئسن تي پنهاور صااحاب پاڙهانادو 
رهيو ۽ پوِء اسڪالرشپ به مليس. اهڙي طار  ڇاهاون 
درجو ميهڙ مان پاس ڪرڻ کانپوِء مئٽرڪ الڙڪااڻاي 
مان ڪيائين، جنهان ۾ ُهاو ساڄاي ساناڌ ۾ پاهارياون 
نمبر آيو. سرڪار جي اسڪالرشپ ٿيڻ کااناپاوِء ساناڌ 

ڪاياائايان تاڏهان باه   )B.E(يونيورسٽيَء ماان باي اِي
يونيورسٽيَء ۾ پهريون نمبر آيو. سنڌ سارڪاار اهاڙي 
ڪارڪردگي ڏسندي کيس وھيڪ اسڪالارشاپ ڏناي، 
ان کااانااپااوِء آمااريااڪااا وڃااي ٽااي سااال پااڙهااي آيااو. هاان 
انٽرويو ۾ پنهاناجاي تاعالايام کاان ناوڪاري، ٻاڌ ھرم، 
راجا ڏاهر جي شڪاسات، کاان ويانادي ڪاياتارياون ئاي 
اهم ڳالهيون ۽ معلوماات ذڪار هاياٺ آنادياون آهان. 
ُهااو ساانااڌ جااي هااناادن باااباات پااڇااياال سااوال جااو جااواب 

ساناڌ جاا هانادو قاطاعاي طاور تاي ” ڏيندي چوي ٿو ته: 
متعصب نه هئاا، اهاي تاه صاوفاي هائاا، شااو، ساچال، 
قلندر شهباز، زناده پايار، پايار پاٺاي تاي باه حااضارياون 
يريندا هئا، شاو لاطاياف تاي باه پاهارياون ڪام هانادن 

 ، راجااا ڏاهاار واري 3121  0224پاانااهااور: “  ڪاايااو هااو.
شڪست کااناپاوِء واري صاورتاحاال تاي ڳاالاهاائايانادي 

ان وقات آباهاوا خاراب هائاي، مااحاول ان ” چوي ٿو تاه: 
وقت به اڃان خراب ٿياو جاڏهان ساناڌي عارب گاورنارن 

عباسين جا گورنر آيا. معنٰي تاه  70سان وڙهيا. هتي 
کان گاورنار باناو اماياه  27اڍائي سال هڪ گورنر رهيو. 

ساال حاڪاومات ڪائاي. هار ٻان  05جا آيا هئا، انهن 
سالن کانپاوِء گاورنار َماٽاباو رهاياو، پار ان وقات غاربات 
وھيڪ هئڻ ڪري ماڻهن بغاوت ڪئي، ٽاياڪاس ادا 
نٿي ڪيائون ۽ گورنرن سان باقاعدگيَء ساان وڙهاياا، 
انهيَء ويڙو ۾ ڪيترا گورنار ماارجاي باه وياا، لاياڪان 
اهي بک ۽ بدحالي تي ضابطو ناه آڻاي ساگاهاياا. ان 
کانپوِء گرمي آئي، موسم ۽ آبهوا ۾ ڦيرو آياو، نادي 

  کاان 512ر۽ ڦيرايو، ماڻهاو آساودا ٿاياا، اهاو قصاو 
 ، اهاڙي طار  128، 3121 0224نپنهور: “ شرو  ٿيو.

پاناهاناجااي جاوابان ۾ ماخادوم باالول، قااضاي قااضاان، 
حيدر شاو ثنائي، مهدي جونپوري جا مثال ڏنا آهان. 
ڪاال باغ ڊيم، ايم. ڪياو. ايام، ڄاام صاادق عالاي، 
شيخ ايااز، ساناڌ ۾ پااڻاي جاو مسائالاو، ٻااهاريان مااهار 
انجنيئرن، ئيڪيدارن ۽ نون اوزارن جاي گاهارج باابات 
دل کولي هرهڪ شخاصايات، واقاعاي کاي ناروار ڪاياو 
اٿس. اهڙي طر  سنڌ ڏانهن ايندڙ ميمڻ ڪائيااواڙي، 
ڪڇي ۽ گجراتي هندو هندستان مان لڏي ساناڌ اچان 
ٿا، سي هتي واپار ساناگاي اچاي قاباضاو ڄاماائايان ٿاا، 
انهن جي اچڻ سان چوي ٿو ته مڪاني مااڻاهاو دربادر 
ٿي وڃي ٿو. اهڙيَء طر  ڪتاب ۾ هڪ ٻيو اناٽاروياو 

ناواز شارياف ۽ ” شامل آهي، جناهان جاو عاناوان آهاي: 
سنڌي ڪير ٿيندا آهن؟ آرماي چااهايانادي تاه ماارشاال 

هي انٽرويو ڪاياو آهاي: “  لڳائي، ڪاالباغ ڊيم ئاهي
ادريس جتوئي ۽ تاج جويي. هي انٽرويو ڪاتااب جاي 

تائين مشتمال آهاي. سانادس  171کان  101صفحي 
ساناڌيان جاو الاماياو اهاو ” ٽئين انٽرويو جو عنوان آهي: 

آهي ته سندن سياسي ساورنٽي تاريخي طور جٽاٿ دار 
انٽرويو وئندڙ آهان: جااماي چااناڊياو، “  نه ٿي رهي آهي

ذوالفقار هاليپوٽو، خاادم اباڙو، اماام عالاي ڏياٿاو. هان 
انٽرويو ۾ کانئس انٽرويو ڪندڙن ڇاوياھ ساوال پاڇاياا 
آهن، جياڪاي ماخاتالاف پاهالاوئان تاي مشاتامال آهان. 

موت کااناپاوِء جاي زنادگاي ياا ” پنهور صاحب چوي ٿو 
هيَء دنيا ڪجھ به نه آهي، سن ڪجھ اڳايان جاهاان 

جهاڙا جاواب ڏناا آهان. اهاڙا جاواب ڏاڍا غاور “ ۾ آهي
طلاب آهان. ان کاان عاالوه پاناهاور صااحاب پاناهاناجاي 
تحقيقي ڪم باابات ٻاڌاياو آهاي تاه ُهاو اڄاڪالاھ ڇاا 
ڪري رهيو آهي ۽ تاريخ باابات ڪاهاڙو ڪام ڪاياو 
اٿااس، قاادياام زمااانااي کااان وئااي بااادشاااهاان، وزياارن ڇااا 
ڪيو؟ زمينون به هاياون عاام مااڻاهاوَء جاي حاالات ڇاا 
هاائااي؟ ساانااڌ ۾ ڇااا ٿااي گااذريااو، سااياااساات، تااعاالااياام، 
ٽيڪس جو نظام ۽ گورنمينٽ ڪيئن هلندي هائاي، 
موهن جو دڙو، ساناڌ جاو ماذهاب، ساناڌ جاي سامااجاي 

نفسياتي ڪلچر بابات ٻاڌاياو وياو آهاي. ساائايان جاي 
۽ “  نائايان ساناڌ الِء جادجاهاد” ايم ساياد جاي ڪاتااب 

جااي حااوالااي سااان ڪااي “  جااناام گااذارياام جاان سااياان” 
ڳالهيون ڪيون ويون آهن ته ُاهي ڪتاب ڪنهان الِء 
لکيا وياا آهان. اساان جاي جاائازي هاياٺ رهانادڙ هاڪ 
ضخيم ڪتاب آهي ۽ وڏو مواد رکي ٿو. هن ناناڍڙي 
مضمون ۾ سمورين ڳالهين جو جاائازو وئاڻ اناتاهاائاي 
مشڪل آهي. ٽئين انٽرويو جاو جاياڪاو آخاري ساوال 

پنهنجاي زنادگايَء ” کانئس پڇيو ويو، سو هي آهي ته 
ُان جااو جااواب هااا ۾ ڏيااناادي “  مااان مااطااماائاان آهاايااو؟

ماون زنادگاي ساجاائاي ۽ ڪاارائاتاي گاذاري ” چيائين  
نپاناهاور: “  آهي. سڀاڻي مري ويس ته ارمان ناه ٿايانادو.

 ، اساان پاناهاناجاي جاائازي کاي ماخاتاصار 3182  0224
ڪرڻ جي ڪوشش ڪائاي آهاي، پار نصاياحات ياريان 
ڳالهين اڳيان اچڻ ڪري دل ڪونه ٿي چوي جو کڻي 
ڳااالااهاايااون مااخااتااصاار ڪااجاان. مااذڪااوره ڪااتاااب جااي 

ڪاارپاورياٽ ” چوٿين ۽ آخري انٽرويو جو عناوان آهاي: 
“ ايااگااريااڪاالااچاار ساانااڌ خااالف خااطاارناااڪ ساااز  آهااي

انٽرويو وئندڙ آهن: ظفر جاوڻاياجاو، روزياناه جاوڻاياجاو ۽ 
ماهااراڻ مااال  هاان انااٽاارويااو ۾ پااهااريااون سااوال سااناادس 
ننڍپڻ ۽ شروعاتي زنادگاي باابات پاڇاياو وياو آهاي ۽ 
ٻايااو سااوال ساناادس ونادرن ۽ مشاغاالاان باااباات آهااي ۽ 
اهڙي طر  ٻيون سارگارماياون، اناهايَء کااناپاوِء جاياڪاو 
سااوال پااڇاايااو ويااو آهااي اهااو آتاام ڪااٿااا باااباات آهااي. 
مطلب ته ماذڪاوره اناٽاروياو ۾ سانادس زنادگايَء جاي 
جهلڪ پساائاي وئاي آهاي. اساتااد، ايايااساي ڪاتااب، 
ساانااڌ، پساانااديااده مضاامااون، شااادي ڪااڏهاان ٿااي، اوالد 
باااباات، ٻااي شااادي، حساان جااو تصااور، ورهاااڱااو، ساان 
مهاجر يال سنڌ ۾ ڇو آيا؟ ساناڌ تاي ڪاهاڙا اثار پاياا؟ 
سائين جي. ايم سيد ۽ سندس ماالقاات ٿاياڻ باابات، 
مرزا قليچ بايا  ساان ڏياٺ وياٺ باابات، پايار حساام 
الدين راشدي سندس ناظار ۾ ماحاماد اباراهايام جاوياو، 
شيخ اياز بابت، ڊاڪٽر نبي بخش خاان بالاور باابات، 
رسول بخش پليجي باابات، پساناد جاي فالامان باابات، 
اداڪار ۽ اداڪارائن جي پسندگي باابات ساوال پاڇاياا 
ويااا آهاان. آخااري ٻاائااي سااوال نااهاااياات ئااي اهاام آهاان، 
جيڪي تعليم جهڙي اهم شعبي سان تعلق رکن ٿاا 
۽ پنهور صاحب انهن ٻنهي سوالن جا جواب باه ڏاڍي 

 مثبت انداز ۾ ڏنا آهن ۽ ڪتاب پورو ٿي ٿو وڃي.
جائزي جو نتيجو: مجموعي طور ڪتاب جاي جاائازي 
مان جيڪو نتيجو آڏو آيو آهي تاه ايام. ايا . پاناهاور 

ساناڌ ” جي مضمونن ۽ ماقاالان ۾ ڪاتااب جاو عاناوان 
۾ ساناڌ جاي قادياام تااريااخ جاي عااماياق ۾ “  شانااساي

جهاتي پائي نهاريو وياو آهاي. پاناهاور صااحاب ان الِء 
سنڌ جي فطرت جي عين مطابق مطالعو پيش ڪياو 
آهي. سنڌ ڪهڙي طار  طاباعاي طاور پاناهاناجاي باقاا 
خااطار جااياڪاو صاديان جاو سافاار طائااي ڪاري جاناهاان 
حالت ۾ پنهنجي اصل ناالاي سامايات پااڻ کاي قاائام 
رکيو آهي. مذڪوره ڪتاب سنڌ شناسي جاي تاارياخ 
تي بنيادي ماخذن ۾ حوالي طاور پاهاريان درجاي جاي 

 دستاويز جو درجو رکي ٿو.
 ...نپورو ٿيو ...  
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يووال نوح هراري چوي ٿو ته انساني نسل 
 تبديل ٿيڻ وارو آهي!

جڏهن هان جاو ناالاو پاهارياون  
دفعو پاڙهاياو هاو تاه ماون کاي 
هن جو نالاو عاجاياب لڳاو، پار 
پااوِء جاااچااڻ تااي خااباار پاائااي تااه 
هاااي شاااخاااص تاااه دناااياااا جاااي 
مشااهااور تاارياان ڪااتاااب هااومااو 
سيپئين جو ليکاڪ آهاي، هاراري هان وقات دناياا جاو 
مشهور ترين ليکاڪ آهاي. هان جاو پاهارياون ڪاتااب 
هومو سيپائايان هاو، جاناهان کاي لاکان جاي تاعاداد ۾ 
ماڻهن پاڙهاياو. هاراري ماخاتالاف ادارن ۾آرٽاياڪال باه 
لااکااناادو رهاايااو آهااي، پاار هاان جااي ٽاان ڪااتاااباان تاامااام 
گهڻي شهرت ماڻي جنهن ۾ هومو ساياپائايان، هاوماو 

سينچري شامل آهان.  02ليسن آف دي  02ڊيوس ۽ 
هن وقت دنيا ۾ شايد ئي اهڙو ماڻهاو هاجاي جاياڪاو 
ڪااتاااب پااڙهااناادڙ هااجااي ۽ ان هااراري کااي نااه پااڙهاايااو 

 هجي.
هااراري هااڪ مااناافاارد سااور رکااناادڙ لاايااکااڪ آهااي، هاان 
انساني تهذيب ۽ ٽيڪناالجي کاي گاڏ ڪاري لاکاياو 
آهي. هن جو چوڻ آهاي تاه انساان هان ھرتاي جاو باي 
تاج بادشاو آهي ۽ اها باادشااهات انساان کاي لاکايان 
سااال جااي ارتااقااا کااانااپااوِء حاااصاال ٿااي آهااي. هااراري 
پانااهاانااجااي ڪااتاااب هااومااو ساايااپاائااياان ۾ لااکااي ٿااو تااه: 
ڪيئن هڪ جاندار مخلوق ٻين مخلوقن کان ھار ٿاي 
پنهنجو بچاٿ ڪرڻ سکي ورتو هو ۽ اناهان وقات جاي 
حساب سان هٿيار به ئاهيا جان جاي مادد ساان اناهان 
الِء شااڪااار ڪاارڻ وھيااڪ آسااان ٿااي ويااو هااو. هااراري 

چوي ٿو ته ان مخالاوق پاناهاناجاي ذهان ساان پااڻ کاان 
وھيڪ طاقت رکندڙ جانورن کي مارڻ سکي ورتو هاو، 
ان سااان گااڏوگااڏ انااهاان نااقاال مااڪااانااي ڪااري سااخاات 
موسمن کان باچااٿ جاا طارياقاا باه ساکاي ورتاا ۽ ايائان 
هيَء مخالاوق جاناگالان تاي باادشااهات قاائام ڪارڻ ۾ 
ڪاامايااب ٿاياناادي وئاي. اناهان جاي آباادي وھڻ سااان 
انهن هڪِءئي سان جنگيون پاڻ ڪاياون. ان ماخالاوق 
وقت سان نوان هٿيار ئاهڻ ۽ خوراڪ کي جما  ڪارڻ 
۾ مهارت حاصال ڪاري ورتاي هائاي ۽ ايائان انساان 
جنگلن کان ٻاهر به پنهنجي بادشاهت قائم ڪارڻ ۾ 
ڪامياب ٿيندو ويو. هاراري پاناهاناجاي ڪاتااب هاوماو 
سيپئيان ۾ انساان جاي ان زنادگاي تاي باحا  ڪاياو 
آهي جيڪا مسلسل ارتقا ڪندي پئي وڃي ۽ انسان 
جي پنهنجي ارد گرد جي ماحول تي گرفات مضاباو  
ٿيندي پئي وڃي. هان ڪاتااب ۾ هاراري انساان جاي 
اوئلي زندگي تي بح  ڪيو آهي، اتي ان انسان جاي 
ڪري جيڪو زرعي انقالب آيو ۽ برادريان جاو ناظاام 
وجود ۾ آيو ان تي به گهڻو لکيو آهي. بنياادي طار  
سان ڪتاب هومو سيپئين دنيا جي ان مخلوق بابات 
آهي جيڪا هن ھرتي تي لاکايان ساال اڳ پاناهاناجاي 
ذهانت جي ڪري الڀ وجود برقرار رکڻ ۾ ڪامايااب 
وئاي ۽ ان پاناهاناجاي باچااٿ الِء اپااٿ باه ورتاا ۽ شاديااد 
موسمن کان بچندي پنهنجاو وجاود بارقارار رکاياو، اهاا 
مخلوق بعد واري وقت ۾ انسان سڏجڻ لڳاي. هاراري 
هان ڪااتااب ۾ انساان جااي زرعاي اناقاالب کاان وئااي 
گڏجي رهڻ، معاشي صورتحال تي بح  ڪيو آهاي. 

هن پنهنجي ڪاتااب ۾ حاقاياقات کاي ظااهار ڪانادي 
لکيو آهي ته، انسان جاي باادشااهات قاائام ٿاياڻ ساان 
دنيا ۾ موجود ٻين جانورن جو اساتاحاصاال ٿاياو آهاي، 
جنهن جو جديد ماثاال فاارمانا  آهاي ۽ چاماڙي کاي 
ئاهڻ الِء جانورن جي چمڙي جو استعاماال ڪارڻ آهاي 
۽ کير ئاهڻ واريون ڪمپنيون جنهن طريقي ساان مااٿ 
کااي ان جااي ٻااچااڙي کااان پااري رکاانااديااون آهاان، اهااو 
استحصال آهاي، جاناهان جاو ذڪار هاراري ڪاري ٿاو. 
انسان پنهنجي هٿيارن جي مادد ساان ۽ ذهاانات کاي 
استعمال ڪارڻ ساان اهاڙن اهاڙن جااناورن جاو شاڪاار 
ڪيو جن کاي ماارڻ نااماماڪان هاو. هاراري اهاا شايِء 
ثابت ڪئي آهي ته انسان جاڏهان کاان ذهاناي طااقات 
حاصل ڪئي آهي ان وقت کان وئي هن دناياا کاي ۽ 
ان جي ماحول کي تبديل ڪيو آهي. جنهن ۾ انسان 
دنيا ۾ سڄي مخلاقاوق کاان وھياڪ طااقاتاور ٿاي وياو 
آهي. لکين سال اڳ طاقت ورهايال هائاي، پار جاڏهان 
انسان طاقت ماڻي ته هو دنيا تي قاابا  ٿايانادو وياو. 
اڄ انساان هان ھرتايَء جاي واحاد اهاڙي ماخالاوق آهاي 
جيڪا هن دنيا تي مڪمل اختيار رکي ٿاي. ان ساان 
گڏوگڏ انسان ٻين جااناورن کاي پاناهاناجاي فاائادي الِء 
اسااتااعاامااال بااه ڪاارڻ شاارو  ڪاايااو. دناايااا ۾ مااوجااود 
خوراڪ پيدا ڪانادڙ فصالان تاي انساان جاو ڪاناٽارول 
ٿيندو ويو، وقت سان گڏ انسان جي طااقات ۾ اضاافاو 
ايندو ويو. هراري پنهنجي هن ڪتاب ۾ لاکاي ٿاو تاه 
انسان جيئن جيئان طااقات حااصال ڪانادو وياو آهاي، 
هن دنيا جي ماحول کي تبديال ڪاري ڇاڏياو آهاي ۽ 
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وھيڪ ايندڙ وقت ۾ انسان دنيا جاي مااحاولاياات کاي 
تبديال ڪاري ساگاهاي ٿاو. جاناهان جاا خاراب ناتاياجاا 
انسان سميت دناياا ۾ رهانادڙ ڪاروڙيان جاانادار ڏساي 
سگهن ٿاا. شاروعااتاي دور ۾ انساان هاٿاياار ئااهاڻ ۾ 
وقاات گااذاريااو ۽ پاانااهاانااجااي بااادشاااهاات ۽ خاااناادان الِء 
محفو  گهر ئاهيا ۽ خوراڪ کي جاما  ڪارڻ شارو  
ڪاايااو، پااوِء واپااار ۽ زراعاات ۾ تااباادياالااي آئااي، ڏيااتااي 
ليتي جو نظام وجود ۾ آندو ويو، زمين جي ماالاڪاي 
جو تصور شرو  ٿيو، جنهن ۾ ڪاو طااقاتاور شاخاص 
پاانااهاانااجاان ڪااجااهااه ماااڻااهاان سااان گااڏجااي زمااياان جااي 
ڪنهن ٽڪري تاي قاباضاو ڪاري زمايان جاي ماالاڪ 
هجڻ جي دعوٰي ڪئي ۽ ايئن ذاتي ملڪايات ۽ پاوِء 
بااادشاااهاات جااو نااظااام وجااود ۾ آيااو. وقاات سااان گااڏ 
جنگين ۾ به تبديلي آئي پاهاريان جاياڪاي جاناگاياون 
ڪنهن هڪ سبب الِء ڪاياون ويانادياون هاياون هااڻاي 

 انهن جي مقصدن ۽ ترجيحن ۾ تبديلي اچي وئي.
وقت سان گڏ انسان ٽيڪناالجي حااصال ڪانادو وياو، 
جنهن ۾ هن جي طاقت ۾ باياپانااهاه اضاافاو ٿاي وياو. 

۾ اناهايَء “  هومو ڊيوس” هراري پنهنجي ٻئي ڪتاب 
تي بح  ڪيو آهي تاه ڪايائان انساان ٽاياڪانااالجاي 
حاصال ڪاري اهاڙياون قاوتاون حااصال ڪاري ورتاياون 
آهن، جنهن جو آڳاٽي دور ۾ تصور باه ناه هاو. انساان 
ٽيڪناالجي ۾ جتي جديد مشاياناون ئااهاياون اتاي ان 
صحت جي شعبي ۾ به انقالب آڻي ڇڏيو. هان وقات 
انسان وٽ جيڪا ٽيڪناالجي آهاي آڳااٽاي تاهاذيابان 
۾ اهاااي قاااوتاااون ماااحااا  خاااياااالاااي هاااياااون ۽ انساااان 
سمجهنادو هاو اهاڙا ماعاجازا ماحا  دياوتاا ئاي ڪاري 
سگهن ٿا، پر اڄ انسان پاناهاناجاي خاياالاي دياوتاا کاان 
گهڻو طاقتور ٿي ويو آهي. انسان آڳاٽي دور ۾ سافار 
ڪرڻ الِء گهڻن مهينن جي تياري ڪنادو هاو، پار اڄ 
انسااان ڪااجااھ ڪااالڪاان ۾ پااوري دناايااا جااو چااڪاار 

لڳائي سگهي ٿاو. ڪاناهان دور ۾ انساان اهاو تصاور 
ئي نه پِئي ڪري سگهاياو تاه هاو هاڪ ئاي وقات ٻان 
جاين تي موجود هوندو، پر اڄ ماوباائال فاون جاي مادد 
سان انسان دنيا ۾ ڪٿي به هجي ٻاي جااِء کاي وڊياو 
ذريعي ڏسي سگهي ٿو. وقت سان گڏ انسان مشينان 
کي خود مختيار ڪانادو وياو آهاي. هااڻاي فاياڪاٽاري 
جي مالڪ کي هڪ هڪ ڪام الِء الاڀ مااڻاهاو جاي 
ضاارورت ناااهااي رهااي، باالااڪااه مشااياان ساان ڪااجااھ 
پااروگاارامااناا  جااي ماادد سااان شاايِء ئاااهااي وئااناادي ۽ 
سامان تيار ٿي ويندو. هڪڙي ٻاي اهام ڳاالاھ تاه اهاا 

شيِء سااماهاون آئاي آهاي، مشايان انساان کاان باهاتار  
ڪم ڪري ٿي ۽ ان ۾ غلطي جي گنجائش نه هجڻ 
برابر آهي. هن کي آرٽيفيشال اناٽايالاياجاناس جاو ناالاو 
ڏنو ويو آهي. مطلب اهڙي مشين جيڪا انسان ئاهي 
هجي، پر ڪم پاڻ ڪندي هجي ۽ مشڪل وقات ۾ 
فيصلو وئي سگهي. آرٽيفيشل انٽيليجنس جو ننڍي 
۾ ناانااڍي مااثااال اي ٽااي اياام مشااياان آهااي. ڏسااو تااه 
ڪيئن ٿي ڪم ڪري ۽ ان ۾ ڪاڏهان ايائان نااهاي 
ٿيو جو توهان جي اڪائونٽ ۾ بيلنس نه هجي ۽ اي 
ٽي ايم مشين توهان جي ڪارڊ تي توهان کي پئاساا 
ڏئي. ان کان عالوه موبائل ڪمپنين جو ساڄاو ناظاام 
ئي  آرٽيفيشل انٽيليجنس تي هلي ٿو. ڪڏهن ايئان 
ناهي ٿيندو جو پئڪيج ختم ٿيڻ کااناپاوِء باه غالاطاي 
سان انٽرنيٽ هلندو رهي. سڄي دنيا جو  باياناڪانا  
نظام آرٽيفيشل اناٽايالاياجاناس تاي هالاي ٿاو. باياناڪ 
ماائااناايااجاار هااڪااڙي بااٽااڻ سااان هاازارياان ماااڻااهاان ڏانااهاان 
بينڪ طرفان مئساياج ماوڪالاي ٿاو. جايائان ئاي ڪاو 
ماڻهو پنهنجي اڪائونٽ ماان پائاساا ڪاڍرائايانادو ياا 
جم  ڪرائيندو ان ڏاناهان هاڪاڙي ساياڪاناڊ کاان باه 
گهٽ وقت ۾ بينڪ جو مئسيج اچي ويندو ته توهاان 
جي اڪائونٽ مان هيترا پائاساا ناڪاتاا آهان ۽ باقااياا 

هاايااتاارا بااچاايااا آهاان ۽ اهااو ماائااساايااج آرٽااياافاايااشاال 
انٽيليجنس جو حصو آهاي. اهاو ساڄاو ناظاام باياناڪ 
جو ڪاماپاياوٽار هاالئاي ٿاو. هاراري پاناهاناجاي ڪاتااب 

۾ انهيَء آرٽيفيشال اناٽايالاياجاناس تاي “  هومو ڊيوس” 
بح  ڪيو آهي ته ڪيئان انساانايات هااڻاي مشاياناي 
دور ۾ داخل ٿيندي پئي وڃي. هاراري جاو چاوڻ آهاي 
ته دنيا هاڻي ڊجيٽل دور ۾ داخل ٿي چاڪاي آهاي ۽ 
وقاات سااان گااڏ ان جااي جاادت ۾ اضااافااو ٿاايااناادو پاايااو 
وڃي. جنهن سان مستاقابال ۾ باياروزگااري ۾ اضاافاو 
ٿيندو. ڇو ته آرٽيفيشل اناٽايالاياجاناس ذرياعاي مااڻاهاو 
ساڄاا ڪام آن الئايان ڪانادا ۽ مشاياناون اهاي ڪاام 
انسان کاان وھياڪ باهاتاريان ناماوناي ساان سار اناجاام 
ڏينديون. ماثاال طاور: جايائان پاوساٽ آفاياس جاو ادارو 
آهي جيڪاو هان وقات اياتارو اهام ناه رهاياو آهاي، پار 
تاريخي اعتبار سان اهو ادارو وڏي اهامايات جاو حاامال 
ادارو هو. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته پوسٽ آفيس اڄ به 
دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ شان و شاوڪات ساان 
ڪم ڪري پئي، پر ڇا اڄ جو ماڻهو پيغام موڪلاڻ 
الِء پااوسااٽ آفاايااس کااي، سااوشاال ماايااڊيااا ۽ اي مااياال 
سروس کان وھيڪ ترجيح ڏئي سگهانادو؟ ظااهار آهاي 
ته جڏهن پوسٽ آفيس ۾ ڪم گهٽجي ويو ته ان ۾ 
نوڪريون به گهٽجي وينديون، اهڙيَء طر  جڏهان هار 
شيِء آن الئين ٿي ويندي ته ڪمپنيون ماڻهان بادران 
مشاياانان کاان ڪام وئانااديااون. دنااياا ۾ لاايان ديان جااو 
نظام به ڊجيٽل ٿيندو پيو وڃي، اڄ تقريبن هر ماڻهو 
انٽرنيٽ بينڪن  استعاماال ڪاري ٿاو جاناهان ۾ ان 
جي روز مره جي زنادگاي جاا ڪام پاورا ٿاي وڃان ٿاا. 
وڏن شهرن ۾ اي ٽاي ايام مشايان ساان گاڏ هاڪاڙي 
ٻي مشين به هجي ٿي جنهن ۾ توهان ڪيش پئاساا 
ڊائريڪٽ پنهنجي اڪائونٽ ۾ وجهاي ساگاهاو ٿاا ۽ 
توهان کي بينڪ وڃڻ جاي ضارورت نااهاي ۽ مشايان 
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آچاار ساامااياات هاار ڏياانااهاان ڪاام ڪااري سااگااهااي ٿااي. 
مطلب ته بينڪ جيان بند نه ٿيندي هاڻي اڳتي هالاي 
ان قسمن جي مشايانان ۾ جادت آڻاباي ۽ باياناڪ ۾ 
مااالزماان ۾ ڪاامااي ايااناادي. ڇااو تااه جاايااڪااو ڪاام 
ڪاايااشااياائاار ڪااناادو هااو هاااڻااي اهااو ئااي ڪاام مشااياان 
ڪاناادي. انااهااي آرٽااياافاايااشال انااٽااياالايااجاانااس جاو تااعاالااق 
روبااوٽاان سااان بااه آهااي. روبااوٽاان جااي اناادر بااه اهااا ئااي 
پروگرامن  ڪئي ويندي آهي، جنهن جاي مادد ساان 
هو آرٽيفيشل انٽيليجنس پيدا ڪندا آهن. مساتاقابال 
جي دنيا ۾ گوگل نيوي گيشن جو هاڪ اهاڙو ناظاام 
مااتااعااارف ڪاارائااڻ وارو آهااي، جاانااهاان ۾ ڪااار بااغااياار 
ڊرائيور جي هلندي، ڪار ٽريفڪ کاي پاناهاناجاي انادر 
لڳاال سااياانااساار جااي ماادد سااان ساامااجااهااناادي ۽ ڪاام 
ڪندي. ڪار ۾ لڳل ڪمپيوٽر، ريڊار، جي پاي اياس 
سسٽم ڪار جي سڄي نظاام کاي ڪاناٽارول ڪانادا. 
آرٽيفيشل انٽيليجنس جي مدد سان هلندڙ ڪارن جاا 
ڪيترائي تاجارباا باه ڪاياا وياا آهان، جاياڪاي تاجارباا 
متاثر ڪندڙ حد تائين ڪامياب وياا آهان. آمارياڪاا، 
برطانيه، جارماناي ۽ جااپاان ۾ اناهان جاا تاجارباا ڪاياا 
ويندا آهن ۽ هڪ ڏينهن ضرور اهڙيون گاڏياون انساان 
روڊن تااي ڏسااناادو جاايااڪااي پاااڻ هاالاانااديااون. هااراري 

۾ آرٽااياافاايااشاال “  هااومااو ڊيااوس” پاانااهاانااجااي ڪااتاااب 
انٽيليجنس کي انسان جي صحت سان به ڳاناڍي ٿاو. 
جنهن ۾ انسان کي ڪاياتاريان بايامااريان کاان ناجاات 
ملي سگهي ٿي. صحت جي شعبي ۾ ٽاياڪانااالجاي 
جي استعمال کي بايوٽيڪ ۽ جينيٽڪ اناجانايائارنا  
چيو ويندو آهي. جينيٽڪ انجنيئرنا  ماحا  انساان 
يا جاناورن ۾ ناه ٿايانادي آهاي بالاڪاه زمايان ۾ پايادا 
ٿيندڙ هر وڻ، ٻوٽي ۽ فصال کاي باهاتار باناائاڻ الِء باه 
انجنيئرن  ڪئي ويندي آهي. انسان جي اوائلي دور 
۾ انسان گهڻي محنت ۽ گهڻي  زمين هجڻ باوجاود 
به ايترو اناج حاصل نه ڪري سگهندو هاو جاياتارو اڄ 
ڪري ٿو. ان جو ساباب اهاو آهاي تاه اڄ انساان پااڻاي 
کي پنهنجي مرضيَء مطابق هالئي سگاهاي ٿاو. ٻاياو 
وري اڄ جي انسان ٻوٽان ۽ ان جاي ماخاتالاف جاناسان 
تي ڪيترائي تجربا ڪيا آهن ۽ انهن جي جنسان ۾ 
اناجاناايائاارنا  ڪاري ان کاي باهااتار ئاااهايااو ويااو آهااي. 
جاانااهاان جااي ڪااري اڄ زماايااناادار گااهااٽ زمااياان هااجااڻ 
باوجود وھيڪ اناج حاصل ڪري ٿو. هراري پاناهاناجاي 
ڪتاب ۾ ان سلسلي ۾ هاڪ دلاچاساپ ڳاالاھ لاکاي 
آهي ته اڄ جي دنيا ۾ ماڻهاو جانا  ۽ بام ھمااڪان 
کان وھيڪ شوگر ۽ دل جي بايامااريان ۾ وھياڪ مارن 
ٿا. ڇو ته اڄ جاو انساان اهاو ڄااڻاي ٿاو تاه زمايان کاان 
وھياااڪ خاااوراڪ ڪااايااائااان حااااصااال ڪاااجاااي. بااااياااو 

ٽاياڪانااالجااي ۾ انساان جااي ڊي ايان اي ماان اهاڙياان 
بيمارين کي ختم ڪري سگهاجاي ٿاو، جاياڪاي هان 
جي جين ۾ آهن. مطلب جيڪي بياماارياون هان جاي 
خاندان ۾ آهن، اهي بيماارياون هان ڏاناهان ماناتاقال ناه 
ٿي سگهنديون. ٻي شيِء اها ته بايو ٽيڪناالجي جاي 
مدد سان ڊاڪٽر جانورن تي تجربا ڪاري انساان جاي 
انهن بيمارين الِء عالج به ڳولهي سگهن ٿا، جن جي 

باري ۾ انسان تصاور باه ناه پاياو ڪاري ساگاهاي. اڄ  
بيمار انسان جي اندر مختلف قسم جا ٽاياوب ياا دل 
جي نسن ۾ اسٽنٽ وھا ويندا آهن اهاي باه بااياوٽاياڪ 
جااو حصااو آهاان. اڄ انسااان حااياارت انااگاايااز طااور تااي 
بايوٽيڪ ۾ ترقي ڪري ويو آهاي. ساڀاناي کاان اهام 
ڳالھ ته اڄ جي جديد ميڊيڪل سائنس ان تي باحا  
ڪري ٿي ته وھندڙ عمر به هڪ بيماري آهاي. ان جاو 
ماطاالااب اهااو آهااي تااه عاالج ذريااعااي وھناادڙ عااماار کااي 
روڪي سگهجي ٿو. هراري پنهنجي ڪتاب ۾ ڪي 
اشااارا اهااڙا بااه ڏئااي ٿااو جاانااهاان ۾ انسااان آرٽااياافاايااشاال 
انٽيليجنس جاي ذرياعاي پاناهاناجاي يااداشات پاناهاناجاا 
تجربا مطلب جيڪو ڪجھ ان جي ذهن ۾ آهاي اهاو 
ڪنهن ڪمپيوٽر ۾ محفو  ڪري وئاي پاوِء اهاو باه 
ممڪن ٿي سگهندو ته ڪنهن روبوٽ ۾ اهي شاياون 
ٽرانسفر ڪيون وڃن ۽ اهاو روباوٽ تاوهاان ساان ايائان 
ڳااالااهااائاايااناادو جااياائاان تااوهااان جااو دوساات تااوهااان سااان 
ڳالهائيندو هجي. انسان، مشين ۽ ٽاياڪانااالجاي جاي 
رشتي کي ڪائاي ساال گاذري چاڪاا آهان. اساٽايافان 
هاڪن  پنهنجي آخري وقت ۾ ڳالھ ٻولھ نه ڪري 
سگهندو هو، پوِء ساائاناسادانان ان کاي اهاڙي ڊوائاياس 
ئاهي ڏني جنهن جاي مادد ساان هااڪانا  ڳاالاهاائاي 
سااگااهااناادو هااو. ان ڊوائاايااس کااي اسااپاايااچ جاانااريااٽااناا  
ڊوائيس چيو ويندو آهي. هراري هومو ڊيوس جاي آخار 
۾ ڊياٽاا تااي باه لاکااي ٿاو تاه ڪايائان گااوگال، ساوشاال 
ميڊيا جي ڪري انسانن جاو ساڄاو رڪاارڊ دناياا جاي 
وڏين ڪمپنين وٽ محفو  ٿينادو پاياو وڃاي. هاراري 

سينچري ۾ ڊياٽاا  02ليسن آف  02پنهنجي ڪتاب 
تي تفصيل سان بح  ڪيو آهي ته مستقبل ۾ اهاو 
ملڪ وھيڪ طااقاتاور هاونادو جاناهان وٽ وھياڪ ڊياٽاا 
هوندي. هن وقت دنيا ۾ جيتري ويليو سوشال ماياڊياا 
جي آهي اوتري دنيا ۾ موجود تايال جاي ذخايارن جاي 

 به ناهي.
ساياناچاري  02ليسان آف  02هراري پنهنجي ڪتاب 

۾ مذهب، سياست، سياساي ناظارياا، ماعااشاي ناظارياا، 
ڊجيٽل انقالب، آرٽيفيشل انٽيليجناس، انساانايات جاو 
صحيح مفهوم، شخصي آزادي ۽ جنگين جاي بااري 
۾ لکيو آهي. ان کان عالوه هن انسان جاي نافاساياات 

تي به لکيو آهي ته انسان سماج ۾ ڇاو ٿاو جادوجاهاد 
ڪري. هراري انسان جي ان نفسيات تي باه لاکاي ٿاو 
جيڪا انسان کي انتها پسندي ڏانهان ماائال ڪانادي 
آهي. جنهن ۾ انسان پنهنجي ماخاصاو  ناظاريان ۾ 
انتها پسندي کان ڪم وئندو آهي. هاراري پاناهاناجان 
ڪااتاااباان ذريااعااي ماااڻااهاان کااي اهااو ساامااجااهااائااڻ جااي 
ڪوشش ٿو ڪري ته اڄ جاو انساان جاياتارو پاناهاناجاو 
پاڻ کي آزاد سمجهي ٿو اصل ۾ هو ايترو آزاد نااهاي 
بلڪه سوشل ماياڊياا جاي گاهاڻاي اساتاعاماال ساان هاو 
وھيااڪ نااظاارن ۾ آهااي. هااراري مااطااابااق آرٽااياافاايااشاال 
انٽيليجنس سوشل ميڊيا ۾ به ڪم ڪري ٿي. مثال 
طااور: ڪااو ماااڻااهااو سااوشاال ماايااڊيااا تااي ڪااا بااه شاايِء 
دلچسپي سان ڏسندو ته پوِء هار دفاعاي ان ڏاناهان اهاا 
شيِء سامهون ايندي جيڪا هو ڏسڻ چاهيانادو هاونادو 
يا ان موضو  جو ماواد سااماهاون ايانادو جاناهان ۾ ان 
جي دلچسپي هوندي. سوشل نيٽورڪن  سائيٽن ۾ 
آرٽيفيشل انٽيلياجاناس مااڻاهاو جاي شاخاصايات ۽ ان 
جي نفسيات بابت گهاڻاو ڪاجاھ ڄااڻاي وڃان ٿاياون. 
مستقبل ۾ عين ممڪن آهي ته اليڪشن به سوشال 
ميڊيا جي ووٽن  تي ٿئي. هراري ماطااباق مساتاقابال 
۾ انسان غير ضروري ٿي سگهي ٿاو. ڇاو تاه ان جاي 
جاِء تي مشينون اچي ويانادياون ۽ اهاڙو وقات باه اچاي 
سگهي ٿو جنهن ۾ مشيناون انساان تاي غاالاب اچاي 
وڃن. هو وھيڪ چوي ٿو ته اڄ هر ملڪ وٽ پنهنجاي 
پنهنجي فوج آهي جيڪا بارڊر تي ماوجاود آهاي، پار 
ايائاان بااه تااه مااماڪاان آهااي جااو اهااڙا مااياازائااياال ۽ اهااڙا 
انٽيليجنٽ اوزار هناياا وڃان جاو باارڊر ڪاراس ڪانادڙ 
پااکااي بااه پااڪااڙي سااگااهااجااي، باالااڪااه اڄ جااو جااديااد 
ميزائيل سسٽم به ٿوري گهڻي فرق سان ايائان ڪام 
ڪري ٿو. جيڪر اهڙا تاجارباا ڪاامايااب رهاياا تاه پاوِء 
بارڊر تي هزاريان فاوجاي رکاڻ باي ماعاناٰي ٿاي پاونادو. 
اهڙيَء طر  هر اهم ڪم انسان بدران مشين ڪنادي 
۽ انسان بي ماعاناٰي ٿاي پاونادو ۽ دناياا مساتاقابال ۾ 
بيروزگاري جي بحران کي ماناهان ڏيانادي. هاراري جاو 
چوڻ آهي ته انسان کاي هااڻاي اڳاتاي هالاي پاناهاناجاي 
قوم، پنهنجي ھرتي ۽ پنهنجي ماذهاب واري جاذباي 
کان نڪري پوري انسانيت بابات ساوچاڻاو پاونادو. هاو 
چوي ٿو ته مستقبل ۾ ڊجيٽل ڊڪٽيٽرشپ قائم ٿي 
سگهي ٿي. جاناهان وٽ وھياڪ ڊياٽاا هاونادي اهاوئاي 
وھيڪ طاقتور سمجهياو ويانادو ۽ جاناهان وٽ وھياڪ 
ڊيٽا هوندي اهو پنهنجاي ڊڪاٽاياٽارشاپ قاائام ڪاري 
سگهندو. ڇو ته انسانن جو ذهن ئاهڻ يا خاراب ڪارڻ 

 ۾ ڊجيٽل ڊيٽا جو وڏو عمل دخل آهي.
*** 
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آئااون اسااسااٽاانااٽ تججعججارف: 
ڪاااماااشااانااار تاااعااالاااقاااه ٻاااهاااراڙي 
حااايااادرآبااااد آهاااياااان، ان ساااان 
گااڏوگااڏ مااون وٽ اسااسااٽاانااٽ 
ڪمشنر روينيو فاار ڪاماشانار 
آفيس حيدرآباد جاو چاارج باه 

  ۾ 0228آهاي. ماون ساي اياس اياس جااو اماتاحااان 
۾ ماانااهاانااجااي  attemptپاااس ڪاايااو هااو ۽ پااهاارياان 

  پاڪساتاان اياڊماناساٽارياٽاو ساروس PASايلوڪيشن ن
گاروم ۾ ٿاي هائاي. ان کاي ڊي ايام جاي گاروم باه 

 چوندا آهن. 
زاهده ابڙو: اسان جي نوجوانن کي اهو ٻڌائيندا تجه 
سي ايس ايس جو امتحان ٻين ڪامپيٽيٽو امتحانن کان 
ڪيئن مختلف آهي؟ ۽ ان کي اهم امتجحجان  جو ٿجو 

 سموهيو وڃي؟
ڏاڍو ساٺاو ساوال آهاي، گاهاڻاو ڪاري تاه سرهاڻ ابڙو: 

سڀني کي خبر آهاي پار وري باه آئاون ان ڳاالاهاه کاي 
ٻڌائڻ چياهيان ٿي ته هي امتحان ٻين اماتاحاانان کاان 

مااخااتاالااف ان ڪااري آهااي جااو سااال ۾ هااڪ دفااعااو 
هڪڙي ئي وقات ساڄاي پااڪساتاان ۾ اهاو اماتاحاان 
ٿيندو آهي. ان ۾ سڀني صوبن جا ايساپاائارناٽ حصاو 
وئندا آهن، سڀني جي الِء سليبس ساڳيو هوندو آهاي 
۽ امتحان وئڻ وارا باه سااڳاياا هاونادا آهان ۽ پاياپار باه 
ساڳئي طريقي سان چياڪ ٿايانادا آهان. هاي اماتاحاان 
هڪڙي لاحاا  کاان مانافارد ان ڪاري آهاي جاو اساان 
وٽ چار صوبا آهن ۽ هڪڙو امتحان صوباائاي ساطاح 
تي به ٿيندو آهي جنهن جو سيلباس ۽ اماتاحاان وئاڻ 
جو طريقو به ماخاتالاف هاونادو آهاي. پاياپار کاي اپايائار 

جاي  PCSڪرڻ جو طريقو باه ماخاتالاف هاونادو آهاي. 
امتحان ۾ حصو وئانادڙ شااگاردن جاي ڪائاپاساٽاي باه 

 CSSمختلف هوندي آهي. ايئن چئي سگهون ٿاا تاه 
ان ڪري مختلف آهي جو اهو وفاقي سطح تاي ورتاو 

 صوبائي سطح جو امتحان آهي.  PCSٿو وڃي ۽ 
زاهده ابڙو: اسان شاگردن کي ڪيئجن مجوٽجيجويجٽ 

 ڪريون ته هن امتحان ۾ حصو وٺن.
هن امتحان ڏيڻ جي الِء موٽياويشان جاي سرهاڻ ابڙو: 

ته ڪابه ضرورت ڪونهي. توهان جيڪاڏهان ڪاناهان 
جو امتحان آهي ۽ هان  CSSماڻهو کي چوندا ته هي 

جااا هااي گااروم آهاان جاان ۾ تااوهااان اياالااوڪاايااٽ ٿااي 
سگهو ٿا ۽ ايانادڙ پاناجاٽاياهاه ساالان الِء ان گاروم ۾ 
رهڻ جا هي هي فائدا ٿي سگهن ٿا. ماناهاناجاو خاياال 
آهي ته سڀڪو ان شيِء سان ماوٽاياوياٽ ٿاي ساگاهاي 
ٿو. اسان وٽ اهڙا ايسپائرنٽ باه هاونادا آهان جاياڪاي 
سڄي زندگي ٻاهر پڙهندا آهان اناهان جاي تاعالايام ۽ 
تربيت ٻاهر ٿيل هوندي آهاي، پار ان هاونادي باه اهاي 
واپس پاڪستان ۾ اچاي هايَء ساروس ياا هايَء فايالاڊ 
جوائن ڪرڻ چاهيندا آهن. منهنجو خيال آهي تاه هان 
امتحان الِء نوجوان اڳ ۾ ئي موٽيوياٽاڊ آهان. ان جاو 
هڪڙو سبب اهو به آهي ته هيَء سروس انگاريازن جاي 
ڪالونيل دور جاي ساروس آهاي ۽ اناگاريازن جاي دور 
کان اڄ ڏينهن تاائايان اهاا ساروس هالاي پائاي، ان جاو 
حصو ٿاياڻ باه ماوٽاياويشان جاو ساباب آهاي تاه اياتاري 
پراڻي الئايان جاو حصاو ٿاياناداسايان، ساول ساروس جاو 
حصو ٿاياناداسايان، پار اڪاثار مااڻاهان کاي خابار نااهاي 

 انٽرويو

CSSُُامتح نُجيُتي ريُ   ت
 

 همسري 

 سره ڻُاعجـ زُا ـاو زاهده ابڙو
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هوندي ته اهاو اماتاحاان ڪايائان ڏجاي، ڇاا ڪاجاي ۽ 
ڪهڙي طريقي سان ان جو حصاو ٿاي ساگاهاجاي ٿاو؟ 
منهنجي خيال ۾ ايسپائرنٽاس کاي ماوٽاياويشان کاان 
وھيڪ رهنمائي جي ضرورت آهي. اها ڪيائان ڏجاي؟ 
اڄڪلهه تمام گهڻيون اڪيڊميز کالاي وياون آهان ۽ 
هن دور ۾ هر شيِء توهاان کاي گاهار وياٺاي اناٽارناياٽ 

جاي وياب ساائاياٽ تاي  FPSCجي ذريعي آن الئايان 
ساوالئااي سااان رهااناامااائااي ماالااي سااگااهااي ٿااي. ان کااان 
وھيڪ جيڪڏهن توهان کاي رهاناماائاي جاي ضارورت 
آهي ته توهان ڪاناهان آفاياسار ساان جاڙي وڃاو ۽ ان 
کان رهنمائي حااصال ڪاري ساگاهاو ٿاا. جايائان ماون 
وٽ ڪافي ايسپائرنٽ ايانادا آهان ۽ آئاون اناهان کاي 
رهنمائي ڏيندي به آهيان جيترو مون کاي وقات مالاي 
سگهندو آهاي. ان کاان عاالوه اڪاياڊماياز کالاي وياون 
آهن. جڏهن توهان اتار ساناڌ ۾ ويانادا تاه تاوهاان کاي 
اتي شايد ايتريون سٺيون اڪيڊميون نه ملن جاياڪاي 
توهان کي سٺي طريقي سان رهنمائي ڏيئي ساگاهان. 
ان ڪااري گااهااڻااو ڪااري ايسااپااائاارنااٽ حااياادرآباااد ۽ 
ڪراچي ويندا آهن ۽ هاتاي اچاي تايااري ڪانادا آهان. 
حيدرآبااد ۽ ڪاراچاي ۾ تاماام ساٺاياون اڪاياڊماياون 
کاالااي ويااون آهاان. ان کااان عااالوه ڇااوڪاارياان جااي الِء 
خانگي هاسٽلون به کلي ويون آهن جيڪاي ماحافاو  
به آهن اتي رهاي ڪاري هاو پاناهاناجاي تايااري ڪاري 
سگهن ٿيون ۽ پاناهاناجاي ماقاصاد تاي تاوجاهاه ڏيائاي 
سگهن ٿياون. ان کاان عاالوه جاياڪاڏهان تاوهاان کاي 
ڪنهن خا  مضمون جي الِء رهنمائي جاي ضارورت 
آهي ته ان الِء انٽرنيٽ جي دنيا تاماام گاهاڻاي وسايا  
آهي توهان اتاان کاان تاماام ساٺاي رهاناماائاي حااصال 

 ڪري تياري ڪري سگهو ٿا. 
زاهده ابڙو: انٽرنيٽ تي  ا مهيا آهي؟ اتي شجاگجرد 
پنهنوا نوٽس ڪيئن ٺاهي سگهن ٿا ۽ گهر ۾ ويهي بنا 
ڪنهن اڪيڊمي کي جوائن ڪرڻ جي پنهنوجو پجاڻ 

 ڪيئن سٺي تياري ڪري سگهن ٿا؟
بالاڪال اهاو ماماڪان آهاي جاياڪاڏهان سرهاڻ ابڙو: 

توهان ڪنهن اڪاياڊماي ۾ داخاال ناٿاا وئاو ۽ تاوهاان 
گااهاار ۾ ويااهااي انااٽاارناايااٽ جااي ذريااعااي تااياااري ڪاارڻ 
چاهيو ٿا ته اها بالاڪال ماماڪان آهاي، پار ماناهاناجاي 
خايااال ۾ اڪايااڊمااي ان ڪاري ضااروري آهاي تااه اتااي 
وقت تي ٽيسٽ ورتا ويندا آهن اتي اصولن تي عامال 
ڪرايو ويندو آهي، توهان جي جوابدهي پائاي ٿايانادي 
آهااي، تااوهااان کااان ٽاايااسااٽ ورتااا ويااناادا آهاان جاان تااي 
مارڪون ڏنيون وينديون آهن، توهان کاي فاياڊ باياڪ 
ملنادو آهاي، اناهان ساڀاناي شايان جاي ذرياعاي تاوهاان 
پنهنجي اسيسمينٽ ڪاري ساگاهاو ٿاا تاه تاوهاان اڄ 
ڪٿي بيٺا آهياو ۽ ٻان ماهايانان جاي تايااري کااناپاوِء 
ڪٿي بيٺل هوندا. توهان جي ٽيسٽ ۾ ماارڪان جاو 
فرق توهان کي ٻڌائيندو آهي ته توهاان ڪاٿاي باياٺال 
آهيو. انٽرنيٽ جي تياري به توهان بلڪل آرام ساان 

 CSSجي وياب ساائاياٽ تاي  FPSCڪري سگهو ٿا. 
جو نصاب موجود آهي، ان کي ڏسي تاوهاان پاناهاناجاا 
مضمون چونڊيندا جيڪو ڪاناهان باه ايساپاائارناٽ الِء 
پهرياون مارحالاو هاونادو آهاي. ڪال ٻاارناهان مضاماون 

هااوناادا آهاان جاانااهاان مااان ڇااهااه الزمااي آهاان جاان ۾ 
اسالمياات، جارنال ناالاياج، ڪارناٽ افايائار، پااڪساتاان 

به الزماي ساباجاياڪاٽ  composition۽  essayافيئر، 
طور شامل آهن. هااڻاي ڇاهاه مضاماون اساان کاي ٻاياا 
چونڊڻا آهن جنهن ۾ توهان اهو فيصلو پاڻ ڪندا تاه 
توهان کي ڪهڙا مضمون کاڻاڻ کاپان جان ۾ تاوهاان 
آرام سان امتحان ۾ ويهاي ساگاهاو. تاوهاان ڪاهاڙي 
مضامااون ۾ پانااهانااجاي ڪاارڪااردگاي ساٺااي ڏيااکاااري 
سگهو ٿا. جيڪڏهن تاوهاان کاي لڳاي ٿاو تاه تاوهاان 
اڪائونٽن  ۾ سٺا آهيو ته توهان اڪائونٽن  کاڻاو، 
پر پهاريان تاوهاان ساڄاي نصااب کاي ڏسانادا، ان کاي 
چسيَء طر  سان پڙهندا ۽ ان ڳالهه جي پار  ڪانادا 
ته جيڪڏهن ان مضمون مان ڪوبه سوال اچاي ٿاو تاه 
توهان ان کي آرام ساان حال ڪاري ساگاهانادا ياا ناه. 
اياائاان نااه ٿاائااي تااه تااوهااان ڊاڪااٽاار آهاايااو، تااوهااان کااي 
اڪااائااونااٽااناا  جااي ڪااابااه ڄاااڻ نااه آهااي ۽ تااوهااان 
اڪائونٽن  جو مضمون چونڊيو هجاي. ان ۾ الزماي 
ڳالهه آهي ته توهان کي تياري ڪارڻ الِء وھ کاان وھ 
ٽائيم ڏيڻو پوندو ۽ توهان ڇهن ائن مهينن ۾ شااياد 
ان جي سٺي تياري نه ڪاري ساگاهاو. جان مضاماونان 
۾ توهان گريجوئيشن ڪئي آهاي، تاوهاان ماحاساوس 
ڪريو ته اهي مضمون توهان آسانيَء سان تيار ڪري 
سگهو ٿا ته اهي کاڻاو. ان کااناپاوِء تاوهاان گاوگال تاي 
وڃي سرر ڪندا جاياڪاو باه مضاماون هاونادو ان جاي 
حوالي سان توهان سرر ڪندا، جيڪاا باه تاوهاان کاي 
معلومات ملي ٿاي ان جاا پااڻ ناوٽاس ئااهاياو، پار اهاا 
ڳالهه اهم آهي تاه تاوهاان جاا ناوٽاس صاحاياح ئاهايال 
آهن يا نه. ان جي خبر توهان کي ڪايائان پاونادي، ان 
جي باري ۾ توهان کي رهنمائي اڪيڊمي ۾ تاوهاان 
جو ٽيچر يا گائيڊ توهان کي ڏيئي ساگاهانادا. ڇاو تاه 
اهاو اناهان جاو ڪام آهاي تاه هاو تاوهاان کاي ان جااي 
باري ۾ صحيح رهنمائي ڏين ته تاوهاان صاحاياح ر۽ 
۾ تيااري ڪاري رهاياا آهاياو ۽ تاوهاان جاا ناوٽاس باه 
درست سمت ۾ آهن، توهان جي تياريَء جاي ر۽ جاو 

 تعين ڪرڻ الِء اڪيڊمي جو ڪردار اهم آهي. 
زاهده ابڙو: منهنوو خيال آهي ته ٽن مهينن ۾ تجيجاري 

 ٿيندي آهي.
گهڻو ڪري هڪڙي بيچ جي تيااري ۾ سرهاڻ ابڙو: 

ٽي کان چار مهينا لڳن ٿاا، پار ان کاان عاالوه تاوهاان 
پاانااهاانااجااي تااياااري ڪاايااتااري وقاات ۾ ڪااريااو ٿااا اهااو 

 ڪنهن به ايسپائرنٽ تي منحصر آهي. 
زاهده ابڙو: اسان کي اسڪورنگ ۽ نان اسڪجورنجگ 
 مضمونن جي باري ۾ ڪوهه ٻڌايو ته اهي ڪهڙآ آهن؟

اسڪورن  ۽ نان اساڪاورنا  مضاماون سرهاڻ ابڙو: 
آهي، اهڙي ڪااباه حاقاياقات ڪاوناهاي.  Mythهڪڙي 

هن سال ڪوبه مضمون اسڪورن  ٿاي ساگاهاي ٿاو، 
ڪينڊيڊيٽس جا نمابار ڪاناهان هاڪاڙي مضاماون ۾ 
ساٺاا اچاي وياا ۽ ٿاي ساگاهاي ٿاو تاه اڳايان ساال اهاو 
مضمون هاياٺ ٿاي وڃاي، پار ايساپاائارناٽ ان ۾ ساٺاا 
نمبر حاصل نه ڪري سگهن. ڪوبه مضاماون جاناهان 
۾ ڪنهن به ڪينڊيڊيٽ جي تياري ٿيل نه هاجاي ۽ 
اهو ان ۾ ساٺاا نامابار کاڻاي. جاياڪاڏهان ڪاو شااگارد 

صرف ماڻهن جون ڳالهيون ٻاڌي ڪاو اهاڙو مضاماون 
چونڊي ٿو جنهن ۾ هن جي دلچسپي به ڪاوناهاي ۽ 
سٺي تياري به ٿيل ڪونهي. صارف ان الِء ٿاو کاڻاي 
ته ٻئي ڪينڊيڊيٽ جون مارڪون ان ۾ سٺيون آياون 
هاياون تاه اهاو مضاماون ان الِء اساڪاورناا  ناه هاوناادو 
جاانااهاان ان مضاامااون جااي تااياااري نااه ڪاائااي هااوناادي. 
ڪڏهن ڪڏهن ايئن ٿيندو آهي تاه ڪاناهان مضاماون 
۾ ڪجاهاه ساوال اهاڙا اچاي ويانادا آهان جاياڪاي ڏاڍا 
ڏکيا هوندا آهن، آئوٽ آف سالاياباس هاونادا آهان، پار 

ٿايال  Thoroughlyجيڪڏهن توهان جي تياري تمام 
آهي ته توهان انهن مشڪل سوالن کي به حل ڪاري 
ويانادا. ان ڪاري اساڪاورناا  ۽ ناان اساڪاورنا  ۾ 
منهنجو ڪوبه يقين ڪونهي ۽ چئي سگهان ٿاي تاه 

 آهي.  Mythاها هڪ 
زاهده ابڙو: هن امجتجحجان ۾ ويجهجڻ الِء عجمجر، 
ڪواليفڪيشن ڪهڙي هوڻ کپي يا ايئن چئون ته هن 
امتحان ۾ ويهڻ جا ڪهڙا شرط آهن ان جي باري ۾ اسان 

 کي ٻڌايو.
مان توهان کي ٻه ٽي اهام ڪارائاياٽايارياا سرهاڻ ابڙو: 

تااه ٻااڌائااي سااگااهااان ٿااي. ان کااان عااالوه تااوهااان کااي 
FPSC  جي ويب سائيٽ تي ملي ويندا. ان کان عاالوه

جااو امااتااحااان ٿاايااڻ وارو هااوناادو آهااي تااه  CSSجااڏهاان 
اشتهارن جي ذريعي اهي ڪرائيٽيريا به سرڪياولاياٽ 
ٿيندا آهن. پهريون شر  اهو آهي ته ايسپائارناٽ جاي 

کااان گااهااٽ هااجااڻ گااهاارجااي.  92سااال يااا  92عااماار 
جيڪڏهن توهان ڪناهان سارڪااري ناوڪاري ۾ اڳ 

 90۾ ئي ڪم ڪري رهيا آهيو تاه پاوِء تاوهاان کاي 
سالن تائين اهو امتحان ڏيڻ جي اجازت ملي سگهاي 
ٿااي. ٻاايااو شاار  اهااو آهااي تااه ايسااپااائاارنااٽ پاانااهاانااجااي 
گريجوئيشن مڪمل ڪئي هجي، ان جاي الِء تاوهاان 

جاي ضارورت ناه آهاي بالااڪااه  PHDکاي مااسااٽارز ياا 
تاوهاان گارياجااوئاياشان کاانااپاوِء هان اماتااحاان ۾ وياهااي 
سگهو ٿا. جيڪڏهن تاوهاان جاي باياچالارز ٿايال آهاي 
تڏهن به توهان هن امتحان ۾ ويهي سگهو ٿاا. هاڪ 
شر  اهو به آهي تاه تاوهاان گارياجاوئاياشان فارساٽ ياا 

 سيڪنڊ ڊويزن ۾ پاس ڪيو هجي ٿرڊ ڊويزن ۾ نه. 
زاهده ابڙو: اڪثر نوجوان اهو سوچيندا آهن ته هجن 
امتحان جي تياري ڪرڻ جي الِء هڪ سال جو عجرصجو 
درڪار هوندو آهي،  ا اهو !روري آهي ته هجڪ سجال 
لڳائي اها تياري ڪوي يا ان کان گهٽ عرصي ۾ سمارٽ 

 طريقي سان به تياري ٿي سگهي ٿي.
سرهاڻ ابڙو: هڪ دفعو ٻيهر توهان تمام ساٺاو ساوال 
ڪيو آهي، تياري جي الِء وقت جو تعيان تاوهاان پااڻ 
ڪندا آهيو. مناهاناجاو ڪاجاهاه ذاتاي تاجارباو آهاي تاه 
ڪجهه ايسپائرنٽس کي مون ڏئو آهي ته اهي تيااري 
کي ٽي کان چار سال به لڳائي ڇڏيندا آهان. ڪاجاهاه 
اهڙا بيچ ميٽ اسان سان گڏ هئا جان ٻاڌاياو تاه اناهان 
ٻن مهينن ۾ تايااري ڪائاي هائاي. اهاو ماناحاصار ٿاو 
ڪري توهان جي پنهنجي سور تي ته توهان پنهنجو 
پااڻ کاي ڪاياتارو الئاق سامااجاهاو ٿاا. ماناهاناجاو ذاتااي 
تجربو اهو آهي جاياڪاو آئاون هاتاي ٻايان ساان وناڊڻ 
چاهيان ٿي. تاوهاان جاياتارو وھياڪ وقات لڳاائايانادا ۽ 
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وھيڪ تياري ڪري وھيڪ سوچيندا تاه هان ياياري ناه 
وري اڳاائااياان سااال سااٺااي تااياااري ڪااري امااتااحااان ۾ 
ويهندس ته اهو بيڪار آهي. هاڪاڙي شايِء کاي باار 

جايائان  attemptبار سالن تائين پڙهڻ، توهان پنهنجا 
جيائان ضاايا  ڪانادا تايائان تاوهاان پاريشاان ٿايانادا ۽ 
مونجهاري جو شڪار ٿي ويندا. ڇو ته سليباس اياتارو 
وڏو ڪونهي ۽ جيترا ماڻهو توهان سان ملندا، تاوهاان 
کان سوال ڪندا، تاوهاان کاي ٽاوڪايانادا، تاوهاان جاون 
اميدون پڇندا ۽ توهان کي ماخاتالاف صاالحاون ڏيانادا 
ان الِء ضااروري آهااي تااه تااوهااان جاايااتاارو ماامااڪاان ٿااي 
سگهي خاموشايَء ساان اماتاحاان جاي تايااري ڪارياو، 
ماااڻااهاان کااي ان جااي باااري ۾ جاايااتاارو گااهااٽ ٻااڌائااي 
سگهو ٿا اوتري تاوهاان جاي ساٺاي تايااري ٿايانادي ۽ 
جيترو توهان هڪ مضبو  ارادي ساان تايااري ڪاري 
پهرين دفعي ۾ ئي امتحان پاس ڪرڻ جي ڪوشاش 
ڪندا ته ان ۾ توهان کي فائدو ٿيانادو. ڇاو تاه تاوهاان 
وٽ ٽااي ياياارا هان امااتاحااان ۾ ويااهااڻ جااي گانااجااائااش 
هوندي آهي، پر هر ايسپائرنٽ کاي ماناهاناجاي صاال  
اها آهي ته هو پهريون ييرو اماتاحاان ۾ ايائان وياهاي، 

آهاي. ان ارادي ساان  attemptجيئن اهو ان جو آخري 
جڏهن توهان تياري ڪندا ته توهان جي تياري يقينان 
سٺي ٿيندي. اهو ڪڏهن به نه سوچيو ته هن ييري ته 
آئاون ماڙئاي ايائان اماتاحاان ۾ وياهاان پاياو ۽ اڳائاياان 
ياايااري سااٺااي تااياااري ڪااناادس. ان جااي باااوجااود پااوِء 
جيڪو به رزلٽ آيو اهو توهان جو نصيب، پار پاهاريان 
ييري امتاحاان ۾ وياهاڻ کاي آخاري يايارو وياهاڻ جاي 

 مطابق سمجهو. 
زاهده ابڙو: امتحان جي دوران هجڪ شجاگجرد کجي 
پنهنوو وقت ڪهڙي طريقي سان ورهائڻ گهرجي تجه 
جيئن هو پورو پيپر چڱيَء طرح سان ڏيئي سگجهجي ۽ 
سڀئي سوال مڪمل طرح ڪري سگهي.  ا ان جي الِء 

 ڪو خاص فارمولو آهي؟
پاهاريان تاه آئاون ان ڳاالاهاه تاي ٿاي اچاان سرهاڻ ابڙو: 

جيڪا توهان جي سوال ۾ شاامال ناه هائاي تاه تايااري 
ڪااياائاان ڪااجااي ۽ ان کااانااپااوِء ٻااڌايااان ٿااي تااه پاايااپاار 

attempt  ڪيئن ڪجي. تياري جي الِء ايائان چاونادس
ته توهان جي پڙهائي تمام سمارٽ هجڻ کپي، جيئن 

جاي تايااري شارو  ڪانادا تاه تاوهاان کاي  CSSتوهان 
هزار ڪتابن جاا نااال ٻاڌاياا ويانادا ۽ چاونادا تاه هاي باه 
پڙهو ته هو باه پاڙهاو. تاوهاان کاي ايائان نااهاي ڪارڻاو، 
ايئن ڪرڻ سان توهان جو ھيان ورهائجي ويندو، توهان 
جاي سااماارٽ اساٽااڊي نااه رهاانادي ۽ تاوهااان پااناهااناجااي 
نصاب تي ھيان ڏياڻ باجااِء تاوهاان دناياا جاا ماخاتالاف 
ڪتاب پڙهي وئندا جنهن جو ڪوباه فاائادو ناه ٿايانادو. 
توهان کي سن کان پهرين ته پنهناجاي اناگاريازي کاي 

جااي  Composition۽  Essayبااهااتاار ڪاارڻااو آهااي، 
پريڪاٽاس تاوهاان کاي روزاناو جاي بانايااد تاي ڪارڻاي 
پوندي. جيڪڏهن توهان جاي اناگالاش ۾ ڪاا ڪاماي 

شايد توهان جي الِء  CSSآهي ته پوِء ايئن سمجهو ته 
ناهي. ڇو ته هن امتاحاان جاي الِء اناگاريازيَء جاو ساٺاو 
هجڻ تمام اهم آهي. تايااري ۾ ٻاي اهام ڳاالاهاه اهاا 
آهي ته روزاناو جاي بانايااد تاي تاوهاان اناگاريازي اخاباار 

پاڙهاو، جانااهان ۾ اساان ڊان پاڙهااڻ کااي تارجااياح ڏياناادا 
آهيون. مون به ڊان کي پڙهاي تايااري ڪائاي هائاي ان 
۾ جيڪي نقطهِء نظر هوندا آهن اهي ڏاڍا غير جانبدار 
هوندا آهن، ان سان توهان جي انگريزي به تمام ساٺاي 
ٿيندي ويندي آهي ۽ منهنجو پهريون نقطو اهو هو تاه 
توهان جي انگريزي سٺي هجڻ کپي. اخبار پڙهڻ سان 
توهان جي انگريزي سٺي ٿايانادي ويانادي آهاي. اخاباار 
پڙهڻ سان توهان جو ڪرنٽ افيئر ۽ پاڪستان افايائار 
به گڏ گڏ مڪمل ٿيندو ويندو آهي. ڪرنٽ افايائار جاا 
امتحان ۾ اهاي ئاي ماوضاو  ايانادا آهان جاياڪاي ان 
سال ۾ هلي رهيا هوندا آهن. ان الِء اخبار پڙهڻ تمام 

 ضروري آهي. 
ان کااان عااالوه تااوهااان جااو روز جااو مااعاامااول بااه تاامااام 
اهاامااايااات جاااوڳاااو هاااونااادو آهاااي جاااياااڪاااڏهااان هاااڪاااڙو 
ايسپائرنٽ ننڊ مان اٿي ئي ٻين وڳاي ٿاو، ٽايان وڳاي 

جو امتاحاان ناه ئاي ڏئاي تاه  CSSناشتو ٿو ڪري اهو 
بهتر آهي. ان امتحان ڏياڻ الِء تاوهاان کاي پاناهاناجاي 
وقت کي پابند ڪارڻاو پاونادو ان ۾ ان ڳاالاهاه جاو باه 
تمام گهڻو خيال رکڻو پوندو ته تاوهاان کاي ماڪامال 
آرام به ملڻ گهرجي. هڪڙا ايسپائرنٽ اهڙا به هاونادا 
آهن جيڪي ڏينهن رات پڙهندا آهن ۽ آخر ۾ اناهان 
وٽ توانائي نه بچانادي آهاي جاو اهاي اماتاحاان ۾ ان 
قوت سان ويهي سگهن، اهي جلد ئي ٿڪجي پاونادا 
آهاان. ضااروري آهااي تااه هااڪ ايسااپااائاارنااٽ پاانااهاانااجااي 
پڙهائي سان گڏوگڏ پنهنجي صحات ۽ آرام کاي باه 
پورو وقت ڏي. هاڪاڙو ماڪامال ٽاائايام ٽايابال هاجاڻ 
کپي جنهن تي توهان کي سخاتاي ساان عامال ڪارڻ 
گاهارجاي. اساان جاڏهان تايااري ڪائاي هائاي تاه اسااان 
پنهنجو ٽاائايام ٽايابال ئااهاياو ۽ ان ماطااباق پاناهاناجاا 
مضمون ورهايا ته اڄ هي مضمون پڙهڻو آهي سڀاڻي 
ان جا نوٽس ئاهڻا آهان، ان ساان گاڏوگاڏ جاياڪاڏهان 
توهان اڪيڊمي ٿا وڃو ته ان جا ڪالس اٽيناڊ ڪارڻاا 
آهن ۽ ايائان تاوهاان کاي پاناهاناجاي وقات کاي ساٺاي 
طريقي سان ورهائڻو پوندو آهي. صبح جو ائيان وڳاي 

اٿندا هئاسين ۽ پهرين ناياوز پاياپار پاڙهانادا هائااسايان، 
ڏينهن جو ڪوبه حصو توهان کي ضاي  ناهي ڪرڻاو، 
ٽائيم ٽيبل ئاهڻ ڪا مشڪل ڳالهه ڪونهي، پار ان 
تي عمل ڪارڻ اصال ڳاالاهاه آهاي. ان کاان عاالوه ان 
ڳالهه کي به يقيني بنائڻو آهي ته توهان نائين ڏهايان 
وڳي سمهي رهو. ڇو ته جاڏهان تاوهاان ساڄاو ڏياناهان 
پنهنجي توانائي پڙهائيَء ۾ لڳائايانادا تاه تاوهاان کاي 
اوترو آرام به ڪرڻو پوندو ته جيئن وري ٻئاي ڏياناهان 
تاوهااان تااازا تااواناا ٿااي پااناهااناجااي ماعااماول کاي شاارو  
ڪري سگهو. هاڻي توهان جاي ساوال طارف ٿاا اچاون 

ڪايائان ڪاجاي؟ پاياپار  attemptته امتحان ۾ پاياپار 
attempt  ڪرڻ الِء توهان وٽ ٽي ڪالڪ هاونادا آهان

۽ پنج سوال ڪارڻاا هاونادا آهان. پاناجان ماان پاهارياون 
جو هوندو آهي، جنهن جي الِء اڪثار اھ  MCQsسوال 

ڪالڪ ڏنل هاونادو آهاي تاه پارچاي جاو ڊزائايان ايائان 
ماڪامال ڪاجان  MCQsئهيل آهي ته اھ ڪالڪ ۾ 

۽ بااقاي اڍائاي ڪاالڪاان ۾ ساوالاان جاا جااواب لاکاڻااا 
هااوناادا آهاان. هااتااي اهااا ڳااالااهااه ياااد رکااڻ گااهاارجااي تااه 

جي الِء مالايال آهاي تاه  MCQsجيڪڏهن اھ ڪالڪ 
کاي  MCQsضروري ڪاوناهاي تاه تاوهاان اھ ڪاالڪ 

کاي پاناجان ماناٽان ۾  MCQsڏيو. اسان ڇا ڪيو جو 
مڪمل ڪندا هائااسايان اهاو تاوهاان جاي تايااري جاي 

ڪيتاري وقات ۾  MCQsمنحصر ٿو ڪري ته توهان 
attempt  ڪري ساگاهاو ٿاا. جاناهان جاو جاواب تاوهاان

کي شرو  ۾ نٿو اچي ان جو جاواب تاوهاان کاي آخار 
تااائااياان نااه ايااناادو. جاايااڪااڏهاان تااوهااان ان تااي ويااهااي 
سوچيندا ۽ پنهنجو ٽائيم لڳائيندا ته ايائان نااهاي تاه 
ان جو جواب توهان کي اچي ويندو هااڻاي تاوهاان کاي 
ڪونه ڪو ھڪو لڳائڻو آهي. جيڪو اچي ٿاو ان جاو 
جواب صحاياح لاکاو جاياڪاو ناٿاو اچاي ھڪاو هاڻاو ۽ 

کي پورو ڪريو. هاڻاي تاوهاان  MCQsپنجن منٽن ۾ 
منٽ پٺيان رهن ٿاا جاياڪاي لاڀ  11ڪالڪ  0وٽ 

ياڀ ٽاي ڪاالڪ آهان هااڻاي ان ٽاائايام کاي تاوهااان 
چئن سوالن جي اندر ورهايو ۽ ان ڳاالاهاه کاي ياقاياناي 
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بڻايو ته هڪ جواب لکڻ تي توهان کي چاليهه مناٽان 
کان وھيڪ وقت ناهي ڏيڻو. ڇو ته جواب لکاڻ جاو باه 
هڪڙو طريقو آهي پهرين ان جو انٽاروڊڪشان هاونادو، 

ڏيانادا  reasoningپوِء ان جي باڊي هوندي، پوِء توهان 
توهان ان سان متفق آهيو ياا ماتافاق ناه آهاياو، تاوهاان 
سبب ڏيندا ۽ آخر ۾ صالحون ڏيندا ۽ آخر ۾ نتيجاو 
ڏيندا. اهو ساڄاو هاڪاڙي فاارماياٽ جاي تاحات لاکاڻاو 
هاوناادو آهاي. اياائاان ناااهااي تاه تااوهااان کااي جاايائاان آيااو 
توهان ايئن لکي ڇڏيندا. توهان جون سرخيون سٺاياون 
هجن ۽ توهان جي هينڊ رائاياٽانا  پاڙهاڻ جاي قاابال 

 to the pointهجي ۽ جيڪو توهان لکاياو آهاي اهاو 
هااجااي. سااوال کااان ٻاااهاار نااڪااري فضااول ڳااالااهااياان ۾ 
پنهنجو پاڻ کي نه الجهايو. هڪڙي ڳالاهاه ساماجاهاڻ 

گهرجي ته هي بورڊ جو امتحان ناهي جنهان 
۾ توهاان اهاو ذهان ۾ رکاو ٿاا 
ته جيتارو تاوهاان وھياڪ لاکانادا 
تاااوهاااان کاااي وھياااڪ ماااارڪاااون 
ملنديون. هن ۾ باه تاوهاان يالاي 
وھياااڪ لاااکاااو، پااار تاااوهاااان کاااي 

 to theپنهنجي ٽائيم جي انادر 
point  .لااکااڻ ضااروري آهاايCSS 

جي امتحان ۾ اهو ناه ساماجاهاو تاه 
ايگزاميانار پاڙهانادو نااهاي اهاو پاياپار 
پڙهندو آهاي. جايائان تاوهاان پاهاريان 
جواب جو انٽروڊڪشن لکنادا اهاا ئاي 
توهان جي اڳيان جواب جاو ر۽ طائاي 
ڪندي. تاوهاان جاي پاهاريان پاياج تاي 
پااهااريااون جااواب ئااي ايااگاازاماايااناار کااي 
ٻڌائيندو تاه تاوهاان هاڪ ماتااثار ڪانادڙ 
ڪينڊيڊيٽ آهيو. جيڪڏهن تاوهاان جاو 
پهريون جواب ئي متاثر ڪندڙ ناه هاونادو 
ته ان جا اثر ابتاڙ ٿايانادا، ان ڪاري تاوهاان 
کي جيڪو جواب تمام سٺو ايانادو هاجاي 

 firstاهو توهان پهرين لکو. چوندا آهن تاه 
impression is the last impression . 

ايڪسپائرنٽ اهو سجوال  CSSزاهده ابڙو: اڪثر 
امتحان ججي تجيجاري ججي الِء  CSSڪندا آهن ته 

ڪيترو وقت ڏجي، پر توهان پنهنوي توربجي مجان 
جيڪو نتيوو ڪڍي سگهو ٿا، ان حساب سان اسان کجي 
ٻڌايو ته هڪ ايورج ڪينڊيڊيٽ ڪيترو وقت تياري 

 ۾ صرف ڪري هن امتحان ۾ ويهي سگهي ٿو. 
 Averageاهاو ماناحاصار ٿاو ڪاري ان سرهاڻ ابجڙو: 

ڪينڊيڊيٽ تي ته هو پاناهاناجاو پااڻ کاي ڪايائان ٿاو 
ڏسااي. جاايااڪااڏهاان اهااو ڪااياانااڊيااڊيااٽ تاامااام گااهااڻااو 
انٽيليجنٽ آهي ۽ سڄو سليبس به ڏسي ورتاو آهاي، 
هااڻااي ان کااي رڳااو نااوٽااس ئاااهااڻااا آهاان ۽ شااياان کااي 
سمجهڻو ۽ ياد ڪارڻاو آهاي. تاوهاان جاي اناگالاش باه 
سٺي آهي، ان تي به توهان کي گهڻي ماحانات ڪارڻ 
جي ضرورت ڪونهي ته ان ڪياناڊياڊياٽ کاي تايااري 
ڪارڻ جااي الِء ٻااه کااان ٽااي مااهاايانااا ڪااافاي آهاان، پاار 
جيڪڏهن توهان کاي لڳاي ٿاو تاه تاوهاان کاي تاماام 
گهڻي محنت جي ضرورت آهي، توهان جاي اناگالاش 

به سٺي ناهي ان تاي باه تاوهاان کاي ماحانات ڪارڻاي 
آهي. ڇو ته بدقسمتي سان اها حقيقت آهي تاه اساان 
وٽ سڀئي شاگرد خااناگاي اساڪاولان ۾ پاڙهاڻ افاورڊ 
نٿا ڪري سگهن، نه ئي او لاياول ياا اي لاياول ڪاري 
ساگاهاان ٿاا. گاهاڻااا شااگاارد سارڪاااري اساڪااولان مااان 
پڙهيل هوندا آهن، جڏهن اهي هن امتحان ۾ وياهانادا 
پيا آهن تاه اناهان کاي پاناهاناجاي اناگالاش کاي باهاتار 
ڪرڻ جي تمام گهڻي ضارورت هاونادي آهاي. اناهان 
ڪينڊيڊيٽس جي الِء اٺ نو مهينا يا هڪ ساال جاي 
تياري ڪافي هوندي آهي. هڪڙي ڪينڊياڊياٽ وٽ 
ٽي ييرا امتحان ۾ حصو وئڻ جو موقعاو هاونادو آهاي 

جيڪڏهن هو هڪ دفعو ڪاامايااب 
نٿو ٿئاي تاه 

ٻياهار 
امتحان ۾ ويهي سگهي ٿاو، 
ٻيهر به جيڪڏهن ڪامياب نٿو ٿئي ته وري محانات 
ڪري ويهڻ کانپوِء ٽيون دفعو ڪامياب ٿي ساگاهاي 
ٿو. باقي توهان ڪيترو پنهنجي صالحيت کاي وھاياو 
آهي ان جو اندازو ايمانداري سان اهو ڪينڊيڊيٽ پااڻ 

 ئي لڳائي سگهي ٿو. 
زاهده ابڙو: يقينن ڪوهه ايسپائرنٽ امتحجان ججي 
تياري جي دوران ڪوهه غلطيون به ڪندا هوندا اهجي 
ڪهڙيون غلطيون آهن جيڪي هڪ ڪينجڊيجڊيجٽ 

 کي نه ڪرڻ گهرجن.
ٿااي  Potential mistakesجايااڪاي سججرهججاڻ ابججڙو: 

سگهن ٿيون انهن مان سن کان پهرين ته ڪنهن باه 
ڪينڊيڊيٽ جي انگلش سٺي ناهي ۽ اهو امتحان ۾ 
ويهي ٿو رهي. ٻائاي نامابار تاي مضاماونان جاي چاوناڊ 
صحيح نه هوندي آهي، اهوئي هو اسڪورنا  ۽ ناان 
اسڪورن  واري بنياد تي مضمونن جي چونڊ ڪنادا 
آهن، جن جاو وھياڪ ماارڪان حااصال ڪارڻ ساان ياا 
ڪاميابي حاصل ڪرڻ سان تعلق نه آهي. ڪنهن باه 
مضمون جي چونڊ جو تعلق تاوهاان جاي پساماناظار ۾ 

تااعاالااياام سااان هااجااڻ کااپااي. تااوهااان جااي نصاااب جااي 
اسيسمينٽ سان هجڻ کپي. آئون پنهناجاي بااري ۾ 
توهان کي ٻڌائيندي هالن ته منهنجا مضمون ڪاهاڙا 
هئا. منهنجو تاعالاياماي باياڪ گارائاوناڊ اڪاائاوناٽانا  

آهيان. ان الِء مون وٽ هاڪ  ACCAسان آهي، آئون 
ساابااجاايااڪااٽ اڪااائااونااٽااناا  هااو ۽ ٻاايااو مااون باازنااس 
ايڊمنسٽريشن کي چاوناڊياو. اهاو ماون کاي پاناهاناجاي 
تعليمي بيڪ گرائونڊ جي حساب سان بهتر لڳو. ان 
کان عالوه مون انٽرنيشنل الء کنيو جڏهن مون ان جاو 
سليبس پڙهيو ته اهو مون کي ڏاڍو دلاچاساپ لڳاو ۽ 
مون سوچيو ته منهنجي دلچسپي ان ۾ وھندي 
۽ ان کان عالوه مون سوشياالجي چوناڊياو، اهاو 
مون ان ڪري کنيو جو اهو ڪافاي آساان هاو. 
ٻيو منهنجو سبجيڪٽ يو ايس هسٽاري هاو 
جيڪو تمام گهڻو دلچسپ آهي. اسان کاي 
اڪثر ماڻهو اها صاال  ڏيانادا هائاا تاه اساان 
برطانيه جي تاريخ کڻون جيڪا نناڍي کاناڊ 
جي تاريخ آهي اها کڻون، پر مون کاي اهاا 
دلچسپ نه لڳندي هئي ۽ ماون آمارياڪاا 
جي تاريخ کنئي. ڇاو تاه ماون کاي ان ۾ 
ڪاافااي دلااچااسااپااي مااحااسااوس ٿااي. مااون 
جاايااڪااي بااه مضاامااون چااونااڊيااا اهااي ان 
بنياد تي چونڊيا ياا تاه اهاي ماناهاناجاي 
تعلاياماي پساماناظار ساان تاعالاق رکانادا 
هاااجااان ياااا وري ان ۾ ماااناااهاااناااجاااي 
دلااچااسااپااي هااجااي ۽ مااون الِء آسااان 
هاااجااان. عاااام طاااور تاااي اهاااي ئاااي 
غاالااطاايااون هااونااديااون آهاان جاايااڪااي 
ڪياناڊياڊياٽاس دهارائايانادا آهان. ان 
کااان عااالوه ٻااي وڏي غاالااطااي اهااا 
هااوناادي آهااي جااو اهااي پاانااهاانااجااو 
وقت صحيح طار  ساان اساتاعاماال ناه 
ڪري سگهندا آهن. تياري جاي دوران باه ڪاڏهان ناا 
مڪمل تياري هوندي آهي ياا وري اياتاري تاه تايااري 
ڪندا آهان جاو ان ۾ سالاياباس کاان وھياڪ ڪاتااب 
پڙهي وئندا آهن. جنهن جو نتيجو اهو نڪارنادو آهاي 
جو اهاا اساٽاڊي تاوهاان جاي فاوڪساڊ اساٽاڊي نااهاي 
رهندي ۽ اهو ڪينڊيڊيٽ ڪنافاياوز ٿاي ويانادو آهاي. 
گهڻن ماڻهن کان رهنمائي وئڻ جي ڪاوشاش ڪانادا 
آهان. هاڪاڙي ڳاالااهاه هاتاي آئاون چاونادس تاه تاوهااان 
جيتري وھيڪ رهاناماائاي جاياتارن وھياڪ مااڻاهان کاان 
وئندا اوترو توهان ڪنفيوز ٿيندا. اهو منهنجو پنهنجاو 
خيال آهي، ان کي توهان انٽرويو کااناپاوِء فاالاو ڪارياو 
ٿا يا نٿا ڪريو اها توهان جي پاناهاناجاي چاوناڊ آهاي. 
توهان جيترن مااڻاهان کاان اناهان جاو خاياال وئاڻ جاي 
ڪوشاش ڪانادا تاوهاان ڪانافاياوز ٿايانادا. اهاا غالاطاي 

شرو  ۾ مون به ڪئي، مون به ڪيترن آفيسرن کان  
انهن جا رايا ورتا، پر پوِء ماون کاي جالاد ئاي احسااس 
ٿي ويو ته اهو صحيح نااهاي. هاو جاياڪاو باه چاون ٿاا 
آئون شايد ايئن نه ڪري سگهان. پوِء مون سوچيو تاه 
مون کي پنهنجاي تايااري جاي الِء پاناهاناجاو پااڻ تاي 
يروسو ڪرڻو پوندو ۽ پنهنجي طريقي ساان پاناهاناجاو 
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پالن ئاهڻاو پاونادو. جاياڪاڏهان پااس ٿاياس تاه ئاياڪ 
 آهي جي نه ٿيس تڏهن به ڪا ڳالهه ناهي. 

زاهده ابڙو: اڪثر ڪينڊيڊيٽ مون کان اهجو سجوال 
ڪندا آهن ته اسان تياري ڪٿان ڪريون  ا اسان کجي 
حيدرآباد مان تياري ڪرڻ گهرجي يا الهور ۽ اسجالم 

 آباد مان بهتر تياري ٿي سگهي ٿي.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته الهور ۽ اساالم سرهاڻ ابڙو: 

آباد جون اڪياڊماياون واقاعاي ساٺاياون آهان ان ۾ باه 
 exposureڪو شڪ ناهاي تاه تاوهاان کاي اتاي ساٺاو 

ملندو، توهان کي پوٽينشل ايسپائرنٽ ساان مالاڻ جاو 
موقعو به ملي، پر اسان سنڌ مان ئي تياري ڪئاي ۽ 
حيدرآباد مان تياري ڪئي. اساان ڪاراچاي باه ڪاوناه 
وياسين. حقيقت اها آهي ته اسان اهاڙا باه ايساپاائارناٽ 

۾ باه  attemptsڏئا آهن  جيڪي پنجاب وياا ۽ ٽان 
ڪيلئر ڪونه ڪري سگهيا ۽ وري اهاڙا ايساپاائارناٽ 
به آهن جن حيدرآباد يا الڙڪااڻاي ماان ياا وري ٻائاي 

۾  attemptڪنهن شهر مان تياري ڪئي ۽ پهريان 
پااس ٿااي وياا، ياا اناهان ڪاا اڪاياڊمااي بااه جاوائاان نااه 
ڪئي گهر ۾ ويهي تايااري ڪائاي ۽ پااس ٿاي وياا. 
اڪيڊمي سان ڪو گهڻو فارق ناٿاو پاوي جاياڪاڏهان 

ساياڪاڙو چائاي ساگاهاجاي ٿاو.  22پوندو به هوندو ته 
حقيقت اهاا آهاي تاه اهاو سان تاوهاان جاي پاناهاناجاي 
محنت ۽ پنهنجو پاڻ کي ڪيئن اسيس ٿا ڪريو ان 
تي منحصر آهي. ان کان عالوه تاوهاان کاي ڪاياتاري 

 سٺي رهنمائي ملي ٿي ان سان به فرق پوي ٿو. 
زاهده ابڙو: جيئن توهان پنهنوي هڪجڙي ججواب ۾ 
چيو ته ايسپائرنٽ جي الِء انگلش جو سٺو هوڻ !روري 
آهي هاڻي اسان کي ٻڌايو ته هڪ ڪينڊيڊيجٽ بجنجا 
ڪنهن اڪيڊمي ۾ وڃڻ جي گهر ۾ ويهي پنجهجنجوجي 

 انگلش کي ڪيئن بهتر ڪري سگهي ٿو؟ 
اناگاالاش کاي باهااتار ڪارڻ جاي الِء سججرهججاڻ ابججڙو: 

ڪيترائي طريقا ٿي سگهن ٿا. اڄڪلهه يو ٽيوب تي 
سڀئي ڪالسز موجود آهن، انهن کي ڏسو ۽ پوِء اتان 
سکڻ جي ڪوشش ڪريو. ان کان عالوه تمام گاهاڻاا 

جاا اياڪاسارساائاياز  PACCڪتاب موجود آهن جيئن 
ڪتاب هوندا آهن اناهان جاي ذرياعاي اناگالاش گارامار 
جااي مشااق ڪااري سااگااهااجااي ٿااي. ان کااان عااالوه 
آڪسفورڊ پريس جا ڪتاب ماوجاود آهان، ياا ماقااماي 
لاايااکااڪاان جااا ڪااتاااب پااباالااش ٿااياان ٿااا اهااي پااڙهااي 
سگهجن ٿا، پر ان ڳالهه جو خاياال ضارور رکاياو وڃاي 
ته اهي ڪاتااب ساوال هاجان، ساماجاهاه ۾ اچاڻ جاهاڙا 
هجن، گارياجاوئاياٽ لاياول تاي هاجان. هاڪاڙا ڪاتااب 

۽  TOEFLاياڊوانااس لاايااول جااا هااوناادا آهاان جاايااڪاي 
IELTS  جا هوندا آهن انهن کاي پاڙهاڻ جاي ضارورت

ڪاوناهااي. ان کااان عااالوه ان جااي مشااق ڪارڻ تامااام 
گهڻو اهم آهي. ان ڳالهه کي يقاياناي باڻااياو وڃاي تاه 
تاوهاان انااگالاش ۾ ڳاالااهااياو. ڇااو تاه پارياڪااٽاس سااان 
توهان بهتر شايان کاي ساماجاهاي ساگاهاو ٿاا، جايائان 
توهان ڳالهائيانادا تاوهاان جاي اناگالاش ساٺاي ٿايانادي 
ويندي. اڄڪلهه انٽرنيٽ تي آڊياو ُباڪاس باه ماوجاود 
آهن، اهي باه ٻاڌي ساگاهاو ٿاا. آئاون تاوهاان کاي اهاا 
صال  ته ڪونه ڏيندس توهان فلمون ڏسو، ڇاو تاه اهاا 

هر ڪنهن جي پنهنجي پنهنجي چونڊ هونادي آهاي. 
آڊيو ُبڪس ٻڌڻ سان هاڪ تاه تاوهاان جاي ٻاڌڻ جاي 
صااالحااياات سااٺااي ٿاايااناادي. ان کااان عااالوه تااوهااان جااو 
تخيال باهاتار ٿايانادو. ماغارب ۾ ان ڳاالاهاه جاو تاماام 
گهڻو رجحان آهي ڇاو تاه اتاي گاهاڻاو ڪاري ناوجاوان 
پڙهائي جي سلاسالاي ۾ هاڪ شاهار کاان ٻائاي شاهار 
تااائااياان روزانااي جااي باانااياااد تااي ساافاار ڪااناادا آهاان. ان 
ڪااري اهااي ٽاارياان يااا بااس ۾ پاانااهاانااجااو وقاات گااهااڻااو 
گذاريندا آهن، اهي وقت گذارڻ الِء آڊيو ُبڪس ٻاڌنادا 
آهن، هنن وٽ آِء پيڊس هوندا آهن يا سٺا فون هوندا 
آهن جنهن جي ڪري اهي آڊياو ُباڪاس ٻاڌنادا آهان. 
اهڙي طريقي سان اناهان جاي ٻاڌڻ جاي صاالحايات باه 
وھندي پئي آهي ۽ ساور ۾ باهاتاري ايانادي آهاي ۽ 

 انهن جو وقت به سٺو گذري ويندو آهي.  
زاهده ابڙو: اسان جي ايسپائرنٽس کي اهو ٻڌايو تجه 

PCS  ۽CSS  امتحان جي تياري ۽ سليبس ۾ ڪهجڙو
ڪيئن ڪبو آهجي، مجون  attemptفرق آهي، پيپر 

جي باري ۾ گهڻي  PCSکي خبر ڪونهي ته توهان کي 
ڄاڻ آهي يا ڪونهي پر جيتري به آهي ان جي بجاري ۾ 

 اسان کي ٻڌائيندا.
جي امتحان جي باري ۾ ماون کاي  PCSسرهاڻ ابڙو: 

واقعي به گاهاڻاي خابار ڪاوناهاي ڇاو تاه ماون ڪاڏهان 
atempt  نه ڪيو آهي، پر ٻاڌو آهاي تاهPCS  ۽CSS 

جااو  CSSجااي امااتااحااان ۾ وڏو فاارق تااه اهااو آهااي تااه 
امتحان پابندي سان هر سال پنهنجي وقت تي ٿايانادو 
آهاي، جاانااهاان ۾ ٻااارنااهاان سااروس گااروم هااوناادا آهاان، 
اناهان ۾ ايسااپاائارناٽ ايالاوڪاياٽ ڪاياا وياانادا آهان ۽ 
پوري پاڪستان مان چاوناڊياا ويانادا آهان، ڇاو جاو اهاا 
وفاق ۾ صوبن جي ڪوٽا جي بنياد تي چونڊ ٿيانادي 
آهي. ان کان عالوه ان سروس جي ٽرينن  به مختلاف 
طريقي سان ٿيندي آهي ۽ ان جاو اماتاحاان باه وھياڪ 

وئندي آهي. جاناهان  FPSCشفاف هوندو آهي، ان کي 
۾ تمام سخت قدم کنيا ويندا آهان. ڪاياناڊياڊياٽاس 
جا پيپر سياناٽارلاي چاياڪ ٿايانادا آهان ۽ سايالاباس باه 

FPSC  .جي ويب سائيٽ تي موجود هوندو آهي 
PCS  ٿاورو ماخاتالاف آهاي مااون کاي گاهاڻاي خابار تااه

ڪااونااهااي، پاار اهااو هاار سااال ڪاانااڊيااڪااٽ ناااهااي ٿااي 
سگهندو. اڪثر ايئن ٿيندو آهي ته هڪڙي سال ٿاياو 
وري ٻئي سال نه به ٿي سگهندو آهي. ان ۾ ڪاافاي 

Contentions  هوندا آهن. ان ۾ شاگردن جا تحافاظاات
هوندا آهن ته اهو امتاحاان گاهاڻاو ٽارانساپايارناٽ نااهاي 

تااي ڪااوبااه آڱاار نااٿااو کااڻااي  FPSCهااوناادو، جااياائاان 
سگهي. ان کان عالوه سروس گروم به مختلف آهان. 
ٻااه يااا ٽااي سااروس ڪاايااڊر آهاان جاان ۾ اياالااوڪاايااشاان 

۾  PCSٿيندي آهي. ان کان عاالوه هااڻاي اساان وٽ 
پي ايم اياس اياڪاس پاي ساي اياس، پاي اياس اياس 
شايد ته اهي ساروس گاروم ماخاتالاف آهان. پاراونشال 
سروس جو جيترو به سسٽم آهي اهو ماخاتالاف آهاي. 
ساالااياابااس لااڀ يااڀ هااڪ جااهااڙو ئااي آهااي انااهاان بااه 

FPSC  جاي سالااياباس کاي کاانايااو آهاي، پار صااوباائااي
سطح تي ٻوليَء ۾ سنڌي شايد منهنجاي خاياال کاان 
الزمااي آهااي. ان کااان عااالوه ان ۾ امااتااحااان کااانااپااوِء 

چيڪانا  جاو طارياقاو ٿاورو ماخاتالاف آهاي، پاياپار باه 
ساڳئي طريقي سان اچي ٿو، ٻه ٽي سوال هونادا آهان، 

جااو هااوناادو آهااي، شاااگااردن جااو  MCQsهااڪ سااوال 
ڪرائيٽيريا به ساڳيو آهي ته اهو گارياجاوئاياٽ هاجاي، 
پر عمر ۾ شايد فرق آهي ان جي وھياڪ انافاارماياشان 

وياب ساائاياٽ تاي ماوجاود  PCSسنڌ گورنمينٽ جاي 
 هوندي اتان حاصل ڪري سگهجي ٿي. 

 زاهده ابڙو: نوجوانن جي الِء ڪو مختصر پيغام؟
ايسپائرنٽس کي اهو چوڻ چااهايانادس تاه سرهاڻ ابڙو: 

اهو ڏکياو اماتاحاان آهاي ۽ هان فايالاڊ ۾ تاوهاان کاي 
پنهناجاي جااب جاي ساياڪاياورٽاي آهاي، تاوهاان کاي 
سماج ۾ عزت، مان ۽ مرتبو ملي ٿو ۽ مون کي اهاو 
اندازو آهي تاه هارڪاو اهاو چااهاي ٿاو تاه اهاو اماتاحاان 
پاس ڪري، پر جياڪاڏهان تاوهاان اهاو اماتاحاان پااس 
نٿا ڪري سگهو ته ان کي دل تي نه کڻو. توهان وٽ 
ٽي موقعا آهن جيڪڏهن توهان ٽن موقاعان ۾ پااس 
نٿا ٿيو ته اهو نه سمجهو ته توهان جي زنادگاي خاتام 
ٿي وئي آهي، هاڻي اسان وٽ تمام سٺا ايونيوز اچاي 

جاو اماتاحاان ڏيائاي ساگاهاو ٿاا.  PCSويا آهن، توهان 
 CSSٿي سگهي ٿو ان ۾ توهان ڪامياب ٿاي وڃاو. 

جا پنهنجا چئلينجز به آهن جاڏهان تاوهاان ان ۾ اچاو 
ٿا، جڏهن توهان ٻاهران ويهي ان سروس کاي ڏساو ٿاا 
تااه تااوهااان کااي اياائاان ٿااو لڳااي تااه شااايااد تااوهااان جااي 
زناادگاايَء جااو هاار مساائاالااو حاال ٿااي ويااناادو، پاار اياائاان 
ڪونهي. جڏهن توهان هن ساروس ۾ اچاو ٿاا تاه پاوِء 
توهان کي خبر پوي ٿي ته هن سروس جا ڊائنامڪاس 
مختلف آهن ۽ انهن کي توهاان ان ساروس جاي انادر 
ويااهااي ڪااري ان طااريااقااي سااان ڊياال ڪااناادا آهاايااو ۽ 
ضروري ڪاوناهاي تاه اناهان ساڀاناي شايان کاي تاوهاان 
ايئن ڊيل ڪري سگهو. ڪيترائي ماڻهاو هاونادا آهان 
جيڪي هن سروس ۾ ايندا آهن، پر پاوِء اهاي ساروس 
ڇڏي هليا ويندا آهن. ڇاو تاه اناهان مااڻاهان کاي اهاي 
چاائاالااياانااجااز قاابااول ناااهاان هااوناادا ۽ انااهاان کااي اهااي ان 
طريقي سان ڊيل ناهي ڪري سگهنادا. وفااقاي ساطاح 
تي ٻيون ڪيتريون ئي ناوڪارياون آهان، آِء. باي جاي 
جاب آهي، ايف. آِء. اي جي جاب آهي، ان کان عالوه 
ٻيون ڪيتريون ئي پارائاياوٽ ساياڪاٽار ۾ ناوڪارياون 
آهن جن ۾ توهان اچي سگهو ٿا. انهن ۾ توهان کي 
سٺا پگهار ملن ٿا ۽ تمام گهڻي عزت ملي ٿاي. ان 
کان عالوه توهان اڳاتاي پاڙهاي ساگاهاو ٿاا، پاناهاناجاي 
ماسٽرز ڪريو، ايم. فل ڪريو، پاي. ايا . ڊي ڪارياو. 
جتي به توهان جي دلچسپي هجي انهان اياوياناياوز ۾ 
توهان پنهناجاي الِء جااِء ڳاولاهاياو. جاياڪاڏهان صارف 
تاوهااان کاي ساارڪاااري نااوڪااري کاپااي ۽ تاوهااان کااي 

CSS  ڪرڻي آهي ته پوِء ان مائينڊ سيٽ مان نڪاري
اچو ۽ ان سور ماان ناڪاري اچاو تاه ان جاا اساان کاي 
پرڪس ۽ پروليجز اناجاواِء ڪارڻاا آهان تاه ان ماائاياناڊ 
ساايااٽ مااان نااڪااري اچااو. جاايااڪااڏهاان تااوهااان کااي 
محسوس ٿو ٿئي ته توهاان جاي تاخالاياقاي صاالحايات 
ختم ٿي ويندي ته ان کي ٻئي هنڌ ڪٿاي اساتاعاماال 

 ڪريو ۽ پنهنجي دل کي ننڍو نه ڪريو.
*** 
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جي زندگي ۾ ڪڏهن ڪاڏهان 
ڪو وقت اهاڙو باه ايانادو آهاي، 
جڏهن ماضاي ذهان تاي غاالاب 
پئجي ويندو آهي ۽ پوِء اناياڪ 
محبتن ۽ نافارتان سامايات ڏاڍو 
ياااد ايااناادو آهااياان. ڇااا آئااون بااه 
تنهنجي دل جاي ڪاناهان ڪاناڊ ۾ وسانادو آهاياان؟ پار 

 توکي ته دل...؟
*** 

تنهنجو مهراڻ ۾ تاثر پڙهيم، تون بنيادي طور فاناڪاار 
آهين، مون کي ايئن لڳاو آهاي تاه تاو ڪاياتارائاي دفاعاا 
انهيَء فنڪار کي گهٽا ڏيئي مارڻ چاهيو آهي، پار هاو 
سوين پهرا هٽائي ڪر کناياو ناڪارياو ناروار ٿائاي، ايائان 
جيئن ٽاڪ منجهند جو سج. مون کي تاوکاي نصاياحات 
ڪرڻ ناه جڳاائاي. نصاياحاتاون تاه آئاون بازرگان جاون باه 
ڪونه مڃيندو آهيان. توکي نصيحت ڪرڻ ۾ مون کي 
ته شرم به ايندو، پر آئون ايترو ضرور چوندس تاه جايائان 
تون يٽڪيل ماڻهن کي ھڳ الهين ٿو، تيئن پنهنجيان 
ڪويتائن کي به ميڙ. ايئن نه ٿئي جو اهاي رڻ ۾ رلاي 
وڃن. جتي تون ماڻهن کي رستو ڏياکاارڻ ۽ ھڳ الهاڻ 
الِء ساارگااردان آهااياان، اتااي تاانااهاانااجاايااون ڪااويااتااائااون بااه 

 تنهنجيون ٻانهن ٻيلي ٿي بيهنديون. 
*** 

سانوڻي مند به نرالي مند آهي. ڪڏهان جاڙ تاه ڪاڏهان 
ڦڙ، سارن  ۾ سونهن جاا سااٺ باه سااڻ هاجان تاه هان 
موسم جو مزو ئي ٻيو آهي، نت اهڙي ماوسام ٻاياو ئاي 

 گهاَو گهرا ڪريو ڇڏي. 
*** 

هونئن ته وڏيرا هارين کاي ناياچ خصاياص ۽ ڪام ذات 
سمجهندا آهن، پر الياڪاشان ۾ اهاي ئاي وڏيارا جاڏهان 
انهن هارين جي اڳيان گيسيون ڪندا آهن، تاڏهان ماان 
سوچيندو آهيان ته انهن جي عظاماتان؟ ۾ ڪاياڏياون ناه 

 ذلتون شامل آهن. 
*** 

توکاي شاڪاايات آهاي تاه ماان رڳاو ظالام ۽ بارباريات ۽ 
سماج جاي ئاياڪايادارن تاي تاه لاکاان ٿاو، پار تاناهاناجاي 

سااونااهاان ۽ سااوياايااا تااي نااٿااو لااکااان؟ مااان تااوکااي ڇااا 
سمجهايان، تنهنجي منهنجي ور ۾ هي سامااج ئاي تاه 
ديوار بڻيل آهاي ۽ جاياسايان هاي ڪاوڙهاه کااھل سامااج 
قائم آهي، تيسين تاناهاناجاو ماناهاناجاو ماياالم ماماڪان 
ناهي. پوِء يال تون ئي ٻڌائي، هن ڪاوڙهايال سامااج تاي 
 مان جيڪي ڪجهه لکان ٿو، اهي توتي لکيل ناهي ڇا؟

*** 
ڪالهه ميرپورخا  وڃڻ ٿاياو، اتاي هاڪ ڊاڪاٽار آهاي، 
جيڪو پنهنجاي گاهارواري نجاناهان کاي الڏاڻاو ڪانادي 
پنج سال ٿيا آهن  کي ياد ڪري اڃان به روزاناو روئانادو 
آهي. هان دناياا ۾ اهاڙا اناياڪ مااڻاهاو مالانادا، جاياڪاي 
پنهنجن پيارن کاي يااد ڪاري ڳاوڙهاا ڳااڙهايانادي ناظار 
ايندا ۽ آئون؟ آئون سچ پڇين ته پاناهاناجاو پااڻ کاي يااد 

 ڪري ڏاڍو رئندو آهيان. 
*** 

ڪاورو پاناو ماياسار نااهاي، اناهايَء ڪاري خاه لاکاڻ الِء 
امتحاني پيپر ڪم آڻيان پيو. خه مان مزو نه اچانائايان 
ته پيپر مان مزو وئجانِء، قانون جو پيپر اٿئي. تاوکاي تاه 
خبر آهي ته قانون ڪيڏي نه عظيم شيِء آهي. مٿئيان 
ڪالس  وٽ هيٺئين ڪالس تي ماعاتاباري ڄاماائاڻ الِء 
هن کان شرافت يريو هٿيار يال ٻيو ڪهڙو ٿاي ساگاهاي 

 ٿو؟
*** 

جهرنا  ڪيتري تاه پايااري پار ڪاياڏي ناه دور  ڪاڏهان 
ڪڏهن مون کي پنهنجن ننڍن هٿان هائاڻ جاو احسااس 

 کائڻ ايندو آهي. 
*** 

منهنجو پيار به اناتاهاا، ماناهاناجاي نافارت باه اناتاهاا، ياال 
 شاعر جو آهيان. 

*** 
  جاو ساورج 2352  جاو ساورج اولاهاه ۾ ٻاڏي 2352

بڻجي، اوير کان اياري آياو. نائاون ساال پااڻ مااڻاهان الِء 
ساڳيا الٽون ساڳيا چگهه گهڙي کي ڏسون ٿاا تاه لڳاي 
ٿو وقت اڳتي وھي رهيو آهي، باقي هونئان ڏساجاي ٿاو 

 ته ڳالهه مڙوئي ساڳي آهي.
*** 

گهڻيون ڳالهيون لکڻ چاهيان ٿو، پار قالام  مان ۾ جاو 
 مانداڻ متل آهي، ان رفتار سان نٿو وهي.

*** 
لڳاتار ڪجهه ڏينهن کان اسڪااِء لاياب جاي ڪارڻ جاو 

 سوشو اخبارن توڙي عام ماڻهن ۾ جام ٿو ڏسجي.
آئون به اساڪااِء لاياب جاياان سافار ڪاري رهاياو آهاياان. 
اسڪاِء ليب ڪرڻ سان، نقصان پهچائي نه پهچائي، پر 

 جي مون ھرتي ڏانهن ر۽ رکيو ته ٻارڻ  ضرور ٻرندو. 
*** 

رات جو ٻارهن وڳا آهن، هينئر آئاون شاهاياد مالات؟ روڊ 
تي ئهيل پارڪ ۾ ويٺو آهيان. اڃان الن تي ليٽياو ئاي 
مس آهيان جو هڪ تيل مالش وارو ماناهاناجاي سار جاي 

ماون “  صاحب جاي  تايال ماالاش.” مٿان اچي بيٺو آهي. 
جيڪڏهن پنهنجو اهو ئي پگهار رهيو تاه ” وراڻيومانس، 

باه تاو وارو “  صااحاب جاي” ٻن مهينن کااناپاوِء تاناهاناجاو 
 “ ساڳيو ھنڌو شرو  ڪري ڇڏيندو.

*** 
االئجي ڪهڙو جذبو آهي جو آئون پنهنجي راِء ۽ ساور 
مطابق نجيڪا غله به ٿي سگهي ٿي  چاهيندو آهيان 
ته تون غلطي جو مرتڪب ناه ٿايان. جاياتاوڻاياڪ اناهايَء 
سچائي کان به انڪار ڪونه اٿم ته ماون عامالان تاوساان 
گڏ ڪم ناهي ڪيو ۽ نه ئي ڏکئي موڙ تاي تاناهاناجاي 
ڪا مادد ڪائاي آهاي ياا مادد ڪارڻ جاي سالاسالاي ۾ 
ڪڏهن سوچيو به اٿم. اهڙن موڙن تي مون ڪڏهن خود 
غرضانه رويو به اختيار ڪيو هاونادو، پار پاوِء باه االئاجاي 
ڇو دل گهرندي آهي ته تون غلطيون نه ڪرين، جاياڪاو 
تنهنجو آدر  آهي ۽ جاناهان الِء تاون ڪاوشاان آهايان، 

 اهو ماڻين. 
*** 

سڄي سنڌ ۾ اکين جي بيامااري ايائان ڦاهالاجاي ويائاي 
آهي جيئن مارشل ال ريگيولياشان، وساتاي واهاڻ، ڳاوٺ 
شهر جيڏانهن ناهاارياو هاي بايامااري ڪار کاناياو باياٺاي 
آهي. ڏتڙيل سنڌ جتاي باک باياروزگااري باي پااڙي ول 
جيان وھي ويجهي ٿي، جتي سور صدين کان سااناگايان 
جا سند سند ساڻا ڪن ٿا، اتي بياماارياون باه ور ور ڏياو 

 اچيو سنڌ تي ڪڙڪن. 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

هنُهڻُ 
 هڻ نُ

 ڀون سنڌي
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي

يار نُورو، هڪڙو عر۾ آهي. 
ٻين کي ته کڻي ڇڏ پاڻ ٻئي 
ڇو خوامخواهه جي هڪڙي 
خا  نوعيت جي اذيت پيا 
برداشت ڪريون؟ ٻين تي ته 
ميار ڪانهي، پر پاڻ ته 
عقلمند آهيون پوِء ڇو ايئن دور ۽ مجبور آهيون. هي 
جيڪو ٿيو آهي ۽ ٿئي پيو، اهو آخر ڇا آهي؟ مون کي 
ته ڪابه خبر نٿي پئي انهيَء جي، پر جي کڻي ڪجهه 
آهي به ته آخر ختم به ٿيندو يا نه؟ يار نورو جيڪڏهن 
ڪجهه آهي به ته مهرباني ڪري تون پنهنجي طرفان 
ان کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪر، آئون پنهنجي 
طرفان ڪريان، آئون نٿو يانيان ته ڪو اهڙو مسئلو 
هوندو جيڪو پاڻ حل نه ڪري سگهنداسين. آخر پاڻ 
ذهين هجڻ جي دعوٰي ٿا ڪريون ۽ جڏهن پاڻ 
سمجهي سگهون ٿا ته پوِء پاڻ کي دير به نه ڪرڻ 
گهرجي، هاڻ وھيڪ برداشت نٿو ٿئي، اها مصنوعيت 
۽ اجنبيت کي برداشت ڪرڻ جي قوت ناهي. هڪڙي 
ديوار جيڪا پنهنجي درميان خبر ناهي ڇو ايي ٿي 
پئي آهي نشايد زماني کڙي ڪئي آهي ، انهيَء کي 
پاڻ ايئن ختم ڪرڻ جي مخلصانه ڪوشش ڪريون ته 
جيئن هن اذيت مان ڇوٽڪارو ملي پئي ۽ آرام جو 
ساهه پٽيون. اڳي وانگر کير کنڊ ٿي وڃون. اڳي واريون 
مسرتون موٽي اچن، اڳ واريون ڪچهريون موٽي اچن، 

 اڳي واريون رهاڻيون موٽي اچن. بس اهو آهي عر۾. 
*** 
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پليجو صاحب سخت بيمار ٿي پيو آهي. ڪراچي آغا 
خان ۾ چار آپريشن ٿي چڪا آهن، تمام ڪمزور ٿي 
ويو آهي. غالم حيدر ڪالهه ڪراچي ۾ ملي آيو آهي، 
ان ٻڌايو ماڻهو ته تمام گهڻا سڄي سنڌ مان پيا اچن، 
حڪمران به ته حزب اختالف به، پر سن کان وھ مظلوم 
عوام مان هاري، مزدور ۽ نوجوان اچن ٿا، پر هڪ ته 
پليجو صاحب ڪمزور آهي ۽ آرام جي سخت ضرورت 
اٿس. پليجي صاحب جي الِء درد يريل دل مان پوري 
سچائي ۽ پيار سان دعا ٿي نڪري ته يا خدا، اسان 
مظلوم سنڌ ۽ سنڌي عوام جي هن اڪيلي قومي 
عوامي جمهوري رهنما، عظيم دانشور، ترقي پسند 
نقاد، چوٽي جو وڪيل ۽ سن کان وھيڪ ۽ اهم 
مظلوم سنڌي عوام جو سچو هڏڏوکي نه جهڪندڙ ۽ 
نه وڪامندڙ سياسي عوامي ليڊر، محترم رسول بخش 
پليجي کي بيمارين کان بچاٿ هن کي سٺي صحت ۽ 
وڏي ڄمار ڏج جو اهڙا عظيم انسان صدين ۾ پيدا 
ٿيندا آهن ۽ اڃان مظلومن کي سخت ضرورت آهي. ان 
ڪري يا موال هن جي حفاظت ڪجانِء. ڪيڏي نه نا 
سمجهه آهي اسان جي قوم جنهن اڄ نه پر هميشه کان 
پنهنجن سچن هڏڏوکي سڄڻن کي سڃاڻڻ سمجهڻ، 
پيار ڪري سنڀالڻ بجاِء رڳو ڏ  ئي ڏنا آهن. شاهه 
لطيف، شاهه عنايت، دولهه دريا خان، شاهه بالول، 
ذوالفقار علي يٽو، فاضل راهو ۽ ٻيا ڪيئي سچا ۽ 
عظيم ماڻهو هر قسم جي اجر يا طلب يا صلي جي 

 پنهنجو اصل عظيم ڪم ڪندا رهندا آهن.

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

اپريل12ُُ 
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  اڪثر اهاا ڳاالاهاه ذهان جاي
نقشي تي ظاهر ٿايانادي آهاي 
تااه اسااان پاانااهاانااجااي ويااجااهااي 
دوست يا عزيز جي نارا۾ ٿاي 
وڃاڻ تااي کااياس پاارچاائااڻ جااي 
هاار ماامااڪاان ڪااوشااش ڪااناادا 
آهيون. اسان چاهيندا آهيون ته ُاهو دوست ياا عازياز 
نااارا۾ نااه ٿاائااي. انااهاايَء دوران اسااان جاايااڪااڏهاان 
پنهنجو جائزو وئنداسين ته اسان پنهاناجاو پااڻ کاي 
رنجائي ۽ ايذائي ويهندا آهيون. اسان دنيا داري ۽ 
آدابن جي نالي ۾ پناهاناجاي آزادي ۽ ضامايار کاي 
ماريندا آهيون. ڇا اسان ڪڏهن پاناهاناجاو پااڻ کاي 
پرچائڻ جي الِء اياڏي ڪاوشاش ڪائاي؟ اساان جاي 
چوھاري ٻهروپيت جو جهان آبااد آهاي. هار مااڻاهاو 
پنهنجي چهري تي انيڪ چهرا چاڙهاي هالاي پاياو. 
هي دنيا چٽا ييٽي ۽ مقابلي جي آهي، جاناهان ۾ 
چاالڪ ئي ڪامياب ٿيندو. هن مقابالاي جاي دناياا 
۾ اٻوجهه، غارياب، ڪااري ۽ ڪاوجاهاي الِء ڪااباه 
جڳهه ناهي. مائٽان ۽ اساتاادن کاي اهاو ٻاار پاياارو 
هوندو آهي، جيڪو چاالڪ هوندو آهي. جنهن کي 
چاااالڪااي ناااهااي ايااناادي، ان کااي نااادان، چااريااو ۽ 
باياڪااار چاائاي هامااياشااه ساناادس اسااتاحااصاال ڪايااو 
ويندو ۽ سندس جذبن جو قتل ڪاياو ويانادو آهاي. 
ڪوبه انهيَء پاسي نٿو سوچي. ڇو ته هي ماقاابالاي 

جي دنيا آهي، هتي ڪاامايااباي ئاي سان ڪاجاهاه 
آهي، ناڪامي جو ڪو به ھڻي ناهي. هتي ناڪام 

 ٿيڻ وڏو ڏوهه آهي.
  ڪاوڙيل دوست ته پرچي به پوندا آهن، پر پناهاناجاو

پاڻ کي پرچائڻ ڏاڍو ڏکيو آهي. پنهنجي ضمير ۽ 
رو  کي آيل رهنڊن جو ازالو ڪرڻ تماام مشاڪال 
آهي. دنيا داري جي نالي ۾ پنهنجي وڃاايال وقات 
۽ توانائي جو ڪوبه نعم البدل نااهاي. دل چاونادي 
آهي ته دنيا جي چهري تي دنيا داري ۽ آدابن جي 
نالي ۾ چڙهيل اهي انيڪ چهرا َپٽي الهي ڇاڏجان 

 ۽ ماڻهن کي دنيا جو اصل چهرو ڏيکارجي 
  موسيقي به ذوق رکندڙ ماڻهو جي زندگي جاو اهام

حصو هوندي آهاي. ياا ايائان چائاجاي تاه ماوساياقاي 
 سواِء زندگي بي رن  ۽ بي سوادي لڳندي آهي.

  ،ڪڏهن ڪڏهن ايئن به ٿيندو آهي جو ڪو گايات
ڪو ڪالم، ڪا وائي يا ڪوبه موسيقاي جاو اسام 
ُٻڌندي اکيون آليون ٿي وينديون آهن، ماڻهو روئاڻ 
لڳندو آهي. هڪ عاجاياب ڪايافايات جانام وئانادي 
آهي، جنهن کي رڳاو ماحاساوس ڪاري ساگاهاجاي 

 ٿو، پر لفظن ۾ بيان نٿو ڪري سگهجي.
  مون کي هونئن ته ڪيترائي گيت ۽ گانا دل ساان

وڻندا آهن، پر خا  طور تي علڻ فقير جي آواز ۾ 
ٽِااڙي پااوناادا ٽااارئااياان، جااڏهاان ڳاااڙهااا گاال، تااڏهاان ” 

ڪار خاياال ” ، اساتااد جامان جاي آواز ۾ “ ملنداسيان

۽ “  دنيا آهي فاني، ڪاناهان ساان ناه ناڀاائاي جااناي
ڪااڀااي پاالااڪااون پااي ” ڪشاور ڪاامااار جاي آواز ۾ 

آنسون هين، ڪڀي لب پي شڪايت هي، مگر اي 
“ زنادگاي ڦار ياي ماجاهاي تاجاهاه ساي ماحابات هاي

ُٻڌندو آهيان ته روئي پوندو آهيان. ڇا تاوهاان ساان 
 به ايئن ٿيندو آهي؟

  هن وقت هر ماڻهو افرا تفري جاو شاڪاار ۽ اناياڪ
مساائااالااان ۾ گاااهااياااريااال آهاااي. هاان وقااات اناااهااايَء 
ناافااسااياااتااي مااونااجااهااارن مااان نااڪاارڻ جااو هااڪ ئااي 
طريقو پيار، محبت ۽ عزت آهاي. اِنساان پاياار جاو 

 ُبکيو آهي.
  ڪنهن کي عزت ۽ محبت آڇاڻ ۾ ڪاو خارر باه

نااهااي جاو چاائاجااي تاه آئااون غااريااب آهاايااان ۽ اهااي 
 شيون افورڊ نٿو ڪري سگهان.

  هڪ ُمرڪ، هڪ ياڪر ۽ ٻه پاياار ماان چايال لافاظ
 ڪنهن انسان جي دل تي وڏو ديرپا اثر ڪن ٿا.

  .اسان محبتون ڏيڻ ۾ به ڪنجوسي ڪنادا آهاياون
اسااان ُاهااو مااخااصااو  مااوقااعااو وڃااائااي پااوِء چااوناادا 
آهيون ته ڪا  آئون ايئان ناه ڪارياان هاا  ڪاا  
مان ڪنهن سان اِهڙو سلوڪ نه ڪريان ها  ڪاا  

 مان ڪنهن جي ڪم اچان ها 
  ڪنهن کي تحفي ۾ ڏياڻ الِء ماحابات کاان ماٿاي

 ڪا شيِء ٿي سگهي ٿي ڇا؟
*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 اڪثر 
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  بارود جي ُبوَء سان ٿيل ئڪائن جاي
خوف ۾ ڊگاهايان اڏامان ساان سارحادون 
پار ڪري ويل پکين جا درد ياال ڪايار 

 ٿو ڄاڻي...  
  وڻن کي عاادت نااهاي مااڳ ماٽاائاڻ

جي، بيشڪ هجرتون پاکاي ئاي ڪانادا 
آهن مگر وڻن سان وراڪيل پنهاناجاا خاالاي آکايارا ڇاڏڻ باه 

 نسورو درد ئي ليکجي ٿو..  
  موسمي ڏيڏرن وانگي جڏهن مارين جاا جاٿاا ساناڌ ۾ لاهاڻ

لڳندا آهن ته انهيَء مهل پکي به پااڻامارادو جاال وطاناي جاا 
 سانباها ڪرڻ شرو  ڪندا آهن..  

  االئي ڇو اساان وٽ اهاو الاماياو رهاي پاياو جاياڪاڏهان ڪاو
پکين کي مارڻ وارن خالف پڪار ڪري ٿو تاه اناهايَء کاي 
پکين سان مٽي مائٽي جي نانٿ سان ڳناڍي باناا ڏوو جاي 

 ماريو وڃي ٿو..   
  بارود سان باو لڳائڻ وارا ڪا  پاکايان جاي تاکايان اکايان

سان عشق ڪرڻ جو ڏانٿ ڄاڻي سگهان تاه ھرتاي ڪاياتاري 
 ُپر امن ٿي پکين جي سنگيت سان جهومي پئي..  

  پکين جي شڪارين کي درد ٿيندو آهي االئي نه پر پاکايان
 جي رت تي شايد ڪنهن پل ارمان ضرور ٿيندو هوندو..  

  منزل جا راهي ته سج کي ساٿي بڻائي انهيَء جي لهڻ تاي
پنهنجي مسافري ختم ناهن ڪندا، پر اهي وري چناڊ ساان 

 سندس سفر جاري رکي به مسافري تي گامزن رهن ٿا.
  ڪڏهن ڪڏهن سور جو دائرو ايترو سوڙهو ٿي ويندو آهاي

جو افسوس سان چوڻو پوندو آهي ھرتي جا ھڻي آخر پکيان 
 کي هن ھرتيَء جو حصو ڇو نه سمجهندا آهن.

  تتي سج ۾ ته پکين جو جيئڻ حرام ڪيو ويندو آهاي، پار
 رات جو به رهزن ه۾ پکين تي وار ڪندي ناهن مڙندا.

  رات جااي پاايااٽ ۾ ھرتااي تااي ٿاايااناادڙ قااهاار ڏسااي ڪااڏهاان
 ڪڏهن آسمان تي چمڪندڙ تارا به ُمرجهائڻ لڳندا آهن.

  چنڊ ۽ ستارا جيائان رات کاي روشان باڻاائايانادا آهان اهاڙي
 طر  پکين جو سنگيت به ڏينهن کي سرور بخشي ٿو.

  ديس سان دلبريون ملهائڻ الِء پکي پاردياس جاا ڊگاهاا پاناڌ
ڪري ۽ ڪونهين ڏور جا بارڊر لتاڙي ساال ۾ هاڪ دفاعاو 
واپسي جو هڪ ييرو ضرور يڃن ٿا، پوِء انهن الِء وطان جاي 
پريت جي ڏوو ۾ بيحس شڪارين هٿان موت مقدر بڻجيو 

 وڃي.
*** 

 نفيس نهڙي

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 دني  



    0202ڊسمبر   44 |

 

جااي ڪشااادي ديااوان ۾ دور  
جا شاماعادان پاري کاان خاياام 
مٿان کايار جاهاڙي اڇاي رنا  
جي روشني وجهي رهاياا هائاا. 
جڏهن هو داخل ٿاي رهاياو هاو 
تااااه ٻاااان اھڙوٽ عااااماااار جااااي 
چوڪيدارن کيس ڪلهن کان ايئن پاڪاڙي ورتاو ڄاڻ 
هو ڪو خونخوار چريو هجي ۽ اهڙي حاالات ۾ کاياس 

 دروازي جي ير ۾ انتظار ڪرڻو پيو. 
قاضي جيڪو ڪمري جي پرئين پاسي ويٺو هاو. هان 
ان طرف ڪوبه ھيان نه ڏنو، هو ڪنهن ڪيس متاعالاق 
حڪم ٻاڌائاي رهاياو هاو، دعاوٰي ڪانادڙن ساان باحا  
مباحثو ڪري رهيو هو، هاڪ کاي دلايال ڏيائاي رهاياو 
هو ته ٻئي کي ڇنبي رهيو هاو. قصاي ماان ايائان ٿاي 
لڳو ته ڪو ٻان پااڙيساريان جاي ور ۾ پاراڻاو جاهڳاڙو 
هاالااي رهاايااو هااو، جااهڳااڙو بااه پااراڻااو هااو ۽ اجااايااون 
شڪايتون ۽ شاڪاوٰي ۽ خاواماخاواهاه جاو باحا  لڳاي 
رهيو هو، ابو طاهر اعالنيه پنهنجي بيزاريَء جو اظاهاار 
ڪندي ڪارروائي ختم ڪئاي ۽ ٻاناهاي خاانادان جاي 
سربراهن کي هڪِءئي کي گلي لڳائڻ جو حڪم ڏناو 
اتي جو اتي سندس سامهون، ڄڻ اهي ڪاڏهان وڙهاياا 
ئي نه هجن. انهن مان هڪ قدم اڳتاي وھاياا، پار ٻاياو 
جنهن جي پيشاني ٿوري ننڍي هئي بدن ۾ يريال هاو 
ان يااڪار پاائاڻ کاان ٿاورو ڪاياِءااياو. قااضاي هان جاي 
منهن تي هڪ زوردار چماٽ هنئي جناهان ساباب اتاي 
ويٺل ماڻاهاو ڏڪاڻ لڳاا. ان ياريال بادن واري شاخاص 
گاول مااٽاول ڪاااوڙيال ۽ چال ِولاي ماااڻاهااو ماٿااان هااڪ 
اڇاااتااري نااظاار وھي جاايااڪااو هاان تااائااياان پااهااچااڻ الِء 
پنهنجي ڏيل کاي ماٿاي کاڻاي رهاياو هاو، وري ماناهان 
هاياٺ ڪاري ڇاڏياائايان، ڳاٽاي تااي ها۾ ڦايااراياائايان ۽ 

 حڪم جي بجا آوري ڪيائين. 

انااهاان هاامااراهاان کااي مااوڪاالااي ابااو طااالااب پاانااهاانااجااي 
رضااڪاارن کاي ويااجاهاو اچاڻ جااو اشاارو ڪاياو. اناهاان 
جلدي جلدي پنهنجي روداد پيش ڪئي ۽ ساوالان جاا 
جواب ڏنا ۽ ٻڌائڻو پين ته انهن ايڏي وڏي ماجاماوعاي 
کي رستي تي جم  ٿيڻ ڏنو ئي ڇو. پاوِء وري زخاماي 
چهري جي بيان ڏيڻ جي واري آئاي. هاو قااضاي جاي 
پاسي جهڪيو ايئن ٿي لڳو ته ڄڻ هو کاياس گاهاڻاي 
عرصي کان سڃاڻندو هجي ۽ ڏاڍي جوشيلي اناداز ۾ 
خود ڪاالماي شارو  ڪاري ڇاڏياائايان. اباو طااهار باناا 
ڪناهان احسااس کاي ظااهار ڪارڻ جاي سان ڪاجاهاه 
ڏاڍي ھيان سان ٻڌندو رهيو. پوِء، ڪاجاهاه ديار غاور ۽ 

مياڙ کاي ماناتاشار ” فڪر ڪرڻ کانپوِء، حڪم ڏنائين، 
ڪيو هر ماڻهو کي چئو ته جاياڪاا ناناڍي کاان ناناڍي 
راهاه آهاي اتااان گااهاار واپااس وڃااي ۽ حاامااال آورن سااان 
مااخاااطااب ٿاايااناادي، تااوهااان ساان بااه گااهاار واپااس وڃااو. 
سڀاڻي کان اڳ ڪوبه فاياصالاو ڪاوناه ٿايانادو جاوابادار 
هتي ئي رات رهندو ۽ منهنجا ماڻهو ان جاي رکاوالاي 

 “ ڪندا ۽ ٻيو ڪوبه نه.
تاعاجاب جاي ڳاالاهاه هائاي تاه اناهان ساڀاناي کاي ايائاان 
يڪدم هتان رفو چڪر ٿيڻ الِء چيو ويو آهي، زخاماي 
چهري ِمڻ ِمڻ ڪندي احتجااج ڪارڻ چااهاياو، پار پاوِء 
وھيااڪ ڳااالااهااائااي نااه سااگااهاايااو ۽ ان ۾ ئااي بااهااتااري 
سمجهي. هن عقلامانادي ساان پاناهاناجاي ڪاپاڙن کاي 
ميڙي سيڙي سنڀاليو ۽ قااضايَء اڳاياان احاتارام ساان 
جهڪندي پٺئين پايار ناڪاري وياو. جاڏهان اباو طااهار 
عمر سان گڏ اتي اڪايالاو وڃاي باچاياو حااضاريان ماان 
رڳو سندس سڃاڻڻ وارا ۽ سانادس احاتارام ڪارڻ وارا 
ئي باقي بچيا ته هن يليڪار جو هڪ پاراسارار جامالاو 

مشهور ۽ ماعاروف عامار خاياام ناياشااپاوري ” ادا ڪيو، 
سانادس “  جي آجيان ڪرڻ مون الِء احترام جوڳو آهي.

ڳالهائڻ مان ڪنهن به جذبي جو شڪ شبهو ظاهر ناه 

ٿي رهيو هو هن جي لهجي ۾ نه ٽوڪ هائاي ناه گارم 
جوشي، بلڪه بلاڪال غايار جاانابادار روياو هاو سانادس 
آواز ڪنهن به جذبي کان خالي هو، هن کي هڪ سادا 
بهار گل جي شڪل جهڙي دساتاار پااتال هائاي. يارون 
گهاٽا هئس ۽ بنا ُمڇان جاي اڇاي ڏاڙهاي هائاس، هاو 
خيام کي گهري نگاهه سان ڏسي رهيو هو. سن کاان 
وھياڪ پاريشاااناي جااي ڳاالااهاه تاه سانادس آجاياان واري 
هئي ڇو ته عمر اتي انهن ڦاٽل ڪپڙن ۾ ڪيترن ئي 
ڪالڪن کان بياٺال هاو تاه جايائان کاياس سان ڏساي 
سگهن ۽ مٿس کِلي سگهن. خاموشي ساان ڪاياتارن 
ئي لمحن جو حساب لڳائڻ کانپاوِء، اباو طااهار وھياڪ 

عمر تون سمر قند ۾ اڻڄااتال نااهايان. ڪام ” ڳالهايو، 
عمريَء جي باوجود تنهنجي علم ۽ فضل جاو چاوٻاول 
هتي موجود آهي، مدرسن ۾ تناهاناجاا ڳاڻ ڳاائاجان ٿاا 
ڇا اهو سچ ناهي ته تو اصفهان ۾ ابن سيناا جاو هاڪ 
مشاڪال رساالاو سات يايارا پاڙهاياو ۽ ناياشااپاور واپااس 
موٽڻ تي اکر باه اکار پاناهاناجاي حاافاظاي ساان ان کاي 

 “ ورجايو؟
خيام کي اها ڳالهه ٻاڌي ڪاجاهاه تساڪايان مالاي تاه 
سندس مستند ڪارنامي بابت ماوراالنهر نطابارساتاان  
جي مااڻاهان کاي خابار آهاي، پار سانادس پاريشااناي ۾ 
ڪابه گهٽتائي نه ٿي. شافعي مذهب جي قاضي جاي 
واتان ابن سينا جو حوالو ڪا اطمينان ڏياريانادڙ ڳاالاهاه 
نه هئي ۽ اهاا ڳاالاهاه باه هائاي تاه اڃاان تاائايان کاياس 
ويهڻ جي الِء به نه چاياو وياو هاو. اباو طااهار پاناهاناجاي 

تاناهاناجاا رڳاو اهاي ڪاارنااماا ئاي ” ڳالهه جااري رکاي، 
عاام ۽ خاا  ماااڻاهاان جاي زباان تااي چااڙهايال نااهاان، 
بلڪه ڪجهه عجياب ۽ غارياب ربااعاياون باه تاو ساان 

جملو ڪنهن جذباي کاان “  منسوب ڪيون پيون وڃن.
بنهه خالي هو، هو مٿس بهتان نه هاڻاي رهاياو هاو، پار 
کيس ان کان آجو باه ناه ڪاري رهاياو هاو. هاو تاه رڳاو 

ــــــــد ــــــــن ُق  مســــــــر
 ن ول

 قا!ي 

 امين مالوف

 

 قسطُٻئا

 ترمجو:ُزاهدهُا او
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کااناائااس آڏي پااڇااا ڪااري رهاايااو هاو. عااماار پانااهاانااجااي 
اهااا رباااعااي ” خااامااوشااي ٽااوڙڻ جااي ڪااوشااش ڪاائااي. 

جيڪا زخمي چهارو ٻاڌائاي رهاياو هاو ساان ماناهاناجاي 
 “ رباعين مان ناهي.

قاضي سندس احتجاج کي بي صبري سان رد ڪاري 
ڇڏيو ۽ پهريون ييرو هن جي لهجاي ۾ ساخاتاي اچاي 

ان سان ڪوبه فرق نٿو پوي ته تو اهو بيت چياو ” وئي. 
آهي يا ٻيو ڪو بايات. ماون کاي اهاڙن فاحاش شاعارن 
جي خبر ملي آهي جو مان اناهان کاي ٻاڌي خاود کاي 
مجرم ٿو سماجاهاان جاياتارو اهاو شاخاص جاناهان اهاي 
بيت شاي  ڪيا آهن. مان توتي ڪاا سازا الڳاو ڪارڻ 
جي ڪوشش ناهاي ڪائاي، پار هاي ڪايامايااگاري وارا 
بهتان انهن کي هاڪاڙي ڪان کاان ٻاڌي ٻائاي ڪان 
مان ڪڍي سگهجي ٿو پاڻ هان وقات اڪاياال آهاياون 
۽ پاڻ ٻئي چسا مڙس آهيون ۽ ماان تاه رڳاو ساچ جاو 

 “ طلبگار آهيان.
عمر کي سندس ان ڳالهه سان ڪابه تسلي نه ٿي هان 
کي ايئن لڳو ته هاو ڄاڻ ڪاوڙڪاي ۾ ڦااساي چاڪاو 
آهي ۽ هن جواب ڏيڻ ۾ ٿوري دير ڪائاي هاو چسايَء 
ريت تصاور ڪاري ساگاهاياو ٿاي تاه جاالد جاي حاوالاي 
ڪيو پيو وڃي ته جيئن سندس ه۾ پيار ڪاٽاياا وڃان 
کاايااس خصااي ڪاايااو وڃااي ۽ پااوِء کاايااس ڦاااهاايَء تااي 
چااڙهاايااو وڃاي. ابااو طااهاار باالانااد آواز ۾ لااڀ يااڀ رڙ 

عمر، ولد ابراهيم، ناياشااپاور جاو، خاياماا ” ڪندي چيو، 
ئاااهاايااناادڙ، ڇااا تااون هااڪ دوساات کااي سااڃاااڻااي نااٿااو 

 “سگهين؟
ان لهجي جي خلو  خيام جا حواس ئي خطاا ڪاري 

هڪ دوست کي سڃاڻڻ کان؟ هن ان ماوضاو  ” ڇڏيا. 
تااي ڏاڍو غااور ڪاايااو قاااضااي جااي چااهااري جااو ڳااوڙهااو 
مشاهدو ڪيو، سندس ان انداز تي توجهه ڏناي جاناهان 
۾ هو ڏند ڪڍي کلي رهاياو هاو سانادس ڏاڙهاي لاڏي 
رهااي هاائااي. هااوريااان هااوريااان هاان پاانااهاانااجااو پاااڻ کااي 
مڃرائي ورتو هن جي چهري تي جيڪا ڇڪتاڻ هئاي 
اها گهٽ ٿيڻ لڳي هان پاناهاناجاو پااڻ کاي پاهاريادارن 
جي گرفت کان آزاد ڪيو جن قاضيَء جو اشاارو ڏساي 
کيس ڇڏي ڏنو هو ۽ هن کي جهلڻ جي ڪاوشاش ناه 
ڪاايااائااون. هااو باانااا اجااازت جااي ويااهااي رهاايااو قاااضااي 
دوستاڻي انداز ۾ مرڪاياو، پار ٻاياهار باناا ڪاناهان ديار 

ڇاا تاون اهاو ” وري مٿس جار  شارو  ڪاري ڏناائايان. 
ڪافر آهين جنهن جي ڪجهه ماڻهو تنهنجي متعلق 

 “ دعوٰي ڪن ٿا؟
اهو جملو سوال کان ڪاجاهاه وھياڪ هاو ڄاڻ آزماائاش 
جي ڪا پاڪاار هائاي جاناهان کاي عامار ناظار اناداز ناه 

مااون کااي پااارسااائاان جااي جااو  و ” ڪااري سااگااهاايااو. 
خرو  کان نفرت آهاي، پار ماون واحاد الِء ڪاڏهان باه 

 “شرڪ ناهي ڪيو.
 “ڇا ڪڏهن ايئن سوچيو اٿئي؟”
 “ڪڏهن به نه، ان جو شاهد منهنجو رب آهي.”
جيستائين منهنجو تعلق آهي، اهاو ماون الِء ڪاافاي ” 

آهي ۽ منهنجو خيال آهي تاه خاالاق الِء باه. پار عاوام 
الِء ڪٿي، اهي تنهنجي لفظن تي نظار رکان ٿاا، اهاي 
تنهنجي هر ننڍي حرڪت تي به نظر رکي سگهان ٿاا

خود منهنجي هر ڪام ۽ حارڪات تاي باه، هار وڏي  -
ماڻهو جي لفظن ۽ اشاارن تاي باه. تاوکاي مااڻاهان اهاو 

مااان ڪااڏهاان ڪااڏهاان اهااڙياان ‘چااوناادي ٻااڌو آهااي، 
مسجدن ۾ ويانادو آهاياان جاتاي ا  ڇاناڀاڻ الِء ساٺاي 

 ’ڇانو ملي ويندي آهي.
عبادت گاهه ۾ اهو شخص ئاي ساماهاي ساگاهاي ٿاو ” 

 “ جيڪو پنهنجي مالڪ مان راضي ۽ خو  هجي.
قاضيَء جاي ماتاضااد روياي ۽ ان ۾ ياريال شاڪ جاي 
باوجود عمر جو  ۾ اچي ويو ۽ پنهناجاو باياان جااري 

مان انهن مان ناهيان جن الِء دين رڳاو قاياامات ” رکيو، 
جي ڏينهن جو خوف آهي منهنجي عبادت جو مقصاد 
ڇا آهي؟ مان جڏهن هاڪ گاالب کاي ڏسانادو آهاياان، 
مان جڏهن تارا ڳڻايانادو آهاياان جاڏهان ڪاائاناات جاي 
حسن کي ڏسندو آهياان تاه تاعاجاب ۾ پائاجاي ويانادو 
آهيان ۽ سوچيندو آهيان ته ان ۾ ڪاياڏو ناه ناظام ۽ 
ضابااه آهاي انسااان جايااڪااا خااالااق جاي حساايان تاارياان 
صنعات آهاي، ان جاو دمااغ جاناهان ۾ عالام جاي اڃ 
آهاي، سااناادس دل مااحااباات جاي بااکاااياال آهااي ان جااي 

قاضي پنهنجي “  سڀني حواسن تي غور ڪندو آهيان.
اکين ۾ فڪرمندي کڻي اچي خيام جي ير ۾ وياهاي 
رهيو ۽ پدرانه شفقت وارو ه۾ سندس ڪنڌ تاي رکاي 
ڇڏيائين چوڪيدارن گم سم ناگااهان ساان هاڪاِءائاي 

 ڏانهن ڏئو. 
منهنجا نوجوان ساٿي ٻڌ خدا تعالٰي توکي اهاڙيان اڻ ” 

لن شين سان نوازيو آهي جيڪي ڪنهن به ابان آدم 
کي ميسر نااهان. ذهاانات، باياان جاي طااقات، صاحات، 
خوبصورتي، علم جي طلب ۽ زنده رهاڻ جاي چااهات، 
مرد به تنهنجي تعريف ٿا ڪن مان تاه ساماجاهاان ٿاو، 
عورتن جاون آرزو ماناد آهاون باه تاوالِء هاونادياون، ماون 
کي اميد آهي تاه هان تاوکاي خااماوشايَء جاي داناائايَء 
کان به محروم نه رکيو هوندو جنهن بنا باقي پاهارياان 
ذڪار ڪاايال خااوباايان جااي قاادردانااي قاائاام رکاي نااٿااي 

 “  سگهجي.
ته ڇا جيڪو مان سوچيان ٿو ان جاي اظاهاار جاي الِء ” 

 “ پنهنجي پوڙهي ٿيڻ جو انتظار ڪريان؟
ان کان اڳ جو تون سوچين ٿو ۽ ان جو اظهار ڪاري ” 

سگهين تنهنجي ٻارن جا ٻار، انهن جا ٻار پاوڙهاا ٿاي 
چڪا هوندا. پاڻ ڳاجاهاه ۽ خاوف جاي دور ۾ زنادگاي 
جي رهيا آهيون. تنهنجي الِء ضروري آهي ته تنهناجاا 
ٻه چهرا هجن هاڪ جاو ر۽ عاوام جاي پااساي هاجاي، 
ٻاايااو تااون پاانااهاانااجااي الِء ۽ پاانااهاانااجااي خااالااق الِء ر . 
جيڪڏهن توکي پنهنجين اکايان، پاناهاناجان ڪانان ۽ 
پنهنجي زبان جي سالمتي گهرجي تاه وسااري ڇاڏ تاه 

قاضي اوچتو خاماو  ٿاي “  تون انهن جو مالڪ آهين.
ويو ان الِء ناه تاه اهاو عامار کاي ڳاالاهاائاڻ ڏئاي بالاڪاه 
پنهنجي تنبيهاه کاي اڃاان وھياڪ اثارائاتاو باناائاڻ الِء. 
عمر پنهنجاي ناگااهاه هاياٺ رکاي ۽ ماناتاظار رهاياو تاه 
ڏسي ته قااضاي اڃاان ڪاهاڙا ڪاهاڙا خاياال پاناهاناجاي 

 دماغ مان ظاهر ٿو ڪري. 
ابو طاهر ان جاي بارخاالف هاڪ اوناهاو سااهاه کاناياو ۽ 
پناهاناجان مااڻاهان کاي ڏاڍي ساخات آواز ۾ وڃاڻ جاو 
حڪم ڏنو. انهن جي ناڪارڻ کااناپاوِء جايائان ئاي هان 
دروازو بند ڪيو هو شاهي عدالت جي ڪنڊ طرف آياو 
هن هڪ ڪپڙي جو حصو مٿي کنيو جاناهان تاي گال 
ٻوٽا ٽانڪيل هئا ۽ اتان هڪ دٻو ڪڍياو جاناهان جاي 
مٿان دمشق جي نقاشي ٿايال هائاي هان ان ماان هاڪ 

ڪتاب ڪڍيو ۽ عمر کي تمام گهڻي گارم جاوشايَء 
سان پيش ڪيائين، سندس چهري تي پادراناه تاباسام 
پکڙيل هائاي جاناهان سانادس چاهاري کاي نارم ڪاري 

 ڇڏيو هو.
اهو ڪتاب تاه بالاڪال اهاو ئاي هاو جاناهان کاي هاڪ 

 .Benjamin O(ڏياناهان آئااون باياناجااامان او لايااساياج 
Lesage(  پنهنجي هٿن ۾ وئاڻ وارو هائاس. ماناهاناجاو

خيال آهي اهو ڪتاب پنهنجي نا هموار ٿلهي چماڙي 
سميت جنهن جا نقش ڪنهن مور جي پ  جهڙا لڳي 
رهيا هئا ۽ اهو پنهنجي پنن سان جن جا ڪنارا پاراڻاا 
۽ نا هموار هئا ان جو ڇهاٿ به بلاڪال اهاڙو ئاي رهاياو 
هوندو. جڏهن خيام گرمين جي ان نه وسارنادڙ رات ان 

خالي صافاحاه ناظار  018کي کوليو هو ۽ کيس صرف 
آيااا هاائااا جاايااڪااي اڃااان شااعاارن، تصااوياارن، حاااشااياااتااي 

 تفسيرن يا سوني پاڻيَء سان ُپر نه ٿيا هئا. 
ابو طاهر پنهنجن جذبن کي مخفاي رکاڻ الِء ڪاناهان 

 دڪاندار واري لهجي ۾ چيو. 
چيني ڪاغذ آهي، نفيس ترين ڪاغذ جياڪاو سامار ” 

قند جي ڪارخانان ۾ ڪاڏهان تاياار ٿاياو هاو. مااتارياد 
عالئقي جي هڪ يهودي هن کي هڪ قاديام نساخاي 
جي مطابق فرمائش تي ئاهيو هو هي سڄي جو سڄاو 
توت سان ئهيل آهي. هن کي ه۾ تاه الهاي ڏس هان 
۾ اهااي ساااڳاايااون صاافااتااون آهاان جاايااڪااي ريشاام ۾ 

 “ هونديون آهن.
پاانااهاانااجااي ڳااالااهااه جاااري رکااڻ کااان پااهاارياان هاان ٿااورو 

 کنگهي گلو صاف ڪيو. 
منهنجو هڪ ياٿ هوندو هاو، ماون کاان ڏهاه ساال وڏو ” 

هو جڏهن هو تنهنجاي ڄاماار جاو هاو تاه وفاات ڪاري 
ويو. هڪ نظم چوڻ تي ان وقت جو حڪاماران سااڻاس 
نارا۾ ٿي پيو ان کي بلخ جال وطن ڪيو وياو. ماٿاس 
عقيدي جي خالف ڳالهائڻ جو الزام لڳائي ڳالهه کاي 
ڳالهوڙو ئاهيو ويو اهاا ڳاالاهاه درسات هائاي ياا ناه، اهاا 
مون کي خابار نااهاي، پار ماون کاي ان ڳاالاهاه جاو ڏاڍو 
ڏ  آهي ته هن هڪ نظم جي پٺياان پاناهاناجاي جاان 
وڃائي ڇڏي، هڪ بدبخت نظم جيڪا مشڪل ساان 

 “ ٻن بيتن جيتري ڊگهي هئي.
 سندس آواز ڏڪي رهيو هو ۽ هو ڳالهائيندو رهيو.

هن ڪتاب کي تون پاڻ وٽ ر  جڏهن به ڪو شعر ” 
تنهنجي دماغ ۾ ئهڻ لڳي يا تنهاناجاي زباان تاائايان 
اچي ان کي روڪاي رکاجاانِء، هانان ورقان تاي ان کاي 
لکي ڇڏجانِء ۽ جڏهن لکي رهيو هجين تاه اباو طااهار 

 “کي ياد ڪجانِء.
ڇاا قااضاايَء کااي ان ڳاالااهاه جاي خاباار هاائاي تاه هاو ان 
اشاري ۽ اناهان لافاظان ساان ادب جاي تاارياخ ۾ سان 
کان وھيڪ لڪل راز کي جنم ڏيائاي رهاياو هاو، عامار 
خيام جي اعلٰي شاعري کي ڳولهي لهڻ الِء دنيا کاي 
اٺ صااديااون انااتااظااار ڪاارڻااو پااوناادو دناايااا جااي سااڀاانااي 
ايجادن مان هن جون رباعيون وھيڪ عزت ۽ تاڪاريام 
واري ڪارنامي واري حيثيت رکنديون. ان کان پاهاريان 
جو سمر قند جاي هان ڪاتااب جاي عاجاياب و غارياب 

 قسمت جو حال دريافت ٿئي.
 ...نهلندڙ ... 

*** 
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 غزاال چنڙ

 ڪهاڻي

اڄ گھر انادر داخال ٿاياڻ ساان 
ئااي شااازي کااي سااڏڻ لڳااو ۽ 
پااوِء  پاانااهاانااجااي ڪاامااري ۾ 
بيهي فائل کولي ان ۾ نقاشاو 

 ڏسڻ لڳو.
شازي بورچي خاناي ماان آئاي 
۽ ڊاڪٽر سمير جاي پاوياان باياهاي آهساتاي چاياائايان 

 “جي چئو”
ڊياڄااريان ” ڊاڪٽار سامايار ڇارڪ ياري وياو، چاوڻ لڳاو 

 “ٿي .
ڊاڪٽر سمير پناهاناجاي ڳاالاهاه اڳاتاي وھائايانادي چاوڻ 

 “ٻڌ شازي هي..”لڳو 
شازي ور ۾ ڳالهه ڪٽيانادي شارارتاي اناداز ۾ چاياو: 

 “ٻڌايو”
تااون ڪااڏهاان ساانااجاايااده نااٿااي ٿااي ” ڊاڪااٽاار ساامااياار: 

 “سگھين
 “شايد نه”شازي مسڪرائيندي: 

چساو ٻاڌ تاه ساهاي، هاي پاالٽاس جاي ” ڊاڪٽر سمير: 
گاز جاو  022اسڪيم آئي آهي، باِء پاس جي يرسان 

لکن ۾ ملي پياو، ٻان ساالان جاون قساطاون  11پالٽ 
 “آهن، پر...
پااااااار ” شاااااااازي: 

 “ڇا؟
ڊاڪاااااااااااااٽااااااااااااار 

پااار ” ساامااايااار: 
اهاااااااااو تاااااااااه 

بااڪااناا  
 22تاااي 

لااااااااااااااک 
رپاااااااياااااااا 
ڏيااااااااڻااااااااا 

آھاااااان ۽ 

 21لاک رپاياا. ماطالاب اساان وٽ  1ڪنفرميشن تي 
 “لک رپيا هجڻ گھرجن.

ماناهاناجاي ” ڊاڪٽر سمير ڪجھ سوچيندي چوڻ لڳو: 
لاک رپاياا  4لک رپيا آهن، پر بااقاي  5اڪائونٽ ۾ 

 “ڪٿان ايندا
هن مھيني پنهناجاي ويساي باه کالاڻاي آھاي، ” شازي: 

 “ڏھين تاريخ تائين پئسا  ملي ويندا.
 “ڪيترا ملندا”ڊاڪٽر سمير: 

 “لک رپيا 1”شازي: 
 “باقي ڪٿان ايندا”ڊاڪٽر سمير: 

باقي... ڪاجاھ پائاساا فاوٽاو ڪااپاي ڪارائاي ” شازي: 
 شازي وري کلڻ لڳي.“ ڏيئي ڇڏ

 ڊاڪٽر سمير منهن ۾ گھنج وجھي ويهي رهيو.
شازي الماري کولي ٽجوڙي مان ڪجھ ڳولڻ لڳي ۽ 
پوِء ھڪ پيڪٽ کڻي اچي ڊاڪٽر سامايار جاي اڳاياان 

 رکيو.
 “هي ڇا آهي؟”ڊاڪٽر سمير: 

 “کوليو، ڊڄو ڇو ٿا”شازي: 
 ڊاڪٽر سمير رومال کوليو ۽ چوڙين کي ڏسڻ لڳو.

 “ايڏو غور سان نه ڏسو گولڊ جون ئي آھن”شازي: 
 “هنن کي مان ڇا ڪريان؟”ڊاڪٽر سمير؛ 

ايڏا بيوقوفان وارا ساوال ٿاا ڪارياو ۽ وري ” شازي: 
شااازي کال روڪاياانادي ڳاالاهااه “  چائاو ٿاا کاال باه ناه

 “ھي سيل ڪري ڇڏيو.”اڳتي وھائي 
چااري آھااياان ڇااا، پااوِء تااون ڇااا ” ڊاڪااٽاار ساامااياار: 

 “پائيندينَء
کاااي ناااياااون مااون ” شااازي: 

پااااراڻاااايااااون کااااپاااان، اھااااي 
هااااڻاااي ماااون 

کااااااااااااااي 

 “نٿيون وڻن.
اڇاا پاوِء ئاياڪ آھاي، ٻان ٽان ماهايانان ” ڊاڪٽر سمير: 

 “کانپوِء تون نيون ئھرائي وئجانِء.
شڪر آھي اوهان کي ڳالهه ساماجاھ ۾ اچاي ” شازي: 

 “وئي.
ھڪ ڏينهن ڊاڪٽر سمير گھر آيو ۽ شازي کي ساڏڻ 
لڳو. شازي جيئن ئي ڪمري ۾ آئي ته ان جاي ھا۾ 
۾ رسااالااو ڏسااي ڊاڪااٽاار ساامااياار پااڇاايااس: تاانااھاانااجااي 

 ڪھاڻي ڇپي آهي ڇا؟ 
 شازي ھاڪاري ۾ ڪنڌ لوڏيو. 

ڊاڪٽر سمير: واهه سائين  تون تاه وڏي ڪاھااڻاياڪاار 
 ٿي ويئي آهين.

ڊاڪٽر سمير ھڪ فائل ڏيندي شاازي کاي چاوڻ لڳاو 
 مون وٽ به تو الِء ھڪ سرپرائيز آھي، هي وٺ فائل. 

 شازي پڇڻ لڳيس ھي ڇا آهي؟ 
 ڊاڪٽر سمير: کولي ته ڏس نه.
 شازي فائل کولي پڙهڻ لڳي،

 هي ته پالٽ جو فائل آهي.شاااااااااااازي: 
سمير: ها هاڻي تاون باه مالاڪايات ڊاڪااٽاار 

شااازي ماانااهاان ئاااهاايااناادي وئاايااانَء. واري ٿاي 
اسان عاورتاون صارف جااااواب ڏنااااو: 

ماالااڪاايااتاان جااا فااائاال 
ٽاااجاااوڙيااان ۾ رکاااي ان 
جااااااون چاااااااٻاااااايااااااون 
سنڀالڻ ۾ ئاي ڏاڍو 
خاااااو  هاااااونااااادياااااون 
آھاايااون. ڏيااو ساانااڀااالااي 

 “رکان گم نه ٿي وڃي.
اڙي ياار  ” ڊاڪٽر سمير: 

فاالااساافااياااڻااي 
باااحاااس 

 س يدُپوش
 

ڊاڪءرُ 
 مسطُ
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 “کي ڇڏ، لفافو ته کول.
شااازي لاافااافااو کااولااڻ لڳااي، لاافااافااي مااان فااائاال ڪااڍي 
ڏئائين ته حيرت ۾ پئجي وئي. حيارت ۽ ماذاق ماان 

غلاطاي ساان ماناھاناجاو ”ڊاڪٽر سمير کان پڇڻ لڳي: 
شناختي ڪارڊ ته نه کڻي ويا هئا؟ هانان تاه فاائال تاي 

 “منهنجو نالو لکي ڇڏيو آھي.
يار تاناهاناجاي ناالاي ئاي پاالٽ ڪاراياو ” ڊاڪٽر سمير: 

 “آھي.
شااازي حاااياااران ۽ پااريشاااان ٿااايااانااادي پاااڇاااڻ لڳاااياااس: 

پنهنجي پوري هو  حواس ۽ مرضي سان اهو ڪام ” 
 “ڪيو اٿو نه؟

ناه ” ڊاڪٽر سمير منهن ۾ گاھاناج وجاھاي چاوڻ لڳاو: 
منهنجا ساال گن پوائنٽ تي مون کان ڪرائي ويا اهاو 

 “ڪم.
مناهاناجاا ” شازي طنزيه انداز ۾ مسڪرائيندي پڇيس: 

۽ پاوِء ٻائاي “  اهي همدرد يائر ڪڏهن پايادا ٿاياا آھان
مسااڪاارائااڻ لڳااا. شااازي دل ئااي دل ۾ ڏاڍي خااو  
ھئي. جنهن کي ڊاڪٽر سمير محاساوس ڪاري ورتاو 
هااو. ٻااه ٽااي ڏياانااهاان گااذريااا تااه ٽااي وي ۽ اخاابااارن ۾ 
ڪاوروناا وائارس جاون خابارون هالاڻ لڳاياون ۽ ڪاجاھ 

 ڏينهن کانپوِء اسڪولن کي به موڪلون ٿي ويون.
هڪ ڏينهن شام جي ٽائايام چااناھ پايائانادي ڊاڪاٽار 
سمير ۽ شازيه خبرون ٻڌي رهيا هائاا ۽ ٻاار ٽايابالاياٽ 
هالئڻ ۾ مصروف هئا، اچاانڪ ڊاڪٽر سامايار اٿاياو ۽ 

اڀ تاايااار ٿااي پاااڻ گااھاار جااو ” شااازيااه کااي چااوڻ لڳااو: 
 “سامان وئي اچون.

اڄ ماوڊ نااهاي ساڀااڻاي ” شازيه سستي ۾ چاوڻ لڳاي: 
 “هلون نه

ناه الڪ ڊائاون ٿاياڻ جاو خادشاو آھاي، ” ڊاڪٽر سمير: 
ممڪان آھاي ماارڪاياٽ باناد ٿاي وڃان ۽ گاھار کاان 
نڪرڻ مشڪل ٿي وڃي ان الِء ضاروري آھاي ھايانائار 

 “ئي وئي اچون.
ڊاڪٽر سمير ۽ شازيه مارڪيٽ الِء نڪري وياا 
۽ ٻارن کي ٻاهرياون دروازو باناد ڪاري وياهاڻ 

 جي تاڪيد ڪري ويا.
اڄ ڊاڪٽر سمير جلدي گھر اچاي وياو. شاازي 
جي پڇڻ تي ٻڌايائين ته الڪ ڊائاون ٿاي وياو 

۽ پوليس دڪان ۽ ڪلينڪ بناد ڪارائاي ڇاڏياا 
 آهن.

شازي: سٺو ٿيو اساان سااماان وئاي ڇاڏياو 
ھو. اوهان به ھااڻاي گاھار ۾ آرام ڪارياو، 

 وائرس جي ڪري احتيا  ڪرڻ کپي.
 ڊاڪٽر سمير ڪمري ۾ ھليو ويو.

 ائين ئي وقت گذرندو رهيو.
 الڪ ڊائون کي ٻه مهينا ٿي ويا. 

هڪ ڏينهن شازي ڊاڪٽر سمير کي چيو ته گھر 
جو سامان ختم ٿيڻ وارو آھي ۽ مون وٽ خرر جاا 

 پئسا به ختم ٿي ويا آهن.
ڊاڪٽر سمير: ضروري سامان لکي وٺ تاه وئاي 

 اچان.
ڪجهه دير کانپاوِء ڊاڪاٽار سامايار سااماان وئاي 
آيو ۽ شازي کي آهستاي ساان چاوڻ لڳاو ھياان 

سان استعمال ڪجانِء، ڪلينڪ بند آهي ۽ پئسا باه 
ختم ٿي ويا آھن. بينڪ ۾ جيڪي پائاساا هائاا اهاي 
پااالٽ جااي بااڪااناا  ۾ ڏئااي ڇااڏيااا هاائااا. پاااڻ کااي 

 ڪهڙي خبر هئي ته حاالت اهڙا ٿي ويندا.
شااازي ساااڳااي شاارارتااي انااداز ۾ چااوڻ لڳااي: ان کااان 
وھيڪ ڪيتارو احاتاياا  ڪارياان، ڏساو ماناهاناجاو وزن 

 پنج ڪلو گھٽجي ويو آھي.
ڊاڪااٽاار ساامااياار: يااار تااوکااي تااه هاار وقاات ئااي مااذاق 

 سجھندو آ.
 شازي جواب ڏيڻ کانسواِء ئي هلي وئي.

پر جڏهن ڊاڪٽر سمير ان کي واپس ويندي غور ساان 
 ڏئو ته پريشان ٿي ويو.

 ايئن ئي پندرھن ڏينهن ٻيا به گذري ويا. 
اڄ منجاھاناد جاو مااناي کاائايانادي پاري جاڏهان مااناي 
گھري ته شازي پنهنجي دٻڪي ماان مااناي کاڻاي ان 
کي ڏيئي ڇڏي. ڊاڪٽر سمير ان کي ڏئاو تاه ان وري 

 پنهنجي ماني شازي جي پليٽ تي رکي ڇڏي.
شازي ماناي واپاس ڪانادي چاياس ڇاو ماناهاناجاو وزن 

 وھائڻ ٿا چاهيو.
رات جو شازي ماني ئاھڻ الِء سوچي ڪاجاھ پاريشاان 
پئي لڳي ڊاڪٽر سمير ان کي مسالاسال ڏساي رهاياو 
هو. اچانڪ گاھاناٽاي وڳاي جاماال در کاولاڻ الِء وياو ۽ 

 حيرت مان اندر ايندي چيائين،
امي اڄ منهنجي دل برياناي کاائاڻ تاي پائاي چاوي ۽ 
پاڙي وارن برياني موڪالاي ڇاڏي، ڪاياڏي مازي جاي 

 ڳالهه آهي.
 شازي جي چھري تي اطمينان اچي ويو.

رات دير سان جڏهن ٻار سمهي پيا تاه ڊاڪاٽار سامايار 
 شازي کي ننڊ مان اٿارڻ لڳو.

ڊاڪاٽاار سااماياار؛ شاازي اڀ تااوساان ڪااجاھ ڳاالااهاائااڻااو 
 آھي.

 شازي: صبح جو ڳالهائجو.
ڊاڪااٽااار سااامااايااار: ٻاااڌ تاااه 
سهي، گھر جو سامان 

 ختم ٿي ويو آ ڇا؟
 شازي: ها

ڊاڪااٽاار ساامااياار: گااھاار 
جو سامان ختم ٿي وياو 

آهااي ۽ تااون آرام 
سان ستي پئي 
آھين، اڀ ته 

 سهي.
شازي 

اٿااااااااااناااااااااادي 
بيزاري مان چوڻ 
لڳي ماناهاناجاي 
جااااااڳاااااڻ ساااااان 
سااااامااااان اچااااي 
ويااااااناااااادو ڇااااااا؟ 
اوهااااااااااان بااااااااااه 

 سمهي پئو صبح سوچينداسين ڇا ڪرڻو آھي.
شازي سمھي پئي، پر ڊاڪٽر سمير ان کي غاور ساان 
ڏسڻ لڳو ۽ سوچڻ لڳو هن کي ته ڪا پاريشااناي ئاي 
ناهي سڀاڻي ڇا ڪنداسين. ڪاناهان کاان پائاساا اھارا 

 وئڻ به ڪيڏو ڏکيو ڪم آھي.
ايائان صابااح جااا ڏو ٿاي وياا، ڊاڪااٽار ساماايار اٿايااو تااه 

 شازي پهرين اٿي چڪي ھئي. 
ڊاڪٽر سمير پاريشااناي ماان وري پاڇاڻ لڳاس شاازي 
هااڻااي ڇااا ٿااياناادو. شااازي وري شارارتااي انااداز ۾ کالااڻ 

 لڳي.
ڊاڪٽر سمير ڪاوڙ ۾ چوڻ لڳس يار تاوکاي اڃاان باه 

 کل ٿي اچي.
شازي: سوري يار پر پنھاناجاي ان حاالات تاي کال ٿاي 
اچي. اوڙي پاڙي وارا ڪيڏو معتبر ساماجاھانادا ھاونادا 
اسان کي، انهن کي ڪهڙي خبر اڄ اساان وٽ مااناي 

 پچائڻ الِء اٽو ئي ناهي.
ڊاڪٽار سامايار کاي باه ٿاوري کال اچاي وئاي، پار وري 
شاازي جااي ڳااالااهااه تااي غااور ڪااناادي چاايااائااياان شااازي 

 واقعي اٽو ختم ٿي ويو آھي؟
 شازي شرارتي انداز سان ھا ۾ ڪنڌ لوڏيو.

 ۽ پوِء ٻئي هڪِءئي کي خاموشي سان ڏسڻ لڳا.
ڊاڪٽر سمير کي اچانڪ هڪ خيال آيو ۽ شازي کاي 

 چوڻ لڳو: 
شاازي ماھارباااناي ڪاري اھاو سان پااناهاناجااي ڪاناهاان 

 ڪهاڻي ۾ نه لکي ڇڏجانِء. 
شازي مسڪرائڻ لڳي ڄڻ هوَء واقاعاي ڪاا ڪاهااڻاي 

 پئي لکي. 
ٿوري دير گاذري تاه گاھار جاي گاھاناٽاي وڳاي ڊاڪاٽار 
سمير ٻاهر ويو ۽ هڪ لفافو کڻي آيو لفافو کوليائايان 
ته هڪ چيڪ نڪتو ان مان جيڪو شاازياه جاي ناالاي 
تي هو. ڊاڪٽر سمير حيران ٿيندي پاڇاياو شاازي هاي 
ڇا جو چياڪ آ؟ شاازي چاياڪ ڏساي خاوشاي ماان 
چوڻ لڳي صحيح ٽاائايام تاي پائاماياناٽ ڪائاي 

 اٿن.
 ڊاڪٽر سمير: پر ڇاجي پئمينٽ؟

شااازي: مااان هااڪ چاايااناال کااي ڊرامااا اسااڪاارپااٽ 
موڪليا هئا اهي انهن کي پسند آيا ۽ انهان هاڪ 
ايگريمينٽ سائن ڪرايو ھاو، هاي اياڊواناس پائاماياناٽ 

 ڪئي اٿن. 
ڊاڪٽر سمير: ايڏو سن ڪجھ ڪيئي ۽ مون 

 کي خبر ئي ناهي.
شازي: سائين اوهان کي سارپارائاياز ڏياڻ پائاي 
چاهيو، پر اڄ ته هنان ماون کاي ئاي سارپارائاياز 
ڏئاي ڇاڏيااو. اڇااا هاااڻاي جالاادي باايانااڪ وڃااو ۽ 
ٻااارن جااي اٿااڻ کااان اڳ ۾ سااامااان وئااي اچااو. 
ايئن ناه ٿائاي ٻاار ئاي اساان کاي ھان حاالات ۾ 

 ڏسي بيعزتي ڪري ڇڏين.  
ٻئي هڪِءئي کاي ڏساي مساڪارائاڻ لڳاا ۽ ڊاڪاٽار 
ساامااياار جاالاادي ٻاااهاار هاالاايااو ويااو. اڄ ڪااافااي ڏياانااهاان 
کانپوِء ڊاڪٽر سمير جو چھرو پراعتمااد ۽ ماطائامان 

 نظر آيو.
*** 
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 ڪه ڻي

ا  َوھاوئاااي، هاااي ڪاااارڊ تاااه ” 
 “مشن ۾ وجهه.

امان ڏسين نه ٿاي ر  لڳاي ” 
ڪاا وٿاي ناظار اچائاي “  پئي آ

 “ٿي؟ 
رنگروٽ سپاهي ولاياداد ُساري 

 ويل سوَٽ کي سڌو ڪندي ُڪراڙي کي چيو.
ٽاايااون ڏياانااهاان آهااي ابااا روز ٿاااٻااا کااائااي مااوٽااي ٿااي ” 

 ڪا مهرباني ڪر بيواهي آهيان.“ وڃان.
مائي جنت نرڙ جي گهنجيل لڪيرن مان وهاي ايانادڙ 
پگهر کي پوتيَء جي پلَو سان ُاگهندي پاولاياس واري 

 کي چيو.
ڪارڊ ڏيڻ وارن کي چئين هان نه ته پئسا باه ڪاڍي ” 

 “ڏيو.
 “اڙي ابا، هڪ ا  جو نالو ٻيو وري حلوي سان ماني”
“ يال صبر ڪر ر  گهٽجي تاه ڪاوشاش ڪاياان ٿاو” 

 ”پر ٻه سئو لڳندِء مائي
ابا مان مسڪين کان ٻه سئو وئاي ڇاا ڪاناديان، رب 

َرن زال هاان، “  وھايو ٿي، ٻيلي ُدعاائاون ڪانادي ساانِء
ڪااو والااي وارث ڪااونااهااي، ُمااڙس خااياارن سااان رضااا 
ڪري ويو، ٻه نياڻيون ٻه معصوم ُپَٽ پالڻ جو َسهارو 

 اها رقم آهي. جي رحم کائين ته مدد ڪر،
پوليس وارو وليداد ُدعاا تاي چاڙي پاياِس، چاياائاياناس ” 

مائي صبر ڪري سائيڊ وئي بيهه، صبح جاو ٽاائايام 
آ، اسان ٻوهڻي ناهي ڪائاي، ماٿاان وري تاون دعاائان 

 جي دالسي تي وقت پئي وڃائين....
ايتري ۾ ٽاٽ ڦوِٽ سان ُفل سوٽ پاهاريال  

هڪ همراهه مشين ڏاناهان وھڻ لڳاو. ساپااهاي ڦاڙتايَء 
سان اڳتي وھي ماڪوڙن جيان ِمڙي ويل ماڻاهان کاي 
ايئن چيرڻ لڳو جيئن ٻاڪاراُر ھڻ کاي چاياري هاياڏي 

 هوڏي ڪندو آهي.
 “ُسرو بابا ُسرو، صاحب کي جاِء ڏيو.” 
اسان اسار کاان باياٺاا هاون، “  واهه يائو واهه”  

هي صاحب ته هاڻي آيو آ، اسان تي تنهنجي لٺ ٿاي 
 َوسي.

غرياب تاان ڪااوڙ لاهاي ڪااناه، امايار تاي ”  
َر  تپايل ماڻهن مان هڪڙي شاخاص “  چڙهي ڪانه.

 وراڻيو.
اڙي بااااباااا صااااحاااب پاااناااهاااناااجاااي پاااگاااهاااار ”  

ڪڍائيندو، تاوهاان واناگاي خاياراتاي پائاساا وئاڻ نااهاي 
 “آيو.

 ڪجهه سياڻا ٿيو، ڳالهه کي سمجهو. 
هااڪ ٻاايااو “  غاريااب نااه آيااو چساو ناه ڄاايااو.”  

 همراهه يڻڪيو.
مشين کي وڪوڙي ويل ماڻاهان جاي وڏي  

ان  کي ولاياداد هاياڏي هاوڏي ڪاياو تاه اهاو هاماراهاه 
 مشين ۾ ڪارڊ وجهڻ جي قابل ٿيو.

ڪارڊ وجهي پاسورڊ هنيائين، ڊائال ڪاري  
ايندڙ رقم جو انتظار ڪرڻ لڳاو. ڪاجاهاه ئاي لاماحان 
جي مسافت کاناپاوِء ڪاارڊ آواز ساان ٻااهار ناڪاتاو ۽ 
جلد پوِء هزار جي نوٽن جي ترتيب ۾ تيار بيٺل فاوج 
مشين جي سنهڙي وات ماان هاڪ ئاي ھڪ ۾ ٻااهار 
نڪاتاي، صااحاب پائاساا ڳاڻاڻ باجااِء ماوٽ رساياد جاو 
انتظار ڪرڻ لڳو، رسيد نڪتي، هن تڪاڙ ۾ ڪاڍي 
پڙهي، وات ۾ وجهي ڦاڙي پئسا، پرس جاي پاياٽ ۾ 

 يري ٻاهر نڪتو...
هاجاوم “  هن کان تاه ٻاه سائاو وئاي ڏياکاار”  

 مان هڪڙو آواز ُٻريو.
پااولاايااس واري جااي مااانااهاان تااي ان ويااال  

 ٻارنهن وڄڻ لڳا. ر  وري مڙڻ لڳي.

هرڪو ڪارڊ مشين جي ماناهان ۾ وجاهاڻ  
الِء ُاتاولو هو، گرميَء جو َپُد وھڻ لڳو هو. ماڻاهان جاي 
هجوم ۾ برڪت پوندي رهي، پيٽ باکاايال ماخالاوق، 
اس ۽ ڇانَو جاي احسااس کاان اوپاري ڇاا جاو ناظام و 
ضبه، ڇاجي قطار، َسُن ُسڪل چپن ۽ بکايال پاياٽ 
سان پنهنجي حصي جو رزق اي ٽاي ايام ماان ڪاڍڻ 
آيا ها، ڪجهه دير ۾ وري اساڪاريان ٻاري تاه مشايان 

 وري وات َپٽيو.
 ڄڻ چئي رهي هجي ته آهي ڪو ڪارڊ   
وڏيري جو منشي موال باخاش مشايان جاي  

سيرانديَء کان نظر تاڙ ڪيو بيٺو هو جهٽ ۾ ڪاارڊ 
ڪااڍي مشااياان ۾ وھائااياان. ُابااتااا ُساابااتااا اناا  دٻااائااي 
انتظار ڪيائين تاه ڄااڻ ماال مالاياو. مشايان ماناجاهاي 
وئي. غله پاسورڊ هڻڻ ڪري ڪاارڊ مشايان ڪاياري 
وھو. مشااياان هاايااناا  ٿااي وئااي. ُماانااشااَي جااي هااَ۾ ۾ 
ٻارنهن ڪارڊ ٻيا به ُچرپر ڪري رهيا هئا. وڏيري جي 
پوري خاندان جا ڪارڊ منشي ڪياش ڪارائاڻ الِء هار 
مااهااياانااي اياائاان مشااياان تااي اچااي ونااگااار وهااناادو هااو... 
مسڪينن جي مدد الِء ايندڙ رقم وڏيري جاي خاانادان 
جي ڪفالت ڪاڻ ُهئي وڏيري جو ذمو هو ڳاوٺ جاي 
سمورن بکايلن جو ووٽ ڪاارڊ ورهاائايانادڙ قاوم کاي 

 ڏيارڻ.
بينظايار ” ڳوٺ جون ڪيتريون ئي بيواهون  

جي ڪاڻ چاڪار ڪااٽاي صافاا چارياون کارياون “  ڪارڊ
ٿي پيون هيون، پر سرڪار پنهنجي سهائتا جا ڪارڊ 

ڏاڍا ساي گااباا ” انهن کي عطا ڪندي ُهئي جاياڪاي 
جيڪي َمڇي مانيَء الئق هئا... جن کي ڏناڊي “.  هئا

جي زور تي ضعيفن کان ووٽ وئاڻ ايانادو هاو. ماجاال 
جو ڪنهن مسڪين کي اهو ڪارڊ ملي، جاي يال ۾ 
به ڪنهن کي اهو ڪارڊ جاري ٿاياو تاه وڏيارو ان کاي 

   يلُڪ رڊ
 

 ا   

 سجاد مهر
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 بالڪ ڪرائي سرهو ٿيندو هو...
ماوال باخاش وارو وھل ڪاارڊ مشايان جااي ”  

گمنام گهٽي ۾ گام ٿاي وياو. بالاڪال ايائان جايائان 
مااوبااائاال فااون تااان بااياالاانااس ناايااٽ ورڪ گاام ڪااري 

 “ڏيکاريندي آهي.
موال بخش جا پاگاهار ناياساارا ڪاري وهاڻ  

 لڳا، پوليس واري کي رڙ ڪيائين،
هاڻي ڇا ڪاجاي؟  “  ادا ڪارڊ گم ٿي ويو”  

 منشيَء جي چهري تي ِحيرت ليڪا ڪڍي وئي.
تااوهااان پاااڻ ڪااناادئااو اياائاان ابااتااي ساابااتااي ”  

 “ڪوشش، ته پوِء ايئن ٿيندو ني يائو.
تاوکاي تاه اڳ “  غله پاسورڊ َهنيو ُهاونادِء ”  

به چيو هيم ته ڪارڊ ڏئي وڃجانِء پئساا ٻاي ڏياناهان 
ڪاماياشان ” تي مئنيجار جاي چااناهاه پاي وئاوناس هاا، 

 “ڪٽي...
بس ادا وڏيرو چوندو آهي ته پائاساا گاهاٽ ”  

نه گهرجن پاڻ جهَٽ تڪليف سهي ڪڍائايانادو ڪار، 
 “هاڻي ڪو بلو ڪر يال

ِوھِء سااان کاااي “  ڪاااهاااڙو بِااالاااو ڪاااياااان”  
پاانااج درجااا پاااس پااولاايااس واري غاالااه “  ُمصاايااَفاات ۾” 

 صورتخطي ُاچاري.
پيهه وھنادي رهاي، ھڪاا، ساياناازوري، باي  

 چيني، گرمي ۽ پريشاني پنهنجو ڪم ڪندا رهيا.
منشي موال بخش پيهه مان پاڻ ڪاڍائاي ”  

 “فون ڪڍي وڏيري ڏي ڪال ڪئي
سااائااياان وڏا، پاااڻ وارو پااولاايااس عااماالاادار ”  

 “وليداد ته وڏي ُجِٺ ٿو ڪري،
 ؟“!ڇو، ڇاتي پيٽ يريو َٿِس وري” 
يوتار چوي پيو ته ڪاارڊ ڪاياش ڪارائاڻ ”  

 “جي ٽيڪس ڏي
 “اهو وسائي وارو ڇورو ني؟“ اڙي  وليداد” 
ها يوتار، اهاوئاي ڪام ظارف جاناهان کاان ”  

اوهان ڇهه لک وئي گذريل سال  صاحاافايَء ماعارفات 
سپاهي کاڻاائاي ثاواب داريان حااصال ڪاري پاناهاناجاو 

 فر۾ نڀايو هو...
ئِيڪ آ، تون َبڪ َبڪ نه ڪر، سپاهيَء کاي فاون ڏي 

 “ته مان ڳالهايانس.
منشي پوليس واري کي ايئن ڳاولاهاڻ لڳاو  

جيئن پٺاڻ ڪپڙو ڏئي قرضيَء کي ڳولاهايانادو آهاي. 
“ لاماباي” هڻي هنڌ ڪيائين، وليداد وري ُبڪيَء ساان 

ولاياداد “  بند اٿئي آساٽاريالاياا 230” ڳالهائي رهيو هو، 
جيڪو ڏياڍ ساال کاان سارڪااري ناوڪاري پاناهاناجاي 
خرر تي ٽرينن  ڪري بنا پگهار جي ڏئي رهيو هاو 
تنهن جاي واحاد ڪاماائاي جاو ذرياعاو ڪارڪاياٽ تاي 

 سٽي بازي ُهئي.
ادا ولاايااداد  هااي وٺ وڏياارو هاازار خااان ٿااو ”  

 “ڳالهائڻ چاهي توسان.
فون وئي وڏيري کي چيائين،... جي يوتار ”  

 “وڏا

وليداد هن موڳي ماوال باخاش کاي ڪاارڊ ”  
 “ڇو نٿو ڪيش ڪرائي ڏين؟

وڏيرا مولو پنهنجي َڦاالئاي ڪاارڊ مشايان ”  
۾ ڪاايااري ويااٺااو آهااي، هاااڻااي مشاان مااان ڪااارڊ تااه 

 “مئنيجر ڪڍندو نه
بابا مڙئي مئنياجار کاي اياالز مانا۾ َڪار، ”  

تاون اساان جاا مااڻاهاو “  ڪارڊ منهنجي گهر جاا آهان.
 ٿي به ايئن ڪرين ته پوِء...

ياوتاار دلاجااِء ڪار، ماان ڪاوشاش ڪاياان ”  
 “ٿو

برائوزن  ِسلو ٿي وئي، انٽرنيٽ ايئن ئاي ”  
وڏي ڏاڙهاي رکاياال “  هاتاي ا  جاي آساري هاالاي ٿااي.

هڪ همراهه جيڪو منهن ماان ئاي ُماالن لڳاي رهاياو 
 هو تنهن بيٺلن کي چيو.

ادا آن الئاياان جاا اهااي ئااي تااه ساوَر آهاان، ”  
ڪڏهن نيٽ سلو، ڪنهن برائوزن  پارابالام، ڪاڏهان 
ڪارڊ بالڪ، ڪڏهن بيلنس بنا سبب غائب، الئاياٽ 
جو رولڙو وري الڀ، رانا  پااساورڊ لڳاو تاه وڃاي ٿاياا 

ڪڏهن مشين خراب ڪاڏهان وري باياناڪ “  َست خير
اي ٽااي اياام ” وارن جااو دمااغ، ِچااِٽ هااڻااي هاالاايااا وڃاان 

يانت يانت جاا جاماال مشايان “ مشين آئوٽ آف ورڪ
 جي چوھاري نچي رهيا ها...

ناامااا شااام پاااڇااا الڙيااا هااا مااائااي جااناات بااه  
مايوس ٿي موٽڻ واري ُهئي، وليداد مئنيجر جي ٿڌي 
آفيس مان ٻاهر نڪري اي ٽي ايم کي وڪوڙي ويال 
 هجوم ۾ آيو، شٽر بند ڪرڻ الِء ماڻهن کي چيائين،

مئنيجر صاحب چيو آهي ته ڪيش لماٽ ”  
 ”پوري ٿي. هٽو ته مان تالو هڻان 

سامهون بيٺل صائمه شڪاري اکايان ساان  
پوليس واري کي گهوريو، ه۾ ۾ اي ٽاي ايام ڪاارڊ، 
چپن تي چماڪايالاي الالڻ ڏساي صاائاماه کاي ساائاياڊ 
ڪري بيهڻ جو چئي پيهه جا پير پٽائڻ لڳو، مااڻاهاو 
ڏوراپاااا ڏيااانااادا، ڪاااارڊ ورهاااائااايااانااادڙن کاااي گاااهاااٽ وھ 
ڳاالاهاائاياانادا اي ٽاي ايام جاي َپاَچار ڇاڏڻ لڳاا... مايااُڙ 
لمحن ۾ ئي لوڻ پاڻي ٿيو ته ولاياداد وقات جاو فاائادو 

 وئي صائمه ڏانهن ُسري آيو.
مائي جنت اها ُهرُکار ڄااڻاي ورتاي جاو هاوَء  

به اهي گهاٽ گاهاياڙ گاهاڙي پاڪاو گاهاڙو ٿاي ُهائاي. 
صائمه بينڪ جي لوهي گيٽ اورانگهي انادر آئاي تاه 

 مائي جنت به ساڻ گهري آيس.
پااولاايااس واري ٻاانااهااي کااي اناادر واڙي وڏو  
 ساهه کنيو.
صائمه پنهنجو ڪارڊ وليداد جاي ها۾ تاي  

رکيو ۽ پني جي ٽڪر تي لکيل پاسورڊ ڏيڻ لڳي تاه 
 پوليس واري چيس.

پاائااسااا نااڪاارن تااه پااوِء اسااان جااي مااٺااائااي ”  
 ؟ “پڪي ني

هااا گااهااِءاارائااياان ڇااو ٿااو. ساان کااڻااجاااِن تااو ”  
 “وانگي ميسڻي ناهيان. دل وڏي آ

هن ڪارڊ وئي مشايان ۾ وھو ۽ پااساورڊ ”  
ٽاائاياپ “  جا ان  ايئن هڻڻ لڳو جيئن ڪو ساياکاڙاٽ

 رائيٽر جا بٽڻ ڊڄي ڊڄي دٻائيندو آهي.
پاسورڊ مشين کي لڳو ته مشين چرپر ۾ ”  

 ڪارڊ ئڙڪ ڪري ٻاهر نڪتو.“ آئي
 “سئو نڪتا اٿئي 7122” 
ها ٽن مهينن جا آهن، سرڪار اهي پئسا ”  

 “ڏئي احسان ڪيو آهي.
شڪر ڪر مليا ٿي اهي به، نه ته چسا يال ”  

انهن پئسن الِء سڄو سڄو ڏينهان وڃاائاي نااماراد ٿاي 
 موٽي وڃن ٿا.

صائمه پئسن ۾ ه۾ وھو تاه پاولاياس واري  
 چيس،

 ؟“پنهنجو موبائل نمبر ته ڏي” 
ُهن پرس مان فون ڪڍي ولياداد کاي ڏناي  

وٺ پنهنجي نمبر تي مس ڪال ڏي نامابار ماون کاي 
وليداد جون واڇون وڃي ڪنن سان لڳيون، “  ياد ناهي.

نمبر ڊائل ڪاري آواز جاو اناتاظاار ڪارڻ لڳاو. ولاياداد 
 جي فون ۾ سيٽ ٿيل رن  ٽون وڳي،

سانون نِهر والي ُپال تاي ُباالڪاي، ُساهاڻاا ”  
 “ماهي ڪٿي َره گيا..

ابا هاڻي تاه وٺ ٻايالاي، ٻاچاا ٻان ڏياناهان ”  
 “کان لنگهڻ تي آهن، مون تي به ڪا مهرباني ڪر.

 “ڏي مائي ڏي، تون مڙندينَء ڪونه.” 
پااوتاايَء جااي ڳاانااڍ ڇااوڙي ُان مااان انااڪاام  

ساپاورٽ وارو ڪاارڊ ڪاڍيااائايان، ڪااارڊ تاي مااحاتارمااه 
بينظير يٽو جي تصوير مساڪارائاي رهاي هائاي، رئاي 
ماان پانااي تاي اڪااريال پاااساورڊ باه هاان جااي ها۾ تااي 

 رکيائين.
ڪاارڊ مشاياان ۾ وياو تاه ماائااي جاانات ۾ ”  

ساااهااه پاايااو، ورتاال قاار۾ باااباات سااوچااڻ لڳااي، راشاان، 
باايااماااري، لااٽاان ڪااپااڙن ۽ بااک ۽ بااي وساايَء باااباات 
ساااوچااايااانااادي رهاااي، ماااناااصاااوباااا گاااهاااڙڻ لڳاااي ڪاااارڊ 
ورهااائاايااناادڙن کااي وڏيااون وڏيااون دعااائااون ڏيااڻ لڳااي. 

بيلناس  7122پاسورڊ مشين قبوليو ته هن رقم لکي 
 2222۽  2122هزار بيلنس نه هو،  9222نه هو، وري 

 به نه هو، رسيد ڪڍيائين ته زيرو بيلنس.
 “ماسي ڪارڊ ته خالي آهي.” 
 “ڇو ابا؟  ” 
 “خبر ناهي رپيو به ڪونهي.” 
ابا ٻيهر هڻي ڏس  ا  جاو قسام آ اماان ”  

 رپيو به ناهي ڪڍايو... سپاهي.
ولاااياااداد کاااي چاااڙ لڳاااي ڪاااارڊ ڪاااڍي ”  

اڇاالياائااياناس ۽ اي ٽااي ايام جاي ڪااوئايَء مااان تااڙي 
جنت ھرتيَء تان بينظير ” ھڪا ڏئي ٻاهر ڪڍيائينس. 

مااحااتاارماه جااي اکااياان ۾ اکاايااون وجااهااي “  ڪاارڊ کااناايااو
ڪااارڊ ڏيااناادڙن کااي پاااراتااا ڏيااناادي اکاايااون ُاگااهااناادي 

 اونداهي گهٽيَء ۾ گم ٿي وئي.
*** 
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مان ساهه تاه هان زمااناي ۾  
کااڻااان ٿااو، پاار مااان پاااڻ کااي 
پاااراڻاااي زمااااناااي جاااو مااااڻاااهاااو 
ساامااجااهااناادو آهاايااان. نااه رڳااو 
ساامااجااهااناادو آهاايااان پااراڻااياان 
شااياان سااان پاايااار بااه ڪااناادو 
آهيان. مان نيون شيون وئي پراڻين شين کي ختم 
ڪرڻ جو قائل ناهيان. منهنجي زال ماون ساان روز 
ڦڏو ڪندي آهي. گهر جو هي ٽپڙ ناڪارا ٿاي وياو 
آهي ڪِءاڙيَء وٽ کپائي ار، هان جاي اهاا ڳاالاهاه 

 ٻڌي. 
مااان سااخاات ڪاااوڙ ۾ اچااي ويااناادو آهاايااان رڙيااون 
ڪري چوندو آهايااناس. ڇاو کاپااياان؟ پاناهاناجاو رت 
ست ڏيئي ورتيون هيم. اهي شيون مهل تي ڪم 
آيون. هااڻاي اناهان کاي کاپاائاي ڇاڏياان. ؟ پاوِء هاوَء 
ڪاوڙ ۾ اها شيِء اتاي اڇاالئاي اکاياون ڦاوٽااريانادي 
هلي ويندي آهي. هڪ دفعي بجلي وارو پکو کڻي 

ساااولااار اچاااي وياااو آئااي چاايااائااياان، هاااڻااي 
ڪم جو آهااااي. هااااي پااااکااااو 
مون ناهي کپاائاي ار.  
پاااااکاااااي ڏاناااااهااااان 
نهاريو ته ماضيَء 

ڏي ماااوٽاااي وياااس. 
امااااان گااااهاااار جااااي 
ڪوئيَء جي ڪنڊ 
۾ تاااڪااي رکااي 

مااٿااان ان کااي 
گااااري ساااان 
لاااااااااناااااااااباااااااااي 
يااااااااانااااااااڊارو 
ٽوپاي ئاهيو هاو. 

تااوڙي ٽااااااانااااااااگااااااااي 
خرر کپاَء ماان پائاساا 

بچائي ان ۾ وجاهانادي 
هاائااي. بااابااو جاايااڪااي ٻااه 
ٽڪا ڏينادو هائاس ساي 

باااه ان ۾ وجاااهااانااادي 
هااائاااي. هاااڪ 

يااايااااري بااااابااااي 

کي آهت تان ٻه ٻوريون ڪڻڪ جون مليون هاياون. 
امان يانڊارو يڃي گڏ ٿيل پئسا باباي کاي ڏيانادي 

هتان هڪڙي ڪڻڪ جي ٻوري باه کاڻاي ” چيو هو. 
بااباي اماان کاان پائاساا وئاي “  کپائي پکو وئي ار.

ڪلهي تي ڪڻڪ جي ٻوري کنئي هئاي. ماان باه 
ساڻس رليو ويو هئس. ڪڻڪ کپائي يااناڊاري وارا 
پئسا گڏائاي بااباي پاکاو ورتاو هاو. پاوِء ماٿاي ساان 
ٻڌل انگوڇو ڇوڙي هن ڪلهي تي رکي پکو کناياو 
هو. واٽ تي ڪاٿاي باه هان سااهاي ناه پاٽاي هائاي. 
جڏهن گهر پهتا هئاسين ته بابو پگهر ۾ شل ٿاي 
ويو هو، پر هو ايئن خو  هو. جيئن ڄڻ کيس ڪا 
وڃائجي ويل شيِء ملي وئي هجي. ان ڏينهن اماان 
۽ بابو ايترو خو  ٿيا هئا جو ڄاڻ اساان جاي گاهار 
۾ ڪو نئون ياتي آيو هجي. هونئن جڏهن به بااباو 
گهر ۾ ڪو نئون ٽپڙ آڻيندو هو ته اسان کي نئين 
ياتيَء جيتري ئي خاوشاي ٿايانادي هائاي. ان ڪاري 
اهي ٽپڙ مون کي مناهاناجاي گاهار جاا يااتاي لڳانادا 
هائاا. ماون زال کاي چاياو، هان پاکاي ۾ بااباي جااي 
پااگااهاار جااي خااوشاابااو شاااماال آهااي. مااان اهااو 

هاوَء چاڙي پائاي ”  ڪڏهن به نه کاپاائايانادس.
  هئي.

توکي انهن جنهر شين مان ملي ڇا ٿاو. ؟ 
هاڻي ڪهڙو هي پکو هاليون ٿا جو گاهار 

۾ پيو هجي. آهي ڪا ضرورت هان 
جااي.؟ ا  جااو سااج ايااري 

ٿااااااااااااو ۽ 

ساااولااار شااارو  
ٿئي ٿو ويندي ساج لاهاڻ 

ٻڏڻ تائيان. پاوِء هارو يارو 
هي پيو هجي. هااڻاي 
ڇاڏ کااڻاي اهاا پاراڻااي 

عادت ڪجاهاه نائاون مااڻاهاو ٿايٿ. هاوَء 

ماون وٽ  ڳالهائيندي رهاي ۽ ماان ٻاڌنادو رهاياس.
سندس ڳاالاهايان جاي جاواب ۾ ڪاو دلايال ناه هاو. 
ايئن اڪثر ٿيندو آهي، ماون وٽ پاناهاناجاي ڳاالاهاه 
کي ماڃاائاڻ الِء ڪاو دلايال نااهاي هاونادو. ڪاڏهان 
ڪڏهن هڪ لمحي الِء اهو سوچيندو آهيان ته هاوَء 
سچ ته چوي ٿي. ڇا آهي هانان پاراڻايان شايان ۾. ؟ 
مون کي به پاڻ کي نيئن زماني سان مٽائاي نائاون 
ماڻهو ٿيڻ گهارجاي. اناهان پاراڻايان شايان کاي ڦاٽاو 
ڪري ڇڏڻ گهرجي، پر يڪدم ماناهاناجاي الشاعاور 
مان اها عاادت جااڳاي پاونادي آهاي. جاياڪاا اناهان 
پراڻين شين ساان پاياار ڪارڻ تاي ماجاباور ڪانادي 
آهي. مان اڄ باه ان سايالاون تاي ئاي ڪام ڪانادو 
آهاايااان جاانااهاان تااي بااابااي ماارحااوم مااون کااي ڪاام 
سيکاريو هو. هاڻي مون وٽ ڪاجاهاه نائاون سااماان 
آهي، پر بابي جو سمورو ساماان روهاي، ڪاياناچاي، 
ڦاڻااي، پاااڪااي، نااچااڪااڻااو، َنااهاان ڪااٽاڻااي، ڪاارسااي، 
آئينو سندس ان سااڳاي لاوهاي پاياتايَء ۾ ساناڀاالاي 
رکيون آهن. منهنجي سيلون جاو ڏياک وياک اهاو 
ئي بابي جي زماني وارو آهي. مناهاناجاي پاٽان وڏو 
زور وھو ته انهن پراڻن شايان جاي پاچار ڇاڏي نائاون 
سامان وئون، پر مون ايئن نه ڪيو. نيٺ هنان وڃاي 
الڀ سيلون کولي. هو مون کاان ڏهاوڻ تاي وھياڪ 
پئسا ڪمائيندا آهن. کين منهنجي سيلون تاي 
ايانادي لااڄ ٿاياناادي آهاي. مااون کاي وري 
انااهاان جااي سااياالااون تااي ُگااُهااَٽ 
ٿااااااايااااااانااااااادي آهاااااااي. 
منهنجا پٽ مون 
کي ٽوڪيانادا 
رهااااااااناااااااادا 
آهااااااااااان 
تااااااااااااااااااه 

ماااااااااااااااااااااان 
پنهنجي سيلون بند ڪري ڇڏيان. منهنجي 
سيلون جي ٻااهاران رکايال باياناچ تاي شاام جاو روز 
رمضان ٽانگي وارو اچي ويهندو آهي ۽ روڊ تاان 
گاذرنادڙ چاناگاچاي رڪشاائان کاي پاياو گاارياون 
ڏيندو آهي جن جي اچاڻ ساان مااڻاهان ٽااناگاي تاي 

  ڪهاڻي

 جيتوڻيڪ 

 زاهد منگي

ُجــــــــــنــــــــــم  نــــــــــئــــــــــون
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چڙهڻ ڇڏي ڏنو هو ۽ هن جي روزيَء تي لات اچاي 
وئي هئي. رمضان ٽانگي واري کي ڏسي مون کاي 
به خاوف ٿايانادو آهاي تاه ڪاڏهان ڪاا اهاڙي شايِء 
ايندي جيڪا منهنجي به روزيَء تي لت ڏيئي باناد 
ڪرائيندي، پر اهو خوف به مون کاي اناهان پاراڻايان 

 شين کان پري نه ڪري سگهيو آهي.
ماانااهاانااجااي زال ساادائااياان پاائااي چااوناادي آهااي تااه 
جيستائين تون سيلون تي هوندو آهين تياساتاائايان 
ساهه تن  رهندو آهي ته ڪير اچي اهاو ناه ٻاڌائاي 
ته تو واري مڙس جي مٿان سيلون جي ڇات ڪاري 

 پئي....  
هڪ ڏينهن ٿيو به ايئن، ساوماهاڻاي جاو اوچاتاو وڏو 
طوفان اچاي لاٿاو ۽ پااڻ ساان گاڏ گاجاگاوڙ ڪانادڙ 

مينهن به کڻي آياو جاناهان مااڻاهان جاا ڪاچاا 
گهر ڪيرائي ڇڏيا ان مينهن ۾ منهنجاي 

دڪان جي ڇت باه اچاي ڦاهاڪاو ڪاياو، 
پر ان مهل مان ڪونه هئس. ماناهاناجاي 
زال ۽ پٽن کاي سايالاون جاي ڊهاي پاوڻ 
واري ارمان کان وھيڪ خاوشاي اهاا ٿاي 

ته مان بچي وياس. سايالاون ناه 
ڊهي هئي منهنجاو انادر ڊهاي 
پيو هو. منهنجي اکين جا باناد 
ياااڄاااي پاااياااا هااائاااا. ڄاااڻ تاااه 

منهنجي وجاود جاو ٽاڪارو 
ڪاااٽاااجاااي وياااو هاااو. ماااان 
روزانااو ڪاايااتاارائااي ئااي پاال 

ڊئل سيلون تاي وڃاي 
باايااهااناادو هاائااس، ان 
مانااجااهاان يڳاال ٽااٽاال 
سااامااان ڪااڍي گااهاار 

کااڻااي ايااناادو هاائااس. اهااا 
ڳالهه منهنجي پٽن ۽ زال کاي باناهاه 

نه وڻندي هئي. زال ان تي جهيڙو به ڪانادي هائاي 
ته اڳ ئي گهر پراڻين ٽپڙن ساان ساٿاياو پاياو آهاي 
ويتر تون اهو يڳل سامان به هيڏي کڻي ٿو اچيان. 

؟ مان هن جي گاهاپايَء ۽ ڪاروھ کاي ٻاڌو اڻ ٻاڌو 
ڪري ڇڏيانادو هائاس. ماون کاي اهاو سااماان سااهاه 
جيان عزيز هو. ان سامان تي بابي جو عڪس ناظار 
ايندو هو، ان تي هن جي آڱرين جا نشان هئا. انهن 
اوزان جي وسيلي ڪمايل نيمڪ منهنجي پيٽ ۾ 
هو. انهن اوزارن مون کي تاتي پالي وڏو ڪاياو هاو. 
هڪ ييري مان ٻاهران گهر ۾ داخال ٿاياس تاه آڳار 
تي پٽن سان گڏ ٻاه چاار اوپارا مااڻاهاو باياٺال ڏئام، 
جان وٽ ڪاااناٽااي نااماا اوزار، ڦاياا۾، مااياٽاار ۽ ڪااي 
شياون ماناهاناجاي ساڃااڻاپ کاان ٻااهار هاياون. کايان 
ڏسي مان پهريان اوڏانهن وھيس، پر پاوِء االئاي ڇاو 
دل نااه ڪااڍيااو ۽ ڪاامااري ۾ هاالاايااو ويااس، اناادر 
منهنجي گهر واري ويٺي هئي. پڇومانس تاه ٻااهار 
ڪير آهن.؟ چيائايان آهان تاه االئاي ڪايار، پار ڪاو 
فائدي وارو ڪم ٿاا ڪان جاو پاٽ خاوشايَء ۾ ناٿاا 

ماااپاان. مااون کااي سااناادس جااواب ٻااڌڻ سااان ڪااا 
خوشي، تجساس ياا تاعاجاب ناه لڳاو. هاماراهان کاي 
ٻاهر ڇڏي پاٽ جاڏهان انادر آياا تاه ٻاهاڪاياا پائاي. 

ماناهاناجاي وڏي ”  واهه واهه، واهه جو ڪام ٿاي وياو.“ 
 پٽ مشڪندي چيو هو.

هان ابا جائي به اهڙو يلو ڪم ٿو ٿئي ڇاا.؟ سانادن 
“ ماٿ ڳالهه ڄاڻڻ کانسواِء ئي خاو  ٿايانادي چاياو. 

ڪير هئا؟ ڪهڙو يلو ڪم ٿو ٿئي. ؟ نيٺ مون باه 
خار ۾ ڳالهايو. تڏهن منهنجي وڏي پٽ چيو، بااباا 
موبائل ڪمپنيَء جا نمائنادا هائاا. چاون ٿاا تاه ٽااور 
هڻڻ الِء جڳهه گهرجي سو اسان جي گهر آڳار تاي 
انهن کي سگنل مليا آهن. تنهن ڪري چون ٿا تاه 
لکت ۾ پالٽ ڏياو تاه ٽااور لڳااياون. ڪاٿاي هاڻانادا 

ٽااااور.؟ ماااون وڏي تاااعاااجاااب ماااان 
وراڻيو. گهٽيَء جي ڪاناڊ 
واري پاساي کاان ٻايار ۽ 
ناااااام جااااااي ور تااااااي 
منهنجي ننڍي پٽ ماون 

کااي ساامااجااهااائااڻ جااي 
ڪااوشااش ڪااناادي 

چاايااو، پااوِء ناام 
۽ ٻااااااااايااااااااار 
ڪااااااااااااااااڏي 

ويندا. ؟ ماون ماٿاان تاعاجاب اڃاان طااري هاو. اهاي، 
اهي... منهنجي وڏي پٽ کان لفظ نه پائاي ناڪاتاا 

 ۽ هو ڳيتون ڏيڻ لڳو.
بااابااا اهااي تااه ڪااٽااڻااا پااوناادا نااه... ناانااڍي پااٽ وڏي 
عاجزيَء ماان ڳاالاهااياو. ناه ناه ماان اهاي ڪاڏهان باه 
ڪٽڻ ناه ڏيانادس. ماون ناهاايات ساخات لاهاجاي ۾ 
وراڻايااو هااو. ماانااهانااجااي سااخاات جاواب تااي پااٽاان جااا 
منهن ايئن لهي وياا هائاا ڄاڻ ڪاا وڏي شار  هاو 

 هارائي ويا هجن. 
ڇو ڇو نه ڪٽڻ ڏيناديان.؟ ڪاهاڙو اصال اناهان ماان 
پئسا ٿا ڦٽن جو بيٺاا هاجان ماناهاناجاي زال حساِب 
دستور پٽن جو پاسو کڻاي باياهاي رهاي هائاي. مااٿ 
جو جواب ٻڌي پٽان جاي جاان ۾ جاان آئاي هائاي. 
پوِء منهنجي هڪ باه ناه هالاي نام ۽ ٻايار ڪاٽاجاڻ 
لڳا. ڪهاڙيَء جو پهريون ھڪ جاڏهان لڳاو هاو تاه 
وڻ تي ويٺل پکي رڙيون ڪندي ياڙڪاا ڏئاي اڏاڻاا 
هئا. اهي پکي جاياڪاي ماناهاناجاي گاهار جاا يااتاي 

هئا. جن جون ٻوليون ٻڌي منهنجاي دل کاي سارور 
ايندو هو. اهاي جاڏهان اڏياا هائاا تاه هانان ماون کاان 
موڪاليو به ڪونه هو. يال موڪالئين به ڇو. ؟ مون 
هنن سان ڪهڙو نڀاياو هاو. کايان اکايان ساان گاهار 
کان باي گاهار ٿايانادي ڏئاو هائام. اهاي نام ۽ ٻايار 
وڍجي ويا هئا جن کي بابي هٿن ساان پاوکاياو هاو. 
جن جي هيٺان کٽ رکي ڏولي ٻڌي امان مون کاي 
لوڏيندي هئي. جن جي ڏارن ۾ پينگاهاه ٻاڌي ماان 
لڏندو هئس. جن تي چڙهي مان پاکايان ساان وڃاي 
ڪچهريون ڪندو هئس، ٻير پٽي کاائايانادو هائاس. 
مون روئڻ چاهيو هو، پر ڳوڙهن جواب ڏيائاي ڇاڏياو 
هو. مون رڙيون ڪرڻ چاهيون هيون، پر زباان سااڀ 

 نه ڏنو هو.
سرسبز وڻن جي جڳهه تي لوهي پٽيان 
وارو ٽاااور باايااٺاال هااو. جاايااڪااو ڄااڻ 
ماانااهاانااجااي هااناايااانٿ ۾ کااتاال هااو. 
ماانااهاانااجااا پااٽ ۽ زال ماانااهاانااجااي ان 
طاااباااياااعااات کاااان بااايااازار آهااان. ماااان 
پنهنجو پاڻ کان سوال پڇندو آهيان 
ته مان ايئان ڇاو آهاياان؟ وهانادي 
سااان وهااڻ وارو ڇااو ناااهاايااان. ؟ 
ايئان پاراڻايان شايان ساان ماون 
کاي ماحابات ڇاو آهاي. هاڪ 
ڏينهن آئاون اناهان ئاي پاورن 
۾ ويااٺاو هائااس تاه مانااهانااجااي 
زال اچااااااي ياااااار ۾ 
ويااٺااي. ٻااانااهااون 
کولي ياڪر ۾ 
يري مناهاناجاي 
ڳاااااااالاااااااان کااااااااي 
چااامااانااادي چاااياااائااايااان 

پااااراڻاااايااااون شاااايااااون پااااراڻاااايااااون ” 
هونديون آهن. وقت تي ڪم آيون ڪم ناڪاتاو تاه 
کااڻااي ڦااٽااي ڪااري ڇااڏباايااون آهاان. انااهاان الِء ايااڏو 

 “غمگين ٿي ٿو وڃين. ؟
مون پنهنجي ڏٻري ۽ ڪراڙي ٿيانادڙ جسام ڏاناهان 
ڏئو جنهن جي کل جي ساخاتاي تايازيَء ساان خاتام 
ٿاايااڻ لڳااي هاائااي. چااهااري تااي هاا۾ الهااي ڏئاام تااه 
گهنجيل هو. زال ڏانهن ڏئم ته اونداهي رات جاهاڙا 
سندس ڪارا وار هااڻاي سافاياد ٿاي وياا هائاا. اکايان 
مان جوانيَء واري جوت ڪڏهوڪاو ماوڪاالئاي وئاي 
هائااس. مااون هاان جاي چاهااري ۾ غااور سااان نااهاااري 

 چيو،
آهسااتااي آهسااتااي تااون ۽ مااان بااه پااراڻااا ٿاايااناادا ٿااا ” 

وڃون، ڊڄ ان ڏينهن کان جڏهن اسان کي به پاراڻاي 
 “سامان جيان ٻاهر اڇلي ڦٽو ڪيو ويندو.

منهنجي ڳالهه ٻڌي هوَء ايئن ڇرڪجي پئي هائاي 
ڄڻ کيس ڪاناهان وڏي لاڪال راز جاي خابار پائاي 
هاائااي. اڄ اهااو پااهااريااون دفااعااو ٿاايااو هااو جااو وٽااس 

 منهنجي ڳالهه جو ڪو جواب نه هو.
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 ڪهاڻي

ڪھاڻي ارڙھيان صاديَء جاي 
آخاار ھاري جااي آھااي، جااڏھاان 
آمااارياااڪاااا جاااو ڪاااياااڪاااٽاااس 

ھازار  42سٽي، مشڪل سان 
کاان ماااڻااھاان تااي مشااتااماال، 
ھاڪاڙو نااناڍڙو شاھاار ھاو. ھاان 
شااااھاااار اناااادر صاااارف ھااااڪااااڙو وڏو اسااااٽااااور ھااااو، 

جي نالي سان مشاھاور ھاو  Navarro & Plattجيڪو
۽ گھڻ ماڙ تي مشتمل ھو، جتان شوقين عورتان ۽ 
مااردن الِء اعاالااٰي ڪااوالااٽاايَء جااو سااامااان ماالاايااو ٿااي. 
ڪيڪٽس سٽايَء جاا گاھاٽ ۾ گاھاٽ وياھاارو ھازار 
ساارنااديَء وارا ماااڻااھااو ھاان اسااٽااور ۾ وڃااي دل تااي 

 پنھنجو ھن خرچيندا ھئا. 
هان اساٽاور جاو سايانايائار   Mr. Navarroمسٽر ناوارو

  John Plattيائيوار ھو. جڏھن ته نوجوان ۽ ڇڙو ڇانڊ
 هن جو جونيئر يائيوار ھو.

ھر ساال باھاار جاي ماناد جاي ماناڍ ۾ مساٽار نااوارو، 
ڊگھو ۽ ٿڪائيندڙ سافار ڪااٽاي، سااماان خاريادڻ الِء 
نيويارڪ ويندو ھو. مگر ھاڻي ٻه سال کن ٿيانادا جاو 
وڏي عمر ھئڻ سباب ھاو ٿاڪااوٽ ماحاساوس ڪارڻ 
لڳو ھو. تنھنڪري ايانادڙ ساال جاي باھاار جاي ماناد 
کان ٿورو آڳاٽو، ھڪ ڏينھن ھان پاناھاناجاي جاونايائار 

 پارٽنر جان پلئٽ کي چيو،
ڏس جاااان  ھااااڻ ماااان ڪاااراڙو ٿاااي وياااو آھاااياااان. ” 

تنھنڪري ھن سال نياوياارڪ سااماان وئاڻ 
 “الِء توکي وڃڻو پوندو.

ناياوياارڪ  ” جان بيزاريَء منجھان چياس؛ 
آھي ته گوناگون ٿڪائاي ڇاڏيانادڙ ۽ باي 

رونق شھر، پر اوھان زور ٿا يريو ته پوِء مان 
 “ئي ھليو ويندس.

ٿورن ڏھاڙن پڄاڻان جان ھاڪ باھاتاريان 
۽ خوبصاورت ٽاياڪاسااس جاو رواياتاي 
ساااااوٽ پااااااياااااو، لاااااوئااااار باااااراڊ وي ۾ 

جي شاندار شاو   Zibbaun & Sonواق 
روم منجھ داخل ٿيو ھو. شو روم جي 
ماالاڪ، جاناھان جاون ناظارون عاقااباي ۽ 
يادادشت ھاٿيَء جھڙي ھئي، جاان کاي 
پااري کااان ئااي سااڃاااڻااي ورتااو ۽ وڏي 
گاارمااجااوشاايَء سااان اڳااتااي وھي کاايااس 

 يليڪار ڪرڻ بعد چيو؛

توکي ڏسڻ سان ئي سمجھي ويو ھئس ته ھن سال ”
ٿڪائي ڇڏڻ وارو ڪام، ماناھاناجاي جاھاوناي دوسات، 
تنھنجي حوالي ڪيو آھي. چسو  پھرين اھاو ٻاڌائاي 

 “ته مون وارو يار ڪيئن آھي؟
ھان  اھو بلاڪال ئاياڪ آهاي ۽ تاو الِء خاا  طاور ” 

 “ سالم ڏنا ھئائين.
ماارڪاي، ھااڪااار ۾ ڪانااڌ  Zibbaun Zizzزباان زز 

جاان  ڪااروبااري ڳاالاھاياون تاه ” ھوڻيو ۽ چيائاياناس؛ 
پيون سڀاڻي ٿينديون. ٻيو تاه شاو روم باه باناد ٿاياڻ 
وارو آھي. تنھن ھوندي به اڄ مان مٿئايان فالاور تاي 
توکي صارف نائايان فاياشان جاا جاوڙا ٿاو ڏياکاارياان، 

 “جيڪي اڄ ئي آيا آھن.
مٿئين فلور تي ويندي، زز ھاڪ ڪاالرڪ کاي چاياو 

 “مس آشر کي ته مٿي موڪلجانِء ”ته؛ 
جيائان ئاي جاان، ماس آشار کاي ڏئاو تاه ڏسانادو ئاي 
رھجي ويو. سندس دل جو دھاڪاو تاياز ٿاي وياو. ھاو 
ايئن بيھجي ويو جيئن پھڻ جو بت بڻيو، پھاڙ جي 
چوٽيَء تي بيٺو ھجي ۽ سندس اکيون، ڇنڀجاڻ باناا 

مس آشر کي ئي تڪاي رھاياون ھاياون. جاان کاي 
گھڙي پالاڪ ايئن پاڻ ڏانھن ڏسانادي، 

۾ ٻااااڏي الِء ته مس آشار شارم 
ٽااااااااااااااام وئاااي. ھاااوَء زز جاااي 
ھااااااااائاااااااااي. مااااڊل سااايااالاااز گااارل 
گااااااراھااااااڪ سندس ڪام ھاو تاه 
تااافاااصااايااال کاااااي ماااااال جاااااا 
۽ خا  ٻاااااڌائاااااي 
جوڙن جا خاااااااا  

ڪوٽ، ھينگرن تان الھي، پاڻ پائاي ڏياکااري. ماس 
آشر پنھنجي سونھري وارن ۽ خاوبصاورت چاھاري ۽ 
پنھنجي ڊگھي ھائيَء سان گڏ، ھڪ وڏي پرڪشش 
ڇااوڪااري ھاائااي. کاايااس زز جااي شااو روم ۾ ڪاام 
ڪندي ٻه سال ٿيا ھئا. ٻيو تاه ھاوَء پاناھاناجاو ڪام، 
چسيَء طر  سان ڄاڻندي ھئي. ڪاڏھان باه ايائان ناه 

 ٿيو ھو ته گراھڪ ھٿين خالي موٽي ويو ھجي.
جان، ماردن جاا ڪاجاھ جاوڙا تاه تاو ” اچانڪ زز چيو؛ 

ڏئا، ھاڻ مس آشر توکي شھزادين جا ڪجاھ گاائاون 
ڏيکاريندي، جيڪي ھلڪن ڦلڪن رنگن ۾ آھن ۽ 
توھان جي عالئقي جاي آباھاوا جاي لاحاا  کاان ڏاڍا 

اھو چوندي زز، ھڪڙي گاائاون ڏاناھان “ آرامده رھندا.
 “مس آشر، ھن کان شرو  ڪر ”اشارو ڪندي چيو؛ 

مس آشار، ڦاڙتايَء ساان اھاو گاائاون کاڻاي ڊريسانا  
روم ڏانھن وئي ۽ جھٽ پلڪ ۾ اھو گائون پائي ٻه 
چار وکاون، پاناھاناجاي ساھاڻاي جسام کاي لاوڏيانادي، 
واپااس ڊريسااناا  روم ڏانااھاان ھاالااي وئااي ۽ فااٽااافااٽ 
ھڪڙو ٻيو گائون پائي آئي. اھو سالاسالاو لاڀ ياڀ 
ٽيھارو کان ماناٽ ھالاياو. جاان تاي ساحار واري 
ڪيفيت طاري ھئي. ڪڏھان ھان گاائاون کاي 
پاائااي ڏئااو تااه ڪااڏھاان صاارف مااس آشاار کااي، 
جنھن ھن جي ذھن ۾ ھڪڙي عجيب مااناڌاڻ 
مچائي ڇڏي ھئي. جڏھن ڊسپلي ختم ٿياو ۽ 
جان خامو  ٿيو بيٺو رھيو ته زز کاي ڳاڻاتايَء 
ورايو ته ڪٿي سندس گراھڪ ڪنھن ٻئي شو 
روم ۾ اھڙيون ڊريسون ڏسڻ جاي بااري ۾ تاه 

 ڪو نه پيو سوچي. پوِء اچانڪ زز جو آواز آيو؛
جان  توکي ڇا وئڻو آھي. اھاو فاياصالاو ڪارڻ ” 

جي ڪابه تڪڙ ناھي. چسو آ ته تاون رات جاو 
سوچجانِء ۽ ساڀااڻاي فاياصالاو ڪاجاانِء. الاباتاه 
ماااان اھاااو ضااارور چاااونااادس تاااه اساااان جاااي 
ڪوالٽيَء جھاڙو سااماان، ساو باه اساان واناگار 
مناسب اگھ تي سڄي نياوياارڪ ۾ ڪاناھان 
ٻئي ھنڌ نه ملي سگھندو. ٻيو ته مان اھو باه 
سوچيو پائاي تاه تاو جاھاڙي وضاعادار ناوجاوان 
کااي ناايااويااارڪ جاااھااڙي خشااڪ ماااحااول ۾ 
بيزاري پئي محسوس ٿيندي ھوندي. ڇا تون 
ان ڳالھ کي پسند ڪناديان تاه ڪاا ساٺاي ۽ 
سھڻي ڇوڪري، رات جي مانايَء تاي تاوساان 
گااڏ ھااجااي. مااان ساامااجااھااان ٿااو تااه مااس آشاار 

قصوُڪيڪء ُسءي َُ  نُآيلُ راهڪُ
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جااھااڙي پااياااري ڇااوڪااري تااوسااان گااڏ ھااجااي تااه ياالااو 
 “رھندو.

جنھن وقت زز اھي ڳالھياون ڪاري رھاياو ھاو تاه ان 
وقت ماس آشار ڊساپالاي ڪاري، ھاياٺ وڃاي چاڪاي 

 ھئي.
 جان چيو.“ مگر، ھوَء ته مون کي سڃاڻي به ڪا نه ”

ھاوَء ” زز پنھنجي ٿلھن يِروونئن کاي تااٿ ڏئاي چاياو؛ 
بلڪل سڃاڻندي، جڏھن مان کيس مناسب طارياقاي 

اھو چئي ھن ٿاورو وڏي واڪاي ماس “  سان چوندس.
 آشر کي رڙ ڪري سڏيو. 

جڏھن ھوَء آئي ته زز معنٰي خيز نگاھن سان ُمرڪي 
ٻاڌ  مااس آشار، جااان جاو ھااتاي ڪاوبااه ” کاياس چايااو؛ 

سنگتي ساٿي ڪوناھاي. جاياڪاڏھان تاناھاناجاي ڪاا 
خا  مصروفيت ناھي ته ھو چااھاي ٿاو تاه اڄ شاام 

اھو چائاي، زز ھاياٺ ھالاياو “  ڊنر تي ان جو ساڀ ڏي.
 ويو. 

مس آشر، جھٽ پلڪ الِء ڇت ڏانھن ڏساي، مارڪاي 
بلڪل  مان ھلنديس، اھا ته مون الِء فخر جاي ” چيو؛ 

 “ڳالھ آھي.
شام جو ستين وڳي، ٻئي براڊ وي ريسٽوريناٽ جاي 
ھڪ ميز تي ويٺا ھئا. مس آشر کاي، ڪااري رنا  
جو اسڪارٽ پااتال ھاو، جاناھان ۾ ھاوَء اڃاان وھياڪ 
سھڻي پئي لڳي. جڏھن جان، مس آشر سان مشورو 
ڪااري، ڊناار جااو آرڊر پاائااي ڏنااو تااه مااس آشاار کااي 

ڇا توھان ڪجھ ڊرنڪ الِء گاھارائاڻ پساناد ” چيائين؛ 
 “  ڪندئو؟

جواب ۾ مس آشر، دلفريب مرڪ 
ماااااان ڊراِء ” ساااااان چاااااياااااس؛ 

مااااارٽااااياااانااااي وئااااڻ پساااانااااد 
 “ڪنديس.

جڏھان وياٽار، ڊراِء ماارٽايانايَء 
جو گالس رکي ھالاياو وياو تاه 

جاااان، ڪاااچاااھاااريَء جاااي 
شرعات ڪرڻ الِء چيس؛ 

ماااس آشااار  اوھاااان جاااو ” 
 “پورو نالو ڇا آھي؟

منھنجا ويجاھاا دوسات، ماون کاي ھايالان چاونادا ” 
 “آھن.

ھيلن ڏس  مان ھاڻي پنھاناجاي بااري ” 
۾ ٿاااورياااون عاااجاااياااب پااار دلاااچاااساااپ 
ڳالھيون ٿو ٻڌايان. ڪجھ سالن کان، 

جاڏھاان بااه ڪاايااڪااٽااس سااٽااي ۽ ان جااي 
اوسي پاسي بھار جي مند ايندي آھي ته ھر ِڏسا 

رنگا رنگي گل ڦل نکري پوندا آھن. ان وقت مان 
پاانااھاانااجااي دل ۾ عااجاايااب قساام جااي خاامااار 

چاڙھيندڙ ڪيفيت محسوس ڪندو آھيان ۽ 
ڪنھن اھڙي ساٿيَء بابت پاياو ساوچايانادو 

آھاايااان جاانااھاان سااان ڪااڏھاان ماالاايااو نااه 
ھجان، ڪڏھن کاياس ڏئاو ناه ھاجاي، ناه 

ڪڏھن سندس باري ۾ ڪنھن کاان ٻاڌو ھاجاي، ناه 
وري اھاو تاه ھاوَء ڪايار آھاي، ڪااٿاي آ جاناھان کاي 
منھنجي دل پئي ڳولي. ڪڏھان ڪاڏھان ماناھاناجاي 
دل چوندي آھي؛ ھوَء مون کي اوچتو ڪٿي نه ڪٿي 

ملي ويندي. پوِء وري ايئن ئي ٿيو ته اڄ جڏھن مون 
توکي ڏئو ته منھنجيَء دل چيو ته اھا تون ئي آھين، 

 جنھن جي مون کي ڳوال ھئي.
وري تو جڏھن پھريون دفعو ماون ڏاناھان ڏئاو ھاو تاه 
مون کي تنھنجي اکين ۾ ٿوري عجيب چمڪ ناظار 
آئي، جنھن مان مون محسوس ڪيو تاه تاوکاي ماون 
سان ملڻ، يلو لڳو. ھاڻ ماناھاناجاي ڳاالاھ ھياان ساان 
ٻڌ  مان سڀاڻي موٽيو ٿو وڃان ۽ تون مون سان گاڏ 
ھوندينَء. پنھنجي انھن جذبن جي توکي پڪ ڏيارڻ 
خاطر، اڄ جڏھن مان توکي وئڻ، تنھنجي اپارٽمينٽ 
ڏانھن پئي آيس ته رساتاي ماان، ماون تاناھاناجاي الِء 

 “ھڪڙو تحفو پڻ ورتو آهي.
اھو چئي، جاان پاناھاناجاي کاياساي ماان ھاڪاڙي ٻان 
قيراطن جي ھيري واري منڊي ڪڍي، ھايالان ڏاناھان 
وھائي. ھيلن، اتي جو اتي، پنھنجي فورڪ سان جان 
ڏانااھاان مااوٽااائااي ڇااڏي ۽ ٿااورو سااخاات لااھااجااي ۾ 

 “تون پاڻ فيصلو ڪرڻ وارو ڪير آھين؟”چيائينس؛ 
ھيلن ڏس  ماان ھاڪ لاک ڊالارن کاان وھياڪ جاي ” 

حيثيت وارو ماڻھاو آھاياان. ماان تاوکاي ڪاياڪاٽاس 
 “سٽيَء ۾ ھڪڙو خوبصورت گھر ئھرائي ڏيندس.

، تااون مااون کااي خااريااد ‘ گااراھااڪ’ ماانااھاانااجااا عاازتاادار ” 
ڪري نٿو سگھين، يلي کڻي تنھنجي حياثايات ڏو 
لک ڊالرن کان به وھياڪ ڇاو ناه ھاجاي. جاڏھان ماون 
توکي پھريون دفعو ڏئو ھو ته ماون ماحاساوس ڪاياو 
ھااو تااه تااون ٻااياان گااھااڻاان اچااڻ وارن گااراھااڪاان کااان 
مختلف ھوندين، مگار ھااڻاي ساماجاھايام تاه تاون باه 
ٻين مرد گراھڪان واناگار آھايان، جاياڪاي 
اھااو ساامااجااھااناادا آھاان تااه جاايااڪااي 
ڇوڪريون انھن سان ڪمپنيَء جي 

سااااااااي طرفان ڊنر تي ايانادياون آھان، 
وياااڪاااائاااو ماااال واناااگااار 

 “آھن.
جااااان، سااااڌو ٿااااي 

ڪرسيَء تي ويھي رھيو. 
ھااااڪ ڊگاااااھااااو سااااااو 

کنيائايان. پاوِء 
ڇا ” چيائينس؛ 

تاانااھاانااجااو مااطاالااب 
آھاي تاه تاون ايائاان 
جااڏھاان ڪاامااپااناايَء 

طرفان خا  گراھڪن سان ٻااھار 
ويندي آھايان تاه اھاي سان تاوساان ان 
قسام جاون ڳاالاھاياون ڪانادا آھان، جايائان 

 “مون توسان ڪيون آھن؟
ھااا  اھااي ساان وڏا وڏا ڊاڙ ڊ  ھااڻااناادا ” 

آھن. قيمتي ھيرن جواھرن جون ڳالھاياون 
ڪندا آھن. تو ۾ ۽ انھن ۾ صرف ھڪڙو 

فرق آھي ته ھو فقه ڳالھياون ڪانادا 
۾ آھن، مگر تون ھيري جي ماناڊي ھا۾ 

 “کڻي آيو آھين.
تنھنجي ڳالھ ٻڌي، مون کي ”جان مرڪندي چيس؛ 

ٿورو قرار ٿيو ته مان ٻين گراھڪن کان ٿاورو گاھاڻاو 
بھتر ماڻھو ثابت ٿيو آھيان. چسو ھاڻي ايائان آھاي 

ته سڀاڻي مان اوھان جي اسٽور تي پھچي، ھاڪاڙي 
گاڏي خريد ڪندس ۽ توکي ساڻ ڪري ڪيڪٽاس 

 “سٽي روانو ٿيندس.
باس ” اتي اچانڪ ھيلن ڳالھ کي ڪٽيانادي چاياس؛ 

بس  پليز  خاتام ڪار  ماان اھاڙياون ڳاالاھاياون ٻاڌي 
 “ٻڌي ٿڪجي پئي آھيان.

ماناي کاائاڻ پاڄااڻاان، جاڏھان ٻائاي اپاارٽاماياناٽ جاي 
دروازي تي پھتا ته شب باخايار چاونادي، جاان ھايالان 
کي پنھنجي ڇاتيَء سان لڳائڻ جي ڪوشش ڪئي 
ته ھيلن پنھنجي پاوري ِوَت ساان، پاناھاناجاي کالايال 
ھ۾ جي تريَء سان، جان کي ڳٽي تي زماائاتاي ٿا اڙ 

آخر، آھين نه تون به انھن ماناجاھاان ” وھائيندي چيو؛ 
 “ھڪ.

پنھنجي ڳٽي کي مھٽڻ الِء، جيئن ئي جان پنھنجو 
رومال ڪڍيو ته ان سان گڏ ڪا شيِء نڪري دروازي 
جي فر  تي ڪري پئي. جان، نِوڙي کڻي ورتاي تاه 

معزز گراھڪ  پاناھاناجاي ِڪاَن جاھاڙي ” ھيلن چيس؛ 
 “منڊي ته کنيئي، ھاڻي پيرن ڊاھڻ جي به ڪر 

جان، پنھناجاي تاري “  نه  ھيَء ساڳي منڊي نه ھئي.” 
ھيَء ته وھاانَء جاي الِء، ماون ساون ”کوليندي چيس؛ 

 “جي منڊي ورتي ھئي.
ھيلن، حيرت واريان اکايان ساان وھاانَء واري ماناڊيَء 

ڇا  واقعي  تنھنجو اھوئاي ارادو ” کي ڏسندي چيس؛ 
 “ھو؟

انھيَء اپراناڌ، ڪاناھان اپاارٽاماياناٽ جاو دروازو کاولاي 
 ڇڏيو.

“ شب بخير  ھاڻ سڀاڻي اسٽور تي مالقات ٿينادي.” 
اھو چوندي، جان ڦڙتيَء سان تڪڙيون وکون کڻندي، 

 واپس موٽي آيو.
مااس آشاار، ڊوڙي ڏاڪااڻاايااون چااڙھااناادي، زور سااان 
پنھنجي ڪاماري جاو دروازو اچاي کاولاياو ۽ 
پنھنجي سااٿايااڻاي اياماا، جاياڪاا ساتاي 
پاائااي ھاائااي، تاانااھاان کااي ھونااڌاڙي 
جاڳايو. اياماا گاھاِءارائاجاي پاڇاياس؛ 

ھيلن  ڇا ٿاياو آھاي؟ ڪااٿاي بااو ” 
 “لڳي آ ڇا؟

نه  ڪناھان ٻائاي ” مس آشر چيس؛ 
ھنڌ نه لڳي آھاي، صارف ماناھاناجاي 

 “دل ۾ لڳل آھي.
ڪاايااڪااٽاس سااٽااي، وياانااياازوال ۾ ” ايامااا چااياس؛ 

ھڪڙو نناڍڙو زرعاي شاھار آھاي، جاتاي زلازال 
ايندا رھندا آھن. گھڻو تڻو، اتي حاباشاي ۽ 
باندر رھندا آھن. اتي مليريا جو تپ عام 
آھي ۽ ٻيو ته اتي آتاش ٻارنادڙ جابال باه 
جام آھن. مگر ھيلن  اھاو سان ڪاجاھ 
تون ڇو ٿاي پاڇايان، ساو باه اھ رات جاو ھان 

 “بيگاو وقت.
مااون کااي انااھاان ڳااالااھااياان جااي ڪااابااه ” 

مااس آشاار، وڏي جااو  “  پاارواو ناااھااي.
سڀاڻي مان پنھنجاي ” جواب ڏيندي چيس؛ ساااااااااااااااااااان 

نئين زندگيَء جي شروعات ڪارڻ الِء، سادائايانَء الِء 
 “اتي پئي وڃان.

*** 
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 ُجڳن کان چاهتون پنهنجون
 ستيون ناهن گهٽيون ناهن
 نڪي آ ماٺ مڪليَء تي
 نڪي آ رات موهَن تي
 اٿي آنڌي جڏهن ايندي
 سميٽي پيار گڏجون ٿا
 جنت السنڌ جي خاطر
 کڻي اظهار گڏجون ٿا

 اسان جي عاشقي جون يي
 اڃا ڪي منزلون آهن

 اسان جا حوصال اڄ يي
 هوا وانگي جوان آهن

 وطن تي وار جي ٿيندو
 انگن کان ھار جي ٿيندو
 ھڏي ھرتي سڄي ويندي
 اٿيا جي رن  جوين جا

 ستل ٻاگهيون به ڪر موڙي
 گجي اينديون ندين وانگي

 اٿي دودا سڀئي ايندا
 وطن سان چاهه ساڳيو آ
 رهيو ويساهه ساڳيو آ
 اڃا صحرا به جاڳن ٿا
 ٻنيون، ٻارا به جاڳن ٿا
 يٽائي گهوٽ، سامي ۽
 سچل پارا به جاڳن ٿا

 ڪيو سڏ مارئيَء جيڪر
 پنهوارن پيچ جاڳن ٿا

 نڪي سهڻيون ستيون آهن
 اڃا ميهار جاڳن ٿا

 اڃا مومل جي وارن ۾
 نئين ڪنهن ناز سان جهومي

 لڳل گجرا به جاڳن ٿا
 اڃا نوري جي نوڙت ۾

 اباڻا رن  جاڳن ٿا
 پنهونَء جا پنڌ ڳولهائو
 سسئي پيرا به جاڳن ٿا
 اسان جي جاڳ اهڙي آ

 سڳوري ياڳ جهڙي آ
 فجر جي روشنيَء وانگي
 َعيان هن خواب جيوَن جا

 ُسهائو سوجهرو آڻي
 جبر جا ڪوٽ ڪيرائي
 هوائن جا به ر۽ موڙي
 نئين تاريخ جوڙيندا

 ڊگهي آ ڏور رشتن جي
 سچائي جي سپوتن جي

 ڪيان مان ڳالهڙي ڪهڙي
 ھنارن جي وٿاڻن جي

 سهاڳڻ جي سچائي يي
 اميدن کي ڄڻيو آهي
 ويا جيڪي به وڻجارا

 موٽ ٿي ايندا -وري اڻ
 ونيون سي گهوٽ پنهنجن جا

 سکين سان حال اورينديون
 نڪي ميندي لٿي آهي
 نڪي پوتي لٿي آهي
 نڪي چوڙي ٽٽي آهي
 ڇڙيا هن ساز جيون جا
 چتائون يي اڃا ساڳيون

 نوان انداَز جيون جا
 ڪري آزاد سوچن کي
 لڳل ڪا زن  الهيندا
 ُسهائي شام ايندي ئي

 ڪري سن ڳاٽ کي اوچو
 وفا جا گيت ڳائيندا
 وڻن ۾ پيار آالپي

 سڄي پاسي ھنارن جي
 سڻائي ٻول مالهاري
 سچو پيغام آڻي ٿو

 چٽي ڪنهن چاندنيَء وانگي
 سمورو الڙ چمڪي ٿو

 !ُاتر جي وير ڇا آئي
 سڄو سنسار مهڪي ٿو

 اسر ويلي اٿي هاري

 پيو ڏس کيت کيڙي ٿو
 ازل کان ديس جو ساکي

 ڪري هو سنڌ کي سجدو
 اپائي سن  سونا هي
 انوکي ريت ميڙي ٿو

 ڪري خوشحال مارن کي
 سچا عنوان جوڙي ٿو

 سپر سينو ڪري ٻاگهل
 جاڳائي جوت ساڳي ٿي
 سجي ٿي سنڌ جي جوتي
 نئين خوشبو نئين رنگت
 بهارون گيت ڳائن ٿيون

 نئين ِسر سنگيت ڳائن ٿيون
 جلي ٿو جاڳ ۾ جوين

 اجها ٿي جيت گهوٽن جي
 جمالو ئي جمالو آ

 اسان جو نيهُن ھرتيَء سان
 ازل کان ئي نرالو آ

 !ڪالچي ڇا  ڪراچي ڇا
 سڄي جا سنڌڙي آهي
 اسان جي جندڙي آهي
 ازل کان ديس آ ساڳيو
 اسان جي رو  کي پاتل
 ازل کان ويس آ ساڳيو
 َلڙي جو ديس جي خاطر
 ۽ ٻولي ڪيس جي خاطر
 سچو سو ئي ٻچو آهي

 معاشي ڪنهن وسيلي تي
 ڪيو جي وار جنهن هوندو

 سڄي تاريخ شاهد آ
 سالمت سو بچو ناهي

 ڪري ڏس ياد ماضيَء کي
 ڪالچي جي ڪنن تي يي
 يال قبضو ڪيو هو ڪنهن؟

 ڪالچي جي ڪنن اندر
 هئا گڙگاٽ ِوَڄ وانگي

 جتي مانگر مڇن ڪيڏو

 مهاڻن کي ستايو هو
 اٿي بي خوف ٿي مانجهيَء

 اڪيلن جن  ٿي جوٽي
 ويا سن مارجي يائر

 سچا ها سنڌ جا ياڳيا
 اهي آواز گونجن ٿا

 لکيو آ شاهه ُسر گهاتو
 وئڻ بدلو ته ويريَء کان
 اٿيو هو مورڙو جڏڙو
 بهادر ماٿ جو ٻچڙو

 وجهي هن جان جوکي ۾
 نيون جوڙي رٿائون ڏس
 وئي ٿو وير ويريَء کان

 ڪري ڳاڙهو سمندر کي
 موٽ موٽيو هو -جو ٿي اڻ

 وئون ٿا راهه جيڪا اڄ
 اها يي يار ساڳي آ

 اسان جي رو  جا رشتا
 ٽٽا ناهن ڦٽا ناهن

 ازل کان ئي سچا آهن
 سلهاڙيل نن  سان آهن
 وطن جي دن  سان آهن
 انهن ۾ ڦير ڪونهي ڪو
 اسان لئه سنڌ جيجل آ

 مٽيَء ۾ مير ڪونهي ڪو
 محافظ قوم جا اڄ يي

 ڪيون ٿا سمنڊ کي سجدو
 صدين جو نينهن جاڳي ٿو

 پريان سنڌو نهاري ٿو
 ازل کان ئي صدا آهي

 چمون ٿا سنڌ ھرتيَء کي
 امڙ جي ٿ  جان بڻجي
 رڳن ۾ آب ڊوڙي ٿو

 نئون ڪو رو  ڦوڪي ٿو
 اسان جي جند ۾ ساڳيو
 . وري سو باب ڊوڙي ٿو

*** 

 شاعري

 حنيف سوڍر

 “ڪيون ٿا سمنڊ کي سودو”
 نظم
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 وائي
 محمد علي پٺاڻ

 جيڪو آهي َاڄ،
 ڪيُر ُسڀاڻو ٿو ُپڇي..

 سُونھون َڪِر ُاميد کي، مايوسين کان َيُڄ،
 ڪيُر ُسڀاڻو ٿو ُپڇي..                    

 کَِل خوشيَء ساُز ٿِي، جيوَن و  و  َوُڄ،
 ڪيُر ُسڀاڻو ٿو ُپڇي..                          

 پياُر ونڊي سن سان، راڻا، َڪِر تون َرُڄ،
 ڪيُر ُسڀاڻو ٿو ُپڇي..                         

 سرھو ٿي ُسَک الِء، َکِڻُج ُڪلھن َڪُڄ،
 ڪيُر ُسڀاڻو ٿو ُپڇي.                         
*** 
 غزلُ

 راشد لکمير
 هوا جي گهلڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو 
 درياَء جي وهڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو 

 عقيدت جي اکڙين ۾ جي آ اسيري 
 پرين جي پسڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو

 ملنسار پنهنجي طبيعت جڏهن ٿي  
 ملڻ ۽ کلڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو

 صبر ساڻ توڪل جني تار تاريو  
 تني جي سهڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو 

 اگر جي نيت ۾ ڪونهي ظرف ڪوئي
 يرم جي يرڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو

 مليا جي به ڏکڙا نصيبن ۾ راشد 
 اندر جي جهرڻ کي ڪو روڪي نه سگهندو. 

*** 
 غزل

 ڪريم چانڊيو
 نڪين وڏي ٿي ڄمار گهرجي
 خدا گهڙي کن خمار گهرجي
 اسان کي محفل شراب موکي
 پلن الِء فصٍل بهار گهرجي

 حياتي ۾ هڪ حسين عورت
 سڪون سلفي سگار گهرجي

 بدن کي بيشڪ وڍي ڪپي پر

 چپن جي ڪنواري ترار گهرجي
 ڪٽي وڇوڙا لکان وصل مان

 قلم خدايا اھار گهرجي
 پسڻ پرين ڏيو، پڙھو يٽائي

 نڪين ڪا جهل پل ميار گهرجي
 اسان کي باغ عدن جي عيو۾
 سنڌو ۽ سهڻي ميهار گهرجي

 يلين ئي محبت رهي نه ڇا ٿيو؟
 سکيري يانڪر ٻهار گهرجي. 

 سموريون حورون اوهان جون واعظ
 اسان کي آنند قرار گهرجي. 

*** 
 غزل

 حسنين شاهه
 ياُڪَر ۾ يِيڪوڙي ِويو 

 جانٖي جيٿ ِجهنجھوڙي ِويو 
 باَغ جي َهِر ٻوٽي مان ُگَل ُڦَل،

 ڪيُر َاالئي روڙي ِويو 
 دل قلعو ُهئي دروازي تي،

 جھنڊو ڪوئي ريٽو کوڙي ِويو 
 بيٺل پاڻي گونگو پاڻي،
 تنهن ۾ ساجن ٻوڙي ِويو 
 ُهَن کي ڪيَن ِوساريو آهي،
 جيوَن مان ُهو توڙي ِويو 

 ڏينهَن َتتي جو ڪوئي تي ُهو،
 ڇا الِء ٻاَنهن َمروڙي ِويو 

*** 
 شهيدُن ظمُ يُمنظومُڀيء 

 معشوق محسن ابڙو 
 َوڻاااياااون ڪاااياااَن تااااوکاااي، َتااالاااورياااان جاااون ٻاااولااايااااون 
 هاااناااياااون تاااو َپاااکااايااان جاااي ُماااحاااافاااظ کاااي گاااولاااياااون 
 رکاااياااو نااايااانااااُهااان ناااااظاااَم پااااکاااياااان جاااي َپاااارن سااااان،
 َٿاااااارن سااااااان، َباااااارن سااااااان، َاباااااااڻاااااان َگااااااهاااااارن سااااااان،
 َونِاااي ُهااان ِجاااي هاااياااڪااال َوناااياااون ٻاااياااون َورن ساااان،
 َڏئِااااي ٽااااهااااَڪ ٽِاااالاااانااااديااااون ڪااااري ُخااااوب ٽااااولاااايااااون 
 ڏئاااي ٻااااناااهااان ماااناااهاااناااجاااي ُساااماااهاااي جاااا ساااياااراناااِدي،
 نِااااايااااااڻِاااااي نااااامااااااڻِاااااي هاااااونااااادي ساااااا تاااااه مااااااناااااِدي،

 ڇاااااڏياااااو گاااااهااااار وڃاااااان ديااااار ٿاااااي آ هاااااياااااڪااااااناااااِدي،
 مااااگاااار ظااااالااااماااان َهااااَٿااااڪااااڙيااااون ڪااااونااااه کااااولاااايااااون 
 َلااااااڌو ال  ِچااااااچاااااارياااااال َلااااااٽااااااا لاااااايااااااڙون َتااااااَن تااااااي،
 ِچاااااٿااااايااااال چاااااناااااُڊ چاااااهااااارو ڏنااااال ِچاااااياااااَر َڪاااااَن تاااااي،
 بِااااياااااِٺاااااي داغ باااااڻاااااِجااااي اِهااااا ُماااااوناااااجاااااھ َماااااَن تاااااي،
 هااااڻااااي ڇااااونااااه ڇااااڪااااتاااااڻ ڇاااااتاااايَء ۾ ڇااااولاااايااااون ؟
 َاچاااااي مااااااٺ ماااااعاااااشاااااوَق ُماااااحاااااساااااَن ِڪاااااٿاااااان ٿاااااي؟
 َوياااااا قاااااتااااال ُڪاااااوناااااڌَر َڪاااااماااااياااااڻااااان َهاااااٿاااااان ٿاااااي،
 وسااااااااي روز لاااااااااعااااااااانااااااااات َوڏيااااااااارن َماااااااااٿاااااااااان ٿاااااااااي،
 َپاااااياااااا ُخاااااوُب کاااااياااااڏن رڳاااااو َرَت جاااااو هاااااولاااااياااااون 

*** 
 غزلُ

 عمران ڳورڙ
 دناااايااااا مااااان خااااتاااام ٿاااايااااناااادي ڇااااو پاااايااااار ڏسااااان ٿااااو
 سااااڀاااانااااي کااااي ڪااااناااادي هااااتااااڙي واپااااار ڏسااااان ٿااااو
 انسااااانااااياااات جااااو درس جاااااي آهااااي هااااي مااااحاااابااااات
 ان تاي ناه ڪاناادي ڪاانااهان کااي عااماال يااار ڏسااان ٿااو
 هاااارهااااڪ جااااي اناااادر ۾ رڳااااو ناااافاااارت ئااااي ياااارياااال آ
 ماااااحااااابااااات جاااااي وناااااڊڻ وارو ناااااه آثاااااار ڏساااااان ٿاااااو
 رشاااااتااااان ۾ نااااااهاااااي ڇاااااو ياااااال احسااااااس ذري جاااااو
 رشااااااتاااااان ۾ انااااااائاااااان جااااااو مااااااان آزار ڏسااااااان ٿااااااو
 هاااات ڪااااوڙ کااااي ڏسااااان ٿااااو وڏو مااااان ماااالااااي ٿااااو
 سااااچااااائاااايَء کااااي ٿاااايااااناااادي پاااايااااو خااااوار ڏسااااان ٿااااو

 رکااي ڪاانااهاان ۾ امااياادون مااون کااي ڏساايااو“  عااماران” 
 ساااڄاااڻااان جاااي هاااٿااان ۾ ناااناااگاااي تااالاااوار ڏساااان ٿاااو. 

*** 
 هوا

 ڊاڪٽر ڪامران اڪبر سومرو
 شرارتي ٻارن وانگي،

 دروازو کڙڪائي،
 ننڊ ڦٽائي،

 يڄي وڃي ٿي...
 دور ڪٿي

 لڪي پئي ٿي 
 هوا اڄ ڏاڍي

 کيچلي ٿي پئي آ... 
*** 

 شاعري
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