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ع جي ٿيل عام چونڊن 8102
جي نتيجي ۾ تحريڪ 
انصاف پنهنجي اتحادين سان 
گڏجي حڪومت ٺاهي. عمران 
خان کي ايندڙ پنجن سالن الِء 
وزيراعظم جي عهدي تي 
چونڊيو ويو. عوام جو اهو ووٽ تبديليَء الِء تصور 

 88ڪيو ويو هو. جيئن ته تحريڪ انصاف پنهنجي 
ساال جدوجهد ۾ اها ذهن سازي ڪندي رهي هئي ته 
پاڪستان ۾ حق حڪمراني ڪڏهن به عوام الِء نه 
رهيو آهي. ڪرپشن ملڪ کي کائي وئي آهي ۽ ٻه 
سياسي خاندان اقتدار ۾ پنهنجو وارو وٺندا رهيا آهن 
۽ اسان جي ملڪ تي مافيائون حڪمران رهيون آهن. 
نتيجي ۾ تحريڪ انصاف کي جيڪڏهن پاڪستان 
جي عوام منتخب ڪيو ته سمجهيو ويو ته انهيَء 
ٻنهي سياسي خاندانن جي هڪ هٽي کي ختم ڪري 
ڇڏيو آهي ۽ اهي چاهين پيا ته ماڻهن کي انهن جو 
حق واپس ملي، قانون جو اطالق ٿئي ۽ ڪرپشن کي 

 پاڙان پٽي اڇاليو وڃي. 
پاڪستان جي عوام انهيَء اميد تي تحريڪ انصاف 
کي ووٽ ڏنو هو ته اها پارٽي سڀ ڪجهه تبديل 
ڪري ڇڏيندي. اهڙو يقين عوام کي تحريڪ انصاف 
جي سربراهه جي تقريرن ۽ پارٽي منشور به ڏياريو هو. 

لک گهر انهي جو واعدو  11ڪروڙ نوڪريون ۽  01
الڳ هو، پر جڏهن تحريڪ انصاف جي حڪومت 
وزيراعظم عمران جي سربراهيَء ۾ اقتدار ماڻيو ته 
عوام کي انهيَء مان سڀ اميدون هيون ته هاڻ ڏک جا 
ڏينهن ختم ٿي ويا. ڇاڪاڻ جو پاڪستان کي هڪ 
ايماندار وزيراعظم مليو آهي. هاڻ قانون جي 
حڪمراني بحال ٿيندي، سڀ ڪجهه ميرٽ تي ٿيندو. 
وزيراعطم جو ماضيَء جيئن ته هڪ ڪامياب 
ڪرڪيٽر ۽ سماج سڌارڪ شخص وارو رهيو آهي. 

ع وارو ڪرڪيٽ ورلڊ ڪپ کٽيو 0998هن جيئن ته 
هو. انهيَء ڪري هو ماڻهن جو هيرو هو ۽ پاڪستان 
جو عوام جو گهڻو ڪري ڪرڪيٽ راند جو شائق 
آهي، انهيَء سلسلي ۾ هن جي شخصيت هڪ هيرو 
وارو پئي رهي آهي. اڳتي هلي شوڪت خانم ڪينسر 
اسپتال ۽ نمل يونيورسٽي جهڙا صحت دوست ۽ علم 

دوست پراجيڪٽس ماڻهن جي نظر ۾ هن الِء تحسين 
پيدا ڪئي، پر اهي سڀ ماضيَء جون ڪاميابيون 

ع ۾ انهيَء کان 8102هيون جڏهن کيس اقتدار مليو 
ع تائين. سندس اقتدار جو چوٿون سال 8188وٺي اڄ 

هلي رهيو آهي، ڪوبه شخص هر ميدان ۾ ڪامياب 
ٿئي، اهو شايد ممڪن نٿو هجي. هو هڪ سياستدان 
۽ ايجيٽيٽر طور ڪامياب رهيو. اها ڪاميابي تڏهن 
هئي جڏهن هو حزب اختالف ۾ هو ۽ سندس خوش 
نصيبي هئي جو ملڪ جي اعلٰي ادارن ۾ به هن الِء 
 تحسين هئي ۽ انهن سان سندس الڳاپا دوستاڻه هئا. 

ع عمران خان جي اقتدار الِء ڪو سٺو 8102سال 
سنئوڻ ڪونه کڻي آيو. سبب انهيَء جو اهو آهي ته 
سياست ۽ حڪمراني اهڙو راز آهي جو هر حڪمران 
کي سمجهه ۾ نه ايندو آهي. ايئن حڪمراني جو اهو 
طريقو جڏهن سياسي منشور تي عمل ٿئي ۽ صحت، 
تعليم، زراعت، صنعت ۾ گهربل نتيجا ملن. جڏهن 
خلق جي روزگار جو مسئلو حل ٿئي ۽ ملڪ ۾ 
خوشحالي ٿئي. ملڪ جي ماڻهن کي اميدون هيون ته 
تحريڪ انصاف جي حڪومت سڀ ڪجهه بدالئي 
ڇڏيندي ۽ ٿيو انهيَء جي ابتڙ تحريڪ انصاف 
حڪومت جي نااهلي پهرين ڏينهن کان ظاهر هئي. 
پاڪستان جي اشرافيه هن حڪومت ۾ پنهنجو وارو 
وٺي رهي هئي. نتيجي ۾ عمران خان جي حڪومت 
پنهنجي پهرين سال کان اسڪينڊلن جي ور چڙهي 
وئي. سڀ کان پهرين دوائن جو اسڪينڊل ظاهر ٿيو 

سيڪڙو وڌي ويون  011جڏهن انهن جون قيمتون 
جنهن غريب ۽ بي پهچ ماڻهن الِء مسئلو پيدا ڪيو. 
پوِء الڳيتو پيٽرول، کنڊ ۽ اٽي جا اسڪينڊلز جن گهٽ 
آمدني وارن ماڻهن جي زندگيَء کي زهر بڻائي ڇڏيو. 
مهانگائي جو الڳيتو طوفان هو جيڪو تحريڪ 
انصاف جي سڄي دور حڪومت ۾ جاري رهيو آهي. 
تحريڪ انصاف جو ٻيو بيانيو هو ڪرپشن فري 
پاڪستان. انهيَء ۾ اها حڪومت نااهل ثابت ٿي. 
حزب اختالف جي سموري قيادت جيل ۾ هئي ته به 
سرڪار ڪوبه ڪيس انهن مٿان ثابت نه ڪري 
سگهي. جڏهن ته برطانيه ۾ مني الرڊنگ ۽ ڪرپشن 
جا جيڪي ڪيس مخالف اڳواڻن تي هئا جي عمران 
سرڪار داخل ڪيا هئا، سي به حڪومت هارائي وئي 

انهيَء نتيجي ۾ ڪرپشن جي خالف انهيَء جي پيش 
رفت ناڪام ٿي وئي ۽ مخالف پارٽيون ٿوري ئي 
عرصي ۾ عوام ۾ ٻيهر مقبول ٿي ويون ۽ پي ٽي آِء 
حڪومت پنهنجي حڪمراني جي عرصي ۾ گهڻو 

 ڪري سڀئي ذيلي چونڊون هارائي وئي. 
نه صرف ايترو پر هاڻ حڪومت نه صرف ملڪي سطح 
تي ناڪام ٿي آهي، پر انهيَء خارجه پاليسي ۾ به 
ڪنهن ڪاميابيَء جو منهن نه ڏٺو. سي پيڪ جي 
ڪري چين ڪاوڙجي ويو. متحده عرب امارات سعودي 
عرب سان تعلقات به مثالي نه رهيا آهن. آمريڪا جو 
صدر جوبائيڊن ته فون نٿو ڪري، هاڻ ته وزيراعظم 
سڌو سنئون آمريڪا مخالف آهي. هن پنهنجي تقريرن 
۾ اهو چيو آهي ته آمريڪا سندس اقتدار جي خالف 
سازش ڪري رهيو آهي. انهيَء سڄي بيان بازي جي 
پٺيان حزب اختالف طرفان پيش ڪيل تحريڪ انصاف 
خالف عدم اعتماد آهي جا لڳي ٿو ته ڪامياب ٿي 
رهي آهي اقتدار هٿ مان ويندو ڏسي. لڳي ٿو ته 
تحريڪ انصاف جو سربراهه پريشان ٿي ويو آهي ۽ 
پنهنجي ناڪامين کي لڪائڻ الِء مذهب، عقيدي ۽ 
حب الوطني جي جذبن کي استعمال ڪري رهيو آهي، 
پر انهيَء سڀ جي باوجود لڳي ٿو ته سندس اقتدار جا 

 آخري ڏينهن آهن. 
وزيراعظم عمران خان کي اهو مشورو ڏينداسين ته هو 
جمهوري قدرن جو احترام ڪري ۽ پارليامينٽ ۾ 
پيش ٿيل عدم اعتماد جي تحريڪ کي مڙس ماڻهو 
ٿي منهن ڏئي ۽ جيڪڏهن عدم اعتماد جي تحريڪ 
ڪامياب ٿي وڃي ٿي ته هو با عزت طريقي سان ان 
کي قبول ڪري ۽ اقتدار اپوزيشن ڌڙن جي حوالي 
ڪري ڇڏي. جيڪڏهن هو اقتدار کان ڌار ٿئي ٿو ته 
کيس آرام سان ويهي پنهنجي پارٽي جي رهنمائن 
سان گڏجي پنهنجي ناڪاميَء جي سببن جي تحقيق 
ڪرڻ گهرجي ته هن کان پنهنجي دور حڪمرانيَء ۾ 
ڪهڙيون ڪهڙيون غلطيون ٿيون. جيڪڏهن هو انهيَء 
جو تجزيو ايمانداريَء سان ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي 
ٿو ته پوِء تحريڪ انصاف جڏهن به اقتدار ۾ آئي ته 
پهرين کان بهتر حڪمرانيَء ذريعي پاڪستان جي 
عوام کي بهتر مستقبل ۽ بهتر پاليسيون ڏيئي 

 سگهندي. 

 ايڊيءوريل

 وزيراعظمُعمرانُخ نُکيُمجهوريُعملُحتت
 شڪستُقبولُڪرڻُگهرجيُ

 

جوالِء  
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جمهوريت جي ڪنننهنن سنان  
ڀيٽ ڪنجني، چنينن سنان اتني 
ته جمهوريت آهي ئي ڪنوننه  
ايران سان ڪنننهنن حند تنائنينن 
جننمننهننوريننت آهنني، پننر آخننري 
فيصلو مذهبي پيشوائن وٽ. 

صاحب ته  P.Mانڊيا جي ڳالهه ڪرڻ کان مٿي آهي. 
تازي تقرير ۾ ان جي تعريف ڪئي آهي، پنر ان سنان 
بننه نننٿننا ڪننريننون، بنناقنني رهنني ٿننو اسننان جننو مننذهننبنني 
پنناڙيسننري افنننننانسننتننان، اتنني تننه جننمننهننوريننت آهنني ئنني 
ڪانه. جيڪا انڌي منڊي هئي ان کني اسنان سنمنينت 

صنناحننب چننيننو هننو تننه  P.Mدنننيننا نننه سننٺننو. اسننان جنني 
طننالننبننان جنني اچننڻ کننانننپننوِء افنننننانسننتننان جنني منناڻننهننن 
غالميَء جون زننجنينرون ٽنوڙينون آهنن. اهنا آهني اسنان 
جي پاڙيسري ملڪن جي جمهوري صنورتنحنال. اسنان 
جنني جننمننهننوري صننورتننحننال اوهننان جنني ۽ اسننان جنني 

سننالنن جني تنارينن  جننو  40سنامنهننون آهنني. هننن وقننت 
جائزو وٺڻ جو ڪوبه فائدو نه آهي سڀ ڪنجنهنه اسنان 
جي سامهون آهي. جمهوريت ڪڏهن ۽ ڪينئنن آئني 

آهنني ۽ آئنني بننه آهنني يننا نننه يننا ڪننيننئننن وئنني  سنن ننر 
ماضيَء جو آهي. پاڻ صنرف گنذرينل چنئنن سنالنن جنو 

سننالننن جننو حسنناب نننه ڪننري  41جننائننزو وٺننون ٿننا، 
 8102جنوالِء  81سگهنداسين نه وٺي سگهننداسنينن. 

تنني پنني ٽنني آِء ٻننيننن پننارٽننيننن جنني ڀننيننٽ ۾ وڌيننڪ 
سيٽون حاصل ڪيون پر حڪومت ٺناهنڻ الِء گنهنربنل 
سنادي اڪننثننريننت حنناصننل ڪنري نننه سننگننهنني. ان جنني 

سسٽم پڻ بنينهني رهنينو. ڪنراچني  R.T.Sباوجود جو 
ڪنالڪنن  63جهڙي شهر جي هڪ سيٽ جو نتيجو 

کانپوِء آيو. اپوزيشن دانهون ڪننندي رهني تنه ڌاننڌلني 
ٿي آهي، پر قومي اسيمبلي ۾ قسنم بنه کنڻني آئني. 
اڄ بننه شننهننبنناز شننريننف جنني تننقننريننر رڪننارڊ تنني آهنني، 

صناحنب کني  P.Mجنهن قومي اسيمبلي ۾ ان وقنت 
مخاطب ٿنيننندي چنينو هنو تنه اسنان منينثناق منعنينشنت 
ڪريون ٿا. اڳيون ڳالهيون وساريون ٿا، اڳنتني گنڏجني 
ڪننم ڪننرڻ الِء تننيننار آهنننيننون. بننالول صنناحننب پنننڻ 
دوستيَء جي هٿ وڌائڻ جني ڳنالنهنه ڪنئني هنئني.   
  کي سواِء سنڌ جي بناقني پنوري منلنڪ ۾ ڌاننڌلني 

صناحنب ڪنننهنن  P.Mکي نظر پئي آئني، پنر پنوِء بنه 

جي به ٻڌڻ الِء تيار نه هو. ڇو ته کيس خنبنر هنئني تنه 
ڪيئن ٿيو آهي. عليم خان جنو سنرمناينو بنه  P.Mهو 

شامل، ترين صاحب جو جهاز به سناڻ ۽ ننينوٽنرل جني 
مهرباني به ان ڪري ته هو پناڻ کني اننتنهنائني زينرڪ 
سياستدان سنمنجنهني رهنينو هنو ۽ منوال جنٽ اننداز ۾ 
ڪنهن کي به نه ڇڏيندس، پر ڪندس ڪجهنه بنه ننه. 
فلمنن ۾ اينئنن ٿنيننندو آهني ڪنئنمنرا آن تنه اينڪنشنن 
شروع، ڪئمرا آف ته سين ختنم وري گنڏجني چناننهنه 
پيئبي. چئن سالن جني عنرصني ۾ ڪنهنڙي چ نائني 
ٿي عام ماڻهو سان ملڪ سان ملڪ جي صنورتنحنال 
روز بننروز خننراب ٿننيننننندي وئنني، پننر مننالننڪننن هننن کنني 
تسلي پئي ڏني ته پرواهه ننه ڪنر اسنينن تنو سنان گنڏ 
آهننيننون. ان وقننت جنني سننپننريننم ڪننورٽ جنني چننيننف 
جسننٽننس صنناحننب تننه هننن کنني صننادق ۽ امننيننن ظنناهننر 
ڪننري ڇننڏيننو، هننمننراهننه ات ۾ منننننرور ويننتننر جننو سننڀ 
تعري ون پيا ڪن ته غرور جي انتها تني پنهنوني وينو. 
نواز شريف ته ڀڄي جان ڇڏائي، زرداري مالنڪنن سنان 
پهرين کان ٺهنينل ان بنه ڪنجنهنه وقنت جنينل يناتنرا ۽ 
اسپتال ياترا کاننپنوِء بنينمناري جنو بنهناننو ڪنري منا  

  حاالت حاضره 

 

 جمهوريت جي شڪست
 انور حسين قاضي
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ميٺ ۾ سنڌ حڪومت جا مزا پئي ماڻيا، باقي رهينو 
مننوالنننا صنناحننب سننو ان جننو حننلننوو  ننڪننو ٿنني ويننو، ان 
ويواري پوري ڪوشش ڪنئني صندارت الِء بنينٺنو   
  ووٽ نه ڪيو، اسالم آباد ۾ ڌرڻو هنيو ڪجهه ننه 

ٺاهي     ان مان ٻاهنر  P.D.Mوريو     سان گڏ 
نڪري وئي. شهباز شريف جيل يناتنرا ڪنئني گنهنڻني 

 ڪوشش ڪئي، پر وريو ڪجهه به نه. 
P.M  صاحب روز بروز مضبوط ٿي رهيو هو. چنون ٿنا

ته ڪنهن ڳو  ۾ ڪو بندتنمنينز ڇنوڪنرو هنونندو هنو، 
وتندو هو هر شريف ماڻهو جو پنٽنڪنو الهنيننندو. هنڪ 
ڏينننننهننن ڪنننننهننن سننينناڻنني شننريننف منناڻننهننو جننو پننٽننڪننو 
الٿائين ان هن ڇوڪري کني هنڪ رپنينو خنرچني ڏنني. 
ڇننوڪننرو وائننڙو ٿنني ويننو ان کننان پنن ننيننائننيننن تننه مننون 
تنهنجو پنٽنڪنو الٿنو آهني تنو وري منون کني خنرچني 
ڏني آهني. هنمنراهنه چنينس تنه ينار منان غنرينب مناڻنهنو 
آهيان ان ڪري توکي هڪ رپيو ڏنو آهني، اگنر ڳنو  

رپنينا تنوکني خنرچني  011يا  11جو وڏيرو هجان ها ته 
ڏيان ها. ڇوڪري سنمنجنهنو تنه ڪنم تنه منان ڀنلنو ٿنو 
ڪريان شري ن ۽ غريبن جا پٽڪا الهنينان ٿنو، ڇنو ننه 

رپنينا خنرچني  011ينا  11وڏيري جو پٽڪو الهيان تنه 
مننلنني پننوننندي سننو ڀننري بننازار ۾ وڏيننري جننو پننٽننڪننو 
الٿائين، وڏيري سان گڏ ڪمدار، هاري ۽ واٺا گڏ هنئنا 
پوِء جيڪا ڇنوڪنري سنان ٿني سنا ڳنالنهنه ڪنرڻ کنان 

 وڏي آهي. 
 8180شايند هنتني بنه اينئنن ئني ٿنينو آهني، آڪنٽنوبنر 

تائين حڪومت جي هرهڪ ڳالهه ٺنينڪ هنئني ڪنابنه 
مننهننانننگننائنني نننه هننئنني، امننن امننان، روزگننار بننس راوي 
سڪون ئي سڪون پيو لکي بس اپوزيشن ُڪنر ُڪنر 
پئي ڪندي هئي، پر ڪنهن جو بنه اوڏاننهنن ڌينان ننه 

 پئي ويو. 
انننهننيَء سننڄنني ڪننوئننلنني جنني ڪنناروبننار ۾ اخننالقننيننات 
ڪٿي آهي، اگر اخنالقنينات جنو فنقندان آهني تنه آئنينن 
ڪٿي آهي، اگر آئين آهني تنه ان ۾ اينتنرا منوننجنهنارا 
ڇنو آهننن  پننوِء قنناننون ڪنيننئنن عنمننل ۾ اچني. جنڏهننن 
سياسي ماحنول ۾ اهني سنڀ غنينر مننناسنب هنجنن ينا 
انهن ۾ مونجهارا هجن ته پوِء ايئن ٿيندو آهي جيئن 
اسان وٽ ٿنئني پنينو. اگنر ڪنننهنن پنارٽني منخنصنو  
سيٽن تي مطلب اقليتي يا عورتن وارينن سنينٽنن تني 
جيڪي مينمنبنر ٿنينا آهنن تنه اخنالقني طنور اننهنن وٽ 

ڪهڙو جنواز آهني جنو اهني منينمنبنر پنننهنننجني پنارٽني 
پنالنينسني کنان اننحنراف ڪنن اگنر اننهنن وٽ ٿنوري بنه 
اخالقيات آهي تنه پنهنرينن اهني پنننهنننجني سنينٽ تنان 
اسعي ٰي ڏين اگر انهن جو انهيَء پارٽي جي پنالنينسني 
سان اختالف آهي، پر هن معاشري ۾ اخنالقنينات جني 
ڳالهنه ڪنرڻ وڏي بند اخنالقني آهني. پنوِء اچنون ٿنا تنه 

فلور ڪراسنگ جي راِء آهني  A-36آئين ڇا ٿو چوي 
ته اگر ڪوبه ميمبر پنهنجي پارٽي پاليسي کان هٽي 
ڪري وزيراعظم کي ووٽ ننه ڪنري ينا وري فننناننس 
بل ۾ پارٽي مخال ت ڪري تنه ان کني ننااهنل ڪنري 
سگهجي ٿو، پر ان ۾ مونجهارا آهنن جنن کني ٺنينڪ 
ڪننرڻ الِء سننپننريننم ڪننورٽ جنني هننڪ الرجننر بننينننننچ 
تشڪيل پڻ ڏني وئي آهي ته جيئن اها آئين جي ان 
شق جي وضاحت ڪري سگهي، پر ان الرجر بينچ ۾ 
چيف جسٽس صاحب کانپوِء سينئر ترين جج صاحب 
مطلب قاضي فنائنز عنينسنٰي صناحنب منوجنود ننه آهني، 
هاڻ ڏسون ته ڪهڙو فنينصنلنو ٿنو اچني. اهنو بنه ڏسنڻنو 
آهي ته وقتائتو به اچي ٿو يا ان کي بنه دينر واري رينر 
۾ وڌو ٿننو وڃنني. بنناقنني رهننيننو قننانننون تننه اهننو ويننوننارو 
غريبن الِء هوندو آهي ڏارن الِء نه، اگر ڏارن الِء هنجني 

جنو  M.N.Aجني  J.U.I.Fها ته پارليامينٽ الجز مان 
پٽڪو الهي کيس گرفتار نه ڪيو وڃني هناا اگنر پنوِء 
کڻي ان کي ڇڏيو ويو، سندس ڏوهه اهو هو ته ان جني 

مهمان موجود هئا جنن تني صنرف اهنو  01ڪمري ۾ 
جي ذيلي تنننظنينم  J.U.I.Fالزام هو ته انهن جو تعلق 

 M.N.Aانصار السالم سان هو. ٻنئني پناسني وري ٻنه 
مناڻنهنو  11کنان  01تحريڪ انصاف جا پاڻ سان گڏ 

وٺي سنڌ هائوس تي حنمنلنو ڪنرڻ آينا. سنننڌ هنائنوس 
جو گيٽ ٽنوڙينو، گنارينون ۽ ڌمنڪنينون ڏننينون، پنر ان 
معاملي تي ڪجهه به نه ٿيو. چوڻ جو مطلب ته اينڏو 
وڏو جرم جو هڪ صنوبني جني هنائنوس جني عنزت ۽ 
احتنرام کني ننه صنرف زبنانني، پنر عنمنلني طنور پنامنال 
ڪيو ويو، سڌو سنئون دهشتگردي جو ڪنينس آهني. 
سنننننڌ هننائننوس ۾ ان وقننت مننيننمننبننرن جننا خنناننندان پننڻ 
ترسيل هئا، پنر ڇنو تنه هنالن ڪنرڻ وارا حنڪنومنت ڌر 
سان الڳاپيل هئا، انهيَء ڪري انهنن تني ڪنوبنه قنرار 

پڻ سنڌ هائنوس  F.I.Rواقعي قانوني ايڪشن نه ٿيو. 
جي مئنيجر جي مرضي مطنابنق ننه ڪنٽني وئني. هني 
نمونو اسان کي واضح ٻڌائي ٿو ته قانون هميشه ڏارن 

سننان گننڏ هننوننندو، هنناڻنني اگننر ڪننجننهننه وقننت کننانننپننوِء 
J.U.I.F  حڪومنت جنو حصنو بنڻنجني ٿني تنه ان وقنت

جنا  P.T.Iقانون انهنن کني سنالم ڪننندو ۽ ان وقنت 
ميمبر اول تنه اهنڙي ڪنننهنن بنه عنمنل جني جنرئنت ننه 
ڪري سگهندا ۽ جيڪڏهن ڪنهنن اهنڙي بنينوقنوفني 

 ڪئي ته پوِء انهن جا پٽڪا به ڌوڙ ٿيندا.
هي آهني اسنان جني سنيناسنت جنو منحنور صنرف پناور 
کپي اخنالق سنان ان جنو ڪنوبنه واسنطنو ننه آهني. هنن 

جا باغي ميمنبنر آهنن اننهنن منان  P.T.Iوقت جيڪي 
سنينڪنڙو تنه ٻنينن پنارٽنينن کنان آينا آهنن، جنڏهنن  41

P.T.I  کي سنينننينٽ جني النينڪنشنن ۾ منينجنارٽني ۾
ووٽن جي ضرورت هئي ۽ کنينن پنننهنننجني اننگ کنان 
وڌيڪ ووٽ مليا ته سندن چوڻ هو تنه منينمنبنر ضنمنينر 
جي آواز تي آيا آهن، هناڻني جنينڪنڏهنن اهني سناڳنينا 
منينمنبنر ٻني پنارٽني طنرف الڙو رکنن ٿنا تنه اننهنن کني 
ڪرپٽ ترين چيو وڃي پيو. اگنر وري سناڳنينا منينمنبنر 
واپس ايندا ته وري ضمير جي آواز تي پني  پنننهنننجني 
باغي پٽن کي معاف ڪري ڇڏيننندو. منطنلنب ضنمنينر 

 ويوارو پريشان آهي. 
انهيَء ڪري اسان جي هن سياست جي رانند ۾ سنڀ 
کان ڪمزور پڻ سياست آهي جنهن ۾ ڪنوبنه اصنول 
نه آهي نه ئي اها عوام جي ڀلي الِء ڪم ڪنري ٿني. 
ڪهڙي به پارٽي هجي، ڪهڙا به نعرا هڻي، پر فنائندو 
عوام جو نه صرف چند م اد پرستن جو هوندو آهي ۽ 
اهي وقت بوقت پنهنجون وفنادارينون منٽنائنيننندا رهننندا 
آهن، اصل ۾ ته اهي پنننهنننجني فنائندي الِء ان سنڄني 
راند جو حصو بنڻنجننندا آهنن ۽ عنوام جني من ناد جني 
ڳالهه جڏهن ڪنندا آهنن تنه اهنو سنراسنر ڪنوڙ هنونندو 
آهي. عنوام سنڄني مناحنول ۾ ڀنوڳني ٿنو، ننقنصنان بنه 
اننهنيَء جنو آهني ۽ ڪنجننهنه ڪننري بننه ننٿننو سننگنهنني  
جننڏهننن  ان قسننم جنني سننينناسنني ڀنن  ڊاهننه ٿننئنني ٿنني، 
پاليسيون تبديل ٿيون ٿيون ۽ عنوام جني ٽنينڪنسنن 
جو پئسو خرچ ٿئي ٿو، آِء ايم ايف جنا قنرو وڌن ٿنا 
ته ان قرو جو بنار عنوام ئني پنننهنننجنن ڪنلنهنن تني 
برداشت ڪري ٿو ۽ ان کي الهڻ الِء وري مشنقنت ۾ 
لڳي ٿو وڃي ۽ سنيناسنتندان هنڪنننئني سنان سنيناسني 
اختالف ڪندي فائدا حاصل ڪن ٿا. اهنو سنوال آهني 

 جنهن جو جواب اسان کي تالش ڪرڻو آهي. 
*** 
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سننيننناسننني حنننرفنننت، سنننيننناسننني  
چاالڪي، وقتي ٺڳي آهني ۽ 
منننوسنننمننني چنننوري چنننئنننون جنننو 
جڏهن جنڏهنن اپنرينل ٿنو اچني، 
جڏهن جڏهن خريف جنا فصنل 
ٿا اچن، جڏهن جڏهن ساريالي 
فصل جي مند چڙهي ٿي اچي، تڏهنن تنڏهنن پنننجناب 

ع واري ٺاھ جي ڀڃڪڙي ٿنو ڪنري، 0990ارسا جي 
پناڻننيَء جنني ورس تنني سننينناسنت ٿننو ڪننري، ڊيننمننن جننو 

ع کناننپنوِء پنننجناب 0996ڊرامو ٿنو ڪنري، حناالننڪنه 
سينڪنڙو  02مسلسل پاڻيَء جون چوريون ڪري وڃي 

تائين پڄائي آهي، هنننن اهنڙينون پناڻني جنون چنورينون 
ڪري پنننهنننجنن ڇن  مناهني واهنن، ڪنينننالنن ۽ ننالنن 
)جيئن چشما ڪنينننال تني پنابننندي هنئني تنه هنو اهنو 
ڪينال نه وهائيندا( کي ٻارهن مهنينننا وهنائنيننندا رهنن 

ع کان ات اسنان وٽ ڇن  منهنينننا 0991ٿا. ان ڪري 
وهندڙ ڪينال هاڻي ٻه مهينا به نٿنا هنلنن. وري اينڏي 
واويال، احتجاجن ۽ ڌرڻن کانپوِء پنجاب جون ريناسنتني 

 84سيڪڙو پاڻي مان رڳو هناڻني  02قوتون روڪيل 
سنيننڪننڙو پنناڻنني ڏيننڻ تنني راضنني ٿني ويننون آهننن، جننو 

 881111ڪننيننوسننڪ مننان وڌائنني  084111هنناڻنني 
ڪيوسڪ پاڻي وهائي ڏنو اٿن، پر اهو منڃنڻ ضنروري 

سنينڪنڙو زرعني  80آهي ته ملڪ جو جي ڊي پي جو 
سينڪنڙو  21سيڪٽر تي ٿو ڀاڙي ۽ ايڪسپورٽ جو 

شيون زرعي پيداوار آهن جنهن ۾ ڪپ ، تنينلني ٻنج، 

 49.3چانور ۽ ميوا وغيره شامل آهن. وري اهو بنه تنه 
هيڪٽر )هڪ هيڪٽر معنٰي ڏھ هنزار چنورس منينٽنر( 
ڪننل زمننيننن آهنني جننيننڪننا زرعنني طننريننقنني سننان آبنناد 

هنينڪنٽنر  88.0ڪري سگهجي ٿي، پنر ان منان رڳنو 
زمين زرعي آهي جنهن منان پنينداوار منلني ٿني بناقني 
رهيل زمين جهنگ، بنينابنان، ٻنينال، جنبنل، رڻ پنٽ ۽ 
ريگستان آهن جيڪي آباد نٿا ڪنري سنگنهنجنن، پنر 

سنينڪنڙو  31اسان جو منلنڪ اهنڙو آهني جنننهنن جني 
آبادي رڳو زرعي سيڪٽر تي ٿي ڀناڙي ۽ جنننهنن ۾ 

سيڪنڙو  91ايڪو سسٽم سميت گليشيئر جو پاڻي 
رڳو زرعني آبنادي الِء اسنتنعنمنال ٿنو ٿنئني، پنر حنينرت 

هنون منلنڪ آهني،  63آهي پاڪستان پوِء به دنيا جو 
جنهن ۾ پاڻيَء جي کنوٽ سنبنب جنهنينڙا جنهنٽنا،  نڏا 
فساد ۽ قومني سنطنح تني چنورينون بنه ٿنيننندينون رهنن 
ٿيون جنننهنن جنو تندارڪ اهنو آهني تنه هنر سنال پناڻني 
روڪي ان تي قومي سطح تي ن رتون پکينڙينون وڃنن 
ٿيون، پاڻي ڪان رسن ڪرائي اتي اعلٰي آفيسرن جني 
قومي تذليل ڪئي وڃي ٿي، پر جنڏهنن ڳنالن  ڳناٽني 

سنينڪنڙو پناڻني منان رڳنو  02کان چڙهي وڃي تڏهن 
سيڪڙو پاڻي ڏئي ڳنالن  لنئني منٽني ڪنري وري  84

سال گذارجي ٿو. ڇو تنه پناڻني جني کنوٽ جني ڪنري 
جتي ٻيال، جهنگ جهر، وڻ ٽڻ تباھ ٿي ويا آهنن )۽ 
ٿيندا رهن ٿنا( اتني اينڪنو سنسنٽنم بنه تنبناھ ٿني وينو 
آهي ۽ اڃان ٿيندو رهندو. معنٰي جنهن کي پاڻي جي 
سائيڪل چئون ته مينهن وسن، ڌرتني سنينراب ٿنئني، 

گليشيئر جي برف پگهرجي، جنر ڀنرجنن، فصنل ٿنينن، 
وري پاڻي ٻاڦ بڻجي ۽ وري منينننهنن وسنن، منوسنم 
ٿڌي مان گرم ٿئي ته گليشيئر برف جا پنهناڙ، جنبنل 
۽ ٽڪريون ڳري واهرن مان وهي سنڌو ۾ ڇنوڙ ڪنن، 
معنٰي اها سڄي سائيڪنل ۽ اينڪنو سنسنٽنم رڳنو ان 
ڪري به تباھ آهني جنو صنوبنن کني پناڻني پنورو ننٿنو 
ملي، پر هنن پنجاب وارن ته ان پاڻي تي به تاال هنڻني 
ڇڏيا آهن، مطلب ته جڏهن پاڻي سنڌوَء مان وهني ٿنو 
نننڪننري تننڏهننن اهنني وري ڊيننم ڀننري رکنني ٿننا ڇننڏيننن 
جننيننڪنني لننکننيننن ايننڪننڙن ۾ پننکننڙيننل آهننن جننن جنني 
استعمال الِء سنڌ بلوچستان هر سال جيستنائنينن روڄ 
راڙو، هل هنگامو، جلوس جلسا، احنتنجناج ۽ هنڙتنالنون 
نه ڪن تيستائين پنجاب کي پاڻني هنينٺ ڇنڏڻنو ئني 
ننناهنني، بنناقنني جننڏهننن چننومنناسنني جننون هننوائننون لڳننن، 
بارشون ٻوڏون آڻين جنڏهنن اهني ڳنن وارا ٻنڏن، پناڻني 

سنينڪنڙو کنان بنه وڌينڪ  02تباهي آڻين تڏهن اهي 
پاڻي هيٺ ٿا ڇڏين. ڇو ته ٻڏندا وري بنه منلنتنان کنان 
هننيننٺ وارا عننالئننقننا يننا اهنني ڪننونني واريننون زمننينننننون 
جيڪي سکر ۽ خيرپور کان هيٺ اينديون بناقني وري 
به ڳن تي خير، ٻڏن مرن هيٺ، جي پاڻي گهٽ تنه بنه 

 ڏمر جي گهڻو ته به ڏمر پ ڙي وارن جي الِء. 
هني پننننجنناب وارا سندائننيننن اسننان قننومنن کنني سننسننتنني 
هائيڊل پاور جي بجلي جنا ڏٽنا ڏئني اسنان کنان اسنان 
جو زرعي سيڪٽنر بنه کسنينو وينٺنا آهنن ۽ اتني سنڀ 

 24تنرقني پنننهنننجني ننالني ڪنرينو وينٺنا آهنن. منعنننٰي 

 پ ڻي،ُذريع ،ُوسيالُ۽ُسي ست
  ح الِتُح ضرھ

 

 رياض ابڙو
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سيڪڙو بجلي جا گهر پنجاب ۾، منننگنال، تنربنينال ۽ 
چشما جهڙا وڏا ڊيم به پنجاب ۾، پر هاڻي تنه سنڄني 
دنيا پاور سيڪٽر ۾ اننقنالب بنرپنا ڪنري ڇنڏينا آهنن. 
معنٰي آمريڪا، جرمني، چائنا ۽ فرانس سميت سڀنني 
ملنڪنن بنجنلني پنيندا ڪنرڻ جنا ذرينعنا هنائنينڊل ننه پنر 

 21کننان  41ڳننولننهنني لننڌا آهننن، انننهننن تننه “  سننولننر” 
سيڪڙو گاڏيون به سنولنر اننرجني تني ڪنننورٽ ڪنري 
ڇنڏينون آهنن. اهني تنه مناحننول جنني بننهنتننري الِء سنولننر 
انرجي استعمال ٿا ڪن ۽ ايڪو سسٽم جي بنهنتنري 
الِء گليشيئر جو پگهنرجننندڙ پناڻني سنمنننڊ ۾ ڇنوڙ ٿنا 
ڪرائين ته جيئن سمنڊ جي جنينوت بنه جنينودان وٺني، 
دريائن سنان لنڳ ٻنينال، جنهنننگ جنهنر بنه سنينراب ٿنا 
ڪن، ان ڪنري اننهنن وٽ بنارشنن جني گنهنڻنائني ٿني 
ٿئي، وڻ ٽڻ به برابر پاڻي ٿنا پنينئنن، اننهنن جنو زرعني 
سيڪٽر به آباد ٿو هجي. معننٰي اينڪنو سنسنٽنم کني 
بوايو ويٺا آهن، پر پنجاب وانگي بدنيتي ننٿنا ڪنن. 
ڇو ته اسان وٽ ته اين ايف سي ايوارڊ به پنننجناب جنا، 
خانگايل ادارا به پننجناب جنا، گنلنينشنينئنر جنو پناڻني بنه 
پنجاب جو، درينائنن جنو پناڻني بنه پنننجناب جنو، زرعني 
سيڪٽر به پنجاب جو، صحت ڪارڊ بنه پنننجناب جنا، 
عنام منناڻنهنن جني انشننورننس بننه پننننجناب جنني، مننزدور 
ڪننارڊ بننه پنننننجنناب جننا، راشننن ڪننارڊ بننه پنننننجنناب جننا، 
شيلٽر هوم به پنجاب جا، اسٽبلنشنمنينننٽ بنه پنننجناب 
جي، هر ڳال  جتي پنجاب جي اتي اسان جنا منعندنني 
وسيال به پنجاب جا، پر اسان پنجاب جا ناهيون اينئنن 
ئنني ڌرتنني اسننان جنني ۽ رهننائشنني پننروجننيننڪننٽ وري 

 پنجاب جا ۽ سنڌو اسان جو، پر پاڻي پنجاب جو.
ع واري مينٽنننگ ۾ ڪني پني ڪني، 8180مئي  80

بلوچستان ۽ سنڌ ان ڳال  تي راضي هئنا تنه تنئنونسنا 
ڪينال ۾ پاڻي نه ڇڏيو وينندو، پنر پنننجناب سنننڌ جنو 

 111پنناڻنني روڪنني مننتنننننازعننه ڪننينننننال کننولنني ان ۾ 
ڪيوسڪ پاڻي چوريَء وهائي ڇڏيو، جننهنن کني ٺناھ 
تننحننت کننولننڻننو ئنني نننه هننو، پننر ارسننا جنني ٺنناھ جنني 

ڀننڃننڪننڙي ڪننيننسننتننائننيننن  ان ڪننري ڪننائننونسننل آف 
ڪامن انٽريسٽ جي آڏو اهنا اپنينل رکنڻ گنهنرجني تنه 
اهي اختياريون اهڙي متنننازع ٺناھ کني وري ڏسنن تنه 
جتي جتي پنجاب ڀڃڪڙيون پيو ڪري اتني ان کني 
ٽيئي صوبا روڪين ته پنجاب اهڙي پاڻي جي چنوري 
نه ڪري ۽ پنجاب کان هنينٺ ارسنا جني ٺناھ منوجنب 
پاڻي ڇڏي، پر ناانصافي اها بنه هنئني جنو بنلنوچسنتنان 
جو ميمبر ان گڏجاڻي ۾ هو ئي نه ۽ اتني سنننڌ ارسنا 
جي چيئرمين جي هٽائڻ جي قرارداد سنڌ اسنينمنبنلنيَء 
۾ پڻ منظور ڪري ڇڏي. جيتوڻنينڪ اهنو چنينئنرمنينن 
آهي ئي پنننجناب جنو، منعنننٰي ٻنڪنري کني گناھ جني 
واهت تي ويهاريو اٿن، پنوِء تنه پناڻني چنوري ٿنئني ئني 

سنينڪنڙو  11ٿئي. ڇو تنه سنکنر بنينراج وٽ سندائنينن 
 82پاڻي جي کنوٽ ٿني رهني. وري گنڊو بنينراج وٽ 

سيڪڙو پاڻي جني کنوٽ ٿني رهني. سنڄني منلنڪ ۾ 
ننڍڙا ننڍڙا ڊينم ٺنهنينل آهنن جنن  39ڪينال ۽  309
سيڪڙو رڳو پنجاب ۾ آهن، وري ارسنا جني  21مان 

سنينڪنڙو پناڻني کنڻننندو.  11.90ٺاھ موجنب پنننجناب 
۽ بننلننوچسننتننان  2.42، ڪنني پنني ڪنني 02.43سنننننڌ 
ع کننانننپننوِء آهسننتنني 0996پنناڻنني کننڻننننندو، پننر  6.42

 08سيڪڙو مان  02آهستي پنجاب پهرين سنڌ جي 
سيڪڙو پاڻني چنورائني وينو. وري اهنو سنينڪنڙو هنلني 

سيڪڙو تائين پڳنو جنو اسنان جنو اڌ جنو اڌ  02هلي 
پاڻي چوري ٿو ڪري، وري انگن اکرن موجب پنجناب 

سنينڪنڙو آهنن.  46جي زرعي آبادي واريون زمنينننون 
 00جڏهن ته سنڌ ۾ پاڻيَء جي کوٽ جي ڪري رڳو 

سيڪڙو زرعني آبنادي وارينون زمنينننون بنونينون آهنن. 
سنينڪنڙو  0سيڪڙو ڪي پي ڪي ۾ ۽  1جڏهن ته 

بلوچستان جون زمينننون آبناد رهنن ٿنينون جنننهنن منان 
زرعي پيداوار ملي ٿي. ڇنو تنه پنننجناب جني ڀنينٽ ۾ 
اسان وٽ رينگنسنتنان، رڻ پنٽ، غنينرآبناد منيندان،  نٽنل 
جهنگ جهر تنمنام گنهنڻنا آهنن جنن منان وڏن شنهنرن 
جنني ارد گننرد زمننينننننون وري رهننائشنني اسننڪننيننمننن ۾ 

تبديل ٿي ويون آهن ۽ رهيل کهيل کلنينل منيندان بنه 
آهستي آهستي رهائشي پروجيڪٽنن ۾ تنبندينل ٿني 
رهيا آهن. اهو مڃنون ٿنا تنه اسنان جنا وزينر     جنا 
هجن ينا اينننٽني     جنا، پنر ڪنڏهنن ڪنڏهنن کنينر 
ملهائين ٿا )پر اردو ميڊيا ۽ سنڌ جا غير سنڌي وزير 
ڪڏهن به ننه( جنو گنذرينل منئني منهنيننني جني آخنري 
ه تي ۾ پاڻي جي منعنامنلني تني ڏنند چنڪ ڏينڻ تني 
وزيراعظم سنڀننني صنوبنن جني گنڏجناڻني ڪنوٺنائني ۽ 
صوبن جا ڏک سور ٻڌا جيڪي رڳو پاڻي جي حنوالني 
سان هئا، پر اهڙي صورتحال اچني ينا بنڻنجني ڇنو ٿني 
جنهن ۾ ارسا جي ٺاهن جي ڪا اهميت نه ٿي هجني 
يا جڏهن مرڪز ۾     جي حڪومت نه ٿني هنجني 
تڏهن پاڻي جا مسئال َڪُر ٿا کڻن يا اسنان جني سنول 
سوسائٽي جيڪا ان معاملي ۾ گهڻي سجنات آهني، 
سوشل ميڊيا تي باھ ٻاري ٿا ڏين ينا جنينڪني ڌرتني 
جا هڏ ڏوکي ٻاهرين ملڪن )خا  ڪئننناڊا( ۾ رهنن 
ٿنا اهنني بننه ڀنرپننور احنتننجنناج رڪنناڊ ٿنا ڪننرائنيننن، اهنني 
ياداشتون پيش ٿا ڪن انهن ۾ ڀلي پوِء بحريا ٽنائنون 
وارو مسئلو به ڇو نه هجي يا ٻيا سڀ قنومني مسنئنال، 
پر ڳال  حيرت جي اها آهي ته اسان جنو صنننعنت جنو 
وزينر اهننڙو شننخننص جننيننڪنو پننينشنني جني حننوالني سننان 
وڪننيننل آهنني ان کنني ڪنننهننڙي خننبننر تننه امننپنننورٽ، 
ايڪسپورٽ، جي ڊي پي جا انڊيڪيٽر يا پرڪيپينٽنا 
انڪم ڪيئن وڌي يا وڌائجي، تيئنن ئني هنننن پناڻني 
جي وزارت اهڙي شخص )فيصل واوڊا( کي ڏني هئني 

۾ ڪڏهن تڪليف  809جنهن پنهنجي تڪ اين اي 
نه ڪئي ته انهن ماڻهن کي پيئڻ جنو پناڻني منلني بنه 
ٿو يا نه انهن جي صنحنت جنون سنهنولنتنون ڪنهنڙينون 
آهن اتي جي ص ائي سٿنرائني، امنن امنان جنا مسنئنال، 
سرڪاري اسڪولن جو حال ڪهڙو آهي. پنوِء ان کني 
ڪهڙي خبر ته قومني سنطنح تني پناڻني جني ورس جنا 
مسئال ڪهڙا آهن. ارسا ايتنري الچنار ڇنو آهني، ارسنا 

 يرغمال ڇو آهي  بس مڙئي وزارتون پيون هلن.
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جننو يننوڪنننرينننن تننني حننمنننلنننو  
عالمي جنگ کاننپنوِء سنڀننني 
کننان وڏو واقننعننو آهنني. اهنننو 
واقعو پنهنجي اندر ايتري تنه 
شدت رکني ٿنو جنو هنن جني 
شدت ۽ هن مان پيدا ٿيننندڙ 
اثر پوري دنيا کي پنهنجي گرفت ۾ آڻي سگهنن ٿنا. 
ان ۾ ڪو شنڪ ننه آهني تنه روس غنينر ذمنينواري جنو 
مظاهرو ڪنينو آهني ۽ اهنو عنمنل سنڄني قنوم جنو ننه 
آهنني، بننلننڪننه مننحننف هننڪ فننرد جننو فننيننصننلننو آهنني. 
والديمير پيوٽن محف پنهنننجني ذاتني ننظنريني تنحنت 
يوڪرين تي حنمنلنو ڪنينو آهني، پنر بندقسنمنتني سنان 
روسي عوام ڪنهن هڪ فرد جي فيصلي جي قيمت 
ادا ڪندو ۽ ايئن ئي ٿيندو آيو آهي، ليڊرن جنا غنلن  
فنيننصننال سننڄنني قنوم کنني ڀننوڳننڻننا پننوننندا آهننن، اهننوئنني 
روسين سان ٿيو آهي. دنيا ۾ جتي به روسي رهنن ٿنا 
انهن کي هاڻي بيپناھ معاشي مشڪالتن کي منهن 
ڏيڻو پونندو. پناڪسنتنان سنمنينت سنڄني دننينا ۾ اهني 
ماڻهو روس جي ان عمل تي خوش ٿيا آهنن جنينڪني 
جذباتي سنوچ رکنن ٿنا ۽ منادي دننينا سنان اننهنن جنو 
ڪو الڳاپو نناهني، اهني روس جني هنن جنارحناننه قندم 
کني روس جنني بنهننادري ۽ شننجناعنت سننمنجنهننن ٿنا ۽ 
سمجهن ٿا ته روس هاڻي منربي ملڪن کي به فنتنح 
ڪندو. جڏهن ته حقيقت ايئن آهي ته روس ينوڪنرينن 
تي حملو ڪري وڏي بزدلي جنو منظناهنرو ڪنينو آهني، 
ان کي خبر آهي تنه ينوڪنرينن دفناع جني لنحنا  کنان 
هڪ ڪمزور ملڪ آهي. يوڪرين روس جني منقنابنلني 
۾ جنگي ساز ۽ سامان جي لنحنا  سنان تنمنام ننننڍو 
ملڪ آهي ۽ روس جنو دفناع گنهنڻنو مضنبنوط آهني، 
تننننهننن کننانسننواِء روس جنننننگنني اعننتننبننار سننان آمننريننڪننا 
کننانننپننوِء دنننيننا جنني ٻنني وڏي عننالننمنني طنناقننت آهنني، 
تنهنڪري ڪنهن ڪنمنزور منلنڪ تني اينئنن چنڙهنائني 

ڪرڻ بزدلي ۾ شمار ٿيندو. جنگ عظيم ٻي کناننپنوِء 
جيڪي قانون ٺاهيا ويا ۽ اقنوام منتنحنده جنهنڙو ادارو 
وجود ۾ آيو ان ۾ اها شيِء طئي ڪئي وئي ته ڪوبه 
ملڪ ڪنهن ٻئي ملڪ تي جبر جي بنياد تي حمنلنو 
ننه ڪنننندو ۽ نننه قنبنضننو ڪنرڻ جني ڪنوشننش ڪنننندو. 
جيڪر ڪٿي ڪو مسئلو هنونندو تنه ان کني ڳنالنهنينن 
ذريعي حل ڪيو ويندو، پنر فنوج اسنتنعنمنال ننه ڪنئني 
ويننننندي، پننر روس عننالننمنني قننانننون جنني لننتنناڙ ڪننننندي 
يوڪرين خالف مڪمل جنگ جو اعالن  ڪري ڇنڏينو 
۽ روس جي فوج يوڪرين جني بنينن االقنوامني سنرحند 
کنني پننار ڪننننندي يننوڪننريننن ۾ داخننل ٿنني ۽ تننبنناهنني 
موائڻ شروع ڪئي، ان جي قيمت روس کني اينتنري 
ڏينڻني پننونندي جننو مناڻنهننو ڪنيننتنرن سنالننن تنائننينن ينناد 
رکندا. اڄ جني دننينا ۾ منلنڪ هنٿنينارن تني ننٿنا هنلنن 
بلڪه معاشي معاملن تي هلن ٿا. مستقنبنل ۾ روس 
تي معاشي پابنديون ان کني اينتنرو تنه ڪنمنزور ڪنري 
ڇڏينديون جو هو دنيا ۾ ڪٿني بنه تنجنارت ننه ڪنري 
سگهندو ۽ ان جو اثر روس ۾ رهندڙ ڪروڙين انساننن 
تنني ٿننيننننندو. بننهننرحننالا يننوڪننريننن ۽ روس جنني سننرحنند 
صدين کان آهني ۽ ينوڪنريننني ۽ روسني مناڻنهنن جنو 
رشتو ايئن آهي جيئن اننڊينا پناڪسنتنان جني مناڻنهنن 
جو هڪ ٻئي سان آهي. ينوڪنرينن روس جني اننقنالب 
کننانننپننوِء سننوويننت يننونننيننن جننو بننه حصننو رهننيننو آهنني. 

تائين سوويت ينوننينن  0990کان وٺي  0988يوڪرين 
۾ رين نرننڊم ذرينعني  0990جو حصو رهيو آهي. پنوِء 

يوڪرين سوويت ينوننينن کنان ڌار ٿني وينو ۽ بنعند ۾ 
هڪ آزاد رياسنت ٿني سنامنهنون آينو ۽ دننينا هنن کني 

 41آزاد رياست طور قبول ڪري ورتو.  ينوڪنرينن ۾ 
سننيننڪننڙو روسنني رهننن ٿننا.  04سننيننڪننڙو يننوڪننريننننني، 

يوڪرين ۾ رهندڙن جني اڪنثنرينت منننربني طنرز جني 
شخصي آزادي جا حامي آهن ۽ جنمنهنورينت کني اتني 
پسند ڪيو ويندو آهي ان الِء ينوڪنرينن ۾ جنمنهنوري 

قوتن کي عنوام جني منڪنمنل حنمناينت حناصنل آهني. 
ٻئي طرف روس جتي سوويت دور کان وٺي آمرنا طرز 
جي حڪومت رهي آهي، اڄ به پيوٽن جي حڪمرانني 
۾ روس جمهوريت کنان گنهنڻنو پنري ننظنر ٿنو اچني ۽ 
روس ۾ پيوٽن خالف ماڻهن ۾ گنهنڻني بنينزاري آهني 
۽ ماڻهو ان خالف احنتنجناج بنه ڪننندا آهنن، پنر اننهنن 
کي رياستي مشنينننري اسنتنعنمنال ڪنري چنپ ڪنراينو 
ويندو آهي، بلڪه هاڻي به روس ۾ يوڪرين جني حنق 
۾ گهڻا مظاهرا ٿيا، پر احتجاج ڪندڙن کني گنرفنتنار  
ڪيو ويو. يوڪرين ۾ رهننندڙ مناڻنهنو هنن وقنت روس 
سان قديم سرحد باوجود تهذينبني طنور ينور  ڏاننهنن 
الڙو رکن ٿا ۽ انهن جي خواهش آهي ته هو پنننهنننجنو 
مستنقنبنل منننربني منلنڪنن سنان گنڏ جنوڙي رکنن، پنر 
روس کي اهو خوف آهي ته جيڪنر ينوڪنرينن منننربني 
بالڪ ۾ هنلنينو وينو تنه پنوِء ينوڪنرينن جني سنر زمنينن 
روس جنني خننالف اسننتننعننمننال ٿننيننننندي ۽ مسننتننقننبننل ۾ 
منربي ملڪن جي سياست جو اثر منڪنمنل طنور تني 
روس تي پوندو ۽ روس جنو سنيناسني ننظنام منڪنمنل 
طور تي منربي ملڪن جهڙو ٿي ويننندو ۽ روس جني 
سياست تي آمريڪا جي مڪمل گنرفنت ٿني ويننندي. 
هنناڻنني مسننئننلننو اهننو آهنني تننه يننوڪننريننن ۽ اتنني رهننننندڙ 
انسان ذهني طور تي روس جي خالف ٿي وينا آهنن ۽ 
اهنني نننٿننا چنناهننيننن تننه روس انننهننن جنني سننينناسننت ۾ 
مداخلت ڪنري ۽ اهنا ڳنالن  پنينوٽنن الِء هضنم ڪنرڻ 
مشڪل آهي ته پنهنجي در تي آمريڪا جي اتحادي 
ملڪن کي ويهاري ان الِء جنڏهنن هنو ننظنريناتني طنور 
تي يوڪرين کي راضي نه ڪري سگنهنينو تنه پنوِء هنو 
ڏار تي لهي آيو آهي. پنينوٽنن سنووينت دور کنان وٺني 
روس جي سياسي عمل ۾ شريڪ رهيو آهي، ان جني 
شخصيت به ان دور کان گهڻي متاثر آهني ۽ ان جني 
خننواهننش آهنني تننه روس جنني پننوزيشننن سننوويننت روس 
جهڙي ٿي وڃي، ڇو جو اڄ به پيوٽنن جني شنخنصنينت 

 ح التُح ضرهُ

 پيوٽن تي سوويت يونين جو اثر
 ۽ روس جو مستقبل
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۾ سوويت يونين جي سپاهي جي جهلڪ نظر ايننندي 
آهننني. پنننينننوٽنننن سنننووينننت ينننوننننينننن جننني اننننٽنننينننلنننجنننننننس 

۾ بنه ڪنم ڪنينو آهني. پنينوٽنن جني   KGBايجنسي
شخصيت ۾ اڄ به سوويت انقالب جنو اثنر ننظنر ايننندو 
آهي ۽ هنو ذهننني طنور تني اڄ بنه سنووينت مناڊل جنو 
حامي آهي، انهيَء سوچ ۽ شخصيت جني تنحنت هنن 
يوڪرين تي چڙهائي جو فيصلو ڪيو. سوويت يونينن 
جو حامي روسي ئي اهڙو فيصنلنو ڪنري سنگنهني ٿنو، 
جيڪو پيوٽن يوڪرينن خنالف ڪنينو آهني. بنهنرحنالا 
روس کي ينوڪنرينن جني سنيناسنت تني ڳنڻنتني شنروع 
کان وٺي هئني، پنر هناڻني واري صنورتنحنال جنو بنننيناد 

۾ ئنني  8100کننان ئنني پننئننجنني چننڪننو هننو ۽  8100
اندازو ڪينو وڃني پنينو تنه اهنڙي صنورتنحنال پنيندا ٿني 
سگهي ٿي جيڪا هاڻي آهي، پر ان وقت وقنتني طنور 

 تي ما  ٿي وئي هئي. 
سننوويننت يننونننيننن جنني دور ۾ ڪننريننمننيننا جننو عننالئننقننو 
يوڪرين جو حصو هو، پر جڏهن سووينت ينوننينن ٽنٽني 
ويننو ۽ يننوڪننريننن آزاد رينناسننت طننور سننامننهننون آيننو تننه 
ڪريميا تي روس جي نظر هئي ۽ روس جني منرضني 
هئي ته ڪريميا روس جو حصو ٿئي، پر يوڪرينن جنو 
موقف هو ته ڪريميا منهنجو حصنو هنو ان الِء اڄ بنه 
ڪريميا تي منهنجو حق آهي، پر روس ڪريمينا کنان 
هٿ کڻڻ الِء تيار نه هو. يوڪرين جي آزادي ري رننڊم 
جنني نننتننيننجنني ۾ ڪننئنني وئنني. ڇننو تننه رينن ننرنننڊم ۾ 
يوڪرين جي آزادي جي حق ۾ وڌيڪ ووٽ آينا هنئنا، 
پر ڪريميا جي رينجنن ۾ ڇنو تنه روسني مناڻنهنن جني 
آبادي گهڻي هئي ته اتني ٻنينن عنالئنقنن جني نسنبنت 
يوڪرين جي سوويت ينوننينن کنان آزادي جني حنق ۾ 
گهٽ ووٽ پيا. ڪريمينا جنو عنالئنقنو روس الِء تنمنام 
گهڻي اهميت جو حنامنل آهني، جنينڪنر مسنتنقنبنل ۾ 
ينوڪننريننن آمنريننڪننا بنالڪ ۾ هننلننينو ويننو ۽ ڪننريننمننيننا 
سننمننيننت يننوڪننريننن جنني ٻننيننن جنناگننرافنني اهننمننيننت واري 
عالئقن ۾نيٽو ۽ آمريڪا ڪنننٽنرول ٿني وينو تنه روس 
الِء ڪجن  بنه ننه بنوننندو ۽ هنو پنوِء هنو آمنرينڪنا جنو 
محتاج ٿي وينندو. ڇنو تنه روس جني گنرم پناڻنينن الِء 
جنگ هاڻي جي نناهني بنلنڪنه پنراڻني آهني روس کني 
دنيا سان تجارت ڪرڻ الِء گرم پناڻنينن جني ضنرورت 
آهي. بهرحالا ڪنرينمنينا تني قنبنضنو روس سنامنوننڊي 
رستن جي ڪري ڪيو آهي ۽ روس کني اهنا بنه خنبنر 
آهي ته جيڪر هو ايئن نه ڪندو ته ڪريميا تي نينٽنو 

جننو اثننر وڌننندو. ڇننو تننه يننوڪننريننن مننڪننمننل طننور تنني 
آمريڪي بالڪ ۾ وڃڻ الِء تيار آهي، بلڪه هنو جنلند 
بازي ڪري پيو ته هو يورپي يونين ۽ نيٽو ۾ شنامنل 
ٿي وڃي ۽ اها خنواهنش ينوڪنرينن جني عنوام جني بنه 
آهي، پر ڪريميا ۾ گهڻي آبادي روسين جي آهي ۽ 
روس جي حڪومت انهن جو خنينال بنه ڪننندي آهني، 
انهن کي اڄ به يوڪرين سميت ۽ روس جا پاسپورٽ 
به مليل آهن. ڪريميا جي گهڻي آبادي روسينن جني 
آهي، ان الِء انهن جو الڙو به روس ڏانهن وڌيڪ آهني. 
سنوويننت يننونننينن جني ٽننٽنڻ وقننت روس سنمننيننت تننمننام 
اتحادي ملڪ معاشي بدحالي ۽ منجنمنوعني طنور تني 
سڀ افرات ري جو شڪار هئا، ان وقت ته اتحادين جني 
الڳ ٿيڻ ۽ سوويت يونين جني ٽنٽنڻ کني وقنتني طنور 
تي تسليم ڪيو ويو هو، پر ڪي اهڙا ماڻنهنو بنه هنئنا 
جنهن ان عمل کي ڪڏهن به تسلينم ننه ڪنينو ۽ ان 
عمل انهن جي ن سيات تي ڇنا  هنڻني ڇنڏي. اننهنن 
مان هنڪ پنينوٽنن بنه هنو روس ۾ رهننندڙ تنقنرينبنن هنر 
انهيَء روسي جي دل ۾ آمرينڪنا خنالف نن نرت آهني، 
جيڪي سوويت يونين جي نظام مان متاثر هئا ۽ ان 
جا حامي هئا. نظرين جو اختالف هوندو آهي، پر دننينا 
جي تاري  ڪميونزم ۽ ڪيپٽلزم جي وچ ۾ جينڪنا 
ڇڪتاڻ آهي، ان دنيا کي هنمنينشنه الِء تنبندينل ڪنري 
ڇڏيو، ٻنهي نظرين مشنهنوري جني بنلننندي مناڻني، پنر 
بدقسمتي سان عام ماڻهو ڪميونزم مان اهو فنائندو 
حاصل نه ڪري سگهيو، جيڪنو ڪنارل منارڪنس ينا 
هننيننگننل جننني لننکننڻننينننن ۾ مننوجننود آهنني. بننهننرحنننالا 
ڪميونزم هڪ فلس و آهي ان عام مناڻنهنو کني پناڻ 
طرف ڪينو هنو ۽ ان ۾ واقنعني ڪنو شنڪ نناهني تنه 
ڪميونزم هڪ پرڪشش نظنام لڳننندو آهني جنننهنن 
جا ڪنهن به رياست ۾ م يد اثر پنئنجني سنگنهنن ٿنا، 
پر روس جي انقالب کناننپنوِء اصنل ڪنمنينوننزم ڪنٿني 
گم ٿي ويو هو، جن ماڻهن اهو اننقنالب آنندو بنعند ۾ 
اهي پنهنجي نظنريني تنان پنوئنتني ٿنيننندا وينا ۽ ڪني 
مايوس ٿني دينس ئني ڇنڏي وينا. ڪنمنينوننزم جنهنڙي 
مثالي رياست جو جيڪو تصور آهي سنووينت اننقنالب 
کانپوِء هڪ سيڪڙو به اهڙو نظام نظر ننه آينو بنلنڪنه 
ان خطي اهڙي تباهني ڏٺني جنينڪنا پنهنرينن ننه هنئني، 
حاالت پهريون کان بدتر ٿي ويا، عام ماڻهو جينڪني 
انننقننالب ۾ شننامننل ٿننيننا انننهننن کنني مننايننوسنني کننانسننواِء 
ڪج  نه ملي سگهيو. مطلب ته ڪميونزم پنهنجي 

اصننل صننورت ۾ ڪننڏهننن بننه نننافننذ ٿننيننو ئنني ننناهنني، 
سوويت يونين نام نهاد ڪميونزم کنان مناڻنهنو بنينزار 
هئا ۽ ڪيپٽلزم جي ڪنمنرشنل صنورت مناڻنهنن کني 
ن عو ڏنو. پيوٽن جي اهنا خنواهنش آهني تنه منان روس 
جي انهن عالئقن کني آمنرينڪنا بنالڪ کنان منحن نو  
رکان جيڪي ڪنهن دور ۾ سوويت يونين ۾ شنامنل 
هيون ۽ خا  طور تي اهي منلنڪ جنينڪني اڄ روس 
جي بارڊر تني پنڻ آهنن ۽ اننهنن منان ينوڪنرينن هنڪ 
اهم ملڪ آهي ۽ روس جي بارڊر تي واقع آهني، هنن 
جي جاگرافي جي وڏي اهميت آهي، جيڪر ينوڪنرينن 
منننربني مننلنڪنن سننان گنڏ اتننحناد ۾ جننڙي آمنرينڪنني 
بالڪ ۾ وڃي ٿو ته روس ۾ موجود سنووينت دور جني 
حڪمرانن جن جي پنهنجي هڪ الڳ سوچ ۽ نظنرينو 
آهنني، انننهننن الِء خننطننري جنني گننهنننننٽنني هننوننندي، پننر 
يوڪرين جو عوام اهو ننٿنو چناهني تنه اهني روس جني 
بالڪ ۾ هجن بلڪنه اهني روس جني پنالنينسنينن کنان 
بيزار آهن. روس يوڪرين جي اهنم سنامنوننڊي رسنتنن 
تنني قننبننضننو ڪننرڻ چنناهنني ٿننو، جننيننئننن يننوڪننريننن جنني 
معشيت تي مڪمل روس جنو ڪنننٽنرول رهني ان الِء 
هو يوڪنرينن جني سنيناسني ۽ عسنڪنري منعنامنلنن ۾ 
مداخلت ڪندو آيو آهي. ينوڪنرينن جني سنيناسنتنداننن 

ذرينعني   KGBکي اها شڪايت رهندي آهي تنه روس
يوڪرين جي سياست ۾ منداخنلنت ٿنو ڪنري ۽ اينئنن 
کليل نموني ٿيو به آهي. يوڪرين جا اهي سياستندان 
جنينڪني روسنني نسنل جنا آهنن، اننهنن تني روس هننٿ 
رکندو آيو آهي. مثال طور: وڪٽر يانو ڪوچ جنينڪنو 
يوڪرين جنو صندر ۽ وزينراعنظنم بنه رهنينو آهني. هنن 
شخص تي اهو الزام لڳندو رهيو هو ته هنو روس ننواز 
آهني ۽ روس جنني پننالنيننسني جنني زيننر اثننر رهنني ڪننم 
ڪننننندو آهنني. گننهننڻننن منناڻننهننن جننو اهننو خننيننال هننو تننه 

جو ايجنٽ هو. وڪنٽنر روسني اننٽنينلنينجنننس   KGBهو
اداري جو ايجنٽ هو ان ۾ ڪيتري حنقنينقنت آهني اهنا 
ته خبر ناهي، پر هن کي روس جي گهڻي مدد حاصل 
هئي ۽ هن پنهنجي حڪومت جي دور ۾ اهني ڪنم 
ڪيا جيڪي روس جي حق ۾ هئا. هن جي ڪوشش 
هئي ته يوڪرين روس جي اثر کان ٻناهنر ننه وڃني هنن 
هميشه اهڙي پاليسي رکي جنينڪنا روس جني حنق ۾ 

تائين جنو  8111کان  8110هئي، هن جي قيادت ۾ 
دور تمام گهڻو متنازع رهيو ۽ لکين ماڻهو هن جني 
خالف روڊن تي نڪري آيا. ٿيو ڪنجن  اينئنن هنو جنو 
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ينوڪنريننن ۾ صندارتنني الننينڪنشننن ٿنني هننئني ۽ ان ۾ 
منننننظننم طننريننقنني سننان ڌانننڌلنني ڪننئنني وئنني ۽ وڪننٽننر 
يننانننوڪننوچ کنني الننيننڪننشننن ۾ زبننردسننتنني ڪننامننينناب 
ڪرايو ويو، جنهن جي خالف بعد ۾ سڄني ينوڪنرينن 
۾ ماڻهو ٻناهنر ننڪنري آينا ۽ اننقنالب آڻني ڇنڏينائنون 

طنور يناد ڪنينو ويننندو   orange revolutionجنهن کي
آهي. ان دوران جڏهن اليڪشن جو مرحلو اڃنان جناري 
هو ته صدارتي اميدوار وڪٽر يوشينڪو جي طبنينعنت 
اچانڪ خراب ٿي وئي ۽ هو مرندي مرندي بوي وينو. 
بعد ۾ ميڊيڪل جي رپورٽن مطابق هن کي زهر ڏنو 
ويو هو ۽ يوڪرين ۾ اهو يقين ڪيو وڃي پيو ته هنن 
جني قنتنل ڪنرڻ جني ڪنوشنش پننوينان روس جنو هننٿ 
آهنني. بننهننرحننالا يننوشننينننننڪننو بننونني ويننو ۽ مننڪننمننل 
صحتياب ٿي ويو. بعد ۾ عوامني پنريشنر جني ڪنري 
صدارتي اليڪشن کي يوڪرين جي سنپنرينم ڪنورٽ 
جي حڪم تني ٻنينهنر ڪنراينو وينو، جنننهنن ۾ وڪنٽنر 
ينوشننيننننڪنو النيننڪنشننن کننٽني وينو. يناد رکنڻ کنپنني تننه 
يوڪرين جي اليڪنشنن کني بندتنرينن النينڪنشنن چنينو 
ويندو آهي. ڇو جو هڪڙي منظم طريقي سان وڪنٽنر 

يننانننوڪننوچ کنني الننيننڪننشننن کننٽننرائننڻ جنني 
ڪوشش ڪئي وئي هئي. چيو ويو هو تنه 
هن سڄي معاملي ۾ روس جي منداخنلنت 
هنئنني، اهننڙيَء طننرو روس يننوڪننريننن جنني 
اندروني معاملن ۾ مداخلنت ڪننندو آينو 
آهي. ان جو سبب اهو ئي آهي ته روس 
ننٿننو چنناهنني تننه ينوڪننريننن سننگننهنارو ٿنني 
پنهنجا فيصال پاڻ ڪري. ڇو تنه روس 
کي علم آهي ته جيڪر يوڪرين کي 
ڇڏي ڏنو ويو ته هو آمريڪا بالڪ ۾ 
هليو ويننندو ۽ ننينٽنو جنو منينمنبنر ٿني 
ويننننندو جننيننڪننو روس کنني ڪنننننهننن 
صننورت قننبننول ننناهنني. روس خننالف 
يوڪرين ۾ بيزاري پيدا ٿي چنڪني 
آهي ۽ يوڪرين جا مناڻنهنو چناهنينن 

ٿنا تننه يننوڪننريننن يننور  اتننحناد ۾ شننامننل ٿنني منننننربنني 
ملڪن سان گڏ ٿي هلي، پر روس نٿو چاهي تنه اينئنن 

کان وٺي ينوڪنرينن تني غنينر  8100ٿئي، ان الِء روس 
قانوني قبضو ڪندو پيو اچني. پنهنرينن هنن ڪنرينمنينا 
تي قبضو ڪيو ۽ ان کني روس جنو حصنو قنرار ڏننو، 
پوِء هن لوهانسڪ ۽ ڊونيسڪ جي يوڪريني عالئنقنن 
تي قبضو ڪنينو. لنوهنانسنڪ ۽ ڊوننينسنڪ ۾ روسني 
منناڻننهننن جنني آبننادي وڌيننڪ آهنني ۽ روسنني مننداخننلننت 
سنبننب اتننان جنني ڪننجنن  منناڻننهننن کنني يننوڪننريننن کننان 
آزادي الِء تيار ڪيو ويو آهي ۽ هڪ تحنرينڪ شنروع 
ڪئي وئي هئي، جيڪا مسلسل هلني پنئني ۽ اننهنن 
کنني روس جنني قننلننيننل منندد حنناصننل هننئنني. تننازو روس 
انهن عالئقن تي قبضو ڪري لوهانسڪ ۽ ڊونيسنڪ 
جي آزادي جي تحريڪ کي تسليم ڪندي انهن کي 
آزاد رياست طور تسليم ڪري چڪو آهي، پر عالمي 
سطح ڪريميا کان وٺي لنوهنانسنڪ ۽ ڊوننينسنڪ تني 
روسي قبضي کي غير قناننونني قنرار ڏننو وينو آهني ۽ 
اڄ به دنيا ڪريميا سميت تنمنام اننهنن عنالئنقنن کني 

يوڪرين جو حصو سمنجنهني ٿني، جنتني روس قنابنف 
ٿي ويٺو آهي ۽ انهن کي پنهنجو حصو قرار ڏئي ٿو. 
هنناڻنني اهننا ڳننالنن  واضننح ٿنني چننڪنني آهنني تننه روس 
يوڪرين تني منڪنمنل ڪنننٽنرول چناهني ٿنو ۽ پنينوٽنن 
سوويت مناڊل طنور ان کني روس جنو حصنو ٿنو ڪنرڻ 
چناهنني. هنناڻنني اهننو ڏسننڻ بناقنني آهنني تنه اهنو مننعنامننلننو 
ڪٿي وڃي دنگ ڪندو. يقينن ان سنڄني ڊرامني جنو 
پيوٽن ئي هدايتڪار آهي ۽ هو پنهنننجني منخنصنو  
فنلنسن ني تني عنمنل ڪننندي هني سنڀ ڪنجن  ڪنري 
رهيو آهي، پر پيوٽن کي شايد اهو اندازو ناهي تنه اهنو 
سننڀ ڪننجنن  ئنني روس ۾ هننڪ ٻننيننو انننقننالب آڻنني 
سگهي ٿو، جيڪو ڪيپٽلزم جي حق ۾ هنونندو. ڇنو 
ته روسي عوامي پيوٽن جي سياست ۽ پاليسنينن کنان 
خوش ناهي، پنينوٽنن هناڻني روس تني طناقنت جني زور 
تي قابف ويٺو آهي، ان کي عنوامني حنمناينت حناصنل 
ناهي. ڇو ته روسي ماڻهو آمريڪا ۽ مننربني منلنڪنن 
جهڙي جمهوريت چاهين ٿنا. اهنڙيَء طنرو ينوڪنريننني 
عوام به سوويت ماڊل کان نڪرڻ ٿي چاهي. اننڪنري 

۾ انقالب آيو هو، جنهن ۾ يوڪريني عوام  8106ته 
انهن الِء احتجناج ڪنرڻ الِء ننڪنتنا. ڇنو جنو 
صنندر وڪننٽننر 

يننانننوڪننوچ روس يننورپنني يننونننيننن 
بدران روس فيڊريشن ۾ شامل ٿيڻ جو فيصلو ڪنينو 
هو. هزارين ماڻهو يورپي يونين جي حنق ۾ روڊن تني 
آيا، بعد ۾ عوام جو رد عمل ڏسي پنارلنينمنينننٽ جني 
مننينننمنننبنننرن صننندر خنننالف ووٽ ڏننننو ۽ صننندر وڪنننٽنننر 
يانوڪوچ عنوامني حنمناينت وڃنائني چنڪنو هنو. پنوِء بنه 
صنندر جنني ڪننرسنني تننان لننهننڻ الِء تننيننار نننه هننو. پننوِء 
عوامي، عدالتي ۽ پنهنجي پارٽي جي پريشر تحت ۽ 
تمام گهڻي مزاحمت کانپوِء نينٺ روس ڀنڄني وينو ۽ 
اڄ ڏينهن تائين ان کي اتي پننناھ منلنينل آهني ۽ هنو 
يوڪرين کان جالوطن ٿيل آهي. ان سڄي قصي منان 
اهننو ظنناهننر ٿننئنني ٿننو تننه ڪننيننئننن روس يننوڪننريننن جنني 
سياسي معاملن تي مداخلنت ڪننندو آينو آهني. روس 
يوڪرين جننگ جنو سنبنب اهنوئني آهني جنينڪنو سنرد 
جنننننگ دوران هننو. روس ۽ ان جننو هنناڻننوڪننو حنناڪننم 
پيوٽن اڄ به سنووينت ينوننينن ٺناهنڻ پنينو گنهنري ۽ ان 
يوڪرين جني آزادي کني ڪنڏهنن تسنلنينم ئني نناهني 

ڪينو، ان الِء هنن ينوڪنرينن تني سنووينت ينوننينن جني 
روس جو حنق سنمنجنهني ان تني کنلنينل قنبنضنو ڪنينو 
آهي. بهرحالا روس کي اهو انندازو ننه هنو تنه دننينا ان 
جي هنن عنمنل تني اينئنن رد عنمنل ڏيننندي. دلنونسنپ 
ڳننالنن  اهننا آهنني تننه خننود روس اننندر بننه پننيننوٽننن جنني 
يوڪرين تي قبضي واري عمل تي احتجاج ٿي رهنينا 
آهننن ۽ اهننو مننمننڪننن آهنني تننه روس اننندر وري ڪننو 
انقالب اچني جنينڪنو ان سنڄني خنطني کني پنننهنننجني 
لپيٽ ۾ ڪري وٺي. روس ۽ منربي ملڪن جي سرد 
جنننننگ دنننيننا کنني گننهننڻننو تننبننديننل ڪننيننو هننو، عننالننمنني 
سياست گهڻا ئي اهڙا فيصال ڪيا هئا، جيڪي سنرد 
جنگ کي ڏسنندي ڪنينا وينا هنئنا. اينتنري تنائنينن جنو 
پناڪسنتنان آمنرينڪنا تنعنلننقنات بنه اننهنيَء سننرد جننننگ 
تحت هاليا ويا هئا، پر هاڻي دور تبديل ٿي وينو آهني 
۽ گنهننڻنو ڪنجنن  حناصننل ڪننينو وينو آهنني. ٻننينو وري 
هناڻني هنٿنيننارن سنان ننه بننلنڪنه منعناشنني شنڪننل سننان 
جنگ ڪئي ويندي آهي ۽ ايئن ئي آمريڪا سنمنينت 
تمام دنيا روس خالف معاشي جنگ جو اعالن ڪنينو 
آهي ۽ ان جي مٿان اقتصادي پابندينون هنننينون وينون 
آهن. يوڪرين تي قبضي جو فيصلو پيوٽن پنهنننجني 
نظريي تحت ڪيو آهني، پنر ان جني قنينمنت روس ۾ 
رهننننندڙ عننام منناڻننهننو ادا ڪننننندو. روس 
شروع کان ئي سوويت ينوننينن جني دور 
کنان وٺنني مننعناشنني طننور ڪنمننزور مننلننڪ 
رهيو آهي ۽ هاڻني بنه ان جني منعنشنينت 
ٻننيننن عننالننمنني طنناقننتننن کننان تننمننام گننهننٽ 
آهي. تازو لڳل پابندينون روس کني منزيند 
ڪمزور ڪنديون ۽ اهڙي صنورتنحنال پنيندا 
ٿي سگهي ٿي، جننهنن جنو روسني مناڻنهنن 

 ڪڏهن سوچيو ئي نه هجي. 
گهڻن ماڻهن کي اهو خدشو آهي ته ڪنٿني 
روس ينوڪنرينن جنننگ عنالنمني جنننگ ۾ بنه 
تبديل ٿي وڃي. هاا اهو ممڪن ته آهني، پنر 
مشڪل بنه آهني. ڇنو تنه ان ڳنالنهنه جنو روس 
کي به ادراڪ آهي ته جيڪر ايئن ٿنينو تنه اهنا 
جنگ پوِء ايٽمي هنٿنينارن تنائنينن هنلني ويننندي 
جيڪا سڄي دننينا کني منتناثنر ڪننندي، پنر هنن وقنت 
تائين پيوٽن ضد تي آهي ۽ ان جي ڪوشش آهي ته 
دنيا ان جي قبضن کني جنائنز تسنلنينم ڪنري ۽ اهني 
عالئقا جيڪي روس جي قبضي ۾ آهن، انهنن بنابنت 
اهڙو فينصنلنو ڪنينو وڃني، جنينڪنو روس جني حنق ۾ 
هجي. منهنجي ذاتي خيال ۾ جلد سنينز فنائنر ٿنيننندو. 
ڇو ته پيوٽن تي هاڻي پنهنجي ئي ماڻهن جنو گنهنڻنو 
پريشر آهني، ينقنينننن ايننندڙ هن نتنن ۾ ينوڪنرينن روس 
جنگ ڪنهن نه ڪنهن منطقي اننجنام تني پنڄننندي. 
ايندڙ وقنت ۾ روس تنمنام گنهنڻني مشنڪنل وقنت ۾ 
داخل ٿيندو. جڏهن معاشي پابنديون اثر ڪنرڻ شنروع 
ڪنديون، روس مجبور ٿيندو، پنر ان ۾ وقنت لڳننندو. 
آمريڪا سميت عالمني طناقنتنن کني ان جنو بنه انندازو 
آهي ته جيڪر هن وقت پنينوٽنن جني ڪنينل فنينصنلنن 
کي تسليم ڪيو ويو ته اڳتي هو يور  تي بنه حنمنلنو 
ڪري سگهي ٿو، ان الِء روس کي رياستي طور اينتنرو 
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ته اڪيلو ڪيو وڃي جو هو مجبور ٿي وڃني ۽ اينئنن 
ٿيندو ته روس ايندڙ وقت ۾ يقينننن منجنبنور ٿنيننندو ۽ 
اهو ممڪن آهي ته روس اندر هڪ انقالب اچني وڃني 
۽ روسي ماڻهو يوڪريني ماڻهن سنان گنڏجني روسني 
فوج خالف وڙهڻ شنروع ڪنن. ڇنو تنه روسني مناڻنهنن 
اننندر پننيننوٽننن خننالف مننننن نني جننذبننات آهننن ۽ سننننندس 
يوڪرين تي حملي جني فنينصنلني کنينس وڌينڪ غنينر 
مقبول ڪري ڇڏيو آهي. روس تي پابننندينن جنو دائنرو 
وڌندو ويندو ايتري تائين جنو ان جنو اثنر اسنپنورٽنس ۽ 
ٽوئرزم تي به پوندو. پيوٽن ٻي جنگ عظينم کناننپنوِء 
جي ٺاهيل نيو ورلڊ آرڊر کي چئلينج ڪنينو آهني. ان 
سان عالمي سطح تي طاقت جنو تنوازن خنراب ٿنيننندو، 
بننلننڪننه هنناڻنني بننه تننوازن خننراب ٿنني چننڪننو آهنني، پننر 
آمننريننڪننا سننمننيننت دنننيننا جننون ٻننيننون عننالننمنني طنناقننتننون 
جننذبنناتنني فننيننصننلننن بنندران اهننڙا فننيننصننال ڪننن ٿننيننون، 
جيڪي اثرائتا ثابت ٿني سنگنهنن. ڇنو تنه ان جنو حنل 
اهو ناهي ته نيٽو پنننهنننجني فنوج ينوڪنرينن جني فنوج 
سان گڏي روس خالف جنگ ۾ شريڪ ٿئني ان سنان 
ٽننيننن عننالننمنني جنننننگ شننروع ٿنني سننگننهنني ٿنني ۽ اهننو 
ممنڪنن آهني تنه منننربني اتنحناد جني فنوج اچنڻ سنان 
ايٽمي هٿيار به استعمال ٿي سگهن ٿنا، پنر ان ڳنالنهنه 
جو وڌيڪ امڪان آهي ته روس ايٽمي هٿينارن تنائنينن 
نننه ويننننندو. ڇننو تننه ايننٽننمنني جنننننگ پننوِء مننحننف روس 

 يوڪرين تائين محدود نه رهي سگهندي.
روس هن وقت يوڪرين تي تقريبن قابف ٿني چنڪنو 
آهي ۽ عالمي طاقتنون روس کني روڪنڻ ۾ نناڪنام 
ويون آهن. انهن طرفان روس تي اقتنصنادي پنابننندينون 
هنيون ويون آهن، پر ياد رکڻ کنپني تنه روس جني هنن 
عمل تني چنائنننا کني افسنوس گنهنٽ منزو وڌينڪ آينو 
آهي. هن خطي ۾ چائنا ۽ روس ٻئي اهڙا ملنڪ آهنن 
جيڪي منربي اتحاد کني پناڻ الِء خنطنرو سنمنجنهننندا 

آهن. هن وقت به چائنا ۽ روس ۾ بهترين الڳاپا پيندا 
ٿي چڪا آهن، بلڪه چيو وڃي ٿنو تنه چنينن روس جنا 
تعلقات تاري  جي بهترين دور مان گذري رهينا آهنن، 
ماضي ۾ ڪڏهن به اهڙي انڊر اسٽينڊنگ نناهني ٿني 
جيڪا هن وقت روس ۽ چنائنننا جني وچ ۾ پنيندا ٿني 
چڪي آهي. يقينن روس يوڪرينن جني حنمنلني ڪنرڻ 
واري فيصلي کان چائنا کي آگاهي ڏني هنونندي. ڇنو 
ته اهو چائنننا الِء بنه فنائندينمننند آهني تنه ينوڪنرينن هنن 
سڄي خطي ۾ آمريڪي بالڪ ۽ ينورپني اتنحناد کنان 
پري هجي، اهنو بنه منمنڪنن آهني تنه ينوڪنرينن، روس 
جي جنگ بننندي کناننپنوِء روس، چنائنننا ۽ افنننانسنتنان 
بنابنت ڪنو اهنم فنينصنلنو ڪنري. روس ينوڪنرينن تنني 
مڪمل طرو ناجائزي ڪنئني آهني ۽ جنننگ عنظنينم 
کانپوِء هي هن صدي جو سنڀ کنان وڏو واقنعنو آهني، 
آمريڪي اتحاد روس تي پابنديون ته هنينون آهنن، پنر 
اها به حنقنينقنت آهني تنه روس ينوڪنرينن تني منڪنمنل 
قبضو ڪري چڪو آهي ۽ لکين انسان بي گهنر ٿنينا 
آهن، ماريا ويا آهن، ماڻهن جي ملڪيتن جو ننقنصنان 
ٿننيننو آهنني ۽ روس پنننننهنننننجنني مننقننصنند ۾ تننقننريننبننن 
ڪامياب ويو آهني. هناڻني روس جنننگ بننندي اوتنري 
تائين نه ڪندو جيتري تائين هن کي چائنا پنريشنر ننه 
وجهننندو. ينوڪنرينن روس جني مسنتنقنبنل جنو فنينصنلنو 
چائنا ڪندو، پوِء ٿي سگنهني ٿنو تنه دننينا جنون ٻنينون 
عالمي طاقتون ان ٺناھ ۾ شنامنل ٿنينن، پنر روس کني 
هن وقت چائنا ئي مجبور ڪري سنگنهني ٿنو، پنر فني 
الحال چائنا چپ آهي، پر جڏهن به ٺاھ ٿنينو تنه چنائنننا 
روس گڏيل م اد تحت ئني فنينصنلنو ڪنينو ويننندو، پنر 
آخر ۾ سنوال اهنو آهني ينوڪنرينن جنو ڇنا ٿنيننندو  ڇنا 
روس يوڪرين جي انهن عالئقن تي پنننهنننجنو قنبنضنو 
ڇڏيندو جتي هو هاڻي قابف ٿي ويٺو آهي  نظنر اهنو 
اچي رهيو آهي ته وقتي طور تني مسنئنلني کني ٺناهنڻ 

الِء ڪج  سمجهوتا ڪيا ويندا ۽ ان سڄي منعنامنلني 
۾ چائنا جو اهم ڪردار ٿي سگهني ٿنو. ڇنا روس الِء 
محف چائنا ئي ڪافي آهي  نه ايئن ناهي روس کني 
مستقبل ۾ سنگين نتيجا ڏسڻا پوندا ۽ مستقبنل ۾ 
روس ۾ اهننڙا حنناالت پننينندا ٿنني پننوننندا جننو روس جنني 
تاري  ئني تنبندينل ٿني ويننندي. ننينو ورلنڊ آرڊر تنحنت 
جيڪي فيصال ڪينا وينا آهنن اننهنن جنو اثنر ٿنينڻ ۾ 
وقننت تننه لڳننننندو، پننر اهنني سننڀ الِء عننبننرت هننوننندا. 
يوڪرين جي حوالي سان ڇنا ٿنو فنينصنلنو ڪنينو وڃني 
اهو ته وقت ئي ٻڌائيندو، پر هنن واقنعني کناننپنوِء دننينا 
هڪ نئين محاذ جو شڪار ٿي چڪي آهي ۽ ان جنو 
اثر پاڪستان سميت سڄي خطي تني پنونندو. اهنو بنه 
ممڪن آهي ته پاڪستان جي منعنشنينت کني سنهنارو 
ڏئي ان کي ٻيهر پنهنجو جنگي اتحادي ڪينو وڃني. 
ڇننو تننه پنناڪسننتننان کنني ڊالننرن جنني ضننرورت آهنني. 
بننهننرحننالا پنناڪسننتننان آمننريننڪننا جنني تننعننلننقننات جنني 
ڪهاڻي تمام وڏي آهي ۽ غلن  فنهنمنينن کني خنتنم 
ڪري هڪ ٻي شروعات جي گنجنائنش منوجنود آهني. 
پاڪستان آمريڪا روس سنرد جنننگ ۾ اهنم ڪنردار 
ادا ڪننيننو هننو ۽ اڄ بننه اهننڙو ڪننجنن  ٿننيننڻ نننامننمننڪننن 
ننناهنني. ٿنني سننگننهنني ٿننو تننه پنناڪسننتننان اننندر ايننننندڙ 
حننڪننومننت ڪنننجنن  نننوان فننيننصننال ڪنننري يننا اهنننڙي 
حڪومت آندي وڃي جنينڪنا گنڏجني ڪنم ڪنرڻ الِء 
تيار هجي. ڇو ته پاڪستان جون معاشي منجنبنورينون 
گهڻين شين ۽ نظرين تي حاوي آهن. يوڪرين بابنت 
ڇا فيصلو ڪيو ويندو اها تنه خنبنر نناهني، پنر دننينا ۾ 
هننلننوننل مننونني وئنني آهنني ۽ هنناڻنني اهننو مسننئننلننو نننون 
فيصلن کي جننم ڏيننندو، جنينڪني روس سنمنينت هنن 
خطي بابت ڪيا ويندا. ان فنينصنلني جني ننتنينجني ۾ 
جيڪي نتيجا سامهون ايندا اهي روس جي مستنقنبنل 

 کي تبديل ڪري ڇڏيندا.
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اهنننڙو منننعننناشنننرو جنننتننني ظنننلنننم 
بنربنرينت، فناقنا ڪشني جنننسنني 
ڇننننڙواڳنننني، خننننا  طننننور تنننني 
مننعننصننوم ٻننارڙن سننان، جننتنني 
نجي جيل هنجنن، جنتني روزاننو 
سوين ماڻهو بني ڏوهني نناحنق، 
نننااهننل ۽ غننلنن  رٿننابننننندي جنني ٺننهننيننل روڊ حننادثننن ۽ 
ڊرائيورن جي غ لتن هٿان زندگي وڃائي ويهنندا هنجنن، 
جتي بهارون منننهنن منوڙي وڃنن، جنتني سنر  جنو واسنو 
هجي، جتي هر شام ليمي جنهنڙي شنام هنجني، جنتني 
پهر پينلنو پنن هنجني، جنتني زنندگنانني هنڪ زنندان جني 
قننينندي مننثننل ڀنناسنني، جننتنني سننينناسننت صننرف ۽ صننرف 
شاهوڪارن الِء وندر ۽ ورونهن جو سامان هنجني، جنتني 
ڪمزور، اٻوجهه، هيڻي مٿان هالن ٿيندي هنجني، جنتني 
مزدورن جي ويهڪ وارين جاين ۾ سريو وجنهننندڙن کني 
انساني حنقنن جني پناسنداري جنو پناسنبنان بنڻناينو ويننندو 
هنجنيا جنتني روزاننو بنٺنن ۾ منعنصنوم زنندگنينون تنيننل 
ڪيون ويندينون هنجنن، جنتني ڪنننهنن الل ڪنننوار کني 
صرف ان ڪري ماريو ويندو هنجني جنو اهنا سنهناڳنڻ ان 
وحشني گنهننوٽ جني گنهننرج منطننابنق وهننننوار ننه ڪننري. 
اهڙي ديس ۾، اهڙي ڏيهه ۾، اهڙي جوِء ۾ عورت جني 
نمرتا، امرتا ۽ اڏولتا جا َعلم بلند ڪنرڻ ينقنينننن چنننرن 
کي سنوجنهنرو ڏينکنارڻ جني بنرابنر آهني. جنتني بنننينادي 
انساني حقن جي لتاڙ جا ڏارن کي سرٽي ڪينٽ منلنينل 
ُهجن، اتي عورتن جني حنقنن جني ڳنالنهنه ڪنرڻ ينقنينننن 

 ٻنرن کان ٻير گهرڻ جي برابر آهي. 
One is not born but becomes woma 

(Simone de Beauvoir)  
عورت، عورت ٿي ڪونه ڄمندي آهي، بلڪه ڄمڻ جني 
فورن پوِء ان کي عورت بڻايو ويندو آهي. اهو سچ آهني 
اها حقيقت آهي، جڏهن انسنان اسناس جني آڳناٽني دور 
۾ شڪار ڪري پنهنننجنو گنذر سن نر ڪننندو هنو تنڏهنن 
عننورت جنني حننڪننمننراننني هننئنني، مننطننلننب هننر شننيِء کنني 
عورت سان وابسته ڪري سنڃناڻنپ ڏنني ويننندي هنئني. 
منناضنني ڪنني مننزار  ۾ مشننهننور تننرقنني پسننننند لننيننکننڪ 

جنڏهنن عنورتنن پنوکني راهني ” سب  حسن لنکنينو آهني. 
ڳولهي لڌي، جڏهن زراعت دور شروع ٿنينو تنڏهنن کنان 

تننڏهننن کننان “  عننورت جننا بننرا ڏينننننهننن شننروع ٿنني ويننا
ملڪيت جو تصور وجود ۾ آيو، تڏهن کان عورت کني 
ملڪيت ڪري سمجهيو وينو ۽ پنوِء تنارين  ۾ عنورتنن 
جي غالمي، عورتن جي عصمت ريزي، جنگين کناننپنوِء 
مال غنيمت ۾ عورتن کي ايئن کنيو وينو جنينئنن ٻنئني 

 لٽيل مال کي کنيو ويندو آهي.
اسان جو معاشرو اڃان تنائنينن بنالنن بنه ننه ٿني سنگنهنينو 
آهي. اسان وٽ ٽيڪناالجي جو تڪڙو واهپو ويتر هنڪ 
عجيب صورتحال کڻي پهتو آهي، جنهنن سنان سنمناج 
۾ ڀ  ڊاهه ويتر وڌي آهني، ڪنمنزور وينتنر ڪنمنزور ٿنينو 
آهي. طاقتور ويتر طاقتور ٿيو آهني. اسنان وٽ غنالمني 
جننو تصننور تننبننديننل ٿننيننو آهنني. اسننان وٽ عننورت جنني 
اسنتنعنمنال جنا رو  مننٽنينا آهننن، اسنان وٽ عنورتنن تنني 

ٿيندڙ ظلم بربريت هڪ جديد ننينو لنبنرل اننداز اخنتنينار 
ڪيو آهي. ان ۾ گهٽتائني ڪنوننه آهني، ان ۾ ڪنمني 

 ڪونه آهي. 
اسان جو موجوده تعليمني ننظنام اهنڙو آهني ئني ڪنوننه 
جنتني عنورتننن جنني عننزت، بننلنڪننه ان کني خنالنني انسننان 
سننمننجننهننڻ جننو ڪننو هننڪننڙو بننه سننبننق شننامننل هننجنني. 
پيداواري حصو هميشه ننڍڙي توڙي اجگر سنامنراج جني 
هنٿ وس ئني رهننينو آهنني. اسننان جني سنوچ ۾ هنڪننڙو 
ننننننڍڙو سننامننراج ويننٺننو آهنني. ننننننڍي هننوننندي کننان ئنني 
ڇوڪرن کي گهر جو ماحول انهن کي سڀني ننينننگنرينن 
کننان مننٿننانننهننون ڪننري پننيننش ڪننري ٿننو، نننڪنناو دوران 

جني “  ننرينننه” جڏهن هٿ دعا الِء اٿندا آهن تنه اتني اوالد 
الِء ٻاڏايو ويندو آهي. ڪوبه نٿو چناهني تنه عنورت پنيندا 
ٿئي ته هميشه هڪڙن طئي ٿيل اصولن جني پناسنداري 
ڪننننندي پنننننهنننننجننو جننيننون گننذاري، اضننافنني آزادي جنني 
ضنننرورت ئننني ننننه آهننني. ان آزادي جنننو جنننينننڪنننڏهنننن 
ڊسڪورس ٿئي ٿو ته پوِء چ ا ڀال، رت ڊگنرينن وارا بنه 
هڪ ڏيڊ فوٽ جيترا ازدها بڻجي بيهي رهن ٿنا. اوهنان 
پاڻ آزمائي وٺو اسان جي روايتن ۾ جيڪڏهن ڪنننهنن 
جنني گننهننر ۾ پننٽ جننو اوالد ٿننئنني ٿننو ان طننرف والننديننن 
سننمننيننت مننٽننن مننائننٽننن ۽ سننمنناج جننو وهنننننوار ڪننهننڙو 
ويلنڪنمنننگ هنونندو آهني ۽ جنينڪنڏهنن ڌيَء جنو اوالد 
ٿئي ٿو ته ان طرف اسان جو روئيندي منرنندي قنبنولنينت 

 جو رويو )ڌيَء به صحيح آهي( تي دنگ ڪري ٿو. 
اسان جي ٻولي ۾ عورتن جني گنننجنائنش ئني ننه آهني. 

 عورتُکيُآخرُآزاديُگهرجيُڪيرتي
 بسُانس نُطورُقبولڻُجيرتي

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 
 هڪڙو
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دنيا جون گهڻيون ٻوليون آهن ئي ميل اورنٽنينڊ )منردن 
جي چوڌاري  نرن ٿنينون( ڌيَء الِء ننيناڻني، سنگنهنڙ زال، 
نيناڻني ننمناڻني، ننيناڻني سنت قنرآن ۽ االِء ڇنا ڇنا  وري 
ڄمڻ کانپوِء هڪ طئي ٿيل ٽيڪسٽ جنهن کي جڙتنو 
روايتن جي ٺيڪيداري چئجي ته وڌينڪ بنهنتنر ٿنيننندو، 
نياڻي جو ٻنار آهني، اينتنرو وقنت اڪنينلنو ڪنينئنن رهني 
سننگننهننننندو، ڇننوڪننري آهنني اڪننيننلنني ڪننيننئننن ويننننندي  
هيتري رات ٿني وينئني آهني ڇنوڪنري اڃنان تنائنينن ننه 
پهتي آهي  آڳاٽي دور ۾ ڪاري غالمني هنئني، هناڻني 
اڇي غالمي، پر استحصال ٻنهي صورتن ۾ عنورت جنو 
ئي ٿي رهينو آهني. ڪنبنوتنرن وارا بنرقنعنا هنجنن، ڪنارا 

مسننتننورات “  ٻننار” بننرقننعننا هننجننن، ذي شننعننور انسننان کنني 
چئي ان الِء هڪ چوڪيندار جنو منقنرر ڪنرڻ الزمني جنز 
قرار ڏنو وينو آهني. هناڻنوڪني منينڊينائني دور ۾ عنورت 

ننننننڍڙي جنني پننهننريننن گننول ” کنني بننازار جننو وکننر ڪننري، 
کيرڻي ڪيئن ٺناهني آهني  صنرف، صنابنڻ جني “  ماني

اشتهارن ۾ عورت کي ڪم ڪندڙ هنڪ منزدور ڪنري 
پننيننش ڪننيننو ويننو آهنني، مننرد کنني هننمننيننشننه صننوفننا تنني، 
پننلنننننگ تنني ويننهنناريننل ڏيننکنناريننو ويننننندو آهنني. اهننا اڇنني 
غالمي آهي. اسان کي خبر آهي تنه رننگ ڀنورو ڪننندڙ 
سڀ ڪريمون صرف سج جي روشني کي ڪجهه وقنت 
الِء روڪين ٿيون، پر ڪهڙي ڪنرينم آهني جنننهنن کني 
عورت کي وڪري جنو وکنر ننه ڪنينو هنجني. جنننهنن بنه 
مهمان کي ٽي وي تي گهرايو ان جي مرضي آهني هنو 
عورتن کي جيترو گهٽ وڌ ڳالنهنائني، ٺنٺنول ڪنري، ان 
کان ڪوبه پ ڻ وارو ننه آهني. تنننهنن بنعند هني ڏتنڙينل 
ملڪ، پٺتي پيل ملڪ جتي هيڻنن جنو ڪنوبنه سناهنس 
نه آهي، اتي گذريل اٺن ڏينهن کان اهو بحث پيو هلني 
ته عورتن جو ميڙاڪو ٿنينڻ جني اجنازت ننه ڏينننداسنينن، 

اجنازت ڪنوننه ” اوهان کان اجازت گهري ڪنننهنن آهني  
منطنلنب طناقنت جنا سنڀنئني سنرچشنمنا اوهنان “  ڏينداسين

آهيو، عنورت بنس هنڪ رانندينڪنو آهني. منارچ ڪنرڻ، 
احننتننجنناج ڪننرڻ، بننائننيننڪنناٽ ڪننرڻ، اخننتننالف راِء رکننڻ، 
سهمت نه ٿيڻ اهو سڀ ڪجهنه انسنانني بنننينادي حنقنن 
جي چارٽر جو حصنو آهني ۽ دسنتنور پناڪسنتنان ۾ هنر 
عنناقننل بننالننن انسننان کنني اظننهننار راِء رکننڻ جنني مننڪننمننل 
آزادي حاصل آهي، ڀل هزارين عورتون گڏ ٿينن، لنکنينن 
ڪروڙين ٿين، ڀل عورتن مٿنان ٿنيننندڙ ظنلنم جنبنر جني 

ان ۾ منننهنننجنو جسنم ” ڊسڪورس جني آمند تنه ٿنئني. 
نعري تي اعتنراو آهني تنه آخنر ڇنو  “  منهنجي مرضي

ان کي هڪ ئي جنسي عينڪ سنان ڇنو ٿنو ڏٺنو وڃني، 
ڪا عورت جيڪڏهن پنهنجي مرضي سان پناڻ ڏاننهنن 
وڌندڙ ب ڙن هٿن کي روڪڻ ٿي چاهي ته پنوِء ڪنننهنن 
کي ڪهڙي تڪليف آهي  اصل ۾ هني جنهڳنڙو آهني 
طبقاتي نظام جو، جنهن ۾ طاقنت جنو سنرچشنمنو منرد 
آهي، پر حقيقت اها آهي ته هي ب ڙو طبنقناتني ننظنام، 
سرمائيداري نظام مرد ۽ عنورت ٻنننهني کني وينڙهنائني 
پنهنجو تسل  قائم رکڻ چناهني ٿنو. عنورتنن جنا اصنل 
مسئال جائز مسئال ڪنڏهنن بنحنث هنينٺ آينا بنه ڪنوننه 
آهن ۽ جڏهن تڏهن عورت جون ٺٺولي ۽ چنٿنر جني ور 
چڙهننندڙ جندوجنهند جنو فنائندو اننهنيَء منردار سنمناج ئني 
کنيو آهي. هڪ ننڍڙي عمر ۾ ان جي شادي ٿي وڃني 
ٿي، اڃان هوَء پاڻ ٻنار آهني ۽ ان جني جنهنول ۾ هنڪ 
ٻار جي ذمنينواري اچنينو وڃني  ڇنا اهنو سننندس منرضني 

خالف نه آهي  اتي ان جي مرضي نه هلندي ته ڪنننهنن 
جي مرضي هلندي  هڪ عورت آخر ڇو پنج ا  ٻنارڙن 
جي ڄمڻ کانپوِء جيڪڏهن پٽ جي اوالد کنان منحنروم 

  ”Y“رهنني ٿنني تننه اهننا کننوٽ مننرد ۾ آهنني جنننننهننن ۾
ڪروموزومز ناهن، پوِء ان الِء هو ويهه ٻنار پنيندا ڪننندي 
ڇننا  ڪننجننهننه سننوچ سننمننجننهننه کننان ڪننم وٺننو، روزانننو 
اخبارون عورتن تي تشندد ۽ اننهنن منٿنان ٿنيننندڙ ظنلنم 
جون ڊائريون ٿي پهون ٿيون، سڱ چٽي ۾ ڏيڻ، سنٺ 
سال واري کني پننندرهنن سنال جني ڇنوڪنري جنو سنڱ 
ڏيننڻ، هنني ڪننهننڙي روايننت آهنني  نسننيننمننا لننننناڻننو کننان 
منخننتننينناران مننائنني تننائننيننن ڪننهننڙا مننثننال آهننن، جننن کنني 
عننورتننن جنني ظننلننمننن طننور پننيننش ڪننجنني. زينننننب سننان 
زيادتي کانپوِء هر ڏينهنن منعنصنوم پنتنڪنڙينن ٻنارڙينن، 
معصوم ننڍڙن ڇوڪرن سان زيادتني تنائنينن اسنان وٽ 
حالت ابتر آهي، هن معاشنري کني عنالج جني ضنرورت 
آهي. چ ا ڀال پڙهيل لکينل مناڻنهنو عنورتنن تني تشندد 
ڪندي لڄي به نٿا ٿنينن. اڄنوڪني هنٿ ٺنوڪني روشنن 
خيال دور ۾ ترقي پسندي جي نالي ۾ پرڏيهني چننندي 
تي پاڻ کي دانشور ۽ دانا ۽ ديسني اننقنالبني پنڻ ٻنه ٻنه 
شاديون ڪريو، هڪ کي لڪناينو ٻنئني کني سناڻ کنننينو 
وتا آهن. هر شاهوڪار واپاري، سياسنت بناز، پنننهنننجني 
نجي مح لن ۾ عورتن کي ٽڪن تي ننوناينو ۽ صنبنح 
جو عورتن جي حقن تي ڀاشڻ پيا ڏيندا نظر ايندا آهنن. 
اهو سڀ ڪجهه سرمائيداري ننظنام جنو بنگنڙينل چنهنرو 
آهني، جننننهنن کنني اسنان صنحنينح ڪنرڻ جنني ڪنوشننش 
ڪري رهيا آهيون. عورت معاشي طور مسنتنحنڪنم ننه 
آهي، پئسي ڏوڪڙ ۾ مرد جي محتاج آهي، ان ڪنري 

هو جيتري وڌيڪ مرد تني ڀناڙيننندڙ ” بانو قدسيا چواڻي 
هنن “  ٿيندي اوترو ئي وڌيڪ ان جنو اسنتنحنصنال ٿنيننندو.

 جي ضرورت آهي.  پوري سماج کي ٻيهر سوچڻ
ٻيو ته صن ي مت ڀيد کني بنه سنمنجنهنڻ جني ضنرورت 
آهي، طناقنت جنو تنوازن )فنوڪنو چنواڻني( جنننهنن طنرف 
وڌيڪ جهڪينل هنونندو اهنا قنوت اسنتنحنصنالني وڌينڪ 

  Genderهوندي، ان جنو تنعنلنق پنوِء ڪنهنڙي بنه صنننف
سننان هننجنني. اسننان وٽ جننيننئننن تننه طنناقننت جنني سننڀننننني 
سرچشمن ۾ منرد جنو غنلنبنو وڌينڪ آهني، تنننهنننڪنري 

 اسان کي مرد جو استحصال وڌيڪ نظر ٿو اچي. 
بنناقنني اهننا سننوچ مننن گننهننڙت آهنني تننه عننورتننون صنننننف 
نازڪ ٿنينن ٿنينون، عنورتنون ڪنوبنه ڏکنينو ڪنم ننٿنينون 
ڪننري سننگننهننن  ويننٽنننننام جنني جنننننگ عننورتننن وڙهنني، 
ويجهنڙائني ۾ ڪنردسنتنان جني آزادي جني جنننگ اتنان 
جننون ڪننرد عننورتننون وڙهنني رهننيننون آهننن، عننورت کنني 
موقعو ڏيڻ جي ضنرورت آهني، بنلنڪنه منان ڀناننينان ٿنو 
ايئن چوڻ گهرجني تنه عنورت پناڻ کني اڳنتني آڻني هنن 
ڌرتنني جنني گننولنني کنني خننوبصننورت ۽ سننننندر بننڻننائنني 
سگهي ٿي. عورت هن سماج جنو اڻ ُٽنٽ حصنو آهني. 
انهن کي سماج ۾ مسناوات جني ضنرورت آهني، دننينا 
۾ لکين تبديليون اچي چڪينون آهنن، پنر عنورت جني 
حالت ۽ قسمت اڃنان اتني ئني پنٿنر جني دور ۾ بنينٺنل 
ننظننر اچنني ٿنني. پنناڪسننتننان ۾ ان جنني حننالننت تننه ايننئننن 
خراب آهي. اڃان تائين عورت گهنر ۾ منار کنائني ٿني، 
ڏاج ۽ ٻننيننن مسننئننلننن جنني ڪننري طننالق جنني حننقنندار 
ٺننهننرائننجنني ٿنني. اسننان جننو مننلننڪ صننننن نني تننرقنني جنني 

ننمنبنر تني آهني ۽  28منلنڪنن منان  96انڊينڪنس ۾ 

ملنڪنن  013عورتن جي معاشي ترقي جي حوالي سان 
 نمبر تي آهي.  018مان 

مالي وسيلن، روزگار، نوڪرين ۾ حصيداري ۾ عنورتنن 
جو تناسب تمام گهڻو گهٽ آهني. اعنلنٰي تنعنلنينم جنا 
موقعا عورتن الِء بلڪل محندود آهنن، شنرو خنوانندگني 
جيڪا به اعتبار جوڳي نه آهي، عنورتنن جني تنعنلنينمني 

سنينڪنڙو.  30سيڪڙو جنڏهنن تنه منردن جني  63شرو 
آهني.  01۽  0پرائمري تعلنينم جنو تننناسنب تنرتنينبنوار 

مذهبي حوالي سان فنتنوائنون اهني آهنن تنه عنورتنن کني 
گهر ۾ رهڻ گهرجي. طالبان سنوات ۾ ڇنوڪنرينن جني 
اسڪولن مٿان ڌمناڪنا ڪنري اننهنن کني تنعنلنينم کنان 

 پري رکڻ جي هر ممڪن ڪوشش پئي ڪئي آهي.
عورتن مٿان تنينزاب هنارڻ جنا واقنعنا بنه سننندن منرضني 
خالف سندن شعور جي قبضي جي عڪاسي ڪنن ٿنا. 
ڳننوٺننن ۾ راهنني پننوکنني گنناهننه پننٺننو سننڀ عننورت حننوالنني 
جيڪا هڪ م ت جي ننوڪنري آهني. شنهنرن ۾ خنا  
طور خانگي اسنڪنولنن ۽ ٻنينن شنعنبنن ۾ عنورتنن کني 
مردن جي مقابلي ۾ گهٽ پگهار ڏننو ويننندو آهني. ڇنا 

 اهو سڀ ڪجهه سندن مرضي جي خالف نه آهي  
ٻاوينهنه ڪنروڙ آبنادي جنو اڌ عنورتنون آهنن ان جنو ُمنننو 
حصنني کننان وڌيننڪ اڻ پننڙهننيننل آهننن ۽ انننهننن کنني اڻ 
پڙهينل ڄناڻني ٻنجنهني رکنينو وينو آهني، ظناهنر آهني تنه 
جنهن کي صحت ص ائي روزگار جي بنينادي ڳنالنهنينن 
جي خبر نه هوندي اهو معاشرو ڪنهنڙي تنرقني ڪننندو  
اسان جو ملڪ عورتن جي غذائي کوٽ ۾ ارينٽنينرينا ۽ 
تنزانيا ۽ ٻنينن ڪنئنينن آفنرينڪني منلنڪنن کنان گنهنڻنو 
پٺتي آهي. صحت جني سنهنولنتنن جني اڻ هنونند آهني. 
گهڻن ئي قبائلي عالئقن ۾ عورتن کي ووٽ جني حنق 
کننان پننڻ مننحننروم ڪننيننو ويننو آهنني. گننڏيننل قننومننن جنني 
رپورٽ مطابق هر چار مان هڪ عورت سان رينپ ٿنئني 
ٿو. دنيا ۾ اڃان تائين گڏيل قنومنن جني سنينڪنرينٽنري 
جنرل ۽ آمريڪا جي صندر عنورت ڪنوننه ٿني سنگنهني 
آهي. جنذبناتني چنئني ان کني اعنلنٰي عندالنت جنو اعنلنٰي 
منصف نه ٿيڻ الِء جواز بڻايو ويو آهي. عورتن الِء کنوڙ 
لطي ا ۽ ڏند ڪٿائون مشهور آهن. هن بيمار معناشنري 
جي حالت اها آهي جو هتي عورت گهر، گهٽي، پناڙي، 
بازار ۾ ته مح و  هونئن ئي نه هئي، ُهن کني قنبنر ۾ 
به بخش نٿو ڪيو وڃني. اهنڙي پنينڙا  واري مناحنول ۾ 
اهڙي گهٽ ۽ ٻوسٽ واري ماحول ۾ جيڪڏهن عنورت 
پنهنجي شعور جي پاڻ دعويدار ٿنئني ٿني تنه خنلنينل ۽ 
فضل صابو ۽ جابر سڀ لٺ کڻي بيهي ٿا رهن، باقني 
هڪڙي ڳالهه طئي آهي ته عورتون مرداڻا ڪپنڙا پنائني 
مردن مٿنان چنٿنر ڪنري تنننقنيند ڪنري پنننهنننجني منننزل 
نٿيون ماڻي سگهن. مرد ۽ عنورت کني هنڪ پنينج تني 
گڏ ٿي پنهنجي طاقت کي ٻيڻو ڪري عالمي علنم ۽ 
شعور سان مسلح ٿي هن مڪروهه طبقاتي ننظنام کني 
ڊاهڻو پوندو، جتي برابري، هڪنجنهنڙائني، انسناننينت جنا 
نننوان سننرنننهننن  ننالر کننيننت پننوکننجنني سننگننهننننندا. پننهننريننن 
انگريزي شاعنر چناسنر چنواڻني تنه جنينڪنڏهنن سنون کني 

 زنگ لڳي ته ويوارو لوهه آخر ڇا ڪري  
If the gold rust, what shall the Iron do???  

عورتن کي پاڻ ۾ گڏجڻ پنهنجنو ڪنٿنارسنس ڪنرڻ ۽ 
احتجاج ڪرڻ جو مڪمل حق آهني، ان تني اسنان کني 

 بلڪل به ارهو نه ٿيڻ گهرجي.
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 ساهتي پرڳڻي يا درٻيلي جو مختصر تعارف
 ۽ تاريخي پسمنظر

 ادب، تاريخ ۽ سماجيات 

۽ ‘  سنننناهننننتنننني’ ٻننننن لنننن ننننظننننن 
جنننني مننننرڪننننبنننني ‘  پننننرڳننننڻنننني’ 

صورت آهي، جا اننتنظنامني ۽ 
جننناگنننرافنننينننائننني، جننناِء وقنننوع، 
ڪننننهننن عننالقنائنني صننورتننحننال 
جنني فننهننم جنني لننحننا  کننان 
مخصو  ڪيل حدن اندر قائم ڪنينل سنرڪناري ۽ 
انتظامي شهر، صوبي يا آبنادي کني ظناهنر ڪنرڻ الِء 

جنو لنننوي لنحنا  “  سناهنتني پنرڳنڻني” رکيل نالو آهي. 
کان جائزو وٺجي ٿو ته منعنلنوم ٿنئني ٿنو تنه سناهنتني: 
 -اسم خا  سنڌ جني وچ واري ڀنا ني جنو ادبني ننالنو

ع  ، 0921)بنلنوچ: “  نوابشاهه ضلعي واري َاراضني.
0110 ) 

فارسي زبان جنو لن نه آهني، جنو وينا ڪنرڻني ‘  پرڳڻو’ 
لحا  کان اسم مذڪر آهي ۽ معنٰي جي لحا  کنان 

پرانت، ملڪ جنو وڏو حصنو ۽  -صوبو، )پرگنه( عالئقو
 ( 210ع  ، 0920)بلوچ:“ خطو چئي سگهجي ٿو.

سنننڌ جني ” لنوي لحا  کان اهو چٽو ٿي آڏو آينو تنه، 
ان ادبني ننالني پنوڻ جنا “  وچ واري ڀا ي جو ادبي ننالنو

سبب معلوم ڪنجنن ٿنا تنه منعنلنوم ٿنئني ٿنو تنه هني 
عالئقو علم ۽ عرفان جو گهوارو هو. ساهنتني پنرڳنڻني 
جي چپي چپني تني خناننقناهنون، مندرسنا، مسنجندون ۽ 
اهلل وارن جا آستان هئا. ساهتيَء جي انهن مدرسن ۾ 

اڪننثننر ايننران، عننربسننتننان، بننخننارا ۽ سننمننر قننننند کننان 
ڪيترائي طالب العلم علمي تحنصنينل واسنطني ايننندا 

ع تنننائنننينننن رهننننننندي 0421هنننئنننا، جنننن جننني وسننننننندي 
 (81ع،  ، 0924)قريشي:“ آئي.

سنناهننتنني پننرڳننڻننو نننوابشنناهننه جنني اتننرئننيننن ڀننا نني ۾ 
ڪنننننڊينناري، نننوشننهننروفننيننروز ۽ مننوري تننعننلننقننن تننائننيننن 

ذات ‘  سنهنتنا’ پکڙيل هو. جنهن ۾ اڪثنرينتني آبنادي 
وارن جي هنئني. ڊاڪنٽنر خناننائني لنکني ٿنو تنه ان ذات 
وارن جو آباديَء ڪري ئي هن اينراضنيَء کني سناهنتني 

 ( 9ع،  ، 0924)قريشي:“ ڪري سڏيو ويو.
مٿين ڳالهين مان اسان کي هن پرڳڻي تي پيل نالي 
جا ٻيا به سبب نظر آيا، هنڪ هنن خنطني جنو عنلنمني، 
ادبني ۽ تننعنلنينمنني پسنمننننظنر ۽ ٻننينو سنهننتنا ذات جنني 
اڪثريتي آبادي. ٻنهي ڳالهين جني روشنننيَء ۾ هنن 
نتيجي تني پنهنوني سنگنهنجني ٿنو تنه هنن خنطني جنو 
تاريخي تعلق عربن جي دور کنان ات ڪنينئنن واضنح 
ٿيندو هجي  البته سنڌ ۾ انتظامي لحا  کان پرڳڻن 
جننو زمننانننو سننتننرهننيننن صننديَء ۾ رهننيننو. ان انننتننظننامنني 
جوڙجڪ موجب بکر سنرڪنار اٺنن پنرڳنڻنن ۾ ورهناينل 
هنئنني. سنننننڌوَء جنني سنناڄنني ڪننپ تنني پننرڳننڻننا هننرهننڪ 
جتوئي پرڳڻو، چانڊڪو پرڳڻو ۽ ٽڪر پنرڳنڻنو. اهنڙيَء 
ريت کاٻي ڪپ تني پنننج پنرڳنڻنا مناٿنينلنو، اروڙ، فنتنح 

 پور، ڪڪڙي ۽ درٻيلو. 

 درٻيلو: 
درٻيلي پرڳڻي ۾ درٻينلنو ۽ ڪنڪنڙي مشنهنور شنهنر 
هئا هي پرڳڻو دريناهنه جني ٻنئني ڪنپ تني چناننڊڪنا 
پرڳڻي جي سنامنهنون هنونندو هنو. ُاهني ٽنينئني عنالئنقنا 
چانڊڪا، درٻيلو ۽ ڪڪڙي مير معصوم جي جاگينر 
۾ اچي ٿني وينا. هنتني سنهنتنا، راڄنپنر ۽ بنهنڻ قنبنينال 

ع 0949“  رهندا هئا. )يوسف ميرڪ، ننيناز هنمناينونني:
 ،  ، 00 ،08). 

ع تنائنينن 0312-0411ايم. اين  پنننهنور جني جنوڙينل 
سنڌ جي انتظامي نقشي ۾ ڪٿي به سناهنتني پنرڳنڻنو 
واضننح ٿننيننل ڏسننڻ ۾ نننٿننو اچنني. ٿنني سننگننهنني ٿننو تننه 
مٿئين انتظامي جنوڙجنڪ ۾ رد و بندل ٿنينڻ کناننپنوِء 

هننه ڌاري  0132مننيننان نصننيننر مننحننمنند خننان جنني دور 
ساهتي پرڳنڻنو جنوڙينو وينو هنجني، جنننهنن جنو اهنڃناڻ 

 ( ۾ پڻ ملي ٿو. 819تح ته الڪرام )  
سنناهننتنني ” قننريشنني حننامنند عننلنني خننانننائنني وڏو عننرصننو 

جي تاري  تني خنرچ ڪنينو، تنننهنن پنڻ ڪني “  پرڳڻي
ٺوس نتيجا حاصل ڪونه ڪيا، پر ان جني منحنننت ۽ 
جذبي سان ڪيل تحقيقي ڪم کي به فنرامنوش ننٿنو 
ڪري سگهجي. دراصل ساهتي پرڳڻي وارن عنالئنقنن 

منوجنود هنو، جنننهنن جني اينراضني “  درٻنينلنو پنرڳنڻنو”۾ 
چورس ميلن تي مشنتنمنل هنئني. جنننهنن ۾  080003

سئو سوار ۽ پنج سئو سپاهي موجود  8ح اظت خاطر 

 

س هيتُ” 
 “ پرڳڻو

 ڊاڪٽر ذوالفقار 
 علي جلباڻي
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هنئنا. اهنو پننرڳنڻنو منحنالننڪناري جني حنيننثنينت ۾ بنکننر 
سننرڪننار جنني منناتننحننت هننو. مننحننالننڪنناري مننان مننراد 
مننوجننوده انننتننظننامنني لننحننا  کننان تننعننلننقنني واري چننئنني 

 (0101ع،  ، 8114)ابوال ضل: “ سگهجي ٿي.
مٿئين بحث کانپوِء آئون اهو محسوس ڪريان ٿنو تنه 
سرڪاري ۽ انتظنامني لنحنا  کنان بنکنر سنرڪنار جني 
مناتنحنت درٻنينلني پنرڳنڻني کني منحننالنڪناري حنينثنيننت 
حاصل هوندي، جنهن کي علمي ۽ تعليمي پذيرائنيَء 

“ سناهنتني پنرڳنڻنو” سبب عالم ۽ اڪابر عرف عام ۾ 
به سڏيندا هوندا، جو سرڪاري نالو ٿي لکڻ پڙهنڻ الِء 

 ڪتب ڪونه آيو هجي. 
تاري  منظنهنر شناهنجنهنانني جنو بنينان واضنح آهني تنه: 

پنجون پرڳڻو درٻيلو آهي، جنتني سنهنتنن کنان عنالوه ” 
سميجن مان هڪڙا راڄنپنر ٻنينا بنهنڻ رهنن ٿنا. سننندن 
ڌنننڌو پننوکنني راهنني آهنني. شننروعننات ۾ اهنني بننه ڏارا 
سرڪش هئا ۽ بکر جي حاڪم سان ٺهي نٿي هليا. 

ع 0301هنه منطنابنق  0181جڏهن سيد بايزيد بخاري 
۾ بکر جو فنوجندار ٿني آينو تنه ان جنا پنٽ عنيند جني 
ڏينننننهننن، مننوقننعنني جننو فننائنندو وٺنني، بننکننر مننان گننهننوڙا 
ڪناهنني وڃنني مننٿننن ڪننڙڪننيننا. بننروقننت ٻنننننهنني قننومننن 
سهتن ۽ سميجن جا ڪيئي ماڻهو قتل ٿي ويا. پنوِء 
سندن ٻارن ٻون کي قيد ڪري بکر آندو وينو. اننهنن 
جننا پننونننيننر اڄ تننائننيننن رعننيننت واري روش سننان هننلنني 

هننه  999سنرڪناري ڏن ڀنرينننندا رهنن ٿننا. ان کننان ات 
ڌاري اهو عالئقو اڪبري درٻار منان عنبندالنرحنينم خنان 
جي صالو سان مير معصوم بکريَء کي جاگير طنور 

(. 003هنه  ،  0100)يوسف منينرڪ، “  عطا ٿيو هو.
مير معصوم جي سهڻي سلنوڪ سنبنب پنهنرينن سنال 
ئي اتي ماڻهن پنج سئو جريب زمين جي اپت کنننئني 

 جو ان مهل مثال قائم ٿيو. 
ڪنلنهنوڙن درٻنينلني جني ” ڊاڪٽر خانائي لنکني ٿنو تنه: 

بجاِء هاالڻي کي محالڪاري جو درجو ڏنو ۽ منحنراب 
خان جتوئي کي حاڪم مقنرر ڪنينو. مندد خنان پنٺناڻ 
جي لٽ  ر کانپوِء ان جو اوج ختم ٿي ويو. ميرن جني 
صنناحننبننيَء ۾ اهننو عننالئننقننو خننيننرپننور وارن مننيننرن جنني 

، 002ع،  ،  ، 0924)قننريشنني: “  منناتننحننت هننو.

009). 
ميرن جي دور کانپوِء اننگنرينزن جني دور ۾ حنيندرآبناد 
ضلعي ۾ شامل ڪنينو وينو. اهنو سنمنورو عنالئنقنو جنو 

طنور تنارين  ۾ “  ساهنتني پنرڳنڻني” يا “  درٻيلي پرڳڻي” 
نشننانننبننر آهنني، سننو مننخننتننلننف تننعننلننقننن ۽ ضننلننعننن جنني 
جوڙجڪ سبب مختلف ضلعن ۾ ورهائجي ويو آهي. 
الننبننتننه تنناريننخنني لننحننا  کننان ان عننالئننقنني جنني تننارينن ، 

ادب کنانسنواِء  -سماجيات، اقتصاديات تعليم ۽ علنم
واپار ۽ آمد رفت جا وسيال پنهنجي عالئقائني رسنمنن 
َک ڏينڻ سنبنب  ۽ روايتن سنبنب مننن نرد مناحنول جني ڏس
هڪ الڳ سڃاڻپ رکندڙ عالئقني طنور ڄناتنو وينو. ان 
ماحول جي همه گنينر وصن نن ۽ عنالئنقنائني صنورتنحنال 
جي سموري تاري  ۽ تاريخي پسمنننظنر کني منحن نو  
ڪرڻ ۽ ايندڙ نسلن جي ڄاڻ الِء ڪينتنرن ئني گنوشنن 
کي ننروار ڪنرڻ الِء پنروفنينسنر ڊاڪنٽنر قنريشني حنامند 
علي خانائي پنننهنننجني قنينمنتني زنندگني وقنف ڪنري 

جي اونداهنينن کني روشنننينن ۾ آڻنڻ “  ساهتي پرڳڻي” 
الِء جنينڪنا جندوجنهند ڪنئني، سنا بنينشنڪ اسنان جني 
منطنالنعني ۾ آسناننيننون پنيندا ڪننري ٿني ۽ سنننڌ جنني 
وچولي واري عالئقي جي تاريخني تسنلنسنل کني ننروار 
ڪنري سنمننوري سننننڌ جني تننارين  جنني گنهنڻ پناسنائننن 
سلسلن کي مالئي مسلسل نوعيت عنطنا ڪنري ٿني. 

ساهتني ” قريشي حامد علي خانائي رقم ٿو ڪري ته: 
پننرڳننڻنني جننو تنناريننخنني احننوال سنننننڌ جنني ڪنننننهننن بننه 
تاريخدان ت صيل سان بيان نه ڪيو آهي. هن پرڳڻي 
جو ماضي ڏارو شاندار هو. چچ نامي جي احنوالنن منان 
معلوم ٿئي ٿو ته قديم هندو دور ۾ سناهنتني پنرڳنڻنو 
موجود هو. لوهاڻو ان قديم هندو دور ۾ سنڌ جو هنڪ 
صوبو هو. ان صوبي جو حاڪم راِء گهراڻي جني زوال 

صنوبني ۾ الکنا، ‘  لنوهناڻني’ هنو. اننهنيَء ‘  اگهم’ وقت 
سما ۽ سهتا قوم جون قديم بستيون هينون. لنوهناڻنو 
صوبو مکيه ٽن ننڍن صوبن ۾ ورهاينل هنو جنهنڙوڪ: 
الکاٽ، لوهاڻو ۽ ساهتي وغيره. هرهڪ پرڳنڻني منٿنان 

)قنريشنني: “  ان قنوم جنو سنردار حنڪنومنت ڪننندو هنو.
 (2ع،  ، 0949

آخننر ۾ آئننون اهننو اظننهننار الزمنني ٿننو سننمننجننهننان تننه 

جي علم، تعنلنينمني ۽ ادبني مناحنول “  ساهتي پرڳڻي” 
جو اثر ايڏو ديرپا ثابت ٿنينو، جنو عنالقنائني صنورتنحنال 
جي ڊانوان ڊول ٿيڻ کانپوِء به ان ادبني مناحنول جنا اثنر 
ڊاڪٽر خانائي کي منتناثنر ڪنري، ان سنمنوري ذوق ۽ 

 جدوجهد الِء آمادگيَء طرف وٺي آيا. 
ساهتي پرڳڻي جو احوال آڻڻ ان الِء ضروري آهي، جنو 
هنن منوضنوع جنو تنعنلنق سناهنتني پنرڳنڻني جني عنالننم 
ڊاڪننٽننر قننريشنني حننامنند عننلنني جننو ابنناڻننو خننطننو آهنني، 
تنهنڪري هن تحقيقي اڀياس ۾ ساهتي پرڳنڻني جنو 

 احوال شامل ڪرڻ ضروري آهي. 
نوابشاهه ضلعي جي اترئين حصي کي قديم زمنانني ” 

سڏيو ويننندو آهني. سناهنتني “  ساهتي پرڳڻو”کان وٺي 
پرڳڻو ڪنڊياري، نوشهروفنينروز ۽ منوري تنعنلنقني تني 

ع،  ،  ،  ، 8113)قننريشنني: “  مشننتننمننل آهنني.
014 ،010 ،011) 

گهڻائي سان آبناد آهني ۽ “  سهتا قوم” ان پرڳڻي ۾” 
انننهننيَء ڪننري ئنني هننن ايننراضنني کنني سنناهننتنني ڪننري 
سنڏينو ويننو آهني. سناهنتني تني نننالنو پنوڻ منتنعننلنق پننڻ  
تاريخدانن جو اختالف پئي رهيو آهني، جنن منخنتنلنف 
رايا ۽ ننظنرينا پنئني ڏننا آهنن. سناهنتني پنرڳنڻني بنابنت 
تاري  جي ڪتابن ۾ اهنا ڳنالن  ان بنننيناد تني ڪنئني 
وڃي ٿي ته پراڻي زماني کان وٺي ان پرڳڻي ۾ سهتا 
قبيلي جي تمام گنهنڻني آبنادي آهني، اننهنيَء ڪنري 
ساهتي پرڳڻي مٿان انهي مناسبت سان ساهتي ننالنو 

 (08ع  ، 0924)قريشي: “ پيو آهي.
حدن ۽ سرحدن جي اندازي مطابق ساهتيَء جنو سنڄنو 
عالئقو، ڪوٽڙي ڪبير، هاالڻي، بهنالڻني، منحنرابنپنور، 
خانواهڻ، جلباڻي، ديهات، خشڪ، تنيا، آگرا، ڀنوئنننور، 
بکري، محبت ديرو جتوئي، محبت ديرو سيال، منوسنا 
ديرو، ڪمال ديرو، ڪنڊيارو، ڊڀرو، نوشهروفنينروز، ٺنارو 
شاهه، جتوئي، مٺياڻي، ڌينرڻ، ڪنورينجنا، منورو، بنهنڻ، 
گويرو، ويندي دولتپنور صن نن تنائنينن سنمنورو درينائني 

 پٽ وڏي تاريخي اهميت وارو عالئقو رهيو آهي. 
 حامد علي خانائي لکي ٿو ته:

هاڪڙي درياھ جي هڪ شنا  جنو وهنڪنرو سناهنتني ” 
“ لنوهناڻنو دريناھ” مان وهندو هو، جنهن کي ساهتنيَء ۾
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به ڪري سڏيندا هئا. اهوئني دريناھ سناهنتني درينا جنو 
وچ ڏيننننننندو ڪنننوٽنننڙي ڪنننبنننينننر، هننناالڻننني، بنننهنننالڻننني، 
گهيڙگجو، ڀائي خان جي ٻنڌ، هاال ۽ شهندادپنور کنان 
سهڻي ميهار جي قبرن جو وچ ڏيندو، رحمڪي بنازار 

وارو قندينم “ راوڙ”کان ٿيندو وڃي، سمنڊ ۾ پوندو هو 
رستو، جننهنن کني سناهنتنيَء ۾ اڪنثنر وڏي عنمنر وارا 
مناڻننهننو انننگننرينزن جنني دور ۾ تننار وارو رسننتننو مننوجننوده 

ع،  ، 0924)قنريشني:“  قومي شناهنراهنه چنونندا آهنن.
08) 
سنهنتنا قنبنينلنني وارو پننرڳنڻنو درينناھ جني کنناٻني طننرف ” 

موجوده نوابشاھ )شهيد بينظير آباد( نوشهروفيروز ۽ 
ڪجھه خيرپور ضلعن تي مشتمل هو. سنهنتنن عنربنن 

)ڪننوريننجننو: “  سننان جنننننگ نننه ڪننئنني، پننر ٺنناھ ڪننيننو.
 (418ع  ، 8100

ڏهين صدي هجري يا سورهين صندي عنينسنويَء ۾ ” 
سهتن جي مرڪزي پرڳڻي جو حنڪنمنران عنمنر شناهنه 
بن دائود هو. جنهن جو مکيه شهنر درٻنينلنو هنو. منٿني 
طرف بکر کان ميرپورماٿيلي تنائنينن ٻنينو وڏو قنبنينلنو 
ڌاريجا طناقنتنور هنو. ان وقنت سنهنتنا ۽ ڌارينجنا هنمنت 
ٻنڌي سنننننڌ ۾ ارغننونننن جنني طنناقنت سننان ٽنڪننريننا، پننر 

ھ ۾ شاھ بيگ ارغون جي حملني 984هارايائون سن 
وقننت، روهننڙيَء وارو پنناسننو ڌاريننجننن جننو هننو ۽ اتننان 
لشڪر گڏ ڪري بکر جي قلعي تي حملنو ڪنينائنون، 
ڌاريجنا شناهنه بنينگ ارغنون سنان ٽنڪنرينا، جنننهنن جنو 

کي ٿيو ۽ ماٿيلي “  اللي مهر” فائدو مهرن جي سردار 
طرف ڌاريجن جنو زور ٽنٽنو، درٻنينلني وارا سنهنتنا شناھ 
بيگ ارغون جي پٽ شاھ حسن جي مقنابنلني ۾ آينا، 

 (416ع  ، 8100)ڪوريجو: “ پر مارجي ويا.
مرزا عيسٰي خنان تنرخنان جني وفنات کناننپنوِء سننندس ” 

وڏو پنٽ منرزا منحنمند بناقني سنلنطنننت جني گنادي تني 
ويٺو. منرزا منحنمند بناقني تنينرهنن سنالنن جني ظنلنم ۽ 

هجري ۾ هڪ  996ستم جي حڪومت ڪندي سن 
رات پناڻ کني گننهنات ڪننينو، کنناننئنس پنوِء سننننڌ جنني 
گادي تني منرزا جنانني بنينگ وينٺنو. اننهنيَء زمنانني ۾ 
منل شهنشاھ، اڪبر جني سنپنهنه سناالر عنبندالنرحنينم 

ع 0199ھ 992خان خانان سنڌ تي حملو ڪيو. سن 
۾خان خانان ٺٽي ويندي، ساهتنيَء جني عنالئنقني کنان 
لنگهندي اچني درٻنينلني ۾ رهنينو. درٻنينلني جني وڏي 
جيد عالم مخدوم محمد عثمان کان سنڌ جني فنتنح 
جي دعنا گنهنراينائنينن. سنننڌ جني فنتنح کناننپنوِء اڪنبنر 

مير معصوم کي جاگينر “  ساهتيَء جو پرڳڻو” بادشاھ 
، 81ع،  ،  ،  ، 0924)قننريشنني:“  ۾ ڏنننو هننو.

03،04) 
هننن تنناريننخنني عننالئننقنني جننو تنناريننخنني تننوڙي عننلننمنني 
پسمنظر به اوترو ئي وسيع ۽ اهميت وارو آهي، جنهن 
۾ تعليم ۽ تدريس ادارا ۽ شخصيتون به بيحند اهنم 
آهنن، جنن جنو تنن نصنيننلني ذڪننر ڪنرڻ هنن مننقنالني ۾ 
مناسب ناهي. انهنيَء ڪنري اسنان هنن کني منخنتنصنر 

 طور بيان ڪيو آهي. 
تاريخي لحا  کان عربن جي دور کنان وٺني اننگنرينزن 
جي دور تائين هن پرڳڻي جي مختلف حصن، شنهنرن 
۽ ڳوٺن ۾ اهي ادارا ۽ شخصينتنون اچني وڃنن ٿنينون. 
ان زماني جون علنمني ادبني خندمنتنون عنربني، فنارسني 
کان عالوه سنڌيَء ۾ به ملن ٿيون، جن کني منخنتنلنف 
ڪتابن توڙي مقالن ۾ خانائي مرحوم ٻين عالمنن ۽ 
تاريخدانن به بيان ڪيو آهي ته هي پرڳڻنو ڪنينتنرينن 
ئي خوبين ۽ خاصيتن سان ماال مال آهي. هن خنطني 
جي لڪل ۽ پوشيده آثارن منان حنقنينقنتنن کني اجناگنر 

 ڪرڻ جي ضرورت درڪار آهي.
 حواال:

 ( ،0921بلوچ، نبي بنخنش خنان، ڊاڪنٽنر)جنامنع -ع
ڇاپو پهريون، ڄامشنورو، -)جلد چوٿون(-سنڌي لنات

 سنڌي ادبي بورڊ.
 ( ،0920بلوچ، نبني بنخنش خنان، ڊاڪنٽنر)جنامنع -ع

ڇناپنو پنهنرينون، ڄنامشنورو، -)جلد ٻنينو(-سنڌي لنات
 سنڌي ادبي بورڊ.

  ،ع(0924حامد علي، ڊاڪنٽنر، )‘  خانائي’قريشي-
)ڇناپنو -نوابشاھ ضلعو تاريخي شهر ۽ شخصنينتنون

پننهننريننون(، سنننننڌ نننوابشنناھ، ڊسننٽننرڪننٽ نننوابشنناھ 
 ڪلورل سوسائٽي.

 .ًايضا 
 ( ،0949يوسف ميرڪ)تاري  مظهر شناجنهنانني-ع-

-سنننننڌ جننا پننرڳننڻننا-)سننننڌي تننرجننمننو( نننينناز هننمنايننوننني
ڄنامشنورو، سنننڌي -)پهريون ڇاپو(، پنهنور اينم. اين 

 ادبي بورڊ. 
 ( ،8114ابوال ضل َعالمه)منولنوي -آئنينن اڪنبنري-ع

محمد فدا علي طالب )اردو مترجم(، الهور: سننگ 
 ميل پبليڪيشن چوڪ اردو بازار.

  ،ع(0924حامد علي، ڊاڪنٽنر، )‘  خانائي’قريشي-
)ڇناپنو -نوابشاھ ضلعو تاريخي شهر ۽ شخصنينتنون

پننهننريننون(، سنننننڌ نننوابشنناھ، ڊسننٽننرڪننٽ نننوابشنناھ 
 ڪلورل سوسائٽي. 

  ،ساهتني ” ع(، 0949حامد علي، )‘ خانائي’قريشي
منناهننوار -)مننقننالننو(“  پننرڳننڻنني جننو تنناريننخنني پسننمنننننظننر

، 6، ايننڊيننٽننر: ڪننريننم بننخننش خننالنند، جننلنند “ پننينننننام” 
، 93، اپريل، سنڌ اطالعات کاتنو، بنالڪ 08شمارو 

 سنڌ سيڪريٽريٽ ڪراچي.
  ،ع(، 8113حامد علي، ڊاڪنٽنر، )‘ خانائي’قريشي

-)منقنالنو(“  ساهتي پنرڳنڻني جنو تنارينخني پسنمنننظنر” 
( )گنولنڊن جنوبنلني ننمنبنر( 6۽  8“ ) مهراڻ”ٽماهي، 

 ڄامشورو، سنڌي ادبي بورڊ.
  ،ع(0924حامد علي، ڊاڪنٽنر، )‘  خانائي’قريشي-

)ڇناپنو -نوابشاھ ضلعو تاريخي شهر ۽ شخصنينتنون
پهريون(، ننوابشناھ، ڊسنٽنرڪنٽ ننوابشناھ ڪنلنونرل 

 سوسائٽي. 
  .ًايضا 
 ( ،8100ڪوريجو، عبدالستار، حافه)سنننڌ جنون -ع

)ڇناپنو پنهنرينون(، الڙڪناڻنو: روپنا -رياستنون ۽ شنهنر
 ڪوريجا پبليڪيشن.

 .ًايضا 
  ،ع(0924حامد علي، ڊاڪنٽنر، )‘  خانائي’قريشي-

)ڇناپنو -نوابشاھ ضلعو تاريخي شهر ۽ شخصنينتنون
پننهننريننون(، سنننننڌ نننوابشنناھ، ڊسننٽننرڪننٽ نننوابشنناھ 

 ڪلورل سوسائٽي.
*** 
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طنور ڪننم ڪنننندڙ روجننر فشننر 
ٻننننيننننن جنننننننننگ عننننظننننيننننم ۾ 
پنهنجنون خندمنتنون سنراننجنام 
ڏيڻ کانپوِء هارورڊ ال اسنڪنول 
۾ داخنننال ورتننني ۽ تنننقنننرينننبنننن 
چوٽي  سال جهيڙن ننبنينرڻ ۽ 
تنازعن کي گھٽائڻ ۽ ڪنامنيناب منذاڪنرن ڪنرڻ ۾ 
مهارت حاصل ڪئي. هن کي هنارورڊ جني منذاڪنرن 
واري منصوبي ۾ ڪم ڪرڻ جو موقعو ملنينو ۽ هنن 
ڪيترن ئي ملڪن ۾ ڪم ڪيو ۽ دنيا جي عظينم 
اڳواڻن سان گڏ امن ذريعي مسئلن جي حل، ينرغنمنال 
ٿيل ماڻهن جي بحرانن ۽ سن نارتني سنمنجنهنوتنن تني 

ع جني ڳنالن  0921ع ۽ 0941ڪنم ڪنينو، پنر اهنا 
آهي، جڏهن نيو ڪليائي جننگ جني ڌمنڪني عنروج 
تي هئي، فشر پنهنجو هڪڙو دلنونسنپ خنينال پنينش 

 ڪيو.  
ان وقت جڏهن فشر سڄي توج  ان حڪمت عنمنلنينن 
ٺاهڻ تي ڏيئي رهيو هو جيڪي نيو ڪليائني جنننگ 
کي روڪي سگھن. ان وقت هن منٿنان هنڪنڙي اهنم 
حقيقت آشڪار ٿي. ان وقت جني منوجنوده صندر کني 
اهو اختيار حاصل هوندو تنه هنو اهني ڪنوڊ اسنتنعنمنال 
ڪري سگھي جيڪي لنکنينن ڪنروڙينن انسناننن جني 
جانين وٺڻ جو سبب بڻجي سگھيا ٿي، پنر اهنو لنقنا  

هو صدر پاڻ نٿي ڏسي سگھيو. ڇاڪاڻ جو هنو خنود 
 ان لقا  کان هزارين ميل ڏور ويٺو هوندو. 

منننهنننجني تنجنوينز ننهناينت ” ع ۾ لنکنينو تنه 0920هن 
سادي آهي. اهو ڪوڊ نمبر هڪڙي ننڍڙي ڪيپسول 
تي لکيو وڃني ۽ اهنو ڪنينپنسنول هنڪنڙي رضناڪنار 
جي دل واري پاسي پيوست ڪيو وڃي. اهو رضاڪنار 
جڏهن صدر صاحب سان گڏ هنجني تنه پناڻ سنان گنڏ 
وڏو ڪاسائي وارو ڪات کنيو هلني. جنڏهنن بنه صندر 
صاحب ان نيو ڪليائي هٿيار کي هالئڻ چاهي ته ان 
جو فق  هڪ طريقو هجي ۽ ُاهو اسهو ته هو پنننهنننجني 
هٿن سان پهرين ان رضاڪار کي قتل ڪننندو ۽ اهنو 
ڪيپسول حاصل ڪندو. هو فق  هڪنڙي ان مناڻنهنو 

جارج، مون کي افسوس ” کي ماريندو. صدر چوندو ته 
آهني، پنر ڪنروڙينن مناڻنهننن کني الزمني منرڻنو پنوننندو. 
گھٽ ۾ گھٽ هو ڪنهن کي ته ڏسندو ۽ سوچنيننندو 
تننه مننوت ڇننا آهنني، هننڪننڙو مننعننصننوم مننوتا وائننٽ 

اهو آهني حنقنينقنت “  هائوس جي قالين تي ڳاڙهو رتا
 کي گھر اندر وٺي اچڻ.

جنڏهننن مننون اهننا تننجننويننز پننينننننٽنناگننون ۾ ڪننم ڪننننندڙ 
خندايناا اهنا ڳنالن  تنه ” دوستن کي ڏنني تنه هنننن چنينو 

ڏاري ڏکي آهي. ڪنننهنن کني قنتنل ڪنرڻ جنو عنمنل 
صدر جي فيصلي کي تبديل ڪري سگھني ٿنو. اهنو 

 “ٿي سگھي ٿو ته هو اهو بٽڻ دٻائي ئي نها

چوٿين قانون تي اسان جي سموري ڳال  ٻنولن  دوران 
اسان اهو ڏٺنوسنينن تنه سنٺنينون عنادتنون اطنمنينننان جنو 
فوري احساس بخشين ٿيون. فشر جي تجويز چنوٿنينن 
قانون جو ابتڙ هئي يعني ان کني تنمنام گنھنڻنو غنينر 

 اطمينان بخش بڻايو. 
اهو ايئن آهي ته اسين ان تجربي کي دهرائڻ چاهينندا 
آهيون جنهن جو نتيجو اطمينننان بنخنش هنجني ۽ ان 
تننجننربنني کننان نننٽننائننيننننندا آهننيننون جنننننهننن جننو نننتننيننجننو 
تڪليف ده هجي. تڪليف ۽ درد منوثنر اسنتناد آهنن. 
جيڪڏهن ناڪامي تڪليف ده آهني تنه اهنا دور ٿني 
ويندي، جي نه ته اها اوهان نظنر اننداز ڪنري ڇنڏيننندو. 
جڏهن به نتيجا شديد هجن ته انسان جنلندي سنکننندو 

 آهي.
اسين بريون عادتون ان ڪري بار بار دهرائيندا آهيون 
جو اهي ڪنننهنن ننه ڪنننهنن طنرينقني سنان اسنان کني 
آرام پنهنونائنيننندينون آهنن ۽ اهنوئني سنبنب آهني جنو 
انهن مان جند ڇڏائڻ مشڪل هوندي آهي. ان سڄني 
لقا  کي منهن ڏيڻ جو بهنتنرينن طنرينقنو جنينڪنو منون 
کي سمج  ۾ اچي ٿو سو اهو آهي ته ان رويني سنان 
جڙيل سزا کي وڌائي ڇڏجي. عمل ۽ ان جني ننتنينجنن 

 ۾ خال نه هجڻ گھرجي. 
جيئن عمل ٿنئني تنه ان سنان گنڏ ان سنان سنلنهناڙينل 
نتيجا تڪڙو ظاهر ٿيڻ شروع ٿين تنه اهنو روينو خنود 

 احتس بُڪندڙُدوستُڪيئنُهرُشيِ ُتبديلُڪريُسگهيُٿو؟

  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 پ ئلٽ 

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ب بُارڙهون ليکڪ:ُجيمسُڪليئر
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بخود تنبندينل ٿنينڻ شنروع ٿني ويننندو. ڪسنٽنمنر کني 
جڏهن ليٽ في پيارڻي پوندي ته هو پنهنجا بل وقت 
تي ادا ڪندو. شاگرد جا گنرينڊ جنڏهنن ڪنالس ۾ ان 
جنني حنناضننري سننان سننلننهنناڙيننل هننوننندا تننه هننو الزمنني 
ڪالس ۾ ايندو. اسان ٿوري تڪلنينف کنان بنونڻ الِء 

 وڏا ٽپا ڏيندا آهيون. 
ظاهر آهي تنه ان جني هنڪنڙي حند آهني. جنينڪنڏهنن 
رويي کي تبديل ڪرڻ الِء اوهان سزا تي ڀاڙيندا رهنينا 
ته پوِء سزا جي قوت کي بنه رويني جني تنبندينلني جني 
بنرعننڪننس قننوت سننان مننقننابننلننو ڪننرڻننو پننوننندو. وڌيننڪ 
پئداواري ٿيڻ الِء، نٽنائنڻ جني قنينمنت، سنرگنرمني جني 
قيمت کان وڌيڪ هئڻ گھرجي. صحنتنمننند هنئنڻ الِء، 
سنسنتني جني قننينمنت ورزش جني قننينمنت کنان وڌيننڪ 
هئڻ گھرجي. ريسٽورينٽ ۾ سنگنرينٽ پنينئنڻ تني ينا 
وري شننيننن کنني ري سننائننيننڪننل نننه ڪننرڻ تنني لڳننل 
جرمانو ان تي عمل نه ڪرڻ جني صنورت ۾ ننتنينجني 
جي ڀوڳنا آهي. رويو تڏهن تبديل ٿئي ٿو جڏهن سزا 

 تڪليف ده هجي ۽ زبردستي  ان جو اطالق ٿئي. 
عام طنور تني ننتنينجنا جنينتنرو اتنان جني سنمناج سنان 
سلهاڙيل، ٺوس ۽ تڪڙا هوندا اوتنرو ئني ان فنرد جني 
رويي ۾ تبديلي تي اثر اننداز ٿنينڻ جنا چناننس وڌينڪ 
هوندا. ان جي برعڪس، اهي جيترو وسيع، منبنهنم ۽ 

 ٺوس نه هوندا اوترو ان جا نتيجا دير سان نڪرندا. 
شڪر آهني تنه ڪنننهنن بنه بنري عنادت جني تنڪنڙي 
قيمت ادا ڪرڻ جو هڪڙو سڌو سنئنون طنرينقنو آهني: 

 عادت جو معاهدو.
 عادت جو معاهدو: 

گنناڏيَء ۾ سننيننٽ بننيننلننٽ لڳننائننڻ جننو پننهننريننون قننانننون 
تي نيو يارڪ ۾ پناس ٿنينو. ان  0920پهرين ڊسمبر 

سننيننڪنڙو مناڻننهننو آمننرينڪننا ۾ سننيننٽ  00وقنت فنقنن  
بنيننلنٽ جننو اسننتننعنمننال ڪنننندا هننئننا، پننر اهنو مننامنرو هننو 

 تبديلي جو. 
پننجنن سنالنن جني انندر، اڌ ريناسنتنن ۾ سنينٽ بنينلنٽ 
لڳائڻ جو قانون پاس ٿيو. اڄ پنجناهنه منان اوڻنوننجناھ 
رياستن ۾ قانوني طور تي سيٽ بيلٽ لڳائڻ الزمني 
آهي ۽ اهو فق  قناننون نناهني، پنر ڪنينتنرائني مناڻنهنو 
سيٽ بيلنٽ ان ڪنري لڳنائنينن ٿنا جنو اهني ڊرامنائني 

 22۾،  8103انننداز ۾ تننبننديننل ٿنني چننڪننا آهننن. 
سيڪڙي کان مٿني آمنرينڪني ڪنار ۾ وينهنڻ شنرط 
سيٽ بيلٽ لڳائيندا هئا. ٽيهن سالن جي عرصي ۾ 
ڪروڙين ماڻهن جي عادتن ۾ مڪمل تبديلي روننمنا 

 ٿي ويئي. 
قنانننون ۽ ڪننارروايننون هننڪننڙو منثننال آهننن تننه ڪننيننئننن 
حڪومتون سماجي معاهدن وسنينلني عنادتنون تنبندينل 
ڪري سگھن ٿيون. سنمناجني طنرو، اسنان اجنتنمناعني 
طننور تنني ڪننجنن  اصننولننن جنني پننوئننيننواري ڪننرڻ تنني 
راضي هوندا آهيون ۽ پوِء هڪڙي گروھ جني شنڪنل 
۾ ان تي عمل پيرا به ٿنيننندا آهنينون. جنڏهنن بنه ڪنو 
نئون قانون روين تي اثر انداز ٿنيننندو آهني، جنهنڙوڪ: 
سيٽ بيلٽ جو قانون، ريسٽورينٽ جي اندر سنگنرينٽ 
پيئڻ تي بندش جو قاننون، الزمني ري سنائنينڪنلنننگ 
جو قانون ته اهو هڪڙو مثال آهني، پنننهنننجني عنادتنن 

کي سماجي معاهندي تنحنت شنڪنل ڏينڻ جنو. گنروھ 
جي صورت ۾ اسان ان قانون جي پاسداري ڪرڻ تني 
رضامندي ڏيکاريندا آهيون ۽ جيڪڏهن ان تي عمنل 
 نه ڪيو ته اسان کي ان جي سزا ڀوڳڻي پوندي آهي. 
جننيننئننن حننڪننومننتننون قننانننون جننو اسننتننعننمننال ڪننننندي 
پنهننجني شنهنرينن کني جنوابنده ڪنن ٿنينون، اوهنان بنه 
عنادت جني منعنناهنندي تننحنت پناڻ کنني جننوابنده ڪننري 
سگھو ٿا. عادت جو معاهدو هنڪنڙو زبنانني ينا لنکنت 
وارو معاهدو آهي جنهن ۾ اوهان ڪنننهنن منخنصنو  
عادت الِء پنهنجي عزم کي بيان ڪري سگھو ٿا ۽ 
نه ڪرڻ جي صورت ۾ ان جي سزا ڄاڻائي سگھو ٿا. 
ان ڪم ۾ اوهان هڪ يا ٻه پنهنجا هم خيال مناڻنهنو 
پاڻ سان ماليو جيڪي اوهان کي ان ڪم الِء جنوابنده 
ڪن ۽ اهي به اوهنان سنان گنڏ اهنو منعناهندو صنحنينح 

 ڪن. 
منهنجي علم مطابق اهنو پنهنرينون مناڻنهنو جنننهنن ان 
حڪمت عملني کني   عنمنلني جنامنو پنهنراينو سنو هنو 
نيشويل، ٽينيسي جو برين هيرس. پنهنجي پنٽ جني 
ڄمڻ کان ترت پوِء، اهو ڄاتنو تنه کنينس وزن گنھنٽنائنڻ 
جي ضرورت آهي. هن پنهنجي، پنهنجي زال ۽ ٽرينر 
جي وچ ۾ عادت جو معاهندو لنکنينو. ان جنو پنهنرينون 

جنني  8104بننريننن جننو سننال ” ڊرافننٽ هننن ريننت هننو، 
پهرئين ٽماهي جو پهريون ننمنبنر منقنصند آهني تنه هنو 
متوازن غذا واپرائيندو تنه جنينئنن هنو بنهنتنر منحنسنوس 
ڪنري ۽ بنهنتننر ننظنر اچنني. ان سنرگنرمني وسنينلني هننو 

پنائنوننڊ  811پنهنجي ڊگھي مدي واري مقصد يعني 
ان “  سيڪڙو چرٻي گھٽائڻ کي حاصل ڪننندو. 01۽ 

بيان جي هيٺان، هيرس هيٺيون پالن جوڙيو ته جيئنن 
 اهي گھربل ۽ آئيڊيل نتيجا حاصل ڪري سگھجن:

: پهرئين ٽماهني ۾گنھنٽ ڪناربنو هنائنينڊرينٽنس 0فيز 
 واري کاڌي تي واپس اچبو.

: ٻئين ٽماهي ۾ کاڌي جنو پنالن ٺناهني ان تني 8فيز 
 سخت عمل ڪبو.

: ٽئين ٽماهي ۾، پنهنجي کاڌي جي ت صينلنن 6فيز 
 کي نوٽ ڪبو ۽ بهتر بڻائبو.

آخر ۾ هن پنهنجي روزمنره جني عنادتنن بنابنت لنکنينو 
جيڪي هن کي پنهنجي ان مقصد حناصنل ڪنرڻ ۾ 
مددگار ٿي سگهيون ٿي. مثال طور: روزانو کاڌي جنو 

 رڪارڊ رکڻ ۽ پنهنجو وزن ڪرڻ.
ان کننانننپننوِء هننن پنننننهنننننجنني سننزا بننه مننقننرر ڪننئنني. 

جيڪنڏهنن بنرينن اهني ٻنه ڪنم ننه ڪننندو تنه کنينس ” 
هيٺيان نتيجا ڀنوڳنڻنا پنونندا: هنو سنڄني ٽنمناهني، روز 
ڪننمننن وارن ڏينننننهننن تنني ۽ آچننر تنني بننه بنناقننائنندي 
ڊريسنگ ڪندو. ڊريسنگ مان مراد هئي ته جنينننس، 
ٽي شرٽ، هڊي يا شارٽس نه پائڻ. ان کنان عنالوه هنو 

ڊالر ادا ڪندو ڇناڪناڻ  811پنهنجي ٽرينر جوئي کي 
ته جيڪڏهن هو کاڌي ۾ اهنا ال غنرضنائني ننه ڪنري 

 “  ها ته هو به فٽ نظر اچي ها.
پني جي هيٺان، هيرس، هن جي زال ۽ هن جي ٽنرينننر 

 سڀني صحيح ڪئي. 
منهنجو پهريون رد عمل ان معاهدي ڏانهن اهو هو ته 
اهڙو معاهدو ڪج  وڌيڪ باضابطنه ۽ غنينر ضنروري 

لڳي ٿو، خنا  ڪنري صنحنينحنون ڪنرڻ، پنر هنينرس 
مننون کنني مننڃننرايننو تننه مننعنناهنندي تنني صننحننيننح ڪننرڻ 

 اوهانجي سنجيدگي کي ظاهر ڪري ٿو. 
ٽن مهينن کانپوِء پهرين ٽماهي جو ٽنارگنينٽ حناصنل 
ڪرڻ کانپوِء هارس پنهنجي مقصد کي اڳنتني وڌاينو. 
ان سان گڏوگڏ ان جيسزا کي به وڌيڪ تنز ڪنينائنينن. 
جيڪڏهن هو پنهنجا ڪاربو هائيڊريٽ ۽ پروٽين جنا 
ٽارگيٽ هيٺ مٿي ڪندو ته هو پنهنننجني ٽنرينننر کني 

ڊالر جرمانو ادا ڪندو جيڪڏهن هو پنهنجو وزن  011
ڊالنر جنرمناننو ادا  111نه ماپيندو ته پنهنجي زال کني 

ڪندو. انهنيَء کنان بنه وڌينڪ اهنو تنه جنينڪنڏهنن هنو 
گھٽ مقرر م اصلي کي ڊوڙي پورو ننه ڪننندو تنه هنو 
سڄو ه تو فنارمنل ڊرينس پنائنيننندو ۽ سنڄني ٽنمناهني 

 االباما ٽوپي پائيندو. 
ان حڪمت عملي ڪم ڪري ڏيکاريو. پنهنجني زال 
۽ ٽرينر کي احتساب ڪندڙ ساٿي بڻائي ۽ پنهننجني 
عننادت جنني مننعنناهنندي سننان تننه روز ڇننا ڪننرڻننو آهنني 

 هيرس پنهنجو وزن گھٽايو.  
اسين دنيا آڏو پنهنجو پاڻ کي هنمنينشنه بنهنتنر پنينش 
ڪرڻ چاهيندا آهيون. اسنينن پنننهنننجني وارن کني روز 
 ڻي ڏيندا آهيون ۽ پنهنجا ڏند صاف ڪننندا آهنينون 
۽ ڌيان سان چونڊي ڪپنڙا پنهنريننندا آهنينون. ڇناڪناڻ 
جنو ان جنو اثنر سنامنهنون وارن تني سنٺنو پنونندو آهنني. 
اسين سٺن نمبرن سان پاس ٿينڻ چناهنيننندا آهنينون ۽ 
ڪنهن وڏي اسڪول مان پڙهني پناس ٿنينڻ چناهنيننندا 
آهننيننون تننه جننيننئننن نننوڪننري ڏيننننندڙ ادارن، پنننننهنننننجنني 
ڪالس جي ساٿين، مٽن مائٽن ۽ دوستن کي منتناثنر 
ڪري سگھون. اسين انهن جي تجويزن کني اهنمنينت 
ڏيندا آهيون جيڪني اسنان جني آسنپناس رهننندا آهنن 
ڇاڪاڻ جو جنينڪنڏهنن ٻنينا مناڻنهنو اسنان کني پسننند 
ڪن ٿا ته ان جي اهميت آهي. انهنيَء ڪنري هنڪنڙو 
احتساب ڪندڙ ساٿي يا عادت جو منعناهندو صنحنينح 

 ڪرڻ م يد ثابت ٿئي ٿو. 
 باب جو خالصو: 

  روين جي تبديلني جني چنوٿنينن قناننون جنو ابنتنڙ
 آهي ته ان کي غير اطمينان بخش بڻايو. 

  اسننننيننننن ان بننننري عننننادت کنننني دهننننرائننننڻ کننننان
نٽائينداسين جيڪا تڪليف ده هوندي ينا غنينر 

 اطمينان بخش هوندي. 
  احتساب ڪندڙ سناٿني کني غنينر فنعنال ٿنينڻ جني

فوري قيمت ادا ڪرڻي پئجي سگنھني ٿني. اسنينن 
ان ڳال  جو تمام گھڻو خيال ڪندا آهيون تنه ٻنينا 
اسان جي الِء ڇا ٿنا سنوچنينن ۽ اسنان سندائنينن اهنو 

 چاهيندا آهيون ته ٻيا اسان الِء برو تاثر نه رکن. 
  ڪنهن به رويي جي سنمناجني قنينمنت ادا ڪنرڻ الِء

عادت جو معاهدو استعنمنال ڪنري سنگنھنجني ٿنو. 
اهو اوهان جي واعدن جي خالف ورزي جني قنينمنت 

 عوامي ۽ تڪليف ده بڻائي ٿو.
  ،اهو ڄاڻڻ ته ڪو ٻيو اوهان کي جاچي رهنينو آهني

اها خود هڪ طاقنتنور حنوصنال افنزائني ٿني سنگنهني 
 ٿي.

 ...)هلندڙ(... 
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جنني سننانننجننهننيَء تنني سننتننارا  
هننئننا يننا نننه مننون کنني خننبنننر 
ننننناهنننني، پننننر سننننڪننننرنننننڊ روڊ 
پهوندي، منهنجني آڏو ٻنه 
سننتننارا چننمننڪننننندي، منننون 
ضننننرور ڏٺننننا هننننئننننا، هننننڪ 

 حنيف سومرو ۽ ٻيو راشد لکميرا
اسان جي اکين جي خنامنوش منکنا منينلني ۾ ٻنه 
چار لمحا پوپنٽ جنينان ڪنينئنن اڏامني وينا خنبنر 

سنننڌي ” ئي نه پئي. بس هنن جو ڏنل ڪتاب، 
منون هنٿنن “  شاعري جي ڪهڪشان جا سنتنارا

 ۾ محسوس ڪيو.
مون محسوس ڪيو ته منهنجي هنٿنن ۾ هني 
سائين عبدالحڪيم ارشد جو ڪنتناب ننه هنو 
بلنڪنه هنن جنا منعنصنوم هنٿ هنئنا، جنن کني 
االئي ڪيترا ڀينرا منون حنرڪنت ۾ ڏٺنو هنو. 
هننٿ مننالئننيننننندي، ڀنناڪننر ڀننريننننندي، پننننني تنني 
ڪننجنن  لننکننننندي. سننائننيننن کنناٻنني هننٿ سننان 
لننکننننندو هننو. مننون وٽ ڪننابننه اهننڙي تصننويننر 
ناهني، جنننهنن ۾ هنو ڪنجن  لنکننندي ننظنر 
ايندو هجي، پنر تصنور جنون سنوينن هنزارينن 
تصويرون منهنننجني ذهنن ۾ اڃنان بنه زننده 
آھن، جن کي ڪنهن وقت به النبنم جنينان 

 کولي مان ڏسي سگهان ٿو.
گهر پهوي مون پهرين ٿڌو ساھ ڀنرينو ۽ 

 پوِء ڪتاب جي ورقن کي کوليو.
منون ڪنتناب جننا ورق وراينا تننه اهني تنيننز 
هوا ۾ ڪنهن کلندڙ ڪتناب جني ورقنن 

 جيان کلندا ويا.
ڪتاب جي پهرئين ص حي کان آخري 
ص حي تائين مون پنهنننجني ننظنر کني 

 پکيڙي ڇڏيو.
ايئن منهنجي پهرين نظر فهنرسنت تني 
پئي ۽ مون پيش لن نه پنڙھنڻ شنروع 

ننن  ڪننري ڇننڏيننا. خننامننوشنني جننا ڪس
ه تن کان منننهنننجني منٿنان لنٿني 
هنئني، اهنا وڌينڪ گنهنري ٿنينننندي 

وئي هتي هني پنينش لن نه ننه هنئنا ڪنو 
محبت نامو هو، جنهن جي سٽ سٽ ۾ پنينار سنان 
گڏ جذبي جي اٿل هئي ۽ ل ه ل ه ۾ ڪو ٻنرنندڙ 

ڏيئو هو، جنهن ۾ انساني تاري  جي اونداھ گهنري 
ٿي، اندر گهيري رهي هئي. پيش ل ه پنڙهنڻ بنعند 
منون پنننهنننجني منوبنائنل جني منئننسنينننجنر تني راشنند 

لکمير جو نالنو ڳنولنينو، ڳنولني منون هني لن نه لنکنڻ 
 شروع ڪيا...

اوهان جا پيش ل ه پڙهي منهنجا نيڻ آال ٿي وينا، 
جننهنن تني ڪنن هن نتنن کنان خنامنوشني لنٿنل آھني، 
وڌيڪ خاموش ٿي ويو آھيان. ايترا گنهنرا ۽ ڳنوڙهنا 
ل ه، جن ۾ درد سنمنننڊ جني تنکني سنينر 

 جيان وهندڙ آھي.
پينش لن نه پنڙهني منون کني اينئنن 
لڳنننو ڄنننڻ راشننند بنننه اننننهنننن منننزدور 
غالمن جيان سڄو ڏيننهنن، ڪنننهنن 
اهننرام ٺنناهننڻ الِء پننٿننر روئنني روئنني 
ل ظن جي پريان اميد جو لهندڙ سنج 
ڏسي رهيو آھي ته سنڀناڻني جنو سنج 

 ساڳيو اڀرندو يا مختلفا
عالم انسانيت کي هميشه سڀاڻڪي 
سننج بنننابننت ڳننڻنننتنني رهنني آھنني، اڄ 
جيڪا سڀاڻڪني سنج جني جنننم منا  
آھنني، اهننا جننيننڪننا مننون سننويننن ڀننيننرا 
سائين عبدالحڪيم ارشد سان ڪالن  
۾ بدالئني هنئني. اهنا اڄ سنائنيننَء جني 

سنننننڌي شنناعننريَء جنني ” لننکننيننل ڪننتنناب 
جنني مننهننورتنني “  ڪننهننڪننشننان جننا سننتننارا

تقريب جو جهومر ٿي اڳيان آئي آھي ۽ 
مان سراپا خوش آھنينان. هنن ڪنتناب ۾ 
مننون سننمننيننت جننن جننن بننه شنناعننرن جنني 
شاعريَء تي سائين عنبندالنحنڪنينم ارشند 
پنهنجي نگاھ جي پيار جي ورکنا ڪنئني 
آھنني، ُاهننا گننالب جنني سننر  پنننننن جننهننڙي 
مهڪندڙ ۽ سانوڻ ۾ وسندڙ مينننهنن جني 

 هڳا  جهڙي من موهيندڙ آھي.
سائين ارشد جنهن تي به لکيو ۽ جڏهن به 
لکيو سدائين دل جي حضور سنان لنکنينو ۽ 
عقيدت ۾ نيڻ نمائي لکيو. هو سمنجنهننندو 
هنو تنه سنڀ جننز هنڪ ڪننل جنو حصنو آھننن، 
سڀ لهرون ساڳئي ساگر جو رو  آھن، رڳنو 
انهن جا درشن ڌارو ڌار آھن، اينئنن منون کني 
به سائين عبدالحڪيم ارشند جنا لنکنينل هني 
سڀ ليک هڪ اهڙو آئينو لڳن ٿا، جنهن جا 

راشند جني ” ڏيک الڳ الڳ آھن. هو لکني ٿنو 
شاعري سندس با شعور ذهن ۽ زننده ضنمنينر جني 
آواز جو پڙاڏو آھي. هو جڏهن به قوم کني ڪنننهنن 
ڏچنني ۾ ڏسنني ٿننو تننه سننننندس روو مننان هننڪ رڙ 

 جوُاڀي س“ سنڌيُش عري َُجيُڪهڪش نُج ُست را”
  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 شهر 

 وسيم سومرو
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 “نڪري ٿي وڃي
جڏهن مننهنننجني دل تني ”سائين ٻئي هنڌ لکي ٿو 

ڪو ٻوج  ۽ ذهن تي مونج  تري ايننندي آھني تنه 
ھننن انننقننالبنني، صننوفنني ۽ سننمنناج جنني غننلنن  ريننتننن 
رسمن ٻنڌڻن ۽ بندشن کان باغي شاعنر سنان سنور 
سنلنني پننننهنننننجني اڃنناينل روو جنني تسننڪننينن ڏيننننندو 

 “آھيان
ها اهو سچ آھي ته سائين ارشد واقعي هنڪ اڃناينل 
روو هو، جنهن کي مون هنمنينشنه فنڪنري عنمنل ۾ 
سرگردان ڏٺو ۽ هي به سچ آھي ته سائينَء جي ننثنر 
جي ڇوليَء ڇوليَء جو پنهنجو ڇوھ ۽ لهر لهر جني 

 پنهنجي لئه آھيا
سندس نثر جو هي نمونو ڏسوا جيڪو هن خناڪني 

خناڪنيَء جني ” جويي جي شاعريَء تي لکينو آھني. 
شنناعننرانننه رچنننننائننيننن ۾ سننونننهننن ئنني سننونننهننن پننئنني 
جرڪي، خناڪني ان حسنن جني عشنق ۾ پنننهنننجنو 
پاڻ کان گم نينهن جي نشي ۾ گم آھي. سنندس 
پير پلصراط تي آھن، هن جي آڏو پنهناڙن جنو پنننڌ 

 “آھي.
منهنجو نظرياتي استاد خناڪني جنوينو سنننڌي ادب 
۾ هڪ عظيم پورهيت جي عالمت رهيو آھني، ان 
بابت هڪ ٻئي هنڌ سائين ارشد هيننئنن ٿنو لنکني: 

مان مڃان ٿو ته خاڪي مئڪسم گنورڪني نناهني ” 
پوِء به خاڪيَء ئني ڏاننهنن ڏسننندي االئني ڇنو منون 
کنني مننئننڪننسننم گننورڪننيَء جنني لننڱ ڪننانننڊاريننننندڙ 

ان ساڳئي مثال کني “  زندگي ياد اچي ويندي آھي.
هڪ ٻئي هنڌ سائين ارشد هينئن ٿنو رقنم ڪنري، 

خاڪيَء خنال ۾ وينهني ڪنو ننه لنکنينو آھني، آئنون ” 
کيس سنڌ جو گورڪي سڏيندو آھينان. ڇنو تنه هنن 
زندگيَء جي تتل آويَء مان پنوني، پنڄنري، الل ٿني 

 “پوِء لکيو آھي.
سننائننيننن مننيننر مننحننمنند پننيننرزادي جنني شنناعننريَء تنني 
لکندي سائين ارشد پنهنجي دل جي ڪي يت کني 

 هينئن بيان ڪري ٿو:
جننڏهننن بننه آئننون زننندگننيَء جنني رسننتنني تنني هننلننننندي 
هلندي پنهنجو پاڻ کي اٻاڻڪو، وياڪل ۽ ويڳناڻنو 
محسوس ڪندو آھيان ته بي اختيار منننهنننجنا ننينڻ 
منهنجي جيَء ۾ جهومندڙ انهيَء گلدسنتني ڏاننهنن 
کڄي ويندا آھن ۽ انهن ساٿ سنگنت جني سنرهناڻ 
جون لهرون جڏهن منهنجي شعور، منهنجني تصنور 
۽ ذهني سطح کي ڇهنديون آھن ته مون کني هنڪ 
عجيب سڪون، سُرور ۽ خوشني منحنسنوس ٿنيننندي 

 آھي.
هن سڄي گنلندسنتني ۾ اڄنوڪني منحن نل جني منور 
مانواري منينر منحنمند پنينرزادي جني سنڳنننڌ ننهناينت 

هڪ سنٺني سنرجنڻنهنار ” نياري آھي. اڳتي لکي ٿو: 
تي سندس مزاج جو رنگ، سندس تنخنلنينقني عنمنل 

مان ئي پنرکني سنگنهنجني ٿنو. منينر منحنمند پنينرزادو 
جيئن ته ن سياتي طور تي همنينشنه سنننجنينده، غنينر 
جذباتي ۽ متنوازن شنخنصنينت جنو منالنڪ آھني، ان 
ڪري سندس معتدل مزاج جو اهو اعنتندال سننندس 
تخليقي عمل ۽ فني ڪناوشنن تني ننهناينت ننمناينان 

 “آھي.
سچ پچ هننن سنٽنن جني آرسنيَء ۾ جنڏهنن سنائنينن 
مننيننر مننحننمنند پننيننرزادي جنني صننورت کنني ڏسننڻ جنني 
ڪوشنش ڪنرينون ٿنا تنه سنائنينن اسنان کني هنوبنهنو 
ايننئننن نننظننر اچنني ٿننو، جننيننئننن سننائننيننن ارشنند کننيننس 

 منعڪس ڪيو آھي.
هي هنڪ طنوينل ڪنتناب آھني، جنننهنن جنو منهنات 
تاج جويي لکيو آھي. تاج جويو منهننجنو سنوننهنون 
۽ ساڳي چوياريَء جو چننڊ آھني. اهنا منون الِء سنچ 
ته اچاري ڳال  آھي ته هن ناياب ڪتاب ۾ سائينن 
عبدالحڪيم ارشد جي تاج جويو جي شاعريَء تني 

 راِء شامل ناهي.
تاج جويو لکي ٿو ته اسان جا سينيئر شناعنر گنهنڻنو 
ڪري نون شاعرن کي داد ڏيننندي بنخنل منحنسنوس 
ڪنندا آھنن ۽ سننندن وڌنندڙ وکنن ۾ ڏاننوڻ وجنهنڻ 

 جي ڪوشش ڪندا آھن...
ارشد نون شاعنرن جنو ننه رڳنو اتسناهنيننندڙ آھني، پنر 
انهن جي لڪل صالحينتنن کني ظناهنر ڪنري کنينن 

 اڳتي وڌڻ جو ڏس به ڏيندو آھي.
بننلننڪننل ان ۾ ڪننوبننه شننڪ ننناهنني، سننائننيننن ارشنند 
سدائين اسان جي اندر جي شاعر جي پنهنجي روو 
جي اڇنل سنان آجنينان ڪنئني ۽ اسنان جني شنعنري 
واٽ تننان مشننڪننالتننن جننا پننٿننر ڀننري ڪننيننا، جنني 
منننننهنننننجننو مننهننربننان ۽ سننننناجننهننو سنناٿنني عننلنني خننان 
چانڊيو، منهنجو هٿ سنائنينن ارشند جني هنٿ ۾ ننه 
ڏي ها ته اڄ مان بحيثيت وسيم سنومنرو شناعنر بنه 

 نه هجان ها.
*** 
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منننحنننمننند ڊيسنننوزا اننننڊينننا جننني 
مشننننهننننور ڪننننهنننناڻننننيننننڪننننار ۽ 
ڊائننريننڪننٽننر، عننلنني رضننا، جننو 
لنکنيننل ننناول آهنني، جننننهننن جننو 
سنڌي ۾ تنرجنمنو عنمنر منينمنڻ 
ڪننيننو آهنني. ننناول جننو تننرجننمننو 
سولي سنڌي ۾ ٿيل آهي ۽ ان ڪنري ڪنوبنه سنننڌي 
پڙهندڙ ان کي سوالئي سان پڙهي ۽ سمجهي سگهي 
ٿو. ناول جي ڪنهناڻني اننڊينا جني هنڪ ڳنو  جني ارد 
گرد  ري ٿي، جتي عينسنائني، مسنلنمنان ۽ هننندو سنڀ 
گڏ رهن ٿا. ناول جو موضوع مذهب آهي، پنر ان سنان 

 گڏوگڏ سماجي براين کي به نروار ڪري ٿو.
ننناول جننو پننالٽ انننتننهننائنني دلننوننسننپ آهنني، جنننننهننن ۾ 

صن نحنن تني  93ڪافي مزيدار واقعا روننمنا ٿنينن ٿنا. 
مشتمل هن نناول جني شنروعنات رحنينم، هنڪ منکنينه 
ڪنردار، جنني عننمننر ۽ هننن جنني پننراڻنني الل رنننگ جنني 
ترڪي ٽوپي سان انسيت ۽ ڪردار کي بيان ڪننندي 
ٿئي ٿي. ان کان عنالوه ابنتندا ۾ ئني ٻنينن ٻنن منکنينه 
ڪردارن، رابرٽ ۽ نندن جو به ڪردار بيان ٿيل آهني. 
اهي ٽئي پاڻ ۾ گهرا دوست آهن. حاالنڪه انهن جنو 
تعلق مختلف مذهبن سان آهي. انهن جي ننالنن منان 
ئي صاف ظاهر ٿئي ٿو ته هڪڙو عيسائي آهي، ٻنينو 
مسلمان ۽ ٽيون هندو آهي. انهن کي بدمنعناش، چنور 
۽ غنڊو ڏيکاريو ويو آهي، جن پوري عنالئنقني ۾ آزار 
ڪننيننو آهنني ۽ جننيننڪنني چننوري ڪننرڻ ۾ سننرهننائنني 
محسوس ڪندا هنن ۽ جنن جني سنامنهنون عنالئنقني 
جنني پننولننيننس بننه بننيننوس هننوننندي آهنني. انننهننن جنني 
ڪردار کني ڪنافني مننن ني اننداز ۾ ڏينکنارينو وينو 
آهي، پر تنهن هنونندي بنه اننهنن بندمنعناشنن جني 
بنناري ۾ اهننو ذڪننر ڪننيننل آهنني تننه هننو اصننول 
پرست آهن. ڇناڪناڻ تنه هنو اينتنري ئني چنوري 
ڪندا آهن جيتري انهن جي ضرورت هنونندي 
آهي يا جيترو هو کائني سنگنهنن.  بنهنرحنال، 
ناول سهڻي نموني سنان اڳنتني وڌنندو رهني 

ٿو ۽ معمول مطابق واقعا ٿيندا رهن ٿنا. نناول 
۾ دلوسپ موڙ تنڏهنن اچني ٿنو. جنڏهنن هنننن ٽنننهني 
دوستن کي هنڪ ٻنوڏ منتناثنر گنهنر منان هنڪ صنننينر 
ٻارڙو ملي ٿنو. گنهنر ٻنوڏ جني پناڻني ۾ ٻنڏل آهني ۽ 
ڪافي زبون حالت ۾ آهني جنينڪنو ڪنننهنن بنه وقنت 
ڊهي سگهي ٿو. ٻار هڪ ڪا  جي تختي تني پنينل 
آهي ۽ معجزاتي طور تي بوي ويو آهي. ان ئي گنهنر 
۾ هننننن کنني هننڪ عنورت جننو بننه الش هننٿ اچني ٿننو 
جيڪا ممنڪنن آهني تنه ان ٻنار جني منا  هنجني. هني 
ٽئي دوست ان الش کي ڪڍي سيالب جي پناڻني ۾ 
لننوڙهنني ڇننڏيننن ٿننا. ٻننار جنني خننوبصننورتنني ۽ ان جنني 
الوارثي هنن ٽنهي جي دل ۾ رحم پيدا ڪري ٿني ۽ 

هو ان کي ساڻ کڻن ٿا. رابرٽ هنننن کني چنوي ٿنو تنه 
هو هي ٻار جنولني، جنينڪنا طنالق ينافنتنه آهني ان کني 
گ ٽ ڪندو. ڇاڪاڻ ته جڏهن جولي جو پنهنجنو پنٽ 
مري ويو هو ته هن ان کي آٿنت ڏنني هنئني تنه هنو ان 
کي ٻيو ٻار آڻي ڏيندو.  رحيم ۽ ننندن ان ڳنالن  تني 
راضي ٿي وڃن ٿا. اهڙي طرو ٻار جولي کي منلني ٿنو 
جيڪا ان خوشيَء ۾ دعوت ڪري ٿني. ان دعنوت ۾ 
عيسائي برادري جا ماڻهنو اچنن ٿنا ۽ اننهنن سنان گنڏ 
رحينم ۽ نننندن بنه شنرڪنت ڪنن ٿنا. ڇناڪناڻ تنه هنو 
رابرٽ جا دوست آهن. هتي ناول جو اصل سسنپنينننس 
شروع ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته هتي ڳال  اچي ٿي مذهنب 
جي. جيئن ته ٻار جولي جي حوالي ڪيو وينندو آهني، 
تنهڪري هو پادري کي ساڻ ڪري ٻار کني چنرچ ۾ 
وٺي وڃڻ الِء رواني ٿنئني ٿني تنه هني ٻنئني، رحنينم ۽ 

سوال ڪن ٿا تنه هني ٻنار ڪنينڏاننهنن نننننننننندن، 
نننننننينننننننو 
پننننيننننو 

وڃنننني. 
جنننننهننن 
تي کين 
جنننننننننننننننواب 
ملي ٿو تنه 
ٻننننننار کنننننني 

ڪنرڻ الِء چنرچ وڃنن پنينا )جنينئنن   baptizeبيپنٽنائنينز
اسان مسلمانن وٽ ٻار جي ڇٺني ڪنري ان کني ننالنو 
ڏنننو ويننننندو آهنني ايننئننن ئنني عننيننسننائننيننن ۾ ٻننار کنني 
بيپٽائيز ڪيو ويندو آهي(. جواب ٻڌڻ تني نننندن جنو 
مذهبي شعور جاڳي پوي ٿو ۽ هو سنوچني ٿنو تنه ٻنار 
تننه هننننندو آهنني. ڇنناڪنناڻ تننه ان ڳننو  ۾ هننننندن جنني 
اڪنثنريننت هننئني جننتنان اننهننن کني ٻنار منلنيننو هننو. اهننو 
سننوچننيننننندو هننو جننولنني کننان ٻننار کسننڻ جنني ڪننوشننش 
ڪري ٿو، جنهن تي رابرٽ سنان هنٿنينن پنئنجني وڃني 
ٿو. هيڏانهن وري رحيم جو به منذهنبني جنننون جناڳني 
پوي ٿو. هو هنن ٻنهي کي وڙهندو ڏسي منوقنعني جنو 
فائدو وٺني جنولني کنان ٻنار  نري ڀنڄني ٿنو. رابنرٽ ۽ 

نندن اهو ٻڌي وڙهڻ ڇڏي رحنينم جني ڪنڍ لڳنن ٿنا، 
پر رحيم هنن کان فنرار ٿنينڻ ۾ ڪنامنيناب ٿني وڃني 
ٿو. هتي ناول ص ا دلڪش ۽ پنڙهننندڙ بني صنبنر ٿني 
وڃي ٿو. ناول پنهنجي پڄاڻي تنائنينن منوهنيننندڙ رهني 
ٿو. رحيم ٻار جني ننورانني چنهنري منان قنيناس آرائني 
ڪري ان نتيجي تي پهوي ٿو ته ٻار مسنلنمنان آهني. 
تنهنڪري هو وڏا جتن ڪري ٿو ته ڪيئن هو ان کي 
هندن ۽ عيسائين کان بوائي. جڏهن تنه نننندن ڳنو  
۾ هندن جي آبادي وارو دلنينل پنينش ڪنري ٻنار کني 
هننننندو سننمننجننهنني ٿننو ۽ ان کنني حنناصننل ڪننرڻ جنني 
ڪنوشنش ڪنري ٿنو. هني ٻنئني دوسنت ان منقنصند ۾ 
لڳي ٿنا وڃنن تنه هنن صنننينر ٻنار کني حناصنل ڪنري 
پنهنجي مذهب کي بوائين. هو ٻار ۾ پنهنجي دينن 
جي بقا ڏسن ٿا.  تقنرينبنن نناول جني بناقني حصني ۾ 
هنننننن جنني جنندوجننهنند جننو ذڪننر آهنني. نننننندن ٻننار کنني 
حاصل ڪرڻ جنو تنرڪنينبنون ۽ اٽنڪنلنون 
سوچي ٿو ته رحيم وري ٻار کي لڪائنڻ، 
ان الِء کنننينننر جنننو بننننننندوبسنننت ڪنننرڻ الِء 
جستجو ڪري ٿو. هنوڏاننهنن وري رابنرٽ 
ڪرسون مشينريز کان مدد گهري ٿو تنه 
جننيننئننن هننو ڇننوڪننر کنني حنناصننل ڪننري 
جولي سان پنهنجو وچن نڀائني سنگنهني. 
ناول انتهائي دلنونسنپ ۽ منن منوهنيننندڙ 
آهنني. مننتننرجننم مننوجننب تننه ننناول نننگننار 
مذهبي تعصب کان متاثر ٿي هني نناول 
لننکننيننو آهنني. هننن ان مننخننتننصننر ننناول ۾ 
سننمنناج ۾ مننذهننب جنني ڪننردار کنني هنناِء 
الئننيننٽ ڪننيننو آهنني تننه ڪننيننئننن مننذهننب 
انسننانننن الِء حنند بنننننديننون ٺنناهنني ٿننو ۽ 
ڪننيننئننن انسننان مننذهننب جنني نننالنني تنني 
هڪنئي کان ن رت ڪنن ٿنا. هنن ان ۾ 
اسنالم جني منولنوي جني بنه ڪنردار جنني 
عڪاسي ڪئني آهني تنه هننندو ڌرم ۾ 
ذات پات جي برائي کني بنه ننروار ڪنينو 
آهي. هن نندن جي ڪردار ۾ هڪ انتها پسننند هننندو 
ڌرم جي پيروڪار کي ظاهر ڪيو آهي جينڪنو هنڪ 
اڇوت عورت، راڻي، کا ن رت ڪري ٿو. ان کان عنالوه 
ناول ۾ ٻيا به کوڙ سارا پهلو آهن. منثنال طنور: ان ۾ 
پوليس آفيسر جي ڪردار تي به روشنني وڌل آهني ۽ 
ليکنڪ اهنو پنينننام ڏينڻ چناهني ٿنو تنه ڪنينئنن هنڪ 
پوليس آفيسنر منعناشنري ۾ پنننھنننجنو ڪنردار منثنبنت 
نموني سان ادا ڪري سنگنهني ٿنو. هنننن منڙنني شنينن 
تي نظر ڪندي اهو چئي سنگنهنجني ٿنو تنه هني نناول 
انننهننن الِء ڪننارگننر ثننابننت ٿننيننننندو جننيننڪنني سننمنناج ۾ 

 مذهب جي ڪردار کي ڄاڻڻ ۾ دلوسپي رکن ٿا.
*** 

 رامُحممدُڊيسوزاُتيُهڪُنظر
  ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 

 سجاد جتوئي
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جي الِء واکاڻ ُٻنڌي منون کني 
بننه اچنني شنناعننريَء جننو شننوق 
جاڳيو. شوق ڇا هجي، ھ تني 
ڏينننڍ انننندر َتنننر جننني سنننمنننورن 
گسنننڙننننگ شننناعنننرن جنننا دينننوان 
پننڙھنني پننورا ڪننيننم. پننھننريننن 
پئسن تي شاعري جا مجموعا ٿي خريد ڪيم. جنڏهنن 
ڏوڪننڙ ُکننٽننا تننه اوڌر تنني پننئنني ورتننم، پننر ڪننڏهننن بننه 
ڪتناب وٺنڻ ۽ پنڙھنڻ بننند ننه ڪنينم. شناعنريَء بنابنت 
چ ي معلومات حاصل ڪيم. شاعري ڪيئن ڪنجنيا
  ڪننٿنني ڪننجنني... ڇننو ڪننجنني... ڇنناڪنناڻ ڪننجنني...  
شاعري جون صنن نون، قسنم، گنهناڙينٽنا... دوهنو، گنينت، 
وائني ڏوهنيننڙو، ڪنافنني، ننظننم جنننهننن ۾ غننزل، ربناعنني، 
مسنتننزاد، مننثنننننوي نننه صننرف ايننتننرو پننر ٽننيننڙو، هننائننيننڪننو، 
ترائيل ۽ ساننينٽ بنه ننه ڇنڏينم. لنوڪ ادب ۾ شناعنري 
جون صن ون ڏور، ڏهس ۽ سينگار شناعنري سنمنجن  ۾ 

پئي ورائي ورائني نننه اچننڻ بنناوجننود بننه 
ڪتابن جي پننننننننننڙهنننننننننننينننننننننننم. 
ڊوک ايننننتننننري اوک 
وڃننننننننننننننننننننننني کانپوِء منس 
قنننننافنننننيننننني ردينننننننننننننننننننف 
شنننننننننننناس جننننننننننننننننننننني 
رات ٿنننني ۽ 
۾ هنننننڪ پننننيننننٽ 

غننزل لننکنني اڌ 
ورتننننننننننننننننننم. 
صنننننننبنننننننح 
سننننننننننننان 
بنننننننننناک 
 ٽنندي 
ئننننننننننننني 

سننننجنننناڳنننني 
ٿنننننننني ۽ 

پنننننھنننننجنني شننھننر جنني مشننھننور فنننننڪننار ُگننلننڻ وٽ وڃنني 
پھتس. ڪاغذ تي لکنينل شناعنري ڏيننندي چنينومناننس: 

 `قبالا هي وٺو، پڙھوا`
 “بسم اهلل بسم اهلل ڪنھن جو خ  آ پيارل ”
مان ڪو توکي ٽپالي ٿنو ڏسنجنان جنو خن  آڻنيننندس  ” 

بابا هيَء منهنجي شاعري آهي غزل لکنينو اٿنم. هناڻني 
هن کي پننهنننجني پنيناري آواز ۾ ڳنائني تنه ڀنلني ڳنو  

.  “جون ڪڻ يون ۽ ڪانويليون منهنجي شاعري ٻڌنس
 “ها ابو، پوِء ته واھ واهها وي  ته صحيح، ھت وي ”

گلو ڳائڻي شاعري پڙھي کڻي پنان هنڻنا ڏنند ٽنينڙينا ۽ 
واھ ” منهنجو شوقڙو ڏسي ڪيناڙي کنننهننندي چنينائنينن 

ابو واھا شاعري ته چ ڙي ٿو ڪنرينن، پنر ڳنائنڻ وڄنائنڻ 
تي به خرچ ٿو ٿئي، رولڪ، باجي ساز ۽ ڌن واري کني 
به چار ڏوڪڙ ڏيڻا ٿا پَون، ڪيترن ئني منرحنلنن کناننپنوِء 
وڃي گيت تيار ٿئي ٿو ۽ هتي جنو سنڀ طنبنالئني تنڏو 
َمنُ  ڪيو ويٺا آهن. ظاهر آهي سنگنرينٽ پناڻني جنو بنه 

 “خرچ آهي، سو...
فڪر نه ڪر گلڻا پئسا مان ڪري ٿو وٺان. تنون بنس ” 

 “غزل تي ڪم ڪر ۽ ڪا موچاري ُڌن ڏجانس.
فنڪار گلڻ عرف گلوَء سان ته پئسن جني هنائنو ڪنري 
گهر آيس، پر هاڻي پئسا اچن ڪٿانا  سو دل ۾ خينال 
آيو ته بجاِء هيڏي هوڏي نھارڻ جي پنهنجي گهنر منان 
َسڻائي ٿئي ته بنھنتنر آهني، جني مسنتنقنبنل ۾ مشنھنور 
شاعر ٿي پيس ته به پنھنجي خاندان جي ننان  ننينڪني 
ٿينندي. سنو اهنو خنينال دل ۾ آڻني، ڏاڏي جنو گنھنينٽنو 
کڻي، پڙي تي کنپنائنڻ الِء آنندم. وڏي رين  پنين  کنان 
پوِء واپارين مس وڃي َگهيٽي جو ُمل  وي  هزار ڪنينو. 
ڇ  ست ھزار اچي سانوڻ جي کيسي ۾ وڌم. ٽي هنزار 
کن سنگت جي پان، سنگنرينٽ ۽ چنانن  جني ڪنٽنن ۾ 

ڪنننتنننابنننن جننني اوڌر پنننورا ٿننني وينننا. ڪنننجننن  
کنناتننو سننڌو چننڪننائنني ڏي و  جننو 

ڪيم. باقي پئسنا 
اوکنننيَء وينننل 

ڪنننننننننننم 

اچڻ الِء شلوار جي 
ڳنجننهنني کننينسنني ۾ سننانننڍي 

رکننيننم. سنني بننه روز وڃننن کننپننننندا. 
سنگت جون فرمائشون، اڄ  الڻي هنوٽنل جني 

پياال چان ،  الڻي جي مرغي ڪڙھنائني تنه واهنه واهنه، 
 ننالڻنني جنني دال... منن ننت جننو مننال پننوِء حننوالننن تنني زور 
نپنڪنڙو وينٺني وينٺني  . شاُنو رولڪ نواز سننهنڙو سس هجينس
پنج ڇ  ڪٽ چان  جا ايئنن پني وڃني ڄنڻ ڪنوپنن ۾ 

چان  نه پاڻي هجي. ميوزڪ ڊائريڪٽر بنه صن نا ُسنڃنو، 
َگنهننران اچنني تننه بننه بننک تنني هننجنني. ننناشننتننو، منناننني بننه 
اسٽوڊيو ۾ اچي ٻين کان کائي. سنگت جنا افنعنال اهنڙا 
. پننندرهنن وينهنن ڏينننهنن  جو ڪير ڀلجي به ُبجو نه ڏيننس
جي ڳاٽي ڀڳي خرچ کانپوِء مس وڃي گناننو تنينار ٿنينو 
۽ منھنجي جان ڇٽي نه ته هي نڀاڳا مون کي شنھنر ۾ 
پسنائي پوِء بس ڪن ها. آخنر منھنيننني ٻنن کناننپنوِء ُگنلنو 

 ڳائڻي جو دردناڪ البم وڃي رليز ٿيو.
البم ڇا آيو ڳو  توڙي شھر ۾ گلوَء کان وڌ منهننجني 
شنناعننريَء جنني ھنناڪ ٿنني وئنني. پننان جنني ڪننيننبننن کننان 
ويندي ٽريڪٽر ٽرالي ۾ به مون وارو گناننو پنينو ُٻنڌجني. 
واقف ڪار هرو ڀرو مبارڪون ڏينئني منون کنان منٺناينون 
. منهنجو به لومڙ وارو چنوٿنو پنينر پنٽ تني ننه  پيا کائينس

 هجي. اصل خوشيَء ۾ نه پيو ماپان. 
تننه ڳننو  جننون ڪننارڙيننون، ھننناڻننني 

ڪننننوجننننهننننيننننون، ڪنننني 
چ ننڻننيننون مننوچنناريننون 
ڇننوڪننريننون بننه مننون 
کنني تننڪننڻ لڳننيننون. 
ڪني رئنني جنني پننلننَو 
کي َچڪ هڻني ڏسنن 
ته ڪي پاڻيَء جنا دسال 
اوٽ ڪننري مننون تنني 
ٽھنڪ ڏيننندينون 
پننننننننننننننناڻ ۾ 
کنننلننننننندينننون 

تننه مننون ڪنننننننننني وڃنننننننن. 
کنننني ڀننننرسننننان 
لنننننننننننگنننننهننننننننننندو 
ڏسننننننننننننننننننننننننننننننني، 
منننننهنننننجننو ئنني 
گننننننننننننننننيننننننننننننننننت 
ينن.  جهونگنارس
منننننون کننننني 
پننھنننريننن تنننه 
اهنننا ڳنننالننن  

سننننمننننجنننن  
۾ نننننننٿنننننني 

آئنننننني ۽ 

 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 شاعري، عشق ۽ شعور
 

 ش عرن 

 ذڪريا باريجو
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سوچ ۾ پئجي ويس ته هي ڇوڪريون منون تني ٽنوڪ، 
چٿر ٿيون ڪنن ينا... ڇنا مسنئنلنو آا  ننينٺ چناچني ولنڻ 
سان اچي اها روئيداد سلَيم. چاچو ولڻ پڙھيل ته اکر بنه 
ڪونه هو، پر زماني جنا ڌسڪنا ٿناٻنا چ نا کناڌا هنئنائنينن. 
سو ڄڻ هيانَو جي سنونائنيَء تني عنلنم جنو ڪنو دريناھ 

اڙي چنريناا صن نا ڪنو ڀنوڪ ” ھو. تنھن ٻڌڻ شرط چيو 
آهين. باباا اها ٽوڪ، چٿر يا ڪو طنز نناهني. اهنو پنينار 
آ، پنھنجائپ آ. ڪو توکي پنننھنننجنو ڪنرڻ ٿنو چناهني. 
سو تون به همت ڪري ڪنهن پندمنڻني جني ٻناننھنن ۾ 
سسڪ جو سنڳنڙو َٻنڌا ان گنلنوَء واري گناننڙي کناننپنوِء تنه 
توتي شاعريَء سان گڏ ُحسن جي ديوي به مھربنان ٿني 
آهي ۽ هاا جواني ۾ هڪ عدد عشق ضروري اٿئني. ان 
سان شاعريَء ۾ به وزن ايندئي ۽ سڀاڻي پٽنن ۽ پنوٽنن 
سان به ڪا ڊاڙ هنڻني سنگنهننندينن تنه عشنق ۾ منون بنه 
 نناڙھننا منناريننا هننئننا... وڌيننڪ مننالننڪ آهننيننن بنناا مننون تننه 
جوانيَء ۾ ڪي ٻه ٽي ڪيا هئا، پر تون اهنا بنينوقنوفني 

 “نه ڪجانِء. هڪڙا رانجها لکان دا مٽ.
چاچي ولڻ جنون ڳنالنهنينون ٻنڌي منننهنننجنو تنه وات ئني 
واڏڻ ٿي ويو. ڪا مھل ته چاچي ولڻ جي گ تن ۾ گنم 
هئس. هنوڏاننهنن گنلنوَء َچنننڊي هنڪنڙي گنانني الِء اينتنرا 
هاڃا هنيا جو منھنجو ارڪنو تنرڪنو چنٽ وينو هنو. فني 
النحنال تنه شناعننري تننان روو ئني کنڄنني ويننو. سننوچنيننم، 
مھان َڪوي ٿيڻ تائين ته مون کي وڏڙن جنون زمنينننون 
به گسروي رکڻيون پونديونا انندر ۾ اهنڙي بناھ ُاٿني جنو 
دل چننيننو گننلننو ڳننائننڻنني تنني سننننندس آڪنن س ُسننوڌو ُهننجننو 
لکان. ڀل پيڙھين تائين پيو ُپڻنجني، پنر وري بنه ٺنھنينو 
ڪري ويس. هن مھل مون تني ٿنورو تنه اٿنس. هنرو ڀنرو 
منناڻننھننو وَڙ کننان نننه وڃنني. چنناچنني ولننڻ وري عشننق جنني 
گهوڙي چڙھڻ جا مشورا ڏنا. سو ٻئي ڏينهنن تنينار ٿني 

 ڳو  جي سير تي نڪري پيس.
سسئي، جنهن پرائمري اسان سان گڏ پڙھي هنئني. پنوِء 
اسننان ڇننوڪننرا تننه انننگننريننزي پننڙھننڻ شننھننر وينناسننيننن، پننر 
سسئي جھڙا ڪيئي معنصنوم، چنننڊ جنينان چنمنڪننندڙ 
چھرا منھن تي جواني جا رننگ سنجنائني گنهنرن تنائنينن 
محدود ٿنيننندا وينا. تنننھنن سنان اچني پنننھنننجنون اکنينون 

 اٽڪيون.
اڙيا ڪيڏو ته مٽنجني وينو آ. پنينارل تنون تنه پنتنڪنڙو ” 

سنسنئني “  هئينا هاڻي ته چ و ڀلو منرد ٿني وينو آهنينن.
 مون کي ڏسندي ئي رڙ ڪندي چيو.

 “ماشاَء اهلل چئو، نظر نه هڻ جانِء.”
 “هائو ماشاَء اهلل، خوش ته آهين نه ”
 “ها سسئي... تون ٻڌائي ڪيئن آهين ”
مان به خوش آهيان، اسنان الِء تنه عنلنم ئني اينتنرو هنو. ” 

پنج درجا پرائمري جا به مس پڙهياسين. پينارل تنون تنه 
 “اڃان پڙھين ٿو نه 

ها، ڪاليج ۾ داخال اٿم. بس ڪنڏهنن ڪنڏهنن ويننندو ” 
 “  آهيان.

ڪننڏهننن ڪننڏهننن ڇننوا  چننرينناا روز ويننننندو ڪننر. تننوهننان ” 
ڇوڪرا ڪيڏا خوش نصنينب آهنينو. ُبنک ُڏک تني ئني 
صحيح، پر پڙھو ته پيا. اڳتي پڙھڻ جي اجازت بنه اٿنَوا 
اگر مون کي اڄ بنه پنڙھنڻ جني اجنازت منلني ننه تنه منان 

 “توکان پڙھائي ۾ هوشيار هجانا
ها سسئيا تعليم ته مرد توڙي عورت ٻنهني جنو حنق ” 

آهنني، پننر االئنني ڇننوا اسننان جنني مننعنناشننري ۾ اڃننان بننه 
نياڻين جي حقن سان ٻه اکنينائني جناري آهني. اگنر تنون 

چنوينن تنه منان تنوکني انننگنرينزي پنڙھناينان ۽ شنھنر واري 
 “اسڪول ۾ تنھنجو داخال فارم ڀرائي ڇڏيان 

سويا امڙ کان پ ي پوِء ٻڌائيندي سنانِء. ڀنال اهنو تنه ” 
 “ٻڌائيا اها شاعري جي ڇاَٽ ڪٿان لڳئي 

 “بس مڙئي خيال هو. هٿ وڌوسين ته ڪمال ٿي ويو.”
واهها ھاڻي ته منڙس جني لنھنجني منان بنه شناعنري ٿني ” 

 “ٽسمي. سسئي مرڪندي چيو.
ڇڏ شاعنريَء کني اهنو ٻنڌائنيا اينتنري ُسنھنڻني اڳني بنه ” 

 مون چيو،“ هئين يا هاڻي ٿي آهين...ا 
ڇو  مان تنه شنروع کنان ئني اهنڙي ئني هنينس جنھنڙي ” 

 “آھيان. شاعر پٽا تو هاڻي اک پٽي آهيا
ھا ها ها ها، صحيح ٿي چنوينن. منننھنننجني تنه دل ٿني ” 

چوي تنهننجني حسنن، سنوننھنن سنوڀنينا تني ڪنو گنينت 
 “لکان، ڪا سينگار شاعري لکان توتي...

 “سينگار شاعريا  اها وري ڪھڙي شاعري آ ”
سنڌي لنوڪ ادب ۾ مشنھنور ۽ منقنبنول شناعنري جني ” 

صنف آهي. جنھن ۾ محبوب جي سورنهنن سنينننگنارن 
جو انتھائي نن ناسنت، پنينار ۽ پناٻنوھ سنان ذڪنر ڪنينو 
ويندو آهي، پر تنھنجا سينگاَر، فق  سنورننهنن ڪنٿني  
مون کي ته ٻٽيھن کنان بنه وڌ سنينننگنار ٿنا ڏسنجنن تنو 

 “منج .
مننارا ڪننجنن  ھننلننڪننو هننٿ پننيننارلا مننتننان اهننڙو ظننلننم ” 

ڪرين  ڪٿي پاڻ ٻئني مشنھنور ننه ٿني وڃنون ۽ ڪني 
. جننيننتنرو ٿنني  ڏائنَڻ تننوکني ڏيننننھننن جنا تننارا نننه ڏينکننارينننس
سگهي ما  ميٺ ۾ رُھ، هرو ڀرو هوڪا ڏيندو ننه وُت. 
بس ايترو ڪافي آهي، منان روز شنام جنو هنتنان پناڻني 

 “ڀرڻ اينديس، تون به ايندو ڪر.
اهو چئني سنسنئني پناڻني ڀنري هنلني وئني. اهنڙيَء طنرو 
ٻئي، ٽئين ڏينھن اسان جي ان بھانني سنان روو رهناڻ 

 ٿي ويندي هئي.
هڪڙي ڏينهن ڪالنينج کنان منوٽننندي گنھنر ٿني وينس. 
جيئن ئي هاِء اسڪول جي گيٽ وٽنان گنذرينس، اسنتناد 
سننائننينننننڏننني ڏسنني ورتننو ۽ َهننڪننل ڪننري پنناڻ ڏانننهننن 

 سڏيائين.
السننالم عننلننيننڪننم ” پننھننونني ادب سننان سننالم ڪننيننم 

 “سائين
وعليڪم سالم پيارلا شاگرد ته تو جھڙا هجنن. اڙيا ” 

سنال پنورو ٿنينڻ تنني آهني، جنو منيننٽنرڪ ڪنري ننڪنتننو 
آهننيننن. روز هننتننان گننذرننندي، ڪننڏهننن ڀننلننجنني بننه اننندر 
اسڪول لڙي نه آئين ته ڪو اڄ استاد سان مليو وڃنان، 

 “شابس هجئي باباا
ها سائين، بس معاف ڪجو ڪنجن  ڪنم ڪنار وڌي ” 

وينا هننئننا... هننيننتننرن ڏينننننھننن ۾ ڪننالننينج بننه اڄ ئنني ويننو 
 “ھئس.

ڇو  خير ته ھو نه  مون ٻنڌو آهني تنه سنڄنو ڏينننھنن ان ” 
نڀاڳني گنلنوَء راڳنائني وٽ وينٺنو آهنينن. بنابنا تنون هنڪ 
سلجهيل شاگرد آھنينن. تنننھنننجنو ھنننن وانندن سنان ڇنا 

 سائين هدايت واري انداز ۾ چيو.“ وڃي 
ھا سائين گلوَء کي شاعري ڏنني هنئنم ڳنائنڻ الِء، سنا ” 

 “ڳاتي اٿائين. بس، هاڻي اوڏانھن ڪونه ويندس.
 “اڇاا شاعري ۾ ڇا لکيو اٿئي ”
سائين هي ٻه چار غنزل ۽ هنڪ سنينننگنار بنينت لنکنينو ” 

 ڊائري کولي استاد اڳيان رکندي چيم.“ اٿم.
ُهنون... غنزلنن تني اڃنان ” استاد سائين ڏنو پڙھڻ کانپوِء 

محنت ٿيندي، پر واھا سنينننگنار بنينت تنه چ نڙو لنکنينو 

اٿئي يار، زبردستا اڃان پڙھا جنينتنرو گنهنڻنو پنڙھننندينن 
اوترو سٺو لکندين. تڪڙ ڪري، ڪوو ڪم ننه ڪنر ۽ 
واننندو ٿنني الئننبننريننري ضننرور ايننننندو ڪننر وڌيننڪ اتنني 
سنمننجنهننائنينننندو سنانِء. ڀنال عنلننم عننروو سننکنيننو اٿننئنني 

 “يا... 
سائين، ڪافي ڪتابن ۾ پڙھيو ته آھي، پنر ردينف ۽ ” 

قافيي کانسواِء ٻيو ڪنجن  سنمنجن  ۾ ئني ننٿنو اچني. 
 مون وراڻيو.“ اوهان ُقربڙو ڪري ڪج  سمجهايو ڀالا

استاد سائين ڏني وڌينڪ وضناحنت ڪننندي “  ڏس پٽا” 
شنناعننري ڪننرڻ الِء سننڀ کننان پننھننريننن تننه عننلننم ” چننيننو  

عروو جي ٿوري گهڻي ڄاڻ ھجڻ ضروري آهي. عنلنم 
عنروو ينعننني شناعنري جنو عنلنم، فنن. هنني فنن عنربننن 
ايجاد ڪيو. اتان ايران ۾ آيو ۽ فارسي وسيلي سننڌيَء 
۾ آيو. هن ۾ ساڪن ۽ متحرڪ حرفن کي سنمنجنهنڻنو 
آهني. ڪنوشنش ڪنري شنعنر کني وزن ۾ بنينان ڪنرڻننو 
آهي، جنهن مان مطلب به پورو ملي ۽ ڳال  به سھنڻني 
نموني بيان ٿي وڃي. جيتري قدر ممڪن هجني، شنعنر 
مختصر ل ظن تي بيھاريل هجي. اگر ڪنهن چوڻي ينا 
پھاڪي جي ضرورت ُهجي ته مننناسنب جناِء تني ڏينئني 
ڇڏجي ۽ الحمدهلل سنڌي ٻنولني ۾ تنه اهنڙن خنزاننن جنا 
ڀنڊار آهن. سو، عنلنم عنروو سنولنو آهني، ٿنوري ڌينان 

 ڏيڻ سان آھستي آهستي سکي ويندين.
علم عروو کان عالوه سنڌيَء ۾ قديم دور کنان وٺني 
اڄ تائنينن ھننندي ڇننند ودينا، دوهنا ڇننند ۽ سنورٺنا ڇننند 
مطابق به شاعري ڪئي ويندي آهي. سهڻي لطينف بنه 
دوهنناوسننورٺننا ڇننننند ۾ شنناعننري ڪننئنني آهنني. نننه صننرف 
ايترو، پر ان جي سٽاَء ۾ ڪيترائي تنجنربنا ڪنري سنننڌ 
جني ديسنني شنناعنريَء کني اوج ڏننائننينن. اينئننن سننمنجنن  
سنڌي ٻوليَء ۾ نئون روو  وڪيائين. شاھ لنطنينف تنه 
ان دور ۾ سنڌي ۾ شاعري ڪئي، جڏهن فنارسنيَء جنو 
اوج هو. فارسي گهوڙي چاڙھسني هنئني. ادبني، دفنتنري 
۽ سرڪاري زبان هئي. علم عنروو ۽ فنارسني لن نظنن 
جنني تشننبننيننھننن ۽ اسننتننعننارن کننانسننواِء شنناعننري ڪننرڻ 
ناممڪن سمجهنينو ويننندو هنو، پنر لنطنينف ھنر سنٽ ۾ 
پنهنجي ديس جي سڳننند ۽ هڳنا  ڀنري ان ڳنالن  کني 
غل  ثابت ڪري ڏيکارينو ۽ دننينا کني منڃنڻنو پنينو تنه 
سنڌي هڪ شاهوڪار زبان آھني. ھنن کني ڪنننهنن بنه 
ڌارئنني ٻننولننيَء کننان ڪننجنن  وٺننڻ جنني ضننرورت ننناهنني. 
ڪنننننهننن قننوم جنني مننثننبننت عننمننل، عننلننم ۽ ڄنناڻ کنني 
پنننننھنننننجننائننڻ سننٺنني ڳننالنن  آهنني، پننر پنننننهنننننجنني قننيننمننتنني 
سرمايي کي ٿڏڻ بنه تنه غنلن  آهني ننه ابناا ڪنننهنن بنه 
هڪ ٻولي جو ٻي تني منذھنبني، سنمناجني ۽ واپنار جني 
لحا  سان اثر پوڻ اها هڪ الڳ ڳال  آهني. اهنو هنڪ 
لسانياتني اصنول آهني جنڏهنن قنومنون هنڪ ٻنئني سنان 
رابطي ۽ ل  وچڙ ۾ اينديون آھن ته ڪنهن ننه ڪنننهنن 
طرو سان هڪنئي تي اثر انداز ٿينديون آهن. ل ظنن ۽ 
نالن جي منٽنا سنٽنا بنه ٿنيننندي آهني. اگنر ٻنينن ٻنولنينن، 
سنڌي کي ڪي ل ه ڏنا ته موٽ ۾ سنڌيَء بنه سننندن 
دامن ڀريو آھي. سو شاھ لطيف نه صرف سنڌ، پر دننينا 
جو مڃنينل عنظنينم شناعنر آهني. اسنان جنو رهنبنر آهني. 

پنڙھني “  شناھ جنو رسنالنو” اسين سندس شناعنري ينعننني 
کانئس هر دور ۾ رهنمائي وٺي سگهون ٿنا. شناھ جني 
رسننالنني کنني نننه صننرف پننڙھننڻ، پننر ان جنني ڪننالم کنني 

 سمجهي ان تي عمل به ڪرڻ کپي.
*** 
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 ادب، تاريخ ۽ سماجيات  

 جذبات ڪي رو مين بهه گيا هون
 ڪهنا جو نه ٿا وه ڪهه گيا هون

جذبات ”يا “ جذبات ۾ وھڻ”
“ جي سامهون هٿيار  ٽا ڪرڻ

اھڙا ئي ڪجهه جمال اوھان 
ٻڌا ھوندا. اسان وٽ ھڪ رويو اختيار ڪيو ويندو 
آھي ته ماڻهو پنهنجن معاملن ۾ حد کان وڌيڪ 
جذباتي ۽ حساس ھوندا آھن. مان سمجھان ٿو ته 
ماڻھن جي ناڪامي جو ھڪ وڏو سبب اھو رويو 
آھي. اسان جي معاشري ۾ اڪثر ڏٺو ويو آھي ته 
جڏهن ڪوبه انسان ڪامياب زندگيَء جو فيصلو 
ڪري پنهنجي خوابن کي حاصل ڪرڻ نڪرندو 
آھي ته رستي جي ڏکيائين کان اڻڄاڻ، سولو ۽ 
شارٽ رستو اختيار ڪري ڪامياب ٿيڻ جي 
ڪوشش ڪندو آھي. اھڙيَء صورتحال ۾ جڏهن 
وري مسئال ۽ ڏکائيون سامھون اينديون آھن ته انھن 
مسئلن کي لنام ڏيڻ بجاِء ھمت ھاري ويھندا آھن 
۽ ناڪامي سدائين الِء پنهنجي ڳلي جو ھار بڻائي 
ڇڏيندا آھن. اھي جذباتي ۽ حساس ماڻھو سڄي 
عمر ماڻھن کي اھو ھڪ داستان ٻڌائيندي پنهنجي 

 ناڪامي کي ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آھن.
ھر اھو انسان جيڪو زندگي جي ڊوڙ ۾ ڪامياب 
ٿيڻ چاھيندو آھي ان کي پنهنجي غلطين ۽ 
احساسن کي مٿي سان ٻڌي ڪري انھن جو داستان 
ٻڌائڻ بدران انھن پٿرن وانگر پيرن ھيٺان گڏ ڪري 
محل ٺاھڻ سکڻو پوندو. ماڻھو اڄ بزنس جي 
شروعات ڪندا آھن ۽ چاھيندا آھن ته بنا ڪنهن 
رڪاوٽ ۽ پريشاني جي ھڪ مھيني اندر پنھنجي 
بزنس ۾ ڪامياب ٿي وڃن، اھو ناممڪن آھي. 
جيستائين رڪاوٽون ۽ مسئال نه ھوندا تيستائين 
اوھان ڪامياب بزنس مين نٿا بڻجي سگھو. 
ڏکائيون اينديون ناڪامين کي منهن ڏيڻو پوندو 

 تڏھن ئي اوھان ڪاميابيَء جي قابل بڻجندا.
فرو ڪريو ته اوھان چلھي ۾ باھ ٻاريو ۽ اڻڄاڻائي 

۾ چلھو ڀڙڪو کائي ۽ اوھان باھ ۾ ھٿ ساڙي 
ويھو ته ڇا ٻيھر توهان باھ ٻارڻ ڇڏي ڏيندو  نه 
ڪڏهن به نها پر اوھان ٻيھر باھ ٻارڻ وقت خيال 
ڪندو. جڏهن ھٿ سڙڻ تي اوھان باھ ٻارڻ نه ڇڏي 
ته ڪاميابي جي رستي ۾ مصيبتن کان پريشان ٿي 
ڪري ڪاميابي جو رستو ڇو ڇڏي ڏيندا آھيو  
انسان جي الِء ھيَء زندگي آزمائش جو گھر آھي 
ھتي اوھان کي ھر موڙ، ھر جڳ  ۽ ھر مقام تي 
ڏکائين سان منهن ڏيڻو پوندو، پر ان س ر ۾ 
ڪامياب اھو آھي جيڪو انھن تڪلي ن ۽ ڏکائين 
کان ڊڄندو ناھي، پرجوش جذبي سان اڳيان وڌندو 
آھي. مان ڏسندو آھيان ته ھر جذباتي انسان وٽ 
ٻڌائڻ الِء ھڪ رام ڪٿا موجود ھوندي آھي ۽ اھائي 
رام ڪٿا سندس ناڪامي جو سبب بڻجندي آھي. 
ياد ڪريو درد، مسئال، تڪليف، اڪيالئي ۽ 
رڪاوٽن کان وڏو دنيا ۾ ڪوبه استاد ناھي، جيڪو 
ڪجهه انسان ڏکن ۽ تڪلي ن مان سکندو آھي 
ايترو شايد ئي کيس ڪا ٻي شيِء سيکاري سگھي. 
رڪاوٽن باوجود ھمت ٻڌڻ ۽ اڳيان وڌڻ ڏکيو ضرور 
آھي، پر ناممڪن ناھي. ڪاميابي چاھيندي آھي ته 
پنهنجا درد، پنهنجي تڪليف ۽ اڪيالئي کي 
پنهنجو استاد بڻايو. جذبات ۾ وھي ڪري ناڪامي 
کي راضي رھڻ ڪامياب ماڻھن جي روش ناهي، 
ڪامياب ماڻھو پنهنجن جذباتن کي ھڪ حد تائين 
اھميت ڏيندا آھن، پر انھن کي پاڻ تي گھيرو ڪرڻ 
ناهن ڏيندا. مان اڪثر ماڻھن وٽان ٻڌندو آھيان ته 
ناڪام نه ٿيڻ اصل ۾ ڪاميابي آھي. منهنجي 
خيال ۾ اھا سراسر غل  فھمي آھي. ڪاميابي ۽ 
ناڪامي  ھڪ سڪي ڄا ٻه پاسا آھن، ماڻھو مون 
کي ڪامياب سمجھندا آھن، پنهنجو آئيڊيل ۽ رول 
ماڊل مڃيندا آھن. اھي سمجھندا آھن ته مون کي 
ڪڏهن زندگيَء ۾ ناڪامي کي منهن ناھي ڏيڻو 
پوندو، پر حقيقت اھا آھي ته مان اڄ به ھر ايندڙ 
ڏينهن ناڪامين کي منهن ڏيندو آھيان. پنهنجي 

ناڪامين مان سکندو آھيان ۽ اڳيان وڌندو آھيان. 
ھا، پر منهنجي ڪاميابي اھا ضرور آھي ته مان 

 ڪڏهن ناڪامي کي مٿي سان ٻڌو ناهي.
ھڪ سال ات ھڪ صاحب مون سان ملڻ آيو ۽ چوڻ 
لڳو شيرازي صاحب مان به ڪامياب ٿيڻ چاھيان 
ٿو. مان ان کان سوال ڪيو ته محترم اوھان ڪيترن 
ڏکائين ۽ مسئلن کي منهن ڏيئي سگھو ٿا  
ڪيتريون ڏکائيون ۽ تڪلي ون برداشت ڪري 
سگھو ٿا  ھو حيراني سان مون کي ڏسڻ لڳو. مان 
ان کي ٻڌايو ته: جناب ڪاميابي اصل ۾ ناڪامين 
سان مقابلو ڪري اڳيان وڌڻ جو نالو آھي. 
جيڪڏهن توھان مون کان ڪاميابي جو تعارف 
پ ندا ته مان اوھان کي گھر، گاڏي ۽ دولت نه 
ٻڌائيندس، پر ڪاميابي زندگيَء جي الِء وڃڻ واري 
ھر قدم تي ڏکيائي ۽ ناڪامي باوجود جيڪڏهن 
اوھان جي دل مطمئن ۽ خوشحال آھي ته منهنجي 
خيال ۾ اھائي ڪاميابي آھي. منهنجي خيال ۾ 
ڪاميابي جو مثال جبل تي چڙھڻ جھڙو آھي، جتي 
بلندي طرف اٿندڙ ھر قدم اوھان کان اوھان جي 
محنت ۽ ھمت جو سوال ڪندو آھي. توھان کي زور 
لڳائڻو پوندو آھي ان زور لڳائڻ ۾ جيڪڏهن اوھان 
خوشي محسوس ڪريو ٿا ته اوھان ڪامياب آھيو. 
جيڪڏهن ھر قدم اوھان کي ٿڪائي رھيو آھي ته 
اھا ڪاميابي ناھي، پر ناڪامين جو بار کڻي اڳيان 
وڌي رھيا آھيو. ڪاميابي جي الِء ناڪامي مان 
سکي ڪري ان جو بار پاڻ تان الھي اڳيان وڌڻ سکو 
تڏهن ئي دل مطمئن ۽ پرسڪون ٿيندي س ر سولو 
۽ پرسڪون ٿيندو. ڪاميابين کي پنهنجي 
مصروفيت بڻائڻ وارا ڪڏهن ناڪامين کان ناھن 
گھنرائيندا. ياد ڪريو ڪاميابي ڪڏهن آخري ناھي 
ھوندي ڪنهن ڪاميابي جو س ر ڪڏهن آخري 
ناھي ھوندو، ھر ڪاميابي پويان نئين ڪاميابي، 
نئون س ر اوھان جو منتظر ھوندو آھي، پر پاسو نه 
 ڪريو ناڪامين مان سکڻو آھي ۽ اڳيان وڌڻو آھي.

 جذب تيُ۽ُحس سُم ڻهو
 

 جذب تُ 

 سنڌيڪار: 
 مير سردار چنڙ

 عليُشريازي
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اديب، ليکڪ ۽ دانشور زننده 
قومن جنا قنومني اثناثنا هنونندا 
آھنننن، جنننينننڪننني پنننننننهنننننننجننني 
سننڄننني حنننينناتننني پننننننهننننننجننني 
صالحيتن وسيلي ڌرتي جني 
درد ۽ اننندر جنني اڌمننن کنني 
ل نظنن جني مناال ۾ پنوئني جنمنلنن جنو جنامنو پنهنرائني، 
پنهنجينن لنکنڻنينن ڪنهناڻنينن تنوڙي شناعنري وسنينلني 
سياسي سماجي معاملن توڙي دل جي ڪي يتنن کني 
پنهنجي قنلنمني پنورهنئني جني سنگنهنه سنان اپنٽناريننندا 
آھن. اهڙا انمول فرد پنهنجي مادري ٻنولنينن جنا اننوکنا 
س ير هوندا آھن. جنينڪني پنننهنننجني صنالحنينتنن آڌار 
صدين کان زنده رهنندا آينا آھنن. اهنڙي رينت شناعنري 
جي طويل س ر جنو هنڪ مننن نرد مسنافنر شنينر منحنمند 
عرف عاجز اڄڻ به هڪ آھي، جنهن پنهنجي شناعنري 
ذريعي ٽيپ ۽  ريڊيو جي عروج واري دور ۾ هنزارينن 
دلين تي راڄ ڪيو. هن جي شاعري ۾ ڌرتي جنو درد 
به آھني تنه النهنڙ جنواننينن جني انندر جنو آواز بنه آھني، 
شام جي ٿڌن پهنرن ۾ سننندس اوطناق جني آڳنر تني 
ڪوهري ڪندي پنهنجون ڪهاڻيون پنهنجي زبانني 
ٻڌائيندي چوڻ لڳو ته الهڙ جواني جي عشق مون کي 
شاعري سيکاري عاجز بننناينو، منننهنننجنو والند صناحنب 
ايريگيشن ڊرپناٽنمنينننٽ ۾ آفنينسنر هنئنڻ ڪنري آئنون 
سنننننڌ جنني مننخننتننلننف شننھننرن ۾ پننڙھننيننس. شننروعنناتنني 
تعلينم ڊگنهنڙي، رورو ننارو، سنامنارو، هنن نورننو، ٽنننڊو 
جان محمد ۽ مينرپنورخنا  منان حناصنل ڪنئني. اننٽنر 
بي اي ايم اي سانگهڙ ۽ بي اينڊ سنننڌ ينوننينورسنٽني 
مننان پنناس ڪننيننم ۽ ايننل ايننل بنني سنننننڌ ال ڪننالننيننج 

ع 0939ع 0932حنينندرآبنناد مننان پنناس ڪننيننم. سننن 
واري وقت ۾ سنڌ ون يونٽ واري اثر هيٺ ھئي، مون 
به ون يونٽ خالف هلندڙ ھلول جي اثنرن هنينٺ شنعنر 
لکڻ شروع ڪيا. منهنجو پنهنرينون شنعنر اننهني وقنت 

جي معروف ادبي مئگزين ماهوار روو رهناڻ ۾ شناينع 
ٿيو، انهي کانپوِء باقاعدگي سان ٽي ماهي منهنراڻ ۽ 

 نيئن زندگي ۾ لکڻ لڳس: 
 “ڪيون ٿي قريبن وڃڻ جون تياريون “

 “ڏسي مون وڇوڙا ڏنيون اوڇنگارون“
ع رينڊينو حنيندرآبناد تنان 0940  48چند سالن کاننپنوِء 

گيتن سان سن نر شنروع ٿنينو، جنينڪنو سن نر مسنلنسنل 
هلندو رهيو آھي. تنهن دور ۾ ريڊئي کني وڏي چناهنه 
سان ٻڌو وينندو هنو. اننور وسنطنڙي جني آواز ۾ ڳناينل 

 هن گيت مون کي تمام گهڻي پذيرائي ڏياري:
 “چيم دل کي روئين ڇوٿي چيائين يار وڇڙي ويو“
 “ ڪيو مون پيار هو جنهن سان اهو دلدار وڇڙي ويو “

سانگهڙ ضلعي جي ننڍڙي ڳو  ارڙھين ميل ڀرسنان 
رهندڙ هي شاعر چند سال پهرين جسماني طرو اسنان 
کان جدا ٿي. درگاهه بهرم بري جي احاطي ۾ مدفون 
ٿي چڪو آھي، مگر سندس شاعري جا اڄ به هنزارينن 

 مداو موجود آھن. 
عاجز اڄڻ جي شاعري ۾ عوامي ٻولي جو شائستگني 
سان استمعنال ٿنينل آھني. هنن جني شناعنري ۾ ڀڳنل 
ڀننريننل خننوابننن جننو تننذڪننرو بننه آھنني تننه اظننھننارن وارو 
احساس به آھني تنه وري جندائنينن ۾ سنڙنندڙ جنواننينن 
جنني درد جننو نننوحننو بننه آھننيا ڪننومننل ڪننلننيننن جننهننڙا 
شبنمي احساس به آھن، خاموش ڳوڙھا ڳاڙيندڙ اکين 
جننو درد بننه آھنني. عنناجننز جنني شنناعننري کنني پننڙھننننندي 
محسوس ٿئي ٿو ته سندس شاعري ۾ خيال وسيع ۽ 

 صالحيتون انمول آھن. 
 “اوهانجون ته عمريون گالبن ۾ گذريون“

 “اسانجون حياتيون عذابن ۾ گذريون
زندگي جي س ر ۾ جواني کيٽا کائيندي ڪٿ اکينون 
اٽڪائي ٿي ڇڏي تڏھن اندر جي موسنم جنا عنجنينب 
حال هوندا آھنن. سننندر سنپنننا اکنينن ۾ اٽنڪني پنونندا 
آھنا جن خوابن جون خنمنارينون اکنينن منان ننننڊ اڏاري 

ڇڏينديون آھن. چيٽ جي چانڊوڪنينن جنهنڙا انندر جنا 
اجرا احسناس شناعنري جنو رو  وٺني سناز جنو سنرگنم 
بڻجي سنرن جني فضنائنن ۾ پنرديسني پنکنينن واننگني 

 اڏرڻ لڳندا آھن.
 جڏھن محب توسان مالقات ٿيندي

 اها عيد جي سڄڻ سندي رات ٿيندي 
هڪ ڀيري ڪوهري ڪندي چيائين ته منون شناعنري 
۾ عننوامنني انننداز اپننننائنني شنناعننري لننکنني آھننيا جنيننئننن 
منهنجي خيالن کي سڀ ڪو سوالئي سان سمنجنهني 
سگهي، مگر انهن لمحن ۾ منون کني تنمنام گنهنڻني 
تڪليف يا ڏک ٿيندو آھي، جڏھن دوسنتنن سنان وننڊ 
ڪيل پنهنجا چوسٽا يا ٻي شاعري ٻين شناعنرن جني 
نالن سان منننسنوب ٿني منون تنائنينن پنهنوننندي آھني. 
انهي جو خاطر خواهه حل ته نه ڳولهي سگهيو آھنينان 
مگر جيئن تنينئنن  ڪنري هنڪ شناعنري ڪنتناب جنو 

ڇپرائي ورتو اٿم اڃان ڪافني منواد “ عشق آڏيري ول” 
رولڙي جو شڪنار ٿنينل آھني اگنر سناهنه سناٿ ڏننو تنه 

 جلد ٻيو ڪتاب به ڇپرائي وٺندس. 
 چنڊ تنهنجي گس جي هوئن منهجا سپرين“

 ڏج ڏوراپا ڏک جا وڏا ڪري وس
 “ته اٿئي يار شابس تو عاجز سان ايڏيون ڪيون

صدين جي س ر ۾ قديمي سنڌ جو شاعري توڙي نثنر 
جو وڏو ذخيرو اڄ بنه سنننڌ جني ادبني قنطنب خناننن ۾ 
مح و  حالت ۾ موجود آھي، تنڏھنن تنه سنڄني دننينا 
سنڌي شاعري ٻين ٻولين کان بنهه منن نرد ۽ منٿنڀنري 
آھي ۽ عاجز اڄڻ به هڪ اهڙو شاعر آھي جننهنن جني 
شاعري جي سرهاڻ صندينن تنائنينن منحنسنوس ٿنيننندي 

 رهندي.
 عشق آڏيري ول ڪنڊا جنهن ۾ قهر جا“

 ساڙا سوز فراق جا جنهن ۾ ڀالن ڀل
 عاجز جهولي جهل ته سور سميٽيون ساهه ۾...

*** 

 ادب،ُت ريخُ۽ُمس جي ت

 روح ۾ رهاڻيون بخشيندڙ شاعري!
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سننامننراج آهنني، آمننريننڪننا جننو 
سڄني دننينا جني منلنڪنن تني 
دٻدٻو آهي. آمريڪا پنهننجنن 
معاشي ادارن جي ذريعي دنينا 
جنننو اسنننتنننحنننصنننال ڪنننري ٿنننو. 
آمننريننڪننا جننا جنننننگنني عننزائننم 
آهن وغيره وغيره. اهڙا ۽ ٻيا کوڙ سارا تنبنصنرا تنوهنان 
کي دنيا جي ملڪن جي هر ڪنڊ ۾ وسننندڙ مناڻنهنن 
واتان ٻڌڻ الِء ملندا. انهن تبصرن )راين( جي غل  ينا 
صحيح هئڻ تي پاڻ نٿا ڳالهايون ۽ نه ڪو هن وقنت 
پنهنجو اهو موضوع آهني، پنر اهنو تنه طنئني آهني تنه 
آخر ڪجهه نه ڪجهه آمريڪا ۾ خنا  ضنرور آهني، 
جنهن ان کي دنيا جو سنپنر پناور بنڻناينو آهني. اچنو تنه 

دبئي ۾ آمرينڪنا جنو پنوينلنينن ڏسنڻ  8181ايڪسپو 
هلون، متنان اسنان کني اننهنن سنوالنن جنو جنواب منلني 
وڃي ته آخنر ڇنو آمنرينڪنا دننينا جنو سنپنر پناور بنڻنينل 
آهي. ايڪسپو جني الن نورسنان زون ۾ واقنع آمنرينڪنا 
پننويننلننيننن چننار منننننزال آهنني. هننن جنني آرڪننيننٽننيننڪننٽ 

ڪنينل آهني ۽ پنوينلنينن جني    Wood Bagotڊزائننگ
منلنينن آمنرينڪني ڊالنر خنرچ  31جي عمارت تي ڪل 

ٿيا آهن. ٻين ايڪسپو جي پويلينس جيان هن جو بنه 
هڪ ٿيم ترتيب ڏنو ويو آهي جينڪنو ان جني خنا  
سننڃنناڻننپ، تننهننذيننبنني ۽ ثننقننافننتنني قنندرن، سننائنننننس ۽ 
ٽيڪناالجي وغنينره جني مند ۾ ڪنينل ڪنارڪنردگني 

 LifeLibertyکي ظاهر ڪنري ٿنو ۽ اهنو ٿنينم آهني،
and Pursuit of Future  هنناڻ اچننو تننه آمننريننڪننا جننو

 پويلين گهمڻ هلون.
 (Front Look(آمريڪا جي پويلين جو ٻاهريون ڏيک

چمڪندڙ ستارن جيان آهي ۽ هن کي اينئنن ڊزائنينن  
ڪيو ويو آهي جو ڏسندڙ کي هني عنمنارت مسنلنسنل 
حرڪت ڪندي محسوس ٿنئني ٿني. هنن پنوينلنينن ۾ 

گهمڻ جو انداز اينڪنسنپنو جني بناقني پنوينلنينننس کنان 
مختلف طريقي ۾ ترتيب ڏنو ويو آهني. هنن پنوينلنينن 

 Moving(۾ ماڻهن کني گنهنمنائنڻ الِء هنلننندڙ تنخنتنو
Walk Way)  سيٽ ڪيو ويو آهي، جيڪو بجلي تي

 Movingآٽنومننينٽننڪ مسنلننسننل هننلنننندو رهني ٿننو. اهننڙا
Walk Ways   يا زمين تي بجنلني تني هنلننندڙ ٽنرينڪ

توھان کي اڪثر دنيا جي مختلف ايئرپورٽنس تني بنه 
ملندا. اچو ته ھن اليٽرڪ بيلٽ ينا ٽنرينڪ تني چنڙهني 
پننويننلننيننن جننو سننيننر ڪننريننون. هنني مننوونننگ واڪ وي 
گهمندو  رندو ور وڪڙ کائيندو جتنان جنتنان هنلني ٿنو 
اتان اوهان جي ٻنهي پاسن کنان منخنتنلنف گنالس شنو 
ڪيس يا بورڊ رکنينل آهنن جنن تني منخنتنلنف شنينون 
رکيل آهن ۽ انهن سان گڏ ننڍا وڏا اسنڪنرينن سنينٽ 
ٿننننيننننل آهننننن ۽ اهننننڙي ريننننت تننننوهننننان آڊيننننو وڊيننننو 
ڊاڪيومينٽرينن جني ذرينعني آمنرينڪنا جني انندرينئنينن 
جهان ۾ پهوي، ان منتنعنلنق ڄناڻنڻ شنروع ڪنرينو ٿنا. 
اچو ته هاڻ توهان کي جتان جتان اهو اليڪٽنرڪ پنٽنو 

 گذري ٿو، ٻڌائيندو هالن ته ُاتي ڇا ڇا موجود آهي.
تني   (Moving Walk Way(هاڻ توهنان هنلننندڙ پنٽني

چڙهي پويلين جي پهرين  سنينڪنشنن ۾ پنهنوني وينا 
 Foundation of(آهيو، جنهن کي نالو ڏننو وينو آهني

Freedom)  هاڻي توهان جي اڳيان شوڪينس ينا وڏي
 Statue(ڊيڪ تي سجايل آمريڪا جي آزادي جو پتلو

of Liberty)   آهي. ان پتلي ۾ هڪ عورت جني هنٿ
۾ ڏياٽي آهي جنهن تي هلندڙ ميڊيا شنو جني دوران 
سننج جننا ڪننرڻننا پننوننندي ڏيننکنناريننا ويننا آهننن، جننيننڪنني 
آمريڪا جي آزاديَء جي تصور کي عنالمنتني اننداز ۾ 
ظاهر ڪن ٿا. اسٽيوو آف لبرٽني تني تنبندينل ٿنيننندڙ 
روشني جا رنگ ان جي سونهن کي چار چنننڊ لڳنائني 
ٿا ڇڏين ۽ دل کي ڏارا وڻن ٿا. هن ئي سنينڪنشنن ۾ 
آمنرينڪنا جني هنينروز جنا فنرينم بنه لڳنل آهنن ۽ وري 

هلندڙ ڊاڪيومينٽري فلمن ۾ آمنرينڪنا جني مناضنيَء 
جي قصن کي به بيان ڪيو ويو آهي، جنهن مان پتو 
پوي ٿو ته هنن ڪنينئنن آزادي مناڻني ۽ ان سن نر کني 

 ڪهڙي ريت جاري رکيو آهي.
هاڻي توهان زمنينن تني هنلننندڙ ننان اسنٽنا  پنٽني تني 
هلندي پهوي وينا آهنينو. آمنرينڪنا جني پنوينلنينن جني 
ٻئي حصي ۾، جينڪنو آمنرينڪنا جني ڪنينل اينجنادن 
متعلق ڄاڻ ڏئي ٿو ۽ هن سنينڪنشنن جنو ننالنو رکنينو 

هننن سننيننڪننشننن ۾  American Innovationويننو آهنني
آمريڪا جي مکيه ايجادن تي روشني وڌي وئني آهني 
۽ انهن جي ايجادن جي ماڊلن کني هنلننندڙ پنٽني جني 
ڀرسان ڊگهن شو ڪيسن ۾ سجايو ويو آهي. هنن ۾ 
توهان کي اليگزينڊر گرهام بيل جي ايجاد ٿينل فنون 

( جو ماڊل به ڏسنڻ الِء منلننندو تنه اينڊيسنن جنو 0243( 
( بننه نننظننر ايننننندو. هننن ئنني 0249ايننجنناد ٿننيننل بننلننب )

 Vint Cerf۽   Bot Kahnسيڪشن ۾ انٽرنيٽ بانين
بابت ڄاڻ به ملندي ته سنائنننس ۽ ٽنينڪننناالجني جني 
ذريعي دنيا ۾ وڏي تنبندينلني آڻنيننندڙ اسنٽنينو جنابنس

)Steve jobs)   جننو آِء فنون جنو مناڊل بنه رکنيننل نننظننر
ايندو. انهن ۽ ٻين سائنسني اينجنادن جني مناڊلنن کنان 
عننالوه هننلننننندڙ ڊاڪننيننومننينننننٽننري فننلننمننن ۾ تننوهننان کنني 
آمريڪي سائنسدانن جو حنال احنوال ۽ آمنرينڪنا جني 
سائنسي دنيا ۾ ڪنينل ڪنم جني ڄناڻ پنڻ منلننندي. 
اننهننن ڊاڪننينومننينننننٽنريننن ۾ اهنو بننه ٻنڌايننو وڃنني ٿننو تننه 
ڪميونيڪيشن جي جديد سهولتن، موبنائنل ۽ ننينٽ 
جنني ذريننعنني دنننيننا ڪننيننئننن نننه ڳنننننڍجنني وئنني آهنني ۽ 

 Moving(فاصال ختم ٿي ويا آهن. هن هلندڙ ڏاڪنڻ
Walk Way)   تي ھلندي مون کي ذهن تي تري اچنن

ٿينون ننننڍي هنونندي ٻنڌل ڪنهناڻنينون جنن ۾ پنرينون، 
زمين جي شهزادن کي اڏام، کنٽنولنينن ۾ آسنمنان جنو 
سير ڪرائينديون هيون ۽ جن جي ڀرسان چنننڊ سنتنارا 

 آمريڪ ُجوُپويلني،ُس ئنسُ۽ُٽيڪن الجي َُجوُجه ن

 

 آمريڪ  

دبئي2020ُايڪسپوُ  

 ڀون سنڌي
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ايئن گذرندا ويندا هئا جيئن هن اليڪٽرڪ پٽي جني 
اڳيان سائنس جون ڪرشنمناتني اينجنادون، جنينڪني بنه 
انسننان کنني حننيننرت جنني جننهننان ۾ وٺنني وڃننن ٿننيننون. 
جڳمڳائيندڙ روشنين ۾ ننڍين وڏينن اسنڪنرينننن تني 
هلندڙ خوبصورت جنادو جنينان فنلنمنون ڏسني لڳني ٿنو 
واقعي هي پرين جي ديس جهڙو ئي ته حسينن جنهنان 
آهني. ڏاڏي جنني ٻننڌايننل آکنناڻنيننن ۾ پننرينون هنونننديننون 
هيون ۽ ڪرشما نظر ايندا هئنا، پنر جنڏهنن اننهنن جني 
سحر مان نڪربو هو ته اهي پريون االئجي ڪينڏاننهنن 
گم ٿي وينديون هيون ۽ اهو سندر جنهنان االئني دننينا 
جي ڪهڙي ڪنڊ ۾ هنو، جنو اک کنلنڻ کناننپنوِء ننظنر 
ئي نه ايندو هو، پر سائنس جا ڪرشما ڪنوڙ نناهنن ۽ 
نه ئي ڪي خواب، جن جي تعبير ناهي. سائنس جون 
ايجادون حقيقي وجنود رکنن ٿنينون ۽ اننهنن خنوابنن ۾ 
ايندڙ پرين جي اڏام کان به مٿي پنهنوني سننندر دننينا 
تخليق ڪري رهيون آهن ۽ انساني زندگي کي پرينن 
جي ديس کان به وڌيڪ وڻندڙ ۽ سهل بڻنائني رهنينون 

 آهن.
هن سنينڪنشنن منان گنذري هناڻ تنوهنان پنوينلنينن جني 
ٽئين سيڪشن ۾ پهوي وڃو ٿا. هنن سنينڪنشنن ۾ 
آمريڪا جي معاشي سگهنه جنينڪنا سنڄني دننينا تني 
ڇننانننيننل آهنني ان جنني ڄنناڻ پننوي ٿنني. آمننريننڪننا جننون 
ڪنناروبنناري ڪننمننپنننننيننون جننن جننو پننوري دنننيننا ۾ ڄننار 

۽   (Icons(وڇناينل آهني اننهنن جني ڪنرتنائنن درتنائنن
ڪمپنين جي ڪارڪردگينن بنابنت هنتني تنوهنان کني 
هلندڙ ڊاڪيومينٽري فلمن ۽ فوٽو فنرينمنن ۽ مناڊلنس 
جي ذريعي ت صينلني خنبنر پنوي ٿني. هنن سنينڪنشنن 
جي معلنومنات منان آمنرينڪني ڪنمنپنننينن جني بناقني 
ملنڪنن سنان ڪنامنپنينٽنينشنن، ڪناروبناري صنالحنينت، 
پراڊڪٽ ڪوالٽي بابت ڄاڻي ئي مناڻنهنو ان ننتنينجني 
تي پهوي ٿنو تنه ڇنو آمنرينڪنا ڪناروبناري جنهنان ۾ 
سڀني کي پوئتي ڇڏي ويو آهي. هنن سنينڪنشنن جنو 
سننٽننا  ۽ مننوضننوع جنني حننوالنني کننان نننالننو رکننيننو ويننو 

. هنننن ٽنن سنينڪنشنننن  Innovation Generationآهي
کي گهمنڻ سنان پنننهنننجنو هنلننندڙ ڏاڪنڻ تني چنڙهني 

 پويلين گهمڻ ۽ جائزو وٺڻ جو س ر پورو ٿيو.
هاڻ اچو ته هلندڙ ڏاڪڻ تان لهي پويلين جي چوٿنينن 
سيڪشن ۾ هلون جنهن کي موضوع جي مننناسنبنت 

 The Sky is no Longer theسان نالو ڏنو ويو آهني
Limit 

توهان ڳوٺن جي خوبصورت کلئي ماحول ۾ پنٽ تني 
يا کٽ تي ويٺي يا ليٽي صبح جي وقت سج اڀنرڻ ۽ 
شام جي وقت سج لهنڻ جنو قندرتني ننظنارو تنه ڪنينو 
ئي هوندوا پر اڄ پاڻ ڪريون ٿا اهنڙو ئني ننظنارو رات 
جي چانڊوڪي جهڙي مندهنم روشننني ۾. اهنو ننظنارو 
جنينتنوڻنينڪ قندرتني نناهني، پنر ان ۾ خنوبصنورتني جننا 
رنگ ڀريا آهن سائنس ۽ ٽيڪناالجي. جيس ها ته هناڻ 
توهان موجود آهيو هڪ وڏي هال ۾ جتي سج جنهنڙو 
روشن گولو ظاهر ٿينڻنو آهني. هنال ۾ مندهنم روشننني 
سننبننب منناحننول رومننانننٽننڪ آهنني. هننال ۾ نننرم گنناديننال 
)ڪشن( پيا آهن، جن تي وڻي ته ويهي رهنو ينا وڻني 
تننه لننيننٽنني پننئننو. تننوهننان جنني پنننننهنننننجنني آسننپنناس نننظننر 
 يرائيندا ته مرد توڙي عورتون پنهنجي پنهنجي اننداز 
سان ايئن اهليل )ويٺل يا ليٽيل( نظر اينندينون جنينئنن 
اڪثر گهرن ۾ يا سمنڊ جي ڪنارن تي نظر ايننندينون 
آهن. هتي گهٽ ٻوسٽ وارو ماحول ته آهني ڪنوننه ۽ 
نننه ئنني ڪننا غننيننرتنني بننرگننيننڊ جننو پننريشنناننني ٿننئنني ۽ 
ڪهاڙين مان نڪرڻ جو خوف رهي. هاڻي سڀني کني 
مٿي هال ۾ ڇت ۾ نهارڻ جو چيو وڃي ٿنو. پنريشنان 
نه ٿيو آمنرينڪنن اهنڙا وانندا ڪنوننه آهنن جنو پناڻ کني 
تارن ڳڻڻ جي ڪم تي لڳائي ڇڏينن. ٿنوري ئني دينر 
۾ ميوزڪ شروع ٿئني ٿني ۽ ان سنان گنڏ ڇنت منان 
هڪ وڏو روشنن گنولنو سنج جنينان ننمنودار ٿنئني ٿنو ۽ 
توهان جي منٿنان اينئنن بنينهني رهني ٿنو جنينئنن ٽناڪ 
منجهند جو روشن سج. توهان ڏينهن جا تارا ڏينکنارڻ 
وارو محاورو ته ٻنڌو ئني هنونندو، اهنا تنه منڙئني هنوائني 

ڳننالننهننه لڳننننندي آهنني، پننر سننائنننننس جنني ڪننمننال سننان 
آمريڪا رات جو سج جھڙو گولو ڏيکناري ڇنڏينو. آواز 
۽ موسيقي جي آميزش سان پنهنجي ئني منحنور تني 
گهمندڙ ان گولي تي ڊاڪيومينٽري فلمون هلڻ لڳنن 
ٿيون، جنهن ۾ آمريڪا جي سائنس ۽ ٽنينڪننناالجني 
بابت ڄاڻ ڏنل آهي. ان ملٽي ميڊيا شو )آڊيو وينوئنل 
شو( ۾ توهان کي آمرينڪنا جني خنالئني منهنم بنابنت 
ٻڌايو وڃي ٿو ۽ ساڳئي وقت ڪوانٽم ڪمنپنينوٽنننگ 

جي به ڄناڻ ڏنني وڃني ٿني. هنن   (Power(جي سگهه
شو ۾ آمريڪا جي سائنس اينڊ ٽيڪناالجي جي مند 
۾ حننال جنني ڪننار گننذاري سننان گننڏ مسننتننقننبننل جنني 
منصوبا بندي بابت به خبر پوي ٿي. اٺنن منننٽنن جني 
هن ڊاڪيومينٽري فلم ۾ توهان سائنس جني حنينرت 
انگيز جهان ۾ پهوي وڃو ٿا، بلڪل ايئن جيئن پناڻ 
ننڍي هوندي جادوگرن ۽ پرين جي ڪنهناڻنينن ۾ گنم 
ٿي ويندا هئاسين. اهي ننڍپڻ وارا ديو پنرينن جنا قصنا 
جنن ۾ اسننان تصننوراتنني دنننينا ۾ کننوئننجني آسنمننان ۾ 
اڏامڻ لڳندا هئاسين ڪوڙا هوندا هئا، پر سنائنننس جنا 
بيش بها ۽ حيرت ۾ وجنهننندڙ ڪنرشنمنا نسنورو سنچ 
آهنن ۽ اڄ اسننيننن واقننعنني بنه آسننمننان ۾ اڏامنني رهننيننا 
آهيون. ان جي باوجود به جيڪڏھن ڪو سائننس جني 
سوائي کي نه مڃي ته اهو جاهل ۽ توهم پرست ئني 
چئبو. اٺن منٽن جي ڊاڪيومينننٽنري کناننپنوِء سنائنننس 
ايننڊ ٽنينڪننناالجني جنو گنولنو اينئنن گنم ٿني وڃني ٿنو 
جيئن منحنبنوب پنننهنننجنو منکنڙو آننونل )پنوتني( جني 
پننويننان لننڪننائنني ڇننڏيننننندو آهنني. هننونننئننن بننه پنناڻ ادب، 
ثقافت ۽ تهذيب جي رسي زور سان جهلي )پنڪنڙي( 
ورتي آهي ۽ ان ۾ پنهنجا وڏا مشناهندا آهنن ۽ اهنڙن 
منظرن جي پاڻ ڀرپنور عنڪناسني ڪنري سنگنهنون ٿنا، 
باقي سائننس اينننڊ ٽنينڪننناالجني ڏاننهنن سنوچنڻنو ئني 

 ناهي. سائنس ڄاڻي منربي دنيا ڄاڻي.
ان کاننپنوِء تنوهنان جني داخنال آمنرينڪني پنوينلنينن جني 
پنجين سيڪشن ۾ ٿئي ٿي جنهن کي نالو ڏننو وينو 
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آمريڪنا جنينڪنو دننينا   America the Beautifulآهي
جو ايراضي توڙي آبادي جي حساب سان ٽينون ننمنبنر 

ريناسنتنون آهنن. ظناهنر  11وڏو ملڪ آهي، ان ۾ ڪل 
آهي هر رياست جي تهذيب و تمدن، رهڻي ڪنهنڻني، 
ثقافت ۽ ٻين رياستن جي ماڻهن کان مختلف هنجني 
ٿي. هن سيڪشن ۾ آمريڪا جي تاري  ۽ تهذيب و 
تنمندن کني نننننڍينن وڏينن ڊاڪننينومنينننٽنري فنلنمنن جنني 
ذريعي اجاگر ڪيو ويو آهني. آمنرينڪنا جنينڪنو هنڪ 
وڏو ملڪ آهني ۽ بنذات خنود هنڪ کنننڊ آهني ان ۾ 
انننيننڪ قنندرتنني منننننظننر مننوجننود آهننن جننن ۾ جننابننلننو ۽ 
زميني عالئقن کانسواِء نديون، رننڍون، بنرفنانني پنهناڙ، 
ٻيال ۽ سمنڊ وغيره اچي وڃن ٿا جن کي فلمائني هنن 
سيڪشن جي زينت بڻايو ويو آهني. ان کنانسنواِء هنن 
سيڪشن ۾ تاريخي جڳهين کانسنواِء آمنرينڪنا جني 
سماجي زندگي بابت احنوال کني بنه آڊينو وڊينو فنلنمنن 

 جي ذريعي پڌرو ڪيو ويو آهي.
انهن ڊاڪيومينٽري فلمن مان ڄاڻ ۽ مزو وٺي توهنان 
داخل ٿيو ٿا آمريڪي پويلين جي ڇنهنينن سنينڪنشنن 

 Explore the USA۾ جنهن کني ننالنو ڏننو وينو آهني
هي آمريڪا جي خالئي مهم بابنت سنينڪنشنن آهني 
ناسا آمريڪا جو خالئي مھنم الِء جنوڙينل ادارو آھني. 

جني چنننڊ  08 -هن سيڪشن ۾ خالئي راڪيٽ اپولو
تان آندل پٿر جھڙو نقل نمونو رکنينو وينو آھني ۽ ُاھنا 

لنٿنو ھنو.  00 -لوڪيشن به ڏيکاريل آھي جنتني اپنولنو
تني ٿنينل  (deck(اھا سڄي سجاوٽ ھڪ وڏي ٽيبنل 

 Martian(آھي. ھن ئي سيڪشنن ۾ منرين  جنو پنٿنر
Meteorite)  ۾ لڌو  8108-06جيڪو ائنٽارٽيڪا مان

بلنينن سنال ات جنو آهني ۽  6.141ويو هو ۽ جيڪو 
زمين کان به پراڻو آهي، ان جو ماڊل ٺاهي هتي رکينو 

 ويو آهي.
مشنن   (Space(هي سيڪنشنن آمنرينڪنا جني خنالئني

جي ڀرپنور عنڪناسني ڪنري ٿنو. تنوهنان کني ات ئني 

خننبننر هننوننندي تننه سننڀ کننان پننهننريننون انسننان چنننننڊ تنني 
موڪلڻ جو اعزاز بنه آمنرينڪنا کني وڃني ٿنو. هنن ئني 
سيڪشنن ۾ مسنتنقنبنل جني عنام انسنان جني آسنان 
خالئي س ر الِء هڪ ڪئپسول )ماڊل( به رکنينل آهني 

 اتي ويهي آرام سان پنهنجو فوٽو به ڪڍرايو.
هن سيڪشن کانپنوِء تنوهنان آمنرينڪني پنوينلنينن جني 
ستين ۽ اٺنينن سنينڪنشنن ۾ پنهنوني وڃنو ٿنا. اننهنن 

 Lift offٻنهي سيڪشنن کي گڏي نالو ڏنو ويو آهني
ڇهون سيڪشن جيڪو سڀ کان مٿني آهني ان منان 
جننيننئننن تننوهننان ٻنناهننر نننڪننري هننيننٺ سننلننو  تنني ورن 
وڪڙن واريون چاڙهيون لنهنڻ شنروع ڪننندا تنه تنوهنان 
کي چاڙهين جي گوالين جي وچ ۾ زمينن کنان منٿني 
کڙو ٿيل هڪ راڪيٽ نصب ٿيل ننظنر ايننندو. جنينئنن 
جيئن توهان چاڙهيون هيٺ لهنندا ايننندا تنينئنن تنينئنن 
هن راڪيٽ جو رانوو تنوهنان کني  نهنلنجننندو ۽ چنٽنو 
ٿيندي نظر ايندو. زمين کنان منٿني هنن راڪنينٽ جني 

مناڙ پنالزه  00ميٽر آهي جنينڪنا تنقنرينبنن  08اوچائي 
 8181جي برابر ٿيندي ۽ هن راڪيٽ کي ايڪسنپنو 

دبئي جي ڊگهي عمنارتني اڏاوت قنرار ڏننو وينو آهني. 
 Space Xهن راڪيٽ ماڊل جو ننالنو رکنينو وينو آهني

Falcon 9   هن ماڊل جو اصل راڪيٽ جيڪو خالئني
س ر طنئني ڪنري آينو آهني ان تني اهنو ننالنو فنرضني 
ٺاهيل فلم اسٽار وارس اسنپنينس ڪنرافنٽ تنان کنننينو 
ويننو آهنني جنننننهننن ۾ مننلننينننننيننم فننالننڪننن جننو ذڪننر 

خالئي جهاز جني ننالني ۾   Space X Falcon 9آهي.
اننجنڻنون، جنينڪني هنن  9جي انگ مان مراد آهني  9

خالئي جهاز ۾ خال جي س ر الِء لڳاينون وينون هنينون. 
هنناڻ جننڏهننن تننوهننان مننڪننمننل چنناڙهننيننون لننهنني هننيننٺ 
گرائونڊ تي پنهنوني وينا آهنينو تنه هني قنداور راڪنينٽ 
ڪنننننڌ مننٿنني ڪننرڻ سننان ئنني مننڪننمننل طننور ڏسنني 
سگنهنجني ٿنو. هنن جني پناسني ۾ آمنرينڪنينن کناڌن، 
فاسٽ فوڊ ۽ مشنروبنات جني هنڪ وڏي ريسنٽنورينننٽ 

ٺاهي وئي آهي. جنهن ۾ نيويارڪ بگلس ۽ بڊ وينزر 
بيئر کان وٺي سڀ آمريڪن ڊش ۽ مشروبات پئسنن 
تي دستياب آهن. هن کنلنئني مناحنول واري هنوٽنل ۾ 
ويهي کاڌن جو مزو وٺو ۽ وق ي وقن ني سنان راڪنينٽ 
تنني ٿننيننننندڙ شننو بننه ڏسننو. هننن شننو ۾ تننوهننان کنني 
محسوس ٿيندو ته ڄڻ تنوهنان بنه ان خنالئني سن نر جنو 
حصو آهيو. بهرحال هن شو الِء ڪابه الڳ فني نناهني 
۽ نه ئي ريسنٽنورينننٽ تني کنينسنو خنالني ڪنرڻ )کناڌو 

 کائڻ( ضروري آهي.
هن سان گڏ پنهنجو آمنرينڪنا جني پنوينلنينن جنو سن نر 
پورو ٿيو. ڪيئن آهي نه آمريڪا جو حيرت انگنينز ۽ 
سائنس ۽ ٽيڪناالجي جي ذهانت سان ڀرپور پويلين. 
آئون مضنمنون جني شنروع ۾ چنئني آينو آهنينان ڀنلني 
آمريڪا کي ھڪ ھنٽني بنننينل سنپنر پناور ينا سنامنراج 
چئو. ڀلي چئو ته ان جو قومن تي معاشي جنبنر آهني، 
ان جا جنگي عزائم آهنن وغنينره وغنينره، پنر اهنو اسنان 
کي مڃڻو پوندو ته آمريڪا ڪو ايئن سپر پاور ڪونه 
ٿيو آهي ۽ ننه ئني اينئنن ُاهنو منعناشني طنور دننينا تني 
حاوي ٿينو آهني ۽ ننه ئني ڪنو اينئنن ان جني جنننگني 
سگهه دنيا تي باري آهي. جي ايئن هجي هنا تنه ٻنينا 
به ملڪ ان کي پهوي سگهن ها ۽ هن سنان بنرابنري 
ڪري سگهن ها. منهننجني خنينال ۾ اهنا سنائنننس ۽ 
ٽيڪنناالجني جني سنگنهنه آهني جنننهنن آمنرينڪنا کني 
معاشي توڙي جنگي طور سگهارو بڻايو آهي ۽ سپنر 
پنناور ٺنناهننيننو آهنني. بننهننرحننال ان جننا عننزائننم ڪننيننتننرا 
خطرناڪ آهن ۽ دنيا جي ماڻهنن ۽ قنومنن ڏاننهنن ان 
جا ڪهڙا رويا آهن، ان تي ضرور بحث ٿيڻ گنهنرجني، 
پر هي سائنس ۽ ٽيڪناالجني جنو دور آهني فنقن  ان 
جي ذريعي ئي منزل ماڻي سگهجي ٿي ۽ پنننهنننجني 
حيثيت مڃنائني سنگنهنجني ٿني. بناقني رڳنو لننناڙن ۽ 
درويشاڻن درسن جي ذريعي دنيا ۾ سوڀ ماڻي ننٿني 

 سگھجي ۽ نه ئي ترقي ڪري سگھجي ٿي.
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اننور پنننهنننجنو زاهده ابڙو:  
مختصر تعارف ڪراينو ۽ اهنو 
به ٻڌايو ته ماڻنهنو تنوهنان کني 

 انو سولنگي ڇو ٿا سڏين 
انور سولنننگني اتنعنارف : 
پهرين ته آئون هنمنسنري ٽنينم 
جنو ٿنورائنتنو آهنينان جنننهننن منون کني هننن چنئنننل تنني 
گهرايو آهي. پنهنجي نالي جي حوالي سان ٻنڌائنيننندو 
هلندس تنه منننهنننجني ڪنينرينئنر جني شنروعنات رينڊينو 
پاڪستان حنيندرآبناد کنان ٿني، ان وقنت ۾ اسنان جنو 
هڪ آرٽسٽ انور سولنگي جي نالي سنان ات ۾ ئني 
موجود هو. جڏهن منهنجو نالو کنيو ويندو هو تنه اتني 
ماڻهو پريشان ٿي ويندا هئا ته اهو ٻار اننور سنولنننگني 
ڪنيننر آهنني  ان ڪننري منون کنني پننيننار مننان سنڀ انننو 
ڪري سڏڻ لڳا ۽ آئون انو سولننگني جني ننالني سنان 
مشهور ٿي وينس. منننهنننجنو تنعنلنق بنننينادي طنور تني 
لطيف آباد حيدرآباد سان آهي. ان کان عنالوه زراعنت 
جي حوالي سان اسان جو تعلق سنٺ سنتنر سنالنن کنان 
ٽنڊو محمد خان سان آهي جيڪو ماتلي جي وينجنهنو 
آهني. مننننهننننجنني پننيندائننش ۽ رهننائنش حنينندرآبناد جنني 

 آهي. 
زاهده ابڙو: مون توهان کي اڪثر مختلف پروگرامنن 
جي شروعات ۾ شاهه جون وايون يا بيت ڳائيندي ڏٺو ۽ 
ٻڌو آهي، ان سان توهان کي ڪيئن لڳاُء پيدا ٿيو ۽ ان 
ڪم ۾ توهان ڪيئن آيا. ڇا توهان گنائنڪني جني 
شروعات  اسٽيج کان ڪئي آهي يا ان کان پهرين ٻئني 

 هنڌ ڪٿي ڳائيندا هئا؟
رات جي حوالي سنان جنينڪنڏهنن آئنون انور سولنگي: 

چوان ته منهنجو ڏاڏو خود هڪ گائنڪ هنو. منوسنينقني 
مننون کنني منننننهنننننجنني گننهننر مننان ئنني مننلنني آهنني ۽ 
منهنننجني رت ۾ شنامنل آهني. ڳنائنڻ سنان منننهنننجنو 
تمام گهڻو شوق ۽ رجنحنان هنو. جنڏهنن آئنون رينڊينو 
پاڪستان تي ويندو هئس ته ننننڍي هنونندي کنان ئني 
گيت ڳائيندو هنئنس. ان کنان اڳنتني وري پنوِء جنڏهنن 
ڪي ادبي مينڙاڪنا ٿنيننندا هنئنا تنه ان ۾ آئنون گنينت 
پڙهندو هئس. ريڊينو تني جنينجني زرينننا بنلنوچ ۽ ٻنينا 
جننيننڪنني وڏا فنننننڪننار هننوننندا هننئننا اهنني جننڏهننن گننيننت 
رڪننارڊ ڪننننندا هننئننا تننه انننهننن سننان گننڏ ڪننورس ۾ 

ڳائيندو هئس. اهو منهنجو شروعناتني مشنننلنو رهنينو. 
پوِء وري اسٽيج تي قنومني گنينتنن جنو رجنحنان تنمنام 
گهڻو وڌيو ته آئون به قنومني گنينت ڳنائنيننندو رهنينس. 
شاهه سائين جي وائي جي حوالي سان اهو چوندس تنه 
اسٽيج پروگرامن جي شروعات ۾ مون سوچنينو تنه اهنا 
روايت شروع ڪجي ته ڪنهن به پروگرام جي شروع 
ٿيڻ کان پهنرينن شناهنه جني وائني پنڙهني وڃني ۽ پنوِء 
مون واينون ڳنائنڻ شنروع ڪنينون. هناڻني هنينل تنائنينن 
حيندرآبناد ۾ ينا حنيندرآبناد جني آسنپناس جنينڪني بنه 

پروگرام ٿين ٿا تن جي شروعات شاهه جي وائي يا 
بننيننتننن سننان ٿننئنني ٿنني. ان ۾ اڪننثننر تننه مننان پنناڻ 
پڙهندو آهيان، پر مون کان عالوه ٻنينا فنننڪنار بنه 
ان رجحان ۾ شامل ٿي ويا آهن. موسنينقنيَء جني 
حوالي سان اينئنن کنڻني چنئنجني تنه جنڏهنن واينون 

ڳائڻ شروع ڪيم ته مون کي اهو شوق هوندو هو 
ته ڪي اهڙيون نيون ڌنون هنجنن جنن کني ڳنائنجني. 

پوِء مون اهي شيون ياد ڪيون، مون پنراڻنن فنننڪنارن 
کان اهي شيون ٻڌيون، ياد ڪنينون. جنڏهنن منننهنننجنو 

رجننحننان آواز ۽ انننداز الِء وڌيننو تننه پننوِء مننون وري 
مننوسنننيننقنننيَء ڏاننننهننن ڌيننان ڏنننو ۽ پنننراڻننني 

مننوسننيننقننيَء جننا جننيننڪنني رڪننارڊ هننئننا 
اهي مون گڏ ڪرڻ شنروع ڪنينا ۽ 
اهو ڪم پنهنجي سر تي کنننينم. 
ٽيهن پنجٽيهنن سنالنن کنان اهنا 
منننوسنننينننقننني گنننڏ ڪنننري رهنننينننو 
آهيان ان ڪم دوران مون کي 
تمام گهڻي نئين منوسنينقني 
مننلنني، نننيننون ڌنننون مننلننيننون، 
نئين ڪمپنوزيشنن منلني، 
شاهه جي نئين شاعري 
منننلننني. اهنننا شننناعنننري 
جيڪا بلڪل نئنينن 
آهي جيڪا ڪتابن 

۾ منننوجنننود ننننه 
آهنننننننننننننننننني. 
اينننننننننننئنننننننننننن 
کنننننننننننڻننننننننننني 
چئجني تنه 

اها شاعري شناهنه جني رسنالنن ۾ بنه منوجنود ننه آهني، 
اهڙي شاعري گنائنڪني ۾ منون کني پنراڻنن گنينتنن ۽ 
رڪارڊن مان ملي، جيڪي ناميارن ڳنائنڻنن جنا ڳناينل 
آهن. جيڪي شيون منون گنڏ ڪنينون پنوِء اننهنن کني 
ياد به ڪيو. منهنجي اهنا ڪنوشنش هنونندي هنئني تنه 
جننيننڪننڏهننن فننن وارو ڪننوبننه ڪننم ٿننئنني ٿننو تننه ان ۾ 
موسيقي جو عنصر هجڻ گهرجي ۽ بنينادي طنور تني 
موسيقي انهن ۾ هوندي به آهي. پس پرده منوسنينقني 
هنننجننني ينننا ڪنننو سننناز 
هننجنني. منننننهنننننجننني 
ڪننوشننش گننهننڻنني 
پننننلنننني بننننينننننڪ 
سنننننننننننگنننننننننننگ 
ڏانهنن رهني، 
جڏهنن اسنان 
جنننننا رينننننڊينننننو 
ڊراما ٿيننندا هنئنا 
تننه انننهنننن ۾ منننون 
هنننننننڪ چنننننننائنننننننلنننننننڊ 
آرٽسننننننننننننننننٽ 
طنننننننننننننور 

 انٽرويو

 گ ئڪُ۽ُاسءيجُآرٽسٽ:ُ

 

 همسري 

ُعـــرسُانـــوُســـولـــنـــگـــي زاهده ابڙو  انـــور
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ڪم شروع ڪيو. ننڍن ننننڍن منڪنالنمنن سنان اڳنتني 
وڌننندو رهننيننس. ريننڊيننو تنني مننان ڊرامننا آرٽسننٽ طننور 
رجسٽرڊ آهيان. ان وقت جنا جنينڪني وڏا وڏا آرٽسنٽ 
هنئنا جنينئننن سنائننينن ڪنامنران ڀنٽني صناحنب، مشنتنناق 
چنگيزي صاحب، صالح محمد شاهه صاحنب، سنائنينن 
عنبندالننحنق ابننڙو صناحننب، اي آر بنلنوچ صناحنب اننهننن 
سڀني سان گڏجي منون ننننڍي عنمنر ۾ ڪنم ڪنينو. 
اڳتي هلي پوِء اسٽيج جنو رجنحنان پنيندا ٿنينو، اسنٽنينج 
تي ڪم ڪرڻ وارا دوست مون کي پاڻ سان گڏ وٺي 
ويندا هنئنا اتني منون تنمنام سنٺنن فنننڪنارن سنان گنڏ 
تننمنننام نننننننڍا نننننننڍا ڪنننردار ڪننينننا. اننننهننن ڊرامنننن ۾ 
َء جي گهنرج هنونندي هنئني  جيڪڏهن ڪٿي موسيقيس
ته اها آئون پاڻ ڏيندو هئس ۽ ان کي الئنينو ڳنائنيننندو 
هئس ۽ ان گهرج کي پورو ڪندو هئس. اسان هينئنر 
اسٽيج تي شناهنه جني سنورمنينن کني پنينش ڪنرڻ الِء 
باقائده ڊرامنن جني هنڪ سنينرينز ٺناهني پنينش ڪنئني 
جيڪي نظميه انداز ۾ پيش ڪيا ويا، جن کي ڳنائني 
پننيننش ڪننري سننگننهننجنني ٿننو. اهننا هننڪ نننواڻ آهنني تننه 
آرٽسٽ پاڻ پرفارم به ڪري ۽ ان سان گڏوگڏ ڳنائني 
به. هينئر ويجهڙائي ۾ اهو رجنحنان خنتنم ٿني چنڪنو 
آهي، پر پراڻين فنلنمنن ۾ فنننڪنار ڳنائنيننندو بنه هنو ۽ 
ايننڪننٽنننننگ بننه ڪننننندو هننو، پننر هننن وقننت مننون ان جننو 
رجننحننان پننينندا ڪننيننو آهنني. ان جننو بنننننينناد وجننهننڻ جننو 
مقصد اهو آهي ته جيئن اسان پنهنجي فن، ڊرامي ۽ 

 موسيقيَء کي ان پاسي مٿي وٺي وڃي سگهون. 
زاهده ابڙو: اسان جي ناظرين کي اهو ٻڌايو ته خنا  
ڪري سرن تي آڌاريل جيڪي منظوم ڊرامنا پنين  
ڪريو ٿا ۽ ان ۾ جيڪي راڳ استعمال ٿنينن ٿنا ينا 
شاعري استعمال ٿئي ٿي ان جي اهميت ڪيتري آهني 
خا  ڪري اسٽيج جي ڊرامن ۾ ۽ توهان هيستنائنينن 
ڪيترن ادارن سان گڏجي ڪم ڪيو آهي جنننهنن ۾ 

 توهان ايڪٽنگ به ڪئي هجي ۽ ڳايو به هجي.
اسان جيڪي به ڪلونر ڊرامنا ڪنينا ينا انور سولنگي: 

شاهه لطيف جون ست سورميون ان تني آڌارينل ڊرامنا 

ڪيا انهن کي اسان موسيقيَء جني بنننيناد تني پنينش 
ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. ايئن کڻي چئجي تنه 
سنڌ جي تهذيب موسيقيَء سان ڀنرپنور آهني ۽ اسنان 
جي ثقافت جو بنياد موسيقيَء تي آڌاريل آهي. اسنان 
اهو چاهيو پئني تنه اهني اسنان جنون ڪنهناڻنينون، اهني 
اسان جنا ڪنردار منوسنينقنيَء جني ذرينعني اينئنن پنينش 
ڪريون. ان کناننپنوِء وري سنوال اهنو ٿنو پنيندا ٿنئني تنه 
اسننان ان تنني ڪننم ڪننيننئننن ڪننيننو آهنني. اسننان جنني 
هڪڙي پنوري ٽنينم آهني اسنان جنو ڊرامنا ڊائنرينڪنٽنر 
شاهنواز ڀٽي هڪ ليکڪ پڻ آهي. هنو شناهنه سنائنينن 
جي شاعريَء ۾ ڊرامائي عنصر تي ايم فل بنه ڪنري 
رهيو آهي، ساڻس مختلف شنينن تني بنحنث منبناحنثنا 
ٿنيننننندا رهننننندا آهننن. مننخننتننلننف سننرن مننان ڊرامننا ڪننڍڻ 
ڪردار ڪڍڻ ۽ انهن کي ڪيئن اسٽيج تني پنرفنارم 
ڪيو وڃي، انهن کني منننظنر عنام تني ڪنينئنن آنندو 
وڃي اهي سڀ شيون بحث هيٺ اينديون آهنن. منثنال 
طور: سر سور  راِء ڏياچ ۾ ٻنينجنل جنو ڪنردار هنڪ 
منگتي جو آهي جيڪنو ڳنائني ٿنو ۽ پنننهنننجني رات 
سان راجا جو سر وري ٿو، هاڻي اهو ڪردار ڪيئن ٿنو 
ڳائي، رات ڪهڙو آهي. اسان وٽ اهو رات به موجود 
آهي، اها شاعري به موجود آهني، اهني سنر بنه منوجنود 
آهن، ڪردار به منوجنود آهني، پنر ان کني اسنٽنينج تني 
ڪيئن پرفارم ڪيو وڃي جو اهو پنننهنننجنو اثنر ڇنڏي 
سگهي  جنهن کي ٽيم بحث کانپوِء پنرفنارم ڪنينو، 
جنهن جي تمام سٺي موٽ ملي. سنڌ ۾ تمام سٺنا 
ادارا آهننن جننينڪنني ان ڏس ۾ ڪننم ڪننن ٿننا، پننر ان 
سوچ رکڻ وارا تمام گهٽ آهن ته اسان ان ڪنم کني 
ان سطح تائين کڻي وڃون جو وڏا وڏا ادارا اسنان سنان 
پاڻ رابطو ڪن. اسان ان سطح تائين ڪم ڪرڻ جني 
ڪنوشننش ڪننري رهننيننا آهنيننون ۽ ڪنافنني حنند تننائننيننن 
ڪننامننيننابنني مننلنني آهنني. اسننان سننان هننن وقننت ننناپننا 
)نيشنل اڪنينڊمني آف پنرفنارمنننگ آرٽ( رابنطني ۾ 
آهي اسان ان سان تمام گهڻو ڪم ڪنينو آهني. ڇنو 
جننو اتنني هننر سننال بننيننن االقننوامنني سننطننح جننو هننڪ 

فيسٽيول ٿئي ٿو، ات ۾ اسان جي سنڌي ٽيمن جني 
ان ۾ موجودگي نه هئي، پر هاڻي اسنان جني ٽنينم ان 
۾ شامل آهي جنننهنن ۾ دننينا جنون تنمنام گنهنڻنينون 
پننرفننارمنننننگ ٽننيننمننون شننامننل ٿننينننننديننون آهننن، جننيننڪنني 
پنهنجي آرٽ ۽ ڪلور کني ڊرامنن جني ذرينعني اتني 
پيش ڪن ٿيون. اسان بنه پنننهنننجني ادب، منوسنينقني، 
آرٽ ۽ ڪلور کي اتي پيش ڪريون ٿا. جڏهن اسنان 
محنت سان پنهنجو ڪم ڪري اتي پنينش ڪنينو تنه 
اسان کي تمام گهڻي سٺي موٽ ملي. اڪيڊمي ۾ 
جننيننڪننا پننهننريننن تننربننيننت هننوننندي آهنني ان ۾ پننهننريننن 
ٿيوري سينکناري ويننندي آهني ۽ پنوِء ان کني عنمنلني 
طور تي سيکاريو ويندو آهي، پر آرٽ اهو عنلنم آهني 
جنهن کي پهرين پرفنارم ڪنبنو آهني ۽ پنوِء ان جني 
ٿننيننوري ٺننهننننندي آهنني. اسننان جنني تننه رت ۾ شنناينند 
پنننننهنننننجننو ڪننلننوننر ۽ مننوسننيننقنني شننامننل آهنني ۽ اسننان 
ڪوشش ڪندا آهيون ته اسان ان کي حقيقت نگناري 
ڏانهن ڪيئن کڻي وڃنون ۽ ان جني بنننينادي عنننصنر 
کي ان مان ڪيئن ٻاهر ڪڍي اچون، اهو سڄنو ڪنم 
اسان پهرين ٽنينم سنان بنحنث هنينٺ آڻني پنوِء ڪننندا 
آهيون. ان جون ريهرسل ٿنيننندينون آهنن ۽ ان کناننپنوِء 
جڏهن اسان ان کي اسٽيج تي پيش ڪندا آهنينون تنه 
پوِء اداري جا ماڻهو به سامهون ويهي ان جي ننوٽنننگ 

 ڪندا آهن، ان کي داد ڏيندا آهن. 
زاهده ابڙو: توهان هيستائين ڪيترائي ڊراما ڪينا 
آهن خا  ڪري شاهه جي سورمين تي جيڪي توهنان 
ڊراما ڪيا آهن ان سان گڏ توهان هنڪنڙو منرد جنو 
ڪردار به ادا ڪيو آهي جنننهنن کني اسنان لنينڊ 

جو ڪنردار “  بابو بکاري” ڪئريڪٽر چئي سگهون ٿا 
ان ڪردار ڪندي توهان کي ڪهڙا مسئال درپي  آينا 
۽ توهان ڪهڙي ڪيفيت محسوس ڪئي ان کي توهان 

 ڪيئن ادا ڪيو .
جو ڪردار شناهنه لنطنينف “  بابو بکاري”نور سولنگي: ا

ڳايو به آهي، پر اهو منظر عام تني ننه اچني سنگنهنينو 
هننو. اسننان جنني لننيننکننڪ سننر شنناهنننننواز ڀننٽنني جننو اهننو 

 



    2222اپريل   32 |

 

فوڪس هنو تنه اهنا ڪنهناڻني آخنر شنروع ڪنٿنان ٿني 
ٿئي ۽ اها ڳالهه ڪير ٿو ڪري، جڏهن اسنان ان کني 
پهرين داستان کان آخري داستان تائين پڙهيوسين تنه 

جنو، شناهنه “  بابو بکاري” ان مان هڪڙو ڪردار نڪتو 
بننکنناريَء کنني بننر ۾ ويننو ” جننو هننڪننڙو بننيننت آهنني تننه 

هنو ڪنينر. هناڻني اسنان “  بنکناري” اهنو “  ڪيف چنڙهني
سوچيو ته ان ڪئريڪٽر کي ڪنينئنن ڪنڍجني، اسنان 
ان تني ڳنالنهنه ٻنولنهنه شنروع ڪنئني ۽ ان جنو جنينتنرو 

ڪردار هو ان کي اسان ڪنڍي 
رکيو. پنوِء جنڏهنن 
اسننننان ان ڪننننردار 
کنني ٻنناهننر ڪننڍي 
آينناسننيننن پننوِء خننبننر 
پئي ته هي ته هڪ 
وڏو ڪنردار آهني ۽ 
ڳالهه ٻنولنهنه ٿني تنه 
هاڻي هن کني ڪنينر 
ڪنننننننننننندو، ان کنننننني 
ڪنننننينننننئنننننن پنننننرفنننننارم 
ڪجي جيڪنو ڳنائني 
به ۽ پرفارم به ڪنري 
سننگننهنني ۽ پننوِء ان ۾ 
منننننننهنننننننجنننو ننننالنننو آينننو، 
جڏهن مون هنن ڪنردار 
کي ادا ڪنينو تنه ان الِء 
مننون کننني ڪنننردار جننني 
مطابق پنهنننجني ڏاڙهني 
رکنننڻننني پنننئننني ٽننني چنننار 
مننهننينننننا ڏاڙهنني نننه الٿنني، 
فننقننيننر ٿنني ويننس گننهننر ۾ 
وڏا ٿني وينا. ڪنوشنش ويٺو هونندو هنئنس، وار بنه 

ڪننري اسننان ان کنني حننقننيننقننت نننگنناري ڏانننهننن کننڻنني 
وياسين. اهو ڊرامو هڪ ڪالڪ ڏهن منٽن جنو هنو ۽ 
آئون اهو پورو وقت ڊرامي ۾ روئينندو رهنينس. ڇنو تنه 
پسمنظر ۾ راڻي جا جيڪي بيت هلنينا پنئني ۽ رات 
راڻننو ڳننائننڻ سننان انسننان جنني ڪننينن ننيننت ئنني بنندلننجنني 

جنو “  بابو بکاري” ويندي آهي. ان کانپوِء وري جيڪو 
ڪردار هو اهو به تمام گهڻو سگهارو ڪنردار هنو، ان 
کي تمام گنهنڻنو سناراهنينو وينو. نناپنا جنو هنينڊ ضنينا  
محي الندينن صناحنب ان کني تنمنام گنهنڻنو سناراهنينو، 
حاضرين ۾ امداد حسيني، ميڊم ننورالنهندٰي شناهنه ۽ 
ٻيا ڪيترائي وڏا وڏا ناال جيڪي اتي ويٺل هئا انهنن 
منهنجي ڪردار کي سناراهنينو، منننهنننجني پنرفنارمنننس 
کي ساراهيو. جنينئنن اسنان هنن ڪنردار کني جنينئنارينو 
ساڳي ريت جيڪڏهن اسان پننهنننجنن فنوڪ ڪنردارن 
کي پرفارم ڪنداسين ته اهني سنڄني دننينا ۾ اجناگنر 

 ٿي سگهن ٿا. 
زاهده ابڙو: توهان سورٺ راِء ڏياچ جي ڊرامي ۾ ٻيجل 
جو ڪردار به ادا ڪيو آهي، جيڪو هڪ جنذبناتني 
ڪردار آهي، اهو ڪردار ادا ڪننندي تنوهنان ڇنا 
محسوس ڪيو ۽ ڊرامو ڏسندڙن کان جيڪا موٽ ملي ان 

 جي باري ۾ اسان جي پڙهندڙ کي ٻڌايو. 

ُسر سنور  ۽ سنور  جنو ڪنردار ۽ ان انور سولنگي: 
سان الڳاپيل ڪردار ٻينجنل جنڏهنن منون ادا ڪنينو تنه 
اهو منهنجي الِء هڪ وڏو چئنلنينننج هنو، ان جنا تنمنام 
گهڻا پهلو هنئنا. هنڪنڙو تنه اهنو ڪنردار جنذبناتني هنو 
جيڪو رات تي راجا کان سنر ٿنو گنهنري جنننهنن کني 
آهستي آهستي ايئن کڻي هلڻو هو جنو آخنر ۾ راجنا 
سر ڏيئي ڇڏيو. رات سور  منهنننجنو پسننندينده رات 

آهنننننننننني، رات 

سنور  ڳننائني ان ۾ منڪننالننمنه چننئنني 
اسان ان کي ايئن کڻي ويا هئاسين جو واقنعني حنالنت 
اهڙي ٿي وئي هئي جنو حنقنينقنت ۾ جنينڪنڏهنن راجنا 
سامهون هجي ها ته سر ڏينئني ڇنڏي هنا. اسنان اينتنرو 
ان ڪردار کي پراثر ڪرڻ جي ڪوشش ڪنئني هنئني. 
اهو ڪنردار بنه مناڻنهنن کني تنمنام گنهنڻنو پسننند آينو، 
تمام گهڻو ساراهيو ويو ۽ اڃنان تنائنينن مناڻنهنن کني 

 ياد آهي. 
زاهده ابڙو: اسان کي اهو ٻڌايو ته جڏهن اسٽيج تني 
ڪوبه ڊرامو ادا ڪيو ويندو آهي ته ان جي اسڪرپن  
کي لکڻ واري پوري هڪڙي ٽيم هنونندي آهني. ڇنا 
توهان وٽ به ان قسم جي ڪا ٽيم آهي. ڇو ته سنننڌي 
ڊرامي جي هڪ تمام وڏي تاريخ آهي، پراڻي زمانني 
۾ ڊراما لکيا به ويا آهن ۽ ڪو وقت هو جڏهن باقاعدگي 
سان اسٽيج تي ڊراما پي  ٿيندا هئا، هن وقت تنوهنان 
منظوم ڊراما ڪري رهيا آهيو. ڇا مرزا قليچ بيگ جنو 

هن وقت اسٽيج ڪري سگهو ٿا يا ان کني “  زينت” ڊرامو 
 توهان نئين صورت ڏيندا. 

سٺو سوال آهني پنٺنينان جنينڪني ڊرامنا انور سولنگي: 
لکيل آهن جنينئنن منرزا قنلنينچ بنينگ جنا ڊرامنا زينننت 
آهي يا ليلٰي مجنون آهني، اهني ان دور جنا وڏا ڊرامنا 
هئا. اهي اوڻيهين صديَء ۾ ڇنپنينا. اهني ادبني ڊرامنا 
هئا، اهي ڊراما لکڻ وقت اهو ذهن ۾ نه رکيو وينو هنو 

ته اهي ڊراما اسٽيج تني پنرفنارم ٿنيننندا. ڇنو تنه اننهنن 
ڊرامن جا مڪالما تنمنام طنوينل آهنن. هنن دور ۾ ان 
قسم جا ڊراما پرفارم ڪرڻ ٿورا مشڪنل ٿني پنونندا، 
جيڪي ڊراما اسٽيج تي پرفارم ڪرڻ جني الِء لنکنينا 
وڃن ٿا انهن کني اسنٽنينج جني گنهنرج منطنابنق لنکنينو 
وڃي ٿو ته جيئنن ڊائنالآ آرٽسنٽ کني جنلند يناد ٿني 
وڃنننننن ۽ نننننناظنننننرينننننن بنننننه 
سنمنجنهني سنگنهنن. اسننان 
جڏهن ڊراما ڪرڻ شنروع 
ڪيا ته پوِء سوال اٿيو تنه 
انهن جي ڪهاڻي ڪينر 
لکندو ۽ ڪهاڻي اهنڙي 
هننجنني جننيننڪننا پننرفننارم 
ڪنرڻ بننه سنولنني هننجنني 
جنننننننننهننننن ۾ سننننائننننيننننن 
شاهنواز ڀنٽني جنو ننالنو 
اچني ٿننو، جنننننهنن سننان 
گڏجي اسنان ڪنم بنه 
ڪريون ٿا، جنهن جنو 
اسٽيج ڊراما لکڻ جو 
پنهنجو هڪ تنجنربنو 
آهننني، انننننداز آهنننني. 
جنننننننننهننننن ۾ بننننيننننن 
االقننننوامنننني گننننهننننرج 
منطنابننق تننه اسننٽنيننج 

 01جننننننو ڊرامننننننو 
 31منننننٽننن جننو يننا 

منننننٽننن جننو هننجننڻ 
گهرجني. ان کنان ات ۾ ڊرامنا ارائني ڪنالڪ، ٽني 
ڪالڪ هلندا هئا ۽ وڏا وڏا اوپيرا ته ه نتنن جنا هن نتنا، 
مهينن جا مهينا هلندا هئا. هينئنر جنينئنن تنه مناڻنهنن 
وٽ وقت ڪونهي ته هاڻي هڪ اسٽينڊرڊ ٺاهنينو وينو 

منننٽ هنجنڻ  31کنان  01آهي ته ڊرامي جنو دوراننينو 
گننهننرجنني. ان ۾ اسننان پنننننهنننننجننا فننوڪ داسننتننان اهننڙي 
طريقي سان لکنون ٿنا تنه جنينئنن اهني گنهنٽ وقنت ۾ 
وڌيڪ ماڻهن تائين پهنوني سنگنهنن. منننهنننجنو هنڪ 
پينام نون لکندڙن ڏانهن به آهني تنه اهني بنه جنڏهنن 
اسٽيج ڊرامو لکن ته اهڙي اننداز سنان لنکنن، جنينڪني 

 اسٽيج ٿي سگهن. 
زاهده ابڙو: توهان کي مون اسٽيج تي گهڻو ڳائينندي 
ناهي ڏٺو. شايد توهان اسٽيج ڊراما ٿا ڪريو، پنر ان 
سان گڏوگڏ توهان کي راڳ، موسيقي ۽ ڌنن ۾ به گهڻني 
دلچسپي آهي، لوڪ ورثي کي محنفنوڪ ڪنرِء الِء 
توهان هن وقت ڪهڙو ڪم ڪري رهيا آهيو جينڪنو 

 ماڻهن کي خبر پوي ته اهو ڪيترو اهم آهي.  
شنروع شنروع ۾ تنه منون ڪنوشنش انور سولننگني: 

ڪئي ته ڳائڻ تي ڌيان ڏيان ۽ اهو منهنجنو شنوق بنه 
آهي اهو جاري به رهندو، پر مون منحنسنوس ڪنينو تنه 
اسان جو موسيقيَء جو پراڻو ذخينرو جنينڪنو اسنان جنو 
اثنناثننو آهنني، جننيننڪننو مننون گننڏ ڪننرڻ جنني ڪننوشننش 
ڪئي. مون اها ڪوشنش ڪنئني تنه بنجناِء ان جني تنه 
آئننون ڳننائننڻ تنني وڌيننڪ ڌيننان ڏيننان، ڇننو نننه آئننون ان 
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سڄي ڪليڪشن کي منينڙي چنوننڊي هنڪ جناِء تني 
گڏ ڪريان ۽ ٽڙيل پکڙيل شين کني گنڏي هنڪ جناِء 
تي جمع ڪريان، جيڪي نوان نوان ٽولز اچن ٿا اننهنن 
جي ذريعي انهن کي محن نو  ڪنجني تنه جنينئنن اهنا 
اسان جي موسيقي ضايع ٿيڻ کان محن نو  رهني. ان 
الِء مون تمام گنهنڻنو فنينلنڊ ورڪ ڪنينو، جنننهنن کني 
مح و  ڪرڻ الِء مون تمام گهڻني ڪنوشنش ورتني. 
هينسنتنائنينن منون لنڳ ڀنڳ ٻنن لنکنن تنائنينن ڪنالم 
ڪننمننپننيننوٽننرائننز ڪننري مننحنن ننو  ڪننيننا آهننن جننن ۾ 
ڪيترائي امر آواز شنامنل آهنن. ان سنان گنڏوگنڏ منان 
ادارن سان به رابطي ۾ آهيان جنهن ۾ سنڌ االجي ۽ 
ثقافت کاتو شامل آهن. جنهن ۾ اسان گڏجي صالو 
مشوري سان ڪم ڪندا آهيون ۽ پراڻن ڪالمن کني 
نون سازن ۽ آوازن ۾ ڳارائجي. ان ڏس ۾ منننهنننجني 
تمام گهڻي ڪوشنش هنلننندي رهننندي آهني. سنننڌي 
سازن کي بوائڻ الِء سوچيوسين ته اهڙي ڪا سنننڌي 
گئلري هجي جنهن ۾ رڳو سنڌي سناز هنجنن، ان الِء 
اسننان مننيننڊم سننسننئنني پننيننلننجننو جنني دور ۾ هننڪننڙي 
گئلري قائم ڪرائي جنهن ۾ ٽني سنئنو سنننڌي سناز 
رکيل آهن جيڪا محمد جنمنن منينوزڪ گنئنلنري جني 
نالي سان موجود آهني. وري سنوچنينوسنينن تنه ان کني 
اڪيڊمڪ طور کنڻني وڃنجني تنه اسنان منهنراڻ آرٽنس 
ڪائونسل ۾ ميوزڪ جا ڪالس هالئڻ شروع ڪنينا، 
جيڪي استاد ذوال قار علي ۽ استاد مظهر علي سنان 
گڏ هاليناسنينن، بنينننظنينر سنپنورٽ پنروگنرام وارن کنان 
ڪجهه پروجيڪٽ ورتناسنينن. جنننهنن ۾ اسنان ڇنهنن 
ڇهن منهنينننن جنا ٻنه پنينرڊ هنالينا، جنننهنن ۾ ٻنه سنئنو 
شاگردن کي موسيقيَء جي تربيت ڏنيسين. پنوِء وري 
اسان سنڌ يونيورسٽي ۾ ڪوشنش ڪنري منوسنينقنيَء 
جو شعبو کولرايو ته جيئن ان کني سنننڌ ينوننينورسنٽني 
سننپننورٽ ڪننري تننه جننيننئننن شنناگننرد سننکننن ۽ سنننننڌي 
موسيقيَء جني اڪنينڊمني جني شنروعنات ٿنئني. سنننڌ 
االجي ۾ ڪنالس شنروع ڪنينا وينا، هناڻني وري آرٽ 
اينڊ ڊزائين ۾ ميوزڪ جنو شنعنبنو ڪنم ڪنري پنينو. 
اميد آهني تنه اهنو وڌنندو، اهني اسنان جنون شنروعناتني 
ڪوششون آهن. هناڻني سنوال اهنو آهني تنه اسنان جني 
لوڪ موسنينقنيَء کني اسنان ننئنينن طنرينقني سنان بنينن 
االقننوامنني سننطننح تنني ڪننيننئننن مننتننعننارف ڪننرايننون  
پهوائي سگهنداسين يا نه ان تني آئنون ڪنم ڪنري 

 رهيو آهيان. 

زاهده ابڙو: هينئر توهان ڪجهه ادارن جو ذڪنر بنه 
ڪيو ۽ پنهنجي ڪم جي باري ۾ به اسان کي ٻڌايو تنه 
اسان وٽ ادارا ٺاهيا به وڃن ٿا، حڪومت انهن جي الِء 
فنڊ به مهيا ڪري ٿي، پر ٿوري ئي عرصني ۾ اهني 
ادارا ڀڃ ڊاهه جو شڪار ٿي ويندا آهن ۽ تنزلني  جنو 
شڪار نظر ايندا آهن، پر دنيا جي ٻين منلنڪنن ۾ 
ڪوبه ننڍڙو ادارو ٺهي ٿو ته اهو وقت سان گڏ وڏو ٿئي 

 ٿو، اسان وٽ پٺتي وڃڻ جو رجحان ڇو آهي؟ 
موسنينقنيَء جني ادارن جني حنوالني سنان انور سولنگي: 

چئجي ته پهرين اهي فردن جا ادارا هوندا هئا، ڪنهن 
گننهننراڻنني جننو ادارو، ڪننو خننانصنناحننب آهنني تننه ان جننو 
پنهنجو ادارو هوندو هو، جنهن وٽ فنڪار وينندا هنئنا، 
شاگرد ويندا هئا اتي رهندا هئا، سنکننندا هنئنا، پنر هنن 
دور ۾ جننڏهننن اسننان ان کنني اڪننيننڊمننڪ ۾ کننڻنني 
آياسين ته آرٽ کي ڪيئن پڙهائجي ۽ فن کي بنينن 
االقوامي فن سنان ڪنينئنن ڳنننڍجني. جنينئنن الهنور ۾ 
اين. سي. اي )ننينشنننل ڪنالنينج آف آرٽ( آهني اهنو 
ڪم ڪري ٿو، جيئن ڪراچي ۾ ناپا آهني. سنننڌ ۾ 
اهڙا ادارا ڇو نه آهن ۽ اسان ادارن جي پنٺنڀنرائني ڪنرڻ 
شنروع ڪنئني. سنننڌ االجني ۾ اسنان ڪنالنسنز هنالئننڻ 
شروع ڪيا ته پوِء وري اسان ان کي آرٽ اينڊ ڊزائين 
واري پاسي کڻي وياسين. سوال اهو ٿنو پنيندا ٿنئني تنه 
ڪجهه ماڻهو اهڙا هوندا آهن جنينڪني ان اداري جني 
پٺڀرائي ڪرڻ وارا هوندا آهن، پر ڪجهنه اهنڙا عنننصنر 
بننه هننوننندا آهننن جننيننڪنني خننوامننخننواهننه ان اداري جنني 
مخال ت ڪندا آهن. حنقنينقنت ۾ اهنا منخنالن نت اداري 
جي نه هوندي آهي، پنر فنردن جني هنونندي آهني. اهنو 
رجننحننان اسننان وٽ خننبننر ننناهنني تننه ڇننو وڌيننڪ آهنني، 
جيڪنو مناڻنهنو ڪنم وارو آهني ان جني اهنمنينت کني 
مننڃننو. جننڏهننن ادارا ان فننرد کنني اهننمننيننت ڏيننن ٿننا تننه 
مننعنناشننري کنني بننه انننهننن کنني اهننمننيننت ڏيننڻ گننهننرجنني. 
جڏهن اهي فرد اتي مضنبنوط ٿني بنينهننندا تنه ادارا بنه 
مضننبننوط ٿننيننننندا. اسننان کنني پننهننريننن تننه فننردن کنني 
مضبوط ڪرڻو آهي جيڪي صالحيت رکن ٿا، ڪم 
ڪري ڄاڻن ٿا. ان کانپوِء يقينن ادارا مضبوط ٿنيننندا. 
هينئر اسان جو هڪ ادارو سمپا جينڪنو سنننڌ ثنقنافنت 
کاتي جو ادارو آهني اهنو سنننڌ حنڪنومنت جنو هنڪنڙو 
تنمنام اهنم قندم آهني، جنننهنن ۾ منينوزڪ بنه آهني، 
ڊرامو به آهني. ان ۾ وڏو حصنو اسنان جني سنننڌ جني 
وزير سردار علي شاهه جو آهني، هنن ۾ تنمنام گنهنڻنو 

مارجن آهي ته ڪم ڪري سگهجي، پنر ڪنووڊ جني 
ڪري يونيورسٽيون بند هيون، سڀ ادارا بند هنئنا، ان 
ڪري سمپا به خاموش رهنينو. منان پناڻ ان اداري جنو 
حصو آهيان، ان جني ڊرامنا سنينڪنشنن ۾ ۽ منينوزڪ 
واري حصنني ۾ ڪننم ڪننريننان ٿننو. ان جنني مننيننوزڪ 
الئبريري ۾ بنه منننهنننجني ڪنم جنو وڏو حصنو آهني. 
مون تقريبن ٻارهن هزار آڊيو ڪينسنٽنون ان الئنبنرينري 
کنني ڏنننيننون. اسننان کنني گننهننرجنني تننه اسننان پنننننهنننننجنني 
نوجوان نسل کي پنهنجي فوڪ موسيقني ۽ فنن جني 
حوالي سان به آگاهي ڏيون. جڏهن ننوجنوان اتني وڃني 
پننرفننارم ڪننننندا، اتنني وڃنني سننکننننندا تننه ادارو طنناقننتننور 
ٿيندو. جڏهن اسان وٽ فنڪار نه هوندا يا شاگنرد ئني 

 نه هوندا ته ادارو ڪمزور ٿيندو. 
زاهده ابڙو: توهان جو تعلق فن جي دنيا سنان آهني، 
اسان کي اهو ٻڌايو ته ڇا سنڌ ۾ ڪالسيڪنل ڊاننس 
سيکارِء جي الِء ڪراچي کان عالوه حيدرآباد ۾ اهنڙا 
ڪي گهراڻا يا ڪا اهڙي اڪيڊمي آهي جتي اهو فنن 
سيکاريو وڃي ته جيئن اتي نوجوان وڃي هڪ مثنبنت 

 سرگرمي ۾ پنهنجو پاِء کي انگيج ڪري سگهن.
اهو تمام سٺنو سنوال آهني، ڊاننس جني انور سولنگي: 

حوالي سان جيئن اسنان سنوچنيننندا آهنينون تنه ڪنٿنڪ 
ڊانننس صننرف انننڊيننا ۾ ڪننيننو وڃنني ٿننو، پننر هننتنني 
حيدرآباد ۾ به سيکاريو وڃي ٿو ۽ هڪڙي سگهاري 
گهراڻي جني سنڃناڻنپ سنان اهنو منوجنود آهني. اسنتناد 
عاشق حسين سمراٽ ڪٿنڪ جني حنوالني سنان هنڪ 
وڏو نالو آهي. جنهن انڊين فلم انڊسٽري ۾ بنه ڪنم 
ڪننيننو. پنناڪسننتننان ۾ عننزيننز سننمننراٽ، اسننتنناد مننعننراج 
حسين راجو سمراٽ، اها سمراٽ فيملي بنننينادي طنور 
تي حيدرآباد جي آهي، هتي ئي رهي ٿني، هنتني ئني 
ڪم ڪري ٿي، پر جيئنن تنه اسنان وٽ ڪنو ادارو ننه 
هو ته اهي پنهنجي سڃاڻپ قائم نه رکي سگهيا، پنر 
ان رادي طور تي اهي ڪم ڪنري رهنينا آهنن ۽ اينئنن 
چئجي ته لڪي ڇپي ڪم ڪري رهينا آهنن، جنننهنن 
کي منظر عام تي آڻڻ جني ضنرورت آهني. ڪنراچني 
۾ ڊاڪننٽننر سننهننائنني ابننڙو ڪننم ڪننري رهنني آهنني، 
حيدرآباد ۾ صوفي ستار آهي اهنو بنه ڪنٿنڪ ڊاننس 
ڪري ٿو. ايئن اسان وٽ ڊانسر تنه منوجنود آهنن، اهنڙا 
ڊانسر جيڪي بين االقوامي سطح جو ڪم ڪنن ٿنا، 
پنر اهنڙا ادارا نناهنن جنينڪني اننهنن جني مندد ڪنن تننه 
جيئن اهي ملڪي ۽ بين االقوامي سطح تي پنهنجنو 
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 پاڻ کي مڃرائي سگهن. 
زاهده ابڙو: توهان هڪ چائلڊ اسٽار طور تي ريڊينو 
پاڪستان کان پنهنجي ڪيريئر جو آغاز ڪيو، پر ان 
هوندي به چيو ويندو آهي ته موسيقي  جي الِء ڪنهنن 
استاد جي شاگردي ڪرِء ضروري هوندي آهي. توهنان 
موسيقي ڪيئن سکي ڇا توهان جو ڪو استاد آهي، ينا 

 پنهنجو پاِء سکيا؟
موسيقيَء جنو بنننينادي عنننصنر اهنو ئني انور سولنگي: 

آهي ته اها سکجي. سکڻ کنانسنواِء منوسنينقني منزو ننه 
ڏيندي. پنننهنننجني ڏسنڻ وارن ۽ پنڙهنڻ وارن کني اهنو 
ٻننڌائننڻ چنناهننيننننندس تننه مننوسننيننقنني جننيننڪننا اسننان کنني 
محسوس ٿيندي آهني تنه ڌن سنٺني آهني ۽ ٻنڌڻ ۾ 
مزو پيو اچي ۽ شايد جيڪا شيِء ٻنڌڻ ۾ اچني پنئني 
اهننو ڪننم ايسننتننائننيننن آهنني حننقننيننقننت ۾ ايننئننن ننناهنني. 
موسيقي باقاعندي هنڪنڙو عنلنم آهني، جنينڪنو رڌم 
آهي ان جو به علم آهي، جنهنن رات ۾ ڳنائنجني ٿنو 
اهو به علم آهي. جيڪڏهنن راڻنو ڳنائنجني ٿنو تنه اهنو 
ڪيئن ڳائجي، جيڪڏهن راڻني ۾ ُسنر لڳنن پنينا تنه 
اهي ڪهڙا آهن. جيئن ته منهنجو رجنحنان ڳنائنڻ ڏي 
هو ته مون ڳائڻ کي سکڻ جي ڪوشش ڪئي. سننڌ 
۾ هن وقت هڪڙو وڏو گهراڻو آهي گنوالنينار گنهنراڻنو. 
جنهن مان تمام گهڻا وڏا استاد ٿيا آهنن. جنننهنن ۾ 
استاد منظور عنلني خنان، اسنتناد بنينبنا خنان آهنن، جنن 
پنهنجي پنهنجي حصني جنو تنمنام وڏو ڪنم ڪنينو 
آهنني ۽ سنننننڌ ۾ سننننندن تننمنننام وڏا شنناگننرد آهنننن. 
ڪالسيڪي موسينقني سنکنڻ الِء منون اننهنن جنو ئني 
سهارو ورتو. جنهن دور ۾ مون پڙهائي شروع ڪنئني 
ان وقننت لسنناننني فسننادن جننو دور شننروع ٿنني ويننو. 
تنهنڪري اسان لڏي ٽنڊو محمد خان هلنينا ويناسنينن. 
اتي وري استاد مٺو ڪن ني وارو گنهنراڻنو منوجنود هنو. 
انهن سان تمام گهڻي ويجنهنڙائنپ رهني. اتني ويننندو 
رهيس، ان گهراڻي کان بنيادي تعليم حاصل ڪيم. 
جيڪو ماڻهو جنهن به پروفينشنن ۾ ڪنم ڪنري ٿنو 
اهو ماڻهو مختلنف وقنتنن تني منخنتنلنف مناڻنهنن کنان 
سنکننندو رهني ٿنو. اتني اچني پنوِء مناسنتنر عنبندالنجنبننار 

جيڪو تمام سٺو منوسنينقنار هنو، پنر جنوانني ۾ اسنان 
کان وڇنڙي وينو، ان کنان ڪنجنهنه سنکنينو. ان کناننپنوِء 
اسننتنناد ذوالنن ننقننار ۽ اسننتنناد مننظننهننر حسننيننن اسننان جنني 
موسيقيَء جا وڏا گهراڻا آهن. انهن سان تمنام گنهنڻنو 
گڏ رهيس ۽ گهنڻنو سنکنينم. فنننڪنار جني الِء سنکنڻ 
کانپوِء ان کي پرفارم ڪرڻ جو مرحلنو اچني ٿنو. منون 
ان کي واقعي گهٽ وقت ڏنو آهي، پنر هناڻني ان کني 

 وقت ڏبو ۽ ان فن کي منظر عام تي آڻبو. 
زاهده ابڙو: فنڪار ڏاڍو حساس هوندو آهي ۽ ان جني 
تخليق جا ڪئي رخ هوندا آهن ۽ تننهنائني  ۾ ڏاڍو 
سوچيندو به آهي، توهان ادب جي ڪهڙن پناسنن کنان 
وڌيڪ متاثر آهيو. توهان لکو به ٿنا، اسنٽنينج تني 
پرفارم ڪريو ٿا، ڳايو به ٿا، اسان جي نوجواننن کني 
اهو ٻڌايو ته توهان معاشي طور تي ڪهڙي فنن تني 
آڌاريو ٿا ته جيئن اسان جا نوجوان به ان پناسني اچني 

 پنهنجو ڪيريئر ٺاهي سگهن.
ها اهو مزيدار سوال آهي، ظاهري ڳالنهنه انور سولنگي: 

آهي ته زندگنيَء ۾ ڪنينتنرينون ئني گنهنرجنون آهنن ۽ 
انهن کي پورو ڪرڻ الِء مناڻنهنو کني ذرينعنا گنهنرجنن. 
جيڪو ڪجنهنه هنو سنوچني ٿنو اهنو ئني کنينس ڪنرڻ 
گهرجي. ڪڏهن ڪڏهن اهو ممڪن ننه هنونندو آهني، 
ممڪن ڪرڻ الِء ڏاري ڪوشش ڪرڻي پوندي آهني. 
جڏهن آئون هڪ شاگرد هئس ته آئون ڪنينتنرن ادارن 
سان گڏجي عملي طور تي ڪم ڪري رهنينو هنئنس. 
ريڊيو تي به ڪم ڪري رهنينو هنئنس. ان ۾ ادب بنه 
هنو، آرٽ بنه هننو، منوسننينقني بنه هننئني ۽ اهني سننڀنئنني 
شعبا منهنجي پسند جنا منوضنوع هنئنا. وري جنڏهنن 
پاڻ پيرن تي بيهڻ جي ڪوشش ڪيم تنه منننهنننجنو 
رجحان اهو هو ته ننئنينن دور سنان گنڏ هنلنجني ان تني 

ع ۾ منننون 0990منننننهنننننجننو وڌيننڪ فنننوڪننس هننو. 
ڪمپنينوٽنر ۾ ڊپنلنومنه ڪنئني. وري اڳنتني هنلني منون 
ڊزائيننگ شروع ڪنئني، وڊينو رڪنارڊ، اينڊينٽنننگ ينا 
اسٽوڊيو ٺاهڻ، اهي سڀ ڪم آئون پاڻ ڪنندو آينس، 
سکندو آيس. پنوِء منون پنننهنننجنو ڪنمنپنينوٽنر سنينننٽنر 
کوليو جيڪو اڄ ڏينهن تنائنينن ڪنم ڪنري پنينو. ان  

سنان گنڏوگنڏ زنندگنيَء جنا ٻننينا پناسنا بنه جناري سنناري 
هوندا آهن. آرام پسننند نناهنينان، گنهنڻنو ڪنري ڪنم 
ڪننننندو رهننننندو آهننيننان. مننان سننڄنني رات ۾ ٻننه ارائنني 
ڪالڪ ننڊ ڪندو آهيان. جيئن ته منهنجو شوق فنن 
طننرف آهنني تننه منننننهنننننجنني پسننننند جننا فنننننڪننار ايننئننن 
سمجهو ته ڪو ٿر ۾ آهي پنهنجي فنن جنو بنادشناهنه 
بننه آهنني، پننر ٿننر ۾ هننجننڻ ڪننري کننيننس منناڻننهننو نننٿننا 
سننڃنناڻننن. پننوِء مننان انننهننن فنننننڪننارن سننان مننلننڻ ويننننندو 
آهيان، انهن جي مائٽن ۽ اوالد سان ملندو آهنينان، ان 
جا پروفائل لکندو آهيان. وري انهن جي رڪنارڊ ٿنينل 
مننواد کنني جننمننع ڪننننندو آهننيننان. ان طننريننقنني سننان ان 
آرٽسٽ سان گڏ ان جو فن ۽ ان جي زندگيَء جنا ٻنينا 
ڪيترائي ر  اهي سڀ منحن نو  ٿنينو وڃنن. ڪنتنابنن 
سان تمام گهڻي دل اٿم. اديبن سان اٿڻ ويهڻ سنٺنو 
لڳندو آهي، ادبي مح لن ۾ منهنجي شرڪت الزمي 
هنننونننندي آهننني. ادبننني سنننننننگنننت جننني گنننڏجننناڻنننينننن ۾ 
باقائدگيَء سان شرڪت ڪندو آهينان. ادبني سنننگنت 
هڪڙي جيڪا شهر جي آهي ۽ ٻي قاسنم آبناد جني 
آهي، مون ان جو بنننيناد وڌو، ان جنو سنينڪنرينٽنري بنه 
آهيان. اتي اسنان گنڏجناڻنينون شنروع ڪنينون. سنائنينن 
پروانو ڀٽي ۽ ٻيا ڪيترائي وڏا ناال هئا جنينڪني اتني 
ايندا هئا. ماڻهو کي جيڪو به ڪم ڪرڻو آهني اهنو 

 خلو  ۽ محنت سان ڪجي. 
زاهده ابڙو: انور توهان اسٽيج تي ڊراما ڪرينو ٿنا، 
هن وقت سوشل ميڊيا تمام گهڻو طاقتور آهي ۽ يقيننن 
توهان جو ڪم سنڌي ماڻهن تائين جيڪي دنيا جني 
مختلف حصن ۾ پهچندو هوندو. ڇا انهن مان ڪنڏهنن 
ڪنهن سنڌي ماڻهو توهان تائين رسائي حاصل ڪنرِء 
جي ڪوش   ڪئي آهي؟ يا ڪو پيغام رساني ڪئني 
آهي ته توهان انهن ملڪن ۾ اچي پرفارم ڪريو. ان 
کان عالوه هيستائين  توهان کي ڪهڙا ايوارڊ منلنينا 

 آهن. 
جڏهن ڪوبنه ڪنم ڪنجني ٿنو ان جني انور سولنگي: 

پهرين مڃتا ان ماڻهو جو پنهنجو انندر ڏئني ٿنو. اهنو 
ئي پهريون ايوارڊ هوندو آهي. جننهنن ٻنولنيَء ۾ اسنان 
ڪم ڪريون ٿا اهي ماڻهو جيڪنڏهنن اسنان کني داد 
ڏين ٿا ۽ اهنو ڪنم الڀنائنتنو بنه آهني ۽ مناڻنهنن کني 
مجبور ڪري ٿو ته اهي داد ڏينن تنه اهنو منلننندو رهني 
ٿو. اسان جڏهن به ناپا ڪراچي ۾ پرفارم ڪيو آهني 
ته اتي مان بنينسنٽ اينڪنٽنر جنو سنرٽنين نڪنينٽ ضنرور 
کٽيو آهي. اهي سڀ شنينون جنڏهنن اسنان جنا سنننڌي 
ڀائر جيڪي سوشل ميڊيا تي ڏسن ٿنا، اننهنن سنڀننني 
شين کي پسند ڪن ٿا ۽ اهني اهنو بنه چناهنينن ٿنا تنه 
اسين ان ملڪ ۾ وڃي پنرفنارم ڪنرينون. ڇنو تنه اهني 
اسان جي ان سڄي سرگرمي کي قدر جي نگاهه سنان 
ڏسن ٿا. ان قسم جون آڇون آسان کي ايننندينون رهنن 
ٿيون، پر ڊرامن جي الِء جيئن ته هڪڙي ٽيم هونندي 
آهي جنهن جي الِء وسيلن جي ضرورت پوي ٿني، پنر 
ڪوششون هلن پيون. هڪڙو ڏيننهنن ايننندو جنو اسنان 

 ٻاهر وڃي پرفارم ڪنداسين. 
انٽرويو جي پڄاڻي رات مناننجنهنه ۽ سنور  ۾ ڳناينل 

 راڳن تي ٿي.
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ڏينننننهننن ات قننربننان منننننگنني 
صاحب پنهنجي اداري پوپٽ 
پنننبنننلنننينننڪنننينننشنننن پننناران ننننيننناز 

پنهور صاحب جنو تنازو 
شايع ڪنينل پنهنرينون 

نناَو ” شعري مجمنوعنو 
قننرب ڪننري مننوڪننلننيننو. اهننو “  هننلننننندي رهنني

جڏهن پنڙهنڻ وينٺنس تنه، پنڙهننندو وينس. منان 
شاعريَء ۾گم ٿي وينندو آهنينان، ننثنر ۾ پناڻ 
کنني ڳننولنني لننهنني، ان مننان نننڪننري جننات جنني 
ڏيهه ۾ ايندو آهيان، آرٽ کي روو جو رات ۽ 
رقص سمجهندو آهيان ۽ سٺنا ڊرامنا ۽ فنلنمنون 
ڏسي نئين پراڻي انساني سمناج کني سنمنجنهنڻ 
لڳندو آهيان. شاعري منون الِء جنوڳني روو جني 
ُمرليَء جنو منڌر آواز آهني، پنازينب جني جنهنينڻني 
جهڻڪار آهي، رات جني سناننت ۾ ڪنو ٽناننڊاڻنو 
آهي، چانڊوڪي رات ۾ ڪنو عناشنق پناڇنو آهني، 
درياهه جي سيني تي ڪنهن مسنت لنهنر جنو ننان  
آهي، فطرت جو اصلي آواز آهي... انساني دل جني 
زبان آهي ۽ ڪو الڏو سهرو، جنگي گيت ۽ منرثنينو 
آهي، ان ڪري هن شاعر سميت جيڪو به شناعنري 

 ڪري ٿو، سو لک لهي ٿو. 
هنننن ڪنننتننناب ۾ جنننينننتنننوڻنننينننڪ سنننمنننوري شننناعنننري 
نٽنون  پنهنجيَء سونهن سان موجود آهي، پر ڪني سس

 ته ڇرڪائي ويون، مثال طور: 
* مون سان دوست وڃنن پنينا رسننندا ننننڍڙن ننننڍڙن 

 ٻارن وانگي،
پنناڻ کنني يننارا اڪننيننلننو ڀننانننيننان گننورن ۾ ٿننو ڪننارن 

 (000وانگي. ) . 
 * هوندا کوڙ سوال صدين جا، 
 * ملندِء ڪين جواب اکين ۾. 

 * هن مون کي به وساريو آ، 
 منهنجي ڪنهن احسان جيان. 

هي ويواَر، شاعر جي اندر جي ٽسنڙڪنينل آئنيننني جنا 
عڪس، سويون ڪي يتون، خيال جي گهرائي... ۽ 
ميارون آهن. ڪنابنه مصنننوعنينت ننه خنينالنن ۾ ڪنو 

عام ماڻنهنو بنه  -مونجهارو نه ل اظي، ٻولي به سادي

آساننيَء سنان پنڙهني ۽ سنمنجنهني سنگنهني تنه ڪنو 
دانشور به. نياز پنهور صاحب پنهنجني هسنن  ڪنلنهنه 
۽ اڄ واري شنناعننريَء ۾ پننيننار، مننحننبننت، ڌرتنني، 
دوستن، جنگين ۽ امنن جني ڳنالنهنه ڪنري 
ٿو. هن شاعر جي تخليقي طاقنت 
ُاهنني خنننيننال کنننڻنني اچننني 
ٿنننني، جننننيننننڪنننني 
هنننلننننننندڙ 

ينننننا 

ايننننندڙ 
وقنننت جننني 

اسنننٽنننينننج جننني هنننر 
پنننردي تننني پنننينننش ٿننني 

 سگهن ٿا.

 ساري جڳ جو امن دٻيل آ، تلوارن جي طاقت هيٺان، 
روز ٿا لڻجن سر ماڻهن جا ڪڻڪ جي ڄڻ البارن 

 (330وانگي. ا . 
هي ته ڪنلنهنه وارينن جنننگنينن جنو بنه بنينان آهني تنه 
اڄوڪي دور جو به. ڇا اڄ جنو دور اڃنان جنننگنينن ۽ 

رن جي البناري”   -کنان منحن نو  ٿنينو آهني  روس“  سس
اسنرائنينل وينڙهنه ۽ ينمنن  -يوڪرين جنگ، فسلنطنينن

جنني جنننننگ ۾ بننه تننه انسنناننني زننندگننيننون بننارود جنني 
نشنناننني تنني آهننن ۽ انننهننن ڌرتننيننن تننان امننن االئنني 
ڪيڏانهن هنلنينو وينو آهني، ڪنننهنن ڊننل هنرڻنيَء 
جننيننان  سننمنناجنني تننقننسننيننم کنني بننه هنني  شنناعننر 
پنننننهنننننجنني شنناعننريَء جننو مننوضننوع بننڻننائنني ٿننو. 
جيستائين اڻبرابريَء وارا سماج قائم هوندا ۽ 

۾ فننرق هننوننندو... ڪننو ‘  انسنناننني حننيننثننيننتننن’ 
امنيننر، ڪننو غننريننب هننونندو، تننيننسننتننائننيننن هننن 

ٽون ڳائبيون رهبيون:  قسم جون سس
 ِڪن جو جيون بسنت برکا، ”

 “ ڪن جو جيون پن ڇڻ پاڇا.
 هينئن به هي  شاعر چوي ٿو: 

 ڪارڊ سڃاڻپ وارو ڪونهي”
 منهنجو تعارف منهنجي ڪوتا.

واقعاتني ينا ڪنننهنن خنا  دور جني 
پسنمنننننظننر ۾ ڪننينل شنناعننري بننه ان 
دور جي ادب جنو عنڪنس هنونندي 
آهي. ُان جا پنا  اڙي  سنٽني نناهنن 
ڪري سنگنهنبنا. ان سنان ئني تنه 
مختلف دورن جني ادبني، فننني 
۽ فننڪننري الڙن جننا رجننحننان 
طننئنني ٿننيننن ٿننا، تنننننهنننننڪننري 
نياز پنهور صاحب جني هسنن 
شنناعننريَء جنني ٻننيننڙيَء ۾ 
جيڪي خياَلن جا مسنافنر 
سننننوار آهننننن، تننننن کنننني 
ناکئي )شاعر(  پننهنننجني 
پڙهندڙن جي دل جني پنتنڻ 
تائين پنهنونائنڻ جني پنوري ڪنوشنش 
ڪئي آهي. منهنجي ذاتي راِء آهي تنه جنينسنتنائنينن 

 ِهن شاعري  جا پنهنجا پيَر ۽ پَر آهن!

  ڪت بُتيُتبصرو

 

 انور ابڙو
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قندرتني ’ انسان مڪمل طور روبوٽ ننٿنو بنڻنجني، ۽ 
موجود آهي، تنينسنتنائنينن هنن جني ‘ طور ڄاول انسان

دل ۽ دماغ انهن احساسن جنا آکنينرا بنڻنينل رهننندا، 
جيڪي پيار، محبت، ڀائيواري، امن دوستي، قنوم 
دوستي، انسان دوستي ۽ ناانصافيَء کان ن نرت وارا 

 آهن.  
ننن دورن ۾ شنناعننري يننا  ننن مننعنناشننرن مننان، ڪس ڇننا ڪس
سنننننگننيننت عننارضنني طننور غننائننب ٿنني ويننننندي آهنني  

ڀنٽ ” جڏهن مون اهڙي ڳالهنه اين  ٽني سنورلني جني 
 0962منارچ  60ڪتاب جي مهنات ۾، “  جو شاهه

تي لنکنينل پنڙهني تنه حنينران ٿني وينس. هنن لنکنينو: 
منرب جني شناعنري هنن عنمنلني دور ۾ پنننهنننجني ” 

موسيقي ۽ تاثر وڃنائني وينٺني آهني، پنر شناهنه جني 
شاعري اصلنوڪني بني سناخنتنه منوسنينقني ۽ فنطنري 

)حننوالننو: عننطننا مننحننمنند “  گننائننڪنني کننان ڌار نننه آهنني.
ڀنڀري صاحب جو ترجمنو ۽ سنننڌينڪنا پناران شناينع 

 ڪرايل(. 
ڀل سورلي کي ان دور ۾ منننرب منان شناعنريَء جنو 
تاثر وڃايل محسوس ٿيو هجي، پنر شناعنري جنينئنن 
ته انساني فنطنرت جنو حصنو آهني، تنننهنننڪنري اهنا 

ڪمزو يا سٺي، ڪلهه وانگر اڄ بنه دننينا ۾ 
ٿئي پئي، اڄ به موسيقي موجنود آهني، 

رقنننص آهننني ۽ جنننينننسنننتنننائنننينننن هنننن 
ڪائنات ۾ انسنان منوجنود آهني، 
تننيننسننتننائننيننن شنناعننريَء جنني ننناَو 
کننني ڪنننا لنننهنننر ننننڪننني لنننوڏو 

 هوندو. 
وََسڻُاَکَِڙُيِن ِجَئن، جي ُھوند ”

 ِسکِئين، ِمينَھن!
ته ُھونَد راتو ِڏينَھن، بِس 

 اڀٽائي “ بُونَديَنُئون نه َڪِرين.

ڪير ٻڌائيندو ته هن شناعنريَء کني ڪنهنڙي خنا  
 دور ۾ قيد ڪري سگهجي ٿو 

سننٺنني شنناعننري ڪننهننڙي آهنني، رومننانننوي يننا وطننن 
دوستيَء واري  واقنعناتني ينا سنيناسني  ان بنابنت هنر 
ماڻهوَء جي پسند پنهنجي آهي. ڪنهن کي شنين  
اياز وڻننندو تنه ڪنننهنن کني ڪنو ٻنينو شناعنر وڻننندو. 
ايئن ڪنهن کي غزل پسند هونندو تنه ڪنننهنن کني 
ڪافي يا وائني. ڪنننهنن کني ننظنم سنٺنا لڳننندا تنه 
ڪنهن کي ڪا ٻي صنف، تننهنننڪنري شناعنري ينا 
شنناعننر الِء ووٽنننننگ ننناهنني ٿننيننننندي. وقننت ۽ عننام 
پڙهندڙ هڪ وڏو ووٽ هوندو آهي، جيڪو ينا تنه ان 
شاعر ۽ سندس شاعريَء کني سنالمنت رکننندو آهني 
يا ان کي ڪنٽ جي ڪنهن اهڙي خاني ۾ اڇالئني 
ڇڏيندو آهي، جنينڏاننهنن ڪنننهنن جني ڪنا تنڪنڙي 

 نظر ناهي ويندي. 
پر ننيناز پنننهنور صناحنب پنننهنننجني ات واري تنوڙي 
تازي شناعنريَء کني جنننهنن صننندوق ۾ بننند ڪنري 
رکيو هو، ان جو تالو کولي، ان منان شناعنري ڪنڍي 
اسنان کنني پننڙهننائني آهنني، جننيننڪنا سنننننڌي ادب جننو 
هاڻني هنڪ حصنو بنڻنجني چنڪني آهني. اسنان جني 
ٻين  پراڻي توڙي نئين ٽهيَء جني بنه 
شنناعننرن کنني، جننن جننا هننن وقننت 
تائين ڪتناب شناينع نناهنن ٿنينا، 
پنهنجون تخليقون شايع ڪرائڻ 
گهرجن. ڇاڪاڻ جو هر لنينکنڪ 
جي لنکنڻني عنام پنڙهننندڙن الِء 
ئننني هنننونننندي آهننني ننننه ڪننني 
ڪنهنن ننقناد ينا 

عالم اڪابر الِء. نياز پنننهنور صناحنب کني سنمناجني 
زندگيَء جي هر ترڪينب، تنڪنرار ۽ انن نرادي تنوڙي 
اجتماعي احساسن جو ان ڪنري بنه گنهنرو مشناهندو 
آهي، جو هو صحافت سان به الڳاپنينل آهني. اهنڙي 
جنناِء تنني ويننٺننل شننخننص عننام منناڻننهننوَء سننان جننڙيننل 
هوندو آهي، تنهننڪنري هنو پنننهنننجني تنخنلنينقنن ۾ 
حقيقي فڪري گهنرائني تنوڙي درد، خنوشني، ارمنان، 
احساس، ڏوراپا، ڏک ۽ احنتنجناج ڪنامنينابنيَء سنان 

 آڻي سگهندو آهي.
شاعري هر ماڻهو ُٻڌي ٿو ۽ لنڳ ڀنڳ هنر پنڙهنينل 
لکيل ماڻهو اها پڙهي ٿو. سنگيت هن سنسار جني 
ُاها ٻولي آهي، جيڪا پنهنجي رڌم سان هر ماڻهنو 
توڙي ٻين ساهه وارن کي وجد ۾ آڻي ٿي. ان طنرو 
جڏهن نياز پنهنور صناحنب جنو هني  مشنهنور گنينت 

استاد يوسنف جني آواز ۾ ٻنڌون ٿنا تنه “  ناَو هلي آ” 
ڪينئنن چنوننداسنينن تنه نناَو سنڀناڻني ننه هنونندي. اهنا 
سنڌوَء ۾ نه ترندي  ناَو جو وجود سنننڌوَء سنان آهني 
۽ اسان جو وجنود بنه سنننڌوَء سنان، ان ڪنري سنننڌو 
هوندو ته ناَو به هلندي ۽ اسان به هونداسين ۽ هنيَء 
شنناعننري بننه هننوننندي ۽ هننهننڙي شنناعننري بننه ٿننيننننندي 

 رهندي: 
 گيت سڏڪن منجهان روز اڀري پون، ”

 ڀل ته بادل هجن ڀل ته بوندون وسن، 
 ڀل ته مهڪي مٽي، هير گهلندي رهي، 

 ناوَ هلندي رهي،
 “ناوَ هلندي رهي.

سنو هني شنناعنر ڪننننهنن کنان خنيناَل اڌارا ننٿنو وٺنني، 
پرائي ڪنوٽ جني کنينسني ۾ پنننهنننجنو هنٿ 
وجهي گرم نٿو ڪري، پر پنننهنننجني پنينَرن 
سان پنڌ ڪري ۽ پنهنجي خيالن جي َپنرن 

 سان ُاڏام ڪري ٿو. 
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ڪو ڪنهن معامليوڪم تي  
ايننمننبنننوس ڪنننبننو نننه )انننڪنننار( 
ڪندو آهني تنه منان پنننهنننجنون 
سموريون قوتون منينڙي ان کني 
ايننمننبننوس ڪننبننو هننا ۾ تننبننديننل 

 ڪرڻ الِء نڪري پوندو آهيان.
*** 

*** 
جننهنننننگ مننان گننذرننندي مننون وڻ تنني ڀننولننڙي کنني ڏٺننو. 
گهڙي پل الِء مون هن کني غنور سنان ڏٺنو ۽ پنوِء کنلني 

 ڏنو. ڀولڙي کلڻ جو سبب پ يو. 
اسان ٻنهي جو حسب نسب ملي ٿو، اسنان ” مون وراڻيو: 

ٻئي ڊارون جي ڏنل ارتقا جي نظنريني منوجنب ارتنقنا جني 
عمل مان گذرياسين، پر تون اڳنتني ننه وڌئنينن، ننتنينجني 
طور وقت ۽ حالتن جي گذرڻ سان تو ۾ تبديلي نه آئني 
۽ تون ساڳيو جانور جو جناننور رهنجني وئنينن. جنڏهنن تنه 
مون تبدينلنينن کني قنبنول ڪنينو ۽ ننتنينجني طنور تنرقني 

ڀنولنڙي کنلني “  ڪري انسان جي شنڪنل تنائنينن پنهنتنس.
ڏنو. جڏهن مون کانئس کلڻ جو سبب پ نينو تنه ڀنولنڙي 

ڪير ٿو چوي ته تنون ارتنقنا جني عنمنل منان ” جواب ڏنو: 
گذريو آهنينن  ۽ اسنان جني رو  ۾ تنبندينل ٿني چنڪنو 
آهين  دنينا ڏي ننهنارا تنو ان جنو ڇنا حنال ڪنري ڇنڏينو 

 “ آهي  تون ته جانور کان به بدتر آهين.
*** 

جڏهن ته لهرون سمنڊ ۾ ئي رهنن ٿنينون ” ڪنهن پ يو: 
 “ته پوِء اهي ڇو ٿيون مٿي اٿن 

*** 
جڏهن آئون تو ۾ هوندو آهيان تنه ”روو جسم کي چيو: 

تو ۾ زندگي به هوندي آهي ۽ جڏهن آئون توکني ڇنڏي 
ويندو آهيان ته تون فنا ٿي ويننندو آهنينن. سنو اهنو آئنون 
ئي آهيان جيڪنو هنڪ جسنم کنان ٻنئني جسنم تنائنينن 
اڏامندو آهيان ۽ فيصلنو ڪننندو آهنينان تنه ڪنننهنن کني 

 “زندگي ڏجي ۽ ڪنهن کي موت.
بيشڪ آئون تو کان سنواِء ڪنجنهنه بنه ننه ” جسم وراڻيو: 

آهيان، پر اهنا بنه حنقنينقنت آهني تنه جنڏهنن تنون منون ۾ 
پناهه وٺندو آهين )گهر ٺاهيننندو آهنينن( تنڏهنن ئني تنون 
سڃاتو ۽ محسوس ڪيو ويندو آهين. مون کانسواِء تون 
به ڪو وجود ڪونه ٿو رکي سگهين. منهنجي خنينال ۾ 
تون هڪ پکي وانگر آهين، جيڪو هڪ هنڌ کنان ٻنئني 
هنڌ تائين ڀٽڪندو رهني ٿنو ۽ ڪنٿني بنه سنڪنون ننٿنو 
ماڻي، پر فق  ۽ فق  آکيري )جسم( ۾ سڪون مناڻني 

 & Part(ٿننو. اسننيننن ٻننئنني هننڪنننننئنني الِء الزم مننلننزوم 
Parcel)  آهيون. اچ ۽ مون وٽ رهنه ۽ منون کني الفنانني

بڻائي ۽ پناڻ بنه هنينڏاننهنن هنوڏاننهنن ڀنٽنڪنڻ کنان جنان 
 “ ڇڏائي سڪون ماڻا

*** 
 هن جو ڪنهن تي انڌ وشواس هو

 “آخر ايئن ڇو ”مون چيو: 
 “ مڃڻ الِء ڄاڻڻ ضروري ناهي.”هن وراڻيو: 

مون دل ئي دل ۾ سوچيو، شايد انهيَء ڪري ئي هو هنر 
ڪم جي ٿيڻي الِء اڻڄاتل هٿن تي آسرو )يقين( رکنندو 
آيو آهي ۽ اهو به هڪ سبب آهي جو هو نه ته پنننهنننجنو 
پاڻ کي ڄاڻي سگهيو آهي ۽ نه ئي هن کني پنننهنننجني 

 شڪتي جو ڪڏهن ادراڪ )اندازو( رهيو آهي. 
*** 

سٺا خيال محبوبه جني ننرم و گنداز ڇنهنا  واننگنر هنونندا 
آهننن جننيننڪنني بننهننار جننيننان هننمننيننشننه روو کنني تننازگنني 

 بخشيندا رهن ٿا.
*** 

*** 
رپنينا ڪنلنو منلني، اٽنو چنالنينهنه رپنينا ڪنلنو  31ڀلي کنڊ 

ملي، اين اينف سني اينوارڊ ڪنهنڙو بنه منلني، ننوڪنري ۽ 
روزگار ڀلي نه ملي، سننڌ جني وسنينلنن جني منالنڪني ننه 
ٿئي، ماڻهو بک پيا مرن، حڪمران عياشيون پنينا ڪنن 
۽ ڳوليا به نه لڀن، تڏهن به ووٽ سنڌي ماڻهو شهنيندن  

عاشق مجبور آ ڀل ڪيڏو ” جي پارٽي کي ڏيندو. ڇو ته 
 “به ڪنڌار هجي

 )حوالو: غالم حسين عمراڻي جو ڳايل ڪالم(. 
*** 

 چ ائي سٺن خيالن جو عڪس آهي. 
*** 

عام طور تي ماڻهو پنهنجو گهڻو وقت ماضي تي فخر 
 ڪندي گذاريندا آهن.

پر جيڪڏهن هو حال کي اهو وقت ڏين ته نه صرف هننن 
جننو منناضنني بننه شنناننندار بننڻننجنني پننوي، پننر مسننتننقننبننل بننه 

 سنورجي وڃي. 
*** 

اها فتح جيڪا ٻين تي غالمي ۽ طاقت مڙهي، آئون ان 
 کان ن رت ڪريان ٿو. 

*** 

*** 
فنقنينر ” هن فقير کي خيرات ڏيئي پٺي ٽپرائيننندي چنينو: 

 “دعا ڪجانِء
جيڪو پاڻ پننني پنينو، ان جني ڪنهنڙي دعنا ” مون چيو: 

اگهامندي، بهتر آهي ته ڪنهن پيٽ ڀرئي )مالدار( کان 
 “پٺي ٺپرائي دعا و .

*** 
ها هنن کي اسان جي ُجتي اڇالئي هڻڻ تي بيعزتي ٿني 
محسوس ٿئي، پر جڏهن هو ڪرپشن سان پنهنجا ٻنئني 
هٿ ۽ منننهنن ڪنارو ڪنن ٿنا، تنڏهنن هنو بنينعنزتني ننٿنا 

 محسوس ڪن ۽ ڏند ٽيڙي کلن ٿا. 
 )هڪ ليڊر کي پريس ڪان رنس دوران جوتو لڳڻ تي(

*** 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 جڏهن 

 ڀون سنڌي
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي

آئننون ڪننجننهننه ڪننونننه ڪننري 
سگنهننندس  ڇناڪناڻ تنه آئنون 
آزاد ڪننونننه آهننيننان. مننون سننان 
ڪجهه به ٿي ڪونه سگهندو  
ڇاڪناڻ جنو ننه منننهنننجنو روو 
آزاد آهي، نه منننهنننجني سنوچ، 
نه منهنجو منعناشنرو ۽ سنمناج آزاد آهني. آئنون ڪنوبنه 
ڪنم ڪنرڻ کننانسنواِء عنام غننالمنن واننگنر منري کنپنني 
ويندس آزادي ڪٿي به ڪونهي، ننه کنلني فضنائنن ۾، 
نه سر ساگر ۾ نه ئي ذهن جي وسعت ۾ آزادي ڪٿني 
به ڪونهي. مان ٻنڌل آهنينان، قنيند آهنينان، آخنر هنڪ 
ڏينهن، تاري ، زمان و مڪان مون کي ڳنهني ويننندا ۽ 

 آئون به گم ٿي ويندس ڪجهه به ڪرڻ کانسواِء  
**** 

 0998جنوري  81
قرت العين حيدر جو ڪتاب گدرش رنگ چمن پڙهي 
پورو ڪيم زبردست ڪنتناب آهني. پنوري ڏينڍ صندي 
جنني هننننندسننتننان جنني ڪننهنناڻنني آهنني. هننننندسننتننان جنني 
حنڪنمنراننن، ننوابنن، راجنائنن جني ڪنهناڻني، اننهنن جني 
نوجوان اوالدن جي ڪهاڻي، ناچ گرل، ڳائڻينن ۽ بنازار 
حسن جي نامور ڳنائنڻنينن جنون حنالنتنون ۽ اننهنن سنان 
پيش اينندڙ حنينرت نناڪ واقنعنا. هننندسنتنان جني عنام 
منناڻننهننن جنني بنندلننجننننندڙ سننوچ ۽ انننهننن حننالننتننن دوران، 
انٽينلنڪنونوئنل سنوچنون، مشنڪنالتنون، منذهنبني پنراڻنن 
خيالن جا اثر. گذريل صدي ۾ هننندسنتنان جنو ننوجنوان 
تعليم يافته، ترقي پسند ۽ روشن خيال نسل، ڪيئنن 
عمل جي دنيا ۾ تباهه برباد ٿيو وڃي. انهن ننوجنواننن 
جا خواب خيال ۽ عنمنل ڪنينئنن وکنرينو وڃنن ڪنينئنن 

 مجبور ٿي انهن جي شخصيت جا پرزا ٿيو وڃي.
*** 

 0998جنوري  83
بهتنرينن منوسنم ڪنالنهنه کنان مسنلنسنل جنهنڙ بنادل ۽ 
برسات جي  ڙ  ڙ ۽ ٿڌي ٿڌي تيز هوا جينڪنا جسنم 
کي وريندي محسوس ٿئي ٿي. مست ڪننندڙ منوسنم 
آهي. دل ٻاهر نڪنرڻ، گنهنمنڻ  نرڻ بنلنڪنه فضنائنن ۾ 
اڏامڻ ٿني چناهني. ڏهنه پننندرهنن ڏينننهنن ات هنڪ ٻنن 
ڏينهنن الِء شنديند سنردي ٿني هنئني ۽ پنوِء وري فنورن 
ننارمننل ٿننڌ. ان وقننت منون سننوچننينو هنناڻ سنردي ڪننونننه 
ٿيندي. پر نه ڪالهه کنان هنتني بنه ۽ سنڄني سنننڌ ۾ 
گننذريننل ٽننن ڏينننننهننن کننان بننادل ۽ بننرسنناتننون آهننن. اڄ 

 حيدرآباد ۾ به برسات پئي پوي ۽ سخت ٿڌ آهي.
*** 

 0998جنوري  84
شهيد عوام منحنمند فناضنل راهنو جني ورسني گنذرينل 
سال جيان هنينل بنه منحنتنرم پنلنينجني وارن طنرفنان اڄ 
ٽنڊو ولي محمد ۾ ملهائي پئي وڃي. اسماعيل راهنو 
وارن جي جدائي کناننپنوِء فناضنل راهنو جني ورسني جندا 
جدا ملهائي ويندي آهي. ٽنڊي ولي محمد ۾ گنذرينل 
سال جيان هيل به شهيد عوام فاضل راهو جي ورسي 
غالم حيدر )بابل(، نواز پنٺناڻ، گنلنزار ۽ اسنان گنڏجني 
انتظام ڪيو. آڪاش انصاري منهنمنان خنا  هنو. اڄ 
پننهننريننون ڀننيننرو مننون بننه تننقننريننر ڪننئنني. اصننل ۾ مننون 
انائونسر کي چيو ته مان به ٿورا خيال پنينش ڪننندس، 
مون سمجهيو ته وچ ۾ شايد وارو ملي، پر جنينئنن ئني 
جلسو شروع ٿيو ۽ پهرين انائونسنر اهنو چنينو تنه سنڀ 
کان اول معزز مهمانن جني آجنينان الِء منان عنرو ٿنو 
ڪنريننان، حننيندرآبنناد سننننڌي اتننحنناد جنني رهننننمننا جننننناب 
غالم علي کوساڻي کي ته اهو صاحب اچني منهنمناننن 
جي آجيان ڪري. اڙي هني ڇنا آجنينان  منان هنڪندم 
حيران ۽ ٿورو پريشان به ٿيس، پر پوِء هڪدم اسنٽنينج 
تنني آيننس ۽ پننوِء مننهننمننان خننا  ۽ ٻننيننن مننهننمننانننن ۽ 
حناضننرينن جنني ٽننننڊي ولنني مننحننمند جني عننوام طننرفننان 
آجيان ڪيم ۽ سندن تي اچڻ جا ٿورا منڃنينم ۽ پنوِء 
ٿورو شهيد فاضل راهو تي ڳالهائي آخر ۾ اهنا النتنجنا 
به ڪيم ته خندارا اسنان سنننڌي عنوام پنننهنننجنن هنننن 
رهنمائن جي ڏسيل واٽ تني هنلنون ۽ هنننن جني سنار 
سنڀال به لهون، هنن کي ته صرف منان ڏينون پنر هنننن 
جي پرگهور به لهون، هنن جي ح اظت بنه ڪنرينون، ننه 
ڪي دشمن وري اسان کان اسان جو ڪنو ٻنينو فناضنل 
 ري سگهن، تقريبن اهي خينال پنينش ڪنينم پنر منان 
ساهه کڻي وري ڳالنهناينان وري ڏڪنڻني کني جنهنلنينان 

 مطلب ته جيئن تيئن ڪري تقرير ڪيم.
*** 

 0998جنوري  82
مسلسل ٽن ڏينهن کان ڪارا ڪنڪنر ڇناننينل.  نڙ  نڙ 
برسات، ڪڏهن تيز ڪڏهن آهستي، سخت سنردي ۽ 
ٿڌي هوا اصل جسنم ٿني وري. ڪنالنهنه بنرسنات جني 
ڪري بجلي جني پناور هنائنوس ۾ وڏا ڌمناڪنا ٿنينا ۽ 
رات کان سڄي شهر جي الئيٽ به بند آهي. ڪالونني 
۾ اچڻ کانپوِء هيَء پهرينن بنرسنات آهني. فنلنينٽ جني 

گيلرين ۾ سڄو ڏينننهنن ٻنار وينٺنا ننظنارا ڪنن. خنا  
طور تي جهڙ، ڪڪر ۽ برسات جنا ننظنارا ڏارا منزيندار 
آهن. هيٺ ٻار راند روند ۾ مشنننول ڪني ڪنرڪنينٽ 
ته ڪي وري سائينڪنلنون پنينا هنالئنينن. ڇنوڪنرينون بنه 
ٽوال ڪيو پيون  رن يا رهاڻ ۾ مصروف. ڪنالنونني ۾ 
چار ديواري اندر مڪمل تح ه ۽ امن آهني ان ڪنري 
ٻارن کي به آزادي آهي. هن وقت بنرسنات جني  نڙ  نڙ 
۾ سنڌو سائيڪل هالئڻ پئي سکني، جنينمنا هنن کني 

 سنڀالي سائيڪل پئي سيکاري. 
*** 

 0998فيبروري  18
ٻننه ڏينننننهننن تننلننهننار ۾ رهنني سننڀ ٻننار ٻننوننا اڄ واپننس 
آياسين. تلهار ۾ ته هميشه کان ئني منزو ايننندو آهني. 
منهنجي شادي تلهار ۾ منننهنننجني مناسنيَء جني ڌيَء 
سان ٿي. ان ڪري ڳو  سان تعلق ڳنڍيو رهنينو. ورننه 
اسان ته حيدرآباد ۾ پيدا ٿياسين ۽ بابا به اتي ڄنائنو. 
اسان جا ڏاڏا ۽ نانا اصل ڏندي جنا هنئنا پنوِء لنڏي اول 
ٽنڊو محمد خان ۽ پوِء حنيندرآبناد آينا. تنلنهنار ۽ ڏنندو 
گڏيا پيا آهن. اهو ئي سبب آهي جنو تنلنهنار کني ئني 
اسان پنهنجو ڳو  سنمنجنهني ان سنان ئني ڳنوٺناڻنينون 
يادون وابسته رکيون آهن. ننڍپڻ کان امان سان تنلنهنار 
۾ ماسيَء جي گهر وڃڻ ٿيندو هو، پوِء وري منهنننجني 
ننڍي ماسي روشن جي شادي به تلهار ۾ ننور منحنمند 
سان ٿي ۽ نور محمد سان وري اسان جو تعنلنق تنڏهنن 

سالن جا نوجنوان ٿنيناسنينن ۽  00/01وڌيو جڏهن اسان 
قومي انقالبي جدوجهد تيز ٿي هئي تنڏهنن عنلنمني ۽ 
ادبي رهنمائي بنه ننور منحنمند ڪنئني. ان سنان منورڳنو 
وڌيڪ مضبوط تنعنلنق هنو، جنو هناڻ تنه منهنيننني ٻنينن 
هننڪ اڌ چننڪننر ضننرور ٿننئنني ٿننو. تننلننهننار ۾ مننون کنني 
گهاٽن باغن واري پاسي لطف علي شاهه ۽ منهنننجني 
سهري جي زمين جا انب کجيون، نم، ٻير خا  طنور 
تنني اتنني ٻننه وڻ ڏارا مشننهننور ۽ تنناريننخنني آهننن. هننڪ 
سائين لطف علي شاهه وارو پپر جو وڻ جنينڪنو پنوري 
ايڪڙ ڏينڍ تني پنکنڙينل آهني. وڏو شناهني ٿنڙ ۽ پنري 
تائين پکڙيل شاخون ۽ ٻينو ان کنان ٿنورو اورتني اهنڙو 
ئي وڏو پپر جو وڻ آهي جيڪو پڻ تمنام وڏي پنکنينڙ 
تي  هليل آهي. پوِء اسنان کني اننهنن هنينٺ تنڏن تني 
ويهي ليٽني، آهنلني، ڪنونهنرينون ڪنرڻ ۾ منزو ايننندو 

 آهي. 
*** 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 19 
جنوري
1992 
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  زننندگنني جنني ُسننورن ۽
تڪلي ن کني مناٺنو ڪنرڻ ۽ 
انهن کي برداشنت ڪنرڻ جنو 
مننون کنني هننڪ ئنني طننريننقننو 
سننجننهننننندو آهنني تننه پنناڻ کنني 
مصننروف رکننجنني. پنننننهنننننجنني 
صالحيتن آڌار ڪو نه ڪو مثبت ڪم ڪننندو 

 رهجي. 
  جيئن عمر گذري ٿني، تنينئنن شندت سنان اسهنو

محسوس ٿيندو اٿم ته وقت ٿنورو آهني، ڪنم 
 گهڻا آهن.

  ڪنم ڪنرڻ واري مناڻننهننو جننو وقننت گنذري ٿننو
وڃني. جنڏهنن تنه وانندن مناڻنهنن جني اڪنثنرينت 
رڳو انهيَء سوچ ۾ هوندي آهي ته سج جنلندي 

 ڇو نٿو لهي.
  مون ڪٿي والٽيئر جا ل ه پڙهيا هنئنا، جنننهنن

مصروف نه رهڻ ۽ زنده ننه ” ۾ ُهن چيو پئي ته 
رهڻ ساڳي ڳال  آھي. سست ماڻنهنو کنانسنواِء 

والننٽننيننئننر جننو “  ٻننيننا سننڀ نننيننڪ انسننان آهننن.
سيڪريٽنري چنونندو هنو تنه والنٽنينئنر رڳنو وقنت 
جي معاملي ۾ ڪنجوس آهي. ڇو ته هن وٽ 

 وقت جي وڏي اهميت هئي.
  هنر انسنان جننو ڪننم ئنني سنننندس خننوشننينن جننو

 سبب بڻجي ٿو.

  ڪم مڪمل ڪرڻ کانپوِء ُسڪون جي جيڪا
لهر اندر ۾ اٿندي آهي، سا محنتي ۽ پنورهنينو 

 ڪندڙ ماڻهو ئي سمجهي سگهن ٿا.
  ڪنهن ڏاهي اهو بنه چنينو آهني تنه جنينڪنڏهنن

خودڪشي جي خيال کان به بوڻ چاهيو ٿا تنه 
 پاڻ کي مصروف رکو.

  دل ۽ دمنناغ اسننان جنني جسننم جننا ُاهنني اهننم
عضوا آهن، جنن جنو اسنان جني احسناسنن سنان 

ڌو واسطو آهي.  سس
  منهنجو خينال اسهنو آهني تنه دمناغ وٽ منننطنق

 آهي ۽ دل احساسن سان ڀرپور آهي.
  انهيَء ڪري آئون ايئن ٿو سمجنهنان تنه دمناغ

جي منطق کان دل جني احسناس جني اهنمنينت 
 وڌيڪ آهي.

  دل وٽ پنننننهنننننجننا احسنناس آهننن، جنننننهننن کنني
دماغ ناهي سمنجنهني سنگنهننندو ۽ دمناغ وٽ 
پنننننهنننننجننا دلننيننل آهننن، جننيننڪنني دل کنني قننبننول 

 ناهن.
  آخر ۾ سڀ الزام دل تي ايندا آهنن تنه دل بني

چنننئننني آهننني ۽ پنننوِء دل دمننناغ کنننان وڌينننڪ 
 ڀوڳيندي به آهي.

  هر شيِء، هر لقنا ، هنر لنمنحني ۽ هنر مناڻنهنو ۾
خوبصورتي موجود هوندي آهي، پر بدقسنمنتني 
سننان هنننرڪنننو ُاهننا خنننوبصنننورتننني ڏسننني نننناهننني 

 سگهندو.
  جڏهن توهان خوبصورتي بنابنت سنوچنينو ٿنا تنه

توهان کني ننه رڳنو پنننهنننجني انندر خنوشني جنو 
احسنناس مننحننسننوس ٿننئنني ٿننو، پننر تننوهننان جنني 

 چوڌاري موجود هر شيِء وڻندڙ لڳي ٿي.
  لتا منگيشنڪنر جنو آواز منون کني ڏارو وڻننندو

آهنني. ڪننجننهننه وقننت ات سننننندس هننڪ گننيننت 
ُٻننڌم پننئنني، جننيننڪننو سننننندس فننلننمننن الِء ڳننايننل 
گيتن ۾ بلڪل ويجهائي جو هو. لتنا عنمنر ۾ 
تنننه وڏي ٿننني وئننني، پنننر سننننننندس آواز ۾ ُاهنننا 
خوبصورتي ۽ معصومنينت ات کنان بنه وڌينڪ 
محسوس ٿي. ساڳي طرو ڪشور ڪنمنار جني 
آواز ۾ بننه وڌيننڪ سننوز تننڏهننن هنو، جننڏهننن ُهننو 
عمر ۾ وڏو ٿني چنڪنو هنو. بنلنڪنل اينئنن ئني 
نامياري اداڪاره ريکنا جني خنوبصنورتني بنه تنه 
سدا بهار آهي. جيئنن سننندس عنمنر وڌي ٿني، 

ٿنئني ٿني.خنوبصنورتني   gracefulتيئن ئي هوَء
تي جان ڪيٽس جا هي ل ه ڪنينڏا ننه وڻننندڙ 

 a thing of beauty is a joy foreverآهن: 
   نهنجني انندر ۾ خنوبصنورتني جني وڻنن کني

وڏو ٿننيننڻ ڏيننو، تننه جننيننئننن ُانننهننن جنني ڇننانننَو ۾ 
 ڪنهن کي ُسک ملي سگهي. 

 
*** 

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

  زندگي 
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  اکننيننن جنني شننهننر جننون
مسننافننريننون ڀننيننانننڪ ٿننينننننديننون 
آهنننن جنننننننهنننن جنننو درد سنننڌو 
سنننئنون دل تني حنناوي ٿنينننندو 

 آهي.
  نننيننريننون اکننيننون واقننعنني

حسين رنگ سان پنهنجي هئڻ جي هنڪ النڳ 
احساس طور پاڻ ئي پنهنجي تشرينح ڪننندينون 

 آهن.
  اکنيننون منلننڻ جني جسننتننجنو کننان وٺنني اکنيننن جننا

سننبننق پننڙهننڻ تننائننيننن هننيننڪننر وجننود وائننڙائننپ جننو 
 شڪار رهن ٿا.

  اکيون ڪائنات جي رنگنن ۾ منوهنجني دل کني
جاڳڻ جا سنديسا ڏئي ڪائنات حسين هئڻ جو 

 احساس بخشين ٿيون.
  اکننيننن جنني شننهننر جننون ڪننهنناڻننيننون ٻننڌڻ سننان

ڪننڏهننن ڪننڏهننن دل تنني چنننننڊ گننرهننڻ جننهننڙي 
 ڪي يت طاري ٿي پئي ٿي.

  چون ٿنا شنينرينون اکنينون بنينوفنائني جني عنالمنت
هونديون آهن مگر اها بنه سنوچنڻ جنهنڙي ڳنالنهنه 
آهي ته ٽٽل دلين جنا سنمنورا شنهنر بنربناد ڪنرڻ 
وارو الننزام بننه صننرف شننيننريننن تنني تننه مننڙهننڻ نننا 
انصافي چئبي ڇو ته بيوفائي جا گنهنڻنا پنينرا تنه 

 ڪجلين اکين جي در تي کٽن ٿا...اا
  اهنا بننه خنوشنني جننهنڙي وارتننا آهني تننه اکنيننون ٻننه

هوندي به هڪ وجود کي برابر ٿي چاهين ٿنينون 
مننگننر پنناڻ ۾ سنناڙ ۽ حسنند کننان پنناڪ رهننن 

 ٿيون..اا
  اکيون ئي ته آهن جو گهڻي خوشي تي به لنڙڪ

الڙي ويهن ته وري درد منهنل بنه پنننهنننجنا پناننڌ 
 پسايو ڇڏين.

  اکننيننن جنني شننهننر جننا مسننافننر سنندائننيننن ڳننوال جننا
مننتننالش ٿنني ڪننڏهننن هننجننوم جنني حننوالنني تننه 

 ڪڏهن وري رڻ جا اوکا پنڌ جھاڳيندا رهن ٿا.
  ڪائنات جو ُڪنل ُحسنن اکنينن کنان وڌينڪ ڀنال

 ڪير ٿو ڄاڻي.
  اکيون به درد وندي جي دينس جنا ڏک، پنينڙا  ۽

اذيتون پاڻ ۾ سمائي به دل جنو ڏر بنڻنينل رهنن 
 ٿيون.

  اکننيننون جننات بننه جننيَء سننان روو رتننول بننڻننجنني
اوجاڳن جا ڳنو  ڊگنهنينن راتنينن ۾ آبناد رکنينن 

 ٿيون...اا
  اکين جي شهرن جو رات دينر تنائنينن جناڳنڻ جنو

مشنلو خا  ڪري ٽهڪن تي مشتمل هنونندو 
آهي مگر اکين جي ڳوٺن جا اوجاڳا ڀوائتا ٿنينن 
ٿا جيڪي سندس پانڌ ۽ پلڪنون گنرم لنڙڪنن 

 سان پرڀات اڀارين ٿيون.
  اکيون پنهنجي آڌار تني جنينئنن ٿنينون جنينڪني

متل ميلي ۾ به ڪڏهن ڪنهن هنڪ جني آمند 
نه ٿيڻ تي اڪيالئي جي درد ۾ پڄرڻ جنو اوکنو 

 پنڌ ڪن ٿيون.
  اکين کي پوپٽن جو اڏرڻ ته ڀنڀورين جو ڀڄڻ به

وڻنني ٿننو مننگننر انننهننيَء جنني خننوبصننورتنني تنني 
مشڪندي توڙي مرڪنندي سننندس الِء هنينڪنر 

 دل ريبي بخشي ٿو ڇڏي.
  اکيون ڀري مح لن ۾ جمنالنن تني ٿنيننندڙ رقنص

تي جنرڪنن ٿنينون ۽ وري وڇنوڙي ڀنرينل ورال  
گيتن تي اشڪباري جا مينهن وسڻ جو عنذاب 

 به ڀوڳين ٿيون.
  اکين بنا هي خوبصورت ڪائنات هنڪ جنينئنري

دل الِء رات ۾ قنننبننرسنننتننان منننثننل آهنني جننتننني 
شناسائي جي ڪناري چنادر کنانسنواِء ڪنجن  بنه 

 ناهي ڏيک ڏيندو.
  اکين ۾ محبتن جا شهر به وسن ٿا تنه فنراق جنا

ڳو  به ڀنڀور جي ڀڙي جيان ڀڙڀانگ ٿني  نٽنل 
آثارن سان درد جي ڪي نينتنن سنان ٿنڌن سناهنن 

 سان گهڻو ڪري حاوي رهن ٿا.
  اکيون ننننڊ جنون هنينراڪ گنهنڻنو ڪنجن  وڃنائني

واندڪائي ۾ عياشي جني خنوابنن ۾ ٻنڏل رهنن 
ٿنيننون منگننر ڪنڏهننن ڪنڏهننن بندقسننمننتني کننڻنني 
کليل اکين سان ڏسندي مري ويل تعنبنينرن جني 
تعزيت جنا تنڏا وڇنائني اوسنينئنڙي ۾ اننتنظنارينون 

  ڀوڳين ٿيون. 
*** 

 ڊائريُج ُورق
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 نفيس نهڙي
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گنمنننام مصنور، کنينن اڌ  -مرد ۽ هنڪ عنورت
ر  ۾ تصور ڪيو هو، سندن جسم هڪنئني 

هنن پنوينلنينن جنون ڀنتنون هنٽنائني  -۾ الجهينل
ڇڏيون هيون، کين سائي ڇنر جنو هنننڌ منهنينا 
ڪننري ڇننڏيننو هننو، جنننننهننن جنني ڪننننناري تنني 
گالبن جا ٻوٽا لڳنل هنئنا ۽ سننندن پنينراننديَء 
کان هڪ اڇو کير جنهنڙو پناڻنيَء جنو چشنمنو  نٽني ننڪنري رهنينو هنو. 
مصنور جننهننان جننون ڇنناتنيننون ڪنننننهنن حسننيننن هننننندو دينويَء جننهننڙيننون 

عمر هڪ هٿ سان سندس زل ن کي ُڇهي رهيو هنو ۽  -ٺاهيون هيون
 -سندس ٻئي هٿ ۾ جام سنڀاليل هو

هر روز محل ۾ هو آمهون سامهون ٿيندا هئا، پر هو هڪنننئني طنرف 
ڏسڻ کان پرهيز ڪندا هئا ته خدانخواسته هو پاڻ ئي پنهنجي غيبنت 
نه ڪري ويهي رهن. خيام هر روز شام جو تنڪنڙ ۾ پنوينلنينن منوٽني 

قسنمنت کنينن  -ٿي آيو ۽ پنهنجي محبوب جو انتنظنار ٿني ڪنينائنينن
ڪيتريون راتيون فراوانيَء سان مهيا ڪيون  هنر ڳنالنهنه جنو دارومندار، 
انحصار حڪمران تي هو. جڏهن هو اتنان خنينمنو کنڻننندو تنه جنهنان بنه 
ساڻس گڏ هلي ويندي. هو ڪڏهن به ڪو اطالع اڳواٽ نه ڏيندو هنو. 
ڪنهن ڏينهن هي ابنس خانه بدوش به ٽپ ڏيئي پنننهنننجني تنينز رفنتنار 
گهوڙي تي وڃي سوار ٿيندو ۽ بخارا جي راهه وٺننندو. ڪنش ينا پنننج 
قند جي ۽ درٻار ۾ افرات ري موي ويندي ۽ چيو ويندو ته کينس هنٿ 
ڪري اچو. عمر ۽ جهان کي ان گهڙيَء جو سوچي خوف ايندو هنو ۽ 
سندن هر چميَء ۾ الوداع جو ذائنقنو هنونندو هنو. سننندن هنر ڀناڪنر ۾ 

 حيرانگي ۽ فرار جو رنگ.
گرميَء جي هڪ اننتنهنائني گنُهنٽ واري رات ۾، خنينام منننظنري جني 
چانڊوڪيَء ۾ جڏهن انتظار جون گهڙيون گذارڻ الِء پنهنتنو تنه کنينس 
قاضيَء جي پهريدارن جي کلڻ جو آواز ٻڌڻ ۾ آيو ۽ هو بيوينن ٿني 
ويو، پر اها بيويني بنا سنبنب جني هنئني، ڇنو تنه جنهنان اتني پنهنوني 
چڪي هئي ۽ کيس اطمينان ڏيارينان ئني تنه منٿنس ڪنننهنن جني بنه 
نظر نه پئي آهي. پهريان ته هنن هڪنئي کني منٿناڇنري چنمني ڏنني، 

هو ڏينهن جنو خناتنمنو اهنڙي رينت ڪننندا هنئنا  -بعد ۾ هڪ شديد تر
جنهن ۾ اهي ڏينهن جو ٻين جي ملڪيت هوندا هئا ۽ ان رات جني 

ڇا خيال آهي، هنن ” شروعات ڪندا هئا جيڪا سندن ملڪيت هئي. 
شهر ۾ ڪيترا اهڙا عاشق هونندا جنينڪني اسنان واننگنر لنڪني منلننندا 

جهان شرارتي انداز ۾ عمر جي ڪن ۾ چيو. عمر هڪ مناهنر “ هوندا 
وانگر پنهنجو رات جو مشروب تيار ڪيو، ڳل  ونڊاري، غور ۽ فڪنر 

 سان جواب ڏنو:
ٺيڪ آهي ان تي غور ٿا ڪريون: جيڪڏهن اسين اننهنن بنينزار زالنن ” 

کي ڪٽ ڪري ڇڏيون، اطاعت گذار غالم عورتن، بازاري ڪسبنينن 
کي به جيڪي پنهنجو پاڻ وڪڻن ٿيون يا ڪرائي تي ڏينن ٿنينون ۽ 
انهن آُهون ڀريندڙ دوشيزائن کي به جنن کني اڃنان تنائنينن ڪنننهنن بنه 

ــــــــد ــــــــن ُق  مســــــــر
 ن ول

 هڪ 

 امين مالوف

 

 قسطُڇهني

 ترمجو:ُزاهدهُابڙو
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هٿ ناهني الٿنو، پنوِء بناقني ڪنينتنرينون عنورتنون وڃني 
ٿيون بون  اهي ڪيتريون هونديون جيڪي پنهنجني 
مرضيَء سان جنن کني اننهنن خنود پسننند ڪنينو آهني 
وڃي سمهنديون هجن  ساڳيَء ريت اهڙا ڪنينتنرا منرد 
هوندا جيڪي انهن عورتن سان وڃي سنمنهننندا هنونندا 
جن سان هو عشق ڪن ٿا. اهڙي عورت جنينڪنا خنود 
کي پينش ڪنري ٿني، ان الِء ننه تنه ان وٽ ٻنينو ڪنو 
چارو ئي ڪونهي. ڪهڙي خبر، اڄ رات شايد سنڄني 
سمر قند ۾ صرف هڪ ئني اهنڙو منرد هنجني ۽ هنڪ 
ئي اهنڙي عنورت، صنرف تنون ۽ منان. ڇنو  ان الِء تنه 
خدا اسان کي محبت ۾ گرفنتنار ڪنينو آهني، بنلنڪنل 
ايئن جنينئنن هنن ڪنجنهنه گنلنن کني زهنر ڀنري جنوڙينو 

 “آهي.
 هو کليو ۽ هوَء روئي پئي.

هلو ته اندر هلنون ۽ دروازو بننند ڪنرينون ننه تنه اننهنن ” 
جي ڪنن تائين اسنان جني خنوشنينن جنو آواز پنهنوني 

 “ويندو.
ڪيترن ئي ڀاڪرن کانپوِء جهان چيلهه سنڌي ڪنري 
ويهي رهي، پنهنجي مٿان ڪنجنهنه رڪنينائنينن، ڏاري 
نرميَء سان هن پنهنجو پاڻ کي پنهنجي عناشنق جني 

 ڀاڪر کان آزاد ڪيو.
مون کي هڪ راز توکي ٻڌائڻ گهرجي، جيڪنو منون ” 

خان جي وڏي بيگم کان ٻڌو آهي. توکني خنبنر آهني 
 “ته هو سمر قند ڇو آيو آهي 

عمر کيس روڪينو، ان خنينال کنان تنه حنرم جني ڪنا 
 ڳالهه ٻولهه ٿيندي.

اميرن جي رازن سان مون کي ڪابه دلوسپي نناهني. ” 
 “اهي ٻڌڻ وارن جا ڪن ئي ساڙيو ڇڏين.

ڳالهه ته ٻڌ نه، ان راز جو اثر اسان تي به پوي ٿو، ڇنو ” 
ته اسان جي زندگيَء ۾ خلل وجهي سگهي ٿنو. نصنر 
خان مورچن جي معائننني الِء آينل آهني. گنرمنيَء جني 
پ اڙيَء وارن ڏينهن ۾ جنڏهنن گنرمنيَء جنو زور ٽنٽني 
چڪو هوندو، هو سلجوق فوج جي حنمنلني جني تنوقنع 

 “ٿو رکي.
سنلنجننوقنيننن کننان خننينام چ ننيَء ريننت واقننف هننو. اهنني 
سندس ننڍپڻ جني ينادگنينرن ۾ وينٺنل هنئنا. مسنلنمنان 
ايشيا جا مالڪ ٿيڻ کان گهڻو ات سندس ڄنم واري 
شهر تي حمال آور ٿيا هئا، پنهنجي پويان دهشتنناڪ 

 يادگيريون ڇڏي ويا هئا. 
اهو واقعو سندس ڄمڻ کان ڏهه سال پهرين واقنع ٿنينو 
هو. نيشاپور جا شهري جڏهنن هنڪ صنبنح جناڳنينا تنه 
سندن شهر جي چوڌاري ترڪ ويڙهاڪن مڪمل طنور 
تي گهيرا  ڪري ورتو هو. ۽ سندن سربراهني ٻنه ڀنائنر 
ڪري رهنينا هنئنا. طنننرل بنينگ بناز ۽ چنننري بنينگ 
شڪره، ميخائل ابن سلجوق جا پٽ. جيڪو ان وقنت 
غير معروف خناننه بندوش سنردار هنو ۽ اڃنان تنازو ئني 

 اسالم قبول ڪيو هئائين. 
چنينو وڃني ٿنو تنه ” شهر جي سربراهن کي نياپو مليو: 

اوهان جي نوجوانن کي پنهنجي فخر تني نناز آهني ۽ 
توهان جي قناتن ۾ منٺنو پناڻني ٿنو وهني. جنينڪنڏهنن 
ڪنهن به مزاحمت ڪئي آهي تنه تنوهنان جني قننناتنن 
جون ڇتيون کلي وينديون ۽ توهان جنا ننوجنوان زمنينن 

ان قسم جنا ڊينننگ ڏينڻ منحناصنري جني “  اندر هوندا.
وقت عام ڳنالنهنه هنئني. ان هنونندي بنه ننينشناپنور جني 
اڪابرن ان واعدي جني عنينوو هنٿنينار  نٽنا ڪنرڻ ۾ 
جلدي ڪئي ته شهرين جي جانين کني ڪنو ننقنصنان 
نه رسناينو ويننندو، سننندن منال، اننهنن جني گنهنرن جنون 
قناتون مح و  رهندينون، پنر هنڪ فناتنح جني واعندي 
جي ڪهڙي پڪ  جڏهن شڪره شهر ۾ داخل ٿيو تنه 
هن پنهنجن سپاهنينن کني گنهنٽنينن، بنازارن ۽ رسنتنن 
تنني کننلنني عننام تننبنناهنني مننوننائننڻ الِء آزاد ڇننڏڻ پننئنني 
چاهيو. طنرل جي صالو منخنتنلنف هنئني هنو رمضنان 
جي مهيني جو احنتنرام پنينو ڪنرڻ چناهني، ڇنو تنه ان 
مهيني ۾ هڪ اسالمي شهر ۾ قنتنل و غنارت گنري 

بهرحال ان دليل جي فتح ٿني، پنر چنننري  -حرام هئي
قائل نه ٿيو ۽ مجبورن ان وقت جو انتظار ڪنرڻ لڳنو 
جڏهن آبادي ان مذهبي ڪين نينت کنان ٻناهنر ننڪنري 

 -ايندي
جڏهن شهر وارن کي ڀائرن جي ان نا ات اقي جني هنوا 
لڳي تڏهن کين احساس ٿنينو تنه ايننندڙ منهنيننني جني 
شروعات ۾ انهنن سنان ڪنهنڙو وينڌن ٿنينڻ وارو آهني 
سندن عورتن سان زنا بالجبر ۽ سندن قتل عام ٿنينڻ 
وارو آهنني، بننس اتننان کننان هننڪ عننظننيننم خننوف جنني 
شروعات ٿي. زنا بالجبر کان وڌيڪ بيعزتي ان ڳالهنه 
جو اعالن ڪرڻ هو جنهن سان ٿنينڻ واري هنئني ۽ ان 
ذلت جو انتظنار منحنسنوس ٿنينو پنئني ۽ ان ذلنت جني 

دڪنان خنالني  -احساس ان کي اڃنان وڌينڪ وڌاينو ٿني
ٿي ويا، مرد وڃي لڪا انهن جون ڌينئنون، زالنون کنينن 
ان ويوارگي واري حالت ۾ ڏسي ماتم ڪنرڻ لڳنينون 
ته ڇا ڪجي  ڪيئن فرار ٿجي  ڪهڙي راهه اخنتنينار 
ڪجي  قبضاگينر هنر طنرف بني ڌڙڪ گنهنمني رهنينا 

جنني بننازارن ۾ “  صندر چننوڪ” هنئننا چننوٽننيندار سننپنناهنني 
مختلف عالئقن مضافات ۽ بناب سنخنتنه جني چنئننني 
پاسن کان گنهنات لڳنائني وينٺنل هنئنا. اهني مسنلنسنل 
پنينئنننندا هنئنا ۽ مناڻنهننن کنان سنننندن منال منتناع  ننري 
سندن تالشيون وٺندا هئا سندن بي قابو جٿا عنالئنقنن 

 -۾ جراثيمن وانگر پکڙيل هئا
ڇا ماڻهو روزن جي ختم ٿيڻ جو ۽ عيد جي آمد جنو 
خواهشمند ناهي هوندو  هنن سنال هنو چناهنينن پنينا تنه 
رمضان ڪڏهن ختم نه ٿئي ۽ اها امنيند ڪنري رهنينا 

جڏهن نئين منهنيننني جنو  -هئا ته عيد ڪڏهن نه اچي
چنڊ نظر آيو، ته ڪنهن کي به خوشي منلنهنائنڻ ينا رر 
ذبح ڪرڻ جو خنينال ئني ننه آينو سنڄنو شنهنر ڪنننهنن 
هڪڙي وڏي رر جني شنڪنل ۾ ننظنر اچني رهنينو هنو 
جنهن کني چ نيَء طنرو کنارائني پنيناري قنربناننيَء الِء 

 -ٿلهو ڪيو ويو هو
عيد کان پوئين رات، جنڏهنن هنر امنيند پنوري ٿنيننندي 
آهي شب عنذاب هنئني، هنزارينن خناننداننن مسنجندن ۽ 
اوليائن جي درگاهن جي ڀرسان وڃي امان الِء دعنائنون 

 -گهريون
ان وقت قلعني ۾ ٻنننهني سنلنجنوق ڀنائنرن جني وچ ۾ 
قيامت جنهنڙو بنحنث جناري هنو چنننري رڙينون ڪنري 
رهيو هو ته سپاهين کي پگهار نناهني منلني اهني هنن 
جنگ ۾ صرف ان واعدي تي وڙهڻ الِء آماده ٿيا هئنا 

ته کين هن شهر جني امنينر مناڻنهنن کني آزاديَء سنان 
 رڻ جي اجنازت ڏنني ويننندي اهني لنڳ ڀنڳ بننناوت 
جي ڪناري تي بيٺا هئا ۽ چننري اننهنن کني وڌينڪ 

 -روڪڻ کان قاصر هو
 پر طنرل ڪا ٻي ٻولي ئي ڳالهائي رهيو هو: 

اسان اڃان پنهنجي فتوحات جني شنروعناتني منرحنلني ” 
۾ آهيون، اڃنان ڪنينتنرائني شنهنر اهنڙا آهنن جنن کني 

اصن نهنان، شنينراز،  -پنهنجي قبضي هنينٺ آڻنڻنو آهني
۽  -ري، تنننبنننرينننز ۽ ان کنننان اڳنننينننان االئننني ڪنننينننتنننرا

جيڪڏهن اسان نيشاپور تي قبضي کناننپنوِء اتني لنٽ 
موائينداسين ته اسنان جني واعندن جني بناوجنود اسنان 
جي الِء ڪوبه دروازو نه کلندو ۽ ڪوبه قلعه بنند شنهنر 
پنهنجي محافه فوج سان گنڏ ذري بنه ڪنمنزوري ننه 

 “  -ڏيکاريندو
هني جنينڪني تنون ٻنينن شنهنرن کني فننتنح ڪنرڻ جننا ” 

خننواب ڏيننکنناريننن پننيننو، اهنني ڪننيننئننن فننتننح ٿننيننننندا 
جيڪڏهن اسان پنهنجي طاقت کي وڃائي وينٺناسنينن 
اسان جا سنپناهني اسنان کني ڇنڏي ڀنڄني وينا تنه پنوِء  
وفادار ترين ماڻهو به هن وقت شنڪناينت ڪنري رهنينا 

 “ -آهن ۽ ڌمڪين تي لهي آيا آهن
ٻئي ڀائر پنهنجي سپهه ساالرن ۽ پنننهنننجني قنبنينلني 
جي بزرگن ۾ گهيريل هئا جن مان لڳ ڀنڳ سنڀننني 
چنري جي ڳالهه جي حمايت ڪئي جنهن جي ڪري 
هو وڌيڪ همت ڪري اٿي بنينهني رهنينو ۽ منعنامنلني 

 کي هڪ طرف ڪرڻ جو فيصلو ڪري وڌو: 
آئون پنهنننجني مناڻنهنن کني  -گهڻيون ڳالهيون ٿيون” 

وڃي چوان ٿنو تنه شنهنر سنان جنينڪنو ڪنرڻنو اٿنن سنو 
جيڪڏهن تون پنهنننجنن مناڻنهنن کني بناز رکنڻ  -ڪن

چاهين ٿو ته تنهنجي مرضي تون ۽ تنهننجنا سنپناهني 
 “-الڳ آئون ۽ منهنجا سپاهي الڳ

ان مننونننجننهنناري ۾  نناسننننندي طنننننرل ڪننا حننرڪننت نننه 
ڪئي ۽ جهٽڪي سان اننهنن جني وچ منان هنڪندم 

 -ٽپ ڏئي هٿ ۾ خنجر کڻي وڃي بيٺو
چنري به پنهنجي تلوار مياڻ منان ٻناهنر ڪنڍي ورتني 
ڪو ان ڳالهه کي نه پيو سمجهي سگهي ته مداخلنت 
ڪري يا جيڪو حساب هو ان مطابق سلنجنوق ڀنائنرن 
کنني خننون سننان حسنناب طننئنني ڪننرڻ ڏيننن، هننڪنندم 

 طنرل رڙ ڪري چيو: 
برادر مان توکي پنهنجي ڳالهه منڃنڻ الِء منجنبنور ننه ” 

ڪندس مان تنهنجي سپناهنه کني ننه روڪنيننندس، پنر 
جيڪڏهن تو پنهنجن سپاهين کي شنهنر منٿنان کنلني 
ڇوٽ ڏيئي ڇڏي ته هي خنجر مان پنننهنننجني سنيننني 

اهو چوندي هن خنجر جنو قنبنضنو “  -۾ الهي ڇڏيندس
ٻنننننهنني هننٿننن سننان پننڪننڙي ورتننو ۽ انننيَء کنني هننيننٺ 
پنهنجي سيني طنرف ڪنري ڇنڏينو سننندس ڀنا  ٿنورو 
پريشان ٿيو، پر پنهنجون ٻانهون پکيڙي اڳيان آيو ۽ 
دير تائين پنننهنننجني ڀنا  سنان بنننل گنينر ٿني وينو، ان 
واعدي تي ته سندس مرضيَء جي خالف هو ننه ويننندو 
نيشاپور جي جنان بنخنشني ٿني وئني، پنر اهنو رمضنان 
جي مهيني وارو عنظنينم خنوف ڪنڏهنن بنه وسنري ننه 

 سگهيو. 
 ...)هلندڙ(... 
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زماني ۾، هنڪ راڻني هنونندي  
هنننئننني، جنننا وڏي بننندڪنننار ۽ 
جادوگر هئي. کينس هنڪ ڌيَء 
هئي، جنهنن جنهنڙي دننينا جني 
تختي تي ٻي ڪنابنه ڇنوڪنري 
حسين ۽ سهنڻني ڪناننه هنئني. 
هن پوڙهيَء رن جو فق  هڪڙو ئي مقصد هوندو هو تنه 
ڪنهنڙيَء بنه رينت مناڻنهنن کني ٺڳني ننابنود ڪنرينان ۽ 
اننهنيَء منقنصند سنان جنڏهننن بنه ڪنو سننندس ڌيَء جنني 

آئنون “ سڱ جي گهر ڪندو هو ته هوَء چوندي هيس ته 
ڌيَء جو سڱ ان ماڻهوَء کي ڏينديس، جيڪو منهنننجنا 

مناڻنهنو وري هنن ڇنوڪنريَء جني ”  شرط پنورا ڪننندوا
ُحسن ۽ جمال تي اهنڙا منوهنت هنئنا، جنو هنن ٻنڍيَء 

جني دوالب ۾ اٽننڪنني هننن جنني اڻ ٿننيننڻ جننهننڙن 
ڪننمننن ۾ اکننيننون پننوري کننڻنني هننٿ وجننهننننندا 

هئا... ۽ ناڪام ٿيندا هئا، پر ناڪام ٿينڻ 
جي سزا اها هئي جنو اننهنيَء جنادوگنرڻ جني 

اڳيان گوڏن ڀر نسمي، گردن جهڪائڻنو پنونندو 
هئن. آخنر هنڪ ننوجنوان شنهنزادي، اينڏي ُحسنن 

جي هاڪ ٻنڌي، پنننهنننجني پني  کني عنرو ڪنينو تنه 
مهرباني ڪنري منون کني هنن ڇنوڪنريَء جني ٻناننهنن “ 

 ”جيتڻ جي موڪل ڏيو.

انهيَء تي شهزادو پنهنجي بينمناريَء جني بسنتنري تنان 
ٽپ ڏيئي اٿي کڙو ٿيو. هو خوشيَء ۾ نه پنينو مناپني ۽ 
گهوڙي تي چڙهي، هڪدم س ر تي روانو ٿيو. هلنندي، 
هلندي هڪ ميدان مان اچي لنگنهنينو، ڪنننڌ کنڻني جنو 
اڳيان ڏسي ته پري کان هڪ رير وانگر ڪنا شنيِء ننظنر 
آيس. وڌي جڏهن ويجهو آيو ته ڏسني تنه هنڪنڙو بنننهنه 

هاٿيَء جهڙو ٿلهو ماڻهو آهي، جو سنننئنون سنڌو پنٺنيَء 
 ڀر ليٽيو پيو آهي. 

ٿلهو ماڻهو، گهوڙي سوار کي پنرينان ايننندو ڏسني، اٿني 
سائين، تنوهنان کني ڪنننهنن ننوڪنر “ بيٺو ۽ چوڻ لڳو، 

جني درڪننار هننجني تننه مننون کني ضنرور پناڻ سننان وٺنني 
 ”هلوا

تو رير جهڙي کي، آئون نوڪر “ شهزادي جواب ڏنس ته 
حضنور، “ ٿلهي ماڻهوَء جواب ڏننس، ”  رکي ڇا ڪندس 

هن ٿولهه جو ڪجهه فڪر نه ڪريوا اوهان کي نوڪري 
کپندي سا هر حال ۾ آئون اوهان جني منرضنيَء منوجنب 
ڏيننننندسا بنناقنني هننيَء منننننهنننننجنني 
ٿولهه سا منهننجني هنٿ ۾ آهني، 
مرضي پويم ته هوند هن کنان بنه هنزار ڀنينرا 

 ” وڌيڪ ٿلهو ٿي سگهان ٿوا
شهزادي وراڻيس، جيڪڏهن ايئن آهني 
تننننه هننننل مننننون سننننان، ضننننرور 
ڪنهن نه ڪنهن ڪنم اچني 

پنوِء شنهنزادو وڌينو ”  ويننديننا
اڳتي ۽ ٿنلنهنو مناڻنهنو بنه 
اٿي سندس پٺيان لڳنو. 
ٿورو پنڌ ڪنينائنون تنه 
ڏسنننن تنننه هنننڪنننڙو 
منناڻننهننو آهنني جننو 

ليٽيو پيو آهني ڇنر تي 
۽ 

ڪننننن زمننننيننننن 
سنان اينئنن الينو 
پنننينننو آهننني جنننو 

ڄننڻ تننه ڪننجننهننه 
 ٻڌي رهيو آهيا

اهنننننننننو منينان، “ شهزادي پ نينس تنه 
ڏنننننننو تننننننه هنن جنواب ”  ڇا پيو ڪرين 

شهزادي وري سنوال ” آئنننننون ٻننننننڌان ويننننننٺننننننو.“ 
هنننينننتنننري ڌينننان سنننان ڇنننا وينننٺنننو “ ڪنننينننس تنننه 

جننيننڪنني بنننه جننهننان ۾ “ هن جنواب ڏننو تنه ”  ٻڌين 
ٿئي پيو، اهو ويٺنو ٻنڌانا منننهنننجنا ڪنن اهنڙا تنه سنرال 
آهن، جو ڪنهن بنه شنيِء ذري جنينتنري بنه ڪنٿني ڪنا 

رڳنو گناهنه جنو  -چرپر ڪئي ته هڪدم جنهنٽني ٿنا وٺنن
وڌي ٿو ته ان جو اهو ننڊاکرو خنامنوش آواز بنه ٻنڌي ٿنو 

چ و ٻڌائي ته هوَء جا پنوڙهني “ شهزادي چيو، ”  سگهانا
راڻي آهني جنننهنن جني ڌيَء جنو ُحسنن منلنڪنان منلنڪ 
مشهور آهي، تنهن جي درٻار ۾ هن وقت ڇا پيو وهني 

 ”واپري  ڏسون ته ڪيئن ٿو ٻڌائي سگهينا
پوڙهي راڻيَء جي درٻار ۾، هڪ غريب “ هن جواب ڏنو، 

عاشق جي سسي ورجنڻ واسنطني تنرار تنينز پنئني ٿنئني، 
تنننننهننن تنني ”  آئننون ان جننا گسننهننڪننا ٻننڌي رهننيننو آهننيننانا

هنل منون “ شهزادي کي اچرج وٺي ويو ۽ چنينائنينننس تنه 
پوِء هي ٽنينئني ” سان، تون ضرور مون کي ڪم ايندينا

پنهنجو رستو وٺي هليا، تان جو پري کان گوڏن تنائنينن 
ٻه پير ڏسڻ ۾ آين ماڻهوَء ٽنگن جو ۽ بندن جنو بناقني 
ٻيو حصو، هنن جي نظرن کان غنائنب هنو. ڪنافني پنننڌ 
ڪرڻ کانپوِء آخنر هنو ان مناڻنهنوَء جني ڳنونيَء ۽ منٿني 
تننائننيننن اچنني پننهننتننا. شننهننزادي کنني حننيننرت وٺنني ويننئنني، 

تنننهنن تني ”  اهلل اڪبرا انسنان ۽ اينڏو ڊگنهنوا“ چيائين: 
هننائننو، پننر آئننون جننيننڪننڏهننن “ هننن منناڻننهننوَء جننواب ڏنننو، 

پنهنجن عضون کي ڪنهن ريت ڊگهي ڪرڻ تي اچان 
تننه هننوننند هننن کننان بننه هننزاريننن ڀننيننرا وڌيننڪ ڊگننهننو ٿنني 
سگهان ٿو. سڄيَء دنيا ۾ اتانهين کان اتانهنينن جنبنل 
کننان بننه اوچننو ٿنني سننگننهننان ٿننو. جننيننڪننڏهننن مننون کنني 
نوڪري ۾ رکندا ته آئون اوهان جي تمام چ ي خدمت 

هليو آ  تون بنه شنايند ڪنم “ شهزادي چيس، ”  ڪندس.
 ”جو ٿينم.

اهڙيَء ريت هو چارئني رسنتنو وٺني اٿني هنلنينا، تنان جنو 
هنننڪنننڙو مننناڻنننهنننو وينننٺنننل رسننننتنننني تنننني 

ڏٺائون جننهنن جني اکنينن 
تي پٽي ٻڌي پئي هئيا 
شنننهنننزادي وڌي ان کنننان 

تنهنجون اکيون ڪمزور آهنن “ پنننننن ننننننيننننننو، 
ان مناڻنهنوَء جنواب ”  ڇا، جو روشني سهي نٿو سگنهنينن 

ايئن نه آهي، منهنجي نظر ته پاڻ اهڙي تيز آهني “ ڏنو، 
جو مون کي اکين تي پٽي ٻڌڻي ٿي پوي نه تنه جنننهنن 
به شيِء تي منهنجي نظر پوندي سان ڀڄي، ُڀنري، پنرزا 
پرزا ٿي وينديا جيڪڏهن اهو گڻ اوهان جي خدمت ۾ 
” ڪم اچي سنگنهني تنه منون کني پناڻ سنان وٺني هنلنوا

هننلنينو اچ، تننون بننه شناينند ڪننم اچنني “ شنهنزادي چنيننس، 
 ”سگهينا

  ڪهاڻي

 قديم 

مترجم: خانصاحب 
 مريد علي
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پوِء سڀئي وڌيا اڳتي. هليا وڃن، هليا وڃن تنه ڏسنن تنه 
هڪڙو ماڻهو آهي جو نٽهڻ اس ۾ ليٽيو پنينو آهني ۽ 
سڄو ُبت اس ۾ ايئن پيو ڏڪيس ڄڻ سرديَء ۾ ڄمي 
برف ٿي ويو اٿنسا سننندس ُبنت جنو هنڪنڙو عضنوو بنه 

 اهڙو ڪونه هو، جنهن کي ڏڪڻيَء نه ورتو هجي.
سنج جني تنپنش اينتنري قندر سنخنت “ شهزادي پن نينس، 

 ” آهي ته به تون سيَء ۾ پيو ڏڪينا سبب ڇا آهي 
آبهنوا جني بنننسنبنت منننهنننجني “ هن ماڻهوَء جواب ڏنو، 

طبيعت ٻين انسانن جي ابتڙ آهي، يعني جنينتنري قندر 
گرمي گهڻي هوندي، ايتري قدر مون کني سنردي زيناده 
لڳندي آهي ۽ آئون زياده گرميَء ۾ ڏڪننندو آهنينان ۽ 
جنڏهنن سنردي گنهنڻني هنوننندي آهني تنه منون کني اچنني 
گننرمنني وٺننننندي آهنني. ايننتننري قنندر جننو بننرف ۾ کننڻنني 
بيهندس ته گرميَء جي شدت کان ساهه کڻڻ مشنڪنل 
ٿي پوندو اٿما وري هڪ ٻرندڙ کوري جني وچ ۾ منون 
کي اهڙو ٺار لڳندو آهي جو خبر ننه پنونندي اٿنم تنه ڇنا 

 ”ڪريانا
تنون بنينشنڪ هنڪ “ شهزادي اهنو حنال ٻنڌي چنينس تنه 

عنجننينب انسنان آهنيننن. جننينڪننڏهنن منون وٽ نننوڪننري 
پوِء هو سڀئي گڏجي اٿي ”  ڪرڻ گهرين ته هليو آ .

اڳتي وڌيا. هلندي هلندي اڳينان هنڪ ٻنينو مناڻنهنو 
ڏٺائون، جنهن جي ڳوي اينتنري ڊگنهني هنئني جنو 
هن سڀني اتانهن جبلن جي پرينَء ڀر پئي هنينڏي 

تنون “هوڏي نهاريو. شهزادي هن کي ڏسي پ يو، 
 ”اهڙي ڌيان سان ڇا کي پيو نهارين 

منهنجون اکيون اهڙيون تنکنينون، “ هن جواب ڏنو، 
اهڙيون روشن ۽ تيز آهن جنو آئنون اننهنن ٻنينلنن، 
ٻنننينن، جنبنلنن ۽ مناٿننرينن جني پنوينان دننينا جنني 

شنهنزادي ”  آخري حد تائين به ڏسي سگهان ٿنوا
چ ننو، هننل مننون سننانا تننو جننهننڙي “ چننيننس تننه 

 ”ڪارائتي ماڻهوَء کي ڪو هٿان وڃائبوا
ايئن هي شهزادو هنن پنهنننجنن ڇنهنن ئني عنجنينب ۽ 
غريب نوڪرن سميت هلندي هلندي اچي ان شنهنر ۾ 
پهتو، جنهن ۾ اها ڪراڙي راڻي رهندي هئي. ڪنننهنن 

هنن راڻنيَء کني ”  ته آئون ڪنينر آهنينان.“  -کي ٻڌائڻ بنا
جيڪڏهن تون مون کي ڌيَء جو سنڱ ڏينننديننَء “چيو، 

ته جيڪو به سخت ڪم مون تني رکنننديننَء، سنو آئنون 
جادوگرڻ جڏهن ڏٺو ته هڪڙو ٻنينو ”  پورو ڪري ايندس.

اڻ ڄاڻ، ڏٽو مٽو نوجوان، ڄار ۾ اچي  اٿو آهني، تنڏهنن 
منننهنننجنا ٽني ” خوشيَء ۾ ڀرجي ويئي ۽ چنينائنينننس تنه 

شرط آهن، اهي جنينڪنڏهنن تنون پنورا ڪننندينن تنه پنوِء 
” توکي پنهنجي ڌيَء جو مڙس ۽ خاوند بنڻنائنيننندينسا

راڻنيَء ”  پهريون شرط ڪنهنڙو آهني “ شهزادي پ يس، 
” ڳاڙهي سمنننڊ“ مون پنهنجي آ ر جي منڊي “ چيس ته 

۾ ڪنهن هنڌ ڪيرائي ڇڏي آهي، اها منون کني لنهني 
 ”  آڻي ڏيا

شهزادو ويو پنهنجي جاِء تي نوڪرن وٽ ۽ اننهنن سنان 
پنهنرينون شنرط پنورو ڪنرڻ “ وڃي حقيقت ڪنينائنينن تنه 

ڳاڙهني سنمنننڊ منان منننڊي ڳنولني “ مشڪل آهيا چي، 
” سو اهو شرط ڪهڙيَء ريت پنورو ٿني سنگنهننندو ”  اچا

آئون ٿو ننهناري ٻنڌايناننَو “ تکين اکين واري نوڪر چيو، 
پنوِء هنن سنمنننڊ ۾ ”  ته منڊي ڪهڙي هنننڌ پنئني آهنيا

او، اهنا ننوڪندار پنٿنر ۾، ُهنتني لنٽنڪني “ نهاري چيو ته 

هنڪ “ تنهن تي قد جي ڊگهي نوڪر چيو، ”  پئي آهيا
ڀيرو مون کي اها رڳو ڏسڻ ۾ اچي تنه هنونند جنهنٽ ۾ 

جني “اتي رت جهڙي ٿلهي ماڻهوَء چيو ته ” کڻي اچان.
ڳالهه رڳو ايتري آهي ته پوِء النڪنو ننه ڪنينو. آئنون ٿنو 

ايئن چئي هن ڇا ڪيو جو ”  اها مشڪالت دور ڪريان.
نسوڙي، پنهنجو انود ڪاسائيَء جي کڏ جيڏو وات سمنڊ 
۾ وجهي، کڻي جو کوليائين ته سمنڊ جو پاڻني جنينئنن 
نه ڪنهن غار اندر گڙ گڙ ڪري گهڙي پوي، تيئن گنڙ 
گاٽ ڪري هن جي وات ۾ گهڙي پيو، تنان جنو سنڄنو 
سمنڊ ايئن وهي وهي، سڪي وڃي پنٽ ٿنينو. بنس پنوِء 
ته هن ڊگهي ننوڪنر ٿنورو ئني نسنوڙي هنڪنڙي ئني هنٿ 

 ”سان گهڙيَء ۾ منڊي کڻي ورتي.
شهزادو ڏسو ته خوشيَء ۾ نه پيو مناپنيا دل جنو دل ۾ 
کلندو ٽهڪ ڏيننندو، اهنا منننڊي هنٿ ۾ کنڻني هنڪندم 
جادوگرڻ وٽ ويو. جادوگرڻ منڊيَء کي ڏسي عنبنرت ۾ 

منڊي برابر “ چيائينس ته پننننئنننننجننننني وئننننني، 
پنهننريننون شنرط تننو پننورو  -اها ئني آهني

ڪيو، هاڻي ٻنئني شنرط 
جننننننننننو وارو 
آهي: هنن 

منهنننجني 
قننننلننننعنننني 

جننني 
سامهون، ٻيلي 

ٿلها متارا رڳا پيا چرن، انهن سڀننني ۾ ٽي سنئنو 
رڳن کي وارن، سن نن ۽ هنڏن سنوڌو کنائني وو ۽ پنوِء 
منهنجي هن محالت جي تهه خاني ۾ ٽي سنئنو شنراب 
سان ڀريل مٽ پيا آهنن، اهني بنه پني وو، جنينئنن هنڪ 
 ڙو به ان شراب مان ننه بنونيا پنر جنينڪنڏهنن اينئنن ننه 
ڪري سگهئين ته تنهنجي سسي الهي تنوکني قنلنعني 

ڪنو “ شهزادي پ يو تنه ”  کان هيٺ اڇالرائي ڇڏينديسا
هنڪ اڌ مننهننمننان ڀننال پنناڻ سننان هننن دعننوت ۾ شننريننڪ 
ڪريان  گڏجي کنائنڻ ۾ منزو آهني، اڪنينلني کنائنڻ ۾ 

 ”بک ئي مريو وڃيا

اهو ٻڌي ڪراڙي جادوگرڻ کلي ڏنو ۽ ٽنوڪ طنور چنوڻ 
ڀلي، ڀلي، هڪڙو مهمان سدا پاڻ سان آڻنج، پنر “ لڳي، 

خبردار جي هڪ کان وڌيڪ ٻيو مهمان پناڻ سنان آنندو 
شهزادو موٽي پنهنجن نوڪرن وٽ آيو ۽ ٿلنهني ” اٿئيا

 -ماڻهوَء کي چيائين ته تون اڄ منهنجنو منهنمنان آهنينن
تنننهنن ”  هڪ دفعو ته اڄ خوب پيٽ ڀري رئنو ڪنجنانِءا

تي هن ٿلهي ماڻهوَء پنهنجو ڪمربند ڇنوڙي ڇنڏينو ۽ 
هننڪنندم وڌي وڌي اڳنني کننان بننه هننزار ڀننيننرا وڌيننڪ 
 وڪجي ٿنلنهنو ٿني پنينو. پنوِء جنڏهنن وينٺنو من نت جني 
دعننوت کننائننڻ تننه ٽنني سننئننو رڳننا کننائنني وڃننڻ ۾ ڪننابننه 
تڪليف ڪانه ٿيس ۽ اٽلو پ اڙيَء وارو هڏو ڳڙڪائني 

آهي ڪو اڃان به ٻئني قسنم جنو طنعنام، “ چوڻ لڳو ته 
تنهن کانپوِء هن مٽن مان سڀ شراب پي ”  جو کائجي 

ڇڏيو ۽ اننهنن جني تنرن ۾ هنڪ  نڙو بنه ننه ڇنڏينائنينن. 
اهڙيَء ريت جڏهن شهزادي جنڏهنن ٻنئني شنرط جني بنه 
پورائني ڪنئني تنه ڪنراڙي رن کنان رڙ ننڪنري وئني ۽ 

هن وقت تائين ڪنوبنه مناڻنهنو، جنينڪني تنو “ چيائين ته 
ڪيو آهي، سو نه ڪري سگهيو آهي، پر هناڻني ٽنئنينن 
شرط جو وارو آهي جو سڀني کان ڏکيو آهي ۽ ينقنينننن 

ر وڃائيندينا  ”ان جي بجاِء آڻڻ ۾ تون پنهنجو سس
سانجهيَء جنو آئنون پنننهنننجني ڌيَء کني “ پوِء چيائين 

تنهنننجني ڪنمنري ۾ وٺني ايننندينس ۽ اتني تنو وٽ 
ڇڏي وينديسانس. توکي موڪل آهي ته پنهننجني 
ٻانهن ۾ هن کي سوگهو جنهنلني وينهني رهنج، پنر 
سننمننورو وقننت سننجننات رهننجا آئننون وري پننوري 
ٻارهنينن وڳني تنو وٽ ايننندينس. اننهنيَء وچ ۾ 
جيڪڏهن منهنجني ڌيَء ڪنينڏاننهنن گنم ٿني 
نر جنو خنينر ننه آهنيا ” وئي تنه پنوِء تنننهنننجني سس

واهها هي ڪم ته بلڪل “  -شهزادي خيال ڪيو
سکيو سهنننجنو آهني، اهنڙينن حنالنتنن ۾ آخنر 
ڪٿان ٿي اکين ۾ ننڊ اچيا هي بنه شنرط 

تنهن هنونندي هنن ”  رکڻ جي ڳالهه آهيا
پنننننهنننننجننن نننوڪننرن کنني سننڏي، کننيننن 
ڪننننراڙي جننننادوگننننرڻ جنننني ڳننننالننننهننننه 
سربسنتني سنڻنائني ۽ پنوِء چنينائنينن، 

خننبننر ئنني ڪننانننه ٿنني پننوي تننه هننن “ 
شننرط اننندر ڪننهننڙي حننرفننت رکننيننل 
آهننيا تنننننهنننننڪننري اڄ رات جننيننڪننا بننه 
خبرداري ڪجي، سا ٿنوري آهني. اننهنيَء 

اوهننيننن بننلننڪننل سننجننات رهننجننو، مننتننان الِء 
شهزادي ڪنهن کيڏ سان سنڀننني جني 

 ” اکين ۾ سرمو پائي ڀڄي وڃي.
پننوِء جننڏهننن رات ٿنني تننه ڀننوپنني جننادوگننرڻ 
ڌيَء کي پاڻ سان وٺي آئي ۽ شهزادي کي سنندس 
ٻننانننهننن ڏيننئنني چننپ چننا  هننلنني ويننئنني. هننن جنني وڃننڻ 
کانپوِء، انگاس جيڏي ڊگنهني ننوڪنر، پناڻ کني وينڙهني 
سينڙهني، هنننن ٻنننهني جني چنوڌاري هنڪنڙو گنول دائنرو 
کڻي ٻڌو ۽ ٿلهو ماڻهنو وري دروازي جني اڳنينان اينئنن 
ٿي بيهي رهيو جيئن ڪننهنن بنه صنورت ۾ ٻنينو ڪنو 
منناڻننهننو اننندر گننهننڙي نننه سننگننهنني. شننهننزادو ۽ ڇننوڪننري 
خاموش ويٺا رهيا ۽ هنڪ لن نه بنه منننجنهنائنن ڪنننهنن 
ڪونه ڳالهايو. دريَء منان چنننڊ جني روشننني ڇنوڪنريَء 
جي منهن تي پئي ٿي، تننهنن ان کني پناڻ وڌينڪ منن 
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موهيندڙ پئي بڻايو. شهزادي جني اکنينن ۾ ٿنڪ اصنل 
ڪونه ٿي ٿيو، ڇو ته سواِء شهزاديَء جي ُحسن ۽ جمنال 
ڏانهن پنهنجي ڪمال محبت ۽ خنوشنيَء وچنان وينهني 

 نهارڻ جي، سندس اکين کي ٻيو ڪم به ڪهڙو هو 
اهننا حننالننت يننارهننيننن وڳنني تننائننيننن رهنني ۽ ان وقننت هننن 
ڏيهان تڙيل جنادوگنرڻ شنهنزادي ۽ سننندس مناڻنهنن تني 
اهنڙو اثننر وڌو، جنو گننهننڙيَء ۾ سننڀننئنني گنهننريَء ننننننڊ ۾ 
پئجي ويا ۽ انهيَء ئي مهل اها ڇنوڪنري سننندن هنٿنن 
مان کڄي ويئيا هو ويوارا ننڊ ۾ اهنڙا تنه غنلنطنان ٿني 
پيا هئا، جو پوڻين ٻارهين وڳي تائين يڪي سندن اهنا 

اکنينون ڏسنون تنه اکنينون ننه کنلننا پنر پنوِء  -حالنت رهني
جڏهن منٿناننئنن اهنو جنادوَء جنو اثنر گنهنٽنينو، تنڏهنن هنو 
 -جنناڳننيننا ۽ جنناڳنني ڏسننن جننو کننڻنني تننه هننٿننن تنني پننرتننا

ڇوڪري ٺهي ئي ڪانها اها حالت ڏسي، شهزادي وٺني 
ووِءا ووِءا ڪنئنني ۽ چننيننائننيننن: “ پننننهنننننجننن نصننينبننن تنني 

 ”هاڻي بازي هٿان ويئي ۽ منهنجو خير ڪونهي.“
هن جا وفادار نوڪر به افسوس جا هنٿ منهنٽنڻ لڳنا، پنر 
سرلن ڪنن واري چيو ته توهين چپ چا  ڪري وينهنو 
ته آئون منلنڪ جنو وا  سنوا  جنهنٽنينان تنه ڇنا ٿني رهنينو 
آهيا پوِء هن هنڪ پنل، پنوري ڌينان سنان ڪنن ڏينئني، 
ٻڌي بنينان ڪنينو تنه ڇنوڪنري هنن جناِء کنان ٽنن سنئنو 
ڪالڪن جي پنڌ تي آهني ۽ هنڪ جنبنل جني غنار ۾ 
ويٺي پنهنجي بدبختيَء تي ماتم ڪنري. اينئنن چنئني، 
هن انگاس جهڙي ڊگنهني سناٿنيَء ڏي ننهناري چنينو تنه 

فق  تون ئي هن مشڪالت ۾ مدد ڪري سگهندين. “ 
” تون ڏهه ويهه وکون کڻندينن تنه اتني وڃني پنهنوننندينن.

بنينشنڪ، منگنر هنو تنينز “ ڊگهي قد واري همراهه چيو ته 
نظر وارو به هلي، جو ضرورت پوي ته پنهنجي تيز ننظنر 
سان جبلن کي ڀڃي ڇيهنون ڇنينهنون ڪنري، اسنان الِء 

پوِء ڊگهو ماڻهو پننهنننجني ”  رستو ته صاف ڪندو هليا
ٻئي ساٿنيَء سنان، جنننهنن جني اکنينن تني پنٽنينون ٻنڌل 
هيون، بنهه اک ڇنڀ ۾ هن جادوَء جي جنبنل وٽ وڃني 
رسيو. ڊگهي همراهه يڪدم پنهنجي ساٿيَء جي اکينن 
تان پٽيون الٿيون ۽ هن جني ننظنر پنوڻ سنان سنامنهنون 
وارو جبل ڇيهون ڇيهون ٿي ويو. پوِء هن ڊگهي غنالم 
ڇا ڪيو جو جهٽ هڻي ڇوڪريَء کني کنڻني هنڪ پنل 
۾ آڻنني شننهننزادي وٽ پننهننوننايننو ۽ پننوِء مننوٽنني وڃنني 
پنهنجي همراهه کي کڻي آيو. اهڙيَء طرو جنڏهنن پنورا 
ٻارهن لڳا ته هو سڀئي، جيئن جادوَء جي اثر کنان اڳني 
هئا، بنننهنه تنينئنن اتني بنننينا ٺنننينا وينٺنا رهنينا. ڪنراڙي 
جادوگرڻ چپ چا  حقارت سان منرڪننندي پنوري وقنت 
تي شهزادي ڏانهن ايئن اچي رهي هئي ۽ پاڻ کي ڄنڻ 

هناڻني تنه هني  شنڪنار “ ايئن چنونندي ايننندي هنجني تنه 
منهنجي بنهه ڄار ۾ اچي پيو آهي. مننهنننجني ڌيَء تنه 

پر جڏهن ويجهنو آئني ”  سوين ميل پري جو ويٺي آهيا
۽ ڌيَء کي شهزادي جي ڀاڪر ۾ ڏٺنائنينن، تنڏهنن ڄنڻ 
ڪا شيِء هٿ مان ڪري پيس. ڀڻ ڀڻ ڪنري چنينائنينن 

هي ماڻهو ته منهنجو به ڪو استاد لڳي، ڪهنڙا ننه “ ته 
 ”عبرت جهڙا ڪم ٿو ڪريا

هاڻي ڇوڪنريَء کني شنهنزادي جني حنوالني ڪنرڻ ڌاران 
هن ڀوپيَء الِء ٻيو چارو ئي ڪونه هو، پر تننهنن هنونندي 
به آخري ڌڪ هڻڻ الِء ڌيَء کي ڪن ۾ چنئني ورتنائنينن 

حنينف اٿنئني جنو خسنينس مناڻنهننو زوريَء کنڻنينو ٿننو “ تنه 

وڃيئيا توکان ته ڪنهن پ يو به ڪونهي، ڪنينتنرو ننه 
بهتر ٿئي ها، جو تون پاڻ ڳولي پنهنجي پسند موجنب 

هنن اڻ ڄناڻ منننرور ڇنوڪنريَء ”  ڪو گهوٽ ڪرين هناا
جي دل ۾ اچانڪ ڌڪار ۽ دشمنيَء جا جذبنا اڀنري آينا 
۽ هن وير وٺڻ ۽ پناڻ کني آزاد ڪنرائنڻ جنون تندبنينرون 

 سوچڻ شروع ڪري ڏنيون.
ٽني سنئنو “ ٻئي ڏينهن صبح سناڻ هنن حنڪنم ڏننو تنه 

جنڏهنن ”  ڀريون ٻارڻ جون ڪاٺيون هنڪ هنننڌ گنڏ ٿنينن.
ڪاٺيون گڏ ٿي چڪيون، تڏهن وٺني کنڻني اننهنن کني 

جنينتنوڻنينڪ اڳنينان “ باهه ڏياريائين ۽ پڌرو ڪيائينن تنه 
ٽيئي شرط پورا ٿيا ته به آئون شنهنزادي سنان تنينسنينن 
شادي نه ڪنديس جيسين هن جي ساٿين منان هنڪنڙو 
همراهه هن آڙاهه جي وچ ۾ نه ويهندو. هن جو خيال هنو 
ته ڪنهن به نوڪر کي کٽي ڪانه کڻندي جو شهنزادي 
خاطر پاڻ کي باهه ۾ سناڙي نناس ڪنري، تنننهنننڪنري 
شهزادو پاڻ ئي سندس سڪ ۾ باهه جي مچ ۾ گهنڙي 
پوندو ۽ سڙي مرندو. اهڙيَء طرو هوَء هن کان هنمنينشنه 

 الِء ڇٽي پوندي. 
اهي ڳنالنهنينون ٻنڌي ننوڪنرن پناڻ ۾ صنالو ڪنئني ۽ 
چيائون ته سواِء گرميَء ۾ سنيَء کنان ٿنڙڪننندڙ هنمنراهنه 
جي، اسان سڀني پنهنجي پنهنجي خدمت بنجناِء آنندي 
آهني. هناڻنني آهني هنن جننو واروا ايننئنن سنڀننننني گننڏجنني، 
پنهنجني اننهنيَء سناٿنيَء کني بناهنه جني کنوريَء ڏاننهنن 
اشارو ڪيو ۽ هو مزي سان وڃي منجهس ويهي رهينو. 
پوِء ته اها باهه ٽي ڏينهن الڳيتا پئي ٻري. جڏهن بناهنه 
جا شعال ڪنجنهنه جنهنڪنا ٿنينا تنه ڏسنن تنه اهنو مناڻنهنو 
ٽانڊن تي بيٺو سرديَء جني وگنهني اهنڙو ڏڪني جنهنڙو 
سر  جي موسم ۾ وڻ تي رهجي ويل پنن هنوا جني زور 
تي لڏندو آهي. هن جي چمڙيَء جو رنگ ئي ٿڌ سبنب 
 ري نيرو ٿي ويو هو ۽ گدڙ وانگر سنيَء ۾ وات  ناڙينو 

توبهها توبهها اهنڙي “ اوناڙيون پيو ڪري ۽ چوي پيو ته 
ٿنڌ مننون ڪننڏهنن نننه ڏٺنني ۽ نننه ٻننڌي، جنني ٿننورو وقننت 
وڌيڪ هلي ها ته هوند اتي جو اتي ڄمي برف ٿي مري 

هنناڻنني تننه ڪننراڙي جننادوگننرڻ جنني حسننيننن ”  وڃننان هنناا
ڇننوڪننريَء جنني ڇننٽننڻ جنني ڪننا واهننه ئنني نننه رهنني، سننو 
مجبور ٿي هن اچرج جهڙي دلوسپ جوان سنان شنادي 
ڪرڻ قبوليائين، پر جڏهن شهزادو پنهنجي ڪنوار کني 
ديننول ڏانننهننن نننڪنناو واسننطنني وٺنني پننئنني ويننو، تننڏهننن 
سندس ٻانڀ جهنڙي منا  سنوچنينو تنه هنيَء خنواري منان 

سننو هننڪنندم پنننننهنننننجننن ”  ڪننيننئننن سننهنني سننگننهنننننديننسا
سپاهين کي ديول ڏاننهنن منوڪنلني حنڪنم ڏننائنينن تنه 

 ”۽ وڃي منهنجي ڌيَء کي موٽائي وٺي اچوا” وڃو“
تنهن تي سرلي ڪنن واري پنهنجنا ڪنن کنڙا ڪنينا ۽ 
جيڪي هن ڪراڙيَء رن پنهنجن سپاهين کني منخن ني 
طور پئي چيو سو ٻنڌي پنننهنننجني ٿنلنهني هنمنراهنه کنان 

 ”هاڻي ڇا ڪريون “پ يائين ته 
ٿلهي وٽ ته انهيَء مناجنرا جنو تندارڪ هنڪنينو تنڪنينو 
رکيو هو. هن جنينڪنو سنمنننڊ جنو پناڻني پنينتنو هنو، سنو 
پنهنجو وات کولي ان مان وٺي کڻي پاڻيَء جني پنلنٽنان 
پلٽ ڪيائين تنه پنوڙهنيَء ڏائنڻ جنا منڙينئني هنٿنيناربننند 
گهوڙي سوار جيڪني دينول جني طنرف پنئني آينا، سني 
سڀ اتي جو اتي ٻڏي ويا. جڏهن جادوگرڻ کي اها خبر 
پهتي ته هن هڪ تننهنان ئني وڏو منددي لشنڪنر رواننو 

ڪيو، پر انهن جو به اهنڙو ئني حنال ٿنينو. تنکنينن اکنينن 
واري ڇا ڪيو جو هڪدم اکين تان پٽنينون الهني وٺني 
کڻي جو ان لشڪر ڏانهن ننهنارينائنينن تنه سنڀ سنپناهني 
شيشي وانگر ڀڄي ٽٽي چڪنا چنور ٿني وينا. هناڻني تنه 
نڪاو جي رسنم بنننا ڪنننهنن روڪ ٽنوڪ جني شنروع 
ٿي. جڏهن اها پڙهجي پوري ٿئي ته دينول جني دروازي 
وٽ ڇهن ئي نوڪرن وڌي اچني شنهنزادي کنان رخصنت 
گهري ۽ چيائونس اي شنهنزادها هناڻني تنننهنننجنون سنڀ 
مرادون پورينون ٿنينون ۽ وڌينڪ اسنان جني خندمنت جني 
توکي ضرورت نه آهي تنهنڪري اسين هاڻي پنئنون ٿنا 
پنڌ، اوهان ٻئي خدا کي پرتئوا اسان جي خندمنت اسنان 

شهزادو جڏهن ڪنوار کي وٺي پنهنجي منحنالت ”  سانا
کان اڌ ڪنالڪ کنن جني پنننڌ تني آينو تنڏهنن هنڪنڙي 
ڳو  جي ڀرسان ترسي پيو، پريان هڪڙي سنوئنرن جني 
ڌنار سوئر بيٺي چاريا اتي شهزادي پنننهنننجني زال کنان 

تنوکني خنبنر آهني تنه منننهنننجنو ڌننڌو ڪنهنڙو “ پ يو تنه 
آهنني  آئننون ڪننو شننهننزادو ڪننونننه آهننيننان. آئننون تننه هننن 
منناڻننهننوَء وانننگننر هننڪننڙو سننوئننر چنناريننننندڙ آهننيننان ۽ هننو 
منهنجو پي  آهي. هاڻي توتي ۽ مون تي الزم آهي ته 

اينئنن ”  پنهنجي پي  کي سوئرن چارڻ ۾ واهنر ڪنرينونا
چئي شهزادو ۽ سندس زال ڳو  جي مسنافنر خنانني ۾ 
لهي پيا. هن رات جو پنننهنننجني زال جنو شناهني لنبناس 
گم ڪرائي ڇنڏينو ۽ ان جني بندران صنبنح جنو مسنافنر 
خاني جي مالڪياڻيَء شهزاديَء کي هڪنڙي ڏاس جني 
جورابن جي جوڙي ۽ هڪ پراڻو زنانو ڪنڙتنو پنهنرڻ الِء 
آڻي ڏنو. صبح جو جڏهن شهزادي ننڊ مان سجات ٿي 

ٿني تنه “ ۽ هيَء حنالنت ڏٺنائنينن تنڏهنن دل ۾ چنينائنينن: 
ُجٺا مون کي پنهنجي هٺ ۽ وڏائيَء جني جنوڳني سنزا 

پوِء پنهنجي مڙس کي سچ پچ سنوئنرن جنو ” ملي آهيا
ڌنار سمجهي، صبح جو ساڻس گڏجي سوئنرن جني ڌڻ 
کي چارڻ الِء جهنگ ۾ ننڪنري وينئني. اهنا حنالنت ا  
ڏينهن هلي، مگر انهيَء عرصي ۾ هن ويواريَء ننازڪ 
بدن شهزاديَء جا پير  ٽجي رتو ڇاڻ ٿي پينا. هنن کني 

هنيَء حنالنت، آخنر ڪنينتنرو وقنت “ ڳڻتي وٺني وينئني تنه 
 ”سهي سگهنديسا

هڪ ڏينهن ڪي ماڻهنو شنهنزاديَء وٽ آينا ۽ کناننئنس 
توکي خبر آهي تنه تنننهنننجنو منرد سنچ پنچ “ پ يائون ته 
هنو... “ هن نماڻا ننينڻ کنڻني جنواب ڏننو تنه ”  ڪير آهي 

سوئرن جو ڌنار آهي ۽ هينننئنر شنهنر ڏي ڪنننهنن شنيِء 
اسنان “ هنن وري کنينس چنينو ”  شڪل وٺڻ الِء ويو آهيا

 ”سان گڏجي هل ته توکي وٽس وٺي هلونا
پوِء اهي ماڻهو شهزاديَء کي شهر جي قلعني وٽ وٺني 
آيا جتي سندس مڙس محالت جي اڳئين ايوان جي در 
وٽ شاهي لباس پهريو سندس استقبال واسنطني بنينٺنو 
هو. اول ته هن شهزادي کي سڃاتو ئي ڪونه، پر جڏهن 
شننهننزادي وڌي هننن کنني هننٿ مننان وٺنني ڀنناڪننر پنناتننو ۽ 

مون ته تنهنجي خاطر گهڻا “ چميون ڏيئي چيائينس ته 
ئي ڏک ڏکڙا سٺا، پر تو به منننهنننجني واسنطني ڪنافني 

تڏهن هڪنئي کي سنڃناتنائنون ۽ ڏارو ” تڪليف ڏٺيا
خوش ٿيا. پوِء ته هنن ٻنهي جي شنادي وڏي ڌوم ڌام 
سان ٿي. دل ٿي چوي ته جيڪر توهين ۽ اسنينن بنه ان 

 شاديَء ۾ هجون ها. 
*** 
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جي ڄنم جنو صنحنينح سنال،  
 معلوم ٿي نه سگھيو.

جنھن زماني ۾ الئل پور جنو 
ضلعو نئون ننئنون آبناد پنئني 
ٿننيننو تننه پنننننجنناب جنني ڳننو  
ڳو  منان مسنڪنينن مناڻنھنو 
ٻنيون حاصل ڪرڻ الِء ھن نئين ڪالونيَء ۾ جنٿنن 
جا جٿا ڇڪجي پئي پھتا. عام طور تي الئل پنور، 

)سنانندل بنار( وارو “  بنار” جھنگ، سرگوڌا وغيره کني 
 عالئقو سڏيو ويندو ھو.

ان دور ۾ امان جي عمر ڏھ ٻارھن سال کن ھوندي. 
اننننھنننيَء حسننناب سنننان سننننننندس ڄنننم پنننوئنننينننن 

)اوڻننينننھنننينننن( صنننديَء جننني آخنننري ڏھنننن 
 پندرھن سالن ۾ ٿيو ھوندو.

امڙ جو ابناڻنو ڏين  تنعنلنقني روپنڙ، 
ضنننلنننعننني اننننبنننالننن  )ھنننن وقنننت 

ننالني “  منننينلن ” ھندسنتنان( ۾ 
ھڪڙو ڳو  ھو. والدين وٽ 
چننننننننند ايننننڪننننڙ ٻننننننننني جنننني 
ايراضي ھنئني. تنن ڏينننھنن 
روپڙ ۾ ستنلنج ننديَء منان 
سرھند ننھنر جني کنوٽنائني 
پئي ٿي. ناني جني ٻننني 
نننھننر جنني کننوٽننائننيَء ۾ 
ھننننلنننني وئنننني. روپننننڙ ۾ 
اننننگننننريننننز حنننناڪننننم جنننني 

آفيس ۾ اھڙين زمينننن جنو 
معاوضو ڏنو ويندو ھو. نانو ٻنه 

ٽي ڀنينرا منعناوضني جني جناچ ۾ 
شھر ويو، ليڪن مناڻنھنو صن نا سنادو 

ھو. ڪڏھن اھو به ڪنھنن کنان پن ني ننه 
سگھيو ته انگريز جي آفيس ڪنٿني آھني ۽ 

مننعنناوضننو وٺننڻ الِء ڇننا ڇننا ڪننرڻننو 
پوندو. آخر صبر ۽ شڪر ڪري 

ويننھنني رھننيننو ۽ نننھننر جننني 
کنننوٽنننائنننيَء جننني منننزوري 

 ڪرڻ لڳو.
انھن ڏينھن ۾ اشتنھنار 

۾ “  بننننار” ڇننننپننننيننننو تننننه 
ڪالوني کلي آھي ۽ 

ننون ھناريننن کني ٻننننيننون من ننت ۾ پننيننون مننلننن. نننانننو 
پنھنجي زال، ٻن ننڍڙن پٽڙن ۽ ھڪڙي ڌيئڙيَء تي 
مشتمل آڪن  سناڻ ڪنري الئنل پنور الِء رواننو ٿني 
پيو. سواريَء جي توفيق نه ھئس، تنھنڪري پنينرينن 

 پنڌ نڪري پيو.
واٽن تي محنت مزدوريون ڪندا، پيٽ پالنيننندا پنئني 
ويا. نناننو ھنننڌ ھنننڌ تني قنلنيَء وارو ڪنم ڪنري ينا 
ڪنھن ٽال تي ڪناٺنينون ڏاريننندو ھنو. ننانني ۽ امنڙ 
ڪنھن جنو سنٽ ڪنتنيننندينون ھنينون ينا گنھنرن جني 
ڀتين ۽ آڳرن تي راڳو ڏينديون ھيون. الئل پور جني 
صننحننيننح دت جنني ڪنننننھننن کنني بننه خننبننر نننه ھننئنني. 
ھنننننڌئننون ھنننننڌئننون رلننننندا ڀننٽننڪننننندا ۽ 
پ ائيندا پ ائيندا ڏينننھنن جنو 
س ر ھ تن ۾ طئي ڪندا 

 ھئا.
ڏيننڍ مننھننيننننني جنني 
پنننننننننننڌ کننننناننننننپنننننوِء 
جننڙانننوالننه پننھننتننا. 
پيرين پنڌ ھلڻ 
۽ مننننننحنننننننننننننت 
مننننزوريننننن جنننني 
مشننننقننننت جنننني 
ڪننننننننري بننننننننت 
چننڪنننننا چننور ۽ 
پننيننر ُسننڄنني 
پننيننا ھننئننن. 
ھننتنني ٿننورا 
منننننھنننننينننننننننننا 
ترسيا. نانو 
سننننننننننننننڄننننننننننننننو 
ڏينننننننننننننھننننننن 
اننننننننننننننناج 

منڊيَء ۾ ٻوريون کڻڻ واري حمالگيري ڪننندو ھنو. 
ناني سٽ ڪتني وڪنڻننندي ھنئني ۽ امنڙ گنھنر جني 
سنننننڀننال ڪننننندي ھننئنني جننيننڪننو ھننڪننڙي ننننننڍڙي 

 جھوپڙيَء تي مشتمل ھو.
انھن ڏينھن ۾ ٻاڪري عيد جنو ڏڻ پنڻ آينو. ننانني 
وٽ ٿورا رپيا ڪٺا ٿيا ھئا. جنھن امنڙ کني ٽني آننا 
عيد جي خرچيَء طور ڏنا. زندگيَء ۾ پنھنرينون ڀنينرو 
امڙ جني ھنٿ تني اينتنرا پنئنسنا آينا ھنئنا. گنھنڻنو ئني 
سوچيائين، پر کيس انھن پئسن جو ڪارج سمنجن  
۾ نه آيو. وفات وقت سننندس عنمنر اسنيَء جني لنڳ 
ڀڳ ھئي، ليڪن سندس الِء سئو رپين، ڏھن رپين، 
پنج رپين جي نوٽن ۾ فرق ڪرڻ آسان ڪم نه ھنو. 
عيد جي خرچيَء وارا ٽي آنا ڪيترا ڏھاڙا ته امڙ جي 
پنوتنيَء جني پنالنند ۾ ٻنڌا پنينا ھنئنا. جنننھنن ڏينننھنن 
جڙانواله کان روانا پئي ٿيا تنھن ڏينننھنن امنڙ ينارھنن 
پئسن جو تينل خنريند ڪنري مسنجند جني ڏينئني ۾ 
وڌو. باقي ھڪڙو پئسو پاڻ وٽ رکيائين. ان کانپوِء 
جڏھن به يارھن پئسا پورا ٿيندا ھنئنس تنه ٿنڏي تني 

 مسجد ڏانھن تيل موڪليندي ھئي.
سڄي حياتي خميس جني شنام ڌاري اننھنيَء عنمنل 
تي باقاعدگيَء سان ڪاربند رھي. آھستي آھستني 
مڙني مسجدن ۾ بجليون اچي ويون. لنينڪنن الھنور 
۽ ڪننراچننيَء جننھننڙن شننھننرن ۾ بننه کننيننس اھننڙيننون 
مسجدون ُسجھنديون ھيون جن جا ڏيئا اڃان به تيل 
تي ٻرندا ھئا. وفات واري رات به امڙ جي سيرانديَء 
کان ملنمنل جني رومنال ۾ چننند آننا ٻنڌا رکنينا ھنئنا. 
گھڻو ڪري اھي پئسا به مسجد جي تيل الِء ڪنٺنا 
ڪنري رکننينل ھننئنس. ڇننو جنو اھنا جننمنعني جني رات 

 ھئي.
انھن چند آنڙن کانسواِء امڙ وٽ ننه ڪنا ٻني روڪنڙ 
ھئي ۽ نه ئي ڪو زيور ذرڙو. گذاري جي سنامنان ۾ 
وٽس آ رين تي ڳڻڻ جيتريون شيون ھيون. ٽي وڳنا 
سوٽي ڪپڙن جنا، ھنڪنڙو جنوڙو ديسني جنوتني جنو، 
ھننڪننڙو جننوڙو رٻننڙ جنني چننمننپننل، ھننڪننڙي عننينننننڪ، 
ھڪڙي منڊي جنھن ۾ ٽني ننننڍڙا فنينروزي جنا ٻنڙا 
پيل ھئا. ھڪڙو مصلو، ھڪڙي تسبنينح ۽ بناقني 
اهلل جو نالو. پنائنڻ وارا ٽني جنوڙا وڏي اھنتنمنام 
سان رکندي ھئي. ھنڪنڙو وڳنو تنن تني، ٻنينو 
پنننننھنننننجنني ھننٿننن سننان ڌوئنني وھنناڻنني ھننيننٺننان 
رکندي ھئي ته جنينئنن اسنتنري پنينو ٿنئني. 

 امڙ
 

 امڙ 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 ليکڪ: قدرت اهلل شهاب
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ٽيون ڌوپجڻ الِء پينو ھنونندو ھنو. ان کنان عنالوه اگنر 
چوٿون ڪپڙو وٽس ايندو ھو ته ڇپر ڇنپنر ۾ ھنڪنڙو 
جوڙو ڪنھن کي ڏيئي ڇڏيندي ھئي. انھيَء ڪري 
سڄي حياتيَء ۾ کيس پيتي ڌارڻ جني لنوڙ ئني ننه 
پئي. ڊگھي ۾ ڊگھي س ر تي وڃڻ جي تيناريَء ۾ 
کيس چند منٽن کان وڌيڪ ڪونه لڳندا ھئا. ڪپڙا 
ڳنڍڙي ڪري، مصنلني ۾ وينڙھنڻ. سنيناري ۾ اونني 
لوئي ۽ اونھاري ۾ سنھڙي پوتيَء جي ُٻڪر ھنننئني 
۽ جتي وڃڻو آھي اتي الِء تيار. آخنرت جنو سن نر بنه 
اھڙي سادگيَء سان ڪيائين. ميرا ڪنپنڙا پنننھنننجني 
ھٿڙن سان ڌوئي وھناڻني ھنينٺنان رکنينائنينن. وھنننجني 
سھنجي، وار سڪايائين ۽ چننند منننٽنن ۾ زنندگنيَء 
جنني ڊگنننھننني سننن ننر تننني روانننني ٿنني وئننني. جنننھنننڙي 
خاموشيَء سان ھسن دنيا اندر گذاريو ھنئنائنينن تنھنڙي 
خنامنوشنيَء سنان ُھنن دننينا ڏانننھنن ھنلنني وئني. اھننڙي 
موقعي الِء گھڻو ڪري ھيَء دعا گھرندي ھئني تنه  

اهلل سائينا ھلنديَء ھالئجانِءا اهلل سائنينن ڪنڏھنن ” 
 “به ڪنھن جو موٿاڄ نه ڪجانِءا

کننائننڻ پننيننئننڻ ۾ ھننوَء ڪننپننڙي لننٽنني کننان بننه 
وڌيڪ سادڙي ۽ غريب مزاج ھئني. سننندس 
دلننپننسننننند خننوراڪ مننڪننئننيَء جنني اٽنني جنني 
ماني، ڌاڻنن ۽  نودنني جني چنٽنڻنيَء سنان. 
باقي شيون خوشيَء سان کائيندي ھنئني، 
ليڪن شوق ڪري نه. لڳ ڀڳ ھر گنراھ 
تي اهلل جو شڪرانو بنجنا آڻنيننندي ھنئني. 
مننيننون ۾ اگننر ڪننڏھننن گننھننڻننو زور ڀننربننو 

ھيس ته ڪڏھن ڪڏھن فنرمنائنش ڪننندي 
ھئي. ليڪن نيرن تي چان  جنا ٻنه پنيناال ۽ 

ٽننپننھننريَء ڌاري سننادي چنناننن  جننو پننيننالننو ضننرور 
پيئندي ھئي. کاڌو فنقن  ھنڪنڙو وينلنو کنائنيننندي 

ھئي. گھڻو ڪنري ٻنپنھنريَء جنو. ڪنننھنن قضنا 
نئني رات جنو بنه. گنرمنينن جني ڏينننھنن ۾ 

ولوڙي مکڻ ڪڍيل ڇڊڙي لوڻني لسنيَء 
سننان ھننڪ اڌ سننادڙي منناننني سننننندس 

 پسنديده خوراڪ ھئي.
ٻين کي ڪا شيِء شوق سان کائيندي 

ڏسي ڏارو خوش ٿيندي ھنئني ۽ ھنمنينشنه 
سننڀ جننو خننيننر ” دعننائننون ڏيننننندي ھننئنني  

خا  ڪري پنھنجني سنر الِء ينا “  ھجي.
پنھنجي ٻوڙن جي الِء سڌو سنئنون ھنن 
ڪڏھن ڪج  ننه گنھنرينو. اول ٻنينن الِء 
گننھننرننندي ھننئنني ۽ تننھننان پننوِء خنندا جنني 
مخلوق جي حاجت روائنيَء جني طن نينل 
پنننننھنننننجنني ٻننوننڙن يننا عننزيننزن جننو خننيننر 
گھرندي ھئي. پنھنجي پٽن ينا ڌينئنرن 

منننھنننجنا ” کي ھن پنھنجي زبنان سنان 
چننوڻ جنني “  منننننھنننننجنني ڌيَء” يننا “  پننٽ

اوا اهلل ” دعوٰي نه ڪئي. سدائينن کنينن 
 ڪري سڏيندي ھئي.“ جا ڏنل

ڪنھن کان ڪم وٺڻ امڙ جي طبيعت 
کني ُاگنرو لڳننندو ھنو. پننننھنننجننا سنمننورا 
ڪم ھوَء پنھنجي ھٿنن سنان ڪننندي 
ھئي. اگر ڪو مالزم زور مسنس ڪنري 

سندس ڪم ڪندو ھو ته کيس عجيب شنرمسناريَء 
جو احساس ٿنينڻ لڳننندو ھنو ۽ احسنان منننديَء سنان 

 کيس سڄو ڏينھن پئي دعائون ڏيندي ھئي.
سادگي ۽ درويشيَء جو اھو رک رکا  ڪج  قندرت 
واري امننڙ جنني سنرشننتني ۾ وڌو ھننو ڪننجنن  يننقنينننننن 

 زندگيَء جي اٿل پٿل کيس سيکاريو ھو.
جڙانواله ۾ ٿورو عرصو ترسڻ پڄناڻنان ھنوَء پنننھنننجني 
والدين ۽ ننڍڙن ڀائرن سميت ٻنيَء جي ڳوال ۾ الئل 
پور جي ڪالونيَء ڏانھن روانا ٿيا ته کين ڄاڻ ئي نه 
ھئي ته کين ڪھڙي ھنڌ وڃڻو آھي ۽ ٻنني حناصنل 
ڪرڻ الِء ڪھڙا قدم کڻڻا آھن. امڙ ٻڌائيندي ھئني 
ته ان زماني ۾ ڪالونيَء جو تصور ھڪنڙي فنرشنتني 
ص ت بزرآ جو ھو، جيڪو ڪنھن واٽ تني وينھني 
ٻنين جا پروانا پيو ورھائيندو ھوندو. ڪيترا ئي ھ تا 
ھي  ننڍڙو قافلو الئل پور جي عالئقي ۾ پيرين پنڌ 
رلننننندو رھننيننو، لننيننڪننن ڪنننننھننن بننه واٽننڙيَء تنني کننيننن 
ڪالونيَء جو خضر صورت راھنما ننه منلني سنگنھنينو. 

، ۲۹۳آخر تنگ ٿي ھنن چڪ ننمنبنر 
جننيننڪننو تننن ڏينننننھننن نننئننون نننئننون 
پئي آباد ٿيو، وڃني لنڏو الٿنو. 
ماڻھو جٿن جا جٿا ڪيو اتي 
اچننني وسنننينننا پنننئننني. ننننانننني 
پنننننھنننننجنني سننادگننيَء ۾ اھننو 
ئنننننني 

سمجھيو ته ڪالونيَء ۾ آباد ٿيڻ جنو شنايند اھنوئني 
واحد طريقو آھي. تنننھنننڪنري ھنن بنه ھنڪنڙو ننننڍڙو 
پٽ واالري ڪکن ڪاڄرن جي کڻي ڀونگڙي اڏي ۽ 
غيرآباد زمين جو ھنڪنڙو ُٽنڪنَر ڳنولني منٿنس پنوک 
جي تياري ڪرڻ لڳو. انھن ئي ڏينھن ۾ مال کاتي 
جو عملو پڙتال تي آيو. ننانني وٽ تنه االٽنمنينننٽ جنا 
ڪاغذ پٽ نه ھئا. جنھن ڪري کيس چڪ مان ئني 
تڙي ڪڍيائون ۽ سرڪاري زمين تي ناجائز ڀونگڙي 
اڏڻ جي ڏنڊ ۾ سننندس ٿنان  ٿنپنا ۽ ھنننڌ بسنتنرا بنه 
ڳاري ڇڏيائون. عملي جي ھڪڙي ھمراھ ته چانديَء 
جون ٻه والڙيون به امڙ جي ڪنن مان الھني ورتنينون. 
ھڪڙي والي الھڻ ۾ ٿوري دير ٿنينس تنه سنٽ ڏئني 
کڻي ڇڪنينائنينننس جنننھنن سنان امنڙ جني ڪنن جني 

 پاپڙي به چيرجي پئي.
کنان ننڪنري جنينڪنو رسنتنو اڳنينان  ۲۹۳چڪ نمبر 

آين تنھن تي ھلي پنينا. گنرمنينن جنا ڏينننھنن ھنجنن. 
سڄو ڏينھنن ُلنَڪ پنئني لڳني. پناڻنيَء رکنڻ واسنطني 
ٺڪر جو پيالو به نه ھنئنن. جنتني بنه ڪنو کنوھ ننظنر 
آين امڙ پنھنجو رئو ُپسائي وٺنندي ھنئني تنه جنينئنن 
او لڳڻ سان پنھنجي ننڍڙن ڀائرن کي چوسرائيندي 

 ۷۰۵وڃي. اھڙيَء طرو ھو ھلندا ھلندا چنڪ ننمنبنر 
۾ وڃنني پننھننتننا جننتنني ھننڪننڙي ڄنناڻ سننڃنناڻ واري 
رھاڪوَء ناني کي پنھنجو ھاري ڪنري رکنينو. نناننو 
ھر ھالئيندو ھو. ناني مال چاريندي ھئي. امڙ ٻنننينن 
منان گناھ لنڻنني زمننينننندار جني منيننننھننن ۽ رڳنيننن الِء 
آڻيندي ھئي. تن ڏينھن کين ايتري به وسنعنت ننه 
ھنئنني جننو ھننڪنڙي وينلنني جني مناننني بننه َرَو تنني 
کائي سگھن. ڪنھن وقت جھنگلي ٻيرن تي 
ويلو ٽاريندا ھئنا. ڪنڏھنن گندرن جنون کنلنون 
اوٻاري کائيندا ھئا. ڪنڏھنن ڪنننھنن ٻنننيَء 
۾ ڪوڙيون انبڙيون ڪريل ملي وينون تنه 
ان جنني چننٽننڻنني ٺنناھنني وٺننننندا ھننئننا. ھننڪ 
ڏينھن ڄانڀي ۽ سرننھنن جنو سنات ڪنٿنان 
کين ھٿ اچي ويو. ننانني منحنننت منزوريَء ۾ 
کسٿس لڳي پنئني ھنئني. امنڙ ئني سنات چنلن  تني 
چاڙھيو. جڏھن رجھي تيار ٿيو ۽ سنات کني دال 
مننھننٽننڻنني سننان مننھننٽننڻ جننو وارو آيننو تننه امننڙ 
گننھننوٽننڻننو اھننڙو زور سننان  ننيننريننس جننو 
ٺڪر جي ُڪنننيَء جنو تنرو ئني ٽنٽني 
پيو ۽ سارو سات چل  ۾ وھي ويو. 
امڙ کي نانيَء جا دڙڪا ته ملنينا، پنر 
ٿڦا ٿنو ني پنڻ ٿنينس. رات جنو سنڄني 
آڪ  ڪاٺين تي ڪرينل سنات آ نرينن 

 سان چٽي چٽي مڙئي ٻالنگ  ڪيو.
، ننناننني کنني ڏارو راس ۷۰۵چننڪ نننمننبننر 

آيو. چند مھينن جني منحنننت منزدوريَء 
پڄاڻان نئين آبادڪاريَء جي سلسلي 
۾ آسننان قسننطننن تنني کننيننس ھننڪننڙو 
مربع )چووي  اينڪنڙ( ٻنننيَء جنو منلني 
ويو. آھستي آھستي ڏينننھنن  نرڻ لڳنن 
۽ ٽننن سننالننن اننندر ڳننو  ۾ سننننندن شننمننار 
اڇي ماني اڇي لٽي وارن ۾ ٿيڻ لڳنو. جنينئنن 
جيئن پئسڙو پاڇي ٿيڻ لڳو تيئن تينئنن ابناڻني 
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وطن جي ياد ستائڻ لڳن. جنننھنننڪنري خنوشنحنالنيَء 
جا چار پنج سال گذارڻ کانپوِء سڄي آڪ  ريل تي 
چڙھي منيل  ڏي رواني ٿي وئني. رينل جنو سن نر امنڙ 
کي ڏارو وڻيو. سڄو وقت دريَء کنان منننھنن ڪنڍينو 
تماشو ڏسندي رھي. ايئن ڪرڻ سنان ڪنوئنلنن جنون 
سنھيون ڇيتيون سندس اکين ۾ پنڻ پنئنجني وينون. 
جنننننھننن جنني ڪننري ڪننيننتننرا ڏھنناڙا اکننيننن اٿننڻ جنني 
بيماريَء ۾ گذاريائين. انھيَء تجنربني کنان پنوِء ھنن 
پنھنجني ڪنننھنن بنه ٻنونڙي کني ھنلننندي رينل جني 

 دريَء مان ڪڏھن به ٻوٿ ٻاھر ڪڍڻ نه ڏنو. 
امڙ ريل جي ٿرڊ ڪالس واري گناڏي ۾ ڏارو خنوش 
رھندي ھئي. گڏ سن نر ڪننندڙ عنورتنن ۽ ٻنارن سنان 
ھڪدم گھائل مائل ٿي ويندي ھئي. س ري ٿڪ ۽ 
رستي جي ڌوڙ جو مٿس ڪوبه اثر نه پنونندو ھنو. ان 
جنني بننرعننڪننس مننٿننئننيننن درجنني جنني گنناڏي ۾ ڏارو 
ڪڪ ٿيندي ھنئني. ھنڪ ٻنه ڀنينرا جنڏھنن منجنبنورن 
ايننئننرڪنننننڊيشننن دٻنني ۾ سنن ننر ڪننرڻننو پننيننو تننه ھننوَء 
ٿنڪننجني چنور ٿنني پننئني ۽ سنڄننو وقننت منٿننس قننينند 

 ڪاٽڻ وانگر ڳؤرو گذريو.
منيل  پھوي ناني پنھنننجنو ابناڻنو گنھنر ٺنينڪ ٺناڪ 
ڪرايو. مٽن مائٽن کني سنوکنڙينون پناکنڙينون ڏيناري 
موڪليائين. دعوتون ٿيون. پوِء امڙ الِء ور ڳولنڻ جنو 

 سلسلو شروع ڪيو ويو.
ان زماني ۾ الئل پوري زميننندارن جني ھناڪ ھنئني. 
سندن ڳاڻنينٽنو خنوش قسنمنت ۽ بناعنزت مناڻنھنن ۾ 
ٿننيننننندو ھننو. جنننننھننن ڪننري امننڙ جنني الِء جننيننڏانننھننن 
تيڏانھن مٽيَء جا نياپا نڙا اچڻ لڳا. ھنوننئنن بنه تنن 
ڏينھن امڙ جا ٺٺ ٺانگنر ھنئنا. ڀنائنپني بنرادريَء وارن 
تي رعب وجنھنڻ الِء ننانني کنينس ڏھناڙي ننوان ننوان 
جننوڙا پننارائننيننننندي ھننئنني ۽ ھننر وقننت ڪنننننوار وانننگننر 

 سينگاري سجائي ويھاريندي ھئس.
ڪڏھن ڪڏھن پراڻين يادن کي تنازو ڪنرڻ الِء امنڙ 

تننن ” ڀننورڙائننپ سننان پنناُڻ پننڏائننيننننندي چننوننندي ھننئنني  
ڏينھن ته ڳو  ۾ نڪرڻ ئي منننھنننجني الِء جنننجنال 
ٿي ويو. جيڏانھن کان لنگھان مناڻنھنو ٺسڳني بنينھني 
رھن ۽ چنون  ھنيَء خنينال بنخنش زمنيننندار جني ڌيَء 
آھي. ڏسون ڪھڙو خنوش نصنينب ٿنو پنرڻنائني وٺني 

 “وڃيس.
امانا تنھنجي نظر ۾ ڪو اھڙو خوش نصيب ڪنو ” 

اسننان وري کننيننس ڇننيننرو ڏيننڻ خنناطننر چننوننندا “  نننه ھننو 
 ھئاسين.

امڙ ڪنن جني پناپنڙينن تني ھنٿ “  توبهه توبهه پٽا” 
منھنجني ننظنر ۾ ڀنال ڪنينر ڪنينئنن ” رکندي ھئي  

پئي ٿي سگھيو. ھا منھنجي دل ۾ ايتري خنواھنش 
ضرور ھئي ته اگر مون کي اھڙو ماڻھو ملي جينڪنو 
ٻه اکر پڙھيل لکيل ھجي ته خدا جي وڏي مھربانني 

 “ٿيندي.
سڄيَء حياتيَء ۾ الشڪ اھا ئي ھڪ خواھش ھئي 
جيڪا امڙ جي دل ۾ پنھنجي ذات الِء پيدا ٿي. ان 
کي وري خدا ھيئن پورو ڪيس جو انھيَء ئي سنال 
امننڙ جننو وھننان  عننبننداهلل صنناحننب سننان ٿنني ويننو. تننن 
ڏيننھنن سنڄني عنالئنقني ۾ رڳنو عنبنداهلل جني ڳنالن  
ھئي. ھو ھڪ امير ڪبير خاندان جني اک جنو تنارو 

ھو، ليڪن پنجن ڇھن سالن جي عمنر ۾ ينتنينم بنه 
ٿي ويو ۽ ڏارو مسنڪنينن حنال پنڻ. جنڏھنن ابني جنو 
سايو سر تان ھٽي ويس ته اھنو اننڪنشناف ٿنينس تنه 
ابناڻني سنڄنني منلنڪننينت گنروي پننينل آھني. ننتنينجننن 
عننبننداهلل صنناحننب پنننننھنننننجنني امننڙ سننمننيننت ھننڪننڙي 
جھوپڙيَء ۾ لنڏي اچني وينٺنو. زر ۽ زمنينن جنو اھنو 
اننجننام ڏسنني ھننن اھننڙي مننلننڪننينت ٺنناھننڻ جننو عننزم 
ڪننيننائننيننن جننيننڪننا وينناج خننورن وٽ گننروي نننه رکنني 
سگھجي. نتيجي طور عبداهلل صاحب دل جان سان 
تننعننلننيننم پننرائننڻ ۾ جنننننبنني ويننو. اسننڪننالننرشننپ مننٿننان 
اسننڪننالننرشننپ حنناصننل ڪننننندو ۽ ٻننن ٻننن سننالننن جننو 
امننتننحننان ھننڪننڙي ھننڪننڙي سننال ۾ پنناس ڪننننندو، 
پنجاب يونيورسٽيَء جي منئنٽنرڪ واري امنتنحنان ۾ 
پھريون نمبر آيو. ان زمنانني ۾ غنالنبنن اھنو پنھنرينون 
واقعو ھو جو ڪنھن مسنلنمنان شناگنرد ينوننينورسنٽنيَء 

 جي امتحان ۾ رڪارڊ بيھاريو ھجي.
واتين سري، واڳين سري. تان جو اھا خنبنر وڃني سنر 
سيد جي ڪنن پھتي. جينڪنو ان وقنت عنلني ڳنڙھ 
مسنلنم ڪنالننينج جنو بننننيناد رکنني چنڪنو ھننو. تنننھننن 
پننھنننجنو خنا  منننشني ڳنو  منوڪنلنينو ۽ عنبنداهلل 
صنناحننب کنني وظننينن ننو ڏئنني، عننلنني ڳننڙھ گننھننرائنني 
ورتننائننيننن. اتنني عننبننداهلل صنناحننب ڏاري مننحنننننت سننان 
پنھنجو رنگ ڪڍيو ۽ بي اي ڪرڻ پڄاڻان اوڻيھن 
سالن جي عمر ۾ اتي ئي انگريزي، عربني، فنلنسن ني 

 ۽ حسابن جو ليڪورار ٿي ويو.
سنر سنينند کنني ان ڳنالنن  جننو جننننون ھنو تنه مسنلننمننان 
نوجوان گھڻي کان گھڻي تعنداد ۾ وڏينن منالزمنتنن 
۾ اچننن. تنننننھنننننڪننري ھننن، عننبننداهلل صنناحننب کنني 
سرڪاري وظي و ڏيارايو ته جيئن ھو انگلستان وڃي 

 آِء سي ايس جي امتحان ۾ ويھي. 
پوئين صديَء جا وڏڙا جھونڙا ست سنمنننڊ پنار واري 
س ر کي وڏي آفت سمجھندا ھئنا. عنبنداهلل صناحنب 
جنني مننا  پننٽننڙي کنني واليننت وڃننڻ کننان منننننع ڪننري 
ڇڏيو. عبداهلل صاحب جي سعنادت مننندي آڏو اچني 

 وئي ۽ ھن وظي و واپس ڪري ڇڏيو.
ان حرڪت تي سر سنيند کني وڏي چنڙ آئني ۽ ڏک 
پڻ ٿيس. لک ڀيرا سنمنجنھناينائنينننس، آتنارينائنينننس، 
ڊيڄاريائينس، ڌمڪيون ڏنائنينننس، لنينڪنن عنبنداهلل 

 صاحب جونَء جيترو به پوئتي نه ُچريو.
ڇا تون پنھنجي ڪراڙيَء ما  کني قنوم جني من ناد ” 

 سر سيد ڪڙڪي سان پ يس.“ تي ترجيح ٿو ڏين 
 عبداهلل صاحب ورندي ڏنس.“ جي ھائوا”

اھو ٽڪو جواب ٻڌي سنر سنيند آپني منان ئني ٻناھنر 
نڪري ويو. ڪمرو بند ڪري پھرين عبداهلل صاحب 
کني لننتننن، مننڪننن ۽ جننوتننن سننان  نينن  ڏنننائننيننن پننوِء 

علي ” ڪاليج جي نوڪريَء تان ڪڍندي چيائينس  
ڳڙھ مان نڪري ووا ھاڻ اھڙي ھنڌ وڃي مر جنتني 

 “مان تنھنجو نالو به ڪنين نه ٻڌان.
عبداهلل صاحب جيترو سعادت مند پٽ ھو اوترو ئني 
سعادت مند شاگرد پڻ ھو. نقشي تي کنينس منڙنني 
کننان ڏورانننھننون ۽ اڻننانننگننو ھنننننڌ گننلننگننت نننظننر آيننو. 
َڌ ۾ گلگت وڃي پھتنو ۽  تنھنڪري ھو نڪ جي سس
ڏسندي ئي ڏسندي گورنريَء جي عنھندي تني وڃني 

 پڳو.
جن ڏينھن امڙ جي م ڻي جي ڳنڻ ڳنوت پنئني ٿني 
تن ڏينھن عبداهلل صاحب موڪل تي ڳو  آيل ھو. 
قسمت ۾ ٻنھي جو ڳانڍاپو لکيل ھو. سندن م نڻنو 
ٿيو ۽ مھيني کانپوِء پرڻو به ٿيو تنه جنينئنن عنبنداهلل 

 صاحب ڪنوار کي ساڻ ڪري گلگت وٺي وڃي.
م ڻي کانپوِء ھڪ ڏينھن امڙ پنننھنننجني سناھنينڙينن 
سان ڀر واري ڳو  ۾ ميلو گھمڻ وئي ھئي. اتن ناق 
سان يا ڄاڻي واڻي عبنداهلل صناحنب بنه اتني پنھنوني 

 ويو.
امڙ جون ساھيڙيون کيس وڪوڙي ويون ۽ کينولون 
ڪري کانئس ڄڻيَء ڄنڻنيَء پنننج پنننج رپنينا ڪنڍينا. 
عبداهلل صاحب امڙ کي به گنھنڻني ئني پنئنسنا پنينش 
ڪيا جيڪي ھن نه ورتس. ڏارو زور پئجي وڃڻ تي 

 الچار امڙ يارھن پئسن جي فرمائش ڪيس.
“ ايڏي ميلي ۾ ينارھنن پنئنسنا وٺني ڇنا ڪنننديننَءا ” 

 عبداهلل صاحب پ يس.
ايندڙ جمعي رات تنھننجني ننالني تني مسنينت جني ” 

 امڙ ورندي ڏنس.“ ڏيئي ۾ تيل وجھنديس.
زندگيَء جي ميلي ۾ پڻ عبنداهلل صناحنب سنان امنڙ 
جو ليکو چوکو فق  جمعي جي رات ينارھنن پنئنسنن 
تننائننيننن ئنني مننحنندود رھننيننو. ان کننان وڌيننڪ رقننم نننه 

 ڪڏھن ھن گھري نه پاڻ وٽ رکي.
گلگت ۾ عبداهلل صاحب جو وڏو شان شوڪت ھنو. 
سھڻو بنگلنو، وڏو بناغ، ننوڪنر چناڪنر، دروازي تني 
سپاھين جو پھرو. جڏھن عبداهلل صناحنب دوري تني 
ٻاھنر ويننندو ھنو ينا منوٽننندو ھنو تنه سنتنن تنوپنن جني 
سالمي ڏنني ويننندي ھنئنس. ھنوننئنن بنه گنلنگنت جنو 
گورنر خا  سياسي، انتظامي ۽ سماجي اقتدار جنو 
حامل ھو، ليڪن امڙ تي ان سڄي دٻندٻني جنو ذري 
جنو بننه اثنر ننه ٿنينو. ڪنننھننن بننه قسنم جنو نننننڍو وڏو 
ماحول مٿس اثر انداز نه ٿيننندو ھنو. بنلنڪنه امنڙ جني 
سادگي ۽ خود اعتمادي ھر ماحنول تني چنپ چنپنات 

 ۾ ڇانئجي ويندي ھئي.
تن ڏينھن سر مالڪم ھيلي بنرطناننينا سنرڪنار جني 
طننرفننان گننلننگننت جنني روسنني ۽ چننيننننني سننرحنندن تنني 
پنولنينٽنينڪنل اينجنننٽ طنور رکنينل ھنو. ھنڪ ڏينننھننن 
ليڊي ھينلني ۽ سننندس ڌيَء، امنڙ سنان منلنڻ آينون. 
کين فراڪ پاتل ھئا ۽ پنننينون اگنھناڙينون ھنئنن. اھنا 
بي پردگي امڙ کني ڪنا ننه وڻني. تنننھنن تني لنينڊي 

تو واري زندگي ته جنينئنن ” ھيليَء کي چئي ڏنائين  
گذرڻي ھئي سا گذري وئي. ھاڻ تنون تنه پنننھنننجني 

اھو چنئني ھنن منس “  ڌيَء جي پ اڙي خراب نه ڪر.
ھنيننلنيَء کنني پنناڻ وٽ تننرسننائني ڇننڏينو ۽ ٿنورڙن ئنني 
مھينن ۾ کيس کاڌو رڌڻ، سبڻ ٽاڪڻ، سناننجنهنڻ، 
ڪننپننڙا ڌوئننڻ سننيننکنناري ابنني امننڙ ڏانننھننن مننوٽننائنني 

 موڪليائين.
جڏھن روس ۾ انقالب آيو ته الرڊ ڪوز سرحدن جنو 
معائنو ڪرڻ گلگت آيو. سندس اعزاز ۾ گورنر جني 
طرفان مھماني جھلي وئي. امڙ پنھنجي ھنٿنن سنان 
ڏھ ٻارھن طعام پنوناينا. کناڌو ڏارو لنذت ڀنرينو ھنو. 

مسنٽنر گنورننرا ” الرڊ ڪوز پنھنجني تنقنرينر ۾ چنينو  
جننھنن بنورچنيَء اھني طنعنام پنوناينا آھنن منھنربنانني 
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 “ڪري منھنجي طرفان سندس ھَٿ ُچمجو.
دعوت پڄاڻان، عنبنداهلل صناحنب ٽنڙنندو ٽنلننندو گنھنر 
موٽيو ته امڙ بورچي خاني جي ھڪڙي ڪنڊڙيَء ۾ 
تننڏي تنني ويننھنني لننوڻ ۽ مننرچننن جنني چننٽننڻننيَء سننان 

 مڪئيَء جي ماني پئي کاڌي.
ھڪڙي سٺي گورنر واننگنر عنبنداهلل صناحنب امنڙ جنا 

جنينڪنڏھنن الرڊ ڪنونز اھنا ”ھٿ چميا ۽ چيائينس  
فرمائش ڪري ھا ته ھو پاڻ بورچنيَء جنا ھنٿ چنمنڻ 

 “ٿو چاھي ته پوِء تون ڇا ڪرين ھا 
منان ان جني من نن منان ”امڙ نرو ڏئي چيس  “ مانا” 

پڪڙي پاڙئون پٽي ڪڍان ھاا پنوِء تنون ڇنا ڪنرينن 
 “ھا ا

منان سننندس ” عبداهلل صاحب ڊرامو ڪنينس  “  مانا” 
منن ننن کنني ڪننپنن  ۾ ويننڙھنني وائسننراِء ڏي ڏينناري 
موڪليان ھا ۽ توکني وٺني ڪناڏي ڀنڄني وڃنان ھنا 

 “جيئن سر سيد وٽان ڀڳو ھئس.
امڙ تي اھڙن گ تن جو ڪوبه اثر نه پنونندو ھنو. 

ليڪن ھڪ دفعو امڙ سڙ پچ جي باھ ۾ 
سننڙي ڪننوڪننال ٿنني وئنني جننيننڪننو ھننر 

 عورت جو ازلي ورثو آھي.
گننلننگننت ۾ ھننر قسننم جننا احننڪننام 

جي نالي تي جاري ٿيندا “  گورنري” 
ھئا. جنڏھنن اھنو ھنواننو امنڙ تنائنينن 
پھتو ته پاڻ عبنداهلل صناحنب سنان 

ڀال حنڪنومنت ” شڪايت ڪيائين  
ته تون ٿنو ڪنرينن، لنينڪنن گنورننري 

گورنري چئي مون غريب جو نالنو وچ 
 “۾ ڇو آندو ويندو آهي، اجايو سجايو ا

عبداهلل صاحب علي ڳڙھ جنو پنڙھنينل ھنو. 
منننزاو واري رت  نننڙڪننني پنننينننس ۽ 

اڙي ” ُرکنننائنننيَء سنننان چنننينننائنننينننننننس  
ڀاڳڀريا اھو تنھنجو نالو ٿنورئني 
آھنننني. گننننورنننننري تننننه دراصننننل 
تننھنننجني پنھناڄ آھني جنينڪنا 
ڏينننننھننن رات منننننھنننننجنني ڪننڍ 

 “ڪڍ ھوندي آھي.
مذاق جي حد ھئي. عبنداهلل 
صاحب سمجھينو تنه ڳنالن  
آئي وئي ٿي وئي، لينڪنن 
امننننڙ جننننني دل ۾ ڏک 
ويھجي وينو. اننھنيَء درد 
۾ اننننندر ئنننني اننننندر ۾ 

 ڪڙھندي رھي.
ٿنننوري عنننرصننني پنننڄننناڻنننان 

ڪشمير جو مھا راجا پنرتناب 
سنننننگنن  پنننننھنننننجنني مننھننا راڻننيَء 
سان گلگت جي دوري تني آينو. 
امڙ، مھنا راڻنيَء سنان پنننھنننجني 
اننندر جننو ڏک سننور اوريننو. مننھننا 
راڻنني پننڻ سننادڙي عننورت ھننئنني. 

ھناِء ھناِء اسنان ” جالل ۾ اچي وئي  
جي راڄ ۾ اھڙو قسيسا منان اڄ ئني 

مھا راجا کي ٿي چوان ته اھنو عنبنداهلل 

 “صاحب جي خبر وٺي.
جڏھن اھو مقدمو مھا راجا پرتاب سنننگن  وٽ پڳنو 
ته ان عبداهلل صاحب کي گھرائي پ ا ڳاڇنا ڪنئني. 
عبداهلل صاحب پڻ حينران ھنو تنه وينٺني وينٺني ھنيَء 
ڪھڙي آفت اچي نازل ٿي. ليڪن جڏھن منعنامنلني 
جي ت  تائين پھتو ته ٻئي ڏارو کليا. مناڻنھنو ٻنئني 
وضع قطع وارا ھئا. بھرحال مھا راجا حنڪنم جناري 
ڪيو ته اڳتي الِء گلگت جي گورنريَء کي وزارت ۽ 

جني ننالني سنان سنڏينو “  وزارت جنو وزينر” گورنر کني 
ع واري آزاديَء جنني جنننننگ تننائننيننن ۷۹۹۵وڃنني. 

 گلگت ۾ اھي سرڪاري اصطالو رائج ھئا.
اھو حڪم نامو ٻڌي منھنا راڻنيَء امنڙ کني گنھنرائني 

مھا راجا، گنورننريَء کني ڏين  ” خوشخبري ٻڌائي ته  
مان تڙائي ڇڏيو آھي. ھاڻي تون ويٺي کير ۾ وھنج 

تنھن کانپنوِء منھنا راڻنيَء چنينس  “  ۽ پٽن سان کيڏ.
 “ڪڏھن اسان الِء به دعا ڪجانِءا”

منھنا راجنا ۽ منھنا راڻننيَء کني ڪنوبننه 
اوالد نه ھو. ان ڪري اڪنثنر امنڙ 
کي دعا جي فنرمنائنش ڪننندا 
ھئا. اوالد جني منعنامنلني ۾ 
امڙ ڇا واقعي خوشنصيب 
ھننئنني  اھننو ھننڪننڙو اھننڙو 
سوالينه نشنان آھني جنننھنن 
جو جواب سوالئيَء سان نٿو 

 ُسجھي.
امڙ پنھنجو پاڻ ئي تنه چنونندي 
ھننننئنننني تننننه سننننننننندس جننننھننننڙي 
خننوشنننننصننيننب مننا  دنننيننا ۾ ورلنني 
ھوندي. ليڪن اگنر صنبنر، شنڪنر 
۽ رضننننا ۾ راضننني رھننننڻ واري 
عينڪ کي الھي ڏٺنو وڃني 
ته انھنيَء خنوشنننصنينبنيَء 
جنني پننردي ۾ ڪننيننتننرا 
ڏک، ڪننننيننننتننننرا غننننم، 
ڪننيننتننرا صنندمننا نننظننر 

اهلل سننائننينننَء اچننن ٿننا. 
امڙ کي ٽي ڌيئر ۽ ٽي 
پٽ عطا ڪيا ھئا. ٻنه 
نياڻنينون شناديَء جني 
ٿننوري عننرصنني بننعنند 
ھڪنئي پٺيان منري 
ويون. مڙني کنان وڏو 
پننٽ  ننوھ جننوانننيَء ۾ 
انگلستان پھوي گنذاري 

 ويو.
چننوڻ ڪنناڻ تننه امننڙ چننئننني 

اهلل جنني شننيِء ’ ڇننڏيننو تننه  
‘ ھننننئنننني اهلل وٺنننني ڇننننڏي.

ليڪن ھن پنھنجي مننھنن 
لڪي لڪي رت جا ڳوڙھنا 

 ڪونه رنا ھوندا ا
جنننڏھنننن عنننبنننداهلل صننناحنننب 
گذاري ويو ان وقت سننندس 

عمر ٻاھٺ سنال ۽ امنڙ جني عنمنر پنننجنوننجناھ سنال 
ھئي. ٽپھريَء جو وقت ھو. عنبنداهلل صناحنب کنھنري 
واڻ جي کنٽ تني پنننھنننجني ننينم سنارو وھناڻني تني 
ٽينڪ ڏينو آھنلنينو پنينو ھنو. امنڙ منننجنيَء تني وينٺني 
چاقوَء سنان ڪنمننند جنا ڳنننا ڇنلنيننندي ڏيننندي پنئني 
ويس. ھو مزي مزي سان ڳنا چناڙيندو ۽ چوپيندو به 
پئي ويو ۽ ڀوت ٺڪاَء بنه ڪنري رھنينو ھنئنس. پنوِء 

ڀناڳنڀنريا پنرڻني کنان ” اوچتو گنڀير ٿي چنوڻ لڳنس  
ات ميلي ۾ مون توکي يارھن پئسا ڏنا ھنئنا اننھنن 

 “جي موٽائي ڏيڻ جو وقت اڃان نه آيو آھي ڇا 
امڙ نئين نويلي ڪنوار وانگنر جنھنننڊ ھنننئني ۽ ڳنننو 
ڇلڻ ۾ ُکپي وئي. سندس سيني ۾ ھنڪ ئني وقنت 

اڃان وقت ڪاٿي آيو ”گھڻا خيال اٻڙڪو ڏئي اڀريا  
آھيا سرتاجا پنرڻني کنان اڳني وارا ينارھنن پنئنسنا تنه 
وڏي ڳال  آھن. ليڪن پرڻي کناننپنوِء جنھنڙيَء طنرو 
تو مون سان نباھ ڪينو آ، تنننھنن تني تنه منون کني 
تنھنجا پير ڌوئي پيئڻا آھن. پنھنجي چنمنڙيَء منان 
چاکڙيون ٺھرائني تنوکني پناکنڙينون ڪنري پنارائنڻنينون 

 “آھن. اڃان وقت ڪاٿي آيو آ سرتاجا
لينڪنن قضنا ۽ قندر جني وھني کناتني ۾ وقنت ٿني 
چڪو ھو. جڏھن امڙ ڪنننڌ منٿني کنننينو تنه عنبنداهلل 
صاحب ڪمند جي ڇيت وات ۾ جھليو وھناڻني تني 
سننتننو پننيننو ھننو. امننڙ ڏارو ئنني سننڏ ڪننيننس، لننوڏيننس، 
ڌونننڌاڙيننس، ُٻننوننڪنناريننس. لننيننڪننن عننبننداهلل صنناحننب 
اھڙي ننڊ ستو ھو جنھن مان جات قيامت کان اڳي 

 ٿيڻ ممڪن ئي ناھي.
امڙ پنھنجي بويل ٻن پٽن ۽ ھڪ ڌيَء کي ڇاتيَء 

ٻواا روئو متانا اوھان جو ” الئي الئي تلقين ڪئي  
ابو جنھن آرام سان ستل ھو تنھن آرام سان ھنلنينو 
ويو. ھاڻي روئنو منتنانا سننندس روو کني تنڪنلنينف 

 “پھوندي.
پنھنجي پني  جني ’ چوڻ ڪاڻ ته امڙ چئي ڇڏيو ته  

‘ ياد ۾ نه روئجو، ورنه ته ان کي تڪليف پھوننندي.
ليڪن ڇا ھوَء لڪ ڇپ ۾ ان منڙس جني يناد ۾ ننه 
ُرنني ھنوننندي، جننننھننن ٻنناھننٺ سننال جنني عننمنر تنائننيننن 
کيس الھڙ ڪنوار سمجھيو ۽ جنھن گنورننريَء کنان 

 عالوه سندس سر تي ڪا پھاڄ اچي نه ويھاري.
جڏھنن ھنوَء پناڻ ھنلني وئني تنه پنننھنننجني ٻنونڙن الِء 
ھننڪننڙو سننوالننيننه نشننان ڇننڏي وئنني، جننيننڪننو قننيننامننت 

 تائين کين عقيدت جي رڻ ۾ روليندو رھندو.
اگر امڙ جي نالي تي خيرات ڪجي ته يارھن پئسن 
کان وڌيڪ ھمت نٿي ٿئي. ليڪن مسيت جنو منلنو 
پريشان آھي تنه بنجنلنيَء جنو اگن  وڌي وينو آھني ۽ 

 تيل جي قيمت چوٽ چڙھي وئي آھي.
امڙ جي نالي تي خيرات جي ماني ڏجي ته مڪئيَء 
جو لولو ۽ لوڻ مرچ واري چٽڻي اکين اڳيان ٿا اچن. 

فاتنح ۾ پنال  ۽ ’ ليڪن کائڻ وارو درويش ٿو چوي  
 ‘چاشنيَء جو اھتمام ضروري آھي.

امڙ جو نالو ٿو اچي ته ُاڇلون ڏيئي روئنڻ الِء دل ٿني 
گننھننري. لننيننڪننن روئننجنني تننه ڀننئننو ٿننو ٿننئنني تننه مننتننان 
سندس روو کي تڪليف ننه پنھنوني ۽ اگنر ُسنن ٿنو 
  ڪجي ته خدا جو قسم ُسن  ڪڻ ڏارو ڏکيو آهي. 

*** 
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 ڪهاڻي

جڏهن هن کي پهريون ڀينرو  
ڏٺنننو تنننه هنننن کننني ابنننرق جنننا 
رنگين ڪپڙا پهريل هئنا، پنر 
هنن کنني ڏسننڻ کننان پننهننريننون 
منهنجو خيال هو ته هن کني 

 ڪوئي ڪپڙو ناهي پهريل.
منننننهنننننجننو هننن سننان روزانننو جننو واسننطننو هننو، جنننننهننن 
ايڊورٽائزنگ ڪمپنيَء ۾ مان فنوٽنوگنرافنر هنئنس، ان 
ڪمپنيَء وارن هنن کني بنطنور مناڊل ڇنوڪنري طنور 
سننائننن ڪننري رکننيننو هننو ۽ جنننننهننن مننل جننو بننزنننس 
ڪمپني کي مليو هو ان جي الِء تصويرون مون کني 
ٺاهڻ الِء مليون هنينون، هنوَء ننننڍن ننننڍن گنلنن واري 
ساڙهي، الئينن وارا پاجاما ۽ ڪڏهن وڏن وڏن گنلنن 
واري ميڪسي يا رننگ بنرننگني ڪنپنڙن ۾ آفنينس 
ايندي هئي، پر منهنجون اکيون پهرين ڏينهنن واري 

 ابرق لڳل ڪپڙن ۾ ئي جڪڙيل هيون.
مون کي انهن تصويرن جني ڪنري ڪنڏهنن دهنلنيَء 
جي  وهارن واري ڪي ي ۾ وڃڻو پوندو هو تنه وري 

ڪڏهن شاهي قلنعنن جني سنننگ منرمنر جني ڀنتنينن 
وٽ، ڪڏهن ڪنهن مقبري جي پٿر جي اوٽ ۾ تنه 
وري ڪڏهن قديمي کنڊرن ۾، پنر هنمنينشنه ڪنجن  
قدمنن جنو فناصنلنو هنر جڳن  تني اسنان جني وچ ۾ 
رهننندو هنو. هنڪ ڳنالنن  ٻنني بننه هننئني هنوَء جنتنني بننه 
ويهي ۽ اٿندي هئي ته منننهنننجنون اکنينون ان خنالني 
جڳنن  کنني ڏسنننننديننون رهنننننديننون هننيننون. ڄننڻ هنناڻنني 

ري پيا هجن.  ڪج  ابرق ڇڻي ڪري ڪس
هننن جننون ڳننالننهننيننون شننهننر جنني هننوا ۾ اهننڙي طننرو 
سمايل هيون ڄڻ جيئن پاڻيَء کي ڇهڻ کانپوِء هنوا 
۾ نمي اچي ويننندي آهني. کنننڊرن جني پناسني منان 
ايندڙ هوا ۾ ڪج  ويرانيَء وانگر، جيئن شنهنر جني 
انندرينن گنهنٽننينن مننان اينننندڙ هنوا ۾ ٻنوسننٽ ڪنجنن  

 اهڙيون ئي ملندڙ جلندڙ ڳالهيون هيون.
سوچيندو رهندو هئس ڪڏهن هوَء هن دونهين کني 
هڪ ئني  نوڪ ۾ اڏائني ڇنڏيننندي. منون کني خنبنر 
هئني تنه هنوَء جنتني رهننندي آهني ۽ اهنو بنه تنه هنوَء 
اڪيلي رهندي آهي ۽ ڪڏهن ڪنڏهنن شنام ڌاري 

جڏهن منهنجي بدن جو دونهون بناھ بنڻنجني پنونندو 
هو تنه منان هنن کني ان ڏينننهنن واري تصنوينر کنڻني 
ڪري هن کي ڏيکارڻ الِء هن جي گهر هليو ويننندو 
هننئننس. هننوَء منننننهنننننجنني هننٿننان تصننويننر کنني ايننئننن 
پڪڙيندي هئي ڄڻ بجلي يا پاڻيَء جو بنل وٺننندي 
هجي ۽ ان کانپوِء بل ڏيڻ واري جو ڪم ختنم ٿني 

 ويو هجي.
منون کني اهنا بنه خنبنر هننئني تنه هنوَء هنڪ اخنبنار ۾ 
ه تيوار ڪالم به لکندي هئي شايد ڪج  پنئنسنن 

 خاطر يا ايئن ئي شوق خاطر، پر اها پڪ نه هئي.
آفيس مان هوَء هنر سنٽنننگ جنو سنئنو رپنينو وٺننندي 
هئي، جن ڏينهن جي مان ڳال  ڪري رهينو آهنينان 

 تڏهن سئو کي وڏو معاوضو سمجهيو ويندو هو.
هن جي گهر جي طور طريقي مان تنه ڪنابنه ڪنمني 
نظر نه ايندي هئي. هڪ ڏينهن اوچتو مون کني اهنا 
خبر پئي ته هوَء هڪ اخبار طرفان منلنڪ کنان ٻناهنر 
وڃي رهي آهي ته بنجنلني ۽ پناڻنيَء جني بنل واننگنر 
هن جي گهر وڃي ان ڏينهنن واري تصنوينر ڏينکناري 

 هو َُعورت
 

 مون 

 سنڌيڪار: 
 منصور شيخ

 امرتا پريتم
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پ ينومناننس تنه ڇنا تنننهنننجني ٻناهنر وڃنڻ واري خنبنر 
 صحيح آهي 

 “شايد”
هن کي منهنجو آواز عام ل ظن کان وڌيڪ ڳنننڀنينر 

 محسوس ٿيو، هوَء کلي پئي.
 اڃان سوچي رهي آهيان...

ڇو  منهنجي وات مان ننڪنتنو ۽ اهنو چنونندي منون 
کي ايئن محسوس ٿي رهيو هو ڄنڻ منننهنجني بندن 
جي رت منهنجي رڳن مان نڪري هن جي رڳن ۾ 
گردش ڪندي هنجني. هنن جني چنهنري تني گنالبني 

 جهلڪ آئي چوڻ لڳي ڪج   ته ڪرڻو پوندو.
 هي جيڪو ڪج  آهي ڇا ڪافي ناهي 

هوَء وري کلي ۽ چوڻ لڳي، پر ڪيتري دينر ٻنه چنار 
سال يا شايد ڇ  ست سال، پوِء   هنٿ ۾ پنڪنڙينل 
تصوير مون کي ڏيکارينندي چنوڻ لڳني، هنيَء گنلنن 
واري ساڙهي ڪنهن ٻئي الِء هنونندي ان جني عنمنر 
منهنجي عمر کان ڪيترا سنال ننننڍي هنونندي، هنن 
ٽيبل ليمپ جي ڀرسان پيل سگريٽ جنو پنينڪنينٽ 
کنيو ان کي کولي ان منان هنڪنڙو سنگنرينٽ ڪنڍي 
دکائڻ لڳي. تمام پري تائين ڏسڻ جي عنادت ٿني 
وئنني آهنني، ايننئننن چننئنني هننوَء اٿنني بننيننهنني رهنني اهننو 
اشارو هو ته مان هاڻي وڃي سگهان ٿو. مان به اٿني 
بيٺس، پر دروازي طرف نه وڌيس، منحنسنوس ڪنري 
رهيو هنئنس تنه جنننهنن جنرئنت کني منان دينر تنائنينن 
ٽنناري رهننيننو هننئننس جننيننڪننڏهننن اڄ بننه نننه ڪننري 
سنگننهنيننس تنه هننمنيننشننه هننمننينشننه الِء حسننرت بنڻننجنني 
ويننننندي، يننڪنندم منننننهنننننجنني ٻننانننهننن ۾ منننننهنننننجنني 
سموري وجود جني بنينوسني گنڏ ٿني وئني، منون هنن 
جي ڪنلنهنن جني چنوداري دائنرو بنڻنائني ڇنڏينو. هنوَء 
وڏين سرد اکينن سنان ڪنجن  دينر تنائنينن منون کني 
ڏسننڻ لڳنني، پننوِء هننن پنننننهنننننجنني سنناڄنني هننٿ سننان 
منهنجني ٻناننهنن کني پنننهنننجني ڪنلنهنن تنان اينئنن 
آهسنتنگنيَء سنان هنٽناينو جنينئنن پنينونينده ڳنننڍ ڪننو 
سليقي سان کولي ڇنڏي. هنن وات سنان ڪنجن  ننه 
چيو، پر مون کي ڀرسان پيل صوفي تني وينهنڻ جنو 
اشارو ڪيو، پاڻ به اتي ئي ويهي رهي جتان هيننئنر 
ئنني اٿنني هننئنني، ڪننجنن  ديننر چننپ چننا  سننگننريننٽ 
پننيننئننننندي رهنني پننوِء چننوڻ لڳنني جننيننڪنني ڪننجنن  
تنهنجي سامهنون آهني هنن سنگنرينٽ سنمنينت بنس 

 اهو ئي ڏٺو اٿئي 
 ڇا هي ڪافي ناهي  

سوچي رهيو هنئنس تنه شنايند هنيَء سنوچ منننهنننجني 
آواز جهڙي هنئني جنننهنن کني هنن ٻنڌي ورتنو آهني 
هننوَء پننهننريننون سننگننريننٽ وسننائنني وري ٻننيننو سننگننريننٽ 
دکائيندي چنوڻ لڳني سنڀننني اهنو ئني ڏٺنو آهني ان 
کان وڌيڪ ڪج  به نه. جننهنن سنان شنادي ڪنئني 

 هيم ۽ تون به چلتن.
مان به ڪيترن نالن ۾ شنامنل هنئنس ڪنننهنن ٻنئني 
جنني وات مننان اهننا ڳننالنن  ٻننڌي هننجنني هننا تننه شنناينند 
منهنجي الِء تمام وڏي ڳال  هجي ها، پر هنن جني 
واتان ٻڌي تمام ننڍڙي لڳي ۽ هاڻي ان ۾ شنامنل 

ٿي مان به تمام ننڍڙو ٿي ويو هنئنس. هنن منرڪني 
ڏنو هن طالق وٺي ڇڏي هئي. هن مناڻنهنوَء الِء منان 
صرف بدن هئس. منهنجي اندر ڪج  ٽٽڻ لڳو تنه 
هنني سننڀ ڇننا هننو جننيننڪننو مننون کنني مننعننلننوم هننو. 
ڪافي ڏينهن کان ڏسي رهي هئس هن اڳتي وڌي 
منهنجي هٿ مٿان پنهنجو هٿ رکي ڄڻ منهننجني 
بدن جي نبف تالش ڪندي هجي، چوڻ لڳي منون 
کي ات ۾ ئني پنتنو هنو، پنر چناهنينان پنئني تنه اهنڙو 

 ڪج  نه ٿئي ها.
 توکي خبر ناهي، مان هر روز تنهنجي تصور ۾...

باھ جهڙا ل ه چنڻنننگنن جني صنورت ۾ منننهنننجني 
هٿن تي ڄڻ هن رکيا هجن. هوَء چوڻ لڳي، چنينتنن 

جسم جي به هڪ باھ هونندي آهني، پنر اهنا جسنم 
سان ٽڪرائجي وسامي ويننندي آهني. بنعند ۾ سنڀ 
ڪج  ٿڌي خاڪ بڻجني رهنجني ويننندو آهني. هنوَء 
سگريٽ جني خناڪ ڇنننڊي خنامنوش ٿني وئني، وري 
سگريٽ جي نئين ڪش سان گڏ سگريٽ جي بناھ 
وانگر چوڻ لڳي. ڪپڙن وانگر بدن الهي سگهنجني 
ٿو، پر ڪنپنڙي جنا بنٽنڻ کنولنيننندي سنڀننني جنا هنٿ 
رڪجي ويا صرف جسم تائين رهجي ويندا آهن ۽ 
جيڪي ڪج  ان کنان اڳنتني ٿنيننندو آهني ان کنان 

 پري.
ايئن محسوس ٿيندو هو ان جو آواز تمام پري کنان 
ايندو هجي شايد اتان کان جتان کنان هنوَء پناڻ کنان 
به پري ٿي وئي هئي. چوڻ لڳي، چيتن توکي هنڪ 
اکنينن ڏٺنل ڳنالنن  ٻنڌايننان، مننمنبننئني ۾ منعننصنوم ۽ 
سادي حسين ڇوڪري کني سنڃناڻنان ٿني، منننهنننجنا 
سنننڀ حنننواس منننننننهنننننننجننني ڪنننننننن ۾ اچننني وينننا ان 
ڇوڪريَء کي هڪ وڏي فنلنمني هنينرو سنان منحنبنت 
ٿي وئي، خيالي محبت، پوِء ايئن ٿينو جنو هنوَء سنچ 
پچ هڪ رات الِء هن وٽ پهوي وئي، اتي اهو سنڀ 
ڪج  ٿنيننندو رهننندو آهني، ڇنوڪنريَء جني الِء اهنا 
رات سننهننات رات هننئنني اهننڙي رات جنننننهننن ۾ هننر 
ايندڙ رات جني اوننداهني شنامنل هنئني. ان رات هنوَء 
ڪڪرن ۾ ايئن اڏي جنو وري ڌرتنيَء تني هنلني ننه 
سگهي. ڪج  مهينن ۾ ئي پاڳل ٿي وئي ان جنو 
ان رات وارو ٻننار مننون اکننيننن سننان ڏٺننو هننو. يننقننيننن 
ڪندين چيتن اهو ٻار انسنان جنو ٻنار ننه پنئني لڳنو، 
عجيب بدشڪل لناڙيل گوشت جو ٽڪرو )جنينڪنو 
ڪڏهن روو کان هٽي ڪري سڙندو آهي ۽ ان جني 
خاڪ مان اهو ئي ڪج  پيدا ٿيننندو آهني پنوِء اهنو 
ٻنننار هنننجننني، چننناهننني منننحنننبنننت هنننجننني ينننا چننناهننني 

 ڪميونزم.(
مان پنهنجي ۽ هنن جني جسنم جني هنڪ ڪننناري 
تني بننيننٺننو هننئننس ۽ هننوَء جسننم جنني هننن پننار ٻننئنني 
ڪننننناري تنني، مننان ان کنني پننري کننان ڏسنني رهننيننو 
هننئننس، ٻننڌي رهننيننو هننئننس، هننوَء چننئنني رهنني هننئنني، 
جننڏهننن ڪننو جسننم جنني پننار هننلننيننو ويننننندو آهنني تننه 

 جسم دشمن نه دوست بڻجي ويندو آهي.
هاڻي هن کي منلنڪ کنان ويننندي ڪنافني سنال ٿنينا 
آهنن. عننمننر جنني ضننرورت آهنني ۽ ڪنني ئنني جسننم 
سننامننهننون آهننن سننوچننيننننندو آهننيننان جننيننڪننڏهننن مننان 
ڪڏهن ڪنهن سان شادي ڪندس ته ان جو جسنم 

 به اهڙن ئي جسمن ۾ شامل ٿيندو. 
تننه ڇننا سننامننهننون سننڪننل زمننيننن ۽ ريننتننيننلنني زمننيننن 
هوندي ۽ ٻيو ڪجن  ننه. ڇنا هنڪ جسنم جني بناھ 
ٻئي جسم سان ٽڪرائجي ختم ٿي ويندي  ۽ هني 
سڀ ڪج  ٿڌي باھ وانگر ٿي ويننندو  ڇنا ڪنينان. 
تمام پري تائينن ڏسنڻ جني عنادت ٿني وئني آهني. 
هن پار ڪافي عورتون آهن، پنر هنوَء عنورت ڪنٿني 
ناهي جنهن ابرق پهري رکيو هو ۽ نه ئي اها جڳن  
آهي جتان جيڪڏهن ڪو اٿي وڃي ته اتني ڪنجن  

 ڇڻي ڪري پوي.
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 جيونَُڪءَرُجوڪر
 مزمل سائر

 ٺٺولين سنان ڀنڃنينو هنر تنار رونشني ۾ ننوني، ڳنائني
 تننمننننننائننون ڀننريننو ڪننو َمنننننُڌ دلننڙيَء ۾ ُڇننلننن پننل پننل
 َاسونھون ٿي کل ئي کل ۾ تنين جو َمنُڌ ٽھڪائي
 محبت جي سڳن سان پريت، ناتن جو جڙيل اجنرڪ
 بنننخنننينننا سنننارا اکنننينننڙي، چنننھنننڪ ڏئننني چنننوڌار اڇنننالئننني

 ڪڏهن ڪو ينار ٿني جنينون هنڻني دل درد تني چنرچنا
 ڪڏهن ڪو پريئنڙو ٿي چاهتن تني ٽنھنڪ ورسنائني

 وجهي سڀ ٽھڪڙا، ٽوڪون، تماشا، ناٽ ماٽنيَء ۾
 هنئنينن جني درد جني جنامنن منٿني اوتنينو، ورينو الئني
 اهو جيون ڪٽر جوڪر ڪري سڀ ڀوت شنوت آخنر
 ڪري ٽھه ٽھه، ڪري کلڪنا ائنينن ٿنو ڄنار  نھنالئني
 اهي جي سوز پلجنن ٿنا، اهني جني روت منھنڪنن ٿنا
 اڏامن تي وجهي پھنرا اننهنن کني پنل بنه پنل گنهنائني
 اهنو جننيننون ڪننٽننر جننوڪنر ننه ڄنناڻننان ڇننا تننه ٿننو چنناهنني

*** 
 غزل

 اعجاز منگي

 ڄڻ ته حافه رباعيون ٿي ويٺي پڙھيون
 گ تگو تو ڪئي، مور ٿر ۾ نويو
 اڄ ھوائن مان سورج مکي ٿا ڇڻن
 مرڪندي تو پرينا ڀاڪرن ۾ ڀريو
 رات ساقي ھئي، چاندني ميڪدو
 پيار چوڏس ستارن مان ڇڻندو رھيو

 مان ڀٽائي ٿو تنھنجي نظر سان ڏسان
 درياھ، سھڻي کي تاري پيو.  -وقت

*** 

 راج راڄپر
 ڪج  ته رھجي ويو آ ٽنڊو ڄام ۾

 ڇا ُٻڌايان رکيو آ سکيا ڇا ُاتي
تي  دل َسنڀالي َسلھاڙي رکي آ جس

 شل نه ڪنھن پل ُٽٽي قربتن جي َڪڙي
 اڄ به آ ساھ ۾ سا گھڙي ھر گھڙي

ي چانھن تي جا ڪوھري ڪئي  چاھ ڪس
 ما  ئي ما  ۾ پيار جا ٻول چئي

 الر اوتي وئي سار جي جام ۾
 ڪج  ته رھجي ويو آ ٽنڊو ڄام ۾

 ڪنھن ٿڌيريَء صبح مڌ ڀريَء شام ۾
 آخري ڏينھن ھو آخري پل ھئا 

 مرڪ ُمک تان ڇڻي نيڻ َجل َٿل ھئا
 ترورا ترورا ڌنُڌ منظر سڀئي

 پين ڪاڳر ُڪَتب َويس بسستر سڀئي
 ڪل سنڀالي کنيم پاُڻ وسري ويو
 َھئها حياتيَء سندو ماڻ وسري ويو
ي مام ۾ کري ويو مشڪ جس  روو وس
 ڪج  ته رھجي ويو آ ٽنڊو ڄام ۾

 ڪنھن ٿڌيريَء صبح مڌ ڀريَء شام ۾
 سونھن جا سلسال ڪيئي آيا ويا
 َجلَترنگ قافال ڪيئي آيا ويا

 ڪيئي آيا ويا ھست نسشانبر سوين
 خوب مايا نگر جا َتونگر سوين

 روَ  ُسندر سوين پر ڪو َمخصو  آ
 ُھن سوا دسيد ڪنھن سان نه مانوس آ

 اڄ به َملبوس آ سا ته گل ام ۾
 ڪج  ته رھجي ويو آ ٽنڊو ڄام ۾

 ڪنھن ٿڌيريَء صبح مڌ ڀريَء شام ۾ 
*** 

 رفيهُبخ ريُج ُنظم
 انگريزي مان ترجمو

 سڪندر عباسي
 منھنجي دوست

 اي پياري جھرڪيا
 اچ منھنجي ڀر ۾ وي 

 تون مون سان پنھنجا اهنج اور
 مان توکي پنھنجا ڏک ٻڌايان

 ڇاڪاڻ ته اسان ٻنھي ۾
 ھڪ جھڙائي آھي

 منھنجي دل تنھنجي دل جيان
 تمام ننڍڙي، ڪمزور ۽ معصوم آھي.

...... 
 بيُمثرُڪوششون

 هزارين حيال هالئي به
 مان توکي پنھنجي يادن کان

 الڳ ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿيس
 مان ڪڏهن نه ڄاتو

 ڪيئن تون منھنجي خوابن
 ۾ داخل ٿي وئين

 مان فق  ايترو ڄاڻان ٿي
 تون اڃان تائين

 منھنجي يادن جو حصو آھين
 اتر جي هوا وانگر

 سياري جي اس واري منجھند جيان،
 آڪٽوبر جي سرمائي شام جيان

 تون منھنجي حياتي جو حصو آھين.
*** 
 غزل

 خيال کتري
 ڇو ٿو ڳالهيون متضاد ڪرين

 وقنت امنننننر کي برباد ڪرين
 تعليم ڪننننننان يار ڀڄي تون
  دشمن جي پيو امننداد ڪرين
 ڪرت عمل کان پاڻ ننننننٽائي
 اھنجايون پيو ايننجاد ڪرين

 قرضن تي ٿو قرو کڻي تون
 ڀنوتار پنننننيو فنننننوالد ڪرين

 اتحاد سندي زر جننننوھر سان
 ڇنننننننننو قوم نٿو آزاد ڪرين
 واٽ ڏسي جنننننو آزاديَء جي
 ڇو نه پنيو سنو استاد ڪرين
 ٽوڙي رت جننننا رشننتا کننتري
 دشمن پنننننننيو التعداد ڪرين

*** 

 شاعري
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 غزل
 منتظر گولو

 نننننه بنننناک جننننو مننننبننننالنننننننننو، نننننه رات جننننو ڪننننروڌ آ،
 اسننننان جنننني شننننعننننر ۾ سننننڌو، فننننراق ۽ وصننننال ٿنننني،
 سننننننننننندِء زبنننننان آت آ، چ نننننو تنننننه احنننننتنننننيننننناط ڪنننننر،
 اسنننان ۾ پنننڻ اننننا سننننننندو، سنننٿنننينننو پنننينننو پنننالل ٿننني..

 نننهننار جنني ُگننتنني منننننجننهننان، کسننلنني پننيننو ڪننالل ٿنني،
 اهنننو تنننه چنننننننڊ چنننينننٽ جنننو، لڳننني ٿنننو نننناُن پنننينننٽ جنننو،
 اسنننان جننني سنننوچ ۾ لنننٿنننو، جنننمنننال ڀننني منننالل ٿننني..
 ننننه رننننگ ٿنننا ڏسنننون پنننرينننن، ننننه درد ٿنننو چنننڀننني وري،
 ننننننه ڏاننننننَو ۾ ننننننواڻ آ، ننننننه شنننننعنننننر ۾ جنننننمنننننال ٿننننني

*** 
 غزل

 ناشاد شوڪت شنباڻي
 بھارون، گنسن تني اچني ينار بينٺيون
 نهارون، گنسن تني اچني ينار بينٺيون

 رليا خواب سارا اسان جي اکين مان
 پننڪارون، گسن تي اچي يار بيٺيون
 جنڏهن وار وينگس هوائن ۾ ڇوڙينا
 ڪٽارون، گسن تني اچي يار بيٺيون
 گننلن ۾ ننه ڪننائي خوشنبو رهنني آ
 پونارون، گسن تي اچني يار بيٺيون
 پرينن يننادگيريون اڃان سوت ۾ هن
 سنڀارون، گنسن تي اچني يار بيٺيون
 ٽٽي دل اسان جي ستاري جيئان پئي
 منيارون گنسن تني اچني ينار بينٺيون.

*** 
 غزل

 فراخ جانوري

 هلي ٿي هجر جي منوسنم سنمنو بني ڪنينف آ سنارو
 ٻنننڏل هنننن درد ۾ لنننمنننحنننا پنننلنننن تننني سنننوت طننناري آ

 ڏيننا مننوهننڻ نننه آيننون ڇننو پننروڪننيننون ننناريننون نننرمننل 
 ننندي سننوچننن ۾ گننم ۽ ڪننپننن تنني سننوت طنناري آ
 سننيننارو مننوڪننالئنني ويننو ڪننري ويننو الٿ پنناڻنني پننڻ
 پننکنني پننرڏيننهننه اڏري ويننا رنننڍن تنني سننوت طنناري آ
 رٺنني بننرسننات آ ٿننر کننان اچنني نننڪننتننو ڏڪننار آهنني
 ڇڏن ٿا جهنوپنڙا جنهناننگني ڀنٽنن تني سنوت طناري آ

 پنننکننني پنننينننارا وينننا اڏري وڻنننن تننني سنننوت طننناري آ
 اداسنننيَء جننني اڀننناڳننني ُرتس لنننٿننني آهننني حنننيننناتنننيَء تننني
 اجهاڻل خواب هن سارا خنوشنينن تني سنوت طناري آ

*** 
 ت ت

 ڊاڪٽر ڪامران اڪبر سومرو
 سج لهي ٿو شام جوا
 سمنڊ ٿو ڇوليون هڻي
 لهر لهر پئي ل ي...
 لهر لهر پئي چئي،
 وو نه ايئن ڇڏي

 رات جي انڌياري ۾ا
 هائي هن سياري ۾ا
 ڄاڻ آيا تارا اڀ تي

 چنڊ جا المارا اڀ تيا
 توکان پوِء اونده هوندي

 تات تنهنجي سانده هونديا
*** 
 غزل

 معراج منگي
 هننننيَء جننواننني جننهننور ٿني وينندي،
 تنننوکنننانننسننواِء منعنننذور ٿنني وينننندي.

 وينهه تنه ڪنجنهه ڳنالنهيون ڪيون،
 تنننهنننجني غل  فهمي دور ٿي ويندي.
 چپن سان چمڻ جي خواهش نه ڪر،
 ڏسننڻ سنان دل ڀنرپنننور ٿننني ويننننندي.
 ڀننننلننني ُاڏنننندي اچننني جنننننت منان،
 تنننو اڳنينان منننجننبننور ٿنني ويننننننندي.

 پنٿننر،“ منعننراج”ننن ننرت جنننو ننه هنڻ 
 هننني دل چننڪننننا چننور ٿني ويندي. 

*** 

 آزادُنظم
 ميراث

 سليمان سولنگي
 مون توکي لنوائي ڇڏيو آهي 

 مون ائين ڪيو به آهي، 
 ته ڄاڻي ُٻجهيا

 ڇو جو تون جڏهن ڀي، 
 بي چئي ٿي، 
 -چائنٺ منهنجي
 تصور سندي، 
 ڄاڻي واڻي ٽپيا

 جڏهن ايندي آهينا
   -جائي پائي

 الف هوندي آهينا
 اهڙي گهڙيا
 توڏي ڏسيا
 توسان مليا

 اوِء منهنجي قياما
 آئون چاهيان نٿو، 

 توکي ڪاري ڪرڻاا 
*** 

 وائي
 ظفر علي ظفر
 خالي گهرڙي ۾

 روئن ٻارڙا وري آ  تون           
 ماريس وحشي ُمٺي
 سڻي ڪيئن سڏڙا

 روئن ٻارڙا وري آ  تون          
 موائي ُاماڙيون
 کاراييَء گرهڙا

 روئن ٻارڙا وري آ  تون           
 سنسان صحن تي

 سڏڪن پيا معصومڙا
 روئن ٻارڙا وري آ  تون           

*** 

 شاعري
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