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هڪ آپگهاتي نوجوان ناري 
شاري بلوچ جو نالو هر زبان 
تي چڙهيل آهي ۽ سڄي 
قوم سندس هن عمل تي 

6فڪرمند آهي، جنهن  2 
تي ڪراچي  6266اپريل 

يونيورسٽيَء جي ڪنفيوشس سينٽر جي گيٽ تي 
ٽارگيٽ ڪري ٽن چائنيز استادن سميت هڪ ڊرائيور 
کي آپگهاتي حملي ۾ ماري ڇڏيو. اخبارن جي 
رپورٽن مطابق سندس تعلق تربت جي هڪ پڙهيل 
ڳڙهيل خاندان سان هو، سندس ور هڪ ڊينٽسٽ هو 
۽ هوَء پاڻ ايم فل جي رجسٽرڊ شاگردياڻي هئي ۽ 
سائنس جي استاد هئي. )پي ايم ايل اين( پاڪستان 
مسلم ليگ نواز گروپ بلوچستان جي هڪ سينئر 
ليڊر سيد النصر جيڪو پارٽيَء جي سينٽرل 
ڪميٽيَء جو ميمبر پڻ آهي ان هڪ انڪشاف 
ڪندي ٻڌايو ته شاري بلوچ ڪوئيٽا ۾ چار سال 
پريس ڪلب ٻاهران ويٺي هئي، ڇو ته سندس گهر 
جا ڪيترائي فرد کنڀجي ويا هئا. رياست وجود ورتو 
ته فرد پنهنجا ڪيترائي بنيادي حق رياست جي هٿ 
۾ ڏيئي ڇڏيا. جنهن ۾ سندس جان جي حفاظت 
سرفهرست هئي ۽ پوِء رياست طاقتور ٿيندي وئي ۽ 
طاقت جي نشي ۾ ان کي پنهنجو مقصد وسري 
ويو. پاڪستان اسالمي جمهوريه آهي جتي وفاق جي 
نظام هيٺ چار صوبا پنهنجو وجود وفاق جي طابع 
هالئين ٿا، پر انهن چئن صوبن ۾ غير آئيني طور 
تي اڻ برابري ۽ وسيلن جي غير منصفاڻي ورڇ 
بلوچستان ۽ سنڌ جي ماڻهن کي هميشه احساس 
ڪمتريَء جو شڪار رکيو آهي ۽ هي وسيلن سان 
ڀرپور ٻه صوبا غربت ۽ بيروزگاريَء جو شڪار هجڻ 
سان گڏوگڏ رياستي بربريت جو نشانو بڻيل آهن. 
هيَء نوجوان ناري ان رستي تي ڇو وئي جيڪو 
انتهائي مشڪل هو. هن هڪ آرامده زندگيَء کي ڇو 
ترڪ ڪيو؟ سندس پنهنجي زمين سان محبت ۽ 

پنهنجن حقن جي جدوجهد الِء هن جيترو به سٺو، پر 
سندس هن آپگهاتي عمل کي ڪڏهن به قبول نٿو 
ڪري سگهجي. سوچڻ جو مقام آهي ته هڪ 
عورت پنهنجي گهر، ور ۽ ٻارن جي مرڪن کي 
ڇڏي پنهنجي جسم سان بم ڇو ٻڌو؟ هن ٻي ڪا 
تحريڪ ڇو نه هالئي هن احتجاج جو ٻيو ڪو رستو 
ڇو نه اختيار ڪيو؟ شايد هن رياست پاڪستان جي 
انهن طاقتور قوتن کي پنهنجي جان قربان ڪري ٽن 
چائنيز استادن جي جان وٺي هڪ ئي وقت ۾ چين ۽ 
پاڪستان جي طاقتور ڌرين کي خبردار ڪيو آهي ته 
جنگ جي شروعات نئين نموني سان شروع ٿي 

 چڪي آهي. 
پي ايم ايل اين، جي سينيٽر مشاهد حسين ڊان سان 

بلوچستان کي سياسي رانديڪو ”ڳالهائيندي چيو ته 
سمجهڻ ڇڏي ڏيو، اتي پسند جي ماڻهن کي تيزيَء 
سان چونڊڻ ۽ لڳائڻ به بند ڪريو، ماڻهن کي کنڀي 
کڻڻ جهڙو شرم جوڳو عمل به بند ڪريو. ان ڳالهه 
کي يقيني بڻايو ته ترقيَء مان حصو اتان جي عام 
ماڻهن کي ملي، بارڊر تي ماڻهن جي حراسمينٽ ۽ 

شايد ڏنڊي جي “ ڪرپشن جو خاتمو ٿيڻ گهرجي.
زور تي غريب کي غالميَء واري احساس ۾ جيارڻ 
جي خاتمي جو وقت اچي ويو آهي. هن ملڪ جي 
سالمتي هر فرد جي خواهش کان باالتر آهي ۽ هن 

ع وارو دستور هڪ اهڙو دستاويز 3791ملڪ جو 
آهي جنهن ۾ سڀني ادارن جون حدون متعين آهن ۽ 
عوام جي حقن جو تحفظ به ان ۾ شامل آهي. هن 
ملڪ کي هن وقت ڪيترائي خطره درپيش آهن. 
ٻاهرين خطرن کي منهن ڏيڻ سولو آهي، پر ملڪ 
جي ڏتڙيل ۽ مظلوم عوام جيڪا رياست کان باغي 
ٿي چڪي هجي ان سان طاقت جي زور تي ٽڪرائڻ 
تمام مشڪل آهي. توهان کي ويهي ڳالهه ٻولهه 
ڪرڻ کان عالوه ڪو رستو ناهي. جتي رياست 
مذهبي انتها پسندن سان ڳالهه ٻولهه ڪري ٿي اتي 
رياست کي آئين مطابق پنهنجن حقن الِء ۽ پنهنجي 

ڌرتيَء جي وسيلن جي وارثيَء جي حقن الِء اٿيل 
ماڻهن الِء نرم رويو اختيار ڪرڻو پوندو ۽ انهن سان 
ڳالهه ٻولهه ڪرڻ کانسواِء ڪو رستو ڪونهي، جي 
ايئن نه ڪيو ويو ته خبر ناهي ته ڪيتريون باغي 
ڇوڪريون ۽ ڇوڪرا بغاوت جو َعلم هٿ ۾ کڻي 

 هن رياست جي ان ڏاڍائي سان ٽڪرائبا رهندا. 
سنڌ صوبي ۾ به انتهائي بيچيني ۽ ڪاوڙ موجود 
آهي اتي به تازوئي سائين جي ايم سيد جي ورسيَء 
۾ شرڪت ڪرڻ جي ڏوهه ۾ ڪجهه ڪارڪنن کي 
گرفتار ڪيو ويو آهي، مٿن ڪوڙا ڪيس داخل ڪيا 
ويا آهن، پ پ سرڪار خاموش آهي. عوام کي 
پنهنجن آئيني ۽ قانوني حقن کان محروم رکي 
ڪابه رياست امن قائم نٿي ڪري سگهي. ٿيڻ ته 
ايئن گهرجي ته وفاق ۽ صوبا گڏجي انهن 
قومپرستن سان ڳالهه ٻولهه ڪن. انهن جي معاشي، 
سياسي ۽ سماجي حالت کي تبديل ڪرڻ الِء انهن 
کي موقعا فراهم ڪيا وڃن. سندن بنيادي حقن کي 
تسليم ڪري کين رياست الِء مفيد شهري بڻايو 
وڃي، پر هتي پنهنجن ئي ٻچن کي باغي ڪري 
انهن کي پنهنجي گهر الِء خطرو بڻايو ٿو وڃي. ڇا 
رياست ان رويي سان سنڌ ۾ به باغي ناريون پيدا 

 ڪرڻ ٿي چاهي؟ 
يقينن اهو آپگهاتي عمل اسان جي سياستدانن ۽ 
طاقتور طبقن الِء هڪ لمحهِء فڪريه آهي ته هاڻي 

سالن  97پاڪستان ايئن نه هلي سگهندو جيئن 
تائين هاليو ويو آهي. هاڻي هتان جي نوجوان طبقي 
کي هڪٻئي سان ڳنڍڻ ۽ رابطي ۾ آڻڻ جي 
ضرورت آهي، انهن کي موقعا فراهم ڪرڻ جي 
ضرورت آهي ۽ سڀ کان وڏي ڳالهه ته کين پنهنجي 
ملڪ ۽ پنهنجي رياست تي ڀروسو ڪرائڻ جي 
ضرورت آهي. پاڪستان هڪ گهڻ قومي رياست 

ڪروڙ ماڻهن جو وطن آهي، وقت اچي ويو  66آهي ۽ 
آهي ته رياست انهن سان هڪ نئون عمراني معاهدو 

 ڪري ۽ هڪ نئين دور جي شروعات ڪري.

 ايڊيءوريل

 اسالمي جمهوريه پاڪستان جي طاقتور ڌرين الِء لمحهِء فڪريه

 

هن وقت  
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 P.T.I۽ پنننننننننننجنننننا  ۾ 
حڪومت ختنم ٿني چنڪني 
آهنني. شننهننبنناز شننرينن  تنني 
حڪمراني جي هما مهنربنان 

چننار سننال  P.M.L.Nآهنني. 
ڪٽڪو کنائنڻ کناننپنوِء آخنر 
اهو مڃي ورتو ته ننظنريناتني ٿنينڻ سنان عنوام و  
وڃننڻ سننان فننرق نننٿننو پننوي. اقننتنندار تننڏهننن مننلننننندو 
جڏهن مقتدر چاهيندا. بهرحال اسان جو سوال اهنو 
نه آهي، ڇو ته انهيَء سنوال جني هنر ڪنننهنن کني 
ڄاڻ آهي هاڻي ته مالڪ پاڻ بنه منڃنينن ٿنا. هنڪ 
ڳالهه چئي پوِء اڳتي وڌون ٿنا تنه ڇنا پنيپ ۽ پنٽ 

و  ڪننو ٻننيننو مناڻننهننو نننه هننو  P.M.L.Nکنانسننواِء 
جنهن کي هو پنجا  جو وزينراعنلنيو چنوننڊينن هنا؟ 
پرويز االهي ويچارو هر طرف کنان منار کنائني وينو. 
ڪرسي به مليل وئي ۽ ڪٽڪو به آيو. رڌڻني ۾ 
جيڪو رڌ پچاپ ٿنينو ان ۾ سننندس حصنو ننه ٿني 
سگهينو جنننهنن جنو رمنينوار هنو پناڻ آهني. هناڻني 
چوڌرين جي سياست ماٺي ٿنيننندي ان ڪنري جنو 
صاحب به راضي نه آهن ايستائين جو سنڀننني جنو 
يننار بننه انننهننن کننان پنناسننيننرو آهنني، بننس چننوڌري 
ڪننڏهننن ٿننا انننهننيَء کنني پننرچننائننيننن ۽ پنننننهنننننجنني 

 سياست بچائين.
جي ڪرسي تان لنهني ڪنننٽنينننر  P.Mعمران خان 

تي چڙهني وينو آهني ڳنالنهنه تنه سناڳني ڪنري ٿنو 
جيڪا ويهه سالن کان ڪندو ٿنو اچني بنس ان ۾ 
هنننڪ وکنننر وڌاينننو اٿنننائنننينننن تنننه قنننوم کننني آزادي 
ڏياريندس، اسان جهڙا سنادا مناڻنهنو شنايند ان جني 
نعري ۾ اچن به! پر ڪجهه وقت کانپوِء شايد اهنو 

تني ڪنننهنن  P.T.Iوکر وڪامجي نه سگهننندو ۽ 

حد تائين ڏمر به ڏسنڻ ۾ اچني ٿنو. عنيند کناننپنوِء 
ميان صاحب به خير سان لنننڊن منان بنغنينر عنالج 
ڪرائڻ جني ٺنينڪ ٺناڪ واپنس اچني رهنينو آهني. 
سنوچننون ٿننا تننه انننگننلنينننننڊ جني آبننهننوا ڪنيننتننري نننه 
صحتمند آهي جو بغير عنالج جني مناڻنهنو ٺنينڪ 
ٿيو وڃن. بس هڪ مسخرو ڀائي ٺيڪ ٿي واپنس 
نه اچي سگهيو آهي. ميان صاحب جي واپسني ۽ 
عمران خان جا مسلسل عنوامني جنلنسنا النينڪنشنن 
جننو فننيننصننلننو ڪننننندا تننه ايننننندڙ چننونننڊون ڪننڏهننن 
ٿننينننننديننون هننن سننال ۾ اڃننان ايننننندڙ سننال شننهننبنناز 
شري  ته چاهي ٿو ته اسيمبلينون مندو پنورو ڪنن 
کيس ڏيڍ سال حڪومت ڪرڻ جو منوقنعنو منلني. 

 P.Mڇو ته ايندڙ چونڊن کناننپنوِء ٿني سنگنهني ٿنو 
خود ميان نواز شري  پاڻ ٿئي، مريم جنا امنڪنان 

 اڃان به گهٽ ٿا نظر اچن. 
ايندڙ چونڊون ته جڏهن به ٿين، پر هنن وقنت سنننڌ 
۾ مننڪنناننني چننونننڊن جننو اعننالن ٿنني چننڪننو آهنني 
جيڪي سنواِء حنيندرآبناد ۽ ڪنراچني ڊوينزننن جني 
باقي سنڌ ۾ ٿي رهيون آهن. ڪجهه ماڻهو چنون 

وچ ۾ ٺناهنه ٿنيننو  M.Q.M۽  P.Pٿنا تننه جنيننڪنو 
کننني ڪنننراچننني شنننهنننر ۽  M.Q.Mآهننني ان ۾ 

حيدرآباد شهر ڏيڻ جو واعندو پنڻ ڪنينل آهني ان 
ڪري هن وقت اتي چونڊون نٿيون ڪراينون وڃنن. 

P.P  الِء اهو به چيو ٿو وڃني تنه هنڪ دفنعنو ٻنينهنر
 M.Q.Mٻٽو مڪاني ننظنام جنهنڙو ڪنو فنارمنوال 

سان طئي ڪيو وينو آهني، ان ڪنري ڪنراچني ۽ 
حيدرآباد ڊويزن ۾ چوننڊون پنوِء ڪنراينون ويننندون. 

M.Q.M  کني بنهP.T.I  جنو خنوف آهني تنه منتننان
کٽي وڃي، ان ڪري هنو بنه راضني  P.T.Iڪراچي 

آهن ته هڪ اڌ مهينو انتظار ڪريون ٿا ته جنينئنن 

P.T.I  جو مستقبل واضح ٿئي ۽ فنارينن فنننڊننگ
تني  P.T.Iڪنينس جنو فنينصنلنو اچني سنگنهني تنه 

پابندي لڳي، اهنڙو اننديشنو عنمنران خنان ڪنراچني 
واري جننلننسنني ۾ پننڻ ظنناهننر ڪننيننو. ڪننراچنني ۽ 

کني  P.Pحيدرآباد شهنر کنانسنواِء بناقني سنننڌ تنه 
مقاطعي تي مليل آهي پوِء انهن کي جيئنن وڻني 

 ايئن پيا ڀيلين. 
سنننالنننن جننني مسنننلنننسنننل  31افسنننوس آهننني تنننه 

حڪمرانيَء کانپوِء به سنڌ جي جيڪا حالت آهني 
کنٽنيننندي ننظنر ٿني اچني. ان  P.Pپوِء به اليڪشن 

ڪري جو ان جي سامهون ڪنوبنه اثنرائنتنو منقنابنلنو 
 P.Pڪرڻ وارو نه آهي. مختل  ضنلنعنن ۾ وڏينرا 

سنان  P.Pجو مقابلو ڪن ٿا، انهن مان گهڻا ئني 
ٺاهه ڪري فائدا پيا وٺن، ڪي وري ٿڪنجني پنينا 
آهن، ڪن ته سياڻپ اهڙي ڪئني آهني جنو گنهنر 

۾ شننامننل ڪننرائنني  P.Pجننو ڪننو نننه ڪننو فننرد 
حڪومنت جنو منزو پنينا مناڻنينن. هنن وقنت جنڏهنن 

P.M.L.N  ۽P.P  وفنناق ۾ گننڏجنني حننڪننومننت
جنو بنه اتنحناد  P.P۽  M.Q.Mڪري رهيون آهن. 

جنو کنٽنڻ اڻنٽنر آهني. منٿنان وري  P.Pآهي ته پوِء 
آفيسر شاهي جو انهنن سنان گنڏ هنجنڻ سنون تني 
سنهنناڳننو آهنني. ڇنو تننه واضنح ٿنني چننڪننو آهنني تننه 
آفيسر اسٽيٽ سان نه پر سياسي پارٽين سان گنڏ 
بينٺنل هنونندا آهنن. ڇنو تنه اننهنن جنون بندلنينون ۽ 
بهتر پوسٽنگ يا سڻڀي ڪنرسني اننهنن سنيناسني 
جننمنناعننتننن جنني هننٿ ۾ هننونننديننون آهننن جننن جنني 
حننڪننومننت هننوننندي آهنني. افسننوس آهنني انننهننيَء 
ڪري ته نظام ۾ بهتنري ننٿني اچني، بنس بناقني 
ڏوهه عوام جو آهي جنينڪني بنرينانني جني پنلنينٽ 
تي وو  ڏيئي پنننهنننجنو آئننندو اوننداهنو ڪنن ٿنا. 

  حاالت حاضره 

 
 وفاق

 اتحاد حڪومت الِء  يا پنهنجو پاڻ الِء چئلينج!قومپرست 
 انور حسين قاضي
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ڪننڏهننن انننهنننيَء مننوضنننوع تننني تننفنننصننينننل سنننان 
لکنداسين ته اصل قصوروار ڪنينر آهني، پنر هنڪ 
جملي ۾ ايئن ٿنا چنئنون تنه ڇنا ننظنام اننهنن جني 
هٿ ۾ آهي جيڪي نظام بدالئڻ نٿنا چناهنينن ۽ 

 عوام ان سڄي راند جو تماشائي آهي. 
انهيَء سڄي چڪر ۾ ڦاسنڻ کناننپنوِء بنه اگنر ڪنو 
انهيَء نظام کني لنلنڪناري ٿنو تنه ان کني سنالم 
آهي ۽ وري عوام ان کي مو  به ڏئي ٿو ان کني 

 ٻه سالم آهن. ابراهيم منشي چواڻي: 
 جهڙو ماڻهو تهڙو ناڻو، هرڪو پنهنجي اگهه اگهاڻو
جيڪو ماڻهو ڪونه وڪاڻو، سوئي ماڻهو موتيَء 

 داڻو.
سچ پڇو ته واقعي اهي ماڻهو موتي داڻا آهنن اهنا 
ٻي ڳالهه آهني جنو حنالنتنن جني جنبنر جني ڪنري 
اهڙا موتي داڻا گهٽبا ٿا وڃن. هناڻني اسنان ڏسنون 
ٿا ته سنڌ ۾ حڪومتي پنارٽني کني ڪنوبنه خنوف 
نه آهني، وڏينرا شناهني بنه اننهنن سنان گنڏ آفنينسنر 
شاهي به انهن سان گڏ حنڪنومنت بنه سننندن جني 

اليڪشن ۾ خرچ ڪرڻ الِء دولنت بنه جنام ۽ واٺنا 
شاهي به سندن و  پوِء انهن کنان ڪنينر چنوننڊون 
کٽيندو؟ قوم پرسنت؟ وري اننهنن جنون هنڪنٻنئني 
کان ڪاوڙون، خنرچ ڪنرڻ ۾ هنٿ بننند! لڳني تنه 

، SUPمشڪل ٿو پنوِء هنڪ اتنحناد جنوڙينو آهني. 
STP ،QAT  ۽ ڪنجنهنه ٻنينون پنارٽنينون بنه ان ۾

شننامننل آهننن، پننر هنننننن ٽننن پننارٽننيننن جننو سنننننڌ ۾ 
ڪافني اثنر منوجنود آهني، اننهنيَء اثنر کني اثنرائنتنو 
بڻائني سنگنهننندا؟ اهنو هنڪ سنوال آهني. جنون ۾ 
ٿيندڙ مڪاني چنوننڊون اننهنن ٽنننهني پنارٽنينن جنو 
امتحان هنونندو. سنٺني ڳنالنهنه اهنا آهني گنهنٽ ۾ 
گهٽ ڪنا اهنڙي ڌر ننظنر اچني پنئني جنننهنن کني 
پوري سنننڌ سنڃناڻني ٿني وري سنننڌ ۾ اننهنن جنا 
ڪارڪن موجود آهن، مقرر به سٺا آهن. ڳالنهنائنڻ 
الِء وٽن حڪومتي تنقيد الِء گهڻو ئي مواد آهني، 

 پر اليڪشن کٽڻ اڃان پري جي ڳالهه آهي. 
ڏسڻو اهو آهي ته ڇا پاڻ ۾ اتحاد ۽ پيار جنينڪنو 

 U.Cهن وقت ڏيکارين ٿا اڳتي به برقرار رهننندو؟ 

سطح تائين جلسا جلوس ڪري عام نوجوان کني 
اتساهه ۽ اعتماد ڏئي سگهندا جينڪنو النينڪنشنن 
۾ امننينندوار هننوننندو؟ عننوام جنني اننندر مننان خننوف 
ڪڍي سگهندا ته اگر هو پنهنجي مرضي مطابنق 
وو  ڏئي ته ڪنينر ان جنو وار بنه وننگنو ڪنري ننه 
سگهندو ۽ آخري اهنم سنوال تنه ڇنا ڌاننڌلني کني 
روڪنني سننگننهننننندا جننيننڪننا حننڪننومننتنني ڌر عننام 

 ڪرائيندي آهي؟
اميد جيتري به ڪري سگهنجني ٿني هنننن ٽنننهني 

۾  U.Cاڳواڻن کي محنت ڪرڻي آهني. هنرهنڪ 
مقابلي الِء اميدوار ۽ ڪارڪن پنيندا ڪنرڻنا آهنن. 
صرف ڪانفرنسون ڪرڻ سنان منقنصند حناصنل ننه 
ٿيندو. جهر جهنگ، وستي واهڻ ۾ وڃنڻنو پنونندو. 
ڏسننون ٿننا تننه شنناهننه سننائننيننن جنني هننن بننيننت تنني 

 ڪيترو پورو لهن ٿا. 
 سڌائتي سڀڪا بک نه باسي ڪا، 

 جيهي تيهي ذات جي جنبش ناهي جاِء، 
 مونسين هلي سا، جا جيُء مٺو نه ڪري.
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جنننني مننننبننننينننننننننا سننننازش واري 
شننوشنني تنني قننومنني سننالمننتنني 
ڪميٽي جي اجنالس ۾ هنڪ 
ڀننيننرو ٻننيننهننر ان ڳننالننهننه کنني 
ورجننايننو ويننو آهنني تننه ڪننا بننه 
سنازش ننه ٿني آهني، ان بنيننان 
بعد ڪپتان جو شوشو بس هڪ سياسي ڪارڊ وڃني 
رهيو آهي، جنهن سان ڪپتان کيڏي پنينو، ان ڪنارڊ 
رريعي ڪپتان ضدي ٻار وانگر اهو ضد ڪري پيو ته 
کيس ڪهڙي بنه حنالنت ۾ اهنا اقنتندار واري ڪنرسني 
کپي، ان ڪرسيَء تي وينهنڻ جنو رڳنو کنينس ئني حنق 
آهي، باقي وڃي ڌوڙ پائين. ِضدي ٻار منڪنمنل طنر  
فيل ٿي چڪو آهي، پر ان ڳنالنهنه تني ب ند ۽ روئني 
رهيو آهي ته کنينس زوري پناس ڪنينو. جنن ڪنپنتنان 
کي اقتدار ۾ آندو اڄ اهي ايترو تنه پنريشنان ۽ سننندن 
مٿي تي هٿ آهن، جنهن جو منلنڪني تنارينو ۾ ڪنو 

 مثال نٿو ملي.

اڳننوڻنني حننڪننومننت جنني دور ۾ مننلننڪ جنني پننرڏيننهنني  
الڳاپن ۽ خزاني کني ننا تنالفني وڏو ننقنصنان پنهنچناينو 
ويننو، ان جننو اننندازو رڳننو تننوشننا خننانننه جنني تننحننفننن جنني 
وڪننري ۽ فننر  جنني هننٿ ۾ بننوزدار سننرڪننار جنني 
اسٽيئرنگ ۽ وزيراعظم هائوس کان بني گاال اچ وڃ 

ڪروڙ رپيا خرچ ڪرڻ جهڙا اسڪينڊلز منننظنر  79الِء 
عام تي اچڻ مان لڳائي سگهجي ٿو، باقي ته االئني 
ڇا ڇا ٿيو هوندو. ڪپتان توشا خاننه جنا تنحنفنا وڪنرو 
ڪري ملڪي عزت ۽ وقار کي نقصان ته پهچايو، پنر 
دنيا ۾ پاڻ بدنام ڪيو، دوست منلنڪ نناراي ڪنينا. 
ان وڏي نقصان جو ازالنو ڪنينر ڪننندو؟ اهنو هنڪ وڏو 
سوال آهي. ڪپتان اقتدار جني خناطنر ينورپني ينوننينن، 
آمريڪا، سعودي عر  سميت ٻين مسلمان منلنڪنن، 
چين جهڙي دوسنت کني بنه نناراي ڪنري ڇنڏينو هنو. 
عوام به گهڻو ڀوڳيو ۽ اسنٽنينبنلنشنمنينننٽ بنه پنريشنان 
ٿي، ڪنپنتنان کني اقنتندار ۾ آڻنڻ وارن جنا  تنه هناڻني 
ڪنن ۾ هٿ آهن ۽ هو توبهه اسنتنغنفنار ڪنري رهنينا 

آهن. اسٽيبلشمينٽ جو هاڻي پورو راضپو نواز شري  
۽ آص  زرداري سان آهني، ڇناڪناڻ تنه اهني منئنچنور 
ڊرائيور آهن، انهن منئنچنور سنيناسنت ڪنئني آهني، ان 
ڪنري اهني ضنندي ڪنپنتنان کنان وڌينڪ بننهنتنر آهننن، 
جنينڪني سنيناسني گنر پنيننچ ڄناڻنينن ٿنا. ڪنپنتنان کنني 
سياست جي خبر ئي ناهي نه وري ڪا ڄاڻ، هو اڄ به 
سننينناسننت کنني ڪننرڪننيننٽ مننئننچ سننمننجننهنني ٿننو، هننو 
سياست جي ال    کان به واق  ناهي، سندس ٽنينم 
کيس ٻيهر ڪنٽينر تي چاڙهي ڇڏيو آهي.  سيناسنت 
۾ جذبات سان نه پر عقنل کنان ڪنم وٺنبنو آهني، پنر 
هن موصوف رڳو جذبات، گارگند، الزام تراشي، منينن 
نا مانون ۽ عقل ڪل واري سنوچ رکني پنننهنننجنو ئني 
نقصان ڪيو. ڪپتان پنننهنننجني ئني پنارٽني کني پناڻ 
نقصان پهچايو، پنهنجنن اينم اينن اينز ۽ اينم پني اينز 
کي نظر انداز ۽ ناراي ڪنينو، هنو پناڻ کني کني رڳنو 
هيرو ۽ پاڪ پوتر سنمنجنهني رهنينو آهني، اقنتندار جني 
نشي ۾ کيس عوام توڙي پنهنجا پنارٽني اسنينمنبنلني 

  حاالت حاضره 

 
 ڪپتان

 قومي سالمتي ڪميٽي جو اجالس ۽ 

 رشيد ابڙو نواز شريف مالقات!-لنڊن ۾ بالول
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مينمنبنر ڪنينڙا مناڪنوڙا ننظنر آينا پنئني. بنوزدار جنهنڙو 
ماڻهو جنهن جي ڪا سياسي اپروچ ننه هنئني ننه وري 
پسمنظر، ان کي پنننجنا  ۾ وڏو وزينر بنڻنائني وسنينم 
اڪرم پلس قرار ڏنو. ڪو شڪ ناهي ته ڪننهنن کني 
ڪا سازش ڪرڻ جي ضرورت ئي پنينش ننه آئني، هنو 
پنهنجي انا ۽ سنيناسني نناسنمنجنهنه سنبنب منار کنائني 
ويٺو آهي. آئين شڪني ۽ ڪافي غلطين باوجود هنو 
اسالم آباد ڏانهن چڙهائي جو ارادو رکي ٿو. هاڻني تنه 
فارن فنڊنگ ڪيس جو فيصلو اچڻ وارو آهي، جنهنن 
سننبننب هننو نننااهننل بننه ٿنني سننگننهنني ٿننو، ان ڪننيننس ۾ 
اسٽيٽ بئنڪ پاران رپنور  النينڪنشنن ڪنمنينشنن ۾ 
ڏني وئي هئي، جنهن ۾ فارن فنڊنگ جا ثبوت ملينا 
آهن، پر هو ان کي اڄ منڃنڻ الِء تنينار نناهني ۽ اداري 
کي ٽارگيٽ بڻائي اليڪشن ڪمشنر جي اسنتنعنينفنيو 
جو مطالبو ڪري رهيو آهي. ڪپتان سمجهي ٿنو تنه 
هو پاڻ ئي آئين ۽ قناننون آهني، تنڏهنن تنه ادارن سنان 
ٽڪراپ ۾ آهي. جيڪڏهن فنينصنلنو آينو تنه هنو ننااهنل 
ٿي سگهي ٿنو ۽ کنينس آئنينن شنڪننني جني سنزا بنه 

 ڀوڳڻي پئجي سگهي ٿي.
ڪپتان جو اقتدار کي ڇڏڻ وارو عجيب پرخطر منننظنر 
ملڪي تاريو ۾ ڪٿي به نه نظر آيو، جڏهنن سنپنرينم 
ڪور  پاران ڏننل وقنت تني بني اعنتنمنادي واري ر  
تنني ووٽنننننگ نننه ڪننرائننڻ ۽ ٽننريننزري بننئنننننچننز پنناران 
خوامخواهه جون ڊگهيون تقريرون ڪرڻ ۽ اسپينڪنر ۽ 
ڊپٽي اسپيڪر پاران ڌر بڻجي وزيراعظنم هنائنوس جنا 
چڪر ڪاٽڻ واري حڪمت عملي اختيار ڪنئني وئني 
۽ سڄو ڏينهن عوام کي پريشان ڪيو وينو، ان وقنت 
منارشننل ال جنني خننطنري واري گننهننننٽنني وڄنننندي رهنني. 
هرڪو پريشان ۽ حيران هو ته آخنر منلنڪ ۾ ڇنا ٿنينڻ 
وڃي رهيو آهي؟ آئين شڪني ۽ آئنينن کنان سنرعنام 
۽ کننلننني عنننام انننڪنننار ٿننني رهننينننو هنننو. آئننينننن جننني 
ڪسٽوڊين سپريم ڪنور  اينڪنٽنو ٿني، عندالنتنن جنا 

تي اسپينڪنر  33:77دروازا کولي الئٽس آن ڪيون ته 
وزيراعظم هائوس مان ڪيترائي چڪر ڪاٽڻ کناننپنوِء 

ٿنينڻ وارا  36:22استعيفيو جو اعنالن ڪنينو، رات جنا 
هئا ته ضدي ڪپتان خوف مان هنينلنينڪناپنٽنر ررينعني 

وزيراعظنم هنائنوس منان بننني گناال ائنينن اڏام ڪنئني 
جيئن انڊينن فنلنمنن ۾ ولنينن ڪننندا  هنجنن. عنجنينب 
ڪپتان هو، جيڪو ميچ هارائڻ باوجود هنار منڃنڻ الِء 
تيار نه هو، پچ تي ليٽي پيو ۽ پوِء موچڙن جني خنوف 
کنان پنننننهنننننجنني جننتنني بننه ڇننڏي ڀنڄنني ويننو. عننمننران ۽ 
سندس اقتدار واري ڪرسي کي ڪا پاورفل سلينوشنن 
لڳل هئي، جيڪا کين ڇڏائڻ الِء اپوزيشنن کني ننهنن 
چوٽيَء جو زور لڳائڻو پيو. اڳوڻي وزيراعظم اپنوزيشنن 
کي آخري بال تائين کيڏڻ جو ته چئلنج ڏنو، جنينڪنو 
اپوزيشن دل سان قبول ڪري منيندان خنالني ننه ڇنڏينو. 
بني اعننتنمننادي جني ر  جني ڪننامنيننابنني بننعنند قننومنني 
اسيمبلي جي ڪاريڊور ۾ آصنفنه، بنالول ڀنٽنو زرداري 
ڏانهن مسڪرائينندي ڪنپنتنان جنو آخنري بنال ڪنينچ 

هي آهني تنننهنننجنو “ ڪرايو ۽ عمران کي اهو ٻڌايو ته 
اهو آخري بال، تون آئو  ٿي ويو آهين اهو به ڪلينن 

 ”بولڊ.
ڪو شڪ ناهي ته اڳوڻي صدر آص  زرداري، شهبناز 
شري  کي وزيراعظم بڻائڻ ۾ اهنم ڪنردار ادا ڪنينو 
آهي، ڇاڪاڻ ته آص  زرداري سمورين سياسي ڌرينن 
کي متحد رکيو، اپوزيشن جنو ٽنارگنينٽ ڪنپنتنان هنو، 

هني ڪنهنڙو ” جننهنن الِء بنالول چنئني چنڪنو آهني تنه 
ڪپتان آهي، بزدل بني گاال جو ننه پنر فننني گناال جنو 

پيپلز پارٽي جني قنينادت ننج سنيناسني “  ڪپتان آهي.
حڪمت عملي سان ڪم وٺي رهي آهي، جنهنن تنينز 
بالنگ ڪرائي ڪپتان جنون وڪنينٽنس اڏائني ڇنڏينون 
آهن. بالول لنڊن ۾ نواز شنرين  سنان منالقنات ڪنري 
هڪٻئي کني منبنارڪنون ڏننينون ۽ هنڪ ٻني منينثناق 
جمهوريت جو بنياد رکيو، شهيد بينظر ڀنٽنو بنه لنننڊن 
۾ جمهوريت جي بحالي الِء نواز شرين  سنان منينثناق 
جمهوريت تي صحيحون ڪيون هيون، جنهن جي اڄ 
سندس فرزند ياد تازي ڪري ڇنڏي. پنينپنلنز پنارٽني ۽ 
نواز ليگ ۾ ويجهڙائي جو مطلب جمهوريت بهتنرينن 

 انتقام آهي. 
جيڪڏهن پيپلنز پنارٽني جني قنينادت سنيناسني ڌرينن  

کي متحد نه رکي هنا تنه شنايند ڪنپنتنان بنازي پنلنٽني 
پيو سگهي، هو پنهنجو اقتدار بنچنائنڻ الِء آخنري حند 

پار ڪري چڪو هو، ڄنڻ ڪنرسني ورلنڊ ڪنپ هنجني، 
پر قسمت سندس سا  نه ڏنو. اسٽيبلشمينٽ منننهنن 
منوڙي چننڪنني هننئنني، عنمننران کنني هننٽننائننڻ الِء آئننيننننني 
طريقو اختيار ڪيو وينو. ڪنپنتنان ڌمنڪني واري خن  
جو ته شوشو ڇڏيو ۽ ان کي سامراج جني سنازش قنرار 
ڏننو ۽ ان مننلنڪ جننو نننالنو نننه پننينو کننڻني پنوِء تننه سننڌو 
آمريڪا کي ان سازش ۾ ملوث قرار ڏنو، ٻنئني طنرف 
آمريڪا بنار بنار ان النزام کني رد ڪننندو رهنينو. تنازو 
آمريڪن ڪانگريس جي ميمبر الهان عمر بننني گناال 
۾ ڪپنتنان سنان منالقنات ڪنئني هنئني تنه ان سنازش 

دم ٽوڙي ڇڏيو. هاڻي ته هر جلنسني  Narrativeواري  
آهنني ۽ کننيننس اعننلننيو  Narrative۾ عننمننران جننو اهننو 

عدالت جي فيصلي تي به گنهنڻنو ڏه پنهنتنو آهني ۽ 
اهو ڏه جيڪا عمنر بنچني اٿنس سناننڍي رکننندو، اهنا 

 ڳالهه هو بار بار ورجائي رهيو آهي.
نئين حڪومت اقتدار ۾ اچڻ ۽ وفناقني ڪنابنينننا جني 
حل  کڻڻ بعد ايندڙ اليڪشن بابت سڌارن تي ڪنم 
شروع ڪري ڏنو آهي، ايندڙ عام چوننڊن ۾ ووٽنننگ 
اليڪٽرانڪ مشين رريعي ننه پنر پنراڻني طنرينقني سنان 
ئي ٿيندي ۽ اوورسيز کني وو  جنو حنق ڏينڻ الِء پنڻ 
غنور وينچننار ٿني رهنينو آهني. شننهنبناز شنرين  اينڪنٽننو 
وزيراعظم طور اڀريو آهني، جنننهنن اچنڻ سنان ڪنجنهنه 
شين ۾ عوام کني رلنين  ڏئني ڪنپنتنان پناران عنوام 
کنني ڏنننل ڏنننڀننن تنني مننرهننم رکننيننو آهنني. هننوڏانننهننن 
واشنننننگننٽننن ۾ آِء ايننم اينن  سننان بننه حننڪننومننت جننون 
ڳالهيون ڪنامنينا  ٿني وينون آهنن، منئني ۾ آِء اينم 
اينن  جننو اسننٽنناف مشننن پنناڪسننتننان اچنني ويننننندو ۽ 

بلنينن ڊالنر منلني ويننندا.  9ڳالهين جي آخري دور بعد 
سننوال اهننو آهنني تننه آئننيننن شننڪننننني، فننارن فنننننڊنننگ، 
ملڪي ادارن سان ٽڪنراپ ۽ لنٺ بنردار آمنرينڪنا سنان 
جهيڙي ۽ پنهنجي عوام کي ادارن خنالف ٽنڪنراپ ۾ 
آڻڻ وارن معاملن تي ڇا قانون پنهنجو رسنتنو اخنتنينار 
ڪنندو ۽ عنمنرانني سنيناسنت جني منڪنمنل تنڏا وينڙهنه 
ٿيندي يا هنڪ دادلني ٻنار کني غنلنطنينن جني منعنافني 
منلنني وينننندي؟! ان الِء منيننري پننيناري هننم وطننننو ٿننورو 

 انتظار ڪرڻو پوندو. 
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ڪري چيو ويندو آھني تنه ٻنوڏ  
کنننان ۽ گنننهنننرن کننني لڳننننننندڙ 
چننالننيننهنني جنني بنناهننه کننان خنندا 
پنناهنه ڏئني ڇنو تنه ٻنوڏ ۽ بناهنه 
ٻنننئننني انسنننان کننني بننني گنننهنننر 
ڪننننننندينننون آھنننن. جنننڏھنننن ٻنننوڏ 
ايندي آھي ته ماڻهو لڏپالڻ ڪنندا آھنن ۽ جنڏھنن بناهنه 
گهرن کي لڳندي آھي ته به ماڻهو کليل آسنمنان هنينٺ 
بي يار و مددگار ٿي ويندا آھن ڇو ته باهه اها بني رحنم 
آھي جيڪا گهرن، بسترن ۽ اناج کي ته ڇنا، پنر انسنان 
کي ئي ساڙي ره ڪري ڇڏي ٿي. ٻين جي تنڪنلنين  
پنهنجي جڳهه تي پر جيڪو انسان سڙي مري وڃي ٿو 
ان جننو سننور صننديننن تننائننيننن ينناد بننيننهنني ٿننو، اهننو منننننظننر 
سندس خاندان الِء ڪنهن قيامت کان گنهنٽ ڪنوننهني. 

 36اڱاري جي رات اها بدنصيب رات هنئني ۽ رات جنو 
وڳي سوشل ميڊيا تي هنڪ خنبنر آئني تنه دادو ضنلنعني 
جي تعلقي ميھڙ جي شهر فريدآباد ڀرسان ڳوٺ فنين  
محمد چانڊيو ۾ طوفاني باهنه لڳني آھني جنينڪنا بناهنه 
سموري ڳوٺ کني وڪنوڙي وئني آھني ان رات هنوا جنو 
وڏو طوفان پڻ هو جنهن ڪري باهه تي ڳوٺاڻا ڪنٽنرول 

 نه پئي ڪري سگهيا.
نينگر سڙي فوت ٿني وينا آھنن ۽  6پهرين خبر آئي ته 

پوِء صبح ٽي وي تي ڏٺوسين ته بريڪنننگ ننينوز هنلني 
ڄنڻنا سنڙي فنوت ٿنينا  7پئي ته في  محمد چانڊيو ۾ 

آھن ۽ اهڙي خبر ڏسندي ئي اکين ۾ لڙڪ اچي ويا تنه 
جيڪي معصوم گلن جهڙا ٻارڙا جن جي پنڙهنائني جني 
مند هجي، راند کيڏڻ جي مند هجي ۽ اهي سڙي فوت 
ٿي وڃن اها خبنر وارثنن منٿنان ڄنڻ وڄ جنينان ڪنڙڪني 
پئي هوندي. جڏھن ته هوڏانهن ان ئي ساڳي رات اهڙي 
خطرناڪ باهه قمبر ضلعي جي شهر نصيرآبناد ۽ وارهنه 
جي وچ تي ڳوٺ جاڙا واهوچا ۾ لڳي هئي، پنر بنروقنت 
ڊي سي قمبر جاويد نبي کوسي انتظامني تنحنرڪ وٺني 

فننائننر بننرگننيننڊ گنناڏيننون اڌ رات جننو ڪننري خننطننرننناڪ  1
طوفاني باهه تي ڪنٽرول ڪرايو. جيڪڏھن ان باهه تي 
ڪنٽرول نه ٿئي ها ته فريدآباد واري واقعي کنان گنهنڻنو 
نقصان ٿئي ها. هوڏانهن جيڪي ميهڙ جي ڀرسان باهنه 
متاثرين آھن اهي دانهون ڪن ٿا ته اسان دادو جني ڊي 
سي سميع اهلل شينو سنان بنار بنار رابنطنو ڪنينو، پنر ان 

هڪ به فائر برگيڊ گاڏي نه موڪلي. جڏھن ته ان ڳنوٺ 
ڪنلنو منينٽنرن جني  39جو تعلقنو منينھنڙ آھني، جنينڪنو 

مفاصلي تي آھي، ان ميھڙ جي سي ايم او سان رابنطنو 
ڪيو ته فائر برگيڊ گاڏيون موڪليو، پنر اننهنيَء بنه ڪنا 
گنناڏي نننه مننوڪننلنني جنننننهنننننڪننري بنناهننه سننڄنني ڳننوٺ ۾ 
ٻننرننندي رهنني ۽ ڳننوٺنناڻننا سننڄنني رات بنناهننه وسننائننڻ جنني 
ڪننوشننش ڪننننندا رهننيننا، پننر بنناهننه تنني ڪنننننٽننرول نننه ٿنني 
سگهيو ۽ جڏھن خبر پئي ته دادو ضنلنعني اننتنظنامنينه ۽ 
تعلقي ميھڙ جي انتظاميه جي غفلت ۽ الپرواهي سبنب 

معصوم گلن جهڙا ٻارڙا سڙي فوت ٿني وينا آھنن تنه  7
ان ڳوٺ ۾ قيامت جهڙو منظر هو ۽  صحت کاتي جي 
وڏي نااهلي اها آھي جنو اينڏو وڏو واقنعنو هنجنڻ بناوجنود 
هڪ به ايمبولينس نه موڪلي وئي ۽ اهني سنڙينل الش 

ڄڻا جيڪي زخمي هئا انهن کي پوليس موبائيل  37۽ 
۾ کڻي ميھڙ اسپتال پهچايو وينو، پنر اتني اسنپنتنال ۾ 
صحيح عنالج ۽ ڊاڪنٽنر ننه هنجنڻ ڪنري زخنمنينن کني 

 الڙڪاڻو اسپتال منتقل ڪيو ويو.
ڪنروڙ کنان منٿنني  6منينھنڙ منينونسنپنل ڪنامنينٽني جني 

منهننيننننني جني بننجننيننٽ اچنني ٿنني ۽ مننيننھننڙ تنعننلننقنني جنني 
آسنپناس ۾ سنويننن ڳننوٺ آھنن ۽ هني لنکننن کنان منٿنني 
آبادي رکندڙ شهر آھني، پنر اتني منينونسنپنل ڪنامنينٽني 
جي نااهلي سبب هڪ فنائنر بنرگنينڊ گناڏي آھني اهنا بنه 
خرا  بيٺل آھي. هنوڏاننهنن منينڊينا تني اهني بنه خنبنرون 

 62رپور  ٿيون آھن ته ڳوٺ ۾ باهه وسائڻ جي گاڏي 
ڪنالڪننن کنناننپننوِء قننمننبنر ضنلننعني جنني شننهنر وارهنه مننان 
گهرائي وئي هئي ان باهه تي ضنابنطنو آنندو. جنڏهنن تنه 
ڳوٺ في  محمد چانڊيو کي لڳل باهنه سنبنب  منلنينل 

ڍور سنڙي منري وينا آهنن، هنڪ  322انگن اکرن موجب 
هزار مڻ ڪنڻنڪ ۽  6پاڻي جون مشينون،  67ٽريڪٽر، 

کننان وڌيننڪ گنهننر سننڙي خناڪ ٿني ويننا آھننن، بنناهننه  92
خنانندان منتناثنر ٿنينا آهنن. سنڙينل ڍورن جنون  362سبب 

وڊيوز سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيل آھن. جنڏهنن تنه بناهنه 
سبب ڳوٺ ۾ ٻئي ڏينننهنن بنه قنينامنت جنا منننظنر هنئنا، 
سرڪار پاران واهر نه ڪنرڻ سنبنب منتناثنر سنڄنو ڏينننهنن 
بک ۽ اڃ تي کليل آسمان هيٺ ويٺل رھيا ۽ بنعند ۾ 
سنڌ سرڪار جڏھن سوشل ميڊيا، چئنلن ۽ اخبنارن تني 
رد عمل ڏٺو پوِء انهن الِء خنينمنن جنو بننندوبسنت ڪنينو. 
عالئقي واسين کي جڏھن خبر پئي ته ڳوٺاڻن جنو سنڀ 

ڪننجننهننه سننڙي ويننو آھنني تننه ڳننوٺنناڻننا ٻننئنني ڏينننننهننن تنني 
پنهنجي گهران رليون، وهاڻا، کٽون ۽ ٻيو کناڌي پنينتني 
جو سامان کڻي پهتا هئا ۽ سوشل ميڊينا تني اهنا وڊينو 
به وائرل ٿي فريدآباد جي ٿاڻي وارا بنه هنننڌ بسنتنرن جنو 

 رڪشا لوڊر ڀري متاثرن کي ڏيئي ويا هئا.
جڏھن ته باهه بعد ٻنئني ڏينننهنن تني ام ربنا  چناننڊينو 
منتنناثنريننن و  ڳننوٺ وڃني راشننن پننهنچننايننو ۽ فننوتنيننن ۽ 

هنزار ڏننا، جنڏھنن تنه ام  32-32زخمين جي وارثنن کني 
ربا  اتي پهتي ته سوشل منينڊينا تني وائنرل ٿنينل وڊينو 
تي ڏسي سگنهنجني ٿنو تنه منتناثنر عنورتنون سننندس آڏو 
ماتم ڪري اڀ ڏارينندڙ رڙينون ڪنري رهنينون هنينون ۽ 
اتي قيامت جهڙا منظر هئا. ٻنئني پناسني اتنان جنو هنڪ 
ڳوٺاڻو چوي ٿو ته باهه بعد آئون پاڻ گهر ۾ داخنل ٿني 
سڙيل الش ڪڍي آيس ته هڪ نيننگنر جني ڄنننگنهنه ننه 
هئي ۽ ٻي نينگر جي ٻانهن نه هئي. هنن سناننحني جنو 
وزيراعظم پاڪستان شهنبناز شنرين ، پ پ چنينئنرمنينن 
بالول ڀٽو زرداري  نوٽيس ورتو آھي ۽ بنالول ڀنٽنو جني 
حڪم تي وڏو وزير سيد مراد عنلني شناهنه، اينم پني اي 
فياي ٻٽ، ايم پي اي عزيز جوڻيجو، سيد ناصر شناهنه، 
رفيق احمد جمالي متاثنرينن جني تنڏي تني پنهنتنا جنتني 
سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شناهنه فنريند آبناد سناننحني 
جي جاچ ڪرائڻ جو اعالن ڪنينو. سنڙي فنوت ٿني وينل 

لنک  6-6لنک ۽ زخنمنينن الِء  7-7ٻارن جي وارثنن الِء 
رپيا معاوضو ڏنو ويو ۽ متاثر ڳوٺاڻن کي گهنر ٺنهنرائني 
ڏيڻ جو اعالن پڻ ڪيو ويو آھي. جڏھن ته بحريا ٽنائنون 
ڪراچي جي رلي  ڪاميٽي جي انچارج شنهنبناز چناچنڙ 
متاثرين کي راشن پڻ ڏنو انهيَء راشنن جني ڪنٽنن جنو 
تعداد هڪ هزار ٻڌايو پنينو وڃني، جنينڪنو منلنڪ ريناي 
طرفان هو، پر ضرورت ان ڳالهه جني آھني تنه فنوتنينن ۽ 
زخمين جي وارثن کي جلد معناوضنو ڏننو وڃني ۽ اننهنن 
نو سناڳني  کي جنلند گنهنر ٺنهنرائني ڏننا وڃنن تنه جنينئنن ه 
نننمننوننني زننندگنني گننذاري سننگننهننن ۽ ٻنني ڳننالننهننه تننه هننن 
منعنامنلني جني صناف شنفنناف ننمنونني اننڪنوائنري ڪننري 
رميوارن خالف سخت ڪارروائي ڪنري ۽ دادو ضنلنعني 
جي مختل  شهرن منينھنڙ، فنريندآبناد، ڪني اينن شناهنه، 

نننيننون گنناڏيننون ڏيننئنني  1-1راڌڻ ۾ فننائننر بننرگننيننڊ جننون 
ايمرجنسي بنيادن تي ريسڪيو سينٽر قائم ڪينا وڃنن 

 ته جيئن آئنده اهڙن واقعن تي ڪنٽرول ٿي سگهي. 

 بي حس سماج ۾ سڙندڙ الشن جو تدارڪ ڪير ڪندو؟

  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 

 مدثر کھاوڙ
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شنننهنننر جننني چنننوڌاري گننننننندي  
پاڻيَء الِء ٺنهنراينل ڪنچنا تنالَء 
مناسب سارسنڀال نه لهڻ جني 
ڪري انساني صحنت جني الِء 
هنناڃننيننڪننار ثننابننت ٿننيننننندا پننيننا 
اچننن. انننهننن جننو جننڏهننن پنناڻ 
گهمي جائزو ورتوسين ته درگاهن، قبرستانن ۽ انساني 
آبادين ۽ ررخيز زمينن و  قائنم اننهنن ڪنچنينن کنڏن 
ڀرسان بيهڻ به برداشت نه پئي ٿيو. اهڙي ته خطرناڪ 
۽ تڪلي  ڏيندڙ بدبوِء پئي آئي جو ان کي لفنظنن ۾ 
بنينان ڪنرڻ ڏکنينو آهني. حناجناڻنا روڊ وارينن کنڏن و  
پهتاسين ته جنينئني شنار پنينر لنج ننلنڪنن جنو پناڻني 
ايئن پئي نڪتو ڄڻ ته َصرف جي َجهج  نڪري رهي 
آهي ۽ گنڏوگنڏ بندبنوِء جنا ڦنوهنارا وسنائني پنئني. هنتني 
شڪارپور جو پهريون ۽ اوائلي دائودپوٽن وارو قبرستان 
به آهي ۽ سيدن جنون قنبنرون بنه آهنن جنڏهنن تنه عنام 

 ماڻهن جون پڻ ڪيتريون ئي قبرون موجود آهن.
شاهي باغ لج بيگاري روڊ وارين ڪنچنينن کنڏن و  
پهتاسين ته ان جي ويجنهنڙ ۾ ڪنرڪنينٽ اسنٽنينڊينم، 
هاڪي اسٽيڊيم، ڪامپليڪس ۽ شناهني بناغ جنهنڙا 
عوامي ميڙاڪن ۽ تفريح وارا ماڳ موجود هئا. شناهني 
باغ جي تاريخي حيثيت آهي اهڙي تاريخي باغ جني 
ويجهو انتظامي بي ڌيانيَء جنو شنڪنار ڪننني پناڻنيَء 
وارين ڪچين کڏن پنهنجي سيڪ ۽ سنم سنان شنهنر 
جنني آبنناديَء کنني ڪننيننتننرو نننقننصننان رسننايننو آهنني يننا 
مستقبل ۾ اڃان وڌيڪ ڪيتنرو ننقنصنان رسنائنيننندينون 
سو اندازو پاڻ ڪري سگنهنون ٿنا. ڳنڙهني يناسنينن منوڙ 
کان ايندي باِء پاس روڊ تي موجوده مال پنڙيَء ڀنرسنان 
ڪننچننيننن کننڏن بننه بنندبننوِء سننان آڌر ڀنناپ ڪننيننو، جننتنني 
ميونسپل شڪارپور وارا اڪنثنر گننند بنه ڦنٽنو ڪنن ٿنا. 
اهڙو ئي حال زرخيل روڊ لج شهيد ملننگ شنار بنابنا 
درگار ڀرسان ڪچين کنڏن ۾ مسنتنقنل بنينٺنل گننندي 
پاڻيَء سبب هو. انتظامي الپرواهيَء جي ڪري بدترين 

بدبوَء سان گڏوگڏ سنم ۽ سنينڪ جنو اثنر خنود درگنار 
جي مسجد ۽ مزار تي به پيو آهي جيڪي سنينڪنجني 
ويون آهن ۽ درگار جي ميدان ۾ بيٺل وڻ بنه سنڪنڻ 

 شروع ٿي ويا آهن ڪيترا وڻ ته سڪي به ويا آهن.
پاڪستان کنان اڳ ينا پناڪسنتنان کناننپنوِء شنڪنارپنور 
مٺي پاڻي ۽ صحت افزا ماحول الِء مشهور هو. جنننهنن 
جِا مکيه ٻه سنبنب هنئنا پنهنرينون ڊرينننينج جنو بنهنتنرينن 
نظام، جنهن تحنت شنهنر جني ننالنينن جنو گننندو پناڻني 
شهر کان پري غيرآباد عالئقن ۾ ڇوڙ ڪيو ويندو هو. 
انننهننيَء ڪننري بننيننٺننل گننننندو پنناڻنني صننحننت جنني الِء 
هاڃيڪار نه هو نه ئي سنم سنينڪ جنو شنهنري آبنادي 

 تي اثر پئي پيو نه وري جر پئي خرا  ٿيو.
ٻنينا هنئنا شنهنر جني چنوڌاري وڏي تنعننداد ۾ بناغ جننن 
صحت افزا ماحول پئي پيدا ڪيو ۽ شهر جي آسپاس 
۾ ساريالي فصل الِء بيهندڙ پناڻني ۽ شنهنري آبناديَء 

 درميان بفرزون جو ڪردار ادا پئي ڪيو.
الڙڪناڻنو بناِء پناس -شهري آبادي لڳو لج )شڪنارپنور

اوريننان ۽ داون شنناهننه ريننلننوي اسننٽننيننشننن لننج( تننوڙي 
بننيننگنناري روڊ تنني شنناهنني بنناغ ڀننرسننان حنناجنناڻننا روڊ ۽ 
زرخينل روڊ تني شنهنر جني چنوڌاري ڪنچنا تنالَء ٺناهني 
انهن کي ٽريٽمينٽ پالنٽن جو ننالنو تنه ڏننو وينو آهني، 
شهر جي وڌندڙ آباديَء سبب پاڻي جو جنجنهني منقندار 
۾ اسنتنعنمنال ۽ آسنپناس ۾ سنارينالني پنوه ۽ گننندي 
پاڻيَء جي مستقل بيهنڻ سنبنب خنطنرنناڪ صنورتنحنال 
تي پهچي ويل ٺهيل ڪچن تالئَن ِسَم ۽ سنينڪ جنو 
سننبننب پننينندا ڪننيننو، جنننننهنننننڪننري سننرڪننيننولننر روڊ جنني 

پاڙن جي َجَر جو  62-37ويجهو هيٺانهين وارن تقريبن 
 پاڻي خرا  ٿي ويو آهي.

ياد رهي ته ڪچن تالئن جي بدترين صورتحنال سنبنب 
جيڪو سيڪ پيدا ٿئي ٿو اهو شروع ته چند فٽن کان 
ٿئي ٿو، پر اهو وڌي ميلن تائين پکڙجي وڃني ٿنو. ان 
ڪري ان جي دائري ۾ ايندڙ سموري عالئقي جو پاڻني 

 خرا  ٿي وڃي ٿو.

چننون ٿنننا تنننه ڀننٽننني صننناحننب جنني دور حننڪنننومننت ۾ 
اسڪارپ ٽيو  ويلن جي شروعات سبب گهڻنو بنچناپ 
ٿيو نه ته اڄ شڪارپور ۾ جيڪنو ڪنجنچ بنچنينو آهني 
اهو مٺو پاڻي ئي نه هجي ها، پر جيڪو بنچنينل پناڻني 
آهنني سننو بننه ڏينننننهننون ڏينننننهننن انسنناننني صننحننت الِء 

 هاڃيڪار ٿيندو پيو وڃي.
زرخيل روڊ وارا تالَء درگناهنه سنيند شنهنيند منلنننگ بنابنا 
جي مسجد، مدرسي ۽ مزار لڳو لج، حناجناڻنا روڊ وارا 
تننالَء جننيننئنني شنناهننه جنني اوائننلنني ۽ تنناريننخنني قننبننرسننتننان 
)شڪارپور جي بناننينن دائنودپنوٽنن جنو قنبنرسنتنان( جني 
لڳو لج ٺنهنينل آهنن. ان ڪنري مسنجندون، منزارون ۽ 
قبرن سان گڏ پيئڻ جو پاڻي تباهه ٿي رهيو آهي. بناِء 
پاس وارو تالپ ڪاروباري مرڪز ۽ رهائشي عالئقي ۾ 
بنندلننجنني ويننو آهنني. شننهننر جنني وڌننندڙ آبنناديَء سننبننب 
ڪچين آبادين ۽ رهائشي ڪالونين ۾ اضنافني سنبنب 
ڪجهه سالن اندر سمورا ڪچا تالَء شهري آباديَء جنو 
حصو ٿي ويندا ۽ انهن ڪچن تالئن منان پنيندا ٿنيننندڙ 
ِسَم ۽ سيڪ باقي بچيل عالئقن ۽ شهر جي چنوڌاري 
َجننَر جننو پنناڻنني خننرا  ڪننرڻ سننان گننڏ مننڇننرن ۽ ٻننيننن 
خننطننرننناڪ جننيننتننن سننبننب منناڻننهننن جنني صننحننت الِء 

 هاڃيڪار ثابت ٿيندو.
مستقل ۽ منفنيند حنل خناطنر ضنروري آهني تنه ڪنچنن 
تالئن کي آر سي سي پڪو ڪيو وڃي ۽ صحت جني 
اصنولنن منطنابننق ضنروري ڪنم ڪنراينا وڃنن. انننهنن ۾ 
ضننروري دوائننون ۽ ڪنننيننمننيننڪننل وڌا وڃننن. گننڏوگنننڏ 
مسنلننسنل صننفنائننيَء جننو پنڻ ڌيننان رکننينو وڃنني يننا وري 
کيرٿر بئراج ۽ سم شاخن جيڪي شنهنر جني چنوڌاري 
آهن ۽ ڪرن ڀرسان پاڻ ۾ گڏجن ٿيون انهنن جني وچ 
واري خننالنني ايننراضننيَء ۾ مننيننگننا سننيننوريننج ٽننريننٽننمننينننننٽ 
پالنٽ ٺاهيو وڃي شنهنر جنو گننندو پناڻني تنالئنن بندران 
سڌو سم شاخن ۾ الٿو وڃي سم شاخن ڀرسان اڳوا  
ئي پائيپ پنڻ وڌل آهنن سنم شناخنن ۾ وهننندڙ پناڻني 
ابتدا ۾ ڪچن تالئن وارو ڪم ئي ڪننندو هنو اهنڙيَء 

 شڪ رپورُجوُمٺوُپ ڻيُزهريلوُڪيئنُبڻيو؟
  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 

 نسيم بخاري
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طنر  ڪننچننن تنالئننن جنني سنم سننيننڪ ۽ صننحننت جنني 
نقصانن کان بچاپ سان گڏوگڏ گهڻن تالئن جني ڀنينٽ 
۾ خرچن ۾ به گهٽتائي ايندي انتظاميه الِء سهولت به 
پيدا ٿيندي. شڪارپور واسين توڙي سندن اينندڙ نسنل 
الِء صاف پاڻي به ممڪن بڻجي سگهندو جنننهنن جني 
ڪري سندن صحت به محفوظ رهي سگنهننندي. شنهنر 
۾ جننتنني جننتنني مننٺننو پنناڻنني گننمننان ڪننيننو ويننٺننا آهننيننون 
حقنينقنت ۾ اهنو رائنقني جني حسنا  سنان ڀنل تنه منٺنو 
لڳننننندو هننجنني، پننر ويننجننهننڙ ۾ ٿننيننل لننيننبننارٽننريننن جنني 
چنڪنناس کننانننپننوِء اهنو انننڪننشنناف تننلننو حننقننيننقننت جننيننان 
نڪري نروار ٿيو آهي ته اهنو پناڻني بنه صنحنت الِء وڏو 
هاڃيڪار آهي ۽ اهنو ئني سنبنب آهني تنه هناڻ اڪنثنر 
شهري منرل واٽر پيئڻ تي مجبور آهن، پر ڇناڪناڻ تنه 
اهو پيئڻ هر ڪنننهنن جني وس جني ڳنالنچ ننه آهني ان 
ڪري اڪثريتي ماڻهو اڄ بنه عنام سنادو ننلنڪني جنو 
پاڻني پنينئنڻ تني منجنبنور آهني. هنڪنڙي آفنينسنر سنان 

ڪچهري دوران معلوم ٿنينو تنه 
هو به مسلسل منرل واٽر پينئنڻ 
کان قاصر آهي، ڇو ته مسئنلنو 
پئسن جو نه آهي، پنر مسنئنلنو 
ضرورت وقت ويجهڙ ۾ منرل 
واٽر جي دستيابيَء جو آهني. 
ان ڪننننري هننننن ٻننننڌايننننو تننننه 
ڪڏهن ڪڏهن ا ڃ هنن کنان 
بننرداشننت نننه پننئنني ٿنني. ان 
ڪننري هننن منننننرل واٽننر تنني 
دارومدار رکڻ بدران عام ۽ 
سنننادي پننناڻننني تننني گنننذارو 
ڪرڻ کي ئي ترجينح ڏينڻ 

 شروع ڪري ڏني آهي.
صنننحنننت الِء هننناڃنننينننڪنننار 
پنناڻننيَء جنني واهننپنني جنني 
ڪري گڙدن جي بيماري 
تننوڙي ٻننيننون ڪننيننتننريننون 
ئي بينمنارينون عنام ٿني 
پننيننون آهننن، شننڪننارپننور 
جا گهڻا ماڻهو ڊائالسنز 

تي هلي رهيا آهن، ڪيترا 
حياتيون وڃائي چڪا آهن ۽ جيڪي بچي ويا آهن ۽ 
عارضي ۾ مبتال آهن اهي جيئڻ کان مرڻ کي ترجيح 

 ڏئي رهيا آهن.
سننو ضننرورت ان ڳننالننچ جنني آهنني تننه شننڪننارپننور جنني 
صحت جي الِء هناڃنينڪنار پناڻنيَء منان ڇنوٽنڪناري جنا 
ترجيحي بنيادن تي دڳ رستا ڳوليا وڃن ڪٿني ائنينن 
نه ٿئي جو پاڻي مٿي کان چڙهي وڃي. شڪارپور جني 
هڪ شهنري ۽ رٽنائنرڊ پني ٽني سني اينل آفنينسنر وزينر 
علي ابڙو پهريان ته واسطيدار اختيارين اڳيان احتنجناج 
۽ درخواستون ڪيون ليڪن ڪنوبنه ننتنينجنو ننه ننڪنرڻ 
جي صنورت ۾ الڙڪناڻنو هناِء ڪنور  ۾ اينڊووڪنينٽ 
عبدالرحمان ڀٽو معرفت شهيد ملنگ بابا جني درگنار 
کي زهريلي پاڻيَء سبب پهتل نقصان کي آڏو رکندي 
پٽيشن داخل ڪئي آهي جنهن ۾ ظاهري طنور حنوالنو 

تنه درگنار جننو ڪنتنب آنندو وينو آهنني، پنر حننقنينقنت ۾ 
نمائننندگني سنڄني شنڪنارپنور شنهنر جني ڪنئني آهني. 

ع کان اهو ڪيس هلندو پيو اچي جنهن ۾ ڊي 6262
سي، ايس سي،  انجنيئر پبلڪ هيلٿ ۽ سنڌ سنرڪنار 
کي ڌر بڻايو ويو آهي ان ڪيس جون هن وقت تنائنينن 
ٿيل شنوائين جنو کنڙ تنينل اهنو ننڪنتنو آهني تنه فنقن  
اسسٽنٽ ڪمشنر شڪارپور عدالت ۾ پنهننجنو جنوا  
داخننل ڪننرايننو آهنني. ان صننورتننحننال مننان ڪننيننس جنني 

 وڌيڪ اڳڀرائيَء جو خود اندازو لڳائي سگهجي ٿو.
نننامننينناري قننانننوننندان شننهننا  اوسننتننو جننو چننوڻ آهنني تننه 
شڪارپور جو پاڻي ڊرينيج جي پناڻنيَء واهنن ۽ شناخنن 
۾ ڇوڙ ڪرڻ سبب خرا  ٿنينو آهني. اسنان ان ڏس ۾ 
ڪوششون وٺي سپريم ڪور  ۾ شنڪنارپنور سنمنينت 
سڄي سنڌ جو ڪيس کڻي وياسين جنهن جي حڪم 
تي هڪ خصنوصني ڪنمنينشنن ٺنهني، جنننهنن منعنرفنت 

ڏيننهنن گننندو پناڻني  1-1ٽريٽمينٽ پالنٽ ٺهرايا جتي 
گڏ ڪري رکڻو هو جنهنن سنان ٿنئني اينئنن 

هننننننننا جننننننننو 
غالظت وارو پاڻي ڌرتنيَء ۾ جنز  ٿنئني هنا ۽ صناف 
ٿي ويل پاڻي وري زرعي مقصدن جني الِء ڇنڏينو وڃني 
هنا. هناڻني جنينڪنڏهننن اننهنن ٽنرينٽنمننينننٽ پننالننٽنن جنني 
مناسب سار سنڀار نٿي ٿئي ته ڇا ڪجني؟ اننهنن جني 
سارسنڀال جي الِء پورو هڪ ڊپارٽنمنينننٽ قنائنم ڪنينل 
آهي ان حوالي سان شهرين کي سنجناڳ ٿني پنننهنننجنو 
متحرڪ ڪردار ادا ڪنرڻنو پنونندو. اڳ شنهنر ننننڍو هنو 
آبادي گهٽ هئي هاڻ تيز رفتاريَء سان وڌندڙ آبنادينن 
جني ڪنري شنهنر پنري پنري تنائنيننن وڌي وينو آهني ان 
ڪري ٽريٽمينٽ پالنٽ شهر جي ويجهو ٿني وينا آهنن 
ينا شننهننر جننو حصننو ٿنني ويننا آهننن. وڌننندڙ آبنناديَء جنني 
تناظر ۾ گهربل اپاَء وٺڻ جن جي رمنينواري آهني سني 
پنهنجو فري نه ٿا نڀائن ننه ئني وري اننهنن کنان ڪنو 

پننڇنناڻننو ڪننرڻ وارو آهنني نننه ئنني وري انننهننن تنني ڪننو 
گننهننربننل ڪننردار جنني ادائننگننيَء جنني حننوالنني سننان دٻنناپ 
وجهي رهيو آهي ان ڪري صنورتنحنال ڳنڻنتنيَء جنوڳني 

 بڻجي وئي آهي.
ياد رهي ته سپريم ڪور  جي حڪم تني شنڪنارپنور 

سيڪڙو پنينئنڻ جني صناف پناڻني  92سميت سنڌ جي 
جي آلوده ٿي وڃڻ جي پسمنظر ۾ سنڌ واٽر ڪميشنن 
جڙيو هو، جنينڪنو بنعند ۾ خنتنم ڪنري منعنامنال سنننڌ 
سرڪار حنوالني ڪنينا وينا. ڪنمنينشنن جني سنفنارش ۾ 
چيو ويو هو ته شڪارپور سميت سنڄني سنننڌ ۾ سناڍا 
ٽي سئو واٽنر سنپنالِء جنون اسنڪنينمنون ٺنهننندينون. واٽنر 
فلٽريشن پالنٽ بحال ٿيندا. سنڌو درياَء ۽ مٺي پاڻيَء 

سئو مختنلن  هنننڌن  2جي ندين ۾ لج ڀج جيڪي 
وٽان غالظت واري پناڻنيَء جنا ڇنوڙ ٿنينن پنينا، تنن جني 

هنزار آر او پنالننٽ هنڻنڻنا  6رستا روڪ ڪئي ويننندي. 
هئا. اهو به طئي ٿيو ڪيو ويو ته سنڌ واٽنر ڪنمنينشنن 
جون سفنارشنون رول تصنور ڪنينون ويننندينون، جنينڪني 
پنهنجي پسمنظر ۾ قناننون سنمنجنهنينون ويننندينون، پنر 
اڳتني هنلني اننهنن 
سفارشن جني رول 
هئڻ واري حيثيت 
ختم ڪنئني وئني. 
سنننپنننرينننم ڪنننور  
سنننننڌ جنني زهننريننلنني 
ٿي ويل پاڻيَء واري 
صنننورتنننحنننال بنننابنننت 
سنننڌ اسنيننمنبننلنيَء ۾ 
دسننننتنننناويننننزي فننننلننننم 
ڏيننکننارڻ جنني حننوالنني 
سان بندوبسنت ڪنرڻ 
جو به حنڪنم ڏننو هنو 
۽ چنينو هنو تنه ان جني 
روشننننننني ۾ چنننوننننڊينننل 
نمائنده پنهنجي ووٽنرن 
جننون زننندگننيننون بننچننائننڻ 
الِء گننهننربننل ڪننردار ادا 
ڪن، پر ٿيو ڇنا؟ تنننهنن 
جنني وضنناحننت جنني ڪننا 
ضنرورت نننه آهنني، ڇننو تننه 
حقنينقنت عنوام آڏو ِچنٽني 
۽ پڌري ٿي چڪي آهي. شڪارپور ۾ سياسي حنوالني 
سان جماعنت اسنالمني جنر جني پناڻني خنرا  ٿني وڃنڻ 
خالف پنجن مرحلن ۾ هڪ مهم هالئي چڪي آهني، 
جنهن ۾ پهريان شهر اندر عنوامني سنجناڳنيَء الِء پنننج 
هزار هينڊ بل ورهناينا وينا. لنکنيندر چنوڪ تني ڪنئنمنپ 
لڳننائنني وئنني. پننريننس ڪننلننب شننڪننارپننور ۾ سننيننمننينننننار 
ڪننوٺننايننو ويننو. شننهننريننن کننان دسننتننخنن  بننه ورتننا ويننا ۽ 
شڪارپور جني ٻنن وارڊن واڳنوڻنو در ۽ ڳنڙهني يناسنينن 
موڙ ۾ ڪارنر گڏجاڻيون به ڪوٺايون ويون. شنڪنارپنور 
شهر جني امنينر عنبندالسنمنينع ڀنٽنيَء جنو چنوڻ آهني تنه 
سنپننريننم ڪننور  جنني حننڪننم تني ٺننهننيننل ٽنريننٽننمننينننننٽ 
پننالنننٽ ڏانننهننن انننتننظننامننيننا جنني بنني حننس روينني خننالف 
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جننمنناعننت اسننالمنني اعننلننيو عنندالننت جنني حننڪننمننن جنني 
ڀڃڪنڙي ٿنينڻ تني تنوهنينن عندالنت جنو ڪنينس داخنل 
ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي، جنينڪنو جنلند عنمنل 

 ۾ ايندو.
جر جي پناڻني زهنرينلني ٿنينڻ خنالف شنهنرينن ۽ سنڄناڻ 
ڌريننن جنني هننڪ مننيننڙاڪنني ڪننوٺننائننيننننندڙ شننهننري آغننا 
شمشاد پٺاڻ جو چوڻ آهي ته ميگا ڊرينيج پراجينڪنٽ 
ٽ ٽي وڃڻ ۽ ان جي الڳيتو صنفنائني ننه ٿنينڻ ينا روزاننو 
جي بنياد تي پاڻنيَء جني ننينڪنال ننه ٿنينڻ، شنهنر جني 
مٺي پاڻي کي وڏو هاڃو رسايو آهي. ايڊووڪيٽ علي 
اصننغننر پننهننوڙ جننو چننوڻ آهنني تننه شننڪننارپننور ڊي سنني 
آفننيننس، ڊسننٽننرڪننٽ سننيننشننن ڪننور  ۽ تنناريننخنني هنناِء 
اسنڪنول ون سنمننينت اڄ جني جنديند دور ۾ هننن وقننت 
تائين شهر جي اهم اننتنظنامني ادارن کني ڊرينننينج ئني 
ميسر نه ٿي سگهي آهي. ان کان وڌيڪ ڏه جي ٻني 

۽  71ڪننهننڙي ڳننالننهننه ٿنني سننگننهنني ٿنني؟ ضننلننعنني ۾ 
اسڪارپ جا ٽيو  وينل هنئنا، جنينڪني  31سٽيَء  ۾ 

جڏهن مسلسل هلندا هئا ته ان جو ڪنافني منثنبنت اثنر 
پوندو هو. هاڻي شهر ۾ جيڪي ٻنه ٽني اسنڪنارپ جنا 
ٽيو  ويل هلن ٿا، تن جي سارسنڀال ۽ الڳاپينل خنرچ 

 شهري پنهنجي کيسي مان ڀرين ٿا.
شاعر زبير سومرو جو خنينال آهني تنه ڊرينننينج سنان جنر 
جي پاڻني منلني وڃنڻ ڪنري ان ۾ سنننکنينو پنيندا ٿنينو 
آهي، جنهنڪنري ڪنننهنن دور ۾ انسنانني صنحنت الِء 
تمام مفيد سمجهيو ويندڙ شنڪنارپنور جنو منٺنو پناڻني 
هنناڻنني انسننانننن الِء خننطننرننناڪ بننڻننجنني ويننو آهنني. بنند 
انتظامي صورتحال کي ويتر خرا  بڻائي ڇنڏينو آهني. 
ڏه اهو آهي تنه شنڪنارپنور جني شنهنرينن الِء منوت ۽ 
زننندگننيَء واري اهننمننيننت حنناصننل ڪننري ويننل هننن اهننم 
مسئلي تي مستقل مزاجيَء سان ڪا ڀرپنور سنگنهناري 
۽ نتيجا ڏيندڙ عوامي جدوجهد ننه پنئني ڪنئني وڃني. 
محقق مهندي شناهنه جنو چنوڻ آهني تنه منينگنا ڊرينننينج 

پراجيڪٽ واري نالي ۾ ترو هنينو ئني ننه وينو آهني ننه 
وري ان جنني ڪننڏهننن صننفننائنني ٿنني آهنني نننه ئنني وري 
صفنائنيَء واري اينجنننڊا اننتنظنامنينا جني تنرجنينح بنڻنجني 
سننگننهنني آهنني. ظنناهننر آهنني شننهننر جنني وچ ۽ چننوگننرد 
ڊرينننننيننج مننيننگننا پننراجننيننڪننٽ واري نننالنني ۾ مسننلننسننل 
غالظت وارو پاڻي بيٺو هوندو ته اهو نقنصنان تنه ڏيننندو 

 نه؟
منئني  26اپنرينل کنان  62انجنيئر وجاهت حسين مهر 

ع واري جنننگ اخنبنار جني منڊ وينڪ رسنالني ۾ 3777
شڪارپور جي جر جي پاڻي خرا  ٿنينڻ جني پسنمنننظنر 
۾ لنکنينو هنو تنه شنڪنارپنور ۾ پناڻني خنرا  ٿنينڻ جني 
شروعات مسندپور واڳوڻي در کان ٿي آهي جنهن جني 
جيڪڏهنن روڪنٿنام ننه ٿني تنه سنڄني شنڪنارپنور جنو 

ڊسنمنبنر  27پاڻني خنرا  ٿني ويننندو. سناڳنئني لنينکنڪ 
ع جي روزاني هالل پناڪسنتنان ۾ لنکنينو هنو تنه 3779

ٿيڻ ته ايئن گنهنرجني هنا تنه زمنانني جني حسنا  سنان 
شهر شڪارپور اڳي کان به وڌيڪ ترقي ڪري هنا، پنر 
ان جنني ابننتننڙ ڪننيننئنني سننال پننوئننتنني هننلننيننو ويننو آهنني. 
شڪارپور جي چئوطرف خاص ڪنري اولنچ طنرف سنم 
جننو پنناڻنني پننکننڙيننل آهنني اڳ سننم جننو پنناڻنني هننر سننال 
اونهاري جي موسم ۾ ٻاڦ بڻجي سڪي ويندو هو ۽ 
زير زمين پاڻيَء کي بنه ننقنصنان ننه پنهنچنائنيننندو هنو ۽ 
هناڻني اننهنيَء ڪنري پناڻني سنڪني نننه رهنينو آهني جننو 
سڄي شهر جني پنبنلنڪ هنينلنٿ ۽ منينونسنپنالنٽنيَء جنو 

۾ پننوڻ کننان اڳ   Oxidation Pondپنناڻنني پنننننهنننننجنني
سڄو پاڻي سم ۾ ڪري رهيو آهي. جنهنننڪنري سنم 
جي کڏي ۾ هڪ ته سم جو پنننهنننجنو پناڻني، بنرسنات 
جو پاڻي ۽ پنبنلنڪ هنينلنٿ تنوڙي منينونسنپنالنٽنيَء جني 

بنه   (Solid Waste)گندي پاڻي ۽ شهر جو گند ڪچرو
سم ۾ پوي ٿو ته پوِء سم ۾ تباهي ئي ايندي جيڪا 

 اچي چڪي آهي.
انجنيئر وجاهت حسنينن منهنر لنوڪ پنچنار جني ننومنبنر، 

ع جي شماري ۾ لکيو هو تنه شنڪنارپنور 6231ڊسمبر 
اهو شهر هو جنهن جي چئني طنرفنن کنان گنهناٽنا بناغ 
هئا اهي باغ پالننگ ڪري لڳاينا وينا هنئنا تنه جنينئنن 
ٻاهران ايندڙ طوفان، مٽي ۽ هوا شهر ۾ هڪدم داخنل 
نه ٿئي، پنر صناف شنفناف هنوا شنهنر کني منهنينا ٿنئني. 
شڪارپور شهر جي ترقيَء جي تاريو جنو هنڪ اهنڃناڻ 
شهر جي اتر اولچ پاسي قائم مين پمپنننگ اسنٽنينشنن 
عيدگار آهي، جنهن جي نالي مان معلوم ٿئي ٿنو تنه 
شهر جي پناڻنيَء واري اسنٽنينشنن شنهنر جني تنرقنيَء ۾ 
خاصي ڀاڱي ڀائيوار رهي آهي. هو وڌيڪ لکني ٿنو تنه 
هڪنڙينون الئنينننون زينر زمنينن هنينون تنه ڪني بنلنڪنل 
لڪل رهنديون هيون شهر جي مناحنولنيناتني تنرقنيَء جنو 
اندازو انهيَء مان لڳائي سگهبو ته اڳ عام رسنتنن ۽ 
روڊن تي ميونسپالٽيَء طرفان ڇڻڪار ڪيا ويندا هنئنا، 
بازارون ڌوتيون وينديون هيون ۽ ايمرجنسنيَء خناطنر هنر 
هنڌ نل لڳل هوندا هئا جنهن جا نشان اڄ بنه شناهندي 

 ڏين ٿا.
پننر حننقننيننقننتننون جننيننڪنني حننال احننوال ڪننن ٿننيننون سنني 
انننجنننننيننئننر وجنناهننت حسننيننن مننهننر جنني نشنناننندهننيننن جنني 

 بلڪل به ابتڙ آهن.
محقق ۽ ليکڪ ڊاڪٽر انور فگار هڪڙو سمجهني ٿنو 
ته کوهن ۽ اسڪارپ جي ٽيو  وينلنن جني بننند هنئنڻ 
جي ڪري توڙي فصلن ۾ ناقص ٻج ۽ ڀاڻ پنوڻ سنان 
گڏوگڏ سنڌ وار جي روننقنن جني خناتنمني ينا بنينگناري 
وار جي سڪڙجي ننڍڙي نالي ۾ تبندينل ٿنينڻ ڪنارڻ 
به پيئڻ جنو صناف پناڻني کنارو ۽ زهنرينلنو بنڻنجني وينو 
آھني. پننراڻني زمننانني ۾ جنيننڪننو سننامننان شننھننر مننان نننه 
ملندو هو سو سنننڌ وار تني قنائنم مسنتنقنل بنازار منان 

 ميسر ٿي ويندو هو.
اسان و  هاڻي سماج دشمنن عنمنلنن ۽ منننصنوبنن تني 
عوام ۾ رد عمل جي سگنچ خنتنم ٿني وئني آھني، ان 
ڪري شڪارپور ڏينهون ڏينهن گهڻ رخين مصنينبنتنن 
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 جو ڳڙر بڻبو پيو وڃي.
شڪارپور جڏهن ضلعو بڻيو هو تڏهن ان جي بنهنتنري 
۽ خوشحالي جي اميد پيدا ٿني هنئني، پنر حنقنينقنت ۾ 
منناينننوسننينننن کننانسنننواِء ڪنننجنننچ ۾ نننه ڏننننو آھننني. اڳ 
ميونسپل وارا نالين تي چونو هاريندا هئا ته جيت جنڻنا 
مري ويندا هئا، پر هاڻي ميونسپل شنھنرينن الِء ننه رڳنو 

 آزار پر وڏي مصيبت ثابت ٿي آھي.
ليکڪ امتياز منننگني جنو چنوڻ آهني تنه ِسنم ۽ ڪنلنر 
سبب مٺي پاڻيَء ۾ پيدا ٿي ويل سنکيو سنلنو پنوائنزن 
آهي، جيڪو آهستي آهستي انسانني جسنم ۾ لنهني 
ان کي ڀوران ڀور ڪري ڇڏي ٿو. ابتدا ۾ ئي کناري ۽ 
زهريلي پاڻي جي روڪٿام ايوانن ۾ ويٺل ايم پني اي 
۽ ايم اينن اي ڪنن هنا تنه اڄ صنورتنحنال سنننگنينن ۽ 

خ اختيار نه ڪري چڪي هجي ها.  خطرناڪ ر 
مننيننونسننپننل ڪننامننيننٽنني شننڪننارپننور جنني اڳننوڻنني چننينن  
ميونسپل آفيسر ۽ اڳوڻي ايڊمنسٽريٽر الال عنبندالنقنادر 
خننان پننٺنناڻ جننا ويننچننار اهنني آھننن تننه بنناغ وڍجنني ويننا 
ڪچين آبادين جني ننالني ۾ جنينڪنا پنالٽنننگ ڪنئني 
وئي ان ۾ گندي پاڻي جي نيڪال جو سرشتو نه رکينو 
ويو، کڏون کوٽائي مسئلي جنو حنل ڪنڍينو وينو، شنهنر 
۾ جيڪي گندي پاڻي جي نيڪال الِء کنڏا هنئنا سني 
قب ا مافيا جي نه رڳو ور چڙھني وينا، پنر رشنوت جني 
مننهننربننانننيننن سننان انننهننن جننا کنناتننا بننه ٺننھنني ويننا. اڳ 
ميونسپل ۾ جنهنڙو تنهنڙو ٽنائنون پنالننننگ جنو شنعنبنو 
هوندو هو جيڪو هاڻ عملي طور تي فنوت ٿني چنڪنو 

 آھي.
اسنڪنارپ  27شهيد روالفقار علي ڀنٽنو پناران لڳنراينل 

واپڊا جا ٽيو  وينل ڪنم ننٿنا ڪنن، ٽنينو  وينلنن وارا 
پالٽن جا ٽڪرا به قب ي ٿي ويا آھن. ميونسنپنل جني 
جنريٽرن ۽ موٽنرن مننناسنب سنارسنننڀنال ننه هنئنڻ ڪنري 
ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏنو. اڄ به سم شاخون بحال ٿنينن ۽ 
گننننندي پنناڻنني کنني مننننناسننب نننيننڪننال مننلنني وڃنني تننه 
مستقبل جي امڪاني نقصناننن کنان بنچني سنگنهنجني 

 ٿو.
مننيننونسننپننل جنني اڳننوڻنني سنني ايننم او پننيننر عننبنندالسننتننار 
سرهندي ٻڌائي ٿو ته هاڻي به جيڪڏهنن ننينڪ ننينتني 
۽ ايننمننانننداري سننان سنناکننائننتننن منناهننرن جننون خنندمننتننون 
ورتننيننون وڃننن ۽ چننونننڊيننل نننمننائننننندا حسنناس ۽ رمننيننوار 
شهرين جيان صورتحال جني سنننگنيننني کني سنامنهنون 
رکندي ثابت قدمي سان پنهننجنا فنري ننڀنائنڻ شنروع 
ڪن ته مثبت تبديلي اچي سگهي ٿي. زراعنت کناتني 
جو اڳوڻو ڊائريڪٽر شفيع منحنمند الڙڪ ٻنڌائني ٿنو تنه 
موجوده ڳنڻنتني جنوڳني صنورتنحنال ۾ شنهنر جني چنپني 
چپي تي آر او پالننٽ لڳنرائني شنهنرينن جنون زنندگنينون 
بچايون وڃن. ان کانسواِء ٻيو ڪو چارو ۽ چاڙهو ئي نه 

 آهي.

شڪارپور سنان تنعنلنق رکننندڙ چنين  اننجنننينئنر پنبنلنڪ 
هيلٿ حيندرآبناد صنابنر شنينو جنو منوقن  اهنو آھني تنه 
صورتحال جي سنگيني جا رمنينوار اسنينن شنھنري پناڻ 
آھنينون، هننڪ طنرف قندرتني بنرسناتننن ۾ زبننردسنت حنند 
تائين گهٽتائني آئني آھني تنه ٻنئني طنرف گنهنرن جني 
موٽرن جي ررينعني پناڻني جني وڏي پنئنمنانني تني غنينر 
ضروري استعمال تنوڙي واهنن ۽ شناخنن ۾ پناڻني جني 
کو  مسئال پيدا ڪيا آھن، زمين جو فلٽر خنرا  ٿني 
ويو آهي، جيڪو خرا  ٿيڻ کانپوِء ٺنھننندو ننه آهني ۽ 

 ان کي قدرت ئي ٺيڪ ڪري سگهي ٿي.
ان ۾ ڪو شڪ نه آهي ته امنينر طنبنقنو تنوڙي ڪنامنورا 
ڪڙا، سياستدان، پير، مير، وڏيرا چونڊيل نمائندا تنوڙي 
وزير مشير يا سندن خاندان ته منرل واٽر واپرائين ٿا، پنر 
انهن جا مٽ مائٽ عزيز قريب بنه تنه ڪني اهنڙا هنونندا 
جيڪي منرل واٽر واپرائي نه سگهندا هوندا. جيڪڏهنن 
عام ماڻهوَء تي وسوارن کي ڪا ڪهل نه ٿي اچني تنه 
پنهنجن مٽن مائٽن جني صندقني ئني شنڪنارپنور جني 
صنحننت الِء سنازگننار پنناڻنيَء جني فنراهننمني کني ينقننينننني 
بڻائين، ان ڪنم ۾ جنينتنرو تنرت سنننجنينده ڪنردار ادا 
ڪيو ويندو اوترو ڀلو ٿيندو نه ته جيڪو اڄ نقصان ٿي 
رهيو آهي سو شايد سڀاڻي وڌينڪ تنينز رفنتناريَء سنان 
ٿيڻ لڳي. حيرت انهيَء ڳالهه تي بنه آهني تنه سنپنرينم 
ڪور  پاران جوڙيل واٽر ڪنمنينشنن جني طنئني ڪنينل 
اصولن ۽ ڏنل هدايتن جي شڪارپنور ۾ اننتنهنائني بني 
خوفيَء سان ڀڃ ڪڙي ٿينندي آئني آهني، جنننهنن جني 
پبلڪ هيلٿ سميت ڪنهن بنه اداري کني ڪنا پنرواهنه 
ئي نه آهي ۽ نه ئي وري اهڙين سننگنينن خنالف ورزينن 
خنالف هننننن سنٽنن لنکننجنڻ تنائنيننن ڪننننهنن ڌر تننوهنيننن 
عدالت جي درخواست داخل ڪندي اعليو عدليه جنو در 

 کڙڪايو آهي.
نالي واري قانوندان شنهنا  اوسنتني هنڪ بناشنعنور فنرد 
جي حيثيت ۾ پنهنجي  شهر ۽ پنننهنننجني دينس جني 
دانهن بڻجي اڳڀرائي ته ڪئي، پنر هناڻني هنن سنمنينت 
شڪارپور جي سمورن باشعور فردن توڙي سڄاڻ ڌرينن 
کي منوجنوده صنورتنحنال جني پسنمنننظنر ۾ بنه اڳنڀنرائني 
ڪننرڻ جنني ضننرورت آهنني. ڇننو تننه اهننو شننهننريننن جنني 
زندگين ۽ وجودن جي بقا وارو سوال آهي. هتي اهنو بنه 
ويچار ڪرڻو پوندو ته برساتي پناڻنيَء جني ننينڪنال الِء 
اڳ جيڪي کڏون هونديون هيون، تنن منان اڪنثنر تني 
جيڪو قبن نو ٿني وينو آهني ينا شنهنر جني روڊن سنان 
الڳاپيل ننالنينن منٿنان جنينڪني حند دخنلنينون ٿني وينون 
آهن، تن جو ازالو ڪيئن ڪجني؟ گنڏوگنڏ اڳ جنينڪنا 
شڪارپور شهر ۾ انڊر گرائونڊ ڊرينننينج هنونندي هنئني، 

 تنهن کي به استعمال هيٺ آڻڻ جي ضرورت آهي.
شهر جي چوڌاري جيڪي تالپ هئا، سي اڪثر قنبن نن 
جي گهيري ۾ آهن يا اتي وڃني منينونسنپنل وارا شنهنر 

جو گند اڇنالئنينن ٿنا، جنننهنننڪنري بندبنوِء ۽ بنينمنارينون 
پکڙجن ٿيون. انهن تالئن کي جنهن مقصد الِء ٺناهنينو 
ويو هو، تن مقصدن جي حاصنالت کني هنر صنورت ۾ 
يقيني بڻايو وڃي يا وري شهر کان ٻناهنر غنينر آبناديَء 
واري عالئقي ۾ هڪ وڏو ٽريٽمينٽ پالنٽ بڻايو وڃني 
تننه جننيننئننن وڌيننڪ نننقننصننان کننان شننهننر ۽ شننهننريننن کنني 

 بچائي سگهجي.
هتي اها وضاحت ڪرڻ به ضنروري آهني تنه رڳنو شنهنر 
شڪارپور جو ئي جر خرا  نه ٿيو آهني، پنر شنڪنارپنور 
جي تعلقن، ڀرپاسي وارن ڳوٺن توڙي ٻين اهم عالئقن 
۽ شننهننرن جننو بننه پنناڻنني زهننريننلننو بننڻننجنني ويننو آهنني. 
شنڪننارپنور سننمنيننت سننننڌ جني پنيننئننڻ واري پنناڻني جنني 
صورتحال اهڙي ٿي وئي آهي جو ماڻنهنو تنه پنننهنننجني 
جاِء تي، پر جانور به اهو پاڻي پنينئنن ٿنا تنه بنينمنار ٿني 

 پون ٿا.
پيپلز پارٽي جي سنڌ ۾ لج ڀج چوڏهن سنالنن واري 
حڪومت ۾ پارٽيَء جي منشور موجب خنلنق کني اٽنو، 
لٽو ۽ اجهو ته جيڪو مليو سو مليو، پر عوام زندگيَء 
جي جياپي الِء سڀ کان اهم حيثيت واري پنينئنڻ جني 
صاف پاڻي کان محروم ٿني وينو آهني. پناڻني زنندگني 
جنني عننالمننت آهنني. منناڻننهننو بننک تننه بننرداشننت ڪننري 
سگهندو آهي، پر اڃ تني رهني ننه سنگنهننندو آهني. ان 
ڪري بنيادي انساني حقن جي اها گنهنرج هنر صنورت 
۾ پوري ڪرڻ رياست ۽ سياست جني منننهننندارن جني 
رميواري آهي، جنهن جي ملڪ جي آئين ۽ قناننون ۾ 

 پڻ ضمانت ڏنل آهي.
هاڻي جنڏهنن سنيناسني ۽ اقنتنداري حنوالني سنان ننئنينن 
پاڪستان تبديلي سرڪار کان جان ڇنڏائني پنننهنننجني 
پراڻن دڳ رستن تي مو  ڪنئني آهني تنه ڏسنڻنو اهنو 
آهي ته پراڻي پاڪستان جي سيناسني ۽ اقنتنداري افنق 
جنني ڌڻننيننن و  شننڪننارپننور ۽ سنننننڌ جنني منناڻننهننن الِء 
زندگيَء ۽ موت جي اهميت اختينار ڪنري وينل پنينئنڻ 
جي صاف پاڻيَء واري ايجنڊا تي ڪينتنري اينمناننداري، 

 ثابت قدمي ۽ سچائيَء سان ٿي اڳ ڀرائي ٿئي؟
هتي اها ڳالهه به نو  ڪنرڻ جنهنڙي آهني تنه منوجنوده 
صورتحال ۾ جيڪا بهتري جي ضنرورت آهني سنا تنه 
ضنرور ٿنيننڻ گننهننرجني، پنر شنڪننارپننور جنني پنناڻنيَء سننان 
سياست ۽ رياست جا منهندار جيڪو پاڻي ڪننندا آينا 
آهن، تن جي به ڇنڊ ڇاڻ ٿنينڻ گنهنرجني. ڇنو تنه اننهنن 
جي اها غنفنلنت تنارينو، سنمناج ۽ قناننون جنو وڏو ڏوهنه 
آهي ۽ هر ڏوهه جي جيئن سزا طئي ٿنينل آهني، اينئنن 
ئي شڪارپور سميت سنڌ جي بدترين پاڻي صورتحال 
جي رميوارين کي به قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃني 
ته جنينئنن وري ڪنٿني ڪنننهنن ٻنئني کني اهنڙي جنرم 

 ڪرڻ جي جرئت ئي نه ٿئي.
*** 
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جنني عننظننيننم حنناصننالت کننان  
ٻولي به اهڙي هڪڙي عظنينم 
حننناصنننالت آهننني جنننننننهنننن الِء 
ٻيون يا ٽنينون دلنينل ننه آهني. 
ٻنولنني ئنني اِهننا واحند خناصننيننت 
آهي جيڪا ماڻهوَء کني هنڪ 
وحشي کان جدا ڪري ٿي، ٻني صنورت ۾ مناڻنهنو ۽ 
وحشي ۾ ڪوبه فرق نه هجي ها. ٻوليون عظيم ٿنينن 
ٿيون، ڇاڪاڻ ته اهني انسنان رات جني عنظنينم ورثني 
جون نشانبر آهن. حقيقت اِهنا آهني تنه اِهنا ٻنولني ئني 
آهي، جيڪا ماڻهوَء جي حقيقني شننناخنت ٺناهني ٿني. 
عظيم ڏاهي استاد ارسطو چواڻني تنه مناڻنهنو سنمناجني 
جانور آهي ۽ سماج کانسواِء هو صرف جناننور بنڻنجني 
رهجي ٿو وڃي. ڪنهن انسان کي هڪ اهڙي جناِء ۾ 
رکي پالنا ڪئي وڃي، جتي هو ڪننهنن بنه شنيِء جنو 
آواز ٻڌي نه سگهي. هو پنهنننجني سنڀننني صنالحنينتنن 
هوندي به ڳالهائڻ ۽ ٻڌڻ جي سگنهنه کنان واننجنهنينل 
هوندو اهو ئي سبب آهي جيڪا ٻوليَء جي اتم پنڻني 
۽ ان کي ممتاز بنائڻ الِء هنڪ سنگنهنارو دلنينل آهني. 
ٻولي ماڻهو جي جذبن، اخنالقني گنهنرجنن ۽ ضنرورتنن 
جي ترجمان هوندي آهي. اهنا ٻنولني ئني آهني جنننهنن 
رريعي اسين پنهنجنا جنذبنا، خنينال ۽ احسناس لنفنظنن 
جي ناَو ۾ رکي ٻئي پار ٻئي هنڌ پهچائيننندا آهنينون 

اسنان جني   Feedback۽ اڳئين ماڻهنوَء جنو جنوا  ينا
ڳالهه کي سمجهڻ جنو سنگنهنارو دلنينل هنونندو آهني. 
ٻولي انسان جي خيالن جي پوشاڪ ٿئني ٿني. ٻنولنيَء 

 جا ڪيترائي قسم ٿين ٿا.
 جهڙوڪ:

(i)  اظهار جي ٻوليLanguage of expression 
 (ii) اشارن واري ٻوليGesture language 
(iii)  جسماني ٻوليBody language 
(iv)  لکت واري ٻوليWritten language 
 (i) اظننهننار واري ٻننولنني: روئننڻ، رڙڻ، دانننهننن ڪننوڪ

ڪرڻ، سڏ ڪرڻ، ڪو گيت ڳنائنڻ، ڪنا شنيِء پنڙهنڻ، 
ڪنهن سان ڳنالنهنه ٻنولنهنه ڪنرڻ ۽ اننهنيَء ۾ لنفنظنن 
جملن سٽاپ رکنڻ اننهنيَء سنڄني عنمنل ۾ جسنم جني 
ٻين سڀني ع ون سان گنڏ زبنانڀڄنڀ جنو اسنتنعنمنال 
ڪرڻ اهڙي عمل کي اظهار واري ٻنولني چنئنبنو آهني. 
ڪنهن به شنيِء کني اظنهنارڻ، بنينان ڪنرڻ پنننهنننجني 
سنوچننن کنني زبننان رريننعني ادا ڪننرڻ کنني اظننهنار واري 
بنيننان واري ٻنولنني چننئنبننو آهني ۽ هنني ٻننولني جنو اتننم 

 قسم آهي.
(ii) :اشارن واري ٻوليGesture Language   ڳنالنهنائنڻ

مهل زبانڀڄڀ جو استعمال نه ڪرڻ هٿن جني اشنارن 
سان پنهنجي پيغامڀمنقنصند کني اظنهنارڻ جنننهنن ۾ 
هٿ جي اشارن، ٻانهن يا ٽنگ جي ڦيري وغنينره کني 

ڪننتننب آڻننڻ، آڱننريننن سننان مننخننصننوص اشننارا ڪننرڻ، 
ايننئننرپننور  تنني پنننننهنننننجنني سنناٿنني سنناٿننينناڻنني کنني اهلل 
نگهنبنان چنوڻ، ينعننني هنٿ لنوڏڻ، ڪنننهنن کني سنڏڻ 
مهل هٿ جي اشاري جو اسنتنعنمنال ڪنرڻ، اهني سنڀ 
اشارن واري ٻوليَء جا مثال آهن. گنرفنتنار ٿنينل اڳنواڻ، 

جني شنڪنل ۾ ڏينکنارڻ   Vساٿي جو ٻن آڱنرينن کني
يعني ڪاميابي سوڀاري ٿيڻ جي ا ميد ڏيکارڻ، سنڀ 

 اشارن واري ٻوليَء جا قسم آهن.
سنننان ئننني   Gesture languageاشنننارن واري ٻنننولننني

  Postureسلنهناڙينل هنڪ قسنم ٿنئني ٿنو جنننهنن کني
  stillچئبو آهي. ڪنهن به شيِء جو ساڪن يا بنينٺنل

انداز ۾ ڪو بيان جنهن مان ڪا ڳنالنهنه ڪنو منقنصند 
اخذ ڪري سگهجي. جنينئنن گنوتنم ٻنڌ جني تصنوينر، 
عالمه اقبال جي تصوير، جيئن مندر ۾ دعنا گنهنرنندڙ 
هڪ داسي يا روڊ تي هلنندي منهنل زينبنرا ڪنراسنننگ 
جا نشان، بجنلني جني ٿنننڀ تني لنٽنڪنينل مناڻنهنو جنو 

آهنن ۽ اهني   emblemsينا  postureڍانچو اهني سنڀ
پڻ خاموش ٻوليَء جو هڪ انداز آهنن جنن کني اسنينن 

“Non verbal”  غننيننر اظننهننارجننننندڙ پننيننغننام پننڻ چننئنني
 سگهون ٿا.

(iii)  جسماني ٻولي: ٻوليَء جو اهڙو اظنهنار جنننهنن ۾
اوهان جي ڄڀ خاموش ۽ هنٿنن جنا اشنارا بنه چنپ، پنر 
اوهان پنهنجي جسم رريعي ڪنو پنينغنام ڏينو تنننهنن 

 سنڌيُٻويل َُجيُڇ نَوُ۾...
  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 
 انسان
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کي جسماني ٻولي چئبو آهي. ناچ جهمر ان جو سنڀ 
کننان وڏو مننثننال آهنني. انننهننيَء کننانسننواِء هننڪ مننايننوس 
ماڻهو جي چهري جا تاثر، هڪ ڪاميا  ماڻهوَء جي 
جسم ۾ هڪ ڀرپور توانائي وغيره اسان ڏٺنو آهني تنه 
هڪ شرابي ماڻهو جو ڳالهائڻ مهل لڏڻ ۽ لمنڻ اهني 

 سڀ جسماني ٻوليَء جا مثال آهن.
(iv) لننکننت واري ٻننولنني: لننکننڻننيwriting   ٻننولننيَء جنني

حوالي سان انسان جي وڏي ڪامينابني آهني. انسنانني 
خيال، سوچون، اکرن ۽ لنفنظنن جنو وينس اوڍي جنڏهنن 
ڪنهن پني جي سيننني تني رقنص ڪنرڻ لڳنن ٿنا ان 
وقنت يننقنينن ٿني وڃنني ٿننو تنه انسنان ٻننولنيَء ۾ تنمننام 
گهڻي ترقي ڪئي آهي. ٻيو حوالو اِهو آهي ته لنکنت 
واري ٻننولنني اصننل ۾ هننڪ وڏو رڪننارڊ آهنني، هننڪ 

آهنني، جنننننهننن رريننعنني اسننان پنننننهنننننجنني   Back upوڏو
ايندڙ وقت جي حڪمت عملي طئي ڪنري سنگنهننندا 
آهيون. لنکنت تني منتن ناد راينا آهنن تنه انسنان لنکنت 
تائينن ڪنينئنن پنهنتنو. هنڪ منفنروضني منطنابنق خنوف 
وچان آڳاٽي انسنان خنوننخنوار جناننورن جنون تصنوينرون 

 چٽڻ شروع ڪيون ۽ ايئن انسان لکت ماڻي ورتي.
(v)  پڪاسو رنگن کي هٿن تي ملي ڀنت تني هنڻننندو

هو ته دننينا جنون شناهنڪنار تصنوينرون جنڙي پنونندينون 
نمنينرينا،  هينون، آهسنتني آهسنتني تنهنذينبنون جنڙينون س 

 Indusعنراق، بننابننل نننيننننوا، مننهننر ڳننڙهننه سننننڌو منناٿننري
Valley   اڄ تائين لنڊن جي مادام تسائو ميوزينم ۾

آڳنناٽنني زمنناننني جننون لننکننتننون مننحننفننوظ پننيننون آهننن، 

 جيڪي انسان جي عظمت جو هڪ وڏو دليل آهن.
سنننننڌي ٻننولنني ٻننيننن سننڀننننني خننوبصننورتننيننن سننان گننڏ 
پنننننهنننننجننو پنناڻ ۾ اهنني گننڻ اهنني خننوبننيننون رکنني ٿنني، 
جيڪي ڪننهنن هنڪ عنظنينم ٻنولني ۾ ٿني سنگنهنن 
ٿننيننون. ٻننولنني قننوم جننو هننڪ وڏو اهننڃنناڻ هننجنني ٿنني. 
قومن جنو جنيناپنو ٻنولنينن جني زننده هنجنڻ تني هنونندو 
جيڪڏهن ٻولي به ناهي ته انهيَء قنوم جني ڪنهنڙي 
اهميت سنڌي ثقافت پنج هزار سال پراڻي تهذيب جنو 
پنڙاڏو آهني ۽ ان کنني پننننهننننجنني هنڪ ڊگنهنني تنناريننو 
آهي. سنننڌ پنننهنننجني ابنتندا کنان وٺني تنمنام گنهنڻني 
مزاحمت پئي ڪئي آهي. هنر منوڙ تني هنر مناڳ تني 

 ان کي دشمنن جو مقابلو ڪرڻو پئي پيو آهي.
ايڏي اهميت واري ٻولي هوندي به اڃان تائين سنننڌي 
ٻوليَء کي قنومني ٻنولنيَء جنو درجنو ننه ڏننو وينو آهني. 
سنڌي ٻولني جنننهنن ۾ الکنينڻني لنطنين  جني الفنانني 
ر سنڌ جي ۽ سنننڌي  الت آهي، لطي  جا ٽيهه ئي س 
ٻوليَء جي عظمت ۽ اڏولتا جو هڪ وڏو ثنبنوت آهنن. 
انهيَء کنان عنالوه سنچنل جنو هنفنت زبنان شناعنر هنئنڻ 
سنننننڌي قننوم جنني ٻننولننيَء جنني حنننوالنني سننان بننينننن 
االقواميت الِء هڪ وڏو دليل آهي. ساميَء جا اشلنوڪ 
مننذهننبنني رواداري ۾ مننلنني جننلنني هننلننڻ ۽ سنننننڌ جنني 
عظمت کي نروار ڪرڻ الِء وڏي هاڪ آهن. شيو ايناز 
جهڙي جديد شاعر جو شاعراڻو سرمايو سننڌي ٻنولنيَء 
الِء هڪ وڏو بي بها اثاثو آهي جيڪو سنننڌي ٻنولنيَء 
جي سندرتا، خوبصورتي ۽ ٻين ٻولين کني پنننهنننجني 

 ڀاڪر ۾ ڀرڻ الِء هڪ اڻ مٽ ڪاوش آهي.
اهو سڀ ڪجهه هوندي به اڄ سنڌي ٻوليَء کني ننام 
نهاد خانگي اسڪولن مان نيڪالي ڏني وينئني آهني. 
سنننننڌ ۽ سنننننڌ جنني مننٽننيَء تنني ٺننهننيننل درسننگنناهننن ۾ 
سنڌي ٻوليَء سان ماٽيجي ماپ وارو سلوڪ ڪيو وينو 
آهي. سرڪاري سطح تي سنڌي ٻوليَء جي وارثني ننه 
ٿيڻ ڪنري سنننڌي اد  هنڪ اڻ ڄناتنل مناڳ ڏاننهنن 
سفر ڪري رهيو آهي. ميٽرڪ تائين پڙهندڙ شاگنردن 

 کي سنڌي ٻولي لکڻ نٿي اچي.
سنڌي ٻوليَء کي قومي ٻوليَء جو درجو ڏيڻ سنان ڇنا 
ٿو ٿي سگهي؟ سننڌي ٻنولنيَء کني الحنق خنطنرن کني 
گهڻي حند تنائنينن گنهنٽنائني ان کني منحنفنوظ بنڻنائني 
سگهجي ٿو. سڀني تنعنلنينمني ادارن سنرڪناري تنوڙي 
خانگي ۾ سنڌي ٻولي الزمي م نمنون طنور پنڙهنائني 

 سگهجي ٿي.
سنڌي اخبارن ۽ سنننڌي ٽني وي چنئنننلنن جني درسنت 
استعمال الِء ڪوششون وٺي سگهجن ٿيون. اننگنرينزن 
سنڌي ٻوليَء جي اهميت کي ڄناتنو هنو ۽ ان کني ان 
جي ڀر ۾ وڌڻ ويجهڻ ڏنو هو، ويتر هر ننئنينن آفنينسنر 
الِء ڇهن مهينن اندر سنڌي ٻنولني سنکنڻ الزمني قنرار 
ڏنو هو. سنڌي ٻنولنيَء ۾ کنوڙ خنوبنينون آهنن جنو اهنا 
حساسيت کي پنهنجي اندر ۾ سموئي سنگنهني ٿني. 
هر ٻار الِء بنيادي تنعنلنينم پنننهنننجني منادري زبنان ۾ 

 هجڻ کي الزمي بڻايو وڃي. 
*** 
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يا ليبر يونين يا ٻين معنناعنن 
۾ منننالزمنننن ۽ منننزدورن جنننون 
اڳواڻ پارٽيون، آرگنننائنينزيشنن، 
تنننننظننيننمننون يننا لننيننڊر جننيننڪنني 
ملي جلي مالزمنن جنا مسنئنال 
۽ اهنننننج حننل ڪننننندا رهننن ٿننا 
جيڪي هڪ ايجنڊا تنحنت گنڏجني هنڪ پنينج تني بنه 
هوندا آهن، جن جا مقصد ۽ مول منتنا بنه هنڪ هنونندا 
آهن جن جو منتنن ۽ خناص منقنصند منزدورن سنان گنڏ 
ادارن جي عزت برقرار رکڻ به هوندو آهني، اننهنن جني 
مننقننصنندن ۾ اهننو بننه هننوننندو آهنني تننه مننالننڪ ۽ مننزدور 
خوشحال هجي، انهن جي مول متن ۾ اهنو بنه هنونندو 
آهي ته اداري ۽ مالزمن جني قندرن، قنينمنتنن ۽ اننائنن 
کنني بننرقننرار رکننيننو وڃنني ۽ ان سننان گننڏ انننهننن جنني 
مقصندن ۾ ۽ ارادن ۾ اهنو بنه هنونندو آهني تنه ادارن، 
فيڪٽرين ۽ صنعتن جي سٺي اپت ۽ کپنت بنه ٿنئني 
۽ مالزمن جي پگهارن ۽ سندن حقن جنو تنحنفنظ پنڻ 

برقرار رکيو وڃي، جنينئنن اننهنن جني صنحنت، روزگنار، 
گنهنر، ٻنارن جنني تننعنلنيننم ۽ رٽننائنرمننينننٽ کناننپننوِء جنني 
زندگي آسان بڻائي سگهجي. ڇو ته جيڪي مزدور ۽ 
مالزم ادارن ۽ فيڪٽرين کي پنهنجي پنوري زنندگني 
ارپين ٿا انهن جنو پنوِء اهنو بنه حنق هنجني ٿنو تنه اهني 
جڏهن ڪنم جنهنڙا ننه هنجنن، جنڏهنن اهني پنوڙهنا ٿني 
وڃن، جڏهن اهي بيماري جي حالنت ۾ هنجنن، تنڏهنن 
ادارو انهن جي صحنت ۽ زنندگني بنچنائني سنگنهني ۽ 
انهن جي پويرن جي ڪفالنت بنه ڪنري سنگنهني، پنوِء 
ٽريڊ يونين ينا منزدور ينوننينن جنو اولنينن فنري اهنو بنه 
هننوننندو آهنني تننه اهنني انننهننن جنني حننقننن جنني الِء انننهننن 
اهنجن، تڪلنينفنن ۽ سنورن جني الِء اٿني کنڙا ٿنينن ۽ 
هڪ آواز بڻجي مالنڪنن جني آڏو سنينهني جني دينوار 
بڻجي وڃن ته جنينئنن منزدورن جنا حنق بنحنال ڪنرائني 

 سگهجن.
پوِء اهڙن ادارن، صننعنتنن ۽ فنينڪنٽنرينن کني بنهنتنرينن 
طريقي سان هنالئنڻ جني الِء اتنان جنا منالزم ۽ منزدور 

پنهنجي عملي منجهان ئي اهڙا اهل ماڻهو چونڊيننندا 
آهن جيڪي ڀلي ڪنهن مخصنوص پنگنهنار تني ئني 
هجن، پر انهن جو مزدورن ۽ پيڙهنينل طنبنقني جنو آواز 
بڻجن، پنوِء اهنڙينن تنننظنينمنن ۽ ينوننينننز جنون سنالنيناننه 
اليڪشنز به ٿين ٿيون ته جيئن انهن جي لنينڊرن جني 
بهترين يا بدترين ڪارڪردگي تي انهن کني منزدورن 
جنني اڳننواڻنني تنني وقننت سننر لڳننائنني يننا هننٽننائنني بننه 
سگهجي. ڇنو تنه اننهنن منعنامنلنن ۾ جنمنهنوري قندرن 
تحت ڪم هاليا وڃنن ٿنا، ينوننينن جني اننهنن مناڻنهنن 
جي نمائننندگني ان طنر  بندلنبني بنه رهني ٿني. ڇنو تنه 
يونين جي اهڙي ٽينم فنينڪنٽنرينن، ادارن، صنننعنتنن ۽ 
آرگنائيزيشن جي مالڪن سان مزدورن ۽ منالزمنن جنو 
آواز بڻجي ڳالهائيندي به رهي ٿي تنه جنينئنن منزدورن 
جي ڪم جني گنهنڙينن، منالزمنت جني عنرصني، ڪنم 
جي مدي، انهن جي ڏهناڙينن ۽ اوور ٽنائنينم ۾ تنوازن 
رهي، ڪم ۽ ڪارڪردگي احسنن اننداز سنان ٿنيننندي 
رهنني، اهننني مننزدورن ۽ مننالنننڪننن جننني وچ ۾ ٿننينننل 

  سماجيات، ادب ۽ تاريخ 

ٽريڊ  
 يونين

 مزدور يونين، ادارا ۽ مشڪالتون 
 رياض ابڙو
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ڪننانننٽننريننڪننٽ تننحننت ڪننرنسنني جنني گننھننٽننتننائنني ۽  
مننهننانننگننائنني جنني واڌ ويننجننچ جنني ڪننري يننا روز بننروز 
ٿيندڙ معاشي معاملن ۽ مسئلن کي به منننهنن ڏيننندا 
رهن ٿا، انهن يونين جنو خناص منقنصند اهنو بنه هنونندو 
آهي ته ڪم ۽ ڪنارڪنردگني جنو ريشنو بنرقنرار رکني 
سگهن، مالزمن ۽ مزدورن جي شڪاينتنن جنو ازالنو بنه 
ڪندا رهن، مزدورن جي ڏهاڙين جو خيال رکنندا رهنن، 
انهن جي اوور ٽائيم جي ڳالچ بنه ڪننندا رهنن، اننهنن 
جي صحت جي ڏنل سهولتن جو ڌينان رکنن، منالزمنن 

جون حدون منقنرر ڪنن. ڇنو “  هائرنگ ۽ فائرنگ” جي 
تنه اننهنن مسنئنلنن ۽ مننعنامنلنن جني ڪنري منالزمنن ۽ 
مالڪن جي وچ ۾ اڻبڻت ٿيندي رهي ٿي، ان ڪنري 
صنعتن ۽ فينڪنٽنرينن ۾ اهنڙي وچ واري مناڻنهنو جنو 
هجڻ ضروري هونندو آهني جنينڪنو ڳنالنهنينن جنا اننداز 
سننيننٽ ڪننري، جننيننڪننو ڳننالننهننيننون ڪننامننيننا  بننڻننائنني، 
جيڪو مالزمن تائنينن منالنڪنن جني صنحنينح پنينغنام 
رسائي سگهي يا وقت سر اهنڙا اڻ ٿنينڻنا مسنئنال حنل 
ڪننري سننگننهنني جنننننهننن سننان مننالزمننن ۽ مننالننڪننن ۾ 
صننحننتننمننننند منناحننول بننرقننرار رهننننندو اچنني، مننالزمننن ۾ 
سرهائي اچني، منالزمنن ۾ خنوشنحنالني اچني، منالنڪنن 
جي اپت وڌنندي رهني، منالنڪ بنه خنوش ۽ منالزم بنه 
خوش، ان ڪنري ينوننينن جنو منقنصند ينا ڪنم اهنو بنه 

هنننرمننند ينا “  اسڪلڊ” هوندو آهي ته اهي ڪم ڪندڙ 
اڻ هننرمننند منالزمنن ۽ منزدورن ينا پنراڻنن “ َان اسڪلڊ” 

تننجننربننيننڪننار مننالزمننن ۽ مننزدورن جننو هننڪ اهننڙو الننج 
سننيننڪننشننن ٺنناهننيننننندي وڃنني جنننننهننن سننان اداري جنني 
بهتري ۽ مالزمن جي ڪنمنن جني سنڃناڻنپ منمنڪنن 
ٿي سگهي ۽ اننهنن جني ڪنم جني رينٽنننگ ٿنيننندي 
رهي ته جيئن اننهنن کني بنرابنر حنق منلني سنگنهني ينا 
اهڙن عملن جي ڪري منالزمنن جني منخنتنلن  ڪنمنن 

۽ لننينناقننتننن جنني سننڃنناڻننپ بننه ٿنني “  سننيننڪننشنننننن” جنني 
سگهي ۽ اهڙي طر  اهي تنرقني بنه وٺني سنگنهنن ينا 

نول”جنهن سان مالزمن جي  ينا ڀناڱنا ٺناهنڻ ۾ مندد “  پ 
ينا “  اينوارڊ ينا رينوارڊ” ملي سگهي ته جيئن انهن کني 

)سنزا ينا جنزا( ڏينئني سنگنهنجني. ينوننينن “  پنشنمنينننٽ” 
اهڙي طر  مالزمن کي هالئڻ الِء اهڙو بهترين طنرينقنو 
بننه مننهننيننا ڪننننندي رهنني ٿنني جنننننهننن سننان اداري جنني 
بهتري ٿي سگهي جيڪو عنمنل ينورپنينن منلنڪنن ۾ 
تمام اوج تي آهي يا اتني اهنڙينون ينوننينننون هنلني بنه 

 سگهن ٿيون. 

دنيا ۾ يونين جا وجود صنعتي انقالبنن سنان گنڏ ئني 
نمودار ٿيا هئا، جيئن جيئن صنعتون ٺنهننندينون وينون 
تيئن تيئن اهي جٿا، يونين، تنظيمنون ۽ پنارٽنينون بنه 
سامهون اينديون ويون جن مزدورن جو آواز بلند ڪيو، 
جن مزدورن جي حقن جي سڃاڻپ ڪئني ۽ ڏهناڙيندار 
مزدورن جي حقن ۽ تحفظ الِء ڏينهن رات هڪ ڪنينو 
۽ انهن جو آواز بلند ڪيو، جن جي مدد سان منزدورن 
کي پنهنجا حق منلنينا جنن جني اچنڻ سنان منزدورن ۾ 
خوشحالي آئي ۽ مالڪن ۽ مزدورن جي وچ ۾ تنوازن 
برقرار رهندو آيو. هڙتالن ۽ هنننگنامنن جني صنورت ينا 
پرامن احتجاجن جي ڪري اهي مزدور پناڻ منڃنائنيننندا 

جنني “  هسننٽننري آف ٽننريننڊ يننونننيننن” ۾  3791رهننيننا. 
سڊني ۽ بينٽنرائنينس ” ڪتا  جي ڇپجڻ سان جيڪو 

جي مدد سان ڇپجي پڌرو ٿيو هو، ان جنو منتنن “  ويب
به اهو هنو تنه منزدورن ۽ منالزمنن سنان ڪنينئنن پنينش 
اچجي يا مالڪ ۽ مزدور جي وچ ۾ ڳالهيون ڪنينئنن 
ڪاميا  ڪجن يا هالئي سنگنهنجنن، ان کنان اڳ بنه 
اهو تصور هو ته ماڻهن جو اهڙو جٿو ينا ٽنولنو جنينڪنو 
مزدورن ۽ مالزمن جي ڪناڻ منالنڪنن سنان ڳنالنهنائني 
سگهي، جنن جنو منقنصند اهنو هنجني تنه اهني ڪنم ۽ 
ڪمائي ۾ توازن رکي سگهن، جيڪي منالنڪنن جني 
الڳت، اپت ۽ مزدورن جني ڪنم ۽ ڪنارڪنردگنيَء ۾ 

 توازن برقرار رکي سگهن. 
مننزدورن جننو قنندر ۽ ” ڪننارل مننارڪننس جنني مننطننابننق 

قيمت يونين جي بنيادي منقنصند منان ظناهنر آهني تنه 
اهنڙا ادارا ۽ شننخنص مننالزمننن ۽ منزدورن جنني الِء پنناڻ 
پتوڙيندا رهن ٿنا، جنن جني اهنمنينت ڪنننهنن بنه طنر  
خرا  نه ڪري سگهنجني، ينوننينن جنو منقنصند اهنو بنه 
آهي تنه اهني منزدورن جني پنورهنئني ۾ تنوازن رکنن ۽ 
انهن جا حق نه مارين، جيڪو صنعتن جي ٻين هنڌن 
تي به منروج ڪنجني، جنن جنو پنڻ اهنو اولنينن منقنصند 
هجي ته مزدورن جي ڏهاڙي ڪنهن صورت ۾ گنهنٽ 

،  ايننگنلنو سنينڪنسنون جني دور ۾ منزدورن ۽ “نه ٿئي
مالڪن جي وچ ۾ ٽياڪڙي ڪندڙ يونين جو ڪنردار 
ڀلو هو جو اهي مالڪن جي بنا يا انهن جي منداخنلنت 
جي سواِء مزدورن جا سڀ معامال ۽ مسئال حل ڪننندا 
هئا، جيڪي مزدورن جي الِء بهترين فيصال به ڪننندا 
هئا، جڏهن ته مالڪن جو اجتماعي راضنپنو ننه هنونندو 
هو. ڇو ته يورپ جي هڪ ملڪ ۾ مزدورن جنو قناننون 
هڪڙو هوندو هو ته ٻئني منلنڪ ۾ ٻنينو قناننون منروج 

هوندو هو، معنيو هنڪنڙي هنننڌ جنينڪنڏهنن ينوننينن ۽ 
تنظيمون معامال حل ڪنديون هيون تنه ٻنينن منلنڪنن 
۾ مالڪ پاڻ مزدورن جني فنينصنلنن جني وچ ۾ ايننندا 
هئا ينا اهني پناڻ منزدورن سنان ڳنالنهنينون ڪنري سنڀ 
مونجھارا نبيريندا هئا، پر اجتماعي طور تني مسنئنلنن 
جي حل الِء اهي مزدورن جي آرگنائيزيشنن ۽ يوننينننن 
سان رابطا بنحنال رکننندا هنئنا تنه جنينئنن اهني ڪنم ۽ 
ڪارڪنردگني، اپنت ۽ کنپنت ينا ننفنعني ۽ ننقنصنان ۾ 

 مسئال حل ڪري سگهن.  
جننيننڪننو “  ڪننرافننٽ” بننا  جننيننمننس پنننننهنننننجنني ڪننتننا  

۾ چننپننجني پننڌرو ٿننيننو هنو، ان ۾ لننکنني ٿننو تننه  6223
ٽريڊ يونين جو وڏو واضنح ۽ عنالنم آشنڪنار منقنصند ” 

اهنو بننه آهني تنه اهنني منزدور سنوسنائننٽني )مننزدورن جنني 
طبقني( کني هنر صنورت ۾ فنائندو ڏينن، جنننهنن سنان 
مزدور خوشحال ٿئني، ان منزدور ۽ منالزم جنو خنانندان 
خوشحال ٿئي، انهن جي صحت ۽ روزگنار جنا وسنينال 

، ارڙهننيننن صنندي جنني “ بننحننال ۽ بننرقننرار رهننننندا اچننن
وينلنٿ ” اڪانومسٽ ايڊم سمٿ جو پنهنجي ڪنتنا  

منالنڪ ۽ ” ۾ به اهو چوڻ ۽ مڃڻ آهي تنه “  آف نيشن
مالزم ڪڏهن به هڪ ڳالچ تني نناهنن هنونندا. ڇنو تنه 
مالنڪ کني رڳنو منننافنعني جني لڳنل هنونندي آهني ۽ 
منزدور ان ڳننالنچ جنني تنناڙ ۾ هنوننندو آهني تنه ڪننننهننن 
صورت ۾ انهن جي مزدوريَء جا اگنچ وڌنندا رهنن، ان 
ڪري انهن ٻننهني جنو هنڪ پنينج تني هنجنڻ مسنئنلنو 
پنهنجي جاِء تي آهي، پر ادارن ۽ صنعتن جي ڀنالئني 
جي الِء ٻنهي جو هڪ ڳالچ تني هنجنڻ ضنروري آهني 
نه ته ادارن جي اپت ۽ کپت ۾ توازن برقرار ننٿنو رکني 
سگهجي ينا منزدورن جني اهنڙن احنتنجناجنن ۾ جنڏهنن 
اهي پنهنجن حقن جي گهر ڪندا آهن تنڏهنن منالنڪ 
سرڪاري مشينري ۽ انتظاميا جي طاقت ڏينکنارڻ ۾ 
دير ناهن ڪندا، ايڊم سنمنٿ منزدورن ۽ منالزمنن جني 
پنگننهننارن فننڪننس ڪننرڻ واري ڳننالننچ تنني بننه اعننتننراي 

منزدورن ۽ منالزمنن ” واري ٿو. ان جي چوڻ منطنابنق تنه 
جي پگهارن ۾ واڌ ٿيندي ته معاشرو به ترقي ڪنندو. 
ڇو ته مهانگائي جي ريشي مطابق مالزمن ۽ منزدورن 
جي پگهارن جي توازن کي بنرقنرار رکنڻ ئني منالنڪنن 

ان ڪننري اهننڙيننن “  کني وڏو فننائندو ڏينئنني سننگنهنني ٿننو
زيادتين جي ڪري مزدور يونينن جناڳنن ٿنينون ۽ اهني 
اهڙن ظلمن تي آواز به اٿارين ٿيون تنه جنينئنن منزدورن 

 ۽ مالزمن کي انصاف ملي سگهي.
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ار  سنال اڳ ڌمناڪنو  31 
ٿيڻ جني ننتنينجني ۾ منادو، 
توانائني، خنال ۽ وقنت وجنود 
۾ آيا. ڪائنننات جني اننهنن 
بنينادي جنزن جني منطنالنعني 
کي طبعيات چئجي ٿو. ان 
واقعي کان اٽڪل ٽي لک سال پوِء مادو ۽ تواننائني 

 (Atoms)گھاٽا ٿيڻ لڳا، جنهن جي نتيجي ۾ اڻنا 
ٿنينا. اڻنن   (Molecules)وجود ۾ آيا. اڻا ملي پرماڻا

۽ پرماڻن جي مطالعي کني ڪنينمنينات چنئنجني ٿنو. 
متفرق اڻن ۽ پنرمناڻنن جني آمنينزش منلني وڏا جسنم 
ٺناهننيننا. اسننان جنني ڌرتنني بننه انننهننن مننان هننڪ جسننم 

ار  سنال اڳ وجنود  1آهي، جيڪا لج ڀج سناڍا 
۾ آئي. ڌرتنيَء جني منطنالنعني کني اسنينن ارضنينات 
چئون ٿا. ڌرتيَء تي پرماڻن ملني وڏا پنرمناڻنا ٺناهنينا، 

جن کي اسين نامنيناتني پنرمناڻنا چنئنون ٿنا. ننامنيناتني 
پرماڻن جي مطالعي کي اسين نامنيناتني ڪنينمنينات 

ار  سال اڳ نامياتي پنرمناڻنا  1.9چئون ٿا. تقريبن 
هڪ ٻئي سنان جنڙي اننتنهنائني پنينچنينده بننناوتنن ۾ 
ڳنڍجي ويا، جن کني اسنينن ينڪ گنھنرڙيناتني جنينوڙا

(Unicellular Organisms)   چننئنون ٿننا. اننهننن جننيننو
گهرڙن جي وجود ۾ اچنڻ سنان ڌرتنيَء تني حنيناتنيَء 
جي شروعات ٿي. اهڙن جنينو گنهنرڙن جني منطنالنعني 

ڪنوٺنيننندا آهنن. اهنڙن   (Biology)کي جنينو اڀنيناس
جنننيننننوڙن اڳننننينننان هننننلنننني وڏن گننننھننننڻ گننننھننننرڙينننناتنننني 

Multicellular Organisms  کني جنننم ڏننو جنينڪني
ٻوٽن ۽ جانورن جي شڪل ۾ منوجنود آهنن. جناننورن 

۽   (Zoology)جي مطالعي کي اسين حيوان اڀياس
  (Botany)ٻننوٽننن جنني مننطننالننعنني کنني ٻننوٽنناڻ اڀننينناس

چننئننون ٿننا. لننج ڀننج ڪننروڙ سننال اڳ هننڪ جننانننور 

لنک سنال  22ا سريو جيڪو ٻن پيرن تي هلڻ لڳنو. 
اڳ انسان ۽ بنمانس جي آخري مشترڪه مناپ فنوت 

لک سال اڳ آفريڪا ۾ انسان ا سرينا،  67ٿي وئي. 
لنک سنال اڳ  62جن پهريان پنٿنر جنا اوزار ٺناهنينا. 

انسان آفريڪا کان يورپ ۽ ايشنينا تنائنينن پنکنڙجني 
ويا ۽ انسان جي منخنتنلن  جنننسنن جني اوسنر شنروع 

لننک سننال اڳ يننورپ ۽ وچ اوڀننر ۾ هننڪ  7ٿنني. 
مختل  انساني جنس ا سري جيڪا نيئينڊرٿنل جني 

لنک سنال اڳ انسنان  1نالي سنان سنڃناڻنجني ٿني. 
لنک سنال اڳ اوڀنر  6باهه جو استعمال سکي ورتو. 

آفريڪا ۾ موجوده انساني نسنل ا سنرينو جنننهنن کني 
هنزار سنال  92هومو سيپين )بننني بشنر( سنڏينن ٿنا. 

اڳ انسان ۾ شناسائيَء جو اننقنال  آينو. ان اننقنال  
منجھه انسان ۾ سوچڻ، سکڻ، ڳالهائڻ، ياد رکڻ ۽ 
ڀنري. ان تصنور ڪنرڻ  تصور ڪرڻ جي به صالحيت ا 

 مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

بني بشر: )يووال نوح هراري( انساني 

 

 تقرينب 

ڊاڪٽر ضياُء 
 الدين عرساڻي

 نالي  Chauvet Pont d’Arcهزار سال اڳ، ڏکڻ فرانس جي شووي پون دا آغڪ 12انساني هٿ جو نشان، جيڪو 
 “آئون هتي آيو هئس.”غار جي ڀت تي ٺاهيو ويو هو. ڪنهن اهو نياپو رسائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته  
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جي صالحيت جي ڪري انسناننن ۾ افسناننوي ٻنولنيَء جنننم ورتنو. جنننهنننڪنري 
انساني ٻوليَء ۾ اهڙا اسم آيا جن جو حقيقت ۾ ڪوبه وجود نه هو. مثنال طنور: 
خنندا، جنننننت، دوزخ، شننيننطننان، مننالئننڪ، فننرشننتننا، ِجننَن، جنننننڙي، ديننو، ديننوي، بننراڪ 
)اڏامندڙ گھوڙو(، يوني ڪارن )هڪ سڱو جانور(، غيبات، ازدها )وات مان بناهنه 
ڪڍندڙ جانور(، ڏائڻ، ڀوت، راڪاس، ديوتا، ڀڳوان، پري، حور ۽ مرمينڊ )عنورت 
جو منهن، مڇيَء جو جسم(، رو  ۽ سرڪٽو وغيره وغيره. جيتوڻيڪ اهي اسنم 

هنزار  92ايترا پراڻا ناهن، پر هڪ اندازي موجب اهڙن فرضي ڪردارن جو تصنور 
۾ ڏينکنارينل  3سال اڳ کان ئي شروع ٿي ويو. ان جو ٺوس ثبوت شڪل نمبر 

فرضي ڪردار جو مجسمو آهي. افسانوي ڪردارن ثقافت کي جنم ڏننو، جنڏهنن 
ته ثقافت جي مطالعي کي تنارينو چنونندا آهنن. تنارينو جني ان سنفنر ۾ منوجنوده 

هزار سال اڳ انسان آسنٽنرينلنينا  17انساني نسل آفريڪا کان ٻاهر پکڙجڻ لڳو. 
تائين پهچي ويو، جنهن آسٽريليا جي شاهي جناننورن جني نسنل ڪشني ڪنري 

هزار سال اڳ نيئينڊرٿل ناپيد ٿي وينا، جنننهنن جنو  12کين ناپيد ڪري ڇڏيو. 
۾ ڏينکنارينل هنٿ، ان دور  6رميوار به موجوده انساني نسل آهي. شڪل ننمنبنر 

 جي يورپ ۾ هومو سيپين جي موجودگيَء جو ثبوت آهي.
هزار سال اڳ، انسان آمريڪا پهچي ويو، جنهن اتي جي شاهي جانورن کي  32

هنزار سنال اڳ هنڪ ٻنينو انسنانني نسنل هنومنو فنلنوري  31به ناپيد ڪري ڇڏيو. 
سائننسنس بنه نناپنيند ٿني وينو، جنننهنن کناننپنوِء صنرف منوجنوده انسنان ئني آخنري 

هزار سال اڳ زراعتي اننقنال  آينو. جناننور ۽ ٻنوٽنا  36انساني نسل وڃي بچيو. 
هننزار سننال اڳ،  7پننالننڻ جننو رواج پننيننو ۽ مسننتننقننل وسنننننديننون وجننود ۾ آيننون. 

بادشاهتون وجود ۾ آيون. لکت به وجود ۾ آئي. سڪا به وجنود ۾ آينا ۽ گنھنڻ 
سال اڳ سارگان ۾ تاريو جي پهنرينن  1672ديوتائي مذهبن جو پڻ بنياد پيو. 

سنال اڳ،  6722سلطنت وجود ۾ آئي، جيڪا آڪنادي سنلنطنننت سنڏجني ٿني. 
بين السلطنت سڪن جو به استعنمنال ٿنينڻ لڳنو. پنارسني سنلنطنننت بنه وجنود ۾ 
آئي، جنهن جو نعرو انساني فنائندي الِء ڌرتنيَء تني سنيناسني اسنتنحنڪنام پنيندا 
ڪرڻ هو. هندستان ۾ ٻ ڌ پير پاتا، جنهن جنو ننعنرو انسنان کني تنڪنلنينفنن کنان 

هنزار سنال اڳ، چنينن ۾ هنان سنلنطنننت قنائنم ٿني. ڀنون ِوچ  6نجات ڏيارڻ هو. 
َسنئنو سنال اڳ،  31سمنڊ لج رومي سلطنت قائم ٿي ۽ عيسائيت جنم ورتو. 

َسئو سال اڳ سائنسي انقال  آينو. انسنان رات پنننهنننجني  7اسالم نمودار ٿيو. 
جهالت جو اعتراف ڪيو ۽ بي مثال طاقت کي حناصنل ڪنرڻ جنو آغناز ڪنينو. 
يننورپنني قننومننن آمننريننڪننا ۽ آسننٽننريننلننيننا فننتننح ڪننيننو. سننمننورو گننره هننڪ تنناريننخنني 

َسنئنو سنال  6يڪسوئيَء جو ميدان بڻجي ويو ۽ سرمائيداراڻي نظام ڪر کنيو. 
اڳ صنعتي انقال  آيو، رياست ۽ مارڪيٽ، ڪٽنب ۽ قبيلن جني جناِء ورتني. 
ٻوٽن ۽ جانورن جي يڪا يڪ ناپيديت شروع ٿي وئي. صنعتي انقال  کني بنه 
نن جنو هنو  چئن حصن ۾ ورهائجي ٿو. پهريون صنعتي انقال  ميڪانڪي َڪنل 
جنهن ۾ ڪپڙي جي صنعت ۽ ڇاپي خانا اچي وڃن ٿا. ٻنينو صنننعنتني اننقنال  
توانائيَء جي رريعن جو هو، جنهن ۾ تيل، گئس، بجلي ۽ نيو ڪليئر تنواننائني 

شنروع   (Environmental Pollution)اچي وڃن ٿا. ان دور کان ماحولياتي گدالڻ
جنو آغناز ٿنينو. ٽنئنينن   (Global Warming)ٿي ۽ نتيجي ۾ ڀونِء گولي گرماڻ

صنعتي اننقنال  کني عنددي )ڊجنينٽنل( اننقنال  چنون ٿنا، جنننهنن ۾ ڳنڻنپنينوڪنر 
(Computer)  ۽ باهمڄار(Internet)  اچي وڃن ٿا. ان دور ۾ انسنان ڌرتنيَء جنون

حدون پار ڪري ويو. ايٽمي ۽ ڪنينمنينائني هنٿنينار بنه ٺناهنينائنينن، جنينڪني اڃنان 
تنائنينن انسنان رات جني وجنود الِء خنطنرو بنڻنينل آهنن. چنوٿنون صنننعنتني اننقنال  

جو انقنال  آهني. هناڻني ڪنينتنرائني   (Artificial Intelligence)مصنوعي رهانت
قدرتي چوننڊ بنجناِء انسنانني رهناننت ررينعني گنھنڙينل آهنن،  (Organisms)جيوڙا 

جنهن ۾ حياتياتي هٿيار به اچي وڃن ٿا. جيڪڏهن انسان ايٽنمني، ڪنينمنينائني 
۽ حياتياتي هٿيارن کان بچي وڃن ٿا ۽ ڀونِء گولي گرماڻ کني بنه قنابنو ڪنري 

زنندگنيَء جنو  (Intelligent Design)وڃن ٿا ته پوِء مسنتنقنبنل ۾ رهنينن گنهنڙت 
بنيادي اصول بڻجي ويندي. اهو ڏينهن پنري نناهني جنو پنهنرينون غنينر ننامنيناتني 

پر انسان  وٺندو ۽  (Super Human)زندگيون وجود ۾ اينديون. انسان جي جاِء س 
انسان جنهن خدا جو تصور ڪيو هو، اهو هو پاڻ بڻنجني ويننندو ۽ جنننهنن جنننت 

 جو خوا  لڌو هئائين، اهو سپنو ساڀيان ماڻيندو. 
*** 

 

هنزار سنال پنراڻننو  16عنورت جننو  -منرد ينا شنينننهننڻ -عناج منان ٺننهنينل شننينننهنن
مجسمو، جينڪنو جنرمنننيَء جني اسنڪناڊل غنار منان منلنينو آهني. ان جنو جسنم 
نهن شينهن جو آهي. اهو پهريون فن جو غير متنازعه منثنال  انساني آهي، پر م 
آهي، جيڪو غالبن ان دور جي مذهب جو عڪاس آهي ۽ انسانني دمناغ جني 

 غير حقيقي شين کي تصور ڪرڻ واري اهليت جو اهڃاڻ پڻ آهي.
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منناڻننهننو مننائننڪننل فننيننلننپننس کننا 
واق  هوندا، جنينڪنو تنارينو ۾ 
مشهور رانديگر ۽ ايٿليٽ رهيو 
آهي. هنن ننه فنقن  ڪنننهنن بنه 
تننيننراڪ کننان وڌيننڪ اولننمننپننڪ 
تمغا کٽيا آهن، پر هن سنمنورن 
اولمپڪ رانديگرن جي مقابلي ۾ وڌينڪ تنمنغنا حناصنل 
ڪيا آهن.  ڪنجنچ مناڻنهنو هنچنام اينل گنينورو کنان بنه 
واق  هوندا. هو پنهنجني رات ۾ بنهنتنرينن کنالڙي هنو. 
ايل گيورو اصل موراڪو جو هو جنهن ٻه ڀنينرا اولنمنپنڪ 
۾ سون جا تمغا حاصل ڪينا ۽ پنننهنننجني دور جنو هنو 
ڊوڙ ۾ انتهائي سلجهيل کالڙي سنمنجنهنينو ويننندو هنو. 
ڊگھي ڊوڙ ۾ هن دنيا جا رڪارڊ قائم ڪنينا. ڪنينتنرن 

ميٽر جي ڊگهين  6222ميٽر ۽  3722سالن تائين هن 
ڊوڙن ۾ دنيا جو رڪارڊ پئي قائم رکيو. ايٿنس، ينوننان 

 3722واري اولنمنپنڪنس رانندينن ۾ هنن  6221۾ ٿيل 
 ميٽر واريون ڊوڙون کٽيون.  7222ميٽر ۽ 

اهي ٻئي کالڙي ڪينتنرن لنحناظنن کنان هنڪنٻنئني کنان 
مختل  آهن، منثنال طنور: هنڪنڙي جني رانند خشنڪني 
سان آهي ته هڪڙي جي پاڻي سان، پر سڀ کنان قنابنل 
رڪر ڳالچ اها آهي ته ٻنهي جي قد ۾ نمايان فرق هو. 
ايل گيورو جو قد پنج فو  نو انچ هو، جڏهن ته فنلنپنس 
جو قد ڇچ فو  چنار اننچ هنو. قند ۾ سنتنن اننچنن جني 
فرق جي باوجود ٻنننهني ۾ هنڪنڙي ڳنالنچ هنڪنجنهنڙي 
هئي، اِها ا ها ته ٻنهي جي پتلونن جني ان سنينم ينعننني 

 ٽنگن جي اندروني سالئي هڪ جيتري هئي. 
اهو ڪيئن ممڪن هو؟ فيلپس جو ٽنگون هنن جني قند 
جي مقابلي ۾ ننڍيون هيون ۽ ايل گينورو جنون ٽنننگنون 
غير معمولي حد تائين ڊگھيون هيون ۽ سندس مٿينون 
ڌڙ ننڍو هنو. ان قسنم جني جسنامنت ڊگنھنينن ڊوڙن الِء 

 انتهائي موزون هوندي آهي. 
هنناڻنني ٿننورو سننوچننيننو تننه اهنني ٻننئنني دنننيننا ۾ مشننهننوري 
ماڻيندڙ رانديگر جيڪڏهن هڪٻئي سان راند مٽين تنه 
ڇا ٿنيننندو؟ منائنينڪنل فنينلنپنس جني غنينر منعنمنولني قند 
ڪاٺ کي سامهون رکي ڇا اهو چئي سنگنھنجني ٿنو تنه 
گھربل تربيت کانپوِء هو اولنمنپنڪ جني منعنينار منطنابنق 
ڊگھن فاصلن جو رنر بڻجي سنگنھننندو؟ اهنڙن امنڪناننن 
جي ٿيڻ جا چانس گھٽ آهن. ساڳي ريت فينلنپنس جنو 

پائونڊ هوندو هو جيڪنو اينل گنينورو جني وزن  371وزن 
سيڪڙو وڌيڪ هو، جنهن جو وزن منقنابنلني ۾  12کان 

اضننافنني  319حصنو وٺننڻ وقننت اتننننهننائنني گننھنٽ يننعننننني 
پائونڊ هو. ڊگھي رنر جو وزن وڌينڪ ننه ٿنيننندو آهني ۽ 
جڏهن مامنرو ڊگنھني ڊوڙ جنو هنجني تنه هنڪنڙو هنڪنڙو 
پائونڊ عنذا  لڳننندو آهني. اعنلنيو منعنينار جني کنالڙينن 
سان مقابلو ڪندي فيلپس ڊوڙڻ کان اڳني ئني هنارائني 
وڃي ها. اهڙي ريت، گيورو تاريو جي بهترين رنرز منان 
ته هڪڙو ٿي سگھي ٿو، پر ان جا چاننس تنمنام گنھنٽ 
آهن ته هو تيراڪ جي حيثيت سان ڪڏهن اولمپڪ الِء 

 3722کنان وٺني  3792ڪواليفائي ڪري سگھي هنا. 
مننيننٽننر جنني ڊوڙ ۾ گننولننڊ مننيننڊل کننٽننڻ وارن مننردن جننو 

انچ رهيو آهني. تنينراڪ عنام  32سراسري قد پنج فو  
طور تي ڊگھي قد، ڊگھي چيلچ ۽ ڊگھنينن ٻناننهنن وارا 
ٿننيننن ٿننا جننيننڪنني پنناڻنني ۾ سننٺنني نننمننوننني زور لڳننائنني 
سگھن. گيورو ترڻ جي تاال  ۾ گنھنڙڻ کنان اڳني ئني 

 هڪڙي بنيادي نقص جو شڪار هجي ها. 
ڪاميابي جي امڪانن کي وڌائنڻ جنو راز اهنو آهني تنه 
مقابلي الِء صحيح ميدان جي شناخت ڪئي وڃني. اهنا 
ڳنالنچ جنيننتنري راننديننن ۽ ڪناروبنار تني الڳنو ٿنئني ٿنني 
اوتري ئي عادتن جي تنبندينلني تني پنڻ الڳنو ٿنئني ٿني. 
عادتون جيڪڏهن اوهان جي قدرتي اهلينتنن ۽ جنبنلنتنن 
سان هڪ جهڙائي رکن ٿيون ته انهن کي دهرائڻ آسنان 
۽ انهن تي ڪاربند رهڻ تسڪين بخش ٿني پنوي ٿنو. 
تيراڪي ۾ فيلپس وانگي يا وري ڊوڙن جي ٽريڪ تني 
گيورو وانگي، اوهان به ان رانند ۾ حصنو وٺنڻ چناهنيننندا 

 آهيو جتي امڪان اوهان جي حق ۾ هجن. 
ان حڪمت عملي کي اپنائڻ الِء ان سادي حقيقنت کني 
قبول ڪرڻو پوندو تنه مناڻنهنو هنڪ ٻنئني کنان منخنتنلن  
صالحيتون کڻي پيدا ٿين ٿا. ڪافي ماڻهو ان حقنينقنت 
تي ڳالهائڻ پسند نٿا ڪن. بظاهر اوهان جا جنينننز غنينر 
متحرڪ هوندا آهن ۽ اهڙين شين تي ڳالهائڻ جو ڪنو 
فائدو ناهي، جن تني اوهنان جنو ڪنننٽنرول ننه هنجني. ان 
کان عالوه، حياتياتي گڻ جهڙو اصطال  اهو تناثنر ڏئني 
ٿو ته ڪجچ ماڻهن جي تقدير ۾ ڪامينابني ۽ ڪنجنچ 
ماڻهن جي تقدير ۾ ناڪامني لنکنينل هنونندي آهني، پنر 
رويننن جنني مننامننري ۾ جننينننننز جنني اثننرن جننو حننوالننو ڏيننڻ 

 ڏات بابت ڪي حقيقتون 
 )قدرتي جينز جو ڪڏهن فرق پوي ٿو ۽ ڪڏهن نه!(

  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

 ڪيرتائي 

  سنڌيڪار: 
 فضا قريشي

 ب بُاوڻيهون ليکڪ:ُجيمسُڪليئر
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 ڪوتاهه نظري جو مظاهرو ڪرڻ آهي. 
جينياتي قوت ئي ان جي ڪمزوري به آهي. جنينننز کني 
آساني سان مٽائي نٿو سگھجي. جنهن جو مطلنب اهنو 
آهي ته سنازگنار حنالنتنن ۾ اهني زبنردسنت قنوت فنراهنم 
ڪن ٿا ۽ ناسازگار حالتن ۾ انتهائي ڳنڀير قسنم جني 
ڪمزوري بڻجيو پون. جنينڪنڏهنن اوهنان بناسنڪنٽ بنال 
جي ٽوڪري تائينن ڪنڏ ڏينئني منٿنان کنان بنال وجنهنڻ 
چاهيو ٿا ته ستن فوٽن جو قد انتهائي مننناسنب رهننندو، 
پر جي اوهنان جنمننناسنٽنڪ ۾ حصنو وٺنڻ چناهنينو ٿنا تنه 
ساڳيو ستن فوٽن جو قند وڏي رڪناو  بنڻنجني پنونندو. 
اسان کي ميسر ماحول فيصلو ڪندو آهي تنه اسنان جنا 
جينز ڪيترا فائديمند آهنن ۽ اسنينن پنننهنننجني قندرتني 
صالحيتن مان ڪيترو فائندو وٺني سنگنھنون ٿنا. جنڏهنن 
ماحول تبديل ٿي ويندو آهني تنه ڪنامنينابني جنو تنعنينن 

 ڪندڙ اوصاف به مٽجي ويندا آهن. 
جسمنانني خصنوصنينتنن سنان گنڏوگنڏ اهنو اصنول رهننني 
وصفن تي به الڳو ٿئي ٿو. جيڪنڏهنن اوهنان منون کنان 
عادتن ۽ انساني روين بابت سوال ڪيو ته ٿي سنگنھني 
ٿو ته ان بابت مان وڏو رهين ۽ عقلمند ٿي سگنھنان ٿنو 
جنينڪنو ان منامنري تني راِء ڏئني، پنر جنينڪنڏهنن اوهننان 
راڪٽ جي پرواز يا گٽار جي سرن يا سئيٽنر اڻنڻ بنابنت 
پڇو ته صورتحنال تنبندينل ٿني ويننندي. قنابنلنينت جنو ان 

 وقت جي حالتن سان گھرو تعلق آهي. 
ڪنهن به شعبي ۾ چوٽي تي رسڻ وارا ماڻهو به فنقن  
اعليو تربيت جنا حنامنل هنونندا آهنن، پنر اهني پنننهنننجني 
ڪم الِء منوزون صنالحنينت پنڻ رکننندا آهنن. ۽ اهنو ئني 
سبب آهي ته جيڪڏهن اوهان حقيقني عنظنمنت حناصنل 
ڪرڻ چاهيو ٿا ته پنهنجي توجهه صنحنينح شنعنبني تني 
لڳنايننو.  مننخننتنصننر اهنو تننه جنينننننز اوهننان جني تننقنديننر جننو 
فيصلو نٿا ڪري سگھن، ڊاڪٽر گابورميٽ جي چنوڻني 

جينز اوهانجي رجحناننن جنو تنه اڳنوا  فنينصنلنو ” آهي ته 
جينننز جني “  ڪري سگھن ٿا، پر اوهان جي تقدير جو نه.

ڪري جن شعبن ڏانهن اوهان جو رجحان پيدا ٿنئني ٿنو 
اهو ان ڏانهن اوهان جو قدرتي الڙو جنوڙي ٿنو ۽ اننهنيَء 
ڏس ۾ اوهنان جني عنادت اوهنان کني تسنڪنينن ڏينئنني 
سگھي ٿي. مطلب ته اوهان پنهنجي محنت جنو رخ ان 
شنعننبنني ڏانننهنن مننوڙيننو جننننهننن ۾ نننه صننرف اوهننان جنني 
دلچسپي هجي، پر اهو اوهان جي قدرتي صالحيت سان 
به مطابقت رکندو هجي ينعننني پنننهنننجني خنواهنش کني 

 پنهنجي اهليت سان جوڙيو.  
منون کني ڪنينئنن ” هتي هاڻ سوال اهو ٿو پيدا ٿئني تنه 

خبر پوي ته ڪٿي امڪان منهنجي حق ۾ آهنن؟ اننهنن 
مننوقننعننن ۽ عننادتننن کنني ڪننيننئننن سننڃنناڻننجنني جننيننڪنني 

جننوا  حنناصننل ڪننرڻ الِء “  منننننهنننننجنني الِء بننهننتننر آهننن؟
جننيننڪننو پننهننريننون ڪننم آهنني سننو اهننو تننه پنننننهنننننجنني 

 شخصيت کي سڃاتو وڃي. 
 عادتن تي شخصيت جو اثر: 

اوهان جي هر عنادت جني پنٺنينان اوهنان جنا جنينننز ڪنم 
ڪندا آهن. بلڪه ائين چنوڻ بنه غنلن  ننه ٿنيننندو تنه هنر 
رويي جي پٺيان اوهان جا جينز ئي آهن. تحقيق ٻنڌائني 
ٿي ته اوهان ڪيتري دير ٽي وي ڏسو ٿا، ان ڳنالنچ کنان 
وٺي اوهان جي شادي ڪرڻ يا طالق ڏيڻ جني امنڪناننن 

۽ منشيات، الڪوحل يا نڪوٽين جي عنادي ٿنينڻ جني 
رجحاننن تنائنينن جنينننز هنر شنيِء تني اثنر اننداز ٿنينن ٿنا. 
حاڪم آڏو اوهان ڪنينتنرا تنابنعندار ٿنيننندو ينا سنرڪنش 
ٿيندو، رهني دٻاپ پيدا ڪرڻ واري صورتحال اوهنان کني 
ڪيترو متاثر ڪندي، اوهان شنروعنات ڪننندڙ آهنينو ينا 
فق  پوئينواري ڪننندڙ ينا ڪنننهنن بنه ڪنانسنر  دوران 
اوهان ڪيتري دلچسپي وٺو ٿا ۽ ڪنينتنرا بنور ٿنينو ٿنا، 

 انهن سڀني ڳالھين تي جينز جو گھرو اثر آهي. 
اوهان جنون جنينننيناتني خصنوصنينتنون منلني اهنو فنينصنلنو 
ڪنديون آهن ته اوهان جي شخصيت ڪنهنڙي هنونندي. 
اوهان جي شخصنينت اننهنن خصنوصنتنينن جنو منجنمنوعنو 
هوندي آهي جينڪني هنر صنورتنحنال ۾ هنڪ جنهنڙينون 
رهنديون آهن. شخنصني خصنلنتنن جنو سنڀ کنان وڌينڪ 
ثنابننت شننده سننائنننننسنني تننجننزيننو بننگ فننائننيننو يننعننننني پنننننج 
خصلتون سڏجن ٿيون، جنننهنن تنحنت روينن کني پنننجنن 

 پيمانن ۾ ورهايو ويو آهي. 
هن پيمنانني جني هنڪنڙي اننتنهنا تجربن تي آمادگي:  .1

تي اهي ماڻهو آهن جيڪي تجسس ۽ جندت پسننند 
هجن ٿا ته ٻي اننتنهنا تني اهني جنينڪني منحنتنا  ۽ 

 مستقل مزاج. 
هن پيمانني جني هنڪنڙي اننتنهنا تني ضمير پرستي:  .2

اهي ماڻهو آهن جيڪي منظم، جفاڪنش ۽ رمنيندار 
هجن ٿا ته ٻي انتها تي اهي جنينڪني بني فنڪنرا ۽ 

 بي ساخته.
هن پنينمنانني جني هنڪ اننتنهنا تني اهني ظاهر بيني:  .3

ماڻهو آهن جيڪي ملنسار ۽ پنرجنوش تنه ٻني اننتنهنا 
تي اهي جيڪي تننهنائني پسننند ۽ پنننهنننجنو پناڻ ۾ 
رهڻ وارا. هڪڙن کي چنئنجني ٿنو ظناهنر بنينن ۽ ٻنينا 

 باطن بين. 
هنن پنينمنانني جني هنڪنڙي اننتنهنا تني اهني مواقفت:  .4

ماڻهو آهن جيڪي دوستاڻو ۽ درد منداڻو مزاج رکنن 
ٿا ته ٻي پيماني تي اهني جنينڪني ڳنالنچ ڳنالنچ تني 

 اختالف رکن. 
هن پيماني جي هنڪنڙي اننتنهنا تني اهني جذباتيت:  .5

مناڻنهننو آهنن جنينڪنني حسناس هنجنن ٿنا ۽ هنر وقننت 
تشويش ۾ مبتال رهنن ٿنا تنه ٻني پنينمنانني تني اهني 

 جيڪي پراعتماد، پرسڪون ۽ مستحڪم مزاج. 
انهن پنجن خصوصتين جون پاڙون اسان جي حياتيناتني 
نظام ۾ لڪل آهن. هر عنادت جني ڪنا ننه ڪنا اهنڙي 
شننڪننل مننوجننود آهنني جننيننڪننا اوهننان کنني مسننرت ۽ 
تسڪين ڏئي، انهيَء کي ڳولهيو. جنينڪنڏهنن ڪنننهنن 
عادت کي برقرار رکڻ چاهيو ٿا ته ان جنو خنوشنيَء سنان 
ڀرپور هجڻ ضروري آهي. چوٿين قانون جو بنياد ئي ان 

 اصول تي رکيو ويو آهي. 
 پنهنجي جينز مان وڌ کان وڌ فائدو حاصل ڪرڻ:

جينز جي ڪري محنت جي اهميت ختم ناهي ٿنيننندي. 
بلڪه ان جي بدولت اها واضح ٿني ويننندي آهني. جنينننز 
اسان کي ٻڌائنيننندا آهنن تنه ڪنهنڙي شنيِء تني منحنننت 
ڪننجنني. جننڏهننن اسننان کنني پنننننهنننننجنني صننالحننيننتننن جننو 
احساس ٿي وينندو آهني تنه اسنان کني اهنا خنبنر پنئنجني 
ويندي آهي تنه ڪنهنڙي قسنم جنا منوقنعنا تنالش ڪنرڻ 
کپن ۽ پنننهنننجني تنواننائني ۽ وقنت کني ڪنٿني لڳنائنڻ 

گنھننرجني ۽ ڪننهنڙي قسننم جنني چننئنلننيننننجننز کننان پننرتنني 
رهننجنني. اسننيننن پنننننهنننننجنني فننطننرت کنني جننيننتننرو بننهننتننر 
سمجهنداسينن، اسنان جني حنڪنمنت عنمنلني اوتنري ئني 
بهتر هوندي. حياتياتني اخنتنالفنن جني اهنمنينت هنونندي 
آهي. ان کان عنالوه پنننهنننجني صنالحنينتنن جني منطنابنق 
بهتر کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکارڻ تي فوڪس ڪنرڻ 
وڌيڪ فائديمند آهني بنجناِء ان جني جنو اوهنان ڪنننهنن 
ٻئي سان پنهنجو پاڻ کي ڀنينٽنينو. ڪنننهنن منخنصنوص 
اهليت جي حوالي کان هڪ خاص حد کان وڌيڪ اڳتني 
نه وڌڻ جنو ان امنر سنان ڪنو تنعنلنق ڪنوننهني تنه اوهنان 
پنهنجي اهليت جنو منظناهنرو ڪنرينو پنينا ينا ننه. مناڻنهنو 
پنهنجي حدن جي حوالي سان ايترا تنه فنڪنرمننند رهننندا 
آهن جو انهن تائين پهچڻ الِء گھربل محنننت ڪنرڻ بنه 

 وسري ويندي اٿن. 
وڌيڪ اهو ته جيڪڏهن اوهان محنت ننه ڪننندا تنه رڳنو 
جينز اوهان کني ڪنامنينا  ننه ڪننندا. هنا، اهنو منمنڪنن 
آهي ته ورزش گاهه جو دينو ننمنا ٽنرينننر بنهنتنر جنينننز جنو 
مالڪ هجي، پر جيستائين اوهان ان جي برابر محنت نه 
ڪندا تيستائين اهو ٻڌائڻ ناممڪن هوندو ته اوهان جنا 
جينز ان کنان بنهنتنر آهنن ينا ڪنمنتنر! جنن مناڻنهنن کني 
اوهين حسرت سان ڏسو ٿا، جيستائين اوهان انهنن جني 
برابر محنت نٿا ڪريو، تيستائين انهن جي ڪنامنينابني 
 جو سهرو فق  قسمت جي مٿي ٻڌڻ کان پرهيز ڪريو. 
تت اهو آهي ته طويل مدتي وقت ۾ پنننهنننجني عنادتنن 
کي تسڪين بنخنش بنننائنڻ جني بنهنتنرينن طنرينقنن منان 
هڪڙو طريقو اهو آهي ته اهڙا رويا مننتنخنب ڪنينا وڃنن 
جيڪي اوهانجي شخصيت ۽ هنرمندي سنان منطنابنقنت 
رکندا هجن. اننهنن ڪنمنن تني منحنننت ڪنرينو جنينڪني 

 فطري طور اوهان کي آسان لڳندا هجن. 
 باب جو خالصو: 

  پنهننجني ڪنامنينابني جني امنڪناننن کني وڌ کنان وڌ
وڌائننڻ جننو طننريننقننو اهننو آهنني تننه درسننت شننعننبنني جننو 

 انتخا  ڪيو وڃي. 
  درست عنادت منننتنخنب ڪننندا تنه پنينش رفنت آسنان

ٿيندي. غل  عادت منتخب ڪندا تنه زنندگني دشنوار 
 ٿي ويندي. 

  جينز کي تبديل ڪرڻ آسان ڪونهي. ان جو منطنلنب
اهو آهي ته سازگار حالتن ۾ اهي اوهان کي زبردست 
قوت فراهم ڪن ٿا ۽ ناسنازگنار حنالنتنن ۾ اهني ئني 

 اوهانجي ڪمزوري بڻجيو پون. 
  عنادتننون اوهننان جنني قنندرتنني اهنلننيننتننن سننان مننطننابننقننت

رکنديون هنجنن تنه آسنان بنڻنجني پنون ٿنينون. اهنڙينون 
عادتون منتخب ڪريو جيڪي اوهان جي شنخنصنينت 

 سان وڌ کان وڌ تاڃي پيٽي ۾ هجن. 
  اهنا رانند کننينڏو جنيننڪننا اوهننان جني صنالحننيننتنن سننان

مطابقت رکندي هجي. جنينڪنڏهنن اوهنان کني اهنڙي 
ڪا راند ننٿني سنجنهني تنه پنوِء خنود اهنڙي ڪنا رانند 

 جوڙي وٺو.
  جينز جي ڪري محنت ڪرڻ جي ضرورت ختم نٿي

ٿئي. ان جي بدولت اها واضح ٿيو پنوي. جنينننز اسنان 
کي ٻڌائين ٿا تنه ڪنهنڙي ڪنم تني منحنننت ڪنئني 

 وڃي. 
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 سماجيات، ادب ۽ تاريخ 

 Narcissistic personalityهي
disorder   اوائنننننلننننني قصننننني
واري   Narcissismننننرگسنننينننت

اصنننننال  منننننان ورتنننننل آهننننني، 
نارسيسس ھڪ ديوتا جنو پنٽ 
ھو، تمام سھڻو حسين ڳڀرو هنو، ڪنننهنن ڇنوڪنريَء 
هن کي شادي جي آڇ ڪئني. ننارسنينسنس اهنو ٻنڌي 
بتال ٿي ويو پناڻ تني حنينرت ڪنرڻ لڳنو منون جنهنڙو 
دنيا ۾ ڪير آهي ئي ڪو نه. سوچيننندي سنوچنيننندي 
پنهنجي اندر جي ان گرفت ۾ اچي ويو پنننهنننجنو پناڻ 
مٿان فدا ٿي پيو، تالپ جي پاڻي ۾ پننهنننجنو عنڪنس 
ڏسي پاڻ تي عاشق ٿي پيو ۽ پاڻ کي ڏسننندو رھنينو 
۽ مري ھڪ گل ۾ تبديل ٿي ويو، جنھن کي ننرگنس 
چئجي ٿو. اھا ڏند ڪٿا اوڊس نناسنو جني شناعنري ۾ 

سناڳننئنني  (11) (BC-39AD)آهني، اھنو رومننن شنناعنر 
وقت پيدا ٿيو، جڏهن ح نرت عنينسنيو عنلنينه السنالم 
ڌرتيَء تي آينو، ننرگسنينت انسنانني اڪنينالئني ۽ خنود 

 سنايي جو الميو آهي.
Narcissism  بننيننمنناريَء ۾ مننبننتننال فننرد جننون ڪننجننهننه

عالمتون هنونندينون آهنن، اننهنن منان اگنر اڌ عنالمنتنون 
سالن کان منٿني هنجني تنه ان  39موجود هجن ۽ عمر 

 چئي سگهون ٿا.   NPDکي اسان

Sense of Entitlement هننن جنني پننهننريننن عننالمننت :
يعني اهو فرد جڏهن پاڻ کي منهنان ٻنينن کنان وڌينڪ 
باالتر سمجهي ٿو ته يقينن ان کي هڪ وڏي ٽائنينٽنل 
لقب جني بنه ضنرورت آهني. جنينئنن آمنرينڪني واسني 
بوڊيس ڪالس ۾ اچي سڀني شاگردن کي چوندو هنو 

چنئنو هناالننڪنه هنو هنڪ “  پرننس بنوڊينس” ته مون کي 
غريب گهراڻي سان تعلق رکندڙ هو ۽ نه وري ڪالس 
۾ هوشيار هو يا ڪا ٻي خوبي هئس، پر هو پاڻ کني 
شهزادو سڏائڻ ۾ فخر منحنسنوس ڪننندو هنو، پنر هنن 
و  شهزادن واري ڪا هڪ خوبي به ننه هنئني. جنڏهنن 
ڪير هن کي پرنس بوڊيس چنئني سنڏ ڪننندو هنو تنه 
هني هننمنراهنه هنوا ۾ پنرواز ڪننرڻ واري جننوش ۾ اچنني 
ويندو هو. چاهي ڀلي ڪير به اهو سڏ هن کي چٿنر ينا 
بنيننوقنوف سنمننجنهنني ڇننو نننه ڪننري، پننر هننو خننوش ٿنني 
ويندو هو، بس ڪجهه به هجي، پنر منون کني شنهنزادو 
سڏيو اهو آهي پاڻ الِء ڪننهنن وڏي لنقنب جني چنوننڊ 
ڪرڻ وارو اثر. مطلب مان جيڪو چوان ٿنو هناڻني اهنو 

 سڀ ڪجهه صحيح آهي.
Need for Admiration هننن جني ٻني عنالمننت آهنني :

يعني تعري  جني سنخنت ضنرورت ان کني اگنر ننجني 
کنڊ کارائني وڃني پنوِء بنه اهنا ڦنڪني لڳننندس. اجناينو 
هام هڻندو، ڪچهري ۾ اهڙي ڳنالنهنه ڪننندو جنننهنن 

سان ڪو ماڻهو متفق نه ٿنيننندو تنه اهنا ڳنالنهنه بنه هنن 
فننرد کنني خننرا  لڳننننندي. اگننر ان مننحننفننل ۾ ڪنننننهننن 
پنهنجي ٿوري به ڳالهه ڪئي ته تنعنرين  جني فنقندان 
۾ جڪڙيل عالمت وارو فرد پنهنجين ناڪنامنينن کني 
به هٿ ٺوڪيو ڪاميابين جو لباس پهرائي پنهنننجني 
واهه واهه ٻڌڻ پسند ڪري ٿو. پنهنجني ڳنالنهنينن کني 
وڌائي سڌائي پيش ڪري ڀلي مباحنثنو ٿني وڃني، پنر 
هي ان گوڙ ۾ پنهنجي سنورهنينائني منحنسنوس ڪنري 
خوش ٿئي ٿنو تنه هني چنرچنا منننهنننجني هنوشنيناري ۽ 

 تعري  تي هلي رهيا آهن. 
Lack of Empathy هننيَء اهننا عننالمننت آهنني يننعننننني :

همدردي جي کو  ٻين سان هن فرد جو ڪجهه به ننه 
وڃي. ڇو جو هو ايترو مهان آهي، ٻين جني تنڪنلنين  
يا ڏکئي وقت سان هن جو ڪوبه تنعنلنق ننه آهني. هنو 
سمجهندو آهي ته مون سان جڙيل ماڻهن الِء بس اهو 
وڏو اعزاز آهي ته هو قابل ۽ الئق آهن جنو منان اننهنن 
جو دوست آهيان، مان انهن جنو ڀناپ آهنينان، هني پنيپ 
ماپ جي گهر کني بنه ان اه سنان ڏسني ٿنو، ان گنهنر 
جي اها خوش بختي گهڻي آهي جو مون جهنڙو ڏاهنو 
سياڻو اٿيل ويٺل شخصيت جو جنم ان گنهنر ۾ ٿنينو 
آهني، گنهنر وارن کني بنس اهنا خنوشني ڪنافني آهنني. 
هوڏانهن ڀلي گهر وارا ان مان بينزار ڇنو ننه هنجنن. هنو 

 صرف مان ئي مان جو اقرار ڪندڙ جي نفسيات
 

 ھي 

 مدھوش مير
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ڪنهن به قسم جي ڪنهن سان همدردي نٿو ڪنري 
بنس چنناهني ٿننو منان آهننينان اهننوئنني مننون سنان جننڙيننل 
ماڻهن الِء ڪافي آهي ته هو مون سان الڳناپنينل آهنن 
۽ هو سڀ الئق آهن جو هيَء مون جهنڙي شنخنصنينت 

 انهن سان گڏ آهي.
ان سان گنڏ هنن عنالمنت ۾ فنرد اڪنثنر مناڻنهنن سنان 
حسد ڪري ٿو ينا اهنو منڃني ٿنو تنه ٻنينا مناڻنهنو منون 
سان حسد ٿنا ڪنن، دراصنل اهنو حسند فنرد جني انندر 
هوندو آهي، پر هو نفسياتي طور ان کي اينئنن گنردش 
ڪرائيندو آهي ته هي ماڻهو مون سان حسد ٿا ڪنن، 
ڇنو تنه منان سنردار آهنينان، مننننهنننجنو اينڏو وڏو منرتنبننو 
آهي، سڀ مون کي سڃاڻن ٿا، منهنجا هينتنرا دوسنت 
سڀئي وڏا ماڻهو مون سان صال  مشورو ڪن ٿنا، ان 
ڪننننري هنننني منننناڻننننهننننو مننننون کنننني بننننرداشننننت نننننٿننننا 

ڪاميا  ماڻهنن ۾ ٿنيننندي آهني   Narcissismڪن.
انهن جي ليول به اهنڙي قسنم جني هنونندي آهني، پنر 
ٿورو مٽيل، مٿئين سطح جي يا ٿوري اڀريل منعناشني 
سياسي يا سماجي سطح تي اٿيل ماڻنهنن ۾ ٿنيننندي 
آهي. پوِء به اهو اگر ڪنهن هڪ فيلڊ ۾ بهنتنر ڪنم 
ڪري سگهي ٿو ته هن کي لڳندو آهني منان سنڀننني 
ڪمن ۾ ماهر آهيان،  گهر ۾ اگر صفنائني جنو ڪنم 
هنلنننندو تنه هننو اتنني ڀنناشننن ڏيننڻ ۾ شننروع ٿنني ويننننندو. 
مستري، واڍو، ليکڪ، شاعر، سياستدان ڪنننهنن کني 
به ڏسندو سڀني کي سمنجنهنائنڻ ۽ اجناينو هنداينتنن ۾ 

شروع ٿي وينندو، ڀنلني خنبنر ننه هنجنينس، پنر هني فنرد 
مهان هوندو آهي، هنن کني سنڀننني جني خنبنر هنونندي 
آهي، دنيا جي هر ڪار وهنوار کني چڱني رينت ڄناڻنڻ 
جي دعنويو فنخنر سنان ڪنري ٿنو. جنڏهنن تنه هنن کني 
ٽڪي جي خبر ناهي هوندي هو بس پنننهنننجني فنينلنڊ 
۾ ئي ڪاميا  هوندو آهي، جنهنڪري هن کي اتان 
ٿوري مليل عنزت آبنرو هنن جني بنينمناري جني شندت 
کي وڌائي ٿي، ٻيو ان شخصيت جي خرابي ۾ خناص 
معاملو ته مان آهيان ئي خاص مون کي عام مناڻنهنو 
ڪٿي ٿا سمنجنهني سنگنهنن، منون کني سنمنجنهنڻ الِء 
اعليو پائي جي دماغ ۽ وڏي مرتبي وارا ماڻهو يا وڏا 
ادارا ئي سمجهي سگهن ٿا، هي هيٺيان عام مناڻنهنو 

 مون کي ڇا سمجهندا، هنن جي حيثيت ئي ناهي. 
هننن عننالمننت ۾ فننرد سننوچنني ٿننو تننه مننون کنني ايننڏي 
ڪاميابي ملندي جو هي سڀ ماڻهو الئين ۾ بينهني 
مون کان آٽو گراف وٺندا يا فنرد منحنسنوس ڪنري ٿنو 
منهنجي محبت جننهنن کني منلني اهنو مناال منال ٿني 
ويندو، ڀلي ڪير کنگهيس به نه پر پوِء به هني اهنڙينن 
جائين تي ماڻهن کي ڏسي پنينو اجناينو اڻنوڻننندڙ روينو 
ظاهر ڪندو، پاڻ کي ٺاهڻ ۾ مصروف هوندو ۽ هنيَء 
عالمت يعني فنرد صنرف پنننهنننجني منفناد کني اڳنينان 
رکندو. مثال طور: ڪنهن جي گاڏي بنا منوڪنل جني 
ڪاهي ويو ۽ سوچيندو ته اهو ماڻهو خوش ٿيندو هنن 
جي گاڏي مان ڪاهي ويو آهيان، ڀنلني پنوينان منالنڪ 

پننريشننان ويننٺننو هننجنني. گنناڏي پنننننچننر ٿننئنني، ڪننو ڌڪ 
لڳيس پوِء به ان سان هن فرد کي فنرق ننه پنونندو. ڇنو 
ته هو مهان آهي جنهن گاڏيَء تني وينٺنو ان گناڏي ۽ 
گاڏي واري جو نصيب سٺو هو جو هن جهڙي عظينم 
شخصيت ان جي گاڏي تي سوار ٿي. ماهنر ننفنسنينات 

لکي ٿو تنه، هنن بنينمناريَء   Theodore Millonڊاڪٽر
عالمتون آهن، انهن مان پننجنن عنالمنتنن جني  7جون 

مننننوجننننود رهننننڻ واري کنننني عننننمننننر جنننني انننننگ کنننني 
چينو ويننندو   Narcissistic personality disorderڏسي

آهي. جنهن جو جهان ۾ مطلب ناهي، جهان جنو هنن 
فرد سان مطلنب آهني، صنرف منان ئني منان جنو اقنرار 

 ڪندڙ نفسياتي بيمار آهي.
Caligor, Eve; Levy, Kenneth N.; Yeomans, 
Frank E. (May 6237). "Narcissistic personality 
disorder: diagnostic and clinical challenges". The 
American Journal of Psychiatry. 396 (7): 137-
66 
American Psychiatric Association (6231). 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American 
Psychiatric Publishing. pp. 212 
Theodore Millon; Roger D. Davis (3772). 
Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond. 
New York: John Wiley & Sons, Inc. p. 662 
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۾ ڪجچ اھڙا انسان بنه ھنونندا آھنن، جنينڪني رواجني طنور  
تي، ڪنھن بنه اداري منان تنعنلنينم ۽ تنربنينت حناصنل نناھنن 
ڪننندا، پنر ان بناوجنود اھني پنڙھنينل لنکنينل ۽ تنربنينت ينافنتنه 
ماڻھن کان به گھڻو اڳتي نڪري ويندا آھن. ڏکنڻ آفنرينڪنا 
جننني صنننوبننني ايسنننٽنننرن ڪنننينننپ جننني ھننناڻنننوڪننني ضنننلنننعننني 

۾، اينننجني سنننگنواننا ننالني ھنڪ ڏتنڙينل   Amatholeاميٿول
ع تي پيدا ٿيندڙ، ھيملٽن ناڪني 3762جون  62بستيَء ۾ ھڪ غريب جي گھر ۾ 

به اھڙن عظيم انسانن ۾ شامل آھي، جنھن مالھي کنان سنرجنن ۽ ھنزارينن ڊاڪنٽنرن 
جي استاد ٿيڻ تائين وڏي محنت ڪئي ۽ اڻ پڙھيل ٿي ڪري به مناھنر سنرجنن طنور 

 ڄاتو وڃي ٿو. 
وارن انسانن سان وڏا ظلم ٿنيننندا ھنئنا ۽ “  ڪاري رنگ”ان زماني ۾ ڏکڻ آفريڪا ۾ 

کين قانون، اڳتي پڙھڻ ۽ ترقي ڪرڻ جي اجنازت ننه ڏيننندو ھنو. صنرف پنرائنمنري جنا 
 31ڇچ درجا پڙھيل ناڪيَء جي مائٽن کيس پورھيو ڪنرڻ جنو چنينو تنه ھني صنرف 

سالن جي عمر ۾ ملڪ جي راڄڌاني ڪينپ ٽنا ن ۾ ينوننينورسنٽني آف ڪنئنپ ٽنا ن 
جي ميڊيڪل اسڪول )جتي اسپتال به گڏ ھنئني( ۾ منالنھني ٿني پنينٽ گنذر ڪنرڻ 
لڳو. ٻھراڙيَء جو قدآور ۽ قدرتي طور طاقتور شخص ھينمنلنٽنن نناڪني، جنڏھنن بناغ 
۾ گلن ۽ ٻوٽن کي پاڻي ڏيندو ھو ته سڀني جي نظرن جو منرڪنز ھنونندو ھنو. ڇنو تنه 
کيس ٻڪريَء جي کل مان تيار ڪيل، چتيون لڳنل، منينرا ۽ پنراڻنا وڳنا پناتنل ھنونندا 
ھننئننا. سننننندس شننوق ۽ وقننت جنني پننابننننندي کنني ڏسنني، کننيننس مننالننھننيَء جنني بنندران، 
يونيورسٽي جي تجربيگار ۾ رکينل، جناننورن جني خندمنت تني رکنينو وينو، جنتني ھنو 
جانورن کي کاڌو پاڻي ڏيندو ھو، پر ڪنھن ٿي ڄناتنو تنه اھنوئني منالنھني اڳنتني ھنلني 
سوين مري ن جا آپريشنز ڪندو ۽ ميڊيڪل سائنس جي مناھنر سنرجنن طنور، سنڄني 

 دنيا ۾ ڪنھن رواجي پروفيسر کان به گھڻو مشھور ٿيندو؟
دي جنرننل آف ھنار  اينننڊ لنننگ ” ميڊيڪل اينڊ ھيلٿ سائنس جي عالمي تحقيقي 

“ انٽرنيشنل سوسائٽي فار ھار  اينڊ لننگ ٽنراننپنالننٽنينشنن” )جيڪو “  ٽرانسپالنٽيشن
ع ۾ دنيا جي 6239، ڊسمبر 36، نمبر 12طرفان آن الئين ڇپجندو آھي( جي واليم 

  PhDمڃيل دل جي بيمارين جي ماھرن جھڙوڪ؛ پروفيسنر ڊاڪنٽنر لنينسنل زولنڪني،
 PhD)ٻارن جي دل جي بيمارين جي بره سرجن( ۽ ڊاڪٽر بونگاني ايم. مائيوسي،

)دل جي ماھر سرجن ۽ ڊين، فيڪلٽي آف ھيلٿ سائنسز، ينوننينورسنٽني آف ڪنئنپ  
ٽائون(، ھڪ مقالو ڇپرائي، دنيا کي حيرت ۾ وجھي ڇڏيو، جننھنن جنو منوضنوع ئني 

دي الئ  اينڊ ليجسي آف ھيملٽن ناڪي: ايڪنسنپنينرينمنينننٽنل ھنار  ٽنرانسنپنالننٽ ” 
آھي. ريسرچ گيٽ تي موجود ان، ڇپيل تحقيق کي، دنيا تسنلنينم “ سرجن اينڊ ٽيچر

ڪندي ھيملٽن ناڪيَء کي خراج تحسين پيش ڪيو، جنھن ۾ کنينس بنننا تنعنلنينم 
جي، صرف تجربي جي آڌار تني، عنظنينم سنرجنن ۽ ڊاڪنٽنرن جني اسنتناد طنور پنينش 
ڪيو ويو آھي. ان ئي مقالي ۾ سندس زندگيَء بابت لنکنينل آھني تنه ھنينمنلنٽنن کني 
دنيا جي عظيم دل جي ماھر جرمن پروفيسر رابر  گوز، جانورن جي نظرداريَء دوران 

ع ۾ ھڪ زراف 3772آزمايو ۽ کيس قدآور ۽ طاقتور ڏسي، پنھنجي ليبارٽريَء ۾، 
جي آپريشن دوران ان جون طاقتور ٽنگون ۽ ڪنڌ جھلي بيھڻ الِء گھرايو ته نناڪنيَء 
جي طاقت کيس موھي وڌو. جنھن کانپوِء کيس انسانن جي آپنريشنن الِء بنه گنھنراينو 
ويو ته اتي به ناڪيَء جڏھن انسانن کي جنھن ھنرمند ۽ سنھنڻني ننمنونني، ھنٿ سنان 
ٽانڪا لڳايا ته پروفيسر گوز کي ھو وڻي ويو ۽ ايئن ھو کيس، ھر آپريشن جي ٽينم 
۾ شامل ڪندو ويو. ان تحقيق کان اڳ، دل بابت عالمي تحقينق ڪننندڙ ڪنينرولنينن 

ع 6227رچمونڊ جي ھڪ تحقيق پڻ ھيملٽن ناڪيَء بابت سناڳنينون ئني ڳنالنھنينون 

 مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

هيملٽن ناڪي: ڏکڻ آفريڪا جي ڪاري رنگ وارو انوکوو موالوهوي، 
 جيڪو سرجن بڻجي، هزارين ڊاڪٽرن جو استاد ٿي ويو!

 

 دني  

جوکيييو جسيارت 
 الياس سنڌي

 پي ايڇ ڊي اسڪالر، 

 يونيورسٽي آف سنڌ ڄامشورو
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 62ع ۾ ھنڪ 3729۾ لکيون ته ھينمنلنٽنن نناڪنيَء 
سنناال نننينننننگننري ڊينننننس ڊارول جنني دل کنني، آپننريشننن 
رريعي ٻاھر ڪڍي، پروفنينسنر ڪنرسنچنن جني ھنٿ ۾ 

سننالننن جنني لننوئننيننس  79ڏننني، جنننننھننن ان ننناريَء ۾ 
وشڪنسڪائي جي دل لڳائني. ھنينمنلنٽنن کني تنڏھنن 
سخت تنقيد جو نشانو بڻايو ويو. ڇو ته ھنو رننگ جنو 

ھنئني، پنر “  گنوري” ھو ۽ نينننگنري رننگ جني “ ڪارو” 
سندس دوستن مدد ڪئي ۽ نسلي متڀيد جي ڪري 
کيس وري ڪڏھن به ڪنھن آپريشن ۾ ظاھنر ڪنوننه 
ڪننيننائننون. اھننڙيَء ريننت دل جنني بننيننمنناريننن جنني عننلننم 
ڪارڊياالجي جي ھڪ ٻئي وڏي نالي پروفيسر برننارڊ 

ع ۾ ئني، ھنڪ 6223پنھنجي وفنات کنان ٿنورو اڳ 
انٽرويو ۾ ان ڳالچ جنو اننڪنشناف ڪنينو تنه ھنينمنلنٽنن 
نناڪني دل جنني منري نن کنني آپنريشنننن کناننپنوِء وڏي 
مھارت ۽ خوبصورتيَء سنان ٽناننڪنا ھنڻننندو ھنو ۽ ان 
وانگر، اڄ عالمي سطح جا سرجن بنه اھنڙا ٽناننڪنا ننٿنا 
ھڻي سگھن. ھيملٽن ناڪيَء جي مھارت ۽ ھنر کي 
ڏسي، پروفيسر ڪرسچن برنارڊ کنينس ھنڪ منڪنمنل 
سرجن بڻايو ۽ الج سان مري  ڏيئي، آپريشن ڪنرڻ 
جي اجازت ڏني. جنھن کانپوِء ھيملٽن ناڪيَء سوينن 
مري ن جا ڪاميا  آپريشن ڪيا. نه صرف ايترو پنر 
کيس ساڳي يونيورسٽيَء ۾ استاد ڪنري، سنکنينا الِء 
ايندڙ ڊاڪٽرن جي مٿان رکيو ته ھن ان فنري کني بنه 

ھزار کان وڌيڪ ننوجنوان  1خوشيَء سان قبول ڪيو ۽ 
 ڊاڪٽرن کي آپريشن ڪرڻ سيکاريائين.

ع ۾ 6222دي سوسائٽي آف ٿوريسڪ سرجنز پاران 
 27اينلس ٿوريسڪ سرجري نالي مئگزين جي والينم 

تي، دننينا جني پنھنرينن  3796کان  3722اندر صفحن 
دل جي بناِء پناس آپنريشنن ڪننندڙ سنرجنن رابنر  اين  
گوز جي زندگيَء بابت، ڊاڪٽر اگنار ڪونسٽئن ٽنينننو 
تفصيل ڏنو آھي. جنننھنن ۾ سناڳنئني زراف سنان گنڏ 
ٻين سڀني شين جو رڪنر ڪنينو وينو آھني، جنينڪني 
ھنيننمننلننٽننن ننناڪننيَء بننابننت پنناڻ مننٿنني رڪننر ڪننري آيننا 
آھيون. ڏکڻ آفريڪا جي ميڊيڪل سائنس تي ڪنم 
ڪننننندڙ مننحننقننق سننرجننن ڊاڪننٽننر انننوار سننلننيننمننان مننال، 

ع ۾ ڇپنينل، ھنڪ منقنالني ۾، دننينا جني مناھنر 6229

جننگننر جنني ٽننرانسننپننالنننٽ سننرجننن پننروفننيننسننر روزمننيننري 
ھڪمئن سان روبرو ڪيل احوال لکندي، اھو ٻڌايو تنه 
ھيملٽن ناڪيَء سان گڏ روزميري ھڪمئن، ٽي سنال 
گڏ ڪم ڪيو، جنھن خود تعجب جي انتھا ڏينکناري 
ته ھيملٽن ناڪي، آپريشن ٿيٽنر ۾، مناھنرن سنان گنڏ 
ڪم ڪار ڪندي، جڏھن ھڪ ڀيرو به ڪو انگرينزي، 
الطيني، يوناني يا وري فنرانسنينسني ٻنولنيَء منان اخنذ 
ڪيل، ميڊيڪل سائنس جنو اصنطنال  ٻنڌنندو ھنو تنه 
اھو ھميشه الِء ياد رکي ڇڏيندو ھو. انھن مناھنرن کني 
سنننندس ينناداشننت مننٿننان وڏو تننعننجننب ٿننيننو. ان کننانننپننوِء 
کننيننس آھسننتنني آھسننتنني اعننزاز ۽ انننعننام مننلننيننا. دي 
واشنننننگننٽننن پننوسننٽ مننطننابننق، ھننيننمننلننٽننن ننناڪننيَء کنني 

ع ۾ سائو  آفريڪا جي صدر ٿنابنو منينڪني، 6226
 The Order of)مننننلننننڪ جننننو وڏي ۾ وڏو اعننننزاز

Mapungubwe)   ع جني شنروع 6221ڏنو. ان کانپوِء
۾ ئنني، سنننندس مننينڊيننڪننل سننائنننننس جنني شنعننبنني ۾ 
ڪيل خدمتن جي بدلي ۾ کيس پھريان منلنڪ ۾ ۽ 
پوِء سڄي دنيا ۾ جڏھن مڃتا ملي ته ان ئني سناڳني 
يننونننيننورسننٽنني آف ڪننئننپ ٽننا ن جنني وائننيننس چننانسننلننر 
گريسا ميڪل ۽ خود نيلسنن منننڊينال جني گنھنرواريَء 

ع تنني مننيننڊيننڪننل 6221جننون  63جني ھننٿننان کننيننس 
يعني   MDسائنس جي شعبي جي وڏي ۾ وڏي سند

جي اعزازي ڊگري به ڏنني وئني “  ماسٽر آف ميڊيسن” 
ع(. اڄ بننه 6227جننون  31)دي واشنننننگننٽننن پننوسننٽ 

ميڊيڪل جي دنيا جا منحنقنق ۽ جنج مشنھنور مناھنر 
ڪنري منڃنينن ٿنا، “  مناھنر سنرجنن ۽ پنروفنينسنر” کينس 

جيڪا ڳالچ ناقابل يقين آھي. ڇو ته حنقنينقنت ۾ ھنو 
 پھريان، ھڪ مالھي ھو! 
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ڪٿي پڙهيو هو ته تاريو آسماني غنبنار نناهني، پنر 
اها صبح جو شفاف لياڪو آهي. تاريو جني ڀنينٽ 
۾ شنناعننري وڌيننڪ لننطننينن  آهنني. اهننڙي نننازڪ ۽ 
لطي  جهڙا ڪنهن شاعري جي جسم تني پنونندڙ 
هي رخسناننه پنرينت جنا ننينڻ آهنن، جنهنڙي سننندس 

 شاعري آهي. 
رخسانه پريت پنهنجي جوهر ۾ هميشه مون کي پاڻيَء جي متحرڪ لهرن 
جيان نظر آئي آهي. هن جي شاعريَء جنو آواز بنلنڪنل پناڻنيَء جني لنهنرن 
جيان آهي، ڪڏهن ڌيمو ۽ ڪڏهن تيز. سنڌ ۾ جنينڪني شناعنرائنون آهنن 
انهن کان پنهنجي نه رڳو شخنصنينت ۾، پنر شناعنريَء ۾ بنه النج ٿنلنج! 
پرڀات جي نرم ۽ مالئم احساس وانگر مون سامهنون رخسناننه پنرينت کني 
جڏهن به ٻڌو آهي ته مون کي هنن جني لنفنظنن ۾ سندائنينن سنجناڳنيَء جنا 

 رنگ نظر آيا آهن ۽ هن جي آواز ۾ هلڪي هلڪي آڳ جو احساس!
آڳ جا جڳن کان هن ڌرتيَء تي جلي رهي آهي ۽ رشتن جي اجنهنن کني 
بي خوف جالئي رهي آهي ۽ خبر ناهي ڪيستنائنينن جنالئنيننندي رهننندي. 
شايد تيستائين رخسانه پريت جو شاعراڻو آواز ايئن هلڪي هنلنڪني آٿنت 
جو احساس ڏيندو رهندو ۽ مو  ۾ هوَء پنهنجني شناعنريَء ۾ سناننوڻ جنا 

 مينهن اڻندي رهندي. 
۽ جا چوڏس ڪاري اماس آهي ان جي خناتنمني تنائنينن روشنننيَء جنا شنهنر 

 تحرير ڪندي رهندي. هي سندس شعر تو ڏسو: 
 هيَء جا اماس چوڏس گهٽجي به سا سگهي ٿي،
 هي نيڻ ٻارجن ها، اجالو به ٿي سگهيو پئي.

نيڻ ٻاري ڏيئا ڪنرڻ هنڪ شناعنراڻنو ظنرف آهني. ٿني سنگنهنڻ هنڪ اهنڙو 
ادراڪ آهي، جيڪو صرف اننهنن جني دمناغ ۾ پنلنجني سنگنهني ٿنو، جنن 
پنهنجا هٿ فڪر جي مچ تي سيڪيا هوندا آهن. ٿي سگهنڻ هنڪ اهنڙو 

 خوا  آهي، جنهن جي آڏو هڪ آزاد هوا آهي، دنيا آهي.
 جوڀن ۾ نار ايڏي ڇا لئه ُٻسي ُٻسي آ،

 پازيب، چوڙيون، پائل، جهالو نه ٿي سگهندو ڀئي.
تنون! جنو پناڇنو ” منهنجي هٿن ۾ رخسانه پريت جو نئون شعري مجموعنو 

آهي جنهن جي روشنيَء ۾ هي ٻه اکنر لنکني رهنينو آهنينان! منون “  چنڊ جو
 الِء هوَء روشنيَء جي شاعره آهي. 

 هانُء پيو هارجي انڌيرن ۾،
 ديپ هڪڙو ته ٻار دل ٿي چئي.

 روح هڪڙي نظر لئه پيو ترسي،
 نيڻ کڻ تون نهار دل ٿي چئي. 

هنن ٻنهي شعرن ۾ جا جذبي جي بني سناخنتنه اڇنل آهني، ان کني ڪنوبنه 
طوفان نٿو روڪي سنگنهني، ان ڪنري بنه تنه شنهنر پنننهنننجني ڌرتنيَء جني 

 مٽيَء سان جڙيل آهي، جنهن تي ڪابه فنا ناهي. 
رخسانه پريت جڏهن نيڻ کڻ تون نهار دل ٿني چنئني، پنڪناري ٿني تنڏهنن 

 لطي  پنهنجي هڪ اجهل بيت سان سامهون ٿو نظر اچي، 
ور سنڌا ڪريو ۽ هي شعر ڏسو:  کڻ اکيون، کل يار ته وڃن س 

 رخسانه پريت هروشنيَء جي شاعر

  سماجيات، ادب ۽ تاريخ 

 مون 

 وسيم سومرو
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 هي هوائن جي وار الجهايا،
 اچ سڄڻ تون سنوار دل ٿي چئي.

دل ڇا ڇا ٿي چوڻ چناهني، هني درد ۽ امنيند جنا سنڀ 
داسننتننان هننن شننعننري مننجننمننوعنني ۾ مننوجننود آهننن ۽ 
پنهنجي پوري شدت سان موجود آهن، جن ۾ ڪٿني 
ٻانهن جهڙو وهاڻو آهني، ڪنٿني رڃ ئني رڃ جنهنڙي 
اڃ آهنني، ڪننٿنني خننوا  منننننظننر جننا کننلننيننل ٿننان آهننن، 
ڪٿي ايتري اداسي آهي جو ان جني ٻني سنرحند گنم 
آهي. هيَء ايتري به اداسي ڇا آهي ڏسجني تنه ان جنو 

 رائقو ڪهڙو آهي: 
 حسين ڪنهن خيال جي خوشبو،

 آ ڦهلي چوڏسائن ۾.
 نظر ۾ نينهن آ سانڍيو،

 جا دل هيَء هينئن پئي ڌڙڪي.
 لڳي دک ۾ ٻڏي ٿي پئي،

 لڳي ڪنهن کي سڌي ٿي پئي!
 اندر پنهنجي جو هي آڳنڌ،

 يا صحرا آ ستو پيو ڪو.
 نه ڪنهن کي آ پتو پيو ڪو،
 جا من پنهنجي جي ڌرتي آ.

 سا پياسي ايتري ڇو آ،
 اداسي ايتري ڇو آ.

ايئن رخسانه پريت پنهنجو شعري پنڌ غزل کان نظنم 
۽ نثري نظم تائين طئي ڪننندي رهني ٿني، پنر هنوَء 
ان اداسننيَء کنني طنئنني نننٿنني ڪننري سننگننهني، جنا هننن 
ديس جي نصيب تي مڙهي وئي آهي جيتوڻيڪ هوَء 
ان اونننداهننه جننهننڙي اداسننيَء مننان نننڪننرڻ جننون اداس 

 ڳالهيون به ڪري ٿي: 
 جيئن اٽڪيو وڃي هو اونداهه سان،

 پوِء حياتي سڄي ٻري نڪتو!
اوننداهنه سنان اٽنڪنني سننڄني حنيناتنني ٻننرڻ ڪننينتننرو نننه 
تابناڪ عمل آهي، هن عنمنل جني پنننڌ تني پنينر پنينر 

رکي ڪو ويساهه ڪري ينا ننه ڪنري اهنو هنڪ النج 
مامرو آهي، پر رخسانه پريت پنهنجي شعرن جي دڳ 

 تي هي الزوال مثال رکي ڇڏيا آهن. 
رخسنانننه پنريننت جني شنناعننريَء جننا بنيننشننڪ هننڪ کننان 
وڌيڪ اتساهيندڙ پاسا آهن، جن تي سڀ کان وڌينڪ 
هوَء پاڻ سٺو لکي سگهي ٿي. شاعريَء ۾ جتي هنوَء 
سار جي عڪس بندي ڪري ٿي، فطرت جي ڏنگين 
جا رنگ پکيڙي ٿي، اتي هوَء انسان جي جنذبنن جني 

 فطري ترجماني به ڪري ٿي.
انسان جيڪو پنهنجي هزار خواهشن ۾ ٽنگيل آهني، 
هن جي دل تي خنارجني جنننوننينت جنو دٻناپ آهني، هنو 
جيڪو پنهنجي اندر کي هڪ بند راهنون ريناسنت ۾ 
اظهاري نٿو سگهي، ان هيسيل ۽ ڊننل جني احسناس 
کي رخسناننه پنرينت پنننهنننجني شناعنريَء ۾ سنڀ کنان 
وڌيڪ شاندار چٽيو آهي. دراصل هن جي انندر ۾ جنا 
همت ۽ جرئت جي روشني آهني اهنا ٻناهنر ننڪنرڻ الِء 
ڪنهن کان به نٿي ڊڄي ۽ شاعر ڊڄننندا بنه آهنن ڇنا؟ 
رخسننانننه پننريننت تننه ٻننه وکننون اڳننتنني وڌي ان ڊپ تنني 

 زبردست وار ڪري ٿي:
 آهي ازلئون جو پريم جو ويري،

 دل جي ڪاري جي ساک ڪيئن کڻجي.
 ۽ هن شعر جي اڇل ته ڏسو:

 ڪيئن ٺريا بسترا، جليا جوڀن،
 تهه سياري جي ساک ڪيئن کڻجي.

 يا هي شعر پڙهو:
 ڪفر ڪئي، ڏوهه، منڪريون هونديون،

 پريت تاري جي ساک ڪيئن کڻجي.
غزل ۾ هن جو سارو پيرايو من موهينندڙ آهني، خنينال 
تي ڪا روڪ ناهي، اهو نيريَء ندي جي لنهنرن جنينان 
اڳتي وڌندو ٿو اچني. اينئنن ڪني هني شنعنر بنه ڏسنو! 
 هي شعر جيڪو هن سنڌ جي مٽي چ مي لکيو آهي:

 هن ۾ ڏسندي هان پاڻ کي پل پل،

 سنڌ ڄڻ منهنجي آرسي آهي. 
هنني شننعننر ڏسننو! جنننننهننن ۾ رواننني ڪنننننهننن ديننواننني 

 ڇوڪريَء جيان آهي:
 مند مٽي آ، ساجن مون تي وار نه ڪر، ايئن ڌار نه ڪر،
 شيشي جهڙا جذبا منهنجا ڏار نه ڪر، ايئن ڌار نه ڪر.
شعر جي لهرون لهرون رواني پنهننجني جناِء پنر جنا ان 

 ۾ معصوميت آهي، ان جي ڪا حد ناهي. 
 ڪيڏو وقت پيو آ پريتم، پرهه ڦٽڻ ۾ سج نسرڻ ۾،

پري هي مک پنهنجي تان، منهنجا وار نه ڪر، ايئن ڌار 
 نه ڪر.

سچ پچ هي شعر ڪنهن مصنور جني بني بنهنا تصنور 
جيان آهي دل چئني ٿني وقنت بنينهناري ان کني ٽنڪ 

 ٻڌي ڏسندو رهجي. 
هڪ طويل شنعنري منجنمنوعنو “  تون جو پاڇو چنڊ جو” 

آهي جنهن مان مون کي پنهنجي راِء پيش ڪرڻ الِء 
شعرن ڳولڻ ۾ بنلنڪنل بنه دينر ننه لڳني. منون جنينئنن 
چيو ته درد ۽ اميد جا هن مجموعني ۾ هنزار داسنتنان 
موجود آهن، انهن تي هزار ڀنينرا لنکني سنگنهنجني ٿنو. 
مان هتي هن ڪتا  جني عنننوان کني ٿنورڙو ڦنينرائني 

 ساڳيو عنوان رخسانه پريت جي ڀيٽا ٿو ڪريان:
 “تون جا پاڇو چنڊ جو”

اهني شناعنر جنينڪنني رخسناننه پنرينت جننينان پنننهنننجنني 
مستيَء مان منهنڪ ٿني اڀنرنندا آهنن، اهني واقنعني بنه 
چنڊ جو اجرو پاڇو هنونندا آهنن. منان هناڻ ڪنتنا  جنا 
ورق ورائي ڪتا  بننند ڪنرينان ٿنو ۽ منننهنننجني ئني 
گهٽي مان ڄڻ هي آواز اچني رهنينا آهنن ۽ جني منان 

 ڪنائڻ ڇڏي ڏيندس پوِء به ايندا رهندا:
 زندگيَء جو گيت ڳايان، مان به آهيان،
 هر ڇني زنجير الهيان مان به آهيان!

 روح جون هي ڪائناتون ڪو ته سمجهي،
 درد جي ڄڻ دانهن آهيان مان به آهيان.

*** 
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امنگن ۽ احساسنن جنو ننالنو  
آھنني شنناعننري اننندر جننو آواز 
آھني ۽ جنڏهننن ان اننندر جنني 
آواز کي لفظن جو روپ ڏئني 
ڪاڳر تي اتاربو آھي ته اهنو 
زننننندگنننني جننننو خننننوبصننننورت 
عڪس بڻجي ويندو آھي. ڦوٽهڙي مند جينان جنڏهنن 
وڻن ۾ نوان پن ڦنٽني ننڪنرنندا اينئنن ئني جنڏهنن ڏات 
شاعر جي من تي ڪنهن بانوري بادل جيان ڇانئجني 
ويندو آھي ته خوبصورت تخليقون شاعنر جني زنندگني 

 جو حصو بڻجي وينديون آھن.
اهڙو ئي شاعر شهزاد گل به آھي جنهنن جني شناعنري 

 جي سٽ سٽ ۾ گال  جي خوشبو اوتيل آھي.
 وسارڻ سان نٿو وسرين ڀالرا هيل موٽي آ

 جدائي جيُء ٿي جهوري خدارا هيل موٽي آ
 اُتي آھيان اڃا تائين ڇڏي جاٿي ويو آھين

 ڏکيا توبن ڪٽيان ڏينهڙا پيارا هيل موٽي آ
شهزاد گل جي شاعري ۾ انتظار جي ڪينفنينت اهنڙي 
طر  بيان ڪيل آهي ڄڻ ته هن جا نيڻ ڪنهنن جني 
چار ۾ اڃايل مسافر جينان رار ڏسنن ٿنا. شنهنزاد گنل 
جي شاعري ۾ تمام خوبصورت پڪا رنگ آھن جنن 
کي پڙهندي ماڻهو پنهنجي دل جي ڳنالنچ سنمنجنهني 
ويهندا آهن. صدين جي درد کي شهزاد گل هنن طنر  

 بيان ڪري ٿو: 
 ڇو اسان کي سڄڻ اڄ ڌڪاريو وڃي
 ڏوھ ڪهڙو ڪيم ٿو روئاڙيو وڃي
 مان سدا سوچ ِهن ۾ ٿو گم سم رهان
 ڇووو لٽيو سنڌ کي روز ڌاريو وڃي

پياري شهزاد گل جي شاعري ڪڏهن ڏکنڻ جني هنينر 

بنڻنجني منن جني وڻنن سنان گنفنتنگنو ڪننندي آھني تننه 
ڪننڏهننن وري خننوشننبننو بننڻننجنني مننن جنني دريننن کنني 
کڙڪائيندي آھي. سندس هر احساس بڙ جي گهاٽني 
ڇانَو جهڙو لڳندو آھي. شنهنزاد گنل شناعنري ۾ هنڪ 
نئون نالو آھي، پر سندس تخنلنينقنن ۾ ننواڻ ننرالنپ ۽ 
انوکيت پڻ آھي. جڏهن ڏات جنا ڪنڪنر شنهنزاد گنل 
جنني مننن مننٿننان ڇننائنننننجنني ويننننندا آھننن هننو اهننڙيننون 

 خوبصورت تخليقون ڪندو آهي. 
 درد جي ڪر دوا ٿي خدا جو قسم

 ڇو ُسڻِي ڪونه ٿو التجا جو قسم
 دل ۾ توکي سمائي رکيو ٿم سڄڻ

 تنهنجي نازڪ مٺي هر ادا جو قسم
شهزاد گل جي غنزل تنوڙي ننظنم جنو پنننهنننجنو اعنلنيو 
رننگ آھني جننننهنن ۾ خنوبصنورت اسنلننو  ننوان نننوان 
استعارا ۽ محاورا سندس لکڻينن ۾ ننهناينت بنهنتنرينن 
طريقي سان شامل آھن سندس شاعري ۾ اننداِز بنينان 

 من کي وڻندڙ هوندو آهي.
 هاِء ڳوڙهن قطار درديلي
 ڪو نه آھي شمار درديلي
 تو بنا هي ڏکي آ زندگي

 ڄڻ ته گذري ڄمار درديلي.
شهزاد جي شاعري مان ايئن محسوس ٿو ٿئي ته ڄنڻ 
هو اندر اونهائيَء جنا گنهناَو لنڪنائني ڏات کني سنرچناِء 
لکي ٿو ته پوِء هر صدا يا غزل جو روپ ڌاريندي آھني 
يننا ڪنننننهننن نننظننم جننو. سننننندس لننکننيننل هننر صننننن  پننر 

 ڪي  نگاهن جهڙو لڳندو آھي.
 جڏهن گيت توتي پرين مان لِکان ٿو

 ويٺو پوِء ڳوڙها ڳلن تان اُگهان ٿو
 ڪڏهن يار ايندين تون منهنجي اڱڻ تي

 پرين تنهنجا هردم مان پيرا تڪيان ٿو
پياري شهزاد گنل جني انندر جنو آواز )ڇنو تنه شناعنري 
اندر جو آواز سڏبو آھي( بلڪل سادن لفظنن ۾ بنينان 
ڪننيننل آھنني هننر منناڻننهننو انننهننن احسنناسننن کنني ڄنناتننل 
سڃاتل سمجهندا آھن. رو  جي تنهائي جنڏهنن وڌي 
ويندي آھي ته شهزاد جي قلم جي نوڪ سان اهنڙينون 

 تخليقون جنم وٺنديون آھن.
 دلربا جي جدا ٿي وڃي ڇا ڪجي

 ايئن اچانڪ خفا ٿي وڃي ڇا ڪجي
 گل کان خوشبو جدا گل ڪومايل رهي

 زندگي تيئن سزا ٿي وڃي ڇا ڪجي.
سي ويندي آھني تنه هنر پنهنر اٻناڻنڪنو  جڏهن زندگي ر 
لڳندو آھي، مگر جنڏهنن زنندگنيَء منان منحنبنو  جني 
جدائي ٿي وڃي ته اها زندگي وڃايل وجود جنينان ڀنري 
پوندي آھي. شهنزاد بنه شنايند منحنبنو  جني سنڪ ۾ 
سڪايل آھي ڇو ته سندس هر تخليق ۾ سناجنن جني 

 سار هوندي ئي هوندي آھي.
 اوهان کي ڏسڻ الِء سڪن هي اکيون

 سڄڻ راھ تنهنجي ڏسن هي اکيون
 وري هاڻ واپس تون ايندين ڪٿان

 مٺا واٽ کان ڏس پڇن ٿيون اکيون
پياري شهزاد گل جي هن تخليق مان اهو واضح آھني 
ته سندس من ۾ اننتنظنار جنا دينپ ٻنرن ٿنا ۽ سننندس 
نننيننڻننن مننان ننننننڊ ا ڏامنني وئنني آھنني. بننهننرحننال سننننندس 
شاعري تي جيترو لنکنبنو سنو گنهنٽ آهني. ڇنو تنه هنر 
حساس دل شاعنر  پنننهنننجني منعنصنوم دل جني خنون 

 سان ڪويتائون سرجيندو آهي...
پننيننارو شننهننزاد گننل نننمننن جنني ڇننانننَو جننهننڙي شننهننر 

 ڪنڌڪو  ۾ رهائش پذير آھي.

 مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ

شهزاد گل ڀنگوار جي شاعريَء تي هڪ 
 

 ش عري 

 ناشاد شوڪت شنباڻي
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جننني عنننطنننا ڪنننينننل َسنننڀننننننني  
نعمتن منان زنندگني ھنڪ بني 
بنھنا نننعنمنت آھني، جننننھنن جننو 
ڪنننو منننلنننچ ئننني نننناهننني. ڪنننو 
انسان اربين رپنينا خنرچ ڪنري 
بننه زننندگننيَء جننو هننڪ پننل بننه 
خريد نٿو ڪنري سنگنھني. زنندگني ھنڪ اننمنول امناننت 
آھي، جنھن کي ڪافي انسان بنغنينر منحنسنوس ڪنرڻ 
جنني وڃننائنني ويننھننننندا آھننن. وقننت جنني حسننا  سننان 
جينڪنڏھنن انسنانني زنندگنيَء جنو جنائنزو ورتنو وڃني تنه 
انسان پنھنجي زنندگنيَء ۾ ڪنينتنرن ئني منرحنلنن منان 
گذري ٿو. هونئن ته ڪافي مرحال آهن، پر ا ن کني ٽنن 
ک مرحلن ۾ ورهائي سگهجي ٿو، جهڙوڪ: ننڍپنڻ،  م 
نننهننن ٽنننننهنني مننرحننلننن مننان هننر  جننواننني ۽ پننوڙھننائننپ... ا 
ڪنهن جي پنهنجي اهميت ۽ قنينمنت آھني. تنقنرينبنن 
نن جني ٻناروتنڻ  ھر انسان جو ا هو رايو ھوندو آھني تنه ھ 
واري زندگي بهترين هئي. ا هو وقت هوندو به ايئن ئني 
آهي. ڇاڪاڻ ته ننڍپڻ ۾ انسنان کني ننه پنئنسني جني 
خبر هوندي آهي ۽ نه ئي زماني جني َسنمنجنچ ھنونندي 

ننو کننلننڻ، ڪننڏڻ ۽ شننرارتننن ۾ پنننننھنننننجننو وقننت  آھنني. ه 
وڃائيندو آهي ۽ هن کي َسماج جي بيهڪ ۽ ا ن جني 
مسئلن کي َسمجھڻ جو فنهنم ئني ننه هنونندو آهني ۽ 
ايئن کلندي ڪڏندي اهو ٻاروتڻ وارو خوبصورت وقنت 
ن جي هٿن مان نڪري وينندو آھني. ٻناروتنڻ کناننپنوِء  ه 
جنوانني وارو دور اچنني ٿنو. هِنن دور ۾ انسنان مندھننوش 
ھوندو آھي ۽ ا ن ۾ ايترو تنه جنوش، جنذبنو ۽ تنواننائني 
نن کنني ڪنابننه شنيِء نننامننمنڪننن نننه  هنوننندي آھني جننو ه 
و خود منخنتنينار زنندگنيَء کني پسننند ۽  لڳندي آهي، ه 
هننو ئني دور  نحنتنناجني کننان ننفننرت ڪنننندو آهني. هني ا  م 
هوندو آهي، جنهن ۾ انسان ڪارناما سراننجنام ڏيننندو 
آهنني ۽ هِننن ئنني دور ۾ غننلنن  قنندم کننڻنني پنناڻ کنني 
التننالفنني نننقننصننان پننهننچننائننيننننندو آهنني. جننواننني کننانننپننوِء 
پوڙھائپ وارو دور اچي ٿو، هي ھڪ اھڙو مرحلو هنونندو 
آھي، جنھن ۾ انسان کي ھمنت ۽ حنوصنلنو تنه ھنونندو 
آھنني، پننر ا ن و  تننوانننائنني ننناهنني هننوننندي. هِننن دور ۾ 
انسان کي پنھنجي ڪينل عنمنلنن جنو احسناس ٿنيننندو 
ن کني  و ويهي قياس آرايون ڪندو آهي ته ه  آهي ۽ ه 
نو ڪنهنڙي شنيِء  ماضيَء ۾ ڇنا ڪنرڻ گنهنرجني هنا، ه 

ڪري ها ۽ ڪهڙي نه؟ هِن دور ۾ انسنان وري ننننڍپنڻ 
 جيان ٻين تي انحصار ڪندو آھي.

و  چيو آهي ته  ڪاش! مون ” بهرحال! ڪنهن ڏاهي خ 
و  جنننوانننني واري صنننحنننتنننمننننننندي ۽ پنننوڙهنننائنننپ واري 
عقلمندي هجي ها، ڇو ته انسان عقنلنمننند ٿنينڻ تنائنينن 
پنهنجي زنندگنيَء جنو بنهنتنرينن حصنو وڃنائني وينهننندو 

ا نهن َسڀننني منرحنلنن ۾ بني شنمنار الهنا چناڙهنا “  آهي.
ايندا آهن، مطلب تنه زنندگني ڪنڏھنن بنه ھنڪ جنھنڙي 
ناھني ھنونندي. اسنان سنوچنيننندا آھنينون تنه زنندگنيَء ۾ 
نک،  ھنا ھنمنينشنه س  ه، تڪليفون نه رھنن ۽ ا  ڪي به ڏ 
بنتنڙ  شانتي ۽ امن سان ڀريل رھي، پر حقيقت ا ن جني ا 
هوندي آھي. زندگنيَء ۾ جنينتنرينون خنوشنينون ايننندينون 
آھن، اوترا ڏه به ايندا آھن. ڏکن جي پيڙا کنان گنذرڻ 
تمنام ڏکنينو ھنونندو آھني، پنر ڏه وڏا منحنرڪ ھنونندا 
آھن، جيڪي انسان کي انھن شين ڪرڻ تني منجنبنور 
ننو عننام طننور تنني  ڪننري ڇننڏيننننندا آھننن، جننن کنني ه 
ه ھنڪ اسنتناد جنينان  ناممڪن سنمنجنھننندو آھني ۽ ڏ 
سبق سيکاريندا آھن. بينجمن فرينڪلين لکني ٿنو تنه 

جيڪي ڳالھيون ڏه ڏيندڙ ھونديون آھن، سي سبق ” 

 زندگي وڃايو َمتان!

  مس جي ت،ُادبُ۽ُت ريخُ
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ک، اهنننج سنھنننج، الھنا “  به سيکارينديون آھن. ڏه س 
چننناڙھنننا، النننفنننتنننون، ننننفنننرتنننون، تنننننننهننناينننون، مننناينننوسنننينننون، 

منننحنننرومنننينننون، درد، وڇنننوڙا، ڪنننامنننينننابنننينننون ۽ 
ناڪاميون زندگيَء جا حصا آھن. تنننھنننڪنري 
انسان ڏکئي وقت ۾ حوصلو رکني ۽ حناالت 
ننرئننت سننان مننقننابننلننو ڪننري. هننونننئننن بننه  جننو ج 
زندگيَء جي بناري ۾ ھنڪ اننگنرينزي جنمنلنو 

  Life is not the bed of rosesآھننني تنننه
لن جي سيج ناھي، ھني منخنتنصنر  زندگي گ 
نلنن ۽ ڪننننڊن سننان ڀنريننل آھنني.  زنندگني گ 
نڌجني تنه  جيڪڏھن ڪنھن کي ٿنورو بنه ٻ 
ا ن جي زندگي دردن سان ڀريل ملندي، پر 
و باھمت زندگي گذارينندو آھني.  پوِء به ھ 
ھِن مختصر زندگيَء ۾ ھر ڪننھنن کني 
نحنبنتنون ڄنڻ تنه  پنھننجني لڳنل آھني، م 
ڏامي ويل آھن. رت جا رشتا  پکي ٿي ا 
ھڪ ا داس يادون بڻجي ويل آھن، اللچ 

۽ مفاد کانسواِء، ھر ڪو انسان ٻئي انسنان کنان بنينزار 
آھي. ھي اللچون، ھي حسد، ھني منفناد، ھني ننفنرتنون، 
ھنني جننھننيننڙا جننھڳننڙا ڇننا جنني ڪننري، جننڏھننن تننه سننڀ 
ڪنھن جي زندگي مسنافنر جني راهنه آھني ۽ ھِنن رار 
مسافر زندگيَء ۾ ھر ڪنھن سان پيار ۽ پناٻنور سنان 
پيش اچجي. انسان کي پنھنجي زندگيَء ۾ پننهنننجنن 

حقن الِء جدوجهد ۽ پنهننجنن فنرضنن کني ننڀنائنڻ جني 
ڪوشش ڪرڻ گهرجي. ھونئن به ھر شيِء فنننا ٿنينڻني 
نھنڻنا ِڪنردار  نھنڻنا اخنالق ۽ س  آھي، پر پيار منحنبنت، س 

 ڪڏھن به مرڻا نه آھن.
ڪاميا  زندگي گذارڻ الِء چئن شين جو خاص خنينال 
رکننڻ گننھننرجنني: صننحننت، صننحننبننت، مننحنننننت ۽ وقننت. 
صحتمند جسم وڏي دولت آھي، صحت ھنڪ ننعنمنت 
آھي، ڇو ته ھڪ صحتمند جسنم ۾ صنحنتنمننند رھنن 
ٿئي ٿو. خرا  صحت زندگنيَء کني بني رننگ بنڻنائني 
ڇڏي ٿي، ھر انسان کني سنڀ کنان پنھنرينن پنننھنننجني 

صننحننت جننو تننمننام خنناص خننيننال رکننڻ گننھننرجنني. ھننڪ 
دفعي وقت جي خليفي عمر بن عبدالعزيز ر  جني در 
و  ماڻھو گڏ ٿيا، سننندن صناحنبنزادو 
خنننندمننننت 

۾ 
حنناضننر ٿنني عننري ڪننرڻ لڳننو تننه 

تا پيا آھيو ۽ ٻاھر عوام پنريشنان  بابا سائين توھان س 
حال آھي. پاڻ جوا  ۾ چيائون ته اي پيارا ٻچنڙا! ھني 
جان منھنجي سواري آھي، ا ن ڳنالنچ کنان ڊڄنان ٿنو تنه 
ھنا وينھني ننه  ا ن جي صحت کان وڌيڪ وزن رکنان تنه ا 

رھنني. ھِننن مننخننتننصننر زننندگنني کنني مننفننت نننه وڃننائننجنني، 
صحبت جو انسان جي زندگي ۾ وڏو اثنر رھني ٿنو، ان 
ڪري ھميشه صالحن جي صحبنت ۾ رھنڻ گنھنرجني. 

نااھلن جي صحبت اھنل انسنان ” عالمه اقبال چوي ٿو: 
کي نااھل بڻائني ڇنڏيننندي آھني، جنينڪنڏھنن هنو پناڻ 

محنت وري ھڪ اھنڙو “  شعلو آھي ته خاڪ ٿي ويندو.
رريعو آھي، جننھنن سنان ڪنينتنرينون ئني ڪنامنينابنينون 
ماڻي سگھجن ٿيون. چوندا آھن ته قسمت ھر ڪنھنن 
ھنو ھنٿنينار آھني،  تي مھربان ناھي ھوندي، پر محننت ا 
جنينڪنو قسنمنت کنني بنه بندالئني ڇننڏيننندو آھنني ۽ ھننر 

ناممڪن کي به ممڪن بڻائني ڇنڏيننندو آھني. جنينئنن 
منزل تي پھچڻ الِء پھرين سفر ڪبو آھي، تنينئنن ئني 
ڪاميابنينون ۽ ڪنامنراننينون حناصنل ڪنرڻ الِء پنھنرينن 
محنت ڪبي آھي. موالنا جالل الدينن رومني جنو قنول 

جيڪڏهن ڪنامنينابني حناصنل ” آھي: 
ڪرڻ چاھيو ٿا تنه مسنلنسنل منحنننت 

مننحنننننت جنني بنناري ۾ ھننال “  ڪننريننو.
 Life'sاربنننن پننننننننھنننننننننجنننني ڪننننتننننا 

Greatest Lessons: 62 Things 
That Matter   زنندگني ” ۾ لکي ٿو تنه

ا ن وقنننت وڌينننڪ وڻننننننندڙ ۽ دلنننچنننسنننپ 
بڻجي ويننندي آھني، جنڏھنن اسنان ڪنو 
ڪم ڪري رھيا ھوندا آھيون، اطمنينننان 
رڳنننو تنننوجنننچ ۽ منننحنننننننت سنننان ڪنننينننل 
ڪوشش جني ننتنينجني ۾ حناصنل ٿنيننندو 

محنت ۽ وقت جني بناري ۾ شنار “  آھي.
ھڻا لفظ چيا آھن:  سائين ڪيڏا نه س 

 تتيَء ٿڌيَء ڪاھ ڪانھي ويل ويھڻ جي!
وقت جو تمنام گنھنڻنو قندر ڪنرڻ گنھنرجني، 
ڇننناڪننناڻ تنننه وقنننت دننننينننا ۾ هنننڪ اننننمنننول 

آهننني. وقنننت کننني اسنننان   Unique Resourceشنننيِء
پنھنجي مرضيَء سان ته خرچ ڪنري سنگنهنون ٿنا، پنر 
ا ن کي رخنينرو ڪنري ننٿنا سنگنهنون، پنر افسنوس سنان 

چوڻو پوي ٿو ته خاص طور تي نوجوان پنهنجو قيمتي 
وقت ف ول ۽ بي منقنصند شنينن تني ضناينع ڪنن ٿنا. 
مثال طور: ا هي موبائل فون کي تمام گھڻو استعمنال 
هننني ڪنننالڪنننن جنننا ڪنننالڪ ٽنننڪ ٽننناڪ،  ڪنننن ٿنننا، ا 
انسٽاگرام، يوٽيو  ۽ ٻين ايپس تي وقت گذارين ٿنا، 
جنهن سان نه صرف انهن جو مالي نقصان ٿئي ٿو، پر 
صننحننت ۽ تننعننلننيننم تنني پننڻ هنناڃننيننڪننار اثننر پننوي ٿننو. 
تنهنڪري اسنان کني گنهنرجني تنه منٿنينان چننند اصنول 
پنهنجي زندگيَء جو حصو بنڻناينون ۽ هنڪ ڪنامنينا  

 زندگي گذاريون! 
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دبنننئننني ۾ منننخنننتنننلننن   6262
ملڪن جي پويلينس ۾ وڃنو، 
نلنينل تنوڙي بننند  يا مختنلن  ک 
اسٽيجن، يا ھالن ۾ وڃنو ڪنا 
نه ڪا مختل  موضنوعنن تني 
ڪانفرنس، سرگرمي، سنائنننس 
۽ ٽنينڪننناالجني سنان خنلنقنيننل 
حننيننرت انننگننيننز شننيننون يننا سننر 
سنگيت وغيرہ جي محفل منتنل ئني ھنونندي. ٻنينو تنه 
ٺھيو، پر ايڪسپو جي روڊن تي به وقفني وقنفني سنان 
ڪا نه ڪا ڪرتب بازي يا ونندر لڳني پنئني ھنونندي. 

 6262انھيَء ڪري چئي سگھجي ٿنو تنه اينڪنسنپنو 
دبئي ھڪ اھڙو عالمي ميلو آھي، جنھن ۾ نه صنرف 
ھر عمر بلڪه ھر روق ۽ مزاج واري ماڻھنو الِء گنھنڻنو 
ڪجچ موجود آھي ۽ اھو بنه صنرف ھنڪ ڏينننھنن الِء 

نه، پر پنورن ڇنھنن منھنينننن الِء. اڄ اچنو تنه 
پننناڻ بنننينننالروس 
جننننو پننننويننننلننننيننننن 

 گھمڻ ھلون.
بننننننننننننننننيننننننننننننننننالروس
( B e l a r u s )   

پنننننوينننننلنننننينننننن جننننني 
 3722عنننننمنننننارت 

اسنننڪنننوائنننر منننينننٽنننر 
ايراضي تي ڦهلنينل 
آهنننني ۽ ان جننننني 

منننينننٽنننر  37اوچنننائننني 
آهي. ايڪنسنپنو جني 
اپنننننر چنننننوننننننٽننننني زون 
)ڊسٽنرڪنٽ( ۾ واقنع 
هننننن پننننويننننلننننيننننن جنننني 

 372تنننننعنننننمنننننينننننر ۾ 
منننينننٽنننرڪ ٽنننن سنننرينننو 
استعمال ٿيو ۽ ان جني 
آرڪننننننننيننننننننٽننننننننيننننننننڪننننننننٽ 

 Nussliڊزائننننننيننننننننننننننننننننگ
Adunic AG   جننننننني

ڪننيننل آهنني. ايننڪننسننپننو 
پنننوينننلنننينننن الِء ان جننني دبننننئننننني ۾ هنننننر  6262

تجويز ڪينل   (Theme)ملڪ طرفان ڪو نه ڪو ٿيم

آهي، جيڪو ا ن ملڪ جي تاريو، تهنذينب، جناگنرافني، 
پننيننداواري وسننيننلننن ۽ مننعنناشنني تننرقنني جنني عننڪنناسنني 

  (Theme)ڪننري ٿننو. بننيننالروس پننويننلننيننن جننو ٿننيننم
هننني ٿنننينننم   Forest of Future Technologyآهننني

بينالروس جني سنينڙپنڪناري، ننينن اينجنادن ۽ تنجنربنن
(Innovation)   ۽ تننرقنني ۾ شننخننصنني ڪننردار جنني

تننرجننمنناننني ڪننننندي بننيننالروس کنني دنننيننا ۾ مننتننعننارف 
ميٽر ڊگنهنا  2ڪرائي ٿو. بيالروس پويلين جي اڳيان 

ڊجيٽل وڻ ٺاهيا ويا آهن جيڪي ايل ايل ڊي الئينٽنن 
سان سجايل آهن ۽ پنوينلنينن جني ٻناهنرينن ڏينک کني 
خوبصورت بڻائينن ٿنا. رات جني وقنت ۾ اننهنن جنون 
خوبصورت الئيٽون ماڻهو کي هڪ پل الِء بيهنڻ تني 
مجبور ڪري ڇڏين ٿيون ۽ انهن وڻنن جنو ننظنارو دل 
۾ لهي وڃي ٿو. هي ڊجيٽل وڻ بينالروس جني ٻنينلنن 

جني عنڪنناسني ڪننن 

ٿنا. تنوھننان 
کي ٻڌائيندو ھالن ته اڳيان ھلي ٻيلن تنوڙي 
کيتي ٻاڙي ۾ ڊجيٽل ٽيڪناالجي جو استعمال ٿنينڻ 
وارو آھنني. اھننا ٽننيننڪننننناالجنني نننه صننرف وڻننن ٽننڻننن ۽ 

فصلن جي پنينداوار وڌائنيننندي بنلنڪنه ان جني ررينعني 
بيمارين تي ڪنٽرول ڪرڻ سان گڏوگڏ وڻن جنا ننوان 
نسل به متعارف ٿيندا. ڊجيٽل ٽيڪناالجي سان بنرپنا 
ڪننيننل ھنني ٻننيننال منناحننول دوسننت ھننوننندا ۽ ڌرتنني تنني 
صحت مند گئسون پيدا ڪري آلودگي جني مسنئنلنن 
کي به حل ڪندا. انهن ڊجيٽل وڻنن جني ڀنرسنان وري 
ٿوري ٿوري وقفي تي ڇٽيون به ٺاهيل آهن، جنن منان 
اهو تاثر اڀري ٿو ته ٻيال انسانن کي نه صرف آسنائنش 
پهچائينن ٿنا ۽ آڪسنينجنن پنيندا ڪنري مناحنول کني 
گدالڻ کان بچائين ٿا، بلنڪنه مناڻنهنن کني ڇناننورو بنه 
مهيا ڪن ٿا. اھا خوبصورت سنٽناپ دراصنل بنينالروس 
پننويننلننيننن جنني رکننيننل ٿننيننم کنني اجنناگننر ڪننري ٿنني. 

پنننهننننجني سننوننهنن ۽  جنينتنوڻننينڪ قنندرتني ٻنيننلنن جنني
سننوڀنننينننا آهنني، پنننر هننن مصنننننننوعننني 
ڊجيٽل وڻن تي مشتمل ٻنينلني جني 
سندرتا جو به ڪو جوا  ڪنوننهني. 
هن ڊجيٽل ٻيلني کنڙي ڪنرڻ جني 
پويان اهو مقصند ڪنار فنرمنا آهني 
تننه جننينننئنننن ٻنننينننلنني ۾ وڻننن جننني 
هڪنٻنئني جني وينجنهنو رهنڻ جني 
ڪري نه صرف انهن جنون پناڙون 
م بو  ٿين ٿيون بنلنڪنه اننهنن 
جا ٿڙ به سگهارا ٿين ٿنا، تنينئنن 
انسان پناڻ بنه سنمناج ۾ ٻنينلني 
جي وڻن جيان گڏ رهني ڪنري 
پنننننهنننننجنني الِء هننڪ بننهننتننر ۽ 
صنناف سننٿننرو ڀننائننيننچنناري وارو 
منناحننول جنننوڙي سننگنننهننن ٿنننا. 
بننننيننننالروس پننننويننننلننننيننننن جننننو 

 Forest of Futureٿنننننينننننم
Technology   ساڳئي وقنت

دبنئني جني  6262ايڪسپو 
 Connecting Mindsٿننيننم

Creating The Future  
جو پنڻ عنڪناس آهني. ان 
کنننان اڳ جنننو پننناڻ بنننينننالروس 
پويلين جي انندر هنلنون اچنو تنه ٿنورو گنهنڻنو بنينالروس 

 ملڪ بابت ڄاڻي وٺون.
هنني مننلننڪ ريننپننبننلننڪ آف بننيننالروس جنني نننالنني سننان 
سڃاتو وڃي ٿو. ڪنهن زماني ۾ هي سوويت ينوننينن 

 جهنگلُ۾ُمنگل،ُبيالروسُپويلني
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 Byelorussiaجو حصو هو تڏهن ان کني بنينلنو رشنينا 
ع ۾ هن ملڪ روس 3773آگسٽ  67ڪوٺيندا هئا. 

کان عليحدگي حاصل ڪري آزادي مناڻني. بنينالروس 
اسڪنوائنر ڪنلنو منينٽنر ۽  629222جي ڪل ايراضي 
 77لننک آهنني. هننن مننلننڪ ۾  71آبننادي تننقننريننبننن 

سنينڪنڙو الدينن )بني دينن( ۽  13سيڪڙو عيسائي، 
باقي بنينن عنقنيندن جنا مناڻنهنو رهنن ٿنا. منون کني تنه 
سمجهه ۾ نٿنو اچني تنه پنننهنننجني منلنڪ ۾ سناڳنئني 
عقيدي وارا ماڻهو به هڪٻئي کي برداشت ڪنرڻ الِء 
تيار ناهن ۽ انهن ۾ وقت بنوقنت جنهنينڙا ٿنيننندا رهنن 
ٿا. جڏهن ته هتي عقيدي وارن ۽ الدينننن جنو بنه پناڻ 
۾ ڪو جهيڙو ڪونهي ۽ هڪ ٻئي ۾ پنينار منحنبنت 
۽ رواداري سان گڏ رهنن ٿنا. شنايند اننهنيَء ڪنري جنو 
هن ملڪ ۾ ڪنهن به عقيدي واري کي تبليغ ڪرڻ 
جي اجنازت نناهني ۽ عنقنيندي کني فنقن  رات تنائنينن 
منحنندود رکنيننو وينو آهنني ۽ سنناڳنئنني وقنت مننذهنب يننا 
عقيدي جو رياستي ڪمن ڪارين ۽ پالينسنينن ۾ بنه 
ڪو عمل دخل ناهني. بنينالروس جني گنادي جنو هنننڌ 

آهي ۽ ڪرنسي بنينال رشنينن روبنل  (Minsk)منسڪ 
رپنينن  93آهي. ھڪ بيال رشين روبل پاڪستان جي 

جي برابر آهي. بنينالروس ۾ زيناده تنر بنينال رشنينن ۽ 
روسي ٻولي ڳالهائي وڃي ٿي. ان کنانسنواِء پنولنش ۽ 
يوڪريني ٻولي ڳالهائيندڙ ماڻهو به هتي جا رهواسي 
آهن. هن ملڪ جو سرحدون روس، يوڪرينن، پنولنينننڊ، 
لٿونيا ۽ لئٽونيا سان ملن ٿنينون. هني منلنڪ فنطنرتني 
نننظننارن، ڍنننڍن، ٻننيننلننن، چننن )چنناڪ( جنني کنناڻننيننن جنني 
ڪننري دنننيننا ۾ سننڃنناتننو وڃنني ٿننو. خنناص طننور تنني 

سيڪڙو تي ٻنينال  12بيالروس جي ڪل ايراضي جي 
هئڻ ڪنري هنن منلنڪ کني ينورپ جنا ڦنينڙ بنه سنڏينو 
وڃي ٿو. زياده ٻيال هئڻ ڪري بيالروس جي پنوينلنينن 

رکيو ويو   Forest of Future Technologyجو ٿيم به
آهي. ٻيال ئني بنينالروس جني اصنل سنڃناڻنپ آهنن ۽ 
اھي ٻنينال ئني آھنن جنينڪني انسنان جنو فنطنرت سنان 

تعلق جوڙيندا آهن. بنينالروس ۾ ٻنينلنن جني اھنمنينت، 
انھن جي سار سنڀال ۽ معيشيت ۾ ڪردار تان منون 
کي ياد آيو ته، ٻيال تنه پنننھنننجني منلنڪ ۾ بنه گنھنڻنا 
آھن، انھن جي سار سنڀال يا معيشيت ۾ ڪنردار تنه 
پري جي ڳالچ، پر اھي ٻيال يا ته وڏينرن جني قنبن ني 
۾ آھن ۽ ا نھن جي آمدني جو رريعو بڻيل آھن يا ته 
ڌاڙيلن جنون آمناجنگناھنون بنڻنينل آھنن. ننه تنه سنرڪنار 
سڳوري وڏيرن کان حصو پتي ملڻ سنبنب ٻنينلنن تنان 
قب و ڇڏائنڻ الِء تنينار آھني ۽ ننه ئني عنوام الِء آزار 
بڻيل ڌاڙيلن جي خالف ڪو سنجيدگي سان آپريشنن 
ڪري ٿني، پنر جنڏھنن بنه ڪنو دٻناپ وڌي وڃني ٿنو تنه 
ڌاڙيلن کي ھڪالي ڪنڍڻ جني الِء سنرڪنار آپنريشنن 
ڪنرڻ جني بنجناِء ٻنينلنن کني بنار لڳنائني ھنڪ طننرف 
فطرت جني سنوننھنن ۾ بنگناڙ آڻني ٿني ۽ مناحنول ۾ 
پوليوشن وڌائي ٿي، ته ٻئي طرف آمدني جي وسنينلنن 
کي نقصان پھچائي پنننھنننجني پنينر تني پناڻ ڪنھناڙو 
ھڻي ٿي. قدرتي ٻيلن کانسواِء بينالروس سنڄني دننينا 
۾ ٽريڪٽرن جي وڏي انڊسٽري ۽ پٽاٽن جني پنينداوار 
ڪري به سڃاتو وڃي ٿو. بيالروس جو توهنان ڪنهنڙو 
به ٻوڙ کائو ان ۾ پٽاٽو ضنرور شنامنل هنونندو، بنلنڪنل 
ايئن جيئن پاڻ و  لينڊر سنان گنڏ چنمنچنن جنو هنئنڻ 
الزمي آهي. پنهنجي قنوم جنا لنينڊر هنوننئنن بنه دننينا 
جي ليڊرن کان منفرد آهن جيڪي ماڻهن کي ڏٽنا ۽ 
ليکا ڏيئي مال کائي ڄاڻن، پر گهٽ انهن جا چنمنچنا 
به ڪونه آهن. خير ڇڏيون ٿا ان منوضنوع کني اِتني ۽ 

 پاڻ هلون ٿا بيالروس پويلين گھمڻ.
جننيننئننن ئنني تننوهننان بننيننالروس پننويننلننيننن جنني پننهننرئننيننن 
سيڪشن ۾ داخل ٿيندئو ته توهان جني آجنينان هنڪ 

ڪننننندو. هنني مننينننننهننن جنني نسننل سننان   (Bison)سننان  
ملندڙ جلندڙ کير ڏينندڙ جناننور آهني ۽ بنينالروس جنو 
قومي جانور قرار ڏنل آهني. هنن سنينڪنشنن ۾ وڏينن 
ديوارن تي ڊجيٽل ٽيڪناالجي ۽ ايل اي ڊي پنينننلنس 

ٺناهنينو وينو   (Forest)جي خوبصنورتني سنان جنهنننگنل

جني آواز سنان گنڏوگنڏ  آهي. ان جي پسمنظر ۾ سنان  
ٻيلن ۾ رهندڙ جنينت جنڻنن، جناننورن ۽ وڻنن ٽنڻنن جنا 
آواز تننوھننان کنني فننطننرت سننان روشننننناس ڪننرائننيننننندي 
توهان جو فطرت سان رشنتنو جنوڙينن ٿنا. اهنو ئني هنن 

آهني،  ينعنننني جنينئننن   (Motto)سنينڪنشنن جننو منوٽنو
فننطننرت پنناڻ کننني جننوڙي رکنني ٿنني تنننيننئننن تننوهنننان 
ٽيڪناالجي کي پاڻ سان جوڙي ان جو حصو ٿي وڃو 
۽ ايئن توهان مستقبل جي ٻيلي ۾ پنننهنننجني تنرقني 
 جنون راهنون کنولنيننو ۽ ان سنان جنڙيننل )ڳننننڍينل( رهننو.
پويلين جو ٻيو حصو ايڪسپور  زون تي ٻڌل آهني. 
هننن حصنني ۾ پننرڏيننهنني مننلننڪننن سننان واپننار، ان جنني 

 2سهولتن ۽ ملڪ جني تنرقني ۾ ڪنردار ادا ڪننندڙ 
هننزار کننان مننٿنني ڪننمننپنننننيننن ۾ اسننتننعننمننال ٿننيننننندڙ 
ٽننيننڪننننناالجنني جنني، منناڊلننن ۽ ڊاڪننيننومننينننننٽننري فننلننمننن 

 رريعي ڄاڻ ڏنل آهي.
ان کانپوِء توهان جي داخال پويلينن جني ٽنئنينن حصني 

 Open۾ ٿئي ٿي، جنننهنن کني عنننوان ڏننو وينو آهني
Fine Doors   هن حصني ۾ بنينالروس جني سنڃناڻنپ

بڻيل نسلي بڻ بنياد، قومي ڪلچر، قندرتني وسنينلنن، 
ثقافتي ورثي، قومي کاڌن ۽ ٻنينن فنننوِن لنطنينفنه سنان 
الڳاپيل شين متعلق ڄاڻ ڏننل آهني. هنن سنينڪنشنن 
۾ انهن موضوعن سنان الڳناپنينل مناڊل پنڻ رکنينا وينا 
آهن ۽ اننهنن تني دسنتناوينزي فنلنمنون پنڻ هنلنن ٿنينون. 
کاڌن جو رڪر نڪنتنو آهني تنه تنوهنان کني ٻنڌائنيننندو 
هالن ته بيالروس جا ماڻهو تمام گنهنڻنا منهنمنان ننواز 
آهن. ايتري قدر جو جڏهن مهنمنان رواننو ٿني وڃني ۽ 
جيستائين پنهنجي گهر نه پهچي وڃني، تنينسنتنائنينن 
ميزبان سندس استعمال هينٺ آينل سنامنان ۽ بسنتنرو 
وغيره به نه کڻندا آهن ۽ گهنر جني صنفنائني ڪنرڻ بنه 
اپسوڻ )بنرو( سنمنجنهننندا آهنن. ڪني رسنمنون اهنڙينون 
آهن جن جو منطق سمجنهنه ۾ ننٿنو اچني، جنينئنن اهنا 
رسم جنهن جو پاڻ رڪر ڪري آينا آهنينون، ينا گنهنر 
۾ سيٽي وڄائڻ کني بنه ھنن منلنڪ جنا مناڻنھنو عنينب 
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سمجهن ٿا. بهرحال ڇا بنه چنئنجني ۽ ڪنهنڙي بنه راِء 
رکجي، پر اهني رسنمنون بنينالروس جني بناشننندن جني 

 ڪلچر جو حصو بڻيل آهن.
اتان کانپوِء تنوهنان جني داخنال بنينالروس پنوينلنينن جني 
چوٿين سينڪنشنن ۾ ٿنئني ٿني. هنن سنينڪنشنن کني 
اننويسننٽننمننينننننٽ )سننيننڙپننڪناري( زون جننو نننالننو ڏنننو ويننو 
آهي. هن حصي ۾ بيالروس جني ننينشنننل اڪنينڊمني 
آف سائنس ۽ ٽيڪناالجي جي شعبي کي هنالئنيننندڙ 
اسننٽننيننٽ ڪننمننپننننني جنني مننعنناشنني سننيننڪننٽننر ۾ ڪننار 
گذاري کان واقفيت ڪرايل آهي. هنن ئني سنينڪنشنن 

ٽننينڪننننناالجني ررينعنني مننتننعنارف ڪنرايننل بننايننو  1D۾ 
پرنٽر جي ڄاڻ به ڏنل آهي. هنن هناِء ٽنينڪ پنارڪ ۾ 
ميڊيسن، ايگريڪلچر، آرٽيفيشل اننٽنينلنينجنننس ۽ آِء 
ٽي پروڊڪٽس جي مد ۾ بيالروس جي ڪارڪردگي 
کي ماڊلن ۽ ڊاڪيومينٽري فلمن جني ررينعني اجناگنر 

 ڪيو ويو آهي.
ان کانپوِء يعني پنجين سينڪنشنن ۾ ڪنورينڊور جني 
ڇتين ۾ الئينون وڇائي شھرن ۾ پاڻيَء جي رسد جنو 
 منننننننننفننننرد نننننظننننام مننننتننننعننننارف ڪننننرايننننو ويننننو آهنننني.
ان سيڪشن کنان تنوهنان اڳنينان هنلننندا تنه هنڪ وڏي 
هننال ۾ پننهننچنني ويننننندا، اهننو هننن پننويننلننيننن جننو ڇننهننون 
سيڪشن آهي. هن سيڪشن کي آر  هال جنو ننالنو 
ڏننو ويننو آهنني. هنن حصني ۾ بننينالروس جننو ڪننلنچننر، 
زيننور، مننلننڪ جنني مشننهننور شننخننصننيننتننن جننا پننورٽننريننٽ 
)اسڪيچ ۽ پينٽنننگنس( ڏسنڻ الِء منلننندا. هنن سنڄني 
آر  هال کي سجائڻ ۽ ترتيب ڏيڻ ۾ بيالروس جني 

جو پورھنينو شنامنل  Daria Malrosonaمايه ناز آرٽسٽ
 آهي.

ان آر  ھال کانپوِء ستون سيڪنشنن اچني ٿنو جنننهنن 
اسننپننورٽننس کنني مننتننعننارف  ۾ مننلننڪ جنني ٽننوئننرزم ۽ 

ڪرايو ويو آهي. هن سينڪنشنن ۾ دسنتناوينزي فنلنمنن 

جي رريعي ملڪ جا حسين قندرتني منننظنر ۽ گنهنمنڻ 
جنون تناريننخنني ۽ ٻننينون عننمنارتننون ڏينکنناريننل آهننن. ان 
کانسواِء اسپورٽس )رانندينن( جنون سنرگنرمنينون بنه هنن 

 سيڪشن جون جان آهن.
ان کانپوِء پاڻ پھچون ٿنا اٺنينن سنينڪنشنن ۾ جنننھنن 
کي گفٽ زون جنو ننالنو ڏننو وينو آهني. هنن ۾ منلنڪ 
جون ثقافتي شيون، زيور، لباس، هنري شيون ۽ عنام 
استعمال ۾ ايندڙ شينون وغنينره رکنينل آهنن. هنن ئني 
سيڪشن ۾ بيالروس جي تاريخي ۽ ثنقنافنتني ورثني 

صنديَء ۾  36سان الڳاپيل مين اسڪرپٽس جيڪي 
آيل تاتارين جي دور جا آهن، پويلين ۾ ايندڙ مناڻنهنن 

 جي توجهه جو مرڪز بڻيل رهن ٿا.
ان کنناننپننوِء تنوهننان هنن پننوينلننيننن جنني ننائننيننن ۽ آخننري 
سيڪشن ۾ پهنچنو ٿنا. هني سنينڪنشنن سنڀننني کنان 
زينناده جننار  نننظننر ۽ حننيننرت انننگننيننز پننڻ آهنني. هننن 
سيڪشن ۾ هڪ وڏو ا ن )پشم( منان وڻ ٺناهنينو وينو 

 Tree ofيننننا Tree of Mindآهنننني جنننننننننهننننن کنننني
Knowledge   جنو ننالنو ڏننو وينو آهني. هني آر  جننو

نننادر نننمننونننو ڀنناسننننندڙ وڻ ڪننافنني ڊگننهننو ۽ انننتننهننائنني 
 Hristma Vysotskayaخننوبصننورت آهنني ۽ آرٽسننٽ 

جو ٺاهيل آهي. ھي بنلنڪنل اينئنن ڏينکنائني ڏئني ٿنو. 
جيئن ڪوهه مري جي برفاني موسم ۾ صنننوبنر جني 
وڻ تي برف جو تهه ڄنمني ويننندو آهني. پنوينلنينن جني 
مٿئين فلور کان هنينٺ گنوالئني ۾ چناڙهني لنهني ٿني 
جنننهنن تنان نننظنارو ڪنننندا هننلننندا هنلنننندا تنوھننان هنيننٺ 
گننرائننونننڊ فننلننور تنني وڻ جنني ڀننرسننان پننهننچنني وڃننو ٿننا. 
گئلري مان يا هيٺ ان وڻ جي خوبصورتي توھان کي 
ان جي وڊيو ٺناهنڻ تني منجنبنور ڪننندي. هنن وڻ جني 
نصنننب ڪنننرڻ جنننو منننقنننصننند ننننه صنننرف منننلنننڪ جننني 
ٽيڪسٽائنل کني فنروغ ڏينڻ آهني، پنر سناڳنئني وقنت 
جديد ٽينڪننناالجني ۽ آرٽنينفنينشنل اننٽنينلنينجنننس کني 

متعارف ڪرائڻ پڻ آهي. آرٽيفيشل اننٽنينلنينجنننس ۽ 
جديد ٽيڪناالجي جيڪا اڳتي ھنلني دننينا جنو ننقنشنو 
ئي تبديل ڪري ڇڏيندي ۽ ماڻھو جي زندگي سنھنل 

 بنائڻ ۾ ڀرپور ڪردار ادا ڪندي.
هن سان گڏ بيالروس جي پنوينلنينن جنو سنفنر اخنتنتنام 
تي پهتو. مجموعي طور تي هي پويلين جنتني منلنڪ 
جي فنطنرتني سنوننهنن ۽ ننظنارن کني پسنائني ٿنو اتني 
مننلننڪ جنني قنندرتنني وسننيننلننن ۽ تننرقنني ۾ سننائنننننس ۽ 
ٽيڪناالجي جي ڪردار کي به اجاگر ڪري ٿو. جديند 
ترقي جي رجحانن ۽ انسنانني زنندگنيَء ۾ سنائنننس ۽ 
ٽيڪناالجي جي رريعي انقال  آڻڻ جي پسنمنننظنر ۾ 
ٺاهيل هي پويلنينن مناڻنهنن کني هنر وقنت پناڻ ڏاننهنن 
ڇڪي رکي ٿو. هنڪ واري منننهنننجنو رهنن پنننهنننجني 
ملڪ جي پيداواري وسينلنن ڏاننهنن وڃني ٿنو. ڪناش! 
اسين به پنهنجي بيش بها قدرتي وسيلن ۾ سائننس 
۽ ٽيڪناالجي کي استعمال ڪري منلنڪ کني تنرقني 

 جي راهه تي گامزن ڪري سگهون؟
اتان ٻاھر نڪتس ته پويلين جي اڳيان ٺنھنينل ننننڍڙي 

نر  اسٽيج تي فنڪار پولينڊ جو ثقافتي لباس پھري س 
سنگيت ۽ ڊانس ڪري رھنينا ھنئنا. ھنن پنوينلنينن جني 
ننڍڙي اسٽيج تي ٿيندڙ تقريبن پندرھن ويھنن منننٽنن 
جو ھي الئيو شو روز جو معمول آھي، جنينڪنو وقنفني 
ننر  وقننفنني سننان ٿننيننننندو رھنني ٿننو ۽ اتننان لنننننگننھننننندڙ س 
سنگيت ۽ نرت ڪال جي ھن منچ جي اڳنينان بنينهني 
خو  مزو وٺن ٿا. پويلين جني ٻناھنر گنوالئني ۾ ھنڪ 
خوبصورت سيلفي پوائنٽ به ٺھيل آھني جنننھنن جني 
بيڪ گرائونڊ ۾ بيالروس لکيل آھي. جي چناھنينو تنه 

فوٽو ڪڍائي پننھنننجني يناتنرا جني ينادگنار  اتي بيھي 
لمحن کي ڪئميرا جي اه ۾ محفوظ ڪري سگھو 
ٿا ۽ موقعي مھل تي پنھنجن پيارن )جني آھنن تنه!( 

 کي ڏيکاري داد وصول ڪري سگھو ٿا. 



    2222مئي   34 |

 

زاهووده ابووڙو:  هوون وقووت 
پاڪستان ۽ سنڌ جي سويواسوي 

 صورتحال کي ڪيئن ٿا ڏسو؟ 
چنارلنس اياز لطيف پلويوجوو: 
 The“ڊڪنننس جنو نناول آهنني 
Tale of Two Cities”  ان جننا

 Itجيڪي پهريان جمال آهن اهي تمام تاريو ساز آهن. 
was best of the times and it was worst of the 

times  بهترين دورن منان هنڪ دور هنو ۽ بندتنرينن دورن
مننان هننڪ دور هننو. ڪننڏهننن ڪننڏهننن اهننڙيننون حننالننتننون 
اينديون آهنن جنڏهنن ٻنننهني پناسنن الِء زبنردسنت منوقنعنا 
هوندا آهن ماڻهو ڳوٺان نڪري ڪشمور کنان حنيندرآبناد 
اچي آباد ٿئي، ڍور ڍڳا کنپنائني اچني وينهني ۽ شنهنر ۾ 
سننڀ پننئننسننا ٻننڏي وڃنننننس ۽ وري ڪنننننگننلننو ٿنني واپننس 
ڪشننمننور يننا مننيننرپننورمنناٿننيننلنني مننوٽنني يننا وري ٻننارن کنني 
پننڙهننائنني لننکننائنني اڳننيننان نننڪننري وڃنني ۽ ڪننراچنني جننو 
مستقل رهنائشني ٿني وڃني. تنننهنننڪنري سنننڌينن الِء ۽ 

لمحا به آهنن تنه منعنامنلنن کني  defyingپاڪستانين الِء 
طننئنني ڪننرڻ وارا لننمننحننا پننڻ آهننن. عننقننل، ڏاهننپ ۽ دور 
انديشي سان سڄي دنيا ۾ پنهنجي وجود کي مڃرائنينن 
علم جي حوالي سان امن جني حنوالني سنان چناهنينن تنه 

ٻيڙي ٻڏي وڃني اڳنينون سنوجنهنرو بنه چنٽ 
ٿي وڃي. تنهنڪري تمام وڏا منوقنعنا 

به آهن، رياست پاڪستان کني بنه 
پنهنجنا رخ طنئني ڪنرڻنا آهنن. 

ع کننانننپننوِء 3719پناڪسننتننان 
شنننروع واري دور ۾ پننن  
لننٽننڪننائننو رهننيننو. مننلننڪ 
غنننالم منننحنننمننند کنننان، 
لننينناقننت عننلنني خننان، 
حسننننيننننن شننننهننننينننند 
سنننننننننننننهنننننننننننننروردي، 
چوڌري منحنمند 
علي، محنمند 
عننننننننننننلنننننننننننني 
بننننننوگنننننننرا، 
ايننننننننننو  
خننننننان، 

اسڪندر مرزا، يحيو اهو سنڄنو دور پناڪسنتنان آمنرينڪنا 
جنني مننٿننان ڀنناڙيننننندو رهننيننو ڪننو گننس ڪننونننه هننئننس. 
جيڪڏهن آمريڪا امداد ٿي ڏني ته اٺ جني ڳنچنيَء ۾ 
تننخننتنني لننٽننڪننائنني ڪننراچننيَء ۾ گشننت ٿنني ڪننرايننائننون 

“Thank you America”.   ”جنني “  سننينننننٽننو” ۽ “  سننيننٽننو
معاهدن ۾ جيئنن آمنرينڪنا چنينو ٿني تنينئنن پناڪسنتنان 

روس جنني جنناسننوسننيَء ڪننيننو ٿنني ۽ 
جنني اڏي تننان يننو الِء بننڊابننيننر 

فنننننالئنننننينننننٽنننننس ٽنننننننننننننننننننننو 
اڏامننننننننننندينننننون 
هنننننننننننننينننننننننننننون 
ڪيرايائنون، 

وقننننت جنننني ان 
روسنننننننننننننننننننننننننننني 
وزيننننننراعننننننظننننننم 
ڪننننوسننننيننننجننننن 

تننه پنناڪسننتننان چنننينننو 
شنننننننننيِء جنننننننننو کنني ان 
ڪنننتننننا  ڏيننننڻننننو حسننا  

پننوننندو، ايننتننرو 
اسنننننننننننننننننننننننننننان 

آمننريننڪننا کنني ويننجننهننو هننئنناسننيننن ۽ پنناڪسننتننان هننينننننري 
ڪسنننننجننر جنني بننئننڪ ڊور ڊپننلننومننيننسنني ۾ چننيننن سننان 
تعلقات بهتر ڪنرڻ ۾ اهنم ڪنردار ادا ڪنينو. ان وقنت 
روس کي اڪيلو ڪرڻو هو، ان کانپوِء جڏهن افغنانسنتنان 
تي قب و ٿيو تڏهن پاڪستان آمريڪنا سنان گنڏ وڃني 
بيهي رهيو ۽ روس جي خالف پناڪسنتنان آمنرينڪنا جنو 
اتحادي ٿيو ۽ اڳيان اڳيان بيٺو، جنننهنن جني اسنان کني 
تنمننام گننهننڻنني قننيننمننت ادا ڪننرڻنني پننئنني، پنناڪسننتننان ۾ 
ضياپالحق جي دور ۾ڪالشنڪوف آئني، هنينروئنن آئني، 
پاڪستان ۾ انتهناپسننندي پنکنڙي ۽ وري جنڏهنن ننائنن 

 either youاليون ٿيو ته پاڪستان کان پنڇنينو وينو تنه 
are with us or against us?  ان وقنت جني پناڪسنتنان

سننب سنني پنهننلنني ” جني سنربننراهننه پننروينز مشننرف چننينو تننه 
جيئن آمريڪن چيو ايئنن ڪنينوسنينن. اننهنن “  پاڪستان

چئني موقعن تي پاڪستان بيٺو هو آمريڪا سنان گنڏ. 
هاڻي وري اهو دور آهي جڏهن آمريڪا توهان کنان ٿنورو 
پري آهي ۽ توهان کي ايترو ريسپانس ڪونه ٿو ڏئني ۽ 
نه ئي توهان مان ڪنا وڏي تنوقنع رکني ٿنو. تنڏهنن وري 
هيپ هڪڙو بيانيو ٺاهيو ويو آهي ته آمريڪا حنڪنومنت 
تبديل ڪئي آهي. آئون نٿو سمجهان ته هينئر آمريڪا 
کي پاڪستان ۾ حڪنومنت کني تنبندينل ڪنرڻ ۾ ڪنا 
دلچسپي آهي. ڊپلوميسي ۾ هڪٻنئني کني خن  لنکنبنا 

ظاهنر ڪنبنو آهني. هنن  displeasureآهن، هڪٻئي سان 
وقت جينڪنا ڪنينبنل جني ڳنالنهنه هنلني پنئني ان کنان 
وڌيڪ سخت زبان آمريڪا انڊيا جي الِء اسنتنعنمنال 
ڪنننئننني آهننني. اننننڊينننا ۾ وڃننني ان جننني اننننڊر 
سيڪريٽري چنينو تنه جنينڪنڏهنن اوهنينن روس 
کان پيٽرول وٺننندَو تنه پنوِء جنينڪنڏهنن چنينن 
بارڊر ڪراس ڪنري هنلنينو اچني تنه تنوهنان 
جنني منندد الِء روسنني ڪننونننه ايننننندا، اهننا 
وڌيڪ سخت زبنان آهني. روسني ڪنوننه 
ايندا معنيو آمريڪا ايندو ۽ توهان کي 
بچائيندو. ان ۾ مودي اهو ڪونه چينو 
آهنني تننه منننننهنننننجنني ڪننا حننڪننومننت 
آمنريننڪنا تننبنديننل پننئنني ڪننري، هنننننن 
جوا  ڏيئي ڇڏيو پنهنجي مرضي 
هالئين پيا. اهو ڪونه چيائون تنه 
اسان کي َمٽائين پيا. ان ڪنري 

 انٽرويو

 قوميُعواميُحتريڪُجيُاڳواڻُ
 

 همسري 

ـــــوُ زاهده ابڙو ـــــ  ـــــي ـــــل ـــــ ُپ ـــــ ـــــي ُل ـــــ ز  اي
 ک نُُسي سيُصورحت لُتيُانءرويو
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چئي سگهجي ٿو تنه ان سنڄني سنيناسني صنورتنحنال ۾ 
آهي. روالنفنقنار عنلني ڀنٽنو، اينو   maneuveringسياسي 

خان سان شمال معاهدي ۾ گڏ هو، پر جڏهن ڏٺنائنينن تنه 
ايو  ڪمزور آهي ماڻهو سندس خالف ٿي وينا آهنن تنه 
ٽي ايو  جي خالف ماحول ٺاهي ورتنو ۽  روالفقار علي ڀ 
ڪننامننيننا  ٿنني ويننو. سننينناسننيننت ۾ تصننور يننعننننني سننوچ 
ننٽني ان وقننت ۾ اهننو  حنقننينقننت کننان وڌينڪ اهنم آهني. ڀ 
تصور ٺاهي ورتو ته ايو  خان پاڪستان کپاينو پنئني ۽ 
آئون شمال معاهدي کانپوِء بچائڻ الِء اچني وينو آهنينان. 
عمران خان به ساڳيو تصور ٺاهيو آهي ته بناقني جنينڪنا 
سڄي خلنق آهني جنننهنن ۾ عندلنينه، آرمني، ننواز لنينگ، 
پيپلز پارٽي، اي اين پي، ميننگنل اهني سنڀ پناڪسنتنان 
کپائڻ الِء تيار بيٺا آهن، آئون بچائڻ الِء ميدان ۾ لنٿنو 
آهيان. اهو نيريٽو ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئني وئني آهني، 

 پر حقيقت ۾ ايئن آهي ڪونه. 
هڪڙي ڳالهه سننڌ جني عنوام کني سنمنجنهنڻ کنپني تنه 

ع کناننپنوِء 3719ڪي. پي. ڪني ۾ ۽ افنغنانسنتنان ۾ 
جي ڏهاڪي کانپوِء هڪڙو ماحول ٺنهنينل آهني  22/92

تنه جنيننڪنو آمنريننڪنا جنو ينار آهني سنو ...... آهنني، اهننو 
ماحول ڪنهن ٺاهيو آهي. جيڪي ڪميونسٽ يا کاٻي 
ڌر جا هئا انهن به اهو چيو ته جنينڪنو آمنرينڪنا جنو ينار 
آهي اهنو فنالڻنو آهني. اڳنتني منتنحنده منجنلنِس عنمنل بنه 
ساڳيو نعرو هنيو ته جينڪنو آمنرينڪنا جنو ينار آهني اهنو 
فالڻو آهي. ان کانپوِء اتي پي. ٽني. آِء بنه سناڳنينو ننعنرو 
هنيو ته جيڪو آمنرينڪنا جنو ينار آهني اهنو فنالڻنو آهني. 
ڪي. پي. ڪي ۾ جيڪو ماڻهو جماعت اسنالمني سنان 
گڏ آهي ان جو به ساڳيو نعرو آهي، جيڪو طالبان سنان 
گڏ آهي اهو به آمريڪنا منخنالن  آهني، جنينڪنڏهنن اي. 
اين. پي سنان گنڏ آهني تنه تنڏهنن بنه آمنرينڪنا منخنالن  
آهي. پشتون جيڪي بنلنوچسنتنان ۾ رهنن ٿنا اچنڪنزئني 
وارا، بلوچستان ملي عوامي پارٽي وارا اهني بنه آمنرينڪنا 
مخالن  آهنن. تنننهنننڪنري پشنتنون ٻنار کني اهنو منائنننڊ 
سيٽ ڏنو ويو آهي ته اها سڄي تباهي آمريڪا ڪنرائني 
آهي ۽ ڪيترين ڳالهين ۾ صحيح به آهنن هنن بنينانني 

کانپوِء عمران خان جي پوزيشن اتي ڏاڍي سٺي ٿي وئي 
آهي. مردان ۾، يو  ۾، پشاور ۾ ڪٿي به توهان ننعنرو 
هڻننندا تنه سنڀ تنوهنان جني حنق ۾ جنوا  ڏيننندا، بناقني 
پنجا  ۾ اليڪٽ اينبنلنز جنو منقنابنلنو آهني. پنننجنا  ۾ 
مقابلو ان تي به آهي ته نيريٽو ڪهڙو آهي، پر اصنل ۾ 
اليڪٽ ايبلز جو مقابلو آهي. سنڌ ۾ به سنننڌي مناڻنهنو 
مذهبي نعري يا آمريڪي نعري کان گنهنڻنو منتناثنر ننٿنو 
ٿئي. سنڌ جي سياست جا وري ٻنينا ڊائنننامنڪنس آهنن. 
وري ڪننراچنني آهنني تننه اتنني مننڪننس آبننادي آهنني، اتنني 
پننننجننابنني ۽ پننخننتننون بننه آهننن، سننرائننيننڪنني بننه آهننن اردو 
اسپيڪننگ بنه آهنن، اتني پني. ٽني. آِء کني فنائندو ٿني 
سگهي ٿو. ڪراچي ۽ ڪي. پي. ڪني ۾ پني. ٽني. آِء 
کي فائندو ٿني سنگنهني ٿنو. بناقني سنننڌ ۽ پنننجنا  جنا 
جيڪي ڳوٺناڻنا عنالئنقنا آهنن اننهنن ۾ اهنو ننعنرو گنهنڻنو 
ڪري ڪونهي، اها ڳالهه به آئنون اڄ جني حسنا  سنان 
پيو ڪريان، ڇهن مهينن کانپوِء يا سال کانپنوِء حنالنتنون 

 تبديل ٿي سگهن ٿيون. 
زاهده ابڙو: توهان پنهنجي فالوورز کي اهو ٻوڌايوو توه 
توهان جي. ڊي. اي ۾ ڇو ويا ۽ ان کان علويوحودگوي ڇوو 

 اختيار ڪئي؟
پنهنرينن پناڻ کني سنمنجنهنڻ کنپني تنه اياز لطيف پليجو: 

سياست ۾ جيڪي اتحاد آهن اهي انهن حالتن ۽ وقنت 
مطابق هوندا آهن. اتحاد ساڳي پارٽي ناهن، جنينڪنڏهنن 
مڪمل هم خيالي هجي ته پوِء هڪ ئني پنارٽني هنجني، 
پر اهي اتحاد آهن. پاڪستان ۾ جيڪني بنه اتنحناد ٿنينا 
آهننن، نننيننپ هننجنني، )پنني ايننن اي( پنناڪسننتننان نننيننشنننننل 
االئنس هجي ان ۾ ڪير ڪير گڏ هئنا. منفنتني منحنمنود 
جني جننمنعننيننت عننلننمنناِء اسننالم، ڪنٽننر مننذهنبنني تننننظننيننم، 
جماعت اسالمي پروفيسر غفور ميان طفيل جي، سنخنت 
رائننٽ ونننگ، خننواجننه خننيننرالننديننن جنني پنناڪسننتننان مسننلننم 
ليگ، ملڪ قاسم. وري ٻئي پاسي ڪير آهن )اينن اي 
پي( نيشنل عوامي پارٽني، )اينن ڊي پني( ننينشنل ڊينمنو 
ڪريٽڪ پارٽي، سردار شير باز منزاري، کناٻني ڌر جنو ۽ 
خان عبدالولي خان کاٻي ڌر جو ٻئي خالنص قنومنپنرسنت 

۽ کاٻي ڌر سان تعلق رکندڙ اهي ان اتحاد ۾ گنڏ هنئنا. 
چئجي ته هڪڙي پاسي هئي انتهائي ساڄي ڌر ته ٻئي 
پاسي انتهائي کاٻي ڌر، پر ان وقت انهن جي اتحناد جنو 
مقصد رائيٽ ۽ ليفٽ جي سياست نه هنو، پنر اننهنن جنو 
ٽي مان جان ڇڏائڻ ان جني الِء  مقصد هو روالفقار علي ڀ 
هو گڏ ٿيا. ان کانپوِء توهان ڏسندا ته پيپلز پارٽي منينان 
نواز شري  ۽ شهباز شري  جي والند منينان شنرين  کني 
گرفتار ڪيو. نواز ليگ جي دور ۾ وري آصن  زرداري 
کي گرفتار ڪيو ويو، جيل ۾ سندس زبان پنئني ڪنٽني 
وئي اهو چئجي ته اننتنهنائني ٽنڪنراپ. وري جنڏهنن اننهنن 
کي ضنرورت پنئني تنه اننهنن )اي. آر. ڊي( االئنننس آف 
ريسٽوريشن آف ڊيمو ڪريسي ٺاهي ان ۾ پيپلز پارٽني 
۽ ننواز لنيننگ گنڏ هنئننا ۽ ٽننئنيننن پنارٽنني انننهنن ۾ هنئنني 
جيڪا سنڌين کي وسريو وڃي ايم ڪينو اينم حنقنينقني، 
ان ۾ نوابزاده نصراهلل خنان هنڪ مناڻنهنوَء جني پنارٽني بنه 
شامل هو، ان ۾ گهڻيون پارٽينون هنينون. ان کنان عنالوه 
)پونم( پاڪستانز آپريسڊ نيشنز موومينٽ ٺهي، اسنينن 
به هئاسين، محمود اچڪزئي به هو، مينننگنل صناحنب بنه 
هو، گهڻا ماڻهو هئا. ان کانپوِء ٺهي )اي پني ڊي اينم( 
آل پارٽيز ڊيموڪنرينٽنڪ منوومنينننٽ اهنا لنننڊن ۾ ٺنهني، 
جيڪا مشرف جي خالف ٺهي. نواز شري  لنننڊن ۾ اي 
پي سي جي نالي سان هڪڙي ڪاننفنرننس گنهنرائني، ان 
۾ آئون به شامل هئس. جنهن ۾ پيپلز پارٽي شروع ۾ 
هئي پوِء الج ٿي وئي، نواز ليگ هئي، عمران خان هنو، 
قاضي حسين احمد هو، موالنا ف ل الرحمنان هنو، ان ۾ 
اسين هنئناسنينن، ان ۾ اسنفننند ينار ولني وارا هنئنا، ان ۾ 
بلوچ هئا حاصل بزنجو وارا، محمود اچڪزئي هنو، ان ۾ 
لنيننفننٽ، رائننيننٽ، پننروگننريسننوو، مننڊل لننبننرل هننر قسننم جنني 
پارٽي هئني ۽ ان ۾ آِء اينس آِء جنو اڳنوڻنو هنينڊ جنننرل 
حميد گل به هو. اتحاد ۾ اهو نناهني هنونندو تنه ڪنهنڙي 
پارٽيَء جو نقطهِء نظر ڪهڙو آهي. ان ننقنطني تني اتنحناد 
ٺهندو آهي جنهن تني سنڀننني جنو اتنفناق هنجني. جنينئنن 
واپاري ايسوسئيشن دادو ۾ تنظيم ٺاهي ٿي جنننهنن ۾ 
منخنتنلن  ضنلنعنن جنا واپناري شنامنل ٿنيننن ٿنا تنه بنجنلنني 
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ڪونهي ته سالم ڪو  جي بازار ۾ بجلي هنئنڻ کنپني 
۽ پاڻي هئڻ کپي، ان ۾ اهو ڪونه ڏٺو ويندو ته هنڪنڙو 
بانس پيو کپائي، ٻيو مڇي پيو وڪڻي، ٽيو توريون ٿنو 
وڪنڻني. جني ڊي اي جنڏهنن ٺنهننينو تنه ان الِء ٺنهنينو تننه 
پاڪستان جي سڀ کان خرا  گورننس سنڌ جني آهني، 
پاڪستان ۾ سنڀ کنان وڌينڪ تنعنلنينم تنبناهنه سنننڌ ۾ 
آهي، پناڪسنتنان ۾ پنينئنڻ جنو پناڻني سنڀ کنان وڌينڪ 
تباهه سنڌ ۾ آهي، زراعت تباهه سنڌ ۾ آهني، بنلندينات 
تباهه سنڌ ۾ آهي، ڪراچي ۽ حيندرآبناد جنينڪني سنننڌ 
جا شهر آهن، ڌاريا، دهشتگرد روز توهان کني ڌمنڪنينون 
ٿا ڏين ته اسين ان کني ٽنوڙينننداسنينن، سنڀ کنان وڌينڪ 
تباهي سنننڌ ۾ آهني. هناڻني وري ننواز لنينگ ۽ پنينپنلنز 
پارٽي گڏجي معاهدو ڪيو آهي ته اسان ايم ڪينو اينم 
کي نوان انتظامي يونٽ ٿا ٺاهي ڏيون، سڀ کان وڌينڪ 

ع ۾ ٻنٽنو ننظنام 6236خطري هيٺ سنڌ آهني. جنڏهنن 
آننندو ويننو تننڏهننن پننيننر صنناحننب پنناڳنناري جنني قننيننادت ۾ 
حيدرآباد ۾ وڏو جلسو ٿيو جنهن جلسي کانپنوِء مناحنول 
جڙيو آئون به ان اتحاد ۾ شامل ٿيس ۽ اهو ٻنٽنو ننظنام 
نه هليو. ان کان اڳ االئنس ۾ ايم آر ڊي هئني، جنننهنن 
۾ نوابزاده نصراهلل خان به هنو، منوالننا ف نل النرحنمنان بنه 
هو، ڪيڏانهن موالنا ف ل الرحمان ۽ جماعنت اسنالمني، 
ڪينڏاننهنن فنتنحنينا  خنان، منعنراج منحنمند خنان، رسنول 
بخش پليجو ٽئي کاٻي ڌر جا ۽ هوڏانهن ساڄي ڌر جنا 

موالنا ف ل الرحمان، نوابزاده نصراهلل خان، پينپنلنز پنارٽني 
جي قيادت بينظير صاحبه کانپوِء رائو رشنيند )اڳنوڻنو آِء 
جي پنولنينس الهنور( پنئني ڪنئني ۽ ان کنانسنواِء پنينپنلنز 
پارٽي جي نمائندگي ماڻهن کان وسنري ٿنو وڃني جنننرل 

جنهن چينو هنو تنه منون “  بنگال جو ڪاسائي” ٽڪا خان 
کي زمين کپي ماڻهو ننه کنپنن اهنو ان وقنت پ پ جنو 
جنرل سنينڪنرينٽنري هنو ان سنان سنڀ وينٺنا هنونندا هنئنا، 
نصراهلل خان به ويهندو هو، غوث بخش بزنجو به ويهندو 
هو، ولي خان به وينهننندو هنو، االئنننس اينئنن هنونندا آهنن. 
جي ڊي اي ان وقنت جني ضنرورت هنو ۽ اڃنان بنه وقنت 
جنني ضننرورت آهنني. جننيننڪننڏهننن جنني ڊي اي پنناڻ کنني 
متحرڪ ڪري جيئن توهان اسنڪنول کنولنينو ٿنا تنه اهنو 
توهان ٻارن الِء کوليو ٿا، پر ٻار نه هوندا ته استناد وينهني 
ڇننا ڪننننندا. جنني ڊي اي جننا مننقننصنند هننئننا ڪننرپشننن جننو 
خاتمو، خرا  حڪمرانيَء جو خاتمو، پير صناحنب جني ۽ 
اسان جي انڊر اسٽيڊنگ ان بننيناد تني هنئني تنه گنڏجني 

ع واري 6231سنڌ ۾ تنبندينلني آڻنينون ان ڪنري اسنان 
ع ۾ جني ڊي اي 6239اليڪشن گنڏجني وڙهنيناسنينن. 

 67کي گئلپ سروي مطابق متوقع پاپولر سينٽيمينٽ، 
 7کنان  9سيٽون صوبائي اسيمبلي ۾ هنينون،  69کان 

ع 6229سيٽون قومي اسيمبلي ۾ هيون. اهي سنينٽنون 
۾ جي ڊي اي جي ماڻهن کٽيون هيون جنڏهنن بنينننظنينر 
صنناحننبننه پنناڪسننتننان آئنني هننئنني، اهنني هنننننن کننان زوريَء 

کسيون ويون. هينئر پيپلز پارٽي کي سنينٽنينون ڏينارينون 
ويننون. سننبننب اهننو هننو جننو پنني ٽنني آِء کنني وفنناق ۾ 
حڪومت ڏيڻي هئي. پني ٽني آِء اننهنن جنو ٻنار هنو، ان 
کي ان وقت حڪومت ڏيڻي هئي. پنجا  ۾ ته منقنابنلنو 
سخت هو، هنن ان کي سنينٽنون ڏينارينون ڪنراچنيَء منان، 

 32/37ڪننراچنني مننان اهننو ڪننيننئننن مننمننڪننن ٿننيننننندو تننه 
سيٽون قومي اسيمبلي جون پي ٽي آِء کي ملن ۽ اتنان 
جون صوبائي وري ٻيو ڪير کٽني وڃني. ٿنينو اينئنن جنو 

 62/67انهن کي جڏهن قومي سيٽنون ڏننينون وينون تنه 
سيٽون صوبائي جون به ڏنيون ويون جيڪي هونئن اينم 
ڪيو ايم جون هجن ها يا پ پ جون هنجنن هنا ينا ننواز 
ليگ جو هجن ها اهي بنه پني ٽني آِء کني زوري ڏننينون 
ويون. پنجا  ۾ به زوري کٽايو ويو، ڪني پني ڪني ۾ 
به کٽايو ويو ته پي ٽي آِء سنننڌ ۾ بنه حنڪنومنت ڪنري 
سگهي ٿي، ايم ڪيو ايم سان گڏجي ته اهڙي صنورت 
۾ پ پ ته بائيڪا  ڪري اسيمبلي کان ٻاهر نڪري 
وڃي ها، نواز ليگ اڳ ۾ ئي نڪنري پنئني. ننواز لنينگ 
چيو ته استعيفائون ڏينو، پنينپنلنز پنارٽني کني جنينڪنڏهنن 
حڪومت ننه منلني هنا تنه اهنا بنه چنوي هنا تنه اسنان کني 
حڪومت ڪونه ملي ته قنومني اسنينمنبنلني ۾ وڃنون ئني 
ڪونه ٿا ته عمران خان وزيراعظم ڪنننهنن جنو ٿنئني هنا. 
ان ڪننري عننمننران خننان کنني وزيننراعننظننم بنننننائننڻ الِء اهننو 
ضروري هو ته قومي اسيمبلي جو بائيڪنا  ننه ٿنئني ۽ 
پ پ اتي ويٺي رهي، ان الِء ان کي سنڌ جي حڪومت 
ڏني وئي. اڳي ته توهان ڏٺو ته پيپلز پارٽي پي ڊي اينم 
کي به ڇڏي وئي ۽ سنينننينٽ جني چنوننڊن ۾ بنه پ پ 
کي جيئن چيو ويو تيئن وو  ڪنينائنينن. پنينپنلنز پنارٽني 
ڌڻين سان سٺن تعلقات تي هلي پئي ان ڪنري پنينپنلنز 
پارٽي کي فائدو مليو، هينئر بنه ان کني پنٺنڀنرائني منلني 
رهي آهي. ان ڪري جني ڊي اي کنان سنينٽنون کسنينون 
ويون. ٿيڻ ايئن کپندو هو تنه النينڪنشنن هنارائنڻ کناننپنوِء 
جي ڊي اي سڄي سنڌ ۾ وري نڪري ها، تحنرڪ پنيندا 
ڪري ها. مون پاڻ پير صاحب کي چيو روبرو منينٽنننگنن 
۾، الج نجي ڪچهرين ۾ ته سنڌ ۾ نڪرجي، گنڏجني 
نڪرون. صدر الدين شاهه صاحب نڪري، روالفقنار منرزا، 
مرت يو جتوئي، غوث بخش خان مهر، علي گوهر منهنر، 
صفدر عباسي، اربا  رحيم، نصرت سحر عنبناسني ٻنينا 
سڀ ماڻهو، نوجوان ساٿي نڪرون ماڻهن کني منوبنالئنينز 
ڪريون، مناڻنهنن و  ٻنينو ڪنو سنهنارو ڪنوننهني خنرا  
حڪومتي ڪارڪردگي، لوڊشيڊنگ، زراعت، ڪمند جنا 
اگننهننه، نننوجننوانننن جنني بننيننروزگنناري، بننلننديننات جننا مننالزم، 
پوليس جا مالزم، لنينڊي هنينلنٿ ورڪنر سنڀ عنذا  ۾ 
آهن. اسان کي چيو اهو ويندو هو تنه ننڪنرڻ منان فنائندو 
ڪهڙو جڏهن ڌڻي پ پ کي سپنور  پنينا ڪنن، منٿني 
في الحال انهن کي سنپنور  آهني وري النينڪنشنن جني 
ڏينهن ۾ پاليسي ڏسبي. اسين ٻنئني قسنم جنا مناڻنهنو 

 آهيون اسين هر وقت تيار آهيون: 
 تيسين ڀڳي سان ئي ڀير،

 جيسين رتو راس ٿئي.
 6239يا رات کٽي يا پنڌ کٽي، انهن جو خيال آهي تنه 

۾ ڌانڌلي ڪري انهن کان سندن سيٽون کسينون وينون. 
ع ۾ النينڪنشنن ٿنيننندي تنه ان 6261هاڻي وري جڏهن 

 کان ڇهه مهينا اڳ سرگرم ٿبو.
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زاهده ابڙو: ڇا توهان سنڌ ترقي پسند پارٽي ۽ سونوڌ 
يونائيٽيڊ پارٽي سان گڏجي ڪو اتحاد ٺاهي رهيا آهيو، 

 ڇا ان جو ڪو نوٽيفڪيشن جاري ٿيو آهي؟
جي. ڊي. اي جي جنرل سنينڪنرينٽنري اياز لطيف پليجو: 

جي عهدي تان مون جيڪنا اسنعنينفنيو ڏنني آهني. آئنون 
ع جني شنروعنات کنان 6239ع جني آخنر کنان ۽ 6232

G.D.A  جو جنرل سينڪنرينٽنري رهنينس. سنننڌ جني سنڀ
کان وڏي ۾ وڏي اپوزيشن جي سياسي اتحاد جنو جنننرل 
سننيننڪننريننٽننري رهننيننو آهننيننان. منناڻننهننن کنني پننٽننيننوالنني، 
ڪالرڪي يا اسسٽنٽ تپيداري ملننندي آهني تنه اهنا بنه 
ڪونه ڇڏيندا آهن. ماڻهو کي پولينس ۾ سنپناهنيَء جني 
نوڪري آهني ۽ ڪناروبناري ڪنينبنن آهني تنه ٻنئني گنڏ 
هالئيندا آهن. ماڻهوَء جي ڪائونسلر سان دوسنتني آهني 
ته ان سان گڏ پيا سيلفي ڪڍرائين. سنننڌ ۾ آپنوزيشنن 
جو وڏي ۾ وڏو اتحاد جتي جيڪي جيڪي ماڻهو وينٺنا 
آهن جن جا پنهنجا چونڊ جا حلقا ۽ تڪ آهنن جنينڪني 
وفاقي وزير آهن. اياز لطي  پليجو جڏهن برينفنننگ پنينو 
ڏئني، جننينڪننو نننننڍي عنمننر جننو آهنني، جننننهننن و  اينتننرو 
تجنربنو ڪنوننهني، جنينڪنو هنڪ غنرينب گنهنر کنان منڊل 
ڪالس جو آهي، جنهن جي ماپ هڪ استناد، جنننهنن جنو 
پيپ هڪ غرينب وڪنينل جنينڪنو ننه جناگنينردار آهني، ننه 
وڏيرو آهي، نه پير آهني، ننه سنردار آهني. ڪنابنه پنننجناهنه 
سٺ لکن جي ڪانسٽيٽيوئننسني ڪناننهني. اهنو جنڏهنن 
پريس بريفنگ پيو ڏئي ته پٺيان عزت ما  پير صاحب 
پاڳارو بيٺو آهي. هوڏانهن ڪميونيڪنينشنن جنو وفناقني 
وزير نگران وزير اعظم ۽ غالم مصطيو خان جتوئني جنو 
پٽ مرت يو خان جتوئي بيٺو آهني. هنينڏاننهنن روالنفنقنار 
مرزا اڳوڻو هوم منسٽر، ڊاڪٽر فهميده مرزا وفاقي وزينر 
بيٺي آهي، پوينان بنينٺنو آهني اڳنوڻنو وزينر اعنلنيو اربنا  
رحيم، غوث علي شاهه بيٺنو آهني، چنار چنار پنننج پنننج 
وزينراعنلنيو بنيننٺنا آهنن ۽ ايناز لنطنينن  پنلنينجننو سنننڌ جنني 
مسننئننلننن الِء ڳننالننهننائنني پننيننو ۽ اهننڙن مسننئننلننن تنني پننيننو 
ڳالهائي جن تي اڳ ۾ ڳالهايو نه ويندو هو. اياز لطنين  

 Forced۾ ڇنا اچني چنينو؟ اقنلنينتنن جنو  G.D.Aپليجو 
Conversion  بند ڪيو وڃي. ڪڏهن ٻنڌو تنه سنننڌ جني

ساڄي ڌر جون تنظيمون ان ڳالهه جي مخنالنفنت ڪنن ۽ 

جنن رنننڪننل ڪننمنناري، لننتنا ۽ آشننا ڪننمنناري جننو زوريَء 
مذهب مٽنراينو هنجني اننهنن جنون ڏننل ٽنڪنينٽنون واپنس 
ورتيون وڃن. ڪڏهن ٻڌو ته سنڌ جي مقامي ضلنعنن ۾ 
گنهننوٽننڪني، اوٻنناوڙي، ڏهنرڪنني جنني ضننلننعننن ۾ جننڏهننن 
خانڳڙهنه جني اجنالس منان چنئني ننڪنتنس تنه اتنان جني 
صنعتن ۾ اتان جي مقامي ماڻهن کي روزگار ڏنو وڃني 

کني قنومنپنرسنتنيَء  G.D.Aته مون کي چيو ويو ته آئنون 
جو رننگ پنينا ڏينان. منون کني چنينو وينو تنه پناڻ سنڄني 
پناڪسنتنان جنني ڳنالنهنه ٿنا ڪنرينون، منون چنينو تنه سننننڌ 
پاڪستان جو حصو آهي ۽ سنڌي پاڪستان جا شهري 
آهن انهن کي انهن جو قانوني حصو ملڻ گهرجي. منون 
کي مٽياري ۾، گنهنوٽنڪني ۾، سنکنر جني اسنٽنينج تني 
چيو ويو ته اياز لطي  پليجو جي ڊي اي کي ٻينو رننگ 

 پيو ڏئي. 
کي ترقي پسند بڻايو، اسنان ان کني عنام  G.D.Aاسان 

۾ ايم ڪيو ايم  G.D.Aماڻهن جي الِء کوليو. ٽي ڀيرا 
کي شامل ڪرڻ الِء چيو ويو مون مخالفت ڪنئني. منون 
چيو ته ايم ڪيو ايم هوندي ته اسين نه هنوننداسنينن. ان 
وقت ممتاز علي ڀ ٽي صاحب مون کي سپنور  ڪنئني. 
ان وقت ممتاز ڀٽو به هو، اسماعيل راهو ۽ شاهه منحنمند 
شاهه، لياقت جتوئي، حسين هنارون بنه اتنحناد ۾ شنامنل 
هئا. ان کناننپنوِء اهنو اسنٽنينننڊ وٺني اسنان کني عنوام ۾ 
نڪرڻو هو، اسان عوام ۾ نه ننڪنتناسنينن. اسنان جنا ٻنينا 
قومپرست دوست آهن توهان انهن جو مناضني ڏسنو نناال 
نٿو کڻان اهي ڪنهن سان ٿورو به ناراي ٿيندا آهنن تنه 
راتني حنمنال ڪننندا آهنن، ان تني وڏا النزام هنڻننندا آهننن. 
توهان منهنجي واتان اهنو ڪنڏهنن بنه ننه ٻنڌو هنونندو تنه 
آئون اوچتنو ئني اوچنتنو ڪنننهنن جني خنالف بنينان بنازي 
ڪريان. حاالنڪه مون تي تمام راتي قسم جني تنننقنيند 
ڪئي ويندي آهي، پر اسان ۾ برداشت جني حند وڌينڪ 

ٿني ان  APCآهي. ڇو ته سنڌ جا مفاد اهم آهن. هينئر 
کان اڳ ڪوشش ٿي. جڏهن بحنرينه وارو واقنعنو ٿنينو تنه 
آئون سنڌ ايڪشن ڪميٽيَء جي احتجاج ۾ ننه هنئنس. 
جڏهن اي  آِء آر ڪنٽني ۽ النزام لڳنو تنه سنننڌينن اچني 
بحريه ساڙيو آهي تنه اردو منينڊينا تني سنڀ کنان اڳ ۾ 
مون اچي ڊفينس ڪيو ته سنڌين ڪونهي سناڙينو. منون 

ڊان، جيو، آج، سماء تي ان ئي رات اهو چنينو تنه سنننڌي 
پننر امننن آهننن. مننون اهننو ڪننونننه سننوچننيننو تننه ڀننلنني ٻنني 
قومپرسنت لنينڊرشنپ تني النزام لڳني تنه هنا اننهنن اچني 
ساڙيو آهي. مون چيو ته  اهو سنڌ جو مفاد آهني جنننهنن 
کي ڌڪ پيو لڳي ۽ مون ان کني ڊفنينننس ڪنينو، آئنون 
هميشنه اينئنن ڪننندو آهنينان. ڪنجنهنه اهنڙا مناڻنهنو آهنن 
جيڪني ان ڏينننهنن تني پنننهنننجنو جنلنسنو رکننندا جنننهنن 
ڏينهن تي ٻي پارٽي جلسو رکيو هوندو آهني تنه جنينئنن 
پهرين پارٽنيَء جنو جنلنسنو خنرا  ٿنئني. اسنان پنننهنننجني 
جلسي جي تاريو مٽائي ڇڏيندا آهيون ته جيئنن اڳنئنينن 
کي به ڪاميابي ملي ۽ ڪو ٽڪراپ ننه ٿنئني. اهنو روينو 

ع جي الننگ منارچ کنان اخنتنينار ڪنينو هنو. 6227مون 
آئننون قننومنني عننوامنني تننحننريننڪ جننو صنندر چننونننڊجنني آيننو 
هئس، ان وقت اها عوامي تحريڪ سڏبي هئي ۽ پوِء ان 

ڏينهن جو النگ منارچ ڪنينوسنينن. الننگ منارچ  19۾ 
۾ پهريون ڏينهن ٿيو ڪنڌڪو  ۾ منهننجنو اسنتنقنبنال 
ڪرڻ الِء سڀ دوست آيا. چيم ته هنيپ جنينڪنو جنهنننڊو 

S.T.P  جو جهنڊو آهي اهو منهنجو جهنڊو آهي، جيڪو
سامهون تلوار وارو جهننڊو آهني اهنو بنه منننهنننجنو آهني، 
شننهننينند ڀننٽننو جننو جننهنننننڊو منننننهنننننجننو جننهنننننڊو آهنني، هنني 
ڪهاڙي وارو جسقم جو جهنڊو به منهنجو آهني ۽ هني 

جو جهنڊو آهي اهو بنه منننهنننجنو جنهنننڊو  S.U.Pجيڪو 
آهي. نتنينجنو اهنو ننڪنتنو جنو ڪنننڌڪنو  کنان جنڏهنن 

اسان جو استنقنبنال ڪنينو.  S.U.Pشڪارپور پهتاسين ته 
ڪئمپ هنئين. اسان سنان گنڏ  S.T.Pسکر ۾ اسان الِء 

جني لنيننڊرشنپ بننينٺنني هنئنني. قننادر  S.T.Pحنيندرآبنناد ۾ 
مگسني اسنان جنو اسنتنقنبنال پنئني ڪنينو آخنر ۾ الننگ 
مارچ ۾ بشير قريشي صاحب اسان جو گلشِن حنديند ۾ 
اسنتننقنبننال ڪنيننو. صننفنندر سننرڪني وارن سنچننل ڳننوٺ ۾ 
استقبال ڪيو. اسان سڄي سنڌ کي جوڙيو، تننهنننڪنري 
هنني دوسننت جننيننڪنني ڪننوشننش ڪننن پننيننا انننهننن جنني 
ڪوششن کي ساراهيان ٿو، سنڌ کي گڏيل االئنس جني 
ضرورت آهي. اها به سمجهڻ جي ڳنالنهنه آهني تنه اسنان 
جي پارٽي جو ايجنڊا النج آهني، پنارٽني پنروگنرام النج 
آهي. اسين پاڪستان جي ڏنل نيٽ ورڪ ۾ پنننهنننجنن 
ڏنل حقن الِء ڪم ٿا ڪريون. اسين ان خنينال جنا ڪنوننه 
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آهيون ته نوجوانن کي اڳتي آڻي جهيڙا ڪرائي پنهنننجنا 
ٻچا مارائجن انهن کي ٽڪراپ ۾ آڻي انهن الِء راِء عنامنه 
خرا  ڪرائي تشدد پيدا ڪريون. ان ڳالهه ۾ اسنان جنو 
يقين ناهي، اسان امن ۾ يقين رکون ٿا، اسين سمجهون 
ٿا ته پاڪستان اسان جو منلنڪ آهني ان جني ننظنام ۾ 
خرابيون به آهن، ان ۾ اڻنبنرابنري آهني، سنننڌينن جنا حنق 

 96سيڪڙو پنينٽنرول سنننڌ جنو آهني،  79لٽيا ويا آهن، 
ڪول ريزرو سنڌ جنو  2thسيڪڙو گئس سنڌ جي آهي، 

آهي، بندرگاهه سنڌ جو آهي، پر سنڌ جنا مناڻنهنو بنکنون 
 12سننيننڪنننڙو کننان  62پننيننا منننرن ان ۾ 

سنينڪنڙو،  97سيڪڙو رميوار مرڪز آهي، 
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ڇو ته ارڙهين ترميم کناننپنوِء وسنينال سنڀ 
سنننننڌ حننڪننومننت و  آهننن، تنننننهنننننڪننري 
االئنس هئڻ کپي. اهڙو االئنس نه هنجني 
جنهن ۾ ڏهه پارٽنينون هنجنن جنننهنن ۾ 
اٺ پارٽيون پنهنجي پسند جنون ٺناهني 
۽ پوِء چون نائين پنارٽنيَء کني سنوڙهنو 
ڪجي يا ڏهنينن پنارٽنيَء کني اڪنينلنو 
ڪننري اٺ پننارٽننيننون پنننننهنننننجنني راِء 

بنه االئنننس آهني،  UNمسل  ڪنن، 
ملڪ سنڀ بنرابنر آهنن. تنوهنان غنور 
ڪيو آهي ته ويٽنام ۽ آمريڪا بنه 
اتنني بننرابننر آهنني، پننر ان ۾ هننڪ 
سننيننڪننيننورٽنني ڪننائننونسننل آهنني. 
سڀ کان وڌيڪ برابري جي ڳالهه 

دنيا ۾ آمريڪا ٿو ڪري، پوِء سينڪنينورٽني ڪنائنونسنل 
۾ ويٽو پاور پنجن ملڪن و  ڇنو آهني. وينٽنو پناور تنه 
هجڻ ئي نه کپي سنڀ بنرابنر آهنن، پنر وينٽنو پناور چنينن، 
روس، آمننريننڪننا، بننرطننانننيننه ۽ فننرانننس و  ڇننو آهنني؟ 
تنهننڪنري آئنون سنمنجنهنان ٿنو تنه سنننڌ ۾ جنينڪنو بنه 
االئنس ٺهي ان ۾ هڪ ٻه ٽي جنينڪني منکنينه پنارٽنينون 
آهن اهي پهرين طئي ڪن ته ڇا هي عارضي طور ڇنهنه 
مهينا گڏ هلي وري وڙهي ڪنهن هڪڙي سيٽ تني ينا 
هڪ ٽڪي جي ڳالهه تي وڙهي ڌار ٿيندا ينا ڇنا ڪنبنو؟ 
پوِء عوام مايوس ٿو ٿئي. بحريه ۾ پناڻ ڪنينڏو ٽنينمنپنو 
جوڙينو پنوِء هنڪنڙي ئني ڏينننهنن ۾ عنوام کني مناينوس 
ڪيو ويو. يناد ڪنرينو منحنتنرم جني. اينم سنيند صناحنب 
سڄي سنڌ جي دوري تي نڪتو هو. زبردسنت دور پنئني 
هليو ماڻهو آيا پئي سکر ۾ وڃي االئي ڪنهن جنهنننڊو 
ساڙي ڇڏيو، پوِء سڀنني تني ڪنينس ٿنينا. سنائنيننَء جني 
سچي جذبي کي جنهن سان قوم کي منتنحنرڪ ڪنرڻنو 
هو ان سڄي ڪوشش کي نقصان رسيو. ان ڪري اسين 
هڪڙو ڪوڊ آف ڪنننڊڪنٽ ٺناهنينون، هنڪنڙو رولنز آف 
بزنس هجي ته اياز لطي  پليجو االئننس جنو چنينئنرمنينن 

۾ هنر  M.R.Dٿيو ويٺيو هجي، ون مين شو ننه هنجني. 
ٽئين مهيني ڪنوينر تنبندينل ٿني ٿنينو. تنوهنان کني يناد 
هوندو ڪنوينر ڪير هئا. بينظير، ننوابنزاده نصنراهلل خنان، 
رسول بخش پليجو، ولي خان، جنينئنن سنڀ ان تنحنرينڪ 

 کي پنهنجو سمجهي سگهن. 
هڪڙو اهڙو سسٽم ٺاهنجني تنه ٽنئنينن منهنيننني، ڇنهنينن 
مهيني ڪنوينرشپ بدلجي. جيڪا به ڪميٽي يا بناڊي 
هجي اها جمهوري هجي، ان ۾ برابري هجي، سڀ برابنر 

هنجنن، سنڀ صننال  مصنلنحنت ڪنن ۽ گنڏجنني فنينصنلننو 
ڪن. پنهنجو راتي مفاد شامل نه ڪجي ۽ ڪنوبنه هنڪ 
ليڊر ايئن نه سمجهي ته هنو لنينڊر آهني ۽ ٻني سننندس 
رعيت آهي. سڀني کي گنڏ کنڻني هنلنجني، ان جنو سنننڌ 
کي سٺو پيغام وينندو. آئنون ان جني حنق ۾ آهنينان تنه 
سنڌ جون سموريون پر امن سياست ڪندڙ تنظيمون پاڻ 

 ۾ گڏجي ڪم ڪن. 
زاهده ابڙو: سنڌ ۽ بولووچسوتوان جوون قووموپورسوت 
تحريڪون ٻن قسمن جون آهن هڪڙا اهوي جويوڪوي 
پارليامينٽ جي سياست ٿا ڪرڻ چاهيون، هوڪوڙا آزاد 
سياست ڪرڻ ٿا چاهين. توهان جوي 
خيوال ۾ 

ڪهڙي ريت قوموپورسوت 
پنهنجو حق بهتر طريقي سان قوم کوي وٺوي ڏئوي 

 سگهن ٿا؟
مسئلو ئي سنڌين سنان اهنو آهني تنه اياز لطيف پليجو: 

جنهن جو جيڪو برانڊ آهي اهو چئي ٿنو تنه آئنون سنٺنو 
آهيان. ايئن چوڻ جنو تنه حنق آهني، پنر وري جنڏهنن اهنو 
چئجي ته آئون سٺنو اڳنلنو خنرا  ۽ چنٽ آهني، بنينڪنار 
آهي ايئن نه ڪجي. مذهب ۾ به  ايئن آهي. پنننهنننجني 
مننذهننب جنني تننعننرينن  ڪننرڻ سننڀ جننو حننق آهنني. اسننان 
مسلمان آهيون اسان کي پنهنجي دين سان پنينار ڪنرڻ 
جو حق آهي، پر ان جو منطنلنب اهنو تنه ڪنوننهني تنه پناڻ 
ح رت عنينسنيو عنلنينه السنالم جني شنان ۾ گسنتناخني 
ڪريون يا موسيو علينه السنالم جني شنان ۾ گسنتناخني 
ڪننريننون، مننهنناتننمننا گننوتننم ٻننڌ جنني شننان ۾ گسننتنناخنني 
ڪريون، انهن کي به لکين ماڻنهنو پنينار ڪنن ٿنا. اننهنن 
جي الِء اسان کي عزت ڪنرڻني آهني. جنينڪنڏهنن آئنون 
سمجهان ته آئون صحيح قنومنپنرسنت آهنينان بناقني ٻنينا 
بيڪار آهن ته اهو رويو درست نه آهي. ڪامريڊ مائوزي 
تننگ چنينو آهني تنه سنمنورن گنلنن کني پنننهنننجني بنهنار 
ڏيکارڻ گهرجي. جننهنن گنل ۾ وڌينڪ خنوشنبنو هنونندي 
رنگ هوندا اهو مقبول ٿيندو. جيڪي دوست پارلياماني 
سياست ڪن ٿا اهي پنهنجو ڪنم ڪنن اهني بنه قنابنل 
احترام آهن. جيڪي دوست هنن ننظنام کني پسننند ننٿنا 
ڪن ۽ هن نظام کان ٻاهر نڪري ڪجهه ڪرڻ چاهينن 
ٿا انهن کني جنمنهنوري طنرينقني سنان اهنو اخنتنينار آهني، 
منهنننجنا تنه سنڀ دوسنت آهنن. منننهنننجني الِء تنه بشنينر 

قننريشنني دوسننت هننو، ڀنناپ هننو، زيننن شنناهننه صنناحننب، قننادر 
مگسي، جالل محمود شاهه هجي يا ٻينا سنڀ دوسنت ۽ 
ڀائر آهن، راشد محمود سومرو صاحب منهنجو نننڍو ڀناپ 
آهي، سندس والد خالد محمود سومرو وڏو ڀناپ هنو، منون 
سان سينيٽ ۾ هوندو هو، مون کان فنون ڪنري پنڇننندو 
هو ته ڇا ڳالهائڻو آهي ڇا ننه ڳنالنهنائنڻنو آهني. منرت نيو 
ڀٽو اسان جو پيارو اڳواڻ هو ان جني ننيناڻني فناطنمنه ڀنٽنو 
اسان جي ڀائيٽي آهي، اسان جي ننڍي ڀيڻ آهي، اننهنن 
سڀني الِء عزت ۽ احنتنرام جنو رشنتنو آهني. فنننڪنشنننل 
ليگ الِء عزت ۽ احتنرام جنو رشنتنو آهني، پنينر صناحنب 
پاڳارو اسان جو وڏو به آهني، بنزرب بنه آهني. جنڏهنن بنه 
سنڌ جي ڪنهن اشو تي سڏ ڪندو، ڪرپشن ينا خنرا  
حڪنمنراننيَء جني مسنئنلني تني تنه پنهنرينن 
ص  ۾ وري سننڌ جني مسنئنلنن تني 
گننڏ بننيننهنننننداسننيننن. ايننئننن اسننان الِء تننه 
بالول ڀٽو صاحب قابنل احنتنرام آهني، 
بننخننتنناور ۽ آصننفننه بننه اسننان جنني ڀننيننڻ 
بنينننننظننينر جننون ننينناڻننيننون آهننن. بننيننننظننيننر 
صاحبه اسان جي سنڌ جي بهادر ننيناڻني 
هننئنني، آخننري وقننت تننائننيننن ڄننمنني بننيننٺنني 
هئي توهان ڏٺو ته ڪراچيَء ۾ هنينڏو وڏو 
ڌماڪو ٿيو ٻئي ڏينهن اسپتال پئي وئي، 
پنڊي ۾ بيٺي هئي. سندس والند روالنفنقنار 
علي ڀٽو انتهائي بهادري سنان آخنر تنائنينن 
ثابت قدم بيٺو رهيو. هن جي حڪمراني ۽ 
سياست سان هزارين اختالف ٿي سگنهنن ٿنا. 
بيننظنينر صناحنبنه جني دور ۾ سنننڌ ۾ تنمنام 
گننهننڻننيننون زيننادتننيننون ٿننيننون، حننڪننمننرانننيَء جننا 
مسئال رهيا، سنڌ جي حنقنن تني ٺناهنه ٿنينا اهنا 
پنهنجي جاِء تي، پر هن سماج ۾ بينظير صناحنبنه هنڪ 
وڏي ليڊر هئي ۽ هن جا ٻچا اسان جا ٻنچنا آهنن اسنينن 
چاهينداسين ته انهن جي سياست ڪا ٻني هنجني، آئنون 
چناهننيننننندس تننه بننالول ڀننٽننو زرداري سنننننڌ کني ڏيننڻ واري 
سيناسنت ڪنري، اهنا ننه جنننهنن ۾ اينم ڪنينو اينم کني 
اننتننظننامنني ينونننٽ، جنننننهننن ۾ نننوڪننريننون وڪننامننن پننيننون، 
جنهن ۾ روزگار تباهه ٿي ويو آهي، جنهن ۾ پاڻيَء جنو 
سودو آهي، جنهن ۾ حڪمرانيَء جي ٻيڙي ٻڏي چڪي 
آهي، جنهن ۾ سنڌ ۾ نه اسڪول آهن نه ڪالينج آهنن، 
نه اسپتالون آهن، سننڌ جني پنئنسنن تني اسنالم آبناد ۾ 
سودا پيا ٿين، سنڌ جي پئسن تي النگ مارچ پيا ٿين. 
اسين چاهيون ٿا ته سنڌ جنا پنئنسنا سنننڌ ۾ خنرچ ٿنينن، 
انهن سڀني شين جي باوجود هو بينظير صاحبه جو پنٽ 
آهي ۽ روالفقار علي ڀٽو جو ڏوهٽو آهي ۽ منهنجي دل 
۾ هن جي الِء تمام گهڻي عزت ۽ احترام آهي. توهنان 
قومپرستن واري ڳالهه ڪئي آهني ۽ چنونندس تنه اننهنن 
کي ڇڏي ڏيو ته هو پرامن طنرينقني سنان جنمنهنوري اننداز 
۾ ڪم ڪن. جنهن جو رستو صحيح هوندو اهنو عنوام 

 ثابت ڪندو ۽ اڳيان نڪري ويندو. 
زاهده ابڙو: توهان قومپرستي جي سياست ٿا ڪريوو ۽ 
پارليامينٽيرين طريقي سان ٿا ڪريوو، پور ارڙهويون 
ترميم ۾ صوبن کي تمام گهڻا حق ملي ويا آهون ڇوا ان 

 کانپوِء قومپرست سياست جي ڪا گنجائش آهي؟ 
ها اها مزيدار ڳنالنهنه آهني تنه مناڻنهنن اياز لطيف پليجو: 
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کي زمين ڏيئي ڇڏجني تنه هنيَء زمنينن تنننهنننجني ڏاڏي 
جي نالني تني آهني، پنر آهني تنننهنننجني، پنر وينٺنا فنالڻنا 
ماڻهو آهن. آهي جتوئين جي، پر ويٺا کوسا آهنن. آهني 
چانڊين جي پر ويٺا جوکيا آهن، آهي مهرن جي پر وينٺنا 
سومرا آهن، زمين تنهنجي نالي آهي، پر نه تنون ان تني 
پوکي سگهين ٿو نه اتي فصنل ڪنري سنگنهنينن ٿنو، ننه 
ڪو ڍور رکي سگهين ٿو نه مينهن پالني سنگنهنينن ٿنو، 
نه ڪو پولٽري فارم کولي سگهينن ٿنو، پنر آهني زمنينن 
تنهنجي. ارڙهين ترميم به تمام ڀلي اسان حق ڪنننهنن 
جي الِء پيا گهرون. اسان ڇا حق گهرون پيا ايم اينن اينز 
۽ ايم پي ايز الِء يا حق گهرون پيا سنڌ جني عنوام الِء. 
آئون ارڙهين ترمنينم جني ڀنرپنور طنرينقني سنان پنٺنڀنرائني 
ڪريان ٿو تمام ڀلي شيِء آهي ۽ ان جنو آئنون تنحنفنظ 

ع جي قنرارداد تنحنت 3712ڪرڻ الِء بيهندس. اسين ته 
حق ٿا گهرون، الهور قرارداد جي تحت، انهن شقن تحنت 
اسين حق ٿا گهرون، ارڙهين ترميم کانپوِء حنق ڪنننهنن 
کي مليا آهن. ڪنگال ڪنگال اينم پني اي ۽ اينم اينن 
اي هنننئننا جنننيننڪننني بننکنننون ڪنناٽنننينننننندا هننئنننا جننينننڪننني 
موٽرسائيڪلن تي هلندا هئا يا پننڌ پنينا هنلننندا هنئنا اڄ 

۽ اننهنن و  سناڍا  V9اهي کر  پتي آهنن. اننهنن و  
ٽي چار ڪروڙ رپينن وارينون گنهنرن ۾ گناڏينون بنينٺنينون 

ع واري گنناڏي پننيننو هنناليننان، هننينننننئننر 6236آهننن. آئننون 
ع پيو هلي هر روز منهنجي گهر وارا چنونندا آهنن 6266

ته هنيَء گناڏي قسنطنن تني وٺنون. بنينننڪ منان هنڪنڙي 
ٿي ورتيسين تنه بنينننڪ لنون ئني بننند  Fortunateگاڏي 

ڪننري ڇننڏيننو. وري هننڪ ٻنني گنناڏي ڏٺننيننسننيننن اوشننيننان 
چناننگنن ڪنمننپننني جني، مننون اننهنن کني چنينو تنه گنناڏي 
قسطن تي ڏيندا اٺ ڏهه لک توهان کي اينڊواننس ڏينان 
چيائون قسطن تي ناهي ڪيش تي آهي. اهي اينم پني 
اي، ايم اين اي، ناظم جيڪي بکيا بکيا اهي جنينڪني 
سنڌ ۾ چئبو آهي يهنودا پنينا ڪناٽنينن اننهنن و  لنينننڊ 
ڪروزرون، محل، اندر سئو سئو گارڊ بيٺا آهن، صناحنب 
ننن پناسنني،  هنلني ٿننو تنه ڇنهنه گنارڊ هِننن پناسني تنه ڇننهنه ه 
ايگريڪلچر فارم هائوسز. هينئر ويس پئي ڪنوٽنڙي ان 
کان اڳ نوابشاهه رستي ۾ ڪجنهنه پنينٽنرول پنمنپ ننظنر 
آيا مون پنهنجي گاڏيَء ۾ وينٺنل سناٿنينن کني چنينو تنه 
هي پيٽرول پمپ آهنن هنننن و  گناڏي تني هنڪنڙي بنه 
ڪونهي پوِء اهي ڇو پيا هلن. مون سنان گنڏ هنڪنڙو ٻنه 
لوڪل ماڻهو هئا اهي کلڻ لڳا چنينائنون سنائنينن تنوهنان 

کني خنبنر ڪناننهنني تنه هنن روڊ تني اهني پنينٽنرول پنمننپ 
ڪمنائنڻ الِء ڪنوننه ٺناهنينا وينا آهنن اهني پنينٽنرول پنمنپ 
رڪارڊ ۾ آهن جينڪني رشنوت جنا پنئنسنا اچنن ٿنا اهني 
وائٽ هتان ٿا ٿين. چينائنينن تنه بسنون وٺني ڇنڏينون اٿنن 
پنجاهه پنجاهه اهني اهنڙن رسنتنن تني هنلنن ٿنينون جنتني 
مسافر آهن ئي ڪونه. جڏهن انڪم ٽنينڪنس جنا رٽنرننز 
ايندا آهن تڏهنن چنونندا آهنن تنه فنالڻني ٽنرڪ اينننڊ بنس 
ڪمپني ۽ فالڻي پيٽرول پمنپ منان اسنان هنن منهنيننني 
چاليهه ڪروڙ ڪماينا، هناڻني رشنوت جنا پنئنسنا آهنن ان 
مان هنن کي تڪنلنين  ئني ڪنوننهني چنالنينهنن ڪنروڙن 
مان پنج ڪروڙ جيڪڏهنن ٽنينڪنس ڏينئني ڇنڏينائنون تنه 
انهن جي گهر مان ڇا ويو، اهني تنه سنننڌ جنا پنئنسنا آينا 
هئا ٻه ار  جيڪي ٻه ار  ورهنائنجني وينا. فنالڻني وزينر 
هن سال ٻه ار  ڪمايا هئا اهي ٻه ار  پندرهنن منائنٽنن 
۾ ورهائي ڇڏيائون هر ڪنهنن کني آينا منثنال: ڏهنه ڏهنه 
ڪروڙ، جن ڏهن ڪروڙن تي هن ٽيڪس ڏنو ٽيهه لنک، 

لک بچي ويس اهي ٿيا وائنٽ مننني، اهني  72ڪروڙ  7
پئسا هنڊيَء رريعي هتان ويا دبئي اتني شنينو زيند روڊ 
تي ورتو پالزه پوِء اتان وٺن ٿا نيو يارڪ ۾، نينو جنرسني 
۾، هيوسٽن ۾، ڊيلس ۾، ايل. اي ۾، اتي وڃڻ کناننپنوِء 
پوِء خبر پوندي ته فالڻي سنڌي ايم پي اي جنا ڀنائنينٽنا، 
ڀاڻيجا، ڪننهنن جنو دڪنان فنرننينچنر جنو آهني، ڪنننهنن 
ڪاسميٽڪ ڪمپني آهي اهي سڀ سنڌ جا پئسا آهنن 
جيڪي هتان لٽجن پيا ڀينگ ڪري سنڌ ۾ ڪا شنيِء 
ڪونه ڇڏي اٿن، سنڌ جي ماڻهن کان هر شنيِء کسنجني 
وئي آهي. پاڻ اهي آهيون جيڪي ٽي ويال منانني کنائني 
سگهون ٿنا. سنننڌ ۾ لنکنينن مناڻنهنو اهنڙا آهنن جنينڪني 
لنگهڻ ڪاٽين ٿا. هينئر توهان ڏٺنو فنريند آبناد ۾ بناهنه 
لڳي ارڙهن ڪالڪن تائنينن اينمنبنولنينننس ننه آئني، فنائنر 
برگيڊ جي گناڏي ننه آئني، اهنا آهني هنن دور جني سنننڌ 
ارڙهين ترمنينم کناننپنوِء جني سنننڌ. تنننهنننڪنري ارڙهنينن 
ترميم جو سنڌ جي ماڻهن کي ڇا ملينو؟ پنولنينس کناتنو 
سننننڌ و  آهني پننوِء سننننڌيننن کني ڇننا منلننيننو، سننننڌ جنني 
سپاهين جي پگهار ڪيتري آهي، پنجا  جني سنپناهني 
جي پگنهنار ڪنينتنري آهني، سنننڌ ۾ اسنتناد رڙينون پنينا 
ڪن، جي ايس ٽي، پي ايس ٽي، توهان جنون ٻنه ڌينئنون 
سي ايس ايس آهن انهن کني سني اينس اينس جنو آرڊر 
ڪيئن مليو. انهن جو آرڊر ملڻ وقت ائين ته ڪنوننه هنو 
ڏهه وڏيرا هڪ پاسي بيٺا هئا ڏهه وڏيرا ٻئي پاسي بيٺا 

هئا انهن آرڊر ڏنو هجي. هڪڙي ڇوڪري آهني جنننهنن 
کي آرڊر ڏنو پيو وڃني جنننهنن جني چنوڌاري وينهنه وڏينرا 
بيٺا آهن جنينڪني ان کني آرڊر پنينا ڏينن ٺنج ضنلنعني 
ننناظننم، تننعننلننقنني ننناظننم ۽ اهننا ڇننوڪننري وچ ۾ جننهننڙي 
فقيرياڻني هنجني. سنننڌ ۾ سنننڌينن جني اهنڙي بنينعنزتني 
ڪنهن دور ۾ نه ٿي جهڙي ارڙهين ترمنينم کناننپنوِء ٿني 
آهي. سنڌي ماڻهن کي ٽڪي جو ڪري بکناري ڪنري 
ڇڏيو اٿن. هڪڙو انڪم سنپنور  پنروگنرام عنمنران خنان 
جي حڪومت ۾ هليو جيڪا سٺي ڳالهنه هنئني، جنو ان 
جو نالو احساس پروگرام هو، ان تني اينئنن ڪنوننه هنو تنه 
ڪو پي ٽي آِء جو جهننڊو لڳنو پنينو هنجني. هناڻني وري 
انڪم سپور  پروگرام جا ڪارڊ ڏيندا ۽ چوندا بينظينر 
ڏنو آهي. عمران خان جي حڪومت ۾ عمنران خنان ڏننو، 
نواز لنينگ جني حنڪنومنت ۾ ننواز ڏننو، هنينننئنر شنهنبناز 
شري  جي حڪومت آهي ته بجيٽ اها ٺاهيندي. هناڻني 
ووٽننن جنني منننننوورنننگ ٿننا ڪننن. اهننا سننڄنني ٺڳنني آهنني 

 ارڙهين ترميم جي نالي تي. 
زاهده ابڙو: اياز صاحب توهان هينئر ڳالهه پئي ڪوئوي 
جيڪي ماڻهو سياست ۾ اچن ٿا پيرين اگهاڙا هوندا آهن ۽ 
پوِء انهن وٽ ايتري دولت جمع ٿي وڃي ٿي، هيترو وقت 
ٿيو آهي ڇا سبب آهي جو توهان اهو سڀ ڪجهه نه ٺواهوي 
سگهيا آهيو ۽ توهان کي پاڪستان جي سويواسويوت جوي 
ڊائنامڪس جي به خبر آهي ته توهان بغير پئسوي جوي 
اليڪشن نٿا کٽي سگهو توهان ڪيستائين ايئن خوالوي 
هٿن سان اليڪشن وڙهندا رهندا توهان سنڌي ڊائسپوورا 
کان فارين فنڊنگ ڇو نٿا وٺو انهن کي چئو ته اهي توهوان 
جي مدد ڪن ته جيئن توهان اليڪشن کٽي پارليامينوٽ 

 ۾ اچي سگهو.
سنننڌي ڊائسنپنورا هنمنينشنه منون کني اياز لطيف پليجو: 

ايئن چوندو آهي آئون اننهنن جنو خناص ٿنورائنتنو آهنينان. 
اورسيز، آمريڪن، ڪنئنننينڊينن، بنرٽشنرز، سنعنودي عنر ، 
گل ، فاريسٽ، هميشه ويندو آهيان تنه منون کني چنونندا 
آهن ته پنهنجو اڪائونٽ نمبنر ٻنڌاينو تنه تنوهنان کني ٻنه 
هزار ڊالر موڪنلني ڇنڏينون، پننندرهنن سنئنو ڊالنر منوڪنلني 
ڇڏيون، تنوهنان جني الِء هنتني چننندو گنڏ ڪنرينون. آئنون 
هميشه انهن کي اهو چوندو آهنينان تنه اڃنان اسنان اهنڙي 
ڪا وڏي تحريڪ شنروع نناهني ڪنئني جنننهنن ۾ اسنان 
کي ڪنروڙينن رپنينا کنپنن. اڳنينن النينڪنشنن ۾ ڪنجنهنه 
دوستن مون کي ڪجهه پئسا موڪليا جنننهنن ۾ هنتنان 

 



    2222مئي   40 |

 

جا ۽ ٻاهر جا سنڌي شامل آهن، پر هينننئنر ڪنابنه اهنڙي 
تحريڪ ڪونهي هڪڙا دوست اهڙا هوندا آهنن جنينڪني 
وڃي رڳو چندي جون سدائون هنڻننندا آهنن تنه منال کنپني 
اسان انهن مان ڪونه آهيون، توهان جني عنزِت ننفنس بنه 
هجڻ گهرجي. ايئن نه ته هر جاِء تي جهولي وڇائي وينٺنا 
هجو، ها جهولي تڏهن وڇايون جڏهن سننڌ ۾ ڪنا وڏي 
تحريڪ هاليون. اسان جي ضرورت ته آهي ته اسنان جني 
هر ضلعي ۾ آفينس هنجني ۽ ان جني الِء پنئنسنا کنپنن. 
جنهن ۾ ڪاٿو لڳائجي ته هر ضلعي ۾ ٽني چنار لنک 
ساليانه خرچ ايندو، وري پنجاهه هزار جي منوٽنرسنائنينڪنل 
به هجي، پر آفيسن کنولنڻ الِء اسنينن ٻنينن مناڻنهنن کنان 
چندو وٺون اهو سٺو نٿو لڳي اسان جا دوست اڀرن سبرن 
حننالننن سننان پنننننهنننننجننن گننهننرن جنني ڪنننننهننن ڪننمننري ۾، 
ڪنهن ڪيبن ۾ آفينس کنولني وينٺنا آهنن. جنينڪنڏهنن 
اسنان سنننڌ ۾ اهنڙي ڪننا جندوجنهنند ڪنرينون جنننهنن ۾ 
لکين ماڻهن کي موبالئيز ڪجي پوِء ته چندو وٺنڻ جني 
ڳالهه ٿي سگهي ٿي، پر روٽين ۾ جهولي جهليو بنينٺنو 
هجي اها خرا  ڳالهه آهي. ٻي ڳالنهنه تنوهنان ڪنئني تنه 
اهڙي سياست مون جهنڙو مناڻنهنو ڪنينسنتنائنينن ڪننندو. 
سچي ڳالهه اها آهي ته مون کي ان ۾ مزو ٿو اچني هنن 
سنينناسنت جنني منناڊل ۾ مننون کنني ڪنا زوري زبنردسننتنني 
ڪونهي مون کني منزو ٿنو اچني تنه آئنون آزاد آهنينان ۽ 
جيڪا راِء ڏيڻ چاهيان ڏيئي سگهان ٿو. تنوهنان ڏٺنو تنه 

G.D.A  پي ٽي آِء سان گڏ هئي آئونG.D.A  جو جنننرل
جي اينم اينن اينز پني ٽني آِء  G.D.Aسيڪريٽري هئس 

کي وو  پنئني ڪنينو، منون ڪنراچني کنان ڪنننڌڪنو  
تائنينن جنزينرن تني منارچ پنئني ڪنئني ۽ بنينداري منارچ 
ڪري ڪراچي جي پريس ڪلب تي اچي بس ڪنئني ۽ 
عمران خان کي للڪاريو ۽ جزيرن کي رد ڪنينو. تنوهنان 
ڏٺو ته بحريه تي سڄي سنڌ کني منوبنالئنينز ڪنينوسنينن. 
آئون سيپٽمبر، آڪنٽنوبنر ۾ آمنرينڪنا ۾ هنئنس ۽ اتني 
مون کي دوستن چيو ته توهان جي پارٽني اينڏي سنينلن  
ميڊ ۽ خود انحصار آهي جو توهان جي پارٽي هفنتنو ننه، 
ڏهه ڏينهن نه پر ٽيهه ڏينهن مسلسل احتجاج ڪينو هنو 
اها پارٽي جي مرڪزي ليڊرشپ آهي جنهن ڪنم پنئني 
ڪيو. ايم اين اي، ايم پي اينز کني ڇنا ڪنبنو، اينم اينن 
اي، ايم پي اي ٿي مال ڪمائبو. مال ڪنمنائني پنوِء ڇنا 
ڪبو، هڪڙو ماڻهو هڪڙي وقت تي ڇهه بيدا ته ڪونه 

۾ کننڻنني ٻننن ڪننالڪننن ۾  V9کننائنني سننگننهننننندو. هننو 
ڪننراچنني پننهننچننننندو آهنني، آئننون ويننگننو ۾ کننڻنني اڍائنني 
ڪالڪن ۾ پهچندس. هو قطر اينئنروينز ۾ کنڻني بنزننس 
ڪننالس ۾ سننفننر ڪننننندا، آئننون اڪننانننامنني ڪننالس ۾ 
ويندس. هو سڄي سنڌ ۾ قابل نفرت آهن، صنرف اهني 
ماڻهو انهن کي سناراهنينن ٿنا جنن مناڻنهنن جنو اننهنن ۾ 
ڪم آهي، پرپٺ وڃي اهني بنه اننهنن کني گنهنٽ وڌ ٿنا 
ڳالهائينن. اسنان جني سنڄني سنننڌ ۾ عنزت آهني، وقنار 
آهي. اسين پنهنجي راِء رکي سگهون ٿنا. رڳنو آئنون ننه 
جيڪي به سچو گس وٺن ٿا، وٺو رسنول بنخنش پنلنينجنو 
کي جيڪو نه ايم اين اي هو نه ايم پي هو، نه سنينننينٽنر 
هو، نه وزير هو ڪير سڃاڻي ٿو محمد عنلني بنوگنرا کني 
ينا سنننڌ جنا نننگنران وزينراعنلنيو کنڻنني وٺنو. رسنول بنخننش 
پليجو تاريو آهي، آِء ڪون آهي، اميد جني روشننني جنو 

 Beacon of Hope Excellence andمنننينننننننار آهننني، 

Commitment and Dedication  ،جنني ايننم سننينند آهنني
اسڪالر هو، ليکڪ هو، پنهنجي سڄي زندگي ڏننائنينن. 
جي ايم سيد صاحب ڪنو اينم اينن اي ينا اينم پني اي 
هننو، ڪننجننهننه ڪننونننه هننو. حننينندر بننخننش جننتننوئنني ڇننا هننو 
ڪجهه ڪونه هو، سڄي سنڌ ان کي سڃاڻي ٿي هنو بنه 
ايم پي اي، ايم اين اي ڪوننه هنو. منهناتنمنا گناننڌي ڇنا 
هو، هو گورنر هو يا انڊيا جو چي  منننسنٽنر هنو، ڪنجنهنه 
ڪونه هو. منڊيال جيل ۾ پيو هو پوِء وري االئنس اتحناد 
۾ گورنمينٽ ٺهي. ڀڳت سنگهه جي تصوير اننڊينا جني 
هر ٿاڻي ۾ پويان لڳي پئي آهي يا فوٽو لڳو پنينو آهني 
، وزينر  نيتا جو. پاڻ تقريرن ۾ ڇا چوندا آهيون وزير اعلنيو
اعظم، پاڻ چوندا آهنينون دودو، هنينمنون اهني ڪني وزينر 
اعليو هئا، ڪي وزيراعظم هئا يا ايم پني اي هنئنا. پناڻ 
اردو ڳالهائيندڙن مان پيار ۽ عزت سان نالو ڪنهنن جنو 
ٿا وٺون. شعيب ڪن ڪٽا، ڪنامنران مناڌوري ينا فناروق 
ڪمانڊو، پاڻ نالو وٺون ٿا اديب رضوي، حڪيم سعيند. 
اديب رضوي ڪير آهي ماڻهن جا آپريشن وينٺنو ڪنري. 
پاڻ مهدي حسن جنو ننالنو وٺنون ٿنا، منهندي حسنن ڪنو 
وزير اعليو هو يا في  احمد في  يا احمد فراز يا شنينو 
اياز يا لطي  سائين. بادشاهه تنه ڪنلنهنوڙا هنئنا، لنطنين  
سائين ته ڪراڙ ڍنڍ تي ڀٽ تي ويٺو هو ڪير پڇڻ وارو 
به ڪونه هئس پنهنجي منهن پئي پنڌ هنلنينو ان ڪنري 
تاريو ۾ انسان ڪهڙي شيِء سان گڏ آهي اها فرق ٿني 
ظاهر ڪري. آئون اها ڳالهه وثوق سان ٿو چنوان تنه سنننڌ 
۾ ڪنهن به پارٽيَء جي ليڊر کي ڪٿي وڃڻنو آهني تنه 
ان کي سڄي پارٽيَء کي موبالئيز ڪري اتي ماڻهو گنڏ 
ڪرڻا آهن. اياز لطي  پليجو ڪڙيو گهنور ٿو وڃي اتي 
هزارين ماڻهنو گنڏ ٿنا ٿنينن، کنورواهنه ٿنو وڃني، منٺني ٿنو 
وڃي، الڙڪاڻي ٿو وڃي، ٽنڊي باگي ٿو وڃي جنينڏاننهنن 
وڃون ٿا اتي هزارين ماڻهو گڏ ٿي ٿا وڃن. اسنان ڪنٿني 
به ڪا ڪوشش نٿا ڪريون، پئسا ڪونه ٿنا ڏينون. ٻنينن 
ضلعن مان بسون ڀرائي يا ڪنهنن ار  پنتني کنان مندد 
ڪونه ٿا وٺون، ماڻهو مون سان پيار ٿا ڪن مون کي ان 

نننٿننو  Deserveپنيننار کننان وڌيننڪ ڇننا کننپني. آئنون اينتننرو 
ڪريان جيترو ماڻهو مون سنان پنينار ڪنن ٿنا منون کني 
اڃان وڌيڪ ڪم ڪنرڻ کنپني. سنننڌ جنا مناڻنهنو جنينتنرو 

 اسان کي عزت ڏين ٿا اڃان وڌيڪ ڪم ڪرڻ کپي. 
زاهده ابڙو: هينئر ٻن ڊويزنن ۾ بلدياتي چونڊون ٿيڻ 

 واريون آهن ڇا توهان جي پارٽي ان ۾ حصو وٺي پئي؟
نه صنرف وٺني پنئني پنر آئنون هنينننئنر اياز لطيف پليجو: 

زاهده ابڙو کي چوان ٿو ته اها ماتلي مان بيهني ينو سني 
نناظننم الِء ينا ينو سني مننينئننر الِء. پناڻ منڊل ڪنالس جننا 
ماڻهو آهيون، زاهده ابڙو هڪڙي ڪمينٽنينڊ ادينب آهني، 
پاڻ هڪ لنينکنڪ آهني اهنو تنه آئنون هنڪنڙو منثنال پنينو 
ڏيان، پر سنڌ ۾ جيڪي پڙهيل لکيل ماڻهو آهنن چنون 
ٿا ته سنڌ جو عوام نڪري ئي ڪونه ٿو ۽ هو پناڻ کني 
ڏسن ته اهي پناڻ بنه ننڪنرن ئني ڪنوننه ٿنا، هناڻني آئنون 
آهيان آئون سڄو ڏينهن سنڌ ۾ تقريرون پيو ڪرينان تنه 
عورتن کي برابريَء جنا حنق ڏينو. هناڻني تنوهنان کني جنو 
خبر پوي ته اياز لطي  پليجي جي زال پنڙهنينل آهني ۽ 
هوَء چوي ٿي ته آئون جا  ڪريان، پر اياز لنطنين  چنوي 
ته تون برقعي کنانسنواِء ٻناهنر ڪنوننه ننڪنرننديننَء ۽ هنوَء 
چوي ته آئون گاڏي هالئڻ سکان ٿي ته اياز لطي  چوي 

تنه خننبنردار تننون گنناڏي ڪنونننه هننالئنيننننديننَء، ايناز لننطنينن  
پليجي جي ڌيَء کي ڪار هالئڻ نٿي اچي هو پنهننجني 
ڌيَء کي آمريڪا نٿو وٺي وڃني سنڄنو ڏينننهنن گنهنر ۾ 

ايجوڪيشن ۾ نٿي پنڙهني -بند ٿي پئي آهي ۽ هو ڪو
سگهي، پر خبرون وڏيون ٿو ڪري ٻناهنر تنقنرينرون ڪنري 
پيو عنورتنن جني بنرابنريَء جنون، اهني تنه سننندس هنوائني 
خبرون ٿيون. تنهنڪري ڳالهينون اهني ڪنجنن جنينڪني 
اسين ڪري سگهون. سنننڌ جنو منڊل ڪنالس، سنننڌ جنا 
رٽائرڊ استناد اننهنن کني هنينننئنر بنينهنڻ کنپني. سنننڌ جنو 
ماڻهو ان ڊپ ۾ بيٺو آهي ته االئي کٽيننندس االئني ننه. 
ارسطو به سوچيو پنئني تنه کنٽنيننندس االئني ننه، روالنفنقنار 
علي ڀٽو به ڦاسيَء تي چڙهڻ کان پهرينن سنوچنينو پنئني 
ته کٽِيندس االئي نه ڪهڙيون خبرون پيا ڪنرينو زنندگني 

غلطي ڪرڻ ۽ وري عنمنل ڪنرڻ  Trial and Errorآهي 
جو نالو. جيڪو هني جنهنان ٺنهنينو پنينو آهني اهنو سنڄنو 

جننو نننتننيننجننو آهنني. هننينننننئننر  Trial and Errorجننهننان 
اليڪشن چئن ڊويزنن ۾ الڙڪاڻو، سکنر، منينرپنورخناص، 
نننوابشنناهننه ۾ انننائننونننس ٿننيننون آهننن ۽ چننئننننني ۾ اسننان 
اليڪشن ۾ حصو وٺنداسين قومي عوامي تحريڪ جني 
پليٽ فارم تان، سيٽني جني نشنان تنان. سنامنهنون ڪنو 
هڪ ڪروڙ وو  کڻي اسان هڪ وو  کنڻنون تنڏهنن بنه 
مقابلو ڪنداسين ته جيئن تاريو اسان جني الِء اينئنن ننه 
چئي سگهي ته اسان رستي تان لنگهياسين ته صحيح، 

 پر پنهنجو ڪو نشان ڪونه ڇڏيوسين. 
 يي اعجاز هي ُحسن آوارگي ڪا
 جهان ڀي گئي داستان ڇوڙ آئي

اسان هر رستي تان لنگهنداسين اتي نشان ڇڏينننداسنينن 
 ۽ مقابلو ڪنداسين اڳتي وڌندا وينداسين. 

زاهده ابڙو: اياز صاحب توهان فيڊريشن جي سويواسوت 
ڪريو ٿا توهان قانوندان به آهيو توهان پنهنجي هڪڙي 
راِء به رکندا هوندا ته وسيال اصل ۾ صوبن جا هوندا آهون، 
پر جيڪڏهن عملي طور تي ڏٺو وڃي ته صووبون کوي 
وسيلن تي مالڪي جو حق حاصل ڪونهي. وفاق ۾ ٻه يوا 
ٽي اهڙيون وزارتون هئڻ کپن باقي وسيلن جون وزارتوون 
صوبن وٽ هئڻ کپن توهان جو ڇا خيال آهي ته مورڪوز ۾ 

 وسيلن جي وزارت هجڻ کپي يا نه؟
 اياز لطيف پليجو: 

 مون کي مون پرين ٻڌي وڌو ٻاڙ ۾،
 اڀا ايئن چون ته متان پانڌ پسائيين.

ته سنڌ سان اهو حشر ڪو پنجابين، پشتونن ينا بنلنوچنن 
ڪيو آهي. سنڌ جي وسيلن تي آص  زرداري صناحنب، 

اينننٽ ” انور مجيد جني آزاديَء الِء اسنٽنينننڊ وٺننندو آهني 
سنينننينٽ جني چنينئنرمنينن ينوسن  “  سي اينٽ بجاديننگني

رضا گيالني کي کٽرائڻ الِء سوين ٺاهه ڪيائين. هينننئنر 
ايننڪ زرداري سننڀ پنني ” بننه آصنن  زرداري چننوي ٿننو تننه 

پر جڏهن سنڌ جي وسيلن جي ڳالهه اچني ٿني تنه “  ڀاري
چون ٿا اسان جو وس هلي ڪونه ٿو. ڪوئلو اينگنرو کني 
ڏيئي ڇڏيائين پوِء جيئن اينگرو وارا پيا ڪن اننهنن کني 
ڪير چوڻ وارو ڪونهي، پوِء دودو ڀيل قتل ٿو ٿي وڃني 
ان جو الش پيو هجني پنئنسنا ڏينئني ٺناهنه ٿني وڃني ٿنو. 
سنڌ ۾ ڏسو ڪيئن الش پيا آهن، نمنرتنا ڪنمناريَء جنو 
الش، دودو ڀيل، نوشين ڪاظمي، روبينا اڄڻ، نائال رنند، 
تانيه خاصخيلي، ناظم جوکيو سنڌين جا الش ئني الش 
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پيا آهن، قرت العين بلوچ. چون ٿا وس ڪونه ٿنو هنلني. 
رڳو پراسيڪيوشن کي چئي اي  آِء آر ڪٽرائي ان کني 
جيل ۾ وجهڻو آهي. هڪڙي ڏينهن آئون ڪراچي پنئني 
ويس ته مون کي ڪنهن ٻڌايو ته هڪ وفناقني وزينر جني 
فيڪٽري پئي لڳي جيڪو پيپلز پارٽي جو آهي. ان ۾ 
ڇهه سئو يا هزار مالزم آهن اهي پنجا  منان وٺني آينو 
آهنني ۽ پننارٽنننننر سنننننڌ جننا منناڻننهننو آهننن. هننتنني جننيننڪننا 
فيڪٽري يا انڊسٽري لڳي ٿي ان ۾ يا ته پشتنون وينٺنا 
آهن يا پنجابي، اسان جا سنننڌ ۾ مسنتنقنل طنور رهننندڙ 
چاهي پشتون هجن يا پنجابي يا اردو ڳنالنهنائنڻ وارا، پنر 
جيڪي ڪلهه آيا ٽيو ڏينهن آيا اهي سينيٽر پينا ٿنينن. 
سينيٽ جو مطلب ڇا آهي، سينيٽ قوم کي رينپنرينزننٽ 
ڪنري ٿنني. سنيننننينٽ ۾ بنرابننري ڇنو آهني. آمننرينڪنا ۾ 
پنجاهه رياستون آهن هر رياست مان ٻه ايم اين اي آهنن 
۽ آبنناديَء مننطننابننق ايننم ايننن اي آهننن، پننر سننينننننيننٽننر هننر 
رياست مان ٻه آهن. انهن الِء آمريڪا ۾ شنر  ڪنهنڙي 
آهي ته ڪانگريس مين ٿيڻ الِء جيڪو ڪانگريس جني 
اليڪشن ۾ حصو وٺڻ چاهي ٿو اهنو پنننجنن سنالنن کنان 
ان رياست جو شهري هجي ۽ سينيٽر ٿيڻ الِء اهو سنتنن 
سالن کان ان رياست جو شهري هنجني ۽ آمنرينڪنا جني 
صنندر الِء چننون ٿننا تننه اهننو پننينندائشنني آمننريننڪننن هننجنني. 
پنهنجو ۽ پنهنجي قوم جو تحفظ ٿا ڪنن، منالئنينشنينا 
۾ ڇا آهي مالئيشيا الِء آهي ڀومي پنتنرا منعنننيو ڌرتنيَء 
جننو ٻننچننو. سننعننودي عننر  ۾ وڃننو بننزنننس ڪننريننو سننڄننو 
ڪناروبننار ڪننفننيننل و  آهنني. دبننئنني ۾ وڃنني ڪننمننپننننني 
کوليو اڌ ڪفينل و  آهني. سنننڌ ۾ جنينڪنو اچني ٽنپنڙ 
کڻي هليو وڃني، سنننڌ جنا سنڀ وسنينال هنلنينا وينا آهنن. 
ارڙهننيننن تننرمننيننم جننو فننائنندو سنننننڌ جنني عننوام کنني مننلننڻ 
گهرجي. ان جي الِء هي پڇن ڪونه ٿا. يڪندم پنهنرينون 
آرگيومينٽ پيپلز پارٽي ڪهنڙو ڪننندي اهني اسنان جنو 
فالڻو ڪرپٽ ماڻهو آهي ان کي وزير تنه ٺناهنينو. النطناف 
حسننيننن جننو پننهننريننن مننطننالننبننو ڪننهننڙو هننوننندو، ڪننامننران 
ماڌوري، فاروق دادا، فالڻي لمبا کي جنينل منان ڪنڍو ۽ 
ان کي پوِء وزير ڪريو ته جيئن عوام ۾ هڪڙو مئسيج 
وڃي ته ٻيا دهشتگرد سمنجنهنن تنه اننهنن جني چنوڻ تني 
هلنداسين ته آخر ۾ هو اسان کني ڇنڏائنيننندا بنه ۽ اسنان 
کي وزارتون به ڏيندا هي به ايئنن ٿنا چنون تنه جنينڪنا بنه 
ڪرپشن ڪريو، وري جڏهن اسان جو اقتدار ايندو تنوهنان 
کي وزير ڪنداسين، توهان کي سنينننينٽنر ڪنننداسنينن تنه 
جيئن اهو مئسيج عام ٿئي ته اسان سان گنڏ ڪنرپشنن 
۾ هننجننو تننه اسننيننن تننوهننان جننو تننحننفننظ ڪنننننداسننيننن. 
تنهنڪري سنڌ جي مناڻنهنن کني اننهنن جنا وسنينال منلنڻ 

 کپن، انهن تي ڪمپرومائيز پ پ ٿي ڪري. 
زاهده ابڙو: لئنڊ رفارمز تي سنڌ صوبي جي سياستدانن 

ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ ڪيترو ڪم ڪويوو آهوي. ان 
کانسواِء سماج سڌارڪ ڊونر ايجنسين کي به پئسا ملنودا 
ته اهي پراجيڪٽ ٺاهي ڏين، پر اصالحات جوو فوائودو 

ع جي حساب سان اهي 0000عام ماڻهو کي نٿو پهچي. 
ڪهڙيون لئنڊر فارمز آهن جن سان عام ماڻهو کي فوائودو 

 رسي سگهي.
انسنان ارتنقنا ۾ ان ڪنري ڪنامنينا  اياز لطيف پليجو: 

ٿيو آهي جو ان پاڻ کي تبديل ڪيو. ڊارون کان ڪنهن 
پنهنننجني بنقنا ۾ ڪنامنينا   Speciesپڇيو ته ڪهڙيون 

وينون آهننن، ڇنا اهني جنينڪنني سنڀ کنان طناقنتننور آهننن؟ 
پڇيائين ته ڇا اهي جيڪي سڀ کان رهين “  نه”چيائين 

جنوا  ڏننائنينن تنه اهني ڪنامنينا  بنقنا “  نه”آهن چيائين 
ماڻين ٿيون جيڪي پاڻ کي تنينزيَء سنان تنبندينل ڪنن 
ٿيون. پاڻ جڏهن آمريڪا ۾ هوندا آهنينون تنه اينئنرپنور  
تني الئنينن ۾ بنينٺنا هنونندا آهنينون جنينسنينن ننمنبنر اچنني 
تيسين اميگريشن ۾ بيٺا آهيون. چاهي دنيا جو ڪنوبنه 
ايئرپور  هجي. وري جڏهن ڪراچي پهچننندا آهنينون تنه 
هن کان اڳيان نڪري وياسينن، هنن کنان اڳنينان ننڪنري 
ننتننان ڪننري جننلنندي ڊوڙي نننڪننرڻ جنني  وينناسننيننن هِننتننان ه 
ڪندا آهيون. ڪووڊ واري کي هي پرچي ڏيکاري سينن، 
خبر آهي ته هت سنڀ ائنينن ئني پنينا ڪنن. تنننهنننڪنري 
جڏهن سڀ ايئن پيا ڪن ته توهان به اينئنن پنينا ڪنرينو. 
ڀ ٽي صاحب جڏهن لئنڊ رفارمز ڪيون ته زمنينن غنرينبنن 
کي ڏيڻ جي بنجناِء وڏينري زمنينن پنننهنننجنن هنارينن جني 

ايڪڙ هئي ته ماڻهن کي ڏينڻ  6222نالي ڪري ڇڏي. 
ايڪڙ پنهنجن هارين جني ننالني ڪنري  322، 322بجاِء 

ڇڏي. بي نامي ملڪيت ڇا آهي؟ توهان ڇا ٿا سمجنهنو 
ته نواز شنرين  جني سنڄني منلنڪنينت سننندس ننالني تني 
هوندي، آص  زرداري جي منلنڪنينت سننندس ننالني تني 
هوندي، عمران خان جي ملڪيت سندس نالي تي آهني، 
پر جيڪا جنهناننگنينر تنرينن ۽ عنلنينم خنان جني هنونندي، 
جيڪا زرداري صاحب جي مٽن ۽ مائٽن جي نالي سنان 
هوندي سا هاڻي انهن جي آهي. هاڻي ليڊر رفنارمنز جني 
نننالنني تنني زمننيننن ورهننائننجنني وئنني. ڊونننر ايننجنننننسننيننون 
پاڪستان ۾ ڏسن پيون تنه خنلنق اينئنن ئني پنئني هنلني. 
هڪڙو با  روم ٺنهنرائنينن ٿنينون، هنڪنڙو فنوٽنو ڪنڍي 
موڪلين ٿيون. جوهيَء ۾، ڊرگهه باال ۾ فالڻي تننظنينم 
با  روم ٺهرايو. ان با  کي اسنتنعنمنال ڪنرڻ الِء ڪنو 
آهي ئي ڪونه ان ۾ ڪنبنوتنر ۽ گنڏهنه وينٺنا آهنن. هنننن 
بجيٽ وٺي ڇڏي با  روم ٺهنرائني ڇنڏينو. ٿنر ۾ کنوهنه 
کوٽرائين ٿا، پر پوِء منوٽني تنه ڏسنو تنه ان منان پناڻني بنه 
نڪري پيو يا نه؟ ڇهن مهينن کانپوِء اهو کوهه آهي ئي 
ڪونه ان ڪري مسلسل مانيٽرنگ ۽ ايويليوئيشنن جني 
ضرورت آهي. پنننهنننجنو منرشند سنائنينن چنئني وينو آهني 

 )شاهه ڀٽائي(: 
 هڻڻ هڪلڻ ٻيلي سارڻ

 اي مانجهائين مَرڪ
 وجهن تان نه فرق

 رڪ وهنديَء راند ۾ 
اسان وياسينن پنئني رسنتني تني هنڪ زبنردسنت بنلنڊننگ 
پئي ٺهي فشريز  ڊپارٽمينٽ جي، مون کي ڪنهن چينو 
ته سائين اها خانگي هوندي، مون ان کي چنينو تنه اينتنرو 
خرچ معنيو سرڪاري ۽ اهڙا افعال آهن معنيو سرڪاري 
آهننني. ڇننناڪننناڻ جنننو بنننلنننڊننننگ ٺننناهننني بنننجنننينننٽ کنننائننني 
ايلوڪيشن ڪرائي اتني پنوسنٽنننگنون وٺني پنئنسنا کنائني 
فرنيچر رکي هاڻ بلڊنگ پئي ڌوڙ پائي. هاڻي اسنڪنول 
هجي نه هجي، ليبارٽري هجي نه هجني اننهنن جنو ڪنم 
اينتنرو ئني آهنني. وفناق بنه تنوهنان سنان ايننئنن ٿننو ڪننري. 
توهان غور ڪيو آهي ته سکر کنان منلنتنان جنو منوٽنروي 
ڪنهن ٺاهيو آهي اهو سي پنينڪ تنحنت ٺنهنينو آهني ۽ 
چائنيز ڪمپني ٺاهيو آهي، جيڪنو اي ون ٺنهنينل آهني 
۽ ڪراچيَء کان حيدرآباد تائنينن جنينڪنو منوٽنروي آهني 
سو لوڪنل ڪنمنپننني کني ڏننو وينو اننهنن هنڻني ڀنينننگ 
ڪري ڇڏي. هنن جي عالئقي ۾ جينڪنو ٺنهنينو اهنو اي 
ون جيڪو م بو  هجي جيڪو هنلني. سنننڌ درويشنن، 
فقيرن، يتيمن، بکين، ڀينگين، مستن، چرين، پاگلن جنو 
وطن آهي، انهن جو ڪو ڌڻي سائين آهي ڪنوننه، اننهنن 
کان ڪو پڇڻ وارو آهي ڪنوننه جنينئنن وڻنينن بنلنڊننگنون 
ٺاهين، روڊ کائي چٽ ڪري ڇڏين. ڀنينننگ ڪنري، منال 
کائي، حيدرآباد جو ايئرپور  هلي پيو ڪونه پنينو هنلني. 
مال ٺاهي، پوسٽنگنون ڪنري مناڻنهنو پنئنسنا ڪنمنائنيننندا 
هوندا، ادرا ٺهيا پيا آهن، ڪوڙيون يونيورسٽيون ٺنهنينون 

 پيون آهن، شاگرد آهن ئي ڪونه. 
زاهده ابڙو: اياز صاحب توهان جيڪا سنڌ جي ابوتوري 
واري صورتحال ٻڌائي آهي اها ڪيئن تبديل ٿي سگهوي 
ٿي؟ توهان سياستدان آهيو ۽ توهان جو تعلق هڪ اهوڙي 
خاندان سان آهي جيڪو علمي ۽ ادبي به آهي ڇا تووهوان 
جي پنهنجي پارٽي جي ايجنڊا ۾ تعليم سڀني کان مٿوي 

 آهي؟
ٽاپ تي، آئنون سنمنجنهنان ٿنو تنه اهنو اياز لطيف پليجو: 

بيانيو ته اسين مظلوم آهيون اهو بنه صنحنينح آهني، پنر 
مير  کانسواِء اسان جو ڪوبه مستقبل ڪوننهني. آئنون 
توهان جي رريعي سنڌ جي ٻارن کني اپنينل ٿنو ڪنرينان، 
نننوجننوانننن کنني، ادڙيننن کنني، ٻننارڙيننن کنني اهننا جننيننڪننا 
سننرڪنناري نننوڪننري ۽ وڏيننري جنني پننويننان ڊوڙڻ ان جننو 
فيوچر ٻه ٽي سال آهي ان کانپوِء ان جو ڪوبه مستنقنبنل 
ڪونهي، پوِء خانگي دنيا آهي. ايلنن مسنڪ پنينو هنلني، 
نڪ ۽  ٽيسالئون پيون هلن، بل گيٽ پيو هنلني، فنينس ب 
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ٽوئيٽر جا باني پيا هنلنن، منينٽنا پنينو هنلني، اينمنزون پنينو 
هلي. اهي سڀ سرڪاري شنينون ڪنوننه آهنن اهني سنڀ 

اهي سنڀ خناننگني شنعنبني  A.B.N.Bخانگي آهن. اوبر، 
۾ آهن ۽ اربين رپيا ڪمائين پيا. اتي ڪونه ڏسننندا تنه 
ڊوميسائل ڪٿان جو آهي ۽ ڪهڙي وڏينري جنو مناڻنهنو 
آهي. ڪارپوريٽ سيڪٽر ۾ نوڪري ملندي مينر  تني 
۽ سنننننڌ جننو منناڻننهننو مننيننر  کننان پننري آهنني، سنننننڌ جنني 
تعليم به سنڌين ئي تباهه ڪئي آهني، جنينڪنو ڳنڙهني 
ياسين جو اسڪول تباهه آهي يا سيتا جو يا جنگشاهني 
جو يا جهنمنپنينر جنو اتني هنينڊ مناسنتنر ڪنينر آهني، اتني 
سيڪريٽري ايجوڪيشن ڪير آهي، ڊائريڪٽر اسڪنولنز 
ڪير آهي، صوبائي وزير ڪير آهني؟ کنڻني هنڪنڙو دور 

ايننننننم هو جنهن ۾ نسرين جنلنينل ينا 
اي جنننلنننينننل وينننٺنننا هنننئنننا جنننن 
تعلينم کني تنبناهنه ڪنينو ينا 
هينلنٿ ۾ صنغنينر احنمند هنو 
جنننننهننن صننحننت کنناتنني جنني 
ٻيڙي ٻوڙي، پر ان کانسواِء 
باقي سنڀ دور ۾ سنننڌي 
وزيننننننر آهننننننن، سنننننننننننننڌي 
سيڪريٽري آهنن، هناڻني 
کننڻننني پ پ راجنننپنننوت 
صنننناحننننب کنننني چننننينننن  
سيڪريٽري آندو آهي، 
ايننم ڪننيننو ايننم کنني 
خننوش ڪننرڻ الِء، پننر 
هننننننونننننننئننننننن چننننننينننننن  
سيڪريٽري به اسنان 
جنننا سنننننننڌي هنننونننندا 
آهننن. تننعننلننيننم جننو 

مطلب مير  آهي، هن وقت سنڌ جنون 
يونيورسٽيون تباهه آهن، سنڌ جون يونيورسٽينون ڳنرينون 
ڳريون فيون وٺن ٿيون، پنر منو  ۾ اهنا تنعنلنينم ننٿنينون 
ڏين. هڪڙي هڪڙي يونينورسنٽني ۾ ڏهنه کنان چنالنينهنه 

 37هزار تائين داخالئون ٿين ٿيون جيڪڏهن في شاگنرد 
هزار في سيمنينسنٽنر وٺننندا هنجنن ۽ ان ۾ هنزار  62کان 

ڪروڙ ۽ جي ٽيهه هزار شاگرد تنه  37هزار تي  37شاگرد 
ٽيهه ڪروڙ، چالينهنه ڪنروڙ منهنيننني ۾، خنرچ پنننج ڏهنه 
ڪروڙ آهني، اضنافني اسنتناد رکنينل آهنن. ڪنراچني کنان 
ڪنڌڪو  تائين هليا وڃنو تنوهنان کني اضنافني اسنتناد 
رکيل ملندا. حيدرآباد جو هڪنڙو اسنڪنول آهني جنننهنن 
جو نالو نٿو کڻان جنهن ۾ مون کي ٻڌايو وينو تنه ان ۾ 
ينارهنن ٻنار آهننن ۽ سنتناوينهننه اسنتناد منقننرر ٿنينل آهنن ۽ 
ستاويهن استنادن منان هنڪنڙي هنڪنڙي جني لنک ڏينڍ 
لک پگهار هوندي ۽ ڪنٿني وري ٻنه سنئنو ٻنار آهنن تنه 
هڪڙو استاد آهي، ايئن وري سنڌ جون اسنپنتنالنون ڏسنو 
۽ سڀ ادارا ڏسو، سنڌ جي عندلنينه ڏسنو، سنننڌ جنا سنول 
جج، جڊيشل مئجسٽريٽ ڪيس هلن پيا، ايڊجرننمنينننٽ 
ٿين پيون ڪيس هلن ئي ڪونه ٿا، مناڻنهنن کني رلنين  
ملي نٿو، تاريو تي تاريو پئي ملي. سننڌ ۾ سنڀ کنان 

ڪننٿني هنئني الڙڪناڻنني ۾ بنيننننظننينر ڀنٽننو،  HIVوڌينڪ 
روالننفننقننار عننلنني ڀننٽننو ۽ فننريننال جنني ضننلننعنني ۾ جننتننان 

 HIVاليڪنشنن کنٽنينن ٿنا. حنيندرآبناد جني ٻنهنراڙيَء ۾ 

جنهن به ڳوٺ ۾ توهان هليا وڃو مسو ڀرڳڙي، ڇلگري، 
واڻڪي وسي، هٽڙي انهن ڳوٺن ۾ نه پنينئنڻ جنو صناف 
پنناڻنني آهنني نننه روزگننار اٿننو، گننٽننڪننا آهننن، ٺننرا آهننن، 
ويڪسينيشن آهي ئي ڪونه، ريبيز جي يا اينٽي وينننم 
ويڪسين مهيا ڪونهي، هيپا ٽائيٽس جني وينڪنسنينن 
ڪانه لڀي، ڪووڊ جي حنوالني سنان ڪنجنهنه ڪنوننه ٿنينو 
اسان وڃي ڪم ڪيا. جڏهن مينهن جو پاڻي ٿو بينهني 
ته اياز لطي  پليجو ماڻهو ٿو موڪلي ته واڻڪي وسي، 
هننٽننڙي، مسننو ڀننرڳننڙي ۾، ڇننلننگننري ۾ قننومنني عننوامنني 
تحريڪ وڃي گٽرن جا پاڻي ڪڍرايا، ڳوٺن کي بنچناينو. 
هنن سڀني مرحلن ۾ گئس وٺڻ الِء مون هاِء ڪور  ۾ 
پٽيشنن داخنل ڪنئني آهني. قناسنم آبناد ۾ جنينڪنڏهنن 
ڪنهن ثنا سينٽر ۾ گهر ۾ ڪو ماڻهو ٻار اغنوا ڪنري 
ٿو ته آئون ٿنو پنڄنان، قناسنم آبناد ۾ 
جيڪنڏهنن 

سنننننجننر 
منينربننحنر ۽ پنناالري واري روڊ تنني 

چون ٿا ته غير قانوني واالر چئي ماڻنهنن کني اٿنارينن ٿنا 
ته آئون بناِء پناس بننند ڪنري اچني هنزارينن مناڻنهنو وٺني 
ويهان ٿو ته هي ماڻهو قديمي ڳوٺن جا ويٺل آهنن هنننن 
جا گهر نه ڊاهيو، ڊوڙون ٿنا، پنڄنون ٿنا اننهنن مناڻنهنن الِء 
سجاڳي ڏيڻي آهي. بند پيل اسڪولن کي کنولنرائنڻ الِء 
۽ هالئڻ الِء اسنان سنڀننني کني منحنننت ڪنرڻني آهني ۽ 
چڱو ڪنم ٿنيننندو آهني تنه اسنان ان کني سناراهنيننندا بنه 
آهيون. هينئر آئون ويس مانجهند ته اتي اسڪنول چڱنو 
پئي هليو، ماسترن سٺو پئي پڙهناينو، منون سنردار شناهنه 
صاحب کي فون ڪيو اتان ئي مانجهند مان چينومناننس 
ته اسڪول چڱو پيو هلي اهڙا اسڪول ٻيا به ٺاهيو اتني 
اسڪول ۾ پڙهائي زبردست پئي هلي، اسڪول ۾ هنينڊ 
ماستر بيٺا هئا اتي سولر به لڳا پينا هنئنا، مناحنول سنٺنو 
هو مون کي وڻيو، منون ينڪندم تنعنلنينم جني وزينر کني 
چيو ته هي سٺو اسڪول آهي تنه منون کني چنينائنينن تنه 
توهان ٽائيم ڪڍو ۽ سنڌ جا سڀ اسڪول وز  ڪنرينو 
آئون نوٽيفڪيشن ٿو ڪڍان توهان اسان جني رهنننمنائني 
به ڪريو. مون هن کي چيو ته آئون جتي جنتني ويننندس 
چڱي شيِء ڏسندس ته ان کي ساراهينندس. منثنال طنور: 
قاسم آباد جي واڌو واهه واري اسپتال جي ڪارڪنردگني 

ڏاڍي سٺي هئي، نئون ايم ايس آيو ته مون ان کي فنون 
ڪري چيو ته مون کي خنبنر پنئني آهني تنه تنوهنان سنٺنو 
ڪنم پننيننا ڪننريننو ۽ مناڻننهننن کنني سننٺننو عننالج مننعننالننجننو 
دستيا  آهي، آئون توهان کني سناراهنينان ٿنو، رڳنو گنال 
ڪنانننه ڪننبنني. عننمنران خننان جنني دور ۾ ڪنيننتننرينون ئنني 
چڱيون ڳالهيون ٿيون، ڪرتار پور بارڊر کنلنينو، امنن الِء 
زبردست ڳالهه آهي، اڃان هني کنوکنرا پنار وارو بنارڊر بنه 
کولجي ها. جيڪڏهن سک اچي سگهن ٿا ته سنننڌ جنا 
جيڪي ڀائر اسان جا اتي آهن اننهنن کني بنه هنتني اچنڻ 
جو موقعو ملڻ کپي، هنگالج ماتا وڃن، اهي سنکنر جني 
ساڌ ٻيلي وڃي سگهن. ڪجهه ڏينهن کان هلي پيو تنه 
شهباز شري  صاحب مختل  جاين جا دورا ڪري پنينو، 
بازارون، ميٽرو، پشاور جا دورا پنينو ڪنري تنه ان کني بنه 
ساراهبو. بالول ڀٽو جيڪڏهن ڪنو سناراهنه جنوڳنو ڪنم 
ڪندو ته ان کي به ساراهبو. رڳو چوويهه ڪالڪ سڀننني 
کنني تنننننقننينند يننا تننبننرو يننا گننالئننون ڪننونننه 
ڪننبنننيننون. سننننننڌ جننني 
حننڪننومننت جننيننڪننڏهننن 
سٺو ڪم ٿي ڪري ته 
آئنننون اننننهنننن سنننان گنننڏ 
بننيننهننننندس، جننيننڪننڏهننن 
ڪننهنن ينوننينورسنٽني جنو 
وائيس چانسلر چناهني اهنو 
لنننمنننس جنننو هنننجننني، سنننننننڌ 
يونيورسٽي جو هجي، شاهه 
لننطننيننن  يننوننننيننورسننٽننني جنننو 
هننجنني، مننهننراڻ جننو هننجنني. 
هننننننينننننننننننننئننننننر فننننننتننننننح مننننننري 
ايگريڪلچرل يونيورسنٽني جنو 
وائينس چنانسنلنر آهني جنينڪنو 
ڪافي بهتر ڪم ڪري رهنينو 
آهنني. ايننئننن نننٿننو چننوان تننه ڪننو 
تمام آئيڊيل ڪم ڪنري رهنينو 
آهننني. سنننننننڌ ينننوننننينننورسنننٽننني جنننو 
وائيس چانسلر صديق ڪلنهنوڙو بنه ڪنافني بنهنتنر ڪنم 
ڪري رهنينو آهني. آئنينڊينل اهني ٻنئني دور ڪنوننه هنئنا. 
ڪلهوڙي صاحب وارو دور ۽ بنرفنت وارو دور اڳني کنان 
بهتر هئا، عقيلي صناحنب وارو دور ٺنينڪ هنو، بنينکنا ۽ 
ڊاڪٽر اڄڻ وارو دور ٺيڪ هو. لطنين  ينوننينورسنٽنيَء جنو 
اهڙو دور هجڻ کپي. اين. اي. ڊي جو هجڻ کپني. اننهنن 
کي ڪنننهنن بنه مندد جني ضنرورت هنونندي تنه سنپنور  
ڪنداسين. هتي اڃان تمام گهڻو اسنپنينس آهني، ڪنم 
ڪرڻ جو، گهڻيون خامينون ۽ خنرابنينون آهنن اننهنن کني 

 بهتر ڪرڻ جي ضرورت آهي.
زاهده ابڙو: عدم اعتماد کانپوِء جيڪا صورتحال پئودا 
ٿي آهي ان ۾ سنڌ حڪومت ايم ڪيو ايوم کوي هوڪ 
معاهدي تحت گهڻا اختيار ڏنا آهن جيڪا ڳالوهوه سونوڌ ۽ 
سنڌين الِء ظلم برابر آهي، ڪيترو نقوصوان ڀووڳوڻوو 

 پوندو. 
چوندا آهن ته گناهه اهو ڪجي جنهن اياز لطيف پليجو: 

۾ مزو اچي، پر اهو آهي گناهه بي لذت. ڪجهه ننننڍپنڻ 
جا اهڙا دوست آهن جن کان پڇبو ته ڪٿي آهين چونندا 
ته آئون ڪراچي آيل آهيان، منون پنڇنينومناننس ڪنراچني 
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ڪيڏي مهل پهتو آهين، چنينائنينن صنبنح پنهنتنو آهنينان 
رات جو واپسي آهي، وري چنينائنينن تنه ٽنائنينم ڪنڍو تنه 
ملون، مون چيومانس ته ملي ته هينئر به سنگنهنجني ٿنو. 
چيائين توهين به ڪراچي آهيو ڇنا؟ منون چنينومناننس تنه 
آئون تنهنجي گاڏيَء جي پٺيان بيٺو آهيان جنينم خناننا 
۾. مزيدار دوست آهنن، ننه منون کني هنننن کنان ڪنجنهنه 

 Verdictوٺڻو هو ۽ نه هنن کي مون کنان. سنننڌ پنارٽني 
تي اچي به ٻاهر آهي، حڪومت هنن و  آهي، هنن کي 
وو  ڪونه ٿا کپن. وفاقي حڪومت ملني آهني شنهنبناز 
شننرينن  کنني، سنننننڌ غننريننب جنني زال سننڀ ڪنننننهننن جنني 
ڀاڄائي، ڀري ٻيڙيَء ۾ واڻنينو ڳنرو. منون هنڪ اصنطنال  
ايجناد ڪنينو آهني تنه سنننڌ هنڪ بندي جنو سن  آهني. 
ڪيتريون شيون آهن جيڪي منون چنينون آهنن، پنر پنوِء 
سنڌ وارن کي وسري ويندو آهي ته چيو ڪنهن. سنڌ ۾ 
پهريون ڀيرو اهو ڪيس مون ٺاهيو ان وقنت قنائنم عنلني 

 96.7شنناهننه وزيننر اعننلننيو هننو. مننون تننحننقننيننق ڪننئنني تننه 
سنينڪنڙو  69.7سيڪڙو گنئنس سنننڌ ٿني پنئندا ڪنري، 

بناقني سنڄنني پنناڪسنتننان جني پنئننداوار آهنني. مننون سننڀ 
سنينڪنڙو تنينل جني  79رپورٽون پڙهي تحقيق ڪئي ته 

سيڪڙو ٻنينا صنوبنا ٿنا  13پئداوار سنڌ ٿو ڏئي ۽ باقي 
ڏين. تيئن مون چيو آهني تنه سنننڌ بندي ۾ ڏننل سن  
آهي. سنڌ جا حڪمران سنڌ عيوضي ۾ ڏيئي پنننهنننجنا 
مفاد پورا ڪن ٿا. ڳوٺن ۾ ماڻهو پنهنننجني سنئنو  جنو 
س  ڏيئي پنهنجي الِء س  وٺندو آهي، هني سنننڌ ٿنا 
ڏينن سنننننڌ کني ٿننالننهننيَء ۾ رکنني پننيننش ٿننا ڪننن. سننت 
ڪروڙ سنڌي ٿالهيَء ۾ رکي پيش ڪن ٿنا. هنيَء سنننڌ 
آئي توهان کي اسان کي اقتدار ڏيو. هنينننئنر اينم ڪنينو 
ايم جنهن الِء پاڪستان جي رياست اهو فنينصنلنو ڪنينو 
هو، ڪنهن ٻي ڌر اهو فيصلو ڪونه ڪيو هنو تنه ڇنو تنه 
سي پيڪ الِء چائنيز جني گنهنر هنئني تنه ڪنراچنيَء کنان 
اڳننتنني امننن هننئننڻ گننهننرجنني. ان وقننت ايننم ڪننيننو ايننم 

جنني آفننيننس جننو  ARYپنننننهنننننجننون حنندون اورانننگننهننيننون، 
گنننهنننينننراپ ڪنننينننائنننون. ريننناسنننتننني ادارن کننني گنننهنننٽ وڌ 
ڳالهايائون. ان تي پاليسني ٺنهني ۽ اننهنن تني آپنريشنن 

ع ۾ جڏهن ايم ڪيو ايم منون تني سنڌينون 6236ٿيو. 
گوليون هاليون هيون تڏهن مون انهن کي چنتناپ ڏننو هنو 

منئني تني جنڏهنن ادي غنزاال بنتنول  66ته پان منڊيَء ۾ 
کي گولي لڳني هنئني. منون ڪنراچني پنرينس ڪنلنب ۾ 
وڃي پريس ڪانفرنس ڪئي هئي. سنڌ ۾ رواينت آهني 
تنه خنبننرون وڏينون ڪننبنينون آهننن، پنر فننائنرننگ ٿننينڻ تنني 

گنولنينون پنئني هنلنينون ان ۾ “ جوڳي نه ڪنهن جا ِمٽ.” 
اياز لطي  پليجو ۽ ان جا ساٿي، قومي عوامي تحرينڪ 
جا اڳواڻ، اسان جون سنڌياڻي تحريڪ جون ڀنينننرون پنان 
منڊيَء کان پرينس ڪنلنب تني اچني پنهنتنينون اتني منون 

اڄ تنوهنان جني زوال ” اچي ايم ڪيو ايم کي چيو هو ته 
جرمن جن انگلينڊ تي حملو ڪيو تنڏهنن “  جو آغاز آهي

چرچل کان پڇائون ته ڇا هي متحده برطانيه جي پڄاڻي 
آهي؟ هن چيو ته اها پنڄناڻني نناهني. هنيَء پنڄناڻنيَء جني 
شروعات به نناهني، پنر هنيَء جنرمنننن جني شنروعنات جني 
پڄاڻي آهي. مون به ان وقت ايم ڪيو ايم کي چيو هنو 
تننه تننوهننان جنني خنناتننمنني جننو آغنناز ٿنني ويننو آهنني. ڏسننو 

ع جي مئي کناننپنوِء سننندن زوال شنروع ٿني وينو. 6236
ايم ڪيو ايم جيڪا تباهه ٿيل هئي ان ۾ زرداري وري 

ساهنه ڦنوڪني ان کني وينننٽنينلنينٽنر تنان الهني، جنهنٽنڪنا 
ٻٽڪا هڻي تيار ڪري ڇڏيو آهي. حنيندرآبناد بنورڊ منان 
سنننننڌي مننالزمننن کنني ڌمننڪننيننون پننيننون مننلننن، چننينن  
سيڪريٽري تبدينل ٿني وينو، سنننڌ جنا وزينر کناتنا اننهنن 
ڏانهن پيا وڃنن. آئنون تنوهنان جني ررينعني منخناطنب ٿنو 
ٿيان سنڌ جي ايم اين ايز ۽ ايم پي ايز کي ۽ سينيٽرن 
کي، آِء جي پوليس وارا، ڊي سي، ڊي ايس پني، آفنينسنر 
سڀ مون سان رابطي ۾ هونندا آهنن. ڇناڪناڻ جنو آئنون 
انهن کان ڪجهه به گنهنران ڪنوننه ٿنو. آئنون اننهنن کني 
صالحون پيو ڏيندو آهنينان تنه شنينن کني ڪنينئنن بنهنتنر 
ڪن. عمران خنان جني دور ۾ آئنون، عنمنران اسنمناعنينل، 
فيصل واوڊا، ادي فهميده کي سنڌ ۾ انساني حقنن جني 
لتاڙ، سنڌ کي پاڻيَء جو قانوني حصو نه ملڻ، گئس جو 
حصو نه ملڻ تي صالحنون ڏيننندو هنئنس تنه جنينئنن اهني 
پننننهنننننجننو ڪنردار ادا ڪننن. هننيننننئننر شننهننبناز شننرينن  کنني 
چونداسين انهن جي وفناقني وزينرن خنواجنه آصن ، سنعند 
رفيق کي چونداسين تنه سنننڌ کني پنننهنننجنو حصنو ڏينو. 
جيڪي چار پنج وزارتون هنن کي ڏيندئو ته اهني تنوهنان 
جون ئي وينديون. انهن جني چنوڻ تني ڊي سني ۽ اينس 
پي لڳندا. اهي جيڪڏهن عنام اردو ڳنالنهنائنيننندڙن کني 
ڀرتي ڪن ته اسان جون اکيون ٿڌيون، اهي اسان جا ڀائنر 
آهن، پر اهي ڀرتيون ڪندا دهشتگردن جون، جن مناڻنهنو 
ماريا، جن ڊرل مشينن سان سوراخ ڪينا. اهني جنينڪني 
واٽر بورڊ ۾، ڪي ڊي اي ۾ ڀنرتني ٿنينل هنئنا، جنينڪني 
هننڙئنني دهشننتننگننرد هننئننا، وري ڀننرتنني ٿننيننننندا. جننيننڪننڏهننن 
صحت، تعليم يا بلديات جو وزير انهن جنو ٿنينو تنه پنوِء 
ان جي حد رڳو ڪراچي هنونندي ڇنا ان جني حند تنه پنوِء 
ڏهرڪي جي اسپتال به هنونندي. ان جني حند تنه ڏينپنلني 
جنني اسننپننتننال بننه هننوننندي، وزيننر تننعننلننيننم تننه ڏيننپننلنني جننو 
اسڪول به هالئيندو ته شناهنپنور چناڪنر جنو اسنڪنول بنه 
هالئيندو، وري سنڌ دهشتگردن جي حوالي. ٻنينو تنه هني 
چون ٿا ته ٻه معاهدا آهن هنڪنڙو پ پ ڪنينو آهني تنه 
ٻيو نواز ليگ ايئن ناهي، پ پ جو ئني منعناهندو آهني. 
هڪڙي ۾ هنن پناڻ دسنتنخن  ڪنئني آهني تنه ٻنئني ۾ 
شهباز شري  دستخ  ڪئي آهي. سنڌ ۾ چنينائنون تنه 
انتظامي يونٽن تي اسين صحيح ڪنداسين ته سنڌ جنو 
عوام گوڙ ڪندو. اهنا ڳنالنهنه اڃنان بنه وڌينڪ خنطنرنناڪ 
آهي. شهباز شري  کي اهو اختيار ڪنهنن ڏننو آهني ۽ 
پ پ کي اهو اختيار ڪنهن ڏنو آهي تنه پ پ وينهني 
سنڌ وڪڻي. ڇا پ پ و  ان ڳالهه جو منينننڊينٽ آهني 
ڇا؟ ڇا شهباز شري  و  اهو منينننڊينٽ آهني ڇنا تنه هنو 
سنڌ جي نون انتظنامني ينوننٽنن الِء ينا سنننڌ جني اقنتندار 
اعليو ڏيڻ الِء سنڌ جا وسيال ڏئي ڪنو ٺناهنه ڪنري. اهنا 
سنڌ دشمننني آهني، سنننڌ سنان ويسناهنه گنهنات آهني ۽ 

 سنڌ جي ماڻهن کي ان جو نوٽيس وٺڻ گهرجي. 
زاهده ابڙو: پ پ جي عوام دشمني واري رويي کي عوام 
ماڻهو سمجهي به ٿو. منهنجو خيوال آهوي توه ڪوجوهوه 
قومپرست اهڙا به آهن جن کي عوام اسيمبلين ۾ ڏسڻ ٿوو 
چاهي ۽ عوام انهن کي اسيمبلين ۾ آڻي به سگهي ٿو، پور 
اڃان تائين قومپرست ليڊرن کي اها ڪاميابي نه پوئوي 

آهي يا واقوعوي  Manipulationملي. ڇا ان جو سبب 
 سنڌي ماڻهو قومپرست سياستدان کي سپورٽ نٿو ڪري؟

اسان جي ڳنوٺ ۾ هنڪنڙو منننهنننجنو اياز لطيف پليجو: 

چاچو ٻيو منهنجي پيپ جو سنئنو ، اهني ٻنئني واپنار ۾ 
هئا. غالم قادر صناحنب ۽ حنمنزو خنان صناحنب جنينڪنو 
هاڻي گذاري ويو آهني. هنو آڪنٽنرائني جني واپنار ۾ هنو 
ٻيو منهنجي ماٽيلي ڀيڻ جو ڀاپ جنهن جو ننالنو سنائنينن 
سليمان هو. هو استاد هو، تمنام ڀنلنو مناڻنهنو هنو، هناڻني 
ٻئي هن جا مائٽ هئا. هاڻي هو اختالف ۾ ڪنننهنن جنو 
پاسو وٺي. غالم قنادر ۽ حنمنزي جنا ڪنن ڳنالنهنينن تني 
اختالف هوندا هئا پوِء سائين سليمان چونندو هنو تنه حنق 
تي حمزو به آهي ته غل  غالم قادر به ڪنوننهني. سنننڌ 
جي سڄي مڊل ڪالس به ايئن ئي آهي، چوندا حق تني 
اياز به آهني غنلن  زرداري بنه ڪنوننهني. هناڻني فنارمنولنو 
آهي اهو جنننهنن منان ٿنينڻنو ڪنجنهنه بنه ڪنوننهني. منڊل 
ڪالس جي پڙهيل ڳڙهيل ماڻهوَء کي ڏسندو ته چنونندو 
پيو ته اياز کي اسيمبلي ۾ هجڻ گهرجي، پر بيٺو آئون 
فالڻي وزير سان گڏ آهيان. چوندا هي ڪم زرداريَء ڀنلنو 
ڪيو آهي، پر اياز لطي  جنو بنه ڪنم ڏاڍو سنٺنو آهني. 
اسين اياز لطي  جي ڀرپور حمايت ٿنا ڪنرينون ۽ اسنينن 
بالول جي مارچ جي به حنمناينت ٿنا ڪنرينون، اسنينن ننواز 
شري  جي به حمايت ٿا ڪريون ته اسين عمنران جني بنه 
حمايت ٿا ڪريون. بابا تنون آهنينن ڪنننهنن سنان؟ ننانني 
ورائي ڪنهن مهل پنهنجي ڪنننهنن منهنل پنرائني، تنون 
هيڏانهن به آهين هوڏانهن بنه آهنينن، خندا جنا بننندا تنون 
ٻننڌائنني تننه تننون آهننيننن ڪنننننهننن سننان؟ تننون يننزينند جننو بننه 
حمايتي آهين، تون حسين جنو بنه حنمناينتني آهنينن، تنون 
ڪوفي مان خ  به لکينن پنينو وري گنهنرائني اننهنن تني 
نيزا به هالئين پيو، وري پِٽڪو به ڪرين پنينو. سنننڌ جنو 
هڪڙو مڊل ڪالس ڪوفي آهي. خ  لکي اياز لنطنين  
پليجي کي گهرائي ٿو ته اچي ريلينون ۽ جنلنسنا جنلنوس 
ڪڍو. جڏهن اياز ۽ ٻيا قومپرست ميدان ۾ اچنن تنه هنو 
ڀڄيو وڃي. ڪڏهن وري فيس ب ڪ تي وينٺنو لنکننندو تنه 
هن پارٽيَء جي جلسي ۾ جنهنننڊا گنهنٽ هنئنا. دال واري 
بريانيَء ۾ ٿوريون پٿريون هيون، ڀينرن جنو تنعنداد وڌ ينا 
گهٽ ڇو هو، پوِء ٽيبلو ڇو ڪنينائنون؟ بناقني هنن پناسني 
ڀرتيون، سفارشون، نوڪريون، پراجيڪٽ فائدا اهي سنڀ 
هوڏانهن وٺندا. رات جو وزير جي بنگلي تي ڪنچنهنريَء 
۾ هوندا. اتني بنلنينڪ لنينبنل، شنينواز رينگنل کنلني پنئني 
هوندي اهي پي نگٽس کائي، شناشنلنڪ ۽ پنران فنرائنينڊ 
کائي صبح جو يارهين وڳي اٿي پوِء قومپرستن ۽ ترقي 
پسندن کي مشورا ڏيڻ شروع ڪندا ته سنننڌ جني حنقنن 
الِء هينئن ڪرڻ کپي، هونئن ڪرڻ کپي. ڇهين سنتنينن 
وڳي تائين مشورا ڏيئي وري وزير صاحنب جني بنننگنلني 
تي. ان مخلوق سنڌين کي منجهائي ڇڏيو آهي. شنهنرن 
جا ماڻهو سمجهن ٿا ۽ شهري ماڻهو آزاديَء سنان وو  

پنولنننگ  397ٿو ڪري. قاسم آباد سڄو آئون ٿو کٽنان 
 12پننولنننننگننون آئننون کننٽننيننو وڃننان،  93اسننٽننيننشنننننن مننان 

پولنگون هو کٽين ٿا. اتي جتي هي کٽين ٿا اتني اسنان 
جي ڀينرن کي يرغمال بڻنائني اننهنن جنا هنٿ ٻنڌي وات 

ووٽنن منان  6222ٻڌي هٿ سان ٺپا هڻي پوِء اتي رزلٽ 
پ پ جا هڪ وو  اياز کي ايئن ويهن پنولنننگنن  3777

جو مارجن ڪڍن ٿا هڪڙي ڳوٺ ۾، ڇنا اهنو رڳنو منون 
سان ٿا ڪنن، اهنو سنڀننني سنان ٿنا ڪنن، جنالل منحنمنود 
شاهه سان به ايئن ٿا ڪن، ايئن زين شاهه سنان بنه ڪنن 
ٿا. ايئن ٺٽي جي اليڪشن ۾ رسنول بنخنش پنلنينجنو ۽ 
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قادر مگسي بيٺا انهن سان به ائين ئي ڪنينائنون. اينئنن 
ڄام ساقي بيٺنو ان سنان ٿنينو. جني اينم سنيند، ينوسن  
لغاري ۽ سوڀو گيانچنداڻي سنان ڪنينو وينو. اتني جنتني 
ايئن ڪن ٿا اتني پنرزائنينڊننگ آفنينسنر ڪنينر آهنن اهني 
سنڌي آهن، اهني اسنتناد ئني آهنن جنن کني پناڻنيَء جني 
وهارن سان ڪيرائين ٿنا. جنن کني پنوسنٽنننگنون ننٿنينون  ڦ 
ملن، جن آِء بي اي پاس کي نوڪريون نٿيون ملنن اهني 
اوڏي مهل ٺپا ويٺا هڻنائنينن. پنوِء وري چنار سنال ينارهنن 
مهنينننا شناِم غنرينبنان پنڙهنن ٿنا ۽ وري آخنري پننندرهنن 
ڏينهن الِء اننهنن سنان گنڏ ٿنا بنينهنن، وري چنونندا تنه ادا 

فو  جنو  7.7قومپرستن ۾ به هي خاميون آهن، هڪڙو 
ماڻنهنو دسنينو پنينو آهني ان جني منٿنان سنتنن فنوٽنن جنو 
ماڻهو ان کي دسي ٺونشا پيو هڻي ۽ تنوهنينن پنينا چنئنو 
ته ٻنهي جون ڪجهنه غنلنطنينون آهنن. هنينٺنئنينن جني بنه 
غلطي آهي ته مٿئين جي به غلطي آهي. اوڏي مهل تنه 
ان ست فوٽي کي الهه دسيل کي ڪنڍ، جنننهنن هنن جنو 
اکيون، چپ زخمي ڪري وڌا آهنن. فنريند آبناد ۾ سنڙي 
ويلن جي به غلطي آهي اتني ڳنوٺ ننه ٺناهنينن هنا، فنائنر 
بنرگنينڊ وارن جني بنه غنلنطني آهنني. ڳنوٺ سننڙي وينو نننو 
منناڻننهننو سننڙي ره ٿنني ويننا، پننر انننهننن جنني غننلننطنني پننيننا 
ڳننڻننائننيننن. تنننننهنننننڪننري سنننننڌ جننو مننڊل ڪننالس ڪننجننهننه 
قلمڪار، صحافي، اين جي اوز ۽ سول سنوسنائنٽني چنون 
ٿا ته ٻنهي ڌرين جون غلطيون آهن. توهان اياز پنلنينجنو، 
جالل محمود شاهه، زين شاهه، قادر منگنسني کني ڇنڏينو، 
پر سول سوسائٽي چوي ٿي ته حيدر بنخنش ڀنلنو مناڻنهنو 
هو، جي ايم سيد ڀلو ماڻهو هو، رسول بخش ڀلو ماڻهنو 
هو، انهن کني ڪنوننه کنٽنراينائنون ڇنو ڀنال؟ رسنول بنخنش 

وو  ملنينا، بنابنو غنالم حسنينن کني  7222پليجي کي 
ع جننني 3799وو  ڏننننا، ڇنننهنننوڻ تننني وو .  76222

اليڪشن ۾ رسول بخش پليجو ڪو  لکپت جو فناتنح 
هو، اتي اکين جو نور وڃي سگهيس ٿني. هنائنپنو ٿنرمنينا 
جي بيماري ٿي وئي هئس، قيد تنهائي ۾ پيو هنو اينم 
آر ڊي ۾ شاندار ڪنردار ادا ڪنينائنينن. اينم آر ڊي جني 
تحريڪ ۾ فور فرنٽ تني اسنان جني پنارٽني هنئني. جني 
ايم سيد جنهن سڄي سنننڌ کني عنلنم ۽ سناڃناهنه ڏنني 
ڪتا  ڏنا، سنڌ االجيون، سنڌ يونينورسنٽنينون ٺناهنڻ الِء 
ڪردار ادا ڪينو، پنر جني اينم سنيند هنارائني وينو، منلنڪ 
سڪندر کنٽني وينو. حنيندر بنخنش جنتنوئني هنارائني وينو، 
سوڀو گيانچننداڻني هنارائني وينو، ڀڳنوان داس ٺنينڪنيندار 
کٽي ويو. ڄنام سناقني سنڄني زنندگني هنارائني وينو ٻنينو 
کٽي وينو. تنننهنننڪنري سنننڌ جني ان حنالنت الِء فنراننس، 
چين، روس، آمريڪا، جنرمننني، پنننجنا ، پشنتنون، بنلنوچ 
اسٽيبلشنمنينننٽ ان جني رمنيندار نناهني. ان ۾ سنننڌ جنو 
ماڻهو رمنيندار آهني. خناص ڪنري ٻنهنراڙيَء جنو مناڻنهنو 
جيڪو مينرن، پنينرن، منامنن، چناچنن، ٽنڪني جني بندلني، 
اننڪنم سنپننور  پنروگنرامننن پنرزائنيننڊننگ آفنيننسنرن اننهننن 
سڀني جي اللچن، ٽڪني جني بندلني، ٽنڪني جني واپنڊا 
جي ڪنڍي الِء فڪرمند آهي ته منهنننجنو غنينر قناننونني 
ڪنڍو لڳل آهي جيڪو منون کنان ڪنوننه ڪنڍراينائنينن، 
منهنجي ڀيڻ نرس آهي جنينڪنا گنهنر ۾ وينٺني پنگنهنار 
پئي کڻي، منهنجو ڀاپ اسنتناد آهني وينزا تني آهني گنهنر 
ويٺي پگهار پيو کڻي. ان سستي اگهه تي وڪنامنجننندڙ 
قوم الِء ايئن چئجي ته قوم وڪيائون ڪيڏي سنسنتني 

وڪائون. هتي پنجا  ۾ ڏسو حڪنومنت ڪنڏهنن پنروينز 
االهيَء و  آهي ته ڪڏهن نواز لنينگ کني ڪنڏهنن پني 
ٽي آِء کي ڪڏهن عارف نقنئني، ڪنڏهنن چنٺنا، ڪنڏهنن 
وٽو. ته وري ڪي پي ڪني ۾ ڪنڏهنن وينٺني آهني اي 
اين پي ڪڏهن پي ٽي آِء ڪنڏهنن وينٺني آهني منتنحنده 
مجلِس عمل، ڪڏهن ويٺي آهني پ پ بنلنوچسنتنان ۾ 
ڪڏهن مينگنل وينٺنو آهني ڪنڏهنن بنزننجنو وينٺنو آهني. 
ڪنڏهنن مننالنڪ بننلنوچ ويننٺنو آهنني. حنڪننومنتنون بندلنجننن 
پيون، سنڌين کي ڳٽ وجنهني ڏننو اٿنن تنه هنڪنڙي ئني 
پارٽي کي وو  ڏيڻو آهي ۽ سنڀ ان جنا منددگنار آهنن. 
اسٽيبلشمينٽ ته ٻين صوبن ۾ ايئن ڪنرڻ چناهني ٿني، 
پر اتي ايئن ڪرڻ نٿو ڏنو وڃي. سنڌ ۾ اسٽيبلشمينننٽ 
۽ سنڌ جا مناڻنهنو سنول سنوسنائنٽني سنننڌ جني منالنڪني 
ٽوڪريَء ۾ سجائي دان ڪري پنينش ٿنا ڪنن. ڪنرپنٽ 
وڏيرن کي ته وڃو هاڻي وڃي سنڌ کي وڪڻو، وڃو سننڌ 
بدي ۾ ڏينو ۽ اقنتندار وٺنو. رسنول بنخنش پنلنينجني کني 
هارائڻ جو رميدار ٺٽني جنو عنوام آهني. جني اينم سنيند 
کي هارائڻ الِء رميدار دادو ۽ ڄامشنورو جنو عنوام آهني. 
حيدر بخش ۽ سوڀي کي هارائنڻ جنو رمنيندار الڙڪناڻني 
جو عوام آهي. يوس  لغاري ۽ ڄام ساقي کني هنارائنڻ 
الِء رميدار مينرپنورخناص ۽ ٿنر جنو عنوام آهني. سنننڌينن 
پنهنجي ڳچيَء ۾ اهو ڳٽ پاڻ وڌو آهي، کين پننهنننجنو 
پناڻ کني سنجناڳ ڪنرڻنو پنونندو ۽ سنمنجنهنائنڻنو پنوننندو. 
سنننڌي پنولنينس واري کني ۽ بنينوروڪنرينٽ کني جنڏهننن 
موقعو ملي ٿو ته اوڏي مهنل اسنان جنو ٻنينڙو ٻنوڙي ٿنو، 
پيپلز پارٽي جي حق ۾ قومپرست جو سنتنينانناس ڪنري 
ٿو. پوِء وري جڏهن رٽائر ٿو ٿئي ويهين ٻناوينهنينن گنرينڊ 
مان ته پوِء وري ٻه ڪم ٿو ڪري يا تنبنلنينغني ٿنئني ٿنو، 
هڪڙو لوٽنو وٺني ٿنو، هنڪنڙو بسنتنرو کنڻني ٿنو رينل ۾ 
چننڙهنني روانننو ٿننو ٿننئنني، هننيننڏي وڏي ڏاڙهنني ٿننو رکنني، 
خميس جي ڏينهن سڀني جني در تني ٺنڪ ٺنڪ ڪنري 
چوي ٿو اياز پليجا گهر ۾ آهنينن ننمناز جنو ٽنائنينم ٿنينو 
آهني اچ هناڻني اهنو جنينڪنو اينڪنينهنينن گنرينڊ ۾ آهنني 
پنهنجي وقت ۾ لٽي ڀينننگ ڪنئني آهني، پنئنسنا سنڀ 
موڪليا اٿس لنڊن، دبئي، آمريڪا، ٻنچنا اتني پنينا رهنن 
ڌنڌا پيا ڪن هي پنهنجي وقت جو ڪرپٽ ترين آفيسر 
آهنني هنناڻنني ٺننونننٺ جننيننڏي ڏاڙهنني آهنني، هننٿ ۾ لننوٽننو 
آهيس، بسترو ڪلهي تي آهي، سنڀننني کني چنئني پنينو 
خميس جي ڏينهن ٻاهر اچو نماز پڙهو. ٻيو وري سنننڌي 
بيورو ڪريٽ قومپرست ٿو ٿنئني، سنننڌ سنان هني ظنلنم 
ٿيو، سنننڌ جنا وسنينال لنٽني وينا، آئنون سنننڌ جني فنالڻني 
آرگنائيزيشن ٿو ٺاهيان، فنالڻني اينن جني او ٿنو ٺناهنينان، 
سنڌ جا ٽپڙ کاڄني وينا، سنننڌ جنا وسنينال کناڄني وينا رڙ 
پئي پوندس، ليٽر ٿو لکان، ڪتا  ٿو لنکنان، آئنون وڏو 
ريسرچ آرٽيڪل ٿو لکان. اڙي جڏهن تون هئنينن تنڏهنن 
سنننننڌ جننا ٽننپننڙ تننو ويننهنني کنناڌا تننو پنناڻ لننٽننيننو جننيننڪننو 
بيوروڪريٽ، ڊي سي، آِء جي، ڊي آِء جي، سيڪريٽنري، 
ايڊيشنل سيڪريٽري، ڪمشنر سڀ ٽپڙ کائي وري پنوِء 

 آخر ۾ قومپرست ٿين ٿا. 
زاهده ابڙو: هاڻي جيڪا اليڪشن ٿيندي ان ۾ تووهوان 
قاسم آباد مان اليڪشن وڙهندا يا ٻئي ڪنهن تڪ موان 

 توهان جي تياري آهي.
بلدياتي الينڪنشنن تني هنينننئنر اسنان اياز لطيف پليجو: 

سڄي سنڌ مان وڙهون پيا ۽ توهان جي وسنينلني سنڄني 
سنڌ جي ماڻهن کي اپيل ٿو ڪنرينان تنه قنومني عنوامني 
تننحننريننڪ جنني پننلننيننٽ فننارم تننان وڙهننو يننا ٻنني ڪنننننهننن 
قومپرست پارٽي جي پليٽ فارم تان بلدياتي اليڪشنن 
۾ حصو وٺو جيڪا رجسٽرڊ هجي. ڪنهن سننڌ دوسنت 
گنروپ طننرفنان وڙهننو، پننر وڙهنو ضننرور. سنننننڌ جننو مناڻننهننو 
بلدياتي چونڊ وڙهي، ڪائونسلر وڙهي، چيئرمين وڙهني، 
وارڊ وڙهي، يو سي وڙهي. ايئن نه ته درياهه جي هنن پنار 

 بيٺا هجو ۽ چئو:
 چڙهجا بيٽا سولي پي

 رام ڀال ڪريگا
پاڻ وڙهڻ الِء تيار ڪونهني. اسنان کني ان تنبندينلنيَء ۾ 
حصو وٺڻ گهرجي جيڪا تبندينلني اسنان ڏسنڻ چناهنينون 

 ٿا. 
 پاڻ ئي پنهنجا ويڄ ٿياسين

  -درد اسان کان دور ڀڄي ويا 
 )ابراهيم منشي(

ٻين تي ڀاڙڻ سان ڪجهه ڪونه ٿيندو. تنهنننڪنري پناڻ 
سڀ وڙهون پنهنجنن سنڀننني عنزينزن، پنننهنننجنن شناگنردن 
کنني، پنننننهنننننجننن سنناٿننيننن کنني مننتننحننرڪ ڪننريننو تننه اهنني 
اليڪشن وڙهن. جيڪڏهن پناڻ ننٿنا وڙهنو تنه پنننهنننجني 
ڪنهن ڀائيٽي، ڀاڻيجي کي ويڙهايو، منڊل ڪنالس جنو 
ماڻهو جيستائين اهو سوچيندو ته اهو مون کان زور آهي 
وڏيرو کٽي ويندو. ماڻهو جڏهن اليڪشن وڙهي ٿو ته ان 
جي سڃاڻپ ٺهي ٿي. هونئن ماڻهو گمنام آهني، اسنان 
جو هڪڙو بار جو اڳواڻ هونندو هنو جنينڪنو هنمنينشنه بنار 
جي اليڪشن وڙهندو هو، هر دفعي هارائنيننندو هنو. ڇنهنه 
ست دفعا هارايائين، آئون جڏهن نئون نئون وڪنالنت ۾ 
آيس تنه منون پنڇنومناننس تنه تنون هنر دفنعني النينڪنشنن 
وڙهين ٿو ۽ هارائين ٿو، چيائين ادا هي ڪور  ۾ ڏس 
منهنجا سڄا پوسٽر لڳا پيا آهن، اها بار جي اليڪنشنن 
جي خبر ته وڪيلن کي آهي ته مون اليڪشنن کنٽني ينا 
هارائي، پر جيڪي ڪالئينٽ ٻاهران اچن ٿا اهني سنڄني 
ڪور  ۾ منهنجا پوسٽر ڏسن ٿا ته سمجهن ٿا تنه وڏو 
وڪيل آهي ئي اهو. اٺ ڏهه هزار خنرچ ڪنينم بنار جني 
اليڪشن ۾ چئن سالن تنائنينن منننهنننجنا فنوٽنو لڳنا پنينا 
آهن، اڳي ڪالئينٽ مون و  ٽي چنار ايننندا هنئنا هناڻني 
مون و  سئو ٿا اچن منهنجي ته مارڪيٽنگ ٿي وئني. 
سنڌ جنو رٽنائنرڊ اسنتناد ڊاڪنٽنر چنننگنچني وارو، پنٽنينوالنو 
النينڪنشنن وڙهننندو منينهنڙ منان، منيننرپنورمناٿنينلني منان ۽ 
ڪنب مان، سانگهڙ مان ان جي سڃاڻپ ٿنيننندي ۽ هنو 
سڀاڻي وڃي ڊي سي کي چوندو ته هتي گنٽنر بننند آهني 
ته سندس ڳالهه ٻڌي ويندي ۽ جنينڪنڏهنن اينس اين  او 
جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو کي غل  سل  پنڪنڙي ويننندو 
ته ان کي اها خبر هوندي تنه هنن ڪنائنونسنلنر النينڪنشنن 
وڙهي آهي، هن سان سئو ماڻهو گڏ آهن ۽ جنينڪنڏهنن 
مون ناجائز ماڻهو کي ٻڌو آهي ته اهي گوڙ ڪننندا. هني 
رستو بالڪ ڪري سگهن ٿا، هن کي صحافي سنڃناڻنن 
ٿا، هو جيڪڏهن ڪائونسلر نه به آهي تڏهن به ڪنننهنن 
اسڪول ۾ هليو ويندو ته ماسنتنر ان جني ڳنالنهنه ٻنڌنندو. 
آئون ايم اين اي يا ايم پي اي ته ڪونه آهيان يا نناظنم 
ته ڪونه آهيان سنڌ جو ڪهڙو ايم اينن اي ينا اينم پني 
اي آهي جنهن کان منهنجي گهٽ ٿني هنلني. کناتني ۾ 
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سندس هلندي هوندي، هن جني سنئنو سنينڪنڙو هنلننندي 
منهنجي ٽڪي جي ڪونه هلننندي، منننهنننجني چنوڻ تني 
ڪنهن کي ٽڪي جي نوڪري به ڪونه ملندي، پر اتنان 
جو ڊي سي، ڪمشنر، ڊي آِء جي، آِء جني، اينس اين  او 
کي جيڪڏهن ڪا حق جي ڳالهه چوندس تنه منننهنننجني 
ڳالهه ضرور ٻڌندا. آئون جيڪڏهن ڪنهن کي چنونندس 
تنه اللنچننند ڀنينل گنرفنتنار ٿنينل آهني ۽ منقنصنود ڀنرڳننڙي 
گرفتار ٿيل آهي ۽ فالڻي ماڻهو تي ٺٽي ۾ حبينب اهلل 
يا منور تي ڪيس پيا داخل ڪن ته مننهنننجني هنڪنڙي 
فون تي چئن ضلعن جا ماڻنهنو آِء جني صناحنب، ڊي آِء 
جنني صنناحننب جنني مننهننربنناننني سننان ننناجننائننز ڪننيننسننن ۾ 
ڦاسايل اڌ ڪالڪ جي نوٽس تني آزاد ٿني ويننندا. آئنون 
جيڪڏهن پروين رند جي اي  آِء آر الِء فون ڪنندس تنه 
منننننهنننننجنني ڳننالننهننه ٻننڌي ويننننندي. آئننون جننيننڪننڏهننن فننون 
ڪندس نمرتا الِء ته ڳالهه ٻڌي ويندي، آئون جيڪنڏهنن 
فورينزڪ جي الِء نوشين ڪناظنمني جني الِء چنونندس تنه 
فورينزڪ انويسٽيگيشن ٿيندي اهو ان ڪري جنو اسنينن 
نشانبنر ٿني رسنتني تني بنينٺنا آهنينون. سنننڌ جنو مناڻنهنو 
جننيننڪننڏهننن ڪننائننونسننلننر الِء نشننانننبننر ٿنني بننيننهننننندو پننوِء 
آهستي آهستي وارڊ ۽ يو سي جي چيئرمين ۽ وائنينس 
چيئرمين الِء بيهندو ته ان جني سنڃناڻنپ ٿنيننندي ۽ اهنو 
پنهنجن ماڻهن جي حقن کي محفوظ ڪري سنگنهننندو. 

 شيو اياز چيو آهي:
 جنهن وقت به ڪنهن جو طوق ٽُٽو

 مون سمجهيو منهنجي گردن هلڪي ٿي
 جو محڪومي مان ڪوبه ڇٽو

 مون سمجهيو منهنجي گردن هلڪي ٿي
** 

 خنجر چلي ڪسي پي تڙپتي هين هم امير
 ساري جهان ڪا درد هماري جگر مين هي

سڄو پاڪستان پنهنجو تڪ آهي، منون کني تنه اجنازت 
ڏين آئون ممبئي مان به وڃي وڙهنان. هنينننئنر ڪنولنمنبنو 
سريلنڪا کي تباهه ڪري ڇڏيو اٿنن جنينڪنو چنينن جني 
قري جي گهيري ۾ اچي تباهه ٿني وينو آهني ۽ هناڻني 
ان کني پننننهننننجني ڪننالنوننني ٺنناهني ڇنڏينو اٿنس. هنيننننئننر 
سريلنڪا وڏي عذا  ۾ آهي. مون کي موڪل هجي ته 

مان اتان به وڃي النينڪنشنن وڙهنان. آئنون تنه ٽنوبناٽنينڪ 
سنگهه مان به وڙهڻ چاهيان ٿو آئنون تنه پشناور منان بنه 
وڙهننڻ چنناهننيننننندس، پننر وسننيننال ڪننونننه آهننن. مننون کنني 
جيڪڏهن پولنگ ايجنٽ هٿ ڪري ڏينو تنه آئنون وڃني 
پشاور منان بنينهنان، زينارت، خ ندار، حنب منان بنينهنان. 
تنهنڪري سنڌ جا ڪي به ماڻهو انهن کي تنوهنان جني 
ررينعنني آفننر ٿنو ڪننرينان تننه ڪننابننه ٽننيننم نننوابشنناهنه جنني، 
الڙڪاڻي جني، دادو جني، شنڪنارپنور جني. ڇناڪناڻ جنو 

ٿين ٿينون  362صوبائي اليڪشن ۾ پولنگ اسٽيشنون 
ٿين ٿيون. هر پولنگ اسنٽنينشنن  612، 662۽ قومي ۾ 

تي گهٽ ۾ گهٽ ڏهه پندرهن پنولنننگ اينجنننٽ ڀنائنر ۽ 
ڀيڻون کپن اتي ٻناهنر ڪنئنمنپ لڳنائني ڪنارڊ ٺناهنڻ الِء 
پنج ست ماڻهو کپن، هنڪنڙي آفنينس کنپني ٿني. آئنون 
سڄي سنڌ کي توهان جي رريعني آفنر ٿنو ڪنرينان اهني 
سنڌ جي ڪنهن به ضلعي ۾ اهڙي ڪا ڪميٽي ٺهني، 
جيڪي پولننگ اسنٽنينشنننن کني سنننڀنالنڻ الِء ۽ آفنينس 
هالئڻ الِء اهو نوجوان اڳينان اچنن ۽ بنننا خنرچ پنننهنننجني 
مدد پاڻ تنحنت اچنن ۽ منننهنننجنون پنولنننگ اسنٽنينشنننون 
سنننننڀننالننيننن دورا ڪننرڻ آئننون ويننننندس، گننهننر گننهننر آئننون 
ويندس، اليڪشن آئون وڙهندس، ڀلي آئون اتان هنڪنڙو 
وو  کڻان ۽ سنامنهنون واري کني سنٺ هنزار وو  منلنن 
تڏهن بنه آئنون بنينهننندس آئنون چناهنيننندس تنه سنننڌ ۾ 
سجاڳي اچي. اياز لطي  وينندو سنجناڳني پنيندا ٿنيننندي. 
مون و  ايترا وسيال ڪونه آهن اها آفنر آئنون سنننڌ جني 
سڀني وڏن شهرن الِء ڏيان ٿو. منهنجني خنواهنش تنه اهنا 
آهي ته سڄي سنڌ وڃنان سناري سنننڌ پنريننَء جنو پناڇنو. 
منهنننجني پنارٽني فنينصنلنو ڪننندي، منننهنننجني منرڪنزي 
ڪميٽي فيصلو ڪندي جتي مون کي چوندا اتان آئنون 
اليڪشن وڙهندس. آئون پنهنجو ِسر تريَء تي کنيو پيو 
هالن مون کي اليڪشن ۾ بينهنڻ الِء ڪنابنه گنهنٽنتنائني 
محسوس نٿي ٿئي ته هارائي وياسين يا کٽني ويناسنينن. 
اهو ته هينئر ٿا چئو نه هارائي وياسين يا کنٽني ويناسنينن 
پنجاهه سالن کانپوِء سنڌ ته جي ايم سيد کي پسند ٿي 
ڪري، ايئن ته ڪونه ٿنا چنئنون فنالڻنو منلنڪ کنٽني وينو. 
اسان هن دور و  جوابده ڪونه آهنينون. آئنون سنمنجنهنان 
ٿو ته سنڌ جي مستقبل جا ماڻهو طئي ڪننندا تنه اسنان 

ڪهڙي پاسي بيٺل هئاسين. هينئر چاهي هنڪنڙو وو  
کڻون يا هزار وو  کڻون، پر جيڪڏهن اسين بنينٺنل هنن 
پاسي هجون ۽ اهل اقتدار سنان گنڏ هنجنون هنا ۽ سنننڌ 
کي دوکو ڏيون ها تنه ڇنا سنننڌ اسنان کني يناد رکني هنا. 
هينئر عمران خان جي ساڍا ٽي سال حڪومت هنئني، ان 
۾ ريلوي جي وزارت هنئني، ان ۾ صنرف پنننهنننجني الِء 
ڊائننگ ڪارڊ وٺي ڇڏيان هئا، پنهنجا الِء ڪني رينلنوي 
جا ٺيڪا ڪراچي پور  ٽرسٽ )ڪي پي ٽني( ڪنننهنن 
و  هو وفاق و  هو. پور  قاسم ڪنهن و  هو وفناق 
و  هننو، سننوئنني سنندرن وفنناق و ، حننيننسننڪننو جننا بننورڊ 
ڪنننننهننن و  وفنناق و ، جننيننڪننڏهننن چنناهنني هننا تننه اينناز 
حيسڪو جي ڪنهنن بنورڊ جنو چنينئنرمنينن منقنرر ننه ٿني 
وڃي ها. ڇا عمران خان يا پير پاڳاري جي ايتنري ڪنوننه 
هلي ها. ڇا اياز لطي  پليجو فيڊرل ايڊوائينزر ننٿني ٿني 
سنگنهنينو. شننينرينن منزاري صناحنب کنان تنه وڌينڪ ڪننم 
ڪريان ها. اين اي  اي، موٽر پوليس، اسنٽنينل منل اننهنن 
جني بننورڊ آف ڊائننريننڪننٽننرز، اينن  آِء اي، نننيننب ۾ نننٿنني 
وينهني سنگنهننينس. وڪننينل آهنينان ۽ آئنيننن جنو وڪنيننل 
آهيان انهن ۾ وينهني سنگنهنينس ٿني. ننينشنننل بنينننڪ، 
اسٽيٽ بينڪ، حبيب بينڪ، يو بي ايل، ايم سني بني، 
ان ۾ سڀ پنهنجي پينل جا وڪيل لڳرائي ڇنڏينون هنا، 
پنون ها وڃي جيئن سنڌ جا وڏيرا ۽ جاگيردار پنندا آهنن 
ڪونه پنياسين بيٺا هئاسين نه پنياسين تڏهن تنه چنئني 
سنگنهنون ٿنا تننه جنزيننره ڇنو ٿنا کننڻنو. جننڏهنن عننمنران جنني 

ڪننراچني ڪنني ” حنڪنومنت هنئني ان وقنت چننينوسنينن تنه 
نفيس لوگون ڪني ڪنراچني ڪنمنينٽني ڪنو رد ڪنرتني 

ڪنراچني ڪنمنينٽني  ٺنهني آئنون پنهنرينون مناڻنهنو “  هين.
هئس جنهن انهيَء ڪميٽي کي رد ڪيو، آئون پهنرينون 
ماڻهو هئس قومي عوامي تحريڪ پنهنرينن پنارٽني هنئني 

 جنهن ان کي رد ڪيو. 
 همين ڪو جرئت اظهار ڪا سليقا هي

 سدا ڪو قهط پڙيگا تو هم هي بولين گي
جنننڏهنننن ڳنننالنننهنننائنننڻ جنننو ڏڪنننار ايننننننندو تنننه اسنننان ئننني 
ڳالهائينداسين سڄي سنڌ اسان جي آهي جينتنرا وسنينال 

 هوندا اتان اليڪشن وڙهنداسين. 
*** 
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جو انگريزيَء نظمن جو پهنرينون 
 The Pretty Realties)ڪتا 

A collection of feelings) 
جننيننڪننو ايننلننسننا پننبننلننيننڪننيننشننن 

ع 6262حيندرآبناد پناران سنال 
۾ ڇپجي پڌرو ٿيو ۽ هِن سنال 

ع ۾ هِنن ڪنتنا  کني اننجنمنن تنرقني 6266فينبنروري 
پسند مصنفين پاران سال جي بهترين ڪتا  جو ايوارڊ 
هنو اعنزاز تنمنام گنهنٽ شناعنرن کني نصنينب  ڏنو ويو ۽ ا 
ٿيندو آھي جو ا ن جي پهرئين ئي ڪتا  کني ڪنننهنن 
ايوارڊ سان نوازيو ويو هجي. فر  مينمنڻ هِني ڪنتنا  ۽ 
ايوارڊ پنهنجي مرحوم والد کي ارپيو آھني. ڪنتنا  ۾ 

 ڪيترائي خوبصورت نظم شامل آهن.
آمريڪي شناعنر رابنر  فنراسنٽ ڪنينڏي ننه ڀنلني ڳنالنچ 

جڏهن جذبن کي سوچ ۽ سوچ کني لنفنظ ” ڪئي آهي، 
ملن ٿا ته شاعري ٿئي ٿني. سنوچ کني لنفنظنن جنو روپ 
ڏيڻ هر ڪنهنن جنو ڪنمنال نناهني. دننينا جنو هنر انسنان 
هنو  سوچي ٿو، پر لفظن کي لباس نٿو پهرائي سگهني. ا 
هنو ڪنمنال  هڪ شناعنر جنو ڪنمنال ئني آهني، جنينڪنو ا 
ڪري ٿو ۽ غ ب تڏهن ٿئي ٿو. جنڏهنن اوهنان ا ن تني 
وبصورتي سان لکو جنو ا ن جنو اثنر پنڙهننندڙ تني  ايتري خ 

فنر  “  ايئن ٿئي، جيئنن شناعنر ينا شناعنره تني ٿنئني ٿنو.
نرڪ جنينان َمنن کني  ميمڻ جا نظم ڪنهنن منعنصنوم م 

 موهين ٿا.
I know Who You are For Me. 

You are The Love I Want to Have. 
The Affection Is Special To Feel. 

The Man who loves Painting With all Of 
His Heart 

He Is an Artist and My Soul Mate. 
My Heart Is So Stressed at The Thought 

Of You. 
I Want to Cry and Shout That I Know 

You the One. 
(My Soul mate) 

ڪائنات جي زبان خاموش آھي، جنننهنن کني سنمنجنهنڻ 
جي الِء هڪ شاعر ا ن سان گفتگنو ڪنري زنندگنيَء جني 
رنگن کي شاعري ۾ عڪاسي ڪندو آھني. ننقنادن جنو 
ٺي ھوندي آھي ينا خنرا ،  خيال آھي ته شاعري يا ته س 
ننننڍي ينا وڏي شناعنري نناهني هنونندي. ان حنوالنني سننان 
جيڪڏهن اسين فر  جي هِن شاعريَء جي ڪتنا  تني 

ٺي شاعري ملندي.  جائزو وٺون ته اسان کي ا ن ۾ س 
 جون هي سٽون پڙھو.  (Selling Dreams)نظم

Sweetheart, a Dream, Is Like a Beautiful Piece 
of Desire. 

Everyone Has Dreams, and They Are Imaginary 
but Strong. 

Reality has its way, but People Believe In Their 
Fantasy Dreams. 

۽ جنهن شاعر و  اهڙيون سنٽنون هنجنن، ا ن کني ڪنينر 
نظر انداز ڪري سگهي ٿو؟ ۽ نظر اننداز بنه ڇنو ڪنري؟ 
شاعري زنده جذبن جو اظھار هوندي آھني، جنننهنن کني 
زندگني بنخنشنڻ ۽ لنفنظنن کني ٻنولنيننندڙ روپ ۾ پنينش 
ڪرڻ شاعر جو ئي ڪمال آھي، شاعر ته بي رنگ دنينا 
۾ رننگ ڀنرينننندا آھننن. فنر  جني نننظنمننن ۾ جننتني درد، 

نرور، پنينار جنو ڇنهناپ،  ڪر  ۽ پيڙاپ آھي، ا تي س 
هننو  ڪننومننلننتننا جننو احسنناس بننه آھنني ۽ ا 

احساس فر  جي شناعنريَء کني 
ننهننڻننو ۽  اڃننان وڌيننڪ س 

َسننننننننگنننننننننهنننننننننارو 
بڻنائني 
ڇننڏي 
ٿنننننننو. 

پوئڻ جنو سندس خيالنن کني 
سليقو آهي. لفظن کي شاعر ۽ ادينب هنڪ ننئنينن عنمنر 
ڏيندا آھن ۽ صدين جي سنفنر تني رواننو ڪنري ڇنڏيننندا 
آھن ته ڪو آھي، جيڪو انهن کي ٻيهر ڳولني ۽ هنڪ 
هنو بنه چنينو ويننندو  نئين عمر ڏيئي ڇڏي. شاعنريَء الِء ا 

 رهيو آهي:
Poetry is the Chiseled Marble of Language, its 
Paint Spattered Canvas, but the Poet Uses Words 
Instead of Paint and The Canvas Is You. 
فر  جي شاعريَء کي پڙھي آئون سچ پچ ته حيران ٿينو 
نخنتني  نهنڻني ۽ اينتنري پ  آھيان، ننڍڙي عمر ۾ اينتنري س 

هندڙ نظم هر ڪنهنن جني وس جني  شاعري، من کي ڇ 
هڻا آھنن، اينڏا ئني  ن جا جيڏا خيال س  ڳالچ ئي ناهي. ه 
ر اثر آھن. فر  جي شاعري ۾ هنڪ خنوبصنورتني  لفظ پ 
آھي، پڙھندڙ تي هڪ عجيب ڪيفيت طاري ٿي وڃني 
نن  ٿي. منهنجي خيال ۾ ا هو سندس ڪمال آھني جنو ه 
جي سٽن کي پڙھڻ کانپوِء پڙھندڙ هڪ ننئنينن دننينا ۾ 

 گم ٿي وڃي ٿو.
ننن جنني نننظننم جننون   Break My Heart Once Againه 
 هي سٽون پڙھو.

Look at Me With Your Beautiful Eyes. 
And Talk To Me With That Lovely Voice That 

You Have. 
You Had Conversations With Me, About The 
Craziest Topics, That Mad Me Laugh as I Had 

Never Laughed before. 
ن جا ٻيا به نظم خوبصورتيَء جي رنگ ۾ رتل آھني،  ه 
ڀنارڻ ڪنمنال  منظرن مان رومانس جي اڪيالئي جو درد ا 
جي ڪاريگري آھي. فر  جا نظم اھڙين تصويرن جھنڙا 
آھن، جن ۾ ڪنھن خيال کي فوڪس ڪيو ويو ھنجني 

فوڪس ھنجني. اڪنثنر اينئنن  -۽ باقي بيڪ گرائونڊ ڊي
هوندو آهي تنه جنڏهنن ڪنننهنن شناعنر جني شناعنري تني 
تعارفي م مون لکيو ويندو آھي، شاعر ينا شناعنره کني 
خننوش ڪننرڻ الِء انننهننن جنني تننعننرينن  ۾ قصننينندن وارا 
م مون لکيا ويندا آھن. منهنجني ننظنر ۾ اينئنن ڪنرڻ 
تخليقڪار کي گمرار ڪرڻو آھي. مون فر  جي نظمن 
نوننهنن ۽  سنن، س  کي بار بار پڙهيو آهي ۽ انهنن جني ح 
سواد َمنجھان مستفي  ٿيو آهيان. ا هي مون کي وڻنينا 
آهن، انهن مون کي موهيو آهي ۽ ا هي منهنجي من ۾ 

 لهي ويا.
I Still Remember The Day You Left, 

I Still Remember 
The Feelings 

and From That Time  
(I Knew What It Means When People Say You 

Only Know  
When You are In The Moment) 

And That Shit Is So Real. 
I Cannot Describe The Emotion. 

It Just Hurts and It Sense To High Heaven In 
Your Heart. 

(True Love Doesn’t Lie) 
ا ن کان عالوه ٻيا به اهڙا نظنم آهنن، جنينڪني احسناسنن 
جي شدت کي ڇرڪائي ٿا ڇڏين. فر  جا َسمورا نظنم، 
ونهن کان فڪري ب لنديَء تائين سناراهنه  پنهنجي فني س 
ن جو هني پنهنرينون ڀنرپنور تنخنلنينقني جنوهنر  جوڳا آهن. ه 
محبت جي پرستارن الِء اوجاڳن، اوسنينئنڙن ۽ بنينقنرارينن 

هيل خيالن جي ورق گرداني سان ڀرپور آهي!  جي اڻ ڇ 

 فرح ميمڻ جو پهريون ڪتاب: ۽ معصوم مرڪ جهڙي شاعري!

  ڪت بُتيُتبصرو

 

 همير گاد
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ٿا ته آمريڪا جي صدر بنش  
کي ڪننهنن صنحنافني طنرفنان 
اڇنننالئننني هنننننننينننل جنننوتننني جنننو 
ننينالمني ۾ هنڪ ڪنروڙ رپنينا 
واڪ لڳو. اهو ڏينهن ڪنڏهنن 
ايندو، جڏهن ڪنهن منحنبنوبنا 
کي عاشق طرفنان پنينش ڪنينل گنلندسنتنو ڪنروڙن ۾ 

 وڪامندو!
*** 

موت جي هڪ حد آهي جڏهن ته زنندگني جني ڪنابنه 
حند ننناهني، هناڻ اهننو تننوتني ڇننڏينل آهني تننه مننون کنني 
چونڊي اونداهي ۾ گم ٿي وڃ يا زندگي کي چنوننڊي 

 ڪائنات کي ڦلور.
*** 

سننڌريننل )تننرقنني يننافننتننه( مننلننڪ پنننننهنننننجنني تننحننفننظ ۽ 
خوشحالي الِء تمام گهڻا اپاپ وٺي رهيا آهن، پر اهني 
تيستائين مڪمل تحفظ ۽ خوشحالي جو منزو مناڻني 
نٿا سگهن جيستائين هو اڻ سنڌرينل ينا پنوئنتني پنينل 
ملڪن سان انساني برابري جي بنياد تي ڪار وهنوار 

 نٿا رکن ۽ ترقي جا گڏيل منصوبا نٿا جوڙين.
*** 

حسنناس منناڻننهننن جننا خننيننال ۽ عننمننل عننام منناڻننهننو الِء 
 ڪڏهن به قابل قبول نه رهيا آهن. 

*** 
ڪوري ڪاڳر تي نقش چٽڻ آسان ڪم آهي، پر اڳ 
۾ ئنني ڪنناري ڪننيننل پننننني تنني نننقننش هننڪ ڏاهننو 

 )جينيس( ماڻهو ئي چٽي سگهي ٿو.
*** 

جڏهن مون کي پنننهنننجنن ننه ڪنينل گننناهنن جني سنزا 
ملي ٿي ته مون کي تنهنجي هئڻ جو گهٽ ۽ ظنالنم 

 سماج جي موجود هئڻ جو وڌيڪ يقين ٿئي ٿو.
*** 

جيڪڏهن تون ۽ تنهنجا خيال مون کي هنن دننينا ۾ 
پسند ناهن ته مان هن دنيا ۾ نرڳ ۾ ته رهنڻ پسننند 

ڪننننندس، پننر تننو سننان سننرڳ ۾ بننه قننطننعنني رهننڻ نننه 
 چاهيندس.

*** 
جيتوڻيڪ چنڊ کي پنهنجي ڪنابنه روشننني ڪناننهني 
پوِء بنه هنو پنرائني منان جنج کني روشننني ڏي ٿنو، پنر 
تنهنجو اندر ته سج جنينان روشنن آهني جني تنون سنج 

 نٿو ٿين ته گهٽ ۾ گهٽ چنڊ جهڙو ته ٿي.
*** 

جڏهن ماڻهو ڪم جي يڪسانيت مان تنگ ٿئي ٿو 
ته هو ڪجهه وقنت الِء سناهني پنٽنڻ چناهني ٿنو ۽ اهنا 
ساهي جيڪڏهن ڊگهي ٿي وڃي ته هن کني نناڪناره 
ڪري ڇڏي ٿي ۽ نيٺ هو موت جي منهنن ۾ هنلنينو 

 وڃي ٿو.
*** 

رپيا ڪلو ملي، اٽو چنالنينهنه رپنينا ڪنلنو  22ڀلي کنڊ 
ملي، اين اي  سي ايوارڊ ڪهڙو به منلني، ننوڪنري ۽ 
روزگار ڀلي نه ملي، سنڌ جي وسيلن جي منالنڪني ننه 
ٿئي، ماڻهو بک پينا منرن، حنڪنمنران عنيناشنينون پنينا 
ڪن ۽ ڳوليا به نه لڀن، تڏهن به وو  سنننڌي مناڻنهنو 

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

*** 
ها هنن کي اسان جي جوتي اڇالئي هڻڻ تي بيعنزتني 
ٿنني مننحننسننوس ٿننئنني، پننر جننڏهننن هننو ڪننرپشننن سننان 
پنهنجا ٻئي هٿ ۽ منهن ڪنارو ڪنن ٿنا، تنڏهنن هنو 

 بيعزتي نٿا محسوس ڪن ۽ ڏند ٽيڙي کلن ٿا. 
)هڪ ليڊر کني پنرينس ڪناننفنرننس دوران جنوتنو لڳنڻ 

 تي(
*** 

اکيون پوري هلون ٿا ته لڳي ٿو ته ملڪ ۾ کير جنون 
نديون وهي رهيون آهن ۽ جني اکنينون کنولنينون ٿنا تنه 
رت جنننون نننندينننون وهننننننندينننون ڏسنننون ٿنننا، وڃنننون تنننه 

 ڪيڏانهن وڃون؟
*** 

 “ تنهنجي وڏي ۾ وڏي خواهش؟”هن پڇيو: 
پوري ڪائنات جو چڪر لڳنائنڻ ۽ ان جنو ” مون چيو: 

 “انت ڳولي لهڻ.
اها ته اڻ ٿيڻي خواهش آهي ۽ ان تي پنهنچ ”هن چيو: 

 “ناممڪن آهي
خنواهنش اڻ ٿنينڻني منان ئني جنننم وٺننندي ” مون چيو: 

آهني ۽ جننتني پننهننچ ئنني ننناهنني هننوننندي اتني سنناڀننيننان 
 “ ماڻيندي آهي.

تنهنجي زندگيَء جو انت ٿي ويندو، پنر اهنا ” هن چيو: 
 “خواهش پوري نه ٿيندي.

زننندگننيَء کنني تننه انننت )مننوت( آهنني، پننر ” مننون چننيننو: 
خواهشن کي موت ناهي. خواهشون موت جي چوواٽي 

 “تي به ساهه کڻنديون آهن ۽ زنده رهنديون آهن.
*** 

ايڪيهين صدي سائنس ۽ ترقي جي واڌ ويجهنه جني 
صدي آهي، پر ٿر جي بک، مايوسي، درد ۽ پنينڙا ان 
تي ڪارو ٽڪو آهي ينا اڃنان بنه ائنينن چنئنجني تنه ان 

 جي منهن تي گهروڙيل ڀونڊو آهي..
*** 

سونهن ۽ سر )ڏات( کي بقا آهي ۽ اهنا ازل کنان ابند 
تائين ماڻهو جي من کي موهيندي رهندي، پر حيرت 
تڏهنن ٿنئني ٿني، جنڏهنن فنڪنرنڀننظنرينن جني ڪنري، 
جيڪي وقت سان گڏ تبديل ٿي وڃن ٿنا ۽ پنننهنننجنو 
وجود وڃائي وينهنن ٿنا، اننهنن جني عنظنمنت جنو رعنب 
ويهارڻ ڪاڻ ماڻهو هڪٻئي جا ويري ٿيو پون ۽ هنن 

 ڪائنات جو حسن بگاڙي ڇڏين ٿا.
*** 

 انسان جي ٽين اه علم آهي )هڪ چوڻي( 
شر  اهو آهي ته پهرين ان کي ٻه اکيون الزمي هنئنڻ 

 گهرجن.
*** 

صائمه جروار جي بي رحمي سان ٿيل قتنل اسنان جني 
عظيم ثقافتي قندرن ۽ صنوفني منزاج جني روينن تني 

 منڌيئڙو لڳائي ڇڏيو آهي. 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 چون 

 ڀون سنڌي
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غالم علي خواجھ 
 کوساڻي

ڪراچي گنارڊن جنمناعنت خنانني 
ٻاهران شام ساڍي ڇهينن وڳني 
جماعت خاني سامنهنون اوڀنر ۾ 
باغ جي وڻن مان چوڏهين رات 
جو پورو گول چنڊ ڪراچي جني 
دوننهناٽننينل ۽ منرطنو  ف نا ۾ 
منينرانننجنهننڙو مننٽنيَء هناڻننو ٿني اڀنرڻ لڳنو. عنورتننون، مننرد، 
ڇوڪريون، ڇوڪرا ۽ ٻنار جنمناعنت خنانني ڏاننهنن تنڪنڙا 
تڪڙا نمناز الِء وڃني رهنينا هنئنا. چنننڊ جنينئنن ئني منٿني 
چڙهڻ لڳو تيئنن اوننداهني آسنمنان ۾ وڌينڪ چنٽنو ٿنينڻ 
لڳو. تڏهن منهننجني دل ۽ دمناغ ۾ بنه ڪنراچني ۽ ان 
سان وابسته ويهه سال اڳ وارين يادن جنا منننظنر بنه چنٽنا 
ٿنينڻ لڳنا ۽ غننينر ارادي طنر  مننننهنننجننون نننظنرون اينننندڙ 
ويندڙن ۾ هڪ مخصوص چهري کي ڏسڻ ۽ ڳولڻ جني 
ڪوشش ڪرڻ لڳيون. چنڊ وڻنن منٿنان ٿنيننندو جنمناعنت 
خاني جي وڏن ۽ بلند قبن )گنبذن( ڏاننهنن وڌڻ لڳنو ۽ 
وڌيڪ چٽو ۽ روشن ٿيڻ لڳو هو ۽ منننهنننجني دل ۾ بنه 
هڪ خواهش، هڪ تمنا ڪر کڻڻ لڳي، پر وري هڪدم 
رهن، دل کي ڌڙڪو ڏنو ته تون ڇو اڄ اٽنڪنل سنال ڏينڍ 
کانپوِء ڪراچي ۾ اتنفناق سنان هنڪ ڪنم سناننگني آينو 
آهنيننن، ڪننم ڪننار الهنني واپننس ورڻ خناطننر دوسننتنن جننو 
انتظار پيو ڪرين ۽ جيئن ئي همراهه ايندا تون ڪنار ۾ 
روانو ٿي ويندين. انهيَء اوچتي خواهش جني پنوري ٿنينڻ 
جو ڪوبه امڪان ڪونهي. اتي بيٺي ئني خنينال آينو تنه 
هينئر هوَء هتي اچي ته ڪر مان ڳالهايان ۽ چنواننس تنه، 
مننون کنني مننعنناف ڪننج مننون تننو سننان وفننا نننه ڪننئنني، 
تنهنجي زندگيَء کي وينران ڪنرڻ ۾ منننهنننجنو بنه ڏوهنه 
هو. وري خيال آيو ته چوندو سانس تنه، پناڻ جني جندائني 
جو هڪ سبب اهو به هو جو انهنن اهنم ۽ فنينصنال ڪنن 
ڏينهن ۾ پاڻ ڪوشش جي باوجود هڪٻنئني سنان منلني 
۽ ڳالهائي نه سگهيا هئاسين، پاڻ کني منالقنات ڪنرڻ، 
سوچ ويچار ڪرڻ ۽ فنينصنلني ڪنرڻ جنو منوقنعنو ڪنوننه 
مليو هنو ۽ اينئنن ئني خنامنوشنيَء ۾ ۽ پنري هنجنڻ جني 
ڪري پاڻ هميشه الِء جدا ٿي وياسين. انهنن ئني خنينالنن 
۾ مان فو  پا  تي چهل قدمي ڪري رهيو هنئنس تنه 
اوچتو سامهون کان هن کي هڪ پنجن ڇهن سنالنن جني 
ڇوڪري سان گڏ ايندو ڏٺنم. هنڪندم منننهنننجني دل ۽ 
دماغ جهٽڪو کاڌو، هوَء ويجهنو آئني هنن بنه منون کني 
ڏٺو پهريون تاثر هن جي چهري تي به حيرت ۽ وائنڙائنپ 
وارو هو، پوِء وري اها ئي وينهنه سنال اڳ واري منعنصنوم 
مسنڪنراهنٽ تنري آئني، جنننهنن کني ڏسني منننهنننجنو بننه 
حوصلو ٿيو ۽ مون به هڪدم اڳيان وڌي سنالم ڪنينو، 

هن به شرمائيندي لڄائيندي جنوا  ڏننو ۽ بنينهني رهني 
فو  پا  تي. مون هڪدم چيو توهان جنا ڪنهنڙا حنال 
آهن؟ ۽ تنهنجي امان جي انتقال جو ٻڌي مون کي ڏاڍو 
ڏه ٿيو هو. مرحومه منون کني ڏاڍو ڀناننئنيننندي هنئني ۽ 
هن جي شديند خنواهنش هنئني تنه پناڻ ٻنئني هنڪ ٿنينون. 
منهنجي ايئن چوڻ تني هنن منننهنننجني اکنينن ۾ ڏٺنو ۽ 
ڪنننڌ جنهنڪنائني ڇنڏينو. وري منون چننينو تنوهنان ڪنيننڏا 
ڪمزور ٿني وينا آهنينو. دراصنل منان تنوهنان جنو ڏوهناري 
آهيان، مون کني احسناس آهني تنه منان ئني تنوهنان جني 
بننربنناديَء جننو ڪننارڻ آهننيننان. اتنني هننن چننيننو نننه نننه ايننئننن 
ڪنوننهني دراصنل اهنو تنقندينر جنو لنينک آهني، پناڻ جنني 
قسمت ۾ ملڻ ڪونه هو ۽ شايد منهنننجني ئني قسنمنت 
خرا  آهي. اهڙيَء ريت ويهه سنالنن کناننپنوِء صنرف پنننج 
منٽ اسان فو  پا  تي بيهي ڳالهايو ۽ پوِء هڪنٻنئني 
کني حسنرت سننان ڏسننننندي ڀڳنني دل سننان جنندا ٿنيننننندي 
موڪاليوسين. ويندي ويندي مون هن کي پنهنننجنو فنون 
نمبر ڏنو ۽ هن کان به گهريم پر هن و  فون ڪونهني. 
پوِء هوَء هنلني وئني، پنر منننهنننجني دل ۽ دمناغ ۾ هنڪ 
طوفان برپا ڪري وئي. حنيندرآبناد واپسني ۾ منننهنننجني 
ماضيَء جيڏي ڊگهي سپر هاِء وي تي مسلسل هن سان 
ڪيل ڳالهيون، هن جون چينل ڳنالنهنينون، هنن جنا لنفنظ، 
جمال ۽ جذبا اکين اڳيان ڦرڻ لڳا. ڪالهه کان مسلنسنل 

 ان مالقات جو اثر سوار آهي. 
**** 
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جڏهن اسان نئين گهنر ۾ آيناسنينن تنه ظناهنر آهني سنڀ 
ڏاڍا خوش هئاسين. حاالنڪه سڀني کي ٿنورو ٿنورو ڏه 
هن پراڻي ٽننڊي ولني منحنمند واري گنهنر جنو بنه هنو، پنر 
جيئن ته نئين گهر ۾ سهولتون ۽ آرام سنڪنون وڌينڪ 
هو، ان ڪري سڀ خوش هئاسين. ڪل چنار ڪنمنرا جنن 
۾ ٽي بيڊ هڪ ڊرائنگ، ڪمرا چڱا خاصا، هنر ڪنمنري 
سان اٽيچڊ با  ۽ گينلنري وڏي دري وغنينره. سنڀ کنان 
سٺو ڪمرو ڪنڊ وارو، ڇوڪرين سنڌو، جيما چنينو اسنان 
جو، ٻيو ڪمرو سارنگ ۽ سليم حنوالني، ٽنينون ۽ جنننرل 
ڪمرو مون کي ۽ رضيه کي مليو، فنرننينچنر ٻنن ڪنمنرن 
جو ته هو پنر اسنان وارو ڪنمنرو خنالني. ان الِء وري امنان 
هڪ وڏو جنديند شنانندار پنلنننگ منون کني ڏننو. بنهنرحنال 
مجموعي طنر  اسنان جنو گنهنر بنه سنٺنو ٿني وينو. فنون، 
ايئرڪنڊيشن، ڪار به ابري سڀري آهي. مجموعي طنر  
سان ڏاڍي سک ۽ آرام سان آهيون. مان به روزانو ابا ۽ 
امننان سننان مننلننيننو اچننان، نننيننزار وغننيننره بننه هننتنني آهننن. 
ڇوڪريون به روزانو ڪالنوننيَء جني چنودينواري انندر واڪ 

 ڪن، راند ڪن، ڇوڪرا به ڪرڪيٽ وغيره کيڏن.
**** 
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ننور مننحننمنند ڪننراچنني ويننو هنو، شننيننو ايناز جنني بنناري ۾ 
ٻڌايائين ته ايناز ڏاڍو پنريشنان آهني. هنڪ تنه هنو بنينمنار 
آهي، پر وري گهريلو ۽ خانداني صنورتنحنال بنه هنن کني 
پريشان پئي ڪري. اياز پنهنجي بقاينه زنندگنيَء کني وڌ 
۾ وڌ لکڻ ۾ گذارڻ ۽ ڪتا  تيار ڪرڻ ۽ ڇنپنائنڻ ٿنو 
چاهي، پر هنو پنننهنننجني منرضنيَء منطنابنق لنکني ننه پنينو 
سگهي ۽ نه ئي وري ان محنلني ۾ هنن جني ڪنينر مندد 
ڪرڻ وارو آهي. اياز چوي ٿو مان گهڻي دير ويهي لکني 
نه پيو سگهان، ڪير لنکنڻ وارو هنجني تنه منان هنن کني 
لکائيندو وڃان ۽ لکينل منواد فنينئنر ڪنرڻ سنينٽ ڪنري 
ترتيب ڏيڻ وارو به ڪير ڪونهي. ننور منحنمند ٻنڌاينو تنه 
اياز جي ڊاڪٽر پٽ ۽ ٻين فنردن طنرفنان ڏاڍو دٻناپ آهني 
جو هو اياز کي لکڻ ته ٺهيو، پر صرف پلنگ تي وينهنڻ 
جي به اجازت نٿا ڏين. ڪتنا  پنڙهنڻ تنان بنه منننع. ننور 
محمد ٻڌايو ته اسان ويٺا هئاسين، جوينو صناحنب بنه هنو 
ته اياز پلنگ تي ٿورو اٿي ويٺو هو ته سندس پٽ اوچنتنو 
آيو ته هڪدم چنينائنينن بنابنا هني تنوهنان ڇنا ٿنا ڪنرينو، 
توهان وري ويٺا آهيو، توهان بلڪل احتيا  نٿا ڪنرينو. 
پٽ پنهنجي عظيم پنيپ کني اهنڙي تنه ڪنڙي اننداز ۾ 
چيو جو ويٺلن کي به خرا  محسوس ٿيو. ان تني جنوينو 
صاحب جيڪو هنن جو مائٽ به آهي، تننهنن چنينو تنه ننه 
نه سليم هاڻ ٻه منٽ مس ٿيا آهن جو جنوس پنينئنڻ الِء 
اٿيو آهي نه ته مسلسل ليٽيو پيو آهني. ڊاڪنٽنر سنلنينم 
هڪدم چنينو تنه چناچنا تنوهنان کني خنبنر ننه آهني اسنينن 
ڊاڪٽر آهيون اسان کي خبر آهي ته ڇا ٿينندو، پنوِء وري 
ئي پريشاني ٿي ٿئي، بابا احتنينا  ننٿنو ڪنري تنه سنڀ 
پريشان ٿين ٿا. جويو صاحب به ماٺ ٿي وينو. حناالننڪنه 
اهڙي عظيم تخليقڪار جي هنر گنهنڙي هنر منننٽ قنوم 
جي امانت آهي. ان جي هر پل مان ڀرپور فنائندو حناصنل 

 ڪرڻ قومي ادارن جو فري آهي. 
**** 

 3776فيبروري  29
مون پنهنجي پنجويهه ساال سياسي زندگيَء ۾ ڪيئي  

اهڙا نوجوان شاگرد ۽ سياسي ورڪر ڏٺا جنينڪني شنروع 
۾ جننڏهننن تنننننظننيننم ۾ آيننا تننه انننتننهننائنني جننوش جننذبنني، 
سننچننائنني واري ولننولنني سننان تننمننام گننهننڻنني مننحنننننت ۽ 
جدوجهد ڪيائون، پر ڪجهه عرصي کانپوِء اهي اللچ ۽ 
مفادن جي چڪر ۾ اچي ويا يا ته وڪنامني وينا ينا مناٺ 

 ٿي ويا. 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 18 
فيربوري
1992 
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  زننندگننيَء هننر روز منناڻننهننو
سننان گننڏ آهنني، منناڻننهننو جنني 
آسنننننپننننناس آهننننني. زنننننندگننننني 
ڪڏهن اجننبني بنه لڳني ٿني 
ته ڪڏهن پنهنجني بنه لڳني 
ٿي. ڪڏهن ڀاڪرن ۾ ڀنري 
مٺيون بنه ڏي ٿني تنه ڪنڏهنن ڌڪنو ڏئني پنري 
ڪننري ٿنني. ڪننڏهننن سننينناري جنني سننرد صننبننح 
جننهننڙي آهنني، تننه ڪننڏهننن نننٽننهننڻ ا س آهننني. 
ڪنڏهننن چنانننڊوڪنني رات جننهنڙي مننڌر آهنني تننه 

 ڪڏهن خوفناڪ انڌيري رات آهي. 
  ڪڏهن معصوم ٻار وانگر ڇنيڳنري ۽ بنينچنئني

آهنني تننه ڪننڏهننن سننخننت اصننول پننرسننت اسننتنناد 
آهي. زندگيَء ڪڏهن ڪنامنينابني آهني، جنننهنن 
جا سڀ وارث آهنن ۽ ڪنڏهنن نناڪنامني آهني، 
وهه جهنڙي کناري  جيڪا الوارث آهي. ڪڏهن ٽ 

 ته ڪڏهن ماکي جهڙي ِمٺي!

  بس زندگيَء خبر ناهي ڇا آهي؟ ڪير به کنينس
سمجهي ناهي سگهيو. زندگيَء تي سوچيننندي 
ڪننڏهننن دل چننوننندي تننه هننن سننان پننيننون رو  
رهاڻيون ڪجن، ڪڏهن دل چوندي ته هن سنان 

سي وڃجي ۽ هڪ لفظ به نه ڳالهائجي.  ر 
 .لفظ سماعتون ڳولي وٺندا آهن 
 !يقين مرڻ لڳي ته سفر بيهي رهي ٿو 
  ڪننڏهننن ڪننڏهننن منناڻننهننو تنني گننهننر جننا در ۽

 ديوارون به کلنديون آهن.
  ڪتابن مان خوشبوِء ته ختم ناهي ٿينندي، پنوِء

 ڇو اسان انهن کي وساري ڇڏيو آهي!
  خوشحالي الِء برساتن کي دعوت ڏيڻني پنونندي

 آهي.
  ،نهنلنن جيستائين اندر ۾ ٿڌيون هوائون نٿينون گ 

ڪون نٿيون ڏئني  تيستائين ٻاهر جون هوائون س 
 سگهن!

  معصنوم اکنينن جني نصنينب ۾ سناڀنينان نناهني

 هوندي.
  هننر زخننم تنني پننهننريننون مننرهننم اسننان کنني پنناڻ

 لڳائڻو پوندو آهي.
  اونداهي وڌي وڃني تنه اکنينون اوننداهني ۾ ڏسنڻ

 جون عادي ٿي وينديون آهن. 
  ماڻهو هجن يا گهنر، اننهنن کني جنڏهنن اڪنينلنو

ڇڏيو ويندو آهي ته ا هني انندر ئني انندر ۾ منرڻ 
 لڳندا آهن.

  ورن ۽ ڊپ جي سيج تني اسان جون خوشيون، س 
 پلجن ٿيون.

  اڄنڪنلنچ ٻنئني کني اينذائنڻ عننام جنام ٿني ويننو
 آهي.

  بو پائني هنمنينشنه هر ٻيو ماڻهو پنهنجائپ جو ج 
ايذائڻ جي ڪم ۾ مصروف آهي. اهڙن ماڻنهنن 

 کان التعلقي ۽ پري رهڻ ۾ ئي عافيت آهي.
  هر ماڻهو پنهنجي اصلينت دينر ينا سنوينر ضنرور

 ڏسيندو آهي.  

 سرمد کوسو

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

  زندگي 
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  زنننندگننني...!! ڪنننڏهنننن منننن
ڪنناڙهننو تننه ڪننڏهننن دل رات 

 انڌيري.
  زننندگنني ضننرورتننن جننو شننهننر

آهي جتي وه وه تي سوچنن 
جننون حننويننلننيننون اڏڻننيننون ٿننيننون 

 پون...!!
  زندگي جو هر پهر قنينمنتني آهني، منگنر گنذرڻ منهنل

 واندڪائي جي وندر مفت ۾ وڃايو ڇڏي.
  زننندگنني حسننيننن بننڻننائننڻ الِء مننايننوسننيننن سننان مننهنناڏو

اٽڪائڻ بنه منڙسني چنئنبني جنينڪنا جنرئنت ڪنرڻ الِء 
 قدم وڌائڻ هر وجود الِء ضروري آهي.

  زندگي جا روپ حسنينن آهنن منگنر ڪنڏهنن ڪنڏهنن
 ڀيانڪ رنگ ڏيکاريو ٿي ڇڏي...!!

  زندگيَء جون لذتون الفت بيان ڪيئنن ڪنجنن جنتني
 نظرن ۾ پري پري تائين بيابان ٿي لڳي.

  زندگي هيڪر ڏينهن جا ڊگهنا پنننڌ ڪنرڻ کنان وٺني
مشنڪننالتننن سننان مننهنناڏو اٽننڪننائنني جننيننئننڻ جننا جننتننن 
ڪندي نٿي ٿڪني تنه اتني وري رات جني پنهنرن ۾ 
 سوچن جا وڏا قافال گهڙي پل الِء مرجهايو ٿا ڇڏين.

  زندگي بنه ڪنينتنري ننه ٻنالني ڀنولني آهني جنو گنهنڻنو
اعتبار ڪري پاڻ پنهنجو سڀ ڪجچ وڃائي ۽ سڀ 
ڪجچ ڄاڻيندي پوِء به منن گنهنورينو ٿني اننهنن سنان 

 وري قدم سان قدم مالئي ٿي هلي.
  زندگيَء جا ضابطا االئي ڪيئن ٿا سنفنر بنخنينر رهنن

 مگر واسطن جي لڙي هيڪر لوڙهيو ٿي ڇڏي...!!
  زندگي جون تلنخنينون سنڀ وسنري ٿنينون وڃنن، منگنر

محبتي رستي بنا جواز مڏي ڪاتي سان ڪسڻ وارا 
پننل حننينناتنني جننو هننڪ يننادگننار بننا  بننڻننجنني اننندر ۾ 

 رهجيو ٿو وڃي.
  زنندگني جنتني ڏور ڪننندي ننٿني ڏڪني تنه ڪنڏهننن

ڪڏهن اها ساڳي زندگي هنڪنڙي دعنا الِء بنه تنڙپني 
 پئي ٿي..!!

  زندگيَء کي سنمنجنهنڻ الِء پناڻ کني ننه پنر دننينا کني
 سمجهڻو ٿو پئي جيڪا عذا  جي پاڙ آهي.

  زندگي نايا  آهي توڙي گلزار آهي، منگنر االئني ڇنو
دنيا ٿوهنر جنهنڙو زهنر اوڳناڇني حسنينن زنندگنيَء کني 

 اجاڙيندي دير ئي ناهي ڪندي.
  زندگيَء کي ڇا گنهنرجني پنننهنننجنن سنان رابنطنا، منن

عنزينزن سنان واسنطننا، مننگنر اهنني ئنني وجننود االئنني ڇننو 
چاهت ڀري بقا کي اجناڙڻ ۾ ڀناڱني ڀنائنينوار ٿنيننندي 

 دير ئي نٿا ڪن..!!
  زندگي نفرتن سان ته وڙهيو وڃي، مگر منحنبنتنن تني

ڀال ڪهڙا هنٿنينار تناڻني جنو بنچنينل سنفنر کني آسنان 
 بڻائي سگهجي.

  زندگيَء جا ننانپ ڪنينتنرا ننه خنوبصنورت آهنن جنينئنن
جيون، حنيناتني ۽ سنار منگنر دوکنن جنا دوال  اهنڙن 
حسين نالن کي االئي ڇو ڀنڀور جي ڀيڙي جيان پنٽ 

 ٿا ڪري ڇڏين.
  زندگي پوپٽن جي پرن جهڙي نفيس هونندي بنه کنوڙ

سارين ويساهه گهاتين جي ور چڙهيو ننينٺ فنننا ٿنينو 
 وڃي...!!

  زنندگني تنارن منثنل جنرڪنننندڙ آڪنناش ٿننئني ٿنني جننو
پنهنجي چنڊ بنا اڌورائپ جو شنڪنار رهني ئني رهني 

 ٿي.
  زندگيَء جو عنوان ٻئي ڪنهن نالي سنان رکنجني تنه

ڀال ڪير ٿو پرکي سگهي جو هڪ آسان نانپ کي نه 
 پيو سمجهي سگهجي.

  زندگي ڪڏهن دريا دل ته ڪڏهن وري بنينابنان ڀنرينو
بنجر ٿي محسوس ٿئي جنهن ۾ ڪنننهنن هنڪ جنو 
مخلص هجڻ ۽ نه هجڻ جو احساس اڻتڻ مچنائنيننندو 

 رهي ٿو.
  زندگيَء جي پنڌن ۾ نه ٿنڪننندڙ وجنود مننندن جنينئنن

رهن ٿا جنهن ۾ ڪنڏهنن ٽنڙڻ ۽ منرجنهنڻ جني رانند 
 رتولي جو حصو سدا رهي ٿو.

  زندگي رنجشن کان وٺي مچايل جشن تنائنينن صنرف
زندگي ٿي رهي ٿي جنهن جا لنوڏا اوٺني سنفنر جنينان 

 رستا روڪ ڪندا رهن ٿا...!!
  زندگي مسلسل گال  جيان ڪٿي ٿي منهنڪني اهنا

 ته ڪڏهن ڪڏهن ناسور جي روپ ۾ به جيئي ٿي.
  زندگيَء سان محبت، پيار، پريت ۽ عشنق جني ننالنن

سان اوکا جهير ڏيئي دوکا ٿيندا رهنن ٿنا جنننهنن جنو 
 ازالو ڀال ڪير ٿو ڪري سگهي...!!

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 

 نفيس نهڙي
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“ سلجوقن جو اهو حال آهني،” 
خننيننام تننبننصننرو ڪننننندي چننيننو 

اڻ پنننڙهنننينننل ڦنننورو ۽ روشنننن ” 
دماغ حڪنمنران جنينڪني حند 
کان وڌينڪ حنينوانني ۽ اعنلنيو 
وصفن جا اهل آهن سڀ کنان 
وڌيڪ اهو ته تغرل بيگ جو مزاج سلطنننتنون تنعنمنينر 

مان ٽن سالن جو هئنس جنڏهنن  -ڪرڻ وارن جهڙو هو
اهي اصفهان تي قاب  ٿيا ۽ ڏهن سالن جنو جنڏهنن 
بغداد فتح ڪيائون، پننهنننجنو پناڻ کني خنلنينفني جني 

سنلنطنان ‘محافظ طنور مسنلن  ڪنينائنينن ۽ کناننئنس 
جو لقب ڦري ورتو ۽ سنتنر سنالنن  ’شاهه شرق و غر 

جي عمر ۾ پاڻ اميرالمومننينن جني ڌيَء سنان شنادي 
عننمننر اهننا ڳننالننهننه تننحننسننيننن آمننيننز، شنناينند “  -ڪننيننائننيننن

ڪيتري حد تائين خلوص واري لهجي ۾ ڪنئني پنر 
جهان ڏاڍو گستاخانه ٽهنڪ ڏننو، جنننهنن سنان خنينام 
جي دل آزاري ٿي ۽ هن جهان کي ڏاڍي تنينز ننگناهنه 
سنان ڏٺنو هننو اوچننتنو صننورتنحننال کني سنمننجننهنڻ کننان 

 جهان معذرت ڪئي ۽ پوِء وضاحت ڪئي: -مجبور
جڏهن تو شادي جو رڪر ڪيو، ته مون کي جنينڪنا ” 

“ -ڳالهه حرم ۾ ٻڌائي وئني هنئني سنا يناد اچني وئني
عمر کي اهو واقعو ڌنڌلو ڌنڌلو ياد هو جنهن جنو هنر 
 -تفصيل جهان ڏاڍي حرص ۽ طمع سان ياد رکيو هو

جڏهن خليفي کي تغرل جو پنينغنام منلنينو جنننهنن ۾ 
سندس ڌيَء، سيده سان شادي جو مطالبو ڪنينو وينو 

سنلنطنان جنو  -هو ته هنو ڪناوڙ ۾ هنٿنان ننڪنري وينو
پيغام کڻي ايندڙ اڃان واپس به نه منوٽنينو هنو تنه هنو 

 ڄڻ آپي کان ٻاهر نڪري ويو: 
انهن ترڪن جن اڃان هناڻني هناڻني پنننهنننجني ڳنوٺ ” 

يور  مان قدم ٻاهر ڪڍيو آهي! انهن ترڪن جا ابا 
ن ب ت جني پنوڄنا  ڏاڏا جيڪي ويجهڙ ۾ هن ب ت يا ه 
ڪري رهيا هئا ۽ پنننهنننجنن جنهنننڊن تني ِمنرون جني 
منننننننڍي ڇننناپنننيننننننندا هنننئنننا! ان جننني اهنننا منننجنننال جنننو 
اميرالمومنين جي ڌيَء سان شاديَء جو مطالبو ڪري 
جيڪا شري  ترين ۽ بزرب ترين سلسنلني جني اوالد 

 “ آهي؟
جيڪڏهن سندس شاهانه هٿ پير ڪناوڙ منان ڏڪني 
رهيا هئا ته صرف ان ڪري جو کيس اهنا چڱنيَء پنر 
ڄاڻ هئي ته هو ان منطنالنبني کنان اننڪنار ننٿنو ڪنري 

مهينن جي سنوچ وينچنار ۽ ٻنن درخنواسنتني  -سگهي

پنيننغننامنن کنناننپننوِء وڃني هننن جننوا  تنيننار ڪنيننو ۽ ان 
جوا  کي ايستائين پهچنائنڻ الِء پنننهنننجني هنڪ بنا 
اعننتننمنناد ۽ پننراڻنني مشننيننر کنني ان ڪننم الِء چننونننڊيننو 
جيڪو ري شهر ڏانهن روانو ٿيو جنهن جنا کنننڊر اڄ 
به تنهنران جني اوسني پناسني ننظنر اچنن ٿنا تنغنرل جني 

 -درٻار اتي هوندي هئي
خننلننيننفنني جنني قنناصنند جنني روبننرو مننالقننات سننڀ کننان 

 پهريائين وزير سان ٿي جنهن کيس دوبدو ٿي چيو:
سلطان جي صبر ۽ تحمل جو پئمانو قابو کان ٻاهنر ” 

ٿيڻ وارو آهي ۽ هو مون کي ڌمڪنينون ڏينئني رهنينو 
مون کي خوشي ٿي رهي آهي ته تون آخرڪنار  -آهي

 “ -جوا  کڻي پهچي ويو آهين
پر ان کنان بنه گنهنٽ خنوشني جنوا  ٻنڌي ٿنيننندئني: ” 

اميرالمومنين اوهان کني درخنواسنت ڪننندي اهنا گنهنر 
ڪنئنني آهنني تننه هنو ان حننڪننم جنني بننجننا آوري نننٿننو 

 “ -ڪري سگهي
هو عقيق جي پٿر  -وزير تمام گهڻو ڳنڀير نظر نه آيو

جي ٺهيل تسبيح جا داڻا آڱرين سان ڦيرائيندو رهيو
-  
هناڻني تنون هنن رسنتني ۽ هنن بنلننند ” ، هنن چنينو “ته” 

ــــــــد ــــــــن ُق  مســــــــر
 ن ول

 سلجوقن 

 امين مالوف

 

 قسطُستني

 ترمجو:ُزاهدهُابڙو
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دروازي منان لننننگنهنننندي ۽ عنراق جني منالننڪ، فننارس 
خراسان ۽ آرر بائيجان، ايشيا جني فناتنح سنچني دينن 
جي حفناظنت ڪنرڻ واري تنلنوار، عنبناسني تنخنت جني 

خليفو پنننهنننجني ڌيَء ‘محافظ کي اطالع ڏيندين ته 
ٺننيننڪ آهنني هنني  ’تننوهننان جنني نننڪننا  ۾ نننه ڏيننننندو!

 “ -پهريدار توکي رستو ڏيکاريندا
پهريدار حاضر ٿيو ۽ قاصند ان جني قنينادت ۾ هنلنڻ 
 الِء اٿي بيٺو ته وزير بي ضرر انداز ۾ اضافو ڪيو: 

اندازو ڪيان ٿو تنه تنون عنقنلنمننند مناڻنهنو جنو آهنينن ” 
پنننننهنننننجننا سننڀننئنني قننري وري الهنني آيننو هننونننديننن، 
پنهنجن پٽن ۾ پنهنجي ورثني کني بنه ورهنائني آينو 

 “ هوندين ۽ ڌيئن جون شاديون به ڪري آيو هوندين!
سفينر ٻنينهنر وينهني رهنينو ۽ اوچنتنو ئني اوچنتنو صنفنا 

 بيحال نظر اچڻ لڳو
 “ڀال تنهنجي ڪهڙي صال  آهي ڇا ڪريان؟”
ڇا خليفي توکي ڪا ٻي هدايت نه ڏني هئي ته هن ” 

قصني کني ڪنينئنن خنتنم ڪننندينن ڪنا ٻني راهنه نننه 
 “ ڏيکاري هئائين ڇا؟

هننن چننيننو هننو تننه هننن شنناديَء مننان جننننند ڇننڏائننڻ الِء ” 
جيڪڏهن ڪو رستو نه نڪري ته ان جي عيوي هنو 

 “-ٽي لک سونا دينار ڏيڻ چاهيندو
ته آهي نه اهنا هنڪ راهنه جنننهنن جني ررينعني اڳنينان ” 

پر پوِء به منان عنينوي وٺنڻ واري  -وڌي سگهجي ٿو
ڳالهه کي سٺو نٿو سمجهان، خاص طنور تني جنڏهنن 
خليفي تي سلطان جا ايترا احسان هجن کيس واپنس 
شهر وٺي آيو آهي، جتان شيعن کيس ڀڄائي ڇنڏينو 
هو، سندس مال، دولت ۽ ملڪ کنينس واپنس وٺنرائني 

اسان تغرل بيگ کي ناراي ڪرڻ کان بنا  -ڏنو اٿس
به اهو مقصد حاصل ڪري سگهون ٿا تنون چنونندينن 
ته خليفو پنهنجي ڌيَء کيس شاديَء الِء پيش ڪري 
ٿننو، ۽ مننان پنننننهنننننجنني طننور تنني ان اطننمننينننننان بننخننش 
لمحي مان فنائندو حناصنل ڪننندي اهنا تنجنوينز پنينش 
ڪندس ته هو اهڙي عالي مرتنبني واري هسنتني جني 

 “ -شان ۾ دينارن جو تحفو پيش ڪري
سلطان جوش مان هڪ وڏو ڪناروان  -۽ ايئن ئي ٿيو

جمع ڪيو جنهن ۾ وزير، ڪيترائي شهزادا، ڪنينئني 

درجن آفيسر ۽ اڪابر، ۽ ڪيتريون ئي عمر چنڙهنينل 
عورتون رشتيدارن کان عالوه سوين محافظ ۽ غنالم 
سندس طرفان ڪيترائي قيمتي تحفا کڻي بغداد آيا

ڪافور، بخمل، َمَرَّ )هڪ خاص قسم جو خوشبودار  -
کنئور( ۽ جنواهنرن سنان ڀنرينل صننندوق ۽ هنڪ لنک 

  -سونا سڪا به
خننلننيننفنني وفنند جنني اهننم تننريننن رڪنننننن سننان مننالقننات 
ڪئي ۽ اننهنن سنان گنرم جنوشني واري اننداز ۾ پنر 

پنوِء  -ڪجهه لڪنل منبنارڪنبناد جني ڏي وٺ ڪنئني
سلطان جي وزير سان گفتگو دوران هن وات پٽنيننندي 
اها ڳنالنهنه ڪنئني تنه هنو شناديَء ۾ راضني ننه هنو ۽ 
جيڪڏهن هن تي ان جي الِء زور يا زبردستي ڪنئني 

 -وئي ته هو بغداد ڇڏي هليو ويندو
جيڪڏهن اميرالمومنين جو موق  اهو ئي هو ته پوِء ”

 “پاڻ دينارن تي فيصلي جي تجويز ڇو پيش ڪئي؟
سان ته سندس پيشڪش کني رد ننٿنو  ’نه‘مان رڳو ” 

مننون کنني امننينند هننئنني تننه سننلننطننان  -ڪننري سننگننهننان
منهنجي رويي مان انندازو لڳنائني وٺننندو تنه هنو منون 
کان اهڙي قربنانني ننٿنو ڪنرائني سنگنهني منان تنوکني 
ٻڌايان ٿو تنه ڪنوبنه سنلنطنان چناهني اهنو تنرڪ رهنينو 
هجي يا ايراني، ان کان اڳ ۾ ڪنننهنن خنلنينفني هنن 

مون کي پنهنجي  -قسم جو ڪو مطالبو ناهي ڪيو
 “ وقار جي حفاظت ڪرڻي ئي پوندي!

ڪجهه مهينا پهرين، جڏهن مون کني احسناس ٿنينو ” 
تننه اوهننان جننو جننوا  نننفنني ۾ ٿنني سننگننهنني ٿننو، مننون 
سلطان کي تيار ڪرڻ جي ڪوشش هئي مون مٿنس 
اهو واضح ڪيو هو ته ان کنان اڳ ۾ ڪنننهنن بنه ان 
قسنم جنني فنرمننائنش نننه ڪنئنني آهني، ۽ اهنا بنلنڪننل 
 -روايت جي خالف ڳالهه آهي ماڻهو حيران ٿني ويننندا

جوا  ۾ هن جيڪو ڪجهه چيو ان جي دهرائنڻ جني 
 “ -ته مون ۾ همت ئي ناهي

 “ خوف نه ڪر! -چئو”
اميرالمومنين مون کي معاف ڪجَو ڇو ته اهي لفظ ” 

خلنينفني کني “  -منهنجي زبان مان نٿا نڪري سگهن
  -وڌيڪ صبر جي طاقت نه رهي

ڪننابننه ڳننالننهننه  -چننئننو، مننان تننوکنني حننڪننم ٿننو ڏيننان” 

 “ لڪائي نه ره!
سلطان پهرين ته منهنجي تذليل ڪئي ۽ منون تني ” 

سندس خالف اميرالمومنين جني طنرفنداري ڪنرڻ جنو 
الننزام لڳننايننو... مننون کنني زنننجننيننرن ۾ ٻننڌرائننڻ جنني 

 “ ڌمڪي ڏني...
وزير ڄناڻني واڻني ڳنالنهنائنيننندي ڏڪنڻ جني اداڪناري 

 -ڪئي
مون کي ٻڌائي تنغنرل بنينگ  -مطلب جي ڳالهه ڪر” 

 سلطان رڙ ڪندي چيو هو.“ ”ڇا چيو؟
هي عباسي به عجيب خاندان آهي! سندن ابن ڏاڏن ‘

اڌ کننان وڌيننڪ دنننيننا فننتننح ڪننئنني، ۽ ڪننهننڙا ڪننهننڙا 
خوشحال شهر آباد ڪيا پر اڄ انهنن کني ڏسنو! منان 
جڏهن انهن جي سلطنت تي قب و ٿو ڪريان ته اهو 

جڏهن انهن جي گادي جني  -کانئن برداشت نٿو ٿئي
هنڌ تي قاب  ٿو ٿي وڃنان تنه هنو ان تني راضني ۽ 
خوش آهن، مون ڏي تحفا ٿا اماڻين ۽ اميرالمومنننينن 

مننان تننوکنني اهنني سننڀ عننالئننقننا ‘مننون کنني ٿننو چننوي، 
ڏيندس جيڪي خدا مون کي عطا ڪيا آهن ۽ اهني 
سڀ مومن تنهنجي حوالي ڪندس جن جني قسنمنت 

هنو منون کنان  -خدا منهنننجني هنٿ وس ڪنئني آهني
النتننجننا ٿننو ڪننري تننه سننننندس مننحننل، سننننندس جننان ۽ 

پر جيڪڏهن  -سندس حرم پنهنجي حفاظت ۾ وٺان
مان سندس ڌيَء جو س  ٿو گنهنران تنه ڪنهنرام ٿنو 
مچائي ۽ پنهنجي ناموس جي حفاظت جي ڳالهه ٿنو 

ڇا هڪ ڪنواري ڇوڪريَء جون رانون ئي اها  -ڪري
جڳهه آهن جنهن جي خاطر سلطان جنننگ الِء آمناده 

 “ آهي؟
خليفي جو ڳلو خشڪ ٿيڻ لڳو ۽ هو هڪ لفظ به نه 
ڳالهائي سنگنهنينو وزينر ان جنو وڌينڪ فنائندو وٺننندي 

 -پيغام ختم ڪيو
وڃ هن کي چئو ته منان ‘سلطان وڌيڪ اهو به چيو، ” 

ان کننان ڇننوڪننريَء جننو سنن  بننه ايننئننن ڦننري وٺننننندس 
جيئن مون کانئس سلطنت ڦنري ورتني آهني، جنينئنن 

 “ -بغداد تي قب و ڪيو آهي
 ...)هلندڙ(... 
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نو ٿني   پنڌ ڪري ڪري سناڻ 
پيو ھو. ڏاڍي ڏکيائنيَء سنان 
پننيننر گننيننسننڙائنني گننيننسننڙائنني 
اڳتني رڙھني رھنينو ھنو. ھناڻ 
ان حننقننيننقننت جننو شنندت سننان 
احساس ٿيڻ لڳنو ھنئنس تنه؛ 
انسان جي الِء جيڪو ٻوجچ کڻڻ منڙنني کنان اوکنو 
آھنني سننو خننود سننننندس جسننم جننو ٻننوجننچ آھنني. 
ڪنھن بنه شنخنص کني منوت کنان اڳني ان ٻنوجنچ 

کان آجائي نٿي ملي سگھي. ھليو 
به پنئني، سنوچنينائنينن 

بنننننننه پنننننننئننننننني، 
رسننننتنننني تنننني 

گننناڏينننون ڦنننرڙا  
ڪيو لنگھني پنئني 
ويننون، مننگننر ھنني 
پنھنجي ڌن ۾ 
مسنننت منننگنننن 
ھلننندو پنئني 

 ويو.
ڪيڏي ننه ” 

عنننننننننننجنننننننننننب 
جننننننننننھننننننننننڙي 
ڳالچ آهني. 
جسنننننننننننننننننننننننم 

جننننننننننيننننننننننتننننننننننرو 
جھيڻو ٿيننندو 

ٿننننو وڃنننني، ان 
ڪننمننبننخننت جننو ٻننوجننچ 

کڻڻ وري اوترو ئي ڏکيو ٿيندو 
ٿننو وڃنني. ٿننورڙو ھنننننن گنناڏيننن کنني تننه 

ڏس! ڇا ڇا ته رنگ اٿن، ڇا ڇنا تنه شنڪنلنينون 
اٿننن... منننننھنننننجننو وزن ڪننو پنننننجنناھنني کننن ڪننلننو تننه 
بيھندو؟ اڙي يار نه! پنجار ڪلو ڪاٿني؟ اھنو ڪنو 

 “چاليچ پنجيتاليچ جي لج ڀج ٿيندو.
ايننئننن رسننتنني ھننلنننننندي، ھنننو پننننننھننننننجننو پننناَڻ سنننان 
ڳالھائيندو پئي ويو. پناڻ کنان پناڻ سنوال ڪنري ۽ 

وري پاڻ کي پاڻ ئي جوا  ڏينئني رھنينو ھنو. ٿنورو 
 کنگھڻ بعد وري سوچڻ شروع ڪيائين؛

ڪير سوچي به نه پئي سگھيو ته ڪڏھن منھنجا ” 
اھڙا حال بنه ٿنيننندا... ڪناش منننھنننجني کنينسني ۾ 
ايترڙا پئسا ھجن ھا جو ھنڪ وينلني جنو نناننڙو ئني 
وٺان ھا. اگر ان نان سان گڏ، گرم گرم چناننچ جني 

 “پيالي به ٿي وڃي ھا ته ڪيا بات ھجي ھا...
گنناڏيننون اچنني تننيننزيَء سننان سننننندس ويننجننھنني کننان 
لنگھينو ٿني وينون. اينتنري ۾ ھنڪ بنلنڪنل ننئنينن، 
گھري نيري رنگ جي ڪنار، سننندس پناسني 
کننننان لنننننننننگننننھنننني. 

کننننننيننننننس 
مننحننسننوس ٿننيننو 

ڄننڻ ڪننار کننيننس ڏسنني 
ڍري ٿي ھجي. چتنائني ڏٺنائنينن 

ته اسٽيئرنگ تي ھڪ عورت ننظنر آينس. ھنڪنڙي 
خوبصورت شنعنر واننگنر حسنينن عنورت. جنننھنن جنا 
ڪارا وار، ھنوا سنبنب وکنرينل ھنئنا. پنھنرينن َسنٽ تنه 
کيس ايئن لڳو ڄڻ اھا سنھنڻني حسنينننه، پنننھنننجني 
گاڏي ڍري ڪري کينس چنتنائني پنئني ڏسني. ھنيپ 
نڪنل ڳنٽنن جني  مشڪيو. مشڪڻ سان ھن جي س 
گھنجن جي ڳاڻيٽي ۽ گھرائيَء ۾ واڌارو اچي ويو. 

پننوريَء حننينناتننيَء ۾ حسنن جنني نننظننر ” سنوچننڻ لڳننو؛ 
اسان تي پئي تنه عنمنر جني ڪنھنڙي اڻ سنوننھننندڙ 

 “مرحلي ۾ اچي پئي!
اکيون کيريون ڪندڙ ڀنڀا  ڪار، تيز ٿي ۽ اڳنڀنرو 
نننڪننري وئنني. ڪننو چننالننيننھننارو گننز کننن اڳننتنني وئنني 
ھوندي جو وري بيھي رھي. مڙر ڪراڙو، ٿنڪناو  
و، پير گيسنڙائني، رڙھني رھنينو ھنو. جنڏھنن  کان ساڻ 
نننيننري ڪننار جنني ويننجننهننو پ ڳننو تننه حسننينننننه دريَء 
منجهئون منڍي ڪنڍي غنور سنان جنائنزو ورتنس. 
ھاڻي ته شڪ جي ڪنا گنننجنائنش ئني ننه بنچني 
ھئي. حسنن جني ننگناِر ڪنرم، پنڪ ئني پنڪ 
ھنن ڀنناڳ ڀنرينني تنني ئني پنئنجنني رھنني 
ھنئنني. تننننھننن ھننونندي بننه ھنن مننڙھنني 
جي دل، ان حسين حقيقت کي منڃنڻ 
الِء ھنننرگنننز تنننينننار ننننه ٿننني. ھنننن 

بک، منھنجي ” سوچيو؛ 
منننغنننز تننني سنننوار 
ٿننني، ان کننني 

ڌوڏي 
رکننيننو 

آھنني. 
جنننھنن 
ڪننننننننري 
منننان ڏينننننننھنننن ڏٺننني 
جننو، ھننلننننندي گننھننمننننندي، خننوا  

 “ڏسڻ لڳو آھيان.
ننري ۽ ٿننورو اڳننڀننرو وڃنني وري  نننيننري گنناڏي وري چ 

 حقيقتُڪنُخواب
 

 ھو 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 ليکڪ: عزيز نيسن
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بيھي رھي. عورت اڃان به کيس ئني تنڪني رھني 
 ھئي. مڙھي سوچيو؛

الشڪ! ڀ لي آ. ڪنھن ٻئي جو ڀولو ٿنينو اٿنس ينا ” 
 “شايد منھنجي حالت تي ترس پيو اچيس.

وري پنھنجو پاڻ سان مذاق ڪندي، دل ئي دل ۾، 
استاد! ھيَء پڪ ڄاڻ، توتي اڪن ڇنڪنن ” چيائين؛ 
 “ٿي آھي.

نيري گاڏي، ھڪ ڀيرو ٻيھر اڳتي وڌي وئني. ٿنورو 
اڳتي وڃني، وري بنينھني رھني. حسنينننه ھناڻني ھنن 
نور وجنھني، چنتنائني تنڪنڻ لڳني. سننندس  ڏانھن ج 
ايئن ھلي ھلي بيھنڻ ۽ بنينھني بنينھني وري ھنلنڻ، 
مڙھي کي ڏاڍو پريشان پڻ ڪري رھيو ھنو. ھنو ان 
 جو اصل سبب ڄاڻڻ الِء به ڏاڍو بي چين پئي ٿيو.

ڇا؟ اھا وڄ توتي ئي ڪنرڻ الِء آتني بنينٺني آهني. ” 
 “اگر نه ته پوِء ٻيو ڪھڙو سبب ٿي سگھي ٿو؟

اھو سوچيندي، ھني رسنتني جني 
پننرينننَء ڀننر واري فننٽ پننيننريَء 
تي ھليو ويو. منائنيَء، ڪنار 
جنني ٻنني دريَء منننننجننھننان، 
نننپنننائننني  ننننظنننرون منننٿنننس ک 

ڇننڏيننون. ھنناڻنني تننه ڪننراڙي 
جننو شنننڪ، پنننڪ ۾ منننٽنننجنننڻ 

 لڳو.
ڏٺو وڃي ته مان جواننيَء ۾ ” 

ڪو اينتنرو ڪنوجنھنو بنه ننه 
ھننئننس، بننلننڪننه سننھننڻننو بننه 

 “سڏائي سگھيس پئي.
ھننناڻ ھننننو، وڏو شنننناھنننني 
رستو ڇڏي، کناٻني ھنٿ 
تي ننننڍڙي رسنتني تني 
ھنلنڻ لڳنو. ننينري گنناڏي 

به اوڏانھنن منڙي وئني. ھنن 
دفعي جو ڪنار، ڪنراڙي جني 
آڏو پھتي تنه حسنينننه کنينس 

 سڏي چيو؛
 “دروازو کول!”

 ھن دروازو کوليو.
 “اندر ويچ!”

مڙر ڪراڙو، گھٻنراھنٽ ۽ 
خوشيَء جي رل مل جذبن 
تنننحنننت، پنننھنننرينننن تنننه ٿنننورو 
ٽننھننيننو مننگننر مننائننيَء جنني 
مرڪڻ، کنينس دل ٻنڌرائني 
۽ ھننننو ڪننننار جننننو دروازو 
کنننولننني انننندر اچننني وينننٺنننو. 
گنناڏي، ھننوا سننان ڳننالننھننيننون 
ڪندي ھلڻ لڳني. وا  تني 
نه مائنيَء ڪنجنچ ڪنڇنينو ۽ 

نه ئي َمَڙر چپ چنورينا. 
گاڏي، ھنڪ شنانندار 
عننمننارت آڏو اچنني 

ر پنوينان پنوينان.  بيٺي. حسينننه اڳنينان اڳنينان ۽ َمنڙ 
ٻئي گھر ۾ گھڙينا. ھنڪنڙي ننوڪنريناڻنيَء آڌر ڀناپ 
ڪين. ان مڙھي کي حيرت منجھئون ڏٺو. حسنينننه 
۽ مڙھو، ھڪڙي ھال ننمنا ڪنمنري منننجنچ گنھنڙينا. 
عورت، مڙھني کني وينھنڻ جني سناھني ڏنني بنغنينر، 

 حڪم ڏنو؛
 “ڪپڙا الر!”
 “جي؟ جي ٿوري اجازت ملي ته مان ٿورو...”

ٻنڍڙي، ڊڄننندي ڊڄننندي پنننھنننجني ڦناٽنل، پنراڻني ۽ 
 ميري نِڪ  قميص الٿي.

 “پتلون به الر!”
مڙھني جنا سنمنورا شنڪ، ھناڻني لنھني وينا. کناننئنس 

 سڄي بک ۽ ٿڪاو  وسري وئي. سوچڻ لڳو؛
آخر ماڻھنو ئني تنه آھني. انسنان جني دل جني پنوَر ” 

بابت، ڇا ٿو چنئني سنگنھنجني؟ سنو بنه وري عنورت 
جني دل جنني بنناري ۾. ھننن حسننينننننه کني بننه ضننرور 
منننھننننجنني ڪننا نننه ڪننا ادا پسنننند اچنني وئنني آھنني، 

 “جنھنڪري سندس دل ميڻ ٿي وئي آھي.
ھن پتلون به الٿي. حسينه ھڪڙيَء گھنٽيَء جو 
بننٽننڻ دٻننايننو. جننھننٽ پننلننڪ ۾ ھننڪ عننورت اننندر 
گھڙي. اھا نوڪرياڻي ھئي، پر مالڪيناڻنيَء کنان 
جيڪنڏھنن وڌينڪ ننه ھنئني تنه گنھنٽ ۾گنھنٽ ان 

اھنا تنه ” جيتري سھڻي ضرور ھئي. مڙھي سوچنينو؛ 
وڏي بي حيائي آھني. ھنن عنمنر ۾ ٻنن حسنينن 
َپِري ن اڳيان، ايئن ھنڪنڙي گنننجنيَء ۽ ھنڪنڙي 

 “ڪڇي ۾ بيھڻ، ڪٿان جي شرافت آهي.
 حسين مائيَء، نوڪرياڻيَء کي چيو؛

ٻنننننننننننننارڙن آئيَء کي چنئنه تنه ” 
کنننننننني وٺننننننننني 

 “اچي.
نوڪرياڻني، 

ٻنننننننننننناھننننننننننننر 
ننننننڪنننننري 
وئننننننننننننننننني. 
منننننڙھننننننو، 

ڪنننننننڇننننننني 
منننننننننننننننننجنننننننننچ 

َڦرِڪي رھيو ھو. خبر ناھني 
ته سيپ کان پئي َڦنرڪنينو 
يننا ھننيننجنناننني ڪننيننفننيننت 
سننبننبننان. گننھننڻننو اڳنني 

ھن ٻنڌو ھنو تنه؛ ڪنننھنن 
عننورت، مننحنن  پنننننھنننننجنني مننڙس 
جنني بننيننوفننائننيَء سننبننبننان ڪنننننھننن 

واٽھڙو ڌاريي سان معاشنقنو ڪنينو ھنو. 
ڪٿني ھنيَء عنورت بنه ” ھن دل ئي دل ۾ سوچيو؛ 

مون کي ان ئي مقصند جني الِء ھنٿنينار بنننائنڻ جنو 
 “ارادو ته نٿي رکي.

 -نوڪرياڻي منوٽني آئني. سناڻنس ھنڪنڙي گنھنر
دائي ۽ ٽي ٻارڙا ھئا. مڙني کان وڏو ٻارڙو، 
ڏھن سالن جو ھونندو. منڙنني کنان ننننڍڙي 

ٻننارڙي ڇنننھنننن سنننالنننن جنني. ٻنننه ڇنننوڪنننرينننون، ھنننڪ 
ڇننوڪننرو. ٽننئنني ٻننارڙا، فننرشننتننن وانننگننر مننعننصننوم ۽ 

 خوبصورت. مڙر ڪراڙي، دل ئي دل ۾ چيو؛
دائيَء جي ڪا ڳالچ ناھني، پنر  -نوڪرياڻي ۽ گھر” 

ٻارڙن کي ھڪڙي نپنٽ نناننگني مناڻنھنوَء آڏو اينئنن 
اچي بنينھناري ڇنڏڻ، بني حنينائني نناھني تنه ٻنينو ڇنا 

 “ھي؟
مڙھي جون ڄنگھون، بانس جي لڪڙن وانگر ٺنوٺ 
سننڪنننل ھنننينننون. ڳنننچننني، ڪننانننني واننننگنننر سنننننننھننني. 
پنناسننراٽننيننن جننون ھننڏيننون، پننري کننان بننيننٺنني ڳننڻنني 
سگھجن. ايئن لڳي رھيو ھو ڄڻ، ھنڪنڙو ھنڏائنون 
پڃرو، مٽيَء َمر  واري چمڙيَء ۾ منڙھنائني بنينھنارينو 

 ويو ھجي.
 دائيَء کان پڇيو؛ -خوبصورت عورت، گھر

 “اڄ نرگس، ماني کاڌي ھئي يا نه؟”
 “ٿورڙو گرر کاڌو ھئائين، بيگم صاحبه!”
 “۽ شميِم؟”
ور بک ئي نٿني لڳني. ”  بيگم صاحبه! ان کي ته م 

 “اڄ به ڪجچ نه چکيائين.
 “۽ منظوَر؟!”
ھا! ان ٿورو چاڪليٽ چکيو ھو. بس ٻنينو ڪنجنچ ” 

 “به نه کاڌائين.
خوبصورت عورت، ٻنارڙن ڏاننھنن اينئنن ننھنارينو ڄنڻ 
کين ڊيڄارڻ پنئني چناھنينائنينن. وري ننپنٽ نناننگني، 
َڦرڪندڙ ڪنراڙي ڏاننھنن اشنارو ڪنري، ڪناوڙ منان 

 چيائيِن؛
ڏسو! ھن شنخنص کني ڏسنو پنينا ننه؟! ان ” 

جننننننننننننننننننننننننون 

ھنننننڙٻننننناٽنننننينننننون 
ڪنننننينننننئنننننن ٻننننناھنننننر 
نڪتنل آھنن. يناد 
رکننو! جننيننڪننڏھننن 
ڍپ ڪننري منناننني 
نه کائينندئنو تنه 
تنننوھنننان جننني 
حننننننالننننننت بننننننه 

 “ساڳي ٿي ويندي.
ٽي فرشتي صفت ٻارڙا، ھيسجي پنھنجي ماپ جني 
ماسيرين سٿرن سنان چنننبنڙي پنينا. حسنينن عنورت، 

 مڙر ڪراڙي ڏانھن ڏٺو ۽ چيائينس؛
 “چڱو بابا! جلدي ڪپڙا پائي! ۽ ھلڻ جي ڪر!”

)سنڌي روپ: ڪرنل مسعود اختر شيو جي ڪنينل 
 اردو ترجمي تان(
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ڪننتننو آھننيننان ۽ ڪننتنني جننو  
ڪم ئي آھي لور لنور ڪنرڻ 
سننو آئننون بننه پننيننو لننور لنننور 
ڪندو آهنينان. ڪنڏهنن هنتني 
تننه ڪننڏهننن هننتنني. منننننهنننننجننو 
انسانن جيان هڪ گهنر هنڪ 
ٺڪاڻو ته آھي ڪنوننه. ننه وري منون کني منلنڪنينت 

سننارسنننننڀننال الِء آھننني جنننو ان جننني 
نننننه ئنننني ڪننننا هڪ هنڌ وينهنان، 
اٿننننننم جنننننننو نننوڪننري ڪننرڻنني 
وڃننننننننننان ۽ صنننبنننح اوڏاننننهنننن 
ٽٽجي گهنر شننننام ٿننننڪننننجنننني 

ڪريان جو منننوٽنننان. شنننڪنننر ٿنننو 
نوڪري نناهني ڪنرڻني 

ننننه تنننه روز بننناس 
جهڙي ڪنهنن 
ينننننزيننننند جننننني 
ٻننڌڻنني پننوي 
ها ۽ بدلي 
۾ وري 
منننرون ڪنننننننننننهنننننن 
مننننننننننننننننننننروان 

خنننننننننننننننندا جنننينننئنننن خنننلنننق 
کنني ڏاڙهننينننننندو ۽ گنننگ 

 ڳاڙيندو وتان ها.
تننننني ڀنننننال انسان هن زمينن 
آھننننننني سنننننننواِء ڪنننينننو بنننه ڇنننا 
فسننادن جنني. اسننان فنننننننتننننننننننننننني ۽ 
جننيننڪننڏھننن وقننتنني ڪننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننا 

ٿننيننون تننه وڌ ۾ وڌ عقل وڃائي ڇتا 
يننا وري پنناڻ جننهننڙو ڪو هڪ اڌ انسنان 

ڪو جانور ڏاڙھي ويهون! پر هي انسان جيڪر ڇنتنو 
ٿئي ته سڄي جو سڄو سنمناج ڏاڙهني تنبنار ڪنرينو 
ڇڏي. نسلن جا نسل ماري تنبنار و بنربناد ۽ خنرا  
ڪريو ڇڏي. منهنجي پڙ ڏاڏي کنان رواينت آھني تنه 
اهڙو ئي هڪ انسان آمريڪا ۾ ڇتو ٿي پنينو هنو ۽ 

ان ڏسندي ئي ڏسندي جناپنان جنا ٻنه وڏا شنهنر هنڪ 
لحظي اندر ئي تبار ڪري ڇڏيا. سالن جي محنتن 
سان آباد ٿيل شھر اه ڇنڀ ۾ ئني ڪنپنچ جنينئنان 

 اڏامي ڌرتي تان ايئن غائب ٿيا ڄڻ هئا ئي ڪونه.
اسان جي ڀوننڪنڻ تني اعنتنراي ڪننندڙ هني انسنان 
هڪٻئي کي جهڙن لقبن سان مخاطب ڪن ٿا سنو 
تننه ٻنننڌي ڪننري اسنننان ڪنننتننا بنننه شننرم ۾ ڪنننننننڌ 
جهڪايو اتان نڪريو وڃون. تڏهن به اهو انسان ٿينو 
اشرف المخلوقات! ۽ اسان ٿياسين غليظ ۽ نناپناڪ 
ڪننتننا جننن کنني ڏسنني ڪننري بننه گننھننڻننن نننام نننھنناد 
مسلمانن جو وضو بنه ٽنٽنينو وڃني. خنينر ڳنالنچ پنئني 
ڪئيسين منهنجي لور لور ۽ ن وس ن وس جي. هفتو 
کن اڳ جي ڳالچ آھني منان ن نوس ن نوس ڪننندو ٿنر 
کننان ٿننورو اوريننان هننڪ شننهننر وڃنني پننھننتننس. شننھننر 
االئجي ڪهڙو هو مون ڪتي کي ڪهڙي خبنر پنر 
شهر جني بنس اڏي ڀنرسنان هنڪ هنننڌ پناسني 
تي ڦٽي ڪنينل بنرينانني ڏٺنم تنه بنينهني 
رهيس. ڪتو سو عادت کان مجنبنور 
ڪريل برياني منجنهنان انسنانني 
اوبر ڇڏيل هڏا ڳوليندي 

ڪنننننننننڊيننننڪننننٽننننر بنننننس جننننني 
ڪننو  واتان پنج ڪو  پنج 

جننا لننفننظ ڪننن تنني 
پنننننينننننم ۽ حنننننواسننننننن 

سمجھينو 
۽ ڀننانننيننم تننه 

اهننوئنني 
شننهننر 

جننننننننننننو 
بننرينناننني ۾ ننننننالنننننو آھننننني. 

کائي پينٽ جنو اوبننننر ڪننننيننننل هننننڏا 
دوزخ ڀريم ۽ پوِء منڙينئني جسنم ۾ ڪنجنچ 

سار پيم ته وري پنڌ پيس. ٿوري دير ۾ ئي ڀانيم 
ته شهر پريان ٿي ويو آھي ۽ مان ڪنننهنن ٻنھنراڙيَء 
۾ اچي ويو آھيان. سانجهي نما شام هجڻ بناوجنود 

هننن ٻننهننراڙيَء ۾ آدم زاد جنني غننيننر مننعننمننولنني رش 
ڏٺم. آمد و رفت ڪافي هئي ۽ هنڪنڙينون گناڏينون 
آيون پئي ۽ ٻيون وري ويون پئي. منون ڪنتني جني 
به اللچي حس ڀڙڪو کاڌو ۽ مان به انسانن کان پنر 
ڀرو ٿي اوڏانهن هلڻ لڳس. جيئن تنه منان انسنان ننه 
آھيان ان ڪري منهنجي ٻڌڻ جي شڪتني انسناننن 
کان مٿي هوندي آھي، ان ڪري پنر ڀنرو هنونندي بنه 
آواز منهنجي ڪنن تائين صاف صاف ٻڌڻ ۾ پئي 

 آيا.
هڪ انسنان ڳنالنهنائني رهنينو هنو تنه هني سنڀ عنمنل 
اسان سنڌين الِء ٻڏي مرڻ جهنڙو منقنام آھني. اسنان 
جي پنج هزار سال تاريو گنوار آھني روِء زمنينن تني 
اسان سنڌين جهڙو مهذ  سمناج شنايند ئني ڪنٿني 
جڙينو هنجني. اسنان ئني دننينا جنھنان کني منهنذ  ۽ 
تھذيب سان آراستا ٿيڻ سيکاريو. دنيا جو پنهنرينون 
گول ڦرندڙ ڦيٿو ايجاد ڪرڻ وارا به اسنان. دننينا جني 
اگھاڙن انگن کي بهترين ڪپڙو ٺاهي اوڍائڻ وارا بنه 
اسنان. ڀننال اگننهنناڙن انننگننن کني ڪننپننڙو اوڍائننيننننندڙ بننه 

 ڪڏهن انگ تان ڪپڙا الهڻ وارا ٿيا؟
سمجچ ۾ ننٿنو اچني هني ٿني ڇنا 

آھي اسان کني؟ ھنن واقنعني تنه وينننو 
منننننهنننننجنني سنننننڌ جنني قننديننم 
روايننتننن کنني پنناڙئننون پنناتننال 
لوڏي ڇنڏينو آھني. 
پننوري دنننيننا اسننان 
نننو پنننئننني  نننو ٿ  تننني ٿ 
ڪري اسان ته ڪنننڌ 
کننڻننڻ جننهننڙا بننه ننناهننيننون 
رھننيننا. اھننڙن لننوسنني لننوفننرن ۽ لننوٺننيننن 

ته سر عام خصي النخنارج کنننني 
عننبننرت جننو نشننان بننڻننايننو ڪنننننننننننننري 

 وڃي.
ئنني ڪننجنني هننڪ ٻننن کنني بننروبننر ايننئننن 

ٻيا به سمجهي ويندا. هڪ ٻئي خصنني ڪننبننو تننه 
ننر مننالئننيننننندي ڳننالننچ سننان  هننمننرار پننهننرئننيننن سننان س 

 پنهنجي ڳالچ مالئي.

  ڪهاڻي

 مان 

 شميم مري

 سنڌ ماُء
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پر ادا هي سنڀ تنڏهنن ٿنئني جنڏهنن سنرڪنار بنه اهنو 
چاهي، پر وڏي سرڪار کي ته پنننهنننجني سنننڌ سنان 
آھي ڪو اصلي نسلي وير سو اهو ڇو چاهنيننندي تنه 
پنهنجي سنڌ ۾ امن هنجني ۽ سنننڌي خنوشنحنال ۽ 
نننامننوس وارا هننجننن. مننون کنني تننه لڳنني پننيننو وڏي 
سرڪار هٿ وٺي هي سڀ حرڪتون ڪرائني ٿني تنه 
جيئن سنڌ بدنام خوار ٿنئني ۽ اسنان دننينا ۾ رسنوا 
ٿننيننون. هننن واقننعنني جننا اصننل پننس پننرده ڪننردار بننه 
پوليس جا پاٿاريدار آھن ۽ ضلعي جنو اينس پني بنه 
ته وڏي ڀاپ جي قوم مان آھني. گنرور منان ڪنننهنن 
ٽئين ڳالنچ سنان ڳنالنچ ڳنننڍي ۽ ٻنينن هنن جني هنا 

 سان ها مالئي.
مون ڪتي کي ته ڪجنچ بنه سنمنجنچ ۾ ننه آينو ان 
نيت سان ته من ڪجچ سمجچ ۾ اچني وڃني، منان 
سمجهڻ ڪاڻ هيڏي هوڏي لوڻا سوڻنا هنڻنڻ لڳنس. 
پريان کان اوطاق جي ڪنڊ ۾ هنڪ ڪنِتني ڏٺنم تنه 
لنگهي وڃي ان جي ڀنر ۾ بنينٺنس. منون کني اينئنن 
پاڻ ڏي ايندو ڏسي ڪي گهنڙينون تنه هنن ڪناوڙ ۾ 
ڏندن کي ڪرٽو ڏنو، پر ٻئني پنل ۾ ئني منننهنننجني 

خوبصورتي ۽ جسماني م بوطي ڏسي پنننهنننجنا 
نرم نرم وار منهنجي پٺي تي گهنمناينائنينن. هنن 
جنني وارن جننني گننرمننني ۽ ننننرمننني منننون کنني بنننه 

پگهرائڻ شروع ڪيو! ته اسان ٻئي اتنان اٿني پنرينان 
اوندانهين ڪنڊ تي اچي بيٺناسنينن. ٿنوري دينر بنعند 
ئي اسان هڪٻئي ۾ چنننبنڙي پنيناسنينن. اسنان ٻنئني 
ائين جهومڻ لڳاسين جيئن اتي جا هاري شنام جنو 
اڇنو پنناڻنني پنني پنيننا جننهننومننننندا آهننن. جننهننومننننندي ۽ 
هڪٻئي ۾ پناڻ منائنيننندي منون کناننئنس ڳنوٺ ۾ 
ٿيندڙ چھل پنهنل جنو پنڇنينو. منننهنننجني سنوال تني 
منهن بڇڙو ڪيس. توکي وري انسانن جني احنوالنن 
پننڇننڻ جننو ڇننو اچنني الننڪننو لڳننو آھنني. ڪنني پننل 
خاموشي سان جهومڻ ڏين ها. انساننن جنو ڇنا آهني 
هني تنه اسننان ڪننتنن کننان بننه ٻنه هنٿ سننرس ڪننريننل 
آھن. اسان ڪتا اگر ڇتا به ٿنينون ٿنا تنه منالنڪ کني 
نقصان ڏيڻ بدران مالنڪ جني جنوِء ڇنڏينو وڃنون، پنر 
هي انسان ته نننگنا ٿني بنينهنو رهنن ۽ هنڪنٻنئني ۾ 

 وڃيو هٿ وجهن.
 پر ٿيو ڇا!۔ مون سندس ڳالچ اڌ ۾ ڪٽيندي چيو؟

منهنجي ڳالچ ڪٽڻ تي منهن ٺاهيائين. ڀال ڇو ننه 
 ٺاهي نخرا ڪرڻ جنس مخال  جو ڪم آهي.

سڄي ڳالچ ته مون کي بنه نناهني خنبنر جنو ڪنالنچ 
مان به ڳوٺ ۾ نه هيس.  شهر مان موٽيس تنه 
رستي ۾ تو جهڙو هڪ ٻيو ڪتنو منلني وينو. 

اکين ۾ درخاستن جا دفتر ڏٺنامناننس تنه منان بنه 
تننرسنني پننيننس. جننڏهننن ڳننوٺ پننهننتننس تننه خننبننر پننئنني 
ڦلڪڙين جي ڇوڪري پريان ڦنننجناتنينن جني ڇنوڪنر 
سان گهران نڪري وئي آھي. ڇوڪنري جنا ڀناپ هنئنا 
ڏنگا هنن نينگر جي ڀيڻ ۽ ماڻنهنننس کني ھنٿنينارن 
جي زور تي اگهاڙو ڪري پنوري ڳنوٺ ۾ ڊوڙاينو ۽ 
پوِء اڌ رات تائين ٻنهي سان زوري زننا ڪنري کنينن 

پريان ٻني ۾ منننهنن ٻنڌي واڙي ڇنڏينائنون جنن کني 
پوليس صبح اچي اتان بازيا  ڪرائني ڊاڪنٽنريناڻني 
وٽان چڪاس ڪرائڻ کناننپنوِء منائنٽنن حنوالني ڪنينو. 
ڇوڪري ته خواريَء سببان ٻه دفعا کور ۾ ٽپو ڏينڻ 
الِء به ڀڳي، پر مائٽن جهلي ورتنس. هناڻ ان پنٺنينان 
ماڻهو پيا اچن پڇڻ ۽ ھنمندردي ڪنرڻ. اينئنن چنئني 
هننوَء چننپ ٿنني تننه مننون کننان ڏه ۾ ٿننڌو شننوڪننارو 

 نڪتو.
پوِء ڇا ٿي سمجهين ڪجچ ٿيندو به ينا وئني عنزت 

 ٻنهي جي کڏ ۾؟
ڦلڪڙي چون ٿا ڦنجاتين سڄو ڊرامو ڪيو آهني تنه 
جيئن اسان جي ڀڄايل ڇوري نه موٽائڻي پوين وري 
ڦنجاتي چون پيا ته ڊراما بنه ڪني عنزتنن تني ڪنبنا 

آھن ڇنا؟ عنزتنن 
جننننننو ڊرامننننننو 
ڪري سڄني 
دنننننننيننننننا جنننننني 
خننواري کننڻننڻ 
ڪننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

مشنننننننڪنننننننري 
آهنننني جننننو 
اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان 

 کڻنداسين؟
جننيننڪننو بننه هننننننناڻ 

ٿننيننننندو اهننو 
ٿنننننننيننننننننننننننندو 
ڊاٽنننريننناڻننني 
جنننننننننننننننننننننننني 

رپنننور  تننني ۽ 
سڀني کي ان جني 
رپور  جنو اننتنظنار 

آھي. ڊاٽرياڻني ڪنٿني جني آهني. منون 
 وري سوال ڪيومانس.

منهنجي سوال تي ڪي پل منون کني گنهنورينائنينن. 
جيسين توکي تنهنجي سوالن جا جبا  نه ملندا تنو 
مجو وٺڻ نه ڏيندين. اچ ته ڊاٽرياڻي جو در بنه تنوکني 
ڏيننکنناري اچننان. هننن جننهننٽننڪنني سننان پنناڻ ڇننڏايننو ۽ 
اڳيان اڳيان هلڻ لڳي منان بنه پن  لنوڏيننندو سننندس 
پٺيان هلڻ لڳس. اڌ ڪالڪ جي هل هالن کنان پنوِء 

اسان ڊاٽرياڻي جي گهر پڳاسين. مون سوالنينه ننظنرن 
سان هن ڏي نهاريو ته هن مون کني خنامنوشني سنان 
مٿي نهارڻ جو چيو. ڏٺم ته اسان هنڪ کنلنينل دري 
هيٺ بيٺنل هنئناسنينن. انندران ڪنن ٻنن منائنينن جني 

 ڳالهائڻ جو آواز پئي آيو.
ٻننڌ جننينننننان رپننور  جننو ڇننا ڪننيننئنني؟ پننڪ پننيننم تننه 
جينان ڊاٽرياڻي هئي جنهن کان ڪا دوسنت رپنور  

 جو پڇي رهي هئي.
جننوابنندارن جنني حننق ۾ ڏيننئنني ڇننڏيننم. مننڌم مننگننر 

 سپا  آواز منهنجي ڪن ۾ پيو؟
پر ڇو؟ اهو تنهنجي پنينشني سنان بندديناننتني نناهني؟ 
تنهنجي کنيل ان قسم سان ويسنار گنهناتني نناهني 
جيڪا تو ڊاڪنٽنريناڻني ٿنينڻ وقنت کنننينئني. 

 ٻي عورت وري چيو؟
هننا ڪننيننم بنندديننانننتنني پنناڻ سننان بننه ۽ 
پنهنجي پيشني سنان بنه پنر ڇنا ڪنينان 
ها، سوال منهنجي سنڌ جني عنزت جني 

 هو.
سنننننڌ جنني عننزت جننو ان منناپ ڌيَء جنني 
عننزت سننان ڪننهننڙو تننعننلننق؟ تننو جننوابنندارن 
جي حق ۾ فيصلو ڏيئي اسان سڀننني عنورتنن 
کي اهنڙن بني رحنم ڦنورن ۽ رهنزننن جني رحنم و 
ڪرم تي ناهي ڇڏيو جن جو ڪم ئني ڦنرڻ، ظنلنم 
ڪننرڻ ۽ زيننادتننيننون ڪننرڻ آھنني؟ ٻنني عننورت جننر  
ڪننرڻ لڳنني ۽ مننان ڪننتننو بننه هننن جنني دلننيننلننن کننان 
متاثر ٿيڻ کان رهي نه سگهيس. دل چنينو پنننهنننجنا 

 ٻئي اڳيان وارا پير کڻي کيس سالم ڪيان.
سنبل مان مڃان ٿي منهنننجني هنن ڪنوڙي رپنور  
جي ڪري ماڻهو ۽ ميڊيا سڀ هنن منظنلنوم مناپ ۽ 
ڌيَء تي ڪاوڙ ۽ ڪروڌ ڪري کين ڪوڙو ڪندا ۽ 
هي ڏوهاري آزاد ٿي وري تو ۽ مون جھڙينن عنورتنن 
سان ڏاڍايون ڪننندا، پنر سنننبنل منان منجنبنور هنئنس. 
هڪ پاسي منهنجي سنڌ هئي تنه ٻنئني پناسني هني 
ٻه عورتون. ڏس هني عنورتنون ننه هنتنان جنون هنن ننه 
وري هنن جا مائٽ هتنان جنا. هني تنه هنرو ڀنرو اسنان 
جي سنڌ جي وسيلن تي چٽي آھن. هتان کائي پني 
سنڀناڻني ويننندا پننننهنننجني منلنڪ. پناڻ الِء منقندس تننه 
موهن جي دڙي جي هيَء سنڌ آھي. اسان جني پنننج 
هننزار سننال پننراڻنني تننهننذيننب ۽ مننهننذ  پننڻننو 
آھي. سنننڌ جني سناه جنو سنوال هنو. منان 
جي صحيح رپور  ڏيان ها ته عالمي دننينا 
اڳيان اسان جا ڪنڌ شرم کان جنهنڪني پنون 
ها، پر منهنجي هن غنلن  رپنور  سنان ڪنوڙي ئني 
صحيح، پر اسان جي سنڌ جي ساه ته بنچننندي ننه. 
ڊاڪٽرياڻي جي آواز ۾ فخر هو. ڄڻ ته سنڌ ماپ تي 
ڪننو وڏو احسننان ڪننيننو هننجننيننس. مننون ڪننتنني کننان 
وڌيڪ اتي بيٺو نه ٿيو ۽ مان لنڙڪنن هناڻنينن اکنينن 
۽ ٿننڪننل پننيننرن سننان اڳننتنني وڌيننس. سننوچننيننم اسننان 
ڪتا ڪيڏا به ڪميڻا هجون پر ح رت انسان کنان 

 گهٽ..!
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 غزلُ
 شاعر خاصخيلي

ننننهنننناڻنننني ڪننننينننننننننجننننهننننر تننننان، ننننرڪنننني آ ڪننننا نننننار م   م 
ننونننج اڏاڻنني ڪننينننننجننهننر تننان.  َڀننڙڪننو ڏيننئنني ڪننا ڪ 
 سنننننار لنننننهننننني ڪنننننا آئننننني منننننن جننننني سننننناگنننننر تننننني،
 آئنننني کننننڻنننني ڪننننا يننننار پننننراڻنننني ڪننننينننننننننجننننهننننر تننننان.
نننر ڪنننامنننوڏ منننان ورنننناينننان پنننينننو شننناهنننه لنننطنننيننن ،  س 
 تنننننهنننننجننون وايننون شننام سننومننهننڻنني ڪننينننننجننهننر تننان.
 نننننينننننننننهننننن جننننو نننننازڪ ٻننننوٽننننو مننننون بننننه لڳننننايننننو آ،
نننرجننني ٿنننورو پننناڻننني ڪنننينننننننجنننهنننر تنننان.  هنننا! پنننر گنننه 
 ڏينننننئننننني دالسنننننا دل کننننني وينننننٺنننننو سنننننمنننننجنننننهننننناينننننان،
 تننون بننه نننه آئنننيننن! آس اجننهننناڻنني ڪننيننننننجننهننر تنننان.
 پنننهنننجنو پنننهنننجنو پنينار َسنلني ٿني هنڪ ٻنئني سننان،
 مننومنننل ننننوري، سننسنننئننني سننهنننڻننني ڪننينننننننجننهنننر تنننان.
 تننننننوبننننننن ڪننننننو آرام نننننننه ئنننننني ٿننننننو چننننننيننننننن اچنننننني،
 ننننينننڻنننن روئنننننننندي رينننن وهننناڻننني ڪنننيننننننننجنننهنننر تننننان.
ننننننو،  تنننننوکننننني سننننناري تنننننننننننهنننننننننننجنننننو شننننناعنننننر! رات ر 
 ينناد ڪننري ڪننا پننريننم ڪننهنناڻنني ڪننينننننجننهننر تننان. 

*** 
 ويرون

  آسي امين ٿھيم
 زندگي 

 پيئاَڪ جي 
 ٽهڪ وانگر لڳي هئي 
 جڏهن هوَء ملي هئي، 

 پر هن جي وڇوڙي
 ترت

 هيَء سڌ ڏني ته 
 زندگي 

 بي پال  ڪھاڻيَء سواِء 
 ڪجچ ناهي... 

 جڏهن هن جون ڳالهيون
 ڀر ويهي ٻڌندو هئس

 ته لڳندو هو
 ڄڻ ساگر مان ويرون 

 اڀرنديون هجن،
 ھوَء ديوي

 بنچ ڪاَن هئي 

 ساه سان 
 هوَء ته اھا ڪائنات هئي 
 جتي ديوتائن جي پرورش الِء

 جنتون جوڙيون ويون، 
 مون کي غم جي گهرائين وچان 

 چوڻ ڏيو 
 ته ماڻهوَء جو مستقبل
 جهنم تڏهن ٿئي ٿو 

 جڏهن هن کان پيار کسجي ٿو 
 جڏهن هو ڪنهن، ڪبوتر کان 

 محروم ٿئي ٿو.
*** 
 غزل

 سليم ڪنڀر
 بننني منننروت سنننان ڀنننلنننجننني ڪنننڏهنننن پنننينننار ننننه ڪنننر
 بننني لنننوث جننني پنننينننار جنننو ڪنننڏهنننن اننننڪنننار ننننه ڪنننر
 سننننينننناڻننننن سننننان سننننينننناڻننننپ جننننو تننننڪننننرار ڀننننلنننني ڪننننر
 جننناهنننل سنننان ڪنننڏهنننن عنننقنننل جنننو اظنننهنننار ننننه ڪنننر
 قننننرآن ڪنننن  ۾ کننننڻنننني، هننننو ڀننننلنننني اڏامننننننننندو اچنننني
 ڌارئننني جننني قسنننم تننني ڪنننڏهنننن اعنننتنننبنننار ننننه ڪنننر
 تون سمجنهنينن ٿنو ھني ٻنينڙو ننه ٻنڏنندو ڪنڏهنن ڀني
 سنننمننننننندر جننني مننناٺنننار تننني، اننننڌو اعنننتنننبنننار ننننه ڪنننر
 تننو گننهننر گننهننا  ڏيننئنني، احسننان ڪننيننا هننر آيننل تنني
 ڪننننم ظننننرفننننن تنننني اهننننڙا احسننننان هننننر بننننار نننننه ڪننننر
 توبهن جي امنيند تني ننه ڪنر گننناهِنه ڪنبنينر بنار بنار

 وري اهنننو تنننڪنننرار ننننه ڪنننر“  خننندا منننعننناف ڪننننننندو” 
 دل هنننٿنننن ۾ چنننينننري، کنننڻننني آينننس، چنننڪننناسننني وٺ
 منننننهنننننجنني مننحننبننت جنني ثننبننوتننن جننو انننڪننار نننه ڪننر 

*** 
 غزل

 عابد انجم مھيسر
 شننرافننت جنني شننڪنننننجنني ۾، پننيننا ڦنناسنني اسننان پننارا،
 بننردبنناريَء مننان پننيننا بنننننجنني، آھننن بنناغنني اسننان پننارا.
 نننچننوڙي نننور نننيننڻننن جننو، وڃننايننون وقننت پننيننا واقننعنني،
 حننينناتنني پننوِء بننه مشننڪننل آه، پننوڙھننپننن ۾ اکننيننن ڌارا.
 ڏوالوا ڏينننننننننننهنننننن ۾ ڏاڍا، ِڏسنننننون پنننننينننننا روز روزاننننننا،
 سھون پيا سور سڀ ساري، ڏنا پنننهنننجنن ھِنِن سنارا. 
 وڃننائنني ننننننڊ نننيننڻننن آه، سننجننائنني رات ڪننئننيننن سننپنننننا

 شرمنده تعبير نه ٿي سگهيا، اھي خوابنن ڀنرينا کنارا.
 لڳننا بننهننتننان ھِننن ڏاڍا، بنننننا ڪنننننهننن ڳننال ڳننالننھننوڙي،

 بننغنناوت ۽ بننکنننيننڙي جنننو، وري آه د ر مننوٽنننيننو ِڏس،
 لننکننيننن منننننظننر ڏٺننا تننو بننه، ھننوننندا راھنني اي دل وارا. 

 جھريل جيئڙي ڀِنِل نيڻن، شنب و روز ئني شنوڪنارا.
 انجم! تقدير جو ماريل، آھني ھنڪ شنخنص وينچنارو،
 لڳا ڌڪ دل تي آھن، ھٿنان پنننهنننجنن جني ڪناپنارا.

*** 
 غزل

 زين کوسو
 گهڻي روشنائي انڌو ٿي ڪري،

 گهڻي ويجهڙائي سنڌو ٿي ڪري.
 چڪيَء ۾ رڳو پيسجي ٿي عوام،
 سياست اسانجي ڌنڌو ٿي ڪري.
 فالحي رياست عوامي ڀلي لئه، 

 پني جج سڄي کان چندو ٿي ڪري.
 وڏن کان ٻڌون ٿا ڪني هڪ مڇي،
 سڄي جر کي بيحد گندو ٿي ڪري.

*** 
 بيتُُ
 طارق امر

 اڇنننالئنننيننننننندي ڪننناَن، ٿنننڪنننجننني پنننينننا هِنننن ڪنننينننتنننرو،
 ڪننننيننننڏا هننننن ننننناداَن، گننننهننننائننننڻ چنننناهننننن چنننننننننڊ ٿننننا!
 تنننوڙي تنننکنننا ڏينننننننهنننن، پنننو بنننه ننننه مڱننني ڇننناننننو منننون
ٺنننا منننينننننننهنننن، پنننو بنننه ننننه وينننئنننس وا  تننني  تنننوڙي و 
 ڇننننا لننننئننننه ننننناهنننني او مننننيننننان! تننننوکنننني هننننٿ ۾ َلننننٺ  
 هان هيَء مون کان وٺ، ڪم ايندئي ڪٿ وا  تي
 وڍيننننننو ويننننننو آ ويننننننر ۾، نننننننم جننننننو گننننننهنننننناٽننننننو وڻ،
 آڳننننننر کننننننان اوڇننننننڻ، کسننننننيننننننو ويننننننو آ ڇننننننانننننننو جننننننو
 الهنننج پنننننننهنننننننجننني لڱنننن تنننان، ننننينننئنننر تنننون هننناڻننني
 ڇنننننا هننننني سنننننڀننننناڻننننني، پنننننرائنننننيننننننننننندينننننن پنننننٽ کننننني؟
 ڪنني ڪنني گننهننري منناٺ ۽، ڪنني منناڻننهننون طننوفننان،
 ڪنننني منننناڻننننهننننون حننننيننننوان، ۽ ڪنننني جننننهننننڙا ديننننوتننننا.
 منننننننننهنننننننننجنننني سننننيننننننننني ۾ ويننننو، ٻننننڙڪننننائنننني گننننولنننني
 منننننننهنننننننجننني ئننني ٻنننولننني ڳنننالنننهنننائنننيننننننندڙ هنننو منننينننان!.

*** 

 شاعري
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