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رياسِت پاڪستان جتي 
ڪيترن ئي سياسي مسئلن 
کي منهن ڏيئي رهي آهي، 
اتي هن وقت پاڪستان کي 
سڀ کان وڏو چئلينج معاشي 
مسئال آهن، جيڪي ايترا ته 
شدت اختيار ڪري ويا آهن، جو عوام پاڻ کي هن 
وقت بي يارومددگار محسوس ڪري رهيو آهي. انهن 
مسئلن جا ڪيترائي سبب آهن جن ۾ بين االقوامي 
مسئال به شامل اهن ته ملڪ جا اندروني مسئال به 
شامل آهن. ملڪ ۾ هڪ ڊگهي عرصي تائين مارشل 
الئن جو راڄ رهيو نه جمهوريت مضبوط ٿي سگهي ۽ 
نه سياسي قيادت بالغ ٿي سگهي، جنهن سان ملڪ 
جي وسيع مفاد ۾ اهڙيون پاليسيون جوڙي سگهي جو 

 ملڪ معاشي طور مضبوط ٿي سگهي ها.
هن وقت پاڪستان هڪ تمام ڏکئي دور مان گذري 
رهيو آهي، ماحولياتي تبديلين جي اثر هيٺ شديد 
برساتن کانپوِء پاڪستان جو غريب عوام پنهنجي ٻن 
وقتن جي مانيَء الِء حڪومت جي رحم ۽ ڪرم تي 
ويٺل آهي. افسوس ته اهو آهي ته غريب خاندانن ۾ 
جتي بيروزگاري گهڻي آهي، اتي في خاندان ۾ ٻارن 
جو تعداد تمام گهڻو هجڻ جي ڪري ملڪ جي 

 7102وسيلن تي تمام گهڻو بار پئجي رهيو آهي. 
 77جي آدمشماريَء مطابق هن وقت ملڪ جي آبادي 

ڪروڙ آهي، جيڪا پاڪستان جي وجود ۾ اچڻ وقت 
ٽي ڪروڙ پنجويهه لک هئي ۽ امڪان ڏيکاريو ٿو 

 ڪروڙن تائين رسي ويندي. 72۾ اها  7102وڃي ته 
هن وقت ملڪ جي آبادي هڪ بي لغام گهوڙي وانگر 
تيزيَء سان اڳتي وڌي رهي آهي، جنهن کي قابو ڪرڻ 
الِء رياست جي ڪابه مرضي يا پاليسي نظر نٿي اچي 
جيڪا هڪ ڳڻتيَء جهڙي ڳالهه آهي. ائين لڳي رهيو 
آهي ڄڻ عوام زمين جي هڪ اهڙي ٽڪري تي ويٺل 

 آهي، جتي ائٽم بم نصب ٿيل هجي.
اسان جو ملڪ جيئن ته زرعي ملڪ آهي ۽ انهيَء جي 

سيڪڙو آبادي زراعت جي شعبي سان الڳاپيل  46
آهي. جن جي گهڻائي غربت جي لڪير کان هيٺ 
زندگي گذاري رهي آهي، انهيَء الميئي جي تحقيق ٿيڻ 
گهرجي ته هڪ اهڙو ملڪ جو زراعت الِء بهترين ماحول 
رکي ٿو. جنهن وٽ چار موسمون آهن. پنجن کان وڌيڪ 

نديون ۽ دنيا جو بهترين آبپاشي نظام آهي، جنهن جو 
هاري محنت ڪش آهي. ملڪ ۾ زرعي ڦهالَء ۽ 
تحقيق جا ادارا آهن ته زرعي يونيورسٽيون پڻ آهن، پوِء 
ڇا سبب آهي جو ملڪ خوراڪ ۾ پاڻ ڀرو نه ٿي 
سگهيو آهي. اسان جي حڪومت جون زرعي پاليسيون 
بهتر هجڻ گهرجن ۽ فصلن جي بهتر اپت الِء زرعي 
سائنس تي ٻڌل منصوبا جوڙيا وڃن ته جيئن ملڪ جي 
سموري آبادي تائين کاڌ خوراڪ جي رسائي ممڪن 
ٿي سگهي، جيڪو انهن جو بنيادي حق آهي. اسين 
جيئن ته اناج ۾ خود ڪفيل نه ٿي سگهيا آهيون، 
انهيَء ڪري انهن جون قيمتون عام ماڻهو جي قوت 

سيڪڙو آبادي  61خريد کان ٻاهر آهن. ملڪ جي 
خوراڪ جو تحفظ نه هجڻ کي منهن ڏئي رهي آهي، 
مٿان وري ماحولياتي تبديلين جي ڪري هن سال 
پاڪستان ۾ شديد برساتن جي ڪري ڪيترائي عالئقا 
ٻوڏ جو شڪار به ٿيا آهن ۽ ان آفت اڃا به زرعي 
پيداوار کي ڌڪ هنيو آهي ۽ مستقل قريب تائين انهي 
جا اناج جي اپت ۽ ٻي زرعي پيداوار تي گهٽتائي وارا 
اثر رهندا. موسمي تبديلين سان گڏوگڏ، گهٽ زرعي 
پيداوار ۽ آباديَء ۾ اضافي انهيَء سڄي معاملي کي 
سنگين بڻائي ڇڏيو آهي. ڏک جهڙي ڳالهه آهي جو 
اسين دالون ۽ کاڄرو تيل به درآمد ڪري رهيا آهيون، 
انهيَء سڄي صورتحال جو بنيادي سبب آباديَء ۾ 
اضافو آهي. اسان جو زرعي شعبو ملڪ جي ماڻهن جي 
کاڌ خوراڪ جي ضرورتن جيتري پيداوار نه ڏئي رهيو 
آهي. هڪ طرف زرعي اپت ۾ خود ڪفالت کان اسين 
پري ٿي رهيا آهيون ۽ ٻي طرف اسان جي آبادي تيزيَء 
سان وڌي رهي آهي. کاڌ خوراڪ جي کوٽ کانسواِء 
انهيَء وڌندڙ آباديَء جي رهائش، تعليم، صحت ۽ 
روزگار جا مسئال به انهيَء سان الڳاپيل آهن، ائين نه 
ٿئي جو انهيَء آباديَء کي جنهن جي گهڻائي تعليم 
کان وانجهيل آهي، بنياد پرست قوتون پنهنجي سياسي 
مقصدن الِء استعمال ڪري ملڪ ۾ امن امان ۽ قانون 

 جي حڪمراني الِء خطرا پيدا ڪري وجهن.
هن وقت سڄي دنيا نون امتحانن ۽ وسيلن جي کوٽ 
کي منهن ڏئي رهي آهي، ان الِء ضروري آهي ته هر 
ملڪ پنهنجن وسيلن کي بهتر نموني استعمال ڪرڻ 
جي صالحيت پئدا ڪري آباديَء کي ڪنٽرول ڪرڻ الِء 
اسان جي پاڙيسري ملڪ چين پنهنجي وڌندڙ آباديَء 

کي قابو ڪرڻ الِء هڪ سخت پاليسي جوڙي هئي، 
جنهن ۾ ڪجهه سالن تائين صرف هڪ ٻار پئدا ڪرڻ 
جي اجازت هئي ۽ هن وقت چين ۾ هڪ شادي شده 
جوڙو صرف ٽي ٻار پئدا ڪري سگهي ٿو. ان ڳالهه کان 
به انڪار نٿو ڪري سگهجي ته اسان جي ملڪ ۾ ان 
قسم جون پاليسيون ڪيترائي ٻيا بحث شروع ڪري 
سگهن ٿيون، ان الِء ضروري آهي ته اسان اسڪولن، 
ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ ان قسم جا مضمون ڪتابن 
۾ شامل ڪريون ته جيئن پنهنجن نوجوانن کي ايندڙ 

 وقت جي مسئلن کان مڪمل آگاهه ڪري سگهون.
اسان کي آبادي تي قابو ڪرڻ الِء هڪ متوازن ۽ 
ڊگهي عرصي الِء مانع حمل منصوبه بندي جي ضرورت 
آهي. آبادي جي گهٽتائي الِء انهي سلسلي ۾ تعليم 
۽ پيغام جو سڄي سماج ۾ ڦهالُء ته ٿورڙا ٻار هڪ 
گهراڻي جي کاڌ خوراڪ، تعليم ۽ صحت جي مسئلن 
کي گهٽ ڪندا ۽ زندگي جي معيار کي وڌائيندا. 
پاڪستان جي هر گهراڻي الِء ٿورا ٻار جيڪي تعليم 
يافته به هجن ۽ صحت مند به، اسان جي اولين ترجيح 
هجڻ گهرجن. ڀلي انهيَء الِء اسان کي طويل سفر 
ڪرڻو پوي. ملڪ جي سموري آباديَء جي والدين تائين 
انهيَء تعليم کي تيزيَء سان پهچايو وڃي. جيئن 
آباديَء جي وڌندڙ رجحان تي قابو ڪري سگهجي. 
گڏوگڏ اسان کي زراعت جي شعبي ۾ به انقالبي 
تبديليون آڻڻ گهرجن. جيستائين آباديَء جي واڌ ُٻڙي 
جي سطح تي اچي، تيستائين انهن جي کاڌ خوراڪ 
جي ضرورتن جو پورائو ڪيو وڃي ۽ انهن جون قيمتون 
غريب ماڻهن جي قوت خريد جيتريون مقرر ڪيون 
وڃن، ڀلي انهيَء الِء سرڪار کي سبسڊي ڇو نه ڏيڻي 
پوي. وڌندڙ آبادي تي ضابطو آڻڻ جو عمل في الفور 

نه ته آبادي جي تيزيَء سان واڌ ۽ شروع ٿيڻ گهرجي 
کاڌ خوراڪ جي ڪمي ملڪ ۾ ڪيترائي سنگين 
مسئال پيدا ڪري سگهي ٿي، جنهن ۾ سڀني کان 
وڏي ۾ وڏو مسئلو ڏوهن ۾ گهڻائي ۽ امن امان جي 
صورتحال خراب ٿيڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو ان الِء 

ملڪ ۾ کاڌ خوراڪ ۾ خود ضروري آهي ته حڪومت 
ڪفالت جي حصول الِء زرعي ميدان ۾ انقالبي قدم 
کڻي. يقينن اهي هدف حاصل ڪرڻ جوڳا آهن، رڳو 

 سرڪار جي ارادي جي دير آهي.
*** 

 ايڊيءوريل

 آباديَء جو وڌندڙ رجحان ۽ کاڌ خوراڪ جي کوٽ جو مسئلو

 

ملڪ 
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جڏهن “۾ عام چوڻي آهي ته 
تڏنهن سنڌڙي توکي قنڌاران 

هي چوڻي مختلف ”  جوکو
بزرگن جي نالي سان منسوب 
ٿيل آهي، اصل ۾ ڪنهن 
جي چيل آهي اهو ڪم اوهان 

ل بادشاهه تي يا ڪنهن داناَء دانشور کان گگو
معلوم ڪري سگهو ٿا، پر آهي سچ. جڏهن انسان 
تهذيب جي دائري ۾ آيو ۽ خاص طور دريائن جي 
ڪپن تي شهر اڏيا ويا پوِء انهن دريائن جي نالن سان 
واديون منسوب ٿيون، جيئن سنڌ ماٿري يا نيل ندي 
جي ماٿري ۽ اتان جي ماڻهن جي خوشحالي جو 
اهڃاڻ اڄ به آثاِر قديمه جا نشان ڏين پيا. خوشحال 
ماڻهو امن پسند هوندو آهي ۽ هو آرام سان زندگي 
گذارڻ چاهيندو آهي، ان جي اها خوشحالي ۽ آرام 
پسندي سندس ڪمزوري بڻجي ويندي آهي، پوِء غير 
تهذيب يافته ماڻهن جا گروهه جيڪي صرف خانه 
بدوش زندگي گذاريندا آهن ۽ ان زندگي گذارڻ ۾ هو 
سخت جان بڻجي ويندا آهن، اهي انهن تهذيبن تي 
حمال آور ٿي لٽ ڦر ۽ قتل غارت جا نه مٽجندڙ 
نشان ڇڏي ويندا آهن. ڪيترائي شهر انهن جي انهي 
بربريت جو نشانو بڻجي، انهن جي ظلم جو قصو 
ٻڌائي رهيا آهن. حمال آورن جو ڪوبه مذهب نه 

هوندو آهي، هو صرف مرڻ ۽ مارائڻ تي يقين رکندا 
آهن، ڇو ته بک ۽ بدحالي جي ڪري هو ڪنهن به 
خوشحال عالئقي کي تخت ۽ تاراج ڪرڻ ۾ دير نه 
ڪندا آهن. خبر نه آهي ڇو؟ تاريخ انهن کي بهتر 
لفظن ۾ ياد ڇو ٿي ڪري؟ ۽ انهن جا ڪارنامه تاريخ 
هيرو وانگر بيان ڪري ٿي، سڪندِراعظم انهن جي 
فهرست ۾ اول نمبر تي آهي. يونان کان هليو فارس 
کي تخت و تاراج ڪندو، برصغير ۾ پهتو ان وقت 
سنڌو ماٿري ڪشمير تائين هئي، جيڪڏهن اڄ به 

تي وڃون ته واضح ”  انسائيڪلوپيڊيا برٽينڪا“اسان 
لکيل آهي ته سڪندراعظم راجا پورس کي 
شڪست ڏئي پوِء پاڻ به بيمار ٿي مري ويو، پر 
تاريخ ان کي فاتح اعظم ۽ سڪندراعظم جي نالن 
سان ياد ڪري ٿي، جيڪي هن ظلم ڪيا، ان جي 
ڪري هتان جي ماڻهن ڪيترو ڀوڳيو، پر مونکي 
ڪٿي به ان الِء غاصب يا جارح جو لقب نظر نه ٿو 
اچي. هي سلسلو هلندو رهيو، ان کانپوِء عرب فاتحن 
جا قدم مبارڪ هن سرزمين تي پيا، انهن به ظلم 
جا داستان ڇڏيا آهن، پر اڄ به تاريخ ۾ محمد بن 
قاسم هيرو آهي، پوِء جڏهن انهن عرب سڳورن دجله 
۽ فرات جي عالئقن تي بغداد ۽ بصره جهڙا شهر اڏيا 
۽ تهذيب يافته ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي ته انهن سان 
هالڪو خان ڪهڙو ظلم ڪيو، پر چنگيز ۽ هالڪو 

جا ناال اڄ به اسان فخر سان پنهنجي اوالد تي رکندا 
آهيون، بس صرف مذهبي ٽچ جي ڪري اِنهن کي 
ظالم ضرور چوندا آهيون، پر انهن جي اوالد جڏهن 
اسالم قبول ڪيو ۽ ڪم وري به ساڳيا پنهنجن 
وڏن وانگر ڦرلٽ ۽ قتل غارت ڪئي، پوِء اسان جي 
تاريخ انهن الِء به بهتر لفظ استعمال ڪري ٿي 
مطلب تاريخ ۾ بهادر ۽ جنگجو صرف ان کي چيو 
ويو آهي، جيڪو ٻئي جي ملڪ ۾ طاقت جي زور 
سان گهڙي ان تي قبضو ڪري اتان جي ماڻهن کي 
غالم بنائي انهن جي وسيلن تي قبضو ڪري. 
برصغير خوشحال ۽ امن پسند رهيو آهي، ان ڪري 
هتان جي ماڻهن جي مٿان مسلسل حمال ٿيندا رهيا 
آهن، بس ڪڏهن ڪڏهن انهن کي مذهبي رنگ ڏنو 
ويو آهي، نه ته سڪندِراعظم کان وٺي انگريز حمال 
آورن تائين سڀني جو مقصد صرف ڦرمار ۽ وسيلن 
تي قبضو هو. وچ ايشيا مان غاصب ۽ جارح جا ناال 
نه ٿا لکون جن مندرن جي مٿان سترنهن سترنهن 
ڪاهون ڪيون، مذهبي ماڻهو ڪاوڙ ڪندا، اهي 
ايندا رهيا ۽ ماڻهن کي لٽي ڦري غالم بنائي عورتن 
کي ٻانهيون بڻائي کڻي ويندا رهيا. هتي پهرين 
بادشاهي غالم گهراڻي قطب الدين ايبڪ کان شروع 

ان وقت سنڌ جو “ٿي ڇو ته عرب سڳورا صرف ملتان 
تائين پنهنجي حڪومت گورنر جي ذريعي ”  حصو

 

  حاالت حاضره 

 اران جوکو آهي؟قنڌڇا سنڌ کي صرف 
 انور حسين قاضي
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هالئيندا هئا، اها ڪنٽرول بصره ۽ پوِء بغداد کان 
ٿيندي هئي، غالم گهراڻي جي قائم ٿيل بادشاهي 
انگريز اچي ختم ڪئي، انهي وچ ۾ غوري، خلجي، 
سوري ۽ مغل هڪ ٻئي سان وڙهندي برصغير تي 
بادشاهي جاري رکي، جڏهن ته انهن سڀني جو مقصد 
ساڳيو هو، مطلب نالي ڪهڙي سان به، پر مقصد 
ڦرلٽ ڪرڻي هئي ۽ سڀ جا سڀ خانه بدوش طرِز 
زندگي مان بادشاهه ٿيا هئا، مطلب حڪمراني يا 
ڦرلٽ، قتل ۽ خونريزي، اهو سلسلو اڄ به جاري آهي، 
بس ٿوري ۽ گهڻي شڪل جي ڦير گهير سان اڄ 
آمريڪا بهادر ڇا پيو ڪري؟ آِء ايم ايف جي ذريعي 
ملڪن کي مفلوج ڪير پيو ڪري؟ يورپ جي به 
اهائي روايت رهي آهي، تقريبن سڀئي مسلمان ملڪ 
انگلستان، فرانس ۽ پرتگالن جي قبضي هيٺ رهيا 
آهن. هنن آفريڪا ۾ مذهبي بنيادن تي ڇا نه ڪيو؟ 
ائين ئي افغان يا افغاني پٺاڻ به خانه بدوش ۽ قبضه 
گير رهيا، انهن وٽ وسيال نه هئا پوِء انهن به ُڦر لٽ 
شروع ڪئي ۽ ان وقت جي بادشاهن جي فوج ۾ 
شامل ٿيا، جڏهن نادر شاهه دهلي کي تباهه ۽ برباد 
ڪري پيو ۽ محمد شاهه رنگيلو جيڪو مغل 
سلطنت جو بادشاهه پاڻ کي نسلي طور چنگيز خاني 
منگول چوڻ واري نادر شاهه جي رحم ڪرم تي هئو، 
ڇو ته خوشحالي ۽ آرام پسندي ان کي پنهنجي 

 بادشاهي بچائڻ ۾ مدد ڪري نه سگهي.
ان وقت سنڌ جا حاڪم ڪلهوڙا هئا، جيڪي پهرين 
ته دهلي سرڪار کي ڀتو ڏيندا هئا، پر جڏهن دهلي 
سرڪار ڪمزور ٿي ته پوِء هنن ڀتي ۾ ڪوتاهي پڻ 
ڪئي، ان وقت ٺٽي وارو عالئقو سڌو مغلن جي مقرر 
ڪيل گورنر جي حڪم هيٺ هوندو هو، ان وقت 
ڪلهوڙن به دهلي جي گورنر عيسٰي خان سان گڏجي 
مشهور صوفي بزرگ شاهه عنايت شهيد سان جنگ 
ڪئي، اهو تاريخ جو حصو ۽ قصو آهي. ڳالهه پئي 
هلي ته ڪلهوڙن سنڌ ۾ سٺي طاقت حاصل ڪئي، 
شڪارپور جيڪا ان وقت دائود پوٽن جي رياست 
هئي، اها به هنن جي حڪمراني ۾ اچي وئي، بروهين 
سان ۽ خان آف قالت سان هنن جون جنگيون ٿيون، 
جنهن ۾ هي سوڀارا ٿيا. نادر شاهه جڏهن دهلي کان 
واپس پئي آيو ته ان کي سنڌ مان به خراج حاصل 
ڪرڻو هو، دهلي مان لٽ ڦر ڪري چڪو هو، اچانڪ 
ڪلهوڙن جي مٿان اچي ڪڙڪيو، ايڏي وڏي فوج 
سان ڪلهوڙا منهن نه پئي ڏئي سگهيا، ان ڪري 
هنن به اقرار ڪيو ته اسان توهان جا باج گذار ٿيون 
ٿا، اسان کي سنڌ ۾ حڪومت ڪرڻ ڏيو، هن وقت 
اوهان کي ويهه لک ڏيون ٿا ۽ هر سال به اوهان جو 

ع جو قصو 0261ڀتو اوهان کي ملندو رهندو، هي 
آهي، پر پوِء به نادر شاهه ڪلهوڙن تي اعتبار نه 
ڪيو ۽ ميان يار محمد ڪلهوڙي جا ٻه پٽ يرغمال 
بڻائي پاڻ سان ايران وٺي ويو، ان وقت سندس گادي 
جو هنڌ مشهد هو ۽ ويندي ويندي سنڌ کي ٽن 
حصن ۾ ورهائي ويو. اسان لفظ ڀتو استعمال 
ڪريون ٿا ان ڪري جو ڌاڙيل يا بدمعاش ڪنهن 
ناجائز قبضي سان ڪابه رقم حاصل ڪري ته ان 
کي ڀتوئي چئبو. تاريخ ڀلي خراج چوي. ان وقت 

سنڌ لسٻيلي  ۽  سبي تائين پکڙيل هئي، حمال 
آورن جو لنگهه قنڌار کان ٿيندو قالت مان گذرندو، 
سبي جي ميداني عالئقن تائين هوندو هو. ان وقت 
اهو چيو ويو ته جڏهن تڏنهن سنڌڙي تو کي قنڌاران 
جوکو نادرشاهه جي مرڻ کانپوِء احمد شاهه ابدالي 
جيڪو افغاني پٺاڻ هو ۽ نادرشاهه جو حاضري جو 
نوڪر هو، سندس ڀاَء پڻ نادر شاهه جي فوج ۾ اهم 
رتبي تي هو، احمد شاهه ابدالي پوِء نادر شاهه جي 
هڪ بيواهه سان پڻ شادي ڪئي، هو نادرشاهه جي 
ڦرلٽ اکين سان ڏسي چڪو هو ۽ جڏهن نادر شاهه 
دهلي آيو ته هي ساڻس گڏ هو. برصغير جي فوجي 
طاقت کان به واقف هو، ان به اهو ڪم ڪيو ۽ ان 
دراني مملڪت جو بنياد وڌو، ڇو ته سندس قبيلو 
دراني هو ۽ هن به ڦرلٽ ڪرڻ الِء ڪيترائي ڀيرا 
پاڻيپٽ ۾ جنگيون ڪيون، جڏهن ته دهلي جا 
حڪمران ان وقت به مغل هئا ۽ انهن جو مذهب ۽ 
ابدالي مذهب ساڳيو هو، هڪ ڀيرو وري ان جملي جو 
ورجاَء ڪريون ٿا ته حمال آورن جو مقصد صرف ڦرلٽ 
هوندو آهي بس!! سنڌ ٽن حصن ۾ ورهائجي ويئي، 
ڪڏهن تاريخ پڙهجو ۽ پوِء مدد خان جي سنڌ جي 
حملي وقت جيڪا چوڻي مشهور ٿي اها هئي: 

مدد خان به سنڌ سان گهٽ نه ”  گهوڙا ڙي گهوڙا“
ڪئي، مدد خان به اسان جو مسلمان افغاني پٺاڻ ڀاَء 
هو ۽ هتي جي حڪومت ڪلهوڙن جي هئي، 
جيڪي پڻ مسلمان هئا، مدد خان جو سنڌ ۾ اچڻ 

ع وارو وقت آهي هڪ ٻه سال اڳي پوِء ٿي 0227
سگهي ٿو ۽ احمد شاهه ابدالي پڻ مري چڪو آهي 
۽ سندس پٽ دراني سلطنت جو بادشاهه هو، جنهن 
جي ڀاَء سان پڻ اڻبڻت هئي اهو ذڪر اسان هتي نه 

ع تائين 0722ع کان 0227ٿا ڪريون، اسان صرف 
جمپ لڳايون ٿا. ضياَءالحق جي مارشال آمريڪا سان 
گڏجي افغان ڀائرن جي مدد ڪئي، جنهن جي 
نتيجي ۾ افغان ڀائر مهاجر ٿين ٿا ۽ پاڪستان ۽ 
ايران ۾ پناهه وٺن ٿا، ايران ۾ اڄ افغان پناهگير آهن، 
پر سرحدي عالئقن ۾ اهي ڪيمپن ۾ رهن ٿا. 
جڏهن ته اسان وٽ افغاني ڀائر پوري پاڪستان ۾ 
رهن ٿا، خاص طور ڪراچي ته انهن الِء ڪابل ٿي 

سالن ۾ انهن هتي پنهنجي طاقت  21ويو آهي، 
حاصل ڪري ورتي آهي، مجال آهي جو هتان جو 
قانون سندن نالو وٺي، مطلب ته ضياَءالحق کان وٺي 
سراج دراني تائين انهن جا سهولتڪار اڄ به هتي 
موجود آهن، هاڻي هو لکن جي تعداد ۾ ڪراچي کان 
به نڪري پوري سنڌ ۾ پکڙجي چڪا آهن، هڪ ته 
انهن الِء لڪڻ  آسان آهي، خبر نه ٿي پوي ته 
پاڪستاني پٺاڻ آهن يا افغاني پٺاڻ ٻيو ته 
سهولتڪار سراج کان وٺي اچڪزئي تائين جيڪو 
موصوف فرمائي ٿو ته افغاني پٺاڻن کي پاڪستاني 
۽ افغاني ٻٽي شهريت ملڻ کپي. مون سوچيو هو ته 
اسان جو ڪو گهڻ گهرو اچڪزئي جي اهڙي بيان 
جي مذمت ڪندو، پر محسوس ائين ٿيو ته سڀ جا 
سڀ سراج دراني آهن، ڪنهن دانشور دوست سان 
ڳالهه ٿي، ان چيو ته ادا پٺاڻ جي خمير ۾ پرماريت 
هوندي آهي، هو صرف پنهنجي نسلن سان سچو 

هوندو آهي، ان وٽ ڪي به اصول نه هوندا آهن، 
انهن کي به ٻين جا وسيال کپن، ڳالهيون ڀلي 
ڪهڙيون به ڪن، سراج هجي، منظور پشتين هجي، 
ايمل ولي يا اچڪزئي هجي، يا تحريڪ طالبان 
پاڪستان، سڀني کي وسيال کپن ۽ اهي وسيال سنڌ 
جا هجن جيڪي حاصل ڪرڻ ۾ آسان آهن، ڇو ته 
هتي جو ماڻهو ڪمزور به آهي، ورهايل به آهي ۽ 
سندس اڳواڻ پڻ انهن طاقتن سان سلهاڙيل آهن، نه 
ڪي هتان جي عوام سان. هاڻي ته الڙ جي پاسي 
ڳوٺن جا ڳوٺ افغاني پٺاڻن جا آباد ٿي رهيا آهن، 
ڇو ته افغاني پٺاڻن هتان جي ڀاڙيتو آفيسرن کي 
رشوتون ڏيئي پاڪستاني شناختي ڪارڊ ٺهرائي 
ورتا آهن، هاڻي هو ملڪيتون خريد ڪن پيا ۽ روز 
افغاني پٺاڻن جا ڪٽڪ پاڪستان ۾ خاص طور 
سنڌ ۾ اچن پيا ۽ ڪير به انهن کي روڪڻ وارو نه 
آهي، سڀئي انهن جا سهولتڪار آهن، هٿيار ۽ 
منشيات جا وڏا واپاري آهن، پئسو به جام اٿن، 
ٽرانسپورٽ به انهن جي حوالي، مذهبي ڪارڊ 
استعمال ڪندي مدرسه به ٺاهي رهيا آهن، انڌير ته 
ڏسو عمران پاڻ ٿو تسليم ڪري ته سندس حڪومت 
۾ سرڪار جي پاليسي هئي ته جيڪي جنگجو پٺاڻ 
افغانستان ۽ روس ۽ پوِء آمريڪا سان وڙهيا آهن، 
انهن کي پاڪستان ۾ مستقل رهائش ڏني وڃي ۽ 
انهن جي آبادڪاري ڪئي وڃي، بس انهن کي نالي 
۾ تحريڪ طالبان پاڪستان چون ٿا، افسوس آهي 
جو اسان اڄ تائين سبق سکي نه سگهيا آهيون ته 
غير قانوني رهندڙ افغاني پٺاڻ اسان کي ڪيترو 
نقصان ڏين ٿا ۽ ڏيئي چڪا آهن ته پوِء قانوني طور 
رهندڙ افغاني پٺاڻ ڪهڙيون حالتون ڪندا؟ اگر 
ڪنهن کي ڏسڻو آهي ته ڪراچي ۾ افغاني بستين 
۾ وڃي ڏسي ته خبر پئجي ويندي، هو ته قانون کان 
مٿانهان آهن، پوليس جي انهن جي عالئقن ۾ وڃڻ 
تي اڻ اعالنيل بندش پيل آهي، بجلي جو بل هو نه 
ڏيندا آهن، پاڻي جي الئنن کي ڪٽ هڻي ان 
منجهان غير قانوني ڪنيڪشن وٺيو ويٺا آهن، 
ڪنهن کي به طاقت نه آهي ته انهن کي ڪٽي. 
هاڻي ته هو واپس وڃڻ الِء بلڪل تيار نه آهن، هاڻي 
پوري سنڌ ۾ پکڙجن پيا، هتان جي ماڻهن کي قتل 
ڪن پيا، وسيلن تي پڻ قبضا ڪري رهيا آهن، 
عمران خان پاڻ چوي ٿو ته هنن کي سهولتون ڏيئي 
آباد ڪيو، ٿي سگهي ٿو هن حڪومت جي به اها 
ئي پاليسي هجي، پوِء هتان جو ڪمزور ماڻهو 
جيڪو ويچارو، دهل تي ۽ برياني جي پليٽ تي 
نچي پيو ۽ ووٽ ڏئي پيو ۽ ان ووٽ جي طاقت سان 
حڪمران ٿيندڙ اڳواڻ هن کي نچائي پيو، اهو اسلحه 
بردار منشيات فروش پئسي واري منظم افغاني پٺاڻ 
سان ڪيئن پڄي سگهندو. يقينن اسان جو دشمن 
افغاني پٺاڻ ته آهي، پر ان جو سهولتڪار ڀلي هو 
ڪنهن به روپ ۾، ڪنهن به نالي ۾ ۽ ڪنهن به 
پارٽي ۾ ڇو نه هجي، اهو به اسان جو دوست نه آهي، 
جاڳون ٿا يا نه فيصلو اسان کي ڪرڻو آهي، نه ته پوِء 

 ڀوڳڻو پوندو.
*** 

 



ين     | 7همرسي ماهوار مئگز

 

 محمد يوسف ڀٽو

ٽائيمز جي ھڪ رپورٽ  
منظر تي آئي آھي. جنھن 
موجب روس ۾ ٿيل ھڪ 
خفيه گڏجاڻي ۾ يوڪرين 

 Tactical Nuclear Attackتي
تي ويچاريو ويو، پر ھن  

گڏجاڻي ۾ روسي صدر پيوٽن موجود نه ھو. آڪٽوبر 
۾ آمريڪا کي مليل ھن خفيه خبر بابت اھو به 
ٻڌايو ويو ته ٽيڪٽيڪل نيوڪليئر حملي جو ٻڌي 
صدر بائيڊن جي ننڊ اڏامي وئي. اھا خبر عالمي 

 ميڊيا تان نشر ٿي.
ع( جڏھن 0762ع کان 0707ٻي عالمي جنگ )

پنھنجي زورن تي ھئي، ٻن گروپن جن ۾ اتحادي 
طاقتون )بگ ٿري برطانيا، روس ۽ آمريڪا سان گڏ 
پولينڊ، چيڪو سلواڪيا، ناروي، نيدرلينڊ، 
بيلجيئم، ليگزمبرگ، فرانس، ھڪ آفريڪن ملڪ 
ايٿوپيا، يونان، يوگو سلواڪيا ۽ ھڪ ايشين ملڪ 
فلپائن( ۽ محوري طاقتون )بگ ٿري جرمني، اٽلي ۽ 
جاپان سان گڏ ھنگري، رومانيا، سلواڪيا، بلغاريا، 
ڪروشيا، فن لينڊ ۽ ھڪ ايشين ملڪ ٿائيلينڊ( 
جھيڙي رھيون ھيون. جنھن وقت جنگ عروج تي 
پھتل ھئي ۽ ڪنھن جي وھم ۽ گمان ۾ به نه ھو 
ته آمريڪا جاپان خالف نيوڪليئر ھٿيار استعمال 
ڪندو، پر ھن ايئن ڪيو ۽ جاپاني شھر هيروشيما ۽ 
ناگاساڪي آمريڪي ائٽم بمن جو کاڄ بڻيا. اڄ 
جڏھن روس بار بار مغربي ملڪن کي يوڪرين سان 

جنگ جي شروع کان ئي يوڪرين جي مدد کان باز 
نه رھڻ جي صورت ۾ ائٽمي ھٿيارن جي استعمال 
جون وڏي واڪي ڌمڪيون ڏيندو رھيو آھي ته ان ۾ 
ڪو به شڪ نه ھجڻ کپي ته روس ايئن ڪونه 

 ڪندو.
يوڪرين روس جنگ ۾ تيزي ان وقت آئي جڏھن 
گذريل مھيني آڪٽوبر جي پھرين ڏھاڪي ۾ روس 
جي انتظاميه ھيٺ عالئقي ڪريميا جي پل تي ڪار 
بم ڌماڪو ٿيو. اھا ڪريميا ۽ روس کي جوڙيندڙ 
يورپ جي سڀ کان وڏي پل آھي. چيو پئي ويو ته 
صدر پيوٽن ڪريميا پل تي ٿيل ھن حملي کي وڏي 

ڪالڪن  62آرام ۽ خاموشي سان ورتو. حملي بعد 
گذرڻ بعد روس يوڪرين تي زمين تنگ ڪري 
ڇڏي. ميزائلن سان زمين ۽ آسمان تان باھ وسائڻ 
لڳو. يوڪريني گادي وارو شھر ڪيف حملن سان 
گونججي ويو ۽ اهو ڏسڻ ۾ اچي پيو ته روس جي 
نون حملن ۾ پوشيدہ پيوٽن جي ڪاوڙ يوڪرين ۾ 

 ھر طرف تباھي جا طوفان آندا آهن.
روسي صدر پيوٽن جي ڪاوڙ يوڪرين جو نقشو ئي 
بدالئي ڇڏيو. عالمي ميڊيا ۾ يوڪرين جي شھرن 
جي تباھي جا خوفناڪ منظر ڏسڻ ۾ آيا. ڪريميا 

آڪٽوبر کان  01جي پل تي حملي جو بدلي وٺڻ الِء 
شروع ٿيل شديد روسي حملن ۾ يوڪريني راڄڌاني 
ڪيف، اوڊيسا ۽ خارڪيف ۾ ڪاري سمنڊ مان 

جنگي جهازن ذريعي ڪليڪٽر ڪروز ميزائلن  روسي
ھنڌن تي روس جي زبردست  021سان حمال ٿيا. 

 حملن سان نيٽو تي به ماڪ پئجي وئي.
عالمي ميڊيا موجب اھڙي ايمرجنسي ته ڪيف ۾ 
جنگ جي شروع ۾ به نظر نه آئي. يوڪرين جي 
صدر زيلنسڪي جي وڊيو بيان ۾ روس پاران 
يوڪرين تي حملن ۾ ايراني ڊرونز جي استعمال جي 
دعوٰي ڪئي وئي. جڏھن ته ايران پاران پنھنجي 
ڊرونز جي يوڪرين جنگ ۾ استعمال جي ترديد 
ٿيندي رھي. ايراني ڊرونز جي يوڪرين ۾ آندل 
تباھي اسرائيل الِء يقينن ڳڻتي جوڳي ھوندي. دنيا 
۾ خودڪش ڊرونز جو استعمال پھريون ڀيرو ٿيو 

 آھي.
روس ڪريميا ُپل تي حملي وقت ئي چيو ھو ته ھي 

کان گھٽ نه آھي. روس ان پل  Terror attackحملو
ارب  22تي حملي جي جواب ۾ شروعاتي ڏينھن 

رپين کان وڌيڪ جا ميزائل يوڪرين تي فائر ڪيا. 
پيوٽن جي ڪاوڙ جو ثبوت ھن کان اڳ دنيا اھڙو نه 

کان وڌيڪ ميزائل  011ڏٺو ھو. رڳو ڪيف تي روس 
آڪٽوبر تي به  00فائر ڪيا. جڏھن ته اڱاري ڏينھن 

ڪيسپيئن سمنڊ مان يوڪرين تي روسي حمال 
جاري رھيا. عالمي ميڊيا دعوٰي ڪري رھي ھئي ته 

 04ان ڏينھن يوڪريني شھر زيپوريزيا ۾ صبح وقت 
ماڻھو مارجي ويا. آمريڪا موٽ  60روسي حملن ۾ 

۾ بس ايترو ڪيو جو يوڪرين کي فضائي دفاعي 
نظام ڏيڻ جو اعالن ڪيو. خبر ناھي ڇو يوڪريني 
صدر زيلنسڪي کي جنگ کان اڳ وارن ڏينھن ۾ 
اھو سمجھ ۾ نہ آيو تہ آمريڪا پلس نيٽو يا يورپ 

 دني ُ۾ُوڌندڙُائءميُجنگُج ُآث ر
  ح التُح ضره

 نيويارڪ 
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۽ روس ۾ ھلندڙ تڪرارن ۽ عداوتن جي ٽڪراء جو 
مرڪز يوڪرين بڻجي سگھي ٿو، جنھن مان 
يوڪرين جي حصي ۾ صرف تباھي ئي اچڻي آھي. 
نتيجي طور يوڪرين جي ھن وقت خون ۽ بارود سان 
تباھي جي تاريخ لکجي رھي آھي. زيلنسڪي اگر 
نيٽو کي روس خالف بندوق ھالئڻ الِء پنھنجو 
ڪلھو استعمال نه ڪرڻ ڏي ھا ته کيس خوبصورت 
يوڪرين جي ڌرتي تي روسي بارود جي ڌپ 
سونگھڻي نه پوي ھا، شھرن جا شھر مٽجندي نه 

 ڏسڻا پون ھا.
اڃا اھو واقعو ٿيندي ڪجھ ئي ڏينھن گذريا ته 
آڪٽوبر جي آخر ڌاري جنگي محاذ تان ھڪ ٻي 
خبر آئي ته ڪارو سمند ۾ ڪريميا جي بندرگاھ 

ع ۾ 7106)اھو يوڪريني عالئقو جنھن تي روس 
بنا ھٿيار ھالئڻ جي قبضو ڪري ورتو ھو( 

جي ويجھو بيٺل جديد    Sevastopolسيوسٽاپول 
روسي جنگي جھاز ايڊمرل ميڪروو کي يوڪرين 

فوٽ ڊگھو ميزائل  617تباھ ڪري ڇڏيو. ھي جھاز 
بردار جھاز ھو. يوڪرين ھن جھاز کي پاڻي واري 
ھڪ ڊرون ذريعي تباھ ڪيو. يوڪرين پاران ان 
حملي جي وڊيو به جاري ڪئي وئي. يعني ھن جنگ 
۾ اڏامندڙ خودڪش ڊرونز سان گڏ پاڻي وارو ڊرون به 
استعمال ٿيو. حملي سان ٻنھي ملڪن ۾ ڇڪتاڻ 
۾ تيزي اچي وئي ۽ روس جواب ۾ نه رڳو يوڪرين 
تي سوپر سونڪ ميزائلن سان حمال ڪيا پر ڪاري 
سمنڊ مان احتجاج جي طور تي يوڪرين جي اناج 
جي روانگي کي معطل ڪري ڇڏيو. يوڪرين 
پنھنجي غذائي جنسن جو واپار دنيا سان ھن ئي 
لنگھ ذريعي ڪندو آھي، جنھن تي ھاڻي روس جو 
مڪمل قبضو آھي. ترڪيه جي ڪوششن سان 
ڪجھ وقت پھرين اڃا ھي بند رستو ان شرط سان 
روس کوليو ھو ته يوڪرين ان ڪمائي مان ملندڙ 
رقم جنگ تي خرچ نه ڪندو. جنھن سان دنيا مان 
غذائي کوٽ گھٽجي ھئي. خير، چند ڏينھن بعد 
وري خبر آئي آھي ته روس پاڻمرادو ان معاھدي ۾ 
واپسي ڪئي ۽ آبي رستو کولي ڇڏيو آھي. روس 
جي بچاَء واري وزارت جو چوڻ آھي ته يوڪرين 
فوجي ڪارروائي الِء ھيَء راھداري استعمال نه ڪرڻ 

 جي لکت ۾ پڪ ڏياري هئي.
انھن جنگي حالتن ۽ روس تي ڪريميا حملن ۾ 
انڪري به تِک ۽ تلخي وڌي جو روس تازو يوڪرين 

شھرن ڊونيسڪ، لوھانسڪ، خيرسون ۽  6جي 

زيپوريزيا تي نه صرف قبضو ڪيو پر اتي ريفرينڊم 
ڪرائي انھن کي پنھنجي ملڪ ۾ شامل ڪري 
ورتو. عالمي تجزيي ڪارن موجب روس انھن شھرن 

 ۾ به آڻي ڇڏيو.  Nuclear Shieldکي
 

ان بعد يوڪرين روسي فورسز تي حملن ۾ تيزي 
آندي ۽ ڪريميا جي پل ۽ روسي جنگي جهازن تي 
حمال به ڪيا. ھوڏانھن روس ۽ برطانيا وچ ۾ ھنن 
ڏينھن ڇڪتاڻ اڃا به وڌي وئي آھي جو روس نه رڳو 
برطانيا تي پنھنجي نورڊ اسٽريم گئس پائيپ الئن 
)روس کان جرمني کي بالٽڪ سمنڊ اندران سپالِء 
ٿيندڙ گئس پائپ الئين( ۾ ڌماڪي جو الزام ھنيو 
آھي، پر پنھنجي بحري ٻيڙي ايڊمرل ميڪاروو تي 
حملي جو به الزام ھڻي ڇڏيو آھي. عالمي ميڊيا 
دعوٰي ڪئي آھي ته برطانيا تي روسي ڪروز 
ميزائلن جي حملي جو خطرو وڌندو پيو وڃي. روس 
کي پنھنجي سرمٽ ميزائل تي وڏو ناز آھي. جيڪو 
ھڪ ئي وار سان برطانيا کي دنيا جي تختي تان 

 ميساري سگهي ٿو.
ٻئي طرف ناروي کي روسي حملي جو ڊپ ورائي ويو 
آھي، جنھن پنھنجي فوجن کي خبردار ڪري ڇڏيو 
آھي. پولينڊ ته ڪجھ ڏينھن اڳ روسي ائٽمي 
حملي جي ڊپ سبب آمريڪا کي پنھنجي ملڪ ۾ 

 ائٽمي ھٿيار تعينات ڪرڻ الِء منٿون ڪيون.
عالمي ميڊيا جي توجھ يوڪرين جنگ تي آھي، 
جتان روز نيون خبرون اچي رھيون آهن، جيڪي 
وڌندڙ عالمي تڪرارن ۽ آئندي جي جنگي ميدانن 
۾ مورچا بندين جي نشاندھي ڪن ٿيون. برطانيا 
دعوٰي ڪئي آھي ته روس ھاِء ٽيڪ ھٿيار ٻاھر 
ڪڍيا آھن ۽ ھن پنھنجي ساٿاري ملڪ  بيالروس 
۾ ھائپر سونڪ ائٽمي ميزائل ڪنزھل تعينات 
ڪري ڇڏيا آھن ته جيئن روس نيٽو کي اکيون 
ڏيکاري ان کي روس تي حملي کان باز رکي. واضح 

 07111رھي ته آواز کان ڏھ دفعا تيز اڏامندڙ يعني 
ڪلوميٽر في ڪالڪ جي رفتار سان اڏامندڙ ڪنزھل 
ميزائل ايترو ڳرو ائٽم بم کڻي وڃي جتي ڪري ٿو 
اتي ڪئين ڪلوميٽرن تائين باھ جو گولو پکڙجي 
وڃي ٿو. برطانيا جي دعوٰي آھي ته روس بيالروس 

  MIG 00 K۾ ان ميزائل کي تعينات ڪيو آھي.
جنگي طيارن ۾ ھنن ميزائلن کي لوڊ به ڪيو ويو 
آھي. جنھن جو ھڪ مطلب ھي به آھي ته جيئن 
يوڪرين بيالروس ۾ روس جي ڪنھن به ٺڪاڻي 

 تي حملو ڪرڻ کان اڳ سئو دفعا سوچي.
روس مگ فائيٽر جھازن کي ائٽمي ھٿيار کڻڻ جي 

ڪلوميٽر  7111الِء ئي تيار ڪيو آھي. ھي طيارا 
في ڪالڪ جي رفتار سان اڏام ڪن ٿا. ڪنزھل 

به آھي. برطانيا روس  Career killer ميزائل جو نالو
تي الزام پڻ عائد ڪيا آھن ته روس يوڪرين ۾ 
سوپر سونڪ ميزائل حمال ڪري پيو جيڪي سندس 

 مان فائر ڪيا وڃن ٿا.   Tu-70انتھائي جديد جھاز 
عالمي ميڊيا ۾ تازو سيٽالئيٽ جي مدد سان اھڙيون 
تصويرون ڏيکاريون پيون وڃن جن ۾ بيالروس جي 

  Mi-76۽   Mi-2روسي 4ھڪ ايئر بيس تي 
فائيٽر طيارا تعينات ٿيل   MiG-00Kھيليڪاپٽر ۽

آھن جن جي ڀرسان خطرناڪ روسي ائٽمي ميزائل به 
 ڏٺا ويا آھن.

ٻئي پاسي روسي خفيه ايجنسي ڪي.جي.بي جي 
آمريڪا بيالروس “دعوٰي به سامھون آئي آھي ته 

کي تباھ ڪرڻ الِء ھڪ پالن تيار ڪيو آھي. جنھن 
تحت آمريڪا ناروي مان پولينڊ جي رستي حملو 

 ”.ڪندو
نومبر تي اھا خبر به آئي آھي تہ آمريڪا ۽ يورپ  4

کي ڊپ آھي ته روس پنھنجي جنگي ٻيڙي تي ٿيل 
حملي جو بدلو وٺندو سو آمريڪا دنيا جي سڀ کان 
وڏي پنھنجي ائٽمي آبدوز کي ڪاري سمنڊ ۾ 

 تعينات ڪرڻ الِء روانو ڪري ڇڏيو آھي.
عالمي ميڊيا موجب يوڪرين کي سوئيڊن کان دنيا 
جي سڀ کان وڏي ۽ تيز ترار توپ ملي وئي آھي. 

توپون فراھم ڪيون آھن، جيڪا  07سوئيڊن اھڙيون 
گوال فائر ڪري وجھي  01سيڪنڊن ۾ تيار ٿي  01
 ٿي.

ڪينيڊا جي فورسز يوڪريني فوجين کي گوريال 
 جنگ جي سکيا پئي ڏي.

جرمني به يوڪريني فوجين کي سکيا ڏئي رهيو 
 آهي.

اھا يوڪرين جنگ ئي آھي جنھن سبب يورپ ۾ 
روس، آمريڪا ۽ يورپ کي ھڪٻئي خالف پري کان 
مار ڪرڻ وارا ميزائل تعينات ڪرڻا پيا. روسي حملن 
سبب يوڪرين ۾ آمريڪا جو به اصل امتحان جلد 
شروع ٿيڻ وارو آھي ته هو سخت سردين ۾ 
يوڪرينين کي ٿڌ ۽ ممڪنه روسي ائٽمي حملي 
کان ڪيئن ٿو بچائي؟ ڇو جو جنگ جي چڻنگ 

 ٻارڻ وارو خود آمريڪا ۽ نيٽو ئي ته آھن.!!
*** 
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جي سولر سسٽم ۾ ڌرتي ئي 
شايد واحد سيارو آهي جتي 
زندگي پنهنجي حسن سان 
مختلف شڪلن ۽ رنگن ۾ 
موجود آهي ۽ اها ئي انهي 
گولي جي خاص ڳالھ آهي ته 
هتي زندگي موجود آهي. جيڪر هتي زندگي نه 
هجي ها ته هن سياري جي به ڪا اهميت نه هجي 
ها. هتي زندگي پنهنجي مڪمل جلوي سان موجود 
آهي ۽ ان جا هزارين نه بلڪي لکين قسم آهن. 
زندگي جي ان شڪلن تي اڀياس ڪندي ئي ڪنهن 
خالق ڏانهن ڌيان ڇڪجي وڃي ٿو ته ڪهڙي بهترين 
طريقي سان زندگي جي ترتيب ٺاهي وئي آهي. هن 
ڌرتي تي زندگي جو سفر لکين سالن تي ٻڌل آهي 
ان ۾ زندگي مختلف مرحلن کان ٿيندي اڄ واري 
انساني زندگي جي شڪل ۾ موجود آهي. زندگي 
جي اها ترتيب اهڙي ته خوبصورت طريقي سان جڙي 
آهي جو اڀياس ڪندڙن کي حيران ڪري ڇڏي ٿي. 

آهن. هن ڌرتي تي زندگيَء جا ڪروڙين قسم 
هتي زندگي الِء اهڙو ته ماحول موجود 

آهي جو ڪو مائڪرو اسڪوپ تي 
ڏسڻ گهري ته ان کي چانھ جي 

ڪپ جي ڳن تي هڪ زنده 
جيوڙو پنهنجي زندگي 

گذاريندي ملندو. ڌرتي 
تي ڪيڙن ماڪوڙن کان 

وٺي اٺ جهڙي جاندارن جي صورتن 
۾ زندگي پکڙيل آهي بهرحال! چوڻ جو 
مقصد اهو آهي ته اسان واري ڌرتي زندگي 
جي نشونما الِء هڪ بهترين جڳھ ثابت 

ٿي آهي، ٻين ساھ وارن سان گڏ انسان 
به هڪ جاندار مخلوق آهي، انسان ۽ 

ڌرتي جي ٻين مخلوقن ۾ فرق اهو 
آهي ته انسان سوچ رکي ٿو ۽ 

فيصلي ڪرڻ ۾ ٻين جانورن 
کان وڌيڪ تيز آهي ڇو ته 

ان وٽ دماغ آهي ۽ اهڙو 
دماغ اٿس جيڪو هن 

ڌرتي تي ٻيو 
ڪنهن به جاندار 
وٽ نه آهي. ان الِء 

انسان جي حيثيت هن 
ڌرتي تي ممتاز ۽ نرالي آهي، هو 

جسماني لحاظ کان ڪمزور به 

آهي ته وري ذهانت جي اعتبار سان هن جو ڪو ثاني 
ناهي، پر نسل جي اعتبار سان انسان ڌرتي جي ٻي 
جاندار مخلوق کان مختلف آهي. ڇو ته ڌرتيَء تي 
موجود ٻي جاندار مخلوق جا هزارين قسم آهن پر 
هاڻوڪي انسان جو محض هڪ ئي نسل آهي مطلب 
ته انسان جو هڪ ئي نسل آهي پر ان جو جينياتي 
ڪوڊ مختلف آهي، جنهن سان هو مختلف برادرين ۽ 
خاندانن ۾ ورهايل آهي هن ڌرتي تي موجود مخلوق 
مرد ۽ عورت يعني ٻن جنسن ۾ ورهايل آهي ۽ انهن 
جي پيداوار ۽ نسل وڌڻ جو سبب ئي هڪ ٻي جي 

 تعلق جي بنياد تي آهي.
انسان جي تهذيب وقت سان گڏ ترقي ڪئي آهي ان 
۾ مختلف شعبن سان گڏ ميڊيڪل سائنس ۾ پڻ 
وڏي ترقي ٿي آهي. اڄ جي جديد سائنس جي مدد 
سان اهو ٻڌائي سگهجي ٿو ته انسان ڪيئن پيدا 
ٿيندو آهي ۽ ڪهڙن مرحلن کان ٿيندي هڪ انسان 
جي بناوٽ ٿيندي آهي ۽ ڪهڙي طرح مرد ۽ عورت 
۾ فرق پيدا ٿيندو آهي. ماُء جي پيٽ ۾ ٻار ٺهڻ جو 
پهريون عمل شروع ٿيندو آهي ۽ ڪجھ هفتن 

کانپوِء نر يا 

مادي ٺهڻ جو عمل شروع ٿيندو آهي، اهو عمل ٻار 
هفتن کان پوِء ٿيڻ شروع  07کان  2جي ٺهڻ جي  

ٿيندو آهي سائنسي زبان ۾ عورت الِء ايڪس 
ايڪس ۽ مرد الِء ايڪس وائي ڪروموزومس 
استعمال ڪيو ويندو آهي. جڏهن پيَء کان ايڪس ۽ 
ماُء کان ايڪس ايڪس ڪروموزومس ملن ٿا ته 
عورت جي تخليق ٿئي ٿي ۽ جڏهن پيُء کان واِء ۽ 
ماُء کان ايڪس ڪروموزوم جو ميالپ ٿئي ٿو ته 
مرد جي تخليق ٿئي ٿي. ايڪس وائي جينياتي جزا 
هوندا آهن جيڪي مرد ۽ عورت ۾ هوندا آهن ۽ اهي 
ٻار پيدا ڪرڻ جو سبب هوندا آهن. انهن جينياتي 
جزن کان بغير ٻار نٿو پيدا ٿي سگهي عورت اندر 
ايڪس ايڪس جزا هوندا آهن جڏهن ته مرد وٽ 
ايڪس ۽ وائي جزا هوندا آهن عورت اندر جيڪڏهن 
ايڪس ايڪس مرد جي ايڪس وائي تي غالب ٿيندا 
آهن ته ٻار مادي ٿيندو پر جيڪر مرد جا ايڪس 
وائي عورت جي جينياتي جزن تي غالب ايندا ته ٻار 

 نر پيدا ٿيندو آهي.
وائي جين هوندو آهي جڏهن ته مرد وٽ 

عورت وٽ ايڪس پوِء ائين 
ٿيندو آهي ته مرد جو ايڪس 
وائي هڪڙو ٻيو جين پيدا ڪندو 
آهي جنهن کي ايس آر  وائي 
جين چيو ويندو آهي جنهن سان 
بعد ۾ مرد ڪيريڪٽر جو ٻار 

ٺاهڻ شروع ٿيندو 
آهي ۽ جيڪڏنهن 
ايس آر وائي جين 
پيدا نه ٿيندو ته عورت پهرين کان ئي 
ايڪس جينياتي جزا هوندا آهن ته پوِء 

ٻار عورت جي صورت ۾ پيدا 
ٿيندو ڇو ته ايس آر وائي 

جين محض 
مرد ۾ 

ئي 

 ٽراسنجينڊر بل

   ح التُح ضره

 

 شهريار رحمان کوسو
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پيدا ٿيندو آهي عورت وٽ اهو جين ناهي هوندو 
جيڪڏنهن مرد جا جينياتي جزا ايس آر وائي پيدا نه 
ڪري سگهن ته ٻار مادي پيدا ٿيندو، پر ڪڏهن 
ڪڏهن جينياتي جزن ۾ ائين به ٿيندو آهي ته ٻار 
ٺهڻ وقت ڪجھ جزا ڪنهن سبب تحت مڪس ٿي 
ويندا آهن جنهن ۾ ٻار نه مرد ٿيندو آهي ۽ نه 
عورت، ٿيندو ائين آهي ته جڏهن ٻار ٺهڻ جي 
مرحلي ۾ هوندو آهي ته مرد ۽ عورت جي جزن ۾ 
ڦير گهير ٿيندي آهي جنهن سان ٻار جي ڪيريڪٽر 
تي فرق پوندو آهي مثال طور هڪ ٻار وڏو ٿي بظاهر 
ڇوڪرو هوندو آهي، پر ان جو ڪيريڪٽر ڇوڪري 
جهڙو هوندو ۽ ٻي طرف هڪ انسان بظاهر ڇوڪري 
هوندو، پر ان جو ڪيريڪٽر مرد جهڙو هوندو آهي، 

 اهو سڀ قدرتي هير ڦير جي سبب کان ٿيندو آهي.
ٿيندا رهيا انسان جي تهذيبي تاريخ ۾ اهڙا ٻار پيدا 
آهن ۽ پوِء معاشري انهن کي قبول ڪرڻ 
بجائي انهن کي نفرت جي نگاھ سان 
ڏٺو آهي. اڪثر والدين به اهڙي ٻارن کي 
قبول ناهن ڪندا ۽ نتيجي ۾ ٻار 
گهران نفسياتي بيماري جو شڪار ٿي 
نڪري ويندا آهن ۽ گمنامي جي 
زندگي گذاريندا آهن اهڙن ٻارن سان 
تاريخ ۾ ظلم ڪيو ويو آهي، انهن 
کي انسان ئي نه سمجهيو ويو آهي 
بلڪه انهن سان جانورن کان بدتر 
رويو رکيو ويو آهي جڏهن ته انهن 
جي اهڙي ڪيريڪٽر جو سبب اهي 
ٻار پاڻ ناهن هوندا بلڪه اهو سڀ 

قدرتي عمل آهي. بلڪل اهڙي طرح جيئن هڪڙو 
ٻار انڌو پيدا ٿئي، ٻار جو انڌو پيدا ٿيڻ ٻار جي 
خواهش تي نه بلڪه قدرتي سببن جي ڪري ٿيندو 
آهي، پر انساني معاشري ۾ اهڙي ٻارن کي هميشه 
نظر انداز ڪيو ويو آهي انهن سان ظلم ڪيو ويو 
آهي انهن کي هر دور ۾ انساني بنيادي حقن کان 
محروم رکيو ويو آهي ماضي ۾ به انهن کي 
معاشري ۾ به انهن جي الِء نفرت ۽ حقارت محسوس 
ڪئي ويندي هئي ۽ انهن کي قبول نه ڪيو ويندو 
هو ۽ اڄ به انهن کي دل سان قبول نٿو ڪيو وڃي. 
انهن کي سماجي ڪم ڪار کان پري رکيو ويندو هو 
اڄ به جتي سائنس، اخالقيات، نفسيات سميت تمام 
علمن کان انسان واقف ٿي چڪو آهي تڏهن به اهڙن 
ٻارن ۽ ماڻهن سان بدترين رويو رکيو ويندو آهي، 
ماضي جي ۽ اڄ جي دور جي نفرتن ۽ تلخ روين 
سبب انهن جي هڪ الڳ ڪميونٽي پيدا ٿي چڪي 
آهي. اڄ انهن جي دنيا عام مرد عورت جي دنيا 
کان گهڻي مختلف آهي انهن  ان جو سبب اهي 
تلخيون ۽ دل خراش رويا آهن، جيڪي انساني 
معاشري انهن سان صدين کان وٺي روا رکيا آهن. 
معاشري ته پنهنجي جائي تي، پر خاندان وارا به اهڙي 
ٻار کي قبول ڪرڻ کان انڪار ڪندا آهن ۽ انهن 
سان سخت ۽ دل خراش رويو رکيو ويندو آهي. 
نتيجي ۾ اهو ٻار نفسياتي مريض ٿي ويندو آهي. 

بهرحال! اڄ جي دنيا ۾ انساني معاشري جتي ترقي 
ڪئي آهي ۽ انسان ٽيڪنالوجي جي دور ۾ رهي ٿو، 
تنهن کان سواِء ميڊيڪل سائنس بايولوجي ۽ 
جينٽيڪ انجنئرنگ انساني معاشري ۾ انقالب آندو 
آهي ته اتي وري ميڊيا جيڪو ڪمال ڪيو آهي، ان 
جو اندازو لڳائڻ مشڪل آهي. ميڊيا انساني سوچ ۾ 
وڏي تبديلي آندي آهي، خاص طرح سان سوشل 
ميڊيا، سوشل ميڊيا  انساني معاشري کي هميشه الِء 
تبديل ڪري ڇڏيو آهي. سوشل ميڊيا جي انقالب 
کان پوِء هاڻي ڪنهن به شخص کي  يا گروھ کي يا 
ڪنهن  ڪميونٽي کي وڏي عرصي ظلم ۽ 
ناانصافي جو شڪار نٿو ڪري سگهجي. سوشل 
ميڊيا ڪمزور الچار ۽ بي وس ماڻهن جو هٿيار ثابت 
ٿيو آهي، اڄ ڪو به ماڻهو پاڻ سان ٿيل ناجائزي ۽ 
ناانصافي جو مقابلو ڪري سگهي ٿو ۽ ان جو سڀ 

 کان وڏو هٿيار سوشل ميڊيا آهي.
ماضي 

۾ اهڙن ٻارن سميت هر 
ان شخص سان ناجائزي ۽ نا انصافي ٿي آهي جنهن 
جي جنس واضح نه هئي، سماج سميت حڪومتن به 
انهن کي نظر انداز ڪيو آهي، بلڪه سماجي لحاظ 
سان انهن تي ظلم ڪيو ويو آهي، جيڪو ڪنهن نه 
ڪنهن صورت ۾ اڄ به موجود آهي. بهرحال! جڏهن 
ماڻهن ۽ سماج انهن کي پاڻ کان پري رکيو ته 
آهستي آهستي انهن جي اندر به بغاوت پيدا ٿي پوِء 
انهن پنهنجي حقن الِء احتجاج شروع ڪيو، اڄ 
سڄي دنيا ۾ انهن جي حق ۾ آواز بلند ٿي رهيو 
آهي. مغربي ملڪن سميت دنيا جي هر ملڪ ۾ 
انهن پنهنجي حقن الِء تحريڪون هاليون آهن، 
جيڪي اڄ به جاري آهن. حقيقت اها آهي ته اهي به 
انسان آهن، انهن جي جين ۾ جيڪڏنهن ڪا خرابي 
اچي وئي آهي ته ان ۾ انهن جو ڪو قصور ناهي، 
جيئن ڪنهن بيماري جي شڪار شخص کي ان جو 
قصور وار نٿو سمجهيو وڃي ائين ئي اهڙي شخص 
جو به ڪو قصور ناهي جنهن جو جنسي تشخص 

 واضح ناهي.
انسان جي اندر جنسي ڪيريڪٽر ۽ ان جي نفسيات 
جو اندر موجود هارمونز تي گهڻو دارومدار هوندو 
آهي، اڄ ميڊيڪل سائنس تمام گهڻي ترقي ڪئي 
آهي ۽ هاڻي هارمونز جو عالج ڪري جنسي 

ڪيريڪٽر کي واضح ڪري سگهجي ٿو، بلڪه اهو 
عالج عملي طور تي ٿي رهيو آهي ۽ پاڪستان اندر 
به اهڙيون ڪلينڪس موجود آهن، پر ڪنهن به 
انسان سان جنس جي بنياد تي نفرت ڪرڻ انتهائي 
ِڪريل عمل آهي، اسان کي اهو اختيار ناهي ته اسان 
ڪنهن قدرتي نقص جي تحت ڪنهن انسان سان 
نفرت ڪيون، ان جي اجازت نه مذهب ڏئي ٿو ۽ نه 
سماج ۽ نه ان جي ڪا گنجائش هجڻ کپي. 
پاڪستان جي معاشري ۾ اسان هر شي جبر جي 
بنياد تي ڪيون ٿا. سياسي نظريو هجي، سماجي 
نظريو هجي، مذهبي نظريو هجي يا کڻي جيڪو به 
فلسفو هجي ان کي اسان پنهنجي سماج تي 
زبردستي نافذ ڪرڻ گهرون ٿا، جيڪو ناممڪن 
آهي. جبر ڪرڻ جو نتيجو معاشري ۾ تباهي جي 
صورت ۾ سامهون ايندو آهي، جنهن کي اڄ اسان 
محسوس به ڪري سگهون ٿا، اسان وٽ هر دور ۾ 
مذهبي ٺيڪدار موجود رهيا آهن ۽ اڄ به سرگرم 
عمل آهن جن جي مذهبي تشريح 
اهڙي هوندي آهي جنهن ۾ محض 
انهن جو مفاد هوندو آهي انهن الِء 
هر اها شي جائز آهي جيڪا انهن 
جي مفاد ۾ هجي باقي هر اها شي 
ناجائز هوندي آهي جيڪا سندن مفاد 

 ۾ نه هجي.
ٽرانسجينڊر جي بنيادي تشريح اها آهي 
ته جيڪڏنهن ڪنهن شخص جو 
پيدائش کان وٺي جنس جو واضح نه 
هجڻ ته هو ميڊيڪل سائنس جي جدت 
کان فائدو وٺندي پنهنجي جنسي شناخت 
واضح ڪري ۽ هارمونل عالج ذريعي يا 
سرجري ذريعي پنهنجو پاڻ کي مرد يا 
عورت سڏرائي ۽ لکرائي. اهو سڀ عالج جي دائري 
۾ اچي ٿو جيڪڏنهن ڪينسر سميت هر بيماري 
جي عالج کي جائز سمجهيو وڃي ٿو ۽ دل جي رڳن 
۾ اسٽنٽ رکڻ کي جائز سمجهيو وڃي ٿو ته ان 
بيماري جو به عالج جائز هجڻ کپي جيڪا جنس 
سان الڳاپيل آهي ۽ پيدائشي آهي. پاڪستان ۾ 
جڏهن ٽرانسجينڊر بل زير بحث آيو يا پيش ڪيو 
ويو ته اهي ڌريون سامهون آيون ۽ انهن رڙيون شروع 
ڪري ڏنيون جن ڪرنسي نوٽ تي قائداعظم جي 
فوٽو کي حرام چيو هو ۽ واويال شروع ڪري ڏني 
هئي، تنهن کان سواِء الئوڊ اسپيڪر کي پڻ حرام 
چيو ويو هو ۽ ڪئميرا جي استعمال خالف پڻ 
تحريڪون هاليون هيون. مطلب اهو ٿو نڪري ته 
انهن ڌرين جي مذهبي تشريح وقت سان گڏ تبديل 
ٿيندي آئي آهي، اڄ ڪئميرا جي سامهون هر اهو 
شخص تيار ٿي وي الگ رڪارڊ ڪرائيندو آهي، 
جنهن کي ڪنهن دور ۾ ڪئميرا جي فوٽو نڪرڻ 
تي دلي صدمو رسندو هو، ان ڪري پاڪستان ۾ هر 
اهو بل پاس ٿيڻ کپي جيڪو انساني ڀالئي الِء هجي 

 ۽ جنهن ۾ انسان جي بنيادي حقن جو تحفظ هجي.
*** 



ين     | 11همرسي ماهوار مئگز

 

مان آمريڪا جي نڪرڻ کان  
پوِء اهو سمجهيو پئي ويو ته 
اتي مڪمل امن امان ٿي 
ويندو ۽ جيڪي ڪجهه 
افغانستان آمريڪي جنگ 
دوران وڃايو آهي، ان جي 

پر جنهن ملڪ ۾ الڳيتو  ،بحالي ممڪن ٿي ويندي
سال جنگ هلندي هجي ۽ اها ويڙهه نه رڳو  71

افغانستان پر ان جي پاڙيسري ملڪن کي به متاثر 
ڪندي هجي، اتي امن جي بحالي ايتري تڪڙي نٿي 
ٿي سگهي. اهو ئي ساڳيو منظر گذريل سال کان 

رهي آهي، جتي هاڻ طالبان  ڏسيدنيا افغانستان ۾ 
جي حڪومت آهي. جنهن الِء اتان جا ۽ پاڪستان جا 

 ماڻهو دعائون گهري رهيا هئا.
طالبان حڪومت ته ماڻي ورتي، پر ڪنهن به ملڪ 

امي ُگر ۽ جديد ترين سفارتڪاريَء ظکي هالئڻ الِء انت
کان وٺي بهتر معاشي پاليسين جي ضرورت هوندي 
آهي. اهي ٽيئي معامال پاڻ ۾ ڳنڍيل آهن. تازو 
طالبان حڪومت عورتن جي تعليم تي مڪمل 
پابندي الڳو ڪري ڇڏي آهي. هاڻ ملڪ ۾ ڪٿي به 
عورتون تعليم نٿيون پرائي سگهن. ان حوالي سان 
ڪجهه ڏينهن اڳ جڏهن افغانستان جي سرڪاري 
ٽي ويَء تان اهو اعالن ڪيو ويو ته هڪ خط 
يونيورسٽين ۽ ڪاليج ۾ پڙهي ٻڌايو ويو ته 
ڇوڪريون هاڻ تعليمي ادارن ۾ اچڻ جي تڪليف نه 
ڪن، جنهن کان پوِء انهن جي مائٽن اهڙي فيصلي 
خالف احتجاج به ڪيو، پر حڪومت ڪن الٽار 

 ڪندي انهن تي پوليس هٿان لٺيون وسايون.
تازو ئي افغانستان ۽ پاڪستان ۾ ٽي ٽي پي 
)پاڪستان تحريڪ طالبان( جون ڪارروايون زور وٺي 
رهيون آهن. گذريل ڪجهه ڏينهن ۾ پاڪستان ۾ 
هڪٻئي پٺيان دهشتگرديَء جون ڪارروايون ٿيون 
آهن. جن ۾ آپگهاتي بم حملي کان وٺي گوليون 

 وسائڻ جون ڪارروايون شامل آهن.
بنون ڪينٽ وارو واقعو به ان سلسلي جي ڪڙي 
آهي. جڏهن ته ان کان اڳ ۾ پاڪستان جي راڄڌاني 
اسالم آباد ۾ ٿيندڙ آپگهاتي بم حملي سوڌو ٻيا 
واقعا به ان ڳالهه جو اهڃاڻ آهن ته هڪ ڀيرو وري 
دهشتگرد منظم ٿي رهيا آهن ۽ انهن پنهنجو پاڻ 

 کي متحرڪ ڪري ڇڏيو آهي.
اسالم آباد ۾ ٿيندڙ آپگهاتي ڌماڪي کان پوِء 
پابندي مڙهيل تنظيم تحريڪ طالبان پاڪستان )ٽي 
ٽي پي( نه رڳو ان حملي جي ذميواري قبول ڪئي 

آهي، پر امن امان جي حوالي سان بيچين صوبي 
بلوچستان جي عالئقي مڪران جي هڪ ويڙهاڪ 
ٽولي ٽي ٽي پي جي بيعت ڪرڻ جو اعالن پڻ ڪيو 

 آهي.
اها ڳڻتي جوڳي ڳالهه ليکي پئي وڃي ته بلوچستان 
مان ڪهڙا ٽوال آهن، جيڪي ٽي ٽي پيَء سان گڏجي 
ڪارروايون ڪرڻ الِء راضي ٿي ويا آهن. جڏهن ته امن 
امان جي حوالي سان بلوچستان جون حالتون ڪي 
ايتريون بهتر ڪونه آهن. بلوچ ويڙهاڪ پنهنجي مدد 
پاڻ تحت ڪارروايون ڪندا رهيا آهن. هن سال ئي 
ڪراچيَء ۾ چيني عملدارن تي هڪ بلوچ ويڙهاڪ 
ڇوڪريَء پاران آپگهاتي حملي کان پوِء ادارن الِء اها 
ڇرڪائيندڙ ڳالهه هئي ته بلوچ ويڙهاڪ به آپگهاتي 

 حملو ڪري سگهن ٿا.
بي بي سيَء جي هڪ رپورٽ موجب پابندي مڙهيل 
ٽي ٽي پي ترجمان محمد خراساني موجب بلوچستان 
جي مڪران ڊويزن سان تعلق رکندڙ شدت پسندن ٽي 
ٽي پيَء جي امير ابو منصور عاصم، مفتي نور ولي 

 جي هٿ تي هجرت ۽ جهاد جي بيعت ڪئي آهي. 
ٽي ٽي پي مڪران جي حوالي سان بيعت ڪندڙن 
جي باري ۾ جيڪو بيان جاري ڪيو ويو آهي، ان ۾ 
چيو ويو آهي ته مزار بلوچ جي اڳواڻي ۾ بيعت 

 چاهي ٿي. موٽڪندڙ هي جماعت مثبت 
ان سلسلي ۾ پاڪستان ۾ سيڪيورٽي 
مامرن جي ماهر ۽ پاڪستان انسٽيٽيوٽ 
آف پيس اسٽڊيز جي ڊائريڪٽر محمد عامر 
راڻا چيو ته اهي ايترا ڄاتل سڃاتل ماڻهو 
ڪونه آهن، جن ماڻهن جو ٽي ٽي پي ذڪر 
ڪيو آهي. اهي اڳ ڪنهن سرگرميَء ۾ 

 ملوٽ ڪونه رهيا آهن.
سندس چوڻ هو ته جيتوڻيڪ اڳ به 
طالبان سپورٽ نيٽورڪ هو، پر اهي ان 

 سان باقاعده الڳاپيل ڪونه رهيا آهن.
بلوچستان سان تعلق رکندڙ سينيئر 

تجزيي نگار شهزاده ذوالفقار جو 
چوڻ هو ته اهي ڪي ايڏا 

مشهور ماڻهو ڪونه 
آهن. مڪران ۾ 
مذهبي ماڻهو ۽ 

اڳواڻ آهن، پر 
مذهبي ڪنهن 

جماعت مڪران 
مان ڪنهن چونڊ ۾ هيستائين 

 ڪاميابي ڪونهي ماڻي.
هو چوي ٿو ته ايڪڙ ٻيڪڙ مذهبي الڙو رکندڙ ماڻهو 
انفرادي طور چونڊ ۾ ڪاميابي ماڻيندا آهن، پر 
ڪنهن مذهبي تنظيم کي هتي ڪا ڪاميابي ناهي 

 ملي.
ٽي ٽي پي جيڪا هن وقت پاڪستان ۾ ڪارروايون 
ڪرڻ الِء سرگرم نظر اچي رهي آهي، ان جو هڪ 
سبب اهو به آهي ته افعانستان ۾ هاڻ آمريڪا 
ڪونهي رهيو ۽ ان کان سواِء طالبان يا ٽي ٽي پي 
خالف ڪاررواين جو سلسلو به بند ٿي چڪو آهي. 
ڇاڪاڻ ته ان دوران اهي شدت پسند پنهنجي مرضيَء 
سان ڪارروايون ڪونه پئي ڪري سگهيا. ڊرون 
حملي وسيلي ڪيترائي ٽي ٽي پي اڳواڻ مارجي 
چڪا هئا ۽ جيڪي بچي ويا هئا، انهن هڪ اهڙي 
وقت جو انتظار پئي ڪيو، جڏهن اهي هڪ ڀيرو وري 
نروار ٿي ڪارروايون ڪري سگهن. شايد انهن الِء اهو 
وقت هاڻي آيو آهي، جڏهن اهي پاڪستان ۾ 

 ڪارروايون ڪرڻ کان به ڪيٻائي نه رهيا آهن.
ڪن تجزيي نگارن جو اهو خيال به آهي ته ٽي ٽي 
پي سمجهي ٿي ته جيڪڏهن اها آمريڪا جهڙي 
اجگر ملڪ کي شڪست ڏئي سگهي ٿي ته ان جي 
آڏو پاڪستان جون فورسز ته ڪجهه به ڪونه آهن، پر 
هڪ غلطي ٽي ٽي پي اها ڪري رهي آهي ته 
آمريڪا سان ويڙهه دوران اها انهن جي اتحادي 
هئي، جن خالف هاڻ اها ويڙهه ڪري رهي 
آهي. تنهنڪري هي معاملو دوست کي 

 دشمن بڻائڻ جو آهي.
امن امان جي صورتحال وڌيڪ خراب ٿيڻ جا 
امڪان ان ڪري به آهن جو ٽي ٽي پيَء 
جا سليپر سيلز ڪنهن وقت به 
سرگرم ٿي سگهن ٿا ۽ 
ممڪن آهي ته اهي 
هاڻوڪين ڪاررواين کان 
پوِء سرگرم ٿي به ويا 
هجن. تنهنڪري 
انهن ڪاررواين 
کي ڪهڙي ريت 
منهن ڏنو ويندو ۽ 
ملڪي امن امان کي ڪيئن 
بحال رکيو ويندو. اهو پاڪستان 
جي حڪومت ۽ قانون الڳو ڪندڙ 

  ادارن الِء هڪ کليل چيلينج آهي.
*** 

  حاالت حاضره 

 افغ نست ن 

 ٽي ٽي پيَء جو اڀار
 اختر حفيظ
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)خوبصورت شاعر مزمل ساائار 
“ Graffitiروح جي ”جي نظم 

بابت ڪاجاهاه وياچاار ڪاجاهاه 
 احساس(

دل جي ريشمي پاند ۾ ٻڌل 
خواب سان خاموش ُگفتگو 
جو ٻيو نالو شاعري آهي. تجريدي آرٽ جهڙي 
احساس سان ُاڻيل مزمل سائر جو هي نظم طويل 
آهي به ۽ ناهي به. ڇو ته شاعري ته بس رڳو شاعري 

 آهي، نه طويل نه مختصر!
 هڪُلهر،

 هڪُڪيفيت،
 هڪُاحس س

 ۽ُي دگريي َُ۾ُوسندڙُهڪُسرمئيُبرس ت
 روح جي گريفٽي:

ڊسمبر جي ڪنهن رات ۾ گرم گرم ڪافي مان 
 اڏامندڙ خوشبوَء جو رنگ!
 هي هڪ نظم ته آهي ئي،

 پر هيَء هڪ ڪهاڻي به آهي!
جنهن ۾ ٻه ڪردار چيريَء جي وڻ هيٺان ويهي 
ستارن، پکين، هوائن ۽ اداس محبتن بابت اڌورن 
جملن، نظر نه ايندڙ لفظن ۽ درياهه جي لهجي ۾ 
گفتگو ڪن ٿا ۽ منهنجي الِء هيُء ڪهاڻيَء جهڙو 
نظم هڪ ناول پڻ آهي! ارپنا جي شروعات، مهاڳ 

۽ نظم جي ڪالئميڪس  Burning Pointجي 
سميت هڪ ڀرپور، بهترين جديد عالمتي سريئلسٽ 

 ناول!
ڪرسٽينا سان آخري مالقات، چهري جي ُڌندلي “

يادگيري... ذهن جي يادگيريَء ۾ گهمندڙ جهيڻو 
آواز.... اڌوري اڌوري ُمرڪ.... ڪيفي جي ٻاهران 
مينهن ُڦڙين جي ٽِپ ٽِپ...... آسمان جي نِرڙ تي 
انڊلٺ..... فوٽ پاٿ تي شاپنگ ڪارڊ گهليندڙ 
ٻارڙي..... گرم گرم ڪيپچينو مان اٿندڙ هلڪو 
دونهون.... سڀ ڪجهه ذرڙو ذرڙو..... ڪجهه به پورو 

)ڪتاب جي ”Grey“نه.... نه اڇو نه ڪارو..... فقط 
 مهاڳ مان جمال(

 بلڪل جهڙو ناول جو هڪ باب!
ڀال ناول يا ڪهاڻي نه ئي سهي، پر هيُء نظم 
ڪافي حد تائين سنڌي ٻوليَء جو هڪ عالمگير 

Global  نظم ته آهي ئي آهي. جو نظم ۾ ُاهي سڀ
، موضوع، مواد، Formرنگ روپ يعني گهاڙيٽو 

جديد حسيت، اڻ ڇهيا استعارا، نيون نڪور 

تشبيهون ۽ اظهار جي ُحسناڪ بي ساختگي موجود 
آهي، جيڪا سندس عالمگيريت جو ثبوت آهي. 
ڌرتيَء جي ُاڀرندي ُڪنڊ کان الهندي ڪناري تائين 
۽ ُاتر کان ڏکڻ تائين ڪالسڪ توڻي جديد جيڪو به 
علمي ادبي اثاثو آهي، هيُء نظم ان کي سڌي يا اڻ 
سڌي طرح ُڇهي ٿو ۽ پڙهندڙ کي هڪ نئين دنيا 

 سان متعارف ڪرائي ٿو.
فارسي، عربي، هندي، سنڌي، اردو ۽ انگريزي سميت 
دور ديس جي ادبي افق کان ڪارونجهر جي ڪور 

ڪئي رنگ برنگي گل هن نظم تائين 
جهوليَء ۾ جهوليندا ٿا جي 
 رهن.

ايفل ٽاور مون “
 تان

ڪارونجهر 
جي پنبڙين 

 تي
اتهاس جي 

 ُبرش سان
ُسرمئي رنگ 
جو هڪ گيت 

 چٽيو
اکر اکر ٻاڦ 
 بڻجي ُاڏڻ لڳو.

سمورو آڪاس 
چانديَء جي 
ُچوڙين جيائن 

 ”َچمڪيو ٿي!
)نظم مان ڪجهه 

 سٽون(
ڀٽائيَء کان بادليئر تائين، تلسي داس کان دانتي ۽ 
ٽي ايس ايلئيٽ تائين، ميران کان شيڪسپيئر 
تائين، غالب ۽ عمر خيام سميت دنيا جهان تائين 
انڊلٺ جهڙن انيڪ رنگن سان رڱيل هي نظم رڳو 
انٽرنيشنل نه پر ڌرتيَء کان مٿي ستارن، سيارن، 
گرهن ۽ ڪهڪشائن تائين ڦهليل پرن سان هڪڙو 

ڪائناتي نظم به آهي! مهاڳ ۽ ارپنا جي غير 
روايتي ُحسناڪي ته پنهنجي جاِء تي آهي سا آهي 
پر هي نظم پڙهندي ماڻهو پاڻ کي پوري ڪائنات 

 جي ڀاڪر ۾ محسوس ڪري ٿو.
ملڪ، شهر، ڳوٺ گهٽيون ڇڏيندو پڄان ٿو سندر 

 ديار،
 کيس کڻي،

 سڄا ٿاڪ ُاُڪري،
 سيارا، سورج منڊل ڪهڪشائون گذاري،

 ڪائنات جي ايگزٽ وٺي،
 ٻيون مڙئي ڪائناتون ڇڏيندو،

 هن کي ڳر اليان ٿو...!!
 )نظم مان ڪجهه سٽون(

 ڀٽائي جي ِسُٽن:
ُابتو ونُء عام سان ُالٽي اک ڌار جي مصداق 
هي نظم بنهه نئون، نرالو ۽ غير روايتي 

 آهي.
 ڪنهن اميريڪن شاعره جو نظم آهي ته:

My Candle burns in both sides, 
It will not remain whole the night, 

But o my friends! 
It gives a very lovely light 

سو ائين ئي مزمل سائر جو هي نظم 
پنهنجي ٻنهين ڇيڙن )يعني 
داخليت ۽ خارجيت( سان گڏ 
مٿاهينَء کان گهرائيَء تائين 

جيان جلندو  Volcanoڪنهن 
ٻرندو نظر اچي ٿو. جنهن جي 
روشني ڏاڍي من ڀاوڪ آهي، 
ان روشنيَء ۾ پڙهندڙ 
پنهنجي اندر توڻي ٻاهر 
گهڻو ڪجهه ڏسي سگهي 

 ٿو، اگر ڏسڻ چاهي ته!
هونَء نظم پڙهندي 
گهڻين جاين تي مون 
کي منهنجو پسنديده 
شاعر پئبلو نيرودا ُمرڪندو 
نظر آيو. خاص طور جنهن مهل مان مزمل جي 

 ههڙين ِسٽن جي ڀرسان گذريس:
 .ُاس جو گلدستو اچي ميز تي پيو آهي 
 ....بادلن جي گهنجن کي سڌو ڪندي 
 .ٻالڪپڻ جي جهوليَء ۾ اچي ليٽي آهي 

 روحُجيُگريفءي:
 ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 دل 

 منور سراج
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 تازگيَء جي ڳل تي مٺي 
 ليمي جهڙي کٽڙي ُڀڻ ُڀڻ 
 جملن جي ڊيگهه ڳاڙهي رنگ جيتري 

 ته مونکي نيرودا جا کوڙ نظم ياد اچڻ لڳا...
 جيئن:

 شاعريَء جو رنگ سفيد هوندو آهي 
 ،اها مينهن ڦڙين مان اچي ٿي 
 ،ان ۾ گهنج پئجي وڃن ٿا 
 )درد ۾ مبتال شهر تي )پئبلو نيرودا 
 مينهن ڪهڙي ٻوليَء ۾ وسندو آهي؟ 
 ،خاموشي سائي هئي 
 ،روشني آلي هئي 
 ،ُجون جو مهينو 
 پوپٽ وانگر ڏڪيو پئي 

 )پئبلو نيرودا(
م نُتوکيُپي رُڪرڻُک نُپي رُنهُڪرڻُت ئنيُپي رُ

 ڪي نُٿو.
تنهنجوُانتظ رُڪرڻُک نُنهُڪرڻُت ئنيُانتظ رُ

 ڪي نُٿوُ)پئبلوُنريودا(.
مزمل سائر جي هن نظم جي 

گهاڙيٽي ۽ خيال تي پئبلو 
نيرودا جو پاڇولو پيل آهي. 
پاڇولو جيڪو ڪافي 
گهرو ۽ ڊگهو آهي. 
ممڪن آهي ته اهو 
مطالعي جو اثر هجي! 

 اڻ سڌو يا سڌو اثر
هڪ ڳالهه بهرحال طئه 

 آهي ته:
مزمل جي هن نظم جي 
گهڻ ُرخي گهرائي ڏاڍي 

گهري آهي ۽ رفتار به برق 
رفتار آهي. نظم پڙهندي 

ماڻهو پاڻ کي آواز 
کان تيز اڏامندڙ 

ڪنهن سپر 
سونڪ 

جهاز جي دري کان ويٺل ٿو محسوس ڪري...... 
ڪئي منظر، لقاَء، واقعا، قصا، تصور، وڏي تيزيَء 
سان اکين مان گذرندا ٿا وڃن. تصورن جا ڪئي ننڍا 
وڏا نوان پراڻا ڏٺل اڻ ڏٺل قافال ذهن جي صحرا ۾ 
ساڄي کاٻي اڳتي پٺتي مٿي هيٺ ڊوڙندا ٿا رهن. 
روايتي تصورن جا شيشا ٽٽن ٿا ۽ نوان تصور جڙن 
ٿا. ڪجهه ابتو سبتو ۽ سبتو ابتو نظم اچڻ ٿو 

 لڳي.
 اسين ٻئي هڪ ٻئي جو پورائو نه

 وڌاُء آهيون!
 مون توکي نه

 تو مون کي ڳولي لڌو آهي
خيالن، ڳالهين  (Date Expire)ُمروج پر ُمدي خارج 

۽ نظرين جي بيٺل پاڻيَء ۾ ارتعاش پيدا ڪري، 
منجمند برف جهڙي روايتي محل ۾ ڏار پوندا، 
محسوس ٿين ٿا ته گهڻو ڪجهه ڀڄي ُڀري پوي ٿو. 
ڪجهه ٺهي ٿو، ُجڙي ٿو.... تخليق جي تپش آهي 
جنهن ۾ ڪافي ڪجهه وگهري ٿو. ميڻ وانگر رجي 
ٿو، هڪ نئون آواز هڪ نئين ضد!.... هڪ نئون 

 خواب:
 هڪ جرئت:

  جيڪو مون سان گڏ ناهي
 سو منهنجو دشمن آهي.

  اسان جي سياسي پارٽي
 سچي هر ٻي پارٽي ڪوڙي.

  منهنجي گولي آڏو
 تنهنجي زندگي ڪجهه به ناهي.

  اسان جي اجرڪ جهڙي ٻي
 ڪا سوکڙي ناهي.

  اسان جي ُجبي جهڙو ڪو ُجبو
 ناهي.

 اسان جا هيرا انمول 
 اسان جو فن ُاتم 
 اسان جو ِعلم عظيم 
 !اوهان جي هر شئي خاڪي 

 )نظم جون ِسٽون(
نظم ۾ جيڪا سچ حق ۽ اعتراف جي 
َجر آهي ُاها، ذهن جون بند دريون 
رکندڙ روايتي ماڻهوَء جا ڪن 
ڳاڙها ڪرڻ الِء ڪافي 
آهي! ڇو ته اسان جا ڪن 

اسين اعلٰي اسين ۽ “ته 
جي آوازن ”  جيئن جيئن 

جا ُپراڻا هيراڪ آهن، 
اسان ماڻهن کي اسان 
جي ديس سميت 
جنهن وکر جي وڏي 
ُگهرج آهي ُاهو آهي 

پر سچ جو ”  سچ“به 
مطلب محض اهو 
ناهي ته جيڪو 
منهنجي الِء سچ 

 آهي اهو الزمي طور سڀني الِء به هجي!
مزمل جو هي نظم جيڪو پنهنجي پاڻ سان 
مڪالمو به آهي ته ان ۾ ستارن سان گفتگو جهڙو 
سواد به آهي، پڙهندي مان جنهن مهل هنن ِسٽن تي 

 پهتس:
لطيف اگر لئڪ ڊسٽرڪٽ )انگلينڊ جي اتر اولهه ۾ “

واقع سرسبز عالئقو( ۾ ڄمي ها ته ُسر سارنگ نه 
ته مون ُمرڪي دل ۾ چيو شيڪسپيئر اگر ”  لکي ها

سنڌ جي صحرا ٿر ۾ ڄمي ها ته اهو به روميو ائنڊ 
جوليٽ نه لکي ها. هر سچو تخليقار پنهنجي ماحول 

 پنهنجي مٽيَء مان جنم وٺندو آهي.
ساڳئيَء طرح ساڳئي حوالي سان جڏهن مزمل 

نائين نيڻ “صاحب هن نظم ۾ ڀٽائي جي فڪر 
وحدت الوجود جي “کي ”  نهار تو ۾ در دوست جو

ٿو چئي ته مان ُمرڪ کان محروم ٿي ويل ”  ڀنگ
مزمل سائر ڀٽائيَء جي “چپن ۾ ڀڻڪڻ ٿو لڳان 

کي  All in One۽  One in allوحدت الوجود 
ٿو سمجهي ته پوِء سندس راِء/خيال ۾ خود ”  ڀنگ“

ڀٽائي ڇا آهي؟؟ هتي مان بنا ڪنهن عقيدت جي ۽ 
بغير ڀٽائيَء جي وحدت الوجود جي وڪالت ڪرڻ 
جي رڳو اهو چوڻ ٿو چاهيان ته ڪٿي اسين گهڻ 

 پڙهيو هجڻ جي گهمنڊ ۾ مبتال ته نه آهيون!
منفرد نظر اچڻ جي شعوري ڪوشش ۾ اسان کان 

 ُاوٽ پٽانگ حرڪتون ته سرزد نه ٿي رهيون آهن!
هن نظم جي خواب مان گذرندي لڳي ٿو ته پڙهندڙ 
رڳو تصور جي سطح تي ئي نه پر جسماني طور به 
ڄڻ هوا جي ريشمي رٿ تي سوار هجي. ڪڪرن 
کان هلڪو. پن تي ماڪ جيان. پوپٽ وانگر گل تي 
ڦيرا ڏيندڙ، اها هوا جي ريشمي رٿ جهڙي ُاچي اڏام 
۽ اها جيٽ جهاز جهڙي ٿيندي ڪنهن معجزي 

 جهڙو ڪمال آهي.
 پر...؟
جي پاڇي ۾ جا پريشاني آهي سان منهنجي ”  پر“ان 

پنهنجي پريشاني آهي. ٻين جي به هجي ضروري 
 ناهي.

 ممڪن آهي هجي به.
 ممڪن آهي نه به هجي

اها پريشاني هي آهي ته هن نظم سان گڏ تصور ۽ 
احساس جي آسمان ۾ ُاڏامندي پڙهندڙ کي هر هر 
تشريح جي زمين تي لهڻو ٿو پوي ۽ الزمي لهڻو ٿو 
پوي. ٻيو ڪو چارو ئي ڪونهي. ان کانسواِء نظم 
کي محسوس ڪرڻ/نظم مان لطف اندوز ٿيڻ/نظم 
جي ڇاتيَء ۾ موجود جذبي کي جذب ڪرڻ 
مشڪل ٿي پوي ٿو. هر چوٿين پنجين ِسٽ، لفظ يا 
جملي وٽ پڙهندڙ کي تشريح جو اسپيڊ بريڪر 
مدمقابل آهي. شاعر جي مطالعي، مشاهدي مان 
ڦٽل معلومات جو وڏو سيالب هن نظم جي ڍنڍ ۾ 
ڪاهي پيو آهي، جنهن ڍنڍ ۾ ترندڙ شاعريَء جي 
ڪنولن کي ڊانواڊول ڪري ڇڏيو آهي. ٻين لفظن ۾ 
معلومات جي وزن نظم جي هرڻيَء جي چيلهه چٻي 
ڪري ڇڏي آهي. ماڻهو نظم پڙهي يا تشريحون ۽ 
حواال پڙهي. سراسري طور هن نظم جي سئو سوا 
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سئو صفحن مان تشريحي حاشيا هٽائي ڇڏجن ته 
پوئتي نظم سٺ ستر صفحا وڃي بيهندو. شاعريَء 
جو تعلق معلومات يا دانش کان وڌيڪ احساس ۽ 
جذبي سان آهي. آرٽ ۽ معلومات/سمجهه توڻي 
دانش جو مقام ثانوي جذبي جو اعلٰي مقام آهي. 
وسيع مطالعو، مشاهدو تخليق ۾ ِسڌو سنئون شامل 
هجڻ بدران تخليقڪار جي الشعور ۽ اهي عرق جي 
صورت ۾ تخليق مان ائين ظاهر ٿيڻ گهرجي جيئن 
مڌ ۽ خمار.... جيئن هوا ۾ نمي...... جيئن 
موسيقيَء ۾ مٺاس.... جيئن اکين ۾ پيار...... 
مطالعي جو نانگ ذهن جي ُبگريَء ۾ بند ڀلو، 
سندس ڏنگ، رنگ ونگ ۽ وراڪا ُمرلي جي پورن 
مان ُسر بڻجي اڀرڻ ۽ اڏامڻ گهرجن، انهن کي نظم 
مان سڌو سنئون ڪر کڻڻ گهرجي، نظم کي هرو 
ڀرو ڊاڪيومينٽري نه بڻائڻ گهرجي، هن نظم ۾ جا 
بجا بلڪه هر جاِء هر پاسي موجود مختلف ناال ۽ 
حواال تڪليف جي باوجود بهرحال پڙهندڙن الِء ته 
معلومات طور فائديمند آهن ۽ ليکڪ الِء به 
ناماچاريَء جو سبب آهن، پر نظم الِء نقصانڪار 
آهن! گهڻي معلومات نظم جو ُنقص آهي. اهو 
نقص هن نظم جي خامي به آهي ته ان کي خوبي به 

 چئي سگهجي ٿو/نه ٿو به چئي سگهجي.
 مطلب ته:

هي نظم اڪ جي ماکي ناهي، جو جيڪو جنهن 
 مهل چاهي سو ان مهل الهي ۽ کائي!

 پر:
هي نظم ڇانڱري ٻير جي ماکي آهي جيڪا الهڻ 
۽ کائڻ الِء گهڻي محنت جي گهرج هوندي آهي. 
البت اها ماکي آهي يا مانارو آهي! ان جو پتو ته 

 اتي پهچڻ کانپوِء پوندو.
 حقيقت هيَء به آهي ته:

منفرد گهاڙيٽي سان ُاڻيل ۽ شعور/الشعور جي 
وهڪري جي نديَء جهڙي هن نظم جي احساساتي 
ڪائنات کي ماڻڻ ۽ محفوظ ٿيڻ الِء پڙهندڙ کي 

پنهنجي تصور جي سگهه تي ٻيڻو زور ڏيڻو ٿو 
 ”پوي

جيئن سڳنڌون بوتلون ڀڃي پنهنجي پنهنجي گل 
 ۾ سمائجي ُچڪيون

اتهاس جي بالڪنيَء تي وقت آرسي ٿي بيهي 
 رهيو

نينگر جي ڪڻڪ رنگي بدن ۾ تمنائن جا 
 رنگبرنگي پاڇا.

 ڀنڀور سسئي جي اکين تي پنبڙيون ٿي ويڙهيل هو.
 سرون ڀتين مان نڪري مٽي ۾ موٽي ُچڪيون.

پنا ڪتابن مان نڪري مشينن مان ٿيندا، وڻن جي 
 ڪاٺين ۾ ليٽي ُچڪا.

 نظريا ڪڏهن نه ڪڏهن اداس ته ٿيڻا ئي هوندا آهن.
 چنڊ اڀ جي ڪرائيَء ۾ ٽٽل چوڙي جيئن

نلڪي جي پاڻيَء مان تاريخ جو رنگ ڳڙي رهيو 
 آهي.

جهڙيون سٽون پڙهندي ماڻهوَء کي هونَء ئي 
رهڻو ٿو  Alertشعوري سطح تي مڪمل سجاڳ ۽ 

پوي! تڏهن ئي هو تصور تي زور ڏئي نظم سان گڏ 
هلي سگهي ٿو. ان پڙهندڙ جي مٿان تشريحن جو 

 بار اضافي ثابت ٿئي ٿو.
مزمل جو هي سنڌي ادب جو شايد طويل نظم آهي 
جيڪو پنهنجي اڻت ۾ نئون ۽ موضوعاتي حوالي 

نظم آهي،  Multi Dimentionalکان گهڻ رخو 
جنهن جي سمورن رخن جو ڪنهن هڪ مضمون ۾ 
احاطو ڪرڻ سو به هڪ غير نقاد ۽  فڪشن جي 
ليکڪ طور منهنجي الِء ممڪن ناهي اها ذميواري 
گهڻ پڙهئي، گهڻ ڪڙهئي، پر ڪنهن ايماندار نقاد 
کي نڀائڻ گهرجي. هن نظم ۾ تعريف ۽ تنقيد الِء 
ڪافي ساري گنجائش موجود آهي. هي نظم 

 لکندڙ/پڙهندڙن کان ڪافي ڪجهه لهڻي ٿو.
هي نظم ڪٿي نغمگي، نظمگي ۽ آبشار جهڙي 
سرلتا سان خوابن خيالن استعارن، تصورن جي لڙيَء 
۾ پويل تخليقت جي معراج کي ڇهندڙ ٿو ڀاسي ته 

ڪٿي رڳو، هتان ُهتان گڏ ڪيل حوالن، ڳالهين، 
 واقعن ۽ خبرن جي کچڻي ٿو محسوس ٿئي!

ڪٿي ٻوليَء جي تهه داريَء ۽ ڪالسيڪل 
ُچستاڪيَء سان ماالمال ته ڪٿي ڪنهن عامياڻي 
مضمون جهڙي ٻولي، ڪٿي شاعراڻي ٻولي ته 
ڪٿي بنهه غير شاعراڻي! پر بهرحال هي ڌيان 
ڇڪائيندڙ نظم آهي. ڪوبه سٺو پڙهندڙ نظم کي 
اڇاترو نه وٺندو. هي نظم پڙهندڙ کي پاڻ وٽ ۽ 
پنهنجي پاڻ ۾ محو رکڻ جا ڪئي امڪان ٿو 
رکي. مان اڃان به هن نظم جون ڪجهه ُاهي سٽون 
هتي لکڻ جي خواهش پيو محسوس ڪيان جن 

 منهنجي دل کي ڇهيو آهي.
 زندگي فقط ُجڙڻ جو نانُء ناهي 

 ٽٽڻ وڇڙڻ به زندگي آهي
 موت به زندگيَء جو حصو آهي

 ڇو ته سواِء زندگيَء جي ٻيو ڪجهه به ناهي
ُمرڪ جي ڪاغذ کي ڦاٽڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو 

 آهي؟
هي وقت  Audienceڳاِء هيَء ڪائنات تنهنجي 

 تنهنجي آرڪسٽرا
 تخيل تي ڪو ٽيڪس ڪونهي،

 پيار جي ڪا ايڪسپائري ڊيٽ ناهي هوندي،
 سپنن جو ڪو بل نه ايندو آهي.

 رات جي واديَء ۾ سالن جون ڪهاڻيون
 ٽپ ٽپ ٿي وهڻ لڳيون

 )ٽپ ٽپ ٿي شيون ٽمنديون آهن(
 عورت ڪائنات جي ُڪک آهي

 تو ۾ آئون اڌورو،
 مون ۾ تون اڌوري،

 ٻيهر ملياسين،
 جيون مڪمل ٿي ويو

۽ هتي پهچي لڳي ٿو منهنجو هي آرٽيڪل 
 پنهنجي اڻ مڪلمتا ۾ مڪمل ٿي ويو آهي.

*** 

 



ين     | 15همرسي ماهوار مئگز

 

حامد علي خانائي جي ادبي  
خااادماااتااان ۾ هاااڪ ڪاااتااااب 

ساااااااناااااااڌ مسااااااالااااااام ادباااااااي “ 
سوسائٽيَء جون علاماي ادباي 

جائزي هاياٺ رهاياو ”  خدمتون
آهي، جنهن ۾ ماحاقاق ساناڌ 
جي مختلف تارياخ سااز شاخاصاياتان جاي عالاماي ۽ 
ادبي ڪاارناامان کاان اساان کاي واقاف ڪاراياو آهاي 
انهن ۾ ساناڌي ادب جاي هاڪ ماعاروف ۽ مشاهاور 
شخصيت ماوالناا عابادالاواحاد ساناڌي باابات باه ڄااڻ 

سنڌ جي سار زمايان “ ڏني آهي ان بابت لکي ٿو ته: 
هر دور ۽ هار زمااناي ۾ اهاڙا بالاناد پااياي جاا عاالام، 
اديب ۽ شاعر پايادا ڪاياا آهان، جان جاي عالاماي ۽ 
ادبي ڪارنامن سان سناڌ جاي تاارياخ جاا بااب ڀارياا 
پيا آهن. اتر سنڌ جو حصو پڻ سنڌ جي ٻين حصان 
وانگر هميشه کان مردم خاياز خاطاو رهاياو آهاي. اتار 

خاااناادان ساانااڌ جااي عاالاامااي ادبااي، ”  انااڍڙ“ ساانااڌ جااي 
مذهبي ۽ سياسي ڪارنامن جا اڻ مٽ نشاان ڇاڏياا 
آهن. موالنا عبدالواحد سنڌي باه اناهايَء خاانادان جاو 

 )771ع، ص، 7104)خانائي: ” چشم چراغ هو.
موالنا ”ڊاڪٽر حامد علي خانائي وڌيڪ لکي ٿو ته: 

ع ۾ پاناهاناجاي ڳاوٺ 0707عبدالواحد سناڌي سان 
ڀليڏني تعلقي پني عاقل ضالاعاي ساکار ۾ ڄاائاو. ” 

سندس والاد جاو ناالاو عابادالاوارا عارف وارا ڏناو 
ع تاي پااڪساتاان جاي 0762نومبر  02انڍڙ هو... 

“ نائايان زنادگاي” آبادڪاريَء واري وزارت طارفاان 
نالي پندرهن روز ُبليٽن جاري ٿاي. فضال الاحاق 
قريشي ان جو ايڊيٽر ۽ موالنا عبدالواحد سنڌي 

ع ۾ 0721اسسٽنٽ ايڊيٽر مقرر ٿيا. جاناوري 
انهيَء ساڳئي ُبليٽن کي ماهوار ادباي رساالاو 
بااڻااايااو ويااو ۽ ان کااي وزارت اطااالعااات ۽ 
نشاارياااات جاااي سااپااارد ڪاااياااو وياااو. ماااوالناااا 
عبدالواحد سنڌي ان جاو بااقااعادي اياڊياٽار 

ع ڪاراچايَء 0722جاناوري  0مقرر ٿيو... موالنا 
ع، ص، ص، 7104)خاااانااائااي: “  ۾ وفااات ڪاائااي.

771 ،770( 
اهڙيَء طرح ڊاڪٽار حااماد عالاي، ماوالناا عابادالاواحاد 
سنڌيَء جي ادبي خادماتان جاو تاعاارف پاياش ڪاياو 
آهااي ۽ پااياار حسااام الاادياان راشاادي، غااالم مااحاامااد 
شاهواڻي، غالم نبي مياماڻ، ُماناشاي عابادالشاڪاور، 
رحااياام بااخااش مااياامااڻ، مسااز عااباادالاارزاق مااغاال جااي 

ماخااتااصاار سااواناح ۽ عاالاامااي ادباي ڪااارگااذارياان کااي 
متعارف ڪرايو آهي ۽ انهن عظيم شخصيتن جاي 
ادبي ڪمن جو اڀياس ڪندي تن کان متاثر به ٿاياو 
آهااي. انااهاان جااي ڇااڏياال ڪاام کااي اڳااتااي وڌيااڪ 
تااحااقاايااق ڪااري پاايااش بااه ڪاايااو آهااي. مااثااال طااور: 

باابات مالاي “  سنڌ جاو شااهانااماو”سندس هڪ مقالو 
ٿو، اِن کان اڳ ۾ جنهان عاالام جاو ان باابات ڪام 
ٿيل هو، سو هو غالم نبي مياماڻ ان باابات ڊاڪاٽار 

پاڻ پنهنجي ڪالم ”حامد علي خانائي لکي ٿو ته: 
تااخاالااص اسااتااعاامااال ڪااناادو هااو. ُهاان “  پااياااسااي” ۾ 

ع ۾ هاازهااائااياانااس ماايااار 0702
علي خان جاي حساااااااان 

مشااااااااهااااااااور 
ساااااناااااڌ جاااااي ” تصاااااناااااياااااف 

کي مرتب )ايڊٽ( ڪاياو ۽ ان تاي ”  شاهنامي
عالماڻي انداز ۾ مقدمو ۽ ان سان گڏ شرح پڻ تيار 

“ ساناڌ مسالام ادباي ساوساائاٽاي” ڪئي، جنهن کاي 
 )772ع، ص، 7104)خانائي: “ طرفان ڇپايو ويو.

ڊاڪٽر حامد علي خانائي جي تاحاقاياق جاو سالاسالاو 

هڪ معياري شڪل جو ڏيک ڏئي ٿو. ڇاڪااڻ جاو 
انهن عظيم شخصيتن جي علاماي، ادباي، سايااساي 
ثاقااافااتااي خاادمااتاان سااان گااڏ سااناادن تصااوياارون پاايااش 
ڪيون آهن. جيئن مٿي غالم نبي ميمڻ جو ذڪار 
ڪيو اٿم. ڊاڪٽر حامد علي خانائي ان جي تصاويار 
سان گڏ تعاارف پاياش ڪاياو آهاي. وڌياڪ ڪاتااب 

جي فوٽ ناوٽ ۾ لاکاي ٿاو  774جي صفحي نمبر 
هزهائينس مير حسن علي ٽالپر سنڌ جي آخري ” ته: 

ع 0260تاجدار مير نصير خان ٽالپر جاو فارزناد هاو. 
۾ مياڻيَء جي جنگ ۾ سنڌ جي ٽالپر گهراڻي جي 
حاڪاومات جااي خااتامااي کااناپاوِء اناگاريازن ساناڌ جااي 
ٽالپرن کي ُپوني ۽ ڪالاڪاتاي ۾ قاياد رکاياو. مايار 
حسن علي خان پڻ پاناهاناجاي گاهاراڻان جاي امايارن 
سان گڏ ڪلڪاتاي ۾ باناد رهاياو. 

ع ڌاري ُاتااان آزاد ٿااي، 0240سان 
پناهاناجاي وطان ساناڌ ماوٽاي آياو ۽ 
پناهاناجاي ابااڻاي شاهار حايادرآبااد ۾ 
اچي رهيو. سنڌي شاعريَء ۾ سندس 
اساتاااد آخااونااد مااحاامااد قاااساام هاااالئااي، 

هئا. ميار “  گدا” سيد غالم محمد شاھ 
صاحب ساناڌي زباان ۾ غازل، ساالم ۽ 
قصااياادا چاايااا آهاان، پاار سااناادس عاالاامااي 

آهااي. مااياار “  شاااهاانااامااه ساانااڌ” شاااهااڪااار 
صاحب پنهنجاي هان ڪاتااب ۾ فاردوساي 

جو اهاو سااڳاياو اناداز قاائام “  شاهنامه” واري 
رکيو آهي. ُهن انهيَء شاهنامي ۾ ڪلهاوڙن 
۽ ٽاالاپارن جاي جاناگ نااماي جاو ذڪار ڪايااو 

 )72ع، ص، 7104)خانائي: “ آهي.
ڊاڪٽر حامد علي خااناائاي جاون جاياڪاي ادباي 
شاهڪاار تصانايافاون مالان ٿاياون تان ۾ سانادس 
تحقيق جو انداز ۽ جذبو ٻائاي ناظار اچان ٿاا اهاڙو 
جااذبااو ۽ تااحااقاايااق جااو طااريااقاايااڪااار سااناادس هااڪ 

مان مالاي ٿاو اناهايَء ماان “  تاريخ نصرپور”تصنيف 
ڪي مثال پيش ڪريون ٿا. ماذڪاوره ڪاتااب جاي 
ڏهاان ئااي باااباان ۾ نصاارپااور جااي تاااريااخ، جاااگاارافااي، 
علمي، ادبي، سماجي، ثقافتي، معاشي ۽ معاشرتاي 
تاريخ کي ماوتايان جاي لاڙهاي ۾ پاوئاي خاوبصاورت 
باڻااائااي پايااش ڪااياو آهااي، جااناهاان کااي پااڙهااڻ سااان 
پڙهندڙن ۾ دلچاساپاي پايادا ٿائاي ٿاي. ڇااڪااڻ جاو 
سندس تحقيق ۽ تنقيد جي هاڪ مانافارد اناداز ساان 
ڪتاب کي مڪمل ڪيو آهي. ڊاڪٽر حااماد عالاي 

 
 ڊاڪٽر

 ڊاڪءرُقريشيُح مدُعليُخ ن ئي
 سنڌُجوُن مي روُحمققُ۽ُنق دُ

  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 ڊاڪٽر ذوالفقار 
 علي جلباڻي

ع(1404م رچ00ُُع0020ُُُجنوري40ُُ) )حصوُٽيون(  
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نصرپور شهر جي آبااد ٿاياڻ جاي بااري ”هڪ عنوان 
اڪااثاار مااورر ۽ تاااريااخاادان غاالااط ” ۾ لااکااي ٿااو تااه: 

فهمي جو شڪار ٿي هن شاهار جاي آبااد ٿاياڻ جاي 
ڏس ۾ الاڳ الاڳ ناظارياا ۽ راياا باياان ڪاياا آهان، 
جاااناااهاااناااڪاااري هااان شاااهااار جاااي وجاااود ۾ اچاااڻ الِء 
ماااناااجاااهاااائااايااانااادڙ ڳاااالاااهاااياااون باااياااان ڪاااياااون وياااون 

 )22ع، ص، 7106)خانائي: “ آهن.
 جائزو: 

ڊاڪٽر حامد علي خانائي هڪ ماحاقاق ۽ ناقااد جاي 
حيثيت سان پاناهاناجاي ماوضاوعان ۾ اڳ ۾ پاياش 
ڪايال تاحاقاياق جاو جاائازو وٺاي، ان کااناپاوِء جاياڪااا 
تااحااقاايااق پاايااش ڪاائااي ۽ جاان ڳااالااهااياان جااو خااال 
محسوس ڪيائين تان ماناجاهاائايانادڙ ڳاالاهايان کاي 
حوالن ۽ مثالن جي روشنيَء ۾ پرکاي ڇاناڊي ڇااڻاي 
ان جي ازالي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته 
جيئن ايندڙ نسل انهن غلطين کي ٻيهر نه ورجائي، 

جااي “  تاااريااخ نصاارپااور” ڊاڪاٽاار حااامااد عاالااي خااانااائااي 
حاشيي ۾ اڳ ۾ لکيل ڪتابن ۽ مورخان ايالائاياٽ 

جاي مصاناف عاالماه اباوالافاضال جاي “  آئين اڪبري” 
ڪم کاي سااماهاون رکاي درساتاگاياون ڪاري ٿاو ۽ 

جااي  22۽  24مااذڪااوره ڪااتاااب جااي صاافااحااي 
تااعاالاايااقااات ۾ ڪاايااتاارن ئااي حااوالاان جااي 

روشاانااي ۾ اڳ ۾ پاايااش ڪااياال 
ڳااالااهاايااان کااي ماااخااتاالاااف 

ڪتابان ۽ رساالان 
مااان انااهاان 

کااااااااااي 
بااااحااااث 

هاااااااايااااااااٺ 
آڻااااااااااااااااااااااااااااي 

ڪااتاااب کااي 
دلچسپ باڻااياو 

ويو آهي. ڪتاب 
نصرپور جاي تاارياخ 

۽ ادب باااابااات هاااڪ 
وڏو ذخااااااياااااارو آهااااااي، 

جيڪو ڊاڪٽر حامد علي 
خااانااائااي جااي باادولاات ظاااهاار 

ٿيو آهي. اهڙو تارياخاي ڪام 
اڄ تائين ڪاناهان باه ماحاقاق ۽ 

مورر کان ناه ٿاي ساگاهاياو آهاي. 
ساامااورو ڪااتاااب عاالاامااي، ادبااي ۽ 

سماجي لڳ الڳاپن کاي ظااهار ڪارڻ 
جو هڪ مجموعو آهي. قاديام دور جاي 

تااهااذياابااي ۽ تااماادنااي حااالااتاان کااان ويااناادي 
موجوده دور جي ادب ۽ ثقافت جي تاريخ کي اجااگار 
ڪرڻ تي محقق کيرون لاهاڻاي. ڊاڪاٽار حااماد عالاي 
خانائي جي تحقيق ۽ ترتيب ۾ مقدما وڏي اهمايات 

ُفتاوحاات ”رکندڙ آهن. مثال طور: هڪ ڪتاب آهي 
جاناهان جاو ساناڌياڪاار آهاي، ڊاڪاٽار “  فيروز شااهاي

عبدالرسول قادري ۽ هن ڪتاب جاو تاالاياف ڪانادڙ 

ع(. 0022-ع0017آهي، سلطان فيروز شاھ ُتغالاق )
هن ڪتاب جو مقادماو ڊاڪاٽار حااماد عالاي خااناائاي 
لکيو آهي، هن مقدمي ۾ حاشيا ۽ تاعالاياقاات ڏنال 
آهن، جنهن جي جائزي وٺڻ دوران اها ڳالهه سامهون 
اچي ٿي ته ڊاڪٽار حااماد عالاي خااناائاي هاڪ قاابال 
مقدما نگار هو ۽ ُهو پوري طرح هن فان کاان واقاف 
هو، تنهنڪري پنهنجي وسيع مطالعي سان يارنهان 
صفحن جو مقدمو سندس مطالعي جي گواهي پيش 

 ڪري ٿو.
 تاريخ نويس:

دراصاال ” قاريشاي حااماد عالاي خاانااائاي چاوي ٿاو تاه: 
“ مهراڻ”سنڌي ادبي بورڊ پاران جڏهن ٽماهي رسالو 

نڪرڻ شروع ٿيو ته ان ۾ پير حسام الديان راشادي 
۽ ٻين برک مورخن جي ڇپيل مقالن مون کاي ڏاڍو 
متاثر ڪيو. ان کان اڳ ۾ مون کاي رحاياماداد خاان 
موالئي شيادائايَء جاي تاوارياخ ۽ تاحاقاياقاي لاکاڻايان 
متاثر ڪيو. اهڙيَء طرح مون ۾ لکڻ جو شوق پيادا 

 )02ع، ص، 7100)هيسباڻي: “ ٿيو.
قريشي حامد علي خانائاي چاوي ٿاو تاه: 

تواريخ جناهان دور ساان واساطاو ” 
رکندي آهي، اهاا ُان 

دور جاااااااو 

آئاااياااناااو 
هاااااونااااادي آهاااااي. 

جاااهاااڙي طااارح آئاااياااناااي ۾ 
شڪل شباهت ڏسي نقص ُدور ڪبا آهان 
تيئن تواريخ جي آئيني ۾ جهاتي پائاي الڳااپايال 
دور جون ڪوتاهيون ڏسبيون آهن ۽ انهن جو عاالج 
سوچبو آهي. سياسي، تهذيبي، تمدني ۽ معاشرتي 
لحاظ کان ڪنهن دور ۾ ڇاا وهاياو واپارياو، ان ڄااڻ 

ع، ص، 7100)هاياسابااڻاي: “  کي تاريخ چئباو آهاي.
71( 

جيئان تاه قاريشاي حااماد عالاي خااناائاي تاارياخ رقام 
ڪرڻ ۽ ان جاي لاوازماات کاان پاوري طارح واقافايات 

رکنادڙ عاالام هاو. ان تاي ادراڪ حااصال رهاياس ان 
تاريخي تبحار ڪاري تاارياخ ۾ ماواد ۽ عاناوان جاي 
چونڊ ۽ سندس تحقيقي مقالن مان جياڪاو ناتاياجاو 
حااصاال ڪااياائااياان تاان کااي سانااڌ جااي اڪاثاار تاااريااخ 
نويسن ڏاڍو ساراهيو آهاي. ڇااڪااڻ جاو هاو هارهاڪ 
پاهاالااو چااٽاو ڪااري پااياش ڪااناادو رهايااو آهااي. راقاام 
الحروف جڏهن سندس تاريخ تاي لاکايال ماقاالان جاو 
اڀياس ڪيو ته ان ۾ ُهاو هارهاڪ ماقاالاي جاي لاکاڻ 
وقت ڪيتارائاي مااخاذ اساتاعاماال ڪاري، ُاناهان جاي 
روشني ۾ جامع نماوناي ماعالاوماات ڏيائاي ماخاتالاف 

 رخن کان اهم ڄاڻ  کي پيش ڪري ٿو.
ڊاڪٽر قريشي حامد علي خانائي، ڊاڪٽر عمر دائود 

ع کاان تاارياخ جاي 0740پوٽاي جاي چاوڻ تاي سان 
ع تاائايان 7101طرف ڌيان ڏنو ۽ اهاو سالاسالاو سان 

تاريخ سان گڏ تنقيد، علم ادب ۽ عاام ماعالاوماات 
تي ساتارهان ڪاتااب  ڪاياتارائاي ماقااال ۽ مضاماون 
لکيا. انهيَء تاارياخاي ڪام جاي اباتادا روزاناي 

اخاباار کاان ٿاي. ان وقات اخاباار جاو “  عبرت” 
ايڊيٽر شيخ علي محمد هو جنهن جي نظر 
هيٺ مضمون ڇپياو. تاناهان کااناپاوِء پايار 
صاحب سان هن جي ويجهڙائي ٿاي ۽ 
ٻااي طاارف تااحااقاايااق جااي جااائاازي ۾ 
مااعاالااومااات ماالااي ٿااي تااه قااريشااي 
حاامااد عاالااي جااي چاااچااي قاااضااي 
غالم نبي قاريشاي ۽ سانادس 
والااد ماايااان مااحاامااد يااعااقااوب 

قريشي جاا ماوالناا “ صابر” 
غاااالم ماااحاااماااد گاااراماااي 
مااارحاااوم سااااان ساااٺااااا 
الڳااااااپاااااا هااااائاااااا، ان 
ڪااااااري مااااااوالنااااااا 
گرامي، قاريشاي 
حااااماااد عااالاااي 
کي ٽمااهاي 
رسااااااااالااااااااي 

الِء “  مااهااراڻ” 
ادباااي، تاااناااقااايااادي ۽ 
تاااريااخااي مضاامااون مااوڪاالااڻ 
الِء آماده ڪياو. ُان کااناپاوِء قاريشاي 

۾  0نامابار “  ماهاراڻ” حامد علي جي رسالي 
جاي عاناوان ساان “  ڪاوٽاڙي ڪابايار” پهريون ماقاالاو 

شايع ٿيو. انهيَء کانپوِء وقت بوقت ٽامااهاي رساالاي 
۾ باقاعدي مقالي لکڻ جو سلاسالاو شاروع “  مهراڻ” 

ع تاائايان 7111ٿيو. اسان جي تحقيق مطااباق سان 
 ڪل ستيتاليھ مقاال شايع ٿيا. 

ڊاڪاٽار حااماد عالااي خاانااائاي جاي لااکاياال تااريااخ جااا 
موضوع، سورما ڪي باادشااھ ياا امايار ڪاوناه آهان 
عاالاام وارا، عااقاال وارا، حااڪااياام ۽ طااباايااب، ماافااڪاار، 
مذهبي عالم، استاد ۽ سناڌ جاا اهاي مااڳ ماڪاان 
جتي علم ۽ شعور جا چرچا ۽ ڳالهيون هيون، انهن 
کاي ئاي پاناهاناجاي ذهان جاي خاوراڪ ساماجاهاي ان 
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طرف ڌياان ڌرياو. ڇااڪااڻ جاو قاريشاي حااماد عالاي 
خانائي تي پروفيسر ڊاڪٽر نبي باخاش خاان بالاوچ، 
سيد حسام الدين شاھ راشدي، موالنا غالم محماد 
گرامي، رحيمداد خان ماوالئاي شايادائاي ۽ پاروفاياسار 
عبداهلل خان مگسي جو تمام گهرو اثار هاو ۽ ٻائاي 
طرف دنيا جي مڃيال وڏن ماورخان جاي تصانايافاات 
جي گهري مطالعي ڪري فاڪاري ساوچ پايادا ٿاي، 
جنهن ڪري سندس تاريخ جي موضاوعان ۾ تاارياخ 
جي خدمتن ۾ تاريخ جي رر مقرر ڪرڻ ۾ ڀڙ ناظار 
اچي ٿو. سندس موضوعن جي چونڊ جي جائزي مان 
سند ۽ صداقت جا اصول نظر اچان ٿاا تاه وري ٻائاي 
طرف سنڌ جي تاريخ جاي پساماناظار ۽ مااحاول جاي 
صحيح معلومات ڏيڻ جي هر ڪوشش ڪئي آهاي 
۽ واقعن جي مطابقت سمجهڻ الِء ڪن واقعان کاي 
نمايان ڪري زياده کان زياده مثالن، دليلن ۽ احوالن 
کان مدد حاصل ڪري فائدو حاصل ڪيو ويو آهي، 
انااهاايَء الِء سااناادس جاافاااڪشااي ڏٺااي وئااي آهااي. 

تاااريااخااي مااواد ۽ ماااخااذن تااائااياان پااهااچ حاااصاال 
ڪري، ان مواد ۾ مڪتوبن، َسنُدن ۽ 
ٻين ذريعن کي آڏو آڻي پاراڻاي وقات 

جاي ڪاااغاذن جااي جاااچ پاڙتااال ڪااري 
نتيجن حاصل ڪارڻ الِء ماحاتااط اناداز 

۾ پااراڻااي دور جااي عاالاامااي خاااناادان جااا 
سوانح ُشجرا ۽ اناهان جاي عالاماي ۽ ادباي 

ڪم جو احاطو ڪري نتياجاا حااصال ڪاياا 
 آهن.

دنايااا ۾ جااياڪااي باه تاارقاي يااافاتااه، ماهااذب ۽ 
تمدن ڀريون ٻوليون آهن، تن سڀاناي جاي عالام 

۽ ادب جي ابتدا اڪثر ڪري نظم کان ئاي ٿاي 
آهي ۽ نثر پوِء وجود ۾ آياو آهاي. ساناڌي ٻاولايَء 

جي علم ادب ۾ تنظيم جاو ذخايارو قاديام زمااناي 
کان وٺي ڪافي ملي ٿو، ليڪن نظم جي ڀاياٽ ۾ 
نثر جي متعلق ڪو به صحيح ۽ مستند احوال اڃان 
تائين ملي نه سگهيو آهي. انسان پنهنجي زندگيَء 
جي روزمره جي وهنوار ۾ گفتگو ناثار ۾ ئاي ڪاري 
ٿو، ان ڪري اهو الزمي آهي ته قاديام دور ۾ ساناڌ 
ملڪ جو عوام نثر ۾ ئي پنهنجي زندگيَء جاي هار 
وهاانااوار کااي نااباايااريااناادو رهاايااو هااوناادو، پاار وقاات جااي 
انقالبن ۽ ڦيرين گهيرين جي ڪري ان جي صحاياح 
۽ پوري صورت دستياب نه ٿي سگهي آهاي. ساناڌ 
جي قديم دور جو تاريخي احوال گهڻي ڀاڱي زباني 
روايتن ۽ ڏناد ڪاٿاائان جاي صاورت ۾ مالاي ٿاو ۽ 
ڪوبه پورو تصديق وارو احوال ملي نه سگهيو آهاي. 
تارياخ جاي ورقان کاي اٿاالئاڻ ساان اهاا خابار چڱايَء 
طرح سان پوي ٿي ته سنڌ ۾ چار هزار ورهيه اڳ ۾ 
جيڪا ٻولي ۽ رسم الخط رائج هئاا، ان جاو ناماوناو 
موئن جي دڙي مان هٿ آيل ڪاتابان ۽ ماهارن جاي 
لکت مان معلوم ٿئي ٿو، پر هن وقت تائين انهايَء 
پراڻي تحريڪ کي ڪاوباه عاالام صاحاياح ۽ درسات 
نماوناي ۾ پاڙهاي ۽ حال ڪاري، ڪااباه مساتاناد راِء 

 قائم ڪري نه سگهيو آهي.
سنڌي زبان، سنڌ ملڪ جي قديام زباان آهاي ۽ ان 
۾ ضرور شعر شاعريَء سان گڏوگڏ نثار باه وجاود ۾ 
آيو هوندو. عربن جي حملي ڪارڻ کاان اڳ ۾ هان 
ملڪ ۾ هندو برهمڻ حڪومت قائم هئي ۽ عاربان 
جي حملي وقت سنڌ ۾ سنڌي ٻولي رواج ۾ هائاي. 
ساناساڪارت سانادن ماذهاباي ۽ ماقادس زباان هائااي، 
جيڪا سنڌ اندر رائاج هائاي. لاکاڻ پاڙهاڻ باه اناهايَء 
ٻوليَء ۾ ٿيندو هو. عالاماي ۽ ادباي لاحااظ کاان ان 
قاادياام هااناادو دور جااو ادب ڀااڄااناان، ڏنااد ڪااٿااائاان ۽ 
ناٽڪن جي صورت ۾ ملي ٿو، جو نثر ۽ نظم جاي 
شڪل ۾ هو. ان مان اهو صاف ظاهر ٿئي ٿو تاه ان 
هندو دور ۾ باه ناثار هاو ۽ جاياڪاا ساناڌي ٻاولاي ان 

وقت ۾ رائج هئي، اها موجوده سنڌيَء جهڙي 
هاائااي، لاايااڪاان ان جااي صااحاايااح 

صااورت ۽ ساااخاات 
جااااااااااي 

ڪااابااه 
پاااااااااااااروڙ 

ڪااانااه سااگااهااي پااائاااجااااي 
چچنامه ۾ ڪي اهڙا لافاظ ۽ آهاااااااااااااااااااي. 

جمال ملن ٿا، جياڪاي هان وقات جاي ماروج ساناڌي 
زبان ۾ به آهن ليڪن وقت گاذرنادي اڄ اساان کاي 
ان اوائلي دور جو ڪوبه عالاماي ۽ ادباي ذخايارو هاٿ 

 لڳي نه سگهيو آهي.
ٽين ۽ چوٿيان صادي هاجاريَء ۾ جاياڪاي عارب ۽ 
عالم سياح سنڌ ۾ آيا، تن جي احاوالان ۽ تاذڪارن 
مان اهو پوريَء طرح سان معلوم ٿئي ٿو تاه ساناڌي 
زبان، سنڌ ملڪ جي قوماي ۽ مالاڪاي زباان هائاي. 

۾ هن طارح ساان “  ڪتاب الهند” بزرگ بن شهريار 
الور جي هڪ هنادو راجاا ماناصاوره جاي ” لکي ٿو ته: 

مسلمان حاڪم عبداهلل بن عامار هابااري ڏي لاکاي 
موڪليو ته قرآن پاڪ ۽ مذهب اسالم جي عاقايادن 
۽ تااعاالااياام تااي ساانااڌي زبااان ۾ ڪااتاااب لااکاارائااي 
ڏانهنس ماوڪالاي. عاباداهلل هاڪ عاراقاي نسال جاي 
سنڌي عاالام کاان ڪاالم پااڪ تارجاماو ۽ اساالماي 
عااقااياادن ۽ تااعاالااياام تااي ڪااتاااب ساانااڌي ٻااولاايَء ۾ 
ترجمو ڪرائي موڪليا. پهريون ڪتاب ساناڌي ناثار 
۾ ۽ پويون نظم ۾ هو. ان مان صاف ظاهر ٿئي ٿو 
ته چوٿين صدي هجريَء دوران سنڌ ۾ سنڌي نثر به 
نظم سان گڏ موجود هو ۽ اهاو ڪاناهان ناه ڪاناهان 
نموني ۾ لاکاياو باه ويانادو هاو، پار ان ماان اهاا خابار 
پئجي نٿي سگهي ته انهيَء آڳاٽي نثر جي صورت 

 ڪهڙي هئي. 
 حواال: 

( قااريشااي خااانااائااي حااامااد عاالااي ڊاڪااٽاار ساااهااتااي 0( 
پاارڳااڻااي جااو وهاااُئااو سااوانااح حاايااات عاالاامااي ۽ ادبااي 
خاادمااتااون ماارتااب: هاايااسااباااڻااي بشااياار احاامااد )ڇاااپااو 

ع، مطبوعه ساهتي ادبي اڪاياڊماي 7100پهريون(، 
( قريشي حااماد عالاي 0( ايضاً. )7نوابشاھ سنڌ. )

خانائي ڊاڪاٽار ماقااالت خااناائاي )جالاد پاهارياون( 
مرتب: بشير احاماد هاياسابااڻاي )ڇااپاو پاهارياون( 

ع مطبوعه: سنڌي ادبي بورڊ ڄامشاورو. 7114
( ايضااً. )2( ايضاً. )4( ايضاً. )2( ايضاً. )6( 

( قريشي حامد علي خانائاي ڊاڪاٽار ساناڌ 2
مسلم ادبي سوسائٽيَء جاون عالاماي ادباي 
خدمتون تحقاياق ۽ تارتاياب: بشايار احاماد 

ع 7104هاايااسااباااڻااي )ڇاااپااو پااهااريااون( 
ماااطاااباااوعااااه ڊاڪاااٽاااار ايااان. اي بااالااااوچ 
انسااٽاايااٽاايااوٽ آف هاايااريااٽاايااج ريساارچ، 
ثااقااافاات، سااياااحاات ۽ نااوادرات کاااتااو 

( 7حااڪااوماات ساانااڌ پاااڪسااتااان. )
( ايضاااً. )00( ايضاااً. )01ايضاااً. )

( قااريشااي حااامااد 00( ايضاااً. )07
عاالااي خااانااائااي ڊاڪااٽاار تاااريااخ 
نصااااارپاااااور ساااااهاااااياااااڙيااااانااااادڙ ۽ 
ساااانااااواريااااناااادڙ: بشااااياااار احاااامااااد 

ع مطباوعاه: 7106هيسباڻي )ڇاپو پهريون( 
ڊاڪٽر ايان. اي بالاوچ انساٽاياٽاياوٽ آف هايارياٽاياج، 
ريسرچ ثقافت، سياحت ۽ ناوادرات کااتاو حاڪاومات 

 سنڌ.
قريشي حامدعلي خانائي ڊاڪٽار ساناڌ مسالام  )14(

ادبي ساوساائاٽايَء جاون عالاماي ادباي خادماتاون 
تحقيق ۽ ترتيب: بشير احمد هيسباڻي )ڇااپاو 

ع مااطاابااوعااه ڊاڪااٽاار اياان. اي 7104پااهااريااون( 
بلوچ انسٽيٽيوٽ آف هيريٽيج ريسرچ ثقافت، 
سااياااحاات ۽ نااوادرات کاااتااو حااڪااوماات ساانااڌ 

 ( ايضاً. 02پاڪستان. )
 ...)پورو ٿيو(... 
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مان واري جي سنڌ جي 
مٽي جنھن ھر دور ۾ ادب 
سان لڳاُء رکندڙ انسان 
پيدا ڪيا آهن ۽ ھن 
صدي ۾ پيدا ٿيندڙ نئين 
ٽھي جا شاعر، اديب، نثر 
نويس توڙي ڪھاڻيڪار ادب جي نثر ۽ نظم 
ٻنھي پھلوئن کي بھتر کان بھتر بنائڻ الِء پاڻ 

 پتوڙي رهيا آهن.
اڄ جي شاعرن جي فھرست ۾ ناشاد شوڪت 
شنباڻي جو نالو پڻ ملي ٿو. ناشاد ھڪ سٺو 
شاعر آھي پاڻ سنڌي شاعري جي صنفن وائي، 
غزل، بيت توڙي ھائيڪو تي طبع آزمائي ڪندو 
رھي ٿو. سندس شاعراڻا خيال ۽ گھاڙيٽه تمام 
مضبوط ڏسڻ ۾ اچن ٿا، سندس شاعري 

 .پڙھندڙن جو من موهيو وجھي
يقين ڄاڻو ته جڏھن سھڻا خيال لفظن ۾ پوئي 
پيش ڪبا آهن ته اھي سٽون اھي شعر ھڪ 

 .نرالي خوشبو ڏين ٿا
بشمول ناشاد شوڪت شنباڻي جي سنڌي 
شاعري جي ميدان ۾ ُاسرندڙ نئين ٽھي ڏسي 
خوشي ٿئي ٿي ته سنڌ ۾ شاعرن جو ھلڪو 
مضبوط ٿي رهيو آهي ۽ ايندڙ وقت ۾ ادب ۾ 

 .نيون صنفون پڻ متعارف ڪري سگهندو
شاعري ھڪ احساس آھي يا ڏات، انھيَء املھ 
ڏات جو استعمال پنھنجي ديس الِء ڪندڙ شاعر 
کي مٽي ماُء جي جھولي ۾ امرتا ۽ تاريخ ۾ 
سونھرو ناٌء ملي ٿو. ناشاد شوڪت شنباڻي 
پنھنجي ھن ڏات کي ديس ۾ ڇانيل ظلم ۽ 
انڌيري جي ڪارن ڪڪرن تي استعمال ڪندي 

  ھيَء وائي لکي آهي
 ڦُٽِي ٿِـي پِـــِرڀَاَت 

 ِڪيِســين َرَهنِدي َراَت 
 ِويَنَدا ِڏيَنَهن ڏُکن َجا             

 َجــاِڳـي مَــاُروئََڙا پَـيَا
            لُــنَء لــنُء اَنَـــدَر لَاَت 

 ِويَنَدا ِڏيَنَهن ڏُکَن َجا                
 ٿِينَدا نِيَٺ تَه ُسوَجَهرا

 َهر َڪــنَهن وَائِي وَاَت 
 ِويَنَدا ِڏيَنَهن ڏُکَن جا              

 ڌََرتِيَء کِي ُسوَرن مَان
 ِملََنِدي نِـــيَٺ نِـــَجاَت 

 ِويَنَدا ِڏيَنَهن ڏُکَن َجا                
  :۽ پنهنجي حقيقت ڀرئي ھائيڪي ۾ لکي ٿو

 آھي انڌيرو
 هر پاسي آ ظالم جي

 ظلمن جو پيرو
شاعري خيالن کي سھڻن لفظن ۾ پوئي پيش 
ڪرڻ جو نالو آھي ۽ خيال ھر وقت ھڪجھڙا 
ناھن ھوندا ڪڏھن دل پرين جي پاڇي ۾ ھوندي 
آھي ته ڪڏھن وري دلڙي يادن جي ساگر سان 
ٽڪر کائي ٿي، ناشاد يادن جي ساگر سان ٽڪر 

 کائيندي وائي لکي ٿو ته:
 ٻُـــوٽيم جـــيئن اکــيون
 يــادون ســـــڀ ٻــکيون

 گهاوَ پراڻا پيا کُلي
 تنهنــــجي يـــادن ســان

 ڏســي شفــــق رنگيون
 گهاوَ پراڻا پيا کُلي

 راتيون يـاد اچي ويون
ســـيَء سيـــاٽي 

 جـــون
 گهاوَ پراڻا پيا کُلي

۽ ٻئي ھائيڪو ۾ لکي 
 ٿو ته:

 يادن جو ديرو
 منهنجي من ۾ آ سدا

 دردن جو گهيرو
شاعريَء ۾ سونھن جي ساراهه، 
ساڀيان ۽ ھر پھلو اچي ٿو. 

سونھن قدرت جي حسين 
منظرن جي ھجي يا ڪنھن چنڊ 

جھڙي چھري جي. سونھن ته سونھن آھي ۽ 
شاعر به سونھن کي خوبصورتيَء سان ئي بيان 
ڪندو آھي. لکيل سونھن به ڪاڳر تي خوشبو 
وکيريندي آھي ناشاد ڪنھن چھري جي سونھن 

 :تي ھي غزل لکي ٿو ته
 شخص آ هــڪڙو شـباب جهڙو

 اکـــين ۾ سانڍيل خـواب جهڙو
 پڙهي پڙهي سڀ ٿڪي پيا ِهن
 قـــصو آ جيـــون ڪتاب جهڙو

  ڪٿ رهي آ حسرتسوال جي 
آ بيـــٺو ســـڄڻ 

جـــواب 
 جهڙو
شاعر 

ھڪ 

ڪامريڊ 
جنھن جو آھي 

ناانصافي خون ھر 
پئي تي ٽھڪي 

ايئن  .ٿو
ئي 

 

 ناشاد شوڪت شنباڻي خوبصورت تخليقڪار

  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 عظيم شر
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انسانيت جو خون وهائيندڙ سماج ۽ ان جا ُڪڌا 
رواج ڏسي ناشاد جو خون به ٽھڪي پئي ٿو 

  ڏک وچان ھي وائي لکي ٿو ته  ۽
 پنهنــجو هيُء سماج

 نٿو چاهي روشني
 روز وڙهـــن ٿا پاڻ ۾

 ُڪـــڌو هـــيُء رواج
 نٿو چاهي روشني

 ناهن طرف تعليم ڏي
 وارو ڏاج  اونــــداھ

 نٿو چاهي روشني
 ُظلم پيا وڌندا وڃن

 جو راڄ  خاموشيُء
 نٿو چاهي روشني

سنڌ جي وڏي ۾ وڏي شاعر شاهه عبداللطيف 
ڀٽائي رحه جيڪو سنڌ ڇا، پر پوري دنيا پوري 
عالم جو عظيم شاعر ٿي گذريو آھي. ناشاد، 

ڀٽائي رحه کي ڀيٽا ۾ سائين عبداللطيف 
  ٿو ته: ھي دوها لکي 

سائــين ڀٽ جـــا 
بيتن ۾ اهڙو تنهنـــجي 

 اُتساھ
جـــن ۾ آھي راھ حــقيقت 

 جن ۾ سڀ جو ساھ
گـهوٽ ڀــٽائي 

ســـنڌ 

 سمـوري توکي پئي ساري
 هر هڪ هاري پنهنجي سنڌ الِء لــڙڪ پيـو هاري
 سهــڻي شـــاھ رســـالي ۾ آ امن ســــندي وائي

 ڪين ختم سا ٿيندي ڪڏهن جا ڀـٽ ڌڻي ڳائي
تانگھ جو تاُء محسوس ڪندي پيارو ناشاد 
شاعري جي سٽن ۾ پنھنجو اھو احساس ڏيندي 

 ھڪ سھڻو ھائيڪو لکي پيو ته: 
 ڏاڍي آھي تانگھ

 منهنجي من ۾ او پرين
 صبح توڙي سانجھ

  يا
 تنهنجي راھ ڏسڻ

 ڇڏيان ڪيئن او ڍوليا
 سانجهين کان ته پڇڻ

استاد اھا واحد شخصيت ھوندي جنھن جي 
شفقت ۾ رھندي انسان لکڻ پڙھڻ کان ويندي 
جيئڻ جو ڍنگ ڳالھائڻ ٻولهائڻ ۽ ڪافي شيون 
سکي ٿو. استاد ھڪ شاگرد الِء ماُء جيان 
مشڪالت سان منھن ۽ پيُء جي پورھئي جيان 
قلمي پورهيو ڪري شاگرد کي اڳتي هلڻ 
سيکاري ٿو. ناشاد پنھنجي ادبي استاد سنڌ جي 
ھڪ وڏي نالي واري ڀلوڙ شاعر سائين وسيم 

 سومرو الِء ھيٺيون ھائيڪو پيش ڪري ٿو ته: 
 نٽــھڻ اُس ۾ ڄڻ

 تنهنجي ڇانَو وسيم
 الِء گھاٽو وڻ  مون

۽ پنهنجي هڪ ٻئي وائيَء ۾ پنهنجي ادبي 
 استاد کي ڀيٽا ڏيندي لکي ٿو: 

 شـاعــــريَء جـو رنــگ آ
 محبتـــن جـــــو انــگ آ
 تنهنجي شاعريَء ۾ وسيم

 خوبصـــورت خـــوب تر   
 ڪهڪــشان جو سنگ آ

 تنهنجي شاعريَء ۾ وسيم
 ڄـــڻ ته ســڏ ميهار جو
 ڄــڻ سسئي جو ونگ آ

 تنهنجي شاعريَء ۾ وسيم
شاعر ھر ڪنھن جي ڏک ۾ شريڪ ٿيندڙ فرد، 
قومن جو ترجمان ۽ ھر سوڳواري تي اکڙين مان 
لڙڪ الڙيندي نوحه خواني ڪندڙ فرد ٿئي ٿو. 
ھن سال جي ڊگھين بارشن سبب دنيا سان 
گڏوگڏ سنڌ جي ماڻھن جا به جاني توڙي مالي 
نقصان ٿيا، جن جو ھڏڏوکي ٿيندي ناشاد ھي 

 وائي لکي ٿو ته:
 چوڌاري پاڻِي

 لُڙهيا ٿاڪ رهڻ جا
 نيڻين نير وهن پيا

 هر دل ٿي ساڻِي
 لُڙهيا ٿاڪ رهڻ جا

 بادل اهڙا برسيا
 اک اک نماڻِي

 لُڙهيا ٿاڪ رهڻ جا
  سڏڪا پيا ٿڪجي سڀئي

 هر دک ڪهاڻِي،
 لُڙهيا ٿاڪ رهڻ جا
 جيجل ٻچڙن سان آ،

 ڳوڙهن ٿي هاڻِي،
 .لُڙهيا ٿاڪ رهڻ جا

من جي محبوب پياري دوست شوڪت شنباڻي 
جي شاعري پڙھندي اھو يقين ٿئي ٿو ته ھي 
دوست ايئن ئي ادبي ميدان ۾ سرگرم رهيو ته 
ھڪ ڏينهن سنڌ جي ناميارن شاعرن جي 
فھرست ۾ سندس نالو ضرور ڳڻيو ويندو. ھن 
دوست وٽ لفظن جا اڻکٽ موتي، سھڻا خيال 
موجود آھن. پاڻ شاعري جو سٽاُء به خوبصورت 
ڪري پيو سندس ڏات ۽ ڏاھپ کي هماليه جي 
اوچائين سان ڀيٽي سگهجي ٿو. رب پاڪ 
کيس سدا آباد رکي ۽ اسان سڀني کي سندس 
ڏات مان ٻول پڙھڻ الِء ملندا رھن ۽ سنڌي 
ٻولي جي زندہ ھجڻ جو ثبوت ناشاد جي 

  شاعري پڻ آھي.
*** 
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ان طرح ھڪ گھر ۾ خانداني 
مسئلن ۽ معاملن جي 
عڪاسي ڪندي ڪٽنب جي 
ٻين اھم ۽ بنيادي فردن، 
ڀاڄائي ۽ ڏير جي ڳالھ ٻولھ 
کي به رچناتي رنگ ۾ سيد 

 مرتضٰي ڏاڏاھي ھن طرح پيش ڪري ٿو:
 -ڀاڄائي

 وکُوائيُم نُڀيُک ئني،ُواپسُپيسوُڪونهُورائني،
 ڪوڙاُليک ُروزُٻڌائي،ُھرُدمُجھڳُجھڳُجھيڙوُالئني،

 ڏاھوُٿيُڪر،ُڏيرُخي ل،
 ڪھڙوُٿيندو،ُگھرُجوُح ل،

 -ڏير
 ابت ُسبت ُڪرُنهُسوال،

 ڀ ڀيُپنھنجوُگھرُسنڀ ل،
 -ڀاڄائي

واھُجوُمونُکيُملئنيُڏير،ُپ ڻُسڏائنيُ
 سواُسري،

مونُريَ ُآخرُپڇندئيُڪري،ُمونُ
 س نُرکيوُوتنيُوير،

 اھڙاُھوندئيُجيُافع ل،
 ڪھڙوُٿيندوُگھرُجوُح ل،

 -ڏير
واھُجيُتونُڀ ڄ ئيُآھني،ُويڙھُ

 ڪن ُپلُوانديُن ھني،
صبحُس جنھيُمونُکيُس ھني،ُمنھنجوُُ

 ويٺيُمٿوُک ئنيُ،
 وڦلنيُپئيُآلُ۽ُچ ل،
 ڀ ڀيُپنھنجوُگھرُسنڀ ل.

جيئن ته ڏير 
ڀاڄائي 

به 

ھڪ ڪٽنب جو حصو ھجن ٿا ۽ انھن به اڪثر ُھڻ ُکڻ 
ٿيندي رھندي آھي ۽ وري پاڻ ۾ پرچي به پوندا آھن ۽ 
اھو سلسلو ھلندو رھندو آھي ۽ سندن سرچاُء ڪجھ ھن 

 طرح ٿيندو آھي:
 -ڏير

 ڀ ڀيُمونُکيُڪنيُڏک ئي،ُمونُکيُتوُلئهُعزتُآھي،
 ڌاميُڌوميُڳ ئيُوڄ ئي،ُڀ ڀيُمونُکيُتونُپرڻ ئي،

 آھي نُبلڪلُم نُبيح ل،
 ڀ ڀيُپنھنجوُگھرُسنڀ ل،

 -ڀاڄائي
برابر،  عزتُڪرُتونُمنھنجيُآخر،ُآھي نُتنھنجيُم  ُ 
تنھنجيُڪنوارُلئهُتنھنجيُخ طرُورمتُڪپڙاُگنديون،ُ

 زيور
 چوڙيون،ُمنڊيون،ُنٿ،ُڪٺم ل،

 ڪھڙوُٿيندوُگھرُجوُح ل،
 -ڏير

ٿوُڀ ي ن،ُڀ ڀيُتوکيُ م نُڀيُتوکيُم  ُ 
 ڪيئنُمسجھ ي ن،

م نُن فرم نُھرگزُن ھي ن،ُتنھنجيُ
آھي ن،  ورُجوُڀ  ُ 

 پوِ ُبهُمونُتيُرنج،ُمالل،
 ڀ ڀيُپنھنجو،ُگھرُسنڀ ل،

جڏھن ڏير ۽ ڀاڄائي پاڻ ۾ ماُء ُپٽ 
جيان پرچي سرچي ھڪ ٿي ويا ۽ 
سندن گڏيل خيال، سيد مرتضٰي 

 ڏاڏاھيَء جي لفظن ۾:
 -ٻئي گڏ

ڪنيُخف ُٿيونُھرگزُھ ڻ،ُگھرُ۾ُگڏجيُ
 گھ ريونُپ ڻ،

عزتُعظمتُخوبُوڌايون،ُجنتُپنھنجوُ
 گھرُبڻ يون.

ان طرح سماجي آسودگيَء جي 
جھلڪ ڪردارن جي مثبت 
ڪرتڪاريَء جي 
پسمنظر سان پڌري 
ڪيل آھي ۽ معاشري 
جو ماحول ۽ رويا 
ھڪ شاعر ۽ ڪوي 
باريڪ بينيَء سان 
پسندي زندگيَء 
جي تجربن ۽ 
مشاھدن جي 
منطقي محور 
تي پرکيندي 

سھڻي سٽاَء سان ۽ پوري لوازمات سان پيش ڪندو 
آھي. جيئن ھڪ ڪٽنب جو حصو ٻه ڏيرياڻيون ھڪ 
عام فطري مسئلي تي ھڪٻئي سان مھاڏو 
اٽڪائينديون آھن ته سندن ڳالھائڻ ٻولھائڻ به سندن 
ذھني ڪيفيتن جو ڀرپور عڪاس بڻجندو آھي، سيد 

 مرتضٰي ڏاڏاھي جي لفظن ۾:
 -وڏي ڏيرياڻي

 نئنيُٿيُڏيري ڻيُآھني،ُآھنيُتونُآئيُتهُڇ ُٿيُپيو،
 وڳ ُ۽ُويسُچندُڏينھڙا،ُکڻيُپ ئيُتهُڇ ُٿيُپيو،

 -ننڍي ڏيرياڻي
 ھيتُھونديُکڻيُتنھنجي،ُڀالڀ ئيُتهُڇ ُٿيُپيو،
 ميتُآھنيُجيُک ئيُم ل،ُتونُم ئيُتهُڇ ُٿيُپيو،

ان طرح آھستي آھستي ٿي ٻئي ڏيرياڻيون پاڻ ۾ 
اٽڪي پون ٿيون ۽ خاصي ويڙھ ڪرڻ کانپوِء کين گھر 
جي وڏن جو خيال اچي ٿو ۽ عاقبت جي انديشي خاطر، 
کين پاڻ ۾ ٺھڻو پوي ٿو ۽ پرچي ھڪٻئي سان واعدا 

 اقرار به ڪن ٿيون، سيد مرتضٰي ڏاڏاھيَء جي لفظن ۾:
 اھوُاجن مُآُپنھنجو،ُاھوئيُواعدوُآھي،

 رھونُاحت دُايڪيُس ن،ُٻڌي َُ۾ُف ئدوُآھي.
اھڙيَء ريت گھر جي ڀاتين جي ڦڏي، خاص ڪري 
عورتن جي جھڳڙي کي سريليَء سرجڻھاريَء جي رڌم 
۾ يعني نظم ۾ ترتيب ۽ ترڪيب سان پيش ڪيو ويو 
آھي. ھونئن به عام طور تي اھو مڃيو ويو آھي ته 
عورت ئي گھر کي گھر ڪري ٺاھيندي به آھي ته َبَر 
ڪري برباد به ڪندي آھي ۽ تحقيق جي تناظر ۾ اھو 
پڻ چيو ويو آھي ته عورت ئي انسانن جي پيدائش جو 
مھا ڪارڻ آھي ۽ عورت ئي نبين وليين کي جنم ڏنو 
آھي، ان ڪري فطري طور سندس رتبو وڌ به آھي ته 

 گھٽ به!
بھرڪيف ساڳئي وقت ان ئي عورت کي خوبصورت 
فتنو به چيو ويو آھي، پر فطري رشتن جي رتوبت کان 
انڪار ناممڪن آھي. ڇو ته عورت ماُء به آھي ته ڀيڻ 
به آھي ۽ جيون ساٿي به آھي، جيڪا ھڪ زندگيَء جي 
اٿاھ گھري سمنڊ ۾ ھڪ وجود جو اٽل ۽ پڪو پختو 
سھارو ھوندي آھي ۽ انساني زندگيَء جي فطري ٿاڪ 
۽ ٿاَن يعني گھر کي دنياوي طور بقاَء ۽ بھار 
بخشيندي آھي، ان ڪري گھر جو اھم اٽوٽ تعلق 
عورت سان ھوندو آھي ۽ گھر اندر گھر ڌڃاڻپ به 
عورت جي ئي حوالي ھجي ٿي ۽ عورت ان منصب تي 
رھندي گھڻن ئي مسئلن ۽ معاملن کي ُمنھن ڏيندي 
سلجھائڻ جي صالحيت رکي ٿي، جيئن سيد مرتضٰي 
ڏاڏاھي، گھر ڌڃاڻيَء کي پنھنجي ھمعصر سھيلي يا 
ساھيڙيَء سان حال اوريندي پيشگي ڪري ٿو نموني 

 طور ڪجھ سٽون حاضر آھن:

 سيدُمرتضٰيُڏاڏاهي َُجيُنظمُتيُحتقيقي
 ۽ُتنقيديُخمتصرُنگ هه

 

 ع مل 

تحقيق ۽ تحرير: 
 عابد مهيسر

 )حصو ٻيون( 
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 -گھر ڌڃاڻي
 سڀُسڏائنيُٿيونُسھيليون،ُڪمُپيُٿيُڪلُپوي،
 مھلُ۾ُمونُکيُتهُم ئي،ُڪ نهُڪ ُئيُڪمُاچي،
 م نُوڃيُڏکُسورُ۾،ُش ملُسڀنُس نُٿيُٿي ن،

 ڪ نهُڪنھنُکيُٿيُوڻ ن،ُجوُسچُسدائنيُٿيُچوان.
 ساھيڙي:

 مونُھميشهُآِھُتنھنجي،ُمددگ ريُپيُڪئي،
 راتُڏينھنُس جنھيُصبح،ُجوُپوئواريُپيُڪئي،
 چئوُکڻيُانُک نُزي ده،ُٻيوُڀالُم نُڇ ُڪي ن،

 خواخمواهُڇوُٿيُوڙھني،ُتنھنجيُسھيليُم نُآھي ن،
 -گھر ڌڃاڻي

سُنهُراڻي،ُآئونُٿيُروئيُپوان،  وڃُنهُواپس،ُُر 
 مع فُڪرُمونُکيُخط ،ُتنھنج ُسداُٿوراُمڃ ن،

 -ساھيڙي
روُنهُروئيُم نُبهُپوانُپونديس،ُڪ ُنهُٿيُواپسُ

 وڃ ن،
س ن، ُر  س   اچُتهُگڏُجيُگيتُڳ يون،ُختمُٿيُوئيُر 
انُطرحُٻئيُسھيليونُپ ڻُ۾ُپرچيُھڪُٿيُوڃنُ

 ٿيون.
جھڙيَء طرح ھڪ تاريخ نويس ماضيَء تي نظر رکندي 
ڪئي تاريخي واقعا ۽ احوال تحقيق جي روشنيَء ۾ 
اڀياس ۽ مشاھدي جي محور تي اجاگر ڪندو آھي، 
تھڙيَء طرح شاعر به پنھنجي حال سان گڏ ماضيَء جي 
اھم شخصيتن کي سندن اتم ڪردار جي تناظر سان 
ساريندي الکائتن لفظن ۾ ڀيٽا ڏيندو آھي ۽ شاھ 
عبداللطيف ڀٽائي پوري عالم ۾ مڃيل ۽ مھانتا 
ماڻيندڙ ڌرتيَء جيڏي شاعر طور مشھور ۽ مقبول رھيو 
آھي. اھا ھڪ ُکلي حقيقت آھي ته شاھ عبداللطيف 
دنيا جي سمورن شاعرن جو سرموڙ شاعر آھي ۽ سندس 
شاعري پنھنجو مٽ پاڻ ۽ الھامي ڪيفيت رکندڙ آھي 
۽ ان ڏس ۾ سندس شاعريَء جي فني فڪري پرک 
ڪندي سنڌ جو مڃيل محقق ۽ علمي ادبي آدرشي 
انسان محترم عالمه آِء آِء قاضي شاھ لطيف جي 
 شاعريَء تي تحقيق ڪندي ان نتيجي تي پھچي ٿو ته:

شاھ عبداللطيف جي شاعري فني توڙي فڪري حوالي ”
سان اتم ۽ انفرادي حيثيت رکي ٿي ۽ سندس سموري 
شاعري ھر رر ۽ پھلوَء کان شاعريَء جي مڃيل ۽ 

 )01“ )معياري ڪسوٽيَء تي پوري طرح محيط آھي.
مطلب ته شاعريَء جي معيار جي پرک الِء مقرر 
ڪسوٽيَء تي شاھ لطيف جي سموري شاعري پرکي 
پروڙي، ان جي فني توڙي فڪري وقعت ۽ وسعت کي 
گھري اڀياس ۽ تحقيق جي انوسار اھميٿ ۽ حيثيت 
کي اجاگر ڪندي پڌرو ڪري ٿو. سيد مرتضٰي ڏاڏاھي 
سماجي منظرن ۽ ماحوليات جي نقش نگاريَء سان 
گڏوگڏ سنڌي ٻوليَء جي مھان ۽ ڌرتي جيڏي شاعر ۽ 
دنيا جي سمورن شاعرن جي سرموڙ شاعر ۽ شاعريَء 
جي بيتاج بادشاھ ڀٽ ڌڻي شاھ عبداللطيف سان 
عقيدت جي حد تائين چاھ رکندڙ ۽ سندس عظمت ۽ 
حيثيت کان متاثر ۽ سندس انمول فطري ڪالم سان 
اٿاھ عشق رکندڙ سندس مداح رھيو آھي، ان ڪري 
شاعريَء جي طبع آزمائيَء دوران کيس ساريندي ياد 
ڪندي سندر سوچ ۽ اتم ويچار جي محور تي ڀلوڙ ۽ 

 مٺڙن لفظن ۾ ارپنا ارپي آھي:
 عشقُجوُنعرو،ُحقُجيُوائي،
 ڀيڄُڀء ئي،ُڀيڄُڀء ئي،

 ڪر،ُتونُس روُملڪُمٺ ئي،
 ڀيڄُڀء ئي،ُڀيڄُڀء ئي،

 گنجُھدايت،ُتنھنجوُرس لو،
 حقُ۽ُصداقت،ُتنھنجوُرس لو،
 سچُسندي،ُتوُواٽُٻ ڌائي،
 ڀيڄُڀء ئي،ُڀيڄُڀء ئي.

اھڙيَء طرح شاعر سنسار جي سندرتاُء کي برقرار رکڻ 
خاطر پاڻ سان گڏ پنھنجي سماج ۽ معاشري تي 
نھايت ئي گھرائيَء ۽ باريڪ بينيَء سان نگاهه 
وجھندي ڪئين اونھا راز عميق جا پڌاري پسائيندو 
آھي ۽ سندس نظر عام طرح نه ڏسجندڙ نظارن کي به 
مشاھدي جي نظر سان پوري َسَڳ سميت ڏسي وٺندي 
آھي ۽ ان جي داخلي ۽ خارجي ڪيفيت ۽ رموميت 
سان محسوس ڪري وٺندو آھي ۽ پوِء پوري منطق کي 

 پرکي پروڙي پيش ڪندو آھي.
سيد مرتضٰي ڏاڏاھيَء جو نظم تي ڪمال جو فني 
فڪري غلبو حاصل رھيو آھي ۽ فطرت انگيز نظمن 
مان ھت ڪجھ نظمن مان مختصر اقتباس نموني طور 
پيش ڪري اڀياسي نظر سان جائزو ورتو ويو، اھا حقيقت 
آھي ته سندس ڪمال جو تخيل، تسلسل ۽ فڪري 
ربط سان، بحر وزن، ڇنڌ وديا تي، قافئي ۽ رڌم سان، 
شائستگي ۽ نغمگي واري روانگيَء سان، دلڪش طرز 

فني فڪري طور “  نظم”۾ ادائگي ڪئي وئي آھي ۽ 
نظم جي صنفي ھيئت ۽ فڪري طور پورو ۽ مڪمل 
آھي ۽ ڪنھن حد تائي ڪھاڻيَء جيان مڪالماگيريَء 
جي لھجي سان به پيشگي ڪئي وئي آھي، ڪنھن به 
طرح نظم ۾ فني ۽ فڪري طور ڪو به خدوخال يا 
ڪمي پيشي ۽ اوڻائي نه نظر ايندي پر نظم گھاڙيٽي 
۽ فڪر و افڪار جي لحاظ سان پنھنجي پوري لوازمات 
سميت َجَرڪندي نظر اچي ٿو ۽ جيڪڏھن سيد مرتضٰي 
ڏاڏاھيَء جي نظم جي ھنري طرز ۽ رڌم جي تقطيع 
ڪبي ته به نظم جي ھر سٽ، ھر مصرع مڪمل ۽ 

 موزون نظر ايندي.
 ي دُمونُکيُٿ ُپون،ُپلپلُپي رُالڙُج 
 مورُم ڻھوُحمبيتُ۽ُم نورارُالڙُج 

 ص فُسھڻ ُڳوٺُڳلني،ُشھرُش ھيُش ندار
 ھرُطرفُس وڪُسڳنڌ،ُڀرپورُب غنُ۾ُبھ ر

 نيڻُٺ ريندڙُسدا،ُنرملُنظ راُالڙُج 
 ف عالتن،ُف عالتن،ُف عالتن،ُف علونُ-)وزن(

 -يا وري
 سھ روُٿ ُگھرن،ُڪوُبيُسھ رنُجوُڀلوُڪريو،
 خدارا،ُايُدني رُوارا،ُڪنوارنُجوُڀلوُڪريو،
 ِاجھوُھوُجوانُ۽ُاڌڙوٽ،ُڪيُپوڙه ُڪنواراُڏس
 سچ ُس را،ُانڌاُمنڊا،ُتهُڪيُٻوڙاُڪنواراُڏس

 وريُڪيُسينڌُسرميُس ن،ُتهُڪيُٺوڙه ُڪنواراُڏس
 سوينُسھڻ ُبهُدني ُ۾،ُاڙيُگھوڙاُڪنواراُڏس
 وڃنُويچ رُ۾ُڳرندا،ُويچ رنُجوُڀلوُڪريو
 خدارا،ُايُدني ُواراُڪنوارنُجوُڀلوُڪريو.

 .مف علن،ُمف علن،ُمف علن،ُمف علنُ-)وزن(
ان طرح نظم جي جاچ جوچ ۽ ڇنڊ ڇاڻ سان نظم جي 
ُپختگي ۽ ُبرجستگي پنھنجي پوري سگھ ۽ سرت 
سان عيان ٿي سامھون اچي ٿي ۽ وزني پرک شاعريَء 
جي ھر صنف جي بنيادي ڪاريگريَء جو آئينو آھي. 
عام طور نظم ۾ فعولن، فاعالتن ۽ مفاعلن واري وزن 
۽ ڇند وڌيا واري بحر وزن کي تقويت حاصل آھي. ڇو 
ته ان سان شاعريَء جي بنيادي طرز، لئي ۽ رڌم وڌيڪ 
رسيلي، جٽادار ۽ ُسرائتي محسوس ٿيندي آھي ۽ شعر 
پنھنجي شمع سان روشنائي ورڇي دل جي دنيا کي 

 انيڪ اتم خيالن سان خوشگوار بڻائي ٿو.

 نتيجو:ُ
سيد مرتضٰي ڏاڏاھيَء جي تخليقي سگھ سندس تخليق 
مان پڌري ۽ عيان آھي، کيس نظم جي فني بيھڪ ۽ 
گھاڙيٽي تي ملڪو حاصل آھي، کيس قدرت طرفان 
شاعريَء جي حوالي سان فطري ڏات ۽ ڏانُء سان نوازيو 
ويو ۽ ان ڪري فني توڙي فڪري طور سندس تخليق 
ٿيل نظم ساکائتي ترڪيب ۽ ترتيب سان پوري 
لوازمات سميت پيش ڪيل آھي ۽ نظم کي نظم جي 
ئي صورت سيرت ۾ ترتيب، ترڪيب ۽ تخيل جي 
فطري ترغيب ۽ تسلسل سان پيش ڪيو ويو آھي ۽ 
سنسار جي فطري سونھن ۽ سندرتا کي شعوري 
شمعدان جي شعاعن جي آڌار تي اجاگر ڪيو ويو آھي 
۽ سماجي منطقن تي بارڪ بينيَء سان نظر وجھي 
زندگيَء جي تجربن ۽ مشاھدن جي روشنيَء ۾ پرکي 
پروڙي سھڻي ۽ دلڪش سٽاُء ۾ ِسرجي، دل جي ڌيان 
جو ڪارج بڻائي پيش ڪيو آھي. سڀاويڪ ۽ ُسندر 
ِسٽاَء وارو بي عيب ۽ اوڻائين کان ڪوھين ڏور انفرادي 

اھو محسوس ڪرائي ٿو ته “ نظم”حيثيت ماڻيندڙ 
شاعري نظم جي آڌار تي، روح کان َمَن ۽ َمَن کان 
ھِيئين ۽ ھِيئين کان دِل ۽ دِل کان ِجيَء ۽ ِجيَء کان 
َذھن ۽ َذھن کان دماغ تان سفر ڪندي َلبن مان الڀائتن 
لھجن جي لھرن سھاري الکيڻن لفظن ۾ سموئجي نروار 
ٿي پوندي آھي ۽ پوري سماج کي سھائي ارپي 
وجھندي آھي، پر ُاتم ِويچار ۽ خوبصورت خيالن انگيز 
شاعري َلبن تان لفظن ۾ سموئجڻ تائين وک وک تي 
واسڻ واسنائي ريکائن ڀريا رنگ وکيريندي وڌندي آھي 
۽ شاعر جي اندر کي به آسودگي ارپيندي آھي، جڏھن 
شاعر جي اندر آسودگي برپا ٿيندي آھي تڏھن سندس 
سوچن جا فطري رنگ سماج ۽ ماحول ۾ مانڊاڻ 
مچائيندي معاشري کي مھڪائيندا آھن ۽ ان سان 
انسان اندر انسانيت نئين جوت ۽ جوڀن پائيندي جھان 
کي جنت بڻجڻ جي دڳ تي قدم بقدم اڳيان وڌڻ الِء 
اتساھيندي آھي ۽ نئين اميدن ۽ امنگن جا عڪس 
اولڙا ۽ نقش نگاريَء جي روپ رنگ ۾ ماحولي 
ڪيفيتن ۽ مزاجن کي وڌيڪ منظم ۽ مثبت بڻائي 
سنسار جي سندرتا کي جڳ مڳائي پاڻ کي شعوري 

 عالمت جو اتم اھڃاڻ ثابت ڪندو آھي.
 حواال:

. سنڌي لئنگويج اٿارٽي حيدرآباد سنڌ ع سنڌيَء ۾ 0 
 ٦٨٢شاعريَء جون صنفون ۽ صنعتون عباسي ظفر ص 
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“ بيت”ع ٦٢٢٦. مھراڻ اڪيڊمي شڪارپور سنڌ 6

 ٩٩ميمڻ ڊاڪٽر عبدالمجيد سنڌي ص 
تلسين ”ع ١٩٩٢. سنڌي ساھت گھر حيدرآباد سنڌ 2

 ٩٨جويو تاج ص “ جي ُسرھاڻ
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 ١٢٨ص  0. حوالو 2
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انڊيا جي ھڪ واپاري جي 
ھڪ ڪشميري اسسٽنٽ 
پنھنجي بيان ۾ لکيو آھي: 
بخارا ۽ ملتان وچ ۾ ريشم 
جو واپار ھلندو ھو جنھن کي 
شڪارپوري ۽ لوھاڻا گڏ سر 
انجام ڏيندا ھئا. ريشم ٽن قسمن جو تيار ٿيندو ھو 
جن جي قيمت الڳ الڳ ھوندي ھئي ھڪ ُاٺ ساڍا 
ڇھ مڻ ريشم جون ڳٺڙيون کڻندو ھو، جيڪو ٻن 

افغان ترڪستان جو  Kholmهفتن ۾ خولم )خولم 
حصو( ۽ اتان پوِء ننڍن ٽٽون گھوڙن تي ان ريشم 
کي ھندو ڪش کان ڪابل تائين پھچايو ويندو ھو 
جيڪو روس جي الِء مخصوص ھوندو ھو. اھو اتي 
الٿو ويندو ھو، باقي سامان جيڪو اڳتي وڃڻو ھوندو 
ھو، اھو ھندستان ڏانھن ڊيرا غازي خان ۽ بھاولپور 
واري رستي کان وري ُاٺن جي ڪاروان سان ملتان 
کان ٿيندو امرتسر پھچايو ويندو ھو. ھڪ ليکڪ 

سنڌي واپارين الِء ڪجھ ھينئن لکيو  Burnsبرنس 
آھي سنڌ جون سرحدون ملتان تائين ھونديون ھيون ۽ 
ملتاني ڪاروبارين کي به سنڌي ڪاروبارين ۾ شمار 
ڪيو ويندو ھو. پرڏيھ ۾ سنڌي واپارين جون ھنڊيون 
ممبئي، ڪلڪتو، بخارا، مشھد، استراخان ۾ 
ھونديون ھيون، ھن لکيو آھي ته ھو وڏا رک رکاُء وارا 
۽ وڏي نڪ وارا ھئا، ھو باقي ھندو واپارين کان 

ڪجھ مختلف نظر ايندا ھئا، ھنن جي خاص ڳالھ 
اھا به ھئي ته واپار سانگي سفر ۾ پنھنجي ڪٽنب 
جي ڀاتين کي ساڻ نه کڻندا ھئا، ھنن جون ڪاروبار 
واريون جايون صاف سٿريون ھونديون ھيون. روس جو 
سينٽرل ايشيا تي قبضي ڪرڻ کانپوِء به بخارا ۾ 

 J Wolofسنڌي ھندو ڪافي بچيا ھئا. ھڪ سياح 
ع ۾ جڏھن بخارا سفر ڪيو 0261لکيو آھي ته ھن 

ھندو واپاري آيل  011ته اتي ھن کي خبر پئي ته اتي 
ھئا، جن مان ڪافي تعداد سنڌين جو ھو. ھڪ 

 Arminiusھنگريَء جي سياح جنھن جو نالو
Vambery   آھي ان لکيو آھي ته بخارا ۾ ھندستاني

واپارين مان ڪافي واپاري سنڌ جا ئي ھوندا ھئا. 
۾ آدمشماري  0242روس پنھنجي ملڪ ۾ جڏھن 

ڄاڻايو،  706ڪرائي ته ھنن انڊين ٽريڊرس جو تعداد 
ڄڻا سنڌي واپاري ھئا. ڊچ ايسٽ انڊيز  061جن مان 

وارن پنھنجي ڪتابن ۾ ذڪر ڪيو آھي ته سماترا، 
اولھ جاوا، باٽاويا ۾ پڻ سنڌي واپارين جا دڪان 
گھڻا ھوندا ھئا انھن ملڪن ۾ يورپ جا واپاري 
ھندستان جا واپاري ۽ چين جا واپاري پاڻ ۾ سٺي 

ع ۾ جڏھن چيني 0701سلوڪ سان رھندا ھئا. 
واپارين جاپاني واپارين جو بائيڪاٽ ڪيو ته انھن 
اھي امپورٽ الئسنس ھندستاني واپارين جي نالن تي 
مٽرائي ڏنا. سنگاپور ۾ جيڪي به واپاري ڪميونٽيز 
ھيون انھن ۾ سنڌي اڳرا ھئا. ھندستان جي ڪيترين 

قومن مان واپاري ھئا جيني، چيتيار، ماراڪايار، 
تاملي، بوھري، کوجنا، گجراتي، پنجابي سک، 
مارواڙي، پر سنڌين ۾ ايترو شعور ھو جو ھنن اتي 

۾ پنھجي ھڪ ايسوسيئيشن ٺاھي، جنھن جو  0770
نالو رکيو ويو سنڌي مرچنٽس ايسوسيئيشن، 
سنگاپور جي مرچنٽس جي ڊائريڪٽري ۾ ڪيترا 
دفعا سنڌي مرچنٽس جي سرسي درج ٿيل آهي. سن 

ع تائين سنگاپور اندر سنڌي 0707ع کان 0711
ھندن جون فرمس وڌڻ ويجھڻ لڳيون تاريخ ۾ 
شڪارپوري ھندن متعلق ايترو به لکيل آھي ته ھو 
پاڻ ۾ ايڪي ۽ ٻڌي ۾ رھڻ پسند ڪندا ھئا، پاڻ 
اڪيال سفر ڪندا ھئا، پاڻ ۾ گڏجي رھڻ پسند 
ڪندا ھئا، ڪٿي ڪٿي ته شڪارپوري واپاري ڏھ 
ڪٺا به رھائش ڪندي ڏٺا ويا. اھو سينٽر ايشيا ۾ 

( Brotherhoodسندن رويو ڏٺو ويو پاڻ کي ڀائي بند )
بخارا وارا کين ان  چورائڻ عزت الئق سمجھندا ھئا.

رويي تي ڪاربند ڏسي اچرج ۾ پوندا ھئا، چوندا ھئا 
  Moral Economyاسان پئسا ڪمائڻ اچون ٿا، اسان

 ۾ يقين رکون ٿا پوِء ڀلي ڪٿي به رھون.
ھاڻي ڪجھ حيدرآباد سنڌ جي واپارين متعلق: ھندو 
واپارين جن جو تعلق حيدرآباد سنڌ سان ھو، انھن 
حيدرآباد، ھاال ۽ ٻين عالئقن مان ڪاريگر ۽ 
ڪرافٽس مين ڪٺا ڪري انھن کي ھڪ آرگنائيزڊ 
ليبر جي شڪل ڏني ۽ ھنن کي سٺي پيشگي رقم 

 

ڊاڪٽر جاويد 
 احمد قاضي 

 تاريخ، ادب، سائنس ۽ سماجيات

 وره ڱيُک نُاڳُسنڌيُواپ رينُجوُپرڏيههُ۾ُواپ ر
 )حصو ٻيون(
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پڻ ڏيندا رھيا، جن جي دنيا ۾ گهرج هئي جيڪي 
ھينڊي ڪرافٽس مشھور ٿيا آھن ۽ جن جي ُگھرج 
مارڪيٽ ۾ گھڻي ھجي اھو سامان ھو پرڏيھ ڏانھن 

  Sindh workاماڻيندا ھئا. ان آرگنائيزڊ ليبر کي ھنن
 Sindhجو نالو ڏنو مختلف ڪتابن ۾ انھن کي

workies   به ڪري لکيو ويو آھي. شڪارپور کانپوِء
ھي حيدرآباد ئي آھي جيڪا پرڏيھ ۾ پنھنجي شھر 
جي نالي سان سڃاتي وڃي ٿي. دنيا ۾ سنڌ ورڪ 
ھڪ فرم طور تي متعارف ڪرائي وئي جيڪي ٽامي 
جا برتن، ڀرت جو ڪم، ڪاٺيَء واري ڪاشيَء جو 
فرنيچر، چٽسالي وارو ڊيڪوريشن ورڪ، ھاٿيَء جي 
ڏندن مان ٺاھيل سامان اھو سڄو سامان ڊچ خريد 
ڪندا ھئا جيڪو سنڌ مان سنگاپور ۽ پوِء اتان 
ھالينڊ اماڻيو ويندو ھو. قاھرہ ھڪ ٻيو بندر ھو 
جيڪو سنڌ ورڪ کان سامان خريد ڪندو ھو. 

ع ۾ سنڌ ورڪس جي واپارين اھو سامان قاھرہ 0702
کان اڳڀرو موڪلڻ شروع ڪيو، جيئن سوڊان، لبنان 

۽ لبيا وغيره. چون ٿا ته اھو سنڌ ورڪ جو 
ڪرافٽ ڪيل سامان جبرالٽر تائين مشھو 

 R Brownرھيو. ھڪ ليکڪ جنھن جو نالو 
هو ان لکيو آهي ته سنڌي واپاري ايترا تيز ۽ 
تجربيڪار ھوندا ھئا جو انهن جاپاني واپارين 
سان ڳالھيون ٻوليون ڪري سنڌ ورڪ جون 
شاخون ڪوبي ۽ يوڪوھاما ۾ کوليون ۽ 
جاپان کان سڌو سنئون واپار جا آرڊر وٺي 
انھن جو مال حيدرآباد مان تيار ڪرائيندا 
ھئا. سنڌ ورڪس جو ڪاروبار پھريائين 
ھندستان جي مدراس واري عالئقي ۾ 
گھڻو مشھور ٿيو، اتان پوِء يوپي جي 
شھرن آگري، مرادآباد، لکنئو ۽ بنارس 
تائين پھتو بعد ۾ ڪشمير ۾ پڻ سندن 
سامان جي تعريف ٿي ته اھي سنڌ 
ورڪس وارو سامان گھرائڻ لڳا. سينٽرل 
ايشيا جا شھر خاص ڪري بخارا، 

شڪارپورين جي واپار سان گڏ، حيدرآباد جي 
ڪاريگرن جو ٺاھيل هٿ جو ڪم به اتي پھچائڻ 
لڳا. جاپانين سنڌ ورڪي واپارين جي گروپ سان 
ڪيترا معاهدا ڪيا ۽ ھنن کي اھو موقعو پڻ ڏيڻ 
چاھيو ته حيدرآباد مان جيڪڏھن سنڌورڪي 
ڪاريگر جاپان اچن ۽ ڪم ڪن ته ھو کين اجازت 

۾ جڏھن جاپان ۾ جنگ  0760ڏيڻ الِء تيار آھن. 
شروع ٿي، سنڌ ورڪيز جي مالڪن، ان وقت جي 
گورنر آف سنڌ کان ھڪ ليٽر ورتو ۽ جاپان جي 
حڪمرانن کي پھچايو، جنھن ۾ اھو تحرير ٿيل ھو ته 
ممڪن آھي ته جاپاني جنگ دوران ڪجھ پريشانين 
کي منھن ڏيندا، پر ان صورت ۾ به سنڌ جي واپارين 
جيڪي سنڌ ورڪي آرگنائيزيشن جا ڪرتا ڌرتا آھن 
انھن سان ڪا ناانصافي نه ٿئي، ھر صورت ۾ انھن 
کي پنھجي ڪم جي اجرت ۽ واپار الِء آندل سامان 
جو معاوضو پورو پورو ڏنو وڃي. جاپان کان عالوہ 

ع 0202چين اندر پڻ سنڌ ورڪس مشھور ٿيڻ لڳو. 
۾ سنڌ ورڪس سينگاپور ۾ پنھنجي آفيس کولي، 

جيڪي وڏا واپاري ھئا انھن جي  Wassoo mallاھا 

فرم جي ھڪ شار ھئي، چين ۾ سنڌ ورڪس جا 
ڌاري پھتا ھئا ۽ ان کانپوِء سنڌ  0221واپاري سن 

ورڪ ھانگ ڪانگ تائين پھتو. پھرين جنگ عظيم 
کان پھريائين سنڌ ورڪس جو بزنس شنگھائي تائين 

تائين سنڌ ورڪس جا واپاري سلڪ  0706پھتو ۽ 
جي ايڪسپورٽ ڪرڻ وارن ۾ شامل ٿي ويا، سنڌ جا 
واپاري فلپائين ۾ پڻ واپار الِء ايندا ويندا رھيا، ايتري 
قدر جو انھن اتي پنھنجا دڪان پڻ کوليا، پر اتان 
جي رهاڪن پنھنجي حڪمرانن تي دٻاُء وجھڻ شروع 
ڪيو ته جيڪڏھن ٻاھران آيل ڌاريا ايترا ايندا رھيا ته 
کين ڪاروبار ۾ مشڪالتون پيدا ٿينديون ان ڪري 
اتي نئين قانون سازي ڪئي وئي ۽ ڌارين کي 
پنھنجي ڪاروبار کي مخصوص ھنڌن تائين محدود 
ٿيڻو پيو. فلپائين ۾ گھڻا واپاري سنڌورڪ 

ع ۾ 0770آرگنائيزيشن حيدرآباد کان آيل ھئا. 
ھندستان جي حڪومت فلپائين ۾ پنھنجي نمائندي 
شري نواشاستري جي ذريعي واشنگٽن ۾ آمريڪي 
سرڪار کي چيو ته ھو ھندستاني واپارين جي حقن 
جو تحفظ ڪري. 

ھندستاني ٽريڊرس الِء ويزا جون پابنديون 
ع ۾ سنڌ جي ڪمشنر انگريز 0776نرم ڪري. پوِء 

سرڪار جي حڪم تحت سنڌي واپارين کي نوان 
پاسپورٽ جاري ڪيا. اھڙي طرح سنڌي واپارين کي 
منيال ۾ رھڻ جو حق ڏنو ويو، باقي ٻيٽن تان انھن 

ع تائين 0701ع کان 0771کي واپس ورڻو پيو. 
ڪولمبو ۽ رنگون ۾ شڪارپوري واپارين بنئڪ وانگر 
فنانس ڪمپنيون رائج ڪيون، جيڪي بزنس ڪرڻ  
وارن کي وياج تي پئسا ڏيندا ھئا، انھن سان ڪجھ 
مسلمان واپاري به ھوندا ھئا جيڪي کوجا ھئا. ھندو 
پنھنجن سفري دستاويزن ۾ لوھاڻا لکرائيندا ھئا ۽ 
روز مره جي زندگيَء ۾ کانئن پڇبو ھو ته سندن 
مذھب ڪھڙو آھي ته ھٿ جوڙي چوندا ھئا، اسين 
ڀائي بند آھيون، انسائڪلوپيڊيا )وڪيپيڊيا( ۾ 

 Thakkar۽ ٺڪر لوهاڻا   Lohanaلکيل آھي ته لوھاڻا
واپاري برادريون ھونديون ھيون. ھنن جو شجرو رام 

سان لڳي ٿو، ڪجھ جاين تي   Luvaجي پٽ لووا
سنڌي لوھاڻا، ڪڇي لوھاڻا ۽ گجراتي لوھاڻا پڻ 

لکيل ملي ٿو. سينٽرل ايشيا ۾ روس جڏھن واپارين 
جا انگ اکر جمع ڪيا ته ھنن کي اڪثر ھندن 
پنھنجي سڃاڻپ واري خاني ۾ پنھنجي شھرن جو 
ذڪر ڪندا ھئا، حيدرآباد سنڌ جا ھندو شراب کان 
پاسو ڪندا ھئا جڏھن ته باقي ھندستان مان آيل 
پارسي شراب نوشي کي ڪو عار نه سمجھندا ھئا. 
تاشقند جي ھڪ واپاري جي ڊائري ۾ لکيل مليو 

ع جو 0227آھي ته اتي ھڪ ھندو مري ويو، جيڪو 
واقعو آھي. ھو ڀائي بند ڇھن ڄڻن سان گڏ رھندو ھو 
۽ پنھنجن دوستن الِء کاڌو به پچائيندو ھو، شام جو 
اتي ھڪ ٺاھيل مندر ۾ پوڄا پاٺ الِء به ويندو ھو. 
گڏ رھڻ واري ڪميونٽيَء ۾ برھمڻ ڪونه رھندا ھئا، 
سنڌ مان ھڪ ٽڪاڻي ۾ رھڻ واري کي موقعو مليو 
ته ھو واپارين سان سينٽرل ايشيا سفر تي اسھيو، ھن 
جو اتي ديھانت ٿي ويو، جڏھن سندن ڪاغذن جي 
جاچ پڙتال ٿي ته سندس ذات واري ڪالم ۾ لکيل 
ھو اداسي فقير، سمر قند ۾ هڪ ڌرم شاال جو ٻائو 
اداسي فقير جي مرتئيي تي آيو ۽ ھن سرڪار کي 
چيو ته مان ٻائو آھيان ۽ سندس وارثيَء الِء آيو 
آھيان، اوھان ھن اداسي فقير جو 
ڇڏيل پئسو ڏوڪڙ ۽ سامان سڙو 
مون کي ڏيو، پر روس جي سرڪار 
انڪار ڪيو. سينٽرل ايشيا ۾ 
پنجابي ھندو پڻ آباد ھئا ۽ ڪجھ 

 مسلمان پڻ اچي آباد ٿيا ھئا.
اھي ڪھڙا سبب ھئا جو ورھاڱي 
کانپوِء شڪارپور ۽ حيدرآباد جا جڳ 
مشھور واپاري پنھنجو اوج وڃائي ويٺا، 
اھو طئي ھو ته سنڌ جا ھندو سنڌ ۾ 
رھڻ جي باوجود به ڪانگريس کي پسند 
ڪندا ھئا، بلڪل ائين جيئن سڄي 
ھندستان اندر مسلمانن جي اڪثريت 
مسلم ليگ کي پسند ڪندي ھئي جو 
ھو ٻه قومي نظريي جي بنياد کي کڻي 
مسلمانن الِء نئون ملڪ جوڙي رھي ھئي. 
ورھاڱي دوران محمد علي جناح سنڌ جي 
ھندن کي يقين ڏياريو ته کين مڪمل تحفظ ڏنو 
ويندو، پر مائگريشن ته ٿيڻي ھئي سنڌ مان ھندو 
ايترا لڏي نه ويا جيترا مھاجر ھندستان مان لڏي اچي 
پاڪستان پھتا. شڪارپور، سکر، الڙڪاڻو، حيدرآباد، 
انھن شھرن ۾ ھندن جون جايون، ڪاروباري، دڪان ۽ 
سندن زمينون، مھاجرن کي ڪليم ۾ ڏنيون ويون، 
انھن شھرن جي مسلمان سنڌين دل کولي مھاجرن 
جي آجيان ڪئي ۽ کين وسايو. سنڌي ھندو 

ع تائين لڏي ھندستان ھليا ويا يا 0721ڪاروباري 
ع تائين سنڌ ڇڏي 0741جيڪي ڪجھ ھئا اھي 

ھليا ويا. سنڌي مسلمان اڳي ئي گھڻا پڙھيل ڳڙھيل 
ڪونه ھئا، انھن جي اڪثريت ننڍي ڪاروبار ۾ ۽ 
محنت مزدوري، راهڪي ۽ ڪڙمت ڪري گذر 
ڪندي ھئي سو اھي ھندن جي لڏپالڻ ڪرڻ کانپوِء 
ڪوبه فعال ڪردار ادا ڪري نه سگھيا ۽ اسين سنڌي 

 ٺلھو موهن جو دڙي کي ياد ڪري جيئندا آهيون.
 ...)پورو ٿيو(...
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جيان هن سال به ڊسمبر جي 
پهرئين هفتي ۾ سنڌ 
سميت پوري ملڪ ۽ دنيا ۾ 
جتي جتي سنڌ واسي رهن 
ٿا، تن تمام گھڻي جوش ۽ 
جذبي سان سنڌي ثقافتي 
ڏينهن ملهايو. سنڌ جي ماڻهن کي پنهنجي ٻولي، 
ثقافت ۽ تهذيب سان هميشه بيحد لڳاُء پئي رهيو 
آهي. سنڌ جي تهذيب جي پنج هزار ساال تاريخ ان 
ڳالهه جي گواهه آهي ته سنڌ جي ماڻهن هميشه 
پنهنجي ڌرتي ۽ ثقافت جو دفاع پئي ڪيو آهي. 
مثلن، رڪارڊ تي موجود تاريخ جو ئي ذڪر ڪجي 
ته ان ۾ راجا ڏاهر ۽ محمد بن قاسم جو هڪٻئي 
سان مهاڏو اٽڪائڻ وارو جيڪو معاملو آهي، ان ۾ 
به راجا ڏاهر جي جنگ جو محور به پنهنجي ڌرتيَء 
جو تحفظ ڪرڻ ئي هو. ائين ئي عرب دور کانپوِء 
سنڌ جي تاريخ ۾ جيڪي به ٻاهريان حمله آور آيا، 
تن کي پڻ ڌرتي ڌڻين طرفان مزاحمت سان منهن 
ڏيڻو پيو. ان حد تائين جو انگريز راڄ دوران جڏهن 
سنڌ کي ممبئيَء سان زبردستي ماليو ويو، تڏهن به 
عوامي سطح تي نه ئي سهي، بهرحال سنڌ جي 
سياسي اڳواڻن ۽ ساڃاهوندن انگريزن جي عمل جي 
ڀرپور نندا ضرور ڪئي. مثبت ڳالهه اها هئي ته 

ممبئي کان سنڌ جي عليحدگيَء جي تحريڪ جو 
آغاز هڪ سنڌي هندو هرچندراِء وشنداس ڪيو. 
جيتوڻيڪ سنڌ کي ممبئي سان مالئڻ جي حوالي 
سان مذهبي ڏڦيڙ جي اولڙي ۾ ڏسجي ته فائدو 
وري به هندن کي ئي هو، ڇاڪاڻ ته سنڌ الڳ طور 
بيهڪ ۾ مسلم اڪثريتي ڌرتي هئي، جنهن جي 
ممبئي پريزيڊنسي سان الحاق کانپوِء مسلمان 
اقليت ۾ تبديل ٿي چڪا هئا، تنهن باوجود به هڪ 
سنڌي هندو طرفان عليحدگيَء جي تحريڪ هالئڻ 
منجھان ڪجھ معاشي سببن سان گڏوگڏ سنڌ 
اندر مذهبي فرق جي خالف قائم اها روايت هئي، 
جنهن تحت مذهبي فرق بغير سڀني کي برابر جي 
شهريَء جا حق حاصل هئا. انڪري ان منجھان اهو 
واضح ٿئي ٿو ته سنڌ جي ثقافت ڪنهن به 
مخصوص مذهب تائين محدود نه ڪڏهن اڳ هئي 
۽ نه ئي هاڻي آهي. سنڌ جي ثقافت ۽ تهذيب جو 
وارا جيترو سنڌ جو مسلمان آهي، ايترو ئي سنڌي 
هندو، پارسي، سک ۽ عيسائي وغيره آهي. مان ته 
ان کان به هڪ قدم اڳتي وڌندي اهو چوڻ ۾ ڪو 
آر محسوس نٿو ڪيان ته سنڌ جي ثقافت تي بغير 
ڪنهن رنگ، نسل ۽ ٻوليَء جي فرق جي سنڌ ۾ 
رهندڙ هر سنڌ واسي جيڪو سنڌ جي معاشي، 
سياسي ۽ سماجي مفادن سان پنهنجا مفاد جوڙي 

ٿو ۽ سنڌ جي ترقيَء الِء ڪم ڪري ٿو/ٿي، سو 
 سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جو برابر جو وارا آهي.

ساڳيَء طرح پاڪستان ٺهڻ کانپوِء به جهڙيَء ريت 
پنجابين پنهنجي ٻولي ۽ ثقافت کي الوداع 
چوندي، پنجاب جي اڪثريتي عوام اردو جي رنگ 

مسلمان “۾ پاڻ رڱيندي، پنهنجو پاڻ کي فقط 
چوڻ شروع ڪيو ۽ اردو کي خوشيَء ”  پاڪستاني

سان پنهنجي قومي ٻولي طور تسليم ڪيو، ان جي 
ابتڙ سنڌ جا ماڻهو شروع ڏينهن کان پنهنجي ٻولي 
۽ ثقافت جي تحفظ ۽ ان سان انتهائي محبت کان 
هڪ انچ به پٺتي هٽڻ الِء تيار نه رهيا آهن. ان جي 
گواهي ڪراچيَء کي سنڌ اسيمبليَء جي مرضيَء 
جي خالف ملڪ جي گادي بڻائڻ هجي، ون يونٽ 

ع ۾ 0727دوران سنڌي ٻوليَء کي دٻائڻ هجي، 
سنڌي ٻوليَء کي سنڌ جي سرڪاري ٻولي بڻائڻ 
خالف مخصوص ايجنڊا تي ڪم ڪندڙ ڌرين سان 
مهاڏو اٽڪائڻو هجي يا پوِء ڪيترن ئي سياسي 

ع ۾ تڏهوڪي 7117اختالفن باوجود به جڏهن 
صدر آصف زرداري تي پرڏيهي دوري دوران سنڌي 
ٽوپي پائڻ تي هڪ نجي ٽي وي جي اينڪر تنقيد 
ڪئي، جنهن جي جواب طور پوري سنڌ جي ماڻهن 
اينڪر پرسن جي ان رويي خالف ڀرپور احتجاج 
ڪيو. ان کانپوِء ڊسمبر جي پهرئين هفتي ۾ هر 

 سنڌي ثقافتي ڏهاڙو ڇو ملهائڻ گھرجي؟

  تاريخ، ادب، سائنس ۽ سماجيات

 

 ڊاڪٽر قاسم سوڍر
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سال سنڌي ثقافتي ڏينهن تمام زور ۽ شور سان 
 ملهايو وڃي ٿو.

بهرحال، جهڙيَء ريت هر سال ثقافتي ڏڻ ملهايو 
وڃي ٿو ته ساڳئي وقت ئي 

کوڙ 

سارن 
ماڻهن طرفان اها تنقيد به 

سامهون ايندي رهي ٿي ته ان ڏينهن 
ملهائڻ جي ڪا خاص اهميت نه آهي. 
ان قسم جي تنقيد جا مختلف پهلو 
آهن، جن ۾ هڪ پهلو سياسي حوالي 
سان تنقيد آهي. سنڌ ۽ ان کان ٻاهر 
ڪجھ دوستن جو اهو خيال آهي ته 

ثقافتي ڏينهن ملهائڻ پٺيان پاڪستان پيپلز 
پارٽيَء جا سياسي مفاد آهن، جنهن پنهنجي مفادن 
جي پورائي خاطر ئي ٽي وي اينڪر پرسن جي ان 
تنقيد کي ايترو وڌائي ڪري پيش ڪيو، جنهن 
کانپوِء هر سال پي پي پي طرفان ان ڏينهن تي 
خاص خرچ ڪندي ملهايو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ ان 
ڳالهه ۾ ڪو شڪ نه آهي ته پي پي سميت هر 
سياسي ڌر اهڙن موقعن کي پنهنجي سياسي نعرن 
الِء استعمال ڪندي آهي. مثال طور سنڌ جي تاريخ 
۽ ثقافت کي اجاڳر ڪرڻ پٺيان سنڌ جي قومپرست 
پارٽين جو مقصد سنڌ سان محبت سان گڏوگڏ ان 
نعري سان هو پنهنجي سياست کي اڳتي وڌائڻ 
جي ڪوشش به ڪنديون آهن، جيڪو ڪو غلط 
عمل به نه آهي. تنقيد ڪندڙ ته ان حد تائين به 
وڃن ٿا، جن الِء جمهوريت جي بحاليَء واري 
تحريڪ )ايم آر ڊي( به فقط پي پي جي ئي 
تحريڪ هئي ۽ ان سان سنڌ جي عوام جو ڪو 
واسطو نه هو. هڪ دفعو ٻيهر مان اهو ئي چوان ٿو 
ته ايم آر ڊي جو سڀ کان وڌيڪ فائدو يقينن پي 

ع وارين چونڊن ۾ کنيو، پر ان 0722پي ئي 
تحريڪ سان جيڪو ضياَء شاهيَء کي ڌڪ لڳو، 
جيڪو سنڌ اندر سياسي شعور اڀريو، جيڪا ايڏي 
وڏي مزاحمت اٿي، ڇا اهو سڀ فضول هو؟ يقينن نه. 
ايم آر ڊي هڪ ڪامياب تحريڪ هئي، جنهن ۾ 
پي پي، عوامي تحريڪ ۽ جي يو آئي سميت 

مختلف سياسي تنظيمن جي پليٽ فارم تان 
 زبردست جدوجهد ٿيندي رهي.

ثقافتي ڏينهن جي حوالي سان ٻي تنقيد اها به 
سامهون ايندي رهي ٿي ته فقط سال ۾ هڪ ڏينهن 
ٽوپي اجرڪ اوڍي ناچ گاني ڪرڻ سان سنڌي قوم 
جو ڪو ڀلو ناهي ٿيڻو، انڪري ان 
ڏينهن تي هروڀرو گوڙ 
گھمسان نه ڪرڻ گھرجي. 
منهنجي خيال ۾ ان تنقيد 
جي به خاص اهميت نه آهي، 
ڇاڪاڻ ته ڀلي سال ۾ هڪ 
ڏينهن ئي هجي پر ان ڏينهن 
سنڌ سميت پاڪستان ۽ پوري 
دنيا ۾ سنڌي ماڻهو جيڪو 
ٽوپي ۽ اجرڪ اوڍي ۽ سنڌي 
موسيقيَء تي رقص 
ڪري 

دنيا کي 
امن ۽ ڀائيچاري جو 
پيغام ڏين ٿا، ان جي 
يقينن تمام گھڻي 
اهميت آهي. هر سال 
ثقافتي ڏينهن 
ملهائڻ واري روايت 
فقط سنڌين وٽ ته 
نه آهي، اها ئي 
روايت بلوچن، 

پشتونن ۽ پنجابين وٽ به 
آهي، جيڪي هر سال پنهنجو ثقافتي ڏهاڙو 

ملهائين ٿا. ساڳيَء ريت پوري دنيا جي 
بين االقومي “يونيورسٽين اندر سال ۾ هڪ دفعو 

ملهائڻ جي روايت آهي، جنهن الِء ”  ثقافتي ڏهاڙو
الڳاپيل يونيورسٽي ۽ اتان جون حڪومتون فنڊ 
جاري ڪن ٿيون. باقي اها ڳالهه پڻ غور طلب آهي 
ته ثقافتي ڏهاڙي ملهائڻ دوران ڪجھ اڻوڻندڙ واقعا 
جهڙوڪ فائرنگ ڪرڻ، روڊ رستا بالڪ ڪرڻ وغيره 

 کان پاسو ڪرڻ گھرجي.
ثقافتي ڏڻ ملهائڻ سان اسان کي خود تنقيدي 
بڻجي، اهو به ضرور سوچڻ گھرجي ته جنهن ثقافت 
کي ملهائڻ الِء اسان لکن جي تعداد ۾ هر سال گڏ 
ٿيون ٿا، ڇا اسان ڪڏهن پنهنجي قوم ۽ ڌرتيَء 

تي ٿيندڙ ظلم ۽ ناانصافين خالف يا پاڻ عملي 
طور جيڪو پنهنجي ئي ثقافت کان پري ٿيندا 
وڃون پيا، تنهن خالف گڏيل طور بغاوت جو 
ڪڏهن سوچيو آهي؟ ڇا اسان موهن جي دڙي مان 
مليل آثارن، جن ۾ عورتن جي هار سينگار سان 
الڳاپيل شيون پڻ مليون، تنهن باوجود عورت کي 
برابري جو مقام ڏيارڻ الِء ڪو ڪردار ادا ڪيو 

 آهي؟ 
سنڌ واسين کي پنهنجي ثقافت تي فخر ڪرڻ سان 
گڏوگڏ اهو به ذهن نشين ڪرڻ گھرجي ته دنيا جون 
سموريون ثقافتون احترام الئق آهن ۽ ڪنهن به 
ثقافت کي هروڀرو وڌائي پيش نه ڪرڻ گھرجي. 
ساڳئي وقت ثقافت اندر کوڙ سارن مثبت پاسن 
سان گڏوگڏ ڪافي منفي پاسا پڻ شامل هجن ٿا، 
جيڪي وقت گذرڻ سان مدي خارج بڻجي وڃن ٿا. 
انڪري، ڪنهن به ثقافت کي زندهه رکڻ ۽ اڳتي 
وڌائڻ الِء اهو به ضروري آهي ته ان جي مثبت پاسن 
کي ملهائڻ سان گڏ منفي پاسن جي نندا 
ڪرڻ گھرجي. مثلن، سنڌ 
اندر ٻين کوڙ سارن مسئلن 
سان گڏ عورتن خالف نفرت، 
ڪاروڪاري، طبقاتي نظام جي 
اولڙي ۾ پنهنجي ئي ماڻهن 
سان نفرت ڪرڻ يا کين گھٽ 
سمجھڻ، مذهبي انتهاپسندي کي 
هٿي ڏيڻ جيڪا ماضيَء ۾ سنڌ 
جي روايت ڪڏهن به نه 
رهي 

آهي 
وغيره اهڙا اشو آهن جن 

تي سوچڻ گھرجي. تنهنڪري، سنڌي 
ثقافتي ڏهاڙو ملهائڻ، پنهنجي ٻولي ۽ ثقافت کي 
واڌ ويجھ ڏيڻ الِء انتهائي ضروري آهي، جنهن کي 

طور پيش ڪرڻ ”  سازش“ملهائڻ کي هروڀرو جي 
کان بهتر آهي ته ان ڏڻ جي اهميت ۽ ڪجھ منفي 
پاسن ٻنهي تي لکڻ ۽ ڳالهائڻ گھرجي ۽ اڄ 
جديد دور جي تقاضائن مطابق پنهنجي ڌرتي ۽ 
قوم کي ترقي وٺرائڻ الِء گڏيل ڪوشش ڪرڻ 

 گھرجي.
*** 
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صاحب جي شاعريَء ۾ جتي 
ڌوٻين، موچين، لوھارن، 
وڻجارن، ڪنڀارن، ڌنارن، 
ھارين، نارين  ۽ مظلومن جو 
ذڪر ملي ٿو. اتي شاهه 
صاحب پنھنجي شاعريَء 
منجھه سنڌ جي سورمن کي پڻ نه وساريو آھي. شاھه 
صاحب پنھنجي ڪالم ۾ ست سورميون ۽ ڏھن 
ڏاتارن کي ڪردارن جي صورت ۾ ڳايو آھي. انھن 
ڏھن ڏاتارن منجھان ھڪ سخي ڪردار ٿانور ڀٽي پڻ 

 آھي. جنھن جو ذڪر سر سارنگ ۾ ملي ٿو.
تاريخ ۾ ھڪ سخي ڪردار بابت جيڪي ڪجھ 
شاھديون ملن ٿيون انھن مان اھو ثابت ٿئي ٿئي ٿو ته 
قديم دؤر ۾ ٿرپارڪر ضلعي جي بڊام ۽ سامروٽيَء 
واريَء ايراضيَء تي ٿانور ڀٽيَء جي راڄڌاني هئي، 
جيڪو سخاوت ۽ مهمان نوازيَء کان نهايت مشهور 
هو. اهو عالئقو ٿانور ڀٽيَء جي سخاوت ۽ گنج لٽائڻ 

سڏجڻ لڳو. گنج گونديَء جو ”  گنج گوندي“جي ڪري 
شهر، ُپراڻ درياهه جي اولهه طرف، هڪ پراڻي وهڪري 
جي ڪناري تي هو، جيڪو ماڳ موجوده جاگرافيَء 

موجب ڊگهڙي شهر 
پنج  -کان چار

ميل ڏکڻ 
طرف، تپي 
ميرمحمد حسن 
۾ هو ۽ هن 
وقت به ُان جا 
آثار موجود آهن. 
آخر اهو دؤر به 
آيو ته پاڻيَء جي 
اڇ وارو اهو 
عالئقو خشڪ 
ساليَء جو شڪار 
ٿي ويو. )سنڌيانا 

 انسائيڪلوپيڊيا(
ھاڻ ته زندگي 
گذارڻ به محال ٿي 
وئي آهي. اھڙي 
صورتحال ۾ ٿانور 
زال ڀٽيَء کي سندس 
 درخواست ڪئي ته:

ٿانور ھن خطي ۾ ڏڪار تمام گھڻو پئجي چڪو 
آھي، اڳ ته مال مري رھيو ھو. هاڻ ته ماڻھن مرڻ 
شروع ڪيو آھي. ھل ته ڪنھن ٻئي خطي ۾ ڪجھه 

 وقت ھلي ڪجھه وقت گذاريون.
 جيئڻ ڪاڻ جيڏيون، مون وڏا ڪيام وس.

 )شاھه صاحب(
جيئڻ الِء انسان ازل کان وس نه گھٽايو آھي. حياتي 
خدا جي نعمت آھي. ان فلسفي تي انسان سدائين 
پنھنجي آجپي  الِء وڏا وڏا ڪشاال ڪندو رھيو آھي. 
تنھنڪري ٿانور ڀٽي به زال سان گڏ زندگي جي نئين 
آجپي الِء ھڪ اھڙي خطي ۾ وڃي ٿو. جتي جي 
حڪمران پاران اھا پابندي مڙھيل ھئي ته "منھجي 
ملڪ ۾ ٻاھران آيل زال مڙس کي گڏجي مزدوري 
ڪرڻ جي اجازت نه ھوندي، ڇاڪاڻ ته جڏھن اهي گڏ 
ھوندا ته ھو چڱي نموني ڪم ڪري نه سگھندا."  پر 

 ان ڳالھه ھنن کي پريشان ڪيو. 
 اال ڏاھي َم ٿيان، ڏاھيون ڏک ڏسن

 )شاھه صاحب(
اتي ٿانور جي گھر واري کيس چيو ته: اي ٿانور! تون 
پريشان نه ٿي، ھتي پاڻ اھڙي نموني رھنداسين جو 
ڪير اسان کي پرکي ئي نه سگھندو. آُء تنھنجي ڀيڻ 
سڏائيندس ۽ تون ڀاُء سڏاء ايئن اسان ڀاُء ڀيڻ جي 
حيثيت سان ڪجھه وقت مزدوري ڪري سگھنداسين 
۽ ڪير اسان کي سڃاڻي نه سگھندو ۽ جيئڻ اسان الِء 

 تمام اھم آھي.

شاھه صاحب ان وقت ھڪ بيت چيو جنھن ۾ ھن 
بادلن کي ميار ڏني آھي ته: اي بادل تون وسين پوين 
ھان ته نه رشتا مٽجن ھا نه وري لڏپالڻ ٿئي ھان نه ئي 
وري ھڪ خطي جو بادشاھ ٻئي خطي ۾ خانه بدوش 

 فقير ٿئي ھا.
 وَُس بادل وَُس وسندي وََس ٿئي

 تو پيڪا مون ساھرا کنوڻ پاَليو َرَس 

 تني ڀاڳين وس، جن ور مٽائي ڀار ڪئا.
 )شاھہ صاحب(

ان خطي جي بادشاھه جي ڌي روزانو مزدورن کي خيرات 
 ڏيندي ھئي. ٿانور ڀٽيَء به پنھنجي زال کي چيو ته:

تون به وڃ ۽ شھزاديَء کان خيرات وٺي آ جيئن سڪار 
 اچڻ تائين ڪجھه کائي سگھون.

بعد ۾ ھيَء راڻي خيرات وٺڻ وارن جي قطار ۾ 
بيھندي آھي پر ھن جا خيرات وٺڻ مھل ھٿ ڏڪي 
رھيا ھئا. ڇاڪاڻ ته ھن ڪڏھن ورتو ناھي ھي ھميشه 
ڏيڻ واري رھي آھي ھن جو سدائين مٿيون ھٿ رھيو 
آھي ھيٺيون ھٿ ناھي رھيو ھن جي لرزش ڏسي 
شھزادي سمجھي ويندي آھي. ان وقت شاھه صاحب ته 

 دعا گھرندي فرمائي ٿو ته:
 ڏونگا آڇ َم تن کي ڪاسا جنين ڪم
 پندي پرڏيھه ۾ تن سوڍين کي شرم

 اٿن گھڻو ادب سين، ڳالھائين نرم
 قادر ڪر ڪرم، انھن جي وطن ۾ وس ٿئي.

 )شاھه صاحب(
شاھه صاحب چوي ٿو ته: تون ڏونگا ڀري ٿي ڏين پر 
ھيَء پنھنجي ڏني ڪاسا 
ڀري ڏيندي ھئي. پندي 
پرڏيھه ۾ ھن سوڍين کي 
شرم محسوس ٿئي ٿو. ھي 
اٿن ادب سان ۽ ڳالھائن 
ادب سان ٿيون. مالڪ! 
ڪجھه ڪرم ڪر انھن جي 
ديس تي جيئن ڪجھه 

 وسي.
اڄ پڻ منھنجي يار وسڻ جا 

 ويس ڪيا.
 )شاھه صاحب(

نيٺ ڪجھه وقت بعد 
ٿانور جي ديس ۾ مندائتا 
مينھن ڪارا ڪڪر ڪري 
بيھندا آھن. جڏھن سڪار 
ايندو آھي ته لطيف ٿانور 
ڀٽيَء جي زال واتان چوائي 

 ٿو ته:
 ٿانور اٿي پس ڏيھه کنودي وڄڙي

 من کلي باغ ٿيو ھينئري لٿي ڪس
 تني ڪارڻ وس جنين ور مٽائي ڀاور ڪيا.

 )شاھه صاحب(
 حوالو :

 شاھ جو رسالو: ٻانھو خان شيخ جلد پھريون داستان
 انسائيڪلوپيڊيا

*** 

 ٿ نورُڀءيُلطيفُجوُڏات رُڪردار
 ادب،ُت ريخ،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 ش ھ 

 مير سردار چنڙ
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پ ڻيُُن هنيُُپ  ُُبندُُنهُُ
 ايئنُُجوڙا 

هڻيُمنهنجيُسنڌُڦڙيُال ُ س 
 نهُسڪ  

پ ڻيُآهيُزندگيُزندگي ُ
 تيُڪهلُک  
ڪيُُسنڌڙيُُنظرُُتونُُڊوڙا   وئيُُس 

 اترُُالڙُُٿرُُڪ ڇوُُپ ڻي ُُبن ُُهنُُپ ھ
 فقريُجوُس ھُپ ڻيُگهرجيُپوڇڙُت ئني

 )ُمهرُفقريُ(
بئراج مطلب ڪنهن نهر يا درياھ جي وهڪري      

کي ڪنهن مناسب هنڌ تي ٻڌي يا دروازا وجهي 
پاڻيَء جو وهڪرو موڙي ۽ منظم طريقي سان شاخن 
يا واهن جي ذريعي زرعي مقصدن خاطر ۽ ڪڏهن 
وري جهاز رانيَء الِء استعمال ڪيو ويندو رهيو آهي. 
چئوماسي جي ڏينهن ۾ عام طور تي درياهن جا 
دروازا کولي ڇڏيندا آهن ته جيئن بئراج محفوظ رهي 
ڇو ته دروازن جي بند هجڻ ۽ پاڻي جي دٻاَء سبب 
بئراجن کي خطرا الحق هوندا آهن سنڌ ۾ تاريخ کان 

آڳاٽي زماني ۾ به برساتي ندين جي پاڻيَء جو رر 
موڙي آبادي ڪئي ويندي هئي سو هتي اهڙا لڳ 

قديم بند کيرٿر ۾ لڌا ويا آهن جيڪي  21ڀڳ 
هزار سال پراڻا آهن ڇو ته هوا  2111کان  6211

وانگر پاڻي به انسانن جي زندگيَء الِء نهايت ئي اهم 
چيو ويندو  جز آهي تڏهن ئي ته پاڻيَء کي زندگي

آهي. سو جيڪي قومون پاڻيَء جو قدر نه ڪنديون 
آهن سي قومون سدائين ڏڪار جي حالت ۾ 
گذارينديون آهن, اهو ئي سبب آهي جو سڌريل 
ملڪن منجھ پاڻيَء کي استعمال خاطر وڏن وڏن 
ڊيمن جي صورت ۾ جمع ڪيو ويندو آهي ته جيئن 
وقت سر زراعت يا پيئڻ خاطر ڪتب آڻي سگهجي. 
ٻيو ته جتي پاڻيَء جي اڻاٺ هوندي آهي اتي ٻيلن 
جو به فقدان ٿيندو آهي ڇو ته وڻڪاري نه هجڻ 
سبب آڪسيجن جي کوٽ ۽ گرمي پد ۾ اضافو 
ٿيندو آهي ايئن ئي اتي ڪاٺ جي قلت سان گڏوگڏ 
ماکيَء جو ملڻ به مشڪل ۽ محال ٿي پوندو آهي ۽ 
اهي سڀ شيون انسان ذات جي جيئاپي خاطر نهايت 
ئي اهم ۽ مرڪزي ڪردار ادا ڪندڙ شيون آهن ٻيو 

ته جتي پاڻي نه هوندو آهي اتي چوپايو مال به نه 
هوندو آهي ۽ اتي خالص کير جي به ڪمي 
محسوس ٿيندي آهي ڇو ته کير منجهاران مالوند 
ماڻهو ڌنئورو، لسي )ڏڌ( ۽ مکڻ حاصل ڪري 

 نهايت ئي خالص ۽ حقيقي زندگي گهاريندا آهن.
 مهرُفقريُجوُسچ:

سچ اهو آهي ته سنڌو سڪل هجي ته محبوبن      
جا ٽهڪ به مزو ناهن ڏيندا حسينن جو حسن به ڪلر 

 ڀاسندو آهي.
سنڌ ۾ سنڌو درياھ تي انگريزن جي طرفان      

جوڙيل يا تعمير ٿيل آبي سرشتو جيڪو پوري سنڌ 
کي سيراب ڪري ٿو جيڪو نهايت ئي الجواب 
سسٽم آهي سچ ته اهو انگريزن جي طرفان سنڌ ۽ 
سنڌي قوم تي هڪ وڏو ۽ عظيم احسان آهي، پر 
افسوس جو ورهاڱي بعد انهيَء ورثي کي سنڌي 
سنڀالي نه سگهيا پر ويتر ئي تباھ ڪري پنهنجي 
برباديَء جو سامان ڪٺو ڪندا رهيا. جنهن جو 
نتيجو اهو نڪتو آهي ته سنڌي قوم درياھ جي 
هوندي به پاڻي پاڻي ۽ ڪربال ڪربال پئي ڪري 

 سنڌو ُتيُاڏيلُبئراجون
 ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 بئراج 

 مهر فقير
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افسوس ڪجي يا ماتم ڪجي، پر جي اهو سلسلو 
ايئن ئي هلندو رهيو ۽ هتان جا حاڪم مسلسل 

 44۽  46ڪن الٽار ڪندا رهيا ته پوِء ايندڙ وقت ۾ 
دروازن کان هيٺ پاڻي اچڻ بند ٿي ويندو، جڏهن ته 

دروازن کان هيٺ درياھ جو پيٽ ٿر وانگيان پيو  66
 ڀاسندو آهي سواِء ٻوڏ وارن ڏينهن جي.

سنڌو درياھ تي ڪشمور کان ويندي پوڇڙ      
تائين هونئن ته شهري رابطن جي سهوليت ۽ وقت 
جي بچاَء خاطر ڪافي پليون ٺهيل آهن جهڙوڪ 
لئنسڊائون پل )ايوب پل هي روهڙي ۽ سکر ريلوي 
الئين کي مالئڻ الِء درياھ تي ٺهيل آهي لئنسڊائون 
پل جهوني ٿي ته هڪ ٻيَء پل جي ضرورت 
محسوس ٿي انهيَء نئين پل جو نالو ايوب پل )

ع( رکيو ويو جنهن جي ڊزائين ڊي بي 0747
اسٽينمئن نالي هڪ ڪمپنيَء ٺاهي هئي هيَء 
ڊزائين بلڪل اهڙي آهي جهڙي هڪ سؤ سال اڳ 
لئنسڊائون پل ٺاهڻ وقت ويچار هيٺ آئي هئي 
تنهن وقت ۾ اها ڊزائين ان ڪري منظور نه ڪئي 
وئي جو ان ۾ ٻه طرفي ريلوي جي اچ وڃ جو انتظام 
هو جڏهن ته ضرورت هڪ پٽڙيَء جي هئي ايوب پل 
جو مٿيون حصو ڪمان )اڌ گول( جهڙو آهي جنهن 
۾ فوالدي رسا آهن جيڪي پل جو وزن کڻي بيهن 

ع تي شروع ٿيو 0727نومبر  74ٿا هن پل جو ڪم 
ع تي ختم ٿيو هن پل جي 0740۽ پهرين ڊسمبر 

اڏاوت تي لڳ ڀڳ ٻه ڪروڙ رپيا خرچ آيو( سکر 
پل، الڙڪاڻو خيرپور پل، دادو مورو پل، قاضي احمد 
آمري يا سن پل، ڄامشورو حيدرآباد پل، ڪوٽڙي 
پل، جهرڪ ٽنڊو محمد خان جناح پل )هن پل تي 
جناح پل جو نالو ان ڪري رکيو ويو آهي جو 
پاڪستان جي باني قائد اعظم محمد علي جناح 
جو جنم جهرڪ شهر ۾ ٿيو هو( ٺٽو سجاول پل 
)شهيد دولھ دريا خان جي نالي سان منسوب ٿيل 
آهي( پر انهن پلين کان وڌيڪ اهميت جون حامل 

 آهن درياھ بادشاھ جي مٿان اڏيل بئراجون جهڙوڪ:
 ڪشمور ۾ گڊو بئراج 10
 سکر ۾ سکر بئراج 17
 ڄامشوري ۾ غالم محمد بئراج 10

اچو ته انهن بئراجن متعلق اوهان کي به      
روشناس ڪرائجي ته انهن بئراجن جي تعمير ٿيڻ 
سان سنڌ کي ڪيترو فائدو ۽ پاڻي جي ورهاست الِء 
نڪرندڙ ڪئنالن سبب ڪٿي ڪٿي زرعي آبادي 
ٿئي ٿي ڇو ته سنڌ اصل کان ئي زرعي خطو آهي ۽ 

 زراعت الِء پاڻي جو هجڻ نهايت ئي الزمي جز آهي.
 .ُگڊوُبئراج1

گڊو بئراج ڪشمور وٽ گڊوَء جي مقام تي      
واقع هڪ نهايت ئي بهترين بئراج آهي جيڪا 

ع جي عرصي ۾ مڪمل ٿي 0747ع کان 0722
لک ڪيوسڪ پاڻي نيڪال ڪرڻ  07انهيَء منجھ 

 41جي گنجائش موجود آهي جڏهن ته هن بئراج ۾ 
ملين  7.7گيٽ يا دروازا اٿس ۽  46فٽ ويڪرا 

ايڪڙ زمين آباد ڪري سگهي ٿي انهيَء کان سواِء 
گڊو بئراج پاور )بجلي( پيدا ڪرڻ الِء به ڪم آندو 
ويو آهي. هتان هڪ رستو گهوٽڪي، ميرپورماٿيلو 

 ۽ پنجاب طرف وڃي ٿو .
خاص ڪئنال ڪڍيا ويا  16گڊو بئراج مان      

 آهن جن منجھ
 بيگاري سنڌ فيڊر 10
 ڊزرٽ پٽ فيڊر 17
 گهوٽڪي فيڊر 10
ريڻي ڪئنال شامل آهن. جيڪي مختلف  16

عالئقن ۽ ضلعن جهڙوڪ گهوٽڪي، شڪارپور، 
ڪشمور، ڪنڌڪوٽ ۽ جيڪب آباد وغيره ۾ 

 زراعت کي هٿي ڏيڻ جو سبب بڻجن ٿا.
 سکر بئراج 17

سکر بئراج جي الئيڊ بئراج دنيا جي وڏين      
بئراجن ۾ شمار ٿئي ٿي ڇاڪاڻ ته اهو بئراج به دنيا 

جي معيار موجب آبپاشيَء جو وڏو نظام فراهم 
ع ۾ شروع 0770ڪري ٿو انهيَء بئراج جو ڪم 

ع ۾ پورو ٿيو. ممبئي جي گورنر الئيڊ 0707ٿيو ۽ 
جي نالي سان منسوب انهيَء بئراج کي ميٽوڙي 
رنگ جي پٿر ۽ فوالد سان ٺاهيو ويو آهي سکر 

فوٽ آهي، هن بئراج جا  6272بئراج جي ڊيگهه 
وال ڊگهو آهي.  77دروازا آهن هر دروازو  44ڪل 

 SPANفوٽ ڊگهي  41هي سنڌوَء جي پاڻيَء مٿان 
تي تعمير ڪيل آهي. سکر بئراج جي تعمير بعد 
پاڻيَء جي ورهاست جو نظام ۽ زرعي انقالب آيو 
انهيَء مان سنڌ جا اڪثر ضلعا جهڙوڪ شڪارپور، 
الڙڪاڻو، دادو، قمبر، شهدادڪوٽ وغيره زرخيز ٿين 
ٿا ۽ هي بئراج سيالبي وهڪرن کي پڻ برداشت 
ڪري ٿو. سنڌو درياھ جو خوبصورت نظارو به سکر 
بئراج وٽان ڏسي سگهجي ٿو درياھ جي ڪناري تي 
لب مهراڻ مطلب مهراڻ جو ڪنارو نالي پارڪ پڻ 
ٺاهيو ويو آهي جيڪو نهايت ئي سهڻو ۽ من 
موهيندڙ آهي، جتان درياھ بادشاھ، ساڌ ٻيلي ۽ 

 لئنسڊائون پل جو نظارو ڪري سگهجي ٿو.
الئيڊ بئراج به سکر بئراج جو نالو آهي اٽڪل      
لک ايڪڙ ايراضي زراعت الِء پاڻي فراهم ڪري  22

وڏا واھ نڪرن ٿا جن مان  12ٿو، جنهن مان ڪل 
درياھ جي کاٻي پاسي وارن ضلعن سکر،  16

خيرپور، نوابشاهه، نوشهروفيروز، مٽياري، حيدرآباد، 
ٽنڊوالهيار، بدين، سانگهڙ، عمرڪوٽ ۽ ميرپورخاص 

درياھ جي ساڄي  10کي سيراب ڪن ٿا ۽ باقي 
پاسي وارن ضلعن الڙڪاڻو، شڪارپور، جيڪب آباد، 

 دادو ۽ صوبي بلوچستان کي سيراب ڪن ٿا.
ڪئنال ڪڍيا ويا جن  12سکر بئراج مان ڪل      

مان درياھ جي ساڄي طرف چار واھ ۽ کاٻي طرف 
)پاسي( ٽي واھ ڪڍيا ويا جن منجهان کاٻي طرف 

 نڪرندڙ
 نارا ڪئنال 10
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 خيرپور اوڀر ڪئنال 17
 خيرپور اولھ ڪئنال 10
 روهڙي ڪئنال 16

 ساڄي پاسي نڪتل ڪئنالن يا واهن ۾
 ڪئنال (NWC)کيرٿر  10
 رائيس ڪئنال )الهندو نارو( 17
 دادو ڪئنال 10

رائيس ڪئنال اصل ۾ هيُء ڪئنال درياهي      
ڦاٽ آهي جيڪو سنڌو درياھ جي ُالهندي طرف کان 
وهندو هو. سکر بئراج جي ٺهڻ کان پوِء انهيَء کي 
رائيس ڪئنال جي نالي سان سڏيو ويو ليڪن عام 
ماڻهو اڄ به هن کي نارو ئي چوندا آهن هن ناري 
کي رائيس ڪئنال جو نالو ان ڪري ڏنو ويو جو 
الڙڪاڻي ۽ دادو ضلعن ۾ هن ڪئنال جي ٻنهين 
پاسن کان سارين مطلب چانورن جي پوک عام جام 

 ڪئي ويندي آهي.
هن الهندي ناري سان گڏ سکر بئراج مان ٻه      

واھ ٻيا به نڪرن ٿا جهڙوڪ ساڄي پاسي کان کيرٿر 
ڪئنال ۽ کاٻي پاسي کان دادو ڪئنال اچن ٿا 
جيڪي ٽيئي واھ سکر بئراج مان نڪري گڏ گڏ 
هلن ٿا جيڪي اڳوڻي سکر ضلعي ۽ هاڻوڪي 
شڪارپور ضلعي جي مديجي ڳوٺ وٽان هڪٻئي 
کان پري ٿي جدا جدا عالئقن ۾ وڃن ٿا کيرٿر 
ڪئنال مديجيَء واري عالئقي مان کيرٿر جبل ڏانهن 
رر ڪري ٿو ۽ دادو ڪئنال مديجيَء واري عالئقي 
وٽان جدا ٿي ڪري الڙڪاڻي ضلعي جي اوڀر ۾ 
هڪ ميل جي پنڌ تي عاقل ڳوٺ کان ٿيندو دادو 
شهر ۽ سيتا روڊ شهر طرف وڃي ٿو باقي الهندو 
نارو )يعني رائيس ڪئنال( مديجيَء واري عالئقي 
کان سڌو رر رکي ٿو جيڪو نئين ديري شهر جي 

اولھ ۾ هڪ ٻن فرالنگن جي فاصلي تان هلندو 
الڙڪاڻي شهر جي اولھ ۾ الڙڪاڻي شهر مان گڏ 
وهندو وڃي ضلعي جي مختلف شهرن جهڙوڪ 
باڊهه ۽ ميهڙ وٽان ٿيندو دادو ضلعي ۾ داخل ٿئي 
ٿو ۽ ٿرڙي محبت، ٻٽ سرائيَء ۽ ٻيٽي جتوئيَء وارن 
ڳوٺن کي سيراب ڪندو وڃي جنگالڻي ڳوٺ کان 

 هيٺ منڇر ڍنڍ ۾ ڇوڙ ڪري ٿو.
اهڙيَء ريت جيڪو بلوچستان کي پاڻي      

وٽان وري سيف اهلل  017پهچائي ٿو ان جي آر ڊي 
مگسي واھ ڪڍيو ويو آهي جيڪو سنڌ ۽ 
 بلوچستان جي حصي جو پاڻي الڳ ڪري وهائي ٿو.

 غالم محمد بئراج 10
هي بئراج چوڌري غالم محمد بئراج جي نالي      

سان ڄامشوري ۾ قائم آهي )هن بئراج جي پيڙھ 
ع ۾ پاڪستان جي 0721فيبروري  07جو پٿر 

گورنر جنرل الحاج خواجا ناظم الدين رکيو جڏهن ته 
بئراج جو افتتاح ان وقت جي پاڪستان جي گورنر 
جنرل چوڌري غالم محمد ڪيو، جڏهن ته ان وقت 
سنڌ جي وڏي وزير محمد ايوب کهڙي پنهنجي 
ڪابينا جي روينيو واري وزير ۽ سنڌ جي نامياري 
ليکڪ پير علي محمد راشدي جي تجويز تي گورنر 
جي خوشنودي حاصل ڪرڻ الِء ڪوٽڙي بئراج جو 
نالو غالم محمد رکڻ جي تجويز ڏني ۽ اوچتو 
آجياڻي تقرير ۾ اها گذارش شامل ڪئي وئي جنهن 
تجويز کي پاڪستان جي گورنر چوڌري غالم محمد 
قبول ڪيو ۽ هن پاڻ بئراج جو سرڪاري نالو غالم 

ع ۾ تيار ٿي هي 0722محمد بئراج رکيو( جيڪا 
فٽ ڊگهي آهي هتي جو المنظر هوٽل  0111بئراج 

نهايت ئي مشهور ۽ سير و تفريح جي لحاظ کان 
هڪ موزون جڳھ آهي جڏهن ته ڄامشوري جو پلو به 

ڏيهان ڏيھ مشهور آهي ٻيو ته مقامي مالحن جو 
گذر سفر ئي درياھ بادشاھ جي وهڪري ۽ لهرن تي 

 آهي.
 17دروازا آهن جڏهن ته  66هن بئراج جا ڪل      

فش گيٽ ۽ هڪ انٽري گيٽ شامل آهن. بئراج جي 
 02فوٽ ۽ اوچائي  41هر هڪ گيٽ جي ويڪر 

فوٽ آهي جن جي ذريعي ڊائون اسٽريم ۾ پاڻي 
ڪئنال نڪتل آهن  16ڇوڙ ٿئي ٿو هن بئراج وٽان 

 جهڙوڪ:
 ڪلري بگهاڙ فيڊر 10
 پراڻي ڦليلي )پڃياري( 17
 نئين ڦليلي )گوني( 10
 اڪرم واھ )چينل( شامل آهن 16

اهي چار ئي واھ ڪراچي، ٺٽي، ڄامشورو،      
حيدرآباد، بدين، مٽياري، ٽنڊوالهيار ۽ ٽنڊو محمد 
خان ضلعن جي ننڍن وڏن شهرن ڳوٺن ۽ آبادين کي 

لک ايڪڙ کان وڌيڪ زرعي زمين جي  61پيئڻ ۽ 
 آبادي الِء پاڻي فراهم ڪن ٿا.

 منهنجيُجيونُجيُبسُاه ُئيُڪه ڻي
 هنُُپيتوُُزمُزمُُمونُسنڌو ُجوُپ ڻي

 )مهرُفقري(
آخر ۾ بس ايترو چوندس ته خدارا درياھ جي      

سنڀال ڪيو ڇو ته اهو درياھ اوهان جي نسلن ۽ 
فصلن جي بقا جو ضامن آهي ۽ جيسيتائين سنڌو 
سالمت آهي اوسيتائين سنڌ ۽ سنڌ جي تهذيب 
سالمت ۽ اباد رهنديون. دعا آهي ته رب ڪريم سنڌ 
۽ سنڌوء کي سدا سالمت شاد آباد ۽ ان جي 

 وهڪري کي قائم رکي. آمين.
*** 
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هر ماڻهوَء جي اِها خواهش 
هوندي آهي ته ُهن جي 
زندگيَء جو هر پل سهانو ۽ 
سڻائو گذري. ُان الِء ُهو ڀرپور 
۽ ممڪن ڪوشش به ڪندو 
رهندو آهي. پر پوِء به 
اسانجي سماج ۾ اڪثر ماڻهو روايتي طور تي 
زندگي گذاريندي نظر ايندا آهن. سندن زندگي ۾ 
ڪا به نواڻ ناهي هوندي. سندن زندگي ۾ ڪنهن 
به حوالي سان ڪا به رٿابندي ناهي هوندي. نتيجي 
۾ اڪثر ماڻهو ُسورن واري زندگي گذارڻ تي 
مجبور هوندا آهن. سندن زندگي جو نه ڪو مقصد 
هوندو آهي ۽ نه ئي کين خبر پئجي سگهندي آهي 

 .ته سندن زندگيَء جو ڪارج ڪهڙو آهي
انهي روايت کي ختم ڪرڻ الِء اسانکي اِها 
ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته جيئن ئي نئون سال 
شروع ٿيڻ وارو هجي، ان کان اڳ ۾ ئي ُان الِء 
رٿابندي ڪري ڇڏيون. پنهنجي زندگي کي نئين 
ِسر ترتيب ڏيون. پنهنجين سرگرمين جو جائزو وٺون. 
پنهنجي اندر اور ڪريون. اندر ۾ جهاتي پايون. 
ممڪن هجي ته پنهنجي ُسٺي ۽ دل واري دوست 
سان به صالحون ڪريون ۽ انهي کان رهنمائي به 
وٺون. ائين ڪرڻ سان اسانجي سامهون هڪ نقشو 
تيار ٿي ويندو ته هاڻي اسانکي سڄي سال ۾ 
ڪهڙا ڪم ڪرڻا آهن. ڪهڙيون ُسٺيون عادتون 
پيدا ڪرڻيون آهن؟ ڪهڙا ُسٺا ڪم ۽ ُسٺيون 
سرگرميون ڪرڻيون آهن؟ ڪهڙين ُبراين مان پاند 

 آجو ڪرائڻو آهي؟
اسان اڄوڪي هن ننڍڙي ليک ۾ اهڙين ڳالهين جو 
ذڪر ڪنداسين، جيڪي ايڏيون ڏکيون به ناهن ۽ 
آساني سان اسان جي ُپهچ ۾ به آهن. سي ڪري 
اسان پنهنجي زندگي ۾ ڪافي بهتري آڻي 

 .سگهون ٿا
اها ڳالهه عام  پنهنجي جسم سان پيار ڪرڻ:.  0

آهي ته صحتمند دماغ صحتمند جسم ۾ هوندو 
آهي. مطلب دماغ جو صحيح سالم ڪم ڪرڻ 
جسم جي تندرست هجڻ سان الڳاپيل آهي. جيڪو 
ماڻهو جسماني طور بيمار هوندو، سو ذهني طور به 
بيمار هوندو. ُان ڪري اسانکي پنهنجي جسم جو 
خيال رکڻ گهرجي. جسم ۾ به ذهني صحت جو وڌ 
کان وڌ خيال رکجي. جنهن جي اهميت اسان وٽ نه 

 .هجڻ برابر آهي
ُان  ،انسان سماجي جانور آهي نوان دوست ٺاهيون: 7.

ڪري کيس ماڻهن جي ساٿ جي ضرورت پوي 
ٿي. ُان الِء اِهو ضروري آهي ته اسان پنهنجي پراڻن 
دوستن کي سنڀاليندي نوان دوست ٺاهڻ جي به 
ڪوشش ڪريون ته جيئن اسان سندن ذريعي دنيا 

 .کي وڌيڪ سمجهي سگهون
هي ڳالهه عجيب  پاڻي کائو ۽ ماني پيئو:  0.

لڳندي هوندي پر آهي ڏاڍي ڪم جي! ڇو ته اسان 
ماني گهڻي کائيندا آهيون ۽ پاڻي ٿورو پيئندا 
آهيون. ُان ڪري اسانکي گهرجي ته پاڻي وڌيڪ 
پيئون ۽ ماني گهٽ کائون، ان الِء چيو ويندو آهي 
ته پاڻي کائو ۽ ماني پيئو. کائڻ پيئڻ جي معاملي 
۾ اسان جيڪڏهن جپانين جو طرز زندگي 
اپنائينداسين ته وڌيڪ ڀلو ٿيندو. هنن جو اِهو اصول 

 71سيڪڙو ڀريو ۽  21آهي ته پنهنجي معدي کي 
سيڪڙو خالي ڇڏيو. مطلب اڃا ٿوري ُبک موجود 
هجي ته کاڌي مان هٿ ڪڍو. گهڻو کائڻ صحت 

 .الِء نقصانڪار آهي
لفظ وڏي معنٰي رکن ٿا. ان ڪري  گهٽ ڳالهايو: 6.

اسان انهن جو مناسب ۽ بهتر استعمال ڪنداسين 
ته پاڻ الِء به ُسٺو رهندو ۽ ٻين الِء به ُسٺو رهندو. 
گهڻي ڳالهائڻ وارو ماڻهو پنهنجي حيثيت وڃائي 
ويهي ٿو. ماڻهو کيس سمجهي ٿا وٺن ته هاڻي هي 
ساڳي ڳالهين جو ورجاَء ڪري پنهنجو وقت ۽ 
توانائي به وڃائيندو ته ٻين کي به ڪو الڀ نه 
ڏيندو. ان ڪري اسان کي سمجهي وٺڻ گهرجي ته 
اسانکي ڪيترو ڳالهائڻو آهي ۽ ڪٿي ڳالهائڻو 

 .آهي ۽ ڪنهن جي اڳيان ڳالهائڻو آهي
 مطالعو ڪريو ۽ ڪتابن سان پيار ڪريو:  2.

اسانجي سماج ۾ مطالعي واري مثبت سرگرمي 
گهٽبي پئي وڃي. ُان ڪري ضروري آهي ته ان 
مثبت سرگرمي کي هٿي ڏجي. ڪتاب خريد 
ڪجن، انهن جو مطالعو ڪجي. انهن کي سنڀالي 
پنهنجي الئبرري ٺاهڻ جي ڪوشش ڪجي. ٻين 
کي به انهي مثبت سرگرمي جو حصو بڻائجي. اِن 
سان اسانجي خيالن ۽ سوچڻ کي نيون وسعتون به 
ملنديون ۽ اسان جي سوچ سمجهه، عقل، فهم ۽ 

 .ڄاڻ ۾ اضافو ٿيندو
ڪوشش  پنهنجي مالي معاملن کي سنڀاليو:  4.

ڪري پئسي جي فضول ۽ اجائي استعمال کي 
گهٽايو. قرضن کان بچو. پنهنجي پيداوار ۽ آمدني 
جي وسيلن کي وڌايو ۽ انهن کي سنڀاليو. ايئن 
ڪرڻ سان اوهان هڪ ُسٺي زندگي طرف سفر شروع 
ڪندا. ڇو ته پئسي جي تنگي ڪيترن ئي مسئلن 

کي جنم ڏي ٿي. جيڪي ڪڏهن ڪڏهن ته 
 .سنگين شڪل اختيار ڪري ٿا وٺن

درگذر ڪرڻ ِسکو، پيار ڪريو، نفرتون ختم   2.
اسان انيڪ ڳالهين جو بار پنهنجي ذهن تي  ڪريو:

کڻي پيا هلندا آهيون، جيڪي سڀ حل ڪرڻ 
اسانجي وس ۾ ئي ناهن. ُان ڪري اسان اجايو 
پريشان ٿي يا وري ڪاوڙ ۽ ڪروڌ ڪري پاڻ الِء 
نفرتن کي پيدا ڪندا آهيون. ُان الِء اِهو ضروري 
آهي ته اسان شئين کي درگذر ڪرڻ ِسکون. گهڻين 

 .ڳالهين کي پنهنجي مٿي جو ُسور نه بڻايون
جانور، وڻ  جانورن، وڻن ۽ پکين سان پيار ڪريو: 2.

۽ پکي اسانجي ماحول جو اهم حصو آهن. اسانکي 
انهن جو به خيال رکڻ گهرجي. انهن جي آشياني، 
داڻي پاڻي ۽ کاڌ خوراڪ جو خيال رکون. انهن جو 
شڪار نه ڪريون. پکي آسمان ۾ اڏرندي ُسٺا لڳن 
ٿا. جانور مزي سان گھمندي ڦرندي ۽ گاهه چرندي 
ُسٺا لڳن ٿا. اسانکي وڻ به پوکڻ گهرجن. جيڪي 
وڻ اڳ ۾ موجود آهن، انهن کي وڍڻ کان پاسو 
ڪرڻ گهرجي. اِن سان اسان ماحولياتي گدالڻ کان 
به بچي پونداسين ۽ اسانجي وسيلن ۾ به اضافو 

 ٿيندو.
ڪنهن به پسند ۽ مزاج  راند روند ۽ ورزش ڪريو: 7.

سان ٺهڪندڙ راند ۽ جسماني ورزش کي معمول 
جو حصو بڻايو. اِن سان اوهانجي صحت به ُسٺي 
رهندي ۽ اوهان پاڻ کي هشاش بشاش محسوس 

 .ڪندا
اسانکي پنهنجي سماج  سماجي ڀالئي جا ڪم: 01.

الِء به ڪجهه نه ڪجهه الزمي ڪرڻ گهرجي. 
پنهنجي الِء هر ڪو جيئي ٿو پر ٻين ڪاڻ جيئڻ جو 
الڳ ئي ُسرور آهي. ُان ڪري اسانکي اهڙا فالحي 
ڪم ڪرڻ گهرجن، جنهن سان اسانجي سماجي 
ڀالئي ٿي سگهي. مثال طور ڪنهن شاگرد کي 
سندس داخال جي پئسن ۾ مدد ڪريون يا کيس 
ڪتاب وغيره خريد ڪري ڏيون. ڪنهن بيروزگار 

 .کي روزگار سان لڳائڻ جي ڪوشش ڪريون
اهڙي طرح ٻيا به ڪيترائي بهتر ڪم ٿي سگهن 
ٿا، جيڪي اسانکي ڪرڻ گهرجن ۽ ڪوشش ڪري 
سال جي شروعات ۾ ئي اهڙن ڪمن ۽ سرگرمين 
جو سٽاُء تيار ڪريون ۽ ان تي عمل ڪرڻ جي 
ڪوشش ڪريون ته جيئن اسان پنهنجي زندگي ۽ 
مجموعي طور سڄي سماج الِء بهتري جو سبب ٿي 

 سگهون.
*** 

 اوه نُنئنيُس لُالِ ُڪهڙيُتي ريُڪئيُآهي؟
  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت
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ُهااان ساااان وجاااودي طاااور تاااي 
ڪڏهن به نه مالاي ساگاهاياس 
نااه ئااي کاايااس روباارو ُٻااڌي يااا 
ڏساااي ساااگاااهاااياااس. جاااياااڪاااو 
منھنجي زندگيَء جو وڏي ۾ 
وڏو ادبااي الااماايااو آهااي. ُهاان 
سان منھنجي ُسڃاڻپ خيالي، سندس لکڻين وسيلي 

” امن جاي ناالاي“ٿي هئي. مان ُهن سان پھريون ڀيرو 
سان مليو ُهئس. ُان ُمالقات منھنجي تخليقي َشعاور 
کي ُشعاع َبخشي ڇڏيا هئا. ايئن سانادس تاخالاياقان 

ڪاافار “ جي ُمطالعي جو حسين سفر شاروع ٿاياو تاه: 
، ” ُاوشاا جاي آشاا“ ، ” چچريل زندگين جا قافال“ ، ” ديوتا

، ” ساااونااوڏنااد“ ، ” فااوناااو“ ، ” َاباااباايااال جاااي آخاااري ُاڏام“ 
اوڻااويااھ “ ، ” نااجااومااي“ ، ” قااالااوبااال“ ، ” حاالااياامااان” 

اِسٽيل جا َپنج “، ”َاک ِڇنڀ“، ”عورتون
عشق جو “ ، ”الف کان اڳ“، ” گاِلس
جهڙا سنگ ميل سنڌي ” آسيب

ادب جاااي راھ ۾ ماااون کاااي 
ڀارپاور اناداز ساان مالاانادا رهايااا. 
جايااڪااي ُهان اهااڙي نامااونااي تااه 
َساارانااجااام ڏنااا هاائااا جااو ساانااڌي 
فاااڪاااشاااان جااااي دنااايااااا آرٽ ۽ 
ڪاارافااٽ جااي رنااگاان سااان نِااکااري 
پئي هئي. ُهن پنھنجين ڪھاڻين 

۽ ناولن جي ُاڻات ۾ 
جااااادوئااااي 

حقيقت نگاري، عالمت نگاري ۽ سرريئالاساٽاڪ جاي 
الڙن کااي اهااڙو تااه تااخاالاايااقااي انااداز ۾ رچاايااو هااو جااو 
ساانااڌي فااڪااشاان هااڪ ناائااياان جااوش ۽ جااذبااي سااان 
نِکري نِروار ٿي پاياو، ناه رڳاو اِهاو پار ُهان تاارياخ جاي 
موضاوعان کاان وٺاي، ساائاناس، انسااناي نافاساياات ۽ 
سماجي حقيقت نگاريَء تائين جا پنهنجايان لاکاڻايان 

 وسيلي نوان پالٽ پڻ پيش ڪيا.
ُهو ساناڌي ادب ۾ َگاهاڻ ماوضاوعااتاي ۽ ُاناھان کاي 
جديد نموني سان تحرير ڪرڻ جاو اعالاٰي ُهانار رکانادڙ 

َٻاه لافاظ ُٻاڌي هاڪ “ َگهڻ پڙهيو، سمنڊ جيان گھرو، 
اهاڙو تاه فاناڪاار ُهاياو، جاناھان جاي ”  لفظ ڳالهائينادڙ

کوٽ، جنمن کان رڻن ۾ ڀٽڪندڙ ُاڃايل روح جي ُاڃ 
 جي نه بيان ڪري سگهندڙ ڪيفيت جھڙي آهي.

ُهو هڪ اهڙو ڪھاڻاياڪاار ۽ نااولاناگاار هاو، 
جنھن جا ڪردار، زوري َڀرتي ٿيال ناه 
بلڪ پنھنجي تاخالاياقاي جايااپاي 
سان لفظن ماان ُاڀاري ايانادا هائاا ۽ 
ُانااھاان ڪااردارن جااون ڪااياافاايااتااون، 
احساااس تااوڙي خاايااال پاانااھاانااجااي 
خوبصورت ٻولي کڻي نِروار ٿايانادا 
هئا. جن ۾ ڪنھن ويناجاهاار جاي 
ناافاااساات ناامااايااان هااوناادي هاائااي. 
اياااتاااري گاااونااااگاااونااايااات ُهااان جاااي 
تااخاالاايااقااڪااار وجااود جااي وادياان ۾ 
َوسندي هئي جو ُهو هر ڀيري هڪ 
ناائااياان رنااگ، ڍنااگ، آهاانااگ، َلااي، 
رواني، ُسچيتائيَء سان پنھاناجاي 
پااڙهااناادڙن جااي دلااياان ۾ 

 موجود رهندو هو.
هااااونَء بااااه هااااڪ 
تااخاالاايااقااڪااار جااو 
وڇوڙو، آرٽ جاي 
دناايااا ۾ ڪاانااھاان 
ڀااونااچااال جااياائاان 
هوندو آهي، پر 
ُهااان تاااه ايااااز 
جااااااااااااااااااااااااااااااااي 

الااااوداعااااي “ 
” گااااااياااااات

جااهااڙي 

موڪالڻيَء سان دلين کي ڌوڏي ِوڌو آهي، ُهوته ڪاو 
ھو، جنھن جي ُگوناجاار ساناڌوَء ”  ساڌ ٻيلي جو گيت“ 

جي لھرن مٿان سدائين گونجنادي رهانادي. ُهاو هاڪ 
اهڙو ته ُسريلو ۽ سيبتو شاعر، ڪھاڻيڪار، ناولاناگاار 
۽ ليکڪ هاو، جاناھان جاون تاحاريارون عاالاماي فاڪار، 
فھم ۽ نون الڙن سان سلھاڙيل هاونادياون ُهاياون. ُهاو 
جيڪو ماضيَء جو ناساٽاڪ ۽ حاال جاو صاوفاي هاو، 

جھڙن ڳوڙهن ماوضاوعان ” خدا، روح ۽ سائنس“تنھن 
تي ڏاڍي تخليقي ۽ اناوکاي اناداز ۾ لاکاياو. سانادس 
تااخاالاايااقااي دناايااا ڏاڍي وشااال ۽ روح َپاارور هاائااي. ُهااو 

هو، جنھن تي تخلاياق جاو ” روشني جو مينار“جيڪو 
چاانااڊ، ٻاااروهااي پاانااھاانااجااي ُمااقاادس چااانااڊوڪاايَء سااان 
چامااڪااناادو رهااناادو هااو. ُهااو پاانااھانااجااياان ڪاهاااڻااياان ۾ 

پيش ڪندو هو. اهاڙياون وارتاائاون، ”  عجيب وارتائون“ 
جاان جااا وکاارياال احساااس سااھاايااڙڻ، ڪاانااھاان ڪاانااھاان 
تخليقڪار جو مقادر باڻاباا آهان. تاڏهان ئاي ُهان ئاي 

ڇااڪااڻ جاو ُهاو ”.  گاارشاياا گاذاري وياو“ لکيو هاو تاه 
ھو. ُهن جي آرٽسٽاڪ باادشااهايَء ”  وقت جو بادشاھ“ 

۾ علم توڙي ادب الِء وڏي سخا هئي. ُان ڪاري باه 
ُهن جي سوچڻ، سمجهڻ ۽ بيان ڪرڻ جا َزاوياا نِاراال 

” پليسباو“هئا. ُهو فلسفي جو فدائي هو. ُان ڪري به 
سندس  ڏاهپ جو َانمول حوالو بڻيا. ُهاو، ”  نوسيبو“ ۽ 

کاڻاي ”  اوجااڳاي جاا خاواب“ ماان ”  ُکليل َدري“ جيڪو 
باڻااجااي ويااناادو هااو تااه، ”  ڪارفاايااو ۾ ُاڏاماانادڙ ڪاااغاذ“ 

تخليق ٿاي ”  ٽھڪن ۽ فراموشين جو ڪتاب“هڪڙو 
پوندو هو ۽ اکر اکر لفظ لفظ، ُٽٻڪوُٽٻڪو، ُهن جاي 
تخليقي اظھار جو گواھ بڻجي پوندو هو. ُهو جياڪاو 

وطان، پاريات ۽ “ پنھنجي تخليقاي سافار ۾ سادائايان 
لفظان “ کي ساڻ ساڻ کڻي هلندو رهيو. جنھن ”  موت

جاوڙي تصاويارن کاي ”  مان جهاتياون پاائايانادڙ خااڪاا
زنده ڪري ڇڏيو ۽ سچ ته ُهن ئي پنھنجي ڪهاڻين 

محاماد خاان جاي زنادگايَء ۾ هاڪ “جي هڪ ڪردار 
کي ڳولي َلڌو هو. هڪ اهاڙو ڏياناھان جاناھان ”  ڏينھن

جي ڪا به رات ناهي هوندي. ُهو سحر طااري ڪاري 
ڇڏيندڙ  قصاگو هاو. جاناھان جاي مان جاي پااتاال ۾  
قصن جا خزانا لِڪل هئا، جيڪي اڃان ُاجاڳر ٿيڻ جا 
ُماناتاظار هائاا پار ُان کاان تامااام جالاديَء ۾ ُهان باياان 
االقوامي ادب جي گرجدار آوازن سان هم آواز ٿي اِهو 

۽ اهڙن نه ” ماڻهو جيڪي مرڻا ناهن“چئي ڏنو هو ته 
ماري سااگاهاانادڙ مااڻاهاان ۾ هااڻ ُهاو، جااياڪااو صاارف 
رساول ماياماڻ ئاي ٿاي ساگاهاياو ٿااي، پاڻ شاامال ٿااي 

 ُچڪو آهي.
*** 

 “م ڻهوُجيڪيُمرڻ ُن هن”
  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 م نُ 

 بخشل باغي
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 ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت 

مااضاي جاي تااارياخااي حايااثاياات  
رکااناادڙ قاادياام آثااارن جااو خااطااو 
خااايااارپاااورنااااٿااان شااااهاااه جاااياااڪاااو 
مسلسل ٻاوڏن جاي تابااھاي کاي 
ماااناااھااان ڏياااڻ بااااوجاااود اڄ باااه 
پنھنجاي اوج ۽ ماوج ۾ بارقارار 
آھي، ٻوڏون جن کي قدرتي آفتون چاوڻ باجاائاي اقاتاداري 
ڌر جي ڪوتااھاي ڪاري ڪاوٺاڻ ئاي تاارياخ ساان انصااف 
ھوندو، ماضي جي ان تباھ ڪن تاريخ کي جااناچاي ڏساڻ 

ٻوڏن جي جھان ۾ جھاتي پائڻ سان خبر پاوي ٿاي تاه  ِءال
سالن جي وٿي سان بار بار ٻاڏنادو رھاياو آھاياو،   ھي خطو

تاريخدانن سميت ھان شاھار جاا قادياماي مااڻاھاو جان جاي 
پاايااشااانااياان ۾ پااياال گااھاانااج بااه تاااريااخ جااي تاارورن سااان 

ت رکن ٿا، سي جاھاور ڪاراڙا اڄ باه ٻاڌائان ٿاا تاه همشاب
ھي شھر خيرپور ناٿن شاهه جيڪاو پااڪساتاان ٺاھاڻ کاان 

۾ به ٻڏو ھو ۽ وڏي تبااھاي کاي ماناھان  0767اڳ يعني 
ڏنائين، جنھن کي اڄ به ڪاري ٻوڏ سان سڃاتو وڃي ٿاو، 

سال اڳ اھا ٻوڏ اڄ به ڪاياتارن  21ان وقت يعني اڄ کان 
ئي ماڻھن جي چھرن تي نمايان آھي، اھو ائين ته اھا ٻاوڏ 
پاڻ سان گڏ ھڪ ٻئي وباا کاڻاي آئاي ھائاي، جاناھان کاي 
ماتا جي بيماري چيو وڃي ٿو جيڪاا اڳ باه ھائاي پار ان 
ٻوڏ جو پاڻي لھڻ بعد وڏي تاعاداد ۾ ان بايامااري لاکايان 
ماڻھن کي پنھنجي گرفت ۾ آڻي، اناھان جاي چاھارن تاي 

 0727ان وقت جو نشان نصب ڪري ڇڏيو، تنھن کاناپاوِء 
۾ به ھي تعلقو ٻاوڏ ساباب ماتااثار ٿاياو، جاناھان ۾ فصال 
تباهه ٿي ويا. چوپايو مال ۽ جاھاناگالاي جاياوت، جااناور باه 
گھڻي تعداد ۾ مري وياا، ڍناڍون ڍورا پااڻايَء ساان ڀارجاي 
ويا. جنھن ۾ لکيان رپايان جاي ماالايات رکانادڙ ماڇاي جاا 
فارم به تباھ ٿي وياا، اھاا ساٽ ھان تاعالاقاي جاي مااڻاھان 

سالن کاناپاوِء  06يعني  0724مس برداشت ڪئي هئي ته 
وري ھن تعلقي جي اڌ آبادي پاڻي جي لاپاياٽ ۾ آئاي ۽ 
ٻوڏ جي پاڻي ڪيترائي ڳوٺ، آس پاس جا عاالئاقاا ڊاھاي 
چٽ ڪري ڇڏيا، ان سال معيشت کي اھڙو ڪاپااري ڌڪ 
لڳو جو مالي مايوسي ۽ منجھاري مااڻاھان جاون مارڪاون 
کسي ورتيون، فصل تباھ ٿيڻ ڪري تعلقي جي ٻھاراڙيان 

واري رونق تحس نحاس ٿاي وئاي، ان ساور جاا ساڏڪاا ۽ 
۾ وري وڏي پيماني تاي  0772ڳوڙھا سڪا ئي نه ھئا ته 

برساتون پوڻ سبب پاڻي گڏ ٿي ٻاوڏ جاي شاڪال ۾ ھان 
تعلقي جي گھڻي آبادي کي برباد ڪري ڇڏيو، جنھان ۾ 
تعلقي جا ڪيتارائاي قادياماي ڳاوٺ واھاڻ وساتاياون پااڻاي 
ھيٺ اچي ويون، چون ٿا ته ٻه ساال اھاو پااڻاي جاو ڪاجاھ 
عالئقن مان نڪري نه ساگاھاياو ھاو، تاعالاقاي خايارپاورنااٿان 

 07شاهه جي ٻھراڙين کي ساڳئي سونھن بحال ڪارڻ ۾ 
۾ وري پااڻاي ھان شاھار الِء خاطاري  7112سال لڳڻ بعد 

جو پيغام کڻي آيو ۽ شھرين جا ساھ مٺ ۾ ٿاي وياا پار 
اھا ھن خطي جي خوشبختي چئاجاي جاو اھاو پااڻاي ساناڌ 

سال حڪومت ڪندڙ ڪلھوڙن جاي تاخاط گااھ  27مٿان 
کي ٻوڙي شھر جي چند ڪلاوماياٽارن واري مافااصالاي تاي 
يونين ڪاؤنسل گؤزو جي سپرئي بند سان ٺھڪاي باياٺاو 
۽ ايم اين وي ڊريان وسايالاي ماناڇار ساان وڃاي مالاياو، ان 
سال جاني مالي نقصانن جي فھرست ۾ گھڻي تاعاداد ۾ 
چوپايو مال مئو ھو ۽ ماال مارڻ ساباب ڏک ۽ رناج واريان 
حالتن ۾ ڀااڳايان وٽ صارف باياوساي ۽ ڳاوڙھاا ئاي ھائاا، 

ساالان کاان پاوِء  0شھرين اھو ڇرڪ وساريو ئي نه ھيو تاه 
جي مھا ٻوڏ ھن قديماي شاھار کاي ماڪامال  7101يعني 

طور تي ٻوڙي تباھ ڪري ڇاڏياو ۽ لاکايان مااڻاھاو ماتااثار 
ماڻھون اجل جو شاڪاار ٿاي وياا، ساورن  24ٿيا، سٽي جا 

جي ستايل ھن ننڌڻاڪاي تاعالاقاي خايارپاورنااٿان شااهاه جاو 
عوام در بدري جا ڌڪا کاائاي ٻاياھار اچاي پاناھاناجاا اجاھاا 
آبااد ڪاياا تاه اناھان جاا ٿاڪ ئاي ناه لااٿاا، ناه جاائايان جااي 

ساالان کاان پاوِء ھان ساال  07تعميرات جا قرض لٿا مٿان 
۾ وري ٽاايااون ڀاياارو باارساااتااي ٻااوڏ ھاان ساات لااک  7177

آبادي واري تعلقي کي پاڻي جاي ڀااڪار ۾ ڀاري ورتاو ۽ 
برساتن جا ٻڏل لکين گھر پاڻي جي ھاڪ ريالاي ۾ ڊھاي 
پٽ ٿي ويا، جوالئي آگسٽ جي ٻان ماھايانان کاان وسانادڙ 
برساتن سموري ملڪ کي متاثر ڪيو ۽ سنڌ صوبي جاي 
ڪيترن ئي عالئقن کي ان برساتي پاڻي گڏ ٿي ٻاوڏ جاي 

ڪاياتارائاي شاھار ٻاڏا   صورت ۾ ٻوڙي ناس ڪاري ڇاڏياو
انھن ۾ زير فھرست ھي شھر خايارپاورنااٿان شااهاه جاياڪاو 
مسلسل ميڊيا جي گردشن ۾ ڏک ۽ افسوس وارين خبارن 

 72ساان ڇاايال رھاياو، پااڻاي کاي شاھار ۾ داخال ٿايانادي 
ماڻاھاون  02ڏينھن اڃا مس ٿيا ھئا ته بيمارين ۽ بکن ۾ 

زندگي جي جنگ ھارائي وياا، ڪاياتارائاي ماعاصاوم ٻاارڙا 
جيڪي سپارئاي باناد تاي عاالج ناه ٿاياڻ ساباب ماخاتالاف 
بيمارين ۾ مري ويا، جن کي اباڻا قبرستان باه نصاياب ناه 
ٿيا، ان وقت انسان دوست ماڻھان جاي دل رت جاا ڳاوڙھاا 
پئي رني ۽ اندر مان ھڪ نوجوانن جي جٿي جو اجتماائاي 
آواز آيو ته ھن شھر کي مصيبتن جو ميوزيم ڪاري دناياا 
اڳيان پيش ڪجي، جنھن الِء شاھار جاا اھاي بااصاالحايات 
نوجاوان روڊن تاي ناٽاھاڻ آس ۾ ناظار آياا، ان کاان عاالوه 
سرڪاري انگن اکرن موجب ضلعي ڄامشوري ۽ ڪاوٽاڙي 

لک ماڻھو ٻوڏ متاثر اچي رھيا جان ۾ وڌياڪ  01۾ رڳو 
انگ ڪي اين شاهه جاي مااڻاھان جاو ھاو، اھاا ڪاياڏي ناه 
ڏک ۽ افسااوس جااي ڳااالاھ آھاي، جااناھاان اسااان جااو جاايُء 
جھوري وڌو آھي ته ھي اسان جا واڳ ڌڻي حاڪاماران جان 
ڪڏھن به ڪي ايان شااهاه جاي ساورن تاي ٻاڙڪ ٻااھار ناه 
ڪڍي آھي، نه ئي اچي ڪنھن ڪااماوري پاڇاا ڪائاي تاه 
ڪير مئو، ڪير بچو، مطلب ايترن اھنجان بااوجاود ڪاٿاي 
ڪو به شاھاريان جاي درد جاو درماان ناه باڻاياو، پار ان کاان 
وڌياڪ تاڪالاياف ان ڳاالاھ جاي آھاي تااه اساان جاي شاھاار 
خيرپورناٿن شاهه جو عوام وري به چپن تاي خااماوشاي جاا 
تااال ھااڻاي، چااناد ماافاادن خاااطاار ان صاااحابااي اقاتاادارن جااي 
بارگاھ ۾ ادب منجھان ھٿ ٻڌي بيٺل نظر اچي ٿاو، آخار 
ڇو، ھي عوام اھڙي منجھ ۽ مايوسي جو شڪار ٿاي وياو 
آھي؟ جو اياتارا عاذاب ساور ساھاڻ باعاد باه چاپ آھاي، ان 
تڪليف، سور ۽ پيڙاَء کي صرف شااعارن ۽ عااشاقان جاي 
امااام لااطاايااف سااائااياان جااي ھااناان لاافااظاان ۾ باايااان ڪااري 

 سگھجي ٿو ته:
 ماُرِن مُنجَهَّہ مُياِس، ناَت ماِڙيُِن ماِريَِس ڪيَن ِڪي

جنھن ۾ لطيف سرڪار مارئي جي زباني اھو بيان ڪاري 
ٿو ته اي عمر تنھنجا ڪمرا قاياد ڪاوٽ خااناه تاڪالايافاون 

ماوناکاي   سور عذاب مونکي ڪجھ ناٿاا ڪاري ساگاھان،
جيڪر ماريو آھي ته صرف مارن جي خاموشي ماناجاھاائاي 

 .ماريو آھي ته اھي چپ ڇو آھن
*** 

 خيرپورناٿن شاهه جي ٻوڏ ڪھاڻي

 

 ش ندار 

 مدھوش مير
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زندگي ۽ شاعري جا پنجاھ 
سال ترقي پسند ادب ۾ 
ضايع ڪيا جنھن جو 

سالن  01اعتراف هن آخري 
۾ ڪيو، جيڪو هڪ مثالي 
ڪم آهي جنهن تي تحقيق 
جي ضرورت آهي. جيڪو ترقي پسند ادب جي 
مڪمل نفي تي مبني آهي. ترقي پسند ادب جنهن 
۾ رڳو سبز باغ ڏيکاريا ويا هئا، جن جو انجام زوال 
جي شڪل ۾ نڪتو، جيڪا هڪ تاريخي حقيقت 
 آهي. ان خود فريبي جو اعتراف اڄ جو وڏو سچ آهي.

شيخ اياز سڄي زندگي فريب ۾ رهي شاعري ڪئي، 
آخر ۾ حقيقت جو اظهار ڪيو. جنهن تي ترقي 

پسند ڌرين کانئس 
التعلقي جو 

اظهار ڪيو، 
جنهن تي 

پڻ 
نقادن 
کي 

 پنهنجي راِء پيش ڪرڻ کپي.
ترقي پسند ادب ۾ جبر، ظلم خالف غير واضح 
مزاحمت، قوم پرستي، انقالب جو ڌنڌلو تصور، غلط 
سياسي ايجنڊا، زميني حقيقتن کان مٿاهون سياسي 
جدوجهد تي مبني سمورو ادب، ذوالفقار ڀٽو، جي 
ايم سيد، حيدر بخش جتوئي، پليجو جي غلط 

 سياست قابل ذڪر آهن.
شيخ اياز جي آخري دور جي ادب کي نظرانداز ڪرڻ 
جو رجحان به هڪ ترقي پسند فريب آهي، جنھن تي 

 پڻ مڪالمي جي ضرورت آهي. 
ڪيفي خانه بدوش طرفان شيخ اياز جي ترقي پسند 
ادب کي ٻيهر جيارڻ جي ڪوشش پڻ هڪ 
خوبصورت فريب آهي، جيڪا زميني حقيقتن کي 

 نظرانداز ڪرڻ جي ڪوشش آھي.
ترقي پسند تحريڪ جا 
پوئلڳ پنهنجي غلطين مان 
سبق سکي نه سگهيا آهن. 
نوجوانن کي ساڳي گمراھي 
۽ خود فريبي ۾ ڌڪيو پيو 
وڃي. اهو سڀ ڪجھ 
سياسي پارٽين جا اڳواڻ 
پنهنجي سياست چڪائڻ 

 الِء پيا ڪن.
سنڌ جي سياست ۽ 
دانشوري وٽ سنڌي قوم 
جي نجات الِء ڪا به 
درست ايجنڊا يا گس 
موجود ناهي رڳو 
روايتي نعريبازي ۽ مهم 
جوئي ۾ وقت ضايع ڪيو 

 پيو وڃي. 
شيخ اياز جي انقالبي ۽ 
مزاحمتي گيتن تي رقص 
ڪندڙ نوجوان ساڳي وقت 
ووٽ پ پ پ کي ڏيندا آهن ۽ 
اڪثر دانشمند پ پ پ حڪومت جا 

 حمايتي رهيا آهن. 
سنڌي قوم ادب ۾ ترقي 
پسند، پر سياست ۾ 
اشرافيه جي غالم 

 نظر اچي ٿي.

سالن جي عروج کان پوِء زوال  21ترقي پسند ادب 
جو شڪار بڻيو، ان جا ڪهڙا سبب هئا، اڄ ان تي 
ڪيتري تحقيق ٿي آهي، انهن جو ڪيترو ازالو ٿي 
سگهيو آهي؟ اهڙن سوالن جا جواب گهربل آهن. جن 
جا جواب ڪيفي خانه بدوش طرفان ملهائي ويندڙ 
اياز ميلي ۽ حيدرآباد ادبي ميلي ۾ ملڻ کپندا هئا، 
پر افسوس اڃا تائين انهن سوالن جا جواب نه ملي 

 سگهيا آهن. 
سياسي اڳواڻ ۽ ترقي پسند دانشور پنهنجي غلطين 
جي ازالي يا زوال تي روشني وجهڻ بدران روايتي 

 انداز سان ناڪام سياست جا پوئلڳ بڻيل آهن. 
اهل دانش  ۽ سول سوسائٽي جا تمام پليٽ فارم 
انهن سوالن جا جواب نه پيا ڏئي سگهن. نوجوانن 
کي روايتي گس تي ڄاڻي واڻي سفر ڪرايو پيو 
وڃي، جنهن گس تي هلڻ سان ڪا به منزل ملڻي 
ناهي، رڳو سياست پنهنجو ڪاروبار جاري رکي 
سگهي ٿي، جنهن سان رڳو اشرافيه بالغ ووٽ جي 

 حمايت سان اقتدار حاصل ڪري سگهي ٿي. 
تازو حيدرآباد ۾ چند اھڙيون گڏجاڻيون ٿي گذريون 
جن ۾ دانشور ۽ سول سوسائٽي جا متحرڪ فرد ۽ 
سياسي پارٽين جي اڳواڻن شريڪ ٿي پنهنجي 
خيالن جو اظهار ڪيو، پر ڪو به کڙ تيل نه نڪتو. 
ڪنهن به گهربل سوال جو جواب ملي ڪين 
سگهيو. "ساڳيا الٽون ساڳيا چگھ " واري حالت 
رهي. روايتي ڳالهيون ڪري پنهنجو وقت برباد 

 ڪيو ويو.
اھڙي صورتحال تي سوشل ميڊيا تي تنقيدي موقف 

 پڻ سامھون آيا، پر تغافل نظر جو شڪار ٿي ويا. 
ڪجھ ساڃاھ وند ان تي ويچارڻ الِء سنجيده آهن ۽ 
مناسب فورم يا موقعي جي انتظار ۾ آهن ته ان 

 بحث جا گهربل نتيجا سامهون اچن. 
جيتري قدر ترقي پسند ادب جي زوال جو سوال آهي 
ته ان ۾ انقالب جي نالي تي جيڪي سياسي ايجنڊا 
رکي وئي سا ناقابل عمل ھئي يا ان الِء طريقيڪار 
درست نه هو، جنهن جي نتيجي ۾ جدوجهد جو ڪو 
فوري ڦل حاصل نه ٿي سگهيو ۽ ادب ۾ جيڪي 
سبز باغ ڏيکاريا ويا سي پورا ٿي نه سگهيا. اھڙي 
طرح ادب جو زوال شروع ٿيو. اڄ ساڳيو ادب ان زوال 
جا سبب پيو ڳولي، پر افسوس ادبي دنيا جا وڏا ناال 
اصل سبب نه پيا ٻڌائي سگهن. ساڳي پرفريب ۽ 
سبز باغ ڏيکارڻ جي گس تي گامزن پيا نظر اچن. 

  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت

 شيخُاي زُ 

 شيخ اياز: ترقي پسند تحريڪ جي زوال جو  هڪ مثال
 شبير کوکر
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شايد ڄاڻي واڻي اصل سببن کي نظرانداز ڪيو پيو 
 وڃي. 

ادب ۾ جيڪو مزاحمتي رومانس پيدا ڪيو ويو، 
ماڻهو ان رومانس جي جادو ۾ مدهوش ٿي ويا، کين 
منزل نه ملڻ جو احساس ئي نه رهيو. اڄ به ان ترقي 
پسند ادب جو جادوئي اثر اڃا باقي آهي جنھن ۾ 
ماڻهن کي جهومڻ تي اتساهيو پيو وڃي. ڪيفي 
خانه بدوش طرفان اياز ميلو ان جو هڪ واضح مثال 

 آهي. 
جتي دانشور اچن ٿا، پر دانشمند روايت کي برقرار 
رکڻ الِء نه ڪي اڳتي وڌڻ يا پيش قدمي ڪرڻ الِء. 
رومانس شاندار ماضيَء کي ياد ڪرڻ جو نالو آهي 

 ان حوالي سان اياز ميلو ڪافي اهميت رکي ٿو. 
رومانس کي عروج ڏيڻ يا جاري رکڻ الِء هڪ ٻيو 
ثقافتي ڏهاڙو ملهايو پيو وڃي، جنهن کي پڻ 
سرڪاري سرپرستي حاصل ٿي آهي. جنهن ۾ پڻ 
قوم شاندار ماضي تي رقص ڪري بدترين حال کي 

 گهڙي کن الِء وساري ويهي ٿي. 
ھڪڙو شيخ اياز جنھن کي ترقي پسند تحريڪ پيدا 
ڪيو ۽ ٻيو شيخ اياز جنهن ترقي پسند تحريڪ جي 
ادب کي دفن ڪرڻ جو ڪم ڪيو، ان کان مڪمل 
التعلقي جو اظهار ڪيو، پنهنجي وابستگي جي 
پنجاھ سالن کي گمراھ قرار ڏنو. ان تحريڪ تحت 
لکيل ادب تان مڪمل دستبرداري جو اعالن 

 ڪيو. جهن جو ازالو دعائون لکي ڪيو. 
هڪ پروفيسر ليکڪ شيخ اياز جي آخري دور 
جي شاعري کي تصوف سان وابستگي طور 

 ڄاڻايو آهي جيڪا ڳالھ بلڪل درست ناهي. 
شاھ عبداللطيف ڀٽائي جو تصوف، وحدت 
الوجود ۽ شيخ اياز جي آخري دور جي شاعري 
۾ خدا جو اسالمي تصور ۽ دعائون ٻه جدا 
شيون آهن، شيخ اياز نه تصوف کي آخر 
تائين قبول ڪيو هو نه وري تصوف ۾ ڪا 

 پناھ حاصل ڪئي. 
ترقي پسند تحريڪ اصل ۾ سياسي 
نظريي سوشلزم جي نعري تحت ادب کي 
پروان چڙهايو، جنهن ادب ۾ مقصديت کي 

ترجيح ڏني، ادب ۾ عوام کي وڌيڪ نمايان ڪيو 
ويو. عوامي ڏک، درد، مسئال، گهرجون، مطالبا، نعرا، 
ادبي موضوع بڻجي پيا. سڀ کان وڌيڪ عوامي 
مزاحمت جو رومانس پيدا ٿيو، جنھن سان ترقي 
پسند شاعري کي وڏي مقبوليت حاصل ٿي، 
جماليات ۽ عوامي درد گڏجي پيا. جنهن کي شيخ 
اياز پنهنجي شاعريَء جو موضوع بڻايو ۽ وڏي 

 مقبوليت ماڻي ورتي. 
ذوالفقار ڀٽو عوامي اڳواڻ طور سامهون اچي ويو، 
جنهن "طاقت جو سرچشمو عوام " جو نعرو هنيو، 
جي ايم سيد قوم پرستي جو نعرو هڻي پذيرائي 
حاصل ڪئي، حيدر بخش جتوئي، ھاري تحريڪ جو 
نعرو هنيو، ڪميونسٽ پارٽي جي ڄام ساقي 
ڪامريڊ جي نعري سان عوامي حمايت حاصل 
ڪئي. پهريون دفعو سياست ۽ ادب ۾ جتي رڳو 

اشرافيه جو ذڪر ٿيندو هو اتي عوام جو چرچو ٿيڻ 
لڳو. عوام هڪ دلفريب، اميد ۽ هڪ جدوجهد جي 
رومانوي دنيا ۾ داخل ٿي ويو هو. پهريون دفعو 
ظالم ۽ جابر طبقي تي کليل لفظن ۾ نفرت ۽ 
تنقيد جو اظهار ٿيڻ لڳو جنهن سان عوام کي هڪ 
سڪون واري ڪيفيت حاصل ٿي. عوام جي زخمن 

 تي هڪ مرهم جو احساس پيدا ٿيو. 
اھڙي ماحول ۾ ادب پڻ وڏي پذيرائي حاصل ڪئي، 
جنهن ۾ شيخ اياز سڀ کان نمايان مقام حاصل 
ڪيو.  ترقي پسند تحريڪ جو رومانس پنجاھ سالن 
تائين عروج حاصل ڪرڻ کان پوِء زوال جو شڪار 
بڻيو. ادب جيڪو جدوجهد جي رومانوي فريب ۾ 
اچي ويو هو، ان ٻيهر سوچڻ شروع ڪيو ته عوام 
جي حالت ته اڳ کان به خراب 
ٿي وئي 

آهي، 
انقالب ڪون آيو، ڪو سڌارو 

نظر نه آيو ته ادب سرجندڙ پنهنجي ادب تي نظرثاني 
ڪئي، ائين هڪ اعتراف، ناڪامي، غلطين جو 
احساس جنم ورتو، جنھن سان ترقي پسند ادب جي 
مڪمل نفي سامهون اچڻ لڳي، جنهن ۾ شيخ اياز 
سڀني کان اڳيان آيو. جنهن جوش سان ترقي پسند 
ادب کي دل سان لڳايو اھڙي بيباڪي سان ان جي 

 نفي ڪرڻ لڳو. 
 "ڪيترا نه 

 سبز باغ ڏيکاريئه 
 ڌرتيَء تي ھئين ڪنداسين 
 ڌرتيَء تي ھون ڪنداسين 

 …." ٿيو ته ڪجھ به ڪونه
 )سر لوھيڙا ڳڀيا( 

 
 منهنجو بهترين دوست 

 اڄ منهنجو
 بدترين دشمن آهي 

 ڇو ته 
 هو سمجهي ٿو 

 ته مان هن جي آدرش تان 
 ھٽي ويو آهيان.. "
 )سر لوھيڙا ڳڀيا( 

ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته اياز جي شاعريَء مان ترقي 
پسند تحريڪ جو رومانس ڪڍي ڇڏجي ته سندس 

 شاعريَء ردي جي ٽوڪري ۾ وڃي پوندي.
سندس تخليق جو واحد سرچشمو ترقي پسند 
تحريڪ ۽ کاٻي ڌر جي سياست هئي. جنهن جي 
زوال کانپوِء  سندس شاعري به  شاندار ماضيَء جو 
حصو رهجي وئي آهي. مارو، مظلوم، 
سنڌ، انقالب، مزاحمت، عشق جيڪي 
سندس شاعري جا مک موضوع هئا 
سي آخري دور ۾ سندس الِء اجنبي ٿي 

 پيا.
سندس آخري ڏهن سالن جا موضوع رد 
انقالب، اعتراف، ڪفارو، دعائون، سياست 
۽ ادب تان دستبرداري، ويساھ گهاتي، 
سياسي پارٽين ۽ قيادت کان التعلقي 

 قابل ذڪر آهن.
ادب جيڪو ترقي پسند تحريڪ کان اڳ 
رومانوي داستانن ۽ عشق، محبت جي 
جذبات جي ترجماني ۾ مصروف عمل هو 
هڪ دفعو ٻيهر ماضيَء ڏي موٽ کاڌي، 
اڪثر شاعر رومانوي بڻجي ويا، نثر صحافتي 
ادب جي شڪل اختيار ڪري ورتي آهي، محقق 
نقاد بڻجي پيا آهن، پر سياسي اڳواڻ ساڳي جاِء 
تي بيٺل آهن، سندن سياسي ڪاروبار ان تي 
مدار رکي ٿو ته عوام کي جدوجهد ۾ مصروف 
رکجي، پنهنجي سياست کي جاري رکڻ گهرجي، 
منزل ملي ته شايد سياست بدلجي ويندي، مظلوم 
هٿن مان نڪري ويندا. قيادت تي نوان ماڻهو اچي 
ويندا. سياست پنهنجي آئينده جي اوني ۽ خوف ۾ 
مبتال ٿي پئي آهي. ڪو به خطرو نه پئي کڻي 
سگهي. پارٽي ۾ نون ماڻهن جي داخال بند ڪئي 

 وئي آهي. مخصوص فرد عهدن تي رکيا وڃن ٿا. 
ادب پنهنجا نوان متبادل ميدان ڳولي لڌا آهن جن 
۾ سوشل ميڊيا، صحافت، ٽاڪ شوز، ڊاڪيومينٽريز، 
ڊرامه، يوٽيوب چينل، ڪارٽون ڪهاڻيون، ادبي ميال 

 ۽ آن الئين ادبي رساال ۽ ڪتاب وغيره شامل آهن.
سنڌ جي دانشمند قيادت شاندار ماضي جي ڌنڌلي 
تصور تي بيٺل آهي جنھن جي ڪري هو موجوده 
حالتن جون گهرجون پوريون نه پئي ڪري سگهي، 
نئين ذهن الِء پنهنجا در بند ڪري ويٺي آهي، 
پنهنجي مسند ڦرجڻ جي خوف ۾ مبتال ٿي پئي 

 آهي.
*** 
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سٻاجهڙا ڪتاب جي مصنف 
مرحوم محمد اسماعيل 
عرساڻي پنهنجي آتم ڪٿا 

۾ ”  سکر سيئي ڏينهن“
پنهنجي سرڪاري نوڪري 
جيڪا تعليم کاتي ۾ هڪ 
استاد ۽ منتظم جي حيثيت ۾ ڪئي ۽ پوِء ساڳئي 
کاتي ۾ هڪ آفيسر جي حيثيت ۾ به ڪئي، تنهن 
پنهنجي ساروڻين ۾ خانگي انسٽيٽيوٽ ۾ ڪم 

 ڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي.
ياد رهي ته مرحوم عرساڻي صاحب جا سنڌ 
ٽيڪسٽ بوڪ بورڊ پاران اسڪولي ڪتابن ۾ 
شاگردن الِء سبق به تحرير ڪيل آهن تن ۾ 

۽ اال ُجهري َم شال غريبن جي ”  بدنصيب ٿري“
جهوپڙي نه صرف شاگردن پر سموري سنڌ واسين 

کي پي ٽي وي جي ”  بدنصيب ٿري“کي ياد آهن. 
قسط وار ڊرامي طور پيش ڪيو ويو، جيڪو سنڌ ۽ 
هند ۾ تمام گهڻو پسند ڪيو ويو. مرحوم محمد 
اسماعيل عرساڻي پنهنجي آتم ڪٿا ۾ سرڪاري 
نوڪري تان رٽائر ٿيڻ کانپوِء جامعه عريبيه حيدرآباد 
جي خانگي اداري جي نوڪريَء بابت لکي ٿو ته: 
انتظاميه جون جيڪي زيادتيون هيون انهن جو بيان 
نهايت طويل ۽ دردناڪ آهي. اداري جي سيڪريٽري 
جو پٽ هاِء اسڪول ۾ آفيس ڪري ويٺو هو ۽ 
انتظام ۾ دخل ڏيڻ لڳو هو. بهرحال مون اجازت 

ورتي ۽ اسڪول کي موچاري حالت ۾ ڇڏي خدا 
حافظ چيم. مرحوم عرساڻي صاحب جي آتم ڪٿا 
جي مٿين تحرير جي شاهدي جي ڇڪ مونکي 
يونيورسٽي جي سرڪاري مالزمت جيڪا هڪ استاد 
۽ پوِء آفيسر جي رٽائرمينٽ ٿيڻ کانپوِء ٻن خانگي 
ادارن ۾ خدمت ڪندي محسوس ٿي، جتي تقريبن 
اٺ سال ڪم ڪندي جيڪو ڪجهه ڏٺو ۽ جيڪو 
ڪجهه ٿيو، تنهن مان مرحوم عرساڻي صاحب جي 

کي ”  سکر سيئي ڏينهن“گهڻو آڳاٽو لکيل ڪتاب 
پڙهندي دل کي ائين لڳي پيو ڄڻ ته هي مامرو 
هوبهو اڄ جي حالتن پٽاندڙ آهي. دراصل انهن ادارن 
جي مالڪن جي اجاره داري چوڌرائپ ۽ اڻ سهپ 
واري هوندي آهي ته هو سڀ ڪجهه پاڻ، پرنسپل يا 
هيڊ ماستر صرف نالي ماتر هوندا. باقي اڪائونٽس، 
ايڊمن خواهه فيڪلٽي تي سندن پٽ، ڌيئر، سئوٽ، 
ماسات يا سنگت ساٿي قابض هوندا آهن. 
جنهنڪري الئق استاد انهن ادارن ۾ گهڻو جٽاُء 
ڪري نه سگهندا آهن، نتيجي ۾ شاگرد ئي متاثر 
ٿيندا آهن. ان جو ڪارڻ انهن ادارن جي نظامت پاران 

واري  21خاموش هجڻ آهي. مون کي ياد آهي ته 
ڏهاڪي ۾ گورنمينٽ هاِء اسڪول سيتاروڊ ۾ 
سائنس ٽيچر جي بدلي ٿي هئي ۽ ان جي جاِء تي 
ڪو ٻيو سائنس ٽيچر مقرر نه ٿيو هو. شاگردن، 
استادن ۽ والدين روزاني پنهنجي خرچ تي ڊائريڪٽر 
تعليم حيدرآباد ريجن کي ٽيليگرام ڪندا هئا ته 

هاِء اسڪول ۾ سائنس ٽيچر اڃا ڪونه پهتو آهي. 
جنهن ڪري شاگردن جي سائنسي تعليم متاثر ٿي 
رهي آهي. يونين ڪائونسل سيتاروڊ جو ان وقت 
چيئرمين مرحوم ظفر علي لغاري )بعد ۾ وفاقي 
وزير ريلوي ٿيو( تنهن هيڊ ماستر صاحب ۽ شهرين 
سان گڏجي ريلوي اسٽيشن تي ان وقت جي 
ڊائريڪٽر تعليم غالم مرتضٰي ڀٽو سان مالقات 
ڪئي، جيڪو ريلوي رستي حيدرآباد کان الڙڪاڻي 
انسپيڪشن ڪرڻ الِء وڃي رهيو هو. ٻن منٽن جي 
ان مالقات ۾ ڊائريڪٽر صاحب سائنس ٽيچر جي 
مقرري جو واعدو ڪيو، جيڪو ٽن ڏينهن ۾ سندن 
واعدو پورو ٿيو. اڄ اسان پنهنجي قومي ذميواريَء 
کان  وانجهيل آهيون. اسان پنهنجي سرڪاري 
درسگاهن جيڪي پرائمري تعليم کان اعلٰي تعليم 
ڏيڻ ۾ مصروِف عمل آهن. انهن تي پڙهڻ ۽ 
پڙهائڻ، ذميدارين، دورانديشي، وسعت نظري، معامال 
فهمي، انتظامي جوڙجڪ، مروجه ڪورسن، الئق ۽ 
سلجهيل فيڪلٽي ۽ مڙني مامرن تي دل کولي 
تنقيد ڪندا آهيون، پر خانگي ادارن تي خاموش 
آهيون. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته اسين پنهنجي 
سرڪاري تعليمي ادارن کي پنهنجو سمجهون ۽ 
رضاڪارانه طور انهن جي رهنمائي ۽ خدمت ڪرڻ 
الِء پاڻ کي َارپي ڇڏيون ته جيئن سنڌ ۾ تعليم جي 

 الٽ سان سڀئي منور ٿي سگهن. 
*** 

 سکرُسيئيُڏينهن
  ت ريخ،ُادب،ُس ئنسُ۽ُمس جي ت
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جي علاماي ۽ ادباي افاق تاي 
ٻه نااال خاان صااحاب عاباداهلل 
چنا ۽ جاياجاي باياگام زيانات 

نااهاااياات ئااي اهاام آهاان، چاانااا 
پاانااهاانااجااي زناادگااياان ۾ اهااي 

پار  ،شخص اهام تاه هائاا ئاي
اهي پنهنجي وجود ۾ تاحارياڪ باه هائاا، پااٽ شاهار 
جو تعلق سنڌ جاي عالام ۽ ادب ۾ رهاناماائاي وارو 
رهيو آهي، جو انهيَء شاهار ۾ اناهايَء زمااناي ۾ باه 
سئو فيصد تعليام هائاي، جاڏهان تاه اساان وٽ اڃاا 
جديد تعليم ۽ اناهايَء جاو ناظاام اڃاا شاروعاات ۾ 
هو، تڏهن پاٽ ۾ تعليمي سارگارماياون ائايان هاياون 
جيئن صوبي جي ٻين ترقي يافته شاهارن ڪاراچاي، 
حيدرآباد ۽ شڪارپور ۾ هاياون، اهاڙي عالام پارور 
۽ تهذيبي مااحاول ۾ خاان صااحاب عاباداهلل چاناا 

۾ پاٽ ۾ جنم ورتاو، پاناهاناجاي زنادگاي  0717
۾ هاان عاالاام و ادب ۽ ساارڪاااري عااهاادي ۾ 
اناتااظااامااي اهاالااڪاااريَء جاا نااه مااٽااجااناادڙ نشااان 

 ڇڏيا.
هاي ڪااتاااب مشااهاور لاايااکااڪ سالااياام چاانااا 
مرتب ڪيو آهي. هي ڪتاب هاڪ طارح 
سان محترم عبداهلل چنا ۽ بيگم زيانات 
چنا جي زندگي جي احوال تي مشاتامال 
آهي. انهيَء سان گاڏ سانادن پاناهاناجاو 
ادبي تخلاياقاي ڪام باه هان ڪاتااب 
۾ شامل آهي.  ٻايان لاياکاڪان جاو 
انهيَء ٻنهي شخصيتن تي لاکايال 
تاااحاااريااارون باااه هااان ڪاااتااااب ۾ 

 يڪجا ڪيون ويون آهن.
خاااان صاااااحاااب عاااباااداهلل چااانااااا 

پنهنجي پيشه ورانه فرضن ۾ ماخاتالاف 
عهدن تي رهيا. خان صاحب جو هڪ وڏو ڪارناماو 
رڻ ڪڇ جو ڪيس آهي، جو اڳتي هلي جنياوا جاي 
بين االقوامي عدالت ۾ هالاياو. اناهايَء جاي ماتاعالاق 
سرحدي حد بندي جي سروي جو ڪم هان صااحاب 
ڪيو، تڏهن پاڻ سروي آف لينڊ رڪاارڊ کااتاي جاو 
ڊائريڪٽر ساناڌ هاو. سانادن سارڪااري ماالزمات جاو 

پسمنظر به نهايت اهم آهي. پااڻ روياناياو کااتاي ۾ 
اهام عااهاادن تااي رهاايااو. مااخااتايااارڪاااريَء کااان وٺااي 
ساياڪارياٽاري تاائايان. پااڻ ساياڪارياٽاري تاعالايام ۽ 
صحت به مقرر ٿيو. سندس مالزمت جاي عاهادن ۾ 
پاڻ ماياونساپاالاٽاي حايادرآبااد جاو چايائارمايان رهاياو. 
جيئن ته هو ڄاڻو آفاياسار تاه هاو، پار تاخالاياقاي ادب 
سان به سندس نينهن هو. سندس ادبي ۽ تحاقاياقاي 

مضمون 
هاااااااااااااااااااااااان 
ڪتاب ۾ 
شامال آهان 
ته ڪهاڻياون 
بااااه. ڪااااتاااااب 
ظاهر ڪري ٿاو 
تااااه هااااو گااااهااااڻ 
پاااسااائااون شااخااص 
هااو. ڪااتاااب جااي 
ٻاااي شاااخاااصااايااات 

نامياري ليکڪا ايڊيٽار باياگام زيانات عاباداهلل چاناا 
آهي، جيجي زينت عبداهلل چنا، پنهنجي شخصيات 
۾ بنيادي طرح اديب ته هئي ئاي، سانادس ڪاجاهاه 
چونڊ افسانه هن ڪتاب ۾ شامل آهان، پار هاو پااڻ 

باه هائاي،  Social Reformerپنهنجي شخصيت ۾ 
و آهاي، لسندس اڃا به اهم ڪم ماهوار مارئي رساا

جنهن جي پاڻ ايڊيٽر رهي، سنڌي ادبي رسالن جاي 

تاااريااخ ۾ مااارئااي رسااالااي جااي وڏي اهاامااياات آهااي. 
انهيَء ڪاري جاو اهاو رساالاو تارقاي پساناد ادب جاو 
ترجمان هو ۽ سنڌ جي عورت ادبيائن الِء به اتسااهاه 

 جو سبب هو.
۾ ادبااي ساانااگاات ڪااراچااي شااار جااي  0722پاااڻ 

 0724ورڪنگ ڪميٽيَء تي چونڊجي آئي ۽ هان 
۾ مارئي رسالو جاري ڪيو، مارئي رسالاي ماتاعالاق 
حميد ساناڌي صااحاب 
جااااي راِء ڏسااااو. اهااااو 
اقتباس پرويان ماوساٰي 
مااياامااڻ جااي مضاامااون 

بيگم زيانات عاباداهلل “ 
تااان کااناايااو ويااو ”  چاانااا

آهااااااااي. مااااااااذڪااااااااوره 
مضاااااامااااااون بااااااه هاااااان 
ڪااااتاااااب ۾ شاااااماااال 

 آهي.
آئااون پاااڻ شااام جااو “ 

ياااااوناااااياااااورساااااٽااااايَء ۾ 
پڙهندو هئس ته صباح 
جااو عااباااداهلل صااااحاااب 
جااااي الئاااابااااريااااريَء ۾ 

رسااالااي جااي ”  مااارئااي“ 
ڪاااااااااام ۾ هااااااااااٿ 
ونااااڊائاااايااااناااادو هاااائااااس. 
باااااياااااگااااام زيااااانااااات ۽ 
عاابااداهلل صاااحااب جااي 
مهربانين ۽ رهنمائايَء 
سان نه فقط ماون کاي 
اڳيان پاڙهاڻ جاو شاوق 

جااي جاااري ڪاارڻ جااي شااوق ”  روح رهاااڻ“ ٿاايااو پاار 
پاويااان پاڻ انااهان ماااضاايَء جااي ادباي يااادن جااو هااٿ 

 ).  74-7-7112)حميد سنڌي، روبرو انٽرويو ” هو
هن احترام الئق خاندان متعالاق حاماياد ساناڌي جاي 
انٽرويو مان کنيل هي احوال ته ڏسو ته: ڪيئن اهاي 
شخص ماڻهن جي انافارادي زنادگايان ۾ بادالُء آڻاي 

 رهيا هئا.

 خان صاحب عبداهلل چنا،  جيجي بيگم زينت چنا

  ڪت بُتيُتبصرو

 سنڌ 

 غالم نبي سومرو
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اسين جڏهن هتي حيدرآباد آياسين ته ان وقت والاد 
صاحب دادوَء جو ڊپٽي ڪمشنر هو، جناهان عاباداهلل 
چنا صاحب کي چيو ته منهنجو پٽ هتي رهاي ٿاو. 
تنهن جاو خاياال رکاجاو. ماان هاتاي لاطاياف آبااد ۾ 
هااڪ ناانااڍڙي ڪااوٺااڙي هااوناادي هاائااي باانااگاالااي ۾، 
جيڪا بابي ٺهرائي ڏني هئي. ان ۾ رهنادو هائاس. 

وارن تربيت اها ڪئي جو وٽان ڪاٻاٽ ”  جيجي“پوِء 
ڀريا پيا هوندا هئا ڪتابن جا. ساو چاياائاون تاه بااباا 
هي پڙهي وٺ ۽ اناهان کاي پاي وڃ! ان زمااناي ۾ 
ڀارت مان اتام ۽ سانادري گاڏ آياا هائاا تاه سانادري 
پاڇاياو ماون کاان تاه حاماياد! ڇاا پاڙهاياو اٿائاي، مااون 
جواب ڏنو ته هنن ڪٻٽن ۾ جيڪي ڪاجاهاه آهاي، 
سو مون پڙهيو آهي ۽ ان کانپوِء منهنجي دنياا ئاي 
ٻي ٿاي وئاي، عالام ناه فاقاط مااڻاهاوَء کاي گاهارائاي 
بخشي ٿو، پر ان سان گڏ محبت ڪرڻ جاو سالاياقاو 

 به سيکاري ٿو.
بيگم زينت چاناا ڪاياتارن ئاي مااڻاهان جاي تارقاي، 
روزگار الِء ڪوششون ڪيون، پااڻ اناهان جاي ماالاي 
مدد ڪيائين. زميان ۽ ڪااروباار ۾ ساياڙپ ڪاري 
انهن الِء روزگاار جاا ماوقاعاا پايادا ڪاياائايان. جايائان 

 Social Reformerاسااان مااٿااي لااکاايااو آهااي تااه هااو 
 هئي.

هان پااناهااناجااي ٻاارن کاي اعالااٰي تاعاالاياام ڏياااري، پاار 
ساماااج ۾ بااه تااعاالااياام جااي پااکاايااڙ الِء ڪاام ڪاايااو. 
ضاارورتااماانااد ماااڻااهاان کااي ڪاااروبااار ۾ ماادد ڪاائااي. 
سليم چناا جاناهان هان ڪاتااب جاي ساهاياڙ ڪائاي 

جاياجاي زيانات عاباداهلل “ آهي، انهايَء جاي مضاماون 
۾ انهيَء جديد ڪاروباري سوچ ۽ عام عاوام ”  چنا

 جي امداد جي جذبي کي ڏسي سگهجي ٿو.
جيجي زينت چنا مختلف وقتن تي نات ناوان ڪام 
شروع ڪري ان مان پنهنجي اپت ۽ گهار جاو خارچ 
هالئيندي هئي. هوَء نه رڳو هڪ سگهڙ، سالاجاهايال 
عورت هئي، پار هاڪ وفاادار زال ۽ ماهارباان مااُء باه 
هئي. جنهن هر حاال ۾ پاناهاناجاي اوالد کاي اعالاٰي 
تعليم ڏيارڻ الِء پنهنجو مڪمال ڪاردار ادا ڪاياو. 

 ڪتابن ۽ رسالن ڇپرائڻ الِء پنهنجي پريس ورتي.
ع ڌاري ڪااورٽ آف وارڊس وٽااان باايااگااام 0727

زينت چنا کي شاهوڪارن جاا ٻاار پااڻ وٽ ساناڀاال، 

رهائڻ ۽ پڙهائڻ الِء مليا. جن جاو ساڄاو بانادوبسات 
پاڻ ڪندي هئي ۽ ُان جي سارڪااري فاياس کاياس 

 باقاعده ملندي هئي.
ان کانپوِء پااڻ خااناگاي طارح باه ڪاياتارن خاانادانان، 
ميرن، پيرن ۽ سردارن جا ٻار پاڻ وٽ رهايا ۽ کايان 
پڙهائي منزل تاائايان رسااياو. جاناهان ساان باه کاياس 
خانگي طرح فاي مالانادي هائاي، ڪاي ٻاار تاه ساناڌ 

 کان ٻاهر جا به اچي وٽس پڙهائيَء الِء رهيا.
ڇا توهان سوچي سگهو ٿاا تاه هاڪ پاڙهايال لاکايال 
خاندان جي پڙهيل لکايال عاورت جاياڪاا پااڻ هاڪ 
اعلٰي سارڪااري آفاياسار جاي گاهار واري هاجاي ُاهاا 
 ايترو ذهن ڊوڙائي ايترو رسڪ به کڻي سگهي ٿي؟

هاڻ ته ٻڌو مهربانو! بيگم زينت چناا جاي هاڪاڙي 
بجريَء )ريتي( جي سرڪاري ٺياڪاي ۾ ڀاائاياواري 

روپاياا مالانادا  01کاان  02هئي، جتان کياس روزاناه 
هئا، ڪيترائي سال اناهاي سارڪااري ٺاياڪاي ساان 

 منسلڪ رهي.
ُان کانپوِء هڪ پيٽرول پمپ ۾ ڀائيواري ڪاياائايان، 

هزار مليا ۽ پاوِء هار  21جنهن مان شروع ۾ کيس 
ماه ساڍا چار سئاو روپاياا مالانادا هائاس. اهاو ٺاياڪاو 

سالن الِء هئس، جاناهان ۾ سانادس وفاات وقات  71
سال گذريا هائاا ۽ بااقاي ڏهاه ساال رهايال هائاا،  01

جاان جااا پاائااسااا هاار مااهااياانااي چاايااڪ رسااتااي سااناادس 
هازارن  62گهرڀاتين کي ملندا رهيا. هاڪاڙو پاالٽ 

هااازارن ۾  2۾ وڪاااياااائااايااان. ٻاااياااو پاااالٽ سااااڍن 
هاازارن وارو پااالٽ پاااڻ ساااڍن چاائاان  62وڪايااائااياان. 

هازارن ۾ ورتاو هائاايان. مااياهاڙ جاي پااساي هاڪااڙي 
 0زمين جي ٺاياڪاي ۾ حصاو هائاس. جاناهان ماان 

 هزار رپيا ملندا هئس. 2سالن تائين هر سال 
ان کانپوِء مٽياري پاسي جيڪو زمين جاي ٺاياڪاي 

هاازار رپاايااا ماالااناادا  2۾ حصااو هاائااس اتااان هاار سااال 
 هئس، جيڪي ڏهن سالن تائين مليس.

هازار نافاعاو مالاڻ  2لطيف آباد ۾ اڌ ٺهرايل بناگالاو 
تي وڪڻي ڪجهه سالن کاناپاوِء ڊاڪاٽارز ڪاالاوناي 
۾ پااالٽ وٺااي جاااِء ٺاهاارايااائااياان، جااناهاان الِء فاانااانااس 

 22هازار قاارض وٺاي، بااقاي  02ڪاارپاوريشان کاان 
هزار پاڻ خرچ ڪيائين، وڏي ِساڪ، ُاڪايار ۽ چااهاه 

” زيااناات هااائااوس“ مااان ٺااهااراياال ُان گااهاار جااو نااالااو 

 رکيائين.
ع ۾ هڪ وڏي گاڏي ڀاڙي تاي ناوڪار رکاي 0767

هااالرايااائااياان. ُان کااانااپااوِء هااڪ رڪشااا رکااي ُاهااا بااه 
نوڪر هٿان ڀااڙي تاي هاالراياائايان. ڪاجاهاه ماهاياناا 
هڪ پراڻو سراڻو ٽرڪ وٺي، ان جاي مارمات ڪارائاي 
ُاها باه ڀااڙي تاي هاالراياائايان پاوِء جالاد ئاي وڪاڻاي 
ڇااڏيااائااياان. ڀاااڙي تااي هااالراياال مااٿااياان گاااڏياان جااي 

 21مايالان تاي  00-07آمدني مان حيدرآباد ويجهو 
ايڪڙ زمين به ورتائين، هڪڙو پالٽ ٻياو باه هائاس 
جيڪو سندس وفات بعاد وڪاڻاي گاهار تاي کانايال 

 قرض الٿو ويو.
اهااي ٻاائااي شااخااصاايااتااون جاان تااي ساالااياام چاانااا هااي 
ڪتاب مرتب ڪيو آهي. پنهنجي زماني ۾ جادياد 
۽ اهل علم انساان هائاا. اناهان ناه صارف پاناهاناجاي 
اوالد جااي اعالااٰي سااطاح تااي تاعاالاايام ۽ تاارباياات جااو 
انتظام ڪياو، پار اهاي سامااج ۾ عاام مااڻاهان الِء 
تعليم ۽ روزگار جاي حاقان الِء سارگارم رهاياا. خاان 
صاحب عبداهلل چنا ۽ جيجي بيگم زيانات عاباداهلل 
چاانااا مااحااناات ڪااري عاالاام حاااصاال ڪاايااو ۽ ڀاارپااور 
زندگي گذاري، پر سنڌي ادب الِء انهن جو ڪام ناه 
وسارڻ جهڙو آهي، اهي متحرڪ مااڻاهاو هائاا، هاڪ 
ئي وقت اهي علام، ادب ۽ تاحاقاياقاي ڪام ڪانادا 
رهيا ته تخليقي به. اهي ٻئي افسانه ناگاار پاڻ هائاا، 

رسالو جاري ڪرڻ اناهايَء خاانادان جاو اهام ”  مارئي“ 
ادبااي ڪاام آهااي، لاايااکااڪ ساالااياام چاانااا تااحااقاايااق ۽ 
ڳولها ڪري انهان جاون ۽ اناهان ماتاعالاق تاحاريارون 

 يڪجا ڪري اهم ڪم ڪيو آهي.
الزماي آهااي تااه اهاو ڪاتاااب پاڙهااياو وڃاي، جااياڪااو 

۾ شااايااع  7170سااال ”  ساالااياام چاانااا اشاااعاات گااهاار“ 
صفحن تي مشاتامال هان ڪاتااب  704ڪيو آهي. 
رپيا آهي. ڪتاب ۾ خان صااحاب  211جي قيمت 

عاابااداهلل چاانااا، باايااگاام زيااناات عاابااداهلل چاانااا جااا اهاام 
مضماون ۽ ڪاهااڻايان ساان گاڏ ٻايان لاياکاڪان جاا 
انهن شخصيتن تي لکيل مضمون باه شاامال آهان. 
سليم چاناا هان ڪاتااب جاي صاورت ۾ اساان کاي 
سنڌ جي ٻن عظيم شخصيتن جي گذاريل زنادگاي 

 ۽ ادبي ڪم کان واقف ڪيو آهي.
*** 
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ادب ۾ خالاياق ٻاگاهاياو هااڪ  
ادياااب، شااااعااار ۽ ناااقااااد طاااور 
سااڃاااتااو وڃااي ٿااو، پاار سااناادس 
ادبي ساڃااڻاپ جاو اهام حاوالاو 
تنقيد نگاري آهي. هو ساناڌي 
ادب کااي تاانااقاايااد تااي ٻااه اهاام 
ڪتاب ڏيئي چڪو آهي. جيتوڻيڪ سانادس پاھارئايان 
ڪتاب کاي اياوارڊ پاڻ مالاي چاڪاو آهاي، پار سانادس 
لکڻيَء، تنقيدي انداز، مواد توڙي متن جي اعتبار کان 
سااناادس تاانااقاايااد نااگاااري اڃااان اوساار جااي ماارحاالااي مااان 
گذرندي محسوس ٿئي ٿاي، جاياڪاا تاناقايادي گارفات، 
گھرائيَء، وسعت ۽ مضبوطيَء طرف سفر ڪاري رهاي 
آهااي. ساانااڌي ڪااھاااڻاايَء جااي تاانااقااياادي جااائاازي تااي 

جدياد ساناڌي ڪاھااڻاي ” مشتمل سندس نئون ڪتاب 
سانادس تاناقايادي شاعاور جاي “  تنقيدي تجزياتي جاائازو

ارتقاَء جي ساک ڀري رهيو آهي، جنھن مان اهو ياقايان 
پختو ٿي وڃي ٿو ته هيُء ڪاتااب پاڻ ماوضاوع، ماواد 
توڙي تنقيدي اوک ڊوک جي لاحااظ کاان اياڪاياھايان 
صديَء جي سنڌي ڪھاڻيَء جي فن ۽ موضوع باابات 

 پنھنجي دور جو اهم ڪتاب ثابت ٿيندو.
پروف ريڊنگ دوران سانادس نائايان ڪاتااب ۾ شاامال 
سمورا تنقايادي مضاماون ماناھاناجاي ناظار ماان ناڪاتال 
آهن. ڪتاب ۾ شامل سندس تنقايادي مضاماونان تاي 
نظر ڪانادي، سانادس ڪاتااب جاي بااري ۾ هاياٺاياون 

 ڳالهيون ذهن ۾ اچن ٿيون.
 ڪت بُجوُن لو:

جادياد ” مناھاناجاي ذاتاي راِء آهاي تاه ڪاتااب جاو ناالاو 
باادران “  ساانااڌي ڪااھاااڻااي تاانااقااياادي تااجاازياااتااي جااائاازو

اياڪاايااھااياان صااديَء جااي ساانااڌي ڪااھااڻااي: تاانااقااياادي ” 
هئڻ گهرجي ها. ڇاڪاڻ ته جادياد ڪاھااڻاي ان “  جائزو

کي سڏڻ گهرجي جيڪا پڙهندڙ کي نئين سوچ ساان 
سرشار ڪري، سندس سوچ ۾ نائاون تاحارڪ ۽ نائاون 
نااقااطااهِء نااظاار پااياادا ڪااري. اهااا نااواڻ ڪااھاااڻاايَء جااي 
موضوع، اڻت، کڻت، اسالاوب تاوڙي ان جاي ماخاتالاف 
ترڪيبي جزن جي اناوکاائاپ ۽ انافاراديات ذرياعاي پايادا 
ڪري سگهجي ٿاي. ان اعاتاباار کاان هان ڪاتااب ۾ 
جن ڪھاڻين جو تنقيدي جائزو ورتاو وياو آهاي، تاوڙي 
جو اناھان ۾ جازوي طاور تاي جادت جاو عاناصار ضارور 
شاااماال آهااي، پاار ان جااي باااوجااود، انااھاان مااان اڪااثاار 

ساڏڻ باادران “  جادياد ساناڌي ڪاھااڻاي” ڪاھااڻايان کاي 
ايڪيھين صاديَء جاي ساناڌي ڪاھااڻاي ساڏڻ وڌياڪ 
موزون آهي. ان ڪري کياس ايانادڙ ڪاتااب ۾ شاامال 
ڪاارڻ الِء جاان ڪااھاااڻااياان جااي تاانااقااياادي جااائاازي تااي 

مشتمل مضمون شاامال ڪارڻاا آهان، اناھان ڪاھااڻايان 
 جي جديد هئڻ تي نظر رکڻ جي صالح ڏجي ٿي.

 تنقيديُجتزي تيُج ئزو:
مان سمجهان ٿو ته تنقيد جو اصطالح پاناھاناجاي انادر 
تجزياتي معنٰي پڻ رکاي ٿاو. ڇااڪااڻ تاه تاناقاياد هاڪ 
قسم جو تجزيو ئي ته هوندو آهاي، جاياڪاا پاناھاناجاي 
اظھار الِء تجزياتي نوعيت جو  ابالغ چاهيانادي آهاي. 

لکاون “  تنقيدي تجزياتي جائزو” ڇاڪاڻ ته جڏهن اسان 
ٿا ته پوِء سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا ڪا تناقاياد غايار 

تاانااقااياادي ” تااجاازياااتااي بااه هااوناادي آهااي ڇااا؟ ان ڪااري 
لاکاڻ “  تنقيدي جائزو” لکڻ بدران فقط “  تجزياتي جائزو

گهرجي، جنھن ۾ اصطالحي طور تاي تاجازيااتاي لافاظ 
 جي معنٰي پھريائين شامل آهي.

 پروف:
پيارو خليق، هن ڪتاب جا سمورا مضمون هاڪ هاڪ 
ڪري پروف ريڊنگ الِء ماون کاي ماوڪالايانادو رهاياو، 
جيئن ته کيس مضمون ڪاناھان ناه ڪاناھان ماخازن ياا 
رسالي کي موڪلڻو هونادو هاو، ان ڪاري پااڻ چاونادو 
هو ته رات يا صبح تائين پروف ڏسي موڪلي ڏيو، پر 
مان زندگيَء جي مصروفيتن ۽ وقت جي تنگيَء سبب 
انھن کي ڌيرج سان ڏسي نه سگهندو هائاس. ڪاڏهان 
ڪاناھاان سافاار دوران يااا ڪاو ماخاتااصار وقاات مالااڻ تااي 
سندس مضاماون جاا پاروف ماوباائال تاي ساياٽ ڪاري 
کيس موڪلي ڇڏيندو هئس. ايئن سندس ڪاتااب ۾ 
شاامال ساماورن مضاماونان جاا پاروف ماوباائال فاون تاي 
چيڪ ٿيل آهن. ان جي بااوجاود ماون کاي ڪاتااب ۾ 

سيڪڙو پروف درست نظر آياا آهان. الاباتاه ڪاٿاي  22
ڪااٿااي وساارڳااي ه باادران وياانااجاانااي ھ نااظاار اچااي ٿااي، 
جيڪا ڪمپيوٽر ۾ فونٽ جي مسائالاي ڪاري باه ٿاي 

 سگهي ٿي.
ڪري لاکاياو وياو آهاي. ان “  ماڻھو” کي “  ماڻهو”مثال 

رياات ڪااٿااي ڪااٿااي غااياار ضااروري الئااياان اسااپاايااس تااه 
ڪٿي وري گهربل الئين اسپيس به ناه ڏناو وياو آهاي. 
پبلشر کي ان طرف ڌيان ڏيڻ گاهارجاي. ان کاان عاالوه 
ڪاما ۽ فل اسٽاپ جي بيھڪ جي نشاانايان جاھاڙيان 
ننڍڙين درستگين الِء ڪتاب جي مسودي جاي فاائانال 
پروف ريڊنگ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي، جاناھان 
۾ ڪااتاااب باااباات آياال راياان ساامااياات ڪااتاااب جااي 
مجموعي ماواد کاي ناظار ماان ڪاڍڻ ناھاايات ضاروري 
هوندو آهي. ان ڪري پياري خلاياق کاي گاذارش آهاي 
ته تنقيد جھڙي اهم موضوع ۽ مواد وارن ڪتابن جي 

 فائنل پروف ريڊنگ ضرور ڪرائي.
ان قسم جي ننڍڙين اوڻاين جي بااوجاود هايُء ڪاتااب 

سنڌي تنقيد نگااريَء ۾ هاڪ روشان اماياد جاو پاياش 
خيمو آهي، جنھان ذرياعاي ساناڌي تاناقاياد ناگااريَء ۾ 
نون رجحانن متعاارف ڪارائاڻ جاو سااهاس ساارياو وياو 
آهي. ڊاڪٽر غفور ميمڻ جي مھاڳ هن ڪاتااب جاي 
ادبي اهميت کي چار چنڊ لڳاائاي ڇاڏياا آهان. ماھااڳ 
پڙهڻ سان ڪتاب جا اهم تاناقايادي رر ۽ زاوياا ناروار 
ٿي وڃن ٿا. ان کان عالوه ڊاڪٽر ساجدہ پروين ۽ ٻايان 
ليکارين جا مضمون پڻ ڪتاب جي اهميت ۽ لياکاڪ 
جي شخصيت کي سمجهڻ ۾ ڪارگر محسوس ٿايان 

 ٿا.
هان ڪااتاااب جاي سااڀ کااان اھاام خااوبااي اهااا آهااي تااه 

شاهاه لاطاياف جاي ” ڊاڪٽر تنوير عباسيَء جي ڪتاب، 
کانپوِء هيُء ڪتاب سنڌي تنقيد ناگااريَء ۾ “  شاعري

مغربي تنقايادي اصاولان کاي الڳاو ڪارڻ جاي رجاحاان 
طارف ڌياان ڇاڪاائايانادڙ آهاي، جاناھان ذرياعاي ساناڌي 
ڪھاڻيَء جي نئين اناداز ساان اوک ڊوک ڪاري، نات 
نئون تناقايادي ماواد ۽ ساناڌي ڪاھااڻايَء جاا ناوان رر 
سامھون آڻڻ جي شعوري ڪوشش ڪائاي وئاي آهاي، 
جنھن سان ساناڌي ڪاھااڻايَء کاان عاالوه ساناڌي ادب 
جي مختلف نثري توڙي نظمي صنفن جي نئين اناداز 
سان تنقيدي جائزي وٺڻ جي رجحان کي هٿي ملندي. 
هاان ڪااتاااب ۾ شاااماال تاانااقااياادي مضاامااوناان مااان اهااو 
احساس پيدا ٿئاي ٿاو تاه خالاياق ٻاگاهاياي جاي تاناقاياد 
نگاريَء تي اڪيڊمڪ تناقاياد ناگااريَء جاو اثار وڌياڪ 

 نظر اچي ٿو.
هو جزوي طور تي پنھنجي تنقيدي جائزي ۾ ڪاناھان 
نه ڪنھن تنقيدي رجاحاان ياا الڙي ۾ ان رجاحاان جاو 
ارتقائي پسمنظر ۽ پئراميٽرس بيان ڪاري اناھان جاي 
روشنيَء ۾ سناڌي ڪاھااڻايَء جاو جاائازو وٺاي ناتاياجان 

 طرف وڌنڌي نظر اچي ٿو.
هن ڪتاب جي ٻي اهم خوبي اها آهي ته هن ڪتاب 
ذريعي سنڌي ادب ۾ نتيجن جاي صاورت ۾ جاياڪاو 
تنقيدي مواد شامل ڪيو ويو آهي، اهو نه صرف خليق 
جي تنقيدي شعور جو ثمر آهي، پر اهو باضااباطاه طاور 
تي تنقيدي اصولن جي روشنيَء ۾ ٿيل ڇاناڊ ڇااڻ جاو 
نتيجو آهي، جنھن ڪري اهو وڌيڪ اعاتاباار جاوڳاو ۽ 
منفرد محسوس ٿئي ٿو. سچ ته پياري خلياق جاي هان 
رياضت ڀرئي تحقيقي ۽ تنقيادي پاورهائاي کاي ڏساي 
کيس دلي داد ڏيڻ کانسواِء رهي نٿاو ساگاهاجاي. ماون 
کي پورو يقين آهي ته جيڪڏهن هاو ايائان ئاي ثاابات 
قدم رهيو ته هڪ ڏينھن سنڌي تاناقاياد ناگااريَء جاي 

 تمام مٿانهين پد تي بيٺل نظر ايندو.
*** 

 “جديد سنڌي ڪهاڻي تنقيدي تجزياتي جائزو”

  ڪت بُتيُتبصرو

 سنڌي 

 مرتضيٰ ناز
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سالن جو عرصو گذري چڪو هو گهڻائي ۽ فراواني جاا  
ست سال، خيام ۽ سلاطانات ٻاناهاي الِء امان ۽ اماان جاا 

  -آخري سال
ولين جي ڇانو هيٺ ميز تاي شاياراز جاو باهاتاريان شاراب 
گهگهين ۾ ڀريل جنهن ۾ مشڪ جي مناساب آمايازش 
هئي ۽ چئني پاسي سوين جام ڄاڻ ڪاناهان دعاوت ۾ 
 -ٽڙيا پکڙيا پيا هئا، جون جي ان شام عمر جي چبوتاري جاو اهاو ئاي اناداز هاو

سندس صالح هئي ته شروعات هلڪي شراب سان ڪئي وڃي، پاهاريان شاراب 
 -۽ ميوو، پوِء مختلف پڪوان جيئن برگ انگور وارا چانور ۽ ڀريل بوهي

 -کان هوا جا نرم جهوٽاا ماياويادار وڻان کاي ُڇاهانادا اچاي رهاياا هائاا”  ڪوهِ زرد“ 
جهان عود )موسيقيَء جو آلو( کڻي هڪ تار کي ڇيڙيو، وري ٻاي تاار کاي هاوا 

عمار جاام کاڻاي ان جاي ماهاڪ  -هلڪي هلڪي موسيقيَء سان سنگت ڪئي
جهان کيس تڪي رهي هئي هان ماياز  -سان پنهنجي دماغ کي فرحت بخشي

تان سڀ کان وڏي پڪل ۽ ڳاڙهي نرم عناب کي چونڊيو ۽ پنهنجي مرد کاي 
جاي عاالمات ”  هڪ چمي هن ئي وقت“ پيش ڪيو، جيڪو ميوي جي زبان ۾، 

هو سندس پاسي جهڪيو ۽ ٻنهي جا چپ ملي وياا، جادا ٿاياا ٻاياهار مالاياا  -هو
سندن  -ٿورو گريز ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ وري هڪٻئي ۾ پيوست ٿي ويا

آڱريون کير کنڊ ٿي ويون، هڪ خادم ڇوڪري آئي ۽ اهي بغير ڪاناهان نااروا 
جلدي ڪرڻ جي هڪٻئي کان ڌار ٿي ويا ۽ پنهنجا پنهنجا جام کڻي ورتائون

 جهان مسڪرائي ۽ جهونگارڻ لڳي:  -
جيڪڏهن مون کي ست زندگيون مالان هاا تاه هار زنادگايَء جاي هار شاام هان “ 

چبوتري تي اچي ليٽي گذاريان ها، هن ئي ديوان تي اچي آرام ڪريان ها، اهاو 
ئي شراب پيئان ها ۽ هن ئي پيالي ۾ پنهنجون آڱريون ٻوڙيان ها ڇو ته ڀااڳ 

 ”-هڪ رنگ ۾ ئي لڪل هوندو آهي
 عمر هڪ جملو چٽيو:

هڪ عمر ٽي يا ست، مان سڀني کي ايئن ئي گذارياان هاا، هان چاباوتاري تاي “ 
نيم دراز اهڙيَء طرح جو منهنجا هٿ تناهاناجان خاوبصاورت وارن ساان کاياڏنادا 

 ”-رهن ها
نون سالن کان هڪ ٻائاي تاي عااشاق، چائان ساالان کاان  -گڏ هوندي به مختلف

ان هوندي به انهن جي خوابن جاو مساڪان هاماياشاه هاڪ ئاي ڇات  -شادي شده
جهان وقت کي بکين وانگر هڙپ ڪري ويانادي هائاي عامار  -هيٺ نه هوندو هو

هوَء سڄي دناياا تاي حاڪاومات ڪارڻ چااهايانادي  -هن جون سرڪيون ڀريندو هو
هئي، کيس سلطانه جي قربت حاصل هئي، جاناهان کاي سالاطاان جاي قاربات ۽ 

ڏينهن جي وقت هوَء حرم ۾ پردي پٺيان ساز باز ڪنادي  -محبت حاصل هئي
 -رهندي هئي، اندر ايندي ۽ ٻاهر ويندي پيغام وچ ۾ ئي جهلي ڇڏيندي هئي
 -بادشاهه جي ويهڻ جي جاِء جا افواهه، جواهرن جا واعدا ۽ زهر جي نااگاوار بادباو

شاام  -اهي سڀ کيس جوش سان ڀري ڇڏيندا هئا، پاريشاان ۽ ڪااوڙ ۾ ڀاريال
جو هوَء خود کي محبت مان حاصل ٿيندڙ مسرت جي حاوالاي ڪاري ڇاڏيانادي 

اهاا عالام جاي لاذت  -بچيو عمر، زندگي هن جي ويجهاو ماخاتالاف هائاي -هئي
” بااده صاباح“ هن ڏينهن اڀرندي ئي خالي پاياٽ رواياتاي  -هئي ۽ لذت جو علم

 مســــــــرقــــــــنــــــــد
 ن ول

 ستن 

 امين مالوف
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نوش جان ٿي ڪيو، پوِء پنهاناجاي ڪام ڪارڻ جاي 
ماايااز تااي اچااي ٿااي ويااٺااو، حساااب ٿااي لڳااايااائااياان 
لڪيرون ۽ شڪليون ٿي ٺاهيائين لکاياائايان ٿاي ۽ 
پنهنجي خفيه بياض ۾ ڪا نظم نقل ٿي ڪيائيان

- 
رات جو سندس گهر ويجهو قائم ڪيل رصد گااهاه 

بس وچ مان هڪ باغ کاي ٽاپاڻ جاي  -هليو ٿي ويو
دير هئي ۽ هو اناهان اوزارن تاائايان پاهاچاي ٿاي وياو 
جيڪي کيس ڏاڍا عزيز هئا جان ساان تاماام گاهاڻاو 
پيار ڪندو هو، پنهنجي هٿن ساان اناهان کاي تايال 
 -ڏيااناادو هااو ۽ مااهااٽااي مااهااٽااي چاامااڪااائاايااناادو هااو

جيڪڏهن ڪو ستارن جي علم جو ڄااڻاو اتاان کاان 
سانادس قاياام  -لنگهندو هو ان سان رلجي ويندو هو

جا پهريان ٽي سال اصفهان جي رصد گاهه الِء وقف 
هن جنهن کي پنهنجي نگرانيَء ۾ تعمير  -ٿيل هئا

ڪرايو ۽ اتان جي ساز و سامان جي صنعتڪاري به 
ساڀ کاان اهام ڳاالاهاه اهاا  -پاڻ ئي ڪرائي هئائايان

آهي ته هن هڪ نئون ڪئلياناڊر باه رائاج ڪاياو هاو 
جنهن جو افتتاح ڏاڍي ڌوم دام ساان پاهاريان فارور 

ع تاي ٿاياو هاو، 0172ماارچ  70، مطابق 622دين 
ڪهڙو ايراني ان سال کي وساري سگهي ٿو، جڏهن 

جاهاڙو ”  ناوروز“خيام جي حساب ڪتاب جي ڪري 
مقدس ڏڻ پنهنجي مقرر جاِء تان کسڪي ويو هو ۽ 
ساِل نو جنهن کي برج حاوت جاي وچ وارن ڏياناهان 
۾ هجڻ گهرجي ها، برج حمل جاي پاهاريان ڏياناهان 
تائين مالاتاوي ٿاي وياو هاو ۽ ان اصاالح ساان اڃاان 
تائين ايراني ماهاياناا بارجان جاي عاالماتان جاي تااباع 
هاالااناادا اچاان، اهااڙيَء رياات فاارور دياان باارج حااماال جااو 
مهينو بڻجي ويو آهي ۽ اسفند برج حوت جو؟ جون 

ع ۾ اصفهان ۽ سڄي مملڪت جاا رهاواساي 0120
هونئن تاه  -ان نئين ڪئلينڊر جي ٽئين سال ۾ هئا

اهو ڪئلينڊر سرڪاري طور تي سالاطاان جاي ناالاي 
هو، پر گهٽين بازارن ۾، تان جو ڪاجاهاه دساتااويازن 

عامار “ ۾، بس اياتارو حاوالاو ڏياڻ ئاي ڪاافاي هاو تاه 
اهااڙو ”  -خاايااام جااي دور ۾ فااالُڻااي فااالڻااي سااال ۾

ڪهڙو شخص هو جنهن کاي پاناهاناجاي حايااتاي ۾ 
ئي ايتري عزت ۽ شرف حاصل ٿيو هوندو؟ ٽيٽيهان 
سالن جي عمر ۾ ئي خيام هڪ مشهور ۽ محترم 
شخصيت بڻجي چڪو هو، جن ماڻهن کاي سانادس 
تشدد ۽ جبر کان نفرت جي خبر نه هئي اهي يقينن 

  -کانئس ڊڄندا هئا
هر شيِء جي باوجود آخر هو جهان جي ايترو ويجاهاو 
ڇو هو؟ هڪ ننڍڙي پر بيحد اهم ڳالهه اها هئي تاه 

جااهااان  -ٻاانااهااي کااي اوالد جااي گااهاارج ڪااونااه هاائااي
هميشه الِء اهو فياصالاو ڪاري چاڪاي هائاي تاه هاوَء 
پنهنجو پاڻ کي ٻارن جاي ذماياداريَء ۾ گارفاتاار ناه 

خاايااام پاانااهاانااجااي مااڪاارم شااامااي شاااعاار  -ڪااناادي
ابوالعال المعري جي ان قاول کاي جاهالاياو وياٺاو هاو: 

مان پنهنجي پيُء جو گناهه آهيان مون ڪنهن جي “
ٺاياڪ آهاي ان روياي ”  خالف ڪو گناهه ناهي ڪياو

جي نوعيت جي باري ۾ ڪناهان غالاط فاهاماي جاو 

شڪار نه ٿيو، خيام ۾ هڪ مردم بايازار هاجاڻ جاا 
جاڏهان “ ڇاا هان پااڻ اهاو ناه لاکاياو هاو:  -آثار نه هئا

اداسي توهان جاي ماٿاان قاباضاو ڪاري وڃاي، ابادي 
رات دنيا جي مٿان غالب ٿيڻ جي خواهشمند هجي 
ته ان پايادائاش جاي عامال جاو خاياال ڪاياو جاياڪاو 
مينهن وسڻ کانپوِء هوندو آهي، ڪنهن ٻار جي ننڊ 

جاياڪاڏهان ”  -مان جاڳڻ جي منظر جو تصاور ڪارياو
هن پيُء بڻجڻ ناٿاي چااهاياو تاه ياقايانان هان ان کاي 

خاوش تاه اهاو “  -هڪ وڏي ذماياداري ٿاي ساماجاهاياو
هاو اهاو ”  آهي جيڪو ڪڏهن دنيا ۾ آيو ئي ناهاي،

 -اعالن ڪندي نٿي ٿڪو
گهٽ ۾ گهٽ ته اها ڳاالاهاه تاه صااف هائاي تاه ٻاار 

جهان  -پيدا نه ڪرڻ جا سبب ٻنهي وٽ ڌار ڌار هئا
شان و شوڪت جي طلبگار هائاي، خاياام جاو زاهاد 

ان جااي باااوجااود ماارد ۽ عااورت جااي اهااڙي  -هااجااڻ
ويجهڙائي جاا ساڄاي اياران جاي مارد ۽ عاورت جاي 
رويي مطابق مذمت جاوڳاي هائاي ۽ افاواهاه پاکاڙيال 
هئا ته ٻنهي مان ڪاو هاڪاڙو ٻاار ڄاڻاڻ جاي قاابال 
ناهي. اجايو ان پاکاڙجانادڙ ڳاالاهايان جاو ڪاو ناناڍڙو 
جواب نه ڏيڻ ۾ ئي قناعت هئي جنهن انهن ٻناهاي 
۾ ان وقت هڪ مضبوط رشتاو قاائام ڪاري ڇاڏياو 

 -هو
 -ان هوندي باه ان تاعالاق جاون ڪاجاهاه حادون هاياون

عام طور تي جهان، عامار جاي وسايالاي هاڪ اهاڙي 
ماڻهو جي نفيس خيالن کان روشناس ٿيانادي هائاي 
جنهن کاي ڪاناهان شايِء جاو حارص ناه هاو، پار هاو 
پنهناجاي ڪام ڪاار کاان کاياس تاماام گاهاٽ ئاي 
آگاهه ڪندو هو، کاياس خابار هائاي تاه عامار کاي ان 
قسم جاي ڳاالاهاه ناه وڻانادي پاوِء اهاڙا جاهڳاڙا پايادا 
ڪرڻ جو فائدو؟ ظاهر آهي خيام درٻار کان به پاري 
نه رهندو هو سندس ڪوشش اها هوندي هئي ته هاو 
پاناهانااجاو پاااڻ کاي اتاان جااي ماعااامالان ۾ گاهااڻاو نااه 
الجهائي، هر مڪر ۽ فريب کاان پاري ۽ اناهان کاان 
پري رهڻ جي ڪوشش، جن جو خاص نشانو شااهاي 
طااباايااب ۽ سااتاااره شااناااس ماااڻااهااو هاائااا، انااهاان جااون 
ڪاجاهااه ناه ڪاجاهااه اڻاٽاار ذماياادارياون هااياون، جاايائاان 
ڪااڏهاان ڪااڏهاان جاامااعااي جااي دعااوت ۾ سااناادن 
مااوجااودگااي ڪاانااهاان بااياامااار امااياار جااي ماارض جااي 
تشااخاايااص ۽ سااڀ کااان وڌيااڪ ماالااڪ شاااهااه کااي 
سندس ڪئلينڊر، ان جو ماهانه زائچاو ماهاياا ڪارڻ، 
جنهن جي ڪري ٻين وانگر سلطاان پااڻ باه ماجاباور 
هو تاه ان ڏياناهان تاي کاياس ڇاا ڪارڻاو آهاي ۽ ڇاا 

پنجين ڏينهن هڪ ستارو توهان جاي “  -ناهي ڪرڻو
راهه ۾ لڪو ويٺو هوندو، ان ڏينهن محل کاان ٻااهار 
قدم ناهي رکڻو ستين ڏينهن ڪنهن نس ۾ نشتار 
نه لڳرائي نه ئي ڪنهان قسام جاي ماعاجاون وغاياره 
استعمال ڪري ڏهين ڏينهن پاناهاناجاي دساتاار کاي 
ٻي سري کاان ٻاڌي تايارهايان تاي ڪاناهان زال جاي 

سلطان انهن هاداياتان جاي خاالف ”  ويجهو نه وڃي...
ڪڏهن به نه ويو ۽ نه نظام جنهن کاي هار ماهاياناي 
 -جي آخر ۾ عمر جي هٿان ڪئلينڊر ملي ويندو هو

هن ان کي ڏاڍي بي صبري ساان ٿاي پاڙهاياو ۽ هار 
آهستي آهستاي درٻاار جاي  -اکر تي عمل ٿي ڪيو

ٻين اهام مااڻاهان باه  ان ماان فاياض حااصال ڪارڻ 
شروع ڪاياو، جان ۾ حااجاب، اصافاهاان جاو قااضاي 
القضاه، خوازن، لشڪار جاا ڪاجاهاه امايار ۽ ڪاجاهاه 
شااهاوڪااار سااوداگار جاان جااي ڪااري عاماار جااو ڪاام 
تمام وڌي ويو ۽ مهيني جون آخري راتيون ان ڪم 

مااڻاهاو اڳاڪاٿايان جاا اياڏا تاه  -۾ صرف ڪارڻ لڳاو
شوقين هئا! اناهان ماان وڌياڪ خاوش قسامات عامار 

ٻين وري ڪنهن گهٽ نالي  -سان رابطي ۾ ٿي آيا
وارن نااجااومااياان جااون خاادمااتااون ٿااي حاااصاال ڪاايااون، 
جيڪڏهن هر مسائالاي تاي فاتاوٰي وٺاڻ الِء ڪاناهان 
مذهبي عالم وٽ نٿي وڃي سگهيا، جيڪو اکاياون 
بند ڪري بس قرآن کولي ۽ ڪنهان آيات تاي آڱار 
رکي ڇڏي ۽ انهن کي اها بلند آواز ۾ پڙهي ٻڌائي 
ته جيئن انهن کاي پاناهاناجاي پاريشاانايان جاو جاواب 

ويچاريون ڪيتريون ئاي عاورتاون جان  -ملي سگهي
کي جلد ئاي ڪاو فاياصالاو ڪارڻاو ٿاي پاياو ساڌياون 
وڃي عام چوراهي تي ٿي پهتيون ۽ ڪن ۾ پوندڙ 
پااهاارياان فااقااري کااي رب جااي طاارف کااان هااداياات 

  -سمجهي ٿي کنيائون
ترڪين خاتون ماهه تير الِء اڄ پڇي رهي هائاي تاه “ 

  -جهان ان شام چيو” سندس زائچو تيار آهي،
 عمر خال ۾ پري گهوريندي چيو: 

آساماان باه صااف آهاي ۽ ڪاو  -اڄ رات ٺاهينادس“ 
رصادگااهاه وڃاڻ جاو وقات ٿاي  -ستارو ڍڪيل نااهاي

 ”-ويو آهي
هاان آرام سااان اٿااڻ جااي ڪااوشااش ڪاائااي تااه هااڪ 

 مالزم اچي اطالع ڏنو:
رات رهاڻ جاو  -ڪو درويش دروازي تي باياٺاو آهاي“ 

 ”-خواهشمند آهي
چاڙهين کان هاياٺ “  -عمر چيو”  اندر سڏي اچينس،“ 

واري ڪاوٺاڙي ڏياناس ۽ چاوياناس تاه ماون ساان گاڏ 
 ” -اچي ماني کائي

اڻ ڄاڻ ماڻهو جاي آماد تاي جاهاان پاناهاناجاو چاهارو 
 -ڍڪي ڇڏيو، پر مالزم اڪيلو واپس آيو

هو پنهنجي ڪماري ۾ اڪايالاو رهاڻ ٿاو چااهاي ۽ “ 
 ”-هي چٺي ڏني اٿس -عبادت ڪرڻ ٿو چاهي

 -عمر پڙهي ته سندس چهري تي الالڻ پکڙجي وئاي
جاهاان  -ڪنهن مشيني ماڻهوَء واناگار ياڪادم اٿاياو

  -فڪرمند ٿي وئي
 ”ڪير آهي؟“
 ”-آئون اجهو آيس“

هن پيغام کي پرزا پرزا ڪري ڇڏيو، ڪوٺڙي طرف 
وڌيااو اناادر داخاال ٿااياانااادي ئااي دروازو باانااد ڪاااري 

انااتااظااار جاو هااڪ لامااحااو آيااو ۽ پااوِء بااي  -ڇاڏيااائااياان
 يقيني جو، ڀاڪر ۽ پوِء ٿوري ڇنڀ:

اصاافااهااان ڇااو آيااو آهااياان؟ نااظااام الااماالااڪ جااا سااڀ “ 
 ”-جاسوس تنهنجي تاڪ ۾ آهن

مان توکي پنهنجو عقيدو اختيار ڪرڻ جي دعاوت “ 
 ”-ڏيڻ آيو آهيان
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هن يقين ڪرڻ ٿاي چااهاياو  -عمر کيس گهوري ڏٺو
ته حسن جو عقل پنهنجي جاِء تي ته آهي، پر حسن 
کليو، اها ئاي سااڳاي دٻايال دٻايال کال جاناهان کاان 

 -خيام ڪاشان جي ڪاروان سرا ۾ واقف ٿيو هو
اطمينان رک تون آخري ماڻهو هوندين جاناهان کاي “ 

پنهنجو عاقايادو اخاتاياار ڪارڻ جاي دعاوت ڏياڻ جاو 
خيال منهنجي دل ۾ غلطي سان به آيو، ڳاالاهاه اهاا 
آهي ته مون کي پناهه گاهارجاي ۽ عامار خاياام کاان 
وڌيڪ محافظ ڪير ٿو ٿي سگهي، تون سلطان جو 

 ”ويجهو ساٿي ۽ وزير اعلٰي جو رفيق؟
توسان انهن جي نفرت ان دوساتاي کاان ڪاياتارائاي “ 

دفعا وڌيڪ آهي جيڪا انهن جاي ماون ساان آهاي. 
منهنجي گهر اچڻ تي ڀليڪار، پر هڪ لحاضاي الِء 
به اهو گمان متان ڪاريان تاه جاياڪاڏهان اناهان کاي 
تنهنجي ماوجاودگايَء جاو شاڪ باه ٿاياو تاه ماناهاناجاا 

 ”-انهن سان تعلقات توکي بچائي وٺندا
 ”-سڀاڻي مان ڪٿي پري پهچي چڪو هوندس“

ڇا پنهنجو اناتاقاام وٺاڻ آياو “ عمر شڪ سان ڏٺس: 
 ”آهين؟

حسن اهڙو رد عامال ڏياکاارياو ڄاڻ سانادس وقاار جاو 
 -مذاق اڏايو ويو هجي

مان پنهنجي بدبخت ذات جي انتقام جو طلاباگاار “ 
ناهيان، ماان تاه تارڪاي جاي اقاتادار کاي ناياسات ۽ 

عمر پنهنجي دوست ڏانهن ”  -نابود ڪرڻ چاهيان ٿو
ڏٺو: هن پنهنجي ڪاري رناگ جاي دساتاار تاباديال 
ڪري ڇڏي هئي، اڇي پر ريت سان ڀري پئي هائاي 

 -۽ سندس ڪپڙا تمام غريباڻا ۽ ڦاٽل ُان جا هئا
تون ڏاڍو پر يقين نظر اچي رهيو آهين! ۽ مون کي “ 

پنهنجي سامهون صرف هڪ مفرور نظر اچاي رهاياو 
آهي، جنهن جي پاٺاياان مااڻاهاو لڳال آهان، جاياڪاو 
گاهار گاهار ۾ لاڪانادو وتااي، جاناهان جااو ساڄاو مااال 
متاع اها ڳٺڙي ۽ اها دستار آهي، ان هوندي به هاو 
پنهنجو پاڻ کي هڪ اهڙي سلطنت جي مِد ماقاابال 

ٿو سمجهي جياڪاا دمشاق کاان وٺاي هارات تاائايان 
 ”سڄي مشرق ۾ پکڙيل آهي!

 -تون ان جي ڳالهه ڪري رهيو آهين جاياڪاو آهاي“ 
نئون نظام تمام جالاد  -۽ مان ان جي جيڪو ٿيندو

ئي سلجوقي سلطنت جي خالف مورچو  سنڀالايانادو 
اهو تمام پيچيده انداز ۾ ڳنڍيل هوندو، طااقاتاور ۽ 
هيبت ناڪ، سلطان ۽ وزير ٻنهي مٿان رڦڻي طاري 

ان کي گهڻو وقت ناهي ٿاياو جاڏهان  -ڪري ڇڏيندو
تون ۽ مان پيدا ٿيا هئاسين، ان وقت اصفهان هاڪ 
ايراني شيعه خاندان جي عملداري هاياٺ هاو، جاناهان 
پنهنجو قانون بغداد جي خليفي تي مڙهي ڇڏيو هو

۽ اڄ، ايراناي تارڪان جاي غاالم کاان وڌ نااهان ۽  -
تنهنجو دوست نظام الملڪ اناهان قاباضااگايارن جاو 

تون اهو مقدمو ڪيئن قائم  -ذليل ترين غالم آهي
ڪري سگهين ٿو ته جيڪو ڪلهه صحيح هاو، اهاو 
مستقبل ۾ عاقال ۽ فاهام کاان پاري ياا نااماماڪان 

 ”آهي؟
تارڪ اقاتادار ۾  -وقت بادلاجاي چاڪاو آهاي حسان“ 

ڪاجاهاه،  -آهن ۽ ايراني شڪست کائي چاڪاا آهان
جيئن نظام فتح حاصل ڪندڙن سان مافااهامات جاا 
خواهشمند آهن ۽ ڪجهه ٻيا، جايائان ماان ڪاتاابان 

 ”-۾ پناهه ڳوليان ٿو
اڄ  -ان جي هوندي به ڪجهاه وڙهاڻ الِء تاياار آهان“ 

اهاي ماٺ جاياتاارا آهان ساڀااڻاي هازاريان هاونادا، هااڪ 
عظيم، فيصال ڪانادڙ ۽ قاباضاي ۾ ناه اچاڻ جاهاڙا 

 -جاي بشاارت ڏياان ٿاو”  دعاوت ناو“ لشڪر ماان ان 
ماڻهن  -مان ساهه کڻڻ بغير سڄي ملڪ ۾ ويندس

کي متحرڪ ڪندس انهن کي ماجاباور ڪانادس ۽ 
قادر مطلق جي مدد سان هان باد ڪاردار حاڪاومات 

عمر، مان توکي اهو سڀ  -جي خالف جنگ ڪندس
ڪجهه ان ڪري پاياو ٻاڌاياان، جاو هاڪ ڏياناهان تاو 
منهنجي زندگي باچاائاي هائاي: دناياا جالاد ئاي اهاڙا 
واقعا ڏساڻ واري آهاي جان جاا ماقاصاد صارف چاناد 

ماڻاهاو ئاي ساماجاهاي ساگاهانادا، پار تاون ساماجاهاي 
پر توکي ڄاڻ هونادي تاه ڇاا عامال ۾ اچاي  -ويندين

رهيو آهي، ته ڪاهاڙي شايِء هان دناياا کاي ان جاي 
بنيادن کان لاوڏي رهاي آهاي ۽ اهاا باغااوت ڪاٿاي 

 ”-وڃي ختم ٿيندي
تانااهااناجااي عااقاياادن ۽ ولااولااي تاي شااڪ ڪاارڻ جااي “ 

منهنجاي ڪاا خاواهاش ڪاوناهاي، پار ماون کاي يااد 
آهي ته مان توکي ملڪ شاهه جي درٻاار ۾ تارڪاي 
سلطان جي عنايتن الِء نظاام الامالاڪ ساان وياجاهاو 

  -ڏسي چڪو آهيان
مون کي ايترو بد نسل ڏيکاري تون غلاطاي ڪاري “ 

 ”-رهيو آهين
مان ڪجاهاه ڏياکااري نااهاياان رهاياو، باس ڪاجاهاه “ 

 ”-ناخوشگوار واقعن جو ذڪر ڪري رهيو آهيان
پر اهي منهنجي ماضيَء کان تنهاناجاي ال عالامايَء “ 

مان ان کي خراب نٿو سمجهي سگهاان  -سبب آهن
ته تون شايان کاي اناهان جاي ظااهار ۾ پارکاي رهاياو 
آهين، پر تون منهنجي اصلي ڪاهااڻاي ٻاڌناديان تاه 

ماناهاناجاو  -مون کي مختلف طارياقاي ساان ڏساناديان
ماون  -تعلق هڪ روايتي شاياعاه گاهاراڻاي ساان آهاي

کي همياشاه اهاو ٻاڌاياو وياو تاه اسامااعايالاي بادعاتاي 
آهن، تان جاو ماناهاناجاي هاڪ داعايَء ساان ماالقاات 
ٿاي، جااناهاان هاڪ ڊگااهاي بااحااث کااانااپاوِء مااناهاانااجااي 

جڏهن مون ان ڊپ  -عقيدن جون پاڙون لوڏي ڇڏيون
کان ته هو مون کاي پاناهاناجاي شاياشاي ۾ ناه الهاي 
وٺي ان ساان مالاڻ جالاڻ باناد ڪاري ڇاڏياو تاه اياتارو 
بيمار ٿي پيس جو ايئن لڳو ته منهنجو آخري وقت 

ماون کاي هاڪ اشاارو مالاياو، قاادر  -اچي پهتو آهاي
مطلق کان هڪ عالمت ۽ ماون اهاو عاهاد ڪاياو تاه 
جاياڪاڏهان جاان باچاي وئااي تاه اسامااعايالاي ماذهااب 

رات وچ ۾ طبيعت ٺيڪ ٿاي وئاي  -اختيار ڪندس
منهنجي گهروارن مان ڪوبه ان اوچتي صحتمناديَء 

 -جو راز سمجهي نه سگهيو
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ظاهر آهي مان پنهنجي واعدي تي قائم رهيس ۽ “ 
باايااعاات ڪااري ورتاام ۽ ٻاان سااالاان جااي خااتاام ٿاايااڻ 
کانپوِء مون کي هڪ خاص مقصد عطا ڪيو ويو ته 
نظام الملڪ جي ويجهڙائي حاصل ڪريان، ان جاي 
ديوان تائين رسائي حاصل ڪريان ته جيئن مشڪل 
وقت تي اسماعيلي ڀاائارن کاي باچاائاي ساگاهاان ان 
ڪري ري ڇڏي اصفهان آيس ۽ سفر دوران ڪاشان 

مان اڃاان اناهايَء  -جي هڪ ڪاروان سرا ۾ ترسيس
سوچ ۾ غرق هئس ته وزير اعلٰي جاي وياجاهاو ٿاياڻ 
جي ڪا راهاه ناڪاري تاه اوچاتاو ئاي دروازو کالاياو ۽ 
ڪير داخل ٿيو، خاياام، خاياام عاظايام جاناهان کاي 
قسمت منهنجي مقصد ۾ منهنجي مادد ڪارڻ الِء 

 ”-موڪليو هو
 عمر وائڙو ٿي ويو

اوهه، اهو خيال ته نظام الملڪ پڇيو هو تاه ڪاٿاي “ 
تون اسماعيلي ته ڪونه آهين ۽ مون جواب ۾ چاياو 

 ”هو ته منهنجي خيال ۾ نه!
هااڻاي  -تون ال علم هائايان -تو ڪوڙ نه ڳالهايو هو“ 

 ”-ناهين رهيو
 -هن اهو دفتر کنيو

تو ماون کاي اڃاان ڪاجاهاه کاائاڻ پايائاڻ الِء پاياش “ 
 ”ناهي ڪيو؟

عمر دروازو کوليو، خاادماه کاي ساڏ ڪاياو ۽ ان کاي 
ڪااجااهااه پااڪااوان کااڻااي اچااڻ الِء چاايااو ۽ پاانااهاانااجااو 

 استفسار جاري رکيو: 
۽ تون ستن سالن تائين ڪنهن صوفيَء جي وياس “ 

 ”۾ گهمندو ڦرندو رهئين؟
جڏهن مان اصفهان مان نڪتس ته  -مان ڏاڍو رليس

هاو  -نظام جا جاسوس منهنجاو پاياڇاو ڪانادا رهاياا
قام ۾ اناهان کاي  -منهاناجاا جااناي دشامان ٿاي پاياا

فارياب ڏياڻ ۾ ڪاامايااب ٿاي وياس، جاتاي ڪاجاهاه 
دوستن مون کاي پانااهاه ڏناي ۽ پاوِء ماون ري طارف 
پنهنجو سفر جااري رکاياو جاتاي ماناهاناجاي ماالقاات 

ان مون کي مصر وڃاڻ  -هڪڙي اسماعيلي سان ٿي
جي صالح ڏني، داعين جي ان مدرسي ۾ جتان هن 

مان متباادل رساتاي  -پاڻ تعليم حاصل ڪئي هئي
 -کان پهرين آذر بائيجان پهتس ۽ اتان کاان دمشاق

خشااڪاايَء جااي رسااتااي قاااهااره وڃااڻ جااو ارادو ڪاايااو 
هئم، پر يروشلم جي اوسي پاسي ترڪن ۽ مغربين 
جي وچ ۾ خطرناڪ جناگ پائاي هالاي ۽ ماون کاي 
ابااتااي پااياار واپااس مااوٽااڻااو پاايااو ۽ باايااروت، صاايااده، 
طرابلس ۽ عّڪا جو سامونڊي رستو اخاتاياار ڪارڻاو 
 -پاايااو جااتااان هااڪااڙي ٻاايااڙي تااي جڳااهااه ماالااي وئااي

اسڪندريه پهچندي ئي منهناجاو اساتاقاباال ڪاناهان 
داعيان جاي وڏي  -اعلٰي مرتبي واري امير جهڙو ٿيو

سااربااراهااه ابااو دائااود جااي قاايااادت ۾ هااڪ آجااياااڻااو 
 ”-منهنجو منتظر هو

انهيَء دوران خادمه آئي ۽ ڪجهه پليٽون قالين تاي 
حساان ڪااا دعااا پااڙهااڻ شااروع ڪاائااي  -رکااي وئااي

  -جيڪا خادمه جي وڃڻ سان ئي وچ ۾ ٽوڙي ڇڏي
داعااياان جااي ان  -مااون ٻااه سااال قاااهااره ۾ گااذاريااا“ 

مدرسي ۾ اسان جهڙا ڪيترائي موجود هئا، ليڪان 
اسان مان صرف ڪاجاهاه ئاي فااطاماي عاالئاقان کاان 

 ”-ٻاهر فعال ڪردار ادا ڪرڻ وارا هئا
هن وڌيڪ تافاصايال ڏياڻ کاان گارياز ڪاياو باهارحاال 
مختلف ذريعن کان ان ڳالهه جي خبر پئاي آهاي تاه 
ٻن جاين تي درس ڏنو ويانادو هاو: مادرسائاه ازهار ۾ 
عالم بنيادي مذهب کان روشناس ڪرائيندا هائاا ۽ 
دعوت واري نشر و اشاعت جاي تاعالايام ماحال جاي 

صادر پااڻ داعاي هاونادو هاو،  -اندر ڏني ويندي هئي
فاطمي درٻار جو بلند درجا عاامال جاياڪاو شااگاردن 
کي عقيدن جاي ناظاام کاان ماتاعاارف ڪارائاڻ جاي 
ذريعن، دليلن کاي آهساتاي آهساتاي ماناظام ڪاري  
دل جي بجاِء دماغ سان گفتگو ڪرڻ جاي فان کاي 

۽ اهااو ئااي انااهاان کااي  -ماانااڪااشااف ڪاارائاايااناادو هااو
هڪٻئي سان پاياغاام رساائاڻ جاي دوران اساتاعاماال 

هاار  -ٿاايااڻ وارا خاافاايااه اشااارا بااه حاافااظ ڪاارائاايااناادو هااو
ويهڪ جي ختم ٿيڻ کانپوِء شاگرد داعي صدر وٽ 
اچي پنهنجن گوڏن تي جهڪندا هئا پوِء انهان جاي 
مٿن جي مٿان امام جاي صاحاياح ٿايال خاط واناگار 
هااڪ دسااتاااويااز گااذاريااو ويااناادو هااو ان کااانااپااوِء هااڪ 

  -مختصر ويهڪ عورتن جي الِء رکي ويندي هئي
مصر ۾ ماون کاي اهاا ساڄاي تاعالايام ۽ هاداياتاون “ 

ملي ويون جن جاي ماون کاي ضارورت ٿاي ساگاهاي 
 ”-ٿي
ڇا تو هڪ ڏياناهان ماون کاي ايائان ناه چاياو هاو تاه “ 

سترهن سالن جي عمر ۾ ئي تو سڄو علام حااصال 
 -خيام مذاق اڏائيندي چيو” ڪري ورتو آهي؟

سااتاارهاان سااالاان جااي عااماار تااائااياان تااه رڳااو مااون “ 
معلومات گڏ ڪئي هئي ان کانپوِء مون اهو سکاياو 

مصار ۾ ماون  -ته اعتقاد ڪيئن حاصل ٿيندو آهاي
اها تعليم حاصل ڪئي ته ٻين کي دعوت ڪايائان 

 ”-ڏبي آهي
تون جن ماڻهن جو مذهب تبديل ڪرائڻ چااهايانادو “ 

 ”آهين انهن کي ڇا چوندو آهين؟
 -اهو ئي ته استاد جي بنا ايمان ڪجهه به ڪونهاي“ 

جڏهن اسان اهاو اعاالن ٿاا ڪارياون: الالاه اال اهلل، تاه 
و ماحاماد رساول ’هڪدم اهو اضافاو ڪانادا آهاياون 

ڇو؟ ڇو ته اهو چوڻ باي ماعاناٰي هاونادو تاه خادا  -’اهلل
هڪ آهي جيڪڏهن ان سان گڏ ان جي ذريعي کاي 
ظاهر نٿو ڪجي، يعني ان ماڻهو جو نالاو ناٿاو ورتاو 
 -وڃي جنهن اها صداقت اسان تائين پهاچاائاي آهاي

ان نبي کي دناياا ڇاڏيانادي  ‘رسول’پر ان ماڻهو، ان 
زمانو گذري ويو آهي ۽ اسان کي ڪيئن خبار پاوي 
ته اهو ڪڏهن زنده هو ۽ هان اهاو ئاي چاياو جاياڪاو 

مون جنهن تو وانگر افالطون ۽  -نقل ڪيو ويو آهي
 ” -ارسطو کي پڙهيو آهي ثبوت ٿو گهران

ڪهڙي قسم جو ثبوت؟ ڇا ماڻاهان کاي ان قسام “ 

 ”جو ثبوت ملي سگهي ٿو؟
 -تااوهااان ساانااياان الِء واقااعااي ڪااو ثاابااوت ڪااونااهااي“ 

توهان جو خيال اهو آهي ته محمد پاناهاناجاو خالايافاو 
مقرر ڪرڻ کانسواِء وفات ڪري ويو ۽ هو مسلمانن 
کي پنهنجي حال تي ڇڏي روانو ٿي وياو تاه جايائان 
انهن جي مٿان طاقتاور  تاريان ۽ ماڪاار حاڪاومات 

اسان جي خيال ۾  -اهو خيال ئي بيڪار آهي -ڪن
رسول اهلل پنهنجي غيب جي عالام جاي امايان طاور 
هڪ خليفي جو نالاو ماقارر ڪاياو آهاي: اماام عالاي 
جيڪو سندس ناٺي ۽ سئوٽ هو، بلڪل سڳي ڀاُء 

پنهنجي واري تي عالاي باه پاناهاناجاو خالايافاو  -جهڙو
اهڙيَء طرح جائز امامان جاو سالاسالاو  -مقرر ڪيو هو

قائم ٿيو ۽ انهن جي ذريعي محمد جاي رساالات ۽ 
 ”-خدا واحد جي وجود جو ثبوت منتقل ٿيندو رهيو

تون جيڪو ڪجهه چئي رهيو آهين، ان ماان ماون “ 
کي تنهنجو ٻين شيعن ساان ڪاو اخاتاالف ناظار ناه 

 ”-پيو اچي
منهنجن عقيدن ۽ منهنجي والدين جي عقايادن ۾ “ 

انهن مون کي هميشه اها ئي تعلايام  -وڏو فرق آهي
ڏني ته اسان جي دشمنن جي اقتدار جي اڳيان صبر 
۽ تحمل کان ڪم وٺان انهان جاي اڳاياان پاناهاناجاو 
سر جهڪائي هالن ۽ بس اماام مساتاور جاي ظااهار 
ٿايااڻ ۽ دناايااا ۾ انصاااف جااي حااڪاماارانااي ۽ سااچاان 

ان  -مومنن کي ان جو صلو ملڻ جو اناتاظاار ڪارياان
جي برخالف منهنجو ايمان ان ڳالهه تي آهي ته هان 
ماالااڪ ۾ اسااان جااي امااام جااي ظااهااور جااي الِء هاار 

مان سوناهاون آهاياان،  -ممڪن عملي تياري ڪريان
 -جيڪو مهدي جي اچڻ جي الِء راهاه هاماوار ڪانادو

يقينن تاوکاي ڄااڻ هاونادي تاه ناباي ماناهاناجاو ذڪار 
 ”ڪيو آهي؟

تنهنجو، حسن ابن علي صباح قم جي رهاڻ واري “ 
 ”جو؟

ڇا هن ايئن ناه چاياو هاو: قام ماان هاڪاڙو شاخاص “ 
هو ماڻهن کي سڌي راهه تي هلڻ جاي  -اٿي بيهندو

خالاق ان جاي چاوڌاري جاماع ٿايانادي  -تلقيان ڪانادو
طاوفااناي هاوائاون باه اناهان  -نيزن وانگر اڀي بيهندي

کي ڇڙ وکڙ نه ڪري ساگاهانادياون اهاي جاناگ کاان 
ٿڪجي گهٻرائيندا ڪونه ۽ ناه ئاي ڪامازور ٿايانادا، 

 ”-اهي خدا تي ڀروسو ڪرڻ وارا هوندا
مان ان اقتباس کان ناواقف آهيان، جيتوڻيڪ ماون “ 

حديث جي ساڀاناي مساتاناد ماجاماوعان جاو ماطاالاعاو 
 ”-ڪيو آهي

شاياعان  -تو پنهنجي پسند جا مجموعه پڙهياا آهان“ 
 ”-وٽ ٻيا آهن

 ”۽ ان ۾ تنهنجو ذڪر آهي؟“
-تمام جلد توکي ان ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه رهندو” 
“ 

 ...)هلندڙ(....  
*** 
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عااظااياام شااخااصاايااتاان جااا صاارف 
ڪيل سٺا ڪم ذهان ۾ رکانادا 
آهاايااون. جااڏهاان تااه انااهاان جااي 
ڪمزورين کي اساان غاور هاياٺ 
ناه آڻااياناادا آهااياون. ڇااڪاااڻ جااو 
اسااان انااهاان سااان انااتااهااا درجااي 
جي محبت ڪندا آهاياون ۽ وري 
اسان بدنام شخصيتن جون برايون ته نامااياان طاور ڏساي 
وٺندا آهيون. جڏهن ته انهن جي زندگي ۾ ٿيل چڱااياون 
ٿوريون ئي صحيح، پر اسان کي نظر ڪونه اينديون آهن. 

 ڇاڪاڻ جو اسين انهن کان سخت نفرت ڪندا آهيون. 
منهنجي خيال ۾ سوچڻ جا اهي ٻئي انداز صحيح ناهن 

 نٿو ڪري سگهجي. (Justify)۽ انهن کي قبول 
*** 

ماڻهو جاياڪاڏهان ڪاجاهاه  (Genius)هڪ ڏاهو ۽ ذهين 
وقت آوارگيَء ۾ وڃائي ٿو ته منهنجاي خاياال ۾ ان تاي 
تنقيد نه ٿيڻ گهرجي. سماج الِء پاڻ ارپاڻ جاي عامال ۾ 
جيڪڏهن ڪاڏهان هاو ٿاڪ ڀاڃاڻ الِء ڪاجاهاه وقات الِء 
آوارگيَء ۾ سهارو ڳولهي ٿو ته منهنجي خيال ۾ ان تي 
ايڏا ڪات اڀا ٿيڻ نه گهرجن. ڇاڪاڻ جاو هان جاو ڪام 

 انهن ننڍڙن گناهن کان گهڻو مٿي )اتم( هجي ٿو.
*** 

جڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن مسئالاي تاي ڪاا راِء ناٿاو ڏي 
(No Comments)  ته تاوهاان ڀالاي ان کاي غايار جاانابادار

چئو، پر ان جو مطلب هن ۾ حقيقتن کي تسلايام ڪارڻ 
 جي اخالقي جرئت ناهي ۽ هو حد کان زياده بزدل آهي.

*** 
انسان جي غاالماي جاي ڊگاهاي تاارياخ آهاي. هاڪ عاام 
ماڻهو تي ان جو اثار تاه رهاياو ئاي آهاي، پار هاڪ روشان 
خيال اديب ۽ دانشور به ان کان نفرت ڪرڻ جاي بااوجاود 
جان آجي ڪرائي نه سگهيو آهي. مثال طور هڪ شااعار 

 چوي ٿو:
اي منهنجا محبوب! آئون تنهنجي هر قسم جي غالمي 

 ڪرڻ الِء تيار آهيان. 
غالمي ته بهرحال غالمي ئي آهي، پوِء کڻي اها بادشاهاه 

 جي هجي يا محبوب جي.
*** 

رکشا ٻندڻ هڪ ڌرمي تهوار آهي جنهن ۾ ڀاُء ڀيڻ کي 

 راکي ٻڌي ان جي تحفظ جو وچن ڪري ٿو.
تحفظ هميشه ڪمزور جو ڪبو آهاي، ان جاو ماقاصاد تاه 
اهو ئي ڏيکارڻ آهاي تاه مارد طااقاتاور ۽ عاورت ڪامازور 

 آهي. اها پدري سماج جي سوچ ۽ پيداوار آهي.
*** 

 هن چيو: تون نرڳ ۾ ويندين
مون چيو جاڏهان هاڪ مااُء پاناهاناجاي نااالئاق پاٽ الِء باه 
بددعا نٿي ڏي ته پوِء هو ڇو پنهنجي تخليق کي عذاب 

 ڏيندو!؟ 
*** 

جڏهن منهنجي سواسن ۾ گل پنهنجي خوشاباوِء وڃاائاي 
ويهن. جڏهن منهناجاي دل ۾ ساوناهان پاناهاناجاا ماعاجازا 
ڏيکارڻ بند ڪري ڇڏي... تڏهان ماان ماڃاي وٺانادس تاه 

 زندگي فاني آهي، پر ايئن ڪڏهن به ٿيڻو ناهي.
*** 

سنڌي ۾ ته هونئن ڪافي ليکڪ آهن، پر علي بابا اهو 
واحد ليکڪ آهي جاياڪاو چاووياهاه ڪاالڪ ئاي لاياکاڪ 
آهي. هن جي شڪل شبياهاه، اٿاڻ وياهاڻ، خااماوش رهاڻ 
ڳالهائڻ... مطلب ته هن جي هر ادا مان ڪالڪاري بکي 

 ٿي.
*** 

ماڻهو فطرت کي صحيح ماعاناٰي ۾ ناه ساماجاهاڻ/ڄااڻاڻ 
جي ڪري ئي وهمن، وسوسن ۽ انڌ شرڌا ۽ وشواس جاي 
اڳيان بيوس بڻجيو پاوي. جاياڪاڏهان مااڻاهاو پاناهاناجاي 
روح جو فطرت سان ڳانڍاپو جوڙي وٺي ته هن جي جيون 
جا چارئي طبق روشن ٿي پوندا ۽ هو اوندهاه اناڌوڪاار ۽ 

 انڌ شرڌا جي ڌٻڻن مان نڪري پار پوندو.
*** 

 (Tiny Particle)تون ماون کاي ناناڍڙو ۽ پاتاڪاڙو ذرڙو 
ڪوٺي منهنجي وجود ۽ اهميت کان اناڪاار ناٿاو ڪاري 

 سگهين.
اهي ننڍڙا ذرڙا ئي آهن جيڪي پاڻ ۾ ملي ڪري وشال 

 ڪائنات جوڙين ٿا.
*** 

 02هڪ دوست منهنجي الِء استادن جي عالمي ڏينهان )
آڪٽوبر( تي تعريافاي ڪالاماات جاو اظاهاار ڪاياو آهاي. 

 School of)منهنجي ذهن تي ياونااناي ماڪاتاب فاڪار 
Thought)  جا عظيم استاد افالطون ۽ ٻاياا تاري اچان ٿاا

جيڪي پنهنجي فڪر سان هن ڪائنات جي پراساراريات 
۾ جهاتيون پائي نيون دنيائون پساائايانادا هائاا ۽ جاياون 

 جي معنٰي ۽ ڪارج سمجهائيندا هئا. 
آئون شرمساري سان اهو قبول ڪريان ٿو ته آئاون اساتااد 
ته پري جي ڳالهه آهي، پار هاڪ ساٺاو شااگارد باه ناه ٿاي 

 سگهيو آهيان.
*** 
آڪاٽاوبار آهاي، اتافااق  02اڄ استادن جو عالمي ڏياناهان 

سان اڄ ڏينهن به آچر جو آهي. جيئن ته آچر موڪل جاو 
ڏياانااهاان آهااي تااياائاان اسااان جااي اسااتااادن مااان گااهااڻااائااي 
نوڪري جي پهرين ڏينهن کان وٺاي رٽاائارماياناٽ تاائايان 

 آچر جيان موڪل تي آهن ۽ پڙهائڻ کان ڇٽي اٿن.
*** 

مٿي آسمان ۾ ڀڳاوان رحاماتاون ورهاائاي رهاياو هاو. درد، 
طاقت، خوشحالي، رتبو، زر وغيره. مااڻاهاو جالادي جالادي 
۾ پنهنجي پسند جي رحمت گهري رهيا هئا جيائان هاو 
ٻاياو اناهان جاي پسانادياده رحامات وٺاي ناه وڃاي. ساڀاناي 
ماڻهن پنهنجي پسنديده رحمت ورتي، پر ڪنهن باه درد 
وٺااڻ جااي خااواهااش جااو اظااهااار نااه ڪاايااو. جااڏهاان سااڀاانااي 
پنهنجون پنهنجون پسنديده رحمتون وٺي الٿيون تاه آخار 
۾ هڪ عورت اٿاي باياٺاي ۽ ڀڳاوان کاان درد وٺاڻ جاي 
خواهش جو اظهار ڪيائين. ڀڳوان مرڪي ڏنو ۽ ساڀاناي 
کي پنهنجين پنهنجين گهريل رحاماتان ساان زمايان تاي 
موڪليو. فرشتا سمجهي ناه ساگاهاياا ۽ ناهاايات حايارت 

جڏهن تاه ساڀ رحاماتاون ” کان پڇيو:  (Lord)مان ڀڳوان 
ڀڳاوان “  آسائش واريون آهن سواِء درد جي، ايئن ڇو آهي.

اللااچااي ماااڻااهااو ان ڳااالااهااه کااي ” ماارڪااي ڏنااو ۽ چاايااو: 
سمجهي نٿا سگهن، اهي فاقاط پاناهاناجاي ذاتاي فاائادي 
کي سمجهن ٿا، جيڪو مساتاقال نااهاي. ٻاياو تاه طااقات 
اڳااتااي هاالااي ڏوهااه پااياادا ڪااناادي، خااوشااحااالااي مااغااروري 
آڻيندي، رتبو خود غرضي پيدا ڪندو، زر گندي ذهانايات 
پيدا ڪندو. اهي سڀ خصلتون کيان تابااهاه ڪانادياون ۽ 

 هنن کي فاني بڻائي ڇڏينديون.
جڏهن ته درد پيار کي پيدا ڪندو. اها عورت جنهان درد 
گهري ورتو اها هِن توڙي ُهن دناياا ۾ الفااناي رهانادي ۽ 
هڪ ماُء طور سڃاتي ويندي ۽ جناهان جاو رتاباو ساڀاناي 

 مخلوقن کان مٿانهون هوندو.
 )ماُء جي عالمي ڏينهن تي لکيل(

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق

 اسنيُ 

 ڀون سنڌي
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خواجه غالم علي 
 کوساڻي

منهنجي مٺڙي امڙ سنڌ اندر 
ظلم ۽ جبر جي شديد باهه 
پئي ٻري ۽ سڳا ڀائر، امڙ جا 
ٻچڙا ڀينرن جا ڀائر، ونين جا َوَر 
گلن جهڙا ٻارڙا، سڙيو جليو پيا 
ڀسم ٿين، هر لمحي، هر منٽ 
۾ ماروئڙا، جهانگيئڙا ۽ سانگيئڙا، سورن جو زهر پيا 
پين. سڄي پاڪستان ۾ سڀ کان وڌيڪ قدرتي 
وسيلن سان ماالمال ۽ شاهوڪار سنڌ جي مال تي ايترا 
ته ڦورو، لٽيرا ۽ رهزن اچي ِمڙيا آهن جو انهيَء پٽ پٽان 
واري ويڙهه ۾ عجيب اندوهناڪ لٽ مار، ڦر، قتل ۽ 
اغوا جو دور جنهن ۾ ڪنهن کي به ڪو تحفظ 
ڪونهي ۽ ڪير به محفوظ نه آهي. ڪيڏي مهل به 
ڪنهن جي عزت، آبرو، مال ۽ دولت لٽجي سگهي ٿي. 
نه رڳو ايترو پر ُان جو ڪوبه انصاف يا داد فرياد ٿيڻ 
 ناممڪن هوندو. هي مڪمل طور وحشياڻو قانون آهي.

انهي صورتحال ۾ منهنجي امڙ ۽ سندس ٻچا آهن، پر 
ها ُاهي هاڻ سجاڳ آهن. هاڻ مسلسل ظلم ۽ جبر جي 
تجربن ۽ آس پاس آزادي ماڻيندڙ ملڪن ۽ قومن جا 
طريقا ۽ نظريه ڏسي، ميڊيا جي تيز ترين عمل اسانجي 
هر سنڌيَء کي ڌونڌاڙي سجاڳ ڪري، بلڪه سنڌي 
اخبارن ته سنڌين کي ۽ ٻهراڙين جي عوام کي به ڪن 
کان ُاٿاري بيهاري ڇڏيو آهي. سنڌ جو عوام سڀ 
ڪجهه ڏسي پيو، سڀ سمجهي پيو، هر ڪنهن کي 
پرکي پيو ۽ هر اهم وقت تي، اهم سوال تي، بلڪل 
درست موٽ ڏيئي هر لحاظ کان سچي کري فيصلي 
جو مڪمل ۽ منظم اظهار ڪري رهيو آهي. سنڌي 
قوم بيدار آهي. گذريل اليڪشن ۾ سنڌي قوم جو 
فيصلو شاندار فيصلو رهيو آهي، هر قومي سڏ تي ۽ 
قومي احتجاج تي سڄي سنڌ جي گڏيل سڏ تي پڪو 
پختو جواب ڏنو آهي ۽ آئيندا به سنڌي عوام جو 
فيصلو ائين ئي سچو، روشن ۽ وقتائتو هوندو، جيئن 

 صبح جو روشن ۽ توانائي ڀريل سج.
*** 
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امان، منهنجي پياري امان مونکي معاف َڪج. مون 
تنهنجي دل ڏاڍي ڏکائي آهي. ابا کي به آئون خوشيون 
ڏيئي ڪونه سگهيو آهيان. شايد هي سماج ئي اهڙو 
خراب آهي جو ماڻهو مجبور ٿيو وڃي. بهرحال مونکي 
سڀ کان وڏو ڏک ۽ ارمان اهو آهي ته مون ماُء ۽ پيُء 
جو دل رنجائڻ جو ڏوهه ڪيو آهي. نتيجي ۾ مونکي 

 به مائٽن جو پيار ڪونه مليو آهي.
*** 

 0777سيپٽمبر  77
پروڙ ۾ شيخ اياز جو زبردست انٽرويو شايع ٿيو آهي. ڇا 
ته نوان فڪر انگيز خيال آهن. دنيا سڄي جي جديد ۽ 
قديم علم و ادب ۽ تاريخ جو نچوڙ آهن. اياز سائين 
جا خيال. نور محمد به تازو ڪراچي مان شيخ اياز سان 
مالقات ڪري آيو آهي. نور محمد مونکي چيو ته پاڻ 
شيخ اياز جي موجوده ذاتي زندگي، هن جون مصروفيات 
کي وڊيو ڪريون ۽ پوِء هڪ شاندار انٽرويو به ڪريون ۽ 
ان ۾ شيخ اياز جا گيت به ڏيون. مون هڪدم چيو پاڻ 
تيار آهيون. انشاَءاهلل ان نور محمد جي پويان لڳي اهو 

 ڪم ڪندس. جيڪڏهن اياز سائين اجازت ڏني ته.
*** 

 0777سيپٽمبر  76
سارنگ بئنڊ وارن سان پاڪستان ٽوئر تي ويل آهي. 

سالن جو آهي. انڪري دل جهلي  02يا  06سارنگ 
اجازت ڏيڻي پئي، پر هاڻ خبر پوي ٿي ته اوالد جي 
پري رهڻ يا مسلسل سفر ۾ رهڻ تي مائٽن کي 
ڪهڙي ۽ ڪيتري پريشاني ۽ فڪرمندي ٿيندي آهي. 
بهرحال سڀاڻي پندرنهن ڏينهن جي ٽوئر کانپوِء واپس 

 پيا اچن.
*** 

 0777سيپٽمبر  72
ساجن منهنجو جاني ُپٽ سمجهو ۽ حساس آهي. مون 
ساڻ ته هن جو انتهائي جذباتي لڳاُء آهي. منهنجو هر 
حڪم مڃيندو ۽ عمل ڪندو آهي. مونکي خوش 

 ڪرڻ، مونکي آرام ڏيڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.
*** 

 0777سيپٽمبر  01
وڊيو پروگرام ٽي مهينا ٿيا آهن بند آهن. ٻيو ڪوبه 
ذريعو آمدني ڪونهي. ٻه ٽي توال سون پنهنجي زال ۽ 
نياڻين جو وڪڻي پيٽ گذر پيا ڪريون، ان صورتحال 
مونکي ڏاڍو پريشان ڪيو آهي. هر وقت فڪر ۽ 
پريشاني، هر لمحو بي چيني آهي ته ڪيئن گذر سفر 
ٿيندو؟ ڪيئن نياڻين جي شادي ٿيندي، ڪٿان اهو 
سڀ ٿيندو؟  مونکي ڪجهه به سمجهه ۾ نٿو اچي. 
بس منهنجي مالڪ تي ننگ آهي. موال ڪونه ڪو 
رستو ۽ گس ضرور ڪڍندو. ابا، امان جن مونکي 
ڌڪاري ڇڏيو آهي، پر منهنجو خدا ته مون ساڻ آهي. 

 ان مان آسرو آهي، ان تي ئي ننگ آهي.
*** 
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عمر قاضيَء جي اڄ شادي هئي. اڄ چوڏهين رات به 
آهي. عمر قاضي ڏهه ٻارنهن سال پراڻو نور محمد جو 
۽ پوِء اسان جو به دوست ٿي رهيو آهي. دادوَء جي 
پاسي جو هوشيار ۽ چاالڪ قاضي آهي، هي ٽي چار 
ڀائر آهن، جن ۾ هي عمر ۾ ننڍو آهي، پر هنن سڀني 
ترقي ڪئي ۽ هن وقت سٺن عهدن تي آهن. عمر به 
ڪراچي ۾ سٺي سرڪاري نوڪري ۾ آهي، بهرحال 
عمر اسان سان ان وقت کان گڏ آهي جڏهن اڃا نوجوان 
هو، هاڻ جوان مڙس آهي، پر آهي درويش صفت ماڻهو، 
ڪم ڪار ۾ به مڙس ماڻهو، نماڻي طبيعت وارو سڌو 
سادو، سٺو سنهون ڊگهو جوان. عمر قاضي جنهن کي 
ڪنهن اديب چيو ته يار عمر تون پري کان ائين ٿو 
لڳين جهڙو هينگر تي صرف ڪپڙا ٽنگيا پيا آهن. 
عمر قاضي کي طارق اشرف مرحوم ڀائيندو هو. هن 
وقت به عمر، نور محمد معرفت شيخ اياز سان روز ٻي 
ڏينهن ملندو آهي، ٻين اديبن شاعرن سان به ملندو 
رهندو آهي. عمر پاڻ به صاحب ڪتاب آهي. هندوستان 
جو سفر نامون، ديسين وٽ پرديس ۾ ڏاڍو مشهور ٿيو 
آهي. هاڻ وري ڪجهه افسانه به لکيا اٿس. مطلب ته 

 سٺو ليکڪ ۽ پيارو دوست آهي.
*** 

 ڊائريُج ُورق

  ڊائريُج ُورق
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 نفيس نهڙي

  ڊسمبر جون ڳالهيون هر
سال ڳائجن ٿيون پوِء 
ڪهڙو به روپ اختيار ڪري 
ڪٿي سک جا سانباها ته 
ڪٿي ڏک جا ڏوراپا، خوشي 
جا الڏا توڙي غمي جي 
ڪوڪ، مالقاتن سان مرحبا يا وري غمي جا 
گاڏڙ ۽ وڇوڙي جا ورالپ مطلب ته ڊسمبر هر 

 !!سال يادگار ئي رهي ٿو...
  ٿڌين راتين ۾ خاص ڪري رونقون اجاڙ جو

 ڏيک ڏيڻ جيئن تنها محسوس ٿينديون آهن.
 پر  ،شهرن جا شور سردين ۾ آڌي ڪريو ڇڏين

ڳوٺن جون ساديون سيبتيون حياتيون ننڊ سان 
نينهن لڳائي انيڪ خوابن ڀري سندر رات کي 

 پار پڄائينديون آهن.
  سياري جون شامون شفق الالڻ سان لهندي درد

جي ڪيفيت توڙي اداسي جا پاڇا الڙڻ جيئن 
محسوس ٿينديون آهن، باقي سردين ۾ صبح 

 ُسهانا ۽ سندرتا بخشيندڙ ٿين ٿا.
  حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته نومبر ته ڳالهين ۾

ڳائجي ٿو مگر ڊسمبر پاڻ کي ڪتابن ۾ 
 لکائي ٿو ڇڏي.

  ورهين پڄاڻان وسريل واعدا ۽ ڏنل ڏوراپا ڊسمبر
 ۾ وري ڇرڪ جي ڇال سان جاڳي پوندا آهن.

  دلبرين جا ديس ڪڏهن ڪڏهن دردن سان
جڙندا به آهن ته بي دردي سان ڇڄڻ جو عذاب 

 به ڀوڳيندا آهن.
  هيلوڪي سال ڊسمبر جي آخري سج کي

الوداعي سالمي ڪٿي مرڪن جي متل ميلي 
سان ڏني ويندي ته ڪٿي وري تنها وجود جي 
اک جي موتي ڳوڙهن سان به ڏيڻ جو سڏڪو 

 برپا ٿيندو.
  پنهنجي ديس جون اجڙيل رونقون شال ايندڙ

نئين سال ۾ رنگ برنگي روپ سان نروار ٿين. 
دعاگو هٿ اڀا رهندا ۽ اکيون آڪاش کي 
تڪيندي گالبي چپن جي ڪپن تي آمين جي 

 ورد جا الفاظ ضرور ورالئبا.
  هيل مسافر پکين جا ٽوال ڍنڍن، ڍورن ۽ سمنڊن

کان پري انهن ٻوڏ ۾ ٻڏل اجڙيل ڳوٺن تي لهي 
ڊٺل گهرن سان ڊگها درد اوريندي به بي رحم 

مارين جي هٿان اجل جو شڪار بڻجي ويا. 
افسوس انهن جي تعزيت جا تڏا ڀال ڪٿي 

 رکجن.
  اال منهنجي سنڌ...!! برساتن ۾ بي گهر ٿيل

انهن معصومن سان ڀريل ڪٽنب جو ڀال هي 
 سيارو ڪيئن پيو گذري.

  ،هيل ڪيترائي ڳوٺ برساتي ٻوڏ ۾ ٻڏڻ ڪري
سياري جي ساڳ جي تحفي کان انيڪ شهرن 
۾ پلجندڙ ڳوٺاڻا روح به چکڻ کان محروم 

 رهجي ويا.
  اي خدايا..!! سنڌ تي موسمون شال مهر سان

مٽبيون رهن ۽ هر قهر کان پري پنھنجي پناھ 
 ۾ رکجان.

  سياري ۾ سرسبز گلن جي جهومندڙ پيالڻ هر
ڏسڻ واري اک توڙي غمن ڀري دل کي راحت 
بخشي گهڙي کن الِء مرڪڻ تي مجبور ڪيو 

 .ٿي ڇڏي
  ڊسمبر جي الوداعي ۽ جنوري جي آجيان هيراڪ

دليون هر سال ملهائڻ جي مڌر رسم روح سان 
 نڀائينديون آهن.

 ڊائريُج ُورق
  ڊائريُج ُورق

 ڊمسرب 
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 ڪهاڻي

آفاايااس جااي ساامااورن ماانااشااي  
مڙن کي ڄاڻ ھئي تاه ماناشاي 
ڪاارياام بااخااش جااي رھااائاااي 
رسااائااي وڏي صاااحااب تااائااياان 
آھاااي. جاااناااھااان جاااي ڪاااري، 
ھااڙئااي سااناادس عاازت ڪااناادا 
ھئا. ھر مھيني پينشن جا ڪاغذ ڀارڻ ۽ پائاساا وٺاڻ 
الِء جڏھن ھو خازاناي آفاياس ۾ ايانادو ھاو تاه سانادس 
ڪم، انھيَء جي ڪاري ئاي ساتات ڪاياو ويانادو ھاو. 
پنجاھ روپيا کيس پنھنجي ٽيھن سالن جي خادماتان 
عيوض، ھر ماھاياناي سارڪاار طارفاان مالانادا ھائاا. ھار 
مھيني ڏھين ڏھين جا پنج نوٽ بنهه هلڪا ڏڪانادڙ 
ھاٿااڙن سااان وٺاي، پااناھاانااجاي پاراڻااي طارز جااي ڊگااھااي 
ڪاوٽ جاي انادرئايان کاياساي ۾ رکانادو هاو. عاياناڪ 
ماانااجااھااان، خاازانااچاايَء ڏانااھاان ٿااورائااتااياان نااظاارن سااان 

جيڪڏھن زندگي رھاي تاه “ ڏسندو ۽ اھو چئي؛ 
ايااناادڙ مااھااياانااي وري سااالم ڀاارڻ جااي الِء 

، وڏي صاااحااب جااي ” حاااضاار ٿاايااناادس
 ڪمري ڏانھن ھليو ويندو هو.

اٺااان ساااالااان کاااان سااانااادس اھاااو 
وھاانااوار ھااو. خاازانااي جااي 
لاااڳ ڀاااڳ ھااار ڪاااالرڪ 

کااي ڄاااڻ ھاائااي تااه ماانااشااي 
ڪاااريااام باااخاااش جاااياااڪاااو 
ھاااااياااااٺااااايااااان ڪاااااورٽ ۾ 
ڪڏھن آفيس چاوڪايادار 
ھوندو ھاو، ڏاڍو وضاعادار، 

طبيعت جو شارياف ۽ کااناڌ 
وارو مااااڻاااھاااو ھاااو. ماااناااشاااي 

ڪاارياام بااخااش، سااچ پااچ بااه 
انااھاان صاافااتاان جااو مااالااڪ ھااو. ڪااورٽ ۾ 

پنھنجي ڊگھي نوڪريَء واري عرصي دوران باال 
آفيسرن سدائين سندس تعريف ئي ٻڌي. ڪن جاجان 
کي ته منشاي ڪاريام باخاش ساان ماحابات ٿاي وئاي 

 ھئي. سندس خلوص جو، ھر شخص قائل ھو.
ھن وقت منشي ڪريم بخش جي عمر پنجاھاٺ کاان 
ٿوري مٿي ھئي. پوڙھائاپ ۾ مااڻاھاو عاام طاور تاي 

ڳالھائو ۽ کاناڌ وارو ٿاي پاونادو آھاي، پار ھايُء -گھٽ
 جوانيَء ۾ به اھڙي طبيعت جو مالڪ ھو.

خاازانااي جااو وڏو آفاايااساار ماانااشااي ڪاارياام بااخااش جااي 
ھڪڙي پشت پناھي ڪنادڙ ۽ ماھارباان جاج جاو پاٽ 
ھااو. جااج صاااحااب جااي وفااات تااي کاايااس وڏو صاادمااو 

پھتو ھو. ھاڻ ھيُء ھر مھيني سندس پٽ سان سالم 
ڪرڻ جي بھاني، ضرور ملندو ھو. ان سان کياس وڏو 
آٿت ملندو ھو. منشي ڪريم بخش کيس ننڍڙو جاج 

 صاحب ڪري سڏيندو ھو.
پاياناشان جاا پااناجااھ روپاياا کايااساي ۾ وجاھاي ورانااڊو 
ُاڪرندو ۽ ِچَک لڳل ڪمري وٽ پاھاچاي، پاناھاناجاي 
اچڻ جو اطالع ڪرائيندو. ناناڍڙو جاج صااحاب، کاياس 
گھڻي دير ٻاھر نه بيھاريندو. ھڪدم سڏرائيانادس ۽ 

 سمورا ڪم ڇڏي ساڻس ڪچھريَء ۾ ُکپي ويندو.
 ”ويھو! منشي صاحب! ٻڌايو! طبيعت ڪيئن آھي؟“
اهلل جا لکين احسان آھن. اوھان جي دعا ساان، وقات “ 

وڏي مزي سان پاياو گاذري. ماناھاناجاي الِء ڪاا ڪاار 
 ”خدمت ھجي؟

اوھان مون کي ڇو ٿا لڄي ڪيو. منھنجي الئق ڪاا “ 
خاااااااااااادماااااااااااات ڪاااااااااااااااااااااااار 

تاااه ٻاااڌاياااو. ھااجااي 
ڪرڻ ته مااڻاھاوَء خاااااااااادماااااااااات 

 ”جو ڪم آھي.
 ”نوازش آھي.اوھان جاي وڏي “ 

رساامااي ڳااالااھ ٻااولااھ اھاڙي قسام جااي 
منشي ڪريم باخاش، ٿااائاااي کاااان پاااوِء، 
مھربانايان جاي ڳاالاھ جااج صاااحااب جااي 
جي ڀلي ڪردار جاي ڇيڙي ڇڏينادو. ان 
فااادائاااي اناااداز ساااان وضااااااااحااااااات وڏي 

اهلل ساااائااايااان “ ڪاانااادو ۽ ورجاااائااي ورجاااائاااي چااونااادو؛ 
بخشيس، مرحوم ڏاڍو فرشتي جاي گاڻان وارو مااڻاھاو 

 ”ھو. خدا، کيس جنت ۾ جايون نصيب ڪندو.
منشي ڪريم بخش جي لاھاجاي ۾ خاوشااماد وغاياره 
جي ذري جي به مالوٽ نه ھاونادي ھائاي. ھاو جاياڪاو 
ڪجھ به چوندو ھو، محسوس ڪاري پاوِء ئاي چاونادو 
ھو. ان بابت جج صاحب جاي پاٽ کاي، جاياڪاو ھااڻ 
خزاني جو وڏو آفيسر ھو، ڀليَء ڀت ڄاڻ ھئي. اھو ئي 
سبب آھي جو کيس عزت ساان، پااڻ وٽ وياھااريانادو 
ھو ۽ چڱي دير تاائايان، اوڀاارياون لاھاوارياون ڳاالاھاياون 

 ڪندو رھندو ھو.
ھر مھيني، ٻين ڳاالاھايان کاان عاالوه ماناشاي ڪاريام 
بخش جي انبن جي باغ جي ڳالھ به نڪرندي ھئي. 
مند اچڻ تي جاج صااحاب جاي پاٽ جاي باناگالاي تاي 
انبن جو ھڪاڙو ٽاوڪارو پاڄانادو ھاو. ماناشاي ڪاريام 
بخش جي دل وٺڻ الِء ماھاياناي سار ماھاياناي، ان جاي 

ماناشاي صااحاب! ڏساجاانِء! “ يادگيري به ڏياريندو ھاو؛ 
ھن مند تي، انبن جو ٽوڪرو موڪلڻ نه وساارجاانِء! 
پاوئايان دفاعاي تاو جااياڪاي اناب ماوڪالايااا 
ھئا، تن منجهان ته مون کي رڳو ٻاه 

 ”نصيب ٿيا.
ڪڏھن اھي ٽي ٿي وينادا ھاياا، 
ڪااڏھاان چااار ۽ ڪااڏھاان تااه 
صاارف ھااڪ ئااي رھااجااي 

 ويندو ھو.
منشاي ڪاريام باخاش، 
اھو ٻڌي ڏاڍو گاد گاد 

سااائااياان “ ٿاايااناادو ھااو؛ 
منھنجا! ائين ڪڏھان 
ٿي ساگاھاي ٿاو! جايائان 

انب لھندو، مان ٿڏي تي اوھاان ئي 
خدمت ۾ ٽوڪرو کڻي اچي حاضار جاااااااااااي 

ٿاايااناادس. ٻااه چاائااو، ٻااه پااڄااائاايااناادس. اھااو باااغ آھااي 
 ”ڪنھن جو؟! اوھان جو ئي ته آھي!

ڪڏھن ڪڏھان ناناڍڙو جاج صااحاب، پاڇاي باه وٺانادو 
 ”منشي! اوھان جو باغ، آھي ڪاٿي؟“ھئس؛ 

دينا نگر ۾ منھنجا سائين! گھڻا نه صارف ٻاه آھان. “ 
منجھانئن ھڪڙو ته ماون ناناڍي ڀااُء کاي ڏئاي ڇاڏياو 

 ”آھي، جيڪو ھاڻي اھو ئي کڻندو کائيندو آھي.
َمئي جي پينشن وٺڻ الِء منشي ڪاريام باخاش جاون 
جي ٻين تاريخ تي خزاني وياو. ڏھايان ڏھايان جاا پاناج 
نوٽ جن جو ڪو وزن ئي نه هوندو هو، ڏڪانادڙ ھاٿان 

 َانَبُ
 

 خزاني 

ترجمو: انجنيئر 
 عبدالوهاب سهتو

 ليکڪ: سعادت حسن منٽو
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سان ڪوٽ جي اندرئين کيسي ۾ رکاي ھان ناناڍڙي 
جج صاحب جي ڪمري جو رر ڪيو. معمول مطاباق 
ٻنھي ۾ ساڳي ئي رساماي ڳاالاھ ٻاولاھ ٿاي. آخار ۾ 
انبن جي ڳالھ به نڪتي. جنھان تاي ماناشاي ڪاريام 

دينا نگر مان خط آيو آھي ته اڃاا اناب “بخش چيس؛ 
ٽااپااڪااو کاااڌو ٽااپااڪااو نااه کاااڌو آ. جااياائاان انااب 

مھل پھريون ۽ انااب لااٿااو تااه مااان تاانااھاان 
جااي خاادمااات ٽوڪرو ڀرائاي اچاي اوھاان 
جااج صاااحاااب! ۾ پاياش ڪانادس. نانااڍڙا 

ھن ڀيري اھڙا انب جا تحفا ھاونادا جاو اوھاان جاي دل 
ئي خوش ٿي ويندي. ماکيَء ۽ َمالئيَء جا ُڍڪ ناه 

ھجن ته مون تي ميار! مون لکاي ڇاڏياو اٿان 
تااه ناانااڍڙي جااج صاااحااب جااي الِء ھااڪااڙو 
ٽوڪرو، نجو پجو ڀارائاي، خااص گااڏيَء تاي 

چاڙھي موڪليو وڃي ته جايائان جالادي ۽ 
احتيااط ساان پاڄاي وڃاي. 
اوھاااان کاااي ڏھ پااانااادرھااان 
ڏينھن اڃاا اناتاظاار ڪارڻاو 

 ”پوندو.
ننڍڙي جج صااحاب شاڪارياو 

ادا ڪاايااس. ماانااشااي ڪاارياام 
بخش پنھنجي ڇٽي کنائاي ۽ 

 خوش خوش گھر موٽي آيو.
گھر ۾ سانادس زال ۽ وڏي ڌيُء ھاياون. 

پرڻي جي ٻئي ساال جاناھان جاو ماڙس ماري 
ويو ھو. منشي ڪريم بخش کي ٻيو ڪو 
اوالد نه ھو. مگر ايتري نناڍڙي آڪاھ ھائاڻ 

جي باوجود پنجاھ رپين مان سندس گاذارو ڏاڍو 
تنگيَء ساان ٿايانادو ھاو. اناھايَء تاناگايَء ساباب 
سندس زال جا ساماورا زياور اناھان اٺان ساالان ۾ 

 ٿورا ٿورا ٿي وڪامي چڪا ھيا.
منشي ڪريم بخاش ھاٿ ڦااڙ ناه ھاو. سانادس زال ۽ 
پااڻ ڏاڍا ڪافااايات شاعااار ھائاا. مااگار اناھاايَء ڪافااياات 
شعاريَء ھوندي به پگھار منجاھاان ھاڪاڙو پاياساو باه 
وٽن ڪين بچندو ھو. ان جو ڪارڻ صرف اھاو ھاو تاه 
منشي ڪريم بخش چند ماڻھن جي خدمت ڪرڻ ۾ 
ڏاڍي دلي خاوشاي ماحاساوس ڪانادو ھاو. اناھان چاناد 
خاص الخاص ماڻھن جي خدمات ڪارڻ ۾ جان ساان 

 سندس دل جو ِصدق ھو.
انااھاان خاااص ماااڻااھاان ماانااجااھااان ھااڪااڙو تااه جااج 

صاحب جو پٽ ھو. ٻيو ھڪڙو اڃا ٻيو آفيسر ھو، 
جيڪو رٽائر ڪري پنھنجي حياتيَء جاو بااقاي حصاو 
ھااڪااڙي وڏي باانااگاالااي ۾ گااذاري رھاايااو ھااو. ساااڻااس 
منشي ڪريم بخش جي مالقات ڏھاڙي صبح ماردان 

 جو ڪمپني باغ منجھ ٿيندي ھئي.
باغ جو سير ڪندي ماناشاي ڪاريام باخاش کاانائاس 
ڏھاڙي، پوئين ڏينھن جون خبرون چاارون وٺانادو ھاياو. 
ڪااڏھاان ڪااڏھاان تااه ھاايُء، گااذرياال ڏھاااڙن جااي تااار 
ڇاايااڙيااناادو ھاايااو تااه ڊپااٽااي سااپاارنااٽاانااڊنااٽ صاااحااب وري 
پاانااھاانااجااي بااھااادريَء جااا قصااا ٻااڌائااڻ شااروع ڪااري 
ڇاڏيانادو ھاو تاه ڪايائان ھان الئال پاور جاي ٻايالان ۾ 
ھڪڙي خوني قاتل کي پستول يا خنجر ڏياکاارڻ باناا 
گرفتار ڪيو ھو ۽ ڪيئان سانادس رعاب جاي ڪاري 

 ھڪڙو ڌاڙيل سڄو مال ڇڏي وٺي ڀڳو ھو.
ڪڏھن ڪڏھن منشي ڪريم باخاش جاي انابان جاي 

ماناشاي صااحاب! “ باغن جي ڳالھ به نڪرندي ھائاي؛ 
وري ھالانادي ”  اھو ته ٻڌاِء ھيل فصل ڪايائان رھانادو؟

ھلندي ڊپٽي سپرنٽاياناڊناٽ صااحاب اھاو باه چاونادس؛ 
َپروڪي سال، تو جيڪي انب موڪلرايا ھيا، ڏاڍا ڀال “ 

 ”ھئا، ڏاڍا ذائقي دار ھئا!
انشآَءاهلل خدا جي حڪم سان، ھيل باه اھاڙا ئاي اناب “ 

پڄائينادس. ھاڪ ئاي ٿاڙ جاا ھاونادا. 
پااااااااوياااااااان ئااي لااذيااذ باالااڪااه اھاااااااااااڙا 

کااااان بااااه اور 
 ”ھوندا.

ان ھاااماااراھ کاااي باااه 
ماانااشااي ڪاارياام بااخااش ھاار 
سااااااال ھااااااڪااااااڙو ٽااااااوڪاااااارو 
موڪالايانادو ھاو. باناگالاي تاي 
ٽااوڪاارو نااوڪاارن جااي حااوالااي 
ڪاااري جاااڏھااان ھااايُء ڊپاااٽاااي 
صاااحااب سااان ماالااناادو هااو ۽ 
سااناادس ٿااورا مااڃااناادو هااو تااه 

ماناشاي ڪاريام باخاش وڏي ناھاٺاائايَء 
ڊپاااٽاااي “ کاااان ڪااام وٺااانااادي چاااونااادو؛ 

اوھان ماون صااااحاااب! 
ڇاااااااو ٿاااااااا کاااااااي 

لاااااااااااڄااااااااااااي 
ڪاااااااااياااااااااو. 

باغ آھان. پانااھانااجااا 
ھاڪاڙو ٽاوڪارو اگااااااااااااااااااااار 

ٿااااااي پاااااايااااااو. بااااااازار ھتي کڻي آيس تاه ڇاا 
منجھان اوھاان ھاڪ تاه ڇاا ڪايائاي ٽاوڪارا گاھارائاي 
سگھو ٿا. ھيُء انب جيئن ته پنھنجي باغ جا آھن ۽ 
باغ ۾ ھڪڙو ئي ٿڙ آھي جنھن جاا ساماورا پِاتاا ڳار، 
خوشبو ۽ مٺاس ۾ ھڪجھڙا آھن، تاناھاناڪاري ھايُء 

 ”ٿورڙا سوکڙيَء طور کڻي آيس.
انب پڄائي جڏھن ھو بنگلي مان ٻاھر نڪرندو هو ته 
سندس چھري تي سرھائي ھوندي ھئي. ھڪ عجيب 
قسم جي روحاني تسڪين کيس ماحاساوس ٿايانادي 
ھئي، جيڪا ڪيترن ئي ڏھاڙن تائين کيس سرور ۾ 

 رکندي ھئي.

منشي ڪريم باخاش ھاڪ اڀارو مااڻاھاو ھاو. ڪاراڙپ 
سااناادس جساام کااي ڍرو ڪااري ڇااڏيااو ھااو. مااگاار اھااا 
ڍلڙائپ بادصاورت ناه لڳانادي ھائاي. سانادس ساناھاڙن 
سنھڙن ھٿن جون ڦنڊيل رڳون مٿي جي ھلڪڙي لوڏ 
۽ چااھااري ۾ پاياال گااھاااٽااا َسااَر، سااناادس پااخااتااگاايَء ۽ 
سنجيدگيَء ۾ واڌارو ڪندا ھائاا. ائايان لڳانادو ھاو تاه 
ڪراڙپ کيس نکاري ڇڏيو آھي. ڪپڙا به ھاو صااف 
سٿرا پائيندو ھو، جن سان اھاو ناکاار اڃاا اڀاري پاونادو 

 ھو.
سندس چھري جو رنگ اڇااڻ ماائال پايالاو ھاو. ساناھاا 
سنھا چپ جيڪي ڏندن ڀڄي پوڻ پڄااڻاان، انادر 
جااي طاارف ورياال رھااناادا ھاائااا، سااي 
ھاالااڪااا الل ھاائااا. رت جااي ان 
گااھااٽااتااائاايَء جااي ڪااري سااناادس 
چااااھااااري تااااي اھااااڙي 
صفائي پيدا ٿاي وئاي 
ھئي جيڪا چڱايَء 
طرح منھان ڌوئاڻ 
کاااان پاااوِء ٿاااوري 
جااااھااااٽ تااااائااااياااان 
قااااائاااام رھااااناااادي 

 ھئي.
هاااو ڪااامااازور ضااارور ھاااو، 
پنجھٺ سالن جي عامار ۾ 
ڪير ڪمزور نه ٿي ويندو آھاي، 
مگار اناھايَء ڪامازوريَء جاي بااوجاود ماناجاھاس 
ڪيترا ئي ميل پنڌ ھلڻ جي ھمت ھئاي. خااص 
طور تي جڏھن انبن جي مند ٿايانادي ھائاي تاه ھاو 
ڊپٽي صاحاب ۽ ناناڍڙي جاج صااحاب کاي انابان جاا 
ٽوڪرا موڪلڻ جي الِء ايڏي ڊڪ ڊوڙ ڪندو ھو جاو 
ويھن پنجويھن سالن جو نوجوان ئي ڪري سگھاي. 
وڏي اھتمام سان ٽوڪرا کولبا ھائاا. ماناجاھان پايال 
پال جو گاھ ڌار ڪبو ھو. داڳيل ياا ساڙيال داڻاا ڌار 
ڪبا ھئا ۽ صااف ساٿارا اناب ناون ٽاوڪارن ۾ ڳاڻاي 
وجھبا ھئا. مناشاي ڪاريام باخاش ھاڪ دفاعاو ٻاياھار 
اطمينان ڪرڻ خاطر انھن کي ڳڻيندو ھاياو تاه جايائان 

 بعد ۾ شرمندگي نه ٿئي.
انااباان ڪااڍڻ وقاات ۽ ٽااوڪاارن ۾ ٻاايااھاار سااٿااڻ وقاات 
منشي ڪريم بخش جي ڌيَء ۽ سندس زال جاو وات 
پاڻي پاڻي ٿي ويندو ھو. مگر اھي ماٺ ئي رھنادياون 
ھيون. وڏن وڏن ڳر ۽ رس سان ڀريل خوبصورت انابان 
جو ڍير ڏسي جاڏھان ماناجاھاانائان ڪاا اھاو چاوڻ کاان 

ڇا ٿي پوي ھا جاي اگار ھان “ رھي نه سگھندي ھئي؛ 
ته ماناشاي ”  ٽوڪري منجھان ٻه انب ڪڍي وٺجن ھا.

ٻاياا اچاي “ ڪريم بخش وٽان اھو جواب ملانادو ھايان؛ 
 ”ويندا! ايڏي ڦٿڪي جي ڪھڙي ضرورت آھي.

اھو ٻڌي، ھو ٻئي ماٺ ٿي وينديون ھيون ۽ پنھاناجاو 
 ڪم ڪنديون رھنديون ھيون.

جڏھن منشي ڪريم بخش جي گھر منجھ انابان جاا 
ٽوڪرا ايندا ھئاا تاه گاھاٽايَء جاي ماڙناي مااڻاھان کاي 

گاوِء واري جاو -سڻس پئجي ويندي ھائاي. عاباداهلل ناڙ
پٽ جيڪو ڪبوترن پالڻ جو شوقين ھو، ٻئي ڏينھان 
 اچي پڄندو ھو ۽ منشي ڪريام باخاش جاي زال کاي 
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ماسي! گاھ وٺاڻ الِء آياو آھاياان. ڪاالاھ، “ چوندو ھو؛ 
ماسڙ انبن جا ٻه ٽوڪرا آندا ھئا، تن منجهان جيڪاو 

پااڙيسارڻ ناوران ”  گاھ نڪتو آھي، سو مون کاي ڏياو.
جنھن وٽ ڪيتريون ئي ڪڪڙيون پاليل هاياون، ساا 
به ان ڏھاڙي تي شام جو ملڻ الِء ھلي ايندي ھئي ۽ 
اوڀارين لھوارين ڳالھين ڪرڻ کان پوِء چاونادي ھائاي؛ 

پروڪي سال، جيڪو تو مون کي کاارو ڏناو ھاو، ساو “ 
ڇيتيون ڇيتيون ٿي ويو آھاي. ھايال باه ھاڪاڙو کاارو 

 ”ڏي ته تنھنجا وڏا وڙ ٿيندا.
 ٻئي کارا ۽ انھن جو گاھ ته ائين ھليو ويندو ھو.

ساڳيَء طرح ھيل باه انابان جاا ٻاه ٽاوڪارا ڀارجاي آياا. 
ڳريل سڙيل داڻا ڌار ڪيا ويا. جيڪاي ساٺاا ھائاا، تان 
کي منشي ڪريم بخش پنھنجي نگرانيَء ۾ ڳڻاائاي 
نون کارن ۾ رکرايو. ٻارھين بجي کاان اڳ اھاو ڪام 
پورو ٿي ويو. جنھن ڪري ٻئي ٽاوڪارا وھاناجاڻ واري 
ڪوٺايَء ۾ ٿاڌڙي جااِء تاي رکاياا وياا تاه جايائان اناب 
خراب نه ٿي وڃان. ھاياڏاناھان اطاماياناان ڪاري ڏپاھارو 
ڪرڻ بعد منشي ڪريم بخاش ڪاماري ۾ کاٽ تاي 

 وڃي سمھي پيو.
جون جا پوياان ڏھااڙا ھائاا. اياڏي تاه گارماي ھائاي جاو 
ڀتيون تئي وانگر تتل ھيون. ھو گرمين ماناجاھ عاام 
طاور تاي وھاناجااڻ جاي ڪاوٺايَء اناادر ٿاڌي فارش تااي 
تڏي وڇائي ساماھانادو ھاو. جاتاي ماوريَء جاي رساتاي 
کان ٿڌي ٿڌي ھوا پڻ ايندي ھئي. لاياڪان ھااڻ اتاي 
ٻه وڏا وڏا ٽاوڪارا پاياا ھائاا. کاياس گارم ڪاوٺايَء ۾ 
جيڪا بلڪل تندور وانگر تتل ھائاي، ڇاھايان باجايان 

 تائين وقت ٽپائڻو ھو.
ھر سال گرمين جي ماوسام ۾ جاڏھان انابان جاا ھايُء 
ٽوڪرا اچن ته کيس ھڪاڙو ڏھااڙو بااھ جاي بساتاري 
تااي گااذارڻااو پااوناادو ھااو. مااگاار ھااو، ان تااڪاالاايااف کااي 

مرڪي منھن ڏيندو ھاو. لاڳ ڀاڳ پاناجان ڪاالڪان 
تائين نناڍڙو وڃاڻاو، ھار ھار پااڻايَء ۾ ُپساائاي ھاڻانادو 
رھندو ھو. وڏي ڪاوشاش ڪانادو تاه ناناڊ اچاي، ماگار 
ھڪ پل الِء به کيس آرام نصيب نه ٿيندو. جون جاي 
گرمي ۽ ضدي قسم جون مکيون ڪنھن کاي ٿاياون 

 سمھڻ ڏين.
انااباان جااا ٽااوڪاارا وھاانااجااڻ جااي ڪااوٺاايَء ۾ رکاارائااي، 
جاڏھاان ھااو گاارم ڪامااري ۾ سااتااو تاه وڃااڻااو ھااڻااناادي 
ھڻندي ھڪدم سندس ماٿاو چاڪارائاجاڻ لڳاو. اکايان 
آڏو آنڌاريون اچاي وياس. پاوِء کاياس ائايان ماحاساوس 
ٿيو ته ساھ اڦرجي رھيو آھي ۽ پاڻ سڄاي جاو ساڄاو 

 کاھين ۾ ھيٺ لھندو ٿو وڃي.
انھي قسم جا دورا کيس ڪيترا گھمرا پئجي چاڪاا 
ھئا. جنھنڪري سندس دل ڪمزور ھائاي. ماگار اھاڙو 
زبرو دورو اڳي ڪاڏھان ناه پاياو ھاياس. سااھ کاڻاڻ ۾ 
کيس ڏاڍي ڏکاياائاي ماحاساوس ٿاياڻ لڳاي. ماٿاو زور 
سان چڪرائڻ لڳس. گھٻارائاجاي، ھان واڪاا ڪاياا ۽ 

 پنھنجي زال کي سڏ ڪيائين.
اھي سڏ ٻڌي سندس زال ۽ ڌيَء، ٻئي ڊوڙنديون انادر 
آيون. ٻنھي کي ڄاڻ ھئي ته ان قسم جاا دورا کاياس 

گاوِء واري -ڇو پوندا آھن. ڌيڻس تڙي کڙي عبداهلل ناڙ
جي پٽ کي سڏايو ۽ کياس چاياائايان تاه ڊاڪاٽار کاي 
وٺي آُء ته اھو طاقت جي سئي اچاي ھاڻاياس. لاياڪان 
چند منٽن ۾ ئاي ماناشاي ڪاريام باخاش جاي حاالات 
تمام گھڻي بگڙجاي وئاي. سانادس دل باياھاڻ لڳاي. 
لوڇ ايتري قدر وڌي ويس جو کاٽ تاي ماڇايَء واناگار 
تڙپڻ لڳو. سنادس زال ۽ ڌيَء اھاو لاقااُء ڏساي رياھااڙ 
شااروع ڪاايااو. جاانااھاان جااي ڪااري وٽااس ڪاايااتاارا ئااي 

 ماڻھو اچي ڪٺا ٿيا.
وڏي ڪوشش ڪئي وئاي ھان جاي حاالات ٺاياڪ ٿاي 

 وڃي، ليڪن ڪاميابي نصيب نه ٿي.
ڊاڪااٽاار کااي سااڏائااڻ الِء ٽااي چااار ماااڻااھااو ڊوڙايااا ويااا، 
ليڪن ان کاان اڳاي جاو ماناجاھاانائان ڪاو ھاڪاڙو باه 
واپس موٽي اچي، منشاي ڪاريام باخاش حايااتايَء جاا 
پااويااان پساااھ کااڻااڻ لڳااو. وڏي مشااڪاال سااان پاااسااو 

گاوِء واري کاي جاياڪاو سانادس -ورائي ھن عباداهلل ناڙ
وياجاھاو ئاي وياٺاو ھاو، پااڻ ڏاناھان ماتاوجاهاه ڪاياو ۽ 

اوھاان ساڀ مااڻاھاو ٻااھار “ گھوگھريل آواز ۾ چيائين؛ 
ھليا وڃو! مان پنھنجي زال کي ڪجھ چاوڻ چااھاياان 

 ”ٿو.
سڀئي ماڻھو ٻاھر ھليا ويا. سنادس زال ۽ ڌيُء ٻائاي 
اندر آيون. روئي روئي بيحال ٿي ويون ھياون. ماناشاي 
ڪريم بخش، اشاري سان پنھنجي زال کاي ساڏياو ۽ 

ٻاائااي ٽااوڪاارا، اڄ شااام جااو ئااي ڊپااٽااي “ چاايااائااياانااس؛ 
صاحب ۽ ننڍڙي جج صاحب جاي باناگالان تاي ضارور 

 ”پڄڻ گھرجن. پِئي پِئي خراب ٿي ويندا.
ڏساو! اوھاان “ ھيڏي ھوڏي ڏسي سرٻاٽ ۾ چاياائاياِن؛ 

کي منھنجو قسم! مناھاناجاي مارڻ کاان پاوِء ڪاناھان 
کي انبن جو راز معلوم نه ٿئاي. ڪاناھان کاي اھاو ناه 
ٻااڌائااجااو تااه اسااان اھااي انااب بااازار مااان خااريااد ڪااري 
ماڻھن تائين پڄائيندا ھياسين. ڪير پڇي به تاه اھاو 
چئجوس ته دينا نگر ۾ اسان جا باغ آھن. باس. ٻاياو 
ٻڌو! جڏھن مان مري وڃان ته ناناڍڙي جاج صااحاب ۽ 

 ”ڊپٽي صاحب کي ڄاُڻ ضرور ڪجو.
چند لمحن پڄاڻان، ماناشاي ڪاريام باخاش جاا پسااھ 
پاورا ٿاي ويااا. سااناادس مااوت بااباات ڊپاٽااي صااحااب ۽ 
ننڍڙي جج صاحب کي ماڻھن ڄاڻ ڪيو. مگار ٻائاي، 
ڪن اڻٽر مجبورين سباب، سانادس جاناازي ۾ شاامال 

 ٿي نه سگھيا.
*** 
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رمضااان جااي عاايااد جااي ٻاائااي 
ڏينهان تاي اسايان ساڀ پااڙي 
وارا مااااياااون تاااوڙي مااارد وڏي 
خااوشاايَء ماانااجااهااان مااوهاان جااو 
دڙو گاااھاااماااڻ ويااانااادا آهاااياااون. 
هڪڙي ڀيري ائين ئي ماوهان 
جي دڙي تي سڀني کي سنبرندو ڏسي توکي باه باس 
جي طرف وڌنادو ڏساي ورتاو هائام، دل ۾ آس اٿالاي 
پئي هئي، ارادو ته ان ڏينهن موهان جاي دڙي گاھاماڻ 
جو اڳ ۾ ئي ڪيو هيم. تنهنجي هلڻ جاي خابار باه 

پر تڏهن به دل شڪ منجھ ٻڏل هئاي تاه ماتاان  ،هئي
تااون نااه هاالااياان.! پااوِء تااون هاالااي هاائااياانَء. تااڏهاان پااڪ 
ڀانئين، ٺهي ٺڪي بس جاي در ماناجاھ اٽاڪاي پاياو 
هيم. تاون گاياٽ جاي ڀارساان واري ساياٽ تاي وياٺاي 
هئينَء. مان باه آهساتاي آهساتاي سارنادو پارنادو وڃاي 

بانٽ تي ويٺو هئم. باس ۾ ساڀ پاناهاناجاون ئاي 
ڪاااي مااااساااياااون، چااااچاااياااون، پااا اااياااون، ادياااون، 
سوٽيون ۽ ماساتون ويٺيون هيون. اسان سان 
پاڙي جا ڪافي ڇوڪرا به هليا هئا. مون ته 
بنھ ڪنهن ڏانهن به ڪين ڏٺو هاو. تاوکاي 
ئي )چور نظرن سان( تڪيانادو رهاياو هائام. 
اکين ئاي اکايان ۾ پاناهاناجاي چااهاناا جاي 

سموري ڪٿا ڄڻ تاوکاي ڪاري ڇاڏي 
هئم. من اندر لفظن جا ڍڳ ٺهي پيا 
هاائااا. سااوچاايااو هاائاام تااه ڪااڏهاان نااه 

ڪڏهن من اندر ٺهي پاونادڙ ڍڳ 
لاافااظاان مااان ٿااورا جاامااال جااوڙي 
توسان اظاهاار ڪاري وٺانادس. 
تاوسااان ڳااالاهااائااياانادم. تااوسااان 
انااادر اوريااانااادم. ان کاااان اڳ 
تاانااهاانااجااي ويااجااهااو تااه هااوناادو 
هائام. تاوساان ڳاالاهاائايانادو بااه 
هاائاام، پاار تااوسااان اظااهااار نااه 
ڪاري سااگاهااياو هاائام. تاوکااي 
پاااناااهاااناااجاااو باااڻاااائاااي ڪاااو ناااه 

سگهايام هائام. تاوساان االئاي جاي ڪايائان اک اڙي 
پئي هئي ۽ پال کان ۾ ناه ڄااڻ تاناهاناجاي چااھ جاي 
چڻنگ دکي دکي اندر ۾ ماچ ٻااري ڇاڏياا هائاا. رڳ 
رڳ تنهنجو ئي راڳ االپڻ شروع ڪيو هو. روح جي 
پوالرن ۾ تنهاناجاي ئاي ناانُء جاو راڳ آالپاباو رهانادو 
هو. راتين جاون راتاياون تاارن ڳاڻاڻ ۾ ٽاپاي ويانادياون 
هيون، پر توکي ان ڳالھ جي سڌ به نه هوندي هئي ۽ 
ڪنهن کي به نه هئي. مان انادر ئاي انادر ۾ ساڙنادو، 

پڄرندو ۽ پچندو رهندو هئم ۽ اها پڪ هوندي هائام 
ته ڪنهن نه ڪنهن ڏينهن توکي چئي ضرور ويانادم 
ته مان تو سان محبت ڪندو آهاياان. پاوِء ماوئان جاي 
دڙي تااي هاالااڻ کااي غانااياامات سااماجااهااي بااس مانااجااھ 
اٽڪي پيو هئم. مون تي ته ڪاناهان شاڪ باه ڪاوناه 
ٿي ڪاياو. ساڀ ڪاو ناناڍڙيان ناناڍڙيان خاوشايان جاي 
حاصالت الِء پنهنجي ڌن ۾ مگن پائاي لڳاو. جاڏهان 

ويااااانااااادي تون ٽيوشن پاڙهاڻ 
هاااائااااياااانَء تااااه 
بهاني ساان 
اسااان جااي 
گااااهاااار بااااه 
ايااااااااااناااااااااادي 
هاااائااااياااانَء. 

ماااااون کاااااي باااااه ٽيوشن ساياناٽار ۾ مااماا 
ماااماااا ساااان گاااڏ سيٽ ڪري ڇاڏياو هاو. 
ڦاااالااااڪااااو هااااوم مان به ٻاارن کاي هالاڪاو 

ورڪ ڏيندو هئم. تڏهن تون ساماهاون ايانادي هائايانَء 
 تڏهن هينانُء ٺري پوندو هو. 

تنهنجي گهر وارن سان ڀائپاي بارادري جاي ماعاماولاي 
ڊيگھ هوندي هئي )۽ آهي(. پر توکي هڪ ئاي ناظار 
۾ االئااي جااي ڇااو پاانااهاانااجااو ساامااجااهااڻ لڳااو هاائاام. 
تنهنجي الِء خواب سجاائاڻ شاروع ڪاياا هائام. مااماا 
جي گهر ٽيوشن سينٽر هائاڻ ڪاري ڳاوٺ جاا هاڙئاي 
ڇوڪرا توڙي ڇوڪرياون پاڙهاڻ ايانادا هائاا، پار جاڏهان 

تون ايندين هئين تڏهن دل ٻھ ٻھ ٻاهاڪانادي هائام. 
ڀائيندو هئم ڄڻ تون منهنجي ڪري آئي هجيان. ان 
سمئه مان ايڏو ته ٽلي پوندو هئم ڄڻڪ جھمر هڻنادو 
هجان. توهان جو گهر پاڙي جاي مساجاد جاي سااڄاي 
پاااسااي هااوناادو هااو )۽ آهااي( ۽ اسااان جااو گااهاار وڏي 
مسجد جي کاٻي پاسي. اسان جي پااڙي جاي ساڀاناي 
گهرن جي چوڌاري وڏي پناھ جي ڀات هاونادي هائاي. 
)۽ آهي( ۽ سڀ گاهار ڀاتايان کاان آجاا. تاون آساانايَء 
سان هي نه هي مهل ايندي ويندي هئين. تاڏهان ڪاا 
ڳالھ پڇندي هائايان تاه ڪاڏهان ڪاا ۽ هالاي ويانادي 
هئين. تاڏهان دل کاي ڏاڍي ساٽ ايانادي هائاي باي 
ساهو ڪري هر روز ڪا نائايان ادا، ڪاا نائايان يااد 
ڇڏي وينادي هائايانَء ۽ تاناهاناجاي وئاي پاڄااڻاان 
يادن جا اهي سندر پل هميشه منهاناجاي ساياناي 
سان ڪنهن سانادرتاا ساماان چاناباڙياا پاياا هاونادا 
هئا. ان ڏينهن به بس ۾ موهن جي دڙي ڏاناهان 
ويندي )شايد( بي سڌ چپ چپ پنهنجي سهيلايَء 
سان ويٺي رهاي هائايانَء. هاٿ ۾ هاڪ بالاو ڊائاري ۽ 
هڪ شولاڊر پارس هايائاي ۽ ماان ڪاناهان بات جاياان 
)چور نظرن سان( مسلسل گهور نهار سااڻ باي حاد 
پاٻوھ منجهان تاو ڏاناهان ئاي ڏساي رهاياو هائام. 
تون پنهنجي لپ اسٽڪ لڳل چاپان کاي هار 
هر پائاي ڀاڪاوڙياو هاو ان گاهاڙيَء ماون 
ڀانيو هو ڄڻڪ تون تان انادر ماناهاناجاي 
مسلسل نهارڻ جي تااَو کاي ماحاساوس 
ڪاااري رهاااي هااائااايااانَء. رکاااي رکاااي 
تنهنجا نيڻ ٽڪ ٻجهاي پائاي وياا 
هاائااا. ماانااهاانااجااي ماان ۾ ان پاال 
تناهاناجاي حارڪاتاي ناياڻان جاي 
ٽڪ هورا کورا الئاي ڏناي هائاي. 
ڊرائيور به ان گاهاڙيَء ساٽ ڏئاي 
ٽايااپ هاالئااي ورتاي هاائاي. االئااي 

ڪاائااياان ٽاايااپ هااالئااڻ جااو جاان جااااي 
هئس. ان پل ماناظاور ساخاياراڻايَء چاااااااڙهاااااااياااااااو 

 .وڳوجو گانو پئاي 
 سکي ستائيندي نه ڪر سکي نٽائيندي نه ڪر 

 ملئون جي ڪنهن به موڙ تي ۽ توکان دل جي زور تي 
 مثال هي سوال ڪيان، تون چئه ته تنهنجو ڇا ٿيان 

 کلي نٽائيندي نه ڪر، سکي ستائيندي نه ڪر 
ايتري ۾ موهن جي دڙي تي پهچي چڪاا هائااسايان. 
بس جي بيهڻ شرط ئي ٻار ٺينگ ٽپا ڏئي لهي وياا 
هئا. مايون به لهي ڦر ڦار هالانادياون وياون هاياون. ماان 
ساڀاناي کاان اڳ ۾ تاڪاڙياون تاڪااڙياون وکاون کاڻااي 

 اميدن جا ڦاهي گهاٽ

  ڪه ڻي

 هر سال  

 رياض ابڙو
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وڃي اسٽوپا تي پهتو هائاس. شااياد اتاان کاان تاوکاي 
ايئن ايندي ڏسڻ الِء دل ئاي گاهارياو هاو ياا تاناهاناجان 
ڪارن نيڻن ۾ پنهنجي اکين جي سنهي سنهاي ڏور 
اڙائاي دل جااي زور تاي پااڻ ڏي ڇااڪاي آڻاڻ الِء ماان 
پئي چاهيو. ان پل اسٽوپا ڏانهن وڌڻ الِء تاون باه وک 
وک وڌي رهي هئينَء. تناهاناجاي ايائان وک وک وڌڻ 
سان دل ۾ عجيب قسم جي جهنڪاار پائاي ٿاي. ان 
گهڙيَء هر ڪنهن ٽولن ٽولن ۾ گاھاماڻ جاا پاروگارام 
پئي ِساٽاياا. تاو )شااياد( ڪاناهان ساان گاڏ وڃاڻ کاان 
نابري واري هئاي. پاناهاناجاي ساهايالايَء ساان خااماوش 
بيٺي هئينَء. ڪنهن اساٽاياناڊ ڪايامارا جاياان، تاوهاان 
ٻنهي موهن جي دڙي جي نظارن کي مڙي مڙي پئي 
ڏٺو. مون به هڪ گهور ناظار تاو ڏاناهان امااڻاي هائاي. 
ڀاانَء تااه ڪااو مااُڌ ڀاريااو پااياغااام هاڪ ٻائااي ڏي پائااي 
موڪليو هئوسين، چپ چپات ۾ ڄاڻ هاڪاٻائاي کاي 
سااڏيااو هاايااوسااياان. تااون وڌي آئااي هاائااياانَء. تاانااهاانااجااي 
سهيلي توسان گڏ هئي. اسايان اساٽاوپاا جاي اوالهايان 
پاسي کنڊرن ۾ بيٺا رهيا هئاسين. تنهنجي خاماوش 
سهيلي ڄڻ ِسرون پئي ڳڻيون. اکين سان ڄڻ کاناڊرن 
کي پئي ماپيائين. تو اڃا به وڌيڪ وياجاهاو ٿاي آئاي 
هئين ۽ تنهنجي سهيلي پرڀرو هائاي. لافاظ ڄاڀ تاي 
لهرن ساماان ڊوڙڻ لڳاا هائاا، پار آواز ماوئان جاي دڙي 
جي اڻ کوٽيل دڙن جياان احسااس ڪاماتاريَء جاي ڀاَو 
۾ دٻيو رهيو. مون وري تناهاناجاي ناياڻان ماناجاھ ڏٺاو 
هئو ۽ تنهنجي نيڻن جي هن پار هليو ويو هئم. هان 
پار اڻ سٽيل، بي ترتيب ۽ وکريل ڪٿا منهنجي باي 
معنٰي ۽ بي مقصد وجود وانگي ڪا اڌوري ڪاهااڻاي 
پاائااي ڀاااسااي. ان گااهااڙيَء اسااان ٻاانااهااي ۾ بااي حااد 
ويجهڙائي هئي. اسان ٻنهي وچ ۾ هاڪ ٿالاهاي بالاو 
ڊائري هڪ عدد ڪتاب پيا رهيا. ماناهاناجاون ساتاايال 
اکاياون رکاي رکاي تانااهاناجاي لااپ اساٽاڪ لڳال چاپاان 
منجھ کپي پئي ويون. ان ويرم دل خاوب چااهاياو هاو 
ته تنهنجي لپ اسٽڪ لڳال چاپان تاي پاناهاناجاا چاپ 
رکي ڇڏيان تنهنجي رات کان باه وڌياڪ ڪاارن وارن 
سان کيڏان. چمڪيلن نيڻن ۾ نيڻ اٽڪاائاي ڇاڏياان. 
تنهنجي بخملي جسم کي ٻکيان، تنهنجي ارھ جاي 
اڀار کي کن الِء ۽ پوِء هميشه الِء ڇاهاي وٺاان، پار ٻاي 
ويرم سمجھ ۾ ڪجھ به نه آيو هئام. آساون ناراسان 
۾ مٽجي پل ۾ سڙي خاڪ ٿي ويون هيون. ان سمئه 
سوچيو هئم ڳالھ ڪيائان شاروع ڪاياان. ان باهااناي 
مون وچ ۾ رکيل تنهناجاي ڊائاري کاڻاي ورتاي هائاي. 

  .ڪجھ سٽون لکڻ الِء دل تي زور ڀريو هئم
  “!ڇا ٿو لکين؟”

موٽ ۾ تو ڳالهائڻ شاروع ڪاياو هاو. ڪاناڌ خام ۾ 
بيٺو رهيو. ڪجهه به نه چئي سگهيو هئم. آواز انادر 
ئي ڀانِء ته صليب چڙهي ويو هو. ڊائريَء سٽاون لاکاڻ 
بااعااد نااظاارون کااڻااي. انااهاان سااٽاان جاايااڏي گااهاارائااپ ۽ 
اونهائپ سمان تو ڏانهن هڪ ڀيرو گهور نهار اڇالئاي 
هئم. تون چپ هئينَء. پوِء تو کن ۾ ڊائري وٺي شعار 

   .پڙهي ورتو هو

 تون تنهنجي يادن کي ڇاهي 
 ڀوڳيون ته يار اسان ٿا

 ننڊون ئي ويندا کسي 
 سپنن کي ڇاهي 

 ڀوڳيون ته يار اسان ٿا  )اياز گل(
تو سٽن پڙهڻ بعد اونهي نهار ساان ماون ڏاناهان ڏٺاو 
هااو. مااان تاان اناادر تااائااياان لاارزي ويااو هاائاام ۽ ماارڪ 
تنهنجن چپن تي پار سااهاڻ لڳاي هائاي. پاوِء تاو کال 

 .جي گاڏڙ لهجي ۾ چيو هو
  “!!ڪير ٿو ڀوڳي، ڪنهن جون يادون؟”
  “تنهنجون يادون”
  “منهنجون يادن الِء تون ڀوڳين ٿيون”
  “هون”
تون کلي پئي هئينَء. ماان ڀاَو جاي ڀااوناائان ماناجاھ  

ناجاا هٻڏي ويو هئم. وري تون ٽهڪ ڏئي ورتو هو. تن
ساڙيندڙ ٽهڪ هوائن جاي طارف اڏرڻ لڳاا هائاا. ماان 
مسالااسال تاوڏانااهان ئاي ڏسااي رهااياو هائاام. ان ساماائااه 

  .تنهنجي روش تن کي تندور بڻائي ڇڏيو هو
  “پر ڇو!؟”

تو ويرم رکي ڳالهايو هو. تناهاناجاي ساوال ڪارڻ تاي 
مان وري ٻري پيو هئم. دل جي بااھ جاهاڪاي ڪارڻ 

   .الِء چيو هئم
انهيَء ڪري جو تون وڻانادي آهايان ۽ تاوکاي چااهاڻ ”

   “لڳو هان. تنهنجي آس کي پالڻ شروع ڪيو اٿم
ڏاڍي زور سان اهي جمال اڪليا هائام. تاڏهان تاون باه 
مون وانگي سنجيده ٿي وئي هئيانَء. ڀاانايام تاه ساڀ 
ڪجھ سمجهي ورتاو هايائاي. ڄاڻ ماناهاناجاي چااهات 
تنهنجي اندر ۾ ککنادي رهاي هائاي. پاوِء تاون االئاي 
جااي ڇااو ڪااجااھ چااوڻ کااان نااابااري واري پاانااهاانااجااي 
سهيليَء سان گڏ اسٽوپا کاان ڀاٺاياري ٿاي هالاي وئاي 
هئينَء. مان به تنهنجي پويان باناا ڏور جاي ڇاڪاجاي 
آيو هئس. توهان ٻئي ڇام ڇام هالانادي ماياوزم جاي 
اڳ واري ڇااٻاراٺاي تاي ويااهاي رهااياون هااياون. مااان بااه 
هاالااناادو هاالااناادو اچااي ويااهااي رهاايااو هاائاام. مااان تااون ۽ 
تنهنجي خاموش سهيلي. ٽنهي ڪجھ به نه ڳالهااياو 
هو. معمولي ٿاڌاڻ هائاي، پار پاوِء باه ماان ساٽ ڏيائاي 
بوتلون وٺي آياو هائاس. ٽاناهاي باوتالان جاو پاڪالاياون 
کوليون هئم. مان ڄڻ انهن پڪلين جاياان کالاي پاياو 
هئم. )تناهاناجاو ناالاو تاه .... هاو پار ماان تاوکاي مشاا 
ڪااوٺاايااناادو هاائاام( ان وياارم لاافااظ اناادر ۾ بااوالٽاايااون 

   .کائيندا رهيا هئا. پوِء اندر تي زور آڻيندي چيو هئم
مشا مان توکي ديوانگيَء جي حاد تاائايان چااهاياو آ. ”

ڇا توکي احساس ناهي يا مان تنهنجي ٿي پاوڻ جاي 
  “الئق ناهيان

ڳالهائيندي ڳالهائيندي اکاياون ڳاوڙهان ٻاڏاڻاياون ٿاي 
پيون هيون. تنهنجي سهيلي رڪارڊنگ ٽاياپ جاياان 
ٻڌندي ڄاڻ ڀاريانادي رڪاارڊ ڪانادي رهاي هائاي. تاو 
منهن تان بوتل الٿي هئي. منهنجاي تان انادر لافاظان 

  .ٽاڪوڙو مچائي ڏنو هو
مشاا مااناهاانااجاي چاااهات تااناهاانااجاي الِء ڀاوڳ آ. هااان ”

   “!ٻڌاِء..؟
مان ڀانَء ته وري روڻهارڪو ٿي پياو هايام. تاناهاناجاي 

 .جواب ٻڌڻ الِء بي قراري وٺي وئي هئي
  “مان به توکي اوترو ئي چاهيندي آهيان”

تون ڄڻ ٽڙڪو ڏئي ڳالهاائاي پائاي هائايانَء. تاناهاناجاا 
اظااهااارياال لاافااظ اهااي مساات لاافااظ فضااا ۾ وکااري 
منهنجي جيت تي ڄڻ جهومي رهيا هئاا. ڏاڍو خاوش 
هئس. تنهنجو اهو ڳاالاهاائاڻ ٻاڌي انادر خاوشايَء جاي 
احساااس ۾ ڀاارجااي ويااو هااو. اکاايااون احساااساااتااي روپ 

    .ڌاري سرهائيَء منجهان ڄرڪڻ لڳيون هيون
  “پر توسان ميريج نه ٿي ڪري سگهان”

وري تون بي رخو ۽ بي رحم ڳالهاائاي پائاي هائايانَء. 
اندر سڙي خاڪ ٿي ويو هئم. آواز کي  ُگاھاٽ کاائاي 
وئي هئي. من ڄڻ ڪنهن پٿريلي شايَء تاي لڳاي ٻاه 

 .اڌ ٿي پيو هو
  “!پر...... پر ڇو؟”

پل ۾ لهجو ڄڻ معذور ٿي ويو هو. وري به خاموشيَء 
جي تهن ۾ ويڙهجي ويو هئام. کان الِء رڳان ۾ رت 

 .جو وهڪرو برف ٿي ويو هو. وائڙو ٿي ويو هئم
 “مون کي تنهنجي ڊيپ َلو جو احساس آ”

   .امالڪ تنهنجي آواز وري سانت کي چيري ويو هو
۽ شايد محسوس به ڪاياان ٿاي تاه تاناهاناجاي ماٿاان ”

   “منهنجو شاديَء جو انڪار قهر ٿي ٽٽو هوندو
تنهنجو ڳالهائڻ ٻڌي زورن منجهان خشڪ ناڙي کاي 
ڳيت ڏئي ورتي هئم. اندر مناجاھ جاهايار پائاجاي وياا 

  .هئا. ڄڻ وڍجي ويو هئم
منهنجو پنهنجي زندگيَء جي هيٺاهيان ماٿااهايان ۾ ”

   “ڪو به عمل دخل ڪونهي
 تون ٻئي پل وري سيريس ٿي وئي هيئنَء  

 “مالڪن جي هٿ وس آهيان”
امان منهنجو رشتو پنهنجي سوٽ وٽ ننڍي هوندي ”

يا منهنجي ڄمڻ کان اڳ ئي طئي ڪاري ڇاڏياو هاو. 
جيڪي بخشاڻي شاھ جي ڳوٺ ۾ رهندا آهن ۽ اهاا 
منهنجي رشتي جي ڳالھ صرف اسان تاائايان ماحادود 

  “آ
    “پر مشا”

   .مان حيران ٿي ويو هئم. مونجھ ڏنگي وڌو هو
   “تنهنجي ڄمڻ کان اڳ ڪئين”

مون وائڙو ٿي سوال ڀڇيو هاو. ماناهاناجاي ان چاوڻ تاو 
    .ڄڻ سمجهايو هو

ڏاڏا وارن بابا جي الِء امان جي سڱ جي گهر ڪئي ”
هئي ۽ بدلي ۾ پياٽ لاکاي ڏناو هائاائاون ۽ ان پاياٽ 
جي چڪر ۾ مان ان جي عيوض ۾ ويندم ۽ ٻاياو تاه 
جنهان ساان ماناهاناجاي شاادي ٿايانادي اهاو اڳ ۾ باه 

  “پرڻيل آهي
تو ائين چئي ڪنڌ جهڪائي ڇڏيو هو، پار تاناهاناجاي 
ان المياتي آواز منهنجي اندر کي ٻوساٽاي ڇاڏياو هاو. 
پرڻيل جاو لافاظ ٻاڌي وجاود ڪاناباي وياو هائام. چاپ 

 کڻي وئي هئم. آواز اندر ۾ ئي پئي ٿاٻا کاڌا...
*** 
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جااي ٿااڌڙي صاابااح ۽ آساامااان 
تي ڪڪر ڇانايال، ھار ماناظار 
تي ماڪ ڦڙن پاناھاناجاا ناقاش 
ٿي ڇڏيا، جيئن سج نڪرنادو 
آيااو، تاائااايااان مااااڪ ڦااڙن جاااا 

ڌناڌال ٿايانادا  هچٽيل نقاش ب
 .ويا

 !ماڻس ٻانھن کان لوڏيندي....
مرتضٰي اٿ، سج چڙھي آيو آھي، اڃا اگھور ننڊ پياو 
آھين. تنھنجي عمار جاا ڇاوڪارا تاه ڏس ڪايائان ٿاا 

 .نوڪريون ڪندا وتن
مرتضٰي جھٽ کڻي کٽ تان ُبل ڏئي، اٿاياو ۽ تاڪاڙ 
۾ ٿڌي پاڻيَء سان ھٿ ماناھان ڌوئاي کاٽ تاي اچاي 

 .ويھي رھيو
 امان چانھ ڪونھي ڇا؟

 !ماڻس ڇڙٻ ڏيندي
چانھ؟ ھتي تون ويٺو، صبح شام مفت جا ٽڪر ڀڃ، 

 .باقي نوڪري ڪرڻ کان ٻرو اٿئي
مرتضٰي جي منھن جو پنو ئي لھي ويو ۽ بغايار ڪاا 
ورندي ڏيندي ھٿ ۾ ڪااغاذ کاڻاي، کساڪاي ھالاياو 

 .ويو
 ....!ورانڊي جي جاريَء کان جھاتي پائيندي

 !!ادي ملڪان
 .لوڻ ڪڻان ته ڏجان

  ...!ملوڪان منھن تي گھنج آڻيندي چيس
کڻ ادي، ادي ڳالھ ته ٻڌ پٽھين کاي ناوڪاري مالاي 

 يا ڪا نه؟

 .بس ادي لڳو ته پيو آھي، جڏھن مليس ڀال
ملوڪان چيس تاه پاٽاھايان ناوڪاري الِء ويانادو اٿائاي 
االئي جي نه، نه ته منھنجو اسالام باه تاه ان ساان گاڏ 

 .پڙھيو پوِء؟ ملي وئي نه ھن کي به
 .ھاجران وائڙي ٿيندي ٻڌندي رھي

 !خبر ٿئي
 ھاجران ڇاجي ادي؟

ماالااوڪااان چاايااو پاااڻ واري حسااياانااه جااو پااٽ جااڏھاان 
يوناورساٽاي کاان پاڙھاي آياو، پاورا ٽاي ماھاياناا وياھاي 
کاڌائين نيٺ پڻس ماڻس ھن جي ماني ٽڪي اصال 
بند ڪري ڇڏي ته جيئن بکون ڪاٽي تاه ڀالاي خابار 
پئيس، تاڏھان ئاي ڪاناھان روزگاار ياا ناوڪاري ساان 
لڳندو. ڏٺائاي؟ ائايان ڪارڻ ساان اھاو ڇاوڪارو باه اڄ 

 .ڪالھ روزگار سان لڳل آھي
  ...!ھون ھاجران سوچيندي جواب ڏنو

چوين ته صحيح ٿي. مان به ڪن تاي ڳاالاھ ھاڻااناس 
 .پئي

ڏاڏي، مرتضٰي کي گھر ايندو ڏسي پڇڻ لڳاي، اچاي 
  !وئين

 ڏي حال احوال ڪو بلو ٿيو؟
 .مرتضٰي نظرون زمين ۾ کپائي ڇڏيون

 وات ۾ مڱ پئجي ويا اٿئي ڇا؟
يا توکي وقت تي ماني ٽڪر ملي ٿاو تاه باس ڳاالاھ 

 .ئي ختم
ماڻس چيو ٻڌ ته سھي تون روزگاار الِء ويانادو آھايان 
يااا صاارف مااانااي جااي وقاات تااي واپااس ايااناادو آھااياان؟ 
مرتضٰي جي اکين جاا ساڀ باناد ٽاٽاي پاياا ۽ ڳاوڙھاا 

ڳلن جو رر ڪرڻ لڳا، ھٿن ماان ڪااغاذ  تيزيَء سان
کٽ تي رکاي غسالاخااناي جاو رر ڪاياائايان، ماناھان 

 .ڌوئي ٻاھر نڪري آيو
 !منور جي خبر پيئي

مااڻااھان جاو اوالد سااڌريال آھاي، پاڙھااي ويااا ۽ ھااڻااي 
روزگار سان به لڳا ۽ اسان بادنصاياب پاياٽ تاي پاٿار 
رکي، ھنن معتبرن کي پڙھااياوسايان ۽ ياوناياورساٽايَء 

 .پڙھڻ کان پوِء به اڃا آرام جا ٽڪر ويٺا کائن
خااامااوشاايَء سااان ڪاامااري ۾ وڃااياان، ڊائااري کااولااي، 
پنھنجي ڳوڙھن ۾ قلم ٻوڙي بيروزگاريَء جي اذيات 
ماان گااذرنادي، ھار تاالاخ روياي کااي لاافاظان جاو جاامااو 

 .پھرائيندو رھيو
ڪارل مارڪس ڪيڏي نه ڪمال جاي ڳاالاھ ڪائاي 

 آھي ته:
"سرمائيداري نظام ۾ ھر رشتو سرمائي جي بنياد 

 "تي بيٺل آھي
 ٻئين ڏينھن

پ ي مارتضاٰي کاي چاياو تاه تاوکاي آخار ناوڪاري ڇاو 
 ڪونه ٿي ملي؟

سااڀ ڪاان پاايااا تااو وارا دوساات جاايااڪااي تااوسااان گااڏ 
پڙھيا، جيئن اھو پاڙي وارو اسالام ۽ ادي کاي چاوان 

 .اھو جڏو منور به
مرتضٰي خاموش بت بڻيو بيٺو رھيو، ڇاڪاڻ ته ھان 
سمجھو ٿي ته غربت جي بک ۾ پاھ ٿيندڙ جانيون 
اندران کوکليون ٿينديون ويانادياون آھان، ساواِء داناھان 
ڪوڪ جي سندن وس ۾ ڪجھ ڪونه ھونادو آھاي. 
گھر وارن جي تلخ جملن کاي ھان جاي خاالاي جاوابان 

  ڪهاڻي

 سياري 

 بيروزگاري
 سنجها چنا
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 .سان ته ٿڌو ڪونه ٿو ڪري سگھجي نه
 ڀيڻس سڏ ڪيو،

 ..!ادا 
 .....!مرتضٰي ھون

 رات ماني کاڌي ھيئي؟
 ..!نه

 ڀيڻس پچيو، پوِء بک نه لڳي ھيئي؟
 !!مرتضٰي نه

مااانااي کااائااڻ جااو حااق انااکااي ھااوناادو آھااي جاايااڪااو 
 .ڪمائي

 !ڀيڻس چيو پوِء ادا مان به ته کانوان پئي نه
مرتضٰي چيو ُگڏي! تون ننڍڙي آھايان ۽ ان عامار ۾ 
والدين جي ذميواري ھونادي آھاي، اوالد جاي صاحات 
جو خيال رکڻ ۽ سانادن باناياادي ضارورتان کاي پاورو 
ڪرڻ، پر جڏھن اسان وڏا ٿيندا ويندا آھيون، ته اساان 
تي به اھڙيون ذميواريون الڳو ٿين ٿيون، جاياڪاي اڄ 
اسان جا والدين نڀائن ٿا، سي اسان کي به ناڀاائاڻاياون 

 .آھن
 !ڀيڻس ھون..! ٻانھن کا جھليندي

ٻاھر نه وڃ، بيھ گھاڙي ۾ ماان اچاان 
 .ٿي

ُگڏي ڊڪندي ڪاڻاڪ 
جااي ماااناايَء جااو ٽااڪاار 
پنھنجي معصوم ھٿان 
جااي ٻاانااھااي ٻااڪاان ۾ 
لڪائي، کاڻاي اچاي ڀااَء 

 .جي اڳيان رکيائين
ادا ھي جلادي کاا طااقات 
ٿيندئي تڏھن ته نوڪاري 
 .الِء پنڌ ڪري سگھندين

ننڍڙي ڀيڻ جي ڳالھ تاي 
 .ھو ٿورو مشڪيو

ماارتضااٰي پاانااھاانااجااي ناانااڍي 
ڀيڻ سان ماخااطاب ٿايانادي 
چاايااو تااه ڀاااَء جااو وڏو خاايااال 
ڪااانااادي آھااايااان، ڪاااڏھااان 
ڪڏھن ته لڳندو اٿم ته مان 
تنھناجاو وڏو ڀااَء ناه، پار تاون 

 .منھنجي وڏي ڀيڻ آھين
سانادن ٽاھااڪان ماوت جاھااڙي 

 .ڇانيل ماٺ کي ٽوڙي ڇڏيو
 ھتان ماني ڪير کڻي ويو؟ 

ماڻس جو آواز ٻاناھاي جاي ڪانان تاي پاياو ۽ ٽاھاڪ 
 .خاموشيَء ۾ تبديل ٿي ويا

 .ڏاڏي چيو ته ڌيڻين کڻي ويئي
 اھا ته کائي وئي،

 گھڙيَء کن سوچڻ بعد
 .پڪ ته ڀاڻس ڏانھن کڻي وئي ھوندي  ھون...!

گھر ۾ سڀ ٻڌي ڇڏين جيسين ڪمائن نه ٿا کائين 
 !به نه

مانيَء جو ٽڪر ڀيڻ جي ھٿ مان وٺاڻ کاان اڳ ئاي 
 .ھو ٻاھر نڪري ويو

 .ُگڏيَء چيو ته امان ادا کي ماني ڏي نه
بس ڪر آئي آھي ڀاَء جي وات وڪيل خبر ناه ٿائاي 

 !ڇا
ھڪ وقت کاائاون ٿاا تاه ٻاياو باک تاي وياٺاا آھاياون، 
سڀني جا پٽ ڪمائين ٿا ۽ تاناھاناجاو ڀااَء ھاڏ حارام 
اڃا ويٺو آھي، جوان جماڻ آھي پوِء به اڃا جڏو بيماار 

 .پڻھين گھر ھالئي
نوڪري حاصل ڪرڻ الِء سي وي مختلف اساڪاولان 

 .۽ ادارن ڏانھن کڻي وڃي ٿو
ھر ھنڌان انڪار ۾ جواب مليس ٿو، پر اڄ وري ھڪ 

 .دفعو ٻيھر انٽريو ڏيڻ الِء اسڪول ۾ داخل ٿئي ٿو
 مرتضٰي چيو اسالم عليڪم سائين

 مي آِء ڪم ان؟
 ..!آفيسر بي ڊولو منھن ٺاھيندي

 .جواب ڏنو، ييس 
واري ڪاماري ۾ وڃاو   آفيسر چاياو تاه اوھاان پااساي
 .جتي اوھان جو انٽرويو ٿيندو

مارتضاٰي جاي سار...ٿااڪال وجاود جاو بااار کاڻاي کاڻااي 
ٿااااڪاااااجاااااي چاااااڪاااااو 

ڀااارپااااساااي واري ڪاااماااري جاااو دروازو   ھاااو،
کوليندي ئي اندر داخل ٿيو جاتاي ٽاي آفاياسار وياٺال 

 .ھئا ۽ پاڻ ۾ سس پس ڪرڻ لڳا
 اڳيان ويٺل آفيسر چيو

 ...!فائل ڏيکاريو
 ڪاغذن کي ڏسي فارملٽي پوري ڪندي چيائين

  ھا ته اوھان ڪٿي پڙھايو ڪونھي؟
مرتضٰي ڪنڌ ائين زمايان ۾ جاھاڪاائاي ڇاڏياو، ڄاڻ 
ڪا وڃايل قيمتي شيِء ڳاولايانادو ھاجاي. پاوِء وراڻاي 
ڏنائين مان بھتر نموني پڙھاائاي ساگاھاان ٿاو، اوھاان 
ڊيمو وٺي سگھو ٿا يا ڪجھ ڏينھان آبازرويشان تاي 

 .به رکي سگھو ٿا
ٽئي آفيسر پاڻ ۾ ڳالھائڻ لڳا ته جناھان ھان وقات  

تااائااايااان پاااڙھااااياااو ڪاااوناااھااي ڪاااو ايااڪاااساااپاايااارئاااناااس 
 .ڪونھيس. اھو ڇا پڙھائي سگھندو

ان کان پوِء پرئين آخري ڪارسايَء تاي وياٺال آفاياسار 
 .ھن کان سوال ڪرڻ لڳو

سنڌي ادب بابت ڇاڪاڻ ته مرتضٰي ايم اي سناڌيَء 
۾ ئي ڪئي ھئي. مختلف سوالن جو سلسلو شاروع 

 .ٿيو
ادب جااو ساامااجااي ڪاارج، لسااانااياات جااو عاالاام ۽  "

آوازن جي علم ۽ جملن جي علم کي ڇا ٿو چئجي؟ 
سرن جا ناال، ڊگھي بيتن وارو ڪھڙو  01لطيف جي 

ُسر آھي؟ سر سسئي تي پاناجان ُسارن جاا نااال ۽ ھار 
 .سر مان ياد ھڪ ھڪ بيت" جا سوال پڇيا ويا
 .سڀني سوالن جا وڏي فخر سان جواب ڏنائين

اوريان ٻئي آفيسر پرئين ٽئين آفاياسار کاي آھساتاي 
 .چوڻ لڳا

اسان چاھيون ٿا، تاه ان کاي اساان ناوڪاري ناه ڏياون، 
پاڻ واري صوبيدار مصطفٰي جي دوست جو ڪاو پاٽ 

اچي ٿو، انٽرويو الِء سو ماان بااااااه 
اڳااواٽ انااکااي چاائااي ڇااڏيااو 
آھااي تااه نااوڪااري پااڪااي 
آھااي. ھاان کااي انااڪااار ۾ 
جااااااواب تااااااون ڏيااااااناااااادي 

  ..!سمجھئي
آفيسر دل تاي پاٿار رکاي 
اھل شاگرد کي انڪار ۾ 

 ...!جواب ڏيندي
ماااااااااعااااااااااف ڪاااااااااجاااااااااو 

ا...س..ا.....ن......، 
زور تاااي   ھاااٻاااڪااانااادي

ھاااڪاااڙو جااامااالاااو ڦاااٽاااي 
کڻي ڪيائيان، جايائان 
ڪنھن اڻاوڻانادڙ شايِء 

 .کي ڦٽو ڪبو آھي
بغير اڪياساپارئاياناس 
جي اسان نوڪري ناه 

 .ٿا ڏئي سگھون
اوھااان وڃااي سااگااھااو 

 .ٿا
مرتضٰي سوالن جا جواب ڏيڻ باوجود باه اناڪاار ٻاڌي 
ٻڌي ھن جا ڪن پچي پياا ھاياا ۽ پاناھاناجاي سااڻاي 

 .بت کي کڻي ھلڻ لڳو
ٻئي طرف ٽيون آفيسر غسلاخااناي ۾ وڃاي ڪاناھان 
حقدار سان ناانصافي ڪندي، سندس ضمير اندر ئاي 
اندر ۾ ائين تڙپڻ لڳو جيئن اسٿماا جاي مارياض جاو 
باانااد ڪاامااري ۾ ساااھ ماانااجااھااڻ لڳااناادو آھااي ۽ ھااو 

تڙپڻ ۽ ڦٿڪڻ لڳندو آھاي.   پنھنجي بي وسيَء تي
ھو سوچي ٿو ته پنھنجي آئايانادي جاي ناوجاوانان تاي 
فخر ڪرڻ گھرجاي تاه ماحاناتاي ۽ ھاوشاياار آھان، پار 
افساااوس تاااه ماااان ھااان جاااي الِء ڪاااجاااھ ناااه ڪاااري 
سگھياس. ھان پااڻ کاي ان پاکايَء جاياان ماحاساوس 
ڪيو، جنھن جون کنڀڙاٽيون نئين اڏام ڀرڻ کان اڳ 

 .ئي ڀڳيون وينديون آھن
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مرتضٰي مايوس ٿي اسڪول مان نڪتو ۽ روڊ ڀرسان 
 .اچي وڻ جي ھيٺان ويھي رھيو

 ....!پئسا به ڪونھن جو پاڻي وٺي پيان
 .اکيون بند ڪري ساھي پٽڻ لڳو

ماڻھن جي ھجومن جي دانُھِن مرتضٰي جو ڌياان پااڻ 
 .ڏانھن ڇڪايو

 ....!پري ٿيو
 ...!پري ھٽو

پوليس جي گاڏين جي ھاارونان جاو شاور..... ٽاون..... 
 ....ٽون

مرتضٰي جا ساڻا قدم تيزيَء سان ماڻھن جي ھجوم 
 .طرف گھلجندا ويا

 .ماڻھن جي ھجومن جا آواز ڪنن تي پوڻ لڳس
 ننڍو نيٽو ھو،

 جوان جماڻ آخر ھن ائين ڇو ڪيو؟
 .االئي ويچارو زندگي مان بيزار ھو

االئي ڪو وڏو جرم ڪاياو هاونادائايان ۽ اناجاام کاان 
 .زندگيَء جو انت آندائين  بچڻ الِء گاڏي ھيٺان اچي

 عشق جي چوٽ لڳي ھوندس،
 .ڪنھن بي وفائي ڪئي ھوندس

نيٺ پوليس کي ھڪڙو ڪاغذ مليو، جناھان مااڻاھان 
جي باي لاغاام زباان کاي لاغاام ڏناو. لاکايال ھاو تاه: 
"جاناھان سامااج ۾ اساان رھاون ٿاا. اتاي ساڀاناي جاي 
ھوندين باه مااڻاھاو ڪاياتارو ناه ويڳااڻاو آھاي ۽ اوپارو 
آھي، مان ته رھيس يتيام ماناھاناجاي زنادگاي عاذاب 
بڻجي وئي، اڪيلي وجود کي کاڻاي کاڻاي بايازار ٿاي 
پيس. اکين سان ميرٽ تي لتاڙ ٿيانادي ڏساي اکايان 
۾ اھا ديد به نه رھي جو پاڻ کي وڌيڪ حوصلو ڏئي 
سگھان، غريب ماڻھو جي زندگي وڏيرن، جااگاياردارن، 
ڀوتارن پاران ڏنل ڄڻ ھڪاڙي خايارات ھاونادي آھاي، 
جيڪي چاھن ته پل ۾ زندگي کسايان، ناه چااھان تاه 
پل پل ۾ موت جو منھن ڏيکاارن ماظالاومان جاو رت 

 "چوسي ھڏا وڃي بچائين

 !افسوس صد افسوس
نوجوان ڇوڪرو ھن جي ته اڃا زندگي پئي ھئي، ھان 

 .جا خواب، اميدون سڀ ھن سان گڏ ميسارجي ويا
مرتضٰي کي وحيد جي الش ۾ ڄڻ پنھنجاو پاٽ تاي 

 .پيل مردہ بت نظر اچي رھيو ھو
ذھن ۾ التعداد وسوسا، سوال ۽ خادشاا کاڻاي ھالانادو 

 .ھلندو اچي گھر پھتو
 پ ي چيو ڪجھ ٿيو يا اڄ به ڪم نه ٺھيو؟

 .مرتضٰي وحيد جي صدمي ۾ ٻڏل ھو
 توکي ڪو آسرو مليو اڄ؟

 خبر ٿئي توکي نوڪري ڇو ڪونه ٿي ملئي؟
 مرتضٰي صدمي مان ٻاھر نڪرندي پڇو. ڇو؟

ڇاڪاڻ ته تاناھاناجاي دوساتان جاياڪاو ڪاياو، اھاو تاو 
ڪونه ڪاياو. پاناھاناجان ڪااغاذن ۾ لاکارائايان ھاا تاه 
تجربو ٿيل آھاي، تاه ڏسايان ھاا ڪايائان ناه ناوڪاري 

 ملئي ھان. توکان اھو به ڪونه ٿو پڄي؟
 !مرتضٰي، جذباتي ٿيندي

 .چوڻ لڳو 
جيڪي مون سان گڏ پڙھيا، انھن ماان ڪاجاهاه کاي 
نوڪري ملي آھي اڃا ڪاجاهاه ماون جاياان باياروزگاار 
آھن ۽ جيڪي مون کان اڳ جا پڙھيا اناھان ماان باه 
ٿورن کي ملي آھي. باقي جيڪي مونکان پوِء پڙھيا 
انھن مان به ڪن کي نوڪري مالاي آھاي تاه گاھاڻان 
کي نه! انھن مان به کاوڙ باياروزگاار آھان ۽ جاياڪاي 
بيروزگار آھن خبر ناه آھاي. اھاي مااڻاھان جاي ناظارن 

 کان اوجھل ڇو آھن؟
 .پ ي وائڙي ڏسندي رھي

اوھان سڀ صرف انھن جا حواال ڏيندا آھيو، جاياڪاي 
 .روزگار سان آھن

 پ ي خاموش
۽ انھن کي ته ليکي ۾ ئي نه ٿو آندو وڃي، جيڪي 
مسلسل ڪوشش ڪرڻ باوجود ڪٿان به ڪا واھ ناه 

 .کلڻ سبب پنھنجون زندگيون وڃائين ٿا

خااودڪشاايااون ڪااناادا رھاان ٿااا. مااون جااھااڙا ھاازارياان 
پنھنجي عمر ۾ پاڻ کي ٺاھڻ وساري ڇڏين ٿا، کلڻ 
وساري ڇڏين ٿا، زندگيَء کاي جايائاڻ وسااري ڇاڏيان 

 ٿا. اھا خودڪشي ناھي ته ڇاھي؟
 .پ ي تڪيندي رھي

اڄ به ھڪڙو حادثو ٿيو، منھناجاي ھام عامار ناوجاوان 
گاڏي ھياٺاان اچاي پاناھاناجاي حايااتايَء جاو انات آڻاي 

  .ڇڏيو
پ ي جون اکيون سندس ڳالهه ٻڌي پاڻيَء سان ڀرجي 
ويون ۽ هوَء پناهاناجاون آلاياون اکاياون رئاي جاي پالائاه 

 .سان اگھندي رھي
  !مرتضٰي چيو مان ته آرام جا ٽڪر ڀڃان ٿو نه

مونکي اوھان جي بکئي رھاڻ ساان تاڪالاياف نااھاي 
 ٿيندي؟

مان ٻاھر وڻ جي ھيٺيان ويٺاو ھاونادو آھاياان، صارف 
ان انتظار ۾ ھوندو آھيان ته منجھناد جاي مااناي جاو 

 .وقت ٿئي ته گھر وڃا
پ ي اسان جاو ماعااشارو رھاڻ جاي الئاق نااھاي رھاياو. 
 اسان زندگيَء بجاِء موت جو رستو اختيار پيا ڪيون.
گھر، ٻار جاو پاھارياون درساگااھ ھاونادو آھاي ۽ گاھار 
وارن وٽاان بااه جايااڪاڏھان اھااڙيان حااالاتان ۾ ٻاار کااي 
ساگاھ ناه مالاي، رياااسات الاڳ پااورھايات طااباقاي جااي 
ماڻھن جون زندگيون عاذاب باڻاائايانادي رھاي ۽ ادارا 
الڳ اسانجو رت چوسن ٿا تاه اساان ڪايائان ماقاابالاو 
ڪري سگھنداسين. سرمائيدارن، ڀوتارن ۽ ڪااماورن 
سان جيڪي اسان جي حقن تي ڌاڙا ھڻي رھاياا آھان 
۽ اسان الِء قبرون ٺاھي رھيا آھن. اھو تڏھان ٿايانادو. 
 جڏھن ملڪ جي نوجوانن کي ائين نڌڻڪو نه ڇڏبو.

پ ي مرتضٰي کي ڀاڪر ۾ ڀري نراڙ تي مٺي ڏينادي 
 !چيو

شاباس منھنجا ٻچا اسان کي فخر آھي تاه اساان جاا 
 ٻار حالتن سان مقابلو ڪرڻ جو علم رکن ٿا.

*** 
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