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ايڊيءوريل

نيوُورلڊُآرڊرُطرفُروسُجوُغلطُقدم
فيبروري  2 2 2 2کان روس
والديمير پيوٽن جي اڳواڻي ۾
يوڪرين جي خالف جنگ جو
آغاز ڪري ڇڏيو آهي .هن
وقت دنيا کي ٽئين مها ڀاري
جنگ جو خطرو آهي .جڏهن
کان انسان جي ارتقا ۾ اهم موڙ آيو آهي ،جڏهن قومن
۽ ملڪن وجود ورتو تڏهن کان جنگين ۽ امن جا
هزارين سلسال آهن دنيا جي تاريخ ان جي شاهد آهي.
 22فيبروري 2222ع جي ڏکوئيندڙ گهڙين ۾ جڏهن
روس يوڪرين تي حملو ڪري ڇڏيو .انهيَء حملي کي
هڪ صديَء جو پسمنظر آهي .سبب انهي جو روس ۽
آمريڪا جي پراڻي ڇڪتاڻ آهي .جڏهن گذريل صديَء
۾ سرمائيداري ۽ اشتراڪي نظام جي نظرياتي
ڪشمڪش عروج تي هئي ،دنيا ٻن طاقتور بالڪن ۾
ورهائجي وئي ۽ اهي ٻئي طاقتون دنيا ۾ جنگ ۽ امن
جو فيصلو ڪري رهيون هيون ،تڏهن هڪ تاريخي
واقعو ٿيو جڏهن ڊسمبر 1991ع تي روس ڊهي پيو.
جنهن جو وڏو سبب معاشي هو ۽ ان جو اثر نه صرف
روس پر مشرقي يورپ ۽ بالٽڪ رياستن تي به پيو.
ڪميونسٽ آمريت معيشيت جي زبون حالي ،مخالف
حالتن ۽ سازشن جو شڪار ٿي وئي ۽ آمريڪا دنيا جو
واحد سپر پاور بڻجي اڀري آيو .طاقت کي پنهنجو
رستو ٿيندو آهي ۽ اهو رستو آهي ڪمزور تي
حڪمراني ۽ زورآوري .سڀ عالمي معامال آمريڪا ۽
ان جا اتحادي طئي ڪري رهيا هئا ،انهن جو حڪم
هو جو سڄي دنيا تي هلي رهيو هو نيو ورلڊ آرڊر جي
صورت ۾ ،جمهوريت ۽ لبرل ازم انهن جو نعرو هو.
يقينن جمهوريت ۽ انساني آزادين الِء رجحان ۽ عمل
سڄي انسان ذات جي اولين خواهش رهي آهي ،پر
هٿيارن ۽ طاقت جي زور تي مسلط ڪيل انساني
آزادين جي ڪا معني ٰ نه آهي جا آمريڪا ۽ ان جا
اتحادي آڇي رهيا هئا ۽ هوڏنهن روس ۽ انهيَء کان
آزاد ٿيل رياستون پنهنجن زخمن مان وهندڙ رت کان
خوفزده هيون ،ڪمزور ٿيل معيشتن ۽ عالمي سازشن
انهن جي عوام تي بند لڳائي ڇڏيا هئا .روس ڄڻ بي
توقير ٿي رهيو هو ۽ انهيَء کان آزاد ٿيل رياستن جا
پنهنجا مسئال هئا ۽ اهي پنهنجي سرحد سان لڳو
لڳ ترقي يافته يورپ کي حيرت ۽ حسرت مان تڪي
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رهيا هئا ۽ انهن سان ويجهو ٿيڻ جي ڪوشش ڪري
رهيا هئا ،پر اهي جمهوري قدر ،لبرل ازم ۽ انساني
آزاديون جيڪي يورپي ملڪن جو فخر آهن اهڙو ڪوبه
جمهوري تجربو انساني آزادين الِء احترام ڀريو سماج،
نه روس ۾ نه ئي ان کان آزاد ٿيل رياستن ۾ عمل پذير
ٿيو .انهيَء ڪري گهڻين رياستن پنهنجين محرومين
کان ڇوٽڪاري الِء يورپي يونين ،NATO ،آمريڪا
ڏانهن ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي جنهن جو تازو مثال
يوڪرين آهي .ملڪن الِء جاگرافيائي بيهڪ ۾ جتي
نعمتون آهن اتي تاريخ المين سان به ڀري پئي آهي.
انهيَء سڄي سياسي ۽ معاشي صورتحال ۽ سياسي
ڀڃ ڊاهه ۾ هڪ نئين حيران ڪندڙ پيش رفت ٿي جو
روس ۾ هڪ ڪرشماتي اڳواڻ والديمير پيوٽن اقتدار
۾ آيو ۽ ان نئين سرمائيداري نظام ،هٿيارن جي
طاقت ۽ بهترين سفارتڪاري سان روس جي زوال کي
هڪ دفعو وري ڪمال عطا ڪيو .بين االقوامي
برادريَء ۾ روس جو ڪردار اڀري سامهون آيو ۽ انهيَء
پراڻي آمريڪي ورلڊ آرڊر کي چئلينج ڪري ڇڏيو.
روس ۽ ان جي اتحادين جي اهميت هڪ دفعو وري
دنيا جي سياست ۽ معيشت ۾ نروار ٿي نه صرف اهو،
پر ان پنهنجي پراڻي سپر پاور فوجي طاقت کي نئين
سر منظم ڪيو ۽ مغربي دنيا کي هر ميدان تي
چئلينج ڪيو .روس ۽ ان سان الڳاپيل رياستون اناج،
کاڌي ،معدنيات ۽ دنيا جي تيل ۽ گئس جي وڏن
ذخيرن جون مالڪ آهن ،پر روس جو مسئلو اهو آهي ته
ماضيَء جيان اهي  USSRجو حصو ناهن .سڀني آزاد
رياستن جون پنهنجون پاليسيون ۽ سياسي نقطهِء نظر
آهن ،اهي پاليسيون ۽ آزاد نقطهِء نظر روس الِء برداشت
کان ٻاهر آهن .روس پنهنجي بقا ۽ بين االقوامي
برادري ۾ پنهنجي حيثيت الِء حساس آهي تڏهن ان
آزاد رياست يوڪرين تي حملو ڪري هلندڙ صديَء ۾
طاقت ۽ زورآوري جو هڪ نئون مثال قائم ڪيو آهي.
يوڪرين جنهن جي ايراضي  226322چورس ميل آهي
جو پکيڙ جي لحاظ کان هڪ وڏو ملڪ آهي ،پر روس
ان کان ڪيترائي ڀيرا پکيڙ ۾ وڏو آهي .يوڪرين جي
آبادي  2ڪروڙ  22لک ۽ روس جي آبادي  122ملين
آهي .يوڪرين جي جاگرافي ان الِء وڏو مسئلو آهي،
انهيَء جي سرحد جو وڏو حصو روس سان ملي ٿو،
جڏهن ته پولينڊ ،اسٽونيا ،بيالرس ،هنگري ۽ ٻين

ملڪن سان به يوڪرين جي سرحد ملي ٿي .ان جو
ڏوهه اصل ۾ اهو آهي ته اهو پاڻ کي روس جي اثر کان
آزاد رکڻ ٿو گهري ،اهو يورپي يونين ۽ دفاعي اتحاد
نيٽو جو ميمبر ٿيڻ چاهي ٿو جيڪا ڳالهه روس کي
قبول ناهي .ڇاڪاڻ جو يوڪرين اهڙو ملڪ آهي جنهن
جي سرحدن جو وڏو حصو روس سان ملي ٿو .روس الِء
اها ڳالهه ڳڻتي جوڳي آهي انهيَء ڪري هن پنهنجي
پاڙيسري ملڪ يوڪرين جي سرحدن جي االنگهه
ڪئي ۽ انهيَء جي گادي واري شهر ڪيف تائين
جنگ کي وڌائي ڇڏيو .روس هڪ ائٽمي طاقت آهي
ان ائٽمي هٿيارن سان يوڪرين تي حملي جي ڌمڪي
پڻ ڏني آهي .الزمي طور اهو يوڪرين جي موجوده
حڪومت کي ڊاهي روس جي حامي سرڪار کي اقتدار
۾ آڻڻ چاهي ٿو .آمريڪا ،برطانيه ،يورپي يونين روس
تي سخت پابنديون الڳو ڪيون آهن جيڪي اڳتي
هلي روس جي معيشت کي ڪاپاري ڌڪ رسائينديون.
 USSRجو 1991ع وارو زوال به سندس ڪمزور
معيشت ،جنگيون ۽ ماڻهن کي اظهار راِء جي آزادي
کان محروم رکڻ جي ڪري ٿيو.
هن وقت نه رڳو سڄي دنيا ۾ پر روس جي اندر به
ساڃاهه وند ۽ باشعور طبقو اهو مطالبو ڪري رهيو
آهي ته روس پنهنجو نيو ورلڊ آرڊر نافذ ڪرڻ بند
ڪري ۽ بهتر اهو آهي ته جنگ بند ڪري مذاڪرات
سان مسئال حل ڪيا وڃن .اها حقيقت آهي ته طاقت
کي پنهنجي زبان هوندي آهي ،پر اسين اهو چونداسين
ته روس کي ياد رکڻ گهرجي ته جنگ ۽ ڏاڍ قابل
نفرت عمل آهن ۽ اسين اهو به سمجهون ٿا ته آمريڪا
برطانيه يورپي يونين کي به محتاط رهڻ گهرجي .دنيا
ٽئين عالمي جنگ جو بار برداشت نٿي ڪري سگهي.
وقت اچي ويو آهي ته دنيا جا سڀ ملڪ ۽ انهن جون
قيادتون ڪنهن نئين پڌر نامي تي متفق ٿين جيئن
ڌرتيَء تي وسندڙ ست ارب کان مٿي ماڻهو امن جي
حالت ۾ رهن ۽ دنيا انسان جي بهتري الِء امن ۽
استحڪام جي طرف وڌندي رهي .وقت اچي ويو آهي
ته روس کي جنگ بند ڪري عالمي امن ڏانهن وک
وڌائڻ گهرجي .ڇو ته جنگ مسئلن جو حل ناهي
ويٽنام ،افغانستان ۽ شام ان جو مثال آهن .هن وقت
دنيا جي سموري قيادت کي انساني ڀالئي الِء امن ۽
معاشي ترقيَء کي يقيني بنائڻ الِء قدم کڻڻ گهرجن.

حاالت حاضره

عمراني دور جي ”رڪارڊ ٽوڙ ترقي“
جو تحقيقي ۽ تاريخي اڀياس

ته منهنجي عادت ناهيي جيو
ڪنهن جي تعريف ۾ قصيدا
گوئي ڪريان يا ان جيي ميد
سرائي ڪريان ،پر سچ پڇو ته
مييوجييوده مييرڪييزي ح يڪييومييت
جييي ڪييارڪييردگييي ڏسييي دل
باغ و بهار ٿي ويئي آهي ۽ دل مڇي جيان ڦٿڪيي
ٿي ته ان جي ثنا خاني جيڪڏهن هاڻي نه ڪيئيي تيه
ان جو حق ڪيئن ادا ڪري سگهندي؟
گذريل ٽن سالن کان هيَء حڪومت منهنجو ميطيليب
آهي عهد عمراني ۾ اسين سڀ ميوجيون مياڻيي رهيييا
آهيون ،اتهاس ۾ ڪيترا عهد آيا ويا ،پر عيهيد اهيي
ئي ياد رکيا ويا جن ڪو ٻيوٽيو ٻيارييو ،جين ۾ عيوام،
عام ماڻهن الِء ڪجهه ڪيري ڏييکيارييو وييو ،سياڳيي
ريت عهد عمراني ۾ جيترو وطن عزيز ”ترقي“ ڪئي
آهي ،جهڙي عوام جي حالت تبديل ٿي آهي ،ان جو
پوري تاريخ ۾ ،پوري دنيا ۾ نه َميٽ آهيي ،نيه ثيانيي
آهي ۽ نه ئي ڪا نشاني آهيي .اهيا صيرف ۽ صيرف
هين حيڪييومييت جييي فيهييم ،فييراصيت ،فصيياحيت آهييي.
توهان پاڻ ئي کڻي انصاف ڪريو ته تحريڪ انصاف
جهڙو انصاف اوهيان کيي ڇيا پيوري عياليم ۾ ڪيٿيي
ميلييي سيگيهينييدو؟ مييون تييه خميغيليين جييي سيڄييي تيياريييخ
ترڪي ٽوپي پائي ڪاني واري قليم هي۾ ۾ جيهيليي
ورق گرداني ڪئي ،پر مون کي پهرين مغل بيادشياهيه
کان ويندي آخري بيادشياهيه بيهيادر شياهيه ظيفير تيائييين
اهڙو انصاف ۽ هڪ هڪاڻي ڪيٿيي نيظير ئيي ڪيونيه
آهي .بلڪه اڪيبير بيادشياهيه جيي انصياف ۾ بيه کيوڙ
کييون ن يظيير آئييي ،جييو ان ۾ ب يئييريس يٽيير اڪ يبيير جييون
خدمتون شامل ئي ڪونه هيون تيه ڀيال انصياف خياڪ
ٿئي ها! ڀال اڪبر بادشاهه جي نورتن ۾ جڏهن بيابير
اعواڻ شامل ئي نه هو ته ڪهڙو انصاف ٿيئيي هيا؟ ۽
پارلياماني پوري رعايا تيائييين ڪيهيڙي رييت پيهي يي
سگهي ٿو .تنهنڪري پي ٽي آِء جيي حيڪيوميت وڻ
ئي وڄائي ڇڏيا آهن ،اصل اهڙو ڪيم ڪيييو اٿيائييين
جو هن وطن عزيز جو عوام ايندڙ نسلين تيائييين کييين
وسيياري ڪييونييه سيگيهينييدو! بيياقييي حيڪييوميتييون مييڙئييي
ايينييديييون وي ينييديييون ره ينييديييون آهيين .آهييي ڪييا اهييڙي
حڪيوميت جينيهين ۾ صيدر اييتيرا صيدارتيي آرڊيينينيس

هونئن

ڪڍيا هجن جو خود هو پاڻ ئيي رٽيائيرمييينيٽ کيانيپيوِء
آرڊيننس جي ڪنسلٽيشن جو ماهر بڻيجيي سيگيهيي.
اهي سڀ ڪم هن تبديلي سيرڪيار جيي خطيفيييل ٿيييا
آهن .جنهن جي تبديلي هر شيِء کي تيبيدييل ڪيري
رکيو آهي .ملڪ ۾ امن امان لڳو پييو آهيي ،مياڻيهيو
ٿورو کائين ٿا ،ٿورو پائين ٿا ،ٿيورڙو گياڏيين تيي هيل
ها ،اصل صفا هن حڪومت مياڻيهين جيي زنيدگيي ۾
وڏو ڦيرو آندو آهي .ائين سميجيهيو سيڄيي ميليڪ جيو
عوام هڪ موت جي کوهيه ۾ ڦيري رهيييو آهيي .اهيو
اصل ۾ اينيدڙ ڏکيئيي ييا سيکيئيي وقيت الِء تيييار ٿيي
رهيو آهي .ارطيغيرل غيازي ڊراميي تيي اجيائيي تينيقيييد
ڪئي پئي ويئي .اهو تيه هين ميليڪ جيي هظيل االهيي
جو ذهن هو جنهن ايڪيهين صدي ۾ به ماڻهن کي
گهوڙن تي هلڻ ،گهوڙي سواري ڪيرڻ ،گيڏهيه ،خي ير
جي سواري ڪرڻ جو اڻ سڌي رييت درس پيئيي ڏنيو.
جيڪو هاڻي ڪم پيييو اچيي ،هيونيئين اوهيان ڪينيهين
گهوڙا رائيڊنگ سينٽر ۾ سواري سکو ها ته ڪيتيرو
نه اوهان ،عوام جو خرچ ٿئي ها ،اهو به ته بي يييو نيه؟
انهيَء کان عالوه هن ملڪ ۾ پي ٽيي آئيي جيييڪيي
کير ۽ ماکي جو نهرون ،نيدييون ،واهيه ،نيئيييون وهيائيي
ڇڏيون آهن ،ان تي قلم لکڻ کان قاصر آهي .بلڪيه
قاصر نواز به هاڻ ان حڪوميت جيي مي يتيا تيي شيعير
لکڻ کان ٿيڪيجيي پيييو آهيي .ليفيه سياڻيا آهين ،اکير
ڪاڻا آهن ،جيميال جيڏا آهين ،م يميون مينيڊا ٿيي پيييا
آهن ،جيڪي عهد عمراني جي تعيرييف ۽ تيوقييير ۾
استعمال ڪجن .بلڪه سڄو سيارو تيوقييير نياصير ئيي
وٺي اچجي تڏهن به تحريڪ انصياف جيي حيڪيوميت
جي ڪيل ڪارڪردگي کيي بيييان ڪيرڻ کيان کيٽيي
پوندو.
رنگ لڳا پيا آهن ،ڳاڙها نيرا ،ساوا ،اڇيا جينيهين کيي
جيڪو وڻي اهو پسند ڪري .مان لکي ڇا لکان؟
وزير اعظم عمران احمد نيازي صياحيب جيي فيهيم ۽
فرائض عوام جي خدمت ۽ هر مهانگي ٿيينيدڙ شييِء
جو اونيو ۽ سينيدس نيوٽيييس وٺيڻ جيو انيداز ڪيييڏا نيه
خسندر ۽ من موهيندڙ آهن.
وزير اعظم پاڻ چيو ته هيو سيائيييڪيل تيي پينيهينيجيي
دفتر ويندو ،سيڪيورٽي خطرن ۽ خدشين جيي ڪيري
ڀال نه وڃي سگهبو ته ڇا ٿي پيو ڀال عيوام تيه هيڪ

شوڪت لوهار
shoukatali.lohar@gmail.com

ڀيرو وري پيڪو سهراب سائيڪل جي سواري تائين
پهي يي وييو ييا نيه؟ اهيو ڪيارنياميو ڪينيهين جيي نيان
آهي ،ظاهر آهي منهنجي محيبيوب وزيير اعيظيم جيي
نان آهي .گڏيل قيومين جيي اداري ۾ جيهيڙي تيقيريير
هن ڪئي هئي اڄ تائين ڪو ڪري سيگيهيييو آهيي.
بلڪه دنيا جا محقق سندس ڪيييل تيقيريير جيي هيڪ
هڪ حرف جي اندر موجود جوهر جي جاچ ۾ هم تن
گوش لڳا پيا آهن ،هو بيهوش آهن .آخير اهيا تيقيريير
هن ڪئي ڪيئن؟
ڪرڪيٽ راند ئي اهڙي آهي جيڪو کيييڏي ٿيو اهيو
عيقيل جييو اڪيابير ٿيييو وڃيي ،اهيو پينيهينيجيو بييرانيڊ ٿييو
کولي ،ورلڊ ڪپ ۾ مليل ٽرافي ملڪ جي عوام الِء
اڃان ڪيتريون ”ڪيييٽيس ٽيرافيييون“ آڻييينيدي .اهيو تيه
وقت ٻڌائيندو؟ بلڪه وقت ٻڌائي رهيو آهي .پين پين
مان پڙال اچي ٿو ،هر ڏسا ۾ سيک ۽ خسيڪيار لڳيو
پييييو آهييي! هييي واقيعيي تيبييدييل جييي سيونييامييي آهييي،
جنهن ملڪ کي ڪٿيان کيان کيڻيي ڪيٿيي پيهي يائيي
ڇڏيو آهي .پي ٽي آِء سرڪار جو نعيرو ئيي تيبيدييليي
آهي ته هن گهٽ به ڪونه ڪييو آهيي نيه ڪيي وزيير
مٽائڻ ۾ ،ڪياميورا ميٽيائيڻ ۾ ،فيييصيال ميٽيائيڻ ۾ ۽
عوام جي تحرير مٽائيڻ ۾ واهيه واهيه! خيبير نياهيي تيه
س ييوئي يي ييڊن وارن ک ييي اس ييان ج ييي حي يڪ ييوم ييت ج ييي
ڪارڪردگي ۽ اورچائي نظر ئي ڪونه ٿيي اچيي ،جيو
کڻي نوبل وارا انعام ٻين عيام عيليو وليو کيي ڏييئيي
ڇڏيا اٿن ،توهان پاڻ فيصلو ڪيو ته شهباز گل کيي
ترجماني تي نوبل انعام نه ملڻ گهيرجيي هيا ييا وري
فواد چوڌري کي تيل جي قيمتن جي وڌايل اگهه کي
عالئقائي ورڇ جي محنت تي نه ملڻ گيهيرجيي هيا ييا
زرتاج گل کي ،صرف ڪورونا جي سائنسي تشيريي
تي نوبل انعام ملڻ گهرجي ها! ادب جيو وري االئيي
ڪهري تنزانيا جي عيبيداليرزاق کيي ڏنيو ٿيو وڃيي ڇيا
اهو عبداليرزاق دائيود جيو حيق ڪيونيه هيو؟ ميئيا ميارييا،
اسان جو حق به کائي ويا ،خييير اسيان کيي اهيڙا نيوبيل
انعام کپن ئي ڪونه اسان ون پاڻ نوبل پکن ٺياهيڻ
جي فيڪٽري آهي.
وري مٿان ظلم ڏسو هينئون ٿيو سيڙي سيائييين! امين
جو ايوارڊ ،صحافين کي کڻي ڏنو اٿو ڀيال اهيو انيعيام
خود اسان جي هظل االهي جيو حيق ڪيونيه هيو ،جينيهين
ماهوار مئگز ين همرسي | 5

پاڪستاني طالبان  TTPالِء عام ميعيافيي جيو اعيالن
ڪيو هو ۽ اڀي نندن کي به چانهه پييياري هينيدسيتيان
واپيس ڪييرايييو هيو ،ڀييال پييرائيي ميلييڪ ۾ ائيييين لييوڙهييا
لتاڙيندڙ کي ڪو عام معافي ڏيندو آهي .اڀي نينيدن
جييي زبييان تييي اڄ بييه اهييي ل يفييه آهيين ٽييي واز فيين
ٽاسٽڪ ،واهه جي چانهه هئي!!!.
ملڪ ۾ ٽن سالن ۾ جيڪا مهانگائي ،مهانگائي ۽
ميگا مهانگائي ٿي آهي ،ان پٺيان به عهيد عيميرانيي
جو وڏو الجڪ ۽ منطيق آهيي ،جيييڪيي عيام مياڻيهيو
کي سمجهه ۾ ڪونه ايندو .ڀال اچي به ڪييئين عيام
ماڻهو ،عام اسڪولن جو پڙهيل اسان جي حڪوميت
جا ڪارندا وڏن وڏن ڪنگ سيائيييز شياهيي اسيڪيولين
جييا پييڙهييييل ميٿييان آِء ايييم اييين ورلييڊ بيئينييڪ ۽ ٻيييين
آمريڪي ۽ يورپي ٻارن جي ٽيوشن جو ساٿ پوِء هو
عقل خ
ڪل ٿيندا يا عام ماڻيهيو؟ فيييصيليو تيوهيان پياڻ
ڪري وٺو؟
مهانگائي جيي اصيل وجيهيه اهيا آهيي تيه دنيييا ۾ نيو
ملڪ اهڙا آهن ،جن سان اسان صفا ڪيليهيو ڪيليهيي
۾ مالئي هلڻ ٿا چاهيون ،سوڊان ،ييمين ،افيغيانسيتيان،
شام ،وينزويال ،زمبابوي ،روانڊا ،صوماليه ،انگلوال ،اتر
ڪوريا ۽ ٻيا به آهن ،پر اوهيان جيي سيميجيهيه ڪيارڻ
اهي کوڙ آهن ،چوندا آهن ته سمجهڻ واري الِء اشيارو
ئي ڪافي آهي.
ماڻهو اٽو کائي کيائيي ٿيليهيا ميتيارا ٿيي وييا هيئيا ،هير
ڪنهن جي پيٽ اڳيان ٿولهه اهڙو حشر ڪيو هو ڄڻ
ديڳ اونڌي پئي هجي ،ان ڪري حڪومت کي لک
شاباس آهي جو اٽو اڻ ليڀ ڪيييو اٿين! مياڻيهيو ميٺيي
پيشابن ۾ ورتا پيييا هيئيا ،هير ٻيييو مياڻيهيو شيگير جيو
مريض اهڙي صيورت ۾ تيه کينيڊ تيي پيابينيدي هيجيڻ
گهرجي ها ،پير وري بيه حيڪيوميت ٿيورڙو عيوام جيي
سهولت الِء ان کي اڻ ليڀ بينيائيڻ بيجياِء بيس ان جيي
قيمت ٻيڻي ڪري ڇڏي آهيي .هياڻيي مياڻيهيو روزانيو
ايترا بي ا کائيندا ته ڪڪڙيون ڪيئن وڌندييون ،ان
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ڪري انصاف واري حڪومت انصياف ڪيري بييي ين
جي اگهه ۾ به ڪجهه واڌارو ڪيو آهي جيئن ماڻهو
روزانو ايترا بي ا نه کائي سگهن .کاڄرو تيييل کيائيي
کائي اڌ عوام کي سڻڀ جي ڪيري ڪڪيوليييسيٽيرول
جي بيماري ٿي پيئيي هيئيي ،جيو کياڄيرو تيييل صياف
سستو هو هاڻ ماڻهو ٿورو کائينيدا ان ڪيري ان جيي
قيمت ۾ ٻيه چيار سيئيو رپيييا ڪيليو تيي واڌارو ڪيييو
آهي .ٻئي ڳالهه ته اسان ون هر دفعي دال ۽ سيبيزي
پ ائڻ تي ٺٺوليون ڪيون وينديون هيون ،سيبيزيين ۽
دال جييي عييزت نيفييس ميجييرو ٿييي رهييي هيئييي ،هيين
حڪومت جي تبديلي انهن جي عزت ۾ اچي اضافيو
ڪيو آهي .هاڻ اوهان ،ساوا مرچ ۽ ڌاڻا مفت ۾ وٺي
ڏيکاريو؟ هي وڏا ڪارناما آهن ،جييڪيي ائييين اوهيان
جي سمجهه ۾ ڪونه ايندا ،جيئن ڪجهه ڏينهن اڳ
ام ييييدوار کييي هييڪ نييوڪييري جييي ام يت يحييان ۾ ف يعييل
”اڪرترڪ“ ۽ ”وياڪرڻ“ سمجهه ۾ ڪيونيه آييا هيئيا.
هونئن به پئٽرول ،گئس ،انهي ڪري مهيانيگيو ڪيييو
ويو آهي ته عوام هاڻ پنڌ هلي جيئن ارطغرل ۾ پنڌ
۽ گهوڙي سواري تي جنگجو پياڻ کيان وڏي لشيڪير
کي مات ڏني.
اوهان هڪ گڏهه وٺيو ،هيڪ گيهيوڙو وٺيو ،هيڪ خي ير
وٺييو ،اهييي گيهيير جييي فييردن کييي ڏيييو ،اهييي اسيڪييول،
ڪاليج ۽ يونيورسٽي ان تي وڃين ،ان جيا نياال کيڻيي
اوهان پنهنجي ڪار وارا رکو ،ڪلٽيس گيڏهيه ،ڪيروال
گيهيوڙو ،جيمينييي خي ير ،ٽييول بيه بي ينييدو ۽ اوهيان جييي
زندگي ۾ نواڻ به اچي ويندي ،هيرو ڀيرو پيئيٽيرول جيي
ڳري خرچ کان به ب ي پوندو .هونئن به هتي پئٽرول
نه خالص آهي نه مقدار ۾ هڪ جيترو ،ان جو نوٽيس
وٺڻ ته هتان جي ڪياميورن کيي کيپيي ،پير شياييد اهيو
نوٽيس به ظل االهي ئي نه وٺي ڇڏي .خيرن سان ڀير
واري ملڪ/افغانسيتيان ۾ بيغييير وييڙهيه جيي طياليبيان
ڪابل فت ڪيو رت جي هڪ ڦڙي به ڪونه ضيايي
ٿي ،ان ۾ به اسان جيي حيڪيوميت جيي دانيش شياميل

آهييي .جيييڪييا دانييش ميهييدي کييان ڪيجيهييه وقييت الِء
اڌاري ورتي ويئي هئي.
هي مهانگائي عوام جي فائدي ۾ آهي ،ماڻهو بک
ڪاٽيندا ،لينيگيهيڻ تيي هيونيدا تيه انيهين کيي احسياس
ٿيندو ،ٻيو ته ويال ڪٽڻ وارو بيميار بيه گيهيٽ ٿييينيدو
آهي .عهد عمرانيي ۾ سيڄيي ميليڪ ۾ هيڪ جيهيڙو
نصاب الڳو ڪيو ويو آهي ،هاڻ شييينيهين ۽ ٻيڪيري
هڪ ئي ڪتاب ۾ گڏ شامل ڪيا ويا آهن! ڪڏهن
ائين تعليمي پاليسي ۾ ٿيييو آهيي؟ چينيڊ ڏسيڻ تيي
روز جهيڙا هوندا هئا ،نيٺ انهيَء مولوي کيي انيهييَء
خفت کان ئي سائيڊ ڪيو ويو آهي.
سييوئييي گيئييس ۽ اسيٽييييل ميلييز ۽ ٻييييا ليکيييين ميياڻيهييو
نوڪرين مان ان ڪري ڪڍيا ويا آهين جيو هياڻ بيس
گيهيڻييو ٿييييو ۽ ٻيييين کييي مييوقيعييو ڏجييي يييا اهييي ادارا
ٻاهرين ملڪ کي مسواڙ تي ڏجن ،هنن کوڙ نوڪيري
ڪئي هاڻ وڃي ڪٿيي ڪيو ڌنيڌو ڌاڙي ڪين .هيڪ
ڪييروڙ جييي جيياِء تييي هييڪ ارب نييوڪييريييون عييرب ۾
ماڻهن کي ملي ويون آهن .پينيجياهيه هيزار گيهيرن جيي
جاِء تي پنجاهيه ليک گيهير هيڪ ئيي ڏيينيهين فيييصيل
واوڊا ۽ قريشي ٺاهڻ الِء مستري ۽ سيمييينيٽ بيجيري
وٺڻ الِء ويل آهن!
دوائون ان الِء ميهيانيگيييون ڪيييون وييون آهين ،جيييئين
ميڊيڪل اسٽورن تي رش نه ٿئي ،ڪورونيا آهيي نيه؟
آخر  SOPsتي عمل به ڪرائڻو آهي.
ميڊيا وارا به ڪان وانگر رڳو لڙ ٿا ڪن ،تنهنڪيري
ميڊيا جي وات ۾ ٿڌي برف جيا ڳينيڊا وڌا وييا آهين.
سائنس ۽ ٽيڪناالجي ۾ مٿو هڻي اسان کي ڪهيڙو
بليڪ هول ڳيوليڻيا آهين .اسيان کيي روحيانيي سيائينيس
کپي جيڪا پينيجياب جيي وزيير اعيل ٰيي جيي ڪيردار ۽
شرافت ۽ خاموشيي ميان ميليي ٿيي .تيحيرييڪ انصياف
واقعي عوام سان انصاف ڪيو آهي ،پر ماڻهيو اڃيان
به کين م ن ڪونه ٿا ،ٿي سگهي ٿيو تيه انيهين کيي
پنهنجي اکين ،ڪنن تي اعتبار نه ايندو هجي!.

ح التُح ضرهُ

هي سسٽم هڪ راڪاس!
انور حسين قاضي

اسين دنيا جهان جيي حياليتين
تي تبصرا ۽ تجزيه ڪريون ٿيا
۽ وفاقي حڪومت تي تينيقيييد
جييا تيييير وسييايييون ٿييا تييه اسييان
پنهنيجيي صيوبيي جيي حياليتين
جو جائزو ڇو نٿا وٺون؟
جنهن صوبي ۾ اسان رهون ٿيا ان ۾ بيک ،بيدحياليي،
بدامني ۽ بي انصافي جو عروج آهي پوِء اسيان انيهين
حالتن تي لکڻ کان ڇيو ٿيا ڊڄيون؟ جيڏهين تيه گيذرييل
 12سالن کان هيڪ ئيي پيارٽيي جيي حيڪيوميت آهيي،
اسيان سينييڌ واسيي چيياهيي شيهيري سينييڌ جيا هيجيون يييا
ٻهراڙيين جيا ،سينيڌ جيو حيال ميڙييوئيي هيڪ آهيي12 .
سال مسلسل هڪ پارٽي جي حڪيوميت اڇيي ڪياري
جا مالڪ ٿيو ويٺا آهين ،پير سينيڌ صيوبيي جيي حياليت
اسان سڀني جي اڳيان پڌري پٽ پئيي آهيي .تيعيليييم
تباهه ،صحت جيي حياليت روز بيروز خيراب ،پيييئيڻ جيو
پاڻيي پيوري سينيڌ ۾ خيراب ٿيي چيڪيو آهيي ،روزگيار
آهي ڪونه ،ترقي ڪنهين بيه نينيڍي ييا وڏي شيهير ۾
نيظير نيٿيي اچيي ،امين ۽ اميان جيي صيورتيحيال ڳيڻيتييي
جوڳي آهي ،انصاف جي ڳالهه ڪرڻ بييوقيوفيي آهيي،
پيوِء بييه سيياڳييي پيارٽييي ڪيييئيين ٿييي اليييڪيشين کيٽييي.
جڏهن تيه انيهين جيو  12سيالين جيو مياضيي اسيان جيي
سامهون آهي ،بقول حبيب جالب:
حاالت وهي هين فقيرون ڪي
دن ڦري هين اميرون اور وزيرون ڪي
ديس ڪي ساري بالول هين بوکي
پائون ننگي هين بينظيرون ڪي
عوام بک مري ٿو ،پير جيييڪيي پيارٽيي سيان وابسيتيه
چم ا ،واٺا ،وزير ،مشيير انيهين جيي چيانيدي آهيي12 .
سال پهرين انهن جي حياليت ڏسيو ۽ هياڻيي انيهين جيو
زنييدگييي گييذارڻ جييو انييداز ڏسييو .هيياڻييي ڪييروڙن جييي
ڪيهيياڻييي خيتييم ٿييي وئييي آهييي ،اربيين جييون آکيياڻييييون
شييروع آهيين .ان يهيين سييان گييڏ افسيير شيياهييي االمييان
الحفيه جنهن آفيسر جي پگهار هيڪ ليک آهيي ان
ون ٻه ٽي بنگال ،چار پنج گاڏيون ،انيهين جيي گياڏيين
جي پيٽرول جو خرچ سندس پگهار کيان وڌييڪ آهيي

جڏهن

مجال آهي جو ان کيان ڪييير پيڇيا ڪيري .ڇيو تيه هيو
سڀني کي پنهنجو حصو اييميانيداريَء سيان پيهي يائييين
ٿا ،ان ڪري ڪير به کييين ڪيجيهيه چيوڻ الِء تيييار نيه
آهييي ۽ انيهيين خييالف ڪييارروائييي ڪييرڻ تييه پييري جييي
ڳياليهيه آهيي .اسييان جيي صيوبيي سينيڌ ۾ رشيوت ٽييوڙ
کاتو آهي ،پر اهو کاتو رشوت کائيڻ ۾ سيڀينيي کياتين
جي ما بڻجي ويٺو آهي .عام ماڻهو جو ڪوبه جيائيز
ڪم سواِء رشوت ڏيڻ جي ٿييڻ نياميميڪين آهيي .اگير
ڪنهن کي ڪا شڪايت آهي ڪنهن آفيسر کيان ۽
هو حد جي ايم .پي .اي ون دانهن کڻي وڃيي ٿيو تيه
ايم .پي .اي صاحب فرمائي ٿو ادا انهيَء کي ميان تيه
ڪجهه به نٿو ڪري سگهان ،فالڻي صياحيب سيان ييا
فالڻي ادي سان هن جيا سيڌا واسيطيا آهين .انيهين کيي
منٿلي په ائي ٿو ،ان ڪري بهتر اهو آهي ته جيييئين
ٻيا ڪن پيا تون بيه اييئين ئيي ڪير پيوِء عيام مياڻيهيو
ڪيڏانهن وڃي ،مجبور ٿي پنيهينيجيي جيائيز ڪيم الِء
رشوت ڏيئي پنهنجو ڪم ڪرائي ٿو .هن ڳاٽيي ٽيوڙ
مهانگائيَء جي دور ۾ سفيد پوش جي حياليت فيقيييرن
جهڙي آهي بس هو پني نٿو سگهي .يقين ڪرييو تيه
کييائييڻ پيييئييڻ ۾ پييورو آهييي .اگيير ڪييو شييادي ڪييارڊ
مليييس ٿيو تيه ميٿيي تيي هي۾ ڏييئيي وييهيي ٿيو رهيي،
هاڻي هڪ هزار ڪٿان اچي جو پوئو ڏي.
ٻئي طرف ،وزير ،مشير ،واٺا ،آفيسر ۽ چيمي يا ڄيڻ تيه
انهن الِء مهانگائي آهي ئي ڪونه! روز نيون گياڏييون
اگر انهن کي اوالد چوي ٿو ته نئين گاڏي وٺي ڏييو ۽
ان جي قيمت  02لک رپيا آهي بس صب جو کيپيي
پوِء ان کي وٺي ڏئي ٿو ۽ چوي ٿيو تيه آخير ڪيمياييون
ڪنهن جي الِء ٿيا؟ اهيو ڪيميائيڻ نيه آهيي ڦيرڻ آهيي.
ڌاڙيييل ۽ ڦييورو وارو ڪييم آهييي .اوهييان جييي ڪيمييائييي
هڪ يا ٻه ليک مياهيوار خيرچ  22ليک کيان  20ليک
ماهيوار ڪيٿيان ٿيو اچيي .پيڪ سيان اوهيان عيوام کيان
سڌي يا اڻ سڌيَء طر ڦر ڪريو ٿا ،پر ڇا ڪجي؟
ڇو ته پورو سسٽيم ان کيي سيپيورن ڪيري ٿيو .عيام
ماڻهو روز روز مري پيو ،پر انهن کيي سيسيٽيم ڪيوبيه
فائدو نه پيو ڏئي الٽو انهن کان هڪ وقت جيي ميانيي
به ڦري پيو .بازارن ۾ اسيان ڏسيون پيييا تيه فيقييير وڌن

پيا پيوِء اسيان ڇيا ڪيرييون؟ اهيو جيييڪيو ڪيجيهيه ٿيي
رهيو آهي ان کي پنيهينيجيو نصيييب سيميجيهيي سيڄيي
درد ۽ ڀوڳنا کي بيرداشيت ڪيرييون ييا انيهييَء ڪيرپيٽ
نظام کي تبديل ڪرڻ جي ڪيوشيش ڪيرييون .اسيان
اهو سمجهون ٿا ته اسين ڪوشش نٿا ڪرييون صيرف
ڳالهيون ڪريون ٿا ۽ جيڏهين بيه ميوقيعيو ميليي ٿيو تيه
انهيَء نظام جو حصو بيڻيجيي پينيهينيجيو ميفياد حياصيل
ڪرڻ جي ڪوشش ڪريون ٿيا ،پيوِء ان الِء اسيان کيي
ڪجهه به ڪرڻو پوي يا ڪيترو به ذليل ٿيڻو پوي ييا
چم اگيري ڪرڻي پوي انهيَء ڪري ئيي هيي نيظيام
جيئن جو تيئن برقرار آهي نه ته ڪروڙين ماڻيهين تيي
چند سيئيو مياڻيهيو حيڪيوميت ڪين ۽ انيهين ڪيروڙيين
ماڻهن جيا حيق غ يب ڪين انيهين ڪيروڙيين مياڻيهين
سان طرحين طرحين جون تعديون ڪن اهو ممڪن نيه
آهييي .انيهيييَء سيڄييي گيهيين چيڪيير جييا اگيير وڌ ۾ وڌ
دروهييي آه ييييون تييه اس يييين ڪييروڙييين ميياڻ يهييو آه ييييون
جيييڪييي پيياڻ ۾ وڙهييي پينيهينيجيين نينييڍڙن ميفييادن الِء
پنهنجن سان ناجائزيون ڪريون ٿا ۽ انهيَء نظام جيو
اصل فائدو وٺندڙن الِء انهن جا سهولت ڪيار بيڻيجيون
ٿا ۽ پوِء مختلف دليييل ڏييئيي پينيهينيجيي ضيمييير کيي
مطمئن ڪريون ٿا حقيقت ۾ اهي ڪيوڙا دليييل آهين.
سيوال وري بييه سياڳييييو ئييي آهييي تييه اسيييين ڇييا ڪييري
سيگ يهييون ٿييا؟ اگيير چيياه ييييون تييه سييڀ ڪيجيهييه ڪييري
سگهون ٿا .هي جيڪو راڪاس جيهيڙو سيسيٽيم آهيي
جو روز روز اسان کيي کيائيي رهيييو آهيي ان جيو سياهيه
وون جي پرچيَء ۾ آهيي اهيا پيرچيي اسيان ون آهيي.
اسييان ان پييرچيييَء کييي ٺ ييييڪ ن يمييونييي سييان سييوچييي
سمجهي ڪنهن بيهيتير اميييدوار کيي چيونيڊڻ جيي الِء
استعمال ڪريون ته جيئن هي رائيج نيظيام ۽ ان ميان
فائدو وٺندڙ هڪ لمحي ۾ ڊهي ڍير ٿي وڃن ،پير اهيو
اسان ڪڏهن ڪنداسين اهو پڻ هيڪ سيوال آهيي؟ پير
ان سان گڏ هڪ سيوال ٻيييو بيه اٿيي ٿيو تيه ڇيا جينيهين
دٻي ۾ اسان پنهنجي اميدوار الِء پرچي وجهون ٿا اهيا
پرچي ان دٻي مان نڪري به ٿيي ييا دٻيو ئيي بيدليجيي
ٿو وڃي؟
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ح ِ
التُح ضرھ

النگُم رچُعمرانُسرڪ رُال ِ ُوڏوُچئلينج!
رشيد ابڙو

ان مييوڙ تييي بيييٺييي آهييي تييه
موجوده پي ٽيي آِء حيڪيوميت
پنهنجي ڪيارڪيردگيي بيهيتير
ڪري عوام کي رليف فراهم
ڪييري ،م يهييان يگييائييي ۽ ٻ يييين
انيڪ اشيوز ميان جيان ڇيڏائيي
ٿي ته ٺيڪ ،ٻي صورت ۾ پي ڊي اييم پيي ٽيي آِء
حڪومت کي گهر به موڪليي سيگيهيي ٿيي .هير دور
جي حڪمران اها ڳالهه ڪئي ته آهي ته جيييڪيو بيه
کين مليو اهو ورثي ۾ مليو آهي ،ان الِء کييين وقيت
کپي .خير وقت ته هر حڪمران کي مليو آهي ،پر ان
عوام جي اشوز کي نظر انداز ڪيو ۽ رڳيو پينيهينيجين
کي نوازڻ الِء وقت وڃايو آهي .چون ٿا ته عيميران وڏو
ايماندار آهي ۽ ان ڪيييتيرن ئيي خيراب ميعياميلين کيي
بهتر ڪيو آهي ۽ اڃان ان ڪم سان لڳو پيو آهيي.
بهرحال جيستائين ايمانداري جي ڳاليهيه آهيي تيه اهيا
م ي به وٺبي ،پر هيستائيين رڳيو ڳياليهييين کيانسيواِء
عوامي مسئلن جي حل الِء ڪوبه عملي ڪم نظر نه
آيو آهي .چون ٿا ته ان جو ثمر جلد عوام کي ملندو،
خير ڏسون ٿا ته اهو ملي به ٿو يا نه.
پي ڊي ايم هڪ ته پي ٽي آِء حيڪيوميت کيي مي يڻ
الِء تيار ناهي ٻيو نه وري ان جيي ڪيارڪيردگيي ميان
مطمئن آهي .حيڪيوميت ميخياليف تيحيرييڪ زور وٺيي
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رهي آهي ،فيبيروري ۾ اپيوزيشين پينيهينيجيو پياور شيو
ڪرڻ وڃي رهي آهي .جيڪڏهين ان وچ ۾ پيي ٽيي
آِء حڪومت پنيهينيجيي حيڪيميت عيميليي ۾ تيبيدييليي
آڻي عوامي اشوز ڏانيهين ڏييان ڏئيي ٿيي ۽ سينيجيييده
ٿئي ٿي ۽ مهانگائي سميت ٻيا مسيئيال حيل ڪيري
ٿي وٺي ته پوِء اپوزيشن جي تيحيرييڪ جيي ڦيوڪيڻيي
مان هوا به ڪيڍي سيگيهيي ٿيي .بيهيرحيال اهيو واضي
آهييي تييه پييي ڊي ايييم جييو النييگ مييارچ پييي ٽييي آِء
سرڪار الِء هڪ وڏو چئلينج ۽ مٿي جو سور بيڻيجيي
ويو آهي.
ٽييرانس يپييرنسييي ان يٽييرن يي يش ينييل پ ين يه ين يجييي رپييورن ۾
پاڪستان کيي ڪيرپشين جيي حيواليي سيان  22هيون
نمبر ڏنو آهي ،پاڪستان اڳ  22وييهييين نيميبير تيي
هو .ٽرانسپرنسي انٽرنيشنل جي ڪرپشن جي حواليي
سان آيل رپورن عميران سيرڪيار جيون نينيڊون ڦيٽيائيي
ڇڏيون آهن ،ڇاڪاڻ ته عمران خيان ۽ ان جيي وزييرن
۽ مشيرن جي اها دعويٰ هئي ته مليڪيي تيارييخ جيي
هي واحد حڪومت آهي ،جيڪا ڪرپشن کيان پياڪ
۽ صاف شفاف آهي .عمران خيان سيرڪياري ٽيي وي
تييي قييوم سييان فييون تييي راب يطييي دوران چ ييييو هييو تييه
زرداري ،شريف ڀائر ۽ ٻيا چور نه پير وڏا ڌاڙييل آهين،
ان يهيين سييان هيي۾ مييالئييڻ م يلييڪ سييان غييداري آهييي،
اپوزيشن ليڊر جو رتبيو وڌييڪ آهيي ،شيهيبياز شيرييف

جي اسيمبلي ۾ تقرير جاب ايپليڪيشن ۽ اداڪاري
هوندي آهيي اهيي چيور نيه پير وڏا ڌاڙييل آهين ،انيهين
ملڪ کي لٽيو ڦريو آهي ،احتساب جي معاملي تي
ڪا به سوديبازي نه ٿيندي ،جيڪڏهن ڪئيي تيه اهيا
ملڪ ۽ قوم سان غداري جي مترادف آهي .بلوچ ۽
ٻين ناراض ڌرين سان ڳالهائڻ الِء هو تيييار آهيي ،پير
چورن ۽ ڌاڙيلن سان ڪي بيه ڳياليهيييون نيه ٿييينيدييون.
عمران جي دعويٰ آهي ته ملڪي معيشيت م يبيوط
ٿي آهي ،عالمي ادارن ان جيي تصيدييق ڪيئيي آهيي،
عالمي بئنڪ ۽ آِء اييم اييف ان حيواليي سيان گيهيڻيو
ساراهيو آهي ،مهانگائي چئليينيج آهيي ،اهيو مسيئيليو
سندس ترجي آهي.
ٽرانسپرنسي انٽرنيشل جيي رپيورن اچيڻ بيعيد هياڻيي
عمران خان جي ان ڳالهه ۾ ڪيترو وزن رهيييو آهيي،
اهو ته هرڪو سمجهي سگهي ٿيو .رپيورن جيي اچيڻ
کانپوِء اپوزيشن جو بيييانيييو درسيت ثيابيت ٿيييو آهيي.
هاڻي زرداري ،شريف ڀائرن ۽ ٻين کي اهو بييان ڏييڻ
گهرجي تيه ميوجيوده سيرڪيار وڏي ڪيرپيٽ آهيي ،هيو
عيمييران خييان سييان هيي۾ مييالئييڻ جييي مييوڊ ۾ نيياهيين ۽
عمران خان کي اهو چوڻ گهرجي ته سندس حڪومت
جيييتيري ڪييرپيٽ آهييي ،اييتييري ٻييي ڪيابييه حيڪييومييت
ڪرپٽ نه آهي ،پوِء عمران خيان کيي زرداري ،شيرييف
ڀائرن ۽ ٻين سان هي۾ ميالئيڻ جيو جيليد اعيالن ڪيرڻ

گهرجي.
ٽرانسپرنسي انيٽيرنيييشينيل جيي ان رپيورن پياڪسيتيان
جي سياست ۾ وڏي هل يل مي يائيي ڇيڏي آهيي ،ان
رپورن جو ميوجيوده سيرڪيار خيالف اچيڻ عيميران خيان
جي ساک الِء ڏاڍي هاڃييڪيار آهيي .هياڻيي هيو ڀيليي
ڪيتري بيه سياک ڏيين ،پير ڪييير سينيدن ڳياليهيه تيي
يقين نه ڪندو ته هو به ڪي پياڪ پيوتير آهين .ڪيم
گهڻو اڳتي نڪري ويو آهي ،ان رپورن اپوزيشن جي
تحريڪ کي وڌيڪ سگهارو بڻائي ڇڏيو آهي .گهيرو
وزير شيخ رشيد ۽ ٻيا وزيير ۽ مشييير تيه چيئيي رهيييا
آهن ته حڪومت ڪيڏانهن به نه وڃي رهي آهي ،اها
مييوجييوده ح يڪييومييت جييي خييوش قس يم يتييي آهييي تييه
اپوزيشن ڪمزور آهي .اپيوزيشين وارا ڪيهيڙي مينيهين
سييان اسييالم آبيياد اچييي ره ييييا آهيين .ع يمييران خييان
ڪييڏانيهين بيه نيه پيييو وڃيي ،پيي ٽيي آِء جيي اقيتيدار
سنڀالڻ کان وٺي اپوزيشن عميران خيان جيي وڃيڻ جيو
ڳالهيون ڪيون هيون ،پر مخالف ڌر جيا تيه هرنيگ ۽
پسٽن ختم ،پلگ ۾ ڪ رو ۽ انجڻ دونيهيون ڏييئيي
رهي آهي.
ٽي ٽي پي وارن به حڪومت سيان شيرط رکيي ڇيڏييا
آهن ،پر گهرو وزير شيخ رشيد انهن جي شيرطين کيي

قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي ،حڪيوميتيي
موقف اهو آهي ته جيڪڏهن ٽي ٽي پي وارا وڙهينيدا
تييه ان يهيين سييان ج ينييگ ڪ يبييي .بيهييرحييال صييورت يحييال
سنگين ٿي رهي آهي .اڄ هرڪيو ميهيانيگيائيي سيبيب
پييريشييان آهييي ،حيياليتيين کييان تينييگ ميياڻيهييو ميخيتيلييف
پييارٽيييين ڏانيهيين نيهيياري رهييييا آهيين ۽ رڳييو سييڏ جييي
انتظار ۾ آهن .سياري ۾ سياسي گرما گرميي چيون
تي آهي .پي ٽي آِء سرڪار ته عوام کي رليف ڏييڻ
بدران رڳو ڏنڀ ڏنا آهين ،پيييٽيرول ،بيجيليي ،گيئيس ۽
عيام واهيپيي جييي شييين جييون قيييميتييون آسيمييان سييان
ڳالهائي رهيون آهين ،عيوام ميوجيوده حيڪيوميت ميان
خوش ناهي .جيڪڏهن مخالف ڌر جيي تيحيرييڪ زور
ورتو ته ان ۾ گهڻا ماڻهو شامل ٿيي ويينيدا ۽ اقيتيدار
جي ايوانن کي لوڏا اچي سگهن ٿا.
اها تاريخ رهي آهي ته هر حڪميران ٻيئيي حيڪيميران
کي ڪرپٽ ۽ مسئلن جو ذميوار قرار ڏنو آهيي ،اهيي
الزام رڳو سياسي حڪمرانن هڪٻئي تي هنيا آهين،
پر آمرن ڪڏهن به هڪٻئي تيي اليزام تيراشيي نياهيي
ڪئي .ملڪي سياست ۾ گينيد جيو اضيافيو ٿيي وييو
آهيي ،اخيالقيييات جيو تيه جينيازو نيڪيري چيڪيو آهييي،
بردباري ،برداشت ۽ اخالق ته پري پيري تيائييين نياهيي

رهيو ،ميهيانيگيائيي مياڻيهين کيي اييتيرو پيريشيان ڪيري
ڇڏيو آهيي ،جيو سيمياج ۾ ڏوهيه اڀيري پيييا آهين ،هير
ماڻهو جو پنهنجو داسيتيان آهيي .بيهيرحيال ٿييينيدو ڇيا
هن ملڪ جو؟ اهو ته وقت ٻڌائيندو ،پر موجوده حالتن
جي اها سرگوشي آهي ته پاڙي ۾ طاليبيان اقيتيدار ۾
آهن ،ڀارت ته هيميييشيه اسيان جيو دشيمين رهيييو آهيي،
ايران سان به الڳياپيا ڪينيهين قيدر ٺيييڪ نياهين ،چييين
اسييان اسييان جييو Forever Friendرهييييو آهييي ،ج يتييان
اسان جي ترقي جي رستا نڪرن ٿا.
مييارچ ۾ جيييڪييڏهيين النييگ مييارچ ٿيئييي ٿييو تييه پييوِء
خ يطييري جييي گ يه ين يٽييي وڄييي وي ينييدي ،مييوالنييا ف ييل
الرحمان به ان حوالي سان ڀيرپيور طياقيت ڏييکيارڻ جيي
موڊ ۾ آهي .هو ته عمران خان کي هٽائڻ ۽ پيي ٽيي
آِء کي ڪالعدم ڪرڻ جو مطالبو ڪري رهيو آهيي.
اسٽيبلشمينٽ به ان حوالي سان گهڻي پريشان آهيي
ته آخر پي ٽي آِء حڪومت جو ڇيا ٿييينيدو؟ هيوڏانيهين
ٽرانسپرنسي انٽرنيشنل جي رپورن وري النگ مارچ
۽ عوام جو مهانگائي ۽ ٻين مسئلن مان بيزار ٿيييڻ
موجوده پي ٽي آِء حڪومت الِء وڏو ڏچو پييدا ڪيري
ڇڏيو آهي .ڏسجي ته مارچ ۾ النگ مارچ ڪهڙا ٿو
رنگ ڏيکاري.
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اڳتتتڇتتتي دتتتا تتتيتتتنتتتدو
شهريار رحمان کوسو

پاڪستيان جيي سييياسيتيدانين
جي ناالئقي يا ناڪاميي رهيي
آهي يا ڪو ٻيو سيبيب آهيي،
پر هڪڙي ڳياليو واضي ٿيييڻ
کپي ته پاڪستيان جيو ڪيوبيه
اهم سياسي فيييصيليو جيييڪيو
حڪومت سازي سان جڙيل هوندو يا ڪو ريياسيتيي اهيم
فيصلو ڪرڻو هيونيدو تيه ان ۾ پياڪسيتيان جيي ميليٽيري
اسٽيبلشمينٽ جي مرضي هجڻ ضروري هيونيدي آهيي،
انهن جي مرضي کانسواِء اهو ممڪن نٿو ٿي سيگيهيي
ته ڪو فيصلو ڪيو وڃي .ان جو هڪڙو سبيب آهيي تيه
1902ع کيانيپيوِء جيييڪيي سييياسيي تيبيدييليييون ٿيييون ۽
پاڪستان جي معيشت جي صورتحال تحت ڪيي اهيڙا
مييوقيعييا آيييا ۽ اهييڙا فيييصييال ڪييييا ويييا ،جينيهيين کييانيپييوِء
پاڪستان جي فوج پاڪستان جيي سييياسيت کيان وٺيي
هر پاليسي تي اثرائتي ٿيندي وئي ،هاڻي اهو جميهيوري
ملڪ الِء سٺو آهي يا خراب اهو ته اتان جيي عيوام جيي
مٿان آهي ته اهي ان تيي ڪيييئين ٿيا رد عيميل ڏيين ،پير
اهائي حقيييقيت آهيي ۽ ان حيقيييقيت کيي هياڻيي عياليميي
طاقتون به سمجهي ويون آهن .آميرييڪيا سيميييت ڪيابيه
عالمي طاقت جيڪر پاڪستيان سيان ڪينيهين مسيئيليي
تي ڳالو ٻولو ڪرڻ گهرندي آهيي تيه اهيي پياڪسيتيان
جيي آرميي چييييف سييان ڪينييدا آهيين ،پييوِء ان شييِء جييي
پرواهه نه ڪئي ويندي آهي ته سييياسيي قيييادت ڇيا ٿيي
سييوچييي ،اهييا هييڪ ح يق يي يقييت ب يڻ يجييي چ يڪييي آهييي تييه
پاڪستان جي ڪابه سياسي پارٽي اسٽيبلشمينٽ جيي
مدد کانسواِء پاڪستان ۾ سياست نٿي ڪري سگهيي.
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ان ۾ سياسي پارٽين ۽ ليييڊرن جيو بيه قصيور آهيي .اڄ
مختلف سياسي ليڊر اسٽيبيليشيمييينيٽ جيي ڪيردار تيي
تنقيد ڪندا آهن ،پر اها به حقيقت آهيي تيه پياڪسيتيان
جي سياسي تاريخ ۾ ڪوبيه اهيڙو سييياسيي ليييڊر نياهيي
پيدا ٿيو جينيهين فيوجيي ميداخيليت کيي روڪيڻ الِء قيدم
کنيا هجن ،پر ٿيو هميشيه ان جيي ابيتيڙ آهيي .سييياسيي
ليڊرن اقتدار ۾ اچي اسٽيبلشمينٽ کي پنهنجيي ذاتيي
سياسي مقصدن الِء استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
آهي ،جيڪر ايئن نه هجي ۽ سياسي ليڊرن ۾ حقيييقيي
جمهوري سوچ هجي تيه اڄ پياڪسيتيان جيي صيورتيحيال
ٻي هجي ها ۽ اصل طاقت جمهوري نمائندن ون هجي
ها ،پر هر ايندڙ سييياسيي ليييڊر پينيهينيجيي سييياسيت کيي
ب ائڻ الِء فوج ۽ انٽيليجنس ادارن کي استعمال ڪيو
آهي .تنهنڪري اڄ پاڪستان ملٽري اسٽيبيليشيمييينيٽ
ون آهي ۽ اهي ئيي ميليڪ جيي سيالميتيي جيي عيالميت
بڻيل آهن ۽ ڪنهن حد تائين اهو صيحييي بيه آهيي تيه
پيياڪسيتييان جييي سييالم يتييي پيياڪ فييوج جييي ڪييري ئييي
م يم يڪيين آهييي .ان کييان عييالوه س يييياسييي ل ييييڊرن جييي
ناڪامي جي ڪري پياڪسيتيان جيو عيوام بيه فيوج کيي
سياسي ليڊرن کيان وڌييڪ قيدر جيي نيظير سيان ڏسينيدو
آهي .ان الِء اهو ممڪن ئي ناهي ته مستقبل قيرييب ييا
هاڻي اسٽيبلشمينٽ جي مرضي کيانسيواِء ميليڪ هيالييو
وڃي ۽ اها سياسي پارٽين ۽ لييڊرن جيي ئيي نياڪياميي
آهي .ياد رکڻ کپيي تيه ڪينيهين بيه جيميهيوري ميليڪ ۾
سييڀ کييان وڌيييڪ طيياقييت عييوام ون هييونييدي آهييي،
جيڪڏهن عوام روڊن تي اچي ۽ اهي ڪرڻ تي اچن تيه
ميلييڪ کييي هيميييشييه الِء تيبييديييل ڪييري سيگيهيين ٿييا ،پيير

پاڪستان ۾ سياسي نظام کان عوام ايترو تيه مياييوس
آهي جو اهو ملٽري اسٽيبلشمينٽ کي سييياسيي ليييڊرن
تي فوقيت ڏيندو آهي.
ڏسو نه هن وقت بيه دنيييا جيا گيهيڻيائيي اهيڙا ميليڪ آهين
جتي سخت ترين آميرييت آهيي ،جيييئين ڪيورييا ۽ وري
ڪٿي بادشاهت آهيي ،جيييئين سيعيودي عيرب ۽ ڪيٿيي
وري چين جهيڙا ميليڪ آهين .ڪيورييا ،چييين ۽ سيعيودي
عرب ۾ ايتري ته سيخيتيي آهيي جيو مياڻيهيو آزادي سيان
انٽرنيٽ تائين نٿيو هيالئيي سيگيهيي ،پير پيوِء بيه عياليميي
طاقتون انهن سيان تيعيليق رکينيدييون اچين ٿيييون ۽ اهيڙن
م يل يڪيين جييي عييوام پيياڪس يتييان جييي نس يبييت گ يه يڻييي
خيوشيحيال تيه آهييي ،پيير انيهين کييي اييتيري آزادي نيياهييي.
جمهوريت کي پوري دنيا ۾ اچڻ ۾ وقت لڳندو ۽ وري
ڪن ملڪن ۾ نظام ايئن هلندو جيييئين پياڪسيتيان ۾
آهي .ان ۾ ملٽري اسٽيبلشميينيٽ ۽ جيميهيوري نيظيام
گڏ هلندا .منهنجي خيال ۾ پاڪسيتيان ۾ اڃيان تيائييين
مڪمل جمهورييت جيهيڙي صيورتيحيال نياهيي پيييدا ٿيي،
اسان ون انتخابي عمل ۾ ايتريون ته خاميييون آهين جيو
اهي پوري حڪومت سازي کي متياثير ڪين ٿيييون .ٻيييو
وري وون ڪرڻ جو تناسب تمام گيهيٽ آهيي ۽ آبيادي
ج يي يتييري آهييي اوتييري ظيياهيير نييه ڪ يئييي وي ينييدي آهييي.
پاڪستان کي اڃيان گيهيڻين ميرحيلين کيان گيذرڻيو آهيي.
اسان جي نظيام ۾ گيهيڻيييون خيرابيييون آهين ،جيميهيوري
نظام هڪ آئيڊل نيظيام هيونيدو آهيي ،جيييڪيو ريياسيت
جي چوٽي هونيدو آهيي .پياڪسيتيان جيو نيظيام اڃيان ان
چوٽي تائين ناهي پڳو ان کي اڃان وقيت لڳينيدو ۽ هين
وقت پاڪستان جي عوام کي بنييادي سيهيوليتيون کيپين

جنهن کيان اهيي ميحيروم آهين .هيتيان جيو عيوام اڄ بيه
ايوب ،مشرف ۽ ضيا کي ياد ڪندو آهي تيه انيهين جيو
دور ڀلو هو .ڇو ته پاڪستان جي مظلوم عوام کيي اهيا
خبر ناهي ته جميهيورييت ڇيا آهيي؟ ۽ آميرييت ڇيا آهيي؟
انهن شين کي سمجهڻ الِء انهن کي گهڻو سفر ڪيرڻيو
پوندو .پياڪسيتيانيي عيوام کيي ان جيي پيرواه نياهيي تيه
مٿي آمر ويٺو آهي يا چونڊيل وزير انهن مقصد ميحيض
اهو آهي ته اسان کي هر شيِء سستي ملي ،تنيهينيڪيري
اهو سمجهڻ کيپيي تيه ڪيجيو بيه ٿيي پيوي ميثيال طيور:
پاڪستان جا حاالت تبديل ٿي سگهن ٿا ،انساني حقن
تي به عمل ٿي سگهي ٿو ،پاڪستان جي معيييشيت ۾
ب يه يتييري بييه اچييي س يگ يهييي ٿييي ،پيياڪس يتييان جييو قييرض
گهٽجي سگهي ٿو ،پاڪسيتيان ۾ تيرقييياتيي ڪيم ٿيي
سگهن ٿا ،عدالتن ۾ بهتري اچي سگهي ٿيي ،صيحيت
۽ تيعيلييييم ۾ بيهيتييري اچييي سيگيهييي ٿييي ،پيير وييجيهييي
مس يت يق يبييل تييائ يييين اهييو ن يٿييو لڳييي تييه ف يي يصييال ميل يٽييري
اسٽيبلشمينٽ جي مرضيَء کانسواِء ڪيا ويندا .هيڪيڙو
ٻيو پهلو به آهي اهو ته جيييڪير پياڪسيتيان ۾ حيقيييقيي
جمهوري طاقت اڀري اچي ۽ ان جي ليڊرشپ به خياليص
جمهوري هجي ۽ انيقيالب جيهيڙي صيورتيحيال پيييدا ٿيي
پوي ته پوِء ملٽري اسٽيبلشمينٽ پاڻ ئي سياسي عميل
۽ مداخلت کان پري هٽي ويندي ،پر ان الِء اهيو ضيروري
آهي ته عوام پنهنجو رايو تبديل ڪري ۽ ان سان هيڪ
ميڪيمييل جيميهييوري طيياقييت اڀييري اچييي جيييڪييا مييوجييوده
سياسي پارٽين کان الڳ هجي .ڇو ته موجيوده سييياسيي
پارٽيون پنهنجي ذاتي مفادن جي اڳيان جيهيڪيييل آهين
ميوجيوده سيييياسيي پيارٽييين جيي جيميهيوري سيوچ ميحييض
بيانن جي حد تائين آهي ،ان الِء پاڪسيتيان ۾ جيييڪير
خالص جمهوري حڪومت يا سياسي قوت پيدا ڪيرڻيي
آهي ته ان الِء اهو ضروري آهي ته اهڙي سياسيي پيارٽيي
سامهون اچي جيڪا عوام کي اپيل ڪري سگيهيي ،ان
سان ئي خالص جمهوريت ايندي ،بياقيي پياڪسيتيان جيو
مييوجييوده س يييياسييي ن يظييام م ينيياف يقييت تييي ب يي يٺييل آهييي.
پاڪستان هڪ رياست آهي ۽ ٻين رياسيتيي ادارن سيان
گڏوگڏ فوج جو ادارو به پياڪسيتيان جيو هيڪ اهيم ادارو
آهييي جينيهيين جييي اهيمييييت کييي نيظيير انييداز نيٿييو ڪييري
سگهيجيي .ڇيو تيه ميليڪ کيي ڪيييتيرن ئيي خيطيرن کيي
منهن ڏيڻو پوي ٿو جينيهين جيي الِء وقيت تيي فيوج ئيي
انهن سان منهن ڏيئي سگهي ٿي .ان الِء ضروري آهيي
ته فوج تي تينيقيييد آئييين ۽ قيانيون جيي دائيري ۾ رهيي
ڪئي وڃي جنهن ۾ ذاتيي جيذبيات جيو عيميل دخيل نيه
هجڻ کپي .اسان ون ٿيندو ايئن آييو آهيي تيه سييياسيي
پارٽين جا ليڊر بظاهر اچي فوج خالف بيان ڏيندا آهين،
پر پردي جي پويان سڀ ڪجو طئي ٿيل هيونيدو آهيي.
پاڪستان جي گذريل  10سالن جي سياسي صيورتيحيال
کي ڏسجي ته ان ۾ سڀني کان وڏي تيبيدييليي بييينيظييير
ڀٽو جي قتل کانپوِء سامهون آئي .جييڪير اهيو قيتيل نيه
ٿئي ها ته اڄ سياسي منظر نامو مختلف هجي هيا .ڇيو
ته مشرف ۽ بييينيظييير ۾ جيييڪيو اتيفياق ٿيييو هيو ان ۾
اهڙي صورتحال جي گنجائش نه هيئيي ،جيييڪيا ان جيي
قتل کانپوِء پاڪستان ۾ پيدا ٿي .بهرحال! پ پ کيي
حڪومت ڏني وئي ۽ ڪنهن حد تائين جمهيوري عيميل
کي هيليڻ ڏنيو وييو .زرداري صياحيب پينيهينيجيي سييياسيي
سمجو کي استعمال ڪندي هڪ تاريخي ڪيم ڪيييو
۽ هن آئين ۾  12هين ترميم ڪيري صيوبين کيي خيود

مختيياري ڏييڻ طيرف هيڪ اهيم قيدم وڌاييو ،نيه صيرف
ايترو پر هن پنهنجي صدارتي دور ۾ صدر جا اختيار بيه
پييارلييييامييينييٽ کييي واپييس ڏنييا ۽ جيميهييوري نيظييام کييي
م بوط ڪرڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي .اهيا آصيف عيليي
زرداري جي سياسي ڏاهپ هيئيي جينيهين جيي ڪيري هيو
پنهنجي دور ۾ ترمييم پياس ڪيرائيي وييو ۽ هياڻيي اهيا
ترميم واپس ڪيرائيڻ ڏاڍي مشيڪيل آهيي .اييئين چيئيي
سگهجي ٿو ته پيپلز پارٽي جي دور ۾ حالتيون اڄ جيي
مقابلي ۾ ڪجهه بهتر هيون اهو ئي سبب آهي جنهين
جي ڪري پارلييامييينيٽ ميان ارڙهييين تيرميييم پياس ٿيي
وئي.
2212ع کانپوِء تحريڪ انصاف اڀيرڻ شيروع ٿيي ،اييئين
لڳي پيو ته 2216ع جي اليڪشن ۾ تيحيرييڪ انصياف
حڪومت ٺاهيندي ،پر ايئن نه ٿي سيگيهيييو ۽ 2216ع
جي حڪومت مسلم ليييگ ن ٺياهيڻ ۾ ڪيامييياب ٿيي
وئي .جڏهن تحريڪ انصاف کي جيليسين ۾ ڪياميييابيي
ملڻ شروع ٿي ۽ سياسي ڌرين پنهنجون پارٽيون ڇيڏي
پي ٽي آِء ۾ شامل ٿيڻ جو فيصلو ڪيو ته ان وقت اها
قياس آرائي ٿي رهي هئي ته شاييد مسيليم ليييگ ن ۽
تحريڪ انصاف جي گڏيل حڪومت ٺهندي ،پر ايئن نيه
ٿي سگهيو ۽ مسلم ليگ ن کي حڪومت ٺياهيڻ ڏنيي
وئي .نواز شرييف پينيهينيجيي مياضيي جيييان وري ڪيجيو
ماڻهن سيان اٽيڪيي پيييو ۽ اخيتيالف چيون چيڙهيي وييا،
ڳالو وڃي مزاحمت تائين پهتي ،پر سيخيت پيريشير جيي
باوجود مسلم ليگ ن حڪومت هالئڻ ۾ ڪامياب ٿي
وئي ۽ پنج سال پورا ڪيا .انهيَء وچ ۾ ميييان صياحيب
کي پريشر ۾ رکڻ الِء عميران خيان  123ڏيينيهين اسيالم
آباد ۾ ڌرڻو هڻي ويهي رهيو ۽ تاريخي احتجاج ڪيو.
ڪجهه صحافين جو چوڻ آهي تيه ان ڌرڻيي ۾ پيي ٽيي
آِء کي پاڪستان جي اهم اداري جي پٺ ڀرائي حياصيل
هئي ۽ ان ڳالو ۾ وزن به آهي .ڇو ته ملڪ جي گاديَء
واري شهر ۾ ايئن احتجاج ڪرڻ الِء يقينن اجيازت جيي
ضرورت پوندي آهي ،جيڪر انهن کي اجازت نيه هيجيي
ها ته عمران خان الهور کان اڳيتيي نيه اچيي سيگيهيي هيا.
بهرحال! حالتون ڪنٽرول ۾ اچي ويون ۽ وقتي طور تي
تصادم کان ب ڻ الِء مسلم ليگ ن جي حڪومت کي
جاري رکيو ويو ۽ ان مفاهميت جيو سيبيب آرميي پيبيليڪ
اسڪول جو خوفناڪ ۽ تڪلييف ڏيينيدڙ واقيعيو ٿيييو ،پير
عمران خان پينيهينيجيي ڪيم کيي جياري رکيييو هيو ۽ ان
شريف فيملي خالف ميڊيا تحريڪ جاري رکي ۽ ان ۾
کيس ڪاميابي ملي .ان وقت عمران خان جو حڪوميت
۾ اچڻ صاف نظر اچي رهيو هو .ڇو تيه شيرييف فيييميليي
هاڻي پاڪستان جي سياسي ميدان کان ئي ٻياهير هيليي
وئي هئي يا ان کي ٻاهر ڪيو ويو مقصد تيه اهيو طيئيي
هو ته عمران خان ئي مستقبل جو وزيراعظم چيونيڊرائيڻيو
هييو .عيمييران خييان کييي ان پييوزيشيين تييي آڻييڻ جييو ڪييم
2212ع کانپوِء شروع ٿيو ۽ نيٺ 2212ع ۾ اچي اهيو
مقصد پورو ٿيو.
2222ع کان 2222ع جيڪر پاڪسيتيان جيي ميعياشيي
صورتحال ڏسجيي تيه ان ۾ پ پ ،مسيليم ليييگ ن ۽
تحريڪ انصاف مان ن ليگ جو دور سيڀينيي کيان بيهيتير
رهيو .عمران خان جيي ميوجيوده حيڪيوميت جيي ميعياشيي
ڪييارڪييردگييي ٻييڙي آهييي ۽ ت يحييريييڪ انصيياف جييي
حڪومت پاڪستان جي تاريخ جي سيڀينيي کيان وڌييڪ
نااهل حڪومت ثابت ٿي آهي .مزي جي ڳالو اها آهيي

ته پاڪستان جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ عيميران خيان
جي حڪومت کي مجميوعيي طيور تيي ادارن جيو تيعياون
حاصل رهيو ،پر پوِء به سندس سيرڪيار ڊليييور نيه ڪيري
سگهي .عمران خان جي ناڪام حڪومت جو ڪارڻ ان
جي سياست کان اڻڄاڻي ۽ انا پيرسيتيي آهيي .بيهيرحيال!
اها نرگسيت آهي جنهن ۾ انسيان کيي پينيهينيجيي ذات
کان عالوه ٻيو ڪجو نظر ئي ناهي ايينيدو .عيميران خيان
پنهنجي انهيَء مزاج جي ڪري پنهنجي حيڪيوميت جيا
 2سال محض اپوزيشن پارٽين کان ذاتي انتقام وٺڻ ۾
وڃايا ۽ عالميي سيطي تيي بيه انيهييَء ميزاج جيي ڪيري
پاڪستان کي نقصان په ايو .پاڪسيتيان جيي ميوجيوده
سفارتي بيحيران جيو سيبيب عيميران خيان جيو ميزاج آهيي.
پاڪستان ۾ جيڪي ادارا عمران خان جي حڪومت جيا
حامي ۽ مددگار هئا اهي پاڪستان جي معاشي بيحيران
۽ مجموعي طور تيي افيراتيفيري جيي مياحيول ميان تينيگ
اچي سندس حمايت مان ه۾ ڪڍي بييهيڻ جيو فيييصيليو
ڪري چڪا آهن ۽ ڪجهه فيصلن ميان اييئين لڳيي ٿيو
ته اسٽيبلشمينٽ ڪنهن حد تائييين نيييوٽيرل ٿيي بيييٺيل
آهي .اڳتي مينيهينيجيي خيييال ۾ ٻيه شيييون ٿيي سيگيهين
ٿيون هڪ ته ان هائوس تبدييليي آنيدي ويينيدي ۽ نيئيون
وزيراعظم تحريڪ انصاف مان ئي ٿينيدو ۽ پيوِء عيميران
خان ساڳيو روڊن تي اليڪشن مهيم دوران ئيي چيونيدي
نظر ايندو ته منيهينيجيي خيالف سيازش ٿيي آهيي ۽ ميون
کي ملٽري اسٽييبيليشيمييينيٽ ڪيم ڪيرڻ نيه ڏنيو وغيييره
وغيره .ٻيو عمران خان کي پنهنجي حيڪيوميت جيا پينيج
سال پورا ڪرڻ ڏنا وڃن ۽ ايندڙ اليييڪيشين ۾ تيحيرييڪ
انصاف جي حمايت نه ڪيئيي وڃيي .ڇيو تيه جيييڪيڏهين
اسٽيبلشمينٽ ايندڙ اليڪشن ۾ تحيرييڪ انصياف جيي
حمايت ڪرڻ بجاِء غير جانبدار ٿي وڃي ٿيي تيه عيميران
خان جي پارٽي کي بدتريين عيواميي ميخياليفيت ۽ ڪياوڙ
ڏسيڻييي پييونييدي .هيين وقييت عيمييران خييان حيڪييومييت جييي
ناڪام ڪارگردگيي جيي ڪيري عيوام ۾ عيميران ۽ ان
جي پارٽي خالف سخت نفرت پيدا ٿي چڪي آهي .ياد
رکڻ کپي ته عوام اندر جيتري بيزاري ۽ ڪياوڙ عيميران
حڪومت الِء آهي اهڙا جذبات پاڪستان جي تيارييخ ۾
ڪنهن به حڪومت جي حصيي ۾ نيه آييا آهين .اييتيري
تائين جو ملٽري ڊڪٽيٽر الِء بيه اييتيري نيفيرت نيه رکيي
وئييي آهييي ،جيييتييري عييام ميياڻيهييو عيمييران الِء رکيين ٿييا.
بهرحال! ايندڙ وقت ۾ تيحيرييڪ انصياف ۽ عيميران خيان
جييو پيياڪسيتييان جييي حيڪييوميتييي سيييياسييت ۾ ڪييو وڏو
ڪردار نظر نٿو اچي ۽ وري ٻيييهير نيٿيو لڳيي تيه عيميران
خان کي آزمايو ويندو .هو پاڪستان جي اهيم ادارن الِء
هڪ ڀيانڪ تجربو ثابت ٿيو آهي .اڳتي هلي تيحيرييڪ
انصاف جو حشر به ايئن ئيي ٿييينيدو جيييئين ڪيراچيي ۾
ايم .ڪيو .ايم جو ٿيو .اڳتي نيظير اييئين ٿيو اچيي تيه ن
لييييگ ۽ پ پ جيي گيڏيييل حيڪيومييت ٺيهينييدي يييا پييوِء
ٻنهي مان ڪنهن هڪ پارٽي کي اڪثريتي بنيادن تي
حڪومت ٺاهڻ ڏني ويندي ،پر ان جو به امڪان آهي تيه
گڏيل سڏيل اتحاد ڪري موجوده تيحيرييڪ انصياف ميان
ڪينيهيين گييروپ کييي الييڳ ڪيري ان مييان ڪينيهيين کييي
وزيراعظم ڪيو وڃي .پاڪستان جي سياسي نيظيام ۾
هر شيِء ممڪن آهيي .هيتيي ڪيابيه شييَء اميڪيان کيان
ٻاهير نياهيي ،هيتيي ڪيابيه شييِء قيطيعيي طيور تيي نياهيي
هوندي ،هتي فيصال ،سوچ ۽ ميوقيف تيبيدييل ٿيييڻ جيي
گنجائش رکندا آهن.
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ح التُح ضرهُ

ق تلُجيُآزاديُ۽ُمقتولنُجيُوارثنُ۾ُڳڻيتُجيُلهر
مدثر کهاوڙ

انسان جو قتل انسانيت کي
قيتييل ڪييرڻ جييي بييرابيير آ ييي،
جنهن هڪ انسيان کيي ميوت
کان ب ايو ڄڻ انيهييَء سيڄيي
انسانيت کي بي ياييو .هيونيئين
به چوندا آ ن ته خون جو بدلو
خون هيونيدو آ يي ۽ ميقيتيول جيي وارثين کيي جيڏهين
شريعه ڪورٽن مان به جڏهن انصاف ناهي ميلينيدو تيه
اهي پوليس ۽ ڪورٽن تي اعتماد ڪندا آ ن ۽ اهيا
اميد لڳائيندا آ ين تيه اهيي ٻيئيي ادارا کييين انصياف
فراهم ڪينيدا ،پير هيتيي ميظيليومين کيي انصياف ميليڻ
بجاِء قاتلن کي رليف ملي ٿو ۽ قياتيلين کيي سيزا نيه
اچيڻ ڪييري وييتيير قيياتييل طيياقيتييور ٿييينييدو وڃييي ٿييو ۽
مقتول جا وارث سخت مايوسي جو شڪار ٿين ٿا ۽
مقتول جي ڌر کي ڌميڪياييو وڃيي ٿيو .ڪيو پيوليييس
ڏي دانيهيين کيڻييي وڃييي ٿييو تييه ميقيتييول واري ڌر کييي
ڪوڙو قرار ڏيئي انهن کي موٽياييو وڃيي ٿيو ،جينيهين
تي ادارن مان انصاف ملڻ تي ڪيييتيرائيي سيوال کيڙا
ٿين ٿا ۽ قاتل چاهي ڪيترائي خون ڇو نه ڪري ييا
ڪيترائي ماڻهو ڇو نه ماري ،پر اهو گيرفيتيار هيونيدي
ان کي جيل مان به آساني سان ضمانيت ميليي وڃيي
ٿي .جنيهين ڪيري انصياف ميقيتيولين جيي وارثين کيي
ملڻ مشڪل بڻجي وڃي ٿو ،ان جيو تيازو ميثيال اهيو
آ ي ته محمد اجمل عرف پهاڙي ولد منظور حسييين
صديقي ڪراچي اورنگي جو رهواسيي آهيي ،جيييڪيو
 122کان وڌيڪ انسانن جو قياتيل ۽ ٽيارگيييٽ ڪيلير
آ ي ،جنهن پنهنجو پاڻ چيئينيلين تيي وڊييو اعيتيرافيي
بيان جاري ڪيو هو ته ميون  122کيان وڌييڪ قيتيل
ڪيا آ ن جنهن کي ڪورن طرفان سکر واري جيل
مان ضمانت تي آزاد ڪيو ويو آ ي ۽ اهو پنهينيجيي
گهر به په ي چڪو آهي .اجمل پهاڙي سال 2212
کان  2219تائين ڪراچي جيل ۾ قيد هيو ،بيعيد ۾
اجمل پهاڙي کي سال  2219۾ سکر سينٽيرل جيييل
منتقل ڪيو ويو هو .جڏ ن ته رينجرز سال  2212۾
 10ماڻهن کي قتل ڪرڻ جي الزام ۾ اجمل پهاڙي
کي گرفتار ڪيو هو ۽  10ڪيسين ميان اجيميل کيي
 11ڪيسن مان بيري ڪيييو وييو ۽  2ڪيييسين جيي
ضمانت تي آزاد ڪيو وييو آ يي .اهيو بيه ٻيڌاييو پيييو
وڃي ته ڪراچي ۾  1992جي آپيريشين ۾ سينيگييين
ڪ ييييس ۾ اج يمييل پيهيياڙي م يلييوث هييو .ٻ يئييي طييرف
پوليس ذريعن جو اهو چوڻ آ ي ته اجمل پهاڙي جي
 2ڪيسن ۾ ضمانيت مينيظيور ٿيييڻ تيي کيييس آزاد
ڪيو ويو آهي .هوڏانهن اجيميل پيهياڙي ميٿيان قيتيلين
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سان گيڏ سينيدس ميٿيان دهشيتيگيردي جيا بيه ڪيييس
داخل هئا ،پر ان کي ضمانت جهٽ ۾ ميليي وئيي ۽
هيڏي وڏي ٽارگيٽ ڪلر ۽ قاتل کي ضمانيت ميليڻ
تي قانوندانن ۾ پڻ تهلڪو م ي ويو آ يي ،جين ۾
اهييا پييڻ ڳيڻيتييي ڇييانييييل آ ييي تييه جيييڪييو قيياتييل پيياڻ
اعتراف ڪيري تيه هين  122کيان وڌييڪ قيتيل ڪيييا
آ ن جيڪو پاڻ  132جو بيان ڏئي ان کي ضيميانيت
ميلييي وئييي تييه بيياقييي ٻيييين قيياتيليين کييي ڪيهييڙي سييزا
ملندي؟ جڏ ن ته اجمل جاچ ٽييم کيي ٻيڌاييو هيو تيه
جڏهن ڪنهن جي ٽارگيٽ ڪلنگ ڪرڻي هجي تيه
حڪم ڏيندي وقت ڪوڊ ورڊز استعيميال ڪيييا وڃين
ٿا ،جييئين فيائيل خيرييد ڪيري وم ييا پيئيمييينيٽ وم
جهڙا لفه شياميل آهين .اجيميل پيهياڙيَء 1923ع ۾
ايم ڪيو ايم ۾ شموليت اخيتيييار ڪيئيي1993 .ع
۾ اجيميل پيهياڙي تيربيييت الِء ڀيارت وييو جيتيي هيڪ
جهنگ ۾ قيائيم آرميي ٽيريينينيگ سييينيٽير ۾ کيييس
هيٿييييار هييالئييڻ جييي خييا .سيکييييا ڏنييي وئييي .اجيمييل
پيهياڙيَء پيولييييس کيي اييم ڪيييو اييم حيقيييقييي جييي
سربراهه آفاق احمد تي قاتالڻي حملي جي رٿابنيديَء
کييان آگيياهييه ڪ ييييو .ت ين يهيين کييان سييواِء اق يبييال رعييد
ايڊووڪيٽ ،ن ليگ اڳواڻ بدر اقبال ،ايم ڪيو اييم
حقييقيي ،اورنيگيي ۾ نينيڍيين چيونيڊن دوران ميارجينيدڙ
بهاري قومي موومينٽ جي سربراهه سميت سييياسيي
۽ مذهبي پارٽين جي ڪارڪينين ۽ انيڊر ورليڊ سيان
واسطو رکندڙ ماڻيهين جيي قيتيل ۾ ميليوث هيئيڻ جيو
اعتراف ڪييو هيو .پيهياڙيَء ميوجيب دهيلييَء کيان ٽين
چئن ڪالڪن جي پنڌ تي جهنگ ۾ تربيييت دوران
ساڻس ڪجهه ٻيا به ڪارڪن گڏ هئا .هڪ مهيني
جي سکيا کانپوِء سني نالي هڪ شخص کييين وٺيڻ
آيو ۽ واپس دهلي وٺي آيو ،جتي هو ٻيييا  3ميهييينيا
ترسيا هئا .پهاڙيَء موجب کين چيو ويندو هو ته حق
نه مليا ته الطاف حسين جي قيادت ۾ هو سنڌ جيي
وڏن شهرن کي الڳ رياست بڻائيينيدا .اجيميل ميييڊييا
کيي ٻيڌاييو تيه 1993ع ۾ سينيڌ سيييڪيرييٽيرييٽ تييي
راڪيٽ الن رز سان ڪيل حملي جي لڳ ڀيڳ ٻين
مهينن کانپوِء کيس لنڊن مان نديم نصيرت حيڪيم
ڏنو ته هو ذيشان پي آِء بي وارن سان گڏ ايران هلييو
وڃي ۽ وڃڻ کان اڳ هو نائن زيرو ويو جيتيان کيييس
خرچ الِء  02هزار رپيا ڏنا ويا هئا .هاڻي تيوهيان پياڻ
ان مييان انييدازو لڳييايييو تييه هييييڏو وڏو ٽييارگييييٽ ڪيليير
جيڪو سنڌ سيڪريٽريٽ سنڌ جيي وڏي سيرڪياري
ادارن جي حملي ۾ ميليوث هيجيي ،سييياسيي پيارٽييين
جي مختلف ڪارڪنن ۽ اڳواڻن جي قتل ۾ ميليوث

هجي ۽ ٻين کوڙ وڳوڙن ۽ قتلن ۾ ملوث هيجيي ان
کي ضمانت تيي آزاد ڪيرڻ ڄيڻ ميقيتيول جيي وارثين
کيي ٻيييهير قيتييل ڪييرڻ جييي بييرابير آ يي ،جينيهين جييو
سوشل ميڊيا تي پڻ ٻڙڌڪ ميتيل آ يي .ٻيئيي طيرف
شاهه رخ جتوئيي جينيهين ڪيافيي سيال اڳ شياهيزييب
کي قيتيل ڪيييو هيو ،جيييڪيو هين وقيت بيه جيييل ۾
آ ي .جڏ ن ته شاهه رخ جي وارثن پاران ميييڙ ميني۾
ڪري شاهزييب جيي وارثين کيي راضيي ڪيييو هيو ۽
راضي ناميو بيه ٿيي وييو آ يي ۽ کييين شيرييعيت جيي
مطابق ديعت به ڏني وئي هيئيي ۽ هيڪ پيوري ڊييل
تحت اهو سڄو خاندان آسٽريليا ۾ سيٽل ٿي چڪيو
آهي ،پوِء بيه شياهيه رخ جيتيوئيي کيي آزاد نيٿيو ڪيييو
وڃي ۽ ضمانت بيه نيٿيي ڏنيي وڃيي .اييئين نياهيي تيه
آئون ڪو قاتلن جو حيمياييتيي آ يييان ييا قياتيلين کيي
سپورن ڪريان ٿو ،پر چوڻ جو ميقيصيد اهيو آ يي تيه
جيڪو  122کان وڌيڪ قتلن جو اعتراف پاڻ ڪيري
ان مٿان دهشتگردي جا ڪيس داخيل هيجين ان کيي
ض يمييانييت تييي آزاد ڪ ييييو وڃييي ٿييو ان مييان اسييان
پاڪستاني ڪهڙو نتيجو ڪڍي سگهون ٿا تيه آخير
ائين ڇو ڪيو ويو آهي ان جا ڪهڙا سيبيب آهين؟ ۽
جيڪو هڪ قتل ڪيس ۾ قيد هجي ۽ مقتول جي
وارثيين کييي م ييييڙ مينيي۾ ڪييري راضييي نييامييون ڪييري
چڪو هجي پر پوِء به ان کي نه آزاد ڪيو وڃي ٿو ۽
نه ئي ان کي ڪا ضمانت ڏني وڃي ٿي ،اهو ڪٿيان
جو انصاف آهي جو ملڪ هڪڙو هجيي ۽ قيانيون ٻيه
هجن ،جيڪڏ ن سزا هجي ته ٻنهي الِء هجڻ کيپيي.
هونئن به اسان ون اييئين ٿييينيدو آ يي تيه غيرييب الِء
قييانييون هيڪييڙو هييونييدو آهييي جينيهيين ۾ غييرييبيين کييي
پيڙهيو ويينيدو آهيي ۽ اميييرن الِء قيانيون ٻيييو هيونيدو
آ ي جنهن ۾ امييرن کيي خيا .رعياييت ڏنيي وڃيي
ٿي ۽ وري سياستدانن الِء الڳ قانون آ ي جنهن ۾
سياستدانن کي خا .سهولتون ڏنيون وينديون آ ين
جنهن ۾ گرفتار ٿيل سياستيدان کيي خيا .ڪيميرن
۾ آسائشون ڏيئي رهايو ويندو آ ي ۽ اجمل پهياڙي
بيه ان جيو تسيليسييل آ ييي جينيهين ڪيييتييرائيي خيانييدان
اجاڙي ڇڏيا آ ن .تينيهينيڪيري پياڪسيتيان جيي ادارن
کي قانون کي بهتر ڪرڻ گهرجي ان تي نظير ثيانيي
ڪرڻ گهرجي ۽ اهڙا تڪڙا فيصال نه ڪرڻ گيهيرجين
جن سان عوام جو عدليا تان ويساهه کيڄيي وڃيي ۽
سوچي سمجهي فيصال ڪيا وڃن ۽ قانون جي رن
بحال ڪرائيي ميقيتيولين سيان انصياف ڪيييو وڃيي تيه
بهتر ٿيندو.
***

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

قدميُفلسفيُجيُجديدُت ريخُ
ڊاڪٽر شير مهراڻي

يعني علم جو چاهه ،محبت
۽ پيار .انسان ابتدا کان وٺي
جنهن شيِء سان وڌيڪ چاهيه
ڪيو آهي ،اهيو عيليم ،فيڪير
۽ فلسفو ئيي آهيي ۽ جينيهين
شيييِء ک ييييس س ييڀ ک ييان
وڌيي ييڪ جي ييوکي ييم ۾ وڌو آهي ييي،
تڪليفون ڏنيييون آهين ،اهينيج ڏنيا
آهيين ،اهييا بييه ڏاهييپ ئييي آهييي.
انگريزي ۾ مشهور چوڻيي آهيي
تييه Ignorance is a blessing
ييعينييي العيليمييي هييڪ رحيمييت
آهي .لطيف سائينَء به چيييو
هييو تييه ”اال ڏاهييي َم ٿ ييييا
ڏاه ي ييي ييون ڏک ڏسي يين“ ۽
پنجيابيي ۾ چيوڻيي آهيي،
”عي يق ييل ن ييا ه ييووي ت ييي
ع يقييل
ميوجيان ئيي ميوجيان“ يييا
ٺي يي ييڪ
ناهي ته سيڀ ڪيجيهيه
رهيينييدو.
آهي ۽ انسيان خيوش
آهييي؟ ۽
العلميي رحيميت ڇيو
۾ ڏک
عيلييم تييوڙي عيقييل
ڪ ي ي ي ي ي ي ي ي ييري
ڇييو آهييي؟ اهييو ان
ماڻهوَء کيي
آهي جو ال عيليم
ناهي هوندي
اه ييا خي يب يير ئ ييي
گ يهييرجييي ٿييو،
تييه ک ييييس ڇييا
ڪ يهييڙو آهييي؟
س ينييدس حييق
ڪيڏانهن پيئيي
دني ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ييا
پ ي ي يئي ي ييي وڃي ي ييي؟
وڃ ييي ،ڇ ييو
ڪيييئيين وجييود ۾
ڪييائ ينييات
ڇو آيو؟ کيييس ڇيا
آئي؟ فرد
آهييي؟ ڪ ييييڏان يه يين
ڪي ييرڻي ييو
آهييي؟ ڪ ين يهيين جييو
وڃ ي يڻي ييو
آک ييييو م ي يڻييو آهييي؟
چ ي ييي ييو
ڪنهين کيان ۽ ڪيٿيي
اني يڪ ييار ڪ ييرڻ ييو آه ييي؟
ڪٿي اقرار ڪرڻو آهيي؟ هيو
انهن سڀني ڳالهين کيان ال عيليم پينيهينيجيي ڌن ۾
مست مگن! ”جهڙا اچن ڏينهڙا ،تهيڙا وييهيي گيهيار“
جي مصداق هوندو آهي .ٻئي پاسي هڪ ڄاڻوَء کي
نه صرف انهن سڀني سيوالين جيا جيواب گيهيرجين ،پير

فلسفو

انهن تي عمل به گهرجي ۽ عيميل ڪيڏهين ڪيڏهين
کانئس وڏي قيمت وٺندو آهي ،بلڪه زنيدگييَء کيان
به وڏي! پر اسان ال علميَء جو علم حاصل ڪيرڻ ۽
علم جي اندر جهاتيي پيائيي گيهيري اڀييياس کيانيپيوِء
پڪ ئي پڪ ان نتيجي تي په نداسين ته بيييشيڪ
ال عملي واري خوشيَء کان علم ۽ ڏاهيپ وارو ڏک

ڀلو آهي .فلسفو انهن سڀني سوالين جيا جيواب ڏئيي
ٿو ،جيڪي سوال اسان جي ذهن ۾ اچانڪ اڀيرن ٿيا.
سوال جو ذهن ۾ اڀرڻ يا ڪنهن سان اختالف ڪيرڻ
عقل جي نشاني آهي ۽ عقل وڏي نيڪي ۽ اخيالق
آهي .تڏهن ئي ته ارسطو پينيهينيجيي اسيتياد افيالطيون

سان اختالف ڪندي لکيو هو ته ميون کيي افيالطيون
ڏاڍو پيارو آهي ،پر علم ،سچ ۽ عقل ان کان وڌيڪ
پيارا آهن.
سنڌيَء ۾ فلسفي تي تمام گهٽ ڪم ٿيييو آهيي.
محمد ابراهيم جويي صاحب پاران جارج پوليزر جي
ڪتاب جو ترجمو جيڪو هن ”فلسفي جو ابيتيدائيي
ڪيورس“ جيي نياليي سيان
ڪييييو .رشييييد ڀيٽيييَء جييو
”سچ جو فليسيفيو“ ڊاڪيٽير
ن ي يجي ييم ع ي يبي يياسي يييَء جي ييو
”تصييوف جييي چيييير ڦيياڙ“،
اڪبر لغاري صياحيب جيو
”فيليسيفييي جييي ميخيتيصيير
تارييخ“ ڪجيييڪيو اردوَء ۾
بييه تييرج يمييو ٿ ييييو آهييي، .
ڊاڪٽر سڪندر ميغيل جيا
ڪ ي يتي يياب ” ،ڏاهي ييپ جي ييو
اڀي يي يياس“ ۽ ” ارتي يق ييا ج ييي
ڪ يهيياڻييي“ ،آغييا س يل ييييم
پيياران ول ڊيييورانييٽ جييي
ڪ ي يتي يياب Pleasures of
 Philosophyجيو تيرجيميو
”فيليسيفييي جييون راحيتيون“،
اڪرم انصاريَء پاران ول
ڊيورانٽ جي ٻئي ڪتاب
Story of Philosophy
جو ترجميو ”فيليسيفيي جيي
ڪ يه يياڻ ييي“ ڊاڪي يٽ يير گ ييل
پاران يوناني فيليسيفيي جيا
تييرج يمييو ڪ ييييل ڪ يج يهييه
ڪتاب ،راشد دائيودپيوٽيي
جو ” يوناني فيليسيفيي جيي
تيياريييخ“ ،ميميتيياز بيخيياريَء
پياران جييوسيٽين گيارڊر جييو
ت ييرجي يم ييو ڪي يي ييل ن يياول/
في يلي يسي يف ييي ج ييي ت يياري ييخ
”صوفيَء جي دنيا“ يوسف شاهين ۽ يوسف سنيڌيَء
جيا ييونييانيي ڏنيد ڪيٿيائيين ،دييويين ۽ دييوتيائيين بيابييت
ليکييييل ڪ يتيياب ،اسيتيياد حييييدر ليغيياري صيياحييب جييا
ڪيجيهييه م يمييون ،ڊاڪيٽير عيياليم شيياهيه جيا ڪيجيهييه
م مون ،ڊاڪيٽير غيفيور ميييميڻ صياحيب جيا ڪيجيهيه
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م مون ۽ مقاال ،ڊاڪيٽير رسيول ميييميڻ جيا ڪيجيهيه
ڪتاب ،جاويد ڀيٽيي ۽ جياميي چيانيڊييي صياحيب جيا
ڪجهه ليڪ ر منهنجي سامهون گذريا آهن .شايد
ڪي اڃان ٿورا ڪتاب يا م ميون ٻيييا بيه هيجين تيه
هيجيين نييه تييه خ
ڪييل پييييران دا خيييير! حيياالنيڪييه ميياڻييڪ
پٿاواال لکيو آهي تيه سيڪينيدر اعيظيم جيڏهين سينيڌو
نديَء جي ساميهيون آييو تيه چيييائييين ”هين درييا کيي
سيجييدو ڪييرييو هين اسيان کيي ڊائينييوسيس دييوتييا ڏنييو
آهي “.يونانين ئي سنڌو نديَء کيي ”انيڊوس“ سيڏييو
هو ،جيڪو اڳتي هليي ”انيڊس“ ٿيي وييو .اسيان جيي
نوجوان استاد نويد سنديلي سنڌيَء ۾ ”فلسفي جيي
تاريخ“ لکي هڪ تيارييخيي ڪيم ڪيييو آهيي692 .
صفحن تي ٻڌل هن ڪتاب ۾ ٻه ڀاڱا شياميل آهين،
ج يي يڪييو قييديييم دور کييان شييروع ٿييي يييونييان جييي
ڪالسيڪي دور تي ختم ٿئيي ٿيو ،پير تيارييخ اڃيان
اڳتي هلي ٿي .پياري نويد سنديليي کيي هين جيهيڙا
اڃا ٻه ٽي ٻيا به ڪتياب ليکيي فيليسيفيي جيي تيارييخ
مڪمل ڪرڻي پوندي .هن ڪتاب ۾ جيييتيرو ڪيم
هن ڪيو آهي ،اهو به ڏاڍو مستند ۽ الڀيائيتيو آهيي.
هن ڪتاب جي ٻنهي ڀياڱين ۾ خ
ڪيل چيوڏهين بياب
آهن.
هي ڪتاب گهڻن حوالن سان اهيم ۽ ميٿيي ٻيڌاييل
ڪتابن کان مختلف آهي .پهريين ڳياليهيه تيه جينيهين
نموني ڪتاب جا هي ٻه ڀاڱا آندا ويا آهين ،ان ميان
لڳي ٿو ته ڪتاب جا ٻيييا ڀياڱيا بيه ايينيدا ،حياالنيڪيه
اهڙو ذڪر نويد سنديلي هن ڪتاب ۾ ناهي ڪيييو.
اسان جي کيس گذارش هوندي ته هيو فيليسيفيي جيي
تيياريييخ کييي ميڪيمييل ڪييري ۽ ٻييه چييار اهييڙا ٻييييا بييه
ڪتاب ضرور آڻي .ٻي اهم ڳالهه هين ڪيتياب جيي
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اهيا آهييي تييه هيين ۾ ڪيوشيش ڪيري هير بيحي جييو
نتيجو ڏنو ويو آهي .جيئن پهرين باب جي نتييجيي
۾ هو لکي ٿو” ،ڏند ڪٿا کان فليسيفيي ڏانيهين اچيڻ
نيه رڳيو ييونيانيي فيڪير کيي اڳيتيي وڌاييو ،پير ان جيي
نتيجي ۾ روِء زمين جا ماڻهو انهن سائنسي فڪرن
مييان گيهيڻييو سييييراب ٿييييا ...هييوميير ۽ هيييسييييڊ جييي
شاعريَء جي نتيجي ۾ اتان جي تعليمي نيظيام ۾
سڌارو آيو ۽ انسان کيي عيام زنيدگييَء ۾ پينيهينيجيو
ڪردار نيڀيائيڻ جيو صيحييي دڳ ميليي وييو .ان سيان
گڏوگڏ کين پنهنجي ماضيَء جي ڪردارن جي آڌار
تي تاريخي واقعن کي سمجهڻ جي پروڙ ملي وئي.
اهڙيَء طر انساني ذهن ارتقائي منزل ماڻيينيدو ڏنيد
ڪ يٿييا ،مييذهييب ۽ ادب کييان ه يل ينييدو سييائ ين يسييي ۽
فلسفياڻي سوچ ڏانهن سفر ڪرڻ لڳو“.
هن ڪتاب جو هر باب اهم آهي ۽ ڪتاب جي ٻي
اهم خوبي اها به آهي ته ان کي عيام فيهيم ٻيولييَء
۾ ليکييييو ويييو آهييي ۽ ميخيتيلييف فيليسيفيييياڻييا نيقيطييه
سمجهائڻ الِء سنڌي ۽ اردو شياعيريَء ميان بيه ميثيال
ڏن ييا وي ييا آه يين .جي ييي يئ يين تي يق ييدي ييري ييت ج ييو ني يظ ييري ييو
سمجهائيندي هو شاه سائينَء جيو هيي بيييت ڏئيي
ٿو:
آئُون ِ
ڪ نه ڄاڻان ِايئن ته َج َر گِھڙي جوکو ئي؛
ڪ ِڍبو ِ
ڪ ُ
ڪيئن
نڌ َ
يم ِجي ،تَنهن کان َ
قَضا جا َ
ڪرِ َ
ڪ لِ ِکتئي ،ٻ ِئي نِين َهن ،آڻي ادليو آب ۾.
ِه ُ
يا ٻئي هنڌ سماج ۾ فرد جي ڪردار بابت ليکينيدي
هو لکي ٿو ته” .ڳالهه آهي فڪر جي سوچ سمجيهيه
جي جنهن ۾ انسان جو ذهين هين دنيييا ۾ شيعيور ۽
مينيطيق جيون واٽيون ووڙي هيڪ فييرد کيان وٺيي قييوم
تائين پوري سماج کيي نيئييين دڳ الئيي ٿيو .بياقيي

ٻيا ماڻهو ماهر ٿيڻ پسند نٿا ڪن .نينيڊ ۽ الشيعيور
۾ حييياتيي گيهياري هيميييشيه الِء هيليييا وڃين ٿيا ،ڄييڻ
سندن جيون جو ڪو مقصد ئي نه هو“.
وم ِي َمرِ ي ِويا ،ما ِه َر ِي نه ُمئا؛
حر َ
َم ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ِنج َهڻي ،لڏيائون لئا؛
ِچڙِيَء جي َئن ُچه َ
باب ئِي ُهئاِ ،انهِيَء واديَء ِو َچ ۾.
ُح َ
نويد سنديلي محض فلسفي جي تاريخ تي ڪيتياب
ناهي لکيو بلڪه هن تاريخي سي يايين کيي اڄ جيي
دور سان پڻ همڪنار ڪيو آهي .اهوئي سبب آهيي
جو هي ڪتاب پڙهندي ڪٿي به ڪينيهين اوپيرائيپ
جو گمان نٿو ٿئي .هو تاريخ ،فسلفي ،سچ ،نيڪيي،
سييون يهيين ،وجييود ،ميياديييت پييرس يتييي ،خ ييييال پييرس يتييي،
ط يب يع ييييات ،ح ييييات ييييات ،ن يف يس ييييات ،س يييياس ييييات ۽
اخالقيات تي گهرا بح ڪندي نتيجيا اخيذ ڪيري
انهن کي اڄ جي دور سان سلهاڙي ڇڏي ٿيو .اهيڙي
ريت فلسفيي جيهيڙو خشيڪ ميوضيوع دلي يسيپ ٿيي
وڃي ٿو .هين ڪيتياب جيو هير صيفيحيو سينيدس عيرق
ريزي جي گواهي ڏئي ٿو .هن ڪتاب جي تياري ۾
هن  22انگريزي ڪتابن سمييت خ
ڪيل  29ڪيتيابين
مان مدد ورتي آهي .جن جا هن حواال پيڻ ڏنيا آهين.
هيي ڪيتيياب پييڙهييڻ کييانيپييوِء اسييان ان نيتيييجييي تييي
په ون ٿا ته سنڌيَء ۾ فلسفي بابت لکيل ڪتابن
۾ هي هڪ مينيفيرد ڪيتياب ضيرور آهيي ،پير ان ۾
جيييڪييڏهيين سيياڳيييين مييوضييوعيين تييي ليکييييل سينييڌي
ڪيتييابيين مييان بييه مييدد وٺييي حييواال ڏنييا وڃيين هييا تييه
ڪتاب اڃان وڌيڪ نشيانيبير ٿيي بيييهيي هيا .پييياري
نويد سنديلي کي بهترين ڪتاب لکڻ تي واڌايون.
***

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

آتم ڪٿا داسڇان گل جو مخڇصر جائزو
لعل بخش جسڪاڻي

جييي م يگيياڳ ۾ گييل م يح يمييد
عيميراڻييي صياحييب جيي وييجيگييي
دوست ۽ ساٿي شمس جعفراڻي
صاحب ڪتاب جيي ميگياڳ ۾
چ يئييي ٿييو تييه اسييان ع يمييراڻييي
صاحب کي ”جيئيم“ جي ناليي
سان سڏيون ٿا .چوندا آ ن ته انسان جي نالي جيو اثير ان
ش يخ يص ييييت تييي الزمييي پييونييدو آ ييي .اسييان جييو دوسييت
بيشڪ گل ته ڪڙو گيل آ يي جينيگين جيي ليکيڻييين ۾
گالبن ۽ موتئي جي يٻيڪيار سيميوري سينيڌ کيي واسيي
ڇڏيو .عمراڻي صاحب عاليم ۽ ادييب آ يي سينيڌي کيان
وڌيڪ انگرييزي ،اردو ادب ۽ تيارييخ جيو وسييي ميطياليعيو
ڪيو اٿس .ور اڱي کان اڳ ۽ ٿورو پوِء انڊيين آِء .سيي.
ايس آفيسر جيڪي عيالئيقيي ۾ ميقيرري وقيت اتيان جيي
سماجي ،معاشي ۽ ثقافتي تيارييخ تيي ڪيتياب ليکيي ان
پوسٽنگ واري عيالئيقيي سيان ميحيبيت جيو اظيگيار ڪيري
اتان جي عوام سان يڪجگتي ڪندا هئا .ا ڙين رواييتين
۾ انگريز آفيسرن ۾ ڊاڪٽر سورلي ،ڊاڪٽر ليئيميبيرڪ ۽
ڪن ٻين جا ناال وٺي سگگجن ٿا .اسيان جيي سيانيڀير ۾
عبدالقادر منگي ۽ شمس جعفراڻيي صياحيب نينيڍي کينيڊ
جي سول سرونٽس جي روايتن کي جاري ۽ سياري رکيي
تمام معياري آتم ڪٿائون لکي سنيڌي ادب جيي آتيم
ڪٿا جي صنف ۾ جدت آندي ۽ ٻنيگيي صياحيبين اسيان
کيي پينيگينيجيي دور بيابييت شييانيدار تييارييخييي ،سييياسييي ۽
ثقافتي حالتن تي ڪتاب ڏنا .سڀني دوستن جون اکييون
عمراڻي صاحب ڏانگين آسيائيتيييون يييون تيه ڪيڏ ين ٿيو
مڪمل ڪري .نيٺ داستان گل جو جنم ٿيو آتم ڪيٿيا
ڏسي سڀني کي سر ائي ٿي ۽ دوسيتين جيي مينيگين تيي
مرڪ موٽي .عمراڻي صاحب گگڻ پڙ يو عياليم ۽ ادييب
آ ي ،ٻولي ،ادب ۽ تاريخ تي دسترس رکيي ٿيو .سينيدس
پ يگييرئ يييين ڪ يتيياب جييي واکيياڻ ۽ پييذيييرائييي ٿييي آ ييي.
عبدالقيادر مينيگيي ،شيميس جيعيفيراڻيي جيييان ڪيميشينير ۽
اعلي عگدن تي ر ي اييميانيداري
سيڪريٽري ڪل ر جي ٰ
۽ س ائي سان سنڌ واسين جي خدمت ڪئي .ڏٺو وڃيي
ته داستان گل جي ”ن“ زير سان اسان ون سينيڌي ٻيولييَء
۾ مروج نا ي .سندس ايينيدڙ ڪيتياب بيه سياڳيييو يجيي
ييعينييي زييير ۾ آ ييي ،ا ييا اردو جييي يجييي ٿييينييدي آ ييي
سنڌيَء ۾ نا ي .بگرحال و پنگنجي آتم ڪٿا کي بي
ترتيب چئي ٿو .ڇو ته واقعا ڳالگيون اڳتي پوئتيي آ ين،
جيئن آتم ڪٿا جي مرڪزي ڪردار کي ياد اچن ٿيييون.
لکي ٿو ،جيئن  James Joyaceجو ناول ۽ اردوَء ۾ قيرت
العين جيا نياول  Stream of consciousnessجيي صينيف
 genreتحت الشعور ۾ لکيا ويا .جيڏ ين تيه داسيتيان گيل
جا ننڍا ننڍا عنوان  Thematicآهن جيڪي و پنيگينيجيي
ڇپيل مقالن ،م مونن ،ڪالمن ،تبيصيرن ،خيطين ۽ ٻيئيي

مواد کي نئين سر ترتيب ڏئي نگايت منفرد طريقي سيان
آتم ڪٿا ڏني آ يي ،جيييڪيا دلي يسيپ آهيي ۽ دل کيي
ڇگي ٿي .عمراڻي صاحب پنگنجي استيادن کيي احيتيرام
سان ياد ڪري ٿو .جنگن ۾ سائين محيبيوب عيليي چينيا،
ڊاڪٽر ڊيوآرن ،پروفيسير صيفيدر ،پيروفيييسير حياميد عيليي
خان جيڪي منگنجا به س ل سرمست ڪاليج ۾ اسيتياد
ر يا هئا .و ڊاڪٽر عبدالجبار جوڻيجو کان اتساه وٺي
ان کي آئيڊيل سميجيگيي ٿيو .قياضيي خيادم کيي بيه يياد
ڪري ٿو .سنڌ يونيورسٽي جوائن ڪري پنگنجي Talent
۽  Creativityوسيلي استادن کي متاثر ڪري آپا امينيا
خميساڻيَء کيي وييجيگيو وڃيي ان کيي پينيگينيجيو آدرشيي
استاد ۽ ر بر م ي ٿو .بيشڪ وَء وڏي اسيڪيالير شياه
جي شار احترام جي قابل پروفيسر ۽ منگنجيو پيڻ آپيا
سان نيازمنديَء جو رشتو و .پنگنجي قيابيليييت وسيييليي
انگريزي شعبي ۾ انگريزيَء ۾ ڊرامون لکي ڊائيرييڪيشين
ڏني ۽ ائڪٽنيگ پيڻ ڪيئيي .وي .سيي ۽ اسيتيادن کيان
م تا ماڻي ۽ وي .سي صاحب خوش ٿي کيس ٻيه سيئيو
رپيا انعام ڏنو ،جيڪي ان وقت گگڻا پيئيسيا هيئيا .سينيڌ
يونيورسٽيَء ۾ ٻه سال ر ي چٽاڀيييٽييَء جيي اميتيحيان ۾
پييي .سييي .ايييس جييو ام يت يحييان پيياس ڪييري وڏا ع يگييدا
ماڻيائين .مون کي ياد آ ي ته آئون عمراڻي صاحب کيي
آمريڪن سينٽر برٽش ڪائونسل ييونيييورسيٽييَء ۽ شيگير
۾ دل سپيَء سان ڏسندو هئس ،و مون کيي گيگينيڊييدار
وڏن وارن سيان سيميارن ۽ سينيجيييدا نيوجيوان لڳينيدو يو.
ڪيليفورنيا يونيورسٽيَء مان پيبيليڪ ائيڊمينيسيٽيريشين ۾
ماسٽرز ڪئي .ٻن سالن دوران پنگنجيي وييجيگيي دوسيت
شمس جعفراڻي صاحب سان جيڪا خط ڪتابت ٿيي ان
بييابييت جيعيفييراڻييي صيياحييب چيئييي ٿييو تييه ” ،ييو ا ييي خييط
آرڪائيو ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو “.سو خيط نيگياييت ا يم
لڳن ٿا ،جيڪي ايندڙ ڪيتياب ۾ شياميل ٿيييڻ گيگيرجين.
ج ينييرل ض ييييا ون حيياضييري ،ٽييي سييال الڳ يي يتييو سييازش
تحت  O.S.Dٿي ر يو .جسيٽيس نياصير اسيليم زا يد ون
حيياضييري ۽ عيمييراڻييي صيياحييب جييي جييواب جسيٽييس کييي
الجواب ڪيري ڇيڏييو .بيبيليي ڪيييس ٻييين تيڪيليييفين ۽
ڏکين ڏينگن جي پرواه نه ڪئي ۽ مڙس ٿي منگن ڏنيو.
آفيسرن ۽ استادن کي منگين تيي سيچ چيوڻ جيي شيروع
کان کيس عادت هئي ،جيڪي ڪ س ي دانشيور جيي
اعلي ڪردار جي عالمت ۽ صاف گوئي آ ي .غلط کيي
ٰ
غيلييط چييوڻ Compromise ،نييه ڪييرڻ جييي عييادت يجييڻ
ڪري تڪليفون سگي پار پيو ۽ ثابت قدم ر يو .ائييين
چوڻ ۾ ڪيوبيه وڌا نيه ٿييينيدو تيه عيميراڻيي صياحيب يڪ
س و بي ڊپو دانشور بياال آفيييسيرن کيي مينيگين تيي سيچ
چئي ڏيندو و ۽ يميييشيه سيور يييائيي سيان مينيگين ڏئيي
سرخرو ٿئي ٿو ،جنگن جي نتيجي ۾ تڪيليفن ۾ ر يي
نيوڪييري دوران پينيگينيجيي ڪييردار کيي داغييدار ٿييييڻ کييان

ب ائي ٿو .جيئن ڀٽائي چوي ٿو :خ
ڪينين گيگيڙي ڪياليو،
سيڪ پييرييان جيي سيگيڻيي .عيمييراڻيي صياحييب عييوام جييي
خدمت کي فرض سيميجيگيي سي ين جيذبين جيو پيرچيارڪ
يجييڻ ڪييري يم يييشييه ت يڪيل يييفيين ۾ يجييي ٿييو Naive
 optimismته نيٺ باطل تي حق غالب ٿيندو .ڏٺو وڃي
ته ا و سيادگيي پسينيد جيذبيو بيه بينياون کيان پياڪ اميييد
اعلي آدرش ۽  Universal truth۽
پرستي انسانيت جو ٰ
خوش انيديشيي آ يي ،جيييڪيي سينيدس شيخيصيييت جيون
خوبيون آ ن .و سماج کي بناون کيان پياڪ ڏسيڻ جيو
آدرش رکي ٿو .شيرين سومرو ڪيس ۾ ڊاڪيٽير نصيرا
قييريشييي کييي سي ييو سينييڌ پييرسييت ۽ غييييرتيم ينييد سينييڌي
سمجگي ٿو ۽ شيرين جي مغربي رويين کيي پسينيد نيٿيو
ڪري .ن آتم ڪٿا جي جدت ا يا تيه آخير ۾ سيميوري
س ينييڌي مييواد کييي ان يگييريييزيَء ۾  Summariesڪييري
پنگنجي  Readersالِء آساني پيدا ڪئي اٿيس ،جيييڪيي
س ينييڌي ن يٿييا پييڙ ييي س يگ يگيين .يين  22ص يف يحيين جييي
خوبصورت انگريزيَء ۾ سموري آتم ڪٿا جو تجزيو ڏنو
اٿييس .ج ينيگيين ۾ اسييان جييي ادبييي مشييا ييييرن ۾ اسيتيياد
دانشور عالمه آِء .آِء قاضي ،راشدي برادران ،غالم ربيانيي
آگييرو ،عييالمييه قيياس يمييي ،سييائيييين جييي ايييم س ييييد ،غييالم
مصطفي شياه ،ڊاڪيٽير بيليوچ ،ڊاڪيٽير حيميييده کيگيڙو ۽
ٰ
پييروف يي يسيير ظ يفيير حسيين ،رسييول ب يخييش پ يل يي يجييو ،ڊاڪ يٽيير
عبدالغفار سومرو ،فاطيميه ڀيٽيو ۽ اوائيليي اردو ادييبين جيي
ترقي پسند تحريڪ جي بييميثيال ڪيارڪيردگيي ۽ ڪيم
کان گگڻو متاثر ٿي تجزيو ۽ بح ڪيري سياراه جيوڳيو
سمجگي ڀيٽا ڏئي ٿو .عمراڻي صياحيب جيي آتيم ڪيٿيا
علمي ادبي ڄاڻ سياسي سيمياجيي حيادثين ا يم تيارييخيي
واقعن کي پنگنجيي اکييين سيان ڏسيي ميحيسيوس ڪيري
قلمبند ڪري پڙ ندڙ کي حيران ۽ دل سپي پيدا ڪيري
واقعن مٿان واقعا ڳالگيون ڪري قصا گيوئيي ۾ ڪيميال
۽ دسيتيرس رکييي ٿييو .ٿيامييس جيييفيرسيين چييييو :ميون کييي
مياضيييَء جييي تيياريييخ کيان وڌيييڪ ايينييدڙ وقييت جييا خييواب
پسند آ ن .عمراڻيي صياحيب بيه ا يڙي ميثيبيت سيوچ جيو
حييامييي ۽ طييرفييدار آ ييي .سييچ ڳييال يگييائييڻ ڪييري گ يگ يڻييي
تڪليف ۽ ڏک ڏٺا ،پر پاڻ بي ڊپو ۽ س يو کيييرٿير جيي
چوٽين جيان اڏول ٿي بييٺيو آ يي ۽ نيتيييجين جيي پيرواه
ن يٿييو ڪييري ج يي يئيين  Charles Bukowskiچ ييييو
جيڪي عمراڻي صاحب جي آتم ڪٿا تي ٺگڪي اچيي
ٿو  How well you walk on the fireعيميراڻيي صياحيب
جي آتم ڪٿا استادن ،عالمن ۽ اديبن الِء ا يم ۽ خيا.
طور نيئييين نسيل ۽ اعيل ٰيي عيگيدن جيي خيوا شيمينيدن الِء
آدرشي ڪيتياب  Guiding Primerآهيي ،جيييڪيي سينيڌ
جييي عييوام جييي خييدمييت کييي پيگييرييين تييرجييي ڏيييڻ کييي
عبادت کان وڌيڪ سمجگن ٿا.
***
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پروفيسر غالم حسين جلباڻي جي شخصيت
۽ علمي خدمڇون

تعليم

اسان سيڀينيي مسيليميانين جيي
خا .س اڻيپ آهيي .تيعيليييم
کي حياصيل ڪيرڻ ميرد تيوڙي
عييورت تييي الزم آهييي .شيياه
ڪيرييم بيليڙيَء وارو هيين دنييييا
جي رونق جو نقشيو هين طير

هچٽي ٿو:
مجازي موهي ،ڪڏهن ويندِء نڪري،
اکڙيون تو هي ،مڇڻ وهين وسهي.
ڪن خ
اکڙين کي دنيا پنهنجي دوالب ۾ آڻيندي آهيي
۽ ڪي اکڙيون دوکي کائڻ کان پرهيز ڪنديون آهين.
اهڙوئي ڪيميال عيقيل ۽ ڪينين جيو هيونيدو آهيي ،جين
بابت شاهه ڪريم چوي ٿو:
هي ڪن گڏهڻا وڪڻي ،ڪن ڪي ٻيا ڳنهيج،
سندي پريان ڳالهڙي ،تنين سين سڻيج.
خاهي ئي انسان دنياوي جيادو نيگيريَء ۾ گيم ٿيي پياڻ
وڃائي نٿا ويهن ،پر سرخرو ٿيي مينيزل مياڻيي وڃين ٿيا.
انهن بندن ۾ پروفيسر غالم حسين جلباڻي جيو نياليو
پييڻ نيمييايييان نيظيير اچييي ٿييو .پييروفيييسيير غييالم حسيييين
جلباڻي کي مالڪ حقيقي پاران جيڪو منصيب عيطيا
ٿيييو سيو تيا قيييامييت سينييدس نيياليو دنيييا ۾ يياد رکييييو
ويندو .سنڌ جي ساهتي خطي جي هن سڀاڳيي فيرزنيد
جو جينيم ڳيوم جيليبياڻيي ،تيعيليقيو ڀيرييا سيٽيي ،ضيليعيو
نوابشاه ڪهاڻوڪو ضلعو نوشهروفيروز ۾ هڪ ميعيزز
گهراڻي جي شخصيت ميان نظر محمد جلباڻيَء جيي
گهر ۾  22فيبروري سن 1912ع تي ٿييو .پيروفيييسير
غالم حسين جو گهراڻو ميذهيبيي هيو ۽ پياڻ اسيالميي
مهيني رجب ۾ پيدا ٿيڻ ڪري ڇٺيَء جو نالو انهيَء
مهيني جي مناسبت سيان ’رجيب‘ رکيييو وييو .انيهييَء
کييان يپييوِء غييالم حس يييين جييي نييالييي سييان م يق يبييول ييييت
ماڻيائين .جڏهن غالم حسين ٻن سالن جي عمير جيو
ٿيو ته سندس واليد وفيات ڪيري وييو .انيهييَء کيانيپيوِء
سينييدس چيياچييي جييي زييير نيظيير رهييييو ،جينيهيين کييييس
اسڪول ۾ جنرل رجسٽر ۾ غيالم حسييين جيي نياليي
سان داخل ڪيراييو .جيييئين تيه پياڻ شيروعياتيي تيعيليييم
پينيهينيجييي ڳييوم جييي اسيڪيول ۾ حيياصيل ڪييييائيييين.
سنڌي پاس ڪرڻ کانپوِء ڳوم جي ويجيهيو ،ڀيريين ۾
ڪوڙين مل چندن ميل هياِء اسيڪيول ۾ داخيل ٿيييو ۽
اتي چوٿين درجيي تيائييين تيعيليييم حياصيل ڪيييائييين.
جيئن ته غالم حسين جلباڻي هڪ ذهييين ٻيار هيو ۽
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سبق ياد ڪرڻ ۾ تيييز فيهيميي جيو هير وقيت ميظياهيرو
ڪندو رهيو .غالم حسين جلباڻي پنهنجي سوان ۾
لکي ٿو ته ” :چوٿين درجي ۾ ئي هيئيس تيه ميون کيي
ڏاڙهي به اچي وئي .اهڙي نينيڍي عيمير ۾ ڏاڙهييَء جيو
اچڻ واقعي هڪ عجييب و غيرييب ۽ ميعيميوليي ڳياليو
هئي “.چوٿين درجي ۾ ئي قيرآن شيرييف پيڙهيي پيورو
ڪيائين .اهڙيَء طر وڌيڪ تعليم حاصل ڪيرڻ الِء
ڪراچيَء جي سنڌ مدرسته االلسالم ۾ سين 1923ع
۾ پينيجيييين درجييي ۾ داخييل ٿييييو .انيهيييَء وقييت سينييڌ
مدرسته االسالم ۾ ڊاڪٽر عمر بن محمد دائود پيوٽيو
غي ي ي ي ييالم
مييدرسييي جييو پييرنس يپييال هييو.
حس يييين پ ين يه ين يجييي رهييائييش
مييدرسييي جييي هيياس يٽييل ۾
ڪيئييي ،س ينييدس اخ يت يييياري
م يمييون فييارسييي هييو ۽
ڊاڪيٽير دائيود پيوٽييو هييڪ
عييال ييم ه ييو ۽ سي ين ييدس
علميي نيگياه هير وقيت
سندس درسيگياه جيي
شاگردن مٿان هوندي
هئيي .هير روز شيام
ج ييو ه يياسي يٽ ييل ج ييو
چ يڪيير لڳييائييڻ ۽
معيائينيو ڪيرڻ ۽
شي يياگي ييردن جي ييي
چيرپيير تييي نيظيير
رکييڻ س ينييدس
معموالت ۾
شييامييل هييو.
پييروف ييييسيير
غي ي ي ي ي ي ي ييالم
حس ي ي ييي ي يين
جيليبيياڻييي جييي بيقييول تييه
”هييڪ ڏي ين يهيين مييون کييان م ين يه ين يجييي
اختياري م مون بابيت پيڇيييائيون ،جيڏهين ميون کييين
ٻيڌايييو تييه اهييو فييارسيي آهييي ،تييڏهين زوردار نيميونييي ۾
هدايت ڪيائون ته ان کي بدالئي عربي کڻ اهو بهتير
آهي .اسيان جيو ڪيالس مياسيتير ميحيميد عيييس ٰيي هيو،
مولوي عبدالرحيم فقه پڙهائيندو هو .آغا تاج محميد،
جيڪو بعد ۾ سنڌ يونيورسٽيَء جيو رجسيٽيرار بيڻيييو،

ڊاڪٽر ذوالفقار
علي جلباڻي

سو ڇهون درجيو پيڙهيائييينيدو هيو “.اهيڙيَء طير غيالم
حسين جيليبياڻيي سينيڌ ميدرسيتيه االسيالم ميان پينيجيون
درجييو پيياس ڪييرڻ کييانييپييوِء مييدرسييه هيياِء اس يڪييول
نوشهروفيروز ۾ ڇيهييين درجيي ۾ داخيل ٿيييو .انيهييَء
وقت مدرسه هياِء اسيڪيول جيو هيييڊ مياسيتير سينيڌ جيو
ناميارو اديب ،عثمان علي انصاري هو .غيالم حسييين
جلباڻي انهييَء سيال تيعيليييم ۾ ڪيو خيا .واڌارو نيه
ڪيييو .سيالييييانيي اميتيحييان کيانيپيوِء اسيڪيول ڇييڏڻ جييو
سرٽيفڪيٽ وٺي ،ٽنڊي بياگيي جيي هياِء اسيڪيول ۾
ستين ڪالس ۾ داخال ورتائين .ان وقت اسڪيول جيو
هيڊ ماستر غالم حسييين سيوميرو هيو ،ليييڪين غيالم
حسيين جيليبياڻيي اتيي بيه وڌييڪ تيعيليييم حياصيل
ڪري نه سگهييو ۽ ٻين ميهييينين
کانپوِء حييدرآبياد اچيي
نييوودييياال هيياِء اس يڪييول
۾ داخيال ورتيائييين .سيين
1962ع ۾ ارڙني ي يه ي يين
سي ييالي يين جي ييي ع ي يمي يير ۾
مئٽرڪ جيو اميتيحيان پياس
ڪ ييييائ يييين .غييالم حس يييين
ج يل يبيياڻييي پييڙهييڻ کييان عييالوه
ران ي ييد رون ي ييد س ي ييان گي ي يه ي ييٽ
دل سپي رکندو هو جيييڪيا ان
وقت جيي تيعيليييم ميطيابيق اهيم
سمجهي ويندي هئي ،پير تينيهين
هييونييدي بييه پينيهينيجييي ديييس جييي
پراڻين راندين مثيال طيور :ٻيليهياڙي
وغيره جو سيٺيو رانيدييگير هيو .غيالم
حسين جيليبياڻيي ديينيدار گيهيراڻيي جيو
فييرد هييو ،ان ڪييري ن يميياز ۽ روزي ۽
نيڪ ڪمن ڪرڻ ۾ خيا .دلي يسيپيي
وٺينييدو هييو .اهييڙيَء طيير غييالم حسيييين
ج يل يبيياڻييي م يئ يٽييرڪ پيياس ڪييرڻ کييان يپييوِء
وڌيڪ تعليم الِء ،ڪيراچييَء جيي مشيهيور
درسگاه ڏيا رام ڄيٺ مل سنڌ ڪاليج ۾
داخييل ٿييييو ۽ اتييي بييه ميييٺييا رام هيياسيٽييل ۾ رهييائييش
اختييار ڪيييائييين .اييف .اي پياس ڪيرڻ کيانيپيوِء انيٽير
آرٽس ۾ پهرين ٽرم تائين خاتيي رهيييو ،ليييڪين ٻيئيي
ٽرم ۾ حيدرآباد اچي ڊي .جي نييشينيل ڪياليييج ميان
ٻيارهيييين ڪيالس جيو اميتيحيان سين 1962ع ۾ پيياس

ڪيائين.
ٻارهين درجي پاس ڪرڻ کان بعد وري ڪراچيي ڊي.
جي سنڌ ڪاليج ۾ بي .اي ۾ داخال ورتيائييين ۽ اتيي
وري نيئيييين سيير اخيتيييياري م يميون عيربييي کينييييائيييين.
غالم حسين جلباڻي لکي ٿو تيه” :عيربييَء جيو اسيتياد
محمد ڪريم پيرزادو هوندو هو ،ليڪين خهيو پيڙهيائييَء
۾ محنت کان ڪم نه وٺينيدو هيو ۽ هيوڏانيهين عيربيي
پڙهائڻ الِء اڳيوان تييياري درڪيار آهيي “.انيهييَء ميان
ثابت ٿئي ٿو ته اسيتياد جيهيڙو عيظيييم پيييشيو اخيتيييار
ڪري ان سان درست طريقي سان نيه نيڀيائيڻ ڪيييتيري
وڏو
بيي انصيافييي آهيي ۽ شيياگييرد جييڏهيين
ٿيئييي ٿييو تييه انيهيييَء جييي تيعيليييمييي
طريقيڪار جو گيواه بيڻيجيي پيوي
ٿو .استاد جو بهتريين ميحيتيسيب
شاگيرد آهيي .بيي .اي جيونيييئير
جي سال پوري ڪيرڻ کيانيپيوِء
غالم حسيين جيليبياڻيي بيي.
اي ج ييي آخييري سييال الِء
ممبئيي روانيو ٿيييو جيتيي
اس ي يمي يياع ي ييي ييل يي ييوسي ييف
جييوگيييشييوري ڪييالييييج
م يم يب يئ ييي ۾ داخ ييال
ورتائييين .ميذڪيوره
ڪاليييج ۾ داخيال
وٺييڻ جييو اهييو بييه
سيبييب هييو جييو
ڊاڪيٽيير عيميير
بيين م يح يمييد
دائييود پييوٽييو اتييي
وڃي سنڌ جو وڏو نالو روشن
ڪيو هيو .غيالم حسييين جيليبياڻيي کيي
هڪ ذهين شاگرد جي حيثيت ۾ گيهيڻيو ڀيائييينيدو
هو .ممبئي پڙهڻ دوران غالم حسين جيليبياڻيي تيميام
گيهيڻييي عييرق ريييزي ڪييري اتييي نيمييايييان نيميبييرن سييان
ممبئي يونيورسٽيَء ۾ جيڪي بيه عيربيي جيا شياگيرد
بي .اي آنرس ۾ پڙهندڙ هئا تين سيميورن ۾ پيهيرييون
نمبر آيو .انهيَء ميحينيت جيي عيييوض کيييس ڪيرييم
ڀائي اسڪالرشپ جا ٽين سيالين الِء ييارهين هيزار ميليييا
سا انهيَء وقت مطابق هيڪ وڏي رقيم هيئيي .اهيڙيَء
طر اڃان بي .اي جي اميتيحيان جيو نيتيييجيو ظياهير نيه
ٿيو هو ،جو غالم حسيين جيي ميائيٽين شيادي سينيدس
مامي جي نياڻي سان ڪرائي.
اوالد:
غالم حسين جلبياڻيي صياحيب کيي پيهيريين گيهيرواري
مان پنج ٻار پيدا ٿيا .اول ۾ جييڪيو فيرزنيد ا پياڪ
عطا ڪيو سو آهي عبدا خان جلباڻي ،جييڪيو هين
وقييت س ينييڌ جييي نييام يييياري شيياعيير ،اديييب ،س يميياجييي
خدمتگار طور حاجي عبدا خان ’شاد‘ جلبياڻيي جيي
نالي سان مشهور آهي .جنهن سينيڌي ادب کيي ڏهين
جي لڳ ڀڳ شاعري جا ڪتاب ڏنا آهن ۽ جيييڪيي
اڃان به ڏيئي رهيو آهي .دعا آهي ته شال وڏي ڄيميار
ماڻي! سندس قلم سائي گاه وانيگير سيائيو ۽ سيتيابيو
رهي ۽ انيهييَء کيان عيالوه پياڻ سينيڌي ادبيي سينيگيت

سنڌ جو هن وقت سينئر ترين ميمبر پڻ آهي .حياجيي
غالم حسين جلباڻي کي خان کيانيپيوِء ٽين نييياڻييين جيو
اوالد ٿيو ،پيوِء آخير ۾ هيڪ پيٽ پيروفيييسير عيطيا ا
خان پيدا ٿيو .پروفيسر غالم حسين جلباڻي لکي ٿيو
ته” :امان زينب اٺن سالين جيي ڄيميار ۾ گيذاري وئيي،
منهنجو خان سان گيهيڻيو پيييار هيو ۽ ان جيو ميون سيان
وڌيڪ پيار هو .تنهنڪري ان وقت سينيدس يياد ۾ ٻيه
چار شعر لکيا اٿم جيڪي مون کي اڃان به ياد آهن:
امان جيجل وسرندي ڪين هرگز ،چٽيل
ُمنهنڙو جنهن جو آ منجهه دل،

ڌڻي صابر رکين شاڪر اسان کي،
ڪريو سو جو وڻي سائين اوهان کي“.
جييوگيييشييري ڪييالييييج ۾ تيعيلييييم پييرائييڻ دوران غييالم
حسين ڪن علمي ادبي مقابيلين ۾ بيه حصيو ورتيو ۽
ان کان عالوه راندين والي بال ،انڊور گيمز ۾ به حصيو
وٺندو رهيو .اهڙيَء طر سن 1962ع ۾ جيڏهين پياڻ
ٽيويهن سالن جو نوجوان هو ،تڏهن ڪيراچييَء ۾ ڊي.
جي سنڌ ڪاليج ۾ وري واپس اچي ايم .اي ۾ داخال
ورتائين .انيهييَء دوران غيالم حسييين جيليبياڻيي تيميام
گهڻي محنت سان اڳتي وڌيو .غالم حسين جيليبياڻيي
پنهنجي سوان ۾ هن ڳالو جو به اعتراف ڪيري ٿيو:
” منهنجو بينييياد پيخيتيو نيه هيو تينيهينيڪيري ان جيو اثير
گهڻي وقت تائين جاري رهيو .ايم .اي ۾ ئيي هيئيس
ته منهنجي مٺڙي ما به موڪيالئيي وئيي .بيابيا تيه ان
وقت الڏاڻيو ڪيري وييو هيو جيڏهين ميان اڃيان ٻين ٽين
سالن جو مس هيئيس .جيييئين بيابيو عيبيدا  ،ڪميوجيوده
سنڌ ڀلوڙ شاعر حاجي عيبيدا خيان ’شياد‘ جيليبياڻيي
بندي جي شاديَء بعد ڏهن مهينن پڄاڻان ڄائو هيو“.
پروفيسر غالم حسين جلباڻي ديني تعليم پيرائيڻ الِء
حافه حاجي مولوي الو بخش جو ميان والي قيريشيان
ضلعي رحيييم ييار خيان جيو رهينيدڙ هيو خان کيي ڳيوم
جلباڻيي ۾ آڻيي کيانيئيس تيعيليييم حياصيل ڪيييائييين.

مولوي حاجي الو بخش ميذڪيوره ڳيوم جيي مسيجيد
جو پيش امام به رهيو .جينيهين کيان پيروفيييسير غيالم
حسين جلباڻي ٻه ڪتاب تيفيسييير بيابيت پيڙهيييا ۽ ان
کييان عييالوه حييدي ي ۽ ف يقييه جييي ت يع يلييييم بييه حيياصييل
ڪيائين .انهيَء دوران سن 1969ع ۾ اييم .اي جيي
امتحان ۾ ويٺيو ۽ انيهييَء سيال حيج جيي سيعيادت بيه
ماڻيائين .پروفيسير غيالم حسييين ليکيي ٿيو تيه” :حيج
جييي مييوق يعييي تييي مييون ڪ يعيبيتييه ا جييي نيي يسيياري
هيٺيان ڪيتريون دعائون گهريون ۽ هين ييقييين سيان
ته اهي سڀ قبول پيونيدييون ۽ بيعيد ۾ ٿيييو بيه اييئين.
حدي شريف ۾ آييل آهيي تيه ”جيييڪيڏهين نيييسياري
هيٺيان ڪوبه مومن هي ٽي دعائون گهرندو تيه اهيي
تعالي قيبيول ٿييينيدييون ،ليييڪين
انشاَء ا
ٰ
مون کي ٽن عددن جي خبير نيه
هيئييي ۽ هيين گيمييان
هييييٺ ه يئييس تييه
ج يي يڪييا بييه دعييا
گيهييري ويينييدي سييا
قي ي يب ي ييول ٿي ي ييي ي ين ي ييدي.
تين يه ين يڪييري مييون دل
کولي گهڻييون دعيائيون
گهيرييون ۽ انيهين دعيائين
۾ پهرين دعا هي هئي تيه
منهنجو استاد ڊاڪٽير دائيود
پ ييوٽ ييو اسي يم يياعي يي ييل ي ييوس ييف
ڪاليج مان بدلي ٿي سينيڌ ۾
اچي ۽ اها منهنجي پهيريين دعيا
ق يبييول پ يئييي “.حييج دوران م يڪييي
شريف ۾ حرم شيرييف انيدر ميوالنيا
عبيدا سنڌيَء سان پهرين مالقات
ٿييي ييس .اني يهيييَء مييالق ييات ۾ مييوالن ييا
صاحب ح يرت شياه وليي ا ميحيدث
دهلويَء جيي تيعيليييم کيي سيميجيهيڻ تيي
گهڻو زور ڏيندي سمجهايس تيه خان طيرف تيوجيو ڏنيو
وڃي .انهيَء دوران موالنا صاحب پنهنجي رهائشگياه
تي وٺي ويو ۽ اتيي شياه صياحيب جيو تيفيسييير ’فيتي
الرحمان‘ کولي ان مان هڪ آيت ڏييکياري ،جينيهين ۾
شاه صاحب چيو آهي ته هي آيت مڪيي آهيي ۽ نيه
ڪي مدني .غالم حسين جلباڻي لکيي ٿيو تيه” :خييير
ان وقييت مييون کييي ان آيييت جييي م يڪييي هيجييڻ جييي
حڪمت سمجو ۾ نه آئي ،ميگير بيعيد ۾ ڏٺيم تيه ان
آيييت کييي ميڪييي ميقييرر ڪييرڻ سييان يييورپ وارن جييي
ڪيل ڪڙي تنقيد جو تسلي بخش جواب ملي وڃيي
ٿو “.ڪجلباڻي1922 :ع 2:. ،ميوالنيا عيبيييدا جيي
ڏنل مشوري کانپوِء غالم حسين جيليبياڻيي شياه وليي
ا جييي تيعيلييييم ڏانيهيين مييائييل ٿييييو ۽ خان ۾ وڌيييڪ
اضييافييو تييڏهيين آيييس جييڏهيين مييوالنييا عيبييييدا سينييڌي
انهيَء سال يعني سين 1969ع ۾ وييهين سيالين جيي
جالوطني کانپوِء واپس ڪراچي آيو .انهييَء دوران پياڻ
کڏي مدرسيي ۾ هيونيدو هيو .غيالم حسييين جيليبياڻيي
اڪيثير ڪيري هير آچير تيي اوڏانيهين ويينيدو هيو انيهيييَء
ڪري به جو جلباڻي صاحب جا مدرسي جي مهيتيميم
موالنا محمد صيادق سيان گيهيرا عيليميي ميراسيم هيئيا.
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غالم حسين جلباڻي خاتي موالنا عبيدا سنڌي سان
گهڻيون مالقاتون ڪيون ۽ خان جا ڪافي اثير سينيدس
شخصيت تي مرتب ٿيا .پاڻ جيئن ته ڊي .جيي سينيڌ
ڪاليج ڪراچيَء ۾ عربيَء جو لييڪي يرار هيو ،ميوالنيا
صيياحييب انيهيييَء ڳييالييو تييي زور ڀييريييو تييه چييار ميهييينييا
موڪل وٺي شاه صاحب تي تحقيق جو ڪم شروع
ڪري .انهيَء ڳالو جي اعتراف ۾ پيروفيييسير غيالم
حسين جلباڻي ليکيي ٿيو تيه” :بيهيرحيال ان چيوڻ ۾
ڪوبه وڌا نه آهي ته شاه صاحب تي جو ڪيجيو
لکيو آهي سو سڀ سندن ڏنل تربيت جو نتيجيو
آهي 2 :1922( “.حاصل ميطيليب تيه پيروفيييسير
غالم حسين جلباڻي جي ظاهري هٿين پيٺيييان
عيليميي ۽ عيميليي ليحياظ کيان ظياهيري تييوڙي
بيياطينييي تييربييييت وارا هيي۾ مييوالنييا ع يبييييدا
س ينييڌيَء جييا ڪييار فييرمييا ه يئييا ج ين يهيين جييو
اعتراف خود جلباڻيي صياحيب جيي سيواني
مان عيييان نيظير اچيي ٿيو .شياه وليي ا
جي ڪتابن جيو ڀيرپيور ميطياليعيو انيهييَء
هسيتيييَء جييي بييدولييت ٿييينييدو رهييييو ۽
شيياه ولييي ا جييا ڪيتيياب جيليبيياڻييي
صاحب تائين آسانيَء سان پيهي ينيدا
رهي يي ييا ۽ خه ييو پي يني يهي يني يج ييي زوردار
مشاهدي ،مطالعيي ۽ مشيق سيان
هڪ هيڪ شييِء تيي غيور فيڪير
ڪري انيهين کيي سينيڌيَء زبيان
جو جياميو پيارائيڻ الِء هير طير
جيي ڪيوشييش ڪينييدو رهييييو.
پ ييروفي ييي يس يير غ ييالم حسي يي يين
جي يلي يب يياڻ يييَء ک ييي اني يه يييَء
عرصي دوران عيربيي زبيان
جو ڀرپور مطالعيو ڪيرڻيو
پييو ،ڇياڪياڻ جيو شياه
ولي ا جي تعليم ۽
فيڪير کيي سيميجيهييڻ
ڪا معيميوليي ڳياليو
نييه آهييي .ڊي .جييي
ڪياليييج جيي اٺيين
س ي ي ييال ي ي يين ج ي ي ييي
نييوڪييري کييان يپييوِء
جييئين پياڪسيتيان وجيود ۾ آييو
ت يي يئيين ئييي سيين 1922ع ۾ غييالم حس يييين
جيليبيياڻييي کييي سينييڌ مسيلييم ڪييالييييج ۾ عييربيييَء جييو
پييروف يي يسيير م يقييرر ڪييييو ويييو .ان يهيييَء وقييت مييذڪييوره
ڪاليج جو پرنسپال ڊاڪٽر صديقي هو ،تنهن کانپيوِء
هڪ مولوي پرنسپال ٿي آييو ۽ خان کيانيپيوِء سينيڌ جيو
ناميارو عياليم پيروفيييسير سيييد غيالم مصيطيف ٰيي شياه
پيرنسيپيال ميقيرر ٿيييو .انيهييَء عيرصيي دوران پيروفيييسير
غييالم حس يييين ج يل يبيياڻييي امييام غييزاليييَء جييي ڪيتيياب
’ڪيميائي سعادت‘ جي چونڊ ڪري انهييَء ڪيتياب
کي سنڌي ٻوليَء ۾ ترجيميو ڪيييو ۽ انيهييَء تيرجيميي
جي نظرثاني ڊاڪٽر عمر بن محمد دائودپوٽي ڪئي.
انهيَء ڪتاب کي سن 1931ع ۾ سنڌي ادبيي بيورڊ
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پڻ شاي ڪييو .انيهييَء تيرجيميي جيو اعيتيراف ڪينيدي
پيروفيييسير غيالم حسييين جيليبياڻيي ليکيي ٿيو تيه” ،مييان
جيئن ته پنهنجي مادري زبان سنڌيَء ۾ پڪو پخيتيو
نييه ه يئييس ۽ نييه وري ل يکييڻ جييو ڪييو ت يجييربييو هييو،
تنهنڪري ڪاميابي ۽ ’ڪيميائي سيعيادت‘
انييدر اس يت يع يمييال س ينييڌي اهييڙي
پيخيتييي ۽ خييالييص
ني ي ي ييه

۾

آهي جهيڙي بيعيد
لکيل ڪتابن ۾ نظر ايندي( “.
 12 :1922ڪ يي يمييائييي س يعييادت اصييل ۾
تصوف تي لکيل آهي ،جنهن جو اصل مصنيف اميام
غيزاليي آهيي ۽ ڪيييميائيي سيعيادت اميام غيزاليي جيي
ڪتاب ’احيا العليوم‘ جيو خياليصيو پيييش ڪيييو وييو
آهي .هن جا ٽي ڇاپا شاي ٿي چيڪيا آهين ،جيييڪيي
1931ع1922 ،ع ۽ 1929ع ۾ سينيڌي ادبيي بيورڊ
شاي ڪيا آهن .پروفيسر غالم حسين جلباڻي ليکيي
ٿو ته ” :سنڌي ادبي بورڊ کي جيڪي بيه ڪيتياب ڏنيا

ويا سي ڏنل تاريخ کان ٽن کان وٺي پنجن سالن بعيد
ڇپجي ظاهر ٿيا .جيتوڻيڪ هي سڀ ڪتاب ،ان کيي
متن ۽ واسطي سمييت بيليڪيل ميفيت ڏنيا وييا هيئيا ۽
کانئس ڪنهن به قسم جيو ڪيوبيه ميعياوضيو نيه ورتيو
وييو هييو ،ميگيير تينيهين هيونييدي بيه هييَء ديير واقي ٿييي.
انهيَء زماني ۾ بورڊ جو سيڪريٽري محمد ابيراهيييم
جييويييو هييو 12 :1922 ( “.پييروف يي يسيير غييالم حس يييين
جلباڻي هڪ وسي مطالعو ۽ تجربو رکندڙ عالم هيو،
جنهن سنڌي زبان ۾ عالمن جيي ڪيتيابين جيا
تييرجيمييا ڪييري انيهيييَء کييي ميياال
مال ڪيو .علمي ميييدان
۾ ڊي .جييي س ينييڌ کييان
وي ي يني ييدي س ي يني ييڌ مس ي يلي ييم
ڪ ي ي ييالي ي ي يي ي ي ييج ۽ سي ي ي ين ي ي ييڌ
يونيورسٽييَء ۾ هيڪ اسيتياد
جييي حيييثييييت سييان خييدميتييون
سرانجام ڏنيون .سترهن سيالين
جييي عييرصييي تييائيييين ڪيياليييجيين
جييي نييوڪييري دوران اي يمييانييداري
سييان ۽ هييڪ س يٺييي اس يتيياد طييور
سي ين ييدس سي ي يياڻ ييپ ره ييي جي يني يه يين
پين يهينيجييي ميحينييت سييان ڪيييتييرائييي
شيياگييرد پييييدا ڪييييا .پييروفيييسيير غييالم
حس يييين ج يل يبيياڻييي جييي پس ينييد جييا ٻييه
م مون رهيا ،جيڪي عربيي ۽ فيارسيي
هئا .فارسي سندس ايم .اي جي امتيحيان
۾ مددي م يميون هيو تينيهين ۾ ميميبيئيي
يونيورسٽيَء ۾ پهريون نمبر آيو .جيييئين تيه
مجموعي طور ساري سنڌ ۾ پيهيرييون نيميبير
آيييو ۽ ان يهيييَء جييي ع ييييوض ڊي .جييي س ينييڌ
ڪاليج پاران سونو ٻلو انعام طيور عيطيا ڪيييو
ويو هو .اي .ڪيي بيروهيي بيه سينيدس هيم درس
هييو ،جينيهيين جييو م يمييون فيليسيفييو هييو .خان بييابييت
جلباڻي صاحب لکي ٿيو تيه” :اسيان ٻيئيي سياڳيئيي
ئي پاڻي واري جهاز ۾ ڪراچيَء ميان اميتيحيان ڏييڻ
الِء ممبئي روانا ٿيا هئا سيون 16 :1922( “.جيييئين
ته ڪاليج جي سروس دوران کيييس پيڙهيڻ ۽ پيڙهيائيڻ
جو ڪافي تجربو ۽ موقعو ميليييو ،جينيهين کيانيپيوِء 12
ڊسمبر 1903ع تي ٻائيييتياليييهين سيالين جيي عيمير ۾
سنڌ مسلم ڪاليج کي ڇڏي اچي سنڌ ييونيييورسيٽيي
۾ عربيَء جو ريڊر مقيرر ٿيييو .ٽين سيالين جيي سيروس
ڪرڻ کانپوِء عربي شعبي جيو هيييڊ آف ڊپيارٽيمييينيٽ
مقرر ڪيو ويو .انيهييَء عيرصيي دوران نيوجيوان نييياڻيي
جي وفيات کيييس سيخيت صيدميو رسياييو جينيهينيڪيري
ڪافي مونجهاري جو شڪار بيه رهيييو ،پير هيي هيڪ
پڪو مسلمان ۽ ا جيي رضيا تيي راضيي رهيڻ وارو
انسان هيو .جيڏهين بيه تيڪيليييف ميحيسيوس ڪيييائييين
مييدي ينييي پيياڪ اس يه ييييو ۽ اتييان دعييائييون گيهييري وري
پنهنجي ديس آيو .چوئيتاليهن سالن جي عمر تائييين
ٽيي حييج ڪييري چيڪييو هييو .ٻيئييي طييرف گيهيڻييي کييان
گهڻو مطالعو شاهه ولي ا جيي ڪيتيابين جيو ڪينيدو
رهيو .شاه ولي ا جي تعليم جو تحقيقيي ميطياليعيو

ڪري موالنا عبييدا سينيڌيَء جيي ڏنيل هيداييت وارو
سبق مڪميل ڪينيدي هيڪ ڪيتياب ’شياهيه وليي ا
جي تعليم‘ جي عينيوان سيان پيڻ ليکيييائييين ،جيييڪيو
سن 1931ع ڌاري سنڌ يونيورسٽي حيييدرآبياد طيرفيان
شيياي ي ٿ ييييو ج يي يڪييو پييرهينييدڙن ۾ ڏاڍو ميقيبييول ٿييييو.
پروفيسر صاحب ڪتاب جي مقبوليت بابت لکي ٿيو
ته” :ان ڪتاب جيي گيهيڻيي ميقيبيوليييت ڏسيي ان کيي
اردوَء ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي .جيئن ته اردو
منهنجي مادري زبيان نيه هيئيي ۽ نيه ئيي وري ان تيي
ڪيمييال حيياصييل هييو ۽ اردو ليکيڻ ايينييدي بيه نييه هيئييي،
تنهنڪري اردوَء جو ڪم ٻين جي حوالي ڪيو ويو ۽
مييان وري ان ڪ يتيياب کييي ان يگييريييزيَء ۾ آڻييڻ جييي
ڪوشش ۾ لڳي ويس .الحمدا مون ان ڪتاب کي
ڇهن اٺن مهينن جي اندر اندر انگريزيَء ۾ آڻي پيورو
ڪيو ۽ هي واقعي هڪ عجيب غريب ڳالو آهي( “.
 10 :1922پييروفيييسيير جيليبيياڻييي صيياحييب هييڪ فيقيييير
صفت انسان هو ،سندس الڙو زهد ۽ تيقيويٰ جيو اعيل ٰيي
م يثييال هييو .پيياڻ ح ييور ﷺ جيين جييي عشييق سييان
سرشار هو ۽ انيهييَء عشيق جيو انيداز غيميگييينييَء جيي
حالت ۾ ح ور جن جي ح ور ۾ حاضيري ڀيرڻ سيان
سڪون ٿي حاصل ڪيائين .مجميوعيي طيور ’سيواني
حيات‘ مان اهو تاثر ملي ٿيو تيه سينيدس عشيق ديينيي
علم سان به هو جنهن مطابق انهييَء تيي آخير تيائييين
ڪاربند رهندي زندگي گذاريائين .پاڻ هڪ استاد هو
انهيَء منصب جيو جيييڪيو م خ
يان رکيييائييين خانيهييَء جيو
پيڙال صيديين تيائييين قيائيم دائيم پيڻ رهينيدو .سينييدس
علمي ۽ والهانه ميحيبيت وارو جيذبيو سينيدس ڪيتيابين
مييان هيير دور ۾ ڏسييي سيگيهيبييو .پييروفيييسيير جيليبيياڻييي
صاحب وڏي ميحينيت سيان جيييڪيي ڪيتياب ليکيييا ۽
ترجمو ڪيا آهن تن جي عشق سان حياتي پوري ٿي
آهي .جڏهين هيڪ ڪيتياب ليکيي پيورو ڪينيدو هيو تيه
وري ٻئي ڪيتياب جيي ليکيڻ کيي شيروع ڪينيدو هيو.
مثال :جڏهن انگريزي ترجميو پيورو ڪيييائييين تيه هيڪ
ٻئي ڪتاب ’منتخب الڪالم فيي تيفيسييير االعيالم‘
جو انتخاب ڪندي ،خان کيي سينيڌي ۾ تيرجيميو ڪيرڻ
شروع ڪيائين ۽ اهو ڪتاب ’خواب نامو‘ جي نياليي
سيان پياڻ ئيي سين 1932ع ۾ شيايي ڪيراييائييين .ان
بابت پروفيسر صياحيب هين طير رقيم ٿيو ڪيري تيه:
” هي ڪتاب بيحد مقبول ٿيو .انهيَء چوڻ ۾ ڪيوبيه
وڌا نه آهي ته سينيڌ ’شياه وليي ا جيي تيعيليييم‘ ۽
خييا .ڪييري ’خييواب نييامييو‘ ڪييڏهيين بييه وسيياري نييه
سگهندي 13 :1922( “.انهيَء کيان عيالوه پيروفيييسير
صاحب ،مشهور ايراني فلسفي فيرييداليديين عيطيار جيي
ڪيتياب ’مينيطيق اليطييير‘ جيو ميعيميوليي اخيتيصيار سييان
سنڌيَء ۾ ’پکين جي پيارليييامييينيٽ‘ جيي نياليي سيان
تيرجيميو ڪيييو .جينيهيين جييا پيڻ ٽيي ڇيياپيا سيين ،1932
2226ع ۽ ٽيون ڇاپو 2220ع ۾ ،سنڌي ادبيي بيورڊ
پيياران شييايي ڪييييا ويييا آهيين .انيهيييَء کييانسييواِء مييوالنييا
عبدالرحمان جامي ر جي ڪتاب ’سيالميان وابسيال‘
جو سنڌيَء ۾ ترجمو ڪيائين .پروفيسر صاحب لکيي
ٿو ته” :ان ڪتاب ۾ بندي جي جيهيليڪ نيظير ايينيدي.
ان ڪتاب جا پويان ڪجو حصا ڇڏيا ويا آهن ،باقيي

سڄي ڪتاب جيو تيرجيميو ڪيييو وييو آهيي:1922( “.
 13جڏهن سنڌي ادبي بورڊ جو سيييڪيرييٽيري ميييران
م يح يمييد شيياه هييو ان وقييت ي يع ينييي سيين 1932ع ۾
ڪيتيياب شييايي ڪييرڻ جييو ح يڪييم صييادر ڪ ييييائ يييين.
پنهنجي سنڌيَء ٻوليَء بابيت جيليبياڻيي صياحيب ليکيي
ٿو ته” :توهان جيڪڏهن بندي جيي سينيڌيَء تيي نيظير
ڪندو ته اهها انيهين پيويين ڪيتيابين ميثيال طيور’ :شياه
ولي ا جي تيعيليييم‘’ ،خيواب نياميو‘ ۽ ’پيکييين جيي
پارليامينٽ‘ ۽ ’سيالميان ۽ ابسيال‘ ...خياليص پيخيتيي
نظر ايندي 12 :1922( “.پنهنجيي سيواني حيييات ۾
سندس شاعراڻي طبيعت جو به اعترف ڪيل آهي تيه
خهو چاهي ته ڪجو معمولي شعر جوڙي سيگيهيي ٿيو،
ليڪن هيي پيييدائشيي شياعير نيه آهيي ،پير ذوق ضيرور
رکي ٿو .ان صورتحال هئڻ ڪري سندس تيحيرييرن ۾
تجنيس حرفي جو استعمال ملي ٿو .سنيدس ڪيتيابين
’پکين جي پارليييامييينيٽ‘ ۽ ’سيالميان و ابسيال‘ جيي
متن ۾ صوفياڻه ۽ عاشقاڻيه جيذبيات جيو اظيهيار ٿيييل
آهييي .ب يقييول م يتييرجييم جييي تييه” ،ان يهيين ڪ يتييابيين ۾
منهنجي دل به هاريل نظر ايندي .ميتيرجيم هيونيئين بيه
گهڻو ڪري ترجمي ڪرڻ وقت پنهنجي جذبات کيي
ڪنهن نه ڪنهن هنڌ آڻڻ کان روڪي نيٿيو سيگيهيي،
هاڻي منهنجي طيبيييعيت نينيڍپيڻ کيان ئيي صيوفييياڻيي
هئي ۽ اڄ به ڳوم جا ماڻهو مون کيي فيقييير صياحيب
ڪري سڏيندا آهن تنهنڪري صوفيياڻيي خيييالين جيي
اظهار وقت منهنجي جذبات جو اظهار به رليل ميليييل
ن يظيير اي ينييدو 12 :1922 ( “.پييروفيي يسيير غييالم حسيييين
جلباڻيي جيون هيڪ ميتيرجيم جيي حيييثيييت سيان اٿياه
خييدميتييون آهيين .سيين 1936ع ۾ شيياه ولييي ا جييي
ڪي تيعيليييم‘
تعليم جو اردو ترجمو ’شاهه ولي ا
ه
جي نالي سان شاهه ولي ا اڪيييڊميي طيرفيان شيايي
ڪيو ويو .هن ڪتاب جي ايڊيشن اردو دنيييا ۾ وڏي
مقبوليت حاصل ڪئي آهي .هن ڪيتياب جيو تيييزيَء
سان وڪرو ئي سندس ڪاميابيَء جو سبب بڻيو هيو.
انهيَء کان پروفيسر صاحب ،شاه وليي ا جيي هيڪ
مختصر رسالي ’حسن العقيده‘ جو سنڌي ۾ تيرجيميو
پڻ ڪيو هو ،جنهن کي اڪيييڊميي ،سين 1936ع ۾
شاي ڪيو هو .اهڙيَء طر شياهيه وليي ا جيي هيڪ
ڪتاب ’تاويل خ
االحادي ‘ جو سنڌيَء ۾ ترجمو ڪيييو
ويو ،جو پڻ اڪيڊميَء طرفان شاي ڪيو ويو .ساڳئي
ڪتاب جو انگريزيَء ۾ پيڻ تيرجيميو ڪيييو وييو آهيي.
انهيَء ڪتاب کي اشرف پبلشر انارڪليي الهيور وارن
شاي ڪيييو هيو ۽ ان جيو ٻيييو ڇياپيو آهيي .پيروفيييسير
صاحب شاه وليي ا جيي ڪيتيابين جيا تيرجيميا ڪيييا
جيڪي ،شياه وليي ا اڪيييڊميي پياران وقيت بيوقيت
شاي پڻ ٿيندا رهيا .عربي ،سنڌي لغت جو ڪم 16
ڊسمبر 1929ع کان شروع ڪييائييين جيو غياليبين ٻين
سيالين جيي عيرصييي ۾ تييييار ڪيئيي وئيي .ان کييانيپييوِء
س ينييڌي ،عييربييي ل يغييت ت ييييار ڪ يئييي وئييي ج يي يڪييي
انسٽيٽيون آف سنڌ االجي وارن کي ڇپائي الِء ڏنيييو
ويون هيييون .اهيڙيَء طير شياهيه وليي ا جيا ٻيه نينيڍا
رسيياال ’ل يم يحييات‘ ۽ ’س يط يعييات‘ ج يي يڪييي ج يل يبيياڻييي
صاحب حيدرآباد مان شاي ڪراييا هيئيا سيي ڪينيهين

طريقي سان لنڊن پيرييس وارن ون پيهي يي وييا ،انيهين
رسالن جي اهميت ۽ افاديت کي ڏسيي گيهيڻيو ميتياثير
ٿيا ،ان ڪري انهن پنهنجي پريس مان ڇپيائيي شيايي
ڪرڻ جي اجازت جلباڻيي صياحيب کيان طيليبيييائيون ۽
سندس لکي ڏيڻ کيانيپيوِء اهيي ٻيئيي رسياال ٽين سيالين
کانپوِء واپس ڪيا ويا .اليطياف اليقيدس جيو تيرجيميو بيه
وٽن ڇاپيي ۽ اشياعيت الِء ميوجيود هيو ،جيو شيايي ٿيييو
آهييي .ڊس يم يبيير 1921ع ۾ پييروفيي يسيير غييالم حسيييين
جلباڻي کي مجلس شوريٰ جو ميمبر مقرر ڪيو وييو.
پييروف يي يسيير غييالم حس يييين ج يل يبيياڻييي عييربييي ،فييارسييي،
انيگييريييزي ۽ سينييڌي زبييانيين تييي عيبييور حيياصييل ڪييرڻ
ڪري ڪيترائي ڪيتياب تيرجيميا ڪيري شيايي ڪيراييا
آهن .سندس سيواني حيييات جيييڪيا ميخيتيصير ييعينيي
ٻييائيييتيياليييهيين صيفيحيين تييي مشيتيمييل آهييي جينيهيين ۾
سندس زندگي ۽ حيات ۽ عيليميي خيدميتين جيو ذڪير
موجود آهي .سوان حييات جيي آخيري ٻيائيييتياليييهييين
صفحي تي  19-6-29جي تاريخ لڳل آهي.
ٻي شادي:
پروفيسر غيالم حسييين جيليبياڻيي جيي ٻيي شيادي 3
مارچ 1932ع ۾ ميان در محمد نارييجيي جيي ڀيييڻ
رحيما سان ٿي .ان مان کيس سيت نييياڻيييون ميرييم،
آمنا ،سليم ٰيي ،عيظيم ٰيي ،عصيميه ،اسيميا آهين .ٻيه پيٽ
ثنا ا ۽ عزيز ا آهين .اوالد پينيهينيجيي واليديين تيي
وڌيڪ سرهائي محسوس ڪندو آهي ۽ انيهييَء جيي
ڇڏيل مشن کيي جياري سياري رکيي پيييو ٻيهيڪينيدو
آهي ۽ هين وقيت اهيو پيڻ ڏسيڻيو آهيي تيه پيروفيييسير
غيالم حسيييين جيليبيياڻييي جيي وفييات کييانيپييوِء سينييدس
پورهئي کي ڪيترو اڳتي وڌائي خان کيي زنيده رکيييو
ويو آهي .هونئن به عالم ،ڏاها ۽ ميذهيبيي اسيڪيالير،
اديب ،شياعير ۽ سيائينيسيدان پيوري قيوم جيو اثياثيو ۽
ميليڪييييت هييونييدا آهيين انيهيين جييي ڇييڏيييل ڪييم جييي
حفاظت پوري دنيا ،قوم ۽ ملڪ ڪنيدو آهيي .فيخير
انهيَء قوم کي گهڻو هوندو جنهن ڌرتيَء تي انيهين
جو جنم ٿيندو آهي انهن کي ياد ڪري فيخير ڪيرڻ
انهيَء مليڪ جيي مياڻيهين کيي جڳيائيي ٿيو جيييڪيي
انهيَء جي عيليميي ڪيارڪيردگييين جيا ميثيال ڏيين ٿيا
جيييڪييا زنييده قيوميين ۽ سيميياج جييي زنيده هيجيڻ جييي
نشاني آهي.
وفات:
پروفيسر غالم حسين جلباڻي  11جوالِء 1929ع ۾
چئين وڳي رات جيو وصيال ڪيري وييو ،جينيهين کيي
پنهنجي اباڻي قبرستان جلباڻي ۾ مٽي ميا حيواليي
ڪيو ويو.
پروفيسر غالم حسين جلباڻيَء جون علمي خدمڇون:
پروفيسر غالم حسيين جيليبياڻيي ديينيي خيدميتين جيي
حوالي سان سان جيڪي ٻاونجاه ڪتياب تصينيييف،
علمي تاليف ۽ ترجمو ڪيا آهن تن جي دينيي ادب
۾ اهم جاِء حاصل ڪري چڪا آهن .پيروفيييسير جيي
ڪتابن جا موضوع شاهه وليي ا جيي ڪيتيابين جيا
بزبان
ترجما ۽ سيرت النبي ﷺ تي لکيل ڪتاب
ه
ان يگييريييزي ۾ ل يک ييييل آهييي ج ين يهيين کييي ح يڪييومييت
پاڪستان جي وزارت مذهبي امور جي پاران ”ستاره
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امتياز“ ڏئي ڏ ن هزارن جي نقد انعام سان به نوازيو وڌيڪ حوصلي ۽ همت ڏيارڻ الِء انهيَء انيعيام ڏييڻ ولي ا جي ترجمان ،پروفيسر غالم حسين جلباڻيي
ويو .ان جي مذڪوره ڪتاب جو ناليو الئيف آف دي جي تاريخ  12آڪيٽيوبير 1929ع آهيي .اسيان هيتيي مرحوم“ تان کنيل ڪيتيابين جيي لسيٽ ڏييئيي رهيييا
هولي پرافٽ  Life of the Holy Prophetهو .انهييَء هيٺ ابو فهيم شيورو جيي هيڪ م يميون ”فيليسيفيئيه آهيون.
نمبر

ڪتاب ۽ مصنف جو نالو

ٻولي

 1جي بن ققظان ،ڪامل گيالني
 2ڪيميائي سعادت ،امام غزالي:
 6خ
المنقهذ من ال الل ،امام غزالي:
2
 0منطق الطير ،فريد الدين عطار
 3سالمان وابسال ،از موالنا عبدالرحمٰ ن جامي،
 2حسن العقيده ،امام شاه ولي ا دهلوي،
 2تاويل االحادي  ،از امام شاه لي ا دهلوي رحه
ع خ
الجيد في احڪام االجتهاد و التقليد ،از امام
هقد ه
9
شاه ولي ا دهلوي رحه،
 .12لمحات ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .11سطعات ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .12تاويل االحادي  ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .16الخير الڪثير ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .12الطاف القدس،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .10الطاف القدس،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .13الفوز الڪبير ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .12العبقات ،شاه محمد اسماعيل شهيد رحه
 .12البدور البازغه،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 .19انفاس العارفين ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 22القول الجميل،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 21همعات ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 22سرور المحزون ،امام شاه ولي ا دهلوي رحه
 26ڪلمات طيبات ڪمڪتوبات مشائخ

شاي ڪندڙ ادارو ۽ سن

عربي
فارسي
فارسي
عربي
فارسي
فارسي
عربي
عربي

سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد 1909ع،
ڪاميابي :سنڌي
ڪاميابي :سنڌي
ڪيميائي سعادت ،سنڌي :ڪيميائي سعادت ،سنڌي :سنڌي ادبي بورڊ1931 ،ع
سنڌي ادبي بورڊ1909 ،ع
ڇوٽڪارو ،سنڌي
ڇوٽڪارو ،سنڌي
خود مترجم1932 ،ع
خواب نامه ،سنڌي
خواب نامه ،سنڌي
سنڌي ادبي بورڊ1932 ،ع
سالمان وابسال ،سنڌي ،سالمان وابسال ،سنڌي ،سنڌي ادبي بورڊ حيدرآباد1932ع
حسن العقيده ،سنڌي شاه ولي ا اڪيڊمي ،حيدرآباد1936 .ع
حسن العقيده ،سنڌي
تاويل االحادي  ،سنڌي شاه ولي ا اڪيڊمي 1932ع
تاويل االحادي  ،سنڌي

عربي

اڪيڊمي ،حيدرآباد 1933ع
شاه ولي ا
ه

عقد المجيد ،سنڌي
لمحات ،انگريزي
سطعات ،انگريزي
تاويل الحادي  ،انگريزي
الخيرالڪثير ،انگريزي
الطاف القدس ،سنڌي

عربي
عربي
عربي
عربي
فارسي
فارسي
الفوزالڪبير ،انگريزي
عربي
عبقات ،انگريزي،
عربي
عربي البدور البازغه ،انگريزي،
عربي انفاس العارفين ،انگريزي
عربي القول الجميل ،انگريزي
همعات ،انگريزي:
عربي
عربي سرورالمحزون ،انگريزي
انگريزي :نامڪمل
فارسي

عقد المجيد ،سنڌي

خود مترجم 1922ع
خود مترجم 1922ع

لمحات ،انگريزي
سطعات ،انگريزي
تاويل الحادي  ،انگريزي
الخيرالڪثير ،انگريزي
الطاف القدس ،سنڌي امام شاه ولي ا دهلوي رحه 1923ع
دي سيڪريڊ ناليج ،انگريزي ،شيخ محمد اشرف الهور
الفوزالڪبير ،انگريزي نيشنل هجره ڪائونسل ،اسالم آباد 1902ع
زيب ادبي مرڪز ،حيدرآباد 1922ع
عبقات ،انگريزي،
البدور البازغه ،انگريزي ،نيشنل هجره ڪائونسل اسالم آباد 1922ع
انفاس العارفين ،انگريزي اڻڇپيل
القول الجميل ،انگريزي اڻڇپيل
اڻڇپيل
همعات ،انگريزي:
سرورالمحزون ،انگريزي اڻڇپيل
اڻڇپيل
انگريزي :نامڪمل

انهيَء کان عالوه پڻ هيييٺيييان ڪيتياب اهيميييت جيوڳيا آهن.
نمبر

ڪتاب جو نالو

ٻولي

 1شاه ولي ا جي تعليم

سنڌي

1931ع سنڌي يونيورسٽي حيدرآباد

 2ٽي نگ آف شاه ولي ا

انگريزي

1932ع شيخ محمد اشرف ،الهور

ڪي تعليم
 6شاه ولي ا
ه

اردو

1936ع شاه ولي ا اڪيڊمي ،حيدرآباد

 2شاه ولي ا جي زندگي

سنڌي

1926ع شاه ولي ا اڪيڊمي ،حيدرآباد

 0الئف آف شاه ولي ا

انگريزي

1922ع

عربي

1922ع

سنڌي

1992ع

سنڌي

1922ع

انگريزي

نه آهي اڻڇپيل

انگريزي

نيشنل هجره ڪائونسل ،اسالم
1922ع
آباد

3
2
2
9

عربي سنڌي لغت ڪٻه جلد _
جلد پهريون
سنڌي عربي لغت سنڌي ،جلد
ٻيو:
آل ح رت جن جي زندگي
ڪتاليف
اي شارن الئف اڪائونٽ آف
دي هولي پرافيٽ

 12الئف آف دي هولي پرافيٽ
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اشاعت سن

لنڊن مان شايع يل ڪڇاب:
ناشر

Octogan
Press London
1922
Octogan
Press London
1922

Altaf - al- Quds, The sacred knowledge:
 Translated by G.H.Jalbaniهي اصل ڪتاب،
امام شاه ولي ا دهلوي رحه جو آهي.
 Sufism and Islamic Traditionسطعات
ولمحات ،شاهه ولي ا جو ڪتاب آهي ،جنهن
جو انگريزي ترجمو جلباڻي صاحب

1
2

هن ڳالو ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته سنڌي زبان جي علمي ادبيي ذخيييري
شيخ محمد اشرف ،الهور
۾ ،عربي ۽ فيارسييَء جيي ذخيييري سيان ڪيييتيرو ئيي اضيافيو ٿيييو آهيي.
انسٽيٽيون آف سنڌ االجي ،سنڌ ماضيَء ۾ ٻنهيَء زبانن جي اثرات ڪري سينيڌي زبيان جيو عيليميي ادبيي
ذخيرو گنج جي صورت ۾ نظر اچي ٿو.
يونيورسٽي ،ڄام شورو سنڌ.
انسٽيٽيون آف سنڌ االجي ،سنڌ حوالو:
ابو فهيم شورو” ،فسلفئه ولي ا جيا تيرجيميان -پيروفيييسير غيالم حسييين
يونيورسٽي ،ڄام شورو سنڌ.
جلباڻي ،سه ماهي مجله ”شيعيور آگيهيي“ الهيور -جيليد  ،9شيميارو ،. ،1
 33کان  21تائين.
اڻڇپيل

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

زميينُحقيقتونُ۽ُچنڊُجوُسفر
رياض ابڙو

هڪ عام فيهيم ڳياليو اهيا بيه
آهييي تييه ميياڻ يهيين جييي ڀييروسييه
منيدي ييا سي يائيي ييا قيداميت
انهن جي ڳالو جي پخيتيگييَء
جو ثبوت هوندي آهيي .ميثيال
طيور :جيييڪيڏهين ڪيو ڪييوڙو
ميياڻ يهييو ڳييالييو ڀ يلييي س ي ييي بييه ڪييري تييه ڪييوڙي
سمجهبي .يا س و ماڻهو ڀليي ڪيوڙي ڳياليو ڪيري
ته به سچ سمجهيو ويندو يا ماڻهن جي شخصييت بيه
ان ڳالو جو انيديشيو کيڻيي ايينيدي آهيي تيه ان مياڻيهيو
جي ڳالو تي پت ڪيون يا نه .ملڪن جي ساخت بيه
ڪجيو اهيڙي وڃيي بيييٺيي آهيي جيييڪيا قيومين سيان
وابستگي به رکي ٿي .ان ڪيري آميرييڪيا واري چينيڊ
تييي پيهي ييڻ واري ڳييالييو يييا دعييويٰ ۾ ڪييا صييداقييت
نياهيي .ان ڪييري تييه اهييا  22جيوالِء  1939۾ ڪييييل
دعويٰ هڪ پاساهين ۽ هڪيطيرفيي هيئيي جينيهين تيي
معني آمريڪا جي هير ڳياليو کيي جيييئين
يقين ڪرڻ
ٰ
جو تيئن م ڻ به هو يا ايئن به ناهي ته آمريڪا جيي
هر ڳالو جي نفيي ٿيي ڪيجيي ،پير ڪيجيو ڳياليهيييون
مثبت به آهن جن جيي تيعيرييف ڪيجيي .ڇيو تيه دنيييا

مون

جي بهترين معياشيرن جيي مياڊل ۽ سيييٽ اپ ،الهيي
چيياڙهييي ،شييروعييات ۽ اب يتييدائييي روشينيياسييي آيييل ئييي
مغربي معاشرن منجهيان آهيي جين ميا انسيانيييت جيو
سيبييق حياصييل ڪيري سيگيهيجييي ٿييو .ڪهيتييي ميذهيبييي
انارڪي ۽ نظريي کي گهڙي کن پاسي تي رکيجيي .
ڇو ته اها ڊاڙ ان ميهيل جيي هينيييل آهيي جيڏهين دنيييا
ورلڊ ليگ جي چنبي مان نڪري اقوام ميتيحيده جيي
وڪڙ ۾ ڦاسي پئي هئي ۽ ان جي مقابيليي ۾ ايينيدڙ
ملڪ ان ڪوڙ کي ثابت ڪرڻ ۾ لڳي وييا هيئيا .ڇيو
ته ان سچ ۾ جي ڪا صداقت هجي ها ته سڀ مليڪ
ايتري طاقت ۽ ٽيڪناالجي رکن پيا ته اهيي بيه چينيڊ
جيو سيفير ڪيري وٺين هيا .ميثيال طيور :روس ،چييين ۽
فيرانيس جيهييڙا ميلييڪ ان ڊوڙ ۾ ان ميهييل بيه هيئييا جييو
جڏهن زمين کان زمييين تيي ميار ڪيرڻ وارا ميييزائيييل
ٺاهي پئي سگهيا .صنعتي ترقيون ،جهاز ،ڪمپيوٽر
۽ االئيجيي ڇيا ڇيا؟ پير ان چينيڊ واري ڳيياليو ۾ ڪيابييه
سي ييائييي ۽ انيهيين هيي۾ گيگييڙييين تصييويييرن ۾ بييه ڪييا
اصليت لڪل نه هيئيي ،پير هياڻيي وري ان ڳياليو جيي
حامي وري به آمريڪا ئي ڀيري آهيي جينيهين ۾ اهيي
مريخ تي رهڻ ۽ زنيدگيي شيروع ڪيرڻ جيي ڳياليو ۽

بح ۾ آهن .اسان ۽ اسان جهيڙا جيييتياميڙا ميليڪ تيه
ڳڻپ ۽ شمار ۾ ئي ناهين تيه انيهين سيان ٿييينيدو ڇيا؟
بيهييرحييال اسييان تييه ان چينييڊ واري بيحي ۾ ڦيياٿييا پييييا
هئاسين ،پر آمريڪا جي هاڻوڪي دعويٰ اها آهي تيه
اهي سائنسدان مرييخ تيي هيٿيرادو آڪسيييجين گيئيس،
پيياڻييي ۽ هييوا پييييدا ڪييري سيگيهيين ٿييا ،جيييڪييا وري
سوچن جو وڏو خال پيدا ٿي ڪري .ڇو ته اسيان تيه ان
سط جو بح به نٿا ڪري سگهون ته آخر ٿيئيي ڇيا
ٿو؟ پر رڳو زميينيي حيقيييقيتيون ،سيائينيسيي اييجيادون ييا
ٻيون اڻ ميون دولتون پينيهينيجيي جياِء تيي ،پير ڪيجيو
ڳالهين ۾ آمريڪا جي مڳي ۽ هيٺ ڌرميي بيه آهيي
جنهن جا مثال آِء .ايس .آِء جيي جينيگيي مشيقين کيان
وٺي سلطنت عثمانيه جي ڊاه ڊوه کان وٺيي جيييڪيا
مها ڀاري ليڙائييَء کيانيپيوِء شيروع ٿيي ييا ڪيئيي وئيي
هئي .ڇو ته برطانيه جي تسلط ۽ ڪياليونيييل ازم ۾
۽ هاڻوڪي آمريڪي شهنشايت ۾ ڏيينيهين رات جيو
فيرق آهيي .ميثيال طييور :بييرطييانييييه تييه پينيهينيجييا مياڻيهييو
موڪلي اتي گورنر ۽ حڪمران بڻائينيدو هيو ۽ نياڻيي
جا نوان ۽ جديد طريقا ڏسي وري ٽيڪس ۽ ڍل وٺيي
ڪجو هتي ڪم ڪيرائييينيدو هيو ڪگيگيڻيي ڀياڱيي ۽
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باقي ناڻو ته برطانيه منيتيقيل ٿييينيدو هيو ،پير آميرييڪيا
جي بادشاهيت ۾ ڪيجيو ڦييير گيهييير ۽ دٻيڙ ڌئيونيس
آهي .مثال طور :اهي ته پنهنجي مرضيَء جا بيادشياه
ويهاري انهن ئي ملڪن مان حڪمران چونيڊي انيهين
تي ئي پنيهينيجيي گيرفيت رکيييو وييٺيا آهين .ان ڪيري
بييرطييان ييييه جييون ايييم .آِء فييائ ييييو يييا ڪ يجييو ٻ ييييون
ايجنسيون ،پر آمريڪي سي .آِء .اي انهن کان ٻييڻيي
آهي يا اهي اهڙي ڳالو م ائڻ جي الِء وڏيين حيرفيتين
کان ڪم بيه وٺين ٿيا ،جينيهين سيان تيارييخ ڀيري پيئيي
آهي ته ڪيئن سي .آِء .اي ملڪن ۾ پياڻ مي ياييو ۽
هيلينييدي پيئييي اچييي .ان ڪييري تييه آمييرييڪييا جييي ڏاڍ
مڙسي به هلندي پئي اچي .هاڻي کڻي روس ۽ چييين
جي ۽ ڪجو مسليميان ميليڪين جيي ٽييياڪيڙيين جيي
ڪري آمريڪا جو زور گيگيٽيجيي پيييو آهيي جيو چييين
جي معيشت آمريڪا کان گگڻو اڳتي آهيي ،آبياديَء
۾ گگڻو آهي ،کپت ۾ گگڻيو آهيي ،پيييداوار پيوِء اهيا
صنعتي هجي يا زرعي انهيَء ۾ بيه گيوِء کيڻيييو پيييو
وڃييي .پيير ڳييالييو آمييري يڪييي هييٺ ڌرمييي جييي اڳ يتييي
وڌائيجييي تييه جييڏهيين چينييڊ تييي هييوا جييو گييذر نيياهييي يييا
مورڳيو ئيي نياهيي تيه پيوِء آميرييڪيي جيگينيڊو ڪيييئين
ڦڙڪيو؟ يا جڏهن سڀني ملڪن کي اهي راڪييٽ ۽
زمين کان زمين تائين مار ڪندڙ ميزائيل بيه هيئيا تيه
پييوِء انيهيين چينييڊ تييي قييدم ڇييو نييه رکييييو يييا هيياڻييي تييه
ٽيڪناالجي ته اڃان به وڌيڪ زبردست ۽ نيئييين آهيي
پوِء هاڻي وڃڻ ۾ ڪهڙي دير آهي ،پر اسان به لڪير
جا فقير آهيون جو اهڙين ڳالهين جي تصيدييق ڪيرڻ
بنا چئي ٿا ڏيون تيه چينيڊ تيي پيهيتيو آهيي ،سيڀ ڦيل
انسان جي محنت جو آهي ،پر تحقيق اها ڳالو ثابيت
ٿي ڪري تيه آميرييڪيا جيتيي پينيهينيجيي مي يائيي اتيي
ڪجو ڪوڙ بدوڙ هڻي به ڪم ڪيڍي وييا آهين ،ان
ڪري ته انهن انگرييزي نصيابيي ادب جيا ٻيه حصيا بيه
ڪييري ڇييڏيييا آهيين .هييڪ بييرطييانييييه جييو ادب ۽ ٻ ييييو
آمييري يڪييي ادب يييا جييڏهيين بييرطييان ييييه جييي ادب ۾
شيڪسپيئر ٿيا پيڙهيائييين تيه هيي آميرييڪيي ادب ۾
وري جارج برناڊشا ٿا پڙهائين .ان ڪري آمريڪيا هير
ڳالو ۾ پاڻ کي الڳ ثابيت ڪيرڻ جيي ڪيوشيش ۾
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هيو ۽ آهيي .ان ربيط ۾ پيوِء چيوڻييييون ڪيييتيريييون بييه
هجن ،پر اهو چئيي سيگيهيجيي ٿيو تيه ”ڏاڍي جيي ليٺ
کي ٻه مٿا“ يا ”جيڪو ڏاڍو سو گابو“ ۽ ان ڳالو کي
به م ڻو پيونيدو تيه صينيعيتيي تيرقيي ئيي سيڀ ڪيجيو
آهي جو زراعت به صنعتي تيرقيي جيي آسيري ۽ آڌار
آهيي تيه اسيان جيهيڙن جيييتياميڙن ميليڪيين کيي بيه ٻيين
گهرن جو مهمان نه ٿيڻ گهرجي ۽ صنعتي ترقيي ۾
پنهنجي ٻارڻ کپي ،بهرحال ،پر چنڊ واري ڳياليو کيي
اڳتي وڌايون ته آمريڪيين کيي رڳيو روس کيي هيييٺ
ڪرڻ يا گگٽ ڏيکارڻو هو جو جڏهين جياپيان تيي بيم
ڪيرائڻ واري ڳياليو بيه هيئيي تيه هينين آميرييڪيا وارن
ڪفيريينيڪيلين ڊييالنيو روزوييليٽ ان وقيت جيو صييدر هييو
جنهن ان وقت جي روسي صدر ”جوزف اسيٽيالين“ کيي
به اعتماد ۾ نه ورتو هو ،پر هنن هر اهيا ڳياليو ڪيئيي
جنهن ۾ روس ڪڇو ته ان وقت جي وڏي طاقت هيو ييا
سپير پياور جيي ڊوڙ ۾ هيو ۽ هياڻيي صينيعيتيي تيرقيي،
حرفتن يا ڏاڍائي ۾ ايترو ناهي جيترو آميرييڪيا آهيي.
چين جي پاليسي اها آهي ته هو پنهنجن ماڻهن کيي
سڄي دنيا ۾ پکيڙڻ چاهي ٿو ۽ پنهنجي پيروڊڪيٽ
کي دنييا جيي هير ڪينيڊ تيائييين پيهي يائيڻ چياهيي ٿيو.
گوادر ۾ ڀلي هنن جا انجنيئير ميارييا بيه وڃين ييا تيازو
داسو ڪجيڪيو  30بيلييين ڊالير جيو پيروجيييڪيٽ آهيي
واري هائيڊل پاور پروجيڪٽ جو مثال وٺون جيتيي 9
چيني انجنيئر ماريا ويا ۽  16ڄيڻيا ٻيييا بيه پير چيائينيا
پنهنجي ان عزم ۽ ارادي ۾ اڃان بيه اڳيتيي آهيي جيو
گوادر هٿن مان ڀلي وڃيس ،پر اسان جي صوبيي جيي
ساحلي پٽي واالري ويندو رڳيو سييياسيي بينيييادن تيي
هيٺ ڪرڻو هو يا ڪيييرائيڻيو هيو ان ڪيري تيه جيييئين
آمريڪا پنهنجي سيپير پياوري ثيابيت ڪيري ڏييکياري
ڪ۽ وري انهن سڀني اسيالميي ميليڪين کيي چينيبيي ۾
ڪري ويو جيڪي سلطنت عثمانيه جا جياهيه و جيالل
هئا ،پر آمريڪين انهن جي ٽائرن مان به هيوا ڪيڍي
ڇڏي  .ڇو ته چنڊ واري ڳالو ۾ اهو به آهيي تيه هينين
ناسا وارن اهو سڀ هڪ ٽي وي اسٽوڊييو ۾ اهيڙي تيه
فنڪاري سان فلمايو جو ماڻهن سمجهيو ته اهو چنيڊ
آهي جنهن تي رات جو چنڊ جي جيوڀين واريين راتييين

۾ ڪڏهن پوڙهيو هير هيالئييينيدي نيظير ايينيدو آهيي تيه
ڪڏهن پهاڙيون سيميجيو ۾ ايينيدييون آهين ڪييا اسيان
جي ايشيائي شاعرن جي شاعري جو محيور ،ميحيرڪ،
سونهن جي شبيو يا محبوب جيي ڀيييٽيا واري ڪيم
آيو ۽ آمريڪا ان تي ڪيوڙ گيهيڙي پينيهينيجيي سيپير
پاوري جا ٺپا هڻندو آيو .ڇو ته ٽين دنيا جيي مياڻيهين
جو اهو به ڪم هو ته جيڏهين انيهين دنيييا جيي مياليڪ
قييوميين کييي ج يي يئيين پ يئييي ٺيياه ييييو ت يييئيين پ يئييي دن ييييا
گهڙجندي وئي ،ان ۾ پوِء دنيا جا نقشا ،کنڊ ،ملڪين
جي ورهاست ،بادشاهتون ،اييجيادون ۽ اييميان جيا ڦيييرا
گگيرا جوڙيندا ۽ ٺياهينيييدا وييا ،جيو اسيان اهيوئيي وات
پٽي انهن جي ها ۾ ها مالئيندا ڊالر کائيندا ٿا وتون،
پر اسان ته تحقيقن ،عيليمين ۽ عيقيلين کيان وانيجيهيييل
قومون آهيون جو اسان ون اهي جينيت تيي جيگيييڙا ۽
ڀرپور مقابال اڃان پيا هلن ٿا ۽ اڻٽير ۽ نيه خيتيم ٿيييڻ
جگڙا آهن .بهرحال اڌ آمريڪا ته ان ڳياليو کيي نيٿيي
م ي ته نيل آرم اسٽرانگ ڪو چنڊ تي بيه وييو هيو،
ان سلسلي ۾ ”يل ڪيسينگ ۽ رينيڊي رييڊ“ 1926
۾ پينيهينيجييي ڪيتياب ”وي نييييور ويينييٽ ٽييو مييون“ يييا
”پوليٽڪس آف لينڊنگ آن ميون“ ۾ ان ڳياليو کيي
ثابت ڪيو آهي ته اهو آمريڪا جو وڏو ڪيوڙ هيو تيه
اهي چنڊ تي پهتا آهن .ڇو ته هير ڳياليو ۾ آميرييڪيا
جيي سييياسييت ،سيپير پياوري ،مڳيي ۽ ڏاڍائييي جييو جييز
شامل هيو ڪ۽ هياڻيي افيغيان پياليييسيي بيه هيڪ ڍونيگ
آهييي  12جييون  1922۾ ”نييائييييٽ ميئيگييزييين“ هييڪ
اسٽوري به ڇاپي هئي ،جنهن ۾ هڪ تحقيق مطيابيق
ٻه هزار کان مٿي ماڻهن کان انٽرويوز به ورتا ويا هيئيا،
جنهن ۾ ان ڳالو جي تصيدييق ڪيئيي وئيي هيئيي تيه
ناسا ون اهڙو ڪو دستاويز ناهي جينيهين ۾ ان ڳياليو
جا ثبوت شامل هجن ته انسان ڪو چنڊ تي به پهيتيو
آهي .ڇو ته گگڻي ڀاڱي ماڻهن جو اهو گيميان بيه هيو
پوِء سچ ثابت ٿيو ته آمريڪا رڳو چائنا ۽ رشيييا کيي
هيٺ ڪرڻ جي الِء سياسي چال هليو ٻيو ڪيجيو بيه
ناهي.
ڪليکڪ جي خيال سان اداري جو
متفق هجڻ ضروري ناهي .

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

ب بُسرتهون

ليکڪُ:جيمسُڪليئر

سنڌيڪار:

فضا قريشي

۾  Abbotsfordڪيئينياڊا جييي
بينڪ  26سالن جيي اسيٽياڪ
بييروڪيير ٽييري ينييٽ ڊرسيمييڊ کييي
نوڪري تي رکيو .ايبٽيسيفيورڊ
ه يڪييڙو ن ينييڍڙو عييالئ يقييو هييو،
جي ييي يڪ ييو شي يه يير ک ييان پ ييرت ييي
وينڪوور جي ڇيانيو جيي ڀيرسيان واقي هيو ،جيتيي وڏن
ڪاروبارن جون سميورييون ڏييتيييون ليييتيييون ٿييينيدييون
هيييون .اهييڙي عيالئيقيي ۾ هيڪيڙي نيئيييين ميقييرر ٿييييل
ماڻهو مان ڪنهن کي به ڪا گگڻيي اميييد نيه هيئيي،
پر هن برق رفتاري سان ترقي ڪئي ۽ ان جيو سيبيب
ان جييي هيڪييڙي سييادي نينييڍڙي روز مييره جييي عييادت
هئي.
ڊرڪ پنهنجي صب جيي شيروعيات اييئين ڪينيدو هيو
جو ان جي ميز تي ٻه دٻا هوندا هئا .هڪڙي ۾ 122
پيپر ڪلپ هوندا هئا ۽ ٻيو خالي هونيدو هيو .جيييئين
جيييئين هين جيو ڏيينيهين گيذرنيدو هيو ،هيو روزانيي جيي
بنياد تي سيلز ڪال ڪرڻ شروع ڪينيدو هيو .جيييئين
ئي هو هڪڙي ڪال ڪري وٺينيدو هيو تيه هيو هيڪيڙو
ڪلپ ڀيرييل دٻيي ميان کيڻيي ،خياليي دٻيي ۾ وجيهيي
ڇڏيندو هو ۽ ٻيييهير ڪيم کيي لڳيي ويينيدو هيو .هين
ٻيڌايييو تييه ”آ روزانييو  122پيييپيير ڪيليپيين کييان شييروع
ڪندو هئس ۽ تيستائين ڪالون ڪندو رهندو هئس
جيستائين سمورا ڪلپ هڪڙي دٻي مان ٻيئيي دٻيي
۾ نه منتقل ڪري ڇڏيان“.
ارڙهيين ميهييينيين ۾ ڊرسيمييڊ اداري کييي  0ميليييين ڊاليير
ڪمائي ڏنا .جڏهن هو  22سيالين جيو ٿيييو تيه هيو هير
سال  200222ڊالر ڪيميائييينيدو هيو ،جيييڪيي اڄ جيي
ميطييابييق  1200222ڊاليير آهيين .جيلييد ئييي ک ييييس ٻييي
ڪمپني ۾ اهڙي نوڪري ملي جتي سينيدس پيگيگيار
 3انگن ۾ هئي.
آئون ان حڪمت عملي کي نالو ڏيان ٿو پيپر ڪيليپ
حڪمت عملي ۽ گيذرييل ڪيييتيرن سيالين انيدر ،ميون
پنهنجي پڙهندڙن کان اهو ٻڌو آهي ته هينين ڪيييتيرن
ميخيتيلييف ڪيميين ۾ اهييا حيڪيمييت عيميلييي اسيتيعيمييال
ڪئي آهي .هڪڙي عورت جڏهن پنهينيجيي ڪيتياب
جو هڪڙو صفحو لکندي هئي ته پينيهينيجيي هيڪيڙي
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وارن جي پن هڪڙي دٻي مان ٻي دٻيي ۾ وجيهينيدي
هئي .هڪڙو ٻيو همراهه وري جڏهن پش اپس ڪنيدو
هو ماربل جو ننڍڙو پٿر هڪڙي دٻي مان ٻي دٻي ۾
وجهندو هو.
اڳيان وڌڻ مطمئن ڪندڙ آهيي ۽ جيڏهين تيرقيي کيي
اکين سان ڏسجي يا ان جي ڳڻيپ رکيجيي .جيهيڙوڪ:
هڪڙو پيپر ڪلپ يا هڪڙي وارن جي پن ييا مياربيل
جو پٿر ته اهي اوهان جيي اڳيييان وڌڻ جيا چيٽيا ثيبيوت
پييييش ڪيين ٿييا .نيتيييجييي طييور ،اهييي اوهييان جييا رويييا
جوڙين ٿا ۽ ڪنهن به ڪم ڏانهن تڪڙو اطمينان بيه
بخشين ٿا .ڏسڻ ۾ ايندڙ ڳڻپ ڪيييتيرن ئيي طيرييقين
سان ڪري سگگجي ٿي .جهڙوڪ :کاڌي جو رجسٽر
رکيجييي ،ورزش جييو الک بييڪ رکيجييي ،الئيليٽييي پينييچ
ڪارڊ ،سافٽ ويئر ڊائون لوڊ ڪري ان تي اڳييان وڌڻ
جي بار يا نشان لڳائجي يا وري ڪيتياب ۾ صيفيحيا
ڳڻجن ،پر بهترين طيرييقيو پينيهينيجيي اڳيييان وڌڻ جيي
ڳڻپ ڪرڻ جو آهي عادت جو ٽريڪر يا ماپو رکڻ.
عادت جو ٽريڪر يا ماپو ڪيئن رکجي :
عادت جو ٽريڪر يا مياپيو رکيڻ هيڪيڙو سيادو طيرييقيو
آهي ته اوهان عادت جو پيورائيو ڪيييو آهيي ييا نيه .ان
جو انتهائي بنيادي طريقو آهي ته ڪئلييينيڊر کيڻيجيي
۽ ان تي نشان لڳائيندو اچجي ته اوهان پنهنجيي روز
ميره جيي عيادت جيو پيورائيو ڪيييو ييا نيه .ميثيال طييور:
جيڪڏهن اوهيان سيومير ،اربي ۽ جيميعيي تيي ميراقيبيو
ڪييريييو ٿييا تييه انيهيين ڏي ينيهيين تييي ڪييراس جييو نشييان
لڳائجي .جيئن جيئن وقيت گيذرنيدو ،اهيو ڪيئيلييينيڊر
اوهان جي عادت جو ٽريڪر يا ماپو بڻجي پوندو.
اڻ ڳڻيا ماڻهو پنهنجي عادتن کي اييئين جياچييين ٿيا،
پر سڀ کان مشهور بينجمن فرينيڪيلين آهيي .وييهين
سالن جي عمر کان وٺي ،فرينڪلن جتي به ويندو هيو
ته ننڍڙو ڪتاب پاڻ سيان گيڏ کيڻيي ويينيدو هيو ۽ ان
کي تيرنهن ذاتي خصيليتين کيي جياچيڻ الِء اسيتيعيميال
ڪندو هو .ان فهرست ۾ هن قسم جا مقيصيد شياميل
هيئييا :وقييت ضيياي ي نيياهييي ڪييرڻييو ،ه يم يي يشييه ڪ ين يهيين
ڪارائتيي ڪيم ۾ جينيبيييل رهيڻيو آهيي ،گيال غيييبيت
ناهي ڪرڻي .هر ڏيينيهين جيي آخير تيي ،هيو پينيهينيجيو
ڪتابڙو کوليندو هو ۽ پينيهينيجيو رڪيارڊ درج ڪينيدو

هو.
زنجير يا چييين نيه ٽيوڙييو .اهيو هيڪيڙو طياقيتيور اصيول
آهي .سيلز ڪال ڪرڻ جيي چييين نيه ٽيوڙييو ۽ اوهيان
ڪاروبار تي هڪڙو ڪيامييياب ڪيتياب ليکيي وٺينيدو.
ورزش ڪرڻ جي چين نه ٽوڙيو ۽ اوهان اميييد کيان بيه
تڪيڙو فيٽ فيان ٿيي ويينيدو .عيادت جيي ٽيرييڪينيگ
انتهائي طاقتور حڪمت عملي آهي ڇاڪياڻ جيو اهيا
اوهييان جييي روييين کييي چيٽييو ،پييرڪشييش ۽ اطيمييينييان
بخش بڻائي ٿي.
فائدو :0-عادتن جي جاچ پڙتال ،روين کتي چتٽتو
ڪري ي:
سورنهن سئو ماڻهين تيي ٻيڌل هيڪيڙي تيحيقيييق اهيو
ظاهر ڪيو ته اهيي مياڻيهيو جيييڪيي پينيهينيجيي کياڌي
پيتي جو رڪيارڊ رکين پيييا انيهين انيهين مياڻيهين جيي
مقابلي ۾ ٻيڻ تي وزن گيگيٽياييو جيييڪيي رڪيارڊ نيه
پيا رکن .ٽيرييڪينيگ اوهيان کيي اتسياهيي ٿيي تيه اهيو
ڪم ٻيهر ڪريو.
اها اوهان کي ايماندار پڻ بڻائي ٿي .اسان مان گگڻين
جا پنهنجي روين ۽ عادتن ڏانهن غلط سلط ۽ گياڏڙ
رويا هوندا آهن .ڪيارڪيردگيي جيي بيرعيڪيس اسييين
سمجهندا آهيون ته اسين بهترين طريقيي سيان عيميل
ڪريون پيا .ڳڻپ هڪڙي طريقي سيان اسيان کيي ان
انڌي سوچ ميان ٻياهير ڪيڍنيدي آهيي ۽ اسييين اکييين
سان ڏسي ۽ سيميجيهيي سيگيگينيدا آهيييون تيه دراصيل
اسين ڪريون ڇا پيا .دٻي ۾ پيييل پيييپير ڪيليپ تيي
هڪڙي نظر ئي اوهان کي ٻيڌائيي ڇيڏيينيدي تيه اوهيان
ڪيييتييرو ڪييم ڪييييو آهييي ۽ ڪيييتييرو نيياهييي ڪييييو.
جڏهن ثبوت اوهان جي سامهون هوندو تيه اوهيان پياڻ
سان ڪوڙ نه ڳالهائي سگگندو.
فائدو :2-عادتن جي جتاچ پتڙتتال ،رويتن کتي
پرڪشش بڻائي ي:
اتساهه جو موثر ذريعو آهي اڳيان وڌڻ ۽ ترقي ڪرڻ.
جڏهن اسان کي اهيو اشيارو ميليي ٿيو تيه اسييين اڳيييان
وڌون پييييا ،اسييين اڃيان بيه وڌيييڪ پييرجيوش ٿيي ويينييدا
آهيون ته ان رستي تي لڳا رهون .اهڙي طيرييقيي سيان
عادتن جي ٽريڪر جو اتساهه تي مجموعي اثر آهيي.
هڪيڙي نينيڍڙي ڪياميييابيي اوهيان جيي خيواهيش کيي
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وڌائي ٿي.
اهو عمل هڪڙي خراب ڏينهن الِء ته وييتير وڌييڪ پير
اثر آهي .جڏهن اوهان مياييوس هيونيدا آهيييو ،اوهيان بيا
آساني پينيهينيجيي ڪيييل اوسير وسياري وييهينيدا آهيييو.
عادتن جو ٽريڪير اوهيان کيي اوهيان جيي ميحينيت يياد
ڏياريندو آهي .اهو ياداشت نامو هوندو آهيي تيه اوهيان
ڪيييتييرو اڳيتييي نيڪييري آيييا آهييييو .ان سييان گييڏوگييڏ،
ڪئلينڊر تي خالي خانو اوهان کيي اتسياهييينيدو آهيي
ته اوهان ڪم شروع ڪيييو .ڇياڪياڻ جيو اوهيان وقيفيو
ڏيئي پنهنجو رڪارڊ خراب نه ڪرڻ چاهيندا آهيو.
فائدو :1-عادتن جي جاچ پڙتال ،مطمئتن ڪتنتدڙ
آهي:
اطيم ييينييان ان جييي انيتيهييائييي اهييم فييائييدن مييان آهييي.
ٽريڪنگ يا جاچ پڙتال ڪرڻ خود پنيهينيجيي ذات ۾
هڪيڙو انيعيام آهيي .اهيو هيڪيڙو اطيمييينيان ڏيياريينيدڙ
عمل آهي ته اوهان پنهنجي ڪمن جي فيهيرسيت تيي
ڪراس لڳايو ،پينيهينيجيي ورزش واري الک بيڪ جيي
انٽري پوري ڪريو يا ڪئلينڊر تي ڪراس جيو نشيان
لڳايو .پنهنجي نيتيييجين کيي وڌنيدو وييجيهينيدو ڏسيي
خوشي جو احساس ٿيندو آهي ۽ جڏهن اوهان خوشيي
محسوس ڪندا آهيو ته اوهان اهو ڪيم ٻيييهير ڪيرڻ
چيياهييينييدا آهييييو .عييادتيين جييي ٽييرييڪينييگ اوهييان کييي
فوڪس رهيڻ ۾ ميددگيار ثيابيت ٿييينيدي آهيي .اوهيان
نتيجن جي بدران ان عمل تي فوڪس رهندا آهيو.
اوهان اهو سوچييينيدا هيونيدا تيه جيييڪيڏهين ٽيرييڪينيگ
ايڏي فائديمند آهي ته پوِء مون هيينيئير تيائييين ان جيو
ذڪر ڇو نه ڪيو؟
انهن سمورن فائدن هوندي ،ان ڳالو ٻيوليو کيي آئيون
خود دير سان کڻي آيس ان جيو سيبيب صيرف هيڪيڙو
آهي :ڪيترا ماڻهيو ٽيرييڪينيگ ۽ ڳيڻيپ واري خيييال
جييي ان يحييرافييي ڪ ينييدا آهيين .اهييو ک يييين ه يڪييڙو بييار
محسوس ٿيندو آهي .ڇاڪاڻ جو اهو هيڪ ئيي وقيت
۾ ٻن عادتن تي زور ڏيندو آهي ،هيڪيڙي اهيا عيادت
جيييڪييا اوهييان ڪييرڻ چيياهييييو ٿييا ۽ ٻييي وري ان کييي
ٽريڪ ڪرڻ جي .کاڌي جون ڪييليورييون ڳيڻيڻ ڏکيييو
لڳندو آهي ،جڏهن اوهان اڳ ۾ ئيي ڊائيٽينيگ ڪينيدا
هجو .جڏهن اوهان سخت محنت ڪنيدا هيجيو ۽ وري
هر ڪال کي ڳڻڻ ڄيڻ تيه انيتيهيائيي ڏکيييو ٿيي پيونيدو
آهي .اهو چوڻ سولو آهي ته ”آئون گگٽ کائينيدييس“
يييا ” آئييون وڌيييڪ م يح ينييت ڪ ينييديييس“ يييا ”آئييون ييياد
رکندس ته اهو ڪم ڪرڻو آهي“ .مون اڪثير مياڻيهين
کي چوندي ٻڌو آهي تيه ”ميون پياڻ ون فيييصيلين جيو
جنرل رکيو آهي ،پر آئون اميد ٿو ڪريان تيه آئيون ان
کي وڌيڪ استعمال به ڪندس“ ،ييا ”ميون پينيهينيجيي
ورزش کييي ه يڪييڙو ه يف يتييو رڪييارڊ ڪ ييييو ،پيير پييوِء
خاموش “.مون هڪڙو ڀييرو پينيهينيجيو کياڌي جيو الک
بڪ ٺاهيو ۽ ان ۾ هڪڙي ئيي انيٽيري ڪيييم ۽ پيوِء
ه۾ پٽيم .ٽريڪنگ هر ڪنهن جي وس جيي ڳياليو
ڪانهي ۽ اهو ضيروري نيه نياهيي تيه اوهيان پينيهينيجيي
سموري زندگي جي ٽيرييڪينيگ ڪيرييو ،پير ڪيوبيه ان
مان هڪ نه ٻيئيي طيرييقيي سيان فيائيدو حياصيل ڪيري
سگگي ٿو ،پوِء ڀلي هو ان کي ڪجو عرصي الِء ئي
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ڇو نه ڪري.
اسين ٽريڪنگ کي ڪيئن آسان بڻائي سگھون ا :
پهريون ،جڏهن جڏهن ممڪن هجي ان کي خيودڪيار
بڻائجي .اوهان حيران ٿيندو ته اوهان ان کي ڄاڻڻ بينيا
ئي ڪيتري ٽريڪنگ ڪريو پيا .اوهان جو ڪيرييڊن
ڪارڊ اها ٽريڪنگ ڪري ٿو ته اوهان ٻاهر کيائيڻ الِء
ڪيترو وڃو ٿا .اوهان جو فٽ بٽ رجسٽير اهيو ٻيڌائيي
ٿو ته اوهان ڪيترا قدم هليييا آهيييو ۽ ڪيييتيرو وقيت
آرام ڪيو آهي .اوهيان جيو ڪيئيلييينيڊر ٻيڌائيي ٿيو تيه
اوهان سال ۾ ڪيتريون نيون جياييون گيگيميييون آهين.
هڪڙو دفعو اوهان کيي اهيو انيدازو ٿيي وڃيي تيه ڊييٽيا
ڪيٿييان کيڻيڻييي آهييي تييه بيجيياِء روز ڪييرڻ جييي اوهييان
هفتيوار يا ماهوار به پينيهينيجيي ڪيئيلييينيڊر کيي نشيان
لڳائي سگگو ٿا.
ٻيو طريقو آهي مينيوئيل ٽيرييڪينيگ جيو ،جينيهين کيي
انتهائي اهم عادت تائين مختص رهڻ گگيرجيي .اهيو
بهتر آهي ته هيڪ ئيي وقيت ۾ هيڪيڙي عيادت کيي
مسلسيل ٽيرييڪ ڪيجيي بيجياِء ان جيي جيو ڏهين کيي
ڪجي .آخر ۾ اهو چوندس ته ڪم ڪيرڻ جيي فيورن
بعد هر ڳڻپ کي هڪدم رڪارڊ ڪيو .ان عمل جي
تڪميل سان اها ڳالو مشروط هجي ته ان کيي نيون
ڪرڻو آهي .اهيا حيڪيميت عيميليي اوهيان کيي گيذرييل
باب ۾ بيان ڪيل عادتن سان ڪيئن چهٽل رهجيي
واري طريقي جو ڏس ڏئي ٿي.
عادت سان چهٽل رهڻ  +عادت جيي ٽيرييڪينيگ جيو
فارمولو آهي
ڪم ڪرڻ کانپوِء ،آئون ان کي رڪارڊ ڪندس.
اهييي نينييڍڙيييون چييالييون اوهييان جييي عييادتيين کييي آسييان
بڻائينديون .جيتوڻيڪ اوهان ان قسم جا ماڻهو آهييو
جيييڪيي پينيهينيجيي رويين کيي رڪيارڊ ڪيرڻ ۾ ڪيو
گيگيڻييو ييقيييين نيٿييا رکيين ،پيير آئييون سيميجيهييان ٿييو تييه
جيڪڏهن اوهان پنهنجي عيادت کيي چينيد هيفيتيا ئيي
رڪييارڊ ڪينييدو تييه ڪييافييي بيهيتيير نيتيييجييا اوهييان جييي
سامهون ايندا .اهو ڄاڻڻ سدائين دل سپ هوندو آهيي
ته اوهان دراصل پنهنجو وقت ڪيئن گذاريو ٿا.
اهو صحي چوندا آهن ته هر عادت جو خاتمو ڪنهن
نه ڪنهن پوائنٽ تي ٿينيدو آهيي ۽ وڌييڪ اهيم اهيو
ته هرهڪ ڳڻپ اوهان کيي ان رسيتيي تيي کيڻيي هيليي
ٿي ۽ ٿڙڻ نٿي ڏئي.
جڏهن اوهان کان ڪا سٺي عادت دڏائجي وڃجتي تته
ڪيئن جلدي واپس ان ڏانهن موٽجي:
ان سان ڪو فرق نٿو پوي تيه اوهيان پينيهينيجيي عيادت
۾ ڪيييتييرا مسيتيقييل مييزاج آهييييو .اهييو اڻيٽيير آهييي تييه
زنييدگييي ڪينيهيين نييه ڪينيهيين نيقيطييي تييي ان ۾ خيلييل
ڪمال منزل ماڻيڻ
وجهي .هر ڪمال کي زوال آهي ۽
ه
ناممڪن آهي .ڊگگي وقت کيانيپيوِء ڪيا اييميرجينيسيي
ٿي پوندي ،اوهان بيمار ٿي پوندو يا اوهان کيي ڪيم
سيانيگييي يييا پينيهينيجيي خيانيدان سيان گيڏ ڪيٿيي سيفيير
ڪرڻو پوندو جيڪو ٿورو گگڻو اوهان جو وقيت ضيرور
وٺندو.
جڏهن به مون سان اهو ٿيندو آهيي تيه آئيون پياڻ کيي
اهو سادو ۽ سولو اصول ذهن نشين ڪرائيينيدو آهيييان

ته ” ڪڏهن به ٻه ڀيييرا ان ڳياليو کيي ييا ڪيم کيي نيه
ڇڏيو“.
اهو ياد رکو ته پهرين غلطي اوهان کي خراب يا بربياد
ناهي ڪندي .بربيادي ييا تيبياهيي تيڏهين ايينيدي آهيي
جڏهن ان وڪڙ ۾ بار بار غلطين کي دهيرائيبيو آهيي.
هڪڙي دفعي ڪا شيِء ڇڏائجي وڃي ته اهيا غيليطيي
معني نئيين بيري عيادت
آهي ،پر ٻه ڀيرا ان کي ڇڏڻ
ٰ
جي شروعات ڪرڻ آهي.
اهو ڄاڻڻ ته ڪڏهن عادت جي ٽريڪنگ ڪتر ۽۽
ڪڏهن نه ڪر ) گھرجي:
اسين ڪالڪن جيا ڪيالڪ ڪيم پيييا ڪينيدا آهيييون
معني خيز ڪم ڪيرييون .ڪيم
بجاِء ان جي جو ڪو
ٰ
ڪرڻ ۽ اهو ڪم ڪرڻ جنهن جو نتيجو نڪري اهي
ٻه الڳ شيون آهن .اسييين ان ڳياليو تيي وڌييڪ ڌييان
پيا ڏيندا آهيون ته ڏه زار قدم کڻيون بيجياِء ان جيي
ته اسين صحتمند رهون .اسين اسٽينڊرڊ ٽيسٽن کيي
پاس ڪرڻ الِء پيا پڙهندا ۽ پڙهائيندا آهيون بجاِء ان
جي ته سچ پچ ڪجو عيليم حياصيل ڪيجيي ۽ سيوال
اٿاريندڙ سوچ پيدا ڪجي .جيڏهين اسييين غيليط مياپيا
چونڊينداسين ته اسين غلط رويا ئي جنمينداسين.
ان جو ميطيليب اهيو آهيي تيه عيادت جيي جياچ کيي بيه
صحي طريقي سان رکڻ جي ضرورت آهي .پنهنجي
عادت کي رڪارڊ ڪرڻ اطمينان بخيش ٿيي سيگيگيي
ٿو ۽ ان سان پنهنجي واڌ کيي جياچيي سيگيگيجيي ٿيو،
پر صرف مياپ ڪيرڻ ئيي ڪيافيي ڪيونيهيي .ان کيان
عالوه ترقيي ۽ اوسير مياپيڻ جيا ڪيييتيرائيي طيرييقيا ٿيي
سگگن ٿا .ڪوبه فرق نٿو پوي ته اوهان پنهينيجيي واڌ
کي ڪيئن ٿا ماپيو .بهرحال عيادت جيي ٽيرييڪينيگ
ڪرڻ سان اوهان کي هڪڙو ننڍڙو ثبوت ضرور ميليي
ٿو ته اوهان صحي رخ ۾ وڃي رهيا آهيييو ۽ جيڏهين
اوهان اهو ڄاڻو ٿا ته اهو لمحو اوهيان کيي خيوشيي پيڻ
ڏئي ٿو.
باب جو خالصو:
 سڀ کان وڌيڪ اطمينان بخش احساس اهيو ڄياڻيڻ
۾ آهي ته اوهان اڳيان وڌي رهيا آهيو .عيادتين جيو
ٽريڪر هڪڙو سادو طريقو آهي عيادتين کيي مياپيڻ
جييو ،جيهييڙوڪ :ڪيئيلييينييڊر تييي ڪييراس جييو نشييان
لڳائڻ.
 عادتن جو ٽريڪر ۽ ٻيا اهڙا نظر ايندڙ عيادتين کيي
ميياپييڻ جييا طييري يقييا اوهييان جييي عييادتيين کييي وڌيييڪ
اطمينان بخش بڻائي اوهان جيي اڳيييان وڌڻ ،اوسير
۽ ترقي جا چٽا ثبوت پيش ڪن ٿا.
 اصول اهو آهيي تيه چييين ييا زنيجييير کيي نيه ٽيوڙييو.
ڪوشش ڪري پنهنجي عيادت جيو ڌاڳيو سيوريينيدا
رهو ،ان کي ٽٽڻ نه ڏيو.
 ڪڏهن به ٻه ڀيرا نه ڇڏيو .جيڪڏهن اوهان هيڪيڙو
ڏينهن ڇڏيو ٿا تيه ڪيوشيش ڪيرييو تيه جيييتيرو ٿيي
سگگي جلدي واپس ان ڏانهن موٽو.
 صرف ان ڪري ته اوهيان ڪيا شييِء مياپيي سيگيگيو
ٿا ،ان جو هرگز اهو مطليب نياهيي تيه اهيا سيڀ کيان
اهم شيِء آهي.
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وق ييت ج ييو سي يف يير ه ييوني يئ يين ب ييه
س ييائي يني يس ييدان يين الِء ه ييڪ وڏو
چيئيلييينييج بيڻييييل آهييي ،پيير اهييو
وقييت جييو س يفيير ج يي يڪييڏه يين
ماضيَء ۾ يعني گذرييل وقيت
۾ هجي ته انيييڪ مصيييبيتيون
ڪر کڻي بيهن ٿيون .اسٽيفن هاڪنگ بيه خيود وقيت
جي سفر  Time travel۾ ڏاڍي دلي يسيپيي رکينيدڙ هيو.
مستقبل ۾ شايد اسيين ان قيابيل ٿيي وڃيون تيه Time
 Travelڪري وقت ۾ اڃان به اڳتي يعني  Future۾
وڃي سگهون ،پر ماضيَء ۾ سفر پوِء به مٿي جو خسيور
بڻيل ئي رهندو.
اسٽيفن هاڪنگ جي وقت جيي سيفير ميتيعيليق اڳ ۾
ڪجو حصن تي مشتمل مواد لکيو آهيي ،پير اردو ۾
هئڻ ڪري پڙهندڙن جي نظر کان پري رهيو آهيي .اڄ
ڪوشش ڪريان پيييو هياڪينيگ جيا خيييال سينيڌيَء ۾
پيش ڪرڻ جي.
ماضيَء ۾ وقت جو سفر ممڪن آهي ييا نيه اهيو ڏسيڻ
الِء هاڪنگ پنهنجي گهر ۾ هڪ پارٽي رکيي هيئيي،
اها پيارٽيي مسيتيقيبيل جيي  Time travelersالِء هيئيي.
هاڪنگ دعوت نامو موڪلي اهو ڏسڻ پئي چاهيو تيه
ڇا مستقبل مان ڪو وقت جو مسافر Time Traveler
دعوت ناميي تيي  Addressپيڙهيي سينيدس پيارٽييَء ۾
په ي ٿو يا نه ...گهڻو انتظار ڪرڻ کانپيوِء بيه جيڏهين
ڪو نه آيو ته هاڪنگ کي ٿورڙي مايوسي ته ٿيي ،پير
خهو شايد قصي کي سمجهي ويو ته سنيدس پيارٽيي ۾
مستقبل مان ڪو ڇو نه اچي سگهيو...
هاڪنگ پارٽي واري تجربي جي ناڪاميَء جيو سيبيب
ڪجو  Paradoxesکيي سيميجيهيي ٿيو Paradox .کيي
سوليي سينيڌيَء ۾ سيميجيهيجيهيي تيه ڪينيهين بيه شييِء
متعلق ت ادن سان ڀريل هڪ خيال هڪ تصور هوندو
آهي جيڪو ثابت ڪرڻ تقريبن ناممڪن هوندو آهيي.
ماضي ۾  time travelجي جڏهن به ڳالو ايندي آهي
تييه سييائ ين يسييدانيين الِء سييڀ کييان وڏو م يٿييي جييو خسييور
 Grandfather paradoxهوندو آهي .هي  paradoxٻين
سڀني  paradoxesجو به ڏاڏو ئي آهي .فرض ڪييو تيه
پاڻ ون هڪ ڪردار آهي  ،Aاسان جو ڪردار  Aڄمي

ذيشان جوڻيجو

ٿو ،وڏو ٿي هڪ  Time machineٺاهي ٿو ،ان مشييين
ذريعي هو ماضيَء ۾ سفر ڪري وڃي ٿو ،مياضييَء ۾
وڃي خهو پنهنجي ڏاڏي کي ماري ڇڏي ٿو ...هياڻيي A
جو ڏاڏو مري ويو ته ميطيليب  Aجيو پيي  Bبيه ڪيو نيه
ڄميو ،جڏهن  Bئي ڪونه ڄميو ته خود  Aجيو بيه ڪيو
وجيود ڪيو نيه هيونيدو ۽ جيڏهين  Aجيو ڪيو وجيود ئييي
ڪونهي ته هن  Time machineبه ڪو نه ٺاهي ،هاڻي
جڏهن ٽائييم مشييين ئيي ڪيونيهيي ٺيهيييل تيه ميطيليب
اسييان جييو ڪييردار  Aميياضييي ۾ ئييي نييه وي ينييدو .سييو
جڏهن  Aماضيَء ۾ ئي نه ويو ته پنهينيجيي ڏاڏي کيي
به ڪو نه ماريندو ،ڏاڏو زنده آهي تيه  Aجيو پيي  Bبيه
ڄمندو .ساڳئي ريت  Bڄميو ته الزمي  Aکي به اچيڻيو
آهي .اهڙيَء ريت  Aايندو ته اهو وري Time machine
ٺاهيندو .مطلب اهو سلسلو اييئين پيييو هيلينيدو ،ان کيي
 Bootstrap paradoxبه چونيدا آهين .جينيهين ۾ واقيعين
جي اهڙي سائيڪل يعني چڪر ييا ڦيييرو ٺيهيي ويينيدو
آهي جو اصل واقعو ڪڏهين ۽ ڪيٿيان شيروع ٿيييو ان
جييي خيبيير نيياهييي پييونييدي .پييوِء ڪين يهيين بييه شيييِء جييي
شروعات ئي ان جو انت به نه هوندي آهي .جيييڪيڏهين
توهان نيٽفلڪس جي  Dark Seriesڏٺي هيجيي تيه ان
۾ بهترين انداز ۾ فلمايو ويو آهي ان  paradoxکي.
سو اسٽيفن هاڪنيگ ون  grandfather paradoxجيو
وري هڪ نئون روپ آهي جنهن کي Mad scientist's
 paradoxچئي ٿو .قصو مڙئي ساڳيييو ئيي آهيي بيس
ڪردار تبديل ٿيل آهن.
هاڪنگ چئي ٿو فرض ڪريو ڪو جنوني سيائينيسيدان
آهييي جيييڪييو وقييت جييي سييرنيگييو ۾ هييڪ اهييڙو ورم
هول  Wormholeٺاهي ٿو جنهن جي ذريعيي خهيو وقيت
۾ صرف هڪ منٽ پوئتي وڃي سگهي ٿو .هونئن تيه
هڪ منٽ ايڏو وڏو ڪيونيهيي ،پير  Time travelersالِء
اهييو هييڪ م ينييٽ جييو س يفيير بييه وڏي مصيييبييت ب يڻيجييي
سگهي ٿو .سوچو جيڪڏهن اهو خجنوني سائينيسيدان ان
 wormholeذريعي وقت ۾ هڪ منٽ ئي پوئتي وڃيي
پنهنجي هيڪ مينيٽ پيراڻيي  versionييعينيي روپ کيي
قتل ڪري ڇڏي ته؟ جيييئين فيليمين ۾ ڏييکيارييو ويينيدو
آهي .ان جو موت ٿي ويندو ...هيڪ مينيٽ پيهيريين وارو
سييائينيسييدان اڃييان پسيٽييل جييي سيييٽينييگ بييه نييه ڪييري

سگهيو هوندو ته ماريو ويندو ،پر نيييٺ گيوليي ڪينيهين
هالئي؟ ان کي ماريو ڪنهن؟ خهو ته اڃيان پسيٽيل تيييار
ئيي ڪيري پيييو گيوليي هيالئيڻ الِء ...اهيو ئيي paradox
آهي جيڪو ماضيَء جو سيفير ڪيرڻ وارن سيائينيسيدانين
الِء مص يي يبييت ب يڻ ييييل آهييي .ان جييو ڪييو م يط يلييب تييه
ڪيونيهيي ،پيير سيائينيسييدان پيريشيان آهيين .ان سيان اهييي
بنيادي قانون ئي ٽٽي پونيدا جين تيي پيوري ڪيائينيات
هلي ٿي پئي .شايد ان ڪري اسين ڪنيهين ڪيم جيو
انجيام ڏسيي تيه سيگيهيون ٿيا ،پير ان کيي بيدالئيي نيٿيا
سگهون .اگر ايئن ٿئي ته پوري ڪائنيات ۾ افيراتيفيري
م ي ويندي .ان ڪري ڪجو نه ڪجهه هميييشيه اهيڙو
ٿيندو آهي جيڪو  Paradoxکي روڪي ڇڏيندو آهي.
اسان جا سائينيسيدان ان حيال تيائييين ئيي نياهين پيهي يي
سگهندا ته پاڻ کي گولي هڻي سگهن .هاڪنگ جيي
مطابق اهڙي ڪنهن  wormholeجو وجود ئي نٿيو ٿيي
سگهي .ان جو سبب وري  feedbackٻڌائي ٿو.
جيڪڏهن توهيان ڪينيهين ڊسيڪيو ييا ڪينيهين Music
 concert۾ ويا هيونيدئيو تيه اسيپيييڪيرن ميان ايينيدڙ ان
سنهڙي ،باريڪ پر ڪنن ۾ چڀندڙ تيز آواز کان ضرور
واقييف هييونييدا جيييئيين ڪييو رڙيييون ڪينييدو هيجييي ...اهييا
ئي  feedbackهوندي آهي جنهن جيو سيبيب بيه تيميام
معموليي آهيي .تيوهيان جيي ڪڳيائيڻيي جيو آواز پيهيريين
مييائييڪ  microphone۾ وي ينييدو آهييي ،پييوِء تييارن جييي
وسيلي amplifierتائين په ندو آهي ،اتان تيز ٿي پوِء
اسيپيييڪييرن مييان ٻيياهيير نيڪيرنييدو آهييي ،پيير جيييڪييڏهيين
اسپيڪرن مان نڪري اهو آواز بار بار مائيڪ  mic۾
واپس وڃي تيه ان سيان هيڪ  loopٺيهيي ويينيدو آهيي،
ج ين يهيين سييان آواز لڳيياتييار ت ييييز ٿ يي ينييدو وي ينييدو آهييي.
جيڪڏهن ان کي روڪيو يا ٺيڪ نه ڪيو وييو تيه اهيو
 feedbackدراصل پوري سسٽم کي ئيي تيبياهيه ڪيري
ڇڏيندو .هاڪنگ مطابق  wormholeسان به ايئن ئيي
ٿئي ٿو .جتي آواز جيي جياِء تيي  radiationsهيونيدييون
آهن .جڏهين ڪيو  wormholeوڏو ٿيييڻ شيروع ٿييينيدو
آهييي تييه  radiationsجييي بييار بييار انييدر وڃييڻ سييان
هڪ  loopٺهي ويندو ۽ اهو  feedbackبه ايڏو طاقتور
هوندو جو پورو  wormholeئي تباهه ڪري ڇڏيندو.

....ڪهلندڙ ...

ماهوار مئگز ين همرسي | 25

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

ادب

ڪوريا جيئن مون ڏٺو
وقت کانپوِء ڊاڪيٽير ميجيييب
اقبيال سيوميرو ميون سيان ميليڻ
الِء گيهيير آيييو ،بييرادرم جيمييييل
م ين يگييي بييه سيياڻييس گييڏ هييو.
پي يني يهي يني يج ييو لي يکي يي ييل ڪي يت يياب
”ڪوريا جيئن مون ڏٺيو“ ميون
کي تحفي طور ڏنائين ۽ ان تي تبصرو ڪرڻ الِء واعيدو
به ورتائين .مون کي ڪتابن ،رسالن ۽ اخبارن پڙهڻ جيو
شوق ته ننڍپڻ کان آهي ،پر ڪڏهن به ڪينيهين ڪيتياب
تي تبصرو نه لکيو آهي ۽ نه ڳالهايو آهي .ڪتاب تيي
ڪجهه لکڻ کان اڳ ان جيي مصينيف جيو ذڪير الزميي
آهي .ڊاڪٽر مجيب اقبال مهراڻ يونيورسيٽيي ۾ پيڙهيڻ
دوران منهنجو شاگرد رهيو آهي ،هڪ استياد الِء شياگيرد
سڀ هڪ جهڙا هوندا آهن ،پر ڪي اهڙا بيه هيونيدا آهين
جيڪي دل کي موهي وجهندا آهن ۽ انيهين ۾ ڊاڪيٽير
مجيب پنهنجو مٽ پاڻ آهي .اتفاق جي ڳاليهيه آهيي تيه
هن گريجوئيشن بعد يونيورسٽي جي سيليييڪيشين بيورڊ
پيياران س يي ين يئيير انس يٽييرڪ يٽيير طييور م يقييرر ٿييي مييون کييي
يونيورسٽي جي مڪينيڪل انجنيئرنيگ ورڪشياپ ۾
جوائننگ ڏني .ان وقت ورڪشاپ اپ گيرييڊ ٿيي چيڪيو
هو .شاگردن کي ڪمپيوٽرائزڊ مشينن جي فني ميهيارت
۽ آگيياهييي ڏيييڻ الِء نييوجييوان گييري يجييوئييييٽ اس يتييادن جييي
ضرورت هئي .اها خوشنصيبي مڪينيييڪيل ورڪشياپ
جي هئي جو قادر بخش جمالي ،مجيب اقبال سومرو ۽
آفاق رفيييق ميييميڻ جيهيڙا جياکيوڙي ۽ کياهيوڙي نيوجيوان
اسيتيياد هيڪيٻيئييي پيٺييييان ميقييرر ٿييي آيييا .ميڪييينيييڪييل
انجنيئرنگ ورڪشاپ هڪ انسٽيٽيون جو ڏييک ڏييڻ
لڳو .گورنر صاحب جي انسپيڪشن ٽيم هجي يا سنيڌ
اعلي عملدارن ۽ پرڏيهي مياهيرن جيو وفيد
حڪومت جي ٰ
۽ ٿر انرجي جا ماهرين جيييڪيي دوري دوران ورڪشياپ
۾ تربيت وٺينيدڙ انيڊر گيرييجيوئيييٽ شياگيردن سيان روبيرو
تدريسي عمل ۽ سندن فني ڄاڻ بابت متياثير ٿيييا .ميون
کييي ييياد آهييي تييه جييديييد اوزارن تييي س يکييييا الِء شييارن
ڪورسز آفر ڪرڻ الِء مون کي ڪراچي ۾ پيرييزنيٽيييشين
ڏيڻي هئي جيڪا مجيب اقبال جي اسيرار تيي هين پياڻ
تيار ڪئي .مون کي سندس لکڻ جي ڏان جو احسياس
آهي جنهن جو ڪارڻ سندس خاندان کيي عيليم ۽ ادب
جو ورثي ۾ ميليڻ آهيي .هين ان وقيت ييونيييورسيٽيي جيي
سييروس دوران مييون کييي پينيهين يجييي س يئييون جييو ليکييييل
ڪتاب تحفي طور ڏنيو هيو .سينيدس مياميو ڊاڪيٽير بيدر
سومرو علمي ادبي حلقي ۾ ميميتياز حيييثيييت رکيي ٿيو.
مون کي ياد آهيي تيه ميهيراڻ ييونيييورسيٽيي جيي ڪينيهين
سييمييينيار ۾ ڊاڪيٽير عيقيييليي صياحيب وائيييس چيانسيلير
شاگردن کي پنهنجي صدارت تي خطبي ۾ تميام اهيم
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ڳالهه چئي ته :پڙهيل لکييل ۽ سيڌرييل قيوم جيو ڪيم
آهي ته لکجي ۽ اهو ليکيجيي جيييڪيي ڪيييو وڃيي ،پير
بدقسمتيَء سان جيڪو ڪيو وڃيي ٿيو ،اهيو ليکيييو نيٿيو
وڃي ۽ جيڪو لکيو وڃي ٿو اهو وري ڪيو نٿو وڃي.

استاد بخاري سچ ڪيو آهي ته:
”جي ُهن هنڌ تي ڪشاال به هوندا
ته پوِء ِهن هنڌ تي جماال به يندا“
بيشڪ مشڪل کيانيپيوِء آسيانيي آهيي .ڊاڪيٽير ميجيييب
اقبال پنهنجن تجيربين ۽ مشياهيدن پيٽيانيدر ليکيي ٿيو تيه
ڪورين ۽ چينين جيي شياور رومين ۾ دروازا ييا پيردا نيه
هوندا آهن ،پر مسلميانين جيي شياور رومين ۾ پيردا لڳيل
آهن .هيو ان ڳياليهيه کيان بيه ميتياثير آهيي تيه ڪيڏهين بيه
ڪنهن ڪورين جيي ڪيپيڙن تيي داغ ڌٻيو ييا ڪينيهين
شيِء جو نشان نه ڏٺو آهي .ڪوريا ۾ سائيڪلن هيالئيڻ
جو وڏو رجحان آهي.
ڊاڪٽر مجيب کي هڪ ڪورين دوست جنهين جيو پيي
واپاري آهي ،کيس مالي حالتن کي مسيتيحيڪيم ڪيرڻ
الِء گڏهن جيو واپيار ڪيرڻ جيي آڇ ڪيئيي .هين دوسيت
کييييس صييال ڏنييي تييه تييون پيياڪسيتييان ۾ گييڏهيين جييو
بندوبست ڪر پيوِء هيو اهيي چييين بيرآميد ڪينيدو .هيڪ
گڏهه جو ملهه ٻه لک رپيا ۽ چين ۾ ان جيو اگيهيه پينيج
لکن تائين آهي .ڊاڪٽر مجيب پنهنجي ڪتاب ۾ اهيا
ڳالهه واض نه ڪئي آهي ته چين ۾ گڏهن جو ڪيهيڙو
استعمال آهي .پاڪستان ۾ تيه گيڏهيه ڪيميائيتيو جيانيور
آهي .اڄيڪيليهيه پيييٽيروليييم مصينيوعيات جيي واڌ چياڙهيه
سبب گڏهه چنگ ي آٽيو کيان وڌييڪ سيسيتيو آهيي ،پير
حيرت ۽ عبرت جي ڳالهه آهي ته اسان ون گيڏهيه جيي
گوشت جو وڪاميجيڻ شيروع ٿيي چيڪيو آهيي .ڪينيهين
دوست شايد مذاق ڪندي چيو ته گڏهن جي گوشت جو
ذائقو به ڪمال جو آهي .ڪورينز ون هڪ ٽرينڊ اهيو بيه
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آهي ته هو گهڻو وقت ڪافي شاپ ۾ گذاريندا آهين ۽
ڪافي پيييئيڻ سيان گيڏ اتيي آفيييس جيو ڪيم ڪيار بيه
ڪندا آهن .اهو پيڙهيي ميون کيي نينيڍپيڻ جيو زميانيو يياد
پييوي ٿييو تييه ڪيييئيين نييه حييييدرآبيياد جييي رسيياال روڊ تييي
ڪراچي هوٽل ۽ ڪيفي جارج ۾ هڪٻئي جا سنيگيتيي
ساٿي ،آرٽسٽ يا دفيتيري ميالزم چيانيهيه پيييئيڻ الِء اتيي
ويندا هئا ۽ پنهنجو وهنوار به اڪالئيندا هئا .هياڻيي اهيو
ماحول ڪونه رهيو آهيي .هيوٽيليون شياپينيگ سييينيٽيرن ۾
تبديل ٿي ويون آهين .ڊاڪيٽير ميجيييب ٽين سيالين دوران
ڪييڏهيين ڪييورييين کييي وڙه ينييدي يييا ت ييييز ل يه يجييي ۾
ڳياليهيائييينييدي نييه ڏٺييو ڪييوريييا ۾ ڪينيهين سيان جينيسييي
زيادتي ڪرڻ واري کي سزا ۾ نامرد ڪري ڇيڏبيو آهيي.
ڪاش! اسان جي ملڪ ۾ به اهڙو قانون پاس ٿي وڃيي.
سفر نامو پيڙهيي ڏک ۽ افسيوس بيه ٿيييو تيه ڪيورييا ۾
پاڪستانين کي گهٽ پسند ڪيو وڃيي ٿيو ،ان ڪيري
اتي ڪجهه دوست پاڻ کي دبئي جيا عيرب چيونيدا آهين
جنهن جا مطلب به گيهيڻيا آهين .اهيا اسيان الِء نيييگيييٽيو
پوائنٽ آهي جيڪو اسان جي ئي ه۾ جو ٺياهيييل اميييج
آهي شياييد انيهييَء سيبيب ڊاڪيٽير ميجيييب ڪيورييا ميان
سنگل آيو آهي نه ته اسان ون ييونيييورسيٽييين جيا اسيتياد
پي ايڇ ڊي ڊگري وٺيڻ سيان گيڏ شيادي ڪيري ونيي بيه
ساڻ وٺي ايندا آهن ،ڀل ته اڳ ۾ ئي شادي شده ڇيو نيه
هجن .مجيب اقبال جي ڪوريا ۾ هيجيڻ دوران سينيدس
نظر گهڻ پاسائي لڳي ٿي .جهڙوڪ اسان جي سنڌ جيو
جهر جهنگ ،وستيون ۽ واهڻ ،ماڳ ۽ مڪان ،اوطياقيون
۽ اوتارا وغيره هين ڪيوبيه هينيڌ نياهيي ڇيڏييو جينيهين جيو
ذڪر نه ٿيل هجي .هن ڪتاب جي پڄاڻي تي ”دوستن
جي سڏ تي مالئيشيا جو دورو“ پڙهي پنهنجن پيارن ۽
پراڻن شياگيردن جيون ييادون تيازييون ٿيي وييون ،جين سيان
مجيب اقبال رو رهاڻ ڪري آييو آهيي ،تين ۾ عيقيييل
احمد ڀيٽيو ،قيادر بيخيش جيمياليي ۽ دانيش ميييميڻ وغيييره
شامل آهن .زندگيَء جي ان سيفير ۾ هين وانيدڪيائيي ۾
ويٽنام جو به سير ڪرايو آهي .ڊاڪٽر مجيب اقبال جو
هي سفر نامو پڙهيي سينيدس ميحينيت جيي عيظيميت کيي
سالم ڪجي ٿو .هي ڪتاب سڀني ڀائرن ۽ ڀينرن کيي
خا .طور يونيورسٽين جي شاگردن ۽ شاگردياڻين کيي
پڙهڻ گهرجي.
( 1هڪ وڻ پيوکيجيي .ڪ 2هيڪ ڪيتياب ليکيجيي .ڪ6
هڪ پٽ به ڄڻجي.
يقينن ڊاڪٽر مجيييب پينيهينيجيي زنيدگييَء ۾ اهيي ٽيئيي
ڪم اڳوان ڪري ڏيکاريا آهن.
***

س ئنسُ،ادبُ،ت ريخُ۽ُمس جي ت

احس س

جيُء جهوريندڙ منظر!...
م ين يظيير ميين کييي مييوه يي ينييدا
آ يين ،ان يهيين جييي شيياه يڪييار
فطري نمونين کيي وري وري
دل ڏسييڻ چيياه يي ينييدي آ ييي.
اهڙن منيظيرن ۾ ليڪيل آرن
جون معنائون بيليڪيل مينيفيرد
ملنديون .جڏ ن اوهان جيي سيوچ اهيڙو سيفير ڪينيدي.
س يڄييي س ينييڌ ۾ خڀييريييل ڀييڙا ،ڊٺييل م يق يبييرا ،م يح يب يتيين
جي الزوال ڪردارن جون مزارون ،وک وک تيي ميوجيود
آ يين! جيييڪييي مييوجييوده دور ۾ ميين جييي مييرادن جييون
محور بڻجي ويون آ ن!..
اهيي سيڀ مينيظير اسيان جيهيڙي عيام ميياڻيگييو کييي روز
ڏسڻ الِء ملن ٿا ،پر رواجي سستي ،بي ڌياني ،جياپيي
جي جستيجيو ،پيٺيييان ڊوڙنيدي ڪيڏهين انيهييَء پياسيي
سوچيو ئي ناهي! نه وري ڪينيهين هيم خيييال دوسيتين
سان ڪا اهڙي ڪ هري ڪئي ،نه ئيي وري شيعيوري
طييور س يگ يهييارن ۽ ف يڪييري طييور م يبييوط ،دوس يتيين
اج يتي يميياع ييي سي يگي يهيياري سييوچ اه ييڙي م يياضييي ج ييي
خوبصورت تاريخ جي اکين ڏٺن گواهن جيهيڙيين ،خڀيري
ڀڄي ويل ڀڙن ۽ گهايل عمارتن تي ڪو جوڳيو ڪيم
ڪيو ئي ناهي .اها الڳ آ ي ته انيفيرادي طيور آڱيريين
تي ڳڻڻ جيترن ماڻگن پنهنجي وسان ڪونيه گيهيٽياييو
آ ي .اسان ترقي پسند سيوچ سييينين ۾ سيميائيي سيچ
جي پيرچيار ڪينيدي بيار بيار پينيهينيجيي ڪي يهيريين ۾
فڪري ويهڪن ادبي صنفن ۾ مظلوميييت جيي صيدا
جو ساٿ ڏيندي ،پنهنجي ڳاليهييين جيي پيييش گيوئيي
۾ واهييه واهييه ڪييرائييڻ ۾ ڪينيهيين کييي وم نييه ڏيينييدا
آ يون .مگر عملي طر انهييَء پيييش مينيظير ۾ ذري
برابر مشڪل بيٺل هوندا آ يون .کنڊرات بڻجي وييل
ماضي جي م بوط نمونن کي ڏسندي اسان جو حال
افسرده ضرور ٿييينيدو آ يي .ميگير ”تيحيرڪ ۾ بيليڪيل
ڪييون يهييي“ اهييو سييوچ جييي پ ينييڌ ۾ سييڀ م ييييارون
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شڪايتون حال جي حڪمران کان ڪري ٿو .پنهنجيي
ليکيڻيييين ۾ ڇييوه ڇينيڊيينييدي پينيهينيجييا هي۾ ٺياري ٿييو.
انتظامي ميييار جيي نياڪياميي جيي تسيليسيل تيي ڪيا
واض ي ح يڪييومييت جييوڙڻ بييدران ڪ ين يهيين ت يقييريييب ۾
جذباتي جذبي سان ست سريون ٻڌائي جاڳ جي نينيڊ
۾ سمهي پيوي ٿيو ،پير ڇيا ڪيجيي؟ سيمياج ۾ سي يو
ماڻگو اڪيالئي جي پنڌ ۾ ايترو ئيي ڪيري سيگيهيي
ٿو .هن وقت سنڌ جي ميوجيوده صيورتيحيال جيو مينيظير،
اڃان به عجيب آ ي .جنهن جو لقا صنيعيتيي شيعيبيي
جي بي مثال ترقي ڏسڻ وٽان ملندي .لوه ،سيميينيٽ
۽ سريي جي غير معمولي اضافي ،وري خريداري جيي
توازن ۾ تيزي ،سوچڻ تي ميجيبيور ڪيري ٿيي تيه هيي
سڀ ڇا ٿي رهيو آ ي؟ اسان جون اڪثر زمينون پاڻي
جي شديد کون جي ڪري بينيجير بيڻيجيي وييون آهين.
سينيڌ جيون بيياقيي آبياد زمييينيون جيڏ يين ڳيوڙ ييي خييرچ
کييانيپييوِء فصييل ڏييين ٿييييون تييه زرعييي ،تييوڙي مييائيڪييرو
بييين يڪيين ۾ وڌنييڌڙ وييياج جييي شيير  ،زرعييي بييازاري
بليڪ ميلنيگ ،واپياري هيڪ هيٽيي ،زراعيت کيي زوال
پيذييري طيرف ڌڪييي رهيي آ يي .عييام مياڻيگيو تييوڙي
آبييادگييار فييورم ۾ اهييڙا اڇيياليييل ڪيياروبيياري ڄييار اڃييان
اڇڙي ڪبوتر وانگي ڦاٿل آ ن! اهيا هيڪ جيدا ويي يار
جي ڳالهه آ ي .اسان جا ماڻيگيو زراعيت کيي ضيرورت
سمجهي فصل پوکييين ٿيا .ميگير هين وقيت دنيييا جيي
ترقي پذير ملڪن جي زراعت جي نميونين کيي جياچيڻ
وقيت جييي اهييم ضييرورت آ ييي .زراعييت جييي نييت نييون
اييجييادن مييان گيهيڻييو الج حيياصييل ڪييرڻ بيجيياِء ،اسييان
مڪميل مياٺيار جيو شيڪيار ٿيي ،اهيي ئيي ابياڻيا ڏاڏاڻيا
فصيل پيوکييي رهييييا آ ييييون! جيين جيي ورڇ اسيان کييي
وڏڙن کان ملي آ ي .انهن سڀني حالتن کيي ڏسينيدي
زرعي زميينيون هيائيوسينيگ اسيڪيييمين ۾ تيبيدييل ٿيي
رهيون آهن .مياڻيگيو پينيهينيجيي زمييين جيي ٽيڪير کيي
تمام گهٽ اگيهين تيي ڌاريين کيي وڪيڻيي پينيهينيجيي
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زمين تان پنهنجي مالڪي کي وڃيائيي رهيييا آهين ۽
زراعت کان پاسيرا ٿيندا وڃن.
سنڌ ۾ سيڀينيي وڏن تيوڙي نينيڍن شيگيرن ڏانيهين سيفير
ڪينييدي وک وک تييي عييال يييشييان هييوٽيلييون ڏسييڻ الِء
ملنديون ،آرامده ريسٽورينٽ ملندا ،خالي پيالن ،آسيان
ادائگين واريون آفيسون ملنديون ،بنا روڪ ٽوڪ جيي
ڪير به ڪنهن بيه هينيڌان اچيي زرعيي زمييينيون خيرييد
ڪري سنڌ جي زرعي زمينن تي پنهنيجيا خيوبصيورت
گ يهيير اڏي ،فييارم هييائييوس ٺيياهييي سييک سييان ج ييييون
ڪاٽي سگهي ٿو! مجال ڪييير تيوهيان کيي مياليڪيي
ڪييرڻ کييان روڪييي س يگ يهييي ،پيير ڀييرپيياسييي ب يي يٺييل
سوڪهڙي جو شڪار فصلن بابيت ڪينيهين کيي ڪيا
ڳڻتي ناهي .اسان جو پاڻي ڪيڏانهن ويو؟ اسان جيون
آباد زمينون الج ڇو نيه پيييون ڏيين! ڪييير بيه سيوچيي
نٿو؟ ميگير سيڀ انيفيرداييت جيو شيڪيار ٿيي ،پينيهينيجيي
سکن جو متالشي بيڻيجيي ميحينيت ڪيري ڪيو فصيل
پوکي الج حاصل ڪرڻ بجاِء آباد زميينيون ،صينيعيتيي
داللن جي حوالي ڪري اتان لڏي شگري زنيدگييَء جيو
سک ٿا ڳوليون ،مگر اهو نيٿيا سيوچيييون تيه صينيعيتيي
دالل ت ين يه ين يجييي ابيياڻييي زم يييين تييي هيين کييان وڌيييڪ
خيوبصيورت شيگير اڏي رهيييا آ يين .سينيڌ جيو ثيقيافيتييي
قدامت پسند وڏيرو ،جينيهين جيو اوالد انيهييَء ڪيم ۾
سڀ کان اڳڀرو آ ي! اها هڪ انتهائي ڳينيڀيرييتيا واري
ڳالهه آ ي .جيڪڏ ن اهو سلسلو ساڳيئيي انيداز سيان
هليو ته سنڌ جو وڏيرو به ناياب بڻجيي ويينيدو ،جينيهين
جو ته اسان کي افسوس ڪونهي ،پر اسيان جيو زرعيي
نظام سيرميائيييدار جيي هي۾ چيڙهيي ويينيدو جينيهين جيا
نتيجا تمام خطرناڪ ثابت ٿي سگهن ٿا ،جنهن جيو
شايد اسان کي اندازو ئي ناهي .اهڙي جڙيل ليقيا کيي
ڏسندي هر ساڃاهه وند معصيوم ٻيار وانيگيي خسيڏڪيڻ
لڳي ٿو.
***

ماهوار مئگز ين همرسي | 27

سائنس ،ادب ،تاريخ ۽ سماجيات

ش ديُ۽ُڪ مي بي
عليُشريازي

مڪمل سوچ ۽ سمجهه ڏيينيدڙ
نيظييام آ ييي ۽ ا ييو انسييان کييي
ڪامياب زندگي گذارڻ جا سيڀ
گييڻ س يي يکيياري ٿييو .ن يڪييا يييا
شادي جيي تيفيصيييلين کيي بيييان
ڪندي اسالم ان کي ڪيامييياب
زندگي جي ضمانت قرار ڏئي ٿو .شادي جي لفظي ميعين ٰيي
ته خوشي آ ي ،پر مينيهينيجيي نيظير ۾ شيادي خيوشيي کيان
اڳيان آ ي .منهنجو مي يڻ آ يي تيه زنيدگييَء کيي تيازو ۽
پرسڪون ۽ دل کي اطمينان حياصيل ڪيرڻ الِء شيادي ،پير
جلدي شادي ڪرڻ ضروري آ يي .شيادي نيه صيرف انسيان
کيي خييوا شيين جييي پييوري ٿييييڻ تييائيييين حييالل رزق فييرا ييم
ڪري ٿي ،پر انسان کي ڪيترن ئي غييير اخيالقيي عيميلين
کان پري ڪري پينيهينيجيو وقيت ۽ سيگيو بي يائيي وٺينيدي
آ ي .نڪا يڪ ا يڙو بيا بيرڪيت رشيتيو آ يي ،جيييڪيو
انسان کيي ميعياشيري ۾ عيزت ۽ يڪ خيا.
مقام عطا ڪينيدو آ يي .ذميييوارييون وڌڻ سيان
انسان قابل ۽ م بوط ٿيندو آ يي .انسيان جيو
ذ ن شعوري ۽ الشعوري طيور تيي کيوڙ سياريين
غلط شين کان ٽندي پنهينيجيي ميقيصيد طيرف
ٿي ويندو آ ي.
اسالم ٻارن کي جلدي شيادي جيو حيڪيم ڏئيي
ٿو ،جنهن جو ڪ سبب انگن کي معاشيرتيي ۽
اخيالقيي غيليط رسيتين کيان بي يائيي زنيدگيي جييي
حقيقي مقصد طرف متوجهه ڪرڻ آ ي .اڄ جيي
نفسا نفسي دور ۾ کوڙ سارييون سيمياجيي بيراييون
وقت تي شيادي نيه ٿيييڻ جيي ڪيري پيييدا ٿيييون
آ ن .شادي ۾ دير انسان کي کوڙ سياريين بيرايين
ڏانهن متوجهه ڪري ان جيو ڌييان اصيل ميقيصيد
تان ٽائي ڇڏيندي آ يي .انسيان پينيهينيجيو کيوڙ
سارو وقت شياديَء الِء خييياليي دنيييا ۾ مصيروف ر ي ين ييدي
گذاريندو آ يي .اڄ جيي نيوجيوان جيي بيي ميقيصيد زنيدگيي
ڊپريشن ۽ ٻين ا ڙين نفسياتي بيييمياريين جيو سيبيب وقيت
تي شادي جو نه ٿيڻ آ ي.
اڪ يثيير ميياڻ يهييو ا ييو سييوال ڪ ينييدا آ يين تييه شييادي سييان
ڪييامييييابييي حيياصييل ٿيئييي ا ييو ضييروري تييه نيياهييي .ڇييو تييه
معاشري ۾ ا يڙا سيويين ميثيال ميوجيود آ ين ،جيتيي شيادي
شده ماڻگن جي زنيدگيي بيدتيريين مشيڪيالتين جيو شيڪيار
آ ي .مان ان ڳالهه تي اتفاق ڪندو آ يان ،پر گڏوگيڏ ا يو
سوال به ڪريان ٿو ته شادي ۾ مسئلين جيي پياڙ تيي غيور
ڪرڻ تمام ضروري آ ي .اسان شادي الِء ڪيگيڙن بينيييادن
تي رشتو ڳوليندا آ يون؟ پئسا ،گگر ،گاڏي ،خحسن وغييره.
جڏهن رشتن جو معيييار انيگين اڻيپيورن ميعيييارن تيي رکيييو
وڃييي تييه پييوِء اخييالق ۽ ڪييردار تييي روئييڻ سييان زنييدگييي
خوشگوار نٿي بڻجي سگگي .اسالم جتي اسان کي جيليد
نڪا جو درس ڏئي ٿو اسان کي نڪا جي معاميليي ۾
مسفر جي چونڊ الِء بنيادي معيار بيه ٻيڌائيي ٿيو ،پيئيسيي
۽ خحسين بيدران انسيان جيڏهين اخيالق ،ڪيردار ۽ ديين جيي
بنياد تي رشيتيو جيوڙيينيدو آ يي تيه ان گيگير ۾ خيوشيي ۽
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ترجمو:
مير سردار چنڙ

سڪون جون ڌمالون ونديون آ ن.
اسان ون ڪ عام رواج بڻجي ويو آ يي تيه رشيتيي جيي
معاملي ۾ پياڻ کيي مياڻيهين سياميگيون اهيڙو پيييش ڪينيدا
آ يون جيڪو حيقيييقيت ۾ يونيدا نيا يييون ا يو ئيي سيبيب
آ ي جو اسان وقتي طور ڪٻئي الِء ڪياميل ۽ بيگيتيريين
وندا آ يون ،پير جيييئين ئيي شيادي جيي ٻينيڌڻ ۾ ٻيڌجيي
ويندا آ يون ته ڪجهه ڏينهن اندر پنيهينيجيي اصيليييت تيي
اچي ويينيدا آ يييون .گيگيرن ۾ جيگيييڙن جيي شيروعيات ٿيي
ويندي آ ي .پوِء ا ي طعنا به وندا آ ن ته او ان بيدليجيي
ويييا آ ييييو ،تييو ييان پيگييريييان تييه ا ييڙا نييه ه يئييا .رشيتيين جييي
شروعات ۾ ئيي جيييڪيڏهين انسيان پينيهينيجيي اصيليييت ۽
حقيقي عادت سان گڏ ماڻگن سان ملي تيه شيادي کيانيپيوِء
وارن مسئلن کان ب ي سگگجي ٿو.
ڪ پرسڪون ۽ ڪيامييياب گيگيراڻيو ئيي ڪيامييياب ۽ پير
امن معاشري جو بنياد رکندو آ ي .زال سان ذهني بيرابيري
ي ي ي ي يج ي ي ي ييڻ ئ ي ي ي ييي

ڪامياب زندگي الِء الزمي آ ي ۽ زال سان ذهني بيرابيري
تڏهن ئي ممڪن آ ي ،جڏهن اسان سفير جيي چيونيڊ مياده
پرستن کان ٽيي ڪيري خياليق جيي ٻيڌاييل اصيولين تيحيت
ڪنداسين .سفر ۾ ذ ني برابري انسان کي دليي ۽ ذ ينيي
سيڪيون فييرا يم ڪينيدو آ يي ،جينيهيين جيي بييدوليت انسييان
پنهنجي صالحيتن کي بگترين انداز ۾ بيروقيت اسيتيعيميال
ڪييري پ ين يه ين يجييي زنييدگييي جييي س يڀ ينييي م يعييام يليين جييي
ڪارگردگي کي بگتر بڻيائيڻ جيي ڪيوشيش ڪينيدو آ يي.
پرسڪون شادي اسان جيي سيوچ ۽ تيخيليييقيي صيالحيييتين
کي بگتر بنائڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندي آ ي .جينيگين جيي
ڪري انسان پنهنجو وقت ۽ طاقت بگتيريين طيرييقيي سيان
پنهنجي زندگي جي ميقيصيد کيي حياصيل ڪيرڻ الِء وقيف
ڪندو آ ي .زال جيي ميوجيودگيي انسيان کيي يميت يارڻ
کان ،ٽٽڻ کيان ۽ مينيفيي خيييالين سيان وڙ يڻ جيو حيوصيليو
فراهم ڪندي آ ي ،ا و سڀ تڏهن ميميڪين آ يي جيڏهين
او ان جي سوچ او ان جي زال سان ميلينيدڙ جيلينيدڙ يجيي.
او ان ڪٻئي کي سيميجيگيڻ جيي قيابيل يجيو .عيمير جيو
فييرق ،قييد جييو فييرق ،ذات پييات جييي م يعييام يليين ،ڊگييرييين،
نوڪرين ،جائيداد ،پئسا انگن ميان ڪيجيهيه بيه او يان جيي

زندگي کي اثر انيداز نيه ڪيري سيگيهيي ،جينيهين طير ٻين
مختلف ماڻگن جي سوچ ان رشتيي تيي اثير انيداز ٿييينيدي
آ ي .اسان ڏسون ٿا ته دنيا ۾ ڪييتيرائيي سيٺيا ڪيامييياب
اخيالق ۽ ڪيردار ۾ الجيواب مياڻيگييو بيه انيهين رشيتين جييي
معاملن ۾ ذ ني برابري نه جڻ ڪري ناڪام ٿيي ويينيدا
آ ن .شادي جي معاملي ۾ ا جي ٺا يل اصولن ۾ يي
اصيول انيتيگيائييي مييانيائيتيو آ ييي تييه رشيتيو ڪيرڻ وقيت ٻيين
انسانن جي ذ ني برابري کي اڳيان رکو ،باقي ٻيا معاميال
ثانوي آ ن.
اسان جو الميو اهو آ ي ته ان اهم سيفير جيو ميعيييار تيميام
کوکليي بينيييادن تيي رکيييل آ يي .بيدقيميسيتيي سيان اسيان
رشتو ڪرڻ وقت ڇوڪري جو بينڪ بيلنيس ۽ ڇيوڪيريَء
جو خحسن ۽ جمال کي اوليت ڏينيدا آ يييون .اسيان ڪيڏهين
به ڇوڪري کي پرکڻ يا ان کيي سيميجيهيڻ جيي تيڪيليييف
نا يون ڪندا ته ان پنگنجي مستقبل الِء ڇا سوچيي رکيييو
آ ي؟ ا و ايندڙ چند سالن ۾ پاڻ کي ڪيٿيي ڏسيڻ پسينيد
ڪييري ٿييو؟ ان جييي دل ڪ يگييڙييين ش يييين ۾
ڪگڙن معاملن ۽ ڪگڙين ڳالگين ۾ لڳينيدي
آ ي؟ ڇا ا و ميحينيت پسينيد آ يي ييا ي۾ تيي
يي۾ رکييي وي يگ ينييدڙ آ ييي؟ اسييان ون رش يتييا
ڇوڪري جي حال ۽ ڪمائي ويندڙ دولت جيي
بين يييياد تييي ڪ ييييا وي ينييدا آ يين .ان جييي اخييالق
ڪيردار ميحينيت ۽ عيزم جيي بينييياد تيي نيا يين
ٿيندا .اهڙين حالتن ۾ جيڪڏهن ڇوڪيرن کيان
انگن جيي پينيهينيجيي مسيتيقيبيل جيي حيڪيميت
عيليمييي الِء ۽ زنييدگييي جييي ميقيصييد الِء ڳيياليهييه
ڇييڙي وڃيي تيه ان کيي جيواب نيه يجيڻ بيرابير
وندو آ ي .اڪثر ماڻگو ته انيهين سيوالين کيي
سمجيگيڻ کيان قياصير ،حيييران ۽ پيريشيان نيظير
اي ينييدا آ يين .اسييان ون چ ييييو وي ينييدو آ ييي تييه
ڇوڪرو امير جڻ گگرجي بيس! اخيالق ڪيردار ا ٺيا يي
ڇڏيندو اسان ڪڏهن اييئين نيا يييون چيونيدا تيه ڇيوڪيرو بيا
اخالق باڪردار جڻ گگرجي محنت ڪندڙ جي رزق ا
ڏيندو؟
ن يڪييا ٻيين ميياڻ يگيين جييي وچ ۾ ا جييو ٺييا ييييل ڏاڍو
خوبصورت ۽ پاڪيزه رشتو آ ي نڪا ۾ بيرڪيت آ يي،
پر ان رشتي جو قدر ڪريو ،ان کي ن دنيييا جيي کيوکيليي
ٽٽل معيار تي نه رکيو ،پينيگينيجيي ۽ پينيهينيجيي ٻيارن جيي
زندگي بابت فيصال ڪندي بنيييادي اصيولين کيي نيظير ۾
رکو ۽ پوِء ا تي ڀروسو ڪريو .ا ي سڀ ماڻهو جيييڪيي
اڄ ان ٻنڌڻ ۾ ٻڌجي چڪا آ ن ،انگن کي گگرجي ته يو
پيياڻ کييي ب يگ يتييرييين انسييان ب ينييائييڻ جييي ڪييوشييش ڪيين.
جيڪڏهن زندگي ۾ مسئال آ ن پريشانيون آ ن تيه انيهين
مسئلن جي حل تي ڌيان ڏين .رشتيا خيتيم ڪيرڻ تيي نيه!
ڪٻئي کي برداشت نه ،پير ميحيبيت سيان تسيليييم ڪيرڻ
جييي عييادت اخ يت ييييار ڪيين .خييدا او ييان کييي او ييان جييي
ذميوارين جو سوال ڪندو ۽ پنهنجي ذميييواريين کيي پيورو
ڪريو .جيڪيڏهين ذميييواريين ۾ غيفيليت ڪيئيي تيه ان جيو
جواب ڏيڻو پوندو.

ٽريوالگ

ايڪسپوُُ2020دبئي

ڪ زخست نُجونُڪ مڻيون

عالئقن جا ماڻيگيو عيام طيور
تييي خييوبصييورت هييونييدا آهيين.
ظاهر آهيي جيتيي قيدآور پيگياڙ
۽ سرسبز واديون هجن ،وهنيدڙ
جگرڻن جو شفاف پاڻي هيجيي
۽ فيطييرت پينيگينيجييي بيييپينيياه
حسناڪين ۽ جليوي سيان خپير نيور هيجيي تيه اتيي جيي
ماڻگن ۾ ان جا رنگ روپ ڇو نه نکار آڻيندا.
پاڻ واري اترئين پاسي يا ڪشمير جيا مياڻيگيو بيه ڏاڍا
خوبصورت آهن ،پر سرڪار جي سيتيم ظيرييفيي انيگين
جيي سييونيگيين کييي گييرهييڻ لڳييائييي ڇييڏيييو آهييي ۽ اهييڙا
خييوبصييورت ميياڻيگييو غييربييت جييي لييييڪ کييان بييه هييييٺ
زندگي گذاري رهيا آهن ۽ سندن ميرڪيون انيگين جيي
چگرن تان ڪيڏهيوڪيييون اڏاميي چيڪيييون آهين .خييير
ڇڏيون ٿا انگن جي درد ڪگاڻين کي ۽ پاڻ اڄ ذڪير
ڪريون ٿا اهڙي ئيي هيڪ جيابيليو ميليڪ ڪيازخسيتيان
( (Kazakhstanجو جنگن کي پاڻ ون قيزاقسيتيان بيه
ڪوٺيو ويندو آهي.
ايڪسپو 2222ع دبئي ۾ ڪيازخسيتيان جيو پيوييلييين
پنگنجي منفرد ڊزائينينيگ ۽ انيداز جيي سيبيب مياڻيگين
جي توجهه جو مرڪز بڻيل آهي .گيالبيي ميائيل رنيگ
جي بلڊنگ جنگن جي ديوارن تي ڳاڙهاڻ ميائيل نينيڍا
ننڍا ٽٻڪا ٺگيل آهين ۽ ان جيي چيئينيي دييوارن جيي
وچ تييي اڌ ب ييي ييوي ش يڪييل جييا گييييٽ ٺيگييييل آهيين
جيڪي پنگنجي قائداعظم جيي ميقيبيري جيي گيييٽين
سان مشابگت رکن ٿا ۽ مٿان وري چيئين دييوارن تيي
پاسن کان ننڍيون ۽ خابتيون اڌ بييي يوي شيڪيل جيون
ڊزائنون ٺگيل آهن.

ج بلو

ننڍي وندي خاستاد محمد ابرا يم جو ريڊيو تي نشير
ٿينيدڙ گيانيو خڀيورن وارن هٻيليڙي ڏاڍو وڻينيدو يو .خسير ۽
سونگن جنگن به رنگ ،روپ ۽ ٻيوليي ۾ يجين ،عيمير
جي ر ڏ اڪي ۾ مو ين ٿا ،پر آئون اڄ نه تيه ذڪير
ڪري ر يو آ يان خوبصورت ڀورن واري ٻلڙي جيو ۽
نه ئي ماسٽر ابرا يم جي سحر انيگيييز آواز جيو .آئيون
ذڪير ڪييري ر ييييو آ ييييان ڪييازخسيتييان جييو ،جيييڪييو
سڄي دنيا ۾ سونگري وارن وارين سندرين جي ڪري
مشگور آ ي .ايڪسپو  2222دبيئيي ۾ ڪيازخسيتيان
پويلين جي اندر جيو احيوال پيوِء ٿيا ڪيرييون .ياڻ پياڻ
پگ ي وييا آ يييون ڪيازخسيتيان پيوييلييين جيي ٻيا يران
ٺگيل ننڍڙي اسٽييج جيي ڀيرسيان ،جيتيي ڪيازخسيتيان
جي منفرد ۽ ميخيصيو .سي ياڻيپ رکينيدڙ سيازن ميان
سيريييال آواز گيونيجييي ر يييا آ ين ۽ ڪيازخسيتيان جييون
ڪامڻيون پنگنجي ديس جي ميوسيييقيي تيي نهيرتيڪيي
ناز نخرن سان ميليو مي ياييو بيييٺيييون آ ين .او ييين بيه
مون سان گڏ محفل ۾ شريڪ ٿيو ۽ دنيييا ۾ ڇيا ڇيا
نه خسر سونگن ۽ َ
ڪال جا ميٽ ڀيرييل آ ين ،خانيگين ميان
َ
ٿورڙي خچڪي ڀريو ۽ چس وٺو.
ڪازخستان جي مکيه ڪمين گيييٽ تيي وقيفيي وقيفيي
سان ٿيندڙ ان ميوزيڪيل شيو ۾ پيوييلييين جيي اڳيييان
ٺيگييييل اسيٽييييج تييي ٻييه مييرد ۽ ٻييه عييورتييون جيين کييي
ڪازخستان جو روايتي ۽ ثقافتيي ليبياس پياتيل هيجيي
ٿو ،پنگنجا عالقائي ساز وڄائين ٿا ۽ وري انيگين جيي
اڳيان ڪازخستان جي لوڪ ۽ ثقافتي موسيييقيي جيي
ردم تي چار حسين جوانڙيون ڊانس ڪن ٿيييون .هينين
خسندرين جي ثقافتي ليبياس ۾ ڪين کيي اڇيو شيراري
ٽائپ پڙو جنگن ۾ ٻه ٽيي ڀيرت جيا گيگيييرا هيجين ٿيا،

ڀون سنڌي

جسم جي مٿئين حصي تيي اڇيو ڪيڙتيو ۽ ان ميٿيان
ڪاري ڀرت ڀريل واسڪوٽي يا ميرانجگڙي رنگ جيو
ڀرت ڀيرييل گيائيون پياتيل هيجيي ٿيو ۽ ميٿيي تيي گيول
ويڪري پٽي وارو ٽوپليو ۽ ان جيي ميٿيان ڪيپيو جيي
ٻوهي جيان ڏييکيائيي ڏيينيدڙ ليڇيو لڳيل هيجيي ٿيو ،تيه
وري ڪن جي مٿي تي تاج نما ٽوپ پاتيل هيجيي ٿيو
۽ مٿان سفيد لڇو لڳيل هيجيي ٿيو ۽ ڊگيگين وارن ۾
چوٽيون ٿيل هجن ٿيون ،بلڪل اهڙيون جيگيڙييون پياڻ
ون ڳيوٺيين ۾ ڇييوڪيرييون ڪينيديييون آهين .ميردن کييي
وري پاجامي ٽائپ سون ۽ ڀرت ڀريل بينيا ڪيالير وارو
ميرانجگڙي رنگ جيو اوور ڪيون پياتيل هيجيي ٿيو ۽
مٿي تي ڀرت ڀريل گول ٽوپلو هجي ٿو ،جينيهين سيان
مشاهبه ٽوپال پنيگينيجيي اتيرئييين پياسيي جيا مياڻيگيو بيه
اڪثر پائيندا آهن .جتي ڪازخسيتيان جيي ليوڪ ڌنين
۽ سازن جيي وڄيت جيو انيداز نيراليو آهيي تيه اتيي وري
هنن جي ثقافتي لباس ۽ ڊانس جا به پنگنجا روپ ۽
رنگ آهن .عالئقن يا قومن جي ٻولي ڄياڻيڻ کيانسيواِء
خانگن جي ادب جو رس ۽ چس وٺي نٿو سگگجيي ،پير
سر سنگيت ڪ ا ڙي ڪال آ يي جيييڪيا ير انسيان
معني ۽ ميفيگيوم
جي جذبن جي عڪاس آ ي ۽ بنا
ٰ
ڄاڻڻ جي به دلين تي ڇانئجي وڃي ٿي .ڪازخسيتيان
جتي جي ماڻگن جيا سيونيگيري وار ،انيگين جيي سيڄيي
دنيييا ۾ مينيفيرد سي ياڻيپ بيڻييييل آهين ،خاتيي جييون ييي
سڊول جسم ۽ ڳوري رنگ جون سگڻيون ڇوڪيرييون،
جڏهن پنگنجين سنگڙين چيلهن کي وراڪيا ڏيينيدي،
خماريل نيڻن ۽ انوکين ادائن سان انگن جيي شياعيري
ڪڊانس ڪن ٿيون ته انگن جي قيدمين جيي ڇياپ تيي
ماڻگو هڪ وار دنيا جگان سان ناتو ٽوڙي جيانيب جيي
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جلوي جي وشال وستي ۾ پگ يو وڃي ۽ پورڻتا کيي
پايو وٺي .هي شو تقريبن پندر ن منٽن جو هجي ٿو.
ان کان اڳ جو پويلين جي اندر هيليجيي اچيو تيه انيگين
جابلو حسينائن جي ديس بابت بيه ٿيورو ڄياڻيي وٺيون.
ري پبلڪ ڪازخسيتيان جيي ڪيل پيکيييڙ 2222922
اسڪوائير ڪيليو ميييٽير آهيي ۽ پيکيييڙ ڪاييراضيي جيي
حساب سان هي دنيا جو نائون نميبير وڏو ميليڪ آهيي
جيڪو ٻن بيراعيظيمين ۾ ميوجيود آهيي ۽ وري گيگيٽ
آبادي ييعينيي  12.2ميلييين هيئيڻ جيي ڪيري هين جيو
شمار دنيا ۾ آبادي جيي حسياب سيان  32نيميبير تيي
آهي .سمنڊ نه هيئيڻ جيي بياوجيود بيه هين کيي بيحيري
فوج آهي ،هن جي گادي جو هينيڌ نيور سيليطيان (Nur
( Sultanآهي جنگن جو پراڻو نالو آسيتيانيه ((Astana
آ ي جنگن ۾  2212۾ ايڪسيپيو بيه ٿيييو هيو ۽ هين
شگر ۾ ئي دنيييا جيو پيگيرييون ۽ وڏي ۾ وڏو خيالئيي
پييورن بيئيڪييونيير  (Baikanur( 1902۾ ٺيياهييييو ويييو.
ڪييازخس يتييان جييي آبييادي ۾  22مسيليمييان26 ،
عيسائي ۽ باقي  120مختلف مذهبين ،ال ميذهيب ۽
ٻين عقيدن جي ماڻگن تيي مشيتيميل آهيي ،جيييڪيي
پاڻ ۾ امن ۽ ڀائي اري جيي مياحيول ۾ رهين ٿيا20 .
ڊسمبر  1991کان اڳ ۾ هيي ميليڪ سيووييت ييونييين
جو حصو هو ۽ ان جي ٽيٽيڻ کيانيپيوِء آزاد حيييثيييت ۾
99
قييائييم آهييي .هيين م يلييڪ ۾ ت يع يل يي يمييي شيير
س يي يڪييڙو آهييي ۽ قييوميين جييي ل يحيياظ سييان ڪييازاخ
ڪڪزاڪ  32۽ ان کانپوِء تيرتيييبيوار رشييين ،ازبيڪ،
پوڪيريينيي ،تياتيار ،جيرمين ۽ ٻيييون قيوميون اچيي وڃين
ٿيون .هي جابلو ملڪ وچ ايشيا ۾ شمار ٿيئيي ٿيو ۽
هن جون سرحدي حيدون اوڀير ۾ ،چييين ،روس ۽ ڏکيڻ
۾ ڪرغستان ،ازبڪستان ۽ ترڪمنستيان سيان ميلين
ٿيون .هن ملڪ ۾ وڏي ميقيدار ۾ تيييل ۽ گيئيس جيا
ذخيرا آهن ۽ ڪرنسي جو نالو ٽنگي ( (Tengeآهيي.
ٽي ٽنگ پاڻ واري هڪ رپئي جي برابر آهن.
هاڻ هلو ته ايڪسپو  2222دبئي جي ال فورسين(Al-
( Forsonزون ۾ واق ڪازخستان پويلين گگمون.
هي پويليين عيرب اميارات ،ميونياڪيو ،سيوئيٽيزرلييينيڊ ۽
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لڪيمبرک پويلين کانپوِء ايڪسپو جو سڀ کيان وڏو
پويلين آهي جيڪو ٽن منزلن تي مشتميل آهيي .هين
جي ٺاهڻ تي ڪل الڳت  26.2مليين ڊالير آئيي ۽ ان
۾  202ميٽرڪ ٽن سريو استعمال ٿيو .هين پيوييلييين
جي آرڪيييٽيييڪيٽ ڊزائينينيگ آرڊييڪيو ( (Ordeco۽
انسگليوڪ ( (Insglueckجي ٺاهيل آهيي .جيييئين تيه
ايڪسپو  2222دبئي ۾ هر پويلين جو ڪيو نيه ڪيو
مييرڪييزي عينييوان يييا خييييال ((Themeآهييي جيييڪييو ان
ملڪ جيي پسيمينيظير ۽ مسيتيقيبيل جيي ميقيصيدن کيي
ظاهر ڪري ٿو .ڪيازخسيتيان پيوييلييين جيو ٿيييم آهيي
 The Gate Way to Tomorrowجيييئين ئيي پيوييلييين
جي اندر داخل ٿيندئو ته هڪڙي کليل اڱڻ يا انيتيظيار
گاه ( (Waiting areaآهي ،جنگن ۾ وڻ ٽيڻ ۽ گيلين
ٻوٽن جي سجاون کانسواِء ويگڻ الِء مختلف ڊزائيينين
۾ ٺگيل بين ون به پيل آهن ۽ هڪ رنگيين الئيييٽين
وارو ڦوهارو پڻ لڳل آهي.
سڀ کان پگرين توهان جي اينٽري ڪداخيال هيڪ وڏي
هال ۾ ٿئي ٿيي جيتيي تيوهيان کيي هيڪ پيوري دييوار
جي اسڪرين تي فلم ڏييکياري وڃيي ٿيي ،جينيگين ۾
انسان جي ارتقائي عمل جي مرحلن مان گيذرڻ بيابيت
ڄاڻ ڏنل آهي .هن فيليم ۾ ٻيڌاييو وڃيي ٿيو تيه اسييين
سڀ ڌرتييَء جيا انسيان بينيي بشير ((Homo Sapiens
جو تسلسل آهيون .هن فلم ۾  DNAجو انسيان جيي
ارتقا ۽ ترقي ۾ رول ٻڌائيندي اهها ڄاڻ ڏني وڃي ٿيي
ته اسين چاهي ڌرتيَء جي ڪگڙي به خطي جا هجيون
۽ ڪگڙي به ڪٽنب قبييليي ،رنيگ نسيل ،ميذهيب ۽
قييوم جييا ه يجييون ،پيير اسييان جييي پييوري انسييان ذات
جو  DNAهڪ آهي .هن فلم جي ذريعي انسيان جيي
عالمي طور هڪ هئڻ جا دليييل ڏيينيدي ڀيائييي ياري ۽
بنا ڪنگن نسلي ،قومي ۽ مذ بي ڀيد َ
ڀاو جيي امين
سييان گييذارڻ جييو درس ڏنييو ويييو آهييي .ج يي يتييوڻ ييييڪ
ڪييازخس يتييان آبييادي جييي حسيياب سييان مس يلييمييان
اڪثرييت جيو ميليڪ آهيي ،پير چيورائيي رييپيبيليڪ آف
ڪازخستان ٿو .تي مختيليف ميذهيبين جيا مياڻيگيو تيه
رهن ئي ٿا ،پر الدين ڪمذهب کي نه م يندڙ به رهين

ٿا .تڏ ن به سڀ پاڻ ۾ بنا ڪنگن تفريق جي امن ۽
سڪون واري مياحيول ۾ گيڏجيي رهين ٿيا ۽ ڪييير بيه
ڪنگن جي عقيدي يا فڪر ۾ ٽنگ ڪونه ٿو اڙائيي.
ساڳئي وقت استاد ڊارون واري ارتقا جي نيظيرييي کيان
وٺي اڄ جي جديد دور جي سائنس اينڊ ٽيييڪينياالجيي
جي تسلسل تائين سمورو عليم هيتيي جيي ٻيارن کيي
پڙهايو وڃي ٿو .اهيوئيي سيبيب آهيي جيو ڪيازخسيتيان
تييييزي سييان تييرقييي ڪييري رهييييو آهييي ۽ اسييان اڃييان
عيقييييدن جييي انييڌي تيقيلييييد ۽ جيگيالييت جييي ڌٻييڻ مييان
ڪوشش ڪرڻ ته پري ،پر خالٽو انگن ۾ وڌيڪ ڦاسنيدا
پيا وڃون .هن حصي ۾ توهان جي آمد وقت ڀليڪار
به ٿئي ٿي ۽ ڪ َحسين و جميل لييڊي تيوهيان کيي
پرزنيٽيييشين ڪتيفيصيييل کيان واقيف ڪيرڻ بيه ڏي ٿيي.
توهان کي ٻڌائيندو هالن ته پويلين جي هر سيڪشين
۾ نيه صيرف تيوهيان جيي پيييار ڀيرييل ٻين ليفيظين سييان
آجيان ڪئيي وڃيي ٿيي ،پير اخيتيتيام تيي تيوهيان جيي
آمد جو ٿورو به م يو وڃي ٿو.
هتان کان توهان جي داخيال ٻيئيي سيييڪيشين ۾ ٿيئيي
ٿي جنگن ۾ ڪازخستان جي رهڻي ڪگيڻيي ،تيارييخ،
جيياگييرافييي ،ث يقييافييت ،زراعييت ۽ م يعيياشييي تييرقييي بييابييت
مختلف ديوارن تي ننڍين ننڍين اسڪرينن تي فلمون
هلنديون رهن ٿيون ،جيڪي سينسر سان جڙييل آهين.
اسڪرين تي ه۾ ڦيرڻ سان هلندڙ فلمن ۾ تبديليون
اچن ٿيون ۽ اهڙيَء ريت تيوهيان انيگين جيي انيدر وڃيي
انهن جيي ميوضيوعين ( (Contentsبيابيت وڌييڪ ڄياڻ
حاصل ڪري سگگو ٿا .ان کانسواِء هن سيڪشين ۾
توهان کي ڪازخستان جي شگير اليمياتيي ۾ پيگيرئييين
صييوف جييي لڳييل وڻ ۽ گييولييڊن ميييين جييي ڪيگيياڻييي
ٻڌائي وڃي ٿي .گولڊن مين جنگين کيي ڪيازخسيتيان
جا ماڻگو هيرو ڪري وٺن ٿيا ۽ ان جيو پيتيليو اليمياتيي
شگر ۾ آويزان آهي .گولڊن مين جنگن جو ناليو ڪيي
چييون ٿييا تييه Zolotoic Chelovecهييو ۽ رشيييين هييو ۽
ڪييي چييون ٿييا تييه ان جييو نييالييو  Altem Adamهييو ۽
ڪيزاڪ هيو ،ين جيو الش 1939ع ۾ اليمياتيي شيگيير
کان پريان کوٽائي مان مليو.

ڪازخستان جو هي هيرو قبل مسي کان ٻه ٽي سئيو
سال اڳ ٿي گذريو آهي ۽ هن جو  Seythianقيبيييليي
سان واسطو هو .هن شگزادي ۽ بيهيادر حيڪيميران کيي
سونو لباس پاتل آهي ۽ چيلو تي تلوار ٻيڌل ۽ هي۾
۾ تير ڪمان ڪڪٽاري آهي ۽ هين جيي ڇيٽ ڪتياج
۾ گگوڙي ،ٻڪري ،شينگن ۽ ٻين پکين جا کنيڀ ۽
ڪنجهيي ( (Bronze۽ سيون جيا
سنڱ جڙيل آهن ۽ ه
زييور پيياتيل آهيين جينيهيين ۾ هييييرا مييوتييي جيڙيييل آهيين.
کنڊرات ۾ واق هن جي قبير ميان سيون جيا ڪيپيڙا ۽
زيور به مليا آهن .هن ئي سيييڪيشين ۾ ڪيازخسيتيان
۾ اڳندڙ مختلف فصيلين جيي ٻيجين ۽ ٻييين ثيقيافيتيي
توڙي مختلف سائنسي شين جا ماڊل رکيا وييا آهين.
انوويشن گيالس اسيفيييئير
ان کانسواِء هن سيڪشن ۾ ه
به رکيو ويو آ ي جيڪو ڪازخستان جي Nur Alem
سائنس ميوزيم ۾ رکييل مياڊل جيييان آهيي ۽ ميليڪ
جي خالئيي سيرگيرمييين جيي ڪيارڪيردگيي کيي ظياهير
ڪري ٿو.
هن سيڪشن کانپوِء توهان جي اينٽري ميٿيئييين فيليور
تي هڪ هال ۾ ٿئي ٿي جنيگين ۾ ميخيتيليف پيگياڙي
عالئقن مان ملندڙ پٿير ۽ ڌاتيو شيوڪيييسين ۾ رکيييل
آهن ۽ هين سيييڪيشين کيي ارٿ زون ((Earth Zone
جو نالو ڏنيو وييو آهيي .هيتيي جسيت ( (Zincڌاتيو جيو
جديد ٽيڪناالجي تي مشيتيميل پيالنيٽ بيه لڳياييو وييو
آهيي ،جيييڪيو مسيتيقيبيل ۾ تيوانيائييي جيون ضيرورتييون
پوريون ڪندو ،جنگن کي توهان خود آپريٽ ڪري ان
بابت ڄاڻ حاصل ڪري سگگو ٿا.
ان سيڪشن ميان گيذرڻ کيانيپيوِء تيوهيان جيي ايينيٽيري
وري هڪ ٻئي وڏي هال ۾ ٿئي ٿي جيتيي مسيتيقيبيل
جي اڏامندڙ راڪيٽن جا ماڊل هڪ تميام وڏي ٽيييبيل
تي رکيا وييا آهين ،جينيگين تيي ڪيميپيييوٽير اسيڪيريين
سيٽ ڪيا ويا آهن ۽ وچ تيي هيڪ وڏو شيييشيي جيو
ٽاور به نصب ڪيو ويو آهيي .ڪيميپيييوٽير اسيڪيريينين
تي راڪيٽ متعلق ڄاڻ ڏنل آهي ۽ توهان مائوس ييا

ه۾ ڦيرائي انگن مستقبل جي خالئي سفر کي سيگيل
بڻائيندڙ راڪيٽن جيي سيگيو ،هيوا جيي دٻيا  ،خيال ۾
پرواز ،ٻارڻ ۽ ٻين ٽيڪنيڪل مسئلن جي ڄياڻ وٺيي
سگگو ٿا .توهان جيي اسيڪيريين تيي ميائيوس ييا هي۾
ڦييييرائيڻ سيان وڏي ٽيياور جييي ميخيتيليف حصين ۾ بييال
گردش ڪري نتيجن جي ڄاڻ ڏين ٿيا .سياڳيئيي وقيت
ان حوالي کان هيال جيي دييوارن تيي نصيب ٿيييل نينيڍا
اسڪرين پڻ ڄاڻ ڏيڻ الِء هلندا رهن ٿا.
ان کانپوِء توهان جي آخري اينٽري سيڀ کيان ميٿيئييين
طبقي تي ٿئي ٿي جنگن ۾ هڪ وڏو اسيٽيييج ٺيگيييل
آهييي ۽ ان جييي بييييڪ گييرائييونييڊ ۾ پييوري ديييوار تييي
اسڪرين لڳل آهي .اسٽيج تي مٿيان کيان هيييٺ تيي
هڪ وڏو روبون انساني ٻانگن جي شيڪيل جيو اييئين
لٽڪيل آهي جيئن ڇت ۾ پنکو ٽنگيل هوندو آهيي.
هيين سيييڪيشيين کييي مسيتيقيبييل جييو سيفيير يييا سييواري
((Future Travelجو نالو ڏنو ويو آهيي ۽ جيييئين ئيي
اسڪرين تي فلم شروع ٿئي ٿي ،اسيٽيييج تيي هيييٺ
زمين مان ماڻگو نڪري ٿو ۽ اهو پنگنجي هيٿين جيي
چرپر ۽ اشارن سان روبون ٻانگن کي ڪمانيڊ ڏي ٿيو
۽ روبون ٻانگن ان جي حڪمن جي پوئييواري ڪيري
ٿييي ۽ پس يم ين يظيير ۾ مييوضييوع جييي م ينيياس يبييت سييان
اسيڪييرييين تيي فيلييم هيلينييدي رهيي ٿييي .هين شييو کييي
هيومين انيٽيراييڪيشين جيو نياليو ڏنيو وييو آهيي .مياڻيگيو
روبون تي سواري ڪري ٿو ،ويهي ٿو ،بيگي ٿو ،خالٽو
ڪيليٽيي کيائيي ٿييو ۽ ان کيي پينيگينيجيي ميرضيي سييان
ڪمانڊ ڏينيدو رهيي ٿيو ۽ روبيون ٻيانيگين هيڪ آگيييا
ڪاري اوالد يا شياگيرد جيييان ان جيو چيييو مي يي ٿيي.
دراصي ييل هي ييي مص ي يني ييوعي ييي ذهي يياني ييت (Artificial
( Intelligenceجو تعارف آهي ۽ هن ۾ تيوهيان کيي
ٻڌايو وڃي ٿو ته هييَء ئيي ٽيييڪينياالجيي اڳيييان هيليي
انسييان جييو مسيت يق يبييل ط يئييي ڪينييدي ۽ تييوهييان هيين
ٽيڪناالجي جي ذرييعيي پيوري دنيييا جيو سيفير ڪيري
س يگ يگ ينييدا ۽ ا ييا تييوهييان جييي زنييدگيييَء کييي س يگييل

بڻائيندي .جيتوڻيڪ ان ۾ خطرا به درپييش ايينيدا ،پير
اهائي توهان جي مستقبيل جيي نيه صيرف سيواري ،پير
روز مره جي زنيدگيي جيو حصيو بيه هيونيدي ۽ هين ئيي
ٽيڪناالجي جي ذريعي تيو يان ڌرتيي ۽ آسيميان جيي
پوري جگان تي دسترس حاصل ڪندا .ڪنگن شو ۾
روبون ٻانگين سيان گيڏ ميرد تيه وري ڪينيهين شيو ۾
عييورت سيياڳييييو ڪييردار ادا ڪييري ٿييي .مصينييوعييي يييا
هٿرادو ذهانيت ،سيائينيس ۽ ٽيييڪينياالجيي جيي ڪيميال
اييجياد آهيي ،جيييڪيا مسيتيقيبيل ۾ انسيان جيا ميقيصيد
طئي ڪندي ۽ انساني زندگي کي سگل بنيائيڻ سيان
گڏ ڪائنات جي اڻ ڏٺل پاسن ڪزاوين کيان روشينياس
ڪرائيندي .هن شو جي اختتام سان ئي ٻاهر نيڪيرڻ
واري گ ييييٽ تييي ب يي يٺييل س ينييدري چ يگييري تييي مييرڪ
سجائي تو ان کي الوداع چئي ٿي.
هن پويلين کان ٻاهر نڪرندي منگنجيو تيه دمياغ ئيي
چڪرائجي ويو آهيي .ميار! دنيييا وڃيي ڪيٿيي پيگيتيي
آهي ۽ ان جي سوچڻ جو انداز ڪيڏو نيه بيدليجيي وييو
آهي ۽ اسييين اڃيان بيه کيوه جيا ڏييڏر بيڻيييل آهيييون.
ظاهير آهيي تيه ميدي خيارج ۽ غييير سيائينيسيي نصياب
اسان جي سوچن کي ڌوڙ بدالئيي سيگيگينيدو .اسيان تيه
اڃان ان مسئلي ۾ ئيي مينيجيگيييل آهيييون تيه پيگيريين
ڪڪڙ پيدا ٿي يا بي و .جتي ڊارون جيي ارتيقيا جيي
نظرئي ۽ استاد گيليلو جي سيارن بابت ڄاڻ کي هن
دور ۾ ڪاڃان به ڪوڙ ۽ غليط سيميجيگيييو وڃيي ،خاتيي
جگالت ۽ وهم پرستيي ئيي پياڙون پيخيتيييون ڪينيدي.
اهڙي معاشري يا سماج ۾ جي شعور جا َسال خاڀيرن ۽
ترقي جون راهون روشين ٿييين تيه اهيو هيڪ خيواب ئيي
ٿي سگگي ٿو .بگرحال پوِء به خواب ڏسڻ گيهيرجين ۽
اميدن جا ڏيئا جالئي رکجن ،متان ڪيي ڀيٽيڪيييل ۽
ڀليل صحي گس تي پئجي وڃن ۽ من ڪيي وشيال
ڪائنات ۾ پنگنجي وجود کي ڄياڻيي مسيتيقيبيل جيي
بلندين تي جگنڊا لهرائي وجگن.
***
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زاهده ابڙو :فالسافتي جتي
هڪ شاگرد جي حيثيت ستان
توهان کي ڪهڙي شيِء مڇاثر
ڪيو جو توهان فلسفي جهڙي
ڏکئي مضمون کي چونڊيو
نويد سنديتلتو :هيڪ ڳيوم
آهي جنهن جي چوڌاري زيتونن ۽ انبن جا بياغ آهين،
هڪ فطرتي ماحول آهي ،ٻيييو نينيڍپيڻ کيان ميون کيي
ڪتابن پڙهڻ جو شوق رهييو .گيهير ۾ ان مياحيول جيو
اثر پيو منهنجو والد صياحيب قيربيان سينيدييليو جيييڪيو
پنهنجي دور جو هڪ وڏو ڪهاڻييڪيار رهيييو آهيي ۽
انگريزي ادب جو پڙهندڙ هو .اسان کي جڏهن موڪيل
هوندي هئي ته انبن جي باغ ۾ وٺي ويندو هيو .نينيڍا
ڀائر وڏا ڀائر بيه گيڏ هيونيدا هيئيا ۽ آئيون انيهين فيطيري
لقائن تي تمام گيهيڻيو سيوچييينيدو هيئيس .پيوِء جيييئين
مون ڪتاب پڙهڻ شروع ڪيا ،منهنجو واليد جيييڪيو
شاعر به هو ته ڪهاڻيڪار به ،هيو اسيان کيي ڪيتياب
پڙهڻ الِء ڏيينيدو هيو .ميون کيي يياد آهيي جيڏهين ميان
ٽئين درجي ۾ هئس ته هن مون کي هيڪيڙو ڪيتياب
ڏنو جنهن جو ناليو آهيي ”ابيتيدائيي سييياسيي تيعيليييم“
نهرو پنهنجيي ڌيَء انيدرا گيانيديَء کيي جيييڪيي خيط
لکيييا انيهين تيي مشيتيميل آهيي ،اهيو ڏنيو تيه اهيو ميان
پڙهان .اهو جڏهن مون پڙهيو ان ۾ ڪافي اهيڙا سيوال
هيئيا تيه هييَء ڪيائينيات ڪيييئين ٺيهييي آهييي ،ٻييولييييون
ڪيئن ٺهيون آهن ته اهيي خيييال ذهين ۾ نينيڍپيڻ ۾
ئي پيدا ٿيڻ لڳا .ٻيو ته بابا اسان کي هر جمعي تيي
باغ ۾ وٺي ويندو هو ۽ پوِء انگريزي ۾ ڪو ڪيتياب
ويهي ڏاڍيان پڙهندو هو انهن شيين بيه ميون کيي ڏاڍو
اتساهه ڏنو .جيئن جيئين ميون ادب ۽ شياعيري پيڙهيڻ
شروع ڪئي ،جنهن شييِء سيان مينيهينيجيو پيهيريين ييا
بنيادي تعلق جڙيو جنهين ۾ ميون فيليميون بيه ڏٺيييون،
آرن جي پاسي به رجحان پيدا ٿيو ،فلمن ۾ جييڪيي
سنجيده ڪردار هوندا هئا اهي مون کي تيميام گيهيڻيو
ميتياثير ڪينيدا هيئيا .ڳيوٺين ۾ جيييڪيڏهين ڪيو واقيعيو
ٿيندو هو يا ڪو قتل ٿيندو هو يا ڪا شيادي ٿييينيدي
هئي تيه ميان انيهين تيي سيوچييينيدو هيئيس ييا بيرسيات
ٿيندي هئي يا جيڪڏهن ڪوئل جيي ڪيوڪ ٻيڌنيدو
هئس تيه ان کيان بيه ميتياثير ٿييينيدو هيئيس .انيڊليٺ جيا
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رنگ به مون کي ڏاڍا وڻينيدا هيئيا ،سيڄيي سيڄيي رات
وييهييي آسيمييان تييي تييارن کييي ڏسينييدا هيئيياسيييين .پييوِء
جييڏهيين مييون ادب پييڙهييڻ جييي شييروعييات ڪ يئييي تييه
منهنجي والد مون کي هڪ ڪتاب ڏنو ،هين چيييو تيه
تون خليل جبران ۽ ٽيگور کي ته پڙهين ٿو ،پر هياڻيي
هييي ڪ يتيياب پييڙهييه ،ج ين يهيين جييو نييالييو هييو ” Basic
 “Teachings of Philosophersچيائين ته هي ڪتاب
ذواليفيقييار عيلييي ڀيٽييو پينيهينيجييي وهيياڻييي هيييٺييان رکييي
سمهندو آهي .جيڪو مون ميٽيرڪ جيي دوران پيڙهيڻ
شروع ڪيو ،سائنس سيان لڳيا هيو ،ادب ۽ شياعيري
سان لڳا هو .ٻيو ڪتاب مون کي منهنجي والد ڏنيو
ج يي يڪييو خ يل ييييل ج يبييران جييو هييو ”  .“Prophetج يبييران،
ٽيگور ،وليم بليڪ ،شيخ اياز ۽ ڀيٽيائيي کيي تيه ميان
پڙهندو رهيو هئس ،پر ان سان گڏوگڏ هن ڪتياب ۾
جيڪي فلسفياڻه موضوع هئا انهن مون کيي وڌييڪ
متاثر ڪيو ” بيسڪ ٽي نگز آف گريٽ فياليسيافير“ بيه
مون کي متاثر ڪيو .ان وقت گرو رجينيييش اوشيو جيو
به مون نالو ٻڌو هيو ،ان جيا بيه هيڪ ٻيه ڪيتياب ميون
کي مليا .ايئن مان انيگيرييزي ادب ميان وليييم بيليييڪ
جيي شياعييريَء کيي بييه تييرجيميو ڪييرڻ شييروع ڪييييو ۽
فلسفي کي وڌيڪ پڙهڻ شروع ڪيو .پوِء مون ڳوليو
ته سنڌي ادب ۾ فيليسيفيي تيي ڪيهيڙا ڪيتياب آهين.
خا .طور محمد ابراهيم جيوييو صياحيب جيو ڪيتياب
”فلسفي جو ابتدائي ڪيورس“ اهيو ميون کيي گيهير ۾
مليو .ٻيو اسان کي ”ڏاهيييون ڏک ڏسين“ ڊاڪيٽير گيل
ان وقت نوجوان هو ،جنهن سنڌيَء ۾ ان وقيت تيرجيميو
ڪيو هو ،اهو مون کي ملييو .اييئين ميون کيي ڪيافيي
ڪي يت يياب گي يه يير م ييان مي يلي يي يياLiving Issues of ” .
 “Philosophyجيڪو اڄ به مون ون موجود آهيي اهيو
والد صاحب مون کي ڏنو .ٻيييو تيه بيابيا سيان فيليسيفيي
تييي بيحي ٿييينييدا هيئييا .خييا .ڪييري عييالمييه آِء .آِء.
قيياضييي ۽ اي .ڪييي بييروهييي جييا ڪيتيياب ۽ ان جييون
تقريرون ،ليڪ ر جيڪي ڇپيل هئاCasual Peeps .
 at Sophia۽ دنيا جا جيڪي ٻيييا ڪيتياب آهين اهيي
به مون پيڙهيڻ شيروع ڪيييا .ان کيان عيالوه Russell
 Brittenجييا ڪيتيياب ،ان جييون آتييم ڪيهيياڻييييون مييون
پڙهڻ شروع ڪيا .ان وقت تائين ميان ڪيافيي شيييون
سمجهي چڪو هئس ۽ اهو منهنجو فيليسيفيي ڏانيهين

زاهده ابڙو

هڪڙو سفر هو ،رياضيَء ڏانهن منهينيجيو رجيحيان هيو.
پوِء وري مان ميڊيڪل ۾ هليييو وييس .مينيهينيجيو وڏو
ڀا ڊاڪٽر آهي جيڪو هين وقيت ٻياهير آهيي ان وري
مييون کييي مشييورو ڏنييو تييه مييان ڊاڪيٽيير ٿييييان ،پيير پييوِء
منهنجو رياضيَء سيان شيوق گيهيٽيجيي وييو .وري جيو
فلسفو پڙهڻ شروع ڪيم ته رياضي ۽ فيزڪيس جيي
فياليسييافييي کييي مييون ٻيئيي نيمييونييي سييان ڏسييڻ شييروع
ڪيو .هڪ ته فلسفيي جيو مياحيول ميون کيي گيهير ۾
ميلييييو ،ان سييان گييڏوگييڏ اسييان جييي گيهيير ۾ جيييڪييي
انگريزيَء جا ڪتاب هئا ان ۾ ايمرسن جا م ميون ۽
 Henry David Thoreauج ي ييو ڪي ي يت ي يياب Move
 ،to Walden Pondان کييان يپييوِء شييوپ ين يهييار ،ه يي يگييل،
مارڪس ،انهن جا ڳاڙها ڪيتياب اسيان جيي گيهير ۾
مييوجييود ه يئييا .اسييان جييو ن ينييڍو چيياچييو مييارڪس يسييٽ
فالسافي کان ڏاڍو متاثر هو .رات جو سيياري ۾ بياهيه
پئي ٻرندي هئي پوِء ڳاڙهن ڪتابن تي ويهي بيحي
ڪندا هئياسييين .اييئين نينيڍي عيمير کيان ئيي سييياسيي
منظر بيه ڏٺيوسييين خيا .طيور تيي اييم .آر .ڊي جيي
تيحييريييڪ ان وقييت ۾ هيلييي رهييي هيئييي ۽ اهييي سييڀ
شييييون پسيمينيظيير ۾ مييوجييود هييييون .جيييڪييا سيييياسييي
سمجهه ۽ سييياسيي فيليسيفيي ڏانيهين الڙو ان وقيت ۾
جڙي رهيو هو ان اهو سمجهايو تيه سييياسيت کيانسيواِء
انسان اڌورو آهي .ادب ته آهي ،پر سييياسيت بيه هيجيي
۽ فيڪييري ڳيياليهيييين فيڪيير ڏنييو .فيليسيفييو انسييان کييي
منطقي سوچ ڏئي ٿو ۽ شين کي گهرائي سيان ڏسيڻ
جي اک ڏئي ٿو .افالطون چوي ٿو ته فيليسيفيو Child
 of wonderآهي يعني فليسيفيو حيييرت جيو ٻيار آهيي.
فلسفي جي ڪتابن ۾ اهيي سيڀيئيي سيوال بيه ميوجيود
هئا جيڪي ٻاروتڻ ۾ اسان جي ذهن ۾ به اڀرندا هئيا
ته اسين آهيون ڪييير؟ هييَء ڪيائينيات ڪيييئين ٺيهيي
آهي.
زاهده ابڙو :فلسفي جي باري ۾ جيڪڏهن هڪ عتام
ماڻهو وانگر توهان کان سوال پڇان ته فلسفو بتنتيتادي
طور تي دا آهي دو ته جڏهن لفظ فالسافي ٻڌون ا ته
ذهن ۾ ڪافي منجهائيندڙ شيون اڀري يتون اچتن ۽
لڳي ايئن و ته انهن مونجهارن مان ڪا شيِء ڳتولتهتي
اچڻي آهي ان جي سادي معنيٰ دا يندي
نويد سنديلو :بنيادي طور تيي فيليسيفيو ييونيانيي ليفيه

آهيي جيييڪيو اسيان ون مييروج ٿيي وييو آهيي تيه هييي
فيلسوف آهي يا فلسفو آهي .جييڪيڏهين اسيان ليفيه
جي تاريخي بنياد ڏانهن وينداسين جيييڪيو انيگيرييزي
۾ بيه رائيج ٿيي وييو آهيي ۽ اسيان بيه ان کيي اخيتيييار
ڪري چڪا آهيون اهو آهي  Philo Sophiاهيو اصيل
۾ يونيانيي ٻيولييَء جيي ٻين ليفيظين جيو ميرڪيب آهيي.
معني پيييار Sophi ،ميعين ٰيي ڏاهيپ
هڪڙو آهي Philo
ٰ
جنهن جو مطلب آهي ڏاهپ الِء پيار ۽ چياهيت .سيوال
ٿييو اڀييري تييه ڏاهييپ آهييي ڇييا ،ڇييا هيير ميياڻيهييو جيييڪييو
سوچي ٿو ان ون ڏاهپ آهي .عام طيور تيي تيه اسيان
چئي سگهون ٿا ته هرهڪ مياڻيهيو ڏاهيو آهيي .ڇيو تيه
هر مياڻيهيوَء جيو پينيهينيجيو تينيتيي سيرشيتيو آهيي ۽ هيو
پنهنجي زاويي سان دنيييا کيي ڏسيي ٿيو ،سيوچيي ٿيو،
هڪ هاري هجي ،بينڪر هجي ،ڪو ٻار هيجيي ،ڪيا
عورت هجي ،ڪو ميرد هيجيي ،ڪيو ٻيڍو هيجيي ،ڪيو
مصور هجي يا ڪو فنڪار هجي .مطيليب تيه هيرهيڪ
ون پنهنجي زندگي گذارڻ جو هڪ انداز آهي .ٿلهي
ليکي اسين فلسفي کيي ان زاوييي کيان ٿيورو تيبيدييل
ڪييري ڏس ينييداس يييين .پ يي يٿييا گييورس يييونييان جييو هييڪ
رياضيدان فلسفي هو .سندس چوڻ هو ته فيليسيفيي الِء
اهو مينياسيب آهيي تيه هيو پياڻ کيي ڏاهيو نيه چيوي ،پير
ڏاهييپ سييان پ ييييار ڪييري ج ين يهيين جييو م يط يلييب آهييي
فالسافر ،جنهن جو سنڌيَء ۾ مطلب آهي ڏاهپ سان
پيار ڪندڙ .فالسافيَء الِء اهيو چيييو وييو آهيي تيه اهيو
خشڪ م مون آهي ،مبهم آهي ،پر مان چوان ٿو تيه
فلسفو هن ڪائنات جي رازن کي سمجهيڻ الِء آسيان
طييرييقييو آهييي .غييور ويي ييار ڪييري انسييان انيهيين شيييين
تائين په ي ٿو ۽ هڪ تينيقيييدي شيعيور پيييدا ڪيري
ٿو .ٻي ڳالهه ته اسيان ون هينيدسيتيان ۾ فيليسيفيي الِء
وري ٻيييو ليفيه آهيي جيييڪيو آهيي درسين ييا درسينييا،
جنهن جو مطيليب آهيي سيچ کيي سيميجيهيڻ ييا ڏسيڻ،
حقيقت کي ڏسڻ ،اها حقيقت ڇا آهي؟ جيڪا آفياقيي
آهي .مطلب تيه جيييڪيي شيييون اسيان کيي نيظير اچين
ٿيون جن کي اسان سچ ٿا چئون فليسيفيو چيوي ٿيو تيه

اهو سچ ناهي ،ان جي پٺيان جيڪا شييِء آهيي ييا ان
جي تهه تيائييين پيهي يڻ جيي الِء اسيان کيي هيڪ اک
ڌارڻي پوندي اهو اسان کيي زاوييو کيپيي ييا اسيان کيي
هڪ ڌار لينس کپي ۽ فلسفو اسيان کيي نيوان لييينيس
مهيا ٿو ڪري ،نوان جهرونڪا ٿو کيوليي ڏييکياري تيه
دنيا کي اسان هن طر سان ڏسيون .رواييت دنيييا کيي
پنهنجي طريقي سان ڏسي ٿي ،سيائينيس ريياضييَء ۾
ڪائنات کي ڏسي ٿي ،پر فيليسيفيو شييين کيي خ
ڪيليي
طور ڏسي ٿو .مان سمجهان ٿو فلسفو آرن جي انيدر
جماليات ۾ موجود آهي ،رياضيَء ۾ ان جو پينيهينيجيو
ڪم آهي  2+2=2اهو هڪڙو ريياضييَء جيو فيارميوليو
ته آهي ،پر اهيو ڪيائينيات جيو عيليم آهيي .اسيان کيي
فلسفي ۾ ابتدائي فلسفي رواييتيي سيوچ کيان مينيفيرد
ٿا نظر اچن ٿا ،اهي فيطيري فيليسيفيي سيڏجين ٿيا .اهيي
خا .ڪري يونان جي اندر پيدا ٿيييا ،هينيدسيتيان جيي
انييدر بييه فيليسيفييو پييييدا ٿييييو ،سييواِء چييارواڪ جييي ٻيييين
فلسفين جي نگاهه جو مرڪز رو ۽ هن دنيا کيانيپيوِء
ٻي دنيا آهي يا ناهي ان تي رهيو .مان سمجيهيان ٿيو
ته فلسفو ماڻهوَء کي انهن سوالين جيا جيواب ڏئيي ٿيو
جتي ٻيا علم محتاج آهن يا کٽي ٿا پون.
زاهده ابڙو :فلسفي ۾ رياضيَء جي اهميت لڳي و ته
تمام گهڻي آهي .توهان پنهنجي ڳالهين ۾ به ان جتو
ذڪر ڪيو آهي اسان کي ٻڌايو ته فلسفي ۽ رياضتيَء
جو پا ۾ ڪهڙو تعلق رهيو آهي
نويد سنديلو :تمام اهم سوال آهي جييڪيو فيليسيفيي
۽ رياضيَء سان الڳاپيل آهي .يونان جو شهر ايٿينس
جيي يڪييو عيلييم جييو ٿيياڪ هييو جينيهيين کييي ”مييدر آف
گيياڊيييس آف نييالييييج ايينييڊ وزڊم“ چييييو ٿييو وڃييي .اهييو
هڪڙو واپاري شهر هو جتي مختلف قسم جا ماڻيهيو
ايندا هئا ،جتي شين جيي ميٽيا سيٽيا جيي چيٽيا ڀيييٽيي
ٿيندي هئي اتي مصير ۽ دنيييا جيي ٻييين حصين کيان
ماڻهو ايندا هئا ،ان ڪري اتي رياضي جو عيليم رائيج
ٿيو ۽ وڌيو ويجهيو .هونئن ته مصير ۽ هينيدسيتيان ۾
بييه رييياضييي جييو عيلييم ميلييي ٿييو ۽ ان جييون تييارييخييي

شاهديون به آهن ،پر جڏهن پيٿا گورس جيو ذڪير ٿيا
ڪرييون تيه هيي اهيو فيليسيفيي آهيي جينيهين اتيي هيڪ
اڪيڊمي قائم ڪئي هئيي ،هيڪيڙو ميڪيتيب ٺياهيييو
هو ،جتي ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون گڏ پڙهندا هئيا .تيوهيان
تصييور ڪييريييو تييه ان وقييت جييو يييونييان جيييڪييو سيٽييي
اسٽيٽيس ۾ ورهياييل هيو ۽ انيهين جيون هيڪيٻيئيي ۾
جنگييون بيه ٿييينيدييون هيييون .اسيپيارٽيا ۽ ييونيان جيون
جنگيون به تاريخ جو حصو آهن اتيي ميذهيب بيه رائيج
هو ،رواييتيون بيه ميوجيود هيييون ،پير پيييٿيا گيورس هيڪ
ترقي پسند سوچ رکڻ وارو ماڻهو هو جييڪيو صيوفيي
به هو ۽ رياضيدان به هو .سندس اسڪول ۾ هيڪيڙا
شاگرد ظاهري علم سکندا هئا ته هڪڙا باطني عيليم
سگهندا هئا .باطني عيليم حياصيل ڪيرڻ وارا شياگيرد
گهڻو ڪري جبلين جيي چيوٽييين تيي چيڙهيي رات جيو
آسمان جو مشاهدو ڪندا هئا ۽ پاڻ ۾ روحاني راز ۽
نياز جون ڳالهيون ڪندا هئا ،انهن ۾ هڪڙو عجيب
عنصر موجود هو جو اهيي سيڀ شياگيرد گيڏجيي نينيگيو
ناچ ڪندا هئا ۽ جيڪڏهن ڪو جانيور سينيدن اڳيييان
اچييي ويينييدو هييو تييه ان کييي ذبي ڪييري ٻييوٽييي ٻييوٽييي
ڪيري ان جيا تيڪيا ڪيبياب ٺياهيي بيياهيه تيي پي يائييي
کائيندا هئا .ان سان گڏ شراب پيييئينيدا هيئيا ۽ چيونيدا
هئا ته دنيا هڪڙو جنجهٽ آهي ۽ اچو تيه پياڻ دييوتيا
سان هڪ ٿيون ۽ شراب انهن جي الِء اهم عنصر هيو
۽ اهو سڀ ڪجهه گهڻو ڪري ڊائنوشس جي ڏڻ تي
ٿيندو هو .ڊائنوشس ديوتا موسيقي ۽ شراب جو ديوتا
آهييي .پييوِء سييرمس يتيييَء جييي عييالييم ۾ اچييي اهييو ڏڻ
ملهائيندا هئا .پييٿيا گيورس ريياضييَء جيو بينييياد وڌو،
پيٿا گورين ٿيورم اسان ون اڃان تائين پڙهاييو وڃيي
ٿو .هين چيييو تيه هييَء پيوري ڪيائينيات ريياضييَء جيي
عددن وانگر ڪم ڪري رهي آهي .هن ۾ موسيييقييَء
واري هارمني موجود آهيي ،پير اهيا ريياضييَء تيي ٻيڌل
آهييي .جينيهيين جييي ڪييري اڳيتييي هيلييي ولييييم بيلييييڪ
جيڪو مصور به هو ۽ سندس هڪ مشهور پيينيٽينيگ
آهييي جين يهيين ۾ پييوري ڪييائينييات کييي ان جييو خييالييق
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پييرڪييار سييان ميياپييي رهييييو آهييي ،اهييو تصييور جيييڪييو
سندس پينٽنگ ۾ موجود آهي ،اهو پيٿا گورس جيي
خيال کان کنيل آهي .يونان ۾ جيڪا ٻيي اڪيييڊميي
پيٿا گورس جي اڪيڊميي کيان ميتياثير ٿيي ٺيهيي اهيا
افالطون جي اڪيييڊميي هيئيي .افيالطيون پيييٿيا گيورس
کان ميتياثير ٿيي ڪيري پينيهينيجيو ميڪيتيب اقيادييميوس
ديييوتييا جييي نييالييي پيٺييييان ٺيياهييييو ،ان جييي دروازي تييي
لکيل هو ” منهنجي اڪيڊميَء ۾ رياضيَء جيي عيليم
کانسواِء ڪوبه داخل نٿو ٿي سگيهيي ،دييوتيا هير وقيت
جاميٽريڪل ڪيم ۾ رڌل آهيي“ اهيو ڪيم افيالطيون
پيٿا گورس کان متاثر ٿي ڪيو هو .پيٿا گورس جيي
ڪم مان اسان کي خبير پيوي ٿيي تيه هييَء ڪيائينيات
جنهن جي اهميت پوِء بعد ۾ وچئين دور ۾ بيه ميليي
ٿي ۽ سر جين جيمز جا مثال ملن ٿيا جين فيليڪيييات
جي علم ۾ ڪم ڪيو آهي ،اهي سڀ پيييٿيا گيورس
کان متاثر هئا .رسل برٽن پنهنجي ڪتاب ” History
 “of Western Philosophy۾ لکي ٿو تيه جيييڪيڏهين
پيٿا گورس نه هجي ها ته شايد رياضيَء جي اهيميييت
بييه نييه ه يجييي هييا ،افييالطييون بييه نييه هيجييي هييا ،سييينييٽ
آگسٽين به نه هجي ها .ڇو ته سينٽ آگسٽييين ۾ بيه
اهي ساڳيون صوفياڻييون صيالحيييتيون ميوجيود هيييون.
عيييسييائييي هييڪ ليفييه ڪيليمييو ح ييرت عيييسي ٰيي سييان
مينيسييوب ڪيين ٿييا اهييو ليفييه بييه شييايييد نييه هيجييي هييا
جيييڪييڏهين پيييٿييا گيورس نييه هيجييي هيا .پيييٿييا گييورس
پيهييريييون خييييال ڏنييو تييه هيييَء ڪييائينييات رييياضيييَء جييي
عددن تي ٺهيل آهي ۽ هير عيدد شييين کيي اظيهياري
 Representڪري ٿو .مثال طور :ٻڙي پاڻ هڪ نقطيو
آهي اهو اظهاري ٿو شين کي ،ليڪ جنهن کي اسيان
سڌو پايون ٿا ۽ جيڪي به شيون ڪائنات ۾ ميوجيود
آهن اهي يا ته جاميٽري جي بنياد تي ٺهييل آهين ييا
رييياضيييَء تييي ٺ يه ييييل آهيين .ج يي يئيين ٽ يڪ ينييڊو آهييي،
ٽڪنڊي ۾ ٽي ليڪون ،ٽڪنڊو باهه جي شڪل کي
اظهاري ٿو ۽ ٻيا جيڪي آسمان تي گرهيه آهين اهيي
گول شڪيل ۾ آهين .گيول ۾ جياميييٽيري بيه آهيي تيه
رياضي به آهي .ويهين صديَء ۾ رسيل وارن چيييو تيه
هڪ اهڙي ٻولي هجڻ کپي جيڪا هن ڪائنيات کيي
سمجهي .ڇاڪياڻ تيه ٻيييون ٻيوليييون ميحيتياج آهين ۽
محدود آهن ،اهيي آخيري سيچ کيي سيميجيهيي نيٿيييون
سيگيهيين .ڪييانييٽ چييييو تييه اڄ سييج اڀييري ٿييو سيڀيياڻييي
جيڪڏهن سج اڀيري نيه اڀيري ميون کيي ان تيي شيڪ
ٿي سگهي ٿو ،پر آئون رياضيَء جي انيگين تيي ۽ ان
جي علم تي شڪ نٿو ڪري سگهان ،ريياضييَء جيي
فلسفي اندر ايتري اهميييت آهيي .نيييوٽين بيه ريياضييَء
تي ڪم ڪيييو ،پياڻ فيليسيفيي بيه هيو ،فيزڪيس ۾ بيه
ڪم ٿيل اٿس .هن وقت به فلسفي کي سڀني علمن
جيي ميا سييڏييو وڃيي ٿييو .اهييڙيَء طيير سيائينيس جييي
ٻولي رياضي آهيي ،ريياضييَء کيانسيواِء ڪيائينيات جيي
رازن کي سمجهي نٿو سگهجيي ،ان ڪيري ريياضييَء
جو فلسفي سان الڳاپو تمام گهڻو آهي.
زاهده ابڙو :زندگيَء ۾ فلسفي مڇعلتق ڪتو اهتڙو
فلسفياڻو سوال توهان جي ذهن ۾ پيدا تيتو هتجتي
جنهن کي اسين ايئن چئون ته منجهائيندڙ سوال جنهتن
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کي حل ڪر الِء توهان فلسفي کي هڪ مضمون جتي
طور تي چونڊيو.
نويد سنديلو :ٻه ٽي سوال منيهينيجيي ذهين ۾ نينيڍپيڻ
کان بار بار هلندا هئا ،هڪڙو ته ماڻهو مرن ڇيو ٿيا ۽
جيڪڏهن مرن ٿا ته پوِء ماڻهو چون ٿا ته قيياميت جيو
ڏينهن ٿيينيدو ۽ حسياب ڪيتياب جيو ڏيينيهين ٿييينيدو.
ڏسندو هئس ته پکي مري ٿا وڃن يا ڪو اوڙي پياڙي
۾ ماڻهو مري ويو ،ٻار جي حيييثيييت سيان اثير ٿييينيدو
هو ،پر ميان وييٺيو ڏسينيدو ۽ سيوچييينيدو هيئيس ۽ ٻيييو
سيوال اهيو هيو تيه اسييين آهيييون ڪيييير؟ فيليسيفيي جييي
شروعيات بيه اتيان کيان ٿيئيي ٿيي .ان جيو جيواب اڃيان
تيائيييين ڪينيهيين ون بيه ڪييونيهيي ،مييذهييب پينيهينيجييي
طريقي سان ٻڌايو آهي ،سائنس پنهنجي طريقي سان
ٻڌايو آهي .ٽيون سوال اهو هو ته هن زندگييَء کيانيپيوِء
واري زندگي ڪيئن هوندي .ماڻهيو ٻيڌائييينيدا هيئيا تيه
مستقل هوندي ،پر آئون انهن جوابن مان ميطيميئين نيه
ٿييينييدو هيئييس .ٽييييون سييوال اهييو هييو تييه هيييَء جيييڪييا
المحدود ڪائنات آهيي ،هيي چينيڊ سيتيارا ،پيهيريين تيه
اهي ستارا بلبن وانگر ٻرندا محسوس ٿييينيدا هيئيا ،پير
سائنيس پيڙهيڻ کيانيپيوِء انيهين جيي حيقيييقيت جيي خيبير
پئي .ذهن ۾ اهو خيال اڀرندو هو ته هن ڪائنات کيي
ٺاهيو ڪنهن آهي ۽ پوِء وري سيوال اٿينيدو هيو تيه ان
ٺاهيندڙ کي ڪنهن ٺاهيو آهي ۽ اسين ٻار هڪٻئي
۾ وييهييي ان قسييم جييا هيڪيٻيئييي کييان سييوال ڪينييدا
هئاسين .چوٿون سوال اهو ذهن ۾ اڀرندو هييَء سيڄيي
ڪائنات ڪٿان ٺهي آهي ،اهو به فلسفي جو بنييادي
سفر آهي .جڏهن آئون ڪتاب پڙهڻ لڳس ۽ ڪجهيه
فلسفيين جيون آتيم ڪيٿيائيون پيڙهيييم ،راييا ۽ نيظيرييا
پڙهيا ته پوِء ڪجهه حد تائين اطيمييينيان ٿيييو تيه اهيي
ڳالهيون حقيقت ۾ هينئن آهن .ٿيلس جيي فيليسيفيي
کي پڙهيوسين جنهن جو چوڻ آهي ته هيَء ڪيائينيات
پاڻيَء جي ٺيهيييل آهيي ،خيدا جيي ڳياليهيه تيه اتيي ٿيي
ڪييونييه ،اتييي ٻييي ڪييا هسيتييي تييه آهييي ڪييونييه ،پيياڻييي
ڏسون ٿا پيئون پيا ،پوِء مون سمجهيو ته هن فلسفي
خود اهو دليل ڏنو آهيي .وري ٻيئيي ڪينيهين فيليسيفيي
کي پڙهيم ان چيو ته ڪائنات هوا جيي ٺيهيييل آهيي،
وري ڪنهن فلسفي چيو ته ميٽييَء جيي ٺيهيييل آهيي،
وري ڪنهن فلسفي چيو ته هڪ المحدود مادو آهيي،
جنهن جو نالو  Apeironآهي .خا .ڪري پارمييينيس
ان ج ييي ڳ ييالي يه ييه ڪي يئ ييي آه ييي .ان يياڪسي ييي يمي ييي ين ييڊر،
انيياڪسيييمييينييس ميخيتيلييف تصييور ڏنييا .وري سييائينييس
پڙهيسين ته ان چيييو تيه ڪيائينيات ائيٽيم جيي ٺيهيييل
آهي .لسيپس ۽ ڊيماڪيسس چيو ته ڪائنات مادي
جي ٺهيل آهي ۽ سائنس به اها ئي ڳياليهيه ڪيئيي ۽
مييادو ئييي ڪييائ ينييات جييو خييالييق آهييي ج ين يهيين کييي
مارڪسزم ۾ به پيڙهيييوسييين .جيييئين جيييئين پيڙهينيدا
وياسين ته مختلف تصور جيڪي ڏنل آهن انهن جي
باري ۾ علم حاصل ٿيو .جيئن جييئين فيليسيفيي کيي
ماڻهو پڙهي ٿو تيئن تيئن گهرائي ۾ هليو ٿو وڃيي،
هي تمام اونيهيو سيمينيڊ آهيي ،پير ڊائيالٽيڪيس خيا.
ڪييري هيييگييل يييا مييارڪييس جييو يييا سييائينييس ۾ خييود
نيوٽن جو مڪينيڪل ال آهي .اهو مون فزڪس جيي

اندر ڏٺو ته هيَء ڪائنات هڪ مڪانيڪي انداز سان
مشين وانگر ڪم ڪيري رهيي آهيي ،جينيهين جيو اثير
ڊيڪارن تي به پيو .جيييئين هيڪ گيهيڙييال ۾ نينيڍي
وڏي ۽ وچئين سوئي مختلف وقت ڏيکاري ٿي اييئين
ڪائنات ۾ به خدا پروگرام وجهي ڇڏيو آهيي جيييئين
گيهييڙي سيياز گيهييڙيييال ۾ پينيهينيجييو پييروگييرام وجيهييي
ڇييڏي ينييدو آهييي ۽ گ يهييڙي پ يئييي ه يلينييدي آهييي اي يئيين
ڪائنات به هلي پئي .اهو تصور نيوٽن ڏنو ۽ جيڏهين
وري مون آئنسٽائن کي پيڙهيييو جينيهين جيو ٿيورو خيدا
تي به ييقييين آهيي اهيو بيه سياڳيي ڳياليهيه ٿيو ڪيري.
گيلييليو جيو جيييڪيو ٽيييليييسيڪيوپ وارو دور آهيي ييا
ڪوپرنيڪس جو دور فليڪيييات انيدر هيڪ تيبيدييلييَء
وارو دور آهي .پهيريين اهيو تصيور ڪيييو ويينيدو هيو تيه
ڌرتي مرڪز آهي ۽ ڪيائينيات ڍڳيي جيي سينيڱ تيي
بيٺي آهي ۽ چوندا هئا تيه ڌرتييَء جيي هيييٺيان پياڻيي
آهي .جڏهن فاليسيافيي پيڙهيي سييين تيه خيبير پيئيي تيه
ڌرتي خود بال وانگر خال ۾ ڦري پئي ،ان سيان سيوچ
جا زاويا تبديل ٿيا ۽ اها تبديلي ڪيتيابين جيي پيڙهيڻ
سيان آئيي .گيهيڻيو ڪيري سييائينيس پييڙهيڻ کيانيپيوِء اهييا
تبديلي آئي .ادب يا شاعري پڙهڻ سيان اهيا تيبيدييليي
ڪونه آئي .ڇيو تيه ان ۾ سيمياج جيا اوليڙا ۽ عيڪيس
آهين .جيييڪيڏهين ڪيو مييذهيب جيو عيقيييدو رکيڻ وارو
آهي ته اهو ان حساب سان لکي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪو
ملحد آهي ته ان زاويي سان لکي ٿو .جڏهين سيائينيس
ايجاد ٿي تيه شياعيري ون اهيا ٻيوليي ئيي ڪيانيه هيئيي
جيڪا فزڪس جي قانونن کي بيييان ڪيري سيگيهيي
يا ريياضيي جيي فيارميوليي کيي سيميجيهيي سيگيهيي ييا
فالسافي جا منطقي ۽ تنقيدي تجزيه ڪري سيگيهيي،
جيڪي فالسافيي ون آهين اهيي شياعير ون نياهين ۽
مون کي محسوس ٿيو ته اهي سڀ شيون فلسفيي ۾
آهن .مون کي فلسفو وڌيڪ سحر انگيز لڳو .ادب بيه
يقينن پنهنجي حد تائيين آهيي ،پير ميون کيي هين ۾
وڌيڪ گهرائي نظر آئي.
زاهده ابڙو :اسان کي اهو ٻڌايو ته جيئن متههت۾ ۾
مخڇلف مڪڇبهِء فڪر آهن دا فلسفي ۾ بته ايتئتن
مخڇلف مڪڇبهِء فڪر آهن جيڪڏهن آهن ته توهتان
ڪنهن کان مڇاثر آهيو.
نويد سنديتلتو :جيي هيا ،فيليسيفيي ۾ تيميام گيهيڻيا
مڪتبهِء فڪر موجود آهن .شروع ۾ ته ٿلهي ليييکيي
ٻه فڪر سڄي دنيا ۾ موجود آهن .هڪڙا آهن خيييال
پرست ٻيا آهن مادي پرست .هڪڙا چيون ٿيا تيه هييَء
ڪائنات ڪنهن ديوتا ٺاهي آهي ۽ اهو ئي سپر پاور
آهي جنهن جو نالو ا آهي ،دييوتيا آهيي ،گياڊ آهيي.
ميطيلييب تييه ڪيا اهييڙي هسيتييي آهييي جينيهيين هيين کييي
ٺاهيو آهي ۽ اها هسيتيي پياڻ ميادو نياهيي .جينيهين ۾
افالطون به اچي وڃيي ٿيو ،جين کيي اسيان ريشينيليسيٽ
چئون ٿا جيڪي عيقيليييت جيي بينييياد تيي خيييال جيي
دنيا کي پرکين ٿا ،جيئن افيالطيون چيوي ٿيو تيه هيڪ
ٻي اهڙي دنيا آهي جيڪا اڻ ميٽ آهيي ،اصيل آهيي،
الفاني آهي هيَء دنيا ان جيي ڪياپيي آهيي .اهيو ئيي
تصور مذهب ۾ رهيو آهي .مذهب به اهيا ئيي ڳياليهيه
ڪري ٿو ته خدا اڻ مٽ آهي ،ڪائينيات پيئيي تيبيدييل

اهو تصور ئي ناهي ته اها تبديل ٿيندي هيجيي .ٻيئيي
پاسي هيييراڪيليييٽيس چيوي ٿيو تيه تيبيدييليي ئيي سيڀ
ڪجهه آهي .هن مطابق تبديلي مسيتيقيل آهيي .ٻيييو
هڪڙو ڪانٽ جو ميڪيتيبيهِء فيڪير آهيي ،ڪيانيٽ جيا
پيروڪار آهن ،جن ڪائنات کي آئيڊيل ازم ۾ ڏٺيو.
ٻيو هيگل جو اسڪول آف ٿان آهيي ،ٻيييا شيوپينيهيار
وارا آهن جيڪي پئسيمسٽ آهن .ان کان عالوه ٻييا
وري پييراگيميييٽييزم وارا آهيين جينيهيين ۾ خييا .ڪييري
آمريڪا ۾ وليم جيمز آهي ،جان ڊوئي آهيي ،جينيهين
تعيليييم تيي تيميام گيهيڻيو ڪيم ڪيييو .پيوليييٽيييڪيل
فالسافي ۾ مارڪسزم جي اثر هيٺ رهيا آهين .ٻيييو
وجييوديييت جييي فياليسييافييي آهييي ،جينيهيين ۾ هييييڊييگيير،
سييورئيين ڪييرڪيييگييارڊ ،سييارتيير آهييي ،اليبييرن ڪييامييييو
آهي ،جنهن ادب ۾ ڪم ڪيو نياول ليکيييا ،وجيودييت
جو هڪڙو اثر آهي جنهن ۾ انفرادي آزادي جي ڳالهه
آهي اهي مختلف مڪتبهِء فڪر آهن .هياڻيي پيوسيٽ
اسٽرڪ رل ازم جو دور پيو هليي جيييڪيو سيخيتيييات
جو دور آهيي ييا ڪياليونيييل فياليسيافيي آهيي .هيڪيڙي
پوسٽ ڪالونيل فالسافيي آهيي .جيييئين جيييئين وقيت
فيليسيفييو هيميياگيييير
گ ي ي ييذرن ي ي ييدو وي ي ي ييو
ف ي ي يل ي ي يس ي ي يفي ي ييو
ٿ يي ينييدو وي ييو،
وڻ وان يگيير
ه ي يڪي ييڙي
سي ي يڀي ي ين ي ييي
هو جييئين
ج ييي مييا
عي ي يلي ي يمي ي يين
ج ي ي ي ي ي ي ي ي ييون
هو پيوِء ان
نڪتييون
شي ي ي يياخي ي ي ييون

ٿئي ،ماڻهو مرن ٿا فنا ٿين ٿا ۽ ان کي ٺاهيندڙ ڪيا
هستي آهي .اهو خيال پرستي جي ذمري ۾ اچيي ٿيو
۽ سييڀ مييذهييب ان پيياسييي بيييٺييل آهيين .ٻيئييي پيياسييي
سائنس بيٺي آهيي ،مينيطيق بيييٺيو آهيي ،دليييل بيييٺيو
آهي ،بح ۽ تجربيو بيييٺيو آهيي ،سيڄيي سيائينيس ان
تي بيٺل آهي خا .ڪري فرانسس بيڪن ،ارسيطيو،
ڪارل مارڪس ،هيگل بيٺل آهن.
مادي پرست چون ٿا ته ڪائينيات جيو جيوهير اهيو ميادو
خود پاڻ ئي آهي جيئن چيئيون تيه خيدا خيود پياڻ کيي
پاڻ پيدا ڪيو ،سبب پاڻ آهي ،پر هين ڪيائينيات جيو
سبب اهو آهي .هن پاسي جيڪي مادي پيرسيت آهين
جنهن ۾ سائنس به اچي ٿي وڃي ،ڪميونزم به اچي
ٿو وڃي ،سوشلزم بيه اچيي ٿيو وڃيي ،ڊائيالٽيڪيس جيو
سڄو بح ميبياحيثيو آهيي ،فيرانسيس بيييڪين ۽ جيان
الڪ تائين اهو چيون ٿيا تيه اهيا ميادي واري دنيييا ئيي
حقيقت آهي ۽ ميادي ۾ ائيٽيم آهيي ۽ ڪيائينيات ۾
جيڪو سڄو ڪم ٿئي پيييو اهيو حيرڪيت ڪMotion
جي ذريعي ئي آهي .ارسطو چيو ته مادي جو بنييادي
جوهر حرڪت آهي .جڏهن حيرڪيت جيو تصيور ميادي
سان گڏ آهي ته ميادو حيرڪيت کيانسيواِء ٿيي ئيي نيٿيو
سگهي يعني اها حرڪت سڄي ڪائينيات ۾ ميوجيود
آهييي .مييان بييه ان فيڪيير جييو آهييييان ۽ مييارڪسيسييٽ
آهيان ۽ هيگل جي ڊائالٽڪس کي م يينيدو آهيييان.
هيراڪليٽس به ان جا ڪالسيڪيل بينييياد رکيييا هيئيا.
ان کي تيوڙ تيائييين پيهي يائيڻ ۾ وڏو هي۾ هيييگيل جيو
آهي جنهن کان ڪارل مارڪس متاثر هو .هيگل جيو
فاليسيافيييڪيل تصيور تيارييخ ۾ ميوجيود آهيي جيييڪيو
چوي ٿو ته ڪو رو ( (spritآهي ،جيڪو ڊائالٽيڪل
انييداز سييان ڪييم ( (manifestٿييو ڪييري قييوميين ۾ ،مييٽيافيزڪيس،
تهيذييبين ۾ ،فيطيرت ۾ ،مياڻيهين ۾ ،ادارن جيي انيدر.
جيڪڏهن اسان موهن جي دڙي کي ڏسون تيه واقيعيي
به اسان کي خبر پوي ٿي ته اهيو هيڪيڙو تيارييخيي
عمل آهي جيڪي به دنيا ۾ تهذيبون آيون آهن
جيڪي عليم انسيان ڏنيا آهين ،اهيو اسيپيرن جيو
نتيجو آهي .ظاهري ڳياليهيه آهيي تيه انسيان جيو
شيعييور وڌيييو .مييارڪييس جييو چييوڻ اهييو آهييي تييه
جڏهن انسان اوزار ٺاهيا ته تاريخ جي انيدر اهيو
جيڪو انسان جيو ڪيم آهيي ان ليييبير انسيان
کي تخلييق ڪيييو .اهيو فيڪير خيييال پيرسيتيي
کان وڌيڪ طاقتور آهي ان ۾ سائنس تيميام
گهڻو اڳتي وکون وڌايون آهين ۽ انسيان کيي
روشن خيالي ڏني آهي .جيڪيڏهين اييئين نيه
هجي ها ته انسان کي روشن خيالي نه ميليي
ها ۽ انسان شعوري طور سگهارو نه بڻيجيي
هييا .مييون کييي ان ڪييري فيل يسيفييي جييي هيين
مڪتبهِء فڪر تمام گهڻو متاثير ڪيييو آهيي.
ٻي ڳالهه ته مڪتبهِء فيڪير ميخيتيليف رهيييا آهين.
مثال طور :ڪالسيڪل دور آهي ،قديم دور آهي ان
۾ هيراڪليٽس آهي جيڪو ڊائالٽيڪيس کيي ڏسيي
ٿيو ،ٻييييا وري پييارمييينينيٽييس آهيين جيييڪييي مسيتيقييل
تس يل يسييل جييا قييائييل آهيين جيين جييو خييييال آهييي تييه
ڪائنات ۾ هڪ مستقل هستي آهي ۽ هينين ون

اي يٿ يڪييس،

پوليٽيڪس ،ايسٿيٽيڪ ،الجيڪ .اهيي ان جيو بينيييادي
ڌيئون آهن جن وري اڳتي هلي ٻين علمن کيي جينيم
ڏنو .ميٽافزڪس مان فزڪس ۽ ڪيييميييسيٽيري پيييدا
ٿيون .پوِء وري ني رل سائنسز الڳ ٿيون اهڙيَء طر
فلسفي اندر پيوليييٽيييڪيل فياليسيافيي آهيي وري ان ۾
الڳ مڪتبهِء فڪر آهن .مثال :هڪيڙا نيييو ليبيرلسيٽ
آهن ،هڪڙا لبرلسيٽ آهين ،هيڪيڙا  Impressestآهين
جيين کييي ت يجييريييدي ف يل يس يفييي چ يئ يجييي ٿييو .ه يڪييڙا
ريشنلسٽ آهن جنهن ۾ ڊيڪيارن ،اسيپييينيوزا ۽ ٻيييا
اچن ٿا .هن دور ۾ هڪڙا وري ايينياالٽيييڪيل فيليسيفيي
آهن ،هڪڙا جرمن فلسفي آهن جيييڪيي آئيييڊييليسيٽ
به آهن ۽ انهن ۾ هيومينيزم جيو تيميام گيهيڻيو تصيور
موجود آهي .انهن جي اندر اسيان کيي ڪيانيٽييينييينيٽيل
تصور جيڪو فرينچ ۽ جيرمين اسيڪيول آف ٿيان جيو
ڪامبينيشن ملي ٿو .هڪڙا تينيقيييدي فيليسيفيي آهين
جين ۾ خيا .ڪيري ميارڪيس جيا پيوئيليڳ آهين .ان
کييان عييالوه گييرام ي ييي آهييي ،ڪ يي يتييرا ف يل يس يفييي آهيين
ڪيترن جا ناال کڻجن.
زاهده ابڙو :فلسفي جي هڪ اسڇاد ۽ هڪ شاگرد جي
حيثيت سان اهو ٻڌايو ته فلسفي ۾ مغرب ۾ وڌيتڪ
ڪم يو آهي يا مسلم ورلڊ ۾ به فلسفي ۾ ڪم تيتو
آهي .هن وقت جيڪڏهن اسان پنهنجي ملڪ ۾ ڏسون
ته فالسافي کي گهڻو پسند نٿو ڪيو وڃي بلتڪته ان
تي ڪنهن حد تائين بندش وجهڻ جي ڪوشش تي
ڪئي وڃي .ان جا ڪهڙا سب۾ آهن
نويد سنديلو :هيي تيميام بينيييادي سيوال بيه آهيي ۽
اڄڪلهه جي دور ۽ اسان جي سماج سان ٺهڪندڙ به
آهييي .م يغييرب ۾ ۽ وري خييا .طييور تييي يييورپ ۾
فلسيفيي تيي تيميام گيهيڻيو ڪيم ٿيييو آهيي .هيڪيڙي
شيِء مان واض ڪندو هالن ته خا .ڪري اسان جيو
سنڌ ۽ هندستان يا اورينٽل ٿان خيا .ڪيري
چ يييين ۽ جيياپييان جييي فياليسييافييي بييه تيمييام
گهيڻيي پيراڻيي آهيي ليڳ ڀيڳ ٽيي هيزار
سال پراڻي آهي جڏهن يونان اڃان پيييدا
ئ ييي ڪ ييون ييه ٿي يي ييو ه ييو ت ييه اس ييان ون
فياليسييافيي مييوجيود هيئيي .رگييوييد اسييان
ون تمام پراڻا ڪتاب آهين جيييڪيي
سنڌوَء جي ڪناري تيي وييهيي ليکيييا
ويا ۽ سڀ کان وڏو اليميييو اهيو آهيي
ته رگويد جهڙو وڏو ڪيتياب جينيهين
۾ في يلي يسي يف ييي واري زاوي ييي ک ييان
مختلف ماڻهن ويهي لکييو هيو ۽
تاريخ ۾ به ان جيو ذڪير آهيي تيه
اهي سينيڌوَء جيي ڪينياري وييهيي
لکيا ويا ،پر اسيان جيا سينيڌي ادب
جييا دانشييور ،پييروفيي يسيير ۽ تييارييخييدان
ڊاڪيٽيير ب يلييوچ جيهييڙن ميياڻيهيين بييه انيهيين
رگويدن جو ذڪر ئي نه ڪيو آهيي تيه اهيي
بييه اسييان جييي ادب جييو حصييو آهيين .ميهييا
ڀارت به اسان جي ادب جو حصيو آهيي،
رامائڻ به اسان جيي سينيڌي ادب جيو
حصو آهي جيييڪيي تيوهيان جيون
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پراڻيون غارن ۾ ه۾ جون تصويرون ٺهيييل آهين اهيي
به اسان جي تاريخ ۽ ڪل ر جو حصو آهن .اسان جي
تيخيلييييق جييو حصييو آهيين .هيڪييڙي آمييرييڪيين عييورت
سوسن ڪيلنگر جنهن جو وڏو ڪيم آهيي ۽ سينيدس
ڪم عالمت نگاري تي آهيي .هين چيييو تيه اهيا وڏي
خچڪ آهي تيه غيارن ۾ ٺيهيييل تصيوييرن کيي تيقيرييبين
سڄي دنيا ۾ مياڻيهين ميذهيب سيان ڳينيڍييو آهيي ،پير
سيوسيين جييو چييوڻ آهييي تيه اهييو انسييان جييو آرن آهييي
تخليق آهي .جڏهن ٻيييڙائيتيا ٻيييڙيين ۾ ويينيدا هيئيا ۽
جڏهن اهي هڪيٻيئيي کيي سيڏ ڪينيدا هيئيا ۽ هيوا ۾
جيڪا پنن جي کيڙ کيڙ ٿييينيدي هيئيي ۽ پياڻييَء جيي
ليهييرن تييي جيييڪييو آواز اڀيرنييدو هييو اهييو خييود ان وقييت
مذهب نه پر آرن هو .ڇو ته ماڻهن پنهنيجيو پياڻ کيي
اظهاريو .اڃان جڏهن ڪي بيه سيازن جيا اوزار پيييدا نيه
ٿيا هئا ،جڏهن بانسري يا بورينڊو پيدا نه ٿيييو هيو تيه
انسان ايئن ئي فطيرت ۾ جيهيونيگياريينيدو هيو جيييڪيا
هڪ نئيين شييِء هيئيي .هينيدسيتيان جيي انيدر فيليسيفيو
رهيو آهي ،مغرب ۾ ان تيي تيميام گيهيڻيو ڪيم ٿيييو
آهي ،ان تي تنقيدي ڪم وڌيڪ ٿيو آهي .يونان جيو
علم عيسائيت اچڻ جيي ڪيري ييورپ ۾ خيتيم ٿيي
ويو هو ته اهو علم ان وقت عرب دنيا ۾ مينيتيقيل ٿيي
رهيو هو .جنهن کي مسلم فالسافي جو نالو ڏيون ٿيا
جنهن ۾ ابين رشيد ،ابين عيربيي ،ابين فيارابيي جيا نياال
اچن ٿا .انهن سيڀينيي سيائينيس ۾ تيميام گيهيڻيو ڪيم
ڪيو .يورپ ۾ جڏهن اونيداهيي واري دور جيي ڳياليهيه
ڪئي وڃي ٿي اها به هڪڙي خڀل آهي ته ڇا ان وقيت
يورپ ۾ ڪم نه ٿي سگهيو هو .بلڪيل ان وقيت بيه
ڪم ٿي رهيو هو .ان وقت اسڪولسٽڪ فالسافي ۾
سڄو يورپ وچئين دور ۾ ذرخيز آهيي .ان ۾ سييينيٽ
آگسٽائن به ملندو ،عقيناس به ملندو .ان وقيت تصيور
ته ريشنلٽي جو هو ،هيڪ جيرمين فياليسيافير Stephen
 Zoechنالي رائيٽر هو جنهن هڪ ڪتاب ” Capton
 “and Cologneلکيو هو جنيهين ۾ عيقيييدي ۽ دليييل
جو پاڻ ۾ بح مباحثو ٿيل آهي .مون ڏٺو تيه جيوييو
صاحب فڪر جي آزاديَء جيي نياليي سيان ان ڪيتياب
کييي تييرج يمييو ڪ ييييو ۽ هيين س يڄييي مييڊيييول دور جييي
ڪالونيل ازم واري دور کي پيش ڪيو آهي .ميغيرب
۾ فلسفو ختم ٿي رهيو هو ۽ عرب دنيا ۾ زور وٺيي
رهيو هو .ارسطو جيا ڪيتياب انيهين عيربيي ۾ تيرجيميو
ڪيا ،ايتري تائين جيو انيهين تيي ميقيدميه بيه ليکيييا ۽
جيڪي ترجما ڪيائون اهي بيه پينيهينيجيي نياليي سيان
ڇپرايائون .انهن ۾ ارسطو جو نالو ئي نه هو ته اهو ان
جو لکيل آهي .افالطون جو ڪم بيه اتيي ميوجيود هيو.
جڏهن انسان جيي جيييو سييينيٽيرڪ کيان heliocentric
ڏانيهين شيفيٽينيگ ٿييي جينيهين ۾ تصيور آيييو تيه ڌرتييي
ڪائنات جو مرڪز ناهي ،ماڻهو ڌرتييَء تيي رهين ٿيا،
سج مرڪز آهي ڌرتي مرڪز ناهي .ان وقت يورپ ۾
ڪوپن نيڪر هڪ ترقي جو دور کڻي آيو ان جو نياليو
رکيائون ته اها سائنس جييڪيا ميري چيڪيي هيئيي ان
ٻيهر ساهه کنيو آهي .يعني ان جيو ٻيييهير جينيم ٿيييو
آهي .جيڪو عربن جو علم الطيني ۾ ٽيرانسيفير ٿيييو
هو ،اهو ئي ساڳيو ڪم هو جيڪو يونانين ڪيو ،پير
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عيسائيت جي اچڻ ڪري انهن تيي پيابينيدي ميڙهيييل
هئي .ان دور ۾ فلڪيات ۽ رياضيَء جيي سيڪينيدرييه
۾ هڪ وڏي قابل استاد هئي جنهن جو نالو هيپشييه
هو .ان جو پي به ريياضيييدان هيو ،ان کيي عيييسيائييين
ٻاون پڪڙي برهنه ڪيو ،ان کيي سيزا ڏييئيي بياهيه ۾
جيئرو ساڙيو ويو .ان جو تيميام وڏو ڪيم هيو ٽياليميي
جي نالي جيڪو ڪيم ٿيييل آهيي اهيو ان عيورت جيو
ٿييل هيو .عيييسيائيي ٻياون جيييڪيو مينيطيق سيان ظيليم
ڪييييو اهييو اسييان ون اييتييري قييدر نييه ٿييييو .صيل يييبييي
جنگيون انهن جون مشهور آهن .عربن جي اندر ڪم
ٿيندو رهيو آهي .هينئر بيه جيييڪيا روائيييول ازم جيي
ڳياليهيه ڪيئيي پيئيي وئييي انيهيين ۾ ابين تيييميييه آهييي،
غزالي به انهن جيو پيوئيليڳ هيو ،عيالميه اقيبيال بيه هيو.
عالمه اقبال شاعري جي اندر ته ان جا جيوهير ڏييکيارييا
آهن ۽ انگريزي جي ڪتابن ۾ بيه ڏييکيارييا اٿيس ،پير
حقيقي زندگيَء ۾ هو ڪنزرويٽيو هيو تيرقيي پسينيد نيه
هو .موالنا حالي ۽ عالميه اقيبيال عيورتين جيي تيعيليييم
جي خيالف هيئيا ،انيهين جيو خيييال هيو تيه عيورتين جيي
تعليم ايئن آهي جيئن ڇوڪري پنهنجي شاديَء تي
پاڻ ناچ ڪري .سندس شعر آهي:
جس زر سي بني زن نازن
هي تيعيليييم جيو زييور پيائيي عيورت نيازن ٿيي بيڻيجيي
عورت نٿي رهي اها سندس سوچ هيئيي ،اهيو سينيدس
سوچ جو منفي پهلو آهي جنهن تي ڪينيهين روشينيي
ناهي وڌي .ترڪي جي هڪ شاعر ضيا غوخيل کيان
متاثر هو جيڪو تيرڪييَء جيو هيڪ وڏو شياعير هيو ۽
ترقي پسند هو .هن عورتن جي تعليم ۽ آزاديَء جيي
ڳالهه ڪئي آهي اهو ماڊل ته اقبال هتي کڻي آييو ۽
ڳياليهيه ڪيييائييين تيه اسييين بيه هين مياڊل تيحيت ڪيم
ڪنداسين ،پر اڳتي هلي ڊڄي ويو يا خوف کائي وييو
۽ پيييير کيڻييي ويييو .پييوِء روائييييول ازم ۾ جيييڪييو ابيين
تيمييه ۽ غيزالييَء جيو آهيي اهيي سيڀ خيود اسيان ون
هييينيئيير اسييالم جييو جيي يڪييو نيعييرو آهييي ۽ ان تيحييت
جيڪو فلسفي کي تميام گيهيڻيو ڊارڪ ڪيري ڇيڏييو
ويو آهي ان تي هينئر هڪڙو ٻيو ڪتاب ڇپييو آهيي
تيازو اهيو آهيي  Arab Reasonجيييڪيو ٻين جيليدن ۾
آهي ان ڪتاب تي تمام وڏو ڪيم ڪيييو وييو آهيي.
جنهن ۾ مارڪسسٽ فالسافيَء تي اتي تمام گهڻيو
ڪم ٿئي پيو ،ترڪيَء ۾ ،مصر اندر .انيهين روائيييول
ازم جي خالف لکيو آهي ،انهن هرميونييٽيڪيس جيي
ڪانٽيڪسٽ ۾ لکيييو آهيي ۽ ان کيي ٻيييهير نيئييين
طريقي سان بييان ڪيرڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي آهيي.
انهن اقبال تي به تنقيد ڪئي آهي تيه انيهين مياڻيهين
جي ڪري عرب دنيا تي دقيييانيوسيي ڇيانيئيجيي وئيي.
روائيول ازم اهڙي شيِء کي چئبو آهيي جيييڪيا ميري
وئي هجي ۽ ان کي ٻيهر جيارڻ جي ڪوشش ڪئي
وڃي .اهڙي گرامر ٺاهي وئي ،اهيڙي ٻيوليي ٺياهيي جين
سماج کي نون تصورن ڏانيهين وٺيي وڃيڻ ييا سيائينيس
کي ڀليڪار ڪيرڻ جينيهين سيان انسيان تيرقيي ڪيئيي
آهييي ان کييي ڄييڻ روڪييييو .اليجييابييري Arab Reason
نالي ڪتاب لکيو آهي .هينئر ٻيا به مسيليميان عيرب
فلسفي ڪم ڪري رهيا آهن ،پر جيئن تيه اسيان ون

انهن جا ترجما نه پيا ٿين جنهين جيا ميخيتيليف سيبيب
ٿي سگهن ٿا .انگريزيَء ۾ ته هڪ ٻه ٿيا آهن ،رسيل
برٽن کانسواِء ٻين سڀني فلسيفييين اهيا دعيويٰ ڪيئيي
آهي ته اسان جو فلسفو هاڻي اهڙن عربي ڪتابن جيو
جيڪڏهن انگيرييزيَء ۾ تيرجيميو ٿييينيدو تيه انيهين جيي
دعويٰ به غلط ثابت ٿييينيدي .جيييڪيڏهين ييونيان جيي
ديوتائن کي ڏسجي ته خبر ٿي پوي ته انهن جا ديوتيا
به پنهنجا ڪونه آهن .يونان ۽ ويسٽ جي ناليي اسيان
کي جيڪو فلسفو ملي ٿو اهو ته خيود ايشيييا ميائييينير
جو هو .هومر به ايشيا ميائييينير جيو هيو ،جيييڪيي هينين
سڀ پنيهينيجيي کياتيي ۾ کينيييا آهين .جيڏهين تيه ميون
ٻڌايو ته ٽي هزار سال قبل مسييي اسيان ون فيليسيفيو
موجود هو .چارواڪ اوهان کي ميلينيدا جين ائيٽيمين جيي
ڳيياليهييه ڪيئييي آهييي .اسيييين چيئييون ٿييا تييه اهييو ڪييم
يونانين ڪيييو تيه اهيا پينيهينيجيو پياڻ سيان نيا انصيافيي
آهييي .اسييان کييي پين يهين يجييو ميياضيييَء جييي ورثييي کييي
ج يي يڪييو اوري ين يٽييل ورثييو آهييي ان کييي بييه س يم يج يهييڻ
گهرجي ،ان کي به پنهنجو سمجهون ۽ عرب دنيا ۾
جيڪو فلسفي ۾ ڪم ٿيو آهي جنهن ۾ دليل جيي
بنياد تي ييا سيائينيس ۾ جيييڪيو ڪيم ٿيييو آهيي ييا
هينئر الجابري جيڪيو ڪيم ڪيييو آهيي ۽ جيييڪيي
ميارڪسييي پييييدا ٿيييا آهيين جيين جييو تيمييام وڏو حصييو
آهي .ابن رشد ،ابين فيارابيي انيهين جيو سيائينيس ۾ ۽
فلسفي ۾ خوارزمي جو فلڪيات ۾ ڪم ٿيل آهيي.
جيئن ته يورپ پينيهينيجيو پياڻ کيي ميهيذب ۽ ميعيتيبير
ڏيکارڻ چاهي ٿو .اڄ به يورپ جا ماڻهو پنهنيجيو پياڻ
کي انسان سمجهن ٿا باقي سڄي دنيا کي ۽ خيا.
ڪييري آفييري يقييا جييي ميياڻ يهيين کييي انسييان ئييي ن يٿييا
س يم يج يهيين Frantz Fanon .پ ين يهين يجييي ڪ يتيياب The
 Wretched of the Earth۾ پيورو ڊسيڪيورس کيڻيي
آيو آهي ته يورپ جي مياڻيهين ڪيارن سيان ڇيا ڇيا نيه
ڪيو .ايئن سڄو ڪالونيل دور ييا پيوسيٽ ڪياليونيييل
دور بي ي ي ي ييابي ي ي ي ييت  E d wa rd Wa d ie Sa idيي ي ي ي ييا
 Homi K. Bhabhaان تييي ل يک ييييو آهييي .ان کييان
عييالوه  Gayatri Chakravorty Spivakعييورتيين جييي
حييوالييي سييان ليک ييييو آهييي .اهييي انييڊيييا جييا تيمييام وڏا
دانشور آهن ته انهن کي بيه ڏسيجيي تيه انيهين ڪيافيي
ڪم ڪيو آهي.
زاهده ابڙو :توهان جي چو مطابق فلسفي دنتيتا ۾
تمام وڏي تبديلي پيدا ڪئي آهي ۽ ان جو اصل بنياد
اسان جي ايشيائي ملڪن ۾ پيل آهتي ۽ فتلتستفتو
زندگيَء جي هر شيِء جو احاطو به ڪري و ،پر انسان
کي اڃان تائين فلسفو امن نه سيکاري سگهيو آهي .تازو
جيڪڏهن يوڪرين ۽ روس جي جنگ واري صورتحال
کي ڏسجي و ته انسان زندگيَء کي امتن واري ستبتق
ڏانهن يا خوبصورتي سان جيئڻ واري احساس ڏانتهتن
کڻي وڃڻ دو نه سکي سگهيو آهي.
نويد سنديلو :تيوهيان جيي سيوال جيي جيواب ۾ ميون
کي مرزا غالب جي شعر جي هڪ سٽ ٿي ياد اچي:
آدمي ڪو ڀي ميسر نهين انسان هونا.
ماڻهو الِء اهو ڏاڍو ڏکيو آهي تيه هيو انسيان ٿيئيي هين
جون جيڪي هيومن فيڪيليٽيييز آهين ،انسيان جيييڪيو

جانور نما انسان هو ۽ انهن حالتن ميان پيار پيئيي پيوِء
وري انس ييان ج ييي ص ييورت ۾ آي ييو .اس ييان انس ييان ييي
فيڪلٽيز کي جنهن زاويي سان ڏسون ٿا يا جنهن ۾
ان کي هجڻ گهرجي ته هو سپر مين ڪيييئين ٿييينيدو،
صييالي ۽ شييريييف الينيفييس ڪيييئيين ٿييينييدو .اسييان ون
جيڪو هينئر يوڪرين ۽ رشيا جو مسيئيليو هيليي پيييو
ان ۾ سڀ کان وڏو مسئلو ئي اهو آهي ته جيڪڏهين
انسان ۾ انسيانيپيڻيو نياهيي جيييئين صيوفيي چيون ٿيا ۽
صوفي ازم جو پهريون ڏاڪو ئيي انسيانيييت آهيي .ان
۾ پينيهينيجييي انييا کيي خيتييم ڪيرڻييو آهييي ،ان کييانيپييوِء
توهان انسانيت کي حاصل ڪريو ٿا .جييئين سييياسيي
قسم جا مفاد آهن ،انيفيرادي ميفياد آهين اهيي مسيئيليو
پيدا ڪن ٿا .مارڪس جيڪو فڪر ڏنو هيو ان ۾ تيه
سيڄيي انسيانيييت جيو ڇييوٽيڪيارو هيو ،انسيان کيي آزاد
ڪرڻو هو ،بني آدم کي خوشحالي ڏيڻيي هيئيي ،امين
ڏيڻو هو .امن کانسيواِء اهيو ميميڪين ئيي ڪيونيهيي تيه
دنيا جنت ٿئي .شيخ اياز چوي ٿو ته:
دنيا جنت يڻي ئي نه آ
پوِء به دوزخ تي ڦٽڪار
خا .ڪري جيڪو فتينيو ۽ فسياد جين مياڻيهين پيييدا
ڪيو آهي اهي سياسي ماڻهو آهن .انهين جيي سيوچ
جيي انيدر انسيانيييت جيي الِء اهييا ميحيبييت مييوجيود ئييي
ناهي ۽ سڀني جي الِء خوشيحياليي وارو تصيور ميوجيود
ئي ڪونهي .انيهين ون صيرف اقيتيدار جيو حصيول ۽
طاقت جو حصول سڀ ڪجهه آهي .اها هڪيڙي رانيد
آهي جيڪا انسان ذات سان کيڏي وڃي ٿيي .ڌرتييَء
تييي جيييڪييي سييرحييدون آهيين اهييا بييه خييود انيهيين جييي
ناالئقي آهي .روسو جهڙو ماڻهو جيڪو رومانيٽيڪ بيه
هو ۽ فلسفي به هو ان کيي اهيو چيوڻيو پيييو تيه جيڏهين
کان وٺي خانگي ملڪيت جو تصور پيييو تيڏهين کيان
وٺي هي فتنو ۽ فساد شروع ٿيييو نيه تيه اعيل ٰيي قسيم
جو جهنگلي ماڻهو جيڪيو اڃيان ميهيذب ڪيونيه ٿيييو
هيو اڃيان جيهينيگيليي ئيي هيو جيييڪيو وڻ جييي هيييٺييان
ويهندو هو پاڻي پيئنيدو هيو ،پير اعيل ٰيي هيو ۽ ميحيدود

وسيلن تي خيوش هيو .هين وقيت ڏسيو تيه افيغيانسيتيان
سان ڇا ٿيو ويجيهيڙ مياضييَء ۾ عيراق سيان ڇيا ٿيييو.
جيڪي سرمائيدار ملڪ آهن انهن جو اهو ئي مقصد
آهي تيه اسييين خيوشيحيال هيجيون ۽ اسيان ون طياقيت
هيجييي بيياقييي ٻييي انسييان ذات کييي ڪيييئين غييالم ٿييا
بڻايون .اهي جيڪي نوان نظريا دنيا ۾ متيعيارف ٿيييا
جيئن نيو لبرل ازم ،گيليوبيالئيييزيشين ،نيييو ورليڊ آرڊر،
پوسٽ مارڊرن نظريه .جديديت جي انيدر تيه اسيان کيي
نوان نظريه ملن ٿا ،پر جديديت پيڄياڻيان تيه اسيان کيي
سرمائيدار ٿو ميليي ،اسيان کيي ميارڪيييٽ اورييئينيٽيييڊ
ڪنزيومر ٿو ملي جيڪو روز پينيهينيجيي فيرنييي ير کيي
مٽائي ٿو ،موبائل مٽائي ٿو .ماڻهن کي اهو ڏٽيو ڏنيو
ويييو تييه نييييو ورلييڊ آرڊر ايينييدو ۽ دنييييا خييوشيحييال ٿييي
ويندي .توهان کي ان جي صورت ۾ افغانستيان واري
جنگي صورتحال ميلينيدي ،ٻيارن جيا ،عيورتين جيا الش
ملندا .فلسطين جيي انيدر ،وچ اوڀير جيي انيدر جيييڪيا
سڄي صورتحال آهيي ان ۾ آميرييڪيا ييوڪيريين کيي
استعمال ڪندو رهيو .ضيا جي دور ۾ پاڪستان بيه
استعمال ٿيندو رهيو ،مجاهدين پييدا ٿيييا ،جين ميليڪ
جييو خحيلييييو بييدالئييي ڇييڏيييو .هيين تييازي يييوڪييرييين واري
صورتحال ۾ روس کي ايئن نه ڪرڻ گيهيرجيي ڇيو تيه
اتي به معصوم ماڻهو مرن ٿا USSR .خٽٽو ۽ رياستين
آزادي ورتي .مون جيئن ڳالهه ڪئي تيه مياڻيهيو اڃيان
ان بربريت واري صيورتيحيال ميان ٻياهير نياهيي نيڪيتيو.
انسان جي جيڪا وحشيت واري جيبيليت آهيي ان ميان
هييو اڃييان تييائ يييين ڇييوٽ يڪييارو حيياصييل نيياهييي ڪييري
سگهيو .جنهن فيليسيفيي جيو بينييياد ڪيانيٽ ،روسيو ۽
واليٽيييئيير رکييييو جينيهيين جييي انييدر تييه سيڄييي دنييييا ۾
انسانيت الِء امن هجي ان جا اولڙا ته اسان کي ڪيٿيي
ڪٿي نظر اچن ٿيا ،پير اڃيان تيائييين سييياسيي جيانيورن
مان اسان جي جند نه ڇٽي آهي.
زاهده ابڙو :توهان جي جواب مان ئي هڪتڙو ستوال
منهنجي ذهن ۾ اڀريو آهي ته جيڪڏهن اسين ماڻتهتو
کي انسان ٺاهڻ ا چاهيون ته اسان کي دنيا جي سڀنتي

اسڪولن ۾ ٻارن جي شروعاتي تعليم الِء ڪتهتڙو
نصاب پڙهائڻو پوندو يا ان ۾ ڪهڙا فلسفي جا بنيادي
اصول پڙهائڻ گهرجن جنهن سان متاڻتهتو جتي انتدر
انسانيت اجاڳر ي سگهي.
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زاهده ابڙو :توهان جا ٻه ڪڇاب فلسفتي تتي اچتي
چڪا آهن هي ڪڇاب فلسفي جي تاريخ توهان مڪمل
فلسفي جي تاريخ لکي آهي يا ان کي توهان ڪتنتهتن
هڪ حصي ۾ پيش ڪيو آهي ،ان جا ٻيا حصا به اچتڻتا
آهن يا نه ۽ جيڪا تاريخ توهان هن ۾ لکتي آهتي اهتا
ڪهڙي تاريخي دور کي پيش ي ڪري.
نويد سنديلو :مينيهينيجيو هيي ڪيتياب فيليسيفيي جيي
تاريخ تقريبن پنجويهن سالن تي محيط آهي .جيئين
جيئن مون فلسيفيو پيڙهيڻ شيروع ڪيييو تيه مينيهينيجيي
ذهن ۾ اهو خيال ايندو هو ته سنڌيَء ۾ هيڪيڙو اهيڙو
ڪتاب هجڻ گهرجي ۽ گڏوگڏ انگيرييزيَء ۾ بيه ميان
فلسفي تيي ليکيان پيوِء ميون سينيڌيَء ۾ ليکيڻ شيروع
ڪييييو جيييڪييو لييڳ ڀييڳ سيئيو صيفيحين جيو ڪيتيياب
1992ع ۾ گييم ٿييي ويييو .مييون ان کييي ٻيييهيير ليکييڻ
شروع ڪيييو ،ميون فيليسيفيي تيي 1993ع کيان ليکيڻ
شروع ڪيو آهي .جيئن جيئن ڪتاب پڙهندو هئيس
تييه نينييڍا نينييڍا م يمييون ليکينييدو ويينييدو هيئييس ۽ اهييي
م مون اخبيارن ۽ رسيالين ۾ ڇيپيجينيدا هيئيا .ان سيان
گڏوگڏ مون هڪ ڪتاب انگريزيَء ۾ به ليکيڻ شيروع
ڪيو .جيڪو 2222ع ۾ The Wings of Wisdom
جييي نييالييي سييان ڇيپييييو هييو ،جينيهيين کييي نييوجييوانيين ۾
ڪييافييي پييذيييرائييي ميلييي .مييان شيياعييري سييان گييڏوگييڏ
فلسفي تي پينيهينيجيي ڊائيريين ۾ نيون ليکينيدو رهينيدو
آهيان ۽ اهڙيون ڊائيرييون مينيهينيجيون سيئيو کيان ميٿيي
آهيين .جييڏهيين 2211ع ۾ يييونييييورسيٽييي ۾ فياليسييافييي
ڊپارٽمينٽ کي جوائن ڪيو ته پيبيليشير سيان ڳياليهياييو
جنهن ۾ يوناني ڪالسيڪل ۽ قديم فلسفو ،يونانيي
ميٿاالجي ،مذهب جيو ٺيهيڻ ڪيييئين آهيي ۽ فيليسيفيو
خود ڇا آهي ۽ ڪجهه فلسفين تي به مون ليکيييو هيو
اهييو ڪيتيياب  102صيفيحيين تييي مشيتيمييل آهييي .مييان
ماڊرن فالسافي تي به لکندو رهيو آهيان ،وجيودييت ۽
ٻين موضوئين تيي بيه ميان ليکينيدو رهيييو آهيييان ميون
سسٽميٽڪ انداز ۾ چاهيو ته هيڪيڙو حصيو ميڪيميل
ڪجي پوِء جيڪو ڪتاب  122صيفيحين جيو هيو اهيو
 222صفحن جو ٿي ويو ،جيڪو 2212ع ۾ مڪميل
ڪييري ڏنييو جينيهيين کييي ٽييي سييال رڳييو ايييڊييٽينييگ ۽
پروفنگ ۾ لڳي ويا .هي ڪتاب 2221ع ۾ ڇپيجيي
آيو آهي .هن ڪتاب کي مون تينيقيييدي حيواليي سيان
لکيييو آهيي ،ييعينيي ميون هين ۾ تينيقيييد ڪيئيي آهيي
جنهن ۾ افالطون جي ڪا ڳالهه آئي آهي جو عورتن
جي باري ۾ هن ڳالهايو آهي ۽ ٻييو جيييئين تيه اسيان
ون عام طور تي لکيڻ جيي ميييٿيڊ جيي مياڻيهين کيي
خيبير نياهيي جيييئين اسيان چيئيون تيه ڪيانيٽ تيه ان جييو
هڪڙو پنهنجو ميٿڊ آهي هڪڙو سسٽم آهي جنهن
جي تحت هن لکيو آهي .جيڪڏهن هيييگيل آهيي تيه
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هن جو هڪڙو ڊائليييٽيييڪيل ميييٿيڊ آهيي ليکيڻ جيو ۽
س يم يج يهييڻ جييو .اهييا صييرف اسييان جييي س يميياج جييي
ٽريجڊي آهي جو اسان کي سسٽم جي يا ميٿيڊ جيي
خبر ڪونهي ته ميٿيڊ ڪيييئين ٿييينيدا آهين .تينيقيييدي
ميٿڊ آهي ،هرماناٽيڪل ميٿڊ آهي ،فينياميانيييٽيييڪيل
ميٿڊ آهي ريسرچ جي ڪجهه پيراميٽرز کي ڏسيجيي
ته مون ان ڪتاب ۾ خا .طيور تيي تينيقيييدي ميييٿيڊ
کييي ک يڻييي هيين ڪيتيياب جييو جييائييزو ورتييو آهييي ،اهييي
ڪ يتيياب ج يي يڪييي مس يت ينييد آهيين .خييا .طييور تييي
 Bhartrihariجنهن جو يوناني فالسافي تي وڏو ڪيم
ٿ ييييل آهييي ،زي يليير آهييي ،جييان بييرنييييٽ آهييي .ان کييان
عييالوه  W.T Staceآهييي ج ين يهيين جييو ڪ يتيياب آهييي
هسٽري آف ڪرٽيڪل فالسافيي .هين وقيت فيليسيفيي
جو وڏو زور آهي ڪرٽيڪل ٿنيڪينيگ ۽ الجيڪ تيي.
دنيا جي اندر هن تيي تيميام گيهيڻيو ڪيم ٿيئيي پيييو.
اسان جي سمياج کيي جيييسيتيائييين تينيقيييدي سيوچ نيه
ڏيينييداسيييين تيييسيتييائ يييين شيييين جييو تيجييزيييو نييه ڪييري
سگهنداسين .هن ڪتاب جيا ٻيه واليييوم آهين قيدييم
ميٿاالجي ،گريڪ جو قديم ۽ ڪالسيڪل سڄيو دور
هن ۾ شياميل آهيي .هين ۾ ڪيييتيرائيي حيواال ميوجيود
آهن .ان کان عالوه جدييد فياليسيافيي تيي ميون ون ٻيه
واليوم موجود آهن جيڪي اڃان ڇپييا نياهين ،اخيبيارن
۾ مختلف وقتن تي ڇپبيا رهيييا آهين ،پير انيهين کيي
ٻيهر ڏسڻ جي ضرورت آهي .ان کان عالوه ”وجودييت
جو فلسفو“ جي نالي سيان مينيهينيجيو هيڪيڙو ڪيتياب
آهيي جيييڪيو ڇيپييائيي جيي انيدر آهيي .ان کيان عييالوه
پوسٽ مارڊرن ۽ پوسٽ اسٽرڪ رل ٿيوريز ۽ پيوسيٽ
ڪيالييونييييل ٿييييوريييز تييي ميون  622صيفيحيين جيو هييڪ
ڪتاب لکيو آهي ،جنهن جو نياليو آهيي In Search
 ،of Truthجينيهيين ۾ رفيليييڪيشيين پيييپيير آهيين .مييون
جيڪڏهن ڪو فلسفي جو نظيرييو پيڙهيييو آهيي تيه ان
تي پنهنجا رفليڪشن ڏنيا آهين ۽ ڪيجيهيه رييفيرنيس
ڏنا آهن .ان کيان عيالوه مينيهينيجيي ميييز تيي ڏهيه کين
شاعري جا ڪتاب پييا آهين .ٻيييو هيڪيڙو سيارتير جيو
ڪيتياب آهيي اييگيزسيٽينيشيل ازم ۽ هيييومين ازم اهييو
ترجميو ڪيري رهيييو آهيييان .ان کيان عيالوه مينيهينيجيو
استاد آهي فريد الدين شيخ جيڪو هن وقت ڪيئينياڊا
۾ آهييي ان جييو ڪ يتيياب آهييي ”قييديييم ه ينييدس يتييانييي
فيليسيفييو“ ان کييي بييه تيرجيمييو ڪييريييان پييييو .مينيهينيجييي
ڪوشش آهي ته اهي سڀ ڪتاب سنڌي ۾ اچن.
زاهده ابڙو :نويد صاح۾ توهان پنهنتجتي ڪتڇتاب
رابيل رت مايا نگر مان اسان کي ڪجهه پڙهي ٻڌايو
نويد سنديلو:
توڻي سانو سانگ سجايا،
توبن ننڊ نه اکڙين آئي.
دل به ڪائي هرڻي آهي،
ڊوڙي پويان ت َ َل ترائي.
ماڪ ڀنيَء جو ڀونئرا اڏرن،
ڪجي ڪجي توکي ڳوليان.
روز اڱڻ ۾ ڦيريون پائي،
پنهنجا ويٺو ڦٽ اکيليان.
***

ڪت بُتيُتبصرو

چاهڇن جا قافال
اياز لطيف دايو

جينيهيين سيميياج ۾ رهييون ٿييا،
اهو انهن سماجن کان بلڪل
مختلف ڪونهي جتي ظلم،
ڏاڍ ،جبر ،قيهير ۽ بيي رحيميي
پنهنجي پوري اوج سيان راڄ
ڪري رهي آهي .هيڻو ڏاڍي
جي آڏو اهڙي طر بيوس بيڻيييل آهيي ،جيهيڙي
طر جگنگ ۾ ڪمزور جانورن جي حيثيت
هوندي آهي ،جيتيي جسيميانيي طيور تيي ڏاڍو
جانور ،هيڻن ۽ ڪمزور جانيورن جيي الِء جيان
جو دشمين بيڻيييل هيونيدو آهيي ،پير اسيان جيي
سماج ۾ ۽ جهنگ جي قانيون ۾ ٿيورڙو فيرق
آهييي ،اسييان جييي انسييانييي سيميياج ۾ سييازشييون
تمام وڏو هٿيار هونديون آهين ،هيييڻين مياڻيهين
کييي انيهيين سييازشيين جييي حييوالييي ڪييري سينييدن
حوصلي ،همت ،غيرت ۽ عظمت کي جهڪائيڻ
جي ڪوشش ڪئي ويندي آهي .امن ۽ انصياف
جي ديوي کي رتو رت ڪيو وينيدو آهيي ،سيک،
شانت ۽ خوشحالي جي گالبي گيييتين جيي رسيتيا
روڪ ڪييرڻ جييي ڪييوشييش ڪيئييي ويينييدي آهييي،
انساني روحن کي زخمي ڪيرڻ جيو ڀيوت هير هينيڌ
المييارا ڏي ينييدو ره ينييدو آهييي ،آزادي ۽ آج يپييي جييي
مشعيلين کيي وسيائيڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي ويينيدي
آهي ۽ اهو سلسلو آد جڳياد کيان وٺيي جياري آهيي.
جڏهن انساني تهذيب پنهنجي ابتيدائيي ميرحيليي ۾
هئي انهيَء وقيت ئيي فيليسيفيي ،عيقيل ۽ دليييل جيي
سوچ جنم ورتو .انساني فطرت اڻبرابريَء جي خالف
پنهنجون ابتدائي وکون کڻڻ شروع ڪيون ۽ انهيَء
عمل ۾ فلسفين سان گڏ جن ماڻهن انسيانيي فيڪير
جي آبياري ڪئي ،انهن ۾ سر فهرست شاعيرن جيو
ڪردار آهي ،انهن شاعرن ڏات جي ڏيئن کي روشين
ڪري پينيهينيجيي ليفيظين سيان انسيانيي عيظيميت جيي
جذبن کيي جيرڪياييو ،انيهين شياعيرن ميخيتيصير تيريين
لفظن سان انگيَء دور جي وحشي رسمن جيي خيالف
بغاوتن جا جهنڊا بلند ڪيا ،جيڪو سلسليو هيزاريين
سالن جيو سيفير طيئيي ڪيري اڄ بيه جياري ۽ سياري
آهي.
اسان جو سنڌي سماج به اهڙين وحشت ڀرين رسيمين
سييان ڀييريييل آهييي .ڇيياڪيياڻ تييه ڌارييين جييي ييليغييارن،
جيڪو ڏاڍو سو گابو جي اصطيالحين ۽ اجيتيمياعيييت
جي اڻ هوند جي نفسيات اسان جيي سينيڌي سيمياج
کي ويڳاڻپ ،نراسائي ،مايوسين ۽ بي رحيمييين جيي

حوالي ڪري ڇڏيو آهي ۽ انهيَء سيميوري عيميل ۾
سنڌي عورت سڀني کان وڌيڪ ڀوڳييو آهيي ۽ هين
مهل تائين ڀوڳي رهي آهي .ڇاڪاڻ ته جياگيييرداري
ڪل ر جي اثرن هيٺ کيس مرد ،خيانيدان ،سيمياج ۽
رياست جي ذاتيي ميليڪيييت تصيور ڪيييو وڃيي ٿيو.
رڳو ايئن به ناهي ته انهيَء سماج ۾ عورت اڪيلي
جبر جي گهاڻي ۾ پيڙهيجيي رهيي آهيي ،پير
انهييَء سيان گيڏ اهيو ميرد بيه سيڀينيي
م يحييروم يييين جييي بيياهييه جييي
ڀي ين ي يڀي ييٽ ۾ سي ييڙي
رهيو آهيي،

جي يني يه يين
کي ييان زني ييدگي يييَء
جييون سييڀ آسييائشييون
کسيييون وييون آهين ،پير هييو
پنيهينيجيي سيڀينيي ميحيرومييين جيو

م ي ي يل ي ي يبي ي ييو

پنهنجي گهر جي مٿان ڪيرائي ٿو ڇڏي ۽ عيورتين
مٿان ڏاڍ ،ناانصافي ۽ تشدد ڪري انساني نفسيات
جي احساس برتري واري ڪيفيت جو ٿڪ پنهنجيي
وجود مان الهي ڇڏيندو آهي.
اهڙي صورتحال ۾ شعور جا ڪرڻا سمياج ميان اوڀير
جي سج وانگر اڀري اينيدا آهين ۽ اهيو شيعيور گيڏييل
ميراث هوندو آهي ،جنهين ۾ رنيگ ،نسيل ،ميذهيب،
ٻوليي ،جينيس ۽ مياييوسييين جيي ڪيابيه ڪيييفيييت نيه
هوندي آهي ۽ اهو فطري عمل آهي ته جتي به رات
هوندي ،انهيَء هينيڌ ڏيينيهين ضيرور ٿييينيدو ،جيتيي بيه
خاموشي هوندي ،انهيَء هنڌ شور ضرور ٿيندو ،جتي
فرعونيت جنم وٺندي ،انهيَء هنڌ ميوس ٰيي جيو جينيم
بيه ضيرور ٿييينييدو ،جينيهين ڌرتييَء تيي شياهيه بييييگ
ارغون غاصب ايندو ،انهييَء هينيڌ ميخيدوم بيالول
جو جنم ضرور ٿيندو ۽ اهو سلسلو قبل مسييي
جي تاريخ کان اڄ جي جديد دور تائين ڪنهن
نه ڪنهن روپ ۾ پنهنجيو سيفير ڪيري رهيييو
آهييي ،پيير سييوج سييدائيييين سييچ جييي ٿييينييدي
آهييي .ڇيياڪيياڻ تييه اهييو فيطييرت جييو فيييصيلييو
آهييي ،اهييڙي طيير اسييان جييي س يميياج بييه
ارتيقييائييي عيمييل تيحييت شيعييوري سيفيير کييي
ڀييرپييور نيمييونييي سييان قيبييول ڪييييو آهييي.
شعور جي اهيا ميييراث اسيان جيي ميردن
سان گڏ عورتن جي تاريخي ۽ فڪري
جدوجهد جي نتييجيي ۾ عيليم ،ادب،
فڪر ،فلسفي ۽ شعيور جيي آبييياري
ٿييي رهييي آهييي ۽ سينييڌ ديييس جييي
هييڪ ع يل يمييي ،ادبييي ۽ ف يڪييري
گ يهييراڻييي ۾ ج ينييم وٺ ينييدڙ هييڪ
عيورت گيليبييدن جيياويييد مييرزا دادو
جي هڪ ننڍڙي ڳوم ۾ سينيڌ
جي ييگيانيي شياعير احيميد خيان
آصف مصراڻيي جيي گيهير ۾
جنم وٺي ٿي ته سمياج جيي
انييدر انييڌ ن يگيير جييون سييڀ
ري يتييون ،رس يمييون ۽ رواج
موجود هئا ،پر اسيان جيي
هن ڀيييڻ کيي انيهين جيي
ابتڙ گهر ۾ عيليم ،ادب ۽
شيعييور جييي مشيعييل جييو ورثييو
هٿن ۾ مليو ،جنهن کي هن پنهنجي شيعيوري
سفر سان وڌيڪ م بوط ڪيو ۽ هن سنڌي سمياج
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جي شعوري قافلي ۾ پنهينيجيي اهيم جڳيهيه واالري
آهي .سندس ڪتاب چاهتين جيا قيافيال جيو پيهيرييون
نظم آهي ،ڳوم جي ياد اهو پڙهي سندس شيعيوري
سفر جي آسيانيي سيان پيرک ڪيري سيگيهيجيي ٿيي.
انهيَء نظم ۾ ست رنگي چني جيهيڙا سينيدس چيٽ
چٽيل آهن ته ساڳئي وقت انيهييَء اليمينياڪ راتياهيي
جو به ذڪر آهي ،جهڙي طر هوَء چئي ٿي:
ھن خواب خوشين جي ديري ۾،
هڪ آڌيَء جي انڌيري ۾،
هت مارين اچي مار ڪيو،
۽ منهنجي گهر تي وار ڪيو،
منهنجون ڀينر ٻئي ڪسجي ويون،
جيون جون خوشيون لٽجي ويون،
پر ڳوٺ سڄو هو اجڙي ويو،
منهنجو بابو به هو ڪسجي ويو.
هي نظم هن دييس جيو ڪيييڏارو آهيي ،جينيهين کيي
پڙهڻ سان لڙڪ اندر ۾ کان هڻي ڪري پييهيي ٿيا
وڃن ،اگر گلبدن انهيَء شعوري سفر جيي قيافيليي ۾
شامل نه ٿئيي هيا تيه اهيو اليمينياڪ واقيعيو اسيان جيي
ادب جي تاريخ ۾ اهڙي طر شامل نه ٿي سيگيهيي
ها ۽ هين پينيهينيجيي ليکيڻ جيو جيييڪيو سيفير تيييرهين
ورهين جيي عيمير ۾ شيروع ڪيييو ،هيوَء انيهييَء تيي
عمل پيرا رهي پنهنجي شعوري سفر جي حصي جو
ڪردار ڀرپور نموني نڀائي رهي آهي.
گلبدن جياوييد ميرزا سينيڌ جيي ٻين شيعيوري گيهيراڻين
احمد خان آصف مصراڻي ۽ ميميتياز ميرزا جيي گيهير
مان جيڪا الن حاصل ڪئي آهي ،اها سمياج جيي
تمام گهٽ فردن کيي ميلينيدي آهيي ۽ انيهييَء الن
جي ورثي کي سنڀالڻ وري هر ڪنهن جي وس جي
ڳالهه نه هوندي آهي ،هن سنڌي سماج ۾ علمي ۽
ادبييي حييوالييي سييان شييانييدار ڪييردار ادا ڪينييدي نييوي
واري ڏهيياڪييي کييان سييرتييييون جييي ذرييعييي سينييڌي
عورتن کي ادبي کيييتير جيو هيڪ نيئيون اتسياهيه ڏنيو
آهي ۽ ساڻ گڏ پنهنجي پيورهيئيي کيي بيه جياري ۽
ساري رکيو آهي ،جنهن جي نتيجي ۾ سال 2221
جي اندر سندس شاعري جيا ٻيه ڪيتياب چياهيتين جيا
قيافيال ۽ ٻييييو ڪيتيياب عشييق اهيڙي اڏار ڏي! مينيظيير
عييام تييي اچييي چ يڪييا آهيين .س ينييدس شيياعييري ۾
رومانس کان وٺي ڌرتي جي دردن جيو ڀيرپيور جيوڀين
شامل آهيي .هين جيي ليفيظين ۾ سيادگيي جيا سيتيارا
ٽاڪيل آهن ،جنهن ۾ گلبدن آساني سان پنيهينيجيو
پيغام په ائي رهي آهي ،جيڪو اسان جي انيگييَء
عورت جي الِء تمام گهڻو عام فهم آهي ،جيييڪيا
تعليم جي زيور کان محروم آهي .ناليواري ليکڪ
نصير مرزا جي بقول ”گليبيدن انيهين ٿيورڙيين سينيڌي
شاعرائن مان هيڪ آهيي ،جينيهين ون پيابينيد ۽ آزاد
شاعريَء ۾ چوڻ الِء گيهيڻيو ڪيجيهيه آهيي .احسياس،
لفه ،محاورا ،تشبيييهيون ،ميوضيوع“ ۽ اهيا حيقيييقيت
آهييي تييه هيين پينيهينيجييي شيياعييريَء کييي عييورتيين جييي
جاڳرتا جو مينيشيور بيڻيائيي ڇيڏييو آهيي ،اٺييين ميارچ
عورتن جي عالمي ڏينهن جي حيواليي سيان ميليهياييو
ويندو آهي ۽ انهيَء پسيمينيظير ۾ سينيدس گيييت ۾
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اتساهه جو چنڊ چمڪي رهيو آهي ،جنهن ۾ عورتن
کي روايتن کان بغاوت جو سڏ ڏيندي چوي ٿي ته:
سرتي ڏينهن اسان جو آهي،
پوتيَء کي دڏ جهنڊو ٺاهي!
جهڙي طر شيخ اياز چيو هو ته:
سڄو ڏيهه ڏاٽا ڪري جي اڀا،
لکين عيد جا چنڊ اڀري پون!
اهڙي طر انقالب جي وان ۾ ڏاٽيا جيييڪيڏهين اڀيا
ٿين ۽ پوتيون پرچم بڻجي اسان جيي اڳيواڻيي ڪين
ته جدوجهد جا انڊلٺي رنگ سامهون اچيي وڃين ٿيا.
هي گيت اٺين مارچ جي عظمتن ڀيري ڏهياڙي جيي
حوالي سان اسان جو عالمي ترانو بڻجي سگهي ٿو.
ان يهيييَء سييان گييڏ هيين پ ين يه ين يجييي آزاد ن يظييم جييي
ڪينواس تيي ڪياليسيييڪيل درد جيا عيڪيس پيييش
ڪيا آهن ،سندس آزاد نظم هڪ الش جو آواز سنڌ
جي هر ڏينهن جي درد جي المناڪ ڪيهياڻيي آهيي،
جينيهيين ۾ عييورتيين جييي چي ييريييل الشيين ،مسييخ ٿييييل
چهرن ،ڳڀا ٿيل ڏيل ،پيڪن ۽ سياهيرن ميان ميلينيدڙ
الش ،دريياهيه ۾ ليڙهينيدڙ الش جيا اليمينياڪ عيڪيس
آهن ،پير هيڪ عيورت جيو الش پيڇيي ٿيو تيه ڪيٿيي
آهي عورت جي اڳيواڻ عيورت ،ڪيٿيي آهيي سيمياج
ج يي يڪييو قييات يليين ،رهييزنيين کييي پ يڪييڙي قييانييون جييي
ڪٽهڙي ۾ آڻي ،اهيڙي طير گيليبيدن جيي شياعيري
انهن دردن جي ديس ۾ عيورتين کيي عيظيميتين ڀيري
ارپنا آهي ،اهڙي ارپنا اها ئي عورت ڏييئيي سيگيهيي
ٿي جيڪا روايتي فيمينزم کان گهڻو پري هيونيدي
آهي ،جنهن ون مظلوم ،بيوس ،بيڪس ۽ مجبيور
عورت جو تصور عالمي ڊونير ادارن جيي اييجينيڊا جيو
حصييو نييه هييونييدو آهييي .فييائ ييييو اس يٽييار هييوٽ يليين جييي
انتهائي مهانگن سيشنز سان انهن عورتن جي ڪيا
ترجماني ٿي نٿي سگهي ،پر درد جون پاڙون گلبدن
جاويد مرزا جي دل وانگر جڏهن پيوند ٿيل هوندييون
آهن ،انهيَء پل اهڙين نام نهاد عورت اڳيواڻين جيي
ماسڪ پاتل چهرن کان اهڙا سوال پڇيا ويندا آهن.
گلبدن جي سموري شاعري ۾ صرف ايئن نياهيي تيه
هن سماج جي عورتن جيا درد شياميل آهين ،پير هيوَء
هن ڌرتيي جيي ڀيائيرن جيي بيه تيرجيميان شياعيره آهيي
هڪڙي نظم ۾ چوي ٿي ته:
هي ڀينر ،هي مائر ۽ هي ونيون،
سالن کان ڀائرن ،ورن ۽ پٽن جي،
کنڀجي وڃڻ تي ويٺيون نير وهائين،
گهر گهاٽ دڏي ڪورٽن،
۽ پريس ڪلبن تي ويٺيون،
پور پچائين پڇائين ۽ پڪارين يون،
وارث وري ورن ،ته ويڙها وسن،
اهڙا خواب روز ڏسن يون،
۽ روز جھڄن يون ،روز جهرن يون،
سڏڪن ،لڇن ۽ مرن يون!
اهڙي طر سندس نظم اظيهيار سيڀينيي عيورتين جيي
دردن جو اظهار آهي ،هن ڳوٺين سيان گيڏ پينيهينيجيي
ديييس جييي دل ڪييراچييي سييان سييان بييه رشيتييي کييي
م بوط رکيو آهي ۽ پنهنجي نظم ڪراچيي شيهير

۾ سمنڊ جي ڪناري کي سارو جيون سمجهي ٿي،
ڊفينس کي چنڊ ،ڪلفٽن کي تارو ۽ ڪيراچيي جيي
سموري سونهن کي سمائي اسان جي عظميتين جيي
آدرشييي شيياعيير ش ييييخ اييياز کييي بييه ييياد ڪييري ٿييي،
سندس هڪڙو آزاد نظم تصويرون ڪجهه هين رييت
آهي:
تصويرون به
تاريخ ينديون آهن
جيڪي هر دور سان وابسڇه
لمحن کي
يادن جي ماال
۾ پوئي امر
ي پونديون آهن!
هييي ن ينييڍڙو ن يظييم عييال يمييي تصييويييرن جييي ڪ ين يهيين
شاهڪار نمائش جو پينا فليڪس ٿي سيگيهيي ٿيو.
هوَء پنهنجي ڪوتائن ۾ ڪارونجهر ۽ روپيليي کيي
بييه ييياد ڪييري ٿييي ،سيحيير ۽ امييداد سييان بييه سينييدس
نينهن آهي ،پنهنجي جيجل کي به ياد ڪيري ٿيي،
ڀينرن ۽ اوالد سان گڏ پنيهينيجيي ور جيي الِء بيه بيي
ساختا اظهيار ڪيري ٿيي .ميون سينيدس شياعيري جيا
ٻئي ڪتياب اڪيييالئيي جيي اداس واديين ۾ وييهيي
پڙهيا آهن ،هر نظم ،هر غزل ۽ هر ڪوتيا تيي ليکيڻ
جييي ضييرورت آهييي ۽ آخيير ۾ انيهيييَء ڪيتيياب جييو
ضرور ذڪر ڪندس جيڪو سنڌي ادبي بيورڊ پياران
 2223۾ شاي ٿيو هو ،جنهن جيو نياليو آهيي ،دنيييا
جيون شيياعير عييورتيون ،جينيهيين جيو تيرجيميو اسييان جييي
مانائتي ليکڪا ڊاڪٽر فهميده حسين ڪييو آهيي.
انهيَء ڪتاب ۾ رو ۾ انڊلٺي رنگ ڀريندڙ شاعير
۽ ليکڪ اعجاز منگي لکيو هو تيه هين ڪيتياب ۾
اڍائي ٽن هزار سالن جي عرصي تي ڦهيليييل عيورتين
جي پيڙائن جيي تيارييخ آهيي .هين ۾ عيييسيوي سين
کان به اڳي جي شاعرائن کيان وٺيي وييهييين صيديَء
جيي پيڇيياڙيَء تييائيييين يييونييان جييي سيييفييوَء کييان وٺييي
هندستان جي امرتا پريتم تائين وڃي شاعرائين جيي
خيالن ،جذبن ۽ احساسن ۾ هڪجهڙائي حيييرت ۾
وجهندڙ آهي .هن ۾ سماجي سط تي عورتن سيان
ٿيندڙ ڏاڍاين ۽ ظلمن جو هڪ الڳيتو سيليسيليو نيظير
اچي ٿو .انيهييَء تيارييخيي ڪيتياب جيو ميهياڳ اسيان
جي ديس جي مشعلن جهڙي شياعير اميداد حسييينيي
لکيو آهي ،جنهن ۾ هين چيييو آهيي تيه ڪيتياب ۾
سنڌو ماٿر جي ڪنهن به شاعيره جيو ڪيالم نياهيي،
ٻين سڀني قديم تهذيبن مصير ،ييونيان ،هينيدسيتيان،
چييين جيي شياعييري ان ڪيتياب ۾ ميوجيود آهيي ،پيير
سنڌو ماٿر جي عظيم ۽ قديم تهذيب جي شاعري
عدم موجود!! ۽ سائين امداد حسيني جيي خيواهيش
وانگر منهنجي به اها خواهش آهيي تيه مسيتيقيبيل ۾
اهڙو ڪو عورت شاعرائن جو عالمي ڪيتياب مينيظير
عام تي اچي ته انيهييَء ۾ اسيان جيي ڀيييڻ گيليبيدن
جاويد مرزا جيي شياعيري بيه ميوجيود هيجيڻ گيهيرجيي،
جيييڪييا اسييان جييي ديييس جييي ميظيلييوم ،ميحيڪييوم،
مجبور ۽ بيوس عورتن جي ڀرپور نمائندگيي ڪيري
رهي آهي.
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ال ييزام هي يڻ ي يني ييدي چ ي يي ييو تي ييه
تنهنجي شاعري ۾ رڳو سيرخ
خون ۽ شراب جو ذڪر آهي.
مي ييون وراڻ ي ييي ييو سي ييرخ خي ييون
پييوره ييييت جييي پ يگ يهيير جييي
عييالمييت آهييي ۽ وسيڪييي جييا
رنگ شفق جي الالڻ جهڙا آهن ،جيڪا سيونيهين کيي
عيان ڪري ٿي.
***
اسين عاشق آهيون ۽ عشق اسان جيي رو جيو خ
ڪيل
آهي .هڪ ڏينهن جڏهن اسيين ان عشيق جيي طيفيييل
ڪنهن جيا ميحيبيوب ٿيي ويينيداسييين تيه پيڪ ڄياڻ ان
ڏينهن اسان پاڻ پرم پرميشور ٿي وينداسين.
***
لفه ڪيترا طاقتور ٿين ٿا؟ سنڌي ماڻيهين کيي ڏس،
جيڪي ڪيتري وقت کان خڀٽي جيي سيحير ۾ ميبيتيال
آهن ۽ ان کي وون ڪندا ٿا اچن.
***
انگريزي ۾ هڪ چوڻي آهي Majority is Authority
آئون ان سان متفق ناهيان .جييينيييئيس ۽ ڏاهيا مياڻيهيو
ٿورائي ۾ هوندا آهن ،پر هنن جا خيال فيڪير پيورهيييو
۽ فيصال هميييشيه اڪيثيرييت تيي غياليب رهيييا آهين ۽
سدائين انهن جي تيارييخ جيي پينين تيي ڇياپ نيمياييان
رهي آهي.
***
آئون ان اڪيثيرييت جيي اخيتيييار ( (Mandateکيي نيٿيو
م ان جنهن ۾ شاهه لطيف جيهيڙو جييينيييئيس مياڻيهيو
اليڪشن هيارائيي وڃيي ۽ رئيييس ڪيانيڀيو خيان کيٽيي
وڃي.
***
ڪين يهيين پيڇ ييييو :مييا ۽ مييادر وطيين کييي ڪيييئيين ٿييو
ڀيانيئييين؟ ميون ليطيييف جيي بيييت جيي سيٽ ورجيائييي:
سسئي ۽ سور ويا پٽيندا پاڻ ۾.
ڪما جي عالمي ڏينهن تي .
***
ڪنهن پڇيو” :ما جي پيار کي ڪيئن ٿو ڀانئين؟“
مون چيو ” :سرجڻهار ون پنهنجي خلقت الِء سيرڳ ۽

ڪنهن

ڀون سنڌي

نرڳ ٻيئيي آهين! پير ميا هيڪ اهيڙي سيرجيڻيهيار آهيي
جنهن ون پنهنجي تخلييق الِء نيرڳ ”جيو تصيور ئيي
ڪونهي“.
ڪما جي عالمي ڏينهن تي .
***
ما جي مامتا کي سمنڊ جي گهرائي ۽ آسيميان جيي
وسعت سان ڀيٽي نٿو سگهجيي .اهيا ال ميحيدود کيان
به اڳتي آهي.
ڪما جي عالمي ڏينهن تي .
***
لڏپالڻ جو عمل دردناڪ ۽ ڪيرب نياڪ هيونيدو آهيي
جنهن ۾ انسيانيي رشيتين جيي تيذليييل شياميل هيونيدي
آهي ۽ اها جيرم ۽ دهشيتيگيردي کيي جينيم ڏئيي ٿيي
جيڪا صدين تائين سماج کي تباهه ۽ برباد ڪنيدي
رهي ٿي.
ڪسييوات ۽ دييير ۾ دهشيتيگييردي کييانيپييوِء ٿييييل لييڏپييالڻ
تي .
***
اسين هڪ آهيون ،انهيَء ڪري نه تيه اسيان جيو ڌرم،
قبيلو ،ذات يا قوم سياڳيي آهيي .اسييين هيڪ آهيييون
انهيَء ڪري جو اسان جا خيييال سياڳيييا آهين ۽ اسيان
جا خواب ۽ آدرش به ساڳيا آهن.
***
هر رستي کي منزل آهي ۽ هر مسئلي جو حيل آهيي.
جيڪڏهن اسان ان منزل تي نٿا رسون يا مسئلي جي
تهه تائين نيٿيا پيهي يون تيه اهيا اسيان جيي اڻ ڄياڻيائيي
آهي.
****
منفي رويو يا عمل ،منزل جيا روشين گيس بينيد ڪيري
ڇڏي ٿو.
***
هڪ عيام مياڻيهيو جيي غيليط سيوچ ييا عيميل ان کيي
تباهه ڪري ٿو ،پر هڪ جيينيييئيس مياڻيهيو جيي غيليط
سوچ يا عمل جو نتيجو پورو نسل ڀوڳي ٿو.
***
رو جي رمز ۾ زندگي گهاريندڙ ڪڏهن به ويڳياڻيپ
جو شڪار نه ٿيندا آهن.

***

فطرت ڇا آهي؟
رو جي تازگي آهي.
رو ڇا آهي؟
فطرت جو ڳر ڪن وڙ آهي.
***
هن پڇيو ”ماڻيهيو ڇيو ۽ ڪيڏهين جيرم ڏانيهين راغيب
ٿئي ٿو“.
مون چيو” :جڏهن ماڻهو رو جي ڳالهه نٿو ٻڌي“.
***
شاعر ڇا آهي؟
رو ۽ فطرت جي خوبصورت آميزش.
***
موت جي فرشتي شاعر جي دروازي تي دستڪ ڏنيي.
” شاعر تنهنجو وقت پورو ٿي چڪو ،توکي ڪڏهن بيه
يقين نه آيو ،پر حقيقت ۾ تيون فيانيي آهييين .زنيدگيي
کي خدا حافه چئو ۽ ميون سياڻ هيل .شياعير ميرڪيي
ڏنو ۽ هن سان روانو ٿي ويو.
ٻي رات جو موت جو فرشتو زوردار هيوا جيي شيور تيي
اٿي پيو ۽ شاعر جي ڪمري ۾ په ي وييو .هين ڏٺيو
ته زندگي ڪتابن جي ورقن مان اٿيي ۽ چيوڏس ف يا
۾ ڦيهيليجييي وييئييي .مييوت جييي فييرشيتييي کييي ان تييي
حيرت ٿي ۽ هن ڀڳوان ون پيهي يي پيڇيييو” ،ميون تيه
شاعر کي ماري ڇڏيو ،پوِء هي ڇا آهي؟“
ڀڳوان مرڪي ڏنيو ۽ چيييو” ،تيو هين جيي جسيم کيي
ختم ڪيييو جيييڪيو فيانيي آهيي ،پير هين جيا ڪيتياب
منهنجو آواز آهن ،جن کي فنا نياهيي ۽ اهيي هيميييشيه
زندگيَء کي ميهيڪيائيي ۽ سيجيائيي رکينيدا ۽ ان کيي
ڪڏهن به فنا نه ايندي“.
***
مون کان جيڪڏهن پنهينيجيي ميرضيي پيڇيي وڃيي تيه
مان سرڳ ۾ وڃڻ جي بدران پنهنجي جواني ميوٽيائيڻ
جو چوندس.
***
سوين بزرگيون ۽ انهن جون ڏاهيپيون ،تيقيدس ،احيتيرام
شان ۽ شوڪت ،جواني جي الهڙپن تان قربان.
***
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امييان ون تيقييرييبيين روز ويينييدو
17
آهيان ،ڪيالڪ ٻيه ڪي يهيري
ڪ ييري ايي ين ييدو آهي يي ييان .ام ييان
وي ي يياري اڪ يي يلييي ٿييي پ يئييي
آهييي .مين يصييور نييوڪييري جييي
1001
ڪري ٻاهر ٿو رهيي ۽ ٻيار بيه
وٺيو وڃي .امان کي ڀيڻ حميده ئي سنڀاليندي آهي.
خيرچ سيڄيو مينيصيور ڏيينيدو آهيي ،بياقييي دوا درميل ۽
کاڌي پيتي جي نگراني حيميييده ،تيانيييا ۽ ادي فيرزانيه
ڪنديون آهن .ڏينهن جو تيه اهيي ييا ٻيييا ايينيدا ويينيدا
رهندا آهن ،پر رات جيو هيوَء بيليڪيل اڪيييليي هيونيدي
آهي .ٻه نوڪر هڪ ڇوڪري ۽ هڪ ڇوڪرو گهير ۾
سمهاريندي آهي .انٽر ڪام ۽ ٽيليفون بيه پياسيي ۾
اٿس ،پر اڪيالئي وري به امان کيي ڏنيگييينيدي آهيي.
پييوِء مييوال ج ييي تصييوييير ۽ ابييا جييي تصييوييير سييان
ڳالهائيندي رهندي آهي .رات آئون ويس تيه اڪيييليي
۽ اداس ويٺل هئي ،تسبي هي۾ ۾ هيئيس .ميون کيي
ڏسييي خييوش ٿييي ،ڳييل تييي ٻييه چيمييييون ڏييئييي ڏاڍيييون
دعائون ڪيائين .پوِء جيڏهين ميون اداسييَء جيو سيبيب
پڇيو ته چيائين ،ابا ڇا ٿو پڇين اکييين جيي آپيريشين
کانپوِء ڊاڪٽر چيو آهي ته روئڻ ۽ اکييين کيي ميهيٽيڻ
نه گهرجي ،ابا پر اڄ آئون االئي رني آهيان .حميده به
مييون کييي دڙڪييا ڏنييا تييه روئينييديييس تييه اکييييون خييراب
ٿينديون ،پر ابا ڇا ڪيرييان مينيهينيجيا سيهيڻيا ٻي يا ،اول
س يل ييييم ج يي يڪييو م يح ينييت ۽ ت يڪيليييفيين سييان سيخييت
ٽريننگون ڪيري اڃيان هياڻ ڊي اييس پيي ٿيييو هيو تيه
اوچتو گيذاري وييو تيه وري ٻيييو ڇيوٽيو .مينيهينيجيو سيدا
سهڻو هميشه کلندڙ ،صحتمند جوان ،جنهن به سخيت
محنت ۽ پورهيا ڪيا ۽ اڃان ڪوبه سک ۽ آرام بيه
ڪونه ڏٺائين ۽ اوچتو گذاري ويو ،منهنجا آنڊا وڍجي
ويا .اڃان اهو ڌڪ به ڪونه پ ايم تيه ميٿيان مينيهينيجيو
ڌڻي منهينيجيي سير جيو سيائييين ۽ سيڄيي خيانيدان جيو
بنياد تينيهينيجيو پيي گيذاري وييو ،تينيهين تيه ميون کيي
مورڳو ڊاهي وڌو .پڻيهييين جيي وڃيڻ کيانيپيوِء جيييڪيي
ويجها هئا ،انهن به مون کي ڏک ڏنا ۽ هاڻ اچين ئيي
ڪونه .آپيريشين کيانيپيوِء ميون ون سيڀ آييا ،پير ڪيي
ويجها مائٽ به ڪونه آيا آهن .سو ابا اهي ڏک آهين،
اڄ ان ڪري رنيس جو ڪٻٽ کيوليييم تيه هيڪ ليفيافيو
ڪريو کڻي ڏٺم ته ان ۾ هڪ تصوير هئي جنيهين ۾
ڇييوٽييو مييون کييي ڀيياڪيير پييائييي وي يٺييو ک يلييي .ڳيياڙهييو
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خواجھ غالم علي
کوساڻي

صحتمند وڏو منهن جهڙوڪر جيئرو ويٺو آهيي اجيهيو
ٿييو اٿييي .بييس اهييو ڏسييي تصييوييير ڇيياتيييَء سييان الهييي
ويهي رهيس ،روئڻ ۽ ڳوڙهن کي ڪير روڪيي ،بيس
ابا اهي ته نصيب جا لکيل ڦٽ آهن.
***
 21آگسٽ 2221
چييونييدا آهيين مييوم ينيين تييي مص يي يب يتييون ۽ آزمييائشييون
گهڻيون ايينيدييون آهين .اسيان جيو گيذر سيفير اڳ ئيي
ڪجهه تنگ هو .هر ميهييينيي پينيج ڇيهيه هيزار آميدنيي
کان وڌيڪ هئا ته اوچتو سارنيگ جيي نيوڪيري خيتيم
ٿيي وئييي .پيگيهييار بينييد ٻيييو وڏو ذرييعيو بينيگيلييي جييي
مٿئين منزل جي مسواڙ ،جيڪو گذريل مهيني خاليي
ٿي ويو .ٻه مهينا ٿيا آهن قيرض کيڻيي رهيييا آهيييون.
بهرحال موال وڏو آهي ،سارنگ ۽ ساجن جي آمريڪيا
ييا لينيڊن وڃيڻ الِء ڪيوشيشيون پيييا ڪيرييون .اصيل ۾
سارنگ کي ٽي سيال اڳ مڻيڻيو ڪيرڻ کيانيپيوِء ٻياهير
هليو وڃڻ گهرجي هيا ،پير جيييئين تيه هيتيي اڪيائيونيٽ
اسسٽنٽ جي نوڪري ۽ تعليم بيه جياري هيئيي اهيڙو
خيال يا ارادو ئي نه ٿيو .بهيرحيال اهيو خيييال ديير سيان
آيو ،پر درست آيو آهي .آئون ۽ منهنجا ٻار ،زال سڀ
هميشه دين ۽ جماعت سان وابسته رهيا آهيون ،آئيون
گهٽ پير ٻيار ۽ رضيييه وڌييڪ .سياجين ۽ سيارنيگ تيه
خييدمييت جييي ڪ يي يتييرن ئييي ادارن ۾ آهيين .ب يئ ينييڊ،
اسيڪييائييون ،وييليفيييئيير وغييييره جيهييڙييين ڪيييتييرييين ئييي
تنظييمين ۾ رهيييا آهين .هيميييشيه سيچ ،حيق ،نيييڪيي،
رحيمييدلييي ۽ خييدمييت جييا جييذبييا آهيين .مييوال جييي رحييم
ڪرم جي اميد آهي ،اڪاري پار ڪندو .آمين.
***
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 06سال عمر گذري وئي آهي ،هاڻ بيمارين به منهين
ڪڍڻ شروع ڪيو آهي .ڪجهه اسان جيي افيعيالين ۽
ڪجهه مالوٽي زماني جيي خيرابييين هيونيئين ئيي عيمير
جي حد گهٽيائيي ڇيڏي آهيي .هياڻ اييئين ٿيو لڳيي تيه
اوچيتييو ڪينيهيين وقييت ڪييو جيهيٽيڪيو ايينييدو ۽ حييييات
تميام ٿيي ويينيدي .ان ڪيري اڪيثير اهيو خيييال ايينيدو
آهي پنهنجي آتم ڪيهياڻيي ليکيان .دوسيت بيه اصيرار
ڪندا آهن ته حياتي جيو احيوال ليکيڻ شيروع ڪيجيي.
خييا .طييور تييي بييابييل ۽ نييور ميحيمييد چييونييدا آهيين ان
ڪري به جو انهن دوستن جو مون سان گيهياٽيو تيعيليق
رهيو آهي .مون به ارادو ڪيو آهي ته پينيهينيجيي آتيم

ڪٿا لکندس .ڪيجيهيه نيوٽيس ميون ڪينيهين ڪينيهين
واقعي تي ورتا آهين ،ڪيجيهيه واقيعيا سيڄيي جيا سيڄيا
مون لکيا به آهن ،ڊائريون به آهن .بس محنت ۽ ييڪ
سييوئييي جييي ضييرورت آهييي .سييوچييييان ٿييو تييه ڪيجيهييه
مسئال آهن جيڪي دور ٿين ته هڪ مينيو ٿيي وييهيي
لکان :هڪ ته رضيه جي صحيت ٺيييڪ ٿيئيي ،ٻيييو تيه
روزگار ڪجي ته جيئن پئسن جيي تينيگيي دور ٿيئيي،
ٽيو سارنگ جي شادي ڪرائڻي آهي ،ان الِء بيه رقيم
گهرجي .بيهيرحيال هياڻ ارادو آهيي تيه ليکيڻ ۾ ديير نيه
ڪندس .ڇاڪاڻ ته هاڻ زندگيَء جي شيام ٿيي آهيي،
ڪوبه ڀروسو ڪونهي ڪيڏي مهل رات ٿي وڃي ،ان
الِء مان جلد تياري شروع ڪندس.
***
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 12آڪيٽييوبيير 1999ع تييي جينييرل پييروييز مشييرف جييي
قيادت ۾ فيوج اقيتيدار حياصيل ڪيييو .بيي اييميانيي ۽
کلي دهشتگردي سان ڪوڙ جو جييڪيو ڪيون ميدي
خارج نظيريين تيحيت کيڙو ڪيييو وييو هيو ،جينيهين جيي
نتيجي ۾ هيميييشيه جيييان وڌييڪ تيبياهيي ،بيربيادي ۽
ملڪ جي دائمي مفادن کيي زبيردسيت نيقيصيان رسياييو
آهي .سو هاڻ هيَء سرڪار سالن کان سخت ليوڏن ۾
آهي .سڀئي قوتون ٿوڻييون ۽ ٿينيبيا هيڻيي ان نياڪياره
ڍان ي کي مزيد ڪجهه وقت بيييهيارڻ جيي ڪيوشيش
۾ آهن ،پر تاريخ ۽ وقت جو فيصلو اٽل آهي.
***
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رب جييو ش يڪيير آهييي تييه هيين رحييم ،ڪييرم فييرمييايييو.
ڪيييئييي خيياميييين ۽ گينيياهيين جييي بيياوجييود هييڪ ڀييرپييور
زندگيَء جي نعمتن سان نيوازييو آهيي .اڌ صيدي کيان
وڌيڪ حياتي عطيا ڪيئيي .حيييات جيا سيڀ سيک ۽
سهنج ڏنا آهن .تمام حسرتون اميدون پوريون ڪيون
آهن .موت برحق آهي ،جڏهن به سڏ ٿيو ته ٽپيڙ تيييار
آهن .هونئن به هاڻ زندگييَء جيي شيام آهيي ،پيوئيتيي
پير آهن ،هاڻ توانائي ۽ طياقيت گيهيٽ ٿييينيدي وڃيي،
جسم ۽ جان به ڪمزور ٿيندا وڃن .بس هڪڙي تمنيا
آهي ته پينيهينيجيي آتيم ڪيهياڻيي ليکيان .زنيدگييَء جيا
واقعا ۽ حالتون لکي وٺان .وقت ۽ حييياتيي سياٿ ڏنيو
ته ضرور لکندس ،پر هاڻ بيمارين به اچيي ورتيو آهيي.
ڪوبه ڀروسو ڪونهي ڪنهن به وقت ڪجيهيه بيه ٿيي
سگهي ٿو ۽ مان هر صورتحال الِء تيار آهيان.

ڊائريُج ُورق

ڊائريُج ُورق
سرمد کوسو

 سچ چوڻ وڏي ڳالهيه آهيي،
پي يير سي ييچ خٻي ييڌڻ ۽ خان کي ييي
بييرداشييت ڪييرڻ ت يمييام وڏي
ڳالهه آهي.
 ماڻهو جهڙا ڏسڻ ۾ ايينيدا
آهنَ ،اندر ۾ اههڙا ناهن هوندا.
 مون ماڻهن کان متاثر ٿيڻ ڇڏي ڏنو آهي .ڇيو تيه
هتي هر چهري تي چهرو چڙهيل آهي.
 زندگي ميان اههيو سيبيق هسيکيييو اٿيم تيه ڪينيهين بيه
ماڻهو الِء ٿوري وقت ۾ ڪوبه رايو نيه ٺياهيجيي ،خان
کييي ڪيجيهييه وقييت ڏجييي ،خهييو پيياڻ ئييي پينيهينيجييي
اصليت سان ظاهر ٿيندو.



سچُ



 بلڪل ساڳي طر ڪنهين ٻيئيي کيي فيون ڪينيدو
آهيييان تيه پيهيريين خان کيان اجيازت وٺينيدو آهيييان ۽
چوندو آهيان تيه اوهيان کيي ڊسيٽيرب تيه نيه ڪيييم؟
جيڪڏهن خهو اجازت ڏيندو آهي ته اڳتي ڳالهائيبيو 
آهي .نه ته موڪالئبو آهي.
 ڪجهه ڏينهن اڳ هڪ بييحيد پييياري دوسيت کيي
فييون ڪ ييييم ۽ کييان يئييس سيياڳييي اجييازت ورتييم تييه
چيائين يار تنهنجي فون جي تيه انيتيظيار ۾ هيونيدو 
آهيان ۽ چيائين تيه تينيهينيجيي انيهييَء اجيازت سيان
هڪ تاريخي ڳالهه ياد ٿي اچيي ،جيييڪيا دل چيوي
ٿي ته توکي خٻڌايان پوِء باقي ڳالهيون ڪريون ٿا .

جو سبب ئي رهيا آهن.
دوست خٻڌايو ته ديوان ڏيا رام پنهنيجيي آتيم ڪيٿيا
۾ هڪ هنڌ لکيو آهي تيه هين پينيهينيجيي زنيدگييَء  ماڻهن ون ڳالهيون گهيڻيييون آهين ،وقيت ڪينيهين
جي آخري َ
ون به ناهي.
ڏينهن ۾ پينيهينيجيو پياڻ سيان اههيو وچين
ڪييو تيه هياڻيي خياميوشيي اخيتيييار ڪيرڻيي آهيي ۽  اڄڪلهه ڌرتيَء جي گولي تي ماڻهو جام آهن ،پير
انسان ٿورا آهن.
ڪنهن سان ناهيي ڳياليهيائيڻيو .خان جيو سيبيب شياييد
معني رکيي ٿيو .هير روز ميزدورن
دنيا جي نفسا نفسي ۽ وم پڪڙ کان خائيف ٿيييڻ  لکڻ مون الِء وڏي
ٰ
کييي مييزدوري تييي ويينييدي ،شيياگييردن کييي اس يڪييول
ٿي سگهي ٿو! سو ،دييوان ڏييا رام تيه وڏو مياڻيهيو
ڏانهن ويندي ،هارين کي هر هالئيندي ،عورتن کي
هيو ،خان سيان هيرڪيو ميالقيات ڪيرڻ چياهييينيدو هيو.
البارو ڪينيدي ،ميٿيي ۽ ڪيڇ تيي پياڻيي جيا گيگيڙا
هڪ ڀييري ميهياتيميا گيانڌي سياڻيس ميليڻ الِء آييو.
کڻندي يا مٽي جون تيغيارييون کيڻينيدي ،ڌنيارن کيي
جڏهن اههو نياپو ديوان ڏيا رام تائيين پيهي ياييو وييو
مال چاريندو ڏسي انيييڪ خيييال دل ۾ ايينيدا آهين.
ته مهاتما گانڌي توهان جيي در تيي دسيتيڪ ڏنيي
ڪي جلد ئي لکي وٺبا آهن ،ڪي نيه ليکيڻ سيبيب
آهي ته ديوان صاحب ڪنهن ڪاغذ تي اههيو ليکيي
رهجي ويندا آهن.
موڪليو ته مون پنهنجو پاڻ کي وچن ڏنو آهيي تيه
هاڻي ڪنهن سان به مالقات نه ڪندس ،پر پوِء بيه
هڪ وڏو ماڻهو مهاتيميا گيانڌي مينيهينيجيي در تيي
آيو آهي ۽ خهو حڪم ڪري ته مان پنيهينيجيو وچين
ٽييوڙي اچييي مييالقييات ڪييريييان .جييڏهيين اههييو ن يييياپييو
مهاتما گانڌي تائين په ايو ويو ته پياڻ جيواب ۾
چييائييين تيه دييوان صياحيب کيي چيئيجيو تيه سينيدس
 سڀني ون ڏسڻ جي اک پنهنجي آهي .مينيهينيجيي
نياپو مليو ۽ سمجهو ته درشن ٿي ويو.
خ
اک ج يي يئيين ڏسييي ٿييي دل چييوي ٿييي تييه ان کييي
سو ،ڪجهه ماڻهن الِء وچن به ٽوڙڻو پوندو آهي ته
محفوظ ڪريان.
به دل رنج ناهي ٿيندي ۽ ڪجهه ماڻهو ڪيييفيييت
کي سمجهندي پنهنجي حال تي ۽ پنيهينيجيي رميز  منهنجون ڪ يون ڦڪيون لکڻيون ،منهنجي اندر
جو اظهار آهن .جيڪي مون الِء وڏي اهميييت رکين
۾ رهڻ ڏيندا آهن.
خ
ٿيون .بس لکڻ سان اندر جو بار هلڪو ٿيي پيونيدو
پنهنجي زندگيي جيي ڪيتياب ميان اهيو پينيو ڦياڙي
آهييي .جيي يس يتييائ يييين خ ييييال پينييي تييي ليکيبييو نيياهييي
ڇڏيو اٿم جنهن ۾ تنهنجو ذڪير هيو .ڇيو تيه تيون
تيستائين خاهو اندر ۾ خهرندو رهندو آهي.
خاهييو سيياڳ ييييو نيياه يييين ره ييييو ،ج يي يڪييو مييون تييوکييي
 منهنجي اهها خواهش آهي ته آئيون سيمياج جيي هير
سمجهيو هو.
خ
خ
حسناڪي تي لکي سگهان ۽ ان ڪيوجيگيائيي تيي
منهنجي دل تان جيڪو لهي ويندو آهي ،سو سون
به لکان جيڪا سماج جو خوبصورت چهرو بيگياڙڻ
ڇو نه ٿي پيوي ،پير خان الِء مينيهينيجيي دل ۾ ڪيابيه
۾ مشغول آهي.
جڳهه ناهي.
***
مصنوعيت ،ڏيکا  ،ٻهروپيت هميشه ميون الِء اييذا
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 جي جهرمر ۾ جڏهن چنيڊ
جييون چ يتييائييون آڪيياش تييي
رقييص ڪيين ٿ ييييون تييه ه ييييٺ 
ڌرتي ي ييي ڌڻ ي ي ييي ي يين جي ي ييا رو
چييانييڊوڪييي سييان چيياهييت جييا
چيرچييا ڪييري ٿيڌييين راتيييين ۾ 

رهاڻيون ملهائين ٿا.
ڳوم کان پري گگاريندڙ مصروف زندگيون گهيڙي
پل الِء فرصيت ميهيل سينيدس گيذارييل بي يپين جيي
پراڻي پٽن کيي سياري هيييڪير مسيڪيرائييين ٿيييون
وري کي يي يين ڏورائ ييپ ج ييي احس يياس س ييان اداس ييي
وڪوڙيندي وڃي ٿي.
ڳوم جون ساروڻيون ڀال ڪهڙو اڀاڳو رو وسياري
سگگي ٿو جنهن جو ب پن ڀيليوڙ خ
ڪيڏييو ۽ جيوڀين
چڙهندي وڃي جواني کي گڏيو.
ڳوٺاڻي نبار گيو جهڙي سادگي جيي خيوبصيورتيي
ج يهيياتييي پييائييي ڏسييڻ جييو ڏان ڌرتييي ڌڻييي جييو
ڀٽڪندڙ رو ئي ڄاڻي سگهي ٿو.
ڳوٺاڻي زندگي جي پڌر ۾ ڀينيڀيورييون پيڪيڙڻ جيي
جستجو کان وٺي رنگ برنگي پوپيٽين جيي پيٺيييان
اڻڄاڻائيَء ۾ ڪيل نينيڍپيڻ جيا پينيڌ اڄ بيه ٻياروتيڻ
جيي احسيياس سيان مييرڪييڻ تيي ميجيبيور ڪييري ٿييا
ڇڏين.
اڳ جي ڀيٽ ۾ هاڻي ڳوٺن جا ڪشيادا پيڌر اييتيرا
سوڙها ٿي ويا آهن جو اوطاقن جيا آڳير بيه احسياس
ڪمتري جو ڏيک ڏيڻ لڳن ٿا!!...
اڳييي ج يتييي ڳييوٺيين ۾ مييچ ڪ ي يهييرييين جييي ڌوم
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هوندي هئي انهن مياڳين تيي هياڻيي خياميوشيي جيو
راڪاس ننڊ ڪري ٿو!!..
حيراني انهيَء ڳياليو تيي بيه ٿيئيي ٿيي تيه ميحيبيت،
مرڪ ۽ ميلي الِء وقت جا تاڪ کليا پيا آهن بيس
دلين جا دروازا بند ٿي ويا آهن!!..
هيلوڪي وبا جي دور اڳ ورهين جي انمول پيرييت
ڀريون مالقاتون ۽ ڀاڪرين ٻکيل محبتون ورهاڱي
جيان ٻه اڌ ڪري پرايا ته پري ،پر پنهنيجين کيي بيه
ڪڻو ڪڻ ڪري ڇڏيو آهي!!..
شيهييرت ميياڻييڻ کييان وڌيييڪ عييزت جييو هيئييڻ هييڪ
جيئري زندگي الِء معتبر اعزاز آهي!!...
پارييهير جيي پيييار جيهيڙا جيذبيا جيڏهين بيه مين جيي
ڪينواس تي ساگر ڇولين جي قيامت بيرپيا ڪيري
اٿلي پون ته پڪ سيان سيميجيهيي وٺيجيي تيه عشيق
انيدر ۾ جيذبين جيي صيورت اخيتيييار ڪيري جياڳييي
اٿيو آهي!!...
ڳوم جي اداس شام جي الم تيي وييٺيل پيييار جيا
پياسي پنڇي ڏسي قرب جي قلم سيان سيوڳيواري
۾ سلهاڙيل دل جو ڪينواس ڪجو ليکيڻ الِء مين
اندر ڀرجيي ٿيو تيه االئيي ڇيو انيييڪ پيراڻيييون ييادون
ساگر ڇولين جيان اٿلي پون ٿيييون ۽ دردن جيا وڏا
قافال ڊگگا پنڌ ڪڇيي اچيي چيوڌاري دييرو ڄيميائيڻ
جا جتن ڪن ٿيا ،تيڏهين سيوچ جيي بيي ليوث ليوچ
جاڳي ٿي ته افسوس اهي درد به پنهنجي مسافري
جييي آخييري ت يڪ يم ييييل ه يتييي ئييي انييت س يم يج يهييي
پنهنجو ٿڪل ٽٽل سفر پورو ڪندا!!!...
جوڙ جڙڻ جي مند کان وٺي ٻور ڇيڻيڻ جيي ميوسيم













تائين هوائون هر روز نيئييين رنيگ سيان ڇيڙواڳيييون
ڪري ڪڏهن جوڙي تيي تيه ڪيڏهين وري وڇيوڙي
تي حاوي رهن ٿيون!!..
وڻ ڦون موسم ۾ سرنهين جيي پيييليي رنيگ سيان
ج يهييوم ينييدڙ گ يليين ج يهييڙا احسيياس رک ينييدڙ حس يييين
ح ييييات ييييون ٽ يه يڪيين سييان رقييص ڪ ينييدي ڪييڏهيين
ڪيڏهين اچييانيڪ خييزان ۾ ڇيڻيييل زرد پيتيين جيهييڙي
احساسن جو شڪار ٿي سڏڪين ۾ رد و بيدل جيو
درد به گگارين ٿيون!!..
ها اهو به سچ آهي ته ڇڏڻ هيڪ اليڳ ڳياليو آ يي
مگر ڇنڻ جو درد ڀيانڪ ٿئي ٿو جنيهين جيو انيدازو
کلندڙ سيدا بيهيار چيهيرن جيي اوچيتيي ڊگيهيي ميام
مان لڳائي سگهجي ٿو ته هڪ جيييئيري وجيود الِء
خاموشي ڪيتري خطرناڪ آهي!!..
ڪائنات جي ڪل سونهن ۾ هاڻي بس ميعيصيوم
ٻار جي مرڪ ئي خوبصيورت لڳيي ٿيي جينيهين ۾
سدا بهار جيان س ائي ۽ پيرييت جيا رنيگ سيرييکيا
ٽڙندي نظر اچن ٿا.
چهرن کي پرکڻ ۽ پيڙهيڻ جيو ڏان اهيو ئيي ڄياڻيي
سگهي ٿو جنهن کي اعتبار جي نان تي دنييا جيا
دوکا ۽ درد پلئه پيا هجن!!..
بيشڪ هي وشال ڪائنات حسيين آهيي جيتيي هير
چيميڪينييدڙ شيييِء کييي گيهيڻييو تيڪييڻ سييان اکييييون
پنهنجي نظر پل الِء وڃائڻ جي ور چڙهيو ويينيدييون
آهن!!..
داد ۽ فييرييياد پين يهينيجيين کييي ڪ يبييي آهييي ڇييو تييه
احساس گهڻو ويجيهيو انيهين ئيي رشيتين ۾ هيونيدو

ن ول

قسطُپنجني

مســــــــر ُقــــــــنــــــــد

ترمجوُ:زاهدهُابڙو

دربييان جييي ڳييال يهييائييڻ کييانيپييوِء
لييڳ ڀييڳ وي يهييه کييان وڌيييڪ
شياعييرن جييا دٻييييل دٻييييل آواز،
ڪييڙڪييا ۽ پييوِء عييام شييور ۽
خهيل پييييدا ٿييييو .ڪيييتيرا تيه ٻييه
قدم پيوئيتيي کيڻيي پينيهينيجيي
جڳهه تان کسڪي ويا .قطار مان صرف هيڪ عيورت
ٻاهر نڪتي ۽ ڏاڍي م بيوط چيال سيان اڳيتيي وڌي.
عمر جي اکين ۾ تجسيس کيي تيرنيدي ڏسيي قياضيي
سرگوشي ڪئي” ،بخاره جي هيڪ شياعيره آهيي -پياڻ
کي ”جهان“ سڏرائيندي آهي ،مطلب تيه سيڄيو عياليم
آهي -هيَء هڪ نوجوان بيواهه آهي جنيهين جيي ميزاج
جي ڪا خبر ئي نٿي پوي پل ۾ تولو ته پل ۾ ماسو
“ هن جي لهجي ۾ مالمت جو رنگ هو ،جنهن عمرجي دل سپي کي اڃان به وڌائيي ڇيڏييو ۽ هيو عيورت
تيان پينيهينيجييون نيگيياهيون هيٽييائيي نييه سيگيهيييو .جيهييان
پنهنجي نقاب جو هيٺيون حصو مٿي کڻي ڇيڏييو هيو
۽ سندس زيبائش کان وانجيهيييل چيپ نيظير اچيڻ لڳيا
هئا -هن خپرلطف نظم پڙهي ٻڌائي جنهن ۾ عيجيييب
ڳاليهيه هيئيي ،جينيهين ۾ خيان جيو نياليو هيڪ دفيعيو بيه
استعيميال نيه ٿيييو هيو تيعيرييف تيه سيوگيده دريياهيه جيي
ڪئي وئي هئي جيڪو پنهنجي فييياضيي سيمير قينيد
تي قربان ڪري ٿو ،پيوِء بيخياره تيي ،ان کيان اڳ جيو
هو پنهنجو پاڻ کي واريَء جي ميدانن ۾ گيم ڪيري
ڇڏي ڇو ته ڪو سمنڊ به ان جي پياڻييَء جيي تيعيرييف
جي قابل ڪونهي.

تخليق

شاعره سونن دينارن سان ڀيرييل هيڪ وڏي ٿياليهيه جيي
مٿان خجهڪي وئي ۽ هڪ هڪ ڪري سڪيا وات ۾
ڀرڻ لڳي جڏهن ته اتي وييٺيل مياڻيهيو بيلينيد آواز سيان
ڳيڻييپ ڪينييدا رهييييا ،جييڏهيين جيهييان هييڏڪييي ورتييي ۽
سندس گلو گهٽجڻ لڳو ته شاهه سميت سڄيي درٻيار
۾ ٽهڪڙو م ي ويو -دربان شاعره کي پنهنيجيي جياِء
تي واپس وڃي ويهڻ الِء اشارو ڪيو انيهين  23ديينيار
ڳڻيا هئا صرف خيام ئي نه کليو هو -هو جيهيان کيي
ٽڪ ٻڌي ڏسي رهيو هو ۽ سندس الِء پنهنجن جذبن
کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو ،سنيدس شيعير
ايتري قيدر خياليص هيو ،سينيدس قيادر ڪيالميي اييتيري
قدر با وقار هئي ،سندس چال ايتري ته دليييرانيه هيئيي،

امين مالوف

پير هيوَء پينيهينيجيي وات ۾ ان پيييليي ڌاتييوَء جيا سيڪييا
زوريَء ڀري رهي هئي ۽ پنهنجو پاڻ کي ان بيييعيزتيي
واري انعام جو نشانو بڻائي رهي هيئيي .نيقياب ٻيييهير
واپس چهري تي ڍڪڻ کان پيهيريين هين ان کيي ٿيورو
مٿي کنيو ۽ هڪ اهڙي نگاهه وڌي جيڪا عيمير جيي
توجهه ۾ اچڻ کان رهي نه سگهي .هن ان نگاهيه کيي
پنهنجي ساهه سان گڏ هيٺ لهڻ ڏنيو ۽ ان کيي اتيي
جهلي بيييهيي رهيڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي اهيو ليميحيو
ايترو ته ننڍڙو هو جيو هيجيوم جيي نيظير ۾ اچيي نيٿيي
سگهيو ،پر عاشق جي الِء ابيدييت کيان گيهيٽ نيه هيو-
وقت جا ٻه روپ ٿين ٿا ،خيام پنهنجو پياڻ کيي چيييو
ان جا ٻه فاصال يا دورييون ٿييين ٿيييون ان جيي طيواليت
کي سج جي حرڪت سان ماپي سگهيجيي ٿيو ،پير ان
جيي گيهييرائيي کييي صيرف جييذبياتيي هيييجيان سيان ئييي
ماپي سگهجي ٿو.
سينييدن وچ ۾ م يعييراج جييو اهييو ليم يحييو قيياضيييَء جييي
مداخلت سان منقط ٿي ويو جيڪو خيييام جيي پيٺيي
ٺپري کيس هوش ۾ آڻڻ جي ڪيوشيش ڪيري رهيييو
هو -پر هاڻي ڇا ٿي سگهيو ٿي .عورت وڃيي چيڪيي
هئي صرف حجاب ئي باقي رهجي ويا هئا.

امير جي مزاج ۾ شگفتگي اچي وئيي ۽ چيييو تيه اهيا
ڳالهه ته سندس الِء باع عزت آهيي ان جيي بياوجيود
هو في الحال ڪنهن ذهني بح ۽ مباحثيي ۾ وڃيڻ
طرف ميائيل نيظير نيه اچيي رهيييو هيو ييا ميالقياتيي جيي
مقصد کي غلط ڄاڻندي انهييَء سياڳيئيي جيميليي کيي
دهييرائييڻ پسينييد ڪييييائيييين” ،سينييدس وات کييي سييونيين
سڪن سان ڀريو وڃي!“
عمير حيييران پيريشيان ٿيي وييو ۽ ڏاڍي مشيڪيل سيان

اندران اٿندڙ اٻڙڪيي کيي روڪيييائييين .اهيا ڳياليهيه ابيو
طاهر جي توجهه ۾ اچي وئي ۽ هو پريشان ٿي ويو.
ان خوف کان ته ڪٿي انڪيار حيڪيميران کيي نيا گيوار
خاطر نه محسوس ٿئي هن پنهنجي ساٿيَء تيي ڏاڍي
تاڪيدي ۽ ڳنڀير نيظير وڌي ۽ سينيدس ڪيليهيي تيي
پنهنجي ه۾ جو وزن رکيو ،خيام اڳ ۾ ئي پنهنجيو
فيصلو ڪري چڪو هو.
” براِء مهربانيي مينيهينيجيو آقيا ميون کيي ان شييِء کيان
معيافيي ڏييئيي سيگيهيي ٿيو ميان روزي جيي حياليت ۾
آهيان ۽ ڪابه شيِء وات ۾ وجهڻ کان عاجز آهيان“.
” پر روزن جو مهينو اگر مان غلطي نه پيييو ڪيرييان تيه
ٽي هفتا پهرين ختم ٿي چڪو آهي!“
”رم ان جي ڏينهن ۾ مان نيييشياپيور کيان سيمير قينيد
سفر ڪري رهيييو هيئيس ميون ان وقيت ان عيهيد سيان
روزا نه رکيا هئا ته پوِء تعداد پوري ڪري ڇڏيندس“-
قاضي دهشيت زده ٿيي پيييو ۽ ميجيميوعيي ۾ سيڀيئيي
ماڻهو غير يقينيي واري صيورتيحيال ۾ نيظير اچيڻ لڳيا
حڪمران جو چهرو بلڪل جذبات کان عاري هيو هين
ابو طاهر کان سوال ڪرڻ پسند ڪيو-
”تون ٻڌائي جنهن کي مذهيب جيي سيڀينيي تيفيصيييلين
جييي ڄيياڻ آهييي تييه ڇييا سييونييا س يڪييا وات ۾ وجيهييي
يڪدم ڪڍي ڇڏجن ته ان سان خواجه عيمير جيو روزو
ٽٽي پونيدو؟“ قياضيي ميقيصيد جيي درجيي تيائييين غييير
جانبدارانه لهجي ۾ چيو ،صحي ميعين ٰيي ۾ هير شييِء
جيڪا وات ۾ وڌي وينيدي روزو ٽيوڙي سيگيهيي ٿيي-
ايئن ٿيو آهي جو سيڪيو اتيفياق سيان نيڙيَء ۾ هيليييو
ويو آهي“
نصير دلييييل قيبيول ڪييري ورتييو ،پيير هيين سييان سينييدس
تشفي هرگز نيه ٿيي هين عيمير کيان هيڪ دفيعيو ٻيييهير
پڇيو:
”ڇا تو مون کي پنهنجي انڪار جو اصل سبب ٻڌاييو
آهي؟“
خيام هڪ لمحي الِء پڏتر ۾ پئجي ويو ۽ چيائين:
”صرف اهو ئي سبب ناهي“-
”صاف صاف چئو“ ،خان چيو ”مون کيان خيوفيزده ٿيييڻ
جي ضرورت ناهي“ پوِء عمر هي شعر ٻڌايو:
هي نياداري سيبيب نياهيي جيا ميون کيي تيوهيان تيائييين
ڇڪي آئي آهي
مان نادار ناهيان جو منهنجون خواهشون صفا سادييون
آهن
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مان اوهان کان صرف احترام جو گهرجائو آهيان
هڪ آزاد ۽ مستقل مزاج ماڻهوَء جو احترام
”خيام خدا تنهنجو نصيب ڦٽيائيي!“ ابيو طياهير بيڙ بيڙ
ڪندي پنهنجيو پياڻ سيان ڳياليهيائييينيدي چيييو ،کيييس
سمجهه ۾ نيه اچيي رهيييو هيو تيه ڇيا سيوچيي ،هين جيو
خوف بلڪل واض هو .هڪ تازي ڪاوڙ واري گيونيج
سندس ڪنن ۾ وڄي رهي هئي ۽ کيس يقين نه هيو
ته هو ان وحشيَء کي ٻيهر قابو ڪري سگهندو -خيان
خيامييوش ۽ بيي حييرڪييت وييٺييو رهييييو ڄييڻ ڪينيهيين ال
محدود سيوچ ۾ گيم ٿيي وييو هيجيي خيان جيا سياٿيي
سندس پهرين لفه الِء مينيتيظير هيئيا ڄيڻ ڪيو حيتيميي
فيصلو ٿيڻ وارو هيو ۽ ڪيييتيرن تيه طيوفيان جيي آميد
کان اڳ ۾ ئي اتان رخصت ٿيڻ ۾ ڀالئي سيميجيهيي.
عمر ان عام افراتفيري ميان فيائيدو وٺينيدي جيهيان جيي
اکين کي ڳولڻ شيروع ڪيييو هيوَء شياهيي ميحيل جيي
هڪ ٿنڀ کيي ٽيييڪ لڳياييو بيييٺيي هيئيي ان حيال ۾
بيٺي هئيي جيو سينيدس چيهيرو سينيدس هيٿين ۾ دفين
ٿيل هو .ڇا اهو ٿي سگهيو ٿي ته سندس جسيم تيي
هن جي الِء ڏڪڻي طاري ٿي وڃي؟
آخرڪار خان اٿي بيٺو ثابت قدميَء سان عمر ڏانيهين
وڌيو ساڻس بغل گير ٿي ويو سينيدس هي۾ پينيهينيجيي
ه۾ ۾ جهليائين ۽ کيس وٺي اتان هليو ويو.
ماورا نهر جي مالڪ .واقعي کي قلميبينيد ڪيرڻ وارن
پنهنجي روداد ۾ لکيو” :عمر خيام جي ايتيري عيزت
ڪئي جو کيس تيخيت تيي پياڻ سيان گيڏ وييهيڻ جيي
دعوت ڏني“-
”هاڻي تون خان جو دوسيت آهييين “،جيڏهين هيو ميحيل
مان نڪتا ته ابو طاهر خيام کي چيييو سينيدس خيوش
مزاجي به اوتري ئي شديد هئي جيتيرو سينيدس ذهينيي
دٻا ۽ عذاب هو جنهن کيس نڙيَء کان ڄيڻ پيڪيڙي
ورتو هو ،پر خيام سرد لهجي ۾ جواب ڏنيو” .ڇيا اهيو
ٿي سگهي ٿو ته توهان اهو مثال وسياري رهيييا آهيييو
جنهن ميطيابيق ،سيمينيڊ ڪينيهين پياڙيسيري کيي نياهيي
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س اڻندو ۽ امير ڪنهن دوست کي؟“
”کليل دروازي جي تحقير نه ڪر مون کي ته تينيهينيجيا
درٻار ۾ مالزمت وارا آثار نظر اچي رهيا آهن!“
” درٻاري زندگي منهنجي الِء نياهيي ٺيهيي ،مينيهينيجيي
خييواهييش صييرف اي يتييري آهييي تييه مييون ون ه يڪييڙي
رسدگاهه هجي هڪ گالب جو باغي يو هيجيي ۽ ميان
آسمان جي مشاهدي ۾ خود کي غرق ڪري سگهيان
جو ه۾ ۾ شراب جو جام هجيي ۽ مينيهينيجيي پياسيي
۾ ڪا حسين عورت“
”ايتري حسين جيييتيري هيوَء شياعيره هيئيي؟“ ابيو طياهير
آهستي آهستي کلندي چيو عمر سواِء ان عورت جيي
ٻي ڪنهن به شيِء جيي بياري ۾ سيوچيڻ کيان قياصير
هو ،پوِء به هو جواب نه ڏيئي سگهيو -کيييس ڊپ هيو
ته ال پرواهيَء مان سندس وات مان نڪتل ننڍڙو لفه
بيه سينيدس ڳيليي پيئيجيي سيگيهيي ٿيو .قياضيي فيرحيت
ميحيسيوس ڪينيدي نييه رڳييو پينيهينيجييي ليهيجييي بيليڪييه
موضوع کي به تبديل ڪيو:
”توکي هڪ عنايت جي درخواست ڪرڻ چاهيندس!“
”اهي ته توهان جون عنايتون آهن جين سيان ميان مياال
مال آهيان“
”ابو طاهر بغير ڪنهن بح ۽ تڪرار جي اهو مي يي
ورتو -ٺيڪ آهي ته پوِء ايئن سمجيهيه تيه ميان ان جيي
بدلي ۾ توکان ڪجهه گهران ٿو“-
هيياڻييي اهييي سينييدس رهييائشيگيياهييه جييي ڦيياٽييڪ تييائيييين
په ي چڪا هئا -هن طر طر طيعيامين سيان ڀيرييل
ميز جي گرد خيام کي پنهنجي گيفيتيگيو جياري رکيڻ
جي دعوت ڏني-
” مون تو الِء هڪڙو منيصيوبيو جيوڙييو آهيي ڇيو نيه فيي
الييوقييت تينيهينيجييي ربيياعيييين کييي نيظيير انييداز ڪ يجييي-
جيستائين منهنجو تعلق آهي اها نفيس ۽ عجيب و
غريب گرم جوشي آهي ،جنهن کيان عيالوه ٻيييو ڪيو
چارو ڪونهي ،پر اهو ميدان جينيهين ۾ واقيعيي تيوکيي
ف يلت حاصل آهي .طيب ،عيليم نيجيوم ،ريياضيي ۽

انگ ،طبعيات ۽ مابعدالطبعيات آهن ،مان ان ڳالهيه
۾ بلڪل بجا آهيان ته ابن سيينيا جيي وفيات کيانيپيوِء
انهن سڀني شين کي توکان بهتر ڪو نٿو ڄاڻي؟“
خيام خاموش رهيو -ابو طاهر پنهينيجيي ڳياليهيه جياري
رکي:
” مان چاهيييان ٿيو تيه تيون انيهين عيليمين ميتيعيليق هيڪ
فيصال خ
ڪن ڪتاب لک ۽ مان چاهيان ٿو ته تون ان
ڪتاب جو انتساب منهنجي نالي ڪر“-
” منهنجي خيال ۾ ته انهن عليمين تيي ڪيوبيه حيتيميي
ڪتاب نٿو لکجي سگهجي اهو ئي سيبيب آهيي جيو
مان پاڻ ڪجهيه بيه نيٿيو ليکيان صيرف پيڙهيڻ ۽ عيليم
حاصل ڪرڻ تي اڪتفا ڪريان ٿو“-
”وضاحت ڪر!“
”اچو تيه قيدميا ڪقيدييم جيو جيمي جيو تصيور ڪيرييون-
اهل هند ۽ مسلمان جيڪي مون کان پيهيريين
يوناني ،ه
گذري چڪا آهن انهن سڀني انهن عليمين تيي تيميام
گهڻو لکيو آهي -جييڪيڏهين ميان اهيي ئيي سياڳيييون
ڳالهيون ورجايان ٿو جيڪي مون کان پهريين ليکيجيي
چ يڪ ييييون آهيين تييه م ين يه ين يجييو ڪييم فييال يتييو هييونييدو،
جيڪڏهن مان انهن جي ترديد ٿو ڪريان جنهين جيي
مون کي رکيي رکيي تيرغيييب ميحيسيوس ٿيئيي ٿيي تيه
مون کانپوِء ايندڙ اچيي خيود مينيهينيجيي تيردييد ڪينيدا،
دانشورن جي ادبي تحريرن ۾ باقي ڇيا رهيجيي ويينيدو
رڳو اهي عيب جيڪي انهن پنهنجيي اچيڻ وارن کيان
پيهييرييين ڪييڍي ليڌا -ميياڻيهيين کيي صييرف اهييو ئيي ييياد
رهندو ته انهن پاڻ کان پهرين وارن جيا ڪيهيڙا نيظيرييا
ڊاهي ڇڏيا ،پر اهي نظريا جيييڪيي انيهين وضي ڪيييا
اچڻ وارا انهن کي به ڊاهيي ڇيڏيينيدا ،انيهين جيي اهيڙي
عمل تي کل به ٿييينيدي -عيليم ڪسيائينيس جيو اهيوئيي
اصول آهي -پر شاعري جو اهڙو ڪوبه قانون ڪونهيي
جيڪو پهرين ڪنهن چيو آهي ان کي هيرگيز مسيتيرد
نٿو ڪيو وڃي ۽ جيڪو بعد ۾ اچي ان کي به ڪيير
ڪييوڙو ن يٿييو چييوي .صييدييين تييائيييين شيياعييري م يڪيمييل

سڪون واري حالت ۾ رهيي ٿيي -انيهييَء ڪيري ميون
رباعيون لکيون آهن توهان کي خبر آهي ته مون کيي
عيلييم بييابييت سييڀ کييان وڌيييڪ ڪيهييڙي شيييِء سيٺييي
لڳندي آهي؟ اها ئي ته مون کي ان ۾ عيظيييم تيريين
شياعييري ميليي آهيي ريياضييي جييي عييددن جييي سييرشييار
ڪيرڻ واري مسيتيي ،۽ فيليڪييييات ۾ ڪيائينييات جييي
پراسرار سرسراهٽ -پر توهان جي اجازت هجي ته براهه
ڪرم ميون سيان سيچ ڇياهيي جيي ڳياليهيه نيه ڪيرييو“-
ڪجهه دير خاموش رهڻ کانپوِء عمر چيو:

”مان تنهنجي ڳالهه سمجهان ٿو “،ابو طاهر ڀنواٽيجيي
هٻڪندي چيو” -ان هوندي تون هڪ شافيعيي ميذهيب
جي قاضي جي نالي پنهنجون اهي ميقيرر اصيولين تيي
چيل َ
نظم ته منسوب نيٿيو ڪيري سيگيهييين جين ميان
شراب جي بوِء اچي رهي هجي!“
حقيقت اها آهي ته عمر جو رويو مصالحتي ۽ شيڪير
ڀريو ثابت ٿيڻ وارو هيو ٻييين ليفيظين ۾ هيو پينيهينيجيي
شراب جي مستيَء کيي ۽ تيييزيَء کيي گيهيٽ ڪينيدو
ايندڙ مهيني ۾ هن پنيهينيجيو پياڻ کيي هيڪ Cubic
 Equationsمتعلق هڪ بيحد ڳنڀير رسالي جي لکڻ
۾ پنهنجو پاڻ کي غرق ڪري ڇيڏييو اليجيبيرا جيي ان
رسالي ۾ نامعلوم جي نميائينيدگيي الِء ،خيييام عيربيي
ليفييه ”شييي“ م يقييرر ڪييييو جينيهيين جييو ميطيلييب وجييود،
هسيتييي ،ذات آهييي اهييو ليفييه جيييڪييو اسيپييينييي جييي
علمي تصنيفن ۾  xayطور صورتخطي ٿيو آهسيتيي
آهستي پينيهينيجيي پيهيريين حيرف  xکيان ميٽيجيي وييو
جيڪو سڄي دنيا ۾ نامعلوم قدر جي عيالميت طيور
استعمال ٿيندو آهي-
خيام جو اهو علمي ليک سمر قند ۾ تيڪيميييل کيي
پهتو ۽ پنيهينيجيي ميحيافيه جيي نياليي مينيسيوب ٿيييو!
”اسان اهيڙي دور جيا سيتياييل آهيييون جينيهين ۾ عيليم
رکڻ وارا بي اعتيبيار آهين ۽ انيهين ميان بيس ڪيجيهيه
ماڻهو ئي خالص تحقيق الِء پينيهينيجيو پياڻ کيي وقيف

ڪرڻ جي امڪان مان فيائيدو وٺيڻ وارا آهين اهيو ٿيورو
علم جيڪو دور حاضر جي دانشورن کي حاصل آهي
اهو مادي غرض جي ڊڪ ڊوڙ ۾ کپيو وڃي جيئن تيه
مان هن عالم ۾ ڪنيهين اهيڙي حصيول کيان مياييوس
ٿي چڪو هئس جنهن جي دل سپي علميي شييين ۾
به ايتري ئي هئي جيتري دنيياوي شييين ۾ هيڪ فيرد
جيڪو انساني قسمت جيي فيڪير ۾ غيرق هيجيي ،۽
خدا ميون کيي قياضيي اميام ابيو طياهير سيان ميليڻ جيو
موقعو عطا ڪيو -هي سندس نوازشون آهين جيو ميان
پينيهينيجيو پيياڻ کييي انيهيين عيليمييي ڪيمين سييان جييوڙي
سگهيو آهيان“-
ان رات جڏهن خيام پنهنجي مقام طرف واپيس اچيي
رهيو هو جيڪو انهن ڏينهن ۾ سندس رهيائيش گياهيه
هو ،هن اهو سوچيو تيه پيڙهيڻ ليکيڻ الِء وٽيس ڪيجيهيه
آهي ئي ڪونه ته هن پاڻ سان گڏ شمعدان نيه رکيييو-
ان هوندي به سندس رستي تي هلڪي هيليڪيي چينيڊ
جي چانڊوڪي پکڙيل هئي ،شوال جيي ميهييينيي جيي
ختم ٿيڻ وارو ڪمزور هالل -جيئن جيئن هو قياضييَء
جييي مس يڪيين کييان اڳ يتييي وڌيييو هيين کييي بيياقيياعييده
هٿوراڙيون هڻي رستو تالش ڪيرڻيو پيئيجيي وييو هيڪ
کان وڌيڪ ڀيرا کيس ٿڏو آيو ۽ اتيي ڪيانيڊييرن کيي
پيڪييڙي پينيهينيجييو پيياڻ کييي ڪييرڻ کييان بي يايييائيييين ۽
پنهنجي منهن تي بيد جي وڻ جي جهڪيييل شياخين
جا سخت ٿڦڙ برداشت ڪيائين-

ته ڇا هن پاڻ عورت جي باري ۾ اييتيري شيدت سيان
سوچيو هو جو هاڻي اهو وهم ٿييڻ لڳيو هيئيس تيه هيو
ان جو آواز به ٻڌي رهيو آهيي؟ دروازي جيي سياميهيون
بيٺل جنهن کي هين آهسيتيي بينيد ڪيييو هيجيي ،هين
ڪنهن اڌ چهري کي س ياڻيڻ جيي ڪيوشيش ڪيئيي-
بيڪار ڇو ته ٻيهر صيرف آواز ئيي آييو جيييڪيو ٻيڌڻ
الئق هو ،پر هو لڪل-
” تون خاموش آهين توکي ييقييين ئيي نيه پيييو اچيي تيه
ڪا عورت ان بهادريَء سان تنهنجي ڪمري ۾ انيدر
گهڙي اچڻ جي جرئت ڪيري سيگيهيي ٿيي -ميحيل ۾
اسان جون اکيون چيار ٿيييون هيييون ۽ چيميڪيي پيييون
هيون ،پر اتيي خيان ميوجيود هيو ،قياضيي ۽ درٻياري بيه
هئا ۽ تو پنهنجي نظر ڦيري ڇڏي هئي ڪييتيرن ئيي
مردن وانگير تيون بيه نيه بيييٺييين -پير تيقيديير جيي روڪ
ٽوڪ مان ڪهڙو فائدو ٿيندو -هڪ بيواهه جي ڪري
جيڪا ڏاج ۾ صرف هڪ تيز ترار زبان ۽ جنهن جيي
ناموس به مشيڪيوڪ هيجيي ان جيي خياطير امييير جيي
غيض ۽ غ ب کي دعوت ڏيڻ جو ڪهڙو فائدو؟“
ڪنهن پر اسرار طاقت عمر کي ڄڻ جهلي رکييو -هيو
نه چپن کي جنبش ڏيئي سگهيو ۽ نه ئي ڪا خچر خپير
ڪري سگهيو-
”تون ته ڪجهه به نه پيو ڳالهائين “،جهان نرمي سان
طنز ڪندي تبصرو ڪيو” -چڻو ڪا ڳالهيه ڪيونيهيي
مان ئي ڳالهائيندي رهندس ۽ هونئن به هيييسيتيائييين
صرف مون ئي قدم کنيو آهي -جڏهن تون درٻار مان

وڃي رهيو هئين ،مون تينيهينيجيي بياري ۾ پيڇيا ڳياڇيا
ڪئي ۽ تنهنجي قيام گاهه جو پتو لڳايو -ميون اهيو
عذر پيش ڪيو ته آئيون پينيهينيجيي سيئيون ون رهيڻ
الِء وڃي رهي آهيان جنهن جي شادي سيمير قينيد جيي
هيڪ ميالييدار سييوداگير سيان ٿيييل آهيي عيام طيور تييي
جڏهن به مان درٻار ۾ ايينيدي ويينيدي آهيييان تيه وڃيي
حرم ۾ سمهي پوندي آهيان جتي منهنجون ڪجيهيه
سهيليييون آهين جين کيي ميون سيان گيڏ وقيت گيذارڻ
پسينييد آهييي اهييي ڏاڍي شييوق سييان اهييي ڪيهيياڻييييون
ٻييڌنييديييون آهيين جيييڪييي مييان انيهيين الِء کيڻييي ايينييدي
آهيان هنن کي مون مان ڪوبه ڊپ ڪيونيهيي .ڇيو تيه
انهن کي اها ڳالهه چڻيَء ريت معيليوم آهيي تيه ميان
خييان جييي زال ب يڻ يجييڻ جييي ڪييا ت يم ينييا ن يٿييي رکييان-
جيڪڏهن مان چاهيان ها ته کيس ريجهائي پيرچيائيي
اهو حاصل ڪري سيگيهيييس ٿيي ،پير ميان شياهيه جيي
بيگمات سان گڏ ايترو وقت گذاري چڪي آهيان جيو
ان طر جي قسمت مون الِء ڪا ڪشش نيٿيي رکيي-
زن ييدگ ييي م ييون الِء م ييردن ک ييان وڌي ييڪ اه ييم آه ييي!
جيييسيتييائيييين مييان ڪينيهيين ٻيئييي جييي زال آهييييان ،يييا
ڪنهن جي به ناهييان ،حيڪيميران پينيهينيجيي دييوان ۾
منهنجي ،منهنيجيي شياعيري جيي ۽ مينيهينيجيي کيليڻ،
مسڪرائڻ جي نمائش جو مشتاق رهينيدو -پير جينيهين
ڏينهن هن مون سان شادي ڪرڻ جيو خيواب ڏٺيو ،هيو
تالي چاٻي لڳائڻ سان منهنجي شروعات ڪندو“-
پنهنجي نامعلوم ڪيفيت ميان ڏاڍي مشيڪيل سيان
ٻاهر ايندي عورت جو هڪ لفه به عمر کي سيميجيهيه
۾ نه آيو ،جيڏهين هين ڪيجيهيه ڳياليهيائيڻ جيو فيييصيليو
ڪيو ته هو ساڻس گهٽ بلڪه پنهنيجيو پياڻ سيان ييا
ڪنهن پاڇي سان وڌيڪ ڳالهائي رهيو هو:
” ڪيترائي ڀيرا جڏهن مان نوجوان هئس ،ييا پيوِء ڪيا
نگاهه منهنجي مٿيان کيڄيي ييا ڪيو ميون کيي ڏسيي
مسڪرايو ته رات جو مان خواب ۾ ڏسينيدو هيئيس تيه
ساڳي نگاهه مجسم ٿي وئي آهي گوشت پيوسيت ۾
بدلجي وئي آهي ڪا عيورت ،اونيداهيي ۾ چيميڪينيدڙ
شيڪييل -اچييانيڪ هين رات جييي اونييداهيي ۾ هيين غيييير
حقيقي جڳهه تي ،هن غير حقيقي شهر ۾ ،تون هتي
آهين -هڪ حسين عورت سون تيي سيهياڳيو تيه هيڪ
شاعره موجود ۽ آماده“-
هن کلي ڏنو-

ان گ يهييري اونييداهيييَء ۾ ريشييم ج يهييڙي بييي تييرتييييب
سرسراهٽ هئي ۽ خوشبو پکيڙجيي وئيي -عيمير خگينيگ
رهجي ويو هن جو جسم جاڳي پيييو هيو ،هيو ڪينيهين
اسڪول جي ڪنهن ننڍڙي ٻيار وانيگير سيادگييَء سيان
پڇڻ بنا رهي نه سگهيو:
”ڇا هينئر به توکي نقاب پاتل آهي؟“
”اڪيلو نقاب جيڪو پاتل اٿم اها رات آهي“-
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رپورٽ

مادري ٻولين تي منعقد ڪيل قومي
ڪانفرنس جو احوال

فيبيروري 2222ع تيي سينيڌي
ٻييوليييَء جييي بييا اخ يت ييييار اداري
پاران مادري ٻولين جي عاليميي
ڏينهن جي موقعي تيي ”جيدييد
ٽيڪناالجي جي دور ۾ ميادري
ٻييول يييين جييي واڌ وي يج يهييه“ جييي
عينيوان هييييٺ هييڪ ڏيينيهين جيي قيوميي ڪيانيفيرنييس جييو
اه يتيمييام ڪ ييييو ويييو .هيين قييومييي ڪييان يفييرنييس جييون ٻييه
وييهيڪييون ٿييييون جيين ۾ ميلييڪ جييي عيياليميين ،ادييبيين ۽
مختلف ٻولين جي ماهرن خطاب ڪيو.
ڪيانيفيرنييس جيي پيهيرييين وييهييڪ جيي صييدارت ڪينييدي
نامياري عاليم ڊاڪيٽير نيواز عيليي شيوق چيييو تيه انسيان
ڄمڻ جي پهرين گهڙي ۾ ما سان جيڪو وچن ڪينيدو
آهي اهو به وساري ڇڏيو آهي ،اسان ڳالهيون ته ڪريون
ٿا ،پر انهن تي عمل نيٿيا ڪيرييون ،گيهيرن ۾ پينيهينيجيي
ٻولي نٿيا ڳياليهياييون ،پيرائيميري تيعيليييم جيي صيورتيحيال
سڀني جي سامهون آهي ،وقت اچيي وييو آهيي تيه اسيان
کي پنهنجو احتساب ڪرڻو پونيدو .هين چيييو تيه ٻيوليي،
لوڪ ادب ۽ ثقافت جو اهيم ادارو ”اوطياق“ وارو ڪيلي ير
ختم ٿيي چيڪيو آهيي جيتيي ڳيجيهيارتيون ،کيل ڀيوڳ ۽
ڪ هريون نج ٻوليَء ۾ ٿينديون هيييون اهيي خيتيم ٿيي
چڪيون آهن ،ڌارين ٻولي ڳالهائڻ جو اهو مطلب هيرگيز
ناهي ته اسان پنهنجي ٻوليَء کي وساري ڇيڏييون ان الِء
اسيان کيي اوطياق ڪيلي ير کيي م يبيوط ڪيرڻيو پيونييدو،
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استادن جي ڀرتي خانا پوري الِء نه بيليڪيه اهيڙن اسيتيادن
کي ڀرتي ڪيو وڃيي جيييڪيي پيرائيميري تيعيليييم بيهيتير
ڏيئي سگهين ،جيييسييين پيرائيميري تيعيليييم م يبيوط نيه
هوندي تيسين ٻوليَء جي ترقي ناممڪن آهي.
سنڌي ٻوليَء جي با اختيار اداري جي چيئرمين ڊاڪيٽير
محمد علي مانجهي آيل مهميانين جيي آجيييان ڪينيدي
چيو ته سنڌي ٻولي دنيا جي قديم ۽ شياهيوڪيار ٻيوليي
رهي آهي جيڪا هزارين سالين کيان ليکيجيڻ ۽ پيڙهيجيڻ
شييروع ٿييي ،ميخيتيلييف دورن ۾ سينييڌيَء جييون ميخيتيلييف
ليکيتيون ميلين ٿيييون ،ميوجيوده ليکيت کيي انيگيرييز دور ۾
ترتيب ڏيئي آخري شڪل ڏني وئيي ،پير ان جيي ليکيت
جا نمونا ارغون دور ۽ ڪيليهيوڙا دور ۾ گيهيڻيو ميلين ٿيا.
هن چيو ته اڪثير خيانيگيي اسيڪيول سينيڌي مياڻيهين جيا
آهيين ،پييوِء بييه االئييي ڇييو س ينييڌي پييڙهييائييڻ کييي ع ييييب
سمجهيو وڃي ٿو ،ٻين ٻولين ۾ تعليم وٺڻ هر ڪنهن
جييو حييق آهييي ،پيير پينيهينيجييي ٻييوليييَء کييي بييه وسييارڻ نييه
گهرجي .هن چيو ته موجوده جديد ٽيڪناالجيي جيي دور
سان هلڻ الِء ادارو سنڌي ڪمپيوٽنيگ ۽ انيٽيرنيييٽ تيي
تيزي سان ڪم ڪري رهيو آهي ،ڪيترائي ڪتاب آن
الئيين ڪيييا وييا آهين ،انسيائيييڪيليو پيييڊييا سينيڌييانيا ۽
لغتون آن الئين ڪيون ويون آهن جيييئين دنيييا جيي هير
ڪنڊ ۾ اسان جي ٻولي آسيانيي سيان پيڙهيي وڃيي .هين
وڌيڪ چيو ته سنڌي ڳالهائڻ ،سکڻ ،پڙهڻ ۽ استعيميال
بابيت آگياهيي الِء سينيڌ جيي ميخيتيليف شيهيرن سيان گيڏ

نغمه ابڙو

صوبي جي سرحدن تي سائن بورڊ لڳايا ويا آهن ،اداري
۾ انڊس اسڪرپٽ ميوزيم قائم ڪيو ويو آهيي تيميام
جلد انڊس اسڪرپٽ ليبارٽيري تيي ڪيم ڪيييو ويينيدو.
نامياري عياليم ۽ ادييب ڊاڪيٽير قياضيي خيادم چيييو تيه
اسان ون تمام وڏو ۽ ڪيارائيتيو عيليميي ذخيييرو ميوجيود
آهي اهو علمي پيورهيييو دنيييا جيي ٻييين ٻيولييين ذرييعيي
پيهي ييايييون تييه اهييو وڏو ڪييم هيونييدو ،سينيڌي اسييان جييي
مادري ٻولي آهي ان کي ب ائڻ به اسان جو ڪم آهيي،
اسان سرڪار کي ڪري ڏيکاريون ،هين چيييو تيه جيڏهين
ما پاڻ ٻوليَء جي بگاڙ جو سبب بڻجندي ته اها ٻيوليي
ڪڏهن ترقي نه ڪري سگهندي.
اردوَء جيي نيامييياري شياعيره فياطيميه حسين پينيهينيجيي آن
الئين پيغام ۾ چيييو تيه جيڏهين ٻيار ميا جيي پيييٽ ۾
هوندو آهي تڏهن کان هو پنهنجي ما جي ٻولي ٻيڌنيدو
آهي ۽ ان مان واقف ٿييينيدو آهيي ۽ اهيا ئيي ميا ٻيوليي
انسيان جيي شيخيصيييت سيازي ۾ تيميام وڏو ڪيردار ادا
ڪري ٿيي ،ان ڪيري هير ٻيار جيو حيق آهيي تيه ان کيي
پينيهينيجييي ميا ٻيوليييَء ۾ تيعيليييم ڏنيي وڃييي .نياميييياري
ڪهاڻيڪار امير جيليييل آن الئييين چيييو تيه ميا ٻيار جيو
پهريون درسگاهه آهي جيتيي ٻيار ٻيوليي سيکيي ٿيو ،ميون
ننڍپڻ کان پنهنجي ميا پيي کيي پيڙهينيدي ڏٺيو ۽ اهيو
تصور اڄ به اکين اڳيان آهي .هن وڌييڪ چيييو تيه گيهير
ورڪ پليس آهي جتي ٻيار ميڪيميل تيييار ٿييينيدو آهيي.
نامياري تعليمدان پروفيسر ادريس جتوئي چيو ته گيهيڻ

ٻوليائي سکيا الِء ٽيڪناالجي جو استعمال ضروري ٿي
پيو آهي ،ڪورونا وبا سبب جڏهن دنيا ۾ تيعيليييم جيو
نظام متاثر ٿيو ته ٽيڪناالجي ذريعي آن الئين تعلييم
ڏني وئي ايئن گهڻ ٻوليائي تعليم کي اڳتي وڌائڻ ۾
ٽيڪناالجي جو سگهارو ڪردار اهم آهي .هين چيييو تيه
يونيسڪو  2222کان  2262تائييين ٻيولييين ۽ ثيقيافيتين
جو ڏهاڪو ڪري ملهيائيڻ جيو اعيالن ڪيييو آهيي اسيان
کي پڻ ان موقعي مان فائدو وٺڻ گهرجي.
ماجد ڀرڳڙي انسٽيٽيون آف لئنگويج انجنيئرنگ جيي
ڊائريڪٽر ۽ سنڌي ڪمپيوٽنگ جيي مياهير امير فييياض
ٻرڙي چيو ته ٽيڪناالجيي مسيتيقيبيل جيو ڪيتياب آهيي،
ٽيڪناالجي کان انڪار ڪرڻ ايئن آهي جيييئين ميرييض
کي ڊاڪٽر ڏيکارڻ کيان انيڪيار ڪيجيي .ايشيييا ۾ ٻين
ٻولين هندي ۽ بنگالي تي وڏو ڪم ٿيييو آهيي ،هينيدي
تييي ت يمييام گ يه يڻييو ڪييم ٿييي ره ييييو آهييي .جييڏهيين تييه
ٽيڪنياالجيي ۾ سينيڌي ٻيوليي پيوئيتيي آهيي 2219 .۾
گوگل سنڌي ٻوليَء کي شامل ڪري ڇڏيو آهي ،پير ان
تي اڃان ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي .هن وڌيڪ چيييو
ته سنڌي ٻوليَء جي لغت اپڊيٽ ٿيڻ گهرجي.
حيييدرآبياد جيي تيارييخ سيهيييڙيينيدڙ اردوَء جيي ميحيقيق ۽
تاريخدان عشيرت عيليي خيان چيييو تيه ميون کيي سينيڌي
ٻولي سکڻ جو شوق ۽ دلي يسيپيي هيئيي ان ڪيري هين
اداري ۾ اچي چيئرمين عبدالقادر جوڻييجيي کيي عيرض
ڪيم جنهن سنڌي ڪالس شروع ڪرايو پهرين پيڙهيڻ
۽ ڳالهائڻ ۾ پريشاني ٿيندي هئي هاڻ ماشاَء ا ميون
کي سنڌي ڳالهائڻ ،لکڻ ۽ پڙهڻ ايندي آهي .هن چييو
ته انسان ڪابه هڪ ٻولي سکي ٿو ته  62سيڪڙو ڄياڻ
ملي ٿي جيئن وڌيڪ ٻولييون سيکيبيييون تيييئين ڄياڻ ۾
اضافو ٿيندو.
ڪراچي يونيورسٽي ۾ سنڌي شعبي جي استاد ڊاڪٽير
شير مهراڻي چيو ته اسان پنهنجن شاگردن کي مڪيميل
ٻولي ڏيئي ناهيون سگهيا ،ٻي ٻوليَء جيا ليفيه اچيڻ ۽
انهن ۾ ڳياليهيائيڻ خيطيري جيي عيالميت آهين .هين چيييو
ٻوليون فطري موت ناهن مرنديون ،پير پينيهينيجيي ٻيولييَء
۾ ٻارن سان نه ڳالهائڻ ٻولي جو قتل آهي.
سنڌ يونيورسٽيي ۾ ڊاڪيٽير ايين .اي بيليوچ چيييئير جيي
ڊائريڪٽر ڊاڪٽر فياض لطيف چيو ته جيييسييين سيمياج
۾ ڪنهن به ٻولي ڳالهائڻ جا ڪجهه مياڻيهيو بيه بياقيي
آهن اها ٻولي به زنده هوندي ،ڳالهائڻ جي حيواليي سيان
اسيان جييي ٻييولييَء کيي ڪيو ليهير ليوڏو نياهييي ،اسييان هيير
ممڪن ڪوشش ڪري پنهنجي ٻيولييَء جيي اسيتيعيميال
کي وڌايون.
نامياري ليکڪ ڊاڪٽر احسان دانش چيييو تيه اهيا ٻيوليي
ئي آهي جيڪا انسان کي جانور کان اليڳ ڪيري ٿيي،
ٻوليون فطري ارتقا سان اڳتي وڌنديون آهين ،اسيان کيي

پنهنجي ٻوليَء جي بقا ۽ تحفه الِء هر سط تي ڪيم
ڪرڻو پوندو.
قومي ڪانفرنس جي ٻي وييهيڪ جيي صيدارت ڪينيدي
س ينييڌ يييون ييييورس يٽييي ۾ مييرزا قيل ييييچ ب ييييگ چ يي يئيير جييي
ڊائريڪٽر ڊاڪيٽير نيواب ڪياڪيا چيييو تيه جيييسيتيائييين
مطالعو نيه هيونيدو تيييسيتيائييين جيانيدار ٻيوليي نيه ايينيدي،
نصيياب ٻييوليييَء جييي ب ي ييا جييو هييڪ وڏو ذري يعييو آهييي،
تنهنڪري ٻارن جي نصاب ۾ هر سال تيبيدييليييون ٿيييڻ
گهرجن .هن چيو ته عالميي سيطي تيي ميقيام مياڻيڻ الِء
اسان کي پاڻ عالميي سيطي تيائييين وڃيڻيو پيونيدو ،چييين
وارن ٽيڪناالجي تي ڪم ڪري ترقي ڪئي آهي .هن
چيو ته اسان کي گڏجي ادارن جي ڀالئيي ۽ ٻيولييَء جيي
ترقي الِء ڪم ڪرڻ گهرجي .براهوي ٻيولييَء جيي مياهير
ڊاڪٽر نذير شياڪير بيروهيي چيييو تيه سينيڌي ۽ بيراهيوي
ٻوليون پاڻ ۾ تمام گهڻييون ميييالپ رکين ٿيييون اييئين
ٻي ڪابه ٻولي هڪ جهڙائي نٿي رکي هڪ قسم سان
اهي ٻئي ٻوليون پاڻ ۾ ڀيڻون آهن .هن مطياليبيو ڪيييو
ته سمورين ٻولين کيي پينيهينيجيي ا يميييت ڏنيي وڃيي ۽
انهن کي ترقي ڏيياري وڃيي .اردو ٻيولييَء جيي ليييکيڪيه
بيال رضا جميييل آن الئييين پيييغيام ۾ چيييو تيه سينيڌي
ٻولي جي ترقي الِء سنڌي ٻوليَء جو بااختيار ادارو ڪم
ڪري رهيو آهي جيييڪيا خيوشيي جيي ڳياليو آ يي .هين
چيو ته ٻارن جيو ادب ميادري ٻيولييَء ۾ هيجيڻ گيهيرجيي
جينيهين ذرييعيي ٻيار کيي سيکيڻ ۽ سيميجيهيڻ ۾ آسيانيي
ٿيندي ۽ اميد ڪيجيي ٿيي تيه سينيڌي ٻيوليي اٿيارٽيي ان
ڏس ۾ اڳتي ڪم ڪندي.
سنڌي ٻيولييَء جيي بيا اخيتيييار اداري جيي سيييڪيرييٽيري
پروفيسر شبنم گل چيو ته مڪاليميو ۽ ميطياليعيو ٻيولييَء
کييي خييوبصييورت بيڻييائييينييدا آهيين ،ٻييوليييَء الِء ميڪيياليمييو
سيگيهييارو هيجييڻ گيهييرجييي جيييسيتييائيييين مييا روحييانييي ۽
جسمانيي طيور م يبيوط نيه هيونيدي تيييسيتيائييين ان جيو
مڪالمو نه جڙي سگهندو .هن چيو ته ٽيڪناالجي جيي
حوالي سان سنڌي ٻوليَء جو بااختيار ادارو سنڌي ٻياراڻيا
گيت ،سنڌي سکيا پيورٽيل ،سينيڌي ورچيوئيل الئيبيرييري،
س ينييڌي اکيير ش ينيياس ،او سييي آر ،انسييائ يي يڪ يلييو پ ييييڊيييا
سنڌيانا ،سينيڌي ٻيوليي تيحيقيييقيي جينيرل کيي آن الئييين
ڪيو آهي ۽ انٽرنيٽ تيوڙي سينيڌي ڪيميپيييوٽينيگ تيي
وڌيييڪ ڪييم هيلييي رهييييو آهييي .ان کييانسييواِء اداري جييو
يوٽيوب چئنل ۽ سوشل ميڊيا تي پيجيز سينيڌي ٻيولييَء
بابت مواد ڏيئي رهيا آهن.
نامياري ٻوليَء جي ڄاڻو ڊاڪيٽير ميظيهير عيليي ڏوتيييئيي
چيو ته ٻولين کي سمجهڻ جو طريقو تبديل ٿيي چيڪيو
آهي ،هي دور پيهيريين واري دور کيان بيليڪيل ميخيتيليف
آهييي اڳ اخ يبييارن ،ريييڊيييو ۽ ٽييي .وي ذري يعييي سيک ينييدا
هيئيياسيييين ۽ هيياڻ انيٽييرنييييٽ ۽ مييوبييائييل فييون اسييان ون

ميخيتيلييف قسيم جيون ٻييوليييون پيهي يائييين ٿييا ،ان ڪييري
ٽيڪناالجي جي دور ۾ ٻوليَء جي تيرقيي ۽ واڌ وييجيهيه
ضرور ٿي پئي آهي.
نامياري شاعره گلبدن جاويد مرزا چييو تيه سينيڌي ٻيوليي
لطيف جي ٻولي آهي اها مسڪين ييا نينيڍي نيٿيي ٿيي
سگهي ،وفاقي تيوڙي صيوبيائيي سيطي تيي ٻيولييَء کيي
هٿي نٿي ڏني وڃي تيستائين ٻوليَء جو حال بهتر نٿيو
ٿي سگهي.
سنڌي ڪمپيوٽنيگ جيي مياهير شيبييير ڪينيڀيار چيييو تيه
اسان ون خاچارن جو مونجهارو موجود آهي ان الِء ليغيتين
کي اپڊيٽ ڪرڻ جو رواج وجهي شين کي اپڊيٽ ڪرڻ
گ يهييرجييي ،آن الئ يييين مييواد رکييي ٻييول ييييون س يي يکيياري ينييدڙ
ايپليڪيشنز ۾ سنڌي کي داخل ڪرائڻ وقت جي اهيم
ضرورت آهي .ڪانفرنس کي بليوچيي ٻيولييَء جيي مياهير
منير باديني ۽ رياض شيخ آن الئييين پيييغيام ميوڪيليي
پنهنجا وي ار ونڊيا .قومي ڪانفرنس دوران اداري پياران
ڇپيل پنجن ڪتابن ڪسول پروسيجر ڪيوڊ ڇياپيو ٻيييو،
ڊجيٽل سنڌي ،علم الغت ،غريب الغات ۽ سنڌي ٻوليي
تحقيقي جرنل جو مهورت پڻ ڪيو ويو.
ڪانفرنس جيي پيڄياڻيي تيي اتيفياق راِء سيان قيرار دادون
پياس ڪيييون وييون جين ۾ ميکيييه قييرار دادون هين ريييت
آهن .پاڪستان جي  1926واري آئييين جيي آرٽيييڪيل
 201جي شق ڪ 1۾ ترمييم ڪيري اردوَء کيي ريياسيتيي
ٻولي ۽ ملڪ جي رابطي جي زبيان قيرار ڏييئيي ،چيئينيي
وفاقي ييونيٽين جيي اڪيثيرييتيي ٻيولييين سينيڌي ،بيليوچيي،
پنجابي ۽ پشتو کي هڪدم ”قومي ٻيوليييون“ قيرار ڏنيو
وڃي.
پاڪستان جي سمورن صوبن ييعينيي وفياقيي اڪيايين ۾
ڳالهائجندڙ ٻين اسريل ٻولين کي ”مادري ٻيولييين“ جيي
حيثيت ڏيئي انهن جيي تيرقيي ۽ تيعيليييم الِء اپيا ورتيا
وڃن.
سنڌي ٻوليَء کي پاڪستان جي قومي ٻيوليي قيرار ڏييڻ
سان گڏ سنڌ جي سمورن سرڪاري اسڪولن ۾ الزميي
زبان ايم .ٽي ۽ تعليم جي ذريعي طور پهريين ڪيالس
اعلي سط تائين يقيني بنائيڻ الِء جيوڳيا خاپيا ورتيا
کان ٰ
وڃن.
سنڌ ۾ موجود سمورن خانگي اسڪولن ۾ سنيڌي زبيان
جي ”الزمي تدريس“ جي سلسلي ۽ سنڌ اسيمبلي جيي
فيصيلين تيي عيميل ڪيرائيڻ الِء جيوڳيا اپيا ورتيا وڃين ۽
عمل نه ڪندڙ تعليمي ادارن جي رجسيٽيريشين هيڪيدم
رد ڪئي وڃي.
سنڌ اسيمبلي جي ڪارروائي سنڌي ٻوليَء ۾ هالئيڻ ۽
سنڌ اسيمبلي جي ويب سيائيييٽ سينيڌي ۾ ٺياهيڻ سيان
گڏ سمورن سرڪاري ادارن جون وييب سيائيييٽيون سينيڌي
۾ تيار ڪرائڻ جا انتظام ڪيا وڃن.

ماهوار مئگز ين همرسي | 49

ڪهاڻي

تصوير
ليکڪ :سعادت حسن منٽو

تنهنجي دل کي ميان ڇيا چيوان! اوهيان ان کيي دل ٿيا
”مري ويا آهن“
چئو مون کان ڪو پڇا ڪري ته مان چونديس ته پيٿير
سڀ جو سڀ؟
ها سيڀ جيو سيڀ ،اوهيان کيي جو هڪ ٽڪرو آهي ،جيڪو ان شخيص پينيهينيجيي ان
اڄ انهن جي متعلق پڇيڻ جيو سييينيي ۾ دٻيائييي رکيي ڇييڏييو آهييي ۽ دعيويٰ اهيا ٿييو
ڪري ته ان ۾ محبت ڀريل آهي! اوهان محبت ڪرڻ
ڪيئن خيال آيو آهي؟
ڇا ڄاڻو ،محبت ته صرف عورت ئي ڪري سگهندي
مان انهن جو پي آهيان.
آهي.
اوهان جهڙو پي خدا ڪري پيدا نه ٿئي.
اڄ ت ييائي يي يين
تون اڄ ايترو ڪاوڙيل ڪاوڙيل ڇو آهييين؟ مينيهينيجيي
سمجو ۾ نٿو اچي پل ۾ رتي ،پل ۾ سير ،آفيييس
ميان ٿيڪيجيي آييو آهيييان ۽ تينيهينيجيي بيڪ بيڪ
شروع ٿي وئي آهي ،بهتر هو ته ميان آفيييس ۾
پکي هيٺان آرام ڪريان ها.
پکو هتي بيه آهيي تيوهيان آرام پسينيد آهيييو،
هتي به آرام ڪري سگهو ٿا.
تنهنجي ٽوڪ ڪڏهن ختم نه ٿيندي
منهنجو خيال آهي ته اها شيِء توکي
ڏاج ۾ ملي هئي.
مييان چييوانِء ٿييي مييون سييان اهييڙي
ڊيگو نيه ڪير ،تينيهينيجيي اکييين جيو
پاڻي ئي ختم ٿي ويو آهي.
هتي تيه سيڀ ڪيجيو خيتيم ٿيي وييو
آهي ،تنهنجي اها جوانيي ڪيييڏانيهين
وئي؟ مان ته اهو محسوس ڪريان ٿيو
ڄييڻ سيئييو سيياليين جييو پييوڙهييو ٿييي ويييو
آهيان.
اهو اوهيان جيي عيميلين جيو نيتيييجيو آهيي،
مون ته پاڻ کي ڪڏهن به اييئين ميحيسيوس
ناهي ڪيو.
منهنجا عمل ايترا ته خيراب نياهين ۽ پيوِء
بييه ت ين يه ين يجييو مييڙس آه ييييان ،اي يتييرو بييه
م يح يسييوس ن يٿييو ڪييري س يگ يهييان تييه
تنهنجي جواني زوال پذير آهي.
مون سان اهڙي گفيتيگيو ڪير جينيهين
کي مان سمجهي سگهان اهيو زوال
پذير ڇا آهي؟
ڪيترين عيورتين ميردن سيان ميحيبيت
ان کي ڇيڏ! اچ ميحيبيت ۽ پيييار جيون
ڪئي آهيي؟ ٿيورو تيارييخ جيو ميطياليعيو ڪير ،هيميييشيه
ڳالهيون ڪريون.
مردن ئي عورتن سان محبت ڪئي ۽ ان کيي نيڀياييو،
تو هاڻ ته چيو ته ڄڻ سئو سال جو پوڙهو هجين.
عورتون ئي هميشه بيوفا رهيون آهن.
دل ته جوان آهي.

ٻ رُڪٿيُ
آهن؟
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ترجمو :منصور شيخ

ڪوڙ شروع کان آخر تائييين ڪيوڙ بيييوفيائيي هيميييشيه
مردن ڪئي آهي.
۽ هيا! انيگيليسيتيان جيي هيڪ بيادشياه هيڪ ميعيميوليي
عورت جي الِء تخت تاج ڇڏي ڏنو هو ،اهو ڇا سکيڻيو
فرضي ڪردار آهي.
بس هڪ مثال پيش ڪيييئيي ميون تيي رعيب وجيهيڻ
خاطر.
تاريخ ۾ اهڙا هيزاريين ميثيال آهين ،ميرد جيڏهين عيورت
سي ي ي ي ي ي ي ييان عشييق ڪينييدو آهييي تييه هييو ڪييڏهيين بييه
پوئتي نياهيي هيٽينيدو چيرييو پينيهينيجيي
جيان قييربيان ڪييري ڇيڏيينيدو آهييي ،پيير
پينيهينيجييي ميحيبييوب کييي تيير جييو بييه
نقصان په ڻ نه ڏيندو آهي ،تون نٿيي
ڄاڻين ته مرد جڏهن محيبيت ۾ گيرفيتيار
هييونييدو آهييي تييه ان ۾ ڪ يي يتييري طيياقييت
هوندي آهي.
سڀ ڄاڻان ٿي ،اوهان کان ڪياليو ڪيٻيٽ جيو
ڄميل دروازو به نه کليي سيگيهيييو ،آخير ميون
کي زور لڳائي کولڻو پيو.
ڏس جييانييو! تييون زيييادتييي ٿييي ڪييرييين،
توکيي خيبير آهيي تيه مينيهينيجيي سياڄيي
ٻييان يهيين ۾ سييور هييو ،مييان ان ڏي ين يهيين
آفيس به نه وييو هيئيس ،سيڄيو ڏيينيهين ۽
سڄي رات سور ۾ ڦٿڪندو رهيييس ،تيو
م ين يه ين يجييو ڪييوبييه خ ييييال نييه ڪ ييييو ۽
پنهنجي سيهيييلييَء سيان سيئينيييميا تيي
هلي وئينَء.
اوهان ته بهانا ڪري رهيا هئا.
ظيلييم ڙي! ميطيلييب مييان بيهييانييو ڪييري
رهيو هئس ،سور جيي ڪيري مينيهينيجيو
خراب حال هيو ۽ تيون چيويين تيه بيهيانيو
ڪييري ره ييييو ه يئييس ،ل يع ينييت آ اهييڙي
زندگي تي.
اها لعنت منهنجي مٿان وڌي وئي آهي.
تنهنجي عقل مٿان پٿر پئجي ويا آهين ،ميان
پنهنجي زندگيَء جو سور پٽيان ٿو.
اوهان ته هر وقت روئنيدا آهيو.
تون ته کلندي رهندي آهين ان الِء تيه تيوکيي ڪينيهين
جي پرواه ناهي هوندي ،ٻار جهنم ۾ وڃن ،مينيهينيجيو

جنازو ڀل نڪري ،هي گهر سيڙي خياڪ ٿيي وڃيي پير
تييون ک يل ينييدييين ره ينييدييينَء اهييڙي الپييرواه عييورت مييون
پنهنجي زندگيَء ۾ ناهي ڏٺي.
ڪيتريون عورتون هن وقت تائين ڏٺيون اٿئي؟
هييزارييين ل يک يييين اڄ ڪ يلييو رس يتييي تييي عييورتييون ئييي
عورتون نظر ٿيون اچن.
ڪيوڙ نيه ڳياليهييائيي تيوهيان ڪيا نيه ڪيا خيا .عييورت
ضرور ڏٺي آهي.
خا .مان تنهنجو ڇا مطلب آهي؟
ڪيڏانهن؟
هيڪ سيهيييلييَء ڏانيهيين ،ان سيان پينيهينيجييو ڏک بييييان
ڪنديس ،ڪجو روئييينيدييس ۽ ان کيي بيه
روئاڙينيدييس اييئين مين هيليڪيو
ٿي پوندو.
اهييو ڏک ج يي يڪييو پ ين يه ين يجييي
سيهيييليييَء سييان بييييان ڪييرڻييو
اٿئي مون کي ٻيڌائيي ڇيڏ ميان
تنهنجي غم ۾ شريڪ ٿييڻ جيو
واعدو ٿو ڪريان.
اوهان جا واعدا ڪڏهن وفا ٿيا آهن؟

وينديس ڏسان ٿي ڪير ٿو مون کي روڪي.
تون نه ويندينَء بس اهو منهنجو فيصلو آهي.
فيصلو هاڻي عدالت ئي ڪندي.
عدالت جو سوال هتي ڪٿان آييو ،مينيهينيجيي سيميجيو
۾ نيٿيو اچيي تييه تييون اڄ ابيتييييون ڳيياليهييييون ڇييو پيئييي
ڪرين سڌي ف يلت سان ڳالو ڪير ،وڃيي وهينيج تيه
دماغ ٿڌو ٿيئي.
اوهان سان رهندي مان مٿي کان پيرن تائين برف ٿي
چڪي آهيان.
ڪابه عورت پنهنجي مڙس سان خوش ناهي هونيدي،
ڀل هو وي ارو ڪيترو به شريف ڇو نيه هيجيي ،ان ميان
نقص ڪڍڻ عورتن جي فطيرت ۾ شياميل آهيي ،ميون
تنهنجون ڪافي غلطيون ۽ خيطيائيون ميعياف ڪيييون
آهن.
مي ي ي ي ي ي ييون

مون تي وڏو احسيان
ڪيئي ،اهو تيه اوهيان
پ ين يه ين يجيين دوس يتيين الِء
آنيدو هييو ڀييال ان مييان ٻييه
پياال ڪنهن ڀڳا آهن اهيو
ٻڌائي؟
هڪ پياليو تينيهينيجيي وڏي ڇيوڪيري
ڀڳو هو ،ٻيو تنهنجي ننڍي نڀاڳي.
سمورو الزام هميشه تون انهن تي هڻندو آهيين ،چڻيو خدا نه ڪري ڪهڙي خطا ڪئي آهي؟
هاڻي اهو بح بند ڪر ،مون کي وهينيجيي سيهينيجيي گييذريييل سييال ميييگييا شيليجييم جيييڪييو وڏي ٺييٺ سييان
پ ائڻ جو ارادو ڪيو هيئي ،شام جو چيليو تيي رکيي
ڪپڙا پهري جوڙو ٺاهي وڃڻو آهي.
سمهي پئينَء صب جيو جيڏهين ميان رڌڻيي ۾ چيانيو
ٺاهڻ جي الِء ويس تيه سيڙي ڪيوئيليو ٿيي وييا هيئيا ان
کي الهي چانو پ ايم ۽ تون سمهي پئي هئينَء.
وڏي ڳالو آ ،وڏو آيو آ ميون تيي حيڪيم هيالئيڻ وارو ،مان اها بڪواس ٻڌڻ الِء تيار ناهيان.
ان جي الِء جو ڪوڙ ان ۾ ذرو بيه نياهيي ،ميان اڪيثير
توهان آهيو ڪير؟
سوچيندو آهيان ته عورت کي سيچ ۽ حيقيييقيت ٻيڌڻ
جلدي وساري ڇڏيئي مان تنهنجو مڙس آهيان.
ميان نيٿييي ڄياڻيان ميڙس ڇيا ٿييينيدو آ! ميان پينيهينيجييي کان چڙ ڇو آهي ،مان جييڪيڏهين چيوان تيه تينيهينيجيو
مرضيَء جي مالڪ آهيان ،مان ٻاهر وينديس ۽ ضيرور ساڄو ڳل کاٻي ڳل کان ٿيليهيو آهيي تيه تيون سيڄيي

عمر نه بخشين ،پر اها حقيقت آهي جنهن کي شايد
تون به چگيَء طر ڄاڻين ٿي .ڏس! اهو پيييپير وييٽ
اتي ئي رک کڻي منهنجي مٿي ۾ هنيئي ته ٿياڻيي
په ندينَء.
مون پيپر ويٽ ان الِء کينيييو آهيي تيه اهيو اوهيان جيي
چهري جي عيين ميطيابيق آهيي ان جيي انيدر هيوا جيا
بلبال آهن اهي توهان جون اکيييون آهين هيي ڳياڙهيي
جيڪا شيِء آهي اهيو اوهيان جيو نيڪ آهيي جيييڪيو
هميشه ڳياڙهيو رهينيدو آهيي ،ميون اوهيان کيي جيڏهين
پهريون ڀيرو ڏٺو هو ته مون کي اييئين لڳيو تيه اوهيان
جي اکين جي هيٺان ڳئون جون اکيون آهن.
تنهنجو من هلڪو ٿيو؟
منهنجي دل ڪڏهن به هلڪي نه ٿييينيدي ،ميون کيي
وڃڻ ڏيو وهنجي شايد هيتيان هيميييشيه جيي الِء هيليي
وڃان.
وڃڻ کان اڳ تيه ٻيڌائيي وڃييين ڪيهيڙي سيبيب جيي
ڪري ٿي.
مان ٻڌائڻ نٿي چاهييان اوهيان پيهيريين نيميبير جيا
بي شرم آهيو.
جييانييم! تينيهينيجييي ان سيڄييي گيفيت يگييو جييو
مقصد اڃان تائين منهنجي سمجو ۾
نه آيو ،خبر نياهيي تيوکيي ييڪيدم
ڪهڙي شيڪياييت ٿيي پيئيي
آهي.
ٿورو پنهينيجيي ڪيون
جي کيسي ۾ هي۾
هڻي ڏس.
مينيهينيجييو ڪييون
ڪٿي آهي؟
آڻيان ٿي آڻييان
ٿي.
منهنيجيي ڪيون
جييي کيييسييي ۾ ڇييا
ٿي ييو ٿي ييي س ي يگ ي يهي ييي
وس يڪ ييي ج ييي ب ييوت ييل
هئي اها به ميون ٻياهير
خ يتييم ڪييري اڇييالئييي
ڇييڏي ه يئييي ،پيير ٿييي
سگيهيي ٿيو رهيجيي وئيي
هجي.
هي وٺو پنهنجو ڪون.
هاڻ مان هن جو ڇا ڪريان؟
ان جييي انييدر واري ک يي يسييي ۾ هيي۾ وج يهييو ۽ ان
ڇييوڪييريَء جييي تصييوييير ڪييڍو ج ين يهيين سييان اوهييان
اڄڪلو عشق ٿا ڪريو.
ظلم ڙي! تو ته منهنجا حواس ئي خطا ڪيري ڇيڏييا
اها تصوير منهنجي جان ،مينيهينيجيي ڀيييڻ جيي آهيي
جنهن کي تو اڃان تائين ناهي ڏٺو ،آفريڪا ۾ آهي
تو هي خط نه ڏٺو آهي گڏ ئي ته هو ،هي وم.
هاِء ڪيڏي نه خوبصيورت ڇيوڪيري آهيي مينيهينيجيي
ڀا الِء بلڪل صحي رهندي.
***
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روشين
ليکراج ميگهواڙ

” هييونييدا ئييي الل ي ييي آ يين!“
روشني طنزيه لهيجيي ۾ رات
جييو آخييري م يي يس ييييج ڪييري
خاموش ٿي وئي ،پر منهنجيو
اندر اوڻٽيو جي اونداهي ٿيي
پيو هو .آئون هين کيي بيغييير
ڪنهن جواب ڏيڻ جي خهن جيو اهيڙو ميييسيج پيڙ يي
سمهي پيو هئس.
ٻييييو ص يبي مييون آفييييس ۾ پين يه ين يجييا ڪييم ڪييار
ڪ ينييدي گييذاريييو هييو .س يڄييو ڏي ين يهيين ”مييردن جييي
مردانگي“ بابت ڀرسان آفيس واري ڪيبن ۾ ويٺل
پنهنجي دوست سارنگ سان ڪ هري ڪينيدي پيڻ
گذريو .سارنگ مادي پرست خيال جو ماڻيگيو آ يي.
هن کي مون جيڏ ين ”ميرد مياڻيگيو جيي بيهيادري جيا
مثال“ ڏيڻ جو چيو ته وڏا ٽگڪ ڏيڻ لڳو هو.
”يار سنجيده ڪ هيري ۾ تيون ميردن جيي بيهيادري
جو ڪهڙو عجيب سوال ڪيو آ ي!“
هن جي اهڙي جواب تي منهنجو منيهين وييتير ليهيي
سڙيل بصر جهڙو ٿي ويو هيو ۽ پيوِء ين پينيهينيجيي
ليپ ٽاپ کان نيظير هيٽيائيي ميون ڏانيهين نيهياريينيدي
چيييو تيه ”پينيهينيجيا تياثير ڏس ...اهييڙي هيونييدي آ ييي
مردن جي مردانگي!!“ ٻيهر خهيو کيلينيدو رهيييو ،آئيون
پنهنجو ٿيلهو کڻي گهر ڏانهن نڪرڻ لڳس.
رستي ۾ پيادو آيس پئيي .گيهير کيي وييجيهيو هيڪ
چوڪ آ ي ،جتان شگر جا مختلف رستا نڪرن ٿيا.
ٿورو اڳتيي پيهيتيس جيتيي هيڪ خپيل آ يي ،ڏسيان تيه
هڪ مرد نشي ۾ خ
ڌت هجي ،خهيو پينيهينيجيي سياڄيي
ٻانهن مٿي کيي ٽيييڪ ڏئيي ،وييٺيل هيو .آئيون اتيان
گذرندي بيگي رهيس.
”مئا تون ته جيئري َ
نرک ۾ ويندين ،تو نه ٻارن کيي
سک ڏنو ،نه مون کي پيار ڏنو ،نيه ئيي ميائيٽين جيي
خدمت ڪئي“ .ڪا عورت کيس دڙڪا ڏيئي رهيي
هئي ،مون کيي ائييين لڳيو خا يا عيورت هين جيي زال
ه يئييي .مييرد خييامييوشييي سييان ٻييڌي ره ييييو هييو .هيين
سيگيرييٽ جيو وزم ڀيرييو تيه سينيدس زال ڪياوڙ مييان
ٻانهون چيلو تي رکي کيس چوڻ لڳي ”توکي مرد
هئڻ تي شرم نٿو اچي! ...اهيڙا هيونيدا آ ين ميرد؟...
نه گهر جي ڳڻتي ۽ نه جيون جو فڪر !!“.

مرد
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ان س يمييي وزم پ يي يئ ينييدڙ مييرد جييي گ يهييرواري جييي
جڏ ن مون تي نظر پئي ،تڏ ن خهن پنهنجيي خميڙس
ڏانيهيين پ ينيه ين يجييا ٻيئييي هيي۾ جييوڙي ب يييهييي ک ييييس
سمجهائيندي ۽ ليالئيندي رهيي .آئيون تيعيجيب ۾
پئجي ويو هئس ،پر خهن عورت جي ڪاوڙ مان لڳو
پئي تيه هيوَء واقيعيي ئيي پينيهينيجيي خميڙس سيان بيي
پناه پيار ڪندڙ ئيي ،اهيڙو پيييار ميون اڳ نيه ڏٺيو
و.
خ
خ
ٿيوري دييير الِء ا ييا عييورت خيامييوش ٿييي وئييي هيئييي.
آئون پنهنجي گهر ڏانهن قدم کڻي وڃڻ لڳيس تيه
سييان مي يخيياط ييب
مييرد پ ين يه ين يجييي زال
ٿيو،
م ي ي ي ييرد
” ت ي ييون م ي ييون
ئ ييي
ج ييي ڪ ييري
آ ين“
عييورت
ان ي ي ي ي يهي ي ي ي ييي
خ
ڌت
نش ييي ۾
پ ين يه ين يجييي
ٿ ي ي ي ي ي ي ي ييي ي ي ي ي ي ي ييل
پ ي يياس ي ييي ۾
مڙس جيي
نينييڍڙي کييي
سي ي يتي ي ييل
۾
ه يٿيين

کڻندي وراڻيو” ،تڏ ن ته اسان عورتن جا ڪرم ڦ َيٽيا
آ ن“ .هين عيورت جيڏ ين ائييين چيييو تيڏ ين انيهييَء
همراهه جي خا ا ٽييڪ ڏنيل ٻيانيهين ميٿيي کيان هيييٺ
هسري وئي خهئي.
منهنجا قدم ڳرا ڳرا ٿيڻ لڳا ،جهڙو هينئيين ميٿيان
ڪو بار آيو هجي.
پنهنجي ڪمري ۾ پهتس ،ٿيلهيو بيييڊ جيي کياٻيي
پاسي رکيم .ٽيبل تي پيل گيالس کيڻيي فيرج ميان
پاڻي ڀري پيتم .ڪمري جي واش روم جي سياڄيي
پاسي ٽووال ٽنگيل کڻي وهنجڻ هليو ويس ته وري
روشني ياد اچي وئي هئي.
هن جو ڪو به ميييسيج نيه آييو .آئيون بيييڊ تيي اچيي
ليٽي پيس” .آئون جڏ ن رات ۾ بيييڊ تيي سيميهيڻ
الِء ايندو آهيان ته مون کي ازخود سڄي ڏينهن جيي
ڪييارگييردگييي ذ يين تييي اسييري ۽ تييري ايينييدي آ ييي!
سارنگ جون ڳالهيون ۽ ان جيي عيميل پسينيدي رد
عيميل ،پييل هيييٺ حييياتيي گيذاريينيدڙ زال ميڙس جييي
ٻ خ
تاڙ سان سمهي پيو هئس.
ه
ٻئي ڏينهن آفيييس وڃيڻ الِء گيهير کيان رڪشيي ۾
وڃييي رهييييو هيئييس ،رڪشييي جييي اڳيييين سييييٽ تييي
هڪ مان ۽ هڪ ٻيو شخص ويٺل هيجيي .رڪشيي
جييي پيٺيئيييين سييييٽ تييي ٻييه عييورتييون وييٺييل هييييون.
رڪشا جي آوازن سان گيڏ هيڪ عيورت ٻيي عيورت
کان پڇيو ته ”تنهنجو مڙس ڇا ڪندو آ ي؟ “
مون چوري چوري مٿو کنندي ڏانهن توجو ڏنو.
”مون کي مڙس ئي ڪونهي؟“
” شادي نه ڪئي اٿئي هن عمر تائين؟“
”ڪئي هئم!“
”مري ويو ڇا؟“
”جيئرو آ ! ..پر مري وڃي ها ته بهتر هو!!“
”ڇو؟“ ان عورت پڇيس.
مون کان ڇرڪ نڪري ويو!
”منگتو“ عورت اهو چيئيي خياميوش ٿيي وئيي هيئيي.
اڳتي هيليي رڪشيا بيييٺيو تيه پييينيو عيورت رڪشيا
کان هيٺ لهي نرڙ تي کيرٿير جيبيل جيي چيوٽييين
خ
گهنج وجهندي وراڻييو” ،تيون اڃيان ڪينيهين
جهڙا
مرد جي َور نه چڙ ين آ ين شايد“.
رڪشيا ڊرائييييور ڪيلييچ قييابييو ڪييري گيييئير هينييييو ۽

رڪشا هليڻ لڳيو .ميون ٽيييڙي اک سيان رڪشيا ۾
ويٺل ڇوڪري ڏانهن نهاريو .ميون ميحيسيوس ڪيييو
ته ٻي عورت پيينيار عيورت جيو اهيڙو جيواب ٻيڌنيدي
خ
گهري سوچ ۾ ٻڏي وئي هئي.
اڳتي هيلينيدي ميون رڪشيا ڊرائيييور کيان پيڇيييو تيه
” خهن عورت توکي ڀاڙو ته ڏنو ئي ڪونه؟“
” يين جييو مييڙس نشييو ڪييري ٿييو ۽ هيين تييي تشييدد
ڪري ٿو! هييَء ويي ياري ڏيينيهين جيو شيهير ۾ پينيي
ٿي ،ڀاڙو شام جو واپسي مهل ڏيندي آ ي“.
اهو ٻڌي منهنجا خدشا ميردن جيي ميردانيگيي بيابيت
”شييدت“ اخيتييييار ڪييري چيڪييا هيئييا .آفييييس پيهيتييو
هئس .سارنگ پنهنجي ڪم ۾ مصروف هيو .ميون
به پنهنجو ليپ ٽاپ کيوليييو ،پير بييي ينيي وڌي وئيي
هئي! آئون پيڻ سيوچيڻ لڳيو هيئيس تيه روشينيي جيي
ميسيج بعد مون کان مسليسيل اهيڙا واقيعيا ڪيييئين
پيا جڙن .ٻه َ
هپري جو وقيت ٿيي چيڪيو هيو .سيارنيگ
مييون ون آيييو رسيمييي حييال احييوال ڪييرڻ بيعييد چييوڻ
لڳو” ،اڄ تنهنجي طبيعت ۾ مزو نه پيو لڳي!“
”يار! واقعي ڪالو کان ڪجهه ڪيفييت اهيڙي ئيي
نوعيت جي ٿي چڪي آ ي“.
” تو اڃان شادي ناهي ڪئيي ،پيوِء ائييين ڪيييفيييتيون
ڪي ييي يئ يين تي يب ييدي ييل ٿي يي يين؟“ س ييارن ييگ هي يلي يڪ ييي
مسڪراهٽ جا تاثر ڏيندي وراڻيو.
مون سارنگ جي ڪلهن تي هي۾ رکيي
وراڻيو” ،تنهنجي ڳالو غلط آ ي“.
”ب يل يڪييل! “ سييارنييگ اط يم يي ينييان سييان
وراڻيو.
”ڏس تييوکييي نييه زال جييي ڪ يپييڙن جييو
ٽينشن ،نيه ٻيارن جيي فيي جيو اليڪيو،
اهييڙي قسييم جييون ٻ ييييون ڪييي بييه
تييوکييي پييريشييانييييون نيياهيين ۽ وڏي
ڳالو ته تون ننڊ به پوري ڪينيدو
هوندين!۔“
َ
ڏينهن بيعيد هيڪ مسيئيليي
ٻن
جييي ٻ يئييي پيياسييي کييان هييڪ
مثبيت خيبير ميليي .مينيهينيجيي
انييدر ۾ سييرهييائييي ميحيسييوس
ٿييي ۽ مييون سييارنييگ کييان
پڇيو” ،ڪالو توهان جيييڪيا
ڳالو ڪئي هئيي انيهييَء جيو
متن اهيو هيو تيه ميرد نياڪياره
آ ن“.
”اڄ تييوهييان ئييي ڳييالييو ڪييريييو
پ ييييا تييه عييورت نيياهييي تييه ڪييوبييه
مسئلو ناهي“.
سارنگ جي چهري تي هيليڪيي مسيڪيراهيٽ
جا رنگ پکڙجڻ لڳا.
منهنجي اهڙي سوال تي سارنگ کي مئنيجير جيو
سڏ ٿيييو ۽ خ يو هيڪ اهيم ميييٽينيگ الِء صياحيب
سان گڏ روانو ٿي چڪو هو.
”باشعور ماڻگو جيي الشيعيور ۾ جيڏهين ڪيا

ڳالو اچي وڃي ٿي ته خا يا حيل ٿيييڻ جيي تيقياضيائين
جا طوفان برپا ڪيري ڇيڏيينيدي آ يي“ .آفيييس کيان
گهر وڃي رهيو هئس ته پيل واري جيوڙي کيي ڏٺيم
ته اڄ خ و زال مڙس ۽ ٻار ستل نظر اچي رهيييا هيئيا.
ويجهو وڃي ڏٺم ته اهڙي شور ۾ خ و جنهن ننيڊ ۾
سيتييل هيئييا شييايييد اهييڙي نينييڊ ڪينيهيين ڪينيهيين کييي
نصيب ٿئي .مون کي بيحد خوشي ٿيي ،انسيان الِء
انسانيت جي سيڙ يي جيا ڏاڪيا تيه گيهيڻيا آ ين ،پير
هڪ ڏاڪو اهو به آ ي ته توهان ٻييين جيي خيوشييين
۾ پاڻ کي ڪيترا ٿا ڀاڱي ڀائيوار سمجهو.
گهر په ي فرييش ٿيييو
ه يئييس .مييوبييائييل
کي ي ي ي ي ي ي يڻ ي ي ي ي ي ي ييي
جياچييييم
تي ي ي ي ي ي ي ي ييه

روشني جا ٻه ميسيج آيل هئا! لکيائين،
”ڪٿي آ ين؟“
ٻي ميسيج ۾ لکيل هو ته ”مرد ماڻگو وري عيورت
کي يڪدم ريسپانس ڏيڻ جي عمل کي هيييڻيو ٿيا
سمجهن “.آئون ڄاڻي نه سگهيو هئس تيه هين جيي
ميسيجن ۾ ڪيتيري صيداقيت يئيي .ميون رپيالئيي
ڪيو ،ته موبائل هاڻي ئي ڏٺي اٿم ۽ گگر آ يان.
روشني جو ٽيون ميييسيييج ميون کيي جيرڪينيدڙ لڳيو
و ” ،سڀاڻي منجهند ٽاڻي آئيون اوهيان جيي آفيييس
ايندس“.
دماغ ۾ خيوشيي ۽ مسيرت جيا گيل ٽيڙڻ لڳيا يئيا.
مون به اهو ميسيج رپالئي ڪندي سيرور ميحيسيوس
پئي ڪيو!
دماغ ۾ مالقات جو ڀوت گيهير ٺياهيي وييو هيو .خا يا
رات مون الِء ڊسيميبير جيي آخيري رات ميحيسيوس
ٿي هئي .ڇاڪاڻ جو محيبيوب جيو اهيڙو انيتيظيار
”ٻيو موت هوندو آ ي“.
آفيس پهتس ،پينيهينيجيي ڪيم کيي لڳيي وييو
هئس ،دماغ ۾ سواِء روشني جي ٻي ڪا ڳاليو
آئي نه پئي .منجهند مون الِء مانجهينيدو بيڻيجيي
چڪو هو .نيٺ اهيڙو ”سيولييَء جيي سيفير“ جيهيڙو
طويل انتظار ختم ٿيييو .روشينيي آفيييس پيهيتيي.
تييڏ يين مييون ميحيسييوس ڪييييو تييه هييا ٻيييلييي اڄ
روشني آفيس ۾ ضرور آ ي.
رسمي حال احوالن بعد روشنيي پيڇيڻ لڳيي
ته ”منهنجو ٻه ڏينيهين اڳ وارو ميييسيييج
رپالئي نه ڪيو؟“
مون کان بي اختيار ٽيهيڪ نيڪيري
ويو” ،ڪهڙو؟“
روشني ٽگڪ ڏيندي چوڻ لڳي.
”تيڏ ين تيه آئيون ميردن کيي اللي يي
سمجهان ٿي“.
روشني پڇڻ لڳي ته”توهان جي الِء
رات ۽ صب کان هين وقيت تيائييين
جو وقت تمام طويل محسوس ٿيييو
هييونييدو؟ اوهييان کييي سييڀ ڳييال يهييييون
وسري ويون هوندييون صيرف ميالقيات
ياد رهي هوندي؟
آئييون روشينييي کييي غييور سييان ڏس ينييدو
رهيس .آئون روشينيي سيان گيڏ گيذارييل
پييراڻيييين يييادن جييي ڌٻييڻ ۾ ڦيياسييي پييييو
هئس .روشني وڏي آواز ۾ سيڏ ڪيييو تيه
هيلو ”مرد ڪٿي خگم ٿي وئين؟“
منهنجي زبان مان بي ساختيه نيڪيري وييو
”مرد وڏو الل ي ۽ دوکيباز آ ي“.
اهو چئي مون سامهون نهاريو ته ”روشينيي
جي چهري تي اداس تاثر چٽا ٿيي چيڪيا
هئا ،هوَء حيرت مان ميون ڏانيهين نيهياري
رهي هئي!..
***
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شاعري

”انگلشُبي“
لنگمٽن هگس/اعجاز منگي

استاد چيو
گهر وڃي لک
هڪ صفحو اڄ رات
۽ اهو صفحو تنهنجي اندر جو اظهار هجي
پوِء ،اها ئي س ائي ٿي اڀرندي
مان حيران آهيان ،ڇا اهو ايترو آسان آهي؟
مان ٻاويهه سالن جو آهيان ،ڪارو،
جيڪو ونسٽن سالم ۾ ڄايو.
اتي اسڪول پڙهيم
پوِء درهام آيم ۽ هاڻ هتي
هن ڪاليج ۾
جيڪا هارلم جي ٽڪري تي آهي
چوٽيَء تان ڏاڪا
هارلم ڏانهن وٺي وڃن ٿا.
پارڪ مان گذري
مان سينٽ نڪولس کي پار ڪيان ٿو..
اٺين شاهراهه ،ستين شاهراهه
کانپوِء ”“Yواِء تي په ان ٿو
هارلم جي شاخ ”واِء“
جتان مان مشيني ڏاڪڻ Elevator
تي چڙهي،
ڪمري ۾ په ان ٿو
ويهان ٿو ۽ هي صفحو لکان ٿو
سچ ڄاڻڻ ،ٻنهي الِء آسان ناهي،
۽ مون الِء خا .ڪري
ٻاويهه سال وڏي عمر ناهي
پر مون کي اندازو آهي
ته مان ڪير آهيان
مان محسوس ڪيان ٿو
مان ڏسان ٿو
مان ٻڌان ٿو
هارلم
مان توکي ٻڌان ٿو
تون مون کي ٻڌ
مان توکي ٻڌان
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اسان ٻئي ،هن صفحي تي
هڪ ٻئي کي ٻڌون
هڪ ٻئي سان ڳالهايون.
ڪنيويارڪ مان توکي به ٻڌان ٿو
مان -ڪير؟
مان کائڻ ،پيئڻ ،سمهڻ ۽ پيار ڪرڻ چاهيان ٿو
مان ڪم ڪرڻ ،پڙهڻ ،سکڻ ۽ زندگيَء
کي سمجهڻ چاهيان ٿو
مان ڪرسمس تي چاهيان ٿو
ته تحفا ملن
پر منهنجو ڪارو رنگ
منهنجون خواهشون پوريون
ٿيڻ نه ڏيندو
پر ٻين قومن ۽ نسلن کي اهي
خوشيون ملن ٿيون
ته ڇا منهنجو صفحو به ڪارو
ٿي ويندو .جنهن تي لکان ٿو؟
پر منهنجو وجود
اڇو نه ٿيندو
پر اهو تنهنجو حصو ٿيندو
منهنجا استاد!
تنهنجو رنگ اڇو آهي.
پر پوِء به تون منهنجو حصو آهين
جيئن مان تنهنجو حصو آهيان
اصل ۾ آمريڪن هجڻ اهو آهي.
ڪڏهن ڪڏهن ،شايد تون
اهو نه ٿو چاهين ته مان
تنهنجو حصو ٿيان
۽ ڪڏهن ڪڏهن مان به پيو چاهيان
ته توکان ڌار رهان
پر اسان ڌار ناهيون
اها ڳالهه توکان پيو سکان
تون عمر ۾ وڏو آهين.
اڇي رنگ وارو آهين
۽ مون کان وڌيڪ آزاد آهين.
هي منهنجو صفحو
”انگلش بي“ الِء آهي.
***

راشد لکمير

پاڇن پويان ڊوڙي ڊوڙي پاڇولن ۾ گم ٿي ويس
پاڻ سميٽڻ چا يم جيڏو ايڏو وکري آهيان پيو
آن اڪيلو رڃ سفر ۾ لندي ٿڪجي آهيان پيو

***

ٽيڙو
محمد علي پٺاڻ

خاڏري ويندس مان،
پاڇو اوند هه سان گڏي،
خگذري ويندس مان!
خاڏري ويندس مان،
رنگ پکيڙي وا ۾،
گذري ويندس مان!
خاڏري ويندس مان،
ڇڏي تحريرون هتي،
خگذري ويندس مان!
خاڏري ويندس مان،
ڳوڙها لفظن سان َرلي،
خگذري ويندس مان!
خاڏري ويندس مان،
َ
درياه مان،
سوچن جي
خگذري ويندس مان!
***

شاعري

ثاقب ابڙو هاالئي

سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
رنييگ ۽ نسييل جييا وي يڇييا ،مييت ڀ ييييد مييان نييه ڄيياڻييان
پينيهينيجييو ليکيين ۾ پييڌرو ،ٻييوليييَء سييان مييان سي يياڻييان
اجيرڪ هيجييي يييا ڪيياشيي ،جينييڊي جينييب آ مينيهينيجييو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
مييوهيين دڙو صييدييين کييان ڏئييي شيياهييدي سينييڌييين جييي
م يه يمييان نييوازي يييارو! پ يي يئييي ڳييائ يبييي س ينييڌييين جييي
اميين آشيتييي بييه مييونسييان ،سييورهييييه ليقييب آ مينيهينيجييو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
َپ ي يکي ييڙا ڇي ييڏي ابي يياڻي ييا ،جيي ين ي يهي يين ويي ي َيل ٿ ي ييي ييا رواني ييا
آڪي يياش هي ييان هي يياريي ييو سي يياري ي يني ييدي ٿ ي ييي ييا زمي يياني ييا
ڌرت يييَء ڌڻ ييي ڌڪ يياڻ ييا دک ييڙو غ ييب آ مي يني يگي يني يج ييو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
ڪ ي يهي ييڙا ک ي يڻ ي ييان م ي ييان ني يياال ڪ ي ييي ييڏا ڏيي ييان ح ي ييواال
سي ي ين ي ييڌي جي ي يت ي ييي جي ي يت ي ييي آ ،آه ي يين خات ي ييي جي ي يم ي يياال
هيير ه ينييڌ سي َ
ياک آهييي هيير ه ينييڌ ادب آ م ين يه ين يجييو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
دور ڊجي ييي يٽ ييل ۾ ،ت ييون له ي خ
يک ڏس ييي گ ييوگ ييل ۾
ه يين ه
خ
منهنجي لهپي آ اڪرييل اييم اييس ونيڊوز جيي دل ۾
ايينييدڙ نسييل جييي ليئييه سييڀ ،سييارو سيبيب آ مينيهينيجييو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
ش يياع يير آن طي يف ي هيل مي يڪي يت ييب خ ييدمي يتي يگ ييذار آهي يي ييان
م ييرش ييد ج ييي ق ييول ت ييان م ييان دم دم ني يث ييار آهي يي ييان
”ابڙو هان وڏ وڙو هان“ اي عشق عجب آ مينيهينيجيو
سنڌي آهيان جڳت ۾ سنيڌييت ميذهيب آ مينيهينيجيو
***

غزل

معشوق علي جنجهي

َن يڪييو ڀ ييييرو َڀ ي ييان آئييون ،ت ه يکييو تييوڏي َاچييان
هڏسييي تييوکييي َوڃييان آئييون ،ته يکييو تييوڏي َاچييان
خکيلييي ۾ هخييييال جييا مينيظيير خاٺييي خجييون اوڙڪييون
َل يڪيين لي خ
يوڏن َل يهييان آئييون ،ت ه يکييو تييوڏي َاچييان

آئييون
آئييون
آهيين،
آئييون

َڇي َيمي خير خڇيليڪييي خڇيهييان آئييون ،تهيکييو تييوڏي َاچييان آئييون
نيظيير جييي پينييڌ تييي جييانيان َاٿيئييي خهييو اوٽيلييو تينيهينيجييو،
ڪڏي ايينيدم َ
خ
ڪيهيان آئيون ،تهيکيو تيوڏي َاچيان آئيون

اڪ يي يلييي ئييي تييه آن آئييون ،تهيکييو تييوڏي َاچييان آئييون۔
***

غزل

غزل

خليل عارف سومرو

امداد جسڪاڻي

روشنين جا شباب گيڙو ها
نينهن تنهنجا نصاب گيڙو ها
َرت هاڻا سوال جيڪي ها
تن جا مون ون جواب گيڙو ها
رات ،مان ۽ لطيف جو روضو
چنڊ گيڙو گالب گيڙو ها
وقت اوندهه جا رنگ ڦهاليا
يار پنهنجا ته خواب گيڙو ها
نيڻ ناسي کڻي ڏٺئين مرڪي
ڪيترائي حجاب گيڙو ها
صوفياڻي “خليل” عارف دل
سوچ گيڙو ڪتاب گيڙو ها
***

غزل

سجاد يوسف سومرو

ڀوڳي ٿي.
هڪڙي درد ڪهاڻي دلڙي
ٖ
ڀوڳي ٿي.
اک ڪئي ٻاراڻي دلڙي
ٖ
رات ”پشو پاشا“ جي هڪڙي درد ڪٿا،
ڀوڳي ٿي
ذهن پڙهي ”پيراڻي“ دلڙي
ٖ
َ
سلمان وڌيون ٿئي زنجيرون!
تهذيبن
ڀوڳي ٿي.
سيتا جي واڻياڻي دلڙي
ٖ
َ
پيار جي تو زرخيز َ
زمين تي محل اڏيا،
ڀوڳي ٿي.
منهنجي هيَء هارياڻي دلڙي
ٖ
سونهن جهڙي معصوم سنياسڻ سان ڦاٿي،
ڀوڳي ٿي.
گهٽين ۾ جوڳياڻي دلڙي
ٖ
سهاڳڻ خوشيون اوڍي ليٽين ٿي!
تون ته
ه
ڀوڳي ٿي.
منهنجي هيَء نماڻي دلڙي
ٖ
خ
ڪرن،
قرطاسن تي خيالن جا ٿا لڙڪ ه
سيني ۾ شاعراڻي دلڙي ڀوڳي ٿي.
ابڙي جو ڪهاڻين جو مجموعو،
پشو پاشا -جمال ٖ
پيراڻي ان جي شاهڪار ڪهاڻي .سيتا زينب -زيب
سنڌيَء جو ناول ،سلمان ۽ سيتا ان ۾ ڪردار.
***

چوين ٿو ي لکڻ ڪگڙو لڇڻ
ا و پنگنجو کلڻ ڪگڙو روئڻ
ڏکن ۾ ساٿ تنگنجو ڪونه آ
ڀال آ ين سڄڻ سائين سڄڻ
ز ر تنگنجي ٿن سان پي مري
مرڻ
ملڻ کان اڳ ڀال منهنجو
بدن ي خواب جگڙو ٿو لڳي
ملين جي خواب ۾ ڀي تون ملڻ
برابر ڪجگه به نا ي تو بنا
بنا تنگنجي ي منگنجو آ جڻ
جين امداد سان گڏ ۽ رسڻ
رسي پرچي پوين ٿو ي رسڻ
***

ڪگڙو
ڪگڙو
مونسان
ڪگڙو
وڃجي
ڪگڙو
مونکي
ڪگڙو
جانان
ڪگڙو
ڄاڻين
ڪگڙو

غزل

فياض ماهي چنا

منهنجي نيڻن ۾ وڃ
هس َ
ڪ !.سيڻن ۾ وڃ
َ
ايڏي تنها نه رهه…
ڪجهه ته ميڙن ۾ وڃ
پاڙي شادي اٿئي…
تون به سهرن ۾ وڃ
ديس زخمي سڄو
ڳوم! ويڙ ن ۾ وڃ
ما فردوس ٿئي…
وڃ نه پيرن ۾ وڃ
پنهنجي تعريف پڙ ه
منهنجي شعرن ۾ وڃ
***

غزل

وفا راشد عباسي

هوَء کلندي رهي ،چنڊ ڏسندو رهيو،
رات خسٽندي رهي ،چنڊ ڏسندو رهيو.
رڻ جو پنڌ هو ،رات ماٺار ۾،
وک وڌندي رهي ،چنڊ ڏسندو رهيو.
درد ن ڻيَء جو ،ڇيرين مان ڇڻندو رهيو،
پوِء به ن ندي رهي ،چنڊ ڏسندو رهيو.
هيڪلي ڪائي بيواهه ،سيَء تپ ۾،
رات ڪجهندي رهي ،چنڊ ڏسندو رهيو.
***
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