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۾ فوج جي ڪمان تبديل 
نومبر  92ٿي چڪي آهي. 

تي نئين آرمي چيف  9299
جنرل عاصم منير پاڪ فوج 
جي ڪمان سنڀالي ورتي 
آهي. هو فوج جو سترهون 
سپهه ساالر آهي. ايئن جنرل قمر جاويد باجوه جو 
ڇهه ساال دور پنهنجي پڄاڻي تي پهتو. هن جو دور 
پاڪستان جي تاريخ ۾ انتهائي اهم دور ليکيو 
ويندو. کيس پنهنجي تعنياتي دوران پنجن 
وزيراعظمن سان ڪم ڪرڻ جو موقعو مليو. سابق 
آرمي چيف جي ڇهن سالن تي ٻڌل دور جا 
پاڪستان جي سماج، سياست ۽ معيشت تي ڏور 
رس اثر پيا آهن ۽ پوندا. ملڪ گذريل ڇهن سالن 
کان پنهنجي سياسي سفر ۾ گهڻين تبديلين کي 
ڏٺو آهي. خاص طور تي اقتدار جي سياست ۾ فوج 
جي مالڪي گهڻا سوال اٿاريا آهن. سابق آرمي 
چيف کي گهڻين ڳالهين جو بار کڻڻو پيو آهي. 
ملڪ ۾ نئين سياسي تجربي جو بار، جنهن کي 

چيو پيو وڃي. انهيَء “ پراجيڪٽ عمران خان”هاڻ 
پراجيڪٽ جي ناڪامين ۽ فوج جي سياسي 
معاملن کي هٿ ۾ کڻڻ جي تجربي ملڪ کي 
سماجي، سياسي ۽ معاشي معاملن ۾ پويان ڌڪي 
ڇڏيو آهي. ففٿ جنريشن وار، هائبرڊ سسٽم ۽ باجوه 
ڊاڪٽرائن جون ناڪاميون به آهن ته ڪاميابيون به، 
پر جيئن ته سماجي مالياتي انتشار ملڪ جي هر 
شعبي ۾ ترقي جي بجاِء تنزلي تي وڏا سوال اٿاريا 
آهن. گذريل ڇهن سالن جي پاليسين جي ڪري 
ملڪ حقيقت ۾ ڏيوالپڻي ڏانهن وڌي رهيو هو، 
جنهن جو وڏو سبب هڪ پيج جو بيانيو هو، جنهن 
جو اعتراف تحريڪ انصاف جي سربراهه ۽ سابق 

 وزيراعظم عمران خان به ڪيو آهي. 
فوج پنهنجي سابق سربراهه جي اڳواڻي ۾ پي ٽي 
آِء سرڪار جي ايتري حمايت ڪئي هئي جو انهيَء 
جو مثال پاڪستان ۾ ماضيَء جا حڪمران تصور به 
نه ڪري سگهيا. ميڊيا، عدليه، انتظاميه ۽ 
پارليامينٽ کي مطيع بڻايو ويو. انهيَء جي باوجود 

پي ٽي آِء سرڪار ڪي به نتيجا نه ڏيئي سگهي ۽ 
پاڪستان مالي گهوٽالي جو شڪار ٿي ويو. آِء ايم 
ايف بروقت مدد نه ڪري ها ۽ پي ڊي ايم سرڪار 
سخت فيصال نه وٺي ها، جيئن پيٽرول، ڊيزل جي 
اگهن ۾ واڌ وغيره. جيڪي پوئين حڪومت جي 
غلط فيصلن جي ڪري ناگزير ٿي ويا هئا. انهن 
فيصلن ملڪ کي ڏيوالپڻي ۾ وڃڻ کان بچايو، 
نتيجي ۾ پي ڊي ايم غير مقبول هجڻ جو بار 
پنهنجن ڪلهن تي کنيو، پر انهيَء کان اهم ملڪ 
کي ڏيوالپڻي کان بچائڻ هو، پر تحريڪ انصاف جي 

 Absolutelyرهنما سفارتي سائفر کي بنياد بڻائي 
Not  جو نعرو بلند ڪيو ۽ پنهنجي محسن فوجي

ڪمان جي خالف کلي عام زهر اوڳاڇيو. جڏهن ته 
پنهنجي دور حڪومت ۾ هن معيشت جي بهتري 
الِء ڪجهه به نه ڪيو پنهنجي سياسي مخالفن الِء 

NAB  ۽FIA  کي استعمال ڪيو ۽ انهن کي جيلن
۾ واڙي ڇڏيو، جن ۾ سابق وزيراعظمن ۽ سابق 
صدر کي به بخش نه ڪيو ويو. ايستائين جي انهن 
جي ڌيئرن ۽ ڀينرن کي به طويل عرصي الِء جيل 
اماڻيو ويو. پراجيڪٽ عمران صرف پروپيگنڊا ۽ 
سياسي انتقام تي ڌيان ڏنو. جنهن سبب ملڪ جي 
معيشت برباد ٿيندي وئي ۽ فوج جنهن جي 
پٺڀرائي عمران حڪومت کي حاصل هئي خاموش 
رهي ۽ پنهنجي حمايت جاري رکي. ملڪ جي 

گهٽبي وئي،  GDPگراس ڊوميسٽڪ پروڊڪشن 
عوام ۾ بيچيني هئي ۽ انهيَء سڄي عمل جي 
ڪري فوج کي تنقيد جو نشانو بڻايو ويو، تڏهن 
نيٺ اهڙو وقت آيو جو فوج غير سياسي ٿيڻ جو 
فيصلو ڪيو ته جيئن سياسي رهنما بنا ڪنهن دٻاُء 
جي پنهنجي پارٽي منشور مطابق حڪومت جو 
ڪار وهنوار هالئي سگهن، اهو فيصلو ساراهه جوڳو 
آهي. لڳي ٿو ته انهيَء تي عمل به ٿي رهيو آهي. 
ملڪ، قومون، قيادتون ۽ ادارا جيڪڏهن پنهنجي 
غلطين کي مڃين ۽ بهتري جي طرف سفر ڪن ته 

 سٺو سنئوڻ آهي.
ايئن به ناهي ته سابق آرمي چيف جي وقت ۾ سٺا 
ڪم نه ٿيا. آمريڪا، چين ۽ ٻين ملڪن سان 

تعلقات بهتر ٿيا. الئين آف ڪنٽرول تي سيز فائر 
ٿيو. افغانستان جي مسئلي جي حل الِء دوحا 
مذاڪرات ڪامياب ٿيا ۽ ڪرتار پور راهداري جهڙو 

جي گري لسٽ مان  FATFشاندار ڪم ٿيو. فوج 
نڪرڻ الِء گذريل حڪومت سان گڏجي سخت 
فيصال ڪرايا، سابق آرمي چيف جنرل قمر جاويد 
باجوه جا ڪجهه فيصال ڪامياب ٿيا ته ڪجهه 
ناڪام. هو هڪ روايت پسند جنرل هو، پر سندس 
سپهه ساالري جي دور ۾ ئي فوج جو غير سياسي 
ٿيڻ جو فيصلو ملڪ جي تاريخ جي اهم فيصلن 
مان هڪ آهي. هاڻ جيئن ته پاڪ فوج کي جنرل 
عاصم منير جي صورت ۾ نئون آرمي چيف مليو 
آهي ۽ پي ڊي ايم حڪومت سنيارٽي ۽ پروفيشنل 
ازم کي ترجيح ڏيئي اها تقرري ڪئي آهي، جنهن 
کي سڀني حلقن ساراهيو آهي. اميد ٿي ڪجي ته 
فوج جو نئون سپهه ساالر فوج جي اداري جي 
بهتري الِء اڳواڻي ڪندو ڇو ته پاڪستان کي 
پروفيشنل فوج جي ضرورت آهي ۽ اميد آهي ته 
فوج غير سياسي رهڻ واري فيصلي تي سختيَء 
سان عمل ڪندي ته جيئن رياست ۾ سياسي عمل 
مستحڪم ٿي سگهي. جيئن معاشي ۽ مالي 
چئلينجز کي منهن ڏيئي سگهجي. هڪ خوشحال 
۽ امن ڀريو پاڪستان اسان جي اولين ضرورت آهي. 
نئون آرمي چيف عاصم منير يقين آهي ته انهن 
توقعات تي پورو لهندو. جيئن مضبوط دفاع سان 
گڏ ترقي ڪندڙ پاڪستان جو خواب تعبير ماڻي 
سگهي. هن وقت پاڪستان کي نون سياسي تجربن 
ڪرڻ بدران ماضيَء جي تجربن مان سبق سکڻ 
گهرجي. ڇو ته اسان وٽ سکڻ الِء پنجهتر سالن جي 
تاريخ اکين اڳيان پئي آهي. اسان جون وڏيون 
سياسي جماعتون گذريل صديَء کان سياست ۾ 
آهن. انهن کي ڪار سرڪار جو وهنوار هالئڻ الِء 
وسيع تجربو آهي. ضرورت آهي ته انهن تي اعتبار 
ڪيو وڃي ته جيئن ملڪ ترقي جي ڊوڙ ۾ اڳيان 
وڌي سگهي. جنرل عاصم منير کي چيف آف آرمي 

 اسٽاف ٿيڻ تي ڀليڪار، ۽ مبارڪ ڏيون ٿا. 
*** 

 ايڊيءوريل

 نئون سپهه ساالر نيون اميدون

 

ملڪ 
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 جنهنُوقتُجم زُآهني،
ايُعشقُعب دتُآن،ُتونُ

                                    عنيُمن زُآهني!
 (02ع، ص2229)ننڊ وليون، 

اياز جديد سنڌي شاعريَء جو 
هڪ اهڙو انمول َرتن ۽ 
سگهارو ِسرجڻهار آهي، جنهن پنهنجي فڪري 
جوت، تخيلي ڪمال ۽ فني ُحسناڪين سان 
پنهنجن ڪوتائن کي اهڙو جرڪايو ۽ ماالمال ڪيو 
آهي، جو وڏي عرصي تائين ُانهن جي جوت ۽ جوهر 
کي حالتن جي ڪائي دز ۽ ڌوڙ ڌنڌالئي نه ٿي 
سگهي. ُهن جي شاعري، جتي فڪري گهرائي، فني 
ڪماليت، تخيلي ُاڏام، اظهار جي بي ساختگيَء، 
خيال جي ُندرت ۽ گهڻ ُرخي جماليات سان ماالمال 
آهي، ُاتي ُانهيَء ۾ موضوعن جي پڻ وڏي وسعت 
ملي ٿي. پاڻ هتي اياز جي صوفياڻي فڪر جي 

 حوالي سان مختصر اندر اور ڪنداسين.
تصوف جي تاريخ، ابتدا ۽ اوسر بابت ته ڪيتريون 
ئي روايتون ۽ قياس آرايون ملن ٿيون، پر ان جي 
بنياد بابت اڪثر عالم ۽ محقق، جنهن نقطي تي 
متفق نظر اچن ٿا، ُاهو هي آهي ته تصوف لفظ  

لفظ مان ورتل آهي، جنهن جي ‘  صوف’اصل ۾ 
معنى آهي ُاَن، ڪنهن وقت ۾ اوني لباس پائيندڙن 
کي صوفي سڏيو ويندو هو. صوفي جيئن ته گهڻو 
ڪري تن ۽ من کي َتسيو ڏيندڙ هوندا آهن، ُاوني 
ڪپڙو پڻ بدن کي َاهنجو رکندو آهي، ُان نسبت 
سان مذڪوره مفهوم ڪنهن حد تائين تصوف جي 
فڪر ۽ فلسفي سان ٺهڪندڙ محسوس ٿئي ٿو، پر 
اڳتي هلي، نه فقط ُانهيَء لفظ جي ُلغوي معنائن ۾ 
ڪيئي ڦيرا ۽ فرق آيا ۽ ان نوان مطلب ۽ مفهوم 
حاصل ڪيا، پر ُان لفظ مان ڪيترن نَون لفظن ۽ 
اصطالحن پڻ جنم ورتو آهي، جن ۾ خاص ڪري، 

لفَظ شامل آهن. الصفو، ‘  الصفو، الصفا ۽ الصف’
آهي. ‘  محبت، خلوص، دوستي’جنهن جي معنى، 

ُان لحاظ سان صوفي جو مطلب اهو شخص آهي، 
جنهن دنيا جي منافعي خوري ۽ آخرت جي لوڀ ۽ 
اللچ جي ِمڙني مامرن کان بي نياز بڻجي، پنهنجي 
حقيقي محبوب سان بي لوث عشق ۽ آجپي جو 

 رشتو جوڙيو هجي.
آهي. جنهن ‘  صاف ۽ ُاجرو هجڻ’الصفا جو مطلب 

ماڻهو پنهنجي من کي هر قِسم جي غرض ۽ لوڀ 
کان بچائي، روح کي ُاجرو ۽ شفاف بڻايو، اهو 

 صوفي آهي. لطيف سائينَء جي لفظن ۾:
 صويف َُص فُڪيو،ُڌوئيُورقُوجودُجو،

 تِه نُپوِ ُٿيو،ُجيئريُپَسڻُپرين َُجو.
اهو ئي سبب آهي، جو ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي 

مان ماخوذ آهي، جنهن جي ‘  الصفا’ته صوفي لفظ 
معنى قلب جي صفائي ۽ اندر جي ُاجراڻ 

ُٻڌائي ‘  قطار’جي معنى ‘  الصف’آهي.اهڙيَء ريت 
وڃي ٿي. گويا هڪ صوفيَء جي دل نه رڳو پنهنجي 
محبوب ۽ مالِڪ حقيقيَء جي بارگاهه ۾ موجودگي 
۽ حاضريَء جي اعتبار کان اڳين قطار ۽ صف ۾ 

ُجز ۾ ’هوندي آهي، پر ُاها پوري يڪسوئي سان 
جو مظهر پڻ هوندي آهي. ‘  ُڪل ۽ ُڪل ۾ ُجز

جو مطلب ُاها ‘  تصوف’يعني ُان نسبت سان 
رمزيت ۽ تعليمات چئي سگهجي ٿي، 
جيڪا ماڻهوَء کي پنهنجي وجود جي 
معنويت جي آشنائيَء سان گڏوگڏ 
پنهنجي مالڪ ۽ محبوب جي آگهي عطا 

‘ خود شناسي’ ڪري. ٻين لفظن ۾ تصوف
جي تعليمات ۽ داخلي ‘  خدا شناسي’کان 

َمسافت جي فڪر ۽ فلسفي تي محيط 
اهڙي صداقت آهي، جيڪا لطيف جي 

سڀ سڀوئي حال، منجهان ئي ’لفظن ۾، 
ريت جو راز هِن ‘  معلوم ٿيڻ

 سمجهائي ٿي:
ُ، پ ڻهنيُجلَُجالله 
 پ ڻهنيُج ِنُمج ل،
پ ڻهنيُصورتُپرين َُ
جي،ُپ ڻهنيُح سنُ

 ڪم ل،
پ ڻهنيُپريُمريدُٿئي،ُ
 پ ڻهنيُپ ڻُخي ل،

َُسڀوئيُح ل،ُُ سڀ 
منجه نُئيُمعلومُ

 ٿيو.
 )شاهه لطيف(
سنڌ جي سر 

زمين 
صدين 

کان نه 
فقط 

تهذيبي، 
تمدني، 

۽ تاريخي، ثقافتي 
معاشي طرح خوشحال 
۽ زرخيز رهي آهي، پر 

شعوري ۽ فڪري  ُاها

طور پڻ آسودي ۽ امير رهي آهي، ُاهوئي سبب 
آهي، جو سنڌ ڌرتيَء کي صوفين، درويشن، ُعشاقن، 
َامن پسندن ۽ محبت ڪندڙن جي ڌرتي تصور 

 ڪيو ويندو آهي.
شيخ اياز جي شاعريَء جو خمير توڙي جو رومانس، 
مزاحمت، محبت، انقالب، حب الوطني، ترقي 
پسندي، َامن عالم، انسان دوستي ۽ روشن خياليَء 
جي ِمٽيَء مان ڳوهيل هئي، جنهن ۾ ترنم، تفڪر 
۽ تخيل جي ڪماالت، ُان کي 
چار چنڊ لڳائي، سندس 
شاعريَء کي هر وجهه 
حسين ۽ بيمثال بڻائي 
ڇڏي ٿي، پر ُهن جي 
شاعريَء ۾ تصوف جا 
روح َپرَور رنگ پڻ 

 ججها ملن ٿا.
ُان حوالي سان ُهو پاڻ 

جيتوڻيڪ ”لِکي ٿو: 
هِن وقت تائين 
منهنجي گهڻي 
رغبت ماديت 
جي فلسفي 

سان 
رهي 

 شيخ اياز جي شاعريَء ۾ تصوف جا عڪس ۽ احساس

  شيخُاي زُ

 

 ڊاڪٽر فياض لطيف
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آهي، جنهن جو اظهار مون پنهنجي شاعريَء ۾ بار 
بار ڪيو آهي، پر زندگيَء جي هِن موڙ تي، مون 
انهن حقيقتن تي گهرو سوچيو آهي، جن کان مان 
اڪثر لنوائيندو رهيو آهيان ۽ مان ڀانيان ٿو ته انهن 
حقيقتن جو سبب نه رڳو منهنجي دور جو جديد 
سياسي فلسفو ۽ ان جو گهرو مطالعو هو، پر اهڙو 
لنوائڻ منهنجي رومانوي طبيعت جي منطقي تقاضا 
به هئي.... پر هِن وقت ائين ٿو لڳي ته منهنجي 
شاعريَء ۾ غائب ۽ حاضر واري ڪيفيت رهي 
آهي. مان ڪڏهن پاڻ کان غائب آهيان ۽ ڪنهن 
ازلي حقيقت اڳيان حاضر آهيان ۽ ڪڏهن ُان ازلي 
حقيقت کان غائب آهيان ۽ پاڻ اڳيان حاضر 

 “.آهيان
 ڪوبهُتهُڏَسيُڪونهُٿو،ُمنُ۾ُڪيئنُآئني!
 ب دلُڪڍنُب رجُجئن،ُتئنيُمونُتيُڇ ئني،
 بوندونُبَرس ئني،َُوِرَُوِرُمونُتيُِمهرُجون.

 (281ع،ص2222)ُاڀر چنَڊ َپُس پرين،
 تونُئيُآهنيُراتُج ،ُِڪروڙينُِقنديل،

 تونُئيُاَب بيل،ُتونُبَکنيُب َکُ۾.
 (22ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،

اياز جي شاعريَء ۾ تصوف، خاص ڪري وحدت 
الوجود جو فلسفو، نه رڳو پنهنجي پوري احساساتي 

جمالياتي جوت سان موجود ملي ٿو، پر اهو  فڪر ۽
خود شناسي ۽ انساني فالح ۾ ئي خدا شناسيَء جا 

 مفهوم سمجهائي ٿو.
 تونُئيُسڀُجيُس ههُ۾،ُسڀُ۾ُتونُئيُتون،
 س جنهي،ُمسنڊ،ُِسپون،ُڪيئيَُولرُوا  ُ۾.

 (20ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،
ُهن وٽ خدا جو تصور عام ۽ روايتي نه آهي، پر 
خالق، مالڪ ۽ محبوب وارو آهي، جنهن جي هر 
جلوي ۾ جيَء جو جياپو ۽ جنهن جي قرابت شهه 

 رڳ کان به قريب ۽ اوڏڙي محسوس ٿئي ٿي.
 تونُئيُمنهنجيُس ههُ۾،ُتونُئيُآنُويس هه،
 تونُجوُآنههُاهلل،ُمونُکيُمونُک نُوجيهڙو.

 (22ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان، 
 اڳيتُک نُاڳيتُه ئني،ُپهچيُجتُنهُخي ل،

 تنهنجيُم مُحم ل،ُوجيهيُک نُوجيهوُه ئني.
 (29ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،

ُهن جهڙيَء ريت پنهنجي شاعريَء جي ٻين انيڪ 
موضوعن کي تخليقي ۽ آرٽسٽڪ انداز سان اوريو 
۽ اظهاريو آهي، ساڳيَء ريت ُهن جي صوفياڻي 
شاعريَء ۾ پڻ ُاها خوبي ُاتم نظر اچي ٿي. ُهن وٽ 
خدا جو تصور ممتا جي احساس جهڙو ۽ ڪنهن 
مصور جي تصور ۾ رچندڙ ۽ پچندڙ تخليقي تشفي 
۽ فطرت ۾ موجود جمالياتي تازگي جهڙو آهي، 
ُانهيَء ڪري ُهو جڏهن خدا ۽ ُان جي خدائيَء جي 
جوت ۽ جمال جي حقيقت سمجهائڻ ۽ بيان ڪرڻ 
چاهي ٿو، تڏهن ڪنهن مافوق الفطرت شيِء جي 
تمثيل بجاِء پنهنجي ڌرتيَء جي حسين مخلوق 
مورن جو مثال ڏئي، ُان سچائيَء کي هِن ريت بيان 

 ڪري ٿو.

 مسجه ي نُآهيُخداُتوکيُٻيوُم نُڪيئن؟
 کنڀُکنڊيريُجيئن،ُڇوُنهُڏسنيُٿوُمورُکي!

 (13ع،ص2221)سورج مکي سانجهه،
ته ڪٿي وري خدائي رمزيت ۽ رعنائيَء جي جوت ۽ 

جي تشبيهه سان هِن طرح ‘  ِجهرڻي’جمال کي 
 حسين بڻائي پيش ڪري ٿو:

 تونُجوُڪيئيُن نَوُآن،ُوٺيُتنهنجوُن ن  ،
 ه ريوُمنهنجوُه ن  ،َُجهرَُجهرُِجهرڻيُوانگي ن.

 (29ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،
اياز، انسان کي نه صرف خدا جو حسين َپرتوو 
سمجهي ٿو، پر ُان تائين پهچ ۽ َرسائيَء جو بهترين 
ذريعو به انسان کي ئي تصور ڪري ٿو، انهيَء 
ڪري ُهن جي شاعريَء ۾، عابد ۽ معبود ۾ ڪٿي 
به ڪائي ِوٿي ۽ وڇوٽي نظر ڪو نه پئي اچي، پر 
معبود، عابد ذريعي ئي احساس جي اکين اڳيان 
ُاڀري، پنهنجا روپ ُسروپ، جلوا ۽ جماَل اهڙيَء ريت 

 َپسائي ٿو.
،  مونُجئنُڪ لههُڏٺو،ُڪعيبُمٿ نُچنڊ 
،ُجرڪيُا ٿيوُجي َُ۾.  ڄڻُهيُس روُمنڊ 

 (21ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،
 ڪ لههُموذنُب نگ،ُت راُسڀُٽَپيُوئي،ُ

 ڪيڏيُن نههُا ڇ نگ،ُم ڻهو َُجيُآوازُکي.
 (21ع، ص2228)ُاٿي ُاور اهلل سان،

شيخ اياز سدائين متحرڪ ۽ عمل جي زندگي بسر 
ڪئي، ُهن ڪڏهن به دنيا کان فرار اختيار ڪري، 
رواجي ۽ نام نهاد صوفين وانگر ڏيکاَء واري 
ِچالڪشي ڪونه ڪئي، نه ئي َمڙهيون ۽ َمڪان 
َوسائي، پيالي پيئڻ کان پوِء َاجائي ُاڏامڻ جون 
هوائي توائي خبرون ڪيون، پر ُهن هميشه هِن دنيا 
جي دلدل ۽ درياهه ۾ رهي به، پنهنجو پاند نه 
ُپسائڻ ۽ هر حال ۾ ثابت قدم رهڻ جو َوچن 
ورجايو، ُانهيَء ڪري ُهن وٽ تصوف جو تصور به 
تارڪ الدنيا وارو نه آهي، جنهن ۾ دنيا تياڳي، 
صرف دل کي آباد ۽ ُاجرو رکڻ جي ڳالهه ڪئي 
ويندي آهي، پر ُهن وٽ تصوف 'تزڪيه النفس' سان 
گڏوگڏ پنهنجي عمل ۽ ڪردار سان هِن دنيا کي 
َسنواري، ُسڌاري اهڙو بڻائڻ آهي، جنهن ۾ هر 
ماڻهو امن، محبت، اخوت ۽ آزاديَء سان نه فقط 
پنهنجي زندگي َبسر ڪري سگهي، پر ڀرپوريت 

 سان پنهنجو آزاد جياپو پڻ ِجي سگهي.
ُهن الِء تصوف َالفي ۽ گيڙوَء رتو لباس نه آهي، پر 
وٽس تصوف، تعصب جو َرُد ۽ رواداريَء جو َپُد آهي. 
رواداري جيڪا انساني مساوات ۽ محبت جو اهڙو 
پنڌ آهي، جيڪو عشق جي جذبي ۽ وجداني 
احساس سان ڏوري سگهجي ٿو. اياز جو تصوف، 
باعمل زندگيَء الِء نه رڳو ُاڪساهي ۽ ُاتساهي ٿو، 
پر باڪردار ۽ ثابت قدم رهڻ جو درس پڻ ڏئي ٿو، 
ُاهو ئي سبب آهي، جو ُهن جي شاعريَء ۾ زندگي، 
واڙيَء ُڦل وانگر َمهڪندي ۽ َٻهڪندي نظر اچي 
ٿي. هو موت ۽ زندگيَء کي هڪ ٻئي جا ويري نه، 
پر واهرو ۽  همسفر ٿو سمجهي، انهيَء ڪري ئي 

 چوي ٿو ته:
 ِمرتيوُجيَونُم نُاچي،ُجيَونُِمرتيو َُم ن،

 َوِرَُوِرُٿوُموٽ ن،َُسرت ُم نُسنس رُ۾.
 (212ع، 2222)هينئڙو ڏاڙهونَء گل جئن،

ڀٽائي وانگر اياز به زندگيَء جي مسافت ۾، موت 
کي راهرو ۽ رهبر تسليم ڪري ٿو، تنهنڪري عام 
لوڪ وانگر ان کان ڏرڻ، ڊڄڻ ۽ خوف کائڻ بجاِء ان 
سان همسفر ۽ رفيق جو رشتو جوڙي، ساڻس هِن 

 ريت اندر اوري ۽ روح رهاڻيون ڪري ٿو.
 تنهنجوُموَت!ُڇ ه   ُِائن،ُجئنُڪوُپشمينو،

پرين َ.  ڄڻُمنهنجوُسينو،ُسيينُالتوُس 
 (01)ص

 آ ٌُنهُاڳيُموتُکي،ُڏٺوُکڻيُاک،
 جڏهنُانُجيُٻَک،ُا نُکيُچهروُچنڊُجو.

شيخ اياز جي شاعري پنهنجي فڪري جوهر ۽ 
موضوعي جمال ۾ ايتري ته موهيندڙ، ڪشادي ۽ 
جدت رکندڙ آهي، جو ُان کي هر مڪتب فڪر جو 
ماڻهو پنهنجي زاويي ۽ نگاهه سان ڏسي، پرکي ۽ 

اياز بنيادي طور تي سچ جو ”ُپرجهي سگهي ٿو. 
پارکو، هڪ جدت پسند، مارڪسوادي، اِسرار پسند 
۽ وحدت الوجودي صوفي هو. انهن سڀني کان 
مٿانهون موهن جي دڙي جو ماڻهو ۽ سنڌ جو 
عاشق هو. سندس ڪالم ۽ فڪر کي ِمالئي 

نظر ايندو ۽ سچل وارو اهو ‘  خياِل ُڪل’ڏسجي ته 
ملندو، جيڪو ‘  جو ئي آهيان، سو ئي آهيان’ئي 

ڀٽ ڌڻيَء جي ڪراڙ ڍنڍ کي ارپيل ُپراسرار ۽ 
باغيانه ڪالم جي صورت ۾ َڪَپ تي َتري آيو 

 “.آهي
شيخ اياز جي صوفيانه شاعري به سندس ٻي ڪالم 
وانگر انتهائي اهم ۽ انوکي آهي، خاص ڪري ُهن 
جي وحدت الوجود جي فڪر ۽ فلسفي تي محيط 
شاعري ۽ سندس دعائيه ڪالم تمام گهڻو ڌيان 
ڇڪائيندڙ آهن، جن کي َپرکڻ ۽ ُپرجهڻ الِء، نه 
فقط وسيع نظري، ڳوڙهو مطالعو ۽ جديد تنقيدي 
شعور درڪار آهن، پر ُان کي ساڃاهڻ الِء عاشقاڻي 
دل ۽ صوفياڻي بصيرت به ُگهربل آهي. شيخ اياز 
جي شاعريَء جي مجموعي اڀياس مان معلوم ٿئي 
ٿو ته اياز وحدت الوجود ۽ خدا جي جمالياتي جوهر 

جي صداقت جو قائل ‘  اهلل جميل و يحب جمال’۽ 
آهي، جنهن کي خارجيت ۾ تالش ڪرڻ کان وڌيڪ 
اندر جي سنسار ۾ ڳولڻ ۽ هيئين سان هنڊائڻ جي 
ضرورت آهي. تڏهن ئي ته پاڻ پنهنجي صوفياڻي 
فڪر ۽ احساساتي ُسرت جو تت پيش ڪندي، 
پنهنجن ڪوتائن ۾ بار بار ُاهو اظهار هِن ريت اوري 

 ٿو ته:
 تيسنيُاي زُه نُکيُپوروُپَسيُنهُسگهندين،
 جيسنيُک ليُنهُج نيُڪوُجي َُ۾ُجهروڪو،
ڌوڪو،ُآ  ُپي  ُهي  ُپَروڪو،  ايُدلُنهُک  ُ 

 س غرُوچ نُِڏسيُٿوُهي َُڪ ئن تُڪوُڪو!.
 (31ع، ص9228)ِوڄون َوسڻ آئيون، 

*** 
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۽ ادب ۾ عورت جيي تصيور  
جييي حييوالييي سييان تيياريييخ ۾ 
جهاتي پائي ڏسبو ته ييونيانيي 
ڏاهيييي افيييالطيييون پييينيييهييينيييجيييي 

۾  (Platonic Love( تصنيف
عييورت سييان روحييانييي مييحييبييت 

جسيميانيي  ۾ جو ذڪر ڪيو آهي. افالطون ان ڪتاب
تعلق کان وڌيڪ روحاني تعلق تي زور ڏنيو آهيي. ڇيو 
تييه افييالطييون عييورت سييان سييچييي ۽ هييوس کييان پيياڪ 

هيائيو و” محبت جو قيائيل هيو. انيگيرييزي شياعيريَء جيي 
 General" جييييفيري چياسير پينييهينيجييي ڪييتياب“  تياري

Prologue"     ۾ عيورت جيي ڪيردار کيي نيهياييت ئيي
عيييزت ۽ احيييتيييرام سيييان ڳييياييييو آهيييي. جيييڏهييين تيييه 
شيڪسپيئر پنهنجي ڊرامن ۾ عيورت کيي ڪيميزور، 
بيوفيائيي ڪينيدڙ ڏييکيارييو آهيي ۽ ميرد ڪيردارن کيي 

 .فوقيت ڏيئي، ُانهن کي طاقتور ڏيکاريو آهي
عربي ۽ فارسي شاعريَء ۾ عورت جيي تصيور بيابيت 

 :فراق گورکپوريَء جو چوڻ آهي ته
اسان جيڪو ڪجهه چئون، ليييڪين عيربيي ۽ اييرانيي ”

شيياعييري ڪيييييتييرن ئييي عشييقيييييه عيينييصييرن کييي سييمييائييڻ 
باوجود عورت کي اسان جي قيرييب آڻيي نيه سيگيهيي. 
عييورت جييي زنييده جيياويييد، ُگييهييميينييدڙ ڦييرنييدڙ، کييليينييدڙ، 
ڳالهائيندڙ تصويرون پيش نه ڪري سگهي. جن جيي 
تقليد ڪري ُاردو جي عشيقيييه شياعيري ميحيبيوب جيي 

امرت ڀريل چپن ۾ اها چمڪ پيدا ڪري هيا، جيييڪيا 
فضائن ۾ روشن صبح جي جيهيليڪ پسيائيي سيگيهيي 
هييا ۽ نييه ئييي ُاردو شيياعييريَء کييي مييغييرب جييي اعييلييي  

 .“عشقيه شاعريَء کان فائدو وٺڻ جو موقعو مليو
ُاردو شاعريَء ۾ عورت بابت ٻه تصيور ميلين ٿيا. هيڪ 
عورت جو جسمانيي تصيور ۽ ٻيييو تصيور جينيس کيان 
هٽيل آهي. سنڌي ڪالسيڪل شياعيريَء ۾ سيسيئيي 
جييي روپ ۾ عييورت هييمييت ۽ حييوصييلييي واري آهييي. 
مارئيَء جي روپ ۾ وقت جي حيڪيميران سيان ُميهياڏو 
اٽييڪييائييييينييدڙ سييگييهيياري، ديييس ۽ ديييس واسييييين سييان 
محبت ڪندڙ وطن پرست، لوئي ۽ لي  جيي ميحيافيظ 
طور آيل آهي. ُسهڻي جي روپ ۾ غلط ريتن رسمين 
جي باغي نظر اچي ٿي. اهڙي نموني ٻيون سيورميييون 
ڪنهن نه ڪنهن خاصييت جيون حياميل آهين. سينيڌي 
ڪالسيڪل شاعيريَء ۾ هينيري شياعيريَء جيي رواييت 
وانگر عورت، عاشق به آهي، وفادار به آهي ۽ اخيالقيي 
قدرن جي پاسدار به آهي. اردو غزل، فارسي غيزل جيي 
اثر هيٺ لکجڻ لڳو. فارسي غزل ۾ عيورت ميحيبيوب 
نه آهيي. انيهييَء الِء ُاردو غيزل ۾ بيه اهيا رواييت قيائيم 
ٿي. سنڌي غزل به فارسي ۽ ُاردو غيزل جيي اثير هيييٺ 
لکجڻ لڳو، تنهنڪري، ُان جو ماحول به ابيتيدا ۾ اهيو 
ئيي سياڳيييييو فييارسييي ۽ ُاردو غيزل وارو هيو. جيينيهيين ۾ 
عيورت جيو ڪييو واضيح تصيور ُاڀيري نيه سييگيهيييو هييو. 

ابييرو، “ فيارسيي ۽ ُاردو غييزل وانيگيير سيينيڌي غييزل ۾ بييه 

مزگان، تير، ڪمان، تيغ، سروقد، ڪاڪل، ُسينيبيل جيو 
جي غزل مان ڪجهيه ”  سانگي“ ذڪر بار بار ملي ٿو. 

 :شعر هيٺ ڏجن ٿا
 ڀُِرن جي ڪمان ۾ ڀري تير مزگان،”

 “ چ ءي ُنِتُٿيُنيڻنُنش نُڪهڙاُڪهڙا
 (0)ڪلياِت سانگي، ص: 

** 
 ،“فري”ڪريُيفُالفورُ“ پلءڻ”پرتُجيُ”

 تريُمزهُ۽ُڪريُابروُڪم ن.ُ
 (21)ڪلياِت سانگي، ص: 

** 
 ح سنُجوُجهڙوُآهنيُسردارُتهڙوُٿيُسخي،”

 چ ههُم نُمونکيُچپنُجونُڏيُمچيونُيڪب رُي رُ
 (92)ڪلياِت سانگي، ص: 

** 
جي ٽن ديوانن مان صيرف ” سانگي“مير عبدالحسين 

جيو ”  سيانيولييين“ هڪڙو شعر اهڙو مليي ٿيو، جينيهين ۾ 
ذڪر آهي. باقي انگريز دور جي سموري شياعيريَء ۾ 

جو ُاهو شيعير “  سانگي”عورت جو تصور ئي نٿو ملي. 
 :آهي ته

 سبزُپوشُآهي نُآئونُايُس نگي،”
هڻيونُس نوليونُمونُکي  “ٿيونُوڻنُس 

 (101)ڪلياِت سانگي، ص: 
ورهاڱي کانپوِء جديد سنڌي غزل ۾ عورت جو واضيح 

  شيخ اياز 

 شعر 

  شيخ اياز جي غزلن ۾ عورت جو تصور
 مشتاق گبول
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تصور سڀ کان اول شيخ اياز وٽ ملي ٿو. جيتوڻييڪ 
اياز جي ابتدائي غزلن ۾ فيارسيي اثير هيييٺ ميحيبيوب 
جي روپ ۾ امرد پيرسيتيي جيو ذڪير پيڻ ميليي ٿيو، پير 
حقيقت ۾ ڏسيجيي تيه شيييخ ايياز اهيو پيهيرييون شياعير 
آهي، جنهن جيي سينيڌي غيزلين ۾ عيورت جيو واضيح 
تصور ملي ٿو. اياز جي غزلن ۾ عورت کيي ميرڪيزي 

 .حيثيت حاصل آهي
اياز جي غزل جو دامن عورت جيي حسييين ۽ دليفيرييب 
تصييور سييان ڀييريييل آهييي. اييياز، مييحييبييوب جييي خيييييالييي 
تصييور ۽ امييرد پييرسييتييي کييي سيينييڌي شيياعييريَء مييان 

 .نيڪالي ڏئي ڇڏي
سينيڌي ” ڊاڪٽر اسيحياق سيميييجيي جيو چيوڻ آهيي تيه: 

شيياعييرن مييذڪيير مييحييبييوب مييان جييان ڇييڏائييي غييزل ۾ 
مونث ڪردار کي جاِء ڏني، ائين هن حقيقي معني  ۾ 
غزل کي سنڌي غزل بڻجيڻ جيو شيرف عيطيا ڪيييو ۽ 
بعد وارن شاعرن ان کي ايترو ته ڳايو وڄياييو، جيو هياڻ 
سنڌيَء جو ڪوبه نئين کيان نيئيون جيدييد شياعير غيزل 
لکندي ڦڪائي محسوس نيٿيو ڪيري، نيه تيه فيارسييَء 
جي اثر هيٺ روايتي شاعيرن ايياز جيي ليفيظين ۾ غيزل 

)گيييڙو وييس ”.  بڻائي ڇڏيو هيو” چو پڙ جي راند“کي 
 .(12۽  18غزل، ص: 

اياز پنهنجي غزلن ۾ عورت جي ڪردار جيا ميخيتيليف 
پهلو سمايا آهن ۽ هن غزل کي پنهنيجيي ميخيصيوص 
تهذيبي پس مينيظير ۾ رچيي پيييش ڪيييو آهيي. ايياز 
پنهنجي غزلن ۾ عيورت جيي هير رنيگ ۽ روپ کيي 
خوبصورت نموني پيش ڪيو آهي. اياز جي غزل جي 
مصوري جو هيڪيڙو پياسيو، عيورت جيو ظياهيري حسين 
آهي. اياز، جديد سنڌي غزل جي جمالياتي قدرن کيي 

 .وسعت بخشي آهي
ُهـيـ ـيـ نُ ُبـ بـت ُعـورت ُ۾ شيخُاي زُجيُسنڌيُغـزل

 :تصورُِملنُٿ 
 عورت جو جنسي تصور .2
 سکيَء جو تصور )محبوب جي روپ ۾( .9
 سکيَء جو تصور )دوست جي روپ ۾( .1
 لوڪ ڪردارن جو تصور  .1
 عورت جي عاشق هئڻ جو تصور .0
 :عورت جو جنسي تصور .2

شيخ اياز وٽ محبوب جو جيڪو تصور ملي ٿيو. اهيو 
محبوب عورت آهي. شيخ اياز، جديد سينيڌي غيزل ۽ 
جديد سنڌي شياعيريَء ۾ عيورت جيي ميحيبيوب هيئيڻ 
جي نئين روايت قائم ڪئي. اياز جي سنڌي غيزل ۾ 
هڪ اهڙي عورت جو تصور آهيي، جيييڪيا اسيان جيي 
ڪلچر ۽ تهذيب سان واسيطيو رکيي ٿيي. عيورت جيي 
حقيقي روپ کي اياز پنهنجي غزلن ۾ سيمياييو آهيي. 
شيخ اياز جو اهم نقاد امير علي چانڊيو ليکيي ٿيو تيه: 

شيخ اياز جي شاعريَء ۾ جنهن محيبيوب جيو تصيور “ 
ميليي ٿيو، سيو نسيوانييي مييحيبيوب آهيي ۽ اييياز جيينيهيين 
محبوب جو ذڪر ڪري ٿو، سا ڪا پرستان جي پيري 
نه آهي، بلڪه مٽي ۽ گوشت جي ٺهيل عورت آهي. 
اياز جي عشق جو محور عورت آهي ۽ سندس تصيور 
به عورت جو جسماني ۽ جنسي تصور آهيي. ايياز جيو 
عشق ڪيو افيالطيونيي ييا ييوٽيوپيييائيي عشيق نيه آهيي. 
بلڪه هو اهڙي محبوب جيو ميتياليشيي آهيي، جيييڪيو 

انسانيي احسياسين ۽ جيذبين جيو عيڪياس هيجيي. ايياز 
جيينييهيين عشييق جييي ڳييالييهييه ڪييري ٿييو، ان جييو بيينييييياد 

   ۽ Erotic صوفياڻيه تيوارد تيي نيه بيليڪيه فيرائيڊ جيي
Oedipus complex سنڌي ادب ۾ تنقيييد، ”  تي آهي(

 (122ص: 
اياز کان اڳ سنڌي غزل ۾ اکين کان ابيرو ۽ ميزگيان، 

۽ ڪمان وارو ڪم ورتيو ويينيدو هيو.  تيغخنجر، تلوار، 
تصيور نيه وڻيييو، ”  هٿياربنيد“ اياز کي محبوب جو اهڙو 

تنهنڪري ُهن وٽ اکڙين جي الِء الڳ ئي پينيهينيجيون 
تشبيهون ۽ اسيتيعيارا هيئيا، سيي بيه اهيڙا جين ذرييعيي 
 .عورت جي نزاڪت کي شدت سان اڀاري سگهجي

  تنهنجونُاکڙيونُميِ ُج ُپي ال،ُسخ ُڪرنُسره ئي
 (28)گيڙو ويس غزل، ص: 

** 
 راتُمليُوينجهرُجيُڌي َ،
 ،ُ“جنهنُجونُاکڙيونُهرييُک ڻ

 (212)ص: 
** 

 م ت ،ُآت ُنيڻ،-هيُمڌ
 لوڀيُڀونرا.ُ-جهڙاَُرس

 (201)ص: 
** 

 تنهنجيُڇ تيُآتيُآتي،ُنيڻَُبهُتنهنج ُنِينڊ،

 (211)ص: 
اياز فارسي لفظن، تشبيهن ۽ استعارن بيجياِء ميقياميي 
۽ مانوس لفظ ڪتب آندا ته جيئن هن جي غيزلين ۾ 
عورت جو حقيقي تصور ِچٽي نموني ُاڀري سگيهيي ۽ 
ُاها ڪا غير مانوس مخلوق يا ڪيو خييياليي تصيور نيه 
هجي. اياز عورت جي تصور کيي ُاڀيارڻ الِء پينيهينيجيي 
ماحول، تهذيب ۽ ڪلچر مان ليفيظ اخيذ ڪيييا. نيييون 
تشبيهيون ۽ نيوان اسيتيعيارا تيخيليييق ڪيري غيزل جيي 
ٻوليَء کي ئي تبديل ڪري ڇڏيو ۽ سنڌي غيزل جيي 
جييان سييروقييد، سيينييبييل، ابييرو، مييزگييان ۽ ڪيياڪييل کييان 
 .ڇڏائي، ُان کي مقامي رنگ ۽ ماحول ۾ رڱي ڇڏيو

 ڪائي ڊيَل، ته ڪائي ڊاک،”
 سهڻي َُسهڻيُپنهنجيُس ک.ُ

 (231)ص: 
** 

 س نوريونُنينگريونُپنڌُ۾ُٿَڻُل ڏن،
 ڄيٺُ۾ُچڻُپي ،ُانبُج ُوڻُل ڏن.ُ

 (931)ص: 
** 

 هيَُسنهيُچيلههُٻ نهنُ۾ُمنهنجي،”
 “. چ ندنيَ ُراتُ۾ُلِئيُآهني

 (922)ص: 
** 

 َچپُاهڙا،ُلڳنيُپئيُمونُکي،
جيُدکي َُوانگر  ،ُ“اڄ َُسَڄرُڏ ڌُ 

 (920)ص: 
ورُب دلُج ن، ورُد   ٿيُڏسنيُد 
 ٽهلنديُڄڻُتهُمورڻيُآهني،

 ايرتيُکءِم يُلڳنيُپيئي،
 “. ڄڻُتهُت زيُگدامڙيُآهني

 (121)ص: 
** 

 ،“اي ز”پوهَُجيُراتُآهيُ
 “. وانڍُ۾ُب هڙيُٿيُلڳني

 (122)ص: 
امير علي چانڊيو، اياز جيي جيدت پسينيديَء ۽ عيورت 

هڪ طيرف تيه ” جي جنسي تصور بابت لکيو آهي ته: 
 Taboos شعر ۾ جدت پيدا ڪري ٿيو تيه ٻيئيي طيرف

)سنڌي ادب ۾ تينيقيييد، ”.  کي به جهنجهوڙي رکي ٿو
( اهڙي قسم جا اياز جا ڪجهيه شيعير ميثيال 128ص: 

 :طور ڏجن ٿا
ايُڇ تيون”  !ڪلههُاوه جنوُڇه  ُ 

 “ ٿيُِڇن ُمونُگالبُج ُٻ را
 (928)ص: 

** 
يُلئهُا ڀري ،ُس مهونُآهيُچوٿني َُچنڊ،  چپُمچ 

ندرُسپنوُآهي،ُجيونُجوُسپنو  .“ڪهڙوُس 
** 

آهي،ُ  ه نُکيُچئو،“ اي ز”سي ُ 
 “ ِائنُنه،ُانگي َُڇ پ ِ ُانگ را”

 (922)ص: 
کي جيهينيجيهيوڙييو آهيي، ُاتيي ُهين   Taboosِجتي اياز، 

جييديييد سيينييڌي غييزل ۾ عييورت جييي ديييوي هييئييڻ وارو 
 .تصور به ڏنو آهي

 جنهن جو مندر روپ سرير،”
 “. ٺاهيو آ ڪنهن پُوڄا ڪاڻ

 (212)ص:                        
مٿين شعر مان اهو بخوبي اندازو لڳائي سگهجي ٿيو 
ته اياز وٽ عيورت جيو ڪيييڏو نيه وڏو درجيو هيو ۽ ُان 
جي دل ۾ عورت جي الِء ڪيڏو نه احترام ۽ عقيدت 

 .هئي
 :َسکيَء جو تصور )محبوبه جي روپ ۾( .9

َسکي، سنسڪرت ٻيولييَء جيو ليفيظ آهيي. جينيهينيجيي 
 : سياهيييڙي، عيورت، َسيرتيي، دل واري ۽ “ لغوي معني 
آهي. اياز، پنهينيجيي غيزل ۾ سيڀ کيان ”  حال ونڊيندڙ

اول سييکيييَء جييو تصييور ڏنييو. هيينييدي شيياعييريَء ۾ اهييو 
تصور عام هو. اياز جيي غيزلين ۾ سيکييَء جيو تصيور 
روايتي لغوي معني  ۾ نياهيي آييو. ُهين ميحيبيوبيه کيي 
پيينييهيينييجييي غييزل ۾ سييکييي سييڏيييو آهييي. ان کييان اڳ، 
سنڌي غزل ۾ اهڙو ڪيوبيه تصيور ميوجيود نيه هيو. ايياز 
جديد غزل کي نئين ٻولي، نوان تصور ۽ نيوان ڪيردار 
ڏنا، ان ۾ سيکييَء جيو تصيور ۽ ڪيردار وڏي اهيميييت 
رکي ٿو. اياز سکي لفظ کي ميحيبيوبيه جيي ميعينيي  ۾ 
ڪتب آڻي، ُان کي ُان جي روايتي لغيوي ميعينيي  ميان 

 .ڪڍي، وسعت بخشي آهي
 ،“اي ز”سکي َُکيُڏجيُس هه ُگهوريُ”

 “. مگرُڇ ُڪجي،ُجوُپريُٿيُپئي!
 (908)ص:  

 :سکيَء جو تصور )ساهيڙي جي روپ ۾( .1
َسيرتيي، جيييڏي، سياهيييڙي ۽ “ سکيَء جي ميعينيي  ئيي 

آهي. اياز پنهنجي غيزل ۾ سيکييَء جيو ” حال ونڊيندڙ
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تصور آڻي نسوانيت پييدا ڪيئيي آهيي. ايياز، غيزل ۾ 
عييورت کييي آواز ڏنييو آهييي. اهييا پيينييهيينييجييي آواز ۾ 

جيون ڳياليهيييون “  پيييا” پنهنجي سکيَء سان پنيهينيجيي 
ڪندي نظير اچيي ٿيي. جيدييد سينيڌي غيزل ۾ عيورت 
شاعرائن جو آواز ته بعد ۾ آيو، مگر اياز وٽ اهو آواز 
اڳ ۾ ئي ميليي ٿيو. سيکييَء جيي تصيور ذرييعيي ايياز 
عورت جي جذبين ۽ احسياسين جيي تيرجيميانيي ڪيئيي 
آهي. سکيَء جي تصور سان غزل جي رواييتيي ميعينيي  
ئي تبديل ڪري ڇڏي آهي. سيکيي جيي تصيور سيان 
اياز غزل کي گييت جيي وييجيهيو آنيدو ۽ ان ۾ گيييت 

 .جهڙي رواني ۽ نفاست پيدا ڪئي

 (921)ص: 
** 

 !..سکي!ُهواُ۾ُه ڳ   ُآهي،ُگليُگليُگيتُٿيُوئيُآ

 (991)ص: 
** 

 دلُنهُڦ س ِ ُڪنهنُپکي َُوانگر،
 ائنيُهلج نِ ُڪنهنُسکيَ ُوانگر.ُ

 (921)ص: 
** 

 ڪ لههُآئيُه ئنيَ ُسکيَ ُوانگر،
 “. موڪالئيهُپَئيُڪکي َُوانگر

 (920)ص: 
 :لوڪ ڪردارن جو تصور .1

سچل سرمست جا غيزل هيجين ييا سينيڌي ٻيولييَء جيي 
” ُگيل“ شاعر خليفي گل محمد ”  صاحِب ديوان“ پهرين 

جيا غيزل ”  سيانيگيي“ جا غزل هجن يا مير عبدالحسين 
هجن. انهن ۾ تلميييح طيور ليوڪ ڪيردارن کيي ڳياييو 
وييييو، پييير ذڪييير ڪيييييييل شييياعيييرن شييياهيييه ليييطيييييييف ۽ 
ڪالسيڪل شاعريَء جي تتبع ڪيو آهي. جنهين ۾ 
ڪالسيڪل شاعريَء جو رنگ ته ضرور جهليڪيي ٿيو 
پر غزل جو تغزل ۽ خيييالين جيي انيفيرادييت نيٿيي ميليي. 
شيخ اياز پنهنجي غزلن ۾ ليوڪ ڪيردارن کيي اهيڙي 

نموني ڳايو آهي، جو غزل جو اصل رنگ برقرار رهيييو 
 .آهي

 !راتُآئيُوئي،ُتونُنهُآئنيُڪهي”
 م ڪُ۾ُمينڌرا!ُڪ ڪُرئنديُرهي.ُ

 (229)ص: 
** 

 ملنُئيُنهُٿ ُاڄُتهُپرياُپنهون َُج ،”
 “ ڪٿيُآههُه وُڪيچ،ُايُمنهنجيُآيل!

 (32)ص: 
** 

ئي،”  ه ِ ،ُڪٿيُهوَ ُِسرَيُم 
 “ جنهنُجيُالِ ُرڙيُٿوُڪنگ!

 (213)ص: 
*** 

 جنهنُجيونُ۾ُموملُن هه،”
 “ تنهنُجوُڪهڙوُڪ ڪُحمل!

 ( 210)ص: 
آخري شعر ۾ تيليميييع سيان گيڏ ميوميل کيي عيالميتيي 
طور پييش ڪيييو وييو آهيي. آخيري شيعير عيورت جيي 
عظمت ۽ اهميت جي گواهي ڏئي ٿو. اياز ان شعير ۾ 
جنهن نموني عورت جي عيظيميت بيييان ڪيئيي آهيي، 
اهڙي نموني اياز کان اڳ غزل ۾ ڪنيهين ٻيي شياعير، 

 .عورت جي اهميت کي ُاجاگر ناهي ڪيو
 :عورت جي عاشق هئڻ جو تصور .0

هينيدي شياعيري ۽ سينييڌي ڪيياليسييييڪيل شيياعيريَء ۾ 
عيورت عيياشييق ۽ مييرد ميحييبييوب آهيي. سيينييڌي غييزليييييه 
شاعيري اِن رواييت کيان ڪيٽيجيي وئيي هيئيي ۽ ان ۾ 
فارسي شاعريَء جون روايتون اچي چيڪيييون هيييون ۽ 
اها فارسيَء جي ڌاري روايت جي اثر ۾ هيئيي. ايياز ُان 
کييي ڌاري روايييت مييان ڪييڍي ان جييون َجييڙون سيينييڌي 
ڪالسييڪيل شياعيريَء سيان ميالييون. ايياز پياڻ بيه اِهيا 

ميان اهيو فيخير سيان چيئيي ٿيو “ ڳالهه ڪئي آهيي تيه: 
سييگييهييان تييه سيينييڌي غييزل ۽ ٻييي شيياعييريَء کييي ڌاري 
روايت مان ميون ڪيڍييو هيو ۽ ُان جيون َجيڙون سينيڌي 

)ڏييئيا ڏييئيا الٽ اسيان، ”.  شاعريَء سان ماليون هيييون
 (02ص: 

عورت جي عاشق هئڻ وارو تصيور غيزل ۾ آڻيي، ايياز 
سنيڌي غيزل کيي هيڪ نيئيون تصيور ڏنيو ۽ ُان نيئييين 
تصيور ذرييعييي نييون خيييياليين جييي هييڪيڙي نيئيييين دنييييا 
ڏيکاري. ُهن مرداڻي اظهار واري صينيف ۾ عيورتياڻيي 
اظهار کي آندو ۽ سنڌي غزل کي هيڪ نيئييين رواييت 
کان آشنا ڪيو. سنڌي غزل ۾ نسيوانيييت جيو عينيصير 

 .سڀ کان اول ڀرپور نموني اياز آندو
 !الرُتنهنجيُلڳيُآهي نُاللڻ ”

موٽيُمي ن،ُڏينهنُالتئهُگهڻ   !آ ُ 
 هيلُپنهنجيُچ ينُمونُتهُڳ ڙهيُرڱي،
 “ ڳوٺُڳ لهيونُڪيون،ُٿ ُملنُِميهڻ !

 (991)گيڙو ويس غزل، ص: 
** 

 هوُڀريُجوُويوُسينڌُسندوَرُس ن،”
 “ ٺ ههُٻئيُس نُڪري،ُڪيئنُٺه ن،ُايُاديون!
 (910)ص: 

اياز اهو پهريون شياعير آهيي جينيهين سينيڌي غيزل کيي 
عورت جي حسين تصور کان آشنا ڪيو. ايياز عيورت 
جيييي تصيييور ذرييييعيييي سييينيييڌي غيييزل ۾ هيييڪ نيييئييييييين 
جمالياتي دنيا ڏييکياري ۽ عيورت جيي حسين کيي ُان 
جي جذبن ۽ احساسن، ان جيي مسيئيلين کيي غيزل ۾ 
آڻي، سنڌي غزل جو مزاج، ُان جو لهجو، ُان جيو رنيگ 
۽ ڍنگ ۽ ُان جي ٻولي مڪمل نموني تبيدييل ڪيري 
ڇڏي ۽ سنڌي غزل کي فڪري گهرائيي ۽ تيخيليييقيي 

 .ُحسن عطا ڪيو
 مدديُڪت ب:

 گيڙو ويس غزل )مرتب: اسحاق سميجو( .2
 روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو

 سنڌي ادب ۾ تنقيد )مرتب: جامي چانڊيو(. 9
 سنڌيڪا پبليڪيشن، ڪراچي

ُڪلياِت سانگي )مرتب: ڊاڪٽر نيبيي بيخيش خيان .  1
 بلوچ(

 سنڌي ادبي بورڊ، ڄامشورو
 ڏيئا ڏيئا الٽ اسان )مرتب: مظفر چانڊيو( .1

  سنڌيڪا اڪيڊمي، ڪراچي
*** 
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سينييڌ وارن جييي هييڪ عييظيييييم 
ڌرتي آهي، جنهن جي ُڪي  
مان ڪيئي قلم ڌڻي، عاليم، 
اڪابر، ڏاها ۽ ڏات ڌڻي پيييدا 
ٿيييييا جيين پيينييهيينييجييي فييهييم ۽ 
فڪر سان پينيهينيجيي سيميوري 
قوم جو پنهنجي عيميل سيان ڳياٽ اوچيو پيئيي رکيييو 
آهي. انهن مان شييخ ميبيارڪ عيليي اليميعيروف شيييخ 
اياز جنهن جيون عيليميي، ادبيي، تيارييخيي، ثيقيافيتيي ۽ 
تهذيبي خدمتن وارو پسمنظر تيميام وسيييع ۽ گيهيرو 
آهي. شيخ اياز گهڻ رخي شخصيت جيو مياليڪ هيو، 
سندس اٿاھ ادبي خدمتن تيي ليکيڻ ڪيو اييڏو آسيان 
ڪونهي جو هنن چند صيفيحين ۾ مياپيي سيگيهيجيي. 
شيييييخ اييياز هيين ڌرتيييَء جييو فييرض شيينيياس انسييان هييو 
جنهن پنهنجي ماُء ٻوليَء پينيهينيجيي ڌرتييَء جيي ٿي  
کي هڪ فرمانبردار پٽ جيان واهه جو ميليهياييو آهيي. 
شيخ اياز جو اڄ کان پنجويھ سال اڳ جيڪو وڇوڙو 
ٿيو انهيَء سان سنڌي ادب کيي وڏو نيقيصيان پيهيتيو، 

اهڙو خال وري اڄ تيائييين نيه ڀيرجيي سيگيهيييو آهيي ۽ 
ڀيرجييي بييه ڪيييييئين  هير گييل جييي پيينيهيينييجيي خيوشييبييوِء 
هوندي آهي. شيخ اياز وٽ پنهنجي ادبي واٽ هيئيي 
انهيَء تي هلندي ڪيتريون ئي تڪليفون ڏٺائين، پر 
انهن راهن تان تير جيييتيرو بيه نيه هيٽيييو ۽ اڏول بيييٺيو 
رهيييييو. ڇيياڪيياڻ تييه ُهييو پيييييدا ئييي سيينييڌي ٻييولييي جييي 
خدمت الِء ٿيو هو. هن ڪيترائي بيت، نظيم، گيييت، 
غزل پنهنجي پيارن ۽ دل وارن لکيا جين کيي پيڙهيڻ، 
ڳائڻ ۽ جهونگارڻ سان دل خوش ته ڪڏهن غمگيين 

 ٿي وڃي ٿي. سندس ڪالم جو مثال آهي:
 ڪـــيڏاُڏ ورُويـــ ،ُســـ نگـــيُجـــيُســ ڻيھُجـــــ !
 تـــنُجــــيُڏيـــــــھُڏهــــ ڳُکــ ن،ُڏونگرُن ھُڏي !
 هي ُهي ُهــ نَوُهي ،ُڪئنيُج ُليئهُهنُجوِ ُ۾!

شيييييخ اييياز پيينييهيينييجييي ” ولييي رام ولييڀ لييکييي ٿييو تييه: 
وڪالت جي پيشي سان گڏ شاعري ڪينيدو رهيييو ۽ 
سندس ڪيتياب شياييع ٿييينيدا رهيييا. سينيدس شياعيري 
ڳيائييبييي رهييي ۽ شيياگييردن، اديييبيين ۽ شيياعييرن جييا روح 
گرمائيندي رهي. ڪابه گڏجاڻي، محفل ۽ ڪانفرنس 

اهييڙي ڪييانييه هييئييي، جيينييهيين ۾ ڪيينييهيين حييوالييي سييان 
سندس چوٻول نه هيجيي. هيو پينيهينيجيي تيخيليييق جيي 
ڪيري جيييل يياتيرائيون بيه ڪينيدو رهيييو. کييييس شيهيير 
نيڪاليون ملنديوشيييخ ايياز سيان جيييئيري ڀيليي ڪين 
سينا ساهيا به هيجين، رنيج رسياميا، تينيقيييدون ڪيييون 
هجن، پر شيخ صاحب انهن سان ٻياڙو ڪيونيه ٻيوليييو، 
پر هو لکندو رهيو، سندس ليکيڻييين ميان نيييون نيييون 
تخليقون نوان رنگ نکرندا ۽ نروار ٿيندا رهييا. انيهين 
تخليقن سان سنڌي ادب جو دامن وسيع ٿيندو رهيييو 
۽ سندس تخلييقين جيا پيرواز ڏيينيهيون ڏيينيهين ڌرتييَء 
جيي ڪينييڊ ڪيڙي تييائييين پييهيچينيدا ۽ ميڃيتييا حياصييل 
ڪندا رهيا. تڏهن ڪنهن ٿي ڄاتو ته شييخ ايياز وٽ 
جيڪو تخيل آهي اهو هماء پکي وانگر صرف گونج 
ڪندو آهي، پر ڏسبو نه آهي محسوس ڪيييو ويينيدو 
آهي. اصل ۾ اهو تخيل جيڪو هزارن دلين تيي راڄ 
ڪري ۽ هزارين چاهييينيدڙ پيييدا ڪيري سيوئيي ميڃيتيا 
ماڻيندو رهي ٿو. شيخ اياز تي گهڻو لکيييو ۽ گيهيڻيو 
ڳالهايو ويو آهي. هر قسم جي قلمڪيارن شيييخ ايياز 
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جي پورهئي کي پسند ڪيو آهي ۽ پنهنجيي عيليم، 
عقل ۽ شعور مطابق ان کي سمجيهيييو آهيي. عياليم، 
اديب، محقق ۽ نقاد سندس نظم ۽ نثر جيي خيوبييين 
۽ خامين تي ڳالهائيندا، لکندا ۽ پڙهنيدا رهيييا آهين. 
ايئن ڏسندي ڏسينيدي شيييخ ايياز پينيهينيجيي سيميوريين 
صالحيتن سان نظم توڙي نثر جي دنيا تيي جيييڪيو 
عروج حاصل ڪيو سو هرو ڀيرو ڪينيهين ٻيئيي شياعير 
کي حاصل ڪونه ٿيو ۽ انهيَء جيا ڪيييتيرائيي سيبيب 
آهن جن تي اظهيارييو وييو آهيي. اڄ شيييخ ايياز اسيان 
وٽ ميوجيود ڪيونيهيي سينيدس ڪيتيابين ۾ ڳياليهيييون 
پيون ڳيائيبيييون ۽ انيهين تيي نيوان تيجيربيا پيييا ٿييينيدا 
رهندا. سندس دوحن ۾ عشقيه، هائيڪن ۾ ميحيبيت، 
غزلن ۾ ُبکن، ڏکن، ُسکن ۽ خوشين جون ڳاليهيييون، 
آزاد نظمن ۾ َڪِتيُيين، قيافيلين، رهيگيذرن ۽ سيفير جيو 
ذڪر ملي ٿو. اهڙي طرح سندس گيتن ۾، انيقيالبين، 
ڳيوٺين ۽ شييهيري زنيدگييَء جيي عيڪيس کيان ويينييدي 
محبوبن جي ادائن جي گونجار جا پڙڏا واڄيٽ ڪيري 
وڄندا رهندا ۽ اها سندس تخليقي سگھ آهي جنيهين 

 کي ڪوبه ماٺ نٿو ڪرائي سگهي.
ن رهيييييون. سيينييدس ڪييتييابيين تييي بيينييدشييون پييونييديييون 
رهيون. مخالف گروھ ۽ طبيقيا ميٿيس دهيرييو، ميليحيد، 
ڪيييافييير ۽ واجيييب اليييقيييتيييل جيييون فيييتيييوائيييون ڏيييينيييدا 

)ٽماهي مهراڻ، ڇاپو ٽيون، )شيخ ايياز نيميبير(، “  رهيا.
( اڄ شيخ اياز هن دنيا ۾ موجود 911ع، ص: 9220

 نه آهي، نه ئي ڪير کيس قيد ڪري سگهي ٿو.
شيخ اياز الِء ڪين چيييو تيه، ُهيو ميهيان شياعير هيو، تيه 
ڪن وري لطيف ثانيَء جي لقب سان پيڪيارييو انيهين 
سڀني جيڪو چيو لکيو، پڙهيو ۽ ڳياليهيييو اهيو اييئين 
آهي جيئن ُاهي چون ٿا. مان ڪير ٿييينيدو آهيييان جيو 
وڏن عالمن جي عقل ۾ َٽنُگ اڙايان. شيخ اياز پيخيتيو 
شيياعيير، سيينييڌي ٻييوليييَء جييو عيياشييق هييو، سيينييڌ ڌرتيييَء 
سندس محبوب کان وڌ پيياري هيئيي. تيڏهين تيه چيييو 

 اٿس:
 سهنـــدوُڪـــريُمــــي ر،ُاوُيـــــــ ر!
 سنڌڙي َُتيُسرُڪــريُنهُڏيــنـدو!
 جـــهولُجهليُجنهنُوقتُڀء ئـي،
 ڪــــــرنــــــــداُڪـنڌُهـــزارُاوُيــ ر!
 سنڌڙي َُتيُسرُڪــريُنهُڏيـــندو!

 نــيٺُتهُڊهنـــــدي،ُڪيـــسنيُرهندي،
 دوکــــــــــيُجـــــيُديـــــوار،ُاوُيـــ ر!
 سـنڌڙي َُتيُســـرُڪـــريُنهُڏيـندو!

آهي ڪو نقاد جيڪو سندس ڌرتيَء سان پييار ڪيرڻ 
کي گناهه سمجهي. شيخ ايياز اهيو شياعير هيو جينيهين 
پنهنيجيو فيرض اييميانيداريَء سيان ادا ڪيييو پينيهينيجيي 
زندگيَء جي گذاريل گهڙيين کيي قيييميتيي سيميجيهيي 
سييينيييڌ جيييي سييييييياسيييي، سيييمييياجيييي، عيييليييميييي ۽ ادبيييي، 
اقيتييصيادي، ثييقيافييتييي حييالييتين ۽ قييدرن جيي تييرجيمييانييي 
ڪندي اڳتي وڌنيڌو رهيييو. ايياز پينيهينيجيي تيخيليييقيي 
پيرواز کيي خيول ۾ بيينيد ڪيونيه ڪييييو ۽ جيتيي جيتييي 
انسانن جو رت وهيو اتي سندس هيانُء ۾ ڪنڊو ٿي 
چيڀيييييو. اسييان جيييييڪييڏهيين شيييييخ اييياز جييي هييڪ هييڪ 

ڪتاب ۽ هرهڪ موضوع بابت لکون تيه ڪيييتيرائيي 
ڪيياغييذ تييه ڪييارا ٿييي وييينييدا، پيير سيينييدس فييڪيير سييان 
انصيياف ڪييرڻ الِء عييلييم ۽ عييقييل ٻيينييهييي جييو درسييت 
استعمال ڪرڻ ۽ ان جي هڪ هڪ پهلوَء تي سوچيڻ 
الِء محقق واري گهري نگاھ سان سوچڻ سمجهيڻ ۽ 
غور ويچار سان ڪم ڪرڻو پوندو تڏهن وڃيي شيييخ 
اياز جي ادبي ڪم سان انصاف ٿي پوندو. هونئن تيه 
شيخ اياز جا ڪيترائي انمول ڪتاب آهن اسيان هيت 

جيو ميطياليعيو “  گيڙو ويس غيزل” هيٺ سندس ڪتاب 
 پيش ڪريون ٿا:

گيڙو ويس غزل: هي هيڪ غيزلين جيو ڪيليييات آهيي 
جيينييهيين کييي اسييحيياق سييميييييجييي مييرتييب ڪيييييو آهييي. 
مذڪوره سمورو ڪتاب ڇھ سئو ٻارهن صفحين تيي 

ع ۾ 9221مشتمل آهي، جنهين جيو پيهيرييون ڇياپيو 
روشني پبليڪيشن ڪنڊيارو پياران شياييع ڪيييو وييو 
آهيي. ڪييتياب جييي ارپينييا سينييڌ جييي نيياميييياري شيياعيير 
نارائڻ شيام جي نالي ٿيل آهيي. ڪيتياب جيو سيٽياُء 
هن طرح جو ترتيب ڏنيو وييو آهيي: سيپينيا مينيهينيجيي 
جهوليَء ۾، شيييخ ايياز جينيهين ۾ شيييخ ايياز جيي راِء 
ڏنل آهي. اهڙي طرح هيَء ڪوتا نه هئي ڪيا نيئييين 
َمت هئي جي عنوان سان ڪتاب جو مهياڳ اسيحياق 
سميجو جو لکيل آهي. انهيَء کيانيپيوِء غيزل. ڏسيڻيي، 
ُجهڙالي هوا، گالبي گلي ۾ واري عنيوان هيييٺ شيييخ 
اياز جي غزل بابت محمد ابراهيم جويو، هري دلگير، 
امير علي چانڊييو، اي. جيي ُاتيم، رشيييد ڀيٽيي، اميداد 
حسيني، تنوير عباسي، ڊاڪٽر عبداليجيبيار جيوڻيييجيو، 
ماهتاب محبوب، فتاح ملڪ، تياج جيوييو، پيروفيييسير 
ارجيين شيياد، مييوهيين ڪييلييپيينييا ۽ واسييديييو نييرمييل جييهييڙن 
ناميارن عالمن ۽ نقادن جا شيخ اياز جيي غيزل بيابيت 
مختصر تنقيدي رايا ڏنل آهن. محمد ابراهيم جوييو، 

اياز جا غزل به ”شيخ اياز جي غزلن بابت لکي ٿو ته: 
غييزل جييي ايييرانييي ۽ اردو روايييت سييان پييوري بييغيياوت 
آهن. انهن کي فيقيط فيارم غيزل جيو آهيي، پير انيهين 
جي ٻولي ۽ انهن جو فني حسن سنڌ جي تهذييب ۽ 
ڌرتيَء مان ايئن اسريو آهي، جيئن ٿر برسات کانپيوِء 
اوچييتييو سييائييو ٿييي وييينييدو آهييي ۽ ان جييي سيياوڪ ۽ 
ُسرهاڻ لونَء لونَء ۾ گهر ڪري ويهندي آهيي... هين 
مجموعي جي سڄي شعر ۾ ايياز سيويين نيوان قيافيييا 
اسييتييعييمييال ڪيييييا آهيين، جييي ُهيين کييان اڳ ڪييڏهيين 

ع، 9221)جيوييو: “  ڪنهن ٻيئيي ڪيم نيه آنيدا آهين.
(، جڏهن مذڪوره ڪيتياب ۾ شياميل ٿيييل 123ص: 

غيزليين جيو مييطيالييعييو ڪييجييي ٿييو تيه واقييعيي اهييا ڳييالييھ 
مڃڻي ۽ تسليم ڪرڻي پوي ٿي تيه شيييخ ايياز نيوان 
قافيا استعمال ڪري پنهنجي عيزلين ۾ هيڪ مينيفيرد 
فضا داخيل ڪيئيي آهيي جينيهين ميان بيهيار جيي آميد 
جيهييڙي خييوشييبيوِء نييروار ٿييي دل ۽ دمييا  کيي مييعييطيير 
ڪري ٿي. ٻئي طرف اهو به ڏسيڻ اچيي ٿيو تيه شيييخ 
اياز جي غزلين ۾ اهيڙي تيه ڪشيش رکيييل آهيي جيو 
انهن ۾ سينيدس فين ۽ ڪيال واري ڏات شيعيور جيون 
ڇوليون هڻي پڙهندڙن ۽ ٻڌندڙ کي موهيو ٿي رکيي، 
اهو سندس سوچ ۽ سمجھ جو ڪمال آهيي، جيييڪيو 

شيخ اياز جي حصي ۾ آييو آهيي. سينيدس تيخيليييقيي 
سييگييھ ايييتييري تييه هييمييه گييييير آهييي جييو ُان ۾ هييڪييڙو 
تسييلييسييل ۽ روانييگييي آهييي انييهيييَء روان دوان رهيينييدڙ 
ڇولين مان هر دل کي راحت ميليي ٿيي. اڄيوڪيي دور 
۾ شيخ اياز جهڙي شاعري تخليق ڪندڙ شاعر جيي 
ڪمي محسوس ٿئي ٿيي. شيييخ ايياز جينيهين دور ۾ 
پيدا ٿيو انهيَء پنهنجي اکڙين سان ڪيئي عيظيميت 
ڀييريييا انسييان ڏٺييا ۽ انييهيين جييي وڇييڙڻ کييانييپييوِء ايييئيين 

 چيائين:
 دورُٿــــينداَُوڃـــنُروزُجـــوڳـيئڙا،
 تونُاَڃ ُٿوُجيئني،ُه ِ ُڙيُجيئڙا!
 اوچـــــتوُمــــــونُِڏٺــــوُا ڀُآس ئِتو،
ــئي،ُڏيئڙاُڏيئڙا!  راتُڪـــــــ ريُه 
 مونُنهُڄ توُتهُايُسجُجهڙاُپرين!
 روزُپـــ تــ ُپـــئيُتــوُلِڪيُليئڙا!
،ُاوريُاَڏي،  آ  ُمـــنهنجيُتَــڏيُويــھ 
ُتــوکيَُســڏي،ُاوِ ُسـ نگيئڙا!  سـ ھ 

 اڄَُوريُڇ نَوُڳولنيُپَيو؟‘ اي ز’ڇوُ
 پـنڌُڏاڍوُپَـــريُآھُپــــ نـــڌيـــئـڙا!

اهڙين شاعراڻين خوبين جي ڪري شيخ اياز جا غيزل 
ڳائجن پيا ۽ گييت گيلييَء گيلييَء گيونيجين پيييا. اهيڙو 
سفر جاري رهڻو آهي ۽ جاري رهينيدو. شيييخ ايياز جيو 
فڪر تمام گهڻو گهرو هو انهيَء جو سبب هي آهي 
ته سندس وسيع مطالعو هو جنهن ڪري ُهين سينيڌي 
کان عالوه اردو ۽ انيگيرييزي ۾ ليکيييو آهيي ۽ انيهييَء 
لکڻ جو به هڪ خاص مقصد هي هيو تيه انسيان ذات 
جو شعور ۽ ذهني ترقي ٿييينيدي رهيي جينيهين ڪيري 
سندس لکڻييين جيا ڪيييتيرائيي پياسيا آهين. هين سينيڌ 
کانسواِء هند ۽ دنيا جيي ميعيروف ۽ مشيهيور انسيانين 
جييي عييلييمييي ڪييارنيياميين ۽ ڪييارڪييردگييييين جييو ذڪيير 
ڪري تن کي پنهنجي لکيڻييين جيو ميحيور ۽ ميرڪيز 
بڻايو آهي. تاريخ جي عظيم ڪردارن کيي آڏو رکيي 
تن جي خداداد صيالحيييتين کيي سيميوري قيوم اڳيييان 
آڏو پڻ رکيو جيئن هرڪو انهن جيي ڪيارنيامين ميان 
فائدو حاصل ڪري سگهي. شيييخ ايياز ليکيي ٿيو تيه: 

هر انسان جو بنيادي حق آهيي تيه هيو پينيهينيجيي الِء ” 
بي انتها آزاديَء سان پنهنجو فلسفيهِء حيييات ڳيوليي، 
پنهنجا دائيميي قيدر حياصيل ڪيري، انيهين تيي عيميل 
ڪري ۽ انهين جيو اظيهيار ڪيري. ميون تيعيجيب سيان 
سييوچيييييو آهييي تييه سيينييڌ جييا زييياده تيير اديييب مييون کييي 
اشتراڪي سمجهندا آهن، جيتوڻيڪ ميان اشيتيراڪيي 
نييه آهيييييان. ان ۾ بييه شييڪ نييه آهييي تييه مييون کييي ان 
صحافيَء جي سامراج پرستيَء کان نيفيرت آهيي، جيو 
ڊالر سان هر قوم جو ضمير خيرييد ڪيري ٿيو، جينيهين 
سان مون کي نفرت آهي... مان اديب ۽ فنيڪيار جيي 
مڪمل آزاديَء جو چاهيندڙ آهيان ۽ فن ۽ ادب تيي 
ڪابه پابندي برداشت نه ڪري سگهندو آهيان. ميان 
چاهيان ٿو ته هير ادييب ۽ فينيڪيار کيي اييتيري آزادي 
ڏني وڃي جو هو پنهنجي برسر اقيتيدار طيبيقيي، قيوم 
۽ وطيييين سييييان اخييييتييييالف راِء جييييو اظييييهييييار ڪييييري 

)ڇياپيو ٽيييون(، شيييخ ايياز ‘  ميهيراڻ’ )ٽمياهيي “  سگهي
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(. بهرحال شيخ اياز جو فين 212ع، ص: 9220نمبر، 
اوستائين جيئندو ۽ مڃتا ماڻيندو رهندو جيسيتيائييين 
سنڌي زبان ڳالهيائييينيدڙ جيو سينيڌي زبيان سيان پيييار 
وارو ڳانڍاپو دائم ۽ قيائيم رهينيدو. سينيدس هيييٺيئييين 
ڪالم ۾ ڪيڏي نه سونهن ڀري وئيي آهيي، جيا هير 

 دل کي راحت بخشي ٿي:

اسيان تيه غيزل جيو ميزاج صيفيا ” شيخ اياز لکي ٿيو تيه: 
بدالئي ڇڏيو آهي ۽ سنڌي غزل کي فقط فارم غيزل 
جو آهي. باقي ان جون روايتون، بندشيون، تشيبيييهيون، 
استعارا، اشارا، محاڪات وغيييره فيارسيي غيزل ۽ اردو 
کان مختلف آهين، پير اسيان کيان اڳ انيهييَء بيه غيزل 
جي ٽئين درجيي جيي شياعيرن جيي دييوانين جيو، اسيان 
جي سنڌي شاعرن جي غزل تيي اثير آهيي. اسيان جيي 
غزل گو شاعرن جو مطالعو نيهياييت ميحيدود هيو. هينين 
اردوَء جيي ٻيئييي درجيي جييي شياعيرن مصييحيفيي، انشييا، 
مومن، سودا، جرائت، ميير درد وغيييره ميان بيه ڪينيهين 
کي نه پڙهيو هو ۽ انهن جي پائي جيي هيڪ ِسيٽ بيه 

( 21ع، ص: 9221)گيڙو ويس غزل، “ نه لکي اٿائون.
شيخ اياز هر قسم جي موضوعن تي شعر لکيييا آهين 

 ۽ زندگي ۽ موت کي به موضوع بڻايو اٿس مثال:
 آ  ُحــي تُآهيـــ ن،ُمـــ نُڪــيئنُٿيندسُفوت
 مت نُمونُکيُموت،ُڇهنديُئيُڇرڪيُوڃي.

وڌيييڪ چييوي ٿييو تييه مييوت سييدائييييين الِء نييه آهييي، پيير 
حياتي ته ڇا به ٿئي ُکٽڻيي آهيي. انيهييَء ڳياليھ کيان 

 ڪنهن کي شڪ ڪونهي:
 ڪوُمـوتُســـدائـــنيُالِ ُنـهُآ
 ه ُهـي َُحي تـــيُمـرڻيُآ
 انُجي َُجي پـيُجـيُليڪن
 اڳـــيتُبهُڪـرڻــيُڀــرڻــــيُآ

موت هڪ اهڙي حقيقت آهيي جيو اهيو هير سياهيواري 
 کي اچڻو آهي. شيخ اياز چوي ٿو:

 ٿيُانـــتُجــيُڪـ ُآجـي ن
 م نُائـــنيُمــرانُدلُٿيُچـوي
 جــئـنُم ئڪوُفــسڪيُمــئو
 يــ ُجـــئنُمـــــئوُهــــيمنگوي

ايياز ” شيخ اياز بابيت وليي رام وليڀ ليکيييو آهيي تيه: 
مري ويو ۽ مٽيَء جي هنج ۾ هميشه الِء آراميي ٿيي 
ويو. هو پنهنجون نيڪيون بديون پاڻ سان کڻي ويو. 
جڏهن سندس قبر جي مٽي ُسڪيي ويينيدي، سينيدس 
جسييمييانييي نشييان رک سييان مييلييي رک ٿييي وييينييدا ۽ 

سندس سڄڻ دشمن پنهنجن محبتن ۽ نيفيرتين سيان 
عدم ڏانهن هليا ويندا ته سندس فن ۽ فيڪير پيوييان 
رهجي وينيدا ۽ جيرڪيڻ لڳينيدا. ميٿيانيهين ميحيبيتين ۽ 
نفرتن جي دز هٽي ويندي ۽ مستقيبيل جيي پيييڙهييين 
جي اکين تيان تيعيصيب جيا چشيميا ليهيي ويينيدا، اهيي 
صياف فضيا ۾ سينيدس تيحييرييرن کيي صيياف ۽ چيٽييو 
ڏسي سگهنيدا ۽ سيميوري ميواد جيي تيڏهين صيحيييح 
ڇنڊ ڇاڻ ڪري سيگيهينيدا... تيڏهين مينيهينيجيو ويسياھ 
آهييي تييه شيييييخ اييياز جييو ڀسييم ٿييي ويييل فِييييينِييڪييس 
پنهنجي رک مان وري نيئييين روپ ۾ جياڳيي اٿينيدو. 
جيئن لطيف جي فِييينِيڪيس جيي رک ميان خيود ايياز 

شييخ ايياز ” ڇاپو ٽيون: ‘  مهراڻ’ )ٽماهي “  ٿي آيو هو.
(، اڄ اسييان وٽييان پييييير 919ع، ص: 9220“  نييمييبيير

حسام الدين راشدي، سائين جي. اييم. سيييد، ميوالنيا 
محمد ابيراهيييم جيوييو، ڊاڪيٽير ‘  گرامي’ غالم محمد 

نبي بخش خان بلوچ، ڊاڪٽير عيبيداليجيبيار جيوڻيييجيو، 
شمشير الحيدري، ڊاڪيٽير غيالم عيليي االنيا ۽ اميداد 
حسيني وغيره جهڙا شاعر ۽ اديب پنهنيجيو پينيهينيجيو 
وارو وڄائيندا ويا. اهڙي طرح شيخ ايياز بيه سينيڌ وارن 

ع تيي وڇيڙي حيقيييقيي مياليڪ 2223ڊسمبر  98کان 
سان وڃي مليييو آهيي. سينيدس فين ۽ فيڪير جيييڪيو 
سندس ڪتابن ۾ موجيود آهيي، سيو هيميييشيه الِء هير 

 دور ۾ اسان جي رهنمائي ڪندو رهندو. 
*** 
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سياست، حڪومت يا 
جمھوريت سڀ عوام جي 
ڀالئي ۽ خوشي الِء آھن. اڳ 
سياست جي وصف بادشاھت 
يا طاقت جي چوڌاري 
گھمندي ھئي، ھاڻي اھا 
تبديل ٿي ان عوام جي ڀالئي ۽ خوشي الِء پنھنجو 
روپ ورتو آھي. حقيقي جمھوريت جي ڪاميابي 
عوام جي ڀالئي ۽ خوشي ۾ ظاھر ٿئي ٿي. ان 
جمھوريت جو راز پبلڪ )عوامي( پاليسي ۾ موجود 

 آھي. 
 پبلڪُپ ليسيُجيُوصفُ۽ُت ريخ:

جيئن ته پاليسي هڪ با مقصد عمل جو اصول آهي 
۽ اهو عوام سان سڌو سنئون تعلق هئڻ ڪري ان 
کي پبلڪ پاليسي چيو ويندو آهي. پبلڪ پاليسي 
جون مختلف ماهرن مختلف وصفون ڏنيون آهن. 
مثال طور: ٿامس ڊيو مطابق پبلڪ پاليسي اها آهي 
جنهن مطابق جيڪا حڪومت ڪم ڪري ٿي يا 
ڪم نٿي ڪري، معني  حڪومت بيروزگاري 
گهٽائي ٿي يا وڌائي ٿي. حڪومت امن امان ۾ 
تيزي ڪري ٿي يا القانونيت وڌائي ٿي ان کي 
پبلڪ پاليسي چيو وڃي ٿو. هڪ ٻئي ماهر بي. 

 Advancedگائي پيٽرس پنهنجي ڪتاب 

Introduction to Public Policy  ۾ ٻڌائي ٿو ته
معيشت ۽ سماج ۾ تبديلي آڻڻ الِء حڪومتي 
سرگرمين کي پبلڪ پاليسي چيو ويندو آهي. 
پيٽرس مطابق حڪومت پبلڪ پاليسي جي ذريعي 
سماج ۾ تبديليون آڻيندي آهي. اهي تبديليون 
يقينن عوام جي ڀالئي، سالمتي ۽ خوشيَء الِء 

 هونديون آهن. 
جي ڏهاڪي ۾ هيرالڊ السويل جنهن کي  2212

پبلڪ پاليسي جو بنياد وجهندڙ چيو وڃي ٿو، ان 
۾ پاليسي جي ڄاڻ تي پنهنجو مضمون شايع  2202

ڪرايو. پبلڪ پاليسي هڪ جدا علم نه آهي، پر 
گڏيل ڄاڻ جو حصو آهي. پبلڪ پاليسي جو سڌو يا 

 اڻ سڌو تعلق عوام جي ڀالئي سان آهي.  
هن وقت پبلڪ پاليسي تي دنيا جي ڪيترن ئي 
ملڪن ۾ ماسٽرز ۽ پي. ايڇ. ڊي ليول تي تعليم 
ڏني وڃي ٿي. جن ۾ هارورڊ، آڪسفورڊ، لنڊن 
اسڪول آف ايڪنامڪس جهڙن جڳ مشهور 
تعليمي ادارن ۾ پبلڪ پاليسي تي تعليم ڏني 

 وڃي ٿي.      
پاليسي ھڪ اهڙو دستاويز آھي، جنھن ۾ حڪومت 

پنهنجي پبلڪ  (mandate(سالن جو اختيار  0
پاليسي جي شڪل ۾ اعالن ڪندي آھي ۽ پوري 
اقتدار جي عرصي ۾ ان پاليسي تي عمل ڪري 

پنھنجي چونڊ جي منشور ۾ عوام سان ڪيل 
واعدن جو نتيجو ڏيندي آھي، ڏٺو اھو ويو آھي ته 
جيڪڏھن ڪا جمھوري حڪومت پبلڪ پاليسي 
جي ذريعي چونڊ منشور ۾ ڪيل واعدن تي ناڪام 
ٿي ويندي آھي ته مخالف سياسي پارٽي ايندڙ 
چونڊن ۾ کٽي ويندي آھي. ايئن ھي دائرو ورجاُء 
ٿيندو رهندو آھي. توھان ڏٺو ھوندو ته آمريڪا ۾ 
ڊيموڪريٽڪ پارٽي ۽ ريپبلڪ پارٽي ۾ سياسي 
چٽاڀيٽي ٿيندي رھي ٿي. باراڪ اوباما ٻه دفعا 

کانپوِء   mandateلڳاتار صدر رھيو، پر ٽرمپ ھڪ
ھارائي ويو. برطانيه ۾ ڪنزرويٽَو جماعت اقتدار ۾ 
آھي ۽ عوام ان پارٽي جي ڪارڪردگي مان مطمئن 

 آھي.
)پبلڪ پاليسي جون ڪيتريون ئي وصفون آھن 
منتظمين جي چوڻ مطابق جيڪڏهن حڪومت 
ڪجهه ڪري ٿي اھا به پبلڪ پاليسي آھي ۽ 
جيڪا ڪجهه نٿي ڪري اھا به ان جي پبلڪ 

 پاليسي جي ڪري آھي.( 
جمھوري حڪومت پبلڪ پاليسي جي ذريعي 
حڪمراني جو مڪمل خاڪو لکت ۾ پيش ڪندي 
آهي. ان تي عمل ڪندي آهي، ڇو ته ملڪ يا قومن 
جا وسيال، وقت، تڪليفون ۽ اميدون تمام قيمتي 
آھن. جمھوري حڪومت تي فرض آھي ته عوام جي 

 پبلڪ پاليسي ۽ عوام جي ڀالئي

  ادبُ۽ُمس جي ت
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اميدن تي پورو لھي، آخر سياست ۽ رياست جو ڇا 
مقصد آھي  جيڪڏھن عوام غائب ھجي ۽ صرف 
سياسي طاقت باقي رھجي وڃي؛ اھو ته پوِء ٻيلي 
جو قانون ٺھي ويندو. جديد تھذيب عوام جي 

 چوڌاري گھمي ٿي. 
( سالن جو 0حڪومت پبلڪ پاليسي ۾ پنجن )

منصوبو، ھر سال بجيٽ جي ترجيح، پروگرام ۽ 
پراجيڪٽ ذريعي ظاھر ڪندي آھي. مثال طور: 
بجيٽ ۾ اھڙن شعبن الِء پئسا خرچ ڪيا ويندا آھن 
جنھن ۾ عوام جي ڀالئي ھجي ۽ سڌو سنئون 
عوام ان مان فائدا وٺي. لفظ پبلڪ پاليسي جي 
معني  اھا آھي ته: اھا پاليسي عوام الِء ھجي معني  
عوام جي خوشي الِء ھجي، عوام جي ڀالئي الِء 

 ھجي، عوام جي س  ۽ سالمتي الِء ھجي.  
جيڪا به حڪومت پبلڪ پاليسي نٿي ٺاھي، ان 
جي معني  ته عوام ان جي ترجيح تي نه آھي، 
عوامي وسيال بي ترتيب طور ضايع ٿيندا. وسيلن جو 
الڀ خاص ماڻھن يا طبقن الِء ھوندو. پبلڪ پاليسي 
جي غير موجودگي ۾ ملڪ يا سماج ترقي بجاِء 
تباھي ڏانھن وڌندو ويندو آهي. جيڪڏھن عوام جي 
حڪومت ھجي ۽ ان ۾ عوام جي ڀالئي نه ھجي ته 

 اھڙي حڪومت ھالئڻ مان ڪھڙو فائدو.
ھن وقت جيڪي به ملڪ ترقي ڪري ويا آھن. انھن 
جي تاريخ جو اڀياس ڪجي ته ان مان واضح شيِء 
نظر ايندي ته ترقي ڪيل ملڪ پبلڪ پاليسي جي 
ڪري ترقي يافته نظر اچن ٿا. ترقي ڪيل ملڪ 
پاليسين تي عمل ڪندي عوامي وسيال عوامي 

۾  GDPڀالئي الِء استعمال ڪيا. انھن هر سال 
واڌارو آندو. انھن پنھنجي تعليم، صحت، 
ٽرانسپورٽ ۽ ٻين عوامي مفادن کي پبلڪ پاليسي 
ذريعي مسلسل ترقي ڏياري ۽ پوِء اھي ملڪ ترقي 
ڪندا رهيا. جاپان، جرمني يا ڏکڻ ڪوريا جو مثال 
اسان جي سامھون آھي. ان جي ابتڙ پوئتي پيل 
ملڪن ۾ ساليانو آبادي جي واڌ سان گڏ انھن جي 
ترقي جو واڌارو نه پيو ٿئي ۽ اھي ھر سال ترقي جي 
راَھ ۾ پوئتي رھجي وڃن ٿا. فرانس جي في ڪس 

$ 11028۾  Per Capita GDP) 9292(پيداوار
$، 11308$، ڏکڻ ڪوريا جي 02829جرمني جي 

$، 2018جڏهن ته پاڪستان جي في ڪس پيداوار 
$ ۽ 2313$، زمبابوي جي 1820سري لنڪا جي 

 $ آهي.  808يوگينڊا جي 
 پبلڪُپ ليسيُڪيئنُٺھنديُآھي:

ھر ملڪ ۾ پبلڪ پاليسي پنھنجي طريقيڪار سان 
ٺھندي آھي. تصوري يا خيالي منصوبو حڪمران 
پارٽي کان ايندو آھي ۽ اھو آئيني حڪومت 
واسطيدار اداري کي اھو ڪم ڏيندي آھي. اھو ادارو 
ھڪ ٽاسڪ فورس يا سيل ٺاھي اھو ڪم ان کي 
ڏيندو آھي. اھو سيل ان خاص پاليسي ٺاھڻ الِء 
انگ اکر گڏ ڪندو آھي. ان شعبي جي ماھرن سان 
صالح مشورو ڪندو آھي. ان شعبي متعلق تحقيقي 
مضمون گڏ ڪري انھن مان تجويزون گڏ ڪندو 
آھي. اشتھارن ذريعي عام ماڻھن کان تجويزون 

گھرائيندو آھي. پاليسي دستاويز کان پھريائين اهو 
ڊرافٽ دستاويز واسطيدار وزارتن يا کاتن کان انھن 
جا رايا معلوم ڪندو آھي، جڏھن اھو سمورو عمل 
پورو ٿيندو آھي ته اھو ڊرافٽ پاليسي آئيني 
حڪومت جي ڪابينا ۾ بحث ڪرڻ الِء پيش ڪندو 
آھي. بحث ڪرڻ کانپوِء ڪابينا اها پاليسي منظور 
ڪندي آھي. مثال طور: پاڪستان جي وفاقي 
حڪومت ۾ پالننگ ڪميشن ٺھيل آھي ۽ اھا 
ڪميشن گھڻو ڪري اھو ڊرافٽ پاليسي ٺاھي، 
وفاقي ڪابينا ۾ منظور ڪرائيندي آھي ان پاليسي 
۾ مڪمل انگ اکر، ڊيٽا، ماھرن جي سوچ، عام 
ماڻھن جا رايا، تحقيقي مضمونن جو نچوڙ شامل 

 ھوندو آھي. 
هڪ دفعو پبلڪ پاليسي کي منظور ڪرائي ان تي 
عمل شروع ڪيو ويندو آهي ۽ هر سال ان جو جائزو 
وٺي ان ۾ حالتن تحت تبديلي ڪري ان ۾ سڌارو 

 آندو ويندو آهي. 
 پبلڪُپ ليسيُ۾ُڇ ُھوندوُآھي:

کان  02پاليسي ھڪ دستاويز ھوندو آھي جيڪو 
يا وڌيڪ صفحن تي ٻڌل ھوندو آھي. دستاويز  222

۾ ان شعبي جي ملڪ يا عوام الِء ڪيتري ڀالئي 
يا فائدو رکيل ھوندو آھي. ان شعبي جي پسمنظر 
جا مڪمل جامع انگ اکر موجود ھوندا آھن. شعبي 
جي ايندڙ وقت الِء رھنمائي ڪندڙ اصول ڏنا ويندا 
آھن انھن رھنما اصولن کي ٽارگيٽس ۾ تبديل 
ڪيو ويندو آھي پاليسي تي عمل ڪرڻ الِء ڪھڙي 
قانونسازي جي ضرورت ھوندي آھي ان جا ٽارگيٽ 
)هدف( حاصل ڪرڻ الِء ڪيترن وسيلن جي ضرورت 
ھوندي، ڪھڙا کاتا ۽ وزارتون انھن تي عمل 
ڪرائينديون يا پاڻ ۾ سهڪار ڪندا. انھن 
ٽارگيٽس کي سالن ۾ ورھايو ويندو آھي، پاليسي 
۾ اھو به ڄاڻايو ويندو آھي ته پاليسي تي ڪيئن 

 عمل ڪيو ويندو. 
پاليسي دستاويز مستقبل جو ھڪ منصوبو آھي. ان 
ڪري ان جي واضح ۽ مونجھاري کان آزاد ٻولي 
ھوندي آھي. ان ۾ شامل ڊيٽا ۽ انگ اکر اعتبار 
جوڳي ذريعن جا استعمال ڪيل ھوندا آھن. پاليسي 
جا ٽارگيٽ ڪھڙو کاتو، ڪيترا ٽارگيٽ ۽ ڪنھن 
کان سھڪار وٺندو اھو به ڏنل ھوندو آھي. ٽارگيٽ 
حاصل ڪرڻ الِء ڪيتري سيڙپڪاري جي ضرورت 
ھوندي ۽ اھي پئسا ڪٿان حاصل ڪيا ويندا اھو 
طريقيڪار به واضح ڄاڻايل ھوندو آھي. پاليسي 
دستاويز ۾ مڪمل عمل جي شڪل ۾ ڪهڙا فائدا 

 حاصل ٿيندا.  
 پبلڪُپ ليسيُتيُڪيئنُعملُٿيندو:

پبلڪ پاليسي جي دستاويز جي آئيني منظوري 
کانپوِء ان تي عمل الِء قانونسازي، پئسا، عمل ڪرڻ 
جي حڪمِت عملي سان گڏ سھڪاري انتظام جو 
بندوبست ڪيو ويندو آھي. پبلڪ پاليسي تي عمل 
ڪرڻ الِء خاص فنڊ رکڻ يا سالياني بجيٽ ۾ پئسا 
رکڻ جو فيصلو ڪيو ويندو آھي. جيئن ته پاليسي 
تي عمل ڪرڻ ۾ مختلف کاتن يا وزارتن جي 

ذميواري ھوندي آھي ته اھي پنھنجي طريقي سان 
پئسن جو جوڳو بندوبست ڪندا آھن ۽ پوِء ايئن 
 پبلڪ پاليسي جي عمل جي شروعات ٿيندي آھي. 

 پبلڪُپ ليسيُجيُچوڪسي:ُ
پبلڪ پاليسي جي عمل دوران ان کي اڪيلو نه 
ڇڏيو ويندو آهي. ان الِء پبلڪ پاليسي جي 
چوڪسي ضروري هوندي آھي. ڪنھن به پاليسي، 
پروگرام يا پراجيڪٽ جي ڪاميابي الِء چوڪسي ۽ 
اڀياس بنيادي شرط آھن، جنھن کي مانيٽرنگ ۽ 

چيو ويندو   (Monitoring & Evolution(ايويليشن
آھي. اھا بيوقوفي ٿيندي جو سال يا پنج سالن جي 
پاليسي تي عمل ڪرڻ کانپوِء ان جي چوڪسي 
ٿئي. تيستائين ڪيترا ارب رپيا خرچ ٿي ويا ھوندا. 
سرڪاري وسيال استعمال ڪيا ويندا ۽ پوِء ان جي 

 نتيجن جو اڀياس ڪيو ويندو 
چوڪسي ۽ اڀياس پھرين ڏينھن کان پاليسي تي 
عمل ڪرڻ سان گڏ شروع ٿيندا آھن ۽ اھا نظر رکي 
ويندي آھي ته پاليسي وقت گذرڻ سان گڏ پھرين 
طئي ٿيل نتيجا ڏيئي ٿي يا نه. نيتجا نه ڏيڻ جي 
صورت ۾ عمل ۾ بھتري آڻي گھربل نتيجا حاصل 
ڪيا وڃن. اھا چوڪسي مختلف مرحلن تي ٿيندي 
آھي ۽ آخري مرحلي ۾ ڪابينا ۽ سياسي ليڊرشپ 
ان جي چوڪسي ڪندي آھي. سنڌ ۾ ڪيترائي 
مثال موجود آھن، جنهن ۾ مختلف پراجيڪٽس جي 
صحيح چوڪسي نه ھئڻ ڪري اھي پراجيڪٽ/
منصوبا ناڪام ويا ۽ انھن تي خرچ ڪيل ڪيترائي 

 ارب رپيا ضايع ٿي ويا. 
 پبلڪُپ ليسيُجوُعوامُتيُاثر:

تصور ڪيو ته هڪ پبلڪ پاليسي تي ٻن سالن الِء 
ارب رپيا خرچ ٿي ويا. ھاڻي ڏسڻو اھو آھي ته  222

ان پاليسي ڊزائين وقت جيڪي شعبن جي اڳڪٿي 
ڪئي وئي هئي اھا اڳڪٿي صحيح ثابت ٿي يا نه. 
ان جي حاصل ڪيل هدفن عوام کي ڪيترو فائدو 
ڏنو، ٽارگيٽ ۾ ڪھڙي تبديلي آئي. ڇا ان پاليسي 
جي ڪري خاص عوامي شعبن ۾ مسئال حل ٿيا  
 ڇا پاليسي عوامي اميدن کي حقيقت جو رنگ ڏنو.

ڇا پاليسي ڊزائين جي وقت جيڪو خاڪو اڳڪٿي  
۾ پيش ڪيو ويو اھو خاڪو پنجن سالن کانپوِء 
حقيقت ۾ تبديل ٿيو يا نه. اهڙن قسمن جي سوالن 

يا اثر چيو ويندو  impactجي جوابن کي انگريزي ۾ 
 آھي. 

جديد سياست ۽ حڪومت ڪاري ۾ سيڙپڪاري، 
قانون سازي، عوامي مسئلن جو حل، مختلف شعبن 
۾ ترقي ڪرڻ، عالمي سطح تي چٽا ڀيٽي ڪرڻ، 
عوام جي زندگي جو معيار بهتر ڪرڻ ۽ ايندڙ 
نسلن الِء سهولتن جو بنياد، پبلڪ پاليسي ۾ رکيو 

 ويندو آهي. 
پبلڪ پاليسي نه ٺاهڻ يا پبلڪ پاليسي تي 
مڪمل/صحيح طور عمل نه ڪرڻ، حڪومت جي 
ناڪامي سمجهيو ويندو آهي ۽ ان کي خراب 

 حڪمراني تصوُر ڪيو ويندو آهي. 
*** 
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 ادبُ۽ُمس جي ت 

آهي اسان جي سنڌي ٻولي ۾  
نه ته سائنس جي ٽرميناالجي 
ميسر هئي ۽ نه ئي سائنس ۽ 
ٽيڪناالجي جا ڪتاب انهن 
حالتن ۾ ماڻهن جو انگريزي 
ٻولي ڏانهن رجحان فطري هو. 
ڏسندي ئي ڏسندي پهرين وڏن 
شهرن ۽ پوِء ننڍن شهرن ۾ به پرائيويٽ انگلش ميڊيم 
اسڪول کلڻ شروع ٿي ويا، جن ۾ سائنس ۽ جديد 
ڪمپيوٽر ٽيڪناالجي جو نه صرف سامان پر ٻيون 
سهولتون به دستياب هيون. ٻئي پاسي وري سرڪاري 
تعليمي ادارا هئا جن جو ڄار ته شهرن کان وٺي ويندي 
ٻهراڙين تائين وڇايل هو، پر ُانهن ۾ جديد سائنسي 
فڪر سان آراسته نه ته استاد هئا ۽ نه ڪو جديد 
سائنسي ٽيڪناالجي سان الڳاپيل سامان ۽ نه ئي ڪو 
فضيلت وارو فرنيچر ۽ نه ئي وري اڪيڊمڪ ماحول. 
نتيجو اهو نڪتو ته شاهوڪار ۽ وسيلن وارا خاندان ته 
ٺهيو، پر جيڪي ٿورو گهڻو مڇي ماني وارا هئا ُاهي به 
پنهنجا ٻار پرائيويٽ اسڪولن ۾ داخل ڪرائڻ لڳا. 
ُانهن پرائيويٽ اسڪولن ۾ جديد تعليم ته هئي، پر 
بدقسمتي سان سنڌي ٻولي اڻ لڀ هئي. نتيجي طور 
انهن اسڪولن مان جيڪو به ٻار نڪرڻ لڳو ُاهو سنڌي 
ٻوليَء کان ڪٽجڻ لڳو. مٿان وري گهرن ۾ به مائٽ 
انهن ٻارن سان انگريزي/اردو ۾ ڳالهائڻ لڳا، پر ڪٿي 
کڻي گهرن ۾ مائٽ انهن سان سنڌي ڳالهائيندا به 
رهيا، پر سنڌي ٻوليَء ۾ لکڻ ۽ پڙهڻ انهن )ٻارن( الِء 
ممڪن نه رهيو. اهڙي ريت سنڌ ۾ سنڌين جي گهڻائي 
هجڻ جي باوجود به سنڌي ٻولي گهرن مان جال وطن 
ٿيندي رهي ۽ اڃان به اها صورتحال نه صرف جيئن جو 
تيئن جاري ته ٺهيو، پر وڌندي رهي ٿي. اڃان به شڪر 
ڪجي جو مسڪينن ۽ غريبن جا نڌڻڪا ٻار جن جو 
ڪو اوهي واهي ڪونهي ۽ نه ئي وسيال اٿن جو 
پرائيويٽ اسڪولن ۾ پڙهي سگهن ٿا، تنهنڪري 
مجبورن سرڪاري )سنڌي ميڊيم( اسڪولن ۾ پڙهن 
ٿا، بس انهن کي ئي سنڌي ٻولي لکڻ ۽ پڙهڻ اچي 
ٿي، جنهن جي ڪري سنڌي ٻولي بچي وئي آهي. 
جنهن ڏينهن غريبن ۽ مسڪينن جي ٻارن به سرڪاري 
)سنڌي ميڊيم( اسڪولن کان منهن موڙيو، اهو ڏينهن 
 شايد سنڌي ٻوليَء جي وجود جو آخري ڏينهن هجي! 

جڏهن سرڪاري دفترن ۾ سنڌي ٻولي کي نيڪالي 
هجي، جڏهن تعليمي ادارن ۾ سنڌي ٻولي ناياب 
ٿيندي وڃي، جڏهن اسيمبلي ايوانن ۽ ڪاروباري 

ادارن ۾ سنڌي ٻولي ڳولي نه لڀي، جڏهن مائٽ پنهنجن 
ٻارن سان سنڌي ٻوليَء بجاِء انگريزي يا اردو ۾ 
ڳالهائيندي فخر محسوس ڪندا هجن ۽ مٿان وري 
سون تي سهاڳو اهو ٿئي ته سڄي دنيا سائنس، ڊجيٽل 
ٽيڪناالجي ۽ آرٽيفيشل انٽيليجنس سبب گلوبل وليج 

ڏانهن وڌندي هجي ۽ ماس ڪميونيڪيشن، پرنٽ ۽ 
اليڪٽرانڪ ميڊيا جي يلغار هجي ته ُان ۾ ننڍڙو وجود 
رکندڙ سنڌي ٻولي آخر ڪيئن بچندي  ته پوِء ڇا اڳتي 
هلي مستقبل ۾ هي اسان جو علم ادب، تاريخ، ثقافتي 
ورثو ۽ فن تي لکيل هيڏو سارو سنڌي ۾ مواد 
)ڪتاب( پڙهڻ وارو ڪوبه نه هوندو  آئون کڻي غلط 
چوندو هجان، پر توهان رڳو پنهنجي ارد گرد نظر ڦيرايو 
ته نئين نسل جي ڪيترن ٻارن کي هن وقت سنڌي 
لکڻ يا پڙهڻ اچي ٿي  جي اڄ اها حالت آهي ته ويهن 
پنجويهن سالن کانپوِء ڇا ٿيندو  ڇا اڳتي ھلي سنڌ ۾ 
سنڌي ماڻهن جي موجودگيَء ۾ سنڌي ٻولي ميوزيم 
جي زينت بڻجي ويندي  اسان جا علمي ڪتاب 
الئبريرين ۾ ٺهيا سجيا رکيا ته هوندا، پر انهن کي 

 پڙهڻ وارو شايد ڪوبه نه هوندو!  

اال ايئن م هوء، جو ڪتابن ۾ پڙهجي، ته هئي سنڌ ۽ 
 سنڌ وارن جي ٻولي.

پر چوندا آهن ته رڙڻ کانسواِء رب به ڪونه ٿو ملي. سو 
اڃان به ويل وئي ڪانهي، اسان پنهنجي ٻوليَء جي 
معاملي ۾ جيڪڏهن سنجيده ٿيون ته ان کي بچائي 
سگهون ٿا. اها ڳالهه شايد اسان جي ٻوليَء جي ماهرن 
کي ھن وقت به سمجهه ۾ نه اچي. ُاهي هن وقت به رڳو 
انهن موضوعن تي مقاال لکڻ ۾ پورا آهن ته ڪهڙا 
سنڌي ٻوليَء ۾ نج اکر آهن، ڪهڙا نه آهن  صنعتي 
انقالب دنيا جي ٻولين ۾ نوان اصطالح، لفظ ۽ محاورا 
متعارف ڪرايا آهن ۽ هي اڃان جاگيرداري سماج جي 
ٻولي جي لفظن ۽ محاورن ۾ ڦاٿا 
پيا آهن. نئين 

نسل 
جنهن پراڻي سنڌ ڏٺي ئي 

ناهي ۽ مشيني دور ۾ اک کولي آهي ُان کي نج 
کاڌا کارائي ڇو ٿا انهن جو هاضمو خراب ڪريو  دنيا 
شارٽ ڪٽ ڏي وڌي رهي آهي ۽ هي اڃان ٻوليَء جي 

گرامر ۽ قاعدن قانونن تي پنا ڪارا ڪرڻ ۾ پورا آهن. 
هِنن ٻوليَء جي اڪابرن کان پڇو ته جڏهن توهان جي 
پورهئي کي ڪو پڙهڻ وارو ئي نه ھوندو ته پوِء لکڻ مان 

جڏهن روم ”ڪهڙو فائدو  اهو ته ان چوڻي جيان ٿيو ته 
 “جلي رهيو هو ته نيرو بانسري وڄائي رهيو هو.

هونئن به وقت، حالتن ۽ جديد دور جي تقاضائن مطابق 
۽ خاص طور تي تڏهن جڏهن ٻوليَء جي بقا جو مسئلو 
هجي ته ُان جي رسم الخط ۾ تبديلي آڻڻ ۾ ڪو 
عيب ناهي. ماضي ۾ به ته اسان جي ٻوليَء جا کوڙ 
سارا رسم الخط رهيا آهن جن ۾ کوجڪي، مهاجني، 

۽ پراڻي   (landa(گرمکي، ديو ناگري، خدابادي، واڻڪي
عربي رسم الخط شامل آهن، جيڪي مختلف دورن ۾ 
استعمال ٿيندا رهيا آهن. گهڻي وقت کانپوِء سڄي سنڌ 
۾ سنڌي ٻوليَء الِء هڪ اسڪرپٽ يعني عربي 
اسڪرپٽ جو ٿورو به اسان تي انگريزن ڪيو. نتيجي 
طور سڄي سنڌ جي هر ڪنڊ ڪڙي ۾ علم ۽ ادب 
هڪ رسم الخط ۾ لکجڻ لڳو نه ته ان کان اڳ ۾ 
سنڌي ٻولي ڪٿي ديوناگري ته ڪٿي واڻڪي، ڪٿي 
کوجڪي ته ڪٿي خدابادي ۽ ڪٿي وري عربي رسم 
الخط لکجڻ ۾ ايندي هئي ۽ وري تعليمي نصاب به 
مختلف عالئقن ۾ مختلف رسم الخطن ۾ هئڻ سبب 
سنڌي سماج مونجهاري جو شڪار هو. انگريزن طرفان 
رائج ڪيل سڄي سنڌ الِء يڪسان عربي رسم الخط 
جو اِهو فائدو ٿيو ته سموري سنڌ جا ماڻهو هڪڙي ئي 
تعليمي سرشتي سان ڳنڍجي ويا، علم ۽ ادب وڌڻ 
ويجهڻ لڳو ۽ سڀني ماڻهن جي پڙهڻ جي پهچ ۾ به 
آساني پيدا ٿي. اهو ته ٿيو اسان جي ماضيَء جو احوال، 
پر رڳو ماضيَء تي ڀاڙي مستقبل جا مينار ته اڏي نٿا 
سگهجن. قومن کي بدلجندڙ وقت ۽ حالتن جي حساب 
سان فيصال ڪرڻ گهرجن، تڏهن ئي ُاهي ترقي ڪري 
سگهن ٿيون ۽ زنده رهي سگهن ٿيون. هونئن به رسم 
الخط ڪو آسماني صحيفو ته آهي ڪونه جو ُان ۾ 
تبديلي آڻي نٿي سگهجي. دنيا اهڙن کوڙ سارن 
مثالن سان ڀري پئي آهي جن ۾ ملڪن )قومن( 
پنهنجين ٻولين جي بقا ۽ بهتري الِء ُانهن جو رسم 

۾ پنهنجو  2292الخط تبديل ڪيو آهي. ترڪي 
رسم الخط عربي مان تبديل ڪري رومن ڪيو. 

جي آخر ۾ پنهنجي ٻوليَء جو  9292ڪزاخستان 
مان تبديل ڪري رومن   (Cyrillic(رسم الخط سرلڪ

ڪيو. ان کانسواِء البانيا، جاپان، ڪئناڊا، ترڪمنستان، 
بلغاريه، ڪرغستان، سربيا، يوڪرين، مونٽيگمرو ۽ ٻيا 
کوڙ سارا ملڪ آهن جيڪي پنهنجن پراڻن رسم الخطن 
جي جاِء تي رومن رسم الخط کي رائج ڪرڻ الِء اپاُء 
وٺي رهيا آهن. منهنجي نظر مان دبئي ۾ اردو ادب جا 
ڪتاب به گذريا آهن جن ۾ هڪ ئي وقت عربي ۽ 
رومن رسم الخط ۾ مواد ڇپيل آهي، جيئن اهو پڙهندڙ 
جيڪو عربي رسم الخط نٿو ڄاڻي رومن رسم الخط ۾ 

 سنڌي ٻوليَء الِء رومن رسم الخط وقت جي ضرورت

 

 ظ هر 

 )حصوُٻيون(

 ڀون سنڌي
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اردو ادب کي پڙهي مزو وٺي سگهي. اهو ته ٿيو دبئي 
جو مثال. ممڪن آهي ته هندستان ۽ ٻين ملڪن ۾ 
سنڌي يا اردو ادب رومن ٻوليَء ۾ ڇپجندو هجي. پڪ 
ناهي، پر شايد سنڌ جي طنز و مزاح جي ليکڪ حليم 
بروهي جو هڪ سنڌي ڪتاب به رومن رسم الخط 
)لپي( ۾ ڇپيل آهي. اسين اڃان به پري ڇو ٿا وڃون، 
اسان جي پنهنجي گهر )سنڌ( ۾ به مثال موجود آهن. 
اڄڪلهه موبائل تي رابطي الِء جيڪا به چيٽنگ

)Chatting)  ۽ پيغام رسائي)SMS or Messaging)  
ٿئي ٿي ان ۾ به اسان جا ڪافي ماڻهو سنڌي ٻوليَء 
الِء رومن رسم الخط استعمال ڪن ٿا ۽ اها عام ۽ 
خاص ماڻهو به بنا جهجهڪ جي سمجهي ٿو. جي ايئن 
آهي ته پوِء رومن رسم الخط کي رائج نه ڪرڻ تي 
ڪهڙو اعتراض ٿي سگهي ٿو  مون کي ان ۾ سواِء 
جهالت، ڪوڙي انا ۽ هرو ڀرو ماضيَء سان چنبڙي رهڻ 
جي روايت کانسواِء ٻيو ڪجهه نظر ڪونه ٿو اچي. جي 
ترقي يافته قومون )ملڪ( جيڪي پنهنجي ٻوليَء الِء 
رائج رسم الخط جي جاِء تي رومن رسم الخط کي نافذ 
ڪرڻ الِء اپاُء وٺن ٿيون ته اسين ڇو نه  حاالنڪه انهن 
ترقي يافته قومن )ملڪن( وٽ کوڙ وسيال به آهن 
جيڪي ُهو پنهنجي ٻوليَء جي رسم الخط جي فرو  ۽ 
ڦهالُء الِء خرچ به ڪري سگهن ٿا، پر ُهو ايئن نٿا ڪن، 
ڇو جو ُهو پنهنجي قومي ورثي، علم ادب جي بقا الِء 
دوررس نگاهن سان سوچين ٿا. جيڪڏهن اهي ترقي 
يافته ملڪ ۽ قومون اهڙا فيصال وٺن ٿيون ته پوِء اسين 
انهن کان وڌيڪ باشعور ۽ ساڃاهه وند آهيون ڇا  جو 
ليڪو ڪڍيو بيٺا آهيون ته بس هتان ُچرڻو ناهي ۽ نه 

 ئي اڳتي وڌڻو آهي  
منهنجي ذهن ۾ ڪي تجويزون آهن جن سان اسان 
سنڌي ٻولي جي وجود کي درپيش خطرن مان ڪنهن 
حد تائين ڪڍي سگهون ٿا. اهڙيون ئي تجويزون 
جيڪي هن وقت منهنجي ذهن ۾ آهن ڪنهن وقت ۾ 
حليم بروهي به ڏنيون هيون، پر اسين آهيون ضرورت 
کان ڪجهه وڌيڪ ڏاها ماڻهو ۽ حليم بروهي کي 
سمجهندا هئاسين صفا چريو ماڻهو. سو چرين کي ڀال 
ڪير ٿو پڇي  پر حليم بروهي جيڪو سنڌي ٻوليَء الِء 
رومن رسم الخط جي ُان وقت ۾ ڳالهه ڪندو هو، ُاها 
اڄ به سورنهن آنا سچ ڀاسي ٿي. هن سائنس، ڪمپيوٽر 
۽ موبائل ٽيڪناالجي جي دور ۾ سنڌي ٻوليَء کي 
رومن رسم الخط ۾ آڻڻ سان ئي نه صرف بچائي 
سگهجي ٿو، بلڪه ان کي تبديل ٿيندڙ دور، وقت ۽ 

 حالتن سان به هم آهنگ ڪري سگهجي ٿو. 
حليم بروهي جي سنڌي ٻولي کي رومن رسم الخط ۾ 
آڻڻ جي خيال کي اڳتي وڌائيندي آئون هيٺيون 

 تجويزون ڏيان ٿو:
. سرڪاري سطح تي سنڌي ٻوليَء الِء عربي رسم 2

الخط جي جاِء تي مرحليوار رومن رسم الخط رائج ڪيو 
 وڃي ۽ ان جي فرو  الِء فوري اپاُء ورتا وڃن.

. ٻوليَء جي ماهرن جي هڪ ڪاميٽي تشڪيل ڏني 9
وڃي جيڪا سنڌي ٻوليَء الِء رومن الفابيٽ ٺاهي جنهن 
۾ نج سنڌي اکرن ڏ، ڳ، ڱ وغيره ۽ زيرن، زبرن، پيش 
)هجي( الِء رومن اکرن کي جوڙي جدا اکر ٺاهي جيئن 
انهن کي پنهنجي سنڌي ٻولي جي مزاج سان اچاري 
سگهجي. ان الِء اها ڪاميٽي ٻين ٻولين جو به مشاهدو 
ڪري ۽ انهن مان رهنمائي حاصل ڪري، جن پنهنجي 
ٻوليَء جو اصل رسم الخط مٽائي رومن رسم الخط 

 ڪيو آهي. 
. اهڙو ڪو ادارو جوڙيو وڃي يا سنڌي لئنگويج اٿارٽي 1

کي ئي اپ گريڊ ڪري ۽ ان جي مالي بجيٽ وڌائي ان 
مان مرحليوار سڀ سنڌي ڪتاب جيڪي ماضيَء کان 
هيل تائين عربي يا ٻين رسم الخطن ۾ لکيا ويا آهن. 
انهن کي رومن رسم الخط ۾ آڻي نئين سري سان 
ڇپايو وڃي. جي ايئن ممڪن نه ٿي سگهي ته به گهٽ 
۾ گهٽ انهن کي رومن رسم الخط ۾ آڻي آن الئين 
رکيو وڃي. هونئن به هي دور آن الئين پڙهڻ جو آهي ۽ 
ڪتابن ڇپجڻ ۽ پڙهڻ وارن جي شايد اسان آخري 

 پيڙهي هجون! 
. نصابي تعليم ۾ سڀ ڪتاب رومن رسم الخط ۾ 1

پڙهايا وڃن ۽ ماس ڪميونيڪيشن جي ادارن، 
اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا کي پابند ڪيو وڃي ته هو 
 سنڌي ٻوليَء الِء رومن اسڪرپٽ کي استعمال ۾ آڻين. 

 رومن رسم الخط رائج ڪرڻ جا فائدا:
. سنڌي ٻوليَء الِء رومن رسم الخط رائج ٿيڻ سان 2

سڄي دنيا مثلن هندستان، عرب امارات، سنگاپور، 
انگلينڊ، مالئيشيا ۽ ٻين ملڪن ۾ رهندڙ سنڌي ماڻهو 
جيڪي سنڌي ڳالهائين ٿا، پر سنڌي پڙهي ۽ لکي 
ڪونه ٿا سگهن سي به آسانيَء سان سنڌي پڙهي ۽ 
لکي سگهندا. ايئن اسان جي پرڏيهه ۾ رهندڙ سنڌي 
ماڻهو جيڪو هونئن اسان جي علم و ادب، تاريخ ۽ 
ثقافتي ورثي کان ڪٽيل آهي، هڪ واري پاڻ ۾ ٻيهر 
جڙي پوندو. خاص طور تي ُاهو نوجوان نسل جنهن جو 

 سنڌ کان ٻاهر جنم ٿيو آهي.
. جديد دور ۾ سائنس ۽ ٽيڪناالجي جي لهر جيڪا 9

دنيا کي تبديل ڪري رهي آهي ۽ ڪو به والدين 
پنهنجي ٻار کي سنڌي ميڊيم اسڪولن ۾ پڙھائڻ نٿو 
چاهي، نتيجن انگلش ميڊيم اسڪولن مان پڙھي ايندڙ 
ٻار جڏهن وڏا ٿين ٿا ته اهي سنڌي ٻولي لکي پڙهي نه 
ڄاڻڻ سبب سنڌي علم ۽ ادب، تهذيب ۽ ثقافت سان 
واقفيت ئي نٿا رکن. اسان جي سرڪاري تعليمي ادارن 
جو ڍانچو تباهه آهي. ڀلي سرڪار انهن جي معيار کي 
سڌاري، پر اڄ جا والدين پنهنجن ٻارن کي سنڌي 
پڙهائڻ ئي نٿا چاهين. ڇاڪاڻ جو ُهو سمجهن ٿا ته 
ڄاڻ جا سڀ ذريعا انگريزي ۾ موجود آهن. انهيَء ڪري 
اسان جو نئون نسل سنڌي ٻوليَء جي عربي رسم الخط 
هئڻ سبب سنڌي ٻوليَء کان ڪٽجي رهيو آهي، پر 
جيڪڏهن سنڌي ٻوليَء الِء ستت ئي رومن رسم الخط 

رائج ڪيو ويو ته اسان جو نئون نسل هڪ وار ٻيهر 
سنڌي علم و ادب، تاريخ ۽ ثقافت سان ڳنڍجي ويندو.  
ڪن ٻولي جي ماهرن جي تحقيق مطابق ُاهي ٻوليون 
سدائين رهنديون جن ۾ مائٽ ٻارن سان ڳالهائين ٿا يا 
نصابن ۾ پڙهايون وڃن ٿيون. نصابي ادارن )تعليمي 
ادارن( ۾ ته اسان جي ٻولي جون پاڙون پٽبيون پيون 
وڃن. باقي هڪ روشن ڳالهه اها آهي ته اڃان به اسان جا 
ڪافي مائٽ پنهنجن ٻارن سان سنڌيَء ۾ ڳالهائين ٿا، 
تنهنڪري ُاها رهندي، پر صرف ڳالهائڻ سان به ڪا 
ٻولي ترقي ڪري سگهي ٿي ڇا  ۽ ڇا صرف ڳالهائڻ 
جي بنياد تي اڳيان هلي ٻوليَء جي اهميت رهندي  ۽ 
جٽاُء ڪندي  ان جو جواب آهي قطعي نه. هن وقت 
جيڪا نئين  پيش قدمي ماڻهن جي توجهه جو مرڪز 

ٻولين  221بڻيل آهي ته هاڻي سنڌي ٻولي گوگل تي 
۾ ترجمو ٿي سگهندي. ٺيڪ آهي اها چڱي ڳالهه 
آهي، پر ڇا ان سان سنڌي ٻولي اصل حالت ۾ پڙهي 
ويندي  ترجمو ڪيترو به ڀلو ۽ معياري هجي، پر 
پنهنجي تخليقي علم ۽ ادب ۽ فن کي پنهنجي ٻوليَء 
۾ پڙهڻ جو مزو ئي ڪجھ ٻيو آهي. ترجمو ڪڏهن به 
تحرير جي اصل مزاج، زمين ۽ جذبن جو هوبهو عڪاس 
ٿي نٿو سگهي. جيستائين هن ڌرتيَء جو ماڻهو 
پنهنجي ٻوليَء کي لکي ۽ پڙهي نٿو سگهي ته ُاها 
ڪڏهن به فنا ٿي ويندي. انهيَء ڪري سنڌي ٻوليَء جو 
واحد جياپو عربي رسم الخط نه پر رومن رسم الخط ۾ 
آهي ۽ شايد ايئن ڪرڻ سان بهتر نتيجا اچي سگهن ۽ 
اسان جي سماج ۾ نوجوانن توڙي والدين جي انگريزي 
ٻولي الِء سهپ ۽ سنڌي ٻولي کان فرار ۽ الپرواهي جي 

 رجحان ۾ ڪمي اچي سگهي. 
ساڃاهه وند قومن جي نظر مستقبل تي هوندي آهي ۽ 
ُاهي پنهنجي تباهي ۽ برباديَء کان اڳ ۾ پاڻ بچائڻ 
جي ُاپائن تي سوچينديون آهن ۽ عمل ڪنديون آهن. 
ستل ۽ بي شعور قومون رڳو پنهنجي تاريخي عظمتن 
جي نشي ۾ غرق هونديون آهن ۽ پنهنجي تباهيَء تي 
خاموش رهنديون آهن ۽ نتيجي طور هڪ ڏينهن صفحه 
هستي تان ميسارجي وينديون آهن. ريڊ انڊينس، 
ايباجينز ۽ ٻيون قومون ۽ التعداد ٻوليون جن جو ڪنهن 
زماني ۾ عروج هو، انهن جي صفحه هستي تان 
ميسارجي وڃڻ جا مثال اسان جي اڳيان آهن. هاڻي 
اسان تي آهي ته اسان اک پٽيون ۽ سنڌي ٻوليَء الِء 
رومن رسم الخط جو وقتائتو فيصلو ڪري پنهنجي 

 ٻوليَء کي بچايون نه ته نارائڻ شيام جي ٻولن:
 االُايئنُمُهوِ ،ُجوُڪت بنُ۾ُپڙهجي،
 تهُهئيُسنڌ،ُ۽ُسنڌُوارنُجيُٻويل.

کي سچو ٿيڻ ۾ گهڻي دير نه لڳندي. تاريخ ڏاڍي بي 
رحم هوندي آهي ۽ ُاها ڪنهن جو لحاظ ناهي ڪندي. 
هاڻي اِهو اسان کي فيصلو ڪرڻو آهي ته اسان جي 

 ٻوليَء کي تاريخ ۾ رهڻو آهي يا دفن ٿيڻو آهي. 
 ...)پورو ٿيو(... 
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سان تعلق رکندڙ اسڪالر ۽ 
الهور يونيورسٽي آف 
مئنيجمينٽ سائنسز )لمس( 
۾ اسسٽنٽ پروفيسر جون 
خدمتون سرانجام ڏيندڙ 
ڊاڪٽر عاصمه فيض جو پي 

 Inايڇ ڊي جي ٿيسز تي مشتمل ڪتاب بعنوان
Search of Lost Glory: Sindhi Nationalism in 

Pakistan  گذريل سال مشهور اشاعتي اداري
آڪسفورڊ يونيورسٽيَء طرفان ڇپيو ويو آهي، 

تائين  9292جنهن ۾ انگريز دور کان ويندي 
سنڌي قومپرستيَء جو ڇيد ڪيو ويو آهي. ڪتاب 

صفحن، جڏهن ته پنجن بابن تي  988ٽوٽل 
 مشتمل آهي.

ڪتاب جو پهريون باب سنڌ جي گڏيل هندستان 
ع ۾ 2811جي تاريخ، خاص طور انگريزن جي 

چارلس نيپيئر جي اڳواڻيَء ۾ چڙهائي، سنڌ کي 
ممبئي پريزيڊنسي ۾ زبردستي ضم ڪرڻ، سنڌي 
ٻوليَء الِء انگريز سرڪار طرفان ورتل ڪوششن ۽ 

ع ۾ موئن جي دڙي 2299ان خالف هليل مزاحمت، 
جي کوٽائيَء کانپوِء مليل آثارن، شڪارپور شهر 
جي معاشي ۽ ڪاروباري اهميت کي اجاگر ڪرڻ، 
ڪئنال سسٽم اچڻ کانپوِء سنڌ طرف ٻين صوبن 
خاص طور پنجاب کان ٿيل لڏپالڻ، انگريزن خالف 
هليل حر مزاحمت، مسلم ليگ جي سنڌ اندر 
سياست، جي ايم سيد ۽ جناح وچ ۾ پيدا ٿيل 
اختالف وغيره، پهرئين باب جو حصو آهن. 
جيتوڻيڪ انهن سڀني موضوعن تي تفصيلي بحث 
ناهي ٿيل. ڇاڪاڻ ته ڪتاب جو موضوع 
پاڪستان ٺهڻ کانپوِء اڀريل سنڌي قومپرستي 
آهي، پر تنهن باوجود تعارفي طور انگريز دور ۾ 
سنڌ جي سياست کي سمجھڻ ۾ هيُء باب اهميت 

 ضرور رکي ٿو.
ڪتاب جو ٻيو باب پاڪستان ٺهڻ کانپوِء سنڌ 
طرف جيڪا هندستان کان لڏپالڻ ٿي ۽ ان جي ئي 

جو “  سنڌي سڃاڻ”يا “  سنڌيت”تناظر ۾ جيڪو 
بيانيو سامهون آيو يا وڌيڪ مضبوط بڻيو، تنهن 
بابت آهي. هن باب ۾ سنڌ طرف لڏپالڻ جي 

حوالي سان ليکڪه انگ اکر ڏيڻ سان بحث ڪري 
ع ۾ ڪراچيَء ۾ رهندڙ 2213”ٿي، جنهن مطابق 

سيڪڙو سنڌي ڳالهائيندڙ هئا، جيڪي  12.9
“. سيڪڙو وڃي بچيا 8.1ع ۾ گھٽجي فقط 2202

ان منجھان ئي اندازو لڳائي سگھجي ٿو ته ڪيئن 
راتو رات ڪراچيَء کي سنڌين الِء اوپرو بڻائڻ الِء 
ڪوششون ورتيون ويون. ڇاڪاڻ ته ورهاڱي کان 
اڳ سنڌي هندو گھڻي ڀاڱي ڪاروبار وغيره سان 
سلهاڙيل رهيا، جيڪي سنڌ جي شهرن، خاص طور 
ڪراچيَء ۾ ئي رهندا هئا، پر ورهاڱي وقت هٿرادو 
طور مذهبي ڏڦيڙن ڪرائڻ ذريعي سنڌي هندن ۾ 
حراس پکيڙيو ويو ته جيئن هو هندستان طرف 
لڏپالڻ ڪن ۽ سندن خالي ڪيل ملڪيت 
هندستان کان لڏي آيل اردو ڳالهائيندڙ مسلمانن ۾ 

 تقسيم ڪري سگھجي.
ڪتاب جي ساڳئي ئي باب ۾ هن وقت ملڪ جي 

جي “ جنگ”۽ “ ڊان”ٻن اهم انگريزي ۽ اردو اخبارن 
پاڪستان جي شروعاتي وقت ۾ پکيڙيل نفرت جو 
به ذڪر ملي ٿو ته ڪيئن بيهوده ڪارٽون ۽ خبرن 
ذريعي سنڌين خالف نفرت جو اظهار ڪيو ويندو 
هو. ليکڪه هڪ ٻئي اهم نقطي يعني ڪراچيَء 
جي سنڌ کان عليحدگي ۽ ان کي زبردستي ملڪ 
جي گادي جو هنڌ بڻائڻ سان گڏوگڏ ڪراچيَء کي 
الڳ صوبي بڻائڻ جي تحريڪ جو به ذڪر ڪري 
ٿي. ان حوالي سان جيتوڻيڪ عام راِء اها ملندي 
رهي ٿي ته سنڌ جي تقسيم جو فارمولو ايم ڪيو 
ايم طرفان متعارف ڪرايو ويو، پر عاصمه لکي ٿي 

ع واري ڏهاڪي 2202ته ان فارمولي جي شروعات 
۾ ئي منظم نموني ٿي چڪي هئي، جڏهن 

نالي هڪ گروهه جوڙيو ويو. “  ڪراچي صوبه محاذ”
افسوس جو مقام اهو هو ته ان گروهه جي بنگالي 
اڳواڻ حسين شهيد سهروردي سميت پنجاب جو 
ترقي پسند ۽ آزاد پيپلز پارٽيَء جو اڳواڻ ميان 
افتخارالدين به حمايت ڪري رهيو هو. ساڳئي وقت 

ع جي 2201مسلم ليگ جي ڪراچي فرنٽ طرفان 
پڻ “  ڪراچي صوبي جو هفتو”ڊسمبر مهيني ۾ 

ملهايو ويو. ان باب ۾ سنڌ جي ملڪ جي قيام 
کانپوِء واري سياست، جنهن ۾ جي ايم سيد جي 

نعپ ۾ ڪردار کان ويندي ٻين ترقي پسند ۽ 
قومپرست پارٽين، جهڙوڪ: سنڌ هاري ڪاميٽي، 
سنڌي اسٽوڊنٽس ڪلچرل آرگنائيزيشن جي جڙڻ ۽ 

 انهن جي سياست تي به بحث ٿيل آهي. 
ڪتاب جو ٽيون باب پاڪستان پيپلز پارٽيَء جي 
سياست تي بحث تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ پ پ 
جي جڙڻ سان گڏوگڏ ڀٽي جي سياست جو ڇيد 
ڪيل آهي ته ڪهڙن نقطن تي پ پ جو قيام 
ٿيو ۽ ٿوري ئي عرصي ۾ اها پارٽي ڪيئن ايترو 

ع جي 2232مضبوط ۽ مقبول بڻجي وئي جو 
اليڪشن ۾ سنڌ جي اهم سياسي شخصيت 
سائين جي ايم سيد کي دادو واري سيٽ تي پ پ 
جي ملڪ سڪندر جي هٿان شڪست ملي. ايئن 
ئي سنڌ جي ٻي اهم سياسي شخصيت ايوب 
کهڙو کي خود ڀٽي الڙڪاڻي جي سيٽ تان هارايو. 
پ پ جي حڪومت طرفان کنيل ٻين قدمن سان 

ع ۾ سنڌ اسميبليَء 2239گڏوگڏ خاص ڌيان 
تي به “  سنڌي ٻوليَء واري بل”منجھان پاس ڪيل 

ڏنل آهي. ايئن ئي ڀٽي جي عدالتي قتل خالف 
اٿيل مزاحمت سميت ايم آر ڊي تحريڪ جو به 

 ڪافي ذڪر ملي ٿو.
چوٿون باب سنڌي قومپرست پارٽين جي سياست 
متعلق آهي، جنهن ۾ سائين جي ايم سيد جي 
سنڌو ديش واري نظريي، مختصر طور ڊاڪٽر قادر 
مگسي، ايس يو پي ۽ عوامي تحريڪ جي سياست 
جو احاطو پڻ ڪيل آهي. ان ئي باب ۾ سنڌ اندر 
پشتون لڏپالڻ جو ذڪر پڻ ملي ٿو. ايئن ئي 
ڪاالبا  ڊئم ۽ ٻين معاملن سميت سنڌ اندر پ 
پ حڪومت جي ڪجھ پاليسين خالف قومپرست 

 تحرڪ وغيره باب جو حصو آهن.
ڪتاب جو آخري باب پ پ، ايم ڪيو ايم ۽ 

ع تائين 9292ع کان 2288سنڌي قومپرستن جي 
جي عرصي ۾ سياسي حڪمت عملين تي مشتمل 
آهي. جيتري حد تائين سنڌي قومپرست ۽ ايم 
ڪيو ايم جي وچ ۾ تضاد جو معاملو آهي ته ان 

 12حوالي سان ايم ڪيو ايم جي سياست سميت 
ع ڏينهن ٿيل رتو ڇاڻ ۽ حيدرآباد 2288سيپٽمبر 

ع تي ٿيل 2282مئي  91جي پڪي قلعي ۾ 
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ع 2222پوليس آپريشن جو ذڪر ملي ٿو. ايئن ئي 
جي ڏهاڪي ۾ پ پ ۽ ايم ڪيو ايم وچ ۾ 

ع جي 9222مختلف وقتن تي پيدا ٿيل تضادن، 
ع وارين 9229ڏهاڪي ۾ مشرف جي ايمرجنسي ۽ 

بوگس چونڊن، مڪاني چونڊن ۽ ان جي قانون 
بابت پ پ، ايم ڪيو ايم ۽ قومپرستن وچ ۾ 

ع وارين 9228هليل سياسي رساڪشي کان ويندي 
ع تائين جي سنڌ اندر 9292عام چونڊن کان 

سياست جو ڇيد ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ هڪ راِء 
اها به ملي ٿي ته سنڌي ماڻهن جي ووٽ حاصل 
ڪرڻ سبب پ پ ئي جهڙوڪ: سنڌ جي وڏي ۾ 
وڏي قومپرست جماعت هجي، جيڪا ڳالهه ان حد 

“ سنڌ ڪارڊ”تائين درست آهي ته پ پ هر ڀيري 
استعمال ضرور ڪندي رهي آهي، پر ان کي حقيقي 
معني  ۾ سنڌي قومپرست جماعت چوڻ زيادتي 

 هوندي.
 تنقيديُج ئزو:

سڀ کان پهرين عاصمه فيض کي جس هجي، 
جنهن پنجاب جي هڪ يونيورسٽي ۾ پڙهائڻ 
۽ فرانس کان پي ايڇ ڊي ڪرڻ دوران سنڌي 
قومپرستيَء بابت ٿيسز لکڻ جو فيصلو 
ڪيو. ڇاڪاڻ ته ڪنهن به مخصوص قوم 
يا قوميت بابت تحقيق ڪرڻ، جنهن جي 
ٻوليَء کان محقق بي خبر هجي ۽ ان ئي 
ٻوليَء ۾ ئي سڀ کان وڌيڪ مواد به 
لکيل هجي، سو تمام اڻانگو ڪم 
آهي. ان باوجود عاصمه پنهنجي 
يونيورسٽيَء جي ڪجھ سنڌي 
شاگردن ۽ سنڌ ۾ ڪجھ دوستن 
جي مدد سان ڪجھ سنڌيَء ۾ 
ڇپيل مواد کي ترجمي ڪرائڻ 
جي ڪوشش ضرور ڪئي آهي، 
پر تنهن باوجود به سنڌي ٻوليَء 
کان اڻڄاڻ هئڻ سبب، ڪافي خال 

ضرور رهجي ويو آهي. ٻي ڳالهه ته ڪجھ شين ۾ 
ليکڪه پنهنجي تحقيق سان انصاف نه ڪري 
سگھي آهي، جن منجھان ڪجھ اهم نقطا مان 

 هيٺ ڏيان ٿو: 
سڀ کان پهرين سماجي سائنس ۽ خاص طور  .1

اهڙي ڪنهن سياسي موضوع تي ڪم ڪندڙ 
محقق الِء اهو ضروري هجي ٿو ته موضوع سان 
الڳاپيل ماڻهن )سياسي قيادت، ليکڪن ۽ ٻين 
الڳاپيل ماڻهن( سان وڌ کان وڌ انٽرويو ڪرڻ 
گھرجن. خاص طور تي اهڙي موضوع تي انٽرويو 
ڪرڻ جي اهميت ته اڃان به وڌي وڃي ٿي جنهن 
۾ لکيل مواد کان توهان بي خبر هجو. ان حوالي 
سان جيتوڻيڪ ليکڪه ڪوشش ڪئي آهي ۽ 
هن ڪجھ سنڌي قومپرستن سميت ايم ڪيو 
ايم جي قيادت کان به انٽرويو ڪيا آهن، پر 
سندس فيلڊ ورڪ ۽ تحقيق جي ٻوليَء 

جنهن ۾ خود محقق به انهن   Ethnography۾
ماڻهن جي مختلف سرگرمين ۾ حصو وٺندي، 
اهم ڪردار ادا ڪندو/ڪندي آهي، تنهن جو 

دائرو فقط قاسم آباد ۾ واقع خانا بدوش ڪيفي 
۽ سنڌ يونيورسٽيَء جي ماس ڪميونيڪيشن 
شعبي تائين ئي محدود رکيو آهي. اهو دائرو 
جيڪڏهن وسيع هجي ها ۽ ڪجھ سياسي 

سرگرمين ۾ هڪ محقق جي حيثيت سان 
سڌيَء ريت حصو وٺجي ها ته اهو 

ڪافي حد تائين بهتر ٿئي 
 ها.

ليکڪه  .2

سنڌ 

اندر 
کاٻي ڌر طور تنظيمن کي سمجھڻ ۾ لڳي ٿو 
ته گھرائيَء سان پارٽين جو منشور ئي نه پڙهيو 
آهي، جنهن حوالي سان هوَء سنڌ يونائيٽيڊ 

 Universallyپارٽيَء سميت عوامي تحريڪ کي
declared ethnic actors  يعني ايس يو پي ته

قومپرست پارٽي ضرور آهي، پر عوامي تحريڪ، 
جنهن جي منشور ۽ سياست منجھان واضح 

-ليننسٽ-رهيو آهي ته اها هڪ مارڪسسٽ
مائوسٽ پارٽي آهي، تنهن کي به ليکڪه لساني 
پارٽيَء جي خاني ۾ وجھي ڇڏيو آهي. ايئن ئي 
ايم آر ڊي تحريڪ ۾ پ پ جي مزاحمتي 
ڪردار جي ته واکاڻ ڪئي وئي آهي، پر پ پ 
کانپوِء عوامي تحريڪ جو جيڪو هراول دستي 
وارو ڪردار رهيو، ان کي ڪافي حد تائين 

 نظرانداز ڪيو ويو آهي.
اها تمام دلچسپ ڳالهه آهي ته بقول ليکڪه   .3

ع کانپوِء عوامي ورڪرز پارٽيَء 9220جي 
ذريعي سنڌ ۾ طبقاتي سياست جي واپسي ٿي 

رهي آهي. ان حوالي سان هڪ دفعو ٻيهر 
ليکڪه عوامي تحريڪ سميت ٻين کاٻي ڌر 
جي تنظيمن جي طبقاتي معاملن تي سياست 
کي مڪمل نظرانداز ڪري پئي، پر ان کان 
وڌيڪ مزي جي ڳالهه اها آهي ته عوامي ورڪرز 

۾ پيو آهي، جيڪو  9229پارٽيَء جو بنياد ئي 
پارٽي جي ويب سائيٽ تي به رڪارڊ طور 
موجود آهي، پر تنهن باوجود به ليکڪه طرفان 

کان ان  9220ان جي تصديق ڪئي بغير 
تنظيم کي سنڌ ۾ متحرڪ پارٽيَء طور 
ڏيکاريو ويو آهي. ساڳئي وقت ليکڪه اها 

هن وقت سنڌ ۾ ”دعوي  به ڪري ٿي ته، 
مزاحمتي سياست ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ ٻه 
پارٽيون، يعني عوامي ورڪرز پارٽي ۽ مزدور 

اها ڏاڍي عجيب ڳالهه “  ڪسان پارٽي ئي آهن.
آهي، ڇاڪاڻ ته عوامي ورڪرز پارٽيَء جو ڪردار 
بلڪل آهي، باقي مزدور ڪسان پارٽيَء جو 
متحرڪ ڪردار سنڌ جي االئي ڪهڙي ڪنڊ ۾ 
آهي، سو يقينن اڃان تائين گھٽ ۾ گھٽ 

 منهنجي اکين کان ته اوجھل آهي.
بهرحال، مجموعي طور سنڌي قومپرست سياست 
کي سمجھڻ الِء هيُء اهم ڪتاب آهي، جيڪو هر 
ماڻهو کي ضرور پڙهڻ گھرجي، باقي جيتري حد 
تائين ڪجھ تنقيدي پاسن، جن جو مون مٿي ذڪر 
ڪيو آهي جو تعلق آهي ته ان جي ڪجھ اهم 
سببن منجھان هڪ سنڌي ٻوليَء کان اڻ ڄاڻائيَء 
سبب ليکڪه موضوع تي لکيل ڪيتري ئي مواد 
کان بي خبر رهي آهي. ساڳئي وقت هن جو فيلڊ 
ورڪ ۾ ساٿ جيئن ته گھڻي ڀاڱي عوامي 
ورڪرز پارٽي ۽ خانا بدوش ڪيفي 
سنڀاليندڙ ويمن ايڪشن فورم جي 
اڳواڻن سان رهيو، ان ڪري ئي 
ليکڪه جو سڄو فوڪس تقريبن 
اهي ئي تنظيمون رهيون آهن ۽ ليکڪه 
ڪيترن ئي هنڌن تي ويف جو ته بار بار ذڪر 
ڪري ٿي ۽ ان جي اڳواڻن کان انٽرويو به ڪيا 
آهن، پر سندس تحقيق کان سنڌياڻي تحريڪ به 
اوجھل رهي ٿي، جنهن جو نه ته خاص ذڪر ملي ٿو 
۽ نه ئي وري ان جي اڳواڻ عورتن سان انٽرويو ئي 
ڪيل آهن. ائين ئي سندس يونيورسٽي، لمس ۽ 
الهور سميت پنجاب ۾ مزدور ڪسان پارٽيَء جو 
خاص اثر آهي، ان ڪري شايد ليکڪه اهو اخذ 
ڪيو هجي ته اها تنظيم سنڌ اندر به ايتري ئي 
مقبول هجي. ايئن ئي جيئي سنڌ جي حوالي سان 
جيتوڻيڪ سائين جي ايم سيد جو ڪافي بهتر 
ذڪر ملي ٿو، پر جيترو ڌيان جيئي سنڌ جي 
مختلف ڌڙن جي بعد واري قيادت ۽ سياست تي 
ڏيڻ گھربو هو، ان حوالي سان به جھول محسوس 
ٿئي ٿو. ان ڪري ليکڪه کي گھرجي ته ڪتاب 
جي ٻئي ايڊيشن الِء انهن ڪجھ رهجي ويل پاسن 
تي غور ڪجي ته ڪتاب کي اڃان وڌيڪ بهتر 

 شڪل ۾ ڇپرائي سگھجي ٿو. 
*** 
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صدين کان دنيا ۾ پرڏيھ  
اندر ٿيندڙ واپار ۾ ھندو 
واپارين جو ڪردار رھيو، 
جيتوڻيڪ انھن سان گڏ 
ڪجھ مسلمان تاجر پڻ 
ھوندا ھئا، پر اھي اٽي ۾ لوڻ 
برابر ھئا، پر تاريخ انھن جو ذڪر ضرور ڪيو آھي. 
تاريخ ۾ اھو ذڪر پڻ آيل آھي ته ڏکڻ ايشيا جي 
واپارين دنيا ۾ پنھنجي سڃاڻپ قائم رکڻ الِء 
پنھنجون ڪالونيون پڻ ٺاھيون جتي ھو اچي ترسندا 
ھئا، اھڙو ذڪر ڪتابن ۾ آيل آھي. جيئن 
شڪارپور شھر جو پڪو قلعو جيڪب آباد واري 

 Silkرستي تي آھي جيڪو پرڏيھي واپار واري رستي
Route  تي ھو، جيڪو اڳتي سمر قند ۽ بخارا ڏانھن

وڃي ٿو، بخارا سينٽرل ايشيا جو پراڻو شھر آھي، 
جيڪو ازبڪستان ۾ واقع آھي، اھو سلڪ روٽ تي 
ھڪ اھڙو اھم شھر آھي جيڪو دنيا جي مشرقي 
حصي کي مغرب سان مالئي ٿو. تاريخ ۾ لکيل 

ھجري تائين اتي  23کان  2آھي ته ان شھر ۾ سن 
ڪاروان سراِء، مسجدون ۽ مدرسا پڻ ٺھيل آهن 
جيڪي پرڏيھي واپارين جي سھولت خاطر ٺاھيا ويا 
ھئا. ننڍي کنڊ جي انھن واپارين جي ھندي وڏي 
سمند ۽ چين جي سامونڊي رستي تي وڏي اچ وڃ 
رھندي آئي، اھي گجرات کان ان وقت ڪوٺجندڙ 
ڪورو منڊل ساحل جيڪو خليج بنگال طرف آھي، 
ڪورو منڊل شري لنڪا ۾ پيدا ٿيندڙ ھڪ وڻ جو 
نالو آھي جيڪو دنيا ۾ عمارتي ڪاٺ جو بھترين 
نمونو آھي ۽ سڄي دنيا ۾ ان جي طلب سڀ کان 
وڌيڪ ھئي. اھي ڏکڻ ايشيا جا واپاري زميني رستن 

تان ھلندا ايران ۽ تھران کان اڳتي وڃي پناما تائين 
دنگ ڪندا ھئا. پناما سينٽر آمريڪا جي ملڪ جو 

ع ۾ 2022قديمي شھر آھي، جنھن جو بنياد سن 
وڌو ويو، پر ھن شھر کي ھڪ حڪمران ھينري 
مورگن قبضو ڪري ڦري لٽي باھ لڳائي ساڙائي 

ع ۾ ان شھر 2131برباد ڪري ڇڏيو ھو. پوِء سن 
جو ٻيھر بنياد وڌو ويو، جيڪو پراڻي شھر کان اٺ 
ڪلو ميٽر پري اڏيو ويو، ليڪن پراڻي شھر جا آثار 
اڄ به موجود آھن جن کي ڏسڻ الِء سڄي دنيا جا 
ٽوئرسٽ ڏسڻ ويندا آھن. تاريخ ۾ رقم ٿيل آھي 

صدي  20سينٽرل ايشيا جا واپاري زميني رستن تي 
عيسويَء کان انھن واپاري رستن جا پانڌيئڙا ھئا. 

ع صديَء جي 28مغلن جي دور حڪمرانيَء دوران 
وچ واري دور ۾ اتر سنڌ جي ھڪ ننڍڙي شھر 
شڪارپور جي واپارين کي ايترو وڻيو جو انھن مان 
ڪجھ خاندانن اتي مستقل سڪونت اختيار ڪئي 
جنھن مان اھو نتيجو ڪڍي سگھجي ٿو ته 
شڪارپور ۾ افغان ۽ پٺاڻ جيڪي ھتي بلڪل 
سنڌي ٿي ويا آھن سندن ذاتيون تشخيص الِء وڃي 
بچيون آھن ارڙھين صديَء ۾ اچي شڪارپور ۾ آباد 

ع ۾ سنڌ 2812ٿيا ھوندا. شڪارپور شھر کانپوِء 
جو ھڪ ٻيو شهر اڀري نروار ٿيو جنھن جو نالو 
حيدرآباد آهي، جيڪو ھن گھڻ ملڪي واپار ۾ 
حصيدار بڻيو ۽ اسان بخوبي چئي سگھون ٿا ڏکڻ 
ايشيا جي پرڏيھي واپار ۾ سنڌ جا اھي ٻئي شھر 
دنيا جي واپاري نظام ۾ حصيدار رھيا جنھن جو 
سھرو سنڌين جي مٿي تي آھي. ڪجھ محقق ان 

ع کانپوِء سنڌي واپاري 2213راِء سان متفق ناھن ته 
دنيا جي ڪنڊ ڪڙي تائين پھتا. ھڪ عرب 

 Persianتاريخدان لکيو آھي ته پراڻو بندرگاھ جيڪو
Gulf  ۾ واقع ھو ان جو نالو صراف ڪوٺيو ويو ھن

جي لکڻيَء مطابق ھن صراف جي بندرگاھ تي ڏکڻ 
ايشيا جا واپاري ٻيڙا پڻ ڏٺا جيڪي ھندو واپارين جا 
ھئا ۽ اتي مسلمان واپارين جا ڪاروباري ٻيڙا به 
ايندا ھئا جيڪي صراف ۽ عمان کان ايندا ھئا، اتي 
چين جي واپارين سان ڏيتي ليتي ڪندا ھئا. تاريخ 

جو ذڪر پڻ   kalah۾ ھڪ شھر جو نالو ڪاالڻي
آھي. آثار قديم جي ماھرن مطابق اھو شھر ڪاخائو 
آئلينڊ ٽاڪوپا جي نزديڪ ڏکڻ ٿائلينڊ ۾ اچي وڃي 
ٿو، تاريخ ۾ اھو ذڪر به اچي ٿو ته سنڌي واپاري 
ڪينري آئلينڊ تائين به ڪاروبار سانگي ويندا ھئا، 
انھن ٻيٽن ۾ اسپينش خود مختيار ڪميونٽي 

 222رھندي ھئي اھي ٻيٽ موراڪو کان لڳ ڀڳ 
ڪلو ميٽر پري ھوندا ھئا. ھندستان جا واپاري جن 
۾ سنڌي ھندو واپاري پڻ ھوندا ھئا اھي چيني 
سمند جي ڏکڻي پاسي ايندا ويندا رھندا ھئا ۽ تاريخ 

۾   Quanzhou Zaiton۾ اھو پڻ ذڪر آيل آھي ته
ھندن جو مندر پڻ نظر اچي ٿو. تاريخ ۾ اھو ذڪر به 
آھي ته مسقط ۾ ھندو واپارين جي ڪالوني پڻ 
ھئي جتي ھندو واپاري قيام ڪندا ھئا. انھن ھندن 
جو تعلق لوور سنڌ جي شھر ٺٽي سان ھوندو ھو ۽ 

ع جي 2022آھي ذات جا ڀاٽيا ھئا، اھو ذڪر سن 
دور جو ڪيو ويو آھي. سنڌي ھندو واپارين جو 
مسقط جي واپارين سان گھرو تعلق ھو، اھڙيَء طرح 
گجرات جي واپارين جو گھڻو واپاري الڳاپو ري عدن 
جي بندر ۽ ماالڪا جي بندر وارن واپارين سان ھو، 
انھن سڀني ڏسندين مان اھو بخوبي اندازو لڳائي 
سگھجي ٿو ته سامونڊي ٻيڙن رستي سموري ونھنج 
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واپار تي ھندستان جي ھندن ۽ مسلمان واپارين جو 
چڱو خاصو اثر رسوخ ھو، پر ھندستان ۾ پورچوگيزن 
اچي کينس شروع ڪئي ۽ انھن ھندستاني ھندو ۽ 
مسلم واپارين کي ڪاروبار تان بيدخل ڪرڻ چاھيو، 
پر ارڙهين صديَء تائين انھن ھندو واپارين سان گڏ 
سورت، گجرات ۽ ڪاٺياواڙ شھر جي واپارين جو 
سامونڊي واپار تي اوج رھيو، ننڍي کنڊ ۾ ايسٽ 
انڊيا ڪمپنيَء جو واپار جي بھاني داخل ٿيڻ کانپوِء 
به ڪيتري عرصي تائين مسقط سان سامونڊي واپار 
جو ونھوار ٺٽي جي ڀاٽيا خاندان، حيدرآباد جي 
کوجن جو گھڻو حصو رھيو. ارڙهين صديَء ۾ ئي 
آفريڪا پرڳڻي ۾ زنزيبار اندر پڻ محدود پيماني تي 
پر ھندستاني واپارين جو حصو رھيو. ارڙهين صديَء 
۾ عربي سمنڊ جي ٻن بندرن دبئي ۽ ابوظھبي 
بشايئر، بندر عباس تائين ان کان اڳتي روس جي 
حدن اندر استرا خان ڀرسان تبت ڪئپسين سمنڊ 
تائين آمدرفت جاري رھي. سنڌي ھندو واپارين وٽ 
ناڻي جي مٽاسٽا ۽ دنيا جي ڪنڊ ڪڙي تائين 
رقمون پھچائڻ الِء ھڪ مربوط نظام ھو جنھن کي 
ھنڊي چوندا ھئا. ھن نظام تحت ھندستان جي 
ڪھڙي به خطي مان دنيا جي ڪنھن به کنڊ تائين 
پئسا منتقل ڪري سگھبا ھئا. ھندستان مان اھي 
پئسا جيڪي پرڏيھ منتقل ڪرڻا ھئا اھي 
ھندستاني شاھوڪار جي حوالي ڪندا، شاھوڪار 
انھن مان پنھنجي ڪميشن طئي ڪري پئسن 
موڪلڻ واري ماڻھو کي ھڪ ڪاغذ جو ٽڪرو 
نشانيَء طور ڏيندو ھو، اھو گھربل ملڪ اندر واپاري 
ان ملڪ جي ايجنٽ کي اھو ڪاغذ جو ٽڪر 
نشانيَء طور )ھن کي قديم دور جو پاسورڊ چئجي ته 
غلط نه ٿيندو( ڏيندا ھئا ۽ گھربل رقم وٺندا ھئا. 
انگريزن جڏھن ھندستان تي قبضو ڪري ورتو، ان 
جي باوجود ھو دنيا جو واپار ان مروجه ھنڊي ذريعي 
جاري رکيو جيستائين ھنن باقائدي خزاني، آفيس ۽ 

 بئنڪن جي نظام کي مروج نه ڪيو.
ُڪمپينُجيُ ُانڊي  ُايسٽ ُجو ُانگريزن ُ۾ ھندست ن

 ن يلُتيُق بضُٿيڻُس نُڇ ُٿيو؟
ارڙهين صديَء ۾ دنيا ۾ وھنج واپار کي سمجھڻ 
وارا اھو سمجھي چڪا ھئا ته ھندستان جي معيشت 
جو يورپ جي معيشت تي سڌو سنئون اثر پوي ٿو، 
تنھنڪري ھنن چاھيو ته دنيا جي معيشت کي 
پنھنجي ھٿ ھيٺ رکجي ۽ فائدو حاصل ڪجي. 
ھندستان جو واپار صدين کان دنيا جي سڀني خطن 
سان ھلندڙ رھيو، پر گورن جي اچڻ کانپوِء اھو 
گھٽجندو پئي ويو جيڪو انگريزن جي 
ڪالونائيزيشن کانپوِء ھندستان اندر واپاري ڌڙا اڀريا 
انگريزن دنيا سان واپار پنھنجي مقصدن جي حصول 
خاطر پنھنجي نگرانيَء ھيٺ ھالئڻ پئي چاھيو، پوِء 
اوڻيھين صديَء کان اڳ ئي دنيا ۾ واپار جو نظام 
بنئڪن جو نظام جيڪو ھندستاني واپارين دنيا جي 
واپارين سان گڏجي ٺاھيو ھو، خود ايسٽ انڊيا 
ڪمپني مجبور ٿي پئي ھئي ته اھا ان کي جاري 
رکي ھڪ ليکڪ جيڪو محقق به آھي سندس نالو 

ھن   Claude Markovitsآھي ڪالڊ مارڪووٽز

پنھنجي ڪتاب ۾ لکيو آھي ته شڪارپور ۽ 
حيدرآباد جا سنڌي واپاري بنھ مختلف ۽ تيز ھوندا 
ھئا جيڪي سڄي دنيا ۾ ناڻي جي مٽاسٽا ۽ 
پھچائڻ جا ماھر ھئا جن تي اعتبار ڪندي سڄي 
دنيا جا پرڏيھي واپاري سندن خدمتون حاصل ڪندا 
ھئا، جنھن زماني ۾ سنڌ جو واپار ڪنڌار سان ھو ته 
دراني سنڌ تي ڪاھي آيا ۽ اچي اتر سنڌ تي قبضو 
ڪيائون سندن مقصد سنڌ جي ڦرلٽ کانسواِء ٻيو ڇا 
پئي ٿي سگھيو. ھنن پنھنجي حڪمرانيَء جي دور 
۾ ڪنڌار سان گڏجي خوب پئسو ڪمايو. سنڌ ۾ 
دراني جو زوال آيو ته گورن پھريان ناڻي جي مٽاسٽا 
الِء پھريان پنج يا ڇھ سال ان ساڳي نظام کي رائج 

 Treasuryع ۾ انگريزن هڪ 2892رکيو، پر سن 
System  جوڙيو ۽ ملڪ کي ھالئڻ الِء ملڪ اندر

شاھوڪار ۽ صراف طبقي کي پابند ڪيو ته ھو 
انگريز فوجن جي خرچ پکي الِء خزاني ۾ رقم جمع 
ڪرائين. دنيا اندر ھندستاني واپارين جو حصي 
گھٽ ٿيڻ جو سبب سندن ڪوتاھي ڪونه ھئي، پر 
گورن جي اچڻ کانپوِء سندن سڄي سسٽم کي 
تبديل ڪرڻ جي ڪري ھو گورن کي مڌيه پرديش 
جي اندر ڏکڻ اوڀر طرف آھي جيڪو بادشاھ )ڀوجا 
اجين( جي حڪمراني تحت ھو، اتي ُپست ڪڻ 
)ڏوڏي( جو فصل ٿيندو ھو، انھن جي ڪاروبار ۾ 
سڀ کان وڌيڪ منافعو ڪمايو ويندو ھو، ان کي 
جاري رکڻ الِء اتان جا شاھوڪار مارواڙي ۽ گجراتي 
ھارين کي ايڊوانس رقم ڏيندا ھئا ته ھو آفيم جي 
ٺاھڻ واري ُپست جي ڏوڏيَء جي پوکي جاري رکن. 
انگريزن جا سھولتڪار جيڪي ڪلڪتي ۾ رھندا 
ھئا اھي خود چاھيندا ھئا ته اھو ڪاروبار جاري 
رھي، ان کي ملڪ کان ٻاھر اسمگل ڪرڻ جو ڪم 
وري ممبئي ۽ احمدآباد جا واپاري ڪندا ھئا. اھا 

 Damanڊرگ ڪاروان ذريعي پورچوگيزن جي بندر
and Diu   جي ذريعي چين ڏانھن اماڻي ويندي

ھئي، ايسٽ انڊيا ڪمپني ان ۾ ايتري مداخلت 
ڪئي جو ان کي ٻيھر نئين رستي ڏانھن موڙيو ويو 
ته جيئن پراڻن اسمگلرن جي ھڪ ھٽي ختم ڪئي 
وڃي. پوِء ھنن ان کي راجپوتانا ذريعي سنڌ جي 
رستي اسمگل ڪرڻ شروع ڪيو. ان ڪاروبار ۾ 
ڪنھن ننڍڙن واپارين جو ھٿ نه ھو بلڪه برطانيه 

جو ھٿ ھو ۽   Jardineجي وڏي بزنس ڪندڙ اداري
ڪجھ ھندستاني پارسي به ڀاڱي ڀائيوار ھئا. سن 

ع تائين ھندستان جو واپار 2221ع کان سن 2808
مڪمل طور تي انگريز سرڪار جي قبضي ۾ اچي 
چڪو ھو. انگريزن جڏھن ڪراچيَء جو جائزو ورتو ته 
کين اھو نظر آيو ته بندر ھجڻ جو فائدو برٽش انڊيا 
کي ملڻ گھرجي، جنھن ڪري کين ڪراچيَء کي 
مال موڪلڻ الِء بندر تيار ڪرڻو پيو. انگريزن 
پھريائين توجهه پنجاب ڏانھن راغب ڪئي جتان 
کين اناج گھڻو ميسر ٿي آيو، پوِء ھنن ھڪ اھڙي 
ترڪيب ڪئي ته سنڌ کي ممبئي سان جوڙيو، اھو 

ن a۾ ڪيو ته جيئن گورا اتا 2813فيصلو ھنن سن 
ويهي سنڌ تي ھر طرح سان راڄ ڪري سگھن ۽ 
برطانيا الِء مال ڪٺو ڪري سگھن. تنھنڪري ھنن 

سنڌ جي پوکيَء جي نظام کي بھتر ڪرڻ الِء 
ايريگيشن سسٽم تيار ڪيو ۽ جديد طرز تي 
ڪراچيَء جو بندرگاھ تيار ڪيو. پنجاب تائين 
ريلوي الئينون وڇائڻ جو انتظام ڪيو، جيئن مال 
جي پھچ ساري پنجاب مان ڪراچي بندر تائين 
آسان بڻائي سگھجي. جڏھن گورن کي ان نظام 
جوڙڻ مان سٺا نتيجا ملڻ لڳا ته پوِء ھنن سن 

ع ۾ ڪراچيَء اندر چيمبر آف ڪامرس جو 2812
بنياد وڌو. ڪراچيَء جو ڪاروبار جڏھن بھتر ٿيڻ 
لڳو ته ھندستان مان خاص ڪري ممبيَء مان پارسي 
سرمائيدارن ۽ ٺيڪيدارن ڪراچي اچڻ شروع ڪيو 
۽ پنھنجو ناڻو واپار ۾ انويسٽ ڪرڻ شروع ڪيو ۽ 
ڪراچيَء جي ڪاروبار ممبئي جي واپارين جي 
چاندي ڪري ڇڏي ھاڻي ته ممبئي مان يھودي 
واپاري گجرات جا ھندو واپاري پڻ ڪاروبار سانگي 
ڪراچيَء واسي ٿيا جن جي اچڻ کانپوِء ڪراچي جي 
اصلي واپارين کي ھڪ آرگنائزڊ ٽريڊرس سان مقابلو 
ڪرڻو پيو، جنھن جي پٺڀرائي خود ممبئي سرڪار 
ڪري رھي ھئي، جنھن ۾ برطانيه جا واپاري ادارا 

Firms .پٺڀرائي ڪري رھيون ھيون 
ُمسلم نُ ُ۽ ُھندو ُجي ُسنڌ ُحيدرآب د ُ۽ شڪ رپور

 واپ رينُمتعلقُڪجھهُتفصيل:
شڪارپور جا واپاري بخارا اندر ڪافي تعداد ۾ ويندا 
رھيا، ھو اتي ھڪ ٻه سال رھي واپس موٽي ايندا 
ھئا. اتي ھنن جو ھنڊيَء جي ڪاروبار ڪافي مشھو 
رھيو. جيئن ته سنڌ جي راڄڌاني ملتان تائين ھئي، 
تنھنڪري ملتان جا واپاري پڻ سنڌي سڏائيندا ھئا. 

شروف يا   Shroff'sجنڊيَء جي ڪاروبار ڪندڙن کي
سنڌيَء ۾ صراف ڪوٺيو ويندو ھو، اھڙي طرح  

يا شاھوڪار ڪري سڏيو ويندو   Sahukarبينڪ رکي
ھو. سنڌ جا صراف افغانستان، ايران ۽ وچ ايشيا جي 
پرڳڻي ۾ ڪافي آباد ھئا. افغانن پنھنجي تاريخ ۾ 

دڪان آھن  221ذڪر ڪيو آھي ته سندن ملڪ ۾ 
جيڪي ھندو شاھوڪارن ۽ واپارين جا آھن، جتي ھر 
قسم جو وکر وڪامبو آھي. انھن ۾ صراف ھنڊيَء 

ھئا. تاريخ  Money changer ،11وارا يا مني چينجر 
۾ لکيل آھي ته انھن ۾ تمام گھڻا شاھوڪار 
صرف شڪارپور مان ھئا جن جا ناال پڻ ڏنل آھن، 
جيت سنگھ، رام داس، دوارڪا داس، چمن داس، ديا 
رام لوھاڻا ۽ نارائڻ داس ڀاٽيا آھي. ڪتاب ۾ اھو 
به درج آھي ته جيت سنگھ ڏسڻ مان ئي ھڪ امير 
رک رکاُء وارو بينڪر لڳندو ھو ۽ رام داس ھڪ 
پڪو بي رياُء شاھوڪار لڳندو ھو، جيڪي 
ڪاروباري ڪاروان سينٽرل ايشيا کان ٿيندا 
افغانستان ڏانھن ويندا ھئا، انھن سان افغاني 

 Lohanisڪاروباري به ساڻ ھلندا ھئا جن کي 
لوهاڻي ڪوٺيندا ھئا. سنڌي واپاري انھن کي ڪجھ 
ڪميشن ڏيندا ھئا جن کي ھو ساڻ کڻندا ھئا انھن 
جو تعلق پشتو قبيلن سان ھو جيڪي اٺن جي 
ڪاروان کي سنڌ، پنجاب کان ڪابل تائين ڪاروان 

 جي نگهباني ڪندا ھلندا ھئا. 
 ...)هلندڙ(...  

*** 
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 ادب ۽ سماجيات

انسان جي ھن انمول ۽ 
انوکي سماج ۾ ٿيندڙ ھر 
قسم جي ڪار گذارين ۽ 
سرگرمين جا ھر دل ۽ ھر 
روح تي الڳ الڳ اثر ۽ 
عڪس اولڙا پوندا ۽ مرتب 
ٿيندا رھندا آھن. ھر روح ۽ ھر دل جي محسوسات 
۽ جذبات به الڳ الڳ ھوندي آھي، جنھن سبب 
ڪيفيتون به جدا جدا بڻجي پونديون آھن، پوِء 
چاھي اھي داخلي ڪيفيتون ھجن يا خارجي ھجن، 
پر ھر روح جون ريکائون ۽ ھر دل جون ڪيفيتون 
الڳ الڳ ھجن ٿيون، ڪيفيتن ۽ ريکائن جو 

سٻنڌ وري مزاجن سان منڊيل ھوندو آھي، 
بلڪه ڪيفيتون ئي مزاجن جو محور 
ھونديون آھن ۽ شعري سٽاُء فني 
مھارت سان ئي مزاجن ذريعي 
اکرن ۾ عيان ٿيندو آھي. 
شاعري، شعوري روشن شعاعن 
جي آڌار تي سوچن ۽ ويچارن 
کي سيني اندر سمجھندي 
پرکيندي ڇنڊي ڇاڻي ۽ روح 
جي رھ گذر تان عجب 
اندورني ڪيفيت ۾ روحاني 
ريکائن سان روشن ٿيل مدھم 
خيالن جي وڻندڙ رڌم ۽ خاص 
طرز تي گڻائتي اسلوب ۾ 

ُسندر ُسريلن لفظن ۽ 
عبارتن جي 

خوبصورت 
بيھڪ 

۽ 

ترتيب و ترڪيب ۽ َنرم ِمٺڙي دل ُلڀائيندڙ لھجي 
۾ ساڀائتي سڀاُء سان ِسرجي پنھنجا ُسندر خيال ۽ 
ُاتم ِويچار َونڊڻ سان ئي جنم وٺندي آھي. بلڪل 
ايئن جيئن َمن اندر جي ماڳ تي ُڏکن ُسکن جي 

بڻجي ڳوڙھن ۽ “ نِير”ڪيفيتن جو نِچوڙ نيڻن مان 
ُلڙڪن جي روپ ۾ َڳڙي پوندو آھي، تيئن ئي 
ذھني دماغي سوچن ِويچارن جي نِچوڙ ۾ انساني 
احساس ۽ جذبا شاعريَء طور روحاني ريکائن جيان 
ِوکري لفظن جي لبيس ۾ نِروار ٿي پوندي آھي ۽ 
گڏوگڏ شاعري سماجي آئيني ۽ آرسيَء طور به 
سڃاتي ويندي آھي، جيئن ڪا نگاھ ڪنھن 
دلڪش منظر تي پوندي آھي ته اتي ئي اتي ان 
جي ڇاپ دل جي آڪاش تي پئجندي 
آھي ۽ ان جو بيان عام طور 
تي عام لفظن ۾ نثر جي 
اسلوب ۾ بيان ڪيو ويندو 
آھي، پر ھڪ شاعر ان کي 
شعر و شاعريَء جي 
اسلوب ۾ اظھاريندو آھي 
۽ ان طرح اھو دلڪش 
منظر اکرن جي آئيني يا 
آرسيَء ۾ َپسائڻ جا َجتن 
ڪندو آھي ۽ اھا ئي 
سندس دلفريب ۽ دل 
ُڇھندڙ ُجستجو ھوندي 
آھي، جا ھر 
محسوس ڪندڙ 
َمن تي اھو 
دلڪش 

منظر ِچٽي ڇڏيندي آھي. بالشڪ شعر جي ِسٽن 
۾ آئيني ۽ آرسيَء طور شاعر جي فِطري عڪاسي 
۽ سندس سندر سوچن ۽ اتم ويچارن ۽ آسن 
تمنائن جا اولڙا پسي سگھجن ٿا. شاعريَء جي 
سرچشمي جي ُم  نار شاعريَء جي بنيادي صنف 

ئي آھي ۽ ھِيئت جي لحاظ سان ڏسبو ۽ “  نظم”
غور ڪبو ته نظم شاعريَء جي سمورين صنفن جي 
سرموڙ ۽ َمھندار صنف آھي ۽ ان ِڏس ۾ محترم 

نظم عربي زبان جو لفظ ”ظفر عباسي لکي ٿو ته 
آھي جنھن جي لفظي معني  آھي، ھڪٻئي سان 

“. پوئڻ”ملڻ يا مالئڻ، جڏھن ته لغوي معني  آھي 
شاعريَء جي ھن صنف ۾ خيالن، لفظن توڙي رڌم 
۽ موسيقيَء ُسر ۽ َلئي تي ھڪڙي قسم جي 

)خوبصورت اڻت ڪئي ويندي آھي ( ان مان 2“. 
نظم جي نظميت ۽ لفظيت بابت پتو پوي ٿو نظم 
جي موسيقيت سان ڳانڍاپي بابت به پروڙ پوي ٿو 
۽ نظم جي شيريني ۽ شائستگيَء جو پڪو پختو 
اھڃاڻ ملي ٿو. ان ِڏس ۾ وڌيڪ ثبوت ۽ ثابتي 
ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي قديم سنڌي شاعريَء 
بابت تحقيقي خيالن مان به ملي ٿي. ڊاڪٽر نبي 
بخش بلوچ جي کوجنا ۽ جاکوڙ ذريعي تاريخ جي 
تھ خاني مان ظاھر ٿيل سنڌي ٻوليَء جي قديم 
منظوم خزاني ۽ شاعريَء جي فني فڪري ھيئت ۽ 
بيھڪ يا سٽاُء تي سندس ڪيل ڇنڊ ڇاڻ، نظم ۽ 
بيت جي گھاڙيٽي جي ڪيل پرک پروڙ ۽ تحقيقي 
روايتن جي جاچ جوڙ تي ڪيل بحث مان اھو چٽو 

سنڌي شاعريَء جي شروعات ”۽ پڌرو ٿئي ٿو ته 
نظم سان ٿي آھي ۽ بيت جو به بنيادي تعلق 
نظم سان ئي آھي ۽ ٻئي ھڪ ئي دور يعني 

( ان 9“. )سومرا دور يا ان کان ٿورو اڳ وجود ۾ آيا
مان اھو پڌرو ٿئي ٿو ته شاعريَء جي مڙني صنفن 
جو فني توڙي فڪري طور بنياد شاعريَء جي 
ُم  صنف نظم مان ئي ٿيو ۽ نظم سڀ 
کان پھرين وجود ورتو، پر بيت به تنھن 
دور ۾ ئي جنم ورتو ۽ سنڌ جو برک 
اديب ۽ محقق محترم 
شمشيرالحيدري نظم جي ابتدا ۽ 
فني گھاڙيٽي بابت لکي ٿو ته 

سنڌي شاعريَء جي عظيم الشان ”
صنف، نظم، جيتوڻيڪ پنھنجي 

 سيدُمرتضٰيُڏاڏاهي َُجيُنظمُتيُحتقيقيُ۽ُتنقيديُنگ هه
 

 ع مل 

تحقيق ۽ تحرير: 
 عابد مهيسر

 )حصو پهريون( 
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موجوده وصف جي لحاظ کان ويھين صديَء ۾ 
مغربي ادب جي اثر جي پيدائش آھي، پر ان کان 
گھڻو اڳ ڪي اھڙيون صنفون نظر اچن ٿيون، جن 
مان ڪن ۾ نظم جي ھاڻوڪيَء وصف جي 
موضوع جا ۽ ڪن ۾ ھيئت جا اھڃاڻ ملن ٿا. 
ھيئت جي لحاظ اھي سڀ ان وقت جي نظم جون 
صورتون آھن، جن مان ڪن کي موضوع جي 
خصوصيت سبب ڌار ڌار ناال ڏنا ويا آھن ته ڪن 
کي مصراعن جي تعداد موجب الڳ الڳ فني نالن 

)سان سڏيو ويو آھي. ( مطلب ته شاعريَء جي 1“ 
سمورن صنفن کي شاعريَء جي البيلي صنف 

مان ئي وجود مليو، پوِء ڪي صنفون فني “  نظم”
مان ُاسري نڪتيون جيئن گيت، “  نظم”طور 

ڪافي ۽ وائي وغيره ته ڪن صنفن وري فڪري 
مان جنم ورتو، جن ۾ غزل به شامل “  نظم”طور 

آھي ۽ اڄ جي جديد شاعريَء ۾ جي ڏسبو ته بيت 
سان گڏ نظر ايندو ۽ نظم سان “  نظم”فني طور به 

گڏ ئي بيت جو جنم ٿيو. ان حوالي سان محترم 
ميمڻ ڊاڪٽر عبدالمجيد سنڌي تحقيق جي روشني 

تاريخي لحاظ کان بيت جا نمونا ”۾ لکي ٿو ته 
اسان کي سومرن جي دور کان ملڻ شروع ٿين 

)ٿا. ( ان روايت مان ان طرف اشارو ملي ٿو ته 1“ 
بيت سومرا دور ۾ موجوده بيھڪ ۾ ظاھر ٿيو ۽ 
لکت ۾ به سڀ کان پھرئين سنڌي شاعريَء جي 

ئي مليو آھي، مطلب ته “  نظم”۽ “  بيت”صنف 
نظم ۽ بيت ساڳئي ئي دور ۾ جڙي پڌرا ٿيا آھن 
۽ نظم مان ئي بيت کي وجود مليل ٿو ڀانئجي، 
پر پوِء به ٻئي انفرادي طور الڳ صنفن ۾ ڄاتا 
سڃاتا وڃن ٿا. موجوده صورت وارو بيت لکت ۾ 
سڀ کان پھرئين قاضي قادن جي شاعريَء ۾ مليو 
آھي، باقي فني حوالي سان شاعريَء جي بنيادي 

کي چئي سگھجي ٿو. ڇاڪاڻ ته “  نظم”صنف 
شاعريَء جي سمورين صنفن جو تاڃي پيٽو سڀ 

سان ئي ڳنڍيل آھي ۽ “  نظم”کان وڌيڪ ۽ گھرو 
ان ڪري اھو چوڻ مناسب ۽ موزون آھي ته 

ئي “  نظم”شاعريَء جي سرچشمي جو بنيادي نار ”
آھي ۽ باقي صنفون ان )نظم( نار جون ڇاڙھون يا 

ان طرح شاعريَء جي ٻين “.  شاخون ۽ وھڪرا آھن
کي ئي فني حوالي سان مرڪزي “  نظم”صنفن ۾ 

حيثيت حاصل آھي ۽ شاعريَء جي ٻين صنفن 
سان نظم جو به ٿورو گھڻو فني ڳانڍاپو نظر اچي 
ٿو. خاص طور تي غزل، ڪافي ۽ گيت/ڪالم 
سان ھڪ جھڙائپ نظر اچي ٿي. جيئن سنڌي ادب 
جو نامور نقاد ۽ ليکڪ محترم تاج جويو ان حوالي 

ولي محمد دائود پوٽو )مرحوم( جا ”سان لکي ٿو ته 
“ )گيت نظم جي فارم )گھاڙيٽي( ۾ رچيل آھن.

سرڪش سنڌي جي ”( يا وري اڳتي لکي ٿو ته 0
غزلن تي نظر وجھبي ته ڪيترن غزلن ۾ نظم وارو 
خاص رنگ ۽ لھجو موجود آھي، بلڪه اھي غزل 

( اھا ئي ڪيفيت ۽ فني طرز عابد 1“ )نظميه آھن.
نياز ميمڻ جي سنڌي توڙي اردو غزل ۾ نظر ايندي 

يعني عابد نياز ميمڻ جو به سنڌي ۽ اردو غزل 
نظيمه غزل آھي. ان مان اھو به پڌرو ٿئي ٿو ته 
نظم ئي شاعريَء جي ٻين صنفن الِء ميدان ميسر 
ڪري ٿو يا وسعت ارپي ٿو ۽ فني طور ٻين صنفن 
کي ٽيڪ يا سھارو ملي ٿو. پنھنجي وقت جا 
مڃيل شاعر به شاعريَء تي طبع آزمائيَء دوران 
يقينن شاعريَء جي صنفن جي بنيادي فني طرزن يا 
گھاڙيٽن تي نواڻ نروار ڪرڻ يا تجربا ڪرڻ جا 
آرزومند به ھوندا آھن ۽ ان سان شاعريَء جي 
مذڪوره صنفن کي اوج عروج عطا ٿيندو، وسعت 
۽ وقعت به ملندي. نظم جو نظم و ضبط، رڌم 
طرز ، ترنم ۽ سڀاويڪ ڀريو سٽاُء فني طور نظم 
کي سونھن سندرتا ۽ جوت جوڀن بخشي ٿو. نظم 

“ جامع لغات سنڌي”جي لفظي معني  ۽ مفھوم 
ڌاڳي ۾ ”مطابق ڪجھ ھن ريت پڌرو ٿئي ٿو ته 

پوتل موتي، َلڙي، َسِر، ڏورو، ڌاڳو، انتظام، 
بندوبست، آرائستگي، موزون ڪالم، شعر. يعني 
اتم ويچارن ۽ سندر خيالن جي موتين جي مٺڙن 
لفظن ۽ سھڻي سٽاُء سڀاُء ۾ رڌم سان پويل مالھا، 
جا پڙھڻ يا ٻڌڻ سان ئي روح نگر ۾ سون رتيون 
“ ريکائون وکيري ۽ گھڙيَء پل ۾ ئي من اندر

موتين مالھا، جا نھايت ئي بندوبست سان پوئبي 
ته ان جي سونھن جو نِکار پائڻ واري جو َمن َمسرور 
ٿيندو، ايئن ئي معياري گيت يعني شعر جي 
اسلوب يا روپ ۾ ڀلوڙ ويچار سھڻن َمن ُمھڻن 
خيالن کي موتين جي َلڙي جيان ِسرِجي ڏور ۽ 
ڌاڳي ۾ سٽاُء ۽ خوبصورتي سان رڌم ۽ طرز واري 
شگفتگي يعني آرائستگي سان پوئي ھڪ سندر 
مالھا جا پوئڻ يا پائڻ سان من تي واسو ڪري 
وجھي ۽ دل جي دنيا سميت روح جي واديَء تي 
حسناڪين جو ورکاُء پنھنجي ھڳاُء سميت برپا 
ڪري ۽ گھڙيَء پل ۾ ذھني سرور ارپي ڇڏي ٿي 
۽ روحاني ڪيفيت جون سون رتيون ريکائون پوري 
شرير تي وکيري وجھي ۽ من کي سرور محسوس 
ڪرائي ٿي. ايئن ئي نظم جو روح ۽ دل سان سچو 

 ۽ اتم نڀاُء ٿئي ٿو.
جيئن سيد مرتضى  ڏاڏاھيَء جي ھن نزاڪت ۽ 
نفاست ڀرئي نظم جي ڪجھ سٽن مان َمن کي 
ُسرور محسوس ٿئي ٿو ۽ فني طور نظم جي صنف 
جي سمورن ڳڻن سان َسرشار ۽ فڪري طور دلي 
تسڪين آميز پھلوَء سان سلھاڙيل ِويچاَرن سندي 

 وسعت ارپيندي محسوس ٿئي ٿو:
 اس نُ۾ُئيُوف ُن ھي،ُزم نيُ۾ُوف ُآھي،
 اس نُئيُبيوف ُآھيون،ُُزم نوُب وف ُآھي.
 زم نوُاڄُبهُس ڳيوُآ،ُاھوُآدمُحواُوارو،
 زم نوُاڄُبهُس ڳيوُآ،ُحممدُمصطفٰيُوارو.
 زم نوُاڄُبهُس ڳيوُآ،ُعليُاملرتضٰيُوارو،
 زم نوُاڄُبهُس ڳيوُآ،ُح سنيُوُف طمهُوارو.
 مگرُافسوسُانس نُ۾ُنهُاڄُخوفُخداُآھي،
 اس نُئيُبيوف ُآھيون،ُزم نوُب وف ُآھي.

نظم مان موسيقيت ۽ نغمگي سان گڏوگڏ 

سڀاويڪ سٽاِء رڌم ۽ روح پرور حسناڪي َمَن کي 
 َمسرور ڪري ڇڏيندي آھي.

ان ِڏس “  گرامي”ناميارو اديب محترم غالم محمد 
ته محض نازڪ خياليَء ۽ “  نظم”۾ لکي ٿو ته 

طبعي تفريح الِء گھڙيو ويو، ان ۾ مختلف صنفن 
 (3.“ )کي پيدا ڪيو ويو 

سيد مرتضي  ڏاڏاھيَء جي نظم ۾ اسان کي نظم 
جي فني مثبت پيرا سان گڏوگڏ سماجي حالتن جي 

 چٽسالي نظر اچي ٿي، سندس ھن نظم ۾:
 رئ ريُٿيُم ني،ُکالئيُٿيُم ني،

 دني ُ۾ُنهُڇ ،ُڇ ،ُڪرائيُٿيُم ني.
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 شبُوُروزُھرُڪنھنُڊوڙُآھي،
 ڪٿيُم ٺُمورڳوُڪٿيُگوڙُآھي.
 ڪٿيُکوٽُبلڪل،ُڪٿيُکوڙُآھي،
 عجبُپ ڪُپرورُسنديُجوڙُآھي.
 لکنيُرازُخودُ۾،ُلڪ ئيُٿيُم ني،
 دني ُ۾ُنهُڇ ،ُڇ ،ُڪرائيُٿيُم ني.

ھڪ شاعر پنھنجي دور ۽ وقت جو ھڪ نمائنده 
ڪردار ھوندو آھي، ان ڪري سندس سوچون ۽ 
خيال پنھنجي سماج ۽ معاشري جي اردگرد ۽ 
ڦرندڙ حالتن تي منقول ھوندا آھن ۽ سماجي 
ناقدرين ۽ بيثباتين سبب جڙيل معاشرتي حالتن 
سبب مفلسي ۽ بيڪسيَء جي ڪارڻ انساني وجود 
جي نظر به پنھنجي ضرورتن ۽ گھرجن سان واڳيل 
۽ ِوڳوڙيل ھجي ٿي ۽ پيٽ جي ُب  کي مانيَء 
جي ئي ڳوالھ ھجي ٿي ۽ ان طرح گھڻو ڪري 
چوويھ ڪالڪ ئي روزي رزق جو فڪر ھجي ٿو ۽ 
ماني ئي کيس گھڻو ڪجھ َڪرائي ٿي ۽ اھو 
ڪجھ به ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿي، جيڪو 
ڪڏھن ڪڏھن سندس دل نه چاھيندي آھي، پر 
پيٽ جي باھ اجھائڻ الِء اھو ڪجھ به ڪرڻو پوندو 
آھي، جيئن سنڌيَء ۾ مشھور چوڻي آھي ته: 

يعني روزي رزق الِء ھٿ “  حيلي رزق بھاني موت”
پير ھڻڻو پوندو آھي تڏھن ئي پيٽ جي پوري 
ڪري سگھبي. باقي جڏھن زندگيَء جا ڏينھن پورا 
ٿيندا ته ڪنھن نه ڪنھن بھاني موت اچي 
ڪڙڪندو ۽ حياتيَء جو سفر پورو ۽ اھو ته زندگيَء 
جو وجھ وڙ آھي ۽ دنيا جھان جو فطري رنگ به 
آھي ۽ ھڪ شاعر به ان ذھني ڪيفيت ۽ خيال کي 
ڏسندي ئي پرکي وٺندو آھي ۽ پوِء مناسب لفظن 
جي لبيس سان اظھاريندو آھي. شاعر جي ڏاھپ 
بيان ڪندي سنڌي ادب جي نامياري نقاد ۽ 

شاعر ”مانائتي محقق محترم تاج جويو لکي ٿو ته: 
فطرت جو عڪاس ۽ سونھن ۽ سچ جو پارکو آھي، 
سماج جي ڪوجھائيَء کي ڏسي ۽ محسوس 

( 2“ )ڪري ان ۾ سونھن ڀرڻ شاعر جو ڪم آھي.
علم جو تعلق انسان سان ئي ھجي ٿو ۽ ادب جو 
ربط انساني زندگيَء سان جڙيل آھي، علم شعور 
۽ آگاھيَء جي عالمت طور انساني روح سان واڳيل 
ھوندو آھي ۽ کيس فطري َرنگ ۽ رخ، ذھني 
ُسجاڳيَء سان محسوس ڪرائيندو آھي ۽ ادب وري 
انساني ڪردار ۽ اخالق جو اھڃاڻ ھجڻ سان گڏ 
انساني وجود جي ڪارگذاريَء جو فطري دفتر پڻ 
ھوندو آھي. ان ڪري شاعري به انساني خيالن ۽ 
ويچارن ونڊڻ جو فطري ذريعو ۽ وسيلو ھوندي آھي 
۽ شاعر جيئن ته فطري رنگن ۽ سونھن جو 
سڃاڻيندڙ ۽ چاھيندڙ ھوندو آھي، ان ڪري ھو 
پنھنجن خيالن ۽ ويچارن کي پنھنجي ڏات ۽ ڏانُء 
سان سھڻي کان سھڻي ترتيب ۽ ترڪيب ۾ 
پنھنجي پوري سماج آڏو پيش ڪندو آھي. جيئن 
سپنا ۽ سوچون زندگيَء جي سفر جو ذريعو ۽ 
ُاميدون ُامنگون وقت جي ِوکن جا دڳ ۽ وڳ ھوندا 
آھن، ايئن شعوري سھائتا ئي زندگي ۽ سماج جي 

ھر رخ طرف ھڪ شاعر ۽ سلجھيل فرد جو ڌيان 
مرڪوز ٿيڻ جو ڪارڻ بڻجندي آھي. جيئن ھڪ 
گھر ۾ زال ۽ مڙس جي پاڻ ۾ طنز ۽ مزاح ۾ يا 
سنجيده ڳالھ ٻولھ ٿيندي ھڪ شاعر جو ڌيان ان 
گڏجاڻيَء طرف وڃي ٿو ته ھو ان سڄي منظر کي 
پنھنجن الکائتن لفظن ۾ رچي ٿو ۽ ھڪ لحاظ 
سان شاعر کي مصور يا نقاش به چئي سگھجي 
ٿو. ڇو ته شاعر به پنھنجي ذھني ڏاھپ سان 
سماجي سندرتا ۽ معاشرتي لقاُء ۽ منظر کي 
نھايت ئي جٽادار رنگن ۽ رمزن واري ادائگيَء سان 
ادا ڪري ٿو، جيئن سيد مرتضي  ڏاڏاھيَء جو ھي 

 نظم:
 -مڙس

 ب ُمالحظ ُب ُادب،ُايُب وف ُبيگمُسالم

 -زال
 ڇ ُچوانُبيُمھلُموقعيُآئونُوعليڪمُسالم

 ڪ نهُوانديُآھي نُوي ي،ُجوُٻڌانُقص ُڪالم
 -مڙس

 اڄُوريُڪرڻوُاوھ نُس نُھڪُضروريُعرضُآھ
 ورنهُڪ ُغ يتُآُمونُکيُ۽ُنهُڪوُئيُغرضُآھ

 منھنجيُخدمتُڀيُڪرڻُآخرُاوھ نُجوُفرضُآھ
 پي رُجيُڳ ھلنيُڪرڻُجوُمونُکيُاصليُفرضُآھ
 پيوُسڙانُآئونُصدوريُتنھنجيُِسڪُ۾ُصبحُش م

 ب مالحظ ،ُب ُادب،ُايُب وف ُبيگمُسالم.
 -زال

 آھنيُسورنُ۾ُسدائني،ُچئوُڀالُم نُڇ ُڪري ن
 ح لُپنھنج ُپيوُوڃ ئني،ُچئوُڀالُم نُڇ ُڪري ن

 پيوُقصنُس نُڪنُک ئني،ُچئوُڀالُم نُڇ ُڪري ن
 مدتنُک نُپئيُاچ ن،ُسڻنديُاوھ نُج ُخي لُخ م
 ڇ ُچوانُبيُمھلُموقعي،ُآئونُوعليڪمُسالم.

زال مڙس جي عام زندگيَء ۾ ان قسم جي ڳالھ 
ٻولھ ٿيندي رھندي آھي، جڏھن سندن مزاج ۽ 
ذھني ڪيفيت مناسب ۽ مثبت سوچن سان 
سلھاڙجي خوش مزاج رويو ۽ رِوَش بڻجندي آھي. 
تڏھن پريت ۽ پيار کيس دلي ۽ روحاني طور 
ھڪٻئي جي وڌيڪ ويجھو آڻي کانئن اھڙا اظھار 
ڪرائيندا آھن. اڪثر ڪري جيون ساٿين ۾ پيار 
ڀريا تڪرار ۽ ٽڪراَء به ٿيندا آھن ۽ وري دلين جي 
نرمي ۽ پريت کين پيار ۾ پرچائي ھڪ ڪري 
ڇڏيندو آھي جيئن ان ذڪر ڪيل نظم جي 

 پڇاڙيَء ۾ سيد مرتضي  ڏاڏاھي لکي ٿو:
 -مڙس

 آھُمنھنجوُڏوھُڪھڙو،ُاچُتهُپرچونُپ ڻُم،
 -زال

 ويوُرس موُجنگُجھيڙو،ُاچُتهُپرچونُپ ڻُ۾،
 -مڙس

 تونُھجنيُم نُتوس نُڀيڙو،ُاچُتهُپرچونُپ ڻُ۾،
 -زال

 آھيُاڄُم حولُاھڙو،ُاچُتهُپرچونُپ ڻُ۾،
 -مڙس

 اچُم يُمرڪيُڪريون،ُڪوُمسرتنُجوُاھتم م،
 ب مالحظ ،ُب ادب،ُايُب وف ُبيگمُسالم،

 -زال
 سئوُدفع ُصدقيُوڃ ن،ُسئوُوارُوعليڪمُسالم،
ڻ ن،ُتنھنجوُسداُشريينُڪالم.  ش لُس ئنيُپئيُس 

ان َرسيلي رچناُء ۾ ماحولي نقش نگاري ذريعي 
ھڪ گھر جي اندروني ماحول ۽ گھر ڀاتين جي 
ڪيفيت بيان ٿيل آھي ۽ ٻن ُمُ  گھر ڀاتين جي 
ڳالھ ٻولھ بيان ڪيل آھي ۽ وري اڳتي ھلي نڻاڻ 
۽ ڀاڄائيَء جي گفتگو ان ئي فطري پيرايي ۾ سيد 

 مرتضي  ڏاڏاھي بيان ڪري ٿو:
 -نڻان

 آھي نُتنھنجيُآئونُنڻ ڻ،
 ڀ ڀيُپنھنجوُڌي نُڌار.

 -ڀاڄائي
 مونُاھڙيُگھرجيُڪ ن،
 توبھُتوبھُھ ِ ُنڻ ڻ.

 -نڻاڻ

 ليڪنُابتوُٿيوُامڪ ن،
 ڀ ڀيُپنھنجوُڌارُڌي ن.

 -ڀاڄائي

 آھيُتوکيُٿيوُخفق ن،
 توبھُتوبھُھ ِ ُنڻ ڻ.

نڻاڻ ۽ ڀاڄائيَء ۾ عمومن دنگ دنگل وڄندا رھندا 
آھن، خاص طور گڏيل ڪٽنب ۾ ان قسم جي 
ويڙھ جھيڙھ ٿيندي رھندي آھي، جنھن کي وقت 
جي شاعر جيئن ڏٺو، تيئن پيش ڪيو ۽ شاعر 
جيئن ته حساس دل ۽ جذباتي طبيعت رکندڙ 
ھوندو آھي. تنھنڪري سماجي اوڻائين سڻائين کي 
پنھنجي منفرد ۽ انوکي انداز ۾ پيش ڪندو آھي 
۽ ان نڻاڻ ۽ ڀاڄائيَء جي جھڳڙي جي پڄاڻي وري 
به اڪثر ڪري پرچاُء تي ٿيندي آھي. ڇو ته اڳ 
جي ڀيٽ ۾ ڪجھ شعوري سجاڳي ماحول ۽ 
معاشري اندر اچي چڪي آھي، جنھن سبب 
ڪٽنبن ۾ قرب ۽ محبت، لڳ لحاظ به ٿورو يا 
گھڻو موجود ھجي ٿو، سيد مرتضي  ڏاڏاھيَء جي ان 
نظم جو انت به نڻان ڀاڄائيَء ۾ پرچڻ سرچڻ سان 

 بيان ڪيل آھي.
 -ڀاڄائي

 -نڻاڻ

 -ڀاڄائي

 -نڻاڻ
 نغم ُڳ يونُٿيُرقص ن،ُڀ ڪرُپ يونُڀ ڀيُج ن.

 ...)هلندڙ(... 
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لڳو مون جيڪو ٻڌايو آھي اھو تون ان ڪري  
نٿو ٻڌائي سگھين جو تون ستو پيو ھئين. 
مون چيو سر آخر توھان ڇا ٻڌايو هو  ڇو جو 
منھنجي خيال ۾ ته ان کان سواِء ٻيو ڪو فرق 
ڪونھي. مون ٻڌايو ھو ته نثر ۾ اسان چوندا 
آھيون؛ ھو اچي ٿو. جڏھن ته نظم ۾؛ اسان 
اچي ٿو ھو. چئي سگھون ٿا، پر سر مير امن جي با  و بھار ۾ ته ھي 

قيوم صاحب ھڪ فرسٽ ايئر جي “  اچڻ ھن جو، وڃڻ ھن جو.”آھي: 
ڇوڪري مان اھا اميد نه پيو ڪري ته ان ڪجھ پڙھيو لکيو به ھوندو. 
مون ٻڌايو ھو ته نظم ۾ قافيو رديف ھوندو آھي ۽ نثر ۾ نه، پر سر 
توھان غالب جا خط پڙھو ان ۾ مقفي  عبارات به آهن يعني قافيا 
رديف موجود آھن، سر توھان مڃي وٺو نظم ۽ نثر جو بنيادي فرق اھو 
ئي آھي ته نظم ۾ وزن ھوندو آھي ۽ نثر ۾ وزن ڪونه ھوندو آھي... 
ڇا رول نمبر آھي  قيوم صاحب بيوس بڻجي چيو، نڪري وڃ 
منھنجي ڪالس مان. ھاڻ منھنجي قيوم صاحب جي ڪالس مان به 
نيڪالي ٿي وئي... ان ڏينھن کانپوِء مان ڪنھن به اردو جي ڪالس 
۾ ڪونه ويس. جڏھن داخال جو وقت آيو ته منھنجي داخال کي روڪيو 
ويو. ان الِء ته ٻن سالن ۾ منھنجا صرف چوڏھن ليڪچر ھئا. مان ڏاڍو 
پريشان ٿيس، ڊاڪٽر صاحب کي خبر پئي ته پنھنجي پي اي کي 

)اوۓ وکۓی ےب اامیین رکو ےت رسدم دا داالخ وجھباواونیں اردو چيائين 

ڀائي ڪا بي ايماني ڪر ۽ سرمد جي داخال  ڑپنھ دی یک ولڑ اے(
موڪل ھن کي اردو زبان پڙھڻ جي ڪھڙي ضرورت آھي  منھنجي 
داخال ٿي وئي ۽ آئون اردو ۾ ناپاس به ڪونه ٿيس، بلڪه تمام سٺين 
مارڪن سان پاس به ٿي ويس. ڊاڪٽر صاحب جيڪڏھن اھا بي 
ايماني نه ڪري ھا ته منھنجا ٻه سال ضايع ٿي وڃن ھا... اسان جو 
ھڪ دوست ڪاليج جي ھڪ ادبي تنظيم جو سيڪريٽري ھو، ھو 
ڪو بل منظور ڪرائڻ الِء ڊاڪٽر صاحب وٽ ويو، ھن حساب ڪتاب 
۾ گڙٻڙ ڪئي ھئي يعني بي ايماني. ڊاڪٽر صاحب ان کي صرف 
ايترو چيو، پٽ رٻڙ ته سٺو استعمال ڪرين ھا، وڃ ۽ بل درست ڪري 

 کڻي اچ.
اسان جڏھن ڪينٽين ۾ ڊاڪٽر صاحب سان گپ شپ ھڻندا ھئاسين 
ته ان ۾ ڪڏھن ڪڏھن پروفيسر به شامل ٿي ويندا ھئا. ھڪ ڏينھن 
ھڪ پروفيسر جيڪو ٻاھران نئون نئون پڙھي آيو ھو، ڊاڪٽر صاحب 
کي مرعوب ڪرڻ جي ڪوشش ۾ انگريزي ٻوليَء جا وڏا وڏا جناتي 
اصطالحات استعمال ڪندي مارڪسزم تي ليڪچر ڏيڻ شروع ڪري 
ڇڏيو. ڊاڪٽر صاحب خاموشي سان ٻڌندو رھيو ۽ جڏھن ھن پنھنجو 
ليڪچر ختم ڪندي ڊاڪٽر صاحب ڏانھن داد طلب نگاھن سان ڏٺو 
ته ڊاڪٽر صاحب ڪينٽين جي بيري کي آواز ڏيندي چيو، او يار ٿورو 
ھي کير ته گرم ڪري کڻي اچ. ڊاڪٽر صاحب ھڪ ئي جملي ۾ ان 
پروفيسر جي سڄي گفتگو جو جواب ڏيئي ڇڏيو، يعني انگريزي جي 
مقابلي ۾ پنجابي، ثقافتي مزاحمت، مداخلت، بيري کي يار چئي 
سڏڻ )انساني برابري( ۽ کير گرم ڪرڻ جي ڳالھ ڪرڻ، نمائشي ۽ 

ــــــــــــــــــــــ د  اســــــــــــــــــــــت
 ادبُ۽ُمس جي ت

 چوڻ 

ترجمو: خواجه غالم 
 علي کوساڻي

 

 )حصوُٻيون( سرمدُصهب ئي
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ڪتابي علم جي تڪبر کي عام زندگي جي 
 سچائي سان ھم ڪنار ڪرڻ ھو...

ان زماني ۾ ٽي وي نئون نئون آيو ھو، ماڻھو 
نشريات کان پھرين ٽي وي چالو ڪري ويھي رھندا 
ھئا ۽ بليڪ اسڪرين ڏسندا رھندا ھئا، ڪير ٽي 
وي تي ايندو ھو ته پاڙي وارا ته ڇا سڄو شھر ان کي 
سڃاڻي وٺي، پان وارو به چوندو سر رات مون توھان 
کي ٽي وي تي ڏٺو ھو. اسان جو ھڪ دوست جيڪو 
ان زماني ۾ ٽي وي ڪراچي تان ھڪ ڪوئيز 
پروگرام ڪندو ھو، الھور آيو، ھو تمام رک رکاُء 
وارو دانشور ھو، ھو پنھنجي مشھوري کي وڏي 
سنجيدگي سان ڏسندو ھو، ان جو خيال ھو ته ھن 
کي سڀ سڃاڻن ٿا ۽ ان جي دانشوري جو رعب 
سڀني تي پيل آھي. هن مون کي چيو ته سندس 
اتان جي دانشورن جي مالقات ڪرايان، مان ھن کي 
ڊاڪٽر صاحب وٽ وٺي آيس، ڊاڪٽر صاحب ان 

زماني ۾ ھڪ ادبي انسٽيٽيوٽ جو 
سربراهه ھو، ھو پنھنجي آفيس ۾ 
اسٽول تي ويٺو ھو ۽ ان جي ڦرڻ واري 
آفيسراڻي ڪرسي ھڪ ڪنڊ ۾ پئي 
ھئي، سندس آفيس ۾ ھڪ اسڪرين به 
ھئي جيڪا ڪمري ۾ پردي جو ڪم به 
ڏيندي ھئي. جڏھن اسان اتي پھتاسين 
ته مون آھستي سان دروازو کوليو، 
منھنجي پٺيان اچڪن ۾ جنھن جا ٻيڙا 
ڳچيَء تائين بند ھئا، اھا نستعليق 
شخصيت ان اميد سان بيٺل ھئي ته ڊاڪٽر 
صاحب ھاڻ ٽپ ڏيئي اٿندو ۽ سندس آڌر 

اسان جي  اوۓ سرمد،آجا آجاڀاُء ڪندو. 
اوۓ اکاک وتں وی دانشور دوست کي ڏسندي چيو، 

پٽ تون به اچ، ڊاڪٽر صاحب جي ان آ، ھگنل 
آڌر ڀاُء سان اسان جي شھرت جي شوقين 
دوست کي ھڪدم گمنامي جو اھڙو ڌچڪو 
لڳو جو ھڪ گهڙيَء الِء ته ھن کي پنھنجي 
ھجڻ تان اعتبار ئي کڄي ويو... ڊاڪٽر صاحب 

کي ظاھري ڏيکاُء، خوامخواهه جي نمائش ۽ خود 
پسندي بلڪل ڪونه وڻندي ھئي، ھو اھڙو مردم 
شناس ھو جو ھڪ نظر ۾ ماڻھو جي شخصيت جي 
اندر تائين لهي ويندو ھو، پر ان جو اظھار تمام 
خوبصورتي سان ڪندو ھو. اسان جو دوست جڏھن 
ڊاڪٽر صاحب جي ان جي مشھوري کان بي خبري 
جي رمز کي نه سمجھي سگھيو ته مون ٿورو ڳلو 
صاف ڪندي چيو، ڊاڪٽر صاحب ھي ٽي وي تي 

 ايندا آھن.
 او ھو معاف ڪجو مان ٽي وي ڪونه ڏسان... 

 او ڀائي چانهه کڻي اچ، 
 ھن پنھنجي پٽيوالي کي آواز ڏنو... 

ھاڻ ٽي وي جي دانشور صاحب الِء مسئلو پيدا ٿي 
ويو ته ھو ڊاڪٽر صاحب کي پنھنجي مشھوري ۽ 
دانشوري جو ڪيئن يقين ڏياري. پوِء ھن علي ڳڙھ 
جو ذڪر ڇيڙيو ۽ ڊگھي اپٽار ڪندي اھو رعب 
ويھاريو ته ھو علي ڳڙھ جي ڪيترو ويجھو رھيو 

آھي. ڊاڪٽر صاحب پنھنجي ميز جي خاني مان 
ھڪ ڪتاب ڪڍيو، جيڪو ڪنھن انگريز لکيو ھو، 
ڊاڪٽر چيو ڏسو ھي علي ڳڙھ يونيورسٽي تي تازو 
ڪتاب آيو آھي. ڪتاب کوليو ته پھرين صفحي 

 تي ڪتاب جو انتساب ھو، 
ڊاڪٽر نذير جي نالي، جنھن جو مقام منھنجي الِء “

ٽي وي دانشور حيران “  پنھنجي والد جھڙو آھي...
ٿيو. ھاڻ دانشور فيض صاحب سان پنھنجي دوستي 
جو ذڪر ڇيڙيو، چيو فيض آيو ۽ چيو، جان من ۽ 
فيض جا ڪجھ شعر ٻڌايا... ان تي ڊاڪٽر صاحب 
وري ميز جو خانو کوليو ان مان فيض جو ھڪ خط 
ڪڍيو ۽ اسان جي سامھون رکندي چيو، ڀئي فيض 
جو تازو نظم ڏسو، ھي اڄ ئي هن جو خط آيو آھي، 

دانشور اکيون ڦاڙي خط پڙھيو. پيارا نذير 
ھي مون ھڪ نظم 

لکيو 
آھي توھان ان کي ڏسو ۽ 
ٻڌايو ته ڪيئن آھي ؛ دانشور کان پنھنجو جان من 
وسري ويو ۽ فيض جي نيم ڊراپنگ به ختم ٿي. 
اوڏي مھل وري استاد دامن اچي ويو، استاد جو 
ڏيکاُء پھلوانن جھڙو ھو، ھو پاڻ ٻڌائيندو ھو ته 
جڏھن پاڻ ڪنھن مشاعري ۾ ويو ته منتظمين چيو، 
اسان توکي شاعر آڻڻ الِء چيو ھي تون پھلوان 

راں دنتوری ڪوٺي آيو آھين. استاد چيو، ھل  ذني 

ون

 

 استاد بيٺي بيٺي چيو: نه.. رپاٺا  اکئ
استاد ڪراچي مان مھمان آيل آھي. استاد مھمان 
دانشور کي ھڪ نظر ڏٺو ۽ ٻاھر نڪري ويو. ھي 
ڪير صاحب ھو  دانشور مون کان آھستي سان 
پڇيو، استاد دامن آھي، پنجابي جو تمام وڏو شاعر 
۽ فيض صاحب جو ويجھو دوست. مون به آھستي 
ٻڌايو... ان کان پھرين جو اسان جو دانشور دوست 
ھتان اجازت وٺي ڪنھن پان واري جي ڪئبن تي 

غريب ٻار گوڙ  )گنن ےگنم(وڃي، ڏھ ٻارھن 
ڪندا ڏاڍي بي تڪلفي سان ڪمري ۾ داخل ٿيا. 
ما ن آۓ وھۓ 

ھ
م

 ھۓی ذرا رھٹ ےک آان،اسی وےلی 
ب

)اوۓ 

ڊاڪٽر صاحب ٻارن ڏانھن ڏسندي چيو،  ںیھ(
ٻارن مھمان ڏانھن ٿوري مايوسي سان ڏٺو ۽ 
خاموشي سان واپس ھليا ويا. ھي ٻار ڪيئن ھتي 
آيا  حيرت زده دانشور پڇيو. ڪجھ نه. ھي ھتي 
ڦرڻ واري ڪرسي طرف اشارو ڪندي چيو جھولو 
لڏڻ ايندا آھن، پٺيان چنگڙ پاڙو آھي اهي اتي رھندا 
آھن، آئون ھنن جي ڪرڪيٽ ٽيم جو مئنيجر 
آھيان. ڊاڪٽر صاحب چيو ۽ اسڪرين جي پويان 
گم ٿي ويو، جتي ھن پنھنجي وهنجڻ جي الِء پاڻي 
جي بالٽي رکي ھئي، وهنجڻ جو آواز آيو ته حيران 
پريشان دانشور پڇيو، سرمد صاحب اھو ٻڌايو ته ھن 
ڊاڪٽريٽ ڇا ۾ ڪئي آھي  ڊاڪٽر صاحب جيئن 
ته ذوالجي ۾ پي ايڇ ڊي ڪئي ھئي، ان الِء مون ان 
 جو سليس ترجمو ڪندي چيو، علم الحيوانات ۾...

ڊاڪٽر صاحب جي درويش صفت چال چلت کان 
ڪجھ پروفيسر ناخوش به ھئا، ھو چوندا ھئا ته 
ڊاڪٽر صاحب ڪاليج جو ڊسيپلين خراب ڪري 
ڇڏيو آھي، انھن جي ذھن ۾ اڃان تائين گورنمينٽ 
ڪاليج جي پرنسپل جو تصور غالميَء جي دور واري 
انگريز جو ھو، گورنمينٽ ڪاليج ۽ ٻيا تعليمي ادارا 
انگريزن ميڪاولي جي تعليمي پاليسي تي ٺاھيا 
ھئا ۽ انھن جو مقصد باُبو پيدا ڪرڻ ھو، پر انھيَء 
ڪاليج مان اقبال ۽ پوِء راشد ۽ فيض به پيدا ٿيا، 
جن ان دور جي ڪلچر جي خالف مزاحمت ڪئي 
۽ ڊاڪٽر صاحب انھيَء روايت کي زنده رکڻ پيو 
چاھي... مون ھڪ ڏينھن ان جو ذڪر ڊاڪٽر 
صاحب سان ڪيو ته ان چيو، ڀائي ھڪ 
ڊسيپلين مليٽري ڊسيپلين ھوندو آھي جتي 
ڊسيپلين مٿان کان مسلط ڪيو ويندو آھي ۽ 
ھڪ ڊسيپلين ايوالو ھوندو آھي، معني  

ٿيندو آھي.   Evolveگرائونڊ کان شروع
نوجوان شاگرد ھڪ ٻوٽي مثل آھن، اسان کي 
انھن جي نشونما ڪرڻ کپي، انھن کي وڌڻ ويجھڻ 

 ڏيڻ گھرجي.
جو “  راوي”ايم اي ۾ مون کي ڪاليج جي رسالي 

ايڊيٽر ڪيو ويو. راوي جو نگران قيوم نظر ھوندو 
ھو. ھو ته ڏاڍو پيارو ماڻھو، پر ان کي شاگردن کي 
ذھني اذيت ڏيڻ ۾ ڏاڍو مزو ايندو ھو. منھنجي ان 
سان شروع کان ئي ڪجھ اڻوڻت ھئي. پھرين ته 
ھن مون کي اردو جي ڪالس مان ڪڍيو ھو ۽ پوِء 

“ راوي”جڏھن مون فرسٽ ايئر ۾ ھن کي ھڪ غزل 
الِء ڏني ته ان سڀني جي سامھون منھنجو ڏاڍو مذاق 
اڏايو ۽ ھڪ سفاڪ ٽھڪ ڏيندي چيو، ڏسو ٿورو هن 
کي. فرسٽ ايئر جي ڇوڪري کي، ھي پنھنجو پاڻ 
کي شاعر ٿو سمجھي، سوچيو ٿورو ڀال ھن کي 
راوي جي الِء غزل ڏيڻ جي ھمت ڪيئن ٿي  ھاڻ 
جيئن ته مان انھيَء راوي جو ايڊيٽر ھئس ۽ قيوم 
صاحب نگران ته اسان جو ڪو نه ڪو جھيڙو ته ٿيڻو 
ھو. نيٺ ھڪ ڏينھن ايڊيٽوريل تي ان سان 
بدتميزي جي حد تائين ٽڪراُء ٿي ويو. قيوم 
صاحب کي منھنجو لکيل اداريو سخت ناپسند ھو، 
ان ڪري ان کي ڇپڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ مون 
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کي سندس مرضي جي مطابق اداريو لکڻ الِء چيو، 
جنھن الِء مان بلڪل تيار نه ھئس. پوِء قيوم 
صاحب انتقامي ڪارروائي ڪندي مون کي راوي 
جي ايڊيٽر جي عهدي تان هٽائي ڇڏيو. معاملو 
پرنسپل وٽ پھتو، ڊاڪٽر صاحب بورڊ جي ميٽنگ 
سڏرائي، جنھن ۾ مون کي به سڏايو ويو، قيوم 
 صاحب توھان سرمد کي ڇو راوي مان ڪڍي ڇڏيو  
سر ھي تمام گھڻو بدتميز آھي، گستاخ ۽ ضدي 

 آھي، سامھون جواب ٿو ڏئي...

ع تي گورنمينٽ ڪاليج جي 2211نومبر  12
ڪانووڪيشن ۾ فيلڊ مارشل صدر ايوب خان کي 
مهمان خاص ڪري سڏرايو ويو. ڊاڪٽر صاحب 
پرنسپل ھوندي اسان ڪڏھن ڪاليج جي اندر 
پوليس ڪونه ڏٺي ھئي، ان الِء جو پوليس کي اندر 
اچڻ جي اجازت ڪونه ھئي، ان ڪري صرف ايوب 
خان جي گاڏي اندر آئي، ايوب سان گڏ پنجاب جو 
گورنر نواب ڪاال با  به ھو. تقريب شروع ٿي ته 
ڊاڪٽر صاحب ايوب خان کي مخاطب ڪندي تقرير 
جو آغاز يوئر ايڪسيلينسي مسٽر پريزيڊنٽ سان 
ڪيو، ان تي شاگردن ۾ ھڪ ڪاوڙ جي لھر ڊوڙي 
وئي، انھن جي خيال ۾ ھنن جي پرنسپل کي ھڪ 
ڊڪٽيٽر کي يوئر ايڪسيلينسي نه چوڻ کپندو ھو، 

انھن جو خيال ھو ته انھن جو پرنسپل ڪنھن به 
سياسي اقتدار رکندڙ شخص کان وڌيڪ عظيم 
آھي، ان ڪري جڏھن ايوب خان، نواب ڪاال با  
سان گڏ بخاري آڊيٽوريم جو افتتاح ڪري واپس 
وڃي رھيو ھو ته ڪاليج جي ڪنڊن پاسن کان انھن 
ٻنھي خالف نعرن جا وڏا وڏا آواز ٻڌڻ ۾ آيا، ايوب 
۽ گورنر ٻئي جلدي گاڏي ۾ ويھي ھليا ويا. انھيَء 
ھفتي راوي جو نئون پرچو آيو جنھن جي انگريزي 
حصي جو اداريو انھيَء تقرير جي حوالي سان لکيو 
ويو ھو، ايڊيٽر گهڻو ڪري مظفر عباس هو، هن 
ڊاڪٽر صاحب تي تنقيد ڪندي لکيو ته پرنسپل 
کي يور ايڪسيلينسي جي جاِء تي صرف مسٽر 
پريزيڊنٽ چوڻ گھرجي ھا، مٿان حڪم آيو ته ھي 
شمارو ضبط ڪيو وڃي، پر ڊاڪٽر 

صاحب 
 رسالو ضبط ڪرڻ کان معذرت ڪئي.

ڪجھ ڏينھن کانپوِء جڏھن مان حسب معمول 
ڪينٽين ۾ ويٺو چانهه پي رھيو ھئس ته ڊاڪٽر 

)اوۓ صاحب آيو، ھو تمام جلدي ۾ نظر آيو 

 رسدم وتں رچس انیپ رشوع رکدیت اے(
اوئي سرمد تو چرس پيئڻ شروع ڪيو آھي  مان 
حيران ته ڊاڪٽر صاحب مون کي ڇا پيو چوي. نه سر 

)اوۓ مون ته اڄ تائين چرس جي شڪل ناھي ڏٺي. 

نه تو  ںیھن وتں اج رچس دنیپا رایھ اںی(
اڄ چرس پيتو آھي... ھو اھو چئي ڪينٽين مان 
ٻاھر نڪري ويو. مون کي ھن جي ڳالھ تي ڪجھ 
شڪ پيو، مان اٿي ڪينٽين مان ٻاھر نڪتس ته 
ڏٺم تمام گھڻا ڇوڪرا ھڪ بليڪ بورڊ جي 
چوڌاري جمع ٿي رھيا ھئا، ويجھو آيس ته ڏٺم ان 
تي ڊاڪٽر صاحب جي ھٿ سان لکيل ھڪ پيغام 
ھو. هن کي گورنمينٽ ڪاليج مان بدلي ڪيو ويو 
ھو ۽ ھو شاگردن کي پرامن رھڻ جو پيغام ڏيئي 
ڪاليج مان ٻاھر نڪري ھليو ويو... ھڪدم مون 

کي سندس چرس واري ڳالھ ياد آئي. اسان فورن 
ڪالسن ۾ وڃي ڊاڪٽر صاحب جي ٽرانسفر جي 
خبر پھچائڻ شروع ڪئي ۽ ڇوڪرن ڇوڪرين کي 
ڪالس مان ٻاھر اچڻ الِء چيو. ڏسندي ڏسندي سڄو 
ڪاليج اوپن ايئر ۾ گڏ ٿي ويو. حڪومت جي 
خالف زوردار تقريرون ٿيون ۽ اسٽرائيڪ جو اعالن 
ڪيو ويو. ھر روز ڪاليج جا سڀ ڇوڪرا ڇوڪريون 
گڏجي احتجاج ڪندا نعره لڳائيندا ھئا. اسان جو 
پيُء اسان کي واپس ڪريو مون به ھڪ نعرن سان 
ڀرپور نظم لکيو، جيڪو ھر روز انھن جلسن ۾ 
پڙھيو ويندو ھو، ان جا ٻه شعر مون کي اڃان به ياد 

 آھن:
 ویکں ملع ےک رےتس ںیم ےھ دویار وکحتم،

وں ملع یک رگدن ہپ ےھ ولتار وکحتم،
 
 ک

 اقلت اک ںیھن وچر اک ڈاوک اک ںیھن،

ہی کلم امھرا ےھ الھوک اک 

 ںیھن۔۔۔۔

ياد رھي ته ان وقت جي ڊي 
ايس پي جو نالو ھالڪو ھو. 
ھي گورنمينٽ ڪاليج جي 
سڀ کان وڏي اسٽرائيڪ ھئي، 
جيڪا چار ڏينھن جاري رھي ۽ 
آخر نواب ڪاال با  کي 
گورنمينٽ ڪاليج جي طالب 
علمن کي انھن جو والد واپس 

 ڪرڻو پيو...
ڪافي سالن کانپوِء مان جڏھن 
گورنمينٽ ڪاليج جي ھڪ 
ڪانووڪيشن ۾ ويس ته پنھنجي 
سامھون ھڪ انتھائي بدشڪل 
ڪارو گيٽ ڏسي اچرج ۾ پئجي 
ويس، اسان جي زماني ۾ ھتي ھڪ 
خوبصورت سلور رنگ جو نازڪ 
قسم جو گيٽ ھوندو ھو جيڪو 
گهڻو ڪري کليل رھندو ھو. اندر 
ويس ته شاگردن کان وڌيڪ پوليس 
نظر آئي... پوليس  گورنمينٽ ڪاليج ۾   پرنسپال 
کان پڇيم ته ھن فرمايو وزيراعلي  تشريف فرما ٿيڻ 

 وارو آھي. 
 ته پوِء ڇا آھي  مون چيو،

ان تي ھو ٿورو گهٻراهٽ جو شڪار ٿي شرمندگيَء 
سان مرڪيو ۽ ماٺ ٿي ويو. ان تي مون ھن کي 
ايوب خان ۽ ڊاڪٽر صاحب جو واقعو ٻڌايو ۽ چيو 
اسان جي زماني ۾ ڪاليج جي اندر پوليس جي 
داخال بند هئي ۽ اسان اھو به برداشت نٿي ڪري 
سگھياسين ته اسان جو پرنسپل ڪنھن ڊڪٽيٽر 

 کي يوئر ايڪسيلنسي چوي، 
 ڇو سر  

ان الِء ته اسان جي الِء ڪنھن به اعلي  تعليمي اداري 
جو پرنسپل جو مرتبو حڪمران وقت کان مٿانهون 
ھوندو آھي، پر سر، ڏکيائي اھا آھي ته ان الِء ڊاڪٽر 

 نذير بڻجڻو پوندو آھي. 
 ...)پورو ٿيو(... 
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چوماسي جي برساتن سبب 
جتي ماڻهن جو هر حوالي 
سان تمام گهڻو نقصان ٿيو 
آهي. ُاتي هر جيَو وانگر 
ننڍڙن ٻارن به تمام گهڻو 
ڀوڳيو آهي. اسان وٽ 
سماجي بيهڪ ڪجهه اهڙي قسم جي آهي، جنهن 
۾ هر معصوم ُسورن ۾ آهي، پر خاص طور تي 
عورتون ۽ ٻار تمام گھڻيون تڪليفون ڏسن ٿا. 
اسان اڄ ُانهن ٻارن جو ذڪر ڪنداسين، جيڪي 
تازين شديد برساتن سبب تمام گهڻو متاثر ٿيا 

 آهن.
مختلف ادارن پاران جاري ڪيل انگن اکرن موجب 
تازين برساتن ۽ ٻوڏ سبب پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ 
هڪ ڪروڙ ٻار تمام گهڻو متاثر ٿيا آهن. جنهن ۾ 
بي گهر ٿيڻ، غذائي کوٽ جو شڪار ٿيڻ ۽ پاڻي 

 مان مختلف بيمارين جو پيدا ٿيڻ شامل آهي. 
ڪنهن به آفت کي وڏي ڄمار جو ماڻهو ۽ ننڍڙو ٻار 
الڳ الڳ انداز سان ڏسندا ۽ منهن ڏيندا آهن. وڏي 
ڄمار جو ماڻهو پاڻ کي اڳواٽ تيار رکندو آهي. 
جڏهن ته ننڍا ٻار خاموشي سان ڀوڳيندا آهن. ُهو 
پنهنجو درد ڪنهن کي ُٻڌائي به ناهن سگهندا ۽ 
کين ڪو سمجهي به ناهي سگهندو. اِهو وڏو الميو 

آهي. آفتن سبب ٻارڙن ۾ ڊپ ۽ اداسي پيدا ٿئي 
ٿي. آفتن سبب ٻارڙن ۾ مستقل نفسياتي بيماريون 

 به پيدا ٿي وڃن ٿيون. 
عالمي ادارن جي سروي موجب پاڪستان ۾ تازين 
برساتن ۽ ٻوڏ سبب ٻن مهينن کان به مٿي وقت 

ل  کان مٿي ٻار گهٽين ۾ ُبکون  12تائين 
ڪاٽيندي، ڪنهن به آرام ۽ ننڊ کانسواِء زندگي 

ع 9299ع کان 2213گهاريندا رهيا. پاڪستان ۾ 
ٻوڏون اچي چڪيون آهن. اِن جو مطلب  19تائين 

ڪيترائي غريب ٻار سالن جا سال ُکليل آسمان هيٺ 
زندگي گذارڻ تي مجبور آهن. سندن چوڌاري ُڪتن 
جي ڀئونڪ ۽ مڇرن جو آزار آهي. جيڪو سندن 
ُسورن ۾ ويتر اضافي جو سبب آهي. اهڙين تڪليف 
ڏيندڙ گھڙين ۾ کين ٻن ويلن جي ماني به نصيب 
نٿي ٿئي. اهڙين حالتن ۾ تمام گهڻا ٻار يتيم ٿي 
وڃن ٿا يا ڪي اڳ ۾ ئي يتيم آهن ته انهن 
ويچارن جو به ڌڻي سائين ڪونهي. اهڙين حالتن ۾ 
ٻار جنسي ڏاڍائي جو نشانو به بڻجن ٿا. ٻارن ۾ به 
ڇوڪريون وڌيڪ تڪليفون سهن ٿيون. افسوس جو 

 سندن درد کي محسوس نٿو ڪيو وڃي.
اهڙين آفتن ۾ ٻارن جو تمام گھڻو تعليمي نقصان 
به ٿئي ٿو. خاص طور تي اسان جهڙن سماجن ۾ ته 
تعليم اڳ ۾ ئي ترجيحن ۾ شامل ناهي، ُاتي ته 

اڃان به وڌيڪ نقصان ٿئي ٿو. ٻوڏ ۾ جيڪي ٻار 
دربدر ٿيا، انهن مان گهڻا ته اڳ ئي اسڪول ڪونه 
ٿي ويا، پر جيڪي ويا ٿي، انهن به وڃڻ ڇڏي ڏنو. 
جڏهن به ڪا آفت ايندي آهي ته اسڪولن مان ٻارن 
جو تعداد گهٽجي ويندو آهي. ٻه سال اڳ ڪورونا به 
وڏو نقصان ڏنو. ادارا بند ٿي ويا. ٻار پڙهائي ڇڏي 
ويا، وري هن مصيبت تباهي ڪري ڇڏي. اِهو اسان 
جو تمام وڏو سماجي نقصان آهي. ڇو ته اِهي ئي 
ٻار سڀاڻي وڏا ٿيندا. جيڪي هِن وقت کان ُب ، 
ذلت ۽ محرومين جي ور چڙهيل آهن، سي وڏا ٿي 
چوريون ڪندا ۽ سماج تي بار ٿي پوندا. انهن جي 

 تعليم ۽ تربيت تي ڪو به ڌيان ناهي.
حڪومت سميت مختلف ادارا جڏهن به ڪا رٿابندي 
ڪندا آهن ته افسوس سان لکڻو ٿو پوي ته انهي 
رٿابندي ۾ ٻار شامل ئي ناهن هوندا، ٻارن بابت 
سوچبو ئي ناهي. انهن الِء ڪا به رٿابندي ناهي 
هوندي! اسان جيڪڏهن هڪ بهتر سماج جوڙڻ 
چاهيون ٿا ته اسان کي ُان ۾ ٻارن کي به شامل 
ڪرڻو پوندو. کين پيار ۽ عزت ڏيڻي پوندي. سندن 
تعليم ۽ تربيت جو خيال رکڻو پوندو. ُان ۾ به 
نياڻين جو وڌيڪ خيال رکبو، تڏهن وڃي هڪ بهتر 

 سماج ُجڙندو. 
*** 

 ٻوڏُ۾ُمت ثرُٿيلُٻ ر
  ادبُ۽ُمس جي ت

 

 سرمد کوسو
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دنيا هڪ مسافر خانو آهي 
جتي هر مسافر پنهنجي 
جيون جا چار پل گهاري 
جوڳي نه ڪنهن جا مٽ 
تحت رمتو بڻجي ٿو، سو 
ايئن اسان به سدائين سفر ۾ 
هوندا آهيون. ها انسان هونئن به مسافر ئي ته آهي 
جو ڪڏهن ڪٿي ته وري ڪڏهن ڪٿي، ڪنهن نه 
ڪنهن چنتا جي چڪر منجھ چڪر پيو ڏيندو رهي، 
پر جي ان سفر جو مشاهدو ڪبو ته هي اسان جيڪا 
ٿڪ ڀڃڻ خاطر ننڊ ٿا ڪريون يا ڪجھ لمحن الِء 
آرام ٿا فرمايون سو به حقيقت ۾ اسان جي زندگيَء 
جي سفر جو حصو آهي. ڇو ته اسان ته ستل آهيون، 
پر وقت ڪنهن وقفي کانسواِء هلندو ٿو رهي، ايئن 
ئي اڄ وري هتي جنهن سير سفر جو ذڪر ڪبو اهو 

 آهي اروڙ روهڙي ۽ سکر سنڌ جو سير.
تي اربع جي ڏينهن ڳڙهي  22-29-9292ها ته تاريخ 

ياسين کان ماستر نبيداد مهر، شاهزيب مهر، صفدر 
علي مهر، ڪريمداد مهر ۽ ڪجھ ٻيا دوست 
موٽرسائيڪلن تي ڳوٺ کاهي ڳڙهي ياسين کان 
امروٽ شريف )هتي کيرٿر ڪئنال جي وچ ۾ مسجد 
آهي جنهن کي پاڻي واري مسجد به چوندا آهن(، 
رڪ )رڪ ريلوي اسٽيشن جتي ڀڳت ڪنور رام کي 
بيگناهه شهيد ڪيو ويو هو(. جهلي ڪلواڙي )هي 
شهر سنڌو درياهه جي بند سان آهي جنهن کي 
جهلي بند چيو ويندو آهي(. باگڙجي ۽ گوسڙجي 
)هتي درگاهه فاضل شاهه جيالني رح آهي ڪنهن 
وقت ۾ هتي بي بنياد دشمنين تحت ماڻهن کي 
چريو چئي کين زنجيرن سان وڻن ۾ ٻڌو ويندو هو، 

شڪارپور سڀاڳو   DCجنهن سلسلي کي بعد ۾
خان جتوئي ختم ڪرايو هو( کان بعد سنڌو درياهه 

دروازا ڪراس ڪري وڃي اروڙ  11جي مٿان اڏيل 
پهتاسين. مان ڪوشش ڪندس ته اوهان کي سفر 
جي واپسيَء تائين سڀ ڪجھ تاريخي حوالن 
سان پڙهايان ته جيئن اوهان جي ڄاڻ ۾ اضافي 

 جو سبب بڻجي سگهي.
 اروڙ:

روهڙي شهر کان پرڀرو تاريخي شهر اروڙ واقع 
آهي جيڪو راجا ڏاهر جي دور ۾ سنڌ جي 
گاديَء جو هنڌ پڻ رهيو آهي. اروڙ ان زماني 
۾ درياهه سنڌ تي واقعي هو ان کانپوِء ڪنهن 

زلزلي يا جاگرافي تبديلي سبب يا درياهه 
سنڌ جي وهڪري تبديل ٿيڻ سان گڏ 

 هي شهر به ڦٽندو رهيو آهي.
روهڙي شهر کان ڏکڻ اوڀر ۾ اروڙ جي ٽڪريَء تي 
هن ڦٽل شهر جا نشان ملن ٿا جيڪو ڪنهن زماني 
۾ سنڌ جو تخت گاهه، عظيم بندرگاهه ۽ تجارتي 
شهر هو. اروڙ هاڪڙي درياهه تي هڪ وسندڙ ۽ 
ڳتيل آبادي وارو شهر هو، جنهن جو بنياد انهن 
ڏينهن ۾ پيو جڏهن هتي تهذيب ۽ تمدن جي 
نشونما ٿي. آثار قديمه جا ڄاڻو لکن ٿا ته نئين پٿر 
جي دور جي انسانن جي اجهن جا آثار سنڌ ۾ لڪي 
۽ کيرٿر جبلن جي غارن ۽ روهڙيَء وارين ٽڪرين ۾ 
اڪيچار آهن، جتي اڄ به اروڙ جي کنڊرن ۽ آسپاس 

 ڪيترا آثار ڏسي سگهجن ٿا.۾ اهڙا 
آرين سنڌ جي وسيلن ۽ 
شاهوڪار شهرن کي 
قبضي ۾ آڻڻ وقت اروڙ 
کي محفوظ ۽ مٿانهين 
جڳھ تي ڏسي قبضو 
ڪيو، ويدن جي زماني 
۾ هتي هڪ راڻي راڄ 
ڪندي هئي جنهن جو 
نالو روماسا هو جيڪا 
نهايت ٻاجهاري ۽ 

فن موسيقيَء 
جي ماهر 

پڻ 

هئي سندس شان ۾ ڪيئي اشلوڪ ملن ٿا. مها 
ڀارت ۽ رامائڻ جي زماني ۾ اروڙ سنڌ جي گاديَء 
جو هنڌ رهيو. اروڙ جا پويان حڪمران چندر ونسي 
اروڙ ونسي خاندان جا هئا، جن جو لقب راِء هو، جن 

ع تائين 2211ھ/119ع کان 2208ھ/102
حڪومت ڪئي. چندر ونسي کان اڳ سورج ونسي 

ق. م ڌاري  2222راجپوتن مان راجا بليڪا جي پٽن 
هن شهر تي راڄ ڪيو ۽ ان کي اوج تي رسايو ان 
دور ۾ به اروڙ سنڌ جي گاديَء جو هنڌ رهيو، جڏهن 
سڪندر مقدونيَء سنڌ تي ڪاهه ڪئي تڏهن ُهو 
اروڙ آيو هو. هتان جو راجا موسيڪانس هو جنهن 
ساڻس سخت مقابلو ڪيو. لئمبرڪ جي لکت 
موجب ان وقت جي سنڌ کي يونانين موسيڪانس 
چيو آهي ۽ ان جي گاديَء جو هنڌ اروڙ هو راِء 
سهارس جي ڏينهن ۾ جڏهن ايران جي شهنشاهه 
نيمروز سنڌ تي ڪاهه ڪئي تڏهن راِء سهارس 

ع ۾ جڏهن عربن 329ھ/21سندس مقابلو ڪيو. 
اروڙ تي حملو ڪيو تڏهن به هيُء شهر سنڌ جي 
گاديَء جو هنڌ هو. عربن جي سنڌ تي قبضي کانپوِء 
اروڙ جو ٺٺ ٺانگر ختم ٿي ويو، جڏهن ارغونن سنڌ 
تي غاصبانه قبضو ڪيو تڏهن هتان جي حريت 
پسند ڌاريجن کي سزا ڏيڻ ۽ باغي تحريڪ 
کي روڪڻ الِء شاهه بيگ اروڙ ۾ 
ڇانوڻي هنئي ۽ ڌاريجن سان ٽي 
چار لڙايون لڙي کين 
شڪست ڏئي بعد ۾ 
قتل ڪيائين ۽ اروڙ 
کي برباد ڪري 
اتان جون سرون 

کڻائي بکر 
۾ 

 اروڙُروهڙيُسکرُجوُسري
 ادبُ۽ُمس جي ت

 هي َُ 

 مهر فقير
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پنهنجي ماڻهن جي رهائش الِء ڪالونيون ٺهرائڻ ۾ 
 ڪم آندائين.

اروڙ تاريخ جي هر دور ۾ شروع کان وٺي عربن جي 
آمد تائين سنڌ جو تخت گاهه رهيو آهي. هن شهر 
کي مضبوط عالم پناهه ڏنل هئي ۽ اروڙ محالتن، 
عاليشان عمارتن ۽ باغن جي ڪري مشهور هو. 
هندستان جا ڪيترائي راجا اروڙ جي راڄڌانيَء کي 
ڍل ڀريندا هئا. هتي علم ۽ ادب وڏي ترقي ڪئي 
قاضي اسماعيل، شيخ مخدوم محمد قطب، قاضي 
ستابو شاهه، شڪر گنج ۽ ُڇٽو عمراڻي هتان جا 
مشهور بزرگ ٿي گذريا آهن. سنڌ جي پهرين تاريخ 
هن سر زمين تي لکي وئي. قاضي ستابو هتان جو 
وڏو عالم هئڻ سان گڏ اروڙ ۽ بکر جو محتسب 

 اعلي  هو.
اروڙ مشغول ترين بندرگاهه ۽ شهر هو جيڪو 
هاڪڙي جي رخ مٽجڻ ڪري ڦٽي ويو ۽ بعد ۾ 

 وري عربن منصوره کي وڃي گاديَء جو هنڌ بڻايو.
 چء نُش ههُٽڪري:ُ

اروڙ جي ويجهو هڪ ٽڪرين جو سلسلو آهي جنهن 
کي چٽان شاهه جي ٽڪريَء جي نالي سان سڏيو 
وڃي ٿو. اتي هڪ اهڙي به چٽان آهي جيڪا چئن 
حصن ۾ ورهايل آهي ۽ چار هڪ جيترا ٽڪر اٿس، 
گهڻو ڪري ڪنهن جيوالجيڪل تبديلين سبب اها 
ٽڪري چئن حصن ۾ ورهائجي وئي هجي. 
جيتوڻيڪ ان سان ڪيتريون ئي ڳالهيون ۽ روايتون 
منسوب آهن جيئن ڪجھ مقامي ماڻهو چون ٿا ته 
ڪالڪان ديوي ۽ حضرت علي عليه السالم جي 
هڪ ساٿيَء وچ ۾ لڳل جنگ سبب لڳل ُمڪ هڻڻ 
سبب اهو جبل چئن حصن ۾ ورهائجي ويو آهي. 
ڪالڪا ديوي جو مندر هتان بلڪل ويجهو آهي. 
هن ٽڪريَء جي عجيب بناوٽ آهي ۽ انهيَء جي 

 چوٽيَء تي هڪ مسجد پڻ تعمير ٿيل آهي.
هي جبل اروڙ جبل جي قطار ۾ هڪ بلڪل ئي 

منفرد قسم جو جبل آهي، جيڪو بلڪل ئي اڪيلو 
آهي، يعني ڀر منجھ ٻيو ڪوبه جبل ناهي. هي جبل 
مٿان کان هيٺ تائين چار ڦاڪون ٿيل آهي. مطلب 
جيئن ڪو هڪ گول مٽول گدرو هجي ۽ ان جون چار 
ڦاڪون يا چار حصا ٿيل هجن ان جبل تي چڙهڻ 
نهايت ئي مشڪل عمل آهي، پر پوِء به اسان 
ڪوشش ڪري مٿي چوٽيَء تائين چڙهي وياسين ۽ 
اتي جو سرسري مشاهدو پڻ ڪيو جتي هڪ بنا 
دروازن جي ننڍڙي مسجد جنهن تي ڪو تعميراتي 
سن وغيره درج نه هو، پر تعمير جي لحاظ کان 
ڪجھ ڏاهاڪا پراڻي محسوس ٿي رهي هئي ۽ 
غازي عباس عه جو َعلم پاڪ پڻ جهولي رهيو هو. 
ان جبل تي چڙهبو ته چوڌاري نظر نهار تائين اوهان 
کي سڀ ڪجھ نظربو. مطلب پري پري جي آبادي 
ڳوٺ کجيون جبل وغيره ٻيو ته ان جبل تي چڙهي 
اوهان انهن ڦاڪن کي ڏسندا ته توهان کي جبل جو 

 ترو صاف نظر ايندو.
تاريخي حساب سان مختلف راين ۽ روايتن تحت 
چيو ٿو وڃي ته هن جبل کي حضرت علي ڪرم اهلل 
وجھ جن يا سندن ڪنهن ساٿيَء تلوار يا صلوات 
سان چار حصا ڪيو هو، وڌيڪ اهلل کي خبر ته هن 
جبل جي ڪهڙي حقيقت يا تاريخ آهي. باقي جيترا 
وات اوتريون ڳالهيون سو هر ڪو پنهنجي معلومات 
تحت ڳالهيون ڪندو ٿو رهي. هن جبل کي ڪو 
ڦاڪن وارو جبل ٿو چوي ته ڪو چيريل ۽ وڍيل ٿو 
سڏي. ڇو ته هيل تائين ڪٿان به ڪنفرم ناهي ته 
جبل جي تاريخ ڇا آهي بس هرڪو ٻڌ سڌ تي پيو 
هلي. ها مگر هن جبل تي اڪثر ماڻهن جي اچڻ ۽ 
گهمڻ جو انگ سوايو ٿو رهي، ڇو ته هي جبل به 

 هڪ عجوبو ئي آهي.
 مزارُش ههُشڪرُگنجُرح:

هيَء درگاهه اروڙ ۾ ڪالڪا ديويَء جي مندر کان 
پهريان ٿورڙي ئي مفاصلي تي موجود آهي، جتي 

اسان دعا گهري ڪجھ پل ٿڪ ڀڳو ۽ مٽن منجهان 
ٿڌو پاڻي پيتو ۽ پوِء وري پنهنجي منزل طرف روانا 
ٿياسين. هن بزرگ بابت ڪا خاص ڄاڻ ميسر نه ٿي 
سگهي، ها البته اتي موجود فقيرن جي چوڻي موجب 
ته هي بزرگ هتي تڏهن کان آباد آهي جڏهن اروڙ 

 سنڌ جو تخت گاهه هو.
 ڪ لڪ ُديويُمندر:ُ

اروڙ جي غار ۾ ڪالڪا ديوي هندومت ۾ شِو ديوتا 
پنهنجي تباهه ڪندڙ روپ ۾ ڪالي ديويَء جو 
مڙس آهي. هن کي ڪاليڪا، مهاڪالي، ڪالي ما، 
ڪالي ماتا به چيو ويندو آهي. ڪالي ديويَء کي 
سنهڙي، سڪڙي ڀيانڪ شڪل ۽ چئن هٿن واري 
ديوي طور ڏيکاريو ويندو آهي. اڄ به اروڙ جي جبلن 
جي غار اندر صديون پراڻي ڪالي مندر تي پوڄاري 
سيس نمائڻ ايندا آهن. ان ديوي جي اڪثر سنڌ ۾ 
وڏي مڃتا آهي، ڪيترائي ياتري اچي هتي باسون 
باسيندا آهن. اتي نوراتڙيَء ۾ وڏو ميلو لڳندو آهي، 
ديوي ماتا تي هزارين ناريلن جي ڀيٽا چڙهندي آهي. 
ڪالڪا ديوي جي مورتي هوبهو ڪلڪتي جي 

 ڪالي مندر ۾ رکيل مورتي جهڙي آهي.
هي مندر اروڙ جبل جي وچ واري قطار ۽ وڏن جبلن 
جي وچ ۾ مٿانهين جاِء تي ۽ هڪ اونهي ڊگهي 
غار جي اندر آهي، جتي پري پري کان هندو ياتري 
پوڄا پاٺ خاطر اچن ٿا. هتي ڪيترائي مختلف 
قسمن جا بت نظر اچن ٿا جيڪي شيشي جي ٺهيل 
شوپيسن ۾ تالو لڳائي رکيا ويا آهن، جن جي ان 
وقت هندن جي عقيدي مطابق پوڄا ٿي رهي هئي. 
هتي ايندڙن جي الِء هر قسم جي سهولت موجود 
هئي ۽ غار جي اندر بجلي جو نهايت ئي سهڻو 
سيبتو انتظام ٿيل هو ته جيئن غار جي اندر ڪنهن 
کي به ڪا تڪليف يا مونجھ محسوس نه ٿئي. ان 
کان عالوه پري پري جي ياترين الِء رهڻ جو به جوڳو 
بندوبست ٿيل نظر آيو. باقي اهو معلوم نه ٿي 
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سگهيو ته اهو مندر ڪيترو قديم آهي، پر پوِء به 
هڪ اندازي موجب هن مندر کي قديم مندر چئي 
سگهجي ٿو ۽ ڪالڪا ماتا ديوي مندر هندن جي 

 عقيدي تحت وڏن مندرن ۾ شامل ٿئي ٿو.
 مسجدُحممدُبنُق سم:

هيَء مسجد محمد بن قاسم جنهن بابت تاريخ لکي 
ٿي ته سنڌ کي فتح ڪرڻ بعد هتي الور/اروڙ ۾ 
محمد بن قاسم تعمير ڪرائي هئي، جنهن بابت 
تاريخدان ۽ محقق اهو به لکن ٿا ته هيَء مسجد 
برصغير جي تاريخي ۽ قديم مسجد آهي. جڏهن ته 
هن وقت انهيَء مسجد جون صرف ديوارون ئي 
بچيون آهن. نه ته باقي مسجد زبون ٿي چڪي 
آهي، پر پوِء به انهيَء مسجد ۾ پنج وقت آذان ۽ 
نماز باجماعت ٿيندي آهي ۽ اوسي پاسي جا 
معصوم ٻار قرآن شريف جو علم حاصل ڪرڻ ايندا 
آهن ۽ اها مسجد آثار قديمه جي زير نگرانيَء هيٺ 
آهي، پر افسوس اهو به آهي ته آثار قديمه وارن هن 

تاريخي مسجد جي ڪا خاص 
سارسنڀال نه لڌي 
آهي. ها پر فارملٽي 
واسطي هڪ بورڊ 
لڳايو ويو آهي، جنهن 
تي لکيل آهي ته 
برصغير جي قديمي 
مسجد. ها هونئن به 
اسان سنڌي ماضيَء 
کي بچائڻ جي حوالي 
سان اڪثر ڪري غير 
ذميوار ۽ ناڪام قوم 

 ثابت ٿيا آهيون.
ُسيدُ ُپري ُحضرت درگ هه
 مقصودُعليُش هه:
هيَء درگاهه نالي حضرت 
پير سيد مقصود علي شاهه 
رح روهڙي شهر کان ٿوري 
فاصلي تي اولھ طرف واقع 
آهي ۽ خاص ڳالھ اها ته 

هي مزار به تمام مٿانهين جبل تي آهي ۽ جبل جي 
چوڌاري هن وقت سٺي آبادي رهائش پذير آهي. 
جڏهن ته اتر منجھ درياهه سنڌ آهي ۽ ڀرسان ئي 
پنجاب ويندڙ موٽروي به آهي. ٻيو ته جبل جي 
چوٽيَء تي هجڻ سبب مزار کي چوڌاري ديوار ڏنل 
آهي ته جيئن ڪو ناخوشگوار واقعو جنم نه وٺي 
سگهي. ان مهل اتي هڪ جهونڙو فنڪار پيٽ گذر 
خاطر مختلف صوفي شاعرن جا چپڙي يڪتاري تي 

 ڪالم ڳائي رهيو هو.
مان به وقت بوقت سنڌ جا مختلف ماڳ مڪان 
درگاهون مزارون گهمندو رهندو آهيان. سو خاص 
ڪري اها ڳالھ مشاهدي ۾ آئي آهي ته اهلل پاڪ 
جي پيارن ولين، بزرگن، درويشن، صوفين، ڪامل 
پيرن جون مزارون هڪ ته آبادي کان پري ڏٺيون اٿم 
ٻيو وري انهن جون درگاهون ۽ مزارون جبلن يا وري 

مٿانهين وارن هنڌن تي ڏٺيون اٿم. جيئن پورٽ 
قاسم وٽ سيد شاهه حسن، ڪلفٽن ۾ عبداهلل شاهه 
غازي، اورنگي ۾ منگهو پير، ڪاٺوڙ روڊ تي 
سمندري بابا، مڪلي ۾ عبداهلل شاهه اصحابي 
وغيره. ها پر ايئن به ٿي سگهي ٿو ته اهي اهلل جا 
عاشق لوڪ کان پاسيرا رهي ڪري ئي جهنگن 
جبلن برپٽن بيابانن ۾ اهلل جي عبادت ۾ مصروف 
رهي کيس راضي ڪري رضا حاصل ڪندا هوندا. ها 

 بيشڪ دل جو سڪون اهلل جي ذڪر ۾ آهي.
سائين مقصود شاهه بادشاهه جو ديدار درشن ڪري 
 موٽرسائيڪلن جو رخ روهڙي شهر طرف موڙيوسين.

 :روهڙي
روھڙي ضلعي سکر جو هڪ قديم شهر ۽ روهڙي 
تعلقي جو صدر مقام آھي، جتي پاڪستان جو سڀ 
کان وڏو ريلوي پليٽ فارم ۽ جنڪشن آھي. ھي 
شهر درياهه سنڌ جي ڪنڌيَء تي واقع آهي. درياهه 

جي ٻئي ڪپ تي 

ان جو 
 جوڙيوال شهر سکر واقع آهي.

جن جو وار مبارڪ پڻ ملسو هيلع هللا ىلص  روهڙيَء ۾ حضور پاڪ 
ع کان شروع 209آهي جنهن جي زيارت جو سلسلو 

ٿيو ۽ هتي ناميارن بادشاهن به حاضريون ڏنيون. 
روهڙي شهر کي تاريخي ۽ اهم مقام حاصل آهي ۽ 
هن شهر جو اسالم جي پکيڙڻ ۾ به اهم ڪردار 
رهيو آهي. روهڙي شهر ۾ سوا ل  اوليائن، پيرن، 
فقيرن ۽ صوفي بزرگن جون مزارون آهن، ان الِء 
روهڙي کي حضرت روهڙي شريف جو لقب به حاصل 
آهي، جنهن تي شهر واسين کي فخر به آهي. هن 

جن جو وار مبارڪ هڪ ملسو هيلع هللا ىلص  شهر ۾ حضور پاڪ 
 وڏو اعزاز آهي.

هتي سيدن کانسواِء ٻيا به ڪيترائي بزرگ عالم ۽ 
فاضل ٿي گذريا آھن. سنڌ جو ھڪ وڏو شاعر قادر 
بخش بيدل ۽ سندس فرزند محمد محسن بيڪس 
به ھن ئي سر زمين ۾ دفن ٿيل آھن، جتي ذوالعقد 

جي مهيني ۾ بيدل جو ۽ رمضان شريف ۾ بيڪس 
 جو ميلو لڳندو آھي.

 بيدلُفقري:ُ
بيدل فقير عرف فقير قادر بخش بيدل سنڌ جي 
ڪالسيڪي ادب/شاعريَء ۽ تاريخ جو اهم نالو 
آهي. هو هڪ باڪمال شاعر وڏو عالم ۽ اعلي  پائي 
جو مفڪر ۽ صوفي شاعر ٿي گذريو آهي. سندس 
ڪالم شاهه لطيف ۽ سچل سرمست کانپوِء سنڌ ۽ 
هند ۾ تمام گهڻو مقبول ٿيو. فقير قادر بخش 
بيدل جي شخصيت سنڌ جي ادبي ۽ فڪري تاريخ 
۾ گهڻ رخي رهي آهي. هو هڪ ئي وقت سنڌي، 
اردو، هندي، فارسي ۽ عربي ٻولين جو شاعر، نثر 
نويس ۽ جيد عالم به هو. هو هڪ ئي وقت قرآن، 
حديث، فقه وغيره جو وڏو ڄاڻو هو. ان سان گڏ هو 
تاريخ ۽ ادب جو گهرو مطالعو رکندڙ ۽ برصغير جي 

 موسيقيَء جو وڏو ڄاڻو هو.
سنڌو درياهه جي مٿان 
لئنسڊائون پل روهڙي ۽ سکر 
کي مالئي ٿي جنهن ڪري 
هنن شهرن کي جڙوان/جاڙا 
شهر به سڏيو ويندو آهي. 
هتي ستين جو ٿان يا آستان 
پڻ آهي ته وري ساڌ ٻيلو به 
درياهه جي وچ ۾ آهي. هتي 
ريلوي جنڪشن اسٽيشن 
پڻ آهي، هتان کان ريلون 
پنجاب ڪراچي ۽ 
بلوچستان طرف روانيون 
ٿين ٿيون. روھڙي ۾ ھڪ 
وڏو سيمينٽ جو ڪارخانو 

 پڻ موجود آھي.
ايئن اسان جو اهو 
سيالني ٽولو موٽرن تي 
گهمندو سير ڪندو 
روهڙي شهر جي نظارن جو 
ديدار ڪندو سنڌو بادشاهه کي نمي سالم ڪندو 
لئنسڊائون پل تان لنگهي وڃي درگاهه حضرت سيد 
صدرالدين شاهه رح تي رسيو، جتي ديدار ڪري دعا 
گهريسين. هيَء مزار روهڙي ۽ سکر کي مالئيندڙ 
سنڌو درياهه واري پلين جي وچ ۾ قائم آهي، جتي 
پري پري کان زائرين ۽ عقيدت مند ايندا آهن ۽ 

 هتي ٻارهوئي ميلو متل هوندو آهي.
 لينسڊائونُپل:

پاڪستان ۾ هڪ پراڻي ريلوي پل آهي جيڪا سکر 
۽ روهڙي جي وچ ۾ سنڌو ندي تي واقع آهي. هيَء 

مئي  1ع تي جڙي راس ٿي. 2882مارچ  90پل 
ع ۾ ايوب پل جي اڏاوت کانپوِء هن پل کي 2219

ريل گاڏين جي الِء بند ڪيو ويو ۽ ريلوي ٽريفڪ 
نئين پل تي منتقل ڪئي وئي. هاڻي هيَء پل 
صرف ننڍين گاڏين جي الِء استعمال ٿيندي آهي. 
ھن پل جو نالو برٽش انڊيا جي وائسراِء الرڊلينس 

 322ڊائون جي نالي تي رکيو ويو. پل جي ڊيگھ 
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ل  خرچ آيا. لوھ جي  12فوٽ ان جي تعمير تي 
ھي پل انجنيئر لنڊن ۾ ڊزائين ڪري اتي ٺاھي، ان 
جو فريم لنڊن ٻاھران جوڙي بعد ۾ ان کي کولي 
بحري جهاز وسيلي ڪراچي آندو ويو ۽ ان کي 
موجوده جاِء تي جوڙي نصب ڪيو ويو. موالئي 
شيدائي لکيو آهي ته انڊس اسٽيٽ وئلي ريلوي ۽ 
سنڌ پشين ريلوي الئينن جي کلڻ ڪري ڪوئيٽا 
کي الهور ۽ ڪراچيَء سان گڏائڻ ضروري فوجي 
مسئلو هو، ٻيو ته انڊس فلوٽيال ڪمپني جي فالٽن 
۽ جهازن وسيلي ريلوي مال گاڏن کي روهڙي آڻڻ ۽ 
نيڻ ۾ هڪ ته وقت ضايع ٿيندو هو ته ٻيو ڪمپنيَء 
کي خرچ ڏيڻو پوندو هو. تنهنڪري سکر ۽ روهڙي 
وارين درياهه جي شاخن تي لوهي پل تعمير ڪرائڻ 

ع کان 2839جو فيصلو اٽل هو. پل اڏڻ جي رٿا 
حڪومت هند جي زير غور هئي جنهن جي منظوري 

ع ۾ انگلينڊ کان مال 2880ع ۾ ڏني ويئي. 2881
ع 2883اچڻ ۾ دير ٿي ويئي ته ڪم رڪجي ويو. 

ع ۾ مڪمل 2882۾ وري ڪم شروع ٿيو، سو 
ٿيو. هن پل جا ٻه حصا آهن روهڙيَء وارو حصو جو 

 892ڪئنچين تي بيٺل آهي ۽ هن جي ڊيگھ 
فوٽ آهي. سکر واري شاخ ٽن ٿنڀن تي بيٺل آهي 

فوٽ آهي. پل جي افتتاحي رسم  122۽ ڊيگھ ۾ 
ممبئيَء جي گورنر الرڊري ادا ڪئي، جنهن الِء سکر 
ميونسپالٽي بکر جي قلعي ۾ وڏو شاميانو جهنڊين 
سان سينگاريل کوڙيو هو. هن موقعي تي سنڌ جو 
ڪمشنر مسٽر چارلس پرچرڊ ۽ خيرپور جو والي 
هزهائنس سر مير علي مراد خان ۽ هندستان ۽ 
پنجاب جي وڏن ماڻهن حاضري ڏني. گورنر تقرير ۾ 
چيو ته افغانستان سان واپار ترقي ڪندو. پل تي 
چاليهه ل  رپيا خرچ ٿيو ۽ ٺيڪو انگلينڊ جي 
ڪمپني ويسٽ ووڊائنڊ ايلي کي ڏنو ويو ۽ مسٽر 
رابرٽن انجنيئر جي نگراني هيٺ ڪم هليو. وائسراِء 
الرڊ لينسڊائون جي نالي تي پل لينسڊائون برج 
سڏجڻ لڳي. سکر جا ڀاڳ کلي ويا ڇو ته هيَء پل 
دنيا جي عجائبات ۾ شمار ٿئي ٿي. تنهنڪري 
پري پري کان ماڻهو ڏسڻ اچن ٿا. انڊس فلوٽيال 

ع ۾ پل کلڻ کانپوِء 2882ڪمپنيَء جو ڪاروبار 

 بند ٿي ويو ۽ سکر تجارتي مرڪز بڻجي ويو.
 سکر:

سکر لفظ سنسڪرت ٻوليَء جي لفظ س  مان 
نڪتل چيو وڃي ٿو جنهن جي معني  آرام يا 
سڪون آھي. سکر پاڪستان جي صوبي سنڌ جو 
ڪراچيَء ۽ حيدرآباد کانپوِء ٽيون نمبر وڏي ۾ وڏو 
شهر ۽ اترين سنڌ جو وڏي ۾ وڏو شهر آهي. ھي 
شهر سنڌو درياهه جي اولهندي ڪپ تي واقع آهي. 
درياهه جي اوڀر واري ڪپ تي تاريخي شهر روھڙي 
واقع آهي. اھي ٻئي شهر پلين وسيلي پاڻ ۾ ڳنڍيل 
آهن. سکر جو شهر سکر بئراج جي ڪري پڻ 
مشهور آهي جيڪو دنيا جو سڀ کان وڏو بئراج 

دروازا آهن. انتظامي لحاظ سان  11آهي. جنهن کي 
سکر ضلعي ۽ ڊويزن جي حيثيت رکي ٿو، ھي شهر 
آباديَء ۾ پاڪستان جو ٻارهون نمبر وڏو شهر آهي. 
سکر ضلعي ٿيڻ کان پهرين ضلعي شڪارپور جي 

 ڪنٽرول هيٺ هو.
 معصومُش ههُجوُمن رو:ُ

مير معصوم شاهه جو منارو سکر سنڌ ۾ واقع هڪ 
قديم عمارت آهي. جنهن کي سنڌ جي نامور مورخ 
قادرالڪالم شاعر طبيب ڪتب نويس بکر جي 
سلطان محمود خان ۽ مغل شهنشاهه جالل الدين 
اڪبر جي امير مير معصوم شاهه بکري )پيدائش 

 ھ( تعمير ڪرايو.2221ھ وفات 211
هن مناري جي تعمير جي شروعات مير محمد 

ھ ۾ ڪئي، جنهن کي مير 2221معصوم بکري 
صاحب جي وفات کانپوِء سندن فرزند مير بزرگ 

ھ ۾ مڪمل ڪرايو. هي منار هڪ اوچي 2293
جابلو ٽڪريَء تي واقع آهي. هن منار تي پڪيون 
سرون ۽ چوني جو پٿر استعمال ٿيل آهي. هي منار 

فوٽ  81فوٽ ويڪرو آهي، ڊيگھ به  81بنياد کان 
 81اٿس ۽ گوالئي ۾ ڏاڪڻ جي ڏاڪن جو تعداد به 

اٿس. منار جي چوٽِي گنبذ نما آهي منجهس 
پڪيون سرون تمام پڪيون آهن، جيڪي هينئر 
گاٺ ڪري چمڪڻ لڳيون آهن، اهو هڪ عجيب 
حساب آهي. ڏاڪڻ ڦيريدار حساب تي جڙيل آهي 
)واهه ڪاريگر جي ڪاريگري( جنهن تي ماڻهو 

چڙهي وڃي پري پري جو نظارو ڏسي سگهن ٿا. 
مطلب نظر نهار تائين جو باآساني نظارو ڪري 
سگهجي ٿو. ڪافي عرصي کان چوٽيَء کي 
ميونسپالٽيَء وارن چوڌاري پنڃرو هڻائي ڇڏيو آهي. 
ڇو ته اڳ ڪيترا ماڻهو مٿان ٽپ ڏيئي خودڪشي 
ڪندا هئا. عام روايت آهي ته منار الِء سرون اروڙ 
جي قديمي عمارتن مان پٽرائي آنديون هئائون ۽ 
 ڪن جو خيال آهي ته شڪارپور کان گهرايل هيون.

سکر اڄ به واپار جي لحاظ کان بهترين شهر آهي ته 
وري سير و تفريح جي مناسبت سان پڻ شاهڪار 
شهر آهي. هتي گهنٽا گهر هن شهر جي سونهن 
آهي، اهڙيَء طرح هي شهر گهمندا اسان واپسيَء جو 
سوچيوسين. ڇو ته سج هاڻي آرام ڪرڻ جي آخري 
مرحلن ۾ هو، ان ڪري ئي اسان شهر کي باِء باِء 
ڪندي شڪارپور طرف روانا ٿياسين ۽ جهان خان، 
لکي غالم شاهه، ڄامڙا، سنڌ واهه ۽ بيگاري کان 
اڳتي جهاز چوڪ کان وڌي لکيدر وٽ شڪارپور 
جي مشهور ديوان جي هوٽل تان فالودو کائي تازا ٿي 
وري بائيڪن کي ڪڪ هڻي ڪرن در کان لنگهي 
اڇي مسيت، کمڻ، ڪرن شريف )هتي رسول اهلل 
صلم جن جو وار مبارڪ آهي جتي هر سال اسالمي 

تاريخ تي وار  22سال جي ذوالحج مهيني جي 
مبارڪ جو ديدار ڪرايو ويندو آهي. ان ڏينهن هتي 
عيد جو سمان هوندو آهي(. قابالو ۽ وڪڙ کان ٽپي 
ڳوٺ کاهيَء پهچي گاڏيون بند ڪيونسين ان وقت 

 ٿيا هئا. 8رات جا 
ايئن ٻين سفرن وانگر هي اسان جو تاريخي سفر به 
هڪ يادگار رهندو. ڇو ته هن سفر ۾ اسان ماضيَء 
جي پروڙ ڪئي ۽ نت نوان منظر قلمبند ڪياسين، 
نئين ڄاڻ ملي. ها هونئن به گهمڻ ڦرڻ سان انسان 
جي صحت به سٺي رهندي آهي ته وري ديس جي 
ماضيَء ۽ تاريخ سان دوستي به ٿي پوندي آهي. سو 
جڏهن به وقت ملي يا وقت مان وقت ڪڍي اهل 

 اعيال سميت سير و تفريح ڪندا ڪريو.
 ت رخييُحواال:

 مدد: انسائيڪلوپيڊيا سنڌيانا. 
*** 
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۾ ڪاليج جي تعليم وٺڻ  
دوران ڪتابن، رسالن ۽ 
اخبارن پڙهڻ جي شوق ۽ 
عالمه دائود پوٽو الئبريري 
جي ويجهو هئڻ ڪري روزانو 
وڃڻ ٿيندو هو. الئبريري ۾ 
مطالعي دوران هڪ پوڙهو مالزم اسان جي آڏو 
رجسٽر رکندو هو جنهن ۾ الئبريري ۾ هر ايندڙ فرد 
پنهنجو نالو ۽ ايڊريس لکي صحيح ڪندو هو. اهو 
پوڙهو مالزم اسان نوجوانن کي اِن آس ۽ اميد سان 
دعا به ڪندو هو ته شال اوهين پڙهي وڏا آفيسر ٿيو 
ته اسان سنڌين جي قسمت بدلجي پوي. ان وقت 
قوم پرستي ۽ پنهنجائپ جو اهڃاڻ عروج تي هو. 
بنا ڪنهن لوڀ ۽ اللچ جي هڪٻئي جي مدد ڪرڻ 
جو جوش ۽ جنون پروان چڙهيل هو. ڪنهن به اداري 
۾ وڃبو هو ته هرڪو کلي کيڪار ڪندو هو. 

ع جي عام چونڊن ٿيڻ بعد ٿوري ئي عرصي 2232
۾ فوجي حڪومت جو خاتمو ٿيو. سويلين حڪومت 
قائم ٿي ۽ شهيد ذوالفقار علي ڀٽو پاڪستان جو 
صدر بڻجي چڪو هو. هڪ ڏهاڙي عالمه دائود پوٽو 
الئبريري جيڪا ان وقت سنڌ ميوزيم جي هڪ 
ڪشادي هال ۾ قائم هئي تنهن ۾ اسان پنهنجي 
مطالعي ۾ مصروف هئاسين ته ڪجهه آفيسرن سان 
گڏ هڪ قدآور سهڻو جوان، فل سوٽ ۾ ملبوس 

اسان جي سامهون گذري رهيو هو. ساڻس گڏ سنڌ 
پبلڪ سروس ڪميشن جو )تڏهوڪو چيئرمين( 
فيروز نانا گڏ هو جيڪو کيس الئبريري بابت ٻڌائي 
رهيو هو ته هن الئبريري کي ٿورو ئي عرصو گذريو 
آهي ته وجود ۾ آئي آهي. شهر کان پري ضرور 
آهي، پر گهڻي قدر هتان جي آسپاس جا رهواسي 
الئبريري مان فيضياب ٿي رهيا آهن. مستقبل ۾ 
الئبريري جي الڳ عمارت جوڙڻ جو منصوبو تيار 
آهي.  اسان ان گفتگو کي روبرو ٻڌي رهيا هئاسين 
۽ پوِء خبر پئي ته هي شخص سنڌ جو گورنر ممتاز 
علي ڀٽو صاحب آهي. اسان جي خوشيَء جي انتها 
ڪانه هئي جو گورنر صاحب کي روبرو پنهنجي 
درميان موجود ڏٺوسين. اسين سڀ گورنر صاحب جي 
مان ۾ اٿي بيٺاسين. گورنر صاحب اسان سڀني سان 
هٿ ماليو ۽ سنڌ جي روايتي انداز ۾ خير عافيت 
پڇي. سچ ته اسان کي سنڌ جي گورنر پاران 

سالن گذرڻ  02پنهنجائپ جو احساس ٿيو. انهن 
دوران ڪڏهن عالمه دائود پوٽو الئبريري ۾ وڃڻ 
ٿيندو هو جيڪا هڪ شاندار عمارت ۾ قائم آهي. 
ڇا ته ان وقت جي سنڌي آفيسرن جا خواب ۽ خيال 
هئا جيڪي سندن محنت ۽ اورچائي سان حقيقت جو 
روپ ڌاري ويا. لکين واڌايون ۽ ٿورا ڏينهن ان وقت 
جي الڳاپيل اعلي  سنڌي آفيسرن ۽ وزيرن جا 
جيڪي محدود وسيلن هوندي، اهڙن ادارن کي 

بيهاري ويا، جيڪو سندن جي سنڌ سان محبت ۽ 
همدردي جو اهڃاڻ آهي.  شمس العلماِء عالمه عمر 
بن محمد دائود پوٽو الئبريري ۾ وڃڻ سان سنڌ جي 
نوجوان نسل کي پنهنجي بهتر مستقبل جي الِء 
ڪتابن، رسالن ۽ اخبارن ۾ چهٽيل ڏسبو آهي ته 
دل ۾ فرط جذبات ۾ ڳوڙها به ڳڙي پوندا آهن ته 
سنڌي قوم کي ڄٽ چوڻ ۽ بنائڻ ۾ پراون ۽ 
پنهنجن وسان ڪين گهٽايو آهي، پر ان جي باوجود 
هيَء قوم جستجو ۽ جاکوڙ ۾ مصروف عمل آهي. 
هن الئبريري مان فيضياب ٿيندي ڪيترن ئي 

۽ ٻين کاتن جي  CSSنوجوان ڇوڪرين ۽ ڇوڪرن 
ع 2221تحريري ٽيسٽن ۾ پاڻ موکايو آهي. سال 

۾ ان وقت جي مرڪزي وزير فخر زمان )وزارت 
ثقافت( پاران پنجاب جي علمي، ادبي ۽ ثقافتي ڄاڻ 
رکندڙ جي وفد کي سنڌ جي مڙني ادبي ۽ ثقافتي 
ادارن جو دورو ڪرڻ الِء روانو ڪيو، جن عالمه دائود 
پوٽو الئبريري جو معائنو ڪندي جڏهن سنڌي 
نوجوانن کي ڪتابن، رسالن ۽ اخبارن پڙهڻ کي 
پنهنجي اکين سان ڏٺو ته دنگ رهجي ويا ته ذلتن 
جي ماريل هيَء قوم ڪيڏي نه زنده دل آهي. اڄ به 
عالمه دائود پوٽو الئبريري جي ٻاهران وڻن جي ڇانو 
۾ سائي ڇٻر ۽ پوليمر بينچن تي ويٺل پنهنجي 

کي حاصل ڪرڻ “  ڄاڻ”بهتر مستقبل جي تالش ۾ 
 ۾ ڪوشان آهن. 

 مشسُالعلم ِ ُعالمهُدائودُپوٽ ُالئيربيري
  ادبُ۽ُمس جي ت

 

 سرور رشيد صديقي
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“ امان او منهنجا بابا
آئون تنهنجي ڌيَء 
انيتا آھيان... اها 
انيتا جنهن کي 
توهان پيار مان َاُنو 
ڪري سڏيندا هئا. 
توهان مون کي ننڍپڻ ۾ ڏاڍو پيار ارپيو 
غريبي حال هوندي به وس آھر خوشيون 
ارپيون ۽ مون به پنهنجي اباڻي ڪکائين 
گهر جي اڱڻ تي غربت ضرور ڏٺي. مگر 
ڏک ڪڏھن نه ڏٺا، رڳو غربت ڏٺي، جنهن 
غربت ۾ به معمول واري زندگي ۾ اطمينان 
به هو. اسان جڏھن ڀينرون پاڻ ۾ رانديون 
ڪري مٽي ۾ ڀنڀوت ٿي وڙھنديون هيوسين 
ته خاص ڪري تون امان اسان کي ٻه ٽي 

 دڙڪا ڏيئي پوِء پيار ڏئي پرچائيندا هئا.
او منهنجي مٺڙي امان مون خوشين ۾ کيڏيو 
هو، مون ڏک ڏٺا ئي نه هئا ته ڏک ڪهڙا 
ٿيندا آھن! ۽ ڏکن سان نڀاُء ڪيئن ٿيندو آ  
مون ته ورلي صرف ڪڏھن ڪنهن درد وندي 
عورت جي درد جي شدت وچان ڪرندڙ 
ڪوسا لڙڪ ڏٺا هئا. اکين مان ٽمندڙ ڳوڙھن 
کي ڏسندي مون کي به کن پل الِء انهن ڏکن 
جو احساس ٿيندو هو. وري وقت گذرڻ سان 
سڀ ڳالهيون وسري وينديون هيون. مون ته 
صرف ننڍپڻ کان کلندي ڪڏندي رانديون 
توهان ساڻ گڏجي ٻنين ۾ پورهيو ڪيو هو. 
ڪڏھن ڪڻڪ جا البارا ڪيا ته ڪڏھن 

 ڦٽين جو چونڊو ڪيو هو.
او منهنجي جيجل امان... جڏھن چونئري 
جي ڦيرن ۾ منهنجي ٻانڌڻي پوتي جي 
پالند رشتن ۾ ويڙھي اڻ ڏٺل سهاڳ تو 
منهنجي جيون ۾ ارپيو تنهن کي سڄي 
گهر جي خوشين خاطر مون دل سان قبوليو. 
زندگيَء جي نئين سفر ۾ صرف چند ڏينهن 
جو خوشين ڀريو احساس هو، جيئن ئي 

ڪ  مان پهرين نياڻي جنم ورتو ”منهنجي 
سڄي آڪاھ جي اکين ۾ اداسي جي موسم 

جيئن جيئن وقفي وقفي سان “  لهي آئي
نياڻيون اينديون ويون تيئن تيئن منهنجي 

 جيون مان خوشيون ڏور ٿينديون رهيون..!

او منهنجي مٺڙي امان مون کي اها ڪل 
ڪٿي هئي ته اهي ڏک جن کي مون ڳوڙهن 
جي نموني ۾ ڪنهن جي اکين مان ڪرندي 
ڏٺو هو، اهي ڏک منهنجي جيون ۾ آکيرا 
اڏي ويهي رهندا، مون کي ايئن ڏينڀو وانگي 
ڏنگيندا جنهن جي رڳو اڳ ۾ احساس کان 

 واقف هئس.
او منهنجي امان منهنجي ور کي پٽ ئي 
پيارا لڳندا هئا. نياڻيون هن کي بلڪل نٿي 
وڻيون ۽ منهنجي ڀاڳ ۾ رڳو نياڻيون ٿي 
آيون تون ٻڌاِء  قدرت جي فيصلي کي آئون 
ڇا ٿي ڪري سگهان. هو ٺري جي ٿيلهي 
۾ پنهنجا حواس وڃائي مون کي بي سبب 
ماريندو هو، پل پل اهو طعنو ڏيندو هو پٽ 
پيدا ڪر نه ته پنهنجي شڪل گم ڪر. 
سوچي سوچي ساهه ساڻو ٿي پوندو هو، بس 
دل اهو مڃي ورتو روز مرڻ کان هڪ ڀيرو 
مرجي، کن پل موت ڳلي الئڻ الِء اڳتي 
وڌنڌي هئس ته پنهنجي چئن معصوم 
نياڻين جون پتڪڙيون ادائون مون کي ايئن 

 ڪرڻ کان روڪي ڇڏينديون هيون.
او منهنجي امان مان وڃي رهي آھيان هڪ 
ماُء کان ٻي ماُء ڏانهن تون ته ڪنهن پل 
پيار ته ڪنهن لمحي سات سان 
سمجهائيندي هئين. مگر منهنجي مٽي ماُء 
مون کي ڪابه ميار نه ڏيندي، هن ڏانهن 
جنهن به حال ۾ ويس تنهن حال ۾ پنهنجي 
هنج ۾ پناهه ڏيندي. مگر منهنجي وجود 
سان ٿيل ناانصافي جو دل ۾ احساس رکي 
گهر ضرور ڪجانِء ته منهنجي انيتا بزدل نه 
هئي جنهن کي بزدل بڻائي موت جي 
 جهولي ۾ پاڻ لڪائڻ الِء مجبور ڪيو ويو.

او منهنجي امان چڱو مان هالن ٿي، پر 
منهنجي چئن معصوم نياڻين جي پارت 
اٿئي ۽ جن کي توکي تعليم ڏيارڻي 
پوندي، جيئن پنهنجي زندگي  کي شعور 
جي اک سان ڏسي پنهنجي ڀلي ُبري کي 
سمجهي سگهن، وري ٻيهر ورجاَء نه 
ورجائين جيڪا جٺ منهنجي جڏي جيُء 

 سان ڪئي وئي.
*** 

س ن... َُجڏيُجي ُ   جٺ 

  ادبُ۽ُمس جي ت

 

 عبدالغني شر

 ت ثر
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ڪييينيييهييين انسيييان جيييو پيييراسيييرا 
طريقي سان ميوت ٿيئيي ٿيو تيه 
ان ۾ گييهييڻييا ئييي شييڪ پيييييدا 
ٿيندا آهن ۽ مياڻيهيو ميخيتيليف 
قسييم جييا رايييا قييائييم ڪيينييدا 
آهن، بلڪل ايئن جيئين اسيان 
پراسرا قتل تي ٺهيل ناول، فلم يا ڊاڪيييومييينيٽيري ۾ 
ڏسندا آهيون ۽ پوِء اسان جي ذهن ۾ ميخيتيليف قسيم 
جا وهم ۽ شڪ پيدا ٿيندا آهن، جنهن سيان اسيان هير 
ماڻهو تي شڪ ڪيرڻ تيي ميجيبيور ٿيي ويينيدا آهيييون. 
ارشد شريف جي موت سان پاڪستان ۾ بلڪل اهڙي 
ئييي صييورتييحييال پيييييدا ٿييي چييڪييي آهييي. ارشييد شييريييف 
ضرور ڪنهن وڏي مسئلي ۾ الجهيييل هيو ييا ان کيي 
ڪيينييهيين طييرفييان دٻيياُء هييو. ڇييو تييه جيييييڪييا مييعييلييومييات 
سييامييهييون آئييي آهييي ان جييي بيينييييياد تييي اهييو چييئييي 
سگهجي ٿو ته ارشد شرييف جيي پيريشيانيي جيو سيبيب 
رڳو اهو نه هو ته هو عمران خان جو حامي ۽ ساٿيي هيو 
۽ پاڪستان جي اداران ۽ انهن ادارن سان وابستيه اهيم 
ماڻهن تي تنقيد ڪنيدو هيو، بيليڪيه ييقييينين ڪيو ٻيييو 
اهم معاملو به هوندو. ڇو ته پياڪسيتيان ۾ گيهيڻيا ئيي 
اهڙا صحافي ميوجيود آهين جيييڪيي ان کيان بيه وڌييڪ 
سييخييت قسييم جييو مييوقييف رکيينييدا آهيين ۽ پيينييهيينييجيين 
پروگرامن ۾ ادارن تي سخت ڳالھيون پڻ ڪينيدا آهين. 
اها حقيقيت بيه واضيح آهيي تيه پياڪسيتيان جيي تيارييخ 
اهڙن صحافين کان ڀري پئي آهي، جن  تيي سييياسيي 
ماحول تبديل ٿيڻ سان سختيون به ڪييون وييون آهين 
۽ انهن تي ڪيييس بيه ڪيييا وييا آهين، پير انيهين ميان 
اڪثريت اهڙن صحافين جي آهي جين انيهين ڪيييسين 
کي مينيهين ڏنيو. جيڏهين تيه ارشيد شيرييف جيو ميعياميليو 
ڪجھ مينيفيرد لڳيي ٿيو. ڇيو تيه ڪيوبيه اهيڙو صيحيافيي 
جيڪو انهيَء سطح تي هجي هو ميحيض گيرفيتياري ۽ 
ڪيسين جيي ڪيري اييئين ميليڪ نيٿيو ڇيڏي سيگيهيي. 
پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ هر وڏو صحافي ڪيسن ۽ 
گييرفييتيياري الِء ذهيينييي طييور تيييييار رهيينييدو آهييي، تيينييهيين 
کانسواِء گهڻا ئي اهڙا صحافيي پياڪسيتيان ۾ ميوجيود 
آهن جيڪي ادارن تي ۽ انهن جي سربراهن تي شيدييد 
تنقيد ڪندا آهين ۽ سيخيت سيوال بيه ڪينيدا آهين، پير 
اهي هتي موجود آهن ۽ پنهنيجيي صيحيافيت بيه ڪيري 
رهيا آهن. بهرحيال! جيييڪيا ميعيليوميات سياميهيون آئيي 
آهيي ان جييي مييطيابييق تييه ارشييد گييرفيتيياري ۽ جيان جييي 
خطري کان بچندي دبئي روانو ٿي ويو ۽ اتيي ڪيجيھ 
وقت رهڻ بعد جڏهن ان جو دبئي وارو ويزا ايڪسيپيائير 
ٿيو ته هو ڪييينيييا هيليييو وييو، جيتيي هيو پيورو ميهييينيو 
رهيو. ان وچ ۾ جڏهن هو دبئي ۾ هو ته هين ڪينيهين 
ٻئي ملڪ وڃڻ الِء به ويزا الِء اپالِء ڪيو، پير سياميهيون 

آيل معلومات مطابق ان کي ويزا نيه ميليي سيگيهيييو ۽ 
پوِء هيو ڪييينيييا هيليييو آييو، جيتيي ان سيان گيڏ ان جيو 
دوست به هو ۽ هڪ ٻيو شخص جيڪو يا ته ارشد جو 
وييجيهيو ميائيٽ هييو ۽ ان جييو ٻيييو ڪيو دوسيت بيه هييو. 
معلومات مطابق جنهن ڏينهن ارشد جو ميوت ٿيييو ان 
ڏينهن ارشد پنهنجي دوست سان گڏ گياڏي تيي وڃيي 
رهيو هو ته ڪنهين جياِء تيي پيوليييس جيي نياڪيابينيدي 
هئي ۽ پوليس هر ايندڙ ڪيار جيي تياليشيي وٺيي رهيي 
هئي، ان ناڪابندي ۽ تالشي جو سبب اغيوا ٿيييل ٻيار 
۽ گاڏي جي بازيابي هئي جيييڪيا گياڏي ٻيار سيميييت 
چوري ٿي هئي. پوليس مطابق جڏهن انهن ڪيار کيي 
روڪڻ جي ڪوشش ڪئي ته ڪار نه بيٺي ۽ نتيجي 

 ۾ پوليس فائرنگ ڪئي. 
جنهن ڏينهن ارشد جو موت ٿيو ان ڏينهن ٻه واقعا 
ٿيا جنهن مان هڪ واقعو ٻار جي اغوا جي صورت ۾ 
ٿيو تفصيل موجب هڪ ماڻهو پنهنجي گاڏي ۾ 
ويٺل ٻار کي ڇڏي ڪنهن سپر مارڪيٽ اندر ويو ۽ 
جڏهن موٽي آيو ته نه ڪار هئي ۽ نه ٻار مطلب ته 

ڪار کي ٻار سميت چوري ڪيو ويو. ڪار جي 
مالڪ ۽ ٻار جي پيُء پوليس ۾ رپورٽ 
ڪرائي ته سندس ٻار ڪار سميت اغوا ٿي 
ويو آهي. ٻيو واقعو ايئن ٿيو ته پوليس 
نيروبي کان پري ڪنهن جڳهه تي اغوا 
ٿيل ان ٻار جي تالش الِء ناڪابندي ڪندي 
هر ويندڙ ڪار جي چيڪنگ پئي ڪئي ته 
هڪڙي گاڏي پوليس جي روڪڻ باوجود 

ناڪابندي واري هنڌ تي نه بيٺي ته پوليس 
فائرنگ ڪئي ۽ نتيجي ۾ ارشد شريف کي 

 گولي لڳي ۽ هو شهيد ٿي ويو. 
ارشد شريف پاڪستان جو 
هڪ بهادر صحافي هو 
ان جي موت سان 
پاڪستان کي ۽ 
پاڪستان جي 
صحافت کي 
وڏو نقصان 

رسيو 
آهي. 
ارشد 
جو 

موت 
يقينن 

هڪ پر اسرار طريقي 
سان ٿيو آهي ۽ جهڙي 
صورتحال ۾ ان جي آخري 

وقت ۾ جيڪو ڪجھ ٿيو آهي ان ۾ يقينن انيڪ 
سوال پيدا ٿين ٿا. ڪينيا جي پوليس جو موقف ۽ ان 
واقعي تي رد عمل سمجھ کان ٻاهر آهي. ظاهر آهي 
ته ڪار کي روڪڻ الِء سڌي فائرنگ ناهي ڪبي، 
بلڪه گاڏي جي ٽائرن کي نشانو بڻايو ويندو آهي، ان 
الِء ڪينيا جي پوليس جو موقف سمجھ ۾ نٿو اچي. 
تنهن کانسواِء وري پاڪستان ۾ عمران خان ۽ ان جو 
سوشل ميڊيا سيل ملڪ ۾ مختلف قسم جا سازشي 
۽ ڪوڙا نظريه ٺاهي رهيو آهي جنهن جي ڪري 
پاڪستان ۾ ارشد شريف جي موت تي سياست 

 ڪئي پئي وڃي جيڪو افسوسناڪ عمل آهي.
ارشد شريف جي زندگيَء جي آخري سالن جي 
صحافتي پيشي کي ڏسجي ته هو عمران خان جي 
سياست کان گهڻو متاثر ٿي ويو هو، ايتري تائين جو 
ان جي صحافت محض عمران خان جي سياست 
تائين محدود ٿي وئي هئي. هو پنهنجي هر پروگرام، 
ڪالم يا پنهنجي تجزئي ۾ عمران خان جي هر ڳالھ 
پوِء اها صحيح هجي يا غلط ان جي حمايت 
ڪندي نظر ايندو هو. هن پنهنجي 
صحافت کي تحريڪ انصاف جي 
دائري ۾ ايتري قدر آڻي ڇڏيو هو 
جو شڪ ٿيندو هو ته شايد هو 
عمران خان جو ترجمان صحافي 
آهي. هر انسان کي پنهنجي راِء 
رکڻ ۽ ڏيڻ جو مڪمل حق آهي، 
بلڪه ان جو بنيادي حق آهي ته هو 
پنهنجي راِء جو اظهار ڪري، پر ڪنهن 
صحافي جو تقليدي صحافت ڪرڻ 
۽ ڪنهن ڌر ڏانهن جانبدار 
ٿيڻ صحافت 
جي بنيادي 
اصولن جي 
خالف آهي. 
بهرحال! ارشد 
جو موت هڪ 
المناڪ واقعو 
آهي ۽ پاڪستان 
جو تمام وڏو واقعو 
آهي. عالمي سطح 
تي پاڪستاني 
صحافت ۽ صحافين 
تي حملن جي ڪري 
پاڪستان تي گهڻا 
تحفظات ۽ اعتراض ڪيا 
ويندا آهن ۽ پاڪستان 

 ارشد شريف جو موت ۽ عمران خان

   ح التُح ضره

 

 شهريار رحمان کوسو
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کي دنيا جي انهن ملڪن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي 
جتي راِء جي آزادي ناهي ۽ صحافت تي مختلف 
قسم جون پابنديون لڳل آهن ۽ جتي هڪ صحافي 
کي آزادي ۽ سچائي سان صحافت ڪرڻ تي گهڻين 
ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پوندو آهي ۽ جيڪڏهن ڪو 
صحافي جرئت ڏيکاري ٿو ته ان جو حشر خراب ٿيندو 
آهي، ان الِء ارشد شريف جو ڪينيا ۾ ٿيل موت به 

 پاڪستان تي گهڻا سوال ڇڏي ويو آهي.
ارشد شريف جي موت جي حوالي سان جذباتي ٿي  

ڪجھ حقيقتن يا امڪاني واقعن کي نظرانداز ڪيو 
وڃي ٿو ۽ جنهن مان ڪينيا جي پوليس جي الپرواھ 
ڪردار ۽ ٻيو ڪي پي ڪي حڪومت جو ارشد کي 
دبئي موڪلڻ ۽ عمران خان جي هاڻوڪي سياست ۽ 
بيانيو جنهن ۾ ان کي مشتعل ماڻهن جي سخت 
ضرورت آهي. بهرحال! ياد رکڻ کپي ته ڪينيا جي 
پوليس جو رڪارڊ اهڙي الپرواھ ڪارروائي سان ڀريل 
آهي ۽ اتان جي ماڻهن کي پوليس جي غير انساني 
سلوڪ تي گهڻيون شڪايتون آهن. ڪينيا جي 
عوام پوليس خالف حڪومت آڏو گهڻا دفعا احتجاج 
به ڪري چڪي آهي ۽ انساني بنيادي حقن جي 
تنظيمن به ان حوالي سان آواز اٿاريو آهي ته ڪينيا 
جي پوليس جو رويو تمام سخت ۽ غير انساني آهي 

 ۽  اهڙا مقابال معمول بڻيل آهن.
ڪي پي ڪي حڪومت ۽ پي ٽي آِء جا ڪجھ 
ماڻهو مسلسل ارشد شريف کي اهو چئي رهيا هئا ته 
ان کي پاڪستان ۾ جان جو خطرو آهي، بلڪه وزير 
اعلي  ڪي پي ڪي خاص خط لکي اهو ظاهر ڪيو 
ته ارشد طالبان جي ڪنهن گروپ جي نشاني تي 
آهي. دلچسپ ڳالھ اها آهي ته وزير اعلي  وفاقي 
ادارن کي ڪنهن به قسم جي آگاهي نه ڏني ۽ نه ئي 
ڪارروائي ڪرڻ جي درخواست ڪئي۽ نه وري انهن 
ڌمڪين جو تفصيل ڏنو، تحريڪ انصاف ۽ ان جا 
حامي ميڊيا چئنل پڻ مسلسل اهو بيانيو ٺاهڻ ۾ 
مصروف هئا ته ارشد شريف کي پاڪستان ۾ خطرو 
آهي، ارشد شريف جي خطري جي نشاندهي کان وٺي 
پشاور هوائي اڏي کان دبئي الِء روانگي تائين ڪي 
پي ڪي حڪومت ۽ تحريڪ انصاف اڳيان اڳيان 
هئي. ٻيو اهو ته ارشد شريف جي موت کانپوِء عمران 
خان سوشل ميڊيا سيل ذريعي پروپيگنڊا شروع 
ڪرائي ڏني ته ارشد پاڪستان ۾ ڪيسن ۽ 
گرفتاري کان بچڻ الِء دبئي ويو ۽ پوِء پاڪستان جي 

طاقتور حلقن جي زور ڀرڻ تي دبئي جي حڪومت ان 
کي دبئي کان نڪري وڃڻ الِء چيو، پر حقيقت ايئن 
آهي ته جيڪڏهن وفاقي حڪومت ارشد شريف کي 
پاڪستان کان ٻاهر وڃڻ کان روڪڻ گهري ها ته 
هوائي اڏي تي ئي روڪي ها، پر ايئن نه ڪيو ويو ۽ 
بعد ۾ ارشد شريف جو دبئي کان نڪرڻ جو سبب به 
اهو نه هو ته ڪو پاڪستاني حڪام دبئي تي زور 
ڏين پيا، بلڪه ارشد شريف جي ويزا جو مدو ختم ٿي 
ويو، ان الِء هو دبئي کان ڪينيا ويو. ان کان عالوه 
فيصل واوڊا جو بيان به اهم آهي ته ارشد جي قتل ۾ 
پي ٽي آِء جا ڪجھ ماڻهو ملوث ٿي سگهن ٿا. ياد 
رهي ته فيصل واوڊا بيان ۾ چيو آهي ته خرم ۽ وقار 
سندس دوست رهي چڪا آهن. تازو ڪنهن صحافي 
دعوي  ڪئي هئي ته خرم ۽ وقار ڪراچي ۾ هڪ 
سياسي پارٽي جي دهشتگرد ونگ جو حصو هئا ۽ 
پوِء جڏهن حالتون تبديل ٿيون ته پوِء اهي ڪينيا 
هليا ويا، ڪينيا ۾ ارشد شريف انهن سان ئي گڏ هو. 
جڏهن ارشد شريف جو الش پاڪستان آندو ويو ته ان 
تي تشدد ٿيل هو. هاڻي اهو خرم يا وقار ئي ٻڌائي 
سگهن ٿا ته آخري وقت ۾ ارشد سان ڇا ٿيو. ڇو ته 
اهي ئي ان سان گڏ هئا، خرم ۽ وقار جا سفري 
رڪارڊ به اچي ويا آهن ۽ شايد انهن کان سوال جواب 
به ڪيا ويا آهن، پر اڃان تائين اهو ڪيس ڪينيا ۾ 
هلي ٿو. جڏهن ته پاڪستان ۾ اڃان اهو ڪيس 
شروع نه ٿي سگهيو آهي.  ممڪن آهي ته سوال 
جواب ۾ ڪا اهڙي شيِء سامهون اچي وڃي جيڪا 
ان ڪيس کي پاڪستان ۾ شروع ڪرڻ تي مجبور 
ڪري. وزير اعظم پاڪستان به سپريم ڪورٽ کي 
خط لکيو آهي ته ان ڪيس تي ڪميشن ٺاهي وڃي. 
بهرحال! جيڪا معلومات هيستائين تائين سامهون 
آئي آهي ان ۾ وقار، خرم ۽ اي آر واِء جو چيئرمين 
سلمان اقبال اهي ماڻهو ان دائري ۾ اچن ٿا جن کان 
پڇا ڳاڇا ڪري سگهجي ٿي. ڇو ته ڪينيا ۾ جنهن 
فارم هائوس ۾ ارشد شريف رهيو هو اها سلمان اقبال 
جي ملڪيت آهي ۽ بعد ۾ ارشد شريف جي موت 
جي خبر سڀ کان پهرين سلمان اقبال کي ملي. 
بهرحال! جڏهن مڪمل تفتيش ٿيندي ته سڀ 
سامهون اچي ويندو. ياد رکڻ گهرجي ته عمران خان 
شروع ڏينهن کان اهڙي موقعي جي تالش ۾ هو 
جنهن سان هو عوام کي فوج خالف ڀڙڪائي 
سگهي. ڇو ته جيئن ئي ارشد جي موت جي خبر 

سامهون آئي ته عمران خان هڪدم چئي ڏنو ۽ اشارو 
ڏنو ته هن جو قتل ٿيو آهي ۽ قتل پويان پاڪستان 

 جي طاقتور ڌرين جو هٿ آهي. 
عمران خان سياسي لحاظ کان هن وقت اڪيالئي جو 
شڪار آهي ۽ ذهني طور تي پنهنجي اقتدار کان 
پري ٿيڻ کي تسليم نٿو ڪري ان الِء هو اپريل کان 
وٺي اهڙو ماحول ٺاهڻ چاهي ٿو جنهن ۾ عوام اندر 
فوج خالف جذبات ڀڙڪائي سگهي ۽ اهي فوج 
خالف روڊن تي نڪري اچن. عوام ۽ فوج وچ ۾ 
تصادم ٿئي ان الِء هو مسلسل ان ڪوشش ۾ آهي 
۽ هو پنهنجي سوشل ميڊيا سيل سميت هر ان ميدان 
کي استعمال ڪري پيو جنهن سان فوج جي ساک 
کي نقصان ٿي سگهي. اهڙيَء طرح آمريڪي سازش 
جو راڳ به ان الِء شروع ڪيو ويو ته جيئن فوج تي 
دٻاُء اچي. جڏهن ته ملڪ جي اعلي  سيڪيورٽي ادارن 
پاران سازش ٿيڻ جي ترديد ڪئي وئي، پر عمران خان 
پنهنجو پروپيگنڊا جاري رکيو. بهرحال! هاڻي جڏهن 

سالن  1ان وٽ ٻيو ڪجھ نه بچيو ۽ عوام سامهون 
جي ڪارگردگي به سامهون آهي ته پوِء هن وري 
مختلف سازشن جو راڳ شروع ڪري ڏنو ۽ هاڻي 
جڏهن ارشد شريف جو موت ٿيو ته عمران خان وري 
سازشي نظريو کڻي آيو. ان جي خيال ۾ ايئن ڪرڻ 
سان عوام ارشد شريف جي موت جو قصوروار فوج 
کي سمجهندي، فوج سان نفرت جو اظهار ڪندي ۽ 
النگ مارچ ۾ وڏي تعداد ۾ شرڪت ڪندي ۽ پوِء 
هو فوج تي پريشر آڻي ٻيهر اقتدار حاصل ڪرڻ ۾ 
ڪامياب ٿي ويندو ۽ نومبر جي مهيني ۾ آرمي 
چيف جي مقرري ۾ پنهنجي مرضي مطابق فيصال 
ڪرائي سگهندو. ان کان عالوه پارٽي فنڊ ڪيس ۽ 
نااهلي ختم ڪرائي وٺندو. بهرحال! عمران خان 

 93پنهنجي سازشي منصوبي ۾ ناڪام ويو ۽ 
آڪٽوبر تي ٿيل آِء ايس پي آر جي پريس ڪانفرنس 
۾ سڀ واضح ٿي ويو آهي ته پاڪستان ۾ ارشد 
شريف جي موت تي سازشي نظرين ۽ سياست ڪندڙ 
پارٽي جي حقيقت ڇا هئي ٻيو ته انتظار ڪرڻ کپي 
۽ مڪمل حقيقتون سامهون اچڻ جو انتظار ڪرڻ 
کپي ۽ ممڪن آهي ته ڪجھ حقيقتون ڇرڪائيندڙ 
هجن. بهرحال! ارشد شريف جو صحافتي موقف ڇا به 
هو، پر هو هڪ بهادر صحافي هو ان جي موت تي 

 سياست ڪرڻ افسوسناڪ عمل آهي. 
*** 
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 محمد يوسف ڀٽو

جيئن روس يوڪرين جنگ  
جا ڏينھن گذرندا وڃن، تيئن 
تيئن جنگ جي ميدان تان 
نيون نيون ۽ ڇرڪائيندڙ 
خبرون سامھون اچن پيون. 
ھن جنگ دنيا کي عدم 
تحفظ جي احساس ۾ مبتال ڪري ڇڏيو آھي. دنيا 

 جي آئندي بابت سوال پيدا ٿي رھيا آھن.
جنھن وقت ھي آرٽيڪل لکي رھيو ھئس عين ان 

آڪٽوبر جي ڏينھن عالمي ميڊيا  98وقت يعني 
ھيَء خبر رپورٽ ڪري رھي ھئي ته روسي صدر 

 Deadبم ھالئڻ واروپيوٽن روس جو ائٽم 
Hand System  
ايڪٽو ڪري ڇڏيو 
آھي. جنھن سان 
سڄي دنيا ۾ سخت 
ڳڻتي جي لھر 
ڇانئجي وئي آھي. 
پيوٽن جنهن 
سسٽم کي 
ايڪٽيويٽ ڪيو 
آھي ان سان 
تباھي ۽ 
بربادي جو 
صرف اندازو 
ئي ڪري 
سگھجي ٿو. 

عالمي 
ميڊيا 
ذريعي 

مليل ڄاڻ موجب ھن 
 Perimeterڊيڊ ھينڊ سسٽم کي روس ۾

System  .جي طور تي به ڄاتو وڃي ٿوDead Hand 
System   نيو ڪليئر حملي کي ان جيLife, 
Radiation ۽ خونخوارActivity  سانDetect   ڪري

ٿو. ھي سسٽم دشمن جي ائٽمي حملي دوران 
ٿي وڃي ٿو. ٽاپ جي ڪمانڊر جا   Activateپاڻمرادو

آرڊر ملندي ئي راڪيٽ گرانڊ سسٽم مان راڪيٽ 
النچ ٿي وڃن ٿا. ان سان گڏ ڊيڊ ھينڊ سسٽم جي 

النچ ٿي  Intercontinental Cruise Missilesتحت
وڃن ٿا. خبر آھي ته روس وٽ ھن وقت دنيا ۾ سڀ 

ائٽم بم آھن جن مان  1222کان وڌيڪ 

2122Activate   ڪيا ويا آھن. ڊيڊ ھينڊ سسٽم
جي تحت ائٽمي بمن سان ليس ميزائل آبدوزن ۾ 
محفوظ رھن ٿا، جيڪي ائٽمي حملي جي صورت 

 ۾ ائٽمي حملي سان جواب ڏين ٿا. 
افسوس جو دنيا ۾ ائٽمي ڊوڙ شروع ٿي وئي آھي، 
ڏکڻ چيني سمنڊ کان آسٽريليا تائين، ھوڏانھن 
يورپ کان آمريڪا تائين ائٽمي ھٿيارن جي ڊوڙ ٿي 
نظر اچي. عالمي ميڊيا ۾ ذري ذري اھڙيون خبرون 

 رپورٽ ٿين پيون.
توڙي جو ھن يوڪرين جنگ جي شروع ٿيڻ بعد 
مغربي ملڪ، نيٽو پلس آمريڪا ۽ روس ھڪٻئي 
کي ڌمڪيون ڏيڻ ۽ اکيون ڏيکارڻ تائين محدود 
ھئا، پر ھاڻي ڳالھ ان کان اڳتي وڌي وئي آھي. ڇو 
جو اھي ھڪٻئي سان نه ٺھندڙ 
ملڪ 

باقائدي 
ائٽمي جنگي مشقن تائين پھچي 

ويا آھن. ھن وقت يورپ ائٽمي جنگي مشقن جو 
مرڪز بڻيل آھي. ائٽمي ھٿيارن جي سکيا ۽ 
تعيناتي زور و شور سان جاري آھي. ھي سڀ ڪجھ 
روس سان ائٽمي جنگ جي خطري جي پيِش نظر 
تيارين جو حصو سڏجي پيو.  آمريڪي اڳواڻي ۾ 
يورپي ملڪ روس تي دٻاُء وجھڻ جي ڪوششن ۾ 
رڌل آھن. مغربي ملڪن جي اھڙين ڪوششن سان 

 معامال حل بجاِء سخت ڇڪتاڻ وارا ٿي ويا آھن.

آمريڪا ۽ برطانيه توڙي نيٽو جو سڄو زور روس کي 
جھڪائڻ تي آھي، ايستائين جو عالمي ميڊيا ۾ 
آمريڪا ۽ برطانيه جي سپاھين جون يوڪرين پاران 
 جنگ ۾ وڙھڻ جون رپورٽون به سامھون آيون آھن.

روسي حملي جي خوف سبب نيٽو اتحاد نيو ڪليئر 
 21وار مشقون شروع ڪري ڇڏيون آھن، جن ۾ 

نومبر  12کان  23ملڪ حصو وٺن پيا. ھي مشقون 
تائين يورپ ۾ جاري رھنديون. ھي مشقون روس 
کان محض ھڪ ھزار ڪلو ميٽر پري ٿي رھيون 

۽ ٻين خطرناڪ ھٿيارن  09آھن. مشقن ۾ بي 
 ڪيو پيو وڃي.  Displayجو

روس پاران به ھنن مشقن جي جواب ۾ ھن ئي 
مھيني يعني آڪٽوبر جي آخر ۾ ساڳي نوعيت جي 
جنگي مشقن جو اعالن ڪيو ويو. روس جي ساٿاري 

 Ministry Of Emergencyملڪ بيالروس جي
Services   جي ھيڊ چيو آھي ته سندن

ملڪ ۾ روس جا 
ھٿيار جمع ڪيا پيا 
وڃن. اطالع آھن ته 
 2تازو بيالروس ۾ 

ھزار روسي فوجي 
يوڪرين تي قھر 
وسائڻ الِء تعينات ڪيا 
ويا آھن، پر عالمي 
تجزيي نگارن موجب 
پيوٽن اگر يوڪرين تي 
ائٽمي حملو ڪيو ته اھو 
بيالروس مان ڪندو. ڇو 
جو بيالروس يوڪرين جي 
اتر ۾ واقع آھي، يوڪرين 
جي سرحد جو وڏو حصو 
بيالروس سان ملي ٿو. مطلب 
ته يوڪرين آمريڪا ۽ نيٽو 
جي چوڻ مان نه نڪتو ۽ 
معامال حل ڪرڻ الِء ڳالھين 
جي ميز طرف ڌيان نه ڏنو ته پوِء يوڪرين الِء عافيت 
جا امڪان بنھ محدود ٿي ويندا. ڇو جو آمريڪا ۽ 
برطانيه ھڪڙي روس سان دشمني نڀائڻ الِء نه رڳو 
نيٽو اتحاد سان الڳاپيل ڪئين ملڪن جو سھارو 
وٺي رھيا آھن، پر کين بندوق ھالئڻ الِء ڪنھن 
پرائي ڪلھي جي به تالش ھئي جيڪو يوڪرين 
جي عاقبت ناانديش صدر زيلنسڪي فراھم ڪري 

 يورپُ۾ُٿيندڙُنيءوُ۽ُروسُجونُائءميُجنگيُمشقون
  ح التُح ضره

 جيئن 
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ڇڏيو. نتيجي ۾ يوڪرين مان تباھي جا اھي طوفان 
اٿيا آھن جن جو ڪڏھن به يوڪريني ماڻھن سوچيو 
به نه ھوندو. دربدري جو درد يوڪرينين کي ڀوڳڻو 

 پيو پوي.
دنيا ۾ ھٿيارن جي ڊوڙ وڏي پئماني تي جاري آھي، 
دنيا جنھن مستقل پائيدار امن جي تالش ۾ ھئي 
سو عالمي طاقتن جي ضد ۽ انا پرستي جي ور 

 چڙھي ھڪ خواب بڻجي ويو آھي.
اطالع آھن ته روس ڊونيسڪ تي فاسفورس بم سان 
حملو ڪيو آھي. شايد ھي ٻيو موقعو آھي جو روس 
يوڪرين ۾ انتھائي خطرناڪ فاسفورس بم اڇاليو 
آھي. ھن کان اڳ ايزوپ اسٽيل پالنٽ تي پڻ 
ڪجھ مھينا اڳ روس ساڳيو خطرناڪ بم استعمال 
ڪيو جنھن تي دنيا ۾ روس تي گھڻي تنقيد به 

 ڪئي وئي.
ٻئي پاسي خبر آھي ته جرمني جي جنگي جھازن 

تعينات ڪيا ويا  High Energy Laser Weaponتي
آھن، جرمني ليزر ھٿيارن جو تجربو به ڪيو آھي. 
ھي سڀ تياريون مستقبل جي ڪنھن وڏي جنگ 

 الِء نه آھن ته پوِء ڇا الِء آھن 
ھوڏانھن آخرڪار نيٽو جي ائٽمي جنگي مشقن بعد 
آمريڪي ڌمڪين باوجود روس پنھنجون ائٽمي 
جنگي مشقون شروع ڪري ڇڏيون آھن. روس جديد 
ترين ائٽمي ھٿيارن جا تجربا پڻ ڪري آمريڪا کي 
جواب ڏنو آھي ته روس آمريڪا کان خوفزدہ نه آھي. 
انھن تازين ھلندڙ ائٽمي جنگي مشقن جي موقعي 
تي پيوٽن پاران نيٽو کي سمنڊ مان چتاُء سامھون 
آيو آھي. روس جي ائٽمي جنگي مشقن مان ايندڙ 
تصويرن نيٽو جي ڳڻتين ۾ واڌارو ڪري ڇڏيو آھي. 
دنيا ڄاڻي ٿي ته يوڪرين ۾ سوڀ ماڻڻ الِء پيوٽن 
ڪجھ به ڪري سگھي ٿو. انھن جنگي مشقن ۾ 

 Intercontinental ballisticروس پاران سينيوا 
missile  بين البراعظمي ميزائل( تجربي يوڪرين(

جي جنگ ۾ روس خالف ساٿ ڏيندڙ ملڪن الِء به 
خوف پيدا ڪري ڇڏيو آھي. ڇو جو ھن ميزائل کي 
اسٽوال نالي ان ائٽمي آبدوز مان فائر ڪيو ويو آھي، 

 21.8جنھن کي تمام گھڻو خطرناڪ ٻڌايو وڃي ٿو. 

ڪلو ميٽرن تائين مار  8122ميٽر ڊگھو اھو ميزائل 
ڪري سگھي ٿو. اھو روس کان سڌو آمريڪا کي 
ٽارگيٽ ڪري سگھي ٿو. ھن ميزائل بابت عالمي 
ميڊيا ۾ ٻڌايو پيو وڃي ته ھي ميزائل ھڪ ئي وقت 

وار ھيڊ کڻي وڃڻ جي صالحيت رکي ٿو. ھن  1
فور ڪالس آبدوز مان   Deltaميزائل جي النچنگ

ڪئي وئي. انھن ائٽمي جنگي مشقن ۾ روس 
ائٽمي جنگي جھاز به اڏايا آھن جن ۾ جديد 

جو تجربو پڻ شامل آھي. جيڪو   TU 20ترين
ڪروز ميزائلن ۽ ائٽم بمن سان حملو ڪري سگھي 

جو نالو ڏنو آھي. ھن   BEARٿو. جنھن کي نيٽو
جھاز جي گوڙ جي ڪري ان تي اھو نالو پيو آھي. 

ڪلو ميٽرن تائين ائٽمي حملو  29022ھي جھاز 
ڪرڻ جي سگھ رکي ٿو. چون ٿا ته روس انھن 
ائٽمي جنگي ھٿيارن سان روس مخالف ملڪن 
خاص طور تي آمريڪا ۽ نيٽو ملڪن کي سڌو چتاُء 
ڏنو آھي. روس جي سرڪاري ٽي وي تان جڏھن 
انھن ائٽمي جنگي مشقن کي ڏيکاريو پئي ويو ته 
روسي صدر انھن جو خود معائنو ڪري رھيو ھو. 
جڏھن ته روس پنھنجي ھڪ ٻي انتھائي جديد ترين 
ھائپر سونڪ رفتار جي حامل بين البراعظمي ائٽمي 

جو تجربو پڻ ڪري ورتو آھي. ھن جي   Yarsميزائل
ڪلو  91022ڪلو ميٽر آھي ۽ رفتار  22222رينج 

ميٽر في ڪالڪ آھي. جنھن سان روس دنيا جي 
ڪھڙي به کنڊ ۾ حملو ڪري سگھي ٿو. عالمي 

 12ميڊيا رپورٽ ڪيو آھي ته پيوٽن محض 
سيڪنڊن ۾ اھو ميزائل النچ ڪيو آھي، جنھن کي 
خوف جو ٻيو نالو ڏنو پيو وڃي. پيوٽن جي ھنن 
ھٿيارن جو ٽوڙ ڪنھن ملڪ وٽ نه آھي. روس جي 

دفعا تيز آھي.  92يارس ميزائل جي رفتار آواز کان 
يارس بيلسٽڪ ميزائل جو ٽارگيٽ منٽن ۾ ختم 
ٿي سگھي ٿو. پيوٽن ٽي وي اسڪرين تي جنگي 
مشقن دوران ھن ميزائل جي طاقت ڏسي رھيو ھو. 

ميزائل بيس تيار ڪري رکيا  20پيوٽن روس ۾ 
 آھن. ھر بيس تي ائٽمي ميزائل نصب ڪيل آھن.

جاري آھن   War Exerciseھوڏانھن نيٽو ملڪن جون
آڪٽوبر تائين جاري رهيون، جن ۾ پڻ  12جيڪي 

 ائٽمي ھٿيارن جو نماُء ڪيو ويو.
ھاڻي صورتحال اھا آھي ته يوڪرين جو سڄو زور 
روس کان پنھنجا قبضي وارا عالئقا واپس وٺڻ تي 
آھي. يوڪرين جي وڏن پٺڀرائي ڪندڙ ملڪن ۾ 
آمريڪا سرفھرست آھي، جڏھن ته تاريخ شاھد آھي 

بي اعتبار رھي آھي، جنھن ۾ “  آمريڪا دوستي”ته 
آمريڪا جي وفا ڪنھن کي راس نه آئي آھي. خير 
روس ۽ يوڪرين ٻنھي ملڪن جي فوجن پاران 
ھڪٻئي تي حملن ۾ شدت ايندي پئي وڃي. روس 
پنھنجي فوج ۾ ٽي ل  نيون ڀرتيون ڪيون آھن ۽ 
ٻياسي ھزار روسي جوانن کي جنگ جي مورچن تي 

 92به موڪليو ويو آھي. انھيَء دوران ڇنڇر ڏينهن 
آڪٽوبر تي برطانوي ميڊيا جي حوالي سان عالمي 
ميڊيا ۾ ھڪ خبر سامھون آئي آھي جنھن ۾ 
برطانوي ميڊيا جي اھا دعوي  ٻڌائي وئي ته روسي 
صدر پيوٽن عالمي جنگ جي تياري ڪري رھيو 
آھي. دعوي  رڳو ايستائين نه آھي بلڪه اھو به ٻڌايو 
ويو ته روسي ماڻھو کاڌي پيتي جون شيون گڏ 
ڪري رھيا آھن. ان دعوي  بعد اھي سوال اٿڻ شروع 

 جي تياري آھي   WW1ٿي ويا آھن ته ڇا اھا
ھوڏانھن پيوٽن جي وڊيو سامھون آئي آھي جنھن ۾ 
خطاب ڪندي ھن ٻين ڳالھين سان گڏ ھڪ ڳالھ 
اھا به ڪندي مغربي ملڪن کي ڌمڪي ڏني ته 

 “حالتون ورلڊ وار کان به ڀيانڪ ٿي سگھن ٿيون.”
جن دوستن کي تاريخ جي ڄاڻ آھي ۽ خاص ڪري 
جن پھرين ۽ ٻي مھاڀاري جنگين جون حالتون، واقعا 
۽ سبب پڙھيا آھن اھي ان حقيقت جو ادراڪ رکن ٿا 
ته دنيا جي ٻين قومن ۽ ملڪن جي ڀيٽ ۾ يورپي 
قومون ۽ ملڪ ھڪٻئي سان وڌيڪ جھيڙيندڙ رھيا 
آھن. انھيَء جو سبب اھو آھي ته انھن جا جھيڙا ۽ 
تنازعا ان نھج تي پھچي ويا جو اھي پھرين ۽ ٻي 
مھاڀاري لڙائي شروع ڪري ويٺا. ھاڻي به دنيا ۾ 
جيڪا ٽي مھاڀاري لڙائي جا آثار پيدا ٿيڻ لڳا آھن 
ان جو ميدان به يورپ ۾ تيار ٿيندي نظر اچي پيو، 
جيڪو عين ممڪن آھي ته اھو يوڪرين ئي 

 ھجي.!!.
*** 
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ڪييتيياب سيينييڌ جييي نييامييييياري 
ليييييييکيييڪ، مييياروئيييڙن جيييو درد 
رکيينييدڙ حسيياس طييبيييييعييت جييي 
مالڪ عبدالغني شر جو لکييل 

 21آھيييي. جييينيييهييين ۾ ٽيييوٽيييل 
احسيييياس آھيييين ۽ ھيييير ھييييڪ 
احساس سماج جي مختلف دردن جي عڪاسي ڪري 
ٿو. لييکيڪ جيي افسيانين ۾ پينيهينيجيي ميعياشيري کيان 
وييينييدي ٿيير جييي ميياروئييڙن ۽ بسييتيير تييي پيييييل العييالج 
مريض جو به درد بيان ٿيل آھيي. ليييکيڪ جيي ليکيڻيي 
۾ نج ٻولي استعمال ٿيل آھي. ليکڪ جي حساسيت 
جو اندازو پڙھندڙ ان جي ھر ھڪ احسياس ميان لڳيائيي 
سگھي ٿو. ھن ڪتاب جو مھاڳ ليکڪ جيي پييياري 

 دوست ليکراج ميگھواڙ لکيو آھي.
ليکراج مھاڳ ۾ جيڪو ڪجھ ليکڪ جي الِء لکيييو 
آھي پڙھندڙ کيي اھيو سيڀ ڪيجيھ بياقيائيدي ڪيتياب 

جيي آخيري صيفييحيي تيائيييين ميحييسيوس ٿيييينييدو. 
ليکراج جي ھيَء ڳالھ مون کيي ڏاڍي وڻيي 
ته محبت جي به ڪيميرشيل ميارڪيييٽ آھيي 
ھن دور جو محبوب پنهينيجيي ميعيشيوق جيي 
خلوص ۽ پيار جيي نيگياھ کيان ھيٽيي ڪيري 
ھي جاچيندو آھي ته ھن وٽ پيئيسيو ڪيييتيرو 
آھي، ملڪيت گھڻي اٿس ۽ اھا اڄ جيي دور 

 جي حقيقت آھي.
عبدالغني شر سھڻي ۽ ساگير جيو وچين بيييحيد 
دلچسپ افسانو آھي، ھن افساني ۾ چينيڊ جيي 
چانڊوڪي وارين راتين ۾ ساگر ۽ سھيڻيي جيون 
دلييچييسييپ ڳييالييھيييييون نييوٽ ٿيييييل آھيين، ھيينيين جييا 
ھڪٻئي سان ڪيل وچين ميوجيود آھين ۽ سياگير 
سھڻي کي ميھار جي سھڻي سان ئي ڀييٽيي ٿيو 
جيڪا سياري جي ٿڌيين راتييين ۾ بيه دريياھ پيار 
ڪري پنهنجي محبوب ميھيار سيان ميليڻ ويينيدي 
هئي. ھن افساني ۾ سھڻيي سيمياج جيي گيھيٽيييل 
ريتن ۽ رسمن جي آڙ ۾ قيد ڪيل عورت جو درد 
پنهنجي ساگر سان اوري ٿي. اھا اسان جيي سيمياج 

 جي تصوير آھي.
دردن سان دوستي افسيانيي ۾ ميحيبيوب جيي ڇيڏي 
وڃڻ کانپوِء پکين سان پييار ڪيري ۽ پيکييين جيي 

درد کييي وائييکييو ڪييري ٿييو تييه اسييان جييي سييميياج ۾ 
مھمان پکين سان اسان ڪھڙو حشر ڪرييون ٿيا. ميون 
کي اڄ به ياد آھي ته جڏهن آئون ننڍو ھوندو ھئس تيه 
ڪيييتيرائيي پيکيي االئيي ڪيٿيان ڪيٿييان اڏاميي ڪيافييي 
تعداد ۾ ايندا ھئا، پر ھاڻي اسيان وٽ اھيي پيکيي نيٿيا 
اچن. ڇو جو اسان جييڪيو انيهين جيو حشير ڪيييو آھيي 

 اھو پوري دنيا کي خبر آھي.

صحرا ٿر سوچون ۽ سيپ افسيانيي ۾ ليييکيڪ ٿير جيي 
ماروئڙڻ جو درد ليکيي ٿيو. واقيعيي ٿير قيدرتيي ميعيدنيي 
وسيييلين سيان مياالمييال آھيي، تينيهين ھييونيدي بيه ٿير جييا 
مسڪين ماروئڙا صفا غريبي واري پٺتي پيل زنيدگيي 
گذارين ٿا جنهن جو سبيب طيبيقياتيي سيوچ ۽ تيعيليييم 
جي شعور جي ڪمي آھيي. ليييکيڪ جيون ھيي سيٽيون 
ڪيييڏييون نيه درد ڀيرييون آھين تيه ٿير جيي مياڻيھين جييي 
محبت جي انتھا اھا آھي ته ھي پنهنجا وسييال تيبياھ 
ٿيندي ڏسن پييا، پير ڪيڇين تيه ڪيافير ٿيا سيڏجين، پير 
آئون سمجھان ٿو ته ھاڻي ٿر جا ماڻھيو تيعيليييم طيرف 
ڪافي اڳتي نڪري آيا آھين، جينيهين ييونيييورسيٽيي ۾ 
آئيون پييڙھييان ٿييو خييود انييهيييَء يييونييييورسييٽييي ۾ ٿيير جييي 
محنتي شاگردن جو ڪافي انگ موجود آھيي. ليييکيڪ 
جي افسيانين کيي جيييتيرو سياراھيجيي اوتيرو ٿيورو آھيي، 
جنهن پنهنجي افسانن ۾ معاشري جي اڪيثير سيڀينيي 
دردن جي عيڪياسيي ڪيئيي آھيي ۽ اھيو ليييکيڪ جيي 
حساس ھجڻ جو ئي ڪمال آھي. ڇو ته ڏکن، دردن ۽ 
تڪليفن کي ھڪ حساس ماڻھو جيان ڪوبه 

 سمجھي نٿو سگھي.
اکيييييييييون اڄ بييييه تييييوکييييي ” 

ھيين “  ڳييولييييين ٿيييييون
افسييييييييانييييييييي کييييييييي 
پڙھنيدڙ شياييد ئيي 
پيينييهيينييجييي اکييييين 
ميييييان ڪيييييرنيييييدڙ 
ڳييييوڙھيييين کييييي 
جيييييييييييھيييييييييييليييييييييييي 
سگيھيي. ھين 
افسيييانيييي ۾ 
ليييييييييييييکييييييڪ 
دنيييييا جييي 
عيييظيييييييييم 
ھسيييتيييي 
جييجيل 
امڙ ۽ 
ان 

جي 

پييار 
جيييييييييييييييي 
محرومي کي بيان ڪيو آھي ۽ ھڪ ٻار جي درد کيي 
بيان ڪيو آھي ته ماُء کان بغير ھڪ ٻار جيي زنيدگيي 
ڪيئن ٿي گذري  ھي درد ڀري ڪھاڻي ليييکيڪ جيي 
پنهنجي آھي. ليکڪ ھن افساني ۾ پنهنجي زنيدگيي 
جي باري ۾ ٻيڌائيي ٿيو ۽ ان ۾ پينيهينيجيي ڀيييڻ جيي 

موت جو به ذڪر ڪري ٿو. هونئن ته مياُء جيي ڪيميي 
ڪوبه پوري نٿو ڪري سگھي، پر ڀيڻ پينيهينيجيي وس 
آھر ان جو ڪردار خوب نڀائيندي آھي ۽ جڏهن ماڻھو 
انھيَء ڀيڻ کان به محروم ٿي وڃي ته صيفيا ُبيري ڀيور 
ٿي پوندو آھي. ان صورت ۾ ماڻھو يا ته صفا حساس 
ٿييي وييينييدو آھييي يييا وري پييٿيير دل، جيينييهيين جييي دل ۾ 
ڪيئي احساس ته دفن ٿيل ھونيدا آھين، پير ھيو ٻيڙڪ 
بيه ٻيياھير نياھييي ڪييڍنيدو. ھين افسييانيي تيي ليکييڻ وقييت 

زنيدگيي ”   29منهينيجيا ھيٿ ڏڪيي رھيييا آھين. افسيانيو 
ھن افساني ۾ ليييکيڪ “  روين جو گڏيل مجموعو آھي

سماج ۾ موجود روين جي بياري ۾ ٻيڌائيي ٿيو جيييئين 
جيئن پيار جي سفير جيون مسيافير اکيييون ميرڪين جيي 
روين سان پينيهينيجيي پيييار جيي شيروعيات ڪين ٿيييون، 
اھڙن محبتن جي سفر کي رويا ئيي مضيبيوط بيڻيائييين 
ٿا ۽ رويا ئي دورين جو سبب بيڻيجين ٿيا. ھين افسيانيي 
۾ ليکڪ اسپتال جي بيڊ تي سيتيل ال عيالج ميرييض 
الِء رشييتيييييدارن جييي سييس پييس کييي مييريييض الِء ھييڪ 
ڀييييانيڪ ميوت قيرار ڏئيي ٿيو. ميطييليب تيه ميحييبيت کييان 
ويندي ميوت جيي بسيتيري تيائييين روييا انسيان تيي اثير 
انداز ٿين ٿا تڏهن ئي ته ليييکيڪ چيوي ٿيو تيه زنيدگيي 
روين جو گڏيل مجموعو آھي. ان کانپوِء واري افسيانيي 

ھن افسانيي ۾ ليييکيڪ “ ھڪ حساس دل جو احساس” 
فضا ۽ جوڳي جي محبت بابيت ڪيجيھ ٻيڌائيي ٿيو ۽ 
انھن جي ڪھاڻي اچي ھن جملي تي ختم ٿيئيي ٿيي، 

فضييا مييان ھيياڻييي تييوسييان نييٿييو نييڀييائييي سييگييھييان، تييون ” 
ان کيانيپيوِء فضيا “  منهنجي اچڻ جو انتظار نه ڪيجيانِء.

جو وجود وکري ڀورا ڀورا ٿي پوندو آھي ۽ ان کيي اھيو 
وجود ياد ايندو آھي جنهن جي پيار جو ھن مذاق اڏاييو 
ھو ۽ پوِء پاڻ ئيي اھيو ڏکياري ليھيجيي ۾ اھيو چيونيدي 

ھاڻي ته ھو به االئي ڪٿي رھي ٿو  انھيَء بيه ” آھي ته 
منهنجي رستا روڪ ڪرڻ ڇڏي ڏني آھي ڪاش! ھيو 
ھڪ ڀيرو ملي پوي ته ٻڌائي ڇڏيانس تيه جيييئين ميون 
توکي تيڙپياييو، روئيارييو ۽ رالييو آھيي اڄ ميان بيه تيون 

ماڻھو کي تيڪيليييفين جيو “  وانگي ڀٽڪي رھي آھيان.
احساس فقط تڏهن ٿيندو آھيي جيڏهين ھيو انيهين ميان 
گيذرنيدا آھين ۽ فضيا پيوِء پينيهينيجيي ڪيييل پيييار کييي 
غلطي سمجھي ان تي پڇتائي ٿي. اتي لييکيڪ ھينين 

ائييين ھيوَء ” سٽن سان ھن افساني کي ختم ڪري ٿو، 
دل جي درد ڪٿا ٻڌائي اکين مان آب ھياريينيدي ھيليي 

، سوچڻ لڳس ته وسارڻ وارا ته وسياري ڇيڏيين ٿيا، “ وئي
پر سچائي سان پيار ڪندڙ دليون ڪڏهن به ھڪٻيئيي 
کييي وسيياري نييٿيييييون سييگييھيين، اھييي لييڇيينييدي تييڙپيينييدي 
پنهنجي محبت ۾ پساھ پورا ڪري ڇيڏيين ٿيييون، پير 

 ھنن جي دل ۾ ٻيو ڪير به جڳھ نٿو وٺي سگھي.
*** 

 جو اڀياس“ احساس حساس دل جا”

  ڪت بُتيُتبصرو

 ھي 

 عبدالرحمان 
 خاصخيلي
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ئيييي سيييڄيييي سيييليييطييينيييت ۾  
بيييييييچييييييينيييي پيييکيييڙجيييي وئيييي، 
حيڪييومييت جيو نييظييام مييفييلييوج 
ٿيي وييو، سيپياهيييين جييي چيرپيير 
جي ڳالهه ٻولهه ٿيييڻ لڳيي ۽ 
ميياڻييهييو خييانييا جيينييگيييَء بييابييت 

چيييو ٿيي وييو تيه نيظيام اصيفيهيان جيي  -ڳالهيائيڻ لڳيا
بيازارن مييان  -ڪيجيهيه عييالئيقين ۾ هيٿيييار ورهياييا آهيين
خياص خياص  -وڪري جون شيون غائب ڪيييون وييون

بازارن، خاص طور سونارن جوهرين جا دروازا مينيجيهينيد 
ديوان عالئقي جي ويجهيو  -جي وقت بند ڪيا ٿي ويا

وزيراعلي  کي  -ڇڪتاڻ واري ڪيفيت عروج تي هئي
پنهنجو دفتر حسن جي حوالي ڪرڻو پيو، پير ان جيي 
رهائشگاهه ديوان سان لڳو لڳ هئي ۽ رڳيو هيڪيڙي 
ننڍڙي بياغيييچيي ئيي ان جڳيهيه کيي ان کيان ڌار ٿيي 
ڪيو جيڪا جاِء ان جيي ميد ميقيابيل جيي حيواليي ٿيي 

هاڻي اهو باغيچو حقيقت ۾ فوجن جيي  -چڪي هئي
رهائشگاهه ۾ تبديل ٿي ويو، ۽ نظام جو ذاتي پيهيرو 
ڏاڍي بيچيني سان سندس حيفياظيت ڪيري رهيييو هيو 

 -پيرن کان وٺي مٿي تائين هٿياربند
هين  -عمر کان وڌيڪ پڇتاُء ٻئي ڪينيهين کيي نيه هيو

چاهيو ٿي ته هو مداخلت ڪري ته جيييئين گيرمييَء پيد 
ٿورو هيٺ لهي ۽ مخالفن جيي وچ ۾ ٺياهيه جيو ڪيو 

جيييتيوڻيييڪ نيظيام اهيڙي حياليت ۾ بيه  -سبب نڪري
زهير ۾ ” سندس استقبال خوشيَء سان ڪينيدو هيو، پير 

ڏيڻ تي کيس ست ُسريون به ٻڌائيندو هيو“  ٻڏل تحفو
ٻئي پاسي حسن پنهينيجيو وقيت ڪياغيذن سيان گيڏ  -

بند ٿي ليکو چيوکيو تيييار ڪيرڻ ۾ گيذاري رهيييو هيو 
هييو  -جيييييڪييو کيييييس سييلييطييان کييي پيييييش ڪييرڻييو هييو

پنهنجي وفادارن جي گهيري ۾ صرف رات جي وقيت 
ئي چيلهه سڌي ڪرڻ الِء دييوان جيي قيالييين تيي ٿيي 

 -ليٽيو

فيصلي جيي وقيت اچيڻ کيان ٽيي ڏيينيهين اڳ، خيييام 
هڪ صيليح صيفيائيي جيي آخيري ڪيوشيش ٿيي ڪيرڻ 

هو حسن جيي قيييام گياهيه تيي وييو ۽ سياڻيس  -چاهي
مالقات الِء زور ڀريو، پر کيس اهيو جيواب ڏنيو وييو تيه 

خيبير ” هو هڪ ڪالڪ کانيپيوِء اچيي ڇيو تيه هين وقيت 
خيييام  -خابرن سان گيفيتيگيو ۾ مصيروف آهيي“  رسان

سوچيو ته ٻاهر ٿوري چهل قدمي ڪري وٺي، پر اڃان 
دروازي تي ئي پهتو هو ته شياهيي خيواجيه سيرائين ميان 
هڪ جنهن کي مٿي کان وٺي چيوٽييَء تيائييين ڳياڙهيو 

 وڳو پاتل هو کيس مخاطب ڪيو: 
خواجه عمر مهرباني فرمائي منيهينيجيي پيٺيييان هيلينيدا ” 

خيييام ان جيي “  -اچو، اوهان جو انتظار ڪيو پيو وڃيي
قيادت ۾ تهه خانن جيي راهيداريين ميان چياڙهييين تيان 
ورن وڪڙن مان ٿيندو هڪ با  ۾ نڪتو جنهن جيي 
 -وجود جو ڪنهن کي ڪو شڪ ئي نٿي ٿي سگهيو

هر پاسي مور آزاديَء سان پيئيي ٽيليييا زردالين جيي وڻ 
تي مکڙيون ٽڙيل هيون ۽ ڦوهارن مان پاڻيَء جيو آواز 
اچي رهيو هيو، هيو ڦيوهياري جيي پيٺيئييين پياسيي هيڪ 
ننڍڙي قد جي دروازي تي پهتا جنهن تي سيپييين جيو 
جڙاُء ٿيل هو خواجه سيراِء دروازو کيوليييو ۽ کيييس انيدر 

  -قدم رکڻ الِء چيو
اهو هڪڙو بيحد ڪشادو ڪمرو هو جنهن جي ڀيتييين 
تييي بييخييمييل چييڙهيييييل هييو ۽ هييڪ پيياسييي کييان هييڪ 
محرابي ڪنڊ ٺهيل هئي جنهن تي پردو ٽنگييل هيو، 
جنهن ۾ هين وقيت هيليڪيي چيرپير ٿيي رهيي هيئيي ۽ 
پردي پٺيان ڪنيهين جيي ميوجيودگييَء جيو پيتيو ڏييئيي 

خيييييام اڃيان داخييل ئييي مييس ٿييييو هييو تييه  -رهيي هييئييي
انييتييظييار ۽  -هييلييڪييي آواز سييان دروازو بيينييد ٿييي ويييو

پريشانيَء جو هڪ ٻيو لمحو آيو جنهن کانپوِء کيييس 
هن کيس نه سڃاتو،  -هڪ عورت جو آواز ٻڌڻ ۾ آيو

کيس لڳو سندس لهجو ترڪي ٻولي ڳاليهيائيڻ واريَء 
جو هجي ان جي باوجود، آواز هلڪو ۽ لفظ ڏاڍا تيييز، 

جن مان بس ڪجهه ايئن اڀري رهيا هئا ڄڻ ڪينيهين 
اصيل ڳياليهيه  -طوفاني وهڪري ۾ جبلن جا ٽيٽيل پيٿير

کيان تييه هييو نيا واقيف ئيي رهييييو ۽ هين خيامييوش رهييڻ 
چاهيو ته جيئن عربي يا فارسي ۾ ڳالهائڻ الِء چيئيي 
سگهي، جيڪڏهن ايئن نه ته پوِء ٿورو هوريان هورييان 
ئي ڳالهائي، پير هيڪ عيورت سيان پيردي جيي پيوييان 

اوچتيو ئيي هيڪ ٻيئيي  -ڳالهائڻ ڪو سولو ڪم نه هو
 آواز ميدان سنڀاليو: 

ميينييهيينييجييي بيييييگييم تييرڪييييين خيياتييون، سييلييطييان جييي ” 
گيييهيييرواري هييين ميييالقيييات الِء تيييوهيييان جيييي اچيييڻ تيييي 

 “ -شڪرگذار آهي
هن ڀيري زبان فارسي هئي، ۽ آواز اهيڙو جينيهين کيي 
خيام قيامت جي ڏينهن ڪنهن بازار ۾ بيه سيڃياڻيي 

هييو رڙ ڪييرڻ وارو هييو، پيير سيينييدس رڙ  -سييگييهيييييو ٿييي
تيزيَء سان پرمسرت پير غيميزده جيهيونيگيار ۾ تيبيدييل 

 ٿي وئي:
 “ جهان!”

هن پردي جي ڪنڊ کي هڪ پاسي سورييو، پينيهينيجيو 
نقاب مٿي ڪيو ۽ مسڪرائي، پر اشاري سيان کيييس 

 -پنهنجي ويجهو اچڻ کان روڪيو
ديييوان ۾ پيييييدا ٿيييييڻ واري ” هيين چيييييو، “  سييلييطييانييه،” 

بيچينيَء کيان پيريشيان آهيي اخيتيالفيات تيميام گيهيڻيا 
خييود  -وڌي چييڪييا آهيين ۽ خييونييريييزي ٿيييييڻ واري آهييي

سلطان ان بيابيت پيريشيان آهيي ۽ تيميام حسياس ٿيي 
چڪو آهي حرم ۾ سندس قهر ۽ ڪياوڙ جيي گيونيج 

اها صورتحال گهڻي دير تائين قائم نٿيي رهيي  -آهي
سگهي سلطانه کي معلوم آهي ته تيوهيان نياميميڪين 
جييي ڪييوشييش ڪييري رهيييييا آهيييييو اهييا ئييي تييه اوهييان 
مخالفن وچ ۾ مصاليحيت ڪيراييو، ۽ اهيي اوهيان کيي 
ڪامياب ڏسڻ چاهين ٿا، پر اها ڪاميابي اڃيان پيري 

 “-آهي
خيام پنهنجي مايوسيَء جو اظهار پنهنجي مٿي کي 

 مســــــــرقــــــــنــــــــد
 ن ول

 جلد 

 امين مالوف

 

 قسطُچوڏهنيُ-ن ول

 ترمجو:ُزاهدهُابڙو
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جهان پنيهينيجيي ڳياليهيه  -هلڪي حرڪت ڏيندي ڪيو
 جاري رکي: 

ڳالهه ايتري پري وڃي پهيتيي آهيي جيو تيرڪيي جيي ” 
خاتون ان ڳالهه کي ترجيح ٿي ڏي ته ٻنهي ميخياليفين 
کي برطرف ڪري وزارت ڪينيهين الئيق شيخيص جيي 
حوالي ڪئي وڃي جيييڪيو طيبيييعيت جيي جيوش کيي 
قابو ڪري سيگيهيي سينيدس خيييال ۾ هين جيو ميڙس 
اسان جو آقا سازش ڪرڻ وارن جي وچ ۾ ڦاٿل آهيي، 
پيير کيييييس صييرف هييڪ ميياڻييهييوَء جييي ضييرورت آهييي 
جيڪو دنيا جي لوڀ الليچ کيان پياڪ هيجيي جيييڪيو 
 -راِء ڏيڻ جي قابل هجي ۽ بهترين صالحيڪيار هيجيي

جيئن ته سلطان اوهان جي ڏاڍي عزت ڪيري ٿيو هيوَء 
چاهي ٿي ته کيس وزيراعلي  جيي الِء تيوهيان جيو نياليو 
تجويز ڪرائي اوهان جيي نياميزدگيي سيان پيوري درٻيار 

ان کييانسييواِء  -کييي مييطييمييئيين ڪييري
هوَء اهو بيه چياهيي ٿيي تيه ان 
تيييجيييوييييز پيييييييش ڪيييرڻ کيييان 
پييهييريييين کييييييس تييوهيييان جيييي 
رضيياميينييديَء جييو يييقييييين هييجييڻ 

 “ -گهرجي
ان سيييڄيييي عيييرضيييداشيييت کيييي 
هضم ڪرڻ ۾ عمير کيي ٿيورو 
وقت لڳو، هين رڙ ڪيري چيييو: 

خدا جو قسم، جيهيان! ڇيا تيون ” 
هي تباهي ٿي چاهيين  ڇيا تيون 
مون کي سلطنيت جيي سيپياهييين 
جييييي قيييييييييادت ڪيييينييييدي ڏسييييي 
سگهين ٿي، ماڻهن جا سير قيليم 
ڪندي ييا تيون ميون کيي غيالمين 
جي بغاوت کي روڪييينيدي ڏسيي 
سگهين ٿي  ميون کيي مينيهينيجيي 

 ” نجوم جي الِء بخش ڪر!
چڱييَء  -منهنجي ڳالهيه ٻيڌ، عيمير” 

طييرح سييان ڄيياڻييان ٿييي تييه تييوکييي 
رياست جي معاميلين ۾ رتييَء بيرابير 

بيه دليچيسييپيي نياهيي، پير تينيهيينيجيو ڪيم صيرف اييتييرو 
هييونييدو تييه تييون اتييي مييوجييود رهييه! فيييييصييلييو ۽ ان جييي 

 “ انجام تائين رسائڻ جو ڪم ٻيا ڪندا!
ٻين لفيظين ۾ اييئين کيڻيي چيئيجيي اصيليي وزيير تيون ” 

ڇيا اهيو  -هوندين ۽ تنهنجي ماليڪيه حيقيييقيي سيليطيان
 “ سڀ ڪجهه ناهي جنهن جو تون طلبگار آهين 

تون ڇو پريشان ٿيڻ لڳو آهين ان سڄي ڳالهه ميان  ” 
 -سڄي واهه واهه تنهنجي هوندي ۽ پريشاني ڪابيه نيه

ان کييان وڌيييڪ بييهييتييري جييي ڪييهييڙي اميييييد رکييي 
 “ سگهين ٿو 

ترڪين خاتون پنهنجيي تيجيوييز ۾ تيرميييم ڪيرڻ الِء 
 جهان ترجمو ڪيو:  -مداخلت ڪئي

منهنجي مالڪه فرمائي ٿي ته اسيان جيو حيڪيوميتيي ” 
نظام ان الِء ته ابتر ٿيو آهي جيو اوهيان جيهيڙا مياڻيهيو 

سندس خيال موجب اوهان  -سياست کان پري ٿا ڀڄن
 “ -۾ بهترين وزير ٿيڻ جا سڀئي گڻ موجود آهن

انهن کي چئي ڇڏ ته حڪومت هالئيڻ الِء جين گيڻين ” 

جي ضرورت هوندي آهي اهي نيه جينيهين سيان اقيتيدار 
نيظيام کيي صيحيييح طيرح سيان  -حاصيل ٿييينيدو آهيي

هالئڻ الِء ضيروري آهيي تيه انسيان پينيهينيجيو پياڻ کيي 
خاص  -فراموش ڪري ڇڏي ۽ ٻين جو ئي خيال رکي

طور تي اهو سڀنيي کيان وڌييڪ غيرييب ۽ بيي سيهيارا 
هجي، اقتدار حاصل ڪرڻ الِء ضروري آهي ته مياڻيهيو 
سڀ کان وڌيڪ اللچي هجي صرف پنيهينيجيي ميفيادن 
کي آڏو رکي ۽ پنهنجي ويجهن دوستن کي چيٿيڻ ۽ 
چيڀاٽڻ الِء تيار هيجيي، رهيييس ميان تيه ميان ڪينيهين 

 “ کي به چيڀاٽڻ وارو ناهيان!
عيمير  -ٻنهي عورتن جا منصوبا دير جو شڪار ٿي ويا

سندن گهرجون قبول ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو ۽ 
هونئن به انهن مان ڪو نتيجو نڪرڻ وارو نيه هيو ڇيو 

ته نظام ۽ حسن جو 

تيييييييييڪيييييييييرار 
 -ضرور ٿيڻو هو

ٺيييييڪ انييهيييَء ڏييينييهيين ٻييڌڻيييَء واري ڪييمييري جييي 
ڪيييفيييت هيڪ پيرسيڪيون ميليهيه جيي ميييدان جيهييڙي 
هئي، ۽ جيڪي پندرهن ماڻهو اتي ميوجيود هيئيا اهيي 
خاموشيَء سان ان سڄيي مينيظير جيو نيظيارو ڪيرڻ تيي 

ملڪ شاهيه عيام طيور تيي ڏاڍو زنيده دل  -مجبور هئا
هلڪي هلڪي لهجي ۾ پنهنجي حاجب سان ڳياليهيه 
ٻولهه ۾ مصيروف هيو، گيڏوگيڏ پينيهينيجيي ميخيصيوص 
انداز سان پنهينيجيي ُميڇين کيي هيٿ سيان ڇيڪيي تياُء 
ڏيندو ٿي رهيو وقفي وقفي سيان پينيهينيجيي سيپياهييين 

حسين بيييٺيو هيو، چييينيي  -تي نگاهه به رکندو ٿي وييو
ريشم جو ڪارو چغو ۽ ڪاري رنگ جي دستار ٻيڌل 
 -هيئيس مييعيميول جييي خيالف ڏاڙهييي جيهيڪييييل هيئييس

سينيدس تياُء واري نيگياهيه  -سندس چهرو گهنجييل هيو
نظام سان نظرون چار ڪرڻ الِء تيار هئي، جيتوڻييڪ 
ان ۾ ڪمزوري ۽ ٿيڪياوٽ سيبيب ڳياڙهيا ڏورا واضيح 
نييظيير اچييي رهيييييا هييئييا سيينييدس پييٺيييييان هييڪ انييتييظييام 
سينيڀياليڻ وارو مياڻيهيو چيميڙي جيي وييڪيري ڦيييٿيي ۾ 

ان امتياز ۽ رعاييت  -ڪاغذن جو ڍير سنڀالي بيٺو هو
جي سبب جيڪا وڏي عمر جي ڪري ميلينيدي آهيي، 
وزير به ڪرسيَء تي ويٺل هو بليڪيه اييئين چيئيجيي تيه 

سينيدس چيغيو سيرميائيي هيو سينيدس  -ڍير ٿيو پيييو هيو
ڏاڙهي چٽڪمري ۽ پيشاني گهنجن سان ڀريل هيئيي

صييرف سيينييدس نييگيياهييه ۾ ئييي شييبيياب جييو رنييگ ۽  -
هوشياري هئي بلڪه ايئن چئيجيي تيه سينيدس اکيييون 

سينيدس ٻيئيي پيٽ سياڻيس گيڏ  -چمڪي رهيون هيون
آيا هئا جن جي اکين مان نفرت ۽ بغاوت صاف نظير 

 -اچي رهيون هيون
عمر سلطان جي ڀر ۾ وييٺيل هيو اييتيرو سينيجيييده ڄيڻ 

هيو  -پنهنجن حواسن جي زير اثير نيظير اچيي رهيييو هيو
پنهنجي ذهن ۾ مختلف مصالحتي ليفيظ 
ترتيب ڏيئي رهيو هيو جين کيي ادا ڪيرڻ 

 -جي نوبت يقينن اچڻ واري نه هئي
خزاني جي حالت متعلق هڪ تيفيصيييليي ” 

حساب اڄ جي ڏينهن اسان کي ڏيڻ جيو 
“ ڇا اهو تيييار آهيي  -واعدو ڪيو ويو هو
 -ملڪ شاهه پڇيو
 -حسن جهڪيو

هيي آهييي  -مينيهينيجيو واعيدو پيورو ٿيييو” 
 “ -سڄو ليکو چوکو

هو پنهينيجيي انيتيظياميي مياڻيهيوَء طيرف 
مڙيو جيڪو ڏانيهينيس ٻيه قيدم اڳيتيي 
وڌي آيو ۽ ڏاڍي احتياط سان چيميڙي 
واري ڦيٿي جي ڳنڍ کولي، جنهن ۾ 
هن سڀني ڪاغذن کي هڪيڙي جياِء 

صييبيياح  -تييي جييمييع ڪييري رکيييييو هييو
انيييهييين کيييي پيييڙهيييڻ شيييروع ڪيييييييو 
شروعاتي صفحه جيئن رواج مطابق 
هئا جنهن ۾ شڪر جو اظهار ٿيييل 
هو نيڪ تمنيائين جيو خيطيبيو هيو ۽ 
ڏاڍيييون سييٺيييييون، شييگييفييتييه ۽ عييقييل 
سان ڀريل ڳاليهيييون هيييون، پير ٻيڌڻ وارا ڪينيهين ٻيي 

 ۽ اها اجهو آئي:  -شيِء جا منتظر هئا
مان بلڪل صحيح حساب ڪيتياب ڪيري سيگيهيييو ” 

تيه هير صيوبيي ۽ ميعيليوم ” هين اعيالن ڪيييو “  آهييان،
شهر جي محصول واري دفتر شاهي خيزانيي ۾ ڇيا ڇيا 

ساڳئي ريت مون ڦورن کان حياصيل  -داخل ڪيو آهي
ڪيل مال جو اگهه متعين ڪيو آهيي ۽ هياڻيي ميون 
کي معلوم ٿيو آهي ته سون ڪيييئين اسيتيعيميال ٿيييو 

 “ آهي...
هين ڏاڍي اعييتيميياد سييان پيينييهيينييجيو گييلييو صيياف ڪيييييو، 
جيييييڪييو صييفييحييو هيياڻييي هيياڻييي پييڙهيييييو هييئييائييييين اهييو 
پنهنجي انتظام سنڀالڻ واري جي حوالي ڪيائييين ۽ 

سندس چپ ُچيرييا ۽ پيوِء  -ٻي صفحي تي نظر وڌائين
ٻيهر خياميوشيي طياري ٿيي  -مضبوطيَء سان ڀچي ويا

پيهييرييين هيين صييفييحيو هييڪ طييرف اڇيياليييو ۽ پييوِء  -وئيي
هر طيرف  -ڏاڍي ڪاوڙ سان هڪ پاسي رکي ڇڏيائين

 -خاموشي ڇانيل رهي
سلطان ڪجهه پريشان ۽ بي صيبيرو نيظير اچيي رهيييو 

 هو: 
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ڇا ڳالهه آهيي  اسيان تيوهيان جيي ڳياليهيه ٻيڌي رهيييا ” 
 “ -آهيون

ميون  -حضور مون کي وچ وارو صيفيحيو نيه پيييو ميليي” 
جينيهين  -پنهنجن ڪاغيذن ۾ تيرتيييب سيان رکيييو هيو

صفحي کي ڳوليان پيو شايد اهيو ڪيٿيي ڪيري پيييو 
 “-آهي مان ان کي ڳولي لهندس

هيين ٻيييييهيير ورق اٿييالئييڻ شييروع ڪيييييا سيينييدس حييالييت 
ان مييوقييعييي مييان فييائييدو وٺيينييدي  -روئييڻييهييارڪييي هييئييي

 نظام ڏاڍي نرم ۽ مهربان لهجي ۾ مداخلت ڪئي: 
ڪاغذ آهيي ڪينيهين کيان بيه وڃيائيجيي سيگيهيي ٿيو ” 

اسان کي پينيهينيجيي رفيييق کيان ان تيي پيڇيا ڳياڇيا نيه 
انتظيار ڪيرڻ کيان بيهيتير آهيي تيه ڇيو نيه  -ڪرڻ کپي

 “ -باقي حساب ڪتاب جي سماعت ڪئي وڃي
حسياب ڪيتياب “  اتيا” اوهان بيليڪيل ٺيييڪ ٿيا چيئيو، ” 

 “-جاري رکيو وڃي
ان ڳالهه ڏانهن سڀنيي جيو ڌييان وييو تيه سيليطيان وزيير 

ڇيا ان جيو  -چئي مخياطيب ڪيييو هيو“  والد” کي ٻيهر 
مطلب اهو هو ته هين کيي وري سيليطيان جيي حيمياييت 
حيياصييل ٿييي رهييي هييئييي  اڃييان حسيين ڏاڍي پييريشييان 
حالت ۾ گهيريل بيٺو هو ته وزير پينيهينيجيي الِء اڃيان 

 وڌيڪ فائدي کي وڌائڻ جي ڪوشش ڪئي: 
 -چڱو هن وڃايل صفحي کي نظر انداز ڪيري ڇيڏييو” 

سلطان کي وڌيڪ انتظار ڪرڻ بجاِء منهنجي تجيوييز 
اها آهي ته حسن ڀاُء چينيد اهيم شيهيرن ييا صيوبين جيا 

 “ -انگ اکر پيش ڪري
نيظيام ڳياليهيه  -سلطان سندس هاڪار جو مشيتياق هيو

 جاري رکي: 
مثال طور تي نيشاپور جو شهر، عمر خيام جي ڄيم ” 

ڇيا  -جي جياِء جيييڪيو اسيان وٽ هييينيئير ميوجيود آهيي
اسان کي اها ڄاڻ ملي سگهي ٿي ته سندس شيهير ۽ 
هن جي صوبي ڪيتري رقم خزاني ۾ جيميع ڪيرائيي 

 “ آهي 
حسين “  هاڻي ئي پيييش ٿيو ڪيرييان، -بلڪل، بلڪل” 

جنهن کيي َڪيَ  جيي سيهياري جيي ضيرورت هيئيي، 
 -جواب ڏنو

هو وري پريشانيَء مان پنهنجا ڪاغذ اٿيالئيڻ پيٿيالئيڻ 
ميليي  11لڳو ۽ ڪوشش ڪندو رهيو ته صفحو نمبر 

وڃي جنهن تي نيشاپور ميتيعيليق هير شييِء جيو ليييکيو 
 -چوکو لکيل هو، پر بيڪار

ڪيٿيي وڃيائيجيي ” هين چيييو “  اهو صفحو هتي نياهيي،” 
ويو آهي، مون تي ڪنهن ڌاڙو هنيييو آهيي... ڪينيهين 

 “ منهنجا ڪاغذ هيٺ مٿي ڪيا آهن...
ملڪ شاهه جي پاسي آيو ۽ سينيدس  -نظام اٿي بيٺو

ڪن ۾ ڪجهه چيائين: جيڪيڏهين اسيان جيو مياليڪ 
پنهنجي قابل ۽ الئق خادمن تيي اعيتيمياد نيٿيو ڪيري 
سگهي، جن کي مينيصيوبيي جيي ڏکيييائييين جيو عيليم 
آهي ۽ جيڪي ممڪن ۽ غير ممڪن جي فرق کيان 
آگاهه آهن ته سندن رسوائيَء جي ڪا حد نيه رهينيدي، 
ايييئيين ئييي پيينييهيينييجييو مييذاق اڏرائييييينييدا رهيينييدا، جيياهييليين، 
بيوقوفن ۽ ٻٽاڪين جو آسيانييَء سيان شيڪيار ٿييينيدا 

 “  -رهندا
ميلييڪ شيياهيه کيي ذرو بييه شيڪ نيه هيو تيه حسين سييان 
ڪنهن شرارت ڪئي آهي جيئن واقعو لکندڙن لکيو 
آهي، نظام الملڪ حسن جي انتظام سنڀالينيدڙ کيي 
رشوت ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو هو ۽ ڪجهه صفيحيا 
غيائيب ڪيري ڇيڏيييا هيئييائيييين ۽ ڪيجيهييه هييييٺ ميٿييي 
ڪيري ڇيڏييا هيئيائييين ۽ ايييئين پينيهينيجيي حيرييف جييي 
محنت سان ڪيل ڪم جو ٻيڙو ٻوڙي ڇڏيو هئيائييين

حسن جي اهيا دعيوي  تيه هيو ڪينيهين ڳيٺ جيوڙ جيو  -
شڪار ٿيو آهي کيس ڪو فائدو نه رسائيي سيگيهيي، 
ايڏي ُهل ۾ سندس آواز ڪييير ٿيي ٻيڌي سيگيهيييو ۽ 
سلطان اهو فريب کائي ڏاڍو هاراييل ميحيسيوس ڪيري 

رهيو هو، پر ان کان وڌييڪ کيييس ان ڳياليهيه جيو ڏک 
هو ته هو پنهنجي وزير جي سرپرستيَء مان نڪرڻ ۾ 
نياڪييام رهييييو، سيڄييو الييزام حسيين جييي مييٿيان ميڙهييي 

پنهنجي محافظن کي کيس گيرفيتيار ڪيرڻ  -ڇڏيائين
جو حڪم ڏنائين، اتي جو اتي کيييس ميوت جيي سيزا 

  -ٻڌائي ڇڏيائين
اسيان جيو مياليڪ رحيم ” پهريون ڀيرو، عيمير ڳياليهياييو: 

حسن صباح غلطين جو مرتڪب ٿيو هيونيدو،  -ڪري
جوش ۽ ولولي جي گهڻائي سيبيب خيطيا ڪيري وييٺيو 
هوندو ۽ اهڙين ڪيوتياهييين تيي ضيرور کيييس بيرطيرف 
ڪييرڻ گييهييرجييي، پيير هييو اوهييان جييي ذات جييي خييالف 

 “ -ڪنهن غلط ڪم جو مرتڪب هرگز نه ٿيو هوندو
اهڙي صيورت ۾ هين کيي انيڌو ڪيييو وڃيي! شيييهيو ” 

حسيين  -آنييدو وڃييي ۽ سيييييخييون گييرم ڪيييييون وڃيين
هيين نييٿييي  -خيامييوش رهييييو ۽ عييمير ٻييييهير زبيان کيولييي

چاهيو ته ڪنهن اهڙي شخص کي خاموش ييا نيابييينيا 
 -ڪيو وڃي جنهن کي هن پاڻ مالزمت ڏيارائي هئي

هيڪ نيوجيوان کيي ” هن منيٿ ڪينيدي چيييو، “  مالڪ،” 
اهڙي سزا نه ڏيو جيڪو پنهنجيي رسيوائييَء ۾ صيرف 
ڪجهه لکي پڙهي پنهنجي تسلي ڪري سگهي ٿيو

صرف تنهينيجيي چيوڻ تيي، ” ملڪ شاهه جواب ڏنو: “  -
خواجه عيمير، جيييڪيو سيڀينيي کيان وڌييڪ دانشيمينيد ۽ 
پنهنجي فطرت ۾ نيڪ آهي، مان پنهنجي فيييصيليي 

ان ڪيري حسين  -کي هڪ ڀيرو ٻيهر واپيس وٺيان ٿيو
صباح کي جالوطني جي سزا ڏني ٿي وڃيي هين کيي 
سڄي عمر الِء ڪنهن ڏورانهين ملڪ وڃيڻ الِء ڏييهيه 

هاڻي هو سلطنت جيي زمييين  -نيڪالي ڏني ٿي وڃي
تي ڪڏهن به ڪٿي به ٻيهر قدم نٿو رکي سيگيهيي، 
پر هي قم جو مرد: انتقام جيي غييير ميعيميوليي عيميل 

 کي انجام ڏيڻ وارو هو.
 ...)هلندڙ(...
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ادبي سنگت شاخ موري جي  
موجوده سيييڪيرييٽيري ُسيهيڻيي 
شاعر، اديب ۽ ُاسيتياد سيائييين 
رضيا النييگيياھ سييميييييت سييڀيينييي 
عييھيييديييدارن ۽ مييييييميييبييرن جيييا 
نييهييايييت ٿييورائييتييا آهيييييون، جيين 
اسييان جييي پييييياري دوسييت خييوبصييورت تييخييليييييقييڪييار 
صوفي امتيياز ٻيالَل جيي پيهيرئييين شيعيري ميجيميوعيي 

جي مهورتي تيقيرييب آچير جيي “  درد ميڙي مون رکيا” 
ع تي ميهيراڻ سيٽيييزن ڪيليب 9299نومبر  92ڏينهن 

مييوري ۾ تييمييام خييوبصييورت انييداز ۾ رچييائِييي. بيياقييي 
ُانهن مهمانن تيه ريَء نياڻيي ۽ نيفيعيي جيي اسيان کيي 
خييريييد ڪييري ڇييڏيييو جيييييڪييي اسييان جييي شييهيير مييوري 
سميت سڄيي سينيڌ جيي ُڪينيڊ ُڪيڙَي ميان قيرَب جيا 
قدم ڀري َڪهي آيا. اسين ڪهڙن ڪهڙن شيهيرن ۽ 
مٺن ماڻهن جا نانُء کڻون  سڀ اسيان جيي الِء ميهيان 
۽ مانائتا آهن. جين اسيان عياجيزن کيي عيزت ۽ ُاليفيت 
بييخييشييييينييدي صييوفييي امييتييييياز ٻييالل جييي شيياعييريَء ۽ 
شخصيت تي تمام بهترين نموني عالمياڻيي انيداز ۾ 
روشني وڌي ۽ هيڪ وڏو اعيزاز بيخيشيي ڇيڏييو. ُانيهين 
جييون بييه عيينييايييتييون سييمييجييهييون ٿييا جيييييڪييي ڪيينييهيين 
مييجييبييوريَء سييبييب پييهييچييي نييه سييگييهيييييا، پيير مييعييذرت 
ڪيائون ۽ پنهنجا لکيل ميقياال ڏيياري ميوڪيليييائيون. 
مهراڻ سٽيزن ڪلب موري جي مانائيتين سيرواڻين جيي 
صداقت به سانڍڻ جهڙي آهي. جن آيل ميهيميانين جيو 
جييوڳييو بيينييدوبسييت ڪيييييو. مييذڪييوره پييروگييرام ۾ آيييل 

فنڪارن ۽ صحافين کي به وساري نٿو سگهجي جن 
عيياليييييشييان مييوٽ ڏنييي ۽ ڪييالڪيين جييي تييقييريييب کييي 
سيياليين/صييدييين تييائييييين مييحييفييوظ بييڻييائييي ڇييڏيييو. بييقييول 

 سائين راشد مورائيَء جي:
 وڻُجنهنُبهُهيٺُويهجي،ُانُکيُبهُڪجيُي د،
 س ٿنيُجيُذڪرُس ڻ،ُسدائنيَُرهيُدلُش د.

ورُڏن ،ُپوُبهُايُراشد،  ڪنهنُسکُتهُڪنهنيُس 
 منهنجيُتهُدع ُآھُتهُسڀُخوشُهجنُآب د.

اسٽيج سيڪريٽريَء جو ڪردار به ڪيميال جيو هيجيي  
ٿييو جيييييئيين ڪييو ڄيياڻييو ڊرائيييييور سييڄييي گيياڏيَء کييي 
ڪنيٽيرول ڪينيدو آهيي ۽ جياڏي وڻيييس تياڏي ورائيي، 
گاڏيَء جي گهٽ وڌائي ۽ ُپرزي ُپرزي تي نظر رکينيدو 
آهي. تيئن اسٽيج سيڪريٽري به پنهنجون خيدميتيون 
سرانجام ڏيندو آهي. ساري پنڊال کيي خياميوش رکيڻ 
تائين، پروگرام کي ڪامييياب بيڻيائيڻ تيائييين ۽ هيڪ 
هيڪ ميهييمييان کييي مياُن ڏئييي مييوتيييين جيا هييار پييارائييي 
اسٽيج تيي گيهيرائيڻ تيائييين، سينيدس ڪياوشيون قيابيِل 
تعريف هونديون آهن، اهڙيَء طرح اسان جي پيروگيرام 
کييي بييه پيينييهيينييجييو سييمييجييهييي مييوري جييي مييحييبييوب 
شخصيت سهڻي شاعر ۽ محقق نوجوان خياليد سياحيل 
ڪيريي اسٽيج سنڀالي ۽ آخر تائين ُان کيي ُپير رونيق 
۽ ُپر ُلطف سجائي رکيائين سندس مهربانييون ُچيميي 
چشمن تي چائڻ جهڙيون آهين. تيقيرييب جيي صيدارت 
ڪندڙ سائين معشوق ڌاريجي جيون ميڻييين ميحيبيتيون 
جنهن هميشه هر حال ۾ موري جي مقدس مٽييَء جيو 
مرتبو مٿانهون ڪيو آهي، هن ڀيري به قيمتيي وقيت 

ڏئي َصدارَت جي سيَج جا ِسيينيگياَر بيڻيييا. ميطيليب تيه 
اسان َسڀني َسڄڻين جيا وري وري ُشيڪيرُگيذار آهيييون 
جن اسان جي سڏ ۾ سڏ ڏئي اسيان جيي سياَھ َپسياَھ 
کي ويساَھ ۽ ُاتساَھ جا اڻ ڳڻيا ۽ انمول تحفا َارپيييا. 
ُاهي تحفا ُگلن جي ُگليڪياريَء ۾، َاجيرڪين جيي اوَٽ 
۾، هارن جي هٻڪاُرن ۾ ۽ مقدس لفظن جي لبياسين 

 ۾ اوڍيل نظر آيا. 
َبهرُصورت! اهڙا َسڀئي ُسندر سانيَگ َسيجيائيڻ ۾ جين 
پيارن ڪشاال ڪڍيا، َقيدم َقيدم تيي َڪيٺيي رهيييا ۽ 
قيمتي وقت جيي ُقيربيانيي ڏنيي تين جيا تيه نيانُء کيڻيڻ 
کانسيواِء روح نيٿيو رهِيي سيگيهيي. ُانيهين ۾ اسيان جيو 
َادبييي ُاسييتيياد قييبييال سييائييييين سيييييد ميينييظييور عييلييي شيياھ 

، ُمحيبيتيي “ ُمختيار” ، سيد ُمختيار علي شاھ “ منظور” 
، عيبيداليرزاق ٻيالل، “ شيميس” مالح، پييير شيميس اليديين 

ڊاڪٽر خاليد ٻيالل، ڊاڪيٽير وجيھ اليديين ميييميڻ، عيزييز 
سييابييقييي، عييلييي اصييغيير ڪييانييڌڙو، آصييف ڪييورائييي، 
ايڊووڪيييٽ وقيار ٻيالل، مينيصيور ٻيالل، غيالم حسييين 

مغيري، اظهيار رضيا النيگياهيه، رسيول بيخيش “  گهايل” 
گچييرائيي، ڄيام صينيم سينيڌي، نييياز ميورائيي، سيجياد 
اڪبر مغيري، فنڪار طارق علي ابڙو ۽ ٻيييا. آخير ۾ 
سائين راشد مورائيَء جون ِسٽون سينيدن نياليي ڪيجين 

 ٿيون:
 گذريونُجيُاوه نُس ڻُگھڙيون،ُي دُڪنداسني!
 مکڙيونُجيُحمبتُجونُٽِڙيون،ُي دُڪنداسني!
 ڪنُٽوڙيُڇڏيونُٿي،ُڪننيُمضبوطُڪيونُٿي،
 سيُقربُ۽ُالفتُجونُڪڙيون،ُي دُڪنداسني!

 گذريونُجيُاوه نُس ڻُگهڙيون،ُي دُڪنداسني!
  رپورٽ

 سنڌي 

 معشوق محسن ابڙو
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 نفيس نهڙي

  هييييو ڀيييييوري مييييياھ
پوش جيليوا افيروز انيهيي 
ڪري سڏبي هئيي جيو 
هن جي سيادگيي ۾ بيه 
سونهن جا تيجيال ڏسيڻ 
واري نييظيير کييي مييوهييي 

 ڇڏيندا هئا..!
  جييڏهيين مسييڪييرائييڻ الِء سييڀ راهييون بيينييد

ٿيندي نظر اچن ته ٿوري مينيهينيجيي ورهييين 
جييي چيياهييت ڀييري چييريييائييپ تييي ئييي کييڻييي 
سوچي ٽهڪ ڏئي ڇڏجان جيئين تينيهينيجيي 
غم جي خيزانيي ميان ڪيجيھ صيدقيو شياييد 

 نڪري پئي..!
  ڪييييمييپيس جييي َپييٽيين کييي اليوداع ڪيينييدي

ورهيه گذري چڪا آهن، مگر تنهنيجيي يياد 
تييازي نيييازبييو جييي سييرهيياڻ جييييييئيين اڄ بيييه 

 منهنجي من ۾ هنڊايل آهي..!
  وقييت واقييعييي جييدائييي ۽ مييالقييات جييا جييلييوا

ڏيييکيياري ٿييو، مييگيير وصييل جييهييڙو جييبيير هيير 
 مرڪندڙ حياتي کي به مرجھايو ڇڏي..!

  پيلي ديوارن جي ڀرسان ڪيييل ڊگيھيا پينيڌ
۽ جهونن وڻين هيييٺ ڀيڃيييل ٿيڪ هيييل بيه 
نيڻن ۾ سمايل اوجاڳي سيان نشيييليي پيراڻ 

 َپٽن جي پريت سارين ٿا...!
  پييٿييرن جييي شييهيير ۾ ڪيييييتييريييون ئييي آبيياد

دليون بربادي جي ڀون جو سيفير تييياڳيڻ الِء 
سنڀريل ڇڏيون هيون ڀال اهي االئي ڪيئن 

 ٿيون هونديون...!
  پن ڇيڻ جيي ميوسيم ۽ ڊسيميبير جيون سيرد

هوائون هيل وري اوچن يو ڪلپس جي وڻن 
۾ ورهييين کيان آبياد ڪيييتيرييون ئيي ييادون 

 ڇاڻينديون..!
  سيياٿييييين جييا سييور سييارڻ جييهييڙي سييار الِء

وڇوڙي جي ورالپ کان وڌيڪ ڀال ڪير ٿيو 
 پروڙي سگهي..!

  اک لڳييڻ ۽ وڇييڙڻ جييي ڪييا ميينييد نيياهييي
ٿيندي بس هڪ پيل ئيي چياڙهييَء چياڙهيييو 

 ڇڏي يا عمر ڀر الِء ميساريو ڇڏي..!
  فيڪليٽيي ۾ آبياد پيکييين جيي اکييين کيي

ڪاش ڪو پڙهي سگهي ته ڪيتريون ئيي 
ڪيهياڻييييون تيوڙي افسيانيا ڄيياڻيي پييٿيراڻيييييون 

 دليون به ڌوڏيو ڇڏين..!

  سرمائي ڳوٺ جون گالبي ڳياليهيييون نياليي
بسييتييي هيير چيياهييت ڀييريييل حسيياس دل ۾ 

 خاموش خيالي سان وسندي آهي..!
  دل جييا درمييان ۽ اڌورا ارمييان پيياڻ ۾ سييس

پس ڪندي راتيون کيٽيائيي وڃيي سياميهيون 
 سج اڀاريندا آهن..!

  سيينييڌو دريييا جييا مييهيياڻييا بييه افسييانييا ٻييڌڻ ۽
سڻائڻ جيا هيييراڪ بيڻيجيي چيڪيا آهين، پير 
ڪڏهن دل جيا احيوال ڪيو پيڇيڻ وارو ميليي 

 پئي ته نه..!
  هڪ ڀيرو سنڌو ڪپ تي پييير پسيائييينيدي

ڇييولييييين جييي ڇييلييڪييڻ سييان ” چيييييو هييو تييه، 
ڪييڏهيين ڪييڏهيين پييکييي بييه ڇييرڪييي پييونييدا 

 “آهن.
  پاڻي جي سانداري جيي تصيويير جيي بياري

۾ پڇا ڪندي تنهنجي دل ته ٿر جي گيرم 
ُلڪ تي حيرت ڪينيدي وڌييڪ ڏکياري ٿيي 

 هئي..!
  طيارق عييالييم ابييڙي جييي نيياول رهييجييي ويييل

منظر جا پنڌ پٿيرن جيي شيهير کيان ٿييينيدي 
هيٺ جيبيل تيان ليٿيا هيئيا جينيهين الِء اڄ بيه 
ڪييييتييريييون ئييي اوجيياڳيييييل اکييييون مييتييالييشييي 
بڻجي آخري صفحي کان اڳتي پورو مينيظير 

 ڳولڻ جي جوڳ ۾ جاڳن ٿيون...!
  اها به حقيقيت چيئيبيي جيو وڃيائيڻ جيي درد

کييان وڌيييڪ ڳييولييڻ جييي جسييتييجييو گييهييڻييي 
 اذيتناڪ ٿيندي آهي..!

  ،پيرين پنڌ ٿيڪيجيي پيوڻ ٿيي سيگيهيي ٿيو
باقي دل جي سوچ جا ڊگها سيفير بينيا َٿيڪ 

 جي دلچسپ ٿيندا آهن...!
  اال چيينييڊ جييهييڙي چيياهييت جييا چييهييچييٽييا ۽

چلواليون هر مند ۾ پاڻ ملهائيي اجيهياميييل 
 اکين جي نهار کي آباد رکنديون آهن..!

  زندگيي جيي ضيرورتين ميان پيرييت بيه هيڪ
نسخو آهي جنهن جيي آڌار تيي جيوانيي ييا 
پوڙهائپ ڪا گهڙي مرڪندي جي پيونيدي 

 آهي..!
  هر ساعت ڪنهن نه ڪنهن احسياس سيان

سييلييهيياڙيييل رهييي ٿييي جيينييهيين ۾ غييمييي ۽ 
خييوشييي ٻييئييي حيياصييل تييوڙي الحيياصييل جييي 
مسييافييت تييي پييرچييار ڪيينييديييون رهيينييديييون 

 آهن...!

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 هو 
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پونم بي صبريَء سان ساحيل 
جي انتيظيار ۾ هيال ۾ چيهيل 

 قدمي ڪري رهي هئي.
ايييتييري دييير ٿييي وئييي آهييي ” 

اڃان تائيين آييا نياهين، اييتيري 
دير ئي ڪيرڻيي هيئين تيه 

اڳييواٽ ئييي فييون ڪييري ڇييو چييييييائييون تيييه 
 “منهنجي الِء سرپرائيز ٿا وٺي اچن

ايتري ۾ ڊور بيل وڳي، در کوليندي ئيي 
ڇيييا ” پيييونيييم سييياحيييل کيييان سيييوال ڪيييييييو 

 “سرپرائيز آهي منهنجي الِء 
 “هي وٺ تنهنجو سرپرائيز”
پيونيم وائيڙي “  هي! هي سيرپيرائيييز آهيي ” 

هي طوطو منهنجو سرپيرائيييز ” ٿي وئي 
 “آهي 

ها! هي طوطو تينيهينيجيي الِء ” 
 “سرپرائيز آهي.

 “پر هن جو مان ڇا ڪيان ”
تييوکييي سييدائييييين شييڪييايييت ” 

هوندي آهي نه ته ميان بيزنيس 
جي ڪري تيوکيي ٽيائيييم گيهيٽ 
ٿييو ڏيييان ۽ تييون سييڄييو ڏييينييهيين 
اڪيييييلييي گييهيير ۾ ڇييا ڪييرييين، 
ڪنيهين سيان ڳياليهيائييين تيه هيي 
وٺ هيين سييان تيينييهيينييجييو سييٺييو 

 “ٽائيم پاس ٿي ويندو.
“ مان هن سان ويهيي ڳياليهياييان! ” 

 پونم وائڙي ٿي وئي.
ها... هيي ڏس هين جيي ڳيچييَء ۾ ” 

توکي هييَء ڳياڙهيي ليڪييير ڏسيڻ ۾ 
اچي ٿي  هيَء آهي هين جيي ڪينيٺيي 
۽ ڪنٺيَء وارا طوطا جلد ڳاليهيائييينيدا 
آهن، هنن سان وڌييڪ ميغيز نيه هيڻيڻيو 
پوندو آهي، هي پاڻمرادو جليدي هيري 
مري ويندا آهين. ان ڪيري تيون هين 
کيي ڳييالييهييائييڻ سيييييکيياري هيين سييان 

 “پنهنجي سڪ پوري ڪر.
مييان هيين طييوطييي سييان پيينييهيينييجييي ” 

پييونيم سيوالييي “  سيڪ پييوري ڪييرييان 
 نظرن سان ساحل ڏانهن نهارڻ لڳي.

ڏس پونم! مون کي جيڪيو سيميجيھ ” 

۾ آيو مون ڪيو، هاڻي توکي جيئن وڻي تيئين ڪير 
۽ ها منهنجو هڪ امپورٽنٽ ڪيالئييينيٽ ٻياهيران آييو 
آهي، مون کي هن کيي اڄ ميانيي کيارائيڻ ٻياهير وٺيي 
وڃڻو آهي، ان ڪري ميون کيي اچيڻ ۾ ديير ٿييينيدي، 
تون ماني کائي سيميهيي پيئيو ۽ بي  تيي نيه سيميھيه 

 “چئي ساحل هليو ويو.”جانِء، 
پونم طوطي کي کڻي هن ڏانهين 

مييييان تييييوسييييان ” نييييهييييارڻ لڳييييي، 
پنهنجي سڪ پيوري ڪيرييان! ڇيا 

ڳيييالييييهييييائييييڻ رڳييييييييييييو 

ئييي ميينييهيينييجييي 
 “سڪ هئي.

پونم جا لفظ ٻڌي طيوطيي 
 “سڪ... سڪ”دهرايو 

اڙي واھ!! تييييون تييييه ” 
گييييهييييڻييييو هييييوشيييييييييار 
آهيييييين، پييير حييياليييي 

مييييييييييييييييون هتي وييھ، اڄ واقيعيي 
آهيييييييي، کي گهڻي سيڪ ٿيي 

چوندي پيونيم طيوطيي “ مان اچان ٿي
کي اتي ئيي رکيي پياڻ ڪيميري 

 ۾ هلي وئي.
ڪييجيييهيييه ئيييي ديييير ۾ هيييوَء 
پنهنجي ڪمري مان تيييار 
ٿيييي نيييڪيييتيييي. ليييکييينيييوي 
ڪم ڪيل زيڊ بلييڪ 
رنييييگ جييييو ڪييييڙتييييو، 
جيينييهيين تييي سييلييور 
ڪيييييلييييير جيييييون 

سيييييپيييييييييييون نينييڍڙيييون 
ڀييريييل ايييئيين پيييييون لڳيين ڄييڻ 

ڪاري آسمان ۾ ننڍڙا ننيڍڙا سيتيارا پيييا جيرڪين، ان 
تي ساڳئي رنگ جي ليگ ان ۽ رئو، نرڙ تي ڪاري 
بندي ڄڻ چنڊ کي نظر کان بچائڻ الِء نظر جو ٽڪيو 
لڳل هجي، ڪنن ۾ سلور ڪلر جا وڏا واال، اکين ۾ 
ڪييرييينييي سييان لڳييل ڪييجييل، ڳيياڙهييي لييپ اسييٽييڪ ۽ 
ڪنڌ تائين ايندڙ کليل وار سندس خوبصورتييَء کيي 
وڌائي رهيا هئا. ھوَء اچي طوطيي جيي اڳيييان بيييٺيي، 

 “سڪ... سڪ”طوطو چوڻ لڳو کيييييييييييس ڏسيييييي 
نيه ميٺيو! تيوسيان ” کي کل اچي وئي ٻڌي پونم 

منهنجي سڪ نه ليهينيدي، پير ٺيييڪ 
آهي سرپرائيز جيو ڪيجيهيه ميان رکيون 
ٿا، اچ ته ڪجهه ڳالهايون. ساحيل چيييو 
ته تينيهينيجيي ڳيچييَء ۾ هييَء ڳياڙهيي ڪينيٺيي 
آهي، پر توکي خيبير ٿيئيي تيه هييَء 
ڪنٺي ناهي، اصل ۾ هيَء رييڊ 
ربن آهي، جيڪا ڀڳوان تيوکيي 
پيارائيي ميوڪيليييو آهيي تيه وڃ 
تييون ٻييييين عييام طييوطيين کييان 
الييڳ ٿييي پيينييهيينييجييي زنييدگييي 
پنهنجي خوشيَء سيان جييُء ۽ 
جنهن کي وڻئي تنهن کي هين 
ريڊ ربين سيان ميوهيي پينيهينيجيو 
ڪر، پر هي انسان ڇا سمجيهين 
هن ريڊ ربين جيو ميطيليب. هينين 
کي لڳي ٿو تيه هييَء ڳياليهيائيڻ 
واري ڪينيٺييي آهيي، نيه دراصييل 
هييييَء رييييڊ ربييين آهيييي آزاديَء 
واري، پيينييهيينييجييي خييوشيييَء سييان 
جيئڻ واري، هييَء رييڊ ربين ئيي 
تييوکييي ٻييييين کييان الييڳ ثييابييت ڪييري 

 “ٿي.
پييونييم جييي ڳييالييھ پييوري ٿيييييڻ تييي طييوطييي 

 “ريڊ ربن... ريڊ ربن”ورجايو 
ها ريڊ ربن مطلب خوشيَء جو پرتييڪ ۽ ” 

“ هييي ڏس مييون وٽ بييه آهييي ريييڊ ربيين
چوندي پونم پنهنجي پيرس ميان رييڊ 
ربيين ڪييڍي پيينييهيينييجييي ٻييانييهيين تييي 

بييس فييرق ايييتييرو آهييي تييه ” ٻييڌي. 
تييينيييهييينيييجيييي ڳيييچييييَء ۾ آهيييي ۽ 

 “منهنجي ٻانهن ۾
ريييڊ ربيين... ” طييوطييي وري ورجييايييو 

ُربـــــــــــن  ريـــــــــــڊ
 ڪھ ڻي

 جلد 

 پريا وڇاڻي

 



    2222ڊسمبر    46 |

 

 “ريڊ ربن
پونم پڃرو کڻي اچي دريَء تي بيييٺيي ۽ پيڃيري جيو 

وڃ پنهنجي ريڊ ربن سيان گيڏ ” در کوليندي چيائين 
آزاديَء واري زندگيي جييُء، هيڪ رييڊ ربين وارو ٻيئيي 
ريييڊ ربيين واري کييي قيييييد ڪييري ڪيييييئيين ٿييو رکييي 

 “سگهي!
ساحل ڪالئينٽ کي وٺي هڪ هوٽل ۾ وڃي پهتيو، 
شراب جو دور هليو، ڪجهه گيالس خياليي ٿيي چيڪيا 

 هئا ۽ شايد ڪجهه خالي ٿيڻ جي انتظار ۾ هئا.
اشوڪ سر! توهان سان بزنس ڪرڻ جو مزو ئي الڳ ”

آهي، بزنس جو بزنيس ۽ ميوج مسيتيي اليڳ، تيوهيان 
جي بهاني مون کيي بيه ٻياهير رهيڻ جيو ميوقيعيو ميليي 

 “ويندو آهي نه ته زال ڪٿي نڪرڻ ڏئي.
مسٽر ساحل! زالن جو ته ڪم ئي هوندو آهي ميردن ” 

کي روڪڻ، هنن کي ڪهڙي خيبير تيه نشيي جيو ميزو 
 “ڇا هوندو آهي.

 “سهي ٿا چئو، زالن کي ڪهڙي خبر.”
بلڪل، نه هنن کي هن نشي جي خبر ھونيدي آھيي ” 

 “نه وري ُهن نشي جو احساس.
 “توهان اهو نشو به ڪندا آهيو ”
يار! سنڌين ۾ چوڻي آهي مرد ته ڦڏو، نه ته مرد ئيي ” 

چوندي اشوڪ اک هئين ۽ ٻينيهيي ڄيڻين وٺيي “  جڏو.
 زور سان ٽهڪ ڏنو.

مسٽر ساحل! توهان جي ڳياليهييين وري ميوڊ بيڻيائيي ” 
 “ڇڏيو آهي، هلو ته اڄ هتي هلون ٿا.

پر سر! منهنجي ڊيل باري ۾ تيه ڳياليھياييوسييين ئيي ” 
 “نه.
 “توهان فڪر نه ڪيو، ڊيل توهان جي پڪي آهي.”

 اهو ٻڌي ساحل جي چپن تي جيت جي مرڪ هئي.
ته پوِء ويٽ ڇا جو  هيليو تيه هيليون ٿيا، اپسيرائين جيي ” 

 “نگريَء ڏي.
 “نه يار! اڄ انهن اپسرائن جو نشو نه کپي”
سياحيل اشيوڪ ڏانيهين “  ته بياقيي ڪينيهين جيو کيپيي ” 

 سوالي نظرن سان نهارڻ لڳو. 
 “هل مان توکي هڪ ٻي جڳهه تي ٿو وٺي هالن.”

ٻئيي ڄيڻيا ان هيوٽيل ميان اٿيي نيڪيتيا، گياڏي اشيوڪ 
هالئي رهيو هو، هو ايئن رستن کي پار ڪيري رهيييو 
هو ڄڻ هو انهن رستن کان چڱي طرح واقيف هيجيي. 
ريڊ سگنل اچڻ تي هو ڄڻ بيچين ٿي پئي ويو، ڄيڻ 
ته ريڊ سگنل هن جو دشمن هجيي ۽ هين کيي مينيزل 

 تائين پهچڻ ۾ رنڊڪ وجهي رهيو هجي.
اهڙي بيچيني ڇيو اشيوڪ سير! ، هيليون ٿيا، پيهيچيي ” 

 “ وينداسين،
جواب ۾ اشوڪ صرف ساحل ڏانيهين سيکيڻيي نيگياهيه 

 وڌي.
 “پر اهو ته ٻڌايو اسان هلون ڪٿي ٿا ”
 “ اڄ اسان وڪامجڻ ٿا هلون”
 ساحل حيران ٿي ويو. “ وڪامجڻ! ”
ها وڪامجڻ، توهان جي ميميبيئييَء ۾ هيڪ عيالئيقيو ” 

اهڙو به آهي جتي مياييون ميردن کيي خيرييد ڪينيدييون 
 “آهن.

سياحيل جيون اکييييون اچيرج مينيجييهيان ڦيهيليجييي “  ڇيا! ” 
 ويون. 

هيا جييييڪيي ميايييون نييييڊي هيونييدييون آهين، ڪينييهيين ” 
ڪارڻ جن جي نيڊ پوري نه ٿييينيدي آهيي، اهيي اتيان 
مردن کي خريد ڪري پنهنجي نيييڊ پيوري ڪينيدييون 
آهن. جيئن اسان اپسرائن جي نيگيريَء ۾ ھيليي هينين 
جي سونهن سوڀيا ڏسي هنن سان رات گيذارڻ طيئيي 
ڪيينييدا آھيييييون، تيييييئيين هييو بييه سييمييارٽيينيييييس ۽ بيياڊي 
اسٽرڪچير ڏسيي اتيان ميردن کيي پسينيد ڪيري وٺيي 
“ وينديون آهن ۽ پنهنجي نيڊ پيوري ڪينيدييون آهين.

سڄي جملي ۾ اشوڪ نيڊ اکر وڌيڪ زور ڏئي چپي 
 چٿي اچاريو.

 “ڇا! ايئن به ٿيندو آهي ”ساحل آواڪ رهجي ويو 
ها بلڪل، ڏس هوَء ايريا پاسي ۾ آهيي، اسيان اتيي ” 

ڪار سميت نٿا هلي سگهون، ان ڪيري ڪيار هيتيي 

ڪٿي ئي پيارڪ ڪيري اوڏانيهين پينيڌ هيلينيداسييين ۽ 
چييئييي “  صييبييح اچييي واپييس ڪييار هييتييان کييڻيينييداسييييين.

اشوڪ ڪار پارڪ ڪئي ۽ پنڌ هن اييرييا طيرف وڌڻ 
 لڳا.

 “پر سر! توهان کي ان ايريا جي ڪيئن خبر پئي ”
منهنجي ڊرائيور ٻڌايو هيو. هيو اڳ ۾ ميميبيئييَء ۾ ” 

ڊرائيونگ ڪندو هو، ضرورت پيوڻ تيي کيييس هيتيان 
 “مايون وٺي وينديون هيون.

پر اسان کي ڪيئن خيبير پيونيدي تيه ڪيهيڙي ميائيي ” 
نيڊي آهي ۽ ڪهيڙي نيه! ۽ اسيان کييين چيونيداسييين 

 “ڇا! اسان کي خريد ڪيو 
سمپل آهي، جنهن مائييَء کيي ٻيانيهين ۾ رييڊ ربين ” 

ٻڌل هجي، مطلب هوَء نيييڊي آهيي ۽ بيس هين جيي 
 ڀرسان وڃي چوڻو آهي،

if you are needy, I'm ready 
 ڳالهائيندي ڳالهائيندي هو ان ايريا ۾ وڃي پهتا.

هو ڏس جيڪا مائي بليڪ ڊرييس ۾ بيييٺيي آهيي، ” 
جنهن جي ڊريس تي سلور ڪيلير جيون سيپيييون اييئين 
ٿيون چمڪن جيئن ڪاري آسيميان ۾ سيتيارا ۽ هين 
جي هٿ تي ٻڌل ريڊ ربن ڄڻ اسان کيي سيڏي رهيي 
آهي، تون ڏس ۽ س  ڪيئين ڳياليهيائيڻيو آهيي، پيوِء 
 “ توکي جيڪا پسند اچي تون ان سان هليو وڃجانِء
 اشوڪ ۽ ساحل هن جي ويجهو آيا، اشوڪ چيو

if you are needy, I'm ready 
آواز ٻڌي بليڪ ڊريس پيهيرييل عيورت پيليٽيي ۽ هين 
جي نظر سڌو سياحيل سيان ٽيڪيرائيي. سياحيل ان کيي 
ڏسي حيييرت ۾ پيئيجيي وييو هيوَء پيڻ سياحيل ڏانيهين 
حييرت ميان نيهيارڻ لڳيي، ڪيا گيھيڙي هيو اييئين ئيي 

 هڪٻئي ڏانهن حيرت وچان نهاريندا رهيا. 
اوھ! لڳي ٿو توهان هيڪيٻيئيي ” اوچتو اشوڪ ڀڻڪيو 

کي پسند اچي ويا آهيو، ڪا ڳياليهيه نياهيي، ميان ٻيي 
 چئي اشوڪ اڳتي وڌي ويو. “ ڪا ٿو ڳولهي وٺان.

*** 
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کيييي ٻيييھييياريييينيييدي... صيييفيييورا 
زورائيييتيييي آواز ۾ مييياُء کيييي 
سييڏيييو، امييان ميياسييي فيييييروزا 

 ورايون آيون اٿئي...
 ھائو اچان ٿي...

الل جيييييييييڪييييا ڪييييالييييھ پييييٽ 
پرڻائي آئي سا ٿڪاوٽ جيي ڪيري بيخيار ۾ تيپيي  
ڪوٺي منجھ ستل ھئي. ڪنجھندي ڪينيجيھينيدي 
ميٿيي تيي ٻييڌل رئيي جيي ڳينيڊ کيي ڇيوڙيينيدي، رئييو 

 مٿي تي پائي، ٻاھر نڪتي...
 آئي مبارڪون ھجنئي گھوٽ ماُء.

الل کيي ڏسيينيدي ئيي، ورانيڊي جييي کيٽ تييي وييٺييل 
فيروزا ۽ سندس ڏييريياڻيي ٽيپ ڏييئيي کيييس ڀياڪير 

 پائڻ ۾ جنبي ويون...
 آئي ڏي خبر ڪنوار ڪٿي آھي... 

 الل ڦڪائي مان سندس ڌيَء صفورا ڏانھن ڏٺو.
جنھن مھمانن الِء ڳاڙھيو شيربيت آڻيي، سينيدن ڌييان 
مٽڻ جي ڪوشش ڪئيي. فيييروزا، چيييچ سيان بيرف 

 جي ڳڙي کي مالئيندي چيو...
 آئي گھوٽ ماُء ڇو تپي پئي آھي... 
 ماسي شادي جو ٿڪ به ته ٿئي ٿو.
 صفورا ماُء جي حمايت ۾ ڳالھايو...

الل جيڪا اندر ۾ ڪجھ لڪائي وييٺيي ھيئيي، سيا 
 بخار جي بھاني چپ ٿي وئي.

آئي ادي، ڪينيوار جيو ڪيميرو تيه ڏييکيارييم، فيييروزا، 
ھاڻ ماڳھين ڪمرن ۾ جيھياتيييون پيائيڻ ڪياڻ اٿيي. 

 جھاتي پائي ڏٺائين... 
ٻيينييھييي ڪييمييرن ميينييجييھ نييه ڪيينييوار ھييئييي نييه ڪييا 
سجاوٽ، ھي ڇا ادي الل ڪميرا تيه مياڳيھييين خياليي 

 پيا آھن. 
 ڪنوار ڪٿي آھي... 

پيڪين ويل آھي ماسي. صفورا ڪمرن جا در ڏييو، 
 واپس کٽ تي ويھندي، وراڻيو... ھان...!

پر اسان ته ڪجھ ٻيو ئي ٻڌون پيا، فيروزا ڊرامائيي 
 انداز ۾ الل ڏانھن ڏسي چيو، 

 ڇا ٻڌو اٿو... 
الل ھاڻ پھريون ڀيرو پينيھينيجيي بينيد ٿيييل زبيان جيو 

 تالو کولي پڇيو.
آئي سموري ڳوٺ منجھ ھل ٿيو پيييو آھيي تيه الل 

 پنھنجو پٽ پرڻائي ساھورن کي ڏيئي ڇڏيو...
الل ھٿ ۾ جھليل شيربيت واري گيالس کيي پيييتيي 

 تي رکي چيو.
ھائو ادي تو سچ ٻڌو آھي، ماسي اسان جي ڀاڄائي 

 مائٽن کي ھڪ ڌيَء آھي.
 ڪو ڀاُء ڪونه اٿس...

جنڊي تنھنڪري سينيدس ميائيٽين 
جييينيييڊو پييياڙي جيييو شيييرط وڌو ۽ 

 پاڙو لکرايو اٿن.
پييييييييييييييٽ آئي... ظلم ٿيي وييو جيو 

تييييييييييييييييييو پييرڻييائييي ادي الل 
سييييياھييييييورن کييييييي 

 ڏيئي ڇڏيو...
صفورا جي ڳياليھ 
کيييييييي اڻ ٻيييييييڌو 
ڪري، فييروزا الل 
جا ڪن ڀريينيدي 

 چوڻ لڳي.
وڏو پييٽ ايييئيين 

ڏييييئيييي ڇيييڏييييئيييي، 
الل جيييييييڪيييا اڳ 
ئييييي ڳييييوٺ وارن 
جيييون ڳييياليييھيييييييون 
ٻڌي بيييميار ٿيي 
پييئييي ھييئييي سييا 
فيييييييييييييروزا جييييييي 
ڳييييياليييييھ ٻيييييڌي 
 ڪڇي ڪانه...

ماسي ڪھڙو ڏوھ 
ڪييييو آھييي اسييان، 

اسيان کيي پينيھينييجيا ٻييه 
نييينيييڍا ڀيييائييير آھييين تييين 
جون زالون اسان سيان 
گييڏ رھيينييديييون جييي 
ھنن اسان کان پيٽ 
ڪري اسان جو ڀياُء 

ورتيييو بيييه تيييه ڇيييا ٿيييي 
 پيو...

ڇوڪري به ته پنھنجو گھر ڇڏي ايندي آھي نه پيوِء 

مرد جي ساھيورن ۾ رھيڻ تيي اعيتيراض ڇيو. فيييروزا 
جيڪا صفورا جي ڳياليھ ٻيڌي تيوبيھيه تيوبيھيه ڪيرڻ 

 لڳي.
ادو سانول به اھڙو ٿيي پيييو جيو مياڳيھييين پيٽ پيراييو 

 ڪري ڇڏيائين.
سانول جنھن مال کي گاھ پيئيي ڏنيو تينيھين فيييروزا 

 جون سموريون ڳالھيون ٻڌي ورتيون.
اسييييين تييه ھييلييون پيييييا، پيير... ڏاڍو ارمييان آئييييييييييييي 

 اٿم ادي الل تنھنجو.
فيييييروزا وييينييدي وييينييدي بييه الل 

 جي دل ڏکائيندي وئي...
صبح جو سج اڀيري وييو ھيو، 
پکين جا ٽوال سجاڳ ٿييو 
پيينييھيينييجييي آکيييييرن ڏانييھيين 
اڏري، پيييييييٽ ڀيييرڻ ڪييياڻ، 
نيري آسميان تيي نيمياييان 

 ھئا...
ٻئي طرف ڪيڪيڙن جيو 
واڪو ۽ گھيٽيي ۾ ھيٽ 
وٽ ٻييييارن جييييو پيييياپييييا، 
بسڪيييٽ ۽ ڍٻيل وٺيڻ 
جيو چييھيچييٽيو لڳيو پييييو 

 ھو. 
حيياڪييم جيييييڪييو الل 
جو ٻيو نمبر وارو پيٽ 
ھو سو ھٽ تان پياپين 
جي ٿيلهي ۽ ڪيييڪ 
پيس وٺي اچيي چيليھ 
تيي صينيدليي سييييري 
وييٺيو. ڪيياٺييين تييي 
ديڳيييڙي چييياڙھيييي، 
صيييفيييورا صيييبيييح 
جيييييي چيييييانيييييھ 
پييييييييييييييييئييييييييييييييييي 
 ڪاڙھي...

پييياڻيييي ڍڪ تيييه 
ڏي، سانول مال کي گياھ 
پٺو ڏيئي ھاڻ کٽ تي اچي ويٺو، ننڍي پٽ صيدام 
کان پاڻي گيھيرييائييين. صيدام جيييڪيو نيليڪيي تيان 

  ڪهاڻي

 
 اڱڻ 

 جنڊو پاڙو
 سدره شاهه
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منھن ڌوئيندو اکيييون ميھيٽيي سيڌو دليي ميان پياڻيي 
 ڀرڻ ويو.

 ائي ڌيَء... چانھ ڍڪ ڪاڙھيو ھجئي ته کڻي آ. 
بخار اصل جيھيوري وڌو اٿيم... نيم جيي وڻ ھيييٺيان 
الل مٿو ٻڌي ليٽي پئي ھئي. تينيھين جيھيييڻيي آواز 

 ۾ ڌيَء کي چانھ جو چيو. 
کينييگييهيينيدي پيياڻييي جييي گييالس ميينييجييھ بييچيييييل ڍڪ 

 ھاري، سانول پنھنجي زال الل کي چيو. 
بکار )بيخيار( ڪيانيه جيھيورييو ٿيئيي پيٽ جيي جينيڊي 
پاڙي جي مھيڻين بيييميار ڪيييو اٿيئيي. هيل تيه نيييرن 
ڪري پيٽ ۽ نينيھين سيان ميليي ٿيا اچيون... جيي دل 
منجھ پٽ کي واپس وٺي اچڻ جو خيال ھجنئي تيه 

 سندس ساھورن کي چئي ڏجانِء... 
اھو ٻڌي الل جي ته ڄڻ اڌ بييمياري ئيي ليھيي وئيي، 
يڪدم کٽ تي چسيتيي ميان اٿيي وييٺيي. ٻيئيي زال 
مڙس نيرن ڪيري پيٽ ڏانيھين وييا جيييڪيو سياڳيئيي 
ڳوٺ منجھ ڪجھ ميٽرن جي مفاصلي تيي رھيييل 

 ھو. 
گھر ۾ گھڙندي ئي پيٽ جيي سيس سيان ميليي الل 
پٽ کي پئي ھيڏانھن ھوڏانھن ڳوليھيييو. اييتيري ۾ 
ڪوٺي مان سندس ننھن نيڪيتيي، جينيھين کيي الل 

 ڀاڪر پائي پٽ جو پڇيو...
 چاچي سڏيان ٿي... آرام پيا ڪن. 

الل جيييي دل ۾ پيييٽ جيييي ميييليييڻ جيييي بيييييييچييييييينيييي 
 منجھائي وڌس.

گييھييڙي رکييي پييٽ ڪييمييري مييان 
 نڪتو...

جنھن کي ڏسندي 
ئيييي الل روئيييڻ 
 ۾ ٻڏي وئي.

ڇيييييييييا ٿيييييييييييييييييييو 
 امان... 

پييييٽ حييييييييييرت ميييييان 
 ڏسندي پڇيس.

ابا ماڻھن ماڻيھييين 
کييي مييھييڻييا ڏيييئييي 
ڏيئي بيييميار ڪيري 

 ڇڏيو آھي.
آئيييون تيييه تييينيييھييينيييجيييي 
پييييييييييياڙو سييياھيييورن کيييي جييينيييڊو 
آھيييييان لييييکييييي ڏيييييئييييي ويييييٺييييو 

 پر ماڻھين...
پييوتييڙي سييان ميينييھيين 
چييييييييئييييييييي اگييھيينييدي سييانييول اھييو 

 چپ ٿي ويو.
 پر ڇا امان... 

 ابا آئون توکي ۽ ڪنوار کي وٺڻ آئي آھيان.
ماڻھن جون ڳالھيييون ٻيڌي ٻيڌي اصيل ڪين پيچيي 

 پيا اٿم.
امان ماڻھن جو ڇو ٿي سوچييين، آئيون ھيتيي بيييحيد 
خوش آھيان، سڪييينيه جيا مياُء پييُء پيٽ وانيگير پيييا 

 ڀانئن.
 ڀل ڪجھ به ٿئي، پر تون واپس ھل... 

الل پٽ جي ڳياليھ کيي ڇيڏي پينيھينيجيي ڳياليھ کيي 
ڳنڍ ڏيئي کيس پاڻ ساڻ وٺيي وڃيڻ جيو اچيي ضيد 

 الٿو..
 ادي...!

ڀر واري کٽ تيي وييٺيل نينيھين جيو پيي 
 چوڻ لڳو...

 اھو ظلم نه ڪجان...
مون ھن کي پٽ ڪييو آھيي، ميوني  

 ان منھنجو پٽ نه ڇنجان...
اسييان پييوڙھيين زال مييڙسيين جييو سييھييارو 

 آھي...
ھيييين کييييي اسييييان کييييان جييييدا نييييه 

 ڪجان...
روز تيينييھيينييجييو پييٽ 

تييو ڏانييھيين 
اچيييي، پييير 
اسييييييييييييييييان 
کييييييييييييييييان 
ڏور نييه 

 ڪجانس...
پييٽ الِء سييوھييري جييو چيياھ ڏسييي، الل حيييييران ٿييي 

 پئي...
ادا تون رو نه، بس ميون پينيھينيجيو پيٽ تيوکيي ڏييئيي 

 ڇڏيو، 
مون ماڻھن جي ڳالھين ۾ اچي غلط پيئيي سيوچيو، 
ھڪ دفعو به پاڻ کي تيوھيان جيي جياِء تيي رکيي نيه 
سوچيو ته ميون کيي پيٽ جيي اوالد نيه ھيجيي ھيا تيه 
آئون به پينيھينيجيي ڌي جيي سياھيورن کيي ائييين ئيي 

 منٿ ڪري پٽ گھران ھا...
 امان ھي منھنجي بي حد عزت ڪن ٿا...

آئون ھر روز پنھنيجيي گيھير واري سيوڌي تيو ڏانيھين 
 ايندس، ماڻھن جا وات پاڻ ئي بند ٿي ويندا،

 اچ ته گڏجي گھر ھلون...
الل جو پٽ پينيھينيجيي زال، مياُء ۽ پيي سيوڌي گيھير 

 آيو...
 آئي...

 ھي ته گھر پيو اچي...
فيروزا ڀٿ تي ڇيڻان ٿييييينيدي عيجيب ميان رڙ 

 ڪري، الل ڏانھن آئي...
 ڇو ادي پٽ ڪيئن آيو اٿئي... 

الل پنھنجي ننھن کي ڀاڪر پائي چيييو، 
 ٻئي گھر پنھنجا اٿس، 

جيييڏھييين دل چيييونيييدس تيييه ھيييييييڏانيييھييين 
 رھندو... جڏھن دل ھوڏان ته ھتي...

 ھان...!
آئيي ميائيي ميعينيي  ڪيو گيھير ئيي نيه 
ٿيييييييس نيييه، ڪيييڏھييين ھيييييييڏانيييھييين تيييه 

 ڪڏھن ھوڏانھن. 
فيروزا سياڙ ۾ اھيو چيئيي واپيس 

 وئي...
الل جنھن مرڪي پٽ ڏانيھين 
ڏسيييي چيييييييو، ھييياڻ ميييون کيييي 
مياڻيھين جيي ڪيابيه پيرواھ ڪيانييه 

 آھي...
ماڻھن جو ڪيم ڳياليھيائيڻ آھيي ۽ 

 پنھنجو ڪم خوش رھڻ،
 صفورا اھو نئون ھنڌ ته وڇائي،

نئين ڀاڄائي ڪنوار ۽ گيھيوٽ ڀياُء 
 آيا اٿئي...

 صفورا ھنڌ وڇايو...
سڀئي گھر ڀاتي پياڻ ۾ خيوش ٿيي 
ڪچھريون ڪرڻ لڳا ۽ فيييروزا، ڀيت 
تان جھاتيون پائي کييين خيوش ڏسيي، 
منھن بڇڙو ڪيري ڀير ۾ لڳيل ٻييير 
کيي ٿييوڻيييين ڪياوڙ مييان چيييييو، مييائييي 

 اسان جو ڇا...
پٽ به پنھنجو پرائو ٿينديس، چڱائي جو تيه زميانيي 

 ئي ڪونهي... 
*** 

 



ين     | 49همرسي ماهوار مئگز

 ريخته ڪهاڻي 

 وڏو نالو آهي انوَء جو!
تيييڏھييين خيييبييير پيييئيييي جيييڏھييين 
اسييڪييول جييي مييئييگييزييين ۾، 
سنيدس ڪيھياڻيي ڇيپيي. انيل 
ڪيييميييار چيييٽيييوپييياڌييييا، ڇيييھيييون 

 درجو!
تڏھن کان ڪھياڻيييڪيار ٿيييڻ جيو شيوق ھيو کيييس. 
ڪھاڻيون سٺيون سرجنديون ھيئيس ۽ ميون کيي تيه 
ھمييشيه کيان ييقييين آھيي تيه شياعير ييا ادييب ھيجيڻ، 
ڪنھن خدائي َديِن جي ڳاليھ آھيي، ورنيه تيه ھيرڪيو 
شاعر نه ٿي وڃيي. انيوَء ۾ اھيا ڳياليھ ھيئيي جيييڪيا 
 وڏن وڏن فنڪارن کي ڄائي ڄم کان ملندي آهي.

اسان جڏھن اٽي ڏڪر کيڏندا ھئاسين، تڏھن به انو 
ميڙنييي کييان اليڳ ٿييلييڳ وييٺييو ڪيياپيييَء تييي ڪييجييھ 
لکندو ھو يا سوچيندو رھندو ھو. مون کي وري اھيو 
ڄاڻڻ جي لوري لڳل ھوندي ھئي ته انوَء جي دميا  
۾ ڇا ھلينيدو ھيونيدو ... ڪيييئين ھيو خيال ۾ ھيڪيڙو 
ڪردار جوڙي ٿو ۽ ان کي آڏو پيل پينيي تيي اتياري 

ٿيو وٺييي  پييوِء اھييو ھييليڻ گييھيمييڻ ٿييو لڳييي. انييو، 
جتي دل چويس ٿي، اتي کيس موڪليي 

ٿو ڇڏي. جيڪو چاھي، سو کيانيئيس 
ڪرائي ٿو وجھيي ۽ جيتيان جيتيان 
اھو لنيگيھيي ٿيو، ڪيھياڻييَء جيو 
پييالٽ جييڙنييدو ٿييو وڃييي. واھ! 
اھي ڪھاڻيڪار بيه ڪيميال 
جا ھوندا آھين. جينيھين کيي 
چاھين، ماري ڇڏين، جينيھين 
کيييي چييياھييييييين زنيييدگيييي ڏئيييي 

ڇيڏيين. آھيي نييه خيدائيييَء 
 جھڙي ڳالھ!

 انو کِليو!
اھا ڪاليييج جيي زميانيي 

ائييين ” جي ڳالھ آهي. 
من گھڙت ناھن ۽ ناھي. منھنيجيا ڪيردار 

ناھن بلڪ مان انھن جيي اھي منھنجيي وس ۾ بيه 
 “وس ۾ رھندو آھيان.

انو ھاڻي ڳالھ به ليکڪن جي طرز تي ڪينيدو ھيو. 
ييييا “  ميييالپ” ، “ پيييرتيياب” سيينيييدس ڪيييھييياڻييي جيييڏھيين 

جي سنڊي ايڊيشين ۾ ڇيپيجينيدي ھيئيي تيه “  جنگ” 
مون کي ڏاڍو فخر محسوس ٿيندو ھو. ميون اخيبيار، 

 امان کي ڏيکاري.
ھيييي ڏس!... انيييوَء جيييي ڪيييھييياڻيييي. انيييل ڪيييميييار ” 

 “چٽوپاڌيا، سندس نالو آهي.
 “اڇا! ٻڌاِء ته سھي.”

مون ڪھاڻي پڙھي ٻڌائي امان کي. ھڪڙي غريب 
مييوچيييَء جييي ڪييھيياڻييي ھييئييي. امييان جييي اکييييين ۾ 

 ڳوڙھا تري آيا؛
اڙي اھا ته پنھنجي پاڙي جيي بيييکيو ميوچييَء جيي ” 

 “ڪھاڻي ھئي. ان جي ماُء سان ائين ٿيو ھو.
ليييييييييييييڪيييييين مييييييون اھييا مييون کييي بييه خييبيير نييه ھييئييي. 

ھييييڪييييدم انييييوَء جييييا لييييفييييظ 
 ورجائي ڇڏيا.

سيييييييييييينييييييييييييدس ” 
ڪييييھيييياڻيييييييييون 
ميين گييھييڙت 
نييه ھييونييديييون 

آھيييييييييييييييين، 

امان! ھو ڪردار پيدا نه ڪندو آھي بلڪه پنيھينيجيي 
ماحول مان ڪردار چونيڊيينيدو آھيي. جينيھين جيي الِء 
رڳو اک ۽ ڪن نه، سوچ ۽ سيميجيھ جيون ڳيڙکيييون 

 “پڻ کولي رکڻيون پونديون آھن.
اميان ڏاڍو ميتياثير ٿييي. شياييد مينيھينييجين جيميلين تييي، 

 جيڪي انوَء جا ھئا.

گھٽيَء ۾ ھيڪيڙو وڏو ڄيميونَء جيو وڻ ھيو. ان جيي 
ھيٺان ويھندو ھو، بيکو ميوچيي! سيڄيي پياڙي جيون 
جتيون وٽس اينيدييون ھيييون. ۽ انيوَء جيو تيه اھيو اڏو 
ھو. ڪپڙا ڀلي ڪيترا به ميرا نُِڪ ھجنس، سييينيڊل 

 باقي انو واھ جو چمڪيل رکندو ھو.
بيکو، پنھنجي گھسيٽي کي چپل جيي آڱيوٺيي ۾ 
ٽاڪو ھڻڻ سيکاري رھيو ھيو. ميون جيڏھين بيييکيي 
جيييي ڪيييھييياڻيييي، کيييييييس ٻيييڌائيييي تيييه سييينيييدس نيييڙي 

 گھوگھرجي وئي.
اسييان جييا ڏک ڏوالوا، ھيياڻ اوھييان ميياڻييھييو ئييي تييه ” 

سمجھندئو پيٽ! ھياڻ اوھيان نيه ڄياڻينيدئيو اسيان جيي 
 “ڪھاڻي ته ٻيو ڪير ڄاڻندو 

انوَء جو رتبو، ان ڏينھن کان مون الِء اڃان اوچيو ٿيي 
 ويو. ھو سچ پچ ته ڄائي ڄم جو اديب ھو.

ڪاليج پورو ٿيو ۽ مان دھلي ڇڏي بيميبيئييَء ھيليييو 
آييس. مييون کييي نييوڪيري مييلييي وئييي ھييئيي. ۽ انييو، 

تيي، سينيدس ھيٿ “  اوطياق” پنھنجي وڏي ڀاُء جي 
ونڊائڻ لڳو، جتان ھو آريو ويدڪ ۽ ھيوميييوپيييٿيي 
جون دوائون ڏيندو ھو. ڪنھن سرڪاري کاتيي ۾ 
مييالزم ھييو. ليييييڪيين صييبييح ۽ شييام، ٻييه ٻييه 
ڪالڪ پنھنجي اوطياق ۾ اھيو دواخيانيو 
به ھالئيندو ھو. انوَء الِء گھڻييين ئيي 
نوڪرين الِء سفارش ڪيراييائييين، 

 ليڪن ھڙ حاصل نه ٿيس.
مييان ھييڪ ڀيييييرو ڀيييييڻ جييي 
پييرڻييي تييي دھييليييَء ويييس تييه 
سيياڻييس مييالقييات ٿييي. ڏاڍو 
بيييييمييار ھييو. مييون کييي چييوڻ 

تييييون ئييييي ڪييييجييييھ ” لڳييييو؛ 
سيميجيھياِء انيوَء کيي. ڪيو ڪييم 
ڪاڄ ڪري. ھي جڳ جھيان جيون 

 “ڪھاڻيون لکڻ سان ڇا ٿيندو 
ميييان مييياٺ ۾ رھيييييييس. ھيييو ديييير 
تييائييييين، سييييينييي مييان کييانييگييھيييارو 

 ڪڍندو رھيو. پوِء پاڻ ئي ڳالھايائين؛
اھيا حيرامييزادي ان جيي پيٺ ڇيڏي تيه ھين جيي مييت ” 

 “ٺڪاڻي اچي!
 “اھا حرامزادي ڪير آهي ”مون انوَء کان پڇيو؛ 

ڪييھيياڻيييييڪيياري، بييس ان کييي ئييي پيييييو ” چيييييائييييين؛ 
گيياريييون ڏييينييدو آهييي ادو، ھييو سييمييجييھييي نييه ٿييو. ھييو 

 ڪنهنُجيُڪه ڻي
 

 ايڏوُ 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 (8391آگسٽ  81ليکڪ: گلزار )
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جسماني روڳ جو عالج ڪندو آھي. ميان سيمياجيي 
۽ روحييانييي روڳييييين جييو عييالج ڪيينييدو آھيييييان. مييان 
سماج جيي ڏوس وھيائييينيدڙ نياسيورن تيي پينيھينيجيي 
ڪييھيياڻييييين جييا پييھييا رکيينييدو آھيييييان. اونييداھيييَء ۾ 
ڀٽڪندڙ مظليوم انسيانين جيي الِء ڏييئيا ٻيارييان ٿيو. 
کين پنھنجي ذھني غالمييَء جيون زنيجيييرون ڪيپيڻ 

 “جا ھٿيار مھيا ڪندو آھيان.
منھنجي دل چيييو؛ تياڙييون وڄياييان. ھيو گيھيڻيي ديير 
تائين ڳالھائيندو رھيو. ھن ٻڌاييو، سينيدس پيھيرييون 
ڪتاب ڇپائيَء الِء تيار آھيي. ميليڪ جيي وڏن وڏن 
ادبي رسالن ۾ سينيدس ڪيھياڻيييون ڇيپيجيي رھيييون 
ھيون.گھڻي گُھَر ھيئيي رسيالين طيرفيان، ليييڪين ھيو 

مڙني الِء لکي نٿو سگھي. ھو ھڪڙو نياول 
ميان “  اوطياق” به ليکيي رھيييو ھيو. ليييڪين 

ايتري ويساند نه پيئيي سيگيھيييس جيو 
ان کيييي جيييليييدي پيييورو ڪيييري 

سييگييھييي. وڏو ڀيياُء ڏاڍو 
بييييميار پييييو رھييي 
۽ سيينييدس ٻييه 
ٻييارڙا آھييين. 
وييييييييچيييييييارن! 
انھن ٻينيھيي 

ٻيچيڙن کيي وٺييي 
بييه ھييڪييڙي ڪييھيياڻييي سييوچييي 

 رھيو ھو. 
سندس ڪچھريَء ۾ ھياڻ 

وڏن وڏن ليييييييکيييڪييين 
جييو ذڪيير ٿييييينييدو 
ھيييو. ڪيييجيييھ 
ناال، منھنيجيا 
به ٻيڌل ھيئيا. 
ڪيييجيييھ ھيييو 
ٻييييييييييييڌائييييييييييييي 
ڇييييييڏييييييينييييييدو 
ھيييييييييييييييييييييييييييييييو. 
سييييييييعييييييييادت 
حسييييييييييييييييييييييييين 
منٽو، احيميد 

نديم قاسمي، ڪرشن چندر، راجندر سنگيھ بيييديَء 
کانپوِء ڪافڪا ۽ سارتر جو ذڪر، مون الِء بيليڪيل 
نئون ھو. ڪجھ ڳالھيييون تيه مينيھينيجيي ميٿيي کيان 
مٿان گذري ويون. ھو ڪھاڻيين جيا پيالٽ جيوڙيينيدو 
ھو. ھاڻ ھو ڪافڪا جي عيالميت نيگياري ۽ سيارتير 
جي وجوديت جون ڳالھيون ڪرڻ لڳو ھو. مون کيي 
لڳييو تييه ڪييھيياڻييي ڪيياٿييي پييوئييتييي ڇييڏائييجييي ويييس. 

 ليڪن انل ڪمار چٽوپاڌيا مون کي سمجھايو؛
ڪھاڻي، صرف پالٽ ڪي واقعن جي تيفيصيييل ۽ ” 

ان مان پيدا ٿيل ڪردارن جي تعلقاتن جيو ئيي نياليو 

ناھي، بلڪه ذھني حادثين جيا تياثيرات پيڻ پينيھينيجيو 
پيياڻ ۾ ھييڪ ڪييھيياڻييي ڄييڻييييينييدا آھيين ۽ ان جييي 

 “جمالياتي تصوراتن کي...
ڳالھ منھنجي مٿان گذري پئي وئيي، ليييڪين ميان 
سيينييدس تييخيييييالت کييان مييتيياثيير ٿييئييي بييغييييير رھييي نييه 

 سگھيس.
انل، ھڪڙي ڀييري ميميبيئييَء آييو. ڪينيھين رائيييٽيرز 
ڪييانييفييرنييس ۾ حصييو وٺييڻ الِء. سيينييدس چييار ئييي 
صييحيييييح ٿيييييل ڪييتيياب، مييون ڪييٻييٽ مييان ڪييڍي 
ڏيييکيياريييامييانييس... مييان دوسييتيين کييي اھييي ڪييتيياب 
ڏيکارڻ ۾ ڏاڍو فخر محسوس ڪينيدو ھيئيس. اييڏي 

وڏي اديب جا ڪتاب! ۽ ھو ھياڻ ميون وٽ تيرسيييل 
ھو. ميون ڀياڻيس جيي ٻينيھيي ٻيارڙن واري ڪيھياڻييَء 

 “اھا لکيئي ”جي باري ۾ پڇيومانس؛ 
ڀياُء گيذاري وييو ۽ ” ھن ھڪ افسوسناڪ خبر ڏنيي. 

مٽن مائٽن ِمڙي ُمچي ٿي سندس بييواھ تيي چيادر 
وڌي. مون کي پرڻجڻو پئيجيي وييو. ميان ھياڻ انيھين 

 “ٻنھي ٻارڙن جو پيُء آھيان....
 ڪجھ ڏينھن ترسي، انل واپس ھليو ويو.

ھيياڻ مييان سيينييدس بيياري ۾ اڪييثيير اخييبييارن ميينييجييھ 
پڙھي وٺينيدو ھيئيس. جيڏھين بيه ڪيو نيئيون ڪيتياب 

 ڇپبو ھئس ته ھو مون کي ضرور موڪليندو ھو.
سالن پڄاڻان، ھڪ ڀيرو وري دھليَء وڃڻ ٿيييو. ميان 
پنھنجي ونيَء کي بيه سياڻ وٺيي وييو ھيئيس. کيييس 
چيو ھيم تيه پينيھينيجيي ليييکيڪ دوسيت سيان ضيرور 

 مالئيندوسانِء!
ان ئي شام جو، ڄمونَء جي وڻ ھيٺان، انو پنيھينيجيو 
سينڊل پالش ڪرائي رھيو ھو.... گھسيييٽيي کيان... 
سندس اڏو اڃا به اتيي ئيي ھيو. ڳياليھ وري نيڪيتيي 

 ڪھاڻيَء جي.
نئين ڪھاڻيَء جو سڀ کان وڏو مسيئيليو حيقيييقيت ” 

جو بدلجندڙ تصور آھي. حقيقيت صيرف اھيا نياھيي، 
جيييييڪييا ڏيييکيياري ڏئييي ٿييي. بييلييڪييه اصييل 
حقيقت اھا آھي جيڪا اک سان نظير نيه 
ٿييي اچييي. ڪييھيياڻييي صييرف ھييڪييڙي 
منطقي رشتي جو نياليو نياھيي 
بلڪه ان ڪيييفيييت 
جيييو نييياليييو آھيييي 
جيڪيا ڪيردار 
جييييي تييييحييييت 
الشيييييعيييييور ۾ 
پيييييدا ٿييي رھييي 

 “آھي....
مييان وات پييٽيييييو، چييپ چيياپ 

 ٻڌي رھيو ھئس.
 انل چئي رھيو ھو؛

پييويين پيينييجيياھ ورھييييين ۾ ” 
وڏي تبديليي آئيي آھيي، 
اردو افسيييانيييي ۾. اسيييان 
جييي ڪييھيياڻيييَء، انييھيين 
پييينيييجييياھ ورھييييييين ۾ 
اييييييييڏي تيييييييرقيييييييي 
ڪييييئييييي آھييييي 
جا اسيان ان 
کييييي دنيييييييييا 
جييي ڪيينييھيين 

 “به....
گييھييسيييييٽييي، 
چييميييڪييينيييدڙ 

اڳيييييان ڪيينييدي سييييييييييينيييييڊل 
 چيس؛

ڪنھن جي ڪھاڻيَء جيي ڳياليھ پيييو ڪيريين ڀياُء! ” 
جن جي ڪھاڻي لکندو آھين سي تيه اتيي جيو اتيي 
پيا آھن. مان پنھنجي ابي جي جاِء تي ويٺو آھييان 
۽ اوھان پنھنجي ڀاُء جيي اوطياق پيييا ھيالييو. تيرقيي 

 “ڪھڙي ڪھاڻيَء ڪئي.... 
سينڊل ڏئي، گھسيٽو ھڪڙي چپل جي آڱوٺي جيو 

 ٽاڪو لڳائڻ ۾ مصروف ٿي ويو.....!!!
*** 
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 ڪهاڻي 

جيو ميزاج هيوبيهيو پينيهينيجييي  
والييد عييبييدالييخييالييق جييهييڙو هييو؛ 
خاموش طبع، همدرد، مثيبيت 
سيييوچييين واري ۽ پيييرخيييليييوص، 
ڊگهي قدرآور ذهييين، جيڏهين 
تيييه رنيييگ ڪيييجيييهيييه سيييانيييورو 
هئس، پير ڪيڏهين بيه پينيهينيجيي رنيگ جيو احسياس 
ڪيونيه رکييييائييين. پييڙهيائيي ۾ هيوشيييار هيئيڻ ڪييري 
پڻس کيس گهڻو ڀانئيندو هو. پيُء جيي ڏنيل پيييار 
۽ اعتماد سنيدس طيبيييعيت کيي سيليجيهيييل ٺياهيييو. 
عماره سندس ننڍي ڀيڻ هن جي بلڪل ابتڙ هيئيي؛ 
شوخ، چنچل، ضدي ۽ خودسر هئڻ سان گڏ گهيڻيي 
خوبصورت پڻ هئي. آئي ڏينهن ڪنهن نه ڪينيهين 
سييان هيين جييو پيينييهيينييجييي ڳييالييهييه مييڃييائييڻ الِء بييحييث 
مباحثو هوندو هيو، هيييڪياري مياُء جيي پيٺيڀيرائيي ۽ 

 واکاڻ عماره جو مٿو ئي ڦيرائي ڇڏيو هو.
بييلييقيييييس بيياجييي اسييان جييي پيياڙي ۾ رهيينييدي هييئييي، 
کيس انهن ٻن نياڻين فاريه ۽ عماره کيانسيواِء هيڪ 
پٽ عامر پڻ هو. بلقيس جو گيهير وارو عيبيداليخياليق 
واپڊا کاتي ۾ مالزم هو ٻئي گڏ پڙهيا ۽ وڏا ٿيييا. 
هڪ ئي خاندان جا هئڻ ڪري کين هيڪيٻيئيي جيي 
پوري خبر هئي. مائٽن جي رضامنديَء سان ٻنيهيي 
جي پاڻ ۾ شادي ٿي، پير اهيا حيقيييقيت آهيي تيه 
ٻييئييي شيياديَء کييان اڳ هييڪييٻييئييي کييي پسيينييد 
ڪنيدا پيئيي آييا، ٻينيهيي جيي ميثياليي ميحيبيت 
هئي. بلقيييس شيڪيل ۾ حيور پيري هيئيي ۽ 
مييزاج ۾ مييغييرور. کيييييس پيينييهيينييجييي شييڪييل 
صورت تي ناز هو. عبدالخالق هن کي گھيڻيو 
ڀانئيندو هو. هوَء سندس پهريون ۽ آخري پيييار 

هييئييي، سيينييدس سييڀ ارڏايييون نييظيير انييداز 
ڪيينييدو هييو. وقييت گييذرڻ ۽ اوالدي 

ٿيييييڻ سييان بييلييقيييييس ۾ پييڻ 
ڪييييجييييهييييه فييييرق 

آييييو، ميييٿيييان 
خييياليييق جيييي 

سييييهييييپ واري 
سڀاَء به کييس ڪيجيهيه عيقيل ڏنيو. 

هونئن به شاديَء کانپوِء اڪيثير زالين جيي ميزاج تيي 
مردن جي طبيعيت جيو اثير ٿييينيدو آهيي تيه ميرد پيڻ 
پنهنجي عورتن کان متاثر ٿيندا آهن. پندرهن سيال 

گيڏ رهيڻ سيان بيليقييييس جيي ميغيروري ۽ وڏائييَء ۾ 
ڪجهه ڪمي آئي. نياڻيين جيي پيييدا ٿيييڻ ۽ اهيي 
وڏيون ٿيڻ سان به سندس سوچن ۾ تيبيدييليي آئيي. 
هوَء اوڙي پاڙي ۾، مٽن مائٽين ۾ بيه اٿيڻ وييهيڻ ۽ 
رکڻ رهائڻ لڳي هئي، ساهرن سان پڻ پير ڀيرڻ جيو 
ڪجهه خيال ٿيندو هئيس. وقيت گيذرنيدو رهيييو ٻيار 
جييوان ٿيييييڻ لڳييا، پيير قييدرت کييي ڪييجييهييه ٻيييييو ئييي 
منظور هو، اڃان فاريه ايڪيهن سالن جي ئي ڪيانيه 
ٿي هئي ته گرڊ اسٽيشن کي باهه لڳڻ جي واقعي، 

جنهن ۾ ٻن ميالزمين کيي ڪيرنيٽ لڳيو ۽ 
هو ٿڏي تي ئي فوت ٿي ويا، انيهين 

۾ الئييييييييييييييين 

سپرنٽينڊنٽ عبيداليخياليق بيه شياميل هيو. هيو ميرميت 
جييي ڪييميين جييو وڏو ڄيياڻييو هييو، بيياهييه کييي وسييائييڻ، 

ڪرائيڻ جيهيڙن ڪيمين کيي ‘ ري اسٽور’بجليَء کي 

سدائيين مينيهين ڏيينيدو هيو، پير اتيفياق اهيڙو ٿيييو جيو 
 29جيئن ئي وڏي محنت سان ڪم ڪيرڻ کيانيپيوِء 

ڪالڪن بعد بريڪر کوليائين ته وڏو ڌمياڪيو ٿيييو 
۽ ويييجييهييو مييوجييود تييارن ۾ ڪييرنييٽ پييکييڙجييي ويييو، 

واري گرڊ جي تارن جي ڪرنيٽ ۾ ‘  219ڪي وي ’ 
وچڙيل عبدالخالق ته ٿيڏي تيي ئيي اهلل تيعياليي  کيي 
پيارو ٿي ويو ۽ پنهنجي پياري بلقيس کيي بيييواهيه 
ڪري، فاريه کي يتيم ڀاُء ۽ ڀيڻ جي ذميوارين جيو 

 بار ڏئي ويو.
فاريه انهيَء وقت بي ايس سي مڪمل ڪئي هيئيي 
سو مختلف ڪمپنين ۾ درخيواسيتيون ڏنيائييين. 
ڇوڪري پوزيشن هيوليڊر ۽ ميحينيتيي هيئيي، 
کيس جلد ئي نوڪري ملي وئي. هن هڪ 
ڏينهن به ڪونه وڃايو، وڃي نيوڪيريَء تيي 
چڙهي. پڻس جي پراويڊنٽ فنڊ جيا پيئيسيا 
مييليييييا جييي بييئيينييڪ ۾ رکييائييي ڇييڏيييائييون، 
پينشن شيروع ٿيي وييئيي تيه گيڏ فيارييه جيي 
پيييگيييهيييار بيييه اچيييڻ لڳيييي. خيييرچييين جيييو تيييه 
ميهيانيگيائيي جيي وقيت ۾ ڪيو ڪياٿيو ئيي 
ڪييونييه هييو. هييڪ فييليييييٽ قسييطيين ۾ بييڪ 
ڪييرايييو هييئييائييون، اهييو تيييييار ٿييي ويييو هييو، ڇييهيين 
مهينين کيانيپيوِء واپيڊا جيو گيهير خياليي ڪيري ان 

 فليٽ ۾ وڃي رهيا.
فاريه پنهنجي ڪم ۾ گيهيڻيي ميحينيت ڪيرڻ 
لڳييي. هييتييي هييڪ اسييسييٽيينييٽ ڊائييريييڪييٽيير 
سندس والد کي سڃاڻندو هيو، جينيهين پيڻ 
کيييييس ڪييافييي مييدد ڪييئييي ۽ آفيييييس ۾ 
کيس سڀ عزت ڏييڻ لڳيا. نينيڍي عيمير 
۾ ذميييييييواريييين ۾ جيييڪيييڙجيييي وئيييي، 
جيڪا جيوانييَء جيي عيمير سيهيڻين 
خوابن جي ساڀيان ٿيييڻ جيي 
هييئييي، اهييا عييميير فيياريييه 
گييييييهيييييير 

جيييييييييييييييي 
خييرچ ِجييي پييورت 
ڪرڻ ڪاڻ ٻه ۽ ٻه چار ڪندي گيذاري رهيي هيئيي، 
پر هوَء ذرو به مايوس نه ٿي ۽ همت نه هاري. کييس 
يقين هو ته پاڻ جيڪيي جيييئينيدان جيا گيس گيهيڙي 

 سکنُجوُسنس ر
 

 ف ريه 

ڊاڪٽر پروين 
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رهي آهي، اهي ضرور سجياييا ٿييينيدا، نيٽيهيڻ اس ۾ 
سييکيين جييي سيينييسييار الِء واري جيييييڪييا آس ميين ۾ 
وسائي اٿس ان جي الِء عيميليي طيور تين ۽ مين جيو 
تييييياڳ ڪيينييدي مسييرتييون ۽ رعيينييائيييييون ضييرور در 
کڙڪائينديون، خوشحاليون ڪر کڻنديون. ائييين دل 
جي اطمينان سان هوَء ماييوسييين ۽ ميحيرومييين ميان 
نڪرڻ الِء جتن ڪرڻ ۽ وڌييڪ ميحينيت سيان اڳيتيي 
به اعلي  تعليم جاري رکندي آئيي ۽ گيڏوگيڏ عيامير 
۽ عماره جي پڙهائيَء الِء به ڪوششون ڪرڻ لڳيي. 
پيينييهيينييجييو ميين ميياري انييهيين جييون خييواهشييون پييوريييون 
ڪندي هئي. هن جون نه ڪي ساهيييڙييون هيييون ۽ 
نه ئي آفيس جي ڪم کانسيواِء ڪيا فيون بيييل ئيي 

 وڄندي هئس.
فيياريييه کييي ڪييجييهييه ڏييينييهيين کييان عييميياره جييي اٿيييَء 
ويييٺيييَء ۾ فييرق پييئييي مييحييسييوس ٿيييييو؛ نييوان ڪييپييڙا 
سبرائڻ، گيهيڻيو ميييڪ اپ ڪيرڻ، ميوبيائيل فيون جيو 
استعمال وڌيڪ ڪرڻ. هوَء شڪبي وئيي تيه ڪيٿيي 
عماره ڪنهن غلط رستي تي ته ڪيونيه ُميڙي رهيي 
آهي. شام جو چانهه جو مگ کڻي اچي الئيونيج ۾ 
ويٺي. عامر ُفوٽ بال ميچ کييڏڻ وييو هيو ۽ عيمياره 
به گهر ۾ موجود نه هئيي. صيحيييح وقيت سيميجيهيي 
هن پنهنجو انديشو مياُء سيان ونيڊييو. مياڻيس کيييس 

 سربستي ڳالهه ڪري ٻڌائي:
عماره جو هڪ ڪالس فيييليو عيميران کيييس گيهيڻيو ” 

پسيينييد ڪييري ٿييو ۽ هييو تييمييام آسييودا آهيين، وڏو 
ڪاروبار اٿن. مائيٽي ڪرڻ چاهين ٿا. ايندڙ هيفيتيي 

 “سڱ گهرڻ الِء اچڻ وارا آهن.
اميان تيوهيان هيييڏي وڏي ” فاريه حيران ٿيندي چيييو، 

ڳالهه مون سان ڪانه ڪئي. توهان مون کيي ٻيڌاييو 
ها تيه ييونيييورسيٽييَء ميان ڪيا خيبير چيار وٺيجيي هيا، 
ڇوڪري جي ڪردار بابت پڇا ڪجي ها! يا توهيان 

 “فيصلو ڪري ڇڏيو آهي 
 ماڻس ڦڪي ٿيندي وراڻيو:

ها پٽ تون صحيح ٿي چوين، اصل ۾ تون گهڻيي ” 
مصروف ٿي هجين؛ هيڪ نيوڪيري ۽ ٻيي پيڙهيائيي، 
ان ڪري توسان ڳالهه ڪانه ڪيم، پڪ سمجهيييم 
ته تيون َارهيي پيڪ ڪيانيه ٿييينيديينَء. فيوٽيو ميون ڏٺيا 
آهيين، شييڪييل صييورت ۾ ڇييوڪييرو مييوچييارو آهييي، 
وڌيڪ اهلل ڪندو عماره جو نصيب ڀلو ٿييينيدو، پياڻ 

 “به خيريت سان ذميواريَء مان آجا ٿيون.
فاريه کي پنهنجيي مياُء جيي روييو عيمياره وانيگير ئيي 

اهي ٻاهر جي ڏي  وي  ۽ دوليت ’ سطحي لڳو ته 
کيييييس ڏک بييه ٿيييييو تييه ‘  تييي هييرکييجييي ويييون آهيين.

جيڏهيين هييوَء گيهيير جييو مييرد ٿييي بيييييٺييي آهييي تييه پييوِء 
کيييييس ٻييڌائييڻ بييه ڇييو پسيينييد ڪييونييه ڪيييييائييون. هيين 

اهيو عييمياره عشييق ڪيييو آهيي ۽ ان ’ سيميجيهييييو تيه 
ڪييري ٻييڌائييڻ پسيينييد نييٿييي ڪييري تييه جيييييئيين ڪييابييه 
رنڊڪ نه پيوي ۽ اميان کيي بيه شياميل ڪيري ڇيڏييو 

 ‘اٿس.
عييمييران جييي مييائييٽيين کييي جيينييهيين ڏييينييهيين اچييڻييو هييو، 
بلقيس پنهنجي ڀاُء کي بيه گيهيراييو ۽ ان رييت اهيو 

رشتو منظور ڪيو ويو. ٻن ميهييينين کيانيپيوِء شياديَء 
جا ڏينهن به مقرر ڪري ڇڏييائيون. هياڻيي تيه عيمياره 
هوائن ۾ اڏامڻ لڳي، پير َپٽ تي نه پيا پيونيس. هير 
وقييت بييازار ۾ خييريييداريَء تييي زور هييو. فيياريييه دٻيييييل 
لفظن ۾ ماُء کي سمجهايو ته گهڻيو اجياييو خيرچ نيه 
ڪريو. مياڻيس کيييس سيڀينيي ڪيمين ۽ خيرچين جيي 
فهرست پيييش ڪيئيي جيا پينيهينيجيي ليييکيي وڌييڪ 
هييونييدي بييه فيياريييه گييهيير جييي خييوشيييَء ڪيياڻ قييبييول 
ڪئي. ڪجهه پئسا جيڪي جوڙي رکيييا هيئيائييين، 

آفيييس ” بلقيس کي ڏنائين، باقي تسلي ڏنائين تيه 
مييان هييڪ سييال جييون پييگييهييارون ايييڊوانييس ميينييظييور 

 “ڪرايان ٿي.
ڪجهه ڏينهن ئي گذريا ته فاريه جي آفييس ۾ سير 
ارسالن ۽ ٻيين جيو پياڻ ۾ بيحيث ميبياحيثيو ٿيييو جيو 
جهيڙي تائين پهچي ويو، جنهين ۾ فيارييه جيو نياليو 
بيه آيييو. هيين پيينيهيينييجييي عييزت نييفيس کييي بييچييائييڻ ۽ 
جيهيييڙي جيو سيبيب بيڻيجيڻ بيدران اسيتيعيييفيي  ليکيي 
ڏيئي ڇڏي ۽ مايوس ٿي گيهير اچيي وئيي. ان رييت 
سيينييدس ذهيين تييان بييوجييهييه لييهييي ويييو. بييلييقيييييس کييي 
جڏهن سندس استعييفيي  جيو فيارييه ٻيڌاييو تيه کيييس 

 ڪاوڙ اچي وئي.
فاريه! تون تيه سيميجيهيدار آهييين. اهيڙيين حياليتين ۾ ” 

جڏهن شادي اچي مٿي تي بيٺي آهي ته استعيفيي  
ڪيئن ڏنئي ڇا سوچي ڏنئي!  هاڻيي بيي فيڪيريَء 

 “جي ننڊ ڪيئن پئي ڪرين 
امان آئون ادا سجاد ۽ شاهين کان پئسيا اڌارا وٺيي ” 

شيياديَء کييي ميينييهيين ڏئييي وييينييديييس، پيياڻييهييي ٻييي 
 “نوڪري ملندي، الهي ڇڏينديس.

فاريه واپيس ڪيميري ۾ هيليي وئيي. مياڻيس پيريشيان 
 ويٺي رهي.

شام جو فاريه االئي ڪيترن ڏينهن جي رهيل ننڊن 
جي ڪسر ڪڍڻ ڪاڻ دير تائين سيتيي پيئيي هيئيي 
تييه سيينييدس ڪييمييري جييي دروازي تييي زور زور سييان 
کڙڪو ٿيو. ڇرڪ ڀري اٿي کوليائين، ٻاهر شياهييين 

سير ارسيالن ” هئي. جنهن کيس خوشخبريَء ڏني ته 
سندس استعيفي  قيبيول ڪيانيه ڪيئيي آهيي، کيييس 
خبر آهي ته تنهنجو ڪوبه ڏوهه ڪونهي. هين چيييو 

 “آهي صبح ڪنهن به حالت ۾ آفيس ۾ اچ.
ٻئي ڏينهن کيس موبائل تي مئسيييج بيه آييو. هيوَء 
تيار ٿي وئي. سر ارسالن کيس پنهنجيي آفيييس ۾ 

 گهرايو.
تيييوهيييان جيييي غييييييير ميييوجيييودگييييَء سيييان هيييفيييتيييي ۾ ” 

ڪييمييپيينيييَء جييو ڪييافييي ڪييم رڪييجييي ويييو آهييي. 
مهربانيي ڪيري اڄ کيان پينيهينيجيو ڪيم سينيڀياليييو. 
توهان جون ايڊوانس پگهارون به منظور ٿيييون آهين. 
چيڪ صبح فنانس ڊپارٽمينٽ مان منظور ٿي اچيي 

 “ويندو.
ٻئي ڏينهن جيئن کيس چيڪ مليو، هن بئنيڪ ۾ 
جمع ڪرايو. هاڻي ماڻس هن کان جيڪي به پيئيسيا 
عماره جي ڏاج جيي خيرييداريَء الِء گيهيرنيدي هيئيي، 
هيَء ماٺ سان ٻئي ڏيينيهين ڪيڍرائيي آڻيي ڏيينيدي 

هئس. حيران به هئي ته سڀ ڪجهه پياڻيهيي ڄياڻيي 
صحيح ٿي رهيو هو، کيس نيوڪيريَء تيي بيه واپيس 
گهرايو ويو ۽ شاديَء جيو سيڄيو ڪيم بيه آرام سيان 
ٿي رهيو هيو. شياديَء جيي تييياريين ۾ سينيدس ڪيو 
خاص ڪم نه هوندي به اهم اهو هو جيو وڏي هيئيڻ 
جيي حييييثيييييت ۾ هيين خيرچ جييي مييڪييميل ذميييييواري 
پنهنجي سر تيي کينيئيي هيئيي. کيييس بيهيرحيال اهيو 
اطميينيان هيو تيه واليد جيي وفيات کيانيپيوِء هين نيييڪ 
نيتيَء ۽ محنيت سيان پيوري ڪيٽينيب کيي نيه فيقيط 
سنڀالييو آهيي، پير عيمياره جيي شيادي ڪيرائيڻ واري 
فرض کي به نڀايو آهي. هڪ ٻه ڀيرا هن عماره جي 
خريداري ڏٺي ته کيس ڪجيهيه شيييون فضيول ڏسيڻ 
۾ آيون. ماڻس کي سمجهايائين ته اهيا عيمياره جيو 

شادي هڪ دفعو ٿييينيدي ” پاسو کڻي ويهي رهي ته 
آهي. گهڻي ڏاج ڏيڻ سيان نييياڻييَء جيي سياهيرن ۾ 

 “عزت وڌندي آهي.
ڏاج جي صورت ۾ ڪيل انيهيي شياهيه خيرچييَء تيي 

ِمٺي به ماٺ ته ُميٺيي بيه ’ کيس بڇان اچڻ لڳي، پر 
 سو ج  کائي چپ ٿي وئي.‘ ماٺ

فاريه مٿي جي سور سبب هڪ ڏيينيهين آفيييس ميان 
مييوڪييل وٺييي گييهيير آئييي، ڇييا ڏسييي سييڄييو ورانييڊو 
خريداريَء جي شياپيرز سيان ڀيرييو پيييو هيو، عيمياره ۽ 
مياڻيس هيياڻيي بيازار ميان آييون هيييون. عييمياره خييوش 
خوش ٿي کيس خريداريَء جو تفصيل ٻيڌائيڻ لڳيي، 

 وري پاڻ ئي چيائين.
 “صبح اڃان فرنيچر جي دڪان تي وڃڻو آهي.”

اميي فيرنيييچير جيو ” فاريه ماُء ڏانهن نهاريندي پڇيو، 
آرڊر ته پهرين ڏنو هو، پوِء ڇيا ٿيييو  هياڻيي وري ڇيو 

 “ويندا 
مياڻيس ڪينييڌ هيييٺ ڪيري ڇيڏيييو. عيمياره ڳياليهيائييڻ 

آپي! منهنجي سياهيرن جيو اسيٽييينيڊرد االهيي ”لڳي، 
آهي، هيو ڊرائينيگ روم نيئيون پيييا سيجيائييين، کييين 
نوان صوفا گهرجن. ان ڪيري چيييو اٿين تيه بيييڊروم 

 “سيٽ سان گڏ سهڻو صوفا به ڏجو.
فاريه جو موڊ بلڪل خراب ٿي ويو. هٿ ۾ جيهيليييل 
گيرم ڪيافييَء جيو ميگ زور سيان ميييز تيي رکينييدي 

امان! مون کي سمجهه ۾ نٿو اچي ته هيي ” چيائين، 
ڪهڙا اللچي ماڻهو آهن جو پنهنجو گيهير سيجيائيڻ 
الِء سامان ٻين کان پيا وٺن، گذريل هفتي واشينيگ 
مشين ۽ ڪيوڪينيگ ريينيييج جيي فيرميائيش ڪيئيي 
هئن ڪا هڪ اڌ ڳالهه صحيح يا مناسب فيرميائيش 
هجي ته پوري ڪبي. توهان کي ڇا ٿيي وييو آهيي  
جو بي سبب عماره سان شامل ٿي ويا آهيييو. آئيون 
ڪا پئسا ڪمائڻ جي مشين آهيان  يا پئسيو وڻين 
تي پنن جيان ڦيٽيي پيييو ٿيو جيو رڳيو پيٽيڻ جيي ديير 

 “آهي 
 ماڻس لڄي ٿيندي آهستي وراڻيو.

تون فڪر نيه ڪير، عيامير ٻيه لي  دوسيت کيان اڌار ” 
 “وٺي ٿو، پوِء ٿورا ٿورا ڪري الهي ڇڏينداسين.

ان تييي فيياريييه کييي وڌيييڪ ڪيياوڙ آئييي، پيير ضييبييط 
 ڪندي چيائين.
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امان توکي ته خبر آهي، عامر جيي ڪيابيه ڪيميائيي ” 
ڪانهي، اڃان ته پڙهائيي ميڪيميل ڪيانيه ٿيي اٿيس. 
اهي پئيسيا بيه ميون کيي ئيي ادا ڪيرڻيا پيونيدا. آئيون 
هڪ سال جي پگيهيار اڳ ئيي اييڊوانيس طيور کيڻيي 
چڪي آهيان. بابا هميشه چوندو هو ته قرض ميرض 
آهيي، پيير تييوهيان تييه سييڀ ڳيالييهييييون وسياري ڇيڏيييون 
آهيين. اوهييان کييي آخيير ميينييهيينييجييو احسيياس ڇييو نييٿييو 

 “ٿئي 
عماره پنهنيجيي رنيگ ۾ ڀينيگ پيونيدي ڏسيي ڀيييڻ 

آپي! گهڻا پئسن جيا ” کي بيزاريَء سان چوڻ لڳي، 
طعنا نيه ڏي، تيوکيي تيه رشيتيا نيڀيائيڻ ئيي ڪيونيه ٿيا 
اچن، ڀيڻ جو گهر آباد پيييو ٿيئيي ۽ تيون آهييين جيا 
رڳو ِڪر ِڪر پئي ڪرين! آخر تون چاهيين ڇيا ٿيي  
کييولييي ٻييڌاِء، اسييييين تيينييهيينييجييي خيياطييري ڪييريييون، 
خوشاميد ڪيرييون، پيوِء تيون حياتيم طيائيي ٿيي اسيان 
کي چند پئسا خيرات ۾ ڏيندينَء! حقييقيت ۾ وڏي 

 “خود عرض آهين.
فيارييه جيي بيدن ۾ بياهيه لڳيائيي ‘  خيود غيرض’ لفظ 

هن ڀيڻ سان جيڪيا ’ ڇڏي، کيس محسوس ٿيو ته 
چڱائي ڪريان پئي، انهيَء مان ته ڪي ڪونيه پيييو 
وري، هيڪاري ڳيڻيي ڳيڻيي ليفيظين جيا ميوچيڙا پيئيي 
سٽي، ڦرڪو ئي ڦريل اٿس، جي ڪيجيهيه چيونيدييس 
تيه اهيڙو کيڻييي مييميڻ مييچيائيييينييدي جييو اوڙو پياڙو گييڏ 

ماُء ڏانهن نهاريائين، جنهن پڻ ميٿيي ڦيرييل ‘  ٿيندو.
عماره جيي ڊپ ۾ ڪينيڌ کيڻيي هيييٺ ڪيييو، فيارييه 
سان نظرون مالئي نه پئي سگهي، تڏهين بيه عيمياره 
کي س  ڪيونيه آييو، وري بيه زبيان تيييزگيام وانيگير 

 هلڻ لڳس.
ٻييڌ آپييي! وڏي آهييييين، عييزت ڪييريييونِء ٿييا، ان جييو ” 

ميطيليب اهيو ڪيونيهيي تيه تيون وييهيي طيعينيا ڏيين ۽ 
اعتراض ڪرين، تنيهينيجيو ڏوهيه ڪيونيهيي وڏي تيون 
آهين، رشتو منهنجو آيو آهي، سو به آسيودي گيهير 
مييان، آئييون خييوبصييورت آهيييييان تييه خييوشييقييمييسييت بييه، 

 “توکان ساڙ نٿو برداشت ٿئي.
فاريه جي ته ڪنن ميان دونيهيان نيڪيري وييا. کيييس 
لڳو ته ميٿيانيس ڇيت ڪيرڻ واري آهيي. چيييليهيه ئيي 
چٻي ٿي ويس. هن مشڪل سيان پياڻ سينيڀيالييينيدي 
 زبان دراز ڀيڻ کي سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي.

جيو ‘  خيود غيرض’ عماره! ڪجهه شيرم ڪير. ليفيظ ” 
مطلب سمجهين ٿي! سوچي ڳالهياِء. ميون تيه فيقيط 
ايترو چيو آهي ته ڪجهه بچت ڪريو، آئون تيوسيان 

 “ڇو ساڙ ڪنديس.
عماره پنهنجي خوشيَء جيي نشيي ۾ هيوش حيواس 

 وڃائي چڪي هئي. رڙ ڪندي چيائين.
ها ها!! بيليڪيل، تيون مينيهينيجيي رشيتيي ۽ شياديَء ” 

کان جلين پئي ۽ نٿي چاهين ته مينيهينيجيي سياهيرن 
 “۾ عزت ٿئي.

ڄڻ ڪنهن تيييز تيييزاب ميٿيس اڇيالييو هيجيي. فيارييه 
جي سهپ جي حد خيتيم ٿيي وييئيي هيئيي. هين جيو 

سييڄييو جسييم ۽ رون رون ڪيياوڙ، ڏک ۽ صييدمييي 
سييبييب سييڙڻ لڳييو. کيييييس خييبيير ئييي ڪييانييه پييئييي تييه 
ڪيڏي مهل هن جو هٿ مٿي ٿيو ۽ هڪ وڏو آواز 

 ٿيو ۽ عماره جي ڳل تي ڳاڙها نشان ڇڏي ويو.
هن بيه ڪياوڙ ڀيرييل نيظيرن سيان ڏانيهيس نيهياريينيدي 
نڪا ڪئي هم نڪا ڪئي تم، اوتيري ئيي طياقيت 
سان فاريه کي ڌڪ هڻي ڪڍيائييين. کيييس نيه سيور 

 ٿيو نه ئي لڙڪ لڙيس.
تنيهينيجيي هيميت ڪيييئين ٿيي ميون وڏيَء تيي هيٿ ” 

کڻڻ جي!  آئون توسان حسد ڪيرييان هيا تيه نينيڍپيڻ 
کان هييسيتيائييين تينيهينيجيون جيائيز نياجيائيز خيواهشيون 
پورييون ڪيونيه ڪيرييان هيا! تيوکيي ڪيهيڙي خيبير تيه 
وڏي ڀيييييڻ ميياُء جييي بييرابيير هييونييدي آهييي، وڃ وڃييي 
پيينييهيينييجييي چييادر مييطييابييق پييييير ڊگييهييييير ڇييو مييون وٽ 

 “ايندي هئينَء پسئا گهرڻ 
خدا جي واسطي خاموش ٿي وڃو! پاڙي وارا ٻيڌنيدا ” 

بلقيس هاڻي وچ ۾ پئيي ٻينيهيي کيي “  ته ڇا چوندا!
ڇڏائڻ لڳيي. مياڻيس نينيهين چيوٽييَء جيو زور لڳيائيڻ 
لڳي، پر عماره جي زبيان بينيد ئيي نيه ٿيئيي تيان جيو 
بحث بخيالئي تائيين پيهيچيي وييو. فيارييه ٻيييو ڪيو 
چييارو نييه ڏسييي وڃييي پيينييهيينييجييي ڪييمييري ۾ در بيينييد 

 ڪري روئڻ لڳي.
ڀيڻ جا جمال سنيدس ڪينين ۾ زهير اوتيي، هيانيو ۾ 
چڀي ويا هئا، دل باغي ٿيڻ لڳس. هن موقعي تيي 
کيس پينيهينيجيو پييُء ڏاڍو يياد اچيڻ لڳيو ۽ ان جيون 
اکيون آڏيون آيس جو روئيي کيڻيي مياٺ ڪيييائييين. 
شيياديَء ۾ فيياريييه سييڄييو وقييت تييقييريييبيين ميياٺ هييئييي. 
ماڻس ڏانهس احسان منديَء واري نظيرن سيان پيئيي 
نهاريو. گهڻي خرچ جي ڪري هن پنيهينيجيي الِء بيه 
ڪا خاص تياري نه ڪيئيي هيئيي بياقيي سير حيارث، 
شاهينه، سير ارسيالن ۽ ٻييين کيي آفيييس ۾ دعيوت 
ڏني هيئيائييين، سيڄيو وقيت انيهين سيان وييٺيي رهيي. 
شادي خير خوبيَء سيان ٿيي. ڀيييڻيس جيي نيکيييٽييَء 

 کانپوِء هن به س  جو ساهه کنيو.
عامر گرييجيوئيييشين ميڪيميل ڪيئيي تيه سيوچيييائييين 
کيييييس ڪييٿييي لڳييرايييان تييه ڪييجييهييه قييرض الهييڻ ۾ 
آساني ٿئي سو سر ارسالن سان ڳياليهيه ڪيئيي. هين 
جون ٻه ڪمپنيييون هيييون، عيامير کيي آسيانييَء سيان 
نيوڪيري مييليي وئييي. هياڻيي مياڻيس جيو ڌييان هيو تييه 
ڪيينييهيين طييريييقييي سييان فيياريييه ۽ عيياميير جييي شييادي 
ڪرائي ذميوارين کيان آجيي ٿيئيي، پير فيارييه عيميليي 
زندگي ايتري ته جوابداري ۽ گهر جي ذميييواريين ۾ 
گذاري جو کييس پينيهينيجيي شياديَء جيو تيه ڪيڏهين 
خيال ئي ڪونيه آييو بياقيي ڀياُء جيي الِء هيڪ سيٺيي 

 پڙهيل ڇوڪري ڳولي ان سان شادي ڪرايائين.
ڀاُء جي شاديَء تي عماره پڻ آئي، پر سندس منهين 
لٿل هو. ماڻس جي گهڻي پڇڻ تيي ڦياٽيي پيئيي تيه 
عمران ته اڳ ۾ ئيي شيادي شيده آهيي. پيهيريين زال 
الڳ رکي اٿس. اهو سندس بدي جو سڱ آهي، ان 

کي طالق به نٿو ڏئي سگهي. ڪجهه ڏينهن تمام 
 سٺو هو، پر هاڻي کيس ڀانئين ڪونه ٿو.

بلقيس ته سڄي سراپجي وئي. ڪنهين سيان ڳياليهيه 
ڪرڻ جي ئي ڪانه هئي؛ اهو پير مان الهي مينيهين 
تييي هييڻييڻ. هييرڪييو چييوي هييا تييه پييهييرييين پييڇييا ڪييانييه 
ڪَيو. هن کي فاريه گيهيڻيوئيي چيييو، پير عيمياره جيي 
انڌي عشق هن جون اکيون ئيي بينيد ڪيري ڇيڏييون 
هيون. هاڻي تيه ڏسيڻ جيو بيه عشيق ڦشيڪ ٿيي وييو 
هو، پر ڪري ڇا ٿي سيگيهيي. ٻيه بيه وييس، ڇيهيه بيه 
ويس. فاريه واري ڳياليهيه تيه ڇيوڪيري جيو بينيگيليو ۽ 
گيياڏي ڏسييي ٻييئييي هييرکييجييي ويييون. هيياڻييي ڏڌو کييييير 
ٿڻين پوڻ محال هو. ٻئي ماُء ڌيَء سڙي پچي چيپ 

 پئي هليون.
عامر جي شاديَء ۾ فاريه گهڻي خوش هئيي. نيييري 
وڳيي، هييلييڪيي ميييييڪ اپ ۽ جيييييولييريَء سييان ٺيييييڪ 
ٺاڪ وڻينيدڙ پيئيي لڳيي. سير ارسيالن تيه اڳ ۾ ئيي 
سوچي رکيو هو ته هن محينيتيي، هيڏڏوکيي ۽ نيييڪ 
دل ڇوڪريَء تان گهر جي ذميوارين جو بار ڪجهيه 
گهٽجي ته پوِء کيس شاديَء جيي آي ڪيرييان. هيوَء 
ايتري ته ذميوار ۽ حسياس آهيي جيو نينيڍي ڀياُء جيو 
گهر آباد ڪرڻ کان اڳ ڪيڏهين بيه پياڻ الِء ڪيونيه 
سوچيندي. اڄ جيتري خوشي فيارييه کيي عيامير جيي 
نڪاح جي هئي، ايتري ئي ارسيالن کيي پيڻ هيئيي. 
عامر هاڻي ڇويهن سالن جيو گيهير جيو وڏو ميرد هيو 

 سو پنهنجو اندر ساڻس اوريائين.
عيياميير تييه خييوشيييَء ۾ ئييي ڪييونييه پييئييي ميياپيييييو تييه 
ميينييهيينييجييي ڀيييييڻ کييي رب پيياڪ ڀيياُء ۽ ڀيييييڻ سييان 
نيڪيَء جو ڪيڏو نه سٺو صلو ڏنو آهي جو جنهين 
ڪمپنيَء ۾ هوَء ميعيميوليي نيوڪيريَء تيي هيئيي، اڄ 
اتي مياليڪييياڻيي ٿيييڻ واري آهيي. سينيدس دل بيا  
بييهييار ٿيييييڻ لڳييي. گييهيير اچييي ميياُء کييي خييوشييخييبييري 
ڏنائين. جنهن شاهينه کي ٻڌايو ته فيارييه جيي ڪين 
تي ڳالهه وجهيي. فيارييه کيي سيڀ ڪيجيهيه عيجيييب 
لڳي رهيو هو. هوَء ذهني طور انهي ڳاليهيه الِء تيييار 
ڪييانييه هييئييي. هيين ڪييڏهيين سيير ارسييالن الِء ان ريييت 
سوچيو به نه هو ۽ نه ئي پينيهينيجيي حيييثيييت اييتيري 
سمجهي هئائين. هوَء ته کيس پنهينيجيو ميحيسين ۽ 
آفيسر سمجهي سندس وڏي عزت ڪندي هيئيي ۽ 
هميشه اخالق سان پيييش ايينيدي هيئيي. سينيدس اهيا 
نهٺائي ۽ اخالق ئي سر ارسيالن جيي دل کيي کيٽيي 
ويو. شاهينه، حيارث، ڪياشيف سيڀينيي کيييس راضيي 
ڪيو. جنهن ڏينهن هوَء شادي ڪيري رخصيت ٿيي، 
ارسالن جي گهر سيکين جيي سينيسيار ۾ وڃيي رهيي 
هئي ان جيي هيفيتيي انيدر ئيي عيمياره پينيهينيجيي بيد 
زبييانييي ۽ بييرداشييت نييه هييئييڻ سييبييب طييالق جييي ٻيين 
ڪاغذن سان هميييشيه الِء ميائيٽين وٽ اچيي پيهيتيي. 
جنهن ڏاج کي پنهنجي عزت، شان ۽ زندگييَء جيي 
خوشي ٿي سمجهائين، اهو به انهن بيخيييلين ڦيٻيائيي 

 ڇڏيو هو.
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 “ڪهاڻي توهان لکي آهي. ”
واٽييس ايييپ گييروپ ۾ شيييييئيير 
ٿيل مينيهينيجيي ڪيهياڻيي جيي 
مييوڪييلييييييل اسييڪييريييين شييياٽ 

 هيٺان لکيل هو.
 مون مختصر جواب ڏنو.“ ها”

 “ڏاڍي ڀلي ڪهاڻي آهي. مون کي پسند آئي.”
 هن وري لکيو.

 “ اڇا، توهان جي مهرباني.”
 ڪهاڻيون ڪيئن لکندا آهيو. ”
 “هٿن سان.”
 منهنجي ڳالهه تي هن وڏو ٽهڪ ڏنو.“ هاهاهاها”
مينيهينيجيو ميطييليب آهيي،  ڪيهياڻيييين ليکيڻ الِء پييالٽ ” 

 “ڪٿان هٿ ڪندا آهيو.
 “پالٽ جام آهن. رڳو ڳولڻ جي دير آهي.”
 “واقعي !!  مون کي ته نه ٿا لڀن.”
ڪڏهن شيون ڳوليهيي نياهين ميلينيدييون، ڪيڏهين بينيا ” 

 “ڳولهڻ جي ملي پونديون آهن.
 “ها صحيح ٿا چئو.”
تييوهييان پيينييهييينييجييو نييالييو تييه نيييه ” 

  ميييون ڪيييافيييي ديييير جيييي “ ٻيييڌاييييو.
چيييييٽيينييگ کييان پييوِء هيين کييان پييڇييي 

 ورتو.
جي، يڪو ڳياليهيه ٻيوليهيه ليکينيدي ” 

احسيياس ئييي نييه رهيييييو. ميينييهيينييجييو 
 “نالو شازيه آهي.

هن جيي “  ۽ مان احسان آهيان.” 
نالي ٻڌائڻ تي مون پنهنجيو نياليو 

 ٻڌايو.
آئييون تييوهييان کييي سييڃيياڻييان ٿييي. ” 

گييروپ ۾ تييوهييان جييون لييکييڻيييييون 
 “پڙهندي رهندي آهيان.

 “ واقعي ڪهڙي گروپ ۾ ”
 هن جواب لکيو“ ادب جي دنيا”
پوِء توهان ڪڏهن گروپ ۾ تيه مينيهينيجيي ” 

 “ڪنهن ڪهاڻيَء تي تبصرو ناهي ڪيو. 
ڪرڻ چاهيندي آهيان، پر خيوف ٿييينيدو اٿيم ” 

 “ته ڪجهه غلط سلط نه لکي وجهان
ان خوف مان نڪرندئو تڏهن ئي ڪجهه ليکيي ” 

 “سگهندئو
“ ان خوف مان نڪرڻ الِء توهان منهنجي مدد ڪندا ” 

 هن التجا ڪئي.
مان ڪوشش ڪينيدس پير هيميت اوهيان کيي ڪيرڻيي ” 

 “پوندي.
جي، جي مان واعدو ٿيي ڪيرييان تيه ڀيرپيور ڪيوشيش ” 

جواب ۾ مون کيس آڱوٺي جو نشيان ڏئيي “  ڪندس.
 زبردست لکيو.

جڏهن کان زماني ترقي ڪري رابيطين جيا نيوان ذرييعيا 
آندا آهن تڏهن کيان ادييبين پيڻ پينيهينيجيون تيخيليييقيون 
دنيا تائين پهچائڻ الِء نت نوان طرييقيا ڳيوليهيييا آهين. 
ائين مان به پنهنجون ڪهاڻيون مخيتيليف واٽيس اييپ 
گروپن ۾ موڪليندو رهينيدو آهيييان. ائييين ئيي گيروپ 
مان ڪهاڻي پيڙهيي هين ميون سيان رابيطيو ڪيييو هيو. 
هييوريييان هييوريييان واٽييس ايييپ تييي هيين سييان ميينييهيينييجييو 
واسطو وڌندو رهيو. ڏينيهين هيجيي ييا رات اسيان هيڪ 
ٻييئييي سييان ڳيينييڍيييل رهييييياسييييين. اسييان جييون ڳييالييهيييييون 
جيڪي ڪهاڻيَء ۽ شاعيري تيي شيروع ٿيييون هيييون 
اهي هاڻي ذاتي حال احوال تائين پهتييون هيييون. هيوَء 
سنڌ جي راڄڌانيَء ۾ رهندڙ ۽ مان اتر سنڌ جي هيڪ 

۾ نييينيييڍڙي ڳيييوٺ 
رهندڙ هيس. هڪ رات هن فوٽو موڪليو جنهين جيي 

جي گذارش لکيل هئي. ”  آئوٽ نه ڪجو پليز“ هيٺان 
فيوٽيو ڏسيي مييان دنيگ رهيجيي وييس. وڏييون جياڙيييون 
اکيون، ڀريل ڳيل، ڪيارا وار جين ميان ڪيجيهيه چڳيون 

اڳيييييان رکيييييل چييپ سييرخييي لڳييل قييدرت واري کيييييس 
حسن جو پورو ونڊ عطا ڪيو هو. ڪي گهيڙييون ميان 

 سندس سحر ۾ گم هيس ته وري مسيج آيو.
 “ڪٿي گم ٿي ويا! ”
 مان بي اختيار لکي ويٺس.“ تنهنجي نيڻن ۾”
 ڇا!!  هن تعجب کائيندي لکيو.”

مييون کييي پيينييهيينييجييي غييلييطيييَء جييو احسيياس ٿييي ويييو. 
 جلديَء ۾ ٻڌل ٻانهن وارو ايموجي ڏئي لکيم.

مييعيياف ڪييجييو مييذاق ڪيييييم. تييوهييان بيييييحييد حسييييين ” 
 “آهيو.

  !!“سچي ”
 “مچي”

ميينييهيينييجييي جييواب تييي هيين ٽييهييڪ وارو ايييمييوجييي ڏنييو. 
موبائل تي اهو رابطيو هيلينيدو رهيييو اسيان جيي وچ ۾ 
سييوييين ڪييلييو ميييييٽييرن جييو فيياصييلييو هييو. وچ ۾ درييياُء، 
بيراج، ڍنڍون، ڍورا، روڊ رستا، شيهير، ڳيوٺ، ميييدان ۽ 
جييبييل هييئييا، پيير اسييان اهييي سييڀ پييار ڪييري چييڪييا 
هئاسين. اسان جون دليون ڳنڍجي چڪيون هيون. دل 
جون تارون گڏ ڇيڙنيدييون هيييون. گيڏ کيلينيدا ۽ روئينيدا 

خييبيير ئييي نييه پييئييي تييه اسييان هييئيياسييييين. 
ڪيئن هڪ ٻئي الِء الزم 
ملزم ٿيي ويياسييين. انيهين 
ئيييي ڏييييينيييهييين ۾ مييينييييهييينيييجييييي 
ڪييهيياڻييييين جييو ڪييتيياب اچييي ويييو. 
کيييس ڏاڍي خيوشيي ٿيي. ميون پيهيرييين 
ڪاپي کييس ڏييڻ پيئيي چياهيي. اتيفياق 
سان ان ڏيينيهين مينيهينيجيو هيڪ دوسيت 
جيڪو ڪراچييَء ۾ نيوڪيري ڪينيدو هيو 
سو وڃي رهيو هو. مون کيس اها اميانيت 
شازيه تيائييين پيهيچيائيڻ الِء ڏنيي. وقيت 
اهڙي تيييزيَء سيان گيذري رهيييو ڄيڻ 
گهوڙي تي چڙهيل هجي. االئيي ڇيو 
هييوريييان هييوريييان شييازيييه جييو رابييطييو 
جهڪو ٿيندو ويو. سڄو ڏينهن گذري 
وڃي هيوَء ڪيو مسيييج ئيي نيه ڪيري ۽ 
جڏهن مان مسيج ڪيان تڏهن پڙهي ٻين 
ٽن ڪالڪن کانپوِء جواب ڏئي. مون 
ساڻس ان بي رخيَء جي شڪياييت بيه 
ڪيئييي، پيير جييواب ۾ هيين زنييدگيييَء جييي 
خفن کي ڏوهي قرار ڏنو. هڪ ڏينهين واٽيس اييپ تيي 
ميينييهيينييجييي دوسييت فييوٽييو مييوڪييليييييو جيينييهيين ۾ شييازيييه 
سندس ڪلهي تيي کياڏي رکيييو وييٺيي هيئيي. فيوٽيوَء 

 “ نصيب پنهنجو پنهنجو.”هيٺان لکيل هو. 

  ڪهاڻي

 
 هيَء

 نصيب پنهنجو پنهنجو 
 زاهد منگي
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جييي وارتييا ھيين جييي انييدر ۾  
اميياڙي لڳييائييي ڇييڏي ھييئييي ۽ 
سييڄييي رات سييمييهييي ڪييونييه 
سييگييهيييييو ھييو. اڄ سييانييول جييو 
انييدر سيينييدس ابييتييڙ مييزاج زال 
جييي روز جييي جييهييڪ جييهييڪ 

 واري معمول کان وڌيڪ ڪڙھيو ھو. 
زال جي اڻ وڻندڙ ورتاُء، شڪ، اليزام تيراشيي ۽ اجيائيي 

 چوڪسي سانول جو سڪون برباد ڪري ڇڏيو ھو.
دما  جو رڳون ڦاٽينيدي ميحيسيوس ٿيييس تيه نينيڊ جيو 
گوريون واپرائڻ لڳو. لکڻ پڙھڻ، سوچيڻ ۽ ليوچيڻ جيي 
سگھ توڙي صالحيت موڪالئي ويس. جڏھن  کيس 
چرئي ٿيڻ جي خدشي اچي ورايو ته ھين ڪينيهين جيي 
ڪيجييليييين اکيييين جييي اونيهييائيييين ۾ پيينياھييون ڳيوليييييون. 
جڏھن زندگي ڌر تتي بڻجي پئي تڏھن ڪنيهين جيي 
وارن جي ڇيانيوري جيي تيالش کيييس ڪينيهين طيوائيف 
جي ڪوٺي تي ته ڪيونيه وٺيي وئيي، پير پيئيسيي سيان 
جيڪا نه ماسي سا به ماسي، ھيڪ مياسيي سيان آڻيي 

 ماليو.
سييانييول جييي حييييياتييان سييان پييهييرييين مييالقييات ميياسييي 

 حاجاڻي جي گهر ٿي ھئي. 
ڪچڙي ڪلي جهڙي نوخيز نازنين حياتان جيو حسين 
ھن کي موھي ويو. مکڙي جي حجابي ورتياُء سينيدس 

 ھنئين ۾ ھڻي وڃي ھنڌ ڪيو. 
اڄ جييوانييي جييي بييهييار تيينييهيينييجييي مييٿييان پييوري طييرح 
مهربان آھي ۽ زندگي جيي اھيا بيهيار ڏاڍي ميخيتيصير 
ٿيندي آھيي. سيانيول حيجيابين ۾ وييڙھيييل حسين جيي 

 تعريف ڪرڻ کان رھي نه سگهيو. 
توڻي جو آئون جواني جو گهڻو حصو گهياري چيڪيو ” 

آھيييييان، پيير مييون کييي اھييڙي دلييبيير جييي گييهييرج آھييي 
جيڪو سموري زندگيي جيو سياٿيي ٿيئيي. جينيهين جيي 
وارن جي ڇانُء ۾ زندگي جي تپندڙ صحرا جي طوييل 
سفر جا ٿڪ ڀڄي پون، جنهن جي گفتگيو جيي ميٺياڻ 
۾ زندگي جون سڀ تلخيون وسري وڃن، جينيهين جيي 
انتظار ۾ زماني جون ٻيييون سيڀ اذييتيون بيي اثير ٿيي 
پون، اھڙو دلبر جنهن جي ھر پور ۽ سيور ۾ بيه سيرور 

 ھجي، سانول من اندر جي ڳالھ چپن تي چاڙھي.
تون چوين ٿو سنگت سياھ سيرييکيي ھيليي، سيا ھيليي ” 

ڪونه سگهندي، جيترو وقت ھيليي ھيالئييينيدييس، ڏٽيو 
حييياتيان ڄيڻ “  ڪونه ڏبو، آئون ٻئي جيي ميڱ آھيييان

ڊڄندي ڊڄندي چپڙن جي وٿين مان لفيظين جيا پيوپيٽ 
 اڏاريا. 

تنهنجو مڱيندو توسان ڪيييتيرو پيييار ڪيري ٿيو... ۽ 
 تون ساڻس...   سانول بي ساختگي مان پڇي ويٺو. 
ميائييٽيين جييي ميرضييي تيي ميينيهيينييجيو مڱييڻيو ميينيهيينييجييي 
ماروٽ سان ٿيييو آھيي، جيي آئيون تيوسيان دل لڳيائيي 
ويٺيس ۽ تنهنجي خيييالين ۾ ھيونيدييس تيه مينيهينيجيو 
گهر ڪونه ٿيندو، منهنجو گهر ڦٽو تيه مينيهينيجيي ڀياُء 
جو گهر به ڦٽي ويندو، ڇو ته ان جو مڱيڻيو مينيهينيجيي 
نڻان سان ٿيل آھي. حياتان پنيهينيجيو پياڻ کيي پيوتيي 

 جي پالند ۾ سوڙھو ڪندي وراڻيو.
پوِء توکي ھتي ڪهڙي مجبيوري آنيدو آھيي  سيانيول 
 کي حياتان جي مجبور ٿي ھتي اچڻ جو گمان ٿيو. 

سانول جي اھڙي سوال تي حياتان جيتوڻيڪ نهيڪيار 

۾ ڪنڌ ڌوڻيو، پر سينيدس چيپين جيي ٿيرٿيراھيٽ وييتير 
 وڌي وئي. 

ڳوري چٽي قدآور ۽ بدن ۾ ڀريل حياتيان جيي گيهيرن 
نيرن نييڻين جيي اونيهيائييين ۾ ھيييسيييل ھيرڻيي جيهيڙو 
خوف ڀريل ھو. ڳالهياييائييين ٿيئيي تيه سينيدس سينيهيڙا، 

 جواني جي رس ۾ ڀريل چپ ٿرٿرائڻ ٿئي لڳا. 
ھي ڇرڪڻي ڇوري ڪيڏي نه کري ۽ معصوم آھيي، 

 سانول سوچيو.
تون پنهنجي ذات، خاندان ۽ گهر بابيت جيي مينياسيب 
سمجهين ته مون کي ڪجھ ٻيڌائيي، سيانيول ڳيراٺيڙي 

 پائيندي کانئس پڇيو.
اسان پنهنجي عزت جيو سيودو ڪيرڻ الِء ڳيوٺ ڇيڏي 
شهر ڪونه آيا ھئاسين. بابا چوندو ھو تيه وڏييري جيو 
قرض وڃي وڌندو، واھن ۾ پاڻيي آھيي ڪيونيه، ٻينيييون 
ڪٿان ٿين، دوا درمل ته گهوريو، وڏيرو ھاڻي تيه داڻين 
لپ ڏيڻ کان به پڙ ڪڍي بيٺو آھي. تنهنيڪيري ھيليو 
ته ھلي شهر وسايون، شيهير بيحير آھيي، ميزدوري ميليي 
پوندي، اھي ڳالهيون ڳڻي ابي اسيان کيي آڻيي شيهير 
۾ رھايو. ڳهيلي ڳوٺاڻي حياتان سندس گهراڻي جيي 
ڳوٺ کان شهير ڏانيهين ليڏپيالڻ جيو سيبيب ٻيڌائييينيدي 

 چيو.
شهر ۾ ته مزدوري ملڻ جا وڌيڪ موقعا مييسير آھين، 
 سانول ڄڻ ڳالھ کي اڳتي وڌائڻ جي التجا ڪئي. 

ڪيجييھ مييهييييينيين جييي ھييڻ ھييڻييان کييانييپييوِء شييهيير ۾ بييه 
مزدوري ملڻ محال ٿي پئي، ھياڻيي گيهير جيي مسيواڙ 
جا پئسا به ڀرڻا ٿا پون، پاڻي پاڙي مان ڀريون سيو بيه 
ڪڏھن ڀرڻ ڏين ته ڪڏھن ڪونه، بجلي جو خرچ جيو 

  ڪهاڻي
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وڌي ٿو، گهر ۾ ننڍڙو ڀياُء ڌار بيييميار رھيي، ابيو گيهير 
جون اھي حالتون ڏسي بيزاري ميان رڻ مينيهين ڪيري 
ويو ھليو، گهر جو بار اچي امان مٿان پيو، زال زائيفيان 

 ڇا ڪري  
ٻئي ڪنهن ميٽ ميائيٽ ميدد نيه ڪيئيي  سيانيول جيي 

 سوال حياتان کي وڌيڪ ڳنڀير ڪري وڌو. 
ڪير ڪنهن جو ڪونهي، ڏکيئيي وقيت ۾ پينيهينيجيا ” 

پراون کان به پري ٿيو وڃن، ھڪڙو مشيڪيالتين ميٿيان 
مشيڪييالتييون، مييٿييان وري مييامييا اچييي ميينييهيينييجييو سييڱ 

 ڇڪيو.
مڱييڻييو تييه ٿيييييو ھيياڻييي وري پييرڻييو پيييييو گييهييري، ھييڙ ۾ 
ڪجھ ھو ئي ڪونه، امان ويچياري ڏاج ڪيٿيان آڻيي، 

 “ نڪ کي مر به نٿي لڳائي سگهجي.
پوِء  سانول ڊگهو ساھ ڀريندي ڳالھ کي اڳتيي وڌائيڻ 

 جي خاموش اپيل ڪئي. 
ڌيَء مائي حياجياڻيي ” الچار امان اچي ايالز ڪيا، چئي 

چوي ٿي ھڪڙو سٺو ماڻهو آھي، پڙھييو ليکيييو آھيي 
جي حياتان ساڻس سنگت ۾ ٿيندي ته ڏکييو ڏيينيهين 
ڪييونييه ڏسيينييدي، ھييو اسييان کييي ڏاج ۽ ڪيياڄ ۾ بييه 
اڪييييليو ڪيونييه ڪيينييدو. پييهيرييين تييه اميان کيي بيه سييت 
سريون ٻڌايم، پر پوِء گهر جون حاليتيون ڏسيي ۽ اميان 
جي ايالزن تي پاڻ کيي آڻيي تينيهينيجيي اڳيييان اڇيالييو 
اٿم، ھاڻي جيييڪيا تينيهينيجيي ميرضيي، حييياتيان ڳياليھ 

 پوري ڪري منهن ڀت طرف موڙي ڇڏيو. 
سانول حياتان جون ڳالهيون ٻڌي اندر جيي آرسيي ۾ 

 پنهنجو پاڻ کي ھڪ بگهڙ وانگر ڀانئيو. 
آس پياس گيدليي سييينيور ميٿيان نيييل ڪينيول جيهيڙي ” 

پاڪ ۽ پِوتر، معصوم ۽ خيوبصيورت حييياتيان بيکياييل 
بييگييهييڙن جييي ھيين گييهيياٽييي جييهيينييگ ۾ ڪيييييتييرو پيياڻ 

 سانول سوچيو.“ بچائيندي
ھن ماڪ ڦڙن جهڙي معصيوم ۽ پيِوتير نيييل ڪينيول ” 

جييي ڪيينييوارپ مييٿييان ڪييارنييهيين جييو دا  لڳييائييڻ وارو 
ڪير به ٿي سگهي ٿو. اھو وحشيي بيگيهيڙ گيهيٽ ۾ 

ھن دل ئي دل ۾ فيييصيليو “ گهٽ آئون ڪونه ٿيندس

 ٠٥٥ڪري ورتو ھو.  ان ڏينهن سانول خاموشي سان 
جيا ٻيه  ٠٥٥رپين جو ھڪ نوٽ حياتان جي ھٿ ۾ ۽ 

نوٽ حياتان جي ماُء جي ھٿ ۾ ڏئي اتيان ھيليييو وييو 
 ۽ ڪجھ ڏينهن حياتان کيس وسري وئي.

ان واقعي جي گذرڻ کان ڏيڍ ٻن ميهييينين بيعيد ميائيي 
حاجاڻي جي سڏائڻ تي سانول سندس گهر ويو. مائيي 
لهواريون اوڀاريون ڪندي نيٺ حياتان جيو سير کينيييو، 

ڇوري جو دما  خراب ٿي ويو آھي، سنوت ئي ” چئي 
نٿي ڏي، اڄ داٻو ڏئي گهرايو اٿمانس ته يا پئسيا ڏي 

 “يا اچي سانول سان...
سانول کي مائي حاجاڻيي جيو ھيي ٽيڪيسياٽ بينيھ نيه 
آئڙيو، سانول جو مٿو چيڪيرائيڻ لڳيو. ميائيي حياجياڻيي 
کي ڪجھ چئي ئي چئي ايتيري ۾ حييياتيان بيه اچيي 
نڪتي. سندس اکييون پياڻيي سيان ڀيرييل ھيييون، اھيڙو 
ڳالهائي جهيڙي ڀيت، سيانيول ۽ حييياتيان جيي انيدر ۾ 

 احساسن جو طوفان نوح برپا ھو.
سانول کيي بيه ڪيا ڳياليھ سيميجيھ ۾ نيٿيي آئيي، ڇيا 

 چوي  ڇا ڪري 
مون توکي سٺو ماڻهو سمجهيو ھيو، تيو ھين کيي ڇيا 

 “ رپيا کائي وئي ٠٥٥حياتان منهنجا ”چيو 
 اھا ڳالھ ھئي ته روبرو سڌو ھليو اچين ھا.”

ھاڻ اچ... اچ... پنهنجي حوس پوري ڪري منهينيجيي 
حييياتيان جيو ھير “  جسم مان پنهنجا پئسا وصول ڪير

 لفظ سڏڪن جي سمنڊ مان غوطا کائي ٿئي نڪتو.
سڏڪن جي سمنڊ مان طويل غوطو کائيندي حيياتيان 

جييييڪيڏھيين اسييان وٽ سيت سييئيو ھيجيين ھييا تييه ” چيييو 
حييياتيان جيا “  منهنجي ماُء مون کي تو الِء ڇو آڻي ھيا

 سڏڪا سڄي ماحول کي سوڳوار بڻائي ويا. 
تنهنجون ڳالهيون ٻڌي جيئڻ جي امنگ جاڳي ھئي 

اي اهلل اسان کي ڇو ھي جهان ڏيکارييئيي  تينيهينيجيو ” 
ڪهڙو ٿورو ٿيو  حياتان چيپين ۾ ڀيڻيڪيي ۽ ليڙڪين 
ھيياڻيييييون اکيييييون کييڻييي نييراسييائييي مييان اڀ ڏي ڏٺييو. 
معصوم جيذبين ۽ احسياسين جيي قيتيل تيي سينيڌ جيو 
آسمان سوڳوار ھو. حياتان جي اکييين ۾ سيڄيي سينيڌ 

ھئي ۽ سنڌ جي اکين ۾ ليڙڪ، ھير ليڙڪ ۾ ھيزاريين 
حياتائون ھيون. سانول پنهنجو پاڻ کي سنڌ جي بيي 
وسيي ميٿييان تييمياشييبيييين بييڻييييل ڏٺييو، سييانيول جيو سيياھ 
گهٽجڻ لڳو کيس سمجھ ۾ نٿي آيو تيه ڇيا ڪيري. 
ھن پنهنجو پاڻ کي بلنيديين تيان ڪيرنيدي ميحيسيوس 
ڪيو. ھي جيڪو حياتان جي نظرن ۾ ڪيري چيڪيو 
ھو. جيتوڻيڪ ان ۾ ھين جيو ڪيوبيه ڏوھ ڪيونيه ھيو، 
مائي حاجاڻي حياتان کي پنهنجيي پياپين جيي پيڃيري 
۾ قييابييو ڪييرڻ الِء ھييي تييدبييييير ڪييئييي ھييئييي. مييائييي 
حاجاڻي کي اٿندي ويهندي حياتان جيي واتيان سيانيول 
جي ساراھ جا ڍڪ بيه نيه ٿيي آئيڙييا. تينيهينيڪيري ھين 

 ھڪ تير سان ٻه نشانه ورتا ھئا.
انهيَء واقعي کي به ڏينهن ۽ ھفتا گذري ويا، پر ھين 
دفعي حياتان جو تصور سانيول جيي دل ۽ دميا  تيان 
نه ليٿيو، سيانيول بيکياييل بيگيهيڙن جيي ھين جيهينيگ ۾ 
حياتان کي وحشت جو نشانو بڻجڻ کيان بيچيائيڻ ٿيي 
گهريو. سيانيول کيي سيواِء ھيڪ جيي ٻيي تيدبييير نيٿيي 
سجهي. ھن ڏاج ۽ ڪاڄ جو ذميو پينيهينيجيي ڪيليهين 
تي کڻي حياتان جي ماُء کي جلد کان جلد شادي الِء 

 راضي ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو ھو. 
رٿيل تدبير کي عيميليي جياميو پيهيرائيڻ الِء ھين صيبيح 

 سويلي حياتان جي گهر جو رخ ڪيو. 
ادي حاجاڻي حياتان ۽ مياڻيس ھياڻ ھياڻ رڪشيي ۾ ” 

حييياتيان جيي “  چڙھي االئي ڪيڏانيهين ھيليييا وييا آھين
گهر جي گهٽي ۾، سانول کيي ڏسيي ميائيي حياجياڻيي 

 جي اڌ چري ڀيڻ فاتحاڻي انداز ۾ اطالع ڏنو.
۽ حاجاڻي کٽي وئي، رڪشيي جيي ڦيييٿيي کيان وقيت 

 جو ڦيرو تکو ڪونه ھو. سانول سوچيو. 
ھي ڇرڪڻي ڇوري شايد ھاڻي پنهنيجيو پياڻ ڪيڏھين 
به بچائي نه سگهي سانول چپن ۾ ڀڻيڪيييو، سينيدس 

 پير ڳرا ٿي پيا ھئا.
حياتان جي گهر کان سانول جي گهر جو فاصلو پيورو 

 ٿيڻ ۾ شايد زمانا لڳن، ھن کي محسوس ٿيو. 
*** 
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 نظمُ
 ڊاڪٽر عامر گڏاڻي 

 او سونهن نگر جي شهزادي
 تون نيٺ ته ٿيندين ڏور مون کان
 مان ڄاڻان ٿو تون آهين سکي
 گڏ مون سان هلندڙ پاڇي جان
 تون مون کي مور نه ملڻي آن،
 تون وڃڻي آن، تون وڃڻي آن..!!
 ڪنهن ڏور پرائي ڏيھ ويندينَء.
 منهنجي ياد به دل تان الهيندينَء

 تون مون کي ڪيئن پوِء چاهيندينَء 
 مون تولئه جيڪي گيت لکيا
 ۽ تنهنجي سانئڻ نانُء ڪيا

 سي گيت ڪٿي تون ڳائيندينَء 
 تون تن کي نيٺ ڀالئيندينَء،
 پر گيت هوائن ۾ گونجي
 تنهنجي راھ پياري روڪيندا

 پر تون ته ڪڏهن به نه رڪڻي آن
 تون وڃڻي آن، تون وڃڻي آن....!!!

 مان روز هوا جو جهوٽو ٿي،
 تنهنجي م  تي وار ڪيرائيندس.
 مان تنهنجي من جي آڳر تي
 ڪا سار بڻجي لهرائيندس

 جي تنهنجو خواب نه آهيان مان،
 ڪنهن ٻئي جو ڪو نه سڏائيندس
 تون ڄاڻين ٿي مان تو لئه ئي
 هي جيون سارو واريندس..
 تون هڪڙو ڀيرو پڪ ڏجان
 تولئه شهر سڄو سينگاريندس
 پر تون ته ڪڏهن به نه اچڻي آن.
 تون وڃڻي آن، تون وڃڻي آن...!!!

 نالي نانُء ايندو“ عامر”ڪو 
 تنهنجي يادگيرين جي دفتر ۾

 مون کي پڪ آهي تون پاڳل چئي
 گم ٿي ويندئينَء پنهنجي ٽهڪن ۾
 تون منهنجو نانُء نه ساريندينَء
 ۽ مون کي نيٺ وساريندينَء
 پر منهنجي من جي آڳر تي
 تون ساري حياتي رهڻي آن.
 تون وڃڻي آن، تون وڃڻي آن.

*** 

ُج ُمورڙاُج ڳنُش ل...!  ِسنڌ 
 دليپ ڪوٺاِري

 َاُڄ وِري واُڳون ورائي ويا آهن
 وطن ُمنهنجي جي

 ڇاڙَن، َڇنڊڻين، ٻيٽن ۽ ٻيالٽين چؤڦير
 َاُڄ ٻيهر َمتا َمَڇ ُٿلهَن ُٿونهَن سان
 ُمنهنجي ديُس جي گهاُتَن جو

 گرهه َکسڻ ٿا چاهين-ُمنهن
 هنن کي ڪهڙو َپتو 

 ساُمونڊيڪو سڱ ڇاهي  
 کارو کيڙڻ وارا پاڻ ۾

 ڪهڙُيون خبُرون چاُرون ڪندا آهن
 اِهي بنهه َاڻ ڄاڻ آهن

 ِسنُڌوَء َمها ساگر ِجي َمهانتا ُمتعلق
 اوهريا جي عميق ُاڪرڻ وارن 
 ۽ لنڪا لنڪا ڪرڻ وارن کان

 هنن ڪهڙو اِدراڪُ 
 پِرُيَن جي َپڳهِه ڇوڙڻ واري َسمي 
 ۽ وڻجهاِريَء جي واُين ۽ ِورالپن جو 

 اِهي نٿا ُٻِجهي سگهن ته
 ٻيڙيائتا ڪهڙي ٻاجهه جا ُگهرجاُئو ٿا ٿين

 هنن کي اِها َڪُل ئي ناهي ته
 ساگر ِجي مستي ۽ درياهه ِجي دادالئپ

 ُلوڻياٺن لِڱن جي لُبَن تي ڪهِڙي الالئِي ٿا آڻين
 هيَء ڇا ڄاڻن جواِر ڀاٽا ۾ 

 -چانڊوِڪيَء جو چاه
 هنن کي ُسمِڪ ئي ڪهِڙي ته

 ِويُرون ڪهڙُيون هِيُرون آڻيندُيون آهن
 ۽ ُپسيل ساُمونِڊي پٽ تي جوِڙي جوِڙي َپسارُ 

 فِطرت ِجي ڪيِڏي وِڏي دين آهي
 اِهي ڇا ڄاڻن ته جر، مڃر ۽ َتِمُر ٻيلَن ِجي َوڻراه

 وُجودن کي ڪيئن واِسينِدي آهي
 هنن کي ڪهِڙي خبر ته 

 ڄاُم َتماِچيَء ِجي ساِء جو ِڪينجهر هِندوري سان
 ڪهڙو َسنَٻنُڌ آهي

 يا منڇر تي بِتيال ڪهڙو َجرڪندڙ منظر جوِڙين ٿا
 اِهي ڀال ڇا ڄاڻن ته 

 ماڇين جي پيٽ ۾ گاريالِي ُلغت جا
 ڪهڙا جزيرا َپلجندا آهن

 اِهي قطِعي ڪورا آهن اِن ڳالهه کان ته
 َمالح ۽ َمڪڙيَء ِجي پاڻ ۾ ڪهِڙي نسبت آهي 

 توڪل ُترهي تي ُهوڙها هڪالي وڃڻ وارو ُرومانس 
 ڪيئن ڪيو ويندو آهي

 هنن کي اِها ٻِيٽ ئِي ناهي ته
 مانِجهي، ُمهاڻي، ناکئي، ناُخدا ناطي

 يا َاڳاُهون اوڙاهه ِڪٿي ٿو وٺي وڃي
 اِهي اسان جي ٻيٽن، ريٽن ۽ کيٽن جا

 ُتز َتلُفِظ سان نانُء ُاچارڻ کان به قاصر آهن
 اِهي ُڀليا آهن ته 

 ِڏنِگيَء کي ِڏنگين ۾ بند ڪندا

 اسانجن پِيارن ِوشال َپٽن کي اِهي

 روِزي روٽيَء جو ناهي

 ماهيگير نسلن جو ِجيوت ۽ ِجياپو ئِي نه
 پر صدين تي ُمحيط تهذيب ۽ ثقافت جا

 -عڪاسگر آهن ِعالئِقا اِهي
 مانگرَن ُجون مڙئي َاٽڪُلون بي ُسوِد ويندُيون
 ُمنهنِجي ِسنُڌ َامُڙ جا مورڙا جاڳن شال...!

*** 
 حيدر بخش رستماڻي

 مون ڏٺو سڃاتو ساڳيو ئي ته ھو
 صدين کان لٽڻ، ڦرڻ، مارڻ
 سندس ڪم نه ڪو ٻيو

 ساڳيو ئي ته ھو
 بدليل ھئس ڪجھ شڪل شبيھ

 ۽ طريقه واردات، پڪ ٿيم ساڳيو ئي ته ھو
 ڦربا اچون نسلن کان انھن وٽان 
 ھن جو به نسل ساڳيو ئي ته ھو
 نيٺ ته جھلبو گريبان حيدر

 ھر وقت کليل گلو ساڳيو ئي ته ھو.
*** 
 ٽيڙو

 زاهده ابڙو
 گليمر جو ڄار ڪنهن آ پکيڙيو
 فن ۽ ادب پٺتي پيو ڌڪجي

 اديب کي ان ۾ ڪنهن آ وڪوڙيو. 
*** 

 شاعري
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