
ين     | 1همرسي ماهوار مئگز

 



    2222جنوري   2 |

 
ســــــــــــءـــــــــ   ُ 

 

 

R
eg

d
. N

o
: 3

1
6

0
-A

  
  |

ماهوار مئگزين 
سري 

هم
حيدرآباد 

  A
B

C
 C

er
tified

 | 
  ايڊيٽوريل 20 

   

  ح التُح ضرهُ 

 انور حسين قاضي ملڪ ۾ حقيقي سياسي تبديلي ڪڏهن ايندي 20

 رياض ابڙو مسلمان ملڪن ۾ ٽياڪڙيون ٿيڻ گهرجن 20
   

  ادبُ۽ُمس جي ت 

 شوڪت لوهار  ڪانُء سان گهاريل ڪجهه گهڙيون  20

 شهناز راهو بابا سائين ڏانهن خط 11

 ڊاڪٽر ذوالفقار علي جلباڻي             ڪتاب: غالم رباني آگرو ڪهاڻي ۽ نثر جو بادشاهه  11

 منور سنديلو هڪ نصاب ۾ شامل ڪرڻ جهڙو ڪتاب 11

 يوسف جميل لغاري تعليم جي سڌاري الِء ڪجهه تجويزون 22

 فضا قريشي   سٺين عادتن کي کي اڻٽر ۽ بُرين عادتن کي ناممڪن.... 21

 جوکيو جسارت الياس سنڌي                سرداري نظام جي خاتمي ڏانهن وڌندڙ سنڌ 21

 معشوق محسن ابڙو بدين کان ڀالوا تائين 20

 قاضي نسيم پارس طلسماتي مرڪ رکندڙ شاعره: ڊاڪٽر ثمينه واحد 21
   

  انءرويو 

 زاهده ابڙو  شوڪت اڄڻ 20
   

  رپورٽ 

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي پاران دبئي ۾ سنڌي ثقافتي..... UAEسنڌي ايسوسئيشن آف  10
   

  ڪت بُتيُتبصرو 

 زاهده ابڙو سٽون پڙهه ساڃاهه جون 10

   

   

  ڊائريُج ُورق 

 ڀون سنڌي  ڊائري جا ورق                                                   10

 غالم علي کوساڻي ڊائري جا ورق 11

 سرمد کوسو ڊائري جا ورق 10

 نفيس نهڙي  ڊائري جا ورق 02
   

  ن ول 

 زاهده ابڙو  سمر قند  01
   

  ڪھ ڻيون 

 رسول ميمڻ ُپر اسرار ڪتو                                                   01

 انجنيئر عبدالوهاب سهتو ان جي پڙهڻ سان گهڻن جو ڀلو ٿيندو                         00

 پريا وڇاڻي سيليبريشن                                                     00

 ليکراج ميگهواڙ ديوگان جو درويش                                             00
   

  ش عري 

   شاعري 01
   



ين     | 3همرسي ماهوار مئگز

 



    2222جنوري   4 |

 

جبل ٿر ۽ پارڪر جي سونهن ۽ 
ان جي قدرتي ورثي جي عالمت 
آهي جيڪو ٿر ۽ پارڪر جي 
ملڪيت به آهي ۽ انهيَء جي 
شناخت پڻ آهي. هن وقت اتان 
وڏي پئماني تي گرينائيٽ پٿر 
ڪڍيو پيو وڃي. جيڪو قيمتي به آهي ۽ شاهي محالتن 
جي تعمير ۾ استعمال ٿئي ٿو. ٿر ۽ پارڪر سميت 
سڄي سنڌ جي ماڻهن ۾ انهيَء ڪٽائي جي عمل تي 
ڳڻتي آهي ۽ انهيَء بيواجبي ۽ غير ذميداري تي سخت 
ڪاوڙ پڻ آهي. انهيَء تاريخي ۽ ثقافتي ورثي جي 
استحصال ۽ بربادي تي عوام سراپا احتجاج آهي. سنڌ 
جي تاريخي ورثي ڪارونجهر جبل کي ڪٽائي ۽ بربادي 

 62“ ٿر سجاڳ سٿ”کان بچائڻ الِء عملي قدم طور 
تي ڪانفرنس پڻ ڪوٺائي هئي ۽ گڏوگڏ  6262ڊسمبر 

ٿر جي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي نمائندن به مجاز اختيارين 
سان ملي انهيَء ڪٽائي کي بند ڪرائڻ جي ڪوشش 
ڪئي، پر اهي ناڪام رهيا. انهيَء جو سبب اهو آهي ته 
جن کي اجازت ناما مليل آهن اهي طاقتور ڌريون آهن. 
اهي تاريخ، تهذيب، ماڳن ۽ مڪانن جي اهميت جا 

 انڪاري آهن ۽ اها ڪا نئين ڳالهه ناهي. 
سڄي دنيا موجوده وقت ۾ ترقي جو سوچي رهي آهي اهو 
سفر ڪاميابي سان ڪري به رهي آهي، پر ماحول جي 
اهميت کان ڪوبه ترقي يافته ملڪ انڪار نٿو ڪري ۽ نه 
ئي پنهنجي نام نهاد ترقي ماحوليات جي قيمت تي ٿو 
ڪري. اهي ملڪ سڀ کان پهرين تحقيق ڪري ڪجهه 
اهڙا گس ڪڍن ٿا جيئن ماحوليات کي ڪو نقصان نه 
ٿئي ۽ اهي ترقي يافته قومون پنهنجي ماحول ۾ انسانن، 
وڻن، جانورن، پکي پکڻ، دريائن ۽ ڍنڍن الِء به پالننگ 
ڪن ٿا ۽ انهن کي تحفظ فراهم ڪن ٿا. اسان وٽ ترقي 
جي نالي تي انسانن جي ۽ ماحول جي تباهي ٿي رهي 
آهي. انهن کي ڪهڙي خبر ته روهيڙي جي خوبصورتي 
ڇا آهي انهن کي ڪونڀٽ جي يا سائي رنگ جي ٻير 
جي وڻ جي ڪهڙي خبر. انهن کي ڇاڇري ۽ مهراڻو جي 
ڪهڙي خبر، انهن کي ٿر جي ٿوهرن جي اهميت جي 
ڪهڙي خبر، انهن کي ٿر جي موسيقي، لوڪ گيتن، 
الڏن، ڳيچن، لورين ۽ شاديَء ۾ ڳائجندڙ گيتن جي 
ڪهڙي خبر. مطلب ته ٿر ۽ پارڪر جو سڄو عالئقو ۽ ان 
جو لينڊ اسڪيپ نه صرف خوبصورت آهي، پر پوري 
ملڪ جي عالئقن کان مختلف پڻ آهي، انهيَء رڻ جي 

جاگرافي جي به شاندار تاريخ آهي. ڪارونجهر ۽ ان جي 
آسپاس جا عالئقا جيئن ته پراچين تهذيب جي هڪ 
تاريخ به آهن، اهو سڄو عالئقو ٽي هزار پنج سئو کان 
مٿي سال جين مت جو مرڪز رهيو آهي. جتي گوڙي 
نالي هڪ شاندار مندر ٺهيل آهي. موهن جو دڙو جي 
تهذيب کانپوِء سنڌ ۾ جين مت جي شروعات ٿي ۽ 
پارڪر ان جو هڪ مرڪز رهيو آهي انهيَء شاندار تاريخ 
سان گڏ ٿر خوبصورت آهي ايئن ڄڻ اها ڪا الوهي 
مصوري هجي. انهيَء سڄي تصوير ۾ ڪارونجهر شان 
سان ڪنڌ اوچو ڪري بيٺل جبل آهي، پر نئين 
ايڪيهين صدي ان الِء وڏا خطرا کڻي آئي آهي. 
ڪارونجهر ڪٽجي رهيو آهي ۽ سنڌ جو عوام سخت 
ڪاوڙ ۾ آهي.  بالشڪ ترقي کپي، پر اها ماحولياتي 
تباهي جي قيمت تي هرگز نه هجڻ گهرجي. ديال سهيري 
هڪ ماهر ارضيات ۽ ٿر ٽيڪنيڪل فورم جو ميمبر 

جيڪڏهن ڪارونجهر جي ” آهي سندس چوڻ آهي، 
ڪٽائي ٿي ته مستقبل ۾ خطي ۾ لڳاتار زلزال اچي 

هڪ ٻئي ماهر ارضيات ۽ پاڻيَء جي ماهر “ سگهن ٿا.
گرينائيٽ ۽ گريول جي ”عطا محمد رند جو چوڻ آهي، 

ڪٽائي سبب خطو پنهنجي پيداواري صالحيت تيزيَء 
 “ سان وڃائي رهيو آهي.

ماحول جو تحفظ ۽ ان جي الِء ڳڻتي هينئر دنيا جي 
سڀني کان اولين ترجيح آهي. انهيَء ڪري ماحولياتي 
تبديلي تي سڄي دنيا فڪرمند آهي ۽ اسان کي ته اول 
هجڻ گهرجي جو ماحول جي تباهي کانپوِء اسان جي 
غريب ملڪ کي ماحول جي بحالي جي سگهه هرگز نه 
آهي. جيئن سنڌ مان ٻيال ختم ٿي ويا، وڻ ختم ٿي ويا، 
پکين جون جنسون ختم ٿي ويون يا ناياب ٿي ويون 
اسين هٿ مهٽيندا رهجي وياسين. ڪنهن به سياسي 
جماعت وٽ ماحول جي بچاُء الِء ڪوبه پروگرام ناهي. 
ماحول دوستي جي ڳالهه آهي ته لفظن ۾ عمل آهي ئي 
ڪونه ۽ نه ڪو انهن کان پڇڻ ۽ احتساب ڪرڻ وارو 

 02آهي. ملڪ ماحولياتي تبديلي جي نشاني تي آهي. 
سيڪڙو ماڻهو انهيَء کان متاثر ٿي چڪا آهن. ٿيڻ ته 
ايئن کپندو هو ته ٿر جي ماحول جي بحالي الِء اڳواٽ ئي 
قدم کنيا وڃن ها. جيئن تحقيق ٻڌائي ٿي ته ٿر ۾ اڳ 
۾ ڏڪار اٺن يا ڏهن سالن ۾ ايندو هو هاڻي هر ٽن سالن 
۾ اچي ٿو جنهن سبب اتي جي رهاڪن جي گهڻائي 
غربت جي لڪير کان هيٺ اچي چڪي آهي اهو سڀ 
ماحول دشمني جي ڪري ٿيو آهي. جديد دور آهي، ٿيڻ 

ته ايئن کپندو هو ته ٿر ترقي ڪري ها ماحول دوستي جي 
عمل سان موسمون ۽ مندون مهربان ٿين ها. انهيَء جي 
ابتڙ ٿيو ايئن جو ماحول دشمني جي ڪري برساتون 
گهٽجي ويون، مندون ۽ موسمون ٿر جي ماڻهن جي مٿان 
نا مهربان ٿيون آهن. هاڻي اسين ٿر ۽ پارڪر جي نشاني 
ڪارونجهر جي پٺيان اچي پيا آهيون جتي وڻ، ٻوٽا آهن، 
ننڍيون ڍنڍون آهن، سڀ کان اهم ته ڪارونجهر قدرت 
جو مليل عظيم عطيو آهي ۽ هاڻ اهو سرڪار ۽ پئسي 
وارن جي نظر ۾ آهي. اسين سمجهون ٿا ته ڪارونجهر 
جبل کي ڪٽي پٽ ڪرڻ نه صرف سنڌ سان زيادتي 
آهي، پر ماحول سان زيادتي پڻ آهي، نه رڳو ماحول سان 
پر اها تاريخ، تاريخي ماڳن، جاگرافي، ثقافت، گذر جي 
ذريعن، لوڪ گيتن، موسيقي، شاعري ۽ صدين ۾ ظاهر 
 ٿيل آثارن، جبلن، چشمن ۽ ڍنڍن سان به زيادتي آهي. 

اسين انهيَء زيادتي کي لطيف سائين سان زيادتي 
سمجهون ٿا، جنهن جي شاعري جو اهم عالئقو ۽ ماحول 
ٿر ۽ پارڪر آهي. اسين انهيَء زيادتي کي مارئي سان به 
زيادتي سمجهون ٿا جنهن ڪارونجهر جيان پنهنجو ڪر 
مٿي ڪري رکيو ۽ تاريخ ۾ امر ٿي وئي. اسين سرڪار 
کي ٻڌائڻ ٿا چاهيون ته اسان کي ڪارونجهر جي ڪٽائي 
۽ بربادي ڪنهن به قيمت تي قبول ناهي. پنهنجي 
سڃاڻپ جيڪا اسان کي هزارين سالن جي قدرتي عمل 
جي ڪري ملي آهي اهو ماحول جتي مختلف نسل، 
عقيدا ۽ ٻوليون تخليق ٿيون آهن. انهن جي بربادي اسان 
کي قبول نه آهي. هرهڪ وس واري کي ياد رکڻ گهرجي 
ته اسين هڪ زنده قوم آهيون اسان کي پنهنجن ماڳن، 
مڪانن، جبلن، ڍنڍن، دريائن، وڻن ۽ سموري حياتيات 
سان هڪ جذباتي لڳاُء آهي. اسان جو ماحول خوبصورت 
آهي ۽ انهيَء ڪري ماحولياتي جماليات سان اسان کي 
عشق آهي. اسين وڏي وزير ۽ آئيني ادارن کان مطالبو ٿا 
ڪريون ته ڪارونجهر جي ڪٽائي هڪدم بند ڪئي 
وڃي. ڇو ته اسان هي ڪنهن به سرڪار جي ملڪيت نٿا 
سمجهون. ڪنهن کي به اهو حق نه آهي ته اها مختلف 
ڪمپنين کي اجازت ناما ڏيئي ڪارونجهر کي پٽ 
ڪري ڇڏي. انهيَء ڪري سنڌ حڪومت کي ڪارونجهر 
جبل جي ڪٽائي جا سڀ اجازت ناما منسوخ ڪري جبل 
جي ڪٽائي بند ڪرڻ گهرجي ۽ سنڌ جي عوام کي اهو 
يقين ڏياريو وڃي ته آئنده اهڙي ڪابه ڪوشش نه ڪئي 
ويندي. اسان ماحول دوست آهيون ۽ ٿر جي ماحول جي 

 بحالي جو مطالبو ڪريون ٿا. 

 ايڊيءوريل

 ڪ روجنهرُجيُتب هيُتهذيبُ۽ُم حولي تُجيُبرب ديُآهي
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ع ۾ 6266پاااااااڪسااااااتااااااان 
پانااهاانااجااي پااالٽااياانااياام جااوباالااي 

ع 6266ملهاائايانادو. آگساٽ 
۾ پاااڪسااتااان جااي وجااود ۾ 

ساال ٿاي چاڪاا  57اچڻ کاي 
ع جي ڊسمبر ۾ 6262هوندا. 

ويهي اڄ به اسان اهو سوچيون ٿا ته ڇا پاڪستان جاو 
عوام به آزاد ٿاياوآ آزاديَء جاو ماطالاب اهاو ناه هاونادو 
آهي ته صرف جاگرافيَء جي آزادي، پار ذهاناي آزادي، 
مااعاااشااي آزادي، قااانااون جااي عااماالااداري، ڪااماازور کااي 
انصاف ملڻ، عام ماڻهوَء جي زندگي بهتر ٿيڻ ۽ ان 
جو تحفظ، امن امان جاو هاجاڻ اهاي ساڀ آزاديَء جاو 
ثمر هوندا آهنآ ڇا اسان جي مالاڪ جاي مااڻاهان کاي 
اهي سڀ آزاديون ميسر آهنآ افسوس ساان چاوڻاو ٿاو 
پوي ته! پنجهتر ساالان ۾ اهاڙي ڪااباه حاڪاومات ناه 
آئي آهي جنهن جي الِء چئجي تاه اناهايَء کاي عاوام 
چونڊيو آهي. پهرين ته اسان وٽ اليڪشن ڪونه ٿي، 

ع ۾ ٿاي صارف 2572پوِء جڏهن پاهاريان الاياڪاشان 
بنگالديش )ان وقت جي اوڀر پاڪستان( جگتو فارناٽ 
کااٽااي وئااي. جااڏهاان تااه مااوجااوده پاااڪسااتااان ۾ هااڪ 

اليڪشن فيلڊ مارشل محمد ايوب ڪرائي، جنهن ۾ 
صدارتي نظام الڳو ڪيو ويو ۽ ڪائونسلر چونڊرائي 
انهن کاان ووٽ ورتاو وياو جاناهان کاي عاام طاور تاي 

Basic Democrat  .بي. ڊي الاياڪاشان چاياو وڃاي ٿاو
جنهن ۾ ماحاماد اياوب جاي ماد ماقاابال قاائاد اعاظام 
محمد علي جانااج جاي هاماشاياره فااطاماه جانااج هائاي 
جيڪا هار سايااساي سارگارماي ۾ قاائاداعاظام ماحاماد 
علي جناج سان گڏ هئاي. جاناهان کاي ماادر مالات باه 
چيو وڃي ٿو، پر فيلڊ مارشال ان کاي پااڪساتاان جاو 

 غدار قرار ڏنو. 
افساوس سااان تااريااخااي حاوالااو ڏيااڻااو ٿااو پااوي )پاايااپاالااز 
پارٽي وارن کان معذرت( شاهاياد ذوالافاقاار عالاي ڀاٽاو، 
ايوب خان جي اليڪاشان ماهام هاالئاي هائاي. جاڏهان 
محمد ايوب جي پٺيان پنهنجا ئي پئاجاي وياا ۽ هان 
کي اقتدار جو سرينڊر ڪارڻاو پاياو تاه هان ڪاناهان باه 
سويلين کي ان الئق نه سمجهيو ته هو اقتدار سانادس 
حوالي ڪري، پر پنهنجي ئي پٽي ڀاائاي جانارل ياحاي  
خااان کااي اقااتاادار سااونااپاايااو جاانااهاان هااڪ دفااعااو ٻاايااهاار 

ع جون چونڊون ڪراياون 2552مارشل ال الڳو ڪئي. 
جنهن ۾ عوامي ليگ پورو اوڀر پاڪستان )هان وقات 

بنگالدياش( ساوئاياپ ڪاياو، قاوماي اسايامابالايَء جاون 
سيٽون کٽيون. پيپلز پارٽي کي سنڌ ۽ پاناجااب  222
سيٽون مليون، بلوچستان ۽ سارحاد )هان وقات  38۾ 

ڪي پي ڪي( ۾ پيپالاز پاارٽاي ڪاو خاا  ٻاوٽاو ناه 
ع ۾ جاايااڪااا صااوبااائااي 2556ٻاااري سااگااهااي، پااوِء 

حڪومت ڪي پي ڪاي ۽ بالاوچساتاان ۾ ٺاهاي اهاا 
ع ۾ 2558پيپالاز پاارٽاي جاي ناه هائاي، جاناهان کاي 

ختم ڪري گورنر راڄ لڳااياو وياو. قصاو ڪاوتااهاه تاه 
عوام جي ڳالهه کي رد ڪيو ويو اگر رد نه ڪجي ها 
تااه عااوامااي لاايااگ ان وقاات حااڪااوماات ٺاااهااي هااا ۽ 
پاڪستان گاڏيال هاجاي هاا باناگاالدياش ناه ٺاهاي هاا. 
هااڻااي هاايَء ڪااا ڍڪاايال لاڪاال ڳااالاهااه ناااهاي تاه اهااو 
ڪنهن ڪيوآ ۽ ڪيئن ٿيوآ اساان صارف اهاا ڳاالاهاه 
ورجايون ٿا ته عوام جي راِء کي رد ڪاياو وياو جاناهان 

 جي ڪري ملڪ جو هڪ وڏو حصو الڳ ٿي ويو. 
اسان سوال ٿا ڪريون ته طااقاتاور ڌريان اياڏي ناقاصاان 

ع جي مارشال 2555کانپوِء ڇا سکيوآ  ڪجهه به نه! 
ال هڻي چونڊيل حاڪاومات کاي خاتام ڪاري ۽ هاڪ 
آمر اقتدار تي قبضاو ڪاري وياهاي رهاياو. ان آمار باه 
فيلڊ مارشل ايوب وانگار پاهاريان بالاديااتاي الاياڪاشان 

 ح الِتُح ضرھُ

 ملڪ ۾ حقيقي سياسي تبديلي ڪڏهن ايندي؟

 

 پ ڪست ن 

 انور حسين قاضي



    2222جنوري   6 |

 

ع 2538۾ ۽ ڪرايا ٻيا بلدياتاي الاياڪاياشان  2555
ع جي ايام آر ڊي ماووماياناٽ جاي 2538۾ ڪرايا ۽ 

ع ۾ غايار جامااعاتاي عاام 2537ڪري ماجاباور ٿاي 
چونڊون ڪراياون جان کاي باعاد ۾ مسالام لاياگ جاو 
ويس پهرايو ويو. وزيراعظام ٿاياڻ جاو ڪاڻاو اناتاهاائاي 
شريف النفس محمد خان جوڻيجو صاحب جاي حصاي 

ع ۾ چاائاناا کاان واپسايَء تاي 2533۾ آيو، کيس به 
ايئرپورٽ تي ٻاڌاياو وياو تاه تاون هااڻاي وزياراعاظام ناه 
رهيو آهين. ان وقت جاي پايار پااڳااري صااحاب شااهاه 
مردان شاهه صاحب جو اخباري بيان رڪارڊ تاي آهاي 

اها به انهن جي مهرباني جن اسان کي وزيراعاظام ” ته 
هاان “  زنااده واپااس ڪاايااو نااه تااه اتااان ال  ايااناادا آهاان

ڊسامابار تاي مالاڪ جاي ٻاه  65بلڪل سچ چاياو هاو. 
دفعا وزيراعظم رهندڙ ۽ پاوري پااڪساتاان جاي لاياڊر 
کي راولپنڊي لياقت باغ ۾ شهيد ڪاياو وياو جاناهان 
جي قاتلن جو اڄ تائين پتو نه پياو آهاي. جاياتاوڻاياڪ 
پيپلز پارٽي هڪ دفعو مرڪز ۾ حاڪاومات ٺااهاي ۽ 
مساالااساال ٽاايااون دفااعااو ساانااڌ صااوبااي جااي حااڪاامااران 

 جماعت آهي. 
ع جاي آخاري هافاتاي تاائايان اساان جاي 6262ڊسمبر 

سياسي سيٽ اپ ۾ ڪاو ساڌارو ناه آياو. سايااساتادان 
پوِء ڀلي ڪنهن جاي باه چاوڻ تاي ۽ ڪاناهان جاي باه 
طاقت تي هڪٻئي کي انتهائي برو ڀالاو چاونادا رهان 
ٿا. جڏهن ڪابه پارٽي حڪومت ۾ اچي ٿي تاه ٻاياون 
پارٽيون ان حڪومت واري پارٽي جي پٺيان ان ڪاري 
پئجي ٿاياون وڃان جاو ان حاڪاومات ۾ سانادن حصاو 
ناهي ۽ جاياڪاا حاڪاماران پاارٽاي اچاي ٿاي اهاا وري 
پوئين پارٽين کي خراب چاونادي رهاي ٿاي. اهاڙو ئاي 

ساالان کاان هالانادو ٿاو  57سلسالاو اساان وٽ گاذريال 
سايااسات ناه  Issue Basedرهي. اسان وٽ ڪڏهن به 

رهي آهي، صرف سياسي اڳواڻ هاڪاٻائاي جاا پاٽاڪاا 
 ڌوڙ ڪندا آهن ۽ عوام هنبوشيون هڻندو آهي. 

ع ۾ باه سااڳاياا هائاا ۽ 2505عام ماڻهو جا مسئال 
ع جااي پاڇاااڙيَء تاائاايان بااه ساااڳايااا آهان. باا  6262

آهااي، باايااروزگاااري آهااي، باادحااالااي آهااي، غاارباات جااو 
سيڪڙو کي پهتو آهي. اگر تعليام آهاي  02تناسب 

ته اها معياري نه آهي، امن امان نظار ڪاوناه ٿاو اچاي، 
ٻهراڙين کي ڇڏيو شهرن جي حاالات اباتار لڳاي پائاي 

 22آهي. اساان جاي مالاڪ جاي آبااديَء جاو تاقاريابان 
ساالان  87سيڪڙو نوجوانن تي مشتمل آهي، مطلب 

کاان گااهاٽ عاامار وارو آهااي ان کااان ڪااوبااه ڪااارائااتااو 
ڪم نٿو ورتو وڃي، شايد انهيَء ڪاري اناتاهاا پساناد 
قوتون انهن نوجوانن کي آسااناي ساان شاڪاار ڪاري 
پنهنجن مقصدن الِء استعمال ڪن ٿيون. ڇو ته انهان 
نوجوانن کي پنهنجو مستقبل غير محفوظ نظار اچاي 

 رهيو آهي. 
دنيا ڪائنات کي تسخير ڪرڻ الِء ڪوششون ڪاري 
رهي آهي ۽ اسان پاڪستاناي اڄ باه ٻاه وقات ماانايَء 
جي الِء پريشان آهيون صرف ان ڪاري جاو اساان وٽ 
سياسي نظام مسئلن کي حال ڪارڻ جاي الِء نااهاي، 
صرف چند ماڻهن جي فائدي جاي الِء آهاي جاياڪاي 
پنهنجي پنهنجي وقت تي پنهنجو پنهنجاو وارو وٺان 
ٿا ۽ پوِء وري هڪٻئي جو پٽڪو الهايان ٿاا ۽ عاوام 

ع باه 6266ان تماشي ۾ پيرن هيٺان لتاڙجي ٿو. ڇا 
ايئن ئي رهانادوآ هاڪاڙي ڌر چاونادي تاه فاالڻاو اڳاواڻ 
چور آهاي چاوري ڪاري وياو، مالاڪ لاٽاي وياو، واپاس 

ماالااڪ ۾ نااٿااو اچااي، جااي ايااناادو تااه ان کااي جااياال 
مااوڪاالااياانااداسااياان. ٻااي ڌر چااوي ٿااي تااه وزيااراعااظاام 
هوشمناد ئاي نااهاي غايار هاوشامانادي ۾ پاياو فاياصاال 
ڪري. ڪا ڌر دانهن ڪري ٿي تاه آِء ايام اياف ساان 
جاايااڪااو مااعاااهاادو ڪااريااو پاايااا اهااو عااام ماااڻااهااو جااي 
ڪيتري مفاد ۾ هوندو توهان جي اسٽاياٽ باياناڪ آِء 
ايم اياف وٽ يارغاماال ٿاياڻ وڃاي پائاي ڪاناهان کاي 
تڪليف ٿئي ٿايآ باياروزگااري ڏياناهاون ڏياناهان وڌي 
پئي اهو انهن جو مسائالاو آهايآ اساان جاي مالاڪ ۾ 
انتها پسندي پنهنجا پايار پاخاتاا ڪاري چاڪاي آهاي 
اها ڪيئن ختم ٿئي اهو انهن جو مسئلو آهايآ هااڻ 
اهي مسئال حڪومتن کي حل ڪرڻا آهن حڪومتون 
عاوام ٺاااهاي ٿااو، پار ڇااا واقااعااي عاوام ٺاااهاي ٿااو. اڄ 
تائين ته اهو نظر ڪونه ٿو اچي. حڪومتون ماٿاي ئاي 
مٿي ٺهي ٿيون وڃن جيئن هان وقات هان حاڪاومات 
کي ڊاهڻ ۽ نئين حڪومت کي آڻڻ جي الِء ڊيل ٿاي 
رهي آهي پوِء ڊيل چئون يا ساز . عاوام تاه ڊيال ياا 
ساز  جو حصو ناهي، ڇو نه عاوام کاي آزاد ڪاجاي 
پاانااهاانااجااي ماارضاايَء مااطااابااق حااڪااوماات چااونااڊي اهااا 
حڪومت جاياڪاا عاوام جاي آجاپاي جاي الِء ڏياناهان 
رات ڪاام ڪااري ۽ حااقاايااقااي آزادي جاايااڪااا ذهاانااي، 
ماعاااشاي ۽ ماعاااشارتااي هاوناادي اهاا عاوام کااي ماالااي. 
اهڙي قسم جي اميد ڪري ساگاهاجاي ٿايآ ڪاجاهاه 
ڪم اسان عوام کي به ڪرڻو پاونادو پاناهاناجان حاقان 
جي الِء، پنهنجي وس آهر اڳتي اچاڻاو پاونادو تاه دناياا 
جي ترقي ۾ اسان جو به ڪجهه حصو هاجاي، امايادن 

 تي دنيا قائم آهي. 
*** 
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عقيدتون پنهنجي جاِء تاي پار 
خاااارجاااي پاااالاااياااسااايااان تاااحااات 
ملڪن جا اندروني ۽ باياروناي 
ماااعااااماااال صاااحاااياااح طاااور تاااي 
هااالئااڻ الِء ضااروري آهااي تااه 
ماالااڪاان جااا ساافااارتااي الڳاااپااا 
بهتار هاجان، ناه تاه مالاڪاي ماعاياشات تاي پاونادڙ اثار 
ملڪن جا ڏيواال ڪڍي ٿا وجاهان. سااڳاي صاورتاحاال 
پاڪستان سان به الڳو ڪري سگهجي ٿي ته ايٽاماي 
ڌماڪن کانپوِء ويچاري قاوم مشارف جاي حاڪاومات 

هڪ پاسي باا  ”جي ڊرامي ۾ ڦاسي پئي  5122جي 
نايااٺ طااالاابااان جااي آپااريشاان جااي “  ٻائااي پاااسااي پااڻااي

صورت آمريڪا کي اجازت ملاي تاه هاو هاڪ اياٽاماي 
طاقت رکندڙ ملڪ تي جيئن وڻيناس تايائان بامابااري 
ڪري، آخر ٻه دفعا اساما بن الدن کي ڳولهي لاڌائاون 
۽ ٻه دفعا ماريو وياو، هاڪ دفاعاو افاااانساتاان ۾ ٻاياو 
دفعو پاڪستان ۾، آمريڪا جاي زور آڏو پااڪساتاان 
جاهاڙن مالااڪان جاي زاري چاائاجااي جااو هااو پااناهااناجااي 
مڃائي ٿا وٺن. عربن جاي مالاڪان ساان گاڏ اياران باه 
تيل ۽ ٻين معدني خزانن سان ماالمال آهي، پر فِرقان 
جي تنازعن ۾ عرب ملڪن کان شروع کاان ڪاٽايال 
رهيو آهي، ايران ۽ سعودي ٻه وڏيون طاقتون آهن، پار 
پاڻ سان بارڊر شيئر ڪو نه ٿا ڪن. وچ ۾ عراق جي 
هجڻ سان انهن مالاڪان جاو رساتاو صارف سااماوناڊي 
آهي، پر ٻئي مسلمانن جي ٻن وڏن فِرقن جاا ماهانادار 
پڻ آهن. وقت جي ضرورت آهي تاه اهاي ٻائاي مالاڪ 
سفارتي الڳاپا بهتر ڪن، ان ڏس ۾ پاڪستاان جاون 

ڪوششون تعريف جوڳيون چئجن جو هن ٻناهاي کاي 
ٽياڪڙي جي آڇ ڪئي آهاي، هاونائان باه پااڪساتاان 
ٻنهي ملڪن سان اسالمي ملڪان هاجاڻ جاي ڪاري 
سفارتي الڳاپا ٺاهيو پيو اچي. توڻي جو سڀ جا ساڀ 
اسالمي ملڪ هڪ کان گهڻن فرقن ۾ ورهايل هاجاڻ 
جي ڪري ڪڏهن ڪي اياران جاي مادد طالاب ڪانادا 
آهن ته ڪي ساعاوديَء جاي، پار جاي تاارياخ تاي ناظار 
ڊوڙائبي ته واضح ٿيندو ته اسان کان وڌيڪ فارقان جاا 
پوڄاري يورپي ملڪ رهيا آهن انهن ملڪان ۾ سائاو 

تااائااياان  2078کااان  2885ساااال جاانااگاايااون جاايااڪااي 
وڙهيون ويون هيون جيڪي انگاريازن ۽ فارياناچ قاومان 
جي وچ ۾ ٿيون ۽ آخر فتح اناگاريازن جاي ٿاي، اناهان 

صادي  25۽  22فرقن جي تانااظار ۾ اهاي جاناگاياون 
عيسوي ۾ ٿيون. انهن ملڪن ۾ باائايابال جاا ساويان 

  Protestantته ڪاي Orthodoxنمونا هوندا هئا ڪي 
. آخار هالاي هالاي اهاي مالاڪ اناهان  Catholicته ڪي

تنازعن مان نڪري دنيا جون ساڀ تارقاياون ۽ آراماده 
زندگيون حاصل ڪري ويا هاڻي اهي دناياا جاا رهاناماا 

 سڏجن ٿا.
ايران ۽ سعودي عرب جي تنازعن جي داستان ڊگاهاي 

واري ايااران ۽ عااراق  2552آهااي جااو سااعااودي عاارب 
جنگ ۾ عراق جو حااماي رهاياو. ڇاو تاه آمارياڪاا پاڻ 
عراق جي حاق ۾ هاو ۽ روس اياران جاي حاق ۾ هاو، 

۾ ٿيو  6222وري شام جي معاملي ۾ جيڪو مارچ 
اتي بشاراالسد جي سپورٽ ۾ ايران ۽ روس اٿي بيٺاا 
ته جيئن سعودي عرب جاي حااماي گاروپان کاي شاام 
مان ڀڄائي ڪڍجي، اتي گهڻا ئاي ساناي گاروپ هائاا 

جيڪي بشاراالسد جي خالف اٿي بياٺاا ۽ اناهان کاي 
آمريڪا سامايات ساڀاناي ساناي مالاڪان جاي ساپاورٽ 
حاصل هئي، جنهن جي نتيجي ۾ شاام ماان گاهاڻان 
ساناي گاروپان جااي مااڻاهان لاڏپااالڻ شاروع ڪائاي، پاار 
روس جي سپورٽ يا اياران حاماايات جاي ڪاري باه ياا 
اتان جي مضبوط شامي فوجن جي لڙائي جاي ڪاري 
اتان جي اندروني بااوت کاي چاياڀااٽاي ڇاڏياو. ڇاو تاه 
بشاراالسد قبيلي يا فرقي جي ماڻهان جاو وڏو تاعاداد 
فوج ۽ اسٽبلشمينٽ جو حصو هاو ۽ آهاي، پار اناهان 
ٻناهاي اساالماي مالاڪان اتاي باه اهاا رواياتاي دشاماناي 

 نڀائي، جيڪا نه ٿيڻ گهرجي ها.
جي ايراني مذهبي اناقاالب مسالاماانان  2555اصل ۾ 

جي ٻين ملڪان ۾ باه اثار ڏياکاارياا هائاا جاناهان جاي 
نتيجي ۾ يمن ۽ بحرين ۾ به اها صورتحال آهي )۽ 
هئي( جو جاڏهان ساعاودي ۽ اياران جاي ڳاالا  ايانادي 
آهي ته اهي ملاڪ انادروناي خالافاشاار جاو شاڪاار ٿاي 
ويندا آهن پوِء سياسي ٽياڪڙياون ڪاري مسائاال حال 
ڪيا ويندا آهن يا ڪنهن جنگي معاهدي تحات ڪاا 
جنگ بندي به ڪئي ٿاي وڃاي، پار اساالماي مالاڪان 

جي پليٽ فارم تاه باهاتاريان ناماوناو   OICجي رواداري
۾ سڀاناي اساالماي مالاڪان  2550هو جو ڀٽو صاحب 

جي بالڪ ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي هئي، جيڪاا ان 
پائيداري سان هلي ها ته اسالمي ملڪن ۾ صاناعاتاي 
انقالب سان گڏ خاوشاحاالاي ۽ سايااساي هام آهاناگاي 
چوٽ تي هجي ها. وري به اهي مااارباي ۽ آمارياڪاي 
طاقتون چئجن جن ان اسالماي سارباراهاي اڳاواڻان کاي 
ڪڻو ڪڻو ڪري ڇڏيو، جو وري اهي سڀ هڪ ٻئاي 

 مسلم نُملڪنُ۾ُٽي ڪڙيونُٿيڻُگهرجن
  ح الِتُح ضرھ

 

 رياض ابڙو
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جا مخالف ٿي بيٺا، جنگين ۾ هڪ ٻائاي کاي تاباا  
۽ باارباااد ڪااري ڇااڏياان، ڪااوياات جااي مااٿااان آگسااٽ 

۾ عراق جو حملو ڪو سٺو سنائاوڻ ناه هاو جاو  2552
بي سبب عراقي فوجون ڪاهي پيون ۽ ڪوويت جاي 

تاياال جااي کاوهاان کااي باا  ڏئاي ڇاڏي هااياائااون  622
جاااناااهااان ۾ عاااراق جاااي ساااپاااورٽ ۾ وري ساااعاااودي، 
پاڪستان ۽ بحرين اٿي بياٺاا هائاا ۽ عاراق ڪاوويات 

صوباو قارار ڏناو ياا اعاالن ڪاياو هاو،  25کي پنهنجو 
جيڪا پڻ هڪ اڻوڻندڙ ڳال  هئي جيڪا ساي آِء اي 

 جي اشاري ۽ هشيَء تي نه ٿيڻ گهرجي ها.
سعودي عرب يامان ۾ پاورا چاار ساال انادروناي گاهارو 
لڙائين ۾ سني گروپن جو ساٿ ڏنو ته جيئن ايران جو 
اثر گهٽجي ۽ اتي ايران وري انادروناي طاور پاناهاناجان 
گروهن جي حمايت ڪئي جيڪا پڻ مسلسل رهانادي 
آئي هئي. لاباناان ۾ اياراناي پاٺاڀارائاي حااصال ڪانادڙ 

ساعاد ” جاي مادد ڪائاي تاه جايائان “  حزب اهلل” گروپ 
جي تختي کاي اوناڌو ڪاري ساگاهاجاي. پاوِء “  حريري
۾ ان کااي مااجاابااورن پاانااهاانااجااي عااهاادي تااان  6225

کااي “  سااعااد حااريااري” اسااتااعااياافااي  ڏيااڻااي پاائااي هاائااي، 
سعودي پٺڀرائي حااصال هائاي، پار انادروناي ماداخالات 
جي ڪري ان زوريَء استعيفي  ڏناي. اتاي باه ساعاودي 
۽ ايران جي ٻنهي طرفن جي مداخلت ڏسڻ وٽان هئي 
جيڪا وڏن زورن ساان پائاي هالاي. ان ساڄاي راناد ۾ 
آمريڪا سعودي عرب جو غير مشاروط حامااياتاي پاڻ 
رهاايااو، تااڏهاان تااه هاار سااعااودي حااڪاامااران آمااريااڪااي 
سرڪار سان سٺا الڳاپا ٿو چاهي ۽ ايائان ئاي ٽارماپ 
سان سعودي شهزاده هر معاملي ۾ گڏ گڏ رهانادا آياا 
۽ جوبائيڊن به ساڳي اميد رکي ٿو ته هو باه ساعاودي 
شهزادن ساان سااڳاي پاالاياساي جااري رکانادو، جاياڪاا 
آمريڪاي پاالاياساي جاو اڻاٽار حصاو آهاي. ڏساجاي تاه 
سعودي ۽ اسرائيل ايران جي ايٽمي طاقت جا بادتاريان 

۾ آمارياڪاي پااباناديان گاهاٽاائاڻ  6227مخالف هئاا. 
مهل به ٻئي ملڪ مسلسل مخالفت ئي ڪندا رهاياا. 

تاائايان پااباناديان  6227کان وٺاي  6222ايراني عوام 
۾ گا  کائڻ تي مجبور هو، پار ساعاوديَء جاو گاهاڻاو 
زور هو ته ايران کي ڪنهن به صورت ايٽم بام ٺااهاڻ 
نه ڏنو وڃي، پر اهو بم جڏهن پاڪستان ٺاهيو تاڏهان 

ڪچو تيال  72222سعودي حڪومت پاڪستان کي 
مالايان ڊالار جاو تايال روزاناو اهاو باه  6.7فراهم ڪيو. 

مفت يا معمولي قسطن تي، اها ناواز شارياف سارڪاار 
 تي سعودي سرڪار جي وڏي ڇانَو هئي.

ٻنهي ملڪن جي اياڏي شادياد ماخاالافات جاياڪاڏهان 
دوستيَء ۾ تبديل ٿي وڃي تاه اساالماي دناياا مااارباي 
دنياا آڏو اياتارو ماجاباور ناه ٿائاي. ساعاودي عارب جاي 
باهاتاريان دوساتان ۾ پااڪساتاان ساان گاڏ ياو اي اِي، 
بحرين، اردن ۽ مصر به شامل آهن جن سان ساعاوديَء 
جا بهترين الڳاپا رهان ٿاا ياا هار دور ۾ ناڀاائايانادا ٿاا 
اچن، پر هيل تائين ايران ۽ سعودي عارب ڪاڏهان باه 
هڪ ٻئي جي سامهاون نااهان ٿاياا ناه ئاي ڪاا لاڙائاي 
ڪئي اٿن، پر پنهنجن پنهنجن گاروهان جاي حاماايات 
۾ لهي ضرورو پوندا آهان، پاوِء اهاي مسائاال يامان ۾ 
هجن يا اهي لڙايون بحرين ۾ هجن. ڪوياتاي مسائاال 
هاجاان يااا شااام جااي گااروهان جاي حامااايات جاي ڳاالاا  
هجي يا سعودي سفارتخاني تي ايران ۾ حامالاي جاي 
ڳال  هجي. جنهن جي نتيجي ۾ سعودي وري اناهان 
جي سفارتڪارن سان بدلي ۾ ڪئي. ڳاالا  ماذهابان 
کان هٽي سوچڻ جي آهي، سايااساي عامال دخال جاي 
آهي ته اهي پنهنجا سفارتي الڳاپا مذهبي فرقي تاي 

 مبني نه رکن. 
ڏسااجااي تااه اهااي ٻاائااي ماالااڪ آمااريااڪااا جااي زور تااي 
اسرائيل کي مڃڻ الِء به تيار ناهن تاه پاوِء هاڪ ٻائاي 

 کي مڃڻ الِء ڇو نهآ 

۾ پااڪساتااناي پارڏياهاي  6262گذريل سال آگساٽ 
وزير شاهه محمود قاريشاي ٻاناهاي مالاڪان جاي دوري 
دوران اهااا هااام هااناائااي هاائااي تااه پاااڪسااتااان ايااران ۽ 
سعودي عرب جي وچ ۾ ٽياڪڙي ڪنادو. اياران جاي 
ڪاوڙ پنهنجي جاِء تي جنهن ۾ هي قاسم سليماناي 
جي خون جي بدلي آمريڪاي سافاارتاخاانان تاي حاماال 

 ڪندا يا ان کان به گهڻو ڪج  وڌيڪ ڪندا، 
شاهه ماحاماود قاريشاي جاون ڀاڀاڪاياون تاه کاٽاڻ جاون 
ناهن. جتي هو انڊيا ڏانهن منهن ڪرياو باياٺاو هاونادو 
آهي ته اهي ڪشمايار ماان هاٿ ڪاڍن، هاٿ ٺاوڪاياا 
ڪشمير جا ڪوڙا نقشاا ٺااهاي مااڻاهان کاي سايااساي 
طرج چريو ڪريو ويٺو آهي، جيڪو ٿيڻو تاه نااهاي ياا 

پار هان “  دياواناي جاو خاواب آهاي” ايئن کڻي چئجي ته
جون ڪوششون سارا  جوڳيون آهن جو ڪم ٿئي ياا 
نه پر هي ته پنهنجي هڙان وڙان ڪوشش پاياو ڪاري. 
ان ڏس ۾ طاقتور ملڪن جي ٽيااڪاڙي باه وڏو دخال 
ٿي رکاي، ناه تاه اهاي ساڀ ڪاوشاشاون ماڙئاي ٽاائايام 
پاس هونديون آهن جيڪي هر دور ۾ ٿينديون رهياون 
آهن ۽ پياون ٿايانادياون. ماذهاباي ۽ فارقاي واريات وارا 
ويڇا ته ڀائرن ۾ به هجن ٿا، پار تارقاي جاي را  هاڪ 
ٻئي جاي الِء هار صاورت ۾ هاماوار ڪاجاي ۽ خاا  
خطي جي امن الِء اهو تمام ضروري آهي ته مسلاماان 
ملڪ ايڪي ۽ ٻاڌي جاو اظاهاار ڪان. ناه تاه مااارباي 
طاااقااتااون چاااهاان ٿاايااون تااه اسااان اڃااان بااه ٽااڪاارن ۾ 

جاا مازا وٺان   Divide & Ruleورهائجون ته جيئن هاو
۽ اسان سادائايان پاناهاناجاون تاوانااياون ايائان پاياا ذياان 
ڪااناادا رهااون. ان ڪااري وقاات جااي ضاارورت آهااي تااه 
مسلمان ملڪن ۾ ٽياڪڙيون ٿيڻ گهرجن تاه جايائان 

 ترقي ۽ واپار جون راهون هموار ٿين.
*** 
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صبح ٿيندي ئاي پاناهاناجاي  
آواز جي سائرن سان موڊ جاو 
خانو خراب ڪنادو آهاي. اِهاو 
موڊ جيڪو اڳي وري ڪهڙو 
چڱااو هااوناادو آهااي، بااهاارحااال 
هااڻ ڪااانُء پااناهاانااجااي فاار  
جي ادائگي ۾ ڪجهه گوسڙو ان ڪري باه ٿاي پاياا 
آهن جو انهن جي ڊيوٽي هاڻ ڪجهه ٻين پکيان ۽ 
ڪانااهاان ٻااي مااخاالااوق پانااهاانااجااي ذمااي ڪااري ڇااڏي 
آهي. ڪانُء هاڻ ڳوٺن تائين محدود ٿي رهجي وياا 
آهن شاهارن ۾ صاباح ٿايانادي ئاي ڪاانُء ناناڊ ماان 
ڪاونااه اٿااارياان، پار ٽااياان ۽ ڊٻاي وارا اهااا ڪااارروائااي 

 پوري ڪريو ڇڏين.
ڪانُء مان مون سميت گهڻا مااڻاهاو غايار ماطامائان 
هجن ٿا. خايار اناهان جاي ڪااناون کاي ڪاا گاهاڻاي 
پارواهاه باه ڪااوناهاي، جاو اناهان کاي جااياڪاو ڪارڻااو 
هوندو آهاي ساو ڪاري گاذرنادا آهان  پاٺاتاي ڪاوناه 
نهارين ۽ ڪنهن جي غر  ڪاو ناه ڪاڍن. ڪاانُء 

ٻين پکين کان گهڻو ماخاتالاف ٿايان ٿاا، اهاي ٻايان 
پکين جيان بيوقوف ڪونه ٿين بلڪه عالام، عاقال، 
داناااش، فاااهااام ۽ ادراڪ ۾ هاااو وڏن وڏن ٽااايااالاااي 
دانشورن کان به گوِء کڻي وڃن ٿا. انهيَء جاو ياقايان 
اسان کاي جاياڪاڏهان هاونائان ناه باه اچاي تاڏهان باه 
اسين پنهنجي نصاب ۾ ڪانُء بابت تاماام گاهاڻاو 
مواد ڏسي سگهون ٿا، جيڪاو باهارحاال ڪاانُء جاي 
علمي اڪابري الِء هڪ مساتاناد ماآاال آهاي. ماآاال 
هاي نااظاام جاايااڪااو مااون ناانااڍي هااوناادي پااڙهاايااو هااو 
جيڪو ڪانُء جي فراخدلاي ۽ ڪاناهان جاو ٿاورو ناه 

 رکڻ کي ثابت ڪري ٿو:
 پئسو لڌم پٽ تان
 پئسي ورتم گاهه،

 گاهه ڏٺم مينهن کي،
 مينهن ڏنو کير
 کير ڏنم امڙ کي
 امڙ ڏنو لولو

 لولو ڏنم ڪانُء کي

 ڪانُء ڏنو کنڀ
 کنڀ ڏنم راجا کي
 راجا ڏنو گهوڙو

 چڙهي گهم چڙهي گهم.
حاالنڪه ڪانُء ڪڏهن باه ڪاناهان کاان ڪاا شايِء 
ايئن ورتي ڪونهي. مون سميت اوهان ساڀاناي کاي 
خاباار آهااي تاه ڪااانُء تاامااام سااياااڻاو ٿاائاي ٿااو ۽ هااو 
هميشه ننڍڙي ٻاار کاي جاڏهان اڪايالاو ڏساي ٿاو ۽ 
جيڪڏهن ان جي هٿ ۾ ڪا کائڻ جي شايِء آهاي 
ته هو آمريڪاي پاالاياسايان تاحات ان تاي حاماال آور 
ٿئي ٿو ۽ بعد ۾ خبر اها پوي ٿي جاو ڪاانُء مازي 
سان ٻار کان کسيل چپس کائي رهياو هاونادو آهاي 
۽ ٻار کي اسڪول جي ماستر جي ٿڦن کانپوِء گهار 
۾ پيُء يا ماُء جي جذباتي فائرنگ کي منهن ڏيڻاو 
پوندو آهاي. ڪاانُء سايااڻاو ٿائاي ٿاو ۽ ٿاورو گاهاڻاو 

۾ پاڻ حصاو   Jokeمذاقي باه ساو ڪاڏهان ڪاڏهان
وٺي ٿو. ڪانُء جاڏهان ڪاناهان وڏي مااڻاهاو ياا ٻاار 
کي ڏسي ٿو ته يڪدم اچاي اناهان جاي ٽاڪاڻ تاي 

۽ سماجياتادب    

 
 ڪانُء

 شوڪت لوهار
shoukatali.lohar@gmail.com 

 ڪانُء سان گهاريل ڪجهه گهڙيون
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ٺونگا پائي ٿاو ۽ پاوِء ايائان ڀاڄاي وڃاي ٿاو جايائان 
آمريڪا جا ڊرون عارف باناا پاائالاياٽ جاناگاي جاهااز 
وزيرستان واناا ۾ بامابااري ڪاري صاحاياح ساالمات 
پنهنجي ايئربيس تي لهن ٿا، ان ماذاق جاي جارئات 
ڪانُء صرف ان سباب ڪاري ٿاو جاو تاماام سايااڻاو 
ٿئي ٿو ۽ سمجهي ٿو ته هي وطان عازياز اداساي ۾ 
دنيا جي چوٿين نمبر ملڪ جاي لساٽ تاائايان اچاي 
پهتو آهي ۽ ڌرتي ڌڻي هر وقت ڪنهن نه ڪاناهان 
بحران جي ڪري پريشان رهن ٿا، تنهناڪاري اناهان 
جااي اداسااي مااٽااائااڻ الِء هااو اهااڙو رسااڪ کااڻااي ٿااو. 
ڪجهه ڏيناهان اڳ پااڻ سااڙيانادڙ هاڪ ماڙس جاي 
مدد ڪندڙ هڪ پولياس واري تاي باه ڪااناون کاي 
وڏي ڪاوڙ آهي جيڪو انهيَء پريشان ماڻهاو جاي 
زال واپس وٺي ڏياڻ باجااِء ان ماٿاان پائاٽارول هااري 
رهيو هو جنهن تصوير کي پکين جي پارليااماياناٽ 
 الِء زير بحث آڻڻ الِء ڪانون کوڙ جتن ڪيا آهن.

اناااااااااااهااااااااااايَء الِء ڪاااانُء سااايااااڻاااو صااارف 
هااااان هاااااڪ جااااااااااااو ڪونهاي چائاباو 
هاااااياااااٺ پيالاي ۾ پااڻاي 
هجاڻ ڪاري ان 
۾ پاااٿااارياااون گاااڏ 
ڪااااااري وڌيااااااون 
هاايااون ۽ پاااڻاااي 
مااٿااي چااڙهااي آيااو 

هااو ۽ ڪااانُء پاااڻااي 
پي سرهو ٿي پاناهاناجاي 

اڃ اجااهااائااي اڏامااي هاالاايااو 
ويو. هن ۽ اسان ساڀ اڃاايال 

 ”Thirsty Crow“ڪانُء
واري ڪاااهااااڻاااي  

مان محنت جاو 
ساااباااق حااااصااال 
ڪيو هو، پر هان 
دور جااااااا ڪااااااانُء 

انهيَء ڪهاڻي کي مڃڻ الِء 
تاايااار ناااهاان ۽ اڄ جااي دور جااا ڪااانُء 

انهيَء ڪهاڻي کي پنهنجي عقل ۽ داناش تاي 
هاڪ ٺاٺااولاي سامااجاهاان ٿاا. اڄاوڪااي دور ۾ اڃاااياال 
ڪانُء جيئن ته تمام گهڻو سياڻو ٿاي چاڪاو آهاي 
سو پاڻي جو پيالو جنهن ۾ پاڻي گهرائي ۾ هاجاي 
ٿو خوامخواهه دناياا ساڄاي ماان ڀاتار گاڏ ڪارڻ جاي 

هااو ڪانااهاان جااوس واري   Simplyضارورت نااه آهااي
چااورائااي پاايااالااي ۾  Strawدڪااان تااان هااڪ تااياالااي 

وجهي پاڻي پي سگهن ٿا ان ۾ محنت وغاياره جاي 
ڪا ڳاالاهاه نااهاي. ڪااناون جاو اهاو ماوقاف آهاي تاه 
پکين ۽ ماڻهن کي وقت سان گڏ هالاڻ گاهارجاي ۽ 
جديد دور جي حوالي سان ٿورو ٽيڪنيڪل باه ٿاياڻ 

 ضروري آهي.
ڪانُء جو رنگ ڪارو ٿئي ٿو جنهان ۾ ڪاانُء جاو 
پنهاناجاو ڪاو باه ڏوهاه ناه آهاي، هاو هان دياس جاي 
اشاارف الاااماااخااالااوق جاااي دردن کاااي ڏساااي مااااتاااماااي 

يونيفارم ۾ رهڻ پسند ڪري ٿو. ان کاانساواِء 
ڪااجااهااه ڪااانااون جااو مااوقااف آهااي تااه 
ڪااارو ويااس انااهاايَء الِء بااه ڪاايااو آهااي 
جيئن هو سنڌ ۾ وڌندڙ عاشقان ۽ اناهان 
سان ويساهه گاهااتاي 
ڪندڙ محبوبان ۽ 
ان کااناپاوِء ڪاارا 
ويااس ڪااناادڙ 
اناااااااااااهااااااااااان 

ماااظااالاااومااان 
ساااااااااااااااااااان 

يااڪااجااهااتااي جااي 
اظهار طور پڻ بلياڪ 
آئاااوٽ واري صاااورت ۾ 

پسند ڪن ٿا جو سنڌ جاي رهاااااااااااااڻ 
ڪيسٽي شااعارن جاو گاهاڻاو 

تعداد ڪانون جاي ناقاِش قادم تااااڻااااو 
هلڻ کي پناهاناجاي الِء فاخار تااااااي 

 سمجهن ٿا.
ٻين پکين جيائان ڪااناون کاي 
ماڻهو پالتاو پاکايان جاياان گاهارن 

نه پالين جايائان طاوطاو ۽ ناناڍڙيان ۾ ڪااو 
جهرڪين کي پاالاباو آهاي ان الِء باه 
ڪانُء گهڻا پريشان ڪونه آهن، جو کين خابار آهاي 

ته پالتو پکين جي آزادي صلب ٿيڻ تاي هاو گاهاڻاا 
ڏکارا آهن ۽ ڪڏهن ڪاڏهان تاحارياڪ باه هاالئايان، 
انااهاان جااي آزادي الِء رياالاايااون بااه ڪااڍن ۽ باا  

 هڙتالون به ڪري وٺن ٿا.
 Publiclyڪانُء ٻين پکين جيان ولگر ناهن جو هو

پنهنجي ماادي ڪاويال ساان چاهاناب ڪاو ناه  
اڙائين، جيئن ٻيا پکي توهان کي بجلي جاي 
تار تي ويٺي اهڙي فحاشي ڦهالئايانادي ناظار 
ايانادا آهان. ڪااناون کاي پاوري سااڌ آهااي تااه 
اخالق به ته ڪا شايِء آهاي تاناهاناڪاري اهاي 
حدود آرڊيننس جو پاس رکن ٿا ۽ ڪڏهن باه 

 اهڙي مسخري ڪونه ڪن ٿا.
ڪانون کي شاعر به نه سمجاهاي ساگاهاياا آهان 
جو هميشه کين پاڻ کان پري ڀڄائڻ، اڏري وڃاڻ 
الِء طاارحااياان طاارحااياان اللااچااون پاايااا ڏيااناادا آهاان، 
ڪڏهن مٺڙي ماني، ڪڏهن ُچوري، ڪڏهان ڪاو 
ٻيو ڪو چوڳو وغيره، پر ڪانون جاو ماوقاف آهاي 
ته هينئر ماوباائايال ۽ فاياس ُباڪ جاي ماوجاودگاي 
جي ڪري انهن کي تڪليف ڏيڻ جي ڪاا اهاڙي 
خا  ضرورت نه آهي، پر پاوِء باه ڪاانُء نايااپاو ۽ 

)مافات(   free of costسنديسو پهچائاڻ جاو ڪام
ڪاارڻ الِء تاايااار آهاان، انااهاان کااي اللااچ ڏيااڻ جااي 
ضاارورت نااه آهااي، ڪااانااون کااي بااه عاااشااقاان ۽ 
ماحابااوبان کااان هاڪااڙو ڏوراپااو ضارور آهاي تااه هااو 
ڪاڏهان باه کايان وياجااهاو اچاڻ الِء ڪاو ناه ٿااا 
چون هميشه ڏور ماوڪالاڻ جاي ئاي ڳاالاهاه 
ڪندا رهيا آهن. ڪااناون جاون مااياون 
ڪويليون سناڌ جاي ماهاان ڪاوي 
شاااايااااخ اياااااز جااااون گااااهااااڻاااايااااون 
ٿورائتياون آهان جاو هان کايان 
پاانااهاانااجااي هااڪ خااوبصااورت 
 نظم ۾ ياد ڪيو آهي.

 وڃو ڪويلو وڃو
 وڃي پرين کي چئو
 اڃان پيو جئان
 اڃان پيو جئان!

ڪااانااون کااي انااهاايَء مااحاااوري تااي تااحاافااظااات آهاان 
جاانااهاان ۾ سااياااڻااي ڪااانُء کااي ٻاانااهااي ٽاانااگاان سااان 
ڦاسڻ جاي ڳاالاهاه ڪائاي ويائاي آهاي. ڪااناون کاي 
انهيَء محاوري تي ڏاڍي کل ٿي اچاي جاو جاياڪاي 
انهن کي ٻنهي ٽنگن سان ڦاساڻ جاو چاون ٿاا اهاي 
پاڻ دنيا جهان جي مسئالان ۾ ڪاياتارا ڦااٿال آهان، 
جو انهن کي اها به خبر ناهي ته اهي ڪاياتارا ڦااٿال 
آهن، جو انهن کي اها به خبر نااهاي تاه دناياا جاهاان 
جي جهنجهٽن کان واندو ٿي ڪو پيالو پاڻي جو ۽ 
چاناور ياا دال کاڻاي گاهار جاي ڇات تاي رکان جاتاي 

 ڪانُء سميت ٻيا پکي مستفيض ٿي سگهن. 
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 ۽ سماجياتادب  

پيارا بابا مون کاي هان ڀاياري 
خط لکڻ ۾ ڪاجاهاه ديار ٿاي 
وئاي تااوهااان ضاارور ماانااهاانااجااي 
خط جو انتاظاار ڪاياو واونادو، 
هان ڀايااري بااه يااادگاياارياون ئااي 
اوهااااان سااااان ونااااڊياااانااااديااااس. 

ڪيڏي مھل سوچ ٿيندي آهي ته بابا کي ته 
سڀ خبر آهاي پاوِء باه دل جاي دروازي 
تي دستڪ ڏيندڙ يادگيرياون ۽ اواي 
انمول لمحان جاا احاوال اوهاان ساان 
ئااي ڪااري سااگااهااان ٿااي ٻاائااي 
ڪاانااهاان سااان نااه. بااابااا اوهااان 
پاااناااهاااناااجاااي ان ساااچاااائاااي ۽ 
انسانيت واري اناقاالباي ڪام 

۾ پاااناااهاااناااجاااي 

سڄي گهر کي شامل ڪيو جو اوهان جو اصول هو ته 
جاايااڪااو ڪاام ڪااجااي ان جااي شااروعااات ۽ عااماال 
پهريائين پاڻ ۽ پنهنجي گهر کان ڪاجاي. ماون کاي 
ياد آهي ستهتر ۾ هيرآباد واري جاِء تي عاورتان جاي 
پروگرام ۾ تووان مون کي پڦي مريم ۽ ماسي نظايار 
کي شامل ڪيو ٻيا سڀ ٻار ننڍا هئا اتي ٽن ڏياناهان 
واري ڪاااناافاارنااس ۾ اووااان ۽ ٻاايااا ساااٿااي جاايااڪااي 
پناھاناجاي عاورتان ساان گاڏ آياا وائاا واياٺ رڌ 
پچاُء ۽ ٻي ضرورت جو انتظام پاياا ڪانادا 
هئاا، ماٿاي عاورتان جاا لاياڪاچار پاروگارام 
هلندا هئا. انهن ڏينهن کاان اساان تاوهاان 
ساااان سااااٿ ۾  اناااقاااالباااي ڪااام جاااي 
شروعات ڪائاي. شاهارن، ڳاوٺان ۽ جاهار 
جهنگ ۾ ڪولاهاي ڀايالان جاي چاونارن ۽ 
ٻھراڙي جي غريب واري عاورتان جاا ياوناٽ 
کااولاايااا ۽ انااهاان کااي اهااو احساااس ڏياااريااو تااه 
عورتون صرف گهر سنڀالڻ، ٻاار پايادا ڪارڻ ۽ 
مردن جي خادمات الِء پايادا ڪاوناه ٿاياون آهان، پار 
عورتون هڪ جيئرو جاڳندو وجود رکندڙ انسان آهن، 
انهن کي به سامااج ۽ ماعااشاري ۾ ماردن جاهاڙا 
ئي حق آهن، کين ليڪچرن ۽ ڪچهريان ۾ 
انھن ملاڪان جاا اناقاالباي ڪاتااب پاڙهاي 
ٻڌائبا هئا ته ڪيئن اتي عورتان ماردن 
ساااان گاااڏجاااي سااامااااج ۾ ظااالااام ۽ 
نااااانصاااافاااي واري ناااظاااام خاااالف 
جدوجهد ڪري پناهاناجاا حاق 
حاصل ڪيا هائاا. اناهان 
۾ وياٽاناام 

جااااااااااي 
ٿاااااااااانااااااااااا، 
چااااااااايااااااااان 
جااي لاايااو 
خااااااااااااااااوالن 

ٽمي، سنڌ جي مائي بختاور ۽ ٻايان اناقاالباي عاورتان 
جي جدوجاھاد ۽ قارباانايان جاون ڪاهااڻاياون هاونادياون 
هيون. اتي عورتن کي پڙهائڻ جو ڪام شاروع ڪاياو 
ان تي عامال الِء هار ياوناٽ جاي مايامابارن کاي پااباناد 
ڪيو ويو. بااباا ماون کاي يااد آهاي تاه جاڏهان تاوهاان 
اسان کي پروگرامن ۾ وٺي ويانادا وائاا تاه ساڄاي واٽ 
اسان کان پوري رپورٽ وٺندا هئا ۽ سمجھائيندا هائاا 
ته عورتن سان اوهان جو رويو، لهجو، ٻولي، اٿڻ وياهاڻ 
انهن وانگر ئي هجي اوهان ۾ ۽ هنن ۾ ڪاو فارق ناه 
هجي جو هو اوهان کي پنهاناجاو ساماجاهاي ڏ  ساور 
ونڊين. پيارا بابا اهڙي تربيت هڪ عظيم انساان ئاي 
پنهنجي اوالد جاي ڪاري ساگاهاي ٿاو. ماون کاي يااد 
آهي هڪ رات جو پنهنجي گهر ماياٽاناگ الِء ڀاياڻاون 
گڏ ٿيون هيون اڃان باقاعدي مياٽاناگ شاروع ناه ٿاي 
هئي توهان ٻاهران آيا ته ان وقت آئون کٽ تاي وياٺال 

بااباا هاي ڇاا آهاي ” هئس توهان مون کي سڏي چيو، 
ايائان “  ڀيڻون ويٺ ويٺيون آهن اوهان مٿاي کاٽ تاي.

اوهان هر وقت هڪ هڪ ڳال  نوٽ ڪاري اساان جاي 
اصااالج ڪااناادا هاائااا. هااڪ ڀاايااري جااياال ۾ ڪاانااهاان 
ماالقاات ڪارڻ واري کااان اوهاان پاڇاياو تاه اسامااعاياال 
اسلم اوطاق تي ماڻهن کي هٿ ويٺاي وياٺاي ٿاا ڏيان 
يا اٿي، ايئان اوهاان جاي ناظار ۽ ساوچ ۾ ساڀ ڳاالا  
هوندي هئي. گهر جي هر ڀاتي جي تربيت انهن کاي 
سنوارڻ جو اوهان کي خيال هونادو هاو. اڄ اوهاان کاي 
خط لکندي مون کي امان جي تمام گهڻي يااد پائاي 
اچاي جااياڪاا ساڄااو ڏيانااهان اوهااان ۽ اساان ٻااارن کااي 
دعائون پئي ڏيندي هئي. ماون کاي اهاو باه يااد آهاي 
امااان جااي وفااات تااي تااووااان اسااان سااڀاانااي ٻااارن کااي 
ڀاڪرن ۾ ڀري ڏاڍو رنو هو، جياجاي کاي تاوهاان چاياو 
هو ته اڄ ماناهاناجاي دعاا جاو در باناد ٿاي وياو. 
بااس بااابااا اياائاان ڳااالااهاايااون ياااد اياانااديااون 
رهااانااادياااون آهااان جاااياااڪاااي ڪااارڻ ٿاااي 
چاهيان جو اوهان مون کي سادائايان 
چوندا هئا ته ڪااباه ڳاالا  دل ۾ ناه 
ر  سااڀ مااون سااان ڪااناادي ڪاار، سااڀ 
ڳالهيون اوهان ساان ڪاباياون. بااباا جاڏهان 
توهان جيل ۾ هوندا هئا ته پويان ٻنيَء ۽ ٻين ڪامان 
سان گڏ ٻني پوکائي جو تمام گهڻو خيال هونادو هاو 
جو ان مان گهر، جيل، پارٽي جا خرچ به ٿيندا هئا جو 
خط ذريعي ئي سڀ احوال ٿيندا هئا، توهان مون کاي 

 ب ب ُس ئنيُڏانهنُخط
 

 ُ  پي را

 ٻيونُخط شهناز راهو
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اهو لکندا هئا ٻنيَء جاو حسااب ڪاتااب صادياق کاان 
پڇي مون کي لکي موڪليندي ڪر. تووان ڌيئرن ۽ 
پٽن ۾ فرق ڪونه رکيو بالاڪاه ڌيائان ۽ عاورتان جاي 
اوهان وٽ اهامايات ۽ عازت وڌياڪ هائاي. خاانادان ۾ 
پراڻين رسامان ساوچان ڪاري غالاط فاياصاال باي جاوڙ 
شاديون جن عورتن جون شاادياون ناه ٿاياون اناهان جاي 
زندگي جو توهان کاي ڏاڍو ارماان هاو. اوهاان جاي اهاا 
ئي ڪوشش هئي ته هاڻ غلط رواج سوچ جي ڪاري 
وڌيڪ ڪنھن جون زندگيون تبا  نه ٿين. خاانادان ۾ 
صدين کان پايال روايات کاي ٽاوڙي ماناهاناجاي شاادي 
خاندان کان ٻاهر ڪري هڪ مآال قائم ڪيو، جاناھان 
سان ڪيترين نياڻين جون زنادگاياون ٺاهاي وياون. اهاا 
ڳالهه عام ٿاي تاه اباا فااضال پاناهاناجاي نايااڻاي ٻااهار 
ڌارين ۾ ڏني باقي ٻيا ڪي مٿان لهي آياا آهان ڇاا. 
بابا اووان منهنجا نه صرف پيار ڪارڻ وارا پايُء هائاا، 
پر اهڙا دوست ۽ همراز هئا جيڪي خوشنصيب ڌيائان 
کي نصيب ٿيندا آهن. جنھن سماج ۾ ڌيئرون هاجاڻ 
ئي بدنصيبي سمجهي وڃي، زوري شاادياون ڪاراياون 
وڃاان، ڇااوڪاارياان کااي سااتاان پااڙدن ۾ ويااهاااري عاازت، 
غيرت ۽ مالاڪايات ساماجاھاياو وڃاي، اتاي هاڪ پايُء 
ڌيَء کان پڇيو شهناز بابا توکي ڪو ڇاوڪارو پساناد 
هجي ته ٻڌائي تنهنجي شادي ڪرايان جي هو غرياب 
آهي ته ڪا ڳال  ناهي، گهر باه پااڻ ٺاهارائاياناداسايان. 
اوهان جاڏوان ماناهاناجاو سار راهاو بارادري کاان ٻااهار 
ڪيو ته اهو اهاڙو فاياصالاو هاو جاو ساتان پاياڙهايان ۾ 
ڪونه ٿيو هو، جاناھان تاي ڳاور جاي راهاو خاانادان ۽ 
ڪااجاا  ويااجااهاان ماااڻااهاان سااخاات اعااتاارا  ڪاايااو ۽ 
ڪاوڙيا ته فاضال جاي ڌيَء شاهانااز جاي ٻاي ذات ۾ 

ڪيئن شادي ٿيندي. ايتري قدر جو پوري ڳاور جاي 
راهو برادري ادا صدياق جاي شاادي کاائاڻ کاان اناڪاار 
ڪيو. اووان سڀني مطمئن ڪرڻ جي ڪاوشاش ساان 
گڏ اهو چيو ته ڌيَء ماون پاناهاناجاي ڏناي آهاي اوهاان 
صديق جي شادي کائيندا ته مون کي خوشاي ٿايانادي 
جي نه ته مرضيَء وارا آواياو. پاياارا بااباا ماون وٽ اهاا 
لسٽ به رکي آهي جيڪا منهنجي شادي جي سامان 
جي ماسي ٺاهي اووان کي ڏني هئي تاه ڏساي اوهاان 
چيو ته شهناز کي ڏاج ڏيئي گهر مان ڪڍو ٿا ڇاا تاه 
ماسي چيو ته ادا ناٿڙا جيساتاائايان پااڻ وڏا آهاياون تاه 
ٻي ڳال  آهي پوِء خبر ته ننڍا ڇا ڪن. اووان چيو هو 
ته شهناز ۽ شهر بانو جا اهڙا ڀائر ئي ڪوناه آهان جاو 
انهن سان حساب ڪندا. پيارا بااباا تاوهاان اساان جاي 
ساکاان خاوشااياان جاو خاايااال رکااڻ ساان گااڏ هار حااال ۽ 
مشاڪاال ۾ رهااڻ الِء ذهانااي طاارج تاايااار ڪايااو ۽ وڏا 
خواب ڪونه ڏيکاريا. مون کي ياد آوي جڏهان خالايال 
سان شادي جي ڳال  ٿي هئي ته اووان مون کي چياو 
تااه پاارائاايااويااٽ اسااپااتااال ۾ جاااب اٿااس، ٻااارنااهاان ساائااو 
پگهار اٿس، اوهان ٻنهي الِء ڪافي آهاي. شاادي ٿاي 
ته توهان ادا اسماعيل کي چيو هر مهيني جي پهاريان 
تاريخ تي شهناز کي هزار رپيا سندس خرچ الِء ڏيانادو 

۾ ايام آر ڊي واري تااحااريااڪ ۾  2538ڪار. اوهااان 
تي آزاد ٿيا. ماون کاي يااد  32جون  62گرفتار ٿيا ته 

آوي ان ڏينهن اسان ڪراچي ۾ لاطاياف ڊي مالاهاائاڻ 
الِء ساناڌيااڻاي تاحارياڪ وارياون عاورتاون ماحاماد عالاي 
سوسائٽي ۾ رهيل هئاسين. سناڌيااڻاي تاحارياڪ جاي 
ڀيڻن اوهان کي چيو  ايڪي  تاريخ واري لاطاياف ڊي 
شرڪت ڪريو. توهان چيو ته سڀاڻي بينظيار صااحاباه 

الهااور ۾ اجااالس رکاايااو آهااي ان ۾ مااون کااي وڃااڻااو 
آهي، ايئن تووان آمريت جي جيل مان آزاد ٿيڻ ساان 
ئي جمهوريت الِء هلندڙ ايم آر ڊي  جي ٻئاي رائاوناڊ 
واري جادوجاهاد ۾ ساارگارم ٿاي وياا. باعاد ۾ عاوامااي 
نيشنل پارٽي سايانايائار ناائاب صادر جاي حاياآايات ۾ 
اوهان پنهنجي سرگرمي جو دائرو سڄي مالاڪ تاائايان 
وڌائاي ڇااڏيااو. ان دوران ماانااهانااجااي شااادي جااي تاااريااخ 
طئي ٿي، اوهان مون کي ڏ  وزار ڏنا ته ساڀاناي گاهار 
وارن جا ڪپڙا باه وٺاو ۽ پاناهاناجاي شااپاناگ باه ڪار. 
سنڌياڻي تحريڪ طرفان اسان جا ماظااهارا هالاياا پائاي 
جاانااھاان تااي پااولاايااس الٺااي چااارج ڪاائااي ان ۾ مااون 
سميت ڪافي ڀيڻون زخمي ٿيون. شادي وارن ڏيناهان 
۾ اوهان روپو  هئا ادا اسماعيل کي تاوهاان چاياو تاه 
جي آئون نه اچاي ساگاهاان تاڏوان باه شاادي پاروگارام 
مطابق ئي ڪاجاو، پار شاادي واري رات اوواان آياا ۽ 
صبح جو مون کي رخصات ڪاري هالاياا وياا. روپاو  
هااجااڻ ڪااري نصاارپااور ولااياامااي ۾ شاارڪاات نااه ڪااري 
سگھيا هائاا. ماناهاناجاي شاادي جاو اهاڙو فاياصالاو هاو 
جاانااھاان پاانااھاانااجااي خاااناادان ۾ صاادياان کااان انسااانااي 
زندگيون تبا  ڪندڙ سماجاي مادي خاارج رواج جاي 
ڪوٽن جا زنگيل ڪڙا الهي هاڪ نائاون ماآاال قاائام 
ڪاايااو. پاايااارا بااابااا اوهااان سااان ڳااالااهاايااون ڪاارڻ الِء 
گااهااڻاايااون ئااي آهاان جاايااڪااي اوهااان سااان ٿااياانااديااون 
رهنديون. هن وقات رات جاا ٻاه ٿاي رهاياا آهان هااڻاي 

 موڪالڻي.
 اووان جي ڌيَء شهناز 

*** 
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ڪتاب: غالم رباني آگرو ڪهاڻي ۽ 
 نثر جو بادشاهه جو جائزو

 حصو ٻيون

۽ سماجياتادب   

زبان ۾ ڪيترن ئي عالمن،  
اديااباان، شاااعاارن مااحااقااقاان ۽ 
نقادن جا مختلف ماوضاوعان 
تي ڪاتااب شاايا  ٿاي رهاياا 
آهن، پار ماعايااري ۽ عالاماي 
بااناايااادن تااي لااکااياال ڪااتاااب 
جيڪي سماج کي بيدار ڪاري ڏياکاارڻ واري واٽ 
ٻڌائين ٿا تن جو قصاو ئاي الاڳ آهاي. ڪاناهان باه 
قااوم جااي شااعااور ساامااجاا ، سااڃاااڻااپ ۽ ڏاهااپ کااي 
پرکڻو ۽ معيار ڳولي لهڻو آهي ته پوِء اناهايَء قاوم 
جي عالمن، اديبن، شاعرن، مذهاباي اساڪاالارن جاي 
ڪتابن جو مطالعو ڪري ڏسجي ته، انهن ڇا لکيو 
آهي ۽ انهيَء لاکاتان جاا قاوم ماٿاان ڪاهاڙا اثارات 
مرتب ٿيا آهن. اسان جا ُاهي ڪهڙا عالم آهن جان 
جي علمي خدمتن جي ڪري، اسان جاي سامااج ۾ 
موجود ماڻهن جو اخاالق بالاناد ٿاياو آهاي، جاي ٿاياو 
آهي ته ڪيترو ٿيو آهيآ ڪتاب قومن ۽ ماعااشارن 
جي ڪردارن ۽ عملن کي سنوارڻ جا ڏس ڏئي دنيا 
۾ شان ماُن ۽ مرتبو اوچو ڪرائيندا آهان. اڄ اساان 
جي ماطاالاعاي هاياٺ هاڪ اهاڙو ئاي اناماول ڪاتااب 
سامهون آهي، جيڪو هڪ لاکايال پاڙهايال ۽ عالام 
ادب سان گهري وابستگي رکندڙ هڪ پروفيسر جاو 
لکيل آهي. مذڪوره ڪتاب پروفياسار لاعال باخاش 
جسڪاڻي صاحب پنهنجي هڪ عالام دوسات جاي 
فن، فڪر ۽ شاخاصايات باابات تاحاريار ڪاياو آهاي. 
ڪنهن به شخصيت جي فن ۽ فڪر کي ساماجاهاڻ 
الِء انهيَء شخصايات جاي عالاماي ادباي ڪامان کاي 
آڏو رکااي ُان جااي عاالاامااي ادبااي، ذهاانااي، فااڪااري ۽ 
فااالحااي ڪااماان کااان ويااناادي سااناادس حاااصااالت ۽ 
ڪاميابيَء جي پسمنظر کاي ماد ناظار رکاياو ويانادو 
آهااي. ساانااڌ صااوفااياان جااي ڌرتااي آهااي، هااتااان جااي 
ماڻهن انساني قادرن جاي واڌ وياجا  ۽ جايااپاي الِء 
هااماايااشااه کااان پاااڙ پااتااوڙي اماان قااائاام ڪاارڻ جااي 

 ڪامياب ڪوشش آهي.
اڄ افراتفري، نفسانفسي جي دور ۾ ساٺان ڪاتاابان 
کي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي ضرورت ماحاساوس ٿائاي 
ٿي، انهيَء روايت سان، اسان جي ذهنن ۾ اعالاي  ۽ 
آفاقي قدر پيدا ٿيندا ۽ اسان جي سوچ ۾ تباديالاي 

ايندي ۽ انهايَء ساان ساڀاناي جاا ڀااڳ ُکالاي پاونادا. 
پروفيسر لعل بخش جساڪااڻاي صااحاب باه ساناڌي 
ادب ۾ هااڪ اهااڙي ڪااتاااب کااي جااناام ڏنااو آهااي، 
جاانااهاان وسااياالااي اسااان کااي ساانااڌ جااي نااامااياااري 
ڪهاڻيڪار ۽ سهڻي ناآار ناوياس جاي خاياالان کاي 
سمجهڻ جو موقعو پيدا ڪري ڏنو ويو آهي. غاالم 
رباني آگرو جون علمي ۽ ادبي خدمتون ڪاناهان باه 
رسمي تعارف جو ماحاتااج ناه آهان، پاروفاياسار لاعال 
بخش جسڪاڻاي صااحاب، غاالم ربااناي آگارو جاي 
عاالاامااي ادبااي ڪااماان سااان عشااق رکااي ٿااو، جاانااهاان 
ڪري هي ڪتاب به عاشقيَء جو اظهار آهي. ساناڌ 
سميت ساهتي خطي جي ماڻهن کي اهاڙي عالاماي 
گوهر تي سدائين ناز رهنادو. پاروفاياسار لاعال باخاش 
جسااڪاااڻااي صاااحااب کااي جااس آهااي جاانااهاان وڏي 
محنت سان سندس يادگيرين کي سهيڙي ڪاتااباي 
صاااورت ۾ آنااادو آهاااي. ماااذڪاااوره ڪاااتااااب رڳاااو 
يادگيرين تي آڌاريل ڪونهي، پر غالم رباني آگارو 
جي علمي ۽ ادباي پاورهائاي کاي پاڻ اجااگار ڪاري 
ٿو. پروفيسر جسڪاڻي صاحب جنهن ماوضاوع جاو 
انتخاب ڪيو آهاي اهاا شاخاصايات ساناڌي ادب ۾ 
هاڪ ماناافارد ۽ ماعااماار ڪااهااڻااياڪااار، سافاار نااويااس، 
مترجم، خااڪاا ناگاار، ساواناح ناگاار ۽ بااصاالحايات 
منتظم جي حيآيت ۾، پنهناجاي باياماآاال خادماتان 
سان پوري دنيا ۾ مشهور آهي. غالم ربااناي آگارو 
جي شخصيت ۽ فن ۽ فڪر تي هي ڪتااب لاکاي 
پروفيسر لعل بخش جسڪاڻي قدر شانااساائايَء جاو 
هڪ مآال پيش ڪري اهو احساس ڏياارياو آهاي تاه 
اسان جي بي قدريَء سبب سنڌي ادب کي ناقاصاان 
ٿي رهيو آهي. ڇااڪااڻ جاو اساان ساناڌ جاي اديابان 
کااي نااوجااوان نساال سااان پاانااهاانااجااي عااالااماان، اديااباان، 
دانشورن، شاعرن ۽ قومي درد رکندڙن کي متعاارف 
نه ڪرائي سگهاياا آهاياون. اناهان ڳاالاهايان کاي ماد 
نااظاار رکااي پااروفاايااساار صاااحااب ڪااتاااب کااي خااو  
اسلوبيَء سان پاياِء تڪميل تائين پهچائاڻ جاي هار 
مامااڪاان ڪااوشااش ڪااري، غااالم ربااانااي آگاارو جااي 
ڪيال ڪام جاي جااما  ناماوناي سانادس تاخالاياقاي، 
انتظامي ۽ انسانيت، مهمان نوازيَء وارن گاڻان کاي 
ڏاڍي سهڻي سليقي سان ڪتاب جي زيانات باڻااياو 

آهي. مذڪوره ڪتاب جي ارپنا غالم رباني آگاري 
جااي صااالااح اوالد پااروفاايااساار ڊاڪااٽاار قاارت الااعااياان، 
عاازياازالاارحاامااان آگاارو ۽ مااجاايااب الاارحاامااان جااي نااانُء 
ڪئي وئي آهي. ارپنا جي ورق اٿالئڻ کااناپاوِء هاڪ 
شااعاار جااي چااونااڊ ڪاائااي وئااي آهااي، سااو هاان طاارج 

 آهي:
 وطن تنهنجي مٽي اوڍي ُستاسين

 اهو ئي کوڙ آ، اعزاز هڪڙو
جيڪڏهن پروفيسار جساڪااڻاي صااحاب، اناهان ٻان 
سٽن جي چونڊ ۾ انهن سٽن جي سارجاڻاهاار شااعار 
جو به نالو ڏئاي هاا تاه پاڙهانادڙن جاي ڄااڻ ۾ هاڪ 
اضافو ٿي پوي ها.! اهڙي طارج ڪاتااب جاي ايانادڙ 
صفحي ۾ ڪاتااب جاي فاهارسات ڏناي وئاي آهاي. 
مذڪوره ڪتاب جي پبلشر، اسلم کٽيااڻ صااحاب، 

ماحاتارم لاعال باخاش ” پبلشر نوٽ ۾ لاکاي ٿاو تاه: 
جسڪاڻي ناميارو اديب ۽ استاد آهي، پاڻ تاعالايام 
جااي شااعاابااي سااان ساالااهاااڙياال رهاايااا آهاان، تاااريااخ ۽ 
تحقيق جاي ماوضاوع تاي سانادن ڪااوشاون سااراهاه 
جوڳيون آهان، سانادس عالاماي، ادباي ڪام ناهاايات 
سگهارو آهي، جسڪاڻي صاحب ناامايااري لاياکاڪ 
غالم ربااناي آگاري جاي فان، فاڪار، ذاتاي زنادگاي، 
ادبي ڪم ۽ سياسي جدوجهد تي ڀرپور قلم کناياو 

( پااباالااشاار نااوٽ کااانااپااوِء، ساانااڌ جااي 2) : “  آهااي.
مشهور لاياکاڪ ۽ ناامايااري شاخاصايات مادد عالاي 
سانااڌي ماذڪااوره ڪاتاااب جاو مااهااڳ لااکايااو آهااي، 
جاايااڪااو ساااڍن چاائاان صاافااحاان تااي مشااتااماال آهااي. 
ڪتاب جي مهاڳ ۾ مدد علي سنڌي لکي ٿو تاه: 

سنڌ جي سماج ۾ لوئر ماڊل ڪاالس جاي مااڻاهان ” 
کااي جااياائاان تااه پاانااهاانااجااي حاايااآااياات ٺاااهااڻ الِء وڏي 
جدوجهد ڪرڻي پاوي ٿاي. ايائان ربااناي صااحاب باه 
پنهنجي محنت سان حيآيت ٺااهاي ورتاي... ربااناي 
صاحب جي زندگيَء جا اناياڪ رناگ ۽ روپ آهان، 
ساااهااتااي عااالئااقااي سااان تااعاالااق رکااناادڙ شااخااصااياات 
حياتيَء جا ڪيترائي الها چااڙهاا پاار ڪاياا، جاواناي 
وارن ڏينهن ۾ سائين ماحاماد اباراهايام جاوياي ساان 

( جااياائاان تااه غااالم 5_ 5) ،  ، “  تااعاالااق ٿاايااس.
رباني آگرو صااحاب هاڪ ڳاوٺااڻاو مااڻاهاو هاو جاتاي 
شهرن وانگر ڪي خا  سهولتون وغيره نه آهن، پر 

 

 سنڌي 

 ڊاڪٽر ذوالفقار 
 علي جلباڻي
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ُاتي اوطاقن ۾ جيڪي ڪچهريون ٿايانادياون هاياون، 
سي ڏاڍيون الڀائتيون هيون. سادن ۽ سچان مااڻاهان 
جا گفتا ۽ ڳاالاهاياون، اناماول رواياتاون جاناهان ۾ ناه 
ڪي مالوٽ، نه ڪي اٽڪل بازي، نه حارفات، جاتاي 
ڪاوڙ ُڪاپاات کاان هاارڪاو ڪااوهايان ڏور. ڳاور جااا 
ماااڻااهااو حضااور شاارم هااڪااٻاائااي جااا هااماادرد ۽ هااڏ 
ڏوکي، ڏ  ُس  ۾ هاماياشاه سااٿ ڏياڻ وارا، آڌي 
مانجهي سڏ ۾ سڏ ڏيڻ ۽ ِجايَء ۾ ِجاي چاوڻ وارا، 
قول اقرار جا پڪا، ياارن جاا ياار، ماهاماان ناواز، هانار 
مند، هاري، مزدور پورهيت ۽ پورهائاي ۽ حاق حاالل 
جي روزيَء ۾ ايمان رکڻ ۽ ونڊي ورڇاي کاائاڻ وارا، 
جيڪي دل ۾ اچي سو زبان تي چئاي ڏباو. ادب ۽ 
اخااالق جااا پاااباانااد انااهاايَء ساامااورياان خااوبااياان ڪااري 
انگريزن جهڙن اعلي  دماغن کي به پنهنجي محبات 
۽ اخالق سان موهاي رکاياائاون. غاالم ربااناي آگاري 
تي انهيَء ماحول جو اثر هو جنهن پنهاناجاي اناهايَء 
اخالقي صالحيتن سان ڪياتاريان ئاي دلايان ۾ جااِء 
پيدا ڪئي. غالم رباني آگري جي ٻاالاجاتايَء واري 
دور تي نظر ڊوڙائاياناداسايان تاه اڄ کاان ٻااهاتار ساال 
پهرين ٻهراڙيان جاي ڳاوٺان ۾ تاازياون هاوائاون، تاازا 
کاڌا کيار، ماکاڻ، گا ، مااکاي، تاازي ماڇاي، ديساي 
ڪڪڙ، تازيون ڀاڄيون، ساڳ، مٽر، چاڻاا ۽ َپالِاُياون، 
ٻااارن ۽ نااوجااواناان الِء راناادياان جااا وڏا وڏا مااياادان 
جاايااڪااي جساامااانااي ڪساارتاان سااان گااڏ ذهاان جااي 
خوراڪ ُهيون. اهاڙي مااحاول جاو ناپاايال ٻاار جاڏهان 
تعليم حاصل ڪرڻ الِء شهر ۾ آيو تاه ُهان هارهاڪ 
شيِء کي پنهنجي صحتمند دمااغ جاي ڪساوٽايَء 
سااان شااهااري زناادگااي ڏانااهاان نااهاااري اڳااتااي وڌنااڌو 
رهيو. غالم رباني آگري جاي شاروعااتاي ڪاهااڻايان 
کي پڙهي ڏسون ٿا تاه اهاوئاي ٻاهاراڙيَء جاو مااحاول 
نظر اچي ٿو. پوِء جاڏهان شاهاري زنادگايَء جاا اثارات 
مرتب ٿين ٿا ته ُاتاان جاي ماحافالان ۽ ماجالاسان جاا 
رنگ سندس تاخالاياقان ۾ ظااهار ٿاياڻ لڳاا. شاهاري 
زناادگاايَء جااا اڻ کااٽ مااوضااوع جاان ۾ ماايااٺااا رام 

هاسٽل جاا ياادگايارا، ساناڌي ادباي ساناگات، ساناڌي 
ادبااي بااورڊ، اڪاايااڊمااي ادباايااات پاااڪسااتااان، اسااالم 
آباد جاا رناگ، ڪاراچاي جاون روشاناياون، حايادرآبااد 
جون ادبي محفلون، سنڌ يونياورساٽاي ڄاامشاورو جاو 
علمي ماحول ۽ هوائون، ايران، چايان، باناگاالدياش ۽ 
هنگالج جا ڪيل دورا سڀ جاو ساڀ لاکاي تان جاو 
ذڪر ڪندو رهيو. اڄ ُاهي سمورا موضوع پڙهندڙن 
الِء دلچسپيَء جاو ساباب باڻاجاي رهاياا آهان. غاالم 

“ جهاڙا گال گاالب جاا” رباني آگرو پنهنجي ڪتاب 
جي حصي پهرين عالمه آِء آِء قاضاي کاان حايااتايَء 
بابت پڇيل سوال، والد محتارم عابادالالاطاياف آگارو 
جي قبر تي وڃي روئڻ ۽ ڪاڪارن جاي وساڻ جاون 

۾ “  جاهاڙا گال گاالب جاا” ڳالهيون سندس ڪاتااب 
پڙهي سگهاجان ٿاا. ماذڪاوره ڪاتااب جاي پاهاريان 
حصااي جااو مااقاادمااو ڇااا تااه لااکااياال آهااي، جاانااهاان ۾ 
ڪيتريون ئي نصاياحات وارياون ڳاالاهاياون، ماآاال ۽ 
پيش ڪيل دليل پڙهندڙن جي دل دماغ تي حااوي 
ٿاياو وڃان. جاياڪاو راماائاڻ ۾ جااياڪاو تاالاسايَء جااو 
مآال کڻي راوڻ جاو ساياتاا کاي اغاوا ڪارڻ، رام ۽ 
لااڇاامااڻ جااي ڳااوال ۾ انسااانااياات جااي فاالااساافااي کااي 
سمجهايو اٿس. آمريڪاي افسااناه ناوياس اوهاياناريَء 

جاا ماآاال سانادس “  عيسي  ۽ شاياطاان” جي افساني 
وسيا  ماطاالاعاي ۽ عاقال جاي گاواهاي پاياش ڪاري 
رهيا آهن، جاياڪاي ڳاالاهاياون پاڙهانادڙن جاي دل ۽ 
دماغ کاي ماوهاياو ڇاڏيان ٿاا. هانادو، مسالام، سا  
مطلب ته هر ڪنهن کاي پاناهاناجاي ساحار ۾ ُساڪ 
ڪري ٿو ڇڏي. غالم رباني آگرو کي حقيقاي طاور 
سمجهڻو آهي ته ڳور محمد خان آگري ۽ ان جاي 
آسااپاااس جااي ماااحااول ۽ ماانااظاارن کااي ڏسااڻااو پااوناادو 
جنهن تي سندس ڪهاڻاياون آڌاريال آهان. هان ئاي 
مااحاول جاا ڪااردار ناهاٽاا، نامااڻاا ۽ اناادر ۽ ٻااهار ۾ 
معصوم آهن، جن کاي وقات جاي وياريان ۽ ُلاٽايارن 
سادائايان پااناهاناجااي ڄاار ۾ ڦااساائاي ساوڙهاو ڪااري 
رکيو آهي. پروفيسر لعل بخش جسڪاڻاي صااحاب 

پنهنجي ڪتاب ۾ غالم رباني آگرو جاي حايااتايَء 
جي هرهڪ پاهالاوَء کاي خاوب کاان خاوب تار اجااگار 
ڪرڻ جي ڪوشاش ڪائاي آهاي. غاربات کاان وٺاي 
اميري تائين جا ساماورا پاهالاو ماذڪاوره ڪاتااب ۾ 
کولي کولي نروار ڪيا اٿس. پروفيسار صااحاب جاي 
ذهن تي غاالم رباانايَء جاو ناالاو نشاانابار طاور ناظار 
اچاي ٿااو جاايااڪاو ڪااتااب جااي مااواد ۾ آناادو اٿااس. 
مذڪوره ڪتاب جي ُمهاڳ کانپوِء ٻه اکر پروفياسار 
اعجاز قريشي صاحب جا لکيل آهن، جناهان ۾ ُهاو 

ٻاراڻي وهي ۾ مون ۽ ڪاجا  دوساتان ” لکي ٿو ته: 
دادو ۾ ٻااارن جااي ٻاااري ٺاااهااي جاانااهاان ۾ ڪااافااي 

ع واري سال ۾ دادو 22-27دوست گڏ هئا ۽ اسان 
۾ ٻارن جو ڪنوينشن گهراياو جاناهان جاي صادارت 
الِء اسان غالم ربااناي آگاري صااحاب کاي گاهاراياو، 
سندس ان وقت ڪيل تقرير مون کاان اڄ تاائايان ناه 
وسري آهي، پاڻ ان تقريب ۾ نوجوانن کي ڪاتاابان 

(، پاروفاياسار اعاجااز 28) : “  جا تحفا پڻ ڏنا هائاا.
قريشي صاحب پنهنجي ٻن اکرن واري ماوضاوع ۾ 

تائيان عاام فاهام ۽ دلاناشايان  62کان  26صفحي 
پيرائي ۾ هڪ طارف غاالم ربااناي اگارو جاي ڪان 
يادگيرين علمي ادبي ڪمن ۽ ڪارگذارين کي آڏو 
رکاايااو آهااي تااه ٻاائااي طاارف پااروفاايااساار لااعاال بااخااش 
جسڪاڻيَء صاحب جي اهڙي قدرداني تي سرهاائاي 

اسان جي دوست الل ” جو اظهار ڪندي لکي ٿو ته: 
)لااعاال( بااخااش جسااڪاااڻاايَء، مااحااتاارم غااالم ربااانااي 

غالم رباني آگارو ڪاهااڻاي ۽ ” آگري بابت ڪتاب 
لکي تاوهاان جاي آڏو پاياش ڪاياو “  نآر جو بادشا 

آهي جيڪو رباني صاحب جي زنادگاي باابات هاڪ 
زبردست قلمي پورهيو ڪيو آهي. جاناهان ڪام الِء 

( 28) : “  جسااڪاااڻااي صاااحااب کااياارون لااهااڻاايااون.
ڪاتاااب جااي ٻااه اکاار ۾، پاروفااياساار اعااجااز قاريشااي، 

ع ۾ ٿاايال ماالقااات 2526-28آگاري صااحاب ساان 
جاااو باااه ذڪااار ڪاااياااو آهاااي. آئاااون جاااڏهااان ساااناااڌ 
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ع جااي ڳااالاا  آهااي تااه مااون سااان 6262فااياابااروي 
سومرو پاڻ گاڏ “  شاد” پروفيسر ڊاڪٽر محمد شريف 

هو ۽ انهيَء رات پروفيسر شاد صاحب ۽ ماناهاناجاي 
رهاااائاااش جاااو بااانااادوبسااات حااايااادرآبااااد ساااٽااايَء جاااي 
مااخااتاايااارڪااار ابااوبااڪاار سااڌايااي صاااحااب اسااپااورٽااس 
هاساٽال حايادرآبااد ۾ ڪاياو هاو ۽ رات جاي مااناي 
گڏجي کائڻ الِء آيو تاه سااڻاس ڊاڪاٽار غاالم ناباي 
سڌايو صاحب ۽ ڪج  دوسات گاڏ هائاا جاناهان ۾ 
پروفيسر لاعال باخاش جساڪااڻاي صااحاب باه هاو ۽ 
ڪچهري دوران هڪٻئي جاي تاعاارف کااناپاوِء ماون 
کيس ٻڌايو تاه ماون غاالم ربااناي آگاري جاي ادباي 
خدمتن تي شا  عبداللطاياف ياوناياورساٽاي خايارپاور 

غالم رباني آگري جي سنڌي ادب الِء ” مان عنوان: 
تااي اياام فاال “  ڪااياال خاادمااتاان جااو تاانااقااياادي جااائاازو

ڪئي آهي، اها ڳال  ٻڌي ڏاڍي سرهائي محسوس 
ڪرڻ لڳاو ۽ چاوڻ لڳاو تاه آئاون پااڻ غاالم ربااناي 
آگرو جي فن، فڪر ۽ شاخاصايات تاي ڪاتااب تاي 
لکي رهيو آهيان. وڏي فخر سان چياائايان تاه غاالم 
رباني آگرو منهنجو دوست هاو. ماناهاناجاي ايام فال 

ع ۾ شاي  ڪياو 6262ٿيسز کي سنڌي ادبي بورڊ 
آهي، ۽ ساڳي طرج سائين لعل باخاش جساڪااڻاي 

ع ۾ مذڪوره ڪاتااب پاڻ شاايا  6262صاحب جو 
ٿاايااو. مااذڪااوره ڪااتاااب جااي شاااياا  ٿاايااڻ جااو ٻااڌي 
منهنجو انهيَء ڪتاب کي پڙهڻ جو تاجاساس وڌي 

ڊسمبر تي حايادرآبااد وڃاڻ ٿاياو ۽  28ويو. منهنجو 
ماخااتاالااف بااڪ اسااٽااالاان تاي تااان ڪااتاااب جااي پااڇااا 
ڪندي، حيدر چوڪ تاي ياوساف ساناڌي مالاي وياو، 
جنهن ٻڌايو ته اهاو ڪاتااب ماوهان لاعال وٽاان مالاي 
ويندو. وڃي ُاتان ڪتاب خريد ڪيم پڙهي سڪاون 
ملي ويو. منهنجي فطرت ۾ شامل آهي ته ڪاتااب 
پڙهي جيڪا ُاتاان ماعالاوماات مالانادي آهاي ُان کاي 
لکي وٺندو آهاياان تاه ماون اناهايَء ڪاتااب ماان ڇاا 
حاصل ڪيو آهيآ جياڪاو ماون ڪاتااب جاي ماواد 
مان محسوس ڪيو، سو اوهان جاي سااماهاون آهاي. 
پبلشار جاي هاڪ صافاحاي جاي ناوٽ ۽ ُان کااناپاوِء 
ساڍن چئان صافاحان جاو ُماهااڳ ۽ اناهايَء کااناپاوِء، 

غاالم ربااناي ” مذڪوره ڪاتااب جاا ٻاه اکار عاناوان: 
ناَون صافاحان تاي “  آگرو: ڪهاڻي ۽ نآر جو بادشا 

پاروفاايااساار اعااجاااز قاريشاايَء جااا لااکااياال آهاان. اهااڙيَء 
جااي “  پاانااهاانااجااي پاااران” طاارج مااذڪااوره ڪااتاااب ۾ 

عنوان سان ڪتااب جاي مصاناف ماذڪاوره ڪاتااب 
جي ابتدا ڪري ٿو. پروفيسر لعل بخش جسڪاڻاي 

هر وڏي قلماڪاار جاي انادر ۾ ” صاحب لکي ٿو ته: 
ماوجاود  (Artist)هڪ خوبصاورت ۽ وڏو ڪاالڪاار 

هوندو آهي. غالم ربااناي آگارو جاي غايار ماعاماولاي 
صالحيتن ۾ سنڌي سامااج ۽ ارد گارد جاي َگاهاري 

ڪاارڻ جااي هااڪ وڏي   (Observation)مشاااهاادي
سااگاا  مااوجااود هاائااي، تاانااهاانااڪااري دناايااا جااو وڏو 
ڪهاڻيڪار ۽ پاڻ نآر جو بادشا  هجڻ جاو حاقادار 

( 62) : “  بڻجي ماَن ۽ مرتاباو حااصال ڪاياائايان.

پروفيسر لاعال باخاش جساڪااڻاي صااحاب جاي هان 
ڪتاب جي مطالعي ساان، غاالم ربااناي آگارو جاي 
شخصيت پنهنجي سماوري خاوبايان ساان پاڙهانادڙن 
جااي آڏو اچااي وڃااي ٿااي، ڇاااڪاااڻ جااو پااروفاايااساار 
جسڪاڻي صاحب، آگرو مرحوم کي تماام وياجاهاو 
ٿي ڏٺو هاو، اناهايَء ڪاري سانادس شاخاصايات جاي 
اوصافن کي اجاگر ڪارڻ ۾ ڪااباه دقات ماحاساوس 
نااٿااو ڪااري. سااناادس دل ۽ دماااغ ۾ غااالم ربااانااي 
آگرو جون يادگيريون محفوظ ڪيال آهان، جاياڪاي 
هن ڪتاب جي صورت ۾ نماياان ناظار اچان ٿاياون. 
جنهن به غالم رباني آگرو جي علمي ادبي خدمتان 
کي پڙهاياو آهاي، تاناهان جاي سااماهاون هاڪ قاابال 
ليکڪ، باصالحيت منتظم جي صاورت ۾ ساناڌي 
ادب جااي دناايااا جااي قاادآور شااخااصااياات جااا يااادگااياارا 
ماذڪااوره ڪاتاااب جاي پااڙهاڻ سااان مااوزون ۽ مااوثاار 
محسوس ٿين ٿا. هڪ تحقيق جاي طاالاباعالام جاي 
حيآيت سان، غالم رباني آگري جي عالاماي وادباي 
ڪم جو گهرائي سان اڀياس ڪاياو آهاي ۽ اناهايَء 
ڪري مون مذڪوره ڪاتااب جاي هاڪ هاڪ ڳاالا  
کي پنهنجي نموناي ساان ناگاا  وجاهاي ڏٺاو آهاي. 
مون سان ڪو اختالف يا اتفاق ڪاري ساگاهاي ٿاو. 
ڇاااڪاااڻ جااو ماانااهاانااجااي ذهاان ۾ هاان ڪااتاااب جااي 
مصانااف جااي عاالااماي ادباي حااياآاايات هااڪ بااهاتاارياان 
عااالاام ۽ اديااب طااور اڀااري اچااي ٿااي. تااحااقاايااق جااي 
طالاب عالام جاي حاياآايات ۾، آئاون هان ڳاالا  جاو 
اعتراف ڪريان ٿو ته منهنجو هڪڙو پهلو مذڪوره 
ڪتاب جي ڀيٽ ۾ ڪمزور آهي. ڇاڪاڻ جاو ماون 
کاي غاالم رباانااي آگاارو سااان ڪااڏهان ماالقااات جااو 
شاارف حاااصاال نااه ٿاايااو هااو، پاار انااهاايَء هااوناادي بااه 
منهاناجاي دل ۽ دمااغ تاي سانادس شاخاصايات جاو 
عڪس هڪ سنڌي ادب جي شااگارد جاي حاياآايات 
سان تمام گهڻو ڇانيل آهاي. ٻاالاجاتايَء کاان وٺاي، 
غالم رباني آگرو انهيَء ڪري به گهڻو يااد هاو جاو 
اسان ٻنهي هڪ ئي اساڪاول گاورناماياناٽ پارائاماري 
اسڪول گاهي خاان جالابااڻاي ماان باناياادي تاعالايام 
حاصل ڪئي آهي. هن ڳال  جو علم تمام گاهاٽ 
ماڻهن کي آهي ته غالم رباني آگاري ساناڌي پاناج 
درجا مذڪوره اسڪول مان پاس ڪيا هائاا، جاناهان 
جو سرٽيفڪيٽ گورنمينٽ پرائمري اسڪول گااهاي 
خااان جاالااباااڻاايَء جااي پاارائاامااري اسااڪااول جااي جااناارل 
رجسٽر مان حاصل ڪري، پنهنجي ٿيسز ۾ شاامال 
ڪيو اٿم. اهو جنرل رجسٽر سندس ڀاڻيجاي رياا  
حسين آگارو صااحاب کاي ڏياکاارياو وياو هاو. غاالم 

جاهاڙا گال گااالب ” ربااناي آگاري پاناهاناجاي ڪاتااب 
)حصو پهريون( ۾، پنهنجي والد محترم استااد “ جا

عابادالالاطاياف آگارو جاو ذڪار ڪانادي لاکاي ٿاو تااه: 
ڪج  وقت ڀئونرن جاي اساڪاول ماان بادلاي ٿاي، ” 

ڳور گاهي خان جلباڻي ۾ هياڊ مااساتار ماقارر ٿاياو 
اتي جو چڱو مڙس چاچو نصيراهلل سندس پڳ ماٽ 
يار هو ۽ فارسي زباان ۽ ادب جاو دلادادو هاو. اساان 

سندس اوطاق ۾ ٽڪندا هئاسين. سياري جاي ماناد 
هوندي هئي. اڃان سج ڪاناي ماس ڪاڍنادو هاو تاه 
چاااچااو نصااياااراهلل چاااانااهاااه جااي ڪااٽااالااي ۽ ڪاااوپ 
سااسااريااون کاڻااي ايااناادو هااو. سااناادس ڪااڇ ۾ ديااوان 
حافظ هوندو هو. بابا ان مهل نامااز پاڙهاي، مصالاي 
تاان ُاٿااناادو هااو. بااابااا ۽ چاااچااو نصاايااراهلل گاارم گاارم 
چااانااهااه بااه پااياائااناادا هاائااا ۽ صاابااح مااردانااي حااافااظ ۽ 
سعديَء جا شعر به مٺي سار ساان پاڙهانادا هائاا. اڄ 
تائين چاچي نصيراهلل جلباڻيَء جي ڀاائاٽاي مارحاوم 
شاماس الاديان جالابااڻايَء ساان اڳاي واناگار قارب جااو 

حصاو -)جهڙا گال گاالب جاا“  رستو قائم رکيو اچن.
( جايائان تاه نصايار اهلل 202، 285پهريون،  ،  ، 

۽ استاد شمس الدين جلباڻي قبيلي ساان تاعالاق ناه 
رکندا هئا، پر ڳور گاهي خان جلباڻيَء جا رهواساي 
هائااا ۽ قاااضااي قابااياالااي سااان تااعالااق هاائاان. ماارحااوم 
پارس حميد پاڻ ساائايان شاماس الاديان قااضايَء جاا 
فرزند هئا، ليڪن رباني صاحاب کاان قااضايان کاي 
جلباڻي لکاڻ وقات َساَهاَو ٿاي وئاي آهاي. پاروفاياسار 
لعل بخش جسڪاڻاي صااحاب، غاالم ربااناي آگارو 
جي ڪيترن ئي بي ماآاال ڳاالاهايان کاي آڏو رکاي، 
سندس ڪاتاابان جاو ماطاالاعاو ڪاري ڪان فالاسافاي 
ڳالهين جو ذڪر ڪيو آهي، جيڪاي حايااتايَء جاي 
پاهالاوئان ساان جاڙيال آهان ماآااال: حايااتاي ۽ مااوت، 
گنا  ۽ ثواب، تقدير، تدبير، قضا ۽ قدرت ۽ ماادي 
وغايااره کااي مانااتاخااب ڪاري، اناهاايَء کاانااپاوِء غااالم 
رباني آگرو کي سنڌي نآر جو بادشا  ثاابات ڪارڻ 
الِء ننڍن ننڍن ماوضاوعان ۾ ماخاتالاف پاهالاو ۽ رخ 
آڏو رکي، رباني صاحب جي شخصيت متعلق ڄااڻ 

جاان جااو ” ڏنااي وئااي آهااي. عاانااوان هاان رياات آهاان: 
غااالم ربااانااي آگاارو جااو تااعااارف -پاانااهااونَء سااان پاايااچ

ڪري ٿو. ڪٿي ۽ ڪڏهن ڄاائاو، اناهايَء عاناوان ۾ 
شا  عبداللطيف ڀٽائاي جاي ڪاالم ماان هاياٺاياون 

 بيت منتخب ڪري ڏنو ويو آهي:
 ُڪوڙيون ُپڇن ڪيچ، هوت نه ُپڇي هيڪڙي،”

جن جو پنهونَء سين پيچ، سي پاڻهي ٿينديون 
 (03)ص، “ پڌريون.

پروفيسر لعل بخش جسڪااڻاي صااحاب، پاناهاناجاي 
موضوع کي دلچسپ بڻائيندي، غالم رباناي آگارو 
کي هڪ ممتاز ۽ اعلي  قسام جاو ناآار لاکاڻ واريان 
خوبين جاو ماالاڪ ثاابات ڪارڻ الِء سانادس عالاماي 
ادبي خوبين کي به آڏو رکياو آهاي. ربااناي صااحاب 
جااي ادب فااهاامااي، نااازڪ ماازاجااي کااان ُان جااي فاان، 
فڪر ۽ شخصيت جي اوصافن کي تمآيلن ذرياعاي 
واضح ڪري ڪاوباه پااساو ٻااڙو ناه ڇاڏياو وياو آهاي. 
ربااانااي پاانااهاانااجااي ذات گاارامااي ۾ ڇااا هااوآ سااناادس 
علمي ادبي خدمتن کاي دناياا جاي ادب ۾ جاياڪاا 
جاااِء ماالااي ُهاائااي سااا ڪااا مااعاامااولااي ڳااالاا  نااه آهااي. 
غالم رباني آگرو سنڌ جو قابل ۽ ذهين انسان هاو، 
مٺو ڳالهائڻ، سڀني ساان ساٺاو روياو اخاتاياار ڪارڻ 
ڪاري فااطارت سااناادس ڀاارپااور سااٿ ڏنااو. پاروفاايااساار 
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جسڪاڻي صاحب اناهايَء ماڃاتاا مالاڻ جاا جاياڪاي 
اسباب ٻڌايا آهان تاناهان ۾ سانادس ماحانات، ادباي 
لياقت، دماغ جي قوت ۽ احساس واري قاوي ساوچ 
هڪ پاسي ته ٻئي پاساي وري پاناهاناجاي تاخالاياقاي 
عمل ۾ سچائي ۽ بيان جي ادائگي جنهن ۾ شا  
عبداللطيف ڀٽائي رج کي پناهاناجاو رهاناماا باڻااياو 
اٿس. اها ڳال  پروفيسر جسڪااڻاي صااحاب جاي 
ڪتاب ۾، غالم رباني آگارو جاو فان، فاڪار ۽ 
شاخااصاايات ۾ باه ِچااٽِاي نااظار اچااي رهااي آهااي. 
پروفيسر لعال باخاش جساڪااڻاي، ربااناي جاي 
ننڍپڻ کان ويندي تعليم، خاانادان، غاربات ۽ 
ڏکن سکن وارا ڏينهن کان ويانادي، سانادس 

ع ۾ ٿي، انهيَء 2528پهرين مالقات سن 
غالم رباناي صااحاب ” متعلق لکي ٿو ته: 

ساان فاون تاي ماالقاات جاو وقات اڳاواٽ 
طائاي ڪاياال هاو. بااناگالاي جاي نانااڍڙي 
ڏاڪڻ تي چڙهي گائالاري جاي آفاياس 
۾ پهتاسين سامهون سنڌ جو قادآور 
ڪهاڻيڪار اکُين آڏو نظر آيو. ُبات 
۾ سنهو قدآور نهايات خاوبصاورت 
نوجوان ُٽو باِء ُٽو جو سفياد لابااس 

جااهااڙو   (Italian)پااهاارياال اِٽااالااياان
ڳااااااڙهااااااو رنااااااگ، ڪااااااارا وار، 
خوبصورت اکُين تي ساناهاو ۽ 
نااافاااياااس فاااريااام وارو چشاااماااو 
جانااهان مااان سااناادس ذهاااناات 
ظااااااااااهااااااااار ٿاااااااااي رهاااااااااي 

( غااالم 83) : “  ُهاائااي.
رباااااانااااايَء جاااااو تاااااعاااااارف 
ٻااڌناادي مااون کااي هااڪ 
طاارف ساانااڌي نااآاار جااو 
باااادشاااا  ناااظااار اچاااي 
رهاايااو آهااي ۽ ٻاائااي 
طااااارف وري ماااااون 
کااي غااالم ربااانااي 
آگااااااااااارو جااااااااااااي 
ڪاااهااااڻااايااان جاااي 

ڪااردارن جااا خاااڪااا آڏو 
ڪهاڻي ۾ “  اخبار” اچڻ لڳا. هت هيٺ 

تان ” جمن جي ڪردارکي هن طرج بياان ڪاري ٿاو: 
جاو ساب ‘  ناائاياٽ’ ڏينهن آئون هڪ روزني اخباار ۾

ايااڊيااٽاار هاائااس. ٻااه تاااڪااائااياان صاادري، بااافااتااي جااي 
جهولدار سٿڻ، سنڌي سليمي ماوچاڪاي جاتاي، وڏو 
پٽڪو مٿي تي، اجرڪ ۾ ٻڌل هڙ ُڪلهايان ڪاياو. 
ساٺيڪو سال عمر جو هِڪڙو پير مرد اڳاياان باياٺاو 

ع،  : 6222)آِب حيات، ڪهاڻي، ڪلياات، “ هو.
(، بهرحال غالم ربااناي آگارو جاي ماالقاات کاي 58

لفظن جو جامو پارائڻ بهتر لڳو. غالم رباناي آگارو 
جااي فاان، فااڪاار ۽ شااخااصااياات تااي مااون پاانااهاانااجااي 
طريقيڪار مطابق ڪم ڪيو آهي. ڊاڪاٽار شاماس 

الدين عرسااڻاي مارحاوم، نصايار مارزا، الاطااف آگارو، 
ڊاڪٽر غالم محمد الکي توڙي گل محمد عمراڻي 
يا پاروفاياسار جساڪااڻاي صااحاب جاناهان هاي ڪام 
پنهنجي نوعيت ۾ ڪاياو آهاي. هارهاڪ پاناهاناجاي 
علم ۽ عقل مطابق، سندس شخاصايات ۽ فان کاي 
پاارکاايااو ۽ پااروڙيااو آهااي. پااروفاايااساار 
جسڪاڻي صاحاب جاو 
هااااااااااااااااااااي 

ڪااااااااام باااااااااه 
صاادياان تااائااياان يااادگااار طااور 

رهندو. پروفيسر صااحاب پاناهاناجاي هارهاڪ 
ننڍن ننڍن موضوعن جي ماواد ۾ جان عاناوانان کاي 
آڏو رکيو آهي، سي عاناوان پاناهاناجاي طارياقاي ساان 

غاالم ” رباني صاحب جاي ڪاتاابان ۾ باه مالان ٿاا: 
، “ مستقبل جو وڏو قلاماڪاار ۽ دانشاور -رباني آگرو

ع کااان وٺااي هااڪ وڏي 2522غااالم ربااانااي آگاارو 
قلمڪار طور اڀري نکري ۽ ادبي دنيا تي نروار ٿاياو 
۽ وڏي ماااڃاااتاااا مااااڻاااياااائااايااان. سااانااادس هاااماااعاااصااار 

ڪهاڻيڪارن شاياخ ايااز، جاماال اباڙي، ايااز قاادري، 
ڊاڪٽر تنويار عابااساي، امار جالايال، ساراج ماياماڻ ۽ 
ٻين سانادس ادباي ڪامان ۽ شاخاصايات تاي لاکاياو 
ڳااالااهاايااو ۽ داد ڏئااي ساااراهاايااو آهااي، ٻاائااي طاارف 
محققن ۽ نقادن ۾ شمس الاديان عارسااڻاي، ڊاڪاٽار 
مااياامااڻ عااباادالاامااجاايااد ساانااڌي، ڊاڪااٽاار عااباادالااجاابااار 
جوڻيجو، ڊاڪٽر غالم علي االنا، ڊاڪٽر عبدالافور 
ميمڻ، ڊاڪٽر نواب ڪاڪا ۽ ٻين سندس خااڪان، 
سوانح ادب، سفر نامن کي تنقيد جي ساراڻ تاي 
چاڙهي ڇنڊي ڇاڻي انهايَء ڳاالا  
جو اعتراف ڪياو تاه ُهاو 
سانااڌي ادب جاي مااياادان 
جااااو وڏو نااااآاااار نااااگااااار ۽ 
ڪااهااااڻاااياااڪاااار هاااو. اهاااڙي 
طرج پاروفاياسار لاعال باخاش 
جسااڪاااڻااي صاااحااب جااو هااي 
ڪم به نهايت ملهاائاتاو لڳاي 
رهاايااو آهااي. پااروفاايااساار صاااحااب 
جي محنت ۽ سانادس ماذڪاوره 
ڪم سان دلچسپيَء جاو وڏي ۾ 
وڏو سبب هاي باه ناظار اچاي رهاياو 
آهااي جااو هاان ربااانااي صاااحااب جااي 
لااکااياال ڪااتاااباان، دوسااتاان، پساانااديااده 
لاااياااکاااڪااان، سااايااااساااي ۽ سااامااااجاااي 
شااخااصاايااتاان، ادارن جااا يااادگااياارا ڏاڍي 
دلچساپايَء ساان ذڪار هاياٺ آنادا آهان. 
هن ڪتاب ۾ سيد عباداهلل شاا ، تاناويار 
عباسي، فضل رحيم سومرو، حفيظ شاياخ 
سان ڪاليج جي زمااناي کاان غاالم ربااناي 
اگرو سان دوستيَء وارا تعلقات جاڙياا تان جاو 
به ذڪر هن ڪتاب ۾ ملي ٿو. حفياظ باابات 

رباني صااحاب ساناڌي ادباي باورڊ ” لکي ٿو ته: 
جو سيڪريٽري هو ته هڪ ڏينهن حفياظ شاياخ 
جي ڀيڻوئي پنهون خان جي گاهاران لاطاياف آبااد 
مان فون آئي ته جلدي گهار پاهاچاو. گاهار پاهاچاي 
ڏٺائين ته ِورانڊي ۾ سفاياد چاادر ۾ ڍڪايال ماَياِت 
پيل هئي، جيڪا سندس پراڻي دوست حافاياظ جاي 
هئي، پوِء ربااناي کاي چاياائاون تاه اوهاان جاو دوسات 
آهي، سندس ڪفن دفن جو بندوبست ڪيو. رباني 
صاااحااب، نااياااز هاامااايااونااي ۽ ٻااياان دوسااتاان کااي گااڏ 
ڪري ڪينٽونمينٽ قبرستان ۾ دفنااياو. جاڏهان باه 
رباني صاحب ان رستي تان لنگهندو هو ته سانادس 
دوساات جاااو سااااروڻاااياااون ذهاان تاااي اچاااي ويااانااادياااون 

(، مون حفياظ شاياخ جاو حاوالاو ان 27) : “  هئس.
ڪري به کنيو آهاي جاو ماناهاناجاي ذهان ۾ حافاياظ 
شاايااخ جااو جااڙياال هااڪ نااهاااياات ئااي خااوبصااورت ۽ 
سهڻي نوجوان جو خاڪو منهاناجاي ذهان تاي ناقاش 
ٿيل آهي. حفيظ شيخ واري تصوير ربااناي صااحاب 
جي ڪتاب ۾ ڏنل آهي جنهن کي منهاناجاي ذهان 
محفوظ ڪيو آهي. هي اهوئي ماڻهو آهي، جيڪاو 

 



ين     | 17همرسي ماهوار مئگز

 

رباني صاحب جو ڪالياج جاي زمااناي جاو پاياارو ۽ 
دل گااهااريااو دوساات هااو. حاافاايااظ شاايااخ ئااي ربااانااي 
صاااحااب کااي ساانااڌي ادبااي ساانااگاات سااان مااتااعااارف 
ڪاارائااي لااکااڻ پااڙهااڻ ڏانااهاان ڌيااان ڇااڪاارايااو ۽ پااوِء 
رباني صاحاب هاڪ وڏو ڪاهااڻاياڪاار ٿاي اڀارياو ۽ 
پنهنجي هماعاصارن ۾ ماڃاتاا مااڻاياائايان. پاروفاياسار 
جساڪاااڻاي صااحااب، غااالم رباااناي آگارو جاي ڪاال 
ڪهاڻين تعداد ٽيوي  ٻڌائاي ٿاو، جاياڪاي سانادس 

ڪااهاااڻااي “  آب حاايااات” ڪااهاااڻااياان جااي ڪااتاااب 
ڪليات ۾ ڏنال آهان، لاياڪان غاالم ربااناي آگاري 
جاااو تاااعاااداد ُان کاااان وڌياااڪ آهاااي. ُاهاااي سااانااادس 
ڪهاڻيون نوابشا  مان شاي  ٿينادڙ مااهاوار رساالاي 

ع ۾، غااالم 2572جااي جاانااوري، فااياابااروري “  ادا” 
رباناي ساناڌي جاي ناالاي ساان مالاياون آهان جان ۾ 

جاي عاناوان ساان شاايا  ٿايال “  جاهل” هڪ ڪهاڻي 
جاي عاناوان “  فاتاوي  “ آهي. اهڙي هڪ ٻِي ڪاهااڻاي 

سان ملي ٿي. انهن ڪهاڻين کي ذڪار هاياٺ آڻاڻ 
گهرجي. پروفيسار لاعال باخاش جساڪااڻاي صااحاب 
جي، مذڪوره ڪتاب ماان ماون کاي، غاالم ربااناي 
آگارو جاي لاکاتان ساان مالانادڙ جالانادڙ هاڪ جاهاڙي 
ڳال  نظر اچي ٿي سا هي آهي ته ٻناهاي پاناهاناجاي 
تحريرن ۾ شا  عبداللطيف ڀاٽاائاي رج جاي باياتان 
جي چونڊ ڪري موضوعن کي الجواب بڻاياو آهاي. 
پروفيسر جسڪاڻي صااحاب هاي ڪام ناهاايات ئاي 
خو  اسلاوبايَء ساان ساراناجاام ڏئاي ماوضاوع کاي 
الجواب ۽ دلچسپ بڻائي پيش ڪيو آهي. عاظايام 
قومن جاا فارد ئاي پاناهاناجاي عاالامان ۽ اديابان جاي 
ڪمن کي آڏو رکي انهن جي زندگي، فن، فڪار ۽ 
شخصيتن کي پناهاناجاي قاوم اڳاياان پاياش ڪاري 
پاانااهاانااجااي ناائااياان نساال کااي انااهاان سااان مااتااعااارف 
ڪرائي عالاماي ادباي دناياا ۾اڳاواٽ تاياار ڪارڻ الِء 
اهڙن ڪتابن جو تحفو ڏنو ويندو آهاي. جاڏهان ُاهاو 
نسل پنهاناجاي قاوم جاي عاظايام شاخاصاياتان جاي 
ڪارنامن ۽ علمي ڪامان کاان وافاق ٿاي پاناهاناجاي 
الِء را  گهڙڻ الِء قابل ٿي ويندو آهي تاه پاناهاناجاي 
قاوم جاي عالامااي ادباي سارماايااي ۾ وڌيااڪ اضاافااو 
ڪندو آهي. رباني صاحب جيڪو پنهنجي ماحانات 
سااان اڳااتااي وڌي پاانااهاانااجااي مااعاااشااري کااي بااياان 
االقااومااي طااور تااي مااتااعااارف ڪاارايااو جاانااهاانااڪااري 
سندس صالحيتن جي اعتراف ۾ پاناهاناجان ۽ ٻايان 
قومن جي عالاماي ۽ ادباي مااڻاهان سانادس تاخالاياق 
کي چيني، هندي، اناگاريازي، اردو زباانان ۾ تارجاماو 
ڪارڻ جااي ضارورت ۾ماحاسااوس ڪائااي. پاروفااياساار 
جسڪاڻي صاحب انهان ساڀاناي ڳاالاهايان کاي ذري 
ُپزري هن ڪتاب ۾ بيان ڪاياو آهاي. هان ڪاتااب 
۾ رباني صاحب جي ڪم ڪرڻ جي طريقيڪار ۽ 
ڪااهااڙن ماااڻااهاان سااان صااحااباات اخااتاايااار ڪاايااائااياانآ 
پنهنجي تاريخ، ادب ۽ ثقافات باابات ڪاهاڙو خاياال 
رکندو هو، اناهايَء الِء هان ڪاهاڙيان تاناظايامان ساان 
وابستگي جوڙيائيان، جاناهان ساان سانادس ساماوري 

زندگي سون ٿي پئي. هن ڪتاب کي سهڻاي ريات 
۽ سٺن لفظن سان جيڪي پهالاو رکاي ذڪار هاياٺ 
آندا ويا آهن، جن جي پڙهڻ ۽ سمجهاڻ ساان اساان 
جاو نسال اناهان مافاياد ڳاالاهايان ساان ماتاعاارف ٿاي 
پنهنجي قوم، پاناهاناجاي ٻاولاي، پاناهاناجان مااڻاهان، 
ادارن ۽ عااظااياام شااخااصاايااتاان جااو دل سااان احااتاارام 
ڪارڻ جاي قااابال ٿاي وياانادو. پاروفاايااسار جساڪاااڻااي 
صاحب اهو به لکيو آهي ته اساان وٽ چاناياسار کاي 
چاايااڙائااڻ ۽ دودي کااي مااارڻ، اسااان ساانااڌياان جااي 
تاريخي روايت به رهي آهي. سنڌ دلوراِء جي ناگاري 

(، 33) : “  آهااي، ڪااالاا  بااه هاائااي، اڄ بااه آهااي.
جاااڏهااان شاااياااخ ايااااز ۽ غاااالم ربااااناااي آگااارو ساااناااڌ 
يونيورسٽيَء ۾ هئا ته ٻنهي جا ِڪان مااڻاهان َڪان 
ڀري هڪٻئي جاي اهاڙو تاه خاالف ڪاياو جاو شاياخ 
اياز ۽ غالم ربااناي آگارو جاي رشاتان کاي باه ايائان 
ڀورا ڀاورا ڪاياو وياو. پاروفاياسار جساڪااڻاي صااحاب 
جي مذڪوره ڪتاب کي وڏي اهميت ان ڪاري باه 
حاااصاال آهااي جااو غااالم ربااانااي آگااري جااي قاالاامااي 

غاالم ربااناي ” پورهئي جو قدر ڪندي لکي ٿاو تاه: 
عااربااي ۽  072آگاارو ساانااڌ جااي ُڪاانااڊ ُڪااڙڇ مااان 

فارسي قديم ڪتااب هاٿ ڪاري ساناڌ جاي قاديام 
علمي ادبي ۽ ثقافتي ورثاي کاي ماحافاوظ ڪاراياو. 
اهي ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ جي ڪتب خااناي ۾ 

(، 222) : “  رکرايا ۽ ڪياتارا شاايا  پاڻ ٿاياا آهان.
ڪنهن به مصناف جاي لاکايال تاحاريار مصاناف جاي 
ذهاانااي، فااڪااري اوساار ۽ سااوچ ويااچااار کااي ظاااهاار 
ڪااناادي آهااي، اهااڙي طاارج مااذڪااوره ڪااتاااب جااي 
مااطااالااعااي مااان اهااا ڳااالاا  عاايااان نااظاار اچااي ٿااي تااه 
پروفيسر جسڪاڻي صاحاب پاڙهانادڙن کاي دناياا ۾ 

 آيل انقالبي فڪرن کان به وافق ڪرايو آهي.
ع تائين جاي 2572-2522يورپ جي پهرين انقالب 

عرصي باابات ٻاڌاياو وياو آهاي تاه وري اهاڙي طارج 
ع ۾ باارپااا ٿاايااو. 2535جااڏهاان فاارانااس جااو انااقااالب 

ماڻهو ڳور ڇڏي شهرن آباد ٿيا، جنهان ۾ آزادي، 
 Liberty, Equality and)باارابااري ۽ ڀااائاايااچاااري 

Fraternity)  جااي ڪااري جاايااڪااو نااعاارو دناايااا ۾
 Industrial)گااااونااااجاااايااااو ۽ صاااانااااعااااتااااي انااااقااااالب

Revolution)   جي شاروعاات ٿاي. اهاڙي طارج جاي
انقالب جي ڪري فاراناس ۾ باادشااهات جاو خااتاماو 
ٿاايااو ۽ چاارچ جااي باااالدسااتااي جااو زوال آيااو: هااارياان 
پورهاياتان ساان ظالام، ڏاڍ ۽ نااانصاافاي جاو خااتاماو 

( پروفيسر لاعال باخاش جساڪااڻاي 228) : “  ٿيو.
پاڻ اهاو باه ٻاڌائاي ٿاو تاه، اناهايَء اناقاالب جاا اثارات 

پاوري انساان ذات ۽ ” پوري دنيا محسوس ڪاياا ۽ 
دنيا جي مڙني ملڪن الِء اناقاالب تاي ڪام ڪاري 

 52مااذڪااوره ڪااتاااب جااي صاافااحااي “  رهاايااا آهاان.
کانپوِء ڪي ناايااب تصاويارون باه ڏناياون وياون آهان 
جيڪي غالم رباني آگرو جي يادن کاي تاازو ڪان 
ٿيون. ساڀ اول سانادس بااباا ساائايان عابادالالاطاياف 
آگرو ۽ سندس ماٺاي اماڙ نسايام بااناو جاي تصاويار 

ڏنل آهي، ان کانپوِء ٻيون ڪيتارياون ئاي تصاويارون 
آهاان. پااروفاايااساار جسااڪاااڻااي صاااحااب هاار رخ کااان 
ڪتاب ۾، غالم رباني آگرو متعلق ڄاڻ ڏياڻ جاي 
سااٺااي ڪااوشااش ڪاائااي آهااي ۽ سااٺاان لاافااظاان ۽ 
پنهنجي مخصو  اسلوب جي چونڊ ڪاري ربااناي 
صاحب جي يادن ۽ ڪمن جو تاعاارف پاياش ڪاري 
ٿاو، جانااهاناڪاري اساان جاو ڌياان ڪاتاااب جاي مااواد 

مااياٺااا رام هااسااٽال ۽ ” ڏاناهان ڇاڪااجاي وياو آهاي. 
غااالم ربااانااي آگاارو ۽ ون ” ، “ ساانااڌي ادبااي ساانااگاات

ساناڌ ياوناياورساٽاي ۾ ” ، “ يونٽ جي خاالف تاحارياڪ
ساناڌي ادباي باورڊ ” ، “ پرو وائيس چانسلريَء جو دور

غاالم ربااناي ” ، “ کان اڪيڊمي آف ليٽرس جو سفار
ڪهاڻين جي ڪال ۽ ” ، “ آگري جا شاهڪار ڪتاب

گاال ڦاال ۽ ” ، “ داسااتااان گااوئااي جااو مااناافاارد قاالاامااڪااار
اسالم آباد ۾ رهاڻياون، سااروڻاياون ۽ ”، “ٻاراڻو ادب

ساناڌ جاا امار ڪاردار جان جاو ” ۽ “  حيدرآباد واپساي
هان ڪاتااب “  غالم رباني آگاري تاي گاهارو اثار هاو

جي آخر ۾ چوويَ  ساناڌي ۽ ساَت اناگاريازي ماددي 
ڪتاب ڏنل آهن جن تان استفادو حاصل ڪيو وياو 
آهي. ان کانپوِء غالم رباني آگري جاي ڇاپايال اٺان 
تخليقي ڪتابان جاا نااال ڏناا وياا آهان. ٻان ساناڌي 

چاونااڊ آمارياڪااي افسااناا ۽ ” تارجاماا ڪاايال ڪاتاااب 
ڀاارت ” سنڌ ۾ پکين جو شڪار ۽ ٻن اردو ڪتابن 

۾ اردو ۽ سنڌي ڪلچر )ترجما(. اهڙي طرج غاالم 
رباني آگري جا ايانادڙ ڪاتااب جان ۾ ٽاي ساناڌي، 
ٽاي اردو ۽ ٽااي اناگاارياازي ڪااتااابان جااا ناااال ڏناا ويااا 
آهن. انهيَء کاان عاالوه جساڪااڻاي صااحاب اهاو باه 
ٻڌايو آهي ته غالم ربااناي آگارو جاي فان، فاڪار ۽ 
شخصيت تي جيڪو تحقيقي ڪام ٿاياو آهاي تان 
۾ ٽن سنڌي ڪتابن ۽ ٻن اردو ڪتابن جا ناال ڏناا 
ويا آهن. پروفيسر جسڪاڻي صااحاب جاو ماذڪاوره 
ڪاتاااب هااڪ سائااو ٻااياااناوي صاافاحاان تااي مشاتااماال 
آهي، جنهن جي قيمت چار سئو رپاياا رکايال آهاي. 
مذڪوره ڪتاب کي سنسار پبلياڪاياشان ڪاراچاي 

ع ۾ پهريون ڀيرو شايا  ڪاياو 6262پاران آڪٽوبر 
آهاي. هات هايااٺ پارفاياساار لاعال بااخاش جساڪااڻااي 
صاحب جي ڪاتااب جاي اول ۽ آخار ۾ ڏنال شاعار 

 ڏجي ٿو:
 وطن تنهنجي مٽي اوڍي ُستاسين
 اهو ئي کوڙ آ، اعزاز هڪڙو.

هااي ڳااالاا  نااهاااياات ڏ  سااان ٻااڌائااجااي ٿااي تااه هاان 
تااريااخ جانااهان اساان کااان  23جانااوري مااهايااناي جااي 

ع ۾ غالم رباني آگري جهڙو نااماياارو ادياب 6222
 هميشه الِء کسي ورتو. 

مااجاامااوعااي طااور ڪااتاااب جااي جااائاازي مااان جاايااڪااو 
نتيجو آڏو اچاي ٿاو تاه ماذڪاوره ڪاتااب لاکاڻ جاو 
اهاوئاي ماقاصااد هاو تاه غاالم ربااناي آگارو جاي فاان، 
فڪر ۽ شخصيت جي ياد تازي ڪري سندس ذات 
سان الڳاپيل اهڙا اڻ ڇهيل پهلو آڏو آندا وياا آهان، 

 جيڪي اڃان وڌيڪ توج  گهرن ٿا. 
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وااماايااشااه زناادگااي ۽ انسااان  
 کان بنيادي سوال ُپڇا آون.

 اسين ڪير آويونآ
وي وساتاي ۽ ڪاائاناات ڇاا 

 آويآ
 عدم ڇا آويآ

 عدم مان وجود ڪيئن بڻيوآ
 خير ۽ شر ڇا آويآ

 جبر ڇا آويآ
 انساني اختيار جي معني  ڇا آويآ

پااڻ، وااي وسااتااي، وااي ڪااوُن و مااڪااان، مااادو، روج، 
خيال ۽ انساني ضمير ڇا آوان. انساان اناھان باناياادي 
سوالن جي جبر کي ٽوڙڻ الِء فلسفين ناون ناون زاويان 
سان انساني فڪر دعاوت کاي ڏيانادا روان ٿاا. اوائالاي 
دور ۾ سائنس تاريخ ۽ فلسفو سڀ پاڻ ۾ گڏ وئاا ۽ 
آوستي آوساتاي ساائاناس ۽ فالاسافاي جاا خاد و خاال 
واضااح ٿاايااڻ شااروع ٿااي ويااا. جااڏواان ڊياامااوڪااريااٽااس، 
سقراط، افالطون، ارسطو، ڊيڪارٽ، اسپيناوزا، ناياوٽان، 
گالاايالااو، واايااگال، وايااوم، ڪااانااٽ، ڊارون، ماارڪااس ۽ 
سااارتاار جااھااڙن ڏاواان زناادگااي ۽ عاالاام کااان عاالاام جااا 
بنيادي ساوال پاڇاي انساان کاي ساوچاڻ الِء واڪ را  
وموار ڪئي ته سوچجي ڪيئنآ ڪيئن وان وساتاي 
۽ ڪائنات جي رازن تان پردو ڪھڙي سوچ جي اناداز 

 سان کڻبو.
پراڻي وقت ۾ انسان وميشه عاقالاي ۽ فاھاماي ساوالان 
جا جواب ڳولڻ الِء مذوبن جو ساھاارو ورتاو ۽ جاڏوان 

جاي باناياادي ساوالان جاا   existenceمذوَب انسان جي
جواب نه ڏيئي سگھيا ته انسان فلسفياڻي اناداز ساان 

 سوچڻ لڳو.
سائاو ساال ق. م  2فالاسافاي جاي شاروعاات تاقااريابان 

بنيادي سوالن جاا   mythيونان مان ٿي جڏون مذوبي
جواب ڏيڻ کان عاري وئي ۽ فلسافاي ٻاڌاياو تاه اواڙن 
مذوبي بيانن ۽ تشريحان تاي اعاتاباار ۽ ڀاروساو ناٿاو 

 ڪري سگهجي.
جاي چاوناڊ   subjectنويد سناديالاو عالام ۾ فاالاساافاي

ڪري ڏاهپ جاو اظاهاار ڪاياو آهاي. سانادس ڪاافاي 
سالن جي محنت اڄ اسان کي وي ڪاتااب )فالاسافاي 
جي تاارياخ( پاڙواڻ ۽ ساماجاھاڻ الِء ڏناو آواي. قاديام 

  philosophersتاارياان يااونااانااي فااالااسااافاار کااي طاابااعااي
physical  چيو ويندو وو سندن سارو ساروڪاار طاباعاي

دناياا ۽ فاطارت جاون عامال ڪاارياون واياون ۽ سانادن 
سوچ جو زاويو زنده ماڇاياون پااڻاي ماان ڪايائان پايادا 
ٿااياان ٿاايااون. سااناادن سااوچ جااو انااداز سااوال ڪاارڻ جااو 
علمي طريقو ۽ انھن سوالن ماان فالاسافاي کاي واضاح 
ڪرڻ الِء واماياشاه غاور فاڪار ۾ روانادا وائاا. طاباعاي 
فالسافر نيٺ فڪري دلايال سااڻ کاڻاي پاناھاناجاي دور 

 جي مذوبن مان آزادي حاصل ڪري ورتي.
ق. م ۾ اواو  772بابلين مان فيضياب ٿيال ٿاالاس 

پھريون فلسفي وو جنھن سج گرهڻ جي ٺياڪ ٺاياڪ 
پيشن گوئي ڪري سڀني دانشاورن الِء عالاماي راهاون 

 وموار ڪيون.
ق. م ۾ جاناھان چاياو هاي  787  -057ويراڪليٽس 

عالم وروڪ الِء وڪ جھڙو آوي. وان ڪاائاناات کاي 
نه ئي ڪاناھان انساان ياا ڪاناھان دياوتاا باڻااياو آواي. 
اسااياان پاانااھاانااجااي عااقاال سااان عااالاام جااا قااانااون ڄاااڻااي 
سگھون ٿا. ويراڪليٽس مسلسل تاير جاو قاائال واو 
ڪائنات جي ور شيِء وار وقات تاباديالاي ماان گاذري 

 ٿي...
اووااان وااڪ ئااي درياااهااه ۾ ٻااه دفااعااا قاادم نااٿااا رکااي 

 سگھو..
 ور روز وڪ نئون سج اڀرندو آوي.

 اسين آويون به ناويون به
 تاير ۽ تبدل حقيقي آون...

ور شيِء پنھنجي بطن ۾ پنھنجو ضاد رکانادي آواي 
 ۽ انھن ضدن جي

آويز  ۾ حارڪات ۽ زنادگاي جاا راز ماخافاي رکايال  
 آون.

 واقعات ئي ڪائنات جا اصول آون..
 ور واقعو وقتي ۽ گذرندڙ ووندو آوي..
 انسان جو ڪردار ئي ان جو ُمقدر آوي...

 ايپيڪورس:
جنھن انسان کي ُمسرت جو فلسفو ڏنو جنھن چيو تاه 
فلسفي جو مقصد ئي اصل ۾ اوو آوي ته انسان کاي 

 وومن ۽ خدشن کان نجات ڏياري وڃي..
دوشاات کااي دل مااان ڪااڍي ڇااڏيااو پااوِء اووااان کااي 

 ُمسرت ملي ويندي.
جاڏوان مااوت واوناادو آهاي تاه اوواايان ناااواياو واونادا ۽ 

 جڏون اووين ووندا آويو ته موت ناوي ووندي..
 نيڪي مطمئن ۽ آسوده ذونن سان ملندي آوي..

ايااپاايااڪااورس جااي سااامااھااون جااڏواان ُاسااتاااد دناايااا جااي 
وضاااحاات ڪاارڻ گااھااري ۽ اسااتاااد چاايااو واار شاايِء بااد 
نظمي ماان پايادا ٿاي آواي. اياپاياڪاورس اساتااد کاان 
پاڇاياو اواو ٻااڌاياو تاه اواا بادناظاماي ڪااٿاان پايادا ٿااي. 
ايپيڪورس جي ان سوال کانپوِء سندس استاد حايارت 
۽ تجسس ساان ڏاناهاس ڏساڻ لڳاو. زنادگاي تاه واڪ 
ميڪانيڪي ڪائنات جو وڪ حادثو آواي. واي باي 

۽ بااي اناات خااال ۾ ذرڙن جااي حاارڪاات جااو  ڪاانااار
 حادثاتي نتيجو آوي.

فلسفو قديم ترين علمن مان آوي جنھن جا مختالاف 
سماجن ۾ مڪتبهِء فاڪار قاائام ڪاياا وياا آوان. اگار 
ساري گرد و پيش تي نظر ڦيرائاي وڃاي تاه واي ساڀ 
مظھر يا ته مادي آون يا روحاني/خياالاي آوان. ماادي 
شااياان ۽ مااظااھاارن ۾ واار اوااا شاايِء شاااماال آوااي جااا 
معروضي طور وجود رکي ٿي. ماطالاب انسااناي شاعاور 
کان ٻاور ۽ ان کان آزاد وجاود رکاي ٿاي. )زمايان جاي 
واار شاايِء ۽ ڪااائاانااات ۾ مااوجااوده اڻ ڳااڻاايااا جساام 
وغيره(. ٻئي پاسي ور اوا شايِء آهاي جاا انساان جاي 
شااعااور ۾ پاانااھاانااجااو وجااود رکااي ٿااي ۽ واار دماااغااي 
سرگرمي )خياالت محسوسات ۽ جذبات وغاياره( جاي 
دائري ۾ اچي ٿي اواا ساڀ خاياالاي ۽ روحااناي دائاري 
سان تعلق رکي ٿي. ماديت ۽ روحانيت کاانساواِء ٻاياو 

ماٿاياان ٻائاي دائاره فالاسافاي جاا  ڪجا  ماوجاود نااواي
بنيادي ُمحرڪ آون. ڇا مادي شعور کي جنم ڏنو ياا 
شااعااور مااادي کااي جااناام ڏنااوآ فاالااساافااي جااي بااناايااادي 
پھلوئن ۾ شامل سوال آوان. مااديات پارسات چاون ٿاا 

 ۽ُمس جي تادبُ

 هڪڪڪ نبڪڪاب ۾ شڪڪامڪڪل ڪڪڪرب جڪڪهڪڪڙو ڪڪڪتڪڪاب

 

 فلسفي 

 منور سنديلو
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دنيا کي جاچي سگھجي ٿو، پرکي سگاھاجاي ٿاو. ان 
الِء دنيا ۽ انسان جو علم شين جي اندروني فطرت ۽ 
ان جي ماويات کاان آگااواي حااصال ڪارڻ جاي الئاق 
آوي ۽ تصور پرست چون ٿا وان ڪاائاناات کاي واڪ 
 آفاقي روج وجڻ باير اسان نٿا سمجھي سگھون...

هونئن ته سنڌي ۾ فلسفي تاي ڪاافاي ڪاتااب آيال 
آون جيئن سائين رشيد ڀٽي جاو )ساچ جاو فالاسافاو(، 
ڊاڪٽر سڪندر مال جو ڪتاب )ڏاواپ جاو اڀايااس(، 
اڪبر لااري جو )فلسفي جي مختصر تاريخ(، سائيان 
ابراويم جويو جو تارجاماو ٿايال )فالاسافاي جاو اباتادائاي 

وغيره سڀ بھترين ڪتااب لاکايال آوان، پار  ڪورس(
سائين نويد ساناديالاو جاو واي ڪاتااب )فالاسافاي جاي 
تاريخ( بيحد مختلف انداز ۾ پنھنجي نون فڪري ۽ 

ساھاياڙياو   الڙن سان وڪ اڪيڊمڪ انداز سان پرکياو
۽ تخليق ڪيو ويو آواي. واڪ باھاتاريان باائاياناڊناگ 
اعلي  ڪوالٽي جو پيپر ۽ خوبصورت ٽاائاياٽال جاناھان 
۾ وڪ فلسفي فلسفياڻاي اناداز ۾ پاناھاناجاي سااز و 
سامان سان ڏيکاريو ويو آوي. نويد سنديلو جاي واڪ 

خااوبصااورت تصااوياار باايااڪ ٽااائاايااٽاال تااي 
وااارورڊ يااوناايااورسااٽااي جااي پااي ايااڇ ڊي 
اسااڪااالاار پااي لاانااگ وااووااانااگ پاانااھاانااجااا 
بھترين ويچار ونڊيا آوان. ڪاتااب تاي ٻاه 
اکار سااائاياان راشااد دائااودپاوٽاو باھااتارياان انااداز 
سااان لااکاايااا آواان. ڪااتاااب اناادر اووااان کااي 
ڪااٿااي ڪااٿااي اڻ لااڀ ۽ ناااياااب تصااوياارون بااه 
ملنادياون جان جاي فان کاي ڏساي ڪاري اوواان 
ڪتاب جي اڌ نيو ڪلس مان پاڻ ئي واقاف ٿاي 
ويندا. تاريخي تصويرن جي تھذيب ۾ اووان داخل 
ٿاي خااود کااي هااڪ عااجايااب دناايااا جااو وار  تصااور 
ڪرڻ لڳندا. ون ڪاتااب کاان اڳ باه ناوياد ساناديالاو 

 ڪيترائي ڪتاب تخليق ڪيا آهن. 
1. The wings of wisdom 
 6222/شاعري   . رابيل ُرت مايا نگر6
 6228. البرٽ آئنسٽائن /جيون ڪٿا 8
 . وجوديت جو فلسفو / ڇپائي ويٺ0

۽ وي سائين جو پنجون ڪتاب )فلسفي جي تاارياخ( 
اسان جي وٿن ۾ آوي.. نويد سنديلو فلسفاي ۾ ايام 
اي فاارسااٽ ڪااالس ساانااڌ يااوناايااورسااٽااي ڄااامشااورو. 
آڪسفورڊ يونيورسٽي پريس ڪراچي ۾ يارنهن ساال 
ايڊيٽر طور )انگريزي ۽ سنڌي( ُلاتن تي ڪم ڪياو. 
آڪسفورڊ پرياس پااران شااگاردن الِء نصااباي ڪاتااب 
تاايااار ڪاايااا ۽ اسااتااادن جااي روااناامااائااي الِء سااکاايااا جااا 
ڪتاب ترجاماو ڪاياا ۽ وايانائار ساائايان پاناجااب جاي 
ڪنھن يونيورسٽي مان پي ايڇ ڊي ڪري رويا آوان. 
نويد پنھنجي ڪتاب کي ڏاڍو آسان ۽ سولي ساناڌي 
زبااان ۾ لااکااي ساانااڌي ادب ۾ عاالاام ۽ هااڪ سااٺااي 
ڪتاب جو واڌارو ڪاياو آواي. ڪاتااب چاوڏوان باابان 
تي مشتمل آهي. وروڪ باب ۾ پنھنجاي پاناھاناجاي 
دور جي فالسافر جي فالسافي ڏئي ۽ تخلاياڪاار آخار 
۾ نتيجو لکيو آوي جيڪو ڏاڍو جاندار ۽ ساماجا  ۽ 
ڏاوپ تي آڌاريل آواي، جايائان پاڙوانادڙ کاي اگار ڪاا 
ڳال  يا فلسفي جو فڪر سمج  ۾ نه اچي ته نتياجاو 

ڏسااي ان فااالااسااافاار جااو مااقااصااد آسااان ٿااي پااوي ٿااو. 
تخليڪار پاڻ ان فلسفي کاي ڪايائان ڏٺاو پارکاياو ۽ 

 سمجھيو آوي... 
باب پھريون.. ياونااناي ڏناد ڪاٿاائاون ماذواب ۽ ادباي 

 روايتن ڪيئن جنم ورتو.
 يونان جو اونداوو دور

 آڳاٽا مذوب.
 mythsآڳاٽيون 

 يوناني ادب
 زبان شاعري ۽ آخر ۾ نتيجو...

 باب ٻيو:
 فلسفو ڇا آويآ

 ڏاوپ ڪيئن ماڻجيآ
 اخالقيات
 سياسيات
 جماليات

 پسنديمااااااااادياااااااات 
خاااااااااااااااياااااااااااااااال 

 پسندي
جااااااياااااائاااااان 
باب ٻياو 

۾ 

  ethicsاخاااالقاااياااات
 ٿو.۾ لااااکااااي 

وي عالام باه ياوناان ماان ُڦاٽاي ناڪاتاو اخاالقاياات جاو 
واسطو مااڻاھاو ۽ سانادس  سامااج جاي ڪاردارن ساان 

 الڳاپيل آوي
 اخالقيات جا خا  ٽي گاڻ ٿين ٿا:

 goodness. نيڪي 2
 beauty. ساونھن 6
 truthسچ/حق  .8

مطلب ور اوو عمل جو انسان سان انساان طاور ناڀااياو 
وڃي. انسان باناياادي طاور ُحسان شانااس آواي انساان 
جي جيڪا باه جساتاجاو ياا تاال  واجاي اواا ساچ الِء 

 وجي. 

 ڪتاب جو باب ٽيون:
 آڳاٽو يوناني فڪر، ٿيلس، آهنگي مينڊر

 باب پنجون، ويراڪليٽس
 باب ڇھون، ايليائي مڪتبهِء فڪر

 باب ستون، ڪآرت جو فلسفو علم بدن جا ماور
ايئن ٽوٽل چوڏون بابن تي مشتمل وي ڪتاب اسان 
سڀني علم دوستن کي پڙوڻ گھرجي جنھان جاي دل 
شعور ۽ علماي بصايارت الِء ماانادي هاجاي تاه ان وار 
فڪرمند ڏاوي کي وي ڪتاب پڙوڻ گھرجاي جاناھان 
سان ذوني باليدگي اجاگر ۽ روشن ٿئي ٿي ۽ انساان 
سوچڻ لڳي ٿو ته ون بي ڪنار ڪائنات ۾ منھاناجاو 

 مقام ڇا آوي..
ڇا ڪائنات جو آغاز ٿيو ۽ ان جاو اناجاام باه ٿايانادو. 
انسااان مااجاابااور آوااي يااا انسااان مااخااتااار آوااي. حساان 

 موضوعي آوي يا معروضي، فرد اجتماع الِء آوي
يا  اجتماع فرد الِء يا حصوِل زندگي صرف پاناھاناجاي 
ذات ۽ خواوشن الِء آوي يا ڪنھن انساني مقصد الِء 

 ڪا ڪشش محسوس ڪجي ٿي يا نه..
 صداقت ڇا آوي ۽ صداقتون اسان ڪيئن ڳوليونآ

انھن مٿين سوالن جا جواب ون ڪتاب ۾ اووان کاي 
ملي ويندا. وي ڪتاب اووان جي ذونن جي بناد دري 
کولي اووان کي شعور جي بھارن سان واسي ساگاھاي 
ٿو ۽ پنھنجي ديانت ۽ جاُرئات ساان اوواان پاناهاناجاون 
ذوني اذيتون ختم ڪري واڪ اعالاي  فاڪاري ماعاراج 

 ماڻي سگھو ٿا.
 جيئن ويٺيان فلسفياڻا ۽ سائنسي سوال بيٺا آون.

 ڇا ڪائنات ُکلي ٿي ٿئي...
 ڇا ڪائنات بند ٿي ٿئي... 

 ٿي ٿئي... flatيا ڪائنات سڌي 
اوڙن ساوالان جاا جاواب ڳاولاڻ الِء وري باه انساان کاي 
پنھنجي ڏاوپ، فاڪار، فالاسافاي ۽ پاناھاناجاي جادياد 

 سائنس کي واجھائڻو پوندو.
آخر ۾ اچو ته فلاسافاي ۾ واياگال جاي وان ماآاال 

 کي ڏسون..
,  thesis, antithesesواايااگاال جااي فاااالااسااافااي

s  ۽ y n t h e s e s 
جي آڌار اگر فرانسيسي انقالب جي پسمنظار 

جاو عامال   thesisسان ڏسون ته انقالٍب فرانس بعد
شروع ٿي ويو وو جنھن ۾ انفرادي ۽ سايااساي آزادي 

تشادد  2550کاان  2558جو تصور جڙياو ۽ باعاد ۾ 
جو عامال شاروع  antithesisجي لھر اٿي ۽ فرانس ۾ 

ٿي ويو، ان تشدد جاي ناتاياجاي ۾ فاراناس ۾ آئاياناي 
۽   طور تاي واڪ آزاد شاھاريات جاو تصاور اڀاري آياو

 جو عمل شروع ٿي ويو. synthesisساري فرانس ۾ 
فرانس جي ان سااري اناقاالب کاي اگار واڪ فاالاساافار 
جي نظر سان ڏسون ته ڪيئن نه انھن ڏاهن پنھاناجاي 
فڪري ۽ شاعاوري ڏاواپ ساان سامااج ۽ تاارياخ کاي 
سمجاھاڻ الِء ڪاياتارو ناه فالاسافاو خالاقاياو آواي. ناوياد 
سنديلو جو وي ڪتاب به ضرور وڪ سااهاي پاٽايانادڙ 

 synthesis۾ واڙيال فاڪارن کاي   antithesisشعاورن
جاي جااھااولاي ۾ وااي ڪاتاااب وااڪ ڏاواپ ڀااريااو روج 

 ضرور ڦوڪي ڏيندو. 
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ڪاناهان باه مااعااشاري ۾ قاائاام 
ٿيل اصول يا ضابطه جن تحات 
ُاهو معاشرو پناهاناجاي باقاا کاي 
يااقااياانااي بااڻااائاايااناادو آهااي، ُاهااي 
فرسوده بڻجي وڃن يا بڻجنادي 
ناظار اچاان تاه پاوِء ُاتاان جاي هاار 
پڙهيل لاکايال تاوڙي بااشاعاور فارد تاي اهاا الزماي طاور 
ذميواري عائاد ٿائاي ٿاي تاه ان ماعااشاري ۾ واقا  ٿايال 
انهن فارساوده ۽ غايار ماعايااري اصاولان جاي نشاانادهاي 
ڪري ۽ سندن ناڪاره بڻجڻ جا سبب ڳولهي. ان ساان 
گڏوگڏ سنادن نااڪااره باڻاجاڻ ڪاري ان ماعااشاري کاي 
جيڪي نقصان الحق ٿيڻ وارا هجن انهن کاان باه کايان 
آگاهي فراهم ڪري. عالام جاو ماقاصاد روشاناي حااصال 
ڪارڻ آهاي روشاناي جاي هاوناد ساونااد ۾ اگار ڪاو فاارد 
اونااداهااياان جااي گااهاايااري ۾ خااامااو  سااڪااوناات حاااصاال 
ڪري ويٺو هجي ته ان کي سندس ناداني جي انتاهاا ناه 
چئجي ته ڀال ٻيو ڇا چئجيآ اهڙي عالام حااصال ڪارڻ 
جو مقصد ئي ڪهڙو جيڪو علم انسان کي پاناهاناجاي 
بنيادي حقن جي خبر رکڻ کاان ماحاروم رکاي ياا اناهان 
جااي حاااصااالت الِء ڪااا مااناااسااب را  فااراهاام نااه ڪااري 
ساگااهااي. سااالاان جااا ساال هااڪ ئااي پاارٽااي جاا ساارگاارم 
ڪارڪن رهي ڪري به جياڪاڏهان ڪاناهان مااڻاهاو جاا 
ڪي هلڪا ڦلڪا مسئال به حل نٿو ڪرائي سگهي تاه 
کيس اهو چاٽاي ناماوناي ساماجاهاڻ گاهارجاي تاه سانادس 
اهميت هاڻ ڪابه نه رهي آهي. ان ساان گاڏوگاڏ ان فارد 
کي پنهنجي اردگرد جي مااحاول جاو چڱاي طارج جاائازو 
وٺڻ گهرجي ۽ اهو ڏسڻ گهرجي ته انهان اساان کاي اڄ 
تائين ڏنو ڇا آهي جن جي ڪاري الاياڪاشانان ۾ ٽااڪ 
منجهند جو اسان پنهنجا ٻچاا گارمايان ۾ دربادر ڪاري 
قطارن ۾ ڪالڪن جا ڪالڪ انتظار ڪري کايان ووٽ 
ڏيون ٿا، ان الِء وقت سر پنهاناجاون اکاياون کاياس کاولاڻ 
گهرجن، پنهنجي اوالد، پنهنجي خاندان، پنهنجاي شاهار 
۽ پنهنجي قوم سان هاڻ کيس سچو ٿيڻ کپي، تاارياخ 
هميشه انهن ئي ڪردارن کي ياد ڪندي آهي جاياڪاي 
پنهنجي حقن جي حااصاالت الِء هار ماماڪان ڪاوشاش 
ڪندا آهن ۽ پنهنجي وسئون ڪايان گاهاٽاائايانادا آهان. 
دنيا هر روز ترقي جاا ڏاڪاا چاڙهانادي اڳاتاي وڌي رهاي 
آهي ۽ اسان هر روز پستين ۾ ڪارنادا ٿاا وڃاون. اساان 
الِء بدحالاي باياروزگااري ۽ باداماناي هار روز وڌناڌي ٿاي 
وڃي، تارقاي جاون راهاون اساان الِء تاناگ ڪاياون پاياون 
وڃن. ڊگرين جا ڍير هوندي سوندي به اساان جاا ناوجاوان 
بيروزگاري جي بال کي منهن ڏئي رهيا آهن. اساان وٽ 
عاالاام، صااحاات تااوڙي تااحاافااظ فااراهاام ڪااناادڙ ادرا عااام 
ماڻهو جي پهچ کان پري ٿيندا ٿا وڃان، غارياب جاو ٻاار 

اڄ به ڪار جي پٽي ۽ سليٽ تاي الاف ا  ۽ ب باال 
پڙهي رهيو آهي ۽ کيس اهو ماحول به فراهم نٿو ڪيو 
وڃي جنهن ماحول ۾ هو الاف واري ا  جاي ايانااٽااماي 
ساماجاهااي ساگاهااي ۽ ب باال جاي حارف کاان ماڪاماال 
واقفيت حاصل ڪري سگهي. غريب جو ٻار اڄ به ڦاٽل 
ڪپڙن ساڻ پيرين اگهاڙي اسڪول وڃي ٿو، غريب کي 
اڄ به اسپتالن ۾ پاڻي جي ُسئي هڻي شفاا جاي آساري 
تي خيراتي طور ڪي ٻه ٽي گوريون ڏئي ڪري ڊاڪاٽار 
پنهنجي ڊيوٽي ڪانادا آهان. بادقساماتاي ساان اساان ان 
ماعااشاري جاا فارد ٿاي پاياا آهاياون جاناهان ماعااشاري ۾ 
تبصره ته گهڻا ئاي ڪاياا ويانادا آهان، پار عامالاي قادم 
کڻڻ کان هرڪو ڪيٻائيندو آهي. هر ڪنهان جاي انادر 
۾ هااڪ خااوف ويااٺاال هااوناادو آهااي جاايااڪااو سااناادس 
صالحيتن تي ايترو ته حاوي بڻيو ويٺو هاونادو آهاي جاو 
کيس ڪڇڻ ۽ ُلڇڻ کان روڪي رکنادو آهاي. عالام تاه 
دليري جو ثبوت هوندو آهي. علم جي هاونادي ساونادي 
اگر ڪو خوف ۾ مبتال هجي ته پاوِء سانادس عالام کاي 
ڪهڙو نانُء ڏجاي. اهاڙي عالام رکانادڙ فارد کاان اهاو ال 
علم فرد بهتر ليکيو ويندو جاياڪاو عالام جاي روشاناي 
کان بي خبر هوندي اونداهي کان ناڪارڻ جاي مازاحامات 
ته ڪري ٿاو، هار روز ماخاتالاف اخاباارن ۾ تاعالايام جاي 
سااڌاري الِء اناايااڪ ڪااالاام پااڙهااڻ الِء ماالاان ٿااا، جاان ۾ 
تعليم جي ڪريل ماعاياار کاي باهاتار باناائاڻ الِء اناياڪ 
صالحون ۽ تاجاويازون پاياش ڪاياون وڃان ٿاياون، اڪاآار 
ڪالمن ۾ تعليم جي تبا  ڪاري تي ڳاالاهااياو ويانادو 
آهي. حاالنڪه اِهو اسان جو الميو بڻجي چڪو آهي جو 
اسان مسئلن جي حل بدران مسئالان تاي ڳاالاهاائاڻ کاي 
وڌيااڪ تاارجاايااح ڏيااناادا آهاايااون، جاانااهاان ساابااب اسااان جااو 
مااعاااشاارو تاارقااي کااان ڪااوهااياان ڏور آهااي. جاايااتااوڻاايااڪ 
مسئلن تي تبصري ڪرڻ جي بدران هر اهل علم اناهان 
مسئلن جي حل تي غور فڪر ڪري انهن جي منااساب 
۽ ترت حل الِء ڪي ڪارڳار تاجاويازون پاياش ڪاري تاه 
يقيانان اساان جاي تاعالايام کااتاي ۾ ماوجاوده مسائاال ۽ 
مونجهارا جلد حل ٿي وينادا. باحاآايات اساتااد جاي ماون 
وٽ به تعليم جي موجوده مسئالان جاا ڪاجا  مانااساب 
حال ۽ تاجااوياازون آهان، جااياڪااي آئااون اوهااان جاي نااظاار 
ڪريان پيون. تعليم کاتي جي شعاباي ۾ جاياساتاائايان 
نجي اسڪولن جي ڪاروبار تي بناد  ناه وڌي ويانادي 
تيستائين اسان وٽ بنياادي تاعالايام جاو ماعاياار ڪاوناه 
سڌري سگهنادو. ناجاي اساڪاولان جاي ڄاار، سارڪااري 
اسڪولن جاي ماعاياار کاي تاباا  ۽ باربااد ڪاري ڇاڏياو 
آهي، ان جو سبب اِهو آهي ته سرڪاري اسڪاول اعالاي  
تعليمي معيارن کان وانجهيل هئا جنهن سبب سانادس 
بااجاايااٽ گااهااٽ هااجااڻ آهااي ان جااي باارعااڪااس نااجااي 

اسڪولن ۾ هر ماماڪان ڪاوشاش ڪاري ٿاوري ٿاڪاي 
تعليمي معيار قائم ڪري ان کاناپاوِء ُاتاي خارچ ڪايال 
رقم کي ڳرين فيسن جي عاياو  شااگارد کاان ُاوڳااڙي 
ڪري هڪ قسم جو تعليمي دڪان کوليو ويندو آهاي. 
ان الِء بهتر اِهو آهي ته اگر جي تعليم جي ماعاياار کاي 
بلند ڪرڻو آهي ته پوِء سڀ کان پهرين نجي اساڪاولان 
تي بند  وڌي وڃي ۽ ان تعلياماي دڪاان جاي دروازي 
کي بند ڪرڻو پاونادو. ان کااناپاوِء مساتاقابال جاي باهاتار 
اڏاوت ڪندڙ ۽ مستقبال جاي ماعاماار ياعاناي ٻاارن جاي 
تربيت جو حق تربيت ياافاتاه اساتاادن جاي حاوالاي ڪاياو 
وڃي. سياسي ڪوٽا تي ڀرتي ٿيل توڙي پاراڻاي زمااناي 
جي استادن کي گولڊ هينڊ شيڪ ڏئي کين جبري طور 
رٽائر ڪري انهن جي جڳ  تي نوجوان توڙي نئين دنيا 
جي تقاضائن کان واقف ۽ ڪمپيوٽر جي دنيا جي ماهر 
نااوجااواناان کااي اسااتاااد طااور ڀاارتااي ڪااري اسااڪااولاان ۾ 
متعين ڪيو وڃي، کين جديد دنيا جي سهولتن ياعاناي 
ڪمپيوٽر، موبائل ٽيبليٽ ۽ پاروجاياڪاٽار ماهاياا ڪاياا 
وڃن، جيئن ُاهي جديد دور جي اوزارن سان شاگردن کاي 
تعليم ڏيئي سگهن. باقي هن جديد دور ۾ اڄ سالاياٽ 
واري پڙهائي ڪو به انقالب بارپاا ناه ڪاري ساگاهانادي. 
ڇااو تااه جااديااد دناايااا جااا شاااگاارد اڄااڪاالاا  ٽاايااباالاايااٽ ۽ 
پروجيڪٽر وسايالاي تاعالايام حااصال ڪاري رهاياا آهان، 
جيڪو پڻ سندس ڪاميابي جو هڪ اهم جاز آهاي. ان 
کان عالوه هر شهر، هر تعلقي توڙي ضالاعاي ۾ ماوجاود 
غير ضروري ۽ باناد پايال اساڪاولان جاي ساروي ڪاري 
کين باقاعده طور ختم ڪيو وڃاي. ان وسايالاي ان جاي 
عيو  مفت ۾ بجيٽون هڙپ ڪرڻ کان بچي پونديون 
۽ سندن ڀر وارن اسڪولن ۾ شاگردن جو تعداد به وڌندو 
۽ تعليماي ماعاياار وڌڻ ساان گاڏوگاڏ تاعالايام باه باهاتار 
ٿاياناادي. حااڪاومات کاي تاعالاايامااي نصااب جاوڙڻ ماهاال 
ٻهراڙين جي حاالتن کي مدنظر رکندي وڌ ۾ وڌ جادياد 
تعليمي نصاب جوڙڻ کپندو جيئن شهرن کاان ڏور فارد 
به جديد دنيا جي ترقي جي حالن احوالن کان واقف رهن 
۽ پنهنجي پاڻ کي جادياد دناياا جاي تاقااضاائان ماطااباق 
تيار ڪن. پوِء ڏسو ته ڪيائان ناه اساان جاو هاي ڏتاڙيال 
معاشرو ٿوري عرصي ۾ تارقاي ڪاري ٿاو ۽ اساان جاي 
قوم دنيا جي هر جديد قوم سان هڪ ٽيبل تي وياهاي 
ڳال  ٻول  ڪرڻ جاي قاابال باڻاجاي ٿاي. اهاڙي ناماوناي 
قديمي ۽ فرسوده نصاب کي وقت باوقات خاارج ڪانادو 
رهاجاي ۽ جاديااد کااان جاديااد تاار نصااب کاي پاناهااناجااي 
تعليم جو حصو بڻائجي پوِء ترقي اساان جاي قاوم جاو 
نصيب بڻجي پوندي ۽ هر فرد خوشحال زنادگاي گاذارڻ 

 جي قابل بڻجي ويندو.
*** 

 تعليمُجيُسڌاريُالِ ُڪجههُجتويزون!
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جااي گاارمااياان جااي ماانااد  2382
هااائاااي. وڪاااٽااار هاااياااوگاااو کاااي 
هااڪااڙي اهاام ڪاام کااي مااقاارر 
وقااات انااادر پاااورو ڪااارڻاااو هاااو. 
ٻااارنااهاان مااهااياانااا پااهااريااان هاان 
فاارانساايااسااي اديااب پاانااهاانااجااي 
پبلشر سان نئين ڪتاب جو واعدو ڪيو هاو، پار لاکاڻ 
جي بجاِء هو ٻيا ڪم ڪندو رهيو، مهمانن سان ملندو 
رهيو ۽ ڪم کان نٽائيندو رهاياو. هاياوگاو جاي پابالاشار 
جڏهن ڏٺو ته ڇهن مهينن تائيان ڪااباه پاياش رفات ناه 
ٿي آهي ته هن مايوسي ۽ پريشاني وچان سندس ڌياان 
ڇڪايو ته هاڻ آخري تاارياخ ۾ ڇاهان ماهايانان کاان باه 
گھٽ وقت رهجي ويو آهي. ڪيئان باه ڪاري ڪاتااب 

تائين پورو ڪرڻاو هاو. هاياوگاو هان  2382کي فيبروري 
جي ان سستي  کي منهن ڏيڻ الِء هڪڙي بهترين رٿاا 
جوڙي. هيوگو پنهنجا سڀ ڪپڙا گڏ ڪيا ۽ پنهاناجاي 
اسااسااٽاانااٽ کااي ڏيااناادي چاايااائااياان تااه هااناان سااڀاانااي کااي 
هڪڙي وڏي صانادوق ۾ قافال ڏيائاي هاتاان کاان پاري 
رکي ڇڏ. هان وٽ پاهارڻ الِء فاقاط هاڪاڙي وڏي شاال 
بچي جنهن کي وياڙهاي هاو وياهاي رهاياو. ايائان ڪارڻ 
سان اهو ٿيو جو نه هن وٽ مناسب ڪپڙا هئا ۽ ناه هاو 

جو ساماورو ساياارو  2382پهري ٻاهر وڃي سگھيو. هن 
۽ خزان پنهنجي اسٽڊي ۾ گذاريا ۽ نتاياجاتان مشاهاور 

يعاناي ڪاٻاڙو عااشاق “  هنچ بيڪ آف ناٽرڊم” ڪتاب 
تي پنهنجي مقرر مدي کان ٻاه هافاتاا  2382جنوري  20

پهرين شاي  ٿيو.  ڪاڏهان ڪاڏهان ڪاامايااباي ساٺايان 
عادتن کي آساان باناائاڻ ساان ناه پار باريان عاادتان کاي 
ڏکيو بنائڻ سان ملندي آهي. اهو روين کي بهتر بنائڻ 
جي ٽئين قانون جو ابتڙ آهي، ياعاناي ان کاي ڏکاياو ۽ 
ناممڪن باڻااياو. جاياڪاڏهان اوهاان کاي پاناهاناجاي رٿاا 
بندي تي عمال ڪارڻ ۾ مشاڪال ٿائاي ٿاي تاه اوهاان 
وڪٽر هيوگو کان سکاي ساگاھاو ٿاا ۽ پاناهاناجاي باري 

عادت کي انتهائي مشڪل بڻائي ساگاھاو ٿاا. ان کاي 
ڪوٺين ٿاا. عازم جاا “  عزم جا سامان”  ماهر نفسيات 

سامان هڪڙي اهڙي چونڊ آهي جاياڪاا اوهاان حاال ۾ 
ڪريو ٿا، پر اها مستقبل ۾ اوهان جاي ارادن ۽ عامالان 
کي ڪنٽرول ڪري ٿي. اهاو رساتاو آهاي مساتاقابال ۾ 
روين کي ٻنجي ڏيڻ جو ۽ سٺين عاادتان ساان چاهاٽاي 
رهڻ جو ۽ برين عادتن کان پري رهڻ جو. جڏهن وڪٽر 
هيگو پنهناجاا ڪاپاڙا پاري ڪاري ڇاڏياا تاه جايائان هاو 
صرف لکڻ تي ڌيان ڏيئي سگھاي تاه دراصال هان اهاو 
عاازم جااو سااامااان جااوڙيااو. عاازم جااو سااامااان جااوڙڻ جااا 
ڪيترا ئي طريقا آهن. اوهان گاھاڻاي کاائاڻ جاي عاادت 
ايئن گھٽائي سگھو ٿا ته اوهان يڪو گھڻي تاعاداد ۾ 
سيڌو نه ڀرايو، پر جنهن جنهن شاي جاي ضارورت پاوي 
اها وٺو. اوهان رضاڪارانه طور تي پاڻ کي ان فاهارسات 
۾ شامل ڪرائي سگھو ٿا، جن ماڻهان تاي ڪاياساياناو 
۾ وڃااڻ تاي پاااباانادي آهااي ۽ اوهااان پانااهااناجااي الِء آن 
الئااياان اهااڙياان سااائاايااٽاان تااي باانااد  مااڙهااي سااگااھااو ٿااا 
جايااڪااي جااوا جااي تشااهااياار ڪاان ۽ اهااڙي طاارج اوهااان 
مستقبل ۾ ان کان بچي سگھو ٿا. مون ڪجاھاه اهاڙن 
رانديگرن جي باري ۾ به ٻڌو آهي جن مقابالاي ۾ وزن 
۾ پورو رهڻ الِء پنهنجو ٻٽون گھر ڇاڏي ويانادا هائاا ۽ 
ان ڪري کين ڪوبه ٻاهريون کاڌو کائڻ جاي تاماناا ئاي 

 نه ٿيندي هئي.  
هڪ ٻيو مآال آهي منهنجي دوست ۽ ساٿي نير ايايال 
جو، جيڪو عادتن جو مااهار آهاي. هان آوٽالاياٽ ٽاائامار 
خريد ڪيو جيڪو اوهان پنهنجي انٽرنيٽ جاي روٽار ۽ 

وڳاي  22پاور آوٽليٽ سان لڳائي ڇاڏيانادا آهاياو. رات 
اهو راوٽر پاور  ڪٽ ڪري ڇڏيندو هو. جڏهن انٽارناياٽ 
بند ٿايانادو هاو تاه هار ڪاناهان کاي خابار هائاي تاه هااڻ 

 بستري ۾ وڃڻ جو وقت آهي. 
اهڙا عزم جا سامان ڪارڻ مافاياد ٿايان ٿاا ڇااڪااڻ جاو 
اهي ان کان پهرئين جاو اوهاان پاناهاناجاي خاواهشان جاو 

کااڄ بااڻاجااو، اهاي اوهاان کاي ساٺاياان نااياتان جاو فاائاادو 
حاصل ڪرڻ ۾ مددگار ٿين ٿا. مآال طور آئون جاڏهان 
به پنهنجون ڪيلريون )کاڌو( گھٽ ڪرڻ جو سوچينادو 
آهاياان تاه آئااون سادائاايان بااياري کااي چاوناادو آهايااان تااه 
منهنجي آرڊر کي پيش ڪرڻ کاان اڳ ئاي ان کاي اڌ 
ڪري اچي. جاياڪاڏهان آئاون اناتاظاار ڪارياان تاه کااڌو 
اچي ۽ پوِء آئون پاڻ کي اهو چوان ته مون کي ان جو اڌ 

 کائڻو آهي ته ايئن ڪم ڪونه هلندو. 
ڪنجي آهي ته ان ڪم ڪرڻ جي طريقي کاي تاباديال 
ڪريو. ڇاڪاڻ جو هڪڙي سٺي عادت کي برقرار رکڻ 
وڌيڪ محنت طلب آهي بنسبت ان کاي شاروع ڪارڻ 
جاي. جايااڪااڏهان اوهااان جسااماااناي طاارج ساامااارٽ ٿاايااڻ 
چاهيو ٿا ته پوِء ياوگاا ساياشان جاي رٿاابانادي ڪارياو ۽ 
اڳاواٽ ئااي ان جااي رقاام ادا ڪااري ڇااڏيااو. جاايااڪااڏهاان 
اوهان ڪو ڪاروبار شروع ڪرڻ چاهاياو ٿاا تاه هاڪاڙي 
اهڙي ڪاروباري شخا  جاناهان کاي اوهاان عازت جاي 
نگاهه سان ڏسندا هجو، اي ميل ڪريو ۽ ڳاالاھاه ٻاولاھاه 
الِء هڪڙي مالقات يا ڪاال رکاو. جاڏهان عامال ڪارڻ 
جو وقت اچي ته ان ماان جاان ڇاڏائاڻ جاو فاقاط هاڪاڙو 
رستو هجي ۽ اهو  اِهو ته ان کي ماناساوخ ڪارڻاو پاوي 
جنهن ۾ توانائي سان گاڏوگاڏ پائاساا باه شاامال هاونادا. 
عاازم جااا سااامااان دراصاال اهااڙياان شااياان کااي وڌائاان ٿااا 
جيڪي مستقبل ۾ صحيح ڪام ڪارڻ الِء اتسااهايان 
۽ حال ۾ برين عادتن کي ڏکيو بڻائين. بهرحال اسايان 
ان کان به بهتر ڪري سگھون ٿا. اسين سٺايان عاادتان 
کي اڻٽر ۽ برين عادتن کي ناممڪان باڻاائاي ساگاھاون 

 ٿا. 
عادت کي خودڪار ڪيئن بڻائجي جو ان بڪاري ۾ وري 

 سوچڻ جي ضرورت نه پوي:
۾ ڊياٽان، اوهاياو ۾ ڄاائاو.  2300جان هينري پيٽرسن، 

هن جو ننڍپڻ فيملي فارم تي ڪم ڪانادي گاذرياو ۽ 
پاڻااس جااي آري جاي مشااياان تااي ساناادس شاافااٽ لڳاال 

سٺنيُع دتنُکيُاڻءرُ۽ُبرينُع دتنُکيُ
 ن ممڪنُڪيئنُبڻ ئجي؟

  ۽ُمس جي تادبُ

 اه  

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ب بُپندرهون ليکڪ:ُجيمسُڪليئر
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هوندي هئي. ڊارٽامااوٿ ۾ ڪاالاياج کااناپاوِء، پاياٽارسان 
اوهيو واپس ماوٽاي آياو ۽ ڪاوئالاي جاي کااڻ ۾ ڪام 

 ڪندڙن الِء هڪڙو ننڍڙو سپالئي اسٽور کوليائين. 
اهو هڪڙو سٺو موقعو هو. اسٽور کي مقامي سطح تي 
ننڍڙي مقابلي کي منهن ڏياڻاو پاياو ۽ جالاد ئاي وٽاس 
گااراهااڪاان جااي ر  ٿاايااڻ شااروع ٿااي وياائااي، پاار اڃااان 
پئسي ٺاهڻ الِء محنت درڪار هئي. ان وقات پاياٽارسان 
دريافت ڪيو ته سندس نوڪر چوري ڪري رهاياا هائاا. 

جي وچ ڌاري، اهاا چاوري عاام مسائالاو باڻاجاي  2322
چڪي هئي. رسيدون هڪڙي کالايال خااناي ۾ رکاياون 
وينديون هيون جن کي باآساني تبديل ڪاري ياا ڦااڙي 
ڦٽو ڪري سگھبو هو. ڪي به وڊيو ڪيمرائون لڳل ناه 
هيون ۽ نه ئي ڪو سافٽ ويئر هو جنهن سان ڏيڻ وٺڻ 
جي مامرن جي جاچ ڪاري ساگاھاجاي. صاورتاحاال اهاا 
هئي ته جيستائين اوهان پنهنجي نوڪرن تي هر ماناٽ 
منٽ ۾ نظر نه رکاو ياا وري حسااب ڪاتااب جاو ڪام 
 پاڻ ڪريو تيستائين چوري روڪڻ ممڪن نه هئي. 

پيٽرسن پناهاناجاي ان مصايابات تاي غاور ڪاياو ۽ هان 
هڪڙي نئين ايجاد بابت مشهوري ڏٺي جنهن جو نالو 

اهااو ڪاايااش “  رٽااي جااو ناااقاااباال باارباااد ڪاايااشااياائاار.” هااو 
ڪائونٽر ڊيٽون جي ئي هڪ رهاڪو جاياماس رٽاي جاو 
ڊزائااياان ڪااياال هااو. اهااو پااهااريااون ڪاايااش رجسااٽاار هااو. 
مشااياان خااودبااخااود ڪاايااش کااي الڪ ٿااي ڪاايااو ۽ هاار 
ٽرانزيڪشن کانپوِء رسيد اندر ٿي رکي. پاياٽارسان اهاي 
ٻه خريد ڪيا ۽ هڪڙي جي قيمت هئاي پاناجااهاه ڊالار. 
انهن مشينن جي ايندي ئاي چاوري کاي ڄاڻ، پار لڳاي 
ويا ۽ رات پيٽ ۾ چوري ختم ٿي ويائاي. ايانادڙ ڇاهان 
مهينن ۾، پيٽرسن جي ڪاروبار نه فقط وڃاايال پائاساا 
موٽايا، پر کاياس پاناج هازار ڊالارن جاو ماناافاعاو باه ٿاياو، 

 جيڪو اڄ جي هڪ ل  ڊالرن جي برابر آهي.  
پيٽرسن ان مشين مان ڏاڍو متاثر ٿاياو جاناهان هان جاي 
ڪاروباار کاي تاباديال ڪاري ڇاڏياو هاو. هان رٽاي جاي 
دريافت جا حق ۽ واسطا خارياد ڪاياا ۽ قاوماي ڪاياش 
رجسٽر ڪمپني کولي. ڏهن سالن کانپاوِء ان ڪاماپاناي 
۾ ڏهن هزارن کان مٿي اسٽاف هو ۽ ان ڪاماپاناي جاو 
شمار پنهنجي وقت جي ڪامياب ترين بزنسن ۾ ٿاياڻ 
لڳو. مطلب ته بري عادت کاي ٽاوڙڻ جاو ماوثار طارياقاو 
اهو آهي ته ان کي ناقابل عمل بڻائي ڇڏجاي. اياتارياون 
رڪاوٽون پيدا ڪرياو جاو ان عامال ڪارڻ جاو هار جاواز 
ختم ٿي وڃي. ڪيش رجساٽار مشايان جاو ڪاماال اهاو 
هو ته ان اخالقي قدرن کاي ايائان وڌاياو جاو چاوري کاي 
هن عمالان نااماماڪان باڻاائاي ڇاڏياو. باجااِء ان جاي جاو 
ماااڻااهااو تااباادياال ڪااجاان، گااھاارباال روياان ۽ قاادرن کااي 
خودڪار بڻائي ڇڏيو. ڪجھاه عامال، جاهاڙوڪ ڪاياش 
رجسٽر لڳائڻ، فائدو ئي فائدو ڏنو. اها هاڪ وقات جاي 
سيڙپ ۽ توانائي آهي، پر وقت ساان گاڏ ان جاو اثار ۽ 
نتيجو وڏو آهي. آئون ان خيال کان تمام گھڻاو ماتااثار 
آهيان ته هڪڙي اڪيلي چونڊ اوهان کي بار بار فاائادو 
ڏيئي سگاھاي ٿاي ۽ ماون پاناهاناجاي پاڙهانادڙن جاو ان 
بابت سروي ڪيو. هيٺئين جدول ۾ آئون ڪجھاه اهام 

 جواب درج ڪريان ٿو:
جدول: هڪ وقت جي عمل جنهن سٺين عادتن کي پختو 

 ڪيو
آئون شرطيه چوان ٿو ته جيڪڏهن سراسري مااڻاهاو هان 

لسٽ تي موجود اها هڪ وقت جي ساياڙپ اڌ باه ڪان 
ته ايندڙ سال تائين سندن زندگي ڪافي باهاتار باڻاجاي 
چڪي هونادي. اهاي هاڪ وقات جاا عامال ساڌا ساناوان 
روين جي تبديلي جي ٽئين قااناون کاي الڳاو ڪان ٿاا. 
اهي اوهان جي ناناڍ کاي باهاتار باڻاائايان ٿاا، اوهاان جاي 
پئداوار وڌائين ٿا، پئساا باچاائايان ٿاا ۽ هاڪاڙي باهاتار 

 زندگي ميسر ڪن ٿا. 
جڏهن اوهان پنهنجي زندگاي کاي ماماڪان حاد تاائايان 
خودڪار بڻايو ٿا، تاوهاان اوتارو ئاي پاناهاناجاي تاواناائاي 
پنهنجي ڪمن تي صارف ڪاري ساگاھاو ٿاا، جاياڪاي 
اڃان تائين مشينون ناٿاياون ڪاري ساگاھان. هار عاادت 
جيڪا اسان ٽاياڪانااالجاي جاي حاوالاي ڪارياون ٿاا اهاا 
اسان جو وقت ۽ تاواناائاي باچاائاي ٿاي تاه جايائان اساان 
تارقاي جاي اڳائاايان ڏاڪاي تاي وڃااي سااگاھااون. جاايائاان 
حسابن جي ماهر ۽ فالسافار الافارياڊ ناارٿ وهاائاٽ هاياڊ 

تهذيبون تڏهن اڳيان وڌنديون آهن جڏهان ” لکيو هو ته 
اسان ڪمن جو هڪ تعاداد باناا ساوچاڻ جاي ساراناجاام 

بيشڪ ٽيڪناالجي جي طاقت اسان جي خالف “  ڏيون.
پڻ ڪم ڪري سگھي ٿي. تمام گھڻو ٽاي وي ڏساڻ 
يا اسڪرين تي وقت گذارڻ هڪڙي عادت بڻجو پاوي. 
ڇاڪاڻ جو مسلسل ڏسڻ جي مقابلي ۾ ان ۾ وڌياڪ 
محنت ان کي نه ڏسڻ ۾ ٿاي لڳاي. باجااِء ان جاي جاو 
ٻئي قسط لڳائاجاي، باٽاڻ دٻاائاجاي، ناياٽافالاياڪاس ياا 
يوٽيوب خود بخود ان کي هالئين ٿاا. اوهاان کاي فاقاط 

 اکيون ڦاڙي ان کي ڏسڻو آهي. 
ٽيڪناالجي شين کي تمام گھڻو آساان باڻاائاي ڇاڏياو 
آهي. ٿوري ب  لڳي، گھر جي ڏيڍي تي کاڌو حااضار 
ٿي ويندو. ذرڙو بور ٿياسين، هيڏو سارو سوشال ماياڊياا 

جو جهان پيو آهي. جڏهن اوهان جاي خاواهشان ماوجاب 
عمل الِء ذري گھٽ ٻڙي برابر توانائي درڪار هجاي تاه 
اوهان وقت جي وهڪري ۾ وهندا ويانادا آهاياو. ان خاود 
ڪاري جو خراب پاسو اهو آهي ته اسيان پاناهاناجاو پااڻ 
کي آسان کان آسان ڪمن جي طارف راغاب ڪانادا ٿاا 
وڃون  ۽ ڏکايان ڪامان الِء وقات ناٿاا ڪاڍون جاياڪاي 

 وڌيڪ فائديمند آهن. 
مون اڪآر ڏٺاو آهاي تاه ماون کاي جاياڪاو فاارغ وقات 
ملنادو آهاي تاه آئاون ساوشال ماياڊياا اساتاعاماال ڪانادو 
آهيان. چند سيڪنڊن الِء به آئون بور ٿيس تاه ياڪادم 
فون کڻندس. اناهان ناناڍن ناناڍن ذهاناي خالافاشاارن کاي 
بااآسااناي اهاو چائااي ساگااھاجاي ٿااو تاه اساان وقافااو پايااا 
ڪريون يا سااهاي پاياا پاٽاياون، پار وقات ساان گاڏ اهاي 
سنجيده مسئال باڻاجاي ساگاھان ٿاا. هاڪاڙي مسالاسال 

ماون کاي هاڪاڙي “  اڃا هڪڙو منٽ وڌيڪ” ڇڪتاڻ ته 
ربط ۾ ٿايانادڙ شايِء کاان روڪاي ساگاھاي ٿاو. )آئاون 
فقط هڪڙو ڪونه آهيان. سراسري طور هاڪاڙو مااڻاهاو 
هڪڙي ڏينهن ۾ ٻه ڪالڪ سوشل ميدياا تاي گاذاري 
ٿو. اوهان هاڻي حساب لڳايو ته اوهاان اناهان واڌو ساال 

 جي ڇهه سو ڪالڪن سان ڇا ڪري سگھو ٿاآ(
سڀ کان وڏي حيرت ۽ خوشي جي ڳالاھاه اهاا آهاي تاه 
آئون تمام تايازي ساان شايان کاي اپانااياان ٿاو. ساوشال 
ميڊيا کان پاڻ کي روڪڻ جي پهرئين هافاتاي ۾ ماون 
اهو سمجهيو تاه ماون کاي دراصال ان کاي اياتارو ڏساڻ 
جي ضرورت ئي نه هئي جيترو آئون ڏسندو هئاس. اهاو 
ايترو ته آسان هاو جاو اهاو خاود باخاود ٿاي وياو. جاڏهان 
منهنجي خراب عادت نااماماڪان باڻاجاي پائاي تاه ماون 
دريافت ڪيو ته مون ۾ دراصل وڌيڪ معني  خيز ڪام 
ڪرڻ الِء چاهه هو. جڏهن مون اها ذهني ٽافي پنهناجاي 
ماحول مان ڪڍي ڦاٽاي ڪائاي تاه ماون الِء صاحاتاماناد 

 کاڌو کائڻ سولو ٿي پيو. 
اوهان جي فائدي جاي ڳاالاھاه اهاا آهاي تاه خاود ڪااري 
اوهان جي سٺين عادتن کاي اڻاٽار ۽ باريان عاادتان کاي 
ناممڪن بڻايو ڇڏي. مستقبل ۾ پناهاناجاي رويان کاي 
قابو ڪرڻ جو اهو ئي بهتر طارياقاو آهاي باجااِء ان جاي 
جو پنهنجي قاوت ارادي تاي ڀااڙجاي. عازم جاا سااماان 
جوڙي، حڪمت عملي تحت اهم يگانا فيصال وٺاي ۽ 
ٽايااڪااناااالجااي کااي بااروئااي ڪااار آڻااي اوهااان اڻااٽاار واري 
ماحول کي جوڙي سگھو ٿا، ياعاناي اهاڙو مااحاول جاتاي 
 سٺين عادتن جي فقط اميد نه پر اهي شرطيه هجن. 

 باب جو خالصو:
” * روين جي تبديلي جي ٽئين قانون جاو اباتاڙ آهاي 

 “. ان کي ناممڪن بڻايو
* عزم جا سااماان هاڪاڙي اهاڙي چاوناڊ آهاي جاياڪاا 
اوهان حال ۾ ڪريو ٿاا، پار ان جاو کاٽاياو مساتاقابال ۾ 

 کائو ٿا. 
* پنهنجي عادت کي مستقبل ۾ همياشاه الِء پاخاتاي 
 ڪرڻ جو باآلخر طريقو آهي ان کي خودڪار بڻائڻ.

* ڪي يگانا فيصال جهڙوڪ هاڪ دفاعاو آراماده گادو 
وٺڻ يا بچت جو پالن خريد ڪارڻ آهان تاه هاڪ دفاعاي 
جا فيصال پر اهي عمل اوهان جي مستقبل جي عاادتان 
 کي جوڙين ٿا ۽ وقت سان گڏ ان جو اجورو ملي ٿو. 

* پنهنجي عادتن کي خودڪار بڻائڻ الِء ٽيڪنااالجاي 
 جو استعمال انتهائي موثر آهي. 

 خوشي غذا
 ڪتو پالڻ

گاااھاااٽ کااااڌي واپااارائاااڻ الِء 
 ننڍين پليٽن جو استعمال

بهتر ۽ دوستاڻي مااحاول واري 
 پاڙي ۾ وڃي رهڻ

 صحت ننڊ
 ويڪسين لڳرائي سٺو گدو ورتو

سٺا جتاا ورتاا تاه جايائان پاٺاي  ڪمري ۾ ڪارا پردا لڳايا
 جو سور ختم ٿئي

سمهڻ جي ڪمري مان ٽي 
 وي کي ٻاهر ڪڍيو

آرامده ڪرسي يا بياهاي ڪام 
ڪاااارڻ واري ڊيسااااڪ خااااريااااد 

 ڪئي
 فنانس پئداوار

اي ميل جي سبساڪارپشان 
 ختم ڪرڻ

خودڪار بچت پاالن جاو حصاو 
 ٿيڻ

گاااااااروپ چاااااااياااااااٽ جاااااااي 
نوٽيفڪيشن کي بند ڪرڻ 

 يا ميوٽ تي رکڻ

 خودڪار بل ادا ڪرڻ

 فون کي سائلنٽ تي رکڻ
سروس ڏياڻ وارن کاي چاوڻ تاه 

 بل گھٽ ڪن
فون تان رانادياون ۽ ساوشال 

 ميڊيا جون ايپ ڊاهڻ
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جنھن سامااج ۾ ا  کاولاي،  
اتااااي وڏياااارن ۽ سااااردارن جااااا 
مختلف طبق، قِسَم ۽ ناماوناا 
ڏٺا آون، جن تاي ناناڍپاڻ کاان 
ئي غور ۽ فاڪار ڪانادو پاياو 

جون “  وڏيري”۽ “ سردار”اچان. 
جاايااڪااي ڪااتااابااي وصاافااون پااڙواايااون واائاام، الڙ ۽ 
ڪاااووساااتاااان ۾ ڪاااياااتااارائاااي وڏيااارا ۽ ساااردار اناااھااان 

جاي بارعاڪاس ڏٺام. جاھاڙوڪ    Definitionsوصفان
ڪي شعار و ُساخان جاا ڪاوڏياا ۽ ناواب اڪابار خاان 
بااگااٽاايَء ۽ عااطاااُء اهلل خااان مااياانااگاال جااھااڙن ارڏن 
قومپرستن سان َرَت جا رشتا جوڙيندڙ ڄام آف ملايار 
مراد علي خان جوکئي جھڙا سردار، جيڪي ور وفتي 
پنھنجي اوطاق جاي اڳاياان لڳال قاديام َباَڙ جاي وڻان 
جي ڇانو ويٺان علمي ۽ ادبي محفلون رچائيندا وئا. 
جن ۾ احسن جوکئي جھڙو ٺٽي جو جاھاوناو صااحاب 
ديوان شااعار باه شارڪات ڪانادو واو تاه ڪاراچايَء جاا 
مشھور تعليمدان ۽ ڪيترن ئي ڪتابن جاا مصاناف  
بشااياار احاامااد جااوکاايااو ۽ پااروفاايااساار راڌو خااان جااوکاايااو 
سميت ڊاڪٽر حاجي شمس دين جوکئي جھاڙا ناياڪ 
انساان بااه شاارڪات ڪاري، ساناڌي ٻاولاايَء جااي لااوڪ 
ڏاوااپ جااا خاازانااا ونااڊيااناادا واائااا. ساانااڌي ٻااولاايَء جااي 
بااختياار اداري جاي چايائارمايان ڊاڪاٽار ماحاماد عالاي 
مانجھيَء ٻڌايو ته وو به ماضايَء ۾ ڄاام ماراد عالاي 
 سان ملي، سندس الئبريريَء کي ڏسي چڪو آوي. 

سنڌ سميت ساماوري مالاڪ جاي ساوشال ماياڊياا تاي 
جتي شھيد ناظم جوکيو جي دردناڪ قتل ۽ قااتالان 
خالف لکيو وياو، اتاي ڪاجا  ماوقا  پارسات مااڻاھان، 
ناظم جوکيو جي قتل جي آڙ ۾، ناظم جي ساماوري 
خاااناادان ۽ قاابااياالااي کااي سااخاات تاانااقاايااد جااو نشااانااو 
بڻاائايانادي، الازام باازيَء جاو اڻ ُکاٽ سالاسالاو شاروع 
ڪري ڏنو. ڪيترن ئاي دوساتان ساڌو سانائاون نشااناو 
بڻائي، ان ڳال  تي زبردستي مجبور ڪيو ته آئون به 

 سرداريُنظ مُجيُخ متيُڏانهنُوڌندڙُسنڌ!
۽ُمس جي تادبُ   

 مون 

جوکيييو جسيارت 
 الياس سنڌي

 پي ايڇ ڊي اسڪالر،

 يونيورسٽي آف سنڌ ڄامشورو 



    2222جنوري   24 |

 
 

ان قتل تي، اناھان واناگار جاذبااتاي ٿاي ڪاري لاکاان. 
جنھن ڪري ون وقت تائيان شادياد دٻااُء جاو شاڪاار 
وااوناادي بااه جاايااڪااو مااون جااياائاان پاارکاايااو، اوااو وااڪ 
قلمڪار جي حيآيت سان، غير جانبدار طارياقاي ساان 
سچ لکان پيو. عجيب ڳال  ته مون ماٿاان پاونادڙ اواو 
پريشر، ڪنھن ڄام، سردار يا جاگيردار جو نه پر اسان 

 Unorganizedجااي باااشااعااور ۽ اوااڙي َان آرگاانااائااياازڊ 
سوسائٽيَء جي دوساتان جاو آواي، جان جاھاڙيَء ريات 
پاڻ سرداري نظام جي خاتمي جي آڙ ۾ جذباتي ٿي 
ڪااري، اخااالق کااان ِڪاارياال ٻااولااي ڳااالااھااائااي ۽ ان 
معاملي کي روايتي َانا جو مسائالاو باڻاائاي، سايااسات 
جي َور چاڙوي ڇڏيو ۽ سڄي معاامالاي ۾ ايائان ذات 
پرستيَء تي لھي آيا، جو سندن پوسٽن مان نڪارنادڙ 
بدبوِء، جتي ملير ۽ ٺٽي جي ُپرامن برادرين ۾ نفارتان 
جااي واس پااکاايااڙي، اتااي انااھاان ساارداري نااظااام کااي 
بااظاااواار خااتاام ڪاارڻ الِء غااياار ماانااطااقااي دلااياالاان سااان 
عارضي، جذباتي ۽ وقتي ڪوششون ڪيون، پر اواي 
جذباتي خيال ڪوبه الڀ ڏيڻ بدران، ويتر ڏکاڻ ساناڌ 

ڪاري   Organizedجي سرداري نظام کي آرگنائايازڊ
ويااا. ماااون دوساااتاان کااي ڳاااچ ڀاااياارا ساامااجاااھاااياااو تاااه 
جيستائين سرداري نظام خالف ملڪ جا اعلاي  اياوان 
ڪا اثرائتي ۽ ساخات قااناون ساازي ناٿاا ڪان، اساان 

جاي “  ساردارن” جي درساي نصااب جاي ڪاتاابان ماان 
زندگيَء جا َسَبق نٿاا ڪاڍياا وڃان، ماذواب کاان وٺاي 

جاھاڙا طاباقااتاي ۽ “  ننَڍ پئاي ياا َوَڏ پائاي”سماج مان 
جاگيرداري سارشاتاا خاتام ناٿاا ڪاياا وڃان، اساان جاي 
ڪورٽن مان تڪاڙا فاياصاال ڪاري اڌ صادي پاراڻاا ۽ 
سالن کان التوا ۾ پيل فيصال انصاف ساان ُاڪاالئاي، 
ماڻھن جو عدالت تان کنيل ويسا  واپس باحاال ناٿاو 
ڪاياو وڃاي ۽ ساارڪاار پااران بانااا ڪااناھاان فاارق جااي 
گھٽ ۾ گھٽ پرائمري کان وائر سيڪاناڊري تاائايان 
تااعاالااياام جااي فااراواامااي، صااحاات ۽ اماان امااان جااون 
سھولتون ممڪن نٿيون بڻايون وڃان، تاياساتاائايان ان 
نظام خالف سوشل ميڊيا جي واويال صارف عاارضاي 
طور ڪو َممڻ ته مچاائاي ساگاھاي ٿاي، پار ان ناظاام 
مان وميشه الِء جان ڇڏائڻ الِء، مستقل مازاجايَء واري 
شعوري ارتقا ۽ ان جي نتيجي ۾ انقالب جاو ماناظام 

سرشتو نٿي آڻي سگھاي. ڇاو تاه ساناڌ واماياشاه کاان 
زراعات تااي ڀاااڙيااو آوااي ۽ زرعااي ساماااج ۾ انسااانااي 
فاطاارت ۾ وڏائاي واجااڻ ڪااري، وڏياارائاپ جاو ناظااام، 
جيئن يورپ ۾ ياروين صاديَء کاان چاوڏوايان صادي 
عيسويَء ڌاري متعارف ٿاياو، تايائان اواو ساناڌ ۾ باه 
تڏون ئي آيو وو، پار اناگاريازن ان کاي وڌياڪ ساگا  
ڏني. مزي واري ڳال  ته ڄاام عابادالاڪاريام جاوکائاي 

ع ڌاري، 2308جي پڙ ڏاڏن مان ڄام چاڪر جوکئي، 
انگريازن تاي گاجاي لاڳ حامالاو ڪاري سانادن فاوجاي 
جرنيل ماريا وئا. جنھن جي بدلاي وٺاڻ الِء ڪائاپاٽان 
پااريااڊيَء پاانااھاانااجااي جاااسااوس نااائااون ماال سااان گااڏ، 
جنگشاوي لڳ مالماڙيَء تي حملاو ڪاياو واو. جاتاي 
جوکين جي تڏووڪي سردار ڄام مھر علي جوکائاي، 

ُمار ” ع ۾، مالماڙيَء جي تاريخاي 2308انگريزن سان 
تي مزاحمت ڪئي وائاي. باعاد ۾ اناگاريازن “ ٽڪريَء

جوکين ۽ ڪلمتين سان ٺاا  ڪاري، سانادن سارداري 
نظاام کاي وڌياڪ ساگاھاارو ڪاياو. اواڙيَء ريات وان 
وقت سنڌ ۾ گھڻي ڀاڱي، ڪنھن نه ڪنھن صاورت 
۾، ور ذات ۾ سرداري نظام موجود آواي. جاڏوان تاه 
اڄڪل  ايڪيھين صديَء ۾ ساناڌيان جاي اڪاآاريات 
ان سرداري نظام جي مخالف آوي، پار ڪايالايافاورناياا 

ع( وانااگااار 6226جااي ماااواار جااياازن ڊباالااايااو ُمااوئاار )
مجبوريَء ۾ ورڪو ان نظام سان گڏ ولاي پاياو. ڇاو 
ته اسان کي ان نظام جو ڪو اثارائاتاو ناعام الابادل باه 
في الحال نظر نٿو اچي. جياڪاڏوان ڪاجا  وقات الِء 
سرداري نظام جي غيار ماوجاودگاي تصاور ڪاجاي تاه 
اسان جي سماج ۾ جيڪي مختلف مسئال ملندا، ڇا 

 انھن جي حل طرف اسان ڪڏون سوچيو آويآ 
سنڌ جي ليکڪن )جھڙوڪ  ڊاڪٽر بلوچ، عبدالعزياز 
جوکيو، مشڪور ڦلڪارو وغيره( مختلف سردارن جي 
چڱن ڪمن جي تعريف ڪائاي آواي تاه ڪاووساتاان 
۾ ماجاال آواي جاو ڪاو ُڪااُڪاڙ ياا َٻااَڪار باه چااوري 
ٿئي. ڇو ته اوا وتي جي صديان پاراڻاي ثاقاافات رواي 
آوي ته سردار جي ووندي، ڪابه چوري ناوي ٿينادي. 
جيڪڏون ٿيندي آوي ته اوا جاھاٽ ۾ مالاي ويانادي 
آوي. جڏون ته سرداري ناظاام کاان َواٽاي ڪاري، ڇاا 
اوااو يااقااياان سااان چاائااي سااگااھااجااي ٿااو تااه اسااان وٽ 
ڪااڪااڙ، ٻااڪاار جااي فااوري واپساايَء الِء قااانااون تااي 
ڪيترو عمل ٿيندوآ اوڙا اڻ ڳڻيا ماآاال آوان. جان ۾ 
عام ماڻھوَء )ڌنار ۽ واريَء( کان وٺي اعالاي  تاعالايام 
يافتاه فارد )ياوناياورساٽايان جاا وائاياس چاانسالار( باه ان 
نظام سان ڳنڍيل ملندا. اووئي سبب آوي جو اعالاي  
تعليم يافته ماڻھن جو وڪ وڏو تعداد اڄ به سارداري 
نظام جو حامي آوي. جڏون ته ٻئي پاسي ان ناظاام 
جاي ماخاالاف، ساناڌ جاي شاعاور ۽ عاام مااڻاھان وٽ 
صرف جذباتي خيال آون. انھن ۾ باه پاڙوايال لاکايال 
۽ اڻ پاڙوايال ٻاناھاي قِسامان جاا مااڻاھاو شاامال آوان. 
سارداري ناظااام جاي حاماااياات يااا ماخااالافاات ڪارڻ جااو 
پڙويل يا اڻ پڙويل واجاڻ ساان ڪاوباه تاعالاق نااواي. 
ناظم جوکيو به ڪو اياڏو پاڙوايال ناه واو، پار ساردارن 
آڏو نه جھڪيو. سندس ڀااُء افضال جاوکاياو باه گاھاڻاو 
پڙويل ناوي، پر ان ووندي به ڄام عابادالاڪاريام ئاي 

کيس گھگھار ماان، گاذريال بالاديااتاي الاياڪاشان ۾، 
ضلعي ڪائونسل ڪراچي ۾ مزدورن جي ساياٽ تاي 
ميمبر چونڊرايو وو. جيڪو تڏون ضلعي ڪاائاونسال 
جي غريب ميمبرن مان وڪ وو. اوڙيَء ريت ماون تاه 
سي اياس اياس پااس آفاياسار باه ساردارن اڳاياان گاوڏا 
کااوڙي ويااٺاال ڏٺااا آواان. ان ڪااري اسااان جااي زرعااي 
سامااج ۾، جااياڪااو نااظاام وااليااو پااياو وڃاي، ان کااي 
پرکي آئون اوو دعوي  سان چئي سگھان ٿاو تاه اساان 
سرداري نظام مان، سنڌ جي جند ايترو جلد آجي ناٿاا 
ڪاارائااي سااگااھااون. ڇااو تااه اسااان وٽ ان جااي خااالف 
ِڇڙوِڇڙ ٿيل، باي تارتاياب جاذباات کاان عاالوه عامالاي 
طور مستقل اتحاد ۽ ڪنھن وڪ مقصد کي حاصال 

 ڪرڻ الِء ڪوبه جام  منصوبو ناوي. 
اسان خانداني نظام اندر جڪڙيل واڙ، پااڙي پاوٽاائاي، 
وراڻي، ُن ، ذات ۽ قبيلن ۾ وروايل آويون. ماون تاه 
ڪيترائي تعليم يافته شخ ، اڄڪل  ڪنھن واڪ 
قبيلي جي سرداري نظام خالف ته ڏٺا آوان، پار اواي 
ئي ساڳيا ماڻاھاو پاناھاناجاي قابايالاي جاي ساردارن الِء 
وري ڍال ٿااي باايااھااناادا آواان. شااايااد اوااو بااه وااڪ وڏو 

ئااي ان “  قااباايااالئااي نااظاام” سابااب آوااي، جااو سااناڌ ۾ 
ڀوتارڪي سرشتي جو ڪاارڻ آواي. قابايالان تاي نااال 
صارف ساڃاااڻاپ الِء رکاياا ويااا وائااا، پار اسااان ان کااي 
ذاتي فائدن الِء استعمال ڪيو ۽ اڄ اسان پااڪساتاان 
جااي واار سااياااسااي نااظااام کااان وٺااي تااعاالااياامااي نااظااام 
تائين، ان قبيالئي سوچ جا حامي آوياون. درحاقاياقات 
قبيالئي نظام ئي ان سرداري نظام جو ساباب آواي. 
اسان جيستائين مڪمل تعليم يافتاه ٿاي، پاناھاناجاي 
حقن کي بندوق، پستول ۽ تلوار بادران ڪااغاذ، قالام 
۽ قااانااون ذرياااعااي حاااصاال ڪاارڻ نااه ڄااااڻاانااداساايااان، 
تيستائين ان نظام ۾ پيڙوجنادا رواناداسايان. اچاو تاه 
ساانااڌ ۾ ساارداري نااظااام جااي اخااتااتااام الِء صاارف ۽ 
صاارف، وااڪ ساانااڌي قااوم ٿااي ڪااري، پاانااھاانااجااي 
سڃاڻپ برقرار رکون ۽ غيرجانبدار ٿي ڪري، تعليم 
۽ شعور ذريعي پاناھاناجاي ايانادڙ نسال جاي تارقاي ۽ 

 خوشحاليَء الِء ڪوشش ڪريون.
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جيستائين زمااناي ۾ زناده  
رهاي ٿاو، تايااساتااائاياان پاايااَٽ 
جي ُپورَت الِء پاڻ پتوڙيانادو 
۽ جااااکاااوڙيااانااادو رهاااي ٿاااو، 
ُظااالاااماااتااان ۽ َزحاااماااتااان جاااي 
َزنااجااياارن ۾ َجااڪااڙياال نااظاار 
اچااي ٿااو. ِجااتااي ُدناايااا جااا ڌناادا ڌاِڙي، َڪااَم ڪاااَر ۽ 
ڪاروباَر به قيد خانا ٿي پاون ٿاا، ُاتاي دوساتان کاان 
ُدوِريَء وارا َدرَد به دل ُدکائايانادا رهان ٿاا. عازيازن جاي 
ُاڪيَر اداسيَء جا آثار پسائيندي رهي ٿي. پناهاناجان 
جي پياَر جا ُپوَر ۽ سااناگايان جاا ُساوَر باه َساتاائايانادا 
رهن ٿا. سچ پچ ته اهڙين حالتن جي تيز هاوائان کاي 
َهاٽااائااڻ الِء هِااماَت ۽ حااوصاالااي جااي سااخاات ضاارورت 
هوندي آهاي. هاتاي تاه رڳاو هار وقات هاڻ هاڻاان جاو 
هڪلون ۽ ور وٺان جون وائاياون ورجااياون ويانادياون 

 آهن. بقول بخاريَء جي:
 زندگي آهي ته آهي، ڊوڙ ۽ ُڊَڪ،

 مئي ُپڄاڻان َسڀڪو هوندو، ساميَء اندر ُسَڪ.
ِجااتااي فااقااط مصااروفاايااتااون ئااي مصااروفاايااتااون َجااناام 

وٺنديون ُهجن ۽ ُاتي اوچتو ڪنهن واندڪاائايَء جاي 
ويَل جو جڏهن ِوصال ويجهو/وصول ٿايانادو آهاي تاه 
يقين ڄاڻو ُان ساعت سڀ ُڏَ  ڏاکڙا ڏياَل جاي ڏياَ  
مان ُڏور َڀِڄي ويندا آهن. ايئن ئي اسان کي به ٻٽاي 
ڏهاڙا موڪل جا مليا، ساوچاياوسايان تاه هااساٽال تاي 
واندا ويهي ويَل وڃائاڻ کاان باهاتار آهاي تاه ڪاناهان 
سيَر َسَفَر تي َسنبرجي ۽ ِڪٿي تفريَح الِء نِڪرجي!آ 
آخر پنهنجي پياري دوست همدرد ۽ هام پاياشاه ور، 
قاري محمد صالح ماهار ساان صاالج صاواب ڪاري 
فورن فيصلو ڪيوسين ته هن ڀاياري هالاي َٿارن جاي 
ٿاَڪن تي ٿانِيڪا ٿيون، ڀُِٽن تي َڀونارن جاياان ڀايارا 
ڏئي ڀونگين کي اکين جا ڀاڪر ڀري بوساا ڏياون ۽ 
چونرن ماٿاان چاناَڊ جاي چااناڊوڪايَء جاي چااَهاَت جاا 
َچاانااَگ ُچاارناادي ڏسااون ۽ ٻااهڳااڻاان جااا ٻاااجااهااارا ٻااوَل 
ُٻرندي ُٻڌون. َاهڙيون هيڪانديون حسارتاون حايااتايَء 

ع باماطااباق 6262ڊسمبر  28جي َهَڙ ۾ َٻِڌي، جم  
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َبدين پير چڪ تان اي. ِسي ڪوچ ۾ وياهاي اساالم 
ڪوٽ تائين مسافريَء جو مزو ورتوسين. گااڏيَء ۾ 

سااماهااون ايال. ِساي. ڊِيَء تاي عااجاياب رناگ ڍنااگ 
جااون مااوويااز هاالااي رهاايااون هاايااون. تاايااز رفااتااار ڪااوچ 
مخاتالاف شاهارن جاي اساٽااپان تاي ماخاتالاف مااڻاهاو 
الهيندي ۽ کڻندي رهي. اسان ٻائاي ڪاچاهاريَء جاا 
ڪوڏيا هڪٻئي سان حال احوال اوريندا رهياسيان ۽ 
گاڏيَء جي شيشن مان گذرندڙ نظارن ڏي ناهااريانادا 
رهياسين. سفر خير خوبيَء سان سڻائاو ٿايانادو رهاياو 
آخر ُمفاصالان کاي ماات ڏيانادا پاناهاناجاي مانازل تاي 
شام شفق ڌاري پهتاسين. محسوس ايئن پيو ٿائاي 
ڄڻ ته اسالم ڪوٽ جا رونق ڀريا رستا به آجيان الِء 
اوسااياائااڙي ۾ هاائااا. گاااڏيَء مااان لااهااي اسااٽاااپ جااي 
ويجهو هڪ هوٽل ڏانهن هلياسين. هاونائان باه ساناڌ 
جي اڪآر تعليمي ادارن کي تاال ۽ هوٽلون هاماياشاه 

 هجومن سان هم ڪنار هونديون آهن.
بهرحال! اسان باه ُاتاي گاهاڙي کان وياهاڻ الِء گاڏيال 
راياو َرکايااوساياان ۽ چااناا  جااو چسااڪاو َچاکااياوسااياان. 
ايتري ۾ جنهن دوسَت سان راباطاي ۾ هائااسايان ُان 
جي ڪال به اچي َڪڙڪو ڪيو، موبائل جي در تاي 
َکڙڪو ڪيو، کاياس پااَر پاتاا ُٻاڌائاي باي فاڪار ٿاي 

 ۽ُمس جي تادبُ

 بڪڪديڪڪن کڪڪان تڪڪالڪڪوا تڪڪائڪڪيڪڪن
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وري ويهي رهايااسايان َٿاَر ۽ َٿاَر جاي بااشانادن باابات 
گفتگاوَء ۾ گام ُشام ٿاي ويااسايان. اڃاان ڳاالاهاياون 
ڳڻيوسين پئي ته مٿان محباوب مااڻاهاو عابادالاااناي 
راڄڙ به پهچي ويو جنهن جا اسان مهمااَن هائااساون. 
ڏسندي ئي اسان کي ڀٽائيَء جي بياَت ساان آجاياان 

 ڪيائين:
 اَُڄ پُِڻ ُجِڙيَِم جوڙَ، دوِسُت پيِھي دَِر آئِيو،
 ُسکَِن اَِچي ڏُکَِن کي، ُمحَۡڪُم ِڏنِي موڙَ،
 جا پَِر کَٽِيَء کوڙَ، سا پَِر ُسوَرِن سان ٿِِئي.

ڀاُڪرن ۾ ڀريندي ڀالاياڪااَر جاا باوساا ڏيانادي لاذت 
ڀريي لهجي ۾ خير و عافيَت معلوم ڪندو رهيو ۽ 
هڪ اهڙي اسٽاَپ تاي وٺاي آياو، ِجاتاي مااڻاهان جاو 
ميڙ اڳي ئي بس جي انتظار ۾ باياٺال هاو. ِساَج جاا 
آخري َپساَ  به ُپورا ٿي رهيا هئا. جيئن جيئان رات 
پنهنجا َپَر پکيڙي پئي تيائان تايائان َٿاَر جاي ٿاڌڙي 
ٿڌڙي هوا تي َٿڌ به ويتر وڌي پئي.آخر بس باه آئاي 
۽ اسان به ُان ۾ چڙهي ويٺاسين. ُپڇڻ تي پاتاو پاياو 
ته اسان کي دوست سان گڏ سنادس ڳاور ساوناهانَء 
ڀرئي ُسوندر وڃڻو هو. جيڪاو لاڳ ڀاڳ پاناجاا  ياا 
پنجونجا  ڪلو ميٽرن جي مفااصالاي تاي آبااد هاو. 
خير! بس به پاناهاناجاي مانازل ڏاناهان مساافات جااري 
رکِي ۽ آهستي آهستي رفتار تيز ٿيندي رهي ڀِاُٽان 
جااي ڀاارسااان ۽ َورن َوڪااڙن وارن رسااتاان تااان بااس 
گذرندي رهي. پري پري تائين نه بجليَء جي تجلاي 
نه وري ڪا آبادي نظر آئِي! رڳو ِرڻ پاَٽ ۽ ُرَڃ ئاي 
ُرَڃ! بس جي َمڌم َبتين تي واريَء جا وڏا وڏا دڙا به 

خاموشيَء جي خوابن ۾ ُرڌل هائاا. ماڪالايَء جاهاڙي 
ماٺار ۾ َاُمن ڀريو ماحول ۽ فرحت ڏيندڙ فضائون باه 
ُڪج  ڳائي رهيون هياون. اهاڙا ماناظار ڏسانادي ئاي 
مون کي ڇهين درجي جاي ساناڌي نصااباي ڪاتااب 

جاي ناظام “  فادا” ۾ شامل محمد اسماعيل عرساڻي 
 جون سٽون ياد اچي ويون:

 ٿڌڙي ٿرن جي واِري، پيارو پلر جو پاڻي،
 برپَٽ کي باغ ٺاهيون، وسڪاَر جي وراڻي،

 ماُرن مٺن سان گڏجي، خوش ٿي خوشيون ملهايون!
“ ُوٺو ته َٿُر، نه ته َبُر ئي َبرُ ”واقعي َسُچ چوندا آهن ته: 

بلڪل ايئن ئي آهي وساڪااري جاي ماناد ۾ ٿار ۾ 
ٿڌڪار ۽ موجون لڳيون پيون هونديون آهن ۽ ٿاري 
ماڻهو خوشحال ۽ آسودا هوندا آهان. جايائان لاطاياف 

 سرڪار جو ُسر مارئيَء ۾ هڪ بيت آهي ته:
 ٿَڪَر ٿڪَر اَنَدِر ٿاَڪ، ُعمََر! ماروئََڙِن جا،
 الٿائون لَِطيُف چئي، مَٿان لوئِيَء الَک،
 ُعمََر! َڪِريو آَک، پَهِريو ٿي پََن َچران.

َٿَر جا اهڙا ته ٿاَڪ وڻندڙ هئا جاو َسافاَر جاو َٿاُڪ يااد 
ئي نه هو. دل ۽ ديادن کاي دياداَر ساان ُساڪاون جاو 
ساُء اچي رهيو هو، هلندڙ بس جي شيشن ماان انادر 
هلاڪاو هالاڪاو واُء اچاي رهاياو هاو. ُان واُء تاي وياتار 
ٿڌڪار پئي محسوس ڪئي سين ته اوچتو آواز آيو 

پهچي ويو لهڻ جي تياري ڪيو. “ ُسوندر ُسوندر”ته 
جيئن ئي گاڏي باياٺاي تاه لاٿااسايان دوسات چاياو تاه 

ناالاي “  مادرساص صابااات االساالم” ٿوري پنڌ تي آڏو 
مدرسو قائم آهي جنهن ۾ اساان جاو پاياارو دوسات 

مهتمم ۽ مدرس پڻ آهي. ُان وٽ منزل اناداز ٿاياڻاو 
آهي. اسان جي پهچڻ کان اڳ ۾ ئاي اهاو شاخا  
شااانااائااتااو، قااداور ۽ ُقااربااائااتااو مااوالنااا عاالااي اڪااباار 
سڪندري ۽ سندس ساٿي اوسايائاڙي ۾ وياٺاا هائاا. 
دروازي کان داخل ٿيندي ئي ُدوبُدو دوستن جا درشن 
ٿيا دِِل جو داالُن ٻهڪاي پاياو ۽ مان ماهاڪاي پاياو. 
پوِء ته ويهي روَج رهااڻاياون ڪاياوسايان. عالام، ادب، 
سياست، مذهب، محبت ۽ مااڻاهاپاي تاي ڪاارائاتاي 
ڪچهري ٿيندي رهي. مدرسي ۾ قائم هڪ قاديام 
الئبريريَء به گهماڻ وٽاان هائاي. جاناهان ۾ ماذهاباي 
ڪتابن سان گڏوگاڏ ادباي ڪاتااب باه تاماام گاهاڻاا 
نظر آيا. تاثراتي ُبڪ تي پنهنجا تاثر به لاکايااسايان. 
طالَب پنهنجي تات تنوار ۾ تمام گهڻا خو  با  
لڳي رهيا هائاا. ماخاتالاف ُشاعابان ۾ ُعالامااَء، قااري، 
حااافااظ ۽ مااولااوي درُس و َتاادريااَس جااي عااماال ۾ 
مصروف هئا. ُاتان مجبورن جلدي موڪالئڻو پاياو ۽ 
سائين اڪبر ِسڪندري ڪاتااب جاو تاحافاو باه ڏناو. 
اسان جي رهائش جو بندوبست ساڳئي ڳور سوندر 
۾ هڪ ماهاان شاخاصايات فاقايار ماناش، ماحاباتاي ۽ 
مهمان نواز علم ادب سان سلهاڙيل سوڀاري انساان 
فقير غالم حيادر ماهار ساڪانادريَء جاي اوطااَق تاي 
ٿيل هو. انهيَء فقاياراڻاي آساتااناي تاي عاجاب اسارار 
اکين ڏٺا، سندس فرزند ارجمند نوجوان حافظ ُحابادار 
سڪندري به ان گڏجاڻيَء ۾ گڏ گڏ رهيو. رهااڻاياون 
ڪندي رات به ڪافي ُگذري ُچڪاي هائاي. هاورياان 
هوريان ننَڊ به نيڻن جو پاسو ورتو سڀناي جاي اکايان 
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۾ آرام جا آثار نمودار ٿيڻ لڳا. خبر ئي نه پائاي تاه 
ڪااياائاان هااڪ هااڪ جااي ا  لڳااناادي وئااي ۽ رات 
ٺرندي وئي، آخر رات ُکاٽِاي، بااَ  ُڦاٽِاي وري نائايان 
ُصاابااَح سااا  کااناايااو، ِسااَج جااي ِڪاارڻاان ڪاامااري جااي 
روشندانن مان َسالم ڪرڻ جا ساعاياا پائاي ڪاياا تاه 
مٿان سائين ُحبدار به نينهن مان ناشتو آنادو. بسام 
اهلل جااي باارڪاات سااان کااائااي پااي، وري ورتااوسااياان 
ساااڳاايااو گااس گاافااتااگااوَء جااو. سااائااياان غااالم حااياادر 
سڪندريَء سان ڪيل ڪچهريَء جو ذڪر هتي نٿو 
ڪري سگهجي ڇو ته اهو هڪ الاڳ داساتاان آهاي، 
جيڪاو طاوالات جاو طالاباگاار آهاي ۽ ُان الِء دل جاو 
دفتر درڪار آهي. مختصر اياتارو چاونادس تاه ماهاان 
ماااڻااهااوَء جااون مااهااان ماارڪااون، سااادگااي، صااداقاات، 
َسخاوَت، َشناخَت ۽ َشرافَت ُهن جاهاڙي ماون ڪاٿاي 
نه ڏٺي. دل ته ُاٿڻ الِء نه پئي ُگهري، پار چاونادا آهان 

جاايااڪااي وڃااان وڃااان ڪاان، سااي رهااي رهااناادا ” تااه 
باالااڪاال ان وانااگااي َادب جااا هااٿ َٻااڌي “  ڪاايااتاارو!آ

ُاٿياسين ۽ هالاڻ هاارا ٿايااسايان تاه ساائايان جان جاي 
محبت تڪڙن کي وري ترسائي ِوڌو. پااڻ پاناهاناجان 
هٿن سان َاجارڪان جاا اناماول تاحافاا پااراياائاون. ُاتاان 
اٿندي ئي اساان جاي پايااري دوسات باهاتاريان شااعار 
ناشاد سمي سان باه راباطاي جاو سالاسالاو ُجاڙيال هاو، 
ساائاياان جاان بااه اوساياائاڙي ۾ هاائاا اتااي ويااجاهااو ئااي 
گورنمينٽ هاِء اسڪول سوندر جاا ساائايان جان هاياڊ 
ماساتار باه آهان. اساڪاول ۾ سااڻان عالاماي ۽ ادباي 
مختصر مالقاات ٿاي، ان ماخاتاصار ماالقاات دل تاي 
اهڙي ته ڇاَپ ڇااپاي ڇاڏي، جاو ساماي صااحاب جاي 
سونهنَء ۽ سادگاي صاديان تاائايان سااَ  ۾ ساماايال 
رهنادي! ماناٿان ڪاري ماوڪاالئاڻ جاي ماوڪال جاي 
ُگهريسين. صبح جو لڳ ڀاڳ ڏهايان وڳاي دوساتان 
جي اصرار تي ڀالوا ڏانهن ُرخ رکيوسين. سوندر کان 
ويندڙ رستي جو حال به پورو سورو هو. رڳو َکڏون ۽ 
ُکٻا ُکٻا هلڻ ۾ ڄڻ ته هالڪ ڪري رهيا هئا. خيار! 
اهڙا پنڌ پيچرا به ڪٽي نيٺ مارئيَء جاي کاو  تاي 
پهتاسين. جتي ُپاڄاڻ شارط ئاي ماارئايَء جاي مااُرن 
ساان مااحاباات يااد آئاي، سانادس ُحاُب الاوطاناايَء جااي 
ُهٻڪاَر هانَء ۾ ُهارڻ لڳاي، لاطايافاي الت َڪانان ۾ 

 ُٻرڻ لڳي!
 ِايَء نه ماُرِن ِريِت، ِجَئن سيَڻ مَٽائِِن سوَن تي،

 اِچي ُعمَرڪوَٽ ۾، ڪنِديَِس ڪانَہ ُڪِريِت،
 پَکَِن جي پِريِت، ماڙيَء سين نه مَٽِيان.

دل ته چوي پائاي ساارو ُسار ماارئاي پاڙهانادو رهاجاي! 
جنهن ۾ ڪيتريون ئي حقيقتون ۽ هدايتون َساماايال 
آهن. مارئيَء جي کو  جو پاڪ پاڻي باه پاياتاوسايان 
۽ اتي ئي ُڪج  ِوُکن تي وري عامار ۽ ماارئايَء جاا 

مجسما ٺهيل ڏٺاسين. چوطرف چونرن جو تاعاداد باه 
چڱو ناظار آياو. هاڪ ڪاکاائايان جاهاوپاڙيَء ۾ هاڪ 
اڌڙوٽ راڳاي ۽ ناوجاوان ڍولاڪ ناواز ُسارن جاي ورکاا 
ڪري رهيا هئا. ڀٽائايَء جاي باياتان جاي بارساات ۽ 
وائين جي وسڪارن وا  جا وڇاوڙن جاي وڍيالان کاي 
ونَگ ِوڌا. اهو راڳي فقير عبداهلل مڱاڻاهاار ۽ ڍولاڪ 
نواز الهڏنو مڱڻهار هو، جن جو پاڻ ۾ سنگم سازن 

ع کان ڀاالاوا ڳاور 6222۽ ُسرن جهڙو هو، جيڪي 
۾ مارئيَء جي کوهه تي اڄ تائيان راڳ ڳاائايانادا ٿاا 
اچن. ُاتي هڪ اوٺار باه رڙهاي آياو جاياڪاو جايائانادو 
خاصخيليَء جي نالي سان مشهور آهي. سندس فان 
به فضيلت ڀريو ُٻڌڻ وٽان لڳو. کيس ُسگهڙائپ جاا 
سڀ رناگ ڍناگ ماعالاوم هائاا. ُسار ماارئاي اهاڙو تاه 
پڙهيائين جو روج جي تاارن کاي باه ڇاياڙي وڌائايان. 
واپسيَء تاي ساڌو عابادالاااناي راڄاڙ جاي اوطااَق تاي 
ڳور الکيٽوڀي ۾ آياسين اها اساان کاي ٿار ۾ ٻاي 
۽ آخاااري رات هااائاااي. عااابااادالاااااااناااي راڄاااڙ باااه ماااچ 
ڪچهريَء جو اناوکاو اناتاظاام ڪاياو هاو. جاناهان ۾ 
ڏور، ڳجهارت، سينگاَر جي بيتن جا ماهر ۽ ڀٽائيَء 
جا پارکو پڻ موجود هئا. صبح جو ڀُِٽن ڏاناهان ڀايارو 
ڪيوسين جتي ڪج  َوَڻ ۽ ٻوٽا نظار آياا جاياڪاي 
اسان الِء جهڙا نوان هئا، جن جا ناال ُڪج  هن طرج 
آهن: کپ، ٻو ، ڄار، ٽاڪارو، ٿوهر، روهاياڙو وغاياره. 
ڳور الکيٽوڀي کان نڪرڻ وقت دوسات جاي اصارار 
تي وري درگا  ٻورلي محاماود شاا  ُباخااريَء طارف 
وڃڻ ٿياو، فاقايار ساائايانَء جاي زياارت ڪائاي سايان. 

صاباااتاه ” درگا  جي ڀرسان عالياشاان مادرساو ناالاي 
قائم آهي جنهان ۾ درس تادرياس جاو عامال “  النور

سائين فيض محمد مهر جي حوالي ٿيل آهاي. اتاي 
به هاڪ باهاتاريان الئابارياريَء جاو ديادار نصاياب ٿاياو 
جنهن ۾ مذهبي ۽ ادبي ڪاتااب ڪاافاي ناظار آياا. 
اوطاَق ۾ ڪچهريَء جو سلسلو اڃا روان دوان ئي هو 
ته مٿان هاڪ اڌڙوٽ شاخا  آياو، ُسافاياد لابااس ۾ 
ملبوس، ُسفيد ٽوپيَء ۾ ُسفاياد واَر لِاڪال ۽ ُسافاياد 
سونهاريَء جي سونهنَء به ُسبحان اهلل! سرس هائاي. 
ماخااتااصار تااعاارف ٿااياو، اهااا شااخااصاياات سايااد غااالم 
محمد شا  سڪندري جن جي هئي پاڻ عربايَء جاا 
استاد ۽ رٽائرمينٽ جي ويجهو لڳي رهيا هئا. ِمٺي 
گفتگوَء جا ماهر، انتهائاي خاو  مازاج، ماحاباتاي ۽ 
مااهاامااان نااوازيَء ساامااياات ڪاايااتاارن ئااي ڳااڻاان سااان 
سينگاريل هئا. آخر وقت سان گڏ ُاتان به ُاٿاڻاو پاياو، 
اڳتي وڌڻو پيو. جيئن جيئن هلندا رهايااسايان تايائان 
تيئن ڳالهين جون َڳنڍيون ُکلنديون رهيون. سوچيم 
ته هن ڀيري رڳو مختصر سفر نامو لکجي ۽ ٿر جي 
ُبا ، باايااروزگااريَء، باادحااالايَء ۽ بااياوساايَء تااي وري 

الڳ ٿلڳ مضمون لکي وٺبو. َٿاُر ساارو ساوُن آهاي، 
پر ُان جاي وسايالان تاي ڌاڙا لڳال آهان، جاناهان جاي 
ڪااري کاايااس بااناايااادي سااهااولااتاان کااان سااالاان کااان 
ِسڪايو ۽ َستايو ويو آهي. سڀني جا اهڙي قسم جا 
رايا ُٻڌڻ ۾ آياا. خابار ئاي ناه پائاي تاه وري ڪايائان 
واپس اسالم ڪوٽ پهتاسين. جتي اسان جو پاياارو 
دوست انگريزيَء جو پروفيسر سيد اسارار عالاي شاا  
اڳيئي اوسيئڙي ۾ ويٺل هو. سندس چان  پِي، تاازا 
توانا ٿِي، ِمٺن ماڳن کي ِمٺيون ڏئاي، ِماٺان مااڻاهان 
کاان ِماٺايَء الِء ماوڪاالياوسايان. ماٺايَء ۾ اساان جاو 
سينيئر ساٿي اديب، شاعر، ليکڪ ۽ تعليماي مااهار 
سائين هيامان داس چاناداڻاي رهاائاش پاذيار آهاي دل 
چيو ته ڇو نه سائين جن سان به ماالقاات ٿاي وڃاي! 

ياد جنيان کاي يااَر، ساي تاه ”بلڪل هن سٽ وانگي 
سائين جن به اڳياان اناتاظاار ۾ “ ياد هميشه يار کي!

هئا مٺيَء ۾ ُپڄڻ سان ئي ِمٺيَء جا مااڳ، ماڪاان 
۽ منظر من موهڻ لڳا. سائين هيمن داس جاي ُحاَب 
به هيڪاندي هئي ساو روبارو رهااڻ رچاائايانادي روج 
کي ڏاڍي راحت َرِسي. سائين جن ِمٺيَء بابت تمام 
گهڻي ڄاڻ ڏني ۽ ماموئي فقيرن تي به ڳاالاهااياو ۽ 

باابات پاناهاناجاا “  سااناول پاور” َبدين جي پراڻي ناالاي 
شاا  لاطاياف الڙ اچاڻ ” ويچار ونڊيندي چياائايان تاه: 

وقت َبدين ۾ سانول ميگهواڙ وٽ رهندو هو سااناول 
ميگاهاواڙ شاا  ساائايانَء جاو باياحاد عاقايادتاماناد هاو 
انهيَء عقيدت جاي ڪاري شااهاه صااحاب باه گاهاڻاو 
ڀائيندا هئا انهيَء ڪري بدين کي سانول پور سڏياو 
“ ويندو هو يعني بدين جو پراڻو نالو سانول پور آهي.

ڪااافااي حااد تااائااياان اهااڙي عاالاامااي ۽ ادبااي ڪااارگاار 
ڪچهري ٿي. موڪالئڻ ماهال ساائايان هايامان داس 
پنهنجو شعري مجاماوعاو ڏناو ۽ ماحاباتان جاا تاحافاا 
ارپاياا. َسانادن اوطاااَق تاان جايائان ئاي ُاٿايااسايان واٽ 
ويندي هڪ ٻي اتفاقي مالقات سائين عاباداهلل آس 
هنڱورجي سان ٿي. پاڻ بهترين شاعر آهي، سانادس 

ڇاپاجاي “  اکين ماناجا  آڙناگَ ” تازو شعري مجموعو 
پڌرو ٿيو آهي. آڙنگ لفظ ُٻڌندي ئي ميران محماد 

 شا  جي ِسَٽ ياد ٿي اچي ته: 
 “آڙنَگ آگََم اليا وي، رم جهم بادل ڪيا بهاَرا”

چانا  پايائاڻ جاياتاري ديار هاڪاٻائاي ساان ماحاباتاون 
ونڊيوسين. وقت جو َڳُٽ سادائايان ڳاچايَء ۾ هاونادو 
آهي، سو دم دوستن سان ُگذريو جو ُگذرڻو هو، آخار 
اسان کي واپس َورڻاو هاو، جالادي َباديان الِء ناڪارڻاو 
هو، نيٺ نيڻن نهار تاائايان الاوداع جاا اِشاارا ڏيانادي 
ِمٺيَء کان موڪاليوسايان. شاام ڌاري شاا  لاطاياف 

 جي وائي ورجائيندي پنهنجي ماُڳ ِمڙياسين!
 “َسهسين ُشڪرانا، ڪوِڙيين تالَ َڪريَم جا.”
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جااو نااالااو ڪاانااهاان کااان ڳااجااهااو نااه آوااي، ٿااوري 
عاارصااي ۾ باايااحااد خااوبصااورت تااخاالاايااقاان کااي 
لکندڙ، نوان خيال، خواب، ارپيانادڙ جايائان نائايان 
تخليق کي تراشي پيش ڪري پنهاناجاي لافاظان 
جي مصاوري ڪاري ان کاي خاوبصاورت باڻاائاي 
اسان آڏو رکي ٿي. ادي ثمينه واحد جو ناالاو ناآار 
۾ نمايان اٿس، نآري نظم کي پنهنجي الڳ رناگ ۾ پاياش ڪاري ٿاي 
جنهن ۾ درد، د ، خواب، سپنا، خوشي، غم جديد حالتن کي پاناهاناجاي 
الڳ ڪيفيات ۾ پاياش ڪاري ٿاي. ناآار لاکاڻ الِء ماخاتالاف ڪايافاياتاون 
وونديون آوان، پار درد ۽ وقات واري ڪايافايات باي رناگ هاونادي آواي. 
پنهنجي هر ڪيفيت سندس شعري تجربن جي پاخاتاگاي فاڪاري خاياال 

 کي اسان آڏو آڻي ٿي.
نآر جي حوالي سان سنڌي ادب ۾ آڱرين تاي ڳاڻاڻ جاياتارياون شااعارائاون 
آون هر صنف جو پنهنجو الڳ رناگ هاونادو آواي، پار ادي ثاماياناه واحاد 
جي شاعري ۾ جدت، احساس جي پختگي ۽ روحانيت آوي. ادي ثاماياناه 
جي شاعري  سنڌي هجي يا اردو هجي، پر سندس شاعاري ۾ د ، درد، 
جدت، روحانيت، ڪالسيڪيت، روماانايات ناظار ايانادي. شاخاصاي حاوالاي 
سان ادي سان منهنجي هڪ مالقات آوي، پار ياادگاار ماالقاات ٿاي ساناڌ 
سنگت  مشاعري ۾ سندس سڀاَء ۾ ايڏي ڇڪ اٿس جو هارهاڪ مااڻاھاو 
سان نوڙت سان پيش اچي ٿي جيڪا ماڻهو کي پاڻ ڏانهن ماائال ڪاري 
ٿي. سينيئر هجي يا جونئير سڀني ساان هاڪ جاهاڙو ساڀااُء واڪ جاياتارو 

 پيار رکي ٿي.
پر خا  ڪري سندس سڀني سان مرڪي ملڻ اڃاان باه وڌياڪ هان جاي 
شخصيت ۾ نکار آڻي ٿو، جيئن سندس مرڪڻ خاوبصاورت آواي، ايائان 
ئي سندس شاعاري ۾ خاياال جاي اڏار وسايا  اٿاس. ناآار جاو ڏکاياو وقات 
تڏوان ايانادو آواي جاڏهان اوهاان هاماياشاه ناناڍڙيان ناناڍڙيان الاجاهانان کاي 
پنهنجي جذباتي ڪيافايات ۾ باياان ڪاري پاياش ڪانادا آهاياو. سانادس 
شاعري ۾ ڪمال جا خيال ۽ ڪالئيميڪس اٿس. ڪنهن ڪنهان ناظام 
جو ڇرڪائيندڙ ڪالئيميڪس آهي. سندس شاعري ۾ ڪاافاي جاهالاڪ 
ٻاهرين ادب جي نظر اچاي ٿاي ادي ثاماياناه جاي ناظامان ۾ آمارياڪاا جاي 
شاعرائن جهڙو تخيل نظر اچي ٿاو جاناهان ۾ ايارياڪاا زناگ، ماريان ماور، 
اينڊي رچ جي تخلياقان جاهاڙي تاخالاياق ناظار اچاي ٿاي. ادي ثاماياناه جاي 
نظمن ۾ جديديت جو رچاُء سندس شاعري ۾ فطرتي رنگن جي وياڙوايال 
چادر شااعاري کاي چاار چاناڊ لڳاائاي ڇاڏي ٿاي. مصاوري هار شااعار جاي 
طبيعت مطابق هوندي آوي شاعري نيچرل حسن آوي جيڪو شاعار جاو 
تخلياقاي ڪام آواي، اهاا تاخالاياق شااعار ياا شااعاره جاي انادر ۾ ماوجاود 
هوندي آوي. انهن سڀني خوبين جي مالڪه ادي ثاماياناه جاي شااعاري ۾ 
سڀ خوبيون آون. فطري حوالي سان خيالي حوالي سان شاعري ۾ جدت 
محسوس ٿئي ٿي. رب سائين ادي جي آڱرين ۾ اڃان به تخليقي طاقات 

 ڏئي جو اسان کي اهڙيون بهترين تخليقون پڙهڻ الِء ملن. 

 ۽ُمس جي تادبُ

 طلسماتي مرڪ رکندڙ شاعره ڊاڪٽر ثمڪيڪنڪه واحڪد

 

ڊاڪءرُ 
 مثينهُواحدُ

 قاضي نسيم پارس
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 تعارف: 
سااڀ کااان پااهاارياان تااه آئااون 
هامااسااري جااو ٿاورائااتااو آهاايااان 
جنهن مون کي موقعو ڏنو تاه 

ايسااپااائاارنااٽ کااي  PCSآئااون 
اماااتاااحاااان جاااي تااايااااري جاااي 
حااوالااي سااان رهااناامااائااي ڪااري سااگااهااان، جاايااڪااا 
منهنجي ذميداري پڻ آهي. ماناهاناجاو ناالاو شاوڪات 
علي اڄڻ، منهنجو تعلق ضلعي مٽياري ساان آهاي، 
منهنجي شروعاتي تعليم پنهنجي ڳاور کاان ٿايال 
آهي ۽ منهنجي زندگيَء جي حاصالت ۾ اها ڳالاهاه 
سر فهرست آهي ته جڏهن مون انٽر ميڊئيٽ ڪائاي 
تااه ان کااانااپااوِء آئااون آرمااي جااو ڪااماايااشاانااڊ آفاايااساار 
چوناڊياو وياو هائاس، ڪااڪاول ۾ ماون ڇاهاه ماهاياناا 
تربيت به ورتي، پر پوِء ميڊيڪل بنيادن تي ان کاي 
ڇااڏي ڏنااو ۽ پااوِء مااون انااگاارياازي ادب ۾ ماااسااٽاارز 
ڪاائااي. جاانااهاان کااانااپااوِء مااون ڪااالاايااج سااائاايااڊ تااي 
ليڪچرر شپ ڪئي ۽ سنڌ يونيورسٽي جي انگلش 
ڊپارٽمينٽ جو وزيٽنگ فيڪلٽي ميمبر باه رهاياس. 

 PCS 6223به اٽيمپٽ ڪيو ۽  CSSان کانپوِء مون 

ع ۾ ايگزيڪيوٽو پراونشل 6222۾ ڪواليفاِء ڪيو. 
سول سروسز گروپ ۾ اسسٽنٽ ڪمشنر طور جاوائان 
ڪيو. بطور پاهارياون اساساٽاناٽ ڪاماشانار ماناهاناجاي 
پوسٽنگ ننگر پارڪار کاان شاروع ٿاي ۽ اياڊيشانال 

تاائايان رهاياس. ان کااناپاوِء پابالاڪ  2-ڊپٽي ڪمشنار
سروس ڪميشن ۾ ڊپٽي ڪنٽرولر اپائاناٽ ٿاياس ۽ 
هن وقت مون وٽ ڊپٽي ڪنٽرولر سان گاڏوگاڏ ساناڌ 
پااابااالاااڪ ساااروس ڪاااماااياااشااان جاااو ڪاااناااٽااارولااار آف 
اياگازاماناياشان چاارج باه آهاي ۽ ڪاجاهاه وقات آئااون 
سيڪريٽري سنڌ پبلڪ ساروس ڪاماياشان باه رهاياو 

 آهيان. 
زاهده ابڙو: شوڪت صاحب توهان اسان کي ڪميشن 
جي تاريخ جي باري ۾ ڪجهه آگاهي ڏيو ته ڪڪڏهڪن 
ٺهي ان ۾ ڪم ڪيئن ٿو ٿئي، ان ۾ ڪڪيڪتڪريڪون 

 آساميون اچن ٿيون.
ع ۾ ناناڍي کاناڊ ۾ ساڀ کاان 2562شوڪت اڄڻ: 

پهرين ڪميشن الِء پهرين ڪميٽي ٺاهاي هائاي. ان 
وقت اڃان وفاق يا صوبائاي لاياول تاي ڪاماياشان ناه 
ٺهي سگهيون هيون ۽ ان ڪماياٽاي اناهان آفاياسارن 
جااي ورڪاانااگ الِء جاايااڪااي صااالحااون ڏناايااون اهااي 

ع جاو اياڪاٽ 2587ع ۾ ڏنياون. ان کااناپاوِء 2562
آيو جنهن جاي تاحات مارڪازي ڪاماياشان آِء. ساي. 
ايس به ٺهي ۽ ان سان گڏ صوبائي ڪاماياشاناون باه 
ٺهيون. جيستائين تعلاق آهاي ساناڌ پابالاڪ ساروس 

واري  2587ع ۾ اناڊر 2585ڪماياشان جاو تاه اهاا 
ايڪٽ جي سنڌ ممابائاي پابالاڪ ساروس ڪاماياشان 

ع ۾ سنڌ ممبئي کاان ڌار باه ٿاي وئاي 2582ٺهي. 
هاائااي، پاار ساانااڌ ماامااباائااي پااباالااڪ سااروس ڪااماايااشاان 

ع تااائااياان جاااري رهااي. ان کااانااپااوِء اهااا ساانااڌ 2505
پبلڪ سروس ڪماياشان باڻاجاي وئاي. جايائان تاه ان 
وقات بالاوچساتاان ۾ انافارا اساٽارڪاچار ٺاهايال ناه هااو 
جناهان جاي ڪاري اناهايَء ڪاماياشان جاو ناالاو ساناڌ 
بلوچستان ڪميشن ڏناو وياو. پاوِء جاڏهان ون ياوناٽ 
آياو تااه اهااا ايساٽ انااڊيااا پاااڪسااتاان پااباالااڪ سااروس 
ڪميشن ٿاي وئاي. وري ون ياوناٽ جاي خاتام ٿاياڻ 
کانپوِء بلوچستان کي ڌار پابالاڪ ساروس ڪاماياشان 

ع کان اسان جاي ساناڌ پابالاڪ ساروس 2552ملي ۽ 
ڪميشان جاي ناالاي ساان هالانادي اچاي، جاناهان جاو 
ڪم اهو آهي ته سنڌ جو سڀ کاان وڏو اماتاحاان تاه 
انتظامي ڪم ڪارين الِء ڪمبائاياناڊ ڪااماپاياٽاياٽاو 

 انٽرويو

PCSُُامتح نُجيُتي ريُب بت
 

 همسري 

ُا ــــــڻ زاهده ابڙو  شــــــوڪــــــت
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وٺڻ آهاي جايائان وفااقاي ساطاح تاي  (CCE)ايگزام 
چاياو وڃاي  CSSسينٽرل سپيريئر سروسز جنهن کي 

ٿو. اها وفاقي سطح تي ٻيا امتحان به وٺنادي آهاي، 
ون پاايااپاار امااتااحااان بااه وٺااناادي آهااي، پاار ان جااو وڏو 

آهي. پبلڪ سروس ڪميشان جاو وڏو  CSSامتحان 
آهااي، ان کااان عااالوه اسااان جااا ٻاايااا  CCEامااتااحااان 

گريڊ کان مٿي جاياتاري  22۽  22امتحان به ٿين ٿا 
به ڀرتي حڪومت ڪري ٿاي ان جاي رياڪاماناڊيشان 
امتحان جي ذريعي اها سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن 
ڪندي آهي. اها آهي سنڌ پبلڪ سروس ڪماياشان 
جي مختصر تاريخ. ان کاان عاالوه اهاو باه ٻاڌائايانادو 

ع جي آئين ماطااباق وفااقاي 2558هالن ته هن وقت 
پابالااڪ سااروس ڪاامايااشان ياا جااياڪااي بااه صااوباائااي 
پااباالااڪ سااروس ڪااماايااشاانااون آهاان اهااي آئااياان جااي 

 تحت هلن ٿيون.  606آرٽيڪل 
جي امتڪحڪان  CSSزاهده ابڙو: اهو ٻڌائيندا ته ڇا 

وانگر سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جا امتحان هر سال 
باقائدگي سان ٿين ٿا يا انهن جي وچ ۾ ڪڪو وقڪ ڪو 

 اچي ٿو؟ 
جايائان ماون تاوهاان کاي هاڪ ڳاالاهاه شوڪت اڄڻ: 

عر  ڪئي ته ساناڌ پابالاڪ ساروس ڪاماياشان جاا 
امااتااحااان ٻاان قسااماان جااا هااوناادا آهاان. هااڪااڙو مااياان 

آهااي جاانااهاان تااحاات  CCEايااگاازام چاائااون ٿااا اهااو 
مختلف انتظااماي گاروپ آهان جاناهان ۾ اساساٽاناٽ 
ڪمشنر، جنهان کاي اسايان اياگازياڪاياوٽاو پاراونشال 
گورنمينٽ به چئون ٿا. هاڻي ان ۾ پوليس به شاامال 
ٿي آهي، ان ۾ سيڪشن آفاياسار، اياڪاساائاياز اياناڊ 
ٽيڪسيشن، سيڪريٽريٽ گروپ شامل آهان، اناهان 

اماتاحاان چاونادا آهاياون. اهاو  CCEسڀني کي اسين 
ع کااان اڳ ۾ ڏاڍو غااياار مسااتااقاال 6227امااتااحااان 

بنيادن تاي ٿايانادو هاو. ان جاي وقات جاي ڪاا خابار 
ڪونه هوندي هئي. پنجن سالان کااناپاوِء جاياڪاڏهان 
ساناڌ گاورناماياناٽ ساياٽان جاو اعاالن ڪاياو تاه اناهان 
سيٽن جي بنياد تي اهو امتحان ٿايانادو هاو ڪاڏهان 
ٽي سال، ڪڏهن پناج تاه ڪاڏهان ڇاهاه ساال باه ٿاي 

ع ۾ سپريم ڪورٽ جاڏهان ساوئاو 6225ويندا هئا. 
موٽو ورتو ته ان ۾ هاڪاڙي هادايات اهاا باه هائاي تاه 
سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن هااڻاي ساالايااناي بانايااد 
تي اهو امتحان وٺندي، جيڪو منهنجي خيال ۾ تاه 
سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن، ساناڌ صاوباي ۽ ساناڌ 
جااي امااياادوارن جااي حااق ۾ آهااي. سااپاارياام ڪااورٽ 

ع کااناپاوِء هااڻاي 6225طرفان بهترين فيصلو آهي. 
اهو امتحان ساليانو مستقال باناياادن تاي ٿائاي پاياو. 
هاايااناائاار اهااو امااتااحااان ساانااڌ هاااِء ڪااورٽ جااي هااڪ 
فيصلي جي ڪري متاثر ٿيو جنهن جي ڪري پاناج 
ڇهه مهيناا ڪاماياشان جاو ڪام ماتااثار ٿاياو ۽ باناد 
رهيو. ان کان عالوه اسان کي سنڌ حڪومات جايائان 
ٻين امتحانن الِء پنهنجي گهرج ماوڪالايانادي آهاي 
ته ون پيپر جي بنياد تي اسڪريننگ ڪانادا آهاياون 

 viva voce۽ ان کانپوِء انهن اميدوارن کاي اناٽاروياو 
)واِءوا ووچي( الِء گاهارائايانادا آهاياون ۽ ڪاوالايافاائاياڊ 
امااياادوارن کااي شااارٽ لسااٽ ڪااناادا آهاايااون جاان ۾ 

گارياڊ جاون پاوساٽاون  22ڊاڪٽرز، انجنيئرز يا ٻاياون 
جن ۾ اسسٽنٽ ڊائريڪٽر جون آساميون به هونديون 
آهن. مطلب ته حاڪاومات جاي گاهارج ماطااباق اهاي 

هار ساال ورتاو  CCEامتحان ورتا وينادا آهان. بااقاي 
 ويندو آهي. 
جي امتحان ۾ ڇڪا مڪخڪبڪو   CCEزاهده ابڙو: 

سيٽون هونديون آهن يا هر سال سيٽڪن جڪو تڪعڪداد 
تبديل ٿيندو رهندو آهي يا سنڌ جي ٻڪهڪراڙيڪن ۽ 

 شهرن جي ڪا مخبو  ڪوٽا هوندي آهي؟
جيڪي سروس گروپ هوندا آهن اهاي شوڪت اڄڻ: 

مخصو  هوندا آهن باقي سيٽان جاو تاعاداد گاهاٽ 
وڌ ٿيندو رهندو آهي مطلب ته حڪومت کي سروسز 
جاي سااياٽاان جاي جايااتاري ضارورت هااونادي آهاي ان 
حسااااب ساااان اهاااا اساااان کاااي پاااناااهاااناااجاااي طااالاااب 
موڪليندي آهي ان حساب سان اسان امتحان وٺنادا 
آهيون باقي جيئن اساان جاا گاروپ آهان جاناهان ۾ 

جاااانااااهاااان کااااي  Ex.PCSپااااهااااريااااون گااااروپ آهااااي 
ايگزيڪيوٽو پراونشل سول سروساز چائاجاي ٿاو. ٻاياو 

، ٽاياون آهاي PSSگروپ آهي سيڪريٽريٽ ساروساز 
ايااڪااسااائاايااز اياانااڊ ٽاايااڪااساايااشاان، ڇااوٿااون فااوڊ اياانااڊ 
راشانانااگ، اياائان اسااان جااا تاقاارياباان ڏهاه کاان ٻاارهاان 
گروپ ٿايان ٿاا جاياڪاي ماخاصاو  آهان جاناهان ۾ 

وٺانادا  (CCE)اسان ڪمبائينڊ ڪامپيٽيٽو اياگازام 
آهاايااون جاانااهاان ۾ هاايااناائاار لااوڪاال گااورناامااياانااٽ جااا 

اسسٽنٽ ڊائريڪٽر باه ساناڌ گاورناماياناٽ جاي ساٺاي 
قدم سبب شامل ٿاياا آهان اهاي گاروپ ماخاصاو  
آهن، پر سيٽن جو تعداد گهٽ وڌ ٿيندو رهندو آهاي 

 جيئن جيئن حڪومت جي طلب هوندي آهي. 
زاهده ابڙو: هن امتحان ۾ ڪنهن به اميدوار کي شامل 
ٿيڻ الِء ڪهڙا شرط آهن ۽ بيچلر ۾ ڪهڪڙو گڪريڪ  

 هجڻ گهرجي؟ 
جو امتحان سنڌ پابالاڪ ساروس  CCEشوڪت اڄڻ: 

ڪميشن ڪنڊيڪٽ ڪرائي ٿي جناهان ۾ ڪاناهان 
به امايادوار جاي جانارل گارياجاوئاياشان ٿايال آهاي اهاو 
چاهي ايم بي بي ايس ڊاڪٽر هاجاي، اناجانايائارناگ 
جي ڪنهن به شعبي مان هجي يا يونيورسٽاي کاان 

ٿيندي آهي اها چاهي آرٽس ۾ هجي ياا  B.Aجنرل 
بيچلر جي ڪنهن به پروگرام مان هجي جيڪاي باه 
ڪواليفائيڊ بيچلر آهن اهي هان اماتاحاان ۾ وياهاي 
سگهن ٿا جاياڪاڏهان اهاي ماحانات ساان وياهانادا تاه 
يقينن ڪامايااباي مااڻايانادا. گارياجاوئاياشان گاهاٽ ۾ 
گهٽ سيڪنڊ ڪالس ۾ پاس ٿايال هاجاڻ ضاروري 
آهاي ماطالاب تاه ڪاناهان باه امايادوار جاون ماارڪااون 
پناجااهاه ساياڪاڙو کاان وڌياڪ هاجان بااقاي جاياتاري 

 وڌيڪ رزلٽ بهتر هوندي اها سٺي ڳالهه آهي. 
امتحان جڪي پڪيڪ ڪر  CCEزاهده ابڙو: اسان کي 

اٽيم ٽ ڪرب جي باري ۾ ڪجهه ٻڌائيندا ڇو ته چيو 
جي امتحان ۾ پي ر کي اٽيم ڪٽ  CSSويندو آهي ته 

ڪرب الِء ٽائيم جي ورهاست تمام گهڻي اهم آهي ڇا 
 هتي به اهڙو ڪو فارمولو آهي؟

بلڪل مان ايئن چوندس ته پالننگ ۽ شوڪت اڄڻ: 
ڪلڪيوليشن زندگيَء جي ڪاناهان باه پاروجاياڪاٽ 
ڪاميابيَء الِء انتهائي ضروري آهي. جڏهن هاڪاڙو 
پيپر اٽيمپٽ ڪجي ٿو ان جاي تايااري اڳاواٽ ٿايال 
آهي ۽ ان سان گڏ ان پيپر کي گهر ۾ باه اٽاياماپاٽ 
ڪري ڏٺو ويو آهي جيئن پاراڻاا پاياپار ڏساي شااگارد 
پنج سوال يا ڇهه ساوال جاياڪاي اچان ٿاا اناهان جاي 
گاااهااار ۾ پااارياااڪاااٽاااس ڪااان ٿاااا ۽ ٽاااائااايااام کاااي 
ڪلڪيوليٽ ڪن ٿا ته انهن کي خبر پائاجاي وڃاي 
ٿااي تااه ٽاان ڪااالڪاان ۾ اهااي پاانااج سااوال ڪااياائاان 
اٽيمپٽ ڪجن. انهن کي خابار پائاجاي وڃاي ٿاي تاه 
هڪ سوال کي ڪيترو ٽائيم ڏيڻ کپي ۽ هنان کاي 
پنهنجي لکڻ جي رفاتاار جاي باه خابار پائاجاي وڃاي 
ٿي، جنهن سان ڪنهن به اميدوار کي پنهنجي ذهن 
۽ هااٿاان کااي ڪااياائاان گااڏي هااالئااڻااو آهااي ان جااي 
صالحيت وڌي ٿي. انهن سڀني شين کي جيڪڏهن 
پريڪٽس ڪري ڪلڪيوليٽ ڪبو ته بهتر ناتاياجاا 

 حاصل ڪري سگهجن ٿا. 
جي تياري ۾ ڪهڙو فرق  CSS۽  PCSزاهده ابڙو: 

آهي انهن ۾ ڪهڙا سبجيڪٽ الزمي آهڪن ڪڪهڪڙا 
آپشنل آهن ۽ اميدوارن کي ڪهڙا مضمڪون چڪونڪ ب 
 گهرجن جن سان انهن کي تياري ۾ وڌيڪ فائدو ٿئي؟

پابالاڪ ساروس  CCEهينئر اساان جاو شوڪت اڄڻ: 
ٿاايااو آهااي اڳ ۾  reviseڪااماايااشاان جااو ساالااياابااس 

ڪافي فرق هونادو هاو، پار هااڻاي تاماام گاهاٽ فارق 
جي تياري ڪندو ان جي  CSSآهي. جيڪو اميدوار 
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PCS  جي تياري به ٿي ويندي اهاائاي شايَء ذهان ۾
جااو  CCEرکااي ساانااڌ پااباالااڪ سااروس ڪااماايااشاان 

ماارڪان جاا ڇاهاه  222سليبس روائيز ڪاياو آهاي. 
۾ باه آهان  CSSسبجياڪاٽ الزماي آهان جاياڪاي 

فرق اهو آهي ته پنج سبجيڪٽ ساڳيا آهن هاڪاڙو 
سبجيڪٽ فرق آهي. جاياڪاو ساناڌ پابالاڪ ساروس 
ڪميشن ۾ مختلف آهي جناهان کاي اساان ساناڌي 
جنرل چونادا آهاياون. اڳ ۾ ساناڌي جانارل ساان گاڏ 

ماارڪان جاو  272به هوندو هو جيڪو  Essayسنڌي 
ڪڍي ڇڏيو  Essayپيپر هوندو هو، هاڻي اهو سنڌي 

باه  Essayآهي، بس سناڌي جانارل آهاي. ان ۾ ئاي 
شامال هاونادو آهاي ۽ ساناڌيَء جاون ٻاياون جاياڪاي 
صفاناون نصااب ماطااباق ٻاياا مضاماون شاامال هاونادا 

جاي حاوالاي  CCE۽  CSSآهن. الزمي سبجيڪاٽ 
سان تاقاريابان سااڳاياا آهان، پار ساناڌي ساباجاياڪاٽ 
الزمي آهاي. ڇاو تاه ٻاولايَء کاي وڌائاڻاو آهاي ان الِء 
سنڌيَء کي الزمي ان ۾ شاامال ڪاياو وياو آهاي تاه 
جيئن ماڻهن کي پنهنجي ٻوليَء جي بااري ۾ ڄااڻ 
هجڻ گهرجي يا جن جي ٻاولاي ساٺاي آهاي اهاي ان 
امتحان مان فائدو وٺي سگهن. ايئن به ٿي ساگاهاي 
ٿو باقي آپشنل جو جيتري قدر تعلق آهي تاه ان ۾ 
فيڊرل پبلڪ سروس ڪميشن جيڪو امتاحاان وٺاي 
ٿي ان جا ست گاروپ آهان ساتان گاروپان ماان هاڪ 

 222هااڪ ساابااجاايااڪااٽ کااناايااو آهااي ۽ انااهاان جااون 
مارڪون ٿايان ٿاياون. اساان وٽ وري ايائان آهاي تاه 
ساات گااروپ ساااڳاايااا ئااي آهاان، پاار اتااي اسااان وٽ 

آهن. يعني هرهڪ گروپ مان هڪڙو  022مارڪون 
 022الزمااي ۽  222ٻااه ساابااجاايااڪااٽ کااڻااڻااو آهااي. 

ماارڪان جاا  2222آپشنل تي آهن. اسان وٽ ڪل 
 2622پاايااپاار ٿاايااناادا آهاان ۽ وفاااق جااي امااتااحااان ۾ 

مارڪن جا پيپر ٿيانادا آهان. بااقاي ساباجاياڪاٽ ۾ 
هااڪ جااو فاارق آهااي. آپشااناال ۾ اهااي ئااي ساااڳاايااا 

۾ آهان ساي ئااي  CSSساباجايااڪاٽ آهان جاياڪاي 
PCS  ۾ آهن. سنڌي الزماي آهاي، پار جاياڪاي اردو

 پڙهندڙ آهن اهي اردو کڻي سگهن ٿا. 
زاهده ابڙو: هڪ اميدوار کي تياري ڪيئن ڪڪرب 
گهرجي، ڪيئن پنهنجو ٽائيم ٽيبل ٺاهي ۽ تڪيڪاري 

 الِء ڪيترو وقت وٺڻ گهرجي؟
هي ڏاڍو حساس سوال آهي. اهو ساوال شوڪت اڄڻ: 

اسان جي تعليمي نظام سان جڙيل آهاي. اساان جاو 
تعليمي نظام مختلف طاباقان ۾ هالاي ٿاو. هاڪاڙو 
اهو آهي جيڪو خانگي تعلياماي ادارن جاي ذرياعاي 
هلي ٿو. جنهن ۾ ڏاڍا سٺا اسڪول اچي وڃن ٿا جن 
۾ ٻارن يا نوجوانن جي ڏاڍي سٺي تياري ٿئي ٿاي. 
ٻيا وري اهي آهن جيڪي شهري سرڪاري اسڪول 
اچن ٿا اهي به بهتر اساڪاول آهان. ٽاياان وري اهاي 
اسڪول آهن جن ۾ ٻهراڙين جا سارڪااري اساڪاول 
اچن ٿا. انهن ۾ نصاب جو به فارق شاامال ٿاي وڃاي 
ٿو. خانگي اسڪولن ۾ ڪئمبرج يا آڪسافاورڊ جاو 
نصاب پڙهايو وڃي ٿو. جيڪي سرڪاري اساڪاولان 
۾ پڙهن ٿا تن کاي ساناڌ ٽاياڪاساٽ ُباڪ باورڊ جاو 
نصاب پڙهايو وڃي ٿاو. هاتاي سامااج ۾ شااگارد جاو 

جنهن طبقي سان تعلق آهي ان حسااب ساان اناهان 
جا اسڪول ۽ نصاب به مختلف ٿايان ٿاا. ان ڪاري 
اهو سوال تمام حساس آهي ۽ اسان کي هار طاباقاي 
جاي امااياادوار کااي ذهاان ۾ رکااي ان جااو جااواب ڏيااڻ 
گهرجي. جيڪي شاگرد تمام وڏن خانگي اسڪولن 
مان پڙهاي ناڪارن ٿاا اناهان امايادوارن جاو تاعالاياماي 

 CSSپسمنظر تمام بهترين آهي اهڙي اميدوار کي 
جاو نصااب تاماام ساولاو لڳانادو ۽ ان کااي  PCSياا 

تااياااري بااه ان انااداز سااان ڪاارڻااي پااوناادي. جاايااڪااو 
انٽرميڊئيٽ يا گريجوئيشن تاائايان جاياڪاو ڪاورس 
پڙهي آيو آهي ته اهو نصاب ڪافي آهي. ڇو ته اهو 

۾. هو پاناجان  PCSيا  CSSٿئي ٿو  Reflectنصاب 
الِء ساٺاي تايااري  PCSياا  CSSڇهن مهايانان انادر 

ڪري سگهندو. ان جي ابتڙ جنهن اميدوار جو تعلق 
غريب گهراڻي سان آهي ۽ ان جاو تاعالاق شاهاري ياا 
ٻهراڙيَء جي سرڪاري اسڪول سان آهي ته ان کاي 
تاامااام گااهااڻااي مااحااناات ڪاارڻااي پااوناادي. انااهاان کااي 
گهرجي ته ٽئيان درجاي کااناپاوِء جاياتارا باه اناهان جاا 
ساابااجاايااڪااٽ ٿااياان ٿااا خااا  ڪااري اسااالماايااات، 
پاڪستان اسٽڊي يا جنرل سائنس جا سبجيڪٽ ۽ 
انٽرميڊئاياٽ تاائايان فازڪاس ۽ ڪاياماياساٽاريَء تاي 
جاايااتااري سااٺااي گاارپ هااوناادي ان جااو ان کااي فااائاادو 
پهچندو. اسان وٽ جانارل ساائاناس جاو ساباجاياڪاٽ 

۾ بااه آهااي. هاااڻااي  CSSآهااي ۽ اهااو ساابااجاايااڪااٽ 
پرائاماريَء کاان وٺاي جاياتارو ساٺاو اساتاادن پاناهاناجان 
شاگردن کي پڙهايو هوندو ۽ شاگردن به جيترو شاوق 
۽ چاهه رکيو هوندو ته ان جو پساماناظار باه اوتارو ئاي 
سٺو هوندو. ٻهراڙيَء جاي امايادوار کاي اڃاان وڌياڪ 
محنت جي گهرج هوندي. ان ۾ اميدوار پنهنجو پاڻ 
کاي پااڻ ڏساناادو تااه هاان کااي ڪااياتاارو وقاات درڪااار 
آهي. سڀني کان پهرين جيڪو ڪميونيڪيشن جاو 
ذريعو آهي اهو ذريعاو آهاي ڪاناهان ساوال کاي حال 

ڪارڻاو  Assessڪرڻ. هاڻ اميدوار کي پاڻ کي پااڻ 
پااوناادو تااه هااو انااگاارياازي ٻااولاايَء کااي ڪاايااتاارو لااکااي، 
پڙهي، ڳالهائي ۽ سمجهاي ساگاهاي ٿاو. جاڏهان ان 
قسم جو اميدوار تياري ڪري ته پاهارياان پاناهاناجاي 
انگريزيَء کي بهتر ڪري. جن اميدوارن جو تعليمي 
پسمنظر سٺو آهي انهن جاي اناگاريازي تاماام ساٺاي 
هوندي ان کي گهڻو وقت تياري الِء نه ڏياڻاو پاونادو، 
پاار هااڪ ٻااهااراڙيَء جااي غااريااب امااياادوار کااي وڌيااڪ 
محنت ۽ وقت جي ضرورت پونادي. اناگاريازي ٻاولاي 
ساکااڻ الِء سااياانااٽاار، ڪااتاااب ۽ ڪااورس جااا ڪااتاااب 
موجود آهن جيڪڏهان اناهان ماان تايااري ڪانادو تاه 
سٺي تياري ٿي ويندي. مضمون يا پاياراگاراف لاکاي 
ڪنهن استاد کان چيڪ ڪرائيندو رهندو ته ان انداز 
سان ٻوليَء کي بهتر ڪري سگهي ٿو. آن الئين باه 
يوٽيوب تاي اناگاريازي ٻاولاي ساکاي ساگاهاجاي ٿاي. 
انگريزيَء سان گڏ ٻه ٻيا سبجيڪٽ به اچي ٿا وڃان 
هااڪ آهااي پاااڪسااتااان افااياائاارز ٻاايااو آهااي اسااالمااڪ 
اسٽڊي. اسان وٽ اهي ٻئي ساباجاياڪاٽ پاهاريان ياا 
ٻئين درجي کان شروع ٿي وڃن ٿا ۽ گارياجاوئاياشان 
ساطااح تااائااياان رهاان ٿااا. جاايااڪااڏهاان اسااان انااهاان ٽاان 

مضمونن تي شروع کان توجهه ڏيون ته اسان جا ٽي 
سبجيڪٽ ته تاياار ٿاي وياا. ان کاان عاالوه ڪارناٽ 

۾ بااه آهااي.  PCS۽  CSSافاياائاار جااو ساابااجاايااڪااٽ 
ياا  CNNڪرنٽ افيئر الِء سٺاا چائانال ماوجاود آهان 

BBC  تي موباائال جاي ذرياعاي اناهان چائانالاز تاائايان
رسائي حاصل ڪري سگهجاي ٿاي. جاياڪاي ساٺاي 
سااا  رکااڻ واريااون اخاابااارون آهاان انااهاان مااان هااڪ 
انااگاارياازي هااڪ ساانااڌي ۽ هااڪ اردو ۾ روز پااڙهااڻ 
گهرجن ۽ خا  ڪري انگريزي اخبار جيائان ڊان ياا 
دي نيوز آهي ان جون خبرون به پڙهن ۽ ان سان گاڏ 
ان جا جياڪاي تاجازياا ۽ ڪاالام اچان ٿاا اناهان کاي 
جيڪڏهن پڙهندا ته ان مان سندن ڪرنٽ افيئر جاي 
تااياااري ٿااي ويااناادي. جاايااڪااڏهاان ڪاانااهاان امااياادوار 
پااڪساتاان اسااٽاڊي، اساالمااڪ اساٽاڊي، اناگاريازي ۽ 
ڪرنٽ افيئر کي سٺي طريقي سان پڙهي ۽ تايااري 
ڪري ورتي جنهن مان ان جو پاناجاون پاياپار ٿايانادو. 

Essay  جي اميدوار کيEssay  رائٽنگ جي الِء کپي
مااواد، هااڪ تااه چاااوڏهاان ساااالاان جااي تااعاالاااياام اهاااا 
جايااڪاڏهاان تاوهااان جاي ڀاارپاور آهاي تااه گااهااڻاو مااواد 
تاوهاان جاي ذهان ۾ اڳ ۾ ئاي هااونادو ٻاياو تاوهااان 
انااگاارياازي ٻااولاايَء جااي تااياااري الِء جاايااڪااي اخاابااارون 
پڙهيون، آرٽيڪل پڙهيا انهن مان اميدوار جي ذهان 
۾ چڱو خاصو مواد گڏ ٿي وڃي ٿو. ان سان گڏوگڏ 
پاڪستان اسٽڊي ۽ اساالماڪ اساٽاڊي ماان جاياڪاا 
هن تياري ڪئي آهي ان جو مواد يا وري پاناهاناجاي 
ڊگري جنهن سبجيڪٽ ۾ هن حاصل ڪائاي آهاي 
جيئن بزنس يا فنانس ۾ آهي يا ميڊيڪل ۾ آهي، 
لٽريچر ۾ آهي. اهاو ساڄاو ماواد چاوڏهان ساالان جاي 

 Essaysتعليم ۾ توهان جي ذهن ۾ گاڏ ٿائاي ٿاو. 
۾ ڏسجي ته ڪهڙا ڪهڙا ٽااپاڪ آياا آهان جاياڪاو 
توهان کي پنهنجي حسااب ساان پاناهاناجاي تاعالايام 
جااي نااوعااياات سااان بااهااتاار لڳااي جااياائاان باازنااس اياانااڊ 

سي ايس اياس  Essayاڪائونٽ مان هر سال هڪڙو 
جي امتحان يا سي ساي اِي جاي اماتاحاان ۾ ضارور 

ساي اياس  Essayاينادو آهاي. لاٽارياچار ماان هاڪاڙو 
ايس ۾ ايندو آهي ۽ سي سي اِي ۾ به ايانادو آهاي. 
ان طريقي سان ڪوبه اميدوار ساٺاي پاالناناگ ڪاري 
توجهه ڏيئي پنهنجي تعليم جاي پساماناظار ماطااباق 
سبجيڪٽن جاي چاوناڊ ڪاري ساٺاي تايااري ڪاري 

 ڪاميابي حاصل ڪري سگهي ٿو. 
جي امتحان الِء اهو چيو وڃي ٿو  CCEزاهده ابڙو: 

ته هتي س ارش به هلي ٿي ته رشوت به ان ۾ ڪيڪتڪري 
 سچائي آهي؟

مااان اهااو چااوناادس تااه اهااا هااڪ شڪڪوڪڪڪت اڄڪڪڻ: 
perception  آهااي. ڪااجااهااه ماااڻااهااو ان قساام جااي
perception  ان ڪري ڏيندا آهن ته جيئن اهي غالاط

ماڻهو پنهنجا مافااد حااصال ڪاري ساگاهان ۽ هاڪ 
ڪري ساگاهان ۽ ان ساان  Defameسٺي اداري کي 

گڏ جاياڪاڏهان ڪاو ناوجاوان امايادوار تايااري ڪاري 
پنهنجي مستقبل ٺاهڻ جي طرف وڃي ته ان کي ناا 
اماايااد ڪاارڻ جااي هااڪ ساااز  آهااي. جاايااڪااڏهاان 
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CCE  جااي امااتااحااان جااا امااياادوار ڏسااناادا جاايااڪااي
چونڊجي آيا آهان اناهان ناه رڳاو باياورو ڪاريساي ۾ 
ڊليور ڪيو آهاي، پار باياورو ڪاريساي کاان ٻااهار باه 
انهن ساناڌ جاي تاعالايام ۽ سامااج جاي باهاتاري الِء 
پنهنجاون خادماتاون ڏناياون آهان. جايائان مارزا قالاياچ 
بيگ جو مآال کاڻاي وٺاو، ورهااڱاي کاان اڳ حايادر 
بخش جتاوئاي جاهاڙا مااڻاهاو ڏساو اهاي باه صاوباائاي 
سروس جا ماڻهو هئا هاڻوڪن ماڻهن ۾ جياڪاڏهان 
ڏسو ته نآار صديقي جهڙا ماڻهو به توهان کاي ناظار 
ايندا جنهن جو نالو تاعالاياماي مايادان ۾ تاوهاان کاي 
نظر ايندو اهو به پراونشل سروس جو هو. جاياڪاڏهان 
توهان امتحان جي حوالي سان ڏسندا ته هينئار اساان 

 72ڊي اياس پاي ناڪاتاا آهان جاناهان ماان  82وٽ 
باه آهان.  PCSبه ڪواليفائيڊ آهن ته  CSSسيڪڙو 

مان پاڻ هڪ غريب هاريَء جو پٽ آهيان، مون کاي 
به پبلڪ سروس ڪميشن مان ئي ماوقاعاو ڏناو وياو، 
جو اڄ ان ميدان تي پهتو آهاياان. ماناهاناجاي پاٺاياان 
ڪير هو، منهنجو ڪير تعليمي پساماناظار باه پاڇاي 
سگهي ٿو ۽ خانداني پسمنظر به ڏسي ساگاهاي ٿاو. 

اسسٽنٽ ڪمشنر چونڊجا هئااسايان  08جڏهن اسان 
ڪواليفائيڊ هئاا  CSSاسسٽنٽ ڪمشنر  68ان مان 

۽ گروپ هولڊر هئا، ڪي اناڪام ٽاياڪاس ۾ هائاا، 
ڪي ڪسٽمز ۾ هائاا. هاڪ فايامايال آفاياسار هائاي 
جيڪا اسان سان گڏ اسساٽاناٽ ڪاماشانار باه ٿاي تاه 

 CSSکاان وڌياڪ  72اياس پااي بااه ٿاي. ماطاالاب تااه 
آفاياسار هاتاي آيااا جان کااي باهاتاار لڳاو تااه صاوباائااي 
سروس وڌيڪ بهاتار آهاي. هاو وفااقاي ساروس ڇاڏي 
هتي صاوباائاي ساروس ۾ آياا. جاياڪاڏهان سافاار  

پاس ڪرڻ وارا امايادوار  CSSهلندي هجي ها ته پوِء 
اسان وٽ فيل ٿي وڃن ها. منهنجي خيال ۾ ته اهاا 
هااڪ ساااز  آهااي ان مااائااياانااڊ ساايااٽ جااي جاايااڪااي 

نوجوانن کي بهترين مقصد کان هاٽاائاڻ جاي سااز  
ڪن ٿا. انهن کي دل شڪسته ڪرڻ جي تاه جايائان 
اهي اڳتي نه وڌي سگهن. ڪجهه ماڻهن کي شااياد 
ان قساام جااي ٽاااسااڪ ماالاايال هااوناادي آهااي تااه اهااي 
ذهين ۽ باصالحايات امايادوارن کاي ناااماياد ڪان تاه 
جيئن هو پنهنجي ميدان ۾ ڪم نه ڪري ساگاهان. 
مون کي تمام گهڻي اميد آهي ۽ آئون باذات خاود 
ان اداري ۾ موجود آهيان ۽ نوجوانن کاي اهاو ياقايان 
ڏياريان ٿو ته هتي بهترين قسم جو ميارٽ چاوناڊياو 
وڃي ٿو اهڙين سازشي ڳالهين يا جملان جاي چاڪار 
۾ ڪڏهن به نه اچو، محنت ڪريو. ڇو ته مان هينئر 
ڪنٽرولر آف سنڌ پابالاڪ ساروس ڪاماياشان آهاياان 
اهو چئي سگهان ٿو ته توهان جا پيپار چاياڪ ڪارڻ 
وارا پروفيسر آهن. توهان کاي آئاون فايال هارگاز ناٿاو 
ڪااري سااگااهااان ۽ هاار نااوجااوان جااو هااٿ اسااان جااي 
ڳچيَء ۾ آهي جيڪو نوجوان سٺو پرفارم ڪري ٿو 
ان کي فيل ڪرڻ جو هتي ڪو تصور ئاي ڪاوناهاي 
۽ توهان ميرٽ جي بنياد تي ڪامياب ٿاي ساگاهاو 

 ٿا ۽ پنهنجي اداري تي يقين رکو. 
زاهده ابڙو: هن امتحان ڏيڻ وقت شاگڪرد ڪڪجڪهڪه 
غلطيون به ڪندا هوندا اهي ڪهڙيون هڪونڪديڪون 

 ڪرب گهرجي؟ avoidآهن جن کي اميدوار کي 
ساڀ کاان وڏي غالاطاي اهاا آهاي تاه شوڪت اڄڪڻ: 

ماڻهو پنهنجي صالحيت جو پاڻ ڪاٿو ناهي ڪاري 
سگهندو. ڪجهه اميدوار تمام گهڻو پر اعتماد ٿاي 
ويندا آهن ۽ ڪجاهاه وري پاناهاناجاو پااڻ کاي تاماام 
گهڻو گهٽ سماجاهانادا آهان، جاياڪاي پاوِء احسااس 
ڪمتري ۾ هليا ويانادا آهان اهاي ناه ماحانات ڪاري 
ساگااهاناادا آهاان ۽ نااه ئااي امااتاحااان ياا اناٽااروياو ۾ ان 
طااريااقااي سااان پاااڻ مااڃاارائااي سااگااهااناادا آهاان ۽ وري 
جيڪي حد کان وڌيڪ پر اعاتامااد هاونادا آهان اهاي 

وري ان ڪري فيل ٿيندا آهن جيئن تاوهاان ڪاڇاون 
۽ سهي واري آکاڻي ٻڌي هاونادي تاه اهاي حاد کاان 
وڌيڪ اعتماد جاو شاڪاار ٿاي ويانادا آهان ۽ ان جاو 
نقصان ڀوڳينادا آهان. حاقاياقات ۾ فاائادو اناهان کاي 
ٿيندو آهي جيڪو سچ جي نظار ساان پاناهاناجاو پااڻ 
کي ڏسندو آهي ۽ ان وقات ۾ جاياڪاا ان کاي و  
کااڻااڻااي هااوناادي آهااي ان و  کااڻااڻ جااي هااو پااوري 
تياري ڪندو آهي ۽ منزل تي پهاچانادو آهاي. هاتاي 
توهان کي متوازن سوچ کاپاي جاياڪاو نصااب آهاي 
جيڪو اسان جي سنڌ پبلڪ سروس ڪماياشان جاي 

ڪاتااب باه  recommendedپورٽل تي پيل آهاي ۽ 
پيل آهن مختلف اڪيڊميون آهن هاڻي توهاان رڳاو 

ماهاياناا تايااري ڪارياو ٿاا ياا  26کان  2سنجيده ٿي 
سال کاان ٻان ساالان تاائايان باه تايااري ڪارياو ٿاا تاه 

 ڪاميابي حاصل ڪري سگهو ٿا. 
ٻي غلطي اميدوار اها ڪندا آهن جو اهي سوال کاي 
سمجهي نه سگهندا آهن. ڪنهن ڏاهي ماڻاهاو چاياو 

ساايااڪااڙو  72آهااي تااه سااوال کااي ساامااجااهااي وڃااڻ 
مساائاالااي جااو حاال آهااي. سااوال کااي صااحاايااح طاارج 
سمجهڻ ته اهو ڇا ٿو پڇي ۽ ان جاو جاواب ڪاهاڙو 
۽ ڪيترو هجڻ گهرجي جيڪا ٻئي نامابار تاي وڏي 
غاالااطااي آهااي جاانااهاان کااي امااياادوارن کااي نااه ڪاارڻ 
گهرجي. جڏهان جاواب پاناهاناجاي ماقاصاد تاان هاٽاي 
ويندو آهي ته اهو توهاان کاي نااڪااماي ڏاناهان وٺاي 
ويندو آهي. پوِء امايادوار چاونادا آهان تاه اساان جاواب 
اٺن يا ڏهن صفحن تي لاکاياو هاو، پاوِء باه ماون کاي 
فاياال ڪااري ڇااڏيااائااون. اصاال ۾ امااياادوار سااوال کااي 
سمجهيو نه هوندو آهي ۽ ان مقصد مطابق نه لکاياو 
هوندو آهي. جاياڪاڏهان تاوهاان کاي ڪاراچاي وڃاڻاو 
آهي ۽ توهان الڙڪاڻي واري بس ۾ ويهي رهندا ته 

 ڪڏهن به ڪراچي ڪونه پڄندا. 
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زاهده ابڙو: جيئن لکت وارو امتحان پاس ڪڪرب الِء 
شاگردن کي محنت ڪرب جي ضرورت هوندي آهي ڇڪا 

 انٽرويو جي تياريَء الِء به ڪو خا  فارمولو آهي؟
انٽرويو جو ماقاصاد ئاي شاخاصايات جاي شوڪت اڄڻ: 
assessment  آهاي. جاڏهان هااڪاڙو اماياادوار لاکات ۾

امتحان پاس ڪري اچي ٿو ته ان جو مطلب اهو آهاي 
ته اهو شخ  ڄاڻ رکي ٿو، هاڻي بياورو ڪاريساي ۾ 

هاجاي ان جاي الِء  CCEهجي يا  CSSپوِء چاهي اهو 
تمام اهم آهي. اهو ڄاڻاڻ  evaluationشخصيت جي 

ضروري هوندو آهي ته ڇا ان امايادوار جاي شاخاصايات 
۾ اهي خاصيتون آهن جو هو هڪ ساٺاو آفاياسار ٿاي 
سگهي. ان سان گڏوگڏ ان بورڊ جاا جاياڪاي مايامابار 
هوندا آهن اهي ناليج جا به ڪجهه سوال ڪانادا آهان 
جااياائاان ڪااجااهااه سااوال الزمااي ساابااجاايااڪااٽاان مااان تااه 
ڪجهه آپشنل مان پڇيا ويندا آهن يا جنرل نالياج ياا 
ڪرنٽ افيئر مان پڇيا ويندا آهن. تاناهاناڪاري اناهان 
سبجيڪٽن جاو دهارائاڻ باه ضاروري هاونادو آهاي، پار 
ڪااجااهااه سااوال اهااڙا هااوناادا آهاان جاان مااان تااوهااان جااو 
موقف ورتو ويندو آهي ۽ اهي ميمبر صاحبان تاوهاان 
جي جواب جو تجزيو ڪندا آهن ته ان اميدوار جياڪاو 
موقف ڏنو آهي اهو ڪهڙي دليل مطابق ڏنو آهاي ۽ 
ان ۾ ٻئي کي مڃرائڻ جي ڪيتاري صاالحايات آهاي 
جنهن ۾ توهان کي متوازن ايپروچ ۽ پنهنجو اعتامااد 
ڏيکارڻ تمام اهم هوندا آهن ۽ شخصيت کاي اهاڙي 

ڪري جو پينل جي ميمبرن کاي ماتااثار  groomطرج 
ڪري سگهي ۽ جيڪو موقف رکي ٿو ان تاي ثاابات 
قدم رهي ۽ ماوقاف الِء وٽاس ساٺاا عالاماي ۽ عاقالاي 
دليل هجن ۽ ٻين کي قائل ڪرڻ جي ساگاهاه رکانادو 
هجي، اهي ساڀ شاياون جاياڪاڏهان ڪاناهان امايادوار 
پنهنجي اناٽاروياو ۾ سااماهاون رکاياون تاه اهاو ياقايانان 
آرام سان انٽرويو پاس ڪري سگهي ٿو. ڇو تاه هاڪ 
آفيسر کي عام ماڻهن سان ڪم ڪرڻو هوندو آهاي 
۽ هو پبلڪ کاي ڪايائان ڊيال ڪانادو، پاناهاناجاي راِء 
ڪيئن رکندو جيڪي چئلينجز کيس سااماهاون ايانادا 
انهن کي ڪيئن منهن ڏيندو اهاي ساڀ صاالحاياتاون 
توهان جي انٽرويو ۾ ڏٺاياون ويانادياون آهان جان جاي 
باانااياااد تااي امااياادوار کااي پاااس ڪاايااو ويااناادو آهااي ۽ 
جيڪڏهن انهن ۾ اهي ناهن ته انهن جاي کاوٽ جاي 

 بنياد تي ان کي فيل ڪيو ويندو آهي. 
زاهده ابڙو: توهان فوج ۾ ڪميشن  آفيسر چون يا 
ويا ۽ ڪاڪول اڪي مي تائين پهتا اسان جا نوجڪوان 
جيڪي فوج ۾ وڃڻ چاهين ٿا انهن کي ٻڌايو ته اهي 

 اتي ڪيئن وڃن ان جي الِء ڪهڙو پروسيجر آهي.
فاوج ۾ ڪااڪاول اڪاياڊماي تاائايان شوڪت اڄڻ: 

ڪڊيٽ ٿيڻ الِء ٻه وڏا امتحان ٿين ٿا. هڪڙو ٿيندو 
اماتاحاان، اهاو تاقاريابان ڪاراچاي،  Preliminaryآهي 

حيدرآباد منهنجي خيال ۾ تاه هااڻاي ساکار باه ٿائاي 
ٿو. جيڪو ٽن حصن ۾ ٿيندو آهي. هڪڙي ٿينادي 
آهي فزيڪل ٽيساٽ جاناهان ۾ امايادوار کاي ڊوڙاياو 

 push-upsڪاراياا ويانادا آهان،  chin-upsويندو آهي 
ڪرايا ويندا آهن، انهن جا نمبر هوندا آهن ته تاوهاان 

چان اپاس  0پش اپاس ڪاري ساگاهاو ٿاا ياا ناه،  22

ڪري سگهو ٿا يا ناه، تاوهاان ساتان ماناٽان ۾ هاڪ 
ميل ڊوڙي سگهو ٿا يا نه. ان ٽيسٽ کااناپاوِء ٻائايان 

جو ٽيسٽ ورتو ويندو آهي جناهان  IQنمبر تي هڪ 
۾ هڪ ٽيسٽ وربل هونادي آهاي ۽ ٻاي ناان وربال 
هوندي آهي. نان وربل ٽيسٽ تصويرن تي مشاتامال 
هوندي آهي ۽ هڪ اميدوار تصويرن کي ڏسي انهن 
جو جواب ڳاولايانادو آهاي. وربال وري ڪاجاهاه جاماال 
هوندا آهن جيڪو دراصل هڪ سوال هوندو آهاي ان 

ساان تاعالاق هاونادو آهاي. اڄاڪالاهاه اهااي  IQجاو باه 
جاا اهاي  IQامتحان آن الئين ٿين ٿا. جڏهن توهان 

ٻئي ٽيسٽ پاس ڪيا ۽ فازياڪال ٽاياساٽ باه پااس 
ڪري ورتو ان کانپوِء توهان جو اباتادائاي ماياڊياڪال 
چاايااڪ اپ ڪاايااو ويااناادو آهااي جاايااڪااو تااوهااان جااو 
ميڊيڪل فٽناياس جااچاڻ الِء هاونادو آهاي. پاوِء اتاي 
هڪڙو ڪرنل ڪمانڊنٽ ويٺل هاونادو آهاي جاياڪاو 

انااٽاار سااروسااز  ISSBهااڪااڙو انااٽاارويااو ڪااناادو آهااي. 
سليڪشن بورڊ کي چئجي ٿو. اهو بورڊ ڪراچاي ۽ 
ڪوهاٽ ۾ ٿيندو آهي. اتي اهو فيصلو ڪيو وينادو 
آهي ته اهو اميدوار ڪراچي يا ڪوهااٽ وڃاڻ جاهاڙو 

جو امتحان ڏيڻ جاهاڙو آهاي ياا ناه  ISSBآهي يا نه. 
ته اهو ڪرنل صاحب جيڪو ڪراچي يا حيدرآباد ۾ 
ويٺو هوندو آهي اهو انٽروياو وٺانادو آهاي ۽ پاوِء اهاو 
فيصلو ڪندو آهاي تاه امايادوار هااڻاي فاارم ڀاري ۽ 

ISSB  جاي اماتاحاان ۾ وياهاي. اهاو اماتاحاان پاناجاان
ڏياانااهاان جااو هااوناادو آهااي اهااي ڏاڍيااون ٿااڪااائاايااناادڙ 
ٽاياساٽاون هاونادياون آهان جاناهان ۾ شاخاصايات کااي 

assess  ڪاااياااو ويااانااادو آهاااي، جاااناااهااان کاااي اسااايااان
ساائاڪالااوجاياڪاال ٽايااساٽاون باه چااونادا آهااياون ان ۾ 
اسااٽااوري رائاايااٽاانااگ هااوناادي آهااي يااا سااچااوئاايااشاان 
رائيٽنگ رپورٽ هوندي آهي اهاا ڏناي ويانادي آهاي 
ته جيئان امايادوار پاناهاناجاو انادر ڪاڍي ساچ ٻاڌائاي 
سگهي ته جيئن ان ٽيساٽ جاي ذرياعاي ان امايادوار 
جون صالحيتون اڳيان اچي سگهن تاه ڇاا اهاو ساٺاو 
ليڊر ٿي سگهي ٿو يا نه. يا ان ۾ تڪليف برداشات 
ڪاارڻ جااي صااالحااياات آهااي يااا نااه. ان کااانااپااوِء وري 
گاروپ ٽاااسااڪ ڏناا ويااناادا آهان جاانااهاان ۾ اٺاان ڏهاان 
اميدوارن تي هڪ گروپ ٺاهيو ويندو آهي جنهان ۾ 
هڪ اميدوار کي ليڊر ٺاهاياو ويانادو آهاي ۽ ان کاي 
هڪ ٽاسڪ ڏناي ويانادي آهاي ۽ هاڪ ڊپاٽاي لاياڊر 
هوندو آهي ۽ ان ۾ امايادوارن جاي ڪامااناڊ ايابالاٽاي 
کي جاچيو ويندو آهي، ليڊر شپ ڪيتاري آهاي اهاا 

امااياادوار جاايااڪااي ان  5يااا  5ڏٺااي ويااناادي آهااي ۽ 
گاروپ ۾ هاونادا آهاان اناهان ۾ اهااا صاالحايات ڏٺااي 

جااي ڪاايااتااري  submissionويااناادي آهااي تااه اهااي 
صالحيت رکان ٿاا. ان کااناپاوِء گاروپ ڊساڪاشان باه 
ڪرائي ويندي آهي ۽ هڪ مسئلاو ڏناو ويانادو آهاي 
جنهن ۾ ڪنهن شهر جو مسئلو به ٿي ساگاهاي ٿاو 
ته جنگ جو مسئلو به ٿي سگهاي ٿاو، ڪاو هاڪاڙو 
ان کي چيئر ڪندو آهي ۽ اهاو ڏٺاو ويانادو آهاي تاه 
اهااو ان کااي ڪااياائاان ٿااو چااياائاار ڪااري، انااهاان جااي 
ريزننگ ۽ الجڪ چيڪ ڪئي ويندي آهي ۽ ان جاا 

subordinate  ان الِء ڪااياائاان مااددگااار آهاان. انااهاان

ٽيسٽن مان ليڊرشپ ڪوالٽي به ڏٺاي ويانادي آهاي 
ته سب آرڊينيشان صاالحايات باه ڏٺاي ويانادي آهاي. 
جيڪڏهن رڪاوٽون آهن ته هڪ آرمي آفياسار طاور 
 5انهن رڪاوٽن جو مقابلو ڪيئن ڪانادو جاياڪاي 

رڪاوٽون هونديون آهن جنهن کي آبسٽيڪلز چئبو 
آهي جيڪو ٽيسٽ چار راتياون پاناج ڏياناهان هالانادو 
آهي ۽ اميدوار جي اسيسمينٽ باورڊ جاي سااماهاون 
ايندي آهي جنهن ۾ هڪ کان ٻه اناٽاروياو باه شاامال 
هوندا آهن. اهي اميدوار جي شخاصايات کاي اساياس 

جاي رزلاٽ  ISSBڪندا آهن جنهن جي بنياادن تاي 
ايندي آهي جيڪي اميادوار پااس ٿايانادا آهان اناهان 
کااي پاااس آرڊر ماالااناادو آهااي. جاايااڪااي اڳااتااي هاالااي 

PMA  پاااڪسااتااان ماالااٽااري اڪاايااڊمااي ڪاااڪااول ۾
ٽريننگ ڪندا آهن ۽ ٻن سالن جي ٽريننگ کاناپاوِء 
ان کي آرمي جو ڪميشنڊ آفيسر چيو ويانادو آهاي. 
اهو هڪڙو مختصر پراسيس آهي جيڪي نوجوان ان 
طرف رجحان رکندڙ آهن اهي انٽرميڊئيٽ جي بنياد 
تي ان امتحان ۾ ويهي سگهن ٿا چاهي اها سائنس 
گروپ ۾ هاجاي ياا آرٽاس گاروپ ۾، گارياجاوئاياشان 
انهن جي ڪاڪول ۾ ٿيندي آهي. ان جا ٻه ڪتاب 
به بازار ۾ موجود آهن جيڪڏهن توهان اهي پڙهانادا 

 ته توهان کي سٺي ڄاڻ ملي سگهي ٿي. 
زاهده ابڙو: ڇا نيوي ۽ فضائيه جا امتحان به سڪائڪئڪي 

 طريقي سان ٿيندا آهن يا اهي مختلف هوندا آهن؟
اهي ٿورا ماخاتالاف هاونادا آهان جايائان شوڪت اڄڻ: 

نيوي جا ٽيسٽ وٺڻ وقت انهن کي سمنڊ ۾ ايانادڙ 
تڪليفن کاي ماناهان ڏياڻ الِء ٽاياساٽ ڪاياو ويانادو 

آهاي. فضاائاياه جاي  ISSBآهي. ٿيندي انهن جي به 
الِء وري ڪجهه مشيناون هاونادياون آهان اناهان جاون 
ڪااجااهااه ٽاايااسااٽااون ڏيااڻاايااون پااونااديااون آهاان تااه اهااي 
ڪيتري حد تائين جسماني طرج خوف کي برداشت 
ڪري سگهن ٿا. جهاز جيڪو سيڪاناڊن ۾ ساويان 
ميلن جو فاصلو طئي ڪري ٿو ته اهو ان اميدوار ۾ 
برداشت ڪارڻ جاي صاالحايات آهاي ياا ناه اناهان جاا 
ٽيسٽ وري انهن مشايانان جاي ذرياعاي ڪاياا ويانادا 

۽ سائڪولوجيڪال ٽاياساٽ تاقاريابان  IQآهن. باقي 
 ساڳيا هوندا آهن. 

زاهده ابڙو: اميدوارن جي الِء ڪو هڪڪڪڙو جڪامڪ  
 پيغام ڏيندا؟
اصل ۾ جيڪو ڪام جاناهان وقات ۾ شوڪت اڄڻ: 

ملي ٿاو ان ساان ڪاماٽاماياناٽ ڪاامايااباي جاا دروازا 
کولي ٿي. پهرين درجي کاان وٺاي اناٽار ماياڊئاياٽ ۽ 
يونيورسٽي تائين جيڪو ڪم جنهن وقت مالاي ٿاو 
اهو ان حال ۾ رهي ڪرڻ گاهارجاي ۽ ساچاائاي ساان 

هاجاي ياا  CSSڪرڻ گهرجي ته اهاو شااگارد چااهاي 
CCE  جو اهو يقينن ڪامياب ٿيانادو ان کاي وڌياڪ

تااياااري جااي ضااروت ئااي ڪااانااه پااوناادي. ڇااو تااه هااي 
امتحان ٿئي ئي گريجوئيشان لاياول تاي ٿاو. اڄ جاو 
ڪم اڄ ڪندا هلو ۽ پنهنجي شخصيت کي گاروم 
ڪندا هلو، پنهنجي ڪمياوناياڪاياشان اساڪالاز کاي 
وڌايو، انگاريازي ٻاولايَء کاي باهاتار ڪارياو تاه ياقايانان 

 توهان کي ڪاميابي ملندي. 
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ايسااوساائاايااشاان آف يااو اي اِي 
پاران گڏيل عارب اماارات جاي 

هين سالگره گولڊن جوبلي  72
جي موقعي تي سنڌي ثقافتاي 
ڏهااااڙو ناااهاااايااات عاااقااايااادت ۽ 
احااااااااتاااااااارام سااااااااان شاااااااايااااااااخ 
راشدآڊيٽوريم دبئي ۾ مالاهااياو وياو. جاناهان ۾ ياو اي 
اِي جي ستن ئي رياستان ماان هازاريان ساناڌي گاهاراڻان 
ثقافتي ويس وڳا اوڍي شرڪت ڪئي. انهيَء ساان گاڏ 
پروگرام ۾ مهماان خاا  طاور سامااجاي ۽ ڪااروبااري 
شخصيتن شرڪت ڪئي، انهن ۾ دادا واشاو شاياروف، 
ديدي آشا چااناد، فاجاياره جاي ياعاقاوب ال عالاي، صادر 
يوٿ ۽ وومين امپروومينٽ الئيال  راحل، دبئي پاولاياس 
جي باال آفيسر ڊاڪٽر حذيفا ابراهيم، سي اي او سفيار 
ڪوآپريٽو سروس عبدالعزيز احمد، جي ايف اياس بالاڊر 
۽ ڊولپر جي سيلز ريجنل مئنيجر حافاظ ماحاماد عالاي، 
چيئرمين بلوچ رائل اناويساٽاماياناٽ جاي يااسايان خاالاد، 
پاڪستان ايمبسي جي ساياڪاناڊ ساياڪارياٽاري روشان 
واڌواڻي، پاڪستان ڪارياڪاٽار عاماران ناظايار، ڪاناٽاري 
مائااناايااجار پااي آِء اي مااظااهاار عااباااسااي، سارپاارساات هاازاره 
ڪمينوٽي ميان منير اعاواڻ، آمارياڪاا ماان آيال ساتاار 

مڱااڻااهااار، ڊاڪااٽاار ساالااياام شاايااخ، احسااان لااااااري، قااادر 
محمود سومرو، ماحاماد زماان چااناڊياو، عارفاان چااناڊياو، 
چاااچااا اهلل نااواز مااياامااڻ ۽ ذيشااان مااياامااڻ شاااماال آهاان. 
پروگرام جاي شاروعاات ڀاٽاائاي جاي وائاي ساان ڪائاي 
وئاي ۽ ياو اي اِي جاو قااوماي تارانااو هاالئااي احااتارام ۾ 

هين سالگره جو ڪاياڪ ڪاٽاياو وياو.  72بيهي ڪري 
ثقافتي ڏهاڙي ۾ ڳالهيندي سنڌي ايساوسائاياشان آف 
يو اي اِي جي چيف آرگنائيزر اناجانايائار مااجاد حايادري 
چيو ته سنڌي ايسوسئيشن يو اي اِي پاناهاناجاي قاياام 
جي ڏينهن کان وٺي سماجي ۽ ثقافتي محاذن تي پااڻ 
پتوڙي پئي ۽ سنڌ جو ثقافتي ڏهاڙو اسان الِء وفاا جاو 
عهد دهرائڻ جو ڏينهن آهي. الزمي آهي ته راڳ رناگ 
سان گڏوگڏ سنڌ ۽ ساناڌي مااڻاهان جاي مسائالان ساان 
پااڻ کااي ڳاانااڍڻ گااهاارجااي ۽ ان جاي حاال الِء ڪااوشااش 

 ڪري پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي.
پروگارام ۾ ساناڌي ايساوسائاياشان آف ياو اي اِي جاي 
ڪو چيف آرگنائيزر انجنيئر مسلم بڙدي چيو ته اساان 
جي ثقافتي عيد آهي ۽ اهڙيون عيدون دبئاي ۾ اساان 
هر سال ملهائيندا آويون ۽ مستقبل باه ۾ وڏي جاو  
۽ جذبي سان ملهائيندا رهنداسين. ُاناھان ساان گاڏوگاڏ 
تمام معاونن جو ٿورو مڃيندي کين جس پيش ڪاياو. 

ثاقاااقااتااي ڏهاااڙي ۾ آياال هاازاريان ڀاايااناارن ۽ ڀااائاارن کااي 
 ڊاڪٽر واجد حيدري پاران آجياڻو پيش ڪيو ويو.

ثقافتي ڏهاڙي کي خوبصاورت باناائاڻ الِء قاوماي راڳاي 
احمد مال، استاد رجب فقير، انينا فدا جاتاوئاي ۽ ناازياا 
امين محاماد پااران قاوماي گايات پاياش ڪاياا وياا، جان 
ماحافال ۾ روج ڦاوڪاي ڇااڏياو، ناوجاوان مارد ۽ نااريااون 
جهومندي لطف اندوز ٿيندا رهيا. جاڏهان تاه مازاج جاي 
دنيا جي بهاتاريان ڪاردارن ساهاراب ساومارو، عالاي گال 
مااالج ۽ ماااسااي مااوران کااالئااي ماااڻااهاان کااان خااوب داد 
حاصل ڪيو. پروگرام ۾ اسٽيج سيڪريٽري جاا فار  
محترم بخشڻ مهراڻوي ادا ڪيا. جنهن لطيف، ايااز ۽ 
بخاري جا شعر پاڙهاي وياٺالان تاي ساحار طااري ڪاري 
ڇڏيو. قومي عيد جي موقعي تي مهمانان ۽ فاناڪاارن 
کااي اجاارڪ جااا تااحاافااا ۽ شااياالااڊون پااڻ ڏناايااون ويااون. 
پاروگارام آرگاناائاايازناگ ڪامااياٽاي جاي نااادر ساولاناگااي، 
محراب سومرو، جاواد صادياقاي، شاياراز جاماالاي، عاماران 
تاناياو، دانااش حايادري، عاابادالانابااي چااناڊياو، عالاي رضااا 
عارباڻي، حسن نوحاڻي، مناور باڙدي، قاياوم چاناا، رزاق 
سيال، فهد ٿيٻو ۽ اسد انڙ پاروگارام ۾ والاناٽائايار طاور 

 خدمتون سرانجام ڏنيون.
*** 

پاران دبئي ۾ سنڌي  UAEسنڌي ايسوسئيشن آف 

 ثقافتي ڏهاڙي جي تقريب

  رپورٽ

 

 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي
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اسان جي سماج ۾ ڪيتارائاي 
اهاڙا فارد آهاان 
جاايااڪااي بااي 
لاااااو  ڪااااام 
ڪااااااارڻ واري 
جاااذباااي ساااان 
پنهنجي حصي جو ڪم ڪندي ناظار 
اچاان ٿااا. ساارمااد کااوسااو بااه انااهاان مااان 
هااڪ آهااي، هااو هااڪ اسااتاااد آهاااي. 
سندس ڪم اساڪاول جاي ٻاارن کاي 
پڙهائڻ آهي، پر هو سڄي سماج کاي 
پنهنجو استاد سمجهي ان کان پڙهاي 
به ٿو ۽ وري هاڪ لاياکاڪ جاي روپ 
۾ سماج کي پڙهائي به ٿو. اناهان الِء 
گهران خرچ ڪري ڪتاب ٿو ڇپارائاي 
۽ پنهنجن دوستان ۽ خايار خاواهان ۾ 
ورهائي ٿو. سرمد جا ٻه ڪاتااب هاڪ 

تانايان کاي ” ۽ ٻاياو “  سڙيا مٿاي ساچ” 
اڳ ۾ اچاي چاڪاا آهان “  تعليم جاي

ساٽاون ” ۽ هاڻي سندس ٽيون ڪتااب 
ع 6262سيپٽمبار “  پڙهه ساڃاهه جون

۾ مرڪ پبالاياڪاياشان ڇاپارائاي پاڌرو 
ڪاايااو آهااي. هاان ڪااتاااب ۾ ساارمااد 
کوسو مختلف ڪتابن، رسالان، نااولان 
۽ شااعااري مااجاامااوعاان تااي پاانااهاانااجااا 
مختلف وقتن تي لکيل تبصارا شاايا  
ڪيا آهن. ڪتااب تاي تاباصارو لاکاڻ 
ڪااااو آسااااان ڪاااام ناااااهااااي هااااوناااادو 
جاايااسااتااائااياان تااوهااان ان ڪااتاااب کااي 
مڪمل طرج پڙهو نٿا تيسيان تاوهاان 
ان جي باري ۾ ڪاجاهاه باه ناٿاا لاکاي 
سااااگااااهااااو. هاااان ڪااااتاااااب ۾ ڪاااال 
ڇائيتاليهه مضمون يا تبصرا آهن جن 
مان سرمد جي هڪ سٺي قاري هجاڻ 
جو پتو پوي ٿو. هونئن به هاڪ ساٺاي 
استاد کي سٺي ڄاڻ حاصل ڪارڻ الِء 

هر وقت پڙهڻ گهرجي ته جيئان هاو نصااباي ڪاتاابان 

ماااااااااااااااااااااااااان کانسواِء ٻيان ڪاتاابان 

حاصل ڪيل معلومات پنهنجن شاگردن کاي رساائاي 
سااگااهااي ۽ اهااڙي باااصااالحااياات ۽ باااذوق 
اسااتاااد جااو ڪااالس 
روم بااه اوتاارو ئااي 
وڻااانااادڙ هاااونااادو ۽ 
يقينن هو پنهاناجان 
شااااگاااردن کاااي باااه 
روايااتااي انااداز کااان 
هااااااااٽااااااااي ڪااااااااري 
پااااااڙهااااااائااااااڻ جااااااي 
 ڪوشش ڪندو.

مااارتضااااي  لااااااااااري 
پاانااهاانااجااي پااباالااشاار 
نااااوٽ ۾ ساااارمااااد 
کوسو الِء لکاي ٿاو 

هااااو هاااالااااناااادڙ ” تاااه 
سياسي صورتحال 
تااي گاااهاااري ناااظااار 
رکي ٿو ته ملڪي 
معامال باه ڄااڻ ۾ 
اٿااااااااس. باااااااايااااااااان 
االقااوامااي مااعااامااال 
به سمجهي ٿاو تاه 
سنڌ جو ڪلچر به 

 “سمجهي ٿو.
يااااقاااايااااناااان ان ۾ 
ڪاااوباااه شاااڪ ناااه 
آهاااي تاااه سااارماااد 
جاااااهاااااڙا ناااااوجاااااوان 
سااماااج ۾ ازخاااود 
پيدا ناه ٿاي پاونادا 
آهاااان، پاااار اهااااڙن 
ناااااوجاااااوانااااان جاااااي 
پااااٺاااايااااان سااااناااادن 
والدين جي تعليم ۽ تاربايات جاو وڏو 
عمل دخل هوندو آهي. اها تربيت ئي آهي جو سارماد 

 “سٽون پڙهه ساڃاهه جون”
  ڪت بُتيُتبصرو

 

 زاهده ابڙو
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پنهنجي ڪتاب ۾ پنهنجي مٺڙي ماُء عائشاه کاوساو 
ناناڍي ” کي به شامال ڪاياو آهاي. هاوَء لاکاي ٿاي تاه، 

هوندي کان ئي کيس ڪتابن سان بيحاد پاياار آهاي. 
جڏهن کيس اسڪول جي خرچي ملندي هئاي تاه هاي 

 “انهيَء خرچيَء مان ڪتاب ۽ رساال وٺندو هو.
سرمد به ارنساٽ هاياماناگاوي جاي چاوڻايَء تاي اکاياون 
ٻوٽي عمل ڪندي ڪتابن سان دوستي ڪائاي آهاي 
جيڪي يقينن کيس ڪڏهن به ناه ڇاڏيانادا ۽ ناه وري 

 بيوفائي ڪندا. 
ٻااارن الِء ناائااياان دور جااي ” هاان ڪااتاااب جااي آغاااز ۾ 

ڪتاب تي تبصرو ٿيال آهاي. يااسار قااضاي “  شاعري
ٻارن الِء ٽاي عادد شااعاريَء جاا ڪاتااب لاکاي چاڪاو 
آهي جيڪا هڪ وڏي ڪاامايااباي آهاي. ڇاو تاه ٻاارن 
جي ادب تي سنڌي ٻوليَء ۾ تمام گهٽ ڪم ڪيو 

 ويو آهي.
جيڪو شاهه جاي رساالاي کاناڀاات جاي ناالاي “  کماچ” 

سان آيل آهي کماچ هڪ راڳ جو هاڪ قسام آهاي. 
اڪااباار سااوماارو جااي ناااول جااو ٽااائاايااٽاال آهااي، جاايااڪااو 
شهري زندگيَء جي تصويار ڪشاي ٿاو ڪاري ان تاي 
هاڪ ماڪامال ۽ ڀارپاور تاباصارو ٿايال آهاي تاه انساان 
هڪٻئاي جاي جاذبان ساان ڪايائان ٿاو کاياڏي ۽ هار 

 ماڻهو ٻئي ماڻهو کي ڪيئن دوکو ٿو ڏئي. 
“ ميران جوڳڻ” شميم مري جي ڪهاڻين جي ڪتاب 

شامايام ماري جاا ڪاردار اناتاهاائااي ” تاي لاکاي ٿاو تاه، 
يااقاايااناان جااڏهاان عااورت “  سااگااهااارا ۽ ساارڪااش آهاان.

پنهنجي وجود جو اعتراف ڪرائڻ گهري ٿي ته کياس 
اهڙن ڪردارن کي به اڳيان آڻڻ جي ضرورت پوي ٿاي 

“ ننڍڙو چناڊ” جيڪي کيس اندران کان سگهه ڏين ٿا. 
انور ابڙو جو لکيل ناول جنهن ۾ هڪ ننڍڙي خاانادان 
جااي ڪااهاااڻااي آهااي جاانااهاان ۾ ماااُء ۽ پاايُء ڪااياائاان 
پنهنجي پٽ عنيق کي ذماياداريَء جاي احسااس ساان 
پالين ٿا ۽ زنادگايَء جاي هار حاقاياقات تاائايان ان کاي 
رسائي ٿا ڏيان ساٺاي تاعالايام ۽ تاربايات ساان کاياس 
رشتن جو تقدس، پنهنجي ڌرتيَء سان پيار، وڻن ٽڻان 

جي اهميت، جاناورن ساان پاياار ٿاا ساياکااريان ناه رڳاو 
ايترو، پر کيس ذميدار انسان ٺاهڻ الِء هو پااڻ باه رول 
ماڊل بڻجي هن کي پالين ٿا ۽ ٻار جي پالاناا پاياار ۽ 
احااتاارام سااان ڪاان ٿااا تااه جااياائاان ٻااار وڏو ٿااي هااڪ 
مهذب انساان باڻاجاي. اهاو نااول ناوجاوان والاديان کاي 

 ضرور پڙهڻ گهرجي. 
دارون ۽ ” اڳتي هلي هاو شاياخ عازياز جاي آتام ڪاٿاا 

تي تبصرو ڪندي لکي ٿو ته هن آتم ڪٿاا “  ڪارون
۾ نااهاااياات دلااچااسااپ انااداز ۾ وڏي باايااباااڪاايَء جااو 
مظاهرو ڪانادي ڪاافاي حاقاياقاتاون سااماهاون آنادياون 
ويون آهان ۽ حاقاياقات باه اهاا آهاي تاه آتام ڪاٿاا ۾ 
لکندڙ جيستائين سچ نٿو لکي ته ان کاي آتام ڪاٿاا 

 به نه لکڻ گهرجي.
سنڌ جي ڏاهپ کان انٽرويو جياڪاو هاماسافار گااڏهايَء 
جو لکيل ڪتاب آهي ۽ مرتضي  سيال جاي ڪاتااب 

جي باري ۾ تافاصايالاي “  سنڌ جي ساڃاهه کان سوال” 
معلومات فراهم ڪئي آهي. ڇو ته انٽرويو هاڪ اهاڙو 
دلچسپ سلسلو هوندو آهي جنهن ۾ تاوهاان ڪاناهان 
به شخصيت جي اندر جو عڪس آڻي مااڻاهان اڳاياان 
پيش ڪندا آهيو ۽ لڳي ٿو تاه سارماد کاوساو کاي باه 

 انٽرويو پڙهڻ بذات خود تمام پسند آهي.
تاارياخاي ۽ -سناڌي سامااج” جامي چانڊيو جي ڪتاب 

تي تبصرو ڪندي تاماام اهام پاهالاو “  تنقيدي اڀياس
اجاڳر ڪيا اٿاس. ڇاو تاه سامااج جاي اوسار ۽ ان جاي 
پر  رکڻ هر باشعور انسان الِء ضاروري آهاي. سارماد 
پاانااهاانااجااي تاابااصااري ۾ لااکااي ٿااو تااه جااامااي چااانااڊيااو 
پنهنجي ڪتاب ۾ سنڌي سماج جي ماخاتالاف رويان 
جي ڏاڍن زبردست دليلن سان ڇنڊ ڇااڻ ڪائاي آهاي. 
هن مطابق جامي صاحب جون ڳالهيون موجاوده ساناڌ 
بابت تمام وزنائتياون آهان جاو اناهان کاي ڪاٿاي باه 

 ريفرنس طور پيش ڪري سگهجي ٿو.
۾ “  سٽون پڙهه سااڃااهاه جاون”سرمد پنهنجي ڪتاب 

همسري مئگزين جي چوٿين سالگره تي شاي  ٿايانادڙ 
پرچي بابت لکيو آهي رسالي ۾ ايڊيٽوريل ڪنهن نه 

ڪنهن اهم سماجي مسائالاي جاي نشاانادهاي ڪانادو 
آهي ۽ اساان کاي پاناهاناجاي ٻاولايَء ۾ شاايا  ٿايانادڙ 
معياري رسالن ۽ ڪتابن کاي وس آهار خارياد ڪاري 
پڙهڻ گهرجي. هن ڪتاب ۾ ڪل ڇائيتاليهه تباصارا 

 شامل آهن.
سرمد هاڪ اهاو بااشاعاور ناوجاوان آهاي جاياڪاو هاڪ 
ذميدار استاد به آهي ته هڪ سٺو پڙهانادڙ باه آهاي ۽ 
پنهنجي ذميداري پوري ڪندي هو قلام باه کاڻاي ٿاو 
۽ ساڃاهه جي ورڇ ڪري ٿو. اسان جي معاشري کاي 
اهااڙن لااکااياان نااوجااواناان جااي ضاارورت آهااي جاايااڪااي 
پنهنجاي ماآابات ڪاردار ساان ماعااشاري ۾ اهاڙا روياا 
 پيدا ڪندا آهن جن سان سماج ۾ سڌارا ايندا آهن.

ڀاارت جاو سافار نااماو نصارت “  ُسپريان جاي ڳاالاهاڙي” 
الشاري جي باري ۾ تاماام ساٺاو تاباصارو ٿايال آهاي 
تاابااصااري کااانااپااوِء پااڙهااڻ تااي دل ٿااي چااوي ۽ ضاارور 
پڙهبو. جتي سرمد کوسو ٻايان ڪاياتارن ئاي قاياماتاي 
ڪتابن جو ذڪر ڪندي انهن تي تباصارا ڪاياا آهان 

آُء تاه ” اتي سچ ته پناهاناجاي شااعاري جاي ماجاماوعاي 
تاي دل ساان لاکايال تاباصارو پاڙهاي “  سندرتا ڳاولاياون

تمام گهڻي خوشي ٿي. هو تبصري ۾ تاماام جااما  
انداز ۾ لکي ٿو ته هن ڪتاب ۾ موجود اڪآار ناظام 
اسان جي سامااج جاي ساوشال اساٽاڊي آهان، جاياڪاو 
باالااڪاال بااه حااقاايااقاات آهااي. سااچ پااڇااو تااه هاان دور ۾ 
ڪتاب پڙهڻ وري ان تي تاباصارو ڪارڻ ۽ وري اهاي 
تبصارا پاناهاناجاي خارچ ساان ڇاپارائاڻ ۽ ڪاتااب جاي 
صورت ۾ آڻڻ ڪو مذاق ناهي. اهو هڪ وڏو پورهاياو 
آهاي جااياڪااو ساارماد ڪايااو آهااي ۽ ساناادس عاالام ۽ 

 ڪتابن سان دلچسپيَء جو اظهار آهي.
هيُء ڪتاب مرڪ پبليڪيشن شاي  ڪيو آهي، هان 

رپاياا آهاي. هان ڪاتااب جاو  022ڪتاب جاو مالاهاه 
مهاڳ محمد عالاي پاٺااڻ لاکاياو آهاي ۽ باياڪ پاياج 

هاي ” سرواڻ سنڌيَء لکيو آهي، جنهن ۾ هو لکي ٿو، 
ڪنهن جا ڪپڙا الهي نٿو، پر لفظن سان گهڻان جاي 

 “  اوگهڙ ڍڪي ٿو.
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ڪيڏي ناه ڪااري ۽ ڀايااناڪ 
هااائاااي، پااار پاااوِء باااه تاااارن ۾ 
ڪيڏي نه ساوناهان ۽ روشاناي 
هئي. جيتوڻياڪ ڪااري رات 
کاياس ڳاڙڪااائاڻ الِء پااناهاناجااا 
هااٿ ڦااهااالئااي ڇااڏيااا هاائااا ۽ 
سندس سڀ رشتا ۽ واهون بند ڪاري ڇاڏياون هاياون، 
پر پوِء به روج جي گرميَء سان خواهش جو رستو وٺاي 
هو ستارن جي منڊل ۾ نيٺ پهچي ئي وياو. ان رات 
خوب ماڪ وٺي هئي. صدين کاان اجاهااڻال ۽ اڃاايال 
رابيل پنهنجا چپ کولي ڇڏيا هئا ۽ ڌرتيَء جاي ناس 

 نس ۾ امرتا ۽ سڳنڌ واسجي وئي هئي.
*** 

مااان گااالبااي چااپاان تااي لااکااڻ چاااهاايااان ٿااو. تاانااهاانااجااي 
سانااهااڙي چاياالااهااه ۽ ناارگسااي ناايااڻاان جااو خاااڪاو چااٽااڻ 
چاهيان ٿو. تنهنجي سندرتا تاي گايات چاوڻ چااهاياان 
ٿو، پر نه ڄاڻ ڇو منهنجي قلم ۾ رت ڀرجيو وڃاي ۽ 

 ڪاڳر تي بندوق جو نشان ٺهيو پوي!
*** 

عقيدي پرست جي سوچ هڪ دائري ۾ ئي گهامانادي 
رهي ٿي. هو ان دائري کاان ٻااهار ناٿاو ناڪارڻ چااهاي. 
ڇاڪاڻ ته هن کي سدائين اهو ڊپ رهاي ٿاو تاه ايائان 
ڪارڻ ساان هاو ڀاٽاڪاي ويانادو ياا وڃاائاجاي ويانادو ۽ 

 واپس نه موٽي سگهندو.
*** 

هااڪ ادبااي پااروگاارام ۾ حساان درس کااي مااون چاايااو: 
تون هيڏو وڏو شاعر آهايان، تاوکاان ڪاڏهان صادارت ” 

 “ڪرائينداآ
جڏهن اهي بزرگ اديب مرندا. هو فقط پااڻ ” هن چيو: 

کااي ئااي باار  اديااب ساامااجااهاان ٿااا حاااالنااڪااه هااو 
ڪڏهوڪا سنڍ ٿي چڪا آهن تڏهن به هو اساان کاي 

 “ليکين ڪونه ٿا.
اڄ حساان درس اساااان ۾ مااوجااود ناااهاااي، پااار ادباااي 
پااروگااراماان ۾ حساان درس تااي ڳااالااهااائااڻ هااناان جااي 
مجبوري آهي. هو حسن تي ڳالهائي پنهنجو قد بات 
وڌائاڻ جااي ڪااوشااش ڪاان ٿااا، پاار حساان درس انااهاان 

 کانپوِء به مٿي بيٺو آهي. 
*** 

ماُء جي پيرن هيٺان سرڳ آهي. اهو ماقادس ڪاتاابان 

۾ لکيل آهي، پار اساان جاي سامااج ۾ مااُء جاي سار 
 مٿان مرد جي جتي آهي.

*** 
ڪتابن جاون لاذتاون حسايان چاهارن جاي چامايان کاان 
وڌيڪ مقدس هونديون آهن. خبر ناهي ته اهو ڪنهان 
چيو آهي، پر مان ان سان متفق ناهيان. منهنجي نظر 
۾ ڪتابن جون لذتون ۽ حسين چاهارن جاون چاماياون 

 هڪڙي ڳالهه آهن.
*** 
اٽالاي  (Cristina Stefano)ڪرسٽيناا ڊي اساٽايافائاناو 

ڄائي جڳهه مشهور صحافڻ، ليکڪا اوريااناه فاالاساي 
( جاانااهاان دناايااا جااي نااالااي وارن لاايااڊرن 6222-2567( 

ڪرنل قذافي، ذوالفقار عالاي ڀاٽاو ۽ ٻايان جاا اناٽاروياو 
ڪيا جاي ساواناح تاي ڪاتااب ۾ لاکاي ٿاي تاه هاڪ 
دلير، نڊر، منهن تي سچ چوندڙ عورت اوريانه فاالاساي 

سان پيار جا پيچ اٽڪاياا  Alexos Panagoulisجڏهن 
ته هوَء ان پيار ۾ سڀ ڪاجاهاه وسااري وياٺاي ۽ نارم 
دل ٿي پئي ۽ هن جي الِء قاربااناي ڏياڻ الِء تاياار ٿاي 
وئي. اها ٻي ڳالهه آهاي تاه هاو اڳاي ئاي شاادي شاده 
هائاڻ ڪاري هان ساان شااادي نااه ڪااري ساگااهايااو، پاار 
اوريانه پنهنجو سڄو اسٽيٽس ۽ پاياشاو هان الِء ڇاڏڻ 
الِء تيار ٿي وئي. هن کي هڪ عاليشان گهر به گفٽ 
ڪيائايان.  اساان وٽ اڪاآار ماحاباوباائان کاي عااشاق 
گاافااٽ ڪااناادا آهاان، پاار هااتااي قصااو ئااي ابااتااو هااو. 
جيڪڏهان اوريااناه جاي شاادي ٿاي وڃاي هاا تاه شااياد 
اسان وٽ اها نڊر ۽ بيباڪ اوريانه نه پر هڪ گاهاريالاو 
قسم جاي عاورت اوريااناه هاجاي هاا، شاڪار آهاي جاو 
ايئن نه ٿيو.  شيڪسپيئر چوي ٿو ته عورت تنهناجاو 
ٻيو نالو بيوفائي آهي. مان چوان ٿو ته اهڙي جيناياس 
عورت جي محبت ۾ پنهنجو پيشو، اسٽيٽس ۽ ٻاياو 
سڀ ڪجهه ڇڏي گهاريالاو عاورت ٿاياڻ الِء تاياار ٿاي 

 وڃي ته ان کي ڇا چئجيآ فقط ۽ فقط محبت!
تانااهانااڪاري آئاون چاوناادو آهااياان تاه عاورت تانااهانااجااو 

 پهريون ۽ آخري نالو محبت ۽ فقط محبت آهي. 
*** 

ڇورا مشين سان هٿ چراند نه ڪر، ” پير صاحب چيو: 
هااي خااراب آهااي تااوکااان ڪااونااه ٺااهااناادي، مسااتااري 
ٺاهيندو. نوجوان چيو: جي هيَء خراب مشين مساتاري 
ٺاهيندو ته تون بيمارين جو تعويذن ذريعي ڪيئن ٿو 

 “عالج ڪرين، جڏهن ته اهو ڪم ڊاڪٽر جو آهيآ
ڇورا اوهيان ” پير صاحب غصي ۾ بخيل ٿيندي چيو، 

 “ڪافر آهيو ڪونه سڌرندا.
*** 

سڌريل قومون پنهنجن ڏاهن ۽ جينيس ماڻهن )مآال 
طااور شاايااڪااسااپااياائاار، گااوئااٽااي وغاايااره( جااي نااالااي ۾ 

جااوڙياناديااون آهاان  (School of thought)درساگااهااون 
 جتان شعور جي آبياري ٿيندي آهي. 

جڏهن ته اڻ سڌريل قومون پنهنجن ڏاهن ۽ جاياناياس 
ماڻهن )مآال طور شاهه لطيف، ُبلي شاهه وغياره( تاي 
مقبرا جوڙائينديون آهان جاتاان ڌيَء پاڻ مالاڻ تاه پاري 
 جي ڳالهه، پر اڳوڻو سوجهرو به چٽ ٿي ويندو آهي. 

*** 
جااياائاان جااياائاان سااماااج زرعااي نااظااام کااان صااعاانااتااي 
)مشيني( انقالب ڏانهن وڌندو، تيئن تيئن لاوڪ ادب 
جاي سارجااڻ جااي رفااتاار گااهاٽااباي وياناادي. مااآاال طااور 
ماٽيَء ۾ جهرڻو هالئيندي ياا جاناڊ ۾ ان پاياسايانادي 
سگهڙ عورتون جيڪي پنهناجاي دردن جاي داساتاانان 
کي گيتن ۾ سموئينادياون هاياون ساي ماياڪاساي ياا 
چڪي جي اچڻ سان پاناهاناجاي افااديات وڃاائاي رهاياا 
آهن يا هر جي ذريعي ٻاناي کاياڙڻ ياا گااهاه ڪاڍڻ ياا 
البارو ڪرڻ وقت هاري جي چپن تاي جاياڪاي گايات 
سرجندا هئا ۽ کيتن ۾ جهونگاربا هئا سي ٽريڪاٽار، 
ٿريشر ۽ ٻيان جادياد مشاياناي اوزارن جاي اچاڻ ساباب 
تخليق ٿاياڻ باناد ٿاي رهاياا آهان. ڇااڪااڻ جاو جادياد 
مشينن جي رفاتاار ۽ ڪام ڪارڻ جاي الاڳ ناوعايات 
سبب عام ۽ روز مره جي زندگي ۾ ۽ ڪم الِء ايترو 
وقت ۽ ماحول به ميسر نه رهيو آهي ۽ ان ۾ تايازيَء 
سااان تااباادياالااي بااه اچااي رهااي آهااي. ڀااال لاايااپ ٽاااپ، 
موبائل يا ڪمپيوٽر تاي ڪام ڪانادي ڪاهاڙا گايات 
سرجنداآ ڪهڙي وني سڄڻ جون سارون ڪندي اوالڻا 
ڪڍندي يا گيت گنگنائيندي هونئن جاياڪاي ڳاوٺان 
جي کرن کيتن، واهان وساناديان ياا جاهاوپان ۾ شاادي 
مرادي يا ٻين ڳوٺااڻايان رياتان رسامان جاي مااحاول ۾ 
جنم وٺندا هئا. جديد مشينري جي داخل ٿيڻ ساان ۽ 
زرعي سماج کان صنعتي سامااج ڏاناهان تايازي ساان 
وڌڻ سان اهو ڏينهن پري ناهي جڏهن اساان جاو لاوڪ 
ادب به ماضي ۾ رهجي ويندو ۽ فقط عجائب گهارن 

 ۾ محفوظ رهجي ويندو. 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 رات 

 ڀون سنڌي
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي

سااڀ مااون کااي چااوناادا آهاان تااه 
تااون ڪااو ڪاااروبااار ڇااو نااٿااو 
ڪارياان سااڄااو ڏيانااهاان گااهاار ۾ 
ڪتاب اخبارون رساال پڙهاي ۽ 
اديبن شاعرن ۽ سياسي ماڻهن 
سان ڪچهري ڪاري، باياڪاار 
وقت پيو وڃائين، ميان ڪاو ڌناڌو ڪار، ڪاجاهاه ٺااهاي 
ور نه ته ڏکيو ٿيندين. حاالنڪه گذر سفار تاناگ آهاي، 
گهر به پنهنجو ڪونهي ڪافي ڀيرا ڪاناهان ڌناڌي الِء 
سوچيم به پر سچ ته ڌنڌي، ڪاروبار يا واپار ڪرڻ کاان 
مون کي ڄڻ نفرت ٿي پئي آهي. ڪاروباري مااڻاهاو تاه 
آئااون شااروع کااان ئااي ڪااونااه هاائااس، فااوٽااو گاارافااي جااو 
دڪان به اصل ۾ فان ۽ شاوق جاو ساباب هاو، اهاو ئاي 
سبب آهي جو فنڪارن، اديبن، دانشورن ۽ سياسي لڏن 
سان تعلق ۾ ڀال ڪو ڪمائي سگهندو. هارگاز ناه. باس 
گذر سفر ڪيوسين. اباڻي زمين مان ٻه چاار هازار مالان، 
هاڪ اڌ وڊيااو پااروگاارام ٿائااي ڏکااياو سااکااياو وقاات وڃااي 
گاذرياو. ماون کاي زال سااٺاي مالاي آهاي حاال تاي هالااڻ 
واري. ان جي عمل ۽ محنت سان گهر هالاياو ۽ پاڻ ٻان 
نياڻين جاون شاادياون باه ڪارائاي ڇاڏياون. هااڻ تاه آئاون 
مورڳو بي فڪر ٿي ويس. سادگي ۽ عزت سان زنادگاي 
گذارڻ الِء وڏي ڪنهن جاکوڙ جي ضرورت ناهي ۽ مون 
فيصلو ڪيو ته هاڻ باقي زندگي صارف  عالام ادب ۽ 
فاان جااي قااريااب رهااي گااذاربااي. پااويااان ڌيااان ڏيااڻ نااٿااو 
چاهيان. پاٽان جاي قسامات پاناهاناجاي آهاي، اناهان کاي 

 پڙهائي جاري رکڻ گهرجي.
*** 
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زندگي بي مقصد، بيڪاار، مااياوس پائاي گاذري. ايائان 
پيو لڳي ته هيستائايان ڪاجاهاه باه ڪاوناه ڪاياو آهاي. 
ڪنهن به فيلڊ ۾ ڪوبه مقام نه ماڻيو آهي. ناه قاوماي 
عوامي سياسي محاذ تي، نه علمي ادبي ميدان ۾ ۽ ناه 
ئي فوٽو گرافي واري پروفيشن ۾ ڪو ٻوٽو ٻاريو آهاي. 
بس انهن ٽاناهاي ماحااذن تاي ٿاورو ٿاورو وچاڙنادو رهاياو 
آهيان ۽ ڪنهن ۾ به ڪو ڪاارنااماو ياا ڪاو ماقاام ناه 
ماڻي سگهيو آهياان. شااياد اناهان ٽاناهاي ماان ڪاناهان 
هڪ ۾ مڪمل دلچسپي وٺان ها ته ڪنهن ماقاام تاي 
هجان ها. سچ تاه اهاو آهاي جاو شاروع ۾ قاوماي جاذباا 
جوان هئا. ون يونٽ خاالف جادوجاهاد. ساائايان جاي ايام 
ساياد، ڪااماارياڊ حاياادر باخاش جااتاوئاي، مااحاتارم رسااول 
بخش پليجو، ڄام ساقي وغياره جاهاڙن عاظايام لاياڊرن 
جي قيادت ۾ نياالم باناد ڪارياو تاحارياڪ، ووٽان جاون 

لسٽون سنڌيَء ۾ ڇاپڻ، سنڌي ٻولي قاوماي ٻاولاي جاي 
تااحااريااڪ، روج رهاااڻ جااا باانااساات هااال وارا جشاان. اياااز، 
امداد، رشيد ڀٽي، رسول بخش پالاياجاو، حاماياد ساناڌي، 
طارق اشرف، غالم نبي مال، نيااز هامااياوناي، ماحاتارم 
جويو صاحب، ماوالناا گاراماي مارحاوم، پارڀاو نااشااد، امار 
جليل ۽ ٻيا ڪيترا عالم، اديب، دانشور، شاعر ۽ قومي 
رهنمائن سان گڏ رهياسين. جلسا جلوس، ڪانافارنساون، 
اجالس ۽ ادبي سنگتون اٽينڊ ڪندا هئاسايان. ماحاتارم 
رسول بخش پليجو ۽ شاهاياد فااضال وارن ساان هااريان 
نارين مزدورن ۾، ٻهراڙين ۾، جهرن جاهاناگان، جابالان ۽ 
ريگستانن ۾ وڃاڻ ٿاياو، جاتاي فاوٽاو گارافاي باه ڪانادو 
هئس، پر پوِء نيٺ محسوس ٿيو ته اسان جاي انادر جاي 
آرزو، علم ۽ ادب، تاريخ ۽ تحقيق، مطالعو ۽ مشااهادو 
آهي. روج جا رستا صوفين ڏانهن سرس ٿايانادا وياا. اڄ 

 صرف لکڻ پڙهڻ ۾ گذري رهيو آهي. 
*** 
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اسان جي مظلوم سنڌي عوام جي سڀاناي مسائالان جاو 
واحد فوري حل، سچي حقيقي تعليم ۽ علام ئاي آهاي 
جيڪو هر ظلم خالف وڙهي ٿو ۽ پاڻ ساچ ۽ حاق جاي 
واٽ ڏسي ٿو. اسان جمهوريت مان فياضايااب صارف ان 
ڪري نه ٿي سگهاياا آهاياون جاو اساان جاي عاوام جاي 
وڏي اڪآريت بي علم آهاي. مااڻاهان کاي خابار ئاي ناه 
آهي ته هن جاا ڪاهاڙا حاق ۽ فار  آهان. ضارورت ان 
جي آهي ته تعليمي نظام ۾ نيون اناقاالباي تاباديالاياون 
آڻجن. پارائاماري کاان هاايار اياجاوڪاياشان تاائايان جادياد 
ڪورس ٺاهيا وڃن، استاد باقائدا تربيت يافاتاه هاجان ۽ 
سڄي سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ اسڪول قائم ڪجن ۽ 
پرائمري تعليم بالاڪال مافات ڏناي وڃاي. بالاڪاه زوري 

 تعليم جو نظام قائم ڪجي.
*** 
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اسان جي آسپاس ڪيڏو نه درد ۽ ڏ  آهاي، هار طارف 
شهرن توڙي ڳوٺن ۾، جيڏانهن ڏس ظلم، ستم، با ، 
بيماري، باياروزگااري ۽ باي عالاماي ڏساڻ ۾ ٿاي اچاي. 
ٿوري گهڻي فرق سان ظلم، درد، الچاري ۽ بيوساي هار 
هاانااڌ آهااي. ظاالاام، ڏاڍ، دوکااو، فااريااب، بااي اياامااانااي، 
بدمعاشي، ڪرپشن. هڪ حساس ماڻهو، هر جاِء تي هر 
وقاات اهااو ظاالاام، سااتاام، ڏ  ۽ درد ڏسااي ڪااياائاان ٿااو 
خو  رهي سگهاي. ڪايائان ٿاو ماطامائان ۽ باي فاڪار 
رهي سگهاي. ساچ تاه اهاو آهاي جاو هاڪ پال باه چايان 
سڪون ڪونهي، باس نادامات جاو اهاو احسااس تاه هان 

سڄي ظلم ۽ نا انصافي خالف آئون ڪجاهاه باه ڪاوناه 
پيو ڪريان. اهو احساس به پيو کائي، ماڻهاو آخار وڃاي 
ڪيڏانهنآ هيَء عظيم الشان ڪاائاناات، حسايان تاريان 
دنيا، رنگا رنگ بي ماآاال زنادگاي، اشارف الاماخالاوقاات 
انسان، ڪائنات جي ساڀ کاان حسايان و جامايال شايِء 
انسان جنهن کي اهلل تاعاالاي  خاود پاناهاناجان هاٿان ساان 
ڏاڍي پاايااار سااان تااخاالاايااق ڪاايااو آهااي. پاايااار، ناايااڪااي، 
سچائي ۽ سونهن حق ۽ انصااف، امان ۽ ساڪاون اهاي 
سڀ آخر ڪٿي آهن. ڏسڻ ۾ ڇو نٿا اچن. هاتاي تاه هار 
 طرف ظلم ۽ ستم آهي، ڏ ، ب  ۽ بدحالي آهي. 

*** 
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شهيد فاضل راهو جي ورسي تي همياشاه واناگاياان هاوَء 
به هئي ۽ اهي ئي ڪاارياون ڪاجالاياون اکاياون ماون ۾ 
کتل رهيون. فوٽو ڪڍندي جتي به آئون ٿاي وياس هان 
جون نگاهون منهنجو پيڇو ڪنادياون رهاياون. هان ٻايان 
ڇوڪرين ساان گاڏ اساٽاياج تاي فااضال جاو گايات ڳااياو 
جيڪو ڏاڍو سٺاو ڳااياو، ماون فاوٽاو باه ڪاڍياا، اهاا رات 
واري ادبي محفل هئي. آخر کان ٿورو اڳ مان هان جاي 
پاسي کان لنگهيس ته هوَء اٿي منهنجي وياجاهاو آئاي. 
چيائين اهي فوٽو مون کي ضرور ڏجو ۽ ٻاياو تاه تاوهاان 
جو فون نمبر مون کان گم ٿي وياو آهاي اهاو ماون کاي 
ڏيو ۽ هاڻ اسان گهر بدالياو آهاي نائاون فاون لڳاڻ وارو 
آهااي لڳااناادو تااه ناامااباار تااوهااان کااي ڏيااناادس. رات واري 
گفتگو کانپوِء وري ڏينهن جو جلسه عام ۾ به اول پري 
کان اکيون اکين سان ملنديون رهيون. آخر ۾ وري هاوَء 
منهنجي ويجهو آئي ته مون هن کان سندس نئين گهار 
جااو پااتااو پااڇاايااو ۽ چاايااو تااه مااان فااوٽااو کااڻااي ايااناادس ۽ 
ڳالهيون به ڪنداسين. هن چيو هاا ضارور اچاجاو ۽ پاوِء 
پتو ڏنو. بس اها ڳاالاهاه ٻاولاهاه ٿاي، پار اڪاآار ۽ خاا  
طور تي رات جو خيالن ۾ هوَء ايندي آهي ۽ خاياالان ۾ 
ڳالهائيندا آهيون. االئي ڇو مون کاي پاڪ آهاي تاه هان 
سان به اها ئاي ڪاار هاونادي. اهاو طائاي آهاي تاه اساان 
ٻنهي جي دلين ۾ جياڪاو آهاي اهاو زباان تاي آڻاڻ ۾ 
ڊڄون پياا. هاڪاٻائاي ساان اقارار ماحابات ناه پاياا ڪاري 
سگهون، ظالام آهاي تاه ان جاا ساباب باه آهان. سامااج، 
معاشرو ۽ زماني جي رسمن رواجن اسان جي زبانن کاي 
تاال هنيا آهن. بدقسمتي سان اسان عمر جي ان حصاي 
۾ آهيون جتي اسان ڪابه هلڪڙائي، ٻاراڻي ۽ جذباتي 
حرڪت ڪري نٿا سگهون. اهو ئي ڪارڻ اسان کي ٻن 

 دلين جي ميالپ کان روڪي پيو.
*** 
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  تااه فااقااياار پاانااناادو رهااناادو ۽ ڪااتااو
ڀونڪندو رهندو ياا وري ڪاناهان ڏاهاي 
هينئن به چيو آهي ته جيڪڏهن توهان 
پنهنجي رستي ۾ ايندڙ هر ڪاتاي تاي 
ڀتر اڇليندا ته پوِء مانازل تاي ناه ُپاهاچاي 
سگهندا. خير اهڙي طارج جااناورن ساان 
الڳاپيل ٻيون به ڪيتريون ئي ڳالهيون آهن، پار دل چاوي 
ٿي ته اڄ اساان جاي ڳاالاهايان ۾ ان حاوالاي ساان ڪاجاهاه 

 ڳالهيون عر  ڪجن.
  ڪجهه ڏينهن کان نوٽ ڪندو اچان ته ڳور جي ڪاجاهاه

ڇوڪرن هڪ ڪتي کي جڏهن ٿي ڏٺو ته ُان تي پٿرن جو 
وسڪارو ڪري ٿي ڏنن. هر عمل جو رد عمل هوندو آهي، 
سو جواب ۾ ڪتي به پنهناجاي دفااع ۾ ڀاوناڪاڻ شاروع 
ٿي ڪيو ۽ انهن ڇوڪرن پويان ٿي ڀڳو ته جيئن ڇاوڪارا 

 ڊڄي وڃن ۽ سندس جان ُڇٽي.
  روز شام جو جاناهان رساتاي تاي واڪ ڪانادو آهاياان، ُاهاو

ڪتو به ُاتي آيو ۽ مون مان به اهو ئي ڊپ هائاس تاه هاي 
به پٿر هڻندو ۽ پوِء جوابي ڪارروائي شروع ڪباي. ڪاتاو 
جڏهن منهنجي ڀرسان گذريو ته مون هن کي ڪجهه به نه 
ڪاياو ۽ هاي ماون ڏاناهان ناهاارڻ لڳااو، ماون کااي ساناادس 
نظرون معصوم لڳيون. هاڻي هر روز ُان رساتاي تاي ايانادو 
۽ ڀرپاسي ۾ پيو گهمندو آهي. ُهن کي اِها پڪ ٿي وئاي 
ته هاڻي مون کي خطرو ناهي ته پوِء ڇو ڀوناڪاانآ وري باه 
ساڳي ڳالهه ورجائبي ته پيار جي ٻولي جانور به سمجهندا 

 آهن.
  اهڙي ئي طرج گڏهه ويچارو به محنتي جاناور آهاي، ساڄاو

ڏينهن موچڙا کائيندو آهي، پر پوِء به پيو ماحانات مازدوري 
ڪندو آهي. عام طور تي اها به چوڻي عام آهي ته صافاا 
ڪااو گااڏهااه آوااياان. مااطاالااب جاانااهاان ماااڻااهااو کااي باايااڪااار 
سمجهندا آهيون، ُان کي گڏهه سان تشبيهه ڏيندا آهاياون. 
هاڻي جيڪڏهن ڪو ماڻهو بيڪار ۽ ناڪاماو آهاي تاه ُان 
 ۾ گڏهه جو ڪهڙو ڏوهه آهيآ گڏهه ته محنت ٿو ڪري.

  رڍ بااه ڏاڍو پاايااارو جااانااور آهااي. درگااذر ڪاارڻ، سااهااپ ۽
برداشت ۾ به رڍ پنهنجو مآال پاڻ آهاي. ساو جاڏهان ڪاو 
ماڻهو انتهائي شريف يا صافاا ماوالئاي هاونادو آهاي تاه ُان 
کي به ماڻهو چاونادا تاه هاي تاه صافاا ڪاا رڍ آهاي. اهاڙي 
طرج ڪنهن جي شرافات تاي چاٿار کاي رڍ ساان تشاباياهاه 

 ڏئي رڍ جو مذاق اڏايو ويندو آهي.
*** 
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  ۾ درد دل جاي ناگاري تاي
اياائاان لااهااناادا آهاان جااهااڙوڪ 
ڇااايڳااارا ڇاااوڪااارا ماااوڪااالاااون 
گااذارڻ الِء ڊگااھااا پاانااڌ ڪااري 

 ڳور پهچيو وڃن..!!
  ساااال ۾ هاااڪ ڀااايااارو دل

پنهنجي نگري جاي در جاو تااڪ ٻاياڪاڙيال رکاي 
ٿي جيائان رلانادڙ درد ڊسامابار ۾ ياادگاياري سااري 

 ساليانو ڀيرو ڀڃي سگهن..!!
  ڳور جي پاڌر جاهاڙي ڪشاادي دل جاي آڳار تاي

ڊسمبر ۾ درد ماتمي لباس ۾ مالاباوس ٿاي پاراڻان 
پيچرن سان وڇوڙي جي وارتا ونڊڻ الِء پاناڌ ڪانادا 

 آهن..!!
  سج لهڻ جو درد اهي اکيون ئي سمجهاي ساگاهان

ٿاايااون جاان ڊساامااباار جااا فااراقااياال سااماانااڊ جااهاااڳاايااا 
 هوندا..!!

  پن ڇڻ جي ماوسام جاو ساناديساو اتار جاون ٿاڌياون
هوائون ئي ڏينديون آهن جيڪي ٽاري کان ڇاڻايال 
سڪل پيالان پاتان کاي اڏائاڻ جاي مشاااولاي ساان 
موسمي سفر جي مرحلي سان ويتار ناڀااُء ڪانادياون 

 رهن ٿيون..!!
  ڊسمبر ۾ ڊگها پنڌ پوپٽن کي به ٿڪائي وجاهانادا

آهن جيڪي گالان جاي ڳاوال ۾ رڻ جاي روالڪاي 
 ڪندي رستا ئي ڀلجي ٿا وڃن..!!

  اهي پنڇي پريت جا پيرا ڳوليندي پااڻ ئاي وڃاائاي
ويهن ٿاا جاياڪاي ڊسامابار ۾ مساافاري جاا عاادي 

 هوندا آهن..!!
  اوجاڳن جي الم تاي ڪاي اکاياون درياا هاونادي باه

وڇوڙي جي ورالپ سان ڊسمبر ۾ پانڌ پسائڻ کي 
 گناهه سمجهنديون آهن متان ڪو ميار ڏي..!!

  سيااري جاا ڊگاهاا پاھار ۽ اڪاياالئاي ۾ ياادن جاي
ميلي تي سرد راتيان جاا ٿاڌا چاناڊ باه انادر ۾ ماچ 

 “..!!ووند برابر ڏينھڙا”مچائي ٿا ڇڏين جيئن ته 
  راڄن جا رکواال پنهنجي رعيت کاي سا  باخاشاڻ

خاطر سمهي ناهن سگهندا ۽ پاريات جاا پااناڌيائاڙا 
وري دل جاا درد گاهاٽاائاڻ الِء اکايان کاي ساماهاارڻ 

 جي ناڪام ڪوشش ۾ رڌل رهن ٿا..!!
  مياڻي جي جنگ ۾ ميدان ئي باا  ماآال ڪاڏهان

ڪڏهن سرد موساماون باه ٽااناڊي جاياان ماحاساوس 
 ٿينديون آهن..!!

  جتي ڊسمبر ۾ گهوٽ موڙ سان ُم  سجائيان تاه
ڪٿي وري اناياڪ حسارتان ۽ تاماناائان جاا ڪاناوارا 

 جنازا به کڄن ٿا..!!
  سڄڻن جي سار گهڻي ڀااڱاي ڊسامابار ۾ يااد اچاڻ

هااڪ الااماايااو آهااي يااا االئااي دلااياان جااي راڄ جااي 
فاااطااارت، اهاااڙا ساااوال ساااوال باااه ڪاااڏهااان ڪاااڏهااان 

 منجهايو ڇڏين..!!
  ٻڌندا آهيون ته مرڪاون گاالب ٿايانادياون آهان ڀاال

ايئن آهي ته پوِء گلشن جي مالهيَء جي ُم  تاي 
 اداسي ڇو ڇانيل رهي ٿي..!!

  ها رابطن جي دنيا تاه ڏاڍي رناگايان ٿائاي ٿاي، پار
واساطاا پانااهاناجاي ڀاارم جاو پااڻ احسااس ڏياارياناادڙ 

 هڪ اٽوٽ جهان جو خوبصورت حصو آهن..!!
  زندگي جي جمالياتي رستي کي آبااد رکاڻ وارا باه

پاڻ پتوڙي ڪمال جي فن ساان جايائانادا آهان پاوِء 
ڏ  جي ڏيهه ۾ رلانادا هاجان ياا کاڻاي سا  جاي 

 هندوري ۾ لڏندا هجن..!!
  جيڪي اکيون ڪارونجهار کاي پساڻ الِء سااناوڻاي

۾ پهچن ٿيون ڪا  اهي ڊسامابار ۾ پاارڪار جاا 
پاانااڌ ڪاان تااه شااايااد ساارد هااوائاان جااي چااس کااي 
ماااڻاايااناادي وري ساارد مااوساام جااي ٻاايااهاار انااتااظاااري 
تاوڙي بااياقااراري ڀااري حساارتان ساان نانااڊون ڦااٽاائااي 

 ويهن..!!
  تارن جو احساس اوناداهاي ۾ ئاي ٿايانادو آهاي ڀاال

روشني جي هاياراڪ کاي ڪاهاڙي ڪال تاه چاياٽاي 
جي چنڊ جو اڀرڻ ڪيترو دل لاڀاائايانادڙ ۽ دلافارياب 

 ٿيندو آهي..!!
  روڊن جا ڊگها سافار گاهاڙي پال الِء ئاي يااد رهانادا

آهن مگار رڻ پاٽ جاي ٿاوري ئاي مساافاري شااياد 
ساامااوري حااياااتااي دل ۾ يااادگااار بااڻااجااي رهااجاايااو 

 وڃي..!!
  مڃون ٿا رق  ته ميلن ۾ ڪبا آهن مگر تنهائاي

۾ تند تنوار جي ڀارپاور ساوچ ساان اناڊلاٺ جاهاڙي 
 عڪس جي اڻتڻ ڏاڍي رسيلي ٿيندي آهي..!!

  ورهااياان پااڄاااڻااان وساارياال واٽااون ڪااڏهاان ڪااڏهاان
ماضيَء جي ياد کي ورجائيندي هيڪر گهاڙي پال 

 الِء مسڪرائڻ تي مجبور ڪيو ڇڏين..!!
  با  ڦٽڻ ماهال ڪاوئال جاي ڪاوڪ ساڀاناي ٻاڌڻ

 وارن کي ڪٿي ٿي سرور بخشي..!!
  جواني جاا جالاوا جارڪاڻ جاي هاڪ ماناد ٿائاي ٿاي

جنهن ۾ ڪو چاڙهي چڙهيو وڃي يا وري ڏهااڪاا 
 چڙهڻ ئي وسريو وڃي..!!

  خوشيون حاصل ڪرڻ الِء دردن سان باه نااتاا قاائام
 رکڻا پوندا آهن..!!

  ڪجا  شاڪااياتاون آبااد دلايان جاو ساڪاون باربااد
 ڪري ڇڏينديون آهن..!!

  نم جاي وڻ ۾ لاوڏ ٻاڌي لاڏنادڙ ناياناگار هار لاوڏي
سان هڪ نئون خاواب اڏيانادو رهاي ٿاو ۽ سااڀاياان 
 جي پنڌ تي وري رات سمهڻ مهل سوچي ٿو..!!

  گااوڙ گااهاامااسااان ۾ هااماايااشااه دادلاايااون دلاايااون ئااي
 مونجهاري جو شڪار ٿينديون آهن..!!

  حسين محفلن ۾ بيشڪ پير ناهن ٿڪبا، پر ناياڻ
 ٿڪجي پوندا آهن..!!

  سج چڙهئي مهل ڀٽ جي ڀئون تي نڪتل پاوپاٽ
چنڊ لٿي مهل ٿوهر جي ٿوڪ تاي ٿاڪ ڀاڃايانادي 
سوچي ٿاو تاه کساتاوري جاي خاوشاباو الحااصال تاه 

 ٿيڻي ناهي..!!
  جياپي جي جنگ ۾ هاار ۽ جايات کاي هاڪ ريات

 ئي سمجهي دنيا جي دڳن سان نڀائڻو پوي ٿو..!!
  حسين خيال اڏيندڙ الزماي نااهاي دولات ساان مااال

ماال هاجان، هاا پائاساي پاائاي ۾ گاهاٽ هائاڻ جاي 
باوجود به ڊگهي سوچ رکندڙ وجود خيالن جا محل 
اڏڻ جاا ڪااشايااگار ٿاي جاايائاڻ جاو پاورو حاق رکاان 

 ٿا..!!
  سرديون ۽ گرميون هر وجود تي برابر جو اثر ڇاڏيان

ٿيون، پر ڪنهن کي حويلي ڪوٽ ڪڙا ته ڪاٿاي 
وري لڱن تي ڦاٽل چولان جاي ڏڍ ڏيا  ۾ جايااري 

 ٿي..!! 

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 ڊمسربُ 

 نفيس نهڙي
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رات عمر اباو طااهار جاي وڏي 
ڪشاااادي بااااغ جاااي وچ ۾ 
هااڪ اڀاارياال جاااِء تااي ٺااهااياال 
هاڪ ڪااار جااي چااورس ناامااا 
پاڃاري ۾ جااناهان تااان باياهااي 
سااڄااي باااغ جااو ماانااظاار ڏسااي 
سگهجي پاياو ان انادر هان ڪاجاهاه ديار ساماهاڻ جاي 
ناڪام ڪوشش ڪئي. ان ڪار جي پاڃاري جاناهان 
جي مٿان ُٽڪ جو خاوبصاورت ڪام ٿايال هاو جاناهان 
جي ڀرسان هاڪ ناناڍڙي ماياز تاي پاکايَء جاي َپار جاو 
قلم ۽ ماس پايال هائاي، ڏيائاو جاناهان کاي روشان ناه 
ڪيو ويو هو، ۽ هن جو ڪتااب پاهاريان صافاحاي تاي 

 کليل هو جيڪو اڃان تائين بلڪل ڪورو هو.
ڀنڀرڪي جي ڌنڌ ۾ هڪ پاڇاو سانادس اکايان اڳاياان 
اڀري آيو، هڪ خوبصورت ڪنياز رڪاابايَء ۾ گادري 
جون وڍيل ڦاڪون کڻي آئاي، نائايان لابااس جاو هاڪ 

هان  -جوڙو ۽ ريشم جاي دساتاار ٻاڌڻ الِء هاڪ ڦارڻاي
 -سرٻاٽ ۾ هڪ پياام ڏنو

 “فجر جي نماز کانپوِء آقا توهان جو انتظار ڪندو.”
ڪااماارو اڳ ۾ ئااي ماادعااياان )دعااوياادارن(، سااائاالاان، 
درٻارين، دوستن ۽ قسامايان قسامايان ماالقااتايان ساان 
ڀريل هو. انهن ۾ زخمي چهرو باه هاو جاياڪاو ياقايانان 
خبر چار وٺڻ الِء اتي پاهاتال هاو. جايائان عامار دروازي 
اندر داخل ٿيو، قاضيَء جي آواز هر ڪنهن جي نگاهه 

 ۽ تبصري جو رخ ڏانهس موڙي ڇڏيو.
امام عمر خيام کي ڀليڪار، جنهن جو حادياث جاي ” 

عاالاام ۾ ڪااوبااه ثااانااي ڪااونااهااي. هااڪ رجااوع ڪاايااو 
ويندڙ جناهان جاي ڇاا ڳاالاهاه ڪاجاي، هاڪ اهاڙو آواز 

اتي ويٺال ساڀ “  جنهن جي ترديد نه ڪري سگهجي.

ماااڻااهااو هااڪااٻاائااي پااٺاايااان باايااهااي رهاايااا احااتاارام مااان 
جهڪيا ۽ پوِء ويهڻ کان پهرين ڪنهن دٻيل آواز ۾ 
ڪو فقارو ادا ڪاياو. عامار پاناهاناجاي ا  آڏي ڪاري 
زخمي چهري جو جائزو ورتو جيڪو ڪنڊ ۾ هياسايال 
ٻلي وانگر بيٺو هو ۽ سندس چهري تي ناپسنديدگاي 

 جا گهنج نظر اچي رهيا هئا. 
ابو طاهر باياحاد رساماي اناداز ۾ عامار کاي پاناهاناجاي 
ساڄي طرف کان اچي ويهڻ جي دعاوت ڏناي، ۽ پااڻ 
وٽ ويٺل ماڻهن کاان ظااهاري طاور اجاازت ورتاي. ان 

اساان جاي اعالاي  ” کانپوِء هن ڳاالاهاائاڻ شاروع ڪاياو، 
مارتاباي واري مااهاماان کاي ڪالاهاه شااام هاڪ حاادثااو 
پيش آيو. هي اهو مااڻاهاو آهاي جاناهان جاي خاراساان، 
فارس، ۽ مازندران ۾ عازت ۽ احاتارام ٿائاي ٿاو، هاي 
اهااو ماااڻااهااو آهااي جاانااهاان جااي پااذياارائااي الِء هاار شااهاار 
خواهشمند آهي ۽ جنهن کي هر امير پناهاناجاي درٻاار 
سان وابسته ڪرڻ جاو حار  رکاي ٿاو، پار ڪالاهاه ان 
 “ماڻهوَء تي سمر قند جي رستن تي تشدد ڪيو ويو.

ماڻهن ان تاي حاياران ٿاياڻ جاو اظاهاار ڪاياو، جاناهان 
کانپوِء افرا تفري ٿاي وئاي قااضاي ان افارا تافاري کاي 
پهرين روڪڻ جي ڪوشش ناه ڪائاي ۽ پاوِء ان کاي 
 روڪڻ الِء اشارو ڪيو، ۽ پنهنجي ڳالهه جاري رکي. 

ان کان وڌيڪ بدتر اهو ته بازار ۾ لڳ ڀاڳ جاهڳاڙو ” 
ٿي پيو. جهڳڙو، ۽ اهو به اسان جاي عازت ۽ احاتارام 
واري حڪاماران نصار خاان، شاماس الامالاڪ، جاي اچاڻ 
کان هڪ ڏينهن پهرين جاياڪاو ٺاياڪ اڄ صاباح جاو 
ئي بخارا کان اچاڻ وارو آهاي، انشااَء اهلل! جاياڪاڏهان 
هن هجوم کي قابو ڪري منتشر نه ڪيو وڃي ها ته 
تصور به ناٿاو ڪاري ساگاهاجاي تاه اڄ اساان ڪاياڏي 
وڏي مصيبت کي منهن ڏيئي رهيا هاجاون هاا. آئاون 

توهان کي خبردار ٿو ڪريان ته ڪوبه ِسر پنهنجي ڌڙ 
 “  مٿان مطمئن نه هجي ها!

هان ساااهاه کاڻاڻ الِء ٿااورو وقافااو ورتااو، ۽ ان الِء بااه تااه 
سندس ڳالهه ماڻهن جي دلايان ۾ لاهاي وڃاي، خاوف 
 اتي ويٺلن جي دلين ۾ پنهنجو ڪم ڪري سگهي. 

خو  قسمتيَء سان منهنجو هڪ پراڻو عاقايادتاماناد، ” 
جيڪو ان وقت اتي موجاود هاو ان ماان واري ماهاماان 

هان “  کي سڃاڻي ورتو ۽ اچي مون کي خابار ڏناائايان.
زخمي چهري ڏانهن آڱر جو اشارو ڪيو ۽ کيس اٿاي 

 بيهڻ جو حڪم ڏنو.
 “تو امام عمر کي ڪيئن سڃاتوآ”

 هو وات ۾ ڪجهه ڀڻڪيو.
ٿااورو زور سااان ڳااالااهااائااي! هااي وڏي عااماار جااا ويااٺاال ” 

قااضايَء “  ماڻهو تاناهاناجاي ڳاالاهاه ٻاڌي ناٿاا ساگاهان!
پنهناجاي سااڄاي هاٿ طارف وياٺال هاڪ اڇاي ڏاڙهاي 

سالن جي هڪ شخ  ڏانهن اشاارو ڪانادي  52سان 
 رڙ ڪندي چيو.

مون مانواري مهمان کي سندس ڪاالم جاي طااقات ” 
زخاااماااي چاااهاااري ڏاڍي “  جاااي ڪاااري ساااڃااااڻاااي ورتاااو،

۽ مااون ” مشااڪاال سااان اهااي لاافااظ وات مااان ڪااڍيااا. 
کاايااس قاااضاايَء وٽ وٺااي اچااڻ کااان پااهاارياان سااناادس 

 “ سڃاڻپ بابت به پڇيو.
ڏاڍو سٺو ڪيئي. جيڪڏهن فساد جاري رهي هاا تاه ” 

خون ريزي ٿي سگهي ٿي. تاون ان ڳاالاهاه جاو حاقادار 
آهااياان تااه هااتااي اچااي اسااان جااي مااهاامااان جااي ڀاار ۾ 

 “ ويهين.
جڏهن زخمي چهرو اطاعت جو ِمڪر ڪانادي وياجاهاو 

چااهاي ” اچڻ لڳو، ابو طااهار عامار جاي ڪان ۾ چاياو، 
تنهنجو دوست نه به ٿئي، پر هاڻاي هاي تاوکاي عاوام 

ــــــــد ــــــــن  ُ  مســــــــر
 ن ول

 ان 

 امين مالوف

 

  سطُٽئني

 ترمجو:ُزاهدهُابڙو
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 “ جي سامهون لتاڙي به نٿو سگهي.
ڇا ماان اماياد ڪاري ” هو بلند آواز ۾ ڳالهائيندو ويو، 

سگهان ٿو ته جيڪو ڪجهاه هان ساٺاو آهاي ان جاي 
باوجود، خواجه عمر سمر قند مان ڪا خراب يااد کاڻاي 

 “  نه ويندوآ
ڪلهه شام وارو واقعو ته مون کي هونئن ئي وساري ” 

مساتاقابال ۾، آئاون ” خياام جاواب ڏناو. “  چڪو آهي،
جڏهن به هن شهر کي يااد ڪانادس تاه بالاڪال هاڪ 
الڳ ئي تصوير منهنجي ذهن ۾ اڀرندي، هڪ بياحاد 
نفيس انسان جي تصوير. مان اباو طااهار جاو ذڪار ناه 
پيو ڪريان اعلي  ترين ڀيٽا جاياڪاا ڪاناهان قااضايَء 
کي پيش ڪري سگهاجاي ٿاي، اهاا آهاي تاه سانادس 
وصفن جي تعريف ناه ڪائاي وڃاي، پار اناهان مااڻاهان 
جي ديانتداري جي جيڪي ان جي ذميداري آهان. ان 
کي اتفاق کڻي چئو، مان جنهن ڏينهن هتي اچي لٿاو 

طرف وينادڙ آخاري “  باب ڪش”آهيان، منهنجو خچر 
چڙهائي سان ويڙهه وڙهندو رهيو، ۽ ماان پااڻ باه اڃاان 
زمين تي مشڪل سان قادم ئاي رکاياا هائاا تاه هاڪ 

هان شاهار ۾ ‘“  ماڻهوَء مون ساان ڳاالاهاائايانادي چاياو.
ڇا توهان جا ڪي مائاٽ ‘ توهان جو اچڻ سڀاڳو رهي.

 “يا دوست آهنآ
مون جواب ڏنو ته نه، بيٺس ئي ڪونه ان ڊپ کان تاه ” 

ڪو حرفتي نه هجي ياا ڪاو فاقايار ناه هاجاي ياا ڪاو 
اهڙو اڻ وڻندڙ ماڻهو هجي، پر اهو ماڻهو ڳاالاهاائايانادو 

 رهيو: 
ماهاماان ساائاياان، ماناهااناجاي ڳاالاهاائااڻ تاي شاڪ نااه ’” 

ڪيو. اهو ته منهنجي آقا جو حڪم آهي ته هتي هر 
ايااناادڙ جااو انااتااظااار ڪااريااان ۽ هاار ايااناادڙ مسااافاار کااي 

  ’مهمان نوازي آڇيان.
اهو ماڻهو عام حيآيت جو لڳي رهيو هو، پر ڪاپاڙا ” 

صاف سٿرا پاتل هئس ۽ هن ۾ ادب جاا گاڻ ماوجاود 
هئا مان سندس پٺيان هلاڻ لڳاس ٿاورو پاري هالانادي 
هو مون کي هڪ وڏي ۽ ڳاري دروازي انادر وٺاي آياو 
۽ هااڪ اهااڙي رسااتااي تااي وٺااي آيااو جاايااڪااو مااٿااان 
ڍڪيل هو، جنهن کي اڪري مان هڪ مساافار خااناي 
جي اڱڻ ۾ اچي پهتس جنهن جي وچ ۾ هاڪ کاوهاه 
هو مرد مايون هيڏاناهان هاوڏاناهان گاهاماي ڦاري رهاياا 
هئا ڪنارن تي، هيٺ مٿاي جاي مانازلان تاي مساافارن 

هان مااڻاهاوَء چاياو جاياساتاائايان  -الِء ڪمرا ٺهيال هائاا
توهان جي دل چوي هتي رهي سگهو ٿا، چاهاي هاڪ 
رات يا سڄي موسم. اوهاان کاي هاناڌ، کااڌو ۽ خاچار 

  ’الِء چارو ملي ويندو.
جڏهن مون کانئس پڇيو ته منهناجاي ذماي ڪاياتاري 

 رقم واجب االدا هوندي، ته اهو کيس خراب لڳو. 
 “ اوهين منهنجي آقا جا مهمان آيو.”
چڱو اهو ته ٻاڌائاي ماناهاناجاو ساخاي مايازباان ڪاٿاي ” 

 “ آهي، ته جيئن مان سندس ٿورا مڃي سگهان.
ست سال ٿي ويا آهن مناهاناجاو آقاا هان جاهاان ماان ” 

موڪالئي ويو آهي. هو مون وٽ ڪاجاهاه رقام ڇاڏي 
ويو هو جيڪا سمر قند جي هار مساافار جاي عازت ۽ 

 “احترام الِء استعمال ڪري سگهان.
تنهنجي آقا جو نالو ڇا هو، ته جيئن ماان ٻايان ساان ” 

 “سندس مهربانين جو ذڪر ڪري سگهانآ
اوهااان کااي صاارف رب پاااڪ جااو شااڪاارگااذار ٿاايااڻ ” 

گااهاارجااي کاايااس چڱاايَء رياات خااباار آهااي تااه سااناادس 
معرفت ڪنهن جون ماهاربااناياون پاورياون ٿاي رهاياون 

 “آهن.
ايئن مان ڪياتارائاي ڏياناهان ان مااڻاهاو وٽ رهاياس. ” 

مان ٻاهر گهمندو ڦرندو رهيس جڏهن باه واپاس آياس 
ته مون کاي دساتار خاوان تاي هاڪ کاان وڌياڪ لاذياذ 
کاااڌن جااا اناابااار لڳاال ماالاايااا ۽ ماانااهاانااجااي خااچاار جااي 
نگهداشت پهرين کان به بهتر ٿي رهي هئاي جاياڪاا 

 “مان پاڻ به ڪري سگهيس ٿي.
عمر اتي ويٺل ماڻهن تي نظر وڌي کيس ڪجهه رد ” 

عمل جي اميد هئي، پر سندس اها ڪاهااڻاي ڪاناهان 
ا  ۾ نااه تااعااجااب يااا ڪااا حااياارت اڀاااري سااگااهااي. 
قاااضاايَء عااماار جااي مااونااجااهاااري کااي ڏسااي وضاااحاات 
ڪئي، ڪيترائي شهر اهو سوچڻ پسند ڪندا آهن ته 
سااڄااي عااالاامااي دناايااا ۾ اهااي ئااي سااڀ کااان وڌيااڪ 
مهمان نواز آهن، پر صرف سمر قند جا ماڻهاو ئاي ان 
اعزاز جا مستحق آهن. جيستائين مون کي خبر آهاي 
هتي ڪنهن به مسافر کي پنهنجي قاياام ياا طاعاام 
جي قيمت ادا نااهاي ڪارڻاي پاونادي. ماون کاي اهاڙن 
ڪيترن ئي درويش خاندانان جاو عالام آهاي جاياڪاي 
هااتااي اچااڻ وارن ضاارورتاامااناادن جااي مااهاامااان نااوازي ۾ 
پنهنجو الهه تلهه برباد ڪريو ڇڏين، پار تاون ڪاڏهان 
به کين ڪا ٻٽاڪ هڻانادي ناه ٻاڌناديان. هار رساتاي ۽ 
موڙ تي جيڪي ُڦوهاارا تاون ڏسايان ٿاو جان جاو ماٺاو 
پاڻي هر راهگير جي اڃ اجهائڻ الِء آهي جن جو انگ 
هاان شااهاار ۾ ٻااه هاازار کااان وڌيااڪ آهااي، جاايااڪااي 
ڪاشي، ٽامي ۽ چاياناي ماٽايَء جاا ٺاهايال آهان اهاي 
سڀ هتان جي سمر قند جي رهاڪن جا مهياا ڪايال 
آهن، پر ڇا توکي ڪنهان باه هاڪ مااڻاهاوَء جاو اناهان 
تي نالو نظر آيو جيڪو پنهنجي تعريف جو طالاباگاار 

 “ هجيآ
مان اعتراف ٿو ڪرياان تاه اهاڙي ساخااوت ماون کاي ” 

ٻئي هنڌ ڪٿي نظر نااهاي آئاي. ڇاا اوهاان ماون کاي 
هڪ سوال پڇڻ جي اجاازت ڏيانادا جاياڪاو ماون کاي 

 “ پريشان ڪري رهيو آهيآ
قاضيَء سندس لفظ سندس وات ماان ڦاريانادي چاياو، 

مون کي خبر آهي ته تون ڇا ٿو پڇڻ چاهين: اهوئاي ” 
نه ته جيڪي ماڻهاو ماهاماان ناوازيَء جاي وصاف کاي 
ايڏو مان ٿا ڏين سي تاو جاهاڙي مساافار خاالف اياڏي 

 “ شڪ جو مظاهرو ڪيئن ٿا ڪري سگهنآ
 “ يا جابر الغر جهڙي بيوس پوڙهي خالفآ”

مااان تااوکااي جاايااڪااو جااواب ڏيااڻ وارو آهاايااان ان جااو 
اساان خوف. خالصو هڪ لفظ ۾ ڪري سگهجي ٿو. 

جي دين تي هر طرف کان حمال ٿي رهيا آهن بحريان 
۾ قرامته، ُقم جا امامي، ٻااهاتار فارقاه، قساطاناتاناياه ۾ 
رومي، قسمين قسمين ڪاافار ۽ ساڀاناي کاان وڌياڪ 
مصر جا اسماعيلي جنهن جا پيروڪاار وڏي اناگ ۾ 
باداد جي دل ۾ موجود آهن ۽ خاود هاتاي سامار قاناد 
۾ به. اهو نه وساارجاانِء تاه اساان جاي اساالماي شاهارن 
مڪي، اصافاهاان، باااداد، دمشاق، باخاارا، مارو، قااهارا، 

سمر قند اناهان جاي حاقاياقات تاه ڄاڻ ناخالاساتاان کاان 
وڌيڪ ناهي. هڪ لمحي به انهن کاان غافالات ڪائاي 
وئي ته وري هڪ ڀيرو ٻيهر صاحارائان ۾ تاباديال ٿاي 
ويندا. اهي هميشه کان ريتيلاي طاوفاانان جاي رحام ۽ 

 “ ڪرم تي رهيا آهن!
پنهنجي کاٻي هٿ واري روشندان ماان قااضايَء ڏاڍي 
ماهااارت سااان سااج جااي مااٿااي چاڙهااي اچااڻ جااو اناادازو 

 لڳايو. هو اٿي بيهي رهيو.
هان چاياو. “  حڪمران سان ملڻ جو وقت ٿي ويو آهي” 

هن تاڙي وڄائي. منهنجي الِء ڪجهه سفر جو ساماان 
اهاا سانادس عاادت هائاي تاه رساتاي ۾ “  مهيا ڪاياو.

چااٻااي الِء پاااڻ سااان گااڏ ڪشامااش کااڻاانادو هاو، هااڪ 
عادت جنهن جي نقالي ٻاه ڄاڻاا ڪانادا هائاا جاياڪاي 
سااناادس خااا  ويااجااهااا ساااٿااي هاائااا ۽ اهااي جاايااڪااي 
مالقاتي هئا. اهو ئي سبب هو جاو ٽااماي جاو هاڪاڙو 
وڏو ٿاالاهاه سانادس ڀارساان آنادو وياو جاناهان ۾ زردي 
مائل ڪشاماش جاو ڍيار لڳال هاو تاه جايائان اتاان هار 

 ماڻهو کڻي پنهنجا کيسا ڀري سگهي. 
جڏهن زخمي چهري جو وارو آيو تاه هان ان ڪشاماش 
ماان ناناڍڙي ُماٺ ڀاري کاڻاي خايااام طارف وڌائاياناادي 

منهنجو خيال آهاي تاه تاون اهاو چااهاياناديان تاه ” چيو، 
 “ مان توکي شراب جي بدران اها پيش ڪريان.

جيتوڻيڪ هن اها ڳالهه وڏي آواز سان نه چئي هائاي، 
پر ڄڻ ڪو جادوئي اثر هو جنهن جي ناتاياجاي ۾ هار 
سااهاه وارو بالااڪال خاااماو  ٿاي ويااو. هار مااڻاهااو ڄااڻ 
حيران ٿاي اٿاي باياهاي رهاياو ۽ عامار جاي چاپان کاي 

 -هن چيو -تڪڻ لڳو
جڏهن ڪو شراب پيئڻ چاهيانادو آهاي تاه پاناهاناجاي ” 

ساااقااي ۽ ساااٿااياان جااو انااتااخاااب ڏاڍي احااتااياااط سااان 
 “ ڪندو آهي.

  -زخمي چهري جو آواز بلند ٿي ويو
جيستائين منهنجو تعلق آهي، ماان تاه هاڪ قاطاري ” 

ماان تاه جانات الافاردوس ۾  -کي به ڇهڻ وارو نااهاياان
لڳااي ٿااو  -جاااِء حاااصاال ڪاارڻ جااو خااواهشااماانااد آهاايااان

 “ -توکي اتي منهنجي رفاقت جي تمنا ڪونهي
سادا حاايااات زناادگااي، ۽ اهااا باه مااعااتاباار عااالاماان جااي ” 

رفاقت ۾آ نه سائين وڏي مهرباني خدا تاه اساان ساان 
 “ -ڪنهن ٻي شيِء جو واعدو ڪيو آهي

اها لافاظان جاي ڏي ور اتاي ئاي رڪاجاي وئاي عامار 
تيزيَء سان قاضيَء ڏانهن وڌيو جاياڪاو کاياس ساڏي 

 رهيو هو. 
اهو ضروري آهي ته شهر وارا توکي ماناهاناجاي ڀار ۾ ” 

ان سان سندن ڪلهوڪي شاام وارو تااثار  -سوار ڏسن
 “-ختم ٿي ويندو

عمر کي رهائشگاهه جي چوڌاري جم  ٿيل هجوم ۾ 
ايئن لڳو ڄڻ ناشپاتاي جاي وڻ هاياٺاان ڇااناَو ۾ ڪاا 
باادام فاارو  ناظاار اچااي رهاي هااجااي هان رفااتااار ڍري 
ڪئاي ۽ کاياس ڳاولاڻ الِء هاياڏاناهان هاوڏاناهان ڏساڻ 

 -لڳو، پر ابو طاهر کيس ٽوڪيو
اڃان تيز هل خان اسان جي اتي پاهاچاڻ کاان اڳ ۾ ” 

 ئي وارد ٿي ويو ته تنهنجي الِء مصيبت ٿي ويندي. 
 ...)هلندڙ(... 
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 ڪه ڻي 

جنوري جو ڏياناهان هاو جاڏهان  
ڪااتااي چااوويااهاان ماااڻااهاان کااي 
چڪ هنيا، سايُء ناه هاو مااڻاهاو 
ڪاتااي کااان ڏڪااي رهااياا هائااا. 
مان ڪراچي جي هڪ اساپاتاال 
۾ ڊاڪاااٽااار آهاااياااان، ڪاااجاااهاااه 
ڏينهان اڳ ماون ڊائارياڪاٽار کاي صاالج ڏناي هائاي تاه 

ڪتي جو تعداد ايڏو نه آهي جاياڏو ڪاتان کاان ماتااثار ” 
ماڻهن جو، جيڪڏهن ماڻهن بجااِء ڪاتان کاي سائاياون 

 “هنيون وڃن ته قومي خزاني جو نقصان گهٽ ٿيندو.
ڊائاريااڪااٽاار ماانااهاانااجاي صااالج تاي ڪااو ڌيااان نااه ڏنااو ۽ 

ڪتن کي پڪڙي سئيون هڻڻ سولي ڳالهه ناه ”چيائين 
آهي، ٻيو ته اساان جاي مالاڪ ۾ اڃاان اهاڙياون سائاياون 
ايجاد نه ٿاياون آهان جاياڪاي ڪاتان کاي هاناياون وڃان، 
جيڪڏهن انهن کي هڻڻ الِء سئيون ٻاهران گهراياون تاه 
قومي خازاناي جاو ناقاصاان گاهاٽ ناه پار اڃاان باه وڌياڪ 

 “ٿيندو.
مااون وري کاااياااس ٻاااي تاااجاااويااز پااياااش ڪاانااادي چاااياااو 

جيڪڏهن ڪتن کي سئاياون ناٿاا هاڻااياو تاه گاهاٽ ۾ ” 
“ گهٽ گوليون ضرور هڻايو، ماڻهن جي جان ته ڇٽانادي.

ڊائريڪٽر چيو “ اڃان گولين هڻائڻ جو وقت نه آيو آهي”
، انتظار جو نتيجو اهو نڪتو جو ان ڏينهن “ انتظار ڪر” 

ڪتي جا کاڌل چوويهه ماڻهو اسپتال آندا وياا جان کاي 
ڄنگهن، هٿن ۽ ٻااناهان تاي زخامان جاا نشاان هائاا، اهاا 
حيرت جهڙي ڳالهه هئي ته ڪتو هاڪ عاورت جاي اهاا 
آڱر پٽي ويو جنهن ۾ کاياس مڱاڻاي جاي ماناڊي پااتال 
هئي. سڀني جا زخم صاف ڪري پٽيون ٻڌيون ويون ۽ 
ڪتن کان بچاُء جاا ٽاڪاا هاڻاي گاهار رواناو ڪاياو وياو، 
جڏهن ڊريسر انهن کان ڪتي متعلق پاڇاياو تاه ساڀاناي 

اهو ڪاري رناگ جاو ڪاتاو تاواناو ۽ ” ساڳيو جواب ڏنو 
طاقتور پئي ڏٺو، جنهن کي پاياشاانايَء تاي ماياڻ باتايَء 

 ”جي شعلي جهڙو اڇو نشان هو.
مون عالئقي جي اسسٽنٽ ڪمشانار ساان راباطاو ڪاري 

ٽاائاون ۾ ” کيس صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ ٻڌايو تاه 
هڪ ڪاري رنگ جو ڪتو داخل ٿاي وياو آهاي جاناهان 
کي پيشاانايَء تاي ماياڻ باتايَء جاي شاعالاي جاهاڙو اڇاو 
نشان آهي. ڪتو بظاهر بيمار نظر نٿو اچي، ان ڪيترن 
ئااي ماااڻااهاان کااي چااڪ هااڻااي زخاامااي ڪااري وڌو آهااي. 
چاوويااهااه ماااڻااهااو اسااان اسااپااتااال ۾ عااالج کااانااپااوِء فااارغ 

اساسااٽانااٽ ڪااماشاانار مايااونساپاال “  ڪاري چااڪاا آهايااون.
ڪارپوريشن فون ڪري اهڙا عملدار گهاراياا جان قاياماي 
۾ زهر مالئي ٽائون ۾ اڇاليو ڪتن جي مضباوط ناياٽ 
ورڪ سبب اهو ڪنهن ڪتي نه کاڌو، ان غالاط فاهاماي 
۾ ٽائون جا سڀ شريف ٻال ۽ ٻليون ٻچن سمايات دناياا 

 مان موڪالئي ويا.

فيبروريَء ۾ ڪتي جي کاڌل ماڻهن جاو تاعاداد ان حاد 
تائين وڌي ويو جو ٻيا سڀ مريض، جن ۾ نزلي زڪاام 
کان وٺي ويندي ٽائيفائيڊ، مليريا، پياٽ جاي ڪاياڙن ۽ 
چمڙيَء جي بيمارين جا مرياض شاامال هائاا، اناهان کاي 

اسپتاال ۾ ڪااري ڪاتاي ” اهو چئي واپس ڪيو ويو ته 
جا کاڌل ماڻهو ايڏا ته ڪٺا ٿي وياا آهان جاو پايار پاائاڻ 
جي جاِء نه آهاي، جاياڪاڏهان ٻاياا مارياض داخال ٿاياا تاه 
“ ڊاڪٽرن ۽ عملي کي اسپتال کان ٻاهر باياهاڻاو پاونادو.

ماڻهو هڪ ڪاري ” هڪ مسجد مان اعالن ڪيو ويو ته 
ڪتي کان هاوشاياار رهان، جاياڪاو اوچاتاو حامالاو ڪاري 
گهٽين ۾ گم ٿي وڃي ٿاو، ڪاناهان کاي ڪاتاو لاڪال 
نظر اچي ته ٽائون جي چڱي مڙس گل خان کاي اطاالع 

 “ڪري.
هڪ ڪٻاڙي جنهن جي گااڏي تاي ڀڳال باحاري جاهااز 
جا ڪٽ لڳل پرزا پيل هائاا، اهاو جاياڪاسان ماارڪاياٽ 
کان ٿيندو جڏهن ريل جي ان پٽاڙيَء وٽ پاهاتاو جاناهان 
تان گذريل سٺ سالن کان ڪابه ريل نه لنگهي هئي ته 
اتي ان کي ساڳياو ڪاتاو ناظار اچاي وياو. ڪاٻااڙي وارو 
گاڏو ڇڏي وٺي ڀڳو ۽ اچي گل خاان کاي ٻاڌاياائايان تاه 
هن اهو ڪتو ريل جي پراڻين پٽڙين وٽ ڏٺو آهاي. گال 
خان جي دوناليَء ۾ صرف هڪ ڪارتاوس هاو، هان اهاو 

 “ڪتي الِء هڪ ئي ڪافي آهي.”سوچيو ته 
گل خان ڪٻااڙي واري ساان گاڏ جاياپ ۾ چاڙهاي ريال 
جي پٽڙيَء تي پهتو، ڪار جي ڳريل سالاياپارن وچ ۾ 
کوٽيل کڏ انادر جايائان ئاي بانادوق ساڌي ڪاياائايان تاه 

ڪتي الر ڪيس، گل خان جاي بانادوق ماان 
ڪارتوس ڇٽي ويو ۽ ڪتي جو ساياناو 

پار ڪري ويو، ڪجهه َڇرا ڀرسان 
بيٺل بڙ ۾ گهڙي وياا، باڙ جاي 
ٿڙ مان دونهون ايئن نڪرڻ لڳاو 

جيئن ڪتي جي پيشانيَء تي ميڻ 
بتيَء جو شاعالاو وسااماي وياو هاجاي. ساڄاي 

جاياڪاو ڪام ” ٽائون ۾ هوڪار پائاجاي وئاي 
ميونسپل وارن کاان ناه ٿاياو، اهاو گال خاان 
ڪاايااو آهااي، ڪااارو ڪااتااو مااري چااڪااو 

 “آهي.
اها حيرت جاهاڙي ڳاالاهاه هائاي تاه ڪاتاي 
جي مرڻ کانپوِء ڪتي جاا کااڌل اڃاان 

اچڻ لڳا. هرڪو سوچاڻ بااه اسااپااتااال 
جاااااياااااڪاااااڏهااااان لڳاااااااااااااااااااااااو، 
چااااااااڪااااااااو ڪتو مري 
آهاااااي تاااااه 

پوِء هيُء وري 
ڪهڙو ڪتو آهاي 

جيڪو ماڻهن جي ڪڍ پئجي 

 ويو آهيآ سڀ فڪرمند ٿي ويا.
هڪ لنگڙو جنهن جي ڪار جي گاهاوڙيَء کاي ڪاتاي 
ڄاناگااهاه ساماجااهاي چاڪ پاااتاو هاو، اهااو اسااپاتاال آياو ۽ 
ٻڌايائين ته ساڳيو ڪتو مون وزيار ماياناشان جاي پالاياٽ 
فارم جي پويان وڇايل ڪوئلي جي ڍيار تاي ڏٺاو آهاي، 
اهو ڪارو ڪتو ڪوئلي جي ڍير تي ايئن ستال هاو جاو 
نظر نه اچي رهاياو هاو، ساواِء پاياشاانايَء جاي نشاان جاي 
جنهن کي مون ڍير تاي وياٺال اڇاو ڪاباوتار ساماجاهاياو، 
ماون ڊائارياڪاٽاار کاي فاون ڪااياو ۽ کاياس ٻاڌاياو تاه ان 
ڪتي کي وزير مينشن اسٽيشن ڀرسان ڏٺو ويو آهي ۽ 

ڪتن جي باچااُء جاي ٽاڪان جاو آخاري ”اهو به ٻڌايو ته 
ڊائريڪٽر اهو چئي جلدي ۾ فون “ پيڪيٽ بچيو آهي.
ڪااتااي کااي مااارڻ الِء بااناادوق باااز ” باانااد ڪااري ڇااڏيااو 

موڪليان ٿو، باقي ٽڪن جو اسٽاڪ مون وٽ باه خاتام 
 “ ٿي چڪو آهي.

ماان ماااياوس ٿاي ويااس، پاار ٿاوري ديار ۾ خاباار آئااي تااه 
ڪارو ڪتو ڪوئلي جي ڍير تي ڍير ٿي چڪو آهي، ان 
خوشيَء جاي خابار جاو ڪاوباه اثار ناه ٿاياو، ٻائاي ڏياناهان 
اسپتال ۾ ڪتي کاڌلن جاو سااڳاياو تاعاداد هاو، پاٽاياون 
ڪندي ڊريسر جا هٿ سڄي وياا ۽ ٽاڪان جاو اساٽااڪ 
بالااڪال خاتاام ٿااي ويااو، ٽااڪااا اڻ لاڀ ٿاي وياا، مااڻااهاان 
اسپتال ۾ ڀڃ ڊاهه ڪئي، پوِء روڊن تي نڪري آيا، ٽائر 

 ساڙيائون، ٽريفڪ ۽ دڪان بند ٿي ويا.
باال آفيسرن نوٽيس ورتو ۽ ميونسپل جا جاوان رپاياٽارن 
سان پهچي ويا، ساڄاي ٽاائاون جاا ڪاتاا گاولاياون هاڻاي 
ماري وڌائون، اسپتال ۾ اهاا خابار پاونادي هائاي تاه 
ڪتا مارڻ جاي اياڪاشان پاالن تاي عامال ٿاي 
رهيو آهي ۽ روز ڏهه ٻارنهن ڪتاا ماري رهاياا 
آهن. پوِء به حيرت جهڙي ڳالهه هئي جو اسپتال 

 ۾ ڪتي کاڌل ايندا رهيا.
ان ڪاري ڪتي جا کاڌل ڪيترائي ماڻهو مري 
چڪا آهن، پر اهو پراسرار ڪتو جيائارو آهاي. 
آخري اطالعن موجب ان ڪتي هڪ اناڌي 
شخا  تاي حامالاو ڪاياو، کاياس دساي 
سيني ۾ چڪ هاناياو. جاڏهان ان اناڌي 
شخ  کي اسپتال وٺي ويا ٻڌاياائايان 

 “ڪتي کي پٽو پاتل هو.”ته 
سااڀ حاايااران ٿااي ويااا ۽ پااڇااايااائااونااس 

تون ته انڌو آهين، توکاي پاٽاو ڪايائان ” 
 آ“نظر آيو

جڏهن ڪتي حمالاو ڪاياو تاه ” چيائين ته 
 “!منهنجو هٿ ان جي پٽي ۾ پئجي ويو

هڪ انڌي پاراسارار ڪاتاي جاو ماعاماو حال 
ڪري وڌو، دراصل پٽي پاتل ڪتاا ماارڻ 

 غير قانوني عمل آهي.

 پ رُاسرارُڪتو
 

 اهو 

 رسول ميمڻ
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جھاز تان لھندي ئي منھناجاو 
ڌياااان پااااڻ ڏاناااھااان ڇاااڪاااائاااي 
ورتااو. سااناادس انااداز ماانااجااھااان 
ايئن پئي لڳو ڄڻ ڌرتيَء جاي 
گولاي جاي ڪاناڊ ڪاڙڇ کاان 
واقاااف واااجاااي ۽ مااامااابااائااايَء، 
وروين پڄاڻان آيو وجي. ون جھاڙو بادشاڪال ۽ باي 
ڊولو شخ ، اڄ تائين منھاناجاي ناظار ماان ناه گاذرياو 
آهي، پر سندس بدصورتايَء ۾ باه واڪ خاا  قسام 
جي ڇڪ ۽ ڪشش وئي. سندس بي ڊولن ماھااناڊن، 
ڪاااري رنااگ ۽ اڍنااگااي باات تااي نااظاار پااوناادي ئااي 
ماڻھوَء کي بيزاريَء جي احساس سان گاڏوگاڏ حايارت 

 پڻ ٿيڻ لڳي.
سندس نالو شھريار وو. ماون ساان جالاد 
گاااھااارگاااھااالاااو ٿاااي وياااو. وااان جاااڏوااان 
ڳالھائڻ شروع ڪيو ته لڳو پئي تاه 
ڄڻ سندس آواز ۾ واڪ قسام جاو 
ماااٺااااس ۽ نااارماااي واااجاااي. سااانااادس 

ڳاااالاااھاااياااون ٻاااڌي، مااااڻاااھاااوَء جاااي دل 
خوامخوا  ڏاناھاناس ڇاڪاجاي پائاي وئاي. 
ويڏانھن ووڏانھن جاون ڳاالاھاياون ڪارڻ 

عورتن ” پڄاڻان، مون کي چوڻ لڳو  
جاااو انااادر، ڪاااو باااه ناااٿاااو ڄااااڻاااي 

اواااو ٻاااڌي، ماااون کاااي “  ساااگاااھاااي.
کانئس، وڪ قسام جاي مااياوساي 
ٿاااي پااائاااي. ڇاااو جاااو ماااان ان 
شخا  کاان، جاياڪاو باظااوار 
سااااياااااج پاااائااااي لڳااااو، ڪااااو 
عجيب غريب داساتاان ٻاڌڻ 
پئي گھريو. مگار وان واڪ 
اوڙي ڳاالا  ڪاري وڌي، 
جاايااڪااا واازارياان سااالاان 
کااان ماااڻااھااو چااوناادا آيااا 

آون. چڱي وٿاي وجاھاي، واو 
 “جو نالو ٻڌو آويآ‘ اوراتما’تو ”پڇڻ لڳو  

مون کي ٿاورو يااد پاوي ٿاو. شااياد ” مون جواب ڏنس  
 “ ڪنھن ناچڻيَء يا خوشبوِء جو نالو آوي.

وڪ شھر جو ناالاو ‘ اوراتما’نه صاحب! ”وو چوڻ لڳو  
آوي. ويُء شھر اوڙي وڪ ملڪ ۾ واق  آوي جنھان 
بابت اووان ماڻھو ڪج  به نٿا ڄااڻاو. وري جاي ماان 

اتان جون حالتون ٻڌايان ته اووان ڪج  ساماجاھانادئاو 
به نه. بس ايترو ٻڌي ڇڏ تاه ان مالاڪ جاي حاڪاومات 
وڪ آمار جاي قاباضاي ۾ وائاي ۽ اتاي چاوچاال ناالاي 
وڪڙي جاڙي ٻاوٽاي جاجاھاي پايادا ٿايانادي آواي. ان 
ملڪ ۾ اووان جي ون خادم کي وڪڙو واقعو پاياش 

 آيو، جنھن کي وسارڻ ناممڪن آهي.
مان ان ملڪ ۾ پورا پندرون ساال رواياو آواياان. اتاان 
جي حاڪم جو مشير وئس ۽ وو مناھاناجاي مشاوري 
کان باير ڪوبه ڪم نه ڪندو وو. منھنجي چوڻ تي 
ڪڏون وو پاڙيسري سلطنتن سان جنگ جوٽيندو وو 
۽ ڪڏون ناڪي ۽ آمد ۾ واڌارو ڪري ڇاڏيانادو واو. 

۽ مون کي اثار 

رسوخ فقط پنھنجي زباني طاقت جي ڪاري حااصال 
ٿيو وو. اوو صحيح آوي ته بادصاورتايَء ۾ پاناھاناجاو 
مآال پاڻ وئس. مگر قدرت مون کي بيان جاو حسان 
۽ زبان جي مٺاس عطا ڪري، ان ڪميَء جي تاالفاي 
ڪري ڇڏي وئي. ماان باه ان ئاي قاوت جاي َٻاَل تاي 

ساالااطاانااتاان کااي قاار  وٺااڻ يااا ڏيااڻ تااي آماااده ڪااري 
سگھان ٿو. سپاوي منھنجي تقرير ٻاڌي، جاناگ جاي 
ميدان جي پٿريلي زمايان تاي راتاياون گاذاري ڇاڏيانادا 
آون ۽ ُاف باه ناه ُڪاڇانادا آوان. ماون کاي زباان جاي 
تلوار جي زور تي شور  کي ختم ڪرڻ جو ڍنگ باه 
اچي ٿو. جنگ جا ڪاتاا، ماناھاناجاي ساياٽايَء جاو آواز 
ٻااڌي ڇاايااڇاااڙ باااڇاااڙ ڪااناادا آواان ۽ اماان جااا پاااريااھاار 
منھنجي وڪڙي اشاري تي پنھنجا َپَر ٽيڙي ڇاڏيانادا 
آون. جڏون ماڻھو مون کي پھريون دفعو ڏسندا آوان 
ته ڏڪي ويندا آون، ليڪن جڏون مان زبان کاولايانادو 
آويان ته ڏون منٽن جي اندر اندر پوريَء طرج مٺ ۾ 
ڪري وٺندو آوياِن. ڇا تنھنجي خياال ۾ اچاي ٿاو تاه 
 “ڪا عورت مون جھڙي شخ  کي پسند ڪنديآ

تاريخ ۾ اوڙا مآال تاه ” مون چيس  
 “موجود آون ته...

وو ڳاالا  ڪاٽايانادي چاوڻ لڳاو  
معاف ڪاجاو! اوواان ماناھاناجاو ” 

مطلب نه سمجھيو. ٿورو منھاناجاو 
داسااتااان ٻااڌي وٺااو تااه اووااان تااي 
منھنجو مطلب واضح ٿاي پاونادو. 
يوسف، منھنجو واڪاڙو دوسات 
واو. ان جااا وار ڀااورا واائااا ۽ 
اکاايااون ناايااريااون، جاايااڪااي 
کلڻيون لڳنادياون واياون. 
جاڏوان تاه واو مارداناگاايَء 
واري حساااان جااااو پااااورو 
نماوناو واو، لاياڪان سانادس 
ڳالھائاڻ ۾ ڪاا ڪشاش ناه 
وئي. منھنجي ۽ وان جاي 
دوستيَء جو ساباب باه 
اوو واو تاه اساان 
ٻئي وڪٻئي 
جاااااااااو ضاااااااااد 
وئاسين. وو جڏوان 
منھنجي چھري تي ناظار وجاھاي تاه 
سندس دل ظاواري وجااوات ۽ مارداناگايَء واري حسان 
جي غرور ۾ ڀارجاي وڃاي. وري جاڏوان سانادس ناڙيَء 
مان چند اڻ چٽا آواز نڪرن، جنھن کاي واو ڳاالاھاائاڻ 
سان نسبت ڏيندو وو ته مون کي اطميناان ٿاي ويانادو 
وو ته خدا مون کي سھڻي صاورت نااواي ڏناي تاه ڇاا 

 انُجيُپڙهڻُس نُگهڻنُجوُڀلوُٿيندو
 

 ھن 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 ليکڪ: چراغ حسن حسرت
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 ٿيو، زبان ۾ ته اثر رکيو اٿائين.
۾ وڃڻ جاو اتافااق ‘ اوراتما’وڪ دفعي مون کي شھر 

ٿي پيو. ان موقعي تي وري ياوساف باه سااڻ واجايام، 
ڇو جاو کاياس ان مالاڪ ۾ تاماام گاھاڻاا واپااري حاق 
حاصل وئا. وو ڪيترن ئي ڪارخانن جاو ماالاڪ واو. 
سااڄااي ماالااڪ ۾ ماانااھاانااجااي نااالااي جااي واااڪ واائااي. 
اخبارن ۾ منھنجون تعريفون ڇپبيون ويون. ان ڪري 

پھتس ته ماڻاھاو ماون کاي ڏساڻ ‘  اوراتما’مان جڏون 
الِء ڪاناڊ ڪااڙڇ کاان اچاي ڳااواٽ ٿايااا. ياوساف کااان 
ڪاانااھاان پااڇاايااو بااه ڪااو نااه. انااھاان مااڙنااي جااا ِساايااَس، 
منھنجي آڏو جھڪي ويا. منھنجي زبان مان نڪاتال 
وااڪ وااڪ لاافااظ، وٽاان پااوري الئاابااريااريَء کااان وڌيااڪ 
قيمتي وو. دنيا ۾ اوڙا ماڻھو به کاوڙ آوان، جاياڪاي 
اوڙن موقعن تاي پااڻ کاي چڱايَء طارج ساياناگااريانادا 
آون. چھري تي پائوڊر وڻندا آون. ڳاَل تاي ناقالاي تِاَر 
ڪڍندا آون ۽ ڀانت ڀانت جي پائوڊرن جي اساتاعاماال 
سااان سااھااڻااو ٿاايااڻ جااي ڪااوشااش ڪااناادا آواان، پاار 
ڪوششن سان ڇا ٿو ملي!آ ماڻھو، ساڻاڀان ڳاٽان کاي 
ڪونه ٿا ڏسان، بالاڪاه ساڻاڀايان ڳاالاھايان جاو قادر ٿاا 
ڪن. قد ڪار کي ڪير ڪونه ٿو پڇاي. خاياال جاي 
لطافت ۽ بيان جو رنگين انداز، مڙني کي مريد ڪيو 
ڇڏي. وا! ته مان اووان کي ٻڌايو پئي ته وڪ ڏينھن 

‘ وزار پاياا’ جي مشھور ڪلب ‘  اوراتما’ مان ۽ يوسف 
۾ مٿئين بالڪونيَء ۾ ويٺا وئاسين. اچانڪ ياوساف 

۾ ماون واڪ حسايان عاورت ‘  اوراتاماا’ چيو  ڀائو يار! 
ڏٺي آوي، جنھن جي سونھن ۽ سوڀيا جو مآال، دنياا 
جاي تاخااتاي تاي ڪاٿااي بااه نااٿاو مالااي سااگاھااي. مااون 

 “ڪيرآ”پڇيس  
. ان ماون ”ون چيو   شھر جاي رئاياس جاي ڌيَء لايالاي 

کي وڪ ئي نگا  ۾ وناگاي ڇاڏياو، لاياڪان تاون تاه 
شڪل صورت ۾ گاياناڊي کاان گاھاٽ ڪاوناه آوايان، 
تااوکااي انااھاان ڳااالااھااياان سااان ڪااھااڙي دلااچااسااپااي ٿااي 

اواو صاحاياح آهاي، خادا ماون ” سگھندي. مون چيس  
کي حسين نه جوڙيو آهي، پر وان ماون کاي فصااحات 
“ بخشاي، ان ڪامايَء جاي تاالفاي ڪاري ڇاڏي آواي.

انھيَء ڪري ماان، ان ماعاامالاي ۾ ” يوسف چوڻ لڳو  
 “توکان مدد ٿو گھران.

 “مان تنھنجي مدد، ڪيئن ٿو ڪري سگھان.”
ون ملڪ ۾ تاون وڏو مااڻاھاو ساماجاھاياو ٿاو وڃايان. ” 

 “ٻيو....
 “ان ۾ ڪو شڪ ئي ناوي. مان وڏو ماڻھو آويان.”
۽ مااون جااھااڙو حسااياان شااخاا ، ماالااڪاان ۾ ڪااونااه ” 

 “ملندو.
وااڻاي ٻاڌ! اواا ماياڊم صارف شاام ” اڳتي چوڻ لڳاو  

ڌاري گاڏيَء ۾ چڙوي اچاي ٿاي ۽ مايادان جاو چاڪار 
وڻي واپس موٽي ٿي وڃي يا ته ڪي خوشناصاياب ان 
وقت سندس جھلڪ پسن ٿا يا ڪڏوان ڪاڏوان واوَء 
پنھنجي گھار جاي دريَء وٽ وياٺاي ناظار اچاي ٿاي. 
مااان چااوان ٿااو تااه اسااان ٻاائااي ماالااي، ان پااريَء کااي 

 “شيشي ۾ الوي وٺون.
 “ليڪن اسان ٻنھي مان ٿيندي ڪنھن جيآ”

 “منھنجي، ٻيو ڪنھن جيآ”يوسف چيو  
، جااڏواان سااياار ڪاارڻ الِء ” اڳاتااي چااوڻ لڳااو   لااياالااي 

ميدان تي ايندي آهي ته مون کي اتي وياٺال ڏسانادي 
آوي. مگر مناھاناجاي اصالاي ناالاي کاان واقاف نااواي. 
بلڪه ووَء ماون کاي شاھارياار ٿاي ساماجاھاي. دراصال 
مون خود، سندس انا جي ذريعي کيس غالاط فاھامايَء 
۾ مبتال ڪري ڇڏيو آواي. ماناھاناجاو خاياال آواي تاه 
تنھنجي شھرت، سياسي ڄااڻ ۽ ڏاواپ ۽ ماناھاناجاي 
وجاوت ۽ حسن، جيڪڏون وڪ شخ  ۾ ڪٺا ٿاي 
وڃن ته دنياا ۾ ڪاھاڙي عاورت اواڙي آواي، جاياڪاا 
اوڙي شاخا  جاي زال ٿاياڻ ناه چااواي. وان تاناھاناجاا 
سمورا ڪاارنااماا، واڪ واڪ ڪاري ٻاڌا آوان ۽ ماون 

 “کي وري، وري وري ڏٺو اٿائين.
 “پر اوا َوِل، ڀت تي چڙوندي ڪيئنآ”
ٻڌ! ليلي  جي گھر سان گڏ وڪڙو واياٺااناھايانَء تاي ” 

باغ آوي. ليلي  جاناھان ڪاماري ۾ راتايان جاو اڪاآار 
اچي ويھندي آوي، ساو اناھايَء بااغ ۾ کالانادو آواي. 
ڪمري سان گڏ، ناارناگايَء جاو وڻ آواي، جاناھان تاي 
عشق جون وليون چڙويل آون. اگر اتاان باياھاي، ڪاو 
ليلي  سان ڳالھائي ته ان جو چھرو دريَء ماان بالاڪال 
نظر نه ايندو. مگر وڪٻائاي ساان ڳاالاھاياون ساوالئايَء 
سان ڪري سگاھانادا. ماان چاوان ٿاو تاه رات جاو تاون 
اتي وڃ ۽ منھنجي بدران، ساڻس ماحابات جاو اظاھاار 
ڪر. ووَء تاناھاناجاو چاھارو تاه ڏساي ناه ساگاھانادي، ان 
ڪاري اوااوئااي ساامااجاھااناادي تااه واايُء اوااو ئااي حسااياان 
شااخاا  آوااي، جاانااھاان کااي مااان ڏواااڙي مااياادان تااي 

 “ڏسندي آويان.
چڱاو ” مون ٿوري دير مار ڪرڻ بعد، کيس چاياو تاه  

يار! مان ان معاملي ۾ تنھنجي مادد ضارور ڪانادس 
۽ مون کي يقين آوي ته منھنجون ڳالھيون ٻڌي ون 
جي دل تي تنھنجي ماحابات جاو ِچاُٽ اواڙو تاه گاھارو 

ٿااي ويااناادو جااو دناايااا جااو ڪااوبااه 
حاااااادثاااااو، ان کاااااي 
ماااااااياااااااسااااااااري ناااااااه 

 “سگھندو.
رات ڌاري، يااوسااف مااون 
کااي ڪاااري چااادر آڻااي 
ڏناااي. ماااناااجاااھاااس ساااڄاااو 
جسم وياڙواي ساياڙواي، 
لااياالااي  جااي ڪاامااري وٽ 
وڃااي باايااٺااس. مااون کااي 
اياائاان لڳااو ڄااڻ ڪااو ٿااڌا 

ڀااااااااااااااااااااااري. ساااا  پاااياااو 
بااااتاااايَء گاااااااڏوگاااااااڏ 

جي روشانايَء ۾ واڪ اڇااڻ ماائال شاڪال ناظار آئاي. 
ڪوٽ جاي ڪاالار ۾ ٻاوٿ لاڪاايام ۽ تاقاريار شاروع 
ڪري ڏنم. ائين لڳو ڄڻ، ماناھاناجاو آواز ٻاڌنادي ئاي 

ياا ‘  وا’ بت بڻجي بيھي روي. ڪيڏي ڪيڏي مھل 
چيائين پئي يا پاناھاناجاي ساوناھان ۽ ساوڀاياا جاي ‘ نه’ 

سارا  ٻڌي، ڪنھن حد تائين وڏي آواز ۾، چاياائايان 
 “صاحب! اووان مون کي ٺاويو پيا نه!.”پئي  

مان ڪالڪ کن، تاقاريار ڪانادو رواياس. تاقاريار تاه ڇاا 
وئي، وڪ مسلسل غزل وو، جنھن ۾ ماون دل ساان 
سندس سونھان ۽ سانادرتاا جاي ساارا  ڪائاي وائاي. 
جڏون مان موڪالئڻ لڳاس تاه وان ماون کاي ڳااڙواو 

 گل ڏنو، جيڪو مون يوسف جي حوالي ڪيو.
ٽن وفتن تائين اوو کيل، ائين ئي والانادو رواياو. آخار 
وڪ رات وان، ماناھاناجاي زال ٿاياڻ جاي حااماي ڀاري. 
مون ايندي ئي يوسف کي اوا خوشخبري ٻڌائي ۽ ان 

ڏس! فاي الاحاال سااڻاس ” سان گڏ کيس اوو به چيم  
ڳالھائجانِء نه! ڪاٿاي ائايان ناه ٿائاي تاه ساڄاو ڪاياو 

 “ڪرتيو ڌوڙ ٿي وڃي.
اچ! ٿاورو مايادان تاان ٿاي ” ٻئي ڏينھن ياوساف چاياو  

مان تيستائين اتي نه ويو وئس جاو ماون کاي “  اچون.
کيل تماشي سان ڪا دلچسپي ناه وائاي. اساان وڃاي 
اتي بيٺاسين مس، جو پري کان وڪڙي گاڏي ظااوار 

ماناھاناجاي لايالاي  اچاي ” ٿي. جنھن تاي ياوساف چاياو  
مون ليلي  جي بااغ ۾ ڪاياتارياون ئاي راتاياون “  پئي.

گذاريون ويون، ليڪن اڃاا تاائايان کاياس ڏٺاو ناه واو. 
واڻ جو مون چھري تي نظر وڌس تاه ائايان ماحاساوس 
ٿيو ڄڻ مناھاناجاي پايارن واياٺاان ڌرتاي ناڪاتاي پائاي 
وڃي. ڇو جاو ماون ساڄاي زنادگايَء ۾ اواڙي ساھاڻاي 

ڇاا ”  عورت ڏٺي ئي نه وئي. مون ان وقت وچن ڪيو 
“ به ڪرڻو پوي، ون عورت کي پاناھاناجاو باڻاائايانادس.

وري جڏون پنھنجي شڪل ۽ صورت ڏانھن ڌياان 
ويااو تااه دل صاافااا ٻااڏي وئااي. لااياالااي  جااي گاااڏي، 
آوستي آوستي اسان جي ڀر مان گذري وئاي. 
پلڪ سوا الِء ون پنھنجا ڪارا ناياڻ کاناياا ۽ 
ياوساف جاي چااھاري تاي ُکاپااائاي ڇاڏياائاياان. 

شااھااريااار! واان عااورت ” يااوسااف چااوڻ لڳااو  
 “بابت اووان جو ڇا خيال آآ

مون کاياس پاناھاناجاي وناي ” مون ورندي ڏنس  
 “بڻائڻ جو وچن ڪيو آوي.

اوو ٻاڌي، ياوساف اياڏو کالاياو جاو پاياٽ ۾ َوَٽ 
ٿااورو شاايااشااي ۾ ” پاائااجااي ويااس. پااوِء چااوڻ لڳااو  

شڪل ته ڏس! انھيَء ڊيل ڊول تاي تاوکاي اماياد 
مون “ آوي ته ليلي  تنھنجي زال ٿيڻ قبوليندي. 

مان بحث ۾ وڃاڻ ناٿاو چااواياان. ماگار ” چيس  
ڪن کولي ٻڌي ڇڏ تاه لايالاي  ڄااڻ ماناھاناجاي 

 “زال ٿيڻ واري آوي.
انااھاايَء شااام جااو مااان لااياالااي  جااي پاايُء سااان 
مليم. ان ته مون کي اکين تي کاڻاي وياھاارياو 
۽ وڏي خاادماات چاااڪااري ڪاايااائااياان. واايااڏانااھاان 
ووڏانھن جون ڳاالاھاياون ڪارڻ پاڄااڻاان ماون چاياس  

سائين منھنجا! مون اووان جاي ڌيَء جاي ساوناھان، ” 
سااوڀاايااا ۽ قاااباالااياات جااي وڏي واکاااڻ ٻااڌي آوااي. 
جاايااڪااڏواان اووااان ساااڻااس ماانااھاانااجااي ڄاااڻ سااڃاااڻ 
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 “ڪرائي ڇڏيو ته وڏو ٿورائتو روندس.
ليلي  ڀت جي ڀر ۾، ڪرسيَء تي ويٺي وئي. سنادس 
پوشاڪ سافاياد وائاي ۽ ڪااڪال ۾ ماوتاي ٽاماڪاي 

جاي حااڪام، ماون کاي وٽااس ‘  اوراتاماا’ رواياا وائاس. 
وٺي وڃي، انتھائي موزون لفظن ۾ مناھاناجاي سااڻاس 
ڄاڻ سڃاڻ ڪرائي. جڏون ون پھريون دفعو منھنجي 
چھري تاي ناگاا  وڌي تاه سانادس واٿان ماان وناجاڻاو 
ڇڏائجي، ڪري پيو. ڀارون تااڻاجاي وياس ۽ ساريار ۾ 
ڏڪااڻاايَء جااي لااھاار ڊوڙي ويااس. مااگاار ماانااھاانااجااو آواز 
ٻڌي، ووَء ڇرڪي پائاي ۽ تاارا ڦاوٽااري ڦاوٽااري ماون 
کي ڏسڻ لڳي. کيس منھنجي آواز ۽ چھري ۾ ڪاا 
به نسبت نظر نه پئي آئي. تنھنڪري مان پالاڪ ساوا 
 -رڪيس ۽ پوِء لڳاتار ڳالھائينادو رواياس. واوَء ُچاپاڙا
ُچااپ ڪااارسااايَء تااي وياااٺاااي رواااي ۽ ماااان شااااعاااري، 
مااوساايااقااي، رومااانااس، گاالاان ۽ چااانااڊوڪااياان باااباات 
ڳالھائيندو رويس. ڳالھائڻ دوران مون بلڪل سااڳاياا 
شعر دورايا، جيڪي راتين جو سندس دريَء وياٺاان 

بيھي کيس ٻڌائيندو وئاس. سانادس ناياڻان 
۾ تجلي پيدا ٿي پئي، جنھن مان مون کي 
ڄاڻ ملي وئي ته ون منھاناجاو آواز ساڃااڻاي 

 ورتو آوي.
ور ڳااالاا  جااو ڳاااٽااو تااه ٻاان واافااتاان اناادر، 
منھنجي ساڻس پڌري ٿي وئي. يوسف کاي 
رنُج ته گھڻو ئي ٿيو، پر ون مردانگيَء ساان 
انااھااايَء صاادماااي کاااي َساااٺاااو ۽ چاااوڻ لڳاااو  

 “شھريار! مان اڃان مايوس نه ٿيو آويان.”
وڪ ڏينھن ماان گاھاڻاي ديار تاائايان ُاس  ۾ 
رلندو رويس. پوِء سڌو سمنڊ تاي پاھاتاس ۽ 
ٿڌي پاڻيَء سان وونتس. شام جو مان ليلي  
سان ملڻ الِء ويس ته ماون کاي ڏاڍو تاعاجاب 
ٿيو جو ڳالھايان ته اکر نه ُاڪلي. نِڇون پئاي 
آيون ۽ نڙيَء مان اڻ چاٽاا آواز پائاي ناڪاتاا، 
جيڪي منھنجاي ڪانان کاي پاڻ اوپارا پائاي 
لڳا. اوي عشق محبت واريون ڳالھيون، اوي 

شاعريَء وارا استعاارا ۽ تشاباياھاون، واڙ 
جو وڙ چٽ ٿي چاڪاا وائاا. دراصال 
مون کي زڪاام ٿاي پاياو واو، پاناج 

ڏينھن ائين گذري ويا. ڇھين ڏياناھان لايالاي  ۽ 
يوسف ٻئي گم ٿي ويا. ڳوال ڪئي ته پتو پياو  اواي 
وااڪااڙي آگاابااوٽ ۾ چااڙوااي ڀااڄااي ويااا آواان. مااون 
وڪڙي ڪشتيَء ۾ سانادن پايارو کاناياو. ناڪارڻ کاان 
پھرين، مون کي خيال آيو تاه زڪاام جاي ڪاا ُساتاي 

جاي واڪاڙي ‘  اوراتاماا’ ڦڪي وٺجي. تنھنڪري ماان 
جھوني پنساريَء جي وٽ ۾ گھاڙي وياس. ڳاالاھاائاي 
ته ڪو نه پئي سگھيس. پنھنجي ڳلي ڏاناھان اشاارو 
ڪااناادو رواايااس. واان وااڪااڙي وڏي اوٻاااسااي ڏنااي ۽ 
ڪنھن سوچ ۾ ٻڏي ويو. مون کي تڪڙ وئي، ڳالاي 
مااان پااڪااڙي، پااوِء پاانااھاانااجااي ڳاالااي ڏانااھاان اشااارو 
ڪيومانس. ون گھٻرائجي، وڪاڙي شاياشاي، جاناھان 
۾ ڪاري پٽڙي دوا وئي، منھنجاي حاوالاي ڪائاي ۽ 

ٻان ٻاان ڪااالڪاان کااانااپااوِء چامااچااو دوا جااو ” چايااائااياان  
مون وڪڙو رپيو، سندس تاريَء تاي رکاياو “  پيئجانِء!

 ۽ بندرگا  ڏانھن ڀڳس.

ٻئي ٻيڙيون، اڳيان پويان، ڪناري تي پھتيون. ليالاي  
، ماون تاي  ۽ يوسف، ٻئي ساحل تي بيٺا وائاا. لايالاي 
وااڪ نااگااا  وڌي ۽ پااوِء سااناادس ناايااڻ، يااوسااف جااي 
حسين چھري تي ُکاپاي وياا. ماون کاي ڄااڻ وائاي تاه 
مان ڳالھائي ڪو ناه ٿاو ساگاھاان، لاياڪان ماناھاناجاي 
ڪاميابيَء جو انحصار وو ئي ڳالھائڻ تي. ڪنھن نه 
ڪنھن طرج ڦڦڙن تاي زور ڏئاي آواز ڪاڍڻ چااوايام، 
ليڪن جيئن ئي مون ڳالھائڻ چاويو تاه ڳاالاھاائاڻ ۾ 
ڪا ڏکيائي محسوس نه ٿي. منھناجاو آواز اڳاي کاان 
اڳرو ۽ مٺو وو. وڪ واڪ لافاظ چاٽاو ۽ ٻاڌڻ ۾ آياو 
پئي. منجھن دٻيل ۽ رڪيل جذبا، اڇلون ڏئاي رواياا 

 وئا. 
! مان توسان ڪج  ڳالھائڻ چااواياان ” مون چيو   ليلي 

مان کاياس نااريال جاي وڻ واياٺاان وٺاي وياس ۽ “  ٿو.
شيرين بيانيَء سان چند مناٽان ۾ سانادس دل ماوواي 

ڳااالااھاايااون ٻااڌي وڌم. وااوَء ماانااھاانااجااون 

شھريار! جڏون تون مون سان ڳالھائيانادو ” چوڻ لڳي  
آوين ته مان نه ڪج  ٻاڌي ساگاھانادي آواياان ۽ ناه 
ڏسي سگھانادي آواياان. ساڄاي ڪاائاناات ۾ ڪاا باه 

 “شيِء توکان سواِء مون کي حقيقي نه لڳندي آوي.
والاي آئاي ۽ ‘  اوراتاماا’ قصو ڪوتا ، ليلي  مون ساان 

ٿورن ڏينھن اندر، اسان جو پرڻو ٿاي وياو. خابار نااواي، 
يوسف جو حشر ڇا ٿيو. ان واقعي پڄاڻان مون کاياس 

 ڏٺو ئي ناوي. 
 “ويُء داستان ٻڌي، اووان بيزار ته نه ٿي ويا آويو.آ

نااه! ماون کاي نافاساايااتاي مسائالاان سااان ” ماون چااياس  
دلچسپي آوي. دراصل عورت جاي دل عاجاياب شايِء 

 “آوي.
نڙيَء واري َنلي ۽ ڦڦار باه عاجاياب ” شھريار چوڻ لڳو  

غريب شيون آون. تو ڪڏون نِڙگُھٽ جي ساخت تاي 
 “غور ڪيو آويآ

نه صاحب! ليڪن اووان جاو داساتاان، ماون کاي ڏاڍو ” 
دلچسپ لڳو. اوو ٻڌايو  اووان جي بيگم صاحباه جاو 

 “ڇا حال آهيآ
مان لڏي آياسين ۽ جاوا جاي وياجاھاو ‘  اوراتما’ اسان ” 

وڪڙي ننڍڙي جزيري ۾ روون ٿا. منھناجاي زال کاي 
جي آبھوا ڀانِء نه پوندي وئي. خايار! اواو تاه ‘  اوراتما’ 

جو ٿيو سو ٿيو! اووان نڙگھٽ جاي رڳان کاي ڌار ڌار 
 “ڪري ڏٺو آويآ
مااون کااي جااراحاايَء جااي فاان سااان ڪااا ” مااون چاايااس  
 “دلچسپي ناوي.
لڱان جاي تشارياحاي ’ وار شاخا  کاي ”وو چوڻ لڳو  

جااي ٿااوري گااھااڻااي واقاافااياات واائااڻ گااھاارجااي. ‘  عاالاام
زڪام، وڏو خاطارنااڪ مار  آهاي. جاھاونان مشارقاي 

‘ مرضن جاي جاڙ’ يعني ‘  ام االمرا ’طبيبن ان کي 
سڏيو آواي. ان ساان ڦاڦاڙن کاي وڏو وااڃاو رساي ٿاو. 
ڪڏون ڪڏوان ناماوناياا ٿاياو وڃاي. سالا  ۽ تاپ دق 

 “جھڙا مر  به ان مان پيدا ٿا ٿين.
لاياڪان ” مون ڪنھن حد تائين چڙي چياس  

انااھاايَء واقااعااي جااو طااب سااان ڪااھااڙو 
تاعاالااقآ مااان تااه عااورت جااي جااذباان 
 “جي ڳال  ڪري رويو وئس.

ته پوِء تاو ساڄاو ”وو چوڻ لڳو  
واقاعاو ٻاڌو ئااي نااه! جاڏواان مااان 

ويااس، مااون ان ‘  اوراتاامااا’ واپااس 
ٻڍڙي پنساريَء کان پاڇاياو تاه تاو 
مون کي ڪھڙي ُستي ڏني وائاي. 

‘ چاوچاال’ ان ٻڌايو ته مون اوا ُساتاي 
جااڙي ٻااوٽاايَء جااي عاارق مااان ٺاااوااي 

اواو چائاي شاھارياار، پاناھاناجاي “  وئي.
کياساي ماان واڪاڙي دٻالاي ڪاڍي ۽ 

۽ ‘  اوراتاماا’ صارف ‘  چاوچاال”’ چوڻ لڳو  
ان جااي پساااگااردائاايَء وارن پااھاااڙن تاااي 

 “ڦٽندي آوي.
ويَء َڦاڪاي، جاياڪاا اناھايَء جاڙي ٻاوٽايَء 
جي رس ۽ ٻيان دوائان جاو مارڪاب 
آوي، کنگا ، زڪاام، نازلاو، 
ناڙيَء ۽ ڦاڦااڙن جااي گااھاڻاان 
مرضن الِء وڪ ٽڪ آوي. مان مامابائايَء 
آيو ئي ان الِء آويان ته اخبارن ۾ ان جو اشتھاار ڏياان 
۽ وندستان منج  ان جي وڪري جو انتظام ڪاياان. 
في الحال مان ان کي ٽڪيَء جي صورت ۾ وڪاڻاان 
ٿاو. وان دٻالايَء ۾ چاار ڊزن ٽاڪاياون آوان، جان جااي 
قيمت فقط ٽاي رپاياا آواي. اگار اوواان جاي ناڙيَء ۾ 
خار  روندي آوي، ڪڏون ڪڏون زڪام ٿائاي ٿاو، 
نزلي جي ڪري وقت کاان اڳ وار اڇاا ٿاي وياا آوان، 
مٿي کي ڦاياري ٿاي اچاي، کااڌو چڱايَء طارج وضام 
نٿو ٿئي، مضمون لکندي لکندي اکين تي َرَو چاڙواي 
ٿا وڃن ته اووان ويَء دوا واپرايو. خدا گاھارياو تاه ٿاورن 
ڏواڙن ۾ سمورن مرضن کاي پااڙئاون پاٽاي ڇاڏيانادي. 

 “جيڪڏون اووان کي ڳائڻ يا تقرير ڪرڻ... 
مان اٿي کڙو ٿيس ۽ بنا ڪج  چوڻ ڪرڻ جي، گھر 

 ڏانھن وليو آيس.
 )وينري او وينري تان(
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 ڪهاڻي 

جيائان ناناڊ ماان اٿاي، کاياس 
پاانااهاانااجااي طااباايااعاات ناااساااز 
محسوس ٿي، هن چاهيو تاه 
اسڪول نه وڃاي ۽ ساتاي 
ئي پئي هجاي، ساو هاوَء 
ساااااااَوڙ وياااااااڙهاااااااي وري 

 سمهي پئي.
وياانااا ُڪااُهااوَء کااي سااڏيااناادي ڪاامااري ۾ آئااي، 

ُڪُهو پاٽ ُڪاُهاو! اڄ اساڪاول ڪاوناه وڃاڻاو ” 
آهااي ڇااا، جااو اڃااان تااائااياان سااتااي پاائااي 

 “آهينآ
ممي! اڄ مون کي طاباياعات ساهاي ” 

 “ڪونه ٿي لڳي.
ويانااا ُڪااُهااوَء “  ڇاو ڇااا ٿايااو اٿاائايآ” 

جي مٿي ۽ ڳلان تاي هاٿ لڳاائاي 
 “بخار ته ڪونه ٿو لڳي.”ڏٺو. 

نه بخار ڪونه آهي، پر لڱان ۽ پاياٽ ” 
 “۾ سور محسوس ٿي رهيو آهي.

پيٽ جو سور ٻڌي وينا جي نرڙ تي گاهاناج 
ايئن اچي ويا جيئن سماناڊ ۾ لاهار ايانادي 

پيٽ ۾ سور! ٻي ڪاا تاه تاڪالاياف ” آهي 
 “ڪانه ٿي ٿيئيآ

 “نه ممي! ٻيو ڪج  ناهي.”
وينا ايئان “  باٿ روم مان ٿي آئي آهينآ” 

پااڇاايااو جااياائاان هااڪ پااولاايااس وارو ڪاانااهاان 
شارياف مااڻااهاوَء کاان ايائان آڏي پااڇاا ڪاناادو 
آهااي جااياائاان ڪااو ڏوهاااري هااٿ اچااي ويااو 

 هجيس.
 “ها ممي!”
ويناا ساوال پاڇاي تاه “  اتي ڪج  ٿيو ته نهآ” 

رهي هئي، پر ساڻ اها به دعا پئي گاهاري تاه 
 ُڪُهوَء جو جواب نه ۾ هجي.

نه ممي! ڪج  ناه ٿاياو، پار ” 
 “باٿ روم ۾ ڇا ٿئي هاآ

ُڪُهوَء جي جواب وينا کي آٿت ته ڏناي، پار ان جاي 
سوال وينا جي چپن تي تاالاو هاڻاي 
ڇڏيو، ايائان پائاي لڳاو ڄاڻ هاوَء 
ساامااجااهااي بااه نااٿااي ساامااجااهااڻ 

 چاهي.
نه نه ڪج  ڪوناه ٿائاي هاا، ” 

چائاي “  ايئن ئي پائاي پاڇاياو.
وينا پناهاناجاي ماٿاي تاي پااڻ 
کي ڌيري ڌڪ هڻندي مان ۾ 

چااري آهااياان تااون بااه! اڃااا ” چاايااو 
ُڪاااُهاااو تاااماااام ناااناااڍڙي آهاااي، 
اياتاري ۾ ايائاان ڪااوناه ٿااياناادو، 
اڃااان عااماار ئااي گااهااڻااي اٿااس، 
رڳو تيرهن سال، مون کاي ئاي 
پااناادرهااياان ۾ آيااا هاائااا، هاايَء 
منهنجي ئي اڏ کڻندي، اياتاري 
“ ۾ ڪااجاا  ڪااونااه ٿاايااناادس.

پاڻ ئي پاڻ کي آٿت ڏينادي 
 وينا گهٻرائي به رهي هئي.

هل اٿ ڪاجا  ڪاوناهاي، ” 
اسااڪااول وڃااڻ جااي تااياااري 
ڪاار، گااوري ڏيااانِء ٿااي، اهااا 

چاااونااادي “  وٺاااي ڪاااري وڃ.
وينا ُڪاُهاوَء جاي ساَوڙ الٿاي، 
هاانااڌ کااي اياائاان ڏسااڻ لڳااي ڄااڻ 
ڪج  ڳاولاهايانادي هاجاي ۽ ناه مالاڻ 
 تي کيس مايوسي بدران خوشي ٿي.
ُڪُهو اسڪول پهتي، رساياس تاائايان 
سااڀ ٺاايااڪ رهاايااو، پاار رساايااس مااهاال 
ُڪااُهااو پاانااهاانااجااي بااياانااچ تااان اٿااي ئااي 

 ڪانه ۽ نه ئي ناشتو کاڌائين.
ڇااا ٿاايااو ” روشااناايَء کاااناائااس پااڇاايااو 

ُڪاااُهاااو، اڄ نااااشاااتاااو 
ڪااونااه کااڻااي آئااي 

 “آهين ڇاآ
 “کڻي آئي آهيان.”
ته پوِء کائين ڇو نٿيآ هل اڄ ٻااهار بااغ ۾ وياهاي ” 

 “ٿا کائون.
 پر ُڪُهو بينچ تان ڪانه اٿي.

 “ڇا ٿيوآ هل نه.”
ُڪُهوَء جا نيڻ ڀرجي آياا، ڄاڻ هاوَء ساڄاي دناياا جاو 

ُڪُهوَء جي چپان “  روشني!” عذاب ڀوڳي رهي هئي. 
مان آواز ايئن نڪتو جيئان هاو ناڪارڻ ناه چااهايانادو 

لڳاي ” هجي، پر کيس ڌڪا ڏئي ڪڍيو ويو هاجاي. 
 “ٿو منهنجو ُسوُسو وهي ويو آهي.

 “ڇا! ڇا ڳال  ٿي ڪرين ۽ توکي خبر ڪانه پئيآ”
نه، مون نه ڪيو آهي، پر االئي ڪيئن سڄا ڪاپاڙا ” 

 چئي ُڪُهو سڏڪا ڀرڻ لڳي.“ آال ٿي ويا آهن.
هاي ڀڳاوان! ” ُڪُهاو اٿاي باياٺاي “  روُء نه، اٿ ڏسان.” 

 “تنهنجا ڪپڙا ته رت سان ڀنل آهن.
ُڪاُهاوَء جاو هاو  سااڪات ٿاي “  ڇا تاه رت ساان!آ” 

 ويو.
 “ها، لڳي ٿو توکي ڪٿي ڌڪ لڳو اٿئي.”
هاڻي مان ڇا ڪيان، خبر ناهي ته ڪٿي ڌڪ لڳاو ” 

آهي، هاڻي ڪنهن کي ڪيئن ٻڌاياان تاه ماون کاي 
 “ڪٿي ڌڪ لڳو آهي يا ڪٿان ٿو رت وهي

تااون هااتااي وياا ، مااان ٽاايااچاار کااي ٿااي سااڏ ڪااري ” 
 “اچان.

روشني ٽيچر کاي وٺاي آئاي. ُڪاُهاوَء جاي ناياڻان ۾ 
سمنڊ اٿلي آيو هاو، ُهان جاا ڳاوڙهاا رڪاجاي ئاي ناه 
رهياا هائاا، ٽاياچار کاي ڏساي هاوَء اڃاان گاهاٻارائاجاي 

 وئي.
توکي تنهاناجاي ” ٽيچر هن کي چپ ڪرائيندي چيو 
 “مميَء ڪج  ڪونه ٻڌايو آهيآ

 “نه ٽيچر!”
ڪهڙيون مائرون آهن، جن کي ڌيَء جي وڏي ٿاياڻ ” 

تاوکاي ” ٽاياچار ڀاڻاڪاياو “  جو احسااس ئاي ڪاوناهاي
پيريڊس اچي ويا آهن، مان آٽو گهرايان ٿي، ان تاي 

 سيليربيشن
 

ه و   ڪ 

 پريا وڇاڻي



    2222جنوري   48 |

 

“ گهر وڃ، باقي تنھنجي ماُء توکي سمجاهاائايانادي.
چئي ٽيچر ُڪاُهاوَء کاي آٽاو ۾ وياهااري گاهار رواناو 

 ڪيو.
سڄي واٽ ُڪاُهاو ڊڄانادي پااڻ کاان پااڻ ئاي ساوال 

هي پايارياڊس ڇاا هاونادا آهان، مامايَء ” ڪندي رهي 
مون کاي ڇاوناه ٻاڌاياو آهاي، پار ٽاياچار باه تاه ٻاڌائاي 

ُڪااُهااو “  سااگااهااي پاائااي نااه، پااوِء ڇااو نااه ٻااڌايااائااياانآ
سوچيندي ۽ ڪنڌ موڙي ٿوري ٽنگ کڻي پنهنجي 
پٺيَء ڏانهن نهاريندي رهي. آٽو وارو شيشي ۾ هان 
کي ايئن ڪندو ڏسندو رهيو، جيئن گهر آيو، ُڪُهاو 
لٿي، آٽو واري پٺين سيٽ ڏي ناهاارياو، جاناهان تاي 

 داڳ ٿي ويو هو.
آٽو واري ُڪُهوَء کي رڙ ڪري ساڏياو “  او ڇوڪري!” 
 “هي گند ڪير صاف ڪندوآ”

آٽااو واري جااي ائااياان چااوناادي ئااي ُڪااُهااو مااڙي ۽ 
جي ساياٽ پنهاناجاي روماال ساان ئاي آٽاو 

 اگھيائين.
ماااائاااٽ ڪااهااڙيااون ڇااوڪااريااون آهاان، ” 

صاابااح عقل باه ڪاوناه ٿاا ساياکااريان، 
صاابااح آٽااو کااي َاپااويااتاار ڪااري 

ڇااڏيااائااياان، هاااڻااي سااڄااو ڏياانااهاان 
چوندي آٽاو “  ڌنڌو ٿيندو به االئي نه.

 وارو هليو ويو.
ُڪُهاوَء کاي اڌ ڏياناهان ۾ ئاي اساڪاول کاان 

واپس ايندي ڏسي وينا جي دل رڳ رڳ ۾ تايازيَء 
تاون وقات کاان اڳ واپاس ڇاو ” سان ڌڙڪاڻ لڳاي 

 “آئي آهينآ
وينا جي ايترو چوندي ئي ُڪُهو ڊڪندي اچاي مااُء 
کي ڀاڪر پائي روئڻ لڳي، وينا ساڌو ُڪاُهاوَء جاي 
پٺيان لايائاو پاائاي ڏٺاو ۽ جاياڪاو ماناظار هان جاي 
اکين نه ڏسڻ پئي چاهيو اهو ئي ماناظار ڏساي هان 
جا نيڻ لوڻاٺاا ٿاي وياا. هان ُڪاُهاوَء کاي زور ساان 
ڀاڪر پاتو ۽ سڌو ڪمري ۾ وٺي وئي، پاياڊ ڏئاي 
ون کي استعمال ڪرڻ جو طريقو ٻڌائي سنان تاي 
موڪلي پاڻ اتي ئي ويهي رهي. هن جاي ناياڻان ۾ 
اڻ ڄاڻ َڀَو جا لوڏا ايئن اچي وڃي رهاياا هائاا جايائان 
سمنڊ ۾ ڇوليون اينديون هجن، من ۾ ُاسرندڙ سوال 
جان جااو جااواب خاابار هاوناادي باه هاوَء اڻاڄاااڻ بااڻاجااي 
سااڄااو ڏو  ڀڳااوان جااي مااٿااان لڳااائااي رهااي هاائااي. 

ايتري جلدي ڇو وڏي ٿاي وئاي، اڃاان عامار گاهاڻاي ” 
اٿس جو ويچاريَء جي آزادي کساي ڇاڏيائايآ هااڻاي 
هر مهيني جو سور ڇا ايتاري ناناڍڙي ٻاچاڙي ساهاي 
سگهنديآ ايتارو تاه ساوچايان هاا پايارياڊس ساان گاڏ 
موڊ سئينگس، پيٽ ۾ سور ۽ هاڻاي تاه جالاد ساريار 
جا اڀار پڻ چٽا ٿي بيهانادا، دناياا جاي گانادي ناظارن 
کان هن کي ڪيئن بچائاي ساگاهانادياسآ اڃاان تاه 

هاان کااي ڍنااگ سااان اٿااڻ ويااهااڻ جااو عااقاال بااه 
ڪونهي، ڇو ايتاري تاڪاڙ ڪايائاي ُڪاُهاوَء کاي 

پيريڊس ڏيڻ ۾آ هوَء ٻارڙي ڪيئن سنڀاليندي پااڻ 
سوچي وينا ٻنهي هٿن ساان پاناهاناجاو ماناهان “  کيآ

لڪاائاي روئاڻ لڳاي، ڄاڻ پايارياڊس ناه ڪاو 
ساايااالب آيااو هااجااي، جاايااڪااو پاااڻ سااان گااڏ 
ُڪاااُهاااوَء جاااو ناااناااڍپاااڻ ۽ ان جاااي آزاديَء کاااي 

 وهائيندو ويندو هجي.
ُڪُهو پٽ! منهناجاي ڳاالا  ڌياان ” ُڪُهو ٻاهر آئي 

سان ٻڌ ۽ ساماجا . تاون اڄ کاان وڏي ٿاي وئاي 
آهين ۽ هي پايارياڊس ان جاي نشااناي آهان. 
پاايااريااڊس سااتاان ڏياانااهاان جااا هااوناادا آهاان، 

ڪاااناااهااان 
کااااااي ٽااااااي 
ڏياااااااااااانااااااااااااهاااااااااااان 
تااڪاالاايااف ٿاايااناادي 
آهاااي، ڪاااناااهااان کاااي 
پانااج ڏيانااهاان ۽ ڪاانااهاان 
کاي وري سات ئاي ڏياناهاان 
هلندي آهاي، پار وارڻاو ساڀاناي 
کي ست ئي ڏينهن پوندو آهاي. 

 “هي هر مهيني ايندا آهن.
ُڪااُهااو حاايااران ٿااي “  هاار مااهااياانااي!” 

۽ هر مهيناي ايائان ساور ” وئي 

 “پوندوآ
ضاااااروري نااااااهاااااي ” 

مااهااياانااي اياائاان ئااي سااور پااااااااٽ! هاااااااار 
ُڪااااُهااااوَء کااااي ڀاااااڪاااار ويااااااناااااااا “  پااااااوي

هن کي به خبار هائاي پائيندي چيو، پر 
ڪااوڙي آٿاات ڏئااي تااه هااوَء ڌيَء کااي 

 رهي آهي.
 “ٿئيآپر ممي! ايئن ڇو ٿاو ” 
ڇاااوڪاااريااان جاااي پااٽ! اهااا نشااانااي آهااي ” 

ُڪااُهااو اِز بااگ وڏي ٿااياڻ جااي، نااائاو ماااِء 
هاالااڪااو ڪاارڻ چونادي وياناا مااحاول “  گرل

پااٽ! هاان جااا پاار ” جاي ڪااوشااش ڪاائااي. 
آهن جان جاو ڪااجاا  نااياائاام ۽ قااانااون بااه 

پاااااااالااااااان 
ڪرڻو پوندئي. انهن ڏينهن ۾ بناا ساناان گاهار کاان 

ٻاهر ڪونه نڪرڻو آهي ۽ صاباح اٿاڻ 
سااان ئااي سااڀ کااان پااهااريااان 
سنان ڪرڻو آهي، ٽن ڏينهن تائيان 
رڌڻي ۾ نه ايندينَء، کير، ڏهي، چٽڻي ۽ کاٽاياون 
شيون هنن ڏياناهان ۾ صافاا باناد. ڌياان رکاجاانِء 
گهر ۾ مردن کي اهاا خابار ناه پائاي تاه تاوکاي 

 “پيريڊس اچي ويا آهن.
 “ڇو ممي! ڪنهن کي خبر پئي ته ڇا ٿيندوآ”
بس توکي چيم نه ته خبر نه پوڻ گهرجي، اهاا ” 

 “سٺي ڳال  نه آهي
جي الئيو مهورت سٺي ڳالهه ڪونهي ته پاوِء اچان ” 

ئااي ڇااو ٿاااآ ايااتاارو سااور بااه ٿااو ٿاائااي، ڀڳااوان اسااان 
 “ڇوڪرين کي ئي ڇو ڏنا آهن جي سٺا ناهن تهآ

اڙي ها! ستن ڏينهن تائين مانادر باه ناه وڃاجاانِء ۽ ” 
 “نه ئي ڀڳوان کي هٿ لڳائجانِء.

 “ڇو ڀڳوان کي ڇو نه هٿ لڳايانآ”
ڇاااڪاااڻ تااه انااهاان ڏياانااهاان ۾ عااورتااون اڇااوت ٿااي ” 

 “وينديون آهن.
جيڪڏهان اهاي اياتارا ئاي خاراب آهان تاه پايارياڊس ” 

 “ايندا ئي ڇو آهن ممي!آ
پاايااريااڊس عااورت جااي هااڪ سااڃاااڻااپ پااڻ آهاان، ” 

پيريڊس ئي ته اسان کي ماُء ٿيڻ جاي ساگا  
ڏيندا آهان. جاياڪاڏهان ڪاناهان ڇاوڪاريَء 
کي پيريڊس نه اچن تڏون اها ٽينشن واري 

 “ڳال  هوندي آهي.
جايااڪااڏهاان پايااريااڊس اياتاارا ئااي ضاروري ۽ سااٺااا ” 

 “هوندا آهن ته پوِء ايتريون پابنديون ڇوآ
پااٽ! وڏا جاايااڪااا رياات ٺاااهااي ويااا آهاان، اسااان بااه ” 

 “نڀايون ٿا ۽ نئين پيڙهيَء کي پڻ سيکاريون ٿا.
پر ممي! اهي ريتاون ٺااهاڻ وارا اساان جاا وڏا باه تاه ” 

انسان ئي هئا نه، پوِء ڇا انهن کان غلطي ناٿاي ٿاي 
 “سگهيآ

پٽ! وڏن ڪاجا  ساوچاي ساماجاهاي ئاي تاه رياتاون ” 
 “ٺاهيون هونديون نه

پار ماماي! جايااڪاڏهاان اسااان انااهان جاي زماانااي جااو ” 
ساوچاون تاه ان زمااناي ۾ اياتارياون ساهاولاتاون ڪاوناه 
هونديون هاياون، مشاياناون اياجااد ڪاوناه ٿايال هاياون 
جنهن سبب ڪيترائي ڪم هٿن ساان ڪارڻاا پاونادا 
هئا، جن ۾ مصالحه پيسڻ، ڪپڙا ڌوئڻ ۽ گاهار جاا 
ٻيا ڪيترائاي ڪام هائاا جاياڪاي هاٿ ساان ڪارڻاا 
پوندا هئا، ايتري قدر جو پاڻي ڀرڻ الِء به پري تائين 
وڃڻو پوندو هو ۽ هن تاڪالاياف ۾ اهاي ساڀ ڪام 
ڪرڻ ساوال ناه هائاا، شااياد ان ڪاري ئاي اهاي ساڀ 
ريتون ٺاهيون ويون هجن ۽ توهان جي چاوڻ ماوجاب 
پاايااريااڊس ڇااوڪاارياان الِء سااٺااا هااوناادا آهاان تااه پااوِء 
پااباناادياون لڳاائااڻ بادران ساياالايااباريشاان 

 “ڪرڻ گهرجي.
پاانااهاانااجااي ناانااڍڙي ُڪااُهااوَء جااون 
ايتريون وڏيون ڳالهيون ٻڌي وينا حيران ٿي 

 سوچڻ لڳي واقعي ُڪُهو وڏي ٿي وئي آهي. 
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 ليکراج ميگهواڙ

ڪير آويآ ڇا ٿو سوچيآ ڇا 
ڪانادو آوايآ ڇااا ٿاو چااهاايآ 
انااهااان ساااماااورن ساااوالااان جاااي 
جوابن بابت گلزار پاڻ به غور 
وياااچاااار ڪااانااادو رهاااي ٿاااو ۽ 
سماج جي هر اناهايَء مااڻاھاو 

 کان پنهنجا سوال پڇي ٿو.
سوچ ويچار جي اهڙن وهڪرن ۾ رات هان کاي ناناڊ 
ڪاوناه آئاي. سااڄاي رات ُلاڇ ُلااڇاان ۾ گاذري وئااي. 
جيئن صبح جي سورج جا ڪرڻاا ڌرتاي تاي پاياا تاه 
هي گهر کان ٻاهر ويجهو وڻن جي ڇانو ۾ وڃاي 

 ويهي رهيو.
رهاااياااو هاااو تاااه هااااو سااااوچااااي 

سااماااج جااي ” 

عاااااااااااااام 
نااااااظاااااارن ۾ 
پاڙواڻ کااناپااوِء ناوڪااري 

ضروري ڇو آويآ پاڙواڻ ئااااااااااااااااااااااي 
اهڙا “ نوڪري ڇو هجيآجو بنياد 

سوال هان جاي انادر ۾ وَڍ ڏيائاي رهاياا تاه هان جاي 
 سامهون هڪ درويش هن طرف ايندي نظر آيس.

جڏون ُهو پوڙوو ماڻھو هن جي ڀرسان پاهاتاو تاڏوان 
هن کي يڪدم گلزار ڏٺو ته ُهو وڻن هاياٺاياان ناه پار 

زمين تي کليل آسمان هيٺ ويهي رهيو. گلزار اٿياو 
۽ ٿوري دير ُهن جي ڀرسان بيهي غور سان ڏساڻ ۽ 

 جاچڻ لڳو هئس.
 چاچا هليا ُهن وڻ هيٺ ويهون ٿاآ گلزار چيس.
آئاون ” درويش! گلزار ڏانهن نهااريانادي چاوڻ لڳاو تاه 

 آ“وڻ هيٺ ويهان ٿو تون منهنجو هڪ ڪم ڪندي
جي جي بلڪل، گلزار بنا سوچي سمجهي ها ڪري 

 ڇڏي.
اهاي ٻائااي وڻاان هااياٺ وياهااي رهااياا هائااا. ٿااوري دياار 
تائين خامو  رهيا. نيٺ گلزار خاماوشاي جاو ساياناو 
چاااايااااريااااناااادي درويااااش کااااان 
ماااخااااطاااب ٿااايااانااادي 

پااااڇااااڻ 
لڳااو تااه اوهااان جااي ڄاامااار ڇااا 

 هونديآ
عااماار جااي ڪااا خااباار ڪااونااهااي، پاار ُسااور اباااا! 

 تڪليفون ته جان ئي نٿيون ڇڏين!
چاچا توهان هتي ڪڏون آياآ توهان اصل ڪٿي جاا 

 آويوآ
ابا اصل جي ماون کاي ڪاا ڄااڻ ڪااناهاي تاه آئاون 

ڪٿان جو آويان! پر آئون ڌرتي تاي آياو هائاس ُاواو 
 ڏينهن... درويش خامو  ٿي ويو.

گلزار کي درويش صفا ُڏکايل نظر آيو هئس، چهاري 
جي پيشاني تاي پايال ماٽاي ڄاڻ صاديان جاي صادا 
هجي! پيُر ڄاڻاڪ هان ساناساار جاا روالڪ ڀاٽاڪايال 
مسافر هجن، اکيون اناتاظااري جاي اوساياڙي ۾ ڄاڻ 
پڃيل هجن! ڪنڌ ۾ پيل تعويُذ اِوو ُپڻ ڏَس ڏيئي 
رهيو هو ته هن جون اميدون اڃان پاڪ آوان پاورياون 
ناهن ٿيون نه ئاي مايارياون آوان! هاي دروياش گالازار 
کي بن  ُپارسارار لڳاو، گالازار ٻاياهار پاڇاياس تاه جاي 

 ڪٿي جا آويو اصلآچاااچاااا ٻاااڌاياااو 
هاااااايااااااڏانااااااهاااااان دروياااش 

هوڏاناهان 

نهاري گلزار کي آوساتاي 
آوستي چوڻ لڳو تاه آئاون 
جيڪو ڪجهه چاوان ٻائاي 

 ڪنهن کي نه ٻڌائيندا.
ساااان باااه ڪنهان گلزار اعتبار ڏياريو ته آئاون 

ڳال  نه ڪندس. سُج مٿي چڙوندو پئي آيو مااڻاھاو 
پنهنجي روزي سانگي وڃاي رهاياا هائاا. گالازار جاون 

  ڪهاڻي

 ُ  گلزار

ُدرويـــــ ! ُجــــو  ديــــوگــــ ن
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نگاهون درويش ۾ ڳتيل هيون ٿوري ديار جاي ماار 
آئاون دياوگاان شاھار جاو ُاواو ” بعد درويش وراڻياو تاه 

اڻپورو انسان آوياان! جاناهان ساواِء پاياڙائان جاي ٻاياو 
ڪج  اڃاان تاائايان حااصال نااهاي ڪاري ساگاهاياو! 
آئون پنهنجي بابا کي ڏسي نه سگهيس! منهنجاي 

تنهاناجاو بااباا هاڪ ” امڙ مون کي ٻڌائيندي هئي ته 
بهادر ماڻھو هو ُهو سدائين خو  رهندو هو شھر ۾ 
ٽانگو هالئيندو هو، هڪ ڏينهن تناهاناجاي بااباا کاي 
رات جو چورن جاهالاي ورتاو اناهان ڦاورن ڌاڙيالان هان 
کي ماري کيسي مان سااماان پائاساا ۽ گاھاوڙو پااڻ 

ماناهاناجاي اماڙ دائاي جاو “  سان گڏ ڪاهي وياا هائاا.
ڪم ڪندي هئي، ُهن کي امير به وٺاي ويانادا هائاا 
ته غريبن ڏانهن به ويندي هئي. اماان چاونادي هائاي 
ته ديوگان شھر ۾ هڪ امايار هاونادو هاو، ماناهاناجاي 
امان ُهان جاي گاهار دائاياپاي الِء ويانادي وائاي، اماان 
ٻڌائيندي هئي ته آئاون جاڏوان تاناهاناجاي بااباا جاي 
قتل ٿيڻ بعد جڏون ُهن امير جي گاهار وئاي هائاس 
تڏون ُهن جاي گاهار ۾ ماون وڏي ڏاڏي کاي ساڄاو 
معاملو ڪري ٻڌايو ته ونن يڪدم مون کي ڪجهه 
پئسا ڏنا ۽ چيو ته اسان ٻي ڪااباه مادد ناٿاا ڪاري 

 سگهون.
درويش ٻئي هٿ ماٿاي تاي ڏئاي چاياو تاه هانان جاي 
اهڙي عمل تي امان کي ڏاڍي تاڪالاياف ٿاي هائاي، 
تڏون امان ُاوي سڀ پئسا واپس ڪري ڇڏيا هئا ۽ 

 وري ڪڏون انهن طرف منهن نه ڪيو هو!
پوِء اسان کي چاچي پنهنجي گهر رهائش الِء جڳهاه 
ڏني آئون پنج درجا ديوگان شھر ۾ پڙويو هئس، پر 
وقت ۽ حالتان اهاڙو ماوقاعاو ناه ڏناو جاو آئاون اڳاتاي 

 بهتر نموني پڙوي سگهان ها.
گاالاازار غااور سااان ُهاان جااون ڳااالااهاايااون ٻااڌناادو رهاايااو، 
درويش ڳالهائيندو ويو، ُهو  وڌيڪ چوڻ لڳو تاه پاوِء 
هڪ ڏينهن امان به مون کي ڇڏي وئاي! تاڏوان هان 
جا نيڻ لڙڪن جو طوفان روڪي نه سگهيا هُو چوڻ 

مااُء جاو جادا ٿاياڻ اماڙ ” لڳو تاه 
جااو وڇاااوڙو هااان وشاااال 
ڪااااائاااانااااات کااااان بااااه 
وسااايااا  ۽  ُڏکااايااانااادڙ 

هاي پاٽ “.  هونادو آواي
پيل ڀتريون هاٿان ساان 
ڀاااوريااانااادي چاااوڻ لڳاااو 

آئون تاماام گاهاڻاو اداس 
رهااااااڻ لڳاااااااو هااااااائاااااااس، 
منهنجي چاچي جاو شاھار 

۾ هاڪ ماٺااائاي جااو دڪااان 
هااوناادو هااو، چاااچااا مااون کااي 
اساااڪاااول ماااان فاااارغ ڪاااري 

دڪان جي ڪم الِء ڇڏيو هو! ايائان 
وقت گذرندو ويو هڪ رات منهناجاي 

چاااچااي جااي ڇااوڪااري جاايااڪااا 
اسڪول ۾ پڙوندي هئي، ُهن 

سان رات جي پهر ۾ هڪ اسڪول جو ڇوڪرو گھر 
ملڻ آيو هئس! جنهن کي ماون ڏساي ورتاو ُهاو! ُهاو 
مون کي ڏسي هتان نڪري ويو تاه ماناهاناجاي چااچاا 
جي ڇوڪري رڙيون ڪرڻ لڳي ۽ روئيندي مون تي 
الزام لڳايو ته هن مون کي ٻانهن ماان جاهالاياو! ُهاو 
اداسي وچاان وڏو شاوڪاارو ڀاري چاوڻ لڳاو ماون الِء 
اوڙو الزام موت کان به وڌيڪ اذائايانادڙ باڻاياو! اهاڙو 
موت اڄ ڏينهن تائين اذيتون ڏئي ٿو، پر ماري نٿو! 
افسوس اهو جو مون کي ڳالهائاڻ جاو ماوقاعاو باه ناه 
مليو! چاچي جي گهر وارن مون کي ٻه ڏينهن بااايار 
کاڌي پيتي جي سزائون ڏنيون! نيٺ آئون هڪ رات 
ُهتان کان آزاد ٿي، ڀٽڪندي ڀٽڪندي ڪجهه سال 

هااائاااس! هاااي وڻ اڳ هااتااي پااهااتااو 
مااناااهااناااجاااا ٿاااياااا هاااااي ماااااٽاااااي 
وڏو مااااااااااااون واائااا! درويااش 
تعاجاب وچاان ڏانااهاان ڏسااي 
زنااااااااااادگاااااااااااي ” چاااااااوڻ لڳاااااااو 
نه ُڏکاي جيئڻ ڪاياڏي 
آواي! ۽ ماوت 
ڪاااااايااااااڏو نااااااه 
آساااااان جسااااام 
جااااااو سااااااامااااااان 

 “آوي.
گلزار درويش 
جااااااااااااااااااااااااااااااون 
ڳااالااهاايااون 
ٻاااااااااااااااڌي 

ڏاڍو 
غماگايان 

ٿاايااو ۽ چااوڻ 
لڳاااااااااو تاااااااااه 

ڪاااااااااااڏوااااااااااان ” 
ڪڏون اکين ڏٺاو 
سچ باه ساچ نااهاي 
هوندو! پار جاڏوان 
زنااادگااااي بااااي 
ماااااعاااااناااااي  

محسوس ٿيندي آوي، تڏون اهاو ضارور ساوچاياو تاه 
 “زندگي با معني  ٿيڻ ۾ دير ڪونهي.!

گرمي وڌندي پئي وئي گلزار درويش کاان پاڇاياو تاه 
تااوهااان اڄ صاابااح کااان ڪااجاا  کاااڌو آواايآ درويااش 

ماون جاهاڙا دربادر ٿايال مااڻاھاو ” نماڻو ٿي وراڻيو تاه 
زناادگااي جااي هاار صاابااح ۾ سااج جااي ناائااياان ڪاارڻاان 
وانگي هڪ اميد ۽ شام ۾ هڪ بيوسي کي ڀاڪر 

 “پائي سمهي پوندا آون.
گلزار هن پوڙوي کي ٻانهن کان مٿي ڪاري ڀااڪار 

 ڀري چيو ته اچو ڪجهه کائون ٿا.
گلزار ۽ درويش اوطاق طرف وڃڻ لڳاا هائاا تاه گالازار 
مسڪرائيندي پاڇاياس تاه ماون کاي تاوهاان ڪاهاڙو 

 ڪم چيو هو ٻڌايو مان ڪرڻ الِء تيار آويان...آ
درويش پير روڪي هٿ ٻڌي ڀنل اکايان ۽ عارضادار 

ماون کاي دياوگاان ” چهري جا تاثر ڏيندي وراڻاياو تاه 
وٺي هلو جنهن جوِء جي مٽاي ماناهاناجاي مااُء آواي! 
آئون پنهنجا آخري پساا  ُوان جانام ڀاوماي ۾ پاورا 
ڪرڻ چاهيان ٿو! ظلم ستم جاي ڪاارڻ وطان جاي 
ماڻھن ۽ مٽي سان محبت جو رشتو ۽ ناتو ڪڏهن 

گالازار جاا پايار پاناڊپاهاڻ ٿاي “  ختم نٿو ٿي سگھاي.
ويا! گلزار کي پاناهاناجاي دياس پاناهاناجاي وطان 
پنهنجي ڌرتي سان ٿايانادڙ انايااُء ڏساي اناهان 
ماڻھن جا عمال ڏساي اکاياون ڀارجاي آياس. 
دروياش کاي غاور ساان چاتاائاي چاوڻ لڳاو 
تون دنياا جاو ُاواو عاظايام انساان آوايان 
جيڪو پنهنجي ڌرتي پنهناجاي ماٽاي 
سان اهڙو پاريام ياا جاناون رکايان ٿاو. 
پاااڻ ڪااجااهااه ئااي ڏياانااَهاان ۾ ديااوگااان 

گالازار جاڏوان دروياش جاي ” هلنداسين. 
ڏَس پاتاي تااي دياوگاان شاھار پااهاتاو تااه 
دروياش خااو  ٿااياو ُهاو خاوشااي مااان ٻااَهاڪااي 
رهيو هو، وڻن گلين ۽ شاهار جاي پاوڙوايان عاماارتان 
کي ُهو ڄڻ جوان نظرن سان ڏسي رهيو هاو. دروياش 
جڏون پنهناجاي پاراڻاي پااڙي ۾ پاهاتاو تاه هان کاي 
اوپارائاپ ماحاساوس ٿاي. هاي پاناهاناجاي چااچاي جااي 
دڪان تي پهاتاو ان دڪاان جاي جااِء تاي هاڪ ٻاياو 
دڪان ٺھيل هو جنهن  تي هڪ ٻاياو نائاون مااڻاھاو 
ويٺل هو! هي پنهنجي شھر جي زبان ۾ پاڇاڻ لڳاو 

هن دڪان وارو ماڻھو ڪيڏانهن ويوآ دڪان وارو ”ته 
درويش جي ٻاولايَء ساماجاهاي ناه ساگاهاياو، ُهان 
دڪااان واري ڀاارسااان ويااٺاال شااخاا  کااان 
االئي ڇا پڇاياو، هاو هاٿان ساان اشاارا 
ڪاااري رهاااياااا تاااه هاااي 
ڪااايااار آوااان!آ دروياااش 
گلزار کي اشاارو ڪاياو 
تااه هااي ڇااا چاائااي رهاايااا 

درويش الِء ديوگاان “ آون.
جو شھر اجنبي 
 ٿي ويو هو...! 

*** 
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 نظمُ
 ُسرن جو جهنڊو

 مشتاق گبول
 انگريزي ترجمو: حبيب سنائي

 هيلن 
 اوڏياچ جي ڀيڻ هيلن 

 جڏهن تنهنجي آواز جون اکيون،
 سماعتن جي صورتن کي
 نه ڏسي سگهيون هيون.

 تڏهن تون ُب  وڙتال تي ويٺي وئينَء.
 تو وانگي،

 ُسرن کي به ُب  لڳي هئي 
 انهن کي به،

 ڪنهن نئين ُڌن جي ماني کپندي هئي.
 تو وانگي تنهنجا ُسر به ساڻا ٿي پيا هئا.

 ان کان اڳ جو،
 تون نئين نينهن جا نوان احساس ُاڻين ها 
 تنهنجون اکيون بند ٿي چڪيون هيون 

 هيلن 
 اهو ڏينهن پري ناهي،

 جڏون تنهنجي چهري جيان،
 ُاجريون ُاميدون تنهنجون،
 ُسر بڻجي ڦهلجي وينديون.
 فاشي سوچ مات کائي،

 تنهنجي خوابن جي گهيري ۾ ايندي.
 ۽ ترڪيَء تي،

 تنهنجي ُسرن جو َجهنڊو لهرائبو.
*** 
 نظم

 ڪريم چانڊيو
 دل ته ٽروئي شهر جيئن جلي ويو صفا

 منهنجي ڌرتي جي هيلن ڪٿي پئي هلينآ
 جون ڪيٽس جيان جان وئي آ جلي 

 مون سان محبوب فيني ڪڏهن ٿي ملينآ
 ڇا ٻڌايان سکي تو بنا ڇا ٿيو 

 تنهنجي يادن ته من تي ڪئين ڪاهون ڪيون
 درد هر شام مون تي هالئون ڪيون

 منهنجي خوشين جي خيمن کي ٽانڊا لڳا 

 منهنجي جذبن تي تيزاب ڇٽجي ويو
 من ته بيروت باداد بڻجي ويو

 تو کانپوِء پرين تنهنجي ساجن مٿان 
 هي وڇوڙو  ٿو  قاسم جيئن الرون ڪري 
 تنهنجو شاعر ٿو ديبل ٺٽي جيئن ٻري
 خواب ڄڻ ڪي فلسطين جا ٻارڙا
 عشق ڪشمير جو ٿو قصيدو لڳي

 ها پرين تون ئي راحت جو ڪارڻ ُهئين 
 روج منهنجي جو تون ئي رفوگر ُهئين
 تو ئي جيون جي ڦاٽل لٽن کي سبيو 
 تو ئي چاهت جا ٽانڪا چپن سان هنيا 
 تو ئي مرڪن جا هرمچ هينئين تي رکيا

 تو ئي خوشين جون کيلون  دلين تي مڙويون
 تنهنجي ساڙهي جي سڀني رنگن جو قسم 

 سونهن تنهنجي ته زرخيز گيتن ڪيو
 تنهنجي ُچوڙن ته نظمن کي جوڀن ڏنا 
 تو ئي وائين کي آنند جي بخشي ادا

 تنهنجي چپڙن جي پسيل گالبي پتين 
 منهنجي بيتن ۾ خوشبو جون آنديون ڀريون

 پر ڀال ڇا ڪريون 
 سڀ ُسُڪون جون پريون

 منهنجي جيون جي بوتل مان نڪري ويون 
 ڪل ڪائي نه آ ڪيڏي ُاڏري ويون
 هاڻ منهنجن اکين جون هي آباديون

 تنهنجي درشن جي پاڻي الِء پيون ٿيون سڪن
 منهنجا سپنا هي ٿر جي ته ٻارن جيان
 ڪنهن شفا گهر الِء سڏڪي ٿا تڙپي مرن
 پر پرين هاڻ مون کان َپِرڪشا نه ور
 توکي محبوب مٽي جو آوي قسم
 آ دياوان ٿي هاڻي دوريون ڇڏي 
 وي  مون سان اچي هاڻ گوڏو ًگڏي 

 هڪڙو شاعر صدين کان ٍپيو توکي سڏي
 هڪڙو شاعر صدين کان ٍپيو توکي سڏي. 

*** 
 غزل

 قاضي منظر حيات
 پاڇي پويان ڊوَڙ ُڏکي آ!
 َجذبي ريَء جاکوَڙ ُڏکي آ!
 جيون ُرڃ ۾ النئون َلهندي،

 موَڙ ُڏکي آ! -ُم  تي ُمرڪن
 شينَهن جي پائي َکَل گُهمن ُهو،
 گدڙن کان گجگوَڙ ُڏکي آ!
 جيڪو َدرُد َونڊي ِدل جيتي،
 َتنهن کان جيئري َتوَڙ ُڏکي آ!
 گَهاَو ڏئي َڀل َپاپِي ُدنيا،

 موَڙ ُڏکي آ! -ُمحبت ۾ ُمنَهن
 ڪيڏي ڪوشش ڪيُر ڪري َپر،
 ٻن ُٻڙين جي جوَڙ ُڏکي آ!

 منظر، -َجُڳ وارياسو، ُٿوهر
 ُسورن َڊوڙ ُڏکي آ! -گوڏي

*** 
 غزل

 وسيم سومرو
 جهڪ ڪاري هئي واُء ميرو هئو
 روشنيَء جي نه دل ۾ انڌيرو هئو
 اڀ تي جهڙ هئو سمنڊ ڇوليون هئو
 ٿا چون هي هوائن جو ڦيرو هئو

 ٻارڙن پنهنجي آڪاس تي پئي ڏٺو
 گم ويو ٿي ستارن جو پيرو هئو

 پوِء به توکي ملي واندڪائي نه هئي
 هاڻ سارين جو ڪو ڪو نه ديرو هئو
 سو صبح ٿي، اڃان ٿيو نه پڌرو هئو
 مون ڏٺو جو سٽن ۾ سويرو هئو.

*** 
 غزل

 “ڪافي”ڪريم فقير 
 اسااان راِ  دل پاانااهاانااجااو ٻااڌائااي نااه سااگااهااياااسااياان،
 ويااااال وقااااات واپاااااس ورائاااااي ناااااه ساااااگاااااهااااايااااااسااااايااااان.
 ماااان جااااي مااااناااادر ۾ ٿااااي پااااوڄاااااري ۽ پاااارسااااتااااش،
 لڳاال آگ عشااق جااي اجااهااائااي نااه سااگااهااياااسااياان.
 ڏياائااي گااهاااُء گااهااڻااا ڪاايااو گااهاااياال جاان اسااان کااي،
 ساااي زرد زخااام زهاااري ماااٽاااائاااي ناااه ساااگاااهااايااااسااايااان.
 ٿااي چاااهاايااوسااياان ري نااقاااب ٿاائااي دياادار دلااباار جااو،
 اهڙي حجت ساڻ جيسايان هاالئاي ناه ساگاهايااسايان.

 ڪيوسين پيار جن سان جاوڀان جاواناي ۾،“ ڪافي” 
 سااو پاايااار پاايااري تااائااياان ڀااالئااي نااه سااگااهااياااسااياان.

*** 

 شاعري
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 غزل
 غالم آدرش

 ٿيا ڪونه ڪاٿي ٺڪاڻا اسان جا
 رهيا نيڻ آهن نماڻا اسان جا
 رڳو روج روالڪ ناهي اسان جو
 اوهان ڀي ڪيا ها پڇاڻا اسان جا
 رڳي ڳالهه حق جي ڪئي آ اسان ڇا
 ٿيا ڄڻ ته مقدر هي گهاڻا اسان جا
 ڪڏهن مينهن وسندا ڏٺو آسمان کي
 ُهيا ڪئين مارو ويڳاڻا اسان جا
 ڏسي روز راهون ڪيون ٿم پڇائون
 الئه ڪيئن هوندا اباڻا اسان جا
 وسي هيل برسات اهڙي پئي آ

 ڏٺا ڪنهن نه ڇو گهر ڪکاڻا اسان جا
 اڙي وقت مون کي پڇا هي ڪري ڏي
 هيا ڪيئن دوست پراڻا اسان جا.

*** 
 خواب

 ڪاشف صديقي
 جڏهن، اوهان جون يادون.. 

ذهن جي پردي تي نقش ٿيل تصورن کي دهرائڻ 
 ۾ مگن ٿيون، 

 تڏهن، ائين محسوس ٿيڻ لڳو، جيئن،
ڪنهن باغ ۾ ٽڙيل اڇو گالب پاڻ کي اڪيلو 

 محسوس ڪري رهيو هجي
 يا وري شايد، 

 اهو ان جي ڪاميابي جو پهريون قدم هو.
 يا شايد...، 

 پر هن جي خوشبو
 جا، فضا ۾ ڦهلجي ويئي هئي

سا، دل ۽ دماغ کي اهو محسوس ڪرڻ تي 
 مجبور ڪري رهي هئي

 ته اهو گالب اڪيلو ڪونه آهي
 پوِء! هن جو معصوم چهرو

ٿوري ٿوري دير ۾ پنهنجي رنگ کي بدالئڻ الِء 
 مجبور ڇو نظر اچي رهيو هو!آ

هن جون نگاهون، انتظار واري بيچيني جو شڪار 

 ڇو!آ
هن جي نازڪ چپن تان رت ڇو ڇڏائجي ويئي 

 هئي!آ
 هن جا قدم سونين زنجيرن ۾ جڪڙيل ڇو!آ

 هن کي ڪهڙي پريشاني آهي!آ
 آخر ائين ڇو!آ... 

 ڇا
ڪنهن گلن وڪڻڻ واري جو خوف هن جي دل ۾ 

 گهر ڪري چڪو آهي
 يا، هن کي اها پريشاني آهي

 ته، مون سان پيار ڪندڙ جڏهن مون کي وٺڻ ايندو
 ته، هي ساون پنن ۾ لڪيل ڪنڊا

جي، هميشه ڪنهن کي زخمي ڪرڻ جي انتظار 
 ۾ هوندا آهن.

سي، ان خوبصورت هٿ کي به نه زخمي ڪري 
 وجهن

 يا، هن کي اهي خيال اچي رهيا هئا
 ته، مون اڪيلي ڏانهن ڪير متوجهه ٿيندو

 يا، ڪير آهي جو
مون کي پنهنجي دل جي گلدسي جي زينت 

 بڻائيندو
 آخر،

 اهڙن خيالن مون کي اهو سوچڻ تي مجبور ڪيو
 ته، مون کي ائين ڇو محسوس ٿي رهيو آهي
 جڏهن ته، ٻيا هن کي ڏسي خو  ٿين ٿا،

 هن جي خوشبو پاڻ وٽ محفوظ ڪرڻ چاهن ٿا
 آخر، ڪهڙي ڳالهه آ.

اهڙا خيال منهنجي ذهن جي بند دروازي کي ڇو 
 کڙڪائي رهيا آهن

 ڪٿي، اهو اڇو گالب آئون پاڻ ته ڪونه آهيانآ
 يا، منهنجو ئي ڪو اهڙو خيال آهي
 جو، مون الِء اڃان پرايو آهي.

پر آخر! اهو سڀ ڪجهه ڪنهن خواب جيان ڇو 
 محسوس ٿي رهيو آهيآ

ڪٿي، اهو خواب پنهنجي ئي تعبير کان خوفزده ته 
 نه آهي.

 يا، ائين ته نه آهي ته،
اهو به اهڙو خواب آهي، جنهن جون تعبيرون به 

 خواب ئي ٿيندا آهن
 آخر، انهن ئي سوچن ۾ صبح ٿي ويو ۽
 پاڙي جي مسجد جي مالن جي آذان

 مون کي سجاڳ ٿيڻ تي مجبور ڪيو ۽
 منهنجي ا  کلي ويئي.

*** 
 غزل

 خليل عارف سومرو
 َسُچ ڳوهي وفا کي ٺاهيندس،
 پيار تنهنجي بقا کي ٺاهيندس.
 سهڻا ٺاهي َڪال ٿي فن پاره،

 مان وري نئين ڪال کي ٺاهيندس.
 روج ڪنهن جو مرڻ نه ڏئي جيڪا،
 صاف ُسٿري هوا کي ٺاهيندس.

 ُحسن هن کي جهڪي ڪندو سجدا،
 عاشقي جي خدا کي ٺاهيندس.
 زخم جڳ جا سڀئي ُڇٽي پوندا،
 درد ڪاڙهي دوا کي ٺاهيندس.
 جيڪا رب وٽ قبول ٿي ويندي،
 نيٺ اهڙي دعا کي ٺاهيندس.
 باعمل ٿي خليل عارف مان،

 سهڻو پنهنجي ڪٿا کي ٺاهيندس.
*** 
 غزل

 اياز لطيف دايو
 مٺي مرڪ سان تون وري اڄ وڻين ٿي،
 اکين ۾ ستارا جڏهن ڪي کڻين ٿي.
 ُسکن جي پرهه جون وفائون وساري،
 ڏکن جا ڏهاڙا رڳو تون ڳڻين ٿي.
 حياتي اسانجي رڻن ۾ ُرلي ٿي،
 اڙي رات! ڇو درد هيڏا ڄڻين ٿي.

 الئي خواب ڪنهن جا وري تون سهيڙي،
 اندر جي گالبي اڱڻ ۾ هڻين ٿي.
 اڃاري بدن کان بهارون پڇن ٿيون،
 خزان جي پتن جان ڀال ڇو َڇڻين ٿي.
 اياز جون ُهڳائون توسان گڏ هلن ٿيون،
 اداسي اندر ۾ مٺي ڇو مڙهين ٿي. 

*** 

 شاعري
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