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تحريڪ انصاف جي 
ع 5102جوالِء  52حڪومت 

جي چونڊن جي نتيجي ۾ 
اقتدار ۾ آئي، پر شروع کان 
ئي ملڪ جي وڏين سياسي 
جماعتن ۽ سماج جي گهڻن 
حصن ۾ انهن چونڊن جي شفافيت تي اعتراض به 
اٿندي نظر آيو. انهيَء جي باوجود حزب مخالف جي 
سياسي جماعتن موجوده حڪومت جي حق 
حڪمراني کي شروع کان ئي تسليم ڪري ورتو 
هو. ان جي باوجود سرڪار جو پنهنجو حڪمراني جو 
انداز شروع کان الزام تراشين تي ٻڌل نظر آيو ۽ 
لڳي ٿو ته هو پنهنجن اتحادين جي مدد سان جيئن 
جو تيئن ڪري حڪومت کي هالئڻ چاهي ٿي. 

ع کان اسان جي اسٽيڪ هولڊرن، ذهن سازن، 5102
مين اسٽريم ميڊيا ۽ سوشل ميڊيا تحريڪ انصاف 
جي چيئرمين عمران خان کي ملڪ جي مسيحا طور 
پيش پئي ڪيو ۽ ميڊيا جي مهم مان ايئن ٿي 
لڳو ته پي ٽي آِء جيئن اقتدار ۾ ايندي ته پاڪستان 
تبديل ٿي چڪو هوندو ۽ ترقي جو اهڙو سفر شروع 
ٿيندو جنهن جو مثال پاڪستان جي حڪمرانيَء جي 
تاريخ ۾ هن کان اڳ ڪڏهن به ڏسڻ ۾ نه آيو 

 هوندو. 
سرڪار کي حڪمراني ڪندي ٽن سالن کان وڌيڪ 
عرصو ٿي چڪو آهي ۽ انهيَء سڄي سفر ۾ نه 
صرف پاڪستاني عوام جي ترقيَء جا خواب ٽٽا 
آهن، پر تحريڪ انصاف جي حڪمراني، قابليت ۽ 
نيڪ نامي به داُء تي لڳل آهي ۽ ان جي نا اهلي 
عوام جي اڳيان کلي سامهون اچي چڪي آهي. هن 
وقت عوام نه صرف تبديليَء جي خواب مان جاڳيو 
آهي، پر گڏوگڏ مايوسيَء جي ڌٻڻ ۾ به هليو ويو 
آهي. جنهن جو سبب تحريڪ انصاف حڪومت جي 
حيران ڪندڙ حد تائين خراب ڪارڪردگي آهي. 
هيَء حڪومت تيزيَء سان پنهنجي مقبوليت جي 
گراف کان هيٺ ڪري رهي آهي. عوام ٻين مسئلن 
سان گڏ مهانگائي جي چڪيَء ۾ پيسجي رهيو 
آهي، بيروزگاري وڌي رهي آهي، هڪ ڪروڙ کان 

وڌيڪ ماڻهو غربت جي ليڪ هيٺ هليا ويا آهن، 
معيشيت ۽ صنعت جي حالت ڳڻتي جوڳي آهي. 

ڪروڙ عوام جي زندگيَء ۾  55نتيجي ۾ وطن جي 
خوشحالي جو خواب تعبير نه ٿي سگهيو آهي. اهو 
تبديلي جو خواب جيڪو تحريڪ انصاف پنهنجي 
ملڪ جي ماڻهن کي ڏيکاريو ٽٽي چڪو آهي. اها 
سموري صورتحال ثابت ٿي ڪري ته موجوده سرڪار 
کي نه اهليت آهي نه ئي قابليت جو ملڪي مسئلن 
کي حل ڪري سگهي. نتيجي ۾ عوام تحريڪ 
انصاف جي ڪارڪردگيَء کان مايوس ٿي ويو آهي. 
تحريڪ انصاف جي حڪومت جا ٽي سال مڪمل 
ٿيڻ کانپوِء به ان جي خراب ڪارڪردگي، عوام سان 
ڪيل واعدن جي ڀڃڪڙي انتخابي منشور جي 
خالف آهي. ٿيڻ ايئن کپندو هو ته زراعت ۽ صنعت 
۾ انقالبي قدم کنيا وڃن ها ۽ انهن جي ترقيَء ۾ 
ڪا اڳڀرائي ٿئي ها. انهيَء جاِء تي ٿيو ايئن آهي 
جو معيشيت جو ڦيٿو اڳيان وڃڻ جي بدران پويان 
هليو ويو آهي. سرڪار انهيَء کي عالمي حالتن ۽ 
ڪورونا واري وبا جي تباهه ڪاري سمجهي ٿي. 
يقينن ڪجهه حصو ان جو به آهي، انهيَء کان انڪار 
نه آهي. عالمي معيشيت به انهيَء وبا کي منهن ڏنو 
آهي ۽ وبا جي ڏينهن ۾ پنهنجي ترقيَء جو سفر به 
جاري رکيو آهي، پر اسان وٽ لڳي ٿو ته سمورو 
جنرل آرڊر ڪوليپس ٿي چڪو آهي. سڀ کان وڏي 
ڳالهه اها به ٿي آهي جو سرڪار جي احتساب جو 
بيانيو تمام بري طرح ناڪام ٿيو آهي. جنهن کي 

 کڻي پي ٽي آِء اقتدار ۾ آئي هئي.
هيَء سرڪار آئي انهيَء بيانيي سان هئي ته اها 
ڪرپٽ اشرافيه جو احتساب ڪندي ۽ غير قانوني 
طريقي سان ڪمايل دولت، انهن ڪرپٽ ماڻهن کان 
واپس حاصل ڪري ملڪي خزاني ۾ شامل ڪندي 
ته جيئن سرڪار کي ٻاهرين قرضن جي ضرورت نه 
پوي. اها سرڪار جي حد کان وڌيڪ خوش فهمي 
هئي هاڻ انهيَء احتساب جي ڳالهه دفن ٿي چڪي 
آهي ۽ انهيَء احتسابي مهم جو مهندار ۽ مشير 
شهزاد اڪبر استعيفٰي ڏيئي چڪو آهي. اسان جي 
حڪومت جي خارجه پاليسيَء جو به ڪو پتو نه آهي. 

چين سي پيڪ جي ذريعي اسان سان اقتصادي ۽ 
صنعتي ترقي ۾ ڀاڱي ڀائيوار آهي هميشه اسان جو 
قابل اعتماد دوست رهيو آهي، انهيَء سان الڳاپن ۾ 
به پهرين جهڙي گرم جوشي نه رهي آهي. سي پيڪ 
جو گيم چينجر منصوبو سست روي جو شڪار 
آهي، جنهن ڪري چين به اسان مان مايوس نظر 
اچي ٿو. افغانستان مان آمريڪي فوجين جي انخال 
بعد اسان جا الڳاپا آمريڪا سان به اڳوڻي جهڙا نه 
رهيا آهن. سعودي عرب، متحده عرب امارات سان 
اسان جا ماضيَء ۾ هميشه ويجها الڳاپا رهيا آهن ۽ 
اهي اسان جا اسالمي برادر ملڪ به آهن، پر انهن 
سان الڳاپن ۾ به پهرين جهڙي گرم جوشي نه رهي 
آهي. ملڪ جي بيان ڪيل اندروني ۽ بيروني حالتن 
کي ڏسي پاڪستاني عوام فڪر ۾ گهيريل آهي. 
ملڪ ۾ مهانگائي کان وٺي زرعي ۽ صنعتي ميدان 
۾ اسان جو پوئتي وڃڻ، ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل 
جي رپورٽ مطابق پاڪستان جو ڪرپشن ۾ اڳڀرو 
ٿيڻ ۽ حڪومت جو خارجه پاليسيَء جي ميدان ۾ 
ماضي جي حڪومتن جيترو به فائدو حاصل نه ڪري 
سگهڻ سندس ناڪامي جو ثبوت آهي. تحريڪ 
انصاف جي حڪومت کي جيئن ته وقت گهٽ آهي 

ع ۾ پنهنجو آئيني مدو پورو ڪندي. 5152اها 
انهيَء کي اڃان به وقت آهي ته اها پنهنجي 
ڪارڪردگيَء تي نظر وجهي. پنهنجي سياسي 
مخالفن سان الڳاپا بهتر ڪري. ناڪام ٿي ويل 
احتساب جي بيانيي تي زور ڏيڻ بدران ملڪ ۾ 
قانون جي عملداريَء کي يقيني بڻائي ته جيئن 
ڪرپشن کي روڪي سگهجي. غير پيداواري خرچ 
گهٽائي، صنعت ۽ زراعت کي هٿي وٺرائي وڃي. 
ملڪ جي عوام الِء تعليم ۽ صحت جي شعبن ۾ 
اڳڀرائي ڪئي وڃي. خارجه پاليسي تي هڪ ڀيرو 
ٻيهر نظر وڌي وڃي، سڄي دنيا سان بهتر الڳاپا 
قائم ڪجن ته جيئن پاڪستان عالمي برادريَء سان 
پهرين صف ۾ بيهي سگهي. تحريڪ انصاف وٽ 
وقت گهٽ آهي، پر اها ارادو ڪري ته ملڪ جا 

 مسئال حل ٿي سگهن ٿا.
*** 

 ايڊيءوريل

 حتريڪُانص فُجيُن ڪ مي َُجوُسفر
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سييييينيييييٽ ۾ حييڪييومييتييي ڌر 
پنهنيجيو اسيٽيييٽ بييينيڪ کيي 
خييود مييخييتييار ڪييرڻ وارو بييل 

جييي اڪييثييريييت سييان  22/25
پاس ڪرائي ورتو. ان بل جيي 
اچييڻ کييان پييهييرييين اسييان نييورا 
ُڪشتي جي ڳالهه ڪريون پييا. نيورا ُڪشيتيي تيوهيان 
سڀ سمجهو ٿا فڪيس ميييي کيي چيييو ويينيدو آهيي، 
جيينييهيين ۾ ميييييي ڪييرائييڻ وارن کييي ۽ رانييديييگييرن کييي 
نييتيييييجييي جييي چريييَء طييرح خييبيير هييونييدي آهييي، بييس 
صييرف تييميياشييائييي بيييييخييبيير هييونييدا آهيين ۽ پيينييهيينييجييي 
بيوقوفي ۾ ڪينيهين بيه هيڪ رانيدييگير کيي پينيهينيجيو 
هيرو سمجهندا آهن، پير اهيا ميييي پيهيريين کيان طيئيي 
ٿيل هوندي آهي ته ڪير کٽيندو ۽ ڪيير هيارائييينيدو. 
بييس پييوِء ميييييي جييي رانييديييگييرن تييي هييونييدو آهييي ان 
ڪيوڙي مييييي کيي پيينيهيينيجيي اداڪياري سيان ڪييييئيين 
سچو ثابت ڪندا آهن ۽ تمياشيائيي وييچيارا هيزاريين ۽ 
لکين رپين جون شرطون هڻي پنهنجو پئيسيو ۽ وقيت 
وڃائيندا آهن. سينيٽ ۾ بيه اييئين ئيي ٿيييو، اسيٽيييٽ 
بينڪ جي خيود ميخيتياري جيو بيل جينيهين کيي گيورنير 
اسييٽيييييٽ بييييينييڪ کييي خييود مييخييتييار بييڻييايييو ويييو آهييي، 

جيڪو آِء ايم ايف جي چوڻ تي مقرر ڪيو ويندو، پير 
بيظياهير حيڪيوميت ان کيي ميقيرر ڪينيدي. اسيحيا  ڊار 
اهڙي گيورنير کيي گيورنير جينيرل ڪيوٺيي ٿيو. ڳياليهيه تيه 
ڪنهن حيد تيائييين صيحيييي ٿيو ڪيري اهيا سيرڪياري 
بينڪ يا ملڪي بينڪ جنيهين کيي پينيهينيجيي ميليڪ 
جي مفادن جو خيال ڪرڻ کپي، اهڙا معاشيي فيييصيال 
ڪييري جيينييهيين ۾ ُڪيين ۾ ڦيياٿييل مييلييڪ جييي ٻيييييڙي 
ڪناري لڳي سگهي. اگر ان جو سربراهه حڪومت نيه 
چونڊي ۽ آِء ايم ايف چونڊي ته اِهيا ڳياليهيه ميليڪ الِء 
هاڃيييڪيار هيونيدي. اسيحيا  ڊار تيه اڃيان وڌييڪ چيييو 
آهي ته پاڪستان آِء اييم اييف جيي هيڪيڙي پيوليييس 
چوڪي آهي. ان چوڪيَء جو سربراهيه گيورنير اسيٽيييٽ 
بينڪ هوندو. جيڪو پاڪستاني عوام جيا نيه، پير آِء 
ايم ايف جا مفاد عزيز رکندو. ڇو ته هو مقرر ئيي اتيان 

 ٿيندو.
هياڻيي اچيون ٿييا سيييينيييٽ واري ڊراميي طيرف، قييانيونييي 
گهرج پوري ڪرڻ الِء حڪومت کيي اسيٽيييٽ بييينيڪ 
وارو بل سينيٽ منجهان پاس ڪيرائيڻ ضيروري هيو ۽ 
انهيَء ڪري شوڪت ترين منٿون ڪري آِء اييم اييف 

فيبروري تائين ملتوي ڪرايو هو. ڇو ته  5جو اجالس 
آِء ايم ايف جي شرط جي پورائي الِء اسٽيييٽ بييينيڪ 

جي خود مختاري جو بل به پاس ڪرائڻ ضروري هيو. 
جڏهن اجالس شروع ٿيو ته سييينيييٽ ۾ اپيوزيشين جيا 
سينيٽر ته گهڻا هيئيا جيڏهين تيه حيڪيوميتيي سييينيييٽير 
ڪافي حد تائين گهٽ هئا. اپوزيشن بار بار سينيييٽ 
چيئرمين کي چوي پئيي تيه اييجينيڊا تيحيت بيل پيييش 
ڪريو، پر ڇو ته حڪومتي ڌر وٽ سينيٽرن جيو اني  
پورو نه هو، ان ڪري حڪومتي ڌر بل پيييش نيه پيئيي 
ڪيري. جيڏهيين شييييري رحييمييان وڏي واڪيي ۽ فيلييمييي 
اسييٽييائييل سييان گييدڙ ڀييڀييڪيييييون ڏيييئييي رهييي هييئييي ۽ 
چيئرمين کي چئي رهي هئيي تيه چيييئيرمييين صياحيب 
بل پيش ڪريو ته چيئيرمييين صياحيب چيييو تيه بيل تيه 
حيڪيوميت پييييش ڪينيدي مييان تيه پييييش نيه ڪينييدس. 
بهرحال سينيٽ چيئرمين اڌ ڪالڪ جو وقفو ورتيو ۽ 
شوڪت ترين هال منجهان ٻاهر وڃي فونون گيهيميائيڻ 
شروع ڪيون ۽ اپوزيشن وارا نعرا هڻندا رهيا ته اسيان 
ڪامياب ٿي وياسيين اسيان بيل پيييش ڪيرڻ نيه ڏنيو. 
اسٽيٽ بينڪ جي خود مختاري اصيل ۾ پياڪسيتيان 
جي خود مختياري تيي وڏو سيوال آهيي، اسيان ان کيي 
ڪارو قانون سمجهون ٿا ۽ پنهنجيي ڪياميييابيي جيي 
خييوشيييَء ۾ گييهييڻييو ڪييجييهييه چييونييدا رهيييييا. اڌ ڪييالڪ 
کانپوِء جڏهن ٻيهر اجالس شروع ٿيييو تيه حيڪيوميتيي 

 ح الِتُح ضرھُ

 حڪومت، اپوزيشن، نورا ُڪشتي

 

 پ ڪست ن 

 انور حسين قاضي
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ڌر وٽ سينيٽرن جو گهربل ان  موجود هو، پير ميييي 
کي سنسني خيز ٺاهبيو آهيي تيه جيييئين نيظير اچيي تيه 

 ڪانٽيدار مقابلو آهي! 
۾ ورهائجي ويو ۽ بل پيش ڪيرڻ جيي  22/22ايوان 

الِء چيئرمين سينيٽ کي پنهنجو ووٽ حڪومتيي ڌر 
طرف وجهڻو پئجي ويو. جڏهن بيل پيييش ٿيييل انيهين 

ميييييمييبييرن ميينييجييهييان هييڪ ميييييمييبيير  22اپييوزيشيين جييي 
جيڪو اي ايين پيي جيو عيمير فيارو  ڪياسيي جيييڪيو 
بلوچستان مان سينيٽير چيونيڊييل آهيي عييين ان وقيت 
جڏهن بل تي ڪائونٽن  ٿي رهي هيئيي ٻياهير هيليييو 

ميييميبير رهيجيي وييا ۽  25ويو ۽ اپوزيشن وٽ صيرف 
ميمبير هيئيا ۽ بيل پياس  22حڪومت وٽ ساڳيا ئي 

ٿي ويو. پوِء وري شبلي فراز صاحب جي شعال بييانيي 
پيارٽيي حسيب رواييت حيڪيوميتيي ڌر  BAPنظر آئي. 

ميييييمييبيير اجييالس ۾  2کييي ووٽ ڪيييييو اپييوزيشيين جييا 
موجود نه هيئيا، سيڀ کيان وڏي ڳياليهيه اپيوزيشين ليييڊر 
يوسف رضيا گيييالنيي اجيالس ۾ ميوجيود نيه هيو، هييَء 
هئي اپوزيشن جي سنجيدگي. بل تيه پياس ٿيييڻيو هيو 
پوِء هيَء سڄي ڊراميي بيازي ڇيو ڪيئيي وئيي، جيييئين 
اسان مٿي ذڪر ڪري چڪا آهيون تيه نيورا ُڪشيتيي 
۾ بلڪل ايئن ٿييينيدو آهيي، پيهيليوان داُء پيييي هيڻينيدا 
آهن ۽ تمياشيائيي وييچيارا سيميجيهينيدا آهين تيه سيي ۾ 
وڙهن پيا. شايد اسان جو عوام بيه اهيڙو ئيي بيييوقيوف 
آهييي اسييان انييهيييَء ڊرامييي کييي سييي سييمييجييهييون ٿييا. 
نيشنل ميڊيا انهيَء کي ايئن کينيييو تيڻ تيه اپيوزيشين 
ويچاري واقعي ڪيوشيش ڪيرڻ جيي بياوجيود بيل کيي 

پيياس ڪييرائييڻ ۾ نيياڪييام وئييي، پيير ايييئيين هييو ڪييونييه. 
اپوزيشن هجي، حڪوميت هيجيي اهيي اڳيواڻ سيڀ جيا 
سڀ فونن تي، تندن ۽ تارن تي ملڪي مفاد ۾ نه پير 
ٻاهرين مفادن تي پنهنجن مياڻيهين کيي غيالم بينيائيڻ 
الِء اهييڙا قييانييون ۽ اهيڙا بييل آسييانيي سييان پيياس ڪيينييدا 
آهن، نظر ايئن ايندو آهي ته اپيوزيشين کيي عيوام جيو 
وڏو درد آهييي. افسييوس ايييئيين ڪييونييهييي، اسييان جييي 
اڳواڻن جا مفاد چاهي اپوزيشن ۾ هجن ييا حيڪيوميت 
۾، اسان سان واڳيل نه آهن، پر انهن جا مفاد پنهنجو 

 پاڻ سان ئي آهن. 
افسوس ڪجي يا نيه ڪيجيير پير هينين کيي سيڃياڻيي 
وٺجي. هي جيڪي به آهن صرف پينيهينيجيي الِء آهين 
هنن کي عيوام جيي دردن جيو ڪيوبيه انيدازو نيه آهيي، 
بلڪه ايئن چئجي ته خيبير هيونيدي بيه عيوام کيي درد 
ڏييييڻ ۾ خيييوشيييي ميييحيييسيييوس ڪييين ٿيييا. هييينييين وٽ 
ڊپلوميٽڪ پاسپورٽ آهين، هينين وٽ اڻ ميئيي دوليت 
آهييي. هييي جييڏهيين چيياهييييين مييلييڪ کييان ٻيياهيير وڃييي 
پنهنجي آقيائين جيي ميليڪين ۾ گيهيميڻ ڦيرڻ جيا ميزا 

رپيييا  ڪيليو  21ماڻين. هنن کي ڪهڙي خبر ته اٽيو 
ٿي ويو آهي، هي انهيَء ڳالهه سان وابستا نه آهين تيه 

رپين کان مٿي ٿو وڪامجي. هينين  021کير جو ليٽر 
رپييين کيان ميٿيي  221جو ڇيا وڃيي اگير کياتيرو تيييل 

وڪامجي ٿو. هنن جو ڇا وڃي اگر امن امان نيه هيجيڻ 
ڪري عوام ڪيترو ڀوڳي پيو. هينين کيي تيه پيوليييس 
جييي مييوبييائيييييل ايسييڪييارٽ ڪيينييدي آهييي. مييزي جييي 
ڳالهه ان موبائيل جي ڊرائيور کان وٺي موبيائيييل جيي 

ڊييزل کيان وٺيي ان ميوبيائيييل ۾ مييوجيود پيوليييس جييي 
سپاهين جو خرچ بيه عيوام جيي ٽيييڪيسين ميان وڃيي 
ٿو. انهيَء ٽيڪس ڏيندڙ عيوام کيي ڇيا ٿيو ميليي هير 

ڏينهن کانپوِء پيٽرول ۾ واڌ جنهن جيي اثير هيييٺ  02
 عام ماڻهو ذهني مريض ٿي ويو آهي. 

اسيٽيييٽ بييينيڪ جيي خيود ميخيتياري کيانيپيوِء تيه اييئيين 
سميجيهيون ٿيا تيه هيتيي ميهيانيگيائيي جيو طيوفيان ٻيييڻيو 

سيڪڙو تيائييين پيهيچينيدي.  02ٿيندو. وياج جي شرح 
ننڍي وڏي صنعت کي هلڻ الِء بينڪ جي قرض جيي 

سيييڪيڙو  02اشد  ضرورت پوندي آهي اهو قرض اگر 
وياج تي ملي. بجلي گئس مهانگي، پيٽرول مهانگو 
ته پوِء ڪابه صنعت ڪيئين زنيده رهيي سيگيهيي ٿيي. 
مطلب بيييروزگياري وڌنيدي. حيڪيوميت ۽ ميخياليف ڌر 

 کي ان سان ڪوبه ڏيڻ وٺڻ نه آهي.
هاڻي جڏهن اسان سيميجيهيون ٿيا تيه حيڪيوميت جيو ۽ 
مخالف ڌر جو جهيڙو عوام الِء نه آهيي بيليڪيه عيوام 
کي ڏييکيارڻ الِء آهيي تيه پيوِء اسيان الِء حيڪيوميت ۾ 
ڪير به هيجيي، بيهيتيري جيي ڪيابيه اميييد نيٿيي رکيي 
سگهجي شياييد ان ڪيري هيي سيڀ سيميجيهين ٿيا تيه 
حڪومت ۾ هجون يا مخاليف ڌر ۾ هينين کيي ڪيم 
ڪار آقيائين جيي ميرضييَء سيان ڪيرڻيا آهين. پيوِء آقيا 
ديسي هجن يا آديسي. صورتحال تيه مياييوس ڪينيدڙ 
آهي. ڏسون مستقبل ۾ ڪنهن جيي حيڪيوميت اچيي 
ٿي ۽ اها به عيوام جيي ميرضييَء سيان ايينيدي ييا نيورا 
ُڪشتي سان، اگير نيورا ُڪشيتيي سيان آئيي تيه ڳياليهيه 

 ساڳي ئي رهندي. 
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مليڪين ۾ حيڪيوميتيون عيوام 
جيييييي ڀيييييالئيييييي الِء سيييييوچيييييي 
سمجهي اعالن ڪيري عيميليي 
ڪم ڪنديون آھين تيه جيييئين 
ملڪ ترقي به ڪيري ۽ عيوام 
جا مسئال به حيل ٿيي سيگيهين 
۽ دنياوي سطي تيي نياليو بيه روشين ٿيي سيگيهيي. پيوِء 
عوام خوشحال ته ملڪ خوشحال ٿيندو آھي، پر اسيان 
وٽ هتي ڪم جي ابتڙ ڪم هلي ٿو. جڏھن ته هتيي 
اسان جا حڪيميران عيوام جيي سيوچيڻ بيجياِء ڪيرپشين 
ڪرڻ ۾ پورا آھن، جن عوام جو پيئيسيو ليٽيي ٻياهيريين 
ملڪن ۾ ملڪيتون خريد ڪيييون آھين ۽ پيوِء عيوام 
سدائين دربدر آھي. ووٽ وٺڻ مهل چونڊييل نيميائينيدن 
طرفان واعدا ڪيا ويندا آھن ۽ سبيز خيواب ڏييکياريينيدا 
آھن ته توهان جا جيڪي مسئال آھين اهيي حيل ڪيييا 
ويندا، جيئن روڊ رستا، تعليم، صحت، بيييروزگياري ۽ 
کييوڙ سييارن مسييئييليين جييي حييل جييا خييواب ڏيييکيياري 
حڪمران چونڊجڻ کانپوِء لڀن ئي نٿا. پوِء عوام وييويو 
ٿو پنج سال سڏڪا ڀري، پيوِء وري ٿيئيي اييئين ٿيو جيو 
پنجن سالن بعد حڪمران ڪوڙا قسم کڻيي چيوي ٿيو 
ته يار مٿي حڪومت فالڻن جي هئي، هيٺ حڪوميت 
فييالڻيين جييي هييئييي. جييڏھيين تييه چييونييڊيييل نييمييائيينييدا پيياڻ 
بجيٽون ۽ مراعتون وٺي ويهي رهن ٿا، عيوام سياڳيييو 
سورن ۾ پر اهيڙيين ڳياليهييين سيان عيوام جيو ڇيا وڃيي 
عوام کي ته چونڊيل نمائندن طرفان ڪوبه رلييف نيٿيو 
ملي، جنهن ڪري سنڌ جي هر تڪ توڙي عالئقن جيا 
روڊ رستا، اسڪول، صحت، سرڪاري ادارا تيبياهيه حيال 
آھيين ۽ چييونييڊيييل نييمييائيينييدن جييا فيينييڊ ۽ ٽييائييونيين جييي 
ميونسپيلين جيون ڪيروڙيين رپييين جيون بيجيييٽيون خيبير 
ناهي ڪٿي خرچ ٿين ٿيون. هڪ طرف اها صورتحيال 
آھيي تيه ٻييئيي پياسيي ڪيافيي ڏييينيهين کيان وٺيي سينييڌ 
توڙي ملڪ ۾ زرعي يوريا ڀاڻ جو بحران پييدا ڪڪيييو 
ويو( ٿي ويو آھي. جڏھن ته اڳ ۾ ئي زرعي ڀاڻ جي 
کوٽ سبب آبادگار طيبيقيو سيخيت پيريشيان هيو ۽ ڀياڻ 
جي کوٽ ڪري آبادگارن کي ويتر پريشان ڪيييو وييو 

سيييڪيڙو مياڻيهين  01آھي. اسان جي سنڌ ۾ تقريبين 
جو سڌي يا اڻ سڌي طرح دارو مدار زرعي آبيادي تيي 
آھي جيڪي آبادگار ڪڻڪ، ساريون، ڪمينيد، وونيئيڻ 
۽ ٻيا ڪيترائي فصل ڪري پنهنجو گذر سفير ڪينيدا 
آھن، اهي فصل اسان جي سنڌ توڙي پياڪسيتيان جيي 
ڪييرنييگييهيييَء جييي ھييڏي پييڻ آھيين ۽ آبييادگييار ميياروئييڙا 
آبييادي ڪييري سييال جييي خييريييداري پييڻ ڪيينييدا آھيين، 
ڪييييتييرن جييو تييه فصييل تييي گييذارو هيونييدو آھييي ۽ ُهييو 

شادين ڪاتن جا پروگيرام بيه فصيل کيڻيي پيوِء ڪينيدا 
آھن، پر واپارين توڙي حڪمرانن هيتيان جيي آبيادگيارن 
کان سارين ۽ ڪڻڪ جيو فصيل بيه کسيي ورتيو آھيي. 
هن سال ته پياڻيي جيو هيٿيرادو بيحيران پيييدا ڪيييو وييو، 

سيڪيڙو  22جنهن سبب رائيس ڪئنال جي پٽي جو 
سارين جو فصل نه ٿي سگهيو، جيڪڏھن فصيل ٿيييو 
بييه آھييي تييه گييذريييل سييال جييي ڀيييييٽ ۾ گييهييٽ آهييي. 
جڏھن تيه زرعيي پياڻيي بيحيران جيي ڪيري ڪيييتيرييون 
زمينون بنجر بڻجي ويون آھن، جينيهين ڪيري آبيادگيار 
ڪنگال ٿي وييا آھين تيه ٻيئيي پياسيي ڀياڻ جيو بيحيران 
پيدا ڪيو ويو آھي. ڪارو ڀاڻ ڊي اي پي جيڪو في 

هزار تائين ملندي هئي اهيا هين  2سئو کان  22ٻوري 
هييزار تييائييييين فييي ٻييوري بييليييييڪ تييي  01کييان  9وقييت 

آبادگارن کي ملي رهي آهي. جڏھن ته اڇو ڀاڻ جنهين 
رپيييا هيئيي  0072جي سرڪاري في ٻيوري جيي رقيم 

هزار تائين آبادگارن کيي  2کان  52جيڪا بليڪ تي 
في ٻيوري ميليي رهيي آهيي، جينيهين ڪيري واپياريين ۽ 
ڊيلرن آبادگارن کي ٻنهي هٿن سان ڦيرييو آھيي ۽ هين 
سال ته واپياريين اهيڙو ڪيم ڪيييو جيو ڇياپين جيي ڊ  
کان ڀاڻ رائيس ميلين ۽ گيودامين تيي نيه پيييا رکين، پير 
اهي واپاري ڀاڻ جيا ٽيرالير پينيهينيجيي گيهيرن ييا عيزييزن، 
مٽن مائيٽين ۽ دوسيتين جيي گيهيرن ۾ اسيٽياڪ ڪيري 
رکن پيا ۽ اتان ئي لڪ ڇپ ۾ ڀاڻ وڪرو ٿيئيي پيييو. 
جڏھن ته هڪڙا ڌاڙييل رات جيو ڪياليشينيڪيوف کيڻيي 
ڦريندا آھين، پير هيي تيه سيفيييد پيوش ڌاڙييل آھين جين 
آبيادگيارن کيي بيلييييڪ تيي ڀياڻ ڏيييئيي پيريشيان ڪييري 
انهن کي ٽيڻي اگهه تي ڦيرييو آھيي. ڀياڻ جيي بيليييڪ 
مارڪيٽن  ختم ڪيرائيڻ الِء حيڪيوميت پياران ڊپيٽيي 
ڪمشنرن، اسسٽنٽ ڪمشنيرن ۽ ميخيتيييارڪيارن کيي 
اختيار ڏنا ويا هئا ته اهي وڃيي ڀياڻ جيو بيحيران خيتيم 
ڪرائي ڇاپا هڻي آبيادگيارن کيي ڀياڻ ميهيييا ڪين، پير 
اهي پاڻ واپارين ۽ ڊيلرن آڏو بيوس نظر آيا. جڏهن ته 
اهيي ڪيياميورا هييڪيڙو ڇيياپيو ھييڻيي مييييڊييا آڏو هيڪييڙو 
پريس بيان جاري ڪن پيا. باقي ڀاڻ جو ريٽ سياڳيييو 
بليڪ تي هلي پيو، پر آبادگارن کيي ڀياڻ ئيي نيه پيييو 
ميييليييي. بيييليييييييڪ ميييارڪيييييييٽييينييي  خيييتيييم ڪيييرائيييڻ الِء 
مختيارڪارن ۽ اسسٽنٽ ڪمشنيرن کيي ميقيرر ڪيييو 
ويو، جڏھن ته اهي خود آفيسين ۾ تيپيييدارن جيي ميدد 
سان پئسن کان بنا فيوتيي کياتيا تيبيدييل نياهين ڪينيدا، 
جيڪي زمين جيي رجسيٽيري ڪيرائيڻ جيا پيئيسيا وٺين، 
جيڪي ڍل جي آڙ ۾ لکين رپين جي ڪرپشين ڪين 
ڇا اهي ڀاڻ جي بليڪ مارڪيٽن  ختيم ڪيرائييينيدار 
ڀاڻ جي بليڪ مارڪيٽن  جا ڪيافيي سيبيب ميييڊييا 

تي رپورٽ به ٿيا آھن. ڀاڻ جي شيارٽيييج ان ڪيري بيه 
ٿي ته اينگرو ڀاڻ هتان کان افغانستان به سيپيالِء ٿيييو، 
پر اوڏانهن ڪنهن به حڪمران ڌيان نه ڏنيو. جيڏھين تيه 

هيزار رپييين  2هزار کان  0اتي يوريا ڀاڻ جي في ٻوري 
تيائييين وڪيرو ٿيئييي پيئيي ۽ ليکيييين ٻيورييون ڀياڻ جييون 
پنجاب به سپالِء ٿيون جنهن سان سنيڌ جيي آبيادگيارن 
کي تڪليفن کي منهن ڏيڻو پيييو. ڪيجيهيه ڳياليهيييون 
اهييي بييه هيييييون تييه ڊيييلييرن ۽ واپييارييين تيياڻييي واڻييي ڀيياڻ 
اسٽاڪ ڪري ڀاڻ جو بحران پيدا ڪيو آهي. ڪيجيهيه 
ماهرن جو اهو چوڻ آهي ته ملڪ ۾ گئس جي بيحيران 
جي ڪري اينگرو ڪمپني کي هر سال جيان هن سال 
گئس جي شارٽييج ٿيي جينيهين ڪيري ڀياڻ جيي کيوٽ 
پيدا ٿيي، پير ايينيگيرو ڪيميپينيي جيو بيار بيار اهيو بيييان 
سامهون اچي پيو تيه اسيان جيي ڪيمينيپيي طيرفيان ڀياڻ 
جي ڪابه کوٽ ناهي. جڏھن ته روٽين مطابيق روزانيي 

هزار يوريا ڀاڻ جي ٻوري تيار ڪري سپالِء  01لک  2
ڪئي وڃيي ٿيي، جيييڪيو ڊييليرن کيي ڀياڻ ميليي پيييو. 
بهرحال هاڻي تيه ڀياڻ جيو بيحيران پيييدا ڪيييو وييو، پير 
اسان ڪيترن بحرانن سان منهن ڏينداسين. اسيان وٽ 
زرعي پاڻي جو بحران، بجلي جيو بيحيران، پيئيٽيرول جيو 
بحران، کنڊ جو بحران، ڪڻيڪ جيو بيحيران، گيئيس جيو 
بحران، تعليم جو بحران، اٽي جو بحران ۽ ھياڻيي وري 
ڀيياڻ جييو بييحييران پيييييدا ڪييري ڪييڻييڪ جييي فصييل کييي 
ڪاپاري ڌڪ رسايو وييو آھيي. هيونيئين هير سيال سينيڌ 
سرڪار ڪڻڪ جو سرڪاري هدف پوري ناهي ڪيري 
سگهندي ۽ هن سيال تيه ڀياڻ جيي بيحيران جيي ڪيري 
فصيل هييونيئيين ئيي گييهيٽ ٿييييو آھييي تييه خيوراڪ کيياتييو 
ڪيڻيڪ جيو هيدف ڪيييئين پيورو ڪينيدور جيڏھين وري 
حڪومت جي ڳالهه ايندي تيه حيڪيوميت کيي نيوٽيييس 
وٺڻ گهرجي ته پاڪستان پيپيليز پيارٽيي وارا چيونيدا تيه 
وفا  ۾ پي ٽي آِء جي حڪومت آھي ۽ وري پي ٽيي 
آِء وارا چوندا ته سنڌ ۾ پاڪسيتيان پيييپيليز پيارٽيي جيي 
حڪومت آھي، اهي چوڻ نٿا ڪن سو اهيي حيڪيميران 
هڪٻئي تي ميڊييا تيي اليزام لڳيائيڻ ۾ پيورا آھين ۽ 
عملي ڪم ڪيوبيه ڪيرڻ الِء تيييار ڪيونيهيي ۽ انيهين 
حڪمرانن جي گيييم ۾ عيوام جيو نيقيصيان ٿيي رهيييو 
آھي ۽ عوام ڏينهون ڏينهن غريب ٿيندو پيو وڃيي ۽ 
مهانگائي جي دور ۾ گهر هالئڻ بيه مشيڪيل بيڻيجيي 
ويييو آھييي. سيينييڌ جييو عييوام فيياقييا ڪشييي ڪييرڻ تييي 
مجبور ٿي ويو آهي ۽ اسان سيدائييين بيحيرانين جيي ور 

ع واري 5152چييڙهيييييييل آهييييييون ۽ اهييڙا حيييڪيييميييران 
ع تائيين وري نيون بيحيرانين 5152اليڪشن ۾ لڳا ته 

 جي ور چڙھي وينداسين. 

 حبراننُجيُورُچڙهيلُسنڌ!
  ح الِتُح ضرھ

 

 مدثر کهاوڙ
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 آتم ڪهاڻي داستان گل جو مختصر جائزو

 ۽ سماجياتتاريخ، ادب 

زبيان ۾ آتييم ڪيهيياڻييييين جييي 
ڪييتييابيين جييو ڪييو ايييڏو وڏو 
تعداد ڪونيهيي جينيهين بيابيت 

سگهجي ته هين صينيف  ي چئ
جا ڪي سوين ڪيتياب آهين. 
اسييان وٽ سييڀ کييان پييهييرييين 
سنڌي زبان ۾ جيڪو آتم ڪهاڻي جو ڪتاب ميليي 

سائيو پين ييا ڪيارو ” ٿو، سو آهي مرزا قليي بي  جو 
انييهيييَء کييانييپييوِء ڪييي چيينييد ڀييال ڪييتيياب آتييم “  پيينييو

ڪهاڻين جا ڇپيا آهن انهن ڪتابن ۾ ميحيتيرم گيل 
سين “  داستيان گيل” محمد عمراڻي صاحب جو ڪتاب 

ع ۾ شايع ٿيييو آهيي. هين ڪيتياب جيي شياييع 5150
ٿيڻ سان سنڌ جي علمي ۽ ادبي حلقي وارن ۾ هيڪ 
خوشيَء جي لهر ڊوڙي وئي آهي. گل محمد عيميراڻيي 
صاحب، سنڌ جو هڪ سيرييليو ۽ صيدورو فيرزنيد آهيي. 
سندس ميذڪيوره ڪيتياب سينيڌي ادب ۾ هيڪ اهيم 
اضافو آهي، هن آتم ڪٿا جي ميخيتيليف نينيڍن نينيڍن 
داستانن ۾ سچا احوال بيان ڪيا ويا آهين جينيهين ۾ 
هڪ تر جيتيري بيه ميالوٽ نيه آهيي. ڇياڪياڻ جيو هين 
آتم ڪٿا ۾ ڪوبه ابهام نظر نٿو اچيي. گيل ميحيميد 
عييمييراڻييي صيياحييب سيينييڌ جييي عييلييم ادب کييان عييالوه 
عالمي ادب سان خاص دلچسپي رکي ٿو. لکڻ پڙهيڻ 
سان جيڪو انس رکي ٿو، انهييَء جيو روزانيي ڪياوش 
اخبيار جيي هيائيييڊ پيارڪ ۾ وقيت بيوقيت شياييع ٿيييل 
خطن ۽ مختلف عياليمين جيي عيليميي ۽ ادبيي ڪيمين 
متعلق ليکيييل منيميونين جيي ميطياليعيي ميان سينيدس 
زندگيَء جي چيرپير جيي ڪيي ڪيري سيگيهيجيي ٿيي. 

سيينييدس حييييياتيييَء جييي مييخييتييلييف “  داسييتيياِن گييل” وري 
پهلوئن کي اجاگر ڪرڻ ۾ گهڻو مددگيار بيڻيجيي ٿيو. 
عمراڻي صاحب جي مذڪيوره ڪيتياب جيي ميطياليعيي 
مان معلوم ٿئي ٿو ته ُهو هڪ ذهييين ۽ شياگيرد جيي 
حيييثيييت سيان اسيڪيول، ڪياليييج ۽ ييونيييورسيٽييَء ۾ 
عام شاگردن کان منفرد نظر اچيي ٿيو. ميذڪيوره آتيم 
ڪٿا جي لکڻ جو اهوئي مقصد نماييان نيظير اچيي ٿيو 
ته سينيدس زنيدگييَء جيي گيذارييل گيهيڙيين ميان خياص 
طور شاگرد طبقو توڙي عام ماڻهو بيه فيييض حياصيل 
ڪري سگهن ٿا. ميذڪيوره ڪيتياب ۾ جيهيڙي طيرح 
عقابي نگاهن سيان پينيهينيجيي مياحيول ڏانيهين نيهياري 
ڪييتيرن ئيي پيراڻين ۽ نيون واقيعين تيي نيگيا  وجيهيي 
حقيقتون بيان ڪيون اٿس. جيئن ۽ جيهيڙي رو  ۾ 

جنهن کي ڏٺو ۽ محسوس ڪيييو اٿيس تيييئين تيييئين 
تن جا يادگيرا ويو آهي قلمبينيد ڪينيدو. اهيو قيليميبينيد 
ڪيييل ڪيتياب سينيڌي زبيان جيي زييينيت بييڻيجيي پييييو 
آهي. هن ڪتاب جي ارپنا ليکيڪ پينيهينيجيي جيييجيل 
امڙ ۽ پڦي قائم خاتون جي نانُء ڪئي آهي ۽ انيهين 

ميان پينيهينيجيي ” ارپنا وارن پنجن سٽن ۾ لکي ٿو تيه  
سڀني ٻارن جو ٿورائتو آهييان، جين ميون کيي داسيتيان 

ميذڪييوره آتيم ڪيٿييا جيو ميهيياڳ “  ليکيڻ الِء هيمييٿيايييو.
سندس ئي هم منصب ۽ حلقهِء احباب جي ڪاميوري 
شمس جعفراڻي صاحب جو لکيل آهي، جيڪو سياڍن 
اٺن صفحن تيي مشيتيميل آهيي. ڪيتياب جيي ميهياڳ 
مان معلوم ٿئي ٿو تيه ميهياڳ ليکينيدڙ جيي هين آتيم 
ڪٿا کان اڳ ۾ لکيل ڪتاَب ميطياليعيي ميان گيذرييا 
آهن، جنهن ڪري ته ڪن سنڌي زبان ۾ لکييل آتيم 
ڪهاڻين جي ڪتابن جي ليکڪن جي نالن سيميييت 
تعارف ذڪر هيٺ آندو آهي. جعفراڻي صياحيب ليکيي 

اهڙن ڪتابن ۾ محترم گل محيميد عيميراڻييَء ” ٿو ته  
پنهنجيي عيام فيهيم ٻيوليي، “ داستاِن گل”جو ڪتاب 

سييچييائييي مييوقييعييي جييي ميينيياسييبييت سييان طيينييز ۽ مييزاح 
حيدرآباد جي پراڻييين ييادن ۽ جيييئيڻ الِء جياکيوڙ جيي 
احوال سبب اهم جياِء واالري ٿيو. اييئين بيرابير آهيي تيه 

تيارييخ وار ۽ تيرتيييب وار ليکيييل نياهيي. “  داستان گيل” 
زندگيَء جا سمورا واقعا لکڻ ۾ اڳيان پيويييان ٿيي وييا 
آهيين، جييو لييکيينييدڙ کييي جيييييئيين جيييييئيين ڳييالييهيييييون ييياد 

(، 00ڪص  “  اينديون ويون آهن، ايئن لکندو وييو آهيي.
ايئن آهي جيئن جعفراڻي صاحب چيييو آهيي، پير هين 
داستان جو فڪري پهلو ڏاڍو وزندار ۽ هيرهيڪ عينيوان 
مان پڙهندڙن کي قيمتي معليوميات سينيدس زنيدگييَء 
جي گهاريل گهڙين ميان ميليي وڃيي ٿيي تيه عيميراڻيي 
صيياحييب پيينييهيينييجييي ذات ۽ سييوچ ۾ ڇييا آهييي ۽ ُهييو 
پنهنجي عملي ۽ عيقيليي ڳياليهييين ۾ ڪيييتيرو گيهيرو 
فڪر رکي ٿو. ُاها ڳالھ ته پوِء ٿيا ڪيرييون فيي اليحيال 

جيي پيييش ليفي  جيو “  داسيتياِن گيل” ذڪر ڪيجيي ٿيو 
آزميائيش جيي ” جيڪو پوڻن پنجن صفحن جيو عينيوان 

نٽهڻ ُاس ۾ بيول ايماندار ۽ اڏول شيخيج جيي آتيم 
جي نالي سان هڪ نامييياري ميحيقيق پيروفيييسير “  ڪٿا

نور احمد جنجهي جو لکييل آهيي. پيروفيييسير صياحيب 
آتيم ڪيٿييا، زنييدگييَء جيي اهيڙي ڪيٿييا ” ليکيي ٿيو تيه  

آهي، جيڪا لکڻ وارو پنهنجيي زنيدگييَء بيابيت ليکيي 
ٿو. آتم ڪٿا ۾ ڪيئيي ڪيٿيائيون سيمياييل هيونيدييون 

( واقييعييي اهييو بييه سييي آهييي تييه آتييم 00ڪص  “  آهيين.
ڪٿائن ۾ ڪيئيي ڪيٿيائيون سيمياييل هيونيدييون آهين، 

۾ اهيڙا ميخيتييصير نينيڍا نينييڍا “  داسيتييان گيل” جيييئين تيه 
پنجا  داسيتيان انيهييَء ڳياليھ جيي پيويڀيرائيي ڪين ٿيا. 
لکڻ ڏاڍو ڏکيو فن آهي ۽ وري اهيڙو ليکيڻ جينيهين ۾ 
روانگي هجي ۽ ٻولي به پڪي، پختي ۽ صورتخطيي 
درست هجي ان جي پڙهڻ جو مزو ئي پنهنجيو هيونيدو 

“ داسيتياِن گيل” آهي. گل محمد عيميراڻيي صياحيب جيو 
جنهن ۾ ڪنهن به جن، ديَو، پري، اڏر کيٽيوليي، ڏائيڻ، 
ڌوتي يا ڪنهن شهزاَدي ۽ شيهيزاِديَء جيو ييا ڪينيهين 
اهڙي عيجيييب ميخيليو  جيو ذڪير ڪيونيهيي، پير هيڪ 
سچي کري ۽ ذهييين انسيان جيو داسيتيان آهيي جينيهين 
اسان کي پنهنجي زندگيَء جي تلخ ۽ مزييدار تيجيربين 
۽ مشيياهيدن ميان فييييض رسيياييو آهيي. ميذڪييوره آتييم 

هيين “  ڪييورو ڪياغيذ” ڪيٿيا جيو پيهيرييون عيينيوان آهيي 
عنوان هيٺ جيڪا معلوميات ڏنيي وئيي آهيي سيا هير 
لحاظ کان هرهڪ جي پڙهڻ، سمجهڻ، سوچيڻ ۽ تين 
ڳالهييين تيي غيور وييچيار ڪيرڻ جيهيڙا ري پسياييا وييا 
آهن. هن عنوان ۾ آتم ڪٿا بابت لکيو ويو آهي تيه  

پاڻ وٽ سنڌيَء ۾ بلڪه پاڪستان ۾ اهيڙا ڪيتياب ” 
نه جي برابير آهين، جيڏهين تيه ڀيارت وارا سينيڌي ادييب 
انگريزي مرهٽي، بنگالي ۽ گجراتي ٻوليَء کان گيهيڻيا 

ڪص  “  واقف آهن ته خيود احيتيسيابيي بيه ڪيري تياڻين.
(، اهييڙيييون ڪيييييئييي ڳييالييهيييييون جيييييڪييي هيين آتييم 55

ڪهاڻييَء ۾ بيييان ڪيييل آهين جين جيي پيڙهيڻ سيان 
محسوس ٿئي ٿو تيه سيي جيي تيليوار هيييويييان گيذري 
فتي حاصل ڪيري وييون آهين. سيي چيوڻ جيي جيرئيت 
رکڻ هرو ڀرو اهڙي تهڙي جو ڪيم نيه هيونيدو آهيي ۽ 
ان الِء شينهن جهيڙي دل هيجيي. سيچيي ليييکيڪ وٽ 
سچا خيال جيڪي ُڪوَڙن الِء َڪڙا ۽ سچن الِء گيلين 
جي سيج هوندي آهي. اسان جيي نصياب ۾ ڪيييئيي 

سيي تيه بيييويو ” نصيحت ڀريا نظم شامل آهن جيييئين 
وغيره اهڙن نصيحتن ۽ سبقن جو ڦل موو ٿيينيدو “  ني

آهي ۽ مسيتيقيبيل انيهين ئيي قيومين جيو روشين هيونيدو 
آهيي. جين وٽ سيي چيوڻ وارن کيي انيعيام ۽ ڪييوڙن 
کي بدنام ٿيڻو پوندو آهي. ميذڪيوره عينيوان ۾ هيي 

پياڻ وٽ، ” لف  به انهيَء ڳالھ جي پيويڀيرائيي ڪين ٿيا 
۽ خيانيدانيي ‘  پدرم ُسيليطيان بيو ’ پاڻ کي اجايو پڏائڻ 

حسب نسب، جيا  و َجيالل، واڌو حيد ادب، تينيهينيجيي 
مجال ڪيئن ٿي گستاخيي ڪيرڻ جيير! جيهيڙا جيميال 

 

 سنڌي 

 ڊاڪٽر ذوالفقار 
 علي جلباڻي
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هر وقت ٻڌن جي خوف کان، اصيل قيليم ڪييياڙيَء نيه 
آتم ڪهاڻيَء جي لکڻ جو هي به اصيول آهيي “ وهي.

ته جيڪا جيئن شييِء آهيي، انيهييَء کيي انيهييَء رييت 
هوبهو پيش ڪرڻ ئي آتم ڪيٿيا جيو روح آهيي. هين 
آتم ڪٿا جي لکيڻ جيو هيڪ سيبيب هيي بيه آهيي تيه 
جيييييڪييو مييحييتييرم گييل مييحييمييد عييمييراڻييي صيياحييب جييي 

سيوچيييم تيه زنيدگيي جيي گيذرييل خيزان آميييز ” مطابق 
بهارن تي هڪ طائرانا نظر وجهجي. ان کيان اڳ جيو 
ياداشت جواب ڏئي ڇڏي ييا جيييئين انيگيرييزي چيوڻييَء 

 Memory plays)مطابق يياداشيت َٺِڳيي ڪيري وڃيي
tricks)   اڳ ۾ ئييي هييوش حييواس سيينييڀييالييي لييکييڻ

ڪيڏي نه وڏي ڳالھ آهي ۽ وڏي فالسافي به جينيهين 
جو عمراڻي صاحب دلي کولي ذڪر ڪيو آهي. عيمير 
سان گڏ حافظو به گهٽ ٿيندو آهي، اهو هيڪ فيطيري 

عمل آهي. گل محمد عميراڻيي صياحيب شياگيردي 
واري زماني کان وٺي هڪ ذهين شاگرد، اداڪيار، 
هدايتڪار، ڊراما نگار، هڪ استاد، اديب، محقق 
۽ نييقيياد ۽ ڪييامييورو رهيييييو آهييي. گييل مييحييمييد 
عمراڻي صاحب ڪرسي جو غلط اسيتيعيميال نيه 
ڪيو ۽ نه ئي وري غريبن آزار ڪاميورو رهيييو 

اهيڙي “  وکر سو وهاِء پئي پراڻو نه ٿيئيي” آهي. 
ريت هيُء قلم ڌڻي ڪياميورو ٻييين ڪياميورن 
کييان ميينييفييرد نييظيير اييينييدڙ آهييي. انييهيييَء جييي 
گييواهييي الِء جيييييڪييي سيينييدس تييمييام گييهييڻييا 
گييهييرا دوسييت رهيييييا آهيين تيين ۾ شييمييس 
جييعييفييراڻييي، نييور احييمييد جيينييجييهييي، سييائييييين 
پروفيسر ڊاڪٽر محمد انور فيگيار هيڪيڙو 
صيياحييب، نسيييييم بييخيياري ۽ نييييياز پيينييهييور 

داسييتيياِن ” صيياحييب ۽ ٻيييييا بييه هييونييدا جيين 
تييي پيينييهيينييجييي خييييياليين جييو ا ييهييار “  گييل

ڪيو آهي تن سندس ذاتيي زنيدگيي ۽ 
سندس متحرڪ ڪيردار کيي وييجيهيي 
کان به ڏسي انهيَء ڳالھ جيو اعيتيراف 
ڪن ٿا ته عمراڻي صاحب علم پيرور 
سيييان گيييڏ غيييرييييب پيييرور ۽ بيييهيييادر 
ڪامورو رهيو آهيي. ميان هيت ُاهيي 
ڳالهيييون نيه ورجيائييينيدس جيييڪيي 
ٻين ڪيون آهن. داستاِن گيل جيي 
افاديت، اهميييت ۽ قيدر و قيييميت 
جيييو انييييداز سيييينيييدس مييييواد جييييي 
معلومات مان پوي ٿو جنهن ۾ 
سييينيييدس عيييليييميييي تيييجيييربييين ۽ 
مشيياهييدن جييون شييانييدار مييثييالييي 
ڳالهييون ڪيتياب جيي پينيجيا  

داسيتييانين ۾ ذڪير هييييٺ آنيدا اٿييس. اهييي واقيعييا ۽ 
يادگيرا جن ۾ ليکڪ کي پسي سگيهيجيي ٿيو. انيهين 
واقييعيين ۾ سيينييدس زنييدگيييَء جييي ڪيياميييييابيييَء جييو راز 
سييمييايييل آهييي. جييڏهيين گييل مييحييمييد عييمييراڻييي صيياحييب 
اسڪولي شاگرد هو تيه ان جيو تيعيليييم ڏانيهين الڙو ۽ 
والدين جي رغيبيت ۽ اسيتيادن جيي پينيهينيجيي شيعيبيي 
ڏانهن سچائي، درسگاهن جي حياليتين جيو احيوال، هيم 
مڪتب شاگردن جا هڪٻئي ڏانيهين روييا تين سيڀينيي 

۾ بيييان “  داسيتياِن گيل” ڳالهين جو ذڪير ذري پيرزي 

ڪيل آهي. هي آتم ڪٿا انهيَء الِء ڪانه لکي وئيي 
آهييي تييه ميياڻييهييو سيينييدس واهييه واهييه ڪيين! پيير هييڪ 
فرمانبردار هونهار شاگرد جي حيثييت سيان پينيهينيجيي 
سفر جي ابتدا ڪندي، جييڪيي ڪياميييابيييون حياصيل 
ڪيائين، جنهن ۾ سينيدس ميحينيت ۽ سيچيائيي واري 
گڻ هڪ ايماندار آفيسر واري منزل تي پهچايو. هيڪ 
ايماندر انسان وارا گڻ سندس ڪياميورڪيي سيوچ تيي 
غالب نيه اچيي سيگيهيييا. دنيييا جيي عيظيييم قيومين جيا 
عظيم ڪردار پنهنجون آتيم ڪيٿيائيون اِن الِء ليکينيدا 
آهن ته جيئن سندن ڪم ۽ تجيربين ميان قيوم فيائيدو 
حاصل ڪندي رهي ۽ هن آتم ڪهياڻيي جيي ليکينيدڙ 
جي مين جيي ميراد اِهيائيي آهيي تيه سينيدس قيوم جيي 
نوجوانن ۾ علم ۽ ادب سان چا  پيييدا ٿيئيي ۽ دنيييا 
۾ سندس ناليو روشين ٿيئيي. داسيتياِن گيل هيڪ اهيڙي 
ايماندار ۽ فرض شينياس آفيييسير جيي آتيم ڪيٿيا 
آهي، جيييڪيو پينيهينيجيي 

سيييييييييييييروس دوران 
سرڪاري گاڏي هوندي به انهيَء کي ذاتيي 

ڪمن ڪارين جي استعمال ۾ نه ٿو آڻيي، پير انيهييَء 
الِء خانگي بسن ۾ سواري ڪري ٿو جيڪو هڪ وڏو 
مثال آهيي. اهيڙا ميثياليي ڪيردار عيقيل جيي فيتيي کيي 
ييقيييين ڏييارڻ جيو سيبيب بيڻييجين ٿييا. عييميراڻيي صياحييب 
پنهنجي زندگيَء جي ميقيصيد کيي بيي ميعينيٰي ۽ بيي 
ميطييليب رسيتيين ڏانيهيين نييٿييو وٺييي وڃييي. حيييياتييَء جييي 

مقصد کي قوم الِء وقيف ڪيري جيييڪيو بيهيادري ۽ 
بيباڪيَء جو مظاهرو ڪيو اٿس، سو هيڪ وڏو ميثيال 

۾ پينيهينيجيا تيجيربيا کيوليي کيوليي “  داستاِن گيل”آهي. 
بييان ڪيييا اٿيس جينيهين ۾ اسيتيادن، شياگيردن، ادارن، 
آفيسرن، سماج ۽ عوام کيي ڏسيي پسيي جيييئين جيو 
تيئن پيش ڪري ٿو. هرو ڀرو جي سياراهيه کيان پياسيو 
ڪيو اٿس، جيڪو جيترو لهي ٿو ُان کيي انيهييَء جياِء 
تييي رکييي ذڪيير ڪيييييو اٿييس. مييذڪييوره ڪييتيياب جييو 

سنڌ يونيورسٽيَء ۾ داخل ٿيييڻ ” داستان ٻيون، عنوان  
جيڏهين سيييپيٽيميبير ” ۾ لکي ٿو ته  “  جو تاريخي احوال

ع ۾ ميون سينييڌ يييونييييورسيٽييي اولييڊ ڪييئيمييپييس 0972
داخال ٿيڻ جو فارم ورتو ته مون سان جنهين ڪيالرڪ 
پييهييريييان ڳييالييهييايييو هييو، ان کييي ڏسييي مييون اهييو انييدازو 
لڳايو هو ته هِن يونييورسيٽييَء جيو اسيٽياف ڪيييتيرو نيه 
ُمهذب ۽ قابل آهي. سندس طيرز گيفيتيگيو ۽ ليطيييف 
لهجو من اندر پيهي ويو ۽ ميون سيميجيهيو تيه واقيعيي 
ئي هت زنيدگيي ضيرور ٺيهيي ويينيدي. ڇيو تيه چيوڌاري 
عالمه آِء آِء قاضيي جيي شيخيصيييت 
جي هيٻيڪيار فنيا ۾ پيکيڙييل نيظير 
آئييي... اي سييي ُٽييو ايييڊميينييسييٽييريشيين 
جي براني جيڪا اسٽيبلشمينٽ جيي 

( سيييييييينييييييييڌ 52ڪص  “  دل آهييييييييي.
ييونييييورسييٽييي عييالييمين ۽ اڪييابييرن پيييييدا 
ڪييرڻ ۾ هييميييييشييه پيياڻ مييوکيييييو آهييي. 
عييمييراڻييي صيياحييب خييداداد صييالحيييييتيين ۽ 
ايييمييانييداريَء سييان ڪييم ڪيينييدڙ مييالزميين 
جي سهڻي سيليوڪ ۽ حسين اخيال  کيي 
ڏسييي سييبييحييان ا  چييوي ٿييو ۽ اهييوئييي 
ڪالرڪ پنهنجي نيڪ عملن سيان اڳيتيي 
هلي جج جي ڪيرسيي مياڻيي ٿيو. اتيوڪيي 
صورتحال کي به مدنظر رکيو اٿس. مياڻيهين 
جيي خييدمييتييون ڪييري دعييا وٺييڻ واري روايييت 
خييتييم ٿييييينييدي پييئييي وڃييي! عييمييراڻييي صيياحييب 
شييروعييات ۾ بييي. اي آنييرز پييهييرييين سييال ۾ 
پوليييٽيييڪيل سيائينيس ۾ داخيال وٺيڻ ۽ انيهييَء 
کانپوِء انگريزي ادب ۾ داخال وٺي ٿو ۽ انيهييَء 
دوران ڊاڪٽر نياز الحق سان ميالقيات ۾ ميتياثير 

صاحب اهيِل زبيان اردو ” ٿيڻ جو ذڪر ڪري ٿو. 
ڳالهائيندڙ هو... سنڌ يونييورسيٽييَء جيي هياسيٽيل 
نمبر ٻه عرف ميوا رام ۾ منهنيجيي پيراڻيي پياڙي 
گييرو نيينييگيير ٽيييييون نييمييبيير تييالُء ليي ، اسييتيياد مييحييمييد 
يوسف ۽ استياد ليوني  فيقييير مريڻيهيار جيي گيهيرن 
وٽ دين علي شا  جي ڀرسان لڳو ل  ئيي رهينيدو 

( هيين صيياحييب وٽ عييمييراڻييي صيياحييب 57ڪص “  هييو.
پنهنيجيو داخيال فيارم پيييش ڪيييو هيو. جينيهين دوران 
عمراڻي صاحب جي خوش طبعي الڙي جو جهان هي 
هو ته پروفيسر صاحب سان مزاحيه انداز واري گيفيتيگيو 
ڪيييييل آهييي انييهيييَء کييانييپييوِء عييمييراڻييي صيياحييب سييان 
تعارف ۽ ڪن سوالن جي جواب کانپوِء فارم صحيي 
ٿيييڻ جيو ذڪير ٿيييل آهيي. عيميراڻيي صياحيب جيو هيين 
داسيتيان ۾ هييڪ اهيڙو ڪيردار نيظير اچيي ٿيو، جييييڪييو 
پنهنجي تعليم درس و تدريس جي سلسلي ۾ هيڪ 
محنيتيي، چسيت ۽ چياالڪ شياگيرد واري پيهيليوَء سيان 
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ڀرپور ۽ نماييان نيظير اچيي ٿيو. سينيڌ ييونيييورسيٽييَء ۾ 
ع جيي ڪين 0977داخل ٿيييڻ هين ميوضيوع ۾ سين 

ڳالهين کيي پينيهينيجيي ييادگيييريين جيو ميرڪيز بيڻيائيي 
پنهينيجيي تيجيربين ۽ ييادگيييريين کيي آڏو رکيييو اٿيس، 
جنهن ۾ سٽي ڪاليج حييدرآبياد، ميحيتيرم پيروفيييسير 
عييبييدالييرحييييييم ڏييييٿييو صييياحييب، ميييرحييوم اليييھ بييخيييش 
نييظيياميياڻييي، پييروفيييييسيير مييحييمييد عييميير ميييييمييڻ... ڊاڪييٽيير 
عبدالززا  شيخ گمبٽ وارو ۽ ٻييين اسيتيادن جيو ذڪير 

ع ۾ داخال کان اڳ، ميون 0977سن ” ڪيو ويو آهي. 
سچل آرٽس ڪاليج جي ديوارن تي ڪجھ عجييب و 
غييريييب پييوسييٽيير لڳييل ڏٺييا، جيييييڪييي سييابييق پييرنسييپييال 
مرحوم محبوب علي چنيا صياحيب جيي شيان جيي بير 

( دنيييا 59ڪص  “  خالف انيڪ الزامن سان سٿيل هئا.
جو دستور آهي ته سون ڪمن وارن جيي اڳيييان ڪيي 
رڪاوٽون اينديون آهن ۽ وقتي طور تي ڪيي مياڻيهيو 
تن  ڪري رڪاوٽون وجهندا آهن، پر ڪيم ڪينيدڙن 
کي انهن جي پروا  نيه هيونيدي آهيي ۽ هيو مسيليسيل 
ڪم ڪيري پينيهينيجيو نياليو روشين ڪيري ويينيدا آهين. 
پروفيسر محبوب علي چنا جي شخصيت به پنهنجي 
ڪردار سان گڏ علمي ۽ ادبي ميدان ۾ اڄ بيه روشين 
ستاري وانگر بيوي آهي ۽ سندس عيليميي ادبيي ذو  
جي ڪري ان جو حلقه احباب تمام وسيع هيو جينيهين 
۾ مخدوم محمد زمان طالب المولٰي سان ميحيبيت ۽ 
رفاقت جي رشتيي جيو ذڪير ڪيييو وييو آهيي. اهيڙيَء 
طرح هن موضوع ۾ ڪياميرييڊ تيام سياقيي، مشيهيور 
ڪهاڻيڪار غالم نبي مغل کان ويندي ٻييين واقيعين 
جو ذڪر هن موضوع جو مکيه حصو آهن جنهن کيي 
سائين گل محمد عيميراڻيي صياحيب ذڪير هيييٺ آڻيي 
وڌيييڪ روشيين ڪيييييو آهييي. اهييِڙيَء طييرح هيين آتييم 
ڪهاڻي جي پنجاهه ئي داسيتياَن ميخيتيليف ميوضيوعين 
تي آڌارييل آهين جين ۾گيل ميحيميد عيميراڻيي صياحيب 
پنهنجيا تيجيربيا نيهياييت ئيي سيوچ وييچيار سيان اجياگير 
ڪيا آهن. هن آتم ڪيٿيا ۾ پينيهينيجيي تيعيليييم کيان 
ويندي استادن، آفيسرن ۽ هم درس شاگردن ۽ اديبين 
جيا تييذڪيرا ڏاڍي پييييرائييتييي ۽ الجييواب نييوع ۾ بيييييان 
ڪيييييا ويييا آهيين، جيييييڪييا هييڪ ليييييکييڪ جييي انييدرونييي 
ڪيييييفيييييت آهييي، جيييييڪييا سيينييدس انييدر ۾ آنييڌ مييانييڌ 
مچائي لکڻ تي مجبور ڪيو آهي. هن آتم ڪٿيا ۾ 
پنهنجي زماني جي ڪجھ واقعن ۽ عظيييم ڪيردارن 
کي ياد ڪيو ويو آهي. اهيڙي طيرح جيي هين داسيتيان 
جي ٻين عنوانن ۾ قصو انيگيرييزي ادب ۾ شياگيرديَء 
جو، قصو سائين جي ايم سيييد جيي پيهيريين ميالقيات 
جو، مان ۽ منهينيجيا اسيتياد، مينيهينيجيو اُميليھ اسيتياد ۽ 
سندن پاران ڏنل مار، جنهن ۾ سندس سيخيت ۽ تيليخ 
تجربا آڏو اچي وڃين ٿيا. داسيتيان ٻيارهيون  جينيهين جيو 

مينيهينيجيي ادبيي ۽ سييياسيي شيعيور جيي ” عنوان آهي 
هن داستان ۾ منهنجيي پييياري شيهير خيانيواهيڻ “  ابتدا

جي هڪ معزز هستي سيييد اشيفيا  حسييين شيا  جيو 
ذڪيير مييلييي ٿييو ۽ انييهيييَء کييان عييالوه غييريييب، هييارييين 
نارين، مزدورن، ڪالرڪن ۽ ڪيمييين ڪياسيبييين جيي 
ساڻس گڏ پڙهندڙ ٻارن جو ذڪر ملي ٿو. اهڙي طيرح 
ڪن سون آفيسرن کي به سياراهيييو وييو آهيي جين ۾ 

مييرحييوم عييبييدالييڪييريييم لييوڌي پييڻ هييڪ آهييي. انييهيييَء 
 کانسواِء پنهنجي پياري استاد آپا امينا 

سينيڌ ييونيييورسيٽييَء ۾ ” جو ذڪر ڪندي لکي ٿو تيه  
ع تائين، چئن سالين جيي عيليميي 0905ع کان 0972

ياترا ۾ سڀ کان محترم ۽ ميقيتيدر هسيتيي ۽ اسيتياد 
جينيهين ميون کييي گيهييڻيو مييتياثير ڪيييو، اهيا ُهييئيي آپييا 
خميساڻي، سندس اصل نالو ته آمنا چنا آهي، پر ُهيوَء 
پروفيسر آمنا عيرف امييينيا خيميييسياڻييَء طيور مشيهيور 
آهي ۽ سندس تعلق پاٽ شريف جي برگذيده عيليميي 

( هييي چييئيين 02ڪص  “  ادبييي چيينييا خييانييدان سييان هييو.
صفحن جو عينيوان گيل ميحيميد عيميراڻيي صياحيب جيي 

 سوچن کي  اهر ڪري ٿو. 
سنڌ يونيورسٽيَء ۾ ” اهڙي طرح داستان پندرهون  ۾ 

ل  ڀ  ساڍن چئين صيفيحين “ پهريون انگريزي ڊرامو
واري عنوان کي هتي مان نه ورجائينيدس ڇياڪياڻ جيو 
هن ڊرامي متعلق ٻييين تيبيصيري نيگيارن گيهيڻيو ذڪير 

قصيو  يفير ” ڪيو آهي. اهڙي طرح داستان سيورهيون  
ساڍن چئن صفحن جو ذڪر “  حسن شا  جي ملڻ جو

سينيڌ ييونيييورسيٽييَء ” بهترين لڳو. داستان سترهين ۾ 
۽ داسيتيان “  ۾ استاد ٿيڻ کيان اڳ جيون گيهيڙييون ۾

هيين “  هيڪ اسيتيياد واري زنيدگييي جييي ابيتييدا” ارڙهيون   
عنوان ۾، گيل ميحيميد عيميراڻيي صياحيب ليکيي ٿيو تيه  

سا  پٽڻ کانپوِء جيڏهين مينيهينيجيو پيورو تيعيارف ٿيي ” 
ويو، تڏهن ميڊم خميساڻي صاحبه، وي سي صياحيب 
سيد غالم مصطفٰي شا  کي چيو تيه اوهييين انيٽيروييو 
جا سوال پڇو تيه اوهيان کيي اطيمييينيان ٿيئيي تيه اسييين 
ڪهڙن شاگردن کي، ڪيئن سيخيت اميتيحيان کيانيپيوِء 

( اهيڙي طيرح 92ڪص  “  پهرين پوزيشن ڏيندا آهييون.
جي جميليي ٻيڌڻ کيان پيوِء عيميراڻيي صياحيب کيي ڊ  
لڳو ته هي ته چئلينج مقابلو ٿيي وييو. اييئين ئيي هيي 
پنجيا  ئيي ميخيتيصير ۽ جياميع انيداز ۾ پيييش ڪيييل 
داستان پنهنجي سمورين خيوبييين سيان نيروار ٿيي آڏو 
اچيين ٿييا. مييذڪييوره ڪييتيياب ۾ ليييييکييڪ وڏا وڏا جييتيين 
ڪري يادگيرين کي ذهن جي سراڻ تي چاڙهي پيييش 
ڪيا آهن. هرهڪ داستان کي هت بيان ڪرڻ نهايت 
ئييي اوکييو آهييي، تيينييهيينييڪييري اسييان هييت ڪييتيياب جييي 

بلوچ بيهيادرن جيي سينيڌي ” آخري ۽ پنجاهين داستان 
جيي نياليي سيان عينيوان “ نياڻي الِء حب  ذاتي مشاهدو

ڏنييل آهييي. هييي سييمييورو ڪييتيياب ٻييه سييئييو چييوراسييي 
صفحن تي مشيتيميل آهيي ۽ انيهييَء کيان عيالوه وييھ 
صيفيحيا  انيگيرييزيَء ۾ ليکيييل آهين. اسيان هيت هييييٺ 
عمراڻي صاحب جي انگريزي حصي اِپيالگ جو ذڪير 

داسيتياِن ” ڪريون ٿا  گل محمد عميراڻيي صياحيب هين 
بي ترتيب آتم ڪٿا جو ڪياتيب اييئين ٿيو لڳيي “  گل

ته جيئن هن اِپييالگ ۽ آخيري داسيتيان کيي انيگيرييزي 
ادب جييي آتييم ڪييٿييائيين جييي ٻيين وڏن ۽ چييئيين نيينييڍن 

  (Informal)آتيم ڪييٿيا (Formal)قسيمين جييهيڙوڪ  
آتم ڪٿا ۽ ٿيمييٽيڪ، رليييجيس، انيٽيييليييڪيچيوئيل ۽ 
فنڪشنالئيزڊ آتم ڪٿا جي مڙني رنگين سيان ُميزيين 
ڪري پيش ڪيو آهي. جيئين مييينيهين وسيڻ کيانيپيوِء 
انڊلٺ جا حسين رن   اهر ٿيندا آهن تيئين ڪياتيب 
زندگيَء جي سفر ۾ لڳياتيار غيوطيا کيائيي تيڪيليييفيون 

سهي ڪيترن ئي ليکڪين جيي ڪيتيابين کيي پيڙهيي 
پنهنجي علم جي شميع کيي روشينيي بيخيشيي ۽ هين 
آتم ڪٿا ۾ تياڻ جيو ڀينيڊار بيڻيائيي نيئييين ٽيهيي الِء 
اتساهه جو انمول تحفو پيش ڪيييو آهيي. ڇياڪياڻ تيه 
سي پي گل محمد عمراڻي صاحب ايڏي وڏي اسٽڊي 
۽ ايترن پڙهيل لکيل ماڻهن سان رهاڻ اتيڪيليھ جيي 
نوجوانن الِء مشعل راهه آهي. مان ته اچرج ۾ پيئيجيي 
ويس ته ديسي ته ديسي وڏا ناال پر لکت جيي آسيميان 
تي جڳم  ڪينيدڙ، انيگيرييزي، هينيدي، فيارسيي، اردو، 
سرائيڪي ۽ روسي ٻولين جي ڪهڪشان به آسيميان 

 Last)تي چمڪندي نظر آئيي. سينيدس هين اپيييالگ
part of literature work)   ۾ گييل مييحييمييد عييمييراڻييي

صاحب پنهنجو پاڻ کي هڪ انگريزي ادب جي ڏاهي 
طور پيش ڪيو آهي ۽ زندگييَء کيي اييئين ڏٺيو اٿيس 
جيئن، ڪولي گبرس زندگييَء جيي عيڪياسيي ڪيئيي 
آهي ۽ ٻين کي جيئڻ جا ڏس ڏنا اٿس. آمريڪيا جيو 
ايڊورڊ گبن، بينجيمين فيريينيڪيلين ۽ جييين جيييڪيسين 

الرڊ   (Prelude)روسو ڪڪنفيشين( وليييم ورڊس ور 
بئرونس، چائيلڊ هيرالڊ، ٿامس ڪارالئل، سارتير، جيان 
هييينيري ۽ ارنسيٽ هيييميينيگيوي وانييگير پينيهيينيجيي آتييم 
ڪهاڻي ۾ زندگي جي خوشي، غيم، تيعيليييم ۽ وڏي 
مرتبي جي سچيي نيييت سيان حياصيالت الِء پينيهينيجيو 
پاڻ کي ڪيتيابين جيي ورقين ۾ گيم ڪيري وري پياڻ 
کي تالش ڪري وڃائجي وڃڻ کانپوِء صحيي رسيتيي 
تي هالئڻ واري َرَوش ڪمال سان پييش ڪيئيي اٿيس. 
سندس انگريزيَء الِء ڇا لکيجيي! انيگيرييزي جيي جيوهير 
کي جيئن هن گوهر سمجهيو آهي تيييئين ٻيييا گيهيٽ 

داستان ۾ انگرييزي  00سمجهندا آهن. هن اِپيالگ ۽ 
ادب جيييي ليييفيييظييين جيييي ادبيييي چيييونيييڊ نيييهييياييييت ئيييي 
خوبصورتيَء سان ڪئي آهي. ايئن ٿو لڳي ته جييئين 
ڪجھ انگرييز ليييکيڪ بيه اهيڙي انيگيرييزي تيي رشيڪ 

جيهيڙن ليفيظين ۽ (Candida)کائي شيرميائيجيي وڃين. 
(Candid)   لفظن جي چيونيڊ سينيدس آتيم ڪيٿيا کيي

ُاتم بڻائي ٿي. سنيدس ليفيظين جيي چيونيڊ، گيرامير جيو 
جيي اسيتيعيميال  (Diction)بهترين استعمال ۽ ڊڪشن

ارسيطيوَء جيو پيوئيلي  لڳيي ٿيو.   (Aristotle)۾ تڻ ته
سي پي اهڙا ماڻيهيو سينيڌ ڌرتييَء تيي ا  جيي طيرفيان 
انيمييول تييحييفييو آهيين. سيينييدس هيين پييورهييئييي کييي ڪييي 
جوهري ئي سمجهي سگهندا ۽ هي پورهيو جنهن ۾ 
عمراڻي صاحب پنهنجي زندگيَء جي ڪاميييابييَء جيا 

جيييڪيا نيه رڳيو سينيڌي “  داسيتياِن گيل” راز ٻڌايا آهين. 
قوم الِء ابتدا چئبي بلڪه سنڌي ادب ۾ هڪ اهيڙي 
ڪتاب جي تحفي ڏيڻ ڪري ڪيترن ئيي ذهينين تيي 
ڇانئجي ويو آهي. هن ڪتاب ۾ محترم گل ميحيميد 
عميراڻيي جيو ڪيميال جيو حيافيظيو جينيهين ۾ ادراڪ ۽ 
مشاهدي جا نتيجا ۽ حاصالت جا ڪارڻ اڳيييان اچيي 
وڃن ٿيا. هييُء ڪيتياب جيليد ۽ رنيگييين ٽيائيييٽيل سيان 
نئين دنيا پبليڪيشن شڪارپور طرفيان شياييع ڪيييو 

سيوانيي ادب ” ويو آهي. ڪتاب جي بيڪ ٽائيٽل تيي 
جي عنوان سيان هيڪ “  جي ميدان جو سيبتو شهسوار

 تعارفي صفحو عزيز سولنگي جو لکيل آهي.
*** 
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واقعي انسان جي ٽيئييين ا   
آهي، انسان ٻن اکين جي نيور 
کان ڀل محروم ٿيي وڃيي، پير 
ان جييي شيعييوري ا  هيميييييشييه 
عيييليييميييي بصيييييييرت سيييان ئيييي 
روشن ٿييينيدي آهيي ۽ هيو ان 
سان سماج ۾ سوجهرو ڦهالئيندو رهي ٿيو. ميون کيي 
چري ريت ياد آهين اهيي خيواب ييادگيييرييون جيييڪيي 
مون کي پنهنجي ڳوٺ کان ٻئي ڳوٺ تيائييين روزانيو 
چار ڪلو ميٽرن جيو پينيڌ ڪيري اسيڪيول پيهيچيڻ ۾ 
ڪنهن به قسم جي ناراضيگيي ييا احيتيجياج جيو روييو 
روا نه ڪرڻ، بلڪه اهي ڏينهن انهن اڪيچار خوشييين 
۽ املهه مرڪن سان ٽيميٽيار هيونيدا هيئيا، جين الِء ڪيو 
ٻيو دليييل آهيي ئيي ڪيو نيه. اِهيي ُاهيي ڏيينيهين هيئيا، 
جڏهن اسين پنجون درجو پورو ڪري انيگيرييزي پيڙهيڻ 
الِء ڇييهييييين درجييي ۾ داخييل ٿيييييا هييئيياسييييين. اسييتيياد 
صاحبان انگريزي جي لپي ۽ سنڌي اکرن کي ميالئيي 
پييڙهييائييييينييدا هييئييا. انييهيييَء دور جييي اسييتييادن جييو دٻييدٻييو 

 پنهنجو ئي هوندو هو.

اِهي ُاهي ڏينهن هئا، جڏهن تعليييميي ادارن کيي اڃيان 
خانگيي اسيڪيولين جيي اڏوهيي ڪييين کياڌو هيو. اهيي 
ڏيينيهين ڪيجيهيه اهيڙن ڏيينييهين ميان هيئيا جيڏهين اڃييان 
استياد صياحيبيان کيي ڪيوچيني  سييينيٽيرن ييا ٽيييوشين 
سينٽرن جي وڻ ويڙهي ڪين وييڙهيييو هيو. هير اسيتياد 
بنا اللي ۽ هٻڇ جي پڙهائيندو هيو، شياگيرد پينيهينيجيي 
اسييتييادن کييي تييخييليييييقييي طييور پيينييهيينييجييو هيييييرو بييڻييائييي 
پنهنجي سوچن کي علم جي مها سياگير ۾ الهييينيدو 

 هو.
اصل ۾ علم آهي ئي اِهو جيڪو دل ۽ دماغ تي اثر 
ڪييري، تييوهييان کييي هيير شيييِء جييي قييدر ۽ شيينيياس 
بخشي. توهان ۾ اختالف راِء رکيڻ جيو حيوصيليو پيييدا 
ڪري. توهان کي اللڪ يا متفق سيان ڳياليهيه ميڃيائيڻ 
جو فين سيييکياري، عيليم عيقيل ۽ قيابيليييت کيي اييئين 
سنواريندو ۽ ان مان خوبصورتييون پيييدا ڪينيدو آهيي، 
جيييييئيين هييڪ سيينيي  تييراش هييڪ پييٿيير مييان ڇيييييڻييي ۽ 
مترڪي جي مدد سان خوبصورت ايفروڊائييٽ جيهيڙي 

 خوبصورت ديوي کي تراشي ڪڍندو آهي.
علم ماڻهو ۾ اها سگهه پيدا ڪندو آهي جنهن سان 

هو پينيهينيجيي، پينيهينيجيي ڪيٽينيب پينيهينيجيي عيالئيقيي 
پنهنجي ڏيهه ۽ پوري انسان ذات الِء ڀالئي جيو هيڪ 
وسيلو بڻجي ويندو آهي. جن ملڪن اهيڙي عيليم جيو 
ثمر کاڌو آهي اهي اڄ ترقيي جيي افيق تيي آهين، جين 
علم کي بس ڪجيهيه ڊگيريين جيي حياصيالت ۽ گيٽ 
مٽ ڳاليهيائيڻ تيائييين ميحيدود ڪيييو آهيي، اهيي هيڪ 
عجيب قسم جي ماليخوليا جيي ور چيڙهيي وييا آهين 
۽ انهن مان عام ڀلي جي ُاميد رکيڻ ٻيٻيرن کيان ٻييير 

 گهرڻ برابر آهي.
ڏهاڳ ماريل هن ڏيهه ۾ تعليم جو وکير جيڏهين کيان 
بازار جو وکر ٿيو آهيي تيه عيليم ميان اهيو ميان ميرتيبيو 
نيڪيري وييو آهيي جيييئين ڪينيهين ڦيوڪيڻيي ميان هييوا 
نڪري ويندي آهي. استادن پنهنجي اعلٰي پيغيميبيري 
ڪرت کي چند ٽڪن عيوض وڪڻي ڇڏيو آهي، ٿي 
سگهي ٿو ته معاشي ڀيونيچيال ئيي ان جيو وڏو سيبيب 
ُهجي. ڇاڪاڻ ته اسان جي سماج ۾ استاد جي عيزت 
هيڪ پييوليييييس واري کيان وڌ نييه آهييي. ٻيارڙا پيينييهيينييجييو 
تعارف ڪرائيندي هٻڪيي ُاهيو ٻيڌائييينيدا آهين تيه هيو 
هڪ استاد جو اوالد آهن، ڏسنيدي ڏسينيدي سينيڌ جيي 

  ۽ سماجياتتاريخ، ادب 
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تعليم ايئن تباهه ٿي ويئي جييئين وسينيدڙ شيهير ٺيٽيو 
مدد خان جي گهوڙن جيي سينيبين جيي ور چيڙهيي وييو 
هو. ان جا ڪيئييين ڪيارڻ ٿيي سيگيهين ٿيا. هيي وٺيي 
پرائمري ۽ هاِء اسڪول جيي تيعيليييم جيو ٻيييڙو ٻيوڙييو 
ويو. ڪاليجن ۾ هڪ عجيب قسم جي ڪلچر جنم 
ورتو، جتي تقريري مقابال، بيحيم ميبياحيثيا ٿييينيدا هيئيا 
اتي اڄ صرف ۽ صرف جهيڙا ٿين ٿا، هير اسيڪيول ۽ 
ڪاليج ۾ هڪ عدد ڪتب خيانيو هيونيدو هيو جيييڪيو 
هر شاگرد جي علمي ُاڃ اجهائينيدو هيو ۽ ان جيي دل 
کي اجالو بخشيينيدو هيو، پير اوهيان پياڻ سيروي ڪيري 
ڏسو ته گهڻا اهڙا اسڪول ڪاليج آهن جن ۾ ڪتيب 
خييانيين جييا تيياال زنيي  کييائييي ويييا آهيين ۽ ڪييتييابيين ۾ 
اڏوهييي پيينييهيينييجييا گييهيير اڏي ڇييڏيييا آهيين. جييڏهيين کييان 
تعليم خانگي اسيڪيولين ۾ پيرچيوڻ ٿيي آهيي تيڏهين 
کيان اهيي آدرشيي اسيتياد ۽ عيليميي اتسياهيه سيان ٺي  
شاگرد اڻلڀ ٿي وييا آهين جيييئين ٿير ۾ مييينيهين جيي 
وسڪاري کانپوِء کنڀيون راتو رات ڦٽي پونديون آهين 
اسان وٽ خانگي اسڪول ايئن ڦٽي پيا آهن. تعليييم 

بڻايو ويو آهي. هير نينيڍي  Commodityکي هڪ وکر 
 وڏي پاڙي ۾ هڪ اسڪول کليو پيو آهي.

هر شهر جي سڃاڻپ هاڻ خانگي اسڪول وڃي رهيييا 
آهن جتي بغداد نگري چرٻٽ راجا ٽڪي سييير ڀياتيي 
ٽڪي سييير کياتيا وارو رواج هيليي رهيييو آهيي. اهيڙي 
ريييت هييهييڙن اسييڪييوليين کييي ڪيينييهيين بييه طييرح سييان 
تعليمي ادارا چوڻ ڪو انصاف ڪونيه ٿييينيدو، هيي هير 
شييهيير ۾ ڪييارپييوريييٽ ڪييلييچيير جييي پيييييداوار وڏا وڏا 
شاپن  مال آهن جتي تيعيليييم جيي وکير کيي وڪيرو 

 ڪيو وڃي ٿو.
اسييڪييوليين ۽ تييعييليييييمييي ادارن جييي نييالييي ۾ وڏا وڏا 
شيياپيينيي  مييال، نيينييڍا نيينييڍا آئييوٽ ليييييٽ ۽ ان کييانييپييوِء 

ليييييول جييي نييالييي ۾   ”A“۽ ”O“انييگييريييزي ميييييڊيييم 
مانڊڙيون ۽ رييڙهيا سيڀ هيوڪيا ڏييئيي رهيييا آهين تيه 
کين جيڪا مهارت ۽ سهولت آهي ُاتي تيوهيان هيڪ 
دفعو پنهنجو ٻيار ڏييو پيوِء ڏسيو تيه اسييين اوهيان کيي 
ڪنگال ڪرڻ ۾ ڪابه ڪسر نٿا ڇڏيون. جڏهن کيان 
وٺي سرڪار تعليم کيان تيوجيهيه هيٽيائيي آهيي تيڏهين 
کان وٺي هي گروهه منظم ٿي ويا آهن. هياڻ خيانيگيي 
اسڪول يا خانگي تيعيليييميي ادارا ميافيييا جيي صيورت 

اختيار ڪري ويا آهن. ذاتي تجربي جي بنياد تي اهو 
لکان ٿيو تيه جيييتيري ڳياٽيي ٽيوڙ فيي ٻيارن کيان ورتيي 
وڃي ٿي اگر ان جو هڪ سيڪيڙو بيه انيهين اسيڪيولين 
۾ ڪييم ڪيينييدڙ اسييتيياد مييزدورن خيياص طييور عييورت 
اسييتييادن کييي ڏنييو وڃييي هييا تييه اڄ سييڄييي سيينييڌ ۾ 
بيروزگاري جو اهڙو حشر نه هجي ها. ملڪ جيو عيوام 
اڳ ئي مهانگائي جي ٻيرنيدڙ جيبيل ۾ جيليي ڪيوئيليو 
ٿييي ويييو آهييي، پيير هيياڻ خييانييگييي اسييڪييوليين وارا جيين 
پنهنجي تنظيم جوڙي ورتي آهي انهين وٽ عيجيييب 

 قسم جا موقف آهن.
ملڪ دهشتگردي جي واقعن مان الچار ٿيو، تڏهن بيه 
تحف  ۽ حفا ت جي نالي في واري خاني ۾ اضيافيي 
بار والدين تي وڌو وييو. ليوڊشيييڊني  ۾ اضيافيو ٿيييو، 
تڏهن جنريٽر جو تيل مائٽن جي خيون ۽ پيگيهير سيان 
ٺهندو، انهيَء کان عالوه خانگي اسيڪيولين ۾ روزانيو، 
هفتيوار ۽ مهيني وار ڪو نه ڪيو پيروگيرام آهيي ئيي 
آهي، جنهن کي هو فنڪشن چون ٿا انهن جيا چيارجيز 
به ٻار کي ڀرڻا آهن. اهڙي صورتحال ۾ عيام شيهيري 
جنهن جو گذر سفر ڏهاڙي تيي هيجيي ُاهيو ڪيٿيي ٿيو 
اهڙين ارڙ بالئن سان مقابلو ڪري سيگيهيي. نيتيييجيي 
۾ هن جو ٻار جنهن کي چارٽرڊ، اڪائونٽنٽ ٿيڻو هيو 
جنهن کي عبدالسالم ٿيڻو هو، جنهن کي بينظير ۽ 
مالال ٿيييڻيو هيو اهيو پيويتيي رهيجيي وييو. اهيو ميعياشيي 
بدحواسي تي ٻڌل خانگي اسڪولن جو ٻٽو تيعيليييميي 
مييعيييييار ڪيييييتييرن ئييي شيياگييردن کييي اڳييتييي وڌڻ کييان 

 روڪيو ڇڏي.
خانگيي ادارن ۾ فييين جيي نياليي ۾ جيييڪيا ليٽ ميار 
آهي انهيَء هتي عام ماڻيهين جيي چيييليهيه ئيي چيٻيي 
ڪري ڇڏي آهي. فيون ايتريون ڳريون وٺينيدا جيو تيڻ 
اوهان کي گمان ٿيندو ته اوهان جو ٻار پيڙهيي ڪيو نيه 
رهيو آهي، پر ان کي ُاتي پئسن جي فنڊن  ڪيرائيي 
وڃي ٿي، خانگي اسڪولن ۾ ٽوئر ۽ ٻارڙن جي سييير 
سفر جي نياليي ۾ ميائيٽين جيو رت نيپيوڙي انيهين کيان 
خرچ ورتو وڃيي ٿيو. اهيڙن اسيڪيولين ۾ ڪيجيهيه اهيڙا 
اسڪول جيڪي ميقياميي سيطيي جيا ميطياليعياتيي سييير 
ڪرائين ٿا جن کي راڻي باغ جنهن ۾ هياڻ ڪيجيهيه 
به نه رهيو آهي ۽ سينيڌ االجيي ڏييکياري وري ميوٽياييو 
وڃييي ٿييو. انييهيييَء کييان عييالوه ڪييي اهييڙا اسييڪييول يييا 

خييانييگييي تييعييليييييمييي ادارا آهيين جيييييڪييي پييرڏيييهييه جييو 
مطالعاتي سير ڪرائين ٿا ۽ انهيَء ٽوئر جي ناليي ۾ 

 ڪروڙن تائين فيون ۽ چارجز اوڳاڙيا وڃن ٿا.
حيييييدرآبيياد تييوڙي پييوري سيينييڌ ۾ مييوجييود خييانييگييي 
اسڪولين ۾ جيييڪيي انيگيرييزي ميييڊييم جيا دعيوييدار 
اسييڪييول آهيين، اهييي ٻييڌائييي سييگييهيينييدا تييه انييهيين وٽ 
انييگييريييزي سيييييکييارڻ جييو طييريييقييو اهييو آهييي، جيييييڪييو 
فونٽيڪ ۽ فوٽوالجي تيحيت ميميڪين هيونيدو آهيي ييا 
انهن کي لفظن کي رٽايو وڃي ٿو. سنڌي ٻيوليي سيان 
ڪييهييڙو حشيير ڪيييييو اٿيين، اوهييان ڪيينييهيين بييه خييانييگييي 
اسڪول جيڪو نالي چڙهيو وڃيي ان ۾ وڃيو پيهيريين 
ته ُاتي سنڌي جو منمون ڪونه پڙهايو ويندو هو جيي 
پڙهايو به ويندو هوندو ته ان الِء مقرر اسيتياد جيي سينيد 
يا مهارت ان ۾ بنهه نيه هيونيدي. ڇياڪياڻ تيه هيو نيٿيا 
چاهين ته هي ٻار سنڌي لکيي پيڙهيي سيگيهين. اوهيان 
ڪابه سنڌي اخبار کڻي اهيڙن نياليي چيڙهيييل خيانيگيي 
اسڪولن ۾ وڃو حرام جو ڪيو ٻيار اهيا اخيبيار پيڙهيي 
سگهي، نتيجي ۾ اسان پينيهينيجيي نسيل ۽ پياڻ کيي 

 پنهنجي ثقافت کان محروم رکي رهيا آهيون.
هي وائيٽ ڪالر ڪرائيم هاڻ بند ٿيڻ گهرجي. سنيڌ 
سيرڪيار کييي پينيهيينيجيي تيوانيائيي اسيڪيولين تيي خييرچ 
ڪرڻ گهرجيي ۽ عيروج کيي بيحيال ڪيرائيي، جيييڪيو 
ڪڏهن شاندار ماضي هو. خيانيگيي تيعيليييميي ادارن ۽ 
اسيڪييولين کيي پينييهينييجيي فيي وڌائيڻ واري روش کييان 
پاسو ڪرڻ گهرجي ۽ انهن اسڪولن ۾ ڪم ڪينيدڙ 
عورت تيوڙي ميرد اسيتيادن کيي پيگيهيار جيي نياليي ۾ 
کين خيرات ڏيڻ بند ڪيرڻ گيهيرجيي. اهيڙا کيوڙ اني  
اکر موجود آهن جيڪي ايندڙ ڪنهن لکڻي ۾ پيييش 
ڪيبيا. هييي ڌرتيي ۽ ان جيا رهيواسيي اهيڙي تيعييليييمييي 
دهشتگردي کي نندين ٿا. اسڪولن جيون فيييون جيائيز 
هئڻ گهرجين، انيهين ۾ اضيافيو جيهيڙي رييت هير سيال 

سيييڪيڙو ييا ان کيان گيهيٽ ٿيييڻ  2جي حساب سيان 
گهرجي. خانگي اسڪيولين ۾ ييونيييفيارم، ڪياپييين ۽ 
اسٽيشنري جي نالي ۾ غريب مائٽن جي لٽ مار بند 
ٿيييييڻ گييهييرجييي. هيييييڏييين ڪيياپييييين ۽ ٽييرڪ ڪييتييابيين 
کانسواِء هڪ ڪتاب ۽ هڪ سليٽ تيي پيڙهيي ليکيي 
 به ماڻهو معاشري ۾ پنهنجو مثبت ڪردار ادا ڪندا.

*** 
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جي ڏهاڪي ۾ اسٽيفن لوبيي 
نالي هڪ پبلڪ هيلي ورڪر 
پيينييهيينييجييو ابيياڻييو شييهيير اوميياهييا، 
نييبييراسييڪييا ڇييڏيييو ۽ ڪييراچييي، 
پيياڪسييتييان الِء هييڪ طييرفيييي 

 ٽڪيٽ خريد ڪئي.
ڪراچي دنيا جي سڀ کان وڌيڪ آبادي وارن شيهيرن 

تائين اهو نوي لکن کان ميٿيي  0992مان هڪ آهي. 
ميياڻييهيين جييو گييهيير سييڏبييو هييو. اهييو پيياڪسييتييان جييو 
اقييتييصييادي مييرڪييز ۽ ٽييرانسييپييورٽ جييو مييرڪييز آهييي، 
جنهن ۾ عالئقي جا ڪجهيه سيڀ کيان وڌييڪ فيعيال 
ايئرپورٽ ۽ بندرگاهه آهن. شهر جيي تيجيارتيي حصين 
۾ توهان تيميام ميعييياري شيهيري سيهيوليتيون ڳيوليهيي 
سيگييهييو ٿيا، پيير ڪيراچييي دنيييييا جييي گييهيٽ رهييڻ الئييق 

 شهرن مان هڪ آهي.
سيييييڪييڙي کييان بييه وڌيييڪ رهيياڪييو  71ڪييراچييي جييا 

ڪچين آبادين ۽ جڳهين ۾ رهن ٿا. اهي گهاٽا پاڙا 
پراڻن تختن، بيالڪين ۽ ٻيئيي ردي ميواد ميان ٺيهيييل 
عارضي گهرن سان سٿيل آهن. ڪوبيه گينيد ڪيچيري 
ڪڍڻ جو نظام نه آهي، نه بجلي جيو گيرڊ، نيه صياف 
پاڻي جي فراهمي. جڏهن گيهيٽيييون سيڪيل هيونيدييون 
آهن ته اهي مٽي ۽ ڪچري سان ڀريل هوندييون آهين 
۽ آلي هجيڻ جيي صيورت ۾ اهيي گينيدي پياڻيي جيي 

گنيدگيي جيو ڍيير بيڻيجيي ويينيدييون آهين. ميڇيرن جيون 
ڪالونيون بيويل پياڻيي جيي تيالئين ۾ پيکيڙجيي وييون 

 آهن ۽ ٻار ڪچري جي ڍير ۾ کيڏندا رهندا آهن.
اهييڙيييون گيينييدگييي واريييون حييالييتييون وڏي پيييييمييانييي تييي 
بييمياريين ۽ وبيائين کيي جينيم ڏيين ٿيييون.آليوده پياڻيي 
اسهال، الٽي ۽ پيٽ ۾ سور جي وبا پيدا ڪري رهييا 
هئا. اتي رهندڙ ٻارن جو تقرييبين ٽيييون حصيو غيذائيي 
قلت جو شڪار هو. گھٽ جاِء ۾ تمام گھڻن ماڻھن 
جي رهڻ سان، وائرس ۽ بيڪٽيريا انفييڪيشين تيييزي 
سييان پييکييڙجييي ويييا هييئييا. اهييوئييي عييوامييي صييحييت جييو 
بحران هو جيڪو اسٽيفن لوبي کيي پياڪسيتيان وٺيي 

 آيو هو.
لوبي ۽ سينيدس ٽيييم تيي اهيا ڳياليھ آشيڪيار ٿيي تيه 
انتهائي گندگي واري حالت ۾ هٿن ڌوئڻ جي عيادت 
رهاڪن جي صحت ۾ وڏي بهتري آڻي سگھي ٿي، 
پر جلد ئي انهن دريافت ڪيو ته ڪيترن ئي مياڻيهين 
کي اها ڳالھ اڳ ئي خبر هئي، پر اها تاڻ هجڻ جيي 
باوجود به ڪيترائي ماڻهو باقائدگي سان هي نيه پيييا 
ڌوئيين. ڪييجييھ ميياڻييهييو تييه تييڙ تييڪييڙ ۾ وهيينييدڙ پيياڻييي 
هيوان هٿن کيي رڳيو آڳيرائييين پيييا. ڪيييتيرن کيي تيه 
کاڌي پچائڻ کان پهرين هيي ڌوئيڻ وسيري پيئيي وييا. 
هرڪو چوي پيو ته هي ڌوئيڻ ضيروري آهين، پير چينيد 
ماڻهن ئي ان کي پنهنجي عادت بيڻياييو هيو. ان ميان 

 اهر ٿيو ته علم يا تياڻ جيو مسيئيليو نيه هيو. دراصيل 
مسئلو باقائدگي سان ان تي عمل ڪرڻ جو هيو. اهيو 
تيڏهيين مييميڪيين ٿييييو، جييڏهين ليوبييي ۽ سينييدس ٽيييييم، 
پراڪٽر ۽ گيمبل ڪمپني سان گڏجي انهن عيالئيقين 
۾ سيف گارڊ صابڻ ورهياييو. پينيهينيجيي عيام صيابيڻ 
جي مقابلي ۾ سيف گارڊ صيابيڻ جيو اسيتيعيميال ڏاڍو 

 وڻندڙ هو. 
پياڪسيتيان ۾ سيييف گيارڊ ” لوبي مون کي ٻيڌاييو تيه 

تيحيقيييق ۾ “  صابڻ اوچو صابڻ تصور ڪيو وڃيي ٿيو.
شياميل مياڻيهين ٻيڌاييو تيه کييين اهيو صيابيڻ ڪيييڏو نييه 
پسند آيو هو. صابڻ ڏاڍي سوي گيجيي ٺياهيي پيييو ۽ 
جڏهن ماڻهو ان کي پنهنجي هٿن تيي ميلييين پيييا تيه 
ان جي گيج سيان کيييڏن پيييا. ان جيي خيوشيبيو وڻينيدڙ 
هئي. ڏسنيدي ئيي ڏسينيدي، هيي ڌوئيڻ وڌييڪ ليطيف 

 اندوز ٿي ويو. 
مييون اهييو سييکيييييو تييه هييي ڌوئييڻ جييي ” لييوبييي چيييييو تييه 

مقصد کي هٿي وٺرائڻ رويي جي تبدييليي جيو مياميرو 
ماڻهن الِء “  نه هو، پر اهو عادت اپنائڻ جو مسئلو هو.

اهو تمام آسان هيو تيه اهيي هيڪيڙي اهيڙي پيراڊڪيٽ 
اختيار ڪن جيڪا سينيدن حيواسين کيي ليڀيائيي ميثيال 
طور  ٽو  پيسٽ جو ڦودنيي وارو ذائيقيو، بينيسيبيت ان 
جي جيييڪيا حيواسين الِء ڪيجيھ بيه فيراهيم نيه ڪيري 
جييهييڙوڪ  ڏنييدن صيياف ڪييرڻ جييو ڌاڳييو. پييراڪييٽيير ۽ 
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گيمبل جي مارڪيٽن  جي ٽيم مثبيت هيٿين ڌوئيڻ 
 “  جو تجربو ونڊيو.

چند ئي مهيينين ۾ ميحيقيقين عيالئيقيي جيي ٻيارن جيي 
صحيت ۾ خياطير خيواهيه تيبيدييليي ڏٺيي. اسيهيالين جيي 

سيييييڪييڙي تييائييييين پييهييچييي وئييي.  25شيرح گييھييٽييجييي 
 22سيييڪيڙو ۽ چيميڙي جيو انيفيييڪيشين  22نيميونيييا 

 سيڪڙي تائين گھٽجي ويا. 
ڊگھي مدي وارا اثر به بهتر ثابت ٿيا. لوبي ٻيڌاييو تيه 

اسين ڇهن سالن کانپوِء ڪيراچيي ۾ ڪيجيھ گيھيرن ” 
سيڪڙي کان مٿي گھيرن ۾ جين ۾  92۾ وياسين. 

صابڻ مفت ورهايو ويو هو، انهن گھرن ۾ هٿين ڌوئيڻ 
جي گينڊي لڳل هئي، جتيي صيابيڻ ۽ پياڻيي ميوجيود 
هئا. اسان گذريل پنجن سالن ۾ انيهين کيي ڪيي بيه 
صابڻ ڪونه ڏنا، پر انهن تجربن دوران هو هٿين ڌوئيڻ 
جا عادي بڻجي ويا هئا جو انهن اهو عمل بعد ۾ بيه 

اهو زبردست مثال آهي چوٿين ۽ آخيري “  جاري رکيو.
جيو اسييين “  ان کي اطمينان بخش بڻاييو” قانون يعني 

ان ڳالھ کي ورجائيندا آهيون جيڪا اطميينيان بيخيش 
هييونييدي آهييي. اهييا ڳييالييھ ميينييطييقييي آهييي. خييوشييي جييو 
احساس، ڀلي ننڍڙو ڇو نه هجي جهڙوڪ  هي صيابيڻ 
سييان ڌوئييڻ جيينييهيين جييي خييوشييبييو ۽ گييج مسييرورڪيين 
هجي، اهو اسان جي ذهن کي اهو پيييغيام رسيائيي ٿيو 

“ ان جو احساس وڻنيدڙ آهيي. ان کيي ٻيييهير ڪيجيي.” 
خوشي جو احساس اوهان جي ذهن کي اهو ٻيڌائيي ٿيو 
ته اهو رويو يا ڳالھ ياد رکڻ جهڙي ۽ ورجائڻ جيهيڙي 

 آهي.
اچييو تييه چيييييونييگييم جييي ڪييهيياڻييي جييو مييثييال وٺييون. 

۾ وڪييياميييجيييڻ شيييروع ٿيييييييو، پييير  0211چيييييييونيييگيييم 
۾ ان کيي اييئين ميتيعيارف نيه  0290جيستائين رگلي 

ڪرايو هو جو ان کي کائڻ سيميوري دنيييا جيي عيادت 
بڻجي ويئي، تيستائين چيونگم عيام ۽ مشيهيور نيه 
ٿيو. چيونگم جيا شيروعياتيي نسيخيا نيرم کيونيئير کيي 
گڏي ٺاهيا ويا هئا، جن کي چٻاڙي ته سگھجي پيو، 

پير اهييي لييذيييذ نييه هييئييا. رگييلييي ان انييڊسييٽييري ۾ ائييييين 
انييقييالب آنييدو جييو ان ۾ هيين فييلييييييور گييڏي ڇييڏييييا، 
جهڙوڪ  ڦودني جو ذائقو يا ميوي جو، جنهن ان کيي 
لذت آمييز سيان گيڏوگيڏ ميزييدار بيه بيڻيائيي ڇيڏييو. ان 
کانپوِء سيون تيي سيهياڳيو اهيو ٿيييو جيو انيهين ان جيي 
تشهير وات کي صياف سيٿيري رکيڻ واري شييِء طيور 
ڪئي. مشيهيوري اهيو ٻيڌائييينيدي هيئيي تيه پينيهينيجيي 

 ذائقي کي تازو توانو بڻايو. 
مزيدار فليور ۽ تير و تيازه سياهين ۽ وات جيو احسياس 
هڪدم پاڻ ڏي ڇڪي ٿو ۽ اهڙي ريت ان شيِء جيي 
اسييتييعييمييال کييي اطييمييييينييان بييخييش بييڻييائييي ٿييو. ان جييي 
استعمال دنيا ۾ رڪارڊ ٽوڙي ڇڏيا ۽ رگلي دنيييا ۾ 
 چيونگم جي سڀ کان وڏي ڪمپني بڻجي ويئي. 

اهيڙييون ڪيهياڻييييون رويين جيي ان بيينيييادي اصيول جييو 
جيڪو سودمنيد آهيي اهيو ورجياُء الئيق ” ثبوت آهن ته 

 “ آهي. جيڪو تڪليف ده آهي اهو ڇڏڻ الئق آهي.
 تڪڙن ۽ دير سان نظر ايندڙ فائدن ۾ تضاد:

اهو تصور ڪرييو تيه اوهيان آفيرييڪيا جيي ميييدانين جيا 
جييانييور آهيييييو جييهييڙوڪ  زراف يييا هيياٿييي يييا شييييينييهيين. 
ڪنهن هڪ ڏينهن، اوهيان جيي سيڀينيي فيييصيلين تيي 
تييرت عييمييل ڪيييييو وڃييي ٿييو ۽ ان جييا تييڪييڙا نييتيييييجييا 
سييامييهييون اچيين ٿييا. اوهييان هييميييييشييه سييوچيييييو ٿييا تييه ڇييا 
کائجي يا ڪٿي سمهجي يا شڪياريين کيان ڪيييئين 
بييچييجييي. اوهييان هييميييييشييه حييال تييي نييظيير رکييو ٿييا يييا 
مستقبل قريب تي. اوهان اهڙي صورتحال ۾ رهيو ٿيا 

تڪڙن فيائيدن واري ”جنهن کي سائنسدان ڪوٺين ٿا 
ڇاڪاڻ جو اوهان جا عيميل چيٽيا ۽ تيڪيڙا “  صورتحال

 نتيجا ڏين ٿا. 
هاڻي پنهنجي انساني شڪل ۾ واپس اچيو. اتيوڪيي 
دور ۾ اوهيان جييييڪيي اڄ چييونيڊون ڪيرييو ٿيا ان جييو 
نتيجيو تيڪيڙو نيٿيو اچيي. جيييڪيڏهين اوهيان نيوڪيري 
دوران سوو ڪم ڪريو ٿا ته ڪجھ هيفيتين ۾ ان جيو 
ثيميير اوهييان کييي مييليينييدو. جييييڪييڏهيين اوهييان اڄ ورزش 

ڪريو ٿا ته عين ممڪن آهي ته اڳلي سال اوهان جيو 
وزن گھٽجي. جيڪڏهن اوهان اڄ پئسا بيچياييو ٿيا تيه 
اڄ کان ڪيئي ڏهاڪا پوِء رٽائرمينٽ جي وقيت اهيي 
اوهان کي ڪم ايندا. اوهان اهيڙي صيورتيحيال ۾ رهيو 

ديير سيان فيائيدن ” ٿا جنهن کي سائينيسيدان سيڏيين ٿيا 
ڇاڪاڻ جو ان جو فيائيدو، عيميل جيي “  واري صورتحال

 ڪيتري وقت کانپوِء سامهون اچي ٿو. 
انسيييانيييي دمييياغ جيييي ارتيييقيييا ديييير سيييان فيييائيييدن واري 
صورتحال مطابق ناهي ٿيل. اتوڪي دور جيي انسيان 

چيئيجيي ٿيو “  هومو سييپيئييين” جون باقيات جنهن کي 
اهي اڄ کان تقريبن ٻه سئو هيزار سيال پيراڻيييون آهين. 
اهي پهريان انسان هئا جن جا دمياغ لي  ڀي  اسيان 
جي دماغن جهڙا هيئيا. خياص طيور نيييوڪيارٽيييڪيس، 
جيڪو دماغ جو نئون حصو هو ۽ مٿئين سطيي جيي 
ڪييميين ڪييرڻ الِء مييخييتييج هييو جييهييڙوڪ  ٻييولييي، اهييو 
تقريبن ساڳي ما  جو آهي جهڙو ٻه سيئيو هيزار سيال 
اڳ هو. مطلب ته اوهيان جيو هيارڊ وييئير سياڳيييو آهيي 

 جيڪو اوهان جي پيليوليٿڪ وڏڙن جو هو. 
اها صفا ويجهڙ جي ڳالھ آهي يعني گذريل تيقيرييبين 
پنج سئو سالن جي ته سماج دير سان سامهيون ايينيدڙ 
فائدن واري صورتحيال ڏانيهين ليڙييو آهيي. دمياغ جيي 
عمر جيي ڀيييٽ ۾ اتيوڪيو سيمياج بينيھ نيئيون آهيي. 
گذريل سئو سالن ۾، اسان ڪارن، جهازن، ٽيليييوييزن، 
ڪميپيييوٽيرن، انيٽيرنيييٽ، سيميارٽ فيون ۽ ٻييين اهيڙيين 

 شين جي عروج کي ڏٺو آهي. 
آفريڪا جي جهنگن جي ٻين جانورن جيان، اسان جيا 
وڏڙا پنهنجا ڏيينيهين درپيييش خيطيرن، ٻيئيي وقيت جيي 
ماني کي ميسر ڪيرڻ ۽ طيوفيان کيان بيچيڻ الِء ڪيا 
پنا  گا  هجڻ تي لڳائيندا هئا. اهو فيوري طيور تيي 
تسڪييين بيخيش احسياس آهيي. جيييڪيا شييِء پيرتيي 
آهي ان جو اونيو گيھيٽ آهيي ۽ تيڪيڙي فيائيدن واري 
ميياحييول ۾ هييزارييين نسييليين لڳييائييڻ کييانييپييوِء اسييان جييي 
دماغن جي ارتقا ايئن ٿي آهي جو اهيي ڊگيھيي ميدي 
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 وارين شين تي به تڪڙو فائدو چاهين ٿا. 
روييين جييا مييعيياشييي ميياهيير ان صييورتييحييال کييي چييون ٿييا 

ان طيرييقيي سيان اوهيان جيو “.  وقت جي غير مطابقت” 
دماغ اهو اندازو لڳائي ٿو ته انعيام وقيت جيي ليحياظ 
کان متناد آهي. اوهان مستقبل جي مقابلي ۾ حيال 
کي وڌيڪ ترجيي ڏيو ٿا. دراصل اهيو الڙو اسيان کيي 
سوو ۽ تڪڙو فائدو ڏئي ٿو. اهڙو فيائيدو جيييڪيو هين 
وقييت يييقييييينييي آهييي اهييو اهييڙي فييائييدي کييان وڌيييڪ 
سودمند آهي جنهن جا مستيقيبيل ۾ ٿيييڻ جيا چيانيس 
آهن، پر ڪڏهن ڪڏهن اسان جي تيڪيڙي تسيڪييين 

 مسئال به پيدا ڪري سگھي ٿي.
جيڪڏهن ڪير اهو تاڻي بيه ٿيو تيه سيگيرييٽ ڇيڪيڻ 
سان ڦڦڙن جيو ڪييينيسير ٿيي سيگيھيي ٿيو پيوِء بيه اهيو 
سييگييريييٽ ڇييو ٿييو ڇييڪييير سيياڳييي ريييت، جيييييڪييڏهيين 
ڪنهن کي ٿولھ جي نقصانن جي خبر به آهي تڏهن 
به اهو گيھيڻيو کياڌو ڇيو ٿيو کيائيي. ڪينيهين کيي غييير 
محفوظ طريقن سان جنسي عمل ڪرڻ جيي نيتيييجين 
جييي تيياڻ بييه آهييي تييڏهيين بييه اهييو اهييڙو ڪييم ڇييو ٿييو 
ڪرير هڪ ڀيرو اوهان اها ڳالھ سيميجيهيي وٺينيدو تيه 
اوهان جو دماغ ڪيئن ٿو ڪم ڪري ۽ اهو ڪيييئين 
ٿو تڪڙن فيائيدن ڏانيهين ڊوڙي، اوهيان جيي سياميهيون 
انهن سوالن جا جواب چٽا ٿي وينيدا. سيگيرييٽ نيوشيي 
ٿي سگھي ٿو اوهان کي ڏهين سيالين جيي انيدر خيتيم 
ڪري، پر اها اوهان جي هن وقت جي دمياغيي دٻياُء ۽ 
نڪوٽين جي ٻياڙ کيي پيورو ڪيري ٿيي. گيھيڻيو کياڌو 
کييائييڻ ٿييي سييگييھييي ٿييو تييه اڳييتييي هييلييي اوهييان الِء 
نقصانڪار هجي، پر هين ليميحيي ۾ اهيو عيميل اوهيان 
جي بک کي ختم ڪري ٿو. جنسي عميل، ميحيفيوظ 
هجي يا غير محفوظ، اوهان کيي ان وقيت ليذت ڏئيي 
ٿو. بيماريون يا وبائون چند ڏينهن يا هفيتين ۾  ياهير 

 نٿيون ٿين بلڪه انهن کي سال ٿا لڳن. 
هر عادت وقت سان گڏ ڪيترائي نتيييجيا ڏييئيي ٿيي. 
بدقسمتي سان، اهي نيتيييجيا غيليط طيرح پيييش ٿيييل 
آهن. اسان جي برين عادتن جا تيڪيڙا نيتيييجيا ميزييدار 
آهن، پر دراصل ان جا تينيييجيا خيراب آهين. جيڏهين تيه 
سوين عادتن جا تڪڙا نيتيييجيا ان وقيت تيڪيليييف ده 
هيجيين يييا مييزيييدار نيه بييه هييجيين، پيير پييس و پيييييش اهييي 

 سودمند آهن. 

تڪڙي تحسين کي پنهنجي الِء ڪيئن فائدديدمدندد 
 بڻائجي؟

عادت سان چهٽي رهيڻ جيو هيڪيڙو اهيم ميعيييار اهيو 
آهي ته ان ڪم ۾ ماڻهو کي ڪاميابي جيو احسياس 
ٿيئييي، پيوِء ڀييليي اهييو کيڻييي نينييڍڙي سييطيي تييي ڇييو نييه 
هجي. ڪاميابي جو احسياس نشيانيبير آهيي تيه اوهيان 
جي عادت جيي فيائيدي جيو ۽ ان ڳياليھ جيو تيه اوهيان 

 جي محنت سڦل آهي. 
هڪڙي ڪامياب دنييا ۾ هيڪيڙي سيويي عيادت جيو 
انعام خود ان عادت جو هجڻ آهي. جڏهن تيه عيميليي 
دنيا ۾، هڪڙي سوي عادت تيڏهين وڻيي ٿيي جيڏهين 
اهيا ڪيو فيائيدو ڏئيي. شيروعيياتيي طيور تيه اهيا قيربيانييي 
آهي. اوهان ڪجھ ڀيرا جم وڃو ٿا، پر نظر نيٿيو اچيي 
ته اوهان منبوط يا طاقيتيور ييا فيٽ ٿيييا آهيييو. اهيڙو 
احساس چند مهييينين کيانيپيوِء ٿيئيي ٿيو، جيڏهين اوهيان 
چند پيائيونيڊ وزن گيھيٽياييو ٿيا ييا اوهيان جيا ڏورا ٺيهيڻ 
شروع ٿين ٿا. شروعات ۾ اوهيان کيي ان رسيتيي تيي 
ثابت قدم رهڻ الِء جيواز گيھيرجيي. ان ڪيري تيڪيڙو 
فائدو ضروري آهي. اهي اوهيان ۾ اتسيا  پيييدا ڪين 
ٿا جڏهن ته بدير ٿيندڙ فائدا پسمينيظير ۾ هيليييا وڃين 

 ٿا. 
تڪڙو فائدو خياص طيور تيي فيائيدييمينيد آهيي جيڏهين 
اوهان اجتناب ڪيرڻ جيي عيادت کيي مينيهين ڏييو ٿيا، 
يعني اهي عادتون جن مان اوهان جيان ڇيڏائيڻ چياهيييو 
ٿا. اهو ڏکيو آهي ته ان عادت سان چيهيٽيو رهيجيي تيه 
خوامخواهيه جيي خيرييداري نيه ڪيجيي ييا هين ميهييينيي 
شييراب نييه وٺييجييي. ڇيياڪيياڻ جييو ڪييو فيير  نييٿييو پييوي 
جيڪڏهن اوهان پيئڻ ڇيڏي ڏييو ييا اهيي پسينيد آييل 
جوتا نه وٺو. اهو ڏکيو آهي ته ڪنهن عيميل ٿيييڻ بينيا 
ئي اوهان مطمئين ٿيي وڃيو. جيييڪيو بيه اوهيان ڪينيدا 
آهيو اهو دراصيل ان ٻياڙ کيي خيتيم ڪيرڻ الِء هيونيدو 

 آهي. 
ان جو هڪڙو حل اهو آهي تيه ان صيورتيحيال کيي سير 
تي سوار ڪري ڇڏيو. اوهان کيي اجيتينياب کيي  ياهير 
ڪرڻو آهي. سيون  اڪائونٽ کوليييو ۽ ان کيي اهيو 
نالو ڏيو جيڪو اوهان خريد ڪرڻ چاهيو ٿا جيهيڙوڪ  
چمڙي جي جيڪٽ. جڏهن اوهان ان کي خيرييد ڪيرڻ 
جو سوچيو ته ان جي قيييميت جيا پيئيسيا اڪيائيونيٽ ۾ 

 2وجهي ڇڏيو. پنهنجي صبي جي ڪافي نيه پيييو ۽ 
ڊالر اڪائونٽ ۾ وجهي ڇڏيو. هڪڙو ٻييو ميهييينيو بيه 

ڊالير اڪيائيونيٽ  01نيٽ فليڪس کانسواِء گيذارييو ۽ 
۾ وجييهييو. اهييو تييڻ پيينييهيينييجييي الِء هييڪييڙو الئييلييٽييي 
پييروگييرام شييروع ڪييرڻ وانييگييي آهييي. يييعيينييي ليييييدر 
جيڪٽ جي صورت ۾ ان جو تڪڙو نيتيييجيو پيئيسين 
جي بچت جي صورت ۾ ڪيترا ڀيييرا ليييدر جيييڪيٽ 
نييه هييجييڻ کييان وڌيييڪ دلييڪييش آهييي. اوهييان ان کييي 

 ڪجھ نه ڪندي به اطمينان بخش بڻايو ٿا. 
منهنجي پڙهندڙن مان هڪڙو شيخيج ۽ ان جيي زال 
ان نسخي کي آزمائين ٿا. انهن گھڻو ٻاهر کائڻ جي 
عادت کي ختم ڪرڻ ٿي چاهيييو ۽ گيڏ رڌڻ پيچيائيڻ 
ٿي چاهيو. هنن پنهنيجيي بيچيت اڪيائيونيٽ کيي نياليو 

جييڏهيين بييه اهييي ٻيياهيير کييائييڻ جييو “.  يييور  ٽييوئيير” ڏنييو 
 21پروگرام رد ڪندا هئا، اهيي بيچيت اڪيائيونيٽ ۾ 

ڊالر وجهي ڇڏيندا هئا. سال جيي آخير ۾ اهيي پيئيسيا 
 هو موڪلن تي خرچ ڪندا هئا. 

 باب جو خالصو:
* رويي جي تبديلي جو چيوٿيون قيانيون آهيي ان کيي 

 اطمينان بخش بڻايو. 
* اسين اهو ڪم ورجائيندا آهيون جييڪيو اطيمييينيان 

 بخش هوندو آهي.
* انساني دمياغ جيي ارتيقيا ديير سيان حياصيل ٿييينيدڙ 
 فائدن جي مقابلي ۾ تڪڙن فائدن مطابق ٿيل آهي.

جيييڪيو ” * روين جي تبديلي جو بنيادي اصول آهي 
سودمند آهي اهو ورجاُء الئق آهي، جيييڪيو تيڪيليييف 

 “ ده آهي اهو ڇڏڻ الئق آهي.
* عادت سان ڇهٽي رهڻ الِء ضروري آهيي تيه اوهيان 
کي ان جو تڪڙو فائدو ملي پوِء ڀيليي اهيو نينيڍڙو ئيي 

 ڇو نه هجي. 
ان ” * روين جي تبديلي جا پهريان ٽي قانيون ييعينيي 

ان کيي ” ۽ “  ان کي پرڪشش بڻايو” ، “ کي چٽو بڻايو
، ان ڳالھ کي ممڪن بيڻيائييين ٿيا تيه اهيو “آسان بڻايو

ڪم هينئر جو هينئر ڪيو وڃي. رويي جي تيبيدييليي 
جو چوٿون قانون يعني ان کي اطميينيان بيخيش بيڻياييو 
دراصل ان ڳالھ کي ميميڪين بيڻيائيي ٿيو تيه ان روييي 

 کي ٻئي ڀيري به ورجائجي. 
 ...ڪهلندڙ(.... 
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ڀيييرو  72ص  “  قديم سنڌ”  
مل مهر چند آڏواڻي موجيب، 

الڙڪييياڻيييي ضيييليييعيييي جيييي ” 
تعلقي ڏوڪري ۾ الڙڪاڻيي 

ڪييلييو ميييييٽيير  55شييھيير کييان 
پري ڏکڻ طيرف هيڪ وييرانيو 

سيڏجيي ٿيو. “  ميھين جيو دڙو” آهي جيڪو عيام طيرح 
آرڪييياالجيي کيياتيي وارن انيھيييَء جيي ميعيينيٰي تياڻيائييي 

هن مان  اهر آهي ته هو  ”Mound of the dead“آهي
آهي ۽ “ مئن جو دڙو”سمجهن ٿا ته اهو نالو اصل ۾ 

لييکيييييو اٿيين، “  مييوهيين” بييدران “  مييئيين” رڳييو ُچييَڪ کييان 
جيييييڪييو سيير زمييييين تييي وڃييي پييڇييا ڪيينييدو تييه پييڪ 

۽ ڪيي “  مھن جيو دڙو” ٿينديس ته صحيي اچار آهي 
 “به چون ٿا.“ مھين جو دڙو”وري 

گيينييگييا رام  002،007ص  “  سيينييڌو سيي وييير” ڪييتيياب 
آرڪيييييياالجييي کيياتيييي جيييي شيييري ” سييمييراٽ مييوجيييب، 
ع تيائييين ڏکيڻ 0955ع کيان 0902راکلداس بئنرجي 

پنجاب، بيييڪيانييير، بيھياوليپيور ۽ سينيڌ ۾ اليييگيزيينيڊر 
ڪيعني سڪندر اعظم( جي يادگارن جيي ڳيوال ڪيري 
رهيو هو. اهڙي طرح اهو ميوهين جيي دڙي ميٿيان اچيي 
بيوو. کوٽائي ڪرائڻ کيانيپيوِء ميٽيي جيي بيييجيان دڙن 

ٻرندڙ جبل جي الوا “ سنڌ”مان مليل شين جي ڪري 
هين دڙي کيي “  جيان ڌرتيي ڏاري ٻياهير نيڪيري آئيي.

 “ذريعي مليل آهي.“ سر جان مارشل”ُشھرت 
سيينييڌ جييي هيين کيينييڊر جييو نييالييو ڇييا آهييير عييام طييرح 

نالي نيه ڪيو “  موهن” مشھور آهي پر “ موهن جو دڙو” 
سنڌ ۾ راجا ٿيو ۽ نه وري ڪنھن پراڻي تاريخ ۾ اهو 
نالو ٻڌڻ ۾ اچي ٿو. ان ڪري صحيي اييئين ٿيو لڳيي 

  (Mound of the dead)“ ميئين، جيو دڙو” ته اهيو نياليو 
مري ويلن جو دڙو هجي! جيئن اوائيليي سينيڌي چيونيدا 

چيييو ۽ “  ميوهين” هوندا! پر ٻين ٻڌڻ وارن ان اچيار کيي 
موهن جو ” سمجهيو هوندو! ايئن ئي تاريخي طور تي 

کيان “  ميئين” مشھور ٿيو. ڇو ته هندو آبياديَء ۾ “  دڙو
ٺيييڪ هيونيدو ۽ اهيو سيميجيهيي اپينياييو “  موهن”وڌيڪ 

ويو. ان مان  اهر آهي ته مذڪوره ماڳ جيا ميخيتيليف 
ناال مھن جو دڙو، مئن جو دڙو، موهن جو دڙو، ميھييين 

 جو دڙو طور مختلف ناال رهيا آهن.
آئون هڪ تاريخ جي طالب عيليم هيئيڻ جيي حيييثيييت 

مييييين جيي ” َمين جي دڙي يا ” سان ان دڙي جي نالي 
بيابيت تييارييخيي ۽ تيحيقييييقيي دلييييل ڏييان ٿيو تييه “  دڙي

  (Meru parbat)“ ميرو پيربيت” انسانيت جي شروعات 
  (Mer)“ مييير” جي نسبت سان مياڻيهين جيي سيڃياڻيپ 

ليفي  قيدييم  (Mer)لف  طور رهي آهي. دليل الِء مييير
سنڌ هند، افيغيانسيتيان، اييران، عيرا ، عيربسيتيان ۽ وچ 
ايشيا کان به وڌيڪ دنيا جي ٻين کنڊن ۽ ملڪين ۾ 

 Sumer)“ ُسمير پربيت” کي “  ميرو پربت” به ٿي آهي. 
parbat)   يعني سھڻو پربت به چيل آهي. اهڙي طيرح

سميري تھذيب پڻ قديم ميري ڪميه( تھذييب ييعينيي 
 جو حصو آهي.“ َمين، ميين جي تھذيب”

قديم ۽ جديد سنڌي ٻوليَء جيي قيانيون پيٽيانيدر ڪين 
۾ تبيدييل ڪيييو “   ”مجھول کي “ ي”ڪن لفظن ۾ 

وييينييدو آهييي. ان الِء ڏسييو قييديييم سيينييڌ جييي مييوجييوده 
ميييير ” ڪيڇيي ڪڪشييي( واري عييالئيقيي ۾ اهيم ميياڳ 

انييھيين ئييي “  مييهيير ڳييڙ ” جييو اچييار  (Mergarah)“  ڳييڙ 
ماڻهين جيو آبياد ڪيييل هيو. سينيڌو دريياَء جيو نياليو بيه 

ماڻهن جي مٿس آبادي ڪري اصيل ۾   (Mer)“مير” 
درياُء نالو اٿس، پير پيوِء ميٿيي بيييان   (Meran)“ميران” 

  (Mehran)“ ميهيراڻ” ڪيل ٻوليَء جيي قيانيون ميوجيب 
نييالييو رواج ۾ مشييھييور رهيييييو آهييي. اهييڙيَء طييرح پييڻ 

رواج ۾ “  ميهير” قديم قيبيييليي جيو نياليو   (Mer)“مير” 
“ميييري ڪيوٽ” رهندو آييو آهيي ۽ رنيي ڪيوٽ انيدر 

(Meri kot)   ۽ خيان قيالت جييي رهيائييش کيي مييييري
  (Mer)“ مييير” چوندا آهن. وڌيڪ   (Meri kalat)قالت

 هن طرح بيان ڪجن ٿا “ قبيال ۽ ماڳ”لف  سان 
 005ڪتاب سنڌو سيليطينيت جيا نيگير ۽ ڪيوٽ ص  

، (Merwari)، ميييييرواڙي (Merani)مييوجييب ميييييراڻييي 
، ٻيياڙمييييير (Ajmer)، اجييمييييير (Kashmer)ڪشييمييييير 
(Barmer)جيييئيييسيرمييير ،(Jeasirmer)   وغيييره، اهيڙي

“ ر” طرح سنڌي ٻوليَء جي سرائيڪي لھجيي ميوجيب 
ليفي   (Mer)“ مييير” ۾ تيبيدييل ٿيييڻ سيان “  ل” اکر کي 

طور به مشھور رهيو آهيي. اڄ بيه سينياتين “  ميل، مل” 
ڌرم جي ماڻهن جا نياال دانيو ميل، بيچيو ميل، شيييوڪ 

ميييل وغيييييييره آهييين. اهيييڙي طيييرح مييياڳ ۽ قيييبيييييييال 
ڪمل+آستان(، مالي، ميليوهيا، ميييليوهيا، ميليهيو، “  ملتان” 

 مالڻا ڪمل+آڻا( وغيره به آهن.
لف  جو اختصار   (Mer)تحقيقي روِء سان قديمي مير

قيدييميي قيبيييليي   (Meya)“ مييه” آهي.   (Meya)“ميه” 
-Meyan-jo)“  مين، مييييين جيو دڙو” جي نسبت سان 

Daro)  ميييه” آهي، ان نسبت سان “(Meya)   راجيپيوت
ڪميييييييييه+آڻييييا( ڪمييييييييينييييا(، مييييييييينييييگييييل “  ميييييييييڻييييا” آهيييين. 

ڪميييد=قيدييم سينيڌي “  ميييد” ڪميه+مين+گال=ڳاليهيه(، 
اييران ۾ قيدييم قيائيم “  ميييه جيا” قبيلو+دا=جا( يعينيي 

ميييييييييييييديييييييا ” ڪيييييييييييييل سيييييينييييييڌي قييييييبيييييييييييييلييييييي جييييييي 
ڪميه+دا=جا+يا=وارا( يعني ميه قيبيييليي وارن “  سلطنت

 جي سلطنت.
 25ڪلي ۽ ميھي ثقافت جيا نياال ليکيييل آهين. ص  

“ ڪيوروا ” جي وضاحت ڪڪولوا ( يعني “  ڪلي”تي 
اصيل ۾ ڪميييه+ئيي طيور “  ميييھيي” طور ڪيل آهي ۽ 

آهي. ڪتاب مڪران ڪعھيد قيدييم سيي عيھيد جيدييد 
   22تڪ( ص  

عربن جي حملن وقت ايران جي گاديَء جيي شيھير جيو 
ڪميه+دا( ميدن جيو شيھير. ڪيتياب رجيال “  مدائن” نالو 

السنڌ و الھند موجب، محمود غزنوي جي حملن وقيت 
مڪران جو حاڪم عيسٰي بن معدان ڪميد+آن( نالي 
هييييو جيييينييييھيييين کييييي مييييڪييييرانييييي مييييقييييامييييي زبييييان ۾ 

سينيڌي ” ڪمھا+راجا( چيو ويندو آهيي. اڄ بيه “  مھراج” 
ڪميييييه+دا( جييون “  ميييييدن” جييي سيياحييل سييان “  سييميينييڊ

 آباديون موجود آهن.
ڪميه+دا( لف  سان ٻيا بگڙيل اچيار وارا قيبيييال “  ميد” 

۽ ميياڳ  ميينييد، ميينييد، مييييينييد، مييييينييڌرا ڪمييييين+دا+را (، 
ماِمداڻي ڪمھا+ميد+آڻي(، مندراڻي ڪمنيد+را +آڻيي(، 
ميھيميييينييد ڪمييھيا+ميييينييد(، هييليميينيد ڪهيري+ميينيد( وغييييره 

 (Meru parbat)“  ميييرو پيربيت” وغيره. ماڳ ۽ قبيييال 
سيان گيڏوگيڏ  (Mer garah)جي نسبت سان مير ڳڙ 

َمييين، مييييين جيي ” دنيا جي قديم تھيذييبين جيي مياُء 
جي نالي کي صحيي سيڃياڻيڻ ۾ ڪيميزور نيظير “  دڙي

واري کي هيُء مواد صحيي نميبير واري عييينيڪ پيائيڻ 
 “ سان صاف ۽ چٽو نالو نظر ايندو رهندو.

 ۽ُمس جي تادبُت ريخ،ُ

 مَين جو دڙو يا ميين جو دڙو
 

 ڪت ب 

حافظ عبدالستار 
 ڪوريجو
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 ۽ سماجياتادب تاريخ،  

جيييو پيييھيييرييييون ڏاڪيييو خيييواب  
آھييييي. انسييييان خييييواب ڏسييييڻ 
شييروع ڪييري ڪيياميييييابييي جييا 
خييواب ئييي تييه آهيين جيييييڪييي 
اوھان کيي زنيدگيي ۾ ميقيصيد 

 ڏيندا.
ڪاميابي تائين پھچڻ ۾ اوھان کي ھمت ۽ حوصليو 
به اھي خواب ڏيندا. اوھان کليل اکين سيان پينيهينيجيي 
منزل کي ڏسي سگھندا. ڪامييابيي جيي الِء ھير ڊڪ 
ڊوڙ تييوھييان الِء آسييان ٿييي وييينييدي ۽ ھيير مشييڪييل 

 معمولي لڳندي.
منهنجيو ميطياليعيو آھيي تيه دنيييا ۾ جيييتيرا بيه مياڻيھيو 
ڪامياب ٿيا آھن ڪامياب زندگي گذاري رھيا آھين 
انھن ۾ ھيڪ بيه اھيڙو نياھيي جينيهين کيي ڪياميييابيي 
اتفا  سان ملي وئي ھجي. ڪڏهين ڪينيهين کيي بينيا 
خواب ڏٺي، بنا محنت ڪندي ڪياميييابييَء ميٿيي تيي 
تاج ناھي پارايو. توھان دنيا جي ڪنهن به ڪامييياب 
شيخييج جييي زنييدگييي کييي پييڙھيي وٺييو ان جيو انيٽييرويييو 
ڏسي وٺو ان جي سموري زندگي، محنت ۽ جيدوجيھيد 
سيان ڀييرييل ميلينييدي. تييوھيان ڏسيينيدو تيه ھيير ڪيياميييياب 
انسان زندگي ۾ ڪڏهين نيه ڪيڏهين ڪيو خيواب ڏٺيو 
ھوندو ۽ پوِء ان خواب جي ساڀيان ماڻڻ الِء ھن جيتيرا 
جتن ڪيا، ميحينيت ڪيئيي، مشيڪيالتين ميان سيکيييو، 
رڪاوٽن جي سامھون ٿيو، پوِء وڃي ڪٿي سالن جيي 
محنت بعد ان پنهينيجيي خيوابين جيي سياڀيييان حياصيل 
ڪري ڏيکاري ۽ اھي ٻييين مياڻيھين الِء ميثيال بيڻيجيي 

 ويا.
ھڪ ڳالهه ذھن ۾ ويھاري ڇيڏجيي تيه ڪياميييابيي الِء 
ڪو شارٽ ڪيٽ نياھيي. اهيا ھيميييشيه هيڪ پيراسيييس 
مييان گييذرنييدي، مييحيينييت ۽ جييدجييھييد جييي چييڪييي ۾ 

 پيسجي ملندي آھي.
ھتي ھڪ ڳياليهيه قيابيل ذڪير ۽ اھيم آھيي تيه اڪيثير 
ماڻھو ڪاميابي کي دولت جي فراواني سيان مسيليڪ 
ڪري ڇڏيندا آھن جيڪا منهنجي خيال ۾ انيتيھيائيي 
غلط سوچ آھيي. دوليت وقيتيي طيور تيي شياييد اوھيان 
کي سڀ کان وڏي ڪامييابيي لڳيي سيگيھيي ٿيي، پير 
ٿورو سوچيو! دولت ته ڪنهن کي بيه گيھير وييويي بينيا 
خواب ڏٺي محنت ڪرڻ بنا، پرائز بانڊ کلي ييا الٽيري 
انعام ذريعي به ملي سيگيھيي ٿيي. تيوھيان ۽ ميان ان 
کان ڳالهه کان چري ريت واقف آھيون ته ايئن دوليت 

ملڻ سان ڪاميابي تصيور نياھيي ڪيري سيگيھيبيي ۽ 
ڪييوبييه عييقييل فييھييم رکييڻ وارو انسييان اھييڙي دولييتييميينييد 
شخج کي ڪامياب انسان نه چوندو. توھان آسيپياس 
نظر ڦيرايو کوڙ اوھان کي دولتمند انسان ميلينيدا انيھين 
ميان ڪيي چيار پينييج ميياڻيھييو مييس ھييونيدا جيي واقيعييي 

 ڪامياب ھوندا.
دولييتييميينييد ۽ ڪييامييييياب ھييجييڻ جييي فيير  کييي تييوھييان 
پينييهيينييجييي مييعيياشييري جييي ھييڪ بيييييميثييال زنييده ڪييردار 
الزوال شخصيت جي زندگي مان ئي سمجھي وٺيو تيه 

جنهين کيي اسيان جيي قيوم “  جناب عبدالستار ايڌي” 
پنهنجو آئيڊيل سمجھندي آھي ٿورو غور ڪريو اھيو 
ڪيترو دولتمند ھور ڪيترن خزانن جو ماليڪ ھيور ان 
جو بينڪ بيلنس ڪيترو ھور ان جيو شيميار ڪيھيڙيين 
امير شخصيييتين ۾ ٿييينيدو ھيور اسيان چريي طيرح ان 
ڳالهيه کيان واقيف آھيييون تيه اسيان جيو آئيييڊييل اسيان 
جيان ھڪ عام انسان ھو جنهن ۾ انسان جي الِء ان 
جي چرائي ۽ ڀيالئيي الِء تيڙ  هيئيي، اھيو پينيهينيجيي 
معاشري جيي بيکييين، اگيھياڙن ۽ غيرييب مياڻيهين کيي 
پناھگا  ڏيڻ چاھينيدو ھيو، انيھين جيي الِء عيزت جيي 
روزي جو خواب ڏسندو ھيو، سينيدس انيھين ئيي خيوابين 

 کيس اعلٰي درجي تائين ڪاميابي ڏني.
مان اڪثر سيمينار ڪيريئر ڪائونسلن  سيشنين ۽ 
سوشل ميڊيا تيي مياڻيھين کيي ڳياليهيه ٻيوليهيه ڪينيدي 
ڏسندو آھيان ته خدارا! پنهنيجيي ٻيارن کيي سيرڪياري 
نوڪرين جا خواب، وڏا آفيسر ٿيڻ جيا خيواب ڏييکيارڻ 
کيان بيھيتير آهيي تيه انيهين کيي ڪيياميييابيي جيا خييواب 
ڏيکاريو. مون کي منهنجي ماُء ننيڍپيڻ ۾ ئيي اھيو نيه 
چيو ته پٽ! تون بينڪ ۾ وڏو آفيسر ٿيندين ييا تيون 

پيٽ تيون وڏو ” ڪاروباري ٿيندين. ھوَء چيونيدي هيئيي 
انسان ٿيينيديين، پيٽ! تيون سيتيارو آھييين تيون روشينيي 
ٿيندين. اھي خواب مون کي منهنجيي مياُء نينيڍپيڻ ۾ 
ئي ڏيکاريا مان انھن خوابن کي ڏسندي وڏو ٿييس ۽ 
پنهنجيي زنيدگيي جيو ميقيصيد ۽ وري ان ميقيصيد کيي 
حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ ڪڏهن ڪرندو ڪڏھن 

 وڌندو ويس.
ميينييهيينييجييي دعييوٰي آھييي تييه ڪييوبييه بييغييييير خييواب ڏٺييي 
ڪيامييياب نيٿيو ٿيي سيگيھيي. اھيي خيواب انسيان جيي 
زندگي ۾ مقصد ۽ ھيميت ڏيين ٿيا. خيوابين جيي غييير 
موجودگي ۾ انسان ڪيئن پھريون ۽ بينيييادي ڏاڪيو 
چڙھي سگھي ٿيور ڪياميييابيي جيي الِء خيواب الزميي 

ڏسڻو پوي ٿو کليل اکين ۽ جاڳيل دل سان وڏن وڏن 
خوابن جيا تياج ميحيل ٺياھيڻيا پيون ٿيا، خيواب اسيان ۾ 
ڪاميابي جي اھو جذبو پيدا ڪن ٿا، جنهن کي پيوِء 
حاصل ڪرڻ کانسيواِء ٻيييو ڪيو رسيتيو نياھيي ھيونيدو. 
جيڪڏهن توھان خواب ڏسڻ ۽ ڪاميييابيي جيو جيذبيو 
پيدا ڪرڻ ۾ ڪامياب وڃو ٿا ته يقييين ڪيرييو اوھيان 
کيي ڪييامييييياب ٿيييييڻ کييان زنييدگييي جييي وڏي ۾ وڏي 

 مشڪل به روڪي نٿي سگھي.
مان ھڪ عوامي شخصيت جي حيثيت سيان مياڻيھين 
۾ اٿندو ويھندو گيھيمينيدو ميلينيدو رھينيدو آھيييان. ميان 
اھڙن ڪيترن ئي ماڻيهين سيان ميليييو آھيييان جين وٽ 
دولت نالي ته ڪيا شييِء نياھيي ھيونيدي، پير انيھين جيا 
خواب تمام وڏا آھن، خيوابين ۾ اييتيرو جيذبيو ۽ ڇيڪ 
آھي جو اھي انھن کي ھر مشڪل ۾ اڳييان وڌڻ جيو 
حوصلو ڏيئي رھيا آھن. اھي ماڻھو محنت ۽ مشقيت 
ڪري رھيا آھن ۽ اھو وقت پيري نياھيي جيڏهين اسيان 
انيھين سييتيارن کييي شيان و شيوڪيت سيان چييميڪينييدي 

 ڏسنداسين.
مان سمجھان ٿو غرييب اھيو نياھيي جينيهين وٽ دوليت 
جي گهٽتائي آھي ييا جينيهين وٽ زنيدگيي گيذارڻ الِء 
بنيادي ضرورتون پيورييون نياھين، پير غيرييب اھيو آھيي 
جنهن جي اکين ۾ خواب ناھن. جيڪو انسيان خيواب 
ئي نٿيو ڏسيي سيگيھيي ان کيان وڌييڪ ڀيال ڪيو ٻيييو 

 غريب ممڪن آھير
مون کي افسوس آھيي تيه اسيان جيا نيوجيوان جيييڪيي 
اسان جي ملڪ جا مستقبل آھن جن کيي ھين ميليڪ 
۽ قيوم جيي واڳ سينييڀياليڻيي آھيي اھييي اڄ پينيهينيجييو 
مييقييصييد وڃييائييي ويييوييا آھيين. اسييان وٽ اتييڪييلييهييه جييي 
نوجوانن جي زندگي ۾ ڪو مقصيد ڪيا مينيزل نياھيي، 
منهنجي دل رت جا گوڙھا روئي ٿيي اھيو ڏسينيدي تيه 
اسان جا اڪثير تيعيليييميي ادارا تيعيليييم جيي نياليي تيي 
ڪاروبار ڪيري رھيييا آھين ۽ تيعيليييم جيي نياليي ئيي 
محض ڊگريون ورھايون وڃن ٿيون ۽ اسان جو نيواجيون 
طبقيو انيھين ڊگيريين جيي پيوييان انيڌي گيھيوڙي جيييان 
ڊوڙندو نظر اچي ٿيو. اڄ اسيان جيي ميعياشيري ۾ نيظير 
ڦيرائڻ سان اوھان کي ڊگري يافتيه نيوجيوانين جيو ھيڪ 
اڻ کٽندڙ سمنڊ نظر ايندو، جن ۾ اڪيثيرييت شيعيور ۽ 
تھذيت يافته ھجڻ کان به الچار آھن. اسان جيي قيوم 
کي تيھيذييب ييافيتيه مياڻيھين جيي ضيرورت آھيي اھيڙن 
باشعيورن مياڻيھين جيي ضيرورت آھيي، جيييڪيي ھيڪ 

 ڪ مي بي َُجوُخواب
 

 ڪ مي بي 

 ترجمو: 
 مير سردار چنڙ

 عليُشريازي
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قوم کي بلندين تائين پهچائين نه ڪي ڊگري ييافيتيه 
ماڻھو جن جي زندگي جو مقصيد سيرڪياري نيوڪيري 
کانسواِء ڪجهه نه ھجي. منهنجو چوڻ آھيي تيه اسيان 
جنھن بيوقوفي جو شڪار آھييون ان ميان نيڪيرڻ الِء 
ضرورت ان ڳياليهيه جيي آھيي تيه اسيان کيي تيعيليييميي 
نييظييام کييي بييھييتيير ڪييرڻ جييي ضييرورت آھييي، تييمييام 
تيييعيييليييييييميييي ادارن ۾ بيييحيييييييثيييييييت ڪييياميييييييابيييي ھيييڪ 
سبجيڪٽ طور پڙهائي وڃي، ھي پيراڻيو انيدران ٽيٽيل 
نظام جينيهين طيرح ميعياشيري ۾ قيوم ۽ سيوچ پيييدا 
ڪري رھيو آھي ان جيي مسيتيقيبيل ۾ ڪياميييابيي ۽ 
ڪامراني ته پري جيي ڳياليهيه آهيي، وڌييڪ اسيان کيي 
بک ۽ بيروزگاري کي منهن ڏييڻيو پيونيدو. اسيان وٽ 
اڄ به اھڙا کوڙ سيارا عيظيييم اسيتياد ميوجيود آھين جين 
جي زندگي ۽ تجربيا پينيهينيجيي انيدر ۾ ھيڪ ڪياميل 
درسگياهيه آھين. اھيڙا اسيتياد ٻيارن ۾ خيواب ڏسيڻ جيو 
جيييذبيييو پيييييييدا ڪييينيييدا آھييين، خيييوابييين جيييي الِء وڙھيييڻ 
سيکاريندا آھن، عملي طيور اسيان انيھين اسيتيادن کيي 
اھييو مييقييام ڏيييون ۽ انييھيين کييي تييعييليييييمييي ادارن ۾ 
پنهنجي صالحيتن جي ا ھار جو موقعو ڏيون تيه اھيو 
ڏيينيهيين پييري نياھييي جييڏھين تييعيلييييميي ادارن مييان اھييي 
 ماڻھو نڪرندا جيڪي ملڪ جو نالو روشن ڪندا. 

منهنجي زندگي منهنجي سامھون ھڪ بيليييڪ ايينيڊ 
وائٽ فلم جھڙي آھي جنهن جو ھر ڏينهن ميون کيي 
ڪنهن قيمتي اثاثي يا پڪي سبق جيييان يياد آھيي. 

جو اھو ڏينيهين  0992مون کي اڄ به ياد آھي آگسٽ 
جڏھن اونھاري جون موڪلون گذارڻ کانيپيوِء پيھيرئييين 
ڏييينييهيين اسييڪييول ويييو هييئييس اسييان کييي ان ڏييينييهيين 

حيفييي  ” پنهنجي استاد سيعيييد احيميد جيي نصيييحيت 
 جو نظم ان زباني ٻڌايو ھو.“ جالنڌري

 مجهي اڪ ننها بچه نه سمجهو

 مجهي اس قدر بهوال بهاال نه سمجهو
 مجهي کيلني ڪا هي شيدا نه سمجهو
 سمجهتي هو ايسا تو ايسا نه سمجهو
 مين طاقت مين رستم سي بهتر بنون گا

 بهادر بنون گا دالور بنون گا
 مين پڙهه لک ڪي اورون ڪا رهبر بنون گا

 ارسطو بنون گا سڪندر بنون گا
 سبق نيڪيون ڪي مجهي ياد هونگي
 بهت سي هنر مجهه سي ايجاد هونگي
 بهت مجهه سي خوش ميري استاد هونگي
 عزيز اور مان باپ سب شاد هونگي
 سچائي سي هرگز نه شرمائون گا مين

 ڀالئي هر اڪ سي ڪيئي جائون گا مين
 مصيبت مين هرگز نه گهبرائون گا مين

 برائي ڪي راهون سي ڪترائون گا مين
 نه مين دل دکاني ڪي باتين ڪرون گا
 نه هرگز رالني ڪي باتين ڪارون گا

 مين بلڪه هنساني ڪي باتين ڪرون گا
 دلون ڪو مالني ڪي باتين ڪرون گا

گيرمييين جيي ميوڪييلين ۾ اسيان ھيي نيظيم ڀيرپيور ييياد 
ڪيو ھيو ۽ نيييٺ اهيو ڏيينيهين اچيي وييو جيڏهين سيڀ 
شاگرد پنهنجي استاد کي ھي نظم ٻڌائي داد وصيول 
ڪرڻ چاھين پيا، مان به ڏاڍو خوش هيئيس مينيهينيجيي 
خوشي ته ٻيڻي هئي. ھڪ ته مان ھي نظم پيورو يياد 
ڪيييييو ھييو، ٻييي خييوشييي تييه ان ڏييينييهيين مييون کييي ابييو 
اسڪول ڇڏڻ آيو ھو ۽ ويندي مون کي ٻن رپييين جيو 
نيرو نوٽ ڏيئي ويو، ميان نيظيم دل ۾ پيڙھينيدي ڏاڍو 

خوش هيئيس تيه اڄ رسيييس ۾ پينيهينيجيي پسينيد جيي 
 شيِء کائيندس.

استاد جي سوچن مان نڪرندي سڀينيي شياگيردن سيان 
 گڏ استاد جي احترام ۾ اٿي بيوس. 

سييعيييييد صيياحييب اسييان سييڀيينييي کييي ويييھييڻ جييو اشييارو 
ڪندي خيريت معلوم ڪئي ۽ پيوِء واري واري سيان 
سڀني جا نظيم ٻيڌڻ لڳيو اسيان پينيهينيجيي بييينيي تيي 
خوشي خوشي سان نظم ٻڌڻ ۾ مصروف هئاسين تيه 
اچانڪ منهنجو نالو کڻي مون کي استاد نظم ٻيڌائيڻ 

 الِء گھرايو ۽ مان سڀني شاگردن اڳيان بيھندي  
 مجهي اڪ ننها بچه نه سمجهو”

 “مجهي اس قدر بهوال بهاال نه سمجهو
ٻڌائڻ لڳس نظم ٻڌائڻ کانپوِء ميان پينيهينيجيي بييينيي 
ڏانييهيين وڌڻ لڳييس تييه اسييتيياد مييون کييي سييڏ ڪيينييدي 
روڪيو ۽ آھستي پيار مان ٿپيڪيي ڏيينيدي چيييائييين 
شاباس علي! تو بغير ھٻڪندي ھيڪ ئيي سياھيي ۾ 
شيانيدار نييظيم ٻييڌاييو. شييابياس پييٽ تيو ھين نييظيم کييي 
چري طرح سان ياد ڪيو آھي، تون پوري ڪالس ۾ 
پھريون نمبر آيو آھييين. اگير تيو اييئين خيود اعيتيميادي 
سان ھن نظم تي عميل ڪيرڻ شيروع ڪيييو تيه ھيڪ 
ڏينهن ضرور ايينيدو جيڏهين تيون پيوري پياڪسيتيان ۾ 
پھريون نمبر ايندين.  اھو ڏينهن منهنجي زندگي جيو 
يادگار ڏينيهين ميان ھيڪ آھيي، جيڏهين اسيتياد سيعيييد 
مون کي خواب ڏيکاريو ھيو ان ميون کيي زنيدگيي جيو 
ھڪ عزم ۽ مقصد ڏنيو.  ميان سيميجيھيان ٿيو جينيهين 
پنهنيجيي الِء خيواب ڏسيڻ شيروع ڪيييا خيوابين ۾ ان 
جذبو اڀاريو جنيهين ان خيوابين کيي سياڀيييان ڪيرڻ الِء 
جدوجھد شروع ڪئي ته ان کي ڪامييياب ٿيييڻ کيان 

 ڪير روڪي نٿو سگھي.
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جا رن  ايترا ته نراال آهن، جو  
ُانهن کي ڏسڻ سان انسيان جيو 
روح تيييازو ٿيييي پيييونيييدو آهيييي. 
قدرت واري هرهڪ انسيان کيي 
انيييييڪ خييوبييييين ۽ تييخييليييييقييي 
صالحيتين سيان سيرشيار ڪيري 
هن دنيا ۾ موڪليو آهي. هيلين ڪيييلير چيييو آهيي تيه  

دنيييا جيي سييڀ کيان خيوبصيورت ۽ سيويييين شيييين کييي ” 
ڇھي ۽ ڏسي نٿو سگيھيجيي بيليڪيه انيھين جيو دل سيان 

اهيڙي طيرييقيي سيان اسيان “.  ادراڪ ڪري سگيھيجيي ٿيو
جي ڏيھ ۾ ڏات ڌڻي خيوبصيورت شييين کيي پينيهينيجيي 
تخليقي صالحيتن سان اڃان وڌييڪ خيوبصيورت، نيمياييا 
۽ وڻندڙ بڻائي اهل دل ماڻهن اڳيان پييش ڪينيدا آهين. 
پيشڪش جو اهو طريقو ڪڏهن نثر ته ڪڏهن نظم ۾ 
ا هاريو ويندو آهي. ا هار جي انيهييَء طيرييقيي ۾ هيڪ 
ٻيو وڻندڙ ۽ دل کيي ڇيهينيدڙ طيرييقيو مصيوري بيه آهيي. 
مصور هميشه خوبصورتي جا متالشيي رهيييا آهين. ُاهيي 
زمان ۽ مڪان جي قيد کيان آزاد ٿيي ڪيري سيوچييينيدا 
آهن. ُانهن جي فڪري اڏام سونهن کي باز جي جهٽي 
وانگر هڪ پل ۾ سوگهو ڪري وٺندي آهي. اسان جيي 
دوستي واري حلقي ۾ هڪ اهڙو املھ ماڻهو پيڻ شياميل 
آهي، جيڪو هڪ ئي وقت اعلٰي پائي جو شياعير هيجيڻ 
سان گڏوگڏ هڪ منفرد مصور پيڻ آهيي. ُهيو پينيهينيجيي 
تييخيييييل ۾ لييفييظيين کييي جييوڙڻ سييان گييڏوگييڏ ُانييهيين کييي 
خوبصورت نموني سيان پييينيٽ ڪيرڻ جيو هينير بيه خيوب 
تيياڻييي ٿييو. راهييي رابيييييل پيييييرزادو جييو تييعييلييق ضييلييعييي 
خيرپورميرس جي تعلقيي ٺيري ميييروا  سيان آهيي. پياڻ 
بنيادي تعليم پنهنجي ڳوٺ مان حاصل ڪئي. غريب 
گهراڻي سيان تيعيليق هيجيڻ سيبيب ڪيالس اٺييين تيائييين 
پڙهي سگهيو. اسين جڏهن تاريخ جا ور  ورائيي ڏسيون 
ٿا ته ُاتان اسان کي اهڙا کوڙ سارا حواال ملن ٿا، جن کي 
پڙهڻ کانپوِء اها خبر پوي ٿي ته دنيييا جيا عيظيييم ذهين 
تعليمي ادارن جي قيد و بند کان آزاد رهيييا آهين. دنيييا 
جو عظيم ڏاهيو اليبيرٽ آئينيسيٽيائين اسيڪيول کيي جيييل 
سمجهندو هو. دنيا جو عظيم مفڪر، دانشور ۽ ليکيڪ 

گرو رجنيش اوشو هڪ ڏينهن به اسڪول پڙهيڻ نيه وييو. 
سندس واسطو گهڻو تڻو فطرت سان رهييو. جينيهين جيي 
بدولت کيس روحانيت جو علم عطا ٿيو ۽ ُان کوڙ سارا 
ڪتاب لکيا. هن وقت به دنيا اندر کيس وڏي پيييميانيي 
تيي پييڙهييييو وڃييي ٿييو. راهييي رابييييل پييييرزادي جييو تييعيلييق 
ٻهراڙي واري عالئقي سان آهيي. انيهييَء ڪيري سينيدس 
تعلق به سنڌ جيي هيرهيڪ ڳيوٺ، وسيتيي ۽ واهيڻ سيان، 
شهرن جي گم ڪندڙ گهٽيين کيان وڌييڪ رهيييو آهيي. 
ُهو جڏهن قلم کڻي ڪاغذن تي خيالن جا پيکيي ُاڏاري 
ٿيو تييه انيهيين ڪياغييذن تيي سينيڌ جيو خييوبصيورت نييقيشييو 
نمايان ٿي بيهي ٿو. سندس هرهڪ غزل، گيت ۽ بيييت 
۾ اسان کي سنڌ جا پار پتا ملن ٿا. سينيدس تيخيييل ۾ 
اسان کي سنڌ جو غريب طبقو دانهيندي نيظير اچيي ٿيو. 
اهڙي ئي نموني جڏهين ُهيو قيليم کيي پياسيي تيي رکيي 
هي ۾ مصيوري واري ُبيرش کيي جياِء ڏئيي ٿيو تيه اسيان 
کي سندس خوبصورت تصويرن ۾ سينيڌ جيا اصيليوڪيي 
داستان ۽ قصا توڙي ڪهاڻيون جيئرا جاڳندا محيسيوس 
ٿين ٿا. ُهو سنڌ کي پنهنجي خيالن ۾ خوبصورت کيان 
خوبصورت ترين ڪري پيش ڪرڻ جو هنر تاڻي ٿو. ُهو 
تاڻي ٿو ته سنڌ جو ماڻهوَء ڀلي غيربيت جيي چيڪيي ۾ 
پيسجي رهيو آهي، پر تنهين هيونيدي بيه قيدرت طيرفيان 
کيس جيڪا فيطيري ُحسينياڪييين کيي پيرکيڻ واري ا  
ڏني وئي آهي، ُانهيَء جيو نيور ڪيڏهين بيه خيتيم نياهيي 
ٿيڻو.  راهي رابيل پنهنيجيي شيخيصيييت ۾ جيييتيوڻيييڪ 
انتهائي سادو ۽ پيار ڏيندڙ شخج آهي تينيهين هيونيدي 
به ُھو پنهنجي پيارن دوستن کي ُانهن جي جنم ڏڻ تي 
خوبصورت تصويرون ٺياهيي ڀيييٽيا پيڻ پيييش ڪيري ٿيو. 
راهي رابيل پيرزادو پنيهينيجيي جيادوئيي ُبيرش سيان اسيان 
کي اوائلي سنڌ جو سير ڪرائي ٿو. سنيدس خيوبصيورت 
پينٽگن ۾ اسان ُانيهييَء کيو  کيي بيه ڏسيون ٿيا جينيهين 
مان پاڻي ڀرڻ الِء جوان جماڻ نينگريون، نازڪ ۽ نفيييس 
چيلھ تي دال کڻيي ايينيدييون هيييون. اِهيي کيو  اهيل دل 
ماڻهن الِء آخري اسٽيشن جهڙي حيثيت جا حامل هئا. 
پنهنجي ڳوٺ عالئقي جي ماڻهن الِء زيرو پوائنٽ جهڙا 
اِهي کو  پياڻيي جيي صيورت ۾ پيييار جيا آبشيار هيونيدا 

هئا. نه صرف ايترو پر ان سان گيڏوگيڏ جيدييد سينيڌ جيي 
اهم نياڻي ۽ سنڌ جي پيڙهيل طبيقيي جيي نيميائينيدگيي 
ڪينييدڙ سيينييڌ تييائييي مييحييتييرمييه بييييينييظييييير ڀييٽييو کييي خييراج 
تحسين پيش ڪندي سندس تصوير ٺياهيي تيارييخ جيي 
ورقن ۾ محفوظ ڪرڻ جو ڪارنامو سرانجام ڏنو اٿيس. 
ُهو سنڌ جي خيوبصيورت نييياڻييين جيي هيٿين ۾ ُاٺين جيا 
واڳ ڏيئي دنيا کي اهيو پيييغيام ڏئيي ٿيو تيه اسيان جيي 
سينييڌ جيي عييورت روز ازل کييان پيورهيييييت رهيي آهييي ۽ 
پنهنجي گهر، ٻار ۽ دنيا جي ميڙنيي ميعياميلين ۾ ميڙس 
جو هي ونڊائڻ کي پنهنجو اولين فرض سيميجيهيي ٿيي. 
راهي رابيل پيرزادو سنڌ تائي نياڻين کيي فيطيرت سيان 
پيار ڪينيدڙ عيورت طيور اسيان آڏو ڪيجيھ ان رييت بيه 
پيش ڪري ٿيو، جيو انيهين جيي جيهيولييين ۾ اسيان کيي 
ڪڏهن ٻڪري ته ڪڏهن مينهن جو ننڍڙو وڇڙو به نظر 
اچي ٿو. اهي ئي ساڳيون عورتون جڏهن پنهنجي ميٿيي 
تي پاڻي جا دال کيڻينيدي اسيان کيي نيظير اچين ٿيييون تيه 
ايييئيين ٿييو لڳييي تييڻ سييمييوري سيينييسييار جييو وزن عييورت 
پنهنجي سر تيي کينيييو آهيي. خيانيا بيدوش قيبيييلين کيي 
هڪ جاِء کان ٻي جاِء تي لڏپالڻ الِء جنهين سيواري جيي 
ضيرورت پييئيي ٿييي. ُهييوبييهييو اهييو سيمييورو عيڪييس راهييي 
رابيييل پيييرزادو اسيان جيي سيياميهيون پينيهينيجيي تصيويييرن 
وسيلي کڻي اچي ٿو. اهڙيون تصوييرون پينيهينيجيي دييس 
کان پرديس ڏانهن وڃيڻ واري درد کيي بيييان ڪيرڻ جيو 
داستان هجن ٿيون. اهي تصويرون هڪ دور جي ُپيڄياڻيي 
کان وٺي نئين دور جي شيروع ٿيييڻ واريين اميييدن جيون 
تڻ عيني شياهيد آهين. سينيڌ جيي گيهيرييليو عيورت کيي 
بطور سگيهيڙ پيييش ڪينيدي اسيان کيي سينيدس ٺياهيييل 
تصويرن ۾ صبي سانجهي جي ُاها گيهيڙي بيه ڏسيڻ ۾ 
اچي ٿي جنهن گهڙي اسيان جيون ميائيرون سيڀينيي ڪيم 
ڪار هڪ پاسي رکي، سردي توڙي گرمي ۾ مويي نينيڊ 
کي ڇڏي پنهنجي گهيرڀياتييين الِء کييير وليوڙي لسيي ۽ 
مکڻ ٺاهينديون آهن. راهي رابيل پيرزادو فيطيري رنيگين 
سان روح کي رچائيندڙ شخيج آهيي. بيس ضيرورت ان 
ڳياليھ جيي آهيي تيه کيييس گيهيربيل ميڃيتيا ۽ ميان ميلييڻ 

 گهرجي.

 راهيُرابيل:ُفطريُرنگنُس نُروحُرچ ئيندڙُشخص!
۽ُمس جي تادبُت ريخ،ُ   

 
 فطرت

 يوسف جميل لغاري
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جيئن سنڌ ڌرتي تي انسانيي 
تمدن ۽ تھذيب وجود ورتو ۽ 
انساني تيميدن شيروعياتيي دور 
۾ نيينييڍييين نيينييڍييين وسيينييدييين 
يييعيينييي ڳييوٺيين راتيين مييان ئييي 
ارتيييقيييائيييييييت حييياصيييل ڪيييري 
فطري مان مڃتا ماڻيي ۽ دنيييا جيي ٻييين تيھيذييبين 
کي جنم ڏنو، تيئن اڳتي ھيليي سينيڌو تيھيذييب جيو 
پناهه گاهه به سنڌ ڌرتي جا ڳيوٺ ئيي رھيييا آھين ۽ 
سنڌو تھذيب جو مرڪز اڄ به سنڌ جا ٻھراڙيَء وارا 
عالئقا ۽ ڳوٺ ئي آھن، جيييڪيڏھين ٿيوري پير  ۽ 
پروڙ ڪبيي تيه سينيڌ جيي ڳيوٺين ۾ ئيي نِيج سينيڌي 
تھذيب ۽ ثقافت جيئن جو تيئن قائم نظير ايينيدي، 
جيتوڻيڪ وقتي طور ٿورو گھڻو بدالُء به ايندو رھيو 
آھي، جيڪو ھڪ فطري عيميل آھيي ۽ نِيج سينيڌي 
ٻولي به پنھينيجيي فيطيري اوج ۽ عيروج سيان اڄ بيه 
سيينييڌ جييي ٻييھييراڙيَء وارن عييالئييقيين ۽ ڳييوٺيين ۾ ئييي 
ڳالهائي وڃي ٿي. سنڌ جو قديم ڳوٺ سانوڻ خيان 

مھيسر به اھڙن سنڌ ثقافتيي ۽ تيھيذييبيي ڳيوٺين ۾ 
شمار ڪيو وڃي ٿو، سنڌي ٽوپي، اجرڪ، َپَٽڪو ۽ 

 شلوار قميج سندن ويس لباس ۽ سڃاڻپ آھي۔
نصيرپيور شيھير کيان ڏکييڻراوڀير طيرف اٽييڪيل پيينيجيين 
ڪلو ميٽرن جي فاصليي تيي ۽ ٽينيڊو اليهيييار شيھير 
کييان اولييھ طييرف ليي  ڀيي  اٺ ڪييلييو ميييييٽييرن جييي 
فاصلي تي ٽنڊوالهيار کان نصرپور ويينيدڙ روڊ کيان 
ڏکڻ طرف اٽڪل ٻن ڪلو ميٽرن جي فياصيليي تيي 
واقع ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر هتان جو تمام قديم 
۽ تاريخي ڳوٺ آھي. روزاني مهراڻ اخبار حيدرآباد 

ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر سما دور جي آخير ” مطابق 
۾ يعني پندرهين صدي عيسويَء جي آخر ۾ آبياد 
ٿيو، جڏهن موجوده مهييسير وڏا خيييرپيورميييرس کيان 
سانوڻ خان ڪاول( ميهيييسير پينيهينيجيي خيانيدان وارمين 
سان ڪنهن ڳالھ تان ڪاوڙجي پينيهينيجيي ڪيٽينيب 

( 0“ ) سميت ڪشمور سنڌ کان ٿينيدو هيتيي پيهيتيو.
تڏهن هتي ٿورو اڳيان ڏکيڻ طيرف ميوجيوده تياجيپيور 
ڪمائنر( شاي جيي لينيگيھ ۽ درگياهيه سيييد ميعيصيوم 

شاهه بخاري جي ڏکڻ ۾ هيڪ نينيڍو شيھير عيالئيقيي 
ڀييورڙي ” واسيييين مييخيتييليف نياليين سيان سيڏيييو وييينيدڙ، 

سنڌو ساڱري جي هڪ آڳاٽي ڇياڙ  جيي “  ڀورڙايون
ڪناري تي قائم هيو ۽ ان شيھير جيو نياليو تيورڙير
توڙايون آھي ۽ ان ڏس ۾ سنيڌ جيو ميڃيييل ميحيقيق 

تيعيليقيي ” نصرپور واسي يوسف شاڪر ابڙو لکي ٿو، 
ٽنڊوالھيار ڪموجوده ضيليعيي( ييا ڀير پياسيي ۾ اھيڙن 

دڙا آھين جين ميان نصيرپيور  02/51ڦٽل شھيرن جيا 
جي پراڻي ڪقديم( شھر جا دڙا، ابل جو دڙو، ليال جا 
لھوڙ، اگھامياڻيي جيا دڙا، تيورڙي جيو دڙو، ميارييجيي 

“ )ديھ جو مارو، ڀوڙايون جو ڀڙو ڪدڙو( مشھور آھن
( ان مان ذڪر ٿيندڙ شھر جي نالي جي به ثابتيي 5

۽ وجود جي خبير ميليي ٿيي. تيارييخيي پسيمينيظير جيو 
جائزو وٺڻ سان معلوم ٿيندو ته ڀوڙيرڀوڙايون شھر 
جو بنياد وچين دور ۾ پيو. سنڌو درييا جيي سياڱيري 
وھڪري جي حوالي سان محترم بدر ابڙو ليکيي ٿيو 

وچين دور ۾ سينيڌو سياڱيرو نصيرپيور شيھير وارن ” ته، 
( سو اچي هن جڳيھ 2“ ) پٽن کان اوڀر ۾ وهندو ھو.

 ڳوٺُس نوڻُخ نُمهيسرُت ريخُجيُآئيينُ۾
۽ُمس جي تادبُت ريخ،ُ   

 مون 

 تحقيق ۽ تحرير: 
 عابد مهيسر
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تان گذرندو هو، تڏهن نصرپور جو شھر اڃان ڪو نه 
جڙيو هو، وري جڏهن سنڌو ساڱر پنهنجو ري مٽاييو 
۽ نصرپور شھر کان مٿان اوڀر طرف ميوجيوده نصييير 
ڪئنال واري جڳيھ تيان ييعينيي پينيھينيجيي قيدييم ۽ 
اصلي گذر گاهه تان گذري موجوده ٽنڊواليهيييار جيي 
اتر طرف کيان گيذري، سينيڌ جيي تيارييخيي ۽ قيدييم 
شھر اگھاماڻيراگھم ڪيوٽ جيي اوڀير کيان گيذري 
وڃييي رڻ ڪييڇ جييي پييٽيين تييي واقييع سييميينييڊ ۾ ڇييوڙ 
ڪندو هو. ياد رھي ته تنھن وقت ۾ سمنڊ ميوجيوده 
رڻ ڪڇ واري خطي ۾ موجود ھوندو ھو، جيڏهين تيه 
ان ئي ذڪر ڪيل دريائي وهڪري مان هڪ ڇياڙ  
ڦٽي نڪتي، جيڪا روزاني مھراڻ اخيبيار حيييدرآبياد 

جيييييئيين جييو تيييييئيين سيينييڌو دريييا جييي ” سيينييڌ مييطييابييق، 
مرڪزي وھڪري جيان ذڪر ڪيييل سينيڌو سياڱيري 

ماڳ تان جي اڃان به آڳاٽي وهڪري واري 
گييذرنييدي هييئييي. ان ئييي نييئييييين 
وھيييڪيييري جيييي ڪييينييياري تيييي 
ڪجھ وقت اڳ يعني نصرپور 
شييھيير جييي قييائييم ٿيييييڻ کييان 
ڪييافييي اڳ ڀييوڙيرڀييوڙايييون 

“ )شھر جڙي آبياد ٿيييو هيو.
( ۽ سيانيوڻ خيان ميهيييسير 2

ان نيينييڍي، پيير قييديييم شييھيير 
جيييي ڀيييرسيييان لييي  ڀييي  
پييييييينيييييييدرهييييييييييييييين صيييييييدي 
عيييييسييويَء جييي آخيير ۾ 
اچييي پيينييهيينييجييا جييھييوپييا 
اڏي آباد ٿيو ۽ اهڙيَء 
رييييت ڳيييوٺ سيييانيييوڻ 
خيييان ميييهيييييييسييير جيييو 
بييينييييييياد پيييييييو. وري 
جييييييڏهيييييين سيييييينييييييڌو 
ساڱري پنهنجو ري 

ميييٽيييائيييي نصيييرپيييور واري َپيييَٽييين کيييان 
اولهائين طرف کيان وھيڻ لڳيو تيه ھين وھيڪيري جيو 
ڪجھ وقت کانپوِء زور ٽٽي ويو، پر وھندو رھيييو ۽ 
نتيجي طور ڀورڙايون، ڀرڙايون، ڀوڙايون شھير جيو بيه 
اوج عييروج خييتييم ٿييي ويييو ۽ وقييت جييي وکيين سييان 
ِمٽجي مسمار ٿي ويو. جيتوڻيڪ ڳوٺ سانوڻ خيان 
مهيسر پوِء به جيئن جو تيئن قائم رهيو. يياد رهيي 
ته نصرپور شھر ڳوٺ سانوڻ خان مهييسير جيي آبياد 
ٿيڻ کان اٽڪل ساڍيون ڇھ صدييون اڳ آبياد ٿيييو 
هو ۽ ڀوڙيرڀوڙايون شھر نصرپور شھر کيان اٽيڪيل 

سييال اڳ آبيياد ٿيييييو ۽ تييقييريييبيين سييورھييييين  ٠٨۔٠٨
صديَء جي آخر ۾ ڦٽي ناس ٿي ويو. روزاني اخيبيار 
مهراڻ حيدرآباد سنڌ وڌيڪ احوال ڏيندي ليکيي ٿيي 

سيينييڌ ۾ سييمييا دور جييي شييروعييات ۾ سيييييد ” تييه، 
معصوم شاهه بخاري هتي پهتو. چيييو وڃيي ٿيو تيه 
سيد ميعيصيوم شياهيه بيخياري سيان گيڏ سينيدس ڀياُء 
محبت شاهه بخاري به گڏ آيو هو. هي ٻئي سيادات 
بخارا کان ملتان ۽ وري سيييوهيڻ کيان ٿييينيدا سينيڌ 
جييي تييقييريييبيين سييمييورن درويشيين جييي آسييتييانيين ۽ 

آرامگاھن کان ٿيندا هيتيي پيهيتيا، پير ميحيبيت شياهيه 
بييخيياري مييوجييوده وقييت جييي وسيينييدي ڊاسييوڙي ليي  
ٽنڊوآدم روڊ وڃي پنھنجو آستانو ٺاھيو ۽ سينيدس 
خييدمييتييگييار مرييريييا ۽ ھيينرييورا بييرادريَء وارا ٿيييييا ۽ 
سندس وفات بعد سندس مزار جوڙائي گادي نشيين 
ٿيا ۽ اھو سلسلو موجوده وقت ۾ بيه جياري آھيي ۽ 
سيد معصوم شاهه بيخياري سينيڌ جيي قيدييم شيھير 
ڀييوڙايييون، ڀييورڙايييون، ڀييرڙايييون جييي پيياسييي ۾ اچييي 

(, ان طييرح سييييييد 2“ ) آسييتييانييو ٺيياهييي رهييي پيييييو.
معصوم شاهه بيخياري هيتيي اچيي رهيييو ۽ عيبيادت 
رييياضييت ۾ پيينييهيينييجييي زنييدگييي گييذاري ۽ سيينييدس 
خدمتگار ڪهيري قوم جا فرد، جي بعد ۾ سندس 
درگاهه جا سجاده نشين رهيا ۽ سيد معصوم شيا  

ذواليحيج سين  ٠”  جي رحلت صدري روايتن مطيابيق 
  تي شام ڌاري سندس آستاني تي ٿي  ٠٠٠ر٠٠

۽ ڳييوٺ سييانييوڻ خييان مييھيييييسيير جييي رھيياڪيين 
ميييھيييييييسييير بيييرادري سيييميييييييت 
سانيوڻ خيان 

ڪاول( ميھيييسير ۽ 
ڪيييھيييييييري بيييرادري وارن گيييڏجيييي 

سندس تدفين سندس ڪاٺين سان اڏيل آمياجيگياهيه 
ذي  ٠۾ ڪئي ۽ وڏييون خييير خيييراتيون ڪيييون ۽ 

ھجري کان باقاعده سيد معصيوم شيا   ٠٠٨الحج 
بخاريَء جيو عيرس ميبيارڪ ميليھيائيجينيدو اچيي پيييو، 

ذي الحج تي وڏي عيقيييدت  ٠۽  ٠جيڪو ھر سال 
( سينيدس 7“ ) ۽ احيتيرام سيان ميليھياييو ويينيدو آھيي.

حياتيَء ۾ ڳيوٺ سيانيوڻ خيان ميھيييسير جيي اڏيينيدڙ 
سانوڻ خيان ڪاول( ميھيييسير پينيھينيجيي ڪينيھين تياڻ 
سڃاڻ واري الڳاپيدار ھٿان ڪارونجھر جبل ٿر مان 
مور پکيَء جو ھڪ جوڙو گھرائي سندس آماجگياهيه 
تي ويھاريو ۽ مور پيکييين جيي خيوب پيالينيا ڪيئيي، 
جيڪي اڃان تائين وڏي تعداد ۾ موجود آھن. سيد 
معصوم شا  بخاري جيئن ته ڪاني ڪراميت وارو 
درويش ۽ صوفي بزرگ ٿي گذرييو آھيي، ان ڪيري 
سندس مريدن جو به وڏو تعداد آھي ۽ خاص ڪيري 

ڪييھيييييري ۽ چيييھييواڻ بييرادريييون پييييييري مييريييدي ۽ 
عقيدتمنديَء ۾ سڀ کان اڳڀرييون رھيييون آھين، پير 
ھن مھل فيقيط چيھيواڻ بيرادري سينيدس ميرييديَء ۾ 
عقيدت جا گڻ ڳائي رھي آھي ۽ ڳوٺ سانوڻ خان 

ذي القيعيد سين  ٧٨مھيسر جي مھيسرن ۽ چھواڻن 
ھجريَء ۾ سيد معصوم شا  بيخياريَء جيي  ٠٣٣٨

مزار پھيرييون ڀيييرو پيڪييين سيرن ۽ سيييمييينيٽ سيان 
تعمير ڪرائي ۽ سنڌ جيي قيدييم ۽ تيارييخيي شيھير 
جييي مشييھييور ڪيياشييي ڪيياريييگيير مييحييمييد صييديييق 
ڪاشيييگير کيان ڪياشييَء جيو ڪيم ڪيراييو. درگيا  
سيد معصوم شا  بخاريَء جي داالن ۾ ميغيل دور 
کييان ئييي ڳييوٺ سييانييوڻ خييان مييھيييييسيير جييا رھييواسييي 
فوتگيَء بعد دفين ٿييينيدا رھيييا آھين، پير تينيھين دور 
ڪييتييبييا قييبييرن تييي نييه رکييبييا ھييئييا، پيير ڪييتييبيين جييي 
شروعات ڪلھوڙا دور ۾ ٿيل ٿي ڀانئجي ۽ ان جي 
ثابتيَء ان قديم تربت تي ڪاشيَء جي ڪتبي تي 
عربي لکاوت سان ملي آھي جنھين ۾ ڪيجيھ ھين 

 طرح لکت آھي.      
ذي اليقيعيد  ٧٨عرس وليد احيدي ميھيييسير وفيات 

  لکيل آھيي، جيڏھين تيه ٠٠٣٠
ڳيييوٺ سيييانيييوڻ خيييان 
مھيسر جي ميھيييسير 
برادريَء ۾ نسلن کان 
ھلينيدڙ صيدري رواييتين 
مان اھو به پتو پوي ٿيو 

اوائليي وقيت ۾ ھين ” ته، 
ڳيييوٺ جيييي ميييييييتييين کيييي 
موجوده قيبيو اسيٽيا  لي  
حيييييدرآبيياد روڊ ٽيينييڊوالييھيييييار 
تيي واقييع ھييڪ دروييش پيييير 
عييياليييي شيييا  قيييريشيييي جيييي 
آخري آرامگا  جيي آڳينيڌ ۾ 

( ھين 0“ ) دفن ڪيو ويندو ھو.
مھل ھن قبرسيتيان ۾ ميھيييسير 
بييرادريَء سييان گييڏ خيياصييخيييييلييي 
برادريَء جا فوت ٿيل ماڻهو دفين 
ڪيا وڃن ٿا ۽ ان کانسواِء ڪجھ 
ميتون چھواڻ ۽ رنيد بيرادريَء جيون 

آھين. سيييد ميعيصيوم شيا  بيخياري بيييه دفييين ٿيييييييل 
واري قبرستان جي طبعي بيھڪ جيي جياچ ڪيبيي 
تييه پيينييجيين ايييڪييڙن جييي ليي  ڀيي  ايييراضيييَء تييي 
چ ڙائيَء نما گول دائري ۾ ۽ گھڻن ُنيمين جيي وڏن 
ڊگيھين ۽ گيھياٽيين وڻين ۾ دل ۽ دمياغ کيي فيرحييت 
بخشيندي نظر ايندو ۽ قيبيرسيتيان جيي ھيڪ اييڪيڙ 
زمين گادي نشين فقير محمد ميھيييسير جيي زرعيي 

 استعمال ھيٺ آھي.
بھرڪيف ڀوڙايون، ڀورڙايون، ڀرڙايون شھر ۾ مالح، 
ڪهيري ۽ هندو جاتي واڻيا آباد هيئيا. واضيي رهيي 
ته ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر جي رهائشي، مهيييسيرن 
جيي ميعيياش جييو ذريييعيو زراعيت رهينييدو آيييو آھييي ۽ 
موجوده وقت ۾ به سندن ِڪِرت ڪاري پوکي نياڙي 
۽ زراعت ئي آھي ۽ بنيادي طور مهيسر ماليونيد ۽ 
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ميارو ميياڻيھيو رهيييا آھين ۽ سيواريَء جيي الِء گيھييوڙا 
ڪتب آڻيندا هئا. ياد رهي ته ان وقت نصرپور شھر 
بييه پيينييهيينييجييي پييوري عييروج تييي هييو ۽ ڏيييهييان ڏيييھ 
مشھور ۽ معروف ھو. جڏهن ذڪير ڪيييل بيرسياتيي 
دريائي وهڪرو بند ٿيو ته هن عالئقي جي رهواسين 
کي فصل پوکڻ ۾ ڪافي مشڪالت ٿيندي هيئيي 
۽ پوِء صرف برساتن جي جمع ٿيل پاڻي تيي فصيل 
پوکيندا هئا، جيئن ته اڳ سنڌ ۾ برساتون به بيحد 
گھڻيون وسنديون هيون ۽ دريائي وهڪرن وارا پيٽ 
ڍنييڍون ڍورا ۽ ڀِييٽييون َڀييڏا بييڻييجييي رھييجييي ويييا. سييي 
ڍنڍون ڍورا ۽ َڀڏا برساتي پياڻييين سيان ڀيرجيي ويينيدا 
هئا، جن تي پوِء نار يا ُهرال چاڙھي منجھائين پياڻيي 
کڻي پوکن کي ڏنو ويندو هو ۽ پيئڻ جي پاڻيَء الِء 
گھڻو ڪري کو  کوٽيا ويندا هيئيا، جيي پيوِء اڳيتيي 
هلي روايت بڻجي ويا ۽ ويجھي ماضيَء ۾ به اهيي 
کو  هن عالئقي جي ڳوٺن ۾ رھيا ۽ ڳوٺ سيانيوڻ 
خان مهيسر ۾ به ٽي کو  ۽ انھن ميان ھيڪ کيو  

ع واري ڏھيياڪييي تيائييييين ڳييوٺ جييي اوڀييارييين 0991
ڪناري ۾ موجود رھيو، پر ھاڻ تيقيرييبين اهيي کيو  
پييورجييي خييتييم ٿييي ويييا آھيين ۽ جييڏهيين ڀييوڙايييون، 
ڀورڙايون، ڀرڙايون شھر ويران ٿي ختم ٿييو تيه هينيدو 
جاتي واڻين جا ڪجھ گهر لڏي اچي ڳيوٺ سيانيوڻ 
خان مهيسر ۾ آباد ٿيييا ۽ ميالح نصيرپيور شيھير ۾ 
وڃي آباد ٿيا ۽ ڪهيري قوم جا به چند گھر ڳوٺ 
سانوڻ خان مهيسر جي ڀرسان آباد ٿيا. جيئن ته ان 
وقت هي پورو عالئقو جھر جھن  بنيل هو، سيانيوڻ 
خان مهيسر پنهنجي ڪٽنب سميييت آبياد رهيييو ۽ 
آھسيتيي آھسيتيي آبيادي وڌي وييجيھيي هيڪ ڳييوٺ 
بنجي ويو، جيئن مختيليف دورن ۾ ميخيتيليف حيميال 
آور سنڌ تي ڪياهييينيدا رهيييا هيئيا، پير حيميال آور بيه 
گھڻو ڪري شھرن ۽ وڏين آبادين تي حيميال ڪيري 
ڦر لٽ ڪينيد هيئيا, رحيييميداد خيان ميوالئيي شيييدائيي 
پنهنجي ج  مشھور تالييف جينيت السينيڌ ۾ ميدد 
خان پواڻ جو سنڌ تي ڪيا  ڪيرڻ بيابيت ليکيي ٿيو 

 ته 
ع ڪلهوڙا دور ۾ مدد خان پواڻ طوفان 0021سن ” 

وانگر سنڌ تي ڪياھيي آييو. بيديين تيائييين سينيڌ جيا 
دولتيمينيد ڳيوٺ ۽ شيھير افيغيانييين ڦيري نياس ڪيري 

( پر هتي جيئن ته ڪا خاطر خواهه آبادي 2“. ) ڇڏيا
نه بڻجي سگھي ۽ جهر جهن  سبب هيي عيالئيقيو 
حمال آورن کان محفوظ رهيو ۽ جڏهن ڪلهوڙا دور 
۾ مدد خان پواڻ سنڌ تيي ڪياهيي آييو ۽ ڦيرليٽ ۽ 
قتل ۽ غارت جو آزار مچائي ڏنائين. روزاني مھيراڻ 
اخبار مطابق جڏھن مدد خان پواڻ پنھنجي لشيڪير 
سان بڪيرا شريف تي حملو ڪرڻ الِء ھيتيان گيذري 
رهيييييو تييه رات جييي وقييت ۾ سيينييدس لشييڪيير مييان 
سندس ٽي سپاهي ڀلجي ڳوٺ سانوڻ خان مھييسير 
۾ اچي ويا ۽ فقير حامد خان مهيسر جيڪو مالوند 
ماڻھو هو، سو پنهنجي مال جي وٿاڻ ۾ سيتيل هيو، 
ان تيي حيمييليو ڪيييو، پير فيقيييير حياميد خييان ميهيييسيير 
ڦڙتيلو جوان هو، جنهن نهايت ئي هيوشييياريَء سيان 
لشڪر وارن انهن ٽنهي سپاهين کي پنهنجي قابوَء 
۾ آڻي ڇڏيو ۽ هي پير ٻڌي جھن  ۾ رهياييائييين 
۽ پنهنجي ڳوٺ وارن کي سڄي وارتا ٻڌايائين جين 
انهين ٽينيهيي ليٽيييرن کيي ٽين ميهييينين تيائييين انيهيي 
گھاٽي جھن  ۾ ٻڌي ڇڏيو ۽ وقت تي کين کاڌو 
پيتو ڏيندا هيئيا ۽ جيڏهين انيهين آئينيده اهيڙن ُڪيڌن 
ڪمن کان توبهه ڪئي ته کين ڇڏيو ويو. ان دوران 
مدد خان پواڻ به پنهنجي لشڪر سميت سينيڌ ميان 
وڃي چڪو هو ۽ سندس هي ٽييئيي سيپياهيي واپيس 

( اهڙيَء رييت ڳيوٺ سيانيوڻ 9“ ) افغانستان هليا ويا.
خان مهيسر جي رهواسييين پينيهينيجيي ڳيوٺ جيي بيه 
حفا ت ڪئي ۽ ڦورو افغاني وحشين کيي سيييکيت 
به ڏني. گھڻو ڪري هي سمورو عالئقيو حيميال آورن 
ڦورو، لٽيرن کان گھاٽي جھن  سيبيب بيه ميحيفيوظ 
رهيو، پر قدرتي آفتن هن عالئقي کي شديد ميتياثير 
ڪيو ۽ ٻه وڏيون تاريخيي ٻيوڏون آييون جين ڪيافيي 
وسندين کي صفحه هستيَء تيان ميٽيائيي ڇيڏييو، تين 
جيو اثير سييانيوڻ خيان مييهيييسير تيي بيه خييطيرنياڪ حييد 
تائين پيو ۽ ڪجھ ماڻھو انهن ٻوڏن جي لپيٽ ۾ 
آيا. اهڙيَء طرح وبائي بيمارين به هن عيالئيقيي کيي 
شييديييد نييقييصييان پييهييچييايييو، جيينييهيين سييان سييانييوڻ خييان 

مهيسر جي آبادي ڪافي حيد تيائييين ميتياثير ٿيي ۽ 
گھٽجي وئي ۽ ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر جي ڀر ۾ 
رهندڙ ڪهيري قوم، ڳوٺ ۾ ھندو جياتيي واڻيييا ۽ 
آسييپيياس رهيينييدڙ قييومييون لييڏپييالڻ ڪييري وڃييي ٻييييين 
عييالئييقيين ۾ آبيياد ٿيييييون. جيييييئيين تييه مييعييصييوم شييا  
بيخيياريَء جييو اول خيدمييتيگييار ۽ بيعييد سييجياده نشيييين 
ڪيهييييري قييوم جييا فيرد ٿيييينيدا آييا، تيين مييان صييرف 
درگا  جو سجاده نشين فقير ييار ميحيميد ڪيھيييري 
عييرف فييقييييير يييارو ڪييھيييييري درگييا  جييي پيياسييي ۾ 
جھوپا اڏي رهيي پيييو. بياقيي سينيدس قيوم وارا اول 
نصيرپييور ۽ بييعييد ۾ الڙ سيينييڌ ۾ وڃيي آبيياد ٿيييييا ۽ 
اهڙيَء ريت ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر مختليف دورن 
ميان گييذرنيدو تييڪيلييييفين ۽ مشيڪيالتيين کيي مينيهيين 
ڏيندو ميوجيوده دور ۾ پيهيتيو. ڳيوٺ ۾ ڪيافيي فيرد 
ناميارا ۽ ُسڌ ُٻڌ وارا ٿي گذريا آھن. هين ڳيوٺ جيو 
اڏيندڙ ۽ آباد ڪندڙ سانوڻ خان مهيسر يقينن هڪ 
هوشيار ۽ سلجھيل، سيميجيھيدار، بياهيميت ۽ بيهيادر 
انسان هو جنهن پنهنجن رشيتين نياتين ۽ ڳيوٺ راڄ 
کي ڪن اڻٽر مجبورين جي ڪارڻ ڇڏي ھڪ ٻئيي 
۽ اڻييڄيياڻ عييالئييقييي ۽ اڻ واقييف ميياڻييھيين ۾ ڌارئييييين 
ميياحييول ۾ رهييي پيينييهيينييجييو ڳييوٺ قييائييم ڪيييييو ۽ 
پنهنجي سڃاڻپ قائم ڪئي.  اهر آھي تيه کيييس 
ڪيافييي تييڪييلييييفييون ۽ مشييڪييالتييون بييه پيييييش آيييون 
هونديون، پر انهن سڀني حالتن ۾ گھر ۽ ڳوٺ کي 
همت ۽ اٽيل ارادي سيان قيائيم رکيييو. نيه تيه اھيڙيين 
حالتن ۾ گھڻا همت هاري ويهنيدا آھين، پير سيانيوڻ 
خان ڪاول( مهيسر ان صورتحال جو مقابلو ڪيييو ۽ 
پڪي ۽ منبوط ارادي سان حاالت سان سمجھوتو 
ڪيو ۽ بي سرو سامانيَء ۾ پنهنيجيي ڪيٽينيب جيو 
خيال رکيييو ۽ پيرگيھيور ليڌي ۽ نيئييين مياحيول سيان 
مطابقت پيدا ڪئي ۽ ان جو باقائيده حصيو بيڻيجيي 
ويو. هن ڳوٺ يعني ڳوٺ سانيوڻ خيان ميهيييسير جيو 
اڏيندڙ سانوڻ خان مهيسر ڪاول( جي ئي تربييت جيو 
اثر سندس اوالد ۽ ايندڙ نسلن تيي پيوڻ اوس هيو ۽ 
ان طرح اهو سلسلو هلي پيو ۽ مهيسر بيرادري هين 
عالئقي ۾ ا  جي ڪرم سان ۽ پنهنجي هيميت ۽ 
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حوصلي سان قائم رهي هڪ ميثيال قيائيم ڪيييو ۽ 
 تاريخ جو حصو بڻجي وئي. 

ان کانيپيوِء سيانيوڻ خيان ڪاول( ميهيييسير جيي اوالد بيه 
مڙس ٿي وقت ۽ حالتن جو مقابلو ڪيو ۽ جييياپيي 
جي جن  ۾ سڦلتا ماڻي ۽ نسلن کي نسلن تائين 
پهچايو، اهڙي طرح وري ڳوٺ سانوڻ خيان ميهيييسير 
۾ فقير حامد خان مهيسر، احمد خان ميهيييسير وڏي 
همت وارا ۽ سلجهيل ۽ عمده شخصيتن جا ماليڪ 
هوندا هئا. جيئين ميٿيي ذڪير ڪيري آييا آھيييون تيه 
فقير حامد خان وڏي بهادري ۽ هوشياريَء سان مدد 
خان پواڻ جي لشڪير جيي ٽين سيپياهييين کيي ٻيڌي 
ويهاريو. ان واقعي کانپوِء فقير حامد خان مهيسر ۽ 
سندس ساٿي ڳوٺاڻن جو پورو عالئيقيي ۾ نياليو ٿيي 

 ويو.
ان طرح ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر ۾ رهندڙ مهيييسير 
بييرادري نييظييم و ضييبييط ۽ ثييابييت قييدميييَء سييان هيين 
عالئقي ۾ نه صرف پنهنجي سڃاڻيپ بيرقيرار رکيي، 
پر پنهنجو اثر رسوي به پيدا ڪيو ۽ عالئقي واسين 
جي هر مشڪل وقت ۾ مدد ڪئي ۽ سهارو بڻيييا. 
احدي خان ڪاول( مهيسر، مهدي خان ڪاول( مهيييسير 
به سڌ ٻڌ وارا ۽ سيليجيھيييل هيونيدا هيئيا. ان کيانيپيوِء 
وري سندن اوالد مان اڳتي هلي احيدي خيان ڪثيانيي( 
مهيسر ۽ مھدي خان ڪثاني( مهيسر بيه سيميجيھيدار 
۽ سلجھيل ۽ عمده شيخيصيييتين جيا مياليڪ هيئيا ۽ 
سيينييدن اوالد بييه سيينييدن ئييي نييقييش قييدم تييي هييلييي 
پنهنجي وڏڙن جو نالو روشن ڪيو. هر ڪنهن سيان 
سوي ۽ وڻندڙ روش برقرار رکيائون. ان کانپوِء حمير 
خان ڪاول( ميهيييسير بيه پينيهينيجيي وڏڙن جيي پيييروي 
ڪئي ۽ همت ۽ عقل سان پنهنجي سڃاڻپ ۽ اثير 
رسوي برقرار رکيو. فقير حامد خان مهيسر جيئن ته 
مالوند ماڻھو هو سندس وفيات کيانيپيوِء سينيدس وڏو 
پٽ َڇتو خان مهيسر پنهنجيي گيھير جيي آڳ واڳ 
سنڀالي ۽ کير وڪڻڻ، شھر تاجيپيور وڃيڻ لڳيو. يياد 
رهي تاجپور شھر ٽالپر دور ۾ آباد ٿييل شيھير آھيي 

ڪليو ميييٽيرن  2۽ نصرپور شھر کان ڏکڻ ۾ اٽڪل 
جي فاصلي تي موجوده روهڙي ڪئنال جي اتيرئييين 
ڪيينيياري تييي لڳييو لڳييو قييائييم آھييي. تيياجييپييور جييي 
رهاڪو قمبراڻي قيوم جيي هيڪ خيانيدان سيان ڇيتيو 
خييان مييهيييييسيير جييو تييعييلييق جييڙيييو جييتييان پييوِء شييادي 
ڪيائين ۽ اتي ئي رهائش اختيار ڪيائين. جينيهين 
مان کيس چار پٽ هرهڪ  مسيو خيان، سيانيوڻ خيان 
ڪٽيو(، شانو خيان ۽ شيھيمييير خيان ميهيييسير ٿيييا. ان 
طرح ڇتو خان مهيسير تياجيپيور جيو رهياڪيو بيڻيجيي 
وييو، پيير سيينييدس آخيري پييٽ شيھييميييير خييان ميهيييييسيير 
پنهنجي آبائي ڳوٺ، ڳوٺ سانوڻ خان ميهيييسير ۾ 
زندگي جي آخري ايامن تائين ايندو ويينيدو رهيييو ۽ 
ان کانپوِء سندس پٽ ٻٻر خيان ميهيييسير تياجيپيور ۾ 
رهائش پذير رھيو جنھن جي تازو وفات ٿي آھي ۽ 
سندس اوالد تاجپور شھير ۾ رھيي ٿيو. يياد رهيي تيه 
شھمير خان مهيسر جو ننڍو پٽ يار محمد مهيسير 
ڪجھ وقت اڳ وفات ڪري وييو، ييار ميحيميد غييير 
شادي شده هو. ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر جا رھاڪو 

مھيسر برادريَء جا فرد به صوفيت جي سرهاڻ سيان 
واسيل رهيا ۽ کين انسانيت سان بيحد گھڻو لڳياُء 
رھندو آييو آھيي ان ڪيري کييين درويشين ۽ بيزرگين 
سان بيحد گھڻي عقيدت رھندي آئيي آهيي. فيقييير 
عرس مهيسر پنيهينيجيي ڳيوٺ جيي ڪيجيھ مياڻيھين 
سييان ڪييافييييين جييي بييادشيياهييه سيييييد مصييري شيياهييه 
رضويَء جيي حياضيري ڀيرڻ شيھير نصيرپيور ۾ ويينيدو 
رهندو هو ۽ سيييد مصيري شياهيه جيي بيه هينين سيان 
گھڻي دل هونيدي هيئيي، اگير ڪيڏهين هيي نيه وڃيي 
سگھندا هئا ته باقاعده کين ماڻھو موڪلي گھرايو 
ويندو هو. فقير عرس مھييسير سينيڌي ڪيافييين جيي 
بادشا  سيد مصري شا  جي صحبت سيبيب شيعير 
و شاعري به ڪندو ھو، پر سندس شاعري نه لکيجيڻ 
ڪري اڄ اسان کي نه ملي سگھيي آهيي ۽ روزانيي 

ع ميطيابيق فيقييير 0992مھراڻ اخبار حيدرآباد سينيڌ 
عرس ڪٽيو( مھيسر جو سندس ڳيوٺياڻين جيي زبيانيي 
رواييتيين مييان صيرف ھييڪ ڪييچيو ڦييڪييو بييييت مييلييي 
سگھيو، جيڪو سندس زندگيَء جي آخيري ڏيينيھين 
۾ سيينييدس ويييجييھييي عييزيييز کييي پييڻيييييويييَء جييي پييٽ 
ڪحاجي حمير خان مھيسر( جي تيم جيي خيبير ٻيڌڻ 
 سان چيو ھئائين، اھو بيت ڪجھ ھن ريت آھي 
 جنم ورتائين ڄيٺ مھيني، گھر حسين خان جي،
 حمير جو اچڻ سونا پل، ھيا ڏٺم ٻالڪپڻو سندئي،
 پر سوڳ سيد مصريء جي، گذري ويا يارھن ورھيه۔

 ع(0909ڪفقير عرس ڪٽيو( مھيسر وفات 
جيئن ته فقير عيرس ميھيييسير سينيڌي ڪيافييين جيي 
بييادشييا  ۽ نصييرپييور شييھيير جييي ڪييامييل وليييَء سيييييد 
مصري شا  سان عقيدت رکندڙ ھو ۽ زنيدگييَء جيو 
گيھيڻييو عييرصيو سييييد مصيري شيا  جيي صيحييبيت ۽ 
سنگت ۾ گذريو ان ڪري سندس به شاعراڻو ميزاج 
بڻيو ٿوري گھڻي شاعري به ڪينيدو ھيو، پير جيڏھين 
سييييد مصييري شييا  جييي رحييلييت ٿييي تييه کييييس دلييي 
صدمو رسيو ۽ پاڻ ھر وقت سوڳ جي ڪيفيت ۾ 
غيمييگيييين رھيينيدو ھيو ۽ وري جيڏھيين کييييس سينييدس 
ويجھي مائٽ حسين خان ميھيييسير وليد حيمييير خيان 
ڪثاني( مھيسر کي پٽ ڪحمير خان ڪثاني( مھييسير، 
جنھن جو احوال اڳيان ايندو( تائو ته کيييس ڪيجيھ 
سرھائي ٿي ۽ خوشيَء واري ڪيفييت ۾ اھيو بيييت 

ع واري ڏھاڪي تائين ڳيوٺ 0921چيائين، جيڪو 
 )01جي بزرگن جي سيني ۾ محفوظ رھيو. ڪ

فقير عرس مھيسر سندس بيرادريَء جيا ڪيجيھ فيرد 
سيينييڌ جييي قييديييم ۽ تيياريييخييي شييھيير نصييرپييور جييي 
رھييواسييي ۽ ڀييلييوڙ شيياعيير سيييييد مصييري شييا  جييي 
شخصيت ۽ ڪردار کان تمام گھڻيو ميتياثير ھيئيا ۽ 
ساڻس عيقيييدت جيي حيد تيائييين چياھيت ۽ ميحيبيت 
رکندڙ ھئا. ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر جي رھيواسييين 
به سيد مصري شا  سان لنئون لڳائي، ھيڪ اھيڙي 

سيييد ” واقعي جو ذڪر راقم جي تحقيقي تصينيييف 
۾ ڪيجيھ “  مصري شاهه بحيثيت ڪافي گو شاعير

مھيسر قيوم جيا ڪيجيھ مياڻيھيو ” ھن طرح آھي ته  
سائين مصري شا  جا پڪا ميرييد ۽ پيوئيلي  ھيئيا، 
جيييييڪييي سييائييييينَء وٽ سييڄييو ڏييينييھيين اوتيياري ۾ 

ڪچھريَء ۾ شامل ھوندا ھئا ۽ ڪڏھن ڪڏھن ته 
ڏينھن جا ڏينھن ۽ راتين جون راتيون سائيينَء سيان 
رھاڻين ۾ مشغول ھوندا ھئا، سائينَء جي به سياڻين 
خاص شفقت ۽ محبيت ھيونيدي ھيئيي. ھيڪ دفيعيي 
سيد مصري شا  جي آستاني تان رات جي محيفيل 
جيي پييڄيياڻيييَء تييي فييقييييير عييرس مييھييييسيير ۽ سيينييدس 
برادريَء جا ڪجھ فرد جيڪي سندس ويجھا عيزييز 
ھئا، سائينَء کان موڪيالئيي ڳيوٺ اچيڻ الِء اٿيييا تيه 

بابا ڪيجيھ ميفياصيليو پينيڌ ” سائينَء کين فرمايو ته  
ڪرڻ بعد گس تي ٿورو بيھجو، جيئن تيه اھيا رات 
جھڙالي ۽ مينھوڳيَء سبب اونداھيَء واري ھيئيي ۽ 
آڪاش تي بيادل دھشيتينياڪ گيجيگيوڙ ڪيري رھيييا 
ھئا. فقيرن سائينَء جي ٻڌايل جاِء تي ٿورڙو بيوا ته 
چند ئي لمحن ۾ ِوڄ جي تيييز تيجيلييَء جيي ڪيارڻ 
فييقيييييرن کييي ٻييه خييطييرنيياڪ نييانيي  گييس تييان سيينييدن 
سامھون گيذرنيدي نيظير آييا ۽ اھيڙيَء حياليت سيبيب 
فقيييرن پينيھينيجيو گيس بيدالييو ۽ ان طيرح خيوفينياڪ 
نانگن کان محفوظ رھيا ۽ کييين سيائييينَء جيو ڏنيل 
اشارو بيه يياد آييو ۽ گيس تيي بيييھيڻ جيي ڳياليھ بيه 

 )00“ )سمجھ ۾ اچي وئي.
بھرڪيف ايئن وقت جو ڦيييٿيو ڦيرنيدو رهيييو ۽ وري 
هڪ دور آيو، جنهن ۾ سيڌ ٻيڌ وارا حياجيي رمنيان 
ميهيييسير، حياجيي الکيو فيقييير ميهييييسير گيادي نشيييين 
درگاهه معصوم شاهه بيخياري. يياد رهيي تيه درگياهيه 
حنرت معصوم شياهيه جيا شيروع کيان ئيي سيجياده 
نشين سندس حياتيَء ۾ خدمتگار رهندڙ ڪيهيييري 
فقير پيڙھي در پيڙھي رهينيدا آييا ۽ سيجياده نشييين 
فقير يار محمد ڪهيري عرف فيقييير ييارو ڪيھيييري 
پنهنجي حياتيَء ۾ الکي فقير مهيسر کيي درگياهيه 
معصوم شاهه جو سجياده نشييين بيڻيائيي پياڻ ھيتيان 
هليو ويو ۽ مرحوم حاجي حمير خان ڪثاني( مهيسر 
هن عالئقي ۾ وڏي تاڻ سڃاڻ وارا ٿي گذريا آھين، 
خاص طيور تيي ميرحيوم حياجيي حيمييير خيان ڪثيانيي( 
مهيسر هڪ زنده دل شخصيت جو مياليڪ هيو. پياڻ 
نه صرف پنهنجي وڏڙن جون وييل زمييينيون ميميڪين 
حد تائين هي ڪري پنھنجي برادريَء ۽ ڀائرن کيي 
ڏنيون، پر پنهنجي ڳوٺ ۽ برادريَء کي نئين ِسيري 
سان ُمنظم ڪيو ۽ وقت ۽ حاالت جيي پيييِش نيظير 
پنهنجي برادريَء يعني پنھنيجيي ڳيوٺ وارن عيزييزن 
۾ سجاڳي پيدا ڪئي ۽ پنهينيجيي ڳيوٺ ۾ سيڌارا 
آندا ۽ نئين نسل کي خاص طور تي تعليييم طيرف 
مائل ڪيو. ان کان اڳ يعني پاڪستاڻ قائم ٿيييڻ 
کان به اڳ سندس تعليمي حصول جي حوالي سيان 
ڪوششون هونديون ھيون، پر جيئن ته انگرييزن جيي 
دور ۾ هييي عييالئييقييو خيياطيير خييواهييه تييرقييي ڪييري نييه 
سگھيو. ان ڪيري هيتيي ڪيابيه تيعيليييميي سيهيوليت 
مييييسيير نييه هييئييي، پيير پيياڻ پييوِء بييه هييمييت نييه هيياري ۽ 
مييذھييبييي تييعييليييييم جييي حييوالييي سييان خيياطيير خييواهييه 
ڪييوشييش ڪييئييي. هيين ڳييوٺ ۾ قييرآن پيياڪ جييي 
تعيليييم جيو سيرشيتيو بياقياعيده قيائيم ڪيييو ۽ ميردن 
توڙي عورتن کي ديني تعليم ڏيارڻ الِء ڪوششيون 

ع ۾ هيڪ نيئييين 0922ورتائين. پنهنجي ڳوٺ ۾ 
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جامع مسيجيد نيميره تيعيمييير ڪيرائيي، جيا ڳيوٺ جيي 
مرڪزي مسجد طور قائم آھي. هن مسجيد ۾ هين 
ڳوٺ جي ڇوڪرن ۽ نييياڻييين کيي قيرآن پياڪ جيي 
تعليم ڏيڻ جو باقاعده سلسلو شروع ٿيو. ياد رهي 
ته جامع نمره مسجد ۾ تعمير ٿيڻ واري وقيت کيان 
حاف  قرآن مقرر ٿيينيدا رهيييا آھين، جين ۾ ميرحيوم 
حاف  محمد صديق جتوئي ۽ مرحوم حاف  حاجيي 
خييان حيياجيياڻييو نصييرپييوري وغيييييره قييابييل ذڪيير آھيين. 

ع واري ڏھيياڪييي ۾ درس قييرآن پيياڪ جييي 0921
ذميواري مولوين مرحوم نييياز ميييميڻ ۽ ميوليوي ا  

ع واري ڏهياڪيي 0991بخش خاصخيلي نڀائي ۽ 
۾ مرحوم حاف  عيبيدالصيميد بيروهيي جيهينيڊو ميري 
ضيلييعيو ٽينييڊوالييهييييار وارو بييه نييييڪ سييييرت ۽ عييمييده 
شخصيت جيو مياليڪ بيطيور پيييش اميام رهيييو هيو. 
درس قرآن جي ذميييواري بيه نيڀيائيي ۽ ميرحيوم اليھ 
اوڀايو مھيسر ولد مرحوم حسين خان مھيسر جاميع 
مسييجييد نييمييره ۾ پييابيينييديَء سييان ٻييانيي  نييميياز جييي 
ذميواري نڀائييينيدو رھيييو. پياڻ ميذھيبيي عيميلين جيي 
ادائگيَء ۾ به اڳڀيرو رھيييو، رائيي ِونيڊ جيي ھير سيال 
ٿيندڙ اجتمياعين ۾ بيه بياقيائيدگييَء سيان ويينيدو ھيو، 
تبليغي جماعتن سان به تقرييبين جيڙييل رھينيدو ھيو. 

ع ۾ وفات ڪييائييين ۽ جياميع مسيجيد 0992جوالِء 
نمره ۾ تازو حاف  محمد بخش جتوئي بطور پييش 
امام ۽ خيطيييب ڪيجيھ وقيت رهيي وييو آھيي. ھين 
وقت مولوي الياس جتوئي ڪڳوٺ باگو جتوئيي لي  
بروھي موري( ٻيھر مقيرر ٿيييو آھيي. جياميع مسيجيد 

ع ۾ نييئييييين سيير تييعييمييييير پييڻ 5119نييمييره جييي سيين 
ڪرائي وئي آھي. جامع مسجد نمره ۾ جيميع نيمياز 
۽ عيد نمازون باقاعدگيَء سان ٿينديون رهن ٿيييون. 
ان کان عالوه رمنان الميبيارڪ ۾ خيتيم اليقيرآن جيا 
پروگرام ۽ جلسا منقعد ڪيا وڃن ٿا، جين ۾ سينيڌ 
جا َجَيد عالم شريڪ ٿي خطاب ڪن ٿا ۽ آسپياس 
جي ڳوٺن جا رهاڪو وڏي تعداد ۾ شرڪيت ڪينيدا 
آھن. جڏهين تيه جياميع مسيجيد نيميره کيانسيواِء ڳيوٺ 
سانيوڻ خيان ميهيييسير ۾ ڳيوٺ جيي قيدييم مسيجيد، 
المعروف جادل مسجد ڪجيڪا ھن وقت زبون حاليت 
۾( آھي. چيو وڃي ٿو ته جيادل نياليي ڳيوٺ سيانيوڻ 
خان مھيسر ۾ ھڪ پوڙهي رھندي ھئي جنھن کي 
ڪييو اوالد نييه هييو، جييڏھيين سيينييدس گييھيير وارو وفييات 
ڪري ويو، تڏھن پوڙھيي جيادل ھين ڳيوٺ ۾ قيائيم 
ھن مسجد جي سار سينيڀيار ليھينيدي ھيئيي ۽ وفيات 
کييان ٿييورو اڳ پيينييھيينييجيين عييزيييزن کييي اھييا وصيييييت 
ڪيائين ته کيس مرڻ بعد ھن مسجد جيي اڱيڻ ۾ 
دفن ڪجو، جنھن ڪري سندس وفيات بيعيد کيييس 
مسجد جي اڱيڻ ۾ دفين ڪيييو وييو. جينيھين ڪيري 
اڳتي ھلي هيَء مسجد جادل مسجد سڏجڻ لڳي ۽ 
ان نالي سان مشھور ٿي. بعد ۾ جادل مسجيد کيي 
ويجھو ھئڻ ڪيري ميرحيوم اڪ خيان ميھيييسير جيي 
پٽ مرحوم مييان بيخيش خيان ميھيييسير جيي حيواليي 
رھي ۽ سندس وفات کانپوِء جادل مسجد جيي سيار 
سنڀال جي ذميواري سينيدس پيٽين جيي حيواليي ٿيي، 
جن شروع ۾ مسجد جي نئين سر تعمييير ڪيرائيي. 

ڳوٺ سانوڻ خيان ميھيييسير ۾ ھيڪ ٻيي مسيجيد بيه 
قائم آھي جيڪا شيروع ۾ ڪيچيي ۽ وييران رھيي، 
پر پوِء ڳوٺ وارن چندا ۽ ڦيوڙييون ڪيري ان مسيجيد 
کييي نييئييييين سيير تييعييمييييير ڪييرايييو. مسييجييد کييي بييالل 
مسجد نالو ڏيئي آباد ڪيو ۽ سڀ کان پھرئين ان 
مسجد ۾ پيش امام طور حاف  موسا آرائييين کيي 
مقرر ڪيييو وييو. تينيھين بيعيد ان مسيجيد ۾ ميوليوي 
ابراھيم خاصخيلي کي مقرر ڪيو ويو، جينيھين ھين 
مسجد ۾ چرو خاصو وقت ذميواري نڀيائيي ۽ تيازو 
ملو ابراھيم خاصيخيييليي بيه فيارغ ڪيييو وييو آھيي. 
بالل مسجد جي نظرداري علي بخش ولد الھ اوڀايو 
ميھيييييسيير جييي حيوالييي آھييي ۽ پيينيج وقييت نييميياز جييي 
پابنديَء ۽ اذان جي ذميواري حاجي محمد سليييميان 
مھيسر نڀائي رھيو آھي. حاجي حمير خان مهيييسير 
فيييالحيييي ڪيييمييين ۾ بيييه حصيييو ورتيييو ۽ وقيييت جيييي 
حڪومتن کان غريبن کي هر مميڪين اميداد ڏيياري 
۽ پنيهينيجيي قيوم وارن جيو بيه سيهيارو بيڻيييو. ڳيوٺ 
سانوڻ خان مهيسر ۾ بجليَء الِء حاجي حيمييير خيان 

ع ۾ 0997مهيسر ڪوششون ورتييون ۽ آخيرڪيار 
ڳوٺاڻن جي تعاون سان ڳيوٺ سيانيوڻ خيان ميهيييسير 
کي بيجيلييَء جيي سيهيوليت ميييسير ڪيييائييين. ڳيوٺ 
بيييخيييشيييو خيييان خييياصيييخيييييييلييييَء کيييي ۽ ڳيييوٺ انيييب 
خاصخيلي ڪجيڪو ھاڻ مڪمل طيور ڳيوٺ بيخيشيو 
خيان خيياصييخيييييليييَء ۾ ضييم ٿييي ويييو آھييي( کييي بييه 
بجليَء جي سھولت ڏياري ۽ ان دوران حاجي حيمييير 

ع ۾ حيج جيي سيعيادت 0990خان ڪثاني( مھييسير 
ع خييمييييس جييي 5115ڊسيمييبير  09حياصيل ڪيئييي. 

 ڏھاڙي شام مھل وفات ڪري ويو.
هن مهل ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر ۾ هڪ پرائيميري 

اسڪول جنهن الِء پالٽ حاجي حميير خيان ميهيييسير 
جي فرزند ۽ ڳوٺ جي چري مڙسي جا اھم فرائض 
سييرانييجييام ڏييينييدڙ وڪيييييل مييحييمييد عييارف مييھيييييسيير 
پنهنجي اباڻي زرعي زمين مان في سبيل ا  طيور 
ڏنو. ان طرح ڳوٺ سانوڻ خان ميهيييسير کيي پيڪيي 
رستي جي به سهولت ميسر آھي. ڳوٺ سانوڻ خان 
ميييهيييييييسييير ۾ ڪيييجيييھ ٻيييييييون بيييه ُسيييڌ ُٻيييڌ وارييييون 
شخصيتون ٿي گذريون آھن جن ۾ مرحيوم سيانيوڻ 
خان مهيسر ڪچوٿون( ۽ مرحوم ميان بخش مهيسر 
شامل آھن. ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر ۾ سگھيڙائيپ 
۽ شا  لطيف جي ڪالم سان انسيييت ۽ عيقيييدت 
رکندڙ شخصيتون ٿي گذريون آھن جين ۾ ميرحيوم 
ويڌل تام ولد حسين خان مھيسير بيه شياميل آھيي. 
مرحوم ويڌل تام کي شا  لطيف جا ڪافي بييت 
بر زبان ياد ھئا ۽ پاڻ ڳيجيھيارتين ۽ پيرولييين جيو بيه 
ماھر ۽ پارکو رھيو. بِيييَن ۽ بيانسيريَء وتيائيڻ ۾ بيه 

ع ۾ ٿي. ان 0990ماھر ھو، سندس وفات فيبروري 
طرح مرحوم فقير محرم ولد حاجي خان مھيسر بيه 
شا  لطيف جي بييتين ۽ ڳيجيھيارتين جيو تياڻيو ھيو. 

ع ۾ ٿيي. هين ميهيل 5102سندس وفات سيپٽمبر 
ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر ۾ وڏي عيمير وارا، حياجيي 
محمد سيليييميان ميهيييسير وليد ميرحيوم حسييين خيان 
مھيسر، فقير محمد خان مهيسر ولد مرحوم حاجيي 
خان مهيسر سجاده نشيين حنيرت ميعيصيوم شياهيه 
بيخيياري ڪالکييي فيقييييير مييھييييسيير زنيدگيييَء جيي آخييري 
لمحن ۾ کيس درگا  جو گادي نشين مقرر ڪيييو( 
۽ علي بخش مهيسر ولد مرحوم الھ اوڀايو مهيسر 

 پيرسن فرد موجود آھن.
ڳوٺ سانوڻ خان ميهيييسير جيي چريي ميڙس حياجيي 
حمير مھيسر جيي وفيات بيعيد پييُء جيي پي  وڏي 
پييٽ عييابييد حسييييين ولييد مييرحييوم حيياجييي حييمييييير خييان 
مهيسر کي ٻڌرائي وئي، پر ڳوٺ جي چڱ ميڙسيي 
۽ آڳ واڳ سندس ننڍي ڀاُء وڪيل ميحيميد عيارف 
ميهيييسيير جيي حيواليي ٿيي. ان طييرح ڳيوٺ جيو چرييو 
مڙس محمد عارف وليد ميرحيوم حياجيي حيمييير خيان 
ميھيييييسيير آھيي. ھييو ان جيي الئييق ۽ قيابييل بييه آھييي، 
محمد عارف مھيسر نئين نسل ۾ سڀ کان وڌيڪ 
ُسيڌ ُٻيڌ وارو سيلييجيھيييل ۽ بياشييعيور بيااصيول انسييان 
آھي. ڳوٺ راڄ ۾ سندس سوي اٿي ويوي آھي، ھر 
مسئلي کي ساڀائتيي انيداز سيان حيل ڪينيدو آھيي، 
پنيھينيجيي ڳيوٺ ۾ پينيھينيجيي بيرادريَء وارن ۾ اگير 
ڪنھن ڳالھ تان اڻ وڻت يا ڪو تنازعو ٿيندو آھي 
تييه ان کييي بييه وقييت تييي سييليييييقييي ۽ انصيياف واري 
فيصلي سان سلجھائي سڀني کي پياڻ ۾ پيرچيائيي 
ھڪ ڪندو آھي. منجھيس ھيڪ سيميجيھيدار چريي 
مڙس وارا سمورا ُگڻ آھن، سڄي سنڌ ۾ پينيھينيجيي 
مھيسر برادريَء سيان تيميام سيويا تيعيليقيات اٿيس ۽ 
مرڻي پرڻي ۾ باقائدگيَء سان شرڪت ڪندو آھي. 
ھيين وقييت مييھيييييسيير بييرادريَء جييي فييالحييي تيينييظيييييم 

جو ضلعي نائب صدر آھي ۽ قانون جي بيه “  مسوا” 
کيس پيوري تياڻ آھيي، سينيڌ ِسيِول سيييشين ۽ ھياِء 
ڪييورٽ جييي بييھييتييرييين وڪيييييل طييور پيينييھيينييجييون 
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ذميييييواريييون نييڀييائييي رھيييييو آھييي. ڳييوٺ سييانييوڻ خييان 
مييھيييييسيير ۾ ھيين وقييت عييلييم ۽ ادب سييان واڳيييييل 
شييخييصيييييتييون نييم خييان ولييد مييرحييوم مييحييمييد ھيياشييم 
مهيسر ۽ عابد حسيين ڪراقيم( وليد ميرحيوم حياجيي 
حمير خان مهيسر آھن. نم خان مهيسر شياعيري ۽ 
نيثير نيگيارَي ۾ ميحيو  عيميل آھييي، خياص طيور تييي 
ھائيڪي ۽ غزل تي فني فيڪيري دسيتيرس حياصيل 
اٿييس ۽ ڪييجييھ مييذھييبييي اردو ڪييتييابيين جييو سيينييڌي 
ترجمو ڪري هڪ ماهوار مذھبي شماري ۾ ڇيپياييو 
اٿس. چند مانائتين شخصيتن تي پراثر منميون بيه 

 لکيا اٿس ۽ پيشي جي لحاظ کان استاد آهي.
عابد انجم مهيسر ڪراقم( شاعري سان گڏوگڏ نيثير 
نگار ۽ مترجم پڻ آھي. سندس شياعيري ۽ ڪياليم 
سنڌ جي ميخيتيليف اخيبيارن ۽ مياهيوار ميئيگيزيينين ۾ 
ڇپجندا رهن پيا. جڏهين عيابيد انيجيم ميهيييسير جيي 
شاعري هن مهل تائين سنڌ جي ڀيليوڙ راڳيي وحيييد 
سمون، سميرا ناز، فقير شيوڪيت عيليي، نيعيت خيوان 
مقصود سولنگيي ۽ خياليد ميحيميود سيولينيگيي ڳيائيي 
چڪا آھن. اهو سلسلو به هلندڙ آھيي، عيابيد انيجيم 
جي شاعري سڀ کان اول جڏهن نائيين ڪيالس جيو 
شاگرد هو تڏهن نصرپور شھر ۾ مهراڻ ڪيليب جيي 

۾ هيڪ غيزل ڇيپيييو هيو. ان “  رهاڻ” ماهوار مئگزين 
۾ به غزل شايع ٿيو، تنهن “  عبرت مئگزين” کانپوِء 

کانپوِء اهو سيليسيليو شيروع ٿيييو جيو تياحيال جياري و 
ساري آھي. ان کيانسيواِء عيابيد انيجيم جيا تيحيقيييقيي 
مقاال ۽ آرٽيڪل، تحقيقيي جيرنيل ڪيارونيجيھير اردو 
يييونيييييورسييٽييي ڪييراچييي ۽ ميياهييوار ادبييي مييئييگييزييين 
احساس، ادبي مئگيزيين سينيڌ راڻيي، ادبيي ميئيگيزيين 
انڊلٺ، ادبي مئگزين ھمسري، ادبي مخزن تحقيقيي 
جرنل تخيل، امرتا ۽ سينيڌي ادبيي بيورڊ تيامشيوري 
طرفان شايع ٿيندڙ ٽماھي ادبي رسالي مھراڻ وغيره 
۾ پڻ شايع ٿيندا رهيا آھن. ان کانسواِء پاڻ ڪجھ 
اھم اردو ڪيتيابين جيا سينيڌي ٻيولييَء ۾ تيرجيميا پيڻ 
ڪييييا آھيين ۽ تييازو اتيير سيينيڌ جييي سييرجيڻييھيارن سييان 
گڏيل شاعري جي البيلي صنف وائي تيي مشيتيميل 

شياييع ٿيييو آھيي، ”  وايون مهڪن واٽ تي”مجموعو 
جنهن ۾ سندس وايون به شامل آھين ۽ سينيدس اڻ 
ڇييپيييييل حييالييت ۾ ڇييھيين ڪييتييابيين جييي ليي  ڀيي  
شاعريَء جو مواد جن ۾ بيت، دوها، سورٺا، چوسٽيا، 
ڇھ سٽا، ڪافيون، وايون، گيت، غزل، نيظيم، نيثيري 
نظم، ھائيڪا ۽ ٽيييڙو وغيييره شياميل آھين. ڪيجيھ 
نثري مواد جن ۾ سماجي ڪالم ۽ شخصيييتين تيي 
خاڪا تيرتيييت ڏنيا آھين ۽ هيڪ تيحيقيييقيي ڪيتياب 

ميوجيود “  مصري شاهه بحييثيييت ڪيافيي گيو شياعير” 
آھن ۽ سي پڻ عنقريب ڇپجي پيڌرا ٿييينيدا. مياليڪ 
جي مهر سان اهو سلسلو هلندڙ آھي ۽ وٽيس ھيڪ 
ننڍي ۽ مختصر، پر اھيم ادبيي مياخيذن ۽ پيرڀيائيتين 
پستڪن سندي الکائتي الئبريري پڻ آھيي، جينيھين 
۾ ڪتابن سان ڪچھري ۽ قلم سان انيڌي مينيڊي 
قلميڪياري ڪينيدو رھيي ٿيو. جيڏهين شياگيردي واري 

جي نالي سيان “  انجم سنڌي” وقت ۾ عابد مهيسر 
وقت ۽ حاالت جي پيش نظر عيواميي تيحيرييڪ جيي 

شاگرد ون  سينيڌي شياگيرد تيحيرييڪ جيو ميتيحيرڪ 
ڪارڪن رهيو ۽ ايس. ايم سائينيس ڪياليييج ۾ ان 
وقت سنڌي شاگرد ايڪشن ڪميٽيَء جو اول ڊپٽي 
آرگنائيزر، بعد ۾ ڪوآرڊينيٽر مقرر ٿيييو ۽ عيواميي 
تحريڪ جي تنھن وقت جيي اهيم اڳيواڻين، ميحيتيرم 
رسول بخش پليجو، محترم جامي چانڊيو، محتيرم 
ڊاڪٽر وليي ميحيميد راهيميون، ميحيتيرم ڊاڪيٽير خييير 
محمد خاصخيلي ۽ حينيييف سيارني  سيان ڪينيهين 

ع ۾ 0992حيد تييائييييين ميييييل جييول هيونييدي هييئييس. 
عابد مهيسر جي ڪيوشيشين سيان سيمياجيي فيالحيي 

،  قائم ٿي ۽ “سنڌ وليج ويلفيئر سوسائٽي”تنظيم 
ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر جي پاڙيسري ڳوٺ، ڳوٺ 
بخشو خان خاصخيلي به ان سماجي فالحي تنظيم 
جو حصو بڻيو. ان تنظيييم ۾ عيابيد ميهيييسير بيطيور 
پريس سيڪيرييٽيري وس ۽ وت آھير بيييحيد گيھيڻيي 
جفاڪشي ڪئي ۽ مذڪوره ڳوٺن جي مسئلن کي 
اقتداري ايوانن تائين پيهيچيائيڻ ۽ وسيوارن عيميليدارن 
جي ڌيان ۾ آڻڻ جي هر مميڪين ڪيوشيش ڪيئيي. 
واضي رهي تيه تينيهين وقيت ۾ عيابيد ميهيييسير سينيڌ 
ييونيييورسيٽيييَء ۾ تيعييليييم حيياصيل ڪيري رهيييو هييو، 
اڳتي هلي ڳوٺاڻي فالحيَء تنظييم زميانيي جيي بيي 
ثباتين ۽ ناعاقبتن سيبيب تيحيليييل ٿيي وئيي. ڳيوٺ 
سانوڻ خان مهيييسير جيي چيوڌاري ميهيييسير بيرادريَء 
جون زمينيون آھين جيييڪيي سيميورييون آبياد آھين ۽ 
گھڻو ڪري انبن جا باغ آھن. هيتيي جيون زمييينيون 
سرسبز ۽ زرخيز آھن. ڳوٺ سانوڻ خان مهيسر جيي 

 10ڊگيرييون  15طبعي بيھڪ مطابق، خيط اسيتيوا 
فيوٽ  12ڊگيرييون  17فوٽ ويڪرائي ڦاڪ اولھ ۽ 

ميٽر ڊگھائي ڦياڪ جيي بيييهيڪ تيي واقيع  10اوڀر 
اييڪيڙن  01آھي. ڪل ايراضي يعني پکيڙ اٽيڪيل 

تي مشتمل آھيي. ھين ڳيوٺ جيي هين وقيت آبيادي 
کان  7اٺن ويڙھن تي مشتمل آھي ۽ ھر ويڙھي ۾ 

گھر آباد آھن. نئيين ٽيھييَء ۾ ديينيي ۽ دنييياوي  0
تعليمي رجحان اڳ جي ڀيٽ ۾ وڌندڙ ۽ اطيمييينيان 
جوڳو آھي. سرڪاري مالزمن جو تيعيداد نياليي مياتير 
آھي. ياد رهي ته گذريل پنجن صيديين کيان درگياهيه 
حنرت معصوم شا  بخاريؒ   ڳيوٺ سيانيوڻ خيان 
مهيسر جي احاطي ۾ مور پکيي وليرن جيي صيورت 
۾ ھييليينييدي رونييق بييخييشييييينييدا رھيين ٿييا. مييور پييکييي 
ميذڪيوره پيوري عيالئيقيي ۾ پيکيڙجيي ڦيھيليجيي ويييو 
آھي. ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر جي مرڪزي ۽ واحد 
اوطا  ميرحيوم حياجيي حيمييير خيان ڪثيانيي( ميھيييسير 

ع واري ڏھاڪي ۾ تيعيمييير ڪيرائيي، ان کيان 0921
اڳ سندس وڏن جي اوطا  ساڳي جاِء تي ئي ھئي. 
اوطيا  ۾ ڪييجيھ وقييت اڳ سيڄييا سييڄييا ڏييينيھيين ۽ 
راتيون ڪچھريون ھلنديون رھندييون ھيييون ۽ قصيا 
۽ داسييتييانيين کييانسييواِء ڳييجييھييارتييون، ِڏٺييون، پييروليييييون، 
ھنري بيت ۽ شا  لطيف جا بييت ٻيڌا ٻيڌاييا ويينيدا 

ع واري ڏھياڪيي ۾ رات جيو بيي. بيي. 0921ھئا. 
سي ريڊيو اسيٽيييشين جيون خيبيرون بياقيائيدگييَء سيان 
ٻڌبيون ھيون ۽ رات جيو وڏو حصيو ڪيچيھيريين ۾ 
گذرندو ھو، پر ھاڻي اڳ جيي ڀيييٽ ۾ ڪيچيھيرييون 

گھٽ ٿين ٿيون ۽ ڳوٺ ۾ ھڪ وڏي عيرصيي کيان 
دڪان بيه قيائيم رھينيدو آييو آھيي. ميوجيوده وقيت ۾ 
عمران ولد ميرحيوم حياجيي حيمييير خيان ميھيييسير جيو 
دڪييان ڳييوٺ جييي مييرڪييزي ۽ واحييد اوطييا  جييي 
سييامييھييون مييوجييود آھييي. جييڏھيين تييه ان کييان اڳ ۾ 
دڪانن جو اھو سلسلو ھلندو رھيييو آھيي، شيروعيات 
۾ ته ڳوٺ جي ڀرسان مسمار ٿي وييل قيدييم شيھير 
ڀوڙي، ڀرڙايون شھر ۾ ھٽ ۽ دڪان ھوندا ھيئيا، پير 
وري جڏھن ذڪر ڪيل قديم شھر ڦٽي اجڙي ناس 
ٿي ختيم ٿيييو تيه ڪيھيييري بيرادريَء وارن ميخيتيليف 
باشندن جا دڪان مختليف دورن ۾ قيائيم ٿييينيدا ۽ 
ختم ٿيندا رھيا، سڀ کان آخر ۾ ڪھيري برادريَء 
وارن باشندن جو دڪان فيقييير ييارو ڪيھيييري گيادي 
نشين معصوم شاهيه بيخياريَء جيو ھيو، تينيھين بيعيد 
وري مھيسر برادريَء جي مختيليف فيردن جيا دڪيان 
جڙندا ۽ ڦٽندا رھيييا. ميوجيوده دور ۾ ميرحيوم وييڌل 
تام ولد مرحوم حسين خان مھيسر جو دڪيان ھيو 
۽ وري حيياجييي سييليييييمييان ولييد مييرحييوم حسييييين خييان 
مييھيييييسيير جييو دڪييان ڪييجييھ وقييت ھييليييييو. ان طييرح 
دڪانن جو سلسلو اچي موجوده دڪاندار عمران وليد 
مرحوم حاجي حمير خان مھيسر واري دڪان تائيين 
پھتو. ڳوٺ سانوڻ خان مھيسر جي آسپاس رهينيدڙ 
ذاتيييييون بييرادريييون، خيياصييخيييييلييي، چيياچييڪ، قيياضييي، 
ڪاڪيپوٽا، رند، ٽالپر ۽ الشياري آبياد آھين. ڳيوٺ 
سانوڻ خان مهيسر هين وقيت انيتيظياميي طيور نيائيون 
وارڊ ٽييائييون ڪيياميييييٽييي نصييرپييور تييعييلييقييو ۽ ضييلييعييو 

 ٽنڊوالهيار سان منسلڪ آھي.
 حواال ۽ سمجھاڻيون: 

، 25، جيليد 0ڪياليم  5. روزاني مهراڻ اخبار ص  0
شعبان المعظم  2ع مطابق 0992جنوري  01اڱارو 
 ع.0992حيدرآباد سنڌ  01  شمارو  0202

ميوھين جيو دڙو احسيان دانيش سينيڌي  052. ص  5
 ع5105ادبي بورڊ تامشورو سنڌ 

سينيڌو جيو سيفير، بيدر ابيڙو، سينيڌييڪيا  522. ص  2
 ع.0929اڪيڊمي ڪراچي سنڌ 
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 2ص  2. حوالو  9
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رش اييييتيييرا مييياڻيييھيييو! گييياڏي 
جيئن مين گيييٽ ميان داخيل 
ٿييي. ميينييهيينييجييي رڙ نييڪييري 
وئيييي. گييياڏيَء جيييي چيييئييينيييي 
پاسن کان ماڻهو ئيي مياڻيهيو 
هئا. تقريبن سڀ چهيرا هيڪ 
جهڙا ئي هئا. سندن لباس جي حالت ڏسي ايئن لڳيو 
تڻ دنيا جا سڀ فقير هيتيي اچيي گيڏ ٿيييا آهين. خييير 
گاڏيَء مان لهي آسپاس نهاريم ڪٿي ڪيو ٻيار کيي 
هٿن تيي کيڻيي پيئيي آييو تيه ڪيٿيان ڪيو حيميل واري 
عورت کي سهارو پييو ڏئيي، ڪينيهين پياسيي ڪينيهين 
ضعيف جي رڙ پيئيي تيه ڪيٿيي الش ميٿيان نيوجيوانين 
جون رڙيون! جي ها. اِها اسپيتيال هيئيي. سيول اسيپيتيال 
ميرپورخاص جتي مان ڪنهن جي عيادت ڪرڻ وئيي 
ھئس، پر مون ھتي دنيا ال  ڏٺي. مياڻيهين جيي رش 
۾ چپجي ڌڪجي مان اسپتال جي ڪنهن حصيي ۾ 
داخييل ٿيييييس. جييتييي چييوڪيييييدار پيينييهيينييجييي نييوڪييري 
نڀائيندي لوهي گرل جو در کولڻ کان انيڪيار ڪينيدي 
چيو ته انتظار ڪريو اندر ويل ماڻيهيو واپيس اچين، پيوِء 
توهان اندر وڃو. خير ان جيي بيه ميجيبيوري هيئيي. سيو 
مان سيڙهين تي بيوي انيتيظيار ڪيييو. ميون سيان گيڏ 
ڪيييييتييرائييي ميياڻييهييو انييتييظييار ۾ بيييييوييل هييئييا، جيييييڪييي 

هڪٻئي تي چڙهت ڪري رهيا هئا ۽ نيٺ در کيليييو 
ڪيينييهيين ڪيينييهيين کييي ڌڪيييييو، ڪيينييهيين ڪيينييهيين کييي 
چپيو، ڪنهن کي ڪا خبر نه هئي، ڪنهن وٽ ڪيو 
سيوال نيه هييو، بييس ميان بييه هيينين سييان گييڏ انيدر داخييل 
ٿيس. اندر وارو منظر ڏسي منهينيجيي حيييرت ۾ اڃيان 
به اضافو ٿيو. اسپتال جا سمورا بيڊ مرينن سيان فيل 
هئا، پر منهنجي حيران ٿيڻ جو سبب اهو نيه هيو ميون 
کي حيرت ان ڳياليھ جيي هيئيي تيه هيڪ ميرييض سيان 
ايترا رشتيدار ڇو آهن!ر جيڪي اسپتال جي فرش تي 
بيحال ليٽيل هئيا نيه کييين اسيپيتيال جيي گينيدگيي جيو 
احساس هو نه ڪنهن ٻي شيِء جو. مريض ته مرييض، 
پر صحتياب به مريض لڳي رهيا هئا. منهنجيي ذهين 
۾ سوين سوالن جنم ورتو. مان اتي خاموش پنهنيجيي 
سوالن ۾ الجهيل هئس، جو ڪيجيهيه شيور ٿيييڻ لڳيو. 

سيالين  21کيان  52مان اڳتيي وڌييس ڏسيان تيه هيڪ 
جييي عييورت اسييپييتييال جييي بيييييڊ تييي ميينييهيين گييوڏن ۾ 
لڪائي ويوي هئي. بيڊ جي ٻنهي طرفن کان نيرسيون 
هن کي سخت لفظن ۾ گهر وڃڻ جيون چيئيي رهيييون 
هيييون. ڏسيو تيوهيان بيليڪيل صيحيتييياب آهيييو. هياڻييي 
توهان کي ميوڪيل ڏجيي ٿيي. تيوهيان پينيهينيجيي گيهير 

 وڃي سگهو ٿا. 
 آپ ڪو سمجهه ڪيون نهين آرها

 آپ ڪو ڊسچارج ڪيا گيا هي
 اب جائين اپني گهر جائين

پر هن فقط ٻه لف  چيا مان گهر نه ويندس! ايتري ۾ 
ٻه نوجوان هيي ۾ ميانييين جيي ٿيييليهيي ۽ ڀياتيي جيي 
باليٽيي کيڻيي آييا. جيييئين ان عيورت جيي نيظير  انيهين 
نوجوانن جي هي ۾ پيل گورنمينيٽ جيي طيرفيان آييل 
ماني تي پئي ته هوَء هڪدم بيييڊ تيان اٿيي ۽ انيهين 
کان پنهنجيي حصيي جيي ميانيي وٺيڻ لڳيي. هين کيي 
ڏسي مون کي هر سيوال جيو جيواب ميليي وييو تيه هيي 
عوام هتي ڇيو ليٿيي آهيي! هيي مينيهينيجيي سينيڌ جيي 
بکايل قوم آهي. ڏسندي ڏسندي مريض ۽ ساڻن گڏ 
آيل مائٽ ان ماني کيي حسيرت سيان ڏسينيدا رهيييا ۽ 
هي وڌائيندي وٺندا ويا، سندن چهري تي مرڪ هئيي. 
شايد گهڻي ڀاڱيي عيوام ان گيورنيمييينيٽ جيي طيرفيان 
مليل ماني جي ڪيارڻ هيتيي تيرسيييل هيئيي! اسيپيتيال 
جي گندگي، ماڻهن جي رش ڪارڻ، وچڙندڙ بيمياريين 
جا آثار اسان جهڙن کي ته نظر پئي آيا، پر ان بکيئيي 
پيٽ کي ڪجھ نظر نه آيو!!! جيي نيظير آئيي تيه بيس 
بک جيڪا ختم ڪرڻ جو انهن وٽ شايد اهو طريقيو 
هو آخر منهنجي سنڌ جيي ان حيال جيو ذميييوار ڪييير 

 آهي..!ر
*** 

 ۽ُمس جي تادبُت ريخ،ُ

 سدددددرڪددددداري مددددداندددددي

 

 ايرتي 

 زينت امداد شر
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 تعارف: 
ميينييهيينييجييو نييالييو ميياروي اعييواڻ 
آهي مون کيي اييئين ٿيو لڳيي 
تيييه مييييان شييييروع کيييان وٺييييي 
ايڪٽوزم ڪري رهي آهيييان. 
شايد ايڪٽوزم منهنجيي رت 
۾ شامل آهي. منهنجي امي ڳاليهيه ڪينيدي آهيي تيه 
جييڏهيين مييان اسييڪييول ۾ هييونييدي هييئييس تييه اتييي بييه 
مييخييتييلييف طييريييقيين سييان ميياڻييهيين جييي مييدد ڪييرڻ جييو 
سوچيندي هئس، هي ۾ جيڪڏهن پياڻيي جيي بيوتيل 
هوندي هيئيي تيه اهيا کيوليي ان جيو پياڻيي پيکييين کيي 
ڏيئي ڇڏيندي هئس. ڪٿي جيييڪيڏهين ميانيي کيائيڻ 
ويندا هئاسين ته بچيل ماني امي کي چيونيدي هيئيس 
ته پيڪ ڪرائي کڻون ٿا ۽ ٻاهر جيڪڏهن ٻيار وييويل 
هوندا ته انهن کيي ڏييئيي ڇيڏيينيداسييين. اهيي نينيڍييون 
ننڍيون شيون ته هميشه کان ٿينديون رهيون آهين. ان 
کانپوِء جڏهن ڪاليج ۾ آياسين ته پنهينيجيي پياڪيٽ 
مني گڏ ڪري ڪنهن جي اکين جو آپريشن ڪيرائيي 
ڇڏييو، ڪيڏهين ڪينيهين جيي گيهير جيي ڇيت ٺيهيرائيي 
ڇڏي. اهيي پيئيسيا فنيول سياليگيره پيارٽييين ۾ وڃيائيڻ 

بييدران مييون ايييئيين اسييتييعييمييال ڪيييييا. ايييڪييٽييوزم جييو 
صحيي مطلب خبر نه هئي ته اها بيه ڪيا فيييليڊ آهيي 
جيڪا شايد اڳيان منهنجي الِء مستقبل بڻجيڻ واري 
آهييي. جييڏهيين مييان يييونيييييورسييٽييي ۾ هييئييس تييڏهيين بييه 
ايڪٽوزم جاري رهيو، سيٽيي اسيڪيول ۾ بيه ڪيجيهيه 
عرصو هڪ استاد جي طور تي ڪيم ڪيييم. ان کيان 
عالوه سي ايس ايس جي امتحان جي تييياري جيي الِء 
۽ قائد اعظم يونيورسٽي ميان پيڙهيڻ الِء ميان اسيالم 
آبيياد هييلييي ويييس. هييڪ عييورت هييونييدي ۽ اتييي ٻييييين 
ڇوڪرين سان گڏجي خبر پئي ته مختيليف ڇيوڪيريين 
جييي زنييدگييييين ۾ مييخييتييلييف چييئييلييييينييجييز آهيين. هييڪ 
ڇوڪريَء جيي حيييثيييم سيان جيييڪيڏهين تيوهيان کيي 
ڪنهن سهيلي جي گهر وڃيي رهيڻيو آهيي تيه تيوهيان 
نٿا رهي سگهو. ڇو ته تيوهيان ڇيوڪيري آهيييو، تيکيي 
آواز ۾ نه ڳالهايو، ڇو ته تيوهيان ڇيوڪيري آهيييو. ميان 
هڪ دفعو پنهنجي چاچا وارن سان گڏ ڪٿي گيهيميڻ 
ويس ته اتي گاڏيَء ۾ ميون سيييٽيي وتيائيي ميون کيي 
چيائون ته توهان سيييٽيي ڇيو ٿيييون وتياييو ڇيوڪيرييون 
سيٽي ڪونه وتائينديون آهين. اهيي ڪيجيهيه عيجيييب 
شيون آهن جيڪي ميون سيان بيه ٿيييون ۽ مينيهينيجيي 

سييهيييييلييييين سييان بييه ٿيييييون. سييتييييين اٺييييين ڪييالس ۾ 
هئاسين ته هر ڇوڪريَء جي اکيين ۾ اڳيييان وڌڻ جيا 
خواب هوندا هئا، ڪا سوچيندي هئي تيه هيوَء ڊاڪيٽير 
ٿيندي، ڪا چيونيدي هيئيي تيه انيجينيييئير ٿييينيدي، ڪيا 
چوندي هئي ته پائليٽ ٿيندي. جيييئين اسيڪيول پيورو 
ڪيوسين ته اڌ کان وڌيڪ ڇوڪيريين جيي شيادي ٿيي 
وئيي. ڳياليهيه سيميجيهيه ۾ نيه آئيي تيه اهيي ڇيوڪيريييون 
جيڪي مستقبل ۾ ڪجهه ڪرڻ چاهين پيون، انهن 
شادي ڪيييئين ڪيري ڇيڏي. وري انيٽير ۾ بيه سياڳيي 
شيِء ٿي، يونيورسٽي تائين اسان ڏهن ڇوڪريين جيي 
گرو  مان صيرف ٻيه ڇيوڪيرييون ييونيييورسيٽيي تيائييين 
پييهييچييي سييگييهيييييون سييييين. اهييا ڳييالييهييه مييون کييي ڏاڍو 
پريشان ڪندي هئي ته ايئن ڇو آهي ميعياميال ڪيٿيي 

 گڙبڙ آهن. 
زاهده ابڙو: توهان کي باقائدگي سان عورتن الِء ڪم 

 ڪرڻ جو خيال ڪڏهن آيو؟
ميون جيييئين تيوهيان کيي ٻيڌاييو تيه اسيان ماروي اعواڻ: 

اسييالم آبيياد ۾ هييئيياسييييين اتييي هيياسييٽييل الئييف هييئييي. 
سڄي پاڪسيتيان ميان ميخيتيليف ثيقيافيتين سيان تيعيليق 
رکندڙ ڇوڪريون اسان سان گڏ هونديون هيون. جنهن 

 انٽرويو

 عورتنُجيُحقنُالِ ُج کوڙيندڙُهڪُمتحرڪُڪردار

 

 همسري 

ُاعــــــــواڻ زاهده ابڙو  مــــــــ روي
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۾ گلگت مان به هييون تيه ڪيي. پيي. ڪيي ميان بيه، 
سيينييڌ، پيينييجيياب مييان بييه. اتييي سييڀ پيينييهيينييجييا مسييئييال 
هڪٻئي سان سلينديون هيون. ڪيڏهين ڪينيهين جيي 
موبائل رستي ۾ ڇنجي وئي، ڪڏهن گيهيرييليو تشيدد 
جي ڪري ڪنهن جي ا  سڄي پئي آهي. هياسيٽيل 
۾ اسييان سييڀ هييڪ خييانييدان وانييگيير رهيينييدا هييئيياسييييين، 
مسئال هڪٻئي سان ونڊيينيدا هيئياسييين. جينيهين سيان 
عورتين جيي مسيئيليي تيي گيهيري اڀييياس جيو ميوقيعيو 
مليو. اتي اسان مرڪز ويينيدا هيئياسييين ضيرورت جيون 
شيون وٺڻ الِء جيڪو سيڏ پينيڌ تيي هيونيدو هيو. هيڪ 
دفعو مغرب کانپوِء معمول مطابق ڪجهه شيون وٺڻ 
الِء نڪتاسين جيئن ته اسان جا سيي. اييس. اييس جيا 
ڪالس شام تائين هلندا هئا صبي جيو ييونيييورسيٽيي 
هيونيدي هيئيي. رسيتيي ۾ هيڪ ڇيوڪيريَء جيي ميٿييان 
ڪنهن حملو ڪيو سينيدس جسيم کيي ڪينيهين بيري 
طريقي سان ُڇهڻ ڪسيڪشوئل ابيييوز( جيي ڪيوشيش 
ڪئي. جڏهن اسان سندس مدد الِء اڳيان وڌياسين ته 
ان ماڻهوَء سندس موبائل ڦري ورتيو. حيقيييقيت ۾ اهيو 
ماڻهو جنسي طور حراسان ڪرڻ وارو هو، پير هين آخير 
۾ موبائل ڦري ان کي اسٽريٽ ڦر جو رن  ڏييڻ جيي 
ڪوشش ڪئي. ان سڄي صيورتيحيال ۾ اسيان تيميام 
گهڻا پريشان ٿي وياسين. منهنجي زندگيَء ۾ شياييد 
اهو پهريون واقيعيو هيو جينيهين ميون کيي اهيو احسياس 
ڏييياريييو تييه عييورت الِء ڪييا جڳييهييه ڪييونييهييي. چيياهييي 
پاڪستان جي گاديَء جو هنڌ هجي يا ٻيو ڪو شهير 
هجي ان کي ڪٿي به تحف  حياصيل ڪيونيهيي. هيوَء 
پنهنجي شڪايت ڪٿي درج ڪرائير اها رات اسيان 
جي الِء ڏاڍي ڏکي گذري. اهو واقعو ٿيو هڪ دوسيت 
سان هو، پر ايئن پيو لڳي تڻ اسان سان ٿيييو هيجيي. 
گهر ۾ ٻيڌاييوسييين تيه اتيان بيه ڪيا ميوٽ نيه ميليي ۽ 
ڪنهن به اها صالح نيه ڏنيي تيه اسيان ٿياڻيي وڃيون ۽ 
رپيورٽ درج ڪيراييون. هير ڇيوڪيريَء کيي اهيا صيالح 
پئي ملي ته اسيان تيوهيان کيي پيڙهيائيي الِء ميوڪيليييو 

آهي پنهنجي پيڙهيائيي تيي تيوجيهيه ڏييو. وارڊن 
سان ان ڳالهه جو ذڪر ڪيييوسييين تيه ان اهيا 
ئي ڳالهه ڪئي ته خبردار جو اها ڳالهه ٻاهير 
ڪڍي اٿَو نيه تيه مياڻيهيو اييئين سيميجيهينيدا تيه 

منهنجي هاسٽل جي ٻاهران وارداتون ٿيين ٿيييون 
۽ منهنجو بزنس خيراب ٿييينيدو. عيورت ٿيي 

ڪري عورت جو سا  ڏيڻ الِء تيار نيه 
هئي. جييڪيي اسيتياد هيئيا انيهين سيان 

جڏهن ان ڳالهه جيو تيذڪيرو ڪيييوسييين 
اهي چون پيا ته ٿاڻيي تيي هيليييا وڃيو. ميطيليب تيه 
هڪڙو عجيب قسم جو مياحيول بيڻيجيي وييو جيتيي 
اسان کي ڪابه حوصالمنيد ميدد نيه ميليي سيگيهيي. 
اتان کان مون کي هڪ سيوچ ميليي تيه عيورتين جيي 
الِء هڪڙو محفيوظ ميقيام هيجيڻ کيپيي جيتيي انيهين 
کي دوستاڻي ماحول ۽ انداز ۾ مدد ملي سگهيي ۽ 
ان جو سلسلو ايئن شروع ٿييو جيو عيورتين جيي حيقين 
الِء مان جدوجهد شروع ڪري ڇڏي. هيستائين اسان 
پنهينيجيي آرگينيائيييزيشين جيي پيليييٽ فيارم تيان هيڪ 
رائونڊ فگر جي طور تي چوڏهن هزار عورتن جي ميدد 

ڪري چيڪيا آهيييون. جينيهين ۾ گيهيرييليو تشيدد کيان 
متاثر، ننڍين شياديين ۽ زبيردسيتيي واريين شياديين کيي 
روڪڻ، ورڪ پليس حراسمينٽ، پيبيليڪ حيراسيمييينيٽ، 
جيينييسييي تشييدد جييي سييلييسييلييي ۾ سيينييڌ پييوليييييس سييان 

 گڏجي انهن جي مدد ڪئي آهي. 
زاهده ابڙو: توهان عورتن جي حقن الِء ڪم ڪريدو 
پيا اسان کي سنڌ جي عورتن جي باري ۾ خاص طور تي 
 ٻڌايو ته انهن کي ڪهڙا مسئال وڌيڪ درپيش آهن.

اسان وٽ اهڙا اهڙا مسئال ايندا آهين جيو ماروي اعواڻ: 
اسان ايئن چئون ته عوام کي انهن جي باري ۾ ڪيا 
خييبيير نييه آهييي. اسييان جييي آرگيينييائيييييزيشيين عييورت جييي 
شناخت کي  اهر نياهيي ڪينيدي. جينيهين جيي ڪيري 
هوَء اعتماد سان اسان وٽ اچي ٿي ۽ پنهنجيا مسيئيال 
پيراعييتييمياد طييريييقيي سييان اسييان سييان ونييڊي ٿيي. سيينييڌ 
پوليس سان گڏجي اسان جيڪي سيييل شيروع ڪيييا 
آهن، ان ۾ اسان جيي ٽيييم ڪينيهين تيي بيه زور نيٿيي 
ڀري ته اسان ان کي چئون ته هو اسيان سيان پينيهينيجيو 
مسئلو ونڊي. انهن کي پر سڪون ماحول ڏيڻيو آهيي 
تييه جيييييئيين هييو پيياڻ اسييان سييان مسييئييلييو ونييڊييين. هييو 
جيڪڏهن اسان وٽ روز اچن ته روز انيهين جيي ڳياليهيه 
ٻڌڻي آهي. هو جيترو ڳالهائين اسان کي ٻڌڻو آهيي. 
انهن تي دٻاُء ناهي وجهڻيو. جيڏهين اسيان خياص طيور 

ڪييييريييييون تييييه ان ۾ تي سنڌ جي ڳاليهيه ٿيا 
زبييردسييتييي واريييون خييياص ڪيييري زور 
وڌيييييڪ آهييييي ۽ شياديين جيو انيي  
مسيييييئيييييليييييو آهيييييي اهييييو هييييڪ وڏو 
ڳالهايو نٿيو وڃيي. جييييينيييييهييييين تيييييي 

نتيييجيا اسيان کيي جينييهيين جييا 
صيييييييورت ۾ ان 

ٿييييا اچيييين تييييه نيييييظييييير 
ڇيييييوڪيييييرييييييون 
پنهينيجيا گيهير 
ڇييڏي نييڪييري 
ٿييييون وڃيين يييا 
وري اڳييييتييييي 

خيييودڪشيييي هييلييي اهييي 
ڪن ٿيون، ان ۾ گهڻو ڪري ٻيئيي زال ميڙس ذهينيي 
مونجهاري جو شڪار رهن ٿا. نفسياتي مسئال تمام 

گهڻا ٿا اچن. ننڍپڻ جون شاديون هونئن ئي پنهنجيي 
جڳهه تي تيميام گيهيڻيو مسيئيليو آهين. ڇيو تيه جيڏهين 
اسان وٽ ڪا رپورٽ ايندي آهي ته ننڍپڻ جي شادي 
ٿئي ٿي ته اتي ڪياغيذن جيي ڇينيڊ ڇياڻ ڪيرڻ ڏاڍي 
مشڪل هوندي آهي. ان جو اهو سبب آهيي تيه اسيان 
وٽ شناختي ڪيارڊ وقيت تيي نيٿيا ٺيهيراييا وڃين، تيم 
سرٽيفڪيٽ وقت تيي نيٿيا ٺيهيراييا وڃين. نينيڍپيڻ جيي 
شادين تي قيانيون کيي ڪيييئين الڳيو ڪيييو وڃيي اهيو 
سڄو عمل ڏاڍو ڊگهو ٿي ٿيو وڃيي. ان مسيئيليي کيي 
حل ٿيڻ جي ضرورت آهيي تيه تيوهيان پينيهينيجين ٻيارن 
خاص ڪري ڇوڪرين جا شينياخيتيي ڪيارڊ، انيهين جيا 
تم سرٽيفڪيٽ صحيي طرح سان ٺهراييو تيه جيييئين 
انييهيين کييي زنييدگيييَء ۾ ڪييڏهيين ضييرورت پييوي تييه ان 
مطابق قيانيون کيي اميپيليييمييينيٽ ڪيرڻ الِء انيهين وٽ 
صحيي ڪاغذ موجيود هيجين. گيهيرييليو تشيدد جيييتيرو 
حل ڪرڻ الِء اهم معامليو آهيي اوتيرو ئيي مياڻيهين ان 
کي ذهني طور تيي قيبيول ڪيري ڇيڏييو آهيي. جيڏهين 
ڪو ٻار پنهنجي ماُء مٿان تشدد ٿيينيدي ڏسيي ٿيو ۽ 
جيڪڏهن اهو پٽ آهي ته اهو به اڳتي هلي ان عيميل 
کييي دهيييرائيييي ٿيييو، ورهييياسيييت ۾ کيييڻييي ٿيييو وڃيييي ۽ 
جيڪڏهين ڪيا ڇيوڪيري آهيي تيه اهيا بيرداشيت واري 
حس کيڻيي اڳيييان وڌي ٿيي. اهيو تيميام اهيم مسيئيليو 
آهييي جيييييڪييو گييهييرن جييي انييدران شييروع ٿييئييي ٿييو. 
عورتون جڏهن اسان وٽ مدد گهرڻ الِء ايينيدييون آهين 
ته تمام گهيڻيي ديير ٿيي چيڪيي هيونيدي آهيي. ميٿين 
تمام گهڻو حملو ٿي چڪيو هيونيدو آهيي، نيفيسييياتيي 
حالت تمام خراب هوندي اٿن. سڀ کان وڌيڪ فيڪير 
جي ڳالهه اها آهيي تيه اهيو صيرف ڳيوٺين ۾ ييا انيهين 
خاندانن ۾ نٿو ٿئي جيڪي اڻ پڙهيل آهين. افسيوس 
جي ڳالهه اها آهي ته ان قسم جا واقعا پڙهيل لکيييل 
پروفيسرن ۽ ڊاڪٽرن جي گهرن ۾ به ٿين ٿا. ڪيٿيي 
پييري نييٿييا وڃييون جيييييڪييڏهيين تييوهييان قييرت الييعييييين جييو 
ڪيس ڏسو ته ان جو مثيال سيڀينيي جيي اڳيييان آهيي. 
بيليييڪ مييييليني  بيه تييميام گيهيڻيو وڏو مسيئيليو آهييي. 
سڄي پياڪسيتيان سيان گيڏوگيڏ سينيڌ جيو مسيئيليو بيه 
آهيييي ان ۾ اسيييان اييييئييين 
چييييييئييييييون تييييييه 
پييينيييهييينيييجيييي 
نييياڻيييين کييي 
اسييان نيينييڍي هييونييدي 
کييييان اهييييو نيييياهيييييييييون 
سيکياريينيدا تيه 
هو پڙهي ليکيي 
وڏي هيييييييييونيييييييييدي 
ڊاڪٽر، انجنيئر يا ٻيييو 
ڪجهه ٿينديون، پر انهن جيي 
ذهنن ۾ اهو وڌو ويندو آهيي تيه انيهين 
جي شادي ڪرڻي آهي. پوِء اييئين ٿييينيدو آهيي 
جو جڏهن به ڪو ماڻهو انهن جي زندگيَء ۾ ڪيٿيان 
به اچي وارد ٿئيي ٿيو جينيهين ۾ گيهيڻيو ڪيري هييينيئير 
موبائل جو ڪردار اهم آهيي. ڇيوڪيري ڪينيهين سيان 
الڳاپي ۾ اچي ٿي وڃيي. ميائيٽ پينيهينيجين ٻيارن کيي 

 



ين     | 29همرسي ماهوار مئگز

 

صحيي تاڻ نٿا ڏين ته انهن گيجيٽيس جيو اسيتيعيميال 
مثبت طريقي سان ڪييئين ڪيجيي ۽ بيغييير ڪينيهين 
سييوچ ۽ سييمييجييهييه جييي اهييي ان قسييم جييون شيييييون 
پنهنجن ٻارن جي هٿن ۾ ڏيئي ٿا ڇڏين، جينيهين جيو 
اسييتييعييمييال تييمييام خييطييرنيياڪ طييريييقييي سييان ٿييئييي ٿييو. 
ڇوڪرا، اسان جي ڇوڪرين کي بليڪ ميييل ڪين ٿيا 
۽ ان مان فائدو حاصل ڪن ٿيا. ڇيوڪيرييون بيييوقيوف 
بڻجي ان قسم جي تار ۾ ڦاسي پيون ٿيييون. جينيهين 
جي نتيجي ۾ بليڪ ميلن  جا دروازا کلي ٿا وڃين، 
ان جييي بيياري ۾ ڇييوڪييريييون اڃييان گييهييڻييو نييٿيييييون 
ڳالهائين. اسان وٽ جيڪي به ڪيس آييا آهين اهيي 
تييمييام گييهييڻييي هيياِء اسييٽييريييس ۾ آيييا آهيين تييه اسييان 
خودڪشي ڪري ڇڏينداسين، اسان کي بيچيائيي وٺيو، 
چئن کان پنجن سالن تائين ڇوڪريون ان قسيم جيي 
دٻاُء کي برداشت ڪنديون رهين ٿيييون. ان قسيم جيي 
ڪيسن ۾ بليڪ ميلر يا ته جنسي فيور وٺينيدو آهيي 
يا ته سون ۽ پيئيسيي جيي گيهير ڪينيدو آهيي ييا وري 
پنهنجي ٻي ڪا گهر پوري ڪيرائييينيدو آهيي، جينيهين 
۾ گهڻيو شيڪيار نييياڻيييون ٿييين ٿيييون. افسيوس جيي 
ڳالهه اها آهي ته ان جو شڪار رڳو ٽين اييجير نيٿيييون 
ٿين بلڪه اسان جيون شيادي شيده عيورتيون بيه ان جيو 
شڪار ٿين ٿيون. جنهن ۾ اڪثر ڪنهن عورت جيي 
جيڪڏهن ڪنهن سان ڪا پيهيريين دوسيتيي هيئيي ييا 
ڳالهه ٻولهه هئي يا ڪو سئوٽ مياسيات جينيهين سيان 
پهرين مرڻو ٿيل هيجيي ييا رشيتيو طيئيي ٿيييل هيو تيه 
اهي اتان کان بليڪ ميل ڪين ٿيا. ان ۾ ڇيوڪيرييون 
گهڻو ڪري چپ رهن ٿيون ته گهر خراب ٿيي ويينيدو. 
ڇو ته انهن کيي اهيو ڊ  رهيي ٿيو تيه انيهين کيي جيج 
ڪيو ويندو. اسيان وٽ وڪيٽيم بيليييميني  تيميام وڏو 
مسئلو آهي. اهو رڳو نييياڻييين جيو مسيئيليو نياهيي، پير 
پيوري سيميياج جيو مسييئيليو آهييي. جيڏهين ڇيوڪيري ان 
باري ۾ ڳالهائيي ٿيي تيه ان جيي ئيي ڪيردار ڪشيي 
ڪري ان کي چپ ڪرائڻ جي ڪوشيش ڪيئيي وڃيي 
ٿي. بليڪ ميلن  جو هييينيئير تيازو ميثيال ميييڊييڪيل 
جيي هيڪ شياگييرديياڻييي عصييميت جيو ڏيينييدس جييييڪييا 
ميييييييڊييييڪيييل جيييي چيييوٿييييييين سيييال ۾ هيييئيييي، جييينيييهييين 
خودڪشي ڪري ڇڏي. جنهن ٻه ڏينهن پهرين ٿياڻيي 
۾ رپيورٽ درج ڪيرائيي هيئيي ان جيي اييف آِء آر بييه 
درج ٿي چڪي هئي، پر هن ٻه ڏيينيهين بيه انيتيظيار نيه 
ڪيو ۽ هوَء اييتيري تيه دٻياُء ۾ هيئيي جيو خيودڪشيي 
ڪري ڇڏيائين. ان طرح اسيان جيي نييياڻيي، اسيان جيو 

 نوجوان طبقو ضايع ٿو ٿئي. 
زاهده ابڙو: توهان جيڪي مسئال مٿي ٻڌايدا ان ۾ 
مائٽن کي ڪيئن تربيت ڏيئي سگهجي ٿدي تده هدو 
پنهنجي نياڻين کي انهن سڀني شيدن جدو صدحديد  

 استعمال سيکارين ۽ بليڪ ميلنگ کان بچائين.
جينڊر ٽرينر جي حيثيت ۾ منهنيجيو ان ماروي اعواڻ: 

ڳالهه ۾ پورو يقيين آهيي تيه تيربيييتيي پيروگيرام اسيان 
کي ٿيورو ديير سيان نيتيييجيا ڏيينيدا آهين، پير انيهين جيا 
نتييجيا تيميام گيهيڻيا دييرپيا هيونيدا آهين. جيڏهين اسيان 
تربيت جي ڳالهه ٿا ڪريون ته مون سرڪاري ۽ غييير 
سييرڪيياري ادارن سييان گييڏجييي تييمييام گييهييڻييا تييربيييييتييي 

ڪورس ڪرايا آهن. اسان وومين پيروٽيييڪيشين سيييل 
هاليون پيا پولييس جيي اداري ۾ بيه تيميام گيهيڻيييون 
ٽريننگس ڏنيون آهن. شاگردن سيان ييونيييورسيٽييين ۾ 
۽ اسڪولن ۾ ڳالهايو آهي. يونيورسٽييين ۾ تيربيييت 
ڏيڻ سان ايئن ٿو ٿئي ته اتي مختلف ننڍن شهيرن ۽ 
ڳوٺن ميان شياگيرد ۽ شياگيرديياڻيييون پيڙهيڻ اچين ٿيا ۽ 
جڏهن اسان انهن سان ڳالهايون ٿا، انهن جي تيربيييت 
ڪريون ٿا ته اسان هڪ فورس تيار ڪريون ٿا جيڪيا 
پنهنجن عالئقن ۾ وڃي انهن کيي اڳيييان وڌائييينيدي، 
انهن کي تاڻ ڏيندي. انهين چيئيلييينيجيز جيي الِء کيليي 
ڳالهائڻ تمام ضروري آهي. اڪثر آئون ٽرينن  جي 
دوران اهو چوندي آهيان ته توهان مائٽن کي گيهيرجيي 
ته ڏسو توهان جي ٻارن جي موبائلن ۾ ڇا پييو هيليي. 
اسان جي نوجوان طيبيقيي ۽ ميائيٽين جيي وچ ۾ هيڪ 
وڏو خال آهي ان ڪيري جيو انيهين کيي ٽيييڪينياالجيي 
جي گهڻي تاڻ ڪيونيهيي. نيوجيوان وڌييڪ تياڻ رکيي 
ٿو، هاڻي مائٽ مانيٽرن  ڪييئين ڪين. تيوهيان کيي 
اهڙا ادارا قائم ڪرڻ جي ضرورت آهي، اهيڙا پيروگيرام 
شروع ڪرڻ جي ضرورت آهي انهن مائٽن کي انيهين 
شين جي هالئيڻ جيي تياڻ هيجيي ۽ انيهين کيي شيو  
سان اهو سکڻ گيهيرجيي تيه جيييئين هيو صيحيييي طيرح 
سان پنهنجن ٻارن جي مانيٽرن  ڪري سگهن. اهيو 
به چوندس ته اهو سڄو بار رڳو نيياڻييين جيي ميٿيان نيه 
وجهو بلڪه پنهنجن پٽن کي به چيڪ ڪيرييو ڇيو تيه 
ابيوزر گهڻو ڪري مرد آهي. گهر ۾ بيه اييئين ٿييينيدو 
آهييي تييه جييڏهيين مييائييرون گييهييريييلييو تشييدد جييو شييڪييار 
ٿينديون آهين ييا رسيتين تيي پيبيليڪ حيراسيمييينيٽ جيو 
شييڪييار ٿييييينييديييون آهيين تييه اهييي ان ڳييالييهييه جييو ذڪيير 
پنهنجي پٽن سان يا گهرن ۾ مردن سان نه ڪنيدييون 
آهن، جنهن جي ڪري ڪيترن مردن کي ته اهيا خيبير 
ئي نيه هيونيدي آهيي تيه عيورت ڪيهيڙن مسيئيلين کيي 
منهين ڏييئيي رهيي آهيي. بيهيتير اهيو آهيي تيه ميائيرون 
پنهنجن پٽن سان، ڀيڻون پنهنيجين ڀيائيرن سيان انيهين 
مسئلن تي ڳالهائين ۽ ُکلي ڳالهائين ته جيئن انهن 
کي معاشري ۾ عورت سان ٿيندڙ مسئيلين جيي خيبير 
پييوي ۽ انييهيين کييي خييبيير هييجييي تييه عييورت مييرد جييي 
ڪهڙي عمل سبيب غييير ميحيفيوظ ميحيسيوس ڪيري 

 ٿي. 
زاهده ابڙو: توهان جيڪو ڪم ڪريو پيا ان ۾ سنڌ 
حڪومت جي ٺاهيل عورتن جي الِء قانون سازي توهان 

 جي الِء ڪيتري مددگار ثابت ٿئي ٿي. 
قانون ته اسيان جيي طياقيت آهيي، قيانيون ماروي اعواڻ: 

جيييييڪييڏهيين نييه هييجيين تييه شييايييد اسييان جييو آواز ايييتييرو 
سگهارو نه ٿي سگهيي. جيڏهين اسيان گيهيرييليو تشيدد 
جي باري ۾ ڳاليهياييون ٿيا ۽ ان کيي بينيد ڪيرڻ جيي 

ع جيو قيانيون 5102گهر ڪريون ٿا ته ان جيي پيويييان 
بيييييوييل آهييي، جيييييڪييو اسييان جييي آواز کييي وڌيييڪ 
منبوط ٿو ڪري. جيڏهين اسيان نينيڍپيڻ جيي شياديين 
کي روڪيڻ جيي ڳياليهيه ڪيرييون ٿيا تيه ارليي چيائيييليڊ 
ريسٽرنٽ مئريج ايڪٽ اسان جي پيويييان بيييويو آهيي 
جيڪو اسان جي آواز کيي اڃيان وڌييڪ منيبيوط ٿيو 

جييو قييانييون  5101ڪيري. ورڪ پييليييييس حيراسييمييييينييٽ، 

اسان جي پويان بيول آهي، جيڪو تمام سيويو آهيي. 
اسان وٽ سائيبر ڪرائيم جا قيانيون بيه ميوجيود آهين، 
جنهن جي ماڻهن کي اڃيان تيميام گيهيٽ تياڻ آهيي. 

ع جيو پييرييويينيشيين آف الييييڪيٽيرانيڪ ڪيرائييييم 5107
جيڪو انهن ماڻهن کي پيڪيڙي ٿيو جيييڪيي تيوهيان 
جون تصويرون استعمال ٿا ڪن يا توهان جيون فيييڪ 
آئڊيز ٺاهين ٿا يا جيڪا به سائيبر حراسيمييينيٽ ٿيئيي 
ٿي ان حوالي سان ان قانون تحيت ڪيارروائيي ٿييينيدي 
آهي. انهن سڀني قانونن ٺاهڻ الِء اسين حڪومت جا 
شڪرگذار آهيون جو اسييميبيليي ميان اهيي پياس ٿيييا. 
اڃان به انهن کي منيبيوط ٿيييڻ جيي ضيرورت آهيي. 
جڏهن اسان گهريلو تشدد جي قانون کي ڏسون ٿيا تيه 
عورت کي پوليس ايڪشن جي تحت يا ڪورٽ جيي 
ايڪشن تحت ان تشدد مان ته ڪڍيو ٿو وڃي، پير ان 
جي ويلفيئر جي حوالي سان ڪيابيه شييِء نيٿيي ٿيئيي. 
مان هڪڙي ڪيس جيو ميثيال کيڻينيدس هيڪ عيورت 
جو ڪيس هو، جيڪا جيڪب آباد سان تيعيليق رکيي 
ٿي، سندس مڙس کيس گنجو ڪري ڇيڏييو ۽ ميٿيس 
تمام گهڻو جسماني تشدد ڪيو. هن جيا ڇيهيه ٻيارڙا 
آهن، هوَء هن وقت به مون سان تعيليق ۾ آهيي. اسيان 
سندس ٻارن کي اسڪول ۾ داخال وٺرائيي ڏنيي آهيي. 
هيين الِء نييوڪييري جييي ڳييوال ڪييريييون پيييييا. اسييان جييي 
آرگنائيزيشن جي اها گهر آهي ته عيورت کيي صيرف 
ان ابيوز مان ڪڍيو نه وڃي بلڪه ان جي ڇيت جيو بيه 
بندوبست ڪجي. جيڪڏهن هن جا ڪي جائيداد جيا 
حق آهن اهي ان کي ڏياريا وڃين، جيائيييداد جيي حيقين 
جييو هييڪ وڏو مسييئييلييو آهييي جيينييهيين ۾ عييورتيين کييي 
پنهنجن حقن کان ميحيروم رکيييو ٿيو وڃيي. اسيان هير 
وقت عورتن کي با اختيار ٺاهڻ جي ڳالهه ته ڪيرييون 
ٿا، عورت کي تعلييم ڏييڻ خيود ميخيتيار ڪيرڻ آهيي. 
جيڪڏهن ان کي سوي نوڪري ٿي ملي وڃي ته هوَء 
وڌيييڪ بييا اخييتيييييار ٿييي ٿييي وڃييي. جيييييڪييڏهيين کيييييس 
پنهنجي جائيييداد جيو حصيو ميليي ٿيو وڃيي تيه کيييس 
پنهنجي خاندان طرفان تمام وڌيڪ سگهه ملي وڃيي 
ٿي، پر ڏٺو اهو وييو آهيي تيه عيورت جيي جيائيييداد ۾ 
حصي جي ڪري سندس شادي نٿي ڪيئيي وڃيي ييا 
ته تمام غير اهم ماڻهوَء سان ان جي شيادي ڪيرائيي 
ويندي آهي جيڪو ان جو حصو گهري نه سيگيهيي ييا 
وري جيڪڏهن کيس جائيييداد جيو حصيو ميليي ٿيو تيه 
سندس مڙس واري پاسي ان جي جائييداد کيي ڦيٻيائيڻ 
جي ڪوشش ڪئي ٿي وڃي. جيڪڏهن ڪيو تيوهيان 
جي ڌيَء جو قدر نٿو ڪري ته هو ان جي جائيداد جيو 
قدر به نيه ڪينيدو. اتيي اسيان وٽ جيائيييداد جيا قيانيون 
موجود آهن بليڪيه تيازو ئيي سيپيرييم ڪيورٽ هيڪيڙو 
حڪم جاري ڪيو آهي ته عورت پنيهينيجيي حييياتييَء 
۾ ئي پنهنجي جائيداد جي حصي جيي گيهير ڪيري. 
ان جو مطلب اهو آهي ته جيڪڏهن سينيدس حييياتييَء 
کانپوِء جيڪڏهن ٻين ماڻيهين ان حصيي کيي حياصيل 
ڪيو ته هوَء جيڪا حقدار هئي، جينيهين کيي پيراپيرٽيي 
کي استعمال ڪرڻ جو حق حاصل هيو ان جيييڪيڏهين 
اهو حق استعيميال نيه ڪيييو تيه ان جيو ڪيهيڙو فيائيدو. 
جيڪڏهن عورت کي جائيداد مان حصو ميليي ٿيو، ان 
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کي گڏوگڏ ان ڳالهه جي به تعيليييم ڏييڻ گيهيرجيي تيه 
هوَء ان جو اسيتيعيميال ڪيييئين ڪيري، هيوَء پينيهينيجيون 
بيچيتيون ڪيييئين وڌائيي، هيوَء وڌييڪ سييييڙ  ڪيييئيين 
ڪري. اسين ان سيڄيي عيميل کيان پينيهينيجيي عيورتين 
کي پري ٿا رکون ۽ کيس معاشيات جي اصولن جيي 
سيميجيهيه نيٿيا ڏييون، جينيهين جييي ڪيري اسيان کيي ۽ 
معاشيري کيي نيقيصيان ٿييينيدو. جيڏهين تيه عيورت وٽ 
پنهنجي جائيداد به هوندي آهي، پر ان هوندي به هيوَء 

 ان ابيوزر جي اڳيان محتاج هوندي آهي. 
زاهده ابڙو: نڪاح نامي جي حوالي سان عورتن کدي 

 ڪهڙي ڄاڻ هجڻ ضروري آهي؟
اسان وٽ جيڏهين ڪيييس اچين ٿيا تيه ان ماروي اعواڻ: 

وقت ڇيوڪيريين وٽ نيڪياح نياميون ميوجيود نيه هيونيدو 
آهييي. جيييييئيين تييه نييڪيياح نييامييي جييون چييار ڪيياپيييييون 
هونديون آهن جنيهين ميان هيڪ ڪياپيي گيهيوٽ کيي، 
هيڪ ڪياپيي ڪينيوار کيي ڏييڻيي هيونييدي آهيي، هييڪ 
يييونييييين ڪييائييونسييل ۾ جييمييع ڪييرائييبييي آهييي ۽ هييڪ 
نڪاح خوان وٽ هوندي آهي. نييياڻيي کيي پينيهينيجيي 
نڪاح جي ڪاپي هميشيه پياڻ وٽ رکيڻ گيهيرجيي ۽ 
ان کي پاڻ وٽ سنڀالي رکي. ڇو ته ان کي ڪيا خيبير 
ڪونهي ته ان کيي ان جيي ڪيڏهين ضيرورت پيئيجيي 
وڃي. جيڪڏهن مٿس گهريليو تشيدد ٿيئيي ٿيو تيه ان 
جي الِء هوَء جييڪيڏهين خيليع جيي طيرف وڃيڻ گيهيري 
ٿي ته ان وقت به کيس نڪاح نامي جي ڪاپيي جيي 
ضرورت پيوي ٿيي ۽ هين جيي الِء ميعياميال خيراب ٿيي 
سييگييهيين ٿييا. هيين کييي ان ڳييالييهييه جييي بييه تيياڻ هييجييڻ 
گهرجي ته سندس والدين وٽ ڪيتري جيائيييداد آهيي 
ته جيئن اڳتي هليي هيوَء پينيهينيجيي حصيي جيي گيهير 
ڪييري تييه اسييييين ان کييي ڪييو وڪيييييل ڪييري ڏيييئييي 
سگيهيون. اهيي ڪيجيهيه اهيڙييون بينيييادي شيييون آهين 
جنهن ۾ جن جي قانونن هيونيدي بيه عيورتين کيي اهيا 
آگاهي ڪونهي جو هو انهن ميان پينيهينيجيي الِء ڪيو 
فائدو حياصيل ڪيري سيگيهين ۽ پينيهينيجين حيقين جيي 

 ويڙهه وڙهي سگهن. 

زاهده ابڙو: عورتن سان صرف پاڪستان ۾ نده پدر 
سڄي دنيا ۾ ڏاڍايون ٿين ٿيون، پر جيڪڏهن اسدان 
پاڪستان جي ڳالهه ڪريون ته ڇا ان ۾ اسدان جدو 
 تعليمي نظام ۽ گڏوگڏ اسان جو نصاب به ذميدار آهي؟

ميان تيوهيان جيي ان سيڄيي ڳياليهيه سيان ماروي اعواڻ: 
سييهييمييت آهيييييان، اسييان جييڏهيين پيينييهيينييجييي ڪيياليييييج ۽ 
اسڪول جي ٽائيم کي ڏسون ٿيا تيه اسيان کيي انيهين 
شين جي بلڪل به تاڻ نه هئي. جيستائيين اسيان ان 
فريم ۾ نٿا اچون، جيستائين خاص طيور تيي ان جيي 
بيياري ۾ پييڙهيييون نييٿيييا، تيياڻ حييياصييل نيييٿييا ڪيييرييييون 
تيستائين اسان کي ڪا خبر نٿي پيوي تيه اهيڙا ڪيي 
قانون به آهن، ڪي ادارا بيه ميوجيود آهين ييا اسيان جيا 
ڪي بنيادي حق به موجود آهن. جڏهن ميون انسيانيي 
حقن جي تربيت ورتي تڏهين ميون کيي خيبير پيئيي تيه 

بنيادي حق هير انسيان  52کان  2پاڪستان جو آئين 
کي ڏئي ٿو، جن ۾ عورت ۽ ٽرانس جينڊر بيه شياميل 
آهن. جيڪڏهن مان اها ٽرينن  نيه وٺيان هيا تيه ميون 
کي انهن جي تاڻ نه پوي ها ته اسان جا بنيييادي حيق 
ڪهڙا آهن. ماڻهو ڊاڪٽر، انجنيئر ٿي ويويا آهين، پير 
انهن کي پنهنجن بنييادي حيقين جيي خيبير ڪيونيهيي. 
انهن سيڀينيي شييين کيي جيييڪيڏهين اسيان نصياب ۾ 
کڻي ٿا وڃون ته اسان جيي الِء تيميام گيهيڻيي آسيانيي 
پيييدا ٿييينييدي. تياڻ ان وقييت کيان ئيي انييهين کييي ٿييي 
ويندي جڏهن کان انهن کي ٿيڻ گيهيرجيي. هيتيي گيڊ 
ٽي ۽ بئڊ ٽي جي به ڳالهه نٿي ڪيئيي وڃيي ۽ ٻيارن 
سان زيادتيون ٿيون ٿين. جيستائين زينيب جيو واقيعيو 
پيياڪسييتييان ۾ نييه ٿيييييو هييو تيييييسييتييائييييين اسييان جييي 
اسڪولن ۾ گڊ ٽي ۽ بئڊ ٽي جي باري ۾ ڳياليهيائيڻ 
۽ جيينييسييي حييراسييانييي جييي بيياري ۾ ڳييالييهييائييڻ کييان 
اسڪولن ۾ روڪيو ويندو هيو. جيييڪيڏهين اسيان اهيو 
مائينڊ سيٽ کڻي اڳيان هلنداسين ته پنيهينيجين ٻيارن 
کي تربيت نٿا ڏييئيي سيگيهيون. هين وقيت اسيان کيي 
پنهنجن ٻارن کي انهن چئلينجيز جيي بياري ۾ کيليي 
طرح آگاهه ڪرڻو آهي تڏهن ئي ٻار ان سان مقيابيليي 

الِء تيار ٿيندا. هاڻي اسان ڏسيون ٿيا تيه زيينيب واقيعيي 
کييانييپييوِء هيياڻييي ليي  ڀيي  هيير اسييڪييول ۾ اسييان کييي 
دعوت ڏيئي گهرايو ويندو آهي ۽ ٻيارن جيي آگياهييَء 
الِء تربيتي پروگرام رکيا ويندا آهن، پير اڃيان بيه اهيڙا 
اسڪول آهن جيييڪيي پينيهينيجين ٻيارن کيي ان بيابيت 
آگاهي نٿا ڏيڻ چاهيين ۽ اسيان کيي اهيا ميوڪيل نيٿيا 
ڏين ته اسين انهن جي اسڪيولين ۾ وڃيي انيهين جيي 
ٻارن کي آگاهي ڏيئي سگهون. مون کي ياد آهي تيه 
اسان هڪڙي ييونيييورسيٽيي جيي هيڪ ڊپيارٽيمييينيٽ ۾ 
هليييا ويياسييين ۽ اسيان ڇيوڪيريين سيان ڳياليهيه ٻيوليهيه 
شروع ڪري ڇڏي ته اسان کيي ٻيڌاييو تيه تيوهيان کيي 
ڪهڙا معامال درپيش آهن. اسان ڊي. آِء. جي آفيييس 
جي طيرفيان ئيي وييا هيئياسييين، اي. اييس. پيي عيلييينيا 
راتپر به مون سيان گيڏ هيئيي. اسيان کيي ڊپيارٽيمييينيٽ 
جي چيئر پرسن گهرائي ورتو ۽ چيو ته توهان ڪيئن 
اچييي ويييا، ڪييو مييعييامييلييو ٿيييييو آهييي ڇييا. اسييان جييي 
ڊپارٽمينٽ ۾ ته ان قسم جيو ڪيو مسيئيليو آهيي ئيي 
ڪونه، زيرو سيڪشوئل حيراسيمييينيٽ آهيي. جيييئين تيه 
اسان پهرين ئي ڇوڪرين سان ڳالهائي آييا هيئياسييين 
ان ڪري ان باري ۾ اسان کي تاڻ هئي. ڇو ته اسيان 
ڏييينييهيين رات ان قسييم جييون شييڪييايييتييون درج ڪيينييدا 
رهينييدا آهيييييون. ڏسييڻييو صييرف اهييو آهييي تييه ميياڻييهييو ان 
معاميليي تيي ڳياليهيائيڻ کيان گيهيٻيرائييين ٿيا، ڊتين ٿيا. 
ڊپارٽمينٽس کي اهو خوف آهيي تيه ڪيا شياگيرديياڻيي 
اٿي ڪري انهن جي ڪا شڪايت نيه ڪيري. ميطيليب 
ته توهان کي پنهنجي اداري جي سا  اييتيري پييياري 
آهييي تييه ڪييا ڇييوڪييري ان جييي شييڪييايييت نييه ڪييري. 
ڇيوڪيرييين جيي ميٿيان جيييڪييڏهين ان قسيم جييي ڪييا 
صييورتييحييال مييوجييود آهييي تييه انييهيين کييي ان تييي کييلييي 
ڳالهائڻ جي اجازت به نه آهي. گهڻو ڪري تعيليييميي 
ادارا مون کي گهٽيل ماحول ۾ نظر اچين ٿيا جين کيي 
ان کييان ٻيياهيير نييڪييرڻ جيي ضييرورت آهييي. انييهيين کييي 
ضرورت آهي ته ان  ڳالهه کي قبول ڪين تيه جينيسيي 
حراساني هڪ حقيقت آهي، جيڪا بازارن ۾، گهٽين 
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۾، گهرن جي اندر ۽ تعليمي ادارن جيي انيدر ميوجيود 
آهي. جڏهن اسان ان مسئيليي کيي قيبيول ڪينيداسييين 
تڏهن ئيي اسيان ان کيي بياقيائيدگييَء سيان روڪيڻ الِء 

 قدم کڻي سگهون ٿا. 
زاهده ابڙو: ننڍن ٻارن سان جيڪا جنسي حراساندي 
ٿئي ٿي اها گهڻو ڪري انهن جي ويجهي رشدتديددارن 
جي هٿان ٿئي ٿي جنهن جي باري ۾ اسان ڳالهائيدنددي 
اڃان ڊڄون ٿا، اسان چاهيون ٿا ته ماڻهن کي ان جي باري 
۾ آگاهي ڏجي اسان کي ٻڌايو ته انهن کي اها آگداهدي 

 ڪيئن ڏجي.
تازو ئي اسان وٽ هيڪيڙو ڊراميو شيروع ماروي اعواڻ: 

ٿيو هو، پر ان تي پيمرا بندش لڳائي ڇڏي هيئيي، پير 
پيوِء اهييا پييابينييدي واپيس ورتيي وئيي ان جيو نيالييو آهييي 

اسان کي ان طرح جي پروگرامن ۽ ڊرامن جي “  اڏاري” 
سخت ضرورت آهي. اهو هڪڙو اردو ٻوليَء جو ڊراميو 
آهي. اسان کي ان قسم جي سنڌي ڊرامن ٺاهيڻ جيي 
بييه ضييرورت آهييي. جييڏهيين ان قسييم جييا خيياڪييا ۽ ان 
قسم جا ڊراما ماڻهن جي اسڪرين تي نيظير ايينيدا تيه 
مائٽ پنهنيجين ٻيارن کيي ان قسيم جيي حياليتين کيان 
آگاهه ڪرڻ الِء تيار ٿييينيدا. ڊرامين کيان عيالوه رييڊييو 
تي ان قسم جي ڳالهه ٻولهه تمام گهڻي اهم آهيي. 

ڇو ته اسان اڪثر ننڍن ننڍن ڳيوٺين ۽ 
ٻهراڙين ۾ ڏسينيدا آهيييون تيه 
عييييورتييييون ٻيييينييييييييين ۾ ڪييييم 
ڪيينييدي پيياڻ سييان گييڏ ريييڊيييو 
رکييي ويييويييييون هييونييديييون آهيين. 
انييهيين وٽ ايييتييرو وقييت ڪييونييه 
هييونييدو آهييي جييو اهييي ڪيينييهيين 
ٽرينن  جو حصو ٿي سگهن ييا 
اسيان وٽ بييه ايييتييرا وسييييال ڪييونييه 
آهن جو اسان انهن عورتين تيائييين 
پييهييچييي سييگييهييون يييا انييهيين نيينييڍن 
ڳييوٺيين ۽ انييهيين خييانييدانيين تييائيييييين 
پيهييچييي سييگييهييون. ميييييڊييا وڌ ۾ وڌ 
پينييهيينيجييو ڪييردار ادا ڪييري سييگييهييي 
ٿييي. اسييان ڳييوٺيين ۾ گييهييڻييو ڪييري 
ڪميونٽي ليڊر ٺياهيييا آهين جيييڪيي 

وومين پروٽيڪشن سيل سان ڳنڍجي ڪم ڪين ٿيا. 
انييهيين ليييييڊرز کييي اسييان گييهييڻييو ڪييري تييربيييييت ڏييينييدا 
آهيون ته جيئن اهي پينيهينيجين ڳيوٺين ۾ ان بياري ۾ 
آگاهي ڏيئي سگهن. دادو جو هڪڙو واقعو هيو، هيڪ 
ٽن سالن جي ننڍڙي نيياڻيي سيان ان جيي پياڙي واري 
ڏاڍائيي ڪيرڻ جيي ڪييوشيش ڪيئييي جيينييهين کيي پييوِء 
سييول اسييپييتييال آنييدو ويييو. تييوهييان ڏسييو تييه ان حييادثييي 
کانپوِء اهو ٻار نفسياتي طور تي ڪيييتيرو نيقيصيان ٿيو 
حاصل ڪري. خدا نه ڪيري جيو اهيڙا حيادثيا ٿييين، پير 
جيڪڏهن ڪو اهڙو حادثو ٿئي ٿو ته مائٽن کي خيبير 
هجڻ گهرجي ته اهيي ان ڳياليهيه جيي ييڪيدم رپيورٽ 
درج ڪرائين. ان ٻار جا ڪپڙا نيه ڌوئين، ڇيو جيو اهيي 
ڪپڙا هڪ قسم جو ثبوت آهن. جيڪيو تيوهيان کيي 
انصاف ڏيارڻ ۾ مددگار ٿيندو. ٻار کي وهنجارين نيه، 
جليد کيان جيليد پينيهينيجيي گيهير جيي وييجيهيو پيوليييس 

اسٽيشن کان ميڊيڪل سيرٽيييفيڪيييٽ وٺيو تيه جيييئين 
توهان ان سڄي معاملي ۾ قانوني طيور تيي صيحيييي 
طريقي سان گذري سگهو ۽ انصاف حاصل ڪرڻ الِء 
منبوطيَء سان بيهي سيگيهيو. تيوهيان جيي ٻيار سيان 
ڏاڍائي ڪرڻ وارو غلط آهيي تيوهيان جيو ٻيار غيليط نيه 
آهي يا توهان غلط نه آهيو. اهيا سيوچ اسيان کيي هير 
گهر ۾ ڏيڻي آهي، هر خاندان کي ڏييڻيي آهيي. اسيان 
تييربيييييت صييرف انييهيين ٻييارن کييي ڏيييئييي سييگييهييون ٿييا 
جيڪي ڳالهائڻ جيهيڙا آهين، جيييڪيي ميعيصيوم نيٿيا 
ڳالهائيي سيگيهين انيهين جيي وارثين کيي تيربيييت جيي 
ضرورت آهي ته جيئن اهي انيهين جيي صيحيييي طيرح 

 سان حفا ت ڪري سگهن. 
زاهده ابڙو: ڇا توهان سنڌ جي عورت کدي تدبدديدل 
ٿيندي محسوس ڪيو پيا ته ان جي اندر تبديلي اچي 

 رهي آهي؟
ع کيان اسيان جيي آرگينيائيييزيشين 5100ماروي اعواڻ: 

ع کيان ميان 5105پنهنجو ڪم شيروع ڪيييو آهيي. 
هڪ شاگردياڻي طور متحرڪ ٿيي ڪيم ڪيري رهيي 
آهيان. اسان جي جدوجهد جو سلسلو جياري آهيي، ان 

۾ ڪيترائي ماڻهو شامل آهين 

جيييييييڪيييي ادبيييي طيييور تيييي 
جن  کي اڳيان وڌائي رهيا آهن. اسان به پنيهينيجيي 
پوري ڪوشش ڪريون پيا، ٻيا به ڪيترائي ناال آهن 
جن پنهنجون زندگيون ڏيئي ڇڏيون آهن، عورتن کي 
سجاڳ ڪرڻ جي الِء. جڏهن به عيورتين سيان ڪيا نيا 
انصافي ٿئي ٿي يا ڏاڍائي ٿئي ٿي ته اسان پينيهينيجيو 
آواز بلند ڪري ان کي روڪڻ جي ڪيوشيش ڪيرييون 
ٿييا. اهييڙا مييعييامييال جيين جييي الِء چرييا ڀييال ميياڻييهييو نييٿييا 
ڳالهائي سگهن، پر اسين ان تي ڳياليهياييون ٿيا. اسيان 
کي ڪيترائيي خيطيرا سياميهيون هيونيدا آهين، چيئيلييينيج 
هوندا آهن، پر اسان پنهنجي جيني  کيي جياري رکيي 
ويييوييا هييونييدا آهيييييون. اسييان اهييو ڏسييون پيييييا تييه عييورت 
سجاڳ ٿئي پئي، اڳيان وڌي پئي ۽ اهڙي سماج ۾ 
جتي ڪيييتيري ئيي وقيت کيان ميرد راڄ ڪيري رهيييو 
آهي، اها ئي عورت جي ڪاميابي آهيي، پير سياڳيئيي 
وقت جڏهن اسان ڏسون ٿا ته هيڪيڙي پيڙهيييل ليکيييل 
ڇوڪري تشدد جو شيڪيار ٿيي وڃيي ٿيي ۽ رات وچ 

۾ پنهنجي زندگيَء کان هيارائيجيي ٿيي وڃيي تيه ڏاڍو 
ڏ  ٿئي ٿو. اسان جيڏهين ڏسيون ٿيا تيه هيڪ پيڙهيييل 
لکيل نياڻي کي زنده سياڙييو ٿيو وڃيي، جينيهين ۾ ان 
سان گڏ ان جو ننڍڙو ٻار به سڙي ٿو وڃي جنهين کيي 
هوَء جنم ڏيڻ واري هئي ۽ اهو ٻار به سيڙي ٿيو وڃيي 
جيڪو سينيدس هينيج ۾ آهيي. هين وقيت اسيان اهيڙي 
نهج تي بيييويل آهيييون جيتيي اسيان کيي رڳيو پيڙهيييل 
لکيل نياڻي نه کپي، پر اهڙي نياڻي کپي جنهن کيي 
پنهنجن حقن جي تاڻ هجي ۽ صرف پنهينيجين حيقين 
جي الِء نه، پر پوري سماج جيي ميظيليوم عيورتين جيي 
حقن الِء آواز بيلينيد ڪيري سيگيهيي. ميون کيي جينيهين 
ڳالهه جي اڃان تائين کوٽ نظر ٿيي اچيي جينيهين تيي 
اسان کي وڌييڪ ڪيم ڪيرڻ جيي ضيرورت آهيي اهيا 
آهي همت. اسان جي عورت چاهي اها ڪينيهين ڳيوٺ 
سان تعلق رکنيدي هيجيي، ڪينيهين شيهير سيان تيعيليق 
رکندي هجي يا ڪنهن به وڏي پوزيشن تي هجيي ان 
۾ ايتري همت هجڻ گهرجي جو هوَء غلط کي غيليط 
چوي غلط جي خالف اٿي بيييهيي ۽ پينيهينيجيي الِء ۽ 
پنهنجي ارد گرد ٿييينيدڙ ڏاڍ جيي 
الِء جينيي  ڪيري، جيائييييداد جييي 
حق تان دسيتيبيردار ان ڪيري نيه 
ٿي وڃي جيو ان کيي اهيو چيييو 
وڃييييي تييييه تييييوهييييان کييييي ڏاج 
ڏنيييوسييييييين، تيييوهيييان کيييي ڇيييا 
ضييرورت آهييي، تييوهييان جييي 
شيييييادي ۾ اييييييتيييييرو خيييييرچ 
ڪيييييوسييييين تييوهييان کييي ڇييا 
ضييرورت آهييي، تييوهييان جييو 
مييڙس ايييتييرو ڪييمييائييي ٿييو 
تيييوهيييان کيييي پييينيييهييينيييجيييي 
حصييييي جييييي ڪييييهييييڙي 
ضييرورت آهييي. حييق جييو 
ميييييطيييييليييييب حيييييق آهيييييي 
پنهنجي حق کي وٺيو ۽ پينيهينيجيو 
پاڻ کي صحيي طرح سان منبيوط ڪيرڻ ۾ ان جيو 
اسييتييعييمييال ڪييريييو. اسييان جييون عييورتييون جيييييڪييڏهيين 
معاشي طور تي خود ميخيتيار آهين بيه، پير ڪينيهين نيه 
ڪنهن طريقي سان سماج جي پدرشاهي جيو شيڪيار 
رهن ٿيون. ان الِء جيڪڏهن عورت، عورت جيو سيا  
ڏيندي. مان اهو نٿي چئي سگهان ته عورت ميڪيميل 
طور تي با اختيار ٿي وئي آهي. جيستيائييين گيهيرييليو 
تشدد جا ڪيس ايندا رهندا، جيستائيين عيورتين سيان 
ڏاڍائي جا واقعا سامهون ايينيدا رهينيدا، ان جيو ميطيليب 
اهو اهي ته ايستائين اسان جون عورتون مڪيميل طيور 

 تي با اختيار نه ٿيون آهن. 
زاهده ابڙو: جڏهن ماروي عورتن جي جنگ وڙهي ٿي 

 ته کيس ڪهڙا چئلينجز اڳيان اچن ٿا؟
جڏهن مون سوچيو هو ته عورتن جي الِء ماروي اعواڻ: 

ڪم ڪرڻو آهي ان حوالي سيان اڳيييان وڌڻيو آهيي ۽ 
ڪيو اهييڙو ادارو قيائييم ڪييرڻيو آهييي ۽ هيڪييڙي اهييڙي 
طاقتور اداري سان يعني پوليس جي اداري سان ڪيم 
ڪرڻ ڪو سيوليو ڪيم نياهيي، پير اهيڙي چيئيليييجيني  
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اداري سيان گيڏ اسيان ڪيم ڪيرييون پيييا ۽ انيهين جيا 
ٿييورائييتييا آهيييييون جييو انييهيين اسييان کييي تييمييام گييهييڻييي 
سپورٽ ڪئي آهي ۽ ايئن چوان ته هيڪ خيواب جيي 
تعبييير حياصيل ڪيرڻ ۾ اسيان جيي ميدد ڪيئيي. اهيو 
سييڀ ڪييجييهييه ايييتييرو آسييان نييه هييو، سييڀ کييان وڌيييڪ 
مخالفتون ته اسان جون خيانيدان ميان انيدران بيه شيروع 
ٿي ويون. پهرين ته اهو ٻڌڻ ۾ آيو ته عورتن جيي الِء 
ڪير ڪم ڪندو آهي ۽ پنهنجي ڪيريئر کي ڏسو، 
پنهنجي مستقبل کي ڏسو. اهڙيون شيون، اهڙا واقيعيا 
۽ اهييڙا احسيياس پييويييييان هييئييا جيين رڪييجييڻ نييه ڏنييو. 
منيهينيجيي واليديين مينيهينيجيو سيا  ڏنيو بياقيي خيانيدان 
منهنجي مخالفت ڪئي، پر اڄ جيڏهين ڪياميييابيييون 
ملن ٿيون ته انهن جون فونون اچين ٿيييون، ميبيارڪيون 
به ڏيندا آهن. تازو ئي منيهينيجيي ان سيڄيي جيدوجيهيد 
تي آمريڪن ايميبيييسيي هيڪ ڊاڪيييومييينيٽيري ٺياهيي 
آهي ۽ انهن انهن ماڻهن فون ڪري ان جي بياري ۾ 
ڳالهايو جيڪي اڳ ۾ مون کي چون پيا توهان ايئين 
نه ڪري سگهندا، چوندا هئا ته عورتن جيي الِء ڪييير 
ڪييم ڪيينييدو آهييي ۽ هيياڻييي چييون ٿييا تييه تييوهييان کييي 
ڪٿي اسان جي ضرورت هجي ته اسان کيي ٻيڌائيجيو. 
عورت، عورت جي الِء جڏهين ڪيم ڪيري ٿيي تيه ان 
جييي الِء چييئييلييييينييجييز وڌي ٿييا وڃيين. عييورت جييي ڪييم 
ڪرڻ ته هونئن ئي چئليييجيني  آهيي. گيهير جيي چيار 
ديواري جي اندر جيييڪيي چيئيلييينيجيز شيروع ٿيا ٿييين. 
توهان ڪم ڪيو ٿا، توهان ڪياميييابيي طيرف وڌو ٿيا 
ته ان رستي تي به ڪافي رڪياوٽيون اچين ٿيييون. جين 
عييورتيين کييي اسييان گييهييريييلييو تشييدد کييان بييچييايييون ٿييا، 
حراسمينٽ کان، بليڪ ميلن  کان انهن جي ابيييوزر 
جي طرفان کان ڌمڪيييون اچين ٿيييون، جيييڪيي بيااثير 
خاندان هوندا آهن انهن جا جيڪڏهن ڪيس هجن ته 
انهن جون فونون اچيڻ، ڌميڪيييون ڏييارڻ اهيا هيڪيڙي 
ال  نوعيت هوندي آهي. جيڪو سوشل ميڊيا آهيي 
ان تي چئلينجز ڏسڻ ۾ آييا آهين. بيليييميني  ٿييينيدي 
آهي، الزام لڳندا آهن، هڪڙي قسم جي پروپيييگينيڊا 
شروع ٿي ويندي آهي. اسان جي آواز کي ڌٻيائيڻ الِء، 
اسان جي ادارن کي بند ڪرائڻ الِء، انهن کي ناڪيام 

ڏيکارڻ الِء. جيڪيي ڪيييسيز اسيان وٽ نيه پڳيا آهين 
انهن کي هرو ڀرو ادارن جو نالو هڻيي انيهين ادارن کيي 
بدنام ڪيرڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي وڃيي ٿيي ۽ اهيڙا 
ميياڻييهييو بييه آهيين جيييييڪييي عييورتيين جييي بييري حييالييت 
مييخييتييلييف طييريييقيين سييان ڏيييکيياري انييهيين کييي ڪيييييش 
ڪييرائييڻ جييي ڪييوشييش ڪيين ٿييا، اهييي بييه اسييان مييان 
هڪڙي قسم جو خطرو محسوس ڪندا آهن. ڇو جيو 
اسان وٽ اهو ڪم قيانيونيي طيرييقيي سيان ٿيئيي ٿيو ۽ 
اسان ان وڪٽم کي انصاف وٺيي ڏييڻ ۾ ڪينيهين بيه 
غلط شيِء جو اسيتيعيميال نيٿيا ڪيرييون. اسيان وڪيٽيم 
جي عزت ۽ احترام جو خيال ڪريون ٿيا. جيييڪيڏهين 
ڪا عورت پنهنجو مسئلو کيڻيي اچيي ٿيي تيه ان جيو 
اسان سان متفق ٿيڻ تيميام ضيروري آهيي تيه ان جيي 
ڪيس کي ڪهڙي طريقي سان اڳتي کيڻيي هيليجيي، 
اها جيڪڏهن ڪئمرا جي سامهيون نيٿيي اچيڻ چياهيي 
ته اسان ان کي مجبور نٿا ڪيري سيگيهيون، پينيهينيجيو 
نالو  اهر نٿي ڪرڻ چاهي ته ان جي الِء بيه اسييين ان 
جو سا  ڏينداسين. جيڪڏهن ڪا عورت آواز کيڻيي 
ٿييي تييه ان جييو پييورو خييانييدان ٿييريييٽ ۾ هييونييدو آهييي. 
جيڪڏهن ماڻهو اسان کي نٿا بخش ڪن ته سوچيييو 
تييه ان وڪييٽييم جييو ڇييا حييال ٿييييينييدو هييونييدو ۽ ان جييي 
خاندان سيان ڇيا حيال ٿييينيدو هيونيدور جيڏهين اسيان ان 
قسم جي ڳاليهيه ڪينيدا آهيييون تيه مياڻيهيو اسيان جيي 
مٿان ئي فليش بيڪ ڪنيدا آهين. اسيان کيي ميتياثيره 
عورت جي عزت ۽ احترام جو خييال ڪينيدي ان جيي 
مدد ڪرڻي آهي. ان طيرح سيان هيو اسيان جيي ميٿيان 
ڀروسو به ڪنديون ۽ اڳيان وڌنديون. ڪڏهين ڪيڏهين 
مان به پريشان ٿي ويندي آهيان ڇو جو مان به انسيان 
آهيييييان. ڪييڏهيين ڪييڏهيين مييحييسييوس ٿييييينييدو آهييي تييه 
جڏهن ڪو ٿريٽ آييو تيه ميون کيي پينيهينيجيي خيانيدان 
کي نه ٻيڌائيڻ گيهيرجيي تيه جيييئين هيو پيريشيان نيه ٿيي 
وڃن، پر مان ان جو به مقابلو ڪيو. سوشل ميڊيا تيي 
به ٿريٽ ملندا آهن ۽ اڪيثير اهيڙييون ڳياليهيييون پيڙهيڻ 
الِء ملنديون آهن جنهن ۾ ڪيابيه حيقيييقيت نيه هيونيدي 
آهي، پر اسين سميجيهيون ٿيا تيه اسيان جيو ڪيم اهيڙو 
آهييي جيينييهيين سييان اسييان جييو آواز بيينييد ڪييرڻ جييي 

ڪيوشيش ڪيئيي وڃيي ٿيي جيييڪيو شياييد نياميميڪين 
 آهي. 

زاهده ابڙو: توهان جي آرگنائيزيشن پولديدس سدان 
گڏجي جيڪو وومين پروٽيڪشن سيل هالئي ٿي ان 
جو پاڻ ۾ ڪوآرڊينيشن ڪيئن ٿو ٿدئدي، ان جدي 
ورڪنگ ڪيئن ٿي ٿئي ۽ عورتن جي ڪيئدن مددد 

 ڪئي وڃي ٿي؟
ميان سيڀينيي کيان پيهيريين تيه وومييين ماروي اعدواڻ: 

پروٽيڪشن سييينيٽير جيي بياري ۾ ٻيڌائيڻ چياهييينيدس 
جيڪا هڪ نان پرافٽ آرگنائيزيشن آهي جنيهين جيي 

آهيان. اسان کيي اهيو خيييال ان الِء آييو تيه  CEOمان 
اسان عورتن جي حقن الِء ڪم ڪريون ٿا، جيڪڏهن 
اسان اهو ڪم آرگنائيزيشنل طريقي سان ڪينيداسييين 
تييه ان جييو اسييڪييو  وڌنييدو. جيييييئيين تييه اسييان مييعييذور 
عورتن الِء به ڪم ڪري سگهنداسين ۽ اسيان ڪيم 
ڪريون به پيا، اسان خواجه سرائن الِء به ڪم ڪيرييون 

جي ڏينهن ۾ شيروع  09-پيا ۽ اهو ڪم اسان ڪووڊ
ڪيو، جنهن ۾ خواجه سرائن جي الِء ٻياهير نيڪيرڻ بيه 
مشڪل ٿي پيو، انهن جيا فينيڪيشين بينيد ٿيي وييا ۽ 
صييفييا مييحييتيياج ٿييي ويييا، نييه هييو ڪييٿييان ڪييمييائييي پيييييا 
سگهن ۽ نه وري پني پيا سگهن. ان الِء اسيان انيهين 
جي ڪمائي جا رستا انهن کي ٺاهي ڏنيا. انيهين جيي 
تحف  جي الِء جيڪي بل پاس ٿين ٿا انهن جيي الِء 
ڪيم ڪيييو. گيهيرييليو تشيدد جيي خيالف اسيان ميهييم 
هاليون آهن ته جيئن مياڻيهين کيي گيهيڻيي ۾ گيهيڻيي 
تاڻ ملي سگهي. تربيتي سيشنز جو هڪڙو سيليسيليو 
اسان ڳوٺن ۾ ۽ تعليمي ادارن ۾ شروع ڪيييو آهيي، 
جنهن ۾ مان پاڻ به ٽرينن  ڏيندي آهيان اسان جيي 
ٽيم به ان ۾ شامل هوندي آهيي تيه جيييئين وڌ ۾ وڌ 
ماڻهين ۾ تياڻ پيييدا ٿيي سيگيهيي. جيڏهين ڳياليهيه ٿيا 
ڪريون ته وومين پروٽيڪشن سينٽر پوليس سان گيڏ 
ڪهڙو ڪم ڪري رهيو آهي ته اهو ٻيڌاييان تيه اسيان 

ع کان پوليس سيان گيڏجيي ڪيم ڪيري رهيييا 5100
آهيييون. اسيان هيڪيڙو عييورت دوسيت مياڊل کيڻيي آيييا 
آهيون جتي ڪابه عورت اطمينان سان اچي پنهنيجيي 
ڳالهه ڪري سگهيي ٿيي، ان کيي ڪينيهين ٿياڻيي تيي 
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وڃڻ جي ضرورت ناهي، اهي ووميين پيروٽيييڪيشين ييا 
وومين چلڊرين سيل ۾ اچي پنهنجي مسئليي ييا ٻيار 
جي مسئلي جي باري ۾ ٻڌائيي سيگيهين ٿيييون. اتيي 
رڳو انهن کي پوليس ايڪشن نه ڏنو ويندو آهي، اتي 
جييييڪيڏهيين ڪييا اهييڙي عييورت جييييڪيا ميعيياشيي طييور 
ڪمزور آهي ۽ وڪيل نٿي ڪري سگهي تيه ان کيي 
وڪيييييل بييه فييراهييم ڪيييييو وييينييدو آهييي، ان کييي مييفييت 
مشورا به ڏنا ويندا آهن ۽ جيڪڏهن ڪو اييف آِء اي 
جي نوعيت جيو ڪيييس آهيي تيه ان کيي اييف آِء اي 
تائين به پهچايو ويندو آهي، ان کي ايف آِء جيا نيميبير 
ڏيئي ان جي ڪيس کي ريفر ڪيو ويندو آهي. اسان 
جو سنڌ پوليس سان گڏجيي ڪيم ڪيرڻ جيو ميقيصيد 
اهو آهي ته عوام جو پوليس تي ڀيروسيو قيائيم ڪيييو 
وڃي. اسان شايد سڀاڻي نه هجون، پر اهي ادارا هيلينيدا 
رهندا. جيڪڏهن اسان حڪومتي ادارن کي منيبيوط 
ڪرڻ الِء اڳيان وڌندا رهنداسين ته اهيا هيڪيڙي گيهيڻ 
وقتي خدمت هوندي، اها سروس اي ڊي خواجه آِء جي 
سنڌ جيي وقيت ۾ شيروع ٿيي ۽ پياڻ ان جيو افيتيتياح 
ڪيو. اسان کي شروع ۾ اهو ئي ٻڌڻ الِء پئي ميليييو 
ته اهڙا ڪيترائي ماڊل شروع ٿيا ۽ ختم ٿيي وييا، پير 
اڄ اهو فخر سان چئي سگهجي ٿو ته اهو مياڊل سينيڌ 
جي هر ضلعي جي ايس. ايس. پي آفيس ۽ ڊي. آِء. 
جي آفيييس ۾ ميوجيود آهيي. جيييڪيڏهين ڪينيهين بيه 
عييورت سييان ڪيييوبييه گييهيييرييييلييو تشييدد ٿيييئييي ٿييو ييييا 
حراسمينٽ ٿئي ٿيي ييا نينيڍپيڻ جيي شياديَء جيو ڪيو 
مسئلو آهي يا ان کان عالوه ٻيييو ڪيوبيه واقيعيو آهيي 
جنهن جي الِء قانوني ميدد حياصيل ڪيري سيگيهيجيي 
ٿي ته ايس. ايس. پي آفيييس ۽ ڊي. آِء. جيي آفيييس 
۾ اسان جا وومين ايينيڊ چيليڊريين پيروٽيييڪيشين سيييل 
سنڌ پيوليييس سيان گيڏ قيائيم آهين، جينيهين جيي انيدر 
تربيت يافته خواتين پوليس جو عيميليو ميوجيود هيونيدو 
آهي، جيڪي توهان جي ڳالهه ٻڌنديون ۽ توهان کي 
صييحيييييي مشييورو بييه ڏييينييديييون ۽ جيييييڪييڏهيين پييوليييييس 
ايڪشن جي ضرورت هوندي ته ان ۾ بيه تيوهيان جيي 

هيي نيميبير  1559511200پوري مدد ڪئي وينيدي. 
ڊي آِء جي آفيس حيدرآباد جو آهي. اتان توهان فيون 
ڪري سنڌ جي هر ضيليعيي ۾ قيائيم ٿيييل سيييل جيو 
فون نمبر حاصل ڪري سيگيهيو ٿيا. اسيان جيو تيجيزييو 
اهييو آهييي تييه عييورت جييي مييٿييان گييهييڻييو ڪييري تشييدد 
پنجين وڳي کانپوِء ٿو ٿئي. ڇو ته ان جو ابيوزر سڄو 
ڏينهن ٻاهر ڪمائڻ ۾ مصروف هوندو آهي ۽ جيڏهين 
هو گهر اچي ٿو ته هو عورت جي مٿيان تشيدد ڪيري 
ٿييو، کيييييس گييهيير کييان ٻيياهيير ڪييڍي ٿييو ۽ ان ڪييري 
ضروري آهيي تيه اهيي نيميبير رات جيي ٽيائيييم تيي بيه 
موجود هجن. جيڪي انچيارجيز آهين انيهين وٽ واٽيس 
ايپ نمبر موجود هوندا آهين تيه جيييئين وڪيٽيم انيهين 
سان آسانيَء سان رابيطيو ڪيري سيگيهين. فيييس ُبيڪ 
تي وومييين پيروٽيييڪيشين سيييل جيي نياليي سيان پيييج 
آهي. توهان ان کي وزٽ ڪري سيگيهيو ٿيا ۽ ان جيي 
ان بيياڪييس جييي ذريييعييي ٽيييييم سييان رابييطييي ۾ اچييي 
سگهو ٿا. اهيا اسيان جيي هيڪيڙي ڪيوشيش آهيي تيه 
اسان سڀ گڏجيي ڪيري پينيهينيجيي انيهين ڀيييڻين کيي 

انيهين حياليتين مييان ڪيڍي اچيون. حيالييتيون اييتيرييون تييه 
خيراب هيونييدييون آهين جيو اڪييثير اوقيات عيورتييون بيينييا 
پوتي ۽ پيرن ۾ چپل به نه هوندي اٿن ٻارن کي وٺيي 
اسان جي سيل پهچنديون آهن. جن عورتن جي مٿان 
جسماني تشدد ٿئي ٿو يا انهن جو ريپ ٿئي ٿو اهيي 
هڪڙي نفسياتي ٽراما ۾ هليون وڃين ٿيييون، ان جيي 
مئنييجيمييينيٽ الِء بيه اسيان ڪيم شيروع ڪيري رهيييا 
آهيون. جيڪي عورتون ماهر نفسيات آهن انهن جي 
طييرف اسييان ريييفيير بييه ڪيينييدا آهيييييون. ان کييان عييالوه 
شياگيردن جييي والينيٽييييئير ٽييييم آهيي جيييڪيا فيون جييي 

 ذريعي ڪائونسلن  ڪندي آهي. 
زاهده ابڙو: جيڪڏهن توهان ايڪٽوزم نه ڪدنددا 
هجو ها عورتن جي حقن الِء ڪم نه ڪندا هجو هدا تده 

 هينئر توهان ڇا ڪندا هجو ها؟
ميون کيي آرٽ جيو شيروع کيان وٺيي ماروي اعدواڻ: 

تمام گهڻيو شيو  رهيييو آهيي. ييوٽيييوب تيي ۽ ٻييين 
مييخييتييلييف چييئيينييليين تييي ڏسييي ڪييري مصييوري ڪييرڻ، 
گالس پينٽن  ڪرڻ جيو شيو  رهيييو آهيي. هيڪ تيه 
آرٽسٽڪ ذهن آهي ان کان عالوه ميون کيي ليکيڻ جيو 
به تميام گيهيڻيو شيو  رهيييو آهيي. فيي اليحيال شيييون 
لکي اڌ ۾ ڇڏي ڏيندي آهيان، پر مون کيي ليکيڻ جيو 
شييو  آهييي ۽ چيياهيييييان ٿييي تييه ايييڪييٽييوزم سييان گييڏ 
ليکڪه به ٿيان. ان کان عالوه هن وقت ايل. اييل. بيي 
بيه ڪيري رهييي آهييييان ۽ قيانييون جيي ٽيئييييين سييال ۾ 
آهيييييان ۽ هييڪ جييج جييي صييورت ۾ سييامييهييون اچييڻ 
چيياهيييييان ٿييي. مييحييسييوس ڪيينييدي آهيييييان تييه جييڏهيين 
خواتين جا ڪيس ڪورٽن ۾ وڃن ٿا تيه اتيي ڪيا نيه 
ڪا ڪمي رهيجيي ٿيي وڃيي ۽ ان ڪيميي کيي پيورو 

 ڪرڻ الِء مون کي ان جو حصو بڻجڻ گهرجي. 
زاهده ابڙو: جيڪڏهن پاڪستاني عورت ۽ خداص 
ڪري سنڌ جي عورت جو دنيا جي ٻين ملدڪدن جدي 
عورتن سان تقابلي جائزو ڪجي ته اسان کي سدندڌي 

 عورت ڪٿي بيٺل نظر ايندي.
جيڪڏهين اسيان ميقيابيليو ڪيرييون ٿيا تيه ماروي اعواڻ: 

اسان جي عورت ڪنهن کان بيه گيهيٽ نياهيي. تيوهيان 
کي هڪڙو مثال ڏيندي هيالن تيه جيڏهين ميان ميليتيان 
وئيييي هييييئيييس ۽ اتييييي پييييروفييييييييسييييرن کييييي جييييييييينييييڊر 
سينسيٽائيزيشن جي ٽرينن  ڪرائي رهيي هيئيس تيه 
اتي ماڻهو حيييران پيييا ٿييين تيه تيوهيان سينيڌ ميان آييا 
آهيو، اسان ته ٻڌو آهي ته سنڌ ۾ عورت کي پيڙهياييو 
نٿو وڃي، اتيي تيه عيورت کيي ڪياري ڪيري ڇيڏيينيدا 
آهن. ان قسم جون عجييب و غيرييب ڳياليهيييون اسيان 
جي الِء مشهور آهن، جن ۾ ڪابه حقيقيت ڪيونيهيي. 
اسان وڌ ۾ وڌ تيعيليييم حياصيل ڪيري وڌ ۾ وڌ سيفير 
ڪري انهن خيالن کي غلط ثابت ڪري سگهون ٿيا. 
اها ڳالهه ٻي آهي ته سکر واري پٽي تيي جيييڪيڏهين 
ڏسجي ته ڪاريَء وارو رجحيان نيظير اچيي ٿيو. عيورتين 
کي مٿي ۾ ڪهاڙين جا ڌڪ هڻي قتيل ڪيييو وڃيي 
ٿو، ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته مسيئيال ميوجيود آهين، پير 
ان جييي بيياوجييود بييه سيينييڌ جييي عييورت تييمييام گييهييڻييي 
منبوط آهي ۽ اسيان جيي عيورت کيي اڃيان وڌييڪ 
منبوط ٿيڻ جي ضرورت آهي. اسين پياڻ ان ڳياليهيه 

جو ثبوت آهيون ته اسان سينيڌ جيون عيورتيون آهيييون، 
پاڪستان کي ريپريزنٽ ڪرڻ الِء مان تازو سيپٽميبير 
۾ رشيا وئي هئس اتي ستهتر ميليڪين جيون نيوجيوان 
خواتين نمائندا اسان سان گڏ هييون ۽ انيهين جيي وچ 
۾ اسان سنڌ کي، سنڌي ٻوليَء کيي، سينيڌي ڪيليچير 
کي، پنهنجي ٽئلينٽ کي ۽ پينيهينيجين انيهين خيييالين 
کي پيييش ڪيييو تيه اسيان مسيئيلين کيي ڪيييئين حيل 
ڪري سگهون ٿا. يقين ڪريو ته ان ۾ جيڪي اسيان 
جا ڏهن ڏهن عورتن جا گرو  ٺاهيا ويا جنهن ۾ اٺ 
اٺ يا پندرهن پندرهن عورتون شامل هيون. جنهن ۾ 
مون تقريبن هر گرو  کيي رييپيرييزنيٽ ڪيييو. ان کيان 
وڌيڪ سينيڌي عيورت ڇيا ڪينيدي. سينيڌ جيي عيورت 
تمام گهڻا ميدان کٽيا آهن. جنهن ۾ اسان بيه هيڪ 
مييثييال قييائييم ڪيييييو آهييي. اسييان جييون عييورتييون ادب، 
تييعييليييييمييي ادارن، سييول سييروسييز، بيييييورو ڪييريسييي ۾ 
موجود آهن، جتي هو سنڌ جو نياليو ۽ پياڪسيتيان جيو 

 نالو سڄي دنيا ۾ روشن ڪري رهيون آهن. 
زاهده ابڙو: عورت الِء هڪ ننڍڙو پيغام ته هو پنهنجو 

 پاڻ کي اڃان وڌيڪ ڪيئن سنواري.
مان پنهنجي پييغيام کيان پيهيريين هيڪ ماروي اعواڻ: 

 Injustice anywhereننڍڙي چوڻي دهرائڻ چاهينديس
is a threat to justice to everywhere.  جيييڪيڏهين

اسان پنهنجين نياڻين کي دنيا ۾ مقيابيليو ڪيرڻ نيٿيا 
سيييييييکيييارييييون تيييه ان سيييان بيييي انصيييافيييي ٿييييييينيييدي ۽ 
جيڪڏهن هوَء ان نا انصافي کي بيرداشيت ٿيي ڪيري 
ته ان ۾ کيس ڪمزور ڪرڻ وارن جو به حصيو هيونيدو 
آهي. توهان وڌ ۾ وڌ پنهنجين نياڻين کيي منيبيوط 
ڪريو ۽ پنهنجين نياڻين کي دنيا جو ميقيابيليو ڪيرڻ 
سيکاريو، کيس صيرف بيرداشيت ڪيرڻ نيه سيييکيارييو. 
جڏهن اسان انهن کي مقابلو ڪرڻ سيکارينداسين تيه 
هييو هيير چييئييلييييينييج ۽ هيير مشييڪييل مييان پيياڻ بييه ٻيياهيير 
نڪرنديون ۽ جن ٻارن کيي هيو جينيم ڏيينيدييون انيهين 
کييي بييه هييو سيياڳيييييو مييقييابييلييو ڪييرڻ وارو ۽ منييبييوط 
ٺاهينديون. پنهنجين نياڻين کي تيعيليييم ضيرور ڏييو. 
ڇو ته جيڪڏهن تيوهيان جيي نييياڻيي کيي زنيدگييَء ۾ 
ڪنهن به مشڪل يا تشدد جو مقابلو ڪرڻيو پيييو تيه 
ان وقت کيس ڏنل ڏاج نه، پر ان وقت سنيدس ذهيانيت 
۽ سندس تعليم ان تشدد ۽ چئليينيج ميان بيه سيهيارو 
ڏئي ڪڍندي. تعليم عيورت جيو بينيييادي حيق آهيي، 
جيييييڪييو ان کييي اسييان جييو آئييييين ڏئييي ٿييو، جيييييڪييو 

  Universal Declaration of Human Rightsکيييييس
(UDHR)  جو چارٽر ڏئيي ٿيو جيييڪيو سيڄيي دنيييا ۾

جتي جتي جنهن ڪنڊ ۾ به عورت رهي ٿيي ان کيي 
حاصل ڪرڻ کپي. عورت به هڪ ٻار جي شيڪيل ۾ 
هڪ گهر ۾ پيدا ٿئي ٿي ۽ ماُء پيُء جي اها پيهيريين 
ذميييداري آهيي تيه جيييئيين هيو پيٽيين کيي پيڙهييائييين ٿييا 
اوتري تعليم بلڪه ان کان وڌيڪ تعيليييم انيهين کيي 
پنهنجي نياڻين کي ڏيڻ گهرجي. ڇو تيه اهيي تيوهيان 
جو گهر ڇڏي ٻئي گهر ۾ وينديون انهن کي تعيليييم 

 جي منبوط سهاري جي ضرورت آهي. 
*** 
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جو ٻيو بيييميثيال ڪيتياب سينيڌ 
جي سور  ڪمانڊر ۽ تاريخيي 

 The forgotten hero ofڪردار
Sindh Duleh Darya Khan  
سيينييڌ جييو وسييريييل ھيييييرو دولييھ 
دريا خان جيڪو سنڌ جي سما 
خاندان جي آخري بادشا  تام نظام الديين جيو فيوجيي 
ڪيميانييڊر ۽ وزيييراعيظيم ھيو جيينيھين پينيھيينيجيي سيمييوري 
حياتي سينيڌ جيي آزادي جيي حيفيا يت ڪينيدي آخير ۾ 
سنڌ جي گادي واري تاريخي شھير ٺيٽيي ۽ ميليڪ جيي 
آزادي کي بچاُء ۽ حفا ت ڪندي جام شيھيادت نيوش 
ڪيو ۽ تيارييخ ۾ اميرتيا مياڻيي. ھيي ڪيتياب انيگيرييزي 
ٻوليَء ۾ ٽيويھن مقالن تي آڌاريل آھي، جيڪي سينيڌ 

تيارييخين مينيجيھيان چينيد اھيم  Medievalجي وچيين دور
تاريخدانن جا منمون ھن شھيد اعيظيم بيابيت ميوجيود 
آھن، اھي شامل ڪيا ويا آھن. باقي جديد تيارييخيدانين 
۽ محققن جا مقاال ۽ منمون شياميل ڪيييا وييا. سيپيھ 
ساالر دولھ دريا خان جي سورھيائي، سيچيائيي ۽ الزوال 
جدوجھد تيي پيھيرييون انيگيرييزيَء ۾ ضيخيييم ۽ ميدليل 
ڪييتيياب سيينييڌ جييي وڏي مييحييقييق ۽ سيينييڌي نييثيير جييي 
شھيزادي ميدد عيليي سينيڌي جيي تياليييف آھيي. ميحيميد 
ابراھيم جويو ٽرانسليييشين بيييورو، ڪيليچير ڊپيارٽيمييينيٽ 

۾ ڇيپياييو وييو. ڪيتياب ۾  5150ڪراچي سنڌ طرفان 
اڪيبيير ليغيياري پييبيلييشييرز نيوٽ، سييييد سييردار عيلييي شييا  
مھاڳ ۽ مدد علي سنڌي جي ايڊيٽوريل نوٽ سيميييت 
سڀئي مختصر منمون نھايت خوبصيورت ۽ تيارييخيي 
مييعييلييومييات تييي آڌاريييل آھيين. ڪييتيياب جييي شييروع ۾ 
ڊاڪٽر احيميد حسين دانيي جيھيڙي عياليم جيو ٺيٽيي جيي 
تاريخ ۽ جاگرافي تي شاندار ميقياليو جياِء واالري ٿيو ھين 
ترتيب ۾ دوليھ درييا خيان جيي شيخيصيييت ۽ تيارييخيي 
ڪردار تي مير معصوم بکري، ميير عيليي شييير قيانيي، 
ايييم. آر. ھييييي ، جييي. ايييم سيييييد، پييييير حسييام الييدييين 
راشدي، ڊاڪٽر نبي بيخيش خيان بيليوچ، ڊاڪيٽير انصيار 
زاھد خيان، خيورشيييد حسين شيييخ، سيييد حياڪيم عيليي 
شييا ، ڊاڪييٽيير رييياض اسييالم، سييھيييييل زھييييير الري ۽ 
ياسمين الري، غيالم ميحيميد الکيو، ڊاڪيٽير ميانيجيھيي، 
پروفيسر لعل بخش جسڪاڻي، نيور احيميد جينيجيھيي ۽ 
پروفيسر اعجاز احمد قريشي جا مقاال جيدييد تيحيقيييقيي 
طريقي سان ھن ڪتياب ۾ ڏنيل آھين. ھينين ميقيالين ۾ 
دولهه دريا خان جي سواني حيات شخصيت تام نظام 
الدين سمي جي سپھ ساالر ۽ وزيراعظم جي حيييثيييت 
۾ سنڌ جي چپي چپي ۽ ڪنڊ ڪيڙ  ۾ وڃيي ارغيون 
حمال آورن دشيمينين سيان جيني  جيوٽيي الڳيييتيو ٻيارھين 

سالن تائين ڌارين کي ٽوٽيا چيٻياييا ۽ پينيھينيجيي فيوجيي 
صالحيتن وسيلي سنڌ جي سرحدن جي ڀرپيور حيفيا يت 
ڪئي. دولھ دريا خان جنھن جو اصل نالو مبارڪ خيان 
ھو خان اعظم ۽ دريا خان سندس اعلٰي صالحيتن کيي 
مڃيندي لقب مليا جيڪي پنھنجي سورھيائي تربيييت 
۽ اعلٰي ذھانت وسيلي سنيڌ جيي سيخيي ۽ امين پسينيد 
بادشاهه تام نظام الدين سمي جي ميثياليي قيييادت ۾ 
ھن سيور  سيپيھ سياالر سينيڌ ۾ امين آشيتيي سيک ۽ 
سالمتي قائم ڪيائين. سندس رعب ۽ دٻدٻو ايتيرو تيه 
ھو جو رات جو ڪو ٻار روئي کيٽو ڪندو ھو ته مائرون 

ٻيار “  ماٺ ڪر نه ته دريا خان اچئيي ٿيو” چونديون ھيون 
ھڪدم ماٺ ٿي ويندا هئا درييا خيان جيي اھيڙي خيوف 
جو تصور پنھنجن الِء ڪونه ھو، پر ڌاريين حيميليي آورن 
۽ سنڌ جي دشمينين الِء ھيو. درييا خيان دشيمينين الِء ھير 
وقت خوف ۽ دھشت جي عالمت بڻيل ھو. تام نظيام 
الدين دريا خان کي ننڍپڻ کان ُپٽيلو ڪري پالي اعيليٰي 
فوجي ۽ سييياسيي تيربيييت ڪيئيي ۽ سينيڌي فيوج جيي 
قيادت سنڀالي ورتي جو سندس ڏھڪاُء ملڪان ميليڪ 
پئجي ويو. ڊاڪٽر بيليوچ صياحيب دوليھ درييا خيان کيي 
الشاري قبيلي سان واسطو تياڻيائيي ٿيو. جيڏھين تيه ھين 
جو واسطو سيمياٽ قيبيييليي جيي قيبيوليييو ذات سيان ھيو 
جيڪي باغبان پور عالئقي موجوده دادو ضلعي ۾ ھيو. 
جتي دريا خان جي اوطا  ۽ قيليعيي جيا تيارييخيي نشيان 
پييڻ مييليييييا آھيين ۽ قييبييوليييييو ذات جييا ميياڻييھييو اڄ بييه ھيين 
عالئقي ۾ رھن ٿا جيڪو دولھ دريا خيان جيي قيبيوليييو 
ھيجيڻ جيو تياريييخيي ثييبيوت آھيي. ھين ڪييتياب ۾ اھييڙا 
تحقيقي مقاال ثبيوت طيور ميوجيود آھين. قيدييم زميانيي 
کان سبي سنڌ جو صوبو ھو ارغونن حيميليو ڪيييو وڏي 
ويڙھاند ھلي جنھن ۾ شا  بي  ارغون جو ڀاُء مارجي 
ويو، سندن فوج دولھ درييا خيان کيان ھيار ميڃيي واپيس 
قيينييڌار ڀييڄييي وئييي، جيييييڪييو دريييا خييان جييي تيياريييخييي 
ڪاميابي ۽ فوجي تربييت جيو نيتيييجيو ھيو. ان کيانيپيوِء 
ارغون الڳيتو سازشون ڪندا آيا ۽ سنڌ تي غاصيبياڻيي 
قبني الِء تام نندي جي وفات کانپوِء ڪٽڪ ڪاھي 
سيوھڻ ۽ بکر فتي ڪري ٺٽي تيي حيميليو ڪيييو. درييا 
خان وڏي فوج وٺي ساڃھ ونيديَء سيان ميقيابيليو ڪيييو، 
ارغونن ڏٺو ته سنڌ دريا خان جي حياتي ۾فيتيي نيه ٿيي 
سيگيھينيدي، تينيھينيڪيري سيازش سيٽيي قيرآن پياڪ تييي 
ڳالھين الِء دريا خان کي راضي ڪيو. دريا خان جيييئين 
تنبو ۾ داخل ٿيو دشمن اوچيتيو ليڪيي وار ڪيييو. درييا 
خان جي شھادت کانيپيوِء ارغيونين ييارھييين ميحيرم کيان 

محرم تائين يزيدي لشڪر جيو ڪيردار ڪيري  51وٺي 
ٺٽي شھر جي بيگنا  سنڌي شھرين جو رت وھياييو ۽ 

نسوري ڪربال ڪري ڏيکاري. درييا خيان جيي شيھيادت 
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تاريخدانين ھين کيي خيرابييَء سينيڌ جيو دور سيڏييو. ھيي 
وطن، غالمييَء جيي غيار ۾ سيوا ٻيه سيئيو سيالين تيائييين 
ڌارين  المن ارغونن، ترخانن ۽ ميغيلين جيي قيبينيي ۾ 

تائين سنڌي سک ڪونيه سيتيا، الڳيييتيو  0020رھيو ۽ 
قاتلن، دھشتگيردن ۽ ڦيورن سيان وييڙھيانيد جياري رکيي 
وطيين عييزيييز جييي آزادي الِء جييان مييال جييون بيييييپيينييا  
قربانيون ڏنيون ۽ تاريخ ٺاھي. اڄ دولهه دريا خيان جيي 

ورھين کان مٿي عرصو گذري چڪو  211شھادت کي 
آھي، پر ھو سنڌ جي نينيڍي وڏي جيي ذھين ۽ روح ۾ 
سمايل آھي. دريا خان جي الزوال قرباني سورھيائي جا 
داستان اسان جي وچئين دور جي تاريخ ۽ سنڌي ليوڪ 
ادب جو انيميول حصيو آھين. سيڌرييل قيومين جيي تيارييخ 
بھادر سپاھين، جرنيلن ۽ قومي ھيروز سان اڄ بيه زنيده 
۽ جاويد آھي. دولھ دريا خان اڄ به اسان الِء انسيانيييت 
جي آزادي، عزت ۽ ناموس، امن ۽ آشيتيي جيي اتسيا  

مياڻيھين جيا غيالم نيه ” جو وسيلو آھي. امام علي چيو; 
ڪيينييھيين “  ٿيييييو رب اوھييان کييي آزاد پيييييدا ڪيييييو آھييي.

 خوبصورت شاعر چيو  
 مون ڪالھ به روپا ماڙي تي، 
 ھو ھٿ رکيو ھن ڏاڙھي تي. 

 آئون سنڌ نه  ڏيندس سودي ۾، 
 جيسين ساھ ھوندو ھن دودي ۾. 

دودو سومرو، دريا خان، ھوشو شيدي ۽ روپيليو ڪيوليھيي 
سييڀ اسييان جييا ھيييييرو ۽ تيياريييخ جييي اميير ڪييردارن طييور 
ھميشه زنده رھندا. چنيسر جا چار ڏيينيھين، دودو الزوال، 
ماڻھو باڪمال ٿئي ٿو ڪردار سان. ميدد عيليي سينيڌي 
جا مٿيان ٻئي ضخيم ۽ مدلل ڪتاب سنيڌي ادب ۾ 
تاريخي ۽ تحقيقي طور علمي حيثيت سان خاص جياِء 
واالرين ٿا. مدد عليي سينيڌي کيي تيازو صيدارتيي اييوارڊ 
سندس اعلٰي پائي جي ڪم جو حاصالت آھي. جڏھين 
ته تاج جوئي نه ورتو. قومي سيياسيت ۾ ڏ ، صيدميان 
۽ تڪليفون سيھيي اڳيتيي وڌي صيحيافيت، ڪيھياڻيي ۽ 
شاعريَء کي اوج تي رسايو، غلطين کيان بيه وڏي کيان 

عياشيقياڻيو ” وڏو اديب خالي ڪونھي. نيياز پينيھيور چيييو، 
مزاج رکنيدڙ ميدد عيليي سينيڌي جيو ھيڪ وڏي ليييکيڪ 

آئون چوندس ته “  هئڻ وارو پاسو سياست ۾ لڪي ويو.
ايئن ھرگز ناھيي، ميدد عيليي سينيڌي اسيان جيي سينيڌي 
ادب جييي آسييمييان تييي سييورج جيييييان آب ۽ تيياب سييان 
چمڪي ٿو. ھن جي علمي، ادبي ۽ تحقيقي حيثيت ۽ 
شخصيت سنڌي نثر جي شھزادي طيور اڀيري سياميھيون 

 نروار ٿي بيوي آھي.

 سنڌ جو سورهه ڪمانڊر ۽ تاريخي ڪردار

  ڪت بُتيُتبصرو

 

 لعل بخش جسڪاڻي
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۽ ٽيوئيييٽيير جيتيي عييام مياڻيهيين 
کي نه صرف پنيهينيجيي ميوقيف 
رکييڻ، راِء جييو ا ييهييار ڪييرڻ ۽ 
مسييئييليين جييي نشييانييدهييي جييي 
ڀييرپييور سييگييهييه ميييييسيير ڪييئييي 
آهييي، اتييي عييام ميياڻييهيين کييي 
متحد ڪري تحرڪ ۾ آڻڻ ۾ به وڏو ڪيردار ادا ڪيييو 
آهييي، جيييييڪييا سييهييولييت عييام ميياڻييهييو کييي پييرنييٽ ۽ 
اليڪٽرانڪ ميڊيا تي ميسر نه هئي. اهو فيس ُبڪ ييا 

 ٽوئيٽر جو مثبت ڪردار آهي.
پر ساڳئي وقت ٽوئيٽير ۽ فيييس بيڪ کيانيپيوِء ڪينيهين 
شريف ماڻهو جيو پيٽيڪيو الهيڻ ۽ ڪينيهين ليي ليوفير ۽ 
بدڪردار کي پ  ٻڌائي هييرو ڪيري پيييش ڪيرڻ جيو 
ڪم به سولو ٿي پيو آهي. اهيو فيييس بيڪ ۽ ٽيوييئيٽير 

 جو منفي ڪردار آهي.
هاڻي اوهان تي ڇڏيل آهي ته توهان سماج جيي شيعيور 
جيي آبييياري ٿيا ڪيرڻ چياهيييو ييا ڀيڀيڙ ڀيييني ر انيهييَء 
ڪيري فييييس بيڪ يييا ٽييوئييييٽيير تييي رکييييل پييوسييٽين تييي 
الئيييييَڪ ۽ ڪييمييييينييٽ تييوري تييڪييي ۽ مييعييامييلييي جييي 
تفصيلي تاڻ وٺي ۽ تحقيق ڪيري پيوِء ڏييڻ گيهيرجين. 
جيئن نه ڪنهن جي دل آزاري ٿئي نه ئي ڪو هرو ڀيرو 

 هيرو بڻجي سگهي، وڌيڪ وس وارا آهيو. 
*** 

جڏهن آئون ڪرپٽ ۽ لٽيرن حڪمرانن کي اسٽيج تيان 
پنهنجيين تيقيرييرن ۾ حيبيييب جياليب ۽ شيييخ ايياز جيي 
انقالبي شاعري پڙهيڻ تيي ميظيليوم عيوام کيي تياڙييون 
وتائييينيدي، واهيه واهيه ڪينيدي ييا نيعيرا هيڻينيدي ڏسينيدو 
آهيان ته آئون حيران ٿيندو آهيييان ۽ سيميجيهيي ڪيونيه 
سگهندو آهيان ته جيڪڏهن عوام انهن کيي پينيهينيجيو 
هيرو يا ليڊر سمجهي ٿو ته آخر انهن جيا حيق ڪينيهين 
غصييب ڪيييييا آهيين ۽ انييهيين جييي جيينيي  ڪيينييهيين سييان 

 آهير
*** 

جيڪو عيليم جيو اڪيابير، ڏاهيو ييا ميحيقيق چيوي ٿيو تيه 
سائنس اڳي ئي ڌرمي ڪتابن ۾ موجود آهي ييا انيهين 
مان نڪتي آهي ته منهنجي نظير ۾ اهيو بيه اييتيرو ئيي 

 جاهل آهي جيترو پنڊت.
*** 

سگنل تي ڳاڙهي بتيي جيي ٻيرڻ سيان گياڏييون بيييهيي 

رهنديون آهن. مون کي خبر ناهي تيه ڳياڙهيي رني  الِء 
زندگي جو رڪجڻ ڪنهن تجوييز ڪيييو ييا ڇيو ڪيييور 
پر مان ايترو تاڻان ٿو خون جو رن  بيه ڳياڙهيو آهيي ۽ 
ڳاڙهو رن  انقالب ۽ زندگي جي تحريڪ جي عالميت 

 آهي.
*** 

لڳاتار گولين جي بوڇاڙ هن جيو بيدن ڇيييهيون ڇيييهيون 
ڪري ڇيڏييو هيو. سينيدس جسيم ميان رت نياري وانيگير 
وهي، ڌرتيَء ۾ جذب ٿي رهيو هو. موت هين کيان ا  
ڇنڀ جي وٿي تي هو، پر هو پوِء بيه ميرڪيي رهيييو هيو. 
هن کي پنهنجي رت جي سرخي ۽ شفيق جيي الالڻ ۾ 
اهائي مستي محسوس ٿي رهي هئي. ڪٽيوڙهيي ڦياٽيڪ 

 سانحي تي لکيل(.
*** 

بندوقن جا منهن ڇا کليا تڻ درياهه جو بينيد ٽيٽيي پيييو 
هو. ڳڀرو جوان هيڪيٻيئيي جيي پيوييان ڌرتيي تيي ڪيري 
رهيا هئا. هن جي جسم جڏهن ڌرتي کي ڇهيو ته هين 
کي پنهنجي ماُء جي گود ياد پئيي. ٻينيهيي ۾ ڪيييڏي 
نه هڪجهڙائي هئي. ساڳييو اڻ ميييو پيييار ۽ سيڪيون. 
هن کي لڳو ته هو اڃان اهو ئي ننڍڙو ٻار آهي، جييڪيو 
ماُء جي گود ۾ پرسڪون ليٽيو پييو آهيي... ۽ پيوِء هيو 
پنهنجون اکيون... هميشه الِء بند ڪري ڌرتي مياُء جيي 
 گود ۾ سمهي پيو. ڪٽوڙهي ڦاٽڪ سانحي تي لکيل(.

*** 
چوڏس الش زمين تي پکڙيا پيا آهن، جي تون تياڻييين 
ٿو ته هي سڀ مري چڪا آهن ته تو انهن تيي پيهيرييدار 
ڇو بييهيارييا آهينر ۽ تينيهينيجيي انيدر ۾ ڇيو هيورا کيورا 
مچيل آهي ۽ تنهنجيي نينيڊ ڇيو ڦيٽيل آهيير او  ياليم! 
 تون هٿيارن هوندي به ڪيڏو نه هيڻو ۽ ڪانئر آهين.

*** 
اچو ته زندگي جو سلسلو اتان کان ڳينيڍييون جيتيان کيان 
ڇنيو ويو. اچو ته گيت ڳائي دردن کي وساريون. اچو تيه 
ٽهڪن ۾ زندگي جي تلخين کي ڀالييون. اچيو تيه رات 
جي ڪاراڻ ۾ جڳمي  جيوت جيالييون. اچيو تيه زنيدگيي 
جي خوبصورتي کي ڪيائينيات ميان مياڻيي زنيدگيي کيي 
نيون معنائون ڏيون. اچو ته مڌ ماٽي مان سرڪون ڀيري 
پيينييهيينييجييي وجييود کييي ڪييائيينييات جييي ڪييل ۾ سييمييائييي 

 ڇڏيون. 
*** 

*** 
جهالت وهم کي جنم ڏي ٿي ۽ وهم مان عقيدا جينيم 
وٺن ٿيا جيييڪيي مياڻيهيو کيي سيدائييين الِء اطياعيت جيو 

 عادي بڻائي ڇڏين ٿا.
*** 

*** 
ماڻهو نجي زندگيَء ۾ پراڻين شييين جيي بيدليي جيدييد 
ٽيڪنياالجيي جيي تيعيارف ڪيييل شييين کيي اسيتيعيميال 
ڪن ٿا. مثال طور  هر جي جاِء تي ٽريڪٽير، جينيڊ جيي 
جاِء تيي چيڪيي وغيييره، پير حيييرت آهيي تيه سيوچ جيي 
معاملي ۾ هيو پيراڻين فيڪيرن ۽ عيقيييدن تيي هيليڻ ئيي 

 پسند ڪن ٿا.
*** 

اڄ من کي ڪجهه نٿيو سيجيهيي. بيس تيوڏي ميخيتيليف 
وقتن ۽ مختلف وقفين ۾ ليکيييل خيط ڦيليهيورييان پيييو. 
توڏي لکيل خط، جن ۾ ماضي، حال ۽ مسيتيقيبيل جيي 
زندگي جي رستي تي وقت جي وهندڙ ڌارائن جيو ذڪير 
آهي. وقت، جنهن ڌرتي جي سيني تي ڪييئيي ڪيردار 
اڀاريا ۽ ڪيئي ڌرتيَء ۾ دفن ڪيا. تاريخ جي سييينيي 
۾ دفن ٿيل انيڪ محبتون، نفرتيون، تينيهينيجيون ييادون، 
منهنجا سپنا، اهي سڀ جذبا، جن کي لفيظين جيو رو  
ڏيئي مون توکي ارپيا خطن جيي رو  ۾. انيهين خيطين 
مان چونڊ ٽڪرا توڏي اماڻيي ان وقيت کيي جيو مياضيي 
ٿييي چييڪييو آهييي. حييال ۾ مييوٽييائييي رهيييييو آهيييييان ۽ 
تنهنجي اندر جيي ڪينيهين ڪينيڊ ۾ پينيهينيجيي ڌنيڌليي 
ٿيل عڪس ڪجي ايئن ٿيو آهي تهر( کيي ٻيييهير اجيارڻ 

 چاهيان ٿو.
*** 

تو پڇيو آهي ته وقت ڪيئن ٿو گيذرير ڇيا ٻيڌاييان تيه 
وقت ڪيئن ٿو گيذرير بيس سياميوئيي جيو چيييل بيييت 

 لکي ٿو ڇڏيان. سمجهو آهين سمجهي ويندين.
 هاڪ وهندو هاڪڙو، ڀڄندي ٻند اروڙ،
 بيهه مڇي لوڙهه، سمي ويندا سوکڙي.

*** 
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي

طريقا بورڊ جي معرفت ٻارن 
الِء تعليم ۽ تربيت جي 
هلندڙ پروگرامن جي سلسلي 
جو ستن ڏينهن وارو پهريون 
پروگرام اڄ علي آباد ۾ 
شروع ٿيو. ابتدائي، تعارفي 
۽ مقصدن جي تاڻ الِء مون ڳالهايو. ڏهه منٽ ڏنل 
وقت ۾ مون مختصر تعارف پيش ڪيو ۽ ٻڌايو ته 
اسان اسماعيلي ڪيڏا نه خوش قسمت آهيون. اسين 
اسماعيلي مسلمان منظم، متحد، تعليم يافته، 
ترقي يافته ۽ خوشحال ڪميونٽي آهيون. اسان جو 
امام اسان جي ڀالئي الِء، اسان جي ترقي الِء، 
اسانجي صحت الِء، تعليم ۽ تربيت الِء ۽ هاڻ اسان 
جي آئنده نسلن الِء به ڪيڏو عظيم ڪم ڪري 
رهيا آهن. هي اسان جو پروگرام، پئرنٽ ٽو پئرنٽ به 
اسان جي امام جي خواهش ۽ هدايتن مطابق سڄي 
ملڪ ۽ هر هنڌ شروع ڪيو ويو آهي. هن پروگرام 
جو سڀ کان اهم مقصد اهو آهي ته اسان مائٽ، ماُء 
۽ پيُء پنهنجن ٻارن جي اعلٰي مستقبل جي الِء، 
پنهنجن معصوم ٻارن جي آئنده ڪامياب زندگين 
جي الِء، هنن جي صحت، تعليم ۽ تربيت الِء. سڀ 
کان اول اسان مائٽ پاڻ ۾ صالح مصلحت ڪري 
اهم فيصلو ڪريون ۽ پروگرام تيار ڪريون ته هاڻ 
اڄ کانپوِء اسان کي پنهنجن پيارن ٻارن الِء ڇا ڇا 
ڪرڻ جي ضرورت آهي، ڪيئن ۽ ڪهڙين ڳالهين 
۽ شين جي ضرورت آهي، اسان کي ڪهڙي طرح 
عمل ڪرڻو آهي، ڪهڙين ڳالهين جو خيال رکڻو 
آهي، ڪهڙيون ڳالهيون ڪرڻيون آهن، اهو سڀ 
اسان ماُء پيُء کي ڪرڻو آهي. اهو سڀ ڪجهه اسان 
هڪٻئي کان سکنداسين ۽ سيکارينداسين. سڀ 
کان اول اسان ماُء پيُء کي فيصلو ڪري تياري سان 
پنهنجي اوالد الِء ڪوشش ڪرڻي آهي. اسان سڀ 
مائٽ پنهنجن ٻارن سان پيار ٿا ڪريون ۽ هنن جي 
الِء ڪامياب مستقبل ٿا ڏسڻ چاهيون ۽ اهو سڀ 

 اسان جو محترم امام به ڏسڻ ٿو چاهي.
*** 

 5110جوالِء  20

*** 
 5110آگسٽ  12

رات ٻارهين وڳي واپس حيدرآباد پهتاسين حسب 
توقع، آمريڪا جي ويزا کانسواِء. حاالنڪه اسان کي 
گهٽ ۾ گهٽ اها اميد هئي ته مون کي ۽ رضيه 
کي ويزا ڏين، پر ڪنهن کي به ڪونه ڏنائون ۽ اسان 

 به صرف گهمي ڦري واپس آياسين. 
اعتماد اهو آهي ته رضيه جيڪا گذريل ڪجهه 
مهينا گهر مان نٿي نڪتي، اها الهور، اسالم آباد 
هلي ۽ خير سان واپس به اچي ويئي. ان چڪر سان 
رضيه جو زياده تر ڊ  لهي ويو آهي. نفسياتي طور 
 تي هوَء ڊنل هئي، ان چڪر سان هوَء بهتر ٿي آهي.

*** 
 5110آگسٽ  50

نور محمد رات آيو، بابل به آيو سوي ڪچهري 
ڪئي سين. اسان ٽي دوست اڃان گڏ آهيون. ٻيا 
ڪي ڪٿي ڪي ڪيڏانهن. حيدرآباد ۾ اسان ٽنهي 
کي هڪ ٻئي سان زماني جي ميجڪ اهڙو جوڙي 
ڇڏيو آهي جو هاڻ جدا رهي نٿا سگهون، ملڻ، حال 
احوال اورڻ ۽ ڪچهريون ڪرڻ کانسواِء رهي نٿا 
سگهون. هفتو کن مس ٿيندو ته ملڻ جي ڇڪ 
ٿيندي، اڃان ڏينهن ٻه گذرندا ته باقائدا ٻاڙ لڳندي، 
بيچيني ٿيندي، ڪيئي نوان پراڻا موضوع ٽيڪا 
ٽپڻي الِء آتا هوندا. پوِء سڄي دنيا جا ڪرنٽ مسئال 
موجود، حالتون، سياسي سماجي حالتون، دنيا ۾ 
ٿيندڙ  لم و ستم، انسانن مٿان ٿيندڙ انسانيت 
سوز تشدد، انساني حقن جي اگهاڙي لتاڙ، اسان کي 
بيچين ڪندي آهي. سياست سان گڏ علم، ادب ۽ 

سائنس جا موضوع، راندين جا موضوع مطلب ته 
وسيع پسمنظر ۾ رهاڻ ٿيندي آهي، پوِء جڏهن دنيا 
۾ ۽ هتي  لم، ستم، ڏاڍ ۽ انسانيت سوز تشدد 
 تي نور محمد صاحب ڏاڍا شاندار تجزيا ڪندو آهي. 

*** 
 5110سيپٽمبر  5

شديد خواهش آهي ته پنهنجي آتم ڪٿا لکان، 
جنهن الِء مواد به موجود آهي، ڪيئي ڊائريون آهن. 
انهن کانسواِء زندگيَء جا ڪجهه واقعا مون تحرير به 
ڪيا آهن. ضرورت آهي ته ان سڄي مواد کي 
سهيڙي ترتيب سان ڪجهه تفصيل سان لکان. اميد 
ته جلد ان ڪم کي شروع ڪندس، انشاَء ا . ايئن 
لڳندو آهي ته هاڻي وقت ٿورو آهي، اڌ صدي حيات 
ماڻي آهي. هاڻ ان کي سهيڙڻو آهي. اهو ڪم ٿي 

 وڃي ته وڏي ڳالهه آهي. 
*** 

 5110سيپٽمبر  05
ڪالهه آمريڪا جي تاريخ ۾ وڏي ۾ وڏو دهشتگرد 
حملو ٿيو آهي. آمريڪي وقت مطابق صبي جو 
ساڍي نوين وڳي آمريڪا جي شهرن مان چار 
ڊوميسٽڪ هوائي جهاز ٻه ڪالڪ اڳ اغوا ڪيا ويا 
۽ نيو يارڪ جي ٽريڊ سينٽر سان هڪ هڪ جهاز 
کي ٽڪرايو ويو، جنهن سان ٻئي جاڙيون عمارتون 
ڊهي پٽ ٿي پيون، جنهن ۾ ويهه هزار ماڻهو ڪم 
ڪندا هئا. ٽيو اغوا ڪيل جهاز واشنگٽن ۾ 
آمريڪن فالئي تحقيق مرڪز پينٽاگون مٿان 
 ڪيرايو ويو جتي به وڏي تباهي ۽ بربادي ٿي آهي.

هن اوچتي زبردست حملي کي آمريڪي صدر 
دهشتگردي سڏيو آهي ۽ شروعاتي الزام دهشتگردن 
تي لڳايو آهي، جن ۾ اسامه بن الدن، صدر صدام 
حسين ۽ فلسطيني اڳواڻن تي به شڪ پيا ڏيکارين. 
طالبان ترديد ڪئي آهي، ياسر عرفات به ان کان 
انڪار ڪيو آهي، اڃان ڪنهن به ذميواري ڪانه 
قبولي آهي. آمريڪا هن حملي کي کليل جن  جو 
اعالن تصور ڪيو آهي. آمريڪا سرحدون بند ڪيون 
 آهن ته ڪوبه جهاز ملڪ اندر داخل ٿي نٿو سگهي. 

*** 
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  اسييان وٽ گييهييڻييو زور رڳييو
مختيليف شيييون يياد ڪيرائيڻر
ڪرڻ تي هيونيدو آهيي. ميثيال 
طور  اسان کي شاگردي واري 
ڏييينييهيين کييان اِهييو چيييييو وييينييدو 
آهي ته بيت ياد ڪريو، سبيق 

 ياد ڪريو وغيره.
  سوچڻ ۽ سمجهڻ وارو پاسو اسان جي تيربيييت جيو

حصو ئي ناهي. سوچڻ ۽ سمجهڻ جو نه اسان کي 
 موقعو ملي ٿو ۽ نه ئي اهڙو ماحول ملي ٿو.

  اهر آهي ته جڏهن سوچڻ ۽ سميجيهيڻ وارو عيميل 
ٿيندو ته پوِء رڳو ڪنڌ ڌوڻڻ نه ٿيندو، پوِء ته سيوال 

 به ٿيندا، اختالف به ٿيندا ته اتفا  به ٿيندا.
  مون اهڙا ڪيترائي اڪابر ڏٺا آهن، جيڪي سوالن

جون ڳالهيون ته ڪندا آهن، اهو چونيدا وتينيدا آهين 
ته سوال ُپڇڻ گهرجي، سوال ڪرڻ سکو، پر جڏهن 
کانئن ڪو سوال ُپڇينيدو آهيي تيه ڪياوڙجيي پيونيدا 

 آهن.
  اسان سڀيئيي جينيهين خيول ۾ بينيد آهيييون، ُان ميان

نڪرڻ نٿا چاهيييون. جيڏهين ڪيو انيهييَء خيول جيي 
ڇيييييڙخييانييي ڪييري ٿييو تييه پييريشييان بييه ٿيييييون ٿييا تييه 

 ڪاوڙجي به پئون ٿا.
  پينيهيينيجييي مييخيتيلييف منييميونيين ۾ مييون اِهييا ڳيياليهييه

ڪيترائي ڀيرا لکي آهي ته اسيان وٽ تيعيليييم جيو 
مقصد رڳو وڏا وڏا گريڊ ۽ نيميبير کيڻيڻ ۽ نيوڪيري 
حاصل ڪرڻ آهي. تربيت ۽ اخالقيات واري پاسي 

 ڪوبه ڌيان ناهي.
  ان جو هڪ خطرناڪ نتييجيو اِهيو نيڪيتيو آهيي جيو

ٻار ڊپيريشين جيو شيڪيار آهين. پينيهينيجيي پيڙهيائيي 
دوران هييينييين کيييي اهيييوئيييي ڊ  هيييونيييدو آهيييي تيييه 
جيييڪييڏهين گيريييڊ خييراب آييو، فييييل ٿييييس ييا وري 
ڪنهن پروفيشنل يونيورسٽي ۾ داخال نيه ميليي تيه 
پوِء جهڙوڪر مري ويس، زندگي اتي ئي ختم ٿيي 

 وئي.
  اڪثر استادن ۽ والدين جو به انهيَء ڳالهه تيي زور

هوندو آهي ته گريڊ ُسوو کڻڻو آهي، داخيال حياصيل 
ڪرڻي آهي وغيره وغيره. انهيَء ۾ به ڌنيڌوڙي هير 
وقت اڳڀرا هوندا آهن. انهيَء جيو وري نيتيييجيو اهيو 
نيڪيتيو آهيي جيو اميتيحيانيي بيورڊ ميان پيئيسين تييي 
مييارڪييون وٺييڻروٺييرائييي ڏيييڻ، امييتييحييانيين ۾ ڪيياپييي 
ڪييرڻرڪييرائييڻ ۽ امييتييحييانيين ۾ ُسييويييييون مييارڪييون 
حاصل ڪرڻ الِء ٽيوشن سينٽرز تي داخال وٺڻ تيي 

 زور آهي.
  هاڻي انهيَء سميوري وٺ پيڪيڙ ۾ ٻيار جيي اصيل

شخصيت بگڙي وئي ۽ پوِء اسيان انيهييَء ٻيار ميان 
عجيب قسم جون اميدون رکندا آهيون ته اهيو ٻيار 
سيميياج ۾ وڏو ڪييم ڪيينيدو. اِهيو ٻيار اڳيتييي هييلييي 
ڪنهين بيه پيييشيي ۾ ڪيرپشين ۽ ٺيڙڪ ٺڳيي نيه 

 ڪندو ته ٻيو ڇا ڪندو!
  اسان شين جا بنييياد بيه ڪيوڙ ۽ فيرييب تيي رکينيدا

آهييون ۽ پيوِء آخير ۾ ويڳياڻيپ جيو شيڪيار ٿييينيدا 
 آهيون.

  .اسان وٽ هر سنجيده ڳالهه به مذا  هيونيدي آهيي
هير وقييت کييل ڀييوڳ ۽ چييرچيين کييانسييواِء اسييان جييي 

 سماج کي ٻيو ڪوبه ڪم ناهي.
  اسان جڏهين تياڻينيدي بيه اڻيڄياڻ بيڻيبياسييين تيه پيوِء

ايئن ئي ٿيندو، جيئن اسان وٽ ٿئي پيييو. مياڻيهين 
 جي نفسيات کي سمجهڻ جي ضرورت آهي.

  اسان وٽ ماڻهو جي نفيسيييات انيهييَء جيي نينيڍپيڻ
کان ئي خيراب ڪيئيي ٿيي وڃيي. انيهييَء ۾ سيڄيو 
سييميياج ذميييييوار آهييي، خيياص طييور تييي اسييتيياد ۽ 
والدين. ڇو ته ٻار جي سکيا جا بينيييادي ميرڪيز تيه 
گهر ۽ تعليييميي ادارا آهين ۽ انيهييَء کيانيپيوِء پيورو 

 سماج.
  اسان وٽ ايتيرييون تيه ُبيراييون ٿيي رهيييون هيونيدييون

 آهن جو ماڻهو جو اندر سڙڻ لڳندو آهي.
  هييونييئيين تييه ميياٺ ڀييلييي آهييي، پيير ڪييڏهيين ڪييڏهيين

ماڻهو ڏ  جو ا هار ڪريو وجهي. بس ُانهيَء جو 
هڪ ئي فائدو آهي ته ڪجهه وقت الِء ماڻهو جيي 

 اندر جو بار هلڪو ٿي پوندو آهي.
  .باقي اڄ جي هر ماڻهو جا ڏ  پنيهينيجيا ئيي آهين

ُانهن سان ٻئي ڪنيهين کيي بيه ميطيليب نياهيي. اڄ 
جي ماڻهو کي ويتير انيهييَء ڏ  کيي وڌائيڻ ييا ُان 

 جو تماشو ٺاهڻ ۾ مزو ايندو آهي.
  اِها واقعي حيقيييقيت آهيي تيه بيييحيسيي هيڪ اهيڙي

بيييييميياري آهييي، جيينييهيين جييو ڪييوبييه عييالج نيياهييي. 
افسوس اِهو به آهي جو اِها بيمياري هين سيمياج ۾ 

 تمام تيزي سان ڦهلجي رهي آهي. 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 اس نُوٽ 
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 !...احساسن جي اڻتڻ 
  هن بي رخي مان پڇيييو تيه

 دل برباد ڪيئن ٿيندي آهي
  جواب ۾ صيرف ميوئين جيو

دڙو گييهييمييڻ جييو اشييارو ڏئييي 
 خاموش ٿي ويس...!!

  گيياڏي جييو شيييييشييي هيييييٺ ٿييييينييدي ئييي هيين اشييارو
ڪندي چيو پيرييان ڏس نينيڍڙا ٻيار گينيدگيي ۾ ڇيا 

 ڳوليندا آهن
  جواب ڏنم ته پيٽ جي ُبيک اجيهيائيڻ الِء ڪينيهين

 طعام جي تالش ۾ ُرڌل آهن
  هن کلندي پڇيييو تيه ڇيا ڪيچيري جيي ڍيير تيي بيه

 ديڳون لهنديون آهنر
  دکييي دل سييان جييواب ڏنييم تييه ديڳييون لييهيين ٿيييييون

االئي نه، پر پڪ سان ويليي جيي ميانيي ميليي وڃيي 
ٿي، پر ڍئو تي رلندڙ بنا احسياس ڀيرييل وجيود جيي 

 اکين کي اهو ڏسڻ ۾ ناهي ايندو
 هن کلندي چيو هلڪي ڳالھ وقت جو ذيان 
  ميون بييه مييرڪيينيدي ٺييھ پييھ جيواب ڏنييو ڳييرو وجييود

 گھمندي ڦرندي به ڌرتي تي وزنائتو حيوان
   هن جو لگزري گاڏي ۾ چڙهندي هي ليوڏي چيوڻ

 هلون ٿا هاڻي
  مون به رڪشا واري کيي هيي سيان اشيارو ڪينيدي

اهي ننڍڙا سياڳيييا ٻيار ” بيهڻ الِء چيو ۽ پريان ڏٺو، 
تييڻ گييالب جييا وجييود هييجيين جيييييڪييي ديييس جييي 
ڪنهن گلشن ۾ ٽڙندي بيه ميرجيهياييل لڳيي رهيييا 

 “هجن...!

  هن هلڪائپ ڀري لهجي ميان پيڇيييو، اجيرڪ جيي
اهميت ايتري وڏي اوهان وٽ ڇا الِء آخر ڪپيڙو تيه 

 سڀ ساڳئي ڌاڳي مان ٺهي ٿو
  مون هن جي چهري ۾ ڏٺو، چييم تيه تيون ڪيپيڙي

جو ملھ ئي سمجهي سگھين ٿي بياقيي اسيان الِء 
اجرڪ جي اهميت گهوٽ جي ڪلهي تي سونهي 
ٿي ته ميت کي به ڍڪي ٿي، سيو تيوالِء ميليھ ئيي 
وڌيڪ، پر اسان الِء اجرڪ جو ميان وڏو اميليھ آهيي 
جيڪو خوشي ۽ غم ٻينيهيي ۾ اسيان الِء سينيڌ ۽ 

 جند جي مهان جوڙ جيان جڙيل رهي ٿو...!
  هن حال احوال ڪندي نوڪري جيي بياري ۾ پيڇيا

ڪئي، منهينيجيو ٿيوري ديير الِء خياميوش ٿيييڻ کيي 
 شايد بيزاري ڀريو احساس سمجهي ويوو

 وري ڳالهائڻ شروع ڪيائين 
  ٻڌو آهي ته سياري جون راتيون ڊگهيون ٿييينيدييون

 آهن ۽ ڊگها پل گذارڻ به ڏاڍا ڏکيا ٿيندا هوندا
  ،ُسکي ييا ڏکيي ڏاتيار ئيي ڏنيي آهيي سيو ” چيم ته

جيي ” ۽ “  ڏني جي فييصيليي تيي خيوش رهيڻ کيپيي
 “ملي آهي ته پوِء گذارڻي ته پوندي

  چيييائيييين هيائييو، پير صيرف گييذارڻ بيه زنيدگيي تيه نييه
 چئبي

  چيم تيه زنيدگيي چيوڻ جيو نياليو نياهيي، جيييڪيڏهين
ڪير گذارڻ جو سليقو تاڻي ٿو ته حييياتيي جيهيڙي 
ٻي ڪابه شيِء حسين ناهي باقي دنيا جيي رنيگين 
۾ رنييگييجييڻ جييي ڪييوشييش ڪيينييداسييييين تييه درد تييه 
ضرور ملنيدو، ميگير حياصيل اهيوئيي ٿييينيدو جيييڪيو 

 خلقڻ واري هرهڪ جي حصي ۾ لکيو آهي...!

  ۽ پوِء هن بت بيڻيييل وجيود بيه بيييشيڪ جيو اليفياظ
ورجاييو جينيهين گيهيڙي پيل الِء پينيهينيجيييون اکيييون 
آسمان جيي طيرف کيڻيي ڇيڏييون شياييد مياليڪ جيو 

 شڪرانو ادا ڪرڻ جو فرض نڀائي رهيو هو
  مون ڏٺو سندس آڱرييون ٻيئيي ڪين ڇيهيي رهيييون

 هيون...!
  ۽ پوِء نيييٺ رات جيي وچييين پيهيرن ۾ جيهيور  ....

پوڙهيي ڊسيميبير دم ڏنيو ٺيييڪ انيهييَء پيهيرن ميان 
نئين نويلي جنوري جنم ورتو ۽ گالب جييان ٽيڙي 
نروار ٿيو، ُڪيل ڪيائينيات جيي چيوڏس ُميرڪين جيا 
موتي نيکيري پيييا، سيال پيڄياڻيان ڊگيهيي خياميوشيي 
سان ويراني جي ور چڙهيل قديمي آثارن جو ڏيک 
ڏيندڙ انييڪ چيپين جيي ڪيپين تيي بيه ُميرڪين جيا 
ميال متل ڏسي ايئن محسيوس ٿيييو تيه دييس جيي 
دراوڙن جون دعائون شايد نيئييين اميييد، آشيا تيوڙي 
سکن جون صدائون هيل پيڪ مياضيي کيان مينيفيرد 
رن  آڻييينيدييون جينيهين جيي روشينيي آڪياش تيي 
پکڙندڙ رن  برنگي خوشين جيا انيبيار چيٽيا ڏييک 

“ شييال ُسييک وسيين” ڏئييي هيير ڏسيينييدڙ ا  سييان، 
جهڙي حسرتن سان من ئي من ۾ لڀائي رهيا هئا 
۽ سييامييهييون اڀييريييل ٿييڌو چيينييڊ تييڻ هيييييٺ سييمييوري 
زميني مخلو  جي خيوشييين تيي چيانيڊوڪيي ڀيرييو 
رسيلو اوڍڻ ڍڪي سندس همسفر تارن ڀري بيارات 
سييان ڀيياڪييرييين ڀييريييل واڌاييين جييون ڀييريييون ارپييييينييدو 
هجي. پل الِء محسوس ٿيو ته چنڊ ڪو ننيڍڙو ٻيار 
هجي جنهن جي مرڪ پسڻ سان ٿڪل حياتي جا 

 سمورا ٿڪ پل الِء لهيو وڃن..!!

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 احس سنُ 

 نفيس نهڙي
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جي وقت کان نجيوميي اعيالن ” 
ڪينييدا پييييا اچيين تييه چييار شييهيير 
آهن جيڪي بغاوت جي ڇانيو 

سيمير  -هيٺ وجود ۾ آييا آهين
قند، مڪو، دمشق ۽ پياليييرميو 
۽ انهن جيو چيوڻ بيليڪيل سيي 
آهي! جيڪڏهن اهي شهر ڪڏهن حڪوميت آڏو اٿيي 

اهيي  -بيوا آهن ته صرف پنهنيجيي طياقيت جيي ڪيري
صراط مستقيم جي پييروي انيهييَء وقيت ڪينيدا آهين 
جڏهن انهن کي تلوار ذريعي درست ڪيو وييو هيجيي. 
آنحنرت صلي ا  عليه و آليهيي وسيليم ميڪيي جيي 
غرور کي تيليوار سيان ئيي خيتيم ڪيييو ۽ ميان بيه اهيل 
 “ سمر قند جي غرور کي تلوار سان ئي ختم ڪندس!

نصر خان، ماوراُء نهر جو والي، ديو جهڙو ڊگهو قيدرآور 
جنهن جو رن  پتل جيهيڙو هيو، زريَء جيي ڀيرت سيان 
ڀريل جبو پاتل هئيس پينيهينيجيي تيخيت جيي سياميهيون 

سندس آواز گيهير وارن ۽  -بيوي گرهه چٻاڙي رهيو هو
هين جيون  -مالقاتين ۾ ڏڪڻي پيييدا ڪيري رهيييو هيو

اکيون حاضر ماڻهن ميان ڪيو شيڪيار ڳيوليهيي ڪيڍن 
ها، ڪو اهيڙو چيپ جيييڪيو ڏڪيڻ جيي جيرئيت ڪيري 
سگهي، هڪ نگاهه جنهن ۾ مناسيب پشيييميانيي جيي 

جيبيليي طيور  -گهٽتائي هجي، ڪنهن غداريَء جي ياد
تي هرهڪ ماڻهو پنهنجي ڀيرسيان وييويل مياڻيهيوَء جيي 
پاسي ۾ سيرڪيي وڃيي هيا، پينيهينيجيي پيٺ، ڪينيڌ ۽ 
ڪلهن کي ڍليو ڇيڏي ڏئيي هيا ۽ طيوفيان جيي گيذري 
وڃييڻ جييو انييتييظييار ڪييري هييا. تييار ۾ ڪييو شييڪييار نييه 
ڦاسندي ڏسي، نصر خان هي ۾ تقريبياتيي پيوشياڪيون 
کنيون ۽ هي سان کڻندو ويو ۽ ڪياوڙ ۾ هيڪ ٻيئيي 
پويان پنهنجي پيرن ۾ اڇالئيندو ويو ۽ انهن جيو ڍيير 
لڳائي ڇڏييائييين، ۽ ڪياشيغير جيي ان وقيت جيي سيڀ 
کان وڌيڪ مقبول ترڪ منگول ٻوليَء ۾ هڪ کيانيپيوِء 
ٻيو تنحيق آميز فقرو ڳالهائييينيدو وييو. رواج ميوجيب 
حڪمران ٽن تهين واري، چيئين تيهين واري ۽ ڪيڏهين 
ڪڏهن ستن تهن واريون زريَء سان ڀيرييل پيوشياڪيون 
پائيندا هئا جنهن کي پيائيي وري پينيهينيجيي بيدن تيان 
الهي ۽ جين جيي عيزت افيزائيي ڪيرڻيي هيونيدي هيئين 
انهن جي پون تيي ڏاڍي ميان ۽ شيان سيان اوڍرائييينيدا 
هئا، پر پنهنجي موجوده طرز عمل سان نصر خيان اهيو 
واضي ڪري ڇڏيو هو ته ڪنهن به مالقاتيَء جي تمنا 
جيي پيورائييي ڪييرڻ جييو سيينييدس ڪييو ارادو ۽ نييييت نييه 

 هئي. 
جيئن هر حڪمران جي آميد تيي سيمير قينيد ۾ ٿييينيدو 
هو، اهو به جشن ۽ خوشييَء جيو ڏيينيهين هيجيڻ کيپينيدو 
هو، پر جشن جي شروعاتي گهڙين ۾ ئي خوشييَء جيو 

وهم ۽ گمان غائب ٿي چڪو هيو. دريياِء سييياب کيان 
مٿي ويندڙ پڪي رستي تي چيڙهينيدي ئيي خيان شيهير 

کان وقار سان داخيل ٿيييو. هيو “  باب بخاره”جي اتر ۾ 
مسڪرايو جنهن سان سندس ننڍڙيون اکيييون اڃيان بيه 
اندر هليون ويون ۽ اهي هميشه کان وڌيڪ اڀيييون ٿيي 
نظر آيون، جنهن سان سينيدس ڳيٽين جيا هيڏا سيج جيي 
روشني ۾ چمڪڻ لڳا، پر وري ساڳئي ئي لميحيي ۾ 

هو ل  ڀي   -سندس سڄي شگفتگي موڪالئي وئي
ٻه سئو اميرن طرف وڌيو جيڪي قاضي ابو طاهر جيي 
چوڦير جمع هئا ۽ هين ان گيروهيه تيي جينيهين ۾ عيمير 
خيام به هو، هڪ ڳڻتي جيوڳيي ۽ لي  ڀي  شيڪيي 
نگاهه وڌي. بظاهر هو جنهن جيو طيليبيگيار ٿيي ڏٺيو ان 
کي اتي نه ڏسي هين پينيهينيجيي گيهيوڙي کيي ييڪيدم 
اتان ڊوڙايو، لغام کي زور سان ڇڪيو ۽ اتيان نيڪيري 
وڃڻ الِء حرڪت ڪئي دٻيل آواز ۾ ڪجهه اهڙا لفي  
 -چييائييين جيييڪيي ٻيڌڻ وارن کيي سيميجيهيه ۾ نيه آييا

ڪاري گهوڙي تي آڪيڙ ۾ وييويل هيو، هيو وڌييڪ نيه 
مسڪرايو ۽ نه ئي ڪنهين نينيڍڙي اشياري سيان انيهين 
هزارين شهرين جي نعرن جو تحسين سيان جيواب ڏنيو، 
جيڪي بار بار نعرا دهرائيي رهيييا هيئيا، جيييڪيي اتيي 
صبي جو سج اڀيرڻ کيان اڳ اچيي سينيدس آجيييان الِء 
گييڏ ٿيييييا هييئييا. انييهيين مييان ڪيييييتييرن جييي هييٿيين ۾ 
درخواستون هيون، جيڪي عوامي ُمنشين کان لکراييل 

انهن کي لڳو ٿي سڀ ڪجهه ضياييع ٿيي وييو،  -هيون
ڇو ته ڪنهن کي به پنهنجي درخواست حڪمران کيي 
پيش ڪرڻ جي جرئت نه ٿي، پر اهي انهن هڪ اعليٰي 
آفيسر جي حواليي ڪيييون، جينيهين کيي بيار بيار انيهين 
درخواستين کيي قيبيول ڪيرڻ الِء اڳيييان جيهيڪيڻيو ٿيي 
پيو، انهيَء گول مول واعدي تحت اهيو ميحيسيوس ٿيي 

 ڪرايو ته انهن تي عمل ٿيندو. 
اڳيان اڳيييان چيار گيهيوڙي سيوار جيييڪيي دودميان جيو 
ڪٿئي جهنڊو هي ۾ اڀو ڪري هلي رهيا هئا پويييان 
پويان چيلهه تائين اگهاڙو پيرن پيييادو غيالم جيييڪيو 
بيدن ۾ تيڻ ڪينيهيين ديييو جيهييڙو هييو، اس واري ڇيٽييي 
کنيو هلي رهيو هو. خان بغير ڪنهين وقيفيي ۽ سيوچ 
سمجهه جي ڪشادن شاهراهن جو انتخياب ڪيييو جين 
جي ٻنهي پاسي توت جيا ور وڪيڙ ڏيينيدڙ وڻ قيطيارن 
۾ بيول هئا هين بيازارن ۾ وڃيڻ کيان پياسيو ڪيييو ۽ 
آبپاشي جي مرڪيزي نيهيرن جيي ڪينيارن کيان هيلينيدو 

چيو وڃي ٿو تان جو وڃي اسيفيييزار “  اريق” ويو جن کي 
واري عالئقي ۾ پهتو. هتي هن عارضي کڏا کيوٽيائيي 
رکييييا هييئييا جيييييڪيي ابييو طيياهيير جييي رهيائشييگيياهيه سييان 
بلڪل لڳو ل  هئا. جيئن تيه تيازيين جينيگييين کيييس 
تمام گهڻو ڪمزور ڪري ڇڏيو هو، تنهنيڪيري انيهين 

کي ڇڏڻو پيو، هاڻي رڳو ترڪي محاف  فوج ڪڏهن 
 ڪڏهن هتي اچي پنهنجا خيما لڳائيندي هئي. 

اهو ڏسي ته حڪمران جو مزاج بگڙيل آهي، عمير کيي 
محل وڃي مبارڪباد پيش ڪرڻ ۾ هٻڪ ميحيسيوس 
ٿيييييڻ لڳييي، پيير قيياضيييَء اصييرار ڪيييييو تييه ضييرور وڃييي 
يقينن ان اميد جي سهاري ته سندس ايڏي اعليٰي ميان 
۽ ميرتييبيي واري سياٿيي جيي ميوجيودگييي حيڪييميران الِء 
خوشگوار شغل فراهم ڪندي. رستي ۾ هياڻيي هياڻيي 
جيڪو ڪجهه ٿيو هيو ابيو طياهير، خيييام کيي ان جيي 
تفصيل کان آگاهه ڪرڻ جي ذميداري پنهنيجيي ميٿيي 
کنئي. شهر جي ممتاز ديني عالمن ان آجييياڻيي واري 
پروگرام ۾ شامل نه ٿيڻ جو فيصليو ڪيييو ان الِء جيو 
خان بخاره جي جامع مسيجيد کيي سياڙائيي ڇيڏييو هيو، 
جتي هٿياربند مخالف مورچو قائم ڪري پينياهيه وٺيي 

حييڪييمييران ۽ مييذهييبييي مييحييڪييمييي جييي ” ويييوييا هييئييا. 
هييميييييشييه ” ، قيياضيييَء وضيياحييت ڏييينييدي ٻييڌايييو، “ درميييييان

ڪيڏهين ڪيڏهين اهيا  -وانگر شديد جيني  جياري آهيي
کلم کال ۽ خوني هوندي آهي، پير گيهيڻيو ڪيري انيدر 

 “  -ئي اندر لڪل هوندي آهي
اهو افواهه به ٻيڌڻ ۾ آييو هيو تيه عياليمين ڪيييتيرن ئيي 
آفييسيرن سيان رابيطيو قيائيم ڪيييو هيو، جيييڪيي امييير 
ڪشيهيزادي( جيي طيور طيرييقين کيان سيخيت عياجيز هيئييا. 
سندس ابا ڏاڏا سپاهين سيان گيڏ ميانيي کيائييينيدا هيئيا 
چيو ٿو وڃي ۽ ڪوبه اهڙو ميوقيعيو اهيو اعيتيراف ڪيرڻ 
کان بغير ضايع نه ڪندا هئا ته سندن طاقت جو اصل 

پير هيڪ  -سرچشمو سندن عوام ۽ اهي جينيگيجيو آهين
نسل کان ٻئي نسل تائين تيرڪيي جيي خيانين، اييرانيي 
شهنشاهن جهيڙييون ميذميت جيوڳيييون عيادتيون اخيتيييار 
ڪري ورتيون آهن، اهي پاڻ کي اڌ ديوتا سمجيهين ٿيا 
۽ انهن پنهنجيو پياڻ کيي ڏيينيهيون ڏيينيهين پيرتيڪيليف 
تييقييريييبيياتييي رسييميين ۾ مشييغييول ڪييري ڇييڏيييو آهييي ۽ 
جيڪي انهن آفيسرن الِء ناقيابيل فيهيم ئيي نيه بيليڪيه 

 بيعزتي جوڳيون آهن. 
جيتوڻيڪ ڪيتيرن ئيي وڃيي ميذهيبيي سيربيراهين سيان 

آفيسرن جي واتان مذهبي سربراهن نصير  -رجوع ڪيو
خان جي پرپٺ اهڙيون ڳالهيون ٻڌي، ته خيان اسيالميي 
طييور طييريييقييا ڇييڏي ڏنييا آهيين پيييييا لييطييف وٺيينييدا هييئييا. 
حڪمران فوج جي دل ۾ خوف پيدا ڪيرڻ الِء عياليمين 
خالف سختيَء سيان پيييش آييا. سينيدس پييُء جيييڪيو 
انهن سڀني ڳالهين جي ڪري هڪ متقي شخج هيو 
پنهنجي دور سلطنت جو آغياز هيڪ دسيتيار پيوش جيو 

 تن ڌڙ کان جدا ڪندي نه ڪيو هور 
ع واري سيال ۾ ابيو طياهير چينيد انيهين ميذهيبيي 0105

اڪابرن مان هو جنهن ڪنهن نه ڪنهن طيرييقيي سيان 

ــــــــد ــــــــن  ُ  مســــــــر
 ن ول

 تخليق  

 امين مالوف

 

  سطُچوٿني

 ترمجو:ُزاهدهُابڙو
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امير سان پنهنجيا وييجيهيڙائيي وارا الڳياپيا قيائيم ڪيييا 
هئا. هو اڪثر ساڻس مالقيات الِء بيخياره واري قيليعيي 
۾ ويندو هو، جيڪا سندس وڏي رهائشيگياهيه هيئيي ۽ 
جڏهن به هو سمر قند ۾ اچي ويهندو هيو تيه هيو ڏاڍي 
پروقار انداز ۾ سندس آجيان ڪندو هو. ڪجهه عاليم 
ابو طاهير جيي ان مصياليحيانيه روش کيي ميحيتياط نيظير 
سان ڏسندا هئا، پر گهڻا ان ٽييياڪيڙ جيي ميوجيودگييَء 

 کي ڀلو سمجهندا هئا. 
قيياضيييَء کييي هييڪ دفييعييو ٻيييييهيير ڏاڍو آسييانيييَء سييان 
مصالحتي ڪردار ادا ڪرڻ جو ميوقيعيو ميليي وييو. هين 
نصر خان جي تردييد ڪيرڻ کيان پياسيو ڪيييو، سينيدس 
مزاج ۾ بهيتيري جيي نينيڍڙي رميق جيي تياڪ ۾ لڳيو 
رهيو ته جيئين سينيدس پسيت حيوصيليي ۽ هيميت کيي 
وڌائي سگهي. هيو مينيتيظير رهيييو ايسيتيائييين جيو اهيي 
صبر آزميا گيهيڙييون گيذري وييون ۽ جيڏهين حيڪيميران 
پنهنجي تخت تي واپس وريو ۽ ابو طياهير ڏٺيو تيه هيو 
هڪ نرم گول وهاڻي کي ٽيييڪ لڳياييو وييويو آهيي ۽ 
پنهنجو پاڻ تي مڪمل ڪنٽرول اٿيس بيييحيد ليطيييف 
لمحي کي غير محسوس طريقي سيان پينيهينيجيي هيي 
۾ جهليو آهيس، عمر اهو سڀ ڪجهه ڏاڍي اطمينيان 
سان ڏٺو پيئيي، قياضييَء جيو اشيارو ٿييينيدي ئيي اعيليٰي 
آفيسر هڪ نوجوان ڪنيز کي سڏ ڪيو ته هيوَء انيهين 
پيوشياڪين کيي اتييان هيٽييائيي جييييڪيي ڪينيهيين جينيي  
کانپوِء الشن وانيگير زمييين تيي پيکيڙييون پيييون هيييون. 
فنا ۾ جييڪيا گيُهيٽ ميحيسيوس ٿيي رهيي هيئيي اهيا 
ڪييافييي حييد تييائييييين گييهييٽييجييي وئييي ميياڻييهيين سيينييڀييالييي 
سنڀالي پنهنجا هي سڌا ڪيا ۽ ڪيترن ته پنهينيجيي 
ڀييرسييان ويييوييل ميياڻييهيين جييي ڪيين ۾ ڪييجييهييه ڦسييڪييو 

 هنيو.
پوِء، قاضيَء ڪيميري جيي ميرڪيز واري جڳيهيه ڏانيهين 
پنهنجا قدم وڌايا، شاهه جي سامهون واري جڳهه تيي 

اهيو ڏانُء  -سر جهڪائي وڃي بيييويو ۽ خياميوش رهيييو
ڏاڍي مهارت سان هنيو ويو هو، جيو طيوييل خياميوشييَء 

وڃو وڃيي شيهير ” کانپوِء، جڏهن نصر آخر اعالن ڪيو، 
جي سڀني عالمن کي چئو ته سڀياڻيي فيجير جيي وقيت 

جيڪو سير نيه  -اچي منهنجي قدمن ۾ سر جهڪائين
ڪييوبييه فييرار ٿيييييڻ جييي  -جيهييڪيينييدو قييلييم ڪييييو وييينييدو

ڪييوشييش نييه ڪييري، ڇييو تييه ڪييابييه زمييييين انييهيين کييي 
پيوِء هير “  منهنجي قهر کان امان نيه ڏييئيي سيگيهينيدي،

فرد ۽ بشر سمجهي وييو تيه طيوفيان خيتيم ٿيي چيڪيو 

آهي ۽ ٺاهه جي اميييد ڪيري سيگيهيجيي ٿيي. عياليمين 
کي تالفي جي ضرورت آهي ۽ شاهه شديد قدم کڻيڻ 

 کان باز رهندو. 
ٻئي ڏينهن جڏهن عمر قاضيَء سيان گيڏ درٻيار پيهيتيو 
 -ته درٻار جي فنا مشڪل سان سيڃياڻيڻ ۾ ٿيي آئيي

اهيو هيڪيڙو نينيڍڙو  -نصر پنهنجي تخت تي ويويل هيو
چبوترو هو جنهن جيي ميٿيان هيڪ ڳيوڙهيي رني  جيي 
قالين جو غالف چڙهيل هو، سندس ڀر ۾ هيڪ غيالم 
گالب جي پنکڙين مان ٺهيل ميويائيي ڪگيليقينيد وانيگير( 
ننڍي ٿالهه ۾ کڻيو بيوو هو، حڪميران هيڪ پينيکيڙي 
کڻي پنهنجي زبان تي رکي ٿيي ۽ پينيهينيجيي تيارونَء 
سان ان کي ڳرڻ الِء رکي ٿيي ڇيڏييو. ان کيان اڳ جيو 
هو الپرواهيَء سان پنهنجيو هيي ميويائيي ڏانيهين وڌائيي 
هڪڙي ٻئي پياسيي بيييويل غيالم سينيدس آڱيريين تيي 
خييوشييبييودار پيياڻيييَء جييو ڇييڙڪيياُء ڪييري ۽ انييهيين کييي 

اهو عمل ڪو ويهه ٽييهيه دفيعيا  -خشڪ ڪندو ٿي ويو
دهرايو ويو ان دوران وفَد هڪٻئي پويان ايينيدا ۽ ويينيدا 

اهي شهر جي عالئقن جا نمائندا هئا خاص طور  -رهيا
تي اسفزار، پنج خيين، زگيرييمياچ، مياتيرييد، بيازارن جيون 
انجمنون، پتل ۽ ٽامي جيا واپياري، ڪياغيذ ٺياهيڻ وارا، 
ريشم جي ڪينئن جي افزائش ڪيرڻ وارا ۽ پيخيالييين 
جي انجمنن وارا ۽ ان کان عالوه ذّمي جماعتن جا بيهر
يهودي، پارسي ۽ نسطوري مسييحيي اڳيواڻ بيه شياميل 

 هئا. 
اهي پهرين زمين کي چيميي پيوِء اڀيا ٿيي ٿيي بيييويا ۽ 
هڪ دفعو تعنيم مان جهڪيا ٿي ۽ جهيڪيييل ئيي 
رهيا ٿي جيستائين انهين کيي شياهيه جيي طيرفيان اٿيڻ 

سندن سربراهه ڪجهه فقرا ادا ٿيي  -جو اشارو نٿي مليو
ڪيا ۽ ابتي پير واپس ٿي موٽييا. جيييئين تيه ڪيميري 
مييان رخصييت ٿيييييڻ وقييت حييڪييمييران طييرف پييٺ ڪييري 

ڇا  -هڪ عجيب ۽ غريب رواج -موٽڻ جي جهل هئي
هييي ڪيينييهيين اهييڙي شيياهييه جييو رائييج ڪيييييل هييو جييو 
پنهنجي عزت ڪرائڻ جو تمام گهڻيو شيوقييين هيو ييا 
ڪنهن مالقاتي جو جيڪو تمام گهڻو شيڪيي ميزاج 

 هور 
هاڻي ديينيي ميعيزز مياڻيهيو آييا جين تيجيسيس، خيوف ۽ 
حراس سان انتظار پئي ڪيو. سندن اني  وييهين کيان 

ابو طاهر کي انهن سڀني کيي وٺيي اچيڻ الِء  -مٿي هو
قائل ڪرڻ ۾ ڪابه ڏکيائي پيش نه آئيي. ڇيو تيه هيو 
پنهنجي جذبن جو ڪافي ا هار پهرين ڪيري چيڪيو 

هو، ان راهيه تيي وڌييڪ هيليڻ پينيهينيجيي شيهيادت کيي 
دعوت ڏيڻ بيرابير هيو، جينيهين جيي خيواهيش ڪييير ٿيي 

 ڪري سگهيو.
هاڻي انهن به پنهينيجيو پياڻ کيي تيخيت جيي سياميهيون 
پييييش ڪييييو، انييهيين مييان هييرهييڪ اوتييرو ئييي جييهييڪيييييو 
جيتري ان ماڻهوَء جي عيمير ۽ ان جيي سينيڌن ان کيي 
اجازت ڏني ٿي انتظار پئي ڪيييو تيه امييير انيهين کيي 
اٿڻ جو اشارو ڪري، پر اشارو ٿيئيي ئيي نيه. ڏهيه مينيٽ 
گذري ويا ۽ انهن مان سڀ کان ننڍي عمر وارو بيه ان 
غير آرامده حالت ۾ اييڏي ڊگيهيي ميدت تيائييين رهيي 
نٿي سگيهيييو. پيس چيه بياييد ڪيردر ڪهياڻيي ڇيا ڪيرڻ 
گهرجي( جيڪڏهن بنا اجازت اٿجي ٿو تيه شياهيه جيي 
مالمت جو نشانو بڻجون ٿا اهي هڪٻئي جيي پيويييان 
گوڏن جي ٻلهه تي ٽڪيا بيوا رهييا اهيڙي حياليت ٿيي 
وين جو جيتري سندن دل ۾ تعظييم هيئيي اهيا گيهيٽ 
ٿيندي وئي ۽ باقي وڃي ٿڪاوٽ بچيي. جيييسيتيائييين 
آخري گيوڏي جيي ميٿيئييين هيڏي وڃيي زمييين سيان نيه 
لڳن حڪمران انيهين کيي اٿيڻ ۽ اتيان فيوري طيور تيي 
روانو ٿيڻ جو اشارو نه ڪيو. جيييڪيو مينيظير اتيي نيظير 
اچي رهيو هو ان تي ڪنهن کي به تعجب نه ٿيو اهي 

 شاهي عملداري جا معامال هئا. 
ان کييانيپييوِء تيرڪييي جيا آفييييسيير ۽ مييعييزز ميياڻييهين جييون 
جماعتون پيش ٿييون ۽ ڪيجيهيه آبيادگيار بيه جيييڪيي 
ويجهي ئي ڳوٺن جا سربراهه به هئا انهن مان هيرهيڪ 
پنهنجي مان ۽ ميرتيبيي ميطيابيق حيڪيميران جيي قيدم 

پوِء هيڪ شياعير  -بوسي ڪئي يا سندس ڪلهو چميو
اڳيان آيو ۽ شاهه جيي عيظيميت تيي دل رييجيهيائييينيدڙ 
قصيدو پڙهيو جينيهين کيي ٻيڌي هيو بيظياهير جيليد ئيي 
بيزار نظر اچڻ لڳو. هن اشياري سيان شياعير جيي ميدح 
سرائي کي روڪيو ۽ حاجب کي اشارو ڏنو ته جيييڪيو 

مينيهينيجيي آقيا ”  -حڪم کيس ڏنو ويو هيو اهيو ٻيڌائيي
جي خواهش آهي ته هتي موجود شاعير ان ڳياليهيه کيان 
واقف هجن ته اهي هڪڙي ئي ميوضيوع کيي بيار بيار 
نه دهرائين ڇو ته منهنجو آقا انهن جي بيار بيار ورجياُء 
کيان ٿيڪيجيي چيڪيو آهيي، هييو پينيهينيجيو پياڻ کيي نييه 
ڪنهن شينهن سيان تشيبيييهيه ڏييارڻ چياهيي ٿيو ۽ نيه 
عقاب سان يا ان کان به گهٽ سج سان، اهي جييڪيي 
ان کييانسيواِء ٻييييو ڪييجيهييه بييه نيٿييا چيئييي سييگييهين اهييي 

 “ مهرباني ڪري هتان روانا ٿي وڃن.
 ...ڪهلندڙ(... 
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 ڪه ڻي 

هن ميڊم کان پيرڀيرو رهيجيو، 
عييييجيييييييييب آهييييي اوهييييان الِء 
پييريشييانييي ٿييي سييگييهييي ٿييي. 

 شير ولي مون کي چيو.
شير ولي اسان جيي اسيڪيول 
جو گارڊ آهي. سندس ليهيجيو 
۽ چال اڃان به وزيرستيان جيي پيوياڻين جيهيڙي آهيي. 

ٽيييييهيين سيياليين کييان هيين اسييڪييول ۾ گييارڊ آهيييييان ” 
ڪيتريون ميڊمون آييون وييون، گيهيڻيا ٻيار جين کيي 
پهرين ڏينهن اسڪول ۾ مياُء پييُء روئييينيدي ڇيڏي 
وييينييدا هييئييا اهييي وڏا صيياحييب ٿييي ويييا. اسييڪييول ۾ 
روزانو ڀانت ڀانت جي ماڻهن سان واسيطيو پيوي ٿيو. 
هيَء ڏاڙهي ايئن اڇي ناهي ٿي. ماڻهوَء کيي هيڪ 
نظر ۾ سيڃياڻيي ويينيدو آهيييان. ان الِء اوهيان کيي 

 “چوان ٿو ته هن ميڊم کان پاسو ڪجو.
شييييير ولييي پشييتييو گيياڏڙ اردوَء ۾ مييون کيييي 
مسلسل نصيحت ڪيري رهيييو هيو. ڪياري 
ڊرييييس، اڇيييي ڏاڙهيييي، اڇيييا وار، اکييييييين ۾ 

تييي عجيب چاالڪي. شير ولي اسڪول جيي گيييٽ 
بيييوييل نييظير ايينييدو آهييي. سينييدس ڪييم آهييي تييه هيير 
ايندڙ ويندڙ کان نياليو پيڇيي. شينياخيتيي ڪيارڊ رکيي 
پوِء اسڪول جو گييٽ کيوليي. گيذرييل ٽيييهين سيالين 
کييان سيينييدس اهييو ڪييم آهييي. سييتيير ڏهيياڪييا پييورا 
ڪري چڪيو آهيي، پير سينيدس جسيد ۽ زبيان ۾ 

 نوجوانن جهڙي ڦڙتي آهي. 
اڄ اسڪول جي جيئن ئيي ميوڪيل ٿيي تيه ميان 

ٻارن جو گهرو ڪم ڏسڻ الِء ڪالس ۾ ئي ويهيي 
رهيس. منهنجيو مسيواڙ جيو گيهير اسيالم آبياد کيان 
ٻاهر ميري روڊ تيي آهيي. جيتيي پياڻيي ۽ بيجيليي تيه 
آهي، پر گئس نياهيي. ان الِء گيئيس جيي سيئيلييينيڊر 
تي پاڻ ئي رڌ پچاُء ڪندو آهيان. هوٽل جيي ميانيي 
هڪ ته مهانگي هونيدي آهيي. ٻيييو تيميام گيهيڻيا 

مرچ مصالحه استعمال ڪندا آهن. جيييڪيي 
مون کي بلڪل پسند ناهن. گيهير ۾ اڪيثير 
ٽائيييم رڌ پيچياُء ۾ گيذري ويينيدو آهيي ان الِء 

ٻارن جيو گيهيرو ڪيم ڏسيڻ جيو وقيت گيهيٽ ميلينيدو 
 آهي. 

ڪييالس جييو دروازو کييليييييل هييو مييان وڏي غييور سييان 
ٻارن جو ڪم ڏسي رهيييو هيئيس تيه اوچيتيو ڪيالس 
جي در کي ڪنهن کڙڪايو. سامهون جويريا بييويي 

جيييييڪييڏهيين ڊسيٽييرب نييٿييو ٿيييين تييه ٻييه ميينييٽ ” هيئييي. 
جويريا سامهون پيييل ڪيرسيي تيي “  توسان ڳالهايان

ويييهيينييدي چيييييو. سيينييدس لييهييجييي ۽ انييداز ۾ بييي 
تڪلفي هئي. ها بلڪل اوهان ڳالهائي سگيهيو ٿيا. 
شايد اسيڪيول جيو ڪيو مسيئيليو هيونيدو ميان ڪينيڌ 

 کڻي چيو. 
هيييميييييييشيييه اسڪول جا مسئال ته 
رهندا، جتيي انسيان 

هييونييدا 

مسئال ته ضرور ٿيندا ڀال ايئن ڇو ٿو ٿيئيي تيه اسيان 
پنيهينيجيي پيوري زنيدگيي مسيئيلين کيي حيل ڪينيدي 
گذاري ڇڏيون ٿا. مسئال پنهنيجيي جڳيهيه تيي رهين 
۽ زندگيَء جو لطف ۽ مزو پنهنجي جاِء تي. جويرييا 
جي آواز ۾ چاقوَء جي ڌار جهڙي تيزي ۽ جبيلين ۾ 

وهندڙ نديَء جهڙي بيچيينيي هيئيي. سينيدس آواز ۽ 
لف  ٻڌي منهنجي چهري تي ڪافيي حيييرانيگيي ۽ 
ٿوري پريشاني ايئن  اهر ٿي پئيي جيييئين ٻيار کيان 

 اڻ پوري ڪم جي باري ۾ پڇاڻو ڪجي. 
 -منهنجو چهرو ڏسي جويريا کان ٽهڪ نيڪيري وييو

 مان ويتر پريشان ٿي ويس. 
اڙي تون ته ٻارن جيان معصوم آهييين ڊڄ نيه ميون ” 

جويريا چهري تي شيرارتيي ميرڪ ليڪيائييينيدي “  کان
چيييو بيلييو جييينييس وائيٽ ٽيي شيرٽ پييييرن ۾ جياگيير 
ڪنڌ تيائييين ڪيٽيييل وار، ڀيورو چيٽيو رني ، نياسيي 
رن  جيي سيرخيي ميٿيان وري تيييز خيوشيبيو سينيدس 
شخصيت ۾ غير معمولي ۽ اڻوندڙ ڪشيش هيئيي. 
جيئن سنڌ جي شديد گرميَء ۾ پنڌ سيفير کيانيپيوِء 
ڪو نم جو وڻ نظر اچي. ڇانيورو ميزو تيه ڏيينيدو 
۽ اها به خبر هوندي تيه ڇيانيورو مسيتيقيل نياهيي. 
ان الِء هڪ عجيب اڻتڻ هوندي هيتيي جيوييرييا جيي 
شيخييصيييييت ۾ اهييڙي ئييي ڪشييش مييحييسييوس ٿييي 

 هڪ عجيب اڻتڻ واري. 
خبر اٿئي مان توسان ملڻ ڇو آئي آهيييان اصيل ” 

۾ مون کي خبر پئي تيه اسيان جيي اسيڪيول ۾ 
هڪ نئون استاد آيو آهيي جينيهين جيي انيگيرييزي 
ادب ۾ ڊگري آهي ۽ سينيڌ جيي ڪينيهين شيهير جيو 
آهي. هڪ ته منهنجي انگرييزي ڀيليي نياهيي، ان الِء 
اهييڙي ميياڻييهييوَء سييان مييلييڻ سييوييو لڳيينييدو جيييييڪييو 
شيڪسپيئر ۽ وليم بليڪ کيي پيڙهينيدو هيجيي ان 
کان وڏو سبب تنهنجو سنڌي هجڻ آهي. منهنجيي 
ذهن ۾ هيو ته تيوکيي سينيڌي ٽيوپيي پياتيل هيونيدي، 
 -وڏيون مڇون هونديون، اکين ۾ سرمو پيل هوندئيي

اهڙو ماڻهو انيگيرييزي ڳياليهيائييينيدي ڪيييئين لڳينيدو. 
مييون کييي ڪيييييتييرن ڏييينييهيين کييان تييجييسييس هيييييو اڄ 
موقعو مليو توکي ڏسڻ جو، پر منهنجا سيڀ تصيور 
چييڪيينييا چييور ٿييي ويييا تييون تييه خييوبييرو، ميياڊرن 
لييبيياس ۾، شييرميييييلييي اکييييين وارو نييوجييوان 
آهييييين. جييويييريييا اهييو چييئييي ٽييهييڪيين ۾ 
پيئييجييي وئيي. سييامييهيون شييييير ولييي مييون 
کي ۽ جويريا کي ڏسي رهيو هو. اسڪول بند ٿيييڻ 
بييعيييد اسيييڪيييول جيييي الن ۾ وڻ جيييي ڇييانيييوري ۾ 
ڪرسي رکي ويوو هو اسيڪيول جيي عيميارت اهيڙي 
ٺهيل آهي جو سڀني ڪالس رومن جا درواز الن ۾ 

 کلندا آهن. 

 سردُموسم
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ميڊم تصور ۽ خيال حقيقت سامهون اچڻ کيانيپيوِء ” 
ٽٽي پوندا آهن هن ملڪ جو الميو آهي ته مختيليف 
قومن ۽ نسلن جي باري ۾ پروپيگينيڊا ڪيئيي وئيي 
آهي جنهن سان حڪمرانن جا مقيصيد تيه پيورا ٿييين 
پيييييا ۽ اسييان اڃييان تييائييييين هييڪييٻييئييي جييي بيياري ۾ 

مييون هييڪ “  عييجيييييب سييوچ رکييون پيييييا
 ساهيَء ۾ جويريا کي چيو. 

مييييييييييٿييييييييييان واهيه واهيه، هيڪ تيه فيليسيفييو ” 
ادراڪ، وري حييياليييتييين جيييو اييييتيييرو 
ٿيييييييييييي لڳييي ٿييو پيياڻ سييوييا دوسييت 
ڇو ته  -سييگييهييون ٿييا صييرف دوسييت

پيييييييييييييييييييييير دوست گهڻا ٿي سگيهين ٿيا، 
آهييي، پييير تييوسيييان محبوب هڪڙو سو منهنجيو 
جييينيييم ورتيييو آهيييي. مييلييي هييڪ نييئييييين احسيياس 
وڻندڙ احساس ڀيليي ٻييارن جيييي ٽيييهييڪييين جيييهيييڙو 
بييس هيياڻييي مييليينييدا تون ڪم ڪر مان هالن ٿيي 

 “ رهنداسين.
هييلييي وئييي سيينييدس ايييئيين چييئييي هييوَء مييرڪيينييدي 
جي خوشبو ڦهيليييل وڃڻ کانپيوِء ڪيالس ۾ هين 
وڻيييييينييييييدڙ. ڪييييييم رهي تيز خوشبو، چيڀينيدڙ پير 
ٿيييييييس تيييه شييييييير خييتييم ڪييري مييان وڃييڻ وارو 
ڪيييييرايييا. کيييييس ولييييي نصيييييييييحييييت جييييا بييييم 
۾ اهييييييو نييييييه هڪ چوڪيدار جي حييثيييت 
اسيييييڪيييييول ۾ ڪرڻ گهرجي ها، پر عمير ۽ 
ولييي پيياڻ کييي ايترو عرصو گذارڻ بعد شير 
چييييوڪيييييييييييدار کيييييان وڌييييييڪ 
اسيييييڪيييييول جيييييو ميييييحيييييافييييي  

 سمجهي ٿو. 
هييين اسيييڪيييول ۾ آئيييي 
ميون کيي ٻيه هيفييتيا ٿييييا 
آهيين اسييالم آبيياد جييي 
جيييديييييد ۽ مييييهييييانييييگيييين 
اسييڪييوليين مييان هييڪ 
آهييييي جييييتييييي امييييييييير 
گييهييرن جييا ٻييار ئيييي 
پيييڙهيييي سيييگيييهييينييييدا 
ميييينييييهيييينييييجييييو آهييييييين. اصيييييييل ۾ 

مقابلي جيو سيييييي اييييييس اييييييس جيييييي 
جييو خييواب امتحان پاس ڪيري آفيييسير ٿيييڻ 

آهيييي. ان الِء قيييائيييد اعيييظيييم 
ادب ۾ يييونيييييورسييٽييي مييان انييگييريييزي 
ڳيييييييييييوٺ ۾ ڊگييري وٺييڻ بييعييد پيينييهيينييجييي 

واپس وڃڻ بدران اسالم آباد ۾ رهي هتي اميتيحيان 
جي تياري ڪيرڻ بيهيتير سيميجيهيييم. بيابيا جيو ٺيري 
ميرواهه ۾ ڪريانيي جيو دڪيان آهيي جيتيي وڏو ڀياُء 
ريييڙهييي تييي سييبييزي بييه کييپييائييييينييدو آهييي. سييبييزي ۽ 
ڪرياني جي دڪان مان گهر جيو خيرچ بيه مشيڪيل 
سان پورو ٿيندو آهي. منهنجي امتحان جيي تييياري 
دوران رهيڻ ۽ ڪيتيابين جيو خيرچ ڪيٿيان آڻيييان هيا. 
هييونييئيين بييه پييڙهييائييي دوران مييون کييي خييبيير آهييي تييه 

ڪيتيرو ڏکيييائييين سيان پيڙهيييو هيئيس ييونيييورسيٽيي 
کانپوِء هاسٽل ۾ رهي ان الِء اسالم آباد کيان ٻياهير 
مناسب ڪرائي تي گهر وٺي نوڪري ڳيوليڻ شيروع 
ڪئي. ڪافي ڀي  ڊڪ بيعيد اسيالم آبياد جيي هين 
بييهييتييرييين اسييڪييول ۾ انييگييريييزي جييي اسييتيياد طييور 
نوڪري ملي آهي جنهن ۾ ايتري پگهار آهيي جيو 
ڪتاب ۽ رهڻ جو خيرچ ڀيرڻ بيعيد ڪيجيهيه پيئيسيا 

 ٺري ميرواهه به موڪلي سگهندس.
جمعي جو ڏينهن هو صبيي کيان مسيليسيل 
بيارش پييئيجيي رهيي هييئيي اسييالم آبياد ۾ 
هييونييئيين بييه بييارشييون جييام پييونييديييون آهيين، 
جنهن جي ڪري ساوڪ جام آهي. هيليڪيي 
هييلييڪييي ٿييڌي هييوا بييه هييلييي پييئييي ميياحييول ۾ 

مييان ڪييالس خييتييم ڪييري ٻيياهيير  -تييازگييي هييئييي
ڪييارييييڊور ۾ وييييوييو هيييئييس ۽ نييوٽيييس بييورڊ تيييي 
معلومات الِء ڪي شيون ڏسي رهيو هيئيس جيوييرييا 
اوچتيو اچيي مينيهينيجيي هيڪ ڪيڻيي ٿيپيڪيي ڏييئيي 

 چيو. 
لڳييي ٿييو ميياڻييهيين ” 

مييينيييهييينيييجيييي تييوکييي 
بيييييياري ۾ 
عيييجيييييييييب 

ڪيييييييري ڳييييالييييهييييييييييون 
ڊيڄاريو آهي. ان الِء مون کان پياسيو ٿيو ڪيريين. ان 
ڏينهن توسان مليس، منهنجو خيال هيو تيه پياڻ ئيي 
مون کي ڪافي پيئڻ جي آفر ڪنيديين، پير تيون تيه 
صفا شرميلو نڪتين. ٻڌ ماڻهو منهنيجيي بياري ۾ 
عجيب ڳاليهيييون ڪين تيه ڪين، پير ميان پينيهينيجيي 

 زندگي پنهنجي طريقي سان گذاريندي آهيان. 
تون مون کي ڪجهه ڪجهه وڻين ٿو. ان الِء تيوکيي 

مييان ڪييافييي پيييييئييڻ جييي دعييوت ڏيييان ٿييي ۽ هييي 
پهرين آفر آهي جيڪڏهن تو ٺڪرائي ته پوِء شياييد 
ئي وري توکي اهڙو موقعو ميليي. تيو وٽ مينيهينيجيو 

 “  نمبر آهي شام جو مون کي ٻڌائجانِء.
جويريا پنهنجي مخصوص تيز خوشبو ڪيارييڊور ۾ 
پيکييييڙييينييدي مييرڪينييدي ڪيالس روم ۾ هييليي وئييي 
عقيدي رکڻ واري ماڻهو کي جڏهن شيراب ميليي ۽ 
هو ڊنل به هجي، پر خمار جو مزو به چکڻ چياهييينيدو 

اهييا هييڪ عييجيييييب ڪشييمييڪييش ۽ ذهيينييي  -هييجييي
ڇڪتاڻ واري ڪيفييت هيونيدي آهيي. جيوييرييا سيان 
ملڻ کانپوِء منهنجي به حالت عجيب آهيي سينيدس 
شخصيت ۾ منفرد سيحير هيو، سينيدس ڳياليهيييون ۽ 
انداز عام نه هيو ڪيٿيي ڪيا غييير ميعيميوليي ڳياليهيه 
جيييييڪييا ميينييهيينييجييي سييمييجييهييه کييان ٻيياهيير هييئييي هييڪ 
 تجسس ٿي پيو هو هڪ ڇڪ محسوس ٿئي پئي. 
اسييڪييول کييان واپييس اچييي صييرف اهييو سييوچييييينييدو 
رهيس ته ملڻ گهرجي يا نيهر سينيدس جيي بياري ۾ 
اسڪول جون ڪلي  به عجيب ڳالهيون ڪينيدييون 
هيون شايد جويريا جي شخصيت جو رعيب 
هيو يا انهن ڳالهين ۾ سچائيي نيه هيئيي 
جو جويريا کيي مينيهين سياميهيون ڪيوبيه 
ڪييجييهييه چييئييي نييه سييگييهيينييدو هييو. هييڪ 
ڪلي  ٻڌايو ته اها جويرييا نيفيسييياتيي 
بيماريَء جو شڪار آهي ان الِء سندس 
رويييو عييام ڇييوڪييرييين جييهييڙو نييه آهيييي. 
ڪڏهن به لپ اسٽڪ، نيل پالش يا ڪيپيڙن 
جو ذڪر نه ڪندي آهي. پينيهينيجيي دنيييا ۾ 
رهندي آهي پنهنجي گهر جيي 
باري ۾ ڪڏهن ڪجهه نه 
ٻيييڌائييييييينيييدي آهيييي سيييوال 
ڪيييرييييوس تيييه ميييرڪييينيييدي 
 آهي يا ڳنڀير ٿي ويندي. 
منهينيجيي دل ۾ تيجيسيس 
به هيو ته اڻڄاتل خيوف بيه 
اهييڙو خييوف جيينييهيين ۾ 
هڪ لذت هجي اييئين 

خييوف ۾ بييه مييزو اييينييدو بييه ٿييييينييدو آهييي 
ميييان ليييطيييف وٺيييڻ الِء ۽ آهييييي. ان خيييييوف 
ختم ڪرڻ الِء جويريا کيي تيييييجيييييسيييييس کيييييي 
مييييوبييييائييييل فييييون تييييي شام جو سندس 
ميييوڪيييليييييييو تيييه پييياڻ پيييييييييييييييييييييييييييغيييييييييييييام 
پيييييييئيييون. جيييليييد ئيييي ڪييافييي ڪييٿييي 

تو وٽ ايترا به پيئيسيا نياهين جيو ” سندس ڪال آئي، 
ڪال ڪري سگهين ييا ميون کيان خيوف ٿيو ٿيييئيي 

 “ٽهڪ ڏيندي طنز ڪيائين.
توهان جي پهرين ڳالهه سهي آهيي ميان بيه هيليڪيو 

اڄ ڪافي حيد تيائييين تينيهينيجيو ” ٽهڪ ڏيندي چيو، 
خوف ختم ٿي ويندو هينئن ڪر جو سپر مارڪييٽ 
اچ اتي ويهي ڪنهن ڪيافيي شيا  تيي ڪيچيهيري 

 “  ڪريون ٿا.
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ماحول ۾ ٿڌ وڌي رهي هئي سيپٽمبر جيي پيهيريين 
هفتيي ۾ اسيالم آبياد ۾ گيرميي خيتيم ٿيي ويينيدي 
 آهي ۽ سردي آهستي آهستي پرڙا کوليندي آهي.
سيپيير مييارڪييييٽ پييهيچييي جييوييريييا کييي ڪييال ڪيييييم 
جنهن ڪافي شا  جو ٻڌايائين اتي وڃيي پيهيتيس. 
اڄ کيس هلڪي نيري رني  جيي جييينيس، ڪياري 
فييل سييليييييوز شييرٽ، گييهييري ڳيياڙهييي لييپ اسييٽييڪ ۽ 

 اهائي تيز خوشبو لڳل هئي. 
دروازي کييان داخييل ٿييييس تييه هييي لييوڏي 

 اشارو ڪيائين.
ڪيئن آيو آهين منهنجو مطليب آهيي ” 

مييييرڪيييينييييدي “  تييييه ڪييييا سييييواري اٿييييئييييي
 پڇيائين.

هيييا ييييونيييييييورسيييٽيييي دوران هيييڪ پيييراڻيييي ” 
موٽرسائيييڪيل ڪينيهين دوسيت اميتيحيان 
پيياس ڪييرڻ کييانييپييوِء خييوشيييَء ۾ گييفييٽ 

 “  ڪئي هئي ان تي آيو آهيان
سييچييل آهييييين، سييادو آهييييين. مييون سييان ” 

صاف ٿو ڳالهائييين شياييد ان ڪيري دل 
گييهييريييو تييه تييوسييان دل جييون ڳييالييهيييييون 
ڪييريييان خييبيير اٿييئييي اسييڪييول ۾ عييمييار 
جيڪو ميييي پيڙهيائييينيدو آهيي ان هيڪ 
ڏينهن مون تيي الئييين هيڻينيدي چيييو تيه 
پاڻ ميرئيٽ ۾ ڊنر ڪيري سيگيهيون ٿيا. 
اتي ويهي گپ شيپ ڪيييون ميان عيميار 
کي چيو ته ميلوڊي فوڊ اسٽريٽ ۾ تون 
دال چييانييور کييائييي سييگييهييييين ٿييو بيياقييي 
ميييييرئيييييٽ جييي ڊنيير جييو بييل ڀييرييينييدييين تييه 
سڄو مهينو ڇيا ڪينيديينر اصيل ۾ هين 
جي مون کي خبر هيئيي تيه ڪييير آهيي، 
ان الِء هيرو ڀيرو پياڻ کيي وڏو ميياڻيهيو يييا 
امييييييير مييياڻيييهيييو ثيييابيييت ڪيييرڻ عيييجيييييييب 
حرڪتون ۽ ڳالهيون ڪندو آهي ان الِء 
بلڪل به پسند نياهيي. جيوييرييا هيليڪيي 

 مرڪ وکيريندي چيو.
شاييد اييئين هيجيي، پير ميان جيوئيي آهيييان سيو ئيي ” 

آهيان ڪيوڙ ڳياليهيائييينيدو آهيييان، پير گيهيٽ اهيو بيه 
ميون ” مان به مرڪينيدي چيييو. “ پڪڙجي پوندو آهي

کي ان ڪافي شا  جي ڪيئيپيييچييينيو پسينيد آهيي 
ڪافي به ساڳي هجيي ٿيي، پير جيييڪيڏهين ان کيي 
ٺاهڻ وارو ٻيو ڪو هجي ته ذائقو تبيدييل ٿيي ويينيدو 

 جويريا پنهنجي منهن ڳالهائي رهي هئي. “ آهي
ها صحيي آهي! مون کي ڪافيي جيي ذائيقين جيي ” 

ايتري خبير نياهيي ان الِء جيييڪيو بيه آرڊر ڪينيديينَء 
“ ٺيييييڪ آهييي تيينييهيينييجييي پسيينييد ميينييهيينييجييي پسيينييد

منهنجي آخري جملي تي اکيون کيڻيي ميون ڏانيهين 
ڏٺائين اکين ۾ ڪيجيهيه حيييرت ڪيجيهيه خيوشيي ۽ 
ڪيجيهييه اجيينيبييييت هييييس، عييورت کييي مييرد ڪييجيهييه 
عرصي جڏهن خود ميخيتيار ڪيري ٿيو تيه اسيان جيي 
سييميياج جييي عييورت پيياڻ کييي هييڪ نييئييييين رو  ۾ 

ڏسييي ٿييي کيييييس خييوشييي ۽ مييحييبييت جييو اڻ لييکييو 
 “احساس ٿئي ٿو

پوِء تيون بيه اهيا ڪيافيي پيي جيييڪيا ميان پيييئينيدس 
 مرڪندي آرڊر ڏنائين. 

خييبيير اٿييئييي سييارنيي  تيينييهيينييجييي شييخييصيييييت ۾ ” 
مييان  -شييائسييتييگييي آهييي سييخييتييي ۽ اوپييرائييي نيياهييي

تييوسييان پيينييهيينييجييي تصييور ۽ خييوابيين جييون ڳييالييهيييييون 
ڪييرڻ چيياهيييييان ٿييي پيينييهيينييجييي آدرش جييون. مييان ۽ 

عمران هتي اڪثر ڪيافيي پيييئيڻ ايينيدا هيئياسييين ۽ 
هن ئي ٽيبل تي ويهندا هئاسين ۽ هو ان ڪرسييَء 
تي ويهندو هيو جينيهين تيي تيون وييويو آهييين. هيڪ 
ڀيري عمران به ميون کيي اييئين چيييو هيو تيه جيييڪيا 

سندس سڀياُء بيه  -تنهنجي پسند اها منهنجي پسند
توسان ملندڙ جيلينيدڙ آهيي تيو ۾ ۽ هين ۾ ڪيافيي 
هڪجهڙائي آهي جويريا کي غور سيان ٻيڌي رهيييو 
هئس ۽ سندس چهري تي لهندڙ ۽ چڙهنيدڙ رنيگين 

 کي ڏسي رهيو هئس.
عمران اتڪلهه هتي ناهي نيوزيلينڊ ويل آهي اتيي ” 

اسڪالرشپ تي پڙهي ٿو پنهنجو روزانو رابطو ٿيندو 
آهي خبر اٿئي اهو ٻڌي حيرت ٿيندئي ته پاڻ صرف 
“ اي ميل تي رابيطيو ڪينيدا آهيييون. خيبير نياهيي ڇيور

ايئن لڳو تڻ جويريا ڪنهن مونجيهياري جيو شيڪيار 
هيجييي سيينيدس چيهييري تييي اڻ ليکييي ڳيينيڀييييرتييا هييئييي 

سندس جذبن ڏهه منٽ اڳ واري جويريا کي بليڪيل 
تبديل ڪري ڇڏيو هو مان سندس ايتري سنجيدگي 
ڏسي ٿورو پريشيان ٿيي رهيييو هيئيس، شيخيصيييت ۾ 

 ايترو بدالُء منهنجي الِء ناقابل يقين هو. 
فون تي بلڪل به ناهيون ڳالهائيندا ميان اي ميييل ” 

ڪندي آهيان پيوِء جيڏهين مينيهينيجيي دل چياهييينيدي 
آهي ته جواب ڏيينيدو آهيي نيه تيه ڀيليي ڏيينيهين لڳيي 
وڃن سندس ڳالهيون منهنجي الِء ڪجهيه سيميجيهيه 

 “کان ٻاهر هيون.
جيئن ڪلهه صيبيي جيو هيڪ اي ” 

ميل ڪئي هئائين ته اڄ منجهند 
تائين جواب نه آيو هو پوِء دل چيو 
ته توسان ملڻ سان پيهيريين عيميران 
جييو جييواب اچييي تييه ڏس سيينييدس 

اوچتو تيڻ “  محبت ڀريو جواب آيو
خييييواب مييييان جيييياڳييييي پييييئييييي ۽ 
مييرڪيينييدي پيينييهيينييجييي پييرس مييان 
ميييوبيييائيييل فيييون ڪيييڍي اي ميييييييل 
ڏيييکيياريييائييييين اي ميييييل ۾ عييمييران 
لکيو هو ته سندس پيڙهيائيي سيويي 
پييئييي هييلييي نيييييوزيييلييييينييڊ زبييردسييت 
ملڪ آهي سنيدس خيييال آهيي تيه 
شاديَء کانپوِء ٻئي اتي رهن کيين 
نيوزيلينڊ جو ويزا هيونيدو تيه پيوري 
 دنيا ڏسي سگهندا ۽ خوش رهندا. 
جييويييريييا ٽييهييڪ ڏييينييدي چيييييو ڏس 
 -ڪيترو پيار ڪري ٿيو ميون سيان

ڳالهه ٻڌ! تنهنجي انيگيرييزي ادب 
۾ ڊگيييري ٿيييييييل آهيييي نيييه ان الِء 
تيينييهيينييجييي انييگييريييزي تييه شييانييدار 

اي ميييييل جييو جييواب هين هييونييدي، 
تون ميون کيي زبيردسيت انيگيرييزي 
۾ لکي ڏي جيئن ادبي انيگيرييزي 
پيييڙهيييي حيييييييران ٿيييي وڃيييي فيييون 
 منهنجي هي ۾ ڏيئي ڇڏيائين.

سيينييدس فييرمييائييش مييون کييي عييجيييييب لڳييي، پيير نييه 
چاهيندي به فون ورتم جويريا جي لفظين کيي ليکيي 

اي ميييييل پييڙهييي سيينييدس  -فييون هييي ۾ ڏنييومييانييس
چهري تي ايئين ميرڪ پيکيڙجيي وئيي جيييئين بيارش 

ان جو ميطيليب ”کانپوِء گالب ڌوپجي مرڪندو آهي. 
آهي ته توسان ويجهڙائپ وارو فيصيليو درسيت آهيي 
خوبرو انسان، خوبصورت لفظن جيو جيادوگير ۽ هيڪ 
“ حسين ڇوڪري واهه ڇا تيه زبيردسيت ميييال  آهيي

سندس ڳالهيون بظاهر ته سميجيهيه ۾ ايينيدڙ هيييون، 
پر انهن پويان لڪيل سيوچ کيي سيميجيهيي نيه پيييو 

تيون سيڄييي ” سيگيهييان ايييتيري ۾ ڪيافييي اچييي وئيي 
عمر پڙهائيندين يا ٻيو ڪجهه ڪرڻ جو به سيوچيييو 

نيه ميان ” ڪافي جي سرڪ ڀريندي پڇييائييين “  اٿئي
مييقييابييلييي جييي امييتييحييان جييي تييييياري ڪييريييان پيييييو ۽ 
پرڏيهي معاملن واري کاتي ۾ دليچيسيپيي رکيان ٿيو 
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هتي نوڪري جو مقصد صرف ايتيرو ڪيميائيڻ آهيي 
“ جو ميان گيهير وارن تيي هياڻ وڌييڪ بيار نيه وجيهيان

 مان ڪافي پيئندي ٻڌايو.
مون کيييس پينيهينيجيي ڳيوٺ جيو سيڄيو پسيمينيظير ۽ 
ڳوٺ جون حالتون ٻڌايون منهنجون ڳياليهيييون ٻيڌي 
سندس چيهيري تيي اڻ ليکيي سينيجيييدگيي ڇيانيئيجيي 
وئي. چهري تي سوچ جو ڳوڙهو تيهيه چيڙهيي وييس، 
پيير ڳييالييهيييييون ٻييڌنييدي يييڪييدم چييهييري تييي مييرڪ 

 پکيڙي هلڪو ٽهڪ ڏيندي چيائين.
اها خيوشينيصيييب هيونيدي جيييڪيا تينيهينيجيي جيييون ” 

ساٿي ٿيندي. خبر اٿئي! عورت کي ميرد کيان سيڀ 
کان وڌيڪ ڪيهيڙي شييِء کيپينيدي آهيي، اهيا آهيي 
سچائي، سچائي اهڙو منبوط رشتيو آهيي جيييڪيو 
هر رشتي کي امرتا بخشي ٿو. تون سيي ڳياليهيائييين 
ٿو توکي اهو ٻڌائييينيدي ڪيوبيه عيار ميحيسيوس نيٿيو 
ٿئي ته تنهنجو پيُء هڪ عام ڪريانيي جيو دڪيان 

 هالئيندو آهي.
تنهنجو ڀاُء ريڙهي تي سيبيزي کيپيائييينيدو آهيي. 
پنهنيجيي بياري ۾ اييتيرو سيچيائيي سيان ٻيڌائيڻ 

تڏهن تيه تيون ” هاڻ اهڙا انسان گهٽ رهيا آهن 
 “ منهنجي ويجهو اچين ٿو

ڪافي خيتيم ڪيئيي تيه وييٽير کيي بيل آڻيڻ الِء 
 چيو.

نه نه اهو ڪيئن تون مينيهينيجيو ” 
ميييهيييميييان آهييييييين اڄ بيييل ميييان 
ڏيييينيييدييييس، ٻيييئيييي دفيييعيييي تيييون 
ڀييرجييان هييي ڪييو آخييري دفييعييو 
ٿييوري ٿييا مييلييون، هيياڻ تييه اهييي 
سييلييسييال هييليينييدا رهيينييدا ۽ تييوکييي 
گهڻا دفعا منهنجو بيل ڀيرڻ جيو 

جيوييرييا کيلينيدي “  موقعيو ميلينيدو.
 چيو. 

ٻاهر نيڪيتياسييين شيام جيا پياڇيا 
گييهييرا ٿييي چييڪييا هييئييا ۽ اسييالم 
آبييياد جيييي ميييخيييصيييوص ميييوسيييم 

ميارگييال جيي پييهياڙييين تيان آئييي هييئييي گييهيير ڪيييييئيين 
سييامييهييون گيياڏيَء ڏانييهيين اشييارو ڪيينييدي ” وييينييدييينَء 

چيائين ته هوَء منهنجي شهزادي بيوي آهيي گيهيڻيو 
لگزري ناهي مهانگي به ناهي، پر جام وفيادار آهيي 
دوکو به ناهي ڏيندي، هلندي هلندي بيهندي نياهيي 

 ان الِء پياري آهي مرڪندي موڪاليوسين. 
جييويييريييا هيياڻ اڪييثيير اسييڪييول خييتييم ٿيييييڻ کييانييپييوِء 
تييرسيينييدي هييئييي ڪيياريييڊور ۾، ڪييالس ۾ يييا وري 
ٽيچرس ڪامن روم ۾ ڪيجيهيه ديير الِء سيهيي، پير 
ڪچهري ٿيندي هيئيي اهيو روزانيو جيو ميعيميول ٿيي 
ويو هو مون کي هي ۾ پنهنجو موبائل فيون ڏييئيي 
ڇڏيندي هئي ۽ عمران جي اي ميييل پيڙهيي ان جيو 

شيروع ۾ اي  -جواب پاڻ ئي لکڻ الِء چوندي هيئيي
ميييييل مييوڪييلييڻ کييان اڳ پيياڻ هييڪ دفييعييو ضييرور 

 ڏسندي هئي، پر هاڻ اهو به نه ڪندي هئي. 

عمران ۽ جويريا جو اي ميييل تيي رابيطيو رهينيدو هيو 
ٻنهي جي هڪٻئي سان شديد محبت هئي عيميران 
جي اي ميل ۾ اڪثر جدائيي جيو ذڪير هيونيدو هيو، 
پر ان الِء پريشان ۽ بيقراري جو مان به جيوييرييا جيي 
طرفان جواب اهڙو ليکينيدو هيئيس جينيهين ۾ اڻ کيٽ 
 چاهتن ۽ ڪڏهن نه جدا ٿيڻ جو ا هار هوندو هو. 

شروع ۾ مون کيي ٿيورو عيجيييب ميحيسيوس ٿييينيدو 
هيو ۽ هٻڪ محسوس ٿيندي هيئيي، پير هياڻ اييئين 

 لڳندو هو تڻ منهنجي روٽين جو حصو هجي. 
ڪڏهن ڪڏهن ته ايئن محسوس ٿيندو هو تڻ ميان 
ئي عميران هيجيان. جيوييرييا ميون سيان زنيدگييَء جيون 
گهڻيون شيون ونڊيينيدي هيئيي کيييس کياڌي ۾ ڇيا 
پسند آهي ڪهڙو رن  کيس ناهي وڻندو، نياشيتيي 
۾ اڄ ڪهڙي شيِء پچائي هئائين. مون ميحيسيوس 
ڪيو هو ته سندس شخصيت ۾ ڪافي  ڦييرو اچيي 
ويييو هييو جيييييئيين مسييلييسييل جييدوجييهييد دوران 

انسيان جيي چيهيري تيي دٻيياُء 
جا آثار نظر ايينيدا 

آهيين لييفييظيين 
۽ حرڪت 
۾ ٿيڪياوٽ 
جيييييييو احسييييييياس 
ٿيييييييينيييدو آهيييي، پيييير 

اوهييييييييييييييييييييييييييييان جييييڏهيييين 
ميييييقيييييصيييييد 
حاصيل 

ڪري 
وٺيييييييييينييييييييييدا 
آهييو تيه هيڪ 
اڻ لکيي تيازگيي 
چيييهيييري تيييي نيييظييير 
ايندي آهي. جيوييرييا 
جييييي چييييهييييري 
تي اها تيازگيي 

لڳي هئي. سندس سڀياُء نييظيير اچييڻ 
۾ خوشگوار تبديلي اچڻ لڳي هئي ان تبديلي کيي 
اسڪول جي ٻين ساٿين به ميحيسيوس ڪيييو هيو ان 
جو ا هار ته هڪ ٻن مون سان بيه ڪيييو تيه جيوييرييا 
جي شخصيت مٿان جيڪي پر اسراريت جا تهه هئا 
اهي تنهنجي ڪيري آهسيتيي آهسيتيي ليهيڻ شيروع 

 ٿي ويا آهن. 
نيوميبيير جيو پيهييرييون هييفيتييو هيو ٿيڌ وڌي رهيي هيئييي 
جويريا سان ڪافي ويجهڙائي ٿي وئي هيئيي ان الِء 
کيس رات جي ماني جي دعيوت ڏييڻ ۾ ميون کيي 
ڪييابييه هييٻييڪ مييحييسييوس نييه ٿييي هيين بييه جييلييد ئييي 
پروگرام اهو طئي ڪيو ته سندس گاڏيَء تيي مينيال 
وينداسين اسالم آبياد جيو نيظيارو ڪينيداسييين ميانيي 
کائينداسين ۽ جام ڪيچيهيري ڪينيداسييين. جيوييرييا 
جي گاڏي هئي تيه پيراڻيي پير منيبيوط هيئيي مينيال 

جي چاڙهين تي چڙهندي رهي مارگال جي پيهياڙيين 
۾ سيُء جام هو چوٽيَء تي پيهيتياسييين رونيق لڳيي 
پيييئيييي هيييئيييي هيييڪ ڪييينيييڊ ۾ وييييهيييي رهييييييياسييييييين 
جيستائين ماني اچي تيستائين هيڏانهن هيوڏانيهين 
جو حال احوال ڪرڻ ۾ لڳيي ويياسييين. جيوييرييا کيي 
چيو ته مان کيس پنيهينيجيي بياري ۾ سيڀ ڪيجيهيه 

 ٻڌايو آهي تون به ته ٻڌائي نه.
اکين ۾ نهاريندي چيائين سڀ ڪجهه ٻڌائينيدييس 
توکان ڪجهه لڪائڻو ٿورئي آهي ۽ مرڪيي پيئيي. 
سندس مرڪ ۾ اڻ ليکيي خيوشيي ۽ کيييچيل هيئيي، 

 جيڪا منهنجي سمجهه کان ٻاهر هئي. 
اصل ۾ مان پنجاب جي هڪڙي ننڍڙي شهر جالل 
پور جيي آهيييان. بيابيا هيڪ ڪياليييج ۾ پيڙهيائييينيدو 
آهي. امان پيڙهيييل ليکيييل نياهيي، پير هير مياُء جيييان 
اسان سان جام پيار ڪينيدي آهيي. پينيج ڀييينير ڀيائير 
آهيون. مان سڀ کان نينيڍي آهيييان. جيالل پيور 
جو ماحول گهٽ ۽ ٻوسٽ وارو آهيي. پينيجياب 
جييي هيير نيينييڍي شييهيير وانييگييي ان الِء زنييدگييي 
گييذارڻ ۾ ڪييو رس چييس ڪييا نييواڻ نيياهييي. 
بييابييا ميينييهيينييجييي شييادي جييالل پييور ۾ ئييي 
ڪيياليييييج جييي هييڪ اسييتيياد جييي پييٽ سييان 
ڪرائڻ پئي چاهي جيڪو پرائمري اسڪيول 
۾ پڙهائيندو هو، پر منهنجا ته آدرش هيئيا ۽ 
خيييواب آهييين ميييان انيييهييين جيييي 
سياڀيييان چياهيييان پيئيي پينيهينيجييا 
آدرش بييچييائييڻ الِء مييون بييغيياوت 
ڪيئيي، بييابيا کيي صياف انيڪييار 
ڪري ڇيڏييو ان ڏيينيهين کيانيپيوِء 
منهنجي پيُء مون سان ڳالهائيڻ 
ٻولهائيڻ بينيد ڪيري ڇيڏييو آهيي 
مييان گييهييران زوري نييڪييري آيييس 
هتي هڪ سهيلي هيئيي ان سيان 
پئي رهيس اسالمڪ يونيورسٽيي 
ميييان سيييوشييييييياالجيييي ۾ مييياسيييٽيييرز 

۽ اسييڪييول ۾ پييڙهييائييي پيينييهيينييجييو ڪيييئيييي 
خرچ پورو ڪندي رهيس. هن اسيڪيول ۾ نيوڪيري 
ملي وئي هڪ ان ساڳئيي سيهيييليي سيان فيليييٽ ۾ 
رهندي آهيان امان سان فون تي ڳالهائيندي آهيييان 

جيوييرييا! عيميران ” باقي ٻيو ڪوبه ناهي ڳالهائيينيدو. 
مينيهينيجيي “  سان تنهنجي مالقات ڪٿي ٿيي هيئيير

 سوال تي ٽهڪ ڏيندي چيائين،
 “  عمران کان سڙين ته نٿو”
نه نه بس ايئن ئي پڇيو تيو اييتيرو پينيهينيجيي بياري ” 

 “ ۾ ٻڌايو آهي سوچيو ته هي به ٻڌائي ڇڏ.
عمران اصل ۾ هڪ آدرش آهي، خوابن جو شهزادو ” 

عام انسانن ۽ روين کان مختلف جيڪو جيالل پيور 
جي پرائمري استاد کان بلڪل مختلف آهي عيميران 
هڪ سحر انگييز شيخيصيييت آهيي جينيهين کيي ميون 
ننڍپڻ کان پنهنجي سوچن ۽ ساهن ۾ سمايو آهي، 
جنهن کي مون پياڻ ارپيييو آهيي، هيڪ سيحير انيگيييز 



ين     | 45همرسي ماهوار مئگز

 

 

خواب آهيي جينيهين کيي تيوسيان ضيرور ميالئييينيدييس 
لڳي ٿو ته توسان جلد ئي مالئينديس سياڻيس ميليي 

جييويييريييا پيينييهيينييجييي ميينييهيين “  حيييييران ٿييي وييينييدييين.
ڳاليهيائييينيدي رهيي ۽ اييئين پيئيي لڳيو تيڻ ڪينيهين 

 خواب ۾ هجي.
ميانييي آئييي تيه کييييس خييوابين مييان جيياڳيياييم ان رات 
جويريا ۾ هڪ نئين تبديلي محسوس ڪئي هيييم 

واپسيَء تي تيميام گيهيڻيي خيوش هيئيي ۽ 
ڳالهه ڳالهه تي ٽهڪ ڏيئي رهيي 
هئي ايئن پئي لڳيو شياييد کيييس 

 پنهنجي منزل ملي وئي هئي. 
گييذرڻ لڳييا اسيڪييول ۾ ڏييينييهيين ڪييافييي سييوييا 
۾ شييييديييييد هئا، ڊسميبير اچيي وييو هيو ميوسيم 
هيييييييييييييئيييييييييييييس ٿڌ هئي، جيوييرييا سيان روز ميلينيدو 
۾ ويجهڙائپ ڏينهن گذرندا رهيا جويريا ۽ ميون 
پيييريشيييانيييي ۽ وڌنيييدي رهيييي. هييياڻ نييينيييڍي وڏي 
پيييير سيييينييييدس خوشي مون سان ونيڊيينيدي هيئيي، 
جييييييييييييييييييييڪييييييييييو شخصيت ۾ ڪجيهيه عيجيييب هيو 
جيئن مياکييَء منهنجي سميجيهيه کيان ميٿيي هيو. 
ته هڪ نيئييين ۾ هلڪو سرڪو ميالئيي پيييئيجيي 
جيييييييييڪييييو نييييه ذائييقييي جييو احسيياس ٿييييينييدو آهييي 
شخيصيييت بيه موو هوندو آهي ۽ نه کٽو هن جي 
ته هيوَء کيليييل اهڙي هئي سمجهي نه سگيهيييس 
 موسم. روشيين ڏييينييهيين آهييي يييا جييهييڙالييي 
بييييادليييين سييييان ان ڏينهن شديد بارش پئيي هيئيي 
پييييهيييياڙن تييييان آسمان ڍڪيو پيو هو مارگال جيي 
ٽييييڪييييرائييييجييييي هوا جڏهن هيٺ لهي جسم ميٿيان 
تيڻ بييرف ٿييي پئي ته ايئن پييو ميحيسيوس ٿيئيي 
تييييييييه روزانييييييييو لڳي اسڪول جيئن ئي ختم ٿيو 
جويريا ۽ ميان جيان ٽيچرز روم ۾ ويهي رهيس 
وييييهيييي ٿيييوري گهرن ڏانهن وڃڻ کان پهرين اتي 
اڄ جيئين ئيي دير الِء ڪچهري ڪندا رهياسين. 
صحيي نياهيي آئي ته چيائين منهنجي طبييعيت 
حييييييييييالييييييييييت جلد گهر ٿي وڃان جيييڪيڏهين 
مون کيي بهتر نه ٿي تون اچيي وڃيجيانِء 
ڪيييييينييييييهيييييين ڊاڪييييييٽيييييير کييييييي 

 ڏيکارجانِء.
سيييييييييييييييان اهو ائين چئي هلڪي ميرڪ 
تيييييييييييز رواييييييتيييييي خيييييوشيييييبيييييو  
سييينيييدس پيييکيييييييڙيييينيييدي هيييليييي وئيييي. 

شييياييييد هييو رويييو ڪييافييي مييخييتييلييف 
 هئي. ڪييينيييهييين ذهييينيييي دٻييياُء ۾ 
آييييييييييس مييان بييه گييهيير الِء نييڪييري 

روڊ، رستا آال هيئيا ۽ هيليڪيي بيارش بيه پيوي پيئيي 
گهر اچي معمول مطابق رڌ پچاُء ۾ لڳي وييس، پير 
مسلسل جويريا جي باري ۾ سوچي رهيو هيئيس تيه 
کيس اڄ ڇا ٿيو ويوي ڇيو نيهر سينيدس روييو ميٽيييل 

 ڇو هيو.
رات جي ماني کائي رهيو هئيس تيه اوچيتيو ميوبيائيل 
فون تي گهٽي وڳي نمبر ڪو اوپيرو هيو هيييليو ميان 

جويريا جي سهيلي پئي ڳالهايان، سندس طيبيييعيت 
خراب آهي اوهان کي سڏايو اٿس گهر جي اييڊرييس 

 اوهان کي مئسيج ڪئي آهي. 
فون بند ٿي ويو. ڀڳل گرهه اتيي ئيي ڇيڏي نيڪيري 
پيس رستي ۾ هيزاريين خيييال ۽ وسيوسيا اچين وڃين 
پيييا عيجييييب ٻيڏتيير هيئييي اييئيين خييييالين جييي ٻيوڏ ۾ 
لڙهندو ترندو وڃي جوييرييا جيي فيليييٽ تيي پيهيتيس. 
گيهييٽيينيي وتييائيي تييه جييويييرييا جييي سييهييييلييي در 
کوليو، ٻاهر نڪرندي چيائين ته مان ٻياهير 

 پئي وڃان جويريا ڪمري ۾ آهي. 
گهڙيس ته اونداهيي ڪيميري ۾ صيرف انييييييييييدر 

ٽييبيل ليييميپ ٻيري رهيي هيئيي هيوَء 
سامهون بيڊ تيي ڪيميبيل ۾ پياڻ 

 کي ويڙهيو ويوي هئي. 
اچيي وئيييين سيارني  ميان تيوکييي ” 

تڪليف نه پئي ڏيڻ گهري، پير ميان 
شديد ذهني ڪشمڪش ۾ آهيييان ميان اڄ 

“ جنيهين آدرش کيي ٺياهيييو هيو اهيو ٽيٽيي پيييو آهيي
 سندس آواز ۾ ڏ  هو.

هيا هيليون ٿيا ” مان کيس چيو، “  ڊاڪٽر ڏانهن هلون” 
اصيييييل ۾ ” “ بس ٿوري ڪيچيهيري ڪيرييون
آهييييييييييييييييي عمران کان اڄ دوري ٿيي وئيي 
آهييي تيييه مييون کيييييس اي ميييييل ڪييئييي 
پيييياڻ هيييياڻ رابييييطييييي ۾ نييييه 
آخيييييري رهنداسيين هيي مينيهينيجيو 

جيوييرييا “  پيغام آهيي.
جي آواز ۾ ٺيهيراُء ۽ 

 ڪرب هيو. 
سيييارنييي  تيييوکييييي ” 

هييييييييڪ راز ٿييييييييي 
ٻڌايان، عمران هيڪ 
فييرضييي انسييان هيييييو 

جيييييييييييي جييييڪييا ميينيهيينييجييي ذهيين 
تييييخييييليييييييييق هيييييييييو هييييڪ 
آدرش. جنهين کيي ميون 
سيييان شيييدييييد ميييحيييبيييت 
پنهنيجيي هيييئيييي. هيييو مييييون تييييان 

 “ جان واريندو هو
مييييييان بييييييه جويريا جيي ڳياليهيه ٻيڌي 
سمجهه ۾ پييييييريشييييييان ٿييييييي ويييييييس 
پيييييييييييييييئيييييييييييييييي نييه پيييييو اچييي تييه چييوڻ ڇييا 

 چاهي. 
سيييان رابيييطيييو پيير تييوهييان روز هييڪييٻييئييي ” 

ليييييکيييييي ڏيييييينيييييدو ڪندا هئا ۽ ميان اي ميييل 
 “ هئس

 مان کانئس پڇيو.
اهي اي ميل ميان پياڻ کيي پياڻ ليکينيدي هيئيس ۽ ” 

انهن جو جواب توکان ليکيرائييينيدي هيئيس، چيييم نيه 
 “ عمران هڪ آدرش هيو ۽ فرضي ڪردار

سندس اها ڳالهه ٻڌي منهنجي حيييرانيگيي جيي حيد 

نه رهي توسان رابطو ٿيو عمران جي جڳهه آهسيتيي 
آهسيتيي تيو وٺييڻ شيروع ڪيئييي تينيهينييجيي سيڀياُء ۽ 
صاف گوئيي تيوڏانيهين ڇيڪييينيدي رهيي تيون سيچيو 
آهين ۽ وڻندڙ بيه تيو هيڪ آدرش کيي ٽيوڙي ڇيڏييو 
سارن  هڪ حقيقت ٿي منهنيجيي سياميهيون آئييين 

تييون  -خيييال، حيقييييقيت جييي اڳيييان بييي ميقيصييد آهين
منهنجو مقصد آهين. منهنجو هي پڪڙ ميون کيي 
پنهنجو ڪري ڇڏ جويريا جي آواز ۾ هاڻ پيخيتيگيي 
هئي، پر مان سندس ڳالهيون ٻڌي بلڪيل پيريشيان 
ٿي ويس سمجهه ۾ نه پيو اچي ته کيس ڇيا جيواب 
ڏيان سندس ڳاليهيييون ۽ ا يهيار مينيهينيجيي وهيم ۽ 
گمان ۾ به نه هيو مان ڪوبه فيصلو نيه پيييو ڪيري 

سارن  هي اتوڪي سرد شام منهينيجيي ” سگهان. 
زنييدگيييَء ۾ وري نييه اييينييدي پيياڻ شييانييدار زنييدگييي 
گذارينداسين منهنجون سڀ سچاييون صيرف تيو الِء 
آهن منهنجي حقييقيت تيون آهييين ميان خيوش رهيڻ 
ٿي چاهيان اهو خوش رهڻ تيو سيييکيارييو آهيي ميون 

جيوييرييا پينيهينيجيو “  کي پنهنجي زندگييَء سيان جيوڙ.
هي منهنجي هي ۾ ڏنيو سينيدس هيي بيرف جيييان 
 ٿڌو هو، پر اکين ۾ اميدن جا ڏيئا ٻري رهيا هئا. 

مان اليجيهيييل هيئيس ذهينيي ڪشيميڪيش ۾ هيئيس 
ڪوبه فيصلو نه ڪري سگهيس ۽ فليٽ کان ٻياهير 
هليو آيس. ٻاهر شديد ٿڌ هيئيي، پير مينيهينيجيو بيدن 
ٻري رهيو هو، اڀا اڀا سياهيه کيڻيڻ لڳيس واپيس گيهير 
ڏانهن ويس رستي ۾ هزارين خيييال، سيوچيون ورائيي 
 -ويييون هيييييون. ان رات سييمييهييي نييه سييگييهيييييو هييئييس

جييويييريييا سييان گييذاريييل  هييڪ هييڪ لييمييحييو ييياد آيييو 
پهرين ڏينهن کان وٺي آخري اتوڪي شام تائييين. 
مييان سيياڻييس گييذاريييل ان سييڄييي وقييت جييو ڪيينييهيين 
نفسياتي ماهر وانگر تجزيو ڪرڻ لڳس ۽ مون کيي 
لڳو ته هوَء ڪنهن نفسياتي مريض وانگر منهنجيي 
اڳيان بيول هجي، پر سندس عالج صرف ۽ صيرف 
پيار هو، ڀروسو هو. مون سوچي ورتو ته جوييرييا کيي 

 پنهنجي زندگيَء جو ساٿي ڪندس. 
صبي جو اوجاڳيل اکين سان اسڪول پيهيتيس، 
پيير جييويييريييا نييظيير نييه آئييي سييڄييو 
ڏييينييهيين انييتييظييار ڪيييييو 
اسييڪييول خييتييم 

سيييييييييييينييييييييييييدس ٿيڻ بعد 
سييييييينيييييييدس فليٽ تي وييس 

تنهنيجيي سيييهيييييييليييي ٻيييڌاييييو تيييه 
وڃييڻ کييانييپييوِء سييڄييي رات 

سڏڪندي رهي هڪ مينيٽ الِء 
بييه نييه سييتييي هييئييي صييبييي جييو بيينييا 
ضييييييييييييروري ٻڌائڻ جي هتيان هيليي وئيي ڪيجيهيه 

 سامان ۽ ڪپڙا کڻي. 
مينيهينيجيو سياهيه مينيجيهيڻ لڳيو “  پر ڪيڏانهين وئيي” 
مون کي نيه ٻيڌاييائييين پير شياييد واپيس ڳيوٺ هيليي ” 

سندس سيهيييليي چيييو. ميان ويڳياڻييين “  وئي هوندي
 اکين ۽ ڳرن قدمن سان واپس هليو آيس. 
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 ڪهاڻي

مييييون ڪييييافييييي حيييييييييرت ۽ 
گهٻيراهيٽ ۾ هين کيي ڏسيي 
چيييييييو. ڇيييو تيييه هيييو ڪيييجيييھ 
عجيب قسم جو ماڻهو پئيي 
لڳو. هو چپ چا  منهينيجيي 
گهر جي ننڍڙي باغييچيي ۾ 
آيييو هييو. جييتييي مييان ۽ ميينييهيينييجييي گييهيير واري نيييييرن 

 کانپوِء صبي جو اس کائڻ الِء ويوا هئاسين.
هن جو منهن ڪافي لٿل هو ۽ چهري تي پگهر جيا 
ٻه ٽي ڦڙا چمڪي رهيا هئس. هين جيي وڏيين وڏيين 
خوفناڪ اکين ۾ ڪجھ اهڙي گهٻراهيٽ هيئيي تيڻ 
هو ڪو ڏوهه ڪري آيو هيجيي ييا ڪيو گينيا  ڪيرڻ 
ويندو هجي. هن جو لباس به بيحد عجيب هيو. هين 
کي سفيد جبو پهريل هو. هن جي پيرن ۾ به سفيد 
چپل هئي. پنهنجي هٿن ۾ هڪ سفيد ٿيلهو کنيو 
بيول هو، پير هين جيي ليبياس ۾ سيڀ کيان عيجيييب 
ڳالھ اها هئي ته هن جي ڪلهن تي ٻيه پير نيڪيتيل 
هئا. انتهائي شفاف سفيد نازڪ پر... ٻنهي ڪلهين 

 تي بيچيني سان ڦڙ ڦڙ ڪري رهيا هئا. 
 ڇا اهي پر اصلي آهنر مون هن کان پڇيو.

جي نه... هن پينيهينيجيي مينيهين تيان پيگيهير اگيهينيدي 
 چيو.

 هي پر نائيلون جا آهن... 
ڇا نائيليون هياڻيي جينيت ۾ بيه پيهيچيي وئيي آهيي... 

 منهنجي زال هن کان پڇيو.
جي نه هن پنهنجي ڀيڙيل چيپين سيان ڦيڪيي ميرڪ 
مرڪندي چيو مان جنت کان ناهيان آيو، مان اعجاز 
ڪيميڪل جو سيلز مين آهيان. هيي پير اسيان جيي 
ڪمپني جا ٽريڊ مارڪ آهن. صبي صبي سيان هيي 
سيلز مين ڳلي پئجي ويو. منيهينيجيو سيا  انيدر ئيي 
اندر گهٽجڻ لڳو پنهنجي بچاُء جي ڪا به صيورت 
نظر نه پئي آئي. ڇاڪاڻ ته هو مينيهينيجيي سياميهيون 
 بيوو هو. ان ڪري مجبوريَء ۾ مون کي پڇڻو پيو.

 ڇا وڪڻندو آهينر
 نيڪيَء جون گوريون وڪڻندو آهيان.

نيڪيَء جون گوريون مون حيرت مان رڙ ڪيري هين 
 کان پڇيو.

منهنجي گهرواري به هن کي حيرت مان ڏسڻ لڳي 
 ۽ ڪاوڙ مان هن کي چوڻ لڳي...

 هي ڪهڙو مذا  آهير
هي مذا  نه پر حقيييقيت آهيي... هين نيهياييت ٿيڌو ۽ 
سنيجيييده ٿيي جيواب ڏنيو. اسيان جيي ڪيميپينيي جيي 
ڪجھ سائنسدانن وڏي جاکوڙ کيانيپيوِء هيمياليييه جيي 
پهاڙن ميان هيڪ اهيڙي جيڙي ٻيوٽيي حياصيل ڪيئيي 

آهي جنهن جي پاڙ ۾ هڪ اهڙو حيرت انگيييز ميادو 
حاصل ڪري ورتو آهي جنهن جي کائڻ سان ماڻهو 
نيڪ ٿي وڃي ٿو. نيڪ! منهنجي زال وڏي حيييرت 
مان هن کان پڇيو. ڇو جو ان کي يقين نه پئي آيو. 
ها ڀاڳ ڀري هي اهوئي چئيي رهيييو آهيي. ميان هين 
کي سمجهائي رهيو هيئيس. تيون چيپ ڪير، تيوکيان 
ڪير ٿو پڇي. منهنجي زال مون کي هي جو اشيارو 

 ڪري هن بحم مان ٻاهر ڪڍڻ پئي چاهيو. 
ڪهڙي نميونيي جيي نيييڪيي. هين سيييليز مييين کيان 

 پڇيو. 
 هو چوڻ لڳو. 

هر طرح جي نيڪي. ماڻهو جو ذهين خيوبصيورت ۽ 
نيڪ ٿي ويندو آهي. هڪدم هين جيي دل ۾ ٻييين 
جي الِء نيڪ ۽ سوا خييال اچيڻ لڳينيدا آهين. انسيان 
جي سموري  فطري خود غرضي، ڪميڻائيپ ۽ بيي 
ايماني ختم ٿي ويندي آهي. هيَء دوا اييتيري تيه اثير 
واري آهي جو ان کي کائڻ کانپوِء ماڻهو ڪڏهن بيه 
چييوري نيياهييي ڪيينييدو. ڪيينييهيين جييو قييتييل ڪييري نييه 
سيگييهيينييدو، ڪيينييهيين تييي حيمييلييو ڪييري نييه سييگييهيينييدو 

 ڪنهن الِء خراب سوچي نه سگهندو. 
ته پوِء ان جو مطلب ته مون هن کي چيو، جيڪڏهن 
سموري دنيا جا ماڻهو اهيا دوا کيائييين تيه دنيييا ميان 

 نيڪي َُجونُگوريون
 

 ڇ هي!ُ 

 ليکڪ: ڪرشن چندر ترجمو: منصور شيخ
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برائي جو نالو ختم ٿي ويندو. ڪيڏهين ڪينيهين تيي 
 لم نيه ٿيئيي، ڪيڏهين ڪينيهين جيو حيق نيه کياتيي، 
ڪڏهن ڪٿي به جهيڙو نه ٿئي. نظيريياتيي طيور تيي 
ته اهو ممڪن آهي، هين پينيهينيجيا پير ڦيڙ ڦيڙائييينيدي 
چيو، پر عملي طور تي ممڪين نياهيي. ڇيو تيه هييَء 
ٻوٽي تمام ناياب آهي ۽ هين جيي پياڙ ميان خيمييير 

 تمام گهٽ نڪرندو آهي. 
ته ڇا اهو ممڪن ناهي ته هن نيييڪييَء جيي ٻيوٽييَء 
مييان اهييو خييمييييير اليي  ڪيييييو وڃييي ۽ پييوِء ان جييو 
ڪيميائي ميطياليعيو ڪيري بيليڪيل اهيڙو ئيي خيمييير 
نيڪيَء جو خمير مصنوعي طريقي سان تيار ڪيييو 

 وڃي. 
اسيان جييي سييائينييسييدانيين ڪيوشييش تييه تيمييام گييهييڻييي 
ڪئي آهي، پر اڃان تائين ان ۾ ڪامييابيي حياصيل 
ڪري ناهن سگهيا. هو خمير ته ٺياهيي وڃين ٿيا، پير 
نيڪي وچ مان ئي ڪٿان گم ٿي وڃي ٿي ۽ هيي 
نٿي اچين ان ڪيري تيه هيي نيييڪييَء جيون گيورييون 

 قيمتي آهن. 
ڇا قيمت آهيي انيهين جيير مينيهينيجيي زال هين کيان 
پڇيو. چوويهن رپين ۾ ٻن گورين جيو سيييٽ آهيي، 
هين پينييهينيجييي ٿييييليهيي ۾ هيي وجييهيي هييڪ نينييڍي 
شيشي ڪڍي، هن مان ٻه گورييون چيميڪينيدي نيظير 
اچي رهيون هيون سفيد رن  جون گوريون، مٽر جي 
ڌاڻي جيتريون گوريون، سيلز مين منهنجي زال جيي 

 سامهون اها شيشي لوڏڻ لڳو. 
وڃ... وڃ هليو وڃ مون تن  ٿينيدي هين کيي چيييو 

 نه گهرجن اهي اسان کي. 
چوويھ رپيا ته تمام گهيڻيا آهين مينيهينيجيي زال هين 

 کي چيو. 
چوويھ رپيا ته ڪجھ به ناهن، نيڪيَء جيي گيوريين 
الِء... سيلز مين چيو... ماڻهو ته ھزار نه پر لک خرچ 
ڪيينييدا آهيين نيييييڪ بييڻييجييڻ جييي الِء... هييو اسييڪييول 
کوليندا آهن، چندو ڏيندا آهن، مندر ٺهرائينيدا آهين، 

تقريرون ڪندا آهين، اخيبيارن ۾ پينيهينيجيون 
تصيييوييييرون لڳيييرائييييييينيييدا آهييين، 

دشمنن سان هي مالئيينيدا آهين، احيميقين جيي پيوييَء 
تي هي ٺپيندا آهن، ڪينيهين عيقيييدي تيحيت نيييڪ 
بڻجڻ جي الِء پاڻ کي الٽو ٽنگڻ الِء تيار ٿي ويينيدا 
آهن، پر پوِء به نيڪ ناهن بڻجي سگهينيدا، پير هييَء 
دوا چوويهن رپين ۾ توهان کي نيڪ بڻائي سگهي 
 ٿي. ان جو ڪهڙو ثبوت آهير مون هن کان پڇيو. 
هن وري پينيهينيجيي ٿيييليهيي ۾ هيي وجيهيي پيهيريين 
شييييشيييَء کييان بيه نيينيڍي شييييشييي ڪيڍي جيينيهيين ۾ 
واريَء جي ذرن کيان ٿيورا وڏا صياگيو داڻين کيان ٿيورا 
نينيڍا گيول داڻيا ڀيرييل هيئيا. هين شيييشييَء جيو ڍڪيڻ 
کولي پنهينيجيي هيي جيي تيريَء تيي ٻيه داڻيا ڪيڍي 
رکييا ۽ ميون کيي ڏييکياريينيدي چيوڻ لڳيو. هين ميان 
هڪ داڻو کائو، وري منهنجي زال کيي بيه ميخياطيب 
ٿيندي چيو هڪ داڻو توهان بيه کيائيو... کيائيو... هيي 
سيمپل جون گوريون بلڪل مفت آهن، نمونيي طيور 
دوا جو جادو ڏيکارڻ الِء آهن. کائو... ۽ کائڻ کانپيوِء 

 ٻن منٽن ۾ توهان هن جو اثر ڏسجو. 
منهنجي زال جلدي ۾ هڪ داڻو کڻي پنهنجي وات 
۾ وجهي ڇڏيو. ٻيو داڻو نه چاهييينيدي بيه پينيهينيجيي 
 زال جي چوڻ تي مون به کڻي پنهنجي وات ۾ وڌو.
داڻييو وات ۾ پييوڻ سييان ئييي ڳييري خييتييم ٿييي ويييو. 
عجيب ڪوڙو ۽ لوڻاٺو هو. پوِء هڪ عيجيييب ڳياليھ 
محسوس ڪيم ايئن لڳو تڻ رت جيو دورو هيليڪيو 
ٿيندو پئي ويو. پنهنجا اعصياب جسيم جيي تيھ ۾ 
ميحييسييوس ڪيرڻ لڳييس، دل بيه عييجييييب طييرح سييان 
پگهرجڻ لڳو، منهنجيي اکييين ۾ ڳيوڙهيا اچيڻ لڳيا، 
پنهينيجيي زال کيي ڏسينيدي بيييسياخيتيه چيوڻ لڳيس.. 
پياري! مان تنهنجو گنهيگيار آهيييان. گيذرييل وييهين 
سالن کان مان توکي طال  ڏيڻ الِء سوچييينيدو رهيييو 
آهيان، پر همت نه پئي ٿئي. منهنجي زال پينيهينيجيا 
ڳوڙها اگهندي چيو، ميان ميحيسيوس ڪينيدي هيئيس 

پيييييارا! ۽ دل ئييي دل ۾ 

توکي ڪمينو ۽ خود غرض سمجهندي هيئيس، اهيو 
سييوچييييينييدي هييئييس تييه هييي حييوس پييرسييت انسييان 
منهنجي جوانيَء جا ويھ سيال ميزو مياڻيي ميون ميان 
ڪراڙ  ۾ هاڻي جان ڇڏائيڻ چياهيي ٿيو، ڪيييتيرائيي 

 ڀيرا منهنجي دل چاهيو ته توکي گهٽو ڏيان. 
مون به هن کي روئيندي چيو مان ته توکي هيڪيڙي 
ڀيري گهٽو ڏيئي ئي چڪو هئس، پر منهنيجيا هيي 
 ڏڪي رهيا هئا، جاني مان تنهنجي الئق ناهيان. 

نه تيون تيميام سيويو آهييين هيوَء ميون کيي ڀياڪير ۾ 
وجهي چوڻ لڳي، خراب تيه ميان آهيييان ميون تيوکيي 
ڪڏهن به سک نه ڏنو، پنيهينيجيي چيئين ڀييينيرن جيي 
پڙهائي جو خرچ توکان وٺندي رهيس ۽ تيون چيريين 
وانگر بغير اللي جي  اکيييون بينيد ڪيري مينيهينيجيي 

 ڳالهين تي عمل ڪندو رهين. 
نه نه مان به الليچيي هيئيس جيانيي، ميون اقيبيال جيرم 
ڪندي چيو ته تنهنجيي چيئين ئيي ڀييينيرن جيي ميان 
بغير اللي جي مدد نيه ڪينيدو هيئيس مينيهينيجيا هينين 
سان تعلقات بنا اللي جيي نيه هيئيا. شياييد تيون نيٿيي 
تاڻي، پر هاڻي ته هنن جون شيادييون ٿيي وييون آهين 

 هاڻي ڪجھ چوڻ ته نه گهرجي... پر. 
ڪجھ نه چئو منهنجي زال منهنجيي وات تيي هيي 
رکي چيو، مان سڀ تاڻان ٿي ۽ سيڀ خيبير هيونيدي 
به توکي معاف ڪيرييان ٿيي... تيون چياهييين تيه تيون 
پنهنجي زندگيَء جي وڏي خواهيش بيه پيوري ڪيري 
سگهين ٿو تون چاهين ته مان هاڻي جو هاڻيي هيڪ 
خييالييي ڪيياغييذ تييي پيينييهيينييجييي صييحيييييي ڪييري ڏيييان 
جنهن کي ڏيکاري تون مون کي آسانيَء سان طال  
ڏيئي سگهين ٿو. هوَء ڪاغيذ کيڻيڻ الِء جيييئين ئيي 
اندر ڪمري ۾ وڃڻ لڳيي تيه ميون هين کيي ٻيانيهين 
کان جهلي چيو نه جاني ان جي ضرورت ناهي هاڻي 
اهييو خيييييال مييان هييميييييشييه الِء دل مييان ڪييڍي ڇييڏيييو 

 آهي... هاڻي ته هاڻي ته... 
 هي ڇا! 

هڪدم مان ۽ مينيهينيجيي 
زال حيييييييييييرت ميييييان 
هييڪييٻييئييي کييي 
ڏسيييييييييييييييييييييييييڻ 
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لڳاسين. دوا جو اثر ختم ٿي ويو ۽ اسان ٻئي هيڪ 
ڀيرو ٻيهر زال مڙس بڻجي وياسين، خشيڪ روائيتيي 
۽ بيزاري مان پنهنجي زال کان پري ٿي ويس، ميان 
گييهييٻييرايييل ۽ شييرميينييدو ٿييييينييدو ڪييرسيييَء تييي ويييهييي 
رهيس... ڪجھ پريشان ٿيييس... هيي پينيجين مينيٽين 
الِء مون کي ڇا ٿي ويو، مون پنهنجي زال کيي ڏٺيو 
هوَء به ڪنڌ جهڪائي ييقييينين اهيوئيي سيوچيي رهيي 
هئي. سون جهڙي دوا جو اثر صرف ٽي منٽ رهينيدو 
آهي سيلز مين چيو. ها پوري کائڻ سان هن جو اثير 

 ٽي ڪالڪ رهندو آهي. 
نيڪيَء جا ٽي ڪالڪ تيه ڇيا، پير ٽيي مينيٽ بيه وڏا 
ٿييييينييدا آهيين مييون چيييييو. مييان تييه ڊتييي وئييي آهيييييان 
 تنهنجي هن دوا کان، مون کي نه گهرجي اها دوا. 

 منهنجي زال چيو، 
منهنجي خيييال ۾ تيوکيي ان جيي ضيرورت پيونيدي، 
ڪڏهن ڪڏهن توتيي وحشيت جيو اهيڙو دورو پيونيدو 
آهي جو مان ڊتي ويندي آهيان وٺي ڇيڏ تيوکيي ان 

 جي ضرورت آهي. 
ضييرورت تييه تييوکييي بييه آهييي، مييون هيين کييي چيييييو، 
ڪڏهن ڪڏهن اهڙي تيه بيدڪيالميي ڪينيدي آهييين 
جو سڄيو پياڙو بيييهيي ٻيڌنيدو آهيي، ميان سيميجيهيان 

 ٿو... مان تنهنجي الِء ٻه گوريون وٺي ڇڏيان. 
۽ مان تينيهينيجيي الِء... ٻيه گيورييون... مينيهينيجيي زال 

 چيو. 
جييڏهيين سيييييلييز مييييين اسييان کييي نيييييڪيييَء جييون ٻييه 
شيشيون ڏيئي اٺيتاليھ رپيا وٺي چڪو هو ته ميون 

 هن کان پڇيو، 
هي گوريون ڪڏهن کائڻ گهرجن ۽ پرهيز وغيييره بيه 

 ٻڌائي ڇڏ. 
ڪنهن به پرهيز ڪرڻ جي ضرورت ناهي. هن چيييو. 

جڏهن توهان نيڪ بڻجڻ چاهيو تيه هيڪ 
گييييوري کييييائييييي 
ڇيييييييڏجيييييييو ييييييييا 
ڪيينيييهيين ٻييئيييي 
کيييييي کيييييارائيييييي 
ڇييڏجييو جيينييهييين 
کيييييي ان جيييييي 
ضرورت هيجيي، 
پر ان جيو خيييال 
رکجو تيه خياليي 
پيييييييييٽ تييييي ان 
گيييوري جيييو اثييير 
 ناهي ٿيندو. 

تييون ٺيييييڪ ٿييو 
چييييييوييييييين مييييييون 
کلندي هن کيي 
چيييييييو، نيييييييڪيييي 
هيييميييييييشيييه پيييييييٽ 
ڀيييرڻ کيييان پيييوِء 
ئيييييي ڪيييييئيييييي 
 ويندي آهي. 

ڪجھ ڏينهين 

۾ شهر ۾ ڪجھ اهڙا واقعا ۽ حادثيا ٿيييا جيو اييئين 
محسوس ٿيڻ لڳو تڻ نيڪيَء جون گوريون هرهنيڌ 

 پنهنجو اثر ڏيکارڻ لڳيون هجن. 
هڪ هٽ واڻئي اعالن ڪيو تيه هيو اٽيي ۾ ڪياٺييَء 
جيو ٻيورو ميالئييي وڪييڻينييدو هييو. ڪيياٺييَء جيي ٻييوري 
وڪڻندڙ اعالن ڪييو تيه هيو ڪياٺييَء جيي ٻيوري ۾ 
مٽي مالئي وڪڻندو هو، نتيجيي ۾ مياڻيهين ٻينيهيي 

 واپارين سان بائيڪاٽ ڪري ڇڏيو. 
هڪ انجڻ ڊرائيور نيڪي جي گوري کائي پنهنجي 
فائرمين کي چيو، پينيجيوييهين سيالين کيان ميان هييَء 
گاڏي هالئي رهيو آهييان ۽ تيون هين ۾ پينيجيوييهين 
سالن کان ڪوئلو وجهي رهيو آهين، مان اهيو  يليم 
برداشت نه ڪندس هاڻي مان ڪيوئيليو وجيهينيدس ۽ 

 تون گاڏي هالئيندين. 
فائرمين به نيڪيَء جيي گيوري کياڌي هيئيي، هيو بيه 
ڪجھ تيليخ ليهيجيي ۾ چيوڻ لڳيو، تيوکيي ميون تيي 
رحم ٿيو اچيي ۽ ميون کيي هين انيجيڻ تيي رحيم ٿيو 
اچي. ٿورو سوچ ته پنجويهن سالن کان اهيائيي هيڪ 
انجڻ هن گاڏيَء کي ڌڪي رهيي آهيي هين جيا نيٽ 
بلٽ ڍرا ٿي چڪيا آهين، پير سيرڪيار هين کيي آرام 
نٿي ڏئي ڪيڏو وڏو  لم آهي. تون بيليڪيل ٺيييڪ 
ٿو چوين انجڻ ڊرائيور چيييو، واقيعيي هين انيجيڻ کيي 
رٽائر ٿيڻ گهرجي، مان اڳئين اسٽيشن تيي پيهيچيي 
هن گاڏيَء کي روڪي ڇڏيينيدس. اڳيئييين اسيٽيييشين 
تي پهچي ڊرائيور گاڏي بيهاري ڇيڏي. انيجيڻ کيي 
گيياڏيَء کييان اليي  ڪيييييو ويييو، ڊرائيييييور ۽ فييائييرمييييين 
ڪراڙي انجڻ جي بيوسيَء تي روئڻ وييهيي رهيييا ۽ 
ڪنهن به طرح سان مسافرن جي چوڻ باوجود گاڏي 
کي اڳيان وٺيي وڃيڻ الِء تيييار نيه ٿيييا. هيڪ مسيافير 
کيسو ڪٽيندڙ کي سڏ ڪري پنهنجو ٻٽيون ڏييئيي 

 ڇڏيو.
هڪ فلمي اداڪار پنهنجو ڪارو ناڻيو 
 اهر ڪيو انڪم ٽيئيڪيس واري وٺيڻ 
کان انڪيار ڪيري ڇيڏييو. ڇيو تيه ٻينيهيي 
کيييييييييييي 

نيييييڪيييَء 

 جون گوريون کاڌل هيون. 
هيييڪ وزيييير نيييييييڪييييَء جيييي گيييوري کيييائيييي پيييرييييس 
ڪيانيفيرنيس ڪيئيي ۽ اهيو اعيالن ڪيييو تيه هين فييراڊ 
ڪندي هن وقت تائين ٻيه ڪيروڙ گيڏ ڪيييا آهين ۽ 
اهي سڀ پئسا سوئٽزرلينڊ جي بئنڪ ۾ جمع آهين 
نيڪيَء جي گوري کائڻ کان  ٺيييڪ ٽين ڪيالڪين 
کانپوِء جڏهن هن کي هوش آيو ته هن پسيتيول جيي 

 گولي کائي ڇڏي. 
آخري واقعي کان حڪومت متاثير ٿيي سيخيت قيدم 
کڻڻ تي مجبور ٿي پئي. پارليامينٽ مان بل پياس 
ڪيو ويو ته جيڪڏهن ڪوبه شخيج نيييڪييَء جيي 
گوري وڪڻندي يا خريد ڪينيدي پيڪيتيو وييو تيه ان 
کييي ٽييي سييال سييزا ڏنييي وييينييدي. حييڪييومييت اعييجيياز 
ڪيييييميييييڪييل ورڪييس جييي بييلييڊنيي  ضييبييط ڪييري 
ڇڏي. گورين کي سمنڊ ۾ اڇيالييو وييو سيائينيسيدانين 
کي جالوطن ڪييو وييو، تيڏهين وڃيي ميليڪ ۾ امين 
امان قائم ٿيو. نيڪييَء جيي خيالف حيڪيوميت جيي 
قانون نافذ ٿيڻ کي ست مهينا ٿي ويا هئا تيه ميون 
وٽ وري اهو ساڳيو فرشتو آيو، پر هاڻي هن جيا، پير 
غائب هئا هو ڪجھ مٽيل پئي لڳو ٿيلهو به وٽس 
نه هو. هاڻي ڇا ڪينيدو آهييين ميون هين کيان پيڇيييو 
نيڪيَء جيون گيورييون اسيميگيل ڪينيدو آهيييان، هين 
آهستي جيواب ڏنيو ۽ پينيهينيجيي ڪياڪيڙي ۾ هيي 
وجهي هڪ رٻڙ جي ٿيييليهيي ڪيڍي ان ٿيييليهيي ۾ 
ز  لڳل هئي هن ز  کولي ان ميان نيييڪييَء جيون 

 گوريون ڪڍيون. 
پييري ڪيير، مييون کييي نييه گييهييرجيين تيينييهيينييجييون اهييي 
 نيڪيَء جون گوريون. مون انڪار ۾ ڪنڌ لوڏيو. 

گورين کائڻ سان توهيان تيي نيييڪييَء هنين 
جي ڪنهين بيه گيوريَء جيو اثير نيه 
ٿييييينييدو. هييو وڏي فييخيير مييان چييوڻ 

 لڳو... 
تمام سويو، ميون خيوش ٿييينيدي هين 

 کي ڏسي چيو، 
ته پوِء نيڪيَء جون گيورييون 
کييائييڻ مييان ڪييهييڙو فييائييدور 
هييين چيييييييو، تيييوهيييان پييياڻ 
برائيَء جيي گيوري کيائيو 
۽ ٻييييين کييي نيييييڪيييَء 
جيييون گيييورييييون کيييائيييڻ 
جيي تييليقييييين ڪييريييو ان 
سييييييان بييييييزنييييييس ۾ 
 هميشه فائدو ٿيندو. 
 گهڻا پيڪيٽ ڏيان. 

*** 

 



ين     | 49همرسي ماهوار مئگز

 ڪهاڻي 

جيتوڻيڪ موچيي ھيو، ليييڪين 
کيييييس پيينييھيينييجييي ڪييم مييان 
جيييييتييرو وقييت وانييدڪييائيييَء جييو 
مييليينييدو ھييو، قييانييون پييڙھييڻ ۾ 
لڳائيينيدو ھيو. قيانيون جيا چينيد 
جھونا ڪتاب ڪٿان ھي لڳيا 
ھئس. بس اھي ئيي اٿيالئييينيدو پيٿيالئييينيدو رھينيدو ھيو. 
پنھنجي انھيَء خصوصيت جي ڪري، سڄي ڳوٺ ۾ 
ڪلو قانونيَء جي نالي سان مشھور ھو. بلڪيه سيڄيي 

 تر ۾ سندس قانون دانيَء جي ھاڪ ھئي.
ھڪ ڏينھن سج لٿيي کيان جيھيٽ گيھيڙي پيھيريين، ھيو 
جوتو جوڙي رھيو ھو. ڳوٺ ۾ چوطيرف سيانيت ڇيانيييل 
ھئي. اوسي پياسيي ڪيو مياڻيھيو نيظير نيه پيئيي آييو جيو 
کيس چند ماڻھن جي ڳالھائڻ جيو آواز ٻيڌڻ ۾ اچيي. 
ٿوري دير ۾ چوڌري فتو ۽ الال بينيواري الل، ٻين ٻييين 
ماڻھن سميت نيظير آييا. سيڄيي ڳيوٺ ۾ ھيڪيڙو فيتيو 
ميان ئي ڪلوَء جي ڪميالين جيو مينيڪير ھيو ۽ اڪيثير 
ساڻس ک نسندو به رھندو ھو. اھي ھميرا  ڳياليھيائييينيدا 
ڳالھائيندا ڪلوَء جي دڪان اڳيان پھچي بيھي رھيييا 

تيوکيي ” ۽ چوڌري فتو، الال بنواري الل کي چيوڻ لڳيو  
يقين نٿو اچي ته ڪلو قانونيَء کان پڇ ۽ ھيو جيييڪيو 

 “چوي سو مون کي منظور آهي.
ڪلوَء ڪم ڇڏي ناس جي دٻلي کولي ۽ چپيٽيي ڀيري 
سندن ڳالھيون ٻڌڻ لڳو. چيوڌري فيتيوَء، سينيدس ڌييان 

رمنان ليوھير، پينيھينيجيي پيٽ رحيميت جيو ” ڏسي، چيو  
سڱ منھنجي ڇوڪريَء زبيده سان ڪيرڻ ٿيو چياھيي، 
پر مون کي اھا ڳالھ منظور ناھي. جيستيائييين رحيميت 
۽ زبيده سامايا نه ھئا، ٻنھيي جيي ميليڻ جيليڻ ۾ ڪيو 
هرج نه ھو. ليڪن زبيده جوان آھي، رحيميت جيي عيمير 
به ارڙھن اوڻيھه سيالين جيي لي  ڀي  آھيي. ان ڪيري 
مون کيس چٽن لفظن ۾ چئي ڇڏيو آھي ته  تنيھينيجيو 

 “ھاڻي ھيڏي اچڻ وڃڻ مناسب ناھي.
اڄ جو طنبيليي ميان گيھيوڙو ڇيوڙڻ وييس، ” 

ڇا ٿو ڏسان ته ھڪڙو ڳڀرو جوان، طنيبيييليي 
۾ ويييوييو آھييي. مييون گييھييوڙو ڪييڍي دروازو بيينييد 

ڪيو ۽ تالو ھيڻيي ڇيڏييوميانيس. الال بينيواريَء سيان ان 
معاملي ۾ مشورو ڪيم ته ھن چيو  تون جيترو وقيت 
چاھين ان کي اييئين قيييد رکيي سيگيھييين ٿيو. ليييڪين 
منھنجو خيال آهي ته منھنجي اھا حرڪت قانون جيي 
ابتڙ آھي. سندس مائٽن کي حق پھچي ٿو ته طنبيليو 

ٽوڙي به کيس ڪڍي وڃن. مگر بنيواري الل چيوي ٿيو 
ته اگر طنبيلو ٽوڙيندا ته سيرڪيار کييين گيرفيتيار ڪيري 

 “ويندي.
مان ڪيوڙ ٿيو چيوان ڇيار قيانيون ” الال بنواري چوڻ لڳو  

 “اھو آھي.
اھو ٻڌي ڪلوَء جي نرڙ ۾ سر پئجيي وييا. اييئين پيئيي 
لڳو تڻ ڪينيھين اونيھيي سيوچ ۾ گيم آھيي. پيوِء ھين 

طنبيلو تينيھينيجيو آھيي. تيون ”ڪنڌ ڌوڻيو ۽ چوڻ لڳو  
 “ جڏھن چاھين، مٿس تالو ھڻي سگھين ٿو.

چييوڌري! ” الال بيينييواري الل چيييييو  
مييون نييه پييئييي چيييييو تييه اھييا 
حيرڪييت بييليڪييل قييانييون 

 “جي مطابق آھي.
لييڪين ” چوڌريَء چيو  

 “ادا ڪلو...
ڀائي ڪلو ڪنھن جيي 
ٿيييو ٻيييڌي. ٿيييورو تيييکيييو 

جييي ” ٿييييينييدي چيييييائييييين  
ھييائييو! قييانييون اھييو آهييي. 

ھييائييو! اگيير تييون مييون کييان 
وڌييييڪ قيييانيييون تييياڻيييڻ جيييي 

دعوٰي ٿو ڪرين تيه اھيا ٻيي ڳياليھ 
آھيييي. ھيييڪيييڙو ُنيييقيييطيييو ٻيييييييو 

ٻيڌائييي ڇييڏيييانِء، مييان 
تينيھيينيجيي جياِء تييي 
ھيييييجيييييان ھيييييا تيييييه 

طنيبيييليي 

ڪنيجيي جيييي 
 “ھا.ھيين مييھييل تييائييييين گييم ھييجييي 

طنبيلي جي ڪنجي گم ھجي ھا، ” چوڌري چوڻ لڳو  
 “سو ڪيئنر

ھا! ٻيو ڇا ۽ جيستيائييين اھيو ڇيورو ” ميان ڪلوَء چيو  

ان ڳياليھ جيو واعييدو نيه ڪييري ھيا تيه جييييسييين جيييئييرو 
آھيان، ھيڏانھن جو ري نه ڪندس، ڪنجيي ميليي ئيي 

 “نه ھا.
چرو ٿيييو جيو ” چوڌري ڳالھ سمجھي ويو ۽ چوڻ لڳو  

 “مان سڌو تو وٽ آيس.
مان سدائين ڳوٺ وارن کي ڀيليو مشيورو ” ڪلوَء چيس  

ڏيڻ الِء تيار ھوندو آھيييان. جيڏھين دل گيھيرئيي، ھيليييو 
 “اچجانِء.

تنھينيجيو مشيورو بيليڪيل ” الال بنواري، مشڪي چيس  
وري ھيو ميڙي رحيميو تيييلييَء کيي چيوڻ “  قيمتي آھيي.

 “تون کلين ڇو ٿور”لڳو  
رحموَء جي حالت سچي پچي ڏاڍي خيراب ھيئيي. 
کل جي ڪري سندس پيٽ ۾ وٽ ھيئيا. کيييس 
کييليينييدو ڏسييي جييالل درزي بييه کييلييڻ لڳييو. الال 
بنواري اڃان ڪجھ ٻيييو چيوڻ وارو ھيو، ليييڪين 
لڳو پئي ته مٿس بيه کيل جيو غيليبيو ٿيئيي پيييو. 
جنھنڪري ھو ڪيجيھ چيئيي آکيئيي بيغييير ھيليي 
پيييو. چيوڌريَء بيه سينييدس ڪيار ڪيئييي. ھياڻ سييج 
لھڻ ۾ ھو ۽ ڏينھن جي روشنيي ڌنيڌليي ٿيييڻ لڳيي 
ھئي. انھن چئني جيا ٽيھيڪ اڃيان تيائييين ٻيڌڻ ۾ 
اچي رھيا ھئا. ڪلو اٿيو ۽ ڪر ڀڃي ھٽ بنيد 
ڪيائين. سندس گھر به ھٽ جي پٺ ۾ 
ھو. رات جو جڏھن ماني کائڻ ويوو ته 
زال کيي رحيميت جيي پيڪيڙجيڻ وارو 

ھياڻ آسيرو ” قصو ٻڌائي چوڻ لڳيو  
آھي ته چوڌري پنھينيجيي نييياڻييَء 
جيييو سيييڱ جيييمييين سيييان ڪيييري 

 “ڇڏيندو.
تييوکيي خييبيير ” سينييدس زال چيييييو  

آهييي  زبيييييده بييه جييميين کييي دل 
ڪلو، خوشييَء “  سان ٿي چاھي.

مييان مييانييي کييائييڻ لڳييو. اچييانييڪ 
ڪٿيي رحيميت جيي بيدران ’ خيال آيس  

مييون وارو ڇييورو جييميين تييه نييه پييڪييڙيييو 
انييھيييَء خيييييال جييي ‘  آهييي.

ئييي سيينييدس ھيينيييييانُء ٻييڏڻ اييييييينييييييدي 
لڳو. ميانييَء ميان ھيي ڪيڍييائييين ۽ دل ئيي دل ۾ 

چييوڌريَء اڄ مييون کييي وا  جييو بيييييوقييوف ’ چييوڻ لڳييو  
بڻايو آهي. اڄ تائين ڳوٺ جيا مياڻيھيو ميون کيي ڏاھيو 

 ‘سمجھندا ھئا، ليڪن اڄ اھي ڇا سمجھندا ھوندار

 ڪلوُ  نوني
 

 ڪلو 
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ھو حقو ڇڪييينيدي ڇيڪييينيدي اوچيتيو ڇيرڪيي بيييھيي 
رھيو. پوِء اٿي قانون جا چنيد جيھيونيا ۽ ڳيرييل ڪيتياب 
ڪييڍي ڪييڇ ۾ ڪييريييو چييوڌريَء جييي گييھيير جييو ري 

 ڪيائين.
چوڌريَء جي گھر تائين پھچندي پھچندي کيس خيبير 
پئجي وئي ته سنيدس گيميان صيحيييي ھيو. سيڻيڪ تيي 
ماڻھن جو ُھنڀ ھو. چيوڌري ۽ الال بينيواري، گيھير آڏو 
کٽن تي ويوا ھئا. ڪلوَء تي نظر پوندي ئي چوڻ لڳا  

“ اچ ڪلو! تون به ان ڇيوڪيري کيي ڏسيڻ آييو آھييينر” 
نه! مان ته تيوھيان سيان ھيڪيڙي ڳياليھ ” ھن جواب ڏنو  

ڪرڻ آيو آھيان. دراصل جڏھن اوھان مون کان مشيورو 
وٺڻ آييا ھيئيا تيه ميان ڪيم ۾ کِيِي وييويو ھيئيس، سيو 
جيڪو ان گيھيڙيَء ذھين ۾ آييو، سيو ٻيڌاييم. ھياڻ جيو 
ڪيتياب پيٽيي ڏٺيم تييه خيبيير پيئييي تيه اوھيان جييو خييييال 
درسيت ھيو. واقيعييي اوھييان کييي ان ڇيوڪييري کييي قيييييد 
ڪرڻ جو ڪو حق ڪونھي. ان کي حبس بيجا چيئيبيو 

 “آھي ۽ حبس بيجا وڏو جرم آهي.
مون ته تو واري مشوري تي عمل ڪيو ” چوڌريَء چيو  

 “آھي. الال بنواري الل ۽ رحمو گوا  آھن.
اوھيان جيي دل ۾ جيييڪيو اچيي سيو ” ڪلو چيوڻ لڳيو  

ڪريو. مان روڪڻ وارو ڪير آھيانر مون ته اوھان کيي 
قانون جي ڳالھ ٻڌائي ڇڏي. البته اوھان جيي جياِء تيي 

 “مان ھجان ھا ته ان ڇوڪري کي ڇڏي ڏيان ھا.
اڙي يار! اييئين ئيي صيحيييي. ” چوڌريَء کنگھندي چيو  

ايئن چيئيي ھيو طينيبيييليي “  ان کي ھاڻي ٿا ڇڏي ڏيون.
جييي دروازي جييي ويييجييھييو وڃييي پييھييتييو ۽ کيييييسييي ۾ 

ليڪن رب تاڻي، ڪينيجيي ” ھٿوراڙيون ڏئي چوڻ لڳو  
االئي ڪٿي گم ٿي وئي. الال بنواري الل! توکيي خيبير 

 “آهي  ڪنجي ڪٿي رکي، وساري اٿم.
 “پوِء قلف کڻي ڀڃ!”ڪلوَء چيس  

قييلييف تييه مييان نييٿييو ڀييڃييان. ھيياڻ ” چييوڌري چييوڻ لڳييو  
جيڪڏھن ڪو ڀيليوميانيس، مينيھينيجيي گيھير ۾ گيھيڙي 
ويھي رھي ته مان تالو ڀيڃيي کيييس ٻياھير ڪيڍڻ جيي 

 “ذميواري سر تي ته نه کڻندس.
ڪييلييوَء کييي چييڙ تييه ڏاڍي آئييي، پيير ڪييري ڇييا پييئييي 
سگھيو. ڇپ ھيوان ھي ڦاٿل ھئس. ڪتاب کنيائيين 

 ۽ وڏي اطمينان سان گھر ڏانھن ھلي پيو.
بيظياھير، جيمين ڏاڍو ميزي ۾ ھيو. اييئيين پيئيي لڳيو تييڻ 
ڪجھ ٿيو ئي ناھي. چوڌري فتوَء گھڻا حيال ھاليا تيه 
نڀاڳو پچر ڇڏي وڃي ته منجھانئس ھي کڻي ڪڍي. 
ميگيير ھيين جييو سيياڳييييو ڪييھيياڙيَء ڳيين. کييليي کييجييڪييار 

چيوڌري! ميون کييي ” ڪيري، ڳياليھييييون ڪيري ۽ چيوي  
تنھنجي طنبيلي ۾ گھر وارو پورو آرام ٿيو ميليي. ڇيو 

 “نه ملي، آخرڪار منھنجو ساھراڻ جو ٿيو.
چوڌريَء جي گھڻا دفعا دل ۾ آييو تيه ان نيڀياڳيي کيي 
ٺڪاڻي لڳائي ڇيڏييان. وري سيوچيييائييين تيه  اڳيي ئيي 
وڏي بييدنييامييي ٿييي چييڪييي آھييي، ايييئيين تييه اڃييان خييلييق 

 خواري ٿيندي.
ٻئي ڏينھن صيبيي جيو جيڏھين چيوڌريَء وڃيي کيانيئيس 

ميان ھياڻ ” پڇيو ته ٻڌائي ڇا حال آھي ته چوڻ لڳيس  
ته طنبيلي کي پينيھينيجيو گيھير ۽ تيوکيي پينيھينيجيو ابيو 

 “سمجھڻ لڳو ھان.
چييوڌريَء، جييميين جييون ڳييالييھيييييون ٻييڌي دل ۾ فيييييصييلييو 

ڪيري ڇييڏييو تيه زبييييده کييي سينييدس ميياميي جيي گيھيير 
 موڪلي ڇڏجي. زال کان پڇيائين تنھن به ھا ڪيس.
ھوڏانھن ميان ڪلوَء جي حالت خراب ھيجيي. چيوڌريَء 
سندس سڄي قانونداني ڌوڙ ڪري ڇيڏي ھيئيي. ڳيوٺ 
جا نينيڍا وڏا، جيييڪيي سيچييَء دل سيان سينيدس عيزت 
ڪندا ھئس ۽ کيس افالطون جو ننيڍو ڀياُء سيميجيھينيدا 
ھيئيس، سيي بيه سينيدس دڪيان آڏو لينيگيھينيدي ميٿيس 
ٺييوييوليييييون ڪييرڻ لڳييا. الييل صييبييي جييو ھييڪييڙي مييائييي 
سندس دڪان تي جتي ڳنيڍائيڻ آئيي ۽ چيوڻ لڳيييس  

اڙي ابييا! قييانييون ۾ وقييت وڃييائييڻ کييان ڀييلييو اٿييئييي تييه ” 
پنھينيجيو ڪيم ميحينيت سيان ڪينيدو ڪير! اھيا نيڀياڳيي 
جتي، تيوکيئيون جيوڙائيي ھيئيي. پيورا ڇيھ ميھييينيا بيه نيه 

 “ھلي. پنجين مھيني ئي ٽانڪا اڊڙي ويا اٿس.
ٻپھريَء جو وقت ھو جو ڪلوَء کي پنھنجي گيھير جيي 
سامھون، زبيده نظر آئي. ڪلوَء جي گيھير جيي ڀيرسيان 
ئي ھڪڙو ڪوٺيڙو ھيو، جينيھين ۾ سينيدس اوزار، گيھير 
جي ضرورت جون شيون ۽ ان پيو ھوندو ھيو. ڪيوٺيڙي 
جو دروازو کلييل ھيو. زبيييده ان ۾ گيھيڙي وئيي. ڪيليو 
جھٽ سوا ته پنھنيجيو ڪيم ڪينيدو رھيييو. وري خيييال 
آيس ته زبييده، ھين ڪيوٺيڙي ۾ ڇيا ٿيي پيئيي ڪيري. 
جنھن تي دروازو کوليي انيدر جيھياتيي پياتيائييين. ڇيا ٿيو 
ڏسي ته فيرش تيي ھيڪيڙو تيخيتيو پيييو آھيي ۽ ميٿيس 
زبيده ننڊ پئي آهي. ڪلوَء ھڪ ٻه دفيعيو کينيگيھيڪيار 
ڪئي. جڏھن ھوَء نه جياڳيي تيه ڪيليوَء ميوٽيڻ جيو ارادو 
ڪيو. ايتري ۾ ڇيوڪيريَء پياسيو وراييو ۽ وڦيليڻ لڳيي  

 “ا  ميان جي گاِء!”
ا  ” ڪلو سوچڻ لڳو ته رب تاڻي االئي ڪينيھين کيي 

سڏي رھي آهيي. ڪيو خيواب ڏسينيدي “  ميان جي گاِء!
انڌو آن ڇيا ڪيجيھ نيظير ” ھوندي. ڇوڪريَء وري چيو  

“ زبيييييييده! زبيييييييده!” ڪيييليييوَء سيييڏ ڏنيييس  “  نيييٿيييو اچيييئيييير
ڇيوڪيريَء تيي ٿيورو بيه اثير نيه ٿيييو. وييتير وڦيليڻ لڳيي  

ڪاش! ھن ۾ ايترو به عيقيل ھيجيي ھيا تيه دروازي ۾ ” 
اھو ٻڌي، ڪلو سڪتي ۾ اچيي “  تالو وجھي ڇڏي ھا!

ويو. پوِء جو ھيوش ۾ آييو تيه ڊڪيي وڃيي دڪيان تيان 
تالو کيڻيي آييو. ڇيوڪيريَء تيي ھيڪ نيگيا  وڌائييين ۽ 
دروازو بند ڪري، مٿئون تالو ھڻي ڇڏيائييينيس. ھيوڏي 
زبيده کي ناناڻي موڪلڻ جو سعيو ھجي. مگر زبيييده 
گم ٿي وئي. اوڙي پاڙي جا ماڻيھيو پيڇياييا وييا. ميڙنيي 

ھاڻ چوڌريَء “  ھتي ته نه آئي آهي.” وٽان ساڳي موٽ  
کي ڦڦڙيَء اچي ورايو. پاڻ پينيھينيجيي سير نيڪيري پيييو 
کيس ڳولڻ. سڄو ڳوٺ ووڙيائين، ليڪن زبيده جيو نيه 
پتو نه کرو. مايوس ٿي گھر ڏي پئي موٽيو ۽ انيدر ۾ 

زبيده جھڙي د  جوان نييياڻييَء جيو ” ھورا کورا ھجنس  
“ ڏينھن ڏٺي جو گم ٿي وڃڻ، حيرت جي ڳاليھ آھيي.

انھيَء اپرانڌ سندس لنگھڻ، ڪلوَء جي گھر وٽان ٿيو. 
ڪراڙو موچي، پينيھينيجيي ڪيم ۾ کِيِي لڳيو پيييو ھيو. 
لييييڪين کييييس ڏسيي، ھييڪيدم چيوڌريَء جييي ذھيين ۾ 
ھڪڙي ڳالھ ُسجھي آئي، جنھن تي ھن جيو ھينيييانُء 
ٻڏڻ لڳو. ھن ھڪ دفعو، دريَء مان ليييئيو پيائيي ڏٺيس 
۽ پوِء تڪڙيون تڪڙيون وکون کڻندو الال بنواريَء وٽ 
وڃيي پڳييو ۽ کييييس سيڄيو احيوال سييڻيايييائييين. سينييدس 

چييوڌري! تينييھينيجييو خييييال ” ڳياليھييييون ٻيڌي الال چييييس  
ٺيڪ آهي. ڪلوَء کي احمق نه سمجھجي. وڏو ڪيانُء 

آهي! مگر سوچي سمجھي ڳالھ ڪجيانيس. تيو ٿيوري 
اھييو “  بيه اون آن  ياھيير ڪييئيي مييعيياميلييو بييگيڙي وييينييدو.

چئي، ھن چوڌريَء کي ساڻ کنيو ۽ ٻئي ڳياليھيائييينيدا، 
ڪلوَء جي دڪان ڏانھن آيا. ھو ساڳيَء طرح ڪيم ۾ 
کِِي لڳو پيو ھو. ھنن ٻنھي کي ڏسي ھي جھليائين. 

ڪييلييو! مييون کييي ٿييوري دييير الِء ” الال بيينييواريَء چيييييس  
الال! سڄو گيھير تينيھينيجيو ” ڪلوَء چيس  “  ڪوڏر کپي.

اھيو چيئيي اٿيييو ۽ “  آهيي، ڪيوڏر ڪيھيڙي حياج آهييي.
ڪيوٺيڙي ڏانيھين وييو. ليييڪين ان جيي دروازي ۾ تيالييو 
ڏسيي، کييييسييي ۾ ھييٿيوراڙيييون ڏيينييدو واپيس مييوٽييييو ۽ 

الال چييس  “  الال! توکي ڪوڏر ضرور کپي!”چيائينس  
 “ھا ڀاُء! نه ته تو کان ڇو گھران ھا!”

ڪوٺڙي جو دروازو بند آهي ۽ ڪينيجيي ” ڪلوَء چيس  
اھييو ٻييڌي چييوڌري، ڪيياوڙ “  خييبيير نيياھييي ڪييٿييي آهييي.

اڙي! ” روڪي نه سيگيھيييو ۽ اٻيڙڪيو ڏئيي چيييائييينيس  
موچيَء جا پٽ! دروازو کولين ٿو يا نه! مينيھينيجيي ڌيَء 

 “انھيَء ڪوٺڙي ۾ لڪائي ويھاري اٿئي!
چوڌري! تو گا  کاڌو آهي ڇار تينيھينيجيي ” ڪلوَء چيو  

 “ڌيَء ھتي ڪيئن آئير
ڪجيھ نيٿيو تياڻيان. دروازو کيول، ورنيه ”چوڌريَء چيس  

 “مان دري ٿو ڀڃانِء.
مان سي ٿو چيوان تيه ڪينيجيي ميون وٽ ”ڪلوَء چيس  

ناھي. جمن ڪلھ کان گم آهي. ورنه ته ھيو مينيٽين ۾ 
 “ڪنجي ڳولي وٺي ھا.

چوڌري ڪاوڙ ۾ ڏند ڪرٽڻ لڳو. ليييڪين ڪيليوَء جيي 
ڳالھ جو جواب نه ُسجھيس. بنواريَء ڪياوڙ ۾ ڳياڙھيو 

چوڌري ڏس! مون توکي چيو نه پئيي تيه ” ڏسي، چيس  
ڪليو چيوڻ “  ڪلو قانونيَء سان منھن ڏيڻ سولو ناھي.

چيوڌري اھيو ٻيڌي “  جمن اجھو اچيڻ وارو ھيونيدو.” لڳو  
تڪڙيون ٻرانگھون ھڻندو، پنھنجي گھر ڏانھن ڀڳو ۽ 
جھٽ ۾ جمن کي وٺي آيو. ڪلو پٽ کي ٻانھن ميان 
پڪڙي پاسي تي وٺي ويو. پلڪ سوا کانپوِء پيُء پيٽ 
ٻاھر نڪتا. جمن جي ھي ۾ ڪينيجيي ھيئيي. ان اچيي 
ڪوٺڙي جي دروازي جو تالو کيوليييو تيه زبيييده بيه ڪير 
ڀڃي اٿي. مگر پيُء کي ڏسي ڇرڪيي پيئيي. چيوڌريَء 

 “تون ھتي ڇو آئي آھينر”پڇيس  
مان... ميان وڃيڻ ” زبيده روئڻھارڪو ٻو  ٺاھي چيس  

 “نٿي چاھيان.
پوِء نڀاڳي اتيي وييويي ھيج! تيو ” چوڌريَء ترسي چيس  

 “خاندان جو نڪ ئي وڍائي ڇڏيو آهي!
اھو چئي، ھو تڪڙو ٻاھر نڪري ويو. الال بينيواري الل 
۽ ڪلو به پويان پويان ھيجينيس. بينيواريَء ھيي جيھيليي 

چوڌري! ھاڻ ته ماڻھو ڪلوَء بجاِء توتي کيليون ” چيس  
چوڌري فتوَء ھي اڇلي ڇڏيس. ڪليو قيانيونييَء “ ڪندا.
ٻيڌ تيه تيوکيي پينيھينيجيي ڌيَء تيي فيخير ڪيرڻ ” چيس  

گھرجي. عقلمنديَء ۾ اسان ٽئي کيس نٿا پڄون. اگير 
جمن سان سندس وھانُء ڪيو وڃي... تون ڪاڏي پيييو 

 “وڃين! لسي ته پيُء!
بنواريَء ۽ ڪلو، ٻنھي چيوڌري فيتيوَء کيي کيڻيي ٻيک 
وڌو ۽ گھر اندر کڻي ويس. چوڌري پھرين ته ڪاوڙ ۾ 
ھو، ليڪن آھستي آھستي ڪاوڙ ڍري ٿيييس ۽ کيٽ 

 تي ويھي رھيو.
 ڪڊبليو ڊبليو جيڪر تان(
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 وائيُ

 محمد علي پٺاڻ
 ساُرِن جون ِويُرون،

 ذھن ڪناري تي ڦٿڪن ٿيون..
 جهيَر ڏيِن ٿيون توِء نه ھوندي، ُھٻڪاَرِن ھِيُرون،

 ساُرِن جون ِويُرون،                                
 ذھن ڪناري تي ڦٿڪن ٿيون..

 وقُت وڇوڙي ٿِيو ڪاسائي، ساَھِن کي ِسيُرون، 
 ساُرِن جون ِويُرون،                            

 ذھن ڪناري تي ڦٿڪن ٿيون..         
 موَت گهڙيَء تائين ماتم جون، رڳ رڳ زنجيرون،

 ساُرِن جون ِويُرون،                                
 ذھن ڪناري تي ڦٿڪن ٿيون..

*** 
 نظمُ
 تاڙيون

 علي اظهار
 دنيا ۾

 جيتري به خوبصورتي آھي
 اسان ان ۾

 اڃان به وڌيڪ 
 اضافو آڻينداسين

 پر خوبصورتيَء جو معيار
 اسان جو پنھنجو ھوندو.
 اسان توھان جي مزاج کان

 چريَء ريت واقف آھيون ان ڪري
 توھان جڏھن ڌرتيَء کي
 غال تن سان ڀري ڇڏيو
 ته پريشان نه ٿئجو
 اسان توھان الِء

 مريخ تي اربين کربين ڊالرن جون
 اسڪيمون جوڙي ڇڏيون آهن.
 اسين توھان سان پيار ڪريون ٿا
 ڇو ته توھان جي ڪري ئي اسان

 حڪمران آھيون
 اوھان ٻيو ڪجهه به ڪونه آھيو
 حڪمران ھجڻ جي ناتي سان
 رڳو اسان جي ذميواري آھيو

 ان ڪري توھان پنھنجي دماغ کي
 گھڻي تڪليف نه ڏيو
 سوچڻ وارو ڪم 
 رڳو اسان جو آھي...

 تاڙيون...
*** 

نهنجيُش عِريُپڙهندڙنُالِ ُوض حَتُ  م 
 نزار قباني

 ُمترجم: بلقيس ابڙو
 مان تٽن کي چوان ٿو...

ته مان عورتن جي رهائش گاهن ۾ داخل ٿي چڪو 
 آهيان...

 جن کي مان ڪڏهن به نه ڇڏينُدس...
۽ ُهو مون کي ٽياَس تي َٽنگڻ جي مناِدي 

 ُگهمائي چڪا آهن
 ڇاڪاڻ ته مون پنهنجي محبوبا جي مسئلن تي...

 شاعري لکي آهي...
 مون ڪڏهن به سوداگري ناهي ڪئي

 ٻين وانگر...
 مون ڪڏهن به چرَس جي نشي ۾ ُڌت ٿِي

 چوري ناهي ڪئي...
 مون ڪڏهن قتل ناهي ڪيو

 ُمون، طويل ڏينهن ۾، محبت ڪئي آهي...
 ڇا مون پا  ڪيو آهي...!ر
 ۽ ُمورَ  مون کي چون ٿا 

 شاعريَء ذريعي”
 “مون آسماني حڪمن جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي...

 ڪنهن ُپڇيو  
 ُمحّبت”

 “آسمان جي توقيَر جي توهِيَن آهي...
 آڪاش سان منهنجي گهِري ُانسيت آهي...

 ُهو روَئي ٿو...
 َجي مان نِيَر هاريان ٿو...

 ُهو کِيَلي ٿو،
 جي مان ٽهَڪ ڏيان ٿو...

 ۽ ُهن جا ستارا
 پنهنجيَء چمَڪ کي وڌائين ٿا...

 جيڪڏهن 
 ڪنهن ڏينهن مون کي محّبت ٿي وئي،

 ته ڇا ٿي پوندو...!ر
 جي ُمون پنهنجي محبوبا جو نالو ڳايو

 ته دياَل جي وڻ جيان...
 هر راتڌانِيَء ۾

 مان...، ُهوَء... ۽ اهو وُڻ...
 سدا پيا ُٻجنهداِسين...

 محّبت منهنَجي سَڏ ۾ رهِي آهي...
 سُمورن نبين جيان

 ۽ ٻالڪ پڻي، معصوميت
 ۽ پوترتا جيان...

مان پنهنجي محبوبا جي موُضوئن تي لکندو 
 رهنُدس...

 جيستائين مان هن جا سونهري واَر...
 ُاَڀ جي سوَن جيان ِرجائي نه ڇڏيان...

 مان،
 ها مان...

 اميد ٿو ڪريان...
 ته مان نه َمٽُبس...

 هُڪ ٻارُ 
 ستاَرن جي ڀِتُين کي رهَڙي...
 جنهن ريت خوش ٿئي ٿو،

 عشَق جي جوَهر ماڻڻ تائين...
 منهنِجي سر زمين ۾

 ُاَن هوا جو ڪو َمُٽ ناهي...
 ۽ مان نينَهن جو سودائِي بڻجي وُيس...

 هڪ ُلغت جيان،
 ُهنن جي چپن تي مان ازبر ٿِي َوُيس

 “...الف”
 جيان.. “ الف ب”۽ 

*** 
 "گھڙيُکنُجيُمال  ت"

 سدر شاھ
 ھڪ شام ھئي
 توکي ياد ھوندو

 ڪويل جي ڪوڪ ٻڌي
 ڇرڪ ڀري
 پو  ساحل تي

 پير رکي چيو ھيئي
 تاج اسينحجذبن جا م

 وقت کي،
 ايالز  ڪري اڄ ٿا ڏسون

 گھڙي کن جي
 ھن مالقات کي ،

 ور  گذاري اچ ٿا ڏسون
 پو  ڇا خبر سج لھي وڃي
 ۽ تون پاڇو بڻجي ھلي وڃي

 تنھنجي ياد ۾ آئون
 روئي پوان

  اھڙو متان ڪوئي  لم ٿئي
*** 

 شاعري
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 نظم
 ماُء

 احمد شاڪر
 هيُء جهان توڙي،

 ٻئي جهان جي تخليق جا آثار
 تنهنجن قدمن ۾.!
 کنڀ مورڙين جا
 ڀونئرن جا ڀيرا

 خوشيَء جا سڀ ُپراسرار پهلو
 جيون جا ناچ گانا
 بي معنٰي بڻجن ٿا
 تنهنجي ٻاجهه ۾.!
 خوشبو جي کيپ کان
 جهرڻن جي موسيقي ۽
 تنُبوري جي زبان کان

 ُپر ُسڪون تنهنجي لولي.!
 هيَء دعوٰي حقيقت ناهي

 خدا جي مالڪي،
 انسانن تي آهي.!
 ڏهه مهينا،

 ڀڃ، ڊاهه جا ڀنڊار
 توئي ڀوڳيا.!

 تنهنجي مالڪيَء جي دعويٰ 
 هن ڌرتيَء جي گولي کان 

 وزنائتي آهي.!
*** 
 غزلُ

 اياز لطيف دايو
 تييييوکييييي دانييييهيييين ڏيييييڻ جييييو ڪييييهييييڙو فييييائييييدو آهييييي،
 تييييو سييييان سييييور سييييلييييڻ جييييو ڪييييهييييڙو فييييائييييدو آهييييي. 
 تيينييهيينييجييي ميينييهيينييجييي وچ ۾ ڪيييييئييي ويييڇييا آهيين،
 تييييو سييييان يييييار مييييلييييڻ جييييو ڪييييهييييڙو فييييائييييدو آهييييي. 
 تييينيييهييينيييجيييي نيييييييڻييين ۾ پييياڪ پيييوييييتييير بييياکيييون هييين، 
 ڪيينييهيين ٻييئييي پييار وڃييڻ جييو ڪييهييڙو فييائييدو آهييي. 
 تيييييون احسيييييان فيييييراميييييوشيييييي ۾ ييييييڪيييييتيييييا آهييييييييييين، 
 تييييوکييييي هيييير بييييار چييييوڻ جييييو ڪييييهييييڙو فييييائييييدو آهييييي. 
 رات سييڄييي تيينييهيينييجييي ميين ۾ ڪييا مييييير ڏسييان ٿييو، 

 تيييييو وٽ رات اچيييييڻ جيييييو ڪيييييهيييييڙو فيييييائيييييدو آهيييييي. 
 بيييس مييينيييهييينيييجيييي ٻيييوليييي سييينيييڌي ٻيييوليييي آهيييه ايييياز، 
 ٻييييي ٻييييوليييييَء ۾ لييييکييييڻ جييييو ڪييييهييييڙو فييييائييييدو آهييييي.

*** 
 نثريُنظم

 پنڊ پھڻ 
 گلزار احمد درس

 ان رات جڏهن تون منهنجي خواب ۾ آئينَء
انھي رات ھڪ مصور مري ويو ھو نه ته شاندار 

 پورٽريٽ ٺھي پئي ھا 
 ان صبي جڏهن تون مرڪي رھي هئين 
 ريل ۾ چڙھندڙ ھڪ تو ڏانھن ڏسندي 

 پليٽ فارم تي رھجي ويو 

 تڏهن ھڪ شاعر خودڪشي ڪري رھيو ھو 

 ته سج جلدي لھڻ جي جستجو ڪرڻ لڳو 
 مصور جو موت 
 رھجي ويل مسافر 
 شاعر جي خودڪشي
 سج جو جلدي لھڻ 

 تو سان ان ڪري الڳاپيل رھيا جو 
 تون انهن الِء ڪائنات آھين 

 ان ڏينهن توتي نظم لکندي آئون رنو  ڇو هئس
 ان ڳالھ تي سمنڊ ۾ طوفان اٿي پيو آهي 

 اھو تون پنهنجي اکين کان پڇي ڏس
*** 
 غزل

 ڪمال امر ھنڱورجو

*** 
 غزلُ

 خيال کتري
 سوڙ  ڇو سنڌ لئه ٿو رکين سا  ۾،
 دين ايمان کيييييي ٿو ُڪھين سا  ۾.
 سا  ڏيو غير کي ٿو سگهارو ڪرين،
 خوش ٿيو تون وري پيو مچين سا  ۾.
 دوست ٿو تون رکين يار سگريٽ کي،

 زھر آلودگي ٿو ڀرين سا  ۾.
 سنڌ جي ٿو جڏھن ڳالهه چپ مان ڪڍين،

 يار مون کي وڻي ۽ رھين سا  ۾.
 رب کي وقت ان ۾ ڪيڏو ٿو وڻين،

 ہي زبانن کي ٿو جڏهن ڍڪين سا  ۾.
 معامال ٿي پيا دل جا پيدا گهڻا،

 پيو اڃان بي ته مکڙو مٽين سا  ۾.
 ڪيترا سنڌ سان يار ھاڃا ٿيا،

 ڌيان کتري نٿو ڪو ڌرين سا  ۾. 
*** 
 غزلُ

 عبدالستار کوسو
 توبن دل کي ٽوڪ تڪي ٿي،
 گلشن کي تڻ سوڪ تڪي ٿي.
 لکيو نانُء جڏهن ڀي تنھنجو،
 ڪاغذ کي ڇو نوڪ تڪي ٿي.
 سج وھامي ويا ڪيين سنڌ تي،
 زنجيرن جي طو  تڪي ٿي.
 ان  اگھاڙا ڍڪ تون سانيڻ،
 بدنيتي بد ذو  تڪي ٿي.
 اوسيئڙن جا چا  ڪسن پيا،
 توکي ڪھڙي روڪ تڪي ٿي.

*** 

 شاعري
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