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جي شروعات کان ئي 
پاڪستان ۾ سياسي گهما 
گهمي جي ابتدا ٿي. ملڪ 
جي فضائن ۾ وزيراعظم جي 
خالف عدم اعتماد جو گوڙ 
گذريل سال جي پڇاڙي کان 
ئي ٻڌڻ ۾ پئي آيو. نيٺ اها تحريڪ باضابطه طور 
قومي اسيمبليَء ۾ پيش ڪئي وئي. سرڪار جي 
حيلن بهانن، ڊپٽي اسپيڪر ۽ اسپيڪر قومي 
اسيمبلي جي ڪاريگيرين جي باوجود عدم اعتماد 
جي تحريڪ پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو 
ڪنهن به وزيراعظم جي خالف ڪامياب ٿي وئي ۽ 
نتيجي ۾ وقت جي وزيراعظم عمران خان کي 
پنهنجي اقتدار کان ڌار ٿيڻو پيو. هن گهڻائي هٿ 
پير هنيا ته هو اقتدار سان چهٽيو رهي، پر جمهوريت 

 ۽ ملڪ جي عدالتي نظام کيس ايئن ڪرڻ نه ڏنو. 
جمهوريت جو اهو ئي ُحسن آهي ته پارليامان 
جيڪڏهن نه چاهي ته ڪوبه شخص اقتدار ۾ نٿو 
رهي سگهي، ڀلي اهو پاڻ کي ناگزير سمجهندو 
هجي ۽ ايئن ٿيو. قومي اسيمبلي پنهنجي 
اڪثريتي ووٽ سان وزيراعظم کي سندس عهدي 

اپريل تي گڏيل  01تان هٽائي ڇڏيو. جيئن ئي 
مخالف ڌر عدم اعتماد جي تحريڪ ۾ ڪامياب 

اپريل تي مخالف ڌر جي رهنما ميان  00ٿي ته 
شهباز شريف کي ملڪ جو نئون وزيراعظم چونڊيو 
ويو. جڏهن ته تحريڪ انصاف اهو چاهيو ٿي ته اها 
عدم اعتماد کان بچي سڌو نئين چونڊن ڏانهن هلي 
وڃي، پر جمهوريت ۽ عدالتي پٺڀرائي سان اهو 
سمورو عمل ناڪام ٿيو. ان سڄي آئيني عمل جي 
پوري ٿيڻ کانپوِء اڳوڻي وزيراعظم عمران خان جو ان 
بيانيي تي زور آهي ته هن جي خالف آمريڪا 
سازش ڪئي آهي ۽ انهيَء سازش ۾ پاڪستان 
جون سڀ مخالف سياسي جماعتون به شامل آهن ۽ 
هو انهن جي خالف ڪاوڙيل به آهي ۽ اهي سڀ 
سندس نظر ۾ غدار ۽ غير محب وطن آهن ۽ هو 

موجوده حڪومت کي امپورٽيڊ جو نالو ڏيئي رهيو 
آهي ۽ سندس خيال آهي ته هو ان کي ڊاهي 
ڇڏيندو، پر لڳي ٿو ته پاڪستان جي عوام جي 
گهڻائي عمران خان جي انهيَء بيانيي کي رد ڪيو 
آهي. عوام جو خيال آهي ته جمهوريت ئي ملڪ 
جي مسئلن جو حل آهي. ملڪ ۾ هڪ دفعو وري پر 
امن انتقال اقتدار ٿيو آهي، جنهن کي جمهوريت 

 پسند سٺو سنئوڻ سمجهن ٿا. 
پاڪستان هن سال جي پهرين پنجن مهينن ۾ اهو 
ثابت ڪيو آهي ته هي ملڪ جمهوريت جي شاهراهه 

اپريل کان ميان  00تي ڊگهو سفر ڪري سگهي ٿو. 
شهباز شريف جي اڳواڻيَء ۾ اتحادي حڪومت 
اقتدار ۾ اچي ته وئي آهي، پر انهيَء کي پاڪستان 
جي تاريخ جا تمام وڏا چئلينجز سامهون آهن. جيئن 
ته گذريل سرڪار جي نااهلي، خراب انتظام ڪاري 
۽ خراب حڪمراني جي ڪري پيدا ٿيل معاشي، 
سياسي ۽ سماجي مسئال، مهانگائي ۽ سماجي بي 
آرامي ۽ ملڪ جي غريب طبقن تائين سهولتن جو 
نه پهچڻ ماڳهين انهن کي سهولتن کان پري رکڻ. 
اتحادي حڪومت انهن سڀني مسئلن کي نه رڳو 
منهن ڏئي رهي آهي، پر انهن کي حل ڪرڻ الِء به 
پاڻ پتوڙي رهي آهي، جيئن ملڪ جو عوام سک 
جو ساهه کڻي سگهي. هڪ پر امن خوشحال ۽ 
جمهوري پاڪستان ئي سڀني مسئلن جو حل آهي. 
هن سرڪار کي ترجيحي بنيادن تي پهرين جيڪي 
مسئال حل ڪرڻا آهن انهن ۾ معيشت جو مسئلو 
سرفهرست آهي، مهانگائي ۽ ڊالر جي ڀيٽ ۾ رپئي 
جي ڪرندڙ قدر کي روڪڻ جيئن ڏيهي ڪرنسي 
مستحڪم ٿي سگهي، پر ان جي باوجود موجوده 
حڪومت ايئن ڪرڻ ۾ اڃان تائين ڪامياب نظر نه 
پئي اچي. پاڪستان تحريڪ انصاف پنهنجي رهنما 
۽ اڳوڻي وزيراعظم جي اڳواڻيَء ۾ حڪومت مخالف 

اپريل کان آيل  00جلسا ۽ ريليون ڪري رهي آهي. 
نئين حڪومت عمران خان جي سخت تنقيدي 
نشاني تي آهي. لڳي ٿو ته هو ان تبديليَء کي اڃان 

تائين ذهني طور تي قبول نه ڪري سگهيو آهي ۽ 
سندس حڪومت کان اها ئي گهر آهي ته جلد کان 
جلد عام چونڊون ڪرايون وڃن. انهيَء سلسلي ۾ 

مئي تي النگ مارچ ڪيو  52تحريڪ انصاف 
جنهن ۾ اهو تاثر ڏنو ويو ته هو ڊي چوڪ تي ڌرڻو 
ڏيندو ۽ حڪومت کان چونڊن جي تاريخ وٺي پوِء 
واپس ويندو، پر هو بنا ڌرڻي ڏيڻ جي ۽ بنا تاريخ 
وٺڻ جي واپس هليو ويو. ظاهري طور تي النگ مارچ 
ناڪام ٿيو آهي. تحريڪ انصاف وقتي طور تي 
مايوس ٿي آهي، پر انهيَء جي رهنما عمران خان 
وري ٻئي النگ مارچ جو اعالن ڪيو آهي، جنهن 

 جو فيصلو ڪجهه ڏينهن ۾ ظاهر ٿيندو. 
مٿئين صورتحال ۾ ڏسجي ته ملڪ هن وقت 
سياسي صورتحال کان وڌيڪ معاشي پنجوڙ ۾ 
ڦاٿل نظر اچي رهيو آهي، ملڪ جي مٿان قرضن جو 
بار وڌي ويو آهي ۽ خزانو خالي آهي ۽ نه چاهيندي 
به سرڪار کي تيل جون قيمتون وڌائي سخت فيصال 
ڪرڻا پيا آهن. اهي فيصال هن حڪومت جي خالف 
به وڃي سگهن ٿا. مرڪزي وزير خزانا آِء. ايم. ايف 
سان ڳالهين جا ٻه دور هالئي واپس هٿين خالي 
موٽيو آهي ۽ اڃان ڳالهين جي ذريعي مالياتي ادارن 
کان پئڪيج حاصل ڪرڻ جي اميد جا دروازا کليل 
آهن. وزيراعظم ۽ وزير خارجا بالول ڀٽو زرداري 
آمريڪا سميت ٻين ملڪن جا دورا ڪري گذريل 
حڪومت جي سياسي ۽ سفارتي نقصانن جي پورائو 
ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. هن وقت 
رياست پاڪستان شديد قسم جي معاشي ۽ مالي 
بحرانن کي منهن ڏئي رهي آهي اهڙي وقت ۾ 
سڀني سياستدانن کي گڏجي اهڙو الئحه عمل ٺاهڻ 
جي ضرورت آهي جنهن سان هن معاشي بحران مان 
نڪري سگهجي ۽ پاڪستان کي سريلنڪا جهڙي 
معاشي بحران واري صورتحال کان بچائي سگهجي. 
جيڪڏهن ايئن نه ڪيو ويو ته يقينن ان نقصان جي 

 تالفي وقت گذرڻ کانپوِء ممڪن نه هوندي. 
*** 

 ايڊيءوريل

 تحريڪ عدم اعتماد کان معاشي عدم استحڪام تائين

 

سال  
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کااان ڪاانااهاان سااوال ڪاايااو تااه  
تااوهااان سااياااساات ڪااناادو  هاان 
جواب ڏنو ته سياست منهناجاي 
وس کان ٻاهر آهي ۽ مون کاي 
ساايااااسااات نااااهاااي اياانااادي ماااان 
سياست نٿو ڪري سگهان، پار 
هڪ ڏينهن هن جي روحاني پير هن کي چيو هو ته تون 
سياست ۾ ضرور ايندين. جڏهن ته ان وقت سندس پري 
پري تائين سياست ۾ اچڻ جو ڪو ارادو ناه هاو، عاماران 
خان جي پير جو ڪمال هو يا هو عمران جي شاخاصايات 
کي مڪمال ساماجاهاي وياو هاو، اهاا تاه خابار نااهاي، پار 
عمران ايندڙ وقت ۾ سياست ڪارڻ جاو فاياصالاو ڪاري 

 ڇڏيو.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته عمران پنهاناجاي ڪارڪاياٽ ۽ 
پنهنجي شخصيت جي ڪري تاوجاهاه جاو مارڪاز رهاياو 
آهي. ان جي شخصيت ۾ هڪاڙي ساپار اساٽاار جاهاڙي 
ڪشش رهي آهي، دنيا ۾ ڪي انسان اهڙا پيادا ٿايانادا 
آهن جيڪي مائينڊ گيم جا ماهر هوندا آهان، جاياڪاي 
پنهنجي ڪاميابي کان وڌيڪ ڪاميابي جو تااثار پايادا 

ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندا آهن. عمران خان انهن ماان 
هو، هو ايڏو وڏو ڪرڪيٽر نه هو جاياتارو هان تااثار پايادا 
ڪيو دنيا ۾ عمران خان کاان وڏا ڪارڪاياٽار پايادا ٿاياا 
آهن، پر انهن ايتري شهارت حااصال ناه ڪائاي جاياتاري 
عمران حاصال ڪارڻ ۾ ڪاامايااب ٿاياو. پااڪساتاان ۾ 
ظھير عباس، ماجد خان، جاويد ميانداد، سعيد انور اهي 
ڪرڪيٽر پنهنجي ڪرڪيٽ رڪارڊ جاي حسااب ساان 
عاماران خاان کااان گاهااڻاا وڏا ڪارڪايااٽار رهااياا آهاان، پاار 
عمران پنهنجي ڪرڪيٽ جي ماحادود ڪااماياابايان جاو 
وڏو تااثاار ڏياڻ ۾ ڪااماايااب ويااو. اهاڙيَء طار  عااالامااي 
سطح تي به عمران خان کان گهڻا وڏا ڪارڪاياٽار پايادا 
ٿيا آهن جاڏهان تاه عاماران خاان تااثار اهاو ٺااهاياو تاه هاو 
ڪرڪيٽ جي تاريخ جو سڀ کان وڏو ڪارڪاياٽار آهاي 
جڏهن ته حقيقت ائين ناهي اسان کي علم آهي ته دنيا 
۾ گهڻا وڏا ڪارڪاياٽار پايادا ٿاياا آهان جايائان سار ڊان 
بريڊمين، ويوين رچرڊز، گارفيلڊ سوبرز، سچن ٽنڊولاڪار 
وغيره اهي ڪرڪيٽر عمران خان کان ڪرڪيٽ رڪارڊ 
کان گهڻا وڏا ڪرڪيٽر هئا، پر انهن ايترو وڏو تااثار ناه 
ڇڏيو جيترو عمران خان ڇڏيو. ان الِء عمران خاان ۾ اهاا 

خوبي آهي ته هو تاثر پيدا ڪارڻ ۾ مااهار آهاي ۽ هان 
فاان تااي هااو گاارفاات رکااي ٿااو. هااو جااڏهاان پاااڪسااتااان 
ڪرڪيٽ ٽيم جو ڪپتان ٿيو ۽ هن جي ڪپاتااناي ۾ 

جو ورلڊ ڪپ کٽي آئي ته هان  0995پاڪستاني ٽيم 
پنهنجي سوچ ۽ طبيعت جي عين مطابق اهو تاثر ڏناو 
ته پاڪستان جي ٽيم هان جاي ڪاري ئاي ورلاڊ ڪاپ 
کٽي سگهي آهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهاي تاه ٽايام جاي 
ڪاميابي ۾ ڪپتان جو ڪردار هوندو آهي، پر فتح جو 
سڄو ڪارڻ ئي پاڻ کي ظاهر ڪرائڻ نا انصافاي آهاي. 
ڇو ته ڪرڪيٽ ۾ سڄي ٽيام کاياڏنادي آهاي ۽ فاتاح 
سڄي ٽيم جي هوندي آهي، پر هاو وڏي ماهاارت ساان 

ع جو ورلڊ ڪاپ پاناهاناجاي ئاي ناالاي ساان ڪاياش 95
ڪرائيندو رهيو ۽ هن جاي زنادگاي ۾ ورلاڊ ڪاپ وڏي 
اهميت جو حامل رهيو. ڪرڪيٽ جي دنيا ۾ گهڻا ئي 
ورلڊ ڪپ ٿيا آهن ۽ مختلف ٽيامان ورلاڊ ڪاپ کاٽاياا 
آهن، پر عمران جي زندگي ۾ ڪرڪيٽ ورلڊ ڪپ جاو 
وڏو عمل دخل رهيو آهي. ڇو ته جيڪر عمران خان جاي 
زندگي مان ورلڊ ڪاپ کاي ٻااهار رکاياو وڃاي تاه شااياد 
ڪجھ نه بچي سگهي. بهرحال! ورلاڊ ڪاپ کاان باعاد 

  حاالت حاضره 

 
 هن
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عمران خان شهرت جي بلندين تاي وڃاي پاهاتاو. عاماران 
خان ورلڊ ڪپ کاان پاهاريان ئاي ڪاياناسار اساپاتاال جاو 
سوچي ڇاڏياو هاو جاياڪاو پااڪساتاان جاهاڙي مالاڪ ۾ 
هڪ مشڪل فيصلو هو، پر هن فيصلو ڪري ڇڏيو هاو 
ته هي اسپتال ٺاهيندو ۽ ان ۾ ڪينسر جي مريضن جو 
مفت عالج ڪيو ويندو. عمران خان جاو اهاو ڪام هاڪ 
عظيم ڪم هو، عمران جو ڪيناسار اساپاتاال ٺااهاڻ جاو 
سبب ان جي ماُء هئي ڇو ته سندس مااُء ڪاياناسار جاي 
ڪري گذاري وئي هئي. ان کانپوِء هن کي احساس ٿيو 
ته پاڪستان ۾ غربت گهڻي آهي ۽ گهاڻاا ئاي مااڻاهاو 
ڪينسر جو عالج نه ڪرائي سگهندا آهن، ان الِء هاڪ 
اهڙو ادارو ٺاهيو وڃي جياڪاو غاريابان کاي مافات عاالج 
مهيا ڪري. عمران خان جي شخصيت کي جيڪار ڏٺاو 
وڃي ته هو هڪ محنتي ماڻهو رهيو آهي ۽ هن هميشه 
هڪ مقصد ٺاهياو آهاي ۽ پاوِء ان ماقاصاد کاي حااصال 
ڪارڻ ۾ لڳاي ويانادو آهاي ۽ پاوِء ڇاا باه ٿاي پاوي هااو 
پنهنجي مقاصاد کاان ناه هاٽانادو آهاي. هان اساپاتاال الِء 
پئسا گڏ ڪرڻ جي مهم هالئي ۽ هن کاي عاوام کاان 
وڏي موٽ ملاي. جاڏهان هاو پااڪساتاان الِء ورلاڊ ڪاپ 
کٽي آيو ته هن ٽيم کي مليل انعامي رقم باه اساپاتاال 

 جي فنڊ ۾ جمع ڪرائي ڇڏي.
عمران خان جي زندگاي ۾ ورلاڊ ڪاپ ۽ جاماائاماا ساان 
شاادي اهاڙا ٻااه واقااعااا هاائاا جاان هاان کاي تامااام گاهااڻااي 
شهرت ڏني. عمران جي زندگي ۾ ڪئي عورتاون آياون 
۽ ويون، پر جمائما سان شادي کان پهاريان عاماران هاڪ 
جرمن ڇاوڪاري ڪارساٽاياناا باياڪار جاياڪاا ياور  جاي 
مشهور چئنل ايم. ٽي. وي سان منسلڪ هئي ان ساان 
تعلق ۾ رهيو ۽ هوَء پاڪستان به آئي هئي، عاماران ان 
کي پاڪستان گهمايو. ان کانپوِء عمران خاان جاي مادد 
سان هن اسالم کي پڙهيو ۽ پوِء هاوَء مسالاماان باه ٿاي. 
ڪرسٽينا پنهنجي ڪتاب ۾ لاياياو آهاي تاه عاماران ۽ 
هوَء شادي ڪرڻ وارا هئا، پر عين وقت تي هن جاماائاماا 
سان شادي جو فيصلو ڪيو، جيڪا بارطااناياا جاي امايار 
ترين ياهاودي خاانادان ساان تاعالاق رکانادي هائاي. گاولاڊ 
سمٿ برطانيا ۾ وڏي مقام وارو خاندان آهاي، ماذهاباي 
لحاظ هي خاندان يهودي هو. دنيا جا تمام مذهب امان 
پساانااد آهاان، پاار پاااڪسااتااان ۾ يااهااودي هااجااڻ مااطاالااب 

۾ جاماائاماا ساان شاادي  0992سازش. بهرحاال عاماران 
 ڪري ڇڏي.

گولڊ سمٿ خاندان امير ترين خاندان تاه آهاي، پار اناهان 
جي شهرت به گهڻي آهي ۽ برطانيا سمايات دناياا جاي 
شاهي خاندانن سان انهن جا تعلقات آهن اڄ به برطانيا 
۾ اهو خاندان سياست پيو ڪري. ظاهر آهي تاه عاماران 
کي ان جو فائدو ٿيڻو هو جيڪو ٿاياو باه، جاماائاماا ساان 
شادي کان اڳ عمران ماحاه هاڪ ڪارڪاياٽار هاو، پار 
گولڊ سمٿ خاندان جو ناٺي ٿيڻ کانپوِء عمران خان جي 
قد ڪاٺ ۾ فرق اچي ويو ۽ هو هاڻاي ڪارڪاياٽار ساان 
گااڏوگااڏ هااڪ وڏي خاااناادان جااو حصااو پااڻ ٿااي ويااو، ان 
خاندان سان جڙڻ کانپوِء عمران جا تعلقات ٻيان عاالاماي 
خاندانن سان به قائم ٿيا ۽ ان جي شهرت ۾ اضافو پڻ 
ٿيو. ظاهر آهي ته هي سڀ ڪجھ هن کاي ڪارساٽاياناا 
بيڪر کان نه مالاي ساگاهاي هاا. عاماران شاادي کااناپاوِء 
پنهنجي تعلاقاات کاي ڪاياناسار اساپاتاال الِء اساتاعاماال 
ڪيو، جمائما هن جي اسپتال الِء فاناڊز جاماع ڪارڻ ۾ 

وڏي مدد ڪئي. گولڊ سمٿ خانادان ساان تاعالاق هاجاڻ 
جي ڪري مغربي دنيا جي ماڻاهان عاماران جاي گاهاڻاي 
مدد ڪئي بعد ۾ ليڊي ڊائنا به جمائما جي ڪري ئاي 
پاڪستان آئي هئي. هن سياسات ۾ اچاڻ جاو فاياصالاو 
اسپتال جي فنڊز جمع ڪرڻ واري مهم جي ڪاامايااباي 
کانپوِء ڪيو. ڇو ته پاڪستان ۾ ماڻهن فنڊز ماهام ۾ 
سندس سوچ کان وڌياڪ ماوٽ ڏناي. ان کااناپاوِء کاياس 
احساس ٿيو ته هو تمام گاهاڻاو ماقاباول مااڻاهاو آهاي ۽ 
کاياس سايااسات ۾ اچاڻ کاپاي. هان کاي ان وقات ٻاياان 
گهڻن سياسي ليڊرن پنهنجي پارٽي ۾ شاماولايات جاي 
دعوت ڏني، پر هن جو خياال ڪاجاھ ٻاياو هاو. ان وقات 
جنرل حميد گل سان به عمران خان جي وابستگي هئي. 
ياد رهي تاه حاماياد گال اناتاهاا پساناد مااڻاهاو هاو ۽ هاو 
طالبان جي نظرئي جي حمايت ڪندو رهاياو. جاڏهان تاه 
عمران ان وقت مغارباي ماعااشاري جاو حصاو هاو، عاماران 
جي ان وقت جي حمايتي ماڻهن جو خيال هو تاه عاماران 
ڪارڪاياٽار آهاي ۽ روشاان خاياال آهااي تاناهااناڪاري هااو 
سااياااساات ۾ اچااي پاااڪسااتااان کااي جااديااد دناايااا سااان 
همڪنار ڪرائيندو، پر جانارل حاماياد گال جاهاڙي اناتاهاا 
پسند مسلمان ۽ طالبان جي حامااياتاي جاو عاماران ساان 
سياسي طور گاڏ هاجاڻ ساماجاھ کاان ٻااهار هاو، پار اهاا 
حقيقت به آهي ته هن کي سايااسات ۾ اچاڻ الِء حاماياد 
گل تيار ڪندو رهيو. حميد گل جي سياسي نظرئي جو 
هن ڪيترو اثر ورتاو، پار پاي ٽاي آِء ٺااهاڻ کاان پاهاريان 
عمران خان حميد گل جي گھڻو ويجهو هو ۽ حميد گل 
هن کي گهڻا مشورا به ڏيندو هو. تحرياڪ انصااف جاي 
شروعاتي ڏينهن ۾ حميد گال، جااوياد غاامادي جاياڪاو 
هن وقت مذهبي عالم آهي، ناعايام الاحاق شاامال هائاا. 
شروعات ۾ يا هاڻي تائين به اهو طئي نه ٿاي ساگاهاياو 
آهي ته تحريڪ انصاف ڪهڙي سايااساي اساپاياڪاٽارم 
۾ ڪاام ڪااناادي آهااي ۽ هااو ڪااهااڙي نااظاارئااي تااحاات 
سياست ڪانادا آهان. ڇاو تاه اناهان جاي لاياڊرشاپ جاي 
طرفان هر دفعاي نائايان ڳاالاھ ۽ نائايان ساوچ سااماهاون 
ايندي رهي آهي. باهارحاال! عاماران خاان، حاماياد گال ۽ 
ڪجھ ٻين ساٿين اهو فيصلو ڪيو تاه هااڻاي سايااساي 
پارٽي ٺاهڻ جو اعالن ڪاياو وڃاي، پار حاماياد گال ساان 
ٿيو ائين جو عماران خاان ان جاي تاجارباي ۽ ماعالاوماات 
کان فائدو ته ورتو، پر جڏهن پارٽي جي اعالن ڪارڻ جاو 
وقت آيو ته هن حميد گل کي ناظار اناداز ڪاري پاارٽاي 
جو اعالن ڪاري ڇاڏياو. جاڏهان تاه ان وقات حاماياد گال 
ملڪ کان ٻاهر ويل هو، جڏهن ته عماران خاان ۽ حاماياد 
گل ۾ طئي اهو ٿيل هو ته جڏهن هاو پااڪساتاان ايانادو 
ته پارٽي جو گڏجي اعالن ڪياو ويانادو، پار عاماران خاان 
واعدي خالفي ڪندي ان جي غير موجاودگاي ۾ پاارٽاي 
جو اعالن ڪري ڇڏيو ۽ پوِء وري حميد گل عمران ساان 
نظر نه آيو. عمران خان سان بعاد ۾ جاواد احاماد، اڪابار 
ايس. بابر، نجيب هارون جهڙا مخلص دوست به گڏ ٿياا 
جيڪي واقعي پاڪساتاان الِء ڪاجاھ ڪارڻ ۾ عاماران 
خان جي مدد ڪرڻ چاهين پيا، اهڙيَء طار  پااڪساتاان 
کان ٻاهر به جاياڪاي پااڪساتااناي رهانادا هائاا اناهان باه 
عمران خان سان گڏ هلڻ جاو عازم ڪاياو. ڇاو تاه اناهان 
کي يقين هو ته ڪينسر اسپتال ٺااهاڻ وارو عاماران خاان 
سااياااساات ۾ اچااي پاااڪسااتااان جااي خاادماات ڪااناادو ۽ 
پاڪستان کي تباديال ڪانادو ۽ پااڪساتاان جاا باحاران 

کاناپاوِء  0991ختم ڪرڻ ۾ ڪردار ادا ڪندو. بهرحال! 
عمران اهو مقصد ٺاهاياو تاه هاو وزيار اعاظام ٿايانادو هان 
پنهنجي ايندڙ زندگي پنهنجي هن ماقاصاد کاي حااصال 

 ڪرڻ ۾ لڳائي ڇڏي.
عمران خان سياست ۾ ايندي ئي اهو اعالن ڪيو ته هن 
غريب پااڪساتاانايان الِء پاارٽاي ٺااهاي آهاي، جاناهان ۾ 
خااناداناي سايااساات ناه هاونادي ۽ تاحارياڪ انصااف جااي 
ٽاايااڪااٽ عااام پاااڪسااتااانااياان کااي ماالااناادي، جااياائاان هااو 
اسيمبلي ۾ اچي پاڪستان الِء ڪجھ ڪاري ساگاهان. 
عمران خاان اعاالن ڪاياو تاه اساان پااڪساتاان کاي ناواز 
شريف ۽ بينظير جي پارٽي کاان ناجاات ڏياارياناداسايان. 
ڇو ته اهي ٻئي پارٽيون ڪرپٽ آهن ۽ تحريڪ انصااف 
حڪومت ۾ اچي ڪرپشن کي ختم ڪندي. هن اعالن 
ڪيو ته سندس پارٽي نوان سياسي ليڊر پايادا ڪانادي، 
جيڪي ڪنهن به سياساي پاارٽاي جاو حصاو ناه هاونادا. 
عمران خان پنهنجاي سايااساي ماناشاور ۾ هار اهاا ڳاالاھ 
ڪئي جيڪا هر انسان ۽ هر پااڪساتااناي کاي دل تاي 
لڳي پئي. ان ۾ هن عدليا کي آزاد ڪارڻ، مالاڪ ماان 
غربت جو خاتمو، ملڪ ۾ سرمائيدار مافيا کان ناجاات، 
ملاڪ جاا قاره گاهاٽ ڪارڻ، وي آِء پاي ڪالاچار کاي 
ختم ڪرڻ. مطلب تاه مالاڪ جاي هار باناياادي مسائالاي 
کي ختم ڪرڻ يا ان ۾ بهتري آڻڻ جاا دعاويڪ ڪائاي. 
عمران خان مسلسل چوندو رهيو تاه هاو پااڪساتاان کاي 
هڪ عظيم مالاڪ ٺااهايانادو. باهارحاال! هان جايائان ئاي 
پارٽي جو اعالن ڪاياو تاه کاياس احسااس ٿاياو تاه هاڪ 
مشااهااور ماااڻااهااو هااجااڻ جااي ڪااري ماااڻااهااو سااناادس الِء 
ڪنهن جاِء تي گڏ به ٿين ٿا ۽ اسپتال الِء چنادو باه دل 
کولي ڏين ٿا، پر مشهور شخصيت هجڻ ۽ مااڻاهان جاو 
چندو ڏيڻ ۽ سياست ۾ وڏو فرق آهي. مشهوري کي ۽ 
چندي کي ووٽ ۾ تبديل ڪرڻ وڏو ڏکاياو ڪام آهاي. 
ڇو ته ايڏو وڏو چندو جمع ڪرڻ ۽ روڊن تاي عاماران الِء 

جاي الاياڪااشان ۾  0991مااڻاهاان جاي رش باااوجاود بااه 
 01829عمران خان کي پناهاناجاي حالاقاي مايااناوالاي ۾ 

ووٽ مليا. عمران خان جي مقابلي ۾ مسلم لاياگ (ن  
۽ ق ليگ کي وڌيڪ ووٽ مليا. ان ساياٽ تاي مسالام 
ليگ (ن  جو اميدوار محمد مقبول احمد خان کٽاي آياو 

 هو.
ڪااجااھ ڳااالااهاايااون جاايااڪااي ان جااا ناااراه ۽ هاان کااان 
مااايااوس ٿااياال دوساات ڪااناادا آهاان تااه عاامااران مااحااه 
پنهنجي ذات الِء سوچيندو آهي، ان ۾ هو پنهاناجاي الِء 
واھ واھ ٻڌڻ سميت پنهنجي شاخاصايات جاي ساحار ۾ 
گم رهندو آهي. ان ۾ هو عام ماڻهن کي پنهنجي ٻي 
شخصيت ڏيياريندو آهي، جڏهن ته حقيقت ائين نااهاي 
۽ وقت سان اهي شيون سامهون به آيون آهن، جان کاي 

کانپاوِء اهاو فاياصالاو  0991سمجهڻ ڏکيو ناهي. عمران 
ڪيو ته ان کي وزيراعظم جي ڪارساي حااصال ڪارڻاي 
آهي، ان الِء هن سياسي پارٽاي جاو باه اعاالن ڪاياو. ان 
کي خبر هئي ته عوام کي خواب ڏيياارڻ کاانساواِء هان 
کي ووٽ نه ملندا، ان الِء هن هڪ آئياڊيالازم جاو پارچاار 
شروع ڪيو. ان ۾ هن بااقاي ساڀاناي پاارٽايان کاي چاور 
ڊاڪو چوڻ شروع ڪيو ۽ اهو ظاهر ڪاياو تاه هاو اناهان 
سڀني سياستدانن کان پاڪ آهي. هن عام ماڻاهاو کاي 
اهو تاثر ڏنو ته هو هڪ پڙهيل سايااساتادان آهاي، بااقاي 
سڀ جاهل ۽ ڪرپٽ آهن. هن اهو به تاثر پيدا ڪيو تاه 
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کيس اقتدار جي بک نااهاي ۽ اهاو ظااهار ڪاياائايان تاه 
سندس اڳيان اقتدار جي ڪاا اهامايات ئاي نااهاي ۽ هاو 
هڪ اصول پسند سياستدان آهي. هن ايڏو تاه پاناهاناجاو 
پاڻ کي مسٽر ڪلين ظاهر ڪيو جو لڳاڻ ائايان شاروع 
ٿيو جو پاڻ هڪ فرشتو آهي. عمران خان هڪ طارف تاه 
پنهنجي حوالي سان اهڙو ته تصاوراتاي پاهااڙ ٺااهاياو جاو 
ماڻهو هن کي ائين سمجهڻ لڳا ته هو ماري ويانادو، پار 
اصولن تي سمجهوتو نه ڪندو، پر حقيقت ائايان نااهاي، 
عمران خان هڪ ناه پار گاهاڻايان شاخاصاياتان جاو ماالاڪ 

 آهي.
پرويز مشرف جڏهن آئين جي ڀاڪاڪاڙي ڪانادي مالاڪ 
۾ مارشل ال ناافاذ ڪائاي هائاي، تاڏهان عاماران ان جاي 

ساال گاڏ  5حمايت ڪائاي هائاي. عاماران مشارف ساان 
هليو، عمران کي اهو آسرو هو تاه مشارف هان کاي وزيار 
اعاظاام ڪااناادو، پاار ائااياان نااه ٿاايااو. واقااعااو ائاايان آهااي تااه 
مشرف پنهنجي انٽرويو ۾ چيو ته عمران خاان کاي ماان 
حڪومت ۾ شامل پياو ڪارڻ چااهاياان، پار عاماران جاي 
خواهش هئي ته ماان وزياراعاظام ٿاياان، مشارف چاياو تاه 
مان عمران کان پڇيو ته توهان جي پارٽي الياڪاشان ۾ 
گهڻيون سيٽون کٽي ايندي  پر هان عاجاياب جاواب پار 

سااياٽااون! مشاارف  91کاان  11اعاتاماااد ٿاايانادي ڏناو تاه 
جڏهن هي جاواب ٻاڌو تاه ان کاي احسااس ٿاياو تاه هاي 
شخص حقيقت بجاِء خاياالاي دناياا ۾ رهاي ٿاو. مشارف 

کاي  21وڌيڪ ٻڌايو ته هان عاماران کاي چاياو تاه اساان 
ڪري سگهون ٿاا،  11کي  01ڪري سگهون ٿا،  011
ڪيئن ڪيون   مشارف چاياو تاه عاماران  011کي  1پر 

ان کاااناپااوِء ناااراه ٿااياو. الااياڪااشان ٿاي وئاي ۽ عاامااران 
ساياٽاون کاٽاڻ جاي دعاويڪ ڪاري  91کاان  11جيڪاو 

رهيو هو، هو مشاڪال ساان مايااناوالاي جاي هاڪ ساياٽ 
کٽي آيو، اهو به هان جاي ماخالاص دوساتان اڪابار اياس 
بابر، حفيظ اهلل نيازي ٻين دوستن جي مهربانيان ساان، 
جن صورتحال کي منهن ڏينادي ماحانات ڪائاي ۽ هان 
کي سيٽ کٽرائي. مشرف سان عماران جاي اخاتاالفان ۽ 
ڳالهين جو اکين ڏٺو شاهد اڪابار اياس. باابار باه آهاي. 
ڇو ته ان وقت اڪبر ايس. بابر ئاي هان جاي پاارٽاي جاا 
معامال ڏسندو هو. هن ٻڌايو ته عاماران ڪاوشاش ڪانادو 
رهيو ته مشارف ق لاياگ کاي تاياار ڪاري عاماران کاي 
وزياراعااظاام ڪاارائااي، پاار مشاارف هااڪ ساايااٽ واري کااي 
ڪيئن وزارت ڏئي ها. اهو مشرف الِء مشاڪال هاو، پار 
مشرف کيس ڪيبينيٽ ۾ اچڻ جي آڇ ڪئي، جاناهان 
تي هنن ق ليگ کي چور چئي آڇ کي ٺڪرائي ڇڏياو. 
ڏساو هااتاي ڇااا ٿاو ظااهار ٿائاي  ماطالااب تاه جاياڪاار اهااا 
ساااڳاائااي ق لاايااگ تااوهااان جااي ماادد ڪااري تااوهااان کااي 
وزيراعظم طور ووٽ ڪاري تاڏهان اهاي چاور نااهان، پار 
جڏهن توهان جو مطالبو نٿو مڪجي ته پوِء توهاان اناهان 
کااي چااور چاائااو ٿااا! هااڪااڙي ٻااي ڳااالااھ تااي ڌيااان ڏيااڻ 
گااهاارجااي تااه عاامااران پاانااهاانااجااي سااياااسااي پااارٽااي هااڪ 
جمهوري ملڪ ۾ ٺااهاي ۽ دعاويڪ ڪانادو رهاياو تاه هاو 
هڪ آئين تي هلڻ وارو سياستدان آهي، باقي سڀ چور 

تائين مشرف جاي  5115کان وٺي  0999آهن. پوِء هن 
سااپااورٽ ڇااو ڪاائااي  جااڏهاان تااه مشاارف آئااياان کااي 
لتاڙيندي مارشل ال هنئي هائاي. ڇاا ڪاو اصاول پساناد 
سااياااسااتاادان يااا شااخااص مشاارف جااي اهااڙي ڪاام جااي 
حمايت ڪري سگهي ٿو  پار عاماران دل کاولاي ان جاي 

ماادد ڪاائااي ۽ مشاارف جااي ڪااراياال رياافاارنااڊم ۾ هاان 
مشرف جي حق ۾ ووٽ ڏنو ۽ ان جي مادد ڪائاي. ڇاو 
تااه ان کااي مااحااسااوس ٿااي رهاايااو هااو تااه رياافاارنااڊم جااي 
حمايت ڪرڻ سان مشرف هن کاي وزارت اعاظامايڪ جاي 
ڪرسايَء تاي وياهااريانادو، پار مشارف ايائان ناه ڪاياو ۽ 
حسب معمول هو انقالباي ٿاي وياو ۽ مشارف جاو اياتارو 
سخت ماخاالاف ٿاي وياو، جاو لڳاي ئاي ناه پاياو تاه هاي 

تاائايان  5115کاان  0999ساڳياو عاماران آهاي جاناهان 
مشرف جي دوستي تي فخر ٿي ڪيو. پاوِء هان مشارف 
جي خالف سياست ڪائاي ۽ تااثار اهاو ڏيانادو رهاياو تاه 
مشاارف هاان کااي وزرات الِء چااوناادو رهاايااو، پاار هاان پاااڻ 
وزارت اعظميڪ قبول نه ڪئي. عمران خان جي سايااسات 
اڄ باه ايائاان ئاي هالااي ٿاي جايااڪاو سانادس ماقاصاد الِء 
صحيح آهي اهو قابل قبول آهي، پوِء ڀلي ڇا باه هاجاي 
ڪير به هجي، پر جڏهن مقصد پورو نٿو ٿي سگهي تاه 
پوِء هو چور آهي، غدار آهي. عماران خاان جاي سايااسات 

تائين مشرف جي حماايات ۾ گاذري  5115کان  0991
پوِء وزارت نه ملڻ تي هن مشرف خالف ڳالهائاڻ شاروع 
ڪيو، اياتاري تاائايان جاو هان مشارف جاي ماخاالافات ۾ 
فضل الرحمان کاي باه ووٽ ڪاياو. يااد رهاي تاه عاماران 
خان جي ماڻهن حمايت به ان الِء ڪئي هئاي جاو ان ۾ 
ماڻهن کي هڪ جدت پسند ۽ روشن خياال سايااساتادان 
نظر ايندو هو، پر اصال ۾ ائايان ناه ٿاياو جاڏهان مشارف 
سان عمران جو وزارت تاي اخاتاالف ٿاياو تاه هاي مشارف 
جي مخالفت ۾ ايترو اڳتي نڪري ويو جاو هان مشارف 
جي دهشتگاردي خاالف جاناگ کاي نااجاائاز قارار ڏناو ۽ 
طالبان جي عالئقن ۾ وڃي انهان جاي حاق ۾ تاقاريارون 
ڪيون ۽ آمرياڪاا خاالف باياان ڏياڻ شاروع ڪاياا، اهاو 
سڀ ڪجھ هو مشرف جي مخالفت ۾ ڪري رهيو هو. 
هو مشرف جي هر پاليسي تي تنقياد ڪارڻ لڳاو هاو ۽ 
هن آمريڪا پاڪساتاان اتاحااد تاي باه مسالاسال تاناقاياد 

۾ مشاارف سااان گااڏ هااو تااه  5111ڪاائااي، پاار جااڏهاان 
آمريڪي پاليسين جي تعريف ڪندو هو. سندس ساٿي 

۾ ٿايانادڙ  5111اڪبر ايس. بابر جو چوڻ آهي ته هان 
آمريڪي صدارتي الڪيشن دوران چيو هو ته اڪبر! اڄ 
صبح مان ٻه نفل پڙهاياا آهان تاه باش الاياڪاشان کاٽاي 
وڃي. ڇو ته بش خاندان جو تعلق روٿس چائيلاڊ خاانادان 
سان آهي ۽ وري روٿس چائيلڊ جاو تاعالاق گاولاڊ ساماٿ 
خاندان سان آهي، جيڪو اسان کي فائدو ڏئاي ساگاهاي 
ٿو. هاڻي سوچڻ جي ڳالھ آهاي تاه هاي ڪاهاڙي قسام 
جو شخص آهي  هڪ طرف هن جو اهو ماوقاف آهاي ۽ 
ٻئي طرف هن مشرف جي مخالافات ۾ اناهاي آمارياڪاا 
خالف بيان ڏنا ۽ پاناهاناجاو پااڻ کاي آمارياڪاا ماخاالاف 
ظاهر ڪيو. حقاياقات اهاا هائاي جاياڪاا هان اڪابار کاي 
چئي هئي. ياد رهي ته اڪبر ايس. بابر تحريڪ انصاف 
جو ڪيترن سالن تائين اهام عاهاديادار رهاياو ۽ عاماران 
خان جو وياجاهاي ۾ وياجاهاو سااٿاي رهاياو آهاي. اڪابار 
تحريڪ انصاف الِء وڏيون قربانيون ڏناياون آهان. اڪابار 
آمريڪا مان پڙهيو آهي، هن کي آمارياڪاا ۾ ناوڪاري 
به ملي پئاي، پار هان ناوڪاري ناه ڪائاي ۽ پااڪساتاان 
مااوٽااي آيااو. هاان جااو مااقااصااد سااياااساات ۾ حصااو وٺااي 
پاااڪسااتااان ۾ حااقاايااقااي تااباادياالااي آڻااڻ هااو. پااوِء هااو 

۾ هااو تااحااريااڪ انصاااف ۾  0991پاااڪسااتااان آيااو ۽ 
 شامل ٿيو.

کانپوِء عمران خان کي ڪنهن مشورو ڏنو يا هان  5115
کي پاڻ خيال آيو ته سانادس گاولاڊ ساماٿ خاانادان ساان 
وابستگي ۽ تعلق شايد وزارت اعظامايڪ اڳاياان رڪااوٽ 
بڻجي. ڇو ته پاڪستان ۾ يهودي خاندانن بابت منافاي 
سوچ موجود آهي جيڪا صحيح ناهي، پر اهاا حاقاياقات 
آهي ته هتي اسرائيل ۽ يهودي مذهب الِء نفرت ماوجاود 
آهي ۽ اها ڪنهن به شخص ۾ ٿي سگهي ٿي. ٻيو ان 
وقت ڪجھ اهڙا مذهبي ليڊر هئا جيڪاي عاماران جاي 
گهرواري ۽ يهودي هجڻ تي گهڻي تنقيد ڪندا هئاا ۽ 
اهو به تاثر ڏنو ويندو هو ته عمران جو گولاڊ ساماٿ ساان 
تاعاالااق هاڪ سااازش تاحاات آهااي. جانااهاان تاحاات عاامااران 
فيصلو ڪيو ته هاو جاماائاماا کاي طاالق ڏيانادو. ان کاان 
عالوه به عمران ڇو ته پنهنجي شهرت ۽ پاناهاناجاي حاق 
۾ تاثر پيدا ڪرڻ جي حوالي سان گهاڻاو شاوقايان آهاي 
ان الِء هن جو اهو به خيال هو ته پاڪستاان ۾ جاذبااتاي 
مسلمان سندس انهيَء قدم تي واھ واھ ڪنادي چاونادا 
ته عمران پاڪساتاان خااطار هاڪ امايار ياهاودي زال کاي 

 طالق ڏئي ڇڏي.
عاامااران خااان جااي سااياااسااي ساافاار کااي ڏسااناادي اهااو ئااي 
مااحااسااوس ٿاايااناادو آهااي تااه هاان وٽ ڪااابااه سااياااسااي 
آئيڊياالجي ناهي بلڪه شايد هاو پاولاياٽاياڪال ساائاناس 
بابت ايتاري اااڻ ئاي ناٿاو رکاي. ماثاال طاور هاو ڪااباه 
ڳااالااھ حااتاامااي طااور نااه ڪااري سااگااهااناادو آهااي باالااڪااه 
پنهنجي ڪيل هر ڳالھ مان يوٽرن وٺي ويندو آهي. هاو 
جلسن ۾ ڪڏهن چيني نظام جي تعريف ڪندي ناظار 
آيااو تااه ڪااڏهاان آمااريااڪااا، يااور  ۽ اياارانااي ماااڊل جااي 
تعريف ڪندي ناظار آياو. باناياادي طار  ساماجاهاڻ جاي 
ڳاالااھ اهااا آهااي تااه عامااران خااان پااناهاانااجاي ماقااصاد کااي 
حاصل ڪرڻ الِء ڪجھ به ڪري سگهي ٿو. ايم ڪاياو 
ايام پاهااريان دهشاتااگارد پاارٽااي هاائاي، پار جاڏهاان انااهاان 
عمران کي ووٽ ڪاياو تاه پاوِء اهاا نافاياس مااڻاهان جاي 

 پارٽي ٿي وئي.
ڪرڪيٽ ۾ ته خبر ناهي باقي سياست ۾ عمران خاان 
جي اندر منافقت نظر ايندي آهي. هو مطلاب پاورو ٿاياڻ 
تي انهن دوستن کي لت ڏئاي گاذري ويانادو آهاي، جان 
مشڪل وقت ۾ سانادس مادد ڪائاي. جاهااناگايار تاريان 
جنهن اربين رپيا عمران تي خرچ ڪيا، ايتري تائين جو 
بانااي گاااال جااو خاارچ بااه تاارياان ڀاارڻ لڳااو. ان کااان عااالوه 
عمران خان کي گاڏيون گفٽ ڪارڻ ۽ وري گااڏيان جاي 
تيل ڀرائڻ جا پئساا ڏياڻ تاائايان تاريان ڏيانادو رهاياو. ان 

جي اليڪشن ۾ ترين رپيا ڏنا ۽ مااڻاهان  5108کانپوِء 
کي عمران جي پارٽي ۾ شامل ڪرائي عمران کي وزيار 
اعظم ڪرايو، پوِء ڇا ٿيو  اهو ٿيو جيڪو ناعايام الاحاق 
سااان ڪاايااو ويااو، جااڏهاان ضاارورت پااوري ٿااي وئااي ٻاايااا 
خوشامدي اچي ويا ته پوِء ترين بار بڻجي وياو ۽ پاوِء ان 
خالف انتقامي ڪارروائي ڪرائي وئاي ۽ اياتاري تاائايان 
جو ان کي گرفتار به ڪرائڻ جي ڪوشاش ڪائاي وئاي. 
شگر ڪميشان تاه هاڪ باهااناو هاو ائايان تاه تاريان کاان 
وڌيڪ ِملن وارا به هئا جيڪاي عاماران ساان پاوِء گاڏ باه 
 ٿيا ۽ ائين ئي عون چوڌري، عليم خان سان ڪيو ويو. 
هن قبائلي عالئقن ۾ وڃي مذهبي ڪارڊ جو استاعاماال 
ڪيو ۽ آمريڪا خالف تقريرون ڪيون ۽ جذباتي نعري 

کااناپاوِء  5110بازي ڪرائي، پر حقيقت اها هئي ته هن 
جڏهن هو مشرف سان گڏ هو هان پااڪساتاان آمارياڪاا 
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اتحاد تي خوشي جو اظهار ڪيو ۽ ان جاي حاماايات باه 
ڪئي هئي. عمران خان پنهنجو پاڻ کي شڪست کاان 
مٿانهون سمجهندو آهي. هان کاي اهاڙو ڪاوباه ناتاياجاو 
قبول ناهي جنهن ۾ کيس شاڪاسات مالاي هاجاي، هاو 
پنهنجي شڪسات کاي پاناهاناجاي سايااساي نااالئاقاي ۽ 
ناڪامي سمجهڻ بدران ان کي پنهنجاي خاالف ساازش 
سمجهندو آهي ۽ هي هر ان عمل جو بائيڪاٽ ڪانادو 
آهاي جاناهاان ۾ هان کاي شاڪاساات ناظار ايانادي آهااي. 
سااناادس سااياااساات مااان ائااياان ئااي لڳااناادو آهااي تااه هااو 

 پنهنجي ذات جي سحر واري بيماري ۾ مبتال آهي.
کانپوِء صورتحال تبديل ٿي وئي ۽ جن نظرن الِء  5101
کان ترساي رهاياو هاو اهاي ناظارون ان تاي  0991عمران 

پئجي ويون، هڪڙو منصوبو ٺاهيو ويو ته ڪنهن اهاڙي 
شخص کي حڪومت ڏني وڃاي جاناهان جاي پاناهاناجاي 
سياست ڪجھ نه هجي ۽ هو اسان جي رحام و ڪارم 
تي ڪم ڪاري. ڇاو تاه     ۽ ناواز لاياگ گاهاڻاياون 
مضاابااو  ٿااي چااڪاايااون هاايااون ۽ انااهاان وٽ پاانااهاانااجااي 
سياسي قوت به هائاي اناهان وٽ مااڻاهاو باه هائاا ۽ هاو 
اکيون به ڏيياري سگهن پاياا ۽ پااڪساتاان جاي عاوام 
جا به مسئال هئا. ڇو ته عاوام باه ڪاناهان مساياحاا جاو 
انتظار ڪري رهي هائاي ۽ عاوام ناواز لاياگ ۽     
کان ڪنهن حاد تاائايان مااياوس باه ٿاي چاڪاو هاو. اهاو 
طئي ڪيو ويو ته هاڻي ڪجھ ٻاياو آزماائاي ڏساجاي ۽ 
ڪنهن اهڙي سياساي پاارٽاي کاي طااقاتاور ڪاياو وڃاي 
جيڪا     ۽ ن ليگ کي ڪمزور ڪاري ساگاهاي ۽ 
پاااڪسااتااان ۾ هااڪااڙي پااارٽااي اهااڙي هااجااي جاايااڪااا 
سياسي بنياد تي ايتري مضبو  نه هجي، پر اها     
۽ ن ليگ کي ڪنٽرول ڪرڻ الِء استعمال ٿي سگهاي. 
تاانااهاانااڪااري ان الِء تااحااريااڪ انصاااف کااي آناادو ويااو ۽ 

کااناپاوِء  5101عمران خان جاي باراناڊناگ ڪائاي وئاي. 
عمران خان جي حق ۾ ميڊيا کي استعمال ڪيو وياو ۽ 
ميڊيا مسالاسال عاماران خاان جاي جالاسان کاي ڪاورياج 
ڏيندو رهيو ۽ ميڊيا اهو تاثار باه ٺااهاڻ شاروع ڪاياو تاه 
تحريڪ انصاف ئي هن ملڪ جي مسئلن جو حل آهاي 
۽ عاامااران ئااي پااڪسااتااان کااي هان بااحاران مااان نااجااات 

 ڏياري سگهي ٿو.
کانپوِء فيسباڪ باه پااڪساتاان ۾ مشاهاور ٿاياڻ  5101

لڳو ۽ سوشل ميڊيا جي اباتادا هائاي. تاحارياڪ انصااف 
جي بنيادي اڳواڻ احمد جواد تحريڪ انصاف الِء سوشال 
ميڊيا سيل تيار ڪيو بعد ۾ هو ڇڏي ويو. ڇاو تاه پاي 

واري منشور کاان ٻائاي طارف هالاڻ لڳاي.  0991ٽي آِء 
سوشل ميڊيا سيل الِء به تحريڪ انصاف کي ڪاروڙيان 
رپيا ملاڻ شاروع ٿاياا ۽ ائايان عاماران جاو ماياڊياا سايال 
وڌندو ويو. عام ماڻهو کي شايد ان جو انادازو ناه ٿايانادو 
هجي، پر ميڊيا ۾ هڪ هڪ شيِء هڪ فوٽو اتفاقاي ناه 
هوندو آهي بلڪه هر لمحي کي ٺاهيو ويندو آهي، ائين 
ئي عمران کي به ميڊيا ۾ ٺاهي پيش ڪيو ويو. عمران 
خان ۽ ان جي پارٽي کي ملڪ اندر فري هيناڊ ڏناو وياو 
ته جيئن چاهي سياست ڪري ۽ وڏا وڏا جالاساا عاماران 
الِء ڪيا ويا جناهان ۾ پائاساا ڏناا وياا مااڻاهاو آنادا وياا. 
جلسن ۾ شاھ محمود قريشاي، جااوياد هااشاماي ۽ اهاڙا 
ڪيترائي ماڻهو عمران جي پارٽي ۾ شامال ڪاراياا وياا 
ميڊيا کي مئاناياج ڪاياو وياو. ايائان لڳاي رهاياو هاو تاه 

جي اليڪشن ۾ عمران وزيار اعاظام ٿايانادو. يااد  5102
۽  5100تاائايان عاماران  5155کان وٺي  0991رهي ته 
۾ پاڪستاني سياست ۾ مقبول ترين لاياڊر هاو  5105

۽ ان وقت ان جا جلسا به تاريخي ٿي رهيا هائاا، جاناهان 
جاا الاياڪاشان ٿاياا،  5102۾ ميڊيا جو ڪردار اهم هو. 

پر مقبوليت جي باوجود عمران الياڪاشان ۾ شاڪاسات 
کاڌي ۽ نواز شريف حڪومت ٺاهي وزير اعظم ٿي آيو. 
عمران جي شڪست جا ٻه سبب هئا هڪ تاه ان نااالئاق 
ماڻهن کي ٽڪيٽون ڏنيون ۽ ٻيو ته طاقتور حلقان جاي 
طرفان عين وقت تي فيصلاو تاباديال ڪاياو وياو ۽ ناواز 
سان معامال طئي ٿاي وياا، پار پاروجاياڪاٽ عاماران کاي 

۾ آنادو وياو ۽  5100جاري به رکڻو هو ۽ وري ان کي 
عمران اچي اسالم آباد ۾ ويهي رهاياو، هان جاي ڌرڻاي 

ڪالڪ ڪاورياج ڏناي وئاي. ظااهار  50ڏينهن  051کي 
آهي ايتري ڪوريج جيڪر ڪنهن بات کاي ڏناي وڃاي 
ته هو به زنده انسان محسوس ٿيڻ لڳندو. ڌرڻو ڪاناهان 
ٻي جاِء تان مئنيج ٿيندو رهيو، عمران کي ڪجاھ خابار 
نه هئي ته اڳتي ڇا ڪرڻو آهي. هن سول ناافارمااناي جاو 

 051اعالن ڪيو ان کاي باه بارداشات ڪاياو وياو. ناياٺ 
ڏينهن بعد آرمي پبلڪ اسڪول جي واقعي کانپوِء هان 
کي چيو ويو ته هاڻي ڌرڻو ختم ڪاياو، پار پاروجاياڪاٽ 
عمران اڃان مڪمل ٿيڻو هو ان الِء اهاو ضاروري هاو تاه 
نواز شريف کي ڪمزور ڪيو وڃي ۽ پوِء ائين ئي ڪيو 
ويااو. پااانااامااا ۾ نااواز شااريااف نااااهاال ٿااي ويااو ۽ ائااياان 

 پروجيڪٽ عمران جي ڪاميابي يقيني بڻجي وئي.
۾ عمران وزيراعظم بڻجاي وياو، پار هاو اياتارو تاه  5108

نااااهاال ثاااباات ٿاايااو جااو ايااڏي ماادد جااي باااوجااود بااه هااو 

اڪثريت کڻڻ ۾ ناڪام ويو. مجبورن ايام ڪاياو ايام، 
مسلم لاياگ ق ۽ بالاوچساتاان جاي پاارٽاي ساان اتاحااد 
ڪرڻو پيس. پنجاب ۾ به ائين ئي ٿيو ته حاڪاومات ۽ 
اپوزيشن ۾ سيٽن جو فرق تمام گهٽ هو. ياد رهاي تاه 

ساال  01ساالان الِء ناه هاو ان کاي  2عمران پروجيڪٽ 
هاالئااڻااو هااو، پاار عاامااران جاي ناااڪاامااي، ناااالئاقااي، سااوچ 
سمجھ جي بحران ادارن کي مجبور ڪيو ته پاڪساتاان 
کي هن کان نجاات ڏيااري وڃاي. ادارن ٻاياو ڪاجاھ ناه 
ڪيو سڀ ڪجھ سايااساي پاارٽايان ڪاياو. ادارا عاماران 
جي مدد الِء اڳتي نه آيا، عاماران جاي بايادخالاي ان جاي 
پنهنجي ناڪامي ۽ ناالئاقاي جاي ساباب ٿاي آهاي. هاو 

سالن ۾ عوام کي ڪوبه رليف نه ڏيئي  2.1حڪومتي 
سگهيو ۽ ان سااڳاياو بايااناياو جااري رکاياو جاياڪاو هاو 
ڪنٽينر تي بيهي ڏينادو رهاياو. عاماران خاان پاناهاناجاي 
بيدخلي کااناپاوِء جاناهان سايااسات ۽ ساوچ جاو ماظااهارو 
ڪيو آهي لڳي ايئن ٿو ته هاو وري ڪاڏهان باه اقاتادار 
جي ايوانن تائين نه پهچي سگهندو. جڏهن هاي اقاتادار 
کان الٿو ويو ۽ بعد ۾ هن جنهن اناداز ساان پاناجااب ۽ 
صدر جي مدد سان جيڪا سياست ڏيياري آهي جنهن 
سان هن آمريت جو بد ترين مثال پيش ڪيو آهاي. هاو 
قوم کي پنهنجي ڪارڪردگي پيش ڪرڻ بدران هاڪ 
هٿ ٺوڪيو سازشي ڊارمو پيش ڪري رهيو آهاي. اساد 
مجيد سابقه آمريڪي سفير ان اصل ڪايابال ۽ عاماران 
جي ٻڌايل ڪيبل مان فرق جي نشاندهي ڪائاي آهاي. 
مطلب ته پاڪستان ۾ ان ڪايابال ۾ تاباديالاي ڪائاي 
 وئاااااااااااي ۽ ان ۾ ڪاااااااااااافاااااااااااي شاااااااااااياااااااااااون 
شامل ڪاياون وياون. ياقايانان پاوِء اهاي تاباديالاياون شااھ 
محمود قريشي جاي مادد ساان ڪاياون وياون هاونادياون. 
پاڪستان ۾ عسڪري ادارا ماناظام آهان اناهان ساازش 
جي ترديد ڪئي آهي ته ڳالھ ختم ٿيڻ گهرجي بااقاي 
عاامااران جااي سااياااساات جااو فاالااساافااو اهااو ئااي رهااناادو تااه 
جيڪڏهن هو اقتدار ۾ آهاي تاه ساڀ جاائاز آهاي ناه تاه 
نظام ئي نه رهي. پنهنجي ان سڄي تاريخي رويي جاي 
تسلسل جي نتياجاي ۾ عاماران خاان پاناهاناجاي اناجاام 
تائين پهچڻ وارو آهي جنهن جي منزل جيال آهاي. پاوِء 
ٿي سگهي ٿو ته هن جي پارٽي به ختم ٿاي وڃاي، هان 
جي پارٽي جا اهم ماڻهو وعادا ماعااف گاواھ ٿاي ڀاڄاي 
وڃن ۽ عمران پاڻ پاڪستان کان هليو وڃي اهڙي طر  
هااڪ تاااريااڪ دور ۽ شااخااص پاانااهاانااجااي انااجااام تااائااياان 

 پهچندو.
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کان ڏھ سال اڳ لاي ڪاوان  
يااو جاايااڪااو دااڪ دورانااديااش 
سااايااااساااتااادان آداااي، جاااناااھااان 
سناگااپاور کاي مااڊرن ريااسات 
۾ تبديل ڪري دنيا آڏو اچي 
بااياااھاااارياااو، جااايااڪاااا دناااياااا ۾ 
مشھور ٿي وئي. ان کان انٽرويو دوران داڪ صاحاافاي 
سوال ڪيو ته ڇا تودان ادو سمجھو ٿا ته چيني لياڊر 
ايااتاارا دورانااديااش ۽ ساانااجاايااد  آداان تااه دااو دناايااا تااي 
حاڪامارانااي ڪانادڙ طااقاتااور ساپار پااور آماريااڪاا کااي 
پنھنجي مقام تاان ٿاياڙي، ان جاي ماقاابالاي ۾ چايان 
کي سپر پاور بڻائي دنيا ۾ پنھنجو پااڻ ماڪارائايانادا  

دا بلڪل ايئن ڇاو ناٿاو ٿاي ساگاھاي،  دن جواب ڏنو،
دنن دنيا جي دڪ غريب ۽ اڀري سڀري ماعاياشات ۾ 
ساھ وجھي اناقاالب بارپاا ڪاري اناقاالباي قادم کاڻاي 
دنيا آڏو دڪ معجزو پياش ڪاياو آداي ۽ چايان کاي 
ٻئي نمبر تي داڪ وڏي ماعاياشات طاور پااڻ ماڪاراياو 
آدي. چيني ته دنيا کي کليو کاليو چون ٿا ته دو چاار 

 0.2دازار سااال پااراڻااي تااھااذياب جااا وار  آداان. دااتااي 
بلين ماڻھو ردن ٿاا، داتاي عالام جاي اڪاابار مااڻاھان 
جااي کااوٽ نااادااي، دااناان وٽ ٽاايااڪااناايااڪااي ماااداار، 
معاشيات جا مادر، زراعات جاا ماادار ۽ دار طار  جاو 
علم رکندڙ ماڻھو ردن ٿاا. چايان جاي تارقايَء جاو راز 
ڪااو دااڪاادم ٿااي پااوڻ وارو عااماال نااادااي، چااياان جااي 
ڪااماايااونسااٽ پااارٽااي پاانااھاانااجااي ماالااڪ جااي حااڪااماات 
عملي، پنھنجي اردگرد جي صورتحال تاي ناظار رکاي 
پااوِء ئااي جااوڙيااناادي آدااي، جااياائاان دناايااا ۾ روس جااي 
سااوشاالااسااٽ ريااپااباالااڪ رشاايااا جااڏداان ٽااٽااي پاائااي ۽ 
ڪيترين ئي ننڍين قومن آزاديَء جاو اعاالن ڪاياو تاه 
چيناي ڪاماياونساٽ پاارٽايَء جاي ٿاناڪ ٽائاناڪ داڪ 
حڪمت عملي جوڙي ته داڻي اساان کاي ڪاناھان باه 

ملڪ سا ٽڪراُء ڪرڻ يا مقابلو ڪارڻ ۽ چاٽاا ڀاياٽاي 
ڪرڻ واري پاليسي تي عمل ڪارڻ بادران خااماوشايَء 
سان اندر ئي انادر پاناھاناجاي تارقايَء جاو عامال جااري 
رکڻو آدي، پار ٻااداران اداڙو ڏياک نااداي ڏياڻاو. اساان 
کي وقت جو انتظار ڪرڻو آدي ۽ ان تي ناظار رکاڻاي 
آدي ته آمريڪا ايشيا ۾ پنھنجي ماعااشاي، سايااساي 
۽ فوجي طاقت کي ڪيترو اڳتي وڌائي رديو آدي ۽ 
خاص ڪري سامونڊي عالئقاي ۾ ڪاياتاري اڳاڀارائاي 
ڪري رديو آدي  خاص ڪري ان عالئقي ۾ جاياڪاو 
اسان جي قارياب تاريان آداي. آمارياڪاا جاي ان دسات 
درازيَء کي روڪڻ جو دڪڙو ئي طريقو آدي ته اساان 
پنھنجي سامونڊي ٻيڙي کي وڌايون، سامونڊي وياڙھ 
الِء بحري جھاز تيار ڪريون، ادڙيون سب ميرين تياار 
ڪريون جيڪي دوائي جھازن جاي داڪ وڏي فالاياٽ 
کي کڻي سگھن ۽ انھن کي سمنڊ مان اڏاري واپاس 
سيافاٽايَء ساان جاھااز تاي الداي ساگاھاجاي، جاياڪاي 
آماارياااڪاااا جاااي جاااوڙ جاااون داااجااان طااااقااات، قاااوت ۽ 
ٽيڪناالجيَء ۾ آمريڪا کاان دارگاز گاھاٽ ناه داجان. 
اسان کي سيٽالئيٽ تيار ڪري مادار ۾ ڇاڏڻاا پاونادا 
۽ بيلسٽڪ ميزائيل تاياار ڪاري باحاري جاھاازن کاي 
ليس ڪرڻو پوندو. جڏدان اداي ساڀ هادف تاڪامايال 
تااائااياان رسااي ويااناادا، اسااان پااوِء ايشاايااا جااي خااطااي ۾ 

ايشاايااا پاايااسااياافااڪ  APECآمااريااڪااا جااي ٺااادااياال 
ايشااياان ناايااشااناال   ARFاڪااانااامااڪ ڪااارپااوريشاان ۽

ريجانال فاورم جاياڪاي آمارياڪاا تشاڪايال ڏناا آدان 
انھن جو مقصد ايشاياا جاي مالاڪان جاي مافاادن کاي 
تحفاظ ڏياڻ آداي. چاياناي قاياادت جاو ٻاياو ڪام داو 

APEC ۽WTO   ورلڊ ٽارياڊ آرگاناائايازيشان جاو دروازو
کڙڪائڻ ۽ انھن کي باور ڪاراياو وياو تاه اسايان دناياا 
سااان مسااتااقاال ڪاااروباااري رشااتااا جااوڙڻ چاااداايااون ٿااا، 
جنھن ڪري دو چادايان ٿاا تاه اداي آمارياڪاا جاي ٻاه 

اکاايااائاايَء جااو شااڪااار نااه ٿااياان. چااياان داااڻااي ايااتااري 
سگھاري سامونڊي طاقت ٿي ويو دو جو بحري قوت 
جوڙڻ کانپوِء دن ارد گرد جي ٻيٽان تاي پاناھاناجاو اثار 
رسوخ قائم ڪرڻ شروع ڪيو. داڻاي اداو وقات اچاي 
ويو دو جڏدن چين جي سامونڊي ٻيڙي ۽ جھاز بردار 
جنگي جھاز ۽ سامونڊي سبمرين چايان جاي سارحادن 
مان نڪري نروار ٿيو جنھن ڪري آمريڪا پاناھاناجاي 
بحري جھازن کي چين جي پاڻيَء جي حدن کان پاري 
ردڻ الِء ماجاباور ٿاي پاٺاتاي هاٽاي وياو. چاياناي ٿاناڪ 
ٽاائاانااڪ دناايااا ۾ روز ماار  جااي ڏيااھااان ڏيااھااه وارتااا ۽ 
صورتحال کان باخبر ردندڙ دائاي، داتاي سانادن داڪ 
حڪمت عملي جو ذڪر ڪرڻ ضروري ٿو ساماجاھاان، 
تيانامن اسڪوائر وارو سانحو جنھن کاان ڪاجاھ ئاي 

۾ ان وقاات جااي صاادر  0989مااھااياانااا اڳ فااياابااروري 
ڊينگ سجايو پينگ جي آمريڪاي صادر جاارج باش 
سان دڪ مالقات ٿي دئي، جاناھان تاي چاياناي صادر 
جاارج باش کاي بااور ڪاراياو تاه ساوويات روس چاائانااا 
بارڊر تي پنھنجون ٽيھ ڊويزن فوجون الدي، چين تاي 

 21نظر رکي ويٺو آدي ۽ روس اڳ ۾ ئاي چايان جاا 
ملين فوٽ زمين ڦٻائي ويٺو آدي، ان ڪاري سانادس 
مدد ڪئي وڃي. جنھن تي آمريڪا اناڪاار ڪاياو تاه 
دو چين سا متفق آدي. روس جو جوزف اسٽالن چايان 
جو حامي ۽ پٺڀرائي ڪندڙن مان دو. جاوزف اساٽاالان 
کي چين جاي جادت پسانادي ۽ تارقاي باياحاد پساناد 
دئي، پر ستت ئي اسٽالن جي مرڻ کااناپاوِء خاروشاياوو 
جاي چاارج ساناڀاالااڻ کااناپااوِء دان قاالام جاي داڪ ئااي 
جنبش سان چين سان سائنو سوويت معاهدا ڪينسل 
ڪاري ڇاڏيااا. دان پانااھااناجااي ماالااڪ اناادر مااوجااود ناايااو 
ڪليئر ميزائيلن جي ٽن حصان جاو رخ چايان ڏاناھان 
ماوڙي ڇاڏيااو. اداڙي صاورتاحااال ۾ چاايان الِء اداو ئااي 
مناسب دو ته دو آمارياڪاا ساان پاناھاناجاا نااتاا باحاال 

  حاالت حاضره 

 
 اڄ

 چين جو سپر پاور ٿيڻ وارو خواب
 ڊاڪٽر جاويد قاضي

 حصو پهريون
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رکي، جيڪو خود آمريڪا الِء فائديمند دو. چين جاي 
ٿنڪ ٽئنڪ جي مادرن اداو فاياصالاو ڪاري ڇاڏياو تاه 
داڻي ادو وقت اچي ويو آداي تاه خاطاي خااص ڪاري 
ايشاايااا پاارڳااڻااي ۾ پاانااھاانااجااو اثاار رسااوخ وڌائااڻ شااروع 
ڪجي، پاڙيسري ملڪن سان ڪار وهاناوار ۾ اضاافاو 
ڪااجااي، انااھاان کااي اعااتااماااد ۾ وٺااجااي ۽ انااھاان کااي 

  AIIBتحفظ جو اعتماد ڏجي، جنھن جي تحات دانان
ايشيا انفرااسٽرڪچر انويساٽاماياناٽ باياناڪ جاو بانايااد 
وجھي پنھنجاي حصاياداري وجاھاي پاناھاناجاي ڪاردار 
کي موثر ثابت ڪياو. اداو ساڀ ڪاجاھ ان حاڪامات 
عملي جو حصو دو ته آمريڪا جاي وڌنادڙ اثار رساوخ 

 کي روڪي سگھجي.
 چنيُجيُمع شيُترقيُج ُڪھڙاُڪ رڻُآھن؟:

. سڀ کان ادم ڪم جيڪو ماادارن ڪاياو آداي تاه 0
پنھنجي شھارن جاي ناناچاي کاي نائايان شاڪال ڏياڻ 
يعني ننڍن ڳوٺان کاي ساڌاري اناھان کاي شاھارن جاو 

 درجو ڏيڻ.
. سيڙپڪاري ۾ ناڻي کي مستقل وڌائيندو رداجاي، 5

ان کي گاھاٽاائاجاي ناه جايائان ان جاا دور رس ناتاياجاا 
 حاصل ڪري سگھجن.

. پرڏيھي واپار جي وڌ ۾ وڌ ملڪن جي مارڪاياٽان 2
 تائين رسائي ڪجي.

. ٽيڪناالجي جي وڌ وڌ ۾ اساتاعاماال ڪاري جادت 0
 آڻي دنيا ۾ متعارف ڪرائجي.

داڪ ڀااياري چااياان جااي پاارڏياھااي ساياااساات جاي ماااداار 
شخصيت جنھن جو ناالاو داوجان تاائاو آداي، ان داڪ 
ست ساال ڪانفرنس کي خطاب ڪانادي چاياو(جاناھان 
۾ سڄي دنيا ماان آيال چاياناي سافايار، وزيار ۽ اعالايڪ 
عملدار دئا  دنيا دااڻاي ياوناياپاولار نااداي رداي ناه ئاي 
داڻي دنيا ۾ ڪو اڪيلو سپر پاور ٿي مساتاقال رداي 
سگھندو ااڪالاھ دناياا جاناھان دور ماان گاذري رداي 

جاو دور آداي. دااڻاي وقات  Multi polarityآدي اداو 
اچي ويو آدي ته اسان پنھنجو صحيح رو  دناياا آڏو 

ظاااداار ڪااريااون ۽ پاانااھاانااجااا ڏيااھااان ڏيااھااه مااعااامااال ۽  
پااالاايااساايااون پاانااھاانااجااي خااطااي جااا ماافاااد ۽ پاانااھاانااجااي 
سالمتي ۽ تحفظ خااطار دناياا آڏو وائاياو ڪارياون تاه 
اسان داڻي دنيا ۾ معاشي ۽ فوجي اعتبار کان بھتار 
۽ معتبر به ٿي چڪا آديون. دن تقرير جاري رکانادي 
ٻڌايو ته اسان جو نيويَء جو ڪمانڊر جاناھان جاو ناالاو 
ليئو دو، جنھن روس مان تربيت ورتي دئي. ااڪلاھ 
دي بحري ٻيڙو تيار ڪري رديو آهي، جنھن ۾ ايائار 
ڪرافٽ ڪيريئر پڻ شامل آدي. ادو سڀ ڪجھ دان 
جي محنت ۽ حڪمت عامالايَء جاو ناتاياجاو آداي، پار 
افسوس ته اسان جڏدن پنھاناجاو پاھارياون باحاري ايائار 
ڪرافٽ ڪيريئر سمنڊ اندر الٿو، ڪمانڊر ليائاو داڪ 

۾ اسااان کااان مااوڪااالئااي ويااو.  5100سااال اڳ سااال 
دتي دڪ ادم لييڪ جو حاوالاو ڏيانادو داالن جاناھان 

 دڪ ڪتاب تحرير ڪيو جنھن جو نالو آدي:
The Long game, China’s Grand Strategy to 

Displace American Order Rush Doshi  
آهاي، هان ڪاافاي   Rush Doshiان لاياياڪ جاو ناالاو

وقااات آمااارياااڪاااا ۽ چااايااان ۾ گاااذارياااو، داااو داااارورڊ 
يونيورسٽي ۾ ٽيسٽر پڻ رديو. دن پنھنجاي ڪاتااب 
ليڻ کان اڳ ڪافي معلومات ڪاٺاي ڪائاي، گاھارو 
اڀياس ڪاياو ۽ کاوجاناا ڪائاي. دان جاو گاھاڻاو وقات 
آمريڪا جي جارج واشنگٽن ياوناياورساٽاي ۾ گاذرياو. 
داان ڪااتاااب ۾ رش جااوشااي باايااان ڪاايااو تااه چااياانااي 
قيادت ڏياھاان ڏياھاي صاورتاحاال تاي باارياڪ بايانايَء 
سان نظر رکندي پئي اچي. دو ڀلي ڀت اندازو لڳاائاي 
چڪا دئا ته داڻي دنيا يوني پولر ساساٽام انادر رداي 
نه سگھندي ادا ملٽي پولرٽي واري صورتاحاال ڏاناھان 
ڌڪجي چڪي آدي. دن جي آباهاوا ماطااباق ٽاي وڏا 
ماحارڪ دائاا جان دناياا جاي ڪاار وداناوار کاي ماتااثاار 

 ڪري ان تي گھرو اثر وڌو:
 . چين اندر تيانامن وارو سانحو0
 . خليج جي جنگ5
 . روس جو ٽٽي پوڻ.2

ان صورتحال کانپوِء جاڏدان روس ۽ آمارياڪاا وچ ۾ 
سرد جنگ جو خاتمو ٿاياو، چايان کاي ٺاياڪ ان وقات 
ادو احساس جاڳيو ته دينئر ادو موقعو آدي ته ڏيھان 
ڏيھي معاملن ۾ حصو وٺڻ گھرجي ۽ انساناي ڪارڻ 
واري ڪاام ۾ پاانااھاانااجااو حصااو ۽ ڪااردار ادا ڪااري 
نمائنده حيثيت ۾ اچي پاڻ موکجي. چين ۾ ٻاه اداڙا 
مادر دئا داڪ داو ياوبااناگ ۽ ٻاياو داو زاداو زيااناگ 
جيڪي ڪولڊ وار يعني سارد جاناگ جاي خاتام ٿاياڻ 
شر  ئي ان ڪم ۾ جاناباجاي وياا ۽ دانان حاڪامات 
عملي جوڙڻ شروع ڪئي. دنن جو پھريون ڪام داو 
پنھنجي خطي يعني ايشيا جي ان حصي ۾ جاياڪاي 
ملڪ سندس پاڙيسري باه آدان اناھان ساان پاناھاناجان 
سفارتي ناتن ۽ تجارتي ناتن تي ناظار ثااناي ڪارڻ ۽ 
پاانااھاانااجااو اثاار رسااوخ وڌائااڻ حااقاايااقاات ۾ چااياان کااي 
پنھنجي خطي ۾ روس کان ته خاطارو رداياو پائاي، پار 
جاپان کان به ڇو جو ان جي پٺڀارائاي آمارياڪاا ڪاري 
رديو آداي. ٽاياون آداي سانادياس جاناھان وٽ ائاٽاماي 
دٿيار پڻ آدن، پر دن وقت چين دنيا آڏو دڪ نائايان 
چهري سان نروار ٿيو آدي، جيئن ئاي دناياا ۾ ڪاووڊ 
جي بيماري پيڙجڻ لڳي، ملڪن جي ڊوڙ پاناھاناجاي 
عوام کي بيماريَء کان باچاائاڻ الِء وياڪاسايان خارياد 
ڪرڻ ۾ لڳي وئي. ادڙي صاورتاحاال ۾ چايان غارياب 
ملڪن ۽ خاص ڪري ڀٽڪي پيل آفريڪي مالاڪان 

کي به ويڪسين يا امداد ڏني ۽ آسانيَء ساان سانادن 
در تائين مدد پھاچاائاي. چايان جاي ماوجاوده پاالاياساي 
جيڪا انٽرنيشنل افيئرس متعلق آدي، ان جو ساھاارو 
وانگ يي جي سر آدي جيڪو پھريائيان داڪ سافايار 
دااو، پاار سااناادس صااالحاايااتاان جااي ڪااري کاايااس بااياان 
االقوامي امور جو وزير مقرر ڪيو ويو. دن جاو مااضاي 
ٻڌائي پيو ته دو ذدين ۽ محنتي دو. جڏدن چايان ۾ 
سماجي انقالب جو دور دو ان دور ۾ دن تمام گاھاڻاو 
لٽريچر پڙديو دو. دن کي بياجاناگ جاي اناٽارناياشانال 
اسٽوريز جي شعبي جي اسڪالرشپ مالاي دائاي. پاوِء 
دن اتي جااپااناي ٻاولاي ساياڻ واري شاعاباي ۾ داخاال 
ورتي دئي. جيائان ئاي دان ياوناياورساٽايَء جاي ڊگاري 
حاصل ڪئي ته قسامات دان جاو ساا  ڏناو دان کاي 
پرڏيھي شعبي ۾ ڪام ڪارڻ جاي آڇ ڏناي وئاي ۽ 
دن اتي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو، جتي دن دڪ رايال 
فاايااماالااي مااان شااادي پااڻ ڪاائااي. سااناادس دااڪ وڏو 

 Quanسفارتڪار ردي چڪو دو. جنھن جو نالاو داو 
Jadong  ع ۾ جاناياوا 0921چيان جانگ دن کي سن

۾ انٽرنيشنل ڪانفرنس اٽاياناڊ ڪارڻ الِء امااڻاياو وياو 
داو. واناگ يااي کااي جاااپااان جااي ساافااارتاڪااار جااي الِء 
چونڊيو ويو، اتي دن جي ڪارڪردگيَء جي بنياد تاي 
کيس موٽڻ شر  منسٽريَء جو عھدو ڏنو ويو. واناگ 
يي جيئن ئي منسٽري جي چاارج ساناڀاالاي دان داڪ 
وائٽ پاياپار پاڌرو ڪاياو، ان ۾ داڪ بااب لاياياو وياو 

 Community of Commonجاااناااھااان جاااو ناااالاااو داااو
Destiny   ان باااب ۾ ايشاايااا جااي تااقااريااباان سااڀاانااي

ملڪن کي فوڪس ۾ آنادو وياو، جاڏدان تاه مااضايَء 
۾ دميشه جيڪا به پاليسي جوڙي وئي دئي، ان کي 
دميشه آمريڪا کي مد ناظار رکاي جاوڙياو ويانادو داو. 
داڻي ان ۾ ڪافي تبديلي اچي چاڪاي دائاي. دااڻاي 
چين انھن ملڪن کي پنھناجاي طارف ڇاڪاڻ شاروع 
ڪيو، جن جا آمريڪا سان فوجي ناتا صحتمند روين 
تي مبني ناه دائاا. چاياناي ڏياھاان ڏياھاي ياعاناي بايان 
االقااوامااي امااور جااي ماااداارن طاائااي ڪاايااو تااه ادااو ئااي 
صاحاياح وقات آداي جاڏدان کايان ان نائايان حاڪاماات 
عمليَء کان ڪم وٺڻو پوندو. دنن جي سوچ ادا آدي 
ته دن وقت دنيا وڏين تبديلين طرف وڃي ردي آدي. 
ماااداارن جااي راِء ادااا آدااي تااه واقااعااي اهااي دناايااا جااون 
وڏيون تبديليون دونديون، جيڪي اسان اڳاي ڪاڏدان 
نه ڏٺيون دونديون! دنن چيو دن وقت چين سان وقات 
جو الڙو چين جي طرف آدي. داڻي چين وٽ طااقاتاور 
قوم جو سا  آدي جيڪا پرعزم آدي، جاناھان قاوم 
جي راھ جو تعين صحيح طرف آهي وقات جاو تاوازن 

 ان جي ئي حصي ۾ ايندو. 
 ...(هلندڙ ...
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ملڪ کي بهتر نموني هاالئاڻ 
الِء آئااياان جااي وڏي اهاامااياات 
آهااي. آئااياان نااه صاارف عااام 
شهري جي حقن جي حافااظات 
ڪري ٿو، پر در حقيقت ملڪ 
جااي بااچاااُء جااو اهاام عاانااصاار 
آهي. پاڪستان ۽ پاڪستاني عوام جاياڪاڏهان هان 
حالت تائين پهتا آهن ته ان جو وڏو سباب آئايان جاي 
پاااسااداري نااه ڪاارڻ آهااي. انااهاايَء ڪااري اسااان وٽ 
معاشي استحڪام نه اچي سگهيو آهي. آئايان هاڪ 
اهڙو دساتااوياز آهاي جاناهان ۾ امان اماان جاي حاالات، 
روزگار جا موقعا، تعليم، صحت، ووٽ ڏياڻ جاو حاق، 
آزاديَء سان چرپر، زندگيَء جو تحفظ مطلب تاه آئايان 
پاااڪسااتااان عااام ماااڻااهاان جااي هاار سااماااجااي حااق ۽ 
سااياااسااي حااق جااي حاافاااظاات جااو ضاااماان آهااي. آئااياان 
پاڪستان ۾ اهي سڀ ڳالهيون درج ته آهن، پر هنان 

 تي عمل ڪيترو ٿئي ٿو، يقينن نه هئڻ جي برابر!
پاڪساتاان ۾ پاهارياون دفاعاو آئاياناي طاور حاڪاومات 
عدِم اعتماد جاي ذرياعاي خاتام ٿاي، پار اڃاان تاائايان 
آيل حڪومت کي غير مستحاڪام ڪارڻ جاون غايار 
آئيني ڪوششاون ڪاياون پاياون وڃان. صادر صااحاب 
کان وٺي گورنر پاناجااب تاائايان ايائان پاياو ماحاساوس 
ٿئي اهي عهدا آئيني نه هجن، انهن جو ڪاار وهاناوار 
آئين ۾ درج ٿيل نه هجي بالاڪاه اهاي ڪاناهان هاڪ 
سياسي پارٽي جا عهديدار هجن ۽ ان سياسي پاارٽاي 
جي ليڊر جو هر حڪم ڪنهن بادشاهه وانگر مڪيندا 
هجن. اسان جهڙن ملڪن ۾ ظلم ته اهاو باه آهاي تاه 
هر سياسي پارٽي پنهنجي پنهنجاي باادشااهات قاائام 
رکندي پئي اچي ۽ ان جو سربراهه سنادس پاارٽاي جاو 

بادشاهه هوندو آهي. سپريام ڪاورٽ جاي راِء ماوجاب 
ته ڪوبه چونڊيل ميمبر پنهناجاي پاارٽاي ساان ڪاوباه 
اخااتااالف نااٿااو ڪااري سااگااهااي. ان راِء کااانااپااوِء تااه هاار 
سياسي پارٽي جو سربراهه بي تاج بادشاهه ٿي چڪاو 
آهي. ان شق جي اڃان به تشريح ٿياڻ گاهارجاي، اماياد 
آهي ته ايندڙ پارليامينٽ ان تي ضرور غور ڪنادي ۽ 

جو اختيار ڏيندي. جاناهان ۾  A-12پارٽي کي صرف 
واضح ٿيل آهاي تاه ڪاوباه چاوناڊيال مايامابار ڪاهاڙي 
ڪهڙي بل تي پارٽي جي ضرور حمايت ڪري بااقاي 
ان جي مرضي آهي ته هو پاناهاناجاي پاارٽاي پاالاياساي 
تي تنقيد پڻ ڪري سگهي ٿو ۽ ان جي خاالف ووٽ 
به ڪري سگهي ٿو. جيئن اسان ڳالهه پئي ڪئي تاه 
پاي. ٽااي. آِء حاڪااومات آئاايانااي طااور خاتاام ٿااي آهااي 
جاانااهاان کااي عاامااران خااان صاااحااب هااڪ وڏي سااازش 
ڪوٺي رهيو آهي. مئي جو پورو مهينو جالاساا هالاياا، 

تاريخ الناگ ماارچ ۽ ڌرڻاي جاو اعاالن  52ان کانپوِء 
ڪيو ويو، جنهن ۾ هو ڌرڻو هاڻاڻ ۾ نااڪاام وياو ۽ 
وري ڇهن ڏياناهان کااناپاوِء ڌرڻاي جاو چاتااُء ڏئاي اتاان 
هليو ويو. مطلب ته هو چاهي ٿو تاه ڪاناهان باه طار  
هاان مااوجااوده حااڪااوماات کااي خااتاام ڪااري کااياااس 
وزيراعظم باڻااياو وڃاي، آئاياناي ياا غايار آئاياناي قادم 
کڻي کيس اقتدار جي ايوانن تائين آندو وڃي. ڇاو تاه 
هو آئين پاڪستان ۾ يقين نٿو رکي، اليڪاشان جاي 
ڳالهه صرف بهانو آهاي. اگار اساان فاره ڪارياون تاه 
ڪنهن به دٻاُء ۾ اچي هيَء حاڪاومات الاياڪاشان جاو 
اعالن ڪري ٿي ۽ عمران خاان جاي پاارٽاي اڪاثاريات 
حاصل نٿي ڪري ته به عمران خان الياڪاشان کاي ناه 
مڪيندو. ڪوبه ماڻهو، ڪوبه ادارو، ڪااباه پاارٽاي اگار 
چاهي ٿي ته ملڪ ترقي ڪري ته ان کاي مالاڪ جاي 

آئين پٽاندڙ ڪام ڪارڻاو پاونادو، ان ۾ ان مااڻاهاو ۽ 
اداري جااي ڀااالئااي آهااي. اگاار ماالااڪ ۾ اسااتااحااڪااام 
هوندو ته ٻااهاريان سارماائاياڪااري ايانادي، ناياون ناياون 
صنعتون لڳنادياون ۽ هاتاان جاي مااڻاهان کاي روزگاار 
ملندو. اگر فرد خوشاحاال ٿايانادو تاه ماعااشارو ۽ مالاڪ 
ترقي ڪندو. اها ڳالهه سمجهڻ ته صفا ساولاي آهاي، 
پر اسان جي پاليسي ساز کي اهاا ڳاالاهاه ساماجاهاه ۾ 
نٿي اچي. شايد ان ڪري ته انهن جا مفااد هان مالاڪ 
۾ نه آهن، سندن ماال، مالاڪايات ٻااهار آهاي ۽ کايان 
ڪنهن ٻئي ملڪ جي شهريت به مليل آهي. جاڏهان 
به رٽائر ٿين ٿا ان مالاڪ ۾ وڃاي آرام ساان زنادگاي 
گذارين ٿا، هاتاي تاه هاو صارف حاڪاماراناي ڪارڻ الِء 
آهن نه ڪي ملڪ ۽ عاوام جاي ڀاالئاي الِء. اساان تاه 
چائااون ٿااا تااه ڀاالااي حااڪامااراناي ڪاارياو، پار اوهاان جااي 
حڪمراني به ملڪ جي آئين مطابق هئڻ گهارجاي ناه 
ڪي اوهان جي مرضي مطابق. اگار اوهاان کاي ڪااباه 
آئيني تباديالاي ڪارڻاي آهاي تاه ان الِء باه اوهاان وٽ 

 آئين ساز ادارو موجود آهي. 
اسان چاهيون ٿا تاه جاياڪاو وقات گاذري وياو ان ماان 
ساابااق حاااصاال ڪااريااون. ماالااڪ جااي مااعاااشااي تاارقااي، 
تعليمي ترقي مطلب ته هر قسم جي ترقي آئين تاي 
عمل ڪرڻ سان ٿيندي. بس ان ڳالهه کي ساماجاهاون 
ته آئين کي مقدم سمجهاون ۽ پاوري مالاڪ کاي ان 
مااوجااب هاااليااون. نااظااام بااهااتاار ٿاايااناادو تااه ماالااڪ ۾ 

 استحڪام ايندو، ان مان خوشحالي ايندي. 
آئين تي هلڻ مشڪل نه آهاي، باراِء ماهاربااناي هااڻاي 
آئين جي حڪمراني ٿئي ته جيئن ملڪ مستحاڪام 

 ٿئي. 
*** 

  حاالت حاضره 

 
 ڪنهن

 آئين ۽ قانون جي پاسداري ۾ ملڪ جي بقا آهي
 انور حسين قاضي
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ماانااهاانااجااا، آخاار هااڪ ڏياانااهاان  
جااهاانااگ جااي سااڀاانااي جااانااورن 
(شااياانااهاان کااانسااواِء  پاااڻ ۾ 

ڀاال ” گڏجي فيصالاو ڪاياو تاه 
هر دفعي شياناهان ئاي ڇاو ٿاو 
جهنگ جو بادشاهه ٿي وڃاي  
اسان جو باه جاهاناگ تاي اوتارو ئاي حاق آهاي جاياتارو 
شينهن جو، ان ڪري هاڻي باقائدي اليڪشن ٿينادي 
پوِء جيڪو کٽي اهو بادشاهه ٿيندو. ساڀائاي جااناور ان 
ڳالھ تي متفق ٿيا ته هاڻي جمهوريت جو زمانو آهاي 
سو شينهن جي بادشااهات هالاڻ ڪاوناه ڏباي، جااناورن 
جي ان فيصلي جو نياپو کڻي، گدڙ وڃي شينهن وٽ 

قبال سائين، هاڻي اک پٽ، تو واري بادشااهاي ” پهتو، 
اڙي هال هال لاوساي، “ ” جا ڏينهن پاورا ٿاياڻ وارا آهان

شايااناهاان وڏي “  ڏساي وٺابااو تااو واري جامااهاورياات کااي
اعتماد سان گدڙ کي پنهنجو ري اياڪاشان ڏياياارياو. 
گدڙ جي وڃڻ کانپوِء شاياناهان کاي ڪاجاھ پاريشااناي 

الاياڪاشان ۾ ماناهاناجاي خاانادان ” ٿي، سوچڻ لڳاو تاه 
کانسواِء مون کي ڪير ووٽ ڪندو  مون ته وڏا ظالام 
ڪيا آهن. معاصاوم جااناورن کاي ماارياو آهاي، اناهان 
جي وڏڙن جو خون پيتو آهي. الياڪاشان ۾ هارڻاي ياا 
سااهااي جااهااڙو ڪااو خااوبصااورت، مااعااصااوم ۽ شااريااف 

جانور به کٽي سگهي ٿو پوِء ته مون الِء ٻڏي مرڻ جو 
مقام آهي، پر ان اليڪشن جاو تاوڙ ڪاڍڻاو آهاي. ان 
الِء خونخوار جانورن جهڙوڪ: چيتي ۽ بگهڙ کي پاڻ 
سان مالئڻو پوندو. پولنگ اسٽيشنن تي حمال ياا ڦاڏا 
ڪباا. جااناورن جاي ماخاتالاف بارادريان کاي اساتاعاماال 
ڪبو، پر ان الِء مون کي انهن جانورن وٽ هڪ دفاعاو 
پاڻ سندن تڏي تي هلي وڃڻو پونادو، جاياڪاي جااناور 
گااذاري ويااا آهاان باالااڪااه جاان کااي مااون پاااڻ ڊوڙائااي 
ڊوڙائي ماري کاڌو آهي، انهن جي فااتاحاه ڪاري ڏک 
جو اظهار ڪبو. گهڻا تڻا ته بيوقوف آهان، ماون کاي 
حضور شرمي ۾ ماعااف ڪاري ڇاڏيانادا ۽ ڪاي وري 

اهااو سااوچااي “  خااوف ۾ مااون کااي ووٽ ڪااري ويااناادا
شايااناهاان پااناهاانااجاي پام کاي ساٽااڪااو ڏياائاي ماظاالااوم 
جانورن سان ملڻ ۽ الاياڪاشان جاي ورڪ الِء ناڪاري 
پيو. رستي ۾ بگهڙ ۽ چيتي کي پاناهاناجاي ڪامادار 
۽ چمچي طور به کنيائين ته جيئن اهي شياناهان جاي 
ڪرتوتن جي صافاائاي پاياش ڪان، ماخاتالاف جااناورن 
کي تڏي تي آيل شينهن کي معااف ڪارڻ الِء قاائال 

 ڪري سگهن. 
ڇاا باه ٿاي پاوي پار ڪاوباه ” توهان اهو سوچيو پاياا تاه 

جانور شينهن کي پنهنجي گهر اچڻ ڪونه ڏينادو، پار 
اگر ڪنهن دل تي پٿر رکاي کاياس اچاڻ ڏناو تاه سات 

سريون ٻڌائي کاياس ڀاڄاائاي ڪاڍنادو... بااقاي کاياس 
ووٽ ڏيڻ جو سوال ئي پيدا نٿاو ٿائاي، ڪاو باياوقاوف 
يا جانور دشمن، جانور ئي کاياس ووٽ ڪانادو، ڪايار 
توهان سان ان معاملي تاي باحار ڪارڻ چااهايانادو تاه 

” توهان ان کي دنيا جو بيوقوف ترين شخاص ساڏيانادا
بلڪل صحيح توهان جي اها ڳالھ جانورن جاي عاقال 
۽ غيرت جاي حاد تاائايان ساورناهان آناا سا  آهاي تاه 
ڪوبه غيرتمناد جااناور شاياناهان کاي ووٽ ناه ڪانادو. 
ڪاانااهاان کااي بااه تااوهااان جااي ان ڳااالااھ سااان اخااتااالف 
ڪونهي سو تاوهاان جاي عاقال کاي شاابااس!!... پار... 
پاار... تااوهااان جااي اهااا ڳااالااھ جااانااورن جااي حااد تااائااياان 
درست آهي، پر ان کان اڳتي تاوهاان جاو عاقال جاواب 
ڏيااو وڃااي!! ڇااو  اهااا ساااڳااي ڳااالااھ اسااان ۽ تااوهااان 
پنهنجي الِء الڳو ڇو نٿا ڪريون  مطالاب تاه اساان ۾ 
جاناورن جاياتارو باه عاقال ڪاوناهاي... اساان هار دفاعاي 
وڏيرڪي شينهن جي چالن ۾ اچي کيس ووٽ ڪري 
ڇو پنهنجو پاڻ ۽ پنهنجي نسل کي سانادس شاڪاار 

 ٿيڻ جو پروانو ڏيون ٿا  
جمهوريت جو حقيقاي فاائادو وٺاڻ ۽ پاناهاناجاي ڌرتاي 
کي بچائڻ الِء اچو ته مظلوم جانورن جهڙي سوچ ئي 

 ڌاريون. 
*** 

 تکيون مٺيون ڳالهيون

  ح التُح ضرهُ

 

 محمد سليم 
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جي اڻ ُکٽ وسيلن ماان مااال  
مال سنڌ جي ڌرتايَء تاي اهاڙا 
تااااه وار ٿاااايااااا جااااو ان جااااي 
خوبصاورتاي شااياد ڪاڏهان باه 
ساڳي حالت ۾ ناه ايانادي. هاا 
پاڻ ڳالهه ڪريون ٿاا وڏيارن ۽ 
ڀوتارن جي، جن سنڌ جي وسيلن کي بري طار  لاٽاياو 
آهي. مسلسل جاگيرداري نظام هياٺ هالانادڙ ساناڌ ۽ 
ُان جي بدقسمت عوام تي نظر وجهاجاي تاه دل روئاي 
ٿي. سنڌ جي هر وسيلي تي قاباضاو ڪانادڙن ساناڌ ۽ 
ان جي عوام جي حقن تي ڌاڙو هاڻاڻ ۾ ڪااباه ڪاثار 
ناهي ڇڏي، صرف پنهنجن ابان ڏاڏن جاي اثار ذرياعاي 
غريب ۽ بيروزگار عوام کي هڪ ڌنار جيان جڏهان ۽ 
جتي چاهي هيڏانهن هوڏاناهان ڪاري ٿاي. هاڪ اهاڙو 
ناظاام قاائاام ڪااياو ويااو آهااي جااناهان ساان سانااڌ جااي 
وسيلن کي لاٽاڻ الِء جااگاياردار پاناهاناجاو اثار ۽ رساوخ 
استعمال ڪري انهن وسيلن جي مالڪي ڪري ٿاو ۽ 
عوام کي ان مان فيضياب ٿيڻ نٿو ڏئاي، جاناهان تاي 
عوام جو حقيقي حق آهي، پر جيڪڏدن ڪو شاخاص 
پنهناجاي زور تاي ڪاجاهاه ڪارڻ چااهاي ٿاو تاه ُان الِء 
رنڊڪ وجهندڙ جاگيرداري نظام اڳاياان اچاي ٿاو وڃاي 
۽ عوام جو جيئڻ جناجاال ڪارياو ڇاڏي. ساناڌ صاوباو 
جيڪو ڪيترن ئي قدرتي وسيلن سان ماال ماال آهاي 
جنهن ۾ ڪوئلو ۽ گئس شامل آهي، نه رڳو ايتارو پار 
پااڪساتاان جاو ساڀ کاان وڏو ماعااشاي حاب ڪاراچااي 
شااهااار سااانااڌ جااي گاااڌيَء جاااو هااانااڌ جااياااڪااو پاااوري 
پاڪستان کي سڀاناي کاان وڌياڪ ٽاياڪاس ڪاماائاي 
ڏيااناادڙ شااهاار آهااي. ان ۾ ساانااڌيَء ماااڻااهااوَء کااي اهااي 
سهولتون نٿيون ملن، انهن کي ڪيترين يونيورسٽايان 
۾ داخااالئااون نااٿاايااون ماالاان اهااو ساانااڌ جااي نااوجااواناان ۽ 
سنڌي ماڻهن سان زيادتي آهي. ان ساڄاي صاورتاحاال 
۾ سنڌ کي ته تمام گهڻو خاوشاحاال هاجاڻ گاهارجاي، 
پر سنڌ جو نوجوان هن وقت بدحال آهي. نوجوانن کاي 
نااوڪاارياان جااا خااالااي دالسااا ڏياائااي چاااالناان جااا پاائااسااا 
هرپائيندڙن کان ڪير پڇي به ڪو نه ٿو. نوجوانن جاي 
الِء سنڌ حڪومت جي ڪا خاص حڪمت عملي ناظار 
نٿي اچي ته انهن کاي ڪايائان تارقاي وٺارائاي وڃاي ۽ 
معاشي ميدان ۾ اناهان کاي ڪايائان حصايادار باڻااياو 
وڃي. نوڪريون به انهن کي ڏنيون ٿيون وڃن جيڪاي 
نوڪري خريد ڪرڻ جي سگهه رکن ٿا. هڪ غريب ۽ 
قابل ناوجاوان جاياڪاو بااصاالحايات آهاي، پار ناوڪاري 
 خريد ڪرڻ جي سگهه نٿو رکي اهو ڪيڏانهن وڃي  

ناظم جوکيو جي بي رحماڻي قتل کاي ڪايار وسااري 
ساگاهاي ٿاو  جانااھان کاي ساناڌ جاي فاياوڊل الرڊز بااي 
رحامايَء سااان قاتال ڪاري ڇااڏياو. ماهاايانان جااي ٽارائاال 
کانپوِء ان قتل ڪيس کي تازوئي هڪ ذاتاي دشاماناي 

ااڻائاي ڇاڏياو آهاي. ان ڳاالاهاه کاان واقاف هاونادي باه 
جيڪڏدن سنڌ جو عوام خااماوش آهاي ُان جاو ساباب 
تعليم جو نه ُهجڻ آهي. ظاهري ڳالهه آهاي تاه شاعاور 
تعليم سان ئي ايندو آهاي، پار هاتاي تاه اساڪاولان ۾ 
تااال لڳال آهان يااا وري اساتاااد ئاي ماوجاود نااه آهان ۽ 
جيڪڏهن استاد موجود آهن ته اتي شاگرد اينرول ٿيال 
ئي ڪونه آهن. اسڪولن ۾ بنيادي سهولتون نه هاجاڻ 
جي ڪري مائٽ پنهنجن ٻاارن کاي اساڪاولان تاائايان 
موڪلڻ ۾ دلچسپي ئاي ناٿاا رکان. ڪاجاهاه اساڪاول 
اهااڙا بااه آهاان جاان جااون عاامااارتااون اتااان جااي وڏياارن ۽ 
جاگيردارن جي الِء مال جا وٿاڻ ياا ان رکاڻ جاا گاودام 
بااڻااياال آهاان. هاان فاارياابااي نااظااام کااي جاااري رکااڻ الِء 
جاگيرداري نظام دميشاه کاان ناوان ناوان رساتاا ٺااداي 
ساناڌ ۽ سانااڌ جااي عاوام کاي لاٽايااو آهااي. جانااهان ۾ 
ڪارو ڪاري جهڙي غير انساني رسام کاي هاوا ڏناي 
وئي آهي. ساناڌي قاوم کاان صارف ووٽ وٺاڻ الِء ان 
کي زنده رکياو وياو آهاي، پار افساوس جاي ڳاالاهاه اهاا 
آهاي تااه هان قاوم کاي پااناهانااجاي بانايااادي حاقاان کااان 
محروم رکيو ويو آهي ۽ ان سماجاهاه کاان باه ماحاروم 
رکايااو وياو آهااي تااه ساناادن باناايااادي حااق ڪاهااڙا آهاان. 
جيڪڏدن غور و فڪر ڪيو وڃي ته دڪ خوشحال ۽ 
خااود مااخااتااار قااوم الِء اهااو ضااروري آهااي انااهاان کااي 
پنهنجا حق ڏيئي پيداواري عمل الِء مائل ڪياو وڃاي 
تاه قااوم ۾ بااهااتاري اچااي ساگااهااي. باااقااي قاوماان کااي 
ڏهاڪن کان ُلٽجڻ واري عمل تي روڪاٿاام ناه آنادي 
وئي ته نسلن کي تباهيَء جو منظر ڏساڻاو پاونادو. هان 
وقت امير ماڻهو ويتر امير ۽ غريب عوام ويتر غريباي 
جااي لااتاااڙ هاايااٺ اچااي رهاايااو آهااي، ان عااماال ۾ ڏوهااه 
صرف امير ماڻهن جو آهاي، جان دولات جاي نشاي ۾ 
مدهوش ٿي دميشه عوام جاو رت چاوساياو آهاي. يااد 
رکو ته برائي کي تسليم ڪرڻ ۽ ڀالئي جاي خاواهاش 
رکڻ ئاي ڪاناهان قاوم ۾ اتاحااد، خاوشاحاالاي ۽ خاود 
مختياري جي ضمانت آهي. باقي جرڳائي نظام کاي 
سااوڀااارو ڪاارڻ جااون تاادبااياارون ڪااناادڙن کااي سااوچااڻ 
گهرجي ته اهاي ان ناظاام کاي زناده رکاي هاماياشاه ان 
طريقي سان طاقتور نٿا رهي سگهان، وقات کاي ناياٺ 
تبديل ٿيڻ آهي، وقت جي ڦيٿي کي نيٺ ڦرڻو آهاي، 
اٻوجهه ۽ ڪمزور کي هڪ ڏينهن طاقتور ۽ ساماجاهاه 
وارو ٿيڻو آهي. بهتر اهاو آهاي تاه ناظاام کاي تاباديال 
ڪرڻ الِء طاقتور ڌريون به ان ۾ پنهنجو حصاو وجاهان 
ته جيئن ان تبديليَء جي اچڻ سان انهن کي زوال کان 
باچااائااي ساگااهاان. جارڳااائااي سااساٽاام هاان رياااساات جااي 
ناڪاميَء جو ثبوت آهي جو ملڪ جو قااناون ۽ آئايان 
هاوناادي بااه جاارڳااي جاي هااٿااان ڪايااتاارن ئاي مااعااصااوم 
ماڻهن کي سزائون ڏنيون ٿيون وڃن، عورتن کي قاتال 
ٿو ڪيو وڃي. وقت اچي چڪو آهاي تاه اناهان ساڀاناي 

شين جو خاتمو ٿيڻ گهرجاي. تاعالايام ۽ صاحات جاي 
سهولتن کان محروم سناڌي قاوم جاي ساار ڪايار باه 
نٿو لهي. سنڌ جا جاگيردار، ڪرپٽ آفاياسار ۽ ساسات 
نوڪر شاهي عوام جي حقن جي حفاظت ڪرڻ بادران 
انهن جي حقن تي راتاهو هڻي رهيا آهن. ٻيو ته ٺهيو 
نوڪر شاهي ياا باياورو ڪاريساي جاي ناااهالاي تاه اتاي 
ظادر ٿئي ٿاي تاه اِهاي پاناهاناجاي پاهاريان ڏياناهان ئاي 
جاگيردارن ڏي سالمي ڏيڻ الِء هلياا وڃان ٿاا. هان دور 
۾ جتي دنيا ٽيڪنااالجاي جاي مادد ساان تارقايَء جاي 
نون مرحلن جا قدم پئي ُچمي، ساڳئي وقت ۾ اساان 
وٽ فيوڊل الرڊز تعليم ۽ صحت جي نظام نه بالاڪاه 
هر ممڪن فيلڊ تي قبضو ڪريو ويٺا آهن ۽ ڪناهان 
به ڪڇڻ جي ڪا اجازت نه آهي. اهڙي صورتاحاال ۾ 
سنڌ صوبو يا پاڪستان ترقيَء جاي راهاه تاي ڪايائان 
گامزن ٿي سگهي ٿو. پنهنجن حقن جي ناه مالاڻ جاي 
ڪري سنڌي قوم هاڻي پنهنجا حق به وسااري وياٺاي 
آهي، نتيجي ۾ جيڪڏدن ڪنھن کي پنهنجي حقان 
جي خبر ئي نه دجي تاه اهاو ڪايائان ُان الِء جادوجاهاد 

 ڪندو 
پنهنجو پاڻ کان سوال ڪريو تاه باناا ڪاناهان ساوچ ۽ 
اختالف جاي آخار ڪاياساتاائايان وڏيارن ۽ ڀاوتاارن جاي 
ڏسيل واٽ وٺي هلنداسين جنهان ۾ تابااهاي کاانساواِء 
ڪجهه به نه آهاي. لڳاي تاه ايائان ٿاو تاه ساناڌي قاوم 
هاااڪ گاااهاااري ناااناااڊ ماااان ساااجااااڳ ٿاااي رهاااي آهاااي. 
ٽاياڪانااالجاي جاي مادد ساان اوناداهاي جاي آڙاهاه ماان 
نڪري شعور جي ڪرڻان کاي ماحاساوس ڪاري رهاي 
آهي. سنڌي نوجوان هااڻاي جااگايارداري ناظاام جاي ناا 
انصافين خالف ساوچاي ٿاو ۽ ان کاان پاناهاناجاي جاان 
آزاد ڪرائڻ الِء ۽ پنهنجي مستاقابال کاي ساناوارڻ الِء 
ساااوچاااي رهاااياااو آهاااي. ساااناااڌي ناااوجاااوان جاااياااڪاااڏهااان 
جاگيرداري ۽ سرمائاياداري جاي پاناجاوڙ ماان پاناهاناجاو 
پاڻ کي آزاد ڪرائڻ الِء ڪوشش نٿو ڪري ته پوِء هاو 
ڪڏهن به آزاديَء جا مزا ماڻي ناه ساگاهانادو. وڏيارن ۽ 
ڀوتارن جي غالمي کان ته انگريزن جاي غاالماي باهاتار 
هئي جاناهان اساان کاي انصااف تاي ٻاڌل ناظاام ڏناو، 
سٺو تعليم جاو سارشاتاو ڏناو، پااڻايَء جاي ماناصافااڻاي 
ورڇ ڏني، ريلوي جو نظاام ڏناو، آباپااشايَء جاو ناظاام 
ڏنو، پليون ٺاهيون، پر آزادي ملڻ کانپوِء هر شايِء تاي 
جاگيردار قبضو ڪري ورتو ۽ ان وسيلن ۾ ساناڌ جاي 
عوام کي ڪڏهن به پنهنجو حاق ڏياڻ الِء رضاامانادي 
ظاهر نه ڪئي، جنهن جو انجام اهو آهي جو سناڌ اڄ 
ماافاالااسااي ۽ باادحااالاايَء جااو شااڪااار آهااي. ساانااڌ جااو 
جاگيردار هر ان ڳاالاهاه جاو ماخاالاف آهاي جاناهان ساان 
اتان جي پٺتي پايال عاوام جاي تارقاي ۽ خاوشاحاالايَء 

 جي شروعات ٿئي ٿي.
*** 

 امير سنڌ جا غريباڻا حال

  ح التُح ضرهُ

 

 انصاف علي ڀنگوار
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ڪائنات ۾ صرف ڌرتاي ئاي  
واحد گولو آدي، جتي زنادگاي 
آدي. ڌرتي والدين جيان ساانا 
ساات ارب انساااناان ۽ لاايااياان 
ڪاااروڙيااان جااااناااورن، جاااياااتااان، 
پيين، ٻوٽن ۽ گالان کاي کااڌ 
خوراڪ، پاڻي ۽ تاحافاظ ماھاياا ڪاري ٿاي، پار اوداان 
ڪڏدن سوچيو آدي ته انسانن انھن نعمتن ۽ انعامن 
جاي بادلااي پااناھااناجااي ڌرتايَء مااُء کاي ڇاا ڏناو آدااي  
افسااوس سااان چااوڻااو ٿااو پااوي تااه اسااان انساااناان داان 
خوبصورت جنت کي دوزخ ۾ تبديل ڪارڻ الِء وساان 
نه گهٽايو آهاي. زرعاي اناقاالب وارن ڏياناھان ۾ دايَء 
سڄي ڌرتي ساوڪ جي پوشاڪ سان نڪيل داونادي 
دئي. خوبصورت وڻن، ٻوٽن ۽ گالان ساان ڀاريال ٻاياال 
ڌرتيَء جي سونھن دوندا دئاا. اداي ئاي ٻاياال پايايان، 
جانورن، جيتن ۽ ٻئي جيوت جي محفوظ پانااھ گااھ 
دوندا دئا. پھاڙن مان نڪرندڙ ندين جو پاڻاي جاڏدان 
ٻيلن مان گذرندو دو، تڏدان صااف شافااف پااڻايَء ۾ 
مڇين کي جھومانادي ۽ تارنادي ڏساي ساگاھاباو داو. 
اسااان جااي ڌرتااي پاااڪ ۽ صاااف داائااي، پاار صاانااعااتااي 
انقالب اچڻ کانپوِء اسان انسانن دن خوبصورت گولاي 
کي تباھ ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪو اڄ تائيان جااري 
آدي. ادا تلخ حاقاياقات آهاي تاه اساان جاياڪاي ماادي 
شين جو لطف يا ٽيڪناالجيَء جو ثامار مااڻاياون وياٺاا 

دراصل ادو ماحولياتي گادالڻ ۽ ڌرتايَء جاي تابااهايَء 
 عيوه وٺون ٿا.

هر سال جيان هن سال به ڌرتي ماُء جو ڏهاڙو مالاهااياو 
 Invest In Ourويو. هلندڙ ساال ان ڏهااڙي جاو ٿايام

Planet   هااو. پااهااريااون دفااعااو ڌرتااي ماااُء جااو ڏهاااڙو
ع ۾ گڏيل قومن طرفان مالاهااياو وياو. هااڻ هار 0911

سال مختالاف ٿاياماز ساان اهاو ڏياناهان مالاهااياو ويانادو 
آهي. گڏيل قومن طرفان ڌرتيَء جو ڏداڙو ملھائڻ جاو 
ماقاصاد اداو آهاي تاه اساان ماان دار ڪاناھان کاي اداو 
احساس ٿئي ته ڌرتي ۽ ان جو ماحولياتاي ناظاام ئاي 
اسان کي زندگي، کاڌ خوراڪ ۽ تاحافاظ فاراهام ڪان 
ٿا. اسان جو مجموعي طور فره ٿئي ٿو ته فطرت ۽ 
ڌرتاايَء سااان باااداامااي تااعاالااق باارقاارار رکااون تااه جااياائاان 
مسااتااقااباال ۾ انسااان ذات جااي مااعاااشااي، سااماااجااي ۽ 
ماحولياتي ضرورتن کي حاصل ڪاري ساگاھاون. اچاو 
ته ديٺين سببن کي سمجھڻ جي ڪاوشاش ڪارياون 
ته اسان انسانن دن خوبصورت سياري کي ڪيئان ناه 

 تباھ ڪرڻ ۾ وسان نه گهٽايو آدي:
 ٻيلن جي واڍي:

جڳااھ واالرياان ٿااا. وڻ ۽ ٻااوٽااا  21ڌرتايَء تاي ٻايااال  
اسان جي فضا کاي ٿاڌو رکان ٿاا، آڪساياجان فاراهام 
ڪن ٿا، طوفانن کاي روڪايان ٿاا ۽ ڌرتايَء کاي ساج 
جاي تاپااش ۾ ڇاانااو  بااخاشااياان ٿااا. ٻااياال ڪايااتارن ئااي 
جانورن، پيين ۽ ٻئي جيوت کي پناھ ڏين ٿا، ماٽايَء 

کي ذرخيزي ڏين ٿا ۽ ٻوڏ جي پاڻي کي روڪيان ٿاا. 
وڻاان ۽ ٻااوٽاان مااان اسااان کاااڌ خااوراڪ، تااياال، جااڙي 
ٻوٽيون ۽ فرنيچر الِء ڪاٺ حاصال ڪارياون ٿاا، ساڀ 
کااان اهاام ڳااالااھ تااه وڻ ۽ ٻااوٽااا ڌرتاايَء تااي مااوجااود 
ڪاربان ڊاِء آڪساائاياڊ کاي تاوازن ۾ رکان ٿاا. نااساا 
وارن جي ريسرچ موجب آمارياڪاا، ايشاياا ۽ آفارياڪاا 

گاياگاا ٽان  501جي ٻيلان گاذريال ڪاجاھ ساالان ۾ 
ڪاربان ڊاِء آڪسائيڊ کي جذب ڪاياو آداي، تاناھان 
باوجود به تاارياخ جاو وڏي ۾ وڏو ڏوھ انساانان ٻايالان 
کي ختم ڪري ڪيو آدي، جنھن جي سزا کياس اڄ 
نه ته سڀاڻ ضرور ڀوڳڻي پونادي. ڏٺاو وڃاي تاه اڪاثار 
طور ٽراپيڪل رين فااريساٽاسلٻايالان جاي واني ٿائاي 
ٿي، انھن ٻيلن جي ڪري ئي ته وايو ماناڊل ۾ تاوازن 
برقرار ردي ٿو ۽ ان جي نتيجي ۾ ساٺاياون بارسااتاون 
به ٿين ٿاياون، پار بادقساماتايَء ساان اناھان ٻايالان جاي 
واني سان ادو توازن بگڙجي چڪو آداي، ناتاياجاي ۾ 
ڪاجااھ عااالئاقاان ۾ شاديااد بارساااتاون تاه وري ڪااجااھ 
عالئقن ۾ شديد ڏڪار پون ٿا. ٻيالان جاي واني ساان 
گرمي پد به وڌيو آدي. الميو ادو آدي تاه اساان سااون 
ٻيلن کي ڪانڪريٽ جھنگلن ۾ تبديل ڪيون پاياا، 
زراعت ۽ رداائشاي ماقاصادن خااطار ٻايالان جاو قاتاالم 
جاااري رکاايااو آدااي. اسااان ٻااياالاان کااي ڪااٽااي اجااگاار 
اپارٽمينٽس ۽ برج خليفا کڙا ڪري ڇڏيا آهان، اساان 
روڊ رستن ۽ فاياڪاٽاريان جاو ااار وڇاائاي ڌرتايَء جاي 

سڪراتُ۾ُآهي!  ڌرتيُم  ُ 
  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 

 ڪامران جتوئي
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سيني کي سوڙدو ڪري ڇڏيو. نتيجي ۾ ماحولياتاي 
نظام ۾ تبديلي اچڻ ۽ موسمن جي ڦير گھير ساباب 
حياتياتاي رناگاارناگاي ساخات ماتااثار ٿاي آداي. داڪ 

ساالان ۾ ٻايالان جاي  21تحقيق مطابق اسان گذريال 
واني ڪري ڌرتيَء کي وڏي جوکي ۽ ناقاصاان ۾ وڌو 
آدي، جاي ايائان ئاي ٻايالان جاي واني جااري رداي تاه 
ٻاوياهايان صاديَء ۾ اساان جاا ايانادڙ نسال ٻايالان جاو 

 ذڪر صرف ڪتابن ۾ پڙدندا!
 صنعتڪاري:

ارڙهين صاديَء ۾ صاناعاتاي اناقاالب اچاڻ ساان جاتاي 
اسٽيل ملون، ڪپڙي جون فيڪٽرياون، ٽاياڪانااالجاي، 

ريل ۽ روڊ رستا، تيز ترين آمد رفت، ٽائيپ رائيٽار، 
ٽريڪٽر، ريفريجريٽر، ريڊيو، ٽاي. وي، سائاناياماا، 

اخاابااارون، ٻااا  واري انااجااڻ، پااوسااٽاال سااروس، 
اسپورٽس ڪلب، الئبريريون، شرٽون، جاوتاا، 
ڪارون، واچون، رانديڪا، صابڻ، شاياماپاو، 
ڪئميرا وغيره جھڙيان مشايانان ۽ شايان 
جي اچڻ ڪري جتي سڄي دنيا تاباديال 
ٿااي وئااي، ماااڻااھاان کااي سااھااولااتااون ۽ 
آسائشون مھيا ٿيڻ لڳيون ته اتاي وري 
صاانااعااتااڪاااري جااي ڪااري ڌرتاايَء جااي 
فطري ماحول تي به سخت اثر پيا آدان. 
ڏٺو وڃي ته صنعتون، ملاون ۽ ڪاارخااناا 

خام مال زمين، پاڻي، وڻن جي ڪااٺ ياا 
فاسل فيولز مان حاصل ڪن ٿا. ڪاارخاانان 

جو گند ڪچرو ۽ زدريلو ڪاياماياڪال پااڻايَء 
۾ ڦٽو ڪيو وڃي ٿو، جيڪو انساني صحات ۽ 

ٻئي جيوت الِء نھايت ئي داڃيڪار آدي. تواناائاي 
حاصل ڪرڻ الِء فاسل فيولز جو استعمال ڪياو وڃاي 
ٿو، جيڪو پڻ ماحولياتي گدالڻ جو سباب ۽ انسااناي 
صحت الِء سخت خطري جو باعر بڻجي ٿو. ان کاان 
عالوه فيڪٽرين مان نڪرندڙ دونھين ساباب فضاائاي 
گدالڻ، آبي گدالڻ ۽ گوڙ شور ٿائاي ٿاو، جاناھان ساان 
مختلف قسم جون بيماريون انسانن سميت ماخاتالاف 
جيوت الِء خطري جو باعر بڻجن ٿياون. يااد رداي تاه 

ع ۾ فيڪٽريان ماان ناڪارنادڙ دوناھايان ساباب 0925
لنڊن ۾ ٽي کان چار دزار ماڻھان جاو ماوت واقاع ٿاياو 

 دو.
 شهرڪاري:

شھرڪاري جاو بانايااد صاناعاتاڪااري آداي. صاناعاتاي 
انقالب کاناپاوِء شاھارڪااريَء ۾ زباردسات اضاافاو ٿاياو 

 5ساال اڳ دناياا ۾ صارف   511آدي. مثاال طاور: 
آبادي شھرن ۾ ردندي دئي. گڏيل قاومان جاي داڪ 
رپورٽ موجب دن وقت سڄي دنياا ۾ شاھاري آباادي 

 18ع تاائايان  5121آدي، جيڪا اڳاتاي دالاي  22 
مااڻاھاو شاھارن ۾  20ٿي ويندي. دن وقت ايشيا ۾  

ادڙا شھر آدن، جن کاي  22ردن ٿا. دن وقت دنيا ۾ 
ميگا سٽي چئجي ٿو. ميگا سٽي ان شھر کي چئاباو 
آدي جنھن جي آبادي دڪ ڪروڙ ياا ان کاان وڌياڪ 

جاا   (Urbanization)دجي. دنيا ۾ وڌندڙ شھرڪاريَء
سبب شھرن ۾ ٻھراڙيَء جي ڀاياٽ ۾ باھاتار تاعالايام 
جو نظام، صاحات جاون باھاتار ساهاولاتاون، روزگاار جاا 

موقعا، کاڌ خوراڪ جي فراهمي ۽ تفارياح وغاياره اچاي 
وڃن ٿا. مٿين سببن ۽ ڪن ٻين سابابان جاي ڪاري 
ٻھراڙيَء جا ماڻھو شھرن ڏانھن رخ ڪري رديا آدان، 
پر انھن سهولتن جي باوجود شھرڪااريَء جاي ڪاري 
ماحولياتي نظام ۽ حياتياتي رنگارنگي تي وڏو فارق 
پيو آدي. شھرڪااريَء ساباب جاتاي گااڏيان جاي گاوڙ 
شور ۽ دونھين، توانائي حاصل ڪرڻ الِء ڪوئالاي جاو 
بيحد استعمال، سلفر ڊاِء آڪساائاياڊ ۽ ٻايان زداريالان 

فضااااااااااااا ۾ گئسن ساباب 

گااااااااھااااااااڻااااااااي تاااااااااااااامااااااااااااااام 
آلااودگااي ٿاائااي ٿااي، جاانااھاان سااان گاالااوباال وارماانااگ ۽ 
ڪالئيميٽ چينج جاھاڙا خاطارا الحاق ٿايان ٿاا تاه اتاي 
وري شھرن ۾ پاڻي جاي ساخات کاوٽ پاڻ ٿائاي ٿاي. 
دڪ رپورٽ مطابق شھرڪاريَء ساباب ايانادڙ ڪاجاھ 

 00نسال، مايامالاس جاا  029سالن ۾ ايميفيبيان جاا 
نسل ختم ٿاي ويانادا. اساان جاا  52نسل ۽ پيين جا 

بڻجي چڪا آدن، جاتاان جاون “ گرميَء جا جزيرا”شھر 
موسمون تبديل ٿي چڪيون آدن. انھن تبديلين جاي 
ڪاري شااھارن ۾ رداانادڙ ماخالااوق جااي طااباعااي تااوڙي 
ذدني توازن تي گھرو اثر پيو آداي. جاياڪاڏدان اساان 
غير فطري رداڻاي ڪاھاڻاي کاي ُتارڪ ڪاري مااحاول 
دوست شھرن جو بنياد نه وجهنداسين ته ايندڙ ڪجاھ 

 سالن ۾ اسان جا شھر ردڻ جي الئق به نه ردندا.
 آباديَء ۾ غير معمولي واڌ:

صنعتي اناقاالب ساباب شاھارڪااريَء جاو بانايااد پاياو، 
شھرڪاريَء جي وڌڻ ساان آبااديَء ۾ غايار ماعاماولاي 
طااور اضااافااو ڏسااڻ ۾ آيااو آدااي. جاايااتااوڻاايااڪ انااگااريااز 
مافااڪاار ٿااامااس راباارٽ مااالااٿااس انائااي ساائااو سااال اڳ 
خبردار ڪندي چئي ويو دو ته جاياڪاڏدان مصاناوعاي 
طر  سان يا قدرت ماداخالات ناه ڪاري تاه آبااديَء ۾ 

  (Excessive Population Growth)غير معمولي واڌ

کااي ڪااياار بااه اڳااتااي داالااي روڪااي نااه سااگااھااناادو. 
جيتوڻيڪ شھرڪاري کانسواِء آباديَء جي واڌ جا ٻياا 

آبااديَء جااي ” باه ڪاياتاارائاي ئاي ساباب آداان، پار پاااڻ 
جااي ڌرتاايَء تااي پااوناادڙ اثاارن جااو ذڪاار “  ٽااائااياام باام

ڪااريااون ٿااا. ڏٺااو وڃااي تااه داان ڌرتاايَء تااي داان وقاات 
انساااناان جااي آباااديَء سااانا ساات ارب آدااي، جاايااڪااا 

ع تاائايان اٺ 5152گڏيل قومن جي رپاورٽ ماوجاب 
ع تائين نو  ارب ٿي ويانادي ۽ 5101ارب ٿي ويندي. 

داالااناادڙ صااديَء جااي آخاار ڌاري يااارنااھاان ارب تااائااياان 
پھچي وينادي. ان ماان صااف ظاادار آداي تاه آبااديَء 
جااي واڌ سااان کاااڌ خااوراڪ جااي گااھاارج بااه وڌناادي، 
نتيجاي ۾ ان مسائالاي کاي حال ڪارڻ الِء وڌياڪ 
ٻيلن جي واني ڪري زرعي ماقاصاد ۽ انسااناي 

 81ضرورتن جو پورائو ڪيو ويندو. دنيا جا  
ٻيال زرعي زمينن جي پوکائي خااطار خاتام 
ڪاايااا ويااناادا. ٻااياالاان جااي واني وڌناادي تااه 
يقينن ڪاربان ڊاِء آڪسائاياڊ ۾ اضاافاو 
ٿيندو، جاناھان ساان گالاوبال وارماناگ ۽ 
ڪالئيميٽ چينج جاھاڙن مسائالان کاي 
ماانااھاان ڏيااڻااو پاائااجااي ويااناادو. داان وقاات 

 5.2ڌرتاايَء تااي تااازو پاااڻااي صاارف  
آدي، آباديَء جي واڌ سبب تاازي پااڻاي 
جي ذخيرن ۾ به گھٽتائي اچاي ويانادي، 
نااتاايااجااي ۾ ماااداارن طاارفااان مسااتااقااباال ۾ 
پاڻي تي جنگين ٿيڻ جاو خادشاو ڏياياارياو 
پيو وڃي. آباديَء ۾ غيار ماعاماولاي واڌ ساان 
گھڻن شين جي گھرج وڌندي نتيجي ۾ تايال، 
گئس، پاڻي سميت ٻين قدرتي ذخايارن ۽ وسايالان 
تااي رياااسااتاان ۾ ڇااڪااتاااڻ ٿاايااناادي. حااڪااومااتاان کااي 
آباديَء جي غير معمولي واڌ کي روڪڻ الِء خااناداناي 
ماانااصااوبااا بااناادي سااوڌو ٻاايااا تااڪااڙا اپاااُء وٺااي، داان 
خوبصورت ڌرتيَء تان اضافي بوجھ گھٽائڻ گاھارجاي 
ته جيئن ڌرتي ۽ ان تاي ردانادڙ ٻاي جاياوت باه ساک 

 جو ساھ کڻي سگھي.
 ماحولياتي گدالڻ:

صنعتڪاري، شھرڪاري، ٻيلان جاي واني ۽ آبااديَء 
۾ غير معمولي واڌ سبب ڌرتيَء جي ماحوليات تبااھ 
ٿي چڪي آدي. گلوبل وارمنگ ۽ ڪالئيميٽ چيناج 
داان ڌرتاايَء تااي وسااناادڙ جاايااوت الِء وڏو خااطاارو آداان. 
ڪاربان ڊاِء آڪسائيڊ ۽ گاريان هاائاوس گائاسان جاي 
نتيجي ۾ وايو منڊل ۾ گرميَء جي شدت ۾ ڏينهاون 
ڏياانااهاان اضااافااو ٿااي رداايااو آدااي. ڇااا اودااان ڪااڏداان 
سوچيو آدي ته اربين انسانن، جانورن، جياتان، پايايان، 
گلن ۽ ٻوٽان جاو جايااپاو صارف ۽ صارف پااڻايَء جاي 
ڪاري مااماڪاان آهااي، پاار پااوِء بااه افسااوس سااان اسااان 
سالن کان ٽنن جا ٽن گند ڪچرو پاڻيَء ۾ ڦٽو ڪندا 
آيا آهيون. اسان جي درياهن، ندين، ننڍن ۽ نورن جاو 
پاڻي خالص نادي رديو، جنھن سان آباي گادالڻ وڌي 
آدي، نتيجي ۾ انسانن سميت سامونڊي جيوت جاي 

سخت متاثر ٿي   (Biodiversity)حياتياتي رنگارنگي
آدي. پالسٽڪ جون بئگون ۽ بوتالاون اساان پااڻاي ۾ 
اڇالئيندا رديا آديون، جنھن کي آبي جاياوت واپارائاي 
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ٿي، نتيجي ۾ سندن نسل ناپيد ٿيندا ٿا وڃان. اساان 
جي تيل ڪڍڻ جي ِحرص سماناڊن کاي گادلاو باڻاائاي 
ڇڏيو آهي، جنھن سان مڇين سوڌو ٻاي آباي جاياوت 
مري ردي آدي ۽ سندن وجود خاطاري ۾ اچاي چاڪاو 
آدااي. پاااڻاايَء جااي گاادالڻ ساابااب ڪااالاارا جااھااڙيااون 
بيماريون منھن ڪاڍن ٿاياون، جاناھان ساان اساان جاي 
ذدني سگھ متاثر ٿائاي ٿاي ۽ ان ساان گاڏوگاڏ آباي 
جيوت جو به خاتمو ٿئي ٿو. صحت جي عالمي اداري 

 21ورلڊ ديلٿ آرگنائيزيشن موجب دنياا ۾ دار ساال 
لک ماڻھو فضائي گادالڻ ساباب فاوت ٿايان ٿاا. ڏٺاو 
وڃي ته نقصانڪار گئسون جاياڪاي ايائارڪاناڊيشانان، 
ريافاارياجااريااٽارن، صااناعااتاان يااا وري گاااڏيان مااان نااڪاارن 
ٿيون، ادي اوزون جي تھ کي کاٽ دڻن پيون، جاناھان 
سان اوزون جي تھ ۾ سوراخ ٿاي پاياو آداي، ناتاياجاي 
۾ سج مان نڪارنادڙ الاٽارا وائاياولاياٽ شاعااعان ساباب 
انسانن ۽ مختلف جانورن ۾ چمڙي جون بيماارياون ۽ 
ڦاڙاڙن جاو ڪاياناسار ٿاائاي ٿاو. ان کاان عاالوه فضاائااي 
گدالڻ جي ڪاري دم، ساھاڪاي جاھاڙياون باياماارياون 
انسانن ۽ جانورن ۾ ٿين ٿاياون، ويانادي نابااتاات جاي 
واڌ ويجھ تي به اثر ٿئي ٿو. گاوڙ ۽ شاور جاي گادالڻ 
سبب ننڊ پاوري ناٿاي ٿائاي ۽ دل جاون باياماارياون باه 
جاناام وٺاان ٿاايااون. دناايااا ۾ داان وقاات چااياان جااو شااھاار 

 جونگ ڪنگ فضائي گدالڻ سبب ٽا  تي آدي.
 گلوبل وارمنگ:

ڌرتيَء جو مٿاڇرو گذريل داڪ صاديَء ۽ خااص طاور 
دالانادڙ صاديَء جاي ٻان ڏهااڪان ۾ تاماام گارم حااد 
تااائااياان وڌي چااڪااو آدااي، جاانااھاان جااي پااٺاايااان اسااان 
انسانن جاو ئاي داٿ آداي. دار ساال اساان جاا اوناھاارا 
گرم کان گرم ترين ٿيندا ٿا وڃان، ڌرتايَء جاو گارماي 

سالن جي ڀياٽ ۾ دان وقات ٻاياڻ تاي  21پد گذريل 

وڌي پيو، ان جو ڏوھ ڀال انسانن کانسواِء ٻيو ڪاناھان 
کي ڏجي  ٻيلن جي واني ۽ داوا ۾ زداريالان گائاسان 
جي ڇوڙ سبب اسان پنھنجي فضاا کاي گادلاو ڪاري 
ڇااڏيااو آهااي. ڪاااربااان ڊاِء آڪسااائاايااڊ جااي وڌڻ سااان 
اوزون جي تھ ۾ سوراخ ٿي چڪو آدي. ادوئي سباب 
آدي جو ڪائنات جو دي خوبصورت گولاو دااڻ گارم 
ٿي رديو آدي. گلوبل وارمنگ کي وڌائڻ ۾ ڪاارباان 
ڊاِء آڪسائيڊ جو ادم ڪردار آدي. اناٽاارڪاٽاياڪاا ۽ 
گاارياان لااياانااڊ جااي گاالاائااشاارن جااون باارفااانااي چااوٽاايااون 
پگھرجي رديون آدن. ڪاٿي تاياز بارساات تاه ڪااٿاي 
ڏڪار جھڙي صورتحال آدي، سااماوناڊي ساطاح اڀاري 
آئي آدي، مادرن موجب ايندڙ ڪجھ سالن ۾ شاھارن 
جا شھر ۽ ڪاجاھ ٻاياٽ اساان کاي صارف ناقاشاي ۾ 

طارفاان ايانادڙ صاديَء تاائايان گارماي پاد   IPCCملندا.
ڊگااري فااارن دااائاايااٽ وڌڻ جااي  01ڊگااري کااان  5.2

اڳااڪااٿااي ڪاائااي وئااي آدااي، جاايااتااوڻاايااڪ ريااو ڊي 
ڊڪاالااياائااريشاان، ڪاايااوٽااو پااروٽااوڪااول يااا تااازو پاائاارس 

  گالاوبال وارماناگ کاي حاد درجاي ۾ 5102معاددو (
رکااڻ جااا مااعاااهاادا ۽ پااروگاارام آداان، پاار ادااي تااڏداان 
ڪامياب ٿيندا، جڏدن چين ۽ آمارياڪاا جاھاڙا مالاڪ 
جيڪي گلوبل وارمنگ جا ٽاا  ڪاناٽارياباياوٽار آدان، 
اڳتي ايانادا ۽ ڪاارباان ڊاِء آڪساائاياڊ جاو اساتاعاماال 
گھٽائيندا، نه ته ٻي صاورت ۾ گالاوبال وارماناگ جاي 
ڪري دن ڌرتيَء تي ماحولياتي تبديلين جي صاورت 
۾ وڏو اثاار پااوڻ وارو آدااي. گااياارڊلااي يااولااڊ مااوجااب 

ع تائين آرڪٽڪ تي ڪاباه بارف ناه باچانادي. 5121
واشنگٽن يونيورسٽيَء جي پاروفاياسار ايامارائاياٽاس ڊان 
جو چوڻ آدي ته ٿڌ جو نئون سائيڪل وڏو خاطارنااڪ 
ٿي سگھي ٿو. انساني سرگرمين سبب جيڪا گرماي 
پئدا ٿئي ٿي، ان کي ائنٿرو پوجينڪ وارماناگ چائاباو 

سائنسدان ڌرتايَء  91آدي، ماحوليات سان منسلڪ  
جااي حااد درجااي کااان وڌيااڪ گاارمااائااجااڻ جااي پااٺاايااان 

 انسانن جي دٿ کي قرار ڏين ٿا.
 مختلف نسلن جي جيوت جو انت: 

اودان ڪڏدن سوچيو آدي ته دان ڌرتايَء تاي ڇاا حاق 
صرف انسانن جاو آداي  ڇاا جااناورن، جاياتان، پايايان، 
ٻوٽن، گلن ۽ ٻي جيوت جاا ڪاي باه حاق ناادان  ڏٺاو 
وڃي ته تاريخ ۾ پنج دفعا مختلف نسلن جي جاياوت 
جي معدونيت (فنا  ٿي چڪي آدي. آخري معدونيت 
۾ ڊائنوسارز ۽ ٻي ماخالاوق جاو انات اچاي وياو. داتاي 
سوال ادو ٿو پئدا ٿئي ته ماخاتالاف وقاتان تاي جاياوت 
جي فنا ٿيڻ جا ڪھڙا محرڪ دئا ۽ جي ٻي مخلاوق 
فنا ٿي وئي ته اسان انسان ڪيئن بچاي ويااسايان  ان 
تي تاريخدان يووال نو  دراري ليي ٿو ته لييان ساال 
اڳ اسان انسانن جا ڇھ مختلف نسل دائاا، پار اناھان 
سڀني مان اسان انسان يعني دومو سيپين ئاي باچاياا 
آديون. ان جو سبب ادو آدي ته اساان انساانان ۾ ٻاي 
مخلوق يا جيوت جي ڀيٽ ۾ ڪگنيٽِوو سگھ يعناي 
ساوچااڻ، ساايااڻ، ياااد ڪاارڻ ۽ ڳااالاھ ٻااولاھ ڪارڻ جااي 
سگھ ٻين مخلوقن کان گھڻي بھتر دائاي ۽ ان آڌار 
تي ئي انسان پنھنجو نسل بچائيندو آيو آدي، پار ان 
جي ڀيٽ ۾ ٻي مخلوق يا جيوت ڪگنيٽِوو سگھ نه 
دجڻ ڪري ناپاياد ٿاي وئاي. جاياتاوڻاياڪ ٻاي جاياوت 
جي معدونيت جا سبب ٻيا به دئا، جن ۾ ماياٽاياورس 
۽ ايسٽيرئاڊ جاو ڪارڻ، گالاوبال وارماناگ وغاياره اچاي 
ويا. ُپلزر پرائيز کٽايانادڙ لاياياڪاا ايالازباياٿ ڪاولابارٽ 

 The Sixth Mass Extinction: An)پنھنجي ڪتاب
Unnatural History)  ۾ سائنسي بنيادن تي تاحاقاياق

ڪااري ادااو نااتاايااجااو اخااذ ڪاايااو آدااي تااه جاايااوت جااي 
معدونيت ۾ ٽيمپرياچار جاو ادام ڪاردار رداياو آداي. 
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ڪجھ جاياوت جاياڪاا ماوسامايااتاي ڦايار گاهايار ساان 
پنھنجون جااياون تاباديال ياا داڪ عاالئاقاي کاان ٻائاي 
عااالئااقااي ڏانااھاان دااجاارت ڪااناادي داائااي تااه اتااي وري 
اڪااثاارياات صاارف ان مااخااصااوص ٽااياامااپااريااچاار تااي ئااي 
حيات ردي پئي سگھي، جيئن ئي ٽيمپرياچار گاھاٽ 
وڌ ٿيو ته ڪافي نسلن جي جيوت جو خاتمو ٿي ويو. 
اياالاازباايااٿ جااي ڳااالااھ پاانااھاانااجااي جاااِء تااي، پاار اسااان 
ڏسنداسين ته دنن جانورن، جيتن، پيين ۽ ٻاوٽان جاي 
ئي ڪري حقيقت ۾ اسان الِء باھاتاريان مااحاول جاڙياو 
آداي ۽ ڪاياتارياون ئاي شاياون اساان الِء اناهان ُماھاياا 
ڪيون آدن، جيڪي فطرت کاي ساوناھان باخاشايانادڙ 
آدن، پر بدقسمتيَء سان اسان انسانن پنھاناجاي مافااد 
۽ فااائادي خاااطار بااقااي جايااوت ۽ مااخالااوق جاي نساال 
ڪشي ڪئي آدي، جياڪاا افساوسانااڪ ڳاالاھ آداي. 
دن ڌرتيَء ماُء تي ٻاي ماخالاوق جاو باه اوتارو ئاي حاق 
آداي، جاايااتاارو انساااناان جااو. اسااان جااو وجااود بااه تااڏداان 
ماامااڪاان آدااي، جااڏداان ٻااي جاايااوت بااه حاايااات آدااي. 
فطرت جو پورو دڪ سائيڪل آداي، جاياڪاڏدان اداو 
تااوازن ُٽااُٽااو تااه باااقااي جاايااوت ساامااياات اسااان انسااان بااه 
ڇھين معدونيت جا شڪار ٿي وينداسين. حايااتايااتاي 
سرشتو تبديل ٿيڻ ڪري جھنگلي جيوت سوڌو آباي 
جيوت به اڄ سخت خطري ۾ آدي. سمنڊن ۾ موجود 
گريٽ بيئر ريف ڪورلس جو نسل به ناپيد ٿاياڻ وارو 
آدي. ياد ردي ته التعداد آبي جيوت کي کاڌ خاوراڪ 
ادي ڪورلس مھيا ڪن ٿاا، جاڏدان ڪاورل جاھاڙياون 
مخلوقون ختم ٿي وينديون ته نتياجاي ۾ ڪاورل تاي 
دارو مدار رکندڙ وڏياون ماڇاياون کااڌ خاوراڪ ناه مالاڻ 
جي صورت ۾ فنا ٿاي ويانادياون. آمارياڪاا جاي داڪ 
يونيورسٽيَء جي تحقيق موجب دن وقت ويھن دازارن 
کان به وڌيڪ مختالاف نسالان جاي جاياوت جاناھان ۾ 
جانور ۽ ٻوٽا به اچي وياا، اداي فاناا ٿاياڻ جاي وياجاهاو 
آدن، جيڪڏدن ادو سلسلو ايئان ئاي جااري رداياو تاه 
دن ڌرتيَء تي باقي مخلوق جو ڪو به ناالاو نشاان ناه 

 ردندو.
     فطرت جو رد عمل:

ڇا اودان ڪڏدن سوچيو آدي ته اساان صارف انساانان 
جي ٺاديل قانونن جو ته احترام ڪريون ٿا، پر فاطارت 
جي جڙيل قانونن جو ڇو نه  اسان انساانان فاطارت مااُء 
جي نرم مزاجي ۽ حسااس طاباياعات جاو غالا  فاائادو 
ورتو آدي، فطرت دادلن ٻارن جيان اسان جا اناگال آرا 
ته برداشت ڪري سگھي ٿي، پر جڏدن اساان فاطارت 
جي جڙيل قانونن کي ُٿڏي حد کان وڌي وينداسيان ۽ 
فااطاارت سااان جااڙياال ٻااي مااخاالااوق کااي آزارڻ شااروع 
ڪاانااداسااياان تااه يااقاايااناان فااطاارت حاارڪاات ۾ ايااناادي ۽ 

پنھنجو رد عمل به ڏيانادي. داي ٻاوڏون، زلازال، شادياد 
بارشون، ڏڪار، بيماريون جھڙوڪ: پالاياگ، ڪاالارا ۽ 
ڪورونا فطرت طرفان انسانن جي ڪن مھٽ ناه آهاي 
ته ٻيو ڇاا آهاي  وڪاٽار داياوگاو ڪاٿاي لاياياو داو تاه 

اسااان فااطاارت جااي ساااز ۽ آواز کااي نااه ساامااجااھااي ” 
تاازو “  سگھون، ان کان وڏو ٻيو ڪاھاڙو ُالاماياو ٿايانادو.

ڪورونا وائرس وباا ناه صارف عاواماي صاحات ۽ دناياا 
جي معيشت الِء خطرا پئدا ڪيا آدان، پار حايااتايااتاي 
رنااگااارنااگااي تااي بااه فاارق پاايااو آدااي، ٿااي سااگااھااي تااه 
حياتياتي رنگارناگاي ئاي ان وباا جاو حال داجاي، ٿاي 
سگھي ٿو حياتياتي رنگاارناگاي ۾ ماوجاود ماخاتالاف 
جيوڙا ان وائرس کي روڪڻ ۾ڪامياب ٿايان. فاطارت 
جي نظام ۾ مداخلت انساانان الِء ناقاصااناڪاار ثاابات 
ٿي سگھي ٿي، اساان فاطارت کاي تساخايار ڪارڻ ياا 
حڪم دالئڻ بجاِء سندس سان دم آدنگ ۽ سنادس 
طابع ٿياون، ان ۾ ئاي پاوري انساان ذات جاي ڀاالئاي 

ساپار پااور ” آدي. پئبلو سولون صحياح چاياو آداي تاه 
ملڪن جو وقت داڻي پڄااڻاي تاي پاھاچاڻ وارو آداي، 
فطرت کي ليبارٽرين جي حوالي نٿو ڪري سگھجي. 
مستقبل سائنسي ايجادن تي نه بالاڪاه اساان جاي ان 
قابليت تي آدي، جنھن سان اساان فاطارت کاي ُٻاڌي 

 “سگھون.
 اسان کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟:

  اسان کي گھرجي ته انفرادي توڙي اجاتامااعاي طاور
 ماڻھن ۾ ٻوٽا پوکڻ بابت شعور پئدا ڪريون.

  مااحااول کااي صاااف ساٿاارو رکااڻ الِء پااناھااناجااي آس
 پاس گند ڪچرو نه اڇاليون.

  نان ريناياوئابال تاواناائاي جاھاڙوڪ: ڪاوئالاي، ٿارمال
وغيره جاي جااِء تاي رياناياوئابال تاواناائاي جاھاڙوڪ: 
شمسي، دوا ۽ سامونڊي لھرن ذريعي پئادا ٿايانادڙ 

 توانائيَء جو استعمال ڪريون.
  چين وانگر اسان جي حڪومتن کي به ريگاساتااناي

عاالئاقاان ۾ گااريان پااراجاياڪااٽ ياا وڻاڪااري ماھاام 
 شروع ڪرڻ گھرجي.

  حڪومتن تي ادو زور رکيو وڃي ته مااحاول دوسات
 پاليسيون جوڙيون وڃن.

  اسان کي گھرجي ته پنھنجن گاھارن، ڳاوٺان تاوڙي
 شھرن کي ماحول دوست بڻايون.

  ٻيلن جي واني روڪرائڻ الِء ڪورٽن ۾ پاٽاياشاناون
 داخل ڪرايون.

  حاااڪاااوماااتااان کاااي گاااھااارجاااي تاااه  مااااحاااول دوسااات
ڊاڪاايااومااياانااٽااريااز ۽ وڊيااو گااياامااز ٺااادااي، ان ذريااعااي 

 پيغام عام ڪن.
  اسااان جااي لااياايااڪاان ۽ شاااعاارن کااي گااھاارجااي تااه

ڌرتيَء جي ماحولياات واري پااساي تاي آرٽاياڪالاز، 
 مضمون، گيت ۽ ڪتاب لين.

  پرائمري کان وٺي يونيورسٽيَء تاائايان جاي نصااب
۾ مااااحااولاااياااتاااي تااابااديااالااياااون، گااالااوبااال وارماااناااگ، 
ڪالئيميٽ چينج، ٻيالان جاي واني، شاھارڪااريَء، 
خانداني منصوبا بانادي ۽ ڌرتاي ساان جاڙيال ٻايان 

 ادم مسئلن تي مضمون شامل ڪيا وڃن.
  آمريڪا ۾ روزانو چار ڪروڙ چاالاياھ لاک اخاباارون

پڙدي اڇاليون وڃن ٿيون، جيڪڏدن انھن اخاباارون 
ڪاايااو   recycleکااي داافااتااي ۾ صاارف دااڪ دفااعااو

 وڃي ته تقريبن پنج لک وڻ بچي پوندا.
  اسان کي گھرجي ته جڏدن به گھر جي ڪماري ياا

آفيس مان نڪرون ته الئيٽون ۽ پاناياا باناد ڪاري 
 پوِء نڪرون، ان سان توانائيَء جو بچاُء ٿيندو.

  اسان کي گھرجي ته اسڪولان، گاھارن ۽ اساپاتاالان
 ۾ اجايو دلندڙ پاڻيَء جي ٽوٽين کي بند ڪريون.

  اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ ڌرتايَء ساان
واڳاااپااياال مااٿااياان اداام مساائاالاان تااي ورڪشااا  ۽ 

 سيمينار ڪرايون.
  حڪومتن کي گھرجي تاه مااحاول دوسات سايااحات

 کي هٿي ڏئي.
  ،اسان کي گھرجي ته گدالڻ ڦھاالئايانادڙ ڪاارخاانان

فيڪٽرين ۽ ِملن خالف در پلاياٽ فاارم تاي ماوثار 
 آواز اٿاريون.

  اسان کي گھرجي ته گاڏيَء جي جاِء تي سائياڪال
 يا پنڌ دلڻ کي ترجيح ڏيون. 

  اسان کي گھرجي ته پنھاناجان گاھارن ۾ بااغابااناي
 ڪريون.

  اسان کي گھارجاي تاهJunk  ،کااڌن جاھاڙوڪ: پايازا
 برگر وغيره کان پاسو ڪريون.

  اسان کي گھرجي تاه گاوشات جاي جااِء تاي سااياون
 ڀاايون واپرايون.

  بھتر آدي ته پنھنجون ڀاايون پاڻ پوکياون ۽ پااڻ
 کائون.

  اسان کي گھرجي ته پاالاساٽاڪ جاون ٿايالاھاياون ياا
 بوتلون استعمال نه ڪريون.

  اسان کي گھرجي ته ٿانُء ياا ڀااااياون ڌوئايانادي ياا
گھڙاونجيَء تي پيل دلي يا ڪولار ماان پااڻايَء جاو 

 مناسب استعمال ڪريون.
  اساااان جاااياااڪاااڏهااان پاااناااھاااناااجاااي ڌرتااايَء مااااُء کاااي

خوبصورت گفٽ ڏيڻ چاديون ٿاا تاه اساان ماان دار 
ڪنھن کي گھرجي ته پنھنجي ساالاگاره تاي داڪ 

 ٻوٽو ضرور پوکي.
*** 
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ادب ۾ نصااااااب جاااااو وڏو  
ڪاااردار هاااونااادو آهاااي. اساااان 
جڏهن سنڌي بنيادي نصااباي 
ڪتابن جو اڀياس ڪارياون ٿاا 
تان مااان مااعاالااوم ٿاائااي ٿااو تااه 
ساانااڌي نصاااب ۾ ڪاايااتاارائااي 
اهڙا سبق شامل ڪيل آهان جاياڪاي نصااباي مااهارن 
جي نظرثاني کان نگراني تائايان عاالامان جاي ناگااهان 

مااان گااذريااا آهاان. ادااي ڪااتاااب 
ٻارن جي هرقسم جي معلوماات 
۾ اضاافاو ڪان ٿاا، جاناهاناڪاري 
ادي پڙهايل ۽ يااد ڪارايال ساباق 
رهندي حياتي تائين دل ۽ دماا  
جااي ڦاارهااي تااان ماايااسااارجااي نااٿااا 
سگهن. ذهاناي ۽ فاڪاري اوسار ۾ 
ُاهي درسي ڪتاب  ٻاارن جاي ادباي 
ذوق ۽ شوق ڏيارڻ الِء ادبي حيثايات 
جااا حاااماال هااوناادا آهاان. ڇاااڪاااڻ جااو 
ٻارن جو مستقبل اناهان ئاي ڪاتاابان 
جااي مااواد ۽ مااعاالااومااات تااي آڌارياال 
آهااي. هاااڻااوڪااي درسااي ڪااتاااباان جااي 
مااعاالااومااات کااي ڏسااڻ الِء غااور ڪاارڻااو 
پااوناادو تااه هاان وقاات انااهاان ۾ تااباادياالااي 
ڪهڙي آئي آهي ۽ اساان جاي ٻاارن ۾ 
درسي ڪاتاابان ماان ٻاارن جاي ذهاناي ۽ 
فااڪااري اوساار ڪااياائاان ۽ ڪااهااڙي رياات 
ڪئي وڃاي ٿاي  اساان جاو اساتااد اناهايَء 
سلسلي ۾ پنهنجن شاگردن طرف ڪياتارو 
ڌيان ڏيئي رهيو آهي، جنهن جاي ناتاياجاي 
۾ ڇااا ٻااار پاانااهاانااجااو پاااڻ کااي اسااتاااد جااي 
ڪردار ۾ محسوس ڪن ٿا  ۽ شاگاردن تاي 
انهن جي سييا جا اثر ڪاياتاري قادر مارتاب 
ٿااي رهاايااا آهاان. انااهاايَء مااعاااماالااي ۾ اسااتاااد 
ڪاايااتاارو ٽااريااناانااگ يااافااتااه آهااي ۽ ٻااارن جااي 
نفسيات کاي ڪاياتارو ساماجاهانادڙ آهاي. ٻاياو 
نصااابااي ڪااتاااباان ۾ ڏناال مااواد ۽ مااعاالااومااات 

ڪهڙي طر  جي شاامال ڪايال آهاي جاا هالانادڙ دور 
جي گهرجن پٽاندر پوري لهي ٿاي جاناهان ماان نائاون 
نسل فيضيااب ٿاي رهاياو آهاي. نصاابِاي ڪاتاابان ۾ 
جيڪي سبق شامل ٿيل آهن ساي ٻاارن کاي اپاڊياٽ 
ٿي ملي رهيا آهن يا نه. ڇاڪاڻ جو باناياادي تاعالايام 

هڪ اهڙو ذريعو آهي جناهان جاا اثار رهانادي حايااتايَء 
تائين رهنماائاي ڪانادا رهانادا آهان. اڄ جاي دور جاي 
سبقن مان اسان جو ٻار ڇا ٿاو حااصال ڪاري، جاناهان 
مان سندس اندروني احساسن کي اڀااري اناهايَء الئاق 
بڻائي سگهجي ٿو ته اڄ جو ٻار مستقبل ۾ پاڻ ڀارو 
ٿااي مااعاااشااري جااي اڏاوت کااان ويااناادي وطاان سااان 

محابات، بازرگان جاو احاتارام، 

ناااااناااااڍن ساااااان 
پاااياااار، وڏن جاااي عااازت ڪااارڻ، ڪااامااازور 
انسانن، جانورن ۽ پيين تي رحمدلي يا بهادريَء وارو 
جذبو پيدا ٿي رهيو آهاي. اساان جاا ٻاار وڏا ٿاي مارزا 
قلي  بيگ، عالمه عمر بان دائاود پاوٽاو، ڊاڪاٽار ناباي 
بخش خان بلوچ، ڊاڪٽر عبدالڪريم سنديلو، ڊاڪٽار 
غالم علي االنا، ڊاڪٽر عبدالجبار جاوڻاياجاو، ماحاماد 

اباراهايام جاوياو، قالانادر شااھ لاڪايااري ۽ ناثاار احاماد 
صدياقاي وغاياره جاهاڙا اساتااد ۽ آفاياسار پايادا ٿايانادا  
زماني جي حاالت ۽ واقعات کي اسان جا ٻار ڪيائان 
سمجهندا ۽ علاماي ادباي مسائاال ڪايائان حال ڪارڻ 
گهرندا. اسان کي اهڙو نصاب گهرجي جنهن ۾ اساان 
پاانااهاانااجااي ٻااار جااي ناافااساايااات کااان ويااناادي، ُان جااي 
مستقبل جي سنوار تائين جا معامال حل ٿيندا ناظار 
اچن ۽ ٻئي طرف نصابي سرگرمايان ساان گاڏ غايار 
نصابي سرگرمين وارا مايادان ساناوارياا وڃان، اهاڙي 
عمل سانپوري دنيا ۾، اساان جاي سامااج ۽ قاوم 
جو نالو روشن ٿئي. اسان کي ڪرڻو هاي آهاي تاه 
اسااان پاانااهاانااجااي نصاااب ۾ اهااڙا ساابااق شاااماال 
ڪريون جاناهان ۾ اساان جاي ٻاار جاي ذهاناي ۽ 
فااڪااري اوساار سااان گااڏ اخااالقااي باالاانااديَء وارو 
احساااس جاااڳااي، پاانااهاانااجااو پاااڻ ۽ پاانااهاانااجااي 
معاشري کي سمجهاي ساگاهاڻ جاي الئاق ٿاي 
وڃي. ٻار کاي اباتادائاي عامار کاان وٺاي اهاڙي 

سييا ڏيون جاو هاو پاناهاناجاي عامار ساان گاڏ  
آهستي آهستي ڏاڪي باه ڏاڪاي پاناهاناجاي 
منزل کي يقيني بڻائيندو رهاي ۽ ڪاٿاي باه 
ڪا رڪاوٽ ۽ مايوسيَء کاي ُماناهان ڏساڻاو 
نااه پااوي. اسااان کااي ٻااارن الِء اهااڙو نصاااب 
متعارف ڪرائڻو آهي جنهن کاي پاڙهاڻ ۽ 
سماجاهاڻ کااناپاوِء اساان جاو ناوجاوان نسال 
انااهاايَء الئااق ٿااي وڃااي جااو ُهااو جاانااهاان 
مااعاااشااري جااو حصااو آهااي، انااهاايَء جااي 
حااياااتاايَء جااي هاارهااڪ شااعاابااي مااذهااب، 
سائنس، سياست، ادب، ثاقاافات، تاارياخ، 
جاگرافي جي ااڻ کاان ويانادي مالاڪاي 
حاالت ۽ واقاعاات تاائايان کاان ويانادي 
دنيا جا معامال پاڻ ڏساڻ ۽ ساماجاهاڻ 
جااي قاااباال ٿاائااي ۽ سااائاانااسااي سااوچ 
اسااتااوار ٿاائااي. هاار جاااِء تااي سااناادس 
اهليت ۽ قابليت جو قدر ٿيڻ لڳاي. اساان 
ڪيترا نه اٻوجھ ٿي ويا آهيون جو پناهاناجاي ٻاار کاي 
پاڻ نقصان ڏئي رهياا آهاياون ۽ ڪااپاي ڪالاچار کاان 
ويندي مارڪن تائين سفارش ڪري اڳتاي اوڙاھ جاي 
طرف ڌڪي ماياوسايَء جاو شاڪاار ڪاري ظااهار طاور 
خوش ٿي رهيا آهيون. اساان کاي ٻاارن جاو مساتاقابال 
عاازيااز آهااي تااه سااناادس اناادر واري احساااس کااي هااڪ 
باشعور قوم طور مٿي آڻاڻ جاو درسات دڳ ڏياياارڻ 

 ٻ لڪُادبُجيُاوسرُ۾ُبني ديُنص بُجوُڪردار
  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 
 ٻاراڻي

 ڊاڪٽر ذوالفقار 
 علي جلباڻي



ين     | 19همرسي ماهوار مئگز

 

جااا خاايااال ذهاان ۾ رکااڻااا پااوناادا تااه جااياائاان اسااان جااي 
پاااڪسااتااان جااو هاارهااڪ ٻااار پاانااهاانااجااي ايااماااناادارنااه 
صالحيتن سان دنيا جي هارهاڪ شاعاباي ۾ پاناهاناجاا 
علمي ۽ عاقالاي ماقااباال ڪاري ڏيايااري، جاناهان ماان 
پوري قوم پاڻ کي سرخرو ٿايانادي ماحاساوس ڪاري. 
جيڪاڏهان اساان جاي ناوجاوانان ۾ فاڪاري ساگاھ ناه 
هوندي ته دنيا جي ميدان ۾ نوجاوان نسال مااياوس ۽ 
موڳو رهجي وينادو. ڪااباه ڏاهاپ ناه هاونادي تاه اساان 
جي ڳالھ پاڻ ۽ ٻين کي ڇا سمجھ ۾ ايندي ۽ ٻيان 
کااي ڇااا ساامااجااهااائااي سااگااهاابااو. اناادرونااي ۽ بااياارونااي 
معامالت کي ساماجاهاڻ الِء عامالاي ساياياا ئاي هاڪ 
اهااڙو اوزار آهااي جاايااڪااو اسااان جااي ذهاانااي قااوت ۾ 
اضافو آڻيندو. صحتمند دماا  ئاي ناياون اياجاادون ۽ 

نوان خيال کڻي قوم جي ساناوار ۾ پاناهاناجاو 
مثبت ڪردار ادا ڪندو رهندو آهاي. ڇااڪااڻ 
جااو سااڀ مااعااامااال عاالاام جااي ڪسااوٽاايَء تااي 
پرکبا آهن ۽ عالام وارن اکاُيان ساان ظااهاري 
نااظااارا ۽ انااهاان جااون حااقاايااقااتااون ساامااجااهااي 
سگهبيون تاه زمايان ڇاا آهاي، جابال، کاياتاي 
ٻاڙي جا معامال، معدنيات، واُء، پاڻي، مڇاي، 
وزن تور، ڳاڻيٽي جا عادد ۽ اناهان جاا تصاور 
ذهن ۾ ويهندا. ڪنن سان ٻار جياڪاي لافاظ 
ٻااڌي ٿااو سااو دمااا  سااان جااهااٽااي وٺااي ٿااو، 
جانااهان سااان ساانادس اناادر ۾ لافااظاان جااو وڏو 
ذخيارو ڪاٺاو ٿائاي ٿاو تاه ڪاياتارائاي مسائاال 
اناهاان جااي ذريااعاي حاال ٿااياان ٿاا. پااوِء جااياائاان 
جيئن شين تي نگاھ پويس ٿي تيئن تايائان 
زباان جاي ادائاگاي وسايالااي عالاماي ڳاالاهايااون 
بيشمار معنائن ساان دماا  جاي خازاناي ماان 
ٻاهر ڪڍي اظهاري ٿاو ۽ اهاو اظاهاار عاقالاي 
تااقاااضااا پااوري ڪاارڻ الِء هااجااي ٿااو. انسااانااي 
جسم ۾ عقل جو وهڪرو ايترو ته تيزي ساان 
وهي ٿو جو ُان ۾ ماٺار اچڻي نااهاي. ذهان ۾ 
جيڪا خيالن جي جوڙجاڪ ٿائاي ٿاي اناهايَء 
سان فيصلي ڪرڻ جي قوت پيادا ٿائاي ٿاي، 
اال ااي جااي وچ ۾ فاارق ڪاارڻ واري  ُبااري ۽ ڀ 
اندروني محسوسات، بيروني شين تي غاالاب 
پئجي پنهنجا مثبت رستا ڳاولاي لاهاڻ واري 
قااوت جاااڳااي پااوي ٿااي. اهااو ساامااورو ڪاامااال 

درساات تااعاالااياام، نصاااب ۽ اسااتاااد جااي قاااباالااياات تااي 
هوندو آهي. جيترو اسان جو تعليمي ناظاام مضاباو  
۽ مربو  هوندو، اوترو شعور وڌندو. اسان جي تعالايام 
جو نظام اسان جي استااد جاي صاالحان ۽ رايان ساان 
جوڙيو وڃي. ڇاڪاڻ جو هڪ اساتااد کاان وڌياڪ ٻاياو 
ڪير هن نظام کي سمجهي سگهاي ٿاو. اساتااد تاي 
وڏيون ذميواريون آهن، ذمياوار تاي زور آزماائاي ڪارڻ 
سااان مااعااامااال بااگااڙيااا آهاان. اسااتاااد کااي ڇااڏيااو تااه ُهااو 
پاانااهاانااجااي قاااباالااياات کااي آزمااائااي ۽ ٻااار جااي بااهااتاار 
مستقبال الِء هان کاي ٽارياناناگ جاا وڌ ۾ وڌ ماوقاعاا 
فاراهاام ڪاايااا وڃاان، ڏسااو تااه تااعاالااياام ڪااياائاان نااه ٿااي 
ُسااڌري. اسااتاااد خااوف ۾ ماابااتااال هااوناادو تااه ڪااهااڙي 
تعليم ڏيندو. استادن ۽ ٻارن جي تعليم جو سنجياده 

معاملو آهي. جڏهن سينيئر استادن جاي ناگارانايَء ۾ 
جونيئر استادن جي سنوار ٿيندي ۽ پوِء ُهاو پاناهاناجاي 
نگراني ۾ پوري قوم کي پڙهيو لييو معاشرو ڏيندو. 
استاد پڙهائڻ وقت ٻارن جي آمادگي کان ويندي اهام 
نقطان ڏاناهان ڌياان ڇاڪارائايانادو آهاي ۽ ساوالان جاي 
ذريااعااي ساابااق جااي مااوضااوع کااي وڌيااڪ دلااچااسااپ 
بااڻااائاايااناادو آهااي. قاااباال اسااتاااد نااه رڳااو زبااان سااان 
پااڙهااائاايااناادو آهااي، پاار اشااارن جااي زبااان اسااتااعاامااال بااه 
ڪندو آهي ۽ اناهايَء ساان شااگاردن ۾ ادراڪ ياعاناي 
سوچڻ ۽ ساماجاهاڻ جاي صاالحايات پايادا ٿاي پاونادي 
آهي. ٻارن کي جڏهن ساياياا ڏجاي تاه هاماياشاه اناهان 
جي عامار ماطااباق ساادي کاان ساادي زباان اساتاعاماال 
ڪئي وڃي ۽ وڌ ۾ وڌ ٻارن جي ذهني سطح ماوجاب 

استعمال ڪئي وڃي. جيئن ٻارن ۾ سوال پاڇاڻ جاي 
سگھ پيدا ٿئي. ٻار سوال پڇندو ته سينادو ۽ اساتااد 

 جو جواب غور سان ٻڌندو. 
ٻارن کي وڌ ۾ وڌ ڪوشش ڪري ادب ڏاناهان راغاب 

پايايان، ” ڪجي ۽ آکاڻيون به ٻڌائجن تاه جايائان اهاو 
جااانااورن ۽ بااي جااان ڪااردارن جااي وساايااياالااي انسااانااي 
ناافااساايااات، اخااالق ۽ ٻااياان زناادگاايَء جااي مااخااتاالااف 
مااوضااوعاان تااي جاايااڪااي گااوناااگااون تاامااثااياالااون مااوجااود 
هونديون آهن، اهي نه صرف سنادن ادنايڪ ماثاالان ساان 
اعليڪ حقيقتن جو سرا  پسائڻ جاي ماهاارت جاو پاتاو 
ڏين ٿيون، پر پاناهاناجاي افااديات جاي لاحاا  کاان پاڻ 

  ٻاارن کاي 0اهي آکاڻيون وڏي اهميت رکان ٿاياون. (
پنهنجن ادارن، درسگاهن ۽ عاظايام شاخاصاياتان جاي 

ڪردار، عمل ۽ سادگيَء واري زندگايَء جاو تافاصايالاي 
احوال بار باار پاڙهاڻ تاي زور ڏجاي تاه جايائان، اناهايَء 
عمل سان ٻارن ۾ هٺ، غارور خاتام ٿائاي ۽ ُهاو نايااز 
ناوڙت، ساادگاي ۽ ساچاائاي ساان تاعالايام، ادارن، هام 
درس ۽ اسااتااادن جااو وڌ ۾ وڌ خاايااال ۽ احااتاارام وارو 
جذبو رکن. سٺو نصاب ۽ سٺي سيياا ئاي ٻاارن کاي 
هر شيِء جي اهميت ۽ افاديت جاو قادر سايايااريانادي 
آهي. ُاهولُاهي ئي ٻاار جاڏهان ساماجاھ ۽ سااڃااھ جاا 
ساباق ساايانادا تاه عااقال جااو درسات اساتاعااماال ڪااري، 
پنهنجي ذهني سجاڳي سانهر شيِء جي حقيقات کاي 
پرکڻ، سمجهڻ کان ويندي ملڪ، قوم ۽ سمااج جاي 
قساماات بادالئااڻ الِء ماايااياه ڪااردار ادا ڪاانادو رهااناادو. 
جيترو ۽ جنهن قوم جاي مالاڪ جاو نصااب فاڪاري، 
سماجي ۽ اخالقي معيار مطابق جوڙيل هونادو، 
اوترو ئي انهيَء قوم ماان باهاتاريان ناماوناي جاو 
نسل پيدا ٿيندو ۽ انهيَء نسل مان اعليڪ پايي 
جا عالم، استاد، مذهبي اسڪاالار، ساائاناسادان، 
اديب، محقق ۽ نقاد پيدا ٿي پنهنجن پنهناجان 
شعبن ۾ پااڻ ماڪارائايانادا رهانادا ۽ اناهايَء جاو 
نتيجو اهو ناڪارنادو جاو پاوري ماعااشاري ماان، 
عاالاامااي ۽ ذهاانااي نشااوناامااا جااي پاارواز ٿاايااناادي 
رهااناادي، جاانااهاان مااان بااک، بااي روزگاااري ۽ 

 جهالت جو خاتمو ٿيندو.
اڄ دنيا جا ُاهي ملڪ ترقيَء جاي بالاناديان کاي 
ڇااهااي رهاايااا آهاان جاان وٽ تااعاالااياام ۽ نصاااب 
ٻنهي جو قدر آهي. ٻار کاي پاناهاناجاي فاطارت 
تااحاافااي ۾ ماالااناادي آهااي ۽ انااهاايَء فااطاارت ۾ 
هردؤر ۽ زماني ۾ نوان نوان رنگ ۽ رو  ٺهاڻ 
۽ جڙڻ نائايان ڳاالاھ ناه آهاي. اناهايَء قاوم جاو 
ماُن مرتبو اوچو رهندو آهي جن وٽ محنت جاو 
قدر هوندو آهي ۽ قدرت به اناهان تاي ماهارباان 
رهااناادي آهااي جاايااڪااي قااومااون رات ڏياانااهاان 
محنت ڪاري پاناهاناجاي فاطارت ماان قاوم الِء 

 ثمر تيار ڪنديون رهنديون آهن.
جن قومن ۾ اخالقي جدوجاهاد ۽ قاوماي جاذباو 
هوندو آهي، تان قاومان جاو مساتاقابال ساناوارباو 
رهندو آهي ۽ اهاو ساناوار ۽ ساڌاري وارو ڪام 
ادارن ۾ تاعالايام ذرياعاي ساراناجاام ڏناو ويانادو 
آهي. سڌريل قومن جا علمي تجارباياگااھ آبااد 
۽ وسندڙ هوندا آهن، جنهن ڪري هر قسم جي علام 
جا گوشا نروار پيا ٿينادا آهان. ساماجاهادار ۽ بااشاعاور 
قومن جاي عالاماي تاجاربان، مشااهادن ۽ آزماودن ماان 
باقي قومون پنهنجي فائدي الِء ماثاال ۽ دلايال کاڻاي 
پنهنجو پوراُء ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديون آهن. اسان 
وٽ علم ۽ عقل وارن جي ڪاا گاهاٽاتاائاي ڪاوناهاي، 
ليڪن افسوس انهيَء ڳاالاھ جاو آهاي جاو اناهان کاان 
استفادي حاصل نه ڪرڻ ڪاري ڪاا اياجااد ناه ڪاري 

،  ‘ ڌڻاايَء جااي وڏائااي’ ، ‘ ساا  ڳااالااهاااِء’ سااگااهااياااسااياان. 
، ‘ ماحانات ڪار تاون ماحانات ٻاار’ ، ‘ پيارا پااڪساتاان’ 
، ‘ اچاو تاه پاناهاناجاو ڳاوٺ ساڌارياون’ ، ‘ نظارا وطن جاا’ 
جاهاڙا ناظام، بايات ۽ حامااد ‘  قادم وڌائاي اڳاتاي هال’ 

ڪاانااهاان الِء تااخاالاايااق ڪاايااا ويااا هاائااا جااو انااهاايَء مااان 
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سجاڳ نه ٿي سگهياسين. اڄ باه مارزا قالايا  باياگ، 
حڪيم فتح محمد سيوهاڻي، ڪاڪي ڀيرو مل مهار 
چند آڏواڻي، ڪشچند بيوس، الل چناد امار ڏناي مال، 
عالمه آِء. آِء قاضي، عثمان علي انصاري، عبدالقيوم 
صائاب، ماياران ماحاماد شااھ، ماحاماد صادياق ماياماڻ، 
محمد صديق مساافار، الاهاباچااياو خاان ساماون، اساتااد 
بخاري، نياز همايوني وغيره جا ناظام، حاماد، ناعات ۽ 
بيت جيڪي دل ۽ دما  تي ڇاانايال آهان. آخار اهاڙو 
ڪهڙو انهن ۾ سحر شامل آهي جيڪو هارهاڪ کاي 
پنهنجي اثر ۾ وڪوڙي پنهنجي گارفات ۾ آڻاي ٿاو. 
اڄ بااه درسااي ڪااتااباان ۾، مااذڪااوره عاالااماان جااا ناااال 
نشانبر طور نظر اچن ٿا، انهن جي هاڪ وڏي اهامايات 
محسوس ٿي رهي آهي. ڇاڪاڻ جو سانادن خادماتاون 
مادري ٻوليَء جي سڌاري ۽ واڌاري ۽ ذهاناي ارسار ۾ 
ماياايااه ڪااردار ادا ڪان ٿااياون جاان کاي فااراماوش نااٿااو 
ڪري سگهجي. انگريازن جاي دور ۾ ساناڌي ٻااراڻاي 
ادب جي بااقااعادي شاروعاات ٿاي آهاي. ٻاارن الِء هار 
موضوع تي سنڌي زبان ۾ ڪتاب ليجڻ شروع ٿياا 
جاان ۾: جاااگاارافااي، تاااريااخ، گااراماار، ديااناايااات، انااگااي 
حسااب، آکااڻايان ۽ ڪاهااڻايان جاا ڪاتااب ۽ تارجامااا 
ٿيندا رهيا مطلب ته جديد تعليم جو سالاسالاو شاروع 
ٿاايااڻ، اسااڪااول، نصاااب، الئاابااريااريااون قااائاام ٿااياانااديااون 

ب جاي -ع کاان نائايان ساناڌي الاف0822رهيون. سن 
جڙڻ سان ڪاتااب لاياڻ، ڇاپارائاڻ جاو سالاسالاو تاماام 
گهڻي تيزيَء سان اڳتي وڌيو ۽ ان جا مثابات ناتاياجاا 
نڪرڻ لڳا. سنڌي ٻوليَء ۾ پاهارياون درساي ڪاتااب 

ع ۾ ناناديارام مايار چاناداڻاي 0822سان ‘  باب نااماو’ 
سيوهاڻيَء تياار ڪاري سارڪاار جاي حاوالاي ڪاياو ۽ 
اناگااريااز ساارڪااار انااهاايَء ڪااتاااب کااي ٻاااراڻااو پااهااريااون 
سمجهندي استادن تي الزم ڪاياو وياو تاه ٻاارن کاي 
پااڙهااائااڻ اهااوئااي پااهااريااون ٻاااراڻااو ساانااڌيَء ٻااولاايَء جااو 

 ڪتاب ليييو ويو آهي.
 ديوان ننديرام:

ديوان ننديرام مير چنداڻاي ساياوهااڻاي، ساياوهاڻ جاي ” 
عاياساوي  08ميراڻيَء عالمن ماان هاو. سانادس جانام 

صاديَء جاي شااروعاات ۾ ٿاايااو، ان وقات جااي دسااتااور 
موجب ديوان ننديارام باه ناناڍي هاونادي کاان ماولاويان 
جي مڪتبن ۾ پارسي علم جي تعليم ورتي هائاي. 
ُهو پارسي نثر توڙي نظم پروڙڻ ۾ بلڪل مااهار هاو. 
ُهااو پااهااريااان ساايااوهااڻ ۾ پاانااهاانااجااو خااانااگااي اسااڪااول 
هالئيندو هو ۽ ماڻهن تي سنديس علمي ماهايات جاو 
اثر چڱو پايال هاو، تاناهان هاونادي باه گاذران باناسابات 

 )5“ )البته تنگ گذاريندو هو.
 باب نامو تعارف:

نائاايان دور جااي عاربااي سااناڌي صااورتاخااطاي لايااڻ ۽ ” 
يااعاانااي ‘  باااب نااامااه’ پااڙهااڻ، سااياايااارڻ جااي شااروعااات 

ٻاراڻي ڪتاب کان شروع ٿئي ٿي جو ننديرام ٺااهاي 
تعليم کاتي ڏنو هو. هن ڪتاب ۾ هِجي جاو طارياقاو 
ڪم آيل آهي، جنهان جاون خاوباياون ۽ فاائادا هائاا... 

جي ٻاٽاياهان صافاحان ماان ٻااوياھ صافاحاا ‘  باب نامه’ 
فق  هجي جي استعمال ۾ ڪام آيال آهان ۽ بااقاي 
ڏهن صفحن ۾ اٺ سبق ڏنال آهان ۽ اناهان اٺان ئاي 

سبقن ۾ ڪل ستر جمال سمايل آهن، جن ماان ڪاي 
  ساان 2“ ) مافاارد جاامااال تااه ڪاي ماارڪاب جااماال آهاان.

ع تائيان جاياڪاي ڪاتااب شااياع 0921ع کان 0822
ٿيا سي سڀ ليٿو گراف ۾ شاياع ٿايال ڪاتااب هائاا. 

ب -ڇاپاياو، ان ۾ الاف‘  باب نااماو’ ع ڌاري 0822سن 
جي پوري تختي ڏني ويئي. ان ۾ اعرابياون باه غالا  
سل  نموني ۾ استعمال ڪيون ويون ۽ ڪان لافاظان 
جا اچار ۽ آواز به غل  ڏنا ويا آهن. اهاو ڪاتااباچاو باه 

ب -تجربي طور شااياع ڪاري ورهااياو وياو. ان ۾ الاف
 جي ايڪونجاھ اکرن جو وچور هيٺينَء ريت آهي:
 عبرانيَء مان: ابجد، هوز خطي، ڪلمن، سعفص.

يعني: اب ج د ھ وز    ي ڪ ل م ن س ع ف 
 ص.

عربيَء مان: ثخذ، قرشت ۽ ضظغ. يعني:   خ ذ ق 
 ر ش ت ه ظ  .

پراڪرت مان: ڀ   ٽ ٺ   جاھ ج ڇ   ڏ ڊ ن 
 ک کھ ڱ.

 خالص سنڌي: ٻ ڏ ڄ ڳ
  نصابي تعليام 0ان طر  ايڪونجاھ اکر ٺاهيا ويا. (

جي حوالي سان هي هڪ بنيادي ڪم هاو، ُان ڪاري 
آهستي آهستي ڪيترن بحر مباحثن کااناپاوِء ظااهار 
آهي ته هڪڙي ڪم جي ابتدا ٿي هئي، ُان ۾ ڪاي 
ٿوريون گهڻيون ڪي ُڀل چڪن جو هاجاڻ ڪاا اياڏي 
وڏي ڳالھ نه ُهئي. هاي اناتاهاائاي ساناجاياده ڪام هاو 
جنهن اڳتي هلي ڪيترائي سبب پايادا ڪاياا ۽ ناوان 
نصابي ڪتاب تيار ٿيندا رهيا. اناهايَء ارتاقاائاي سافار 
هڪ وڏي عمارت جو بنياد رکيو. اڳتي هلي استاادن، 

ب جااي تااوساا  سااان -والاادياان ۽ ٻااارن ۾ ناائااياان الااف
سنڌي ٻوليَء ڏانهن ڌيان ڌرڻ شاروع ڪاياو ۽ ُان جاا 
ناتااياجااا مااثاباات آڏو اچااڻ لڳااا جااو ناائاايان تايااار ڪااياال 
نصاااب کااي ٻااارن دلااچااسااپاايَء سااان ياااد ڪاارڻ انااهاان 
سبقن جون ڳالهياون پاچاارڻ ۽ هاڪاٻائاي ساان وناڊڻ 
ورڇڻ ڪري ٻار جي ذهناي ۽ فاڪاري اوسار ۾ واڌارو 
ٿيندو رهيو. ڪيترن سٺن خيالن جي عالامان ڪاتااب 
جوڙڻ شروع ڪيا ۽ وقت جي سرڪار تعليم جاهاڙي 
شعبي ڏانهان گاهاڻاي کاان گاهاڻاو ڌياان ڏناو. اڄ جان 
شخصيتن کي اسين ياد ڪري ڳالهيون پاچاارياون ٿاا 
سي سڀ علم ۽ قلمي پورهئي جي ڪري يااد ڪاياا 
وڃاان ٿااا. ٻااار جااڏهاان وڏو ٿاائااي ٿااو تااه اهااي نصااابااي 
معلومات واريون ڳاالاهاياون جاياڪاي سانادس ذهان ۾ 
محفوظ ڪيل آهن تن جو وڏو ٿي اظهار ڪندو رهي 
ٿاو. اڄ جاي دور جاي لاياياڪان جاي حاالات اهاا وڃاي 
رهي آهي جو ناناڍن ٻاارن جاي ادب ڏاناهان اناهان جاو 
ڌيان گهٽ آهي، جناهاناڪاري اساان جاي نائايان نسال 
مان سٺا لييڪ گهٽ پيدا ٿي رهيا آهن. شايد ايائان 
نه ٿئي جو اهڙو وقت اچي وڃي جو ٻوليَء جي ااڻ ناه 
هئڻ ڪري نئين رفتار ۽ وهڪرو رڪجڻ جو اناديشاو 
پيدا ٿي پوي. ننڍو ٻار مستقبل جاو ساناواريانادڙ آهاي 
تنهنڪري ُان الِء علمي ۽ ادبي ماحول پيدا ڪرڻ الِء 
عام فهم ٻوليَء جاو اساتاعاماال ئاي ٻاولايَء کاي سادا 
سائي گاھ وانگر صحت بخشيندو رهنادو. ٻاار ٻاولايَء 
جو محافظ هوندو آهي هن کي پنهناجاي ٻاولايَء کاان 

التعلق رکڻ مطلب ته ٻوليَء الِء نقصانڪار آهاي. ٻاار 
وٽ نه رهندي زبان ته ُهو بيان ڇا ڪانادو تاناهاناڪاري 
اڄ جي ڪمپيوٽر ۽ ٽيڪناالجي جي دور ۾ ٻاارن الِء 
مااادري زبااان ۾ تااعاالااياام ڏيااڻ ۽ ادب تااخاالاايااق ڪاارڻ 
نهايت ئي ضروري آهي. ڪمپيوٽر ته اڃان باه وڌياڪ 
آسااانااي پااياادا ڪااري ڇااڏي آهااي هاار قساام جااو مااواد 
آسانيَء سان اپلوڊ ۽ سهڻيون شڪليون بڻاائاي اناهان 
کي ڪتابن جي زينت بڻائي ساگاهاجاي ٿاو. جااناورن، 
پاايااياان، ٻااوٽاان جااون هااوبااهااو شااڪاالاايااون ۽ آواز رکااي 
سااگااهااجاان ٿاايااون. اڄ جااي ٻااار الِء هاار قساام جااون 
سهولتون موجود آهن ليڪن انهن سهولتن جو فاائادو 
انهن کي شاعر، اديب ۽ ٻولايان جاا مااهار اساتااد ڏئاي 
سگهن ٿا. پراڻي دور ۾ ڪهاڻين کي خيالاي ناماوناي 
پيش ڪيو ويانادو هاو اڄ جاو ٻاار پايايان جاا پارواز ۽ 
جيتن جڻين جا آواز ۽ تاريخي جڳهين جون حاقاياقاي 
وڊيو ڏسي سگهي ٿو ۽ ڪوبه هنڌ ڳجهو ناهي رهيو 
تنهنڪري ٻارن الِء ادبي دلچسپي جو ساماورو سااماان 
انهن کي اڳاياان ڏئاي ساماجاهاائاي ساگاهاجاي ٿاو. اڄ 
ايڏين سهولتن جي باوجود به ساناڌ ۽ پااڪساتاان جاو 
ٻار پنهنجي ٻولين ۽ ادب ۽ تاارياخ کاان التاعالاق ٿاي 
رهاايااو آهااي. انااهاايَء التااعاالااقااي جااا ذماايااوار اسااياان پاااڻ 
آهاايااون جااو ٻااار کااي جااديااد ادب سااان آراسااتااه نااٿااا 
ڪريون. اڄ جي دور ۾ ادب ۽ نصاب دنيا ۾ تاباديال 
ٿي رهيو آهي ۽ اها تبديلي پاڪستااناي ادب ۾ ڇاو 
نه ٿي اچي  اردوَء اسان جاي قاوماي زباان آهاي ۽ اردو 
ڳااالااهااائاايااناادڙ پااريشااان آهااي تااه اردو زبااان ماارنااادي 
سااڪااڙناادي ۽ سااوڙهااي ٿاايااناادي ٿااي وڃااي ۽ ساانااڌي 
ڳالهائيندڙ پاريشاان آهاي تاه ُهاو پاناهاناجاي زباان کاي 
ڳالهائڻ پڙهڻ ۽ ليڻ ۾ عيب سمجاهاي رهاياو آهاي. 
ڇاڪاڻ جو انهيَء جاو هاڪاڙو ساباب هاي باه آهاي تاه 
اسان پنهنجي شعور ۽ اداراڪ جو استعمال پاناهاناجاي 
زبان ۾ نه ٻئي ڪنهن زبان مان ڳولاي رهاياا آهاياون. 
اسان جون صوبائي زبااناون هار قسام جاي عالام ادب 
کااي شاااناادار بااڻااائااي سااگااهااڻ جااي قااوت رکاان ٿاايااون. 
صرف اسان پنهنجي ذهانان کاي ويڳااڻاو ڪاري رهاياا 
آهيون. اسان جو سائاو ساالان جاو نصااب جان عاظايام 
شخصيتن جي معارفات اساان تاائايان پاهاتاو آهاي تان 
وڏيون وڏيون تڪليفون ڏسي تيار ڪيو آهي. عالاماي 
ادبي ادارا جن مٿان وڏيون ذميواريون عاائاد ٿايال آهان 
سي پنهنجي ذميوارين جو احسااس ماحاساوس ڪاري 
هي نصاب وارو ڪم انهن شاخاصاياتان کاي ساوناپاياو 
وڃي جن جو پاڙهاڻ ۽ پاڙهاائاڻ ساان واساطاو هاجاي ۽ 
سينيئر استادن جي سرپرستي ۾ نون استاادن کاي ان 
۾ موقعا ڏناا وڃان. هات هاياٺ اباتادائاي ڪاتاابان جاو 
مختصر تعارف پيش ڪري رهيا آهيون جيڪاي هان 

 وقت ناياب ٿي چڪا آهن:
 سنڌي پهريون ڪتاب: 

ع ۾ پرائماري اساڪاول 0822ديوان اڌرام ٿانور داس ” 
لاياياو هاو... “  سنڌي پهريون ڪتاب” جي شاگردن الِء 

واناگار “  بااب نااماي” پهارئايان ڪاتااب جاي شاروع ۾ 
اڪِ ”آئيويٽا جا اکر ڏيئي، پوِء  ياعاناي هارهاڪ اکار “  ڪ 

جا ڏھ آواز آهن. ٽي اعرابن وارا ڇوٽا آواز، چار اعرابان 
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وارا ڊگها آواز ۽ ٽي باناا اعارابان وارا ڊگاهاا آواز! ڏنال 
وارا ٻاه “  جازم” آهن. انهن کانپوِء ٽن مياياه اعارابان ۽ 

اکر لفظ آڻي، هڪ اکر جون چار صورتون سمجهااياون 
ويون آهن. جدا ليڻ جي صورت ۾ وچ ۽ پاڇااڙي ۾ 
ليجڻ جي صورت ايستائين جو هجي جي اساتاعاماال 
جو ڪم پورو ٿي وڃاي ٿاو. تاناهان کااناپاوِء ساباق وارا 

  هن ڪتاب ۾ ٻاارن جاي 2“ )لفظ ۽ جمال ڏنل آهن.
نفسيات جو جائزو وٺي جيڪي سبق جوڙياا وياا آهان 
تن ۾ ٻارن جي وندر ۽ دلچسپي سان پڙهڻ الِء ناناڍن 
ننڍن پيين جن ۾ جهرڪيون ۽ ٻٻر جي پلڙن جناهان 
کي نور کائيندا آهن، چيتو چڙهاياو تاوت تاي، جاهاڙن 
سبقن تي بحر ڪرڻ سان عقل وڌي ٿو، وڃڻي هاڻاڻ 
ڪااري پااگااهاار سااڪااي ويااناادو آهااي. ساادائااياان ساا  
ڳالهائجي ڪوڙ نه ڳالهائجي ۽ هانار ساياڻ ۾ فاائادا 

 آهن اهڙي قسم جي ٻارن نصيحتن الِء جوڙيل آهن.
 ٻيون ڪتاب:

هان ” مذڪوره ڪتاب به ديوان اڌرام جو لييل آهاي. 
ڪتاب ۾ باه پاهارياائايان دور خااطار آئاياوياٽاا جاا اکار، 
اعرابيون سمجهائي پوِء شاروع ڪاياا وياا آهان. ڪان 
سبقن ۾ اخاالقاي نصاياحاتاون، ڪان ۾ راناد روناد ۽ 
وندر جهڙيون ڳالهيون ۽ ڪن ۾ عاام واقافايات ڏنال 
آهاي، اناهاان ماان ڪااي نااثاار جااا ساابااق ۽ ڪااي نااظاام 

  1“ ) هاڻوڪي ٻئي ۽ ٽئين ڪتاب ۾ باه آيال آهان.
هن ڪتاب ۾ اخالقي ڳالهين تي گهڻو زور ڏناو وياو 
آهي. سبقن ۾ راناد روناد کاان ويانادي ماڪاتاب جاي 
اهاماايات، پااڙهاڻ جاا فااائادا بايااان ڪاياال آهاان تاه ڪاان 

اڻ پاڙهاياا ’ سبقن ۾ سياڻن جا قول ڏناويا آهن مثال: 
ڪي بايات باه نصاياحات ‘  پڙهين اڳيان ڀريون نوئيندا

 ڀريا آهن:
،  ادب سنديون عادتون ڇڏيو ڪيو ڇوڪر 

 ادب جي به عجيب جي ان کي ڪانهي ڪر،
 جيڪر هوئيو  خبر، ته رهو ڪين  ادب ري.

 ادب سندي عجب جي آئون ڪهڙي ڳالھ ڪريان،
 هڪڙي حب ماڻهن ۾ ٻيو آدر ڏين گهڻا،
 تنهن الِء آئون چوان ته وٺو واٽ ادب جي.

 ادب وارو آدمي وڻي سڀ ڪنهن کي،
 وٺي ويهارن وٽ، سڏ ڪيو تنهن کي،
 )1“ )آهي ادب جنهن کي سوئي چئجي آدمي.

اهڙيَء طر  هن ڪتاب ۾ جيڪي نظم ڏنا ويا آهان 
تن ۾ ڪي ڏوهيڙا ۽ مؤوزن ڪاالم ۽ اناهان شااعارن 
جي ناال به ڏنا ويا ويا آهن. ٻارن کاي انسااناي سامااج 
۾ بنيادي حيثيت ۾ ڏٺو وڃي ٿو، تاناهاناڪاري اناهان 
جي تعليم ۽ تربيت سان ڪردار تعمايار ٿايانادا آهان. 
ٻارن جي تعمير ۽ تربيت جو دارو مدار وري باهاتاريان 
نصاب تيار ڪري انهان ماان ساياياا ڏياڻ تاي هاونادو 

 آهي.
 ٽيون ڪتاب:

هااي ڪااتاااب ديااوان پاارڀااداس آناانااد رام رام چاانااداڻااي 
ع ۾ جوڙيو هو ۽ ديوان چوهاڙ مال ڪانادن مال 0822

سڌاريو هو. ڪتاب ۾ نوانوي ساباق آهان. اناهان ماان 
ڪاي شاااگاردن الِء هااداياتااون آهاان، ڪااي آکاااڻايااون تااه 
ڪي وري وڻن ٽن، جانورن بابت آهن. ناظام باه آهان، 

 )8عام واقفيت جا سبق پڻ شامل ڪيا ويا آهن. (
 چوٿون ڪتاب:

ع ۾ دياوان ڀارڀاداس 0820سنڌي چوٿون ڪتاب سن 
جوڙيو هو، جنهن ۾ ٻارن جي دلاچاساپايَء وارا ۽ اااڻ 
سان ڀريل معلوماتي سبق شاامال ڪايال آهان ماثاال: 
محنت ڪجي ته الڀ ٿئي، ڳئون ۽ نڳو، اڳي وياچاار 
ڪرڻ، کِير، جانورن کي ناه ڏکاوئاجاي، تاوکاي ڪاناهان 
، هاٺ ناه ڪاجاي، ٻ اڪاري،  پيدا ڪيو، ماياناھ ۽ ساان 
ِحرص  دوس  نه ڏي، ناه ساياڻ باابات بايات، ڌاناڻاي ڇاا 
آهن، ماروت جاي ناياڙت، راجاا ۽ ناجاوماي، ُاُٺ، ِڪاناا 
ماڻهو ۽ ڌڻيَء جي تعريف جهڙا بيت به شامل ڪيال 
آهن. ٻه ڀااااا: ڪاتااب ۾ ٽاي بايات ماثاال طاور ڏنال 

ٻاراڻي ادب جو سٺاو شااعار ‘  احقر’ آهن ديوان پرڀداس 
 جنهن جا بيت ڪتابن جي زينت بڻيل آهن: 

 وقت وڃيئي ٿو ائين هٿان، 
 ڪانه وڃي جئن سينڱ منجهان،

 موٽي ملندِء ڪين بهار، 
 اپٽ اکيون ڪي ٿي هشيار

** 
 وقت آهي تان سڀ ڪي آھ،

 وقت ويو تان ويو پساھ،
 وقت وڃڻ کان روئندي زار،
 اپٽ اکيون ڪي ٿي هشيار

** 
 جيڪا پوک تون هتي پوکيندين،
 قيام ڏهان سا ات تون لڻندين،

 تون ڪر ويچار،‘ احقر’چوي 
 )9اپٽ اکيون ڪي ٿي هشيار (

 پنجون ڪتاب:
هي ابتدائي ڪتاب جيڪي انگاريازن جاي دور ياعاناي 

ع کااان لاايااجااڻ شااروع ٿاايااا انااهاايَء دوران 0822ساان 
تعليمي حوالي سان شروعاتي عالم هئاا جان تاعالايام 

چاوٿايان ڪاتااب جاي ” جي سلسلي ۾ ڪتاب جوڙيا. 
ليڻ کانپوِء وياهان ساالان جاي ڊگاهاو عارصاو ڪاتااب 
ليڻ تي سڪوت طااري هاو، اهاوئاي ساباب آهاي جاو 
چوٿين ڪتاب جو ٻيو حصو شايد پنجين درجي وارن 
کي پاڙهيو ويندو هو. هاڻي انهيَء ڳاالاھ کاي تاقاويات 
ملي ته جاڏهان ٻاار چاوٿاون درجاو پااس ڪانادا تاه پاوِء 
کين نيٺ ڇا پاڙهيو ويندو هو. يقايانان چاوٿايان درجاي 

ع ۾ پاانااجااون ڪااتاااب 0810جااو ٻاايااو حصااو، خااياار 
  پناجاون 01“ ) ليجي، پهريون دفعو مارڪيٽ ۾ آيو.

ڪااتاااب وارو ڪاام ڪااوڙي ماال چااناادن ماال لاايااڻاااڻااي 
تعليم کاتي جاي تارجاماي ناگاار ۽ اوڌن مال ساتارام 
داس سڏاڻيَء مددگار ترجمي ناگاار جاو ڇاپاايال آهاي. 
هن ڪتاب ۾ جيڪي نصيحت وارا ساباق ڏنال آهان 
تن ۾ ٻين سان نياڪاي ڪارڻ کاان ويانادي تاارياخ ۽ 
ادب جااي مااخااتاالااف پااهاالااوئاان تااي روشاانااي وڌل آهااي. 
انگريزي بيتن جو مطلب ساناڌيَء ۾ ۽ دعاائاياه بايات 

 پڻ ڏنل آهن.
 ڇهون ڪتاب: 

ڪوڙي مل چانادن مال کالاڻااڻاي ساناڌي ” اهڙيَء طر  
  00“ ) ايڊيوڪيشنل ڊپارٽمينٽ جي ٽرانسليٽر ڇاپيو.

هن ڪتاب ۾ نثر جي پنجٽيهن سبقن کاناپاوِء ناظام 
جاناهان ۾ شااھ ر  جاي رساالاي جاا ” جو حصو آهي. 

  ڇاهاون 05“ ) بيت ۽ ساامايَء جاا سالاوڪ آيال آهان.
ع ۾ گورنمينٽ سينٽرل ُبڪ ڊيپو 0891ڪتاب سن 

ڪراچي ڇاپيو هو. هن ڪتاب ۾ سبق آهن: ڪفايت 
شااعاااري، ٻاائااي ۾آس ڪاارڻ باااباات، عاالاام ۽ ڌن جااو 
جهيڙو ۽ عبادت ۽ ناياڪاي کاان ويانادي دياس دياس 
جي هوا، جابال ماٿااهاان پاٽ، مايادان ۽ رڻ پاٽ، ماهاا 
ساااگاار يااعاانااي وڏا سااماانااڊ، هااوا، ديااس ديااس جااي هااوا، 
رياضي جاگرافي، علوم هيئت، نظااِم شاماساي، گارھ 
(سيار ، ڏينهن رات، ٿرماميٽر (الحرارت  ۽ بئرا مياٽار 

 اچي وڃن ٿا.
 ستون ڪتاب:

ع تائين، ستين درجي جو درساي ڪاتااب 0910سن ” 
اڃا وجود ۾ نه آيو هو، شاگرد ڇهون درجو پاس ڪري 
پوِء ورنيوڪيولر امتحان پااس ڪاري وڃاي مااساتاريَء 

 )02“ )جي نوڪري ڪندا هئا.
ع ۾ هن کا اڳ ۾ جيڪي ڪتاب لاياياا 0911سال 

ويا تن کي تعليم کاتي جي ٽرانسلياٽار ساڌارياا هائاا. 
انهن ڪتابن جي اهميت ۽ افاديت تي بحر مبااحاثاا 

مساالااماااناان جااو خاايااال هااوتااه ڪااتاااباان ۾ ” ڪاايااا ويااا. 
هندڪا ناال گهڻا آهن. گاوياا اهاي ڪاتااب لاياياا ئاي 
هندن الِء ويا آهن: اگر ڪٿي مسلمانان جاا نااال آهان، 
تن جو ذڪر اهڙيَء طر  ڪيو ويو آهي، ااڻ تاه اهاي 
آهاان ئااي ُباارائاايَء خاااطاار. جااڏهاان اهااڙي قساام جااي 
ناراضگي ڏينهون ڏينهن وڌندي وئي ته سرڪار هاڪ 

جو آغااز ڪاياو ۽ ان ڏس ۾ ‘  ڪتاب سڌاريو مهم’ 
ع ۾ هڪ ڪاميٽي درسي ڪتابن ساڌارڻ 0912سن 

الِء پوني ۾ ٺهي هئي، جاناهان جاو پاريازياڊناٽ مساٽار 
ع تاي 0911سيپٽمبار  2  تاريخ 00“ ) ڪوورنٽن هو.

پوني ۾ هڪ گڏجاڻي ٿي، انهيَء گاڏجااڻايَء ۾ ساناڌ 
مان ٻه تعليم کاتي جا آفيسر مسٽر پي رين صاحاب 
۽ ٻيو ديوان تارا چند شوقيرام گهراياا وياا. اناهايَء ۾ 
اهااو فاايااصاالااو ڪاايااو ويااو تااه مساالاامااان ۽ هااناادن جااي 
اختالفن کي ختم ڪرڻ الِء سنڌ مان چار ميمابار جان 
مان ٽي مسلمان سردار محمد يعاقاوب، مساٽار صاادق 
علاي باياگ ۽ مارزا قالايا  باياگ هائاا ۽ هاڪ هانادو 

اناهايَء ڪااماياٽايَء تاي ” ديوان ڪوڙو مل ڀريائي هاو. 
اهو ڪم رکيو ويو ته هو هندڪا ۽ مسلمان ڪا لفظ 
يعني، هندي شاستري، عربي ۽ فاارساي، ڪاتاابان ۾ 
اهڙي طر  ۽ ايتري قدر وجهن، جو ٻنهي قاومان کاي 

  انااهاايَء مااوقااعااي تااي ڪااي 02“ ) اعااتااراه نااه ٿاائااي.
ضروري سڌارا آڻي ۽ ڪي اعتراضاي شاياون ڪاتاابان 

ع ۾ پاهاريان دفاعاو 0911مان ڪڍي، ڪاميٽي سن 
ورنيڪيولر رويزن ٽيڪسٽ باڪاس وارن هاڪ ٻااراڻاو 
ڪتاب جوڙيو جيڪاو چاووياهان ساباقان تاي مشاتامال 

ع واريَء اخابااار 0911پاهارياون ڪاتاااُب آگساٽ ” هاو. 
تعليم جي ذريعي مسٽر پاي ريان باهاادر، ائاڪاٽاناگ 
ايڊيوڪيشنل انسپيڪٽر سنڌ، سڀني واسطيدارن کي 
نئين ڪتاب جي رائج ڪرڻ جي اطاالع ساان شاروع 

  انااهاايَء ڪااتاااب کااي وري ساان 01“ ) ڪاارايااو هااو.
ع ۾ ڇاپيو ويو جاناهان ۾ پاناجااھ ساباق آهان. 0929
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. 5. وڏو ڏياناهان 0سبقن جو عنوان هن طر  جا آهن: 
. ٻاارن کاي 0. اسڪول جاي ڳاالاھ 2هفتي جا ڏينهن 
. 1. ڪپڙا ڇوڪرين ۽ ڇوڪرن جا 2نصيحت (بيت  

. ماناهاناجاي اماڙ 8. ماائاٽ 1ٻلاي ۽ سانادس پاوناگاڙا 
. 00. بي چئي ڇوڪري 01. بي چيو ڇوڪر 9(بيت  

. 02. ڏيااڏر ۽ ڇااوڪاار 05ڇااوڪاارن کااي گااهاامااائااڻ 
. سا  ڳاالاهااِء (بايات  00ساهوارن کي اجايو ناه ڏکاوِء 

. اجااياو گاهاڻاو ناه 01. ڇوڪر ۽ بگهاڙ جاي ڳاالاھ 02
. ڌڻيَء جاي وڏائاي (بايات  08. غريب تي ديا 01گهر 
. 51. ڀالئي ڪرڻ سان دشمن به دوست ٿائاي ٿاو. 09

. راجااا جااي 55. نااانااگ ۽ ماااڪااوڙيااون 50ڪاائااا مااار 
. 52. البااارو 50. ڪااانُء ۽ دکااي 52ڳااالااھ (بااياات  

. ٻن ٻليان 51. البارو ڀااو (بيت  51البارو، ڀااو ٻيو 
. 21. اڀ ڀاااااو ٻايااو 59. اڀ 58جاي ڳاالااھ (باايات  

. ماٽاي ۽ ان 25. مٽي واري ۽ پٿر 20پاڻي ۽ مينهن 
. ُسائاي ۽ ڪاهااڙو 22. نااڻاو 20. ڌاتو 22مان شيون 

. گاال جااو وڻ 29. وڻ (بااياات  28. وڻ 21. باا  21
ل 01 . گاانِء ۽ 02. گاانِء ۽ مايانااهان 05. اناب 0. و 

. اٺ 01. کير 02. ٻڪر ۽ گيٽو 00مينهن ڀااو ٻيو 
. ٻائاي درجاي جاا 09. طوطو ۽ ڪانگ 08. پيي 01

رنگ وغيره بهترين انداز سان ٻارن جي سوچ ماطااباق 
جاياڪاو ‘  ٻاياو ڪاتااب’جوڙيا ويا. اهڙيَء طر  سنڌي 

منشي ُاڌا رام ٿانور داس لييو هو، ان کاي سارڪااري 
نوٽيس ذرياعاي، ڊائارياڪاٽار آف پابالاڪ انساٽارڪشان 
بمبئي، پونا مسٽر اي جائيلس منسوخ ڪيو، جاناهان 

ع واري پرچاي 0911جي ُسڌار اخبار تعليم آڪٽوبر، 
مااان پااوي ٿااي. ان جااي جاااِء تااي ناائااون ڪااتاااب رائااج 
ڪيو ويو هو، جيڪو ميڪملن ۽ ڪمپاناي لاماياٽاياڊ، 

بمبئاي، ڪالاڪاتاو ۽ لاناڊن، ڇااپاياو هاو. هاي ساماورو 
ڪتاب ٽن ڀاان ۾ ساٺ ساباقان تاي مشاتامال آهاي. 
تنهن ۾ پنجن بيتن وارا سبق شامل آهان ۽ ڪاتااب 

ٽاياون ’ کي ٽن ڀاان ۾ ورهايو ويو آهاي اهاڙيَء طار  
سنڌي ورنيڪيولر ٽاياڪاساٽ باڪاس رويازن ‘ ڪتاب

ڪاميٽيَء جو تيار ڪيل آهي، اڳيون ڪتاب جيڪو 
ع ۾ جوڙياو 0822ديوان پرڀداس آنند رام رامچنداڻي 

هاو ۽ ديااوان چااوهاڙ ڪااناادن ماال ساڌاريااو هااو، ان کااي 
ع تاي سارڪاياولار ذرياعاي 0918فاياباروري  51تاريخ 

روڪااي ان جااي جڳااھ تااي ٽاايااڪااسااٽ بااڪ روياازن 
ڪاااماايااٽااي جااو جااوڙياال ڪااتاااب رائااج ڪاايااو ويااو هااو. 

چاااوٿاااون ’ ساااباااق آهاان اهاااڙي طااار   12ڪااتااااب ۾ 
ع ۾ 0919‘  پنجون ڪاتااب’ ع ۾ ۽ 0918‘ ڪتاب

‘ ساتاون ڪاتااب’ ع ۾، ۽ 0905‘  ڇهاون ڪاتااب’ ۽ 
ورنيڪيولر ٽاياڪاساٽ باڪ رويازن ڪااماياٽاي جاوڙياو 
آهي. اهڙي طر  اڳتي هلي ڪيترائي باحار مابااحاثاا 
ڪري نئين انداز سان ڪتابن ليڻ جو سلسلاو جااري 
ساري رهيو ۽ ان ۾ وقت به وقت تاباديالاياون ايانادياون 
رهيون. دنيا ۾ نوان نوان علم ۽ موضوع ظاهر ٿيانادا 
۽ انهن تي تحقيقيون ٿينديون رهن پيون ۽ نت نيون 
ايجادون پراڻن خيالن تي غاالاب پائاجاي رهاياون آهان. 
اسان کي باخبر رهڻ گهرجي ته جيڪي نوان عالام ۽ 
هنر ايجاد ٿين پيا تن کان بااخابار رهاي ڪاورس جاي 
ڪتابن سان گاڏ ٻايان ڪاتاابان ۽ اخاباارن، رساالان ۽ 
ميڊيا جاي ذرياعان کاان بااخابار رهاي ماعالاوماات وٺاي 

 شاگردن تائين پهچائڻ گهرجي.
 حواال:

  ديوان، ناناديارام ماياراڻاي، ساياوهااڻاي، ايساپ جاو

آکاااڻاايااون، مااتاارجاام: (ڇاااپااو اٺااون ، ساانااڌي ادبااي 
 1ع، ص: 5108بورڊ اامشورو سنڌ، 

  ساناڌ جاي ‘  خاان باهاادر’ ميماڻ، ماحاماد صادياق
ادبي تاريخ (ڇاپو چوٿون  انسٽيٽيوٽ آف ساناڌ 
االجاااي، ياااوناااياااورساااٽاااي آف ساااناااڌ ااااامشاااورو، 

 089ع، ص: 5111
  :090ايضاً، ص 
  موالنا غالم محمد گراميَء جون تحريرون (ڀااااو

پهريون ، مرتب: آزاد انور ڪانڌڙو، سناڌي ادباي 
ع، 5119بورڊ اامشورو، سنڌ (ڇااپاو پاهارياون ، 

 022ص: 
  پارائاماري درساي ” گوپانگ محمد صالح، ڊاڪٽر

ع کااان 0802“ ) ڪااتاااباان جااو تااحااقاايااقااي جااائاازو
ع تائين ، تحقيق جو نگران: عالمه غاالم 0911

مصااطاافاايڪ قاااساامااي، ساانااڌي لاائاانااگااويااج اٿااارٽااي 
ع، ص: 5105حيدرآبااد ساناڌ (ڇااپاو پاهارياون ، 

12 
  :12ايضاً، ص 
  :12ايضاً، ص 
  :11ايضاً، ص 
  :15، 10ايضاً، ص 
  :12ايضاً، ص 
  :19ايضاً، ص 
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 58منظور پرواز ماياماڻ  
ع ۾ رحيام 0901مارچ 

بخش ماياماڻ جاي گاهار 
پااياار مساات عاالااي شاااھ 
شڪارپور ۾ جنم ورتاو. 
ساااااائااااايااااانَء جاااااو والاااااد 
پنهنجي دور ۾ شڪارپور جاو مشاهاور صاحاافاي 
۽ پااريااس ڪاالااب شااڪااارپااور جااو اهاام عااهاادياادار 
رهيو آهي. عورتن جي حقن جي حاوالاي ساان باه 
سندس شاندار خادماتاون رهاياون آهان. پااڻ هاالل 
پاڪستان اخبار جو ڊسٽرڪٽ رپورٽر هو، ناوائاي 
انقالب سير ۾ به ڪم ڪندو هو. ماناظاور پارواز 
ميمڻ پرائماري هااڻاوڪاي قااضاي حاباياب اهلل ۽ 
تڏهوڪي نادر واري اسڪول ۾ پاڙهاي، ماياٽارڪ 
هاڻوڪاي قااضاي حاباياب اهلل ۽ تاڏهاوڪاي ناياو 

ع ۾ 0911ع ۽ 0912ايريا مان ڪائاي، جاتاي 
استاد عره ماحاماد شاياخ صااحاب جاي شافاقات 
هاايااٺ رهاايااو. انااٽاار شاااھ لااطاايااف آرٽااس اياانااڊ 
ڪامرس ڪاليج مان ڪيائين، بي اي سي اياناڊ 
ايااس ڪااالاايااج مااان فاارسااٽ ڪااالس ۾ حاااصاال 
ڪيائين، سي اينڊ ايس ڪاليج ۾ ان وقت سناڌ 
جو ناميارو اديب قمر شهبار استاد هو ۽ ماناظاور 
پارواز جاو باه اسااتااد هاو جاناهاان جاي اثاار ۾ اچااي 

ع کاان 0915پنهنجاو تاخالاص پارواز رکاياائايان. 
ع کان شااعاريَء تاوڙي 0911ٻاراڻو ادب ليڻ ۽ 

ناااثااار ۾ لاااياااڻ شاااروع ڪاااياااائااايااان. پااااڻ هاااالل 
پاڪستان، نوائاي اناقاالب، عابارت اخاباار، خاادم 
وطن، جمهوريت، ناظم ۾ باه لايانادو آياو. وائاي، 
نظم ۽ غازل سانادس پسانادياده صانافاون رهاياون 
آهان، ادب ماحال پاابالاياڪاياشاان شاڪاارپاور جااي 
سلسالان تاوڙي باادل ۽ رو  رهااڻ سامايات اهام 
رسالن ۾ سانادس تاحاريارون زيانات باڻاياون آياون 
آهان. هان وقاات تاائايان ساويان تاخاالاياقاون ڪااري 

ع ۾ ساارڪاااري مااالزماات 0910چااڪااو آهااي. 
ع ۾ شادي ڪاياائايان ۽ 0910حاصل ڪيائين، 

ع ۾ صاانااعااتاان واري کاااتااي مااان ڊپااٽااي 5111
ڊائريڪٽر جي حيثيت سان رٽاائارڊ ٿاياو. ساائايان 
منظاور پارواز ماياماڻ جاو اڃاان تاائايان شاعاري ياا 
 نثري مجموعو ڇپجي پڌرو نه ٿي سگهيو آهي.

اڄ ڪلھ سوشل ماياڊياا جاو دور آهاي ان ڪاري 
پاڻ اها دنيا ناه رڳاو آبااد ڪارياو وياٺاو آهاي، پار 
پنهنجي ساناجاياده وياچاارن کاان باه وقات باوقات 
جڳ جهان کي آگاهاي ڏيانادو پاياو اچاي. کاياس 
شڪارپور شهر سان تمام گهڻاو عشاق آهاي ان 
ڪري سندس تحريرن جو مهور شڪارپور شاهار، 

ان جااون شااخااصاايااتااون ۽ ادارا هااوناادا آهاان پاااڻ 
شڪارپور جي پاڻي زهريلي ٿي وڃاڻ جاو ڪاارڻ 

کاان ماٿاي  05اهو ٿو ليي ته شڪارپور شهر ۾ 
ِڪاانااي پاااڻاايَء جااون کااڏون هاايااون جاايااڪااي سااڀ 
قبضن هيٺ اچي ويون جنهن سبب جر جو پاڻاي 
زهريالاو ٿاي وياو. خادارا شاڪاارپاور جاون واپااري، 
سماجي، مذهباي، ادباي، سايااساي، تاناظاياماون ۽ 
جماعتون شهر جي ٽي حصا پاڻيَء جي زهاريالاي 

 ٿيڻ خالف گڏجي ويهي ڪو حل ڪڍن.
منظور پرواز سياست جي ااوڪي تعارف ۽ تاثار 
بابت ليي ٿو ته سياست ۽ ساچاائاي ٻاه ماتاضااد 
لاافااظ آهاان سااياااساات ۽ ماافاااد هااڪ گااهاار ۾ اڄ 
ڪلھ جا ٻه زال ماڙس آهان، هاو شاڪاارپاور جاي 
سياستدانن جي منافقيَء تان نقااب اناهان لافاظان 
۾ الهي ٿو ته شاڪاارپاور جاا سايااساتادان شاادي 
غميَء ۾ پنج هزار سيڪڙو پااڻ ۾ بارادري رکان 
ٿا، پر شهر جي مسئلن تي هڪ گڏيل گڏجااڻاي 
نٿاا رکاي ساگاهان. شاڪاارپاور جاي تابااهايَء جاو 
پسمنظر بيان ڪندي هو ليي ٿو ته سياستادانان 
وٽ پاائااسااو آهااي ان ڪااري عااوام پاائااسااي تااي 
وڪامجي ٿو ۽ پنهنجي سمجھ کاان ڪام ناٿاو 
وٺي. ماناظاور پارواز اساان جاي قاوماي نافاسايااتاي 
رجحان تي اهاا راِء رکاي ٿاو تاه پااڪساتااناي اهاا 
قوم آهي جنهن کي خابار پاوي تاه قاياامات اچاڻ 
واري آهي ته تسبيحون ۽ مصاال باه بالاياڪ تاي 
کپائيندا. هو پنهنجي جنم ڀاومايَء جاي ماوجاوده 
ماحول ۽ ماضيَء جي ياادگاياريان کاي هايائان ٿاو 
باااياااان ڪاااري تاااه شاااڪاااارپاااور اڳاااي ماااحاااباااوبااان، 
خوشبوئن ۽ وفائن جو شهر هو هاڻي مفاادن جاي 
ڪري ڏانئڻن، ديون ۽ جوڪرن جو شاهار باڻاجاي 

 چڪو آهي.
منظور پرواز جو خيال آهي ته س  اهاو تايار آهاي 
جاايااڪااو ڪااوڙن جااي ڪاامااياان گاااهاان مااان گااذر 
ڪااري تاااجاان کااي تاااراج ڪااري ٿااو ساا  ساادا 
سوڀارو ئي رهيو آهي توڙي کيس موت باه اچاي 

 وڃي.
ماانااظااور پاارواز سااياااسااي فااڪاار جااي حااوالااي سااان 
شهيد ذوالفقار علاي ڀاٽاو جاو شايادائاي آهاي هاو 
محبتي ماڻهو آهي سڀ ساان پاياار ساان مالانادو 
آهي ننڍ وڏائيَء کي آڏو رکنادي ناه مالانادو آهاي 
سينيائار هاجان ياا جاونايائار ساڀاناي ساان سانادس 
سااڀاااُء ساااڳاايااو هااوناادو آهااي، هاان سااان آمااهااون 
سامهون ماالقاات باه ساوالئايَء ساان ٿاي ويانادي 

 آهي ته ساڳي ريت فون تي به.
سالن جي امار ۾ باه ان خاياال جاو آهاي  12هو 

  سماجيات، ادب ۽ تاريخ 

 سائين 

 ميمڻ جون ادبي ۽ سماجي خدمتون“ پرواز”مڻيادار ماڻهو 
 نسيم بخاري
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ته اچو ته پنهنجين غلطين جو اعتراف ۽ ازالاو ڪارياون  
۽ شاهار جاي هاڪ جااماع ادباي تاارياخ مارتاب ڪارياون. 
منظور پرواز کي حڪومت کان مراعاتاون ياا ماالاي مادد 
۽ سهولت حاصل ڪندڙ اديبان تاي تاناقايادون ڪانادڙن 
سان اختالف آهي. هو چوي ٿو ته سنڌ جاا شااعار ادياب 
حڪومت کاان ڪاجاھ وٺان ٿاا تاه ارهاا ناه ٿاياو جاو هاو 
ڪي ڪروڙ پتي ته ناهن ۽ حڪومت به عوام مان ئاي 
ٽيڪس وصول ڪاري ٿاي. ماناظاور پارواز عالاماي ادباي 
ساارگاارمااياان ۾ اڄ بااه جااواناان وانااگاار حصااو وٺااي ٿااو هااو 
پروگرامن ۽ تقريبن ۾ باقاعده شرڪت ڪاري ٿاو. هان 
تااازو ڪااراچاايَء جااو ادبااي مااياالااو بااه گااهااماايااو آهااي تااه 
حااياادرآباااد ۾ بااه اديااباان سااان قااربااائااتاايااون ڪااچااهااريااون 
ڪيون اٿائايان. کاياس شااھ عابادالالاطاياف ڀاٽاائايَء جاو 

 هيٺيون شعر ڏانو وڻندو آهي ته: 
 نه سي ووئنڻ وڻن ۾ نه سي ڪاتياريون

 پسيو بازاريون،  هينئڙو  مون  لوڻ ٿئي 
منهنجو خيال هاو تاه هان ڀاياري آئاون سانادس ساالاگاره 
جي موقعي تي شڪارپور ۾ شاندار تاقارياب ڪاوٺااياان 
ها جنهن ۾ سائينَء جي سمورن هاماعاصار دوساتان کاي 
گهرايان ها انهن کان سائينَء جي زندگي ۽ اناهان جاي 
حاصالت بابت ااڻ وٺان ها ۽ خود سائين مناظاور کاان 
هن جي زندگيَء جي تجربان جاي روشانايَء ۾ راِء وٺاان 
ها، ان کاان مااضايَء جاي ۽ ماوجاوده صاورتاحاال باابات 
ڪيل ڪچهريَء مان گهڻو ڪاجاھ ٻاڌي پارائاجاي هاا، 
پر سائينَء جي ڪراچيَء هئڻ جي ڪري منهنجي تمناا 
حقيقت جو رو  وٺي نه سگهي. بهرحال سائين جاڏهان 
به شڪارپور آيو ته سائينَء سان رهاڻ رچائي پاناهاناجاي 
دل جي آس پوري ڪبي. منظاور پارواز جاو خاياال آهاي 
ته سچي شاعر اديب کي رنجائڻ يا هان جاو حاق کاائاڻ 
مااعااناايڪ هااڪ جااياائااري اولااياااُء کااي سااتااائااڻ بااراباار آهااي، 

 آزمائي ڏسو توهان کي زندگي ڀر سڪون نه ملندو.
ماانااظااور سااائااياانَء جااي اهااا ڳااالااھ شاااعاار اديااب ۽ نااقاااد 
جيڪڏهن پنهناجاي هايانائان ساان هاناڊائان تاه اڄ ادباي 

 انڊا پٽ هجي ئي نه.
منظور پرواز پنهنجي زندگيَء جي تجربي جي روشانايَء 
۾ ان نتيجي تي پهتو آهي تاه باد رو  جاڏهان ساچان 
روحن کي ستائڻ الِء ناڪاري پاونادا آهان تاه اناهان کاي 
پنهنجي طاقت ۽ بدنيتن جو زور هاونادو آهاي، پار رب 
ساادا حااق کااي عاازت ڏيااناادو آهااي. مااوجااوده حااالااتاان ۾ 
انسااانااي خااود غاارضاايَء واري حااقاايااقاات تااان وري انااهاان 
لفظن ۾ لٽو الهي ٿو ته اسان ساڀ مافاادن جاا ساوداگار 
آهيون ڪم لٿو ڊکڻ وسريو سواِء ماطالاب جاي ڪاناهان 

 کي کيڪاريون به ڪو نه ٿا.
مطلب ۽ مفاد پرستيَء کي وڌيڪ اثرائتي نماوناي ساان 
بيان ڪرڻ الِء هاو شاياخ ايااز جاي اناهايَء بايات جاو باه 

 سهارو وٺي ٿو.
 ماڻهوَء منجھ بگهڙ، ڏند ڇپائي ٿو رهي،

 جيڏو هن سان وڙ ڪندين، تيڏو تو تي گرڪندو
منظور پرواز کي ملڪ، سماج توڙي شهر ۾ قانون جاي 
باالدستيَء وارو فقدان باه پاريشاان ڪانادو آياو آهاي، ان 
ڪري هاو ان ڳاالاھ تاي حايارت ساان گاڏوگاڏ ساوال باه 
اٿاااريااناادو آهااي تااه آخاار ڇااا ساابااب آهااي جااو اسااان جااي 
تقدير، تهذيب، پااڙي، شاهار، صاوباي ۽ مالاڪ ۾ رڳاو 

جاااي ئاااي حاااڪاااماااراناااي آهاااي، قااااناااون جاااي ’’  ڏناااڊي‘‘ 
حڪمراني آخر ڪڏهن قائم ٿيندي اهو قااناون جاياڪاو 
کيس ارسطوَء جي ان قول جهڙو لڳنادو آهاي تاه قااناون 
ڪوريئڙي جو اهو اار آهي جنهن ۾ صرف ننڍا جااناور 
ڦاسجندا آهن ۽ وڏا جانور ان کاي ڦااڙي ناڪاري ويانادا 
آهن. هو ان سوال تاي باه وياچااريانادو آهاي تاه سايااساي 
پارٽيون توڙي ٻيون تنظيمون وارڊ سطح تي پاناهاناجاون 

آفايااسااون قااائاام ڪاري عااالئاقااي جااي غااريااب ۽ باايااوس 
ماااڻااهاان باااباات ڪااا سااروي ڪااري انااهاان جااي مااناااسااب 
پرگهور جو ڪو بندوبست ڇو ناه ڪانادياون آياون آهان. 
منظور پرواز جو اهو به خيال آهاي تاه اساان جاي ساناڌي 
ڪاموري ۽ ليڊر سنڌ جاي مااڻاهان کاي گاهاٽ لاٽاياو آ 
جو اسان ڌارين جي ڳالھ ڪريون  ڪهڙي ڪاماوري ۽ 
ليڊر کي ڊفينس ۾ بنگلو نه آهي ان تي به تاه ڪاجاھ 
لاايااجااي نااه  ماانااظااور پاارواز صاانااعااتاان واري شااعاابااي ۾ 
پنهنجي پوري ساروس دوران صااف شافااف ڪاردار جاو 
مالڪ رهيو هن جي دامن تي نه ته ڪو دا  هاو ناه ئاي 
ڪا آار کڄي هن جاي ذاتاي ڪاوشاشان ساان پاي ٽاي 
ويَء تااي شااڪااارپااور جااي وڏي انااگ ۾ سااگااهااڙن کااي 
نمائندگي ملي. انهن ڏينهن ۾ پاي ٽاي ويَء تاي اچاڻ 
نشار ٿاايااڻ ۽ ان جاو مااعاااوضااو ماالاڻ تاامااام وڏي ڳااالااھ 
هوندي هئي. خودڪشين جي واقعن تي جڏهن ماناظاور 
پرواز سوچي ٿو ته ان نتيجي تي پهچي ٿو ته جاياڪاي 
ماڻهو ضمير ۽ زماني جاو باار کاڻاي ناه ساگاهانادا آهان 
اهي خودڪشي ڪري ڇڏيندا آهن. منظور پرواز زراعات 
۽ ماحوليات کاي تاماام وڏي ناقاصاان جاو ساباب ساناڌ 
جااي هاار وڏي شااهاار ۾ زمااياانااون ۽ بااا  خااتاام ڪااري 

 رهائشي آبادين جي جنون کي قرار ڏئي ٿو.
مون کاي ماناطاور پارواز جاو اهاو شاعار ڏانو وڻانادو آهاي 

 جنهن ۾ هن هيٺيون خيال اظهاريو آهي ته: 
 انڌو جڳ ۽ انڌي آس

 ان ۾ باسيان ڪهڙي باس
 يا اهو شعر ته: 

 صديون گذري ويون
 سچ سفر ۾ آهي

منظور پرواز ننڍپڻ جي دوست جاويد ڀٽو جاي آمارياڪاا 
۾ ڪاري هٿان شهادت تاي باه ڀارپاور ناظام لاياياو هاو 

 جنهن ۾ چيو هئائين ته:
 موت به ڪوئي وهشي آهي

 ڪٿڙي نيرو، ڪٿڙي ڳاڙهو،
 ڪٿڙي ڪارو حبشي آهي

 هي جو ڪنهن سان جاڙ ڪري ٿو
 دلين جي اجاڙ ڪري ٿو

 ويندي ويندي وار ڪري ٿو
 توکي مون کان ڌار ڪري ٿو
 تنهن مان هن کي ملڻو ڇاهي!
 بس هن جو پنهنجو پاسو آهي

 دلين تي ڪو واسو آهي
 جيون جو هو پياسو آهي

 ڳولهي ڳولهي ڌار ڪري ٿو
 پر مان هن کان مرڻو ناهيان
 ديس سڄي ۾ ورڻو آهيان
 جيڪي مون تي گل پون ٿا
 تن جي تازي خوشبوَء کان

 ڪيڏو هن جو هانُء جلي ٿو
 پوِء نه هو پاڻ پلي ٿو

 پر ان جو کيس ارمان رهي ٿو
 مٽيَء کي جو ماُن ملي ٿو
 مٽيَء کي جو ماُن ملي ٿو. 
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انهن ڏينهن جاي ڳاالاھ آهاي  
ع ۾ ڪااياالااي 0922جااڏهاان 

فورنيا جي ريااسات جاي شاهار 
ايااناااهااياام ۾ ڊزنااي لااياانااڊ جااو 
اڃااان مااس افااتااتااا  ٿاايااو هااو. 
هڪڙو ڏهن سالان جاو ناياناگار 
اتي پهتو ۽ نوڪري الِء درخواست ڏنائين. تن ڏينهان 
ليبر جا قانون ايترا سخت نه هئا. ناياناگار کاي اڌ ڊالار 
في ڪتاب جاي عاياوه گاائاياڊ وڪاڻاڻ جاي اجاازت 

 ملي ويئي.
هااڪ سااال جااي اناادر اناادر هااو ڊزنااي جااي جااادوئااي 
ڪرتبن واري حصاي ۾ پاهاچاي وياو، جاتاي هان پااڻ 
کان وڏن مالزمن کان ڪرتب ۽ کايال تامااشاا ساياياا. 
هن لطيفن تي تاجارباا ڪاياا ۽ سايار الِء ايانادڙن کاي 
ننڍا ننڍا لطيفا ٻاڌائاڻ شاروع ڪاياا. جالاد ئاي کاياس 
اناادازو ٿااي ويااو تااه هاان کااي ڪاارتااب ڏياايااارڻ نااه، پاار 
پرفارم ڪرڻ وڌيڪ پسند هو. هن ڪاميڊيان باڻاجاڻ 

 جو پڪو ارادو ڪري ورتو. 
نوجواني جي سالن کاان شاروعاات ڪانادي، هان الس 
اينجلس جي آسپاس نناڍن ناناڍن ڪالابان ۾ پارفاارم 
ڪرڻ شروع ڪيو. ننڍڙا ماڻهن جا ميڙ هوندا هائاا ۽ 
سندس پرفارمنس باه ماخاتاصار هاونادي هائاي. کاياس 
اسٽيج تي پنجن منٽن کان وڌيڪ بيهاڻ جاو ماوقاعاو 

نه ملندو هو. مياڙ ۾ مااڻاهاو پايائاڻ پاياارڻ ۽ دوساتان 
سان ڪچهريان ۾ اياتارو تاه گام هاونادا هائاا جاو هان 
ڏانهن گھٽ ئي توجهه ڏيندا هائاا. هاڪاڙي رات هان 
خالي ڪلب ۾ پاناهاناجاي اساٽاياناڊ ا  روٽايان پاوري 

 ڪئي.
ڪم گليمرس نه هو، پر اهو يقينن بهتر ٿايانادو پائاي 
ويو. شاروع ۾ سانادس روٽايان جاو وقات ٻاه کاان ٽاي 
مانااٽ هاو. هاااِء اسااڪااول ۾ پااهاچااڻ تاائااياان، هاان جااي 
روٽين پنج منٽ بڻجي چڪي هئي ۽ چند سالن جي 

 09اندر هو ڏهن منٽن جو به هڪاڙو شاو ڪانادو هاو. 
سالن جي عمر ۾ هو هر هفتي هاڪ ئاي وقات وياهان 
ماانااٽاان جااو شااو ڪااري رهاايااو هااو. فااقاا  روٽااياان جااي 
دورانيي کي وڌائڻ الِء، کيس ٽي نظم به پڙهڻا پاونادا 
هئا، پر سندس هنر ۾ روز بروز باهاتاري ۽ ناواڻ پائاي 

 آئي. 
هن هڪ ٻيو ڏهاڪو، تجربا ڪانادي، پااڻ کاي باهاتار 
بڻائيندي ۽ پريڪٽس ڪندي گذاري ڇڏيو. هن کاي 
ٽيليويزن تي نوڪري ملي ويئي ۽ آهساتاي آهساتاي 

ع جي ڏهااڪاي جاي 0911هو ٽاڪ شو ۾ اچڻ لڳو. 
وچ تائايان هاو ان ماقاام تاي رساي چاڪاو هاو تاه هاو 
ٽونائٽ شو ۽ سيٽرڊي شو الئاياو ۾ بااقاائادگاي ساان 

 مهمان طور اچڻ لڳو. 
ساالان جاي ماحانات کااناپاوِء هان  02آخرڪار، تقريبن 

 11ڏياانااهاان ۾  12نااوجااوان کااي شااهاارت ماالااي. هاان 
شاهارن جاا ۽ ان  15ڏياناهان ۾  81شهرن جا ۽ پوِء 

شااهاارن جااا دورا ڪاايااا.  82ڏياانااهاان ۾  91کااانااپااوِء 
ماڻهو شو ڏساڻ  08192اوهائيو جي هڪڙي شهر ۾ 

هازار  02آيا. نيو يارڪ جي ٽان ڏياناهان جاي شاو ۾ 
ٽڪيٽون وڪاميون. هو پنهنجي صنف ۾ چوٽي تاي 
پهچي چڪو هو ۽ پنهنجي دور جو ڪاامايااب تاريان 
ڪاميڊين شمار ٿيڻ لڳو. هن جو نالو اساٽاياو ماارٽان 

 هو. 
مارٽن جي ڪهاڻي هن حوالي کان هڪ متاثر ڪندڙ 
نقطو فراهم ڪاري ٿاي تاه عاادت ساان ڊگاھاي مادي 
تاائاياان جااڙيال رهاڻ الِء ڇاا گاھااربال آهااي  ڪااامايااڊي 
ڪرڻ گھٽ حوصلي وارن ماڻهن جو ڪم ناهاي. هان 
کان وڌيڪ خطرناڪ صورتحاال ٻاي ڪاهاڙي ٿايانادي 
ته اوهان اسٽيج تي اڪاياال باياهاي پارفاارم ڪارياو ۽ 
ڪٿان ڪو هڪڙو ٽاهاڪ باه ٻاڌڻ ۾ ناه اچاي، پار ان 

ساالان تاائايان پاناهاناجاي  08جي باوجود اسٽيو مارٽن 
خوف جو مقابلو ڪندو رهيو. سندس پنهنجاي لافاظان 

ڏھ سال سيندي گاذاريام، چاار ساال ان کاي ” مطابق 
بهتر باڻاائايانادي ۽ چاار ساال ڀارپاور ڪاامايااباي ساان 

 “گذاريم.
اهڙي ڪهڙي ڳالھ آهي جيڪا مارٽن جهڙن ماڻاهان 
کي پنهنجي عادت سان چهٽي رهڻ تي آماده ڪري 

 گولڊي الڪس جو اصول: زندگي ۽ ڪم ۾ 
 جوش۽ ولولو ڪيئن برقرار رکجي؟

  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 هي 

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ب بُويهون ليکڪ:ُجيمسُڪليئر
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ٿي. پوِء ڀلي اها لطيفن ٻڌائڻ جي مشق ڪرڻ هاجاي 
يا ڪاارٽاون ٺااهاڻ ياا گاٽاار وااائاڻ هاجاي. اساان ماان 
گھڻن الِء پنهنجاي جاوش ۽ ولاولاي کاي بارقارار رکاڻ 
ئي ڏکيو عمل آهي. اهڙيون عادتون ڪايائان ٺااهاجان 
جيڪي اسان کي پنهنجاي انادر جاذب ڪاري ڇاڏيان 
بجاِء ان جي جو اهي عادتون خاود تاحالايال ٿاي وڃان. 
سائنسدان ڪيئي ساال ان ساوال جاو ماطاالاعاو ڪانادا 
رهاايااا آهاان. جاايااتااوڻاايااڪ اڃااان گااھااڻااو ڪااجااھ ساايااڻ 
سمجاهاڻ ۽ اااڻاڻ جاي ضارورت آهاي، پار ساڀ کاان 
وڌيڪ باقائدگي سان ساماهاون اچاڻ وارن اناڪاشاافان 
منجهان هڪڙو انڪشاف جوش ۽ ولولاي کاي بارقارار 
رکڻ ۽ خواهش جي بلندي تائين رسڻ جو طريقو هاي 
آهي ته انهن ڪمن تي محنت ڪئاي وڃاي جاياڪاي 

 اوهان جي په  ۽ طاقت کان مٿي نه هجن. 
انساني دما  کي چئليناج پساناد آهان، پار صارف ان 
وقاات تااائاااياان جااايااساااتااائاااياان اناااهاان جااي آڏو ايااانااادڙ 
مشڪالت هڪ خاص حاد تاائايان هاجان. جاياڪاڏهان 
اوهان کي ٽينس تاماام گاھاڻاي پساناد آهاي ۽ اوهاان 
هڪ چار سالن جاي ناناڍڙي ٻاار ساان ساناجاياده مايا  
کيڏڻ جي ڪوشش ڪندا تاه اوهاان ياقايانان جالاد ئاي 
بور ٿي ويندا. اهو مي  هوندو ته تمام آسان ۽ اوهاان 
هر پوائنٽ به کٽيندا ويندا، پار اوهاان الِء اهاو باياڪاار 
هاونادو. ان جاي بارعااڪاس اوهاان اگار راجار فاياڊرر يااا 
سيرينا وليمز جهڙن پيشيه ور ٽاياناس جاي رانادياگارن 
سان کيڏندو ته اوهان جاو جاوش ۽ ولاولاو تاماام جالاد 
ٿڌو ٿي ويندو. ڇاڪاڻ جو اهو مايا  اوهاان الِء تاماام 
ڏکيو هوندو. اوهاان ڪاناهان اهاڙي مااڻاهاو ساان مايا  
کيڏڻ جو تصور ڪريو جيڪو اوهان جي برابر هاجاي. 
مي  ۾ اوهان چند پوائنٽ کٽيندو ۽ چاناد هاارائايانادو. 
کٽڻ جا گھڻا امڪان هاونادا، پار فاقا  تاڏهان جاڏهان 
اوهان تمام گھڻي محنت ڪندا. اهڙي صورتاحاال ۾ 
اوهان جي توجهه ان ڳالھ ڏانهن وڌي ويانادي، تاوجاهاه 
هٽائڻ واريون شيون هٽي ويانادياون ۽ اوهاان ان ڪام 
۾ مڪمل طر  جنبي ويندا. هي اهڙو چئلينج هونادو 
جيڪو اوهان جي اسطاعت کان ٻااهار باه ناه هاونادو ۽ 
اهو ئي گولڊي الڪس جي اصول جاو باهاتاريان ماثاال 

 آهي. 
گولڊي الڪس جو اصول چوي ٿو ته انسان جو جاوش 
۽ ولولو ان وقات عاروج تاي هاونادو آهاي، جاڏهان هاو 
اهڙا ڪم ڪندو آهي جيڪي ان جي موجوده اهليتان 
جي حد جي بلڪل ويجهو هوندا آهن يعني نه گاھاڻاا 

 مشڪل، نه گھڻا آسان، بس عين مناسب. 

 گولڊي الڪس جو اصول:
جڏهن ڪم ۾ پيش ايندڙ مشڪل پاناهاناجاي طااقات 
کان مٿي نه هجي ته جوش ۽ ولولو عروج تاي هاونادو 
آهااي. عاالاام ناافااساايااات جااي تااحااقاايااق مااوجااب ان کااي 
ياارڪاايااز ڊاڊساان جااو قااانااون ڪااوٺااياان ٿااا. هااي قااانااون 
بوريت ۽ تشاوياش جاي اناتاهاائايان جاي عايان وچ ۾ 
واقع نقطي کي جاوش ۽ ولاولاي جاو عاروج قارار ڏئاي 

 ٿو. 
مارٽن جاو ڪااماياڊي ڪاياريائار گاولاڊي الڪاس جاي 
اصول جي عملي شڪل آهي. هر سال هاو پاناهاناجاي 
ڪاماياڊي روٽايان ۾ فاقا  هاڪ کاان ٻان ماناٽان جاو 
اضافاو ڪانادو وياو. هاو نائاون ماواد باه شاامال ڪانادو 
رهيو، پر هو چند اهڙا لطيفا ضرور رکندو هاو جان تاي 
ٽهڪ اچڻ يقيني هو. فتح بس ايتري هئي ته هن جو 
جاوش ۽ ولاولاو بارقارار رهاياو ۽ غالاطاياون باه اياتارياون 
هيون جو هن محنت جااري رکاي ۽ اناهان کاي باهاتار 

 بڻايو.
جڏهن اوهان ڪنهن نئين عادت جي شروعات ڪرياو 
ٿا ته ان کي ان حد تاائايان آساان رکاڻ اناتاهاائاي اهام 
آهي جو جيستائين نااساازگاار حاالاتان ۾ باه اوهاان ان 
کي برقرار رکي سگھو. ان نقطي تي اسان رويي جاي 
تبديلي جي ٽئين قانون جي عاناوان هاياٺ تافاصايالاي 

 ڳالھ ٻولھ ڪئي آهي. 
جڏهن ڪابه عادت پاڪاي ٿاي وڃاي تاه پاوِء ضاروري 
هوندو آهي ته ننڍن ننڍن قدمن ساان اڳاياان جاو سافار 
جاااري رکااجااي. اهااي ناانااڍڙيااون ناانااڍڙيااون بااهااتااريااون ۽ 
چئلينج اوهان جي دلچسپي کي برقرار رکنادا آهان ۽ 
جاي اوهااان گاولااڊي الڪااس زون ۾ ڪااامايااابااي سااان 
داخل ٿي ويا ته اوهان وهڪري جي ڪيفيت يا حالات 

 ۾ وڃي سگھو ٿا.  
وهڪري جي ڪيفيت يا حالت تاڏهان طااري ٿايانادي 
آهي جڏهن اوهان پااڻ کاي زون ۾ ماحاساوس ڪانادا 
آهيو ۽ پوري طر  ان ڪم ۾ جانابايال هاونادا آهاياو. 
سائنسدانن ان ڪيفيت کاي حسااب ڪاتااب ۾ باناد 
ڪرڻ جي ڪوشاش ڪائاي آهاي. اناهان اهاو ڳاولاهاي 
لڌو آهي ته وهڪري جي ڪيفايات حااصال ڪارڻ الِء 
ضروري آهي ته ڪم اوهان جي ماوجاوده اهالايات جاي 
گنجائش موجب گھٽ وڌ چار سياڪاڙو ماٿاي هاجاي. 
حقيقي زندگي ۾ ڪنهن ڪام جاي ڏکاياائاي جاو ان 
انداز ۾ ڪاٿو لڳائڻ مشڪل هوندو آهي، پر گاولاڊي 
الڪاس جااو اصاول پاانااهانااجااي جااِء تااي ماوجااود آهااي. 
پنهنجي قاوت ۽ وت آهار مسائالان کاي ماناهان ڏياڻ 
يعني اهڙا مامرا جيڪي اوهان جي اهالايات جاي باناھ 
ويجهو هجن تن ۾ هٿ وجهڻ واري حڪمات عامالاي 
جوش ۽ ولولي کي برقرار رکڻ ۾ نهايت اهام ڪاردار 

 ادا ڪري ٿي. 
بهتري الِء هڪڙو ناازڪ تاوازن گاھاربال هاونادو آهاي. 
اوهان کي مسلسل اهڙن چئلينجن جاي ڳاوال ۾ رهاڻ 
گھرجي جيڪي اوهان کي ڌڪي ان حد جاي وياجاهاو 
بيهارين، پر ان سان گڏوگڏ اها ڳالھ به ذهن ۾ رهاي 
ته اوهان جو جوش ۽ ولولو سرد ماهاري جاو شاڪاار ناه 
ٿي وڃي. روين کي پرڪشش ۽ تسلي بخش نماوناي 

قائم رکڻ الِء انهن ۾ ناواڻ وارو پااساو رکاڻ ضاروري 
هوندو آهي. نواڻ نه هجي ته اسين بوريت جاو شاڪاار 
ٿي ويندا آهيون ۽ پنهنجي بهتاري جاي جساتاجاو ۾ 

 بوريت شايد سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهي. 
بوووت وو  جوو  صوووت  ي نوووڪووس ڪوو وو وو  

 برقرات تکج ؟:
منهنجو بيس بال جو ڪيريئر ختم ٿيو ته آئون ڪاا 
ناائااياان رانااد ڳااولااڻ لڳااس. آئااون ويااٽ لاافااٽاانااگ جااي 
هاڪاڙي ٽايام ۾ شاامال ٿاي وياس. هاڪاڙي ڏياناهاان 
هڪ وڏو ڪوچ اسان جي جم ۾ آيو. پناهاناجاي وڏي 
مدي واري ڪيريئر ۾ هن هزاريان اياٿالاياٽان ساان گاڏ 
ڪام ڪاياو هاو، جاان ماان چاناد اولااماپاڪ راناديان جااا 
کالڙي به هئا. مون پناهاناجاو تاعاارف ڪاراياو ۽ اساان 

 بهتري جي عمل تي ڳالھ ٻولھ شروع ڪئي. 
عام مااڻاهان ۽ باهاتاريان ” مون کانئس سوال پڇيو ته 

ايااٿاالاايااٽاان جااي وچ ۾ ڪااهااڙو فاارق هااوناادو آهااي  
ڪامياب ماڻهو اهاڙو ڇاا ڪانادا آهان جاياڪاي عاام 

هن اناهان شايان جاو ذڪار ڪاياو “ ماڻهو ناهن ڪندا 
جنهن جو اوهايان باه انادازو لڳاائاي ساگاھاو ٿاا ياعاناي 
جينز، قسمات ۽ ٽايالاناٽ، پار پاوِء هان هاڪاڙي اهاڙي 
ڳالاھ ڪائاي جاناهان جاي ماون کاي هان کاا تاوقاع ناه 

ڪنهن نه ڪاناهان ماوڙ تاي آخارڪاار ” هئي. هن چيو 
ڳااالااھ اتااي اچااي خااتاام ٿااي ويااناادي آهااي تااه روزانااي 
ٽريننگ يعني ساڳايان اوزارن کاي باار باار کاڻاڻ جاي 

 “بوريت کي ڪير منهن ڏيئي سگھي ٿو 
هن جي ان جواب مون کي حيران ڪري وڌو. ڇااڪااڻ 
جو اهو ڪم جي عادتن جي حوالي کان هڪڙو نائاون 
طرز فڪر آهي. پنهنجي مقاصادن جاي حااصاالت الِء 
ڪم بابت ماڻهو جوش وڌائڻ جي ڳالھ ڪانادا آهان. 
بزنس هجي، اسپورٽس هجي ياا آرٽ، اوهاان مااڻاهان 

اوهاان جاي انادر ان ” کي ايئن چونادي ٻاڌو هاونادو تاه 
“ ڪم ڪرڻ الِء سچي لڳن ۽ چاهت هاجاڻ گاھارجاي.

ان جي نتيجي ۾ جيڪڏهن جوش ۽ ولولو ختام ٿاي 
وڃي ته اسان مان اڪثر ڊپريشن جو شڪار ٿي ويانادا 
آهاان. ڇاااڪاااڻ جااو اسااان جااو خاايااال هااوناادو آهااي تااه 
ڪامياب ماڻهان جاي جاوش ۽ جاذباي جاي ڪاا حاد 
ناهي هوندي، پر هي ڪوچ ته اهو چئاي رهاياو هاو تاه 
در حقيقت ڪامياب ماڻهن کي به ٻايان جاياان جاوش 
۽ جذبي جي کوٽ کي منهن ڏيڻو پونادو آهاي. فارق 
صاارف ايااتاارو آهااي تااه بااورياات جااو شااڪااار ٿاايااڻ جااي 
باوجود هو اهو ڪم ڪرڻ جو ڪو ناه ڪاو طارياقاو ياا 

 بهانو ڳولهي لهندا آهن. 
مااهااارت حاااصاال ڪاارڻ الِء پااريااڪااٽااس جااي ضاارورت 
هوندي آهي، پر جنهن ڪم جي جاياتاري پارياڪاٽاس 
ڪئي وڃي، اهو ڪم اوتارو ئاي بايازار ۽ باور ڪانادڙ 
بڻاجاي پاونادو آهاي. شاروعااتاي ڪاامايااباياون حااصال 
ڪرڻ کانپوِء جڏهن اسان سيي وٺندا آهيون تاه اساان 
جي دلچسپي آهستي آهستي گھٽجڻ لڳندي آهاي. 
ڪڏهن ڪڏهن ته اها صورتحال سيڻ کان به اڳ ۾ 
اچي ويندي آهاي. اوهاان فاقا  چاناد ڏياناهان جام جاو 
چاڪاار لڳاايااو ياا هااڪ ٻااه باالر لااياي شاااياع ڪاارايااو 
تڏهن هڪ ڏيناهان جاي ڇاٽاي ڪاا وڏي ڳاالاھ نااهاي 
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لڳندي يا ڪم سٺي نموني هلنادڙ هاجاي تاه ان کاي 
جاواز بااڻااائااي هااڪ ڏياانااهاان جااي گاھااوٻااي هااڻااڻ آسااان 

 هوندو آهي. 
ڪاامايااباي الِء ساڀ کاان وڏو خاطارو نااڪااماي ناه پاار 
بوريت آهي. اسين پنهنجي عادتن کان بور ٿي وينادا 
آهيون. ڇاڪاڻ جو ان سان جڙيل خوشي جاو احسااس 
ختم ٿاي ويانادو آهاي. ناتاياجاو تاوقاع ماوجاب ناڪارڻ 
لڳندو آهي ۽ جيئن جيئن اسان جون عادتون معماول 
بڻجڻ لڳانادياون آهان تاه اسايان پااڻ ناواڻ جاي تاالش 
ڪرڻ ڇاڏي ڏيانادا آهاياون ۽ اهاوئاي ساباب آهاي جاو 
اسين انهايَء ناه خاتام ٿايانادڙ چاڪار ۾ ڦااساي پاونادا 
آهيون. ورزش جي هڪڙي معمول کاان ٻائاي ڏاناهان، 
هااڪااڙي ڊائااٽ پااالن کااان وٺااي ٻاائااي پااالن ڏانااهاان، 
ڪاروبار جي هڪڙي آئيڊياا کاان وٺاي ٻائاي ڏاناهان، 
جيئن ئي جوش ۽ ولولي ۾ گھٽتائي آئي اسين ڪاا 
ٻي نئين حاڪامات عامالاي ڳاولاهاڻ شاروع ٿاي ويانادا 
آهيون پوِء ڀلي پراڻي حڪمت عامالاي پاناهاناجاي جااِء 
تي فائدو ڏيندي هجي. انسانن کي نواڻ جي ايڏي تاه 
طاالااب هااجااي ٿااي جااو سااٺااي زناادگااي گااذارڻ وارا بااه 
تااباادياالااي جااا خااواهشااماانااد هااجاان ٿااا تااه باارن حااالاان ۾ 

زناادگااي گااذارڻ وارا بااه اوتاارا ئااي ان شاايِء جااا ڳااوالئااو 
 هجن ٿا. 

آئاون گااارناٽااي ڏيائااي ساگااهااان ٿااو تاه اوهااان هااڪااڙي 
عااادت شااروع ڪاارڻ ۽ ان تااي ڪاااربااناااد رهااڻ ۾ 
ڪامياب ٿي وڃو ته اهڙا ڏينهن به ايندا جڏهان اوهاان 
ان مان جند ڇاڏائاڻ چااهايانادا. اوهاان ڪااروباار شاروع 
ڪيو ته اهڙو ٽائيم به اينادو جاو ڪام تاي وڃاڻ جاي 
اوهان جي دل نه چوندي. اوهان جام ۾ هاونادا تاه اهاڙا 
سيٽ سامهون ايندا جن کي مڪمل ڪارڻ الِء اوهاان 
جو رو  نه ٿيندو. ساڳي ريت ليڻ وقات اهاڙا ڏياناهان 
ايندا جو ٽائپ ڪرڻ تي دل ئاي ناه چاونادي، پار ڪام 
کان چڙ هجي، ڪرڻ ۾ تڪليف ٿئي يا جسمااناي ۽ 
جذباتي دٻاُء محسوس ٿائاي، اهاڙي صاورتاحاال ۾ باه 
اهو ڪم ڪندو رهڻ ئاي اهاا خااصايات آهاي جاياڪاا 
هاڪااڙي پااروفاايااشاانال کااي شااوقاايااه فاانااڪااار کااان الااڳ 
ڪااري باايااهاااري ٿااي، پااروفاايااشااناال ماااڻااهااو پاانااهاانااجااي 
شيڊيول تاي ڪاارباناد رهان ٿاا، شاوقاياه فاناڪاار ٻايان 
مصروفيتن کي راهه ۾ حائل ٿيڻ جي اجازت ڏين ٿاا. 
پروفيشنل ماڻهو اهاو اااڻان ٿاا تاه اناهان الِء ڪاهاڙي 
شيِء اهم آهي ۽ اهي سوچيل سمجهيل طرياقاي تاي 

عااماال ڪاان ٿااا، شااوقاايااه فاانااڪااارن کااي زناادگااي جااون 
 ضرورتون پاڻ سان گڏ گهيليو وڃن.

 ت :
  گولڊي الڪس جي اصول ماوجاب جاوش ۽ ولاولاي

تي عروج ان وقات ايانادو آهاي جاڏهان انساان ڪاو 
اهڙو ڪم ڪري رهيو هوندو آهي جاياڪاو ان جاي 

 موجوده اهليت جي حدن کان ٻاهر نه هجي. 
  ڪاميابي کي سڀ کان وڏو خطرو ناڪامي کان نه

 پر بوريت کان هوندو آهي. 
  عادتون معمول بڻجي وڃن ته اناهان ساان الڳااپايال

دلچسپي ۽ تسڪيان جاو عاناصار گاھاٽاجاي ويانادو 
 آهي ۽ اسين بور ٿي پوندا آهيون. 

  جوش پنهنجي عروج تي هجي ته ڪاو باه ماحانات
ڪري سگھي ٿو. فرق ان وقت پوندو آهاي جاڏهان 
جااوش ماااٺااو هااجااي، پاار پااوِء بااه اهااو ڪاام جاااري 

 رکجي. 
  پرفيشنل ماڻاهاو پاناهاناجاي شاياڊياول تاي ڪاارباناد

رهندا آهن، شاوقاياه فاناڪاار ٻايان مصاروفاياتان کاي 
ڪاام جااي راهااه ۾ حااائاال ٿاايااڻ جااي اجااازت ڏياائااي 

 ڇڏيندا آهن.
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ڪااااھاااااڻااااي ادب جااااي ادااااا  
صنف آدن جنهن ۾ فارضاي 
ڳاااالاااھااايااان جاااي بااانااايااااد تاااي 
صااداقاات کااي زناادگااي جااي 
ساڀاانااي پااهاالاوئاان سااان پاايااش 
ڪيو وڃاي ٿاو. زنادگاي جاي 
روز مره جي سڀني مسئلن جي اپٽار ڪھاڻاي ذرياعاي 

 ڪئي وڃي ٿي.
افسانو هڪ اهڙو ادبي ٽڪرو آهي، جيڪو ڪنهن باه 
حااڪااايااتااي انااداز ۾ لاايااياال ٿاائااي ٿااو، مااگاار خااالصااًتااا 
حقيقت تي ٻڌل نه آهي. هڪ ناول يا ننڍي ڪهاڻايَء 

 کي افسانو چئجي ٿو.
انسااانااي زناادگااي جااي جااذباان، حااادثاان، آزمااائااش جااي 
گهڙين مان ڪناهان باه هاڪ گاهاڙيَء جاي عاڪااساي 

 آهي.  (Short story)ڪندڙ ڪهاڻي
سنڌي ادب ۾ افسانه نويسيَء جاي شاروعاات آکااڻايَء 

ب ٺااهااي راس ٿاايااڻ کااانااپااوِء  -کااان ٿااي ساانااڌي الااف
پرڏيهي ادب جي تارجامان، ڏياهاي لاوڪ ڪاهااڻايان ۽ 
قصن کي ليت ۾ آندو ويو. سنڌيَء ۾ دنيا جي اهم 
قصن ۽ داستانن کي ترجمو به ڪيو ويو آهي. جيائان 

، “ الااف لااياالاا ” ، “ طاالااساام هااوشااربااا” ، “ چااناادر ڪااائااتااا” 
، “ چاار دروياش” ، “ حااتام طاائاي” ، “ داستان اميار حامازه” 
باهارام ” ، “گل بڪاولي”، “ممتاز دمساز”، “ُگل خندان” 

وغاايااره. اصاال قصااا، ساانااسااڪاارت، هااناادي، اردو، “  گااور
عربي ۽ فاارساي جاا آهان. جان جاو تارجاماو دناياا جاي 
سڀني عالاماي زباانان ۾ ماوجاود آهاي. پاهارياون قصاو 

ساورٺ ” جيڪو سنڌيَء ۾ لييو ويو اهو ڏياهاي قصاو 

ماياران “  مافاياد الصاباياان” هو. انهيَء کانپاوِء “  راِء ڏياچ
۽ “  سڌا تورو ۽ ڪڌا تاورو” محمد شاھ (اول  لييو ۽ 

ٻيا قصا لاياياا وياا، دياوان ڪاوڙي مال، اڌا رام، مارزا 
قلي  بياگ، نااناڪ رام، ڌرم داس، اللاچاناد امار ڏناو 

 مل ۽ ٻين ڪجھ ننڍيون آکاڻيون لييون.
سنڌي ادب جي پھرين ڪھاڻي مرزا قلي  بياگ جاي 

کااي پااھااريان طاابااعازاد ڪااھااڻااي طااور “  شارياافااا باايااگاام” 
مڪيو وڃي ٿو، پر ڪاناهان ناقاادن ماوجاب مارزا قالايا  

 بيگ جي ادڙي ڪابه ڪھاڻي موجود نادي.
“ حار مايايَء جاا” سناڌي پاھاريان اصاولاڪاي ڪاھااڻاي 

آدي جيڪا لعل چناد امار ڏناي مال جڳاتايااڻاي لاياي 
ع سنڌ ڪاليج مسيالاناي ۾ شااياع ٿاي. 0900جيڪا 

حر ميي جا راِء تي اڪثريتي اديب نقااد ماتافاق آدان. 
ع ڌاري 0898اناگارياز سااماراج خاالف “  حر ميي جاا” 

پھرين حار تاحارياڪ دالاي هائاي ان جاي پساماناظار ۾ 
لاايااياال ڪااھاااڻااي آدااي جاانااهاان کااي ساانااڌي ادب جااي 

 پھرين مزاحمتي ڪھاڻي چئي سگھجي ٿو.
ان دور ۾ شااروعاااتااي ڪااھاااڻااي جااي ساافاار ۾ ٻااياان 
لييڪن به سماجي براين غل  رسامان ۽ اوڻاايان جاي 
اپٽاار ڪائاي جاناهان ۾ ڀايارو مال ماھار چاناد آڏواڻاي، 
ايٺ مل پرسرام، جھٽمل ڀااونااڻاي ڌرم داس ۽ نايار 
چنداڻي، محمد صديق مسافر، لطف اهلل بادوي ۽ ٻاياا 

 لييڪ شامل آدن.
ان دور ۾ ايٺ مل پرسرام جي ڪھاڻين جي سايارياز 

ڪاتااباي صاورت ۾ شااياع ” چمڙا پوش جون آکاڻياون 
ٿيون، جيڪي سنڌي ڪھاڻين جو پھرياون ماجاماوعاو 
دو. ايٺ مل پرسرام خيلفي دارون رشيد جي ڪردار 

کان متاثر ٿي پنهنجاي ڪاردار کاي چاماڙي جاو رو  
ڏئي رات جو اڏائيندو دو ۽ ان جاي اک ساان جاياڪاو 
ڏسندو دو ادو ڪھاڻين ۾ پيش ڪيو اٿائين. جاناهان 
۾ نام ڪٺين سماجي ۽ ڌرمي آدرشن غليظ رسامان 

 خالف آواز اٿاريل آدي.
دن دور ۾ مرزا نادر بيگ ڪاھااڻاي ۾ نائاون اناقاالب 
آندو دن ڪھاڻي کي حقيقت نگاري طرف آنادو مارزا 
نادر باياگ ٿاياوساافاياڪال ساوساائاٽاي جاو مااڻاھاو داو 
سندس الجواب ڪھاڻيون منظر عام تي آيون جن ۾ 

، مودني جي اڳاڻ تاي، ماوهاناي جاي “مودني جو گھر” 
وغاايااره ان دور ۾ حااقاايااقاات نااگاااري تااي دااڪ “  ڊائااري

اماار لااعااال “  ادو عااباادالاارحااامااان” شااادااڪااار ڪااھاااڻاااي 
۾ لاياي دان دور کاي ڪاھااڻاي جاو  0921دنڱوراڻي 

حقيقت نگاري وارو دور چيو وڃي ٿو جنهان جاو بااناي 
ادو ” امر لعل دنڱاوراڻاي آداي. سانادس داي ڪاھااڻاي 

خود ڪالمي جي مااڊرن دور تاي لايايال “  عبدالرحمان
پھرين ڪھاڻي آدي جنهن ۾ دڪ دروياش پاناهاناجاو 
پاااڻ سااان ڳااالااھااائااي ٿااو ان ۾ ڪااورٽ اناادر شاااداادي 
ڏيندي ڪورٽ ۾ ٿرٿلو مچائي ڇڏي ٿاو داي ساناڌي 
ادب جااي پااھاارياان جااديااد حااقاايااقااي ۽ ڪااالااساايااڪااي 

 ڪھاڻي هئي.
سنڌي ڪاھااڻاي ۾ حاقاياقات ناگااري وارو الڙو اڳاياان 
وڌي مارڪسزم جي اثر ديٺ سماجي حقيقت نگاري 
۾ بدليو جنهان کاي تارقاي پساناد دور باه چائاجاي ٿاو 
جيڪو بنگال جي نامور افسااناه ناوياس ماناشاي پاريام 

۾ نااظااريااو ڏنااو دااو. جاانااهاان جااا ناامااائااناادا  0921چاانااد 
ڪھاڻيڪار گوبند مالھي، گاوباناد پاناجااباي، ڪايارت 

 مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 سنڌي ڪهاڻيَء جي تاريخ

 

 افس نو 

 مير سردار چنڙ
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ٻاٻاڻي، محماد ابارادايام جاوياو، شاياخ ايااز ۽ ڪارشان 
کٽواڻي هئا دنن جو نظريو دو طبقاتي بنياد جي آڌار 

 تي ٺھيل نظام کي ختم ڪري انقالب آڻجي.
سنڌي ڪھاڻاي جاي دان دور ۾ کاوڙ ساارياون تارقاي 
پسند ڪھاڻيون لييون ويون جن ۾ ڪاجاهاه مشاھاور 

 ڪھاڻين جو ذڪر ڪجي ٿو.
گاوباناد “  سارد آداون” عثمان انصاري “  ململ جو چولو” 

داوَء ” ساوڀاو گاياان چاناداڻاي “  آکيري جو ٽٽڻ”پنجابي 
کالاڻاي، سافاياد ” ڪرشن کٽاواڻاي “  دڪ ڇوڪري هئي
“ مااناجااري ڪااولاھااڻ” شايااخ اياااز، “  وحشاي، رولااو ڪااارو

لييو تليسياڻي، حشو ڪيولراماڻاي، ساڳان آداوجاا ۽ 
 ٻين ڪھاڻيڪارن جون ڪھاڻيون مشھور ٿيون.

ع ۾ وردااو ٿيو ۽ وردااااي کااناپاوِء ڪاھااڻاي 0901
تي گھرو اثر پيو دن دور ۾ ڪاھااڻاي ناناڌڻاڪاي ٿاي 
وئااي. ڇاااڪاااڻ تااه ساانااڌي ڪااھاااڻااي جااي اڪااثااريااتااي 
ڪھاڻيڪار دندو سنڌي لييڪ هئا جيڪي وردااي 
کانپوِء دندستان دليا ويا جنهن جي ڪاري کاوڙ ساارا 

 پبليڪيشن رساال بند ٿي ويا.
ڪجهه سالن جي وٿاي کااناپاوِء ساناڌ ۾ ٻاياھار رسااال 
ڇپجڻ شروع ٿيا جنهان ۾ ٽاي مااداي، ماھاراڻ قاابال 
ذڪر آدي. دن دور ۾ نوان ڪھاڻيڪار ساماھاون آياا 
جن ترقي پسند دور ۽ حاقاياقات ناگااري جاي آڌار تاي 
ڪااھاااڻاايااون لااياايااون ان وقاات ڪااھاااڻااي جااا مااوضااوع 
وڏيااري، داااري، شااادااوڪااار، پااوردااياات جااا فاارق ويااڇااا 
مااعاااشااري ۾ غااريااب مسااڪااياان سااان ٿاايااناادڙ ويااڇااا 
وردااي جا سور هئا. ماطالاب تاه داڪ ٻائاي ماوضاوع 
تي سڀ ڪھاڻياون لاياجان پاياون. دان دور ۾ جاماال 
ابڙو، بشير مورياڻي، غالم رباني، ايااز قاادري، رشاياد 
ڀٽي، سراج شاياخ راز ۽ ٻاياا ڪاھااڻاياڪاار هائاا دانان 
مااعاااشااري ۾ ٿاايااناادڙ ڏان، ظاالاام، طاابااقاااتااي نااظااام ۾ 

 اڻبرابري ناانصافين خالف جدوجھد ڪئي.
ڪاھااڻاي لاياي “  پشاو پااشاا” دن دور ۾ جاماال اباڙي 

“ بلاو دادا”جڏهن ته ان جي جوابي ڪھاڻي اياز قادري 
، جاااماااال اباااڙو “ شاايااادو ڌاڙيااال” لااياااي. غاااالم ربااااناااي 

جااھااڙا ڪااردار وجااود ۾ آيااا جاان ظاالاام “  باادمااعاااش” 
ناانصافين خالف جدوجھد ڪئي، احتجاج ڪاياا، دان 

 ڪردار سنڌي ادب ۾ نوان بحر شروع ڪيا.
جمال ابڙي ساناڌي ڪاھااڻاي جاي پاالٽ تاي وڏو زور 
ڏنو پاڻ ترقي پسند دور جو نمائندا ڪاھااڻاياڪاار داو، 
دن جي ڪھاڻين جا موضوع سنڌ جي زرعي سامااج 
مان کنيل آدن. اڪثر سنادس ڪاردار ناناڍن ٻاارن جاا 

۾ “  خاماياساي جاو ڪاوٽ” دوندا هئا سندس ڪھاڻي 
ننڍو ٻار سخت سردي ۾ ڦاٽل وڏو ڪاوٽ پاائاي ماال 

۾ غاارباات “  پاايااراڻاي” چااريااناادي نااظاار اچااي ٿاو تااه وري 
ساباب والاديان پاناهاناجاي ماعاصاوم ڌيَء پاياراڻاي کااي 

۾ وري ناناڍي ماعاصاوم ٻاار “  شاھ جو ڦر” وڪڻن ٿا. 
کي طبقاتي نظام داياٺ ماارياو وڃاي ٿاو. ماطالاب تاه 
جمال اباڙو جاي ڪاھااڻايان ۾ دار باناياادي نااانصاافاي 

، “ پشاااو پااااشاااا” خاااالف احاااتاااجااااج ٿااايااال داااو سااانااادس 
سااامااايااات الجاااواب  01سااامااايااات ٽاااوٽااال “  بااادماااعااااش” 

ڪھاڻيون آدن، جمال اباڙو کاي ساناڌي ڪاھااڻاي جاو 
 باني چيو وڃي ٿو.

دن دور ۾ نجم عباسي به بھترين ڪھااڻاياڪاار داو. 
دي جيتوڻيڪ وردااااي کاان اڳ جاو لايانادڙ داو، پار 
سندس ڪھاڻي ۾ پختگي پوِء آئي سندس ڪھاڻاي 

ساانااڌ جااي ٻااھااراڙياان ۾ داالااناادڙ عااقااياادن جااي “  ڇااوڏو” 
 ويساھ تي لييل آدي.

وردااااااي کااانااپااوِء باايااگاام زيااناات عاابااداهلل چاانااا پااھاارياان 
عااورت ڪااھاااڻاايااڪااار هاائااي جاانااهاان جااون ڪااھاااڻاايااون 

 مشھور آدن.“ من اجرو تن اجرو“ ”مٺي”
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پسند دور ختم ٿي رديو دو. ڇااڪااڻ تاه دان دور جاا 
ڪھاڻيڪار ڪاھااڻاياون لاياڻ ڇاڏي وياا هائاا تاه اتاي 
وري دڪ نئون دور شروع ٿئي ٿو. داڪ نائايان ٽاھاي 
ڪھاڻيڪارن جاي اچاي ٿاي دانان جاي ڪاھااڻايان ۾ 
سماجي حقيقت نگاري تاه هائاي، پار ناظاريااتاي اثار ناه 
هئا، سندن ڪھاڻي ۾ ڳوٺاڻو مااحاول ڪاردار ناگااري 
جو وڏو اثر دو. دنن روماناس کاي نائايان سار جاياارياو. 
پيار محبت جو موضوع وري کاڻاي آياا، دان دور جاا 
ڪھاڻيڪار آغا سليم، نسيم کرل، قمر شھابااز، امار 
جليل، حميد سنڌي، مھتاب ماحاباوب، طاارق اشارف، 
ممتاز مرزا، قاضي خادم ۽ ٻيا هئا. دن دور ۾ رسول 
بخش پليجو به ڪھاڻيڪار جي حاياثايات ساان ناروار 
ٿاايااو جاايااڪااو گااھااڻ اڀااياااسااي نااقاااد دااو. داان دور ۾ 
ڪھاڻي گاھاٽ ٻاوساٽ ۾ ماان ناڪاري آزاد فضاا ۾ 
آئي ڪھاڻي جي اسلوب ۾ ڪاافاي حاد تاائايان ناواڻ 

 آئي.
نسااايااام کااارل دااان دور جاااو داااڪ ناااھاااايااات نااااماااياااارو 
ڪھاڻيڪار دو دن کي ڪھااڻاي جاو شااھ ڪاارياگار 
سڏيو وڃي ٿو. دن جي ڪھاڻي جاا ڪاردار ماوضاوع 
سنڌ جا ڳوٺاڻا، چور، ڪاٽڪو پوليس، بياورڪاريساي، 
داري، وڏيرا هئا، جيئن ته نسايام کارل پااڻ وڏيارو داو 
ان ڪااري سااناادس ڪااھاااڻااي ۾ وڏو اساالااوب دااو داان 
ڪھاڻي ۾ نواڻ آندي ڳوٺاڻو ماحول بھتاريان ناماوناي 

 پيش ڪيو.
امر جليل سنڌي ڪھاڻي جو برک ڪھاڻيڪاار آداي 
جاانااهاان جااي ڪااھاااڻااي جااو مااوضااوع گااھااڻ اڀااياااسااي 
موضوع آدي. دن جاو ماوضاوع مازا  آداي دان جاي 
ڪااھاااڻااياان جااا مااوضااوع اڪااثاار مااذداابااي ڪااٽاارپااڻااي، 
سماجي حالتن جي عڪاسي، ٻولي، قوم، ڳاوٺااڻاي ۽ 
شااھااري ماااڻاااھاان ۾ تضااااد، جااھااايااڙا آهاان. ساانااادس 
ڪھاڻين ۾ مزا  جام دوندو آداي، سانادس مشاھاور 

“ عشاق ۽ اناٽاروياو“ ” سرد الش جاو سافار”ڪھاڻين ۾ 
 ۽ ٻيون آدن.“ اروڙ جو مست”

شوڪت شورو دن دور جو بھتاريان ڪاھااڻاياڪاار داو، 
دن حقيقي ۽ مزاحماتاي ڪاھااڻاياون لاياياون دان جاي 
ڪهاڻين ۾ وجوديت جاي الڙي جاو وڏو اثار داو. دان 

“ گم ٿيل پااڇاو“ ” سمنڊ ۽ ديڪلو رو ”ڪھاڻين ۾ 
 وغيره شامل آدن.“ رات جو رنگ”

حليم برودي جون مزا  ساان ڀارپاور ڪاھااڻاياون مالان 
ٿيون. دان ۾ سامااجاي مسائاال طانازياه اناداز ۾ پاياش 

 ڪيل هوندا هئا.
ماڻڪ شروع ۾ مارڪسوادي ۽ ڪميٽڊ لاياياڪ داو 
سو اڳتي دلاي آئاياڊالجاي ۽ آدرشان جاو شاڪاار ٿاي 

ويو. دن سنڌي ادب ۾ وجوديت تي وڏو ڪام ڪاياو. 
دن ڪجهه جديد ڪھاڻيون لياياون ۽ وجاوديات ساان 
الڳاپيل دجڻ ڪري دان پااڻ کاي اڪايالاو ماحاساوس 

جاانااوري  51ڪايااو ۽ زناادگااي کااان تاانااگ ٿااي ڪااري 
 ع تي آپگهات ڪيائين.0985

داان دور جااو اداام ڪااھاااڻاايااڪااار عاالااي بااابااا جاايااڪااو 
ڪھااڻاياڪاار، ڊراماا ناگاار ۽ نااول ناگاار داو. سانادس 
ڪھاڻين جا ڪاردار ڳاوٺااڻاا، ڀاناگاي، بااگاڙي ۽ ڀايال 
هئا. سندس ڪھاڻين تي سنڌ ۽ ساناڌوَء جاو وڏو اثار 
دو. دن جديديت ۽ ترقي پسند دور کاي ماالئاي داڪ 
اسلوب (ڊڪشن  قائم ڪاياو جاناهان کاي عالاي بااباا 

 اسلوب چيو وڃي ٿو.
جاو الڙو   Modernismترقي پساناد کااناپاوِء جادياديات

آيو. دن ۾ ڪھاڻي ماڪامال پاچاي راس ٿاي چاڪاي 
هئي. داڻ ڪھاڻي ۾ فالاسافاو، ساائاناس، ادب، آرٽ، 
رياست، مالاڪ، ٻاولاي، عشاق، ماحابات، شاادي، طاالق 
مطلب ته سڀ موضوع اچي چڪا هائاا، هاي الڙو اڄ 
تااائااياان داالااي ٿااو. داان دور جااي ڪااھاااڻاايااڪااارن ۾ 
نورالھديڪ شاھ، جيجاي زرياناا بالاوچ، تاناويار عابااساي، 
ولي رام ولڀ، ملڪ آگاڻي، انور ڪليام ُٻاٽ، شاماس 
الديان عارسااڻاي، طاارق قاريشاي، ضاراب حايادر، عايان 
سحر، فرزانه شادين، سليم چاناا، رساول ماياماڻ وغاياره 

 شامل آدن.
 حواال:

آزاديَء کااانااپااوِء ” . عاارساااڻااي شاامااس الاادياان ڊاڪااٽاار، 0
 سنڌي افسانوي ادب جي اوسر.

ساانااڌي “ ” اٿااي رائااو رياال” . مااياامااڻ پااروياان مااوساايڪ 5
 “افسانو

2 ، سنڌي نثر جي ڪان صانافان ” . ميمڻ پروين موسيڪ
، هائر ايجوڪيشن ڪمياشان اساالم آبااد، “ جو اڀياس
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ااوڪو دور جاناهان ماان اسايان  
گذري رهيا آهياون، اناهايَء کاي 
جل پ ، ساڙ، حساد، اڻ ساهاپ، 
اناااا ۽ اجاااائاااي آڪاااڙ جاااو دور 
سڏيون ته بيجا نه ٿايانادو، اساان 
جي سنڌي سماج جا ويليوز االئي ڪاهاڙي رخ ڏاناهان 
وڃي رهيا آهن، سماج جي هر شعبي جاياان اساان جاي 
ادبي، علمي ۽ سماجي شاعاباي ۾ باه نافارتاون ڪااهاي 
پياون آهان، ڪاو ڪاناهان جاو ناالاو ٻاڌڻ جاي الِء تاياار 
ناهي، ڪاو ڪاناهان جاي اتسااهاه ڏياڻ جاي عامال کاي 
ميرين نگاهن ساان ڏساي رهاياو آهاي، وڏي ڳاالاهاه اهاا 
آهي ته جيڪي اسان جي سماج ۾ اجتماعي احساسان 
جا جذبا هئا، انهن کي به زناگ لڳاي وياو آهاي، ايائان 
محسوس ٿي رهيو آهي ته اسان ڪنهن نازي دور جاي 
نفارتان واري فضاا ۾ سااهاه کاڻاي رهاياا آهاياون، اهاڙي 
ماحول ۾ ڪاي فارد وري اهاڙا باه آهان، جان وٽ امان، 
انسانيات، آجاپاي، رواداري ۽ ماحاباتان جاي هاڪ الاڳ 
ٿيوري آهي، اهاا ٿاياوري جاياڪاا ساارتار جاي وجاوديات 
واري فلسفي ۾ جرڪي رهي آهي، جنهان چاياو هاو تاه 
فرد جي صالحيت جو تعيان سانادس وجاود جاي اظاهاار 
کانپوِء ممڪن آهي، انهيَء نظريي تحت ئاي فارد جاي 
آزادي واري عمل کي اهميت مالاي هائاي ۽ اساان جاي 
ديس جو هڪ اهاڙو ئاي شااعار، سااڃاهاه وناد ۽ ماثابات 
سوچ جو مجسمو جي. ايم الڙڪ به آهي، جنهان ساڀ 
کان اڳ ۾ پنهنجي انفرادي وجود کي تسلايام ڪاراياو 
آهاي، ٻااياو وري هان پااناهاانااجاي اناافارادي آزادي کاي بااه 
مڪايو آهي، جنهن تحت هن انهن سڀاناي رسامان ساان 
بغاوت ڪئي آهي جيڪي فرد جي آزادي جي راداه ۾ 
رڪاوٽ بڻيل آهن، اهڙي سوچ جي سهڻي شاعر جي. 
ايم الڙڪ جي پهرين شاعري جي ڪتاب دل جاي وال 
تان جي شااياع ٿاياڻ تاي کاياس دل جاي گاهارايان ساان 
ماابااارڪااون پاايااش ٿااي رهاايااون آهاان، جااي. اياام الڙڪ 
همتن جو هاماالاياا جابال آهاي، جاناهان دردن ساان وڏي 
ويڙهاند ڪري هڪ اهاڙي ساوڀ حااصال ڪائاي آهاي، 

 جيڪا لطيف جي تخيل ۾ جرڪي رهي آهي.
 ڏک سکن جي سونهن، گھوريا سک ڏکن تان

هو انهيَء فلسفي ۽ فڪر جي پنڌ جو پاناڌيائاڙو آهاي، 
جانااهاان ڪاانااهاان جااي باايااساااکااياان تااي هاالااڻ جااي باادران 
پنهنجي ذاتي محنت، حاوصالاي ۽ جساتاجاو ساان هاي 
معراج ماڻيو آهي، جي. ايم الڙڪ پناهاناجاي دردن جاو 
سفر ڏهرڪي جي ننڍڙي ڳوٺ کان شروع ڪيو ۽ هان 
جي اکين جا خواب شايد شااعاري، ادب ۽ ٻاولاي واري 
ڪائنات ۾ پناهه نه وٺاي ساگاهان هاا، جاياڪاڏهان هان 
جي جهول ۾ جرڪنادڙ جاذبان ۽ ماخاتالاف گالاڙن جاي 

ڪاڪ ٽيل جاهاڙي شااعار جامايال ساوماري جاي الزوال 
خااوشاابااو شاااماال نااه ٿااي سااگااهااي هااا، سااناادس بااقااول تااه 
منهنجي خوشنصيبي جو مون کي سنڌ جاي ناالاياواري 
خوبصورت شاعار ساائايان جامايال ساومارو صااحاب جاي 
صحبت ملي اتان ئي ادبي سفر جو آغااز ٿاياو ۽ ادباي 
رنگ چڙهيو، عشق جو درد اڳئي رو  ۾ رتل هو، بس 
ان همدرد جاي صاحابات ۽ ماحابات انادر جاي درد کاي 
شاعر بڻائي ڇڏيو ۽ جن باه مااڻاهان کاي اهاڙي گاالبان 
جي هڳائن جاهاڙي ماڪاتاا مالانادي آهاي، اهاي دوساتان 
جي دلين تي سدائين راڄ ڪندا آهان، سانادس اتسااهاه 
جي اڀ جا ٻاياا باه ڪايائاي ساتاارا آهان جاناهان کاياس 
جيئڻ جا ناوان دڳ، رساتاا ۽ پاياچارا ڏناا آهان، اناهايَء 
ڪااري ئااي تااه هااو هاار مااوڙ تااي ماارڪ جااا نااوان گااالب 
پااوکاايااناادو آهااي، انااهاايَء ڪااري ئااي هاان نااراساااياان جااي 
سڀني ندين جا رخ تبديل ڪري ڇڏيا آهن، ماان ذاتاي 
طور تي جي. ايم الڙڪ کي اهڙي پر عزم حياتي جي 
هر گهڙي گذارڻ تي کيس جس ڏيان ٿاو، رومااناس جاا 
جيڪي به انڊلٺي رنگ هن جي شااعاري جاي ڪاتااب 
دل جي وال تان ۾ جارڪاي رهاياا آهان، سانادس اناهاي 
رنگن ۽ روپن واري سوچ کي جس ڏيان ٿو، ڪيئان ناه 

 کيس جس ڏجي، جڏهن اظهار اهڙو بيساخته هجي: 
 جيڪڏهن خيالن کي

 ڪپڙا پارائجن
 ها ته

 منهنجا خيال
 تنهنجي

 چنري جو عڪس
 ٿي پون ها!!!

اهاو شااعاري جاو اهاڙو اظاهاار آهاي، جاناهان تاي فاتااويڪ 
بازي جي ڪنهن فيڪٽري مان بحار، وزن، تاخايال، تاز 
قافيي، رديف ۽ ٻين فني گاهارجان جاا الازام لڳاي ناٿاا 
سگهن، هو پنهنجي دردن جي ديس جو شااعار آهاي ۽ 
اهاو باه سااٺاو ٿااياو آهااي تااه هاان ساڀاانااي اڻ سااهاپ جااي 
جڳادرين کي اهو ٻڌائاي ڇاڏياو آهاي تاه ماون پااڻ کاي 
نثري نظمن جي فيلڊ ۾ ايڊجساٽ ڪاياو، غازل، وائاي، 
گيت جي صانافان ۾ آهاي ماا  تاور، ڪاٽ ساٽ، ساا 
مون کي اچي ئي ڪانه، تاناهاناڪاري جاي. ايام انادر ۽ 
ٻاهر جو هڪ انتهائي کرو ۽ سڌو ساادو شاخاص آهاي، 
جنهن پنهنجي لفظن ۾ محبتن جي مشعلن جا ستاارا 
ٽاڪيا آهن، هو هان سامااج کاان اهاڙي باغااوت ڪاري 
ٿو، جيڪا پرده جي پنڌ جي منزلن ڏي وٺي وڃاي ٿاي، 
مون سندس شاعري کي بيحد گهرائاي ساان رات جاي 
سانت ۾ پرکيو ۽ پروڙيو آهي، هن وٽ سنڌ جي دردن 
کي پرکڻ جا به پنهنجا زاويا آهن، ڪنهن باه سامااجاي 

 رومانس، درد، اميدن ۽  انفرادي آزاديَء جو شاعر!
 

 هي 

 اياز لطيف دايو
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رک رکاُء کانسواِء هان وٽ ڪاجاهاه لافاظان ۾ آساماان 
جي وشالتا جهاڙو فاڪار ۽ تاخايال آهاي، سانادس هان 

 نظم ۾ انھي جا عڪس آهن:
 تنهنجيُزواري،
 تنهنج ُعمرا،

 ،اھللُم ش   ُ
 تونُڀليُح جي،ُغ زيُٿي

 پرُسنڌ
 جيُدردن

 س نُتنهنجوُڇ ُوڃي
اهڙا ئي مذهبي اڻ سهپ، تعصب، انتها پسانادي وارا 
اڄ جي سنڌ جا المانااڪ عاڪاس سانادس ناظام عاياد 
گاهه جي نيريٽو ۾ آهن جنهان ۾ هاو چاوي ٿاو ڳاوٺ 
جي ڪهڙي عيد گاهه ۾ نماز پاڙهاان، هار فارقاي جاي 
پنهنجي عيد گاهه آهي ۽ هر عيد گاهه ۾ خاودڪاش 
حملي جو خطرو آهي. هو نظم جي ڪالئيميڪس ۾ 
هڪ اهڙي عيد گاهه جو ڳوالئو آهي، جياڪاا ڪاناهان 
به فرقي کانسواِء رڳو مسلمانن جي عياد گااهاه هاجاي. 
ڇا اهو نظم سنڌ جي قديام جادياد ۽ ڪاناهان باه دور 
جي شاعري ۾ پاناهاناجاو ڳااٽ اوچاو ڪاري پاناهاناجاي 
حصاي جااي جڳاهااه ناه واالري ساگااهانادو. اهاڙيَء طاار  
جي. ايم پنهنجي نظم ۾ انهيَء جرمن خاتون ڊاڪٽار 
ر  فائو کي به ڀيٽا ڏني آهي، جنهن کي پااڪساتاان 
جي مدر ٽريسا به سڏياو وڃاي ٿاو، اهاا خااتاون جاياڪاا 

۾ هن ملڪ ۾ جرمناي ماان هاڪ آدرش کاڻاي  0910
آئااي هاائااي تااه هاان ديااس جااي ڪااوڙهااه جااهااڙي مااوذي 

 22مره ۾ ڦاٿل ماڻهن جي خادمات ڪانادي ۽ هان 
ورهين تائين اهو مسيحائي ڪم ڪاياو، زنادگاي جاي 
ستاسي ورهين جي امار تائايان هان هاڪ لاماحاي الِء 
پانااهاانااجااي مسااياحااائااي ڪااردار کااي نااه ڇااڏيااو ۽ اهااڙي 
عظمت ڀري خاتون کي به جي. ايم عقيدت جا رابايال 

 پيش ڪيا آهن
 زمخنُم ن

 بو ُ 
 جڏهنُايندي
 تڏهنُتنهنجي

 خوشبوُاس نُجي
 اردگردُهوندي.

يقيني طور تي جي. ايم جا ڪيترائي نظم اهڙا آهان، 
جيڪاي رومااناس جاا الاڳ ٿالاڳ رناگ پاياش ڪاري 
رهيا آهن، پر ڪيترائي اهڙا نظم آهن جن ۾ سماجاي 
ناسورن جي وڏي بهاادري ساان عاڪااساي ٿايال آهاي، 
اهڙو ئي هڪ نظام اناھايَء اناڌي عاقايادت کاي ناناگاو 
ڪري ٿو، جاياڪاا ساناڌ جاي ڪاناڊ ڪاڙڇ، وساتاي ۽ 
واهڻ ۾ هوبهو هن سترهن لفظن جي تخيل ۾ گاهاڻاو 

 ڪجهه سوچڻ تي مجبور ڪري رهي آهي:
 نينگرينُجيُسيننُتي
 شف ُج ُهٿُگهم ئيندڙ
کي  پنهنجيُنينگري ُ 

 پرديُ۾ُڊاڪءرُڏيُموڪليندوُآهي.
شاعريَء جي هڪ هٽي جا ٺيڪيدار اهڙي تخيل کاي 
ڪيئن نظر انداز ڪري سگهانادا، اهاو تاخايال جاياڪاو 
اسان کي امداد حسيني، نورالهديڪ شااهاه، عاطاياه دائاود 
۽ علي آڪاش جي اهڙن ئي نظمن ۾ ناظار اچاي ٿاو. 
اهڙو تخيل جيڪو اردو جي سارا شگفته، سعيده گازدر 
۽ حسن مجتبيڪ جي شاعري ۾ ملي ٿاو. تاناهاناڪاري 
اسان جي. ايم الڙڪ جي پورهئاي کاي اهاڙو ئاي ماان 
۽ مڪتا ڏيون. ڇاڪاڻ ته هو جو رومااناس ۽ درد پارداه 
جي پهرين ڪرڻن مان جنم وٺي چاڪاو آهاي، اناهايَء 
ڪري ئي مان کيس رومانس، درد، امايادن ۽ انافارادي 
آزادي جااو شاااعاار ساامااجااهااناادو آهاايااان ۽ انااهاان سااڀاانااي 
پهلوئن جو هن چڱي طر  سان هنر سيي ورتاو آهاي. 
اسان جي فڪشن جي اهم نانُء پروفيسر ماحاماد ديان 
رااڙي جي انھي راِء ۾ به وڏو وزن آهاي تاه جاي. ايام 
وٽ دوستي نڀائڻ جو به آرٽ آهي، هو هاڪائاي وقات 
مختلف مڪتبهِء فڪر جاي مااڻاهان ساان هاڪ جاهاڙو 
جڙيل، هڪ جهڙو مان ڏيندڙ ۽ دوستن جي خوشين ۽ 
غمين ۾ ڪراچي کان گجرانواال تائين سفر ڪندي باه 
نه ٿڪندو آهي، مان به انهن خوشنصياب مااڻاهان ماان 
هڪ آهيان، جاناهان ساان جاي. ايام الڙڪ هار ڏک ۽ 
سک ۾ نڀايو آهي ۽ جڏهن سندس هن شااعاري جاي 
ڪااتاااب جااون سااڀ ڪاااپاايااون ادا رياااه شاااهااد دايااي 

پنهنجي گاڏي ۾ موڪلي ڏنيون هيون ۽ جڏهان رات 
جي وڳڙي ۾ مون کيس اهاي ڪاتااب ڳاوٺ پاهاچااياا 
هئاا تاه هان جاي چاهاري جاي خاوشاي پساي ماون کاي 
انهيَء لمحي ماحاساوس ٿاياو هاو تاه ڪاارياهار جاهاڙي 
رات پوين پساهن ۾ آهاي ۽ جاي. ايام جاي پار اماياد 
نيڻن مان ڪا بااک جاي رياياا ناظار اچاي رهاي آهاي، 
اهڙي رييا سندس شااعاري جاو سامابال آهاي ۽ اساان 
جي خوبصورت شاعر اياز گل چواڻي جاي. ايام الڙڪ 
جي شاعري بنا ميڪ ا  جي سادو چهارو رکانادڙ، دل 
۾ لهي ويانادڙ شااعاري آهاي ۽ اهاڙا ئاي ساهاڻاا لافاظ 
جي. ايم الِء مٺل جسڪاڻي به لييا آهن ته، هن جاي 
حوصلي اڳيان هاماالاياا اياتارو ماخاتاصار ۽ ناناڍو آهاي، 
جيترو ڪو وائرس ۽ اهڙا ئاي اتسااهاه ڀارياا لافاظ اساان 
جي ديس جاي دياو مااالئاي اناقاالباي ڪاردار ڪاامارياڊ 
اام ساقي جي نياڻاي باخاتااور ااام جاا باه آهان هان 
ٿيلسيميا جهڙي موذي بيماري سان وڙهانادي ااڻ تاه 
هن عمر ۾ االئي ڪيترا امتحان پاس ڪياا آهان، هاو 
هڪ بهترين شاعر هئڻ سان گڏ هڪ بهاتاريان انساان 
به آهي. رشتا، دوستيون، رک رکاُء سندس شاخاصايات 
جا اهم پهلو آهن ۽ ماان ساماجاهاان ٿاو تاه جاي. ايام 
جي شخصيت جاي هار پاهالاو تاي لاياڻ جاي ضارورت 
آهاي، جاهااڙي طار  ساناادس هاي ناظاام پاوپااٽ جااهااڙن 
رنگن سان نيري اسان وٽ اميدن جو عاڪاس باڻاجاي 

 اچي پهتو آهي:
 منهنجيُنظمن
 تڏهنُک ن

 خودڪشيُڪريُڇڏي
 جڏهنُک نُتو
 منهنج ُخط

 پڙهڻُڇڏيُڏن 
 منهنج ُنظم

 بيُموتُمريُوي ُآهن
 اچيُاهيُپنهنجي
 مرڪُس نُجي ر!!

*** 
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ڪلھ ڪاودساتاان ۾ پااڻايَء  
جي سھولت دار گاھار جاي در 
تي موجود آدي ۽ مٺي پاڻيَء 
جااي بااور جااا ناالااڪااا چااوويااھ 
ڪالڪ پاڻي مهيا پاياا ڪان، 
پر مااناڌوڪاي زمااناي ۾ وڏڙا 
چاونادا داائاا تاه جاي مايااناھان ڦاڙو وسايااو تاه واھ ناه تااه 
ڪااودسااتااان ۾ ڏڪااار ئااي ڏڪااار! مااياانااھاان ڦااڙي الِء 
ڪودستان جي مالاوناد مااروئاڙن جاون اکاياون آساماان 
ڏانھن دونديون ديون ۽ سدا پاياون تارسانادياون داياون. 

مينھن وسيو ته ڪودستان ڪشامايار کاان گاھاٽ ناه ” 
پاوِء تاه مااروئاڙا کاياٽان جاون آباادياون باه “  دوندو آداي

ڪندا دئا ۽ چوپائي مال جي الِء ڪک پن به ڪانادا 
دئا. آساپااس جاا تاالُء، تارائاياون ۽ کااناٽاا پااڻاي ساان 
ڀرجي ويندا دئا. جيڪو پلر اٺ کان ڏھ مھينا دلانادو 
دو. جي منجھن پاڻي ُسڪي وياو ۽ صافاا خاتام ٿاي 
ويندو دو ته ڏڪار پوندو دو. اگر ٻه ٽاي ساال ماياناھان 
نه پوندو دو ته پوِء ويچارا مااروئاڙا پااڻاي ڀارڻ الِء ڪاو 
ڀر پاسي کوھ دوندو دو ته اوڏانھن منھن ڪانادا دائاا 
۽ پنج کان ڏھ ميل پري تائين به پااڻاي ڀاريانادا دائاا. 
اچو ته دتي جي قديم پاڻي ڀرڻ جي طريقن ۽ ذريعان 
بابت ااڻ حاصال ڪارياون ۽ مااناڌوڪاي زمااناي جاي 

 منظر ڪشي ڪريون! 

ُڀـرڻُ ُپـ ڻـي ڪوھست نُواسنيُج ُم ضي  ُ۾ُھيٺيـ ن
 ج ُذريع ُھونداُھئ :

الف  مينھاوڳاي کااناپاوِء پاٽان، تارائايان ۽ تاالئان ساان 
گڏوگڏ اجگر نورن، کانٽن، کامن، پٿرن جي گرانڊن ۽ 
جي ججھو مينھان وٺاو تاه وري نناڍ ٿايال پااڻاي جاي 

 ذخيرن منجھان.
 ب  زير زمين پاڻي الِء کوٽيل کودن منجھان.

ج  قدرتي چشمن مناجاھاان جاياڪاي داتاي ماخاتالاف 
جڳھين تي موجود دوندا دئا ۽ داڻ وڃي ڪاي چاناد 
بچيا آدن. مٿين سڀني ذريعن منجھان پاڻي ڀرڻ الِء 
يا ته ماڻھو اتي ئي پااڻايَء وياجاھاو وڃاي لاڏي ردانادا 
دئا يا وري سانگ نه دجڻ جي صورت ۾ پري پراڻان 
پين ۾ ئي ردندا دئا، پر پاڻي ڀرڻ الِء ميلن جا ميال 
پنڌ ڪندا دائاا. اداي پااڻاي ڀارڻ الِء مااڻاھاو ساان گاڏ 
چوپااياو ماال اساتاعاماال ڪانادا دائاا جايائان  ُاٺ، نڳاا، 

 گڏھ، خچر ۽ گھوڙا وغيره. 
ان کانپوِء وري ڦيٿو ايجاد ٿيو ته ان کي جاناورن ساان 
گڏي استعمال ڪيو ويو ۽ ُاٺ گااڏي، بايال گااڏي ۽ 
گڏھ گاڏي وغيره استعاماال ڪائاي وئاي. وري جادياد 
زمااانااي ۾ مشااياانااون اچااڻ کااانااپااوِء سااوالئااي ٿااي ۽ 
سائيڪل، ڦٽڙٽيو ۽ وڏيون گاڏيون به اساتاعاماال ٿاياڻ 
لڳيون. ان کان عالوه مااضايَء ۾ مااڻاھاو پاياريان پاناڌ 

ڪوانٺيَء تي به پااڻاي “  ڪلھن ذريعي” ڪري يا وري 

 ڀرڻ ويندا دئا. 
اڄ کان ٽيھارو کن سال پھرين، ڪاودساتاان ۾ اساان 
جااون وڏڙيااون ڏاني تااڪاالاايااف سااان پاااڻااي ڀاارياانااديااون 
ديون. سندن ادڙي دڪڙي وک جاياڪاڏدان اااوڪاي 
ڪودستان جي ڪاا نااري کاڻاي تاه داوناد سااڻاي ٿاي 
ِڪري پئي! ادي پاڻي جا وڏا گاھاڙا ياا داڪ ماڻ وزن 
ام ۾  جيترا ڊرم مٿي تي کڻندياون داياون. سانادن ڪ 
ِدال، دڪ دٿ ۾ پاڻيَء جو دٻو تاه ٻائاي داٿ ۾ وري 
ننڍڙو ٻار کڻي اڳتي دلنديون ديون. مون کي پااڻ باه 
ياد آدي، آئون پنھنجي اماان ۽ ڀاياڻ ساان گاڏ پااڻاي 
ڀاارڻ ويااناادي داائااس تااه ڪااو پااتااڪااڙو ِدلااو مااٿااي تااي 
کڻندي دئس. االئجي ڪيترا ِدال منھنجاي ماٿاي تاان 
ديٺ ِڪري جھريا ۽ ايئن نيٺ آئاون باه تاڏدان ايائان 
پاڻي ڀرڻ سيي ويس. اڄ به ماون کاي ان ريات پااڻاي 
ڀرڻ اچي ٿو، پر اڄ جديد وقت جي سھولتن ماون کاي 
منھنجي د ر  تي مٺو پاڻي پڄائي ڏنو آدي تاه ان تاي 
سردي به آديان ۽ ويل وڏڙن کي ياد به ڪارياان پائاي 
جان ڪااياڏا ناه ڪشاااال ڪااٽاي، مااحاناات مشاقاات سااان 

 پاڻي ڦڙا گڏ ڪري ٻچا پاليا دئا!
ُج ، ن  يچ  ُويڙ  ني  ھ  ،ُو  ُچ ڪ  ي م  ڪ  ُچ   ا ڄ ُپ ڻ 
، يُاوط ق  ُڪ  ر  ومرا!ُا ند  يُس  ُا چ  ورن   س 
پ ي .ُ نج ُڪ  نه  ُم  ،ُھ ڏ  جيُف راق  و ُ   م ر 

 (شاهه  

 ڪوهستان ۾ پاڻي ڀرڻ جا قديم طريقا!

  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 

 سنڌو سنڌي
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يااساايان ضالااعاو شاڪااارپاور ۾  
ڏياانااهاان الڪ ڊائااون واري  02

ايمرجاناساي ڊياوٽاي ڪارڻ باعاد 
ڪراچي واپسي جاو آرڊر مالاياو 

ڏياناهان شاياڊياول  05۽ گڏوگڏ 
 52ليو به ملي وئي، اها تاارياخ 

ع 5151ماهايااناو جااون ۽ ساال 
هو سو دل گهريو دل ڇا گهريو، پر ساهه سٽ کاڌي ته هان 
موڪل تي سسئاي پاناهاونَء جاي مازار تاي وڃاجاي ۽ امار 
عاشقن جي سالمي ڀرجي هن کان پهريائين اناهايَء طارف 
ڪڏهن به وڃڻ نه ٿيو هو ۽ وري رستان جاي باه ڪاا خابار 
ڪين هئي تنهنڪري ونادر ۾ باجالايَء جاو ڪام ڪانادڙ 
ڀائٽي واصف علي مهر (منهنجي ٽيان نامابار ڀااُء مارحاوم 
شاهنواز مهر جو وڏو پاٽ آهاي  کاي فاون ڪاري ماعالاوم 
ڪيم ته سسئي پنهونَء جي مازار ڪاٿاي آهاي ۽ ڪاٿاان 
ڪهڙي واٽ وٺي وڃجي جنهن ٻڌايو تاه اوهاان ونادر کاان 
سسئي پنهونَء جي مزار تي وڃو ڇو ته انهيَء رستي ساان 
ڪجھ وقت اڳ مان باه وياو هائاس ۽ ايائان اهاو پاروگارام 

 پڪو ٿي ويو.
مٿي لييل تاريخ ماطااباق صاباح جاو ساويار ڀارو تاياار ٿاي 
چاناورن جاون ٻاه ٽاي مااناياون (اساان زال ماڙس جاڏهان باه 
موڪلن وارن ڏينهن ۾ ڪيڏانهن به گهماڻ ويانادا آهاياون 
ته گهران مااناي پاچاائاي کاڻاي ويانادا آهاياون  سااڻ ڪاري 
پاڻي جي بوتل کڻي نمره کان اجازت وٺي موٽارساائاياڪال 

تي چڪرا ڳوٺ کان نڪري ٿڌڙي پهر  KKW 0255نمبر
 ۾ اهلل پاڪ کي ياد ڪري روانا ٿياسين.

انهيَء طرف (وندر  اهو اسان جو پهرياون سافار هاو ان کاان 
اڳ اسان گهڻو ڪري ڀنڀور، هاليجي ننڍ، مڪلي، ٺٽو ۽ 
ڪينجهر ننڍ تائين يا وري هيڏانهن پاورٽ قااسام طارف 

حضرت سيد شاهه حسن سمندري بااباا هااڪاس باي کاان 
منهوڙو يا وري مبارڪ وليج، مورڙو ميربحر، منگهاو پايار، 
موکي متارا ۽ ٿاڻو بوال خان وغيره تي ويندا هئاسين، ساو 
ان ڏينهن وندر وڃڻ خاطر ڪورنگي ڊفاياناس ماوڙ، ناياٽاي 
جيٽي (ميري ويدر ٽاور ، گل بائي، شير شاهه (شيار شااهاه 

پاامااپ تااان تااياال جااي ٽااانااڪااي فاال   PSOڪااراس ڪااري
ڪرايم ته جايائان تايال جاي ضارورت ماحاساوس ناه ٿائاي  
ماااڇااي ڳااوٺ ناايااول ڪااالااونااي ڪااراس ڪااري ساانااڌ ۽ 
بلوچستان کي مالئيندڙ پل (جتي رينجرز ۽ ڪوسٽ گارڊ 
جي چيڪ پوسٽ هئي جاياڪاي رڳاو مساافار گااڏيان جاي 
چيڪنگ ڪري رهيا هئا  تان لاناگاهاي حاب چاوڪاي ۾ 
داخل ٿياسين. هتان هڪ رستو ساڪران، بناد ماراد حسان، 
پير سسئي پناهاون جاي مازار، حاب ڊيام ڌرياجاي ۽ ساياد 
بالول شاهاه ناوراناي (الهاوت  طارف وڃاي ٿاو جاناهان کاان 
اسان بلڪل به واقف نه هئاسين ۽ ٻاياو رساتاو شاهار کاان 
ڪراس ڪري گڏاڻي وندر لسٻيله گوادر ۽ ڪوئاياٽاا طارف 

 وڃي ٿو. 
حب يا حب چوڪي پاڪستان جي صوبي بلوچساتاان جاو 
دڪ شهر جيڪو لسٻيلي ضلاعاي جاي تاحاصايال ۽ حاب 
جو صدر مقام آهي. دن شهر جو اصل نالو حاب چاوڪاي 
آهي. ڇو ته پهرين اتي پوليس ۽ اياڪاساائاياز جاي چاياڪ 
پوسٽ دوندي دئي بعد ۾ صنعتي ترقيَء کانپوِء دن جاو 
نالو حب شهر پئجي ويو، ڪراچي شاهار جاي ڀارساان واقاع 
دي شهر بلوچستان جو وڏو صنعتي مرڪز آدي. حب جاو 
شهر تمام پاياارو شاهار آهاي، هاتاي خااص ڪاري ساناڌي 
ٻولي ڳالهائي وڃي ٿي. جڏهن ته بلوچ ۽ اردو ٻاولاي وارن 
کان عالوه پٺاڻ باه رهاائاش پاذيار آهان. هاتاي ڪااروباار ۽ 
وهاانااوار سااٺااو آهااي هااي شااهاار خاااص ڪااري ڪااارخاااناان ۽ 
فئڪٽرين جي ڪاري مشاهاور آهاي، جاتاي پاري پاري جاا 

ماڻهو روزگار سانگي محنت مزدوري ڪرڻ اچان ٿاا، ايائان 
اسان شهر کان ڪاراس ڪاري ونادر طارف ويانادڙ روڊ تاي 

جي رفتار سان هالئيانادا اوساي پااساي جاا  21بائيڪ کي 
نظارا پسندا ٿي وياسين. حب کاان ٿاورو اڳاتاي اساان کاي 
سااي هٿ تي چوڪنڊي جي قبرن سان مشابهت رکانادڙ 
هڪ قديمي قبرستان پڻ نظر آيو ۽ هتي روڊ جاي ٻاناهاي 
طرفن کان ڪافي ماربل جا ڪارخانا پڻ موجود هئا. ٿاورو 
اڳتي گڏاڻي طرف ويندڙ رستو هو (هن اسٽاا  تاي ساٺاي 
چاهال پاهال هائااي ۽ ضاارورت جااي ماطاااباق هار قساام جااا 
دڪان، هوٽل ۽ پيٽرول پمپ موجود هئا  جتي سااماوناڊي 
جهاز لنگر انداز ٿيندا آهن ته وري گڏاڻي پڪنڪ پاوائاناٽ 
جيڪا سير و تفريح جي مناسبت سان نهايت ئي بهتاريان 
جاِء آهي جتي هيل تائين مان به فيملي سان ڪافي ڀايارا 
وڃي چڪو آهيان. ايئن گڏاڻي وارو اسٽا  لنگهي جابالان 
جي چاڙهين تي چڙهندا الهايان تاان لاهانادا ۽ وڌنادا پائاي 
وياسين اوڀر طرف جبلن جي قطار هئي ته اولھ طرف رڳاو 
ديوين جا وڻ (انگريزي ٻٻر  ٿي نظار آياا. روڊ تاي ڪاافاي 
هنڌن تي روزگار خاطر ڇوڪرا ماکي کپائي رهيا هئاا. ڇاو 
ته ان طرف وڻ جام آهن تنهنڪري ماکي به ججهي اناداز 
۾ ٿاائاي ٿاي. جاڏهاان تااه روڊ تاي ڪاوئااياٽااا کااان اياانادڙ ۽ 
ڪراچي کان ويندڙ گاڏين جو انگ سوايو هو روڊ تي ڪلو 
ميٽرن وارا بورڊ مسافرن جاي ساهاولات خااطار نامااياان هائاا 
 رستي تي گرمي هئڻ جي باوجود اسان جو سفر جاري هو.

جيئن جيئن وندر کاي وياجاهاا ٿايانادا ٿاي ويااسايان تايائان 
تيئن اسان کي خاص ڪري چڪن جا با  عام جام ٿاي 
نظر آيا ۽ وڻ ميوي سان ڀريال هائاا ۽ ڪاافاي هاناڌن تاي 
مڇيَء جا ڪارخانا لڳل هئا جتي مڇي کي سڪايو پئاي 
ويو. هتي هن شهر منجھ محمد اسلم رئيساڻي جي نالي 
۽ تصويرن وارا وڏا باورڊ لڳال هائاا ۽ خااص ڳاالاھ اهاا تاه 

 مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 وندر کان منهنبار تائين

 

 ڳڙهي 

 مهر فقير
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حب شهر وانگر هتي به ڪا عورت نظار ڪايان پائاي آئاي 
جنهن ڪري ايئن پئي لڳو ته ااڻ هاتاي عاورت جاو ڪاو 

 وجود ئي نه هجي.
وندر شهر جو ذڪر ساسائاي پاناهاونَء جاي مانااسابات ساان 
شاهه جي شاعاريَء ۾ ٿايال آهاي، پار هاتاي هايَء شااعاري 

 منهنجي آهي:
 جنين عشق اندر ۾ ساعت ڪين ستيون
 وٺي واٽ وندر جي پرينَء در پهتيون
 اٿي آڌيَء رات جو تار منجهان تريون
 ري هار سينگار جي سادگيَء ۾ سرهيون

 آزيون ايالز التجائون ريجهائي ماڳ رسيون
 ڇڏي محل ماڙيون ڏاگھ مٿي سڙيون

 ڪپي ڪوري ڪنڌڙو من اندر مرڪيون
  -ٽٽيون ڪوٽن ڪڙيون مليون مهر مارن سين

 )مهر فقير(
وندر ۾ پهچي واصاف کاي ڪاال ڪايام جاناهان چاياو تاه 

منٽ ترسو اجهو پهچان ٿاو ساو اساان شاهار  12چاچا بس 
جي ٻاهران هڪ پل تي وڻ جي ڇانو هيٺان ٿي باياٺااسايان 
ته واصف به ڊاٽسن ڪاهي اچي بريڪ ڏنو، سالم دعا ٿاي 
حال احوال ٿيا ۽ اسان کيس اچڻ جو مقصاد ٻاڌاياو جاناهان 
تي چيائين ته هتان سسائاي پاناهاونَء جاي مازار جاو رساتاو 
آهي ته سهي، پر ٿورو خراب آهي جاناهاناڪاري اوهاان کاي 
پريشاني ٿيندي (پر جي هو رڳو ايئن چوي ها ته چااچاا ان 
رستي سان نه وڃو تاه باهاتار وري هاي باائاياڪ اوهاان کاي 
ڏکيو ڪندي ڇو ته خاص ڪري گرمين منجاھ اهاو رساتاو 

ملڪ الموت کي سڏ ڪرڻ برابر آهي 
يعني خودڪشي ڪرڻ آهاي  ٻاياو تاه 
گرمين جو اثر فقيرياڻي تي به ڪاافاي 
پاوناادو آهاي، ڇااو تااه ڳا  عاارصاي کااان 

 معدي جي تڪليف اٿس.
اهااڙيَء ريااات واصااف سااان ڪاااچااهاااري 
ڪري ۽ شهر منجهان گهران کاڻاي آيال 
پاڻيَء جي بوتل ڀري دڪاان تاان پاڪاوڙا 
۽ فنٽا جي بوتل وٺي واصاف جاي ٻاڌايال 
واٽ سان روانا ٿياسين ان وقت ڏينهن جاو 

ٿيو هو ۽ گرمي به چوٽاان چاوٽ هائاي.  10
ڇو ته جابلو عالئقو پٿرن جي ڪاري وڌياڪ 
گرم ۽ تاپاش ڏيانادڙ هاونادو آهاي باناسابات 

 مٽي واري عالئقي کان.
وندر کان نڪري اڳڀرو ٿياسين ته ڪاٺوڙ جاو 
ڳوٺ نظر آيو (ڪاٺاوڙ ڪاراچايَء ۾ باه آهاي  
رستو سنگل هو، پر پڪو هو جتاي ڪاا خااص 
آبادي نه هئي، اوسي پاسي وڻڪار ۽ ماخاتالاف 

قسمن جا فارم هئا (هتاي اهاو باه واضاح ڪانادو هاالن تاه 
جيئن اسان جاي ساناڌ ۾ ناهاري ياا آباپااشاي ناظاام آهاي 
تيئن هتي ڪوبه سسٽام نااهاي، هاتاي جاو ساڄاو عاالئاقاو 
جابلو ۽ باراني آهي ۽ هاڻي وري بجلاي جاي ماهااناگاائاي 
سبب سولر پليٽاس تاي ٽاياوب ويال لڳاائاي زماياناون آبااد 
ڪيون وڃن ٿيون  ۽ اسان جاو سافار روان دوان هاو. اڳاتاي 
هلي هڪ فارم وٽ بريڪ ڏنوسين جتي وڻن جي ڇانوري 
هيٺان ماني ڳڀو کائي پاڻي پيتوسين ۽ مون سگريٽ پاڻ 
پاايااتااو وري گاااڏي چااالااو ڪااري رسااتااي سااان هاالااناادا ۽ 
ڳالهائيندا پئي وياسين ته هتي تاه رساتاو پاڪاو آهاي، پار 
واصف ڇو پئي چيو ته رستو خراب آهي ايئن اڳاتاي وڌنادا 
وندر کان پري ٿيندا پئي وياسين کاٻي يا سااي جاياڪاي 
ننڍا يا وڏا ڳوٺ نظر ٿي آيا اتي رئيساڻي طرفان هر ڳاوٺ 
کااي لاانااڪ روڊ ماالااياال هااو، روڊ تااي ڪااا ايااڪااڙ ٻاايااڪااڙ 

موٽرسائيڪل سوزوڪي يا گڏهه گاڏو مليو ٿاي نات وڃاي 
 ٿيا ست خير.

ڪافي وقت سفر ڪرڻ بعد پڪو روڊ ختام ٿاياو ۽ اڳاتاي 
وارو رستو ڪچو يعني پٿريلو هو ۽ اسان کي اڃان ڪيترو 
سفر ڪرڻو هو سا اسان کي خابار ناه هائاي جاڏهان تاه ناظار 
نهار تائين ڪو ماڻهو ڪين پئي نظرياو. هاا ماگار ڪاٿاي 
ڪٿاي رناگ بارناگاي ڳائاون ٻاڪارياون رنون اٺ ۽ گاڏهاه 
جهنگ ۾ گاهه چري رهيا هئا، پر انهن کي چاريانادڙ ڪاو 
ڳنوار ٻڪرار ريڍار ۽ اوٺار نظر نه پئي آياو، هاا بااقاي واٽ 
تي هڪ پنڪچر شا  نظر آيو جنهن منجهاان اهاو ياقايان 
ٿيو ته هتي ويجهو يا پري پر سٺي آبادي آهي، تاڏهان تاه 
اناهاه ٺااهاي روزگاار خااطار شاا   پنڪچر وارو جهاناگ ۾ م 

 کوليو ويٺو آهي.
انهيَء جهوپڙي نماا شاا  کاان اڳاتاي هالايااسايان تاه هاڪ 
گڏهه گاڏي وارو مليو جيڪو سڪل ڪاٺين ساان لاوڊ هاو 
شايد بازار ۾ وڪڻڻ خاطر ٿي وياو ساو اساان کاي حايارت 
منجهان گهوري ۽ نهاري رهيو هو شايد سوچي رهاياو هاو 
ته هي مارد بارقاعاا پاوش عاورت ساان اهاڙي گارم ڏياناهان 
منجاھ ڪاياڏاناهان وڃاي رهاياو آهاي هاا اناهايَء جاو ايائان 
حيرت وچان نهارڻ يا وري ڪجھ به سوچڻ پناهاناجاي جااِء 
تي درست هو. ڇو ته اسان هن جي الِء هن عاالئاقاي جاا ناه 
هئڻ سبب کيس اوپرا پئي لڳاسين خيار هار ڪاناهان جاي 

پنهنجي زندگي آهي هر ڪنهن جي پناهاناجاي واٽ 
 ۽ سوچ آهي.

سج پنهاناجاي پاوري 
طاقت سان تپش کي زميان تاي اڇالاي کاياس 
تندور بڻائي رهاياو هاو، هاوا لڱان کاي سااڙي رهاي هائاي، 
ايئن پئي محسوس ٿيو اڻ هاڙهه جي موسام ۾ ڪاناهان 
پالل يا ڪانڊيرن جي سڪل کوڙ کي باهه ڏناي هاجاي ان 
هوندي به موٽر هلڪي رفتار سان اڳتي وڌي رهي هئي ۽ 
اڳيان ر  ۽ رائو هو بائيڪ جا ٽائر ريتي ۾ امي ٿاي وياا 
اڻ کين ڪنهن اڳتي وڌڻ کان روڪيو هجاي، فاقاياريااڻاي 
کي چيم ته ٻيلي ڪجھ پنڌ ڪر ته جيئن هان ڌٻاڻ ماان 
گاڏي کي ڪڍان سو پهرين گيئر ۾ ان رياتاي ماان گااڏي 
کي پار ڪيم، ايئن اساان ٻائاي لاهانادا چاڙهانادا ساڙنادا ۽ 
سرندا پئي وياسين ته هڪ بائيڪ وارو جاياڪاو ونادر کاان 
پئي آيو ۽ ڪاٺ جي کاوکاي ۾ اناب هائاس جاناهان ماان 
اندازو لڳايم ته انبن جو واپاري آهي ڇو ته اها موسم انبن 
جي موسم هئي تنهن پاڇاياو تاه ڪاياڏاناهان ويانادا کاياس 
چيم ته سسئي پنهون جي مزار تي وڃڻاو آهاي ان صاال  

ڏيندي چيو ته ٽائرن ماناجاهاان ٿاوري هاوا گاهاٽ ڪارياو ۽ 
ايئن هو اهڙو مشورو ڏئي اڳاتاي هالاياو وياو (ماون باائاياڪ 

ع ۾ ورتي هئي، پر اها خبر ڪين هئم ته ٽائرن ۾ 5101
هوا وجهبي ڪيئن آهي يا وري ڪاڍباي ڪايائان آهاي ان 

 ڪري اها هوا ڪڍڻ واري رسڪ نه ٿي کنيم .
اهاڙيَء ريات اساان مااوسام ۽ گاس جاي گارم ريااتاي سااان 
جهيڙيندا هوريان هوريان اڳتي وڌندا ٿاي ويااسايان تاه ماون 
واري همسفر چيو ته صاحب ماان هااڻاي اڳاتاي ناٿاي هالاي 
سگهان سو بهتر آهي ته اتان ئي موٽجي. کيس چايام تاه 
فقيرياڻي هي جيڪو هيترو ساارو سافار ڪاري آياا آهاياون 
ساو جاي هاااڻ هااتاان مااوٽابااو تااه وري بااه ساااڳااي تااڪالاايااف 
ٿيندي. جڏهان تاه هاو سااماهاون جابال ناظار پاياو اچاي ساو 
گهٻراُء نه اهلل ڀلي ڪندو سو جي تون ايئن همت هااري تاه 
مان به ڪمزور ٿي پوندس، مگر هوَء اڳتي هلڻ کان نابري 

 15واري هڪ وڻ هيٺان ليٽي پئي ۽ عايان اناهايَء ماهال 
همراهه الڳ الڳ موٽرسائيڪلن تي ڀرسان اچي باياٺاا جان 
حال احوال ورتو ۽ پاڻيَء جي هڪ بوتل ڏيندي چياائاون تاه 
اڳيان ٿوري پنڌ تي آبادي آهي ۽ ايئان اهاي باه رواناا ٿاي 
ويا. اتي ان جاِء تي ر  سڃ ۾ ڪنڊي، ڪرڙ، کٻاڙ ۽ ٻاٻار 
وغيره جا وڻ وڏي تعداد ۾ موجود هئا سو جاي اتاي اساان 
ٻنهي منجهان ڪو هڪ مري وڃي ها ته سمجاهاو ٻاياو باه 
مري ويو. مطلب ته ڪو الش کڻائڻ وارو به ناه مالاي هاا ۽ 
نه وري اتي ايڌي ايمبولينس پهچي ها. ڇاو تاه اياڌي 
وارا به ڪال ته رسندا آهن، پر هتي ته سسٽم ئاي ناه 
هو ڪال جو، ها پر حياتي هئي جو ساهه جو سلسالاو 
روان هو يا وري جي بائيڪ جي چين ٽٽي پاوي هاا 
يا جي پنڪچر ٿي پوي هاا تاه رلاي وڃاون هاا ڪاو 
دانهن ڪاوڪان واڪان تاي باه ڪايان ورناائاي، پار 
ورنائي به ڪير ڪايائان هاا اهاڙي بايااباان ماناجاھ 
جتي ڪانون جي ڪاان ڪاان باه ٻاڌڻ ۾ ڪايان 

  پئي آئي.
اها بوتل منهنجاي گاهار واريَء پاناهاناجاي ماٿاان 
هاري ڪپڙن کي آلو ڪيو جنهن ساان ڪاجاھ 
فرق پيس ۽ هلاڻ جاهاڙي ٿاي جاڏهان تاه ونادر 
مان ڀريل پاڻي ۽ ورتل فنٽا بوتل ڪڏهان جاو 
نڪ نڪ ڪري ختم ٿي ويا هئا ۽ مون کاي 
به شگر هئڻ جي ڪري ڪافي تڪليف ٿاي 
رهي هئي (انهان ڏياناهان ۾ ڪاافاي دوسات 
مااٽ مااائااٽ ۽ پااولاايااس وارا چااوناادا هاائااا تااه 
صاحاب ڪاناهان ساٺاي ڊاڪاٽار کاان عاالج 
ڪرائي صفا ڳرندو ۽ ختم ٿيندو پيو وڃين پاوِء جاڏهان 
ڪورنگي سانا ٽي نمبر تي الخدمت هااساپاياٽال ۾ شاگار 

تي بيٺي هئي  پاڻاي ناه  221جي ٽيسٽ ڪرائي هئم ته 
هجڻ سبب نڙي ۽ زبان ايئن خشاڪ ٿاي وياا هائاا جايائان 

دروازن کان هيٺ سنڌو درياهه جو پياٽ ساڪال هاونادو  00
آهي، ان هوندي باه ماوٽارساائاياڪال کاي پاهاريان گايائار ۾ 
هالئيندا وڃاي اوچان جابالان جاي وچ ۾ پاهاتااسايان جاتاي 
ڪافي اٺ ۽ ڳئون جابال جاي پااڙ ۾ باياٺال وڻان هاياٺاان 
گارمااي کااان بااچاااُء خااطاار ويااٺااا هاائااا. جااڏهاان تااه اتااي هااڪ 
جهوپڙي به موجود هئي ۽ اتي هڪ وڏي عمر جاو هاماراهاه 
جهوپڙي کان پرڀرو جانورن جي ناگاراناي ڪاري رهاياو هاو، 
جتي منهنجي سگھ جاواب ڏئاي ڇاڏياو ۽ اتاي ئاي گارم 
ريتي تي ڪري ليٽي پيس ۽ بائيڪ باه ڪاري پائاي، پار 
پوِء به همت ڪري بائياڪ کاي ساڌو ڪاري باياهااريام تاه 
جيئن تيل هارجي نه وڃي ڇو ته جي تايال هاارجاي وياو تاه 

 پرابلم ٿي پوندو.
مان ۽ منهنجي ساٿياڻي هڪ وڻ هاياٺاان جاتاي ڳائان جاا 
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ڇيڻا ۽ اٺن جي لڏ پئي هئي اتي بيهوشي واري حالت ۾ 
ليٽي پياسين، منهنجي زبان ۽ ڪاڪڙو ساڪاي وياا هائاا 
ڪااو آواز نااه پاايااو نااڪااري جااو ان ڪاااڪااي کااي ماادد الِء 
پڪاريان پر پوِء به منهاناجاي گاهار واريَء هامات ڪاري ان 
چاچي کي سڏ ڪيا ته او چاچا اسان پرديسي آهياون اساان 

 مري وينداسين اسان کي پاڻي پيار
او چاچا اهلل جي واسطي ڪا مدد ڪر ا  لڳي آهاي سااهاه 

 ٿو نڪري
 او چاچا اسان تي ڪو قرب ڪر رحم ڪر پاڻي پيار

 او چاچا او چاچا
مناهاناجاي گاهار واريَء جاي اهاڙيان رڙيان داناهان ڪاوڪان 
واڪن ايالزن تي ان ڪاڪي هٿ جي اشاري سان چاياو تاه 
پٽ هيڏي وڌي اچو سو ساڻان لڱان ساان ٿاڙنادا ٿااٻاڙجانادا 
ٿاٻا کائيندا ڪرندا ڪارالاناگ ڪانادا تاتال ريات تاي ڦالان 
وانگر ٽڙڪندا وڃي ان چااچاي وٽ پاهاتااسايان (اساان کاي 
جتي اهو چاچو مليو اتي ٻنهي پاسن کان وڏا ڊگها ويڪارا 
ڪارا جبل هئا  جتي هان هاڪ ٻاٻار جاو ساڪال ڏار پاري 
ڪري اتي موجود کوهيَء منجهان رسي ٻڌل باالاٽايَء ساان 
پاڻي ڪڍي اسان کاي پاياارڻ لڳاو ۽ گاڏوگاڏ ٻاناهاي جاي 
مٿان هارڻ به لڳو جاناهان ساان انادر جاي ا  ۽ ٻااهار جاي 
تپش ختم ٿي رهي هئي ۽ اسان کي اڻ ته نئين زندگاي 
ملي رهي هئاي ۽ جسام وري ساگاهاارو ٿاي رهاياو هاو ۽ 
اڳتي وڌڻ جي خواهاش ڪار کاڻاي رهاي هائاي، اهاو پااڻاي 
نهايت ئي صاف ٿڌو ۽ مٺو هو پوِء جڏهن اسان سامت ۾ 
آياسين ته فقيرياڻيَء ان چاچي کي پئسن جي آفر ڪائاي، 
پر هن اها آفر ٺڪرائيندي چيو ته ڌيَء اسان غارياب ضارور 
آهيون، پر بي غيرت ناهيون جنهن تي فاقاياريااڻايَء چاياس 
ته چاچا هي پئسا ڪا خايارات نااهاي باس ڌيَء ساماجاهاي 
قبول ڪرياو جاناهان تاي چااچاي هاا ڪائاي ۽ اهاي پائاساا 

 ورتائين (ان چاچي جو نالو ذهن تي نٿو اچي .
اتي جتي اسان کي چاچي پاڻي پياريو ۽ جاتاي اساان کاي 
وري جيئڻ جو موقعو مليو اتي ان چاچي جو جهوپڙي ناماا 
محل هو جتي هو نسل در نسال رهانادو پائاي آياو ۽ اهاي 
اٺ ۽ ڳئون سندس مالاڪايات هائاا جاتاي ماال کاي پااڻاي 
پيارڻ خاطر اها کاوهاي ۽ هاڪ حاوه ماوجاود هائاا ۽ اهاو 
عالئقو هڪ وڏي نديَء وانگر هو، اسان ان چاچا کان اڳتاي 
وڃڻ الِء واٽ جي معلومات ورتي جناهان هاٿ جاي اشااري 
سان چيو ته هو سامهون ٿورڙي پاناڌ تاي سااااي هاٿ تاي 
چانهه جي هوٽل آهي ۽ ان کان اڳتي سسئي پنهونَء جاي 
مزار ۽ وري اڳتي ڪراچاي ۽ ناورانايَء طارف ويانادڙ پاڪاو 
رستو آهي. چاچي جي اهڙي ڏس ڏياڻ تاي دلاجااِء ٿاي تاه 

 هاڻي اڳتي ڪو خوف خطرو ناهي.
اتااان ان چاااچااي کااان مااوڪااالئااي وري ساافاار کااي اتااان 
جوڙيوسين جتان ڪاجاھ وقات اڳ ٽاٽاو هاو، ساو پاٿارن ۽ 

ريتي مان بائيڪ کي آهستي آهساتاي اڳاتاي هاالئايانادي 
چااچاي جاي ڏنال ڏس تاي هالاي ان هاوٽاال تاي باياٺااساياان 
جيڪا گهڻو پري نه هئي، پر بس جبل جي اوٽ ۾ هائاي 
جتي هوٽل کانسواِء هلڪاو ڦالاڪاو دڪاان جاياڪاي ماٽاي 
پڪين سرن لڪڙن ۽ پترن جا ٺهيل هئا ۽ ان کاان عاالوه 
ٻه ٻيا ڇپرا پڻ موجود هئاا جاياڪاي ايانادڙ ويانادڙ مساافارن 
جاي ٿاڪ ڀاڪااڻ ۽ آرام ڪارڻ خااطاار وقاف هائااا. گااڏوگااڏ 
روزگااار جااو ذريااعااو پااڻ هاائااا ۽ اتااي ان مااهاال چااار پاانااج 
بائيڪون به بيٺاياون هاياون، ساو اساان باه هاڪ ڇاپاري ۾ 
وڃاي وياٺاااساايان ۽ ان مااهاال اسااان جااا ڪاپااڙا اڌ آال ۽ اڌ 
سڪل هئا، ايتري ۾ هوٽل وارو پاڻي کڻي آيو جنهن کاي 

چانهه جو چيم پر کيس چيم ته تڪڙ ناه ڪاج ڇاو تاه  15
باک پااساا ورتاا هائاا ساو فاقاياريااڻايَء پارس ماان مااناي ۽ 
پڪوڙا ڪڍيا جاياڪاي کاائاي قارار ڪاياوسايان ۽ باعاد ۾ 

سگريٽ باه هانايام جاياڪاي ان  15چانهه پي مٿان لڳاتار 
هوٽل واري جي دڪاان تاان ورتاا هائام ۽ چااناهاه جاو فاي 

رپين جو هو چانهه نج ڳائي کير جاي هائاي. ڇاو  51ڪپ 
ته اسان کي ڪٿي به ڪاا ڪااري ياا ڀاوري ماياناهان ناظار 

 ڪين آئي.
ان هوٽل واري سان عليڪ سليڪ ڪندي پڇايام تاه ڀاائاو 
اوهان جو نالو ڇا آهي (اتاي هاوٽال تاي جاياڪاي ۽ جاياتارا 
ماڻهو ويٺا هئا ساي ساڀ پااڻ ۾ ساناڌي ڳاالاهاائاي رهاياا 

 هئا 
ادا منهنجو نالو محمد امين ٻرو آهي (هتاي ٻارو ذات کاان 
عاالوه بااکاڙا ڪالاماتاي ۽ ٻاياون ڪاافاي ماخاتالاف ذاتاياون 

 رهائش پذير آهن 
 هن عالئقي جو نالو ڇا آهي

ڀائو هن عالئقي جو نالو منهنبار (منهن ٻاهر  آهي ۽ هاي 
جيڪا جبلن جي وچ ۾ ندي آهي ان کي منهنبار ندي يا 
نئين چوندا آهن (منهنبار ندي برساتين ۾ ڀارجاي ويانادي 
آهي ۽ ان وقت اهو نظارو ۽ پاڻيَء جو وهاڪارو جانات جاي 
ندين جيان ڀاسندو آهي منهنبار ندي ۾ پااڻاي پاري پاري 
کان ننڍين ننڍين نئين رستي اچي هتي گڏ ٿيندو آهي ۽ 
جاانااهاان سااان زمااياان سااياارابااجااي ويااناادي آهااي ۽ هاار طاارف 
ساوڪ ئي ساوڪ هوندي آهي ۽ جانورن پيين وڻن جيتن 

 ٻوٽن کي اڻ ته نئون جيون ملندو آهي .
 هن عالئقي تي منهنبار نالو ڪيئن پيو

ادا اسان پنهاناجان وڏڙن کاان اهاوئاي ٻاڌنادا آياا آهاياون تاه 
جڏهن سسائاي ونادر کاان واپاس وري هائاي تاه هاي جابال 
(منهنبار جبل  سسئيَء کي رستو نه پاياو ڏي جاناهان تاي 
سسئيَء منهن تان پلو (پردو يا نقاب  هٽايو يعناي ماناهان 
ٻاهر ڪيو ته جبل ٻه اڌ ٿي پيو ۽ ايئن ان تان هن عالئقي 

 ۽ نديَء جو نالو منهنبار پئجي ويو.
ادا ڀال هتان وندر ڪيترن ڪالاو ماياٽارن جاي فااصالاي تاي 

 آهي.
ڪلو ميٽر کن جي فاصلاي تاي آهاي ۽  51ادا وندر هتان 

ڪلو ميٽر کن  15سسئي پنهونَء جي درٻار تائين فاصلو 
 ٿيندو.

اسان کي اتان کان هڪ ڳوٺ پڻ نظريو جيڪاو اياتارو وڏو 
ته ڪين هو، پر گهر سڀ پڪا ٺهيل هئا جان کاي سافاياد 

 ڪلر ٿيل هو.
ڀال هتي ٻيو ڪجھ ڏسڻ جهڙو يا ڪو تاريخي هنڌ آهاي 

 جيڪو سسئيَء سان واسطو رکندڙ هجي.
هاا ادا او هااو جاياڪااي سااماهااون ناديَء جااي وچ ۾ وڏا ۽ 
چوني جاي رناگ وارا پاٿار ڏسايان ٿاو اتاي اناهان پاٿارن ۾ 
روايتن موجب سسئيَء جو لوٽو گم ٿي وياو هاو ساو اناهان 
پٿرن کي ڌڪ هڻڻ سان اندران ان لوٽي جي واڻ جاو آواز 
ايندو آهي سو ان طرف وڃڻ الِء گهار واريَء کاي هالاڻ جاو 
چيم، پر هن انڪار ڪيو تنهنڪاري وڌياڪ ماون باه ڪاو 
زور نه رکيو. ڇو ته هوَء سفري تڪليفن جاي ڪاري ٿاڪال 
هئي (وري بعد ۾ هتي مانايار احاماد ماغاياري ساان تاارياخ 

ڏينهن آچر ۽ لجپت راِء مظلوم ساان تاارياخ  12.01.5150
ڏينهن جمعي تي آيو هائاس ۽ اناهان پاٿارن  18.01.5150

منجهان سسئيَء جي گم ٿايال لاوٽاي جاي آواز کاي ٻاڌڻ 
جي ڏاني ڪوشاش ڪائاي هائام، پار ڪاوباه آواز ٻاڌڻ ۾ 
ڪااياان ٿااي آيااو خااباار ناااهااي تااه اهااو ساا  آهااي يااا ماااڻااهاان 
پنهنجون هٿ ٺوڪيون ڳاالاهاياون ياا قصاا ساسائايَء ساان 

 منسوب ڪيا آهن .
هتي ويٺي اڌ ڪالڪ کن ٿي ويو ساو فاقاياريااڻاي چاياو تاه 
هاڻي هلجي سو وري چانهاه جاي طالاب ماحاساوس ٿاي ان 
ڪري ٻيو ڪو  به پيتم ۽ اتان ئي گهر ڇڏي آيل ناماره 
سان فون تي ڳالهائڻ جي ڪوشش ڪئيسون پار جاياز جاا 
ٽاور نه هئا جڏهن ته يو فون جا ٽاور ڪام ڪان پاياا ماگار 

 افسوس جو اسان وٽ يو فون ۾ بيلنس زيرو هو.
اهڙيَء ريت هوٽل واري کي چاناهاه ۽ ساگارياٽان جاا پائاساا 
ڏيئي اسان پنهنجي سفر کي جاري رکندي ماناهاناباار کاي 
ايئن چئي الوداع ڪيو تاه جاي سااهان ساا  ڏناو تاه وري 
اچبو. ڇو ته گهمڻ جي حساب ساب منهناباار جاو عاالئاقاو 
س  پ  ته من موهيندڙ آهي. وڏا جبل جبالان وچ ۾ نادي 
جهوپڙا هوٽل اصل نج چااناهاه جاابالاو رساتان جاون الهاياون 
چاڙهيون نج انسانيت شهر جي شور کان پري سڪون وارو 

 هنڌ آهي منهنبار.
س  ته اهو سفر اسان جي زندگيَء جو اڻانگو ۽ ناه وسارنادڙ 
سفر هو جيڪو جڏهن به ياد ايندو آهاي تاه عاجاياب قسام 
جو خوف طاري ٿيندو آهي، پر وري به دل ايئن ئي چوندي 
آهي ته وندر کان منهاناباار تاائايان هاڪ دفاعاو ٻاياهار سافار 
ڪري ماضيَء جي ياد کي تازو ڪجي سو اماياد تاه انشااَء 

 اهلل ڪڏهن ايئن به ڪبو.
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 جو بيت آهي:
 اکر پڙهه الف جو، 

 ورق سڀ وسار،
 اندر تون اُجار، 

 پنا پڙهندين ڪيترا.
لطاياف ساائايان جاي هان بايات 
مااطااابااق هااڪ اکاار الااف ۾ ئااي 
ساااڀ ڪاااجاااهاااه ماااوجاااود آهاااي، 
صرف اندر کي  ُاجارڻ جي ضرورت آهي. جي من ُاجارو 
ٿي وڃي ته اڻ ُان ۾ پورو جهان ماوجاود آهاي. لاطاياف 
سائين جي دن بيت ۾ الف ته عشق جاو اولاڙو پساائاي 
ٿو، پر پاڻ اڄ جنهن الف جو ذڪر ڪري رهاياا آهاياون، 

دبئي ۾ عرب امارات جي پويلايان  5151اهو ايڪسپو 
جو نالو آهي. هن الف پويليان ۾ لاطاياف ساائايان واري 
الف جي عشق جا اسرار ته ڪونه آهن جان جاو روحااناي 
جهان سان تعلق آهاي، پار هان پاويالايان ۾ ماادي دناياا 
سان جڙيل ُاهو سارو جهان موجود آهي، جاياڪاو انساان 
قديم دور کان وٺي جديد دور تائين پنهنجي عقل کاي 
استعمال ڪندي حاصال ڪاياو آهاي. هان پاويالايان جاو 
نالو عربي ٻوليَء جي رسم الخ  جي پاهاريان اکار الاف 
جاي پاويااان رکايااو وياو آهاي جانااهان مااان ماراد اوائال يااا 
شروعات ٿي سگهي ٿي، پر هن پويلين ۾ تاوهاان کاي 
اها سڀ سامگري ملندي، جيڪا انسان پنهنجي علام، 

ااڻ، سوچ، نظريي ۽ تجربي جي ذريعي حاصل ڪائاي 
مالاڪان  095آهي. ايڪسپو ۾ سڄي دنيا جي تقريبن 

جو هڪ هڪ پويلين آهي، پار دبائاي جاا اياڪاساپاو ۾ 
ست اٺ پنهنجا پويلين آهن، جيڪي ُان جاي مااضايَء 
جي تاريخ، تهذيب، رهاڻاي ڪاهاڻاي ۽ سامااجاي ساياٽ 
ا  کان وٺي ان جي معاشي، فڪري ۽ سائنسي تارقاي 
جااا عااڪاااس آهاان ۽ انااهاان جااو نااه صاارف الااڳ الااڳ 

آهي، پر انهن جي پنهاناجاي   (Theme)موضوع يا ٿيم
پنهنجي خوبصورتي به آهي، جن ماان الاف پاويالايان باه 

 هڪ آهي.
ميٽر اسڪوائر جي وساياع اياراضاي  05111الف پويلين 

تي ڦهليل آهي. هاي پاويالايان ماوبالاٽاي زون ۾ ٺاهايال 
آهي ۽ ان کي موبلاٽاي پاويالايان باه ڪاوٺاجاي ٿاو. هاي 
پويلين ٽي ماڙ آهي ۽ ان ۾ اناڊر گارائاوناڊ پاورشان باه 

اساڪاوائار  59192آهي. هن پويلين جي نڪايال ايارياا 
ماايااٽاار آهااي. ان کااان عااالوه هاان  52ماايااٽاار ۽ اوچااائااي 

اسڪوائر ميٽر اضاافاي ايارياا باه آهاي  0111پويلين ۾ 
 5151جيڪا نمائشن الِء رکاي وئاي آهاي. اياڪاساپاو 

پاويالايان ماان هارهاڪ مالاڪ جاي  511دبئي ۾ موجود 
پويلين کاي پاناهاناجاو الاڳ ماوضاوعاي عاناوان ياا ٿايام 

(Theme)  ،ڏناال آهااي، جاايااڪااو ان ماالااڪ جااي تاااريااخ
تهذيب، سماجي قدرن، ماعااشاياات ۽ ساائاناساي تارقاي 

 جي عڪاسي ڪري ٿو. الف پويلين جو ٿيم آهي.

Break down the divide between physical and 
Digital Worlds. 

الاف پااويالااياان جاي ڊزائاانااناگ باايان االقااوامااي ايااوارڊ وناار 
جي ڪيل آهاي.  Foster + partnersآرڪيٽيڪٽ فرم

پاوپاٽ ساان   (facade)هن پويلايان جاو ٻااهارياون ڏياک
مشاااهاابااه آهااي ۽ ادااو پااوپااٽ ۽ جااهاااز جااي پاارن جاايااان 
ڦهليل محسوس ٿئي ٿو. الف پويلين جاي ٻاادارو ٻاادار 
نانچي ۾ اسٽين ليس اسٽيل جو اساتاعاماال ڪاياو وياو 
آهي، جنهن کي زنگ يا آلودگيَء کان بچائاڻ الِء وري 
ايليومينم ڌاتو جو تهه چااڙهاياو وياو آهاي. هان شاانادار 
پااوياالااياان جااي ٻاااهاارياان ڊزائااناانااگ ۾ ناامااايااان ٿااياال پااٽااا 
(لااڪااياارون  ان جااي چااوطاارف ماااحااول ۾ چاارپاار جااي 

رهاان ٿااا. انااهاايَء   (Reflect)عااڪااساان کااي مااوٽااائاايااناادا
۽ حارڪات ماان هان مالاڪ   (Shining)مسلسل چمڪ

جو مسلسل تحرڪ ۾ رهڻ جو تاثر اڀارڻ سان گڏ، اهاو 
تاثر پڻ اڀارڻ جي ڪاوشاش ڪائاي وئاي آهاي تاه ڀالاي 
اسان لڪيرن جيان هڪٻئي کان پري آهيون، پر پوِء به 
ان اڀرندڙ چمڪ يا تحرڪ جيان هڪٻئي ساان ڳاناڍيال 
آهيون. موبلٽي ڊسٽرڪٽ (زون  ۾ واقاع الاف پاويالايان 

۾ ساهاياڙيال اهااو   (Front View)جاي ٻااهارئايان ڏياک
دباااائااااي جااااي ماااارڪاااازي  5151خاااايااااال ايااااڪااااسااااپااااو 

  Connecting minds and Creating the futureٿااياام
جي ڀرپور عڪاسي ۽ ترجماني ڪاري ٿاو ۽ دناياا کاي 

 ايڪسپو ۾ انوکو جهان، الف پويلين

 

لطيفُ 
 س ئنيُ

دبئي2020ُايڪسپوُ  

 ڀون سنڌي
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ترقي ۽ گڏيل سهڪار الِء پليٽ فارم پڻ مهيا ڪاري 
ٿو. الف پويلين جي اڳاياان ٻان گاهاوڙن جاا کاڙا ڪايال 
ڪااااري ۽ اڇاااي رناااگ جاااا خاااوبصاااورت ماااجاااساااماااا

(Sculptures)   انسااان جااي اوائاالااي دور (ماااضااي  کااان
جديد دور (مستقابال  جاي طاويال سافار جاي عاڪااساي 
ڪن ٿا. ساڳئي وقت انهن گهوڙن کي حارڪات (چارپار 

دبائاي جاي  5151يا هلندي  ۾ ڏييارڻ مان ايڪسپو 
مرڪزي ٿيم (خيال  کي پڻ تقويت پهچي ٿاي. هااڻاي 

 هلو ته الف پويلين جي اندر هلون.
پويلين ۾ داخل ٿيڻ کانپوِء اندر اوناداهاي ڪاارياڊور ۾ 
توهان کي ڇت تي ٽٻڪن ۾ ٺهيل روشن گاهاوڙا ناظار 
ايندا. ان کانپوِء اتي توهان کي گوالئي ۾ ٺاهايال دياوار 
۾ لڳل مختلف وٿين تي لڳل دروازن ماان ڪاناهان باه 
هڪ دروازي جي سامهون بيهاريو وڃي ٿو. جايائان ئاي 
آٽوميٽڪ دروازا کلن ٿا توهان جي هاڪ وڏي اوناداهاي 
هال ۾ اينٽري ٿئي ٿي. هال جي وچ ۾ ڇت کاان ٿاورو 
هيٺ هڪ عرب ب ُدو ڇوڪريَء جاي پاتالاي (ماجاساماي  
جي چوگرد ماڻھن کي باياهاارياو وڃاي ٿاو ۽ پاوِء دروازا 
خود بخود بند ٿي وڃن ٿا. سڄي هاال ۾ اوناداهاه آهاي 
۽ فق  ب ُدو ڇوڪريَء جو مجساماو ساياٽ ڪايال الئاٽ 
سبب روشن آهي. اونداهه ۾ پاڻ کي ڪيئن ٿاا ڀااناياو  
ٿورو تصور ڪريو ۽ ان اونداهي ماحول ۾ موجاود خاوف 
کي ماحاساوس ڪارياو. يااد ڪارياو پاناهاناجاي ابان ڏاڏن 
کي، جن اهڙن اونداهن دورن ۾ زندگي گاذاري هاونادي. 
جنهن هال ۾ اوهين بيٺا آهياو دراصال اهاو ساڄاو هاال 

آهي. جاي هاا جانااب! هايَء دناياا جاي   (Elevator)لفٽ
 011وڏي ۾ وڏي لفٽ آهي جناهان ۾ هاڪ ئاي وقات 

ماڻهو سفر ڪري سگهن ٿا. جيئن ئي هيَء لفاٽ هالاڻ 
شااروع ٿاائااي ٿااي تااه ان پااس ماانااظاار ۾ ساايااٽ ڪااياال 
ميوزڪ شاروع ٿائاي ٿاي ۽ تاوهاان جاو ب اُدو ڇاوڪاريَء 
سان گڏ سفر شروع ٿئي ٿو. گهوڙن جاي ٽاا  ٽاا  ۽ 
هڻڪار جاا آواز تاوهاان کاي انساان جاي مااضايَء واري 
اوائلي اونداهي دور (جنهن جو پاڻ اڳي ذڪر ڪري آياا 
آهيون  کان سفر جي شروعات محاساوس ڪارائايان ٿاا، 

جنھن دور ۾ انسان گھوڙن تي اڻانگا سفار ڪانادو داو. 
لاافااٽ جااي تاايااز رفااتاااري ۽ مااوساايااقااِيَء جااي وسااياالااي 
گااهااماااگااهاام ساافااري آواز تااوهااان کااي اياائاان مااحااسااوس 
ڪرائين ٿا ته توهان خود ان سفر جاو حصاو آهاياو. ب اُدو 
ڇوڪريَء جنهن جو پاڻ اڳاي ذڪار ڪاري آياا آداياون، 
ُان جو ڪنڌ ۽ هٿ مٿي آسمان ڏي کڄيل آهي ۽ پاوِء 
ٿااوري دياار ۾ آساامااان تااي آهسااتااي آهسااتااي سااتااارا 
جڳامڳااائااڻ لڳاان ٿاا ۽ آسامااان (هاال جااي پااوري ڇاات  
ڪهڪشائن سان ٻري ُاٿي ٿي. ب ُدو ڇوڪريَء جاو هاٿ 
آسمان ۾ اڏامندڙ پوپٽ ڏانهان کاڄايال هاجاي ٿاو. اِتاي 
توهان جو سفر پورو ٿئي ٿاو ۽ دروازا خاود باخاود کالاي 
وڃن ٿا. ڪيئن ٿا ڀااناياو  آهاي ناه حايارت ۾ وجاهانادڙ 
پيشڪش  هي آهي هن پويلين جو پهريون ساياڪاشان 
جنهن ۾ خوبصورت مناظار ناگااري ساان ڀاريال ساناگال 

فلم جاي ذرياعاي انساان جاي مااضاي  (scenic)سينڪ 
(اونداهه  کان مستقبل (روشاناي  جاي دور ڏاناهان سافار 
کي هڪ ب ُدو ڇوڪاريَء جاي صاورت ۾ عاالماتاي طاور 
پيش ڪيو ويو آهي. اها ب ُدو ڇاوڪاري، مشارق وساطايڪ 
جيڪو آفريڪا ۽ ايشيا ۾ پڻ شمار ٿئي ٿو ۽ جاناهان 
۾ ٻين ملڪن سان گڏ عرب امارات به اچاي وڃاي ٿاو، 
جي نمائندگي ڪري ٿي. اڄ کاان ساانا چاار هازار ساال 
ااُدو  اڳ جااي عاارباان جااي ماااضاايَء جااي ڪااهاااڻااي اِهااا ب 
ڇوڪريَء گهوڙن جي سفر (پاراڻاي دور ۾ آماد و رفات 
جااي ذريااعااي  کااان شااروع ڪااناادي تااوهااان کااي عاارب 
امارات جي ماضي حال ۽ مستقبل کان واقاف ڪانادي 
دلندي. اهو ئاي هان پاويالايان جاو تااڃاي پاياٽاو (پاالٽ  
آهي، جنهن تي ڪهاڻي اڳتي وڌندي. هن ڪهاڻاي ۾ 
ُاڏامندڙ پوپٽ ڏانهن وڌيل هٿ مستقبل ڏانهن سفر جاو 

 عالمتي اظهار آهي.
پورو هال جيڪو خود لفٽ بڻيل آهي ُان جا دروازا کالاڻ 
سان هااڻ تاوهاان پاويالايان جاي ٽايان مانازل تاي پاهاچاي 
چڪا آهيو. هاڻ هتان تاوهاان جاو سافار واپاس گارائاوناڊ 
ڏانھن ٿيندو انڊر گارائاوناڊ فالاور تاي خاتام ٿايانادو. هان 
سڄي سفر ۾ تودان سلو  (بناا ڏاڪان  واري چااڙهاي 

تان هيٺ لهندا هلنادا رهانادا. سالاو  واري ڏاڪاڻ جاي 
ٻنهي پاسن کان گئلريون ساجاايال مالانادياون تاه ڪاٿاي 
وري اها ڏاڪڻ هال تائايان ڇاڏيانادي ۽ اتاان ٻااهار کاان 
وري پنهنجو سفر جااري رکانادي. اتاان ٿاورو هالاڻ ساان 
توهان هڪ هال ۾ داخال ٿاي وڃاو ٿاا. هان ساياڪاشان 

  (wisdom)کي ناالاو ڏناو وياو آداي داائاوس آف وزڊم
هن هال ۾ عربن جي مااضايَء جاا داساتاان، ڪاتاابان ۽ 
سالئيڊن جي ذريعي اجاڳر ڪيا وياا آهان. هان هاال ۾ 
قديمي نسخن جاا اساڪارپاٽ ۽ الئابارياري وارو مااحاول 

-Al)رکيو ويو آهي. هال جي هڪ ڪارنر تي الاڪانادي
kindi)   کي ڪتاب جو مطالعاو ڪانادي ڏياياارياو وياو

آهااي. الااڪااناادي (پااورو نااالااو ابااو يااوسااف باان اسااحاااق 
ع ۾ ڪاوفاي عاراق ۾ ااائاو ۽ 810الصبا  الڪندي  

ع ۾ بغداد ۾ وفات ڪيائين. هاو هاڪ ئاي وقات 812
، اسالماي (Astronomy)طب، فلسفي، ستارن جي علم 

تاااريااخ، رياااضااي، جاااماايااٽااري، ڪاايااماايااسااٽااري، فاازڪااس، 
الجڪ ۽ موسيقي وغيره ۾ مهارت رکندو هو. چاون ٿاا 

 511ته هن مختالاف عالاماي مايادانان (ماوضاوعان  تاي 
ڪتاب لييا. الڪندي دنيا ۾ عرب فالسافي جي اباي 

(father)  طور سڪاتو وڃي ٿو. هن سيڪشن ۾ دياوارن
تي ان دور جي بغداد جي شاهار جاي عاڪااساي ڪائاي 

  (embossed)وئااي آهااي. پااٿاارن ۽ ڪاااٺ جااي ُاڀاارياال
ڊزائننگ ۾ شهر جون عمارتون، باازارون ۽ درساگااهاون 
وغاايااره ڏياايااارياال آهاان ۽ الااڪااناادي کااي گااهااوڙي تااي 
سواري ڪندي به ڏيياريو ويو آهي. ديوارن تي ڪايالاي 
گرافي جي ڪم کانسواِء ايڪاساپاو جاي ساوناي ماناڊي 
جااي ڊزائااياان کااي بااه فاارياام ۾ سااجااايااو ويااو آهااي. هااي 
سيڪشن هال کان ٻاهر نڪرڻ سان به جاري رهاي ٿاو. 
هاڻ توهان هال کان ٻاهر سلو  واري ڏاڪڻ جي الهاي 
تي هلي رهيا آهيو. دن آرٽ نما گئلري ۾ توهان جاي 

فااوٽ ڊگااهااا پااتااال  9هااڪااڙي طاارف گاارل جااي اناادر 
(ماجاسامااا  ساجااياال آهان جاياڪاي عارب جاي دناياا ۾ 
سائنس، تاريخ، ائسٽرانامي، سياحت وغياره جاي ماد ۾ 
سڪاڻپ بڻيل آهن. هان گائالاري ۾ جاياڪاي ماجاساماا 
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 سيٽ ڪيا ويا آهن انهن جو تفصيل هن ريت آهي:
  البڪرِي (پورو نالو عبيد عبداهلل بن عبدالعزيز بان 0( 

ع ۾ 0101مااحاامااد باان ايااوب باان عااماارو الاابااڪااري  
ع ۾ 0190۾ اااائااو ۽   (Huelva Spain)هااوئااياالااوا 
۾ وفاات ڪاياائايان. هاي   (Cordoba Spain)ڪورڊوبا

عرب دنيا جو مشهور تاريخ نويس ۽ جاگرافي جو ماهار 
  ابن بطوطه (پورو نالاو اباو عاباداهلل 5ٿي گذريو آهي. (

ع ۾ مااوراڪااو جااي شااهاار 0210مااحاامااد اباان بااطااوطااه  
۾ اااائااو ۽ مااوراڪااو جااي شااهاار   (Tangier)ٽاائاانااجااياار

  يااااا 0218ع  0221۾   (Marakesh)مااااراڪااااش

ع  (وفات جي صحيح تاريخ جي خبر نااهاي  ۾ 0219
وفات ڪيائين. هي پنهنجي وقت جو مشهور اساڪاالار 

ڪلاو  001111۽ سيا  ٿي گذريو آهي جنهن دنيا جو 
ميٽر سفر ڪاياو جاياڪاو ماقاداري حاوالاي کاان ماارڪاو 

  ابان مااجاد 2پولو جي ڪيل سفر کان به گهڻو آهي. (
ع  ۾ جالافاا (راس 0025(پورو نالاو احاماد ابان مااجاد  

ع ۾ وفات ڪيائين. هان جاو 0211الخيما  ۾ اائو ۽ 
تي وڏو ڪم ٿايال   (Navigation)جهاز راني جي طرفن

آهي. چون ٿا ته مشهور سيا  واسڪاو ڊياگااماا جاناهان 
آفريڪا کان انڊيا جي سافار الِء جاياڪاو رساتاو اخاتاياار 
ڪيو ُان جو نقشو به هن جو ٺاهيل هو. هن جا شااعاري 

ڪتاب لييل آهن، هان کاي جاهااز راناي  01۽ نثر تي 
جاو   (Lion of Sea)۾ مهارت سبب سمنڊ جو شينهن

لقب پڻ مليل آهي. هي مجسما باه هاائاوس آف وزڊم 
سيڪاشان جاو حصاو آهان. هاي قادآور ماجاساماا اناهان 
شخصيتن جاي ماهاارت جاي فايالاڊ واري حسااب ساان 
ٺاديا ويا آدن ۽ ُانھن جي آسپاس ُان دور جو ماناظار ۽ 
ماحول به سجايو ويو آدي. انهن مجسمن جي باياهاڪ، 
لابااس ۽ ڪااساٽايااوم ۾ رناگاان جاو جااڙاُء باه انااتاهاائااي 

فاوٽ ڊگاهاي  011جاندار آهي. توهان جي ٻائاي طارف 
ديوار تي وري ُاڀريل (ايمبوس ٿيل  فن پارا (تصويارون  
ٺااهاايااون ويااون آهان، جااياڪااي ماياارانااجاهااڙي ڪالاار جااي 
چيڪي مٽيَء جيان ايئن نظر اچن ٿاياون. جايائان پاٿارن 

کي ٽڪي ان تاي ڪايالاياگارافاي ياا تصاويارون ُاڀاارياون 
(ٺاااهاايااون  وياانااديااون آهاان، تااياائاان هااي چااتاارڪاااري بااه 

فااوٽ هاان  011ساانااگااتااراشااي جااي ذمااري ۾ اچااي ٿااي. 
ڊگااهااي وراڪااا کااائاايااناادڙ ديااوار تااي نااائااياان صاادي کااان 
پندرهين صديَء تائين جاي دور جاي عاڪااساي ڪائاي 
وئي آهي. عارب ان عارصاي کاي پاناهاناجاي تاارياخ جاو 
سااونااهااري دور ڪااوٺااياان ٿااا، جااو ان عاارصااي ۾ مااٿاايااان 
ااڻايل سڀ عالم پيدا ٿيا جن جي تاخالاياقاي پاورهائاي 
نه صرف عارب، پار بااقاي دناياا کاي باه ساائاناس، ادب، 
فلسفي، سياحت ۽ ٻين علمن جاي روشاناي ساان ماناور 

 011انسااناي شاڪالاياون،  511ڪيو. هنن فن پارن ۾ 
کاان ماٿاي ساواري ۾  011جانورن جاون شاڪالاياون ۽ 

استعمال ٿيندڙ گاڏيون، منظارن ۽ مااحاول جاي حسااب 
ساان ساياٽ ڪاياون وياون آهان. هاي آمااهاون سااماهااون 

ساناگاتاراشاي جاي فان جاو  (Sculptures)ٺاهيل مورتيون
ڪمال شاهڪار لڳن ٿيون ۽ اناهان جاي وچاان هالانادي 
ماڻهو پاڻ کي حيرت جي جهان ۾ ماحاساوس ڪانادي 
ان دور ۾ وڃااائاجااي وڃااي ٿاو ۽ دااڪ واري مااحااسااوس 
ڪرڻ لڳي ٿو ته اڄ جاي جادياد دور ۾ جاياڪاي اساان 
کي سھولتون حاصل آدن انھن ۾ دنن عظيم انساانان 
جو تخليقي پاورداياو ۽ رت سات باه شاامال آداي. هاي 

  (Weeta)آرٽ گاائاالااري ناايااوزياالااياانااڊ جااي فاارم ويااٽااا
ورڪشا  ڊزائين ڪئاي آهاي تاه ٺااهاي باه اناهايَء ئاي 
فرم آهي. هي نامياري فرم اڪاياڊماي اياوارڊ کاٽايانادڙ 

 Blackآهااي ۽ ان جااو هااالاايااووڊ جااي مشااهااور فاالااماان 
Runner 5109،Lord of Rigs  ۽Avatar   ۾ بااه ان

قسم جو ڪم ٿيل آهاي. هان ساڄاي آرٽ گائالاري ۾ 
پاسن کان وڏا ڊيسڪ ٽا  ڪمپيوٽار اساڪاريان لڳااياا 
ويا آهن، جن تي آاريون ڦيرڻ ساان تاوهاان اناهان دورن 
جي معلومات بابت ااڻي ساگاهاو ٿاا. اتاان جايائان ئاي 
توهان سالاو  واري ڏاڪاڻ تاان لاهانادا ايانادا تاه تاوهاان 
هڪ وڏي هاال ۾ پاهاچاي ويانادا. ان هاال جاي وچ تاي 
هڪ وڏو گولو سجايل آهاي. اهاو دراصال هاياري جاياان 

آهي جيڪو چمڪي رهيو آهي. ان جي سااماهاون ٿاورو 
پريان مٿان ڇت کان ديٺ هڪ عرب ماهام جاو لابااس 
پائي ان هاياري ڏاناهان وڌنادي ڏياياارياو وياو آهاي. هان 
منظر ۾ دراصل ڌرتايَء کاي هاياري جاي طاور عاالماتاي 
انداز ۾ پيش ڪيو ويو آهي. دان تاخالاياقاي ساياٽ ا  
جااي ذريااعااي انسااان جااي ڌرتااي تااي هاالااناادڙ وقاات ۾ 
جدوجهد کي آرٽسٽڪ انداز سان ظاهر ڪيو ويو آهاي. 
ٿااورڙو اڳاايااان هاالااناادا تااه ديااوارن جااي اناادر لڳاال فااريااماان 
(شوڪياسان  ۾ ماخاتالاف اساڪاريانان تاي تاوهاان کاي 
دباائااي جااي حااڪاامااران، عاارباان جااي اوطاااق تااي روايااتااي 

ڪچهري ۽ ٻين تهذيبي ورثن جا منظر اسڪرينن تاي 
 هلندا ڦرندا نظر ايندا.

توهان ٻڌو هاونادو تاه ساناڌو دريااهاه جاي واري ۾ ساون 
موجود آهي. ان مان سون ڪڍي ڌرتيَء جي ماڻهن تاي 
خرچ ڪرڻ ته پري جي ڳالهه پر جيڪي هن ڌرتيَء تاي 
اکين ڏٺا قدرتي وساياال ماوجاود آهان، اناهان تاي ڌرتاي 
ڌڻيان جاو حاق باه هاڪ خاواب باڻايال آهاي. اهاو خاواب 
االئجي ڪڏهن ساڀيان ٿيندو!  ياا تاياسايان وياري اهاي 
قدرتي وسيال کائي کپائي ڇاڏيانادا ۽ پااڻ ماناھان ماٿاو 
پٽيندا ردجي وينداسين!  سنڌو درياهاه جاي واري ساون 
اپائي، االئجي ڪڏهن ماڻهن جاي قسامات باڻاائايانادي  
باقي دبئي جي واري هتي جي ماڻهن جي قسمات ئاي 
بدالئي ڇڏي آهي ۽ انهن الِء آرائشان ۽ آساائشان جاو 
خوبصورت جهان جوڙي ڇڏيو آهي. جي دا ته هاڻ پااڻ 
هلي رهيا آهيون ان سيڪشن ۾ جناهان ۾ واريَء ماان 
خوبصورت جهان خلاقاياو وياو آهاي. هان ساياڪاشان ۾ 
شاهي ديوار تاي هاڪ فال ايال اي ڊي اساڪاريان لڳال 
آهي جنهن تي رڳو واري ئي واري ناظار اچاي ٿاي ۽ ان 
جا عڪس هيٺ فرش تي پوندي ڏسڻ ۾ اچن ٿا. باس 
ان اسڪرين تي پنهنجون آاريون گهمايو تاه اساڪاريان 
تي عرب امارات جون پاراڻاياون تاوڙي جادياد عاماارتاون، 
سامونڊي ڪنارا ۽ ٻيو جهان ظاهر ٿيڻ لڳي ٿاو. هاڪ 
دفعي آاريون ڦيرائڻ سان دنيا جاي وڏي عاماارت بارج 
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خليفه اچاي ٿاي تاه ٻائاي ڀاياري وري اباو داباي ۾ واقاع 
مشرق وسطيڪ جي وڏي ۾ وڏي مسجد. توهاان آاارياون 
ڦيرائيندا رهو ۽ هار ڀاياري عارب اماارات جاي ماخاتالاف 
جهانن جو ديدار ڪنادا رهاو، بالاڪال ايائان جايائان پااڻ 
ناانااڍي هااوناادي خااورد باايااناايَء ۾ سااالئاايااڊ پااائااي رنااگ 
برنگي دنيا جو مزو وٺانادا هائااسايان. ڪايائان ٿاا ڀااناياو 
عاارباان کااي، جاان واري مااان سااون (تااياال  ُاپااائااي عاارب 
امارات کي سون جاي لاناڪاا ٺااداي ڇاڏياو آداي ۽ پااڻ 
رڳااو مااوتااي پاارڪاااش جااي خااوبصااورت شاااعااري تااي 
ڪمپوز ڪيل گھناشاام واساواڻاي، گارياش سااڌواڻاي ۽ 

 ساٿين جي آواز ۾ ڳايل گاني:
 آنڌي َء ۾ جوت جالئڻ وارا سنڌي،

 خاڪ کي سون بنائڻ وارا سنڌي.
 تي نچڻ ٽپڻ ۾ ئي پورا آديون.

هاڻ پاڻ سلاو  تاان لاهانادي پاهاچاي وياا آهاياون هاڪ 
نئين سيڪشن ۾ جياڪاو ڊجاياٽال دناياا تاي مشاتامال 
آهي. هن سيڪشن جي راوي علينا آهي جاياڪاا هاڪ 
ننڍي اسڪرين تاي ظااهار ٿاي آهاي ۽ دبائاي جاو حاال 
احوال ٻڌائي رهاي آهاي تاه ڪايائان دبائاي مااضايَء جاا 
مرحال طئي ڪري هتي پهتو آهي ۽ ان جاا مساتاقابال 
جا منصوبا ڪهڙا آهن، جيڪي دبئي کاي جادياد دناياا 
سان ڳنڍي رکندا. هوَء هتي وسندڙ دناياا جاي ماخاتالاف 
ملڪن جي ماڻهن جو به ذڪر ڪري ٿي جيڪي پاياار 
محبت، بنا مذدبي يا نسالاي ڀاياد ڀااو  ۽ رواداري جاي 
اصاولان تاي عاامال ڪانادي پااڻ ۾ گاڏ رهاان ٿاا ۽ هاان 
ملڪ جي ترقي ۾ برابر جو هٿ ونڊائين ٿا. هان ناناڍي 

 (05X05)اسڪرين ڀرسان هڪ وڏي هال جياتارو گاولاو 
به آدي جيڪو ري ٿنڀاي ري ٿاوڻائاي باياٺاو آهاي. هاي 
گولو دراصل پورو اسڪريان آهاي جاناهان تاي مسالاسال 
هلندڙ ڊاڪيومينٽري ۾ دبائاي جاي تارقاي، ساائاناس ۽ 
ٽيڪناالجي جي مد ۾ اااڻ هالانادي رهاي ٿاي. جايائان 
جيئن توهان گوالئي ۾ هيٺ لهندا تيئن هاي گاولاو باه 
توهان سان گڏ هلندو رهندو. اڳيان هلي هن گولاي جاي 
اندر اسڪرين تاي هاڪ ڪائارياڪاٽار ماتاعاارف ڪارايال 
آهي جيڪو ڊجيٽل دناياا جاي اااڻ ڏي ٿاو. ان هالانادڙ 
ڊاڪيومينٽري ۾ ٻڌايو وڃي ٿو تاه ڪايائان ناه ڊجاياٽال 
ٽيڪناالجي دماا  جاي خالايان کاي پاناهاناجاي اناداز ۾ 
استعمال ۾ آڻي دنيا کي سهل باڻاائايانادي ۽ سااڳائاي 
وقت آرٽيفيشل انٽيالاياجاناس جاو ذڪار ڪانادي ٻاڌاياو 
وڃي ٿاو تاه اڳاياان هالاي ان ٽاياڪانااالجاي جاي ذرياعاي 
توهان جيئن چاهايانادا تايائان ٿايانادو. اڳاي تاه ماخاتالاف 
ميٿاالجين جي قصن ۾ پڙهندا هائااسايان تاه راجاا ماهاا 
راجاا دياوتااائان جاي پاوااا ڪانادا هاائاا تااه جايائاان ساناادن 
خواهشون پوريون ٿين ۽ سدائين بادشاهه رهن ۽ دياوتاا 
انهن جي تاپاشاياا کاان خاوش ٿاي کايان اهاڙو ور ڏيانادا 
هئا. اهي ته هئا ٻڌل قصا ۽ انھن جاي تاعابايار ٿايانادي 
ڪڏدان باه ڪاوناه دائاي، پار آرٽايافاياشال اناٽايالاياجاناس 
واقعاي باه تاوهاان جاي خاواهشان ۽ خاوابان کاي تاعابايار 
بخشيندي. پاڻ هايال تاائايان تاه رڳاو اديابان ۽ شااعارن 
واتان بيان ٿيل خاوابان ۽ خاواهشان جاي اڏام ماان پاياا 
مزو وٺندا آديون جنھن ۾ ساڀ ساھاولاتاون، ساوناھان ۽ 
سرور موجود دوندا آدن، پر اهي ته آدن رڳاو اديابااڻاا ۽ 

شاعراڻا لييا ۽ عملي دنيا ۾  اهي ساڳيا ئاي ساور ۽ 
عذاب آدن، پر سائنس ۽ ٽيڪناالجي جاي هايَء نائايان 
دريااافاات واقااعااي بااه انسااان جااي دناايااا تااباادياال ڪااري 
ڇڏيندي ۽ اڻ ٿايائاڻاي کاي ٿايائاڻاي ۾ تاباديال ڪاري 
ڇڏيندي. اڳيان هلي فزيڪل ۽ ڊجيٽل دنيا جو فرق باه 
ختم ٿي ويندو. سائنس ۽ ٽيڪناالجي جي هان حايارت 
انگيز ۽ خوبصورت جهان ۾ تاوهاان کاي اِهاو باه ٻاڌاياو 
وڃي ٿو ته انهن ٽاياڪانااالجاياز جاي ذرياعاي دماا  جاي 
ڪاماااناڊ ڏياڻ جاي ساسااٽام کاي اساتااعامااال ڪاانادي نااه 
صرف موروثي بيماريون ختم ڪيون وينديون، پر قابال 
۽ ذهااياان انسااان پااڻ پااياادا ڪاايااا ويااناادا. ساااڳاائااي وقاات 
آرٽيفيشل ۽ ڊجيٽل ٽيڪناالجي جي فاعاال ٿاياڻ ساان 
اڳيان هلي انساني زندگيَء ۾ ماوت باه ماعانايڪ وڃاائاي 
ويهندو! دااڻاي ڏياو ماناھان. اداو اااڻاي جاي تاوداان جاا 
فڪر ۽ عقيدا لوڏو کائن ته ڏياو ساائاناس کاي پاٽاون ۽ 
پاراتا. پر ٿيندو ڪجھ ڪاوناه. دناياا دار حاال ۾ اڳاتاي 
وڌڻي آدي ۽ پوئتي موٽڻي نادي. سائاناس تاوداان جاي 
فڪرن ۽ عقيدن جي تااباع نااداي، ان جاي ڪام ڪارڻ 
جو پنھنجو انداز آداي پاوِء ُاداو تاوداان کاي وڻاي ياا ناه 
وڻي. هن خوبصورت جهان کي پسندا هيٺ لهانادا هالاو 
۽ هاڻ توهان پهچي وڃاو ٿاا ٽاائايام ۽ اساپاياس (خاال  
جااي هااڪ ناائااياان ساايااڪااشاان ۾. هاان ساايااڪااشاان ۾ 
مشينون رکيل آهن. توهان پاڻ پنهنجاي مارضايَء ساان 
روبوٽ اسپيس شپ (خالئي جهاز  ٺاهي ساگاهاو ٿاا ۽ 
ڊرون ٽيڪناالجي جو استعاماال ڪاري ساگاهاو ٿاا. هان 
ئي سيڪشن ۾ تاوهاان کاي ٻاڌاياو وڃاي ٿاو تاه عارب 

سااالاان کااان پاانااهاانااجااي تااهااذيااب جااي  0211امااارات 
شروعات ڪيئن ڪئي آهي. ياد رهي ته عارب اماارات 

 Saruq Al-Hadid(دبئي  جي آثار قديماه جاي ساائاٽ 
ساال پاراڻاي  0211مان هڪ سوني منڊي ملي جيڪاا 

دبائاي جاو لاوگاو هائاڻ  5151آهي ۽ ان کي ايڪسپاو 
ماايااٽاار هاان ڊگااهااي  221جااو اعاازاز بااه ماالااياال آهااي. 

سيڪشن ۾ عرب امارات جي خالئي پاروگارام کاي باه 
هاِء الئيٽ ڪيو ويو آهي. هن ئي ساياڪاشان ۾ عارب 

ڏانهن موڪليل خالئي جاهااز   (Mars)امارات جي مريخ
جو ماڊل ۽ خال باز جو (پاتالاو  مشاياناون   (Hope)هو 

۽ ٻيون الڳاپيل شيون رکيل آهن. هان ئاي ساياڪاشان 
ٽيڪانااالجاي جاناهان ضارورت پاٽاانادر  Cutting edge۾

مشينن ۾ تبديلي جي هنر کي متاعاارف ڪارائاي دناياا 
۾ انقالب برپاا ڪاري ڇاڏياو آهاي، ان نسابات ساان باه 

رکاياون وياون آهان. هان ئاي   (Devices)هتي مشياناون
ساايااڪااشاان ۾ سااج جااي تااوانااائااي جااي اسااتااعاامااال جااي 
ذريعي دنيا ۾ برپا ٿيندڙ مشيني انقالب جي اااڻ پاڻ 
ڏنل آهي. هن سيڪشن ۾ ٿيل سياٽاناگ جاي ذرياعاي 
توهان کي محسوس ڪرايو وڃي ٿو ته ڪيئن نه عارب 
امااارات جاايااڪااو باايااابااان جااي حااالاات (شااڪاال  ۾ هااو، 
پنهنجا وسيال ۽ صالحاياتاون باهاتار اناداز ۾ اساتاعاماال 
ڪري اڄ خال (مريخ  ڏي سفر ڪري رهاياو آهاي. هاڪ 
طرف هِي ملڪ آهي جاياڪاو بايااباان کاان آساماان ڏي 
ساافاار ڪااري رهاايااو آهااي ۽ ٻاائااي طاارف اسااياان آهاايااون 
جيڪي زمين کان هاياٺ پااتاال ۾ پاناهاناجاي ناا اهالاي 

 سبب غرق ٿيڻ الِء وڃي رهيا آهيون.

اتان نڪرڻ کانپوِء جنهن گئلري ۾ توهان جاي اياناٽاري 
ٿئي ٿي اهو سڄو ايل اي ڊي اساڪاريانان، خاوبصاورت 
الئيٽن، ڊيسڪ ٽاپن ۽ فريمن سان ساجاايال آهاي. هان 
گوالئي ۾ گول ڦرندڙ ۽ داياٺ لاھانادڙ گائالاري ۾ ڇات 

ماياٽار ڊگاهاو سالاياناڊر جاي  05کان هيٺ زمين تاائايان 
شڪل ۾ سلينڊر سيٽ ڪايال آهاي. ان جاي حادن ۾ 
اچڻ سان توهان جا عڪس ان تي نروار ٿين ٿا. ان ماان 
اهو تاثر اڀاريو ويو آهي تاه عارب اماارات، واپاار ۽ آماد 
رفت جي ذريعن وسيلاي شاروع کاان وٺاي ساڄاي دناياا 
سان ڳنڍيل آهي. ساڳائاي وقات هان سالاياناڊر ناماا تاي 
مااخااتاالااف رنااگ باارنااگااي گاالاان ۽ ٻااياان ڊزائاايااناان جااون 
شڪالاياون ٺاهانادياون رهان ٿاياون، جاياڪاي انساان جاي 
بهتر ۽ خوشحال مستقبل جي تصور ڏانهان وٺاي وڃان 
ٿايااون. آهسااتاي آهساتااي تااوهااان گااوالئاي ۾ ٺااهاياال ان 
گئلري کان هيٺ سلو  تي لهانادا رهاو تاه تاوهاان جاي 
پاسن کان فل ديوارن تي هلانادڙ اساڪاريانان تاي دبائاي 
جون عاليشان عمارتون نظر اينادياون. عارب اماارات جاا 
سااامااونااڊي ڪاانااارا، سااياار ۽ تاافااريااح جااون جااايااون، وڏا 
ڪاروباري ادارا، ميٽرو ۽ عارب اماارات جاي شاهارن جاا 
نظارا به هنن ڊاڪاياوماياناٽاريان جاي زيانات باڻايال آهان. 
هنن ڊاڪيومينٽرين جي ذريعي توهان کاي ٻاڌاياو وڃاي 
ٿو ته عرب امارات پاناجااهاه ساالان جاي دور ۾ ڪايائان 
ماهگيرن جي بساتاي کاان جادياد شاهارن ڏي پاناهاناجاو 
سفر ڪيو آهي. ڪيئان عارب اماارات مااهاگايارن واري 
زندگي مان پاڻ کي ڪاڍي ۽ تاباديال ڪاري جادياد ۽ 
آرائشاان واري زناادگاايَء ۾ پااياار پاااتااو آهااي. هاان ئااي 
سيڪشن ۾ توهان کي مساتاقابال جاي ورچاوئال ساٽاي 
بابت به ااڻ ملي ٿي. مختلف ڊيسڪ ٽا  اسڪريانان 
۽ ديوارن تي هلنادڙ ڊياٽاا ۽ وڊياوز جاي ذرياعاي تاوهاان 
هتي ماڻهن الِء ٺهندڙ مستقبال جاا جادياد شاهار ڏساي 
سگهو ٿا جيڪي ڊجيٽل ٽاياڪانااالجاي ۽ آرٽايافاياشال 
انٽيلياجاناس جاي ذرياعاي اڏياا ويانادا، جان ۾ خاودڪاار 
(آٽوميٽڪ  گاڏيون روڊن تي هلندياون جان کاي هاالئاڻ 
الِء ڊرائاايااورن جااي ضاارورت نااه پااوناادي. تااوهااان جااي 
زندگيَء جو روز ماره جاي ماعاماول جاو ڪام تاوڙي ٻاياا 
ڪم روبوٽڪ مشاياناون ڪانادياون ۽ تاوهاان پاناهاناجاي 
زناادگااي ۾ تصااور ۾ ايااناادڙ خااواباان ۽ خااواهشاان واري 
زناادگاايَء کااي اصاال رو  ۾ ڏسااناادا ۽ ان جااو ماازو بااه 
ماڻيندا. جديد ٽيڪناالجاي جاي خاوبصاورت جاڙاُء ساان 
سينگااريال هايَء گائالاري پااڻ جاهاڙن مااڻاهان کاي جان 
پنهنجن ملڪن ۾ رڳو درد، ڪرب ۽ معاشاي مسائالان 
کي ڀاوڳاياو آهاي، هاڪ واري ان عاذاب واري زنادگايَء 
جي ڌٻڻ ماان ڪاڍي شاانادار، سايان ۽ خاوشايان ڀارئاي 
مسااتااقااباال ۾ وٺااي وڃااي ٿااي ۽ اياائاان مسااتااقااباال جااي 
خااوبصااورت ۽ آسااائشاان سااان ڀاارپااور دناايااا ۾ هاالااناادي 
هلندي توهان پهچي وڃو ٿا پويلايان جاي ان حصاي ۾ 

 جيڪو آرٽسٽڪ انداز ۾ سجايل آهي.
جي ها، ُاها ئي ب ُدو ڇوڪريَء جيڪا اسان پويليان جاي 
پهرين سيڪشن ۾ ڏٺي هائاي، جاياڪاا ڪاائاناات کاي 
کوجڻ الِء نڪتي هئي ۽ جنهن کي پوپٽ (مساتاقابال  
جي پويان هلندي ڏيياريو ويو آهي، سا پنهنجي مااڳ 
پهچي چاڪاي آهاي. هااڻ داوَء اهاو پاوپاٽ (مساتاقابال  
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هااٿ ڊگااهاايااري ٻااي ڇااوڪااريَء کااي ڏياائااي رهااي آهااي. 
پسمنظر ۾ دبئي جي دناياا جاي وڏي ۾ وڏي عاماارت 
برج خليفه ۽ ٻي رناگ بارناگاي دناياا آهاي. هان ماناظار 
جي ذرياعاي عاالماتاي طاور اهاو اظاهاارڻ جاي ڪاوشاش 
ڪئي وئي آهي ته هن ڌرتيَء جي گولاي تاي اساان جاو 
آدرش (مساتاقابال  هاڪ آهاي ۽ اساان ان ماقاصاد جاي 
حاصالت الِء نه صرف هاڪاٻائاي ساان جاڙيال (ڳاناڍيال  
آهاايااون، پاار ُان جااو تساالااساال بااه آداايااون. دااي ٺااادااياال 
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the Future  جااي ڀاارپااور عااڪاااسااي ڪااري ٿااو. جااهااڙا
خوبصورت پتال (مجسما  هن سيٽ الِء ٺاهيا ويا آهان، 
اهڙي ئي وري ُاناھان تاي خاوبصاورت الئاياٽاناگ ڪايال 
آهي ۽ وري اهاڙا ئاي خاوبصاورت ۽ ردم ڀارياا صاوتاي 
اثاارات ڏناال آهاان. ان پسااماانااظاار ۾ ڏناال مااوساايااقااي ۾ 
جياڪاو ب اُدو ڇاوڪاريَء جاو پاڙاڏو ٿاي گاوناجانادڙ آال  
آهي اهو اڻ ته ازل کان ابد تائايان جاو پاڙالُء لڳاي ٿاو. 
اهااا آهااي هاان پااوياالااياان جااي ڪااالئاايااماايااڪااس، جاايااڪااا 
خااواباان، خااوادشاان ۽ انسااان جااي اباادي خااوشااياان جااي 
عڪاس آدي. جي منڍ کان هن پويلين کي ڏسجاي تاه 

عااڪاااسااي   (live)هااي پااوياالااياان هااڪ ناااول جااي الئاايااو
(نشريات  جيئان لڳي ٿو جنهن کي پنهنجي ڪهااڻاي 
آهي، پسمنظر آهي، ڪردار آهن ۽ ڪاالئاياماياڪاس باه 
آهي. جهڙو خوبصورت هن پويلين جو پالٽ آهاي وري 
اهڙو ئاي هان ۾ رناگ ڀارياو وياو آهاي ۽ داي ڪاناهان 
سٺي هاليووڊ فلم جيان دل تي ڇاانائاجاو وڃاي، جاناهان 
جو منڍ کان وٺي پڇاڙيَء تائين سحر ُٽٽي ئي ناٿاو. ان 
خوبصورت آرٽ جي ڪال جي ماناظار ماان لاطاف انادوز 

 ٿي توهين پهچو ٿا پويلين جي آخري سيڪشن ۾.
آخري سيڪشن ۾ توهان کي ڊاڪاياوماياناٽاري هالانادي 
نظر اچاي ٿاي، جاناهان الِء چائاي ساگاهاجاي ٿاو تاه هاي 
سڄي پويلين جاي حصاي تاي ٺااهايال فالام آهاي. هان 

ڊاڪيومينٽري ۾ توهان کي ٻڌايو وڃاي ٿاو تاه ڪايائان 
عرب امارات جو پنجاهه ساالان تاي مشاتامال تارقاي جاو 
دور، ڊجيٽل ۽ آرٽيفيشل انٽيليجنس جي ذرياعاي دناياا 
۾ ايندڙ تبديليون، روبوٽڪ مشينن جاو عاام زنادگايَء 
۾ استعمال، ڪميونيڪيشان جاا جادياد ۽ آٽاوماياٽاڪ 
ذريعا ۽ ٻيو گهڻو ڪجهه هان فالام ۾ ڏياياارياو وڃاي 
ٿو. اتي توهان جو الف پويلين جو سافار پاورو ٿائاي ٿاو. 
اتان ٻاهر نڪرڻ سان توهان پويلين جي شااپاناگ ايارياا 
۾ پهچي وڃو ٿا. هان شااپاناگ ايارياا ۾ عارب اماارات 
جي ڪلچرل شين کان عالوه ڪاسميٽڪس، پارفاياوم، 
پرس، جيولري ۽ ٻيو سامان ملي ٿو، جاي دل چااهاي ۽ 
کيسو اجازت ڏي ته خريد ڪريو، جي نه ته اتان نڪاري 
ٻاهر اچو هاڪ هاال ۾. هاتاي واش روماز وغاياره ٺاهايال 
آهن ۽ ساڳئي وقت اتي هڪ وڏو واٽر ڪولار باه نصاب 
ڪيل آهي جيڪو ڪمپاياوٽار ڪاارڊ (ڪاولار تاي پايال 
آهي  کي اسڪين ڪرڻ سان هالاي ٿاو. هان ڪاولار ۾ 
سادي منرل واٽر، اسٽرابياري، لايامان ياا پايا  فالاياور جاا 
آپشن آهن. توهان جي سادي منل واٽر يا جنهن فالاياور 
واري منارل واٽار تاي دل چااهاي ڪاماپاياوٽار ڪاارڊ جاي 
ذريعي ڪمااناڊ ڏياو ڪاولار تاوهاان جاي خاواهاش پاوري 
ڪندو. اڃان به جي توهان انهن فليورن مان ڪاناهان باه 
فليور ۾ سونا ماڪاس ڪاري پايائاڻ چااهاياو تاه ان جاو 
آپشن به ڪولر ۾ موجود آهي. ڪيئن ٿا ڀااناياو دبائاي 
ساارڪااار جااون نااوازشااون. دناايااا جااو وڏي ۾ وڏو ايااونااٽ 
ايڪسپو جاو جاهاان باه مافات ۾، ساڄاي عارب اماارات 
مان ٽرانسپورٽ به مفت ۾ ۽ مٿان وري مختلف ذائقان 
وارو پاڻي، سو به مفت ۾ ۽ پاڻ  پاڻ کي جاي سارڪاار 
منرل واٽر ته ٺهيو، پر رڳو گٽرن وارو پاڻي نه پايااري تاه 
به ُان جي مهرباني ٿيندي. جايائان تاه تاوهاان ٿارڊ فالاور 
تااان ساافاار شااروع ڪاايااو هااو ۽ هاان وقاات تااوهااان انااڊر 
گرائونڊ فلور ۾ آهيو، هاڻي توهان جي مرضي آهاي ياا 
ته ايليويٽر يا اسڪيلٽر استعماال ڪاري گارائاوناڊ فالاور 

تي وڃو يا سياڙهاياون چاڙهاي وڃاو. هاتاي پاويالايان جاي 
ٻاهر هڪ گوالئي ۾ ايمفي ٿيٽر ٺهيل آهي جنهان جاو 
اسٽيج انڊر گرائونڊ فلور تي آهي، تقريبن ٿاوري ٿاوري 
وقفي سان ٺهيل اسٽيج تي فاناڪاار سار ساناگايات جاو 
جاادو جاااڳااائااڻ اچاان ٿااا جاان ۾ عاارب امااارات سااان گااڏ 
باقي دناياا جاي مالاڪان جاا فاناڪاار باه هاجان ٿاا. دان 
ايمفي ٿيٽر (اسٽياج  جاي پاوياان هاڪ هاوٽال باه آهاي، 
جي دل چئي ۽ وات جو ذائقو بجيٽ تي حااوي پائاجاي 
وڃي ته هوٽل تي ماني به کائو ۽ موسياقاي جاو مازو باه 
وٺندا رهو. ان کانسواِء هتي فرسٽ فلور تي هڪ کاُلايال 
اساااٽاااياااج باااه آهاااي جاااناااهااان تاااي وقااافاااي وقااافاااي ساااان 
ايڪوسائونڊ جي دمادم گانن تي مختلاف مالاڪان جاا 
فنڪاار ۽ فاناڪاارائاون ڊاناس ڪانادي مااڻاهان جاي دل 
وندرائينديون رهن ٿيون. آئون جڏهن ايامافاي ٿاياٽار جاي 
ايااريااا ۾ پااهااتااس تااه ان وقاات هااڪ آفااريااڪاان فاانااڪااار 
پناهاناجاي سااٿاي ساازنادن ساان گاڏ سار ساناگايات جاي 
محفل مچايو ويٺو هو. ڪجهه وقت موسياقايَء جاو مازو 
وٺي ٻاهر نڪري آيس اياڪاساپاو جاي ڪشاادن رساتان 
تي. ڪشادن رستن تي وکون کڻندي منهنجي ذهان ۾ 
آيو ته، جيتوڻيڪ دبئي سرڪار هن پويلين جو ناالاو تاه 
عربي رسم الخظ جي پهرين اکر الف جي پوياان رکاياو 
آهي، پر هن پويلين ۾ رڳو الف نه پر الف کان وٺاي ي 
(عااربااي رساام الااخااظ جااو آخااري اکاار  تااائااياان اهااا سااڀ 
سامگري موجود آهاي، جاياڪاا هائاڻ گاهارجاي. مااضاي 
کان وٺي حال ۽ حاال کاان وٺاي مساتاقابال تاائايان جاي 

اهو سڀڪجاهاه   (Vision)منصوبابندي، لوازمات، ويئزن
هتي نه صرف هن پويالايان ۾ پساي ساگاهاجاي ٿاو، پار 
هاان ماالااڪ ۾ واقااعااي بااه مااوجااود (ائااياان  آهااي ۽ پاااڻ  
ٺيڪ آهي پاڻ وٽ ڀاال جاي الاف کاان وٺاي ي تاائايان 
سڀ ڪجهه ناهي تاه باه گاهاٽ ۾ گاهاٽ الاف کاان تاه 
شروعات ڪري وٺون، اڳيان رستاا خاود باخاود ناڪارنادا 

 ايندا.
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پروين موسيٰ: ادي وينا سڀڀ 
کان پهرين توهان اسڀان کڀي 
پنهنجي شروعاتي زنڀدگڀيَء 

 بابت متعارف ڪرايو.
جيئي لاطاياف، مااناواري وينا: 

زاهااده ابااڙو ۽ ڊاڪااٽاار پااروياان 
موسيڪ اول ته اوهان جي شڪرگاذار آهاياان جاو تاوهاان 
مون کي جيون جي اوائلي دور جي يادن کي وناڊڻ الِء 
چيو. يادن جي ساگر مان ڪي ڳالاهاياون ضارور وناڊڻ 
چاااهااياانااديااس. ماااضاايَء ۾ ڪااي خااوشااگااوار لااحاامااا 
خوبصورت يادون ته آهن ساڻ ڪاي ڏکاوئايانادڙ واقاعاا 
به آهن. منهاناجاو ٻاالاڪاپاڻ شاهادادڪاوٽ ۾ گاذرياو، 

جتي وڏن جون زماياناون، ماال، مالاڪايات ۽ 
پنهنجو مندر به هو. شاهادادڪاوٽ جاي 

پهرين پڪي عمارت پوسٽ آفيس 
جاايااڪااا ساارڪااار کااي مسااواڙ تااي 
ڏنل هئي. ڏاڏو حڪايام هاو پاي. 
ڊي. جاااي ساااناااڌ ڪاااالاااياااج جاااو 
گااريااجااوئاايااٽ ۽ اڳااتااي هاالااي اياال. 

ايل. بي ڪئي، چاچاو الڪااڻاي ۾ 
وڪاااااالااااات ڪااااانااااادو هاااااو ۽ پااااايُء 

شهدادڪوٽ ميونسپالٽي جاو پاهارياون 
چونڊيل پريزيڊنٽ، ماُء ڪاراچايَء جاي 

پااڙهااياال لاايااياال خاااناادان 
جي جنهن دياش 

جي آزادي جي 
هاااالااااچاااال ۾ 
بااهاارو ورتااو. 
ڪااااااراچااااااي 
جااي اولااڊ 
ٽاااااااائاااااااون 
جااااااااااااااااااي 
ياااااااااااو  
ونااااااگ 
جاااااي 

ڪئپٽن هئي. اسان پاڻ ۾ پاناج ڀاائار ۽ ٽاي ڀايانارون 
آهيون. ورهااي ڪري چاچاو لاڏي وياو، پار اساان جاي 
والد سنڌ ڇڏڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. ماُء جا پاياڪاا 
به لڏي ويا. امڙ پياڪان وٽ اچ و  ڪانادي رهاي ان 
ڪري اسان جي شروعاتي تعليم تي اثر پيو ماُء گهر 
۾ سنڌي، هندي ۽ انگريزي سييااريانادي هائاي، هاناد 
سنڌ ۾ اچ و  جاري رهي، ڪجهه دهالاي ۾ تاعالايام 

ع واري جاناگ ۾ اساان 0912پرائي ڪجھ سنڌ ۾. 
جي پيُء کي ڊفينس آف پاڪستاان رولاز تاحات ناظار 
بند ڪيو ويو ٽي مهينا سير جيل ۾ هئا. اناهان تاي 
الزام مڙهيو ته توهان هند سان مليل آهيو. اسان جاي 
ماُء ان ڏکئي وقت ۾ مشڪالتن کي ماناهان ڏيانادي، 

 ٻارن کي سنڀاليو.
پروين موسيٰ: سنڌ يونيورسٽي مان توهڀان 

ع تڀي 1091گريجوئيشن ڪئي ۽ 
هتان لڏي هليا ويا، اتي وڌيڪ حاصڀل 
ڪيل تعليم ۽ عملي زندگيَء بڀابڀت 

 ڄاڻ ڏيندا.
جاياتاري قادر وڌياڪ تاعالايام وينا: 

حاصل ڪرڻ جاو ساوال آهاي، ڪان 
دشوارين ڪري اڳتي تعليم جااري ناه 
ڪااري سااگااهااياااسااياان. خااالااي ويااهااڻ 
باادران دهاالاايَء ۾ شااارٽ هااياانااڊ ۽ 
ٽاائااپااناگ جااو انساٽاايااٽااياوٽ جااوائاان 
ڪيو. منهناجاي وڏي ڀاياڻ 
جي پاڙهاائاي ۽ ناوڪاريَء 
۾ دلچسپي نه هئاي، پار 
ماااناااهاااناااجاااي انااادر جاااو 
فنڪار باي چايان هاو. 
مون آل اناڊياا رياڊياو 
جاي ياو  پاروگارام 
الِء آڊيشن ڏني ۽ 
پااااس ٿاااياااس ۽ 
اتااي پااروگااراماان 
۾ شااااارڪااااات 
ڪااارڻ شاااروع 
ڪئي. پاهارياون 

ناٽڪ هندي ۾ ڪيو ريڊيو تي ڪيترن ئي مااڊلاناگ 
۽ فاالااماان ۾ شاارڪاات ڪاارڻ پاائااسااي ڪاامااائااڻ جااي 
ڪشش ۽ الل  به ڏني، پر زمينداري، ڪٽنب ۽ ساناڌ 
جي اخالقي قدرن وارين روايتن مون کي گالايامار واري 
دنيا کان ڪاناارو ڪارڻ الِء آمااده ڪاياو. ان باعاد آل 
انڊيا ريڊيو جي پرڏيهي نشرياات جاي ساناڌي ساروس 
شروع ٿي ان ۾ پهرين ڪئجاوئال آرٽساٽ طاور باعاد 
۽ ٽرانسليٽر انائونسر پاروگارامار، پاروڊياوسار ۽ اناچاارج 
طور واڳ سنڀالي ۽ يادگار پاروگارام پاروڊياوس ڪاياا. 
هند سنڌ جاي بارک شاخاصاياتان ۽ واليات جاي ڪان 

 شخصيتن جا انٽرويو به ڪيا.
پروين موسيٰ: ادب ۾ِ لکڻ جي شروعات ڪڏهڀن کڀان 

 ڪئي؟
ع ۾ خاواب ڏٺاو 0980ريڊيو ۾ نوڪري دوران وينا: 

۽ ان خواب جي حادثي زندگايَء ۾ زلازلاو آڻاي ڇاڏياو. 
سنڌ جون يادگيرياون قالاماباناد ڪاياون، هاڪ ماهاياناي 

پااهاارياون ڪااتاااب “  ڪاايائاان وسااريااان وياڙهاايااچان” انادر 
قاالاامااباانااد ڪاايااو، ڪااا از غااياابااي طاااقاات هاائااي جاانااهاان 
رهنمائي ڪئي اڻ ڪاو الاهاام ٿاياو جاناهان جاو ٻاياو 
ايڊيشن سنڌ ۾ ناري پبلاياڪاياشان ٻاياهار ڇاپااياو. ان 
ڪتاب تي آڌارت پنج ايپيسوڊ پنهنجي نئاون نايااپاو 
چئنال تاي اپالاوڊ باه ڪاياا آهان، پاهاريان ڪاتااب تاي 
ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ طرفان ايوارڊ باه مالاياو ۽ اهاو 
ڪتاب ورلڊ بڪ فيئار ۾ ناياشانال باڪ ٽارساٽ ايان. 
بي. ٽي طرفان موڪليو ويو، ان بعد به تخليقاي سافار 
جاري رهيو. ڪهاڻايان جاا ڪاتااب باه پابالاش ٿاياا تاه 
شاعري، مضمون ۽ سفر ناما به قالاماباناد ڪاياا. ساناڌ 

۽ “  پيا ۽ پنهوار ڏٺي مون ڏيناهان ٿاياا” جو سفر نامو 
ساچال اناٽار ناياشانال ڪااناگارياس تاي آڌارت ڪاتاااب 

ساگاا طارفاان ٻاياهار ڇاپااياو وياو “  ڪڇاان تاان ڪاافار” 
 آهي.

پروين موسيٰ: توهان جا اڄ تائين ٽيهارو کن ڪڀتڀاب 
جن ۾ گهڻي ڀاڱي ڪهاڻيون ۽ سفر ناما آهن ڇا تڀوهڀان 

 کي ناول لکڻ جو خيال نه آيو؟
ناول ته ليڻ جو خيال نه آيو، پر مونوالر لاياياو وينا: 

جنهن ۾ پنهنجي انتر آتما “  منهنجا معصوم سڄڻ” 
۽ منهنجي ٻااهاريان شاخاصايات جاي پااڻ ۾ گافاتاگاو 

 آهي. 

  انٽرويو

 ھمسري 

 وين ُشرنگيُکـ نُانـءـرويـو
ڊاڪٽٽٽٽٽر پٽٽرويٽٽن 

 موسيٰ ميمڻ
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تڀون ” پروين موسيٰ: توهان جي مضمونن جو ڪتڀاب 
مون پڙهيو آهي، مون کي پسند آهڀي. “  ڇپر تون ڇانو

اٺ ڪتاب توهان مضمون نويسي ۾ لکيا آهڀن ايڀتڀرا 
سهڻا پڪا اصطالح، چوڻيون ۽ شعر توهان مضمونن ۾ 
آڻيو ٿا؟ پنهنجي مضمون نڀويسڀيَء جڀي بڀاري ۾ 

 پڙهندڙن کي ڄاڻ ڏيندا.
ڊاڪٽر پارويان صااحاباه قالام کاڻاڻ وقات از خاود وينا: 

اندر جو تخليقڪار قلم سان هم قادم باڻاجاي واٽاون 
گهڙي ٿو، سيمينارن جا ماقااال تاه پاالناناگ اساڪاو  
جي دائري اندر ليڻ ڪري وڌيڪ دشواري سان منهن 
مقابل ٿيڻو ٿو پوي، سوچي سمجاهاي لاياڻ مشاڪال 

 ڪم آهي.
پروين موسيٰ: توهان جي گهڻن ڪتابن جا مضمونن جا 
عنوان شاھه لطيف جي رسالي مان چونڊيل آهن، انهيَء 

 جو ڪو خاص ڪارڻ؟
لطيف سائين جي عاقايادتاماناد آهاياان، زنادگايَء وينا: 

جي جستجو ۽ مشڪاالتان ماان لاناگاهاي پاار پاوڻ ۽ 
شاهه سائين جي بياتان ماناهاناجاي هاماياشاه رهاناماائاي 
پئي ڪئي آهي، اهي سوچي ساماجاهاي باه بالاڪاه از 

 خود لبن تي اچي ويندا آهن.
پروين موسيٰ: لطيف سائين جي سورميَء مارئي جڀي 
نالي تي توهان عورتن جي تنظيم ٺاهي ان مڀعڀرفڀت 
لطيف سيمينار ۽ ڪانفرنسون به ڪرايون ڇڀا اهڀا 

 تنظيم اڄ به فعال آهي؟
ساياماياناارن خااص طاور سارڪااري ادارن جاي وينڀا: 

سيمينارن ۾ِ عورتن کي پليٽ فاارم ناه ڏياڻ ۽ ناظار 
انداز ڪرڻ تي مون کي عورتن سان ٿيندڙ ٻه اکاياائاي 
واري سلوڪ تي افسوس ٿيندو هو، من ۾ ويچاار آياو 
ته ڇو نه لييڪائن کي پناهاناجاو ٽائالاناٽ ڏياياارڻ الِء 
ڪو پليٽ فارم هجي ڪا تاناظايام هاجاي. حااالناڪاه 
مون وٽ ريڊيو ذريعي پنهنجي فن ۽ تخليقڪار کي 
اظاهااارڻ الِء سااگاهااارو پاالااياٽ فااارم هااو. مااان مارتاابااو، 
ساٺااي پاگااهااار جااڏهاان پااهااريان مااياٽاانااگ ڪااوٺااائاي تااه 
ڪيترا گليمرس ناال سجهيا، پار ماون کاي ڪاو ناالاو 

پسند ئي نه پيو پاوي ماارئاي جاي باااخاالق ڪاردار ۽ 
وطن جي حب جو جذبو ماون الِء اتسااهاه رهاياو. ڪان 
طرفان چاياو وياو ڪاٿاي پاارٽاي ۽ هاار ساياناگاار جاون 
ڳالهيون ڪنديون، کين اهو خواب خيال ئي نه هاو تاه 
مااارئااي عاالاام، ادب، ساانااڌياات جااي هاالااچاال کااي ايااڏي 
عرصي تائين جاري رکندي. ڪي چوڻ لڳا مارئي تاه 
مري وئي، مارئي جاو ڪاردار تاه امار آهاي اهاا ڪايان 
مرندي  دهلي سناڌي اڪاادماي باورڊ جاي زيار ساائاي 
ڪنوينر ۽ ڊائريڪٽر جي حياثايات ۾ ڪايائاي قاوماي 
سيمينار منعقد ڪيا، جنهن ۾ وڏي تعداد ۾ عاورت 
لييڪائن کي شرڪت ڪرڻ جو موقعو مالاياو. اناهان 
ادارن جااي صاالحااڪااار بااورڊن تااي ڪاام ڪايااو آهااي. 
مااارئااي جااي هاالااچاال ۾ رڪاااوٽ وجااهااڻ الِء مااردن 
پنهنجي گهر جاي ٽان چائان زالان کاي کاڻاي ساهاڻاي 
نالي تنظيم جوڙي، جنهن ۾ جهيڙا جهٽا ته ٿاياا، پار 
تنظيام جاي بااناياڪاار خااتاون ايان. آر. آِء جاا پائاساا 
کائڻ تي ان تنظيم جي ماياياه عاهاديادار خااتاون کاي 
جيل جي سزا به ٿي. ماناهاناجاو ڀااُء چاوڻ لڳاو ساوشال 
ورڪر آهين عورتن جي تنظيم ٺاهي اٿئي و  جايال 
۾ وڃي سندس خير خبر وٺ ۽ صالاح ڪارائاي. ماون 
اها به ڪوشش ڪئي، پر لڳاو تاه ڏاچاي ڏهاه تاه تاوڏو 
تيرنهن آهي. اهڙن ڪردارن کان ڪاناارو ڪارڻ باهاتار 
آهااي. مااارئااي جااي زياار سااائااي ڇااهااه عااالاامااي لااطاايااف 
سيمينار ڪيا جنهن ۾ هاناد ساناڌ واليات ماان وفادن 

کااان مااٿااي اديااباان،  011شاارڪاات ڪاائااي. ساانااڌ مااان 
شاعرن، ڳائايانادڙ فاناڪاارن شارڪات ڪائاي، جاياڪاو 
هڪ عورت تنظيم مارئي جو تارياخاي رڪاارڊ آهاي. 
ساارڪاااري ادارن تااي رهااناادڙن ۽ ٻااياان لااياايااڪاان کااي 
چئلينج آهي ته عورت تنظيم مارئي ڇاهاه ساياماياناار 
ڪيا توهاان ٻاارناهان ناه تاه اٺ ڏهاه تاه ڪاياو. تاوهاان 
مارئي جي باري ۾ اهو به سوال ڪيو ته اڃان ڪجهه 
ڪيو پيا  ڪوروناا ساوشال ڊساٽاناس پااباناديان ڪاري 
ڪاجااھ عاارصاي الِء سااياماايااناار وغايااره نااه ڪااياا آهاان. 
مارئي تنظيم طرفان ڪتاب ڇپاياا آهان، ضارورتاماناد 

عااورتاان جااي ماادد الِء ڪاان ادارن کااان عااورتاان کااي 
 ڪجهه مدد وٺي ڏني آهي.

پروين موسيٰ: سنڌي ادب ۾ ٻالڪ ادب جي کوٽ آهي. 
مٺڙي مرڪ ۽ کيل ختم ” توهان ٻالڪ ادب ۾ ٻه ڪتاب 

اٺ سال اڳ لکيا وڌيڪ ٻالڪ ادب ۾ لکڻ “  پئسا هضم
 جو ڪونه سوچيو اٿو ڇا؟

ٻالڪ ادب سان اڄ به جڙيل آهاياان، ماناهاناجاون وينا: 
ڪااهاااڻاايااون، شاااعااري ۽ مضاامااون درسااي ڪااتاااباان ۾ 
شامل آهن. گجارات ٽاياڪاساٽ ُباڪ الِء ۽ ماخاتالاف 
ٻااراڻان ادباي رساالاان الِء لايانادي پاائاي اچاان. ان کااان 
عالوه اسڪولي ٻارن الِء ننڍڙا خاڪا ۽ اساڪارپاٽ باه 
لييون آهن. ٻالڪ ادب ۾ ماون لاياڻ جاي شاروعاات 
هندي مئاگازيان الِء ڪاهااڻاياون مضاماون وغاياره ساان 

گل گاالب ” ڪيو. ان بعد ريڊيو تي ٻارن جو پروگرام 
عنوان ساان هاڪ پاروگارام ماتاعاارف ڪاراياو، هار “  جا

پندرهين ڏينهن ٻارن کي اسٽوڊيو ۾ ساڏي پاروگارام 
ڪااناادس هاائااس ۽ اسااڪااولااي ٻااارن جااي گااروپاان ۾ِ 
ڪوئيز پروگرام ۽ چٽاڀيٽيون به ڪرايون. ٻالاڪ ادب 
۾ ماانااهاانااجااي ڪااارڪااردگاايَء کااي ڏسااناادي ساااهااتاايااه 

هزار رپين جو ايوارڊ، سرٽيفڪيٽ  21اڪادمي طرفان 
۽ الئف ٽائيم اچيووميناٽ اياوارڊ ساان باه ناوازياو وياو 

 آهي.
پروين موسيٰ: بنيادي طور توهان ڪهاڻيڪار آهڀيڀو 
عورت ڪهاڻيڪار ۽ مرد ڪهاڻيڪار جي ڪهاڻين ۾ 

 هڪ ئي موضوع تي نقطهِء نظر ۾ فرق ڇو آهي؟
ان سلسلي ۾ عره ڪنديس ته مارد ۽ عاورت وينا: 

ته ڇا گهر جي هر ڀاتي جي سوچ ۽ ڏسڻ جاو ناظارياو 
۽ پنهنجي پنهنجي سوچ رهاي ٿاي، پار تاخالاياقاڪاار 
جي حيثيت ۾ ڪير ڪيتري شادت ساان ماحاساوس 

 ڪري ٿو ان تي مدار آهي.
پروين موسيٰ: ڇا سماج ۾ عورت سان ٿيندڙ ڏاڍايڀن ۽ 
ناانصافين تي مردن جي لکڻين ۾ ساڳيو احساس ۽ درد 
موجود آهي جو ڪنهن عورت قلمڪار جي لکڻڀيڀن ۾ 

 هجي ٿو؟
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اندر جو تخلياقاڪاار جاياڪاڏهان پاناهاناجاي اناتار وينا: 
آتما سان سچو آهي ته ساڳيو درد محاساوس ڪانادو، 
پر جي چاهاري تاي چاهارو هاجاي تاه پاوِء انصااف جاي 
تارازي جو پلڙو سندس (نظرئي  طرف ئي جهاڪانادو، 
هتي مان امر جليل جو مثال ڏيڻ چاهينديس، اقليتاي 
طاابااقااي يااا عااام عااورت هااجااي ساااڳاائااي شاادت سااان 

 اظهاريندو جهڙي طر  نورالهديڪ شاھ.
پروين موسيٰ: هندستان ۾ هن وقت ڪهڙيون عورتون 

 سنڌي ٻولي ۽ ادب ۾ لکي رهيون آهن؟
جيتري قدر سنڌي ٻولي ۽ ادب ۾ عاورتان جاو وينا: 

سوال آهاي تاه عاورتاون تاه ڇاڏياو، پار مارد لاياياڪ باه 
طبقن ۾ ورهائجاي وياا آهان، ڪاي ساناڌي ۾، ڪاي 
ديو ناگري تاه ڪاي هانادي ۾ پاياا لايان. مارد چااهاي 
عورتون هڪٻئي جي ليڻين کان مڪمل طاور واقاف 
ناه آهاايااون اهااڙي حااالاات ۾ تااڪ تااور ڪاارڻ مشااڪاال 
آهي. ورهااي بعد جيئن سئو کان به وڌياڪ ادياب ۽ 
اديبائون جيڪي سنڌي ۾ ئي ليانادا هائاا، هان وقات 
ديوي ناگراڻي، نادياه مساناد، شاوڀاا اللاچاناداڻاي، شاوڀاا 
مالهاي، آشاا رناگاواڻاي ڪاي ٻاياون آااريان تاي ڳاڻاڻ 
جيتريون لياياڪاائاون آهان جاياڪاي ساناڌي ۾ لايان 

 پيون.
پروين موسيٰ: توهان جي ڀيڻ شالني ساگر جو ادبڀي 
ڪم منهنجي نظر مان گذريو آهي ڇا ٻيا ڀائر ڀڀيڀنڀر 

 سنڌي ادب ۾ دلچسپي رکن ٿا؟
نه ايترو نه واليت وارو ڀاُء ڪااناتاياش جاياڪاو ٻاه وينا: 

سااال اڳ اسااپااياان ۾ گااذاري ويااو ان کااي ادب سااان 
بياحاد لڳااُء هاو. ان کاان عاالوه ٻاي ڀااُء راجايانادر جاو 
ساانااڌي ٻااولااي ۽ ادب طاارف الڙو آهااي، پاار جاايااتاارو 
منهنجو ادب سان لڳاُء ۽ دلچساپاي آهاي اوتارو ٻائاي 
ڪنهن جو نااهاي. در اصال ماناهاناجاي مااُء دانشاور ۽ 
ذهين خاتون هئي کيس سنڌي اردو، انگريزي، هنادي، 
گجراتي، گرميي اهي سڀ ڀاشائون (زبانون  ايانادياون 
هايااون، دنااياا جااي ماخااتاالااف زبااناان جااو ادب پااڙهااناادي 
رهندي هئي. فني صالحيتن سان ماال مال هئي، هاوَء 
پينٽنگ به ڪندي هئي. ڪجهه منظر ۽ پورٽريٽ باه 
ٺاهيا جن مان ڪجھ مون وٽ محفوظ آهن: سوئيٽار 
جون نيون نيون ڊزائينون مئاگازيان جاي تصاويارن کاي 
ڏسي ٺاهي وٺندي هئي. هوَء باجو وااائاي ۽ ان ساان 

جاياڪاو ُسر مالئي گنگناائايانادي ڳاائايانادي باه هائاي، 
باجو اسين هند ۾ اچڻ وقات فاالئاياٽ ۾ هاتاي کاڻاي 
آياسين، اهو ورهااااي کاان اڳ جاو جارماناي جاو اُوچاو 
باجو آهي. ڪراچي ۾ ڪنعيا ناري منڊلي جي جنارل 
سيڪريٽري هئي ۽ بئنڪ اڪاائاوناٽ باه ان تاناظايام 
جو هو جيڪو ورهااِي ڪري بئنڪ وارن ختم ڪاري 
ڇڏيو. منهنجي ماُء سايااساي طاور باه ساجااڳ عاورت 
هاائااي. باايااگاام نسااياام ولااي خااان اسااان جااي ڳااوٺ 
شااهاادادڪااوٽ گااهاار ساااڻااس ماالااڻ آئااي ۽ اهااا يااادگااار 
تصوير مون وٽ محافاوظ آهاي. ذوالافاقاار عالاي ڀاٽاي، 
مماتااز ڀاٽاي، پايار باخاش ڀاٽاي جاي الاياڪاشان دوران 
عورتن جي ووٽنگ جو ڪم سنڀاالاياو. قااضاي فاياه 
اهلل ۽ ٻيا اڳواڻ جڏهن گهر اوطاق تي اساان جاي والاد 
ساان مالاڻ ايانادا هاائاا تاه اماڙ جاي قاابالاياات کاان سااي 

بااخااوبااي واقااف هاائااا. اسااان جااي والااد مااهااراج گااوپااي 
ڪارشاان باائااسااڪ ڊياامااو ڪااريسااي جااي چااونااڊن دوران 
ڪم به سنڀاليو، اهي هڪ تڪ هيرآباد جا چيئرميان 
به هئا. ان کان اڳ الڙڪاڻي لوڪل باورڊ جاا مايامابار 
بااه رهاايااا. شااهاادادڪااوٽ شااهاار ۽ ماايااونسااپااالااٽااي تااي 
الڙڪاڻي جي خاص پرچي ۾ سندن آرٽيڪال ڇاپايال 

 آهي.
پروين موسيٰ: هندستان ۾ سنڌي ٻولي ۽ ادب جڀي 

 ترقي الِء ڪهڙا اپاُء ورتا پيا وڃن؟
ڀارت سارڪاار ساناڌي ٻاولايَء کاي آئاياناي طاور وينا: 

تسليم ڪيو آهي. ان جي واڌاري الِء ڪيترن صاوبان 
۾ اڪاادماياون قاائام ڪاياون وياون آهان، پار افساوس 
سان چوڻو ٿو پوي ته ان سلسلي ۾ ڏينهن پوِء پاٺاتاي 
پئجي رهيا آهيون. ادارن تي ٿاڦاجاڻ الِء ساناڌي ادب 
۽ ٻوليَء کان اڻ واقف ڪيترن کي سفارش تاي ٿااڦاڻ 
ڪري جيڪو ڪم ٿيڻ کپي اوتارو ناٿاو ٿائاي. اياوارڊ 
حاصل ڪرڻ الِء ڪان کاان ڪاتااب لايارائاي ساباماٽ 
ڪارايااا پاايااا وڃاان. اهااڙي حااالاات ۾ ٻااولااي ۽ ادب جااو 
ڪاايااتاارو واڌارو ٿاايااناادو ان جااو اناادازو اسااياان لڳااائااي 
ساگااهااون ٿااا. سانااڌي اساڪااول بااناد ٿااياناادا پايااا وڃاان، 
ماستر نٿا ملن، جي ملن ٿا ته انهن جو معيار تسالاي 
بخش نه هئڻ ڪري به پريشانيون درپيش اچن ٿاياون. 
الڳ الڳ صوبن جي مڪاني ٻولين جو ادب تاي اثار 
۽ سنڌي ديو ناگاري جاي ڇاڪاتااڻ ماٿاان وري هااڻاي 
رومان اساڪاارپاٽ جااي صاالحاان ڪاري ڪااپااري ڌڪ 

 لڳو آهي.
ع کانپڀوِء 1009پروين موسيٰ: موجوده وقت بلڪه 

ئي سنڌ ۾ رهندڙ هندو جاتيَء جون عورتون سنڌي ادب 
۾ بلڪل ڏسڻ ۾ نٿيون اچن، سواِء چند شاعرائن جڀي 

 ان جو ڪهڙو سبب آهي؟
ورهااي کاان اڳ ساناڌي هانادو زالان تارجاماا باه وينا: 

ڪيا، ڪهاڻين جا ڪتاب به لاياياا تاه نااول باه، الگار 
جيوٽ به هيون ته اخبار نويسيَء سان به جڙيل رهياون 
ته آزاديَء جي هلچل ۾ سارگارم طاور باهارو باه ورتاو، 

ع بعد ادب تاي 0901جنهن جو رڪارڊ موجود آهي. 

اثر ته پيو آهي روزي روٽي ڪمائڻ جي چڪر ۾ مارد 
۽ عورتون جنبجي وياا اهاڙي مااحاول ۾ ادب تاي اثار 
پوڻ الزم آهي. رهي ڳالهه سنڌ جي تاه اتاي اقالاياتاي 
طاباقااي ڪااري اناهاان جااي بارابااري تااي اثار پايااو آهااي. 
تعليم الِء ٻاهر ناڪارنادڙ ڇاوڪاريان جاي ماائاٽان کاي 
اغوا ۽ جبري دين مٽائڻ جو خوف باه ساتاائاي ٿاو. اڄ 
به سنڌ مان ڪيترا هندو سنڌي ڪٽنب لڏي هاناد ۾ 

 اچي رهيا آهن. 
پروين موسيٰ: توهان سنڌ توڻي هند ۾ علمي ادبڀي 
سماجي طور سرگرم عمل رهيا آهيو ڇا توهان جي خيال 
۾ سنڌي عورت جي سماجي علمي ۽ ادبي حيثڀيڀت ۾ 

 ڪا خوش آئيند تبديلي آئي آهي؟
سنڌ جي باري ۾ ته مان نٿي چئي سگهان، پار وينا: 

هند ۾ سنڌي عورت قومي سطح تي مختلف کيترن 
۾ پاڻ موکاياو آهاي سايااسات کاي ڇاڏي. پاوِء چااهاي 
انجنيئرنگ کيتر هجي، فضائي، اليڪٽرانڪ ماياڊياا، 
بزناس، فالاماي دناياا اساپاورٽاس ۾ قاوماي ساطاح جاي 

 لحاظ کان وڏي ترقي ڪئي آهي.
پروين موسيٰ: وينا توهان جو شاعريَء سڀان شڀ ڀف 
هوندي به فقط هڪ ڪتاب اجنتا جي مورت آيو آهڀي. 
ڇا وڌيڪ ڪتاب شايع نه ٿيا آهن؟ يا توهان شعر کڀان 

 وڌيڪ نثر طرف راعب ٿي ويا آهيو.
ڪافي تعداد ۾ ڪويتائون ڇاڙوڇاڙ پاياون آهان. وينا: 

هڪ ٻيو ڪتاب پبلاش ٿاي ساگاهاي ٿاو. شااعاري ۽ 
نثر ۾ فرق آهي، جڏهن اندر وارو تاخالاياقاڪاار شادت 
سااان مااحااسااوس ڪااناادو آهااي تااڏهاان ئااي اظااهاااري 
سگهجي ٿو. اجنتا جي مورت ڪتاب ۾ پاروف جاون 
غلطيون ٻه ٽي ڀيرا چيڪ ڪارڻ جاي بااوجاود رهاجاي 
ويون آهن، ڪتاب جي ڪمپوزنگ ۽ پاروف رياڊناگ 

 جو وڏو مسئلو آهي.
پروين موسيٰ: توهان جو واسطو صحافت سان رهيو آهي 
بطور براڊ ڪاسٽر طور ڪم ڪيو آهي، انهيَء بابڀت 

 ٻڌائيندا؟
ريڊيو جو جاب مون الِء چئلينجن ۽ مشڪالتان وينا: 

ڀريو رهيو، زندگيَء جو وڏو عرصو جستجو وارو رهاياو، 
جنهن عمر ۾ ماناهاناجاا ڪالاياگاس سااٿاي گالايامايائار 
دعوتن ۽ پارٽين ۾ مصروف هاونادا هائاا، اهاڙي وقات 
مان ڪڏهن اسٽوڊيو جي بند ڪاماري ۾ ڪاڏهان او. 
بي رڪارڊنگ بنا موڪلن جي نشارياات جاي ڪامان 
۾ مصروف رهيس. ڀارت جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ او. باي 
رڪااارڊنااگ ارياانااج ڪاارڻ ۾ مصااروف احاامااد آباااد، 
راجڪوٽ، اام ننگر، گانڌيڌام بڙودا، ممبئاي، پاوناا، 
پمپري، جئيپور، اجمير الڳ الڳ شاهارن ۾ اساٽاورياز 
جي تالش ۾ ۽ انٽرويوز ڪري ريڊيو ٻاڌناڌڙن تاائايان 
پهچائيندي هائاس. بارک شاخاصاياتان، فالام اساٽاارن، 
سياسي اڳواڻن، فنڪارن، راندگيرن جاا اناٽاروياو ڪاياا 
جااياااڪاااو وڏو رڪاااارڊ آهاااي. ناااياااوي چاااياااف ائاااڊمااارل 
ٽااهاالااياااڻااي، دادا جشاان واسااواڻااي، ماااهااري ديااوي پااي. 
واسواڻي ڀڳونتي ناواڻي شااناتاي، هاياراناناد، ماوساياقاار 
باالااو، سااي. راڻااي، ڪاامااال ڪاايااسااواڻااي، بااياانااظااياار ڀااٽااو 
صاحبه، عابده پروين، حميد سنڌي، الحج سياد غاالم 
مصاطافايڪ شااهاه صاادق فاقاياار جان جاا اناٽاروياو ڪايااا. 
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ڪئي فيچر ۽ ناٽڪ به پروڊيوس ڪيا، دناياا جاي واُء 
سواُء تي ڪمينٽري پريس رويو، ماناظار پساماناظار، اڄ 
جااي ڳااالااهااه روزانااي سااانا ٽااي ڪااالڪ پااروگاارام، وڏو 
پريشر رهيو. موڪلاون ناه مالاڻ، اردو پاروگارامان ۾ باه 
شرڪت ڪندي هئاس. ڀاارت جاي الاڳ الاڳ رياڊياو 
اسااٽاايااشااناان تااي وڃااي ساانااڌي سااروس الِء رڪااارڊنااگ 
ڪيون. ايشن گيمز، نيئم ڪانفرنس، فلم فيساٽاياول 

 به ڪور ڪيا.
پروين موسيٰ: آل انڊيا ريڊيو تي نوڪري ڪڀنڀدي 
جيڪي تجربا ٿيا ڪتاب منهنجي پيشي جا گل و خڀار 
۾ آندا آهن، هتي پڙهندڙن الِء ڪو اهم واقعو بڀيڀان 

 ڪيو.
نشرياتي زندگي دوران ڪاي دکادائاي تاجارباا باه وينا: 

رهيا، پروفيشنل جايالاساي ڀاوڳايام ۽ ڪالاياگاس جاي 
پوليٽڪس ڪري جاناهان دک دائاي دور ماان گاذرڻاو 
پاايااو ان الِء مااان کااياان ڪااڏهاان بااه مااعاااف ڪااونااه 
ڪنديس. منهنجاي مااُء باياماار هائاي، ماان شاام جاو 
الئاايااو پااروگاارام ڪاايااو، ماانااهاانااجااي ماااُء جااون نااظاارون 
منهنجي اچڻ جو اوسيئڙو ڪرڻ لڳاياون. اناهايَء رات 
منهنجي امڙ مناهاناجاي باازوئان ۾ اکاياون ٻاوٽاياون ۽ 
سااناادس پااراڻ پاايااياائااڙو پاارواز ڪااري ويااو. گااانااڌيااوادي 
اڳواڻ شيري سنڌ ڊاڪاٽار چاوئاٿارام گادواڻاي جاي، او. 
بي رڪارڊنگ دوران صدريه هند ڊاڪٽر شناڪار دياال 
شرما ڏک ظاهر ڪندي چيو اهاڙي قادآور شاخاصايات 
جي جنم واري فناڪاشان ۾ آااريان تاي ڳاڻاڻ جاياتارا 
سنڌي... افسوس آهي، ڪئاي واقاعاا آهان ڪاي دک 
دائي تاه ڪاي مازيادار، پااڻ تاي کالاڻ جاهاڙا آل اناڊياا 
رياڊياو اناوائاياٽاياڊ آڊياناس اڳاياان مشااعارو هاو ان تاي 
آڌارت ريڊيو رپورٽ پيش ڪارڻاي هائاي، تاناهان کاان 
اڳ ساماعايان ساان پابالاساٽاي اناائاونساماياناٽ ڪارڻاي 
هئي. پروگرام ۾ اوپنگ الئيو انائونسمياناٽ ڪانادي 

پهرين ميٽر ٻڌائيندي پوِء شاعرن جاي وڏي فاهارسات 
هائااي ناااال ٻااڌائاياانادي جاانااب هارو مال سادا رناگاااڻااي، 
جااناااب نااارائااڻ شاايااام، جااناااب ڪاارشاان راهااي، جااناااب 
جناب نالو وٺندي آخار ۾ چاياو، هايانائار جانااب ڀڳات 
ڪنور رام جي سدا بهار آواز ۾ ڪالم پيش خدمات 
آهي. مائيڪ جو فيڊر باناد ڪاري ڀڳات ڪاناور رام 
جي رڪارڊنگ هاالئايانادي پاناهاناجاي ماٿاي تاي ڌڪ 
هڻندي پاڻ کي چيم ڳهيلي درويش فقير کي جانااب 

 ٿي چئين پاڻ تي شرمسار ٿيس هاڻي کل ٿي اچي.
پروين موسيٰ: وينا جي اسان جا پڙهندڙ ڄاڻڻ چاهيڀن 
ٿا ته اوهان جا ايندڙ ڪتاب ڪهڙا ۽ ڪهڙن موضوعڀن 

 تي آهن. 
مونو گراف، مضمون جا مڪمل آهن ۽ شاعاري وينا: 

آهاي ڪااڏهاان پاباالااش ڪااري  هجاو مااواد آهااي خااباار ن
 سينديس، اهو چئي نٿي سگهان.

پروين موسيٰ: سنڌ ۾ توهان جا سڀ ڪتاب موجود نڀه 
آهن ڇا توهان پنهنجو لکيل مواد انٽرنيٽ تڀي رکڀيڀو 

 آهي؟ جيئن گهڻا پڙهندڙ فيضياب ٿين.
واياون وڻاجاارن “ سنڌ سالمت ڪتاب گهر پااران وينا: 
، ياادگايارن جاو ڪاتااب “ واليت جو سفر نااماون”، “ جون

وارو ڪاتااب جاناهان تاي “  ڪيئن وساريان ويڙهچيان” 
آڌارت پنج ايپيسوڊ مون يوٽيوب تي پنهنجي چائانال 

تااي اپاالااوڊ ڪاايااا آهاان. ان کااان عااالوه “  ناائااون نااياااپااو” 
ڪهاڻين جو ڪتاب هو، ٻاه ٽاي ٻاياا ڪاتااب ماوجاود 
آهن. ايمزان تي ٻه انگريزيَء ۾ ڪاتااب ماوجاود آهان، 

السااٽ وش اياانااڊ اڌر ” هااڪ ڪااهاااڻااياان جااو ڪااتاااب 
 21“ سائيلينٽ پا ”۽ شاعريَء جو ڪتاب “ اسٽوريز

کن ڪتاب پبلش ٿيل آهان، جان ۾ ڪاي گايائاساٽ 
ايڊيٽر طاور اياڊٽ باه ڪاياا آهان، پار ساڀ ڪاوناه وڌا 

 آهن، ڪوشش ڪري وجهندس.
“ نئون نيڀاپڀو” پروين موسيٰ: موجوده وقت توهان جو 

جو سلسلو سرگرم عمل آهي انهيَء بابت پڀنڀهڀنڀجڀي 
 پاٺڪن کي معلومات ڏيندا؟

دل ۾ خيال آيو ڪيتارن فاناڪاارن، اديابان ساان وينا: 
مالقاتون رڪارڊ ڪاياون آهان. ان کاان عاالوه ماارئاي 
تنظيم جي پليٽ فارم تاان باه ساناڌيات جاي هالاچال 
سان جڙيل آهيان، اهو رڪارڊ اگر محفوظ ڪارياان تاه 
بهتر ٿيندو. اهو ويچاار وڏي ڀاياڻ پاروماياال ۽ شاالاناي 
سان به ونڊيم ۽ کيس چيم ڪو نالو ساوچاي ٻاڌائاي 
ته پروگرام جو سلسلو شروع ڪارياان، ٻاه ٽاي ماهاياناا 
گذري ويا. هن وٽان ڪو سجهاَء ڪاوناه مالاياو. اوچاتاو 
هڪ ڏهاڙي ليطف سائين جو بيت لبن تي اچي وياو، 

ااڻ ڪاو الاهاام “...  نئون نياپو آياو راڻاي ماالن رات” 
ناارائااڻ ”  ٿاياو ساوچاياام نائااون ناايااپاو ناالاو ڇاو ناه رکااان

شيام جو جنام ڏياناهان اچاڻ وارو هاو هاناد ساناڌ جاي 
عظيم شاعر نارائڻ شيام تي پروگرام، ايپيسوڊ تياار 
ڪيو ۽ ياوٽاياوب تاي اپالاوڊ ڪاياو. ازخاود الاڳ الاڳ 
شخصيتن جا ناال ۽ موضوع ذهن ۾ اڀرڻ لڳاا، ايائان 
اوچتو ان جي شروعات ڪئي. ان پٺيان اهو به مقصاد 
۽ سوچ هئي ته سوشل ميڊيا تي هلڪا ڦلڪا لطيفاا 
۽ ٻيا پاروگارام پاياا گاروپان ۾ اچان. هاناد ساناڌ جاون 
ڪيتريون شخصيتون آهن جن جي وڏي ساهاتاه آهاي 
انهن جي فن ۽ شخصيت تي ادبي پروگرام ڪارياان. 
شيخ اياز، عبدالقادر جوڻيجو، شمشيرالحيدري، عاباده 
پروين، تاجل بيوس، پروفاياسار پاوپاٽاي هاياراناناداڻاي ۽ 
ٻين ڪاياتاريان ادباي شاخاصاياتان تاي پاروگارام اپالاوڊ 
ڪيا آهن، جنهن ۾ هند ساناڌ جاون ادياباائاون شاامال 

اياپاياسااوڊ اپالاوڊ ڪاياا آهاان،  018آهان. هايال تاائايان 
ڪوشش اها رهندي تي ڊيئازروناگ وومايان رائاياٽارس 
جااي پااورهاائااي تااي خاااص پااروگاارام ڪااريااان ائااياان تااه 
انٽرنيشانال ووماياناس ڊي تاي هاناد ساناڌ جاي عاورت 

نائاون ” لياياڪاائان تاي پاروگارام تارتاياب ڪاياا آهان. 
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جااو مااقااصااد هاانااد ساانااڌ وچ ۾ فاااصاالاان کااي “  نااياااپااو
گهٽائڻو آهي. ادب جو ورهااو ٿي نٿو سگهي. اماياد 
ڪريان ٿي ته هند سنڌ جي خايارخاواهان طارفاان ساا  
۽ سهڪار ملندو. مان اوهان سان هاڪ ڳاالاهاه شايائار 
ڪرڻ چاهينديس. مون ريڊياو وائاس آف لاناڊن الِء ٻاه 
سال ڪم ڪيو آهي. لنڊن ماان اماداد اوني صااحاب 
جو فون آيو ته توهان اسان الِء پروگرام ڪريو. سناڌي 
ٻوليَء الِء ڪم ڪري رهيا آهيون ان ۾ تعاون ڪرياو 
اسين رضاڪاراڻي طور ڪجھ خير خواھ ملي قافالاي 
سان جڙيل آهيون. پئسا خرچ ڪرڻ جاي پاوزيشان ۾ 
نه آهيون، هڙان خرچ ڪري ڪم ڪري رهياا آهاياون. 
مون امداد صاحب کي چيو فاڪار ناه ڪاياو ماناهاناجاو 

پاانااهاانااجااي هااڙان ” سااا  سااهااڪااار اوهااان سااان رهااناادو 
ڊبنگ رڪارڊنگ ايڊٽنگ ۽ اسٽوڊيو بڪنگ ڪاري 
مون وقت سر ٻن سالن کان به مٿي رياڊياو وائاس آف 
سنڌ الِء پروگرام پروڊيوس ڪري بااقااعادي پاهاچااياا. 
امداد اونو صاحب تمام ڊيسينٽ ماڻهو آهي، سندس 
الِء ماانااهاانااجااي دل ۾ عاازت آهااي. ساانااڌي ٻااولااي ۽ 
سنڌيت سان سار لڳاي اساان جاي پايُء ۽ مااُء ساڄاي 
عمر عام جي خدمت ڪئي، ڪنهن کي خالي ڪونه 

 موٽايائون، اهي منهنجي پريڻا آهن.
پروين موسيٰ: توهان کي سنڌ هند، آمريڪا )سانا(، 
يو ڪي ۽ ٻين هنڌن تان ڪيترائي ڪيش پرائيز 
گولڊ ميڊل، مئرٽ سرٽيفڪيٽ ۽ ايوارڊ مڃتا طور مليا 
آهن، جيڪا هڪ تما سٺي اچيوومينٽ آهي، هر مڃتا 
تي يقينن خوشي ٿي هوندي، پر خاص ڪهڙي ايوارڊ 
 تي توهان کي تمام گهڻي خوشي محسوس ٿي.

پهرين ڪتاب ڪايائان وسااريان وياڙهاياچان تاي وينا: 
ايڊيوڪيشن ڊپارٽمينٽ طرفان جڏهن ايوارڊ مالاياو تاه 
راتون رات ادبي حلقان ۾ الاڳ الاڳ رِد عامال مالاياا. 
مون کي سمجهه ۾ نه پئي آيو تاه ڪايائان ريائاڪاٽ 
ڪيان، جو ريڊيو ۾ ته ان کاان وڌياڪ پاورهاياو ساالان 
تااائااياان ڪاايااو، ان جااي باارعااڪااس هااڪ ڪااتاااب جااي 
انعام ۽ ان ڪتاب جي ورلڊ ُبڪ فيئر ۾ نمائش الِء 
نيشنل ُبڪ ٽرسٽ طارفاان ماوڪالاڻ پاهارياون ڪاتااب 
اطالعات نشريات کاتي جاي وزيار طارفاان رلاياز ڪارڻ 
جناهان جاي پاهاريان ڪااپاي ماناهاناجاي اماڙ کاي وزيار 
صاحب ڀيٽ ڪئي انهيَء ڪتاب جي نيوز ٽيليويازن 
تي نشر ٿي هڪ سا  خوشين سان جهول ڀرجڻ تاي 
غرور بدران ڪم ڪارڻ جاي جاذباي ۾ وڌياڪ جاذباو 

پيدا ٿيو، مون مڙي واپس نه ڏٺو جستجو جاري آهي. 
ڊاڪٽر سدا رنگاڻي گولڊ ميڊل اياورڊ، رام پاناجاواڻاي 
ٽرسٽ گولڊ ميڊل، شاھ لطيف گولاڊ ماياڊل اياوارڊ ۽ 
ڊاڪٽر رام بخشاڻي، وومين آف تاه ايائار اياوارڊ، هاناد 
ساناڌ کاي پااڻ ۾ ڳااناڍڻ الِء ساائاايان جاي. ايام سايااد 
ايوارڊ ۽ ٻيا ايوارڊ شاامال آهان. دناياا جاي الاڳ الاڳ 
ملڪن ۾ عالمي ڪانفرنسن ۾ پيپر پيش ڪرڻ جاو 

 به موقعو مليو.
پروين موسيٰ: هن انٽرويو الِء توهان جي تعاون جڀي 

 وڏي مهرباني پنهنجن پڙهندڙن الِء ڪو پي ام؟
صاوفاي ساناتان ۽ لاطاياف ساائايان جاي پاريام وينڀا: 

ڀائيچاري جي پيغام کاي اڳاياان رکاي ماذهاب، ذات 
پات جي ڀيد ڀاُء کي پاسيرو رکاي پاريام، ڀاائاياچااري 
۽ ميل ميال  سان سڏ ۾ ساڏ ڏياون. ماان مائاگازيان 
جي ايڊيٽر زاهده ابڙو صاحبه ۽ ڊاڪٽر پارويان ماوسايڪ 
صاحبه اوهان جي دل جاي گاهارائايان ساان شاڪارگاذار 

 آهيان جو توهان پڙهندڙن سان روبرو ڪرايو.
 تتيَء ٿڌيَء ڪاھه ڪانه ويل ويهڻ جي

پنهنجي ادبي سفر ۽ زندگي جي سفر تي نظر وجاهاڻ 
 جو موقعو ڏنو، سا  سالمت. 

 



    2222جون   46 |

 

صاحب جو هاڪ وڏو تاعاارف 
زرعي ماهر طاور ڪاياو وڃاي 
ٿاو. پااڻ زراعات جاي شاعابااي 
۾ زرعااي يااونااياورسااٽااي ٽاانااڊو 
اااام ۾ پاانااهاانااجااي مااحااناات 
پنهنجي خلوص سان جيڪاو 
پاااڻ ماالااهااايااو اٿاان سااو پاااسااو بااه انااتااهااائااي سااگااھااارو 
سااوڀااارو ۽ ساااراهااه جااوڳااو آدااي، پاانااهاانااجااي پاايااشااي 
پنهنجي فيلڊ سان اناتاهاائاي خاوبصاورت ناڀااَء ساان 

گڏوگڏ سندس شخصيت جا ٻيا به ڪاياتارائاي 
تعارف آدن انهن تاعاارفان ماان سانادس 
هااڪ دلااباارانااه تااعااارف آدااي سااناادس 
خاالااوص مااحااباات ۽ پاانااهاانااجااائااپ وارو 
رويو... جنهان سانادس شاخاصايات جاو 
قد ويتر وڌائاي ڇاڏياو آداي، ماون کاي 
اِهو ليندي قطعي وڌاُء ناٿاو ماحاساوس 
ٿئي ته اهڙن باادب، بااخالق، باشعور ۽ 
بااي لااو  فااردن جااي الِء ئااي الکاايااڻااي 
لطيف ر  جو هي امار بايات چايال آداي 

 ته:
 ماڻھو سڀ نه سهڻا پکي سڀ نه هنجهه

ڪنهن ڪنهن ماڻھوَء منجهه اچي بُوَء بهار 
 جي...

سااناادس انااهاايَء تااعااارف ڪاايااتاارائااي پااڙداايااا 
لييا فرد متاثر ڪري سندس مادا  باڻاائاي 
ڇڏيا آدن. اهوئي سبب آدي جو ڪاياتارائاي 
نوجوان، سندس همُعمر  ۽ همعصر پاري پاري 
کاان اچااياو ساااڻاس ماالاناادا آدان ساااڻاس قاارب 
ڪاچاھاارياون ڪااري وٽااانائاس ماحاابات شاافاقاات 
عالاام ۽ ادب جاا فاايااه حاااصال ڪااناادا آداان. 
مٺل به صرف ناالاي جاو ماٺال نااهاي، پار وٽاس 
ڪهي ايندڙن کي جيَء ۾ جايون ڏياڻ جاو فان 
بااه وٽااس ڪاامااال جااو آدااي. ساانااڌ جااي مااهاامااان 
نوازيَء واري روايت جو اهڙو ته امين ٿي بيهانادو 
آدي جو وٽس لنگھي ايندڙ هر مااڻاھاو ناه صارف 
حيران ٿو رهجي وڃي، پار سانادس تاعارياف ڪارڻ 
کان رهاي نااهاي ساگاھانادو، پار سانادس ماحاباوب 

شخاصايات جاو اڃاان باه هاڪ تاعاارف تاماام 
مانائتاو ۽ شااناائاتاو آداي، جاياڪاو سانادس 
زناادگاايَء جااي ساافاار کااي تاااريااخ جااو حصااو 

باناائاي رهاياو آداي، ساو آداي سانادس ادباي 
خدمتون... ادب جاي دناياا ۾ باه پااڻ واهاه جاو پااڻ 

ملهايو اٿس... سانادس ڪاياتارائاي ڪاالام ناه صارف 
زراعات جااي مااوضااوع تااي، پاار ساانااڌ جااي ٻارناادڙ هاار 
مسئلي تي کنيل سندس قلم جا قصا ڪيتارن ئاي 
سنڌي، اردو ۽ انگريزي اخبارن ۽ رساالان ۾ ڇاپاجاي 
وڏو ماُن مرتبو ماڻي چڪا آدن. نه صرف ڪالم، پر 

  short storiesپاڻ ڪيتريون ئي مختصر ڪهاڻيون
باه لااياي ڇااپاائااي پااڻ مااڪاايااو اٿاس... ادبااي پاانااڌ ۾ 

جاي ناالاي ساان “  سفر بخير” سندس پهريون ڪتاب 
آيو جنهن ساناڌي ادب ۾ سافارناامان جاي تاارياخ ۾ 
هڪ نئين روشن سج جاياان جااِء واالري. ان کااناپاوِء 
پااڻ پانااهانااجاي فاياالاڊ يااعانااي زراعاات مااتاعاالاق هااڪ 

“ زرعاي ساوناهاون” انتهائي شاندار ڪتاب 
جااي عاانااوان سااان آڻااي ساانااڌ جااي 
زرعي مسئلن بابت هڪ 
جااااماااع ڪاااتااااب 
ڏيااااائاااااي 
هااااااڪ 
وڏو 

ڪااااااااام 

ساارانااجااام ڏنااو... هاان اڻااٿااڪ شااخااص جااي هااٿاان ۾ 
جھليل قلم جا ڪمال اتاي باس ناٿاا ڪان، پار پااڻ 
پنهنجي سماج پنهنجي ماحول تي اثر اناداز ٿايانادڙ 
در موسمي رنگ ننگ تي نظر رکي ان جاي فاائادن 
۽ نقصانن کي لاياي عاام تاائايان پاهاچاائاي ڌرتايَء 
جي سچي فرد ساچاي عااشاق طاور اڳاي کاان اڳاڀارو 
رهاياو آدااي... اناهاايَء تسالاساال ۾ جااڏهان سانااڌ تايااز 
برساتن جي زد ۾ اچي ٿي وڃي... ۽ سندس قلم به 
اڻ ته جوش کائي ٿو ُاٿي ۽ پااڻ داڪادم عايان ُان  
وقت پنهاناجاي ادباي پاورهائاي جاو شااهاڪاار ناماوناو 

 جي نالي ليي ٿو وٺي...“ ٻوڏ ۽ برساتون”
منهنجي خيال ۾ صحيح معنيڪ ۾ اديب باه اهاوئاي 
آدي جيڪو پنهنجي آسپاس ۾ ٿيندڙ در ُچرُپر تاي 
نظر رکي انهن جاي ُساٺان ۽ خاراب اثارن کاان عاام 
کي آگاهي ڏي، جيڪو اديب اهو ڪم بخوبي ناٿاو 
نڀائي سگھي تاه اهاو باس ناالاي جاو ئاي ادياب ٿاي 
ساگااھااي ٿااو... اصاال ۾ اڄ ماون کااي سااائااياان مااٺاال 

چوٿيان ” جسڪاڻيَء جي تازي ڇپيل چوٿين ڪتاب 
تي ڪجھ ليڻاو هاو... جاياڪاا ڪاوشاش ماون “  اک

ڪافي وقت کان پئي ڪئي، پر ڪجھ مصروفيتان 
سبب ۽ ڪجھ طبيعت جي ناساازگايَء ساباب پاورو 

سانادس شااعاري “  چوٿيان اک” ڪري نه سگھيس... 
جو مجموعو آدي جيڪو هن وقت ُمنهنجي هٿ ۾ 

 052آهااي. اماارتااا ڇااا  گااھاار جااي طاارفااان ڇااپااياال 
 029وايون ۽  9غزل،  8صفحن جي هن ڪتاب ۾ 

ننڍا وڏا نثري نظم شامل آهن. هن بهترين ڪتاب 
جو مهاڳ سنڌ جي ُسڄاڻ شاعر ماحاتارم ساائايان 
نسيم بلوچ لييو آداي. ناوجاوان شااعار آغاا جاان 
آغا جا وياچاار باه وناڊيال آدان. پاياش لافاظ جاي 
عنوان سان ۽ ڪاتااب جاي بائاڪ ٽاائاياٽال تاي 
محترم جعفر جاني جاا ماخاتاصار تااثار لايايال 
آهن. ڪتاب جو ُخوبصورت ٽائيٽل ماحاتارم 
عبدالرسول عباسي جي طرفان ٺاهيال آهاي. 

غايار رواياتاي شااعار جاي غايار ” اداري پااران 
جااي عاانااوان سااان فااقااياار “  روايااتااي شاااعااري

ماحاامااد نول پااناهاانااجاا خااوبصاورت ويااچااار 
ونااڊيااا آهاان. هاان بااهااتاارياان ڪااتاااب جااي 

رپيا رکي  211اداري جي طرفان قيمت 
وئاي آهااي.. دوسااتاان کااي هااي ڪااتاااب 

 هڪ دفعو ضرور پڙدڻ گھرجي...
جاي صافاحان ۾ “  چاوٿايان اک” دااڻاي ڪاتااب  

موجود مواد تي مختصر نظر... مون ڪم ِعلام جاي 

 مٺل جسڪاڻي ۽ چوٿين اک

  ڪت بُتيُتبصرو

 

 مسافر هاليپوٽو
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نظر ۾ سائين مٺل جا غزل، وايون ۽ نظم ان ڪاري 
سگاھاارا ۽ وڻانادڙ آدان جاو اناهان ۾ جاياڪاا ٻاولاي 
استعمال ڪئي اٿس سا اياڏي تاه ساادي ۽ ساھاڻاي 
آدي جو پڙدندي ايئن ٿو محسوس ٿئي اڻ ڪنهن 
سان ڪچھري ٿي رهي هاجاي... ۽ اساان هاڪاٻائاي 

 سان اندر جا احوال اوري رهيا هجون.
صفحي تاي ڏساو سانادس هِان  غازل جاا ڪاجاھ  58

 بند: 
 توڙي جو تون ملين نه ٿو،
 پوِء به آھين مون سان گڏ.
 ڌاريو نه ٿيندئي پنهنجو،
 پنهنجن ۾ ئي اجھو اڏ.

 ٻئي کي وڻندئي غالمي،
 نه وڻندو چم نه وڻندو هڏ.
 مٺل سان ته مرڪي مل،
 ٻين جي ٻيلي پچر ڇڏ.

غزل پڙدو، پڙدندي پاڙدانادي اوهاان لافاظان ۾ ايائان 
وڃائجي ويندؤ جيئن ڪاناهان پاناهاناجاي وڏڙي جاي 
ڪاچاھاريَء جاي ُلااطاف ۾ ماااڻاھاو ُپارڪاياف ٿاو ٿااي 
وڃي... هي اهي نصيحتون آدن جن جاي اساان جاي 
سماج ۾ اصالحي طور تي انتهاائاي گاھاڻاي ۽ وک 
وک تي ضرورت آدي جنهن عمل کي سائين ماٺال 
بخوبي نڀايو آدي... سندس سڀ غزل  اهڙي ميٺاڄ 

 ۽ اصال  سان ٽمٽار آدن...
تاي سانادس هاڪ وائاي پاڙدايام...  21صفحي نمبر 

 پڙدو اوهان به: 
 ڪهڙا آھن حال پرين!

 ڏي خبر خير جي.                                            
 قرب ڪونهي ڪو ڪٿي،
 ڪيئن ٿيو ڪال پرين!

 ڏي خبر خير جي.                                          
 ڪهڙي آھي ٿي خطا،

 ڪهڙي هالن چال پرين!
 ڏي خبر خير جي.                        

 مٺل سان ٿي مٺل،
 مٺل سان نه ڪر تال پرين!

 ڏي خبر خير جي.                                                                                
ماهِر شاعريات ڀلي کڻي هن وائيَء کاي ڪاناهان باه 
ماااپااي سااان ماااپااياان، پاار شاااعااري صاارف اهااا ناااهااي، 
ايال ۽ مااپايال لافاظان  جيڪا عروه جي اناگان ۾ م 
جي مالها هجي، پر ان ۾ هن سماج جي الِء ڪاوباه 
ااُڏ نااه  ُس نااه هااجااي ڪااو س  پاايااغااام نااه هااجااي ڪااو ڏ 
هجي... شاعري نالو آدي سمجھاڻيَء جو رهناماائايَء 
جو رهبريَء جو ۽ جاڳائڻ جو... جيڪا ريات ساائايان 

 مٺل واهه جي نڀائي آدي.
  : تي هيَء وائي 21يا وري صفحي 

 ڪچا سنگ نه لُڻجانِء او ڇوري
 ڪچا سنگ نه لُڻجانِء...

 ڪچا ڌاڳا نه تُڻجانِء او ڇوري
 ڪچا سنگ نه لُڻجانِء...

اهااي عااجاايااب رنااگ ۽ رماازون رکااياال آداان ڪااتاااب 
 جي صفحن ۾ ڇپيل وائي صنف ۾...“ چوٿين اک”

 هاڻي صفا مختصر نظر نظمن جي صفحن تي...
صفحي تي لييال هاي ناظام تاه صافاا  01مون کي 

 ڪمال جو لڳو آدي
 ڏسو ڀال: 

 طبيبن کي ڪجھ،
 چئي نٿو سگھجي،

 دل جي عالمي ڏينهن تي به،
 دل بيهو رهي!

ڪيڏي وڏي ڳالھ سا به صرف چند لفظان ۾ ڏاني 
ڪماليت سان چيل آدي... دل جو لڳڻ، دل جو ُٽٽُڻ 
۽ دل جو ُڦرجڻ ته عام ليجي ٿاو ۽ لاياجاي پاياو... 
پر دل جي عالمي ڏينهن جاي ڳاالاھ ۽ وري دل جاو 
بايااهااڻ... هااي ڪااهااڙيااون ڪاياافاايااتااون آداان جاايااڪااي 

 سندس قلم جي نوڪ مان ُڦٽي نڪتيون آدن....!!
تي صفا پتڪڙو نظم پاڙداي  21وري صفحي نمبر 

 دنگ رهجي ويس: 
 پيار جي حوالي سان،
 مون کان نه ُپڇجو،
 عشق ۾ آئون،

 ميهار رهيو آھيان...
عشاق جاو اهاڙو سا  لاياڻ باه هار ڪااناهان وس جااي 
ڳالھ ناهي... ڇو ته هتي ڪوبه سير نااهاي هاي ساوا 
سيرن جو دور ٿو هلي... هتي ماپن ۽ ماڻان ۾ آڻاي 
داار شاايِء جااي اهاامااياات کااي گااھااٽااايااو ٿااو وڃااي، پاار 

 سچيت ڪڏهن به اها سوچ ناهن رکندا.
تاي هاڪ اهاڙو  20وري صفا اڳاتاي صافاحاي نامابار 

 نظم آهي جيڪو بار بار پڙهي پيو پڙهان:
 آئون

 مون جهڙن سان آھيان
 ۽ خوش آھيان

 تنهنجي خبر اٿم
 پاڻ جهڙا سمجھي

 جن سان هوندو آھين
 اهي تو جهڙا آھن
 مفاد هوندو اٿن
 گڏ هوندا آھن

 مفاد نه هوندو اٿن
 گڏ نه هوندا آھن
 وقتي طور گڏ

 ۽ وري

 پنهنجي ُمنهن مٿي
 نه تون بدلبين
 نه تو جهڙا بدلبا

 آئون جهڙو آھيان تهڙو آھيان،
 تون جهڙو آھين تهڙو آھين...

هي نظم ناهي هاڪ آرساي آداي ۽ آرساياون ڪاوڙ 
ناهن ڳالهائيانادياون. ساائايان ماٺال جاو هاي ڪاتااب 

سڄو ئي آرسيَء جياان لڳاو اٿام ماون “  چوٿين اک” 
ان کي پڙدندي پڙدنادي ُان  ۾ پاناهاناجاا ڪاياتارائاي 
رنگين ۽ بالاياڪ اياناڊ وائاٽ عاڪاس پساياا آدان... 
هڪ تخلاياقاڪاار جاي اهاا ڪاماالايات ۽ ڪاامايااباي 
چئبي جو سندس تخليقون هر پڙدندڙ کي پاناهاناجاو 

 درد لڳن ۽ پنهنجو ايذاُء لڳن...
تي جياڪاو ناثاري ناظام پاڙدايام  055صفحي نمبر 

سو پاڙداڻ ساان ذدان ۾ وڏي مااناڌاڻ ماچاائاي وياو، 
نظم جو هڪ هڪ لفظ هڪ اهڙو فلسفو بيان ٿيال 
هو جنهن تي تمام گھڻو ليي سگھجي ٿو. سائين 

 ليي ٿو:
 ٻيلي ڏاهو ٿيُء،
 ادا ڏاهو ٿيُء،
 ڀاُء ڏاهو ٿيُء
 پيارا ڏاهو ٿيُء

 پاڻ سڀ
 ڏاهو ٿيڻ جون،

 منٿون ڪريون ٿا،
 ۽ لطيف سائين،

 جيڪو سونهون سنڌ جو،
 سو چوي ٿو:

 اال ڏاهي َم ٿيان،”
 ،“ڏاهيون ڏُک ڏسن
 پاڻ سڀ چريا يا

 لطيف سرڪار ڇو،
 ايئن چيو!؟

سائين مٺل جسڪاڻيَء جو هي ڪتاب سنڌي ادب 
۾ ڪهڙي معيار جاو ڪاتااب آهاي ان جاو فاياصالاو 
پڙدندڙ ئي وڌيڪ بهتر نماوناي ڪاري ساگاھانادا، ۽ 
هن ڪتاب تي اڃان بهتر نموني وڏا عالام ۽ ادياب 
لاياي ساگاھاان ٿاا ياقاياانان ڪاافاي سااٿاي ماناهااناجااي 
ڳالهين سان ماتافاق ناه باه ٿايانادا ماون تاه پاناهاناجاي 
ٻوليَء جي انتهائي معتبر ۽ ُسڄاڻ لييڪ ۽ شااعار 
جي بنِھ ٿورڙي حوصال افزائي ڪئي آدي ساا شاال 

 قابِل قبول پوي...
دل جااي گااهااراياان سااان چاااهاايااان ٿااو تااه هااي اڻااٿااڪ 
شخص سدائين علم ۽ ادب جا روشن ڏيئاا ٻااريانادو 

 رهي ۽ منزلون ماڻيندو رهي...
*** 
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ماان پاناهاناجاي ” چوين ٿاو تاه،  
تاخاالااياق جااي ساااراهااه تااي ڏانو 

 “خوش ٿيندو آهيان.
ڀڳااوان کااي بااه ” مااون وراڻاايااو: 

سااااراهااااه وڻااااي ٿااااي مااااان تااااه 
 “ آخرڪار گنهگار بندو آهيان.

*** 
 Some thing is betterانگريزي جي چاوڻاي آهاي تاه 

than nothing  يعني ڪجهه نه هئڻ کان ڪجهاه هائاڻ
 بهتر آهي.

مان چوان ٿو: غل  يا بي عقلي هئاڻ کاان ڪاجاهاه ناه 
 Nothing is better than non)هئڻ ئي بهتار آهاي. 

sense) 
*** 

 (Explore)جيڪاڏهان تاوهاان ڪاجاهاه ماعالاوم ڪارڻ 
 چاهيو ٿا ته سوال ٺاهيو، سوال ڪريو.

*** 
هي تنهاناجاو درد آهاي، هاي ماناهاناجاو درد آهاي، هاي 

 تنهنجي خوشي آهي، هي منهنجي خوشي آهي...
اچو ته انفرادي دردن ۽ خوشين کي ڳوهي اهاڙو ضامايار 
ٺاهيون، جنهن ۾ سڀني جي درد جو ڪرب ماحاساوس 
ٿئي ۽ جنهان ۾ ساڀاناي جاون گاڏيال خاوشاياون پساي 

 سگهجن. 
*** 

موڪلاياو،  SMSڪنهن دوست ٿر جي ڪوئلي متعلق 
جنهن ۾ ٻڌايو آهي ته ٿر ۾ ڪوئلي جا ايڏا وڏا ذخيرا 
آهن جو ان مان ايتاري باجالاي پايادا ٿاي ساگاهاي ٿاي، 
جيڪا چاليهه سالن تائين پوري ملڪ جاون ضارورتاون 

کااي عااام  SMSپاورياون ڪاري ساگااهاي ٿااي. هاان ان 
 ڪرڻ جو پڻ چيو آهي. 

منهنجو ان دوست کي سادو عره اهو آهاي تاه ٻايالاي 
هاٿيَء کي هندستان نه ڏيياريو. اهي اڃان تائين اساان 
کي اسان جي ڌرتيَء مان نڪرندڙ تايال ۽ گائاس جاي 
رائلٽي ڏيڻ الِء تيار ناهن ته وري ڪوئلي جي ڪهاڙي 
ڏيندا  تنهنڪري اهو ڪوئلو جيجل ماُء جي ڪک ۾ 

 پنهنجن ٻچڙن الِء پوريو ئي رهي ته بهتر آهي. 
*** 

بغاوت انسان ۾ فطري طاور ساماايال آهاي، ماناهاناجاي 
نظر ۾ بغاوت جاو ماطالاب آهاي پاناهاناجاي وجاود جاي 
باارتااري مااڪااائااڻ الِء طاااقاات (جساامااانااي، روحااانااي يااا 

 نظرياتي  جو استعمال.
تڏهن ته مان چوندو آهيان تاه اناا الاحاق جاو ناعارو خاود 
انسان جو پالڻهار جي هستي مٿي پنهنجي وجود جاي 

 برتري جو باغيانه اظهار آهي.
*** 

ترقي يافته ملڪ تيستائايان خاوشاحاالاي جاو مازو وٺاي 
نٿا سگهن ۽ پنهنجي ساياڪاياورٽاي کاي ياقاياناي ناٿاا 
بڻائي سگهن جيستائيان بااقاي دناياا جاي مالاڪان ۾ 

 غربت موجود آهي. 
*** 
 (Calculated Persons)سوچي سمجهي هلندڙ ماڻهن 

جي ڪم ڪرڻ جي هڪ حد آهي ۽ هنن کاي ناتاياجاا 
 به ان پٽاندر (حد اندر  ملندا آهن.

باناا  (Devoted Persons)جڏهن ته پيار ڪندڙ ماڻهاو 
حساب ۽ بنا حد جي ڪم ڪانادا آهان ۽ ڪاڏهان باه 
نتيجن ملڻ جو نه سوچايانادا آهان، اناهايَء ڪاري هانان 

 کي الڀ به اڻ ميو ملندو آهي. 
*** 

طاقت ۽ خود پسندي هميشه ماڻهو کي آئاياناي جاياان 
الااٽااو عااڪااس ڏسااياانااديااون آهاان ۽ اناادر جااي رو  کااي 
ماري ڇڏينديون آهن. نتيجي طور وقت ۽ حالتاون پاوِء 

 ان ماڻهو کي ماري ۽ مٽائي ڇڏينديون آهن. 
*** 

وقفي يا ساهي الِء عام طور تاي چاياو ويانادو آهاي تاه 
اها منزل کان هٽائي ڇڏيندي آهي ۽ باعاه اوقاات ان 
جي ڪري پيدا ٿيل سستي تخليقي ڪم کاي ماتااثار 
ڪندي آهي ۽ اڳاتاي هالاي زنادگايَء جاا ساڀ در باناد 

 ڪري ڇڏيندي آهي. 
پر ايئن به ناهي، بعه اوقات وقافاو ياا سااهاي مااڻاهاو 
جي وکريل تاواناائايان کاي ماياڙي گاڏ ڪانادي آهاي ۽ 
ماڻهو هڪ ڀيرو وري نائايان جاذباي ساان زنادگاي جاي 
نون ۽ ااااتال رخان کاي ڳاولاڻ جاي تاالش ۾ ناڪاري 

 پوندو آهي. 
*** 

آئون توکي گڊ مارننگ، گڊ نون، گاڊ اياوناناگ ياا گاڊ 
نائيٽ نه چوندس، پر تاوکاي سادائايان دل جاي وياجاهاو 

 محسوس ڪندي ايوريڊي گڊ ڊي چوندس. 
*** 

مئٿيمائاٽاڪاس جاا فاارماوال ماثاال طاور: فاره ڪارياو 
(Suppose)  استعمال ڪري بيان ۽ ثاابات ڪاياا ويانادا

 آهن.
ساان  (Suppose)تنهاناڪاري هااڻاي ئاي فاره ڪارياو 

شروع ڪيو، ان تاي غاور وياچاار ڪاياو، اڳاتاي وڌو ۽ 
 زندگيَء کي نتيجن تائين پهچايو. 

*** 
هميشه تصور ڪيولخواب ڏسو، اهي توهان جاي قاوت 
مدافعت وڌائيندا ۽ هڪ ڏينهن توهان جا خواب ضارور 

 ساڀيان ٿيندا.
*** 

جيتوڻيڪ خواب حقيقي دنيا ۾ وجود ڪاوناه ٿاا رکان، 
پر عمل ان جي هئڻ کي نه صرف يقيني بڻائي ٿو، پر 

 عملي جامو به پارائي ٿو.
*** 

هااڪ انااگاارياازي چااوڻاايَء جااو تاارجاامااو آهااي تااه ناااشااتااو 
بادشاهن وانگر ڪريو، ٻنپهرن جي ماني شهزادن جيان 

 ڪريو ۽ رات جي ماني فقيرن جيان ڪريو.
۽ اسان ناشتو فقيرن وانگر، ٻنپهرن جي ماني شاهازادن 
جيان ۽ رات جي ماني بادشاهن جيان کائون ٿا ته پاوِء 
اسان هڪ سٺي ۽ صحتمند زندگي جي ڪيئان اماياد 

 ڪري سگهون ٿا. 
*** 

هڪ جديد تحقيق جي ماطااباق روئاڻ صاحات جاي الِء 
 فائديمند آهي.

تنهاناڪاري هااڻاي جاياڪاڏهان ڪاو مشاڪال وقات ۾ 
روئي پوي ته هاو پاناهاناجاي بازدلاي لاڪاائايانادي چائاي 
سگهي ٿو آئاون تاه باس صاحات کاي بارقارار رکاڻ الِء 

 روئي رهيو آهيان. 
*** 

جاايااڪااڏهاان هااي دناايااا هااڪ ڪااتاااب جاايااان آهااي تااه 
 محبوب ان جو مرڪزي خيال آهي. 

*** 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 تون 

 ڀون سنڌي
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 غالم علي کوساڻي

ملڪ کي بچائڻ ۽ ان کي 
قائم رکڻ جو صرف هڪڙو 
طريقو آهي ته هن ملڪ ۾ 
هڪدم حقيقي ۽ سچو 
جمهوري نظام قائم ڪجي 
۽ ان کي مروجه طريقي سان 
حق ۽ انصاف جي بنياد تي هالئجي. فوري طور تي 
هن وقت هڪ عارضي قومي حڪومت جو اعالن 
ڪري، فوري طور تي آزادانه، منصفانه هر قسم جي 
ڌانڌلي يا مداخلت کانسواِء اليڪشن ڪرايا وڃن ۽ 
اڪثريت چونڊيل پارٽي کي حڪومت ڪرڻ جي ۽ 
پنهنجو آئيني مدو پورو ڪرڻ جو حق هجي. آئين 
قانون جي مڪمل پابندي ڪئي وڃي. مڪمل 
صوبائي خود مختياري ڏني وڃي صرف چار کاتا 
مرڪز وٽ باقي سڀ انتظام صوبن حوالي. 
اسيمبلين ۾ پڻ س ، حق ۽ انصاف جي بنياد تي 
انقالبي فيصال ڪيا وڃن، صوبي جي آمدني صوبي 
۾ خرچ ڪرڻ، فوري ۽ اهم مسئلن تي هنگامي 
بنيادن تي فيصال ڪيا وڃن. مثال طور: تعليم، 
صحت، انصاف ۽ معاشي حقن جي حاصالت وغيره. 
اهڙا انقالبي قدم کڻجن جو عام مظلوم هاري ۽ 
مزدور کي حق ملڻ لڳن. اهڙي ريت بار بار 
اليڪشنون ٿينديون رهن ته آئون سمجهان ٿو ته نه 
صرف هي ملڪ بچي ويندو، پر هتي رهندڙ عوام به 
چند سالن ۾ خوشحالي کي ماڻڻ لڳندو. علم سان 
روشني وڌندي، ماڻهن کي ڪجهه ڪجهه حق ملڻ 
شروع ٿيندا ته انهن کي ملڪ سان به محبت ٿي 
ويندي. دهشتگرديون، ڌاڙا، ڦرون، اغوا، زنا، رشوت، 
ٺڳي ۽ فريب مطلب ته اهي سڀ بيماريون آهستي 
آهستي جيئن جيئن تعليم وڌندي، جيئن علم جي 
روشني پيڙجندي تيئن برايون به ختم ٿينديون ۽ 
جلد ئي هي ملڪ ۽ هتي جو عوام به خوشحال ٿي 
ويندو، پر شر  اهو آهي ته هتي سچي جمهوريت 

 قائم ڪري سچائي ۽ انصاف سان هالئجي. 
**** 
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شاهه لطيف ڀٽائي عظيم ۽ بي مثال شاعر، الجواب 

موسيقار انائي سئو سال اڳ هن ئي مٽيَء اهڙو 
عظيم الشان ماڻهو پيدا ڪيو، جنهن سنڌ ڌرتيَء 
جي بي مثال تهذيب، تمدن، ٻولي ۽ تاريخ کي زنده 
جاويد بڻائي پاڻ سان گڏ ڌرتي ۽ قوم کي به سڄي 
دنيا جي اڳيان عظيم بڻائي ڇڏيو. اڃا ته دنيا وارا 
اسان جي لطيف جو پورو حسن ۽ ڪمال ڏسي نه 
سگهيا آهن ۽ جڏهن ڏسندا ته لطيف ڏانهن ۽ هن 

 ڌرتيَء ڏانهن ڊوڙندا، دنيا وارا. 
**** 

 0995مارچ  12
نور محمد ۽ مون پروگرام ٺاهيو ته ڪراچي هلجي 
جو مون کي ڪئمرا ٺهراڻي هئي. نورو کي شيخ اياز 
صاحب سان ملڻو هو ۽ نور محمد چيو ته محترم 
ابراهيم جويو ۽ شايد مراد علي مرزا صاحب به هلن، 
ان ڪري مون واري ڪار تي هلنداسين. مون به ها ته 
ڪئي، پر مون کي کٽڪو هو ته ڪٿي مون واري 
پراڻي ڪار دوکو نه ڏي، پر مون ان جو ذڪر ڪونه 
ڪيو ته متان اهو سمجهن ته گالن لهرائي ٿو. 
پروگرام مطابق نور محمد، جويو صاحب، رئوف ۽ 

وڳي روانا ٿياسين، مرزا صاحب  9مان صبح جو 
ڪنهن ڪم سبب نه هلي سگهيا. اسين اٽڪل 

وڳي ڪراچي پهتاسين ۽ اول ڪئمرا ٺهرائڻ  05:21
الِء ڏيڻ واسطي نار  ناظم آباد ۾ اڌ منو ڪالڪ 
دڪان ڳوليندا نيٺ پهتاسين. ڪئمرا ڏيئي واپس 
صدر ڏانهن هلياسين. جويو صاحب پڇيو ته اول اياز 
وٽ هلجي يا پهرين ماني کائون. مون تجويز ڏني ته 
صدر ۾ ئي اسٽوڊنٽ برياني سٺي ٿي ملي اتي به 
ماني کائي سگهجي ٿي، پر فيصلو ٿيو ته اول شيخ 

وڳي آرام ڪندو  5اياز وٽ هلجي، ڇاڪاڻ ته اياز 
آهي. سو اسان اوڏانهن وياسين، ڪلفٽن پل جي 
هڪ پاسي کاٻي هٿ تي پرنس ڪامپليڪس ۾ 

تي پهتاسين. اياز سائين خوشي ۽  51فليٽ نمبر 
حب سان مليو، هن پروف پئي ڏٺا. جويو صاحب 
سان پنهنجن ڪتابن جي ڇپائي متعلق ڳالهه ٻولهه 
ڪئي ۽ شيخ اياز سهڻي جي طارق اشرف تي ڏانو 
ڪاوڙيل هو. خاص طور تي سهڻي ۾ شايع ٿيل 
ڪجهه مواد تي. اياز کي مون پهريون ڀيرو ايڏو 

ناراه نه ڏٺو هو، طارق تي ڏانا سخت لفظ ٿي 
استعمال ڪيائين. جنهن مان هن جي ناراضگيَء 

 جي شدت جو اندازو پئي ٿيو. 
**** 
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اسان ڪالڪ منو اياز وٽ ويٺاسين جتان جويو 
صاحب پنهنجي فرزند کي فون ڪئي، جنهن چيو ته 
ماني هن جي گهر تي اچي کائو. پوِء اسان اياز کي 
شام جو اچڻ الِء چئي روانا ٿياسين. انجنيئر آهي، 
ڪراچيَء ۾ هن جو تمام سٺو گهر هو، ٻه ٻار هئس 
ڇوڪري ۽ ڇوڪرو. هن تمام سٺي ماني کارائي. 
ڪرڪيٽ مي  ورلڊ ڪپ جي سلسلي ۾ انڊيا 
پاڪستان جي مئ  چالو هئي جيڪا پڻ ٿوري اتي 
ڏٺيسين ۽ پوِء وري اتان روانا ٿي صدر ۾ آياسين 
جو نور محمد، رئوف ۽ جويو صاحب کي پڻ ڪجهه 
ڪئسٽون وٺڻيون هيون. مون به ٻارن الِء ڪارٽون 

ٿيا،  2وغيره جي ڪئسٽ ورتي. صدر ۾ اسان کي 
ڪئمرا واري ستين وڳي شام جو ٽائيم ڏنو هو ان 
ڪري جويو صاحب چيو ته اياز وٽ ٿا هلون، اياز وٽ 
پهتاسين، اتي هڪ هندو ڇوڪرو به آيو. اياز وٽ 
ڪچهري ڏاني سٺي ٿي. خاص طور تي ڀڳوان 
رجنيش جي لييل ڪتاب تي. هن جي آمريڪا ۽ 
يور  مان نيڪالي تي. هن جي نظرئي ۽ پوئلڳن 
تي هن جي وسيع ملڪيت تي، اياز سائين وٽ 
رجنيش جي ڪيئي ڪتابن ۽ ڪئسٽن جو 
ڪيٽالر به هو، اياز جو ڳالهيون، ميٽا فزڪس واري 
فلسفي جي قريب هيون. جنهن ۾ الهامي قوتون، 
روحاني طاقت وغيره، پر جويو صاحب ان ميٽا 
فزڪس جي سخت خالف. جويو صاحب انهن اڻ ڏٺل 
۽ اڻ ثابت ٿيل ۽ اهڙين الهامي قوتن تي بلڪل 
يقين نه پيو رکي ۽ هر هر اهو پيو چوي ته ڀال ڀڳوان 
رجنيش جو فلسفو آخر آهي ڇا ۽ ان ۾ مظلوم 
ماڻهن جي بهتري ۽ ڀالئي جو ڪهڙو پهلو آهي  ۽ 
جويو صاحب پنهنجي خيال جو ماڻهو آهي، انهيَء 
ڪري اياز ۽ جويو صاحب پنهنجي سوچ ۽ فڪر ۾ 
هاڻ مختلف آهن. جويو صاحب انهيَء تي اياز جي به 

 خالف آهي ته اياز جي اها سوچ درست نه آهي. 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 25 
فيربوري
1992 
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  ،دل جااي ڌرتااي خااوبصااورت احساااساان
پريت ڀري رشتن ۽ سچي دوستاي جاي آڌار 

 تي سرسبز رهي ٿي.
  دل جاااي قااابااارساااتاااان ۾ دفااان ٿااايااال

ڪاهااڻايان جاو درد ڪااو ئاي وجاود ساناڀاااري 
 سگهي ٿو.

  دل آزاري ڪاارڻ ڪااو بااهااتاارياان عااماال تااه ناااهااي، پاار افسااوس
ااڪلهه معاشري ۾ وڏي عاروج تاي شاوق ساان ٿايانادي ناظار 

 اچي ٿو.
  خياالان جاي دناياا ڪاياتاري خاوبصاورت ٿائاي ٿاي باس ساو باه

 گهڙي پل الِء..!!
 !!..خوابن جي دنيا ۾ زندگي مرڪي به ٿي ته ڇرڪي به ٿي 
  اکين جي آڳر ۾ خوبصورت خيال پلجان ٿاا ۽ ڀايااناڪ خاواب

 به ٽٽن ٿا.
  وڇايل نيڻ ۽ وڃايل رستا ڪڏهن ڪڏهن هڪاڙي پال ۾ ئاي

 وڇوڙي جو عذاب ڀوڳين ٿا.
  آڪاش تي اڏامندڙ پيين جي وڳر جي پاريات باه مااڻاهاپاي الِء

 سندر مثال آهي...!!
  تپندڙ واري تي پيرين اگهاڙي ٻار جو درد ۽ ڀاٽاڪايال مساافار

 جي ڊگهي مسافري جي اذيت ڀال سڀڪو ڪٿي ٿو ااڻي..!!
  ڀلي هيڪر گالبي ڪليون باھاار ماوسام ۾ ٽاڙي گالاشان کاي

خوبصورت بڻائيان جاياڪار حايااتاي ۾ حاوصالاو آهاي تاه خازان 
جهڙي مند به مرڪن جا انبار ٿا اڀاري پاون ۽ ڪاائاناات ٽاڙي 

 پئي ٿي.
  حياتي جا پنڌ ڪڏهن ٻاروتڻ جي ٻياڙي تاي تاه ڪاڏهان وري

جواني جي گهوڙي تي روان دوان رهن ٿا ماگار ٻاڍاپاي ۾ جاناد 
مااضايَء جاي ڊگاهان پاناڌن جاي ياادگاياري ساان گاهاڻاو ڪاري 

 سلهاڙيل رهي ٿي.
  اوچي حويلي جي ٻاهرين ڇانو ۾ ڪام ڪانادڙ هاڪ مازور جاا

خواب ۽ خياال اناهايَء جاي کالايال اکايان جاو گاهاڙي الِء ُڪال 
 سرمايو ئي ٿين ٿا...!!

  چنڊ سان ڳالهيون ڪندڙ ننڍڙن ٻارڙن جا ٻاتا ٻول هڪ ٿڪل
ٽٽل وجود کي ٻڌندي دنيا جا سمورا غام وسااري مارڪاڻ تاي 

 مجبور ڪريو ڇڏين..!!
  هااجااتااون ۽ مااحاابااتااون هاان هاالااناادڙ حااال ۾ بااس ماااضااي جااي

جھروڪن کي تڪيندي ماحاساوس ڪارائايان ٿاياون تاه واقاعاي 
 وڃايل پل ڪڏهن موٽڻا ناهن.

  چنڊ جي چانڊوڪايان هاياٺ جاوڙيال خاوابان جاي ڪاائاناات جاا
 رنگ تمام گهڻا دلفريب ٿين ٿا...!!

  پيايان جاي هاجارت جاي درد تاي ساوچايانادي نارم دل رکانادڙ
 وجودن جي اکين ۾ به نير وهي وڃن ٿا...!!

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 دل 

 نفيس نهڙي
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ڏاني تفصيل ۽ مجرمااڻاي لاطاف وٺانادڙ اناداز ۾ دناياا جاي عاظايام 
مااڻااهان جاي ازدواجاي صاادمان کاي بايااان ڪاايااو، هاااڻاي عاماار کاايااس 

 -سرزنش ڪرڻ بجاِء سانادس قصاا ڏاني شاوق ساان ٻاڌي رهاياو هاو
جڏهن جهان شرارت مان خاموش ٿيڻ جي ڌمڪي ڏني ته هن کيس 
قصن کي جاري رکڻ جي منٿ ڪئاي ۽ کاياس الڏ ماان اهاي قصاا 
ٻڌائڻ الِء چوندو رهيو حاالنڪه کيس اها خبر هئاي تاه ان ڪاهااڻايَء 

 -جو انجام ڇا ٿيڻ وارو آهي
خليافاي جاو  -ڪري ڇڏي، پر سندس رو  مرجهايل هو“  ها” جيئن ته امير المومنين الچار ٿي 

جواب ٻڌندي ئي طغرل بغداد الِء روانو ٿيو ۽ اڃان شهر پهتو ئي نه هو ته پنهنجي وزير کاي 
شهر جي خبر چار وٺڻ الِء پنهنجي اڳيان ڊوڙايائين، شاديَء جون تياريون ٿي رهيون هيون ان 

 -کان با خبر ٿيڻ الِء هو ڏانو بي صبرو ٿي رهيو هو
خليفي جي محل ۾ پهچندي ئي قاصد هٿان اها ڳالهه صاف صاف چورائي وئي ته جاياتاري 
حد تائين نڪا  نامي جو تعلق آهي، ان جي پورائي ٿي ويندي، پر رهيو زال ماڙس جاو پااڻ 

ڇو ته اهم نقطو اتحاد جي پاساداري آهاي، جاوڙي ” ۾ ملڻ ته ان جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي، 
 “-جو ميال  نه

 -وزير جي ڪاوڙ عروج تي هئي، پر هن پنهنجو ضب  هٿان نه وڃايو
ان مطابق مان اوهاان کاي ” هن وضاحت ڪئي “  طغرل بيگ کي جيسائين مان سڪاڻان ٿو،” 

بنا ڪنهن شڪ ۽ شبهي جي اهو يقين ٿو ڏياريان ته هو ميال  کي ڪنهن به طر  ثااناوي 
 “-درجو ناهي ڏيندو

حقيقت اها آهي ته پنهنجي شوق جي گرمي جي مظاهري طور سلطان ان ۾ ڪابه گهٽتائاي 
نه رکي ته هو پنهنجن سپاهين کي بلڪل تيار حالت ۾ رکي انهن کي باغاداد کاي قاباضاي 

خليفي کي آڻ مڪڻي پئي ۽ ميال   -۾ رکڻ ۽ خليفي جي محل جو گهيراُء ڪرڻ الِء چوي
شهزادي سونين تارن سان ٺهيل قالين واري هنڌ تي ويٺل هئي طغرل بيگ ڪمري ۾  -ٿيو

“ پوِء سندس عازت افازائاي ڪاياائايان”  -داخل ٿيو ۽ سندس سامهون واري زمين کي چميائين
واقعو ٻڌائڻ وارا تصديق ڪن ٿا ته ان دوران شهزادي پنهنجي چهري تان نقاب نه کنيو، هڪ 

هو هر روز قيمتي تاحافاه “  -لفظ نه ڪڇي ۽ نه ئي سندس موجودگيَء کي ڪا اهميت ڏنائين
کڻي ويندو هو ۽ هر روز سندس عزت افزائي ڪندو هو، ليڪن هڪ دفعو به شهزاديَء کاياس 

کانپوِء سندس انتظار ڪنادا هائاا ڇاو تاه “  مالقات” پنهنجو چهرو نه ڏيياريو ڪيترائي ماڻهو 
ان وقت جو مازاج اياتارو نشاوناماا حااصال ڪاري چاڪاو هاونادو هاو جاو هاو سانادن ساماورياون 

 -فرمائشون پوريون ڪري ڇڏيندو هو ۽ بي ڌڙڪ تحفه تحائف عطا ڪيائين ٿي
 -ٻڍاپي ۽ غرور جي ان ميال  مان ڪو اوالد نه ٿيو ڇهن مهينن کانپوِء ئي طاغارل ماري وياو

اها ڳالهه عام طور تي مشهور هئي ته هو ٻار پيدا ڪرڻ جي قابل نه هاو، پاناهاناجان پاهاريان 
ٻن زالن کي طالق ڏيئي چڪو هو ۽ ان ڪمزوريَء جي تهمت به انهن مٿان ماڙهاي هائاائايان 
جنهن جو شڪار هو پاڻ هو. پنهنجايان عاورتان، زالان ۽ ڪانايازن جاي ان لڳااتاار عامال کاي 
ڏسندي کيس ان حقيقت جو مقابلو ڪرڻ گهرجي ها ته جيڪڏهن منجهس ڪو نقص هو ته 
اهو سندس اندر ئي هو. نجومين، عاملن ۽ عطائين سان رجوع ڪرڻ تي هاي نساخاو ڏساياو 
ويو هو ته هو مهيني جي آخر ۾ ڪنهن نئين ااول ٻار جي طهر ٿيل کال جاو ٽاڪارو ڳاهاي 

پر ان مان به ڪو نتيجو نه نڪتو ۽ نه چاهيندي به کيس س  جي اڳياان گاوڏا کاوڙڻاا  -ڇڏي
پيا، پر ان عيب کان پنهنجي سپاهين جي اڳيان داغدار ٿيڻ کان بچاُء الِء هن هاڪ نااقاابال 
مطمئن عاشق طور مشهور ڪيو هو جنهن جو اظهار درٻاار ۾ هاو هان طار  ڪانادو هاو جاو 
ننڍي کان ننڍي سفر ۾ سڄو حرم پنهنجي پٺيان کڻي گهمندو هو پنهنجي هم نشيانان ۽ 
رفيقن جي اڳيان گفتگو دوران پنهنجي ڪارڪردگيَء جو ذڪر ضروري موضوع سماجاهانادو 
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هو ۽ اهو اڪاثار ٿايانادو هاو تاه سانادس آفاياسار ۽ غايار 
ملڪي مالقاتي به سانادس مارداناه قاوت جاي پارساتاش 
ڪندا هئا سانادس تاواناائاي کاي خاراج تاحاسايان پاياش 
ڪرڻ کانپوِء ان کان خاص نسخه ۽ ويدن جا ڏنل امرت 

 -وارا نسخه پيا پڇندا هئا
سانادس ساونايان تاارن ساان  -ايئن سيده بيواهه ٿي وئي

ٺهيل سيج سڪي ٿي وئي، پر هن شاڪاايات ناه ڪائاي 
سلطنت اڃاان  -اقتدار جي خالي جڳهه ڳنڀير مسئلو هو

ويجهڙائي ۾ ئي جنم ورتو هو ۽ ان جاو ناالاو پاوشاياده 
طر  سندن ابن ڏاڏن جي نالي تي رکيو ويو هاو جاناهان 

ڇاا سانادس باي اوالد  -جو حقيقي بااناي طاغارل ئاي هاو
هجڻ هاڻي اوڀر کي سياسي انتشار ۾ وجهي ڇاڏيانادو  
ڀائر، ڀائيٽا، ماسات تعداد ۾ بيشمار هئا ۽ هونائان باه 
ترڪ پيدائشي حق يا قانون واري ورهاست کي مڪينادا 

 -ئي ڪونه هئا
تمام جلد ئي هڪ فرد پنهنجو پاڻ کاي ساڄاي ناظاام 

ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو: الپ ارسالن، ولد  تي مسل 
ڪجهه ئي مهينن اندر هو خاانادان جاي ساڀاناي  -چغري

ئي ماڻهن ماٿاان حااوي ٿاي وياو، ڪاجاهاه کاي ماارائاي 
ڇڏيائين ۽ ڪن جي وفاداري جاي قايامات ڏيائاي خارياد 
ڪيائين هو جلد ئي هڪ عظايام حاڪاماران جاي رو  
۾ پناهاناجاي رعااياا جاي سااماهاون ظااهار ٿاياڻ وارو هاو 
جيڪو نه صرف مستحڪام هاو، پار انصااف پساناد باه 
هو، پر ان جي باوجود هڪ افواهاه سانادس پاياڇاو ڪارڻ 
واري هئي، جنهن جي پالنا ان جي دشمنن ڪئي هائاي

جتي طغرل جي مردانه قوت جي هاام هائاي ۽ چارچاا  -
هئا، الپ ارسالن نون ٻارن جو پيُء هو، پنهنجي طور ۽ 
طريقن جي ڪري مخالف جنس ۾ افاواهان جاي ڪاري 
اهڙو مشهور ٿاي وياو جاو صاناف ناازڪ ۾ کاياس ڪاا 

جي نالي ساان “ زنخا”ڪشش نظر نٿي آئي دشمنن ۾ 
ساڏيااو وياانادو هاو ۽ سااناادس درٻاااري گاافاتااگاو دوران ان 
شرمنده ڪرڻ واري موضوع تي ڳالهائڻ کان لناوائايانادا 

اها ئي بدنامي هئي جيڪا سندس زوال جو سبب  -هئا
بڻجي وئي، چاهي هو ان جاو مساتاحاق رهاياو هاو ياا ناه 
رهيو هو، ۽ هن مشغلي کاي وقات کاان اڳ ئاي خاتام 
ڪرڻ واري هئي جيڪو شروع ۾ ڪيتارو شاانادار ناظار 

  -اچي رهيو هو
جهان ۽ عمر کي اڃان ان جو علم ناه هاو جاناهان وقات 
هو ابو طاهر جي با  جي مناظاري ۾ وياٺاي گاپ شاپ 

سالن جو الپ ارساالن ساڄاي دناياا  08ڪري رهيا هئا. 
سندس سلطنات  -تي سڀ کان وڌيڪ طاقتور ماڻهو هو

باحااياارهِء روم کااان وٺااي ڪاااباال تااائاياان پااياڙياال هاائااي، 
هاان  -سااناادس اقااتاادار اڻ ورهاااياال ۽ لشااڪاار وفااادار هااو

پاانااهاانااجااي وقاات جااي سااڀ کااان وڌيااڪ باااصااالحااياات 
سياستدان، نظام الملڪ کي پنهنجو وزير ماقارر ڪاياو 

ان کان عالوه، اناطوليه جاي ناناڍي ڳاوٺ ماالزڪارد  -هو
۾ الپ ارسالن تازو ئاي روماي سالاطانات تاي وڏي فاتاح 
حاصل ڪئي هئاي جاناهان جاي فاوج ڇاڙوڇاڙ ٿاي وئاي 
هئي ۽ شهنشاهه گرفتار ڪيو ويو هو، واعظ ڪندڙ هر 
مسجد ۾ سانادس ڪاارناامان جاي ماد  سارائاي ڪاري 
رهيا هئا، ۽ ان ڳاالاهاه جاو پارچاار ڪاري رهاياا هائاا تاه 
ڪيئن هن لڙائي کان اڳ ۾ پنهنجي جسم تي ڪفان 
ويڙهي ميت واريون خوشاباون پاناهاناجاي ماٿاان ڇاڙڪاي 
ڇڏيون هاياون، ڪايائان پاناهاناجان هاٿان ساان پاناهاناجاي 

گهوڙي جي پم کاي هاٽااياو هائاائايان ۽ رومايان طارفاان 
موڪليل روسي ٽولي کي وڃي اچانڪ پڪڙيو هئائيان 
جيڪي سندس فوجي خيمن جي اڳياان پاوياان گاهاماي 
رهيا هئا ۽ انهن جا نڪ ڪپرائي ڇڏيا هئائين، پر اهاو 
به ڪيائين ته سندن گرفتار ٿيل شهنشاهه کي ڪناهان 

  -نه ڪنهن طريقي سان آزادي به بخشي هئائين
بيشڪ اهو اسالم جو هڪ عظيم لمحاو هاو، پار سامار 

 -قند جي الِء نهايت ڳاوڙهاو فاڪارماناديَء جاو ماوضاوع
الپ ارسالن هن شهر تان هميشه قربان پيو ويندو هو ۽ 
ماضيَء ۾ هن تي قاباضاو ڪارڻ جاي ڪاوشاش ڪاري 
چڪو هو اهو رومين سان سندس جهيڙو ئي هو جاناهان 
هن کي حڪمران سلسلن ۾ مصالحتي معاهدي ڪارڻ 
تي مجبور ڪياو هاو جاناهان کاي ازدواجاي اتاحااد اڃاان 

سالاطاان جاي فارزناد ڪاالن  -وڌيڪ مضبو  باڻااياو هاو
ملڪ شاهه نصار خاان جاي ڀاياڻ تارڪايان خااتاون ساان 
نڪا  ڪيو هو اوڏانهن خود خان پاڻ الپ ارساالن جاي 

 -ڀيڻ کي پنهنجي نڪا  ۾ ورتو هو
خير، ان بندوبست سان ڪوبه بيوقوف ناه باڻاياو جاڏهان 
کيس پنهنجي سنڊوَء جي عياساائايان خاالف فاتاح جاي 
خبر پئي هئي سمر قند جاو والاي پاناهاناجاي شاهار جاي 
قسمت ۾ بد کان بدتر جي خاوف ۾ ماباتاال هاو ۽ هاو 
غلطي تي ناه هاو. واقاعاا جالاد ئاي ان ڏس ۾ حارڪات 

 -ڪرڻ لڳا
کاي پاار ڪارڻ “  دريااُء” ٻه لک سلجوقي گاهاوڙي ساوار 

جي تياري ڪري رهيا هئا جيڪو ان زماني ۾ جيحون 
سااڏرائاابااو هااو، جاانااهاان کااي قاادياام زمااانااي ۾ ماااڻااهااو 

جي نالي سان ساڏيانادا هائاا جاياڪاو  (Oxus)اوڪسس 
پاورا  -بعد ۾ اڳيان هالاي آماو دريااهاه ساڏرائاڻ وارو هاو

ويهه ڏينهن لڳا جيستائين آخاري ساپااهاي ٻاياڙيان تاي 
قائم ٿيل پل تان لڏندي لمنادي ان کاي پاار ناه ڪاري 

 -ورتو
سمر قند جو اهو ڪمرو جنهان ۾ شااهاي تاخات رکايال 
هو گهڻو ڪري ماڻهن سان کچاک  ڀريل هوندو هو، پر 
ايتري خاموشي اڻ ڪو مري ويو هجي خان پااڻ باه ان 
سڄي آزمائش سبب ڪاافاي ماناڌل لڳاي رهاياو هاو ناه 

 -کيس ڪاوڙ جا دورا ٿاي پاياا ناه رڙياون ٿاي ڪاياائايان
سااناادس درٻاااري پاانااهاانااجااو پاااڻ کااي بااري طاار  سااان 
شڪست کاڌل محسوس ڪري رهيا هئا خان جو غارور 
۽ تڪبر جنهن جو نشانو اهاي خاود هاونادا هائاا تسالاي 

خاان جاي خااماوشاي اناهان  -جو سباب تاه هاونادي هائاي
سڀني کي پريشان ڪري ڇڏيو هو ايئن لڳي رهاياو هاو 
اڻ هن تقدير جي آڏو هاٿاياار ڦاٽاا ڪاري ڇاڏياا هاجان، 
انهن سڀني کياس هاڪ شاڪاسات کااڌل مااڻاهاوَء طاور 
تصااور ڪاايااو ۽ هااو سااڀ پاانااهاانااجااي سااالمااتاايَء جااي 

هاڻي ڇاا هاو ڀاڄاي وڃان،  -پريشانيَء ۾ گرفتار ٿي ويا
 انتظار ڪن يا دعائون ڪن  

خان ڏينهن ۾ ٻه دفعا اٿي پاناهاناجان خادماتاگاارن ساان 
گڏ جلوس جاي شاڪال ۾ تاوت جاي پاوک ٿايال هاڪ 
ٽڪاري جاي ماعاائاناي الِء ويانادو هاو ياا وري پاناهاناجان 
سپاهين ۽ خلقت جي ثنا ۽ تعريف وصول ڪرڻ ويانادو 

اهڙي هڪ ماوقاعاي تاي شاهار جاا ڪاجاهاه ناوجاوان  -هو
محافظن کين ٿاوري فااصالاي تاي  -شاهه طرف وڌي آيا

روڪي ڇڏيو جيڪي رڙيون ڪاري رهاياا هائاا ۽ چائاي 
رهيا هئا ته اهي سپاهين سان گڏ وڙهڻ، شاهار، خاان ۽ 

شاهي خاندان جي تحفظ الِء پنهنجي جان قربان ڪارڻ 
سانادن اڳاتاي وڌي اچاڻ تاي خاوش ٿاياڻ  -الِء تيار آهان

بجاِء حڪمران ابتو ڪاوڙجي پاياو پاناهاناجاو دورو ناناڍو 
ڪري ابتي پاياريان واپاس ماوٽاي آياو ۽ ساپااهايان کاي 
حڪم ڏنو ويو ته انهن کي سختيَء سان منتشر ڪاري 

 -ڇڏين
محل واپس پهچڻ تي هن پنهنجي ساپااهايان کاي هان 

 ريت خطاب ڪيو: 
جڏهن منهنجو ڏاڏو خادا سانادس دانشاماناديَء جاي يااد 
اسان جي دلين ۾ قاائام رکاي، بالاخ شاهار تاي قاباضاو 
ڪرڻ ٿي چاهيو ته اتان جي رهاڪن هاٿاياار کاڻاي ورتاا 
۽ پنهنجي حڪمران جي غير موجودگيَء ۾ اساان جاي 
سپاهين جي هڪ وڏي انگ کي تباهه ڪاري ڇاڏياو ۽ 
انهن کاي هاٿاياار ڦاٽاا ڪارڻ تاي ماجاباور ڪاياو تاڏهان 
منهناجاي ڏاڏي، ماحاماود بالاخ جاي والايَء کاي پاياغاام 

ماناهاناجاي ” موڪليو جنهن ۾ ان جي سارزناش ڪائاي: 
تمام گهڻي خواهش هئي ته اسان جا ٻنهاي طارفان جاا 
سپاهي هڪٻئي سان وڙهن، ۽ خدا جاناهان کاي چااهاي 
فتح نصيب ڪري، پار هااڻاي جاياڪاڏهان عاام مااڻاهاو 
اسان جي عداوت ۾ ٽنگ اڙائين ته اسان ڪاهاڙي حاال 
تااي پااهااچاانااداسااياان  مااحاامااود ان جااي تااائاايااد ڪاائااي ۽ 
پنهنجي رعايا کي سزا ڏني، ۽ انهان کاي هاٿاياار کاڻاڻ 
کان منع ڪري ڇڏي انهن جي مداخلت ساباب جاياڪاا 
ڀڃ ڊاهه ٿي هئي ان جي نتيجاي ۾ اناهان تاي وڏا ڏناڊ 
لڳايا ويا جيڪا ڳالهه بلخ جي ماڻهن الِء برحاق هائاي، 
سمر قندين الِء اڃان به وڌيڪ بارحاق هائاي ڇاو تاه اهاي 
پنهنجي فطرت ۾ اڃاان وڌياڪ بااغاي ظااهار ٿاياا هائاا 
مان پنهنجي سالمتيَء الِء شهرين جو شاڪارگاذار ٿاياڻ 
بجاِء الپ ارسالن وٽ اڪيلو ۽ بنا هٿيار جي وڃڻ کاي 

سڀناي آفاياسارن ان خاياال جاي تاائاياد “  -ترجيح ڏيندس
ڪئي انهن واعدو ڪيو ته عوامي جوش جي هر اظاهاار 
کي تمام گهڻي سختيَء سان دٻاياو ويانادو، پاناهاناجاي 
وفاداريَء جو ٻيهار قسام کاناياو ۽ زخاماي ٻالايان واناگار 
وڙهڻ جو عهد ڪاياو ۽ اهاي رڳاو لافاظ ناه هائاا مااوراُء 
النهر جا سپاهي سلجوقي فاوجايان کاان گاهاٽ دلايار ناه 

الااپ ارسااالن کااي رڳااو عااماار ۽ انااگ ۾ باارتااري  -هاائااا
حاصال هائاي سانادس پاناهاناجاي عامار ناه پار پاناهاناجاي 

هااو ان جااي ٻاائااي نساال مااان هااو  -حسااب نصااب جااي
 -جيڪو سلطنت قائم ڪرڻ واري عزم ساان ڀارپاور هاو

نصر پنهنجي سلسلي جو پنجون ماڻهو هو ۽ سالاطانات 
جي پييڙ کان کيس ٽيڪاس جاماع ڪارڻ جاي وڌياڪ 

خاايااام ان باايااقااراري ۽ باايااچااياانااي وارن  -خااواهااش هاائااي
ڏينهن ۾ شهر کان ڪوشش ڪري پري رهڻ چااهايانادو 

فطري ڳالهه اها آهي ته هن آهستي آهستي درٻاار  -هو
يااا قاااضااي جااي نااهاار ۾ ڪااڏهاان ڪااڏهاان اچااي ماانااهاان 
ڏييارڻ کاان ڀايارو ناه ڀڳاو هاو تاه جايائان اهاو شاڪ ناه 
ڪيو وڃي ته هو ان آزمائشي وقت ۾ اناهان کاان پاري 

ان جااي باااوجاود هااو اڪاثاار پااناهاانااجااي  -ٿاي رهااياو آهااي
منظري ۾ بند پيو هوندو هو پنهنجاي عالاماي مشاغالان 
۾ مصااروف يااا ان خاافاايااه ڪااتاااب ۾ غاارق جاانااهاان جااا 
صفحا هو ڏاني جوش مان ڪاارا ڪاري رهاياو هاو ااڻ 
جنگ جو وجود صرف ان التاعالاق داناش ۾ ئاي هاو جاا 

  -وٽس غيب مان اچي رهي هئي
 ...(هلندڙ ... 
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دلربا عورت بيوٽي پارلار جاي  
آئيني ۾ پاڻ کي ڏٺو، سندس 
بيوٽيشان دوسات هان کاي اڄ 

 خوب سينگاري ڇڏيو هو.
آبشار بيوٽي پاارلار پااڙي جاي 
هڪ گاهاٽايَء ۾ جاتاي گاهارن 
جي قطار هئي، ڪنهن گهار جاي هاياٺائايان مانازل تاي 
هو. پارلر اڄ معين وقات کاان اڳ صاباح ساويار کالاياو 
هااو، جاااو هااان باااياااوٽاااياااشااان جاااي دوسااات جاااواهااار کاااي 
سينگارجڻو هو. جواهر هن جي پاڪاي سااهاياڙي آهاي. 
هن جو خوبصورت ور جو ڪنهن ساروي ڪاماپانايَء ۾ 
انجنيئر آهي. هن جي ڊيوٽي جي ترتيب ڪجهه ائايان 

ڏياناهاان  58ڏياناهان هان جاي ڊياوٽاي ۽  58آهاي جاو 
موڪل هوندي آهي. جواهر کي پنهنجي صاحاب ساان 

ڏياناهان  58گهڻي محابات آهاي. هان کاي ڪام جاي 
کانپوِء اوڻٽيهين ڏينهن جو گهڻو انتظار هاونادو آهاي، 
جو خوشيَء ۾ نه پئي مااپانادي آهاي، ساياناگاار ڪاباو، 
سااٺااي مااانااي ٺاااهاابااي انااتااظااار ڪاابااو. عشااق هاان کااي 
پنهنجي مرد سان آهاي ۽ چاار ساال اڳ ٿايال شااديَء 

کان وٺي هاڻي تائين. پنهناجاي ور ساان اهاو عشاق ۽ 
پيار بيان ڪرڻ کاان ماٿاي آهاي. اهاا ماحابات ۽ اناس 
آهي جو هن کان اهي ساڀ خاوبصاورتاياون ۽ تاياارياون 
ڪاارائاااي ٿاااو. فاااراق کااااناااپااوِء وصااال جاااي آجاااياااان ۾. 
بيوٽيشن اهو سوچاي مساڪارائاي ۽ پاناهاناجاي دوسات 
جي غير معمولي خاوبصاورتايَء کاي ڏساي هاوَء حاياران 
ٿي وئي، ُهن کي هِن مهل بي اختيار خيال آيو تاه اڄ 
هيَء اڳي کاان گاهاڻاي دلاڪاش لڳاي رهاي آهاي. هان 
اهڙي خوبصورت عورت گهٽ ڏٺي آهاي، جاناهان کاي 
جسم ۽ جوانيَء سان اياتارو چااهاه هاجاي ۽ کاياس اهاا 
خوشي به هئي ته جواهر سندس دوسات آهاي ۽ رازدان 

 ساهيڙي به.
ساڳي گهٽي ۾ ٿورو پر ڀرو هڪ ستاره شناس نوجوان 
پنهنجي گهر ۾ نجوم جو ااوڪي ڏينهن الِء حسااب 
ڪري رهيو هو. جنتري هان جاي سااماهاون کالاي پائاي 
هئي، هن معلوم ڪيو ته ااوڪي ڏينهن جاو پاهارياون 
حصو ستاره زهارا ساان الڳااپايال آهاي ۽ اهاو اااوڪاي 
صبح کي سعد وقت ۾ ظاهر ڪري رهاياو آهاي. ڪاو 
توقع ۾ نه ايندڙ سهڻو ۽ حيران ڪندڙ اتفاق ساماهاون 

اچي سگهي ٿو. ستاره شنااس ناوجاوان ماطامائان مارڪ 
 مرڪيو ۽ ٻاهر نڪري گهمڻ جو ارادو ڪيو.

جواهر پارلر ۾ پنهنجون شيون سنڀاليون، هاياناڊ باياگ 
کولي پئسا ڪڍي ادائگي ڪئي ۽ پاناهاناجاو باريازيائار 

 هينڊ بيگ ۾ رکي انهيَء کي بند ڪيو. 
 ڇو رکئي برا انهيَء ۾   -جواهر هي ڇا“
  ”ڇا ٿي پيو“

بيوٽيشن سانادس ڇااتايان جاي دلاڪاشايَء کاي ڏٺاو ۽ 
 چيو!

  ”Bouncingپر انهن جي “
 ” گهر پارلر کان ٻه گهٽيون اڳتي آهي ڪير ڏسندو“

جواهر پارلر ۾ آهي جتي هاوَء هالاڪاي پار خاوبصاورت 
 چال سان هلي به پئي ۽ ڳالهايائين به پئي. 

وري اجري آئياناي ۾ جاو خاود کاي ڏٺاائايان پاناهاناجاي 
جوانيَء کان پاڻ ئي شرمائجي وئي. دوست باياوٽاياشان 
جااي ڳااالااهااه هاان کااي صااحاايااح لڳااي. انااهاايَء قااد آدم 
آئيني ۾ ساڀ ناظار اچاي رهاياو هاو، جاياڪاو هان جاي 
بيوٽيشن دوست چيو. سينگار، نيار ۽ رناگايان اکاياون 
جن ۾ ٻين رنگن سان گڏ فيروزي رنگ به هو. اکاياون 

  ڪهاڻي

 هن 

 وقت
 غالم نبي سومرو
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جن جي سحر کان ڪنهن کي به پاڻ بچائاڻ مشاڪال 
هو، پر اڄ انهن رناگان جاي جااِء تاي سانادس وجاود ۾ 
گالبي رنگ به هو. پنهنجاي صااحاب جاي اناتاظاار جاو 
رنگ. هوَء باياپارواهايَء ساان پاارلار ماان ٻااهار ناڪاتاي. 
اهڙي بيپرواهي جا اهڙي عورت کي ملانادي آهاي، جاا 
محبوب ته هاجاي پار سانادس ماحاباوبايات جاو ماان باه 
هجي. سندس انجنيئر ور ڊيوٽيَء کااناپاوِء گاهار ڏاناهان 
سفر ۾ هوندو. اهو سوچي هن جي چال ۾ غضاب جاي 
دلڪشي اچي وئي هئي، انهيَء چاال کاي پاٺاياان کاان 
هن جي باياوٽاياشان دوسات پاارلار جاي ٻااهاريان در تاان 
بيهي ڏٺاو ۽ دل ۾ چاياو هايَء عاورت هار طار  کاان 
خوبصورت آهي هن جي هلڻ جي ادا ۾ دلاباري آهاي. 
هوَء ڪافي دير هن کاي پاٺايارو ويانادي ڏسانادي رهاي. 

 جيسين هوَء گهٽي جي موڙ ۾ گم نه ٿي وئي. 
ستاره شناس نوجوان جيڪو پاناهاناجاي خاياال ۾ پائاي 
آيو، هان اوچاتاو جاواهار کاي ڏٺاو هان جاي چاهاري جاي 
خااوبصااورتااي، قااد ڪاااٺ کااي ڏسااي، هاان جااي اکاايااون 
کااولااي وجااهااناادڙ حساان جااو تاايااج ڏسااي هاان جااي دل 
ڌڙڪي، هن کي لڳو ته هان دلاڪاشايَء جاو تاياج هااڻ 
هن مهل دل جي ڌڙڪڻ کي بيهاري ڇڏيندو. هالانادي 
ستاره شناس جو پير ٿڙيو. بي مهابا حسن تان نظارون 
هٽائي هن پنهنجو پاڻ کي ڪارڻ کاان باچااياو. جاواهار 

 مسڪرائي ۽ اڳيئن گهٽي ۾ مڙي وئي.
انهيَء نوجوان انجنيئر جواهر کي ايس ايم ايس ڪاياو: 

تاڏهان ’  ته هو هاڻ گهر ڏانهان ناڪاري چاڪاو آهاي...‘ 
هااو ڪاامااپاانااي جااي آرامااده دباال ڪاائااباان گاااڏيَء ۾ 
پنهنجي منزل ڏانهن ڪاماپانايَء جاي حادن جاي آخاري 
شهر جي بس اسٽا  تائين سفر ۾ هو. مرڪ هن جي 
چپن تي سدائين هوندي آهي پر اهاا اڄ گاهاري آهاي. 
اڻ انهن ۾ ڪا ترشنا آهي، پر ڪجهاه ئاي ديار آهاي 
تاه هاو گاهار هاونادو. جسام جاي ناديان جاي روانايَء ۾ 

 ترشنا به ڪٿي وهي هلي ويندي. 
جااواهاار گااهاار اچااي مااوبااائاال ۾ پاانااهاانااجااي صاااحااب جااو 
مئسيج پڙهيو ته پاڻ ڪمپنيَء جاي گااڏيَء ۾ اناهايَء 
باس اسااٽااا  تااي پااهااچااڻ وارو آهااي جااتااان ٽاايااڪااسااي 
ڊرائاايااور ساااجاان هااماايااشااه جاايااان اڄ هاان کااي گااهاار 

ڪالاو ماياٽار  00پهچائيندو، گهر جاياڪاو تاون آهايان، 
جواهر هڪ  I am coming dearجي سفر جي دير آهي.

طاماااناايات ۽ فااخار سااان ُمارڪااي پائااي. اهااا ماارڪ اااڻ 
چااوناادي هااجااي: اچااو تااه سااهااي پااوِء ڏسااجااو تااه آجاايااان 

 ڪيئن ٿيندي آهي. 
شااهاار جااي بااس اسااٽااا  کااان ٿااورو پااري چااوواٽااي تااي 
رستي جاي هاڪ طارف ماوڙ تاي هاو باياٺاو ٽاياڪاساي 
پهچڻ جو انتظار ڪري رهيو هو. جيئن هاو پاناهاناجاي 
رهائش واري شهر پهچي، گاذري ويال ٽان ساالان کاان 

 هو هميشه ساڳي موڙ تي بيهندو رهيو آهي.
نوجوان انجنيئر پنهنجي پاسي واري رستاي کاان هاڪ 
خالي مسافر وين کي سانادس ناظار جاي سااماهاون روڊ 

اساٽاياشان ڏاناهان ويانادي ڏٺاو   C.N.Gجي ٻئي طارف
ڊرائيور جيئن سڙڪ پار ڪئي ته هن هڪ خوبصاورت 
نوجوان کي سڙڪ جاي چاوواٽاي تاي باياٺال ڏٺاو: هاڪ 
شولڊر بيگ هن جاي ڪالاهاي ۾ پايال هائاي ۽ هاڪ 
وڏي بيگ پاٽ تاي رکاي هائاي. هان کاي لڳاو تاه هاو 
ڪٿي پري جو مسافر آهاي ۽ ساواري جاي اناتاظاار ۾ 

ڀرائڻ الِء گهربل هنڌ بيهاري ۽   C.N.Gآهي. هن وين
خوشقسمتاي اهاا آهاي ” چاٻي ڪلينر کي ڏيندي چيو: 

جي قطار ۾ اڳيان صرف هڪ جيپ آهاي.  C.N.Gجو 
توکي گهڻو انتظار ڪونه ڪرڻو پوندو. پنهنجو ٽائايام 

منٽ پاوِء آهاي، آئاون باس اساٽاياناڊ تاي هاالن ٿاو  52
سنگت ويٺي آهي. آئون تيسين ٻاه ٽاي ڦاوڪاون وزم 
جون هڻي ٿو وٺان. تون بس اسٽا  تي وين اسان جاي 
نمبر تي اچي بيهار. وقت گهٽ آهي ته به خياال ساان 

 “اچج.
ويندي هو رڪاياو ۽ ڪالايانار کاي چاياو تاناهاناجاو ويان 
هالئڻ جو هي پهريون چانس آهي. خياال ساان هاالئاج. 
ويندي هو ڪجهه دير رڪيو ۽ هان کاي خاياال آياو تاه 
هو پاڻ وين ڪاهي بس اسٽا  تي وڃي، ڪلينار کاي 
نه ڏي، پر ٻئي لمحي پنهنجي نشي جاي اشاتاهاا کاي 
 روڪي نه سگهيو ۽ تڪڙو بس اسٽا  تي هلي آيو. 

چوواٽي جي موڙ تي بيهي هن کي گهڻو ڪاري هاڪ 
خيال ايندو آهي گهر ۾ جاواهار جاي ماوجاود هاجاڻ جاو 
خيال. سندس گهر ننڍو پر گاهاڻاو خاوبصاورت آهاي ۽ 
خوشبودار به، خوشبو جاياڪاا سانادس گاهارواري جاواهار 
جي آهي، هن انهيَء هڳاُء کي محسوس ڪاياو. سايال 
فون ڪڍي هن جواهر جي وال پيپار تصاويار ڏٺاي، گال 
۽ ڇوڪري. گلن ۾ ويڙهيل جواهر جي تصوير ڏسنادي 
هن کي ساجن ٽيڪساي ڊرائاياور جاو فاون آياو تاه هان 

منٽ کن دير ٿيندي جو ڪار جو ٽائر پنڪچار  51کي 
ٿي پيو آهي ٺاياڪ آهاي هااڻاي ڪاجاهاه ٽاائايام آهاي 
جيسين ساجن اچي تيستاائايان هان ساوچاياو تاه جاواهار 

 سان ڳالهه ڪجي. هن ڪال ڪئي 

 “ ياد ته آئون به ڪندي آهيان”
فايالاڊ تاي ڪام “  ڪمپني جي نوڪاري.  Surveyهي” 

ڪرڻ جي اڪيالئي. دل چااهاي ٿاي تاه ناوڪاري ڇاڏي 
 تو وٽ رهي پئجي، دير تائين دور تائين.

 “ڇڏيو به، روزگار اول. ڪم ڪرم آهي.”
 Jobايئن ته آهي، شڪر آهي، فيلڊ ويجاهاي آهاي ۽” 

rotation  جوDuration   .58به ايترو طاويال ڪاوناهاي 
ماناٽان  51ڏينهن موڪل. ٽياڪاساي  58ڏينهن ڪم 

 “  جي فاصلي تي آهي. پهچون ته گڏ آهيون.
گڏ آهيون اهو ٻڌي جواهر چپن کي گول ڪاياو، اکايان 
۾ مسڪرائي ۽ وارن جي گل کي پنهنجاي پاياشاانايَء 
تي لهرايو. هن جو ااوڪو پيرهن دلڪش هو. نارناگاي 

هان   Contrastرنگ جي قماياص ۽ پاناڪ ٽارائاوزر جاو
جي ڳوري رنگ تي ڀلو لڳي رهيو هو. پنهاناجاي انادر 
جي نرماهٽن جو خيال ايندي هن جي دل ڪاياو تاه هاو 

 58اڏامااي هاان وٽ پااهااچااي ۽ بااي لااباااس ٿااي پاائااي. 
ڏيناهان جاي ُدوري کااناپاوِء ايانادڙ ڪاالڪ ٻاه هان کاي 

 االئي ڇو صدين جو معاملو لڳو. 
نوجوان انجنيئر ٽيڪسي ڪار جو اناتاظاار پائاي ڪاياو 
جا ڪجهه منٽن جاي فااصالاي تاي هائاي. جاناهان جاي 

 پهچڻ جو ئي هن کي انتظار هو. 
انهيَء کاان اڳ هاڪ ڪاار هان جاي سااماهاون گاذري 
اڳيان هلي وئي، انهيَء ۾ ويٺل هڪ نوجوان ڇاوڪاري 
جيڪا انگلش جي لاياڪاچارار هائاي. اناهايَء جاي ناظار 
اناهاايَء ناوجااوان اناجااناايائاار تاي پاائاي، جااياڪااو لڳاو ٿااي 
ڪنهن ساواريَء جاو اناتاظاار ڪاري رهاياو هاو، هان دل 

ڇڪيندڙ نوجوان کي ڏسي هان جاي دل ۾ هاڪ لاهار 
اٿي ته هوَء هن کي پاڻ سان همسفار ڪاري. هان ساان 
ڳالهيون ڪندي هن کي پنهنجي منازل تاي پاهاچاائاي 
۽ پوِء اڳيان ڪراچي نڪري وڃاي جاتاي هاوَء پاڙهاائاي 
رهي هئي، پر هوَء اڳيان نڪري وئي. هن پااساي واري 
سيٽ تي رکيل شاعر والٽ ويٽمئان جاي ڪاتااب کاي 

 ڏٺو، هن کي انهيَء مان ڪجهه سٽون ياد آيون: 
Stranger, if you passing meet me and desire to 

speak 
 to me, why should you not speak to me? 

 And why should I not speak to you? 
انهن سٽن کي ذهن ۾ دهرائيندي هن کي وري اجنبي 

ڪالاو ماياٽار اڳاياان  2نوجوان جو خيال آيو. هوَء تڏهن 
ڪلو ميٽر دور. دل  2وڌي آئي هئي. هڪ دلبري کان 

جي خيال تي هان واپاس ماوٽاڻ جاو ارادو ڪاياو. ڪاار 
ڦااياارائااي واپااس انااهاايَء نااوجااوان ڏانااهاان مااوٽااي، جااياائاان 
همسفر ٿي سگهي. ٻن اجنباي ڇاوڪاري ۽ ڇاوڪاريَء 
جي وچ ۾ ڪجهه ڳالهيون ٿي سگهن. هن کاي خابار 
نه هئي ته دل جو اهو خيال ۽ فيصلو سانادس زنادگايَء 

 جي دردناڪ ياد بڻجڻ وارو هو.
انهيَء دوران ٽيڪسي ڊرائاياور سااجان جاو فاون آياو تاه 

 هو پهچي رهيو آهي.
انهيَء نوجوان انجنيئر جو ڌيان ٽيڪساي ڪاار ڏاناهان 
هو جا ڪجهه سيڪنڊن جي فاصلي تي هئي. اناهايَء 

اسٽاياشان کاان هاياٺ لاٿاي.  C.N.Gکان اڳ هڪ وين 
هن انهيَء کي تيزيَء سان پاڻ ڏانهن ايانادي ڏٺاو. هان 
جي اکين ۾ حيرت ۽ بيوسي هئي. ڪو موقعو، وقات 
۽ ڪا وٿي نه هئي جو هاو پااڻ کاي باچاائاي ساگاهاي. 
وين هن جي مٿان چڙهي هن کي چياڀااٽاي فاوٽ پاا  
سان ٽڪرائجي وئي. ڪلينر جنهن جي ڊرائياوناگ جاو 
اهو پهريون موقعو هو هن وين پويان ڪرڻ چاهي پر نه 
ڪري سگهيو ماڳهين اناهايَء کاي هاڪ دفاعاو ٻاياهار 

 هن جي مٿان چاڙهي ڇڏيو.
ٽيڪسي ڪار ٻئي لحظي پنهنجي مسافر کاي کاڻاڻ 
الِء اتي بريڪ هنيو. ساجن ڊرائاياور رت جاي وهاڪاري 
کي ڏٺو. وين جاي هاياٺاان سانادس صااحاب جاو جسام 

 چچريو پيو هو. 
ٺيڪ ساماهاون اناهايَء ماهال ئاي لاياڪاچارار ڇاوڪاري 
پنهنجي ڪار بيهاري هڪ مااڻاهاو جاياڪاو ٽاي ماناٽ 
اڳ جيئرو هاو. اناهايَء جاي گاوشات، هاڏن ۽ رت کاي 
رستي تي پيڙيل ڏٺاو. اناهايَء ساڄاي ماناظار هان کاي 

وڌي   vibrationsويران ڪاري ڇاڏياو سانادس دل جاون
ويون. وائيبريشنز جيڪي هاڻ سڄي حايااتاي هان ساان 
گڏ رهڻيون هيون. هينئر هوَء ڪار جي اسٽيئرنگ تاي 
مٿو رکي سڏڪي رهي هئي. ماناتاشار خاياال هان جاي 

اجنبي، واٽ ويندي تون مون کاي ‘ذهن ۾ هلندا رهيا: 
هان جاي ’  ايائان ٿايانادو آهاي ڇاا  -ملين... هي ڇا ياار

 اکين ۾ لڙڪ هئا ۽ بي حساب هئا. 
گوشت جو نير جو روڊ تي چنبڙيو پيو هو، اناهايَء کاي 
ڏسي ساجن هڪ اندوه جي زير اثر بيهوش ٿاي ساڙڪ 

سيڪناڊ اڳ  21تي ڪرڻ کان اڳ سوچيو ڪاش هو 
 پهچي ها. 

__________پر اناهايَء کاان اڳ ناوجاوان اناجانايائار الِء 
 وقت ختم ٿي ويو هو.
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اسان جاي ڪااڻ ناه ڪاڍن، ” 
ُاناهان کااي تاه پاادر ئااي هاڻااڻ 

، ُهاان جااون اکاايااون “ ُگااهاارجاان!
ڳاااڙهاايااون ٿااي پاايااون، گااالس 

ماااااان ُنڪ ڀاااااريااااانااااادي 
تااڏهاان ” چاايااائااياان، 

 “ئي وڃي ڪو ُسڌرندا.
هاار جڳااهااه تاانااهاانااجااو پااولاايااس ٿاااڻااو ” 

، گالس هٿ ۾ کڻي ُهان “ ڪونهي!
جي دوست ڪانن واري ُماوڙي تاي 
ٽاايااڪ ڏنااي ۽ سااولااو ٿااي ويااهااناادي 

جااتااي ڪااٿااي هاار ڪاانااهاان ” چااوڻ لڳااو، 
کاااي تاااون پاااادر هاااڻااايااان، اهاااو مااانااااساااب 

 “ڪونهي!
ُهاان جااون اکاايااون ُکاالااي پاايااون، گااالس هااٿ ۾ 

رهجي پياس، سااماهاون ناهااريانادي چاوڻ 
 “اڙي وسايا! مان ڪير آهيان ”لڳو، 

تاااون  تاااون... بااانااادر خاااان شاااهااامااايااار ” 
، وسائي ُنڪ ڀريندي جاواب “ آهين!

 ڏنو.
اڙي نااه نااه! اهااو تااه ماانااهاانااجااو نااالااو ” 

، ُهن جو آواز گهيتلو ٿي ڳارو “ آهي!
ٿااي پاايااو، گااالس سااڌو ڪااناادي ُهاان 

پار اهاو ُٻاڌائاي ماان ڪايار ” وري پڇيو، 
 “آهيان 

تااون  تااون ڪااجااهااه سااماااٽ ڪااجااهااه ” 
، “ ٻااروچ ۽ ڪااجاااهااه راجاااپااوت آهااياان!

وسااائااي ساااڳااي بااي خاايااالااي ۾ چااوناادي 
رهيل گالس پنهناجاي نِاڙيَء ۾ خاالاي 

 ڪري ورتو.
او شٽ! تون به نه اصل باي دمااغاو ” 

، بااناادر خااان “ ۽ بااي ُساارت آهااياان!
شهمير پنهنجاو خاالاي ٿاي پايال 

گالس وري ٺاهيو ۽ گڏ چوڻ 
تاااااااااااااااه اڙي باياوقاوف اهاا ” لڳو، 

 “آهي!مناهاناجاي ذات ۽ نسال 
پار ” گالس ٺاهي چپن تي آڻيندي ُهان وري پاڇاياو، 

 “اهو ٻڌائي... مان آهيان ڪير 
وسايو سوچ ۾ پائاجاي وياو، گاالس هاٿ ۾ رهاجاي 

بندر خان شاهامايار ڇاا ٿاو پاڇاڻ ” ويس، سوچڻ لڳو، 
، ُهاان دمااا  تااي زور “ چاااهااي! 

ڏناااااو، پااااار ُهااااان کاااااي 
ساامااجااهااه ۾ نااه آيااو، 
خاالااي گااالس هااٿ 
۾ جاااهااالاااي ُهاااو 
سوچيانادو رهاياو 
تاااه بااانااادر خاااان 
شااهاامااياار بااوتاال 
کااااڻااااي سااااناااادس 
هاااٿ ۾ جاااهااالااايااال 
گااالس ڏي وڌائااايااانااادي 

ٿااڻايادار آهاياان ناه ” چيو، 
 “مان  يا نه آهيان 

، وسائاي “ ها ٿاڻيدار ته آهين!” 
گالس ِسڌو ڪاياو تاه بانادر خاان 
شهمير بوتل ُهن جي گاالس ۾ 
نائڻ لڳاو، نِاماڪاو ڇاڏي فاناگار 
ِچاااپاااس جاااو ٽاااڪااارو کاااڻااانااادي 

تاڏهان تاه ماان ” وسائي چاياو، 
چوان ٿو هار جاائاي تاناهاناجاو 
ٿاڻو ڪونهي! جو جاڏهان باه 
۽ جااتااي بااه چاااهااياان ڪاانااهاان 
کاااااي باااااي عااااازتاااااو ڪاااااري 

 “وجهين!
اڙي تااون بااه صاافااا ڪااو ڊاااڻااو ” 

، وسائي گالس چاپان ساان “ آهين!
لڳائي ورتو ۽ ُهن ُنڪ ڀري گاالس 
اڳاايااان پااياال ماايااز تااي رکااناادي چاايااو، 

وساااايااا... باااياااشاااڪ هااار جاااائاااي ٿااااڻاااو ” 
ڪونهي، پار ماان تاه هار جاائاي ٿااڻايادار 

 “آهيان نه  
وسااايااو خاامااارياال اکاايااون کااڻااي 
بندر خان شهميار کاي ناهاارڻ 

ياا ” لڳو ته ُهن ساڳي ڳاري ٿاي پايال آواز ۾ چاياو، 

ٿاااڻااي کااانااپااوِء پاانااهاانااجااي هاان اوطاااق تااي بااه مااان  
 “ٿاڻيدار نه رهندو آهيان 

وسائي وري ُنڪ ڀاري ورتاو ۽ پااڻايااٺ جاي ذائاقاي 
باياشاڪ تاون هاتاي باه ” مان ُلطف وٺندي چوڻ لڳو، 

ٿاڻيدار ئي آهين شهميار! پار هاي تاناهاناجاي اوطااق 
 “آهي ڪو ٿاڻو ته ڪونهي!

سٺ سالن تائين مان پاڪاو صاوبايادار آهاياان! پاوِء ” 
ڪٿي به هجان! پنهنجي اوطاق تي ُهجان ياا ٿااڻاي 
تي پر ٿاڻو هر هنڌ مون سان گاڏ آهاي، فاورس ماان 

 “آهيان طاقت هر جائي تي مون سان شامل آهي!
، وساائاي خاالاي “ پر تون ائين نٿو ڪاري ساگاهايان!” 

ائين ڪاناهان باه عازت ” گالس ميز تي رکندي چيو، 
واري تااي باانااا ساابااب جااي ڪااو دهاامااان ڪاارڻ ۽ 

 پنهنجو اثر ڏييارڻ...
، ُهن ميز تي ُمڪ هڻي ورتاي ۽ وسااياو “ ُچپ ڪر!” 

 ڇرڪي پيو.
ُهان ” ، بندر خان شهمير چاياو، “ جتي مان ُاتي ٿاڻو!” 

منهاناجاي آڻ ناه ماڪاي ۽ غاره ناه ڪاڍي تاه ماان 
 “ڪٿي به ُهن کي ورائي وٺندس!

، وسائي پنهنجي دوست بانادر خاان شاهامايار “پر...!” 
ٿاڻيدار کي سمجاهاائاڻ چااهاياو، تاڏهان ئاي ُهان جاو 
آواز اڻ بار هيٺ دٻيل ريهه جهڙو نڪتو، پار بانادر 
خان شهمير ڪجهه به سماجاهاڻ الِء تاياار ناه هاو تاه 

بس! ڳالهاه خاتام. هااڻ تاون و ، ” هڪدم چيائين، 
ااوڪي محفل ختم، ُسڀاڻ وري نئين بوتل ايانادي 

، بانادر خاان ” ۽ ساڳي محافال... پار ناه... ماحافال ناه!
 شهمير جو آواز وچڙڻ لڳو.

ُهن وزني ٿي پيل زباان کاي زوري حارڪات ڏناي ۽ 
محفل نه هاڻ ٿاڻو هتي منهنجي اوطااق ”چوڻ لڳو، 

 “تي لڳندو ۽ انصاف ٿيندو!
وسائي کي خبر ُهئي، بانادر خاان شاهامايار طاباياعات 
جااو ُڪااڇاالااو ۽ زبااان جااو اٿاالااياال آهااي! وڌيااڪ هااي 
ڪااجااهااه ُڪااڇااناادو تااه هاااڻ ُهااو گاااريااون ڏيااڻ شااروع 
ڪري ڏيانادو. وسااياو باي وساي ماان ُاٿاياو ۽ ٿاڙنادو 
ٿاٻڙندو پنهنجي گهر ڏي روانو ٿاي وياو. بانادر خاان 

اڄ ڪااهااڙي ساانااتااري کااي ” شااهاامااياار سااوچااڻ لڳااو، 
 “سڏائجي ۽ وڃي ڪنهن جي گهر ۾ ٽِپجي 

  ڪهاڻي

 جيڪي 

 ٿاڻيدار
 آگم منڙو
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ڪانز جاي مشاھاور داوٽال جاي 
الئااونااج ۾، دااو دااڪااڙي آرام 
ڪرسيَء تي آدلاياو، پاناھاناجاي 
خيالن ۾ گام داو. الئاوناج ۾، 
ان وقات داو اڪايالاو وياٺاو داو. 
خيالن جو سالاسالاو روان دائاس 
۽ سااناادس ذداان عااجاايااب قساام جااي مااونااجااھاااري ۽ 
ڪشمڪش جو شاڪاار داو. ساوچاياائايان پائاي تاه دااڻ 
ڪااانااز جااي دااوٽاال ۾ نااويااڪاالااو ٿاايااو ويااٺااو آداايااان، پاار 
دڪڙي ٽوداياي مااڻاھاوَء واناگار، آداياان آزاد. حااالناڪاه 
پااياارس ۾ بااه ساااڳااي ڪااياافااياات داائااي، لاايااڪاان اتااي 

 اڪيالئپ جو احساس ايئن زور جو به نه پئي ٿيو.
سوچيندي سوچيندي کيس پنھنجي ڏداڳ ڏنل زال 
جو خيال، ذدن تي تري آيو. ٻڌو آداي تاه ٻاياو پارڻاو 

ڪري ڇڏيو اٿائين. هو ساوچاي رداياو داو تاه سانادس 
جانشين، سندس ماوسايَء ساان، کاانائاس وڌياڪ پار 

مسرت زندگي گذاريندو دوندو  ياقايان ساان 
ٿااو چااوان تااه ادااو ڪااو احاامااق ئااي دااوناادو، 
جنھن منھنجي تاجارباي ماان ٽاڪاي جاو 
سبق نه ورتو ۽ ادڙي عورت سان پرڻاياو 
آدااي. لاايااڪاان مااون کاايااس چااونااڊڻ ۾ 
ڪھڙو ڏادپ جو ثاباوت ڏناو داو. ماان 
به احمق دئس. ان جو ساباب، غاالاًباا، 
ادو داو جاو داوَء ساوناھان ۾ ساڀاناي 
وارن کان سرس دئي. کيس ڏساي ڀاورن 
سااھااڻااي جااو خاايااال پاائااي آيااو. دااوَء ايااڏي 
اڪااااااياااااالااااااو ۽ سااناادر داائااي جااو مااڙس کاايااس 
کااااااااانااااااااپااااااااوِء ڇااڏي ئااي نااه سااگااھااي. ڏداااڳ 

ڪو ٻاياو مارد کاااياااس، ماااون جاااھاااڙو 
تاه اداا باه ڪااا ماالااي ويااو دااوناادو 

اف  مارد کاي پااڻ  ڇرڪائيندڙ ڳالاھ نااداي. سانادس وص 
ڏانھن مودڻ جي صالحيت رکن ٿا. داوَء داڪ ماڪامال 
عورت آدي. منجھس فق  دي ئي نقاص آدان تاه داوَء 
غير ذميوار دئي ۽ سندس طبيعت سندس قابوَء ۾ ناه 
دئي. دوَء اخالقيات جي به قائل نه دائاي. اناھان ماڙناي 
خااصاايااتاان کااان بااغااياار ئااي ڪاانااھاان جااو گااھاار آباااد ٿااي 
سگھي ٿو. وري جي آباد باه ٿاياو تاه اداو ڪاياساتاائايان 

 ٽِڪي سگھندو 
ڪااوڙ ڳااالااھااائااڻ، سااناادس عااادت ۽ مااردن سااان کاايااڏڻ 
سندس وندر دئي. در مرد کي پاناھاناجاي ساوناھان ساان 

مودي ڇڏينادي دائاي  ڇاا دان ماناھاناجاي ڀاروساي کاي 
ڀڪي ڀورا ڪيو دو  منھنجي عزت جاون ڌااياون اڏائاي 
ڇڏيون ديون  ڪاش اداا ڳاالاھ ماان ڪاڏدان اااڻاي باه 
وٺاان دااا! شااايااد ان جااي ااااڻ مااون کاي ڪااڏداان بااه نااه 
ٿيندي. مون سندس در طر  سان سنڀال ڪائاي دائاي. 
ادو ڪم مون پاڻ به ڪيو ۽ پنھنجي زر خريد ناوڪارن 
کان به ڪرايو، پر وريو ڪجھ به نه. خير! داڻ تاه ساڄاو 
ٺاااٺااو ئااي ڦِااٽااي ويااو. ادااي دفااتاار ئااي اڏامااي ويااا. داان 
ويچاريَء ماناھاناجاي مشاڪال ساناھاناجاي ڪاري ڇاڏي، 
منھنجو ڌن به ضايع ٿيڻ نه ڏنائايان. فاقا  ٿاورڙو وقات 

ضايع ٿيو ۽ ماون ساااو ضااارور 
دااااااااااااااڪ کااااااااااي 
باااااااه دااااااااٿ 

ٿڪائڻاو 
پاااااايااااااو. ان 

ڏدااااااااڙي دااااااان 
جيڪا منھنجي دٿان مار کاڌي دئي، سا ياعمر ڪا نه 

 وسرندس. دوَء ان سزا جي الئق به دئي.
پنھنجي زال کي مارڪٽ ڪڍڻ وارو مناظار يااد ڪاري، 
موسو گاريل جي ُمک  تاي سارداائاي اچاي وئاي. کاياس 
ياد آيو ته سندس زال، ماارڪاٽ کاائاڻ کااناپاوِء رڙنادي، 
رنڀندي ۽ وڏي باغااغاي ساان عادالات ۾ پاھاتاي دائاي. 
عدالت کيس ڏداڳ ڏياريو. ماناھاناجاو ذرو باه ضااياع ناه 

مان داڻ آزاد آداياان ۽ سايااري جاي ” ٿيو. دن سوچيو  
پوري موسم، ڪنھن ڇڙي واناگار اطاماياناان ۽ ساڪاون 

سان ڪانز ۾ ئي گذاريندس. ادڙي آزاديَء جو تصور به 
منھنجي ذدن تان الاو  ٿاي وياو داو. آه! سايااري جاي 
مااوساام ۾ جااوانااڙياان ۽ نااازڪااڙياان جااي جساام جااي 
گرمائش، آب حيات وانگر داونادي آداي. اداا گارماائاش 
جيڪا ڪراڙن کي جوان ڪري ڇڏيندي آدي. ڏسائاون! 
اڳااتااي قسااماات ڪااھااڙا رنااگ ٿااي ڏيااياااري! ڪااياار ٿااو 
ويجھو اچي، ڪنھن ساان ٿاي اااڻ ساڪااڻ ٿائاي. ماون 
کي ڪا حسينه ماڻڻ الِء، انوکن تجربن منجھان گذرڻاو 
پوندو. نه ااڻ ادا گلبدن ڪير دوندي، ساڻاس ماالقاات 

راڻي ماون کاي ڪاٿاي  -جو سبب ڇا دوندو، ادا سونھن
ٿي ناظار اچاي. اوساي پااساي داوٽال ۾، دان شاھار جاي 
ڪنھن گھٽيَء ۾، ڪنھن پارڪ ۾، ڪاناھان سائاناياماا 
۾، ڪنھن دڪان منجھ. نه ااڻ دن وقت ادا ڇاا پائاي 
ڪري. ممڪن آدي ته پنهنجاو لابااس تاباديال ڪانادي 
دجاي. اداو باه ماماڪان آداي تاه آئاياناي جاي سااماهاون 
پنھنجي سونھن جو نظارو پسندي داجاي. ناه اااڻ داوَء 
ڪھڙي دوندي، جيڪا دل جي سماوريان گاھارايان ساان 
مون سان پيار ڪندي، جنھن کي مان پنھنجي ٻااناھان 
۾ ڀااڪااوڙي، پاااڻ بااه سااناادس وجااود ۾ گاام ٿااي 
ويااناادس. مااان سااناادس زناادگاايَء ۾ داخاال ٿاايااڻ وارو، 
پاھارياون مارد دااونادس، جايااڪاو ساانادس خاوشااباوِء سااان 

 پنھنجي دل جي محل کي معطر ڪندو.
ممڪن آدي ته دوَء دن ئي دوٽل ۾ موجود دجي، بناد 
دروازن پويان. ٿي سگھي ٿو اڄ ئي اداا اڪاياالئاپ دور 
ٿي وڃي. دوَء مون کي اڄ ملي ياا ساڀااڻاي ياا اڃاان باه 
پرينھن، ليڪن مان کيس ڳولايانادس. کاياس ماون وٽ 
اچڻو ئي آدي. دوَء ايندي ته مان کاياس ٻاڌائايانادس... 
دن اڃان ايتارو ئاي ساوچاياو داو جاو داڪ تاماام 
سااھااڻااي ۽ ماان مااودااڻااي ساارياار واري 
ڇااوڪااري، الئااونااج ۾ گااھااڙي. گااارياال، 

 فق  کيس پٺيرو ئي ڏسي سگھيو.
دن جي ذدان ‘...  ڪير آ ادا پياري لباس واري عورت!’ 

اداا، ساا تاه نااداي جاناھان جاو ’ ۾ آنڌ مانڌ مچي وئي  
مون کي انتظار دو  دن جاي دالاڻاي غضاب جاي آداي. 
دن جي سرير ۾ ڪيڏي نه لوچ آهي. باالاشاڪ پااڻ باه 
قھر جي ساھاڻاي داونادي. سانادس پاٺ، سانادس سانادر 
ي جي آئينه دار آدي، ورنه ته اداڙو گاھاماناڊ ڪاٿاان  ُميڙ 
ٿو اچي  ورنه چال ۾ ادو غرور ڪاياڏاناھان ااماي داا ... 
اوھ! ماناھااناجاا خاادا! ماان جاياڪاو ڏساان ٿاو ! ساو ساا  
آدي . دايَء تاه اداا ئاي آداي، اداا ئاي آداي ماون واري 
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ڏداڳڻ. ڪيڏو نه عجيب اتافااق آداي ! دايَء ظاالام تاه 
اڳي کاان باه وڌياڪ ساھاڻاي ٿاي پائاي آداي ياا اداو باه 
منھنجي نظرن جو دوکو آدي ! نه! ناه! ڏساو تاه سانادس 
ُماک  تاي ڇااا ناايااار آ! ساانادس سارياار اداڙو تااراشاياال ۽ 
گھڙيل اڳي ته نه دو  دوَء ڪاياڏي ناه باي نايااز آداي ! 
اڻ دن دڪ دنيا فاتاح ڪاري، وري ان کاي لات داڻاي 
ڇڏي دجي !... ڏانو ڀلو! دن جي اک مون تاي، جاناھان 
سان اڻ ڳڻيون راتيون گذاريون دائاائايان، ناه پائاي. ماان 
سندس عاشق، مان سندس خريدار، مان سانادس ماڙس، 
اڳ  ساان  مان سندس ڇاا ڇاا ناه دائاس  داوَء ڪاياڏي م 
ڪارسايَء تاي وياھااي ڪاتاااب پااڙداڻ جاي تاايااري پائااي 
ڪري. دااڻ دان ڪاتااب کاولاي ڇاڏياو آداي. دااڻ داوَء 
مطالعي ۾ ٻڏي وئي آدي. دن جو سراسر روپاي ساريار، 
سنھي پوشاڪ مان ليئا پائي رديو آدي. داوَء ڪاياڏي 

 نه دلڪش نظر پئي اچي.
منھنجي زال!... داڻ ادي لفظ ڪيڏا نه ٺٺول ڪندڙ ٿاا 
لڳن. ليڪن ان حاقاياقات کاان ڪايار ٿاو اناڪاار ڪاري 
سگھي ته ديَء سھڻي سندري، ڪاڏدان ماناھاناجاي زال 
دئي ۽ منھنجي ساماھاڻ واري ڪاوٺايَء ۾، ماناھاناجاي 
بستري جي ساجااوٽ دائاي، جاناھان جاو ڪاو ذرو پارزو 
منھنجي نظرن کان اوجھل نه دو. بالشڪ! دوَء سونھان 
۾ اڳاي کاان باه اڳاري ٿاي پائاي آداي، ڪاناھان شااراب 
وانگر. شراب به پراڻو ٿيڻ سان نشو آڻايانادڙ ٿاي پاونادو 
آدي. فره ڪيو، مان جي ساڻس ماالقاات ڪارياان تاه 
ڇا چوندوسانس  داڻ مان ساڻس ڪھڙي ماوضاوع تاي 
ڪااچااھااري ڪااناادس... ڇااا ماانااھاانااجااي ان ڪااوشااش تااي 
کيس چڙ ايندي  ۽ داوَء مادد الِء پاناھاناجاي ماڙس کاي 
ساڏيانادي... ڇاا کاياس ماون ساان گاھااريال ڏياناھان يااد 
دوندا  ڇا کيس ادا آخري مار به ياد دونادي! اف! ماون 
کيس ڪيڏا نه بڇڙي اناداز ۾ ماوچاڙا داناياا دائاا. ماون 
کي، کيس ايئن مارڻ ڪٽڻ نه کپندو دو. داوَء ڪاياڏي 
نه نازڪ بادن واري آداي. ماون سااڻاس ڏانائاي ڪائاي. 
آخر دڪڙي ڪوشش ڪرڻ ۾ ڪاھاڙي ارباع خاطاا ٿاي 
پوندي! ليڪن ادو ماون الِء ڪاياڏو ناه نائاون ۽ حاياران 
ڪن تجربو دوندو !... مان ساڻس پڪ ڳالھائيانادس ۽ 

 ڪير ٿو چئي سگھي... ممڪن آدي...
گاريل، فيصله ڪن انداز ۾ پاناھاناجاي ڏدااڳايال ڏاناھان 

مادام ’وڌيو. دوَء داڻي پنھنجي نئين مڙس جي ڪري 
سڏرائيندي آدي. داوَء دااڻ ڪارسايَء تاي ‘  ڊي چانٽيور

 آدليو، مطالعي ۾ محو دئي.
“ مادام! ڇا مان اودان جو ٿورڙو وقت وٺي سگھان ٿو ” 

 گاريل، نرم لھجي ۾ چيس.
ماادام چاااناٽااياور، تااڪاڙ ۾ مانااھان ماٿاي ڪاري ڏٺاو ۽ 
ستت پنھنجي مخاطب کي سڪاڻاي ورتاائايان. سانادس 
واتان دلڪڙي رڙ پڻ نڪري وئي ۽ ڪرسيَء تاان اٿاي، 
ڀڄڻ جي ڪيائين. گاريل، انتھائي ساناجاياده اناداز ۾، 
دٿ جي اشاري ساان، وياٺاو رداڻ جاي تالاقايان ڪاياس  

اودان کي، مون کان ڊاڻ ۽ خوف کاائاڻ جاي ضارورت ” 
دااڻ ” گااريال ساناجايادگايَء ساان چاياس  “  نادي، مادام!

 “مان اودان جو مڙس ناديان...
ٻيو ته موسيو گاريل اداو تاوکاي ساوناھاي ناٿاو. تاوکاي ” 

مون سان ڳالھائڻ جي ڪوشش ڪرڻ نه کپي. ڇا ايترو 
مااادام “  جاالااد، تااون سااڀ ڪااجااھ وساااري ويااٺااو آهااياان 

 چانٽيور چيس. 
ان ڳالھ جي خبر ئي نٿي پوي ته ماون کاي ڇاا ڪارڻ ” 

گھرجي ۽ ڇا نه ڪرڻ گھرجي. لاياڪان دااڻ باه جاڏدان 
 “مون توکي ڏٺو، پاڻ کي آپي ۾ رکي نه سگھيس.

ليڪن مون کي توسان ڳالھائڻ وڻاي ئاي ناٿاو. ماڄااڻ ” 
ع تي مون سان ملڻ ۾ تاناھاناجاو ۳۷۹۱دن وقت جون 

مقصد ڪھڙو آدي. مگر ادڙو مرد، جاياڪاو عاورت تاي 
 “دٿ کڻي سگھي ٿو، سو ڇا نٿو ڪري سگھي 

ماون کااي پااناھااناجااي ِڪائااي تااي شاارمسااري آ مااادام! ” 
ليڪن توکي به ادو ناٿاو روائاي تاه تاون ماون کاي وري 
وري ساڳيو واقعو ياد ڏياري، شرمندو پئي ڪر. ليڪان 
منھنجو خيال آدي ته توکي دڪ طار  ساان ماناھاناجاو 

 “شڪرگذار ٿيڻ گھرجي.
مااادام چااانااٽاايااور، حااياارت مااان “  شااڪاارگااذار  سااو ڇااو ” 

 پڇيس.
ان الِء ته منھنجي ان حرڪت جي صدقي، توکي باقي ”

حاياااتااي پاانااھااناجااي پساانااد جااي ماڙس سااان گااھااارڻ جااو 
ر  ساان  موقعو مليو. مون کي پڪ آ ته تون پاناھاناجاي و 
خااوش دااوناادياانَء ۽ ساااڻااس گااھااڻااي مااحااباات ڪااناادي 

 “دوندينَء.
مااھااربااانااي ڪااري، مااون کااي اڪااياالااو ڇااڏي ڏي! مااان ” 

تااوسااان پاانااھاانااجااي ذاتااي مااعاااماالاان تااي ڳااالااھااائااڻ نااٿااي 
 “چاديان.

اگر مان ان ڏدااڙي، ڪااوڙ جاي اناڌ ۾ تاوتاي داٿ ناه ” 
کڻان دا ته تون اڄ تائين مون ساان ڏکان ڀاري زنادگاي 

 “پئي گذارين دا.
بيشڪ! ماون کاي ان لاحاظاي جاو پاورو پاورو احسااس ” 

 مادام چانٽيور چيس.“ آدي.
پوِء مان چڱاي سالاوڪ جاو حاقادار آداياان ۽ تاناھاناجاو ” 

داڻي وارو سلوڪ انصاف جاي تاقااضاائان جاي نافاي ٿاو 
ڪااري. داار شااخااص کااي پاانااھاانااجااي مااحااساان سااان ڀاالااو 

 “سلوڪ ۽ ورتاُء ڪرڻ گھرجي.
ادو درست آ! ليڪن اسان کي دن دناياا ۾ اداي ساڀ ” 

شيون ملن ئي نه ٿيون جن جاا اساان مساتاحاق آداياون. 
 “مون کي تنھنجي شڪل کان ئي نفرت آهي.

افسوس! دوند مان به ائين چئي سگھان يا ماحاساوس ” 
 “ڪري سگھان.

مان نه ڇڙو تنھنجي بي ترس فاطارت کاان نافارت ٿاي ” 
ڪيان بلڪه تنھنجاي چااپالاوسايَء کاان پاڻ نافارت ٿاي 

 “ڪيان.
ان جو مون کي ڏانو افسوس آهي. ڇو جاو دااڻاي ماون ” 

کي ٻه چار ٿڙڙون ٺوڪي، تنھنجا خيال مٽائاڻ جاو حاق 
حاصل نادي. ان ڪري مناھاناجاي آڏو صارف داڪ ئاي 
رساتااو باچاايااو آدااي تاه ڪااوشاش ڪااري، مااان پااڻ کااي 
تاانااھاانااجااي الِء قاااباال قاابااول بااڻااايااان. يااعاانااي ڪااا ادااڙي 
صورت ٺاديان، جنھن سان تاوکاي ماون ساان نافارت ناه 

 “ردي.
اگر تون دل سان ان ڳالھ جي خوادش رکين ٿو ته پاوِء ” 

 “مھرباني ڪري دتان ٽري و !
گااارياال جااي “  مااان تااوکااي خااوش ڪاارڻ پاائااي گااھااريااو.” 

ليڪن ان جي باه داڪ حاد ”لھجي ۾ تلخي اچي وئي  
دوندي آدي. توکي خوش ڪرڻ جي خاواداش ماون کاي 
ان الِء داائااي جااو مااان پاانااھاانااجااي ِڪاائااي تااي ساا  پاا  

 “شرمسار آديان ۽ ان جو ڪفارو ڀرڻ ٿو چاديان.
ڇاو تاو ” مادام چانٽيور ٺٺول ڪنادي چاياس  “  ڪفارو!” 

۾ ذرو به عقل ڪونھي  ٿاوري باه انساانايات ڪااناھاي  
دڪ عورت کي بي رحميَء ساان مااري ڪاٽاي، ماٿاس 

 “لتن مڪن جي وسڪاري کانپوِء...
ادو به ٿي سگھي ٿو، ادا عورت واقعي ان سلوڪ جي ”

الئق داجاي. تاون ئاي ٻاڌاِء! تاو ماون ساان باياوفاائاي ناه 
ڪئي دائاي  تاو ماناھاناجاي اعاتامااد کاي ڀڳاو ناه داو ! 
منھنجي عزت جون ڌايون اڏائي نه ڇڏياون دايائاي  اڄ 
ان سوال جو جواب ئي ادو فاياصالاو ناباياري ڇاڏيانادو تاه 
تون ظالمانه سلوڪ جي الئق دئينَء يا نه دئينَء ۽ مان 

 “غلطيَء تي دئس يا نه...
ماادام “  موسيو! تون منھاناجاو ٽاڪاو مااُن پاياو ڪاري!” 

 چانٽيور، پنھنجي جاِء تان اٿڻ جي ڪوشش ڪئي.
مان توکي درخواست ٿو ڪارياان ماادام تاه جاھاٽ ساوا ” 

ماان ” گااريال تاڪاڙ ۾ چاياس  “  الِء منھنجي ڳالھ ٻاڌ!
مڪان ٿاو تاه ماون شادياد قسام جاي سااڙ جاو ماظاادارو 
ڪيو دو. ليڪن ڇا ان مان ادو ثابت نٿو ٿئي تاه ماون 
کي توسان ڪيتري قدر محبت دئي. بيشڪ مون پٿار 
دليَء جو ثبوت ڏنو دو. ان جي باوجود سچي ڳالاھ اداا 
آدي ته مون توتي ترس کاڌو دو. توکي ان کان به وڏي 

 “سزا ملڻ گھرجي دا!
مون کي نه اڳي تنھنجي ترس جي ضارورت دائاي، ناه ” 

 مادام، حقارت منجھان چيس.“ اڄ آ.
ڇا ان الِء جو تون بياگانااھ دائايانَء  ياا ان الِء تاون ان ” 

قدر خوش دئينَء جو منھنجي ترس کائڻ تي تون فق  
 “مشڪي پئي سگھينَء!

 “توکي جيڪو وڻي سو ويٺو چئه!”
ٺيڪ آهي مان دااڻ ساماجاھاي وياو آداياان. ماون کاي ” 

اڳي ئي ان ڳالھ جاي پاڪ دائاي تاه تاو ماون ساان باي 
وفائي ڪئي دئي، تون ڪڏدن به ماناھاناجاي وفاادار ناه 

 “دئينَء!
 “ادو مون ڪڏدن چيو ”
تنھنجو ادو ئي مطلب آهي، تو داڻ مڪيو آهي ته تاو ” 

 “مون سان...
 “مان ادو گندو لفظ ٻڌڻ ئي پسند نٿي ڪريان.”
لفظ  ڪڏدن به گندا نه دوندا آدن. انھن پاوياان لاڪال ” 

 “عمل گندا دوندا آدن.
 “درگز نه! ادو ڪوڙ آدي.”
اگر تون ادو ثابت ڪرين ته ادو ڪوڙ آدي پوِء جيڪاا ” 

تجويز مان تو آڏو پيش ڪرڻ گھري پائاي، تاناھان جاي 
 “افاديت پاڻمرادو ختم ٿي ويندي.

 “ڪھڙي تجويز ”
داڻ ٻڌائڻ مان ڪھاڙو فاائادو  دااڻ تاه اداو ثاابات ٿاي ” 

 “چڪو آدي ته تو مون سان بيوفائي ڪئي دئي.
دل! جھٽ سوا الِء ادو کڻي فره ٿا ڪارياون تاه ماون ” 

 “توسان واقعي بيوفائي ڪئي دئي، پوِء !
ائاون ”  ادو چئي ڇڏڻ ڪاافاي نااداي. ماان تاناھاناجاي ِااڀ 

 “باقاعدي اعتراف ٻڌڻ ٿو چاديان.
 “مان اعتراف ڪريان ٿي.”
 “ادو چئي ڇڏڻ به ڪافي نادي. مون کي ثبوت کپي.”

مون کي توتي حيرت پئي ٿئي گااريال!... ان کاان وڏو 
ثبوت ٻيو ڪھڙو ٿي سگھي ٿو ته ماان پائاي چاوان تاه 

ماادام چاانااٽايااور “  ماون تااوساان بايااوفاائااي ڪاائاي دائااي.
 مشڪندي چيو.

ماوساياو گااريال اصارار “  مون کي ان جاو ثاباوت کاپاي.” 
 ڪيس.

توکي مون کان ڪاھاڙي قسام جاو ثاباوت کاپاي  دان ” 
 “وقت، مون وٽ ادڙو ڪو ثبوت نادي.
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مان وري پنھنجي ڳالھ ورجائيندس ته مون کاي فاقا  ” 
 “ثبوت کپي.

منھنجي نظر ۾، منھنجي زباان ئاي ماناھاناجاو ثاباوت ” 
آدي. منھنجي اعتراف کانپوِء، ڪنھن ٻئي ثبوت جاي 

 “ضرورت باقي نه ٿي ردي.
 “ڇا تون ساک سان ٿي چوين ”
مادام چانٽيور، دڪ داٿ ماٿاي “  مان ساک ٿي کڻان.” 

 دوا ۾ اڀو ڪري، چيو. 
گاريل سنجيدگيَء سان چاياو  “  داڻ مون کي پڪ ٿي.” 
 “ليڪن ڪنھن سان گڏجي.... ”
منھنجو خيال آهي ته ادو ساوال، حادون اوراناگاھاي ٿاو ” 

 “وڃي.
 “ليڪن ادو ضروري آدي.”
 “مان ان جو جواب ڏيڻ کان انڪار ٿي ڪيان.”
 “ڇو ”
 “ان الِء ته مان دڪ پرڻيل عورت آديان.”
 “ليڪن ٻڌائڻو پوندئي، داڻي ۽ دن وقت.”
ڪھڙو حرج آ... ادو ٻياو ” مادام کِِٿ ٿي وئي  “  ُاف!...” 

ڪو به نه دو، ماناھاناجاو ماوجاوده ماڙس ئاي داو. جاناھان 
ماادام “  سان ملي، مون توساان باياوفاائاي ڪائاي دائاي.

 چانٽيور مشڪندي چيو.
 “ادو نٿو ٿي سگھي. ادو ممڪن ئي نادي.”
 “ڇو ”
اگار اداو تاناھاناجاي ” گاريل جواب ڏناس تاه  “  ان الِء ته،” 

محبوب جي حيثيات ساان خاوش داجاي داا تاه تاوساان 
ڪڏدن به پرڻجي نه دا. ڇو جو... خايار ڇاڏ.. ماناھاناجاي 
دڪڙي تاجاوياز ٻاڌ. دااڻ اعاتاراف ڪاياو اٿائاي تاه تاون 
ڪڏدن منھنجي وفادار نه ردي دئينَء. ٻيان لافاظان ۾، 
مان انتھائي احمق، گڏھ ۽ نااادال مااڻاھاو دائاس. ماون 
توکي ٻه چار ٺونشا دنيا ديا ۽ لتاون ٺاوڪاياون داياون، 
اُٽ ٿاي ناه  مگر ادا مار منھنجي ان ذاتي تاذلايال جاي م 
ٿي سگاھاي، جاياڪاا تاو ماون ساان باي وفاائاي ڪاري، 
ڪئي دئي ۽ نه وري ادا منھنجي خاوشايان ۽ مسارتان 
جي انھن لمحن جو معاوضو ٿي سگھي ٿاي، جاياڪاي 
تو منھنجي بادران ڪاناھان ٻائاي کاي ڏناا. ان الِء دااڻ 
مون کي ان جو پورو معاوضو مالاڻ کاپاي. ڇاو جاو دااڻ 

 “مان تنھنجو مڙس به نه آديان.
تنھنجي ڪل ٿڙي وئي آدي. آخر تنھنجو ماطالاب ڇاا ” 

 “آدي 
ماناھاناجاو ماطالاب بالاڪال ساڌو، صااف ۽ ِچاٽاو آداي. ” 

جنھن وقت ۾ مان تنھنجو مڙس دائاس، ان وقات ماون 
کان منھنجي خوشايان جاا باي باھاا پ ال  ڇاناي، ڪاناھان 
ٻئي جي جھوليَء ۾ وڌا ديئي... نه ااڻ ته ڪنھن جاي 

 “دنج ۾.
 “تون پاڳل ٿي ويو آدين.”
درگز نه!.. ان وقت تنھنجي ساريار، تاناھاناجاي ماحابات، ” 

تنھنجي چمين جي چسڪارن ۽ تنھنجاي ساياساڙاٽايان 
جي گرميَء جو حقدار مان دئس... تو منھنجو حق تلف 
، ڪنھن ٻئي  ڪيو دو. تو منھنجي مسرتن جا ادي پ ل 
کي ڏئي ڇڏيا دئا. مان اڄ توکان انھن لماحان ماوٽاائاڻ 
جي گُھر  ٿو ڪيان. پنھنجو وڃايل حق ٿو گاھاران. ٻاياو 
تااه مااان تااوکااي پااڪ ٿااو ڏياااريااان تااه ادااو سااڀ ڪااجااھ 

 “رازداريَء ۾ دوندو.
 “تنھنجو مطالبو، ناقابِل قبول آدي.”
درگز نه! داڪ جاائاز قاره جاي واپسايَء جاو ماطاالاباو، ” 

 “ڪڏدن به ناقابل قبول ٿي نٿو سگھي.
اگر مان تنھنجو مطالبو مڪان به کاڻاي تاه پاوِء ڏدااڳ ” 

 “جو فائدو 
مااحااباات جااا دٻااياال ٽااانااڊا، دکااائااي ماانااجااھاااناائاان باااھ ” 

 “ڀڙڪائڻ.
 “توکي مون سان ڪڏدن محبت ردي ئي نادي.”
تو ڪڏدن ان کي محسوس ڪرڻ الِء تڪلياف ئاي ناه ” 

 “ڪئي.
 “ادو ڪيئن ”
گااااريااال، حااايااارت ماااناااجاااھاااان چاااياااو  “  اداااو ڪااايااائااان ” 
جيڪڏدن... جيڪڏدن ڪو به مرد شدت منجھان ادو ” 

چاديندو دجي ته سنادس وناي، ناه صارف سانادس وناي 
دجي، پر سندس محبوبا پڻ دجي ته پوِء ان کاان وڌي 

 “ڪري سندس...
“ تون مون کي ائين مناجاھاائاڻ جاي ڪاوشاش ناه ڪار!” 

ڪاناھان عاورت ساان پارڻاجاڻ جاو ” مادام چانٽيور چيو  
مطلب ئي ادو دوندو آدي ته يا دو سااڻاس ماحابات ٿاو 
ڪاري ياا کاياس پاناھاناجاي ساماھاڻ واري بساتاري جاي 
سجاوٽ طور آڻڻ جي خوادش اٿس. جيڪڏدن ڪناھان 
مرد جي دل، انھن ٻنھي جذبن کان خالي دجي تاه پاوِء 

آداااااي، دااو صاارف جااانااور دااوناادو 
انسان نه داونادو آداي. 
مارد، پھرين صورت ۾ اداو 
دااڪ مااحاابااوب جااون 
سمورياون ذماياوارياون 
۽ فاااره  ناااڀاااائااايااانااادو 
آدااي. ٻااي صااورت ۾ 

دااو صاارف عااورت جااي 
نسااوانااياات ماانااجااھااان ماازو 

ماڻڻ جو حاقادار داونادو 
آدااي. دااو پاانااھاانااجااي 
ڪاااالااااھاااان تااااي دااااڪ 
مااحاابااوب وارو ٻااوجااھ 

نٿو کڻي، تاناھان ڪاري داو 
داڪاڙي مااحاباوب جاو درجااو 
حااصال ڪارڻ جاو ماطااالابااو 

 “پڻ نٿو ڪري.
تاااناااھاااناااجاااو ڏنااال دلااايااال ” 

بااالاااڪااال ڪااامااازور آهاااي 
مادام! جڏدن ڪو به مارد 
ڪاااانااااھاااان عااااورت سااااان 
محبت ڪندو آدي ته پاوِء 
کيس ساڻس ڪاڏدان باه 
ودانُء ڪرڻ نه گھارجاي. 
ڇااو جااو ان صااورت ۾ 

اداااا عاااورت سااااڻاااس 
ڪاانااھاان بااه حااالاات 

۾ باااااياااااوفاااااائاااااي 
ڪااااااااري ٿااااااااي، 
جايائان تاو ماون 
ساااان ڪااائاااي. 
جڏدن ته دڪ 
عاااااااااااااااااااااااااورت 
پاااناااھاااناااجاااي 

ماااحاااباااوب ۽ 

سينڌي کاي اداو ساڀ ڪاجاھ ڏئاي ٿاي، جاياڪاو داوَء 
پنھنجي مڙس کي به نٿي ڏئاي... تاناھاناڪاري ماان دل 
سان ان ڳالھ تي يقين رکان ٿو تاه اگار ڪاناھان عاورت 
سان سدا الِء تعلقات رکڻا آدان تاه سااڻاس ڪاڏدان باه 
پرڻو ڪرڻ نه گھرجي... پرڻو ته دڪ ڌاڳي وانگر دونادو 
آدي، جنھن کي ڪنھان باه وقات ڇاناي ساگاھاجاي ٿاو. 
ليڪن آزاد محبت، فوالدي زنجير وانگر داونادي آداي، 
جنھن کاي ٽاوڙي ناٿاو ساگاھاجاي. اساان ڌاڳاو تاه ڇاناي 
ڇڏيو، مگر مان داڻ توکي زنجير جاي پاياشاڪاش پاياو 

 “ڪيان.
تناھاناجاون ڳاالاھاياون ڏانياون دلاچاساپ آدان، ماوساياو! ” 

ليڪن مان تنھنجي پيشڪش قبول ڪرڻ کان اناڪاار 
 “ٿي ڪيان.

ان صورت ۾ تنھنجي مڙس کي، تنھنجي بي وفائايَء ” 
 “کان آگاھ ڪرڻ، مان پنھنجو فره سمجھندس.

 “ضرور... ادو ڏانو کلندو.”
مان کاياس ٻاڌائايانادس تاه جاڏدان تاون ماناھاناجاي زال ” 

دئينَء ته تو مون سان بي وفاائاي ڪائاي دائاي ۽ دااڻ 
کيس دوشيار ردڻ گھرجي، ڇو جو تون ساڻس به ائايان 

 “ڪري سگھين ٿي...
 “ان مان فائدو ”
ڪجھ به نه! تنھنجي زندگي زدر ٿي ويندي. دن جاي ” 

ذدان ۾ شااڪ جااو ٻااج پاائاجااي وياانادو ۽ دااو تااناھااناجااي 
سمورين حرڪتن ۽ چاالان جاو گاھاري ناظار ساان جاائازو 
، لاب لاھااجاو، چاال چالاات،  وٺانادو ردانادو. تااناھاناجاا لاافاظ 
پوشاڪ، ٺاھ ٺاوھ، داياڏي داوڏي واجاھاائاڻ، پاوِء ڀالاي 
تنھنجون حرڪتون غير اختياري ۽ پاوياتار ئاي داجان، 
ليڪن دو خبر نادي ته پنھناجاي ذدان ۾ اناھان جاون 

 “ڪھڙيون ڪھڙيون معنائون وٺي...
مادام چااناٽاياور، خاوشاامادي “  ائين نه ڪجانِء! گاريل!” 

 لھجي ۾، کلندي چيو.
ان وقاات ڏاڪااڻااياان تاان ڪاانااھاان، مااادام چااانااٽاايااور کااي 

يٿلڊا جي نالي سان سڏيو.  اوھ! منھناجاو ماڙس پاياو ” م 
مادام چانٽياور، داياڻاي لاھاجاي “  اچي. چڱو خدا حافظ!

 ۾ چيو.
ماان چااداايااان ٿااو تاه تاون پاااڻ ئااي سااڻااس ماانااھانااجااو ” 

تعارف ڪراِء داڻي. ائين مون کي گاھاڻاي آسااناي ٿاي 
 گاريل، پنھنجي جاِء تان اٿندي چيو.“ پوندي.

گاريل! تون ڇو پيو ماناھاناجاي زنادگاي زدار ڪاريان ... ” 
 “ائين متان ڪرين!

 “ضرور ڪندس، تون ڏسندي ردجانِء!”
خدا جي واسطي، ائين نه ڪجانِء! مان توکي منٿ ٿي ” 

 “ڪيان!
 “ته پوِء مون واري زنجير قبول ڪر!.....”

يٿلڊا!”ڏاڪڻين تان وري سڏ ٿيو    “م 
 مادام چانٽيور چيو.“ مون کي وڃڻ ڏي!”
 “تون ڪاٿي ملندينَء ”
 “نه!.. اڄ رات... مانيَء کانپوِء!”
گااريال، “  ياد رکجانِء! مان توسان ماحابات ڪاياان ٿاو.” 

يٿلڊا جي دٿ تان چمي وٺندي چيو.   م 
يٿلڊا، تاڪاڙياون تاڪاڙياون وکاون کاڻانادي، ڏاڪاڻايان  م 

 ڏانھن دلي وئي.
(سنڌي رو : عظمت اهلل خان جي ڪيل اردو تارجاماي 

 تان 
*** 
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 غزل
 معشوق مُحسن ابڙو

 ِدِل ِدياااااااااد  کااااااااي ِدياااااااادار  جااااااااون ُمااااااااابااااااااارُڪاااااااااون!
 ۽ ُسااااونااااهاااانَء کااااي ِسااااياااانااااگااااار  جااااون ُماااابااااارُڪااااون!
ااااااِٽاااااي ناااااه ُهااااائااااااي،  دريااااااھ  جاااااي دهشااااات  ِڏساااااي ه 
 ُساااااهاااااڻااااايَء وتاااااياااااون ماااااياااااهاااااار  جاااااون ُماااااباااااارُڪاااااون!
 ناااااااااادار  ساااااااااان ن اااااااااخااااااااارا ن اااااااااوان ن صاااااااااياااااااااب  جاااااااااا،
اااااااڪااااااارار  جاااااااون ُماااااااباااااااارُڪاااااااون!  تااااااااِرياااااااخ  جاااااااي ت 
اااااٿاااااان، اااااپااااان م  اااااٽاااااي چ   ُچاااااپ چاااااا  جاااااي چاااااادر ه 
 هِاااااان ِعشااااااق  جااااااي اِظااااااهااااااار  جااااااون ُماااااابااااااارُڪااااااون!
اااااااجاااااااياااااااُب هاااااااو، اااااااڻ ع  ااااااارچاااااااڻ ُرس   هااااااار روز جاااااااو پ 
 اِقاااااااارار  ُجااااااااون، اِنااااااااڪااااااااار  ُجااااااااون ُماااااااابااااااااارُڪااااااااون!
 شاااااااوقااااااائاااااااون شااااااابااااااااباااااااي تاااااااو ِڏناااااااو شاااااااراُب هاااااااو،
 سااااااقاااااي سااااانااااادِء ساااااهاااااڪاااااار  جاااااون ُماااااباااااارُڪاااااون!
اااااااِچاااااااي رهاااااااي،  جاااااااا قاااااااوم  ٿاااااااي سااااااارواڻ  ساااااااان س 
 تاااااناااااهااااان قاااااوم  کاااااي ِڪاااااردار  جاااااون ُماااااباااااارُڪاااااون!
ااااهاااااُن ٿاااايااااو، ااااڄااااو ج   جاااانااااهاااان ٻااااار  سااااان روشاااان س 
 تاااااوکاااااي ا ماااااان! تاااااناااااهااااان ٻاااااار  جاااااون ُماااااباااااارُڪاااااون!
 ساااااااانااااااااساااااااااُر هاااااااايُء سااااااااارو سااااااااڏي ِڏيااااااااڻ لڳااااااااو،

 کااااااي مااااااناااااٺااااااار  جااااااون ُمااااابااااااارُڪااااااون!“ ماااااعااااااشاااااوق  ” 
*** 

 اعجاز منگي

 روهه تان ڪرڪندي، رات مون تي لٿيون
 عاشقي عاشقي، شاعري جون سٽون
 شهر شعال بڻيا، شهر آتش فشان

 گيت تنهنجا هئا، باهه جون ڪي اڀيون
 ٿا نه ااڻون ته فردوس ڪنهن کي چون

 تو سان گذريون گهڙيون، سي پرين سنتون
 درد اوندهه کڻي، رات مون وٽ پڳو

 کول هاڻي سيي! چاندنيَء جون چڳون
 آُء چپن سان ليون، پيار آتم ڪٿا
 سرد راتيون گرم ساهه مدهوشيون. 

*** 

 اياز خير محمد ڪانهيو )درويش(
 ها مان چريو هان

 اهو به تنهنجي عشق ۾
 ها مان جاهل هان 

 اهو به تنهنجي عشق ۾
 ها مان آوارا

 اهو به تنهنجي عشق ۾
 ها مان بيڪاره 

 اهو به تنهنجي عشق ۾
 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾

 مان آساني ۾ ا بٗوبار  هان
 مان اونڌائي جو ا بصار هان
 مان بهتر نه پر بدنام هان
 مان ٻرندڙ ڪو ٻرحال هان

 مان ڀانڀاڻ جو ڪو ڀوتار هان
 مان پنهنجي اندر جو پاسار هان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان تنهائي جو ڪو تِهوار هان

 مان ٺاٺي ڪو ٺڪرال هان
 مان ٿڪجي ويل ڪو ٿوڪدار هان

 مان وڻ مان ٽٽل ڪو ٽار هان
 مان جواني جي ڪا جدار هان
 مان اار ۾ ڦاٿل ڪا اار هان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان چمڪڻ کان پوِء چانڊاڻ هان
 مان ڇير جي ڪا ڇمڪار هان
 مان حسرتن مان حيران هان

 مان خوشين مان خاڪسار هان
 مان دردن جو ڪو دلدار هان
 مان ڊاڙي ڪو ڊوڪار هان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾

 مان  ڏنگيدڙ ڏرت ڏئار هان
 مان رئي رئي جو ڪو رساڪار هان

ّخار دان  مان زائد ڪو ز 

 مان سورن جو ڪو ساالر هان
 مان شڪستن کان شرمسار هان
 مان صحرائن جو صالحڪار هان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾

 مان ضعيف به ڪو زار دان
 مان ظاهري هڪ زهردار دان
 مان عاصي ڪو آشڪار دان
 مان غيباڻو ڪو غمٽار دان
 مان فاسق فاني فڪرات دان
 مان قصو به ڪو قمار دان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾

 مان ڪافر ڪاٗم ڪردار هان
 مان گهرو ڪو گنهگار دان
 مان لشڪر ۾ به الچار هان

 مان مصيبتن جو مددگار هان
 مان نازڪ نراس ناگار هان

 مان وري به وسميل ڪا وهار هان
 مان پاڻ مان ڪيڏو بيزار هان

 ڪنهن دل ۾ هان“ درويش”مان 
 پر  انهيَء دل جي هڪ درار هان

 مان جو ئي هان تنهنجي عشق ۾
 مان سوئي هان تنهنجي عشق ۾

*** 
 جمشيد رند

 طبيب وٽ وياسين شفا جي سهاري...
 ٿياسين بيمار بس دوا جي سهاري...

 ڪونه مليو حياتي ۾ ڪو ُسک.
 جيئون پيا ٿا رڳو دعا جي سهاري...
 زمان سان چاهت رکي اسان دل ۾ 
 ورتا ڌڪ ڪيترائي وفا جي سهاري...

 زندگي ۾ ڪڏهن به ڪونه ملي ڪامراني
 گذاريون پيا بس ناڪام جفا جي سهاري...

 “جمشيد”ناراه دل پنهنجي پاڻ سان آ 
 راضي مڙهي ڪيون ٿا دل خفا جي سهاري...

*** 

 شاعري
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 غزل
 وسيم سومرو

 آئون ڪٿي ۽ رو  جي آشا ڪٿي
 ۽ پيار جا هن پنڌ تي پاڇا ڪٿي

 هن کي ڏسو جو آرسيَء ۾ گم ٿيو
 هن کي کڻي ويا سوچ جا رستا ڪٿي

 ميھار لهرن ۾ لهي ڪا سار ڪر
 سهڻي نه ٻيهر ٿي وري ڀااا ڪٿي

 سڀ ڇوڪرين جا خواب ٿي بي رنگ ويا
 ڦلڙيون ڪٿي ۽ ريشمي ڌاڳا ڪٿي

 منهنجي اکين ڪو نه ٿيو سپنو نصيب
 مون ها ڪيا تو الِء اوجاڳا ڪٿي

 جي ٿيا شروع دل کان هئا هڪ گيت چئي
 ويا سي پڄي هن پريت جا جهيڙا ڪٿي

  جن ويد نيڻن تي لييا اکڙيون ڪٿي
 ۽ ٻئي ڪنڌيون درياهه جا سپنا ڪٿي

  آئون وسيم آهيان اڃايل سپ جيئن
 منهنجي اکين جا ويا سڪي چئاڪا ڪٿي

*** 
 غزل

 سليم ڪنڀر
 پنهنجا گهاُء به پراڻا هئا
 پوِء ڀي ساهه سيباڻا هئا

 بنا موڪالئي اوچتو هلي وئين
 مون ڪيا هر شهر ۾ پڇاڻا هئا
 وفا جي راهه ۾ سڀ ُلٽجي ويو
 زخم تنهنجا ڏنل ئي بچاڻا هئا
 سڄي شوخ ۽ چنچل هئين تون
 فق  ٻه نيڻ تنهنجا نماڻا هئا

 دل اڌو اڌ ٿي پر اکڙيون نه ٽميون
 لڙڪ منهنجا ڪيڏا نه سياڻا هئا!
 محبت هوندي به نه ملي سگهئين
 االئي ڪنهن جا سوال اگهاڻا هئا!

 “سليم”تنهنجي مصلحت آڏي آئي 
 ورنه پنھنجي پناهه جا به ٺڪاڻا هئا. 

*** 

 غزل
 غالم نبي ڪوالچي

 “تنهنجيُذلفنُکيُمچ ن”

 ڪنڌ تي جي ٿا ڪرن، تان خاوب ڪاارن سااڻ راناد.
 تاون تاه ڏانو ڏور وئاايان، پار تااو جاي ڇاڏيااا اي صاناام،
 زناادگاايَء تااائااياان ڪااناادس، تاان يااادگااارن ساااڻ رانااد.

 ،“ رات ساااري مااون ڪاائااي آدااي، سااتااارن ساااڻ رانااد” 
 دڪ دفعو گر زندگيَء ۾، ٿي وڃي درشن تناھاناجاو،
 پوِء خزان دوندي به، ٿايانادي پائاي باھاارن سااڻ راناد.

 ڪااار جااافااااا جااااي باااانااااد دلااااباااار، درد وارن سااااڻ رانااااد.

 ڪااار ناااگااااهِاااه ڪااارم ڪاااا، او دلااارباااا در تاااي اچاااي،
 ٿي وڃي جيئن قرب جي ڪا، قرب وارن سااڻ راناد.

 جااااِن مااان ڀاااي ٿاااو رچاااائاااي، جاااان ناااثاااارن سااااڻ راناااد. 
*** 
 وائي

 زين کوسو
 باقي بچيو ساھ،

 رو  ڪئي آ رخصتي.            
 چوڌاري چوٻول ٻڌ،
 بدحالي جي باھ،

 رو  ڪئي آ رخصتي.           
 آدم رڙڪي آدمي،
 ڏاهپ ڏک ۾ ڏاھ

 رو  ڪئي آ رخصتي.            
 پوکن پيا ٿا پور هو،
 خوشيون ڳاهي ڳاھ

 رو  ڪئي آ رخصتي.            
*** 

 غزل
 ڪريم

*** 
 غزل

 خيال کتري 
 وٺي گل جي سرداڻ سردا ٿيون ٿا

 ڪڍي ڪم پنھنجو تہ اردا ٿيون ٿا
 عقل فھم ادراڪ سڀائي ڇاااڏي ير
 صفا ڇو تہ مااوڳا ۽ ڪردا ٿيون ٿا
 سييو ُگر وڙدڻ جو اڃان پاڻ نادي
 سٽو سٽ لڳي پائي آ ڦردا ٿيون ٿا

 سڄو ڏينھن مايوس گهاري سڄڻ لئہ
 ٿئي ديد ان جاااااي تہ چردا ٿيون ٿا
 دڻي ڊاڙ ڏاني اچاااااااون دٿ نٿا پو
 ڏٽائاااااااااااااي وڏا يار لردا ٿاايون ٿا

 وڏيري جاو ڌڙڪو مليو جيئن کتري
 مثيَء جاااي نڳن ساڻ کردا ٿيون ٿا

 لغات

 ڇردو = سٽ جو نيرو
 چردو = تندرست، خوش، دمت وارو

 کردو = ڀتر
 لردو = ڪوڙو، خالي دالسو، عذر،

*** 

 شاعري
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