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سنڌي شعبي جو تحقيقي جرنل كارونجهر اوهان جي هٿن ۾ آهي . هن شماري 

کي گذريل شمارن کان وڌيك معياري بڻائڻ جي كوشش كئي وئي آهي. هائير 

 ايجوكيشن كميشن جي هدايتن تي هن شماري ۾ رڳو سنڌي مقاال شامل كيا ويا آهن. 

ان کانسوا سنڌي ٻولي ۽ ادب جي موضوعن کي ئي شامل كيو ويو آهي پر ان 

۾ به اهو خيال رکيو ويو آهي ته؛ سنڌي ادب جي لڳ ڀڳ سمورن اهم موضوعن بابت 

لکيل معياري مقاال ڏجن.تحقيقي جرنل جي معيار بهتر كرڻ ال وڌيك اپائن وٺڻ جو پڻ 

 فيصلو كيو ويو آهي. 

ايڇ اي سي جي هدايتن مطابق نئون ايڈيٹوريل بورڊ جوڙيو ويو آهي. مان سهكار 

 كرڻ تي سڀني جو تمام گهڻو ٿورائتو آهيان. اميد ته؛ اهو وڙ جاري رهندو. 

خوشي آهي ته؛ گهڻي ڀاڱي اسكالر دوست پنهنجا مقاال موكليندا آهن پر جرنل 

 هاڻوكين گهرجن کي نظر ۾ رکندي كجهه موضوعن تي لکرائڻ ال جي معيار وڌائڻ ال

مان پاڻ به اسكالرن کي گذارش كندو آهيان. هن ڀيري به اهڑا ٻه مقاال شامل آهن. هكڑو 

 ڊاكٹر مظهر علي ڏوتيي صاحب جو ۽ ٻيو آهي محترم مختيار احمد مالح جو. 

كارونجهر کانسوا سنڌي شعبي جي ٻين سرگرمين بابت به اوهان کي ڄاڻ ڏيندو 

ع ۾ مكمل ٿي هئي، ڊاكٹر 2015هالن ته: سنڌي شعبي ۾ پهرين پي ايڇ. ڊي آگسٹ 

عابده گهانگهرو کي اها ڊگري ايوارڊ كئي وئي ُهئي، جنهن جي نگران پروفيسر ڊاكٹر 

 خورشيد عباسي هئي. 

منهنجي نگراني ۾ هيٺين شاگردن پي ايڇ. ڊي مقاال مكمل كيا آهن، اميد ته 

 کين جلد ئي ڊگري ڏني ويندي. 

  . رياضت علي ٻرڙو 2   ڦلو مينگهواڙ .1

 . سارنگ زين چانڈيو 4  غالم مصطفي سولنگي  .3

 . مخدوم عبدالمنان (ايم فل مقالو)6   بشير احمد چنو .5

ڊاكٹر عنايت حسين لغاري جي نگراني ۾ سيما ابڑو پي ايڇ. ڊي ۽ انورالدين 

 كاكا ايم فل جو مقالو مكمل كيو آهي. هنن کي به جلد ئي ڊگري ملندي. 

 بي ايس، ايم اي ۽ ايم فل جي داخالئن جو سلسلو به جاري آهي. 

 شاگردن داخال  35سنڌي شعبي جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ايم فل ۾ داخال ال
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 ٹيسٹ ۽ انٹرويو ڏنو. ترت ئي حتمي داخال لسٹ پڌري كئي ويندي.

 سنڌي شعبو سيمينار ۽ كانفرنسون پڻ كرائيندو رهندو آهي. تازو شاهه سائين

هين عرس جي مناسبت سان ۽ سنڌي ثقافتي ڏهاڙي جي مناسبت سان ڌار ڌار 275جي 

سيمينار كرايا ويا. جن جي تفصيلي رپورٽ جرنل ۾ ڏني وئي آهي. ٻه ايم فل/پي ايڇ. 

 ڊي سيمينار پڻ كرايا ويا. 

اوهان کي عرض آهي ته اوهان پنهنجو سهكار جاري رکو ته جيئن اسان اڃا به 

 وڌيك سٺو كم كري سگهون. 
 

 ڊا��� ��ئل �ئ��و

 ايڈيٹوريل
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 ��ھ� ��� ڏو���ڊا��� 

 كمپيوٹر سائنس ڊپارٹمينٹاسسٹنٹ پروفيسر، 

 بينظير ڀٹو شھيد يونيورسٹي لياري، كراچي، سنڌ، پاكستان

 

وارن ���������� ��ئ��ئت ھ �� ���ي ����

 ��ئ�� �� �� ۽ �����

AN ANALYSIS AND SOLUTION OF  

COMPUTATIONAL LINGUISTICS PROBLEMS 

OF SINDHI LANGUAGE 
 

Abstract  
Sindhi language is one of the oldest and indigenous languages of 

the world having complex grammar and rich morphology. It is read, 

written and spoken all over the world. There are good number of 

newspapers, magazines, social websites, blogs, general and specific 

websites available online in Sindhi language which provide big data in 

form of Sindhi text. The research is in progress on several languages of 

the world in the field of computational linguistics and natural languages 

process (NLP). However, the more research work has done on English 

language. Therefore, this language is resourced language of world 

computationally. To work on languages other than English, especially on 

right hand written languages, is really difficult job because there are less 

computerized resourced available online for these types of languages. 

Nevertheless, a good work has been done on Arabic and Urdu languages. 

Sindhi language has remained poor and less resourced language in the 

field of computational linguistics and natural languages process. Viewing 

the computational linguistics problems of Sindhi language, a scientific 

methodology is designed, which helps in developing different types of 

algorithms and NLP based tools for the solution of computational 

linguistics and NLP problems of Sindhi language. This research study 

presents the computational linguistics and natural languages process 

related problems of Sindhi language text and their solution in form of 

word tokenization, universal and Sindhi part of speech (POS) tagging, 

syntactic parsing and morphological analysis. Key words: Sindhi; NLP; 

Computational Linguistics; UPOS; SPOS; Tagging; Syntactic parsing 

 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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 ��ئرف

بنيادي طورلسانيات جي شاخ آهي، جيكا كمپيوٹر  كمپيوٹيشنل لسانيات

سسٹم جي ذريعي قدرتي ٻولين کي سمجهي انهن کي تركيب ڏئي ٿي ۽ انهن جو تجزيو 

كري ٿي ته جيئن انهن ٻولين کي مختلف كمپيوٹرائزڊ كمن ال استمعال كرڻ سان گڎ 

دنيا جي سمورين ٻولين کي هك عالمي گرامر تحت هك كري سگهجي. ان عمل سان 

دنيا حقيقي معنا ۾ عالمي ڳوٺ ۾ تبديل ٿي سگهندي. كمپيوٹيشنل لسانيات جي 

شعبي ۾ كم كندڙ كمپيوٹر سائنٹسٹس کي كمپيوٹيشنل لسانيات جو ماهر چئبو 

آهي. گذريل ٹن ڏهاكن کان كمپيوٹيشنل لسانيات، كمپيوٹيشنل انجنيئرنگ ۽ 

) 1هٿراڌو ڏاهپ کي استعمال كندي بهترين قسم جا الگوريٿم ۽ اوزار ٺاهيا ويا آهن (

جن دنيا جي ٻولين کي عالمي گرامر۽ قدرتي ٻولين جي پروسس جي گهرجن مطابق تمام 

گهڻي ترقي ڏياري آهي. هاڻي كمپيوٹر پنهنجو پاڻ لفظن۽ نشانين وغيره کي سڃاڻي 

ٿو، انهن کي تركيب ڏئي ٿو، انهن کي گرامر مطابق نشان ڏئي ٿو، لفظن جي ڀنڈار يا 

كارپس مان ڄاڻ حاصل كري ٿو، جنهن سان دنيا ۾ تيزي سان ترقي ٿي رهي آهي. 

خاص كري انڈيسٹريز ترقي ڏياريندڙ تنظيمن ۽ ادارن کي تمام گهڻو فائدو پيو آهي. 

سماجي ويب سائيٹس يا ميڈيا کي كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس 

جي كري تمام گهڻو فائدو پيو آهي. هاڻي اهڑي قسم جون ويب سائيٹس ماڻهن جي 

نفسيات، سوچن، احساسن، راين ۽ خيالن جو بهتر طريقي سان تجزيو كري سگهن ٿيون. 

اهڑي طرح مختلف قسمن جون اڳكٿيون كري ماڻهن کي سهولتون مهيا كن ٿيون. 

كمپيوٹيشنل لسانيات مصنوعي ذهانت ذريعي ٺاهيل روبوٹس ۽ ٻين اوزارن ال پڻ اهم 

كم كري ٿي، ڇاكاڻ ته روبوٹس کي قدرتي ٻولين سيکارڻ ال، ٻولين ۾ موجود 

  احساسن وغيره کي سمجھڻ ال كمپيوٹيشنل لسانيات بنيادي ۽ اهم كردار ادا كري ٿي. 

كمپيوٹر سائنس ۾ مختلف شعبن سان گڎ كمپيوٹيشنل لسانيات۽ هن وقت 

كم ٿي رهيو آهي، جنهن ۾ تحقيقي ۽ ترقياتي نيچرل لينگئيجز پروسس تي تمام گهڻو 

ڳنڍڻ سان گڎ مختلف ٻولين جي بناوٽ کي به سمجھيو  پاڻ ۾ دنيا جي مختلف ٻولين کي

تنهنكري ٻولين جي ترجمي كرڻ ، احساسن کي ڳولهڻ ۽ انهن جي لفظن يا  وڃي ٿو.

ان سلسي متن جي تجزيي كرڻ، لفظن کي سمجهڻ ۽ ڄاڻ جي حصول ۾ آساني ٿئي ٿي. 

ڄي پاسي کان لکجندڙ ساجڎهن ته )  2(تي تمام گهڻوكم ٿيو آهي ۾ انگريزي ٻولي

ٻولين ۾ عربي ۽ اردو تي گهڻو كم ٿيو آهي.جنهنكري اهي ٻوليون موجوده دور ۾ 

يون وڃن ٿيون. سنڌي ٻولي دنيا جي پراڻين ٻولين مان هك ٻولي سڎترقي كندڙ ٻوليون 

 گرامر دنيا جي كيترين ئي ٻولين کان شاندار ۽ شاهوكار ۽  آهي، جنهنجي بناوٽ، صرفيه  

۽ نيچرل لينگئيجز پروسس جي لسانيات  پر ان ٻولي تي كمپيوٹر)، 5، 4، 3(آهن. 
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، جنھنكري ھي ٻولي كمپيوٹر ايپليكيشنس آهيحوالي سان تمام گهٹ كم ٿيو 

ان کان سوا ڳولها جي نظام، ڄاڻ  رھي آھي.نظر اچي جي ٻولين جي فھرست ۾ گھٹ 

سنڌي كمپيوٹيشنل جي حصول۽ ترجمي واري نظام۾ به پٺتي رهي آهي. پر هن وقت 

تي بهتر طريقي سان كم ٿي رهيو آهن، جنهن لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس 

جا اوزار آن الئين  كمپيوٹيشنل لسانيات۽ نيچرل لينگئيجز پروسسسلسلي ۾ كيترائي 

. ھي كيا ويا آهن، جيكي سنڌي ٻولي جي ترقي ۾ اهم كردار ادا كري رهياآهن

 ۽ نشانين  لفظن ۽ آزادکي سمجھن ٿا، انھن کي جدا ۾ لکجندڙ جملن اوزار سنڌي ٻولي

کي  عالمي گرامر ۽ سنڌي گرامر مطابق نشان لڳائين ٿا، لفظنکي ۾ ظاھر كن ٿا، لفظن 

جيكي ڳولها  كڍن ٿابنيادي لفظ جا  ٹوڙي، انهن جون اڳاڙيون ۽ پڇاڙيون هٹائي انهن

، لفظن ۽ جملن مان ليما كڍن ٿا. ليما لفظ کي جي نظام ۽ ڄاڻ جي حصول ال اهم آهن

لهڻ ۾ مدد كري ٿو ته مكمل كري پيش كري ٿو ۽ سنڌي متن يا جملن مان احساس ڳو

اھي جمال مثبت آھن يا منفي يا كري معلوم كري سگهجي ته تجزيو  بهتر انھن جو جيئن

 ِپڻ اهم ۽ ضروري نيوٹرل.ان کان سوا ليما ترجمي كرڻ واري اوزار يا نظام ٺاهڻ ال

 ال حقيقت ۾ ٺاهيو آهي، جيكالفظن جو ڄارپڻ آهن. هن تحقيق جي محقق سنڌي ٻولي

 جي  دنياھك وڏي كاميابي آھي. اھڑي قسم جي تحقيق ۽ ڊولپمينٹ سان سنڌي ٻولي

تحقيق جو موضوع بڻجي پئي. ان تحقيق ۽ ڊولپمينٹ سان دنيا ۾ سنڌي ٻولي جو ھك 

جي گروه ۾ شامل  عالمي سطح تي ٺهندڙ ٻولينمقام ٺھيو آھي، جنھنكري سنڌي ٻولي 

 ٿي چكي آھي. 

: مقالي ۾ كم ايندڙ مخصوص انگريزي لفظن کي سنڌي صورتخطي ۾ نوٽ

 ) حوالن کان پو ڏني وئي آهي. Spellingلکيو ويو آهي، انهن جي انگريزي هِجي (

 

 ���� �� ��ا�� ��ئب� ��ئن �ڳئئڳ 

 يونيورسل يا عالمي ڳالھائڻ جي لفظنلفظن کي  جملن ۾ موجود هي تحقيق

نيا جي ته جيئن لفظن کي صحيح طريقي سان سڃاڻي سگھجي. دنشان لڳائي ٿي  مطابق

جو مطالعو ۽ تجزيو دنيا جي مختلف ٻولين ال عالمي يا )  6(مختلف ٹري بينكس 

نشان عالمي ڳالھائڻ جا لفظ يا ). هي 7يونيورسل نشانن جي اهميت کي ظاهر كن ٿا (

ٿا، جنھن سان دنيا دنيا جي مختلف ٻولين کي يونيورسل ڊپينڈينسي تحت تركيب ڏين 

جون مختلف ٻوليون ھك ٹري بينك تحت ڳنڈجن ٿيون يا ھك قسم جو گرامر استعمال 

به  هي تحقيقڳالھائڻ جي لفظن جي اھميت کي محسوس كندي  . عالميكن ٿيون

عالمي  کي يونيورسل ڳالهائڻ جي لفظن کي استعمال كري ٿي ته جيئن سنڌي ٻولي

۾  سمجھکي آساني سان كمپيوٹر ڏئي سگھجي ۽ اھا ۽ تصريف تركيب گرامر مطابق 
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استعمال ٿي  اچي سگھي. ان کان سوا جي مختلف كمن ال كمپيوٹر ٹينكناالجي

مختلف قسم جي ڳولھا ال، ڄاڻ جي ڳولھا ال، احساسن  المثال طور ترجمي  سگهي.

ڳالھائڻ جي ۽ عالمي ڳالھائڻ جي لفظن سنڌي  1. ٹيبل جي ڳولھا ال ۽ وغيره وغيره 

ڳالھائڻ جي کي ظاهر كري ٿي . ان ٹيبل ذريعي خبر پوي ٿي ته سنڌي ۽ عالمي  لفظن

سنڌي فرق سنڌي گرامر جي اهميت کي اجاگر كري ٿو.  اھوفرق آهي،  كيترو۾ لفظن 

جي پارٽ ڳالھائڻ جي لفظ عالمي آھي، جيكو  فرقڳالھائڻ جي لفظن ۾ ٿورو  عالمي۽ 

عالمي گرامر ۾  ٹيسيپل آھي، جيكو  كري ظاھر ٿئي ٿو. لفظ پارٽ بنيادي طور پار

ناكاري لفظن ال جڎهن ته سنڌي ۾ حرف اضافت ال استعمل ٿئي ٿو. ناكاري لفظن ۽ 

حرف اضافت وارن لفظن کي تركيب اضافي ذريعي  اهڑي طرح،استعمال ٿئي.ظرف 

مرزا قليچ بيگ پنھنجي كتاب سنڌي ويا كرڻ ڇاپي چوٿين  .جملن ۾ ظاھر كجي ٿو

قسمن جي ٿئي گھڻن به   اريسطيداضافت يا ملكيت ۽ وا“۾ لکي ٿو ته؛  89جي صفحي 

پنھنجي  كري اضافت جي تركيب). 5” (ٿي ۽ انھي ۾ ھميشه حرف اضافت كم اچي ٿي

منھنجو كتاب، اسلم جو قلم  ،جي خبر پوي ٿي. مثال طور ملكيت يا واسطيداري

ڳالھائڻ جا لفظ استعمال  ه. سنڌي ۾ ناكاري ۽ اضافي حالتن ال عليحدهوغير هوغير

كيا وڃن ٿا پر يونيورسل گرامر ۾ ھك ئي نشان استعمال كيو وڃي ٿو. ان ھك نشان 

كونه   کان سوا سنڌي ڳالھائڻ جي لفظن ۽ يونيورسل گرامر جي لفظن ۾ كو خاص فرق

ڇاكاڻ ته   جي حيثيت اھم ٿي وڃي ٿي. آھي. ان ننڍي فرق جي كري سنڌي ٻولي

 ٻيا ڳالھائڻ جا لفظ سنڌي ٻولي جي ڳالھائڻ جي لفظن سان ملن ٿا.  يونيورسل گرامر جا

يونيورسل گرامر ۾ هك لفظ ايكس استعمال كيو ويو آهي، جيكو اهڑن لفظن کي 

نشان لڳائي ٿو جيكي نامعلوم آهن يا انهن لفظن جي ويا كرڻ مطابق كا حيثيت نه 

آهي. جيئن ته يونيورسل گرامر هك عالمي گرامر آهي، جيكو دنيا جي سمورين ٻولين 

سڃاتل  ال ٺاهيو ويو آهي تنهنكري ايكس هك نشان رکيو ويو آهي ته، جيئن كنهن اڻ 

مشين كمپيوٹرائزڊ    لفظ کي به نشان ڏئي سگهجي. ان سان كمپيوٹر يا كنهن به قسم جي 

 يا روبوٹس کي دنيا جي كنهن به ٻولي کي سمجھڻ ۾ آساني ٿئي ٿي. 
  يونيورسل ۽ سنڌي ڳالهائڻ جي لفظن جو ٹيگ سيٹس :1ٹيبل 

يونيورسل ڳالهائڻ جي لفظن جو 
 ٹيگ سيٹ

ڳالهائڻ جي لفظن جو مكمل 
 نالو

سنڌي ڳالهائڻ جي لفظن جو ٹيگ 
 سيٹ

ADJ Adjective صفت 

ADP Adposition حرف جر 

ADV Adverb ظرف 

AUX Auxiliary Verb فعل معاون 

CONJ Conjunction حرف جملو 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 12  

 ��ئ�� �� ب�ئن

يا ي ظاھر جي جي دنيا کي بدالئي رھي آھي. ھن وقت دنياالكمپيوٹر ٹيكنا

اڳتي ھلي شايد دنيا ذريعي جنھن  ،جسماني بناوٽ ورچوالئيزيشن طرف وڃي رھي آھي

۾ دنيا جي ٻولين کي كمپيوٹرائزڊ  جي موجوده بناوٽ به بدلجي سگھجي ٿي. ان ترقي

آھي. ان سلسلي ۾ يونيورسل گرامر ٺاھيو ويو  اڳڀرائيبه ھك اھم وارو قدم كرڻ 

ته، جيئن ٿو دنيا جي ٻولين کي ھك گرامر تحت تركيب ڏئي  پوري ، جيكوآھي

آساني سان سمجھي سگھن. جيئن ته  کي پوري دنيا جا ماڻھو ھك ٻئي جي ٻولي

يا انساني ٻولين سمجھائڻ   كمپيوٹر ھك مشين آھي تنھنكري كمپيوٹر کي قدرتي

خاطر كمپيوٹرسائنس مان نيچرل لينگيئجز پروسس ۽ لسانيات مان وري كمپيوٹيشنل 

ٻين ٻولين ان دنيا جي كجھ . انگريزي ، عربي ۽ آهن لسانيات جا شعبا پيدا كيا ويا

كرائڻ ال جوڳا قدم نظام مان فائدو وٺندي پنھنجي ٻولين کي كمپيوٹر سان روشناس 

دنيا جي مختلف ھئي، تنھنكري  ٻولي. سنڌي ٻولي ان سلسلي ۾ پٺ تي پيلکنيا آهن

كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس جي الگوريٿم کي ٻولين ال ٺاهيل 

ٿورو تبديل كري انھن کي سنڌي ٻولي ال استعمال كرڻ تمام گھڻو اھم ھئو. ان 

مسئلي کي نظر ۾ رکي كري تحقيق جو سلسلو شروع كيو ته جيئن سنڌي ٻولي جا 

ھن ٻولي کي بين االقوامي ترقي  سگھجن ۽ كمپيوٹيشنل لسانياتي مسئال حل كري

. ھي تحقيقي مقالو ان قسم جي تحقيق جي كري سگهجييافته ٻولين جي سٿ ۾ شامل 

ھك كڑي آھي. ھن تحقيق سان سنڌي ٻولي جا كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل 

سنڌي ٻولي  .سگھبامسئال حل كري پيش ايندڙ لينگيئجز پروسس جي حوالي سان 

صرفي جي حوالي سان شاهوكار ٻولي آهي، تنهنكري كمپيوٹيشنل لسانيات مطابق 

DET Determiner ضمير اشارو 

INTJ Interjection حرف ندا 

NOUN Noun اسم 

NUM Number صفت عددي 

PART Participle  ، (ناكاري لفظ) حرف اضافتظرف 

PRON Pronoun ضمير 

PROPN Proper Noun اسم خاص 

PUNCT Punctuation بيھك جون نشانيون 

SCONJ Subordinating conjunction حرف جملو شرطيه 

SYM Symbol نشانيون 

VERB Verb فعل 

X Other ٻيا يا نامعلوم 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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سنڌي ٻولي جي متن کي تصريف ۽ تركيب ڏيڻ، جملي کي جدا جدا لفظن ۽ بيهك جي 

نشانين ۾ ظاهر كرڻ ڏکيو كم آهي ڇاكاڻ ته سنڌي ٻولي پنهنجي متن ۾ زيرن، زبرن 

۽ پيش وار لفظ، مرتب، مركب ۽ ٻٹا لفظ وڌيك استعمال كري ٿي. زير، زبر ۽ پيش 

جملن ۾ لفظن جي معنا مٹائي ڇڎين ٿا. اهڑي طرح ساڳي اچار وارا لفظ پڻ سنڌي 

كمپيوٹيشنل لسانياتي عمل ال مسئال پيدا كن ٿا. كمپيوٹر ال اهو ڏکيو ٿيندو ته هو 

 ساڳين اچارن وارن لفظن، زير، زبر ۽ پيش وارن لفظن، مركب ۽ ٻٹن لفظن کي آساني

 سان سمجهي. تنهنكري هي تحقيق سنڌي ٻولي جي لسانياتي مسئلن کي كمپيوٹيشنل 

لسانيات ذريعي حل كري ٿي. هن تحقيق ذريعي سنڌي متن جي لفظن کي جدا جدا كيو 

ويندو، پو لفظن کي گرامر مطابق نشان ڏنا ويندا، متن کي تصريف ۽ تركيب ڏني 

ويندي ۽ ان جو تجزيو كيو ويندو ته جيئن كمپيوٹر سنڌي ٻولي جي متن ۽ لفظن کي 

 عالمي گرامر مطابق سمجهي سگهي.

 

 اڳ ۾ ��� �� �� ��ئ���

ٻولي رابطي جو بهترين ذريعو آهي، جنهن ذريعي اسان پنهنجا خيال، خواب، 

سوچون، خوشيون، مسئال وغيره هك ٻئي سان ونڈيون ٿا. اهڑي طرح رابطو لکت ۾ به 

ٿئي ٿو ته ڳالهائڻ ذريعي به ته اشارن ذريعي به. كمپيوٹرٹيكناالجي به مختلف قسمن 

جون ٻوليون ۽ پروگرام استعمال كري انساني يا قدرتي ٻولين جا مسئال حل كري ٿي. 

ان سلسلسي ۾ كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس تي تحقيق جاري آهي 

ته جيئن دنيا جي مختلف ٻولين جا لسانياتي ۽ كمپيوٹيشنل مسئال حل كري سگهجن. 

هن وقت سڀ کان وڌيك كمپيوٹرائزڊ اثاثا انگريزي ۽ عربي ٻولين ال موجود آهن، 

جيكي سنڌي ٻولي ال گهڻا كارائتا نه آهن ڇاكاڻ ته سنڌي ٻولي جي بناوٽ انهن 

ٻولين کان مختلف آهي .هن تحقيق جو مقصد سنڌي ٻولي تي كمپيوٹيشنل لسانيات 

جي حوالي سان ٿيندڙ كم جو جائزو وٺڻ ۽ ان کي وڌيك تحقيق كرڻ ال پيش كرڻ 

آهي ته، جيئن سنڌي ٻولي کي بين االقوامي سطح تي تحقيق جي موضوع بڻائڻ سان گڎ 

 يونيورسل گرامر مطابق تركيب ڏيڻ ۽ ان جي تجزيي كرڻ ال پيش كري سگهجي. 

سنڌي ٻولي تي كمپيوٹيشنل لسانيات جي حوالي سان تمام گهٹ كم ٿيو 

 ٻوليسنڌي “۾ لکي ٿو ته؛  تحقيقي مقاليموٹالڻي رويش پنھنجي آهي. ان سلسلي ۾

غريب ٻولي آھي، جنھن تي كمپيوٹيشنل هك جي حوالي سان  كمپيوٹر ٹيكناالجي

تحقيق  )، جاويد مھر ۽ ان جي ساٿين8” (ٹيكناالجي جي حوالي سان گهٹ كم ٿيو آھي

پنھنجي تحقيق ۾ ظاھر كيو آھي ته؛ سنڌي جملن ۾ ڳنڈيل يا ٻٹن لفظن کي كندڙن 

ٹوڙڻ ھك ڏکيو عمل آھي ڇاكاڻ ته انھن کي ٹوڙڻ سان انھن جي معنا ۽ مقصد ضايع ٿي 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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سنڌي جملن کي ٹوڙڻ  گڎ تحقيق كندڙ ساٿين). تنھن ھوندي به جاويد مھر ۽ 9(  ”وڃن ٿا

۽ ال ھك ماڊل پيش كيو آھي، جيكو مختلف تھن ذريعي سنڌي جملن کي ٹوڙي جدا 

ضرورت ھئي تي سنڌي ٻولي تي وڏي پيماني تي كم   لفظن ۾ پيش كري ٿو. پر آزاد

كيو وڃي ته جيئن سنڌ ٻولي جا كمپيوٹيشنل لسانياتي مسئال حل كري سگھجن. ان 

مون ۽ عاصم امداد وڳڻ پنهنجي تحقيق ذريعي كمپيوٹيشنل لسانيات ۽  سلسلي ۾

ٺاھيو، نيچرل لينگئيجز پروسس جي گهرجن مطابق خودكار كمپيوٹرائزڊ نظام 

سنڌي متن کي جدا جدا لفظن ۾ پيش كرڻ سان گڎ انهن لفظن کي يونيورسل جيكو 

ئي سان گڎ سنڌي متن کي فقرن ۾ پڻ ورها ٿو. ان مطابق نشان لڳائي ڳالھائڻ جي لفظن

) جيكو هن وقت تائين ٿيندڙ تحقيقي كم ۾ مٿانهين حيثيت رکي ٿو. مون ۽ 10(  ٿو

عاصم امداد وڳڻ پنهنجي تحقيق ذريعي سنڌي ٻولي جو لسانيات مطابق ڊيٹا سيٹ 

ٺاهيو، جنهن ۾ سنڌي لفظن جا گرامر مطابق نشان، صرفيه صورتن مطابق حيثيت، فعل 

). ان ڊيٹا سيٹ جي كري 11مطابق حيثيت، لفظن مان نكرندڙ احساس وغيره شامل آهن (

 ھيسنڌي كارپس تي قومي ۽ بين االقوامي سطح تي تحقيق كرڻ جا دروازا کلن ٿا. 

سنڌي ٻولي جا لسانياتي مسئال كمپيوٹيشنل لسانيات  ذريعيتحقيق ھك خاص ماڊل 

 ،ٺاھيا ويا آھنذريعي جي اوزارن ذريعي حل كري ٿي. اھي اوزار خاص الگوريٿم 

تنھنكري ھي تحقيق مستقبل جي تحقيق ال پڻ دروازا کولي ٿي ته جيئن ھنن اوزارن ۽ 

  طريقن کي استعمال كندي وڌيك بھتر نتيجا حاصل كري سگھجن.

ان سلسلي ۾ مون  سنڌي ليماٹائزيشن تي تحقيقي كم نه هجڻ جي برابر ٿيو آهي.

مظهر علي ڏوتيي) ۽ عاصم امداد وڳڻ پهريون ڀيرو هن اهم موضوع تي كم كري (

سنڌي ٻولي کي مختلف قسمن جي كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس 

جي مخلتلف عملن ال پيش كيو ته جيئن لفطن جي ڳولها، ترجمي كرڻ جي نظام، ڄاڻ 

جي حصول وغيره ال انهن لفظن کي يعني ليما کي استعمال كري سگهجي. هن تحقيق 

۾سنڌي ٻولي ال اسٹيمنگ ۽ ليماٹائزيشن پروسس تي كم كيو ويو آهي، جيكو 

ع ۾ كراچي ۾ ٿي هئي، 2017ٻولين تي ٿيندڙ ٹين بين االقوامي كانفرنس ۾، جيكا 

تي بحث كيو ويو آھي.  اسٹيمنگ. ان تحقيق ۾ سنڌي ليما ۽ )12پيش كيو ويو هو (

سڀ کان وڌيك كم احساسن کي  جي شعبي ۾دور ۾ نيچرل لينگئيجز پروسس  موجوده

ڳولھڻ، انھن کي ماپڻ ۽ انھن جي تجزيي تي ٿي رھيو آھي. ان سلسلي ۾ مشين کي سکيا 

ڏئي ماھر كيو وڃي ٿو ته جيئن اها ماڻھن جا احساس، رايا ۽ سوچون سمجھي انھن جو 

. پر ھن هوتي كڎھن به كم نه ٿيو موضوع  ۾ انٻولي  تجزيو كري سگھي. سنڌي

۾موجود   مقالي جي محقق ان كم کي اھم سمجهندي پھريون دفعو سنڌي ٻولي

سان سنڌي ٻولي ۾ موجود  احساسن ۽ راين تي كم كيو ته جيئن كمپيوٹر آساني

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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). دنيا ۾ سياسي، 13۽ انھن جو تجزيو كري سگھي ( سگهي احساسن ۽ راين کي سمجھي

ڏين ٿا ڇاكاڻ کي اھميت  ۽ طريقن اوزارن ناحساسن کي ماپڻ واري ادارا سماجي ۽ واپار

 ٿا سوچين؟ ته ان ذريعي انهن کي خبر پوي ٿي ته ماڻهو انهن جي باري ۾ ڇا

 

 �� �� ������ئر

کي تمام گھڻي اھميت حاصل   كمپيوٹر سائنس ۾ منطق ۽ ميَٿميٹيكل ماڊل

آھي. ڇاكاڻ ته كمپيوٹر ڳالھيون نه پر منطق۽ ميَٿميٹيكل ماڊلس کي سمجھندو 

اهو ئي سبب آهي جو كمپيوٹر جي پنهنجي ٻولي صرف ٻن انگن تي ٻڌل آهي آھي.

كرڻ  الڳسنڌي متن کي تركيب ڏيڻ ، جملن ۾ لفطن ۽ نشانين کي .  1۽  0جيكي آهن 

 كجھ مخصوص قسم جا پرگرام ٺاھيا ويا آھن. اھي پروگرام مختلف قسمن جي ال

ُھو سنڌي  جيئن الگوريٿم ذريعي ٺاھيا ويا آھن، جيكي كمپيوٹر کي ھدايتون ڏين ٿا ته

سمجھي كري ان جو حل پيش كري. ھر كم ال الڳ الگوريٿم   ٻولي جي متن کي

جي كري  الگوريٿمسته جيئن كمپيوٹر کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي. انھن آهي  ٺاھيو ويو

سنڌي ٻولي ال كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس تحت مختلف قسم 

تي سنڌي اين ايل پي جي نالي سان جيكي ھن وقت به انٹرنيٹ آهن، جا اوزار ٺاھيا ويا 

جي ٿورين ٻولين ال انٹرنيٹ تي  دنيا آھي. اھڑي قسم جا اوزار ھن وقت تائين موجود

سنڌي ٻولي جي ھك دنيا ۾ موجود آھن. تنھنكري انھن آن الئين اوزارن جي كري 

حيثيت ٺھي چكي آھي. انھن اوزارن کي دنيا جي مختلف ملكن ۾ استعمال  منفرد

هن تحقيقي مقالي جي نتيجي واري كري سنڌي كارپس تي تحقيق كئي وڃي ٿي. 

 حصي ۾ پيش ٿيندڙ نتيجا به هنن اوزارن ذريعي حاصل كيا ويا آهن.

ريعي كمپيوٹر کي ماھر كيو ويو ذان کان سوا مشين لرننگ ۽ ڊيپ لرننگ 

. ھن وقت دنيا ۾ جيكو پڻ هك وڏو كم آهي ته ھو سنڌي متن کي سمجھي سگھيآهي 

مشين لرننگ ۽ ڊيپ لرننگ ذريعي ٻولين کي سمجهيو وڃي ٿو، جيكو ھك كامياب 

نه ٿي سمجھي قدرتي ٻولين جي لفظن کي سڌي طريقي سان  طريقو آھي. كمپيوٹر مشين

کي جي ذريعي كمپيوٹر مختلف ٻولين جي لفظن مخصوص كوڊ آھن، جن  كجھبلك 

. تنھنكري سنڌي كارپس يا لفظن جي ڀنڈار کي مختلف ويكٹرس۽ ٿوسمجھي 

ته جيئن اكيلن ۽ ڳنڍيل لفظن کي ويكٹرس آهي  ميٹرائسزجي شكل ۾ تبديل كيو ويو

ھك مكمل  ۾ تبديل كري سگھجي ۽ كمپيوٹر کي سمجھائي سگھجي. ھي

سائينٹيفك طريقو آھي، جنھنكري كمپيوٹر کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي ٿي. جيتوڻيك 

ڊيپ ۽ ڇاكاڻ ته مشين لرننگ اچن ٿيون ان كم كرڻ ۾ تمام گھڻيون ڏکائيون پيش 

 موجود نهآهن، اهي عمل ضروري  جيكيلرننگ ال ال اهيجڎھن ته  آهن. سنڌي ٻولي 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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. انھن مسئلن کي آهنعربي ۽ كجھ ٻين ٻولين ال موجود   عمل انگريزي، فرينچ،

اھڑي قسم جا عمل ۽ طريقيكار ه ڏسندي سنڌي ٻولي ال پنھنجي تحقيق ذريعي عليحد

پروسس كري تحت ته جيئن سنڌي ٻولي کي مشين لرننگ ۽ ڊيپ لرننگ آهن  ٺاھيا ويا

آھي جيكا اڳتي سنڌي  سوڀپڻ ھك وڏي  اهانتيجا حاصل كري سگھجن. تنھنكري 

تحقيق ذريعي مشين لرننگ ۽ ڊيپ ٻولي تي كم كندڙن ال آساني پيدا كندي. 

لرننگ ال سنڌي ٻولي ال مخصوص ماڊلس ۽ پروگرام ٺاهيا ويا آهن، جيكي سنڌي 

 كارپس يا لفظن جي ڀنڈار کي مختلف قسمن جي عملن ۾ مدد كن ٿا.

 

 ����ئ ۽ ب��

الگوريٿمس ۽ مشين لرننگ جي بنياد تي سنڌي ٻولي ال ٺاهيل اوزار سنڌي متن 

کي بهتر طريقي سان پروسس كن ٿا ۽ سٺا نتيجا ڏين ٿا. اهڑي طرح سنڌي ٻولي جا 

كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس سان واسطو رکندڙ مسئال حل ٿين ٿا. 

 نتيجن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

 

 ���ي ����� �ئر�� 

جيكو كنهن به ٻولي جي  ،ٹيكسٹ پارسرهك كمپيوٹرائيزڊ پروگرام آهي

متن کي ٹكرن ۾ ورهائي ان کي گرامر مطابق هك مكمل لفط طور ظاهر كري ٿو، 

جي سڃاڻپ آساني سان ٿي سگهي ٿي. يا كنهن به بيهك جي نشاني جنهن سان لفظ 

سمجهي سگهي ٿو پر كمپيوٹر کي ان سان کي آساني  نماڻهو پنهنجي ٻولي جي لفظ

لفظ کي سمجھڻ ڏکيو هوندو آهي. سنڌي متن جي پارسنگ كرڻ ال كمپيوٹر کي 

ھدايتون ڏئي ماھر بڻايو ويو آھي. انھن ھدايتن موجب، سنڌي ٹيكسٹ پارسر سڀ کان 

اسان وٽ ڇاكاڻ ته  ،پهريان سنڌي متن کي ساڄي پاسي كري ان جو اسٹائيل بدالئي ٿو

لفظن ۽ نشانين ۾ ه سنڌي ساڄي پاسي کان لکي وڃي ٿي. ان کان پو متن کي عليحد

۾  1شكلبعد ۾ انهن کي عالمي ۽ سنڌي گرامر مطابق نشان لڳائي ٿو.  ظاهر كري ٿو.

انھن لفظن ۽ نشانين کي سڃاڻي انهن کي  ۾اھڑي عمل جو نتيجو ظاھر كجي ٿو. بعد 

عالمي ۽ سنڌي گرامر مطابق نشان لڳائي ٿو. مثال طور اسم، ضمير يا نائون ، پرونائون 

۾ خودكار نظام ذريعي سنڌي متن کي عالمي ۽ سنڌي گرامر  3۽  2وغيره. شكل 

 ظرف ۽ يونيورسلڳالهائڻ جي لفظ  ۾ سنڌي 5۽  4مطابق نشان لڳايا ويا آھن. شكل 

۾ ھك ٻيو  6پارٽ جي فرق کي ظاھر كيو ويو آھي. جڎھن ته شكل ڳالهائڻ جي لفظ 

سنڌي جملو پروسس كيو ويو آھي، جنھن ۾ مختلف قسمن جا يونيورسل ڳالھائڻ جا 

جنھن  كيو ويو آهي،۾لفظن کي فقرن ذريعي ظاهر  7لفظ استعمال كيا ويا آھن. شكل 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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سان جدا جدا لفظن ۽ نشانين ۾ سنٹيكٹك پارسنگ واري عمل  کيسنڌي متن  ۾

۾ سنڌي ٹيكسٹ  8كيو ويو آھي.شكل ورهائي انهن کي فقرن ۽ نشانن ذريعي ظاهر 

صرفيي جي پارسر لفظن جون صرفيي واريون صورتون ٻڌائي ٿو ته جملي ۾ كيترا لفظ 

 .آهنكهڑين صورتن ۾ كيتري تعداد ۾ استعمال ٿيل 

 

 

 

ٹوڙي جدا جدا لفظن ۾ ظاهر كرڻ وارو عمل جملو: 1شكل   

 

 

 

 جملو ٹوڙي جدا جدا لفظن ۾ ظاهر كرڻ وارو عمل: 2شكل 

۾ سنڌي متن کي ٹوڙي كري انهن کي جدا جدا لفظن ۽ نشانين ۾  2۽  1شكل 

ظاهر كرڻ سان گڎ ترتيبوار نمبر پڻ لڳايا ويا آهن ته جيئن لفظن جي جڳھ معلوم ٿي 

سگهي. ان عمل سان لفظ جي بناوٽ جي خبر پوي ٿي، جيكا ڳاڻيٹي ۾ پڻ كم اچي 

ٿي. كمپيوٹر كنهن به متن ۾ موجود لفظن ۽ نشانين جي تعداد کي آساني سان ٻڌائي 

سگهي ٿو. اهڑي طرح كمپيوٹر کي لفظن کي گرامر مطابق نشان لڳائڻ ۾ پڻ آساني 

ٿئي ٿي. ڳولها جي نظام ۾ پڻ هي طريقو مددگار ٿئي ٿو، جنهن ذريعي گوگل يا ٻين 

سنڌي جملي کي صحيح  2۽  1ڳولها جي نظامن ۾ ڳولها كرڻ آسان ٿئي ٿي. شكل 

 طريقي سان ٹوڙڻ واري نتيجي کي ظاهر كري الگوريٿم کي صحيح ثابت كن ٿيون.

 

 

 

 عملنشان ڏيڻ وارو  جملي ۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي عالمي ڳالهائڻ جي لفظن مطابق: 3شكل 

 

 

 

 ڳالهائڻ جي لفظن مطابق نشان ڏيڻ وارو عمل جملي ۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي سنڌي: 4شكل 

۾ خودكار نظام ذريعي، جيكو هن تحقيق ذريعي ٺاهيو ويو آهي،  3شكل 

 4سنڌي لفظن کي عالمي گرامر جي ڳالهائڻ جي لفظن مطابق نشان لڳايا ويا آهن. شكل 

۾ ساڳي خودكار نظام ذريعي سنڌي لفظن کي سنڌي گرامر جي ڳالهائڻ جي لفظن 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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مطابق نشان لڳايا ويا آهن. لفظن کي خودكار نظام ذريعي صحيح نشان لڳائڻ حقيقت 

۾ الگوريٿم جي بنياد تي ٺاهيل اوزارن جي كم کي صحيح ثابت كن ٿا. سنڌي لفظن 

کي نشان لڳائڻ سان لفظن جي سڃاڻپ آسان ٿئي ٿي، جنهنكري كمپيوٹر سنڌي لفظن 

کي سڃاڻي انهن کي مختلف قسمن جا جمال ٺاهڻ ۽ ترجمي كرڻ ال استعمال كري 

سگهي ٿو. ان کانسوا كمپيوٹر انهن لفظن کي احساسن کي ڳولهڻ، ڄاڻ کي حاصل 

 كرڻ ۽ مختلف قسمن جي ڳولها جي نظام ال پڻ استعمال كري سگهي ٿو.

سنڌي گرامر ۽ عالمي گرامر ۾ فرق کي ظاهر كن ٿيون. انهن  6۽  5شكل 

شكلين ذريعي عالمي ڳالهائڻ جي لفظ پارٽ ۽ سنڌي ڳالهائڻ جي لفظ ظرف ۾ فرق 

ڏيکاريو ويو آهي. سنڌي لفظـ نه ال عالمي گرامر جو لفظ پارٽ استعمال كري ٿو ، 

جڎهن ته سنڌي گرامر ڳالهائڻ جو لفظ ظرف استعمال كري ٿو. كمپيوٹر انهن لفظن کي 

ٻنهي گرامرن مطابق سمجهي نشان لڳائي ٿو ۽ صحي نتيجا ڏئي ٿو جنهن سان پيش كيل 

 الگوريٿم جي اهميت ظاهر ٿئي ٿي. 

 

 

 جملي ۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي سنڌي ڳالهائڻ جي لفظن مطابق نشان ڏيڻ وارو عمل: 5شكل 

 

 

 جملي ۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي عالمي ڳالهائڻ جي لفظن مطابق نشان ڏيڻ وارو عمل: 6شكل 

۾ سنڌي متن کي مختلف قسمن جي عالمي گرامر جي لفظن جا نشان  7شكل 

لڳايا ويا آهن، جيكي سنڌي ٻولي ال ٺاهيل الگوريٿم جي بنياد تي ٺاهيل اوزار جي 

اهميت کي ظاهر كن ٿا ته هي اوزار هر قسم جي لفظن ۽ نشانين کي عالمي گرامر 

مطابق نشان ڏئي سگهي ٿو. اهو عمل ثابت كري ٿو ته؛ سنڌي ٻولي بين االقوامي گرامر 

مطابق آساني سان تركيب ڏئي سگهجي ٿي جيكو كمپيوٹر کي سنڌي سمجھڻ ال ۽ 

سکيا ڏيڻ ال پڻ اهم آهي. پيش ٿيل سنڌي متن ۾ كيترائي مرتب، مركب ۽ ٻٹا لفظ 

موجود آهن، جن کي سنڌي كمپيوٹيشنل لسانيات جي خودكار اوزار وسيلي بهتر 

طريقي سان نشان لڳايا ويا آهن. پيش ٿيل متن ۾ سڀ کان وڌيك مفرد، مرتب لفظ ۽ 

مركب لفظ استعمال ٿيا آهن. جڎهن ته ٻٹا يا دهرايل لفظ گهٹ استعمال ٿيا آهن. مرتب ۽ 

مركب لفطن جو وڌيك استعمال سنڌي ٻولي کي شاهوكار ٻولي بڻائي ٿو. متن ۾ 

بيهك جون نشانيون پڻ استعمال كيون ويون آهن جن کي سنڌي كمپيوٹيشنل لسانيات 

 واري خودكار نظام ذريعي نشان لڳايا ويا آهن.

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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 جملي ۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي عالمي ڳالهائڻ جي لفظن مطابق نشان ڏيڻ وارو عمل :7شكل 

كمپيوٹيشنل لسانيات ۾ سنٹيكٹك پارسنگ جي تمام گهڻي اهميت آهي . 

سنٹيكٹك پارسنگ ذريعي جملن کي ٺاهيو وڃي ٿو. ان ذريعي ترجمي جو بهتر نظام 

ٺهي ٿو، سوالن جوابن جو كمپيوٹرائزڊ خودكار نظام پڻ ٺهي ٿو، ان جي كري 

كمپيوٹر سسٹم قدرتي ٻولين کي بهتر طريقي سان سمجهي ٿو. اسان پنهنجي تحقيق 

ذريعي سنڌي ٻولي ال سنٹيكٹك پارسنگ جو الگوريٿم ۽ اوزار ٺاهيو آهي، جيكو 

سنڌي ٻولي جي متن کي سنٹيكٹيكلي پارس كري بهتر نتيجا ڏئي ٿو. ان سان 

سنڌي کي ٻين ٻولين ۾ ترجمي كرڻ جي نظام ٺاهڻ سان گڎ وگڎ ٻيا كيترائي 

كمپيوٹرائزڊ پروگرام ۽ اوزار ٺاهي سگهجن ٿا، جن سان سنڌي ٻولي كمپيوٹر جو بهتر 

اوزار بڻجي سگهي ٿي. سنٹيكٹك پارسنگ جا نتيجا مختلف طريقن سان پيش ٿين ٿا 

۾ پيش كيو وڃي ٿو. هن نتيجي ۾ لفظن کي فقرن ۽  9۽  8جن مان هك طريقو شكل 

گرامر جي نشانن ذريعي ظاهر كيو وڃي ٿو،جنهن سان لفظ جي گراميٹيكل شكل 

عالمي گرامر مطابق سنڌي متن جي سنٹيكٹك پارسنگ  8سامهون اچي ٿي. شكل

سنڌي گرامر مطابق سنڌي متن جي سنٹيكٹك پارسنگ  9ظاهري كري ٿي ۽ شكل

 کي ظاهر كري ٿي. 

 

 

 

۾ موجود لفظن ۽ : جملي8شكل 

نشانين کي عالمي گرامر کي استعمال 

كندي سنٹيكٹك پارسنگ مطابق 

 تصريف ۽ تركيب ڏيڻ وارو عمل

 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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۾ موجود لفظن ۽ نشانين کي : جملي9شكل 

سنڌي گرامر کي استعمال كندي سنٹيكٹك 

 پارسنگ مطابق تصريف ۽ تركيب ڏيڻ وارو عمل

 

ٻولي ذريعي سنڌي جملي  11۽  10شكل 

ـ جو صرفيه جي قومن جي سڃاڻپ هوندي آهي

صورتن ذريعي اسٹيسٹيكل يا انگن اکرن 

ذريعي تجزيو پيش كن ٿيون. هي اوزار جملن 

کي سمجهي انهن مان لفظن کي صرفي صورتن مطابق جدا جدا كري ٿو ۽ آخر ۾ هر 

صورت مطابق نتيجو ڏيکاري ٿو. پيش كيل جملو ٿورن لفظن تي ٻڌل آهي تنهنكري 

صرفيي جي سمورين صورتن موجب نتيجا نه پيا ظاهر كيا وڃن. هن جملي ۾ چار مفرد 

۽ ٻه مرتب صورتن مطابق لفظ موجود آهن، جن کي سنڌي كمپيوٹيشنل لسانيات جو 

اوزار سمجهي ظاهر كري ٿو. هن اوزار ذريعي خبر پئي ٿي ته سنڌي ٻولي ۾ كيتريون 

صرفيي جون كيتريون صورتون موجود آهن. ان تجزيي سان ٻولي جي شاهوكاري ۽ 

 اهميت جي خبر پوي ٿي. 

 

 

 

 

 

 
 

 ۾ موجود لفظن کي انگريزي صرفيي صورتن مطابق سڃاڻڻ وارو عمل: جملي10شكل 

 

 

 

 

 

 

 ۾ موجود لفظن کي سنڌي صرفيي صورتن مطابق سڃاڻڻ وارو عملجملي: 11شكل 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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عالمي گرام جو مقصد دنيا جي سمورين ٻولين کي هك گرامر تحت ڳنڍڻ ۽ انهن 
کي نشان ڏيڻ آهي. سنڌي ٻولي کي اڳ ۾ ئي عالمي گرامر جي ڳالهائڻ جي لفظن سان 
جوڙيو ويو آهي، تنهنكري يونيورسل ڊپينڈينسي جي پروسس ۾ سنڌي ٻولي کي آڻڻ 
كو گھڻو ڏکيو كم نه آهي. هن تحقيق ذريعي سنڌي ٻولي تي عالمي گرامر جي 
گهرجن مطابق كم كيو ويو آهي، جنهن سان سنڌي ٻولي يونيورسل ڊپينڈينسي جي 

. ننڍو كارو كتو اچتو ٻلي تي ڀونكيوپروسس جو حصو بڻجي ويندي. سنڌي جملي 
کي يونيورسل ڊپينڈنسي پروسس ال استعمال كيو ويو آهي. هن جملي کي ٻن حصن يا 

تي ڀونكيوـ هن جملي ۾  اوچتو ٻليفقرن ۾ ورهائجي ٿو. هك: ننڍو كارو كتوـ ۽ ٻيو: 
فاعل كتو ۽ مفعول ٻلي آهي، جڎهن ته فعل ڀونكيو جملي ۾ اهم كردار ادا كري ٿو. 
فعل ڀونكيو كتي ۽ ٻلي ٻنهي سان ڳنڍيل آهي، تنهنكري هو كتي ۽ ٻلي جي وچ ۾ 
هك رشتو پيدا كري ٿو. ٻلي کي مفعول طور به فعل ڀونكيو ظاهر كري ٿو ڇاكاڻ تي 
ٻلي تي ڀونكڻ جو عمل ٿيو آهي، جيكو فاعل كتي طرفان ٿيو آهي. هن جملي ۾ لفظ 
ننڍو ۽ كارو اسم كتي جي صفت بيان كن ٿا. حرف جر طور استعمال ٿيندڙ لفظ تي 

جملي ۾ وقت ۽ حالت کي  اوچتوكتي جو ٻلي تي ڀونكڻ کي ظاهر كري ٿو ۽ ظرف 
تي ڀونكيو. آخر ۾ جملي کي پوري دم سان بند  ٻليظاهر كري ٿو، جنهن ۾ كتو 

كيو ويو آهي. يونيورسل ڊپينڈينسي تحت جملي کي عالمي گرامر تحت نشان ڏنا ويا 
آهن. ان کان سوا جملي کي انگريزي ۾ ترجمو كري ان کي ساڳي عالمي گرامر مطابق 
نشان ڏنا ويا آهن ته جيئن پك كري سگهجي ته سنڌي ٻولي يونيورسل ڊپينڈنسي تحت 

سنڌي جملي کي يونيورسل  12دنيا جي ٻين ٻولين سان ڳنڍجي سگهجي ٿي. شكل 
ڊپينڈنسي تحت گرامر جا نشان ڏئي پيش كري ٿي، جنهن ۾ اهو ڏيکاريو ويو آهي ته 

سنڌي جملي کي  13كهڑو لفظ يا فقرو كهڑي لفظ يا فقري تي منحسر كري ٿو. شكل
انگريزي ۾ ترجمو كري ان کي يونيورسل ڊپينڈنسي تحت گرامر جا نشان ڏئي پيش 
كري ٿي، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته سنڌي ٻولي ترجمي كرڻ کان پو به صحيح بيهك 

 ظاهر كري ٿي، جيكا سنڌي ٻولي جي اهميت کي ظاهر كري ٿي. 

 

 

 

 

 

 

 گرامر مطابق نشان ڏيڻ جو عمل سنڌي جملي کي يونيورسل ڊپينڈنسي تحت عالمي: 12شكل 

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي

 ننڍو كارو كتو اوچتو ٻلي تي ڀونكيو.
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فاعل كتو، جيكو اسم آهي، صفت سان به ڳنڍيل  ته، مان ظاهر ٿئي ٿو 12شكل

آهي ته فعل سان به ڳنڍيل آهي۽ ظرف سان به ڳنڍيل آهي. اهڑي طرح جملي ۾ صفت، 

اسم، ظرف ۽ فعل جي هك ٻئي تي ڀاڙڻ کي ظاهر كيو ويو آهي. مفعول ٻلي. جيكا 

اسم پڻ آهي، جو ڳانڍاپو حرف جر تي سان آهي، جيكو كتي جي ڀونكڻ کي ظاهر 

جو ڳانڍاپو فعل ’  اوچتو‘كري ٿو ۽ فعل ڀونكيو سان ڳانڍاپو آهي،جڎهن ته ظرف 

ڀونكيو سان پڻ آهي ڇاكاڻ ته ظرف كتي جي اوچتي ڀونكڻ کي ظاهر كري ٿو. فعل 

ڀونكيو جو ڳانڍاپو اسم كتو، ظرف اوچتو، اسم ٻلي ۽ پوري دم سان آهي. اهي 

 ڳانڍاپا هيٺين ريت ظاهر كري سگهجن ٿا.

 ننڍو كارو كتو

 كتو ڀونكيو

 كتو ٻلي تي ڀونكيو

 اوچتو ڀونكيو

 كتو اوچتو ٻلي تي ڀونكيو

 ٻلي تي ڀونكيو

 ڀونكيو.

انگريزي جملي جا ڳانڍاپا به اهڑي طرح آهن، تنهنكري نتيجو ظاهر كري ٿو ته؛ 

 سنڌي ٻولي يونيورسل ڊپينڈنسي ال هك مكمل ٻولي آهي. 

 

 

 

 

 

 

 

 آهي)  انگريزي جملي کي (جيكو سنڌي مان ترجمو ٿيل: 13شكل 

 يونيورسل ڊپينڈنسي تحت عالمي گرامر مطابق نشان ڏيڻ جو عمل

 

 ���ڙ 

هن تحقيق جو مقصد سنڌي ٻولي جي كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز 

 پروسس جي حوالي سان مسئال حل كرڻ هيو ته جيئن سنڌي ٻولي يونيورسل ڊپينڈنسي

 ال جي سرشتي ۾ شامل ٿي سگهي. تحقيق ذريعي حاصل ٿيندڙ نتيجا سنڌي ٻولي

 وارن مسئلن جو حل ۽ تجزيوكمپيوٹيشنل لسانيات  جي سنڌي ٻولي
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كمپيوٹيشنل لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس مطابق ٺاهيل اوزارن ۽ الگوريٿمس 

جي نتيجن کي بهتر ثابت كن ٿا.الگوريٿمس ۽ اوزار سنڌي ٻولي جي كمپيوٹيشنل 

لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس جي مسئلن کي حل كرڻ ال اهم كردار ادا كن ٿا. 

اهڑي طرح مستقبل ۾ انهن الگوريٿمس ۽ اوزارن تي وڌيك كم كري انهن کي وڌيك 

بهتر بڻائي سگهجي ٿو ۽ سنڌي ٻولي تي مختلف رخن کان بهتر تحقيق ۽ كم كري 

سگهجي ٿو. هن تحقيق ذريعي سنڌي ٻولي جي مختلف جملن تي كمپيوٹيشنل 

لسانيات مطابق مختلف قسم جا عمل كيا ۽ بهتر نتيجا حاصل كيا، جنهن سان سنڌي 

ٻولي تي مستقبل ۾تحقيق كندڙن کي آساني ٿيندي.البت يونيورسل ڊپينڈينسي،لفظن 

جي معنا سمجهڻ، سنٹيكٹك پارسنگ، ڄاڻ جي ڳولها، ترجمي جي نظام ۽ آوازن کي 

بهتر طريقي سان سمجهڻ ال وڌيك تحقيق جي ضرورت آهي ڇاكاڻ ته هي تحقيق 

سنڌي ٻولي ال كمپيوٹيشنل لسانيات جو بنادي ڍانچو پيش كري ٿي. هي تحقيق 

مستقبل ۾ ٿيندڙ تحقيق ال دروازا کولي ٿي ته؛ جيئن سنڌي ٻولي تي كمپيوٹيشنل 

 لسانيات ۽ نيچرل لينگئيجز پروسس جي حوالي سان بهتر تحقيق ٿي سگهي.
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 ڊا��� ��ئل �ئ��و 

 سنڌي شعبو، وفاقي اردو يونيورسٹي، كراچي

 

 �ئ�� �ب�ا����� ��ئئ�ھ وٽ ڌر��ھ �� ���ر 

CONCEPT OF MOTHER LAND IN THE POETRY 

OF SHAH ABDUL LATIF BHITAI 
 

Abstract 
 All great poets of the world express the love for their native people 

and their motherland. Shah Abdul Latif Bhitai, the greatest poet of Sindhi 

language, is no different. His poetry is based on observations, study and 

wisdom. He travelled continuously for 3 years to different areas of 

present day Sindh, Balochistan and India. He loved each and every thing 

about his motherland. Almost all the characters in his poetry belong to 

Sindh. His heroines and heroes, including Marui, Moomal, Noori, Suhni, 

Sasui, Jam Jakhro, etc. all are from Sindh.  

Despite being from a royal Sayed family, he mostly used his poetic 

name Abdul Latif. He often accompanied people belonging to the lower 

classes of the society including Mirasi, labourers, farmers and fishermen. 

Common people called him Bhitai due to his affection towards his 

motherland. In this paper, the concept of motherland in the poetry of 

Shah Abdul Latif has been highlighted.  

اعلٰي شاعري بابت ُمختلف پيمانا ۽ معيار بيان كيا ويا آھن، جن ۾ ترنم جو 

ُھجڻ، تخيل جي سگھارائپ، احساسن ۽ جذبن جي ُسھڻي نُموني عكاسي، ٻولي جي واڌ 

)           Longinusِويجھه كرڻ وغيره شامل آھن. يوناني ٻولي جي اسكالر الن جائينس (

ع) شاعري جي پرک جا پنج معيار مقرر كيا آهن، جن تي شاهه لطيف جي 213-273(

) اعلى خيال/ تخيل 1كالم کي مختلف عالمن پرکيو آهي. اهي معيار هن ريت آهن: (

(Great Thoughtsجي گهرائي (  Strong) جذبن ۽ احساسن جي سگهاري عكاسي (2) 

Emotion)  Certain figure of thought and) فكر/نظريي ۽ اظهار جي پختگي (3) 

speech) (Noble Diction) اعلى ترين گهاڙيٹو ( 4)  ) لفظن جي ڀلي اڻت/تاڃي پيٹو              5) 

)Dignified word arrangement اهي سموريون خوبيون شاهه لطيف صاحب وٽ .(

آهن. انهن جو محور ڌرتي، ٻولي ۽ ڌرتي جا ماڻهو ئي ٿين ٿا. انھن سڀني پيمانن ۽ 

معيارن ۾ ڌرتي ۽ ڌرتي جي عام ماڻھن جي كيل ترجماني شاعري کي اعلٰي درجي 
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تائين پھچائڻ ۾ سڀ کان وڌيك كردار ادا كري ٿي. مطلب ته ڀون وارو پيمانو ۽ معيار 

مڑني کان مٿانھون آھي. شاھه لطيف جي سُموري كالم جو مركز ۽ محور ُڀون آھي. 

پنھنجي ٻولي سان محبت ۽ ڀون کي اوليت ڏيڻ جا عالمي سطح تي نظريا پو مقُبول 

قاضي ُسگهڑن کان سوا هئا. ا رائج ٿي ُچك انظري يٿيا. اسان وٽ انھن کان اڳي اھ

پنھنجي مادري ٻولي ۾ شاعري شروع كري  به قادن، شاھه كريم ۽ لطف ا قادري

 ُچكا ُھئا. سنڌي ٻولي جي ان تحريك کي شاھه لطيف اوج تي پھچايو. 

پنهنجي مادري ٻولي کي اوليت ڏيڻ جي سلسلي ۾ تيرهين صدي  عالمي ادب ۾

) جو مثال ڏنو ويندو آهي. هو 1321کان   Dante) (1265عيسوي جي يورپي اديب دانتي (

اٹلي جو رهاكو هو. سندس زماني ۾ اٹلي ۾ الطيني ٻولي جو راڄ هو. ُهن ان راڄ 

کي رد كري پنهنجي مادري ٻولي اطالوي ۾ لکڻ پڑهڻ جو رواج وڌو. ان حوالي سان 

دانتي جي مادري زبان اطالوي هئي، جنهن ۾ هن کان “ڊاكٹر فهميده حسين لکي ٿي ته؛ 

اڳ تخليقي اظهار جي همت كنهن كانه ٿي كئي. عام خيال اهو هو ته اها اعلٰي تهذيبي 

( ادبي ”  سطح تي كانه پهتي آهي، جنهن ۾ اعلٰي ۽ عظيم شاعري پيدا ٿيڻ ممكن ُهجي.

 )57تنقيد: فن ۽ تاريخ _ص :
تنهن هوندي به هن پنهنجي مادري ٻولي ۾ شاعري كري پنهنجي ٻولي کي  

اعلٰي ترين سطح تائين پهچائي ڇڎيو. مادري ٻولي ۾ ماڻهو بهترين طريقي سان اظهار 

كري سگهي ٿو ۽ پنهنجن ڌرتي ڌڻين جي احساسن ۽ جذبن کي پنهنجي اندر ۾ اوتي 

اعلٰي تخليق وسيلي ٻولي جي سگهه وڌائڻ سان گڎ رهنمائي به كري سگهي ٿو. دانتي 

وانگر لطيف سائين سركاري ٻولي فارسي بدران پنهنجي مادري ٻولي سنڌي کي 

 ھتي ان حوالي سان ُكجھه مثال ڏجن ٿا.اوليت ڏئي امر كري ڇڎيو. 

شاھه لطيف کي اسان ڀٹائي به سڎيون ٿا. ان لقب تي ٿوري نظر ِوجھنداسين ته پتو 

پوي ٿو ته شاھه صاحب ھك غير آباد زمين جي ڀِٹن واري عالئقي کي ُچونڈي رھائش 

اختيار كئي. جنھن جا تي ُھن پنھنجو گھر َاڏيو، ُان کي ڀِٹ شاھه يعني شاھه جي ڀِٹ يا 

ڳوٺ چيو ويو. ُھن ان ماڳ جو نالو ڀٹ شاھه پسند كيو نه ته ان تي لطيف آباد يا شاھه 

سائين جي اصل نالي جي نسبت سان ٻيو كو نالو به رکي پئي سگھيو پر ائين نه كيو 

ويو. ڀٹ شاھه نالي رکڻ مان ڀٹائي سركار جي ڀٹ ۽ ُان جي مٹي سان محبت جو اظھار به 

ٿئي ٿو. نه رڳو اھو پر ُھن پنھنجي اصل نالي عبداللطيف ۾ ڀٹائي جو واڌارو به كيو. 

 اھو ئي سبب آھي ته شاھه صاحب جو ُمكمل نالو شاھه عبداللطيف ڀٹائي مشھور آھي. 

اسان جي اكثر ُبزرگن خاص كري سيدن جي نسبت سندن اصل نسل سان ڳنڍي 

ويندي آھي. كن کي ُبخاري سڎيو وڃي ٿو ته كن کي نقوي، تقوي ۽ مروندي وغيرھه 

سان پاڻ کي جوڙي ڀٹائي ٿي ويو. سندس اھو   سڎيو وڃي ٿو. لطيف سركار ھِن ڀون
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 پيچ جيئن پو تيئن ُپختو ٿيندي نظر اچي ٿو.

ڀٹائي جو پنهنجي ڌرتي سان پيار وارو رشتو ڄمڻ کان ئي شروع ٿيو هو. 

جڎهن ُهن ڌرتيتي پنهنجن پتكڑن پيرن سان وکون کڻڻ شروع كيون ته کيس ڄڻ منزل 

 ملي وئي ۽ روح جي راحت رسي وئي. ُهن هروقت پنهنجن ماڻهن کي ساهه ۾ سانڍيو. 

ـــام ـــه ڌري ـــجـــه ـــن ـــي م ـــرڙا ، ڌرت ـــي ـــڎا پ  آڱـــر جـــي

ـــام ـــيـــن، جـــتـــي ڳـــارڳـــري ـــڎئ  جـــتـــي جـــنـــب جـــي

 ســيــئــي ســاهــه ســريــام، ســيــئــي راحــت روح جــي

 (ُسرمارئي. ڊاكٹر شير مهراڻي وٹان مليل بيت)  

ڀٹائي سان عام ماڻهو جي محبت جو هكڑو سبب اهو به آهي ته؛ لطيف هن 

سماج ۾ سيد کي ملندڙ ُرتبو ڇڎي، اهڑن ماڻهن سان گڎجي ويو، جن کي اسان جو سماج 

گهٹ حيثيت ڏيندو آهي. ان طبقي ۾ كمي كاسبي ۽ مڱڻهار وغيره اچي وڃن ٿا. انسان 

سمورا عزت وارا آهن پر سيد ۽ مگڻهار هكٻئي جو ضد آهن. شاهه پنهنجي سيدي ڦٹي 

كري مگڻهارن ۽ جوڳين سان رشتو ڳنڍيو. سندس صحبتي به اهي عام ماڻهو هئا. 

 تڎهن ته چيائين :

ـــان تـــن ـــجـــه ـــن ـــا، آ پـــڻ م ـــي مڱـــڻ ـــراث ـــي  جـــي م

 كي َكهُه منهنجي كن، ارث مـنـجـهـاران ُان جـي.

اهو ئي سبب آهي ته اسان جو عام ماڻهو به لطيف سائين کي پاڻ منجهان ئي 

اڄ به جڎھن خاص طور تي عام ماڻھو سندس مزار تي ويندو آھي ته ُھو ُپڇڻ  سمجهي ٿو.

تي سڄي نالي بدران چَوندو آھي ته؛ ڀٹائي سركار جي درگاھه تي ٿو وڃان. شاھه 

 ”ڀٹائي“سائين جي عقيدت ۾ ڳايل يا چيل شاعري ۾ به شاھه صاحب کي گھڻي ڀاڱي 

چئي ُمخاطب كيو ويو آھي. مثال ال جڳ مشھور ڳائڻي مائي ڀاڳي جو ڳايل لوڪ 

 گيت اسان سڀني ضرور ُٻڌو ُھوندو:

ـــور  ڀـــٹ جـــا ڀـــٹـــائـــي، ڀـــٹ تـــي َوســـئـــي ُن

ـــون ـــاي ـــڄ ـــو ُپ ـــون ت ـــج ـــن ـــنـــھ  ُم

 ُمنھنـجـون تـو ُپـڄـايـون، مـن جـون ُمـرادون

 دل جـــــــــــون ُامـــــــــــيـــــــــــدون

شاھه لطيف سان عوامي عقيدت جو اھو به ھك پاسو آھي، جيكو اسان مان كن 

 ئي شاھه وکي وڻي نه وڻي پر ان کان انكار نه ٿا كري سگھون. حقيقت ۾ ان عام ماڻھ

 جي كالم جو صحيح اثر قُبوليو آھي. مجُموعي طور تي اسان سڀ شاھه سائين سائين

جي پيغام جا پيروكار آھيون. اسان شاھه سائين جي كالم، شخصيت ۽ پيغام تي 

لکي پنھنجو قد وڌايو آھي؛ جڎھن ته عام ماڻھو كالم ُٻڌي، سمجھي ۽ پڑھي سماج ۾ 
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 ِسك، محبت ۽ ڀائيچارو وڌايو آھي.

شاھه سائين کي اسان شاھه صاحب، الکيڻو لطيف، ڀٹ جو گھوٽ، شاھه 

عبداللطيف ڀٹائي وغيرھه سڎيون ٿا. ھن پنھنجي كالم ۾ گھڻي ڀاڱي عبداللطيف 

تخلص كم آندو آھي. اديون عبداللطيف چئي. كٿي به پاڻ کي شايد ئي شاھه چيو 

ُھجائين. عبداللطيف َكتب آڻڻ جو ھك اھو به سبب آھي ته ُھن سڀ لڳ الڳاپا ۽ نسبتون 

 ي.ختم كري رڳو ھن ڀون سان رشتو جوڙيو آھي؛ جنھن مان ٻين کي به سبق سکڻ گُھرج 

جڎھن شاھه سائين جي كالم جو ُمطالعو كريون ٿا ته؛ سندس كالم جا لڳ 

ڀڳ سُمورا موضوع ھِن ُڀون سان تعلق رکن ٿا. ُھن جن به قصن ۽ كھاڻين کي پنھنجي 

كالم جو ُبنياد بڻايو آھي، ُانھن جو الڳاپو ھن ڌرتي سان آھي. سسئي ُپنھون، ُمومل 

راڻو، نوري ڄام تماچي، ُعمر مارئي، سورٺ را ڏياچ، ُسھڻي ميھار، لِيالن چنيسر 

ڀٹائي جي ُڀون جا كردار ۽ قصا آھن. انھن كردارن کان سوا ٻين كردارن   وغيرھه

پورھيتن، ساُمونڈين، ھارين، سونارن، ُكنڀارن، لوھارن، جوڳين، سنياسين،  :جھڑوڪ

کاھوڙين، بھادرن وغيرھه جو واسطو به سنڌ ڌرتي سان آھي. انھن كردارن وسيلي شاھه 

صاحب جو آفاقي پيغام عام ماڻھو جي دل ۾ پيھي ويو. ُھنن کي سمجھڻ ال كنھن به 

ڊكشنري جي ضرورت نه پئي. اسان پڑھيل ڳڑھيل شاھه سائين جي كالم کي سمجھڻ 

ال ُلغتن جي مدد وٺون ٿا؛ پر عام ماڻھو اڄ به بنا ڊكشنري جي شاھه سائين جي كالم 

 کي سمجھي ٿو.

شاھه لطيف جي كردارن، ُسورمن ۽ ُسورمين بابت تنوير عباسي صاحب لکي ٿو 

كنھن به قوم يا ٻولي جي كالسيكي شاعري جا سورما ۽ سورميون ان ٻولي جي “ته:

ڳالھائيندڙن ۽ ان ملك جي ماڻھن جي مجموعي احساسن ۽ مجموعي نفسياتي كيفيت 

ڏي اشارو كندا آھن. شاعرن، خاص كري عظيم كالسيكي شاعرن جي شاعري ۾ 

آندل ُسورمن ۽ ُسورمين جي كردارن جي اڀياس مان اسان کي خبر ٿي پوي ته ان ملك جا 

ماڻھو يا ان ٻولي جا ڳالھائيندڙ كھڑي قسم جا اجتماعي جذبا رکن ٿا.انھن جا اجتماعي 

ھو كھڑين كھڑين ڳالھين کي پسند كن ٿا ۽ كھڑين کي ناپسند.  ؟احساس كھڑا آھن

كھڑي قسم جي كردارن سان انھن کي عقيدت آھي، كھڑي قسم جي كردارن سان 

انھن کي محبت آھي ۽ كھڑي قسم جي كردارن سان انھن کي نفرت آھي. ان قوم ۽ ان 

ٻولي جي ڳالھائيندڙن جا اجتماعي قدر كھڑا آھن. اھي اجتماعي قدر توڙي سماجي 

ُھجن توڙي اخالقي يا جمالياتي؛ انھن اجتماعي قدرن جي پروڙ اسان کي عظيم 

 )272(شاھه لطيف جي شاعري، ص:   ”.كالسيكي شاعرن جي كردارن جي اڀياس مان ٿي پوي 

شاھه سائين پنھنجي دل جون ڳالھيون انھن كردارن وسيلي كيون آھن. ُھن جو 

محُبوب سندس ُڀون جو عام ماڻھو آھي، خواصن سان سندس نه پئي. ُھن جي دوستي 
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عام ماڻھن سان ُھئي. خاص ماڻھن يا خواصن شاھه سائين ۽ سندس دوستن يعني عام 

ماڻھن کي ڏنڀ ڏنا. لطيف سركار ُسور َسٺا پر پنھنجن ماروئڑن، جھانگيئڑن ۽ 

 سانگيئڑن کي نه ڇڎيو. مارو ماڻھن به ساڻس دوستي نڀائي. پنھنجن حبيبن جي ُحب ال

 شاھه سائين فرمائي ٿو ته:

ــيــكــار، مــنــجــھــان مــھــر ســڎ كــيــو ــبــيــبــن ھ  َح

 ســــو ُمــــون ســــڀ ڄــــمــــار، اورڻ اھــــو ئــــي ٿــــيــــو.

 (ُسر كلياڻ)

شاھه لطيف اھڑي دور ۾ پنھنجي ڀون جي ٻولي نه ُرڳو اختيار كئي ُاٹلندو ھك 

 .جنھن دور ۾ سنڌي ٻولي ڳالھائيندڙ ٻئي درجي جو شھري ھو ،تحريك شروع كيائين

اسان جو اديب ۽ شاعر سنڌي ٻولي کي ڄٹن جي ٻولي سمجھي پري ڀڄندو پئي ويو. 

روزگار ۽ درٻار تائين پھچڻ جو وسيلو فارسي ٻولي ُھئي. توڙي جو سنڌي ٻولي جي 

اھميت ۽ حيثيت مڃرائڻ جي تحريك شاھه عبدالكريم ُبلڑي واري، ميان ُلطف ا 

قادري ۽ ٻين شروع كئي ُھئي پر ُان کي اوج تائين شاھه لطيف پھچايو. ماضي ۾ 

تحريُكن جي شكل ھِن دور وانگر نه ُھئي، جو جلسا جُلوس كڍجن، بينر لڳائجن ۽ كا 

تنظيم ٺاھجي. ُسڄاڻ شخصيتون پنھنجي قول ۽ فعل وسيلي مزاحمت كنديون ُھيون. 

عام ماڻھو سندن پوئواري كري كاميابي ماڻيندا ُھئا. شاھه صاحب سنڌي ٻولي کي 

ترقي وٺرائڻ ال سڀ کان اڳ ۾ پاڻ شاعري شروع كئي. ُاھا شاعري به عام ماڻھو جي 

 لھجي واري ٻولي ۾ شروع كيائين ۽ پو نعرو ھنيائين:

ــــالم ــــو ُغ ــــو ت ــــارســــي ســــکــــيــــو، گــــول  جــــي ف

 جو َٻـڌو ٻـن ڳـالـھـيـيـن، سـو كـيـئـن چـائـي ڄـاُم؟

ـــکـــيـــو تـــان طـــعـــام ـــري، ُب ـــيـــو تـــان آب گـــُھ  ُاڃ

 اي عــاَمــِن ســنــدو عــام، خــاصــن مــنــجــھـان نــه ٿــيــو.

 (ُسر آسا)

جيكو سنڌي ڇڎي فارسي سکيو، ُاھو ُغالمن جو ُغالم بڻجي ٿو وڃي. مطلب ته 

ُغالمي جي بد تر درجي تي پھچي ٿو وڃي. جيكو كنھن به ھك ڳالھه تي نه ٿو بيھي، ٻه 

موقف رکي ٿو سو ُمنافق آھي. اھو كو چڱو ُمڑس يا معتبر ٿورئي چئبو! ڳالھه سڌي 

آھي ته ُاڃاري کي پاڻي ۽ ُبکاري کي ماني کپي.ُحكمرانن عوام کان نه رڳو ٻولي کسي 

آھي پر سندن جيئڻ ئي جنجال كري ڇڎيو آھي. سندن وسيال ڦري ڇڎيا آھن. اھي 

معامال كي ڍكيل نه آھن پر عام آھن. چڱن ڀلن جي اكثريت نه ُرڳو ماٺ آھي ُاٹلندو 

حاكمن سان ھا ۾ ھا به مالئي ٿي پر اڃان كي آھيِن جيكي ظلم خالف آواز ُاٿارن ٿا. 

 عام ماڻھو جي ٻولي ۽ ٻين حقن ال ُاٿي بيٺا آھن.
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ُدنيا ڏٺو ته شاھه سائين جي سنڌي ٻولي کي زندھه رکڻ واري تحريك كامياب  

ٿي ۽ اڄ جي دور ۾ سنڌي ٻولي کي ترقي ڏيارڻ ۽ اڳتي وڌائڻ ال شاھه سائين ئي اسان 

جو مددگار آھي. نه رڳو سنڌي ٻولي بلِكه سنڌ جي عظيم شخصيتن ۾ شاھه لطيف جو 

 نالو سڀني کان مٿانھون آھي.

مجُموعي طور تي شاھه سائين جي كالم ۾ ڀون شامل آھي پر خُصوصي طور 

سندس رسالي جي ٻن ُسرن ُسر سارنگ ۽ مارئي ۾ ُڀون کي ُكجھه سرس ڳايو ويو 

 آھي. ھتي انھن ُسرن جو ُمختصر ذكر كري ھك ٻه مثال ڏجن ٿا.

مارئي ھك عام ڳوٺاڻي ڇوكري ُھئي؛ جنھن کي وقت جو بادشاھه ُعمر ُسومرو 

كرڻ ال زور ڀري ٿو. مارئي سڀ اللچون ُٺكرائي ۽ ڏاڍ سھي  اغوا كري مٿس شادي

ملير  .انكار كري ٿي. ان انكار کي شاھه لطيف ُحب الوطني جو ويس پارايو آھي

سندس ڀون جو حصو آھي ۽ مارئي سندس ڀون جي نياڻي آھي. ان ُسر ۾ شاھه لطيف 

 پنھنجي ڀون کي ملير جو نالو ڏئي، پنھنجو ڏيھه يا ُملك نروار كري ٿو:

ـــلـــيـــر ـــك م ـــو ُمـــل ـــنـــج ـــنـــھ  ُم

ــــان؟ ــــئــــن گــــذاري ــــن ۾ آ كــــي  كــــوٹ

ُھو ان ُسر ۾ ڏيھه جي ُحكمرانن ال پيمانا به طئه كري ٿو. عوام ال كھڑو حاكم 

ان بابت به سمجھائي ٿو. ُعمر ھك حاكم ھو، ُان پنھنجي راڄ جي  ،ُسٺو ۽ خراب آھي

 نياڻي کي اغوا كري جيكو ُكڌو عمل كيو ُان ال چئي ٿو:

ـــَر  ـــيـــا، جـــنـــيـــن ســـنـــدي ِڌي ـــوڙائـــو ٿ ـــھـــه ســـي ل  ُج

 مـــاروئـــڑا فـــقـــيـــر، كـــنـــھـــن در ڏيـــنـــدا دانـــھـــڑي؟

 (ُسر مارئي)

ُحكمران عوام جا ڇپر ڇان ٿيندا آھن. اھي ئي جيكڎھن ظالم، بي انصاف، 

ڦورو ۽ ڌاڙيل ٿين ته عوام كنھن کي دانھن ڏئي؟ تنھن كري ُحكمران اھڑو ُھجي، 

جيكو انصاف پسند ُھجي. عوام کي ُڦرڻ بدران سھولتون ڏئي. گھٹ ۾ گھٹ غريب 

ماڻھن تان ٹيكس معاف ُھجي. عوام اجاين پابندين کان آجو ُھجي. سندن وسيال ۽ 

 َكتب آنديون وڃن. عام ماڻھو ُسک ۽ سالمتي نه پر سندن ال سھولتون كنھن ٻئي ال

۾ ُھجي. عوام جي خوشحالي ۾ كنھن به ڏائڻ جي نظر نه ُھجي. شاھه صاحب اھو سڄو 

 پيمانو يا معيار پنھنجي ھيٺئين بيت ۾ ڏنو آھي:

 نـــه كــــا جــــھــــل نــــه پــــل، نــــه كــــو رائــــر ڏيــــھــــه ۾

 آڻـــــئـــــو ِوجـــــھـــــن آھـــــريـــــن، روڙئـــــو َرتـــــا ُگـــــل

 مـــــارو پـــــاڻ َاُمـــــَل، مـــــلـــــيـــــروِن َمـــــركـــــڻـــــون

 (ُسر مارئي)
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شاھه لطيف جو سڄو ُسر سارنگ سندس ُڀون جي موسمن، ُمندن جي اثرن، 

) ۽ خوشحالي جي آسن ۽ ُاميدن تي َٻڌل آھي. سنڌو Survivalماروئڑن جي گذر سفر (

درياھه ُھوندي به سنڌ جي خوشحالي برسات سان سلھاڙيل ُھئي ۽ آھي. درياھه تي 

انگريزن جي دور ۾ ٺاھيل نھري نظام کان اڳ ۾ ته اسان کي مينھن جي وڌيك ضرورت 

ُھئي، ڇاكاڻ ته درياھي وھكرا پنھنجي مرضي سان ايندا ۽ ويندا ُھئا. وھكرن جي 

مرضي ُھئي ته كھڑي پاسي کي ٻوڙن يا ُسكائن ٿا. اھڑي ُصورت حال ۾ برسات وڏي 

غنيمت ُھئي ۽ آھي. سڄو ُسر سارنگ ھن ڌرتي تي وسندڙ مينھن، كارن ككرن جي 

وسڻ جي انتظار، وسكاري کان پو ڦٹندڙ ُٻوٹن ۽ فصلن جي اوسيئڑي ۽ محبتن جي 

 ميلن جي منظر نگاري كري ٿو.

شاھه سائين جو ُھون ته سُمورو كالم مشُھور آھي پر سندس ُسر سارنگ ۾ 

شامل ھكڑو شعر اھڑو آھي جنھن کيس سڄي ُدنيا ۾ وڏي مڃتا ڏياري آھي. سندس 

اھو ھكڑو شعر لکين ماڻھن کي ياد آھي. ان جو ترجمو ُدنيا جي كيترين ئي ٻولين ۾ 

ٿي ُچكو آھي. اسان مان گھڻا جڎھن تقرير كندا آھن ته اھو شعر ضرور پڑھندا آھن. ھر 

طبقي جا ماڻھو ان شعر کي پسند كندا آھن. ان شعر جي مقُبوليت جا ُمختلف سبب آھن. 

ھكڑو سبب سڄي عاَلم ال خوشحالي جي ُدعا گھرڻ آھي جڎھن ته ُمنھنجي نظر ۾ 

سان سڎڻ آھي. ڀٹائي پنھنجي  ”سنڌ“وڏي ۾ وڏو كارڻ ھِن ُڀون کي پنھنجي اصل نالي 

اصل ُڀون بابت ڇا سوچيندو، لوچيندو ھو ۽ كھڑي آس رکندو ھو؟ ان جو سڄو نچوڙ 

 ھن بيت ۾ ڏنو اٿائين:

 ســائــيــنــم ســدائــيــن، كــريــن مــٿــي ســنــڌ ُســكــار

ـــَم ســـڀ آبـــاد كـــريـــن  دوســـت مـــٺـــا دلـــدار، عـــاَل

 (ُسر سارنگ)

ان بيت مان شاھه سائين جي سنڌ سان محبت ۽ سڄي ُدنيا ال نيك خواھشن جو 

سنڌ سان گڎ سڄي ُدنيا جي خوشحالي چاھي ٿو.  پهريان سنڌ ۽ پو اظھار ٿئي ٿو. ُھو

 عاَلمي ڀالئي کي ُملكي ڀالئي سان سلھاڙي ٿو.

لطيف پنھنجي ُڀون سان پيار ۽ پاٻوھه جو ذكر كيترن ئي بيتن ۾ كيو آھي. ُھو  

  ُڀون سان كيترائي رشتا جوڙي ٿو. ُرڳو ان كري محبت نه ٿو كري ته ھي ھن ڌرتي

 سندس ۽ سندس پيارن جي ڌرتي آھي.  

ھي ڌرتي ُمنھنجن ابن ڏاڏن جي به ڌرتي آھي. ان ۾    ؛ ُھو ھك ٻي دعوا به كري ٿو ته 

ُمنھنجا سڄڻ به دفن ٿيل آھن؛ جنھن كري ھِن ڀون جو ماُن ۽ مرتبو وڌي وڃي ٿو. تنھن  

كري جيكي گھڑيون به مان جيئرو آھيان، ُاھي َسجايون كرڻيون آھن. ھِن ڌرتي ۽  

 ڌرتي جي ماڻھن ال كم كرڻو آھي. فرمائي ٿو: 
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 جــا ُڀــون پــيــريــن ُمــون، ســا ُڀــون مــٿــي ســڄــڻــيــن

 ِڌڱ لــــــــٹــــــــبــــــــا ُڌوڙ ۾، ُاڀــــــــي ڏٺــــــــاُســــــــون

ــي. ــيــف چــئ ــط ــوچ ل ــي ُڏون، ُاٿــي ل ــئ ــڑي ــھــن م ــن  ڏي

 (ُسر ُمومل راڻو)

وڏا وڏا فني خان پيدا ٿيا؛ ظالم، جابر، ڦورو ۽ ڌاڙيل پيدا ٿيا پر نيٺ ُانھن کي مات 

ُاھي ئي ياد كيا وڃن  مرڻ کان پو کين كو سڃاڻي ۽ ليکي به كونه ٿو.جڎهن ته؛آئي. 

ٿا، جن ٻين جي ڀلي ال سوچيو ۽ لوچيو. تنھن كري پنھنجي ُمختصر زندگي ۾ ٻين 

 سان ڀالئي كري وڃو. وقت گھٹ ۽ ُمقابلو سخت آھي.

لطيف سركار جي سُموري زندگي جو اڀياس كنداسين ته ھن جو شروعاتي 

حصو مجازي عشق ۾ گذريو پر جيئن جيئن سندس ساڃاھه وڌندي وئي ۽ ُڀون جي ڀيل ۽ 

اھنجن کان واقفيت ٿيندي وئي ته ُھن جو ھر پل پنھنجن ماروئڑن کي ُسجاڳ كرڻ، 

جاکوڙڻ ۽ سنڌ جي خوشحالي جي آس ۾ گذريو. سنڌ جي خوشحالي جا خواب ۽ 

پنھنجن سانگين جا ُسور ۽ يادون وٹس نه رڳو حياتي جي آخري دم تائين موُجود ُھيون 

 پر قبر ۾ به گڎ ويون.

اڄ به اسان سُمورن سنڌين جو سرواڻ ڀٹائي آھي. ُھن جو كالم اسان جي ھر موڙ 

تي رھبري كري ٿو. ھن جو سڄو كالم سڄڻ ۽ ساڻيھه ال آھي. ھن وٽ سڄڻ ۽ ساڻيھه 

 کان غافل ٿيڻ وڏي ۾ وڏو ڏوھه آھي. ُھو فرمائي ٿو:

ـــيـــھـــه، كـــنـــھـــن اڻـــاســـي وســـري  ســـڄـــڻ ۽ ســـاڻ

 ن جــــن وســــاريــــوطحــــيــــف تــــنــــي کــــي ھــــو، و

 اھو ئي سبب آھي ته پاڻ فرمايائين ته:

ـــي ـــٺ ـــه وي ـــري، ورچـــي ن ـــئ ـــي ـــي ج ـــئ ـــان ُھ  جـــان ج

 وڃــي ڀــون پــيــٺــي، ســاريــنــدي کــي ســڄــڻــيــن

 (ُسر ُسھڻي) 

ھن ڀون سان محبت، پنھنجي ُڀون جي ماڻھن کي ُسجاڳ كرڻ، اجتماعي سوچ 

’ ڀٹائي ۽ ُڀون‘وڌائڻ ۽ وقت سان ُمقابلي كرڻ واري سوچ کي نظر ۾ رکي ُمون كتاب 

لکيو آھي. ان كتاب ۾ شاھه سائين جي ُچونڈ بيتن جي سمجھاڻي پنھنجي سوچ آھر 

لکي اٿم. ھِن موضوع کي وڌيك سمجھڻ ال اوھان کي ان كتاب کي پڑھڻ جي ُگذارش 

 كجي ٿي.

 

 

 

 شاهه عبداللطيف ڀـٹــائــي وٽ ڌرتي جو تصور 



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 33  

 مددي كتاب:
 ع2011ادبي تنقيد : فن ۽ تاريخ ، ڊاكٹر فهميده حسين ، روشني پبيلكيشن ، كنڈيارو،  .1
 ع2013شاھه جو رسالو، عثمان علي انصاري، ثقافت کاتو، حُكومت سنڌ، ٻيو ڇاپو،  .2
الف بي وار شاھه جو رسالو ۽ رسالي جي ڏسڻي، مرتب: عبدالغفار گوھر دائود پوٹو، سنڌيكا  .3

 ع2001اكيڈمي كراچي، 

 ع1995شاھه لطيف جي شاعري، تنوير عباسي، روشني پبليكيشن كنڈيارو،  .4
5. www.newworldencyclopedia.org/entry/longinus 

 شاهه عبداللطيف ڀـٹــائــي وٽ ڌرتي جو تصور 



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 34  

 ا��� ��ح����ئر 

 

 

و�ـ�ـ� ����ــ��ــئـ� �� ڊرا�� �� ���ي �����: 

 �� ا��ئس

A STUDY OF SINDHI TRANSLATION OF  

DRAMAS OF WILLIAM SHAKESPEARE  
 

Abstract 
William Shakespeare (1564–1616) was great English poet, playwright 

and actor, widely regarded as both the greatest writer in the English 

language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called 

England's national poet". His extant works, including collaborations, 

consist of approximately sonnets,two long poems, and a few other 

verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into 

every major and are performed more often than those of any other 

playwright. He is called writer of every age because he has left his 

influence on every literary language in every age and movement. 

As soon as Sindhi people learnt English, they began to read world 

literature through English language. Likewise, Shakespeare also became 

favorite writer among Sindhi writers and elites. First ever Dramatic 

Society was established at Sindh Arts College (later D.J College) in 1894 

but Bombay Dramatic Companies were coming to Sindh to play stage 

dramas since 1877. From 19th century to onwards Shakespearean 

influence is evident on Sindhi literature, writers like Mirza Qaleech Baig, 

Jethmal Pursram, Bherumal Maharchand, Usman Ansari and many 

others translated plays of Shakespeare. But Mirza Qaleech Baig is known 

as “Shakespeare of Sindhi Literature”, as he translated number dramas 

into Sindhi but his way of translation was different. He transliterated / 

adapted them into Sindhi atmosphere with Sindhi characters. Mirza 

Qaleech Baig had already written 465 books in Sindhi but his work on 

Shakespeare is prominent, which also paved way for new learners in the 

filed of drama.  

After independence, some more plays have been translated into 

Sindhi, which prove that impact of Shakespearean Drama on Sindhi, 

which was started from 19th Century, is still continuing in 21st century. 
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This article is an attempt to highlight impact of Shakespeare Drama on 

Sindhi Literature through translations and imitating his way of writing 

dialogue, depicting society and following dramatic unities in proper 

manner.  
وليم شيكسپيئر نه صرف انگريزي زبان ۾، پر سڄي دنيا جي ادب ۾ اوچو مقام 

گذريل هك صدي کان دنيا جون مشهور هستيون هك نئين رخ  ۾سندس باري رکي ٿو، 

کان تحقيق كري رهيون آهن. كيترن ئي مهان اديبن، ماهرن ۽ دانشورن شيكسپيئر 

شك ظاهر كيو آهي. اهڑن محققن ۾ سگمنڈ ۾ جي هستي جي اصليت جي باري 

ئڈ، چالز ڊكنز ۽ مارڪ ٹوين جهڑا مشهور ماڻهو به شامل آهن. كن جو خيال آهي ته افرو

شيكسپيئر هئو ئي كونه ۽ كن جو خيال آهي ته اهي ڊراما ان دور جي كن ٻين ڊراما 

نگارن جا لکيل آهن، جن ۾ هك كرسٹوفر مارلو به شامل هو. بهرحال، شيكسپيئر جي 

نالي تي سڄي دنيا جا سوين ادارا كم كري رهيا آهن، جن ۾ هزارين ماڻهو نوكريون 

كري رهيا آهن،جنهن جو مطلب اهو ٿيوته شيكسپيئر هزارن ماڻهن جي روزگار جو 

سبب بڻيل آهي. شيكسپيئر جي فن، فكر ۽ حياتي تي هزارين كتاب دنيا جي مختلف 

ٻولين ۾ لکيل آهن. شيكسپيئر جا ڊراما دنيا جي اكثر ٻولين ۾ شايع ٿي چكا آهن، 

 جيكو خود هك ادبي ركارڊ آهي.

ع ۾ اسٹارٽ فورڊ ايوان ۾ پيدا ٿيو. وليم 1564اپريل  23وليم شيكسپيئر “

شيكسپيئر جي ننڍ پڻ جي باري ۾ كا گهڻي خبر نه ٿي پوي. اهو به هك راز آهي ته هن 

كيتري تعليم حاصل كئي هئي، كهڑين حالتن ۾ هو لنڈن پهتو ۽ اسٹيج جي پهريائين 

) 1”.(نوكري پو اداكاري شروع كيائين. انهن سڀني ال روايتون ٻڌايون ويون آهن

شيكسپيئر شاعر هو، پر شاعر کان وڌيك ناٹك نويس هو. هن ڏٺو ته رڳو عالماڻا يا “

شاعراڻا ناٹك ماڻهن کي كشش نه كندا، کيس اها به خبر هئي، ته جن ناٹكن ۾ هو پاڻ 

بهرو وٺندو هو، سي سڀئي گهڻو كري ردي ۽ كنهن نه كم جا هوندا هئا. سو هو كا 

نئين شي جوڙڻ تي سوچڻ لڳو. نيٺ ناٹك لکڻ جو ارادو كيائين. هن پراڻن ناولن، 

تاريخن، ڏند كٿائن ۽ لوڪ كهاڻين مان پنهنجن ناٹكن ال آکاڻيون کنيون. انهن 

آکاڻين کي نئين صورت ڏيئي، منجهن نوان ويس ۽ واڌارا آڻي ۽ ڇنڈڇاڻ كري نئين 

 Loves Labourنموني ۽ نئين سوچ جا ناٹك لکيا. جڎهن هن پنهنجو پهريون مکه ناٹك (

Lost ته سڄا سارا ويهه ورهيه هو ناٹك لکيو، تڎهن هن جي ڄمار ستاويهه ورهيه هئي، پو (

 )2”.(۽ نظم لکندو رهيو

وليم شيكسپيئر کي ڊرامي لکڻ جي قدرتي ڏات مليل هئي. هن جي هٿن ۾ 

جي باري ۾  Richard-IIالميه، رومانوي ۽ تاريخي ڊراما پروان چڑهيا. سندس ڊرامي 

نه رڳو انگلنڈ جي پندرهين  Richard II شيكسپيئر جو“ولي رام ولڀ لکيو آهي ته: 
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صدي جي زندگي جو هك ٹكرو آهي، جنهن ۾ انگلنڈ جي رسم و رواج جو اولڑو 

آهي ۽ انهي زماني جي حاضرين ال لکيو ويو هو، بلك انهي کان قطع نظر اهو ناٹك، 

دٻا ۾ آيل كردار ۽ كردارن جي خواهشن جو اڀياس آهي، جيكي انسان جو بنياد آهن، 

 ڀل کڻي اهو كهڑي به دور يا كلچر سان واسطو ڇو نه رکندو هجي. شاهنامو به اهڑي پو

 طرح هك جيئرو جا ڳندو شاهكار آهي، جو اڄ به اوڀر توڙي اولهه جي پڑهندڙن جي ال

دلچسپي جو سبب آهي. انهي جو كارڻ نه ان جي تاريخي واقعن جون پيچيدگيون ۽ نه 

ئي ايراني كلچر جي تفصيلي ۽ وسيع بياني آهي.بلك فردوسي جو شاعراڻو كمال 

”.آهي ، جنهن رستم سهراب ۽ ٻين سورمن کي اسان ال اڄ به زندگي ۽ معنٰي بخشي آهي

وينس ۽ “گهٹ ۾ گهٹ ستٹيهه ناٹك ۽ بيشمار نظم لکيا، جن ۾ وليم شيكسپيئر )  3(

) گهڻو The Rape of Lucree” (ريپ آف ُلكريئسيا“) ۽ Venice and Adonis” (ايڈونس

 .ڊراما لکيا 37سانيٹ به لکيائين..هن  154انهن کان عالوه مشهور آهن، 

هين  23شيكسپيئر پنهنجا پويان ڏينهن پنهنجي اباڻي ڳوٺ وڃي گذاريا هئا. هُو 

ع تي ٻاونجاهه ورهين جي ڄمار ۾ وفات كري ويو. کيس سندس ڳوٺ واري 1616اپريل 

ديول ۾ پوريو ويو. سندس قبر تي نظم ۾ هك دلچسپ كتبو لکيل آهي، جنهن ۾ چيل 

فوتي جي آرام ۾ رخنو وجهڻ واري کي ڌڻي كندو ته كڎهن به سک نصيب “آهي ته: 

انگلنڈ جي هك عالم ۽ اديب ڊاكٹر جانسن، هن بابت هي لفظ لکيا ته: ”  كين ٿيندو!

جيكڎهن هك پاسي برطانيا جي سڄي سلطنت رکي وڃي ۽ ٻئي پاسي شيكسپيئر، ۽ “

پو مون کان پڇيو وڃي، ته تون ٻنهي مان كنهن کي پنهنجو كرڻ ٿو چاهين، ته آ هوند 

 )4”.(شيكسپيئر تي هٿ رکان!

اڻويهين صدي جي آخر ۾، سنڌ ۾ كي ناٹك منڈليون قائم ٿيون، جيكي 

مختلف ناٹك پيش كنديون هيون. ان سلسلي ۾ پروفيسر منگهارام ملكاڻي لکي ٿو ته: 

۽ مڑني منڈلين جا مکيه ناٹك هوندا هئا: ”  وكٹوريا ٿئٹريكل كمپني“ٹين كمپني “

، وغيره، جي سڀ شيكسپيئر جي ناٹكن تان ”بزم فاني“، ”  خون ناحق“، ”سفيدخون“

ورتل هئا، ۽ ان وقت جي مشهور اردو ناٹك نويس مرحوم آغا حشر كاشميري جا لکيل 

 )5”.(هئا

سنڌي ڊرامي تي وليم شيكسپيئر جي ڊرامن جو وڏو اثر اڻويهين صدي کان 

شروع ٿيو. جنهن زماني ۾ سنڌي ڊرامن جو رواج پيو تڎهن سنڌي اديبن شيكسپيئر جي 

ڊرامن کي وڏي پيماني تي ترجمو كرڻ شروع كيو. انهن ۾ نوان نوان تجربا كيا. 

كيترن ئي سنڌي ليکكن سندس ساڳن ساڳن ڊرامن جو مختلف نموني ترجمو كيو. 

سنڌي ناٹكن جي ٻئي دور کي شيكسپيئر جي ڊرامن جو دور “اي جي اتم لکي ٿو ته؛ 

سال هليو. شيكسپيئر جا ناٹك اڳئين دور جي  22چوڻ ئي ٺيك ٿيندو. هي دور 
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كرامتي ۽ ڌرمي واقعن جي ڀيٹ ۾ كردار نگاري وارا ناٹك هئا. انهن ۾ سماجك 

مسئلن ۽ قدرن جي كشمكش ڏيکاريل هئي. پر ٻنهي دورن جي ڌارا رومانيت واري 

هئي، جنهن ۾ حقيقي زندگي بدران كلپنا ۽ جذبات تي زور ڏنل هو. انهن ناٹكن جون 

شيكسپيئر )  6”.(اكثر كهاڻيون ديوتائن، راجائن، پرين، شهزادن ۽ نوجوانن بابت هيون

جي ڊرامن جي ترجمن سان سنڌي ڊرامو ڌرمي ۽ فلسفي ڊرامن مان به آزاد ٿيو. ان سلسلي 

شيكسپيئر زندگي جي ان نموني فلسفي “۾ پروفيسر منگهارام ملكاڻي لکي ٿو ته: 

جي برخالف هو ته انسان تقدير جو ٻڌو ٻانهو آهي ۽ سندس كا به كوشش نرڙ جي 

لکڻي کي ميٹي نه ٿي سگهي. شيكسپيئر هڑئي ناٹك هن نئين اصول تي ٻڌا ته انسان 

جي قسمت سندس سيرت ۾ سمايل آهي ۽ هو پنهنجن كرتوتن جي بركت سان گهڻي 

قدر پنهنجي قسمت بڻائي سگهي ٿو. توڻي كن حالتن ۾ سيرت مٿان تقدير غالب پئجيو 

 )7”.(وڃي ۽ آخر نتيجو مقدر جي وس ٿيو پوي

شيكسپيئر جي ڊرامن جا جن اديبن سنڌي ۾ ترجما كيا، انهن ۾ مرزا قليچ  

بيگ سر فهرست آهي، هن کي سنڌي ڊرامي جو شيكسپيئر به چيو ويندو آهي. ٻين ۾ 

ڄيٺمل پرسرام، ڀيرومل مهرچند، نانكرام ميرچنداڻي، ديوان ٺاكرداس، ڀاڳسنگ 

آڏواڻي، منگهارام ملكاڻي، عثمان علي انصاري، لطف ا بدوي، حبيب ا مرزا، 

تيرٿ بسنت ۽ ٻيا شامل آهن. شيكسپيئر جو شايد ئي كو اهڑو ڊرامو هجي، جنهن جو 

سنڌي ۾ ترجمو نه كيو ويو هجي. مرزا صاحب، جيكي ڊراما سنڌي ۾ ترجمو كيا، 

انهن جا كردار ۽ ماحول ئي تبديل كري سنڌي ۾ آندو. كي ڊراما پنهنجي اصليت 

وڃائي ويٺا ۽ كي ڄڻ اصلوكا سنڌي ٿي پيا آهن. كن مترجمن انهن کي اصلي روپ ۾ 

 ترجمو كيو آهي. هتي اسان كجهه ترجمو ٿيل ڊرامن جو جائزو ڏيون ٿا: 

 

)1 ������ () :Hamlet( 

هي ڊرامو زندگي جي فلسفي، انساني كردار، انساني چاالكين ۽ حماقتن جي 

هيمليٹ پيشكش جي لحاظ کان شيكسپيئر جي مڑني ڊرامن ۾ وڏي اهميت رکي ٿو. 

۾ ٿئي ٿو. ”  ٹريجڈيز آف ورلڈ لٹريچر“شيكسپيئر جو طويل ڊرامو جنهن جو شمار 

سنڈريال کان پو ٻئي نمبر تي هن ڊرامي تي فلمون ٺهيون. هيمليٹ جو روح اڄ به كرون 

بورگ جي ايوانن ۾ گهمندو رهي ٿو. گرمين جي مند ۾ قلعي ۾ واقع اوپن ايئر اسٹيج 

تي هي ڊرامو پيش كيو ويندو آهي .هن ڊرامي جي كهاڻي كجهه هن ريت آهي ته 

ڊينمارڪ جي بادشاهه هيمليٹ کي سندس ڀا كالڊيس قتل كرائي نه رڳو تخت تاج تي 

قبضو كري ٿو پر سندس راڻي سان شادي كري ٿو. بادشاهه جو پٹ شهزادو هيمليٹ 

شهر ڇڎي هليو وڃي ٿو. سندس وفادار دوست هورشيو جي مالقات هن محل ۾ بادشاهه 
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هيمليٹ جي ڀوت سان ٿئي ٿي، جيكو سمورو احوال هورشيو سان كري ٿو. هورٿيو 

شهزادي هيمليٹ جي مالقات ڀوت سان كرائي ٿو ۽ پو ٹئي گڎجي، كالڊيسي کان 

 بدلو وٺن ٿا. هن ڊرامي جا سنڌي ۾ كيترائي ترجما ٿيا آهن.

 

 (مرزا قليچ بيگ)���ادو ب��ام 

جو  Hamletمرزا قليچ بيگ هي ڊرامو وليم شيكسپيئر جي مشهور ڊرامي 

شهزادو “ترجمو كيو. مرزا صاحب هن ڊرامي کي سنڌي ماحول ۽ مسلم زندگي ۾ 

ع ۾ ترجمو كيو. هن ڊرامي جي مركزي كردار ۾ بيحد 1914جي عنوان سان ”  بهرام

سوچڻ ٻڎتر ۽ عمل نه كرڻ جي عادت كري خونخوار نتيجا ڏيکاريا ويا آهن. هي ڊرامو 

بادشاهن جي روايتي دشمني، قتل ۽ تخت جي قبضي سان شروع ٿئي ٿو ۽ خون جي بدلي 

تي كهاڻي ٻڌل آهي. ڊرامي جي آکاڻي مقتول بادشاهه جي روح جو روز رات جي وقت 

نمودار ٿيڻ سان اڳتي وڌي ٿي. مرحوم بادشاهه جو روح پنهنجي پٹ يعني شهزادي بهرام 

 کي موت جو راز ٻڌائي ٿو ۽ كهڑي نموني کيس زهر ڏئي ماريو ويو آهي. 

شهزادو بهرام جيكو پنهنجي والد جي موت جي صدمي سبب بي حال ۽ پاڻ 

اكيلو محسوس كري رهيو هو، ڇو جو سندس چاچي فتح شاهه تخت تي ناجائز قبضو 

كيو هو ۽ سندس والده راڻي قمر النسا فتح شاهه سان شادي كري ڇڎي هئي. اهو ئي 

 سبب آهي جو هو عورت ذات کي بي وفا سمجهي ٿو، ان سلسلي ۾ شيكيسپيئر چيو هو ته: 

Frailty thy name is woman 

هو دنيا جي ان دوکي بازي تي اڃان حيران ۽ پريشان ئي هو ته؛ چاچي جي هٿان 

پي جي موت جي حقيقتن کيس برداشت کان ٻاهر كري ڇڎيو هو. هو بدلي جي آڳ ۾ 

جلندو رهيو ۽ چرئي هجڻ جو روپ ڌاري بدلي وٺڻ ال منصوبا ٺاهڻ لڳو. پر سندس 

ٿيڻ گهرجي يا “طبيعت ۾ ارادي جي غير پختگي جي كري بدلي وٺڻ ۾ دير ٿي ويئي. 

جي وچ ۾ هو اهڑي طرح ڦاسي ويو جو حالتون سندس قابو مان نكري ”  نه ٿيڻ گهرجي

ويون. نتيجي طور پنهنجي جان جي بازي تي کيس بدلو وٺڻو پيو. شهزادو بهرام ان 

 جنگ ۾ آخر پاڻ به مارجي ويو. 

ترجمي جي لحاظ کان هي ڊرامو مرزا قليچ بيگ جو بهترين ڊرامو آهي. هن 

ترجمي ۾ مرزا صاحب اصلي انگريزي بادشاهي ماحول کي سنڌي ويس پهرايو آهي. 

اصلي انگريزي شعرن جي جا تي سنڌي شعر استعمال كيا اٿس، جنهن سان ترجمي ۾ 

اڃان به خوبصورتي اچي ويئي آهي. وڻندڙ ۽ آسان ٻولي، ٺهكندڙ پهاكا ڊرامي جي 

 حسن کي اڃان به وڌائين ٿا. 
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 )ديوان ٺاكرداس ناگراڻي (���ئ ����

ديوان ٺاكرداس ناگراڻيجو تعلق شكارپور سان هو. هن صاحب جي كوشش 

وجود ۾ آئي ”  ڌرم اپكار ايميچوئر ڊراميٹك سوسائٹي“ع ۾شكارپور ۾ 1897سان سنه 

ع ۾ 1914هئي، جنهن ال پاڻ به كيترائي ڊراما لکيا. هو پيشي جي لحاظ کان جج هو. هن 

تريا “ناٹك لکيو، جيكو شيكسپيئر جي هيمليٹ جو ترجمو آهي. ”  تريا چلتر“

ترجمو اصل کان به ڏکيو هو، جنهن جي كري مرزا قليچ بيگ جي ترجمي شهزادي ”چلتر

بهرام جيتري شهرت حاصل كري نه سگهيو. هي ڊرامو بادشاهن جي روايتي دشمني، 

ع 1914“قتل ۽ تخت جي قبضي سان شروع ٿئي ٿو ۽ خون جي بدلي تي كهاڻي ٻڌل آهي. 

طرفان ”  ڌرم اپكار ايميچوئر ڊرميٹك سوسائٹي’ “تريا چلتر‘ڌاري ديوان ٺاكرداس جو 

كري ڏيکاريو ويو. تيجڀانداس مذاقي مرد جو پارٽ كيو هو ۽ مذاقي عورت مهراج 

 )8”.(پهالجرا كيو

 

 (ڄيٺمل پرسرام)�ئ���� 

ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي مشهور شاعر، كهاڻيكار، صحافي، مترجم، مؤرخ، 

قومي كاركن ۽ ٿيسافسٹ هو. سندس ادب ۾ گهرائي ۽ مطالعي جو عكس جا بجا 

جو ترجمو  Hamletموجود آهي. ڄيٺمل پرسرام شيكسپيئر جي مشهور ڊرامي 

، ”هئمليٹ“ع ۾ كيو. هن ڊرامي ال ڄيٺمل لکي ٿو ته 1923جي عنوان سان ”  هئمليٹ“

پڻس، ماڻس، چاچس ۽ سندس دوست وغيره، اهي سڀ اندر آهن. جيئن اصل مصنف 

۾ ٿو چوي ته؛ انسان وغيره جي اندر ۾ اهڑا ٻه ضدي راجا ويٺا لشكر ”  روميو جوليٹ“

هئملٹ “هكڑو راجا سڀ مت ۽ ٻيو راجا درمت ۽ انهن جا لشكر تيئن، هكڑو   –لڳائي 

جو پي، ٻيو سندس چاچو، ٻه ضدي راجا آهن. سندس مرحوم پي سڀ مست راجا آهن، 

 ،جو چاچس درمت جي چاپ كري ٿڎجي ويو آهي ۽ هن جي ٻاهر ڏسڻ ۾ سيلوان راڻي

ريهي ريبي، پو پنهنجو كيو آهي. اها راڻي آهي انسان جي ترشنا روپي دل، جنهن کي 

سڀ مت ڇكي ته چڱي ٿيو پوي، پر درمت ڇكيس ته بري ٿيو پوي. ٻنهي جو بيان 

هيمليٹ انهي ٹكر ۾ ٿو ڏئي، جتي چويس ٿو: ڏس، هن کي! كيڎانهن فرشتو، 

 )9.(”كيڎانهن ڀوت!

روح آهيان آ روح، تنهنجي پي “هن ڊرامي ۾ هك هنڌ بادشاهه جو روح چو ٿو ته: 

جو. كجهه وقت تائين اها سزا آهي مون کي ملي، رات جو رلڻ جي ۽ ڏينهن جو باهه جي 

بند ۾ سڑڻ جي، جيسين منهنجي جيوت جي ڏينهن جا كيل پليت گناهه وڃن سڑي ۽ صفا 

ٿي. پنهنجي قيد خاني جا ُڳجهه، مون کي منع آهي ٻڌائڻ جي، نه ته تو کي سڻايان ڳالهه 

اهڑي، جنهن جو اکر كو ذرو جي سڻين، ته جان ڏري وڃئي، جوان رت ڄمي وڃئي تارن 
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جيان، َكَر اکيون پنهنجن گولن مٿان نكري اچن. تنهن جا ڳتيل وار كر جدا ٿي پون. ۽ 

هر هك وار ائين کڑو ٿي بيهي، جيئن ڇركندڙ ساهي جا قلم، پر هن دوزخ جو احوال نه 

 )10”.(ٻڌائڻو آهي، رت ۽ ماس جي كنڌ کي
 

 (تيرٿ بسنت)������ 

تيرٿ بسنت، هند ۾ سنڌي ادب جو نالي وارو ليکك ٿي گذريو آهي، سندس 

جنم ميرن واري خيرپور ۾ٿيو هو. هن پڻ شيكسپيئر جي كن ڊرامن جا سنڌي ۾ 

ع ۾ هند ۾ شايع ٿيو. هن ترجمي ۾ اصلي 1980”  هيمليٹ“ترجما كيا. سندس ترجمو 

 ماڳن، مكانن ۽ نالن سان اصليت واري روپ ۾ ترجمو كيو ويو آهي.
 

 (وحيد الشاري)������ 

ع ۾ وحيد الشاري كيو آهي. هن ترجمي کي 2017هيمليٹ جو سنڌي ۾ ترجمو 

اصل نالن ۽ ماڳن مكانن سان پيش كيو ويو آهي. هن ڊرامي جي تعارف جي سلسلي ۾ 

هيمليٹ؛ ڊرامو ڊينمارڪ جي شهزادي جي كهاڻي آهي. هيمليٹ “مترجم لکيو آهي ته:

(مركزي كردار) ڊينمارڪ جي بادشاهه كيالڊيس جو ڀائٹو ۽ بادشاهه كالڊيس جي زال 

۽ راڻي گرٹريوڊ جو ُپٹ هو. جيكو واليت ۾ پڑهندو هو ۽ پي جي موت جي خبر ٻڌندي 

ئي ديس اچي وڃي ٿو ۽ پنهنجي پي جي موت جا سبب معلوم كرڻ ۾ لڳي وڃي ٿو. 

هيملٹ؛ کي شك ٿي پوندو آهي ته سندس پي کي كنهن ماريو آهي، پو پي جي موت 

جو بدلو وٺڻ ال آتو هوندو آهي. هيمليٹ؛ ڊرامو نهايت ئي اهم ۽ كارائتو آهي ۽ هن 

 )11”.(ڊرامي ۾ سڀ جا سڀ كرداَر نهايت ئي اهم آهن

وحيد الشاري سٺي نموني اصل كردارن ۽ ماڳن مكانن سان ترجمي ۾ نڀائڻ 

هيمليٹ جو مركزي “جي كوشش كئي آهي. هو هيمليٹ جي كردار بابت لکي ٿو ته:

كردار ڏاڍو اهم كردار ادا كندي نظر اچي ٿو ۽ هيمليٹ جو كردار هك بهادر ۽ صبر 

وارو نظر اچي ٿو. هيمليٹ جو كردار فلسفاڻو ۽ شاعراڻو آهي. هيمليٹ جي بهادري ۽ 

حساسيت ان مان نظر اچي ٿي ته؛ جڎهن هو پولونيس کي قتل كري ٿو. اوفيليا جي 

تدفين وقت جذباتي ٿي وڃي ٿو. هك جهاز کان ٻي جهاز ۾ ٹپو ڏئي ٿو ۽ تلوار بازي 

كرڻ وقت بهادري ڏيکارڻ. اهي ڊرامي جا حصا هيمليٹ جي بهادري ۽ حساسيت کي 

ظاهر كن ٿا. فقط هك ئي صدمو هن کي كمزور كري ڇڎي ٿو ۽ اهو صدمو سندس 

 )12”.(پي جو موت ۽ ما جي بي وفائي آهي

 

 )King Lear) ��� ��ئ�: (2(

ع ۾ پڌرو ٿيو. هن ڊرامي 1606  ، پهريو دفعو”كنگ ليئر“شيكسپيئر جو ڊرامو 
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جي اصل كهاڻي حضرت عيسى کان اٺ سؤ سال اڳ واري زماني جي بادشاهه ليئر جي 

 .زندگي جو تاريخي احوال آهي، جيكو شيكسپيئر كن تاريخي كتابن تان کنيو

بدنصيب بادشاهه شاهه وڏي عمر ۾ پهچڻ باوجود هك صحتمند زندگي گذاري ٿو. هو 

بنيادي طرح خوشامد پسند سوچ جو مالك آهي. هو پوڙهي ٿيڻ کان پو چاهي ٿو ته؛ 

پنهنجي حكومت پنهنجين ڌيئرن ۾ ورهائي ڇڎي. هو پنهنجو راڄ ڌيئرن ۾ اهڑي طرح 

ورهائڻ چاهي ٿو جيترو پيار سندس ڌيئر هن سان كن ٿيون. سندس سڀ ڌيئر هن جي 

سندس ننڍي ڌي شهزادي جيكا ٻين جي ڀيٹ ۾  مگربي انتها خوشامد كن ٿيون 

اهڑي طرح بادشاهه   خوبصورت ۽ ذهين آهي، اها روايتي خوشامد نه ٿي ڏيکاري.

پنهنجي ٻچاپڑين ڌيئرن جي خوشامد تي ُڀلجي پنهنجي سموري ملكيت سندن لوڀي 

مڑسن کي ڏئي ڇڎي ٿو پر ُهن اندر جي سچار۽ سچ چئي ڏيندڙ ننڍي ڌي کي كاري 

كوڏي به نه ڏني ۽ کيس فرانس جي بادشاهه سان شادي كرائي كڍي ڇڎي ٿو، جيكو 

نياڻي جي سندس اخالق ۽ كردار جي كري گهڻي عزت كري ٿو. سندس وڏيون 

ڌيئرون اهو فيصلو كنديون آهن ته هو والد کي واري واري سان هك مهينو پوري شان 

سان رهائينديون، مگر اڳتي هلي پي کي گهران كڍي ڇڎين ٿيون، جنهن تي بادشاهه 

کي ننڍي ڌي جي سچي محبت جو قدر ٿئي ٿو. آخر كار ننڍي ڌي جو مڑس سندس 

 جي ملك تي كاهه كري ٿو ۽ دغاباز ڌيئرن کان نجات ڏياري ٿو. سندس ننڍي ڌي پي

کيس سهارو ڏئي ٿي. هو پي جي خدمت كندي تكليفون سهي گذاري وڃي ٿي ۽ 

 .بادشاهه پڻ ُبري حالت ۾ مري وڃي ٿو

 

 �ئ�� ا���ئ 

مرزا قليچ بيگ جو شاهه ايليا ڊرامو اصل ۾ انگريزي ادب جي ڊرامانويس ۽ شاعر 

ع 1900جو ترجمو آهي. جيكو مرزا صاحب سال  (KING LEAR ) شيكسيئر جي ڊرامي

ع ۾ شايع ٿيو. 1959۾ ترجمو كيو هو. هن ڊرامي جو پهريون ڇاپو ادبي بورڊ طرفان سال 

هن ڊرامي ۾سيرت جي هيڻائي جي موضوع کي کنيو ويو آهي. هن ناٹك جو مضمون 

ڏکن ڏاکڑن سان ڀريل آهي. شاهه ايليا جي خوشامند پسند طبيعت سندس زوال جو سبب 

بڻجي ٿي. اهڑي درد ناڪ ناٹك کي مرزا صاحب سنڌي ماحول ۾ آڻي سندس نثر جي 

سونهن کي ٻيڻو كري ڇڎيو آهي. بدنصيب بادشاهه شاهه ايليا وڏي عمر ۾ پهچڻ 

باوجود هك صحتمند زندگي گذاري ٿو. هو چاهي ٿو ته پنهنجي حكومت پنهنجين 

ڌيئرن ۾ ورهائي ڇڎي. سندس سڀ ڌيئر هن ال وڏي محبت ڏيکارين ٿيون. سندس ننڍي 

 ڌي شهزادي صوفيا جيكا ٻين جي ڀيٹ ۾ خوبصورت ۽ ذهين آهي، اها روايتي خوشامد 

نه ٿي ڏيکاري. مثًال ائكٹ پهرين جي پردي پهرين ۾ صوفيا پنهنجي پي شاهه ايليا کي 
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  چوي ٿي ته:

منهنجي زبان، سڻڀي نه آهي ۽ مون کي خوشامد كرڻ جو هنر نه ٿو اچي، جو دل “

۾ هكڑي رکان ۽ وات سان ٻي چوان. اهڑي كوڙي زبان ۽ اهڑي طمع واري اک مون کي 

جيئن نه هجي تيئن چڱي. اگرچ ان كري مون کي دنيائي نقصان ۽ اوهان جي كاوڙ 

 )13”.(سهڻي پوي ٿي

 اهڑي طرح بادشاهه پنهنجي ٻچاپڑين ڌيئرن جي خوشامد تي ڀلجي پنهنجي

سموري ملكيت سندن لوڀي مڑسن کي ڏئي ڇڎي ٿو پر اندر جي سچار ۽ سچ چئي ڏيندڙ 

ڌي صوفيا کي نظر انداز كري ٿو. آخر كار صوفيه جو مڑس سندس پي جي ملك تي 

كاهه كري ٿو ۽ دغاباز ڌيئرن کان نجات ڏياري ٿو. سندس ننڍي ڌي صوفيه کيس 

سهارو ڏئي ٿي. هو پي جي خدمت كندي تكليفون سهي گذاري وڃي ٿي ۽ بادشاهه پڻ 

 )14”.(ُبري حالت ۾ مري وڃي ٿو

هي ڊرامو، شيسكپيئر جي بهترين ڊرامن ۾شمار كيو ويندو آهي. هن ڊرامي 

جو ترجمو مرزا قليچ اهڑو ته اکري پابندي وارو كيو آهي، جو كردارن ۽ شهرن جا ناال 

ڦيرائي مكاني رکيا آهن. بادشاهه جون دردناڪ زبانيون، چريائپ جي حالت ۽ وفادار 

ڌي جي الش واري منظر کي اصلوكو كري ڏيکاريو آهي. مرزا قليچ سليس ٻولي 

استعمال كري ان ناٹك ۾ اهڑيون خوبيون بيان كيون آهن، ڄڻ اهو اصلي معلوم ٿئي 

ٿو. كردار نگاري توڙي مكالمن جي لحاظ کان هي ناٹك سنڌي ادب ۾ اهم جڳهه 

واالري ٿو. مرزا صاحب جي ترجمي ۾ استعمال ٿيل ٻولي به عام فهم جي آهي جو ان 

ڳالهه جو گمان ئي نٿو ٿئي ته ترجمو آهي يا طبع زاد. شاهه ايليا ڊرامي ۾ جڳهه جڳهه تي 

صفحي  .شعرن، رباعين، گيتن کي اهڑي سهڻي نموني بيهاريو اٿس جو حيرت وٺيو وڃي

 :تي لکي ٿو 40نمبر 

ـــي، ـــاڻ ـــي ـــڑي ن ـــي هـــه ـــج ـــي ه  جـــنـــهـــن ک

 تــــنــــهــــن جــــي قســــمــــت آهــــي كــــاڻــــي،

ــــهــــتــــر ڇــــتــــي گــــيــــداڙي،  هــــن کــــان ب

 ٻـــنـــهـــي کـــي گـــڎي، هـــڻـــجـــي ُامــــاڙي،

ــــئــــي تــــن کــــي ڦــــاســــي،  يــــا تــــه ڏجــــي ن

ــــي! ــــاس ــــكــــو س ــــن مــــان ســــڀ ــــي ت ــــٹ  ُڇ

ڊرامي ۾ جڳهه جڳهه تي ٺيٺ سنڌي محاورن، اصطالحن، چوڻين، ۽ پهاكن کي 

تحرير جي زينت بنايو اٿس، جنهن سان هي ڊرامو بلكل سنڌي سماج جي نمائندگي ٿو 

 .كري
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  The Merchant of Venice) دي ����� آف و���� :3(

صدي جي واپار، وياج ۽ يهودي سوچ جي  16شيسكپيئر جو هي ڊرامو وليم 

ع دوران لکيو ويو. 1599کان  1596عكاسي كري ٿو.هك اندازي موجب هي ڊرامو 

جيتوڻيك هي هك رومانوي كاميڈي آهي، مگر ان ۾ زندگي جا سنجيندا مسئال پيش 

 كيا ويا آهن.

 

 (مرزا قليچ بيگ)���ئ د��ار 

جو ترجمو آهي، ”  Merchant of Venice“هي شيكسپيئر جي مشهور ناٹك  

ع ۾ ترجمو كيو ۽ ان ڊرامي کي سنڌ كاليج ڊراميٹك 1897جنهن کي مرزا قليچ سال 

سوسائٹي طرفان كاميابي سان اسٹيج تي پيش كيو ويو. هي ناٹك سيرت جي 

موضوع تي آهي. ناٹك ۾سنڌي ماحول کي پيش كيو ويو آهي ۽ كردار، مقصديت پڻ 

سنڌي ماحول جي جهلك کي ظاهر كن ٿا. هن ناٹك ۾سيرت جومسئلو اهو ڏيکارو ويو 

آهي ته وياج خور جي پيسي جي پوڄا سندس تباهي ٿي آڻي ۽ عاشق دلدار جي ادار دلي 

 کيس سياڻي ۽ بردبار معشوقه حسنا سان ميالپ ٿي كرائي. 

مرزا صاحب جي هن ناٹك جي باري ۾ پروفيسر منگهارام ملكاڻي لکي ٿو ته: 

قليچ بيگ هن ناٹك جو ڏيهي زندگي ۾ الٿو اهڑي ته كاريگري سان كيو هو جو بنهه “

اصلي پئي لڳو. هي ناٹك جڎهن پهريون ڀيرو اسٹيج تي آيو هو، تڎهن كيترن هندو 

وياج خور کي مرزا  Shylockبزرگن کي ڏاڍي ٹامڻي لڳي هئي انهي جو كارڻ هو ته 

 مان ڦيرائي هريداس مارواڙي بڻائي ڇڎيو هو ۽ كرستان واپاري صاحب يهودي

Antonio  ريت پيش كيو هئائين جو هو هندو رڳو کي الال منسک لعل بڻائي اهڑي

سان هئي ۽ هن جو اٿڻ ويهڻ  (Bassanio)نالي ۾ٿي لڳو، سندس دوستي مسلمان دلدار 

مسلمان سان ٿي ٿيو. انهي سمي جي كٹر هندن واري ڇوت ڇات منجهس هئي كانه. 

مسلم ميالپ جو ترقي پسند -اهڑي طرح سان مرزا صاحب هن رومانوي ناٹك مان هندو

 )15”. (مطلب كڍي ورتو ۽ يهودي، عيسائي نفاق وارو اصلوكو مطلب كڍي ڇڎيائين

 

 )The Romeo and Juliet) دي رو��� ا��� ����� : (4(

شيكسپيئر جي مشهور رومانوي ٹريجڈي آهي، جنهن تي روميو جوليئٹ وليم 

بيشمار ڊراما ۽ فلمون ٺهي چكيون آهن ۽ ان کان عالوه ان جي كهاڻي مان متاثر ٿي 

ٻيون كهاڻيون ۽ ناول به لکيا ويا آهن. هن ڊرامي جا مكالما به تمام گهڻو مشهور آهن. 

 هك هنڌ چنڈ ال لکيو اٿس ته:
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O Swear not by the moon, the inconstant moon 
That monthly changes in her circled Orb, 
Lest that thy love prove likewise variable. 

 
 (مرزا قليچ بيگ)���ار ۽ ���ئز 

جو  The Romeo and Julietمرزا صاحب شيكسپيئر جي رومانوي ڊرامي 

ع ۾ سنڌي صورت ۾ الٿو 1909جي نالي سان ”  گلزار۽گلناز“ترجمو وري نئين انداز ۾

كيو. اصل ڊرامي ۾ نوجوانن جوشيلن عاشقن جو دکدار انت ڏيکاريل آهي، پر ان ناٹك 

۾ ان جي موتمار پڄاڻي کي مرزا صاحب عام ماڻهن جي دلپسندي ال ڦيرائي، پريمن 

جو ميالپ كرايو هو، جنهن كري اٻهرن بي تحمل عاشقن کي سزاياب كرڻ جو ناٹكي 

مطلب دفع ٿي ويو. هن ڊرامي ۾ بهترين نظارا ۽ عاشقن جون آهون شامل آهن. هن ڊرامي 

منجهس جيكي ُکال يا عشق بازي جا چهچٹا ۽ “ال پروفيسر منگهارام لکيو آهي ته: 

 جي كائونسلرن اعتراض اٿاريو. جنهن كري هي زبانيون هيون، تن تي سوسائٹي

 هكڑوئي ناٹك هو جو ڇپايو به ويو، پر اسٹيج تي كڎهن به كرڻ ۾ نه آيو، ۽ منڈلي

جي كو آپريٹو سوسائٹي وارن جي گدامن ۾ هن ناٹك جا َاڻ جلد  -جي ڇپائيندڙ، ايس

 )16”.(ٻڌل فارم اڏوهي کائي ختم كري ڇڎيا
 

 )Cymbeline) ��ب�ئ�� : (5(

سمبالئين کي برطانيه جو بادشاه به چيو ويندو آهي. هي هك قديم قصو هو، 

جيكو برطانوي بادشاه سان منسوب هو. هي هك رومانوي كاميڈي آهي. جنهن ۾ 

حسد، ساڙ ۽ معصوميت وارن انساني روين کي موضوع بڻايو ويو آهي. هك اندازي 

 ع ۾ لکيو هو.1611موجب وليم شيكسپيئر هي ڊرامو 
 

 (مرزا قليچ بيگ)���ئد ���ئ�� 

ع ۾ شيكسپيئر جي مشهور ڊرامي 1908”  شمشاد مرجانه“مرزا قليچ بيگ جو 

Cymbeline  جو ترجمو هو ۽ نهايت كامياب ٿيو هو. هن ناٹك ۾ كردار جي كچائي

جي ٻڌل بيوفائي ۾ سٿروئي  (Heroine)اها ڏيکاريل آهي ته ڀورڙو هيرو، هيروئن 

ويساهه كري ٿو وڃي ۽ بنا تحقيق جي كڍي ٿو ڇڎيس، جنهن جي سزا اها ٿو پائي جو 

 پڇتا ۽ بعد ۾ وڇوڙي جا عذاب سهڻا ٿا پونس. 
 

 (عثمان علي انصاري)��م و�ئ 

عثمان علي انصاري، شاهه ۽ سچل جو شارح هئڻ سان گڎوگڎ مضمون نگار، 

افسانه نگار، ترجمي نگار ۽ ڊراما نويس هو. بحيثيت ڊرامي نگار، عثمان علي انصاري 
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شيكسپيئر جي ٻن مشهور ڊرامن جا سنڌي ۾ ترجما كيا، جن ۾ سمبالئين 

(Cymbeline)  جي نالي سان كيائين. شيكسپيئر جي سمبالئين جو ”  جرم وفا“جو

جي نالي كيو هو. هن ڊرامي جا كردار ۽ ماحول ”  شمشاد مرجانه“ترجمو قيلچ صاحب 

تبديل كري سنڌي ۾ اخذ كيا هئا. پر انصاري صاحب نه متن ۾ تبديلي آندي نه 

صفحن تي، ميرپور خاص پرنٹنگ پريس  184”  جرم وفا“كردارن ۾ ڦيرڦار كئي. 

ع ۾ شايع كرايو ويو. هن ڊرامي ۾ انصاري صاحب كردارن جا ناال اهي ئي 1937مان

 رکيا، جيكي شيكسپيئر جي ڊرامي ۾ هئا. ڊرامي جي شروعات هيئن ٿيل آهي:

 سين پهريون  –ائكٹ پهريون 

 بادشاهه جي محالت جي پوئين باغ ۾ 

 ٻه شخص اندر اچن ٿا. 

 پهريون: جنهن ڏي کڻي نظر كر ته ڦوكيو ٿو اچي، خبر نه آهي ته ڇا وڃايو اٿن. 

بادشاهه جا درٻاري به آهن فرشي ويڑها. خدا جي حكم تي ٻرو پيو چڑهيو وڃين. 

 )17”.(باقي بادشاهه جي منهن ۾ ٿورئي رنج ڏس ته هنن جا ڄڻ ٻه چار مري ويا

هن ڊرامي ۾ ڄاڻايل آهي ته ظاهر كي شخصيتون پنهنجي وفاداري سبب سزا 

ڀوڳين ٿيون. جڎهن ته وفا نه كندڙ مزا ماڻين ٿا. مگر فتح ان جي ئي ٿيندي آهي، 

جيكي سچا ۽ وفادار هوندا آهن. انهن کي پنهنجي سچائي جو اجورو ملندو آهي. اهڑي 

 طرح كوڙن، مكارن کي پنهنجي كيتي جي سزا ملندي آهي. 
 

 ) ���� ب�ي6(

ع ۾ اسٹيج تي پيش ٿيو، 1911”  نيكي بدي“مرزا قليچ بيگ جو بهترين ناٹك 

تان ترجمو كيل هو. مرزا صاحب ”  خوبصورت بال“جيكو آغا حشر جي مشهور کيل 

پنهنجي ناٹك جي ديپاجي ۾ ڄاڻايو آهي ته اهو اصل شيكسپيئر جي كنهن ناٹك تان 

 ترجمو هو، جنهن ۾ اصل مترجم نالو كونه ڄاڻايو هو.
 

 ) ����� ����ه7(

ع ۾ شيكسپيئر جي كنهن ناٹك تان الٿو كيو، 1918مرزا قليچ بيگ هي ناٹك 

 جيكو بعد ۾ شايع ٿيو.
 

 )King John(: ��� �ئن  )8(

ع ۾ 1623ع ۾ لکيو هو مگر شايع 1590هي تاريخي ڊرامو شيكسپيئر اٹكل 

ع تائين حكومت كئي 1216ع کان 1199ٿيو. هي ڊرامو انگلنڈ جي بادشاهه جان، جنهن 

هئي، ان بابت آهي. هن ڊرامي جي ذريعي سندس طرز حكومت ۽ خامين ۽ خدمتن کي 
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 ويو آهي موضوع بڻايو.

 (ڀيرومل مهرچند)��ص �� ��ئر 

كاكو ڀيرومل مهر چند آڏواڻي ويهين صدي جي پهرين اڌ جو وڏو محقق، تاريخ 

نويس، ماهر لسانيات، مضمون نگار، ناول نويس، ڊراما نگار، سيالني، شاعر ۽ مترجم 

هو. كيترائي كتاب لکيائين. هن كيترائي ڊراما پڻ لکيا. ان زماني ۾ كيترن ئي 

ع 1912ڊراما نگارن شيكسپيئر جي ڊرامن جا ترجما كيا. ان ڏس ۾ كاكي ڀيرومل سال 

جي ”  حرص جو شكار“جو ترجمو  (King John)۾ شيكسپيئر جي ڊرامي كنگ جان 

نالي سان كيو. هيري ٺكر موجب هن ناٹك اردو ترجمي تان ورتو هو، جو كتابي 

 )18.” (صورت ۾ ته شايع ٿيو، پر اسٹيج تي كو نه آيو
 

)9) : ������� (Tempest( 

ع 1610ٹيمپيسٹ، شيكسپيئر جي مشهور رومانوي كاميڈي آهي، جيكا اٹكل 

ڌاري لکي وئي، جنهن ال محققن جي خيال موجب اهو شيكسپيئر جو آخري ڊرامو هو، 

جيكو هن اكيلي سر لکيو هو. هن ڊرامي ۾ كهاڻي هك ٻيٹ تي ميالن جي نواب ۽ 

 مرانڈا نالي ڇوكري سان منسوب آهي. 
 
 )ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي(���ئن 

ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي كيترن ئي ڊرامن جا ترجما كيا. اهڑي طرح ڄيٺمل 

جي نالي سان كيو. هن ”  طوفان“جو ترجمو  Tempestپرسرام شيكسپيئر جي ڊرامي 

ڊرامي کي هن پنهنجي حساب سان ترجمو كيو. اصل ڊرامي جي ڊرامائي حيثيت ختم 

 كري ناول جي روپ ۾ آڻي ڇڎيو.
 

 )Measure for Measure: () ��� �ئر ��� 10(

ع ڌاري لکيو پر 1604هك اندازي موجب وليم شيكسپيئر هي كاميڈي ڊرامو 

ع ۾ پهريون دفعو ٿيو. ڊرامي جو خاص موضوع انساني سڀائن جهڑوڪ 1623شايع 

 انصاف، رحم ۽ اخالق تي ٻڌل آهي.
 

 )ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي(��ئب� ��ئب 

ڄيٺمل پرسرام گلراجاڻي كيترن ئي ڊرامن جا ترجما كيا. ساڳي نموني هن 

جي نالي سان ”  حسابي حساب“جو ترجمو  Measure for Measureشيكسپئير جي 

 كيو، جنهن کي پڻ ناول واري انداز ۾ ترجمو كيائين. 
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 )The Taming of the Shrew) دي ����� آف دي ���� : (11(

هي وليم شيكسپيئر جو لکيل كاميڈي ڊرامو آهي، جنهن کي هك اندازي 

ع ۾ لکيو ويو هو. هن ڊرامي ۾ نوابن جي پاران پنهنجن دوستن  1592ع کان 1590موجب 

 جي خالف سازشن ، مكارين ۽ درٻاري روايتن کي چٹيو ويو آهي.

 

 (نانكرام)�� �� ��ئٽ، و�ئن ئ� �� واٽ 

نانكرام ولد ڌرمداس ميرچنداڻي حيدرآباد ۾ نولرا هيرانند اكيڈمي ۾ 

انگريزي جو استاد هو. هو ناول نگار، كهاڻيكار، ڊراما نويس ۽ مترجم هو. سندس 

ع ۾ شيكسپيئر جي ڊرامي 1922كيترائي كتاب شايع ٿيل آهن. نانكرام ڌرمداس 

“Taming of the Shrew”  ۾ ”  چٹ نه چماٽ، وڃان ئي ٻي واٽ“جو جي نالي سنڌي

 ترجمو كيو. هن ڊرامي ۾ ڏنگي زال سنئين كرڻ واري موضوع کي کنيو ويو آهي.
  

 )Two Gentlemen of Verona) �� �������� آف و��و�ئ : (12(

هي وليم شيكسپيئر جو لکيل كاميڈي ڊرامو آهي، جنهن کي هك اندازي 

ر ع ۾ لکيو ويو هو. كجهه محققن جو خيال آهي ته، اهو شيكسپيئ   1593ع کان  1589موجب  

 جو پهريون ڊرامو هو. هن ڊرام ۾ سچي دوستي جي موضوع کي بيان كيو ويو آهي.
 

 (مرزا قليچ بيگ)���� ۽ ���� 

مرزا قليچ بيگ شيكسپيئر کي سنڌي ۾ متعارف كرائڻ ۾ وڏو كردار ادا 

جي نالي سان ”  عزيز ۽ شريف“جو ترجمو  Two Gentlemen of Veronaكيو. هن 

 ع ۾ كيو، جنهن کي سنڌ كاليج ناٹك منڈلي طرفان پيش كيو ويو.1909
 

 (عثمان علي انصاري)���ا�� دو�� 

عثمان علي انصاري ولد هدايت علي جو جنم شكارپور ۾ ٿيو. سندس سڃاڻپ 

گهڻ رخي آهي. هو انتهائي تعليم يافته اديب هو ۽ انگريزي ادب ۾ ايم . اي ٿيل هئس. 

جو ترجمو  Two Gentlemen of Veronaسندس كيترائي كتاب شايع ٿيل آهن. هن 

ع ۾ كيو. هي ڊرامو به بهترين نموني ترجمو ٿيل 1838جي نالي سان  ”گمراهه دوست“

آهي. انصاري صاحب ڊرامي جا ناال جيتوڻيك اصل رکيا پر كردان جا ناال ساڳيا مغربي 

جي مهاڳ ۾ انصاري ”  عزيز ۽ شريف“آندائين مگر سندس ٻولي سهڻي ۽ سلوڻي آهي. 

مون دنيا جي هك بي نظير مصنف جو ترجمو شروع كيو اميد “صاحب لکيو آهي ته 

آهي ته دنيا جي ٻين زبانن مان چونڈي چونڈي جواهرات ناظرين جي خدمت ۾ پيش 

هن ترجمي ال پروفيسر ”.  كندس، بشرطيك حياتي وفا كئي ۽ همت افزائي كئي
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هن صاحب ناٹكن جا ناال جيتوڻيك ڏيهي رکيا،ته به “منگهارام ملكاڻي لکيو آهي ته:

انهن جي كردارن جا ناال ساڳيا مغربي رکيائين. عبارت جي لحاظ کان هي کيل پڑهڻ 

 وٹان هئا ۽ انصاري صاحب جي نظر هيٺ ٻئي سهاتي ۾ اسكولي شاگردن كري ڏيکاريا 

 )19”.(هئا۽ چڱا پسند پيا هئا
 

 )Macbeth) ���ب�� : (13(

ميكبيٿ شيكسپئر جي مشهور ٹريجڈي ڊرامن مان هك آهي، هك اندازي 

ع ۾ اسٹيج تي آندو ويو هو. هن ڊرامي ذريعي انساني طاقت، 1606موجب ان کي 

شيكسپيئر جي ڊرامي نفسيات ۽ سياسي ارادن جي غلط خواهش کي چٹيو ويو آهي. 

جهيڻي ٻرندڙ ميڻ بتي “۾ قاتل زندگي تي بي رحم فيصلو ڏيندو آهي ته، ”  ميكبٿ“

وسامي وئي، زندگي صرف هك پري رهندڙ پاڇو آهي. اها كهاڻي آهي، جيكا كنهن 

ڇا زندگي جي ”  احمق ٻڌائي، آواز ۽ كروڌ سان ڀرپور، جنهن جو كو به مطلب كونهي.

باري ۾ كا ان کان به وڌيك كساري را ڏئي سگهجي ٿي؟ ها ايٿنز جي ٹيمون کي ياد 

كريو، جيكو كڎهن لکاپتي هوندو هو، جيكو هر وقت چاپلوس دوستن جي گهيري 

۾ رهندو هو، پر ان ڏٺو ته دولت هٿان وڃڻ کانپو رات وچ ۾ سمورا دوست غائب ٿي ويا. 

وحشي درندا به “پو هن هك جهنگ جي كنڈ وڃي وسائي ۽ اتي اها اميد كندو رهيو ته، 

هن وڻن جون پاڙون کائي گذارو كيو، ”  انسانن جي ڀيٹ ۾ وڌيك مهربان هوندا آهن.

 مٹي کوٹيائين ۽ اتان سون نكتو ته ٻيهر دوست وٹس اچي ٿا وڃن.

جڎهن ميكبٿ اعتراف كري ورتو ته هو يقيني شكست ڏسڻ وارو آهي ته هن 

 :جنگ کان ذري جيترو به ٻڎتر يا ويچار محسوس نه كيو. هن بي اختيار چئي ڏنو

دنيادار ميك ڊف! توتي لعنت هجي جو تون كمزورن تي حملو ۽ انهن تي ظلم كندو “

 )20” (.آهين
 

 حبيب ا مرزا)�ئ�ب� (

حبيب ا مرزا سنڌ يونيورسٹي ، ڄامشوري ۾ شعبي سنڌي جو پروفيسر هو. هن 

جو سنڌي ۾ ترجمو كيو. هن کي  Macbethع ۾ شيكسپيئر جي مشهور ڊرامي 1966

ترجمي جو سٺو ڏان هو، انكري شيكسپيئر جي ڊرامي کي سهڻي نموني سنڌي ۾ 

مئكبٿ جو كردار هك ظالم انسان جو هو. هن “آندائين. مرزا صاحب لکي ٿو ته؛ 

ظلم، قتل و غارت جي بازار گرم كري ڇڎي هئي ۽ آخر ۾ هن ظالم مٿان خدا جو 

عذاب نازل ٿئي ٿو ۽ هو كيفر كردار تي پهچي ٿو. ميكبٿ خوني هو. ان جو انجام برو 

 )21.”(ٿيو
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 )Othello) او���� : (14(

شيكسپئر جي مشهور ٹريجڈي ڊرامن مان هك آهي، هك اندازي موجب  اوٿيلو به

ع ۾ لکيل ڊرامي ۾ موجود هو 1565ع ۾ لکيو ويو هو، جنهن جو موضوع اڳ ۾ 1603اهو

شيكسپيئر جي ڊرامي اوٿيلو ۾ اياگو پر شيكسپئر ان کي نئين انداز ۾ پيش كيو. 

برائي، كوڙ ۽ سازش جو نمائندو آهي ۽ هر هنڌ سوڀارو رهندو آهي. ٻئي طرف ڊيسڈ 

 يمونا نيكي، ايمانداري ۽ وفا آهي، تنهن كري اها قتل ٿي ويندي آهي. 

ع ۾ كيو.  1981جي نالي سان  ”  آٿيلو “سنڌي ۾ هن ڊرامي جو ترجمو تيرٿ بسنت  

اصلي ماڳن ، مكانن ۽ نالن سان اصليت واري روپ ۾ ترجمو كيو ويو آهي.هن ڊرامي  

 جو ترجمو لطف ا بدوي به كيو هو، جيكو اڃ تائين شايع نه ٿيو آهي. 

 

 )As you like it) ا���� �ئ�� ِاٽ : (15(

هي شيكسپيئر جو هك مشهور رومانوي كاميڈي آهي، جيكا هك اندازي 

ع ۾ لکي وئي. هن ڊرامي ۾ محالتي سازشن جو ذكر آهي. ڊرامي جو هك 1899موجب 

گيت يارهين درجي جي انگريزي كورس ۾ رکيل آهي، اهو گيت الرڊ امين ڳائي ٿو، 

 جنهن کي سندس ڀا جالوطن كري ڇڎيو هو. هو چوي ٿو ته:

 سر سبز وڻ هيٺان،

 جيكو به مون سان گڎ ليٹڻ چاهي،

 ۽ ٺڑي پکي جي ڳلي مان نكرندڙ الت سان،

 هيڎانهن اچي، هيڎانهن اچي، هيڎانهن اچي

 هتي، هو نه ڏسندو،

 كوئي دشمن،

 سوا سياري ۽ طوفاني هوائن جي،

 جيكو آرزوئن ۽ خواهشن کان پري رهي سگهي

 ۽ (جيكو ) سج جي گرمائش ۾ ليٹڻ چاهي

 جيكا غذا کائي تنهن کي ڳولهي لهي

 ۽ جكي به هٿ لڳيس ، تنهن تي راضي رهي

 (سو) هيڎانهن اچي، هيڎانهن اچي، هيڎانهن اچي

 هتي، هو نه ڏسندو،

 كوئي دشمن،

 سوا سياري ۽ طوفاني هوائن جي.
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 (سيد مقبول شاهه موسوي)���ئ ������ ���� 

جي ”  جيكا تنهنجي مرضي“جو ترجمو  As you like itسيد مقبول شاهه موسوي 

نالي سان كيو. هي ڊرامو دراصل تعليمي نصاب خاطر ترجمو كيل هو. هن كتاب 

شاهه صاحب اصل كتاب ۾ “جي باري ۾ پروفيسر حامد علي خانائي لکيو آهي ته:

انگريزي زبان جا جيكي لفظ ۽ اصطالح استعمال كيا آهن، تن جون معنائون پڻ ڏنيون 

ع ۾ راما پاڪ بوڪ ڊيپو، حيدرآباد طرفان پڌرو ٿيو. هن 1960آهن. هي كتاب سن 

 )22”.(صفحن تي لفظن جي معنٰي ڏني وئي آهي 27صفحا آهن ۽  173كتاب جا 

 Antonyمشهور سنڌي اديب تيرٿ وسنت شيكسپيئر جي تاريخي الميه ناٹك 

and Cleopatra  جي نالي سان كيو هو. پروفيسر منگهارام ”  ملكه“جو سنڌي ترجمو

جو ترجمو   Mid Summer Night’s Dreamملكاڻي شيكسپيئر جي مذاقي ناٹك 

ع ۾ ڊي.جي كاليج ۾ پيش كيو ويو هو.  1939جي نالي سان كيو هو، جو  ” دلسوز داستان “

 .جو به ترجمو كيو هو، جيكو شايع ٿي نه سگهيو آهي ” جوليس سيزر “لطف ا بدوي،  

ناٹك كنهن هك زماني جي ال نه آهن. هن پنهنجين لکڻين ۾  جاشيكسپيئر 

 انسان جي اندر جا راز پروڙي ۽ کولي ٻڌايا آهن. هن جي شاعري ۽ ناٹك هر دور ال

آهن. شيكسپيئر جي خيالن انسان جي ترقي جي اڙانگن رستن تي اهڑا ته پكا پختا 

نشان ڇڎيا آهن، جو جيكڎهن کيس دنيا جي الفاني شاعر ۽ اديب جي نالي سان ياد 

كن صاحبن جا ڊراما اهڑا هئا، جو اصل کان به مشكل. اهو ئي  كجي، ته وڌا نه ٿيندو.

سبب آهي جو اسٹيج تي اچي نه سگهيا. درحقيقت مرزا قليچ بيگ شيكسپيئر کي 

سنڌي ۾ صحيح نموني متعارف كرايو. كن اديبن شيكسپيئر جي ڊرامي کي بگاڙي 

ناول جي روپ ۾ آڻي ڇڎيو. نتيجي ۾ اهي نه ڊراما رهيا نه وري ناول. اهڑي طرح كن 

اديبن ترجمي دوران ڊرامن جا كافي حصا كڍي ڇڎيا. جنهن جو سبب اهو ڄاڻايو ته هنن 

ڊرامن جا غير ضروري حصا خارج كري ڇڎيا ۽ صرف مطلب جي ڳالهه رکي. مطلب ته 

شيكسپيئر جي ڊرامن جو سنڌي ڊرامي تي تمام گهڻو اثر آهي. هن جي ڊرامن سان 

سنڌي ڊرامي ۾ موضوع جي وسعت آئي، ڊرامي ۾ گهرائي آئي، لکڻ جو طريقو مليو ۽ 

ملي. شيكسپئير جي ڊرامن کي نه رڳو سنڌي ۾  (Inspiration)وڏي ڳالهه ترغيب 

ترجمو كيو ويو بلكه اسٹيج تي آڻي عوام اڳيان پيش كيو ويو. شيكسپيئر جي ڊرامن 

کي جيتوڻيك سنڌي ڊرامي نگارن پنهنجي پنهنجي انداز سان پيش كيو پر سڀني جي 

 پيشكش سان شيكسپيئر پڻ سنڌي ڊرامي جي تاريخ ۾ اهم حصو ٿي پيو. 
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AN ANALYTICAL STUDY OF  

POPATI HIRANANDANI’S LITERARY WORKS 
 

Abstract 
Professor Popati Hiranandani born on 17th September,1924 was a 

great writer of Sindhi language and literature. She has more than 40 

books on her credit, written on various genres of Sindhi prose also like 

Novels, short stories, essays/ research articles, dramas, autobiography 

etc. She has also four poetry collections to her credit. 

Her first book of short stories was published in 1954, named 

“Rangeen Zamane Joon Ghamgeen Kahaniyon” and then her other books 

were “Pukar”, “Moon Tokhe Piyar Kayo Ho”, “Khizan Jo Dor Pooro 

Thuo”, “Zindagi Na Kawita Na Khani”, “Manjoo” “Hasratan Je 

Turbat”, “Selab Zindagi Jo”, “A History of Sindhi Literature” and many 

more. Popati’s some books are included in the syllabus of Universities. 

She passed away on 17th December, 2005. Her contributions in Sindhi 

Literature remain unforgettable. A brief analysis is carried out in this 

article. 

 ع تي 1924سيپٹمبر 17خدا آبادي عامل خاندان ۾  پروفيسر پوپٹي هيراننداڻي

حيدرآباد سنڌ ۾ جنم ورتو. ماسترياڻي کان پروفيسر جي عهدي تائين پهچڻ جي سفر 

۾ سندس محنت، همت ۽ ذهانت جو وڏو دخل هيو. سندس شروعاتي تعليم حيدرآباد 

سنڌ جي رهي ۽ اڳيان گريجوئيشن بنارس هندو يونيورسٹي مان كيائين. هندي، 

هيس، البت  نه هئا. حسابن سان دلچسپي هن جا خاص مضمون سنسكرت ۽ انگريزي

راڳ جي تمام شوقين هئڻ كري کيس سندس ئي اسكول كندن مل گرلز اسكول 

گرلز ها اسكول ۾ استاد ٿي رهي.  پگٹ حيدرآباد ۾ ميوزڪ ٹيچر جي نوكري ملي ۽

پوپٹي جو پي فاريسٹ ڊپارٹمينٹ ۾ نوكري كندو هو،بدلي ٿيڻ سبب هو سنڌ جي 

حيدرآباد ۾ رهيو. پي جي وفات  ۽ سکر، شكارپور، كراچي جيئن: مختلف شهرن

ئي رهڻ ٿيو، جتان ورهاڱي بعد بمبئي هندستان ۾ رهائش  حيدرآباد ۾ پوپٹي جو بعد
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پذير ٿي. پوپٹي اڃان مئٹرڪ ئي كانه كئي هئي، جو سندن مالي حالتون خراب ٿي 

پتو کڻندو هو نه اسان کي  بابا کي كابه علت كين هئي. نه پاڻ“؛ ويون. هو لکي ٿي ته

هو. هن ۾ بس هك ئي َاَوگڻ هو، جو هو پئسا وياج تي اڌارا ڏيندو هو، هن  کڻڻ ڏيندو

 )19 :2007(پوپٹي، ”. جي ان َاَوُگڻ جي كري ئي اسان سندس وڃڻ بعد ڏاڍو ڀوڳيو

وڃڻ جي كري هن ننڍي عمر ۾ وڏي  پي جي وفات ۽ پئسي جي كمي ٿي

مٿس  ڄڻ محنت كئي. پاڻ پڑهڻ، گهرو كم كار كرڻ، ننڍن ڀائرن ڀينرن کي سنڀالڻ،

ڏکن جو پهاڙ كري پيو. ان قت هو فقط ڏهن سالن جي هئي ۽ کانئس وڏو ڀا ڌمو ساڍن 

ناناڻن سان گڎ هيرآباد حيدرآباد ۾  جو هو. كل ست ڀائر ڀينرون ۽ ما يارهن سالن

رهيا، جتي گڎيل كٹنب ۾ ناني، مامن، ماسين ۽ ماساتن سان گڎ هو پروان چڑهي. 

حيدرآباد، هيرآباد جون يادون سندس سڄي حياتي جي سفر ۾ اهم رهيون. هن چوڏهن 

 ورهين جي عمر ۾ كمائڻ جي شروعات ٹيوشن ڏيڻ ۽ ماستري كرڻ سان كئي.

 نيشنل كاليج باندرا ۾ پڑهايو.  ع ۾1960پروفيسر پوپٹي ورهاڱي کانپوK.C 

پروفيسر هيڈ آف دي ڊپارٹمينٹ ۽ پوسٹ گريجوئيٹ استاد جي حيثيت  كاليج بمبئي ۾

مطلب ته هو وديا ڏيڻ ۽ وٺڻ سان وابسته رهي. تنهن  سان خدمتون سرانجام ڏنائين.

۽ تحرير ۾ پختگي وڌي، پڑهائڻ ۽ سمجهائڻ جي عادت  ٿيو كري سندس مطالعو وسيع

سندس شخصيت ۾ سمايل هئي. كتاب ۽ پنا ئي سندس زندگي هيا. اڄ سندس لکيل 

ڊي جي  -كتاب يونيورسٹين ۾ هائر كالسن جي نصاب ۾ مقرر آهن ته ايم اي ۽ پي ايڇ

 ملي رهي آهي. رهنمائي انهن مان شاگردن کي پڻ

عمر کان ٿي. هن کي پڑهڻ ۽ پڑهائڻ  شموليت جي ادب ۾ پروفيسر پوپٹي ننڍي

سان گڎ لکڻ جو به ڏاڍو شوق رهيو. سو سنڌي نثر جي هر صنف ۾ لکيائين ته شاعري پڻ 

كيائين. هن جا شاعري جا چار مجموعا ڇپيا آهن. كيرت ٻاٻاڻي سندس شاعري تي 

 پوپٹي آزاد كوتائن جا چار مجموعا ڇپايا آهن، جن ۾ سندس جذبات ۽“لکي ٿوته؛ 

آهن، خاص طور سنڌيت جي جذبات  اظهاريل ويچارن جون لهرون تمام سندر نموني ۾

 ” جو درياهه اوتي ڇڎيو اٿس.

كتابن جو تعداد  جي سندس نثر پوپٹي سنڌي نثر جي وڏي خدمت كئي آهي.

قريب آهي، جن ۾ مضمون، افسانا، ناول، سوانح عمري، آتم كهاڻي،  چاليهن جي

آهن، ته ترجما پڻ كيا اٿس. سنڌي ٻولي ۾ سندس  تنقيد، تحقيق، تاريخ ۽ ٻيا موضوع

كم گهڻي پئماني تي ملي ٿو. انهي کان سوا هن انگريزي، گجراتي، مرهٹي، هندي ۽ 

ايڎي ساري كم ۾ سندس فن جو معيار كهڑو آهي  ۾ پڻ لکيو آهي. ٻولين سنسكرت

سنڌي نثر ۾ ايترين گهڻين صنفن ۾ لکڻ سان ڇا هو پنهنجين تحريرن سان  ۽ خاص طور

هك ليکك “انصاف كري سگهي آهي؟ انهي تي ڊاكٹر نورافروز خواجه لکي ٿي ته؛ 
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ال جن ڳالهين جي ضرورت آهي، انهي ۾ زندگي جي ڄاڻ هئڻ ان جي راز کي سمجهڻ 

۽ گهرو اڀياس هئڻ آهي. هي سڀ خوبيون پوپٹي ۾موجود هيون. هن زندگي کي 

گهڻو ويجهو ڏٺو هو. هن الهيون چاڙهيون به ڏٺيون هيون ۽ تكليفون به سٺيون هيون. 

”. انهي كري هن پنهنجي لکڻين ۾ صحيح، سچي ۽ حقيقي زندگي کي پيش كيو آهي

 )345 :2009 (خواجه نور،
 ”رنگين زماني جون غمگين كهاڻيون“ پوپٹي جي كهاڻين جا مجموعا

 ”كلي گالب جي ساغر شراب جو“ ع،1954كهاڻيون)  3( ”پكار“ ع،1954كهاڻيون)  14(

خزان جو دور “ ع،1975كهاڻيون)  13( ”مون توکي پيار كيو هو“ ع،1965 كهاڻيون) 9(

ع، 1984كهاڻيون)  22( ”زندگي نه كوتا نه كهاڻي“ ع،1976كهاڻيون)  11( ”پورو ٿيو

هندي)، آهن. ( ”كفن كي زندگي“ ،”زندگي جي پورٹريٹ“ ،”اسين هت توهين هت“

 ع، 1968”  جي ۾ جهوري تن ۾ تات “ ع، 1961 ”جي تربت  حسرتن “ ع، 1950 ”منجو “ ناولن ۾ 

  ”هك پشپ پندرهن پنکڑيون“ ع ۽ مضمونن جي مجموعن ۾1980 ”سيالب زندگي جو“

  ”مان ڇا آهيان“ ع،1963باب)  10ٻه ايڈيشن( ”ڀارت جي استري“ ع،1962مضمون)  15(

  ”زندهه سا قوم رهندي“ ع،1970مضمون)  7( ”چرن چڻكن چت ۾“ ع،1965مضمون)  13(

” تنقيدي مضمون“ ع،1977ادبي مضمون)  13( ”ٻولي منهنجي ما“ ع،1975مضمون)  13(

، ”عزيز شخص ۽ عالم“ ع،1999 ”سچ ٿا مرد چون“ ع،1985 ”سنڌي كالهه ۽ اڄ“ ع،1983

آهن. ان کان سوا سوانح نگاري  ”ڀارت جي استري“ ،”شاهه سنڌي تهذيب جو روح“

هندي مان ترجمو) آهن ته سندس ( ”وويكانند جيوني“ ،”كبير“ ،”ماڻك موتي لعل“ ۾

ع ۾ ڇپي ۽ ٻين تحقيقي ۽ تنقيدي 1980 ”منهنجي حياتي جا سونا روپا ورق“ آتم كٿا

ڏهن ڏينهن ۾ “ ع،1964 ”سنڌي ساهتيه جي جهلك“ ع،1961 ”ڀاشا شاستر“ كتابن ۾

ع، شريمد پاٻود (ڀڳت گيتا، انگريزي 1978 ”عزيز شخص ۽ عالم“ع،1977 ”سنڌي سکو

” سنڌي مسلمان گوين جي هندي كويتا“ (شاعري)، ع1961 ”مان سنڌڻ“ مان ترجمو)،

چونڈ نظم) ۽ ٻيا كتاب آهن. سنڌي ادب جي تاريخ انگريزي ( ”روح سندي رڃ“ع، 1984

(ناٹكن  ”پدمڻي “ع ۾ ڇپيو.  1980جي عنوان سان   ”A History of Sindhi Literature“ ۾

 ع ۾ ڇپيا.1988ڊانس، ڊراما) ( ”سنڌي شادي“ جو مجموعو)،

كري  Adopt پوپٹي لکڻ جي شرعات هندي ٻولي ۾ كئي. بعد ۾ هندي مان

 سندس سڃاڻپ ٿيون ۽ اهڑي ۾ لکيائين، جيكي ڇپجڻ کانپو كي كهاڻيون سنڌي

سنڌي اتم كير؟ “ ۾ لکڻ ڏانهن مائل ٿي. سندس پهرين تحرير هك مضمون ريت هو

آهي. استاد پروفيسر كي.اين واسواڻي کيس پڑهڻ جي عادت وڌي ۽  ”استري يا پرش

شري هاسي مل ماکيجاڻي لکڻ جي. سو هي مضمون به هاسومل جي چوڻ تي هندستان 

اخبار ال كراچي لکي موكليائين. ان مضمون ۾ هن ڄاڻايو آهي ته استري ۽ پرش ٻيئي 
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چنڈ برابر رات کي سونهن بخشي ٿو، پر رات “هك ٻئي ال الزم ملزوم آهن. لکي ٿي ته؛ 

پڻ چنڈ کي سونهن بخشي ٿي. صبح وارو چنڈ اهڑوئي ڦكو، اڻوڻندڙ، جو كير به 

 ”.ڏانهنس نهاريندو ئي كينهي

مضمون نگاري پوپٹي جي نه فقط شروع دور جي سڃاڻپ آهي، پر ُهن مضمون 

نويسي ۾ اڳيان هلي تمام گهڻو ۽ سٺو لکيو. كل ٻه اڍائي سؤ مضمون لکيائين، جن جا 

مجموعا مون مٿي ڄاڻايا آهن. جڳديش لڇاڻي، سندس مضمونن تي را ڏيندي لکي ٿو 

مضمون لکڻ ۾ هن ليکكا جو ڍنگ بلكل ئي سڀاويك هوندو آهي. هن جي “؛ته

مضمونن ۾ عبارت جي سهجتا، سڀاويكتا، رنگيني ۽ خيالن جي وهك سبب پاٺك 

ٿي ويندا آهن. هو پڑهندڙ کي پاڻ سان گڎ وٺي هلندي آهي.  Intimate ساڻس بيحد

هك كامياب مضمون نگار جي اهائي سڃاڻپ آهي. پوپٹي مضمون جي خشك ميدان 

کي به پنهنجي سڀاويك نوع، ٻولي جي رنگيني ۽ شيريني توڙي لفظن جي چونڈ ۽ 

 )26 :2000 (جگديش،سهڻن اصطالحن سان سرس پئي بنايو آهي. 

هر مضمون جي  پوپٹي جي فن ۾ اهميت رکي ٿي. هن جي موضوعن جي وسعت

تحرير سندس فطرت مطابق صاف ۽ چٹي آهي. سندس لکڻين ۾ نواڻ ۽ رواني سان گڎ 

هك تمام اهم خوبي  جي، هكجهڑائي اهم آهي. جا مضمون موضوع جي مواد سان

موضوعن تي مضمون لکيا آهن. هكڑي لحاظ کان ورهاڱي کان پو  ئي آهي. هن گهڻن

صنفن ۾ ته لکيو ويو، پر كيترين نين صنفن ۾ پڻ  سنڌي ادب ۾ نثر جي پهرئين رائج

ماٺار اچي ويئي، انهي ماٺار کي ٹوڙڻ ۽  لکجڻ شروع ٿيو، پر مضمون نويسي ۾ كجهه

آهي. هن جو پهريون  كيو كم مضمون نويسي کي اڳيان آڻڻ ۾ پروفيسر پوپٹي وڏو

اڍائي سؤ کان به مٿي  جا ع کان اڳ ڇپيو ۽ ان کان پو هن1947مضمون (مٿي ڄاڻايل) 

مضمونن جا ست مجموعا سنڌي ٻولي ۾ شايع ٿيا، جن ۾ مقاال پڻ شامل آهن، پر گهڻي 

سندس انهي شموليت سان سنڌي مضمون نويسي جي ترقي ۾  ڀاڱي مضمون آهن.

 آهي.  آيو وڏو واڌارو

شايع  ”پپيهي جي پكار“ اخبار ۾ پوپٹي جو مضمون ”سنسار سماچار“ع ۾1947

ٿيو، جنهن ۾ ورهاڱي جي حالتن جي عكاسي كيل هئي ۽ هن مضمون وڏي مقبوليت 

ماڻي. اهڑي ريت هو گهڻن ئي موضوعن تي لکندي ويئي. سندس ويچارن جي اڏام ۽ 

ٻولي جي سهڻي استعمال، عبارت جي پختگي ۽ رواني کيس سنڌي نثر جي مضمون 

ٻولي  مضمون نويسي ۾ نويسي جي ميدان ۾ هك مڃيل مضمون نگار كري بيهاريو.

جي لحاظ کان ڏسنداسين ته هو لفظن جو جملن ۾ استعمال، تشبيهون، پهاكا، چوڻيون ۽ 

مون سندس فن جو ڳوڙهو اڀياس كيو آهي. ڌيان  اصطالح سهڻائي سان كتب آڻي ٿي،

كنهن كنهن هنڌ سنسكرت ۽ هندي جا اهڑا  ڌرڻ سان اهو معلوم ٿيم ته سندس نثر ۾
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لفظ پڻ كم آيل آهن، جيكي موجوده وقت پڑهندڙن ۾ رائج نه آهن، پر هتي اهو به 

چونديس ته سندس فن سنڌي ٻولي جي ايترين بيشمار خوبين سان نوازيل آهي، جو اها 

کي پڻ استعمال  اصطالحن ۽ اهڑن نج سنڌي لفظن مٿئين خامي ڍكجي ويئي آهي. هن

لڳي ٿو ته  ايئن كيو آهي، جيكي اسان وٽ تمام ٿورا ليکك كم آڻين ٿا، جنهن سان

هو نج پج سنڌڻ آهي، جيكا سنڌي ٻولي کي جيئارڻ، وڌائڻ ۽ ويجهائڻ جو مشن کڻي 

کان وڌيك عرصو سنڌي ٻولي ۾  هن ڌرتي تي آئي هئي. هن لڳ ڀڳ پنجاهه سالن

لکيو.پوپٹي جي نثري ادب ۾ مضمون، كهاڻيون، ناول ۽ آتم كهاڻي فكري ارتقا جي 

پروڙ ال اهميت جوڳا آهن، جن کي پڑهي، خاطري سان چئي سگهجي ٿو ته پوپٹي انهن 

لکڻين ۾ پنهنجو اندر اوتيو آهي. خاص طور مضمونن ۾ ته هن هر موضوع تي لکيو 

مضمون ۾ سنڌ ڌرتي، سنڌوندي ۽ سنڌ واسين ال سندس ويچار هن ريت  ”سنڌ“ آهي.

جنهن جو جنم سمنڈ جي سطح کان هزارين فوٽ مٿي ٿئي، جا قدرت “آهن. لکي ٿي ته؛ 

روپي ڇاتين جي کير تي پلجي، جا  ڇپن جي اعلٰي ترين ماحول ۾ نپجي، جا شكنتيمان

وڻن ۽ پٿرن سان کيڎي، چشمن ۽ نهرن جا گيت ُٻڌي وڏي ٿي هجي، جا هزارين ميل لتاڙڻ 

جي سگهه رکي ۽ جا پنهنجي كناري تي ناياب چيزن جي پوک كري سندر جسم گهڑي 

 )33: 2000 (هيراننداڻي،”. آهي سا ئي منهنجي سنڌو وٺي،

ٻولي نه رهندي ته “سنڌي قوم۽ ٻولي جي جيئارڻ تي اڳيان اهو به لکيو اٿس ته؛ 

شاعر نه رهندو، شاعر نه هوندو ته گيت نه هوندو، گيت نه هوندو ته ڳائيندڙ نه هوندو، 

ڳائيندڙ نه هوندو ته كال ۽ سنسكرتي نه هوندي. كال ۽ سنسكرتي نه هوندي ته جاتي 

 )32: 2000(هيراننداڻي، ”. زنده كيئن رهندي

مضمونن جو مجموعو مكمل طور سنڌي قوم، ٻولي ۽ ”زندهه سا قوم رهندي“

مضمونن تي ٻڌل آهي،  21سنڌي تهذيب جي ورثي جي سڀني پهلوئن جي وضاحت سان 

۽ انهن  جنهن ۾ اڄ جي حالتن تي نظر وڌل آهي ته ايندڙ حالتن ال چنتا ۽ چتا پڻ ڏنل آهي

پنهنجيون  بچا تحريك ۾ ڏني ويئي آهي، جيكي سنڌي ٻولي ليکكن کي به مڃتا

سنڌي قوم، ٻولي، تهذيب ۽ تمدن جي موضوعن  پوريون كوششون كري رهيا آهن.

  به پوپٹي سماجي، ادبي، علمي، تاريخي، تنقيدي، اخالقي ۽ ٻين گهڻن موضوعن  سوا  کان 

سندس تحقيقي ۽ تنقيدي  ”ٻولي منهنجي ما“ ۽ ”چرن چڻكن چت ۾“ تي لکيو آهي.

وڏي مطالعي، فكر ۽ فني قوت جي ڄاڻ  هن جي مجموعا آهن، جن مان اهڑا مضمونن جا

 پوي ٿي.

آهي، پر هو مرد کي به گهٹ نظر سان نٿي ڏسي. ان  ُاتم عورت جي حيثيت وٹس

جيكو انسانيت جي اخالقي قدرن کي سمجهندڙ ۽  هن کي وڏي دل ۽ نظر آهي، انسان ال

عمل كندڙ هجي. هن وٽ كوڙ، دوکو، رياكاري گناهه كبيرو آهي. هو بي باڪ، 
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صاف گو ۽ چٹو چوڻ ۽ لکڻ واري عورت رهي. هن عورت ۽ مرد جي نازڪ جذباتي 

پرش “رشتن کان وٺي، انهن جي هر سماجي حيثيت ۽ ناتي کي پرکيو آهي. لکي ٿي ته؛

ترشپڻا آهي ۽ ناري ترپتي آهي. پرش بيٺل تال آهي، ناري هوا جو جهونكو آهي، پرش 

بند گل آهي، ناري صبح جي مٺي هير آهي. پرش دل آهي، استري ڌڙكن آهي. پرش 

سوال آهي، ناري جواب آهي. پرش وڄائيندڙ آهي، استري ساز آهي. پرش کالڙي آهي، 

 ”.استري کيل آهي. پرش ڏيئو آهي، استري روشني آهي

ساڳي ريت شاهه جي سورمين کي ته داد ڏئي ٿي، پر گڎ سورمن جي ال به عزت 

شاهه جون سورميون سهڻيون آهن ته سندس سورما به “وارا جذبا رکي ٿي. چوي ٿي ته؛ 

كي گهٹ كين آهن. مومل، راڻي جي خاموشي مان سبق ٿي سکي. کيس خبر آهي ته 

ٻيو كو رواجي مرد هجي ها ته َلكڻ ڀر ۾ رکڻ بدران کيس ان سان سٹي جاڳائي ها، پر 

وڃي، پر مومل کي اگهاڙو نٿو  راڻي جي صبر سندس ڍڪ ڍكي ڇڎيو. هو پاڻ غم پي ٿو

 )321: 2000(هيراننداڻي، ”. كري

مطلب ته هن هر سماجي مسئلي کي پنهنجي قلم جي گرفت ۾ آندو آهي. ساهتيه 

۾ سيكس جي پيكش جو مسئلو هجي يا سماج ۾ عورت جي عزت ۽ اهميت، ادب ۽ 

اخالق جي اپٹار هجي يا ڳنڀير فلسفي ويچار، هن وٽ موضوع جي اپٹار تمام احسن 

كيترائي مضمون ۽ مقاال هند ۽ سنڌ جي اخبارن ۽ ادبي مخزنن  سندس نموني هجي ٿي.

، ”ٹائيمس“، ”سهيوڳ“، ”ادبي چمن“ ،”رچنا“ ،”كونج“، ”نئين دنيا“ ،”هند واسي“ جيئن

هك خاص  ۾ نثر مضمونن جي سنڌي پوپٹي جي ۽ ٻين ۾ ڇپبا رهيا آهن.”  مهراڻ“

تاريخي  ۽ تاريخي حيثيت ۽ اهميت آهي، جو انهن ۾ سنڌ جي تهذيبي، سماجي، تعليمي

 حالتن تي غور ۽ فكر سان ويچار ونڈيل آهن.

۾ پوپٹي جي نالي وٺڻ کان سوا سنڌي كهاڻي جي تاريخ اڌوري  كهاڻي كال

ٻه سؤ کان مٿي آهي، جنهن جا ڏهه مجموعا  ڳاڻيٹو معلوم ٿيندي. سندس كهاڻين جو

ڇپيل آهن، جن ۾ چند كهاڻيون ساڳيون آهن، نه ته گهڻي ڀاڱي الڳ الڳ كهاڻيون آهن. 

سندس كيتريون كهاڻيون مختلف اخبارن ۽ رسالن ۾ پڻ شايع ٿيون آهن. هو دک انت 

كهاڻيون لکي ٿي ته مزاحيه ۽ هلكيون ڦلكيون كهاڻيون به لکڻ ڄاڻي ٿي، پر جڎهن 

 کيس فقط عورت جي باري ۾ لکندڙ ليکك سڎيو ويو، تڎهن هن احتجاج كيو.

مرد جي كن خاص  سال اڳ مون ست اٺ اهڑا ليک لکيا هئا، جن ۾ 15-20“

نندڻ ال به مون  وهنوارن جي نمونن جي نندا كيل هئي. ساڳي وقت زال جي وهنوار کي

، ”عادت جو عالج“ ،”ڦتن چريو“ ،”ڀل برهما جي“ چڱيون ئي كهاڻيون لکيون هيون،

سوا كهاڻيون ۽ ٻه اڍائي سؤ مضمون لکيا -وغيره. اڄ تائين مون سو ”موتين جو ملهه“

آهن، پر خبر ناهي ڇو منهنجين سمورين لکڻين تي انهن ستن، اٺن ليکن جو ئي ٺپو هنيو 
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 )37: 2000(هيراننداڻي، ”. ويندو آهي

موجب پوپٹي جون كهاڻيون انساني جذبن ۽ اڌمن جو  خادم حسين چانڈيي

پوپٹي جون كهاڻيون اسان جي سنڌي سماج “فن تي لکي ٿو ته؛  عكس آهن. هو سندس

۾ رهندي به هن كيتريون ئي بهترين كهاڻيون سنڌ جي  جون كهاڻيون آهن. هندستان

سماجي حالتن کي سڌارڻ ۽ بهتر بنائڻ ال لکيون آهن. سندس ناولن ۾ سنڌ وطن کان 

جدائي جو ڏک ۽ ان کان پو ڀارت ۾ وڃي كئمپ جي زندگي گذارڻ ۽ سماجي برايون، 

عورت ذات جي آزادي ۽ ظلم خالف جنگ خاص موضوع رهيا. سندس رڳ رڳ ۾ 

سنڌيت سمايل آهي، جيكا سندس لکيل هر تحرير مان ظاهر ٿئي ٿي. سندس ليکن 

۾هك عجيب قسم جي نواڻ، تازگي ۽ رواني آهي، جيكا پڑهندڙن ۾ چاهه، شوق ۽ اميد 

 )169: 2001(چانڈيو، ”. پيدا كري ٿي

پوپٹي “پوپٹي جي فن ۽ شخصيت تي ماهتاب محبوب جي را هن ريت آهي؛

هيراننداڻي جون مون نه رڳو كهاڻيون پڑهيون آهن، پر کيس به پڑهيو آهي. سندس كا 

به تحرير اجائي ناهي. هن جي هر كهاڻي مان پڑهندڙ كجهه نه كجهه ضرور حاصل 

كري ٿو. بيدار ذهن، آزاد خيال ۽ مذهبي بغض کان آجي ليکكا پوپٹي، سدائين انسان 

ذات جي ترقي ۽ ڀالئي ال سوچيو آهي ۽ کين اونداهي مان روشني ۾ آڻڻ جا جتن 

 )2: 1975(ماهتاب محبوب، كيا آهن. 

پوپٹي نه فقط قارئين ال هك اهم كهاڻيكار آهي، پركهاڻي جي صنف ۾ 

لکڻ، سندس ال ذاتي طور پڻ من پسند آهي، جنهن ۾ ُهن پنهنجي دلي جذبن جو ُکلي 

عورت رهي. سندس حياتي  ”Self-made“ اظهار كيو آهي. حياتي ۾ هو سيلف ميڈ

ننڍي الكون ڏکن جي َوِر چڑهي. ُهن ڏهن سالن جي عمر کان اسي سالن جي عمر تائين 

 مستقل ۽ مسلسل جدوجهد كئي. محنت سندس جيون گهارڻ جو معيار رهيو. 

ننڍي کان وڏي ٿيڻ تائين گهڻي جدوجهد كئي اٿم. ننڍي هوندي خواب ۾ ڏٺو “

پکي جيان  هئم ته مون کي پنک آهن ۽ مان پکي جيان پيئي اڏامان. گهڻن ڏينهن تائين

هوا ۾ ترڻ واري خوشي هك لهر بڻجي، من جي سطح تي پئي آئي ۽ويئي ۽ پئي هك 

ڀٹكڻو پيو، تڎهن هر  عجيب ترپتي بخشيائين. پر وڏي ٿي جڎهن هك هنڌان ٻئي هنڌ

آهيان، نراشا صرف  ڀٹكار مون کي تڑڦايو ۽ روئاريو، ته به بنيادي طور مان آشاوادي

جلد ئي ڇٹجي پري هٹي ويا.  كجهه وقت ال مون کي گهيري ۾ رکيو. اداسي جا بادل

سمجهيو ته هاڻي مان شايد نكمي ۽  پهرين رٹاير كرڻ بعد، پو بيمار پوڻ بعد مون پئي

مشغول رهندي آهيان، جو ڏينهن جا  بيكار زندگي گذارينديس، پر هينئر مان اهڑي

”. چوويهه كالڪ کٹي پوندا آهن. كڎهن ته آرام كرڻ ال به وقت كين ملندو اٿم

 )130۽  104: 2007(هيراننداڻي، 
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سان عبارت هئي. ”زنده دلي“ ڏکن ۽ تكليفن جي باوجود سندس زندگي ساندهه

جو لقب ڏنو ويو. ڏکن  ”ٹهكن جي ملكه“ بلند ۽ باآواز اصلي ٹهكن جي كري کيس

کيس موت جي  كئنسر جي بيماري مستقل ويهه سال ڇڎي. سندس سيرت گهڑي

حقيقت کان روشناس كرايو. شادي نه كرڻ (ڏيتي ليتي جي بد رسم سبب هن شادي نه 

كئي) اكيلو هئڻ ۽ ما ۽ ڀائرن جي بي وقتي جدائي کيس وڏي پيڑا ڏني. ُهن پنهنجي 

اكيلي حياتي کي كارگر كتب آڻڻ ال دل ۽ جان سان علمي ۽ ادبي کيتر جي خدمت 

كيترن ليکن  جو كارڻ آهن، كئي. پوپٹي جون تحريرون سندس مطالعي ۽ مشاهدي

۾ هن پنهنجو پاڻ پڻ اوتيو آهي. اهو جائزو سندس لکڻين جي موضوعن ۽ مواد مان 

مَن  جي پوپٹي پڌرو پيو پسجي. فن ۽ فنكار هك ٻئي کان جدا ناهن هوندا،

عكاسي سندس كيترين كهاڻين ۾ ٿئي ٿي. انهي كري ئي ُهن جي كهاڻين جو  جي

آس پاس، مرد جو كردار گهمي ٿو. ٻنهي جي  مکيه كردار عورت آهي، جنهن جي

خوبين، خامين ۽ نفسياتي ردعمل ۽ تاثراتن کي جهٹي، هن سهڻي ٻولي ۾ اڳيان آندو 

نٿي كري.  به آهي. موضوعن جي لحاظ کان هو عورت جي مكمل پاس خاطري

” منهنجي ڦوٹڑي“ ،”ڦتڻ چريو“ ،”سوا گهڑي جي واسطي“ ،”ڊائري“ سندس كهاڻيون

ڄاڻ ڏين ٿيون ته؛ هو عورت جي خامين کي به چٹي طرح عيان ٿي كري. ساڳي ريت 

فقط عورت کي به الزام نٿي ڏئي، پر مرد جي اخالقي اوگڻن ۽ نفساني مزاج تان پڻ پردو 

، ”دل جو ڦهال ۽ من جي سوڙهه“ ،”پيار ۽ مان“ ،”آنند ۽ گند“ ،”شهناز“ کڻي ٿي.

 ۽ ٻيون كهاڻيون اها شاهدي ڏين ٿيون.” كانتا“

جو جذبو رکندڙ هئي. عملي  به دل ۾ ممتا هوندي پوپٹي ما ٿيڻ جي رتبي تي نه

زندگي ۾ ته هن پنهنجن ڀائرن، ڀينرن، شاگردياڻين ۽ شاگردن جي ما جو رول ادا كيو، 

۾ ايندو. سندس  بلكل چٹو ڏسڻ پر كهاڻين ۾ سندس ممتا وارو روپ قارئين کي

كيترن هنڌن تي  جي ذريعي شروع ٿيل آهن، جن ۾ ”مان“ كهاڻيون ضمير متكلم يعني

سوني “ جي جئسكا، ”دل جو ڦهال“ ممتا جي جذبي جو احساس ٿيندو جيئن

کان عالوه ٻيون به  ”داغ“ ۽ ”گوبند ما“ جي ”اما، ماڻهو ننهن ٿا ڳولهين“ جي ”اما

تي هندستان ۾ انهي وقت اعتراض پڻ ٿيا. هن  ”داغ“كهاڻيون آهن. پوپٹي جي كهاڻي

هك بي اوالد عورت جي لقب کان پاڻ ڇڎائڻ واري عورت جي باري  ليکكا كهاڻي ۾

ئي  ۾ لکيو آهي، جيكا هك اجنبي مرد کي پنهنجي ويجهي اچڻ کان نٿي روكي ۽ نه

اعتراض ٿي وٺي ۽ اهو حادثاتي ميالپ کيس بي اوالدي جي بي اطميناني مان  كو

كڍي ٿو. ليکكا اهو ڄاڻايو آهي ته اوالد جي خواهش شدت سان پيدا ٿيڻ ۽ ممتا جو 

جذبو دنيا جي هر شي کان مٿي ٿي وڃڻ سبب عورت كجهه به كري سگهي ٿي ۽ 

۽ناجائز جو كوبه جواز سندس ال كابه حيثيت نٿو رکي.  پنهنجي ماَن ۽ مريادا، جائز
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 پوپٹي تڑپيل ما جي َمن کي مليل شانتي تي لکي ٿي ته؛

“ڀوري منهنجي پيٹ مان نكري آئي آهي؟ اندر ئي اندر  مون پاسو ورايو. هي

سڄي ٺهي ويئي؟ ننڍڙيون اکيون... سنهڑيون ڀرون، اڙي پنبڑيون به اٿس؟ ۽ هيڎيون 

ڊگهيون! آنند جي گنگا گرگاٽ كري منهنجي َمَن مان وهڻ لڳي. منهنجي رڳ رڳ ۾ 

خوشي جي لهر تيزي سان ڊوڙڻ لڳي. مون کي پنهنجي سرير جو سور ته صفا وسري 

ويو. منهنجي دل ۾ كتكتائي ٿيڻ لڳي. هي منهنجي آهي. منهنجي دل جو ٹكر... 

منهنجي دل ُڦنڍي ٻيڻي ٿي پيئي آهي. هي ڀڳوان! تنهنجا لک  هي منهنجي راحت آهي.

شكر! هن کي ٺاهڻ ۾ تو منهنجي مدد كئي يا مون تنهنجي... كيئن به هجي... 

 )100: ص 1984(هيراننداڻي،     ”تنهنجي وڏي مهرباني...

سنڌ ۾ شهباز  مون توکي پيار كيو هو سندس انعام يافته كهاڻين جو مجموعو

مون توکي پيار “ ع جي مئي مهيني ۾ شايع كيو. هن كتاب جي كهاڻين ۾1975پرنٹرز 

، ”ڊائري“، ”دل جو ڦهال ۽ من جي سوڙهه“ ،”منهنجي ناني“ ،”سوني امان“ ،”كيو هو

۽ ٻيون  ”ها جئكنگ“ ،”كاريون اکيون“ ،”ڀل برهما جي“ ،”هي ذات پرواني جي“

عورت جي چاهت جي جذبي جو اظهار آهي. هن ۾  ۾ ”مون توکي پيار كيو هو“ آهن.

كندي به ان جي منفرد حيثيت کي تسليم  بيان ليکكا عورتن جي سوچن کي هك جهڑو

كردار پيار جي پوڄا كرڻ وارن مان  هي پيش كيل عورت جو پوپٹي جو كرايو آهي.

 آهي، جنهن ۾ اندر جي سونهن کي اهميت ڏيندي، لکي ٿي ته؛

منهنجي پيار جو سبب مون کان ڳولهيندي نٿو لڀي. تڎهن به خبر ناهي ڇو تون “

 منهنجي رڳ رڳ ۾ َمَن جي هك هك خيال ۾، دل جي هر هك ترنگ ۾ سمائجي وئين. 

تو مون سان كڎهن به نه ڳالهايو هو، پو به مان تنهنجي دوستن جي وچ ۾ تنهنجو 

آواز سوالئي سان سڃاڻي وٺندي هيس. مون توکي پيار كيو آهي. انوکو ۽ مكمل 

ئي پيار كيان... بلكل  ايئن پيار. منهنجي هك ئي چاهنا آهي... ٻئي جنم ۾ به توکي

(هيراننداڻي، ”.  هن طرح... تون منهنجو پاريسڑي ٿئين ۽ مان تنهنجي اڻ واقف پاڙيسرڻ

1975 :35( 
هك لحاظ کان هي كهاڻي ليکكا جي اندر جو آواز معلوم ٿئي ٿي. هن پاڻ به 

ذاتي زندگي ۾ پيار كيو هو، پر اڳيان وڌڻ کان اڳ ئي حياتي کيس ڏکن، فرضن ۽ 

جذبن جي  مجبورين جي ٻنڌڻ ۾ جكڑي ڇڎيو. هن كهاڻي ذريعي ُهن پنهنجي ذاتي

كرائي آهي. فرق فقط اهو آهي ته هن انهي  ترجماني كهاڻي جي هيروئن معرفت

اهم حقيقت  ڏيکاريو آهي ۽ كهاڻي ۾ پنهنجي چاهيندڙ کي هميشه ال غيرشادي شده

 اها ظاهر كئي آهي ته عورت ذات کان پهريون پيار كڎهن به نٿو وسري.

پوپٹي پنهنجي ذاتي حياتي ۾ اڃان هك نوجوان سان نينهن جو ناتو  خود
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جوڙيوئي َمَس هو جو ُهو کانئس جدا ٿي ويو. پنهنجي انهي پهرئين پيار جو اظهار 

 ۾ هن ريت كيو آهي: كٿا آتم

۽ هك هو جو پنهنجي گهٹي جي منهن وٽ بيهي منهنجي راهه تكيندو هو. انٹر “

سائنس پڑهندڙ، ڊگهو قداور، سهڻو ملوڪ شهزادو. پهري پابندين كري صرف پريان 

نظرون ئي ملنديون هيون، چپ مشكڻ ال ُچرن، تنهن کي به كي ڏينهن لڳا، پر اسين ان 

۾ ئي خوش هئاسين. اها ڳالهه به وڏي بهادري جي هئي جو ٻين جون نظرون بچائي، 

مشك ذريعي دل جو نياپو پهچائيندا هئاسين. مون سپنا مڑهڻ شروع كيا. ڌيري ڌيري 

كاليج ال  هن جو بيهي انتظار كرڻ بند ٿي ويو. انٹر کان پو هن کي انجنيئرنگ

 كراچي وڃڻو پيو (هميشه ساڳي هنڌ نه ڏسي، پڇائون كري اهو ڄاڻي ورتو هوم) پو

پوپٹ جي  ايئن ٻڌم ته ُهن كراچي ۾ ئي شادي كري ڇڎي آهي، پهرئين پيار جا رنگ،

پرن جي رنگ جيان جلد ئي مٹجي ويا. پر عورت پنهنجو پهريون پيار كڎهن به ُڀالئي نه 

 ”.سگهندي آهي ۽ منهنجو ته اهو پيار پهريون به هو ته آخري به

مون به ُهن کي وساري ڇڎيو. مان حياتي جي ان موڙ وٽ پهتي “اڳيان لکي ٿي ته؛ 

هيس، جتي الوداعي کي وداع كرڻي پيئي هئي ۽ گهر جون جوابداريون ُكلهن تي 

ڍوئڻيون ٿي پيون، ان كري پيار ۽ شادي اهي ٻئي لفظ پنهنجون معنائون کڻي مونکان 

 )48، 47: 2007(هيراننداڻي،   ”. دور هٹي ويا

۾ پڻ  ”سيالب“ ۽ ناول ”منهنجي ناني“ پوپٹي جي هك ٻي كهاڻي ساڳي ريت

هن جي پنهنجي حياتي جو عكس آهي. ورهاڱي جي حالتن جي پس منظر ۾ لکيل هن 

كهاڻي ۽ ناول ۾ پوپٹي اهو كرب اوتيو آهي، جنهن ۾ سنڌ ۾ سكون سان رهيل هندو 

 راتيون جاڳي كٹيون ۽ آڌي ال سنڌي بي سكون ٿيا، پنهنجي نياڻين جي نگهباني

رات جو کوکراپار جي رستي فقط نياڻين ۽ عورتن کي هندستان موكليو ويو. كهاڻي 

اوچتو هل ٿيو ته ملك جو ورهاڱو ٿيو آهي ۽ اسان کي “۾ لکي ٿي ته؛  ”منهنجي ناني“

سنڌ ڇڎي هندستان هلڻو پوندو. ڊپ ۽ هراس پکڑڻ لڳو. هيرآباد جي هك طرف هئي 

هندوئن  مسلم شاگردن جي هاسٹل ۽ سامهون هو سالٹن جو پاڙو. هيرآباد جي سڀني

فيصلو كيو ته نياڻين کي سنڌ مان ٻاهر كڍبو. مان ناني کان موكالئڻ هليس. مان 

آ ڌي پر هي چون ڇا پيا؟ پنهنجو ملك به كنهن ڇڎيو “ اندر گهڑيس ته ناني چيو،

چوندي ناني جي اکين اڳيان ڌنڌ جو پڑدو ڇانئجندو ويو ۽ هو كمر کي  ايئن آهي؟

هٿ ڏيئي هوريان هوريان پٹ تي پاٿاري ماري ويهي رهي. مون کيس اٿارڻ جي كوشش 

كئي، پر هن جي چيلهه بيهڻ جي شكتي وڃائي ڇڎي هئي. هو پٹ تي ويهي رهي ۽ ان 

 )81۽  80: 1975(هيراننداڻي، ”. ڏينهن کان پو هن پٹ تي ريڑهيون پائڻ شروع كيون

جنم ڀومي مان جالوطن ٿيڻ جو ڏک ماڻهو جي سڄي سرير کي اندران ڌوڏي ٿو 
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ڇڎي. سو سنڌ جا هندو سنڌي هي ڏک كيئن وساري سگهيا هوندا؟ هو ته سنڌ 

ناممكن آهي جو کين اها ياد وسري هجي.  ايئن ال .ال ٿا سكن، جيئن اڃيو پاڻي

منهنجي خيال ۾ ته اهو ادب جو ذريعو ئي هيو، جنهن جي وسيلي هن الميي کي بار 

۾ ورجايو ويو آهي ۽ كجهه ليکكن ته كمال كري ڇڎيو آهي. انهن هن  نثر ۽ نظم بار

وڇوڙي جي داستان کي ايترو ته اثرانگيز بيان كيو آهي، جو اها ڄڻ هر دل جي واردات 

سنڌ جي سك سندس تحريرن ۾ ورجايل  هجي ۽ پوپٹي اهڑن ئي ليکكن مان هك آهي.

 هن جيكا شاعري كئي آهي، ان ۾ پڻ سنڌ جون يادون سمايل آهن.  آهي.

پوپٹي جدوجهد جي موضوع کي وڏي  سنڌي ٻولي ۽ سنڌي قوم جي حقن ال

” دل جو ڦهال ۽ َمَن جي سوڙهه“ كهاڻي سندس موضوع جي لحاظ کان اهميت ڏني آهي.

هك بلكل مختلف ۽ منفرد موضوع تي آهي، جنهن تي اڳ كنهن به نه لکيو. هن 

كهاڻي ۾ ڊاكٹر جي چوڻ مطابق هريش پي ٿيڻ جي اهليت نٿو رکي. پر قدرت جي 

كرم سان سندس زال جئسيكا اميد سان ٿئي ٿي ۽ ُهو هر وقت کيس نه اعتبار ۾ ايندڙ 

نظرن سان ڏسي، عذاب ۾ مبتالٿي وڃي ٿو. پنهنجي ئي پاليل پٹ سمان ننڍي ڀا نانو ۾ 

 کي بغير سبب ٻڌائڻ جي ڌكا ڏيئي گهران كڍي ٿو. گهرو حياتي شك كري هو ڀا

جو پل پل ڏکيو ٿيڻ تي هو ٻيهر ڊاكٹر وٽ جڎهن تصديق ال وڃي ٿو ته رپورٽ پڑهڻ 

سان سندس مٿي جو سڄو بار هلكو ٿي وڃي ٿو. واپس اچي نانو کي شهر مان ڳولهي 

ڳلي لڳائي ٿو. هن كهاڻي ۾ هر كردار جي كردارنگاري عروج تي آهي. هريش جون 

سوچون، تاثرات، جئسيكا ۽ نانو جو رويو، مطلب ته پوپٹي موضوع مطابق دل جي 

وسعت ڌكجڻ کان پو َمَن جي سوڙهه ايتري ته خوبصورتي سان بيان كئي آهي، جو 

 كهاڻي جو موضوع ۽ مواد ڄڻ هك ٿي ويا آهن. 

۾ آيل كهاڻين ۾ پڻ هن  ”زندگي، كوتا نه كهاڻي“ ساڳي ريت سندس مجموعي

  موضوعن تي قلم کنيو آهي. پوپٹي جي پيش كيل موضوعن جو جيكڎهن  اهم  كافي 

 ڇيد كبو ته اهي گهڻي ڀاڱي سنڌي عورت جي ڏکن، سورن، سوچن، امنگن ۽ حياتي

مايوس، بزدل ۽ بي همت نه،  کيس جي كيترن ئي پهلوئن کي پيش كن ٿا، جن ۾ ُهن

بلكه سنڌي سماج جي ُمدي خارج رسمن جي خالف کڑو ٿي بيهڻ جو گس ڏسيو آهي. 

لکڻين ۾ عورت جو كردار گهڻي ڀاڱي مثبت آهي. هن سندس زناني حيثيت  سندس

کيس مظلوم نه، پر هك اڏول انسان كري پيش كيو آهي.  تسليم كرائيندي، کي

فقط نشاندهي نه  پوپٹي كرڻ ۾ عورت جي زندگي ۾ ايندڙ كيترن مسئلن کي بيان

وئشيا کان  ۽ كئي آهي، پر انهن مسئلن جا َحَل ڏسيا آهن. هو پرڻيل، اڻ پرڻيل، وڌوا

  ويندي ننڍي ٻارڙي جا جذبا به تمام سهڻائي سان پيش كري ٿي.

موضوع کان سوا هن ٻين انساني مسئلن، ڏک سک، غريبي اميري،  مٿئين
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مذهب تي لکيو آهي. ورهاڱي جي حالتن، سنڌي ٻولي، سنڌي ثقافت ۽  ۽ بدحالي بک

آندو آهي. گهڻي ڀاڱي هندو سنڌي سماج جا  تهذيب کي پنهنجي قلم جي گرفت ۾

حالتن جي كا خاص اپٹار كونه كئي آهي.  ۽ مسلم سنڌي سماج جي مسئال ڄاڻايا آهن

هند جي ليکكن ۽ ليکكائن کي سنڌ جي مسئلن تي به لکڻ گهرجي. فقط پوپٹي نه، 

ملي  جي عكاسي مسئلن بلكه ٻين هندستان جي ليکكائن وٽ به هندو سنڌي سماج جي

موضوعن کي محدود كرڻ جي بجا جيكڎهن سنڌي سماج جي گڎيل مسئلن تي  ٿي.

پيش كري  به اسين هك ٻئي ال گڎيل طور كي سٺا حل ايئن ممكن آهي لکيو وڃي ته

 سگهون.

جو فن كهاڻين، ناولن، ناٹكن، خاكن ۽ سوانحي مضمونن ۾  كردارنگاري

خاص طور نمايان حيثيت رکي ٿو. پوپٹي هيراننداڻي جي فن جو اڀياس اها پروڙ ٿو ڏئي 

كردارنگاري جي لحاظ کان  ته هو ادب جي انهي خوبي کان ڀلي ڀت باخبر هئي.

” مان“آهي. گهڻي ڀاڱي سندس كهاڻي  هو پنهنجي كردارن جي تمام ويجهو رهي

طريقي سان هن سڀني كردارن  يعني ضمير متكلم جي نموني پيش كيل آهي ۽ انهي

 )151۽  50، 48: 1984(هيراننداڻي،    ڊوک سهڻن جملن سان كئي آهي. جي اوک

جذب  جي اندر ۾ اهڑي ريت كردار ال کي فنكاري سان پيش كرڻ كردارن

ٿي وڃڻ جو لکندڙ ان جو حصو بنجي وڃي ۽ محسوس كرائي ته اهو سڀ كجهه ُهن تي 

سمجهي، اهوئي بهترين  ئي ايئن به ئي وهيو ۽ واپريو آهي ۽ پڑهندڙ وري پاڻ جي ال

جو كمال آهي. پوپٹي پيش كيل كردارن جي ظاهر توڙي  پنهنجي كردارنگاري

 باطن کي كمال كاريگري سان عام جي اڳيان آندو آهي.

جون مڑيئي خوبيون  جي لحاظ کان پنهنجين لکڻين ۾ پوپٹي ٻولي سنڌي ٻولي

مطابق هن هر صنف ۾ ٻولي جي گهرج جو پورائو  موضوع سمائڻ جي قوت رکي ٿي.

انهي جو اعلٰي مثال آهي،  ”منهنجي حياتي جا سونا روپا ورق“ آتم كهاڻي كيو آهي.

۾ ڇپي. بظاهر ته كو ضخيم كتاب نه آهي، پر سنڌي ادب ۾  1980۽  ع ۾ لکي1978جا 

سنڌي ليکكائن ۾ پوپٹي پهرين  خاص طور هن آتم كهاڻي جي وڏي اهميت آهي.

عورت آهي، جنهن پنهنجي حياتي جو احوال انتهائي جرئت ۽ سچائي سان لکيو آهي. 

جا سڀ واقعا، يادگيريون، آزمودا، پيار، شادي، كٹنب  حياتي هن كتاب ۾ سندس

جون ڳالهيون، استاد ۽ شاگردن جا تعلق ۽ ادبي ميڑن جون مالقاتون، بيماريون، لڎپالڻ 

پيش  سهڻي ادبي ٻولي ۾ جا ڏک ۽ ٻيون كيتريون ئي حقيقتون هن سچائي سان

كيون آهن. هن تحرير پڑهڻ سان نه وڌا جو گمان غالب ٿئي ٿو ۽ نه ئي گهڻي ڊيگهه ۽ 

غيرضروري واقعا پيش كيل آهن. کيس هن آتم كهاڻي تي ساهتيه اكيڈمي طرفان 

  انعام ڏنو ويو، جيكا هن بيماري جي حالت ۾ موت جو انتظار كندي بستري تي لکي. 
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جو اسلوِب بيان، سادو ۽ سمجهه  جي خوبين سنڌي ٻولي سان سينگاريل پوپٹي

۾ ايندڙ سان گڎ پڑهندڙ جي سوچ کي متاثر كندڙ آهي، جا فني طور وڏي خوبي آهي. 

مكالما ۽ تشبيهون، جيكي سچائي جي تيرن جيان هانو ۾ چڀيو وڃن، لفظن جي معنٰي 

غلطيون نه  جون پروف ۾ خيزي ۽ جملن جي اثرانگيزي ۽ ربطگي سان گڎ سندس كتابن

هئڻ جي برابر آهن. انهي كري انهن لکڻين کي پڑهڻ ۾ راحت اچي ٿي. هن جي لکيل 

مهاڳن، مقدمن ۽ ادبي خطن جو پڻ كاٿو كونهي. (فقط ماهتاب محبوب جي ڇپيل خطن 

خط آهن) ارجن حاسد کي لکيل پوپٹي  14۾ سندس  ”ماکي مٺا ماڻهو“ واري مجموعي

 جي هك خط جو نمونوهن ريت آهي:

 پيارا ڀا حاسد، نمستي! “

 اوهان جو خط مليو. مهرباني.

ها، مون کي اها نگري بيماري آهي. اڄ نه سالن کان اٿم، پر كرنگهي ۾ نه، هڎي 

۾ اها بيماري ٿئي ته ماڻهو ٻن ٹن مهينن ۾ خالص ٿي ويندو آهي. اِتان ڇوٹكارو 

كينهي. پر چمڑي يا عضوي ۾ ٿئي ته پو كٹيندا ويندا آهن، جتي پکڑجي. آپريشن 

آهي، جتان كٹي سگهن، كٹين، جتي ساڙي سگهن، ُاتي  ايئن ذريعي مون سان به

ڏينهن هالڪ هوندي  8ڏينهن ۽ ٻيا  8اليكٹرانك وائر سان ساڙيندا آهن. آپريشن جا 

 آهيان. باقي پو ٺيك بلكل ٺيك.

 گهڻن پيارن مان... 

 پوپٹي هيراننداڻي

 )421: 2007(هيراننداڻي، ع 1989مئي  31

كهاڻين، ناٹكن، ناولن، مضمونن، مقالن، خطن، مهاڳن، سوانح عمرين ۽ آتم 

هن ترجمي نگاري ۾ اهم كم كيو آهي ته لطيفيات ۾ سندس  سوا كهاڻي کان

ڏهن “ ۽ ”ڀاشا شاستر“ ۽ ٻولي جي حوالي سان ”شاهه سنڌ جي تهذيب جو روح“ كتاب

اهم آهن. تحقيق ۽ تنقيد جي ميدان ۾ پڻ هن پنهنجو نالو مڃايو  ”ڏينهن ۾ سنڌي سکو

جي عنوان سان  ”A History of Sindhi Literature“ آهي. سنڌي ادب جي تاريخ کي

انگريزي ۾ لکيائين. هي حواله جاتي كتاب سنڌي زبان جي تعارف، آزادي کان اڳ 

ناول، ناٹك ۽  وارو دور، ورهاڱي جا سماجي ۽ اقتصادي اثر، ادب ۾ ترقي پسند الڙا،

لوڪ ادب، سوانح حيات، آتم كهاڻي، لسانيات ۽ ٻين  كهاڻي جي ارتقا سان گڎ

ع تائين جي سنڌي ادب جو 1978ع کان1947موضوعن جو احاطو كيل آهي، جنهن ۾ 

 احوال آيل آهي.

هيراننداڻي، سنڌي ادب جي پڑهيل لکيل ۽ وڏي مطالعي واري ليکكا  پوپٹي
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مطالعي ۽ تعليمي کيتر جو ُهن جي ادب تي گهڻو اثر آهي. هن کي  جهجهي هئي. سندس

۽ سنڌي ٻولي تي عبور حاصل هو  انگريزي، سنسكرت، هندي، اردو، گرمکي

ٻين ٻولين ۾ پڻ لکيائين. سندس علمي ۽ ادبي حيثيت کي  سنڌي ٻولي کان سوا ۽

 كابه همعصر ليکكا نه پهچي سگهي.

کيس كيترائي ايوارڊ ۽ تمغا مليا. ڀارت سركار جي طرفان سندس كهاڻين جي 

” هك پشپ، پندرهن پنکڑيون“ تي انعام ڏنو ويو. ”مون توکي پيار كيو هو“ مجموعي

تي ساڌو واسواڻي، مشن ايوارڊ ۽ آل انڈيا سنڌي لئنگويج ۽ لئبريري ايسوسيئيشن ايوارڊ 

مليو. سندس آتم كهاڻي کي مركزي ساهيته اكيڈمي طرفان انعام مليو. هن قومي 

” گورو ُپرسكار“ سطح جي وڏي انعام کان عالوه مهاراشٹر سركار وٹان هك لک جو

انٹرنيشنل لطيف “ دبئي جي جماعت پاران کيس ”سدائين گڎ سنڌي“ انعام مليو اٿس.

  ۽ خدمتن جي اعتراف طور سونو ٻلو ڏنو ويو. ”ايوارڊ

بي حساب خدمتون آهن. هن ذهني يكسوئي سان نثر  ۾ پوپٹي جون سنڌي ادب

سنڌي نثر “ لکندڙ عورتن ۾ اسان جي جي هر صنف کي ماالمال كيو آهي. بالشبه کيس

نثر جي رواني، انداِز بيان، موضوعن  سندس شمار كرڻ گهرجي. ”جي سرواڻ ليکكا

سنڌي  واکاڻ جوڳيون آهن. ٻولي جي احسن استعمال جون خوبيون جي گوناگوني ۽

سالن کان  هو ع ۾2005 ڊسمبر 17 جي ترقي ۾ سندس وڏو حصو آهي. ٻولي ۽ ادب

هميشه ال آجي ٿي ويئي.  حياتي کان کي منهن ڏيندي، موت ۽ زندگي جي جنگ

سندس وفات تي سوڳ جي لهر سڄي سنڌ ۽ هند ۾ پکڑجي ويئي. سماجي ۽ ادبي 

پوپٹي جي  ۾ تنظيمن طرفان كيترا ئي تعزيتي پيغام، اخبارن ۽ رسالن ۾ آيا، جن

 کي سنڌي ادب ۾ وڏو خال تسليم كيو ويو.  وفات
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 اسسٹنٹ پروفيسر ،

 گورنمينٹ ڊگري كاليج كنڈيارو غالم رباني آگرو

 

��  و��ڳ ۽ ���ڻ� آوازن

 ا��ئس �����ي �� و��ڳئئ�ھ

A CRITICAL STUDY OF ASPIRATE AND 

ASPIRATION OF IMPLOSIVE SOUNDS 
  

Abstract 
In Sindhi language/Linguistics much is to be yet researched, 

inquired and worked on, many discourses remain untouched; recently 

Mr. Shabir Kumbhar has published his work regarding Sindhi fonts of 

aspirates’ diagraph letters. Such work brings forth a necessity of 

seriousness by the authorities or institutions in validating or declaring the 

standards, unfortunately it is done by an individual and thus proposes 

certain confusions. On such confusions and mistakes in print media fonts 

and Sindhi computer composing Dr. Jaitley has always acted as 

highlighter but unfortunately scholars in Sindh have remained inattentive 

to the issue. 

Mr. Shabir is busy in developing fonts for right and appropriate 
usage of aspirates’ diagraphs, such as:  ’جهه ’ and  ’گهه’ and will soon come 

to standardize a font. Mr. Shabir is a person of computing engineering, 

when he touches the issues of linguistics, there is a possibility and risk of 

lacking substantial understanding according to parameters of linguistics. 
He has declared 10 extra aspirate sounds. From these, five ) ،ڙه  لهه، مهه، نهه، ڻهه(  
are mentioned in Sindhi Primer book, and three  are declared )ڏه، ره، وه( 

as Utradi by Dr. Memon Abdul Majeed Sindhi. As mentioned by Dr. 
Sindhi, the ’ ڏه‘  is implosive sound, whereas the phenomenon of aspirate 

sound is Plosive. In this regard the aspirate sound of implosive may be 

impossible, because of their opposing direction of articulated air. 
Mr. Shabir declared 2 extra aspirate sound, ’ رنهه‘،’ڳهه.‘  These two 

extra aspirate sounds are not studied/considered in linguistically 
appropriate parameters.’ ڳهه‘  is rooted from ’ ڳ‘  which is implosive sound; 

whereas aspirate sound is Plosive, so it is practically impossible to regard 
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the aspirate sound of  .‘ڳ’ In this regard, segmenting and blending or 

cluster of sound may be seen in other ways in some words, where ’ ڳ‘   
and ’ هه‘  are found.’ رنهه‘  can’t be declared an aspirate according to 

parameters of phonemics, because in this ‘ ن’  letter is stands for a nasal 

vowel sound, which separates the letters ’ ر‘  and  It shows a poor . ’هه‘

approach by the writer towards understanding the sounds of phonemes 

and syllables. 

In this paper a simple study is brought forward to examine the 

discourse of aspirate sounds of implosive sounds and make analysis of 

such words regarding phonemes. 

 ��ئ�� �� �� ����

وينجن آواز ۾ ڦڦڑن مان  اوسرڳ وسرڳ جو تعلق آواز سان آهي، وسرڳ كنھن

كونه هوندو آهي،  مخرج كو الڳ جو هن سبب ڌوڪ مالئڻ سبب بيھندو آهي؛ جنھن

بلك كنھن مخرجي وينجن آواز ۾ ڦڦڑن جي ڌوڪ وڌائڻ سان وسرڳ وينجن آواز 

سخت تارون وارو ڳرو ڌوكڻو آهي، يعني هن جو مخرج سخت ’  ج‘نكرندو آهي. مثًال 

جــو آواز ’  جهه‘تارون آهي؛ ساڳئي مخرج وٽ صرف ڦڦڑن جي ڌوڪ وڌائــڻ سان 

جي حيثيت رکي ٿو، كھڑو ’  صوتيي‘سنڌي ٻولي ۾ وسرڳ به  نـكــرندو. ياد رهــي ته

وسرڳ، صوتيي جي كيتري حيثيت رکي ٿو، اهو هك الڳ معاملو آهي، جنھن تي الڳ 

 كم كرڻ جي گهرج آهي.

علمي لحاظ کان ڊاكٹر غالم علي االنا وسرڳ جي مخرجي حيثيت بابت ڄاڻائي 

ڦڦڑن کان ايندڙ هوا جو زور،  هي هك مڃيل ڳالهه آهي ته آوازن جي اچارڻ مھل“ٿو ته: 

پيٹ ‘كن حالتن ۾ ججھو ٿيندو آهي ۽ كن حالتن ۾ گهٹ ٿيندو آهي. هوا جو زور 

جي وسيلي ڏنل زور تي مدار رکي ٿو. جڎهن هوا جي داٻ ۾ زور  )diaphragm( ’ڇھه

۾ ركاوٽ يا رنڈڪ پيل هوندي آهي، تڎهن انهي  گهڻو هوندو آهي ۽ اهو جي لنگهه

سان، هوا جي ڦوڪ هكدم آواز جي پويان، ان سان ’  هٹڻ يا ڇٹڻ‘رنڈڪ يا ركاوٽ جي 

  وسرڳائي ‘کي   ’ڦوڪ ‘گڎوگڎ، ٻاهر ڌوكيندي ايندي آهي. هوا جي انهي)’aspiration( 

 ) 77 :2009 . (االنا،چئبو آهي

حقيقت اها آهي ته وسرڳن ۽ ان جي فونٹن بابت كافي عرصي کان اسان وٽ 

مونجهارو رهيو آهي، ان جو مک سبب الپرواهي ۽ اڻڄاڻائي پڻ آهي. هك وڏي عرصي 

کان ان جي فونٹن بابت به بحث هلندو رهيو آهي، پر ان تي اسان جا ادارا باضابطه كو 

 خاطر خواه توجه نه ڏئي سگهيا آهن.

بابت تازو شبير كنڀار جو كم انتھائي  )Digraph( وسرڳن جي اکرن ۽ ٻٹن اکرن
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تعريف جوڳو آهي. شبير، كمپيوٹنگ جي كافي مھارت رکندڙ دوست آهي، جنھن 

باضابطي كم كيو آهي. اهو كم جيكو كو ادارو كري، سو هك فرد واحد پنھنجي 

۽ اصولي معاملن تي ڏي  سر تي کنيو آهي. منھنجون ساڻس كافي كچھريون ٿيون آهن

يا صورتخطي  وٺ به ٿيندي رهي آهي. مان صرف ايترو ڄاڻان ته هي لفظ، هن اکر

هيٺ، هيئن هجڻ گهرجي، باقي جيكي ڳالهيون كمپيوٹنگ انجنيئرنگ جي حوالي 

سي ته سوالئي سان  جو ذكر كندو آهي، )terms( يا جن اصطالحن سان ٻڌائيندو آهي،

آهن؛ پو ايترو ئي مناسب سمجهندو آهيان ته بس  مون کان به هضم نه ٿي سگهديون

بيان كري سگهان، باقي اها كيئن بيھاربي، اها ڳالهه هن ’  صورتخطي‘صرف لفظ جي 

 فيلڈ جي دوست تي ئي ڇڎجي.

معاملي ۾ مان به كافي محتاط رهيو  جي صورتخطي واري’  جهه ۽ گهه‘وسرڳ 

خاصخيلي صاحب اهڑن اکرن تي  آهيان، ڇاكاڻ ته اسان جو پرائمري استاد، مريد حسن

كافي كڑي نظر رکندو هيو. ان دؤر جي كتابن ۾ به اهڑن اکرن جو احتياط كيو ويندو 

جڎهن کان پريس جي اکري  جي چواڻي ته شبير كنڀار )130  -106: ص: 2012 (جوکيو، هيو.

كمپوزنگ ۽ كمپيوٹر كمپوزنگ ٿي ته اهڑن وسرڳن اکرن ۾ الپرواهي ٿيڻ لڳي. اهڑن 

، پر )190:  1999 (جيٹلي، معاملن کي ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي، كافي اٿارڻ جي كوشش كئي

 اسان جي ادارن ان معاملي تي كو خاص ڌيان نه ڏنو.

 

 ��ئ�� �� ب�ئن

ڌ،  ٺ، (ٿ، ڀ، موجوده سنڌي آئيويٹا ۾ كل ڏهه وسرڳ ڄاڻايل آهن، جن ۾ َاَٺ 

اکر جو معاملو ’  هه‘۾ ’  جهه ۽ گهه‘ته هك اکر تي مبني آهن، البت ٻه اکر  ڇ، ڦ ک) ڍ،

اکر جا به پنج روپ كم آندا ’  هه‘سامهون آيو آهي؛ حاالنك سنڌي صورتخطي آهر 

جن تي باضابطي كم ٿيڻ بجا نظر انداز كيو ويو )  92  -72:  2008جوکيو، ( ويندا آهن،

وسرڳ (مهه، نهه، ڻهه، لهه، ڙه) اهڑا 5پنج ( آهي. بھرحال، انهن ڏهن وسرڳن کان سوا (

۾ ’  سنڌي ٻاراڻي كتاب‘جيكي غالباً محمد ابراهيم جويي جي كوششن سان  آهن،

صورتخطي جي خيال کان ڏنل آهن. ان ليکي آهر كل پندرهن وسرڳ پرائمري سطح تي 

ضميمي ۾ پڑهائڻ  آئيويٹا جي پنج اضافي وسرڳ ٿيڻ ائين کپي ته اهي پڑهايا وڃن ٿا.

ان کان عالوه ڊاكٹر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي پڻ اضافي وسرڳ ڄاڻايا آهن،  گهرجن.

)مون جڎهن 37:  1993ميمڻ، ( ’.ڏه، ره ۽ وه‘جيكي منفصل اکرن سان بيھن ٿا، جھڑوڪ: 

وسرڳ نمايان ’  ڇهه ۽ هه‘ٿيسز جو كم كيو پئي ته اڀياس آهر، اضافي ٻه 

سان ’  ڏ‘ڊاكٹر سنڌي جيكي اترادي حوالي سان چوسڻي آواز  )203:  2017 (جوکيو، كيا.

مون به  کي لسانيات جي ميزان تي كونه توريو ويو. ڄاڻايو آهي، تنھن بيھندڙ وسرڳ
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وسرڳ کي، تنقيدي نظر سان ڏسڻ ’  ڏه‘ ڄاڻايل ڊاكٹر سنڌي جي پنھنجي ٿيسز ۾

ڳالهه کي اڳتي كري ڇڎيو. هاڻي ان ڳالهه  يا بجا ،لسانيات جي پيراميٹرن ۾ ڏسڻ سوا

جو احساس رهيو آهي ته هر نئين ڳالهه کي معيارن تي ڏسڻ کان سوا اڳتي نه كرڻ 

افسوس جو اسان وٽ اهو رواج عام رهيو آهي ته بس پنھنجو كم كريو ۽  گهرجي.

عالمن جي كم تي تنقيد نه كريو. منھنجي پي ايڇ.ڊي جي ٻئين سيمينار جي رپورٽ ۾ 

سنڌي ڊپارٹمينٹ، سنڌ يونيورسٹي پاران مون کي اهڑو تاكيد كيو ويو هو ته؛ 

حقيقت اها آهي ته اهڑي سوچ اسان جي ’.  پنھنجو كم كريو، اجائي تنقيد نه كريو‘

  آهي. جڎهن علمي جزن کي مخصوص پيراميٹرن  علمي ماحول جي ميدان کي َمنڈي ڇڎيو 

ماڻهن جي بجا علم کي ماُن نه ڏنو ويندو ته هك معياري كم  ۾ نه ڏٺو ويندو، جڎهن

 كيئن ٿيندو!

سنڌي لکت ۽ كمپوزيشن ۾ وسرڳن جي ‘تازو، شبير كنڀار پنهنجي هك پيپر 

) ۾ سنڌي آئيويٹا کان هٹي كري، 42  -19:  2018(شبير، ’  واهپي جا عيب ۽ انهن جا حل

ڄاڻايل، ٹي ڊاكٹر  اضافي ڏه وسرڳ ڄاڻايا آهن، (جن ۾ پنج ساڳيا ٻاراڻي كتاب وارا

تي اصولي  (ڳهه) سنڌي جا ڄاڻايل) تن ۾ ٻه اضافي (ڳهه ۽ رنهه) ڄاڻايا اٿس. ان ۾ هك

بنهه غلط آهي. اهي معامال وري نج لسانيات جا  ته اختالف رکي سگهجي ٿو، باقي ٻيو

  ٿين ٿا، جن کي لسانيات جو ماڻهو ئي سمجهي سگهي ٿو.

 

 ��ئ�� �ئ ��ال

 ڇا چوسڻن آوازن (Implosive) جا امكاني وسرڳ (Aspirate) ٿي سگهن ٿا؟ 

 ڇا كنھن وينجن آواز (Consonant) بعد ُسر (Vowel) يا نكورين ُسر (Nasal 
Vowel)  کي وسرڳي ’ هه‘هجڻ جي صورت ۾ تصور ’ ـهه‘جي موجودگي

 كري سگهجي ٿو؟

جو ذكر كيو آهي، تن کي ’  ڳهه ۽ رنهه‘شبير كنڀار جيكي ٻن اضافي وسرڳن 

صوتيات جي  ٻن پاسن سان ڏسڻ جي گهرج آهي. هك تي اختالفي را جڑي ٿي، ٻئي کي

۽ اهڑي ڳالهه کي  ڏسڻ ئي غلط ۽ غير مناسب آهي وسرڳ جي ميزان ۾ روشني ۾

 صوتيات کان اڻڄاڻائي ۾ شمار كري سگهبو.

 

 ا����� را� و��ڳ بئب� �ھ�ئ��

جو ’  وسرڳ‘منھنجي ذاتي اڀياس موجب ساهتي/ وچولي کان هيٺين عالئقن ۾ 

کي نوٽ كيو ويو  ۾ تبديل ٿيڻ (Vowel) ’ُسر‘ كنھن جو’  هه‘يا  ٿيڻ’  اوسرڳ‘

 ۾ بيحسي اوس رهي ٿي.’ وسرڳ‘ساهتي کان هيٺ،  آهي.
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ٻولي جي نسبت، اها ڳالهه كا كمي كوتاهي ۾ كونه ڳڻبي، بلك اها لھجي يا  

لفظ  وسرڳ آهي ته پو اهڑو’  ڳهه‘۾ ’  ماڳھين‘جيكڎهن  اپلھجي جي سڃاڻپ آهي.

وينجن جو آواز ساهتي ’  هه‘۾ به ٿيڻ گهرجي. اختالف ان صورت ۾ آهي ته اهو ’  جڳھه‘

محسوس ٿئي ’  وسرڳ‘کان هيٺ زور وڃائي ٿو وڃي، جنھن سبب امكاني طور 

 حاالنك اهو وسرڳ ناهي. اها ته ٿي اختالفي را! ٿو؛

 

 ا���� را� ���ڻ� و��ڳ بئب�

وسرڳ بيھڻ  آوازن جي )Implosive( اڌوكڻن/ چوسڻن لسانيات جي حوالي سان

تي، ان كارڻ به اختالف رکي سگهجي ٿو، جو چوسڻا آواز وات واري کوپي ۾ خال 

آواز  )Plosive( بيھاري، هوا کي اندر کڻڻ سان بيھندا آهن. جڎهن ته وسرڳ ڌوكڻو

ڊاكٹر ميمڻ  وارو وسرڳ به وسرڳ جي ميزان ۾ نه ٿو اچي.’  ڏه‘آهي. ان حوالي سان 

عبدالمجيد سنڌي پڻ، لسانيات جي ميزان پٹاندر، ان تي غور نه كيو هوندو؛ ڇاكاڻ ته 

ڊاكٹر سنڌي علمي حوالي سان، تاريخ جي تناظر ۾، بيشك تمام گهڻو كم كيو آهي، 

 ليكن لسانيات ۾ هن جو كم جزوي هيو.

واضح هجڻ گهرجي ته وسرڳ ڌوكڻو آواز ٿيندو آهي، جنھن کي اچارڻ ۾ ڦڦڑن 

جي ڌوڪ شامل هوندي آهي؛ ۽ اهو پيٹ ڇھه جي مدد سان وات جي کوپي مان ٻاهر 

آواز آهي،  )Implosive( َاڌوكڻو/ چوسڻو’  ڏ ۽ ڳ‘ نكرڻ سان ادا ٿيندو آهي. جڎهن ته

ُچسكو ڏبو آهي،  اندر جنھن کي اچارڻ مھل وات واري کوپي ۾ خال بيھاري، هوا کي

 تڎهن ان جو اچار بيھندو آهي.

ٻه متضاد رخ وارا  )Plosive( ۽ ڌوكڻو )Implosive( / اڌوكڻو ياد رهي ته چوسڻو

مان كنھن به هك جو وسرڳ ٿيڻ ’  ٻ، ڄ، ڏ ۽ ڳ‘آواز آهن. ان بنياد تي چوسڻن آوازن 

جن کي متحرڪ يا  جو آواز الڳ ٿيندو،’  هه‘انھن سان گڎيل يا چھٹيل  ممكن ناهي.

جو ڇيد پيش ’  ماڳھين‘لفظ  هيٺ گڎيل آواز واري ُتري ۾ توري ڏسي سگهجي ٿو.

 كجي ٿو:

  /م+آ، ڳ+اَ، هه+اِين. (هن لفظ ۾ ڇهه صوتيا Phoneme  /۽ ٹي پد Syllable  (.آهن 
 Nasal( يا نكوون ُسر )Vowel( ياد رهي ته كنھن به وينجن آواز سان جڎهن ُسر

Vowel(  جي ’  هه‘شامل ٿي ويندو ته اهائي پد جي حد سمجهي ويندي آهي. ان صورت ۾

 گڎجڻ جو امكان نه ٿو رهي.

   ڳنڍ سان بيھندڙ وسرڳ جو اصولي اختالف  جي ’ هه ‘اوسرڳ سان نكوين ُسر ۽ 
’ رنهه‘جڎهن ته  جي گڎ هجڻ سبب امكان رهي ٿو،’  ڳ ۽ هه‘۾ ’  ماڳھين‘لفظ 

 short nasal( ’َان، نكوون ُسر‘وسرڳ، ان خيال کان سراسر غلط آهي جو ان جي وچ ۾ 
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vowel(  ٻه الڳ ’  هه‘۽ ’  ر‘کي ڌار ٿو كري. يعني ’  وينجنن‘اچي ٿو وڃي، جيكو ٻنهي

بابت شبير كنڀار جي ڏنل مثال ’  رنهه‘وينجن آهن، جن جي وچ ۾ نكوون ُسر بيھي ٿو. 

 جو جيكڎهن صوتي ڇيد كبو ته هيٺين ريت بيھندو:

 ڇهه صوتيا/ پڻ كارنھن (ڪ+آ، ر+َان، هه+اِن) هن لفظ ۾ Phoneme  ۽ ٹي
 آهن. Syllable پد/

ياد رهي ته جڎهن به كنھن وينجن آواز سان صاف ُسر يا نكوون ُسر ايندو ته اهو، 

وينجن سان ُسر جي موجودگي سبب الڳ پد ٿي بيھندو. عام طور اسان اعراب گهٹ 

جي ’  نون‘ ته ۾’  كارنھن‘كم آڻيندا آهيون، ان سبب مونجهارو رهي ٿو؛ ليكن لفظ 

يعني اها پك سمجهڻ گهرجي  حيثيت رکي ٿي. گُهڻي واري صورت واضح آهي ۽ اکري

جي صورت آهي. ان خيال کان ’  َان‘، نكوين ُسر ’نون گُهڻو‘ته اهو اکري صورت ۾ 

كنھن  جو اکر ’هه‘کي الڳ بيھاري ٿو، جنھن سبب ’  ر‘وارو اکر، ’  نون گُهڻي‘

’ رنهه‘ئي الڳ ٻڌبو. نتيجًة،  )syllable( سان مليل نه َٻڌبو، ان جو پد’  ر‘کان  زاويي به

جي ’  صوتيات‘وسرڳ جي تري ۾ ئي نه توربو، ڇاكاڻ ته اهو اختالف کان هٹي كري، 

 آهي. غير مناسب روشني ۾ سراسر

 

 ا�ئ�� و��ڳ� بئب�

۽  (ڀ، ٿ، ٺ ، ڌ، ڍ، ڇ، ڦ، ک، جهه سنڌي ٻولي جي آئيويٹا ۾ ڏهه وسرڳ

مهه، نهه، ڻهه، لهه) سنڌي ٻاراڻي كتاب ۾ ڄاڻايل ‘(ڙهه،  ڄاڻايل آهن، پنج وسرڳ گهه)

اضافي ڄاڻايا ’  ڏه، ره، وه‘آهن، جڎهن ته ڊاكٹر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ٹي وسرڳ 

چوسڻي آواز سبب وسرڳ جي پيراميٹر ’  ڳ‘جو ڄاڻايل وسرڳ، ’  ڏه‘آهن، تن مان 

وسرڳ تمام اهم آهن، جو ان جي مشق نه هجڻ سبب ’  ره ۽ وه‘موجب نه ٿو بيھي؛ البت، 

جي ’  گرهاڪ‘ڊاكٹر غالم علي االنا ، چند غلط صورتخطيون سامهون آيون آهن.

ڊاكٹر االنا جو ڄاڻايل لفظ  )،213:  2005ڏني آهي (االنا، ’  گراهك‘صورتخطي 

جي صورتخطي جي پوئواري آهي. ساڳي ’  گاهك‘اردو/ هندي جي لفظ ’  گراهك‘

سنسكرت/ هندي جي اثر سبب ڊاكٹر عبدالكريم سنديلي پڻ ’ گراهك‘صورتخطي 

 )223: 1980(سنديلو، ڄاڻائي آهي، جيكا هندي ٻولين جي اڀياس جو اثر ظاهر كري ٿي. 

۾ سامهون اچي ٿو. چند جڳھين تي ان ’  سيوهڻ‘ساڳيو صورتخطي جو مسئلو 

انتھائي اهم آهن، ’  رـهـ ۽ وـهـ‘به لکيو ويو آهي. ان خيال کان هي ٻه وسرڳ ’  سيھوڻ‘کي 

باقي  جيكي اضافي پنجن وانگر صورتخطي يا آئيويٹا جي ضميمي ۾ پڑهائڻ گهرجن،

 ٿيڻ جوڳا آهن. انداز اضافي نظر

 جي وسرڳائي جو تنقيدي اڀياس  وسرڳ ۽ چوسڻن آوازن 
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 او��ڳ �� ���ر

هك اهڑي وينجن آواز کي چئبو آهي، جنهن ’ وسرڳ‘كبي هلجي ته  اها وضاحت

بيھندو. ’  ج‘ته ان جو اوسرڳ ’  جهه‘جا اوسرڳ بيھندا هجن. فرض كريو ته وسرڳ آهي 

کي اوسرڳ سمجهون ’  س‘جيكڎهن  يعني اوسرڳن مان ئي وسرڳ بيھندا. فرضي طور

جو كو وسرڳ نه ٿو بڻجي ته پو ’  س‘ته پك سمجهو ته ان جو وسرڳ به ٿيندو! جڎهن ته 

ان کي ان ُتِري مان ئي كڍي ڇڎبو، يعني وسرڳ کان عالوه ٻين سڀني آوازن/ صوتين 

’ اوسرڳ‘وينجن کي ’  هه‘منھنجو دوست شبير كنڀار  کي اوسرڳ نه سمجهبو.

اڄ كلهه سنڌي ٻولي جي وسرڳن سان ڏاڍو برو حال آهي، جائزو “كوٺيندي لکي ٿو ته: 

وٺڻ سان پتو پوي ٿو ته اسان قومي سطح تي هن پاسي االئي ڇو كن الٹار کان كم ورتو 

آهي، جنهن جو ثبوت اهو آهي ته ڇاپي جي اخبارن، رسالن، درسي توڙي ادبي كتابن ۾ 

 12گهڻو تڻو اسان جا به معياري وسرڳ (جهه ۽ گهه) غلط (جھه ۽ گھه) لکيل ملن ٿا ۽ وساريل 

بدران ’  هـ‘پڻ ’  َاِوسرڳي هه‘ وسرڳن جو ته كو اتو پتو ئي كونهي، جڎهن ته وچ ۾ ايندڙ

 )42 -19: 2018(شبير، ” عام لکجي رهي آهي. ’ـهـ‘

جو به ’  هه‘كوٺجي ٿو ته ان صورت ۾ ان ’  اوسرڳي‘وينجن کي ’  هه‘هاڻي جڎهن 

يا آواز جي ’  هه ملفوظي‘وسرڳ هجڻ گهرجي، ٻي صورت ۾ ان کي اکري نالي سان 

آهي، جيكو ’ ههه‘جو وسرڳ ’ هه‘ته  كوٺجي. منھنجي اڀياس موجب’ هه وينجن‘نسبت 

لفظ ۾ موجود آهي. اهو لفظ شبير كنڀار جي پيپر ۾ چند جڳھين تي پڻ موجود ’  ههڑو‘

 آهي؛ ليكن كنڀار صاحب ان کي ان دائري ۾ نه ٿو آڻي.

 

 �����/ �ئ�� ���ا

  چوسڻو/اڌوكڻو (Implosive)  ۽ ڌوكڻو (Plosive)  ن. ٻه متضاد رخ وارا آواز آه
مان كنھن به هك جو وسرڳ ’  ٻ، ڄ، ڏ ۽ ڳ‘ان بنياد تي چوسڻن آوازن 

 ممكن ناهي. (ٻهه، ڄهه، ڏه ۽ ڳهه) ٿيڻ

  جڎهن به كنھن وينجن آواز سان صاف ُسر يا نكوون ُسر ايندو ته اهو وينجن
وسرڳ ’  رنهه‘ ان خيال کان سان ُسر جي موجودگي سبب الڳ پد ٿي بيھندو.

هجڻ ’  نون گُهڻو/ َان جو ُسر آواز‘۾ ’  رنهه‘ جي تري ۾ ئي نه توربو، ڇاكاڻ ته

 تصور ئي نه ٿو كري سگهجي. ان کي وسرڳ ،صوتيات جي روشني ۾ سبب

  جي آئيويٹا ۾ ڄاڻايل آهن، ’  ڏهه وسرڳ‘منھنجي اڀياس موجب سنڌي ٻولي
جو ڳنڍ ٿئي ٿو، پنج وسرڳ اهڑا آهن جيكي ’  وسرڳي ـهـ‘تن مان ٻن سان 

سنڌي ٻاراڻي كتاب جي صورتخطي ۾ ڏنل آهن، ان کان عالوه اضافي 

تمام اهم آهن، جن سبب صورتخطي جون غلط صورتون ’  ره ۽ وه‘وسرڳن ۾ 

 جي وسرڳائي جو تنقيدي اڀياس  وسرڳ ۽ چوسڻن آوازن 
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به وسرڳ محسوس ٿئي ٿو، ليكن ’ ههه‘(گراهك ۽ سيھوڻ) سامهون آيون آهن. 

 نظر انداز ٿيڻ جوڳو آهي.

 ،جڎهن ان جو وسرڳ  كنھن به آواز کي اوسرڳ ان صورت ۾ تصور كبو
كوٺڻ اصولي ’  اوسرڳ‘جو وسرڳ ڄاڻائڻ سوا ان کي ’  هه‘ممكن هجي. 

 طور مناسب ناهي.
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 ڊاكٹر عابده گهانگهرو 

 اسسٹنٹ پروفيسر 

 سنڌي شعبو، وفاقي اردو يونيورسٹي، كراچي

 

 �� �ئ��يھ ��  �ب�ا���ئر �ب��

 ���� ���� ��� �� ����� ��ئ���

A BRIEF STUDY OF PROGRESSIVE THOUGHTS 

IN POETRY OF ABDUL GHAFFAR TABASUM 
 

Abstract 
Abdul Ghaffar Tabasum is a well known Sindhi poet. Normally, he 

is famous for his romantic poetry. As being full of rythemetic qualities, 

his poetry has been sung by many famous singers. Despite of various 

qualities of natural poetry, aesthetics, love and other many colours of 

romantic version he has hoisted his pen like flag against injustice, 

violence, extremism, anarchy on earth, underestimation of nation and 

vernacular language, and all other aspects on which a progressive mind 

can resist. Hence, we can see many revolutionary colours of progressive 

thoughts in his poetry. Famous Sindhi poet Ustad Bukhari called Abdul 

Ghaffar Tabasum as half romantic half aggressive poet and it is in fact 

true. Such dexterity of his art is yet hidden by the public. The poets of his 

era believe in progressivism, hence, he is of the same thoughts as well. 

We analyze here progressive thoughts in the poetry of Abdul Ghaffar 

Tabsum.  

۾ هك رومانوي شاعر طور سڃاڻپ  عبد الغفار تبسم جديد سنڌي شاعري

سنڌ کي كيترائي الزوال گيت ارپيندڙ هن سرجڻهارجو جنم الڙكاڻي  .رکندڙ آهي

سندس والد جو نالو قادر بخش  .۾ ٿيوع 1951هين نومبر 20ضلعي جي شهر نئين ديري ۾ 

سنڌ  .عبدالغفارتبسم ابتدائي تعليم الڙكاڻي مان حاصل كئي .۽ سندن ذات ڀٹي آهي

يونيورسٹيء مان بين االقوامي تعلقات ۾ ايم اي كرڻ کانپوء پاكستان انٹرنيشنل 

 .۾ پهريان اسسٹنٹ مئنيجر ۽ پوء مئنيجركارگومقرر ٿيو) (PIA ائرالئينس

جو عملي زندگيء ۾ هك قطعي   تبسم هك فطري شاعر آهي اهوئي سبب آهي

هو سنڌي . پائي جي آهي مختلف شعبي سان تعلق هجڻ جي باوجود سندس شاعري اعلٰي 

هيل  .ادب جي خزاني کي پنهنجي انمول شاعرئ جي سرچشمن سان سينگاري چكو آهي

 جي شاعري جي ترقي پسند فكر جو مختصر اڀياس  عبدالغفار تبسم
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تائين سندس ڇپيل كتابن ۾ شاعرئ جي مجموعن سميت هك سفرنامو ۽ هك سوانح 

سوچون صحرا  .4 مٹئ جا سر .3 شفق وارا ڇانورا .2 گلن جهڑا گهاو .1 حيات تي كتاب

تنها كنڌئ .7ٻيو ايڈيشن) (شفق وارا ڇانورا .6 اڀ هيٺان اڃارا گيت لڇن .5 سراب

 .11 جو پل جهومي جهول ۾ .10 نيڻن جي آڳر ۾ .9 سج آرسئ ۾ .8 )ٻيو ايڈيشن( مسافر

شامل آهن.  پتڻ جون پكارون .13 سونهن کڻي ساڻيهه چميو.12موسم ۽ تبسم ، موسيقي

سندس آتم ’  هو جي جوڀن ڏينهڑا‘انهن کان عالوه  .جا مجموعا آهني اهي سڀ شاعر

سندس آمريكا ۽ انگلينڈ جي سفرنامي ’  زندگي تنهنجا رنگ هزار‘جڎهن ته .  كٿا آهي

 تي ٻڌل كتاب آهي 

جي هك خوبي اها آهي ته پڑهڻ وارن جي ڀيٹ ۾ ان جي ٻڌڻ ي تبسم جي شاعر

 سندس كيترائي گيت سنڌ جي برک فنكار منظور سخيراڻي  وارن جو تعداد وڌيك آهي. 

سندس گيت اهڑن توڙي دنيا تائين مشهور كيا آهن. سنڌ ڳائي  ۽ ٻين مشهور فنكارن

عالئقن ۾ به شوق سان ٻڌا ۽ پسند كيا وڃن ٿا، جتي شايد سندس شاعرئ جا كتاب 

اهڑئ  .انهن گيتن جي كري هو عوام جي دلين ۾ رهي ٿو  پنهنجن.  كنهن ڏٺا به نه هوندا

طرح اسين اهو چئي سگهون ٿا ته هي عوامي مقبوليت حاصل كندڙ هك البيلو شاعر 

 جنهن جو ماڻهو كو هك اڌ گيت ئي نه بلكه پورا پورا البم ۽ سي ڊيز پسند كن ٿا.،آهي

تبسم سنڌ جي موجوده دورجو اهوشاعر آهي، جنهن جي رومانوي شاعري پٿر دل 

کي به ميڻ بڻائڻ جي صالحيت رکي ٿي. هو محبت ۾ انكساري جو کليو اعالن ۽ اظهار 

 كري ٿو:

ــيــان، ــاه ــه ن ــه بــه ت ــا كــجــه ــنــهــنــجــي بــن ــان ت ــا م  ه

ـــان. ـــو مـــان آهـــي ـــن پ  تـــون جـــي گـــڎ گـــڎ هـــجـــي

محبوب  .كجهه به نه آهي  بنا ’تو‘ ناهي، ۽ جيكڎهن آهي به ته ’مان‘ محبت ۾ 

، جي هستئ جو مان ۽ مرتبو، اهميت ۽ احساس، هج ۽پنهنجائپ واريون سڀ دعوائون

۾ تبسم   مٿئين شعر.  هك سمجهيا وڃن ’تون‘ ۽ ’مان‘ تڎهن ئي جٹاء كن ٿيون جڎهن

ان گيت کي محبت جي روايتي اقرار ۽ اظهار واري گيت کان منفرد بڻائي  ’ها‘ جو اقرار

ٿو ۽ ان سموري گيت جي سونهن وڌائي پنهنجائپ واري احساس جي هك ڀرپور گهرائي 

وري جتي محبوب جي اهميت مان ۽ مرتبي جي مڃتا آهي ته؛ اتي وري  .پيدا كري ٿو

 کيس محبت جون ميارون به ساڳي نهٺائي ۽ اورچائي سان ڏئي ٿو:

 ســــــك ســــــوز ۾ دل ســــــاڙي

 مـــــحـــــبـــــت جـــــا مـــــچ ٻـــــاري

 كــا ســار تــه لــهــبــي آ.......

اهي ۽ اهڑا سمورا گيت كنهن به عام پڑهندڙ ۽ ٻڌندڙ کي تبسم جي فن جي 

 جي شاعري جي ترقي پسند فكر جو مختصر اڀياس  عبدالغفار تبسم
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 جو مزاحمتي رخ، ُسجاڳي جو مداح بڻائي ڇڎن ٿا پر سندس شاعري رومانوي گهرائي

ال بيدار كندڙ سڎ، همٿائڻ جا حوصال وري پنهنجو الڳ رس چس رکندڙ آهن. 

رومانوي ۽ پشم جهڑا جذبا۽ خيال هر شاعر جي فطري اظهار سان الزم ۽ سندس فن 

پر جيئن ته شاعر۽اديب پنهنجي ماحول توڙي سماج جا سفير   آهنهوندا  جوبنيادي حصو

پڻ هوندا آهن ۽ سندن فكر توڙي خيال سندن ماحول ۽ سماج جي وايومنڈل مان ئي جنم 

انكري سماجي ويڳاڻپ توڙي سرخروئي هجي، انتهاپسندي يا آزادي هجي۽   آهنا وٺند

شاعر جو قلم  ُسڄاڻ  حق تلفي توڙي حقن جي حاصالت هجي، انهن سمورن پهلوئن تي  

 . وپڑال كنين پوي ٿ  اهڑئ طرح شاعر جي سماجي اصالحي سوچ جو .ازخود وهندو رهي ٿو 

تبسم جي شاعرئ ۾ اهڑا كيترائي پڑالء موجود آهن، جن مان هيٺين چند 

انهن موضوعن ۾  .موضوعن مطابق سندس فكرجي انهن پاسن جو اڀياس كنداسين

ڌرتئ سان محبت۽ عقيدت جو  آزادئ جي اهميت، قومي تشخص، سجاڳئ جو سڎ،

عورت جو قدر ۽ صنفي برابري ۾ يقين ۽ ، انتها پسندئ جي نندا، مزاحمت اظهار،

هتي هك ڳالهه واضح كجي ٿي ته؛ جيئن ته مٿين  .پورهيت پچار وارا موضوع شامل آهن

موضوعن تي تبسم جا كيترائي طويل نظم ۽ گيت سرجيل آهن ۽ اهي سمورا جيئن جو 

ڏيڻ مشكل آهن، ڇاكاڻ ته تحقيقي جرنل ۾ هر مقالي ال مخصوص صفحا  تيئن هت

انكري انهن مان چند طويل نظمن جا كجهه حصا مثالن طور بيان كيا ويا رکيا ويا آهن. 

جن کي حوالي جي مدد سان تبسم جي الڳاپيل كتابن مان مكمل طورتي پڑهي  .آهن

گيتن جي طوالت بابت مون تبسم صاحب سان، وفاقي اردو يونيورسٹي  .سگهجي ٿو

ع ڀيري اهو ذكر كيو 2015جي سنڌي شعبي پاران كوٺايل پهرين لوڪ ادب كانفرنس 

 هو، جنهن تي هن چيو ته کيس كو اعتراض ناهي.

ترقي پسند نظرئي جي تقاضا آهي ته شاعر۽   تبسم ترقي پسند سرجڻهار آهي۽

حقن جي حاصالت الء جدوجهد جو شعور ڏيڻ ي ۽ دباربراديب سجاڳيء،روشن خيالئ، 

سان گڎ ناانصافي، انتهاپسندئ ۽ اناركي تي آواز اٿارڻ الء پنهنجو پنهنجوكردار ادا 

اهڑئ طرح هك سرجڻهار جڎهن پنهنجي قلم کي َعلم بڻائي لکي ٿوته؛ سندس .  كن

۽ عوام جي  تحرير كاغذ جي سونهن ٺهڻ کان گهڻو مٿي ۽ اڳتي وڌي پنهنجي ڌرتي

پوء اهو آوازپنهنجي پڑاڏي سان .اهنجن، ايذائن، سورن ۽ سڎكن جو آوازبڻجي وڃي ٿي

وري جڎهن سرجڻهارحق جو آواز بلند .  ايوانن لوڏڻ جي صالحيت حاصل كري وٺي ٿو

 ٿو ته شعورجاجي حاصالت ال هوكا ڏئي حقن  تيقلم سان ڌرتئ  پنهنجي كرڻ ال

ساڃاه سان سرسبزكري وٺن ٿا، ۽ ائين اهي تحريرون   کيسال ڦٹي ڌرتي  كيترائي

پنهنجن مقصدن ۾ كنهن مخصوص زمان مكان جي قيد مان اڏري امربڻجي وڃن ٿيون. 

قلم کڻندڙ هٿن کي ڌرتي جي حقن   سنڌ جو هئ البيلو شاعر پنهنجن ساٿين ۽ سمورن
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جو هر قلم سان هالئڻ ال کين خوبصورت صالحون ڏئي ٿو. ٹكرين، وادين، ُاتاهين تان 

 :كيئن ٿو نظر كري

ــظــر كــيــو، ــيــن ســر ن ــئ ــي ن ــا ت  ســج جــي نِــكــورت

 چنڈ تارا، شعاع، سونهن ۽ ُسجهندا مـوضـوع كـري، 

 اونـداهــه کـي نـنــديـو، نـنــدي لــکـڻــيـون امـر كــيــو.

 منهنجي قوم جا هـنـرمـنـدئـو، آدرشـي لـيـکـكـو،

 روشــنــيــن کــي ســڎ كــيــو، ُاٿــو هــمــت وکــر كــيــو.

 ايكي جي لئه متان چئو ته كيئن ٿـو ٿـي سـگـهـي،

 شـرط آ تـه ٻـيـلـهـپـا، ٻــڌيـون، سـوچـون ثـمـر كـيــو.

 )130ص:  –(سونھن کڻي ساڻيھه چميو 

شاعرن توڙي ليکكن جو اهو به فرض آهي ته؛ هو پنهنجي تهذيب، تمدن، ثقافت، 

تهذيبي ورثن، ماڳن مكانن، ريتن رسمن، سماجي جوڙجك، سماجي قدرن،ثقافتي 

سرگرمين، مقصد ته پنهنجي ديس جي ڌرتئ بابت هر موضوع تي اهڑو مواد پيش كن 

جنهن سان ٻئ دنيا تائين سندن تاريخي، تمدني، ثقافتي ۽ سماجي ڄاڻ پهچي سگهي. 

اهڑي طرح سان هو هك مورخ جو كردار به ادا كن ٿا. كيتريون ئي تاريخي حقيقتون 

شاعرئ ذريعي محفوظ ٿي وينديون آهن. اسان جو لوڪ ادب ان جو وڏو مثال آهي. اسان 

جا تاريخي قصا داستان لوڪ شاعري ذريعي ئي سيني بسيني ايندڙ نسلن تائين پهتا ۽ 

پو جڎهن اسانجي كالسيكي شاعرن انهن کي پنهنجي فن ذريعي ڦهاليو ۽ انهن کي 

 مختلف عالمتن سان پيش كري عقل، ڏاهپ، شعور، سجاڳئ، جدوجهد ۽ ثابت قدمي

جا سبق سيکاريا تڎهن اسان کي تسليم كرڻو پيو ته هك شاعر پنهنجي قوم ۽ ڌرتئ 

 جي رهبر ۽ نمائندي هجڻ سان گڎوگڎ هك عالم، استاد، ۽ مورخ پڻ هوندو آهي. 

ان سوچ سان ئي تبسم پنهنجي همعصر توڙي نئين نسل جي قلمكارن کي ان 

 رستي تي هلڻ الء چوي ٿو، جيكو اسانجي تاريخي ورثي جي پوئواري كندڙ آهي.

 سنڌ جي هـر سـونـهـن ۽ سـاڃـاهـه تـي لـکـنـدا هـلـو،

 گاج نئن، دريـاهـه جـي گـجـگـاهـه تـي لـکـنـدا هـلـو،

،ساڌ ٻيلي سـونـڈا جـي مـاڳـن مـكـانـن کـان سـوا 

 ڀوڏيسر، مياڻي، معصوم شـاهـه تـي لـکـنـدا هـلـو.

 )63ص:  -(تنها كنڌي مسافر

هيٺ ترقي پسند فكر جي مختلف معيارن ۽ اصولن جي روشني ۾ تبسم 

 صاحب جي شاعري جو جائزو پيش كجي ٿو.
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انكري هو پنهنجي ، تبسم پاڻ نئين نسل جو هك سجاڳ ۽ سڄاڻ شاعر آهي

الء ئي هو کين روشن منزلن جون   ديس جي نوجوانن کي به سجاڳ ڏسڻ چاهي ٿو ان

جنهن ، جي هك جهلك هتي ڏجي ٿيي راهون اختيار كرڻ الء همٿائي ٿو سندس رهبر

دور جو مثال   جي سهولتن کان واقف نئين نسل کي عالمتي طور پٿر جي  ۾هو جديد دور

سهولتن جي اڻاٺ يا مشكالتن کي پنهنجي جدوجهد جي ، ڏئي سجاڳ كندي چوي ٿو ته

ڇو ته جاکوڙ جي سفر ۾ تكليفون  .۾ ركاوٽ بڻائڻ بدران پنهنجو سفر جاري رکو  راهه

سان پار اكارڻو آهي ۽ان ۾ عذرمعذرت كا حيثيت نه ي اداريقيني آهن، جن کي قوت 

 .ٿا رکن

ــــو، ــــاري ــــاهــــه ٻ ــــي ب ــــه ــــي َگ ــــر ت ــــٿ ــــر کــــي پ ــــٿ  پ

ــــو، ــــاهــــه ٻــــاري ــــه اوهــــان، پــــر اٿــــي ب  ســــمــــهــــي ن

ـــڑ کـــي، ـــو ڀـــڀ ـــان نـــه ٻـــاري ـــرن م ـــي گـــه ـــرف ج  ب

ـــــو. ـــــاري ـــــاهـــــه ٻ ـــــارڻـــــي آ تـــــه، ٺـــــهـــــي ب  اگـــــر ٻ

نوجوان نسل کي رات جي وقتي اونداهئ کان مايوس ٿيڻ بدران انکانسواء هو 

نئين صبح جي آجيان الء همٿائي ٿو ۽ کين سمجهائي ٿو ته، ڇاكاڻ ته كاميابئ ۽ منزل 

جو سفر ڊگهو هوندو آهي ۽ ان سفر ۾ كيتريون ئي تاريك راتيون اينديون پر الزم آهي 

ته انهن کان پوء هك اڇي اجري پرڀات اچڻي آ، سو اونداهئ بدران سوجهري جو تصور 

سوچي اڳتي وک وڌائيندا هلو. اهڑئ طرح هو مشكالتن کان مايوس ٿيندڙ نوجوانن کي 

 ُسجاڳي ال كيڎن ته سهڻن لفظن ۾ سڎي ٿو:

 تون اوڳڀرو،

 ڳهيلو ٿي ُڍركي نه پئه،

 رات ويندي لنگهي،

 سياڻا ُسڎكي نه پئه،

 ُمرڪ سک مات تي،

 روئين ٿو رات تي....

 ساٿي سهكي نه پئه،

 واٽ واري سهي،

 جنگ جاري رهي.

 رات كاري سهي،

 پهُچ پرڀات تي،

 روئين ٿو رات تي.
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 واٽ آهي وڏي،

 پيچرا پيچرا،

 هيان هارين متان،

 !حوصال حوصال

 غم نه كر گهات تي،

  روئين ٿو رات تي...

 )19ص:  -(مٹي جا سر 

 

 :���� ���� ۽ ڌر��ھ �ئن �ئ��

سنڌ صدين کان وٺي كي تمام گهٹ ساوا سهڻا سکيا ستابا ڏينهن ڏٺا آهن. ان 

كڎهن انجي بچاء ۽ .  ڌرتي ڌارين جي ڌوكار سهندي رهي آهي بدران گهڻي قدر هي

بقاء الء سر گهوريندڙ سورمن جي رت سان ريٹيل رهي آهي ته وري انهن سان گڎ لوڀين 

ان جا كيترائي مثال تاريخ کان  .ٺوڳين، مصلحتي مفادپرستن جو وجود به رهيو آهي

سنڌ جي  .اهڑن كردارن سنڌ کي هميشه جوکي ۾ وڌو آهي .وٺي موجوده دور تائين ملندا

تاريخ ۾جوڌن جوانن جون قربانيون ۽ وقت جي كن حكمرانن جون مصلحتي پاليسين ۽ 

سياسي حكمت عملين سبب سنڌ کي ڏچن ۾ وچڑندڙ ڏسي هن شاعر جي دل رت روئي 

هن مٹئ جو مٿائن  :ٿي. هو قوميت جو حق ادا كرڻ کان ڀڄڻ وارن کي تنبيهه كري ٿو ته

کي هو صرف ان جي بهترئ ۽ بقا الء جاکوڙ كري ئي الهي سگهن ٿا. قرض آهي، جنهن 

مصنوعي خوشيون ۽ دنياوي لذتون حاصل كري، هو وقتي طور جشن ته ملهائن ٿا پر 

سندن اهي كم كڌا آهن. اهڑئ طرح ڌرتئ جي سوديبازي كرڻ تي وقت جو منصف 

جتي سورهين جا داستان صدين کان سانڍيندي ۽ غدارن تي کين كين بخشيندو. تاريخ 

ڦٹكار كندي آئي آهي اها اڄ به هر حقيقت کي پسندڙ آهي. اها اڄ به سمجهوتن جي آڙ۾ 

پنهنجي سيني تي لکي ايندڙ وقت ۾ عوام اڳيان ان جي ٿيندڙ هر بيواجبئ جي گواهي 

 ذميوارن جا وکا پڌرا كندي پئي اچي.

 حــــوصــــال هــــاالر جــــن جــــا ۽ ارادا َاڻ جــــهــــلــــيــــا،

 سنـڌ جـا سـوره پـتـنـگـا، سـَر ڦِـريـا سـڀ ويـا هـلـيـا.

 كي تـه هـا، جـي جـنـُد ڏئـي سـنـُڌ سـاريـنـدا رهـيـا،

 َوچَن! پنهنجي پڳ جي وَر کان اڳ ۾ پاڙيندا رهيا، 

 جو ويا كل ئي مٹي، جـکـرا جـي هـا دل جـا کـرا.

 اڄ اكيلي هي ڳهيلي سڎ كيـون ُسـڎكـي پـئـي،

 ڀاڳيلي كل ٻانهن ٻـيـلـي ُڀـون جـا ڳـولـهـي پـئـي،
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 ساٿ کي ساري سنڌو جا نيڻ ٻئي روئنـدا رهـيـا.

ــيــا، ــئــي مســنــدون مــاڻــن پ ــحــتــن جــي آڙ ڏي  مصــل

 جي مفادن جي َمنڈي ۾ هر گهڑي وكـجـن پـيـا،

 طـــوق تـــاريـــخـــن وڌا.”  تـــبـــســـم“ تـــن داللـــن کـــي 

 )112 –(اڀ هيٺان اڃارا گيت لڇن  

انسان جي سڃاڻپ سڀ کان پهريان سندس ڌرتي، قوم ۽ تهذيب آهي. كو انسان 

ذاتي ۽ شخصي طور تي كيترو به کڻي ترقي جي اعلٰي ترين منزل تي پهچي وڃي 

سندس نالو تعليم لياقت ۽ كم سندس ذات کي ظاهر كن ٿا پر سندس ڌرتي جي 

سندس خاصيتن ۽ خوبين کي سندس جنم کان اڳ ۽ مرڻ کانپو تائين ظاهر   سڃاڻپ

كري ٿي. اها سڃاڻپ سندس كنهن لياقت جي محتاج ناهي . جيكو ماڻهو ڌرتي سان 

محبت نه ٿو كري، ان جو ن سموريون لياقتون، كوششون ۽ حاصالت سندس مرتئي کان 

 پو ڌرتي ۾ دفن ٿي وڃن ٿيون. 

جڎهن ته جيكو هٿ ۾ كاغذي ڊگرين جا بنڈل جهلڻ کان ته محروم آهي پر 

جي ڌاڳي ۾ ُسك ٻڌل آهي، جنهن وٽ پنهنجي مٹي جو مان  عشق سانتي پنهنجي ڌر

کيس ڌرتي تي روشن ستاري  هر آسائش ۽ سهولت کان مٿي آهي، ان جو اهوئي عشق

 وانگر چمكائي رکي ٿو.

 ڌرتي جو عشق انوکو آ

 هك سرسوتي هك هاكڑو،

 هك ٻاگهل هك جوڌو جکرو، 

 ڌرتي سڀنن کي دان ڏنو،

 ڌرتي هڑنن جي آهه ستي،

 هك سرسوتي..... 

 ڌرتي جهڑو ڌنوان نه كو،

 هن ڀون جيان ڀڳوان نه كو،

 الزام کڻي انعام ڏئي،  

 سر مستين جا َسَو جام ڏئي،

 هن سان ناتي جو اور نشو،

 جن التوتن مستن کان پڇو، 

 هك روپلو هكڑو دودو هو،

 جن نعرا هڻي نينهن التو هو،

 ڌرتي ڀي انهن کي وچن ڏنو، 
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 انهن کان وچن ڌرتي ڀي وتو،

 هي صديون تنهن کي سنواريندو، 

 آخر اهڑو اعالن ٻڌي،

 كنڈ كنڈ وستي جي جاڳي اٿي،

 سنڌ اهڑي تتي، ٹانڈا ٿي متي، 

 هك سرسو تي ... ...

 ڌرتي جي الستي مستي آ، 

 هن مستي وي پستي آ،

 سائبيريا جي پکين وانگر، 

 جي جو ڇڎي وينداسون اگر، 

 گولين سان اڏاريا وينداسين،

 راهن ۾ راليا وينداسين،

 ماڻهو  جو مان ۽ مريادا، 

 اعزاز، لقب، تمغا، تحفا، 

 سڀنن جو ڌرتي اوڍو آ،

 )141-140(ُاڀ هيٺان اڃارا گيت ُلڇن، ص 

ان  .جديد ٹيكناالجئ واري دور ۾ انسان مشينن جي وس هيٺ اچي ويو آهي

انقالب ٻين فائدن ڏيڻ کانسواء انسان کي هك وڏو نقصان پنهنجي تهذيبي قدرن کان 

بجلي جي روشني تي  اڄ نوجوانن کي اهو يقين آهي ته؛ رات جو. الپرواهئ جو ڏنو آهي

هر كم ٿي ويندو انكري کين رات ۽ ڏينهن ۾ كو فرق محسوس نه ٿو ٿئي. ڏينهن جو 

كم رات ۾ كرڻ ۽ صبح جو اڌ يا مني ڏينهن تائين ننڈون كرڻ جديد دور جي تقاضا 

سمجهيو وڃي ٿو. نتيجي ۾ نئين نسل وٽ باک ڦٹي جي حسن ۽ صبح جي سونهن جي 

 كا اهميت ئي ناهي. انڈرائڈ موبائل فونن تي دنيا جهان جا آڊيو وڊيو آڱر جي هك ڇها

سان اکيون ٿڌيون كرڻ ال موجود آهن، ان نشي ۾ عورتون توڙي مرد، جوان توڙي 

جهونا، ٻار توڙي ٻڍا اهڑا ٻڎل آهن جو ٻارن کي نانين جون كهاڻيون پراڻيون ۽ عجيب و 

غريب محسوس ٿين ٿيون، چاهي ان کان وڌيك عجيب ۽ غريب شيون هو پنهنجي 

اينڈرائڈ تي ڳولي ڳولي ڏسن ۽ ان مان مزو وٺن. ان وايو منڈل سموري دنيا کي متاثر 

 كريو آهي ۽ ان ۾ سنڌ به شامل آهي. موكالئيندڙ تهذيبي قدرن بابت تبسم جو هي

 نظم ممكن آهي ته موجوده اينڈرائڈ انقالب کان اڳ جو سرجيل هجي، پر ان ۾ جهڑي

اهو اڄ جو ، سنڌ مان موكالئيندڙ تهذيبي قدرن بابت ڳڻتئ جو اظهار كري ٿوريت هو 

تبسم سنڌ جي تهذيب، ريتن، رسمن ۽ روايتن کي موكالئيندي ڏسي  .ئي آواز ڀاسي ٿو
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منهنجي  ڇڎي! كو آهي جيكو هن وقت (سمي) کي بيهاري ته، وقت کي فرياد كري ٿو

موكالئيندا  رجند جان سنڌ کي كو نظري ويو آهي، جو هتان ازل واريون روايتون ۽ قد

 ٿا وڃن.

 او سنڌ! جـنـد مـنـهـنـجـي كـو نـظـري ويـو تـوکـي،

 نــــه شــــاديــــون َڇــــَنــــَن ۾ پــــيــــرن ۾ پــــاٹــــيــــون.

 كــو ســاٿـــي كـــو ســـرتـــو ســـمـــي کـــي بـــيـــهـــاري،

 كــو رمــتــي کــي روكــي کــڻــي کــوهــه، کــاٹــيــون.

 اكـــيــــلـــيــــن ، ڳــــلـــيــــن ۾ ازل جـــون اداســــيــــون،

ــــي ــــهــــائ ــــن ــــســــم“ ت ــــب ــــون.”  ت ــــي ــــنــــواٹ ــــي ڀ ــــرائ  ڀ

 )77(اڀ هيٺان اڃا راگيت لڇن ، ( ص:  
اردو جو هك شعر آهي ته هزارون خواهشين ايسي كي هر خواهش په دم نكلي، 

هزارين ناهن، كي سوين، اهي جيكي به آهن تبسم جون كهڑيون خواهشون آهن؟ 

آهن ته پيڑهين کان  اهي مٺ جيتريون هزارين ته هن ڌرتي جا درد آهن خواهشون بلكه

هن ديس جي ونين پنهنجا وار نه سنواريا ( سڻڀا كيا) آهن. هو انهن اداس چهرن جي ڳلن 

تان ڳوڙها اگهڻ چاهي ٿو. هن ڌرتي تي الرون كندڙن کي تڑڻ، سنڌ جي سور جي كٿا 

 ٻڌڻ ۽ انهن تي ورنائڻ ٿو چاهي. کيس چنڈ نه کپي ، هو ڌرتي جي خوداري ٿو چاهي.

 مون لئه ساڻيهه كو پاڇو،

 نه خود پرين آهي 

 منهنجي لهو ۾ منهنجي ،

 ٻولي نغمگين آهي.

 مان تنهن ٻولي جا سدا 

 سهرا ٻڌڻ ٿو چاهيان.  

 : 

 پيڑهن جون پيڑهيون لنگهيون

 سڻڀيون جن ُڳنڌيون نه ُڳتيون

 كيترا وره ٿيا ُالكن ۾  

 سنڌياڻيون نه ُستيون

 : 

 مان سندن ڳلن تان 

 اوهيرا ُاگهڻ ٿو چاهيان 

 هي مٿير منهنجي
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 جنگجوئن جا تسلسل آهن 

 مورڙا ، جکرا، ڀٹائي 

 جا بالول آهن

 جن جي آڌر تي

 ايرا، غيرا تڑڻ ٿو چاهيان 

 : 

 اڻ چيا سور سنڀالي 

 جي چوكنڈي ۾ ستا  

 جن ُسوئيتن جي كٿائن جا 

 روڄ كنهن نه ٻڌا

 مان تن جي روڳ کي 

 َسَو ڀيرا سڻڻ ٿو چاهيان. 

 )84(سونهن کڻي ساڻيهه چميو، ص: 

ڌرتئ مٿان ٿيندڙ غيرن جي يلغارن جي هك شاعر مذمت كرڻ فرض  پنهنجي

سمجهي ٿو. چاهي اهي كهڑئ به شكل ۽ كهڑي به وقت اندر ٿيندڙ ڇو نه هجن. سنڌ ۾ 

سندن شكار رڳو جانور ۽  .هر سال سعودي عرب کان شيخ عرب شكار ال ايندا آهن

تبسم ان صورتحال کي هيٺين سٹن ۾ بيان  .پکي ئي نه پر معصوم انسان به هوندا آهن

كرڻ جي كوشش كئي آهي، پر اهو معاملو ايترو ته ڏکوئيندڙ آهي جو يقينن ان تي 

 .هوندوروئيندو لکڻ مهل هن شاعر جو قلم به 

 لــــئــــنــــســــڈائــــون پــــل جــــي هــــيــــٺــــان ڇــــولــــيــــون

 ســــنــــڌ کــــي ســــنــــڌو ڏنــــيــــون پــــئــــي لــــولــــيــــون

ـــــــن ـــــــادي  چـــــــنـــــــد َوَس وارن جـــــــي غـــــــيـــــــر آب

 ســــنــــڌ جــــي ســــاوڪ تــــي تــــاڻــــيــــون گــــولــــيــــون

: 

 ســنــڌ جــا پــکــي ۽ مــاڻــهــو ڳــولــهــن پــيــا شــكــاري

ــاري ــك ــا ش ــي ــن پ ــٹ ــن کــي ري ــي ــل ــك ڦ  اجــرڪ ۽ ن

 جــيــوت ســمــورو ســنــڌ جــو لــڑڪ ۽ لــهــو لــهــو آ

 مـــاتـــم آ مـــاٿـــري ۾، ٹـــهـــكـــن پـــيـــا شـــكـــاري

 )115۽  90_سج آرسئ ۾، ص( 

گذريل كيترن ئي سالن کان سنڌ کي ورهائڻ جي ڳالهه كئي وڃي ٿي كڎهن جناح  

انتظامي يونٹن جي ڳالهه كئي وڃي ٿي. هر  جڑيل  پور كڎهن الڳ صوبي ته وري كڎهن  
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يب شاعر ۽ ٻيا سنڌ جا ساڃهه وند  اد ان تي سڄي سنڌ سراپا احتجاج ٿي ويندي آهي.    ڀيري 

سپوت سر گهورڻ جو وچن ورجائيندا آهن، اهڑن شاعرن ۾ عبدالغفار تبسم جو نالو به  

صف ۾ اچي ٿو. هو نه رڳو شاعري جو هٿيار استعمال كري ٿو، پر عملي طور به     پهرين 

 :  ي ٿو چو ميدان ۾ هوندو آهي هو غدارن، مير جعفرن ۽ ڌارين کي هكل كندي  

 ســــــنــــــڌ جــــــا ڀــــــورا كــــــيــــــو ڀــــــاڱــــــا كــــــيــــــو

ـــــــو ـــــــاڱـــــــا كـــــــي ـــــــڈ، كـــــــٹ، واڌو ۽ وره  ون

 مــــــيــــــر جــــــعــــــفــــــر نــــــائــــــون مــــــل جــــــا وارثــــــو

ـــــو ـــــا راڱـــــا كـــــي ـــــي ســـــان، ڇـــــو ٿ  مـــــا مـــــٹ

 )101_ سج آرسئ ۾، ص( 

هك شاعر پنهنجي شعور جي کليل اک سان پنهنجي ڌرتي تي ٿيندڙ هر ڏک ۽ 

 تي سرهو ٿي ان خوشحالي سک کي ڏسي ٿو. هو ڏک جي فرياد كري ٿو ته خوشحالي

سنڌ جي خوشحالي جي عالمت سڄي جي بقا ال دعا گو ٿئي ٿو. ٿر جي خوشحالي 

جي خواهشن ۾ ائركنڈيشنر، فائيو  جون آسائشون طلبيندڙ ناهن هنن آهي ٿري زندگي

جنهن ، اسٹار هوٹل ۽ ٻيون آسائشون نه پر رڳو ضرورت مطابق ان ۽ پاڻي جي گهرج آهي

 هو وانجهيل رهن ٿا. کان به

 هـــيـــل َٿـــُر ُٻـــڌجـــي ڏاڍو آ ُوٺـــو

 ٿـــر جـــون ســـڀ وســـنـــديـــون ائـــيـــن وســـنـــديـــون رهـــن

 َتــــــــَر، تــــــــرايــــــــن، ڏهــــــــر ڏوٿــــــــيــــــــئــــــــڑن طــــــــرف

 اي خــــدا کــــنـــــوڻــــيـــــون ســـــدا کـــــلــــنـــــديـــــون رهـــــن

 هــي تــاســارا رڳــو طــلــبــن تــوکــان ُڍڪ چــار پــاڻــي جــا،

ــکــيــارا فــقــط چــاهــن، ڳــڀــا ٹــي چــار ڍوڍي جــا،  هــي ب

 هيـڎي كـلـجـڳ ۾ مـاڻـهـو، ڇـو جـيـئـڻ بـار آجـن جـو،

 خدايا ڇو تنهنجي هوندي، ٿري حقدار گهـوگـهـي جـا.

 )109۽  108_سج آرسئ ۾ ص( 
 : �� ا����آ��� 

انسان ازل کان آزاد هو ۽ ابد تائين آزاد رهڻ  .هر انسان جو بنيادي حق آهيآجپو 

چاهي ٿو پر ڏاڍي ۽ هيڻي جي فرق، ڏاڍي جي ڌاريل وحشي جبلت ۽ هيڻي جي سانڍيل 

اٻاڻكائپ جي كري انسان آقا ۽ غالم، حاكم ۽ محكوم، ادنى ۽ اعلى ۾ ورهائجي 

۽ كيترن هنڌن تي هو پنهنجي شخصي، ذهني، توڙي سماجي، قومي آزادي جي ، ويو

هي هك اهڑي نعمت آهي، جنهن جي .حاصالت توڙي بقا الء پاڻ پتوڙيندو رهي ٿو

اهميت ۽ افاديت هر انسان ايستائين محسوس كري نه ٿو سگهي، جيستائين هو پاڻ ان 
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محرومي کي ڀوڳي نه چكو هجي يا كنهن نه كنهن حوالي سان پاڻ کي ذاتي طور 

پابندي يا قيد ۾ نه محسوس كري! پرجيئن ته آزادي جهڑي املهه نعمت کي وڃائي پوء 

ان جي وصف اهميت ۽ افاديت محسوس كرڻ انتهائي مهانگو، بيكار ۽ بيسود آهي، 

 انكري اسانجا بزرگ، استاد، دانشور، شاعر، اديب، سياستدان ۽ ٻيا ڏاها هميشه آزادي

ان روايت کي پنهنجو فرض ڄاڻي هي شاعر به آزادي جي  .جي اهميت سمجهائيندا آهن

 سهنجي ۽ انتهائي كارائتي وصف ٻڌائي ٿو: ،كيتري نه سولي

 کــيــل تــه هــونــدي نــاهــي،ل پــوپــٹ جــي پــرن تــي ســا

 كنهن مهجبين جي منهن تي اكريل ته هوندي نـاهـي، 

 مــاحــول مــان ازخــود ئــي مــحــســوس كــبــي آهــي،

 آزادي هـــمـــالـــيـــا تـــي بـــيـــٺـــل تـــه هـــونـــدي نـــاهـــي. 

 )18ص:  -(مٹي جا سر سووينئر 

 :��ا���

انسان جي اها فطرت آهي ته هو پنهنجي هرعمل توڙي كوشش جو بهتر نتيجو 

جڎهن کيس سندس خواهش مطابق حق يا انصاف نه ملي ته .  حاصل كرڻ چاهيندو آهي

سندس فطري ردعمل مزاحمت هوندو آهي. وري جتي اهو معاملو تخليق سان الڳاپجي 

عام طور تي ماڻهو پنهنجي اوالد ۾ وڏيون  .وڃي ته پوء توقعات اڃان وڌيك جڑيو وڃن

 .توقعات، آسون ۽ اميدون رکيون ويٺا هونداآهن ۽ انهن جو ذكر ٻين سان به كندا آهن

 .هك سرجڻهار الء پنهنجو تخليقي پورهيو يعني تحريرون به ائين ئي هونديون آهن

چاهي موضوع كهڑو به هجي، تخليقكار جي اها خواهش هوندي آهي ته؛ ان کي مڃتا ۽ 

صورت ۾ جڎهن هك انسان دوست، انسانيت سان پيار ۽ ي اهڑ .مثبت موٽ ملي

انسانيت جي پرچار كندڙ شاعر پنهنجو رت ست نچوڙي پنهنجي سماج ۾ جاڳرتا پکيڑڻ 

 الء امن ۽ محبت جا گيت جهونگاري ٿو ته؛ ان جي به اها خواهش رهي ٿي ته؛ هو پنهنجن

جڎهن هو مارن جي مركڻ الء  .گيتن ۾ سمايل سپنن جي ساڀيان پنهنجي اکين سان ڏسي

گيت چوي ته؛ ان کي مارو مركندي نظر اچن، جڎهن هو زندانن کي ٹوڙڻ جا گيت چوي 

ته کيس پنهنجي ديس جو هر انسان آزاد ۽ سڀ سورهيه سوڀارا ساين، سرسبز ۽ آباد ٻنين 

۾ جهومندا نظر اچن. جڎهن هو اونده انڌوكارن کان آجپي جو نظم ڳائي ته کيس 

پر اهو سڀ هميشه حقيقت نه هوندو  .چوڌاري راتين ۾ چانڈاڻ ۽ صبحن جا سويرا نظر اچن

شاعر جا سڀ خواب پورا نه ٿيندا آهن، پر پوء به هرذميدار ۽ حب الوطن شاعر جو .آهي

سپنن جي ساڀيان   پنهنجي پاڻ سان اهو وچن هوندو آهي ته؛ جيسيتائين هو پنهنجن

پنهنجي اکين سان نه ٿو پسي ۽ جيسيتائين سندس ڌرتي تي امن ۽ خوشحالي جا سج نه 

ٿا اڀرن؛ تيستائين هن جي قلم جي مس کي سكڻو ناهي ۽ هن جي قلم جي ڌار مڎي 
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 ناهي ٿيڻي.ان سموري وارتا کي عبدالغفار تبسم جهڑو حساس شاعر تمام گهرائي

سان محسوس كري ٿو، اهو ئي سبب آهي جو هو كڎهن كڎهن ان جو اظهار به كري 

۾ شامل هك  ”سونهن کڻي ساڻيهه چـُـميو“جيئن پنهنجي شاعري جي مجموعي  .ٿو

سندس  ؛۾ انتهائي انكساري سان اهو چئي ٿو ته ”ڌي، مان ۽ آٹو گراف“ڊگهي نظم 

شاعري ذريعي كو انقالب نه اچي سگهيو. كا تبديلي، كا قومي جاڳرتا يا سجاڳي نه 

 آهي. ڊگهواچي سگهي. اهو نظم تمام گهڻو 

ــنــهــنــجــي مــوضــوعــن مــزاجــن ۾،  اهــا كــال جــا پ

 مــيــڈيــا مــخــلــوق جــي تــوڻــي جــو تــوبــهــه ۾ رهــي،

،سا پنهنـجـي مـوروثـي قـدرن جـي نـگـهـبـانـيـن ال 

 امـــلـــهـــه ســـاڻـــيـــهـــه ســـڀـــيـــتـــا جـــي پـــاســـبـــانـــن لـــئـــه،

 ڏات جي ٻل تي كن جـوڌن جـا جـي جـٿـا نـه سـهـي،

 جـــرئـــتـــن، عشـــق، وفـــائـــن جـــا ٻـــه ٹـــي کـــاهـــوڙي،

 كي چند مورڙي، جکري، كنهن مارئي جـهـڑا،

 جـهـڑا جــي نـه تــه ڀـال تـن جــي كـجــهـه قـريــب تـريــن،

ـــي. ـــه ســـگـــه ـــا شـــعـــاركـــي كـــردار اجـــاري ن  وف

— 

ــيــنــدڙ كــٹــنــب جــي پــيــڑا،  غــربــتــن ۾ ڦــاهــا کــائ

 مــفــلــســيــن فــاقــا كشــيــن جــي انــد وهــنــاكــيــن ۾،

 جنهن جي شاعري جون سٹون ترجمان ٿي نه سگهـيـون. 

— 

 ”پنهنجي ضمير پنهنجي ڏات پنهنجي مٹي جـو. “ 

 هــي قــرضــدار كــوي، َســچ جــي بــجــا كــُچ آڇــي،

 پنهنجي وجود، پنهنجي ڌي کان شـرمسـار آهـي.

 )62سونهن کڻي ساڻيهه چميو، ص: (  

عبدالغفار تبسم جي اها انكساري پنهنجي جا تي پر اها ئي هك اديب ۽ شاعر 

جي خوبي هوندي آهي ته؛ هو پنهنجي كال مان هك ته كڎهن به مطمئن نه هوندو آهي، 

۽ انقالبي عمل جو ڄڻ ته پالننگ پراجيكٹ هوندو  ٻيو ته سندس تخيل هك تبديلي

آهي ۽ هو چاهيندو آهي ته؛ سندس سوچيل منصوبي تي سماج ۾ عمل ٿئي. اها به حقيقت 

آهي ته اديبن ۽ دانشورن جي نظرين، سوچ، ٻڌايل تدبيرن، كيترن ئي سماجن ۾ انقالب 

هك شاعر  بيشكآهي،  ’Rare‘ِورلي آندا پر ائين ضروري ۽ عام به نه آهي. اهو تمام 

ستل ذهنن کي جنجهوڙي جاڳائي ٿو ۽ جڎهن اهي ُسجاڳ ٿيل ذهن كنهن مثبت عمل 
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ڏانهن وک وڌائن ٿا ته اهو به هك شاعر جو وڏو كارنامو آهي. ان ۾ به كو شك ناهي ته 

سنڌي شاعرن ۽ اديبن قوم جي ستل ذهنن کي جهنجهوڙيو آهي. مختلف وقتن ۽ حالتن 

 ۾ اهو اثر سماج تي نظر به آيو آهي. 

تبسم جو شمار سنڌ جي انهن سرجڻهارن ۾ ٿئي ٿو؛ جن جي جي شاعري جو 

 پيغام كنهن به ُستل ذهن کي جنجهوڙڻ الAnti - anesthesia  .جو كم ڏئي سگهي ٿو

کيس اڌ رومانوي، اڌ قومي  اهو ئي سبب آهي جو سنڌ جي مهان كوي ُاستاد ُبخاري

ر ۾ ساز آواز جو ساٿاري ٿيو بيٺو آهي. ؤ كالشنكوف كلچر د“مزاحمتي چيو آهي. 

سياسي جلسي بازي جي کوکلي نعري بازي کان پاسيرو ٿي علمي،ادبي، ثقافتي ميڑن 

ڏي تاڻي ٿو. هي اڌ رومانوي، اڌ قومي مزاحمتي شاعر دهشت گردي واري دور۽ ديس ۾ 

  )4ص:  –(مٹي جا سر پنهنجي قومي وجود ال وس آهر جدوجهد كري رهيو آهي. 

۾ اسان ڏسون ٿا ته تبسم جي شاعري ۾  استاد بخاري جي ان راء جي روشني

هو جڎهن سنڌ تي صدين کان محكومي وارن  .مزاحمت جا کليل اظهار موجود آهن

تڎهن سندس رومانوي تخيل هك طرح سان ڄڻ ته ، دورن جي باقيات جا اثر ڏسي ٿو

اهي گل گلزار۽ هرياليون، پکي پکڻ، مندون موسمون، سرها  .پاسيرو ٿي وڃي ٿو

اهڑي .  ارڏايون ۽ آرا سڀ کيس ثانوي محسوس ٿين ٿان سينگار، حسن ۽عشق جو

صورت ۾هو هك نئين ۽مزاحمتي شاعر طور كر کڻي بيهي ٿو ۽ حسن ۽عشق جي 

حساسيت سان  اندازن کي بيان كندڙ هي شاعر سماج جي ڏکن ڏوجهرن کي ان ساڳي

  :محسوس كندي انهن الء آواز اٿاري ٿو

 ڇـڎ تـذكـرو گـلـن جـو، آ خـزان سـان ٿـا نـڀـايــون،

 منهنجي ديس تي او سرتا! كا بهار ناهـي ايـنـدي.
 

 مــحــكــوم قــوم وارن جــي غــالم گــردنــن لــئــه،

 فاتحن جي طـرفـان پـنـهـنـجـن مـفـتـوح قـيـديـن لـئـه،

 سنگهر ئي پڄي سگهن ٿـا، دسـتـار نـاهـي ايـنـدي.
 

 آزاد ســـرحـــدن جـــي خـــوشـــگـــوار احســـاســـن جـــي،

ــي، ــن ج ــبــي واهــپ ــذي ــن ۽ تــه ــي جــي ڦــهــالئ ــول  ٻ

 جـبـرن جـرئـت كــبـي آ، هـاسـكــار نـاهـي ايـنــدي.
 

 نالين، ندين، جهڳين ۾ بيوسن سان رهنـدڙن لـئـه،

 بــک، اڃ، وبــا ۾ ورتــل غــربــت جــي آٿــتــن لــئــه،

 گندگين سان ٹٻ گهٹين ۾، سركار ناهي ايندي.
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 كـي اڄـاتــا پـنــڌ كــڎهــن پــر جــيــون جــو گــس ڏيـن ٿــا،

 مــــايــــوســــيــــن ۾ جــــڎهــــن كــــي ُاهــــا ُاڀــــرجــــن ٿــــا،

ـــدي. ـــن ـــاهـــي اي ـــوار ن ـــو كـــا دي ـــن کـــي پ ـــائ  جـــاڳـــرت

 محكومـيـت جـي دوران بـانـديـن جـي اعصـابـن جـون،

 جيـكـڎهـن خـدانـخـواسـتـه سـاهـيـون کـٹـي پـون ٿـيـون،

 ٻـل ڏيــڻ لــئــه ٻــيــن قــومــن کــان ســهــكــار نــاهــي ايــنــدي.

 

 آڌي مانجهي ڌاران كنهن منجهيل جي وارثي تي،

 مسكين جي جهڳي ۾ فوتي، غمي، خوشي تي،

 بــــي پــــهــــچ وٽ بــــنــــهــــه كــــا، آڌار نــــاهــــي ايــــنــــدي.

 

 ُاڏندڙ پکين کي شيخن جي پـويـان گـهـوريـنـدڙن کـي،

 كنهن کليل هوا ۾ نكري ساهه کـڻـڻ جـي سـڌن کـي،

 كو اهڑو به وقت ٿئي ٿو، جـو كـا خـار نـاهـي ايـنـدي.

 )91_سونهن کڻي ساڻيهه چميو، ص( 
تلخ حقيقتن کي کليل اکين سان ڏسڻ۽ سمجهڻ جي باوجود هو   پر انهن سمورين

ڌرتي جو  پنهنجي قوم جي روشن مستقبل کان نااميد نظر نه ٿو اچي. هو پنهنجي

پکيڑيندڙ۽ انهن جي حاصالت کي يقيني بڻائڻ جي  شعور حقن جو انسانيدنيا ۾ كيس 

دنيا جا ساڃهه وند ۽ انساني حقن  ؛۽ چوي ٿو ته  اڳيان پيش كري ٿوحام هڻندڙ وس وارن 

سندس ڌرتي تي آبي  !آواز ٻڌوبه ته دنيا جا دانشورو منهنجي سنڌ جو و،جا علمبردار

رنڈ وسيلن ڍنڍن ڍورن ۽ زرخيز آبادين کي بربادي ڏانهن ڌكڻ وارن عملن ال كا به 

ناهي كا به داد رسي ناهي. ڊيم ٺاهي درياهه جيكو اڳ ۾ ئي سكل آهي ان کي  روڪ

مستقل طور سكائڻ جا منصوبا جوڙيا پيا وڃن. ان بدنصيب قوم جو كوي دنيا جي 

 دانشورن اڳيان پنهنجي ديس جو كيس ڳائي ٿو ته؛ من كو واهر كري. مان انهي

 جنهن جي كرمن ۾ جڳن، صدين، سانڀرن کان وٺي  بدنصيب قوم جو كوي آهيان؛

جن   دور ڀي كيئن ۽ كهڑا مان يادگار چوان  كلهوڙن، سومرن، ميرن، سمن، سمورن جا

 ۽ مارئي ٻاگهي ،۽ ڀٹ  ماريا ويا كي شاهه عنايت بالولسان ظلم ٿيا. ۾ پڻ بـَـختي

اهڑيون يا ان کان به وڌ ڏمر جو شكار رهيا. كيترا ڀون پرست ارڏا ۽ اڏول   ڌڻي جهڑا

مان انهي بدنصيب   جنهن سرزمين جي مكينن تي گذريون آهن،  كيتريون ستمگريون

 تبسم جو هي تمام گهڻو ڊگهو نظم آهي، جنهن ۾ هن پنهنجي  قوم جو كوي آهيان.
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۽ مستقبل جي   قوم جي هك ذميدار سرواڻ وارو كردار نڀائيندي قوم جي ماضي، حال

صنعتي انقالب جتي دنيا کي نئين رخ ڏانهن موڙي ڇڎيو اتي .اوني جو اظهار كيو آهي

اڄ سموري دنيا گدالڻ ۽ ماحولياتي گدالڻ  .انجا نقصان به مختلف صورتن ۾ نظر اچن ٿا

ٻاهرين دنيا ۾ ته ان سلسلي ۾ قانون سازي ٿيل آهي پر  .واري معاملي تي فكرمند آهي

اسان جي ملك ۾ سرمائيدار ۽ كارخانيدار ماحول کي گندو گدلو كرڻ پنهنجو حق 

ته ٻئي پاسي سنڌو درياه جو سكڻ ۽ پاڻي  گدلو  سنڌ۾ هك پاسي پاڻي جو .سمجهن ٿا

مٿان وري ان تي ڊيمن اڏڻ وارا ڀيانك منصوبا هن وسندي ۽ وسندي وارن جي اونداهي 

اڄ به سنڌوء جي پيٹ ۾ واري هك نئين ٿر کي جنم  .مستقبل جو پيغام محسوس ٿين ٿا

ڏيڻ واري آهي، پاڻي نه هجڻ سبب ننڍا توڙي وڏا آبادگار ڏچي ۾ ڦاٿل آهن. نتيجي ۾ 

پنهنجي پوک تي شان سان ُرکي سکي کائي گذران كرڻ وارا  .هاري بک پيا مرن

 خوددار ماڻهو بک ۽ بدحالي کان تنگ ٿي روزگار ڳولڻ الء شهرن ۾ اچن ٿا ۽ اتي پو

مان انهي   .انتهائي گهٹ معيار۽ پگهار واريون نوكريون كرڻ تي مجبور ٿي وڃن ٿا

بدنصيب قوم جو كوي آهيان، جنهن جي زرخيز آبادين، آبي وسيلن ۾ كمزور، كم 

 صوبن جون حدبنديون هوندي به زبردستي سان  فهم، بدخواه حاكمي جي كري

 زهريلي مادي جا سڀ ڇوڙ سنڌ جي ڍورن ۽  فيكٹرين جا كيميكلز، بدني حاجتن واري

ڍنڍن جي آسري جيئندڙ هزارين فردن جي ، صدين کان فطري جياپن وارين حسين ڍنڍن

ڻ ۾ بدالئي قبيه ڌٻڻ ۾ ال۽ سندن آبي وسيال گند  استعمالي وهكرن ۾ روز وهايا ٿا وڃن

 ن ويون آهن:زندگانيون قيد كيو

 مــوت جــي ڄــار َرَڇ، كــنــڍي ۾ مــقــيــد كـــري

ــگــي ــن وان ــي ــوراک ــن مــاڻــهــن جــا م ــل ــاٿ ــئــرن ڦ  جــي

 روز ڦـــٿـــكـــار جـــا تـــمـــاشـــا ڏســـڻ ٿـــيـــون چـــاهـــن

ــدنصــيــب قــوم جــو كــوي آهــيــان. ــهــي ب  مــان ان

 )63(سونهن کڻي ساڻيهه چميو، ص: 

هك پاسي پاڻي جي اڻاٺ كري زراعت جي تباهي وارو منظر آهي ته ٻئي پاسي  

ٺٹي ۽بدين جون كيتريون ئي  .سمنڈ ڊيلٹا وارن عالئقن جي زمين ڳڑكائيندو پيو وڃي

زمينون ۽ ڳوٺن جا ڳوٺ سمنڈ ڳهي ويو، جنهن جو سبب اهو ئي آهي ته درياه ۾ سمنڈ ۾ 

ڇوڙ كرڻ جيترو پاڻي آهي ئي نه ۽ سمنڈ جون ڇڑواڳ ڇوليون كا به روڪ ٹوڪ يا 

جيكڎهن اها صورتحال برقرار .  ٹكراء نه هجڻ كري ڌرتي ڳڑكائينديون وڃن ٿيون

صدين کان هن وادي جي جياپي جو ذريعو  .رهي ته پوء سنڌ جو جياپو مشكل ٿي ويندو

ئي رهيو آهي، جيكڎهن اهو نه رهيو ته هي وسندي، هي قوم،هي   سنڌو درياهه

منظردنيا آڏو پيش و تبسم هن نظم ۾ اهو سمور .تهذيب ۽ تمدن سڀ ميسارجي ويندو
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مان انهي بدنصيب قوم .كيو آهي ته جيئن ان هاڃيكاري جو كو تدارڪ ٿي سگهي

 مذهبي انتها پسندي جي ننداجتي مذهبي انتها پسندي به آهي. تبسم  جو كوي آهيان

زندگي ي مسلمان الء بهترين ۽ باقاعد.  قرآن پاڪ هر انسان الء مشعل راه آهيكري ٿو. 

۾عمل كرڻ   ن تي حقيقي اندازعد۽ بيشك انهن قا  ارڻ الء ان ۾ هر ڏس موجود آهيذگ

اسان وٽ صورتحال اها آهي جو كيترائي ماڻهو قرآن پاڪ  .سان زندگي سهل ٿيو وڃي

ه جي پاسداري کان منهن موڙي انسانن سان ويساه۽ اصولن جي اصل تعليم قاعدن 

توڙي جو سماج ۾  .گهاتيون به كن ٿا ته وري مذهب جي آڙ ۾ پاڻ کي لكائي به رکن ٿا

ٿا سگهن ۽ اكثر هو پنهنجين چالبازين ۾   سندن كردار ۽ كڌا كرتوت لكي نه

اهو پراڻو دور هو جڎهن منافق  .كامياب ٿي وڃن ٿا پر نيٺ سندن وکا پڌر ٿي پون ٿا

پر جديد دورجو  .ماڻهو عوام کي بيوقوف بڻائي پنهنجا مفاد حاصل كري وٺندا هئا

هاڻي هو من گهڑت كهاڻيون ٻڌي انهن تي انڌو يقين كرڻ  .عوام با شعورٿي چكو آهي

 .بدران هر معاملي جي حقيقت ڄاڻڻ چاهي ٿو ۽ حقيقتن جي توڙ تائين پهچي به وڃي ٿو

نئين دور جو انسان مار کائڻ بدران مال کائڻ واري کان حقدارن جو حق غصب كرڻ جو 

تبسم سماج ۾ مذهب جي نالي تي ٿيندڙ ڦر .۽ سندن احتساب چاهي ٿو حساب گهري ٿو

 لٹ کي بيان كري ان جي ذميوارن کي عوامي عدالت جي كٹهڑي ۾ بيهاري ڇڎيو آهي.

ــي، ــن جــي ســر ت ــي ــاب ــط ــا ُخ ــت ج ــه ڀ ــا ٿــالــه ــي  ســاڳ

 ســاڳــيــون بــي كســن جــون گــهــٹــيــن ۾ صــدائــون،

 ُانـــهـــن جـــي فـــالحـــي لـــئـــه مـــلـــنـــدڙ فـــنـــڈن کـــي،

ــون. ــائ ــرچ كــي ــن خ ــئ ــي ــان ك ــن ک ــشــوائ ــي ــو پ ــڇ  ُپ

 )116(سج آرسي ۾، ص: 

 

 �� ���� �� ��ر ۽ ���� اڻب�اب�يھ �� ���ا:��رت 

جي اها منفرد ۽ خاص خوبي آهي ته؛ ان ۾ عورت جي ي سنڌي كالسيكي شاعر

عكاسي كئي   بدران ان جي كردار جي خوبين جي  حسن جمال ۽ نازنخرن جي ذكر

عزم   نه رڳو ايترو پر عورتن جي كردارن ۽ عملن کي دنيا الء جدوجهد، حوصلي،.  وئي

اسان جي هر شاعران  كيو ويو. انکانپو  جي عالمت كري پيش ۽ ارادي جي پختگي

فرض سمجهيو آهي. تبسم موجوده دور جي عورتن جي   روايت کي برقرار رکڻ پنهنجو

روايت کي قائم  سنڌ جي لوڪ ادب توڙي اساسي شاعرن واري  مسئلن سان گڎوگڎ

رکندي تاريخ ۾ عورتن جي عظيم كردارن رهندڙتوڙي ايندڙنسلن الء جدوجهد ۽ عزم 

جي عالمتن بڻجڻ وارين عورتن مارئي ۽ سسئي جو ذكر پڻ كيو آهي. عورت 

سندس نظر ۾ تقدس واري هستي آهي. چاهي سندس كردار جديد وقت ۾ مظلوم/
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 سوڀارو هجي يا ماضي جو يادگار:

 مــُر تـــه ڄـــائـــي مـــارئـــي، جـــنـــهـــن مـــارو مـــلـــهـــايـــا،

 اچــــي عــــمــــر كــــوٽ ۾ الشــــك لــــلــــچــــائـــــي،

 ُاهــا ئــي، مــارئــي ُمــئــي مــلــيــر.”  تــبــســم“ تــه بــه 

 )135(سج آرسي ۾، ص:  

ــــو، ــــه ســــيــــاپ  ســــورن ســــنــــدي ســــفــــر ۾ ســــڱ ن

ــو،  ســســئــي جــڎهــن ســاٿ کــي صــحــيــح ســڃــات

 پئي وجهي وڻ وڻ منجهـه واكـو،” تبسم“تاكئون 

ـــو. ـــئـــه هـــي ـــاڻـــي آتـــو، كـــيـــڎو كـــيـــچـــيـــن ل  آري

 )137(سج آرسي ۾، ص:  
کانسواء  سنڌ جي كيترن ئي شاعرن پنهنجي اظهار جو ذريعو سنڌي ٻولي

اردوٻولي کي به بڻايو آهي، جيكا هك سٺي روايت آهي. ٻوليون سکڻ ۽ ڳالهائڻ ته 

هك بهتر عمل آهي پر مادري ٻولي کانسواء ٻين ٻولين ۾ ادب ۽ شاعري تخليق كرڻ 

انکان به وڌيك بهتر عمل آهي پران سان گڎوگڎ پنهنجي مادري ٻولي جي اهميت کي 

.پنهنجي سماج جي ماڻهن جا مسئال مادري ٻولي کانسوا برقرار رکڻ به ضروري آهي

اردو ۽ انگريزي ٻولين وسيلي وس وارن تائين پهچائڻ به ُسٺو عمل آهي. ان حوالي سان 

سنڌ جي هك انتهائي نازڪ موضوع كاري تبسم به پنهنجو كردار ادا كيو آهي. 

 .پيش كجي ٿومثال ال  كاري تي عبد الغفار تبسم جو اردوء ۾ لکيل نظم
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 )130(اڀ هيٺان اڃارا گيت ُلڇن، ص: 

 (ڊگهو نظم آهي، سڄو نظم تبسم صاحب جي كتاب مان پڑهي سگهجي ٿو)

نالي غيرتي كارنهن جون پاڙون رڳو سنڌ ۾ نه پر ننڍي کنڈ جي  ”كارو كاري“ 

موجود آهن. جيكي صورتن ۾ مختلف مختلف نالن ۽  تيٻين به كيترن ئي هنڌن 

مذهبي انتها پسندي واري ٻيجاري سان پوکيل آهن، جن جو شكار رڳو حقيقت ۾ 

دشمنيون به ان جنم وٺندڙ  عورتون ئي نه ٿيون ٿين بلكه رشتن، ناتن، ملكيتن جي كري

 آڙ ۾ پاڙيون وڃن ٿيون ۽ كيترائي كونڌر ان آڳ ۾ سڑي خاڪ ٿي وڃن ٿا. 

ـــي ســـڎجـــي، ـــاشـــي ٿ ـــاشـــي، عـــي  اوهـــان جـــي اوب

 ۽ آوارگــــــي يــــــاري بــــــاشــــــي ٿــــــي ســــــڎجــــــي،

ـــاري،  اوهـــان جـــي گـــهـــرن مـــان مـــگـــر كـــائـــي ن

 جي چاهي ٿي كنهن کي، تـه كـاري ٿـي سـڎجـي.

 )119_سج آرسي ۾، ص( 

سنڌ ۾ كولهي، باگڑي ۽ ٻين پورهيت ذاتين جي عورتن جي لڄالٹ كرڻ وارا 

تي پيش آيل كيكي باگڑياڻي واري  ۱۹۹۵واقعاعام آهن اهڑن واقعن ۾ ڏهين جنوري 

واقعي کان متاثر ٿي لکيل تبسم جو هي چئو سٹو ان مجبور ۽ الچار عورت جي درد , 

 :سندس بي وسي ۽ ساڻس ٿيل ڏاڍ کي نندڻ ال هك آواز آهي

 هك باگڑياڻي هڎكيـون ڀـريـنـدي كـيـو سـوال،

 هــيــڎي وڏي انــيــا تــي، ڇــو آ ســڀــن کــي ســانــت،

 آهــي كــو كــائــنــات ۾، كــيــكــي جــو واهــرو،

 کيس چيم چري نه رو تون، ناهـيـن ويـنـا حـيـات.

 )103_سج آرسي ۾، ص( 

 شاعر نندي ٿو: اهڑي ريت سنڌ جي ٻين معصوم نارين سان ڏاڍ کي پڻ هي

 سكرنڈ جي تسليم جو معمو اڃان سوال،

 معصوم فوزيا جو قتل تنهن مٿان سوال،

 كنڌكوٽ جي حياتان،
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 كٿي كنهن جهلي ڇڎي، 

 بي داد حكمران کان خدا کان كيان سوال. 

 رات جي رڻ ۾ عورت پنهنجي،  

 مختلف دردن تي جيئن ُسڎكي ٿي،

 ڄڻ سڄي كائنات سڎكي ٿي.جي ته ان سان گڎ  

فطري طور كو به انسان پنهنجي آڱرکي به تكليف نه ڏيڻ چاهيندو آهي، پوء  

هك الچارعورت جڎهن پنهنجي پوري جسم کي بگهڑن حوالي كرڻ تي مجبور ٿي 

ان کي ذهني توڙي جسماني كابه تكليف نه ٿيندي هوندي؟ پر اسانجي   وڃي ٿي ته ڇا

حيرت جي  .سماج ۾ ماڻهو ان عورت کي ئي ڏوهي قرار ڏئي ان کان نفرت كندا آهن

ڳالهه آهي ته جنهن مرد جي سبب هن کي گناهگار قرار ڏنو ويندو آهي، اهو پاكدامنن 

. اهو عورت سان غير واجب ۽ انسانيت سوز سلوڪ آهي .۾ بيٺو هوندو آهير جي قطا

هرذي شعور ۽ انسانيت پسند شاعر ان مو ضوع تي قلم کڻڻ پنهنجو فرض سمجهي ٿو 

آهي. لطيف سائين کان تبسم تائين يا نئين به ۽ان تي اسان جي هر شاعر قلم کنيو 

نه جي ٹهي جي ٻين شاعرن تائين تقريبن سڀني شاعرن عورتن جي حقن جي حاصالت 

اهڑين عورتن جي بي وسي ۽  آواز پڻ اٿاريو آهي. تبسم انالء رڳو حمايت كئي آهي پر

 ُان جي عكاسي هن ريت كري ٿو:الچاري واري درد کي محسوس كندي 

ــــنــــد اکــــيــــن ۾ روشــــنــــي ُســــڎكــــي،  ب

 بـــتـــي ُســـڎكـــي.-تـــيـــز جـــهـــوٹـــن ۾ هـــَٿ 

 كــنــهــن بــتــيــلــي جــو جــهــمــكــنــدڙ ڏيــئــو،

ــي ُســڎكــي. ــه كــا، َكــت  جــيــئــن وســيــو ت

 كـنـهـن شـكـاري كــٿـي شـكـار كـيــو،

 بـــنـــد مـــٺ ۾ كـــا پـــوپـــٹـــي ُســـڎكـــي.

 نـــــائـــــكـــــا جـــــي نـــــحـــــيـــــف پـــــيـــــرن ۾،

 رات گـهــنــگـهــرن جــي بـي وســي ُســڎكــي.

ـــه وئـــي، ـــي ب ـــل ـــي هـــوا ه ـــوٹ ـــان جـــه  در ت

 يــــادگــــيــــريــــن جــــي آرتــــي ُســــڎكــــي.

 هو جواني جا كنهن جي ٿـي نـه سـگـهـي!

 تــنــهــن جــي ارٿــي مــٿــان َســتــي ُســڎكــي.

 ”تــبــســم“ كــنــهــن نــه ڄــاتــو تــه كــيــر هــو 

 ُهـــن پـــڄـــاڻـــان پـــئـــي دوســـتـــي ُســـڎكـــي.

 )71_اڀ هيٺان اڃارا گيت لڇن، ص( 
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ماركسي فلسفي  .پورهيت پچار ترقي پسند ادب جو سڀ کان اهم موضوع آهي

مان سرجندڙ پورهيت پسند نظريو هجي يا شكاگو جي شهيدن جي جدوجهد مان جنم 

وٺندڙپورهيتن جي حقن جي مڃتا، جديد دور ۾ دنيا جو هر اديب توڙي شاعر پنهنجي فن 

جيستائين سندس قلم مان پورهيت ، جي اظهار کي ايستائين اڻپورو محسوس كري ٿو

جڎهن ته سنڌي ادب ۾ كالسيكي دور .جي حقن ۽ ساڻس يكجهتي الء گيت نه سرجن

جا مثال اسان کي جنهن  .آهيکانوٺي ان جي بنيادي خاصيتن ۾ پورهيت پچار شامل 

سنڌ هك كالسيكي شاعرن جي كالم ۾ ملن ٿا. ان جو هك وڏو كارڻ اهو به آهي ته 

هاري جو كردارزمين کيڑڻ کان وٺي زرخيزي تائين اهم آهي. زرعي پرڳڻو آهي. 

جاگيرداراڻي سماج هاري جي ذات کي ته پنهنجي ضابطي هيٺ رکيو آهي پرهاري ۽ 

 پورهيت جي فن۽ مهارت کي هو نه ته ان کان کسي سگهيو آهي نه وري ان کي پنهنجي

زراعت جو اسكالر آهي.  زمين ۽هاري جاگيرداري سان گهٹائي يا دٻائي سگهيو آهي. 

هي عظيم اسكالر صدين کان وڏيري ۽ جاگيردار جي استحصال جو شكار ٿيندو رهيو 

مٿان وري سڄوسال محنت كرڻ جي باوجود فصل ، آهي. هاري جو حال ۽ سندس درد

لهڻ کانپوء بٹئي مهل كجهه به نه يا تمام گهٹ هڑ حاصل كري سگهڻ ۽ محرومي واري 

 وارتا تبسم تمام مختصر ترين پر ذهن کي جنجهوڙيندڙ لفظن ۾ بيان كئي آهي.

 ديــــــــري کــــــــوڙ َکــــــــريــــــــون

 پــــــــو ڇــــــــو هــــــــاري زال،

ــــــون. ــــــڍكــــــري ــــــون ڍن ــــــي  ڏن

 )124(سج آرسي ۾، ص:  
زندگي پنهنجي زندهه رنگن سان جاري آهي. زندگي ال كو كيئن چوي كو 

كيئن چوي پر هك مزدور، پورهيت جا زندگي بابت خيال شاعر هن گيت اندر بيان 

 كيا آهن:

 غمن خوشين جي رنگ سان رتـل عـجـيـب زنـدگـي

 اڍنگي بعـضـي ڍنـگ سـان مـتـل عـجـيـب زنـدگـي،

 جياپي کي پِٹي كڎهن سڎي حسـيـن حـيـات کـي،

ــدگــي. ــتــل عــجــيــب زن ــرنــگ ســان ت  طــرح طــرح ت

 )39(سج آرسي ۾، ص:  
هاري پورهيت ۽ مزدور اهي سڀ هك ئي ٻيڑي جا سوار آهن. جتي جاگيرداراڻي 

سماج هاري کي پنهنجي تابع كري ورتو، اتي وري صنعتي انقالب هنرمند جا هٿ 

خريد كري کيس مانائتي ماهر مان ڦيرائي پگهاردار پورهيت ۽ مزدور بڻائي ڇڎيو.  
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پوء ان جي هنر وسيلي پاڻ ته پنهنجين ٹجوڙين ۾ مال ڀريندو وڌ کان وڌ منافعو جوڙيندو 

رهيو پر هنرمند غريب کان غريب ٿيندو رهيو آهي. اڄ كيترائي وڏا وڏا هنرمند به 

 سرمائيدار اڳيان بيوس مزدور وانگر كم كندي نظر اچن ٿا.

 پوتڑي سان پگهر کي اگهندي لڳو ڀڻـكـڻ مـزور،

 جــائــي مــزو آ، جــي كــوئــي جــوٹــي ٿــو زنــدگــي،

 صافي کي پياڪ چئنين كنڈن کان جـهـلـي چـيـو،

 واهه جو نشو آ، جي كـوئـي گـهـوٹـي ٿـو زنـدگـي.

۾  عبدالغفار تبسم سركاري نوكري تان رٹائرمينٹ وٺڻ کانپوء آمريكا

تبسم جي آهي.سنڌ ۾ ايندو رهي ٿو اڄ كلهه هو هتي آهي. رهائش اختيار كئي 

تبسم سان ۽ تبسم جو  رهائش سنڌ ۾ هجي يا دنيا جي كنهن به كنڈ ۾ هجي، عوام جي

عبدالغفار تبسم جي فن ۽ فكر جا هي چند پاسا و. عوام سان جي جڑيل آهي ۽ رهند

نروار تحت آهن، جن کي مطالعي ذريعي، ترقي پسند ادب جي نظرئي جي بنيادي نكتن 

كرڻ جي كوشش كئي آهي. اهڑي ريت اهو پڻ ڄاتو ويو ته تبسم کي جهڑي ريت 

هك رومانوي شاعر جي حيثيت ۾ ڄاتو سڃاتو وڃي ٿو ته ساڳي ريت سندس فن ۾ 

واضح طور تي   موجود مزاحمت کانسواء روشن خيالي ۽ جاڳرتا پکيڑڻ وارا عنصر پڻ

ڏسجي ته  .موجود آهن. ان ۾ كو شك ناهي ته هي هك رومانوي مزاحمتي شاعر آهي

سندس ايندڙ كالم سنڌ جي عوام کي كهڑا نوان تصور۽ نيون سوچون ڏئي كهڑا نوان 

 اتساه پيدا كري ٿو. 
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 ���� ����ئ، ���ي ���� ۽ ��ڪ ادب

SOCIAL MEDIA, SINDHI LANGUAGE  

AND FOLK LITERATURE   
 

Abstract  
Social Media has become the most effective medium of 

communication recently. Almost anyone with access to internet can raise 

their voice, share their opinions and pictures. A lot of the issues 

pertaining our society have been successfully highlighted through the 

power of social media. 

Where the use of social media has been extremely beneficial, there 

are also some things that are highly threatened by its misuse. One of 

them is our social values, language, culture and literature, which are at 

high risk. Fortunately, some people individually and as institutions have 

taken steps to preserve our culture in this regard. Notably, Majid Bhurgri 

center for Language Engineering is a highly appreciable step taken by 

the Culture Department, Govt. of Sindh.. 

The importance of Sindhi Folklore in the growing age of Social 

Media has been analyzed in this paper. Impacts of Social Media on 

Sindhi Language specially on Sindhi Folklore, Save Sindhi Folklore 

Movement, and the importance of Folklore has been highlighted in this 

article. 
سوشل ميڈيا جي اچڻ سبب سماج ۾ تكڑيون ۽ تيز تبديليون اچن پيون. اسان جي 

پنھنجي رفتار ڀلي كھڑي به ُھجي پر ُدنيا اسان تي رحم کائي كڎھن به انتظار نه كيو 

معاشي، ثقافتي، سياسي ۽ سماجي  كاهلي سبب آھي نه كندي. اھڑي ُصورت حال ۾

 مسئلن جي ُاڀرڻ ۽ ڇيھي/نقصان ملڻ کان بچي نه ٿو سگھجي.

ان ماحول ٻولين کي به سخت ُمتاثر كيو آھي. كيتريون ئي ٻوليون خاتمي ڏانھن 

وڌن پيون. كن ٻولين ۾ ٻوڏ وانگر ٻيا لفظ اچي، ُانھن جي شكل بگاڙن پيا. نه رڳو لفظن 

کي غائب كيو پيو وڃي پر انھن جي ُاچارن، گرامري تركيبن، مونث ُمذكر ۽ واحد 

) به مٹبي پئي وڃي. ٻولين جو قديم Scriptجمع ۾ فرق به ٿيندا پيا وڃن. ٻولين جي لپي (

ادب، ثقافت، لوڪ توڙي كالسيكي ادب پڻ َلٹبو پيو وڃي. انھن سُمورن مسئلن کي 
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 سنڌي ٻولي به ُمنھن ڏئي پئي.

ھتي ُسوال اھو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا اسان ان سڄي تبديلي کي قُبولي آرام جي ننڈ 

كريون؟ ڇا اھا تبديلي / بگاڙ مجُموعي طور تي سنڌي قوم ۽ ٻولي کي فائدو ڏيندو؟ 

 يا ان غير فطري تبديلي کي روكڻ ۾ كا ڀالئي آھي؟

ان سان پنھنجي ٻولي خاص كري لوڪ ادب ۽ ثقافت وسيلي قومي ُسڃاڻپ ۽ 

تھذيب کي نئين نسل تائين ُمنتقل كرڻ ال ُاپا وٺڻ جي كھڑي اھميت ۽ ضرورت آھي؟ 

 ھتي اِن حوالي سان جائزو وٺجي ٿو.

لوڪ ادب كنھن به ٻولي جو ُبنيادي ادب ُهوندو آهي. جنھن به ادب يا عمارت جي 

 پيڑهه يا ُبنياد سگهارو ُهوندو آهي ُان َادب يا عمارت جي ڄمار وڌي ويندي آهي. اهڑي

ِريت جنھن به ٻولي جو لوڪ ادب شاُهوكار ۽ مضُبوط ُهوندو آهي، ُان ٻولي کي كا به 

لھر يا لوڏو ماري نه سگهندو آهي. سنڌي ٻولي پنھنجي شاندار ثقافتي ورثي، لوڪ ادب، 

كالسيكي ادب ۽ جديد ادب سبب ُمشكل مرحال طئه كندي ۽ ُمقابال کٹندي پئي اچي. 

عام ماڻھن سان گڎ اديب، شاعر، ُسگهڑ سياستدان وغيره ٻولي کي ترقي ڏياريندي 

 اڳتي وڌائيندا پيا اچن.

سنڌي لوڪ ادب بچائڻ جي جڎهن ڳالھه كجي ٿي ته؛ ان جو مقصد سنڌي ٻولي 

بچائڻ آهي ۽ ان کي ترقي وٺرائڻ جي ڳالھه كئي پئي وڃي. سنڌي ٻولي جو زندهه رهڻ 

سنڌي قوم جي بقا جو ضامن آهي. سڄي ُدنيا ۾ جيكي تبديليون آيون آهن، ُانھن جو 

اثر ُدنيا جي هر سماج، قوم ۽ ٻولي تي الزمي پوي ٿو. تبديلين جا ُمختلف كارڻ ٿين ٿا؛ 

جن ۾ مذهبن وسيلي تبديليون، ُمختلف واقعن، حادثن ۽ حملن وسيلي تبديليون، ُمختلف 

ايجادن خاص كري سائنس ۽ ٹيكناالجي وسيلي تبديليون، ميڈيا يا سوشل ميڈيا 

وسيلي تبديليون، ڌنڌن ۽ قدرتي وسيلن (معدنيات وغيرهه) وسيلي تبديليون وغيرهه 

 وغيرهه شامل آهن.

سماج ۾ ُمختلف كارڻن ذريعي تبديليون نه ُرڳو رهڻي كھڻي تي اثر كن ٿيون 

پر ٻولين تي به وڏو اثر كن ٿيون. هِتي سنڌي ٻولي تي ٿيل اثرن ۽ خطرن جو مختصر 

 ذكر كنداسين.

 

 ���ب� �ئ ا�� �ئ �ب�����ن:

سنڌي ٻولي تي مذهبن تمام وڏا اثر ڇڎيا آهن. ُمختلف مذهبن جي اختيار كرڻ 

سبب هزارين لفظ سنڌي ٻولي ۾ داخل ٿيا. هِن وقت سنڌ جي اكثريتي آبادي جو 

مذهب اسالم آهي. اسالم سبب عربي ۽ فارسي جو تمام وڏو اثر آهي. ان اثر سبب 

سنڌي ٻولي جي رسم الخط (لکڻ جو طريقو) به تبديل ٿيو. هندو ڌرم جي اثر سبب 
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هندي ۽ سنسكرت جو اثر ٿيو ۽ لکت جو طريقو تبديل ٿيو. ياد رهي ته موهن جي دڙي 

مان مليل لکت بيان كيل سُمورن طريقن کان ُمختلف آهي؛ جنھن کي اڄ تائين حتمي 

طور پڑهي نه سگهيا آهيون. انگريزن جي اچڻ سان عيسائي مذهب به سنڌي ٻولي تي اثر 

 كيو. پاكستان ٺھڻ کان پو ُاردو ٻولي جو اثر جاري آهي.

 انھن سُمورن اثرن نئين نسل ۾ سنڌي ٻولي ال كيترا ئي ُمونجهارا پيدا كيا آهن. 
 

 وا���، �ئد�� ۽ ���� �ئ ا��:

سنڌ جي تاريخ كيترن ئي واقعن، حادثن ۽ حملن سان ڀري پئي آهي. سڀ کان و 

ڏو واقعو يا حادثو موهن جي دڙي جي بربادي آهي؛ جنھن سبب سنڌي ٻولي جي رسم 

الخط جو تسلسل ُٹٹي پيو. اهڑي ِريت ارغونن ۽ ترخانن جي كاهن ۾ سنڌ جي 

الئبريرين کي ساڙڻ جي واقعن علم ادب جي ُمنتقلي کي ختم كري ڇڎيو؛ جنھن جا 

 خراب اثر سنڌي ٻولي تي پيا.
 

 ِا��ئدن و���� �ب����:

انساني ترقي ال سائنسي ايجادون وڏو كارنامو آهن. انھن ايجادن انسان ُجون 

تكليفون گهٹائي ُسک ۽ شُعور ڏنو آهي. تنھن كري سنڌي ان مان فائدو ُرڳو ان كري نه 

وٺن ته ٻولي ۽ تھذيب کي ُنقصان ٿيندو؛ سو به انتھائي غلط آهي. اِيجادن ٻولين تي گھرا 

اثر ڇڎيا آهن؛ خاص كري سائنس ۽ ٹيكناالجي جي شين جي ايجاد ٿيڻ سان؛ انھن جا 

 ناال ُدنيا جي ُمختلف ٻولين ۾ شامل ٿيا آهن؛ جيئن ريڈيو، ٹي وي، موبائيل فون وغيره. 

ماضي ۾ ُکوهه مان پاڻي كڍڻ ال نار استعمال كيو ويندو هو. هاڻي موٹر 

وسيلي پاڻي كڍيو وڃي ٿو. اڳي ڏاندن وسيلي هر كاهيو ويندو هو. هاڻي اهو كم 

ٹريكٹر كري ٿو؛ بلِكه ڏاند يا ساُن ته هاڻي سکِڻي ڦنڈر جي حيثيت تي اچي بيٺا آهن. 

گهڻي ڀاڱي انهن جانورن جو گوشت کائڻ ئي وڏو كارج سمجهيو پيو وڃي. كو زمانو 

هو ته ٺِكر يا پٿر جي دانگي تي ماني پچائي ويندي ُهئي. هاڻي تئي ۽ كٿي كٿي ته 

مائيكرو اوون ۾ ماني پچي ٿي. انساني فطرت آهي ته ُهو سُھولت کي ترجيح ڏيندوآهي. 

جڎهن ُپراڻيون شيون استعمال ئي نه ٿينديون ته ُانھن جا ناال خاص كري اسان جي نئين 

نسل کي كٿان ايندا؟ ٻولي جي اهڑن لفظن کي ُسگهڑ سانڍيندا پيا اچن ۽ عالم ُلغتن ۾ 

 لکندا پيا اچن.
 

 ����ئ �ئ ���� ����ئ و���� �ب����:

ميڈيا يا سوشل ميڈيا جا اوزار توڙي جو سائنسي ۽ ٹيكنيكي اِيجادون آهن پر 

انھن ٻولي ته ڇا سماجن کي ئي ڌوڏي ڇڎيو آهي. خاص كري سوشل ميڈيا سنڌي 
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ٻولي تي گھرا اثر ڇڎيا آهن. عربي سنڌي رسم الخط سان گڎ رومن رسم الخط به 

ُمتعارف ٿي وئي آهي. هاڻي عربي فارسي لفظن جي ُصورتن جو تيزي سان بگاڙ پيو 

ٿئي ڇا كاڻ ته اسان وٽ ُمختلف عربي اکرن جا آواز يا ُاچار ساڳيا آهن. جيئن س، ث، 

ص ۽ ذ، ز، ظ، ض وغيرهه جو هك ئي آواز ۽ ُاچار آهي. جڎهن نوجوان ذكر لکن ٿا ته ز 

يا ظ يا ض سان به لکن ٿا. وري جڎهن رومن ۾ لکن ٿا ته ڳالھه ئي ٻي ٿي وڃي ٿي. انھن 

 مسئلن ۽ ُمونجهارن سبب سنڌي ٻولي کي ُنقصان پيو ٿئي.

سنڌي ٻولي ھن وقت جنھن دور مان ُگذري پئي، ُان ۾ لکت جو طريقو به بدلجندو 

پيو وڃي. ان کي رسم الخط، اسكرپٹ ۽ لپي به چيو وڃي ٿو. اکرن جي شكل يا لپي 

به رھي آھي. موھن جي دڙي واري لکت، مختلف سنڌي ٻولي جي ُمختلف دورن ۾ 

ديوناگري لکت، عربي سنڌي لکت ۽ رومن لکت اھم ُصورتون آھن. ھن وقت 

ٹيكناالجي جي كري رومن لکت ۾ واڌارو ايندو پيو وڃي. ان جو وڏو سبب انگريزي 

ٻولي جي رومن اسكرپٹ آھي، جيكا كمپيوٹر جي ٻولي به آھي. ويھارو سال اڳي 

جڎھن حليم بروھي صاحب رومن رسم الخط جي ڳالھه كئي ُھئي ته؛ لڳ ڀڳ سُمورن 

عالمن ُان جي سخت ُمخالفت كئي ُھئي. ھاڻي ُصورت حال اھا آھي ته ُمون سميت ھزارين 

ماڻھو ضرورت وقت سوشل ميڈيا تي سنڌي ٻولي رومن اسكرپٹ ۾ لکن ٿا. ھتي نالي 

واري صحافي ۽ روزاني عوامي آواز اخبار جي ادارتي صفحن جي سنڀاليندڙ زرار 

 پيرزادي صاحب جي لکيل رومن سنڌي جو مثال ڏجي ٿو:
“Anwar Pirzado Sahb jadhn dawn aeen star me pahnje nale saan ka 

news ya colum likhando ho ta ‘anwar Pirzada’ na par ‘Pirzado’ likhando 
ho ta jean hoo Sindhi samjhio wanean chho ta Pirzada zat ja manhoo gair 
Sindhi b hoonda ahn.” 

 ع تي واٹس ايپ جي انور پيرزادي اكيڈمي گروپ تي كيل پوسٹ)2018(پنجين سيپٹمبر 

رومن لکت واري تبديلي سبب به كيترا ئي ُمونجھارا سامھون اچن پيا. عربي 

سنڌي لکت ۾ شايع كيل لکين كتابن کي پڑھڻ ۽ نئين لپي ۾ تبديل كرڻ كو سَولو 

كم ناھي. ان چكر ۾ خاص طور نوجوان ڏچي ۾ پئجي ويندو. ساڳي ريت سنڌي ۾ 

آيل عربي فارسي لفظن جي ُصورت خطي ۾ ُمونجھارن به نئين نسل کي ُمنجھائي ڇڎيو 

آھي. سنڌي ٻولي جي بگاڙ جا ُكجھه مثال ھتي ڏجن ٿا، جيكي سوشل ميڈيا تان کنيا 

 ويا آھن.

(نمبر سان سنڌي  0308368821واٹس ايپ تي ميڈيا سينٹر سيٺارجا ۾ فون نمبر ”

اڄ جو صحافي تي ھر احديدار “نجف ع.... نالو لکيل ھو) جو ھك مثال ھتي ڏجي ٿو: 

تشدد پيو كري كٿي پوليس ته كٿي واپڈا وارا ته كٿي ڊاكٹر پيا تشدد صحافي تي 

 ع جي پوسٹ)2018(پندرھين سيپٹمبر  ”كن....
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انھن ٻن ٹن سٹن ۾ ُجملن جي بيھك ۽ ُصورت خطي جو اندازو اوھان پاڻ لڳايو. 

ان کي ٻولي جو بگاڙ چئون يا ُسڌارو؟ اھا ٻولي سنڌ جي كنھن وڏي شھر جھڑوڪ: 

كراچي، حيدرآباد ۽ سکر جي رھاكو جي ناھي. ٻين ڳالھين کي کڻي ڇڎي ڏجي پر 

ھتي  ”اڄ جو صحافي......“ھك ٻن غلطين کي ته بلُكل نه ٿو ڇڎي سگھجي. جھڑوڪ 

ُجملي جي حساب سان لکبو اڄ جي صحافي تي ھر...... احديدار جي صحيح ُصورت 

 خطي آھي عھديدار. ان لفظ بدران عملدار يا كامورو لکڻ بھتر ھو.

جڎھن اسان جي ُاستاد، صحافي ۽ اديب جي ٻولي درست نه ُھوندي ته؛ ان جو اثر 

شاگردن تي كھڑو پئي ٿو؟ ان حوالي سان ھيٺ ڏنل مثال ڏجي ٿو. فيس ُبك تي ڏنل ڄاڻ 

ع تي ڄائو. ُھو 2003ُموجب ُجنيد احمد ُجوڻيجو ھك شاگرد آھي، جيكو يارھين اپريل 

ع تي 2018ھين سيپٹمبر 10ھك ُسٺو ُمقرر به آھي. سندس تعلق نصيرآباد سان آھي. ُھن 

 فيس ُبك تي جيكا پوسٹ رکي، ُاھا اوھان آڏو پيش كجي ٿي.

 ُجنيد احمد ُجوڻيجي جي پوسٹ:

اڄ گورنمينٹ ھا اسكول واسو كلھوڙو ۾ تعليم جو عالمي ڏھاڙو جي “

ُمناسبت سان ڏينھن ملھايو ويو جنھن جي صدارت اسُكول جي مانواري ھيڈماستر 

صاحب سائين عبداالحد پتوجو صاحب جن كئي. جڎھن ته مھمان خاص ڊسٹركٹ 

 ”ايجوكيشن آفيسر قمبر شھداد كوٽ سائين سعيد احمد سولنگي صاحب ھيو ۽ ٻين...

مٿين پوسٹ ۾نه جملن جي بيهك صحيح آهي نه ئي لفظن ۾ گرامر جي تركيب 

درست آهي. ان پوسٹ کي هن ريت به لکي سگهجي ٿو؛ اڄ گورنمينٹ ها اسكول  

واسو كلهوڙي ۾ تعليم جو عالمي ڏهاڙو ملهايو ويو، جنهن جي صدارت اسكول جي 

هيڈ ماسٹر مانواري عبداالحد پتوجي صاحب كئي. جڎهن ته خاص مهمان قمبر شهداد 

 ”.كوٽ ضلعي جو ايجوكيشن آفيسر سائين سعيد احمد سولنگي صاحب هو

ٻين ٻولين مان آيل لفظ سنڌِي  ۾ كتب آڻڻ كو ڏوهه ناهي پر تركيبون تبديل  

كرڻ سان گهڻو نقصان ٿئي ٿو. مٿئين جملي کي اڃا به بهتر نموني لکي سگهجي ٿو پر 

 ٻولي سان ٿيندڙ اھڑي ُجٺشرط اهو آهي ته تركيبون صحيح استعمال كيون وڃن. 

تي اسان سڀ ُڏکارا آھيون. پنھنجي ِوت ۽ َوس آھر ٻولي جي ُسڌاري ال كم به كندا 

رھندا آھيون ته تڑپندا ۽ ُلڇندا به رھندا آھيون. پنھنجين تحريرن، تقريرن ۽ كچھرين ۾ 

 سمجھائيندا به رھندا آھيون. 

ھتي نالي واري شاعر ۽ پي ٹي وي جي اڳوڻي جنرل مينيجر سميع بلوچ صاحب 

ع تي پنھنجي فيس 2018ھين آگسٹ 26جي ھك اھڑي دانھن پيش كجي ٿي، جيكا ُھن 

سنڌي ٻولي کي كراچائيزڊ بڻايو پيو وڃي، پنھنجن “بك وال تي لکي. ُھو لکي ٿو ته

 ”ٻارن کي صحيح سنڌي ڳالھائڻ سيکاريو. اھو اوھان تي ڌرتي جو فرض آھي.
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سوشل ميڈيا جي انقالب جتي كيترا ئي فائدا ڏنا آھن، ُاتي ُكجھه نقصان به ڏنا 

آھن. اسان جا كيترا ئي ُسڄاڻ انھن نقصانن کان بچائڻ ال كم كن پيا. ان سلسلي ۾ 

جس آھي سائين ماجد ُڀرڳڑي کي، جنھن سنڌي ٻولي جي تقدير بدالئي ڇڎي. ٻين 

دوستن ۾ امر فياض ُٻرڙو، شبير ُكنڀار، جاويد سولنگي، محمد ُسليمان َوساڻ، علي 

ڊاكٹر مظهر علي ڏوتيو ، وزير علي ڄامڑو، جاويد مهر، عاصم امداد وڳڻ حسن مالح،  

جن دوستن جا ناال شامل نه ٿي سگھيا آھن، ُانھن کان  (وغيره شامل آھن.  جوڳي اسد راڄپر

 )معافي گُھران ٿو. 

ھِتي سنڌ جي تعليم، ثقافت ۽ نوادرات جي وزير ۽ بھترين شاعر سيد سردار علي 

شاھه کي به جس ڏيڻ ضروري ٿو سمجھان؛ جنھن وقتائتو قدم کڻي لينگئيج انجنيئرنگ 

جي ال ادارو کوليو ۽ ان جو نالو عبدالماجد ُڀرڳڑي سينٹر فار لينگئيج انجنيئرنگ 

رکيو. ماجد ُڀرڳڑي صاحب کي جيئري ئي ماُن بخشڻ تي به سردار شاھه کي سالم ُھجي. 

 ان اداري بابت امر فياض ُٻرڙي لکيو آھي ته:

ھن اندر جديد قسم جي ليبارٹري ھوندي ان سان گڎ ٻولي جي انجڻكاري (“

Language Engineering كئي ويندي. ھن اندر جديد قسم جي ليبارٹري ان سان گڎ (

ٻولي جا ڊولپر دنيا جي مھا كنسورشيم ۽ ادارن جھڑوڪ گوگل مائيكرو سافٹ ۽ 

(فيس   ”يونيكوڊ سان گڎ سنڌي ٻولي کي جديد دنيا جي تقاضائن جي مطابق بيھاريندا.

 ع)2018بك پوسٹ، يارھين آگسٹ 

اھو ادارو مجُموعي طور تي سنڌي ٻولي ال ٺاھيو ويو آھي. َپك سان ان وسيلي 

سنڌي لوڪ ادب تي به كم ٿيندو بلكه لوڪ ادب واري ٻولي کي بنياد بڻائي اڳتي 

وڌبو ته تمام سٺا نتيجا نكرندا. ڇا كاڻ ته اڄ به اصل سنڌي کي جيكڎھن محفوظ ۽ 

 ي.منتقل كرڻو آھي ته لوڪ ادب ۽ شاھه جي رسالي واري ٻولي کان سوا ممكن كونھ 

 

 ڌ��ن ۽ �ُ�ر�� و���� �با ا��:

سنڌي ٻولي تي ُمختلف پيشن ۽ قدرتي وسيلن سبب به كيترا ئي اثر ٿيا آهن. 

سنڌي ٻولي ڳالھائيندڙن جي اكثريت زرعي سماج سان تعلق رکي ٿي. زراعت جي 

پيشي جا كيترا ئي لفظ آهن. هِن وقت سنڌ ۾ شھري سماج وڌندو پيو وڃي؛ جنھن سبب 

ٻھراڙي واري سنڌي ٻولي به ُمتاثر پئي ٿئي. صنعت ۽ واپار جي وڌڻ سان ان پيشي جا 

لفظ وڌندا پيا وڃن. ٿر مان كوئلي نكرڻ سبب وڏي ترقي ٿيندي پر ٻولي تي به وڏا اگرا 

اثر پَوندا. تيل، گيس ۽ چيني راهه داري سبب ٿيندڙ لڎ پالڻ جا سنڌي ٻولي تي وڏا اثر 

 پَوندا.

بيان كيل اثر سنڌي ٻولي جو ُحليو ئي بگاڙي ڇڎيندا؛ جنھن سبب اسان جو نئون 
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نسل سنڌي ٻولي کان پري ٿي ويندو. ان ُصورت حال ۾ اسان نه ُرڳو سنڌي لوڪ ادب 

جي پڑهڻ کان محُروم ٿي وينداسين ُاٹلو ُدنيا جي عظيم شاعر حضرت شاهه عبداللطيف 

ڀٹائي، سچل سرمست، سامي ۽ حاجي احمد مالح جي آفاقي كالم پڑهڻ کان به 

محروم ٿي وينداسين. هوريان هوريان ُخدا نه كري ته سنڌي ٻولي کان به پري ٿي 

وينداسين. ُدنيا جي لڳ ڀڳ سُمورين سگهارين قومن پنھنجي ٻولي، ثقافت ۽ ادب کي 

محفوظ بڻائڻ ۽ نئين نسل ۾ ُمنتقل كرڻ ال تعليمي ادارن سان گڎ ُمختلف ادارا پڻ جوڙيا 

 ۽ انگريزي ٻولين جا مثال ڏئي سگهجن ٿا. ُقرآن پاڪ واري آهن. ان حوالي سان عربي

عربي ٻولي کي پڑهڻ، سمجهڻ ۽ نئين نسل ۾ ُمنتقل كرڻ ال مثالي ادارا ٺھيل آهن. 

 شيكسپيئر، مرزا غالب ۽ عالمه اقبال جي ٻولي سمجهڻ ال ،ڀڳت كبير، موالنا رومي

 ٿيل كوششون به ساراهه الئق آهن.

 اسان جي لوڪ ادب واري ٻولي لطيف استعمال كئي آهي. لوڪ ادب جي ترقي

ال كو الڳ ادارو ته ناهي پر شاهه لطيف ۽ مجُموعي طور سنڌي ٻولي کي ترقي ڏيارڻ 

ال ادارا قائم كيا ويا آهن. انھن ادارن جي كاركردگي تي كيترا ئي ُسوال ُاٿن ٿا. 

سنڌ جي سركاري اسُكولن، كاليجن ۽ يونيورسٹين ۾ سنڌي ٻولي پڑهائڻ الزمي آهي 

پر اسُكولن، كاليجن ۽ يونيورسٹين جي گهڻائي سنڌي ٻولي کي اهميت ڏيڻ گهٹائي 

ڇڎي آهي؛ جنھن جي نتيجي ۾ اسان جي اكثر شاگردن کي سنڌي ڳالھائڻ ته اچي ٿي پر 

لکڻ پڑهڻ ۾ تمام گهڻي ُڏکيائي ٿئيِن ٿي. سنڌ مدرسة االسالم يونيورسٹي، شھيد 

بينظير ڀٹو يونيورسٹي لياري ۽ نواب شاهه ته سنڌي شعبن کولڻ کان ڄڻ انكار كري 

 ڇڎيو آهي.

سنڌي لينگئيج اٿارٹي جو اڳوڻو سيكريٹري محترم امين لغاري فرمائي ٿو ته؛ 

اٿارٹي جي مقصدن ۾ لوڪ ادب جي ترقي شامل ناهي (هاڻي محترمه شبنم ُگل 

سيكريٹري آهي.) پرائيويٹ اسُكول سنڌ حُكومت جو ُحكم نه ٿا مڃن. ُهو سنڌي 

ٻولي پڑهائڻ ال تيار ناهن. اهڑي ماحول ۾ ُسگهڑن سنڌي لوڪ ادب بچائڻ جي تحريك 

شروع كري پنھنجي تاريخي كردار کي ورجايو آهي. جڎهن اخبار، ريڈيو، ٹي وي يا 

ٻي كا ميڈيا نه ُهئي، تڎهن اهي ئي ُسگهڑ ُهئا جن پنھنجن سينن ۾ شعرن وسيلي سنڌي 

ٻولي کي سانڍي اسان تائين پھچايو. هاڻي به ُهو ساڳيو كم ته كن ٿا پر ان سان گڎ 

ُمختلف ادارن کي جاڳائن به ٿا. ُسگهڑن جي بھترين كردار کان سوا سنڌي ٻولي ۽ 

 لوڪ ادب کي سگهاري كرڻ ال ڇا كرڻ گُهرجي؟ هِتي ُكجهه صالُحون ڏجن ٿيون.

سنڌي ٻولي جي تعليم جو معيار ۽ مقدار وڌايو وڃي. اسُكول، كاليج ۽  )1

يونيورسٹيون جيكڎهن سنڌي ٻولي نه پڑهائن ته حُكومت انھن خالف 

 كارروائي كري.
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ُسگهڑائپ جو فن شاگردن يا عام ماڻھن کي ِڏسڻ ۽ ُٻڌڻ سان گهڻو ُمتاثر كري  )2

ٿو؛ تنھن كري ميڈيا کان سوا اسُكولن، كاليجن، يونيورسٹين ۽ ُمختلف 

 تقريبن ۾ ُسگهڑن کي وڌ ۾ وڌ فن پيش كرڻ جو موقعو ڏنو وڃي.

 سوشل ميڈيا کي به هِن حوالي سان ڀرُپور َكتب آندو وڃي. )3

حقيقت ۾ سنڌي لوڪ ادب جي زندهه رهڻ ۾ ئي سنڌي ٻولي جو جياپو آهي. 

جيكڎهن سنڌي ٻولي ترقي كندي ته ان ۾ نكرندڙ اخبارن پڑهڻ وارا وڌندا ۽ هلندڙ 

 چينلن کي ِڏسڻ وارن جو انگ به وڌندو.

جيكو سنڌ واسي سنڌي ٻولي سان محبت كندو؛ ُان کي پڑهندو، لکندو ۽ 

ڳالھائيندو ُان کي ئي هِن ڌرتي جي عوام جي اهنجن جي خبر پَوندي؛ احساس ٿيندو؛ 

 سوچيندو لوچيندو ۽ عمل كندو.

 تنھن كري سنڌي لوڪ ادب بچائڻ واري تحريك سڄي ليکي ۾ سنڌي ٻولي

سان الڳاپيل ادارن ۽ ماڻھن جي غير سياسي تحريك سمجهي وڃي. هي تحريك ُملك 

 جي آئين ۽ قانون جي دائري ۾ آهي. ان کان سوا كنھن به مذهب خالف ناهي.

سنڌي لوڪ ادب ۽ ثقافت کي بچائڻ ۽ وڌائڻ ال ثقافت کاتو، سنڌي ادبي سنگت 

سنڌ، ُمختلف سركاري ۽ غير سركاري ادارا ۽ تنظيمون سرگرم ته آھن پر اڃا وڌيك 

سرگرم ٿيڻ جي ضرورت آھي. سنڌي لوڪ ادب جي ترقي ال ُسگھڑن جون ُمختلف 

تنظيمون پڻ كم كن پيون. ھك تنظيم باقاعدي لوڪ ادب بچايو تحريك شروع كئي 

 .ع کي لوڪ ادب جو سال قرار ڏنو آھي. ھتي ان جو ُمختصر احوال ڏجي ٿو 2018آھي ۽ سال  

سنڌي لوڪ ادب بچايو تحريك سنڌ جي ُسگهڑن جي هك وڏي تنظيم سنڌ 

ع جي شروعات کان شروع كئي آهي. سالت 2018ُسگهڑ لوڪ ادب تنظيم (سالت) سال 

پاكستان سطح تي كم كري پئي. بلوچستان ۽ پنجاب جي ُسگهڑن کي به تنظيم ۾ 

شامل كيو ويو آهي. تنظيم جو باني چيئرمين عاجز رحمت ا الشاري آهي. سندن 

سٿ ۾ مان به سرپرست جي حيثيت سان شامل آهيان. لوڪ ادب بچايو تحريك سڄو سال 

جاري رهندي. ان تحريك پاران چوڏهن ُنقطا، ُمطالبا ۽ مسئال سامھون رکيا ويا آهن؛ جن 

 کي حل كرائڻ ال جاکوڙ جاري آهي. ُپر امن طريقي سان ريليون، كانفرنسون ۽ كچھريون 

 كيون پيون وڃن. ان سان گڎ َوس وارن کي لکت ۾ به گذارشون كيون ويون آهن.

 سالت سوشل ميڈيا جو به سهڻو استعمال كري پئي. سمورين سرگرمين جا اطالع، 

خبرون، رپورٹون ۽ تصويرون فيس بك ذريعي سڄي دنيا تائين پهچائي پئي. تقريبن 

 به ڏيکاريندا آهن. ) Liveکي فيس بك تي سڌو سنئون (

عالمي اوطاق نالي سان عاجز رحمت ا الشاري پنهنجي ميزباني ۾ لوڪ ادب 

کي وڌائڻ ال فيس بك تي لڳ ڀڳ روزانو پروگرام به كندو آهي، جيكو آڊيو 
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 براڊكسٹ آهي. اهو پروگرام ڏاڍو مشهور ٿيو آهي. 

هيٺ لوڪ ادب بچايو تحريك جا ُمطالبا ۽ مسئال پيش كجن ٿا. ُاميد آهي ته انھن 

 کي ُترت ئي حل كيو ويندو.

 ُسگهڑن جي وارثي ۽ سنڌي لوڪ ادب بچائڻ ال الڳ ادارو قائم كيو وڃي. )1

ثقافت کاتي جي انڈونمينٹ فنڈ ۽ وظيفي جي فارمن ۾ ُسگهڑن جو شعبو ُجدا  )2

 لکيو وڃي.

ثقافت کاتي جي انڈونمينٹ فنڈ ۽ وظيفي وارين كاميٹين ۾ لوڪ ادب جي  )3

 ڄاڻو يا ُسگهڑن کي به ميمبر طور کنيو وڃي.

سنڌي ٻولي جي بااختيار اداري طرفان هر سال لوڪ ادب جي شعبي جو الڳ  )4

) ۾ ُسگهڑن کي به BoGايوارڊ ڏيڻ سان گڎ اداري جي بورڊ آف گورنرس (

نمائندگي ڏني وڃي ۽ انسائيكلوپيڈيا جي شعبي ۾ لوڪ ادب توڙي ُسگهڑن 

 جي تاريخ سھيڑڻ ال ُسگهڑ نمائندا ُمقرر كيا وڃن.

سنڌي ادبي بورڊ ۾ لوڪ ادب اسكيم جي ٻيھر شروعات كري بورڊ جي بورڊ  )5

 آف گورنرس ۾ ُسگهڑن يا لوڪ ادب جي ماهرن کي به نمائندگي ڏني وڃي.

انسٹيٹيوٽ آف سنڌاالجي ڄام شوري پاران ايوارڊن ۾ لوڪ ادب کي ضرور  )6

شامل كيو وڃي. سنڌاالجي جي ميوزيم ۽ الئبريري ۾ ُسگهڑن جو الڳ 

 كارنر قائم كيو وڃي.

سنڌي لينگئيج اٿارٹي، سنڌاالجي، سنڌ ميوزيم، مھراڻ آرٹس كائونسل،  )7

ٻين آرٹس كائونسلن ۽ ٻين سُمورن سركاري هالن ۾ لوڪ ادب جي سرگرمين 

 كرڻ تي كا به في نه ورتي وڃي.

بيمار ُسگهڑن، شاعرن، اديبن، صحافين ۽ فنكارن جو كنھن به وڏي اسپتال  )8

۾ سركاري خرچ تي عالج كرائڻ ال ڊويزن سطح تي بورڊ جوڙيو يا پينل 

 قائم كيو وڃي.

پاكستان اكيڈمي ادبيات، لوڪ ورثي ۽ وفاقي سركار پاران هر سال سنڌي  )9

 لوڪ ادب جو الڳ ايوارڊ ڏنو وڃي.

كاري موري حيدرآباد ۾ اڳوڻي وزيِر اعلٰي ڄام صادق علي پاران ُسگهڑن  )10

کي ڏنل ٻيڑو فقير ُسگهڑ هال ُسگهڑن کي واپس ڏنو وڃي. ان تان پڃاري پوليس 

 جو قبضو ختم كرايو وڃي.

سركاري ميلن ۾ ٿيندڙ ُسگهڑ كچھرين جا كنوينر سركاري آفيسرن بدران  )11

ُسگهڑ يا لوڪ ادب جا ڄاڻو ُمقرر كيا وڃن ۽ سركاري كانفرنسن يا كچھرين 

۾ ُسگهڑن ۽ ُمقررن جي مواد کي كتابي ُصورت ۾ ڇپرايو وڃي. هر سال شاهه 
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لطيف، سچل سرمست ۽ قلندر الل شھباز جي ُعرس ُمباركن ۾ ٿيندڙ ُسگهڑ 

 كانفرنس ۾ لوڪ ادب جا كتاب شايع كرائي مُھورت كرائي وڃي.

/  ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ جي نالي سان قائم ڊاكٹر اين اي بلوچ انسٹيٹيوٽ  )12

ڊاكٹر بلوچ فائونڈيشن / ڊاكٹر بلوچ چيئر سميت سُمورا ادارا لوڪ ادب کي 

 هٿي وٺرائڻ ال پنھنجو پنھنجو كردار ادا كن.

 پرائمري کان يونيورسٹي تائين لوڪ ادب کي نصاب ۾ شامل كيو وڃي. )13

 پرائمري اسُكولن ۾ لوڪ ادب پڑهائڻ ال ُسگهڑن کي ُاستاد ُمقرر كيو وڃي. )14

مٿي ڏنل تجويزن يا ُمطالبن جو گهڻو واسطو سنڌ جي ثقافت کاتي سان آهي. 

ثقافت کاتي کي سنڌ جي وڏي وزير يا اسيمبلي جي كنھن به ٺھرا يا قانون سازي جي 

ضرورت ناهي. كي تبديليون ته اهڑيون آهن جيكي ثقافت کاتي جو ڊائريكٹر چاهي ته 

كري سگهي ٿو. ثقافت کاتي سان الڳاپيل سُمورا مسئال وڌ ۾ وڌ سيكريٹري جي 

 منظوري جا گُهرجائو آهن.

ثقافت کاتي جي سيكريٹري محترم غالم اكبر لغاري سان سالت جي هك 

وفد تنظيم جي سرپرست ڊاكٹر كمال ڄامڑي ۽ باني چيئرمين عاجز رحمت ا 

تي مالقات كئي، جنهن ۾ تنظيم جا  ٻيا  2018-11-06الشاري جي اڳواڻي ۾ 

عهديدارن گل حسن گل ملك، موال بخش شيدي، پٺاڻ فقير مهر ۽ اقبال عادل مهر شامل 

 هئا. ثقافت کاتي جو ڊپٹي ڊائريكٹر سليم سولنگي پڻ گڎجاڻي ۾ موجود هو. 

اكبر لغاري صاحب سمورا مسئال غور سان ُٻڌا ۽ ثقافت کاتي سان الڳاپيل مامرن 

حل كرڻ جو يقين ڏياريو. ُهن سنڌي لوڪ ادب ڏهاڙو گڎجي ملهائڻ جو اعالن كيو، 

 ع تي اللو رائنك ۾ ملهايو ويو. 2018هين ڊسمبر 16جيكو 

لوڪ ادب جي تمام گهڻي اهميت آهي. اڄ جي جديد دور ۾ ان کان ُمنهن نه ٿو 

موڙي سگهجي. ان ۾ جتي ٻولي جي لفظن کي زندهه رکڻ جي صالحيت موجود آهي، 

ُاتي تفريح ۽ تربيت به موجود آهي، جنهن سان نئين نسل جي كردار سازي ۾ تمام 

گهڻي مدد ملندي. تنهن كري ثقافت کاتي سان گڎ تعليم کاتو، ميڈيا ۽ ٻيا ادارا به لوڪ 

 ادب کي وڌائڻ ال اڳتي اچن.

نوجوان سوشل ميڈيا تي ڏاڍا سرگرم آهن. انهن کي گذارش آهي ته هو سنڌي 

ٻولي، ادب، لوڪ ادب ۽ ثقافت ال سوشل ميڈيا کي اڃا وڌيك كم آڻن. سركاري ۽ 

 غير سركاري ادارا ۽ تنظيمون به هن پاسي خاص ڌيان ڏين. 
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 �ئ ا��ئڻ “���� ����” ���ي ��ڪ ادب ۾

TRACES OF FLASH FICTION IN  

SINDHI FOLK LITERATURE 
 

Abstract 
It is a proven fact that folk literature is the base of all other kinds of 

literature. Many other genres of literature have arisen from folk genres. 

Similarly, the basis of short story is also folk story. We can say the same 

for Sindhi poetry as well. Sindhi folk songs form the basis of Geet, Waee 

and Kafi etc.  This is also the reason why traces of Flash fiction are seen 

in our folklore. The term flash fiction is basically an umbrella of these 

kinds of stories, which includes short-short story, sudden fiction, drabble, 

dribble, treble, fiction-55, twitterature, palm sized story, smoke long 

story, nano story, one-word story etc. The literary term Flash fiction was 

first used in 1992 for those stories which consisted of less than 1000 

words. This research paper is aimed at giving examples of such flash 

fiction from Sindhi Folklore in the form of tales, fables, proverbs and 

parables etc. 

 ��ئرف

جنهن  كهاڻين جي ڇٹي جو نالو آهي، جو اصطالح بنيادي طور”  فليش فكشن“

شارٽ اسٹوري، سڈن  -ٿا، جهڑوڪ:شارٽ اچي وڃن جي هيٺيان كهاڻين جا كافي قسم

ٹوئيٹريچر، پام سائيز اسٹوري، سموڪ النگ  ، ڊرئيبل،55-فكشن، ڊريبل، فكشن

ع Flash Fiction، 1992 ادبي اصطالح“ ورڊ اسٹوري وغيره. -اسٹوري، نينو اسٹوري، ون

کان باقاعدي طور انهن كهاڻين جي ال كتب آندو پيو وڃي، جيكي لفظن جي ڳڻپ ۾ 

لفظن تائين  300کان گهٹ آهن. فليش فكشن جا كجهه محقق انهن كهاڻين کي  1000

۽  Flash Fiction جو انگ 1000آڻڻ جو رايو رکن ٿا، جڎهن ته گهڻن جي خيال مطابق 

Short Story کان گهٹ لفظن جي  1000 مطلب ته )1”(تفاوت جي لكير آهي. وچ ۾ جي

کان  1000كهاڻيون جن ۾ لفظن جو انگ  جڎهن ته اهي كهاڻين کي فليش فكشن،

 وڌيك آهي، ان کي شارٽ اسٹوري (مختصر كهاڻي) چئجي ٿو.

  جا اهڃاڻ”فليش فكشن“ سنڌي لوڪ ادب ۾
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 ���� ���� �� دائ�و

 Short- Short لفظن تي ٻڌل)، Sudden Story )750 فليش فكشن جي دائري ۾

story )300 لفظن تائين جي  ،(كهاڻيDrabble  پورن)لفظن جي كهاڻي)، 100 Fiction-

 Twitterature لفظن جي كهاڻي) 50(پورن  Dribbleلفظن جي كهاڻي)،  55(پورن  55

(ڇهن لفظن تي  Six Word Storyتي ٻڌل كهاڻي)، كريكٹرس 140(كي بورڊ جي 

 اچي وڃن ٿيون. مشتمل كهاڻي) وغيره.

تي  اسكيچ اسٹوري (هك خاكي لفظن جي اندر 1000“ لفظن جي ڳڻپ کانسوا

پام سائيز اسٹوري  انچن جي كارڊ تي لکيل كهاڻي)،6x6كارڊ اسٹوري ( ٻڌل كهاڻي)،

سموڪ النگ اسٹوري (سگريٹ پيئڻ  جيتري كاغذ تي لکيل كهاڻي)، (هٿ جي تري

فليش فكشن جي ڇٹي هيٺ ايندڙ كجهه مشهور  وغيره. جي عرصي جيتري كهاڻي)،

 )2( ”صنفون آهن.

انگريزي ٻولي جو  جو لغوي ڇيد: لغت جي اعتبار کان Flash Fiction اصطالح

لفظ “جي مركب صورت آهي.  Fiction ۽ Flashٻن لفظن  Flash Fiction اصطالح

Flash  ،جي معنى ۽ مراد ٿيندي: کنوڻ، بجلي، چمكارو، تاب، چمك، تجلو، شعاع

تجلو ٿيڻ، تيز روشني جو اوچتو اچڻ ۽ گم ٿي وڃڻ، چمكاٽ، كنهن شي وسيلي 

 )3( ”جهٹ پٹ تيز روشني وجهڻ.

جي معنى ۽ مراد آهي: افسانوي ادب، قصو كهاڻي  Fiction لفظ“ جڎهن ته:

ورلڈ بوڪ انسائيكلو پيڈيا ۾ افساني جي وصف هن  دي )4( ”جيكو حقيقي نه هجي.

كنهن به حكايتي انداز ۾ لکيل  هك ادبي پارو آهي، جيكو ته افسانو ريت ڏنل آهي،

” افسانو“مگر خالصتن حقيقت تي مبني نه آهي. هك ناول يا ننڍي كهاڻي کي  ٿئي ٿو:

 )5( چئجي ٿو.

هك يا ٻن  بيهي ٿي: جي معنى ۽ مراد Flash Fiction اصطالح“ طرح اهڑي

اختصار تي  -كهاڻيون محدود لفظن جون -مختصر افسانوي كم صفحن تي ٻڌل انتهائي

 )6( ”وغيره. -مبني افساني جو قسم

 

 ���� ���� �� �ئر�� :

کي فليش فكشن جو بنياد چيو وڃي  Parables ۽ Tales, Fables عالمي ادب ۾

فيبلس، سعدي شيرازي جو بوستان و گلستان،  تنتر ايسپ فيبلس، جٹاكا، پنج“ ٿو.

 )6( ”فليش فكشن جا وڏا مظهر مڃيا وڃن ٿا.

 Tale فرضي يا خيالي قصو يا ڳالهه جو آهي مان مراد- 

Fable  مان مراد اهي آکاڻيون جن جا مركزي كردار جانور، پکي پکڻ، پهاڙ، وڻ

  جا اهڃاڻ”فليش فكشن“ سنڌي لوڪ ادب ۾
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 -ٻوٹا، وغيره هجن

Parable  هك پوشيدي مان مراد اهو تمثيلي قصو، جنهن جي ظاهر کانسوا

بزرگ ٿين ۽ انهي ۾ كا  يا معنى به ٿئي ٿي، جنهن جا كردار گهڻو كري بادشاه

 نصيحت شامل هجي.

جديد ادب ۾ فليش فكشن جي شروعات “ عباس كوريجي جي تحقيق مطابق:

شارٽ اسٹوريز جي نالي سان هك مجموعو  -آمريكن شارٽ ع ڌاري ٿي، جڎهن1930

شارٽ اسٹوريز ۽ فليش فكشن جا اصطالح گڎ هلندا  -ع تائين شارٽ1992سال  ڇپيو.

 )7( ”رهيا، تان جو ان کانپو ننڍڙين كهاڻين ال فليش فكشن جو اصطالح معروف ٿيو.

 

 ��ئ�� �� ب�ئن

 موجوده دؤر ۾ فليش فكشن کي نج اولهه جي ادب طور پيش كري، ان کي كهاڻي 

(مختصر كهاڻي) جو تسلسل كوٺيو پيو  جي ٻن وڏين صنفن ناول ۽ شارٽ اسٹوري

ته پراڻن قصن،  وڃي. ان سڄي بيان ۾ جڎهن فليش فكشن جي تاريخ بيان ٿئي ٿي،

 کي بنياد چيو وڃي ٿو. هئا ۾ كهاڻين، جيكي پنهنجي رنگ ڍنگ ۾ اختصاري صورت

 جانورن، پکين ۽ پهاڙن جون آکاڻيون، ڳالهيون، بادشاهن جون آکاڻيون جن ال

آکاڻين کان ٿي آهي، ته اهي سڀ  ۽ فليش فكشن جي ابتدا انهن قصن چيو وڃي ٿو ته،

لوڪ ادب ۾ پڻ موجود آهن. جانورن جون آکاڻيون، بادشاهن ۽ بزرگن  سنڌي

نقل نظير،  حكمت ڀريون ڳالهيون، وتايي فقير ۽ ٻين درويشن جا ٹوٹكا، لطيفا، جون

هك سٹ يا كجهه لفظن ۾ بيان ٿيندڙ پهاكا، چوڻيون، محاورا، ورجيسون سنڌي لوڪ 

به اها دعوا كرڻ ۾ حق بجانب آهي، ته  ادب جو اساس آهن. اهڑي صورت ۾ سنڌي ادب

ايسپ  جڎهن يونان ۾ جو حصو پڻ آهي، فليش فكشن جي شروعات ۾ سنڌي ادب

ان وقت سنڌ ۾ به جانورن، پکي پکڻن کي كردارن جي  سرجي رهيون هيون، فيبلس

ان قسم جون آکاڻيون  صورت ڏئي آکاڻيون ٺاهيون پئي ويون، اڄ به سنڌ جي ٻهراڙين ۾

 ۾ موجود آهن. هزارن جي تعداد

ڇاكاڻ ته فليش فكشن مان مراد، اختصار تي ٻڌل كهاڻيون آهن، ان كري 

سنڌي  ثابت كرڻ جي كوشش كئي ويندي ته موضوع جي مناسب سان هن مقالي ۾ اهو

 لوڪ ادب ۾ پڻ فليش فكشن جا واضح مظهر موجود آهن.

 

 ��ئ�� �� ا����

انٹرنيٹ جي تيزي سان ڦهال سبب فليش فكشن جو ادبي قسم، جنهن ۾ 

رهيو آهي.  وڃن، مقبول ٿي كهاڻيون، ننڍي کان ننڍي صورت اختيار كنديون پيون
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گهڻن ماڻهن کي گهڻو پڑهڻ ال وقت دركار ناهي، كارپوريٹ دنيا وقت کي سوڙهو 

ان صورت  پتو ئي نه ٿو پوي، كري ڇڎيو آهي، شهري زندگي ۾ سج اڀرڻ ۽ لهڻ جو

ته كجهه مسرت جون گهڑيون نكري اچن، جنهن ۾ هو پنهنجي  انسان گهري ٿو ۾

پڑهندڙ ڊگهين  روحاني آسودگي حاصل كري سگهي، ان ال ادب بهترين ذريعو آهي، ۽

 كهاڻين بجا اختصاري صورت جون كهاڻيون پڑهڻ کي ترجيح ڏئي ٿو.

ان  ان تي راڄ پئي كري، جي طوفان کانپو انگريزي ٻولي جيئن ته انٹرنيٹ

 ال  جو اصطالح  ’فليش فكشن ‘ جا اصطالح ۽ لفظ هر هنڌ معروف ٿي وڃن ٿا،  انگريزي 

به انهن مان هك آهي، جيكو ننڍي صورت جي كهاڻين ال استعمال كيو پيو وڃي، 

۾  البت ان سڄي لقا اهڑي صورت ۾ ان اصطالح کي ته تبديل نه ٿا كري سگهون،

ابتدائي  اهي تاريخي طور هك كردار ضرور ادا كري سگهجي ٿو، ته فليش فكشن جون

نه فقط مقامي سطح  دستياب آهن، انهن کي سنڌي لوڪ ادب ۾ جيكي هاڻي به صورتون

ته فليش فكشن جا  مڃرائجي اها ڳالهه پڻ پذيرائي ڏيارجي ۽ تي پر بين القوامي طور به

 اوائلي اهڃاڻ سنڌي لوڪ ادب ۾ پڻ موجود آهن.

 

 ��ئ�� �� ��ال

 لوڪ ادب ۾ موجود آهن؟ ڇا فليش فكشن جا اهڃاڻ سنڌي

هن تحقيقي مقالي جو بنياد فقط هك سوال تي رکيو ويو آهي، جنهن کي نظر ۾ 

سنڌي لوڪ ادب مان ثابت كيو ويندو، جنهن  رکي فليش فكشن جي اوائلي صورتن کي

ته؛ فليش فكشن جي  فليش فكشن بابت تحقيق كندڙ ان نكتي تي اتفاق كن ٿا ال

دنيا جي مڑني قديم تهذيبن جي ادب ۾  تاريخ دنيا جي قديم ادب جي هك كڑي آهي.

فليش فكشن جا اهڃاڻ ملن ٿا، ڇاكاڻ ته سنڌي تهذيب دنيا جي قديم ترين تهذيبن ۾ 

فليش فكشن جا اهڃاڻ ِچٹي  پڻ سنڌي لوڪ ادب ۾ دليل جي پيش نظر، شمار آهي. ان

 طرح موجود آهن.

سنڌي لوڪ ادب ۾ ڳالهيون، جانورن جون آکاڻيون، بادشاهن جون آکاڻيون، “

۽ اصطالح/ محاورا انسان پنهنجي ننڍڙائپ ۾  ورجيسون حكايتون،رپهاكا/ چوڻيون،

پهريائين خارجي طاقتن کي محسوس كيو ۽ انهن کان متاثر ٿيو. بعد ۾ هن کي پنهنجي 

هستي ۽ طاقت جو شعور پيدا ٿيو ۽ هن خارجي طاقتن جي مقابلي ال تجويزون سٹيون. 

انسان تي اول طبعي طاقتن جي هيبت طاري ٿي؛ گوڙ، طوفان، مينهن، جانور، نانگ 

 بالئون وغيره، سندس واسطي ڄڻ آفتون هيون. آهستي آهستي هٿيارن ۽ هنرمندي

لکي  ڊاكٹر نبي بخش بلوچ، وڌيك”  جانورن، نانگن ۽ بالئن کي ماريو. ذريعي ماڻهن

لوڪ كهاڻين ۾ كي كردار البت اهڑا آهن، جن جي تخيل جي ابتدا کي دورن “ٿو ته:
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جن وغيره كردار انساني تاريخ جي نسبتاً  وار تقسيم كري سگهجي ٿو، ديو، پريون،

اوائلي دور جو يادگار آهن. اهو انسان جي محدود علم ۽ تجربي وارو دور هو، جڎهن 

 )9( ”هو. اڃان هو فطرت جي طبعي واقعن ۾ فطري مشاهدي جي ماهيت کان بي خبر

 

 ���ي ��ڪ ادب �ئن ���� ���� �ئ ��ئل

پيش  Fable تحقيق جي سلسلي ۾ سنڌي لوڪ ادب مان جانورن جي آکاڻي يعني

 ي: اندازو ٿيندو ته سنڌي لوڪ ادب كيڎو شاهوكار آه  كجي ٿي، جنهن جي اختصار مان 

 �ـَـ��ڻ �ئ ���ا 

 چون ٿا ته كنهن زماني ۾، پاڻي جا جانوربه ڳالهائيندا هئا. “

هكڑي ڏينهن، سڀني مڇين جي بادشاهه هك مجلس كرائي، جنهن ۾ مڇي 

مڇي جي ذات اچي گڎ ٿي ۽ هر هك پنهنجا ڏک سور پنهنجي بادشاهه جي اڳيان پيش 

 تدارڪ كندو ويو. كنهن جو كيا. بادشاهه هر هك جي ڳالهه ٻڌي، سڀ

انهن مڇين ۾ گندڻ به موجود هو، جنهن کي ان زماني ۾ كنڈو بلكل كونه هو، 

تنهن بادشاهه کي اٿي عرض كيو ته: بادشاهه سالمت! ٻين سمورين مڇين کي كنڈا آهن، 

جنهنكري سوالئي سان پنهنجو پيٹ قوت حاصل كري سگهن ٿيون، مگر آ ئي 

جو مون ۾ هك به كنڈو نه آهي، جنهن سبب آ سوالئي سان گهمي  هكڑي مڇي آهيان،

ڦري پيٹ گذر كري نٿو سگهان، تنهنكري منهنجو عرض آهي ته مون کي كنڈا ملن. 

سڀني مڇين کي حكم ڏنو ته: گندڻ کي هك هك كنڈو  اها ڳالهه ٻڌي، بادشاهه آيل،

ڏيو. سڀني مڇين گندڻ کي هك هك كنڈو ڏنو. ان ڏينهن کان پو گندڻ ۾ ايترا ته 

 )10( ”كنڈا آهن، جنهن جو شمار ئي كونهي.

لفظن جو استعمال كيو ويو  169سنڌي لوڪ ادب ۾ موجود مٿي ڏنل كهاڻي ۾ 

جي اختصار کي واضح كري ٿو، ٻئي پاسي ان ۾  آهي، جيكو هك طرف آکاڻي

جي  فيبل ’گندڻ جا كنڈا‘آکاڻي  موجود اخالقي نكتا چٹائي سان بيان كيل آهن.

هي  جو اوائلي روپ آهي، ساڳي ريت، دائري ۾ اچي ٿي، جيكو فليش فكشن

آکاڻي ۾ كردار:  تي ٻڌل آهي. ”اختصار“فليش فكشن جي بنيادي عنصر آکاڻي،

 ۾ كهاڻي موجود آهن. هن آکاڻي (جو قسم مڇي) مڇين جو بادشاه، مڇيون ۽ گندڻ

جي صورت ۾ ”  بادشاه جي مجلس“ پڻ پڑهي سگجن ٿا.”  مكالما“جا بنيادي عنصر 

آکاڻي ۾ منظرنگاري به ڏسي سگهجي ٿي، جيكو عنصر فليش فكشن جي سونهن 

هن آکاڻي رکڻ جو بنيادي مقصد فقط اهو ثابت كرڻ آهي، ته جڳن کان سنڌي  آهي.

جو اوائلي ”  فليش فكشن“ادب ۾ اهڑي قسم جون آکاڻيون شامل رهيون آهن، جن کي 
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 روپ مڃيو وڃي ٿو. 

اهڑي ريت سنڌي لوڪ ادب مان نموني طور هك بادشاه جي آکاڻي پيش كجي 

جي مختصر تشريح  Parable جو نمونو آهي. Parable ٿي، جيكا بين االقوامي طور

 كجهه هن ريت آهي ته:

سنئون سبتو  ته جو ھكڑو خاص حجام ھوندو ھو، جيكو ھونئن بادشاه كنهن“

ماڻھن جھڑو ماڻھو ھو، پر حجامت كندي كندي، ڳالھين مٿان ڳالھين ۾ جو اچي پوندو 

ايندو ھو مزو، سو ويٺو ھن جون اوڀاريون  به کي بادشاه بس ئي كين كندو ھو... ته ھو،

لھواريون ڳالھيون ٻڌندو ھو. حجام جي ھكڑي ڏاڍي عجيب عادت ھوندي ھئي، جنهن 

به ڏاڍي ايندي ھئي، پر ھن کي عادت کان مجبور ۽ چريو سمجھي،  کي كاوڙ بادشاه کان

جي سنوارت ٺاھيندي ٺاھيندي،  بادشاه ته کڻي ماٺ كندو ھو. حجام جي عادت ھئي،

كو  كٿان جون ڳالھيون كٿان پيو آڻيندو ھو ۽ ائين ڳالھائيندي ڳالھائيندي كونه

اچي جوان ٿيو آھي، ھزارن  به ته: سائين! منهنجو پٹ کي چوندو ھو بادشاه موقعو كڍي

اچي سامائي آھي، جي مھر جي  اوھان جي جئي بچي وڏي شھزادي به ۾ ھكڑو آھي...

اڏجي  به جيكر منهنجو پٹ ته نظر كري شھزادي جو سڱ کڻي منهنجي پٹ کي ڏيو،

کي  بادشاه ڳالھ ٻڌي، وڃي شينهن كلھي چڑھي! حجام جي ھي به پوي ۽ شھزادي

کل ٻئي پاسي، ۽ كڎھن كڎھن، جڎھن ھو چرچي  ته كاوڙ ھكڑي پاسي ايندي ھئي،

كجهه  ته: چڱو، پر ھاڻي ڀوڳ جي خيال ۾ ھوندو ھو، تڎھن کلي حجام کي چوندو ھو

 راڻي ۽ شھزادي سان صالح كري وٺان. آ ته مھلت ڏي،

پنهنجي وزير  بادشاه اِھو قصو ائين ھلندو رھيو.آخر ھكڑي ڏينهن ته ڏينهن كجهه

ھن حجام  ته پروڙي ڏي ته ته: وزير، عقل جا وير! ھي مام سان صالح كئي ۽ پڇيائينس

مون کي گھڻي وقت کان ايڎو تنگ كيو آھي، سو آخر كھڑي ڳالھ جي زور تي مون 

 کان ويچار كرڻ جي موكل ورتي. بادشاه وزير، حاكم کان سڱ جي گھر ٿو كري،

دولت جو ئي ٿي  ته جيئندا قبال! ھي مئو ته کي ٻڌايو، بادشاه ٻئي ڏينهن وزير،

ھن  ته كيئن خبر پوي ته کان سڱ گھري. مگر سوال آھي، بادشاه سگھي ٿو، جو حجام

سان صالح كري، حجام جي  بادشاه آخر وزير، وٽ كيتري دولت آھي، ۽ كٿي آھي!؟

بادشاه  ٻهاري ڏيئي ويا. وزير ۽ گھر کي ڌاڙو ھڻايو. ڌاڙيل حجام جي گھر کي

ٿيو. ٻئي  نه سگھندو. پر ائين نه حجام جو ٻچڑو ھاڻي ايتري جرئت كري ته سمجھيو،

ڏينهن حجام سنوارت كرڻ وقت جڎھن تري تي پاكي کي تکو كرڻ لڳو، تڎھن 

کلي ھن  به وري بادشاه ته کان ساڳي طرح سڱ جي گھر كرڻ لڳو. ان وقت بادشاه وري

 کان مھلت گھري جند ڇڎائي.

ٻي رات وزير ڇا كيو جو جنهن فرش مٿان ويھي حجام سنوارت كندو ھو، اھو 
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مار! فرش ھيٺان خزاني جون ديڳيون پوريون پيون  ته رات وچ ۾ کوٹايائين. ڇا ڏسي

جي وڏن جو رکيل ھو.  بادشاهه محالت ۾ اھو پوريل خزانو ته آھن. وزير سمجھي ويو

ھاڻي جڎھن حجام سنوارت ٺاھڻ ال اچي انهي ھنڌ ويھندو ھو، تڎھن قدرت سان مغز 

بادشاهه کان سندس ڌي جو سڱ گھرندو ھو. وري جڎھن انهي  چرخ ٿي ويندو ھئس ۽

ھن اتان سڀ سون رپو كڍائي، وري  ته پو اٿندو ھو، تڎھن ماڻھن جھڑو ماڻھو، ھنڌان

 رات وچ ۾ ئي فرش ٻڌائي ڇڎيو.

سان كڇيو ئي  بادشاه ٻئي ڏينهن دستور موجب حجام سنوارت ٺاھڻ آيو، تڎھن

ته: تو منهنجي وڏھر ڌي جو سڱ گھريو ھو، ڀال ھاڻي تياري  چيس بادشاه كين. آخر

ته:  كر! حجام کي اچي ٿڑكڻي لڳي، چپ خشك ٿي ويس، ڏكندي ڏكندي چيائين

بادشاه سالمت! ھي ڇا پيا چئو؟ آ اوھان جي ٻانهي جو ٻار حجام، كٿي مان كٿي 

چار لفظ  ٻه به بادشاه! مون اِئين سائين جن کي كيئن چيو ھوندو! ائين اڌو گابرو اوھين.

مٿس گالب ۽ عطر ِڇڻكاري کيس  بادشاه ڳالھائي، حجام ويچارو بيھوش ٿي كري پيو.

سان پنهنجي پٹ جي اڏجڻ  بادشاه حجام، به ھوش ۾ آندو.ان ڏينهن کان پو، وري كڎھن

  بادشاه كئي. ھكڑي ڏينهن نه كا ڳالهه ۽ شھزادي جي شينهن كلھي چڑھڻ جي

جيئندا  ته ڳالھ ھئي؟ وزير عرض كيو ته: وزير! اھا آخر كھڑي وزير کان پڇيو

 )12( ”قبال! ھي سڀ دولت جو نشو آھي.

بادشاهي دؤر جي آکاڻي آهي. هن ”  دولت جو نشو“سنڌي لوڪ ادب ۾ موجود 

جو شروعاتي روپ چئي سگهجي ٿو ۽ مٿي بيان  Parableآکاڻي کي سنڌي لوڪ ادب ۾

فليش فكشن جي اوائلي صورت آهي، جنهن ۾ كهاڻي جا  Parableكيو ويو آهي ته

مک عنصر پالٽ، كردار، ڊائالگ، واقعو، اسلوب، مركزي خيال ۽ اختتام اچي وڃن 

به هن آکاڻي ۾ شامل آهي. ’  اختصار‘ٿا. جڎهن ته فليش فكشن جو بنيادي عنصر 

لفظ استعمال كيا ويا آهن. 632۾  اختصار جي حوالي سان هن آکاڻي 

هن قسم جون هزارين آکاڻيون، سنڌي لوڪ ادب ۾ موجود آهن، جيكي ڊاكٹر 

جي نالي سان هك  6 -نبي بخش بلوچ پنهنجي سنڌي ادب جي اسكيم ۾ لوڪ كهاڻيون

آکاڻي ۾ فليش فكشن جو بنياد ’  دولت جو نشو‘به آنديون آهن.  ۾ كتاب جي صورت

نصيحت پڻ آهي، جنهن ۾ آکاڻي جو اختتام هك  جو گڻ، Parable سمجهيو ويندڙ

ريت دولت جي  نصيحت ڀريي جملي سان ٿئي ٿو. آکاڻي ۾ اهو سبق به آهي ته؛ كهڑي

كري ماڻهو پنهنجي آپي مان نكري ويندو آهي. آکاڻي جي پڄاڻي، ان سڄي مامري 

کي نهايت خوبصورت انداز سان انجام تي پهچائي ٿي. سنڌي لوڪ ادب ۾ جانورن ۽ 

ٹوٹكا/ لطيفا/ نقل/ نظير پڻ فليش فكشن جي اهڃاڻن  بادشاهن جي آکاڻين سان گڎ

 مان هك آهن.
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ٹوٹكا، لطيفا ۽ نقل نظير هميشه لوڪ ادب جو اثاثو رهيا آهن. زندگي جي 

مسئلن کي کِلي منهن ڏيڻ جو نالو لطيفا ئي آهن. هر دؤر ۾ سماج اندر اهڑا ماڻهو پيدا 

مختصر لفظن ۾  ڏاهپ جون ڳالهيون بيان كيون؛ ۾ جن ڀوڳ جي صورت ٿيا آهن،

رکن ٿيون. انهن مختصر پر پراثر  اهي ڳالهيون حقيقي طور پنهنجي اندر وڏي معنى كيل

ڳالهين ۾ سنڌي لوڪ ادب ۾ موجود ٹوٹكا، لطيفا ۽ نقل نظير آهن. وتايي فقير جو 

نالو، پنهنجي تز گفتن جي كري هر سنڌي ماڻهو جي زبان تي عام آهي، ۽ پو اسان ان 

مختصر ڳالهه يا جملي کي فليش فكشن جي دائري ۾ آڻي سگهون ٿا. پڑهو وتايي فقير 

 جو هك ٹوٹكو، جنهن ۾ دانائي جي نكتي کانسوا دانائي سان اختصار پڻ آهي.

 هك ڳالهه امان جي وس ۾ به آهي!

سڀ كجهه ا سائين جي وس ۾ آهي،  كنهن كچهري ۾ ڳالهه اچي ڇڑي ته“

كرڻ كرائڻ وارو پاڻ پروردگار آهي. روزي به سندس وس ۾ آهي. گهڻي ڏئي يا ٿوري. 

پاڻ رزاق آهي، سندس ئي حكم سان دنيا جو كارخانو پيو هلي. وتايو فقير به ان 

كچهري ۾ ويٺو هو، ڳالهيون جڎهن دنگ ٿيون ته امالك چيائين ته: جيكي چئو ٿا سو 

سڀ سچ آهي، پر هكڑي ڳالهه امان جي وس ۾ به آهي. ماڻهن پڇيو ته اها كهڑي ڳالهه 

آهي؟ فقير چيو ته اِهو امان جي مرضي تي ڇڎيل آهي، وڻيس ته َڀت رڌي، وڻيس ته ماني 

 )13( ”پچائي.

) 14( ”لطيفو، لفظ جامع لغات موجب مزيدار كهاڻي جي معنى ۾ به اچي ٿو.“

فليش فكشن جي معيار تي پورو لهي ٿو. هن  يا لطيفو وتايي فقير جو هي ٹوٹكو

اتي حكمت ۽ دانائي جو فلسفو به  ٹوٹكي ۾ جتي کل خوشي جو سامان ملي ٿو،

سمايل آهي. جيترو گهڻو هن ٹوٹكي يا لطيفي تي غور كنداسين ته اسان کي ان جا نوان 

 رخ نظر ايندا، جيكي فليش فكشن جو خاصو آهن. فليش فكشن جي هك خوبي هي

وتايي يا سنڌ جي  شاهدي، ٿي، جنهن جي آهي ته سادن لفظن ۾ ڳالهه سمجهائي وڃي به

 ڏين ٿا. ٻين فقيرن جا سادا گفتا

جيكو هنر سنڌ  مختصر لفظن ۾ هك وڏي ڳالهه كرڻ پاڻ اندر وڏو هنر رکي ٿي،

فليش  جي لوڪ ادب ۾ ملي ٿو. وتايي جي مٿئين ٹوٹكي ۾ ان جا اهڃاڻ واضح آهن.

ان لطيفي جو ڇيد كجي ته نتيجا كجهه هن ريت سامهون  فكشن جي معيارن موجب،

لطيفو/ ٹوٹكو فليش  -لطيفو، فليش فكشن جيان هك واقعي تي ٻڌل آهي ايندا:

فليش فكشن  ٹوٹكي ۾ لطيفي/ -فكشن جي اعلى صفتن ۾ شمار كري سگهجي ٿو

لفظ شامل  100 لطيفي ۾پورا هن -آهن کان گهٹ لفظ 1000جي بنيادي معيار مطابق 
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-سؤ لفظن جي كهاڻي) ٿيو پوي( ’ڊريبل‘ مشهور صنف فليش فكشن جي آهن، جيكا،

لطيفي کي پڑهڻ ال فليش فكشن جي ثانوي معيار (هك سيكنڈ هك لفظ)  

پڑهندڙ کي  سيكنڈن ۾ 40يعني هك منٹ ۽  -دركار هجڻ گهرجن سيكنڈ100 موجب

لطيفي  -كردارن جا مكالما طاقتور آهن لطيفي ۾ -سوچ جي سمنڈ ۾ غوطا کارائي ٿو

مسئلو، انتها ۽ پڇاڙي ۾ ان جو حل موجود آهي.اهڑي ريت  فليش فكشن جيان ۾

لطيفن کانسوا سنڌي پهاكا ۽ چوڻيون پڻ سنڌي لوڪ ادب مان فليش فكشن جو وڏو 

 ثبوت آهن.

 

 ���ي ��ئ�ئ ۽ ��ڻ��ن

جنهن کانپو كجهه  خوبي يا پهريون عنصر اختصار آهي، فليش فكشن جي وڏي

 مبصرن جي را مطابق:

“Some flash fiction possesses a unique literary quality, e.g. the 

ability to hint at or imply a larger story.” (15) 

ته اهو هك وڏي كهاڻي  (كجهه فليش فكشن ۾ اها انوکي ادبي خوبي آهي،

 ڏانهن اشارو كري ٿو.)

انهي نكتي کي سامهون ”  ٿورن لفظن ۾ هك وڏي كهاڻي ڏانهن اشارو...“

ته؛ اهڑيون كيتريون ئي  جڎهن سنڌي ٻولي جي لوڪ ادب تي نظر كجي ٿي رکندي،

صنفون ملن ٿيون،جن ۾ مختصر لفظن ۾ وڏيون كهاڻيون سمايل آهن. انهن ادبي صنفن 

اهم حيثيت واالرين ٿيون. فليش فكشن، اختصاري كهاڻين جو ”  ۽ چوڻيون پهاكا“ ۾

جنهن جي هيٺان كهاڻين جون  يا ڇٹي، وڻ آهي، جنهن جون كيتريون ئي المون آهن؛

مختلف صنفون اچي وڃن ٿيون. سنڌي لوڪ ادب ۾ پهاكا ۽ چوڻيون ان جو حسن آهن، 

انهن جي پويان موجود كهاڻيون سماج جي عكاسي كندي ملن ٿيون. سماج جي تصوير 

ان جي پويان لكل كهاڻي به لکجي ٿي،  ڇكيندڙ هك پهاكو تحقيق ۾ شامل كري،

جيئن فليش فكشن جي ان دائري ۾ داخل ٿي سگهون، جنهن ۾ ٻڌايو ويو آهي ته فليش 

 فكشن مختصر لفظن ۾ وڏي كهاڻي ڏانهن اشارو كندڙ هوندو آهي.

 كهاڻيون جي پويان لكل ۽ چوڻين پهاكن

 (پهاكو) چورن مٿان موَر 

چون ٿا ته؛ كن چورن، چوري كري، جهنگ ۾ سامان الٿو. جڎهن ورهائڻ شروع “

كيائون، تڎهن هكڑو سونو هار به كڍي، ميدان تي رکيائون. وڻ تي مور ويٺو هو، 

جنهن جي نظر وڃي هار تي پيئي، سو المارو ڏيئي، اهو هار کڻي ويو، تنهن تي چورن 
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 ائين چيو. مان هكڑي

مطلب: جڎهن كو، ناجائز طريقي سان، كا شي هٿ كري ٿو ۽ پو كو ٻيو 

 )16( ”ماڻهو، کانئس اها شي (سڄي يا اڌ) کڻي وڃي ٿو، تڎهن ائين چئبو آهي.

هك پاسي سماج  جيكو مور: هن پهاكي ۾ ٹي لفظ شامل آهن، -مٿان -چورن

پڻ آهي،  ته ٻئي طرف فليش فكشن جو اعلى نمونو جي نفسيات کي ظاهر كري ٿو،

چورن مٿان ‘جنهن ۾ مختصر ترين لفظن ۾ هك وڏي كهاڻي سمائي پئي آهي. پهاكي: 

لفظ آهن، پر هن پهاكي جي ٹن لفظن پويان  79كهاڻي ۾ پڻ  پويان موجود جي’  مور

۾ اهي ٹي لفظ هك وڏي كهاڻي ڏي اشارو  پورو داستان لکي سگهجي ٿو. ٻين لفظن

 كري رهيا آهن. ثابت ٿي رهيو آهي ته سنڌي ادب ۾ فليش فكشن جا جوهر كهڑي

 ريت هر هنڌ ٹڑيل پکڑيل آهن.

مٿي ذكر كيل فليش فكشن جي ان نموني ۾ جتي پراڻين كهاڻين جيان سبق يا 

جن ۾ پالٽ، كردار،  اتي كهاڻي جا ٻيا عنصر به چٹا ٿي بيهن ٿا، نصيحت ملي ٿي،

کي  پهاكن جي پويان لكل كهاڻين مكالما، واقعو، اسلوب، ۽ اختتام شامل آهن.

۾  چوڻي“ان كم جي يقينن ساراهه ٿيڻ گهرجي.  آهي، جهڑي ريت محققن ظاهر كيو

جي سلسلي ۾ هك چوڻي پيش كجي ٿي، جنهن ۾ پڻ سڌي ريت ”  لكل فليش فكشن

سنڌي سماج جي نفسيات ظاهر ٿئي پئي ۽ انهن لفظن جي پويان لكل كهاڻي به ظاهر 

 ٿئي ٿي.

 (چوڻي) .ُچور ڌي پاڙي، اندر ساڙي، ڌي دور کائي

چون ٿا ته كنهن ماڻهو پنهنجي ڌي، پاڙي ۾ پرڻائي ته جيئن اکين آڏو هجي. “

پهريائين ته گهوٽ كنوار، پاڻ ۾ کير کنڈ هئا، پر پو جيئن دستور آهي ته ٻه ٺكر به پيا 

ٺهكن، تنهن كري وانگر بعضي َکُهرا کپرا پوندا هئا. هكڑي پاڙي واري وڃي 

مطلب ته ڳالهه ” ڇوكري جي ما کي ٻڌايو ته تنهنجي ڌي کي مڑسس ڏاڍو ماريو آهي.

كن ڀريندي  هجي يا نه، ته به ُاها، يا كا ٻي پاڙي واري، شرير عورت، كنوار ما جا

ويئي ۽ َوَر جي نيكي نه كيائين، تڎهن اها حالت ڏسي،  رهي. ويتر جڎهن ڌيڻس پيكين

ڌي پاڙي، اندر ساڙي، ڌي “ما جا آنڈا سڑڻ لڳا. اتي هكڑي ويٺل مائي چيو ته؛ 

 )17( ”(ُچوري). دور، کائي ُچور

ما کي  ته پاڙي جي ٿوري گهڻي ڳالهه ٻڌي به پيو پي هن چوڻي جو مطلب آهي

پهاكي جيان هن  ٿيندو، پر ڏور پنڌ سبب، جهڑي تهڑي ڳالهه ٻڌڻ ۾ ئي كانه ايندي. ڏک

پهاكي ۽ چوڻي ۾ “ جا اهڃاڻ واضح طور موجود آهن. چوڻي ۾ به فليش فكشن

بنيادي فرق هي آهي ته پهاكي ۾ معنى ڳجهي هوندي آهي، جڎهن ته چوڻي سڌي معنى 
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پهاكي جيان مٿي ڄاڻايل چوڻي ۾ به فليش فكشن جا مظهر چٹي ريت  )18” (رکي ٿي.

سادن لفظن ۾ بيان كجي ته پتو پوندو، هي چوڻي پنهنجي پويان هك وڏي  موجود آهن.

بيهن ٿا. ايڈيٹنگ جي هنر  115كهاڻي رکي ٿي. ان كهاڻي جي لفظن جي ڳڻپ كجي ته 

سان ان کي گهٹ وڌ لفظن ۾ به آڻي سگهجي ٿو، پر ڇاكاڻ ته فليش فكشن مان مطلب ئي 

ته كنهن به صورت ۾ كهاڻي کي طول نه  ترين لفظن ۾كهاڻي جو بيان آهي، مختصر

ساري كهاڻي  چوڻي پنهنجي پويان هيڎي لفظن تي ٻڌل هي 9ٿو ڏئي سگهجي:جڎهن ته 

جنهن کي عالمي درجي جو فليش فكشن چئي سگهجي ٿو.  کي سانڍي ويٺي آهي،

اتي کل  چوڻي جي پسمنظر ۾ شامل كهاڻي ۾ جتي لوڪ ڏاهپ جو نكتو ملي ٿو،

فليش فكشن جي بنيادي عنصرن جيان هن كهاڻي  خوشي جو سامان پڻ موجود آهي.

جي خاصيت به اختصار آهي. ان کان عالوه كهاڻي ۾ كردار، مكالما، واقعو وغيره به 

آهي، يا انهن لفظن  چوڻي جي پويان لكل كهاڻي اچيو وڃن، پر هتي تحقيق جو نكتو،

 اشارو كن ٿا. جيكي هك وڏي كهاڻي ڏانهن گهرجي، ڏي ڌيان ڏيڻ

 

����� 

جي اکيڑ مان نتيجو ظاهر ’  جا اهڃاڻ’ فليش فكشن‘سنڌي لوڪ ادب ۾  موضوع

جي تاريخ جا پيرا کڻجن ٿا، ته سنڌي  ’فكشن فليش‘ ته، جڎهن عالمي سطح تي ٿئي ٿو

 لوڪ ادب به ان ۾ ڀاڱي ڀائيوار آهي. سنڌي لوڪ ادب ۾ فليش فكشن جا اهڃاڻ چٹائي

 سان موجود آهن.
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CRITICAL ANALYSIS OF LANGUAGE 

IN SHORT STORIES OF RASHEED BHATTI 
  

Abstract  
Language is the only medium through which humans can express 

their feelings, emotions and aspirations effectively. Consciousness and 

imagination begin with the inception of man, whereas, art and literature –

manifestation of consciousness and imagination, begin with the inception 

of language.  

 Rasheed Bhatti has strived utmost to prove Sindhi language’s 

national and cultural status. His short stories are the embellishment of 

Sindhi Language. He has made his mode of expression an easy and lucid 

one. Language in his short stories is simple, fluent, timely and effective. 

Finest idioms, sayings etc are the hallmark of the beauty of his language. 

 In the literary world, Rasheed Bhatti is known as progressive and 

modern literary figure. Literarily, his every writing is lucent and finest 

piece of work. Rasheed Bhatti has used frank and candid language in his 

short stories. His language in the early period of his short stories had the 

coloring of traditional literary language. His language and style possess 

the fuller capacity of converting mundane subjects into attractive ones.  

Along with being simple and attractive, Rasheed Bhatti’s language 

of short stories also stands true to the traditional literary criterion. His 

language possesses all the literary ingredients and provisions of taste. 

Diction/language of Rasheed Bhatti will be analysed in this paper.  

مدد سان انسان پنهنجن جذبن، احساسن ۽  ٻولي، اهو واحد ذريعو آهي، جنهن جي

امنگن جو اظهار مؤثر نموني كري سگهي ٿو. شعور ۽ تخيل جي ابتدا انسان جي پيدا 

ٿيڻ سان ٿئي ٿي ته وري شعور ۽ تخيل جو مظهر، فن ۽ ادب جي ابتدا ٻولي سان ٿئي ٿي. 

 انهي ٻولي وسيلي انسان پنهنجي اندر جي آواز کي لفظن جو خوبصورت روپ ڏئي ٿو.

ماڻهن جي هر تهذيب جي ابتدا، ذهن جي انهي معجزي :“ابراهيم جويو لکي ٿو ته 
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سان ٿئي ٿي، جنهن کي ٻولي چئجي ٿو، ٻوليون قوم جي روح جا، انهن جي آدرشي 

 )1(”عكس جا، انهن جي هئڻ جي احساس جا سڀ کا ُشڌ ۽ چٹا اظهار آهن.

دنيا جون سڌريل قومون پنهنجي قومي سجاڳي جو اهڃاڻ ٻولي کي ئي 

سمجهن ٿيون، جنهن سان هو پنهنجي علمي، ادبي، ثقافتي ۽ سماجي سرگرمين کي جاري 

رکن ٿيون. قوم جي سماجي توڙي ثقافتي سڃاڻ ٻولي سان ئي ممكن آهي. اها ئي قوم  

 :جي شعور ۽ فن جي پختگي جي عالمت آهي. ان سلسلي ۾ عالمه آ آ قاضي لکي ٿو ته  

ماڻهن جي ٻولي سندن ادب ۽ علم جي عظمت ۽ تونگري جو نشان آهي ۽ اها “

 سندن اخالقي سطح ۽ شان جي پڻ شاهد آهي، اصل ايئن جيئن سون جي پرک ال

 )2(” كسوٹي.

مقصد اهو ته كنهن به قوم جي علم و فن ۽ ادب جي عروج ۽ زوال جو دارومدار 

ٻولي تي ئي آهي. ٻولي جي ذريعي ئي انسان پنهنجي تهذيب جوبچا ۽ ثقافت جو 

ڦهال كري سگهي ٿو. كنهن به سماج جي سڃاڻ ان جي ٻولي ذريعي ئي ٿئي ٿي. 

ٻولي ۾ سماج جو عكس هوندو آهي. هو سماج ۾ موجود ريتن رسمن، رواجن، قدرن 

جو آئينو هوندي آهي. ٻولي جي سماجي ۽ تاريخي اهميت کي واضح كندي الهداد 

ٻولي سماجي حيثيت ۾، سماج جي اها وڏي ۾ وڏي طاقت آهي، :“ٻوهيو لکي ٿو ته 

جيكا شايد ٻي هرطاقت کان وڏي ۽ طاقتور آهي. ٻولي جو كم آهي كلچر کي 

سموهڻ ۽ سينگارڻ، پر ٻولي وسيلي كلچر جي تاريخي منتقلي به تمام اهم ۽ ظاهر 

 )3(” آهي. هن طرح ٻولي كلچر جي وٿن کي پکيڑڻ جو هك وسيلو آهي.

ٻولي كنهن به قوم ۽ سماج جي ثقافت ادب ۽ فن جو بنياد ۽ ان جي ڦهال ۽ فروغ 

 جو اهم ذريعو هوندي آهي.

رشيد ڀٹي سنڌي ٻولي کي قومي ۽ ثقافتي حيثيت سان مڃرائڻ جي ڀرپور 

كوشش كئي آهي. سندس افسانا سنڌي ٻولي جو سينگار ۽ سونهن آهن. هن پنهنجي 

اظهار جي ذريعي کي سولو ۽ سهنجو بنايو آهي. سندس افسانن جي ٻولي سادي، سپك، 

وقتائتي ۽ اثرائتي آهي. خوبصورت محاورا، چوڻيون وغيره سندس ٻولي جي 

 خوبصورتي جو اهڃاڻ آهن.

رشيد ڀٹي ادبي دنيا ۾ هك ترقي پسند ۽ جدت پسند اديب طور سڃاتو وڃي ٿو. 

ادبي حوالي سان سندسن هر تحرير نهايت عمدي ۽ سليس آهي. رشيد ڀٹي پنهنجي 

افسانن ۾ بي تكلف ۽ سادگي واري ٻولي استعمال كئي آهي. افسانن جي شروعاتي 

دؤر ۾ سندس ٻولي تي روايتي ادبي ٻولي جو رنگ چڑهيل رهيو. سندس ٻولي ۽ 

 اسلوب ۾ عام موضوع کي پركشش بنائن جي مكمل صالحيت موجود آهي.

هن كٿي كٿي تجنيس جو به خوبصورت استعمال كيو آهي، جنهن كري سنڌي 
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ٻولي جي ازلي لطافت، چس ۽ حظ مكمل طور واضح آهي. كٿي كٿي رشيد ڀٹي جو 

محبوب سان مخاطبت جو انداز نهايت روايتي آهي، جيكو سندس دؤر يعني ترقي پسند 

دؤر کان اڳ تائين خاص سمجهيو ويندو هيو. هو سماج جي پچيدن مسئلن کي سليس 

زبان ۾ سمجهائڻ جي كوشش كري ٿو. رشيد ڀٹي پنهنجي افسانن ۾ عام ۽ مروج لفظ 

استعمال كري ٿو، ان سان گڎوگڎ كٿي كٿي مروج اردو جا لفظ، سنڌي لهجي ۾ 

استعمال كري ٿو. جنهن سان پڑهندڙ کي پنهنجائپ وارو ماحول ملي ٿو. سندس اسلوب 

طنز و مزاح وارو ، تمام گهڻو وڻندڙ ۽ دلچسپ آهي. سندس لهجو عام ماڻهو وارو هجڻ 

جي باوجود نهايت پر تاثير آهي. رشيد ڀٹي پنهنجي افساني ۾ ڳاٹي ٹوڙ سنڌي لفظن جو 

استعمال نه ٿو كري. هو لفظن کي چٻي چٿي ڳالهائڻ جو عادي نه آهي. ٻين لفظن ۾ 

سندس ٻولي تي تخليقي رنگ چڑهيل نه آهي. هو ڳوڙها لفظ استعمال كري ادبي قد 

 وڌائڻ جو قائل نه آهي پر سادي ۽ سلوڻي لهجي ۾ معنويت ۽ مقصديت ڏيڻ جو قائل آهي.

رشيد ڀٹي کي سنڌي سماج ۽سنڌي قوم سان بيحد پيار آهي، جنهن جو اظهار 

سندس ٻولي ۾ نمايان طور موجود آهي. رومانوي موضوع هجي يا سماجي، سندس 

ٻولي جو اسلوب ساڳيو ئي دلكش ۽ پر اثر آهي. هو سڌو سنئون ڳالهائڻ جو عادي 

آهي. جملن ۾ اجائي ٺاهه ٺوهه كرڻ جو عادي نه آهي. ها البت كجهه جاين تي هو روايتي 

ادبي ذوق جي پاسداري كندي نظر اچي ٿو. جيكو ترقي پسند خيال وارن اديبن ال قابل 

قبول آهي. هو ُتند و تيز ۽ طنز و مزاح وارن جملن سان پيش كيل خيالن ۾ جان وجهي ٿو 

 ڇڎي، جنهن سان تخليق جو اصل سبب يعني مقصديت واضح ٿي وڃي ٿي. 

رشيد ڀٹي سنڌي ٻولي جي اصل شكل کي برقرار رکڻ ۽ ترقي پسند اصولن 

تحت ان ۾ ٿيندڙ تبديلين کي رائج كرڻ ال پنهنجن افسانن کي جتي نج سنڌي ماحول 

ڏنو، اتي جديد معاشري سان ڀرپور عكس به ڏنا. سندس افسانا سنڌي تهذيب، ريتن 

رسمن، ثقافت ۽ اخالقي قدرن جا عكاس آهن. سندس ٻولي ۽ ادب سماجي زندگي جو 

روح آهن ۽ سندس فن ۽ ادب روايتي ۽ خالص سنڌي زندگي جي گوناگونيت جو چٹو 

 عكس آهن.

رشيد ڀٹي پنهنجي ٻولي ۾ گهڻو كري اترادي لهجو استعمال كيو آهي. 

سندس استعمال كيل ٻولي نهايت سادي، هلكي ڦلكي ۽ شاندار آهي، جو پڑهندڙ بار 

محسوس كونه ٿو كري پر حظ وٺي پڑهي ٿو.سندس رومانوي توڙي جذباتي انداز ۾ 

چيل جمال پڑهندڙ پنهنجي اندر تائين محسوس كري ٿو. رشيد ڀٹي پنهنجي افسانن 

۾روزاني زندگي ۾ استعمال ٿيندڙ لفظن جو استعمال كري ٿو. هن جي ٻولي ۾ سنڌ 

جي مٹي جو واس آهي. جيكو قومي جذبو رکندڙ چڱي ريت محسوس كري سگهي 

 ٿو.
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رشيد ڀٹي مخالف جنس ال به ساڳيا القاب، ساڳيو تخاطب ۽ ساڳيا لفظ استعمال 

كري ٿو، جيكي هو مرد ال استعمال كري ٿو. ان ڳالهه مان ثابت ٿئي ٿو ته هو جنسي 

) برابريGender Equality جو قائل آهي. هو سماج ۾ عورت جي كردار کي آزاد (

خيال، پڑهيل ڳڑهيل ۽ مرد سان كلهو كلهي ۾ مالئي زندگي گذارڻ جو قائل آهي. 

۽ معيار کي بري نظر سان  Statusجنهن كري پنهنجن افسانن ۾ عورت جي پٺتي پيل 

 ڏسي ٿو.

سماج ۾ موجود سمورين براين خالف سندس لهجو نرم ۽ اصالح وارو كونه آهي، 

پر تمام گهڻو انقالبي آهي. هو گهڻو كري ُمدي خارج اصالحي بيان بازي كونه ٿو 

 جي ٻولي كري پر اهڑن براين خالف تمام سخت لفظن ۾ تنقيد ٿو كري. رشيد ڀٹي

جي اها به خصوصيت آهي ته هن ٿورن لفظن ۾ پر جامع انداز ۾ مسئلن جي نشاندهي 

 كئي آهي. 

رشيد ڀِٹي جي افسانن ۾ بيان كيل مكالمن ۾ ڊيگهه ناهي ٿيل، جنهن كري 

پڑهندڙ كنهن به قسم جي بيزاري محسوس نه ٿو كري. هو ننڍن ننڍن جملن ۾ مقصديت 

سمجهائڻ جي كوشش كري ٿو. ننڍن ننڍن جملن ۾ ٻولي جو حظ برقرار رکي ٿو. 

مان اسكول کان نكتو هوس ته “۾ لکي ٿو ته : ”  سڑيل نوڙي“جيئن پنهنجي افساني 

جُهڑ ڦري آيو هيو. گهر پهچڻ کان اڳ ئي، ادي وڏي جي دكان وٽ مينهن اچي دڳ 

جهليو. زپكو كري لٿو. آسمان ڄڻ غريب جي جهوپڑي جيان جُهري، ڇڄي شپ شپ 

 )4(” ٹمي رهيو هيو.

 جُهڑ جو ڦري اچڻ، دڳ جهلڻ، زپكو كري لهڻ، آسمان جو غريب جي جُهوپڑي

جيان جُهري ٹمڻ، نثر نه پر شاعري پئي لڳي. ائين محسوس ٿئي ٿو ڄڻ آزاد نظم هجي. 

جيكو خوبصورت تشبيهن سان سينگاريل هجي. هيٺ هك اهڑي ئي خوبصورت تشبيهه 

 جواستعمال ڏسو:

توكل! توكل!! ڏهن سالن کان هو ان لفظ کي سورهن عرقي يا امرت ڌارا كري “

واپرائي رهيو هيو. هر سوال جو جواب! هر خواهش جو پورائو، هر مطلب جي مراد. هن 

 )5(” جي سوچ جو سلسلو شروع ٿي ويو.

 ننڍن ننڍن فقرن جي خوبصورتي جو ٻيو مثال ڏسو:

گذريل ڏهن يارهن سالن کان سندس سينو سنگرام بڻيو پيو هيو. هن جي من ۾ “

مانڌاڻ هو. سندس سوچ ۾ بحران هيو، سندس خيالن ۾ خلفشار هيو. هو وڏي ذهني 

ڇكتاڻ، كشمكش ۽ ويڑهاند ۾ هيو. هن کي كٿي به سكون ۽ سرور نه پئي مليو، 

 )6(”جنهن جي ڳوال ۾ هن گهرگهاٽ ڇڎي راهه فراريت اختيار كئي هئي!

وارو مشهور زمانه محاورو استعاري طور پنهنجي سفرنامي ۾ ”  سيني ۾ سنگرام“
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 استعمال كيو اٿائين. 

رشيد ڀٹي جون افسانن ۾ استعمال ٿيندڙ تشبيهون كٿي نج سنڌي ماحول 

واريون آهن ته كٿي جديد رنگ سان هم آهنگ. جيكي ماحول جي چٹي عكاسي كن 

ٿيون. سندس ٻولي ٺيٺ سنڌي نه پر حالتن پٹاندڙ آهي. مطلب ته جدت پسند ۽ ترقي 

پسندي واري سوچ سمورين شين کي پنهنجي اثر هيٺ آڻي ڇڎيو، اتي، ٻولي به ترقي 

پسندي جا اثر قبول كيا. مختلف نوان محاورا وجود ۾ آيا. نوان اصطالح مروج ٿيا، 

جهڑا اصطالح شيخ اياز استعمال كيا، انهن جي پوئواري ”  وردي وارا بوٽ اچن ٿا“

 كندي رشيد ڀٹي به پنهنجي ٻولي کي جدت جو رنگ ڏنو.

۾ روايتي ادبي ٻولي جو استعمال كندي ”  گهٻراهٹ“رشيد ڀٹي پنهنجي افساني 

نظر اچي ٿو، ان جو هرگز اهو مقصد نه آهي ته كو هو روايتي ۽ مدي خارج ادب کان 

متاثر هو، پر وقت ۽ حالتن جي وهكري ۾ هن جو انداز به روايتي ٿي وڃي ٿو. محبوب 

 سان لک پڑهه جو انداز مٿين را جو دليل آهي :

 جان رشيد!“

خوش ٿي جو وڇوڙي جون گھڑيون ختم ٿيڻ واريون آهن ۽ ترت ئي وصال 

جووارو ورڻ وارو آهي. مان پهرين تاريخ تي صبح جو تو وٽ پهچڻ وارو آهيان، تو ال تو 

جهڑي ئي هك بي بها ۽ سهڻي سوکڑي ورتي اٿم، جا تنهنجي حضور ۾ روبرو اچي پيش 

 )7(.” كبي. تيسين ڀل تصور ۽ ُپرمسرت اوسيئڑي جي عذاب ۾هج 

۾ ته ٻولي جي خوبصورتي جا واهڑ وهائي ”  ُبڻ“رشيد ڀٹي پنهنجي افساني 

ڇڎيا آهن. جيتوڻيك ان افساني جو پالٽ جاگيردار ۽ وڏيركي نظام جي مخالفت ۾ 

آهي پر حقيقت جي كڑائي باوجود به ٻولي جي خوبصورتي پنهنجي جا تي عيان 

آهي. هن كيترين ئي جاين تي جا بجا تجنيس جو استعمال كيو آهي، جنهن سان سندس 

 افساني جي ٻولي، نهايت دلكش ۽ پركشش بڻجي پئي آهي.

۾ سوئر ۽ ُكتي جي ويڑهه واري واقعي جي تناظر ۾ ٿيندڙ ”  ُبڻ“پنهنجي افساني 

 انساني تذليل ۽ بي وسي کي كيتري نه پر اثر نموني قلمبند كيو اٿس :

هو سڀ تماشو ڏسڻ آيا هئا، انسان ۽ حيوان جي مقابلي جو. رات وڏيري جي پوک “

۾ سوئر ڏسايو هيو ۽ صبح جو وڏيرو صاحب به كتن جي پوري لوڌ، توبچين جي پارٹي 

 )8(”۽ خوش آمدين جو کوڙ، ساڻ كري اچي پوک تي پهتو هيو.

 پويل ٿو نظر اچي. مٿئين مثال ۾ هك هك لفظ موتين جيان خوبصورت مالها ۾

رشيد ڀٹي اڳتي لکي ٿو ته : هن کان اڳ كيترائي نٺر ۽ وڏا سوئر اكيلي سر ماريا 

هئائين. پر اُڄ هن جي دل جي ڌڪ ڌڪ، سندس وڏيري جي حكم تي الشعوري طور 

 )9(وڌندڙ وکن ۾ ونگ وجهي رهي هئي.
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مٿين مثال مان افساني نگار جي انساني نفسيات بابت ڳوڙهي مشاهدي جي خبر 

خوبصورت تجنيس ۽ تكرار ”  وڌندڙ وکن ۾ ونگ وجهڻ“۽ ”  دل جي ڌڪ ڌڪ“پوي ٿي. 

 جو بهترين مثال آهي. 

رشيد ڀٹي ساڳئي افساني ۾ وڏيري جو روايتي انداز سندس نفسيات مطابق 

ڏيکاريو آهي. هو سنڌي وڏيري جي نفسيات کي ڄاڻي ٿو. جيكو پنهنجي ڳوٺ جي 

هارين نارين، كمين كاسبين کي زمين تي ڦرندڙ كيڑن مكوڙن کان وڌيك كونه 

ڄاڻيندو آهي، پر جڎهن كو كيڑو مكوڙو سندس چئي تي عمل نه كندو آهي ته پو ان 

جو جيئڻ جنجال ٿي ويندو آهي. يا ته انهن کي ڳوٺ بدر كيو ويندو آهي يا اڻ كيل ڏوهه 

جي سزا جي پاداش ۾ کيس زندگي کان آجو كيو ويندو آهي. رشيد ڀٹي وڏيركي 

 نفسيات ۽ روايتي دشمني کي خوبصورتي سان بيان كيو آهي :

كميڻا وري ٿو موٹين، چڱو مان به ڏسندس ته كيئن ٿو ڳوٺ ۾ رهين! اصل ڀت “

ڀائپي مان نه كڍرايان ته مان ربن جو پٹ نه پر كنهن چهڑي جو پٹ ٿيان. سؤ ڏهين قلم 

 )10(”.۾ اڙائي كندو مان سڌو!

رشيد ڀٹي جي افساني جي ٻولي سادي ۽ پركشش هئڻ سان گڎوگڎ روايتي ادبي 

معيار تي به پوري لهي ٿي، سندس ٻولي ۾ سمورا ادبي لوازمات ۽ چس جو سمورو 

 سامان موجود آهي.

جديد ۽ ترقي پسند اديبن، افسانوي ادب ۾ تجنيس ۽ روايتي ادبي لوازمات جو 

استعمال كافي گهٹ كيو آهي. ڇاكاڻ ته هو روايت پسند نه آهن ۽ اظهار جي سڌي 

سنئين طريقي کي بهتر سمجهن ٿا. ان جي باوجود رشيد ڀٹي پنهنجن افسانن ۾ اهڑين 

 شين جو استعمال كيو آهي.

 مثال طور :

عقيقي سان گڎوگڎ ساران ۽ ربن جو مڱڻو به كري ڇڎيائون، پر ان سماجي ۽ “

سڱابندي جي سوڙهائپ، ساران جي ربن جي سك جي سلسلي ۽ رجحان ۾ كو فرق نه 

آندو، هنن جو ماحول ۽ حالتون اهڑيون ته محدود ۽ منفرد هيون جو کيس سندس ربن سان 

 )11(” نئين رشتي جي كابه پروڙ كانه پئي.

رشيد ڀٹي جي افسانن ۾ جنسيات جو پهلو به موجود آهي. هو جنسي جذبي جي 

جنسي تعلق جو بشارًتا اظهار ئي “اظهار کي خراب نه ٿو سمجهي. بقول شيخ اياز جي : 

ان ماحول هوندي به ر شيد ڀٹي اهڑو اظهار كرڻ کان ”  سنڌي ادب ال ڀوت پريت آهي.

كين ٿو كيٻائي پر سندس اظهار جو طريقو نرالو ۽ دلكش آهي. سندس لفظن جو 

۽ “ميٺاج اهڑي َكڑي سچ کي به دلكش ۽ پر اثر بڻايو ڇڎي. هك جا تي لکي ٿو ته: 

ساران جي سيني جو ُسور وڌندو ويو. هن جي اندر ۾ باهه ڀڑكڻ لڳي. هن پنهنجو سڄو 
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سرير سڑندو محسوس كيو، ربن ڳالهيون كندو كندو ٻئي پاسي منهن كري سمهي 

پيو. ٿڌ ۾ به هن جو بت پگهرجي ويو. هن اٿي بتي وسائي ۽ وهاڻي ۾ منهن وجهي پنهنجا 

ڳل زور مان ان سان مهٹڻ لڳي ۽ هٿ ان ۾ ڀيكوڙي جهليائين. پر هن کي ننڈ نه آئي. هن 

اٿي هٿوراڻيون هڻي ماچس لڌو ۽ بتي ٻاري پر ان روشني ۽ مڑس هوندي به هن پاڻ کي 

 )12(” اوندهه ۽ اكيالئي ۾ محسوس كيو.

مٿي رشيد ڀٹي ساران جي كردار جي معاشرتي استحصال جو ذكر كيو آ هي، 

هن معاشري جي فرسودين رسمن جي نشاندهي كئي آهي. سندس ٻولي ساران جي 

جنسي جذبي کي بي وسي جي عالمت طور پيش كيو آهي. بي باڪ ٻولي هئڻ جي 

جڎهن ساران، ربن کي “باوجود به سندس اسلوب ترقي پسند سماج ال قابل قبول آهي. 

، اهڑو اظهار پڑهندڙن کي جنسيات طرح ”خانان وانگر ڀاكر ۾ ڀري پيار كرڻ ٿي چاهيو

وٺي وڃڻ بجا، كردار جي سماجي تكليف ۽ پيڑا طرف ڌيان ڇكائي ٿو. رشيد ڀٹي 

پنهنجن افسانن ۾ ٻولي جي اڻت ۽ لفظن جي چونڈ كرڻ جو ماهر آهي. هن جنسي 

حوالي سان به معاشري جا اهڑا طاقتور كردار ۽ واقعا کنيا آهن، جن جو رد كنهن ال به 

ناممكن آهي. اهو ئي سبب آهي جو روايتي ادبي حلقن پاران به رشيد ڀٹي تي، بي راهه 

روي جو الزام عائد نه ٿيو، نه ته اهڑي الزام کان شايد ئي کاٻي ُڌر جو كو اديب بچيل 

 رهيو هجي.

رشيد ڀٹي جنسيات جي معاملي ۾ كٿي كٿي اشارن ۽ كناين کان به كم ورتو 

آهي، اها به سندس ٻولي جي خوبصورتي آهي ته وڏي واكي اظهار ۽ لكل اظهار ۾ 

پڑهندڙ ال ساڳي دلچسپي آهي. هو كٿي به لفظن جي معيار ۽ پيش كندڙ ماحول جي 

َدر وٽ پهچي ُگلو شرارت “معيار کي كرڻ نه ٿو ڏئي.مثال طور هك جا تي لکي ٿو ته : 

ساران جواب ڏيڻ بجا هن ’  جيَت چك ته نه وڌئي؟‘مان هن جي ڇاتي کي ڇهندي پڇيو، 

ڏانهن ڏسندي رهي. دل ٻڌي هن کيس ٻانهن کان وٺي پاڻ ڏانهن ڇكيو ته هو پاڙن کاڌل 

وڻ جيان ڦهكو كري سندس طرف هلي آهي، ٻيو هٿ چيلهه ۾ وجهي ُگلو کيس پاڻ 

ڏانهن ڇكيو. هن جي گرم گرم هٿ جي لهس ساران کي بي ُسرت كري ڇڎيو. هن هٿ 

 )13(”سوري ڇاتي تي آندو ۽ پو ٻنهي جا منهن ملي ويا.

 يا پو هي مثال ڏسو: 

پر حاكم كنهن ٻي دنيا ۾ پهچي ُچكي هئي ۽ سائين جا كراڙا هٿ هن کي “

اوڏانهن وڃڻ کان نه روكي سگهيا. هو به زيبو جي پي سان ڏنل شاهه جي ڏاڏي پوٹي 

كانه هئي، هو به گالن ماڇياڻي جيان ست ڌاري هئي ۽ سيدكي زبان ۾ ُكذات هئي. 

گالن جيان گهاٽ گهاٽ جو پاڻي كونه پيتو هئائين پر شادي کان اڳ ٻن کوهن مان 

پريت جو پاڻي پي ُچكي هئي ۽ سائين جي فيض ۽ كرم جي پالوٽ به نكاح کان اڳ 
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ٿيندي رهي هيس. شادي کان پو رڳو هك پير ڀيٹيو هئائين، اوالد خاطر جتي کيس 

 )14(”کبڑ هيٺان فيض مليو ۽ مراد ُپني هئي ۽ زيبو سندس هنج ۾ آئي هئي.

مٿئين مثال ۾ رشيد ڀٹي، كمال جون سنڌي چوڻيون ۽ محاورا چيا آهن، جن جي 

استعمال سان كنهن به قسم جي ُاگرائپ جو تصور ذهن ۾ نه ٿو اچي. اصل ۾ سماجي 

حوالي سان افساني ۾ ايتريون ته تلخ حقيقتون بيان كيون ويون آهن، جو پڑهندڙ جو ذهن 

 جنسيات طرف وڃڻ بجا اهڑن ئي معاملن تي سوچي ۽ ويچار ٿو كري.

رشيد ڀٹي كڎهن كڎهن پنهنجن افسانن ۾ طنز و مزاح جا جمال ڦهكائي ڏيندو 

آهي، جي ماحول جي َكڑاڻ کي گهٹ كرڻ ۾ مدد ڏيندا آهن. هو كٿي كٿي افساني 

جي كردار واتان اهڑا مزاحيه اصطالح ۽ الابالي جمال ڳالهرائي گرم ماحول کي ماٺيڻو ٿو 

 كري ۽ پڑهندڙن کي چُس ٿو وٺرائي.

 مثال طور هك جا تي لکي ٿو ته :

تنهن ڏينهن اچانك منهنجي اکين سان رضيه جو ٹكر ٿيو، ڀال شربتي اکين جو “

تاب كير جهلي! کڻي كنڌ جهكائي ڇڎيائين، مون به چيو هنسي تو ڦنسي، اڄ 

ظلم جون اکڑيون کڻي مون ڏي ‘الئبريري ۾ ملي ته مون کي ڏسي جهونگارڻ لڳي، 

 )15(”نهاريندو نه كر.

رشيد ڀٹي هك كردار جي رومانوي تشنگي ۽ احساس محرومي ۾ چيل ڳالهه، 

 خوبصورت لفظن جي ادائگي سان بيان كري ٿو.

رشيد ڀٹي پنهنجي افساني جي ٻولي ۾ كٿي كٿي مزاحيه انداز ۾ عالمتي رنگ 

آ دنگ رهجي ويس، سامهون زليخا :“به شامل كيو آهي. جيئن هيٺ چوي ٿو ته 

کوجياڻي ويٺي هئي، جنهن کي اسان پوشاڪ ۽ گهمڻ گهتڻ جي ڍنگ سبب حاجياڻي به 

 )16(” سڎيندا هئاسين.

رشيد ڀٹي پنهنجن افسانن ۾ مختلف جاين تي مختلف ٻولين جا اصطالح، 

چوڻيون ۽ محاوره پڻ استعمال كيا آهن. پر اهڑي استعمال جي خاص ڳالهه اها آهي ته هن 

جا استعمال كيل اهي سمورا اصطالح، پهاكا ۽ چوڻيون وغيره خالصًتا مروج سنڌي 

وغيره وغيره. هيٺ ”  كيا بات هي؟“، ”هنسي تو ڦنسي“ماحول مطابق آهن. جيئن : 

 ي:رشيد ڀٹي عربي جو هك فقرو كهڑي نه زبردست طريقي سان سنڌي سان جوڙيو آه 

“ اهي سمورا غزل سندس ان بغلي ديوان (رجسٹر) ۾ داخل هئا، جو سندس زندگي

جو اكيلو ساٿي هيو. جتي به جڎهن به آ کيس ڏسندو هوس ته اهو ديوان سندس كڇ ۾ 

هوندو ئي هوندو هيو. هوٹل يا كورٽ، دكان هجي يا آفيس، ريل هجي يا رستو مطلب 

 به پاڻ کان جدا نه كندو هيو. شاعري سفر توڙي حضر ۾ هو ان ديوان کي گهڑي پل ال

 )17(” ٿي ُچكو هو.’ جز الينفق‘سان گڎوگڎ اهو ديوان به سندس زندگي جو 
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هو سنڌي نوجوانن جي مجبوري ۽ بي وسي جي چٹي عكاسي كري ٿو. هن 

هاسٹل ۾ رهندڙ شاگرد جي كسمپرسي ۽ تنگ دستي واري حالت کي پنهنجي قلم 

ذريعي ڀرپور ۽ خوبصورت تشبيهن سان سينگاريل ٻولي وسيلي پيش كيو آهي: ٹوال 

كلهي تي رکي، پيسٹ برش ال ڊريسنگ ٹيبل جو خانو کوليم. برش کڻي پيسٹ ۾ 

هٿ وڌم ته ٹيوب جو پيٹ به پنهنجي پيٹ وانگر خالي ڏٺم. سو پيسٹ به نور جي کنيم 

(گذريل ٹن ڏينهن کان تيل صابڻ به نور جو استعمال كري رهيو هوم). تڑ كري روم تي 

ٻيو كو چارو نه ڏسي فيصلو ’ماني! ماني!!‘آيم ته پيٹ زور جي سئن هڻندي چيو، 

كيم ته وڃي ٿو بوهري جي پڑ پوان. هن کان اڳ به كيترائي دفعا بوهري وٹان کنڌي 

 ۽ پيٹ جي ٻين بيمارين سان مياڻي تي ماني کائڻ سبب اكثر زكام، كلين ۽ نڑي

كري چواڻي، وري به سهي ” بک بڇڑو ٹول دانا ديوانا“واري جنگ جوٹي ُچكو هوس؛ پر 

 )18(”سنڀري ان منزل ڏانهن روانو ٿيس.

مياڻي واري جنگ “۽ ”  ٹيوب جو پيٹ به پنهنجي پيٹ وانگر خالي ڏٺم“مٿي، 

جوٹي ُچكو هوس، جهڑيون تشبيهون ۽ اصطالح جت ٻولي جي خوبصورتي کي ظاهر 

كن ٿا اتي سماج جي معاشي اڻ برابري واري غليظ سسٹم تي شديد انداز ۾ چٿر 

كندي نظر اچن ٿا. اهڑي قسم جا مثال، رشيد ڀٹي جي اٹكل هر افساني ۾ كنهن نه 

كنهن صورت ۾ موجود آهن. جن کي انسان پنهنجي اندر تائين محسوس كري ٿو ۽ 

 مٿان وڏي مصيبت اها جو بي َوسي سبب كجهه كري به نه ٿو سگهي.

 هيٺ هك اهڑو ئي مثال انساني بي وسي جو زبردست مظهر آهي:

صبح جو ستين کان اڳ مقبول اچي اٿاريو. اٿي ويٺس ته تازي اخبار کولي اڳيا “

رکيائين. اخبار ال هك سب ايڈيٹر جي جا خالي هئي. پگهار به ٻه سؤ روپيا، ڊيوٹي رات 

جي، كم به دل وٹان، ان کان وڌيك ته مون کي كا گورنري يا منسٹري نه گهربي هئي، 

جو ويهي اقربا نوازي كريان ها. سو هك دفعو وري به آخري كوشش كرڻ جو ارادو دل 

۾ پيدا ٿيو. حاالنك ان کان اڳ كي ئي آخري كوششون كري ُچكو هوس، جن ۾ خدا 

 )19(” جي فضل سان ناكام ويو هوس.

خدا “رشيد ڀٹي مٿي، معاشري جي بدحالي، مجبوري، بي وسي ۽ الچاري کي، 

 جهڑي ٻٹي معنى رکندڙ فقري سان پيش كيو اٿائين. ” جي فضل سان ناكام ٿي وڃڻ

سنڌي ماحول ۾ نياڻيون ست قرآن هونديون آهن، نياڻين جي سام مٿان شينهن 

جوان شهيد ٿي ويندا آهن، پر جڎهن اها نياڻي ساڻبي آ ته وڏڙن کي سندس شينهن كلهي 

چاڙهڻ جي اڻ تڻ ائين ورائي ويندي آهي، جيئن اكيلي ۽ ٿكيل هرڻي کي جهنگلي 

جانور. رشيد ڀٹي سانگيئڑن جي ازلي مجبوري يعني نياڻي کي عزت سان َور حوالي 

 كرڻ واري ڳالهه کي مروج ڳوٺاڻي لهجي ۾، مانجهي واتان چورائيندي لکي ٿو ته :
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هيل سانوڻ ۾ ٿر وسي، گاهه پٺو ٿئي، مال چرهو ٿئي ته چار ڇهه كن وكڻي ڀاڳل “

کي شينهن كلهي چاڙهيان. هن سوچيو هيو ۽ پنهنجي كلهي تان وڏو ٻوجهه لهندي 

محسوس كيو هيو. ڀاڳل سان گڎوگڎ کيس ڦاپل به ياد آئي. ڦاپل! جا هلندي هئي ته 

ماڻهو ته ڇا پر مال به بيهي رهندو هيو ۽ کيس تكيندو رهندو هيو. اصل لک جي لوڏ 

واري ڦاپل! كنهن كنهن نه سندس سنڱ ڇكرايو هيو، پر ُپکو وري به مانجهي جي 

 )20(”نالي تي نكتو هيو.

مٿي ڏنل حوالي مان چڱي ريت پروڙ پوندي ته رشيد ڀٹي جي ٻولي ۾ ماروئڑن 

جي دل جو آواز، سندن درد ۽ مٹي جو ميٺاج شامل آهي. مانجهي جي كردار واتان 

 ڦاپل جي تعريف ۾، ڳوٺاڻي ماحول پٹاندڙ زبردست تصوير كشي ٿيل آهي.

سندس افسانن جي ٻولي ۾ سنڌو جي سيَر جهڑي رواني آهي، جو پڑهندڙ پاڻ 

کي هوا ۾ ترندو محسوس ٿو كري. نه ُڳوڙها نه ُاگرا ۽ نه بي ڇسا لفظ. عام، سادي ۽ دل 

۾ لهي ويندڙ لهجي ۽ لفظن سان ڀرپور ٻولي اٿس. جيئن پنهنجي افساني، جيئي سنڌ ۾ 

صاحب! جيئي ‘هك جا تي لکي ٿو ته:هن مركي مون کي هٿ سان سالم كندي چيو، 

چاچا! هن جو ‘چئي مون کانئس بئج طرف اشارو كري پڇيو، ’  سدا جيئي!‘، ’سنڌ!

سنڌ رڳو توهان صاحب لوكن جي ته ناهي ابا! اسان به سمجهون ٿا ‘، ’مطلب سمجهو ٿا؟

هن ’  ته سنڌ ستابي ۽ سڳوري هينئر سورن ۾ آهي. جيئي سچل! جيئي سچل جي سنڌ!

جي چهري ۽ لهجي ۾، مون کي سنڌ جي صدين جي سورن ۽ پيڑائن جي كوڙاڻ جي بي 

 )21”پناهه جهلك نظر آئي.

اوچتو عربي شد مد سان سالم ’  السالم عليكم!“‘يا وري هك ٻيو مثال ڏسو: 

 )22(”ُٻڌي مان ڇرڪ ڀري سپنن جي سنسار مان موٹي آيم.

ڇرڪ ڀري “۽ ”مون کي سنڌ جي صدين جي سورن ۽ پيڑائن جي كوڙاڻ“مٿي، 

جهڑيون تشبيهون ۽ استعارا، ٻولي جي تند و تيز ۽ ”  سپنن جي سنسار مان موٹي آيم.

سنڌو جي طوفاني لهرن جي وهكري وانگر ، رواني جو کليل ثبوت آهن، جنهن ۾ 

نثري َچُس به آهي ته شاعراڻي نغمگي پڻ. كٿي كٿي سندس جمال بيهك توڙي خيال 

جي اعتبار کان شاعري جو ڏيک ڏين ٿا، جنهن كري سندس افسانن ۾ وڌيك رنگيني 

۽ دلكشي پيدا ٿي وڃي ٿي. هن ساڳئي افساني ۾ رشيد ڀٹي زبردست نئين نكور 

سندس جواب تي صاحب لوڪ جي دل :“تشيبهه جو استعمال كيو آهي. هو لکي ٿو ته 

ڀرجي آئي، ان جي كنهن ُكنڈ ۾ لكل كانئر سنڌي، سندس اکين جي آالڻ ۾ ظاهر ٿي 

 )23(”آيو.

مٿي ذكر كيل مثالن ۽ حوالن سان ثابت ٿئي ٿو ته رشيد ڀٹي جي ٻولي، 

 اصلوكي ۽ جديد سنڌي ٻولي جو زبردست ۽ خوبصورت امتزاج آهي. 
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 نتيجا :

  کي قومي ۽ ثقافتي حيثيت پنهنجن افسانن ذريعي سنڌي ٻولي رشيد ڀٹي

 سان مڃرائڻ جي ڀرپور كوشش كئي آهي.

  ۾ عام موضوع کي نهايت جي افسانن ۾ پيش كيل ٻولي رشيد ڀٹي

 پركشش بڻائڻ جي مكمل ۽ ڀرپور صالحيت موجود آهي.

  ۾ ڳاٹي تي تخليقي رنگ چڑهيل كونه آهي، ُهن ٻولي جي ٻولي رشيد ڀٹي

 ٹوڙ لفظ استعمال كرڻ بجا، عام فهم ۽ نهايت سادا لفظ استعمال كيا آهن.

  جو استعمال كيو آهي، جيكو پنهنجن افسانن ۾ اترادي ٻولي رشيد ڀٹي

 فطري آهي.

 .جي افسانن جي ٻولي عام سنڌي سماج جي ڀرپور عكاس آهي رشيد ڀٹي 

 .جي افسانن جي ٻولي جنسي جذبن جي زبردست ترجمان آهي رشيد ڀٹي 

  ۾ نيون ۽ جديد چوڻيون، محاورا ۽ تشبيهون پڻ متعارف ٻولي رشيد ڀٹي

 كرايون آهن.

  جو زبردست ۽ خوبصورت جي ٻولي، اصلوكي ۽ جديد سنڌي ٻولي رشيد ڀٹي 

 امتزاج آهي.
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A BRIEF STUDY OF POETRY OF  

SAYED MISIRI SHAH 
 

Abstract 
Sindhi Classical poetry started from the Qazi Qadan, who is 

recognized as the first ever Sindhi poet. Many classical poets came after 

Qazi Qadan, including Shah Abdul Latif Bhitai, Sachal Sarmast, Saami 

among others. Sayed Misiri Shah is also one of these classical poets of 

Sindhi language. He was born in 1828 and died in 1906 at Nasarpur 

District, Tando Allahyar. He belongs to the British era on Sindh, i.e. 

from 1843 to 1947.  

Waee, Kafi and Bait are the basic genres of Sindhi classical poetry. 

Sayed Misiri Shah is famous for his Kafi and experts refer to him as the 

king of Kafi. Most of the poetry of Sayed Misiri Shah is in Sindhi 

language, but he has also written in Urdu, Hindi, Siraiki and Persian.  In 

this article, the Sindhi poetry of Sayed Misiri Shah will be focused.  

سيد مصري شاهه جو شمار سنڌ جي چند مڃيل ۽ بلند پايه كالسيكل شاعرن ۽ 

-1906سيد مصري شاهه ولد سيد بلند شاهه (“كامل صوفي درويشن بزرگن ۾ ٿئي ٿو. 

ع) نصرپور ضلعي حيدرآباد (هاڻي ٹنڈي الهيار) ۾ ڄائو، رضوي ساداتن مان هو، 1828

سندس پيء ننڍپڻ ۾ گذاري ويو هو، تنهنكري سندس تعليم ۽ تربيت سندس وڏي ڀاء 

جي شاگرديء ۾ سنڌي، فارسي ”  گل“سيد فتح شاهه جي نطر هيٺ ٿي، قاضي گل محمد 

(صفر جي رات وفات كائين 5۽ عربيء ۾ تعليم ورتائين ۽  ) سنڌي شاعريء جي 1” 

البيلي ۽ يگاني صنف كافي سندس وسيلي سان سنڌي شاعريء ۾ مڃتا ۽ اوچو مقام 

حاصل كيو ڀلي کڻي كافي اڳ ۾ سرجڻ شروع ٿي پر سنڌي كافي کي گهربل مقام ۽ 

 مرتبي تي سيد مصري شاهه پهچايو جا بعد ۾ سندس سڃاڻپ پڻ بڻي. 

 سان سنڌي كافي سيد مصري شاهه پنهنجي اعلٰي صالحيتن ۽ فطري ڏات ۽ ڏان

کي نئون رنگ ۽ ڍنگ ڏنو ۽ كافي جي صنف ۾ نواڻ آڻي كافيء کي عروج تي 
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پهچايو. كافي سڀ کان اڳ ميئين شاهه عنايت چئي ان کان بعد ۾ پو ٻين كالسيكل 

شاعرن به هن صنف تي طبع آزمائي كئي. سچل سرمست ۽ٻين پڻ سنڌي كافي کي 

جديد بنائڻ جي ڀرپوي كوشش كئي ۽ سڦلتا پڻ ماڻي. خاص طور تي سچل سرمست 

سنڌي كافي جي بنيادي طرز ۾ اصالح آڻي عروض جي بحر وزن تي بيهاريو نه صرف 

 کي نئين انداز ۾ پيش كيو، جنهن سبب كافي جي مصرعي ۽ وراڻي ايترو پر كافي

 وڌيك مقبول ٿي. 

سيد مصري شاهه به كافي جي ارتقاء جي سلسلي ۾ ان تسلسل کي برقرار رکيو ۽ 

كافي جي بنيادي طرز وڏي ۽ معقول تبديلي آڻيندي، ڏيڍوڻي، اڍائيڻي ۽ ساڍي ٹيڻي 

مصرعن تي بيهاري كافي کي نئين انداز ۾ جديد َسڀاء ۾ پيش كيو جنهن سبب سنڌي 

 كافي اڃا به وڌيك مڃتا ۽ مقبوليت ماڻي ۽ وڌيك مشهور ٿي. 

 سيد مصري شاهه جي كافي مثال ال 

ــاســب مشــتــاقــن ســان“  ــاهــه مــن ــهــن لــكــائــي َم مــار مــاڻــو ن ــن  ”تــون م

ــــــســــــكــــــم وارا وعــــــدا، ــــــف ــــــي ان  َوف

 پــــــــنــــــــهــــــــنــــــــجــــــــا پــــــــيــــــــارل پــــــــار. 

 اِهــــدنـــــا الصـــــراط الـــــمـــــســـــتـــــقـــــيـــــم،

 ڇــــــــــــــــــڎي ڏاڍ ڏيــــــــــــــــــکــــــــــــــــــار.

ــــــقــــــاب طــــــرف نــــــمــــــاڻــــــن،   الهــــــي ن

ـــــــــــــــهـــــــــــــــار. ـــــــــــــــار ن ـــــــــــــــازڪ ي  ن

ـــــــل  ـــــــن مـــــــائ  ڏي، ”  مصـــــــري“ مشـــــــق

 واڳ وصــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــي وار.

اهڑي طرح سيد مصري شاهه عروضي بحروزن تي به كافيون چيون آهن ته 

عروضي ۽ ڇند وديا جي بحر وزن کي گڎي به كافيون چيون آهن. ان طرح غزل نما 

 كافيون به ِسرجيون اٿس. 

شاعريء جي ٻين صنفن جيان كافي کي به جدت ۽ نواڻ ڏئي هك خاص مقام تي 

پهچايائين. اڄ كافي جي حوالي سان ٻين ڀلوڙ شاعرن هوندي به مصري شاهه کي خاص 

سڎيو وڃي ٿو. جيكڎهن ”  كافين جو بادشاهه“اهميت ۽ مرتبو حاصل آهي بلكه کيس 

تحقيقي نظر سان سندس كافين کي ڏٺو وڃي ته واقعي به مصري شاهه كافي جو با 

 كمال شاعر نظر ايندو. 

كافي بنيادي طور تي موسيقي تي آڌاريل ٿئي ٿي ۽ ان ۾ ڏيڍي مصرع کان “

اڳتي جي گنجائش آهي، ٻيڻيون، ٹه تكيون، چؤتاريون، بلكه مثمن كافيون به ملن 

 ) 2” (ٿيون، جن ۾ هر بند اٺن مصرعن تائين وڃي ٿو.
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كافي موسيقي جي هك ٺاٺ مان نكتل هك راڳ جو نالو ان ٺاٺ جو نالو ست “

 )3”. (ڄاڻايو آهي ” هربيا ميل “۾  ” رتناكر “سو ورهيه اڳ پنڈت سارنگ ديو پنهنجي گرنٿ  

كافي جيئن ته موسيقي تي آڌاريل ۽ شاعري جي صوفياڻي صنف آهي ۽ سازن 

جي سنگت سان ذريعي سرن جي رس ۽ رچاء ذريعي غم، خوشي، جدائي، ميالپ، 

وڇوڙي ۽ وصال جي كيفيتين کي عيان كري ٻڌندڙن تي مؤج مستي جي حالت پيدا 

كري ٿي. كافي اكثر صوفي دريشن جي محفلن ۾ ڳائي آالپي ويندي آهي ڇو ته ان ۾ 

صوفياڻي رنگ ۽ روپ جي عكاسي كيل هوندي آهي. موج ۽ مستي، روحاني حسن ۽ 

 سچو عشق ۽ ان جي كار گذاري بيان كيل هوندي آهي. 

كافي، شاعري جي ٻين مڑني صنفن کان الڳ ٿلڳ ۽ نرالي، صنفن کي ڏسڻ 

سان ايئن لڳندو ته ٻئي صنفون هك ٻئي جي ڀران محسوس ٿينديون پر بهرحال ٻئي الڳ 

 ۽ ڌار ڌار هيئت واريون صنفون آهن. 

ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ، ڊاكٹر ميمڻ عبدالمجيد سنڌي ۽ مخدوم محمد زمان 

جڎهن ته عطا حسين ”  كافي ۽ وائي هك ئي صنف آهي“طالب المولٰي جن جي خيال ۾ 

شاهه موسوي ۽ ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجي اهو ثابت كرڻ جي كوشش كئي آهي ته، 

 ” كافي ۽ وائي ٻئي الڳ الڳ صنفون آهن ۽ انهن ۾ كابه هكجهڑائي كانهي.“

تازي ۽ جديد تحقيق ۽ کوجنا مطابق تقريبن سمورا محقق ان را تي متفق نظر اچن 

كافي جي روايت سنڌ ۾ تمام گهڻي قديم آهي. ارغون “ٿا ۽ سندن اهو مڃڻ آهي ته، 

دؤر ۾ كافي هك مقبول صنف طور سڃاتي ويندي هئي. ان لحاظ کان به اهو واضح ٿئي 

جنم ”  وائي“جو پو هئڻ هك الڳ صنف طور اڀرڻ جو سبب بني ۽ ان طرح ”  وائي“ٿو ته 

ورتو. ٿي سگهي كنهن جي خيال ۾ اهو گمان هجي ته كافي جي طرز جي اها نواڻ ۽ 

 ) 3”(جدت آهي ته به اهو ابهام ئي هوندو.

هن دؤر کان اڳ (ارغونن جي دؤر ۾ ) سنڌ ۾ كافي جي نالي سان شاعريء جي “

صنف موجود هئي جيكا سنڌ ۾ مقبول هئي ۽ ڳائي ويندي هئي پر قديم زماني جي 

 )4” (كافي ء جو اسانکي كو به نمونو نه مليو آهي.

جيئن ته تحقيق ۾ كا به را آخري نه هوندي آهي تنهنكري منهنجي خيال ۾ 

كافي ۽ وائي جو تفاوت اڃا به تحقيق طلب آهي. كافي ۾ استعمال كيل ٻولي مٺڑي 

۽ سليس هئڻ كري به پسند كئي وڃي ٿي. كافي گهڻو كري عورت جي زبان ۽ مفهوم 

۾ بيان كيل هوندي آهي يعنٰي عورتاڻو لهجو كم آندو ويندو آهي. جنهن سبب كافي 

 اڃا به وڌيك رس چس واري ٿي پوندي آهي. 

كافي ۾ اهڑي زبان كم آڻڻ گهرجي جيكا پڑهيل اڻ پڑهيل، ننڍو، وڏو، “

پوڙهو پكو توڙي عورت به ڳالهائيندي هجي، ڇو ته كافي آهي وارداتن، واقعن 
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 )5” (سرگذشت حقيقت جي آرسي.

كافي جيئن ته ديسي صنف آهي ان كري منجهس ديسي وصفون به نمايان آهن، ۽ 

كافي جا موضوع ۽ مضمون به عام ديسي آهن ۽ عام طور تي عشقيه داستان ۽ سنڌ جي 

سورمن سورمين ۽ انهن جي عظيم كارنامن جي پسمنظر ۾ ئي كافيون سرجيون ويون 

آهن ۽ سنڌ جي لوڪ داستانن جي مركزي كردارن کي كافي ۾ اهم جاء ڏني وئي 

آهي، گهڻو كري سوز وگداز ۽ درد، هجر ۽ وصال ئي كافيء جا اهم ۽ بنيادي 

 مضمون رهيا آهن. 

كافي ٿل کان وٺي آخري مصرع تائين موضوع ۽ مضمونن جي روء کان واقعاتي 

لحاظ کان ترتيب ۽ تسلسل سان بيهاري ويندي آهي جنهن كري سازن جي سنگت ان کي 

اها سگهه ۽ قوت بخشي ٿي جيكا ٻڌندڙن کي بي اختيار بنائي جهومڻ تي مجبور كري 

 ڇڎيندي آهي. 

كافي اهڑيء ريت پنهنجي مضبوط بنياد ۽ سگهاري جوڙ جك ۽ بيهك سان 

پنهنجو وجود پاتو ۽ قائم ٿي. نه صرف ايترو پر عام ماڻهوء ۾ پاڻ کي اهميت ۽ حيثيت 

ڏياري باقاعدي بقا ماڻيائين پر مختلف شاعرن سندس طرز ۾ ۽ بنيادي بيهك ۾ تبديلي 

 پڻ آندي پر پو به اهائي مقبوليت برقرار رهيس. 

سيد مصري شاهه جيئن ته هك صوفي درويش ۽ عوامي شاعر هو، تنهنكري ُهن 

عوامي طرز ۽ ٻوليء ۾ كالم چيو. كافي جيئن سنڌي شاعريء نج ديسي صنف آهي 

تنهن كري ان کي وڏي چاه سان چيو اٿس ان كري كافي کي خوبصورت بنائڻ جي 

 کي خاص اصلوب سميت سمورا لوازمات پڻ ارپيا اٿس. ۽ كافي خيال سان ۽ كافي

کي فني حوالي سان به اهم بيهك ڏني اٿس ۽ ُهن تشبيهون، استعارا ۽ صنعتون پڻ كم 

 آنديون آهن. 

شاعر جڎهن كنهن به شيء جي ظاهر ظهور ڀيٹ كندو آهي ته ان کي  -تشبيهه: . 1

 سڎجي ٿو. ” تشبيهه“

 نيٺ نڌر کي نيندا پنهنجي ڏيهه ڏاڏاڻا ...  -مثال:

 اهڑيء ريت هك بهترين تشبيهه شعر کي وڌيك پختو ۽ جاندار بنائيندي آهي. 

 جيكڎهن كيل ڀيٹ ظاهر نه ٿي بيهي ته ان کي استعارا چئبو آهي. -استعاره: . 2

 ڌراڙن ري دم، هت ٿي قيد گذاريان.  -مثال:

اهڑي طرح استعاري جي استعمال سان شعر يا كافي ۾ وڌيك رڌم ۽ فني طور 

 پختگي پڻ پيدا ٿيندي.

لفظن کي اهڑيء طرح سان استعمال كرڻ، جو اصلي معنٰي به قائم  -كنايو: . 3

 رهي ته مجازي معنٰي به پيدا ٿئي.
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 قيد ڇڎينم كين، عمر اجهي آيم اڀاڻا.  -مثال:

ان طرح شعر ۾ ظاهري توڙي باطني معنائون بيان ٿيل آهن، جنهن سبب شعر ۾ 

 شائستگي به پيدا ٿي. 

مطلب وهم ۾ وجهڻ. شعر ۾ اهڑا لفظ استعمال ٿيڻ جو گهڻيون ئي  -ايهام: . 4

 معنائون نكرن. 

 ”سجده گاهه صورت ۾ ڄاڻي، ِسرجن ِسركيو“مثال: 

 ان طرح سان شعر ۾ خوبصورتي ۽ رس چس پئدا ٿئي ٿو.

مصرع ۾ اهڑا لفظ استعمال كجن جو پهريون اکر/لفظ مصرع  -تجنيس حرفي: . 5

 جو ساڳيو هجي. 

 ” ماڙيون ڀايان ماتام، موال ماروئڑن ري دل ماندي.“مثال: 

 اهڑيء ريت شعر ۾ مٺاس ۽ چاشني جو رچاء ۽ سڀاء پيدا ٿئي ٿو. 

ساڳئي شعريا مصرع ۾ هكٻئي جي مخالفت ۾ كم آيل لفظن  -تضاد حرفي: . 6

 کي تضاد حرفي سڎجي ٿو. 

 ”اليو عشق كرين ٿو ارڏايون“ -مثال:

 تضاد حرفي جي استعمال سان شعر ۾ پڑهندڙن جو تجسس وڌندو آهي. 

جڎهن شاعري ۾ قرآن شريف يا حديث يا كنهن مشهور ماڻهو جو  -تلميح: . 7

 كو اهڃاڻ يا اشارو ڏنل هجي ته ان کي صنعت تلميح چيو ويندو آهي. 

 ” التقنطو من رحمت ا“ -مثال:

 ان سان شعر مان عقيدت ۽ محبت محسوس ٿئي ٿي.

جڎهن شاعر كنهن شيء جو نالو وٺڻ بدران مذكوره شي جي  -مجاز مرسل: . 8

 ٺهڻ واري ڌاتوء جو ذكر تشبيهه طور كري، ته ان کي مجاز مرسل سڎجي ٿو. 

 ” انا احمد جڑين اشارا.“ -مثال:

 اهڑي طرح شعر کي خوبصورتي ملندي آهي. 

كنهن به مصرع ۾ اهڑا لفظ استعمال كجن جن جي لکت هك  -تجنيس تام: . 9

جهڑي هجي پر معنٰي الڳ الڳ هجي ۽ مطلب به ڌار ڌار هجي ته ان کي تجنيس 

 تام چئجي ٿو. 

 ” ڏسي صاف صوفي اڄ اچي، پيمان يك رنگ يار جو.“ -مثال:

 ان طرح شعر وڌيك وڻندڙ ٿئي ٿو. 

هك مان ٻي شيء پيدا كرڻ کي متكلم ۾ سامهون آڻي ۽ پاڻ    -صنعت تجريد:  . 10

سان مخاطب ٿي پاڻ کي ضمير غائب ڳالهائي جو كير به نه سمجهي سگهي ته ڳالهه  

 پنهنجي ٿو كري يا ٻي كنهن جي، ته ان کي صنعت تجريد سڎيو ويندو آهي.  
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 ” كيهي كتابت كريون كاكل، كنڍڙي ۽ كجل جي“ -مثال: 

سيد مصري شاهه پنهنجي كالم کي وڌ کان وڌ فني خوبين ۽ خاصيتن سان مال 

 مال بهترين ۽ عاليشان بنايو.

شعر يا مصرع تڎهن وڌيك خوبصورت ٿيندي آهي جڎهن ان کي فني يعنٰي جوڙ 

جك ۽ بيهك جي حوالي سان خوبصورتي ڏجي ۽ بنيادي هيئت ۽ طرز جي جاندار هجڻ 

سان شعر يا مصرع وڌيك جٹا دار ٿئي ٿي ته؛ جيئن عام ماڻهو به وڻندڙ شاعريء کي 

وڌيك چاه سان پڑهندو ۽ لطف اندوز ٿيندو ۽ دلي سكون پڻ حاصل ٿيندو. شاعر جي 

ذميواري آهي ته هو شعر يا مصرع جي فني توڙي فكري حوالي سان وڌ کان وڌ خيال 

 ”. زور جي ميندي لگڻي ناهي“رکي جيئن ته سنڌي ۾ پهاكو مشهور آهي ته 

ايئن شعر يا مصرع به زوري زبردستي، نه ته ٺاهي سگهجي ٿي ۽ نه ئي سرجي 

سگهبي آهي. گهڻا تڻا شاعر تكبندي جي به كوشش كندا آهن پر سندن اهڑي قسم 

جو شعر، صرف اکرن ۽ وقت جو زياڻ چئي سگهجي ٿو ڇو ته شعر جو ذهن ۾ اچڻ به 

انسان جي طبيعت ۽ مزاج تي منحصر آهي. جي نرم مزاج، طبيعت صوفياڻي، نيك 

خيال اتم ويچار ۽ دل حساس ۽ پوتر ارمان واري طبيعت آهي ته روحانيت يا روحاني نور 

جا كرڻا جڎهن روح تي پوندس ته نيك خيال لفطن جو روپ وٺي خاص اسلوب ۾ روح 

تي الحام ٿيندا ته اها شاعري سڎبي، باقي رڳو اکرن ۽ لفظن تي ويهي تكبندي كرڻ 

 سان كامل ۽ جامع شاعري كڎهن به جنم ناهي وٺندي. 

 مصري شاهه جي شاعري ان جي نشاندهي ال كافي آهي. 

 مــنــهــنــجــو تــوريء نــاهــه كــو وســيــلــو، 

 ٻاجهه سٻـاجـهـا سـپـريـن مـيـان. 

 آهــيــن اٻــجــهــيــن آڳــانــجــهــيــن اگــلــيــن اڀــرن ســان، 

 ســڀ كـــنــهــن ريــت رســـيــلـــو 

ــن،  ــن مــحــتــاجــيــن مــيــريــن مڱــڻــي ــنــڈي ــن ٹ  مــنــڈي

 پــــلــــٹــــيــــن پــــهــــت پســــيــــلــــو. 

 ڏڏن ڏهـــــاريـــــن ڏٻـــــريـــــن ڏاتـــــيـــــون ڏيـــــنـــــدڙ، 

ـــــــو  ـــــــل  طـــــــامـــــــاعـــــــن تســـــــي

 کــي، ”  مصــري“ ڏي مــعــافــيء جــو مــحــض مــهــرؤن 

 هـــر كـــنـــهـــن ويـــل هســـيـــلـــو. 

مصري شاهه جي كافي به كافي جي ان معيار سان پوريء طرح ٺهكيل آهي. 

ڏٺو وڃي ته موسيقي جي راڳ مان ڦٹي نكتل شاعري جي هن صنف سان مصري شاهه 

پنهنجي ڏات ۽ ڏان ذريعي پورو نڀاء كيو آهي ۽ سندس كافي جڎهن ُٻڌ جي ٿي تڎهن 
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ان جي به موسيقي جي مڌرتائن جي سحر انگيزي ۾ ماڻهو غرق ٿي وڃي ٿو. سيد 

مصري شاهه به پنهنجي كافين ۾ موسيقي جو رس چس جيئن جو تيئن ۽ پنهنجن 

سمورن لوازمات سان سموئي ڇڎيو آهي. ان جي كالم کي باربار ٻڌڻ هر بار نواڻ ۾ پيو 

 محسوس ٿيندو آهي. 

 كافي

 بــــن بــــي رنــــگــــي ۾ بــــي اخــــتــــيــــار، 

 رنــــگــــا رنــــگــــي تــــو رونــــق مــــاڻــــيــــن. 

 بن بيرنگيء جون باکون ڦٹيون، كثـرت قـلـزم تـي ڇـوهـون ڇـٹـيـون، 

 لـــــهـــــريـــــون لـــــک هـــــزار، احـــــد اصـــــل جـــــي صـــــفـــــت ســـــڃـــــاڻـــــي. 

 احـــد اصـــل اوال ڇـــڎيـــوئـــي، ســـرور ســـلـــطـــانـــي گـــولـــن گـــڎيـــوئـــي، 

ــــن.  ــــي ــــو ڄــــاڻ ــــون ٿ ــــدرت ت ــــجــــي ق ــــن ــــه ــــن ــــار ت ــــي اپ ــــائ ــــغــــن  اســــت

ــهــي،  ــن اچــي پــاڻ ــئــي ــيء ۾ پ ــي، پــڃــري پــاپ ــالڪ اڏاڻ ــهــي اف ــگ  اوران

 جـــــي قـــــيـــــد كـــــهـــــاڻـــــي.”  كـــــن فـــــيـــــكـــــون“ دام اهـــــو دشـــــوار، 

 وي وحــدت ۾ ويــئــي وســري، ”  مصــري“ كــثــرت قــلــزم جــي مــعــنــٰي 

ــــي.  ــــاڻ ــــه ــــي م ــــئ ــــي م ــــي ٿ ــــٺ ــــك وي ــــال ــــي جــــي ســــركــــار م  ســــم

مصري شاهه جي هن كافي مان كافي جي صنف جي اصل روح ۽ بنيادي بيهك 

جي پرک ٿئي ٿي جيئن ته شاعريء جي ٻين صنفن جو اصل روح يا بنيادي بيهك پنهنجي 

طرز مطابق ئي هوندي آهي ان طرح كافي جو به پنهنجي طرز ۽ روح جي پويان نالو 

 كافي قائم ٿيو. 

مان نكتل آهي، جنهن جون ٻه معنائون آهن. هك ته ”  كفي“، ”كافي“لفط “

ساهمي جي ٻنهي پڑن جو وزن برابر هئڻ ۽ ٻيو ته شعر جي قافين ۾ كو نه كو اختالف 

هجڻ، اهو اختالف لفظي هجي يا معنوي، عرفي هجي يا اصطالحي يا اعرابي، اختالف 

جي ڀر خالف اتحاد هجي ته ان حالت ۾ قافيو نه بلكه ان کي رديف چئبو. امكان آهي ته؛ 

” كافي“كفي مان “شعر جي ٻنهي مصرعن جي هموزن ۽ توري تكي تكڻ، ٺاهڻ کي 

 ) 6”(ٿي ويو هجي.

جنهن جي معنٰي به ٿيندي ”  كفو“كافي جي مادي جو اشتقاق آهي، ”لفظ“

ساهمي جا ٻئي پڑ برابر. تنهنكري اصطالح ۾ انهيء معنٰي جي لحاظ سان كنهن خاص 

رکيو ويو آهي، ڇو ته هر هك مصرع جون حركات، سكنات ۽ ”  كافي“نظم جو نالو 

 )7صحيح آهي. (” كافي“وزن هك جيترا ۽ هموزن آهن. انهيء كري اصطالح ۾ لفظ 

كافي جي هيئت ۽ بيهك مان معلوم ٿئي تو ته كافي هك خالص ديسي ۽ 

صوفياڻي صنف آهي ۽ شاعري جي هن يگاني صنف جي شروعات سنڌي شاعريء ۾ 
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ئي ٿي آهي ۽ سڀ کان اول ميئين شاهه عنايت ئي كافي چئي. جنهن کان پو ٻين شاعرن 

كافي جي هن نئين صنف تي طبع آزمائي كئي ۽ مڃتا به ماڻي ۽ وقت جي حساب سان 

 كافي جي بنيادي هيئت ۾ ڦيرڦار پڻ كئي. 

صدي  10كافي جا روايتي اهڃاڻ اندازن ستين صدي هجري کان، تحريري بيان “

صدي هجري  11نظم ” كافي“صدي عيسوي) کان ملن ٿا. لکيت ۾ سڄا سالم  16هجري (

 )8کان ميين شاهه عنايت جي كالم ۾ موجود آهن. (

 )9” (ع ۾ ٿي.1035-ع1030ميين شاهه عنايت جي والدت (نصرپور ۾) اندازن “

مييون شاهه عنايت جو، باضابطي طور پهريون سنڌي ٻولي جو مڃيل ۽ مقبول 

شاعر ٿي گذريو آهي. سندس كالم ۾ بنيادي شاعري شائستگي ۽ رچ رچاء آهي. 

سندس دور ۾ سنڌ ۾ عربي ۽ فارسي ٻولي کي مركزي حيثيت حاصل هئي، تنهنكري 

عام شاعر به مذكوره ٻولين ۾ ئي شاعري كندا هئا پر تنهن هوندي به سنڌي شاعري به 

كئي ويندي هئي. ان دور ۾ ميين شاهه عنايت ان كمي کي پورو كيو ۽ انتهائي 

 بهترين ڀلوڙ شاعري كري سنڌي ٻولي کي به مركزي حيثيت ڏياري.

 كافي (وائي)

 ساريان ملك ملير، پيرون کيرون جـيـڎيـون! -ٿل:

 پــرچــون پــنــهــوارن ســيــن، هــاجــا ڇــڎيــيــن هــمــيــر،

 ســـــاريـــــان مـــــوڪ مـــــلـــــيـــــر.

 وڃـــان وطـــن ســـامـــهـــيـــن، شـــرم نـــبـــاهـــي ســـيـــر،

 ســـــاريـــــان مـــــوڪ مـــــلـــــيـــــر.

ــبــيــر، ــه عــن ــان ن ــهــڑو ت ــهــڑي گــس گســن جــي، ت  ُج

 ســـــاريـــــان مـــــوڪ مـــــلـــــيـــــر.

 ڏسان ڏيهي، آّنء جنن جيهي، کاڄ جني جـو کـيـر،

 ســـــاريـــــان مـــــوڪ مـــــلـــــيـــــر.

 )148-149(ميين شاهه عنايت جو كالم ص  

جيئن ته ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ جي نظر ۾ شاعري جي صنف كافي ۽ وائي 

ٻئي هك ئي صنف آهن ان كري ميين شاهه عنات جي كالم مرتب كرڻ مهل رسالي ۾ 

كافين کي به وائين جي نالي سان سهيڑيو اٿس، حاالنك ميين شاه عنايت جي وقت ۾ 

 وائيء جي صنف جنم نه ورتو هو ۽ گهڻو پو وائي شاعري جي صنف ۾ وجود ورتو.

اهڑيء ريت شاعري جي هي صوفياڻي صنف كافي جي باقاعدي شروعات ٿي 

۽ نهايت ئي بهترين كافيون تخليق ٿيون. مٿي ڏنل شاهه عنايت جي كافي فني توڙي 

فكري حوالي سان ۽ كافي جي بنيادي صنف تي پوري بيهاريل آهي. جئين كافي 
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بنيادي طوري شاعري جي ديسي صنف آهي، تئين کيس ديسي لوازمات سان ئي 

 سرجيو ويو آهي.

هاڻي جڎهن سنڌي شاعري ۾ هك نئين ديسي صنف جنم ورتو ۽ عوامي 

مقبوليت ماڻي ۽ جئين ته تنهن وقت سنڌي شاعري کي هك جيئندان مليو ۽ سنڌي 

ٻولي کي به كاميابي ملي ته عوامي سطح تي سنڌي شاعري به وڌيك سرجڻ لڳي ۽ 

كافي سميت شاعري جون ٻيون صنفون به تصنيف ٿيئڻ لڳيون. شاهه لطف ا قادري 

 به ان دؤر جو هك بهترين شاعر ٿي گذريو آهي.

شاهه لطف ا قادري اگهم كوٽ يا اگهاماڻي جو رهاكو هو، جيكو تعلقي “

ماتلي (هاڻي ضلعي بدين) ۾ ( پر هن مهل ضلعي ٹنڈي محمد خان ۾) آهي، اندازي موجب 

ع ڌاري وفات كيائين سندس بيتن جو 1679ع ۾ ڄائو ۽ 1611شاهه لطف ا قادري 

 )10” (هٿ آيو آهي” منهاج المعرفت“مجموعو 

 شاهه لطف ا قادري جو كالم گهڻو كري بيت تي ئي مشتمل آهي.

(اهڑي طرح شاه لطف ا قادري کان پو اهو سلسلو شاهه لطيف ) تي پهچي 11” 

ٿو. جنهن سنڌي شاعري کي اوج ۽ عروج تي پهچايو ۽ پهريون دفعو سنڌي شاعري ان 

وقت رائج ٻين ٻولين جي شاعري کان اڳيان نكري وئي ۽ شاهه لطيف کي ٻين شاعرن 

جي ڀيٹ ۾ وڌيك پذيرائي ۽ توجه مليو. عوامي سطح تي بيحد گهڻي مقبوليت ۽ 

مشهوري ملي، شاهه لطيف شاعري جي ٻين صنفن سان گڎ كافي به چئي ۽ نه صرف 

ايترو پر شاهه لطيف كافي جي بنيادي طرز ۾ تبديلي آڻي كافي کي جدت ۽ نواڻ 

 بخشي ۽ مڃتا ماڻي، سندس هك كافي نموني خاطر ڏجي ٿي

 كافي

 ڇــــوٿــــو پــــڇــــيــــن پــــنــــڌ پــــيــــرا وو! پــــيــــرا...

ــــــــيــــــــا ڏســــــــنــــــــدا.  واٽ ونــــــــدر جــــــــي وڻ پ

ـــــو، ـــــوان ـــــيـــــال كـــــاڻ دي  مـــــجـــــنـــــون ل

 تـــنـــهـــن کـــي ولـــن كـــيـــا ويـــڑهـــا وو! ويـــڑهـــا...

 ســــهــــڻــــي مــــيــــهــــر كــــاڻ ديــــوانــــي،

 جنهن کـي ُكـنـن كـيـا هـن گـهـيـرا وو! گـهـيـرا...

ــــي، ــــل كــــاڻ ديــــوان ــــه ــــن ــــي پ  ســــســــئ

 جـــنـــهـــن جـــا ڀـــٹـــن مـــٿـــي هـــن ڀـــيـــرا وو! ڀـــيـــرا...

ـــــون  ـــــف“ ادي ـــــطـــــي ـــــدال ـــــي،”  عـــــب  چـــــئ

 عشــــــــــق جــــــــــا دل ۾ ديــــــــــرا وو! ديــــــــــرا...

 )12(ُسر روپ بروو.) (
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سيد مصري شاه، مشهور شاعر شاهه عنايت رضوي جي گهراڻي مان هو. سندس “

شاعري گهڻوئي نازڪ، نرم، دل کي وڻندڙ ۽ سوز ۽ گداز واري آهي. اهائي خاصيت 

 )13”(آهي، جنهن كري سندس كالم کي اڃا تائين مقبوليت حاصل آهي.

ع) كافي جو بلند پايا شاعر ٿي گذريو آهي. 1906-ع1828سيد مصري شاهه (“

 )14” (سندس كيتريون ئي كافيون غزل جي انداز جون آهن.

سيد مصري شاهه جي كافي ۾ مڑيئي شاعراڻيون خوبيون سمايل آهن، سندس 

تلفظ واضح ۽ چٹو، لفظ سؤال، آسان ۽ با معنا ۽ بامطلب، تخيل جي بلندي ۽ پاكيزگي، 

مقصد واضح ۽ ظاهر، صرف ۽ صرف انسانيت جي ڀالئي ۽ رهبري ۽ پنهنجي حقيقي 

معبود جي ساراهه ۽ تعريف ۾ دلفريب منظركشي كئي اٿس. سندس هر بيت، هر شعر 

۽ هر مصرع پنهنجي جا تي مكمل ۽ ڀرپور آهي ۽ كٿي به كنهن ڦير يا اصالح جي 

ذري برابر، كابه گنجائش ناهي. سيد مصري شاهه به كافي کي ديسي ويس ۾ تخليقيو. 

مصري جو كالم خصوصن كافي پنهنجو مٹ پاڻ آهي، منجهس روحانيت جون رمزون 

 سمايل آهن، گهڻو كري غزل جي رنگ ۾ رنگيل آهن.

جيئن ته سيد مصري شاهه صوفي درويش هو ته سندس كالم به صوفياڻو ۽ 

عارفاڻو آهي. سندس خيال ۾ اول انسانيت ۽ ان جو احساس ۽ بعد ۾ دنيا ۽ ان جون 

تقاضائون ۽ عام طور تي پاڻ مصري شاهه تارڪ الدنيا بنجي چكو هو. پر كيڎي مهل 

وري دنيا جو ۽ ان جي بي ثباتين جو به ذكر فكر به كندو ۽ پنهنجن ۽ همعصر صوفي 

بزرگن سان به ميل مالقاتون به كندو هو. سندس كالم ۾  ئيت به آهي، ته انسانيت جو 

به ذكر ٿيل آهي. زندگي جي پيچيدگين جو به ذكر كري ٿو ته زندگي جون 

ذميواريون پڻ بيان كري ٿو. گڎو گڎ اهو به ٻڌائي ٿو ته انسان کي ڇو پئدا كيو ويو ۽ ان 

 تي كهڑا كم ۽ كهڑيون ذميواريون آهن. 

سندس چوڻ آهي ته ا انسان کي بيحد گهڻو پيار كري ٿو، تڎهن ته کيس بيشمار 

نعمتن سان نوازيو ويو آهي پر مٿس ذميواريون به وڏيون وڌيون ويون آهن ۽ اهي 

ذميواريون نڀائڻ جي ئي صورت ۾ هو ا جو ديدار پائي سگهندو. کيس دنيا ۾ هر حال 

۾ انسان ۽ انسانيت جو خيال رکڻو آهي. بنا كنهن مت ڀيد جي انسانن جي خدمت 

كرڻي اٿس، ڇوته دنيا ۽ ان ۾ رهندڙ سموري مخلوق جو خالق اكيلو ا پاڪ آهي، 

جيكو خود به بنا كنهن فرق جي پنهنجن سمورن بندن کي انيك نعمتن سان نوازي ٿو. 

ان بندن کي به هك ٻئي جي حقن جو خيال رکڻو آهي، ته جيئن رب جي رضا ۽ راضپو ۽ 

انسانيت جي بقا باقي رهي. مصري شاهه وحدت الوجوديت جي به پر چار كري ٿو ته 

 وجدانيت ۽ يگانيت جو به احوال ڏئي ٿو. 

 هك هنڌ فرمائي ٿو؛
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 سو عـبـد، احـد سـوئـي آدم، پـاڻـهـي پـيـر مـريـد ۽ خـادم،“

 ”دســت چــڑهـــڻ دســتـــور، اي ارشـــاد ٿـــيــو عـــبــرت ڌجـــو.

 يا وري هيئن فرمائي ٿو؛

 اسين عشق ۾ ٿياسون الٹ، كريون كوهه كفر ايمـان کـي، 

 ”اسين اڃايل عجز جا كـريـون كـوهـه وصـلـج ويـران کـي،

 اهڑي طرح سالك هر وقت پنهنجي حقيقي محبوب جي خوشنوديء جي حاصالت

جو خواهان هوندو آهي، ڇو ته کيس اها پروڙ چڱي ريت هوندي آهي ته محبوب جي 

راضپي ۾ ئي سندس كاميابي ۽ كامراني سمايل آهي ۽ ان كري هو هر وقت ان رياضت 

۽ مجاهدي ۾ مشغول هوندو آهي. انهي مصروفيت ۽ ذهني جاوداني ۾ هو دنيا ۽ 

دنياداري کان بلكل الڳ ٿي ويندو آهي. هو بس هر وقت پنهنجي محبوب جي فكر ۽ 

ذكر ۾ مصروف ۽ ان لطف ۽ سحرانگيزي ۾ ٻڎل رهندو آهي ۽ كڎهن كڎهن ته 

محبوب جي ڳوڙهي گهري فكر ۾ هو سالن جا سال هك جا تي ويٺل هوندو آهي ۽ 

 کيس نه پنهنجي پاڻ جي ۽ نه آسپاس جي كا خبر هوندي آهي.

سيد مصري شاهه جو كالم فني توڙي فكري حوالي طور عروج تي بيٺل آهي،  

جنهن جي بدولت كالم ۾ پختگي ۽ برجستگي ظاهر ظهور نظر اچي رهي آهي. جيئن 

جيئن پڑهندڙ كالم جو مطالعو كندو تيئن وڌيك چاهه ۽ شوق وڌندو ويندس. مطلب 

 سيد مصري شاهه جي كالم ۾ شيريني ۽ چاشني بي حساب ڀريل آهي. سندس كافي

جي هر مصرع مان موسيقي جهلكندي محسوس ٿيندي آهي. سندس كافين ۾ بنيادي 

رڌم ۽ رواني، نغمگي، شفگتگي، رس چس، سر ۽ تال جو خوبصورت ۽ انتهائي 

اثرانگيز سٹا ۽ موسيقي جي مٺاس ۽ شائستگي قابل تحسين ۽ قابل ذكر آهي، سيد 

مصري شاهه جي كافي، پنهنجي پاڻ ۾ ئي سنگيت جو سمنڈ آهي، جنهن مان سر ۽ آالپ 

ڇلكندڙ بحر عميق جيان ڇلكندا رهن ٿا، ڇوته کيس موسيقي تي خاص قدرت حاصل 

 جنم ورتو آهي.” كافي“هئي، جنهن جي كک مان ئي 

 كافي

ـــــو، ـــــن ٿ ـــــکـــــاري ـــــاز ســـــڄـــــڻ ڏي  ڏاڍا ن

. . . . 

 تـــات جـــنـــهــــن کـــي طـــلــــب تـــنـــهــــنـــجـــي جــــي،

 ســــي وريــــو كــــيــــئــــن وســــاريــــن ٿــــو.

 جــــيــــڎانــــهــــن كــــيــــڎانــــهــــن کــــڻــــيــــو اکــــڑيــــون،

 مــــــحــــــبــــــت واريــــــون مــــــاريــــــن ٿــــــو.
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 اجـــــــــهـــــــــل اويـــــــــڑا، نـــــــــيـــــــــن بـــــــــڇـــــــــايـــــــــو،

ـــو. ـــن ٿ ـــاري ـــجـــا پ ـــهـــن ـــن ـــن پ ـــري ـــهـــت پ  پ

 چـــــــئـــــــي ســـــــاڻ جـــــــو مـــــــاڻـــــــن،”  مصـــــــري“ 

 مـــــيـــــون دلـــــيـــــون جـــــيـــــاريـــــن ٿـــــو.

هن كافي ۾ محبوب جون تعريفون كيل آهن ته عاشق کي سندس محبوب کيس 

ڏاڍا ناز ۽ نخرا ڏيکاري ٿو، ۽ كٿي محبوب جاماڻا ماري نه وجهن! جن کي تنهنجي تات 

تنوار آهي، تن کي تون كيئن ٿو وسارين ۽ پنهنجي دل تان مٹائين ٿو، هو ته توسان بي 

انتها سچو پيار كن ٿا، تون ئي هنن جي زنده رهڻ جو سبب ئي آهين؛ تنهنجي كري هي 

جيئن پيا. تون هر طرف پنهنجي پيارين اکڑين سان نهارين ٿو ته هر دل تنهنجي عشق ۾ 

قابو ٿيو وڃي. مصري شاهه پاڻ پنهنجي محبوب سان مخاطب ٿي ميارون به ڏئي رهيو 

آهي ته محبوب جي تعريف به كري رهيو آهي. هن كافي جي هر مصرع موسيقي جي 

مڌرتائن سان سرشار آهي. اهڑي طرح مصري شاهه جي كافي سر ۽ ساز جي سنگت جو 

 انمول روپ آهي.

 ڏاڍا نــــــــاز ســــــــڄــــــــڻ ڏيــــــــکــــــــاريــــــــن ٿــــــــو.  -ٿل:

 مــــونـــــکــــي مــــاڻـــــا كـــــري ڇــــو مـــــاريـــــن ٿـــــو.

 -مصرع:

ـــن ٿـــو،  تـــات جـــنـــهـــن کـــي طـــلـــب جـــي، ســـي وريـــو كـــيـــن وســـاري

ــو. ــن ٿ ــا كــري ڇــو مــاري  مــونــکــي مــاڻ

 جيڎانهن كيڎانهن کڻيو سهڻيون اکڑيـون مـحـبـت واريـون مـاريـن ٿـو،

ــو. ــن ٿ ــا كــري ڇــو مــاري  مــونــکــي مــاڻ

حسن جا ناز ۽ نخرا ڏسي عاشق محبوب جي عشق ۾ پاڻ کي قربان كرڻ ال پڻ 

تيار ٿي وڃي ٿو ۽ محبوب جي حسن جي تعريف كندي نظر اچي ٿو. مطلب حسن ۽ 

 سونهن جي كشش جو وار سڌو دل تي ٿئي ٿو.

صوفين جو عشق ا ال هوندو آهي جيكو حقيقي ۽ حق آهي ته پو جنهن ۾ ا “

جو جلوو ۽ حسن يا نور نظر اچي ٿو. انهي سان صوفي محبت كري ٿو ۽ انهي ۾ ئي هن 

 )27” (جي اصليت هن کي نظر اچي ٿي.

بلكل! اها هك کلي حقيقت آهي ته صوفي جو عشق پنهنجي رب يعني ا سان 

ئي هوندو آهي. سندس پيار ۽ محبت صرف پنهنجي حقيقي محبوب ال ئي هوندي آهي 

۽ مجازي عشق کان شروعات ٿي وڃي حقيقي عشق جو روپ وٺندو آهي. پو عاشق مٿان 

عشق جا حقيقي تجال پوندا آهن. مٿس كيئي حقيقت جا راز کلندا آهن. سيد مصري 

شاهه پنهنجي حقيقي محبوب سان سچو ۽ حقيقي عشق كري ٿو ۽ مجاز جا هڑيئي مرحال 
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طئي كري پو حقيقت جا مٿس راز کليا. تڎهن محبوب جي عشق ۽ محبت ۾ قيد ٿي 

 وڃي ٿو ۽ فرمائي ٿو ته:

 جـانــي ڏســي تــنــهـنــجــي جــا، تــن تسـالــون ٿــيــون تــاليــون،“ 

 جــــت نــــهــــايــــت نــــاه اتــــي آهــــيــــن،

،ـــــت فـــــي هـــــر شـــــي  حســـــن هـــــداي

 ســبــب تــنــهــنــجــي ســا، مــلــك فــلــك ســڀ مــوجــود اليــون.

 الهــــي حــــجــــاب حــــورون پــــريــــون،

 چاهه چشم جي سين كيـئـي چـريـون،

 الـــــٹـــــا ديـــــد اڙا، جـــــلـــــدي ڏيـــــئـــــي تـــــو تـــــرســـــايـــــون.

تصوف ۾ رنگن جي اهميت جو خاص مقصد هوندو آهي ۽ اهو مقصد كٿي “

 )28” (ظاهريت سان واسطو رکي ٿو ۽ كٿي وري باطني لحاظ کان اهميت رکي ٿو.

تصوف ظاهري توڙي باطني حوالي سان اهم حيثيت رکي ٿو ۽ هتي رنگن جو 

مقصد الڳ ۽ خاص هوندو. حقيقي محبوب سان حقيقي عشق جو بنياد به ان ڳالهه تي آهي 

جيئن کل ڀوڳ جي خاكن مان قلبي لذت محسوس ٿئي ٿي پر ان سڄي وارتا کي بيان نٿو 

كري سگهجي بلكل ان طرح هر سالك کي پنهنجي طريقي سان ذكر مان لطف 

محسوس ٿيندو آهي. سيد مصري شاهه به اهڑي مجاهدي جي محسوسات کي محسوس 

 كري ٿو.

 ذاتــــي ذات صــــفــــات، ذاتــــي ذات تــــنــــهــــنــــجــــي،

 لــــيــــل نــــهــــيــــار لــــيــــاكــــا تــــنــــهــــنــــجــــي مــــيــــان.

ـــــــــــات. ـــــــــــرڀ ـــــــــــر پ  شـــــــــــام ســـــــــــح

ــــان، ــــل، جــــن انســــان مــــي ــــهــــان جــــب ــــلــــه ج  جــــم

 جـــــــمـــــــلـــــــه جـــــــمـــــــيـــــــع جـــــــمـــــــالت.

 در رخســـــار مـــــعـــــانـــــي شـــــمـــــعـــــش مـــــيـــــان،

ـــــــــــمـــــــــــات. ـــــــــــدر ظـــــــــــل ـــــــــــف ان  زل

 مـــــيـــــان،”  مصـــــري“ اللـــــكـــــو لـــــئـــــه مـــــقـــــصـــــد 

 كـــــــــــــارڻ كـــــــــــــل قـــــــــــــتـــــــــــــالت.

اهڑو سچو پيار ۽ عشق ڏسي جڎهن مصري شاهه کي شرف زيارت بخشيو ويو ته 

 مصري شاهه بلكل حيران ٿي ويو ۽ بي اختيار ٿي فرمايائين.

 وسري ويا ٻئي جڳ جڎهن، دل جا ن سـان دلـبـر ڏٺـم،

 مهتاب مک محبوب جو، محـراب مـنـهـن مـنـور ڏٺـم،
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 دل سڃاتو سڄڻ جو اچي، سير سڀ كنهـن جـا ڏٺـم،

 مـن جــا ٿــيــا مــطــلــب مــڑيــئــي پــورا پــريــنــهــه پــرور ڏٺــم،

ــاراج كــي.  عــمــر ســاريء جــي عــبــادت تــر هــكــي ت

 ويــو کــيــس هــنــدو هــڻــي كــعــبــي انــدر كــافــر ڏٺــم.

و اهڑي ريت محبوب جي چهري/منهن تي بيٺل تِِر کي كعبي اندر كافر سان ڀيٹي 

اٿس. مصري شاهه جي كافي اسلوب تي سرجيل هك اعال درجي جي كافي آهي. فني ۽ 

فكري خوبين جو بهترين بياض مثل آهن ۽ منظر نگاري به نهايت ئي خوبصورتي سان 

 كئي وئي آهي، خارجي توڙي داخلي پهلوئن جو پڻ خيال رکيو ويو آهي.

ــا، ــاي ــه ســڻ ــا ســاه ــيــه ــا ســن ــري اڱــڻ آي  مــحــب مص

 اوري اڏيائون، آڻي اوتارا وري هرباب ٿيا حـامـي.

ڇو ته هر وقت سندس نظر پنهنجي محبوب تي رهي ٿي، محبوب جي هر عمل جي 

 عكسبندي كندي نظر اچي ٿو.

ــد،“  ــن اوچــتــو عــاب ــدان وجــهــن زاهــد اڙائ  زلــف زن

 ”گهه گيسو ۽ كيس كارا ِڏِس شـائـق ٿـيـا شـامـي.

 وري فرمائي ٿو ته:

 پرهه پير پنهنجي کي پسي منهنجي اڄ اکيـن عـيـد كـئـي،

 اٿندي اميرالمئومنيـن سـيـد سـچـو مـرشـد مـڃـيـو،

 مركي محبت جام ڏيئي همدم ٿيم حيدر هسي،

 دل بــاغ جــون دريــون کــلــيــون.

“ عكس ان حاصل كيل معلومات وري جاڳائڻ يا پيدا كرڻ جو نالو آهي. هون

ته كي ئي واقعا ۽ نظارا اسان جي الشعور ۾ موجود آهن پر انهن کي ٻيهر پيدا كرڻ جو 

 )30” (آهي.” عكسي شاعري“نالو 

اهڑي طرح سندس شاعري ۾ نهايت ئي دلكش ۽ روح پرور منظر چٹيل آهن 

 خاص كري هن كافي ۾ عمدي نموني جي منظركشي ۽ عكسبندي كئي اٿس.

ــــــون، ــــــائ ــــــا كشــــــي ــــــا كــــــره ــــــي  آڌي رات اٿ

ـــون، ـــائ ـــچـــي ـــڑا الن ـــي ـــا ل ـــي ـــل ـــكـــي ه ـــال جـــان  جـــم

ــــون، ــــڌائ ــــي ن ــــه ــــي نــــي ــــغــــديــــن ت ــــور ب ــــار ڳ  ب

 چـــئـــي.”  مصـــري“ ڏس جـــي ڏنـــائـــون مـــهـــمـــيــزون 

هن منظر ۾ آڌي رات جو اٺن جي هلڻ جو عكس چٹيل آهي جڎهن پنهون جا 

 کي ساڻ وٺي هليا ويا. اصل ۾ سسئي پنهون کي ڀنڀور ۾ ئي ڇڎي پنهون ڀائر سسئي

کي تمثيل بنائي ۽ ڳالهه اڃا به ٻي كئي آهي. جڎهن زندگي جو وقت پورو ٿئي ٿو انسان 
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کي هر شيء تان هٿ کڻي اڳتي هلڻو پوندو آهي. مطلب ته هر رشتي ناتي تان آسانگهو 

پلڻو پوندو آهي ۽ ڀلي مرضي به نه هجي ۽ ان طرح پنهنجن عزيزن کي روئندو ۽ رڙندو 

ڇڎڻو پوندو آهي. كافي جيئن ته ديسي صنف آهي تنهنكري سندس ماحول ۽ مزاج به 

ديسي آهي ۽ كافي جا موضوع به گهڻو كري ديسي ۽ نج سنڌي هوندا آهن. ديسي 

قصن ۽ كٿائن جي پسمنظر ۾ ئي كافيون سرجيون ويون آهن ته جيئن شاعري جي هن 

كالسيكي ۽ صوفياڻي صنف جي صحت ۽ طبيعت ۾ كو ناگوار ۽ فرسودو ڦيرو نه 

 اچي.

كافي، عام طور تي ۽ خاص طور عوامي ريتن ۽ رسمن جي آڌار تي به چئي وئي 

آهي ۽ گهڻن كافي گو شاعرن پنهنجن ذاتي واقعن ۽ حالتن کي به كافي جو موضوع 

بنايو ۽ عوام ۾ مڃتا ماڻي. جيئن ته كافي موسيقي کانسوا نٿي هلي سگهي تيئن ئي 

پنهنجي ديسي سماج کان سوا نه وڌي ويجهي سگهندي ۽ نه بقا ماڻي سگهندي آهي. ان 

طرح كافي جي ال به كا نه كا طرز به ترتيب ڏيئڻ الزم هوندي آهي ۽ كافي جي 

جوڙجك وقت هر مصري جو جهونگارڻ به ضروري آهي. تڎهن ئي كافي جي هر 

مصرع موسيقي ۾ پروجهندي ويندي آهي تان جو پوري كافي پنهنجو وجود پائيندي 

 آهي ته سر ۽ راڳ ۾ موتين جي مالها جيئان پوري طرح پوئجي ويندي آهي.

مصري شاهه پنهنجي دور جو مڃيل ۽ مقبول كافي گو شاعر ۽ صوفي بزرگ ٿي 

گذريو آهي. سندس پوري كالم ۾ سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جي جهلك نمايان نظر 

ايندي. پاڻ جيئن ته سنڌ جي قديم ۽ تاريخي شهر نصرپور ۾ ڄائو نپنو هو ۽ نصرپور پڻ 

پنهنجي عروج واري دور ۾ سنڌ جي تهذيب ۽ ثقافت جو اهم ۽ اهڃاڻي شهر رهي چكو 

آهي پر مصري شاهه جي وقت ۾ نصرپور پنهنجو عروج وڃائي چكو هو، پو به اڃان 

كجهه عكس اولڑا موجود هئس جن کي مصري شاهه ويجهڑائي مان ڏٺو تنهنكري 

مٿس ذهني طور به سنڌ جي تهذيب ۽ تمندن جا اثر پوڻ اڻٹر هئا ۽ ان كري ئي سندس 

 كالم ۾ اهي عكس سمايل آهن.

 كوهه اڀاڳي ارٽ سان،

 ويٺي وجهين آهين وير وير،

 اٿي آتڻ آء سگهي،

 كر كيم دم دير دير،

 سٹ سرافن سامهون،

 كاپائتيون كنديون كيركير.

سيد مصري شاهه سنڌي کانسوا سرائكي، اردو، هندي ۽ فارسي ۾ شاعري 

 كئي آهي. مصري شاهه جي سرائكي شاعري مان نموني خاطر هك كافي:.
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 پــــاڻ اليــــوئــــي ســــانــــون، جــــادو الئــــي ســــانــــون،

 گـهـن هــٿ مـرلــي واال مــوهـيـوئــي، سـانــون تـو مــڻ واال، راول رانــجـهــا،

 نـــازيـــن نـــال نـــهـــوڙ نـــتـــوئـــي، ســـر پـــر ڇـــتـــيـــان نـــورن ڇـــوڙ ڏتـــوئـــي،

 كــــيــــس تــــلــــيــــهــــر كــــاال.

 ســمــس قــمــر كــنــون ســهــڻــي صــورت، مــک مــحــراب مــنــور مــورت،

ـــــاال. ـــــئـــــونـــــر بشـــــيـــــهـــــر ڀ  ڀ

ـــوئـــي، ـــام آرام ڏت ـــي، كـــر بـــدن ـــتـــوئ ـــالم ك ـــك دام غ ـــٹ ه  گـــه

ـــــي مـــــت واال. ـــــوئ ـــــت  مـــــار ن

 شاهـه نـال كـريـنـدئـي مـاڻـا، سـڀ سـڀ تـيـڎي سـهـج سـيـاڻـا،”  مصري“ 

 اور عـــــجـــــب هـــــن عـــــالـــــي!.

صرف ٻولي ۽ لهجو بدليو، باقي اهوئي رس چس ۽ اهائي موسيقي جي مڌرتا ۽ 

 فني توڙي فكري شاهوكاري جيئن جو تيئن موجود رهي.

 مصري شاهه جي اردو شاعري مان به نموني خاطر كالم

�،��� �� �ازل �روز �� ��ں  ر�

�آ�،� �� �� �� ��� ��ك  ز�

�،�� �ب
�
�� �� �ا�م ��م  �و

�،�� �م
�
�� �� ��� ��د ��  �دى

��ا�،� ��وى ���گ �� � 

�،�� �دم �دور �� �� �� �� ��  �ف

�،�� �� �� �� �� ��ى ��� � 

�د��۔� �د� �� �درو� ��  درد

دل  تنهن هوندي بهاهائي فني پختگي ۽ ويچار پر اردو ٻولي ۾ الڳ انداز ۾، 

ڇهندڙ ۽ وڻندڙ كالم. اهڑي طرح سيد مصري شاهه جو فارسي كو گهڻو كالم نه ملي 

 سگهيو صرف كجهه شعر ئي مليا آهن. 

قاضي ميان گل محمد، (نصرپور جي) قاضي صاحبن جي مٿئين پاڙي سان تعلق “

رکندو هو، پاڻ پنهنجي وقت جو وڏو عالم ۽ بزرگ هو. پاڻ تيرهين هجري جي عالمن 

محلي ۾ مكتب هو، جنهن ۾ عربي، فارسي ۽ ”  امير پٹي“مان هو. قاضي صاحب جو 

مروج سنڌي تعليم سان گڎ، ديني علم به پڑهائيندو هو. قاضي گل محمد هك وڏو 

 )31” (درويش ۽ خدا رسيده بزرگ هو.
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جي مكتب ۾ سنڌي، فارسي ”  گل“نهايت الئق ۽ حليم استاد، قاضي گل محمد “

 )32” (۽ عربي جو ابتدائي درس پرايائين.

جنهن جي شاگردي ۽ صحبت ۾ رهي گهڻو كجهه سکيو ۽ پرايو. مطلب ته پڑهڻ 

سان گڎ كڑهيو. ان حالت ۾ ان وقت جي مشهور ٻولين ۾ نهايت مختصر كالم ملڻ جي 

 بنياد تي چئي سگهجي ٿو. ان سلسلي ۾ وڌيك تحقيق جي ضرورت آهي.

 مصري شاهه جو هندي كالم مان كجهه شعر نموني خاطر:

 ��������ھ�������ن����رے،���د����آ�۔�

�،�� �دام �� �ز� �� ������� ،�� ��م �ول �� �آ��� �� 

��رے۔ �� ���ن �� �آرام �� �� � 

،�� ��� �� �� �� ،�� ����لء ��� ��  ��ں

��رے۔� �� �ن
�
�� ��را ،�� ��� �� �ا� �� 

��رے،� �� �ن
�
�� ��را ،�� ��ل ��ڑا ��  ����ں

����ن����رے۔  ����������ں��ل��،

��� �� �� �� �� ��ى ،�� �آ��� ��� � 

��رے۔ �� �د�ن �د� �� ��ر ��  �ار

سيد مصري شاهه جي سموري كالم ۾ طرز ۽ انداز يا بيهك چئجي، سا تقريبن 

هكجهڑي آهي جو هك فطري عمل آهي. پر فني ۽ فكري طور برجستگي ۽ پختگي ۾ 

كنهن به قسم جو جهول يا خال ۽ فرق ذري برابر به ناهي. وحدانيت ۽ يگانيت، انسانيت ۽ 

الوهّيت ۽ پنهنجي پالڻهار سان بي انتها محبت ۾ انسانن ۽ انسانيت سان محبت پيار ئي 

 سندس موضوع ۽ منشاء جي پسمنظر ۾ سندس كالم ِسرجيل آهي.

جيئن ته هك شاعر کي امن جو پرچاري سمجهيو ويندو آهي ڇو ته شاعر جي 

علمبردار ۽ مبلغ هوندو  جوطبيعت نرم، حساس ۽ جذباتي هوندي آهي. شاعر حق سچ 

آهي سندس خيال ۾ ا جو راضپو سندس حكمن جي بجاوري ۽ سندس مخلوق جو 

خيال رکڻ ۾ ئي آهي. انكري پنهنجي پاڻ کان وڌيك ٻين جو فكر كرڻ ضروري 

سمجهندو ۽ مذهبي مت ڀيد کان مٿاهون سوچجي ۽ پوري انسانيت جي ڀالئي ال پاڻ 

وقف كرڻ سان ۽ ا جي پيدا كيل سموري مخلوق ال پنهنجي دل ۾ محبت ۽ پيار سان 

گڎوگڎ حق ۽ سچ جي تلقين كرڻ ۽ خلوص نيت هجڻ به نهايت ضروري آهي. صوفي 
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سالك هئڻ جي ناتي مصري شاهه پنهنجو ازلي پيغام پهچائڻ پنهنجو فرض سمجهي ادا 

وارو رستو اختيار كندي كل كائنات جي خالق ۽ مالك ”  حقه ۽ هيكڑائي“كيو. پاڻ 

کي پنهنجو محبوب ۽ معبود بنائي ان جي سچي عشق ۾ سرشار ٿي روحانيت جا راز 

 پروڙيائين ۽ معرفت جا مزا ماڻيائين ۽ سندس كالم ان جو آئيني دار آهي.

مصري شاهه جو پيغام امن ۽ آشتيء جو پيغام ۽ ڀائيچاري جو پيغام آهي. پاڻ ان 

طرف ڌيان ڇكايو اٿن ته، هي دنيا هك مسافرخانو آهي هك ڏينهن هن کي ڇڎڻو ۽ 

 مالك حقيقي ڏانهن موٹڻو آهي.

 ”اهو آهي افسوس ماڳ مسـافـر ٿـي مـالـك ويـٺـو“ 

انكري دنيا جي مڑني عيش عشرتن کي ڇڎي صرف ۽ صرف خالق حقيقي جي 

 احكامن جي پوئواري كجي. وري فرمائي ٿو:

 عـــــيـــــش دنـــــيـــــا جـــــا مـــــڑيـــــئـــــي مـــــان وارا مـــــلـــــوڪ،“ 

 ”ســک هــكــيء ســاعــت جــو ســاري عــمــر جــو ســور ٿــئــو.

اهي دنيا جون عيش عشرتون نفساني خواهشون آهن انهن جي كري ذلت ۽ 

 رسوائي پلئه پوندي، انهي كري آئيندي ال به سوچڻ گهرجي.

مصري شاهه غفلت جي ننڈ ۾ ستل غافل انسانن کي جنجهوڙيندي هدايت ٿو 

جاڳ ڏي جي کي جفا گينوار غفلت کي ڇڎي، رات اپٹڻ اکيون توکي نڀاڳا “كري ته؛ 

 اهڑي طرح اجائي ڏيک ويک كندڙن کي به سختيء سان هدايت كري ٿو:” ننڈ نه ڏي

 هـــــئـــــڻ هســـــتـــــي ڀـــــتـــــل ڀـــــت جـــــو ڀـــــروســـــو،“ 

ــــجــــهــــرو اڏي. ــــاهــــه ۾ ن ــــهــــن ٿــــي ويــــهــــه ن  ”نــــان

 يا وري دنيا جي مايا تي ڀروسو كندڙن کي ڇينڀيندي چوي ٿو:

 ”قـطـر سـيـنء جـو كــارخـانـو كـكـر ڇـانء كــوڙو ڇـمــر“ 

غريبن ۽ مسكينن سان ظلم كندڙن ظالمن کي به مصري شاهه سختي سان 

تنبيهه كري ٿو ۽ اللچ ۽ لوڀ كندڙن کي به انهي كڌي كم کان روكي ٿو.کين 

هدايت ٿو كري ته سڀ غفلتون ۽ غلطيون ۽ برايون بدسلوكيون ۽ خراب عادتون پاڻ مان 

كڍي ختم كريو. اڳتي آخرت ال به سوچو ان كري حق سچ جا علمبردار بنجو ۽ امن ۽ 

 محبت جو پيغام عام كريو. مصري شاهه سنڌڙي کي دعائون به كري ٿو:

ــڻــي،“  ــون عــالــم جــون س ــس، آه ــيــن  واحــد وســائ

 موكل ٿئي مينـهـن کـي هـك تـل م تـرسـائـيـنـس،

 وســـــائــــــي واٹــــــن تــــــي، اوڀــــــر اڀـــــائــــــيــــــنــــــس،

ــيــنــس، ــادل بــرســائ ــڌ تــي، ب  صــاحــب ســاري ســن

 بـــركـــت وجـــهـــي بـــحـــر ۾، هـــر جـــا هـــالئـــيـــنـــس،
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 هــو جــي ســر ســكــي ويــا، ســي واري وهــائــيــنــس،

 پــــکــــا پــــکــــن ســــامــــهــــان، اوري اڏائــــيــــنـــــس،

ــس، ــن ــي ــائ ــون ره ــيــن، رب ت ــتــه ــن ه ــي  هــون ســدائ

 مـــالئـــيـــنـــس، کـــنـــڈ وانـــگـــر کـــيـــر ۾.”  مصـــري“ 
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CRITICAL ANALYSIS OF ALI BABA’S  

SHORT STORIES  
 

Abstract 
Ali Baba is a prominent writer of Sindhi literature. He was born on July 

07, 1940, in Naago line Kotri and died on August 08, 2016. He wrote above 

hundreds of short stories, dramas and two novels. As a story writer, He was a 

true social realist. In his writings especially in his fiction like Short-stories, 

Dramas and Novel he tried to present the History, Culture, Values, Philosophy 

and Geography of Sindh. He has presented the psychology and mental 

attachment of the people of Sindh. His fiction featured Sindh’s history, 

marginalized communities and socio-economic conditions. 

He has portrayed life of common people with genuine realities. In this 

article, I have tried to emphasized Ali Baba’s hidden aspects of his short stories. 

ع تي، نانگو الئين كوٹڑي 1940جوال،7علي بابا ولد محمد رمضان رند بلوچ 

جي نالي سان ”  علي بابا“هو پر ادبي دنيا ۾ ”علي محمد“۾پيدا ٿيو. هن جو اصل نالو 

ع ۾ ادبي دنيا ۾ پير پاتو. سندس پهرين كهاڻي 1965شهرت ماڻيائين.علي بابا باقاعدي 

نالي ڇپي. ان کان پو هو گهڻي وقت تائين مسلسل ”  پڃري جا پکي“مهراڻ رسالي ۾ 

 لکندو رهيو ۽ كيتريون ئي جاندار كهاڻيون لکيائين.

علي بابا لڳ ڀڳ سو کن كهاڻيون لکيون آهن، ان کان سواُان كيترائي ڊراما ۽ 

۽ سندس مشهور ”  سنڌباد جو سفر“ٻه ناول به لکيا. سندس ناولن ۾ ٻارن ال لکيل ناول 

،سنڌي ادب ۾ پهريون ناول ”موهن جو دڙو“شامل آهن. ”  موهن جو دڙو“تاريخي ناول 

آهي، جنهن ۾ موهن جي دڙي جي قديم تهذيب کي ڏاڍي رومانوي انداز ۾ بيان كيو 

ويو آهي.هن ناول ۾ دراوڙ ۽ آريا قوم جي اصليت کي انهن جي رهڻي كهڻي، طور 

طريقن، رسمن رواجن ۽ مذهب کي موهن جي دڙي مان مليل اهڃاڻن جي بنياد تي 

ڏيکاريوويو آهي. هي ناول پڑهڻ وقت هك دور جي حقيقي تاريخ اکين اڳيان گهمندي 

 ڦرندي محسوس ٿئي ٿي. ناول ۾ ٻولي تمام خوبصورت شاعراڻي مزاج جي آهي.

هك ليکك سماج جي حقيقي نمائندي جي حيثيت رکندو آهي، جيكو پنهنجي 
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دور ۽ ان دور جي سياسي، سماجي ۽ معاشي حالتن جي ترجماني كندو آهي. سچو 

ليکك ُاهو آهي، جيكو پنهنجي تخليق جو رشتو سماج جي مسئلن سان جوڙي، عام 

ماڻهن جي ڏک ۽ سک کي محسوس كري، عام ماڻهن جي پيڑا، اذيت، معاشي 

تنگدستي، سماجي، طبقاتي اڻبرابري، جهالت ۽ بيروزگاري کي پنهنجي لکڻين ۾ 

وائکو كري. اهڑي طرح جڎهن اسان علي بابا جي لکڻين جو جائزو وٺنداسن ته ان جي 

تخليق جو رشتو به شروع کان آخر تائين سماج سان جڑيل رهي ٿو. سندس تخليق كيل 

كردار سماج جو اولڑو ۽ حقيقت محسوس ٿين ٿا. پو ڀلي اهو كردار سندس كهاڻي 

۾ ما جو هجي، جيكا مجبور آهي، وٹس كجهه به ناهي سوا دالسن جي ”  چنڈ ۽ ماني“

جيكي ُهو پنهنجي بکايل ُپٹ کي ڏئي ٿي.ان ما جي كهاڻي غربت ۽ بي وسي جي 

آهي، پر پٹ کي ان غربت ۽ بيوسي جي كهاڻي نه ٿي ٻڌائي بلكه ان کي ننڈ واليت جي 

پٹ! “امان چيو:” كهاڻي ٻڌائي ٿي، جتي ماڻهو ڇهه مهينا سمهندا ۽ ڇهه مهينا جاڳندا هئا.

پو مان ۽ امان ‘رات پئجي وئي آھي. ھاڻ اچ ته توکي ننڈ واليت جي كھاڻي ٻڌايان.

پنھنجي کٹ تي اچي ليٹياسين. امان پنھنجي ٻانھن منھنجي سيراندي ڏيئي مون کي ننڈ 

ڇھ مھينا جاڳندا ھئا.   واليت جي كھاڻي ٻڌائڻ لڳي، جتي ماڻھو ڇھ مھينا سمھندا ۽

 مون امان جي ڳالھ اڌ ۾ كاٹيندي چيو:

امان! اھي ماڻھو ڇھ مھينا كيئن سمھي سگھندا ھئا؟ ڇا کين بک كانه لڳندي 

ها! انهن کي بک كانه هئي. ‘امان مون ڏانھن غور سان نھاريو ۽ مركي چيائين:“هئي؟ 

 )1” (تون ماٺ كري ڳالهه ٻڌ!

۾ ڌرتي تان ڌكاريل ساوتر جو ”  ڌرتي ڌكاڻا“يا اهو كردار سندس كهاڻي،

هجي، جيكا ڌرتي جي سك ۽ محبت جي اڳيان بيوس بڻجي ٿي ۽ هنجون هاريندي ُپٹ 

رام... ... ھي كين ھيا سياستدان ته سدائين پاڻ ۾ وڙھيو پيا پرچن. ” “کي چوي ٿي،

كڎھن نه كڎھن ته پاسپورٽ کلندا. تون جڎھن وڏو ٿين ته ھك ڀيرو مون کي وطن جا وڻ 

ضرور ڏيکارجان،آئون سنڌ ساگر جي پوڄا كنديس، موھن جي دڙي جي ڌرتي کي 

سجدا كنديس، شاھ تي پڑ چاڙھينديس، نه ته منھنجي آتما، گنگا جي گودي تي 

سدائين نراتمائن جيان ڀٹكندي رھندي، لڇندي رھندي. آئون ھك ڀيرو وطن موٹي 

پو ھن جي نڑي ڄڻ گھٹجي ويندي ھئي. اکين تي ھٿ “وڃڻ چاھيان ٿي. رڳو هك ڀيرو.

ڏئي وٺي پنھنجي كمري ڏانھن ڊوڙ وجھندي ھئي، اندران كڑو چاڙھي كالكن جا 

كالڪ مونن ۾ منھن پايو پئي روئندي ھئي ۽ پو جڎھن ھو در کوليندي ھئي ته ايئن 

ڀاسندو ھو، ڄڻ ھو جڳن جي كا پوڙھي عورت ھجي، جا روئي روئي نيڻن جي جوت 

 )2”(وڃائي چكي ھجي.

ُاهو كردار سماج جي ستم ظريفي جو نشانو بڻيل ڀاڳان جو هجي، جنهن جي 
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اي کدا کير كجان.... اي ساهه لطيڦ کير “دانهن ُٻڌڻ وارو كو ناهي سوا خدا جي،

كجان....اي قلندر شاباج کير كجان..... اسين نه هندن ۾ نه مسلمانن ۾، ڏاڍاگريب 

 )3”(هون ڏاڍا گريب.....

كهاڻي جو كردار، روپلو كولهي هجي، جيكو ”  كارونجهر جو قيدي“يا

ڌرتي ال جان قربان كري ٿو، پر ان سان غداري كري زنده رهڻ جو سوچي به نه ٿو. ان 

 كردار جي ارادن ۾ پختگي پنهنجي عروج تي ملي ٿي. 

 اهو كيپٹن ٹروٽ جو پهريون سوال هو.” تنهنجو نالو؟“

 ”روپا“

 ”ٹون كنهن جي زور تي وڙهي رهيو هئين؟“

 ”ھر ماڻھو پنھنجي طاقتور ٻانھن جي زور تي وڙھندو آھي.“

 ”مونجو مٹلب آ، تنھنجو پشت پناھ ۽ اگوان كير آ؟“

 ”كارونجهر جبل.“

 ”ٹون ڇا ال وڙھي رھيو ھئين؟“

 ”آئون پنھنجي پھاڙ، پنھنجي ڌرتي ال وڙھي رھيو آھيان.“

 كيپٹن كڑڪ ٿيندي چيو.’ ان جي سزا ڇا آهي؟” توکي خبر آ“

 ”ها_ وڌ ۾ وڌ موت.“

کن ال كيپٹن ٹروٽ ماٺ ۾ اچي ويو ۽ ٹيڎي نظرن سان روپي ڏانھن نھاريندو 

 رھيو ۽ پو كجھ سوچي ھلكو كنڌ ڌوڻيندي چيائين:

روپا، اسين ٹوکي مارن نٿا چايون. تون اسان کي رڳو راني الڌو سنگھ ۽ ساٿين  

 جو پٹو ٻڌائي ڇڈ. ٹون جيٹري چونڈين، اسين ٹوکي اوٹري جاگير ڊينداسين.

كيپٹن ٹروٽ جي ڳالھ تي كولھي كروڌ ۾ اچي ويو. نك جون ناسون 

ھي سڄي ڌرتي منھنجي آھي. تون كير ٿيندو آھين مون کي “ڦنڈائيندي چيائين:

 )4” (جاگير ڏيڻ وارو؟

جي بيواهه مارل جو كردار هجي، جيكا پنهنجو ۽ ” پڃري جا پکي“يا اهو كهاڻي 

پنهنجي پٹ جو پيٹ پالڻ ال وڏيري جي ٻني ۾ كم كري ٿي، پر ان وڏيري جي نيت ۾ 

 20خلل هجي ٿو ۽ مارل پنهنجي عزت جي حفاظت كندي کيس قتل كري وجهي ٿي ۽ 

سال جيل جي سزا كاٹي ٿي. هك بيواهه عورت ڏانهن سماج جو كهڑو رويو هجي ٿو، 

بيواهه عورت کڻي كيترا به ڳرا ۽ ڍال كپڑا “علي بابا ان کي هن طرح بيان كري ٿو.

پائي، ته به ڄڻ اگهاڙي. عورت جو سچو ڍڪ ته ان جو مڑس ئي هوندو آهي. مڑس مئي 

کان پو سچ پچ اگهاڙي هئي. هر كنهن جون نظرون هن جي جوان جسم تي اچي کپي 

 )5”(ويون هيون.
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كهاڻي جو كردار سراج هجي، جيكو يتيم خاني ۾ ”  نه ته ساڻ هلن ٿا سير ۾“يا 

رهندي اتي ٿيندڙ بي واجبين تي سوچي ٿو ۽ان فالحي اداري ۾ ٿيندڙ هيرا ڦيري تي پاڻ 

يتيم “کان سوال كري ٿو ته آخر ائين ڇو ٿو ٿئي ۽ پاڻ ئي ان جو جواب ڳولي لهي ٿو.

خاني ۾ جمعي جي ڏينھن گوشت جو وارو ايندو ھو ته پنھنجي پيالي ۾ ھك ننڍڙي 

ٻوٹي ڏسي ھو سوچ ۾ پئجي ويندو ھو ته ھي ٻوٹي اكيلي ڇو آھي؟ ھيترا سارا چندي 

جا پئسا كيڎانھن ٿا وڃن؟ ھيترو سارو گوشت كيڎانھن ٿو وڃي؟ پو کيس انھن يتيمن 

جو خيال اچي ويندو ھو، جي چئن چئن ٻارن جا پي ھئا ۽ سندس دل مان آهه نكري 

 )6”(ويندي ھئي.

اهي سڀ كردار سماج جا ستايل كردار آهن، ۽ سماج جو اولڑو ۽ عكس 

 محسوس ٿين ٿا. علي بابا جون كهاڻيون اهڑن كردارن جي چوڌاري گهمن ٿيون.

اهڑي طرح علي بابا كيتريون ئي كهاڻيون لکيون جن ۾ هن سنڌ جي هيٺين 

طبقي جي نمائندگي كندي انهن جي ڏک سور ۽ تكليفن کي ڏاڍي دل سوز انداز سان 

پيش كيو آهي.علي بابا کي كهاڻيون لکڻ جو وڏو ڏان هو. هن كهاڻين ۾ طبقاتي 

كشمكش ۽ سماجي اڻبرابري کي ڏاڍي اثرائتي نموني پيش كيو آهي.ان سان گڎوگڎ 

سنڌي ماحول، سنڌ جي تاريخ ۽ ثقافت کي خوبصورت ٻولي جي ذريعي پنهنجين 

 لکڻين کي منفرد انداز سان پيش كيو آهي.

علي بابا پنهنجي دور جو بيباڪ لکاري ۽ معاشري جي عكاسي كندڙ اديب هو. 

هن پنهنجي كهاڻين ۾ عام ماڻهن جي مسئلن جي ڀرپور عكاسي كئي آهي.سندس 

كهاڻي ۾ كو نه كو سماجي كارج ضرور آهي. هن اهڑن مسئلن تي قلم کنيو جن تي 

انهن فقيرياڻين ”  ڀاڳان“شايد ئي كنهن ليکك توجهه ڏنو هجي. مثال، سندس كهاڻي 

جي زندگي تي لکيل كهاڻي آهي، جنهن ۾ انهن جي زندگي جي تلخ حقيقت کي 

افسانوي رنگ ۾ پيش كري، انهن جي زندگي جي مسئلن کي سماج آڏو کولي رکيو 

آهي، جيكي حقيقت ۾ انهن سان سماج ۾ هاڃا ٿين ٿا پر انهن جي فرياد ٻڌڻ ۽ انصاف 

كرڻ واروكو ناهي. هن كهاڻي جو اختتام ڏاڍو ڇركائيندڙ آهي. سندس كهاڻي 

انهن غريب ماڻهن جي چار ديواري جي كهاڻي آهي، جيكي راتين جون ”  چنڈ ۽ ماني“

راتيون ُبکيي پيٹ سمهي گذارين ٿا پر كنهن جي اڳيان شكايت نه ٿا كن ۽ نه ئي كنهن 

ڀلي بک ڀرم جي شال م “آڏو هٿ ٹنگين ٿا. ُاهي سماج جا خوددار كردار آهن جيكي،

جي فلسفي تي زندگي گذارڻ جا قائل آهن.ڊاكٹر غفور ميمڻ پنهنجي پي ”  وڃي شان

۾ علي بابا جي هن كهاڻي تي ”  سنڌي ادب جي فكري پس منظر“ايڇ. ڊي جي مقالي 

هن كهاڻي ۾ غربت جي انتها ڏيکاريل آهي، جنهن ۾ هك ما “تبصرو كندي لکي ٿو:

 )7”(۽ پُٹ بک جي جنگ وڙهي رهيا آهن.
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كردار كهاڻي آهي، جنهن ۾ هك اداري ۾ كم كندڙ غريب “اسين ماڻهو 

هو اسان جي گڈس آفيس ۾ “نوجوان جي ڏکن ۽ ذلت ڀري زندگي کي پيش كيو آهي، 

سال هونديس. اٻوجهه چهرو، ننڍو قد، ُبت ۾  21_20) هو. عمر كا seal manسيل مين (

سكل ۽ سنهڑو_ پري کان ڏس ته جهڑو چوڏهن سالن جو ڇوكرو پيو اچي. سڄو ڏينهن 

 ) 8”(پيو گڎهن وانگر وهندو هو ۽ ڇڑٻون ۽ گاريون کائيندو هو.

هن كهاڻي ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته؛ هيٺين درجي تي كم كندڙ مالزم سان 

مٿين درجي جا آفيسر كهڑو سلوڪ كن ٿا، ان جي كم ۽ سندس ذات کان به نفرت كن 

ٿا ۽ کيس گهٹ ذات ۽ اڇوت سمجهن ٿا پر ان جي زندگي جي اصل كهاڻي کان كو به 

واقف ناهي، علي بابا ان جي زندگي جي اصل كهاڻي کي بيان كري ٿو۽ چوي ٿو 

اسان جي ملك جي كروڙن انسانن جي ھك درد ڀري كھاڻي آھي، جنھن کي اسين “ته،

 )9”(چڱي طرح ڄاڻون ٿا.

هن كهاڻي کي پڑهي هر رحمدل انسان جو ضمير اهڑي رويي تي مالمت كري 

سنڌ جي الڙ واري حصي جي انهن هنر مند ’  كجال تجال ماڻهو‘ٿو. سندس كهاڻي 

عورتن جي كهاڻي آهي جيكي ڏينهن رات ويهي پنهنجين اکين جو نور نچوئيندي 

فراسيون ٺاهين ٿيون، پر کين بنيادي سهولتون ميسر ناهين. جڎهن آمريكا مان آيل 

ناري سنڌ جي آرٽ ۽ كرافٹس ڏسڻ گهريو ٿي ته ان سان گڎ هك سنڌي گائيڈ ساڻ هجي 

ٿو، اهو جڎهن ان آمريكن ليڈي کي انهن پورهيو كندڙ عورتن ڏانهن وٺي ٿو وڃي ته 

هو کيس پنهنجا ڏک ٻڌائين ٿيون ۽ ان انگريزياڻي کان سفارش كرائڻ جو چون 

اي ادا، ڏس تو ال اسان ڦوٹو كڍايا. ڏس نه ڦوٿو كڍائڻ پاڻ ماڻھن ۾ كيڎو عيب “ٿيون،

آھي، پر اسان کي ھئي توکي عزت ڏيڻي. ھاڻ ڀيڻن جو کڻي ھيكڑو كم كر. ھن 

انگريچاني کي چئي ته ڀٹي ساب کي چئه اسين راتو ڏينھن سورھن سورھن كالڪ ويھو 

ٿيون اھي چت چٹيون، اڃا اسان شهه كاريگري تي رسون ئي كين ته اکين ۾ موتيو 

كريو پوي. بس ڏاكتر کي اسان جي پارت كري. اسين آيون مزور ماڙھو، مئو رڳو اک 

 )10”(اٿالئي ڏسي ته به خاشو.

علي بابا جي كهاڻين ۾ حقيقت نگاري، عالمت نگاري، رومانيت، احساسيت ۽ 

مقاميت نگاري جو رنگ نمايان آهي. كنهن به جاندار ادب جي اهم خوبي اها هوندي 

آهي ته ان ۾ پنهنجي ٻولي، ثقافت، ريتن رسمن ۽ سوچن جي ڀرپور عكاسي ٿيل هجي. 

 علي بابا جي لکڻين ۾ ُاها خوبي ڀرپور نموني موجود آهي. 

علي بابا جي لکڻين ۾ اعلٰي تهذيبي قدرن، روايتن ۽ سنڌي ماڻهن جي نفسيات 

ڏيکاريل آهي. علي بابا ورهاڱي کان پو لکڻ شروع كيو، تنهن دور ۾ سنڌ انيك 

ع)، مارشل 1970ع) ۽ ان جو ٹٹڻ (1954مسئلن کي منهن ڏئي رهي هئي، جنهن ۾ ون يونٹ (
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ال جو الڳو ٿيڻ، بنگال جو پاكستان کان ڌار ٿيڻ، ٻولي ۽ قوميت، سماجي اڻبرابري، 

معاشي تنگدستي۽ ٻيا كيترائي مسئال شامل هئا. سياسي حالتن جي اهڑي صورتحال 

سماجي ڀڃ ڊاهه کي جنم ڏنو. سنڌ ۾ سياسي حالتن جي زيراثر عام ماڻهن جي ڀوڳنا 

جنهن ۾ مٿئين طبقي جي هٿان هيٺين طبقي جي استحصال، طبقاتي كشمكش، ثقافت 

۽ تاريخي حقيقتن کي علي بابا پنهنجين كهاڻين ۾ پيش كيو آهي. هي دور سياسي ۽ 

قومي شعور جو دور هو، جنهن ۾ اديبن، شاعرن ۽ دانشورن ڀرپور حصو ورتو ۽ انهن 

 اديبن ادب ۾ سياسي، سماجي ۽ معاشي حالتن کي ڏاڍي واضح انداز ۾ پرکي پيش كيو. 

تاريخ جي حوالن مان خبر پوي ٿي ته ون يونٹ الڳو ٿيڻ کان پو سنڌي قوم ۾ 

سنڌيت جو جذبو جاڳيو. ٻولي سان محبت ۽ قوميت جي شعور ۾ گهڻي حد تائين اڀار 

آيو ۽ ادب ترقي پسند سوچ سان گڎ پراڻين روايتن، طور طريقن کي ٹوڙيندي اڳتي وڌڻ 

 لڳو. ان كري ورهاڱي کان پو جي ادب کي جديد ۽ ترقي پسند ادب كوٺيو وڃي ٿو.

علي بابا جديد كهاڻيكارن ۾ شمار ٿئي ٿو. جديد لفظ جدت مان نكتل آهي، 

جدت جي معنٰي آهي نواڻ يا نئون. اهڑي طرح جڎهن جديد ادب جي ڳالهه كيون ٿا ته؛ 

ان جو مطلب اهو نكري ٿو ته؛ اهڑو ادب جيكو نئون موضوع کڻي اچي، جنهن جو انداز 

نئون ۽ فكر ۾ گهرائي سمايل هجي. ُاها تخليق جنهن ۾ فن، فكر يا اسلوب نئون ۽ نرالو 

هجي. اهو جديد ادب ۾ شمار ٿئي ٿو. علي بابا نئين انداز سان سنڌي كهاڻي کي عروج 

 تي پهچايو. 

سنڌ ۾ سنڌي كهاڻي جي ستين ڏهاكي ۾ هك اهڑي نئين ٹهي آئي، جنهن 

تخليقي ادب، خاص طور كهاڻي جي روايتن کي ٹوڙيو. هنن كهاڻي جي فارم ۽ 

اسٹائل کان بغاوت كئي. هنن انساني من جي پيچيدگين کي چٹيو. سندن كهاڻين ۾ 

داخليت جو عنصر وڌيك هيو. مشتاق احمد شورو، ماڻك، شوكت حسين شورو، علي 

بابا ۽ انهن کان پو آيل مدد علي سنڌي، ممتاز مهر، طارق عالم ۽ اخالق انصاري اهم 

 )11”(كهاڻيكار آهن جن سنڌ ۾ جديد كهاڻي لکي.

علي بابا جي كهاڻين جو گهڻو ڀاڱو كالئيميكس کان وانجهيل، پالٽ يا پس 

منظر کان بغير، شروعات ۽ پڇاڙي جي پابندي کان آزاد ملي ٿو. كهاڻي جي فني 

گهرجن کان هٹيل كهاڻيون پڻ شامل آهن، پر منفرد ۽ نئين اسٹائل ۽ لفظن جي مناسب 

استعمال سان كهاڻيون انفراديت رکن ٿيون. ان حوالي سان ڊاكٹر اسحاق سميجو علي 

علي بابا جي كهاڻين جو هك اهم موضوع هن جي “بابا جي كهاڻي بابت لکي ٿو؛

كردارن جي اكيالئي، اكيلو رهجي وڃڻ، اكيالئي هٿان َپورو ۽ کوکلو ٿي وڃڻ به 

آهي. هو كردارن جي اكيالئي جي سببن، واقعن، پس منظر ۾ گھٹ ٿو وڃي، 

) جي شروعات ۽ پڇاڙي كهاڻيClimax جا پنا ڦاڙي ٿو ڇڎي واقعن جي اجائي (
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اِينگهه، پس منظر جي ڊگهي ۽ ٿكائيندڙ ذكر کي ڇانگي ٿو ڇڎي، هو فقط وچ کي 

فوكس ٿو كري. هن جي كهاڻي هلندي هلندي، اوچتو ئي اوچتو، كنهن وقت به ۽ 

كٿان به شروع ٿي وڃي ٿي، ۽ ان ال هو كابه ڊگهي ۽ مٿو کپائيندڙ فني رٿابندي نٿو 

كري. اها كهاڻي كٿان به شروع ٿي، كٿي به ختم ٿيو وڃي. (اكثر) نه ڇرڪ سان شروع 

ٿئي ٿي، نه ڇرڪ تي ختم ٿئي ٿي كالئيميكس کان سوا به ايتري اثرانداز ٿيندڙ 

 )12”(كهاڻي فقط علي وٽ آهي.

سنڌي كهاڻيكارن جي فن “ڊاكٹر شمس الدين عرساڻي علي بابا بابت لکي ٿو:

کي نئين تابكانين سان روشناس كرڻ ۾ علي بابا جي ذهانت جي وڏي ڀاڳيداري هجڻ 

کان انكار كري نه ٿو سگهجي. حقيقت ُاها آهي ته علي بابا پنهنجي حلقي بردار 

 )13”(كهاڻيكارن ۾ به منفرد اسٹائيل رکڻ باعث سنڌي ادب ۾ هك ممتاز مقام رکي ٿو.

علي بابا كهاڻي کي عام ۽ رواجي پيرائي ۾ بيان نه ٿو كري، بلك وٹس نئون 

اسلوب، نئون انداز فكر آهي. كهاڻين ۾ لوڪ ۽ دراوڙي نسلن جي لفظن کي كتب 

آڻيندي، اصطالحن، چوڻين جي استعمال سان گڎوگڎ انهن جي لهجي جي استعمال سان 

 كهاڻين کي سينگاري پيش كرڻ جو وٹس ڏان هو.

 ”هي رام رام رام......“ 

 كالكا توائڑي ٿيو وڃي.” كا ٿيئي ڳيو؟“

 ھو لڄيندو ٿي نيڻ جھكائي ٿو ڇڎي. ” پاپ ٿيئي ڳيو.“

 كالكا کي اعتبار نٿو اچي.” كوڙ ٿو ٻولين. تون ۽ پاپ! كيا ٻولي ھي!...“

كالكا ھن جي كلھن تي ٻانھين واري ٻانھن رکي، اونھو ساھ ڀري ٿي، ايڎو  

 اونھو، ڄڻ سڄو پوالر كين كن ٿي سندس وات ۾ ھليو ٿو وڃي. 

 ”جون كڍان؟“

۽ ھن جي ڳالھ تي كالكا ھن جو مٿو پنھنجي ”  ھا، سر سر كر، ماٿو ڦٹتو ھي“

كڇ ۾ ٿي كري ۽ جيئن سدائين ھن جي مٿي مان جون كڍندي آھي، تيئن آنڱرين 

سان سر سر كري جون ڳولڻ ٿي لڳي ۽ ھو آسيس محسوس كندي، کركڻا پيرن مان 

 )14”(الھي، سائي گاھ مٿان پير ڦھالئي ٿو ڇڎي.

 ۾ ُاهو انداز هن طرح آهي:” پِرَهه كيئن کِڑندي آهي!“ائين كهاڻي

 آواز تي پومكا زاپڑ زاپڑ ڊوڙندي ٿي اچي. ” پومكا... اوپومكا“

 ”كوئي كهڑو هي“

 ”هي، ڏرون ُهون؟... هي ڀائيڑا، زلدي مان ٻول“

“هو اتساهك ٿي رڳو ايترو چئي، پري هاڏر تي ويهي ٿو وڃي.” چا 

پومكا دکي ٿي وڃي ٿي، جلدي ”  هي ميسا، ُڀلي ڳئي... رام... رام... رام...
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جلدي ڌڳندڙ دونهين مٿان ُسكا ڇيڻا رکي، ڦوڪ ڦوكان الئي ٿي ڏئي_ ۽ هو وات 

 پٹيو، اکيون ٻوٹيون، االئي كهڑن واسامن ۾ لڑهي ويو آهي.

 ”اکان مان درد َهي، اکان مان ُسور هي... هي ڀائيڑا، دارون ِكيون نا كري هي 

هو ڳوڙها لكائڻ کا، ٻاهر گهر اڳيان پوکيل ڀاڄين ’  اکان رو داُرون كوئي نا. 

 )15”(جي ٻاري وٽ اچي ٿو بيهي

علي بابا جي كهاڻين جي خاص خوبي ان جا اصلوكا كردار، ڏند كٿائي ۽ 

َرني كوٽ جا “تصوراتي موضوع آهن. اهڑن موضوعن تي لکيل سندس كهاڻيون 

، ”هي سنگرام“، ”ساڳيو ڌڻ، ساڳي لٺ، ساڳيو ڌنار“، ”نئون سال، پراڻو كال“، ”رکوال

آزادي کانپو “شامل آهن. ڊاكٹر شمس الدين عرساڻي ”  سندر سپنا ڀيانك سپنا“

رني كوٽ جا “۾ علي بابا جي كهاڻين بابت لکي ٿو ته؛ ”  سنڌي افسانوي ادب جي اوسر

جهڑين كهاڻين ۾ ته تاريخي شعور ۽ تهذيبي احساس زوردار نموني سان اڀاريل ”  رکوال

آهي. علي بابا جي كن كهاڻين ۾ ته تاريخي تمدن جو مرهوم تصور به شامل ٿيل آهي، 

جيكو رومانوي ماورائيت جو رجحان آهي. هن جا تهذيبي كردار ماضي جي ڇڎيل 

نشانن تان زندگي جي سفر ڏانهن روانا ٿين ٿا، جا كهاڻيكار جي تصوراتي ُاڏام آهي. 

ليكن اها ساري جستجو ۽ سفر صرف عالمتي ۽ اشارتي آهي، جنهنجي پس پرده فرد جو 

 )16”(احساس ۽ پيڑا شامل آهي.

علي بابا كهاڻين ۾ كردار عام ماڻهو، غريب، هيٺين طبقي سان تعلق رکندڙ  

 مزدور، فقير، باگڑي، ڀيل، ٻاليشاهي، ميگهواڙ ۽ مهاڻا کڻي كهاڻي جوڙي ٿو.

اوچتو اسان جي گهر۾ ٻه ٻاليشاهي ٻارڙيون گھڑي اچن ٿيون، بکن کان پاهون “ 

ٿيل، ڍڍريون ٻاهر نكتل، اڌ اگهاڙيون، هڑٻاٹيون نكتل، مان گهر اندر گهڑي، کٹ جي 

 سيراندي کان روپئي جو نوٽ کڻي، هك نينگري جي هٿ ۾ وڏي واڪ نوٽ ڏيان ٿو:

 اچي پٹ، اٺ آنا تنهنجا ۽ اٺ آنا هن نينگري جا.‘

 ’هان، ورهائي کڻجو پاڻ ۾.

 ايڎو وڏو هك روپئي جو ڌڪ کائيندي به منهنجي زال ٹهك ڏئي ٿي ۽ اسكول ال

 سنڀرندڙ ڌيئرن کي سڎ ٿي كري:

ائي ڇوكريون، ڊوڙي اچو، مائي اڄ ته پڻهين کي وڌايون ڏيو،مائٹياڻيون آيون 

 ’اٿس، كتن جي ڊپ کان االهين ڏينهن کان پو آيون اٿَو.

 مان ڏاكا ٻڌي چڑهي ٿو وڃانس:

 نه، كهڑي َبك نه، آخر تون انهن ٻارڙين کي پاڻ کان گھٹ ڇو ٿي سمجهين؟ ٻڌا

ڳالهه ۾ توکان گھٹ آهن؟. كير ٿو چوي بنگال جيان هت جنگ نه لڳندي يا ٿي سگهي 

ٿو سڀاڻ آئون اوچتو ايكسيڈنٹ ٿي وڃان ۽ حالتون منهنجن ٻارڙن کي اهڑو بنائي 

 

 علي بابا جي كهاڻين جو تنقيدي جائزو 



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 159  

 ’ڇڎين، تون به ڦتان گرگلي جيان سيتل جي ماڙي هيٺان پوتي پکيڑيو ويٺي هجين؟

ها ٻيلي، توبهن آهي ا جي درگاهه ۾ سچ ڇورين جا لکڻ، لڇڻ كيڎا نه سهڻا 

آهن، اال ڇا ته سندن ساروپا آهن. ٿورڙا لڳڑ سٺا هجن، كير چوندو ٻاليشاهين جا ٻار 

 )17”(آهن!

كهاڻي جيكو ارتقائي سفر طئي كري اڄ اسان وٽ جنهن صورت ۾ آهي، ُاهو 

اسان جي انهن كهاڻيكارن جي كاوشن جو نتيجو آهي. جن پنهنجو رت ولوڙي 

كهاڻي کي عروج تي پهچايو،انهن نالن ۾ جمال ابڑو،اياز قادري،غالم رباني آگرو، ع. 

ق شيخ، حفيظ شيخ، بشير مورياڻي، سراج، آغا سليم ۽ ٻيا هئا، اهڑي دور ۾ علي بابا 

 پڻ ان فهرست ۾ پنهنجو نالو لکرايو.

جيتوڻيك هر كهاڻيكار جو پنهنجو انداِز بيان، اسلوب ۽ انداِز فكر رهيو آهي، 

پر سڀني جو مقصد ۽ موضوع ساڳيو رهيو آهي، يعني اهڑن مسئلن ۽ مونجهارن کي 

پڑهندڙ جي سامهون آڻڻ جن جو تعلق، مظلوم طبقي سان هجي، يا اهڑا موضوع جيكي 

سماج ۾ موجود خامين کي چٹو كن. علي بابا جو شمار به اهڑن ئي كهاڻيكارن ۾ ٿئي 

ٿو، جن جو قلم شروع کان آخر تائين سماجي برائين جي اپٹار كندو رهيو آهي. هن 

كهاڻين ۾ اهڑي سماج جو تصور پيش كرڻ جي كوشش كئي، جيكو انسان ذات جي 

ڀالئي ال هجي، جنهن ۾ هر ظلم، اڻ برابري ۽ پرماريت خالف آواز بلند هجي، جنهن 

۾ كنهن جو حق نه ڦٻايو وڃي ۽ نه كنهن سان ذات پات، رنگ نسل،امير ۽ غريب جي 

بنياد تي بي واجبي ٿئي. هن كهاڻين ۾ تصوراتي سماج جي تصوير چٹڻ جي ڀرپور 

 كوشش كئي آهي، جيكو ُهو حقيقت ۾ ڏسڻ جو شديد خواهش مند هو.

’ افساني جي سماجي كارج/ويهين صدي ۽ سنڌي كهاڻي‘ڊاكٹر تهمينه مفتي، 

ع وارين 1971ع ۽ 1965ع ۾ عوامي تحريكن کان پو ون يونٹ ُٹٹو. 1970“۾ لکي ٿي: 

جنگين جي نتيجي ۾ اوڀر پاكستان جو جدا ٿيڻ ڄڻ ته انهن سڀني نظرين کي كاپاري 

ڌڪ لڳو، خاص طرح هن ملك کي حاصل كرڻ ال برابري ۽ خودمختياري واري 

اصول کي اوليت ڏني وئي هئي. خانه جنگي، قتِل عام ۽ سنڌي عوام سان ٿيل ڏاڍاين ۽ 

زبان بندي ۽ معاشرتي گُهٹ ۽ ُٻوسٹ جي نتيجي ۾ جديد سنڌي كهاڻي جنم ورتو. 

انهن كهاڻين ۾ نوجوان طبقي جي ناراضگي ۽ دٻاجو اندازو بخوبي لڳائي سگهجي 

ٿو. ليکك جيئن ته پهريون اثر پنهنجي ذات تي ظاهر كري ٿو ۽ ٻيو وڏو اثر هن جي 

سماجي گروهه جي مجموعي كردار جو ٿئي ٿو، جنهن کي هو پنهنجين لکڻين ۾ آڻي 

سماج کي ننڈ مان جاڳائڻ جي كوشش كري ٿو. ان سلسلي ۾ امر جليل، نجم عباسي، 

نسيم کرل، آغا سليم، علي بابا ۽ غالم نبي مغل اهم آهن. سندن تحريرن مڈل كالس 

 )18”(جي طبقي ۾ سجاڳي ۽ شعور پيدا كيو ۽ درپيش مسئلن کي واضح طور بيان كيو.

 علي بابا جي كهاڻين جو تنقيدي جائزو 



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 160  

 ۽ دٻا علي بابا اهڑين حالتن، قتِل عام ۽ ڏاڍاين کي ڏسندي پنهنجي ناراضگي

 کي پنهنجين كهاڻين ۾ وڏي همت سان بيان كندي لکي ٿو: 

معاشري، كلچر، تهذيب تمدن جي پوري تاريخ ۾ اسين كنهن طرح به پنهنجي “

انسان هئڻ جو ثبوت نه ڏئي سگهيا آهيون، ته پو پنهنجي اصليت کي ُمنهن موڙڻ ۾ 

 ”كهڑو عيب آهي.

بنگال ديش جا ٹيهه لک ماڻهو مارائڻ کان پو به تون پاڻ کي انسان پيو سمجهين 

 )19”(كاوڙ مان ٿك اڇالئي ڊوڙي هئي هيٺ ڇولين ڏانهن_“ڇا؟ تون....

 جي فن ۾ پنهنجي وسيع اڀياس جي آڌار تي مقاميت نگاري علي بابا كهاڻي

سان گڎ نج ٻولي، نوان لفظ ۽ لهجي جي نواڻ سان جيكو اسلوب قائم كيو ان جو مثال 

 سنڌي ادب ۾ ملڻ مشكل آهي. هتي علي بابا جي كهاڻي مان مثال ڏجي ٿو:

سنڌو ڏاڍي سندرتا سان وھندو ٿو وڃي، جيكو سڀ کان وڏو مھان ۽ مھربان 

درياھ آھي. سنڌو جيكو آدجڳاد کان ندين جو بادشاھ پئي رھندو آيو آھي. اباسين، 

 سپتا سنڌو، ھپتا ھندو، درياھن جو پي! ... ... ويك؟ كالن کان.

(ماٺار سان ٹٻٹار ھك ذھن جو پڑال) ھون!..... آخر ايڎي نفرت ڇو؟ ھك 

تاريخي ڀون سان، آدجڳاد کان وھندڙ سنڌو کان. سنڌو جيكا جڳن جي الھي وڃڻ 

کان پو اڀرڻ ال اوشا جيھا سانڀاھا پئي كري، نئون سج اڀارڻ ال ماڻھو کي كجھ به 

بڻائي سگھجي ٿو، پر سنڌو کي عالقائي كيئن ٿو بڻائي سگھجي؟ جنھن جي رڳو بوبك  

  جي تماڪ ايكسپورٽ كري، ساري دنيا کان پيٹرول جي پورت كري سگھجي ٿي. 

عالقائي!.... ڇا سنڌو جي نالي تان برصغير مٿان ھندوستان نالو نه پيو؟ ڀال 

تاريخ کي به كا للكار آھي ڇا. سنڌ، ھند، انڈس، درياھ شاھ جي انھن نالن کان كھڑو 

 ماڻھو انكاري ٿي سگھي ٿو؟ 

کن ال ھن جي مک تي روئڻھار مرڪ ڦھلجي ٿي وڃي. نفرتن ڀريل، ڌكارسان 

اوتيل. ۽ ناؤ سانوڻي جي سنڌو ۾ ٻڎندي اڀڑندي ٿي وڃي، سير وٺيو، گھوٻاٹيون 

ڇو ڀال!... ايڎي ماٺار ڇو آھي؟ تون كھڑين سوچن ۾ لڑھي ويو آھين؟ ڇو  -کائيندي. 

 گھرايو اٿئي مون کي؟ كھڑي كارج ال؟......

( ........ .......... .........) 

۽ ڇوليون ڇڑواڳ ناؤ کي پنھنجي مھاڀاري وھك سان وڃن ٿيون ڇل ڇل 

ڇولينديون. پنھنجي ڳالھ جو جواب نه ملڻ كري الجونتي وري ڀڻكو ٿي كري. كجھ 

 -سختي سان:

 تپن چپ ڇو آھين؟ ڳالھائين ڇو نٿو؟ 

 آخر ڇو؟... ... ... 

 علي بابا جي كهاڻين جو تنقيدي جائزو 
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مان..... مان گوناگون سنڌو جي وھك ڏسي، بيٺل پاڻي تي سوچي رھيو 

 )20”(آھيان. سينور ھاڻي سائي سائي گدلي بيٺل پاڻي تي.

علي بابا قومي يا قوم پرست كهاڻيكارن جي صف ۾ پڻ شامل ٿئي ٿو، هو 

مقامي ۽ قومي هيروز کي كهاڻين ۾ کڻي كهاڻي سرجي ٿو. مثال هن سنڌ جي شهيد 

۾ قيد كري ڇڎيو. هن كهاڻي ’  كارونجهر جي قيدي‘روپلي كولهي جي كردار کي 

 ۾ روپلي كولهي جي بهادري کي ڏاڍي دلفريب انداز ۾ پيش كيو آهي.

ايڈٽ  ‘علي بابا جي ڳچ كهاڻين ۾ سنڌ ۽ سنڌيت جو جذبو جهلكي ٿو. كهاڻي  

كير چاهيندو ته هو پنهنجي وطن کي قومي ٻولي جي  “۾ هك هنڌ لکي ٿو: ’  ٿيل سپنا 

حق ڏيڻ بدران عالقائي ٻولي كوٺيو وڃي، اسكول ختم كيا وڃن ۽ وڏي چاالكي سان  

 )21”(ٻاهرين ملكن مان ماڻهو گهرائي اصلوكن ماڻهن کي اقليت ۾ تبديل كيو وڃي. 

علي بابا جو خيال هو ته پاكستان ۾ جيستائين قومي ٻولين جو مسئلو حل نه ٿيندو 

 تيستائين ملك جون حالتون نه سڌرنديون، جهالت ۽ بيروزگاري ختم نه ٿيندي.

  ۾ وطني ۽ قومي شعور کي اڀاريو ويو آهي ۽ علي بابا جو ڌرتي هن كهاڻي

’ ايڈٽ ٿيل سپنا‘۽ ان جي تاريخ سان محبت جو احساس پڻ شامل آهي. سندس كهاڻي 

اسان سنڌي ڄڻ مريخ جي قوم “۾ قومي ۽ ثقافتي شعور جي پختگي واضح ملي ٿي.

آهيون. جمهوريت يا سوشلزم جي كڎهن پاكستان جي كنهن صوبي ۾ پاڙون هنيون 

آهن ته اهو سنڌ آهي. پو سوشلسٹ بالڪ جي اسان سنڌين سان ايڎي وڏي غداري 

ڇو...؟ عالمي برادري كهڑي مرض جي دوا آهي...؟ گڎيل قومن جو ادارو يونائينٹيڈ 

كنگنڈم جو بيمار ڀا آهي ۽ آمريكا کي جديد بيٺكي نظام ال سنڌو ساگر جيان 

ُاونهان سمنڈ گهرجن، جن ۾ سندس طاقتور ٻيڑا َڇيك هلي سگهن_ جا اجازت سنڌ جو 

 )22”(عوام کيس كڎهن ِكين ڏيندو.

جي كردار جي واتان وڏي ” رني كوٽ جا رکوال“اهڑي طرح هو پنهنجي كهاڻي 

سنڌ ملك كنهن پانڈٿ يا پڻي راجا جو ملك “واكي سنڌ جي عظمت بيان كري ٿو:

كونهي، جنهن کي اوهين جڎهن چاهيو، ابي جو مال سمجهي ُكرٹي کائي وڃو. اسين 

پاڻ ايڎا طاقتور آهيون، جو جڎهن چاهيون، ايران کان روم ۽ كريٹ ۽ بابل تائين پنهنجا 

گهوڙا ۽ ٻيڑا ڊوڙائي ڇڎيون. پر اسين سكندر ۽ يونان جي راميسس وانگي جڳ لٹيرا 

ناهيون جو پروان كمزور ملكن مٿان ڊوڙون، سندن ٻارڙن کي گهوڙن هيٺان چلهي 

ماريون، عورتن جي كنن ۽ َنكن مان ڳهڻا لهرائي پنهنجن خزانن ۾ ڀريون. لکن جي 

تعداد ۾ غالم عورتون، ٻيڑن ۽ هوڙهن ۾ ڀري، پنهنجي ملك جي چوواٹن تي نيالم 

كريون. اسان وٽ هتي هاڙو كو به نيالم گهر كونهي. اسان ال اها جيون جي سڀ کان 

 )23”(وڏي بڇڑائي ۽ بدكاري آهي. اسين هن پرٿوي تي امن ۽ اهنسا جا رکواال آهيون.
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سياسي ۽ ”  ايڈٽ ٿيل سپنا“، ”آخري مراد“، ”پڄرندڙ پيڑائون“سندس كهاڻين ۾ 

سماجي حالتن تي لکيل كهاڻيون آهن. اهڑي طرح هن جون كيتريون ئي كهاڻيون 

اهڑيون آهن، جن جا موضوع هيٺين طبقي جي مسئلن، مونجهارن، عام ماڻهن جي 

 زندگين جي تلخ حقيقتن جي عكاسي كن ٿيون. 

علي بابا جي كيترين ئي كهاڻين ۾ انداِز بيان مونوالگ قسم جو آهي. هو 

 پنهنجين اكثر كهاڻين ۾ پنهنجي آتم كٿا بيان كندو رهي ٿو، جن ۾ احساس محرومي، 

غربت، وجود ۾ اڻ تڻ، تنهائي ۽ سماج جي رويي کي بيان كري ٿو. انهن كهاڻين ۾ 

، ’نانگا ننڈ نه كن‘، ”وڻ ويڑهي“، ”منهنجي آتم كهاڻي“، ’موڳا ماڻهو، اونداهو کنڈ‘

۽ كيئي ٻيون ’  اونداهيون ڏسائون ۽ مان‘، ’كروڌ ۽ ٻه ماڻهو‘، ’ڀِچان ته ڀيچي َم ٿئي‘

 كهاڻيون شامل آهن.

علي بابا جي بيان جو انداز عوامي آهي، هو زندگي جي تصوير جيئن جو تيئن 

پيش كري ٿو جنهن ۾ كا به ٺاهه ٺوهه ناهي، نه ئي كا نمائش آهي. عام ماڻهو جو الميو 

عام پر ڇركائيندڙ انداز ۾ بيان كري ٿو. ُاهو ئي سبب آهي جو علي بابا سنڌي ادب ۾ 

 منفرد، اصلوكي انداِزبيان جي كري الڳ مقام رکي ٿو.

علي بابا وشال نڀ وانگر وشال “ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجو علي بابا بابت لکي ٿو:

سوچن ۾ رهي ٿو. مٿس سوڪ جا مهينا به اچن ٿا، پر ككر ڀرجي پون ٿا ته خوب وسي 

 )24”(ٿو. سندس كهاڻيون انهي ريت سانوڻي جا مينهن آهن. وسي تڎهن وس.

علي بابا هك روشن خيال اديب هو. سنڌي ادب ۾ سندس مقام سڀ کان الڳ 

علي بابا سان “حيثيت رکي ٿو. هي اهو اديب هو، جنهن ال طارق عالم ابڑي لکيو هو،

ملي منهنجي لکڻ جي سگهه ٻيڻي ٿي پوندي آهي، هن سان ملي منهنجو لکڻ سان ۽ 

زندگي سان چاهه وڌي ويندو آهي، ُهو جيئڻ جون ڳالهيون كندو آهي. هو سرجڻ جون 

 )25”(ڳالهيون كندو آهي. هو سنڌ کي سونهري بنائڻ جون ڳالهيون كندو آهي.

ع 2016آگسٹ  8سنڌ کي سونهري بنائڻ جون ڳالهيون كندڙ اهو عظيم ليکك 

تي هن دنيا مان الڏاڻو كري ويو.اڄ ُهو اسان وٽ جسماني طور ته موجود ناهي پر سندس 

 فن ۽ فكر هن کي هميشه سنڌي ادب ۾ زنده رکندو.

 حاصل مقصد:

 مٿيئن ڏنل جائزي کان پو اسان هن نتيجي تي پهتاسين ته:

 علي بابا جي تخليق جو رشتو شروع کان آخر تائين سماج سان جڑيل رهيو ۽ سندس 

تخليق كيل كردار سماج جو اولڑو ۽ حقيقت آهن.هن پنهنجين لکڻين ذريعي سنڌ جي 

هيٺين طبقي جي ڀرپور نمائندگي كندي انهن جي ڏک سور، تكليفن ۽ مسئلن کي ڏاڍي 

 دل سوز انداز سان پيش كيو آهي.

 علي بابا جي كهاڻين جو تنقيدي جائزو 
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 هن سنڌي ماحول، سنڌ جي تاريخ ۽ ثقافت، بدلجندڙ رويي کي خوبصورت ٻولي

جي ذريعي پنهنجين لکڻين ۾ جا ڏني آهي. كنهن به جاندار ادب جي خوبي پڻ ُاها 

هوندي آهي ته ان ۾ ٻولي، ثقافت، ريتن رسمن مطلب ته مقاميت نگاري کي پيش كيو 

 وڃي. جيكا علي بابا جي كهاڻين ۾ جا بجا نمايان ملي ٿي. 

هن كهاڻين ۾ طبقاتي كشمكش ۽ سماجي اڻبرابريء کي ڏاڍي اثرائتي نموني 

پيش كيو آهي. علي بابا جون كهاڻيون جديد كهاڻين ۾ شمار ٿين ٿيون ڇو جو هن جي 

كهاڻين ۾ وقت ۽ حال مطابق موضوع ملن ٿا. علي بابا جي كهاڻين جي خاص خوبي ان 

 جا اصلوكا كردار، ڏند كٿائي ۽ تصوراتي موضوع آهن.

 جي فن ۾ پنهنجي وسيع اڀياس جي آڌار تي مقاميت نگاري علي بابا كهاڻي

سان گڎ نج ٻولي، نوان لفظ ۽ لهجي جي نواڻ سان گڎ نئون اسلوب قائم كيو آهي. ان 

 جو مثال سنڌي ادب ۾ ملڻ مشكل آهي. 

علي بابا جي كهاڻين جا كردار عام ماڻهو، غريب، مزدور، فقير، باگڑي،  

 ڀيل، ٻالي شاهي، ميگهواڙ ۽ مهاڻا آهن.

علي بابا كهاڻين ۾ وطني ۽ قومي شعور کي اڀاريو آهي. ان سان گڎ قومي هيروز 

 کي كهاڻين جي مکيه كردار جي روپ ۾ پيش كيو آهي.

 علي بابا جي پيش كش جو انداز عوامي آهي.
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 ڊي اسكالر-پي ايڇ

 سنڌي شعبو، وفاقي اردو يونيورسٹي

 

 ����ه زر�� �� ��ئڻ�� �� ��دارن �� ����ئ�� �ئئ�و

A PSYCHO ANALYSIS OF CHARACTERS IN 

SHORT STORIES OF SUMERA ZAREEN 
 

Abstract 
The original name of Sumera Zareen is “Sakeena Awan”, she was 

born in Shikarpur Sindh on 11th February 1944 AD. The number of 

stories, she has written is about one hundred (But in her three published 

books the number of stories is thirty six, besides she has got published 

stories in different magazines). She has written some critical essays and 

articles on Sindhi story: “Azaadi khan poe sindhi kahaani Jo Jaaizo” and 

a book “Mehran joon Chholiyoon”. She has started writing because of 

personal yearning and nurture when she was of the age of twelve years, 

Her father Muhammed Azam usually brought Sindhi magazines and 

news papers in his home. Hence she developed liking for literature in 

early age. On August 13 in 1977 at the young age of 33 years she passed 

away. Her stories published in consecutively young age, particularly in 

Monthly magazines “Naeen Zindagi”, “Takaza”, Rooh Rehan”, “Suhni”, 

“Naon Niyapo”, “Marvi” and in other magazines . Some of her stories 

were translated in different languages and others were included in higher 

classes syllabus, her first fictional collection was “Geet Ujayal Moran 

ja” (songs of thirst peacock) was included in C.S.S syllabus. This book 

was published in 1980 and has been publishing after wards. Besides 

these fictional collection “Aaun Uhaai Marvi” (I am the very same 

Marvi), 1981 and “Roshan Chanwiro” (enlighten shadow) 1989 were 

published. Sumera Zaren has multi dimensional personality. At a time 

she is realistic, Romantic, Philologist, Philosopher, Psychologist, 

Historian, enlighten and naturalist story writer and critic. I would like to 

do psycho analysis of characters of few stories written by Sumera Zareen 

and will try to prove that Sumera Zreen was well aware about the nature 

and psyche of characters she used in her stories. 
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 سان كجهه مثال ۽ وضاحتون ڏجن ٿيون. 

هر كهاڻيكار جيسيتائين پنهنجي سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جي طبعيت، مزاج، 

اٿڻي ويهڻي، خوشي، ناراضگي، پسند، ناپسند يا نفسياتي الڙن کان واقف ناهي، 

مختلف طبقن ۾ رهندڙ فردن :تيسيتائين هن جي لکڻي پنهنجا اثر نه ڇڎيندي. مثال

( ٻار،نوجوان، وڏي عمر واري مرد يا عورت ) جي نفسيات كهڑي آهي؟ ليکك، ُانهن 

لکڻي ۾ کين كيئن پيش كري ٿو؟ ُاهو اهم  جي عمر، طبعيت يا مزاج مطابق پنهنجي

هوندو آهي. نوجوان، پكي يا پوڙهي مرد يا عورت جي احساسن جي صحيح ترجماني به 

سنڌي ٻولي جي عظيم كهاڻيكار جمال ابڑي جي :تخليقكار کي ُاتم بڻائي ٿي.جيئن

كهاڻين جي كردارن جو نفسياتي جائزو لهنداسين ته؛ هن پنهنجي جڑت ۽ ُاڻت ۾ اهڑا ته 

جمال جڎهن “  :كردار تخليق كيا آهن ڄڻ هوبهو جيئرا جاڳندا انسان هجن. مثال

جھڑي شاهكار كهاڻي ”  پيراڻي“معصوم نياڻي کي ڏوكڑن تي وكامندي ڏٺو ته هن 

لکي ۽ سماج کي پنهنجو بدصورت چهرو ڏيکاريو. جاهلت واري دور جي وحشي رسمن 

جي لقب هيٺ ُكسجندي ڏسي ٿو ته؛ ”  كاري“واري ماحول ۾ نوجوان عورت کي 

كهاڻي تخليق كري ٿو. سماج ۾ عورت سان ”  سينڌ“سندس من لڇي ۽ ڦٿكي ٿو ۽ 

ٿيندڙ وڌيك زيادتين، پوڙهي مرد سان نوجوان عورت جي ٻي شادي، نياڻين جي 

ويهارڻ، كاري كاري جي رسم، عورت کان سخت ترين پورهئي كرائڻ وغيره جھڑا 

واقعا پنهنجي اکئين، وک وک تي ٿيندي ڏسي ٿو ته؛ هو ُانهن مسئلن کي موضوع 

جھڑي خوبصورت فئنٹسي لکي ٿو. جنهن ۾ سماج پاران ٿيندڙ ”  مان مرد“بڻائيندي 

ظلمن جو ڀرپور نقشو چٹيو ويو آهي. هن مرد کي ُاهو محسوس كرايو آهي ته؛ 

جيكڎهن تون عورت جي جا تي هجين ها ته كيتري نه اذيت ۽ پيڑا ڀوڳين ها. هن ڄڻ ته 

 )1عورتن تي ظلم كندڙ مردن جي منهن تي چماٽ وهائي كڍي آهي.(

 جمال ابڑو كهاڻين ۾ جنهن عالئقي جا كردار ۽ واقعا کڻي ٿو ته؛ ُاتان جي ٻولي

مان “سندس كهاڻي  :۽ لهجي کي اهڑو ئي بڻائي ٿو، جهڑي طرح اهي آهن. مثال طور

۾ اسان کي اترادي لهجو ملي ٿو.هك هاري، پروفيسر يا دانشور واري زبان نه ٿو ”  مرد

نه ئي ٻار، كنهن فالسافر يا عالم واري زبان ٿو ڳالهائي، ُهن جا كردار اهڑي  :ڳالهائي

۾ ”  پيراڻي“ٻولي ٿا ڳالهائين، جيكا ُانهن جي مزاج ۽ نفسيات مطابق آهي. كهاڻي 

جابلو عالئقي جا بروهي، جنهن نموني مونث کي مذكر ۽ مذكر کي مونث كري 

۾ مريم، عالماڻي ”  شاھ جو ڦر“ڇڎيندا آهن. ُاها ئي ساڳئي ٻولي كردار ڳالهائن ٿا. 

جھڑا ٻاراڻا ٻاتا لفظ استعمال كري ٿي يا ”  ماما پيشو“زبان استعمال نه ٿي كري پر 

كهاڻي ۾ پوڙهي سومر جي گفتگو بلكل عمر، سمجھ ۽ ماحول موجب ”  كارو پاڻي“

آهي. جمال جي كهاڻين ۾ جذباتي ٻولي پڻ استعمال ٿيل آهي، جيكا پڑهندڙن جي 
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 )2جذبن کي ڀڑكائي ٿي.(

جمال ابڑي جي مٿئين مثال ڏيڻ مان خبر پئي ٿي ته؛ جمال ابڑي جون كهاڻيون 

ُانكري سگھاريون ۽ اثر ڇڎيندڙ آهن جو جمال جا كردار كٿي به غيرحقيقي ۽ افسانوي 

نه ٿا لڳن. جھڑي به كردار کي کڻي ٿو ته؛ ُان جو هليو هوبهو ڏئي ٿو. ڊائالگ اهڑا ئي 

ڏيکاري ٿو جھڑا هو عام زندگي ۾ ڳالهائيندا آهن. ُان جو مطلب آهي ته جمال ابڑي جون 

كهاڻيون ُان كري زنده آهن جو هن جا كردار پنهنجي عالئقي ۾ اڄ به موجود آهن. 

سندن ٻولي، لهجو، مزاج، طبعيت ۽ نفسياتي الڙو كهاڻين جي كامياب هجڻ جي 

 شاهدي ڏين ٿا. اچو ته اردو ادب جي اسكالر امجد طفيل جا هي لفظ پڑهندا هلون. 

يهان ياد رکني كي بات يه هي كي جديد فكشن پر نفسيات كي اثرات دو “

حوالون سي مرتب هوئي هين _ ايك تو علم نفسيات كي براه راست مطالعي سي، 

دوسري جديد مغربي فكشن اور ادب كي مطالعي سي، ان دو ذرائع سي جو اثرات 

سامني آئي هين ، انهين تخليق كارون ني اپني مزاج كي مطابق قبول كيا هي _ تخليق 

كار جب كسي سماجي علم سي اثرات قبول كرتا هي تو يي سيدهي سادي كسي 

نظريه كو منظوم كرنا يا نثر مين بيان كرنا نهين هوتا بلكه اس نظريه مين انساني 

كردار اور انساني نفسيات كي باري مين جو آگاهي پائي جاتي هي ، اسي تخليقي انداز 

مين بيان كرنا هوتا هي، يون يي معامله هم سي باريكبيني سي مطالعي كا متقاضي 

 )3” (–هوتا هي 

هر تخليقكار انساني نفسيات کي سمجهڻ کان پو ئي پنهنجن  :ُان جو مطلب ته

تحريرن يا لکڻين کي سگھارو بڻائي سگھي ٿو. پو ُاهو شاعر ُهجي يا كو كهاڻيكار. 

نفسيات جي َابي فرائيڈ جو چوڻ آهي ته مونکي پنهنجي ال شعور جي نفسيات بابت ڄاڻ 

حاصل كرڻ ال دوستووسكي ۽ ليونارڊو ڊائونچي جي تخليقن جو سهارو وٺڻو پيو: 

 بقول فرائيڈ جي،

فرائيڈ ني ايك طرف دوستوئيفسكي اور ليو نارڊو ڊاونچي جيسي تخليق “

كارون كي تخليقات كي تفصيلي مطالعات كيي تاكي وه ان سي انساني نفس كي 

باري مين بصيرت حاصل كر سكي اورخاص طور پر الشعور كي ميكانيكيت كو 

سمجهه سكي بلك فرائيڈ كي تحريرون ني بهت سي تخليق كارون كو ابهارا كي وه 

شعوري طور پر اپني ادب مين الشعور كي كيفيات كو گرفت مين ليني كي كوشش 

 )4_” (كرين 

هك پاسي فرائيڈ جي لکڻين دنيا جي تخليقكارن کي نفسيات کان واقف كرايو. 

هنن فرائيڈ جي نفسياتي علم کان مدد وٺي پنهنجين لکڻين کي شاندار بڻايو ۽ ُاهو 

ساڳيو ئي فرائيڈ آهي، جيكو چوي ٿو ته دنيا جي عظيم ليکكن دوستووسكي ۽ 
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ليونارڊو ڊائونچي جي لکڻين مان انساني نفسيات جي باري ۾ مان سکيو آهيان_ ُان جو 

مطلب ته ليکك جيكي كردار تخليق كن ٿا، اهي ايڎا ته سگھارا بڻجي وڃن ٿا جو 

نفسيات جو باني پنهنجي ٿيوري کي سگھاري كرڻ ال ُانهن كردارن مان سکڻ لڳي 

ٿو. نه ته فرائيڈ کي دوستو وسكي ۽ ليونارڊو ڊائونچي جھڑن عظيم ليکكن جا حواال 

ڏيڻ جي ضرورت ڇو پيش ٿي. سبب ُاهو آهي ته فرائيڈ دنيا کي ُٻڌائڻ چاهي ٿو ته ُاهي 

ٻئي ليکك ُانكري مان وارا آهن، جو هنن جي كردارن وسيلي، انساني نفسيات سمجھڻ 

 ۾ مدد ملي آهي. 

 اچو ته اردو ادب جي نقاد ڊاكٹر جميل جالبي جو هي خيال به پڑهندا هلون:

جهان تك بنيادي مسائل كا تعلق هي فنون همين نفسيات كا مواد فراهم “

كرتي هين _ انسان كي باطن اور اس كي خياالت سي جذبات كي رشتي كو واضح 

كرتي هين. فن كي كسوٹي، اس كي وضاحت هي. يي وضاحت بهت پيچيده قسم 

كي هوتي هي اور مخصوص لوگ هي اس كا اندازا لگا سكتي هين ميرا يي مطلب 

نهين كي كوئي ذهين آدمي كم وپيش اس امركا صحيح فيصال نهين كرسكتا، 

كي آيا ايك فن پارا اڇا هي يا نهين؟ ايك ذهين آدمي عام طور پر يي بتا سكتا هي 

كي كوئي تندرست هي يا نهين ليكن اس كي باوجود مرض كي صحيح تشخيص 

 )5كي لييي ايك هوشيار ذهين طبيب هي كي ضرورپڑتي هي. (

مٿئين وضاحت مان مدد ملي ٿي ته؛ تخليقكارن جي تخليقن وسيلي به اسان 

نفسيات کان واقف ٿي سگھو ٿا. ُان كري جيتري گھرائي كنهن جي لکڻين ۾ هوندي ته 

اوتري بصيرت اسانکي انساني نفسيات سمجھڻ ۾ ملندي. هاڻي اسان سنڌ جي عظيم 

كهاڻيكار ثميره زرين جي كهاڻين ۾ داخل ٿي سندس كردارن جي نفسيات سمجھڻ 

جي كوشش كنداسين ته كهڑي نموني سان سندس كردارن جي نفسيات جيئري 

جاڳندڙ انسان جي نفسيات سان ملندڙ جلندڙ آهي. هن جي كردارن جي عظمت ُپٺيان 

جتي کوڙ سارا ٻيا به سبب موجود آهن ته ُاتي كردار جي درست ۽ صحيح نفسيات به کيس 

سگھاري بڻائڻ ۾ كردار ادا كري ٿي. جيئن مان اڳ ۾ به چيو هيو ته كردار جي اٿڻي 

ويهڻي مزاج، طبعيت ۽ ڊائالگ اسانکي هن جي نفسياتي الڙي کان واقف كرائن ٿا ۽ 

جڎهن اسان ُاهي كردار كهاڻين ۾ پڑهون ٿا ته كيتري دير تائين َمن ۾ رهجي وڃن ٿا 

 جو ُاهي جيئرا جاڳندا اسانجي سماج جا لڳن ٿا. 

 ۾ موجود نازي جي كردار جو نفسياتي جائزو:”وڏيري“(الف) كهاڻي  

نازي جي كردار جي جوڙجك كهاڻيكار هينئن كئي آهي، جو هو هيٺين 

جنهن جو پيشو ئي صفائي كرڻ ”  ڀنگياڻي“طبقي جي اڃان هيٺين طبقي ۾ رهندڙ معنٰي 

آهي. گھر گھر جي صفائي كري پنهنجي گھر جي ُچلھ ٻارڻ. نازي جي كردار جي 
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شكل ۽ شبيھ پوري ساري آهي يعني وصفون اهڑيون اٿس جو، كنهن جي شك جو 

سبب نه ٿي بڻجي. نازي ال خود امڑ به اهڑا ئي خيال رکندي هئي ۽ سوچيندي هئي ته هن 

کي كير قبول ( شادي جي ال ) كندو؟ آسپاس شادين جو ذكر نكرندو هو ته؛ هن کي 

نازي ياد اچي ويندي ُهئي جڎهن رحمو جو رشتو نازي ال آيو هيس ته خوش ٿي هئي 

توڙي جو رحمو به نشئي هيو پر سوچيائين ته نازي جو مڑش ته سڎبو نه! كهاڻيكار 

ُٻڌائي ٿي ته نازي جڎهن ننڍڙي ُهئي ته سندس ما اكيلو ڇڎي پيٹ خاطر گھرن ڏانهن 

صفائي كرڻ ال هلي ويندي ُهئي ته پويان نازي روئي روئي اڌ مئي ٿي ويندي ُهئي. 

جڎهن سندس ما واپس گھر ايندي ُهئي ته پنهنجي ڌي (نازي) کي مکين جي گھيري ۾ 

 مار ڏيندي هيس؛ جنهن کان پو به پيار ڏيڻ بجا روئيندي ڏسندي ُهئي ته رهندو هو

هو روئڻ بند كري ڇڎيندي ُهئي. ُان مان ُاها ڳالھ ظاهر ٿئي ٿي ته نازي ننڍپڻ کان پيار 

جي قافلي کان ڇڳل ُهئي. سندس ما گھر گھر جي صفائي کان پو ٿكجي بيزار ٿي 

گھر پهچندي ُهئي ته؛ پنهنجي بيزاري جو رد عمل نازي کي مار ڏئي ادا كندي هئي. 

جڎهن رحمو سان شادي ٿيس ته سوا كجھ ڏينهن جي باقي ساڳي مار موچڑي جو 

شكار ٿيڻ لڳي. سندس مڑس رحمو ڇڑواڳ ۽ نشئي نوجوان هيو، جيكو نه ُرڳو 

پنهنجي پگھار جا پيسا نشي پتي تي خرچ كري ڇڎيندو ُهيو پر نوجوان ڀينرن جي 

كمايل كمائي (غير اخالقي طور تي) جا پيسا به ُلٹائي ڇڎيندو هيو. پو ڀينرن جي شادي 

ٿيڻ کان پو انهن جي حصي جا پيسا پنهنجي زال نازي کان وٺڻ لڳو هو. هاڻي نازي 

سول اسپتال ۾ نوكري كري رهي هئي. جنهن جي پگھار جا پيسا سندس مڑس حوالي 

ٿي ويندا ُهيا. اڳ ۾ ما جي مار کائيندي کائيندي وڏي ٿي ُهئي ته هاڻي ما جي جا تي 

پنهنجي مڑس رحمو جي مار ملندي ُهيس. كڎهن به مڑس وٽ پنهنجي ال پيار ۽ محبت 

نه ڏٺائين. پر جي ڏٺائين ته سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي تي ڊيوٹي (صفائي ) دوران 

خميسي وٽ ڏٺائين ۽ هي ( نازي ) ُان ال سڀ كجھ ُهئي. سڄي دنيا هن جي شكل جي 

 كري کيس نه ڀائيندي هئي پر جي ڀائيندو هيو ته خميسو. ڇاكاڻ ته خميسو ته؛ نازي

 کي خوبصورتي يا بدصورتي کان به ويل هيو ان كري ُهن (خميسي) كڎهن به نازي

 جھڑو طعنو نه ڏنو. 

ليکكا كيڎي نه گھرائي واي ڳالھ كري وڃي ٿي ته؛ خميسو پاڻ خوبصورت 

ناهي، ته نازي هن ال وڏي ڳالھ آهي ۽ ُانكري ئي نازي کي مهڻو يا طعنو نه ڏئي ڄڻ ته 

پاڻ کي طعني کان بچائيندو ُهجي پر نازي ُرڳو خميسي اڳيان ئي وڏي مانائتي ُانكري 

ليکبي ُهئي جو هو چاهيندو هيس، هو خيال كندو هيس،نازي کي پنهنجي گھر ۾ ته 

 پيار ال جا كو نه مليل ُهئي پر جي كٿي هيس ته ُاها خميسي وٽ.

هاڻي جڎهن نازي، سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي تي خميسي (صاحب 

 ثميره زرين جي كهاڻين جي كردارن جو نفسياتي جائزو 



 

 [������ ����]�ئرو��ھ� 

 170  

خميسي کي اڍنگي رويي جي كري كڍي ڇڎيو هيو) کي نه ڏٺائين ته ُاداس ٿي وئي. 

جنهن جا تي اڳ ۾دل سان، سڄي بنگلي جو كم كري وٺندي هئي هاڻي ويڳاڻي، 

سست، ۽ بي دليو كم كرڻ لڳي ته، صاحب جي زال ڏسي چيس نازي طبيعت ٺيك نه 

هجئي ته ڀل تون هلي ويندي كر. مان فضلو ( خميسي جي جا تي كم كندڙ ) کان 

كرائي ڇڎينديس. ليکكا وڏي ڳالھ اِها كري وئي آهي ته؛ جنهن ماڻهو کي كٿي به 

پيار وارو ماحول ناهي ملندو، ته جي كٿي ملي ويس ته ُاتي هو دل ۽ جان سان كم كرڻ 

لڳندو. اِهو صرف انكري جو اِهو ماڻهو اندر ئي اندر ۾ انتهائي خوش هوندو آهي۽ هو 

 سوچيندو آهي ته؛ كو آهي جيكو مونکي چاهي ٿو يا كنهن وٽ منهنجو قدر آهي. 

ماڻهو کي پيار نه ٿو ملي ته هو به موٽ ۾ پيار نه آڇيندو ۽ بي دليو پيو كم 

كندو. اِن پيار جي کوٽ كري ئي ماڻهو سخت چيڑاڪ بڻجي ويندو آهي. كڎهن 

كڎهن نفسياتي مونجھارن جي حوالي ٿي ويندو آهي. پيار جي کوٽ، ماڻهو جي 

نفسياتي پاسي کي زخمي (کٹل ) كري وجھندي آهي. ليکكا نازي جي كردار ۾ اهڑي 

ئي پيار کان وانجھيل کوٽ جو اظهار كيو آهي، جنهن کي جڎهن پنهنجي گھر ۾ كٿي 

به پيار جي ڇانو نه ٿي ملي ته، اهڑي ڇانو خميسي جھڑي معمولي ماڻهو ۾ محسوس 

كري ٿي. ته ُاتي دل ۽ جان سان كم كرڻ لڳي ٿي پر جڎهن خميسي کي نه ٿي ڏسي ته 

كومائجي وڃي ٿي. دنيا کان بيزار ٿي وڃي ٿي، اهڑي كردار تخليق كرڻ ُپٺيان ليکكا 

جي نفسيات ۾ مهارت رکڻ کان انكار نه ٿو كري سگھجي. پيار جي کوٽ رومانوي 

 جو كردار خميسي سان ملڻ کان پو مزاج جي گھٹجڻ جو كارڻ به بڻجي ٿي. نازي

رومانوي بڻجي وڃي ٿو ۽ نازي جي لكل رومانوي پاسي جو اڀرڻ، پيار هجڻ كري 

آهي. اِن مان مطلب اِهو ٿو نكري جو سماج ۾ رومانوي الڙن جي گھٹجڻ جو هك سبب 

ماڻهن کان پيار کسڻ به آهي. رومانوي هجڻ معنٰي پاڻ سان پيار كرڻ، زندگي سان پيار 

كرڻ، رشتن سان پيار كرڻ، سماج سان پيار كرڻ ۽ دنيا سان پيار كرڻ برابر آهي. ُان 

 جو مطلب ته سماج ۾ جيكي به نظر انداز كيل پرت/طبقا آهن، جي ُاهي پنهنجي

زندگي ۾ كٿي به رومانوي اثرن کان پري آهن ته ُانهن ۾ هك سبب سندن زندگي ۾ 

 پيار جو گھٹجڻ به آهي. 

 :نازي جي كردار جو حيران كندڙ پهلو

جي هن “نازي، خميسي کي پنهنجي نور جو قسم کڻي يقين ڏياريو هيو ته؛ 

!ته مئي ُپڄاڻان به شكل نه ڏسجان ،6” (اسپتال ۾ نوكري نه وٺي ڏيان ( 

جوش ۾ اچي هن خميسي کي ٻول ته ڏنو هو، پر هينئر هو كري ته ڇا كري. ٻه 

هفتا لنگهي ويا، پر كو کڑ تيل نه نكتو. هك ڏينهن هو كم ختم كري گھر پئي وئي 

ته رستي ۾ خميسو ملي ويس، کيس مايوسي مان ڏک ڏوراپا ڏنائين ۽ چيائين: تون 
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مونکي اجايا دالسا ٿي ڏين، هاڻي آ هي شهر ڇڎي هليو ويندس، مَن كٿي نصيب لڳي 

وڃي. خميسو پو كاوڙ ۾ گھڻو ئي ڳالهائيندو رهيو ۽ نازي گم سم کيس ڏسندي 

رهي. جڎهن خميسو ُاٿي هليو ويو ته هن کيس روكيو به كو نه. گھر وڃي، هو پنهنجي 

ڇنل کٹ تي ليٹي پئي. منجھند جو رحمو گھر آيو ته چلهه ۾ باھ نه ڏسي ۽ نازي کي بالم 

جيان کٹ تي ستل ڏسي جوش ۾ ڀرجي ويو. کڻندي ئي كاٺي، کيس مارڻ شروع 

كيائين. ڏاڍي ڀڃ كڍيائينس. كٹي كٹي ٿكجي پيو. تڎهن اطمينان سان ويهي ٻيڑي 

پيئڻ لڳو. خالِف معمول هن دفعي مار کائيندي؛ نازي هٿ به آڏو كو نه ڏنو، نه كي 

واتان ٻڑڪ ئي ٻوليائين. ٿوري دير کان پو خاموشي سان ُاٿي ماني تيار كرڻ لڳي . 

پائوڊر ”ڊي_ڊي_ٹِي“جڎهن رحمو کائي ڍ كري ٻاهر هليو ويو، تڎهن کن پل سوچي، 

 جي چپٹي ڀري پاڻي ۾ مالئي پي ويئي. 

 نازي جي زهر پيئڻ واري سبب جو نفسياتي جائزو:

نازي زهر ڇو پيتو؟ جڎهن ته مار موچڑو ُهن ال نئين ڳالھ ته كو نه هو. ُان کي 

سمجھڻ ال كهاڻي جي كردارن سان گڎ نازي جي زهر پيئڻ کان اڳ وارين حالتن کي 

 سمجھڻو پوندو. مثال طور: 

 : نازي جي سول اسپتال جي صاحب جي بنگلي جي صفائي دوران ُاتي موجود الف 

خميسي سان سندس تعلق کي سمجھڻو پوندو. نازي ال گھر ۾ پيار نالي جڳھ كو نه 

هئي، سندس مڑس سنگدل ۽ پيار کان خالي ُبت مثل هو. پيار بجا مار ۽ موچڑو ڄڻ ته 

تعلق جو سبب هيو. انكري نازي مڑس جو مار موچڑو وساري يا نظر انداز كري، 

خميسي جي ملندڙ پيار ۾ پناھ وٺڻ لڳي هئي. خميسو، نازي جي ننڍڙين ننڍڙين شين 

جو خيال كرڻ لڳو هيو. جنهن كري نازي پنهنجي گھر ۾ ته معمولي هئي پر خميسي 

وٽ پهچڻ کانپو غير معمولي يا ُاتم بڻجي ويندي هئي. جنهن كري خميسي جي ذات 

سان جذباتي رشتو ُجڑي ويو هيس. جڎهن خميسي کي اڍنگي رويي كري ( جيكو 

كهاڻي ۾ ڏيکاريل ناهي) بنگلي تان صاحب كڍيس ٿو ته نازي ڄڻ ته پنهنجو ساھ 

گھٹجندي محسوس كري ٿي. هن کان ڄڻ ته كائنات موكالئي وڃي ٿي، ڇاكاڻ ته ُهن 

 تي ڊيوٹي كندڙ فضلو کي كٿي به ُسكون نه پئي مليو. مجبور ٿي خميسي جي جا

سان خميسي جھڑو ناتو ڳنڈڻ ٿي چاهي پر پهرين ئي موٽ ۾ فضلو جو رِد عمل ڏسي، 

 جي جسم جو انگ انگ سڑي ٿو وڃي. پڑهندڙ سمجھي ٿو وڃي ته جنهن جا نازي

( خميسي وٽ) تي نازي پاڻ کي شهزادي جيان ڀائيندي هئي ُاتي (فضلو وٽ ) هاڻي هن 

 جي اهڑي حالت هئي جيئن فقير کي ڇڑٻ ڏئي خالي هٿين موٹائجي.

نازي کي جڎهن فضلو وٹان زهر ڀريا جمال پلئه پيا ته اهڑين ايذائيندڙ گھڑين : ب

ته؛ نازي تو آسرو ڏنو هيو ته  ۾ خميسي جي اوچتو مالقات جو ٿيڻ ۽ طعنا ۽ مهڻا ڏيڻ
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ساڳئي بنگلي تي نوكري تي رکرائينِدين پر ٻه هفتا گذري ويا آهن، هاڻي مان كنهن 

ٻئي شهر وڃي قسمت آزمائيندس. خميسي جي طعنن ۽ مهڻن شكست هاڻو كري ڇڎيو 

هيس، نه ُرڳو شكست يا هار محسوس كئي هيائين پر پنهنجي پيار جو به جنازو کڄندي 

محسوس كيو هيائين. نازي سمجھي ڇڎيو هيو ته؛ دنيا ۾ هك جا ئي اهڑي هئي جتي 

پيار ملندو هيو، ُاها به نه رهي هئي. فضلو (خميسي جي جا تي نوكري كندڙ ) وٹان به 

خميسي جھڑي پيار ملڻ جي آس نه ڏسي اداس پنهنجي گھر ۾ ويٺي ُهئي. ڇاكاڻ ته 

سندس مڑس رحمو اچي مار ڏنس. جو ُهن ال ماني تيار نه كئي هئائين. پر هن ڀيري 

نازي مار کائڻ مهل كا به مزاحمت نه ٿي كري، جيكا اڳ ۾ كندي هئي. نازي جي اِن 

كيفيت مان محسوس ايئن ٿو ٿئي ته نازي اندر ۾ ڀڃ ڊاھ جوشكار هئي. هو اندران ئي 

اندران ٹٹي چكي هئي. هن کي كٿي به پنهنجي کٹڻ جي ُاميد جو كرڻو ڏسڻ ۾ نه پئي 

آيو، انكري پنهنجي مڑس جي مار اڳيان مزاحمت نه كرڻ وارو نفسياتي پاسو ُٻڌائي ٿو 

ته نازي هٿيار ڦٹا كري ڇڎيا هيا. ُهن پاڻ زنده هجڻ تان هٿ کڻي ڇڎيو هيو. ُان جو 

ننڍڙو ثبوت اِهو آهي ته ماڻهو کي كنهن به جا تي ُاميد ڏسڻ ۾ ايندي آهي ته هو 

مزاحمت تان هٿ ناهي کڻندو. سادن لفظن ۾ هينئن بيان كريون ته پنهنجي ال كٿي به 

پيار موجود ڏسي ماڻهو ويڑھ تان هٿ ناهي کڻندو. ُاهو پيار ئي ته هوندو آهي، جيكو 

ويڑھ يا مزاحمت كرڻ جي ال سگھ پيدا كرائيندو آهي. نازي وٽ اڳ ۾ مزاحمت 

انكري هئي جو ُهن کي كير چاهڻ وارو هيو، جڎهن نازي سان رومانس كرڻ وارو نه 

رهيو ته ُهن جو زندگي سان به ڄڻ ته رومانس وارو رشتو نه رهيو. ُان جو مطلب ته رومانس 

يا چاهڻ وارو نه رهي ته ماڻهو بي مزي ۽ بي رنگ بڻجي ويندو آهي. انكري پو هو 

هكدم ٻئي هنڌ اهڑو رومانس ڳولڻ لڳندو آهي، جيئن نازي فضلو وٽ ڏسڻ جي 

كوشش كئي پر جڎهن نه ڏٺائين ته مايوس ٿي وئي ُهئي مورڳو ُهن جو زندگي تان ئي 

 ۾ پنهنجي حصي جو پيار نه ڏسي احتجاجن اهڑي اروح کڄي ويو هيو. انكري زندگي

 زندگي تان ئي هٿ کڻڻ جو اعالن كندي پاڻ کي خودكشي حوالي كري ٿي. 

 خودكشي کان پو جلد ئي خبر پئجي وين ۽ وقت سر عالج كيو ويو ته نازي بچي  

وئي. (كهاڻي ۾ اهو ناهي ُٻڌايل ته نازي کي هكدم كنهن اسپتال پهچايو) جڎهن  

منهنجو تو سان سر لڳي، ايڎي كاوڙ كبي آهي ڇا! جي  “خميسي کي خبر پئي ته چيائين: 

  )7”(مري ويندين ته به تنهنجو مجاور ٿي گذاريندس، پر ٻئي ڏانهن اک کڻي نه نهاريندس. 

خميسي سمجھيو ته نازي منهنجي كري زهر پيتو، انكري ُهن شهر کان ٻاهر 

 اسپتال ۾ مشهور ٿي ويو هيو ته نازي وڃڻ جو پروگرام ملتوي كري ڇڎيو. سڄي

مڑس جي جهڳڑي کان تنگ ٿي زهر کاڌو هو. ان جو مطلب ته رحمو (نازي جو مڑس) 

 هاڻ وڙهڻ کان اڳ سوچيندو يا مرڳو مارڻ تان ئي هٿ کڻي وڃي. هوڏانهن نازي
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پنهنجي اهميت جو ڏٺي ته هن کي وري ٻيهر زندگي سان پيار ٿيڻ لڳو هو ۽ فيصلو 

كري ڇڎيائين ته وري كڎهن به مرڻ ال نه سوچيندي. نازي چاق ٿي جڎهن بنگلي تي 

وئي ُهئي ته ُاتي فضلو ٻانهن کان پكڑيندي پڇيو هيس ته؛ نازي، تو زهر ڇو کاڌو 

 ) 8” (هيو؟

ته نازي جي رڳ رڳ ۾ خوشي جي لهر ڊوڙي وئي هئي، هن جون ننڍيون اکيون 

چمكڻ لڳيون هيون. ُان جو سبب ته نازي کي اندازو ٿي ويو هيو ته ان قابل آهيان جو 

فضلو ُپڇا كري رهيو آهي معنٰي پنهنجي هجڻ جي اهميت جي خبر پئجي وئي هيس، 

 انكري هن کي ٻيهر پاڻ سان پيار ٿي رهيو هيو.

 :نتيجا

ثميره زرين جيكا شهري مڈل كالس گھراڻن جي عكاسي كندڙ ليکكا طور 

ُسڃاتي وڃي ٿي پر هن كهاڻي وسيلي اسان کي حيران كري وجھي ٿي. هيٺئين طبقي 

۾ زندگي ُگذاريندڙ اهڑن كردارن جي زندگي تي كهاڻي لکي ٿي، جيكي اسان جھڑن 

 طبقاتي سماجن ۾ انتهائي غير اهم بڻيل هوندا آهن. گھر گھر جي صفائي كندڙ ڀنگياڻي 

 جھڑي معمولي كردار تي كهاڻي لکي كردار کي غير معمولي بڻائي ڇڎي ٿي.

هك ڀنگياڻي مركزي كردار ۾کڻي هن ثابت كيو ته ليکكا جي نظر ُرڳو شهر 

 جي مڈل كالسي خاندانن تي ناهي پر هيٺئين طبقي ۾ ساھ کڻندڙ فردن تي به اٿس. 

ليکكا كمال جي حد تائين نفسيات کان واقف آهي. صفائي كندڙ عورت 

كردار جتي غير اهم آهي ته ُاتي ايئن رِد عمل ڏيکاري ٿي پر جتي چاهيو وڃيس ٿو ته ُاتي 

كيئن نه زندگي سان پيار ٿي وڃيس ٿو. ثميره اهڑين كيفيتن جي گھرائي سان 

 عكاسي كندڙ ليکكا آهي.

ثميره زرين كهاڻي وسيلي اندر جي كيفيتن جي نه ُرڳو حقيقي ترجمان آهي پر 

جيئرن جاڳندڙ كردارن جي نفسياتي ڊاكٹر پڻ آهي. كردارن جي رهڻي كهڻي، اٿڻي 

ويهڻي ۽ سندن سوچڻ جو انداز ُٻڌائي ٿو ته؛ كردار كهاڻي ۾ نه پر ڄڻ ته حقيقي 

 زندگي ۾ ڳالهائيندا هجن. 

كهاڻي ۾ داخل ٿيون ٿا، جنهن ۾ شامل صدرالدين شيخ جي ” دل ۾ درد هزار“ٻ:

 كردار جو نفسياتي جائزو:

ليکكا، اهڑي ماڻهو جي اندر جي واقفيت كرائي ٿي. جيكو رواجي طور ان 

ڳالهه کان گهڻو چڑيل آهي ته كو ظاهري طور ڇو ٿو كنهن جي نياڻي تي موهت ٿئي؟ 

هو پنهنجي نياڻي پرڻائي ڏيڻ ال تيار هو پر ان ال بلكل تيار نه هو ته؛ كو چوندو وتي 

 ته؛ مونکي صدرالدين شيخ جي نياڻي پسند اچي وئي آهي، انكري اها وٺرائي ڏيو.

سماج اندر مختلف نفسياتي سوچ رکندڙ ماڻهو موجود هوندا آهن. هر ماڻهو جي 
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نفسيات سندس طبيعت ۽ مزاج جي عكاس هوندي آهي، ماڻهو جنهن طبقي ۾ رهندو 

 آهي ان جا ٿورا كي گهڻا اثر کڻي هلندو آهي.

ليکكا، صدرالدين جي كردار جي جيكا جڑت كئي آهي، اها كٿي به غير 

 افسانوي نٿي لڳي ان كردار جون پاڙون سماج اندر موجود آهن.

اهڑي قسم جا كردار روايتي غيرت واري تصور کي کڻي جيئندا آهن، جنهن ۾  

جيكڎهن كو كنهن کي ظاهري طور تي پسند كرڻ جو اظهار كري شادي كرڻ چاهيندو  

 آهي ته ان اظهار کي به غير اخالقي يا غيرت جي خالف ڄڻ ته گار تصور كندا آهن. 

غياث الدين جون لکين ميڑون آيس، پر هنجي “جيئن كهاڻي ۾ موجود آهي ته 

پيشاني تي هٿئون لکين كاوڙ جا ور وڌندا ويا ، غياث جي ايڎي كڍ کان تنگ ٿي، هن 

 )9” (نار ۾ ڌي هك جهور ٻڍي کي پرڻائي ڏني.

ماڻهو کان محبت کسيو ته اڌ جي كردار جو نفسياتي جائزو: ” ٿوهر“(ڀ) كهاڻي 

هوندو، جيئرو ته هوندو پر مئلن جي مثل، پر محبت واري عورت جي کسجي وڃڻ کان 

پو، ماڻهو جي جيئڻ جو كارڻ رهيو ئي نه. اهڑو ئي كجهه هن كهاڻي جي مركزي 

سان ٿيو شمان کي پسند كندو هو، هو به کيس چاهيندي هئي، پر خيران ”فضلو“كردار 

 جي چال جي كري شمان جي خيران جي ڀا سان شادي ٿي وڃي ٿي.

خيران جي چال جو سبب هو فضلو کي حاصل كرڻ پر فضلو ته شادي رات 

خيران کي وقت نه ڏئي نا پسنديدگي جو اظهار كري ڇڎيو هو، جنهنكري خيران به ان 

رات پاڻ سان وچن كيو هو ته فضلو کي كنهن به طرح سان سكون ناهي ڏيڻو؛ پو ٿيو 

به ايئن. خوشحال گهراڻو جنهن ۾ فضلو جي امڑ ۽ بابا سميت شهزادي ڌي هين شهزادي 

ته سکي ستابي جج مڑس سان خوش هئي پر جڎهن به فضلو يعنٰي والدين جي گهر ايندي 

هئي ته خيران هن ال اڪ تپائيندي هئي. اباڻو گهر شهزادي ال مقتل گاهه مثل بڻجي ويو 

هو ، انكري مجبور ٿي شهزادي ( فضلو جي ڀيڻ) پنهنجي اباڻي گهر اچڻ ڇڎي ڏنو. 

باقي فضلو جا كراڙا والدين هيا جن جي خدمت ال نوكر چاكر مقرر ٿيل هئا. پر انهن 

کي به وقت تي پگهار نه ڏيڻ كري ، خيران انهن کي به كڍرائي ڇڎيو، فضلو جا والدين 

جيكي خوشحال زندگي جا هيراڪ بڻيل هيا، خيران جي دشمني كري هو به کاڌي جا 

 محتاج بڻجي ويا.

فضلو جي اوالد غير مهذب بڻجي وئي پاڙي مان روز كنهن نه كنهن هٿان 

شكايت ملندي هيس ته پنهنجن ٻارن کي سنڀال! اهو سڀكجهه خيران جي تربيت جي اثر 

كري هيو، اهو سڀ كجهه ڏسندي بار بار فضلو ۽ خيران جي وچ ۾ ٺاهه كندي به جڎهن 

 خيران کي تبديل ٿيل نه ڏٺو ته ُهن فراريت جو رستو اختيار كيو. اها فراريت هئي فضلو

جي ناچڻين ۾ دلچسپي. ناچڻين ۾ دلچسپي انكري ورتائين جو پنهنجو رومانوي حصو 
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خالي ۽ ٻسو محسوس كيو هيائين. انكري ان خالي حصي جو پورا كرڻ ال فضلو 

ناچڻين ۾ دلچسپي وٺڻ لڳو هو. كهاڻي جي آخر ۾ ليکكا ٻڌائي ٿي ته؛ فضلو جڎهن 

ناچڻي ارشاد بيگم کي ڏٺو ته؛ هن جي حسن جون جهلكيون پنهنجي محبوبا شمان 

جهڑيون محسوس كيون هيائين ته هرکجي ويو هو. شمان جيكا پهرين ويم ۾ الڏاڻو 

كري چكي هئي، جنهن جو گها فضلو زندگي ڀر ڀري نه سگهيو هو. ته ان زخم کي 

ڀرڻ ال ۽ خيران کان جان ڇڎائڻ ال هميشه ال ارشاد بيگم سان هليو ويو هو ته وري موٹي 

پنهنجي گهر نه آيو. اها فراريت فضلو جي كردار ۾ موجود هئي. فراريت جي سببن کي 

 ليکكا بهتر نموني سان بيان كري آئي آهي. ماڻهو ٹٹي ڇو ٿو؟ فرار ڇو ٿو ٿئي؟ هي

كهاڻي اهڑن كردارن جي عكاسي كري ٿي. فضلو جو كردار رومانوي هيو پر خيران 

جي كري هن جو رومانوي پاسو اڻپورو ئي رهجي وڃي ٿو. ناچڻي ارشاد بيگم سان 

هليي وڃڻ کان پو سندس رومانوي حصو ڀرجڻ لڳي ٿو. اهڑي قسم جا كردار سماج ۾ 

 موجود آهن انكري كهاڻيكار حقيقت نگار هجڻ جو ثبوت ڏنو آهي. 

 :خيران جي كردار جو نفسياتي جائزو

كهاڻكار جتي باهمت، مظلوم، بهادر ۽ آئيڈيل عورت تخليق كئي آهي ته؛  -1

اتي خيران جي كردار ۾ ساڙيلي، رشتن کي ختم كندڙ عورت به تخليق كئي آهي. 

 خيران جو كردار به اوپرو نه آهي. اهڑا كردار به سماج ۾ موجود آهن، جيكي پنهنجي

خواهش يا خواب جي تكميل نه ڏسي ٻين کان به اهڑي ئي خواب پوري ٿيڻ جو حق کسي 

وٺندا آهن. كهاڻيكار خيران جو كردار تخليق كري سماجي حقيقت نگار هجڻ جو 

ثبوت ڏنو آهي. ڇاكاڻ ته انهن كردارن جي جڑڻ پٺيان جيكي به محرڪ ڏنا آهن، اهي 

 سماج جا ئي پيدا كيل آهن، جيكي كنهن به طرح سان غير حقيقي نه ٿا لڳن. 

خيران ته ڄڻ جنڑي جي پيدائش هئي جو بس “ليکكا كهاڻي ۾ چئي ٿي:  -2

 )10”(ويندي هئي وچڑندي كنهن جي وٺ ۾ نه ايندي.

كهاڻيكار کي كنهن به كردار خالف ڌر نه ٿيڻ گهرجي. ڇاكاڻ ته خيران جو 

كردار اهڑو ڇو ٿيو آهي ان جو به سماجي پسمنظر آهي. هاڻي جڎهن جيئرو جاڳندو 

خيران ڄڻ “پسمنظر موجود آهي، پو ڀلي ان سان سهمت ٿجي يا نه، پر ائين چئي ڇڎڻ ته: 

اهڑا لفظ جيئري ماڻهو ال ٺهن نه ٿا. ماڻهو كيڎو به ”  كنهن جنڑي جي پيدائش آهي.

خراب ڇو نه هجي پر هوندو ته انسان ئي آهي .ان كري سندس گڻ يا اوگڻ انساني سماج 

جي پيداوار هوندا آهن. معنٰي سندس گڻ يا اوگڻ پيدا كرڻ ۾ سندس ماحول جو ئي هٿ 

 ” هوندو آهي.

 كهاڻي جي كردار خدا بخش جو نفسياتي جائزو:  ” غيرت“(ت) 

خدا بخش جي سخت مزاج كردار جو ئي اهو نتيجو هيو، جو هو كنهن به مٹ  -1
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مائٹ مرد کي گهر ۾ اچڻ نه ڏيندو هو. كنهن به مرد جي گهر ۾ اچڻ کي بيشرمي 

سمجهندو هيو. پاڻ جڎهن به گهر ۾ ايندو هو ته قبرستان جهڑي ماٺ ڇانئجي ويندي 

هئي، كنهن کي به جرئت نه ٿيندي هئي ته هن جي سامهون ڳالهائي. پر جڎهن نه هوندو ته 

سندس اوطاق تي كو ملڻ ايندو هو ته؛ گهر مان عورتون در جي ِسير يا سوراخ مان ڏسڻ 

ال هك ٻئي مٿان پيون كرنديون هيون ۽ انهن غير مردن کي هك ٻئي سان منسوب 

كندي کين ذرو به هٻك يا شرم محسوس كين ٿيندو هو. اهو سڀ انكري هو جو هنن 

(عورتن ) جي جمالياتي حس جا دروازا جو بند كيا ويا هئا . مجبور ٿي هنن اهڑو رستو 

ورتو هو . ليکكا ان عمل رستي ٻڌائي ٿي ته؛ توهان پنهنجين عورتن جي درست تربيت نه 

 كندُؤ ته هو بي ترتيب يا بداخالق بڻجي وينديون. 

كهاڻي ۾ ليکكا طرفان پهريون دفعو سيد خاندان تي طنز ۽ تنقيد كئي  -2

وئي آهي ته؛ هو پنهنجي زندگي ته عياشين ۽ تفريحن ۾ گذارين ٿا پر پنهنجين نياڻين جي 

بنيادي ضرورتن کي پوري كرڻ کي بي غيرتي ۽ بي حيائي تصور كن ٿا. ان تنقيد 

وسيلي سيد خاندان جي عورتن سان ٿيندڙ نا انصافين جو پتو پوي ٿو. جو پنهنجي 

ڀائٹي جي بيماري ۾ مري وڃڻ تي سوچي ٿو ته؛ جي منهنجي ڀائٹي مري وئي ته خير آ 

جي شادي نه كيائين ته ڇا ٿي پيو پر كنهن کي پنهنجي نياڻي پرڻائي ڏنائين ته ان ۾ هو 

پنهنجي تذليل سمجهندو هو. كردار جو نفسياتي جائزو وٺجي ته هي پاڻ کي نوجوان 

نياڻي كري عيبدار ۽ گنهگار سمجهي ٿو. نياڻي هن تي ڄڻ ته بار يا ٻوجهه هجي هي هر 

 طرح سان کيس غير اهم سمجهي ٿو.

كهاڻيكار ٻڌائي ٿي ته؛ ماڻهو آسودو آهي يا زميندار آهي. ته ٻئي کي ناهي  -3

ڀائيندو جيئن كهاڻي جو مركزي كردار خدا بخش آهي. هو سيد خاندان جو آهي، پر 

پنهنجي نياڻي جي پرڻجڻ کي پنهنجي ال گهٹتائي سمجهندو هو پر جڎهن خدا بخش 

جي زمين سندس ڀا عياشين ۾ وڃائي ڇڎي ۽ هن جي حالت مسكينن جهڑي ٿي وئي. 

جنهن جو نتيجو اهو نكتو جو ان سيد بزرگ کي نياڻي پرڻائي ڏئي ٿو، جنهن جي 

نوجوان پٹ کي هك سال اڳ پنهنجي نياڻي جي رشتي ڏيڻ کان انكار كيو هئائين. 

هاڻي انكري ڏنائين جو طبقاتي حالت اها نه رهي هئس. ليکكا طبقاتي سوال کي به 

ڏاڍي هنرمندي سان ڇهي وئي آهي ته؛ ماڻهو جڎهن اختيار (طاقت) ۾ هوندو آهي ته؛ 

 انكار كندو آهي پر جڎهن بي اختيار بڻجي ويندو آهي ته؛ انكار ناهي كري سگهندو.

(خدابخش جي ”  باشي“كهاڻي جي آخر ۾ كهاڻي جي ئي مركزي كردار  -4

نياڻي ) جي شادي سندس مرضي جي خالف هك كراڙي سان ٿئي ٿي ته؛ جڎهن شادي 

كري مڑس جي گهر اچي ٿي ته؛ مڑس جو اهو نوجوان پٹ رسم موجب پيرن تي هٿ 

رکي کيس منهن ڏيکارڻ جي خرچي ڏيڻ آيو. تڎهن هن سندس پيرن تي هٿ رکيا ته 
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باشي جي سڄي جسم ۾ ڄڻ بجلي جو كرنٹ اچي ويو. هن جي دل تيزي سان ڌڙكڻ 

لڳي ۽ اوچتو كنهن نامعلوم جذبي سبب هن جي اکين مان جهر جهر ڳوڙها وهڻ لڳا. 

صبا خبردار(مڑس جو نوجوان پٹ ) هو سندس ڳوڙهن جو تاب نه جهلي منهن ڦيري هليو 

ويو ۽ شاهه صاحب (باشي جو مڑس) ٻڍڙي ماسي ڏسي چوڻ لڳي ته؛ هن کي اباڻو گهر 

) ليکكا باشي جي ٻرندڙ احساسن ڏانهن ڌيان ڇكائي ٿي ته؛ هن جي 11ياد آيو آهي. (

حاصالت شاهه صاحب (پوڙهو شخص) نه پر سندس نوجوان پٹ هو، جنهن کي حاصل نه 

 كري سندس اکين روئي ڏنو. 

مسرتن جا سڀ ساٿي جڎهن ساٿ ڇڎي ويندا آهن ۽ كو سهارو باقي نه رهندو  -5

 ) 12تڎهن مصيبت ۾ هونئن به خدا ياد ايندو آهي (

ليکكا جي مٿئين جملي مان كردار جي اكيالئي واري نفسياتي كيفيت جي 

عكاسي ٿئي ٿي . اها عكاسي توڙي جو رڳو كهاڻي جي مركزي كردار خدابخش 

جي آهي پر اها كنهن به طرح سماج کان ٻاهر جي نه ٿي لڳي. اڄ به كيترائي كردار 

مختلف سببن كري جڎهن ويڳاڻا ، اكيال يا اداس ٿيڻ لڳندا آهن ته؛ ان ئي در( مسجد ، 

 مندر، چرچ) جو ئي پاسو وٺندا آهن

ثميره زرين پنهنجين كهاڻين جي جن به كردارن کي شامل كيو آهي، انهن جي   

نفسيات کان تمام گهڻي واقف هئي. ان كردارن وسيلي هن نفسياتي مسئلن جي نشاندهي  

تمام گهڻي مهارت سان كري پڑهندڙن تائين اهو پيغام پهچايو آهي ته؛ ُهو انهن بيمارين  

 مان نكري هكٻئي ال پيار پاٻوهه ۽ آسانيون پيدا كري ُسکي زندگي گذارن .  
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IMPORTANCE OF WORK ON SINDHI LANGUAGE  

& LINGUISTICS BY PROF. ALI NAWAZ JATOI 
 

Abstract 
Sindhi is one of the oldest language in the world. Its rooted in Indus 

valley civilization. Stamps found from Mohan jo Daro tells that there 

was spoken a language, which was Sindh's own. After being compiled 

new script during British age, new era of research started about language. 

Doctor Trump , H.T Sorley, Garrison and other researched about Sindhi 

language and poetry of Shah Latif. Professor Ali Nawaz Jatoi was also a 

linguistic expert and was first M.A in Sindhi.  

Professor Ali Nawaz born in a village near new Jatoi talka Moro 

district Naushehro Feroz. He got education from his village, passed 

matriculation from historical institute Madarsah High school Naushehro 

Feroz. Ali Nawaz Jatoi got B.A from D J science college Karachi. 

The renowned scholar Dr. Allama Umar bin Muhammad Dawood-

Poto conditionally appointed him as lecturer in Government college, if 

he made masters in Sindhi. He was positioned as assistant professor in 

Sindh university`s Sindhi Department in 1953, and promoted as 

chairman of the department in 1958. He left for Ph.D. degree in 

linguistics from London in September 1963, but could not completed due 

to his mother was fell ill, but he learnt a lot from the experts during the 

short visit. 

 Professor Ali Nawaz Jatoi produced great books like “Ilum ul 

Insan, Sindhi Zaban, Veeron Wehkra, Grohri jo Sindhi Kalam and Menai 

Mustfai”. I highlight here the importance of his work. 

سنڌي ٻولي دنيا جي شاهكار ٻولين مان هك آهي، جنهن جون پاڙون سنڌ جي 

سنڌ جي  ؛قديم تهذيب ۾ کتل آهن. موهن جي دڙي مان مليل مهرن مان به ثابت آهي ته
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قديم زماني کان پنهنجي ٻولي رهي آهي. انگريزن جي دور ۾ سنڌي صورت خطي جي 

معيار مقرر ٿيڻ کان پو تحقيق ال به نوان در کلي پيا. انگريزن مان ڊاكٹر ارنيسٹ 

ٹرمپ، گريئرسن ۽ ٻين محققن جديد لسانيات ۽ گرامر بابت قلم کنيو. ان کان پو به 

ٻولي تاريخ ۽ فلسفي ۾ كيترا ئي محقق پنهنجي کوجنا، محنت ۽ جفاكشي ذريعي 

سنڌي ساهت جا لكل املهه خزانا كڍي كتابن جي صورت ۾ محفوظ كري علم، ادب 

۾ چاهه رکندڙن ال پيش كري چكا آهن. كاكي ڀيرو مل، مرزا قليچ بيگ، ڊاكٹر 

گربخشاڻي، عالمه آ آ قاضي، عالمه عمر بن محمد دائود پوٹي، ڄيٺ مل پرسرام، 

موالنا دين محمد وفائي، عالمه غالم مصطفٰي قاسمي، پير حسام الدين شاهه راشدي، 

ڊاكٹر نبي بخش بلوچ ۽ ٻين علم، ادب، لطيفيات ۽ لسانيات جي شعبن ۾ اهڑا واهڑ 

وهايا آهن، جن جي وهكري مان اڄ ڏينهن تائين ُسرت ۽ ساڃاهه جا چاهيندڙ پنهنجي اڃ 

اجهائي رهيا آهن. اهڑن عالمن ۾ پروفيسر علي نواز جتوئي جو نالو به نمايان نظر ايندو. 

جيكو پڻ جديد لسانيات ۾ پيڑهائتي محقق جي حيثيت رکي ٿو، هن سڀ کان پهريان 

سنڌي ٻولي بابت جامع انداز ۾ هك كتاب علم لِسان ۽ سنڌي زبان لکيو ۽ ٻيا بي بها 

 موتي سنڌي ساهت جوسينگار بڻايا.

 

 و�دت ۽ �����: 

پروفيسر علي نواز جتوئي تعلقي موري جي كچي واري عالئقي جي هك ڳوٺ 

) سندس والد حاجن خان جتوئي، هك 1”(ع ۾ جنم ورتو،1914هين جون  11گدو ۾ 

مسكين پورهيت هو. سندس ڳوٺ درياهه جي ويجھو هئڻ كري ٻوڏون جام اينديون 

هيون. تنهن كري كچي مان لڎي اچي مٺو ڳوٺ ۾ رهيا. جنهن کي هن وقت پراڻا 

نوان جتوئي شهر قائم “جتوئي سڎجي ٿو. نامياري ليکك محمد ادريس جتوئي مطابق؛

) علي نواز جتوئي صاحب شروعاتي 2” (ٿيڻ کان پو مٺي ڳوٺ کي پراڻا جتوئي چيو ويو

چار درجا پراڻا جتوئي اسكول ۾ پڑهيو ۽ پنجون درجو ڏيپارجا ۾ پاس كيو. مئٹرڪ 

نوشهري فيروزجي تاريخي درسگاهه مدرسه اينڈ ها اسكول نوشهري فيروز مان كئي. 

علي نواز جتوئي صاحب جو تعليمي خرچ سندن امڑ پورهئي جي اجرت ذريعي ڀريو ۽ 

 ڳوٺ جي معزز ڌڻي بخش خان جتوئي به سندس مدد كئي. 

ع ۾ ڊي جي سنڌ كاليج كراچي ۾ بي اي ۾ داخال 1937پروفيسر علي نواز 

ورتي،ان وقت مسلمان شاگردن ال كچهري روڊ تي ايل ڊبليو مسلم هاسٹل هوندي هئي، 

جنهن کي هن وقت جناح كورٹس سڎجي ٿو. جتوئي صاحب به هن هاسٹل ۾ رهائش 

اختيار كئي. ان وقت هاسٹل ۾سنڌ جون اهم علمي ادبي شخصيتون به رهندڙ هيون. 

ناليوارو هاري اڳواڻ قاضي فيض محمد. اي كي بروهي، سيد قطب علي شاهه، شفيع 
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محمد ميمڻ ۽ ٻيا به ان ئي هاسٹل ۾ رهندڙ هئا. جتوئي صاحب بي اي جي ڊگري حاصل 

۾ سنڌي ۾  1951علي نواز جتوئي “كرڻ کان پو واڌاري تعليم ال جھونا ڳڑهه ويو. 

 )  3” (ايم اي جي ڊگري حاصل كئي ۽ پاڻ پهريون شخص هو جنهن سنڌي ۾ ماسٹر كئي

 

 ��ز��:

جتوئي صاحب کي سركاري كاليج ۾ استاد طور ڀرتي كيو ويو، سندس چوڻ 

موجب عالمه دائود پوٹي ان شرط تي کيس نوكري ڏني ته هو سنڌي ۾ ايم اي كندو. 

 ۾ كنهن به ايم اي نه كئي هئي. ان کان پو ع ۾ سنڌ 1953مارچ  2ان وقت سنڌي

ع ۾ سنڌي شعبي جو 1958يونيورسٹي ۾ اسسٹنٹ پروفيسر طور مقرر ٿيو. اڳتي هلي 

سربراهه مقرر ٿيو. جڎهن ته ان کان اڳ ۾ سنڌي شعبو تعليم واري شعبي سان گڎ هو، 

جنهن جو سربراهه ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ هو. اهڑي طرح سنڌ يونيورسٹي جي 

ع 1963خالص سنڌي شعبي جو پهريون سربراهه پروفيسر علي نواز جتوئي ٿيو. سيپٹمبر 

ڌاري پروفيسر صاحب لنڈن جي هك اداري ۾ لسانيات متعلق ڊاكٹريٹ جي ڊگري وٺڻ 

ال ويو پر سندس امڑ جي طبيعت خراب هئڻ سبب واپس موٹي آيو، پر ايتري وقت ۾ 

 اتان جي لساني ماهرن ۽ استادن کان ٻولي جي علم بابت سٺي ڄاڻ حاصل كيائين. 

پرفيسر علي نواز جتوئي سنڌ يونيورسٹي جي شروعاتي استادن مان هو جن 

عالمه آ آ قاضي جي دور ۾ پنهنجو نور نچوئي سنڌ يونيورسٹي کي عظيم درس 

گاهه بڻائڻ ال محنت كئي. ان وقت استاد تڎن ۽ تونئرين تي ويهي به درس تدريس جو 

 كم كندا هئا. ان عرصي ۾ جتوئي صاحب كيئي شاگرد پيدا كيا، جن سنڌي ٻولي

۽ علم ادب ۾ محقق ۽ ماهر طور پاڻ مڃايو آهي. انهن ۾ ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجو، 

 غالم علي االنا، شمشير الحيدري، ڊاكٹر هدايت پريم ۽ ٻيا شامل آهن.

جتوئي صاحب زندگي جو گهڻو حصو حيدرآباد جي ٹنڈي ولي محمد پاڙي ۾ 

گذاريو، پروفيسر صاحب رٹائرمينٹ کان پو هوميوپيٿك كلينك کولي پنهنجو گذر 

 سفر هاليو. 

 

 ���� ادب� �����ن:

پروفيسر علي نواز سنڌي ٻولي ۽ علم ادب جي تحقيق جي سلسلي ۾ بنيادي 

كتاب لکيا، جيكي اڳتي هلي ٻين ال به رستو ڏيکاريندڙ ثابت ٿيا آهن. سندس 

 تصنيفون هيٺ ڏجن ٿيون.

ع واري 1961-62پروفيسر صاحب سنڌ يونيورسٹي جي علم لِسان ۽ سنڌي زبان: 

ع ۾ هن کي كتابي 1968۾ خصوصي مقالو شايع كرايو هو. بعد ۾ ”  سنڌي صحيفو“
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 ۾ جديد تحقيق جو هي شكل ڏني وئي، لسانيات جي ماهرن مطابق سنڌي ٻولي

پهريون ۽ جامع كتاب آهي. ڊاكٹر نبي بخش بلوچ هن كتاب جي پيش لفظ ۾ لکي ٿو 

سنڌي ۾ جيتوڻيك هي پهرئين كوشش آهي مگر اها قابل قدر آهي، ڇاكاڻ ته “ته؛ 

فاضل مولف هن كتاب کي جامع انداز ۾پيش كيو آهي. موضوع جي ٹن مکيه ڀاڱن 

يعني صوتي، صرفي ۽ نحوي بابن مان هر هك جي مکيه پهلوئن کي پوري طرح زير 

بحث آندو اٿس ۽ اهم اصولن ۽ نظرين کي دليلن ۽ مثالن سان کولي بيان كيو اٿس، 

خصوصن صوتيات جي نظام جي وضاحت خاكن ۽ تصويرن ذريعي بلكل سهڻي نموني 

) هن كتاب جي پهرئين ڇاپي جون كاپيون پروفيسر صاحب يورپ، 4”(كئي وئي آهي

سنڌ ۽ هند جي سنڌي ٻولي جي پارکن ڏانهن نظر ثاني ال تحفي طور موكليون ۽ 

سندن مشورن سان پئي ڇاپي ۾ كجهه تبديليون به كيون. ٻئي ڇاپي جي مهاڳ ۾ پاڻ 

تبديل ”  دهلي جي ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي جي مشوري موجب روپي لڑهيون“لکي ٿو ته؛ 

جي ڄاڻن  علم لِسانپروفيسر صاحب چواڻي ته “كم آندو ويو آهي. ”  روپا وليون“كري

 ) 5هن كتاب تي کيس مباركون موكليون آهن. (

هن وقت تائين هن كتاب جا كيترا ڇاپا اچي چكا آهن ۽ هي كتاب پهرئين 

ڇاپي جي ڇپجڻ کان وٺي هن وقت تائين ايم اي سنڌي جي كورس ۾ رکيل آهي. ايم 

 ڊي جي كورس ۾ پڻ پڑهايو وڃي ٿو. -فل ۽ پي ايڇ

مقالن ۽ مضمونن تي ٻڌل  14هي كتاب پروفيسر صاحب جي ويرون ۽ وهكرا: 

آهي، جيكي پڻ مختلف رسالن ۽ مخزنن ۾ ڇپجي چكا آهن. سنڌي ساهت جي سرسري 

ع ۾ گورنمينٹ كاليج حيدرآباد (مخزن) ۾ ڇپيو هو، هك مضمون تصوف 1957تاريخ 

جو تاريخي پس منظر نهايت سٺي انداز۾لکيو ويو آهي. هن مضمون ۾پروفيسر صاحب 

انسان جي خصوصيتن، نبوت ۽ واليت جي ارتقا ۽ منزلن ۽ نبوت جي مختلف دورن جو 

تجزيو پيش كيو آهي ۽ ٻڌايو آهي ته شاهه ولي ا تصوف کي چئن دورن ۾ ورهايو 

آهي. پهريون دور حضرت محمد مصطفٰي صلي ا عليه وسلم ۽ سندن اصحابن تائين جو 

ڏنو آهي ۽ ان کان پو جاٹي دور بيان كيا آهن. هن كتاب ۾ سراج الحق ميمڻ صاحب 

سنڌي ٻولي جو “جي سنڌي ٻولي تي لکيل كتاب ۽ ڊاكٹر غالم علي االنا جي كتاب 

تي تنقيدي مقاال لکيل آهن. آخر ۾ شاهه عبداللطيف ڀٹائي جي مختلف ”  بڻ بڻياد

موضوعن تي چار مقاال به شامل آهن. جن ۾ شاهه صاحب جي پيغام کي نهايت موثر 

سنڌ سڌار ”نموني پيش كيو اٿائين. هي كتاب پروفيسر صاحب پنهنجي قائم كيل

 اكيڈمي طرفان ڇپائي پڌرو كيو هو. هن كتاب جو انتساب پروفيسر صاحب عالمه آ

 آ قاضي ڏانهن كيو آهي.

هي َمقالو پروفيسر عالمه آ آ قاضي هك عظيم شخصيت ۽ عظيم مفكر: 
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ع ۾ 1968صاحب عالمه آ آ قاضي جي شخصيت ۽ سندس فكر تي لکيو، جيكو

عالمه آ آ قاضي يادگار سوسائٹي طرفان ڇپرائي پڌرو كيو ويو. ان کان اڳ ۾ اهو 

۾ به ڇپجي چكو هو. هن مقالي ۾ پروفيسر صاحب عالمه آ آ قاضي جي ”  مهراڻ“

زندگي سندس فكر مختلف موضوعن جهڑوڪ زندگي، دين، نبوت، واليت، تصوف، 

علم ادب، تعليم ۽ ٻين زندگي جي مختلف شعبن بابت سندس نظرين کي مفصل ۽ 

 و.جامع اندار ۾پيش كيو آهي. عالمه صاحب جي فلسفي جو نچوڙ هن مقالي ۾ ملي ويند 

ع ۾ پهريون 1955: هي كتاب پروفيسر صاحب شهيد گرهوڙي جوسنڌي كالم

كونه ڇپيو هو. ”  كالم گرهوڙي“ڀيرو ترتيب ڏنو، ان وقت عالمه دائود پوٹي صاحب جو 

هن كتاب ۾ پروفيسر صاحب مخدوم گرهوڙي صاحب جي سوانح حيات، سندس 

 تصنيفن، خواجه محمد زمان لنواري شريف واري جي مريد ٿيڻ، شاهه عبداللطيف ڀٹائي

جو همعصر هجڻ ۽ سندس كالم ۾ خواجه محمد زمان جي اثر هئڻ بابت سٺي نموني 

ان ۾ گرهوڙي صاحب جي نالي ٻڌايل لواري شريف جي سجاده نشين “بحث كيو آهي.

خواجه احمد زمان بابت پيشنگوئي کي به جڑتو قرار ڏنو۽ انهي جڑتو پيشنگوئي جي 

پاڙ به ڳولي لڌي ته اها گرهوڙي صاحب جي نه پر سازشي ملن طرفان ٺاهي وئي آهي. 

 )  6( ”جنهن جو ٺاهيندڙ مولوي مجذوب دل ڍوري ناري وارو هو.

پروفيسر علي نواز جتوئي جي وقت ۾ سنڌي ٻولي ۽ علم ادب تي شروعاتي 

ع ۾ سنڌي ساهت جي سرسري تاريخ تي هك 1951كم ٿي رهيو هو، جتوئي صاحب 

مقالو لکيوجيكو گورنمينٹ كاليج ميگزين حيدرآباد ۾ ڇپيو. هن مقالي ۾ پروفيسر 

صاحب قاضي قاضن جا ست شروعاتي بيت به قلمبند كيا ۽ قاضي قاضن کان وٺي 

انگريزن جي دور تائين جي سنڌي ادب بابت جامع انداز ۾ احوال پيش كيو. جنهن ۾ 

شاهه عبدالكريم، شاهه لطيف، لطف ا قادري، مخدوم گرهوڙي، سچل سرمست، سيد 

ثابت علي شاهه، مخدوم عبدالرئوف هاالئي ۽ ٻين شاعرن، نعت خوانن ۽ مرثيه نويسن 

ان وقت خان بهادر محمد صديق ميمڻ جي سنڌي ادبي “بابت مٿاڇري ڄاڻ ڏنل آهي.

(تاريخ ڀاڱو ٻيون كانه ڇپي هئي ) پروفيسر صاحب سنڌي ٻولي تي هك خاص  7”. 

ع واري سنڌي صحيفي ۾لکيو، جيكو پو كتاب 1961-62مقالو سنڌ يونيورسٹي جي 

به ”  غزلن جو غنچو“طور به شايع كرايائين، لطيفي لهرون نالي كتاب مرتب كيائين. 

ڊاكٹر عبدالجبار جوڻيجي سان گڎجي ترتيب ڏنائين ۽ ٻارهين درجي جي نصابي 

 كميٹي جو ميمبربه رهيو.

پروفيسر علي نواز جتوئي هك ديندار شخص هو، آخري وقت روحاني زندگي: 

تائين نماز روزو نه ڇڎيائين. ايتري تائين جو پيري ۾ ضعيف هوندي به تهجد ال اٿندو 

هو. زندگي جي پوين ڏينهن ۾ هك رات تهجد ال اٿيو ته کيس ٿاٻو آيو هو، جنهن سبب 
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سندس ٻانهن ڀڄي پئي هئي. پروفيسر صاحب تي تصوف جو گهڻو اثر هو ۽ بزرگن ۽ 

اوليائن جي تعليم سان سندس خاص لڳا هوندو هو . هن سلسلي ۾ شروعات ۾ لواري 

شريف جي شاخ قاضي احمد ميل شريف واري بزرگ پير محمد دمائي رحمته ا عليه جو 

رهيو۽ شهيد گرهوڙي جو سنڌي كالم به سندس نالي  مريد ٿيو ۽ سندس صحبت ۾

جي ”  ٹنڈي سائينداد“سان منسوب كيو اٿائين. ان کانپو جتوئي صاحب مقبره شريف 

سرهندي پير خواجه محمد حسن جان جو مريد به ٿيو، سندس وفات کان پو پير صاحب 

 سيد مصطفٰي صبغت ا شاهه پير ايراني جو مريد ٿيو ۽ وٹانئس خالفت به ملي.

  

پروفيسر صاحب تي عالمه آ آ قاضي عالمه آ آ قاضي جي صحبت ۾ رهڻ: 

ع ۾ بي اي كرڻ وقت ٿي هئي، جڎهن 1937جو گهڻو اثر رهيو. سندس پهرئين مالقات 

عالمه آ آ قاضي جناح كورٹس كراچي ۾ جمعي جا خطبا پڑهندو هو، جتوئي 

پڑهائي جي ٻئي ٹرم ۾ هاسٹل ۾ چو پچو هئي ته اسالم جو وڏو “صاحب لکي ٿو ته؛ 

اسكالر لنڈن کان هت آيل آهي. سنڌي آهي اصل پاٽ جو ويٺل آهي. سندس گهر واري 

جرمن منڈم آهي آئون تصوف جو دلدادو هئس ۽ نقشبندي سلسلي ۾ داخل هئس، خواجه 

محمد حسن جان جو مريد هئس. جڎهن جمعي جو ڏينهن آيو ۽ منجھند ٿي ته ڏٺم ته شهر 

جا كيترائي معزز ماڻهو موٹرن تي چڑهي نماز پڑهڻ آيا. مان تعجب ۾ پئجي ويس 

ساري مسجد ڀرجي وئي. جڎهن قاضي صاحب جن آيا ته اول ٿورو وقت مراقبي ۾ ويهي 

پو سنت پڑهيائون ۽ ان بعد وري مراقبي واري حالت ۾ ويهي رهيا. اهو ڏسي آئون ڏاڍو 

متاثر ٿيس. ان کان پو آچر جي ڏينهن به قاضي صاحب جي گهر ۾ ميٹنگ ٿي، جنهن ۾ 

به كيترن ئي شاگردن ۽ شهرين شركت كئي. جن کي پاڻ خطاب فرمايائون، ان وقت 

 )  8” (کان وٺي قاضي صاحب جن سان منهنجو گهاٹو رابطو رهيو.

جڎهن   جتوئي صاحب مختلف مسئلن بابت قاضي صاحب کان پڇندو رهندو هو. 

عالمه آ آ قاضي سنڌ يونيورسٹي جو وائيس چانسلر ٿيو ته جتوئي صاحب ان وقت 

سنڌي جو پروفيسر هو ۽ پو سنڌي شعبي جو سربراهه به بڻيو. ان وقت به عالمه صاحب 

سان ويجھڑائي وارو موقعو هئس. سندس فكر ۽ فلسفي مان پرائيندو رهيو ۽ ان وقت 

ڏيندا هئا. ان ۾ به شريك ٿيندو هو ”  فرائڈي ليكچر“سنڌ يونيورسٹي ۾ عالمه صاحب 

۽ جتوئي صاحب عالمه صاحب سان خط كتابت جو ذكر به كيو آهي جن ذريعي هو 

 مختلف مسئلن بابت ڄاڻ حاصل كندو هو.

: پروفيسر علي نواز سيد مصطفٰي صبغت ا شاهه سان مالقات ۽ سندس مريد ٿيڻ

جتوئي فطرت جو ڳوالئو هو. کيس اهڑي كامل مرشد جي ڳوال هئي، جيكو سندس 

روحاني اڃ اجھائي سگهي. ان كري اكثر بزرگن جي درگاهن تي به ويندو هو. جيئن 
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سنڌ يونيورسٹي جي شعبي اردو جو سربراهه ڊاكٹر غالم مصطفٰي خان به پنهنجي اردو 

كتاب انعمت عليهم ۾ لکي ٿو ته؛ جتوئي صاحب جي كري کيس سنڌ جي چپي چپي 

تي موجود كيترن ئي اوليائن جي زيارت نصيب ٿي. جيئن ڀٹ شاهه، جھوڪ، 

مالكاتيار، مكلي، بدين گرهوڙ شريف دادو، مورو، سکر ۽ ٹنڈو سائينداد وغيره اچي 

ع ۾ پير سيد صبغت ا شاهه سان مالقات كئي. تنهن کان 1955وڃن ٿا. جتوئي صاحب 

رهيو ۽ سندس تقريرون وغيره ٻڌندو رهيو ۽ پير  پو سندس حاضري ۾ پيش ٿيندو

صبغت ا جي مرشد خواجه محمد قاسم كياني موهيڑي شريف كوهه مري وارن جي 

 درگاهه تي به ان سال ئي ويو.

پير صاحب جو مريد ٿيڻ کان پو وٹس گهڻو اچڻ وڃڻ لڳا. ان وقت سانجھي جي  

نماز کان پو پير صاحب وٽ مراقبو ٿيندو هو. ان کان پو پير صبغت ا تقرير كندو 

هو. جتوئي صاحب اهي تقريرون ترتيب ڏئي لکندو هو. پنهنجي نالي جي پٺيان 

جاري ٿيو ”  مصطفٰي “مصطفائي نقشبندي لکندو هو. جڎهن مصطفائي جماعت جو رسالو

هو. ان کان پو انهن کي ترتيب  ته پاڻ پير صاحب جا مضمون رسالي ۾ شايع كرائيندو

شايع ”  دور دوم“، ۽ مينائي مصطفائي ”دور اول“ڌئي ٻه كتاب مينائي مصطفائي 

نالي كتاب ترتيب ڏنائين، جيكو به ”  ميکده مصطفائي.“ع ڌاري 1965كرايائين. 

صبغت ا رنگ “ع ڌاري كتاب 1989جماعت پاران شايع كرايو ويو ۽  مصطفائي

 ترتيب ڏئي شايع كرايائين. اهي سڀ كتاب اردو ۾ لکيا ويا.” رباني

۾ پير سيد ”  ميکده مصطفائي“دور اول ۽ دور دوم ۾ توڙي ”  مينائي مصطفائي“

صبغت ا شاهه جا واعظ ۽ تقريرون آهن جن ۾انسانيت، انسانن جي فرضن، ذميوارين، 

اخالق، سيرت، رهڻي، كهڻي جا اصول، واليت، نبوت، روحانيت جي منزلن، تصوف 

جي موضوعن، روحانيت ۽ سائنس جو تقابلي جائزو به ڏنل آهي. جڎهن ته رنگ رباني ۾ 

مٿين موضوعن کان سوا سيد صبغت ا شاهه جي زندگي جو احوال به ڏنل آهي. هر 

كتاب جي آخر ۾ مصطفائي جماعت طرفان انساني معراج ال خاص تيرنهن نقطا به شايع 

ٿيل آهن. ان کان سوا جتوئي صاحب نقشبندي سلسلي جا ٻيا كتاب به ترتيب ڏئي شايع 

 كرايا آهن.

رحيمي رحمت ۽ نقشبندي “جو ”  رحيميه“شاهه عبدالرحيم دهلوي جي رسالي 

جي نالي سان سنڌي ۾ ترجمو كيو ۽ خواجه بها الدين نقشبندي جي كتاب ”  نسبت

کلمات قدسيه جو اردو ترجمو به كيائين ۽ حيدرآباد مان نكرندڙ ماهوار رسالي 

جو سرپرست به رهيو. پر ماهوار بيداري جو مواد ايڈيٹر محمد موسٰي ڀٹو پاڻ ”بيداري“

چونڈيندو هو، ڇاكاڻ ته هن ۾ هك طرفا مضمون گهڻا شامل هوندا هئا، جن ۾ بنياد 

پرستي ۽ تعصب پرستي جي بو هوندي هئي. جڎهن ته جتوئي صاحب جي پنهنجن 
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كتابن ۾ كا به تعصب پرستي يا فرقيوار مواد نه هوندو هو، جڎهن ته پاڻ هندو عالمن 

  کان به ٻولي ۽ ٻين موضوعن تي صالح مشورا وٺندو هو.

پروفيسر علي  جتوئي صاحب جون علم دوست ۽ اهل تصوف ماڻهن تي ذميواريون:

نواز جتوئي سنڌي ٻولي جي تحقيق جي سلسلي ۾ كجهه كتاب ته پنهنجي زندگي ۾ 

ئي ڇپرايا آهن. جڎهن ته پاڻ مختلف پروگرامن ۽ مجلسن ۾ تقريرون ۽ ليكچر ڏيندو 

هيو. خاص كري شاهه سائين جي پيغام ۽ عالمه آ آ قاضي جي فكر ۽ سندس 

شخصيت تي مضمون ۽ مقاال پڑهندو رهيو عالمه صاحب سان سندس خط كتابت به ٿيل 

اٿس، جن کي سهيڑي ڇپرائي سگهجي ٿو، پاڻ سنڌ يونيورسٹي جي بانيكار پروفيسرن 

 جي سنڌي شعبي جو پهريون سربراهه به رهيو، تنهن کانسوا منجھان. سنڌ يونيورسٹي

تصوف ۽ نقشبندي سلسلي خاص كري مصطفائي جماعت جا كتاب پروفيسر صاحب 

ترتيب ڏنا هو، انهن جو سنڌي ترجمو كرائي، جتوئي صاحب جي ليكچرن کي سهيڑي 

ڇپرائي سگهجي ٿو، جيئن نوجوان طبقي وٽ اخالقي ۽روحاني مواد سان گڎ پروفيسر 

 صاحب جي شخصيت اجاگر ٿي سگهي. 

جمادي  16ع بمطابق 1996سيپٹمبر  21پروفيسر علي نواز جتوئي صاحب  الڏاڻو:

هه ۾ وفات كئي، سندس جنازي نماز نامياري اسكالر ڊاكٹر غالم مصطفٰي 1417االول 

خان پڑهائي، ان ئي بزرگ عالمه آ آ قاضي جي جنازي نماز به پڑهائي هئي، جتوئي 

صاحب جي تدفين ٹنڈي سائينداد ڀرسان مقبره شريف ۾ سرهندي بزرگن جي قبرستان ۾ 

ڊاكٹر غالم مصطفٰي خان جي چوڻ مطابق کين عالمه آ آ قاضي جي مزار ڀرسان “ٿي. 

دفن كرڻ جي درخواست كئي وئي پر سنڌ يونيورسٹي انتظاميا كن سببن كري 

(منظور نه كئي پروفيسر صاحب پنهنجي زندگي “) محمد ادريس جتوئي مطابق 10”. 

 گهڻن دوستن اڳيان نوان جتوئي جي پير صابر شاهه قبرستان ۾ پنهنجي امڑ جي پيراندي

(کان دفنائڻ جي وصيعت كئي هئي سرهندي بزرگ به جتوئي صاحب جا  ) جڎهن ته 11” 

 مرشد رهيا آهن. تنهن كري ئي سندس تدفين اتي ٿي. 
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 رپورٽ : ڊاكٹر عابده گهانگهرو

 

 تي شاهه عبداللطيف   22-10-2018وفاقي اردو يونيورسٹي جي سنڌي شعبي پاران  

سسئي جو ڀنڀور کان كيچ “ع كوٺايو ويو، جنهن جو موضوع هو. 2018ڀٹائي سيمينار 

سيمنار ۾ نالي واري محقق گل حسن كلمتي ”.  مكران تائين سفر ۽ شاهه لطيف

كراچي يونيورسٹي جي سنڌي شعبي جي چيئرمين ڊاكٹر رخمان گل پاالري ۽ 

 ڊاكٹر كمال ڄامڑي مقاال پيش كيا. 

 ان موقعي تي سنڌي شعبي جي چيئرمين ڊاكٹر كمال ڄامڑي چيو ته اسان هي

هين عرس مبارڪ جي مناسبت سان مستاگ فائونڈيشن 275سيمينار شاهه سائين جي 

جي سهكار سان كيو آهي. هن چيو ته شاهه لطيف سسئي جي كردار کي تمام گهڻو 

ساراهيو آهي، هو سندس جدوجهد مان تمام گهڻو متاثر هو. شاهه جي رسالي جا پنج ُسر 

سسئي بابت آهن.هن چيو ته اسان جو سنڌي شعبو تحقيق ۽ تدريس جي حوالي سان 

پنهنجو كردار ادا كري پيو. اسان وٽ بي ايس ، ايم اي ۽ ايم فل/ پي ايڇ ڊي ۾ شاگرد 

تعليم حاصل كري رهيا آهن. ان کانسوا ڇهه ماهي تحقيقي جرنل كارونجهر پڻ جاري 

 آهي. (Recognized)كيو ويندو آهي، جيكو هائر ايجوكيشن كميشن مان مڃيل 

سسئي پنهون کي حاصل “نالي واري اديب ۽ محقق گل حسن كلمتي چيو ته 

كرڻ ال جهنگ جبل ۽ برپٹ جهاڳيا، هن ڀنڀور کان نكري كيچ مكران تائين تمام 

گهڻو مشكل سفر طئه كيو. هو پنهنجي اصل ماڳ كيچ تائين نه پهچي سگهي. ساهه 

جي آخري دم تائين پنهنجي جدوجهد ۽ جستجو جاري رکيائين. سندس همت ۽ جرئت 

کي سالم آهي. سندس گذر كراچي مان به ٿيو. هتي اڄ به كجهه ماڳ اهڑا آهن، 

جيكي سسئي جي سفر جي نسبت سان ُسڃاتا وڃن ٿا. گل حسن كلمتي پروجيكٹر 

وسيلي سسئي جي رستي ۾ ايندڙ ماڳ ڏيکاريا ۽ مقامي ماڻهن جون روايتون به ُٻڌايون. 

هن سنڌ، بلوچستان ۽ ٻين پاسن ڏانهن ماضي جي واپاري رستن بابت پڻ ڄاڻ ڏني. هن 

 Tradeچيو ته انهن رستن وسيلي تمام وڏو واپار ٿيندو هو. هن چيو ته هنن واپاري رستن 

Routes  جي سفر واري رستي تان سكندر اعظم ۽ محمد بن قاسم به گذريو هو. سسئي

 

 سنڌي شعبي جون تحقيقي سرگرميون
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کي ُاٺن وارو رستو ۽ كيچ وارو رستو پڻ چيو وڃي ٿو. ان رستي سان سسئي سان 

 الڳاپيل مختلف نشانيون اڄ به موجود آهن، جهڑوڪ سسئي واري روهي يا پٿر وغيره . 

  جي سنڌي شعبي جي چيئرمين ڊاكٹر رخمان گل پاالري كراچي يونيورسٹي

ماڳن جو سفر كيو.  35چيو ته مون ۽ گل حسن كلمتي سسئي جي سفر وارن لڳ ڀڳ 

اڄ جي ترقي يافته دور ۾ به اهڑن رستن تان مردن جو سفر كرڻ ئي جهڑوكر ناممكن 

آهي. سسئي هك عورت ٿي جيكو سفر كيو، ان جو مثال نه ٿو ملي، اهو ئي سبب 

 جاکوڙ جو مثالي كردار بڻجي وئي آهي. هن چيو ته شاهه سائين آهي ته سسئي اسان ال

جن ماڳن جو ذكر كيو آهي. اسان جي عالمن انهن جون درست معنائون نه لکيون آهن, 

انهن تي تحقيق جي ضرورت آهي. هن چيو ته تاريخي كتابن ۾ ڀنڀور شهر جو ذكر نه ٿو 

ملي پر لوڪ ۽ كالسيكي ادب ۾ ڀنڀور شهر موجود آهي. لوڪ ادب اسان جو دفتر 

 آهي، جنهن ۾ اسان جي تاريخ سمايل آهي. 

گل حسن كلمتي، ڊاكٹر رخمان گل پاالري ۽ ٻين سنڌي شعبي کي شاندار 

 سيمينار كرائڻ تي مباركون ڏنيون. 

سنڌي شعبو  ؛بين االقوامي تعلقات شعبي جي استاد ڊاكٹر اصغر دشتي چيو ته

هك سرگرم شعبو آهي. ڊاكٹر كمال ڄامڑو پاڻ هك مڃيل محقق ۽ تعليمي ماهر آهي. 

 هو جڎهن به شعبي جو چيئرمين ٿيندو آهي ته؛ شعبو وڌيك سرگرم ٿي ويندو آهي. 

سياستدان يوسف مستي خان چيو ته سسئي پنهون جي داستان مان هك ڳالهه 

واضح ٿئي ٿي ته؛ سنڌ كيتري ته وفادار آهي. هن چيو ته بلوچن جون ٻه مائرون آهن. هك 

ما بلوچستان، جنهن کين جنم ڏنو ٻي ما سنڌ اٿن، جيكا کين پالي ٿي . بلوچن تي 

 جڎهن به مصيبت ايندي آهي ته؛ هو سنڌ ۾ اچي پناهه وٺندا آهن. 

سنڌي شعبي جي اسسٹنٹ پروفيسر ڊاكٹر عنايت حسين لغاري، ليكچرار 

سيما ابڑو ۽ ماهين بلوچ پڻ خطاب كيو ۽ مهمانن جا ٿورا مڃيا. تقريب ۾ كامريڈ 

حميده گهانگهرو، ڊاكٹر شير مهراڻي، ڊاكٹر عابده گهانگهرو، عثمان بلوچ، نذير 

 كاكا، واحد بلوچ، عبدالستار بلوچ ۽ لياري جي رهواسين وڏي انگ ۾ شركت كئي. 

 سنڌي شعبي جون تحقيقي سرگرميون

 گل حسن كلمتي، ڊاكٹر رخمان گل پاالري، ڊاكٹر كمال ڄامڑو، 
 ڊاكٹر عنايت حسين لغاري، ڊاكٹر اصغر دشتي ۽ ماهين بلوچ.
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 رپورٽ : شفقت حسين نوناري

 

ع تي ملهائجندڙ سنڌي ثقافت جي 2018سنڌي شعبي جي پاران چوٿين ڊسمبر

ع تي وفاقي اردو يونيورسٹي جي گلشن 2018هين نومبر 14ڏينهن جي مناسبت سان 

اقبال كيمپس جي ڊاكٹر عبدالقدير آڊيٹوريم ۾ هك سيمينار كرايو ويو،جنهن ۾ 

 شاگردن جي وڏي انگ شركت كئي. 

 ان حوالي سان مقررن جي تقريرن جا كجهه جمال هيٺ ڏجن ٿا: 

 سنڌ جي ثقافت ۾ محبت سمايل آهي، ان محبت ۽ ڀائيچاري کي اڳتي وڌائڻ ال

اردو يونيورسٹي خاص كري سنڌي شعبو بهترين كم كري رهيو آهي. اهڑن خيالن 

جو اظهار سنڌ اسيمبلي جي ميمبر غزاال سيال سنڌي شعبي پاران سنڌي ثقافت جي 

ڏينهن جي مناسبت سان ٿيل هك تقريب ۾ كيو، جنهن جو موضوع هو سنڌي ثقافت ۽ 

شاگرد. هن چيو ته سنڌي ٻولي جي ترقي ال سنڌ جون سموريون يونيورسٹيون سنڌي 

شعبا کولين، خاص كري سنڌ مدرسته االسالم ۽ شهيد بينظير ڀٹو يونيورسٹي لياري. 

سنڌي شعبي جي چيئرمين ۽ ناليواري اديب ڊاكٹر كمال ڄامڑي چيو ته اسان پنهنجن 

شاگردن کي علم، ادب ۽ ٻولي سان گڎ ثقافت جي تعليم پڻ ڏيندا آهيون. ثقافت ئي 

جيكا ڌرتي ۽ ڌرتي جي ماڻهن سان رشتو ڳنڍي ٿي. هن چيو ته وفاقي اردو  آهي، 

 سنڌي ثقافت جي ڏينهن جي مناسبت سان تقريب كري پيار ۽ پريت جو  يونيورسٹي

 هك مثال قائم كيو آهي. 

هن چيو ته اسان جي ثقافت جي اهم سڃاڻپ اجرڪ کي كجهه ٹي وي چينل چور ۽ 

ڌاڙيل کي پارائين ٿا، جنهن جي اسان مذمت كريون ٿا، ڇاكاڻ ته اسان وٽ اجرڪ جو 

 تمام گهڻو تقدس آهي، اسان اجرڪ جي شلوار نه ٺاهيندا آهيون. 

كراچي يونيورسٹي جي استاد ڊاكٹر شير مهراڻي چيو ته سنڌي ثقافت ۽ 

تهذيب ۾ شاهه لطيف کي مركزي حيثيت حاصل آهي. اڄ جي سنڌي شاگردن ال الزمي 

آهي ته؛ هو شاهه سائين جو مطالعو كن، ڇاكاڻ ته شاهه جو كالم اوهان کي 

 انتهاپسندي کان پري ڀڄائيندو. 

ناليواري شاعر ذاهد شيخ چيو ته؛ اسان جي ثقافت تمام گهڻي خوبصورت آهي. 

اسان جا نوجوان خاص كري شاگرد پنهنجي ثقافت بدران مغربي ۽ ڀارتي ثقافت جي 

 سنڌي شعبي جون تحقيقي سرگرميون
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 پوئواري كن ٿا، جنهن كري اسان جي سماج ۾ بگاڙ پيدا ٿئي ٿو. 

شاگرد اڳواڻ صبغت ا کوکر چيو ته اڄ جو سنڌي شاگرد سجاڳ ٿي چكو آهي، 

اهو ئي سبب آهي جو پنهنجي ثقافت کي بچائڻ ۽ اڳتي وڌائڻ ال اسان به پنهنجو كردار 

ادا كري رهيا آهيون. هن اردو يونيورسٹي جي انتظاميا جا پڻ ٿورا مڃيا. تقريب کي 

ڊاكٹر عابده گهانگهرو، پروفيسر سيمه صديقي، سيما ابڑو، ڊاكٹر سيما كينجهر، 

 محمد حنيف ٻگهئي، نظر حسين مالح ۽ ٻين پڻ خطاب كيو. 

ناليواري سگهڑ احمد علي چانڈيي پنهنجي سگهڑائپ جا اسم پيش كري داد 

ماڻيو. مختلف شاگردن به ثقافتي اسم پيش كيا. هنن هك ٻئي سان سنڌي ڳالهائڻ ۽ 

 .سوشل ميڈيا تي سنڌي لکڻ پڑهڻ ۽ سکڻ تي زور ڏنو

سنڌ “شاگردياڻي حبا عاصم عابده پروين جي ڳايل تاجل بيوس جي شاعري 

بهترين انداز ۾ ڳايو، جنهن کي نه رڳو ساراهيو ويو پر مختلف ٹي وي ”  منهنجي امان

چينلن سندس انٹرويو به ركارڊ كيا. واضح رهي ته حبا عاصم جي مادري ٻولي اردو 

 آهي. سندس سنڌ سان محبت واري جذبي کي تمام گهڻو واکاڻيو ويو. 

كمپيئرنگ ريڈئي، ٹي وي ۽ اسٹيج جي ناليواري كمپيئر محمد حنيف ٻگهئي ۽ 

 شاگردياڻي سمعيه خان كئي.

 سنڌي شعبي جون تحقيقي سرگرميون

 ايم پي اي غزاال سيال، ڊاكٹر كمال ڄامڑو، ڊاكٹر شير مهراڻي، ذاهد شيخ، سيما ابڑو، 
 سگهڑ احمد علي چانڈيو، صبغت ا کوکر، ِحبا عاصم ۽ شركت كندڙ.
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