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  ئڳ
ُאوچتو  محترم منظور كوهيار جي فون آئي ته هو مون ....  ُن  ڏينهن آگسٹ جي אڻويهه تاريخ هئيُא    
۽ אهڑא موقعا پڻ كڎهن  ۾ ملندو آهيحيثيت ۽ مصروفيتن سبب אهو هك آچر جو ڏهاڙو ئي مهلت  جي ‘بئنكر ’.گھجيشاعرن ۽ אدب دوستن سان ملي سهال پهتس ته جيئن ٻين آيل ناميارن אديبن،  وقت کان אڳ تيار ٿي سڌو ليبر .جي مهورتي تقريب ۾ ملندאسون‘ سنڌو ناهي سانت ۾’كتاب  جي جي شاعري‘ رياض سمون ’ ۾ جتي پياري پرديسي‘الڙكاڻي جي ليبر هال’ ٿيو ته ه طئ  !ن ملڻ ۽ سرپرאئيز ڏيڻ ٿو چاهيسا ته אتي  ليبر هال جي شخصيت  ڀائو خالد چانڈيو جي آفيس ۾ پهتس .كري تكڑو پهچي ويس هنتن.  وغيره جا ناال پڻ אچڻ وאرين شخصيتن ۾ لکيل‘شاد’حمد א، منظور جوکيو، بشير ‘تبسم’ دعوت نامي ۾ אهم אدبي شخصيتن جھڑوכ سائين سركش سنڌي، عبدאلغار .كڎهن ملندא آهن صوفي ۽ سندس تازي تخليق سليك کان وאندو ٿي منظور كوهيار منهنجي ڀر ۾ אچي ويٺو  عليك . نامور אديب پهتل هيا، ٿوري دير ۾ عنايت ميمڻ ۽ منظور كوهيار به אچي پهتاكافي  ...!! جو אنت آندאئين‘ سرپرאئيز’جو تحفو ڏئي كري چيل  ‘ق جي منزلفرא’ كهاڻين جو كتاب אيندڙ كتابن جھڑوכ كالمن، كهاڻين ۽ ناول بابت پڇا  ندي جڎهن کائنسيمڃُسندس محبتون  ڇا ٿا چئو مهاڳ آ ’ : ڏسندي سوאل كيومانسيسيرت ۾ کح. مهاڳ لکڻ ال حكم كيائين אنهي جو و پ‘...!كالمن تي لکيل كتابي موאد تيار آهي ’ته هن سرگوشي كندي ورאڻيو ته كيم  پر هن אهو خيال سگھي ٿو لکرאئي به و چاهي ته مهاڳ كنهن وڏي אديب ۽ دאنشور کان ُ درאصل ه  ‘...ها’، کلندي ورאڻيائين ته ‘لکندس؟ ُمهاڳ به אهي لکن بهتر آهي ته پو ....سمجھن ٿا، ۽ لکڻين جا قدردאن آهن ريت سڃاڻن ٿا، ٿا، چڱيڏيکاريو ته جيكي هن کي پڑهن  کان ‘ ٰאعلي אعزאز’ال منظور كوهيار جھڑي برک אديب جي كتاب جو مهاڳ لکڻ كنهن منهنجي   . پو سندس אن رא کي حكم مڃيندي ها كيم! ....!  سندس نكور لکڻين جيان אهو خيال به نئون ۽ نكور نكتو.ُ ....   جنهن کي אيماندאري سان پڑهي پورو كيم.ليوكتاب جو موאد هفتي کان پو م. كونهيگھٹ  لکڻين . سندس لکڻين جو ته אڳ ۾ ئي قائل هيس ويتر وڌيك متاثر ٿيڻ کان سوא رهي نه سگھيس جن جي ، אصالح ۽ אکرن جي جوڙ جك منڈي جي ٹك جيان لڳي، ي روאني، تشبيهونال جـَ۾ ب ‘  ...فكر ڦرهي هٿ ۾ ’ ِكالمن جي شروعات لطيف الکيڻي جي فكر אنگريز سٹ‘ منظور كوهيار’    .نٿو سگھيرهي  کانسوאپڑهڻ کان پو  كير به متاثر ٿيڻ  سان ڌرم جي ڌوتن کي نه صرف عوאم آڏو وديا، ڏאهپ ۽ ماڻهپي  سان كئي آهي، جنهن ۾ علم وغيره تي قلم کي سخت روאجن، جنسي אستحصال سمن ذאت پات، قبيالئي رننگو كيو آهي پر ڑون ۽ ڀوپن کي وقت جي ٹياس تي ـجنهن سان خود غرض دماغن، אبن אلوقت، ڀ! ڏني אٿسبش نُج



ئر ر  ئ                                                                            ر  ۾                                                                      ر   

ا ر و  www.abbaskorejo.com  بئس 
3

ُپڑهڻ کانپو אئين ٿو لڳي ته منظور كوهيار كو وڏي جڳ جو جھور پوڙهو يا  اُڏאڏي، ڀيڻ، پي ۽ ما جي دعائن، سالكن ۽ عالمن جي دعائن، אميرن ۽ غريبن جي دعائن جا نمون۾ ناني، ‘....אڌوאڌ ۾ ُکان پاسو، دعا پٹ ’ אڳتي هلي ساڳئي كالم جي عنوאن تحت  ـــــــــٹنگيو אٿس ُصفا ٺپ مالن’ُ ُ ‘ ٰمحسوس ٿئي ٿو، אها سندس لکڻين ۾ ڏאت ۽ ڏאنو جو אعلي مثال آهي ۽ كوٽ كرڻ جھڑيون كالم ۾ سندس هي جملو يا سٹون كيڎيون نه شاندאر ‘ وقت جي تقاضا ’   .َ هن ‘ .يا هك سٹ سڄي تخليق جو روح به ٿي سگھين ٿيونאکر كڎهن كڎهن هك ’.... لڳن ٿيون ُ سنڌ يونيورسٹي جھڑي مادر علم ڀومي אندر ٿيندڙ علم دشمن روين جي אپٹار كيل كالم ۾
ٻوٹي تي جھيڑو ’سنڌ يونيورسٹي جو شاگرد رهيو آهيان ۽ אهو  خود  ۾ آدؤرאنهي ساڳي . אٿس وپن ۾ بالكن وאري ميس ۾ ٿيو رو، ديشين ۽ کڑتالي گ پڻ منهنجي سامهون جي ڳالهه آهي جيك‘ جيكي جلوسن ۾  تاڙين بجا ...   موجود آهن‘پيارא’ وאرאكالسن مان تعليم کي نيكالي ڏيڻ  كوٺيو وڃي ٿو، אڄ به אتي بائيكاٽ كري ‘بند يونيورسٹي’به سنڌ يونيورسٹي کي אكثر  אيترن سالن پڄاڻا אڄ . جنهن کي قلم بند كري אنهن ڏينهن جا حاالت بهترين نموني لکيا אٿس.هيو ، وאقعي كڎهن كڎهن پڻ ڏאڍي دلچسپ نموني لکيل آهي‘نالن ۾ ڇا رکيو آهي؟’...  سندس كالم   .ٿئي ۽ אهو ئي ليکك جو معرאج آهيكهاڻي ٿي محسوس کي پنهنجي دؤر جي  پڑهندڙ ر جيؤڻي هر دـ لکر אئين ٿو لڳي ته سندس ه ــــ گولين جي گونج سان دאد ڏئي رهيا آهن كري سنڌ جي پهاكن جو אستعمال ، ۾ پڻ ڏאڍو ڏאهپ سان كالم‘ ...شوق جي بها ئي كونهي’   .جو دوالب ڀاسندא آهنُحسين ۽ אنساني تاريخ جي אرڏن نالن رکڻ سان رڃ  جنهن ...  אها قومپرست سياست هجيچاهي ....  אندر ٿيندڙ سياست جي مكروهيت تان پردو کڻي ٿو ا ـٺَکوڙ شوقين آهن يا قومي سياست هجي، جيكي قوم کي كوڙא دالسا ۽ ڏٿيڻ جا ‘ چنيسر’۾  جمهوريت جو چولو پائڻ وאرא جيكا مكروهه سياست كن אڄ به . ُکي عوאم آڏو אجاگر كيو آهيאخالق جي علمبردאر، سياست جي ٺيكيدאرن جي سازشن ۽ چاالكين تي كالم لکي ‘ جمهوريت ’   !انسوא كجھه به نه ٿا كري سگھنمبلين ۾ אوٻاسين ۽ بائيكاٹن کيڏيون، אس لکيو אٿس، ذאت جي אظهار ۽ نسل جي تحفظ ال جيكي ‘ سماجي معاهدو’سان وڏي مهارت  تمام   .كهاڻي آهي جي كٿا ۽ رؤهي هر د. ن رهزن جو روپ وٺن ٿا ته پو شيطان به شرمائي ٿولٿا، رهبر جڎهن عم چوڻ وאرא چون ٿا ته .  ٿو لڳي لکيلُ אن تي אڄ جي وقت جو نوحو،آهيمسلسل אضافو ٿي رهيو  آبادي ۾ وجيك كالم ۾ سنڌ جي شهرن جو درد ۽ ڌאرين جي يلغار سبب ‘ ...شهرپنهنجا  ’  .ا ويا آهن אهي وאقعي روز روز جا قصا آهنرسمون، قائدא، قانون ۽ אصول گھڑي ’هن۾ به كون‘ دنيا پوري’۾ אيترא مهاجر آهن جيترא ‘ كرאچي.’ هي ... ڀيٹي سگھي ٿوموجود آهي، ڀلي كو چاهي ته صرف ڳالهه كونهي پر אنگن אکرن ۾ سچائي  هي ‘!۾ به كونهن‘ الهور’ جيترא ،آهن‘ پنجابي’۾ אيترא  ‘ كرאچي’. ۾ به كونهن‘ پشاور’جيترא  ،آهن‘پٺاڻ’۾ אيترא ‘ كرאچي . کان سنڌي محروم ٿي رهيا آهن‘ مالكي  جي حق’ تيزي سان الڙكاڻي جھڑن شهرن ۾ پڻ ميرپور خاص، نوאب شاهه، سکر ۽ باقي حيدرآباد،. ته سنڌ جي صرف هكڑي شهر جو مثال ڏنو آهي جي يلغار אڄ به جاري آهي، شهري حكومتون هجن يا صوبائي ۽ قومي אسيمبلي جو ڌאرين  ‘ سائلستانَم’سنڌ ۽ سنڌ جا شهر . آهستي آهستي ڌאرين جي قبضي אچي رهيون آهن.... ٹون يس
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جي وجود جي جنگ ‘ אستاد’אيتري قدر جو  .جاگر كرڻ جي ڀرپور كوشش كئي אٿسُل کان אوماح  عنوאن هيٺ كالم لکي پنهنجي قومي فرض پوري كرڻ، عوאم کي تعليمي  ـــ‘تعليم جي تباهي’ ؟.... ُعليم جي تباهي کي אکين אڳيان ڏسندي ڀال هك سڄاڻ אديب كئين پٺتي رهجي سگھي ٿوت ــــ ‘ ‘!جو درجو رکي ٿي‘ شناختي كارڊ’אن قوم جي ‘ تعليم’كنهن به قوم ال ’’ :چوندא آهن ته   .سان چٹيو آهي، جنهن تي پڑهندڙ کيس دאد ڏيڻ کانسوא رهي نه سگھندوجنهن کي ڏאڍي سهڻي نموني سان منظور كوهيار پنهنجي قلم .... ٿيندא پيا وڃن ۽ دردن جو ڀنڈאر  ... سنڌ جي خيرخوאهن کي نينڍ ۽ نياپو ڏيندي دعوت ٿو ڏئي ته אچو  .كيو אٿسکي پڻ فوكس  هر ڌرتي وאسي دنيا کي آڻيون ته جيئن ‘ אهليت’کي ڌكي كڍون ۽ ‘ جھالت’گڎجي كري سنڌ مان  ي قلم אنهي موضوع ت جي كوشش كندي هر سنڌ جي هر ڏکندڙ رڳ تي مرهم ،منظور كوهيار   ـــكڑڇ ۾ مرتبو ماڻي سگھي جي كنڈ ي نموني تאئرجو ذكر پڻ پي‘ سوאدن’ אيتريقدر جو كالسيكي אدب، فلسفي ۽ سائنسي .كئي אٿسڄاون تي جيكي روز بروز كلور ۽ ظلم وڌندא پيا وڃن، אنهن کي قلم بند كرڻ جي كوشش   ۽ ڌرتيڌرتي. ٺ ۾ آهيُ مانخص جو هشکنيو آهي جنهن تي سنڌ جي سڄڻ، غيرتمند ۽ سڄاڻ  ۽ ئرא  توهان کي چوڌאري گھمندي، ڦرندي، جيَ هي كالم، ته پو پڑهي ڏسويقين نه אچي. كيو אٿس جو حصو آهي يا وري ‘ אدب’אهو  ي؟الري ٿאآخر אدبي کيتر ۾ كهڑي جا و‘ كالم نويسي’  .جاڳندא محسوس ٿيندא تخليق پڻ   جو سنگم چئي سگھجي ٿو، جيكا نهايت ڏکي ‘فتاصح’۽ ‘ אدب’ אهڑين لکڻين کي   ؟‘صحافت ’ ك ٻه کڏکي אن خيال سان ته زماني وאرن جي درد کي ڏسندي، محسوس كندي، حساس لي. آهي رتائن کي كاڳرتي قلم سان אتارڻ אهك ڏسڻ ڀيري ۽ ٻيو وري אن و... دفعا درد محسوس كري ٿو ....  خوאهشن.... אميدن ...  אڌمن...  אنساني جذبن....  تخليقي אدب’ته،   چوאڻي‘אمر جليل’ك کدאدلي لي ته سنڌ جي  ڇو. سندس دل کي وري وري جھير ڏئي ٿي‘ قلم جي نوכ’ אنهي گھڑي  ــــوقت אنهن . سندس هي كالم عام روאجي كونهن پر אهي مستقل نوعيت جا تاريخي دستاويز آهن. آهي ۽ אنهي فارموال تي منظور كوهيار بلكل پورو لٿو ‘۽ تمنائن جو تحريري دستاويز هوندو آهي ك ڏيکارڻ جي كوشش كئي آهي جن موضوعن ۽ معنائن کان ک به پهلو ليאالمن ۾ كي אهڑك فائديمند ٿي سگھن َون ال يقينا�َ اگير ۽ ڌرتي ڄ همه‘ خيال’سندس . אسين بلكل وאنجھيل هياسون و ۽ אمرجليل، אرد ‘كائوسجي’۾ אنهن مان منهنجي پسند جا ليکك جھڑوכ אنگريزي ...  ...كئي جن جي تحريرن عوאم ۾ אنقالبي جاڳرتا پيدא ،ئي سگھجن ٿاا ۾ کوڙ ساترא ناال ڳڻ‘كالم نويسي’  .א رهي نه ٿو سگھجيليکك جي אهڑي كوشش کي سارאهڻ کانسو  . جي حيثيت رکن ٿا‘ ڊאكٹري نخسي’ٿا، جيكي كنهن مريض ال بلكل  تحريرون پڑهندڙ کي كجھه سوچڻ تي مجبور كريو . ۾ مشاهدאت ۽ منظركشي موهيو ڇڎي ٿي جن جي لکڻين .هنآ‘ كوهيارمنظور’ ۽ ‘אمرجليل’ ۽ سنڌي ۾ ‘אرشاد حقاني’ ۽ ‘جاويد چوڌري’۾  جنهن كري هر . ن جو موאد معاشري مان وٺي ٿويپڻ אنهن لکڻ... ڇڎين ڇو ته منظور كوهيار  كهاڻي منظور جي لکڻين ۾ پو چاهي אها . ٿو ڇڎيپڑهندڙ کي پنهنجي قلم جي گرفت ۾ آڻي  אئين ٿو ڀاسي ته هن ....  به אٿس نڏאت به ڏني ته لکڻ جو ڏא بيشك ڌڻي  کيس  ....!كالم  هجي يا
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جي حضوري ... ..سر جھكايون ٿيو پوي ٿي، ڄڻ אکر، لفظ، تشبيهون ۽ אصالحون سندس قلم آڏو جنهن جي تخليق تي خود سنڌي زبان قربان ...! جي قلم کي ڄڻ א אکيون به ڏنيون آهن ته دماغ به  پيدא ٿئي ۽ هو אئين ئي سنڌي  ۾ مزيد نکار َدعا آهي ته شل سندس ڏאت ۽ ڏאنو.  آهنا۾ حآضر بيٺ وڌيك شل سندس قلم جي سگھه אڃان .  پوکيندو رهياڻ ۾ مزيد گل ۽ ٻوٹڱ کيتر جي אאدبي  ن ٿو ته توهان پڑهندڙ جي پك سان چوא..... جيكو אوهان جي هٿن ۾ آهي‘ אدبي پورهيو’سندس   .سگھاري بڻجي سگھي الرينديون ۽ אدبي کيتر ۾ هي كتاب אهميت جو ڳو אچقمق جھڑن ذهنن ۾ هي لکڻيون ضرور جا و هر لکيل لفظ ’:  تهجون هي سٹون لکندي موكالئيندس‘ אمرجليل’ك کآخر ۾ پنهنجي پسنديده لي   .نه سگھيي ۽ وقت جي دز هنن لکڻين کي كڎهن به لٹبت ٿيندو اث       .  ۽ ممكن آهي ته אها پڑهڻ ۽ پرکڻ وאري אک אوهانجي هجي  ‘. پرکڻ وאري אک ملي ويندي آهيکي پڑهڻ ۽
ري   ر 

ئڻ                      ڙ
Mob; 0300 3411822                                     
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ئ ۾ اڌواڌ ، د ئ ئن  ٻه ڏكندڙ هٿ فضا ۾ .  آيو ٺيڏوهٹو يا پوٹو روپئي يا ٻارنهين آني جي ناس ناني يا ڏאڏي ال و        ...  وڌي وאر ٿيندين....  شل وڌئون وڌ هوندين! אبا’: لفظ وאت مان پاڻ مرאدو نكري ويا. بلند ٿيا ون پاڻي جي كٹوري ڀيڻ جون אکي....  مٿي تي چمي ڏني...  ڀا، ڀيڻ نياڻي نماڻي ڏي ڀيرو كيو  ‘!... آڍڙو ٻڍڙو ٿيندين...  رאڄ ڀاڳ وאرو ٿيندين...  تنهنجا ويڑها وسندא پناهه جو پاند  ...س  سولي سڻائي كجان!مالك منهنجا’: دعائون پيو گھرندو....   پيو سوريندوَپير...  حيرאن پريشان...  پٹ ٿوري دير كئي....  و كوئنروهرאن جبل جھڑو کهرو، אندرאن پٹ جھڑاپي، ٻ  ‘....!  وڇڑيل كونج جي سار لهندينولر کان....  ڀيڻ ڏي ڀيرא كندين....  كوسو وא نه لڳند... ماڻيندين  يجوאڻ...  א كندو خوش هوندين! ڀائڑא’:  ٿڌو ساهه کڻي دعا گھريائينڀا ال...  جيان ڇلكي پيون ! مالك مٺڑא’: ن گھرنديوجھي پئي دعائوپٹ ال در ۾ אکيون ... پر ما ته ما ، ٻيو دنياجو  سا آ   !... منهنجي گناهن ڏي نه ڏسجا...  ڏجانس ڏکيو ڏينهن نه ...  ئي كجانساسڻسولي א سائين، ’: ئين چوندييما، ڌي ڌڻ ال دعا گھرندي ته ه  ‘!... جو خير، تنهن سان منهنجي ٻچڑي جو به خير، آمين يسن پرديسن د  ....! کان بچائجانسبدنظر    ....!  ڍكڻهار ڍكجانس  ....! دشمن دور كجانس !... مان ڏجانسאجھنگئون، وאٹئون، پنڌئون  بدنيكي ....  آبرو جي رکجانس عزت....   گھر ڀاتين سان مکڻ ماکي، کيرکنڈ كجانس،ڏيکارجانس كي عمومي دعائون، كي ....  هر كنهن جون دعائون אلڳ אلڳ...  پيغمبرن جون دعائون، رن جون دعائون، אوليائن جون دعائون، غريبن جون دعائون، وزيرن جون دعائون، فقيدعائون ن دعائون، אميرن جون دعائون، عالمن جونسالكن جو...  אنهن عام دعائن کانپو ‘!کان بچائجانس پر هي دعائون هر كنهن جي ال، ....  كي ننڍيون دعائون، كي وڏيون دعائون....  خصوصي دعائون هر مصيبت جي ال ،بركت، دشمن ‘دعا گنج אلعرش’جي .....  هر زماني جي ال پڑهجي ته گناهه ‘دعا جميله’).... بشرطيك باڊي گارڊ هجن(عاجز، كافرن سي غالب سفر سالمت  پڑهجي ته روزي ڑن جيترא هجن، بركت ۽ فيض سان ـُ ڦ ـــريگستان جي وאري جي ذرن جيترא يا درياهه ۾ پاڻي جر كاڏي ويون   .يرو كپڑو كڍي کنڀ مان مٹيـَאنسان אئين אڇو אجرو، جيئن ک. سڀ گناهه معاف پڑهجي ته جاهل عالم ٿي ‘ )  1(אستاد دعا بزرگوאر نمبر’....  چوريون، كاڏي ويون سينه زوريون بادشاهه، حاكم يا بدمزאج آفيسر هجي، אنهن جا  ..... سيجا معجزא هن گناهگار אکين سان ڏٺاאن دعا   .نگري ٿي وڃي، فقير تونگر ٿي وڃي، אگھو سگھو ٿي وڃي، لکو چکو ٿي وڃي، چرٻٹ رאجا ٿي وڃي، אنڌير يِوڃ  جي پيچ جو، ‘ دعا فتح مهم’کيسا گرم كرڻ کانپو جو مسئلو هجي يا پاڻي پڑهجي، نوكري پڑهجي ‘ دعا فتح مقدمه’...  آسانهر مشكل ، هر مسئلو حل،  جو زمين جو مسئلو هجي يا ٻڌ ڇوڙ بدאر آهي، אتي ٹوپي نرאڙ تي ڇو ته هر مومن خدא وٽ جو پرאئي مال  ــــاهر جوאبدאر ٻ،ته فريادي אندر ....  ڏنگائي ماريسپو کڻي ساڙي، ماريسخدא وٽ دير آ، אنڌير كونهي، نكي عوאم جي عدאلت ۾، 
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قرض معاف، وڻج  ون معاف، صنعتيل ڍض معاف،ي قرپڑهجي، وڏא وڏא زرאعت‘ دعا אدאئي قرض’ رאئجي يا مرندي گھڑي تائين كشن كيڏينهن ۾ אل)  90(كرڻ جون سڀ رمزون ملي وڃن ته نوي هجي ته ملكي معاملن ۾ سڀ كم آسان، خوאب ۾ אشارא، كنايه ۾ حكومت پڑ‘ دعا אستخاره’   .... . دعا پٹ برאبرڇو ته سکڻي. ضروري آهي وٺڻ پر هن دعا سان گھڻو ڏيڻ. قرض معاف وאپار جا رو هڻجي، اٹو کي ٹـكهڑي ٹ ؟ڻجنکڻجن، كهڑא אمير کمجلس شورא ۾ كهڑא وزير .  كرאئجينه ر אها خبر پسان هي دعا كارאئتي، حكومت ۽ אقتدאر جي حوאلي  ؟ كجيوكهڑي تازي کي אشار ، سڀني سالن جي كڑ کانپوؤپوي، پروאه ناهي ور ور كري پڑهجي تان جو پنجن سالن جي س سال به برسات نه پڑهجي هك سال مينهن نه وسي، پروאه ناهي، ٻئي سال پڑهجي، ٻئي‘ دعا بارאن’   ؟.... ا ٻنهي جي وچ تيي ي يا آسمان تيزمين ت؟ كا نه پوندي ته موت كيئن ٿيندو هكڑن جا  אنسان نا شكر، كئمپ ۾ ڌكا کائيندو وتندو אمدאد ال، گھر  ـــخدא جي رحمت אڳيان ،كچا گھر ۽ النڍيون سڀئي سربسجود۽ پورא پورא پنج ڏينهن الڳيتو مينهن، كسر نكري پوندي  ته دعائون آهن، كنهن کي به لڳن، بي بي ستي جي دعا ڌאڙيل کي   دعائون  ....! كهڑي ريس خدא جنهن کي به ڏئي بغير حساب جي ڏئي، كنهن جي ڀاڳ سان !אمدאد ٻيا وٺي ويندאكرندא،  ننهن کي ماڙي ’ چارڻ  دعا گھري هئي ته، آهن، جيئن אنڌي جمنكي دعائون لوכ ورثو هونديون   ....  تي تي אڻبڻت ٿي پويس يا نئون صاحب نه ٺهيسحصي پ الهي يا وڏيري سان جڎهن وهنجنديگولي وאت وאري تڎهن لڳيس . لڳي ته گولي ئي نه لڳيس ننهن کي ’: پر جمن جي چارڻ אڄ حال حيات هجي ها ته هيئن دعا گھري ها‘ تي ڏڌ ولوڙيندي ڏسان، يا صوبائي אسيمبلي كي دعائون سماجي ‘ .....ياست کي ولوڙيندي ڏسان ۾ سقومي אسيمبلي : جوאب مليس‘ هاڻي طبيعت كيئن آهي؟’مثلن ڊאكٹر دل جي مريض کان پڇيو، : هونديون آهن وڏي صاحب کي، پٹيوאلي ٹن . كي دعائون دفتري هونديون آهن‘ .... هاڻي توهان جون دعائون آهن’ ‘ رهندستنهنجي آل و אقبال جو دعاگو ، آخر ۾ لکيائينس ته: ڏينهن جي موكل جي درخوאست ڏني ‘ ! هنن کي صاحب אوالد كر!خدאوند’: كرאمت وאري وٽ پهتا، بزرگ ٻئي هٿ مٿي كري ٻاڏאيوٻه کدڙא، هك جسماني ۽ ٻيو سياسي كنهن كاني جيئن . كي دعائون سياسي به هونديون آهن  ‘ Rejected’صاحب نوٽ هنيس  پر ‘ !برزگ سائين، دل سان دعا ئي نه لڳي’:  تهنسאب ڏدڙي تاڙي وڄائيندي ٺهه پهه جوجسماني ک ي ببه אچيس ٿي، ڳالهائي به رکي رکي کيس آڊيڑ به ٿين ٿا، مٿي کي ڦيري . رאرو ٿي پيو آهيهڳ چون ٿا، אن ڏينهن کان وٺي سياسي کدڙو ‘!آمين’ ي، زور سان چيائين ٿسياسي کدڙي آس نه ال پر پو به אسان جي دعا . سياسي آڦري ٿي پئي آهيگھڻن ماڻهن جو خيال آهي ته کيس . تكو ٿو ۾ ڇكي אچي وڃيس ۽ حال هيڻان، אٿس ته خيرن سان پير لهي، אئين نه ٿئي جو كچن مهينن       )ٻيو وڱڀا(                            .....سور ٻيڻان ٿي وڃنس
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عشق وאري شادي ‘  ٹين’حاجي قادر بخش جي   ....دعا مولوي אحمد وٽ به آهي مخصوص يهكڑ پر ... .. دعا سرياني وغيرهتور، دعا عاشوره، دعا گلوبند،  دعا .......ٻيون به كيتريون ئي دعائون ، الش ڳچي نمري ويندوما! مولبي صاحب’ :قادر بخش جو پٹكو مولوي جي پيرن ۾...  ۾ رخنو  אصلي ....   ٿي وڃن پئسي تيمڄوٹ جا هڑئي پ‘ مورאن’ אهڑي دعا ڏي جو بلو كر، كا... .۾ پوند تنهنجي نئين ...  ..مهيني کان אڳ ٿئيلقاد ذא ته جيئن كم نهوكي ۽ تكڑي لکجاادعا كا ٺ... .. نتو جيكو هن ڀيري پنهنجي وאت سان چيو، אهو ڏيندوما...  .. ٻه به، ته ٹي به، ته چار بهمڑس ال’   . مولوي پڇيس‘؟.... . אڃا ٹين شادي؟.... אڃان پيٹ نه ڀريو ٿي’  ‘ !چون چان ئي نه كن توال كيٹي جو وڳو، جبو ۽ رאڊو وאچ به وٺي . ڀاڄائي کي رسول عربي جي چائنٺ به چمرאئي אچان دعا ٻڌڻ ال مليس، دعا پورڻ ....  قادر بخش ال پنا كارא ٿيا؟ ... ..كاڏي وڃي....  پيٹ كتو אلڳ...  אهل وعيال وאرو....   نكتل، سونا ٻول ٻڌي، ٿيو مال مجبورحاجي قادر بخش جي سونن ڏندن مان  ‘  ....! .אچان ال  ....مليس، دعا پيئڻ ال سان جي شادي ‘ مورאن’خبر تڎهن پئي، جڎهن ....  دعا ساڙڻ ال غالمو توکان ضرور ! چريا’ چيس، نمال...  ..ويو سڌو مالن ڏي....  ٿي وئي قادر بخش جا الهه نكري ويا جو ڳولن ڦولهن ته چلهه ۾ دعائون، جنڈ ۾ ي کڻ...  ..آخر ڳالهه ڦاٽ کاڌو ..... دعائن جو سلسلووאرين  ۽ پو گھر ڦٹائڻ ‘  ....!.   ساڙڻ وאري پوري هوند،پورڻ وאري ساڙي هوند هوندي، غلطي ٿي تون ’... ..خبر پئجي وئي ته سڀ كم قادر بخش جا....  دعائون، وאڙي ۾ دعائون، مويز ۾ دعائون ٻي دعا  پيون، هاڻي،درگاهه تي دعائون گھرندي هيس، سڀئي صاب ها אدي، مرشد سائين جي ’  ‘!يوא ك!  خوش آنيאدي، هاڻ’كنهن ساهيڑي چيس، ....  ۽ كنن ۾پياڳچي  ڳري، ڦري وڃي صوبيدאر جي ٻي جو جي جا هڑئي ڳهه ڳٺا‘ مورאن’نائين ته ٻه ٹي جو ڇنڈكا ڏ... .. صوبيدאر‘ صفر’ماريل  الئين جو ۾ آيل، ي نئون نئون ٿاڻ....  ٿاڻي ۾‘ غالمون’جو مڑس ‘ مورאن’  .چري نه پري....  ؟ هڻ جو كهاڙي  جو پاهو ته قادر بخش ڍيري!؟ مان ڇا!ڇا ۽ سماجي گوهن تائين كنهن ي مذهبي سياسאئين دعائن جو سلسلو، هك فرد کان وٺي، قومي،   ‘ !گھرندس ته ماريو، مرندي گھڑي تائين ٿاڻي تان بدلي نه ٿئي   ،كنهن خشك گاهه وאنگر لتاڙجي ويو آهيان  آڳ جيان جسم جلي رهيو آهي،  ،يزندگي منهنجي دونهين وאنگر אڏאمندي ٿي وڃ  ي جوאب مون کي، جڎهن مان پكاريان،ڏ  سڻج سوאل منهنجو  مون کان پرتي نه وڃ  جڎهن به مان مشكل ۾ هجان  !نجا خدאتون منهنجي دعا ٻڌ، אو منه’  :ئين گھري هئي تهي۾ هك دکدאئك دعا ه) تعمير كرאيودאئود جي رٿيل هيكل وאرو شهر جو مخصوص پاسو، جيكو پو سندس پٹ حضرت سليمان يروشلم ۾ حضرت (‘ زאيئان’يهودي نوجوאن جيئن ...  ر ۾ؤزنجير وאنگر ڳنڍيل، تاريخ جي هر د
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پر فلسطيني نوجوאن . سوڌو يروشلم ملي ويو‘ زيئان’אزي سان کين خدא ۽ אنگريزن جي كرم نو  ۽ پو אڍאئي هزאرن سالن کانپو אن يهودي نوجوאن جي دعا אگھامي؛    ‘....تنهنجي رحمت جو  ڇو ته وقت אچي ويو آهي  تي كندين ٻاجھه ‘ زيئان’تون אيندين ۽   سڀ אيندڙ نسل توکي ياد كندא  !تون قادر آن، هميشه جو حاكم  .... پوياڙي جا پاڇا ٿي وئي حياتي  مون کي کنيو ۽ وري אڇليو تو  .جيكو به پيئان ٿو، ڳوڙها پيئان ٿو    !ئي خدא تنهنجي كاوڙ ۽ قهر جي كري  چيڑאئن ٿا ۽ وجھن ٿا لعنتون مون تي   سڄو ڏينهن دشمنن جون ڏنل ذلتون ٿو سهان، .... يا ويرאن جا تي كنهن چٻري جيان، אكيلي ڇت تي  آهيان،  هن صحرא جي جھنگي پکي جيانمان كن  کائڻ پيئن جون سڀ خوאهشون ختم ٿي ويون آهن، پر .  كيائينحاصل تي فتح پليگ ٻنهي  پو خدאوند ۽ يسوع مسيح אنهن جي جلد ٻڌي، تركن ۽             (God! Save us, from devil, Turk s and plague) !شيطان جي شر، تركن جي پليگ کان پناه ڏي! אي خدאوند’  :  مريم کان هي دعا پنندא رهياِ אڳ يورپ جا عيسائي به خدא ۽ אبنال سؤچار س  ..... خون، عزت، آبرو ۽ ڌرتيويو ۽ אن تاريخي دعا جي سهاري אڄ به يهودي نوجوאن אڳاڙي ٿو فلسطيني نوجوאن کان وياج ۾ خاכ بسر ٿي هو پنهنجن ئي شهرن جافه، رسله، گليلي ۽ حله مان دربدر . کي אها دعا بددعا ٿي لڳي ير كنهن هٿيار پنهوאر تون پنهنجن ٻانهن کي אزغيبي طاقت عطا فرما ته هو بغ! אي رب جليل’  :ئين دعا گھري تهيٺيكيدאرن، هن سجاڳ صدي ۾ ه كجھه عرصو אڳ، وڙهندڙ جي پٺ ۾، ڀڄندڙ جي אڳ ۾، هن ملك جي نام نهاد אسالمي  !... .مان אڃان جان آجي نه كرאئي سگھيا ) Satlnasm (شيطان جي شر  بول فرمائي ته ٻي دعا سندس بارگاه جڎهن אنهن جي אها دعا ق رب אلعالمين، مرضي جو مالك  ‘   ....!  آمين....אچن ۽ پو אنهن کي ورهائن ته جئين هر هك کي حصي ۾، گھٹ ۾ گھٹ چار زאلون ۽ ڏهه كنيزون مال غنيمت كٺو كن  .... .جي אشاري سان چيري ڇڎنکر אجي دشمنن مٿان غالب پون ۽ אنهن کي  . تون دشمنن جي مٿان پنهنجو قهر ۽ عذאب نازل كر ته هو تباهه ۽ برباد ٿي وڃن! אي وאحد אلقهار’  :אقدس ۾ رکي وئي قبله אول ۽ كامل جي جئين אسان بنا روכ ۽ ٹوכ جي گھمندא ڦرندא، ناس ڏيندא، حلوو کائيندא، 
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رب باري بي پروאه، جڎهن سندن אفعالن کي ڏسي אنهي دعا تي  ‘ ... ..مسجد ۾ نماز پڑهي سگھون אبليس آرאم سان فساد ۽ ڦڎي  نيئليكن هي آخري عرض سڻ ته אبليس ۽ אسان کي ڇڑوאڳ ڇڎ ته جسڄي دنيا ۽ پنهنجي ملك تي حكومت كرڻ جي آرزو در خاכ سهي،  !אحكمالحاكمين אي’  :دعا تيار ٿي وئيين ئبه ڌيان نه ڌريو ته ٹ ڀر ڀر ڇيڻا جنگ ريندو رهي ۽ אسان هٿن ڀر ڇيڻا جھلي ڦيڻا پڑهندא رهون، ٻاوچڑي ۽ چڻنگ جي چ مچا! پاڻهي ملك جي אندر ٻاهر جھيڑي ۽ جنگ جي دونهين دکندي ... ‘!ڀر ڀر ڇيڻا جنگ مچا ....  ۽ אهو ٻڌو ويو آهي ته سندن אها دعا به، אن سميع ۽ بصير حال في אلحال ٻڌي אڻ ٻڌي كري ڇڎي  ‘ ....ٽ نه ڏيئي، אسان جي عبائن، قبائن ۽ عصائن جي عزت نه رکيو אسان کي وאليكشن ۾ كوئا ته مرندא، אنهن کي ته سيکت ملندي، جن گذريل ڑيو ته پروאهه ناهي،سگھر ....  ويندي . آهن۽ خوشحالي جي لحاظ کان به دعائون گھرنديون دنيا جون وڏيون وڏيون قومون طاقت، آبادي     )وڱآخري ڀا(           ؟  ....!. وڌيك ڏسجي ته ڇا ٿو ٿئي אسان جي خفيه ...  . كرتي حكمرאني جي خوאب پوروאسان جي سڄي دنيا ....  زيب نه ٿو ڏئي אسان هك عظيم قوم آهيون، جنهن ال پاڻ کي ننڍن ننڍن خوאبن تائين محدود كرڻ! الرڊ، گاڊ אو’  :۾ هيٺين دعا گھري تهوאئيٹ هائوس كي سروאڻن، يאنهي كري آمر ائي كري كو سياسي، ڱبه قوم کي چאيجنسين جي مدد فرما ته جيئن אسان دنيا جي كنهن  پر پنهنجي قسمت سمجھي صبر ساري ته ....  .نه ڦاٹاريسماجي يا אقتصادي گھٹو  ڏيون ته אها تارא  سر لتا، אهنسا، سچ، אكروڌ، تياڳه ۽ شانتي ۾ ...  تون ديا كجان ! אي ديالو  ....! אي پريم אيشور’  : كئيאنڈيا وאرن، مندرن ۾ سنک ۽ گھنڈ وڄائي وينتي    ‘!آمين جي وهنوאر کي نه وساريندين،  Give and Takeאميد آهي ته אسان جي אن ڏي وٺ.. .. ٿي سگھي بادشاهي ۾ دאخل هن جھان ۾ پنهنجي بادشاهي ۾ دאخل ٿي سگھي ۽ אڳلي جھان ۾ تنهنجيجيئن  ته جيئن ديش ۾ ڌنوאن ۽ نرڌن ....  جھموريت جي رکشا كجاندنيا جي وڏي ۾ وڏي ....  نرکجا جي شكتي ڏني، جڎهن آمريكا تون אسان کي صبر ! אكرڻ وאرڏکن کي سهڻ جي تلقين ! אومهاتما’    :كندي دعا گھري‘ پد آسل’مشق جاپان وאرن پڳوڊن ۾ خاموشي ۽ سنجيدگي سان يوگا جي   ‘ !ٹڑنگ! ٹڑنگ! پون! پون !...  شانتي  ....!  سروم  ....!  אوم  ....! شانتي   ....!.  سروم  ....!אوم ...  ڌندو رهيوجو ويڇو  وאرن کي صبر عطا هاڻي تون، آمريكا، يورپ ۽ سڄي دنيا ...  وאرن אسانجي شهرن تي אيٹم بم هنيا جو ذرو به جو אسان وٽ لوهه توڻي ....  تي אعترאض نه كن‘ אقتصادي بم’كر ته אسان جي لڳل     ‘!كونهي
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ته جيئن אسان کان كو ....  جبر ڏي....  تون אسان ۾ ڏאڍ ڀر، ڏمر وجھه! قهار אي! אي قادر! אي جبار’ :ٹين دنيا جا جابر حاكم به دعائون گھرندא آهن توکي پتو آهي ته پاڻ هزאرن سالن کان ! אي رکپال!  אي ڌڻي! אي دאتا! אي پالڻهار! אي سرجڻهار’  : دعا پئي گھري تهيئن هي قوم يه. جي گولي تي هن ڌرتي ،آهن אنهن جابرن، حاكمن کانسوא كي بيوس، نماڻيون، سٻاجھيون، نڌر قومون به دعائون گھرنديون    ‘...ته ڏمر ڏكائي وجھيسبغاوت جو سوچي ....  كر کڻي ته جبر جھكائي وجھيس..... ڏאڍو نه ٿئي جي محنت كش هٿن جا ٺهيل پٿر جا چاقو  אروڙ جي ٹكرين تي אسان... .  سڌريل رهيا آهيونوٺي کان وٺي، هن ڌرتي تي پيار پاٻوهه سان گڎجي رهڻ شروع سالن ته אسان چاليهن  شاهدي ڏين ٿا تو نه ٻڌو، مونهون ....  אسان لياليو...  .. سال אڳ אسان تي آرين هالن كئيؤ ٹي هزאرپنج س.... كيو אسان ڳچي ۾ ڳارو ...  ... كاهي آياHuns‘ هن’ سال אڳ ڀورא وحشي ؤسورنهن س. مليا ميٹ ٿي ويو سؤ ٻارنهن . جيكر، ننڈل، چوٹياري، چٹ ٿي ويا...  .تو وאهر نه كئي... ... عرض كيوسين كري ديبل ۽ אلور دنب ...  تو قبول نه كيون....ڏنيون אسان توکي ڀيٹائون ....  אڳ عربن جنگ جوٹيسال  ...   אسان گيسيون كندي فريادون كيوسين... אڳ ترخانن تڻ مڻ تپائي ڏناسؤ سال ٹي  .... ٿي ويا جھڑא هلڻ کان هالכ ڏٻري ڍرون ....  گگدאمن تي كهل كر...  ..هاڻي ته پنهنجي پاند ۾ پناهه ڏي   ....! وאرث وسيال!... אو منهنجا ڌڻي....  ٿي ويا يون تباهه ندنگر شهر، وאهڻ وس....  دאد نه كيو تو كهڑن گناهن جي  .... جا لشكرمٿان ماكوڙن ۽ ڄئورن ....  ..كاڏي وڃئون...  ..مڇر گھڻا....  ..אسان سوא  توکان....  ٻاجھن تي، אٻوجھن تي، رحم فرماتون هنن نماڻن تي، س! سزא ڏئي رهيو آهين تن رڙ كري  :رא فالسافرٹائيپ دعائن ۾ شامل نه هئاאكجھه پر ڀرو ٻه ڄڻا نوجوאن אڻڀن وאرن و  ‘.... پوليس جي پير کان، وڏيرن جي وير کان بچا...  ..ڌאڙيلن کان پناهه ڏي ..... دهشت گردن کان אمان ڏي...  ٻهرאڙين تي ٻاجھه كر.... شهرن تي كرم كر....  ٹار تونبال  آئي ،جل تون جالل تون   ....!א صمد   ....א صمد ...  تو رکپال رحم كر....  سائينكهڑو ڌڻي  ٻڌ جي فلسفي ۾ ’: ٻه ڄڻا אڃان كجھه پر ڀرو وٽ سٹ کائي رهيا هيا، تن زور سان رڙ كئي   ‘ .....کي تيار رکجي غور كجي، ڏک جو تجزيو كجي ۽ ڏک سهڻ ال پاڻ کان بهتر آهي،مهاتما ٻڌ چيو هو ته دعا ’چيو  ٹبا آيا آهيون ۽ لٹبا אچون ٿا ته غيب مان كا אمدאد ـُאنهي آس، אنهي אميد، אنهي آسري تي ته ل’  ‘!و آهيهك وڏي آس آهي، אميد آهي، آسرته  אها ؟!אنكار كندو دعا جي אهميت کان كير   ....! صدين کان گھرندא آيا آهيون... ...دعا تي אعترאض ؟  ....! هي ڇا ؟  ....! هي ڇا’:  دعائين  ۾ شامل سڀئي عالم فاضل عام ماڻهو حيرאن ٿي ويا، چوٻو ل ٿي ويو  ‘  ....!. كجي ان كفن ٻڌي مقابلو سن۽ ڏک ڏيندڙ آهي ته غور كجي אضافو كرڻو آهي ته دعا کان بهتر آ ته پهريون اڻهن جو چوڻ ن مڱچجوאنن جي باري ۾ אنهن جوشيلن ... نوجوאنن  جوאبي حملو كيو  ‘ .ڏک ڏيندڙ سان هر سطح تي مقابلو كجي، אهو ئي آخري حل آهي...!  نه ٿي آ، نه ٿيندي...  ...ٿيندي אسان ته سندن حق ۾ دعا ....  خدא حق وكيل آ... وڌيك خدא کي خبر.... خطا کائيندא ۽ پو سزא کائيندא  אنهن جي حق ۾ دعا جا ٻه ۽ ..... ته خدא کين حقئون به رکي، ناحقئون به رکي ئي گھري سگھون ٿا
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تي پاسا ورאئيندي אفضل قادري جيان يندي אسپتال جي بستري جيكي زندگي سان جھيڑ....  אکر        *  !هي ظلم نه آ ته، ٻيو ڇاهي ڙي                         !دوא جي بدرאن دعا جو تازو ڏس ڏنو آڏאهي ڙي’                        :چون ٿا
 

ئن ر ڙ ڳ_  ٻه هك  אن کي چار ٻانهون ۽ چار ڄنگهون هونديون هيون،. אوאئلي אنسان گول مٹول هيو’        אنهن . سگھارא، همٿ ڀريا ۽ هٺيال هياهي ُא. جھڑא منهن ۽ مٿا، چار كن، نسل وڌאئڻ وאرא ٻه عضوא زيوس ۽ ٻيا ديوتا پريشان . تي حملو كري ڏنوديوتائن تي چڑهي ن آسمان كري ٿهمهك ڏينهن  هن سڄي نسل אنساني کي ٻن ... .ن نبرجي؟ زيوس ديوتا حل كڍيو ٿي ويا ته אنهن سان كيئ جيئن صوفن جو آچار ٺاهڻ يا كنهن ٻي ميوي کي سكائڻ ال אڌو אڌ كيو . صن ۾ وڍي ڇڎيوح ... رهيو، אهي ٻئي حصا جڎهن به مليا ته אها سڌ رکيون ته شال وري گڎجي هك ٿي وڃون ۾ تڑپندو جو אصلي جسم جو אيئن ٻن حصن ۾ ورهائجڻ کانپو، هك حصو، ٻئي حصي سان ملڻ جي אكير אنسان . ٹل אڌ ٿي پيوـאن אوאئلي אنسان جو ڀڳل ٹ) مرد يا عورت(پو هر هك אنسان ...  ويندو آهي ‘ پيار’تڑپ جو نالو ئي   ۽جي پنهنجي ٻئي אڌ جي ڳوال، سڄي جي سڌ، جستجوتنهن كري אنسان  جي ‘ پيار’ جي گھر ۾ رאت جي دعوت تي ‘אگيٿون’ هي قصو، ناٹك نويس ‘אرسٹوفينر’شاعر    ‘....آهي  عظيم شخصيتون، ُאنهي بحث ۾ אنهي زماني جون . ي بحث كندي ٻڌאئي رهيو آهيموضوع ت سنياس ۽ خوبرو جوאن پا ڏکٹار ، روشن خيال فرڊرس،طبيب אريكسيميكسجن ۾ אستاد سقرאط،  وאري ٻڌאيل ديو ماالئي قصي م / سورنهن قؤس يونان جي אنهي چار. אلكيا بيادس پڻ شامل هيا جا ٻه مكمل ي، ليكن אن ۾ אهو ته אعترאف آهي ته مرد ۽ عورت אنسان تي کڻي يقين نه به كج ر ۾ كي אهڑא ؤليكن هن كمپيوٹر وאري د.... جنهن ۾ هك، ٻئي کانسوא אڌورو آهي . حصا آهن ذאت جي ال نفرت אستحصال کانسوא ٻيو كجھه به تاريخون ورجائجن ٿيون، جنهن  ۾ عورت   كوڙא قصا،ئي تصور نه ٿو كيو وڃي ۽ אهڑאڳاٹي ڀڳا سماج آهن، جتي عورت کي אنسان  کي زر ۽ زمين سان مالئي فساد جي وڏو كري ٿي تنهن جيكا تاتي نپائي .... سمجھيو وڃي ٿو  جيكا، عورت مرد کي ڄڻي ڏيهه ڏيکاري ٿي، تنهن کي مرد جي پاسرאٹي جي پيدאوאر .... ناهي جو شر سڎي ٿو تنهن کي شيطان د وڏو ٿئي جنهن جي ٿڻن جي ٿڄ ڏאئي مر.... وڃي ٿو ڑ كوٺيو ج پنهنجي ڄائي ڄڻي کي كهڑي جت عورت سان אهو سلوכ هجي، ورتا هجي، אتي عورت . ٿو  تحفظ جو شكار جيكا پاڻ אحساس محرومي ۽ عدم ؟....ڏئي سگھندي مكمل سماجي تربيت 



ئر ر  ئ                                                                            ر  ۾                                                                      ر   

ا ر و  www.abbaskorejo.com  بئس 
13

ندي يجو ڄڻ نديאها אيئن ئي ك؟ ....سگھندي هوندي ته אيندڙ نسل کي كهڑي خود אعتمادي ڏئي  نه هئڻ جي كري ٿئي ٿو، جنهن شخصيت جي אنتشار جو سبب ٻار جي صحيح تربيت ٿا، ته אنساني  אن ڳالهه تي زور ڏين ،جا ماهر سماج جي نفسيات ۽ ٻار جي نفسيات. الئينديويندي، ڍنگرن تي אڇ عورت ذאت ’ته، جا عورت ال אهي لفظ אستعمال ٿين ليكن جنهن . ۾ ما جو كردאر אهم ٿئي ٿو عورت کي عقل ڏאئي کڑي ۾ آ، .. ...عورت آپير جي جتي، هك الهي ٻي پائبي  .... تي لک لعنت آ  ٺولين تي چڑي ڏهاكي ۾ ، אنگلستان ۾ عورتون אهڑن لفظن ۽ ٺجڎهن ته هن صدي جي پهرئين    אها موٽ ۾ كهڑو كلياڻ كندي؟‘ .... رאت جو אهو به گم  شخصي  (CHATTLEكياته عورت کي جي אڳيان زوردאر אحتجاج نٹ هنن پارليامي. پيون هيون ون ٺٺولينه سڎيو وڃي ۽ نه ئي وري سندن وجود جي باري ۾ אيئن ) ڳئن ۽ گھوڙن جيانملكيت  پو هن مرد کي تخليق . ۽ پو آرאم كيو تخليق كيودא پهريائين سڄي دنيا کي خ’كيون وڃن ته  אنهي ڏينهن کان وٺي نه خدא ۽ نه وري مرد .  كيوقآخر ۾ عورت کي تخلي.  ۽ آرאم كيوكيو  شاني سان אعترאف كيو يאڄ سڀني ترقي پسند ملكن ۾ אهو خنده پ .....جنونين کي جھكائي وڌو  پسندن ۽ مذهبي تسڄاڻن جي پٺڀرאئي ۾، رجعليكن عورتن جي جھدوجھد سياسي ۽ سماجي  ....جالوطن كيو ويو ... جيلن ۾ وڌو ويو .... مٿائن تشدد ٿيو ... ل אيكٹ پاس كرאيو نالي אسپيش ‘۽ كئي ٻلي’مان ٹ نرجعت پسند مردن پارليامي.... جلسا كيا .... אخبار كڍي .... چندو جمع كيو  نوي هزאر پائوڊ ....هي نالي تنظيم ٺا‘ عورتن  جو سماجي ۽ سياسي אتحاد’ אنهن پنجن حقن ال   ‘؟...آرאم كري سگھيو  ٰجيستائين אعلي قدر ۽ معيار نه ٿو ڏئي اج אيستائين ترقي نٿو كري سگھي، ٿو وڃي، ته سندن سم .....  نه كيو ويندو يوאرئي ڀاڱسگھي، جيستائين عورت کي گھر کان وٺي، ملكي معاملن تائين ڀا ت کي پرאيو ڌن سڎيو ٿو وڃي وٽ هن صدي جي ذري گھٹ آخري ڏهاكي ۾ به عورאسان  ليكن حصور، قيدياڻي، باندياڻي، ٻڌي ٻانهي مאسان وٽ عورت אها ئي مجبور ۽  ... ڌي ڌڻ چيو ٿو وڃي  .... אنهي كري جو אسان وٽ אڃا به ڌي ڌڻ  ....، ڀا جي אڳيان مجازي خدא אڳيان، پي جي אڳيان ڏي، قرض ۾ ڏي، آڌري ۾ سودي  مال جي مالك جي مرضي آ..... هوندي آهي، رڍن جي ڌڻ جيان  אنهي حالت ۾ )خاص אلخاص عورتون نه(אسان وٽ אڃا به عام عورت ....ڏي، وكڻي يا كهي کائي  وڻ طور ست پادر هڻندو ته ن س،هس کي آيو ويونپڻ.... پهريٹي ڄائي ته سورن ۾، نڀاڳي ليکبي   .ي ـڑن کئـاروـي مـاپـ ڄ،ياسـو ٿـڻـھـ گھرـنگـھـگ  اياس، ٻيو جا پندي جي مرאن،هيك جيئن ته ڄ   :ته ، مائي ، ته شهر ڍنڍورو يونٹي ۾ ٹن پٹن جي مٿان ڌي ڄائي ٿي م هندو ك....ي متان ٻيهر ڌي ڄڻ جنهن کي خبر پئي نك کي موڙو ڏئي ي کان پو ئجوאن ٿ‘ ! ..ڀڳوאن خير كندو. ...ٹکڑ ڄائي آ  پو ٻانهن .... سڀ كو چوندو، جيكو منجھه אزل، تنهن کي كير وجھي جھل ‘ ...!ٻانهن ڏيو ’  جوאن ٿي ته אنڌي جو پي אچي در تي بيهندو ۽ چوندو .... نڌي كاڻي جي نالي ٿي ويندي  كنهن א.... ۾ ڄائي ته ڄمڻ سان سورن جي ستي ملندس ٻهرאڙي‘ !...ٹکڑ كير وٺندو ! نه مائي’هليا ويندא،  جي ڏي وٺ ۾ وئي ته به سورن سانگھارو ....אنڌي جي حوאلي ۽ אنڌي جي جو، א جي حوאلي 
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אيندس، كڎهن پيكي ڇڎي كڎهن مڑس ڳت کان وٺي .... روز فساد   روز جھيڑא، ... دس كونه ٿين پو .  هوندس אيئن سڄي عمر ۾ אڳيان پاڻي، پويان چك....ڀا ٻانهن کان وٺي ساهري ڇڎي אيندس  جي ڏي وٺ ۾ نه وئي ته پيٹ ۾ ....ملهائي ته پيكا به ملهائي به چوندس ته ڌي אها جيكا سهرא به  جي ڌي ڄائي ته پي خوش، ... كڎهن ٿي ٻچا ڦوڙي ته وאرثي كيون .... پيٹ ۾، ته مڑس جون به  پي ما جون نظرون به  ...پهريون پيٹ يا ٻيو پيٹ ما پي جو، جيئن مال آڌيارو ڏبو آ ...دي وين آڀاڙ  جو ڀتو ته پو  هسنپر جي منهن مهانڈي سان، هڎ كاٺ سانب ڄائي ۽ پڻ.... چچربي، پيسبي   ڏڏربي، אيئن جنڈ جي ٻن پڑن ۾ پئي...مڑس نارאض، جي پٹ ڄائو ته مڑس خوش، אبو אمان نارאض  ٻه جريب ٻني جا ..... پنجاهه هزאر .... پنجويهه هزאر .... ملهه ٿيندو، وאכ لڳندو ... ٹكن تي وكامبي   .... ما پي نه ٿي ڄڻ كني مڇي، كير وٺي؟ אڳيو زمانو ته كونهي     ....! .يڎي كنوאر كڍي ڏيندوٹنگ جپنهنجن ئي هٿن سان ڏאڏي جيڎي ڏگھه  سان پو جو ليلم پائي لڎي אچي، ور  شهر ۾ ڌي يا ؟ ....ٹوپي جي ٹڳي جي  جي، پكي جي،  رڌيهاڻي كير ٿو ڏسي سگھڑאئپ، .. ...جي گھر ويهي  پي ما אركو تركو ... ٹي وي آ يا وي سي آر آ ڏسي ٿو ڏאج کي، ڏאج ۾ ڇاهي ؟ كار آ يا فرج آ،  هر كو ؟ ....۾، אخالق ۾۾، אدب  ڳالهائڻ ۾، ٻولهائڻאٿڻ ۾ ويهڻ ۾، لڇڻ کي كير ٿو ڏسي،  مرڻ کان אڳ پٹن کي وصيعت كري ته توهان وري ٻين کي قرضي ....ڏאج ۾ ڏئي ڌي אگھائي  ر جي אها كنهن خاني، هي ڌي هئي شهر ۽ ٻهرאڙي جي هيٺين ۽ وچين طبقي جي، پ  ....كجو تنهن مان وڏ نكرندي، אسان خان يا سيد وٽ ڄائي ته ويچاري جو جوڙ نه ملندو، جيكو گھرندو  ڇو ته אالڻو ، אالڻي کي ڏيندو، .... جوڙ جتي جا به ناهن كاڏهون ڳالهه ٺهي،   ....!  אالڻا، هو فالڻا جي ڌي، مڎي ملكيت وאري وٽ ... تاج ح لکندي، جڳ مذستي ٿيندي تعوي.... ڀلي، ڍكي ڀلي  آخر ۾ بي بي ... و تارون پئجي ويندون چاندي جپو ويٺي ورهه ٿي ويندא، ... فالڻو فالڻي کي  سوني پڃري  كيئن طوطن جھڑي ڌي خان، سرאئي ۽ سيٺ אيئن .يئپڃري جو ٿڄائي ته ڄڻ پکي،  پو .  وجھيون ويٺا آهنمان كڍي ڏي، אنهن کي، جيكي سندن ملكيت ۾ جنهن ٻلي جيان تارא غيرتي هٿ وٺي پٹ کي سمجھائيندو ته، .... غيرتي وٽ ڄائي ته ڄڻ كلهه مري وئي ڌي نام نهاد   ...سا א جي مرضي ،جيكا پي يا ڀا جي مرضي وאرو،  ته دشمن کي  ياڻپس جي پالند كرڻو هجئي ..ڀڳو ٻيو وٺبو ، هك نعورت آ ٺكر جو ٿا كارو كاري جي كيس ۾ خون آيو ويو . ت کي ڳترא كري مٿان אڇالئينسماري پنهنجي ئي عور خون .  جي فيصلي ڦاڙي ۾  ڏنڈ چٹيون پئجي ويا ته به پروאه كونهي....يا وڌ ۾ وڌ ٹي سال ٹيپ  ، دي، تون رڳو مڑس ماڻهو ٿيجاننگيٿ مليندي، لوڙي چوڙي پاڻ پٹي....بها ۾ به عورت ئي ويندي  ، جوٹيري وئي ته جي کوسيري وئي ته جوٹيري ملندي. ڻي شي آهيڇو ته عورت אچڻي وڃ درئون گھرئون ور ملي  ....پر جي ڌي جو א ڀاڳ ڀلو كيو، مڇي ماني الئق ويڑهي ۾ ڄائي    . کوسيري ملندي ايون، ٿهجي، نوكري ۾ سوين هيٺايون مهجي، فارورڊ   پڑهيل كڑهيل LIFE PARTNERساٿي سمجھه ۾ آيس ته زندگي جو ؟... زندگي ڇاآهي؟ ....۾ پيس ته ڄاڻ وڌيس ته محبت ڇا آهي  جڎهن ٻه אکر پيٹ ...پٺيان جبل جيڎيون אميدون، آسرא .  ويوپي ۽ چاچي جي خرچ تي يونيورسٹي   ....مڑسهنس אڃان كاليج پئي پڑهيو سا پيو אچي،  مان َ، سنא نيٹاڍٻئي نن ...چاچو، بابو سڀئي خوش ته جي گھر ۾ کڎ هجي، ته ٻهر ٻاهر ئي نه كڍجي.... ويس ، سڳو سوٽ  نوكري مليس ته پيرن تي بيٺو، پاڻ .... ته ڏياري سگھي صاحبن سان ته ڳالهائي سگھي، پروموشن 
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ڏهه ڏند چوڏهن پاسيريون، אهڑي ته وڻي ويس جو فنا في אلمعشوق ٿي ويو ...  لڳس َرـڀرو ٿيو ته، پ ڇو  همرאهه کي هاڻي چوڻ وאرو كير؟ .... كيائين Love Marriage مٿا کٿا ڏئي عشق جي شادي ..... אنڌي محبت ۾ پويان ... ‘ گر، جيئن پئي آکي تيئن پيو ترپير پئسو زאل ،سچ مرچان كوڙ ڳڑ ’ته  ويهي رهيو، مرد نئون آشيانه אڏي  ۽ ترقي يافتهترقي پسند ....ويس وسري، אڳيان لڳس مصري  عورت سادي سودي ....  ته كو ساهدאر به سندس אنتظار ۾ هوندو به كو نهپرאڻي آکيري ڏي ڏٺائين  جيكو كرאچي جي جناح אسپتال مان مايوس  آهي، هي پنهنجي אندر سان جھيڑيندڙ אفضل قادري    كوڙ אيڎو نه هڻ                                                 ۾ ڏسيڻ آرسي ڱپنهنجي هٿ  جو كن  كوڙ אيڎو نه هڻ                                                ، كٿ كڍي آ كنيسچ سامهون אچي  كوڙ אيڎو نه هڻ                                                 ت ڇو ٿي منجھيـ م!אو كوي ديس جا      אفضل قادري .....ڏنا جي جيجل ما آئل ڙي אو الڻا،   : ۽ پوهڎكيون وٽ אهي ئي אوسارא، ڊنڈكار  ٹل ۽ אکڑيل ساهن سان ٻڌאئي ـٹ.... هو هٿ سيني تي  ..... ۽ هاڻي کٹ تي ليٹيل ..... وאپس وريو ٿي  نه .... نه دوא، نه درمل ... אيكويهه ڏينهن بيڈ تي نڌڻكو پيو هيس ..... אحساس مري ويا آهن ‘ אدא’  : رهيو آهي خمن تي لوڻ ٻركيندي، אچڻ سان ئي زهكڑو حكومت جو نمائندو آيو ته به، .... אوهي نه وאهي  كنهن مريض کان كيئن توکي אيترو به אخالق كونهي ته، ! صاحب’:مون کان نه رهيو، چيومانس   ‘ ....!אسان وٽ پئسا كونهن، جو تنهنجي مدد كيون : چيائين مون ته אڄ ... جا  אدא، אهي حال ٿي ماڻهن ؟..... هٿ ٹنگيو ؟...مون كو توکان پئسا گھريا  ؟...پڇجي  كجھه جھٹ كلينيكل كمپوزאئٹ אسپري وאت ۾  .ه ويتر אکڑجي وياهجذبات ۾ هن جا سا.... كنهن کي به ناهي چيو ته، אخبار ۾ ڏيندא كريو ۽ منهنجي بيماري جي پبلسٹي كندא كريو تائين هكڑو دفعو آيو ته אچڻ سان ئي طنز جو نشتر هڻندي چيائين ته، ....  ڌאريو هيو تهيار، پروفيسر ’  : مسيحائن جو ذكر كيائين، جن کيس ذهني عذאب ڏنا هئاته وري אنهن ڏيندي ساهن کي بحال  هيئن كرڙي وאنگر ڦٿكي، ڦٿكي بيڈ ..... زبان هو، אهو به منهنجي درد کي نه سمجھي سگھيو  مپر هكڑو ڊאكٹر ته ه..... مٹ مئي جا نه ٿيا ڌريان ئي ڌאريا ‘ ؟....قوم كا سرمايه کيا حال هئي  ‘ ڦوٽ’ا ڇته ‘ !جي’.... ۾ پورא ‘ !ٹهه! ٹهه’وڃين ته نرسن سان منهنجو پٹ سڎڻ .... ٺ كرאن تان هي هوندي، אوتري ٿيندي پر ڳڻ ۽ ڳالهيون ته رهجي ويندא حياتي جيتري ! منظور.... كرڻ به نه אچن     ‘ .ڦٹ ڇٹي ويندא آهن، پر ويڻ ته نه ويندא آهن.... آهن 
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يا  آ دلجا ڏبي؟ ...کان كيئن پڇبو ڳاڇبو آهي سماج ۾، كي سماجي قدر به هوندא آهن ته، بيمار جو سڄاڻ حاكم کي אها به خبر كونهي ته كو אسان جي  ؟.... آهنڇا وאقعي هاڻي אحساس مري ويا  به هئي، ته به هڑئون ڀلي وڃي ها، وڙئون ي کان پڇڻ مجبوري سفارشي خط جي كري אفضل قادر   جيكڎهن وزيرאعظم صاحبه جي؟... يا کتيون ٻڌאئبون آهن  ڏبو آڍڏ ؟...سڌيون ٻڌאئبون آهن  توکي ته خبر  ؟....پر عالم جا אبا، توئي ٹنگان ٹڑيون ته بندא كيئن كندא .... ٿو، ٻيو ٿي نه ٿو سگھي אسان ته אيئن سمجھندא آهيون ته جيترو وقت جو حاكم مهذب ۽ كلچرڊ ٿي سگھي .... ته نه وڃي ها  ٰمان ورتل آهي، جنهن جي لغوي معني آهي ‘ ثقف’عربي جي لفظ ‘ تثقاف’هوندي آهي ته  مان  KULTOR جرمن زبان جي لفظ CULTUREآهي ته  توکي ته ڄاڻ هوندي... ‘ عقلمندي ۽ مهارت’ ۽ אن جو سماجي ماهر كجھه ... ‘ وڌאئڻ’۽ ‘ پوکڻ‘ ’کيڑڻ’ورتل آهي، جنهن جون معنائون آهن  سماج هك جھڑي كردאر جو فصل وڌאئڻ آهي ته جيئن . سوچن، تصور ۽ خيالن جو ٻج پوکڻ آهي...  کيڑڻ جي بجا، سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جو ذهن کيڑڻو آهي هيئن مطلب كڍندא آهن ته، هتي زمين .... جنهن سان نيزא۽ ڀاال، درست ۽ تکا كيا ويندא آهن . تان ورتو هجي ‘ثقافت’کي عربي جي لفظ  پر ٿي سگھي ٿو ته אوهان ثقافت ....چاري ۽ محبت جو אحساس پيدא ٿئي يڀائ۾ رهندڙ ماڻهن ۾  يا .... تڎهن ته אوهان جي لفظن ۾ ڦردאر ٻاڻن جھڑي تکاڻ ۽ نيزن جھهڑيون سڌيون نوكون هيون  آهي، אنساني ذهن جي پيدאور جو אهو مركب ‘ ثقافت’ته אهو پڑهيو هيو ته، אسان جھڑن אڻ ڄاڻن   .... جو فصل وڌאئجي  حسي کٹ، کوٽ كري אتي غلط  روش جو ٻج אڇالئجي ۽ بيلفظ جي جديد وصف אها هجي ته، سماج ۾ رهندڙ ماڻهن جي ذهنن ۾  KULTORوري אوهان وٽ  افت جي وصف به جڳ مشهور سماجي  ۽ אها ثق.... ۽ هر قسم جو ساز  و سامان وغيره אچي وڃن ٿا  ٿپاَهٿيار پهنوאر، ٿانو، قاعدא ۽ قانون، جايون جڳهيون، جنهن ۾ علم، عقيدא، آرٽ، رسم ۽ روאج پر هاڻي خبر پئي ته אوهان وٽ ثقافت رڳو نالو آهي، بي جان شين ..... جي آهي ‘ אي بي ٹائلر’ماهر  אجرכ، ٹوپيون ۽ پرאڻيون شيون אچي وڃن ٿيون، جنهن ۾ صرف جايون، جڳهيون، رلهيون، ... جو  ي وڃي ٿو، تنهن جي كا چ ۾ علم ۽ אدب אباقي غير مادي ثقافت، جنهن.... يا وڌ ۾ وڌ ميال ۽ ٺيال  جو خالق آهي، تنهن ) شاعري(تنهن كري هك شاعر جيكو غير مادي ثقافت .... ناهي به حيثيت  אن کي ته مريض جي ... ڏک ونڈيندڙ هيو ... ته شفا ڏيندڙ هيو هو.... جذبا אڏאمي ويا مري ويا،  جو سندس אحساس  ؟....ڇا ٿي ويو  پر ماڊرن مسيحا کي ... هي ته ريو هيو كلچرڊ حاكم جو    ؟.... جي كهڑي حيثيت آهي אيس .بي.بي.אيمهن ته ....نفسياتي عالج جي به ڀلي ڀت پروڙ هئي نفسيات جي خبر هئي ۽ אن کي  وאري دوא نه ڏيندس ۽ نه  مارڻ مان كنهن کي به..... هاڃيكار هوندא رهندس جيكي مريضن ال قابليت، سمجھه آهر אنهن قاعدن تي هلندس، جيكي مريضن ال مفيد هوندא ۽ אنهي کان پري پنهنجي .... نجي قول ۽ قرאر جو پابند رهندس مان قسم ٿو کڻان خدא جو ۽ صحت جو ته، مان پنه’  :ظيم حكيم ۽ طبيب بقرאط جو هي قسم به کنيو هيو تهعجي ڊگري وٺڻ کان אڳ  ....  ٻار كيرאئڻ وאرو نخسو نه ڏيندس ساڳي طرح مان كنهن به عورت کي. אهڑو مشورو ڏيندس مان پاكيزگي ۽ پوتر تائي سان پنهنجي .... مان لچائي ۽ رشوت جي هر عمل کان پاسو كندس    ‘.....زندگي گذאريندس 
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ن אنهي ُ يا ه؟...ڇا کانئس سڀ كجھه وسري ويو  ؟....אهڑي بي رخي  ؟.... پر پو به אيڎي به حسي אنڌא אونڌא ويڄ .... محسوس ٿيو ته، אهي مسيحا ڄڻ هنود كاسائي جيان هيا مان אيئن كٿا دکدאئك  پر אن جي אبتڑ אفضل جي ؟ ....ڇا אها روش شايان شان آهي، אنهن ال جيكي مئل جياريندڙ هجن  . کي حق بجانب سمجھڻ شروع كيوآهيقسم نامي جي אنحرאفي كرڻ بي حسي جو رستو تباهي جو  ‘...معاشري جا אهم فرد ! ...  אي حكيم!... تنهن كري אي حاكم  ... ڏک ڏسي אيندא آهن ... ي אيندא آهن ويڻ وٺ... جن جي هٿان زنده مري אيندא آهن ... هيا  مهرباني كري، אنهي .... אها سنگدلي، دنيا جي ٻين سماجن אڳيان كنڌ کڻڻ نه ڏيندي .... آهي         ) ع هالل پاكستان1990 مارچ 31(                   ‘خدא شل كنهن کي، حاكمين، حكيمين نه وجھي’       :نهي رא تان هٿ کڻن ۽ نه چون تهكٺورتا وאري روشن تان هٿ کڻ ته جيئن ماڻهو به א
ئ  ا   ڇو ته مان چوٹي جو אديب يا ....               قسم سان مون کي قصي گوئي جو ڏאن آهي،نه ڏאت    ھ پر هي ٻه قصا توهان . جو سحر طاري كري سگھانن  پنهنجن لفظجو توهان تيدאنشور ته نه آهيان  حساس پڻي ۽ حد کان وڌيك نمائشي وهن جي رکي ضرور ٻڌڻ گھرجن، جيكي فردن ۽ אنساني گ אن كري وٺي رڙيون مٿان چڑهيو پئي ويو، كوڙي مون کي ستل ڏسي، ما’ : جوאب ڏنائين  ‘آخر ماجرא ڇا آهي؟’  : مڑي آيا ۽ پڇيائونسا مٺا ڱאوڙي وאڙي جا چ   ‘ !ڏٺي جو سو به ڏينهن !...ههڑو אنڌير  !...ههڑو قهر !...ههڑو ظلم ’   : مٿي تي کڻي ڏنائينאيڎيون ته رڙيون كيون جو אوڙو پاڙو  رכ ڀري אٿيڇهمرאهه  .ماكوڙو گذريويو هو، قضا سان مٿائنس پستو ڻ تي ڱقصو هئين آهي ته هك ماڻهو گھر جي א   .           قصو پهريون نمائشي حساس پڻي جو    . אنتهائي بي حسي جا آهن ۽ پاڙيسرين جي سكون אها كا אيڎي وڏي ڳالهه ته كونهي، جنهن جي ال אيڎو هل هنگامو كجي ’  ‘ كيون ٻڌאئي ٿي ته אن ۾ كيترא אنساني گروه به אچي وڃن ٿا پر سماجي نفسيات . تائين محدود كونهي אهو אندאز صرف كنهن فرد وאحد ...אن کي چئبو آ، حد کان وڌيك حساس پڻو  ۽ دور אنديشي   ؟ ....!ي ها ته پو ، سڀاڻي هاٿي گذر אڄ ماكوڙو گذريو آ!... ميان، توکي كهڑي خبر سازش جي’  . پاڙيسرين سمجھائيندي چيس‘ .۾ خلل وجھجي ۾ پڑهيو هوندو  نارאهڑي قسم  جو אحوאل كجھه ڏينهن אوهان אخب... توهان چوندو אهو كيئن؟ .... جي كري بجلي جون تارون ڇا  جي گھر ۾ بجلي جي شارٽ سركٹ  تبر عته، هك سياسي مها م
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אخبار جي پهرين ‘ جنگ’אخبار کان وٺي ‘ ڊאن’ .... سڑيون ڄڻ سڄي ملك ۾ ٿرٿلو مچي ويو سپوزل ڊحد אها جو بم .... ماڻهو مڑي ويا .... فوٹو نكري ويا ...  سرخيون لڳي ويون صفحن تي ۽ ... تحقيق کي لڳي ويا ٹيكنوكريٹ .. ...پوليس رسي وئي . ....אسكوאڊ جو چيف پهچي ويو  توڙي جو . كنهن ٻئي هنڌ ٿئي ها ته אئين هك هنگامو، אيڎي وאويال، אيڎو شور هرگز نه ٿئي ها אهڑو ئي وאقعو، پر جيكڎهن.... سڀني ماڻهن شك ڏيکاريو ته ٿي سگھي ٿو ته كا سازش هجي  ليكن אهو تماشو . يا کيس تباه ۽ برباد كيو وڃي ها هن جو گھر بمن سان אڏאيو وڃي ها كن كڎهن مرڻ گھڑي تائين بک كڎهن هٿرאدو فائرنگ جا قصا، .... کان جاري آهي كيتري عرصي  و مٺو پڇڻ وאرو ئي كونهي ته آخر هي ڱليكن אن بغاغي بازن کان كو چ.....ل جا ناٹك اهڑت مٺا لڎي ويا آهن، چڱا شايد  ؟.....نهن ۾ ماڻهن جو سكون تياڳجي ويو آهي تماشو كهڑو آهي، ج پئي ورتو كري هر هميشه کين אهو אندאز ڦٻيو ۽ هنن الڀ  تنهن. پٺيان ڊنب كتا ڇڎي ويا آهن هر ڏهين . ويندو هوجڎهن هندستان، کي قحطن جي ما سڎيو . هي ٻيو قصو אنهي كال جو آهي  .. ...   قصو ٻيو אنتهائي بي حسي جو    ..... سور پرאئبا ؤجيئن چئبو آهي ته، کيڎ كبي ته کٹي کائبو نه ته س. آهي پاڙي وאرن ظلم ته ! ها! ها’  .ڀري بازאر ۾ كا ما ڇاتي تي هٿ هڻي رڙيون كري رهي هئير جو قصو آهي ته كلكتي جي ؤאنهي د.... سال هندستان ۾ قحط אيندو هو، خاص كري بنگال ۾  ا ڱپر אهو بي حسي جو אندאز چ. هك فرد تائين محدود كونهيبي حسي جو قصو هي אنتهائي     ....!.ٹكر مونکي به کائڻ ال ڏين ها  ظالمن کي אهو شرم به نه آيو جو هٿ جيترو  ....!ي کائي ويا ظالم همنهنجو ٻچڑو ك! .... سو ڏ خبر ناهي ڇو . آهن جي کڎن ۾ وڃي كرندא ڀال אنساني گروهه به אختيار كري وٺندא آهن ۽ ذلتن ٿي سگھي ٿو (مون کي אهو אحساس ڏكائيندو آهي ته پاڻ وٽ به ڄڻ قحط אلرجال אچي چكو آهي  ظالمن جو ظلم ته ’ته،  چڻ چوندא هجنبابت سياست جي ڀرئي بازאر ۾ پٹڻ كٹڻ אيئن ڀاسندو آهي، ڄڻ سنڌ جي אكثر نام نهاد سياستدאنن جو سنڌ ۽ سندس مسئلن  ....)مان غلط هجان ۽ خدא كري ته  ، אڳوאڻن کي جڎهن به אقتدאر جو ٹكر هٿ آيو ته کائن ڌرتي، قوم ۽ قوم אنهن نام نهاد سياستدאن  ‘ ؟..... کي אقتدאر جو هٿ جيترو ٹكر ڏين ٿو אچي جو پاڻ هپر کين אيترو به شرم ن. ، پٹن، کائين پياکي چكنسڄي سنڌ ! אنيا ته ڏسو! ڏسو دא  سندن אکين ۾ رت جا ڳوڙها אچي ويندڙ سڀ عقوبتون وسري ويون، جن کي ياد كنديسان ٿين ۾،  ر אقتدאرؤאقتدאر جي ٹكر کي چٻاڙڻ وقت אنهن کي אهو به نظر ناهي אيندو ته سندن ئي د.هئا سندن ئي אقتدאر ۾ سندن ئي .... بڻبا آهن سندن ئي قوم جا نوجوאن وڌيك كنگال ۽ بيروزگار  هك گروهه جي אڳوאڻن . هي ٻئي قصا هاڻي کان نه، پر كيتري وقت کان سنڌ ۾ ورجائجي رهيا آهن    .ر ٿيندא آهناظ جو شكفوڌيك نڌڻكا ۽ عدم تحقوم جا ماڻهو  אئين محسوس ٿو ٿئي ته ڄڻ هك پاسي ٺوڳين ... جي حد کان وڌيك بي حسي جو ۽ ٻي لوڀ جو  אندאز رهيو آهي جو کين، نڇ به אچي  ٺوڳن جو  אهو. جو لشكر ۽ ٻئي پاسي لوڀين جي لوڌ آهي سادي عوאم جي مٿن پر لوڀين جي لوڌ پٺيان . ٰبري אچي وڃي ٿيكٿي ته سڄي ڏيهه ۾ ڄڻ قيامت  لوڀين جي كڍ سادو ..... مٿان كرٽ به وهي وڃن ٿا ته، سياسي سروאڻن جي ٻلي به نه ٿي ميكي 
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ي ويڌن آهي، جو يار به چاكي ۽ رف אهو سوچيندو رهي ٿو ته آخر אها كهڑصعوאم پريشاني مان            ‘.جتي لوڀي هجن، אتي ٺوڳي بک نه مرن’  : دو سوא אن جي تهرهي ته، پو אن جو نتيجو ٻيو كهڑو نكرن۽ سكون جي سڌ אجائي آهي ۽ جي لوڀ جو אندאز به אئين جاري رهيو، אقتدאر جي هوس به پياري جي نمائشي حساس پڻي، عياري ۽ مكاري جو אندאز به ساڳيو رهيو ته، پو אهو يقين كيو ته אمن    .....ڌ به אڻڀي نسي
بئ سڄي عمارت جي ....  كالس روم ۽ ليكچر هال هك ٻئي سان ڳنڍيل ..... ونگار سان سينگاريل  نقش ،پٺيان وڏو كمرو....  الئبرري  لڳلڳو... ڀر ۾ قربان گاهه  ....وچ تي ميوزز ديوين  جو مندر          تعليم جي . ڏאنهن ڌيان ڌرڻ گھرجينوجوאنن جي تعليم قانون جوڙيندڙ کي سڀ کان وڌيك، ’  .سان هنڈאئيندא پيا אچنن ي هيئ،هك هك لفظ غور سان ٻڌندא...  نوجوאنن جو ٹولو پٺيان .....ف وتنقيد ۾ مصر۾ كرڙوڍ شقص تعميري باغيچي ... אري گوالئي ۾ باغيچو چوڌ سڀني شهرين ۾،  تعليم ۽ تربيت אهڑين ڳالهين جن .. .....رسائي ٿي کي نقصان ‘ آئين’الپروאهي  بڻبي، ته تعليمي نظام کي كهڑين بنيادن تي سنيٹرن تائين بحث جو هك وشئه شهرين کان وٺي  تعميري تنقيد معزز شهري ، سندس درسگاهه ۾ ٿيل بحث مباحثي يا تنقيد جي خبر ٻڌندא ته سندسشام جو جڎهن אٿينس جا . آهي‘ אرسطو’جو ودوאن ‘ الئيسم’شهر جي عظيم درسگاهه ‘ אٿينس’هي    ......جي، ماهر אخالقيات آهي، بغير پيغمبري جي، سياسي مفكر آهي، بغير وزאرت جي يات آهي، بغير تجربيگاهه ماهر حيات...  بغير دوربين جي آهي،  אهو شخص گھڻو كري هيئتدאن ؟؟....كير آهي، אهو نقاد . جنهن جي فكر جي ڦرهي تان אهي لفظ אڀري، هوא ۾ وکري رهيا آهن  ‘.جا مفاد گڎيل آهن، سا سڀن ال هك جھڑي  هجڻ گھرجي پاڻ אنهن بد نصيب قومن مان ٿياسي، جتي تعليم کي شهرين جو حق نه پر ٿورو . بيهارڻ گھرجي نه . تي وئيجو ڀت پنهنجي بنياد آهيرא ئي אنگڑ ونگڑ كڍياسين عمارت אڏڻ ال، ... سمجھيو ويو  هيٺيان جن علم جي عمارت .... ي ريت ڇپر ڇانو ٿئي ڱ جو سڄي قوم جي ال چ.سڌي، نه אڀي ا مڑس ڱאدאرن جا، جڎهن به، چجا אمتحان پاس كيل، هجن سخت نظم ۽ ضبط رکندڙ  אكيڈيمن ڀلن نڱڇو ته אهڑא پڑهيل به كهڑא پڑهيل، جو پڑهيل كيل هجن چ.... چوאڻي، ٻه سيكڑو به كو نه  سركاري چوאڻي ته، ملك جي آبادي جو كل ٹيهه سيكڑو، پنهنجي  كئي آهي،َماڻهن مٿي ڇانو کي ڦاهي چاڙهائين، چونڈيل نمائندن . جو پٹكو الهين‘ آئين’ي قانون ڏٿين ته אٿندي ملك جي و . تحت ٿيو ‘ ضرورتنظريئي’ אهو كم ي چون ته، ڎبه ك ٻڌن كو نه אڃا. ڦٹكا هڻائين، جيل אماڻين شهري، قي رهيا، عام پڑهيل אدאرن مان، پو אنهن کي كهڑي پئي آهي جو عزت كن، فوجدאري، با
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تڎهن ته אها ... هي آ، تعليم ۾، تربيت ۾ אن جو مطلب آهي ته كٿي نه كٿي خامي آ، نقص آ، الپروא  .... كن، ناجائز قبضا ٿين ۽ حادثا پيش אچن ڇو ته شهري هك ٻئي جا حق ڦٻائن، ڌאڙא هڻن، אغوאئون ... جي قانونن جي  ميونسپل ۽ ٹرئفك صاحب، هيٺيان كار، پاڻ .... حالت آهي جو آفيس جو كالرכ، אڳيان به كاف ته پٺيان به كاف  وكيل אهڑو جو، جوאبدאر ٻاهر، .... אنجنئير پاڻ ٺهي، روڊ ڊهي .... ڊאكٹر دوא אندر دم ٻاهر ... بيكار  کر אڀي אجنهن کان پڇ ته ٻئي  ؟....ذميوאر كير  ؟....ناאهليت جو ڏوهي كير هي ناقص تعليم ۽ אن ليكن.....ڏوجھان جھلي موالنا پاڻ نه پلي .... ي كجھه ستدאن چوي كجھه، كراسي.... فريادي אندر  حكومت چئي אصلي تربيت ۽ تعليم كم وאلدين ..... مينهن چئي ڳئون کي، هل ڙي پڇ كاري ...  شاگرد چون، حكومت ، אستاد ۽ . چون، وאلدين ۽ شاگرد جوאستادن جو، אستاد جو، وאلدين چون  سار ۾، سنڀال ۾، .... אسان کان كو پڇي ته אسان ڇا نه ٿا كيون ’ تي هٿ رکي چون، َووאلدين هان  .... وאلدين جو  ئي، رزو ته אوالد ڊאكٹر ٿئي، אنجنيئر ٿئي، صاحب ٿئي، خوب كماآ جي אسان.... ، پو ۾، ۾אڳ  جا جتن كرڻ، ڦاها ڦكڻ، پارتون אنهي آرزو جي كري طرحين طرحين ... نوאري پئسا آڻي، پاڻ س سليكشن كرאئيندي گھر .... كاپي كرאئيندي ڌكا جھلڻ ....ٹيوشن ڏيارڻ سفارشون كرאئڻ،  אيالز مصاف، .... אولي گھولي ... אوالد سياست جي شوق ۾ جيل وڃي ته، אڳ ۾ دڳ ۾ .... ٻهارڻ  وزيرن وٽ، .... جڎهن אوالد پڑهي אچي ته ڳڻتي ۾ جھڄڻ ۽ جھرڻ   .... ضمانت كرאئڻ، كيس ڳائڻ אسان אڃا .... بنگلي ٻاهرאن ڌאڙ گھوڙא پٹكو سٹكو، نوٽ هڻائڻ، نوكريون ڏيارڻ .... אميرن وٽ  پاڻ ئي فرش تي پيو ليٿڑيون  !...مان كهڑو شاگرد کي فرش تان کڻي عرش אماڻيا ’אستاد چوي،   ؟ ..... جي تعليم ۽ تربيت الאوالدگھٹ ٿا كيون  مون کي ته  . هاو هجان ها ته ماستري ڇو كيانאهڑو پهچ وאر. نپايان ۽ وجود جي ويٺو جنگ وڙها ڑس کري ته ماستر ٿئي، مون ته کرڻ کان بچڻ ال وڏא وس خبر هئي ته، گھوڙو کري ته گھه كري، م پر ڳوهه ڦاٿي ڊوهه سان، אيڎن جھدن، אيڎن كشالن، אيڎن كشٹن ۽ .... جي، وאپڈא ۾ كالركي جي  تپيدאري رאري جي،ٹب رجسهرهك هلندي پڄندي وאري وٽ صدא هنيم، صوبدאري جي، س. كيا هيا ٹيوشن نه ڏيان ته بک مرאن، ڏيان ته ... .پڑهان ته אڌ چريو ..... جي حاضري وٺان ته پيرڊ پورو  كالس  אسو شاگردن جي ؤس... نه پئسو، نه پنجڑ .... نه روب، نه تاب  !؟.. ..ڏي وٺ سان مليو ته ڇا مليو كنهن کي پرچان،  .....  جي سڌ אلڳ سركار....  سياستدאن جي خوאهش אلڳ ....جي آس אلڳ   אستاد...رزو אلڳ آپي ۽ ما جي ..... هك شاگرد، هزאر سور ’وٺو شاگرد کي ته جوאب ئي نرאلو،    ....كافر  ماٺ كيان ته مشرכ ٿيان، كڇان ته ....ان وڃان ته كاڏي وڃ... אلزאم سهان  سركار .... وאري ننڈ ۾ خلل نه وجھان  ‘אصحاب كهف’كنهن کي سرچان ۽ آخر ۾ אستادن جي  سياستدאنن جا جلسا كامياب كرאيان، .... سڳوري جي رکي سکي تعليمي پاليسي تي صبر ساريان  روئان پٹيان ۽ آخر ۾ وڄايان، ورسين ۾  پمفليٹ ورهايان، چاكنگ كيان، سالگرهن ۾ تاڙيون אنهي كري .... چرאغ كاڏنهن آڻيان، جو پي ما کي دولت جا אنبار آڻي ڏيان אهڑو عالوאلدين جو  جو مطلب אهو سمجھيوسي ته ڏوريون ويٺو ڏور، ‘ پينگھي کان قبر تائين علم حاصل كرڻ’پاڻ  ... ار کي ستائجي  نوكريون آهن كو نه جو پڑهي پورو كجي ۽ سرك.... جيسين ساهه سرير ۾ 
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جو سوچجي ۽ پي ما جي حسين خوאبن ي ڌאهليت آهي كو نه جو علم سان تكڑ كجي ۽ پو ڌن אسان خوش، قوم خوش .... وאلدين خوش، سياستدאن خوش  تنهن كري سركار خوش، אستاد خوش،  ....۾ ٹاكوڙو وجھجي  .... ي به مهڑ كو نه جحكومت وٽ جوאب، الجوאب אهڑو جو هك پائي ڏسجي ته حكومت ڏي ته   ....خوش ئي خوش پر ڳوڙها אکين ۾ ....  . جو تعدאد وڌيبجيٹ جو تعليم تي خرچ كري، وڌيك אن ال نه كري ته متان پڑهيل بي روزگارن ذري گھٹ، سڄي سال ۾ ٻه سيكڑو .... حكومت ويچاري كري ته ڇا كري، هك سر هزאر كم  جي شاگرد ۽ אستاد باقي ... تعليم يافته ماڻهن وڌندو وڃي بنان خرچ پکي جي ... نه مينهن نينس  هكڑي אسكيم لکن جي مٹ، نه وא نينس، Each one  Teach oneدאنهن ٿئي، كوכ ٿئي، تنهنكري حكومت אنگ אکر گڎ كرڻ وאري ۽ دنيا کي ... كوڙא فارم ڀرن ۽ ڀرאئن ته אال بال سندن سر تي  آهي ته ڏوهه حقيقت ۾ ڳالهه אها ...سوאل وري به ساڳيو ، آخر تعليم جي الپروאهي جو ذميوאر كير؟   ؟ ....!. نه ڏچي ۾ پوڻ وאري ته كو ڏيکارڻ وאري، كا جڎهن . سركار سڳوري کي گھٹ ۾ گھٹ بجيٹ جو چار سيكڑو تعليم تي خرچ كرڻ گھرجيدرن کي وڌאئڻو آ ته پو موري قھڻوآ، אهليت کي آڻڻو آ ۽ جڍجي جھالت کي در تان ڌكي ك  ....ته شاگرد جو به  ٺهي ڏوهه سركار جو به، ته אستاد جو به، پي ما جو به، ورهائي کڻجي ته ڳالهه تن کان تيرنهن سيكڑو تعليم جي مد ۾ ستعليم يافته ۽ ترقي يافته قومون پنهنجي بجيٹ جو  ڻ  سركار سڳوري کي אهڑن تعليمي ماهرن ۽ אستادن جي صالحن جو آڌرڀا كر. ...ٿيون رکن  ۾ نه هڻائن، ڇو ته אها ميندي  ري جي صورتيئسمجھن، אوالد کي زور جي ميندي ڊאكٹري ۽ אنجن وאلدين جي ال عرض אهو آهي ته تعليم کي وאپار نه .....تعليم ۽ جھموريت کي الڳاپيل سمجھن امندي کودڙيا نه پر جوهان آموس، وليم جيمس، جان ڊيوي، ۽ گورڊون وאنگر شجيجي خو. گھرجي جيكو . نسل ڏאنهن سچ، ساڃهه، هنر ۽ حرفت کي منتقل كرڻو آهيسوچڻ گھرجي ته پنهنجي  گھرجي، پر אهو ڻ گھرجي ته کين پگھار آهر پڑهائڻאستادن کي گذאرش אها ته، אنهن کي אهو نه سوچ  . گ نه الئيندي پر پاڻ لڄائينديرن پر אهو سوچڻ گھرجي ته אها . ڊگري جو نالوآهي نه سوچڻ گھرجي ته تعليم صرف دن کي אهورشاگ  .سندس قومي وجود جي بقا ۽ شناخت کي برقرאر رکندو جيكڎهن هن سال، ....  كري ٿي ح جي فرق کي وאضڄاڻ آهي، جيكا جاهل ۽ عالم، אهل ۽ ناאهل             .....يكو ملك جي آئين ۽ قانون سان هٿ چرאند كري ناאهل پيدא نه ٿيندو، ج الپروאهي نه ڏيکاربي ته پك ڄاڻو ته كو ۾אسان سڀني אهو فيصلو كري ورتو ته تعليمي کيتر 
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ن” د هي ٻول هيا، ستر هزאر ماڻهن جي كورس ۾ ڳايل گيت                                                     ‘אچو ته هيرو شيمي ۾ ملون’    ‘را אيشائي  جتي يارهين ،شهر ۾‘ بيجنگ’ چين جي گادي وאري هنڌ ....ٻارنهين אيشائي رאندين جي ال  אيندڙ رهيو هو،  پيمان ۽ وچن گونجي و  جنهن ۾ هي عهد....جا، محنت كشن جي אسٹڈيم ۾  جو ماڻهو پاڻ کي ماڻهن شايد غور سان אن كري به نه ڏٺو هجي، ڇو ته سياسي אٿل پٿل ۾، سنڌ تنهن کي سنڌ جي . تي ختم ٿيون 1990 آكٹوبر 8 سيپٹمبر کان شروع ٿيون ۽ 22رאنديون جيكي  אظهار ٿين ه سوچيو هوندو ته رאنديون جيكي سماج ۾ ذهني، جسماني ۽ جمالياتي قوتن جو كن تليكن אيئن ٿي نٿو سگھي ته رאندين جي אهميت کان كو سنڌ وאسي אڻ وאقف هجن، سڀئي نه سهي،   .كو نه هجي، جو אنهن کي خبر آهي ته אنهن رאندين ۾ سندن كا به نمائندگي كانهيאيئن به ٿي سگھي ٿو ته سندن אن كري به دلچسپي . ۾ ڦاٿل محسوس كندو آهيٰيامت صغري ق ڀل אهي جرمني جي جسماني تعليم جي سڄاڻ . ٿيون، אهي هر نظرئي تحت سماج ال ڦالدאئك آهن جي وאڌ ويجھه وאري نظريه تحت ‘ مس אيپل ٹڻ’جي تفريحي نظريه تحت کيڎيون وڃن يا ‘ گٹ سمٿ’ جي نفسياتي نظريه تحت کيڎيون وڃن يا سماجي ماهرن سماجي تعلقات جي نظريه ‘ ي روزَאي א’....  جي مندر ‘ زيوس ديوتا’پو אهي رאنديون .يڎيون وڃن ٿيون، هزאرن سالن کان وٺبهرحال رאنديون کي  .تحت אيستائين  . بڑڇين سان كٺو كٹارن، تلوאرن، ڀالن ۽۾، جتي אنسان אنسان کي دسي مفي ٿيٹرن אي جي صورت ۾ کيڎيون ويون يا رومن ڻشتي وڙهُאڇلڻ ۽ كجي سامهون، אولمپيا אسٹيڈيم ۾ ٿالهي  جنهن سان كنهن .  אها رאند شطرنج جي صورت ۾ کيڎي وئي۾جي אوطاق سنڌ ۾ موهن جي دڙي    ....پا نه ڳاڙيا ـٺ ۾ אچڻ کان پو رت جا ٹيُجي م‘ قيصر روم’جيستائين آکاڙي جي مٹي  ‘ يڌ شٹر’بد قسمت  ۾ چوپڑ رאند کيڎندي ) دهلي(هستناپور .  ذهني پرک ٿيندي هئيبه ماڻهو جي אڌ كيو، جو عرب جا سڀئي شمشير زني אيئن چوڻ تي  سان ٻه كدستيسان هوא ۾ אهڑي چابشمشير زني جو אهو كمال نه ٿي جو حضرت علي عليه אلسالم پنهنجو عمامو אڇلي، تلوאر جي ڌאر אها رאند مكي ۾ . پنهنجي پياري جو کي دאو تي رکيو ۽ مهاڀارت جي يڌ جو ڄڻ آغاز كيو .  ته אٺ کي به ٻه אڌ كري سگھجي ٿو، پر אها وڏي هنر مندي آهي سان ڌאכمجبور ٿيا ته، تلوאر جي ڇيهون فساد אٿيو، جو پنجٹيهه سال بلوچ قبيلن هك ٻئي کي ڇيهون ڊوڙאئڻ تان ٻيهر אهڑو ته ال زوאل به ثابت ٿي، جيئن بلوچن جي الشار ۽ رند قبيلن جي وچ ۾ گھوڙن אها رאند كنهن قوم  ٰهنن رאندين کي אعلي مقام تائين . م  ۾ אختيار كيو هو. ق1370کي سٺو لڳو، جيكو يونانين אهي ٻئي رخ هر زماني ۾ مختلف رهيا، ليكن رאند كرڻ جو אهو مهذب אندאز سڀني رאند روند جا   .كري ڇڎيو . محبت ۽ پيار جو پيام آهن. صلح جو پيغام آهنرאنديون אمن ۽ ڏنوهو ته،  پهچائي هك وאضح نظريه جديد אولمپك جو  هون رکي،אنهن ئي بنيادي אصولن کي سام. אنسانن جي ال مقدس ۽ مهان آهن
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بائر ڊي پائر كو ’۽ אن کي عملي جامو، فرאنس جي ڏنو ‘ گيٹ سمٿ’تصور پهريائين جرمني جي،  ۾ אولمپك رאندين ‘ אٿنيس’ع ۾ يونان جي گادي 1986 אپريل 16 سان جنهن جي كوشش.ڏنو‘ برٹن אصولن کي سامهون رکي رאنديون كرאيون  سطح تي، هن وقت تائين אهڑن بنيادي ين אلقوאميب  . جو آغاز ٿيو ڇا   ؟....ڇو ٿيون كرאيون وڃن   ليكن سوאل אهو آهي ته، آخر אيڎא هرج خرچ كري رאنديون  .ويون آهن جڎهن ته گھڻن جي خيال ۾ ته אهي فضول آهن، وقت جو زيان  ؟....عي אيڎيو אهم آهن رאنديون وאق وري ٻين ماڻهن جو אهو خيال آهي، مثبت رخ وאريون رאنديون . آهن ۽ پئسي جي بربادي آهن جڎهن ته پاڻ وٽ به صدين کان رאنديون کيڎيون وڃن  ؟... ..پر پاڻ אنهن رאندين کي ڇا ٿا سمجھئون  . ماغي  ۽ جسماني صالحيتن کي وڌאئي سگھجي ٿوسندن كم كرڻ جي د .ٿوسگھجي نوجوאن نسل کي نٻتا ۽ كائنرتا کان بچائي אنهن رאندين جي ذريعي . نهايت אهم آهن ي ميل، ككڑن ڦڑكائڻ تائين אنهن ۾ ٻلهاڙي، ملهه ۽ كوڏي كوڏي کان وٺي رڇ كتي ج. ٿيون حقيقت אها آهي ته مثبت رאندين جي . ون كردאر אدא كن ٿي ۾ كي منفي אنهن.  ٿيونאچي وڃن אن . يجي وאڌ ويجھه سان دلچسپي گھٹ، پاڻ سان وڌيك رهي آهجن کي رאند . باالدستي رهي آهي جي  אن ڳالهه ۾ كو به وڌא كونهي ته، سياست وאنگر رאندين تي به پنهنجي ملك ۾ چند خاندאنن  . تمام گھڻا رهيا آهنكرڻ وאرא تمام گھٹ ۽ אذيت ڏيندڙ رאندين جي سرپرستي كرڻ وאرא پير، مير، وڏيرא، سرپرستي  . ٹيا، ماما، ڀاڻيجا ملك جا سركرده رאنديگر يا منتظم رهيا آهنكري سندن ئي پٹ، پوٹا، ڀائر، ڀائ ميڈيكل، . ته אنهي رאند جي سهاري کين ٻاهرين ملكن ۾ گھمڻ ڦرڻ جا موقعا ملن ٿاڇو  אنهي بنياد .ئن ال مخصوص سيٹون حاصل ٿين ٿيونخالدאאنجيئرنگ يا ٹيكنيكل كاليجن ۾  جنهن كري . تي אنهن کي مخصوص אدאرن ۾ نوكريون ۽ عهديدאرن  جي حيثيت سان فنڈ ملن ٿا رאنديگر نتيجي ۾ هر باصالحيت . چنبڑيا پيا آهنאهي رאندين كرאئڻ وאرن אدאرن کي ڄور وאنگر  ن كو سر ڦريو رאنديگر نمايان ٿي وڌي آيو ته كڎهيباوجود אيڎين ديوאرن جي ج. کي ٿڎيو وڃي ٿو وٺي نه ٿو سگھي، ڇو ته کيس אطالع ٹ ۾ אن كري حصو يكنهن ٹريننگ كيمپ يا وڏي ٹورنامن رאنديگر جو پتو صاف كيو وڃي  אهڑي ٹيكنيكل אندאز سان هك باصالحيت .دير سان پهچي ٿو ملك جي كاركردگي مايوس אندين ۾  ۽ روאئتي ر لقوאميאאن كري مجموعي طور تي بين . ٿو سجي ....رאندين کي پنهنجي سماج م وڌאئڻ جي حق ۾ آهيون يا نه ؟ אصل سوאل آهي ته پاڻ مثبت    . رهي آهيكري ڳالهين تي غور كرڻ جي آهيو ته پو هيٺين ... ناهيون ته پو جيئن هلي ٿو، تيئن ٺيك آهي  جيكو سماج .  تربيت جو אدאرو سمجھڻ گھرجيאهڑو سماجي رאندين کي ملكي سطح تي هك )1(  :ضروري آهي ن جي אجاره دאري کي ختم كيو وڃي، ته جيئن طبقاتي ۽ عالئقائي يتאدאرن ۾ مخصوص شخصرאنديون ملك جي يكجھتي کي وڌאئڻ جو هك ذريعو تسليم كندي، رאندين جي سركاري ) 2(  .جي אندر  محبت، ڀائيچاري، אمن ۽ تعظيم جو ضامن آهي   .يو يا نظر אندאز نه كيو وڃيرص طبقي يا كميونٹي جي ماڻهن کي وساتي مخصوبنيادن 
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دل سان אڳتي سرندي وאرن ماڻهن کي ۽ غير سركاري אدאرن کي کلي  ال غرאندين جي فرو) 3( رאند جي حوصله אفزאئي ) روאيتي ۽ بين אالقوאمي(אدي طور تي هر سڄاڻ ماڻهو אهڑي مثبت رאنف) 5(  .ائي سگھجيباصالحيت رאنديگرن کي همٿسركار سڳوري رאندين جي فروغ ال جامع ۽ صحيح منصوبه بندي كري، جيئن ملك جي ) 4(  .אچڻ گھرجي هر אنهي رאند روند جي مخالفت كرڻي آهي، جيكا نوجوאن نسل کي . ، نظم ضبط وڌאئيسهپ بردאشت جي منجھس. وجوאن نسل جي رڳن ۾ خون جي گردش کي تيز كندي رهينكري، جيكا  پر  ظاهر ۾ ته ڏאڍي سادي سودي ٿي لڳي،ي  אها چوڻ‘.אچي وسندي كم אهو كي كجي جو مينهن’      ....אهو كي كجي ‘!مير صاحب دي ڀوري، سرאئي دي ڀوري كون אهڑي کڑه ماري، جو سرאئي دא بنگال ڌڏدא پيا ها’  :ويڑهه تي خوش ٿيندي אيئن نه چئي تههي، بربادي سستي، ويڳاڻپ ۽ אذيت پسندي جي طرف ڇكي ۽ كو ريهه لٿل ڳڀرو ڀورين جي تبا هونئن به كي جمال، جيكي . به آهي کان هك وڏي نصيحت۾ ظاهري يا باطني لحاظ پنهنجي אندر  هڻي ڀت  سنڌ ۾، برسات ملك ڀڄائي אنهي چوڻي جو אحساس، مون کي تڎهن ٿيو، جڎهن אتر  .ڦير گھير ۾ به لئي مٹي نه ٿي ٿئيڦلكا ٿين ٿا جو אنهن  جي אهميت زماني جي هلكا ظاهري طور  אوچتو مينهن هڻي אسان جي پت وאئکي كري ڇڎي ته אسان جي بجلي ۽ ٹيليفون جو . كري ڇڎيو אسان  جا روڊ ۽ رستا كيڎא نه غير معياري آهن، אسان جون  جايون آهي، دאرينه ناپائ نظام كيڎو نالين ۽ گٹرن אٿلي . پئي ڏنيونجتي كٿي، روڊ رستن وאعدي معاف گوאهه ٿي شاهديون . وڃڻ ٿيوאتفاق سان אنهي برسات دورאن پاڻ کي نوאب شاهه، سکر، خيرپور، شكارپور۽ جيكب آباد ڏאنهن   .كيڎيون نه غلط  ٺهيل آهنكيڎא نه ناقص آهن ۽ אسان جون جايون جڳهون ٺهيل ناليون ۽ گٹر  لت زאر تي ڳوڙها پئي جاين ۽ جھڳهين  پنهنجي حا. ئيאٻڌپنهنجي غليظ ۽ گندي آتم كٿا پئي  چاليهه هزאر . هالينڈ جو آهيوري پٿريلي زمين، وڏو مثال جتي نه وאري آهي نه ئي . پون ٿا مينهنپر منهنجو جوאب سان گڎ سوאل אهو هيو ته، هن دنيا ۾ ٻيا به مٹي جا ملك آهن جتي مسلسل . هيهي سڀ كجھه אنهي كري آهي جو هي مٹي جو ملك آٹيكنيكل ماڻهو جو موقف هيو ته، بحث کان پو جڎهن ٹيكنيكي بحث ڇڑيو ته سنگت مان كنهن  אهڑي قسم جي فلسفيانه  .پنهنجي به نهجيكڎهن ماڻهو אکيون ٻوٹي ڇڎي ته پو هو كنهن جي به אوگھڑ نه ٿو ڏسي سگھي، ويندي ب אهو آهي ته كجھه دوستن جو אهو جوאب هيو ته אن جو سب. آهيو؟ אهو منهنجو سوאل هيوپو به אسان پنهنجي ضمير ۽ אخالقي قدرن جي אوگھڑ ڏسي شرمسار ڇو نه ٿيندא  .هليو ويندو آهي كپڑو الهي نجو، مينهن אسان جي غلط رٿابندين چورين، بي אيمانين، ٺڳين ۽ كڌن كرتوتن تان ته هر سال ٿيندي آهي אها ويڌ. ل ته كونهياپر سوאل אهو ٿو پيدא ٿئي ته אها كا نئين صورت ح   .كم אچيته سڀيئي شهر وאسي ڄڻ אڌאرא ويٺل آهن جن אهو كجھه به ناهي كيو جو کين، مينهن وسندي אيئن محسوس ٿي رهيو هيو .  شهر گپ چك ٿي رٿابندي تي ماتم كندא نظر پئي آياسڀيئي. وهيا
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ديش אسكوאئر كلوميٹر ۽ ڏيڍ كروڙ آبادي جو ڳتيل ملك آبادي جي ڳوت جي لحاظ کان، بنگال ، ڏسڻ سان אيئن محسوس ٿيندو کانپو دنيا جو ٻيو نمبر ملك ندين، ڍنڍن ۽ سمونڈ سان سلهاڙيل تنهن كري هن ال . ٻڌل نه هجن ته گھٹ ۾ گھٹ هن ملك جي مٿان ست ميٹر پاڻي بيٺو ئي هجيهن ملك ۾ هٿرאدو بند وڏي ڳالهه ته سامونڈي سطح کان هيٺ زمين جيكڎهن . ڄڻ كٿي پاڻي آهي هتان جي ماڻهن، . و به تاثر آهي ته هي ملك ڏيڎرن جي رهڻ جي قابل آهي نه كي ماڻهن الאه عام  אها چوڻيت ۽ جفا كشي سان رهڻ جي قابل بڻايو آهي، جو نشهرن کي אيڎي ته محپنهنجن  ليفون بند ٿيندي، نه گٹر אٿلندي، نه گپ ٿيندي ۽ نه يبرسات جي كري نه بجلي خرאب ٿيندي، نه ٹ منٹن کانپو، پنهنجو موڊ هوندو آهي، مون كٿي به ۾ جتي بي وفا موسم جو هر پندرنهنملك  ته هن يپنهنجو ذאتي مشاهدو آه‘ .پاڻ ٺاهيوکي  ، پر ڊچن، هالينڈخدא سڄي دنيا کي ٺاهيو’آهي، אتي جيكڎهن . كهڑي ڳالهه كجيمنهنجي ٹيكنيكل دوستن جو אهو خيال هيو ته، يورپ جي    .وري زندگي جي كاروبار کي ٺپ ٿيندي ڏٺو لينڈ אها آهي ته جيكڎهن אهو ممكن هجي ته אسان سڀني کي كو لڎאئي وڃي هاٰپر منهنجي دعوي   . אسان به هجون ته אيئن كيو ٿي ويندא ۽ אنهي عرصي دورאن هك אلمناכ خبر אها ٻڌڻ ۾ جي عرصي ۾ دنيا جا مثالي شهر  ته منهنجو אندאز آهي ته سنڌ جا אهي ساڳيائي شهر پنجن سالن  ــــويهاري ۽ אتان جي ماڻهن کي هتي جي كري بند אوچتو ٹٹي ته بندن جي ناقص مرمت، مالوٽ، معيار جي گھٹتائي ۽ پرسنٹيج אيندي  אسان ئي אکين . ان پاڻ آهيته ڳالهه وري به وڃي אتي ٿي بيهي ته هر سٺائي يا برאئي جو سبب אنس  . هن دنيا جي نقشي تان אلوپ ٿي ويوپيا ۽ هالينڈ هميشه ال ڇو ته سمجھون ٿا ته אکيون . ٿاسڻ بجا אکيون ٻوٹي ڇڎيوبرאين کي ڏٻوٽ آهيو، جيكي پنهنجين  و مينهن وسندي كم אهو كي كيو، ج’كرتوتن جو آئينو ڏيکاري چٿرون كري چئي ويندي آهي، جڎهن ته هر سال אها برسات אسان جون אکيون پٹي אسان کي پنهنجن كڌن . ٻوٹڻ ئي وڏو ڍכ آهي              ‘  .אچيو
  اد

پهريون سوאد . برصغير جي كالسيكي אدب ۽ فلسفي ۾، אنسان جي پنجن سوאدن جو ذكر آهي   . جو سوאد آهي‘ אکين’آهي ، جيكو ‘ روپ’ٻيو سوאد، . جو سوאد آهي‘ كنن’آهي، جيكو ‘ سبد’ جو ‘ وאت’ آهي، جيكو ‘ُرس’چوٿون سوאد  . جو سوאد آهي‘ نك’آهي، جيكو ‘ گند’ٹيون سوאد  אنهي تي گو سائين تلسيدאس . جو سوאد آهي‘ كام’آهي جيكو ‘ سپرس’پنجون سوאد . سوאد آهي   ‘تلسي وאكي كون گت، جانكور ويا پي پانچ  آل پتنگ مرگھه مين گج، אيك אيك رس آنچ،’  :جو هك شعر آهي



ئر ر  ئ                                                                            ر  ۾                                                                      ر   

ا ر و  www.abbaskorejo.com  بئس 
26

پر حال אنهن جو ڇا .  آهنپتنگ، هرڻ، مڇي ۽ هاٿي هكڑي هكڑي سوאد جي كڍڀنور، : ٰمعني سو אن . אنهي شعر جي تشريح كجھه هيئن آهي ته، ڀنور جيكو نك جي سوאد جو غالم آهي   . جي كڍ آهننٿيندو جي پنج سوאد سو אنهي سوאد جي عشق ۾ باهه جي پتنگ جيكو ين جي سوאد وٺڻ جو عاشق آهي، . ويندو آهي آهن ۽ ڀنور مري ن پنکڑيون ٻوٹجي وينديونجن تي ڀنور جي ويهڻ شرط، אن گل جو. هوندא آهن آهي، جيكي گوشت خور  وڃي ويهندوאهڑن گلن تي به سوאد جي خاطر گلن تي ويهندي ويهندي  جيكو آوאز جي سوאد جو سودאئي آهي، سو شكاري ‘ هرڻ’. ِڄر ۾ ڄرאٹجي وڃي ٿو، پر مڑ نه ٿو جھڑي حياتي وڃائي ويهي  نهنجي عجبپجي אڳيان ڇكجي אچي،  جي سينڍ يا ساز تي شكاري ۾ אٹكائي وجھي ٻهري آهي، سا אنهي اللچ ۾ كلي كنڍين ُمڇي جيكا وאت جي سوאد ال א. ٿو جڎهن .  آهيُهاٿڻ جي ڌوكي ۾ אچي אن کڎ ۾ كري ٿو جيكا نقلي هاٿڻ جي هيٺيان ٺهيل هونديهاٿي جيكو كام جي سوאد ال چريو آهي، سو پاٺي جي ٺهيل . ٿي ۽ ڦٿكي ڦٿكي ساهه ڏئي ٿي کان مٺو ۽ جيكو سڀني سوאدن . ي لڳل آهيאها، אها ته هك ٻيو به سوאد آهي، جيكو אنسان ک. لڳيگو سائين تلسيدאس جي تمثيلن کي كير مڃي نه مڃي، پر جيكا شي پاڻ کي אن شعر ۾کٹل   ؟...متوאلو آهي، تنهنجو حشر ڇا ٿيندو جا אهي حال آهن ته پو אنسان جيكو אنهن پنجن ئي سوאد جو ن دپنجن سوאدن جي مختلف سوא پو אهو אقتدאر ڳوٺ جو هجي يا شهر جو، صوبي ....אهو سوאد آهي אقتدאر جو سوאد . بي رحم آهي نه كنهن قدر تي آفت אيڎي ڏאڍאئي يا . جيترو كنهن وحشي جانور کان به אهڑو كلور نه ٿيو هوندون، אنسان کي אيترو چيريو، ڦاڙيو ۽ چچريو، د خاطر אنساא אنهي هك سو....سحر אنگيز ٿئي ٿو  ڏאڍو لذت وאرو، ڏאڍو وڻندڙ، ڏאڍو ظالم ۽ .....يا قوم جو  جو هجي يا ملك جو، قبيلي جو هجي ن، هزאرين چالون، هزאرين حيال ٺاهيا ۽ אٹكلون، هزאرين كوڙكيون، هزאرين ڦندא، هزאرين حرفتوکي هٿ كرڻ خاطر، אنسان هزאرين كوڙ، هزאرين هك אقتدאر  אنهي. אره زورאئي كئي هوندي ....  ٻين کي ڇڎيو ...كا به تاريخ کڻو، كو به باب کوليو  ...سوאد جي كري رنگين لڳي پئي آهي  سڄي אنساني تاريخ אنهي ....سڀ رشتا ناتا، אصول ۽ آدرش چٹ ٿي ويا ۽ سڀ אخالقي قدر پٹ پيا  ....هاليا  جيكو تركي جي كالسيكل אدب (ڀا شهزאدي جميشد  تنهن پنهنجي . صوفي منش شهنشاه هو خليفو بايزيد ثاني جيكو .....متان אهو ٻار אڳتي هلي سندس אقتدאر جي ال عذאب ثابت نه ٿئي قسطنطنيه جو فاتح، אن אقتدאر ال پنهنجي کير پياכ ڀا کي پنهنجن شاهي هٿن سان گھٹو ڏنو ته خليفو، سلطان محمد ثاني،   عظيم سپه ساالر .....تركي جي خالفت عثمانيه تي نظر وجھو آخري کي زهر جو سفوف کارאيو ته جمشيد جڎهن אليگزينڈر بورجيا  شهزאدي . بورجيا سان كيو אليگزينڈرتي دشمن ‘ وكات’جي موت جو سودو ٹي لک  )۾، هك وڏي شاعر جي حيثيت رکي ٿو سي . هي هوאئون جيكي پهاڙن سان ٹكرאئجي شور كري رهيون آهن هي طوفان،! ... אي جم ڏس  .ئي ساهي ۾ ڏوگھي وڃ، جو تنهنجو جام جمشيد ٹٹڻ وאرو آهي هك   .هي فرאنكستان جي ڌرتي آهي! ڏس אي جم’  :شعر چيو هي گرجندڙ بادل تنهنجي موت تي ماتم كري  .گيت چئي رهيو آهنتنهنجي موت تي אلودאعي 
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شدت غم ۾، رאت به  . اري رهيون آهنهي وسندڙ ككريون، تنهنجي אنت تي آب ه. رهيا آهن خبر ناهي ته تنهنجي وطن وאرא به تنهنجي موت تي روئيندא . پنهنجو غريبان چاכ كري ڇڎيو آهي ڇا كجي شهزאدن جي ’: کي پئي ته روئي چيائيمאها خبر جڎهن صوفي منش ۽ زאهد سلطان بايزيد   ‘؟!...هوندא به يا نه   كيو، پنهنجن ٻن ڀائرن ۽ אٺن אنهي بايزيد، کي پنهنجي پٹ سليمان אول تخت تان الهي قيد   ...ت كانهي درميان، خون جي رشتي جي كابه حقيق تنهن نظم لکيس، . جيكو پڻ شاعر هيو‘ قرقود’سندس هك ڀا . نكرאئي ڇڎيائيڀائٹين کي قتل  سلطان سليم אول نظم پڑهي ڏאڍو رنو، روئڻ . جنهن ۾ سندس بي رحمي جي شكايت كيائين مون کي تو تي ڏאڍو رحم ٿو אچي، پر ڇا كجي توکي مارאئڻ به ! אي ڀا’ :نپو ورندي ڏنائينکا ڄڻ کين وزير جي قتل جو . ليكن ماڻهو پو به وزאرت جي پٺيان قطار در قطار بيٺا هوندא هيا  ‘ !خدא، توکي سليم جو وزير كري’ر ۾ אها بددعا هوندي هئي، ؤאنهي د  ‘ ....ضروري آهي  جي پي جو  بايزيد يلدرد ....ٰپنهنجي وڏي پٹ مصطفي، دوست وزير אعظم אبرאهيم قتل كرאيو אڻويهه ڀائرن کي قتل كرאيو، سلطان سليمان خليفي محمد ثالث تخت تي ويهڻ سان پنهنجن   ).אهو لقا אڄ به آهي(ار هوندو هيو אنتظ برصغير جي زאهد، ديندאر بادشاه אورنگزيب، جيكو تاريخ کي ڇڎيو،  تركن جي عظيم سلطانن جي  ...ڎيو الش אڃا پيو هيو ته هن پنهنجي بهادر ڀا يعقوب کي مارאئي ڇ ٰويچارو زهد ۽ تقوي جو אعلي نمونو هيو پي تنهن پنهنجي . پيون سبي گذر سفر كندو هيوو ٹ.ٰ ع کانپو، 1937پنهنجي ئي ملك ۾ . پنهنجي ئي ويجھڑאئي وאري تاريخ ڏسوپري ڇو ٿا وڃو،   ....کنيائين ڀائٹين کي به نه ڇڎيو ۽ پنهنجي پٹ אكبر ثاني کي אجل ڏאنهن رאهي كري، سكون جو ساهه لن جي אيستائين جو پنهنجن אٺن ۽ چوڏهن سا....کي قيد ۽ سڀني ڀائرن کي قتل كرאيو شاهه جھان  کي  ڦاسي تي لٹكندي، كنهن  کي۾ كنهن کي گولي کائيندي، كنهنאقتدאر جي كشمكش  جي هك وڏي قطار آهي، بي چين ۽  אقتدאر جي ديوאنن ....جو هر شخص ديوאنو آهي، مستانو آهي ليكن پو به אن אقتدאر جو سوאد אهڑو ته مٺو آهي، אهڑو ته چشكيدאر آهي، . ۾ سڑندي ڏسندوجھاز  سوאد . ي ۽ بدديانتي كرڻ ال تيار آهنאخالق عهدي، بد אڄ به كيترא ماڻهو، אنهي سوאد خاطر، هر  ‘ ....!كيئن به كري !  كهڑي به قيمت تي ....!. كهڑي به صورت ۾ ....! صرف هك دفعو’  :ڄڻ چئي رهيا هجن. پريشان آهي وڏي ڳالهه ته موت کان وڌيك تاريخي ذلت ۽ طعني کائڻ ال . چکڻ ال موت کي وسارڻ ال تيار آهن تب ٿي هئي، אڄ به ٿي رهي آهي ۽ אنهي سوאد جي سوאدאئين جي تاريخ كالهه به مر. تيار آهن كرאئي، אصولن، آدرشن ۽ אخالقي قدرن جي رکيا كئي، وحشيت ۽ بربريت ٹאقتدאر جي سوאد کي ليكن تاريخ ۽ אنسانيت אنهن مٺ جيترن ماڻهن کي كو نه وساري سگھندي، جن ...سڀاڻي به ٿيندي    ڙيون كريڇا ڏאهپ ر” ڏאهپ .ر ۾ به ڏيئي جي روشني ثابت ٿيا ؤجي אوندאهي د
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، جيكو پرאڻي عهد نامي ۾ حضرت سليمان جي حوאلي سان ڏنل هي هك گيت جو אختصار آهي  “.تنهن کي ذلت ۽ رسوאئي ملي  ُجنهن ٻڌو אڻ ٻڌو كيو  .تنهن لڌو  ُجنهن به مون کي ٻڌو،  .....هر وقت هر جا تان   مان هر كنهن کي سڎيندي آهيان،  .......ُ۽ مكمل خير   منهنجو وجود سرאپا بهتري  مان ماڻهن کي אنصاف سيکاريان ٿي  .نهن جي ويجھو نٿي وڃانت  جيكو ڌكاري ٿو،  .ُمان אن جي آهيان  جيكو مون سان پيار كري ٿو،  .قيمتي آهيان  مان هيرن جوאهرن کان وڌيك  .منهنجا سڎ سڀني אنسان ال آهن  منهنجا سڎ سڻو  ڇا توهان کي نٿي چئي ته،   ٹكرين جي چوٹين تان  .....ُאتانهين جاين تان   چووאٹن تان، رستن تان  سڎ نٿي كري ڇا؟ هر كنهن کيس حاصل . ندس אهميت جا قائل آهندنيا جا سڀئي ودوאن، گڻوאن عالم، فاضل س. ٿوئي هك אهڑو سنئون سڌو رستو آهي، جيجكو אنسانن کي אجتماعي אندאز ۾ منزل جو پتو ڏئي ڇو ته ڏאهپ . ڏאهپ جي אهميت قديم زماني کان وٺي אڄ تائين אنسان ي سماج ۾ رهي آهي. آهي سڀني אنهي سڎ کي ٻڌڻ جي سعي كئي آهي، جيكو אنسانن . آسمان جي وسعتن کي گهوريندي چوٹين تان سمونڈن جي كنارن تي ڇڇكندڙ پاڻي جي لهرن کي تكيندي، كڎهن پهاڙن جيگفائن ۾ مرאقبي جي حالت ۾، كڎهن صحرאئن ۾ رلندي ۽ كشٹ كٹيندي، كڎهن دريائن ۽ كڎهن وڻن جي هيٺان گيان ڌيان ۾ ويهي، كڎهن غارن ۽ . كرڻ ال عجيب ۽ אنوکا جتن كيا   .۽ ڀائيچاري سان کائي سگهيאصولن جي مختلف אنساني سماجن ۾ آبياري كئي، ته جئين حياتي جو ڦل هر كو אمن، سكون ٰאنهن ئي ڏאهن ۽ سياڻن ماڻهن، وقت ۽ حالتن آهر אعلي قدرن ۽ . ٰکي אعلي قدر ۽ אصول ٻڌאئي ٿو
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ٰسڀاڳو آهي אهو אنساني سماج، جتي ڏאهپ אعلي אنساني قدر جوڙي ٿي جا ‘ جيئو ۽ جيئڻ ڏيو’. ُ ُخوشبخت آهي אهو سماج جتي دردوندن فكر جي ڦرهي هٿ ۾ کڻي مطالعو  . אصول سيکاري ٿي
ٰسماج ۾ رهون ٿا؟ بدقسمتي سان پاڻ אهڑي אنساني سماج ۾ ته نه ٿا رهون، جتي אعلي قدرن جي ه پنهنجي فكر جي ڦرهي هٿ ۾ کڻي تجزيو ۽ مطالٿو كرڻو پوندو ته پاڻ كهڑي אنساني پاڻ کي ب  ......كيو ۽ ٻڌאيو ته אنسانيت جو معرאج محبت آهي، نه كي نفرت  ؟ אهڑي אڀاڳي אنساني سماج ۾ ته نه ٿا رهون، جنهن .....آبياري جي بجا کين پاڙئون پٹيو پيو وڃي  אوهان جي چپن كوڙ ... ُאوهان جي هٿ رت سان ۽ אوهان جون آڱريون بدكاري سان ڀريل آهن ’  :אئين چيو هجي ته ( نبي(دڙ ال وقت جي يسعاه ۾ رهن אوهان ۾ كو به رאستي سان ..... ڳالهايا آهن ۽ אوهان جي زبان شرאرت جون ڳالهيون كيون آهن  אوهان אجاين ڳالهين تي ڀروسو كيو ٿا  ..... ٰدعوي نٿو كري ۽ كو به سچائي سان حجت نٿو كري אوهان نانگن .... אوهان جي پيٹن ۾ دغائون آهن ۽ بدكاري کي جنم ڏيو ٿا ..... ۽ كوڙ ڳالهايو ٿا  אوهان كوريئڑي جو ڄار ..... ُجي آنن تي آرو كيو ٿا، جيكو ڦوڙيو ٿا، جنهن مان نانگ ٿو نكري  ُאڻيو ٿا، جنهن مان كپڑن ٺاهڻ جي אم ..... سوجھري ال نهاريو ٿا پر אوندهه پسو ٿا ... يد אجائي آهي ُ .... تازن توאنن جي وچ ۾ مئلن جيان آهيو .... אنڌن وאنگي  ڀت جي سهاري ال هٿورאڙيون ٿا هڻو  ُאنصاف جي وאٽ تكيو ٿا پر אها نه ٿي ..... رڃن جيان گجگوڙ كيو ٿا ۽ ڳيرن وאنگر אوساريو ٿا 

  .ُگهرجي ۽ کيس ٻڌڻ گهرجي، سمجھڻ گهرجي، پروڙڻ گهرجي، فكر جي ڦرهي تانجي אسان لڳ ڀڳ אهڑي ئي سماجي حالت ۽ كيفيت ۾ رهون ٿا ته پاڻ کي ڏאهپ کان ڏور نه رهڻ   “.ُ منتظر آهيو پر אها پري آهينجات جا..... لڀي 
  ت

بادشاهه جڎهن وزيرאعظم سان . بادشاهه ظاهر شاهه کي پنهنجي مرغ خاني گهمڻ جي دعوت ڏنيهكڑي ڏينهن وزير با تدبير هاشم خان پنهنجي ڀائٹي . وزيرאعظم سندس چاچو هاشم خان ٿيو ظاهر شاهه جو .نادر شاهه جي وفات کان پو א فغانستان جي سلطنت جو جانشين ظاهر شاهه ٿيو   َهن جي مٺ ۾ אن جا دאڻا ه. ُگڎجي مرغ خاني ۾ دאخل ٿيو ته هاشم خان کي ككڑ ورאئي ويا ئا، ُ ٰحقيقت ۾ آن توهان کي هتي پنهنجي ككڑن جا אعلي نسل ڏيکارڻ ال وٺي نه ! بادشاهه سالمت’  :هن ظاهر شاهه ڏאنهن منهن كندي چيو. جيڎאنهن پئي هليو، ككڑن אوڏאنهن پئي ڊيهڑو پاتو ُهنن ككڑن کي مون كالهه کان ! جيئندא قبال’ُهاشم خان ككڑن ڏאنهن אشارو كندي ڳالهايو؛   ‘‘א؟ُٻڌ” : ظاهر شاهه چيو  ‘‘.آيو آهيان، پر هكڑي سبق آميز نصيحت ال אوهان کي تكليف ڏني אٿم
َאڄ هو چند אن جي دאڻن جي چڳن ال پريشان آهن ۽ منهنجو طوאف كري . وٺي بکيو رکيو هو

  ‘!جي چؤگرد ڦيرא پائيندא ۽ ڳيجھو رهندא ُسمجھي ڇڎيو ته، عوאم به ككڑن جيان آهي، אنهن کي جيترو بکيو رکندؤ، אوترو אوهان. رهيا آهن
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ُאئين چئي، هن ڳوڻ אن جي گهرאئي ۽ ككڑن جي آڏو ڇڎرאئي، ككڑن چڳي بس كيو ته هو  ُ ُ َ
ُوري אن جي لپ کڻي ككڑن جي وچ ۾ ويو، پر هن ڀيري ككڑ سندس كڍ كو نه لڳا ُ َ ُهن ٻيو . َ ُجي سکئي رکڻ جو سوچيو، ته אنهن ..... אن كري عوאم کي كڎهن به سکئي رکڻ جو نه سوچيو يان آهي، جيكڎهن אنهن جو پيٹ ڀريو ته توهان کي کنگھندא به كونه، ُعوאم به ككڑن ج! حضور ’  :ناصحانه نقطو ظاهر شاهه کي سمجھايو

ها ئي אٿل پٿل، سماجي אنتشار ۽ خوني  نتيجو א..... کي אمير كرڻ جو، غريب کي غريب كرڻ جو سردאر دאئود آيو، مگر אن جو نظريو  ساڳيو رهيو، אمير . ُکين سکيو رکيائين، אنهن ئي ترא كڍيسهك وقت אهو به آيو، جو ظاهر شاهه جي خالف بغاوت ٿي وئي، جن ماڻهن تي ڀروسو كيائين ۽ ليكن . چاچي وزير با تدبير کيس ٻڌאيو هوجئين سندس . ظاهر شاهه بادشاهه بلكل אئين ئي كيو  ‘.ُكوكڑين ال، جيكي توهان جي صدقي ۾ كيترאئي ككڑ قربان كري سگهن ٿا אهو نظريو هوندو آهي، بک بڇرو ٹول، دאنا . ته אن نظريي جي پٺيان، هك ٻيو به نظريو هوندو آهيجيكڎهن ظاهر شاهه کي پنهنجو چاچو، وزير با تدبير אهو ٻڌאئي ها ..... אنقالب منهن سامهون ٿيس  ور هوندو، ُسندس خيال ۾ جيستائين عوאم بکيو، مجبور ۽ محص. אنديش حكمرאن وٽ رهيو آهيدنيا جي تاريخ אٿالئي ڏسجي ته عوאم کي بکئي رکڻ جو نظريو هر تانا شاهه، جابر ۽ ناعاقبت   .گذאري ها ۽ نه وري سندس ملك خوني אنقالبن جي سر زمين بڻجي هان پري جالوطني وאري زندگي، ٿڌא ساهه ڀري نه ديوאنا كري، ته אڄ ظاهر شاهه پنهنجي وطن کا ُپهرאئڻ خاطر، ظلم ۽ جبر جا אهي بند ٻڌא، جن جو بظاهر ٹٹڻ ناممكن لڳندو هو، پر جڎهن عوאمي אن كري אنهن پنهنجي مكروهه نظريي کي عملي جامو . تسيتائين فرمانبردאري كندو رهندو
جن کي كير به روكي نه .... خوني אنقالب אچڻا آهن ۽ אيندא .... سڀاڻي، אھي بند ٹـٹـڻا آهن ۽ ٹٹندא عوאم کي مسكين ۽ مفلس رکيو وڃي، زور ۽ ٻل جي بنياد تي کين هيسايو وڃي، אڄ نه ته جبر جي بندن کي روڻيون لڳي رهيون آهن، جتي حكمرאنن  جو אيمان אنهن نظريي تي آهي ته ڍ ۽ אهڑي ريت אڄ به אنهن ملكن ۾ ڏא. ٻوڏ جي אٿل آئي ته سڀئي بند، كک كانن وאنگر لڑهي ويا ٻن ماڻهن کان ڊڄندא كريو، جڎهن كمينو ڍؤ تي هجي، ٻيو ’: حضرت علي رضه جو چوڻ آهي ته   .و سگهيٿ אن ‘ ....مفلس ماڻهو جو אيمان بصر جي کل کان به وڌيك سنهو ٿئي ٿو ’: وڌيك فرمايو אٿائون ته  ‘.جڎهن غريب بکيو هجي ي، אتي سماجي אنتشار مان ثابت ٿيو ته جنهن سماج ۾ بک، بيروزگاري ۽ مفلسي وڌيك هوند نجي عوאم کي אهي پنه. قدم کڻندא آهن جنهن سان الل به لڀندو آهي ته پريت به رهجي אيندي آهيحكمرאنن کي ڊگهي نظر هوندي آهي، سي אهڑي אٿل پٿل ۽ אنتشار کان بچڻ ال אڳوאٽ ئي אهڑא אن كري هر אن אنساني سماج ۾ جتي . אوس אچڻي آهي، ڇو ته بيروزگاري ڏوهن جي ما آهي ٻين . سندن سک جي אپا ال سوچيندא آهن.بيروزگاري جھڑي بال کان بچائڻ ال جتن كندא آهن אئين جئين كنهن . قومن يا אنساني سماجن ۾ آيل אٿل پٿل ۽ خوني אنقالبن مان سبق پرאئيندא آهن . پر كي حكمرאن אهڑא به هوندא آهن، جيكي غلطيون كندא آهن، ڀوڳيندא آهن پر مڑندא كو نه آهن  ‘!بيوقوفن کان’ :ورאڻيائين‘ ؟....تون سياڻپ كٿان سکئين ’سياڻي کان پڇيو ويو  عوאم کي אتي آڻي بيهاريندא آهن، جتي ‘ هيري سندي هير ٹنگ ڀڄي به نه مڑي’جئين چئبو آهي ته 
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ڀا ڳڀا بکيو گدڙ، شينهن سان به لڑي پوندو آهي، نتيجي ۾ شينهن אڳيان، گدڙ پٺيان هوندو آهي، ڳ نيوٹن جي . حكمرאن طبقا، جيكڎهن אن نظريي جي پوئوאري كن ٿا ته وڏي غلطي تي آهندنيا جي كنهن به كنڈ ۾ אهي . طريقو به ناكام ٿي ويندو آهي ۽ زندگي ختم ٿي ويندي آهيآخري אسٹيج ۾ אچي، אنساني جسم ۾ پکڑبو آهي، جنهن کي روكڻ ال شعاعن جي عالج وאرو نسر جسماني، معاشي ۽ אخالقي بربادي سماج ۾ אئين پکڑبي آهي جئين كي. ئي تباهي هوندي آهيسماجي אنتسار ۽ بي چيني جو آغاز ٿيندو آهي جنهن ۾ ڏوهه ئي ڏوهه هوندא آهن، جنهن ۾ تباهي پر جي خوني אنقالب تائين אها ڳالهه کڻي نه به پهچي ته به هك אهڑي . ٹكر ٹكر ٿي ويندو آهي جيڎو به زومائتو بال توهان ڀت تي ‘ عمل ۽ رد عمل برאبر آهن’ آهي، حركت جو ٹيون قاعدو َآهي، ته جـو پوکي كڻكورتو ويندو، אنهن حكمرאنن کي אوتري ئي אڀار ۽ بغاوت جي توقع رکڻ کپي، ڇو ته אها حقيقت جيڎو به دڙكي، ڌوئنس ۽ دٻا مان كم . ُهڻندو بال אوڏي ئي طاقت سان توهان ڏאنهن موٽ کائيندو وٿي نظر نه جيكڎهن هن کي كٿان به ڀڄڻ جي وאهه يا . كمري ۾ لٺ کڻي مارڻ ال كڍ پيو هجيجي آڳ ۾ نه سيكن، ڇو ته אهڑو ماڻهو אن خونخوאر ٻلي جيان ٿي سگهي ٿو جنهن کي كوئي بند هر دور جي حكمرאنن کي אها تاريخي منادي آهي ته عام ۽ אهل ماڻهو کي پنهنجي سياسي אنتقام  . نٿي لڻي سگهجيَ سياڻپ جو ثبوت ڏيڻ . אن كري وقت جي حكمرאنن کي ڊگهي نظر ۽ گهري سوچ رکڻ گهرجي    .آئي ته هو مارڻ وאري جي نڑگھٹ ۾ ضرور ٹپو ڏئي چك هڻندو   .) جيكڎهن نصيحت ڀت تي به لکيل هجي ته به ماڻهو کي هيئين سان هنڈאئڻ گهرجي(  .گر نوشته ست و پند بر ديوאر  مرد بايد کي گيرد אندر گوش،’  :ول كنهن فارسي شاعر جي ته تي به سوچ ويچار كرڻ گهرجي، جيكو بقپاڻ کي ۽  سڄي قوم کي אٿل پٿل بيچيني ۽ אنتسار کان بچائڻ گهرجي ۽ هر אن نصيحت . گهرجي
ر   ئ 

  پنهنجون سسيون بچائي ويا  .....!ليكن تنهنجا ساٿي ته شتر مرغ ٿي ويا   .  شينهن هوندي آهي  بگھاڙي به אئين كندي ناهي، پنهنجي ڏر تي  ......سڀ سيڻ موكالئن ٿا   ......تنهنجا غمخوאر ڀاڄ ۾ آهن   ...ُجو אگھي تنهنجي ڳلن جا ڳوڙها   ، نه وאهر وسيلو،جنهن نه كو ڌڻي سائين  .....هاڻي تون كنهن بيوאهي رنڑ جيان آهيان    ....!..منهنجا يروشلم ’  
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جڎهن به مصر جي ..... وڏو ڏوهه هيو، جنهن جي سزא هئي دربدري، بي وسي، غالمي، ۽ ذلت  پنهنجي ئي شهي مان ڌאرين جيان نكتا ۽ אهوئي سندن وڏي ۾ مرثيه چوندي، پٹيندي كٹيندي، پنهنجي ئي شهي جي تباهي ۽ بربادي تي ڳوڙها ڳاڙيندي،  ....!...جذبو، يروشلم جي رهوאسين کي ليكن نه هئي ته رٿابندي، אڳ ڳڻتي، جرئت، دشمن سان אکيون אکين ۾ وجھي ويڑهاند كرڻ جو ..... ارن مرثين ۾ كيڎو نه غم هيو، رنج هيو، پيڑא هئي، درد هيو سندن فكر جي ڦرهي تي آيل ڏک    ‘؟ ....!..خدא   ڇا אسان کي پنهنجن ڏوهن جي سزא آهي،  .خوف کان سندن چهرא، هيڈא، پيال ته ٿي ويا آهن  ُكيڎא نه بدنصيب אهي، جيكي وٺي ڀڳا  .كيڎא نه خوشنصيب هيا، جيكي وڙهي مئا آهن  .....אسان تي حكم هالئن ٿا   .....هاڻي ڌאريا ديرو ڄمائن ٿا    .....ُאيندڙ نسل رالئي ويا  ....... ُکي وڻيو ته کين אٺن ۽ ٻكرين جي وڳن ۽ ڌڻن وאنگي ميڑي چونڈي كاهي ويا ‘ فرعونن’ جڎهن به ...... ڌو ٻانهو كري بابل جا وڻ ڏيکاريائين کي كاوڙ آئي ته کين ٻ‘ بخت نصر’جڎهن به  سونپيون، تن در در جا ڌكا کاڌא، وאڳون خود سپردگي ۽ خود شكستگي وאري حالت ۾ ٻين کي אها تاريخي حقيقت ۽ سماجي سچائي آهي ته جنهن به زماني ۾، جن به قومن، پنهنجن شهرن جون   .......ُجي مرضي ٿي ته مٿانئن جلهه كري کين دربدر خاכ بسر كيو ‘ آشورين’ ُعذאب پسيا، ذلتون سٺيون، ڏک ڏٺا ۽ لعنتاڻا ٻڌא ليكن جن قومن به، جنهن زماني ۾ به پنهنجن . َ אنهن پاڻ کي ۽ پنهنجي אيندڙ نسل کي ذلتن کان .شهرن جو ننهن چوٹي سان زور ڏئي بچا كيو يٺان كيتريون ئي אنساني وسنديون لتاڙجي جي لشكر جي گهوڙن جي سنبن ه‘ قبيالئي خان’  .بچائي ورتو . جيكي هك ٻئي جا سان دست و گربيان هوندא هئا ۽ ڏسڻ ۾ هٿ جي جدא آڱرين وאنگر ڌאر هياجپان جي شهرن جا خودمختيار حاكم ..... نه لتاڙجي سگهيون ته جپان جا شهر ۽ وستيون ..... ويون  ُوكوڙجي سكوڙجي مك جي صورت ليكن ڌאرين جي هالن ۽ حملي وقت هٿ جي آڱرين وאنگر 
‘ سلطان سليمان ذيشان’کي جڎهن אڍאئي لک ترכ حملي آورن ‘ ويانا’آسٹريا جي گادي جي هنڌ   ......تي قبضو كرڻ جو אرمان، پاڻ سان کڻي ويو אئين قبيالئي خان مرڻ گھڑي تائين جاپان جي شهرن . َ۾ هالن كرڻ وאري جي هانو ۾ لڳندא هيا ُجنگ كندي كنهن شخص جي کٻي ٻانهن كپجي پئي وئي ته אهي پنهنجي كٹيل ٻانهن کي جيكڎهن . ُجا شهري سر تري تي رکي ساڻن وڙهيا‘ ويانا’گھيرو كيو ته جي سركردگي ۾ 

آخركار ترכ سپاهي رڙيون كري چوڻ . مالئي אهڑي طرح لڑאئي ۾  مصروف رهيا ڄڻ هك هجن אسٹالن گرאڊ جي شهر ۾ روسين، نازي ‘ .ٿيڻ کان بهتر آهي ته پنهنجي سردאرن جي هٿان مرئوندوقن جي نشانن ۽ شيخن جھڑين تلوאرين ۾ كباب ويانا جي ماڻهن جي ڊگھين ڊگھين بن’ لڳا ته 
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 مهاڏא אٹكايا ۽ אهو شهر نازي جرمن فوجن ال ليكن سوאل אهو آهي ته אسان پنهنجن شهرن کان كيتري قدر . ......هي هيون تاريخي حقيقتون   .....قبرستان بنجي ويو جرمن فوج سان هك هك אنچ زمين جي ال دي پاڻ ۽ پنهنجي אيندڙ نسل کي ذلت ۽ تباهي کان بچائڻ گهرجي پنهنجن شهرن جي حفاظت كنآهي ته אسان هاڻي ئي مرثيه ۽ אلودאعي آزאد نظم لکڻ شروع كيا آهن؟ جڎهن ته هن وقت אسان کي ؟ אئين ته نه ......؟ אسان جو رويو پنهنجن شهرن ڏאنهن بي حسي وאرو ته نه آهي .....باخبر آهيون  ؟ لياري کي هك وڏي گند جي ڍير  ....!كرאچي ۾ قديمي ڳوٺن کي ڊאهڻ ۽ ساڙڻ جي كڍ آهن ڙ ماهرن ۽ אنتظام كندڙن کي بي لغام ڇڎي ڏيون، جيكي אنهن مكار شهر رٿابندي كند!؟......אدب جا مركز رهيا آهن، ڇا אسان אنهن کي دهشتگردن ۽ ناאهلن جي رحم ۽ كرم تي ڇڎي ڏيون جيكي شهر صدين کان وٺي אسان جي ثقافت ۽ تهذيب جا وאرث آهن، אسان جي تاريخ، علم ۽ ......  ُگھيرאو جالو’؟ حيدرآباد ۾ ..۾ تبديل كرڻ جي پٺيان آهن  ؟  ....!..جي پاليسي تي عمل پيرא آهن ‘ ُ ۾ ‘ بيت אلخال’ُאسان جي جمالياتي شوق جا شاهد هيا، آبادي جي دٻا جي كري אڄ אهي وڏي  صفائي ۾ پاكستان کان אڳ وڻندڙ ۽ من موهيندڙ هيا ۽ ُאسان جا אهي شهر جيكي خوبصورتي ۽ ؟ ... ڇا אسان هٿ هٿ تي رکي، گوڏو گوڏي تي چاڙهي ٹيكجي ويهئون  ....!.تبديل ٿيندא ٿا وڃن  ُ روڊ كشادא ۽ ماڻهو ماڻهپي وאرא هئا، אهي سوڙها ۽ نوאب شاهه ۽ ميرپورخاس جا شهر، جن جا
ُسهاڳڻين وאنگر سڄ ڌڄ سان كر کنيون بيٺيون هونديون هيون، אڄ אهي بيوאهيون ۽ ڏهاڳي ٿيون  سکر ۽ روهڑي جون وستيون، جيكي سنڌو جي كنارن تي  ....!.ماڻهو تنگ نظر ٿيندא ٿا وڃن  ُ ُدאدو ۽ جيكب آباد کليل دل وאرن ماڻهن . ُويو پر אڄ אهي مليا ميٹ ٿيندي شهادت ماڻي رهيا آهناغيچن جا شهر هيا، تن جي باغن ۽ باغيچن کي مسلمان ته كيو شكارپور ۽ الڙكاڻو، جيكي ب  .......لڳن 

خيرپور ۽ ٺٹي جا شهر جيكي . ُجا کليل شهر هيا، אڄ אنهن ۾ گھڑندي ساهه ٻوساٹجڻ لڳي ٿو رن جا دشمن אسالم جي نالي تي، אڃا ليكن سنڌ جي شه. ۾ وڌندא ۽ مسئلن جا ڀنڈאر ٿيندא ٿا وڃنٿا وڃن، كنهن آكٹوپس وאنگر بنا كنهن رخ ۽ توאزن جي ٹنگان ۽ ٻانهان كڍندא، بي تكي אندאز אن جا سبب صرف אهي آهن ته سنڌ جا شهر جيكي آبادي جي אضافي كري ٻيڻا ٹيڻا ۽ چئوڻا ٿيندא   !אڄ ڏوهن ۽ گناهن جا گهر ٿي پيا آهنُدرگاهن ۽ صوفين جا آسڻ هيا، אهي  ُبهترين شهر אهو آهي، ) پر. (توهان ال هك شهر، ٻي شهر کان زياده حقدאر ناهي’: فرمايو هيو تهآيلن جو دٻا پيو هيو ته حضرت علي پنهنجي سماجي ۽ شهري علم تي دسترس جو مظاهرو كندي ِ کي אها ڄاڻ ناهي ته جڎهن مكي تي ٻاهرאن  ليكن ڇا אنهن ....!..بنياد تي אنهن کي آڻڻ گهرجي ۽ بضد آهن ته هر אنسان پاڻ هك وאت ۽ ٻه هٿ کنيون אچي ٿو، تنهن كري אسالمي ڀائيچاري جي !  ....!..ٺاهڻ وאري چكر ۾ آهن ‘ جنت אبن سياح’ٻاهرين ۽ ڌאرين ال دعوت نامه رکيون ويٺا آهن ۽ 
 *  ‘.جيكو אوهان جو بار بردאشت كري سگهي

    يھ ۾ واڻ ڳآروريھ 
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ُٻئي پاسي سنڌو جي كناري، אڀين پيرين، ڳچي ڳارو كري . ُپيٹو پانڈي، ڌوڻو دکائي پئي پڑهيوهك پاسي سمجهه ۾ نه אيندڙ سسنكرت جو منتر ، گنگا جي گهاٽ تي، وڏي چوٹي تي رکيل، 
אڍאئي گهرن مان . ( سڄي جڳ جھان ۾ אڍאئي گهرن جو خير كجان ....!..ن ديا كجان ڌڻي تو’  :سولڑي سنڌي ۾، ساڌن، سنتن، سوאمن، هي אردאس پئي پيٹي ٻئي طرف . َهك طرف گنگا جي كنارن تي جنسنگھين جي ڀيد ڀاو وאرو پرچار هلي رهيو هيو  ‘......۾ کوڙجان  سندن كيرא پاتار  ....!..جھان جي صدقي، منهنجي پونئيرن کي پاپ ۽ אنيا کان بچائجان ! ڀڳوאن  )مطلب، هك مسلمان جو، ٻيو هندو جو، باقي אڌ گهر ٻين مذهبن کي مڃيندڙن جو هندو مسلمان هك ئي درگاهه . ڌوڙ ڌوم جي الهي رهيو هيو‘ حضرت عشق’سنڌو جي كناري تي  خير، אمن، صلح ...... علي جي אوالد کي مڃڻ وאرא ..... جا پانڌيئڑא، لطيف، ۽ سچل کي ڳائڻ وאرא  ليكن جن جا كيرא، אنهي אٿل پٿل ۾ به نه پٹجي سگهيا، تن . كيترאئي كيرא پاتار مان پٹجي ويا  .....אمرت ڌאرא به وهه ٿي ويو ليكن אوچتو ئي אوچتو گنگا مان نفرتن جي אٿاهه جل جي אيڎي وڏي ڇولي آئي جو سنڌو جو   .ي ۽ محبت جون صدאئون ڏيڻ وאرא هياسالمت شايد هنن جي رڳ . ُکڄيل آڱريون ڏٺيون، كهاڻيون ٻڌيون، אرٺا سٺيونَطرحين طرحين אلزאم سٺا  ڌאڙيلن ..... سکيو رهڻ پسند كيو، پر پو به هو هميشه مذهبي حيوאنن جي אکين ۾ كنڈא بڻيا رهيا تن گنگا جي غالمي قبول كرڻ کان سنڌ ۾ ڏکيو . رڳ ، ريشي ريشي ۾ سنڌو جو پاڻي پيل هيو אכ جي ماکي ٿيا، جڎهن وڻين ته الهن ۽ کائن پر، هنن وڃڻ جون وאيون ۽ پوليس وאرن جي نظر ۾  . رت سان ڀيٹائون ڏنائون..... سجدא كيا ..... ڌرتي جي چپي چپي سان پيار كيو ..... نه كيون  جن کي אنهي ..... ليكن אنهن جي אها אدא، אنهن دئيتن کي پسند نه آئي، جيكي نفرتن جا ڀنڈאر هيا  جن جي ڇتن تي مينهون رهنديون (ُكوڙא كليم ٺهن، ڦدني جي باغن جا، وڏين وڏين ماڙين جا،  كو جاوא كجن،  ....!.ي ورجائڻ جي آرزو آهي ته وري كو مال غنيمت هٿ אچي خوني ڊرאمي ک وري كو אهڑو אنڌ אنڌوكار جو زمانو אچي، جو هٿ نه ڳولي )  ....!..هيون ۽ پاڻ هيٺ رهندא هيا                    ‘       ؟!ِڏوهه ناقابل معافي آهنمنهنجو ڏوهه كهڑو آهي؟ ڇا منهنجو ڏوهه אهو آهي ته مان سنڌي ۽ هندو آهيان؟ ۽ ڇا אهي ٻئي آخر ’ : سڄي دؤر ۾ سنڌ جي هندو سڄي سماج کان صرف هك ئي سوאل كيو آهي تهאنهي  ......هٿ کي 
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ئ ئ  ڇو ته אڄ به  ...... ُلفظ אڄ به אئين نئون ۽ تازو آهي، جئين אملتاس جي وڻ ۾ جھولندڙ گلن جي ٹاري پر אن پهاكي جو هك هك .....غريب حركتن جي كري ديس وאسين کي عذאب ۾ پسيو هوندو ڏٺو هوندو ۽ عقل کان عاري ۽ وאنجھيل ماڻهن جي عجيب و ‘ قحط אلرجال’جڎهن هن ديس ۾ אلبت، אئين چئي سگهجي ٿو ته كنهن سنڌ وאسي ڏאهي جي فكر جي ڦرهي تي تڎهن آيو هوندو، אهو پهاكو كيترو پرאڻو آهي؟ تنهن جي ڄاڻ كونهي، ــــ ‘عقل ري عذאب، گهڻو پسندين جندڙي’      ق  ب كڎهن . پهاكا، چوڻيون، ۽ نقطا، جھنگ جھر ۾، وستي وאهڻ ۾، نگر شهر ۾ אسان ال ڇڎي وياهجي، پر אسان جا پڑهيل يا אڻ پڑهيل ڏאها، سياڻا ۽ سگهڑ جن فكر جي ڦرهي تي آيک אکر، ماركس، لينن، مائو ۽ گورباچوف جو مطالعو نه كيو .  روسو کي نه ڄاتو هجيهيگل،كانت، ۽ڀلي کڻي אسان אيترא پڑهيل نه هجون، אفالطون نه پڑهيو هجي، سقرאط نه سمجھيو هجي،   ‘ ....!.نالي ۾ نهال، אديون آريجن جون ’ساڳيو حال آ  نه .....! دين جون صدאئون آهن؟ אسان ال وאٹون آهن؟ الٽ آهن؟ نه אنهن تي غور كيوسي ته אهي ص אسان پنهنجن شوقن ۾ پورא ۽ شوق جي بها ئي ....! كنهن کي كهڑي ضرورت سمجھڻ جي .....!  جيكو ...... ٻانهن وجھي زور آزمائي كري ۽ جڎهن ٻانهن ٻه ٹكر ٿيس مينهن جي وريل سنڱ ۾ جڎهن هك خسيس هٹ وאڻيو به گهه کائي، پنهنجي طاقت ڏيکارڻ ال گس تان لنگهندڙ متاري   ....!كو نه  ُشوق جي بها ئي كهڑي؟ ٻانهن ڀڳي ته گهوري، هـر کر ته مئي ! ڀائي’: پڇيس ته ڏند شيكي چوي

אصلي آدي بڻيادي، وڏور، ......! ُمارڻي ته هرکر آ نه، شوقينن کي، سي ڀي جھڑא تهڑא شوقين هت   ‘.....!نه  ُکي فرصت ئي نه ڏني ته وڏيري جي كتي کان وڌيك پنهنجي جو ۽ ‘ مولو’وڏيري جي شوق   ......َڈא، پيل پاوא، سر جا سائين، ٻنهي جهانن جا ٻوڙ پالو، لٺ سردאر، ڀوتار معتبر، مهان
۽ ٻيو  هٿ وڏيري ‘ !ُ ئي ناهيو، كنهن كتي جا ڦر آهيوماڻهو جا ته ڦر! لخ جي لعنت ٿي ڀيڻان’  :سندس هٿ جو ۽ ٻارن کي ڀونڈي ڏيڻ ۾ گذري ويو. ٻارن جي پرگهور لهي ُچ، چ ’  :جي كتي تي پيار ۽ پاٻوهه ۾ هٿ ڦيرאئيندي گذري ويس ُٻچ، ٻچ....... ُ سڀاڻي  ميل ۾، אڳيان پويان ! مڑس ماڻهو ٿجان) ُكتي جو نالو(אڙي ٿري نا ٿري ! ُ  ملهائجان ...... کي’پير صاحب جي درگاهي ميلن،   ‘....ڀوتار אڳيان، ماکي بي مهايو نه كجان אن جي . ٿيڻ ئي نه ڏنو‘ אن پلي ذאت پلي‘ چڳ وڍئي مريد ولو پٹهنس علڻ، אن ...... پلي אڃا ڀري ئي مس ته سائين جي ڏن ۾ وئي يا شوقين پٹ جي جھميلي ۾  . مڑس ڊبل گهوڙא بوسكي جو پٹكو هڻي ٿيئٹر ۾ وڃي پهتو..... پلي ڀڃي وڃي ڀالوڻي کي ڏني  سڃو . پڑ ۾ لئي ٿي وئي، گهر ڀينگ ٿي ويو.... ڇير جي ڇمكي تي هك هك نوٽ گهوري ڏنائين 
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پيو جيل ..... پو ٿلهو چور . پوليس كڍ..... پهريون سنهو چور . ٿيو ته پاڙي وאري جو گهر تاڙيائين َجي جتي نياپن، سنهين آڻڻ، نيڻ ۾  گسائي ڇڎي‘ ميهر’شوق، مير صاحب جي ميرאڻي   ....!شير شاهه جو شكرو گهر جا ككڑ ماري ..... آخر ڌאڙيل ......  مير . ُ . جي تر ماري ته رאڄ ننگ لكائڻ ۾ آذرتو. صاحب، كک كشتن ۽ مردאنگي كمزوري ۾ پورو جانڻ .. ُزرאعتي قرض كڑمن جي نالي ..... جي پر ماري ته به پرين جي ٹهل ٹكور ۾ אوڊيون ....  ٻئي هٿ .چاوڙي ۾ پيل. جانڻ کي قرض جي جن نه كن. هٿجي ڏאڙهي ۾ مختياركار جا ٻئي  جئين بکي بگھڑ .  ۾ אئين مليودؤرمٿي، پيو پٹي  پر سياست جو شوق هڑني کي אنگريزن جي  سياست אهڑي كيائون نه سڄڻ کي آسرو نه دشمن ..... چکي چريا ٿيا ! کي وאٽ ويندي رڍ ملي وڃي دعوتون کائڻ پيئڻ ۽ هٿن ڌورאئڻ ....ن ڏيڻ جو شوق رڳو אسيمبلين ۾ ويهڻ ۽ אوٻاسي..... ُکي ڀو  نيٺ אنهي سياست אهو رنگ التو جو אنهن سان سڱ كيائون جيكي ڌאريائين ڌאريا .... جو شوق  پر ‘ ......وڏڙא چئي ويا آهن ته سي ئي سيڻ كجن، جنين پکا אوڏڙא ! بابا’كنهن چين ته ..... هيا  بس پو عقل وאري جو ‘  ....!ونقڑو ٿا پوريون كيون ش’جوאب ئي אهو ته . אنڌي ڀونڈي ۾ خوش نانگن فطرت .  نانگن جا ٻچا هٿن سان پالي، تاتي وڏא كيائون ....!عقل ، بي عقل جي ڄمار  پر هنن وٽ ترياق ...... אقتصادي طور تي سماجي طور تي .  نانگن وک وک تي ڏنگ هنيا. ڏيکاري ڇو ته אڃا همرאهن جو ...... ُ نه مٹي عادتي، علت مور نه جا ــــــ אٺ پوي كڻك ۾ ڄڻ كنڈא کا عادت  .....؟ אڃا אڳتي  ....!جي تالش كٿي  ..... زور آور نه ٿيو ...... אئين نه كيو !  אڙي سائين ....!..کي ڀر ۾ مري ڀا، ٻاجھه نه پئي ٻرڙي   ! ُאڳيان ليکن نه ليکن، هي جتي سوڌא جھولي ۾  ....!.پر هت ته قطار چنيسر ٿيڻ جي شوق ۾ ..... شوق رهيل هو، جيكو چنيسر پورو كيو هيو  مرאن ته ’: ٺهه پهه جوאب ته . پر سمجھه عمر سان كو نه אچي..... كتو ڇا ڄاڻي كڻك جي ماني  سندرא کڻي ..... ر هنن אڃا بان كئي ته ٻيا تيا...... ُپر ٿيو אهو ئي، مئا به جن كاڻ ــــ ماريو به אنهن   ‘.منجي ۾، نپان ته پيالي ۾ لکن جي ٿا لوڏ كيون، مڻن جي ٿا موٽ كيون .... پٹكا کڻي پاتائون ته کيپ ٿا کٹئون ... ٻڌאئون  پر چنيسر ......  سو ڌوڙ منهن ۾ پائي آزمائي کي آزمائي......سياڻا ٿيو ...... ڏאها ٿيو ....... ٻير گهرو فكر جي ڦرهي تان אبن ڏאڏن جي אکرن گهڻي ڌوڏ ڏنن ته אكن کان אنب گهرو ۽ ٻٻرن کان ٿا ....  نتيجو אهو ئي، چونڈيندي چور وڃي بيٺا ....... ٿيڻ جو شوق كاڏي وڃي ۽ شوق جي بها كو نه  چنيسر ’: چئي.... .۽ بادشاهي شوق، مهل ۽ كمهل كاٿي ٿا ڏسن ....... ڀوتار جو ٿيو بادشاهه ماڻهو   ‘ ....!.ُڀـلي وאڻي گان کاڌي ’پو كنن تي هٿ ته ...... ککرين   ٻيو مڑيئي هو نان ،ته سائين منهنجي کي چوאن، رאڻو خان، جاڙو خان، ڌڱاڻو ‘ .....ته אصلي آ پو ُپڇ ٻڌي ..... ُشوق جي پٺيان سڀ كجهه لٹائڻ وאرא، جيري ال ٻكري كهائڻ وאرא ... خان قطارن ۾  پنهنجن تي تي ئي ..... ُساڻ لوڌ كتن جي به .....عالوאلدين جو لشكر پٺيان، پاڻ אڳيان .....مهري ٿيا  سنڌ جي سدא حيات شاعر جي فكر جي ڦرهي تي .....  هالن كرאئڻ ، پنهنجن تي ئي باهڻ ۽ بڇائڻ  پر ڀوتارن جون אکيون ٻوٹيون ته ‘ אي نه مارن ريت، جو سيڻ مٹائن سون تي’آيل אکرن آڏو آئين  جي کڻي كجهه به چئو ته ساڳئي ..... به نه ڀريئي אنڌو مڱڻهار کائيندي كک ..... ملك ئي ميدאن    ‘.......شوق آ ۽ شوق جي ’رڏي، 
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ِخبر ناهي ته אنهي چنيسر ٿيڻ وאري آخر شوق ۾، אنهن کي، אسان کي ۽ سڄي قوم کي كيڎي  جڎهن سوچجي ٿو ته אها . جيكا شايد אڄوكي وهندڙ خون کان به وڌيك هوندي.... بها ڏيڻي پوندي   * ‘ عقل ري عذאب، گهڻو پسندين جندڙي’  :ر جي ڦرهي تي אچي ٿيساڳي ئي سٹ فك
ئ ر آ ُكنهن به نقاد کي אهو حق نٿو پهچي ته هـو كنهن مترجم تي آڱر אڀي كري سگهي، توڙي جو     !ئ ۾  ُ

ترجمو جيكڎهن آزאدي سان كيو ويندو ته אهو ترجمو مان ڦري . ترجمو مادر پدر آزאد هجي אهو نه صرف پنهنجو ال ڀلو آهي، پر ..... ٿي سگهي ٿو ۽ پنهنجو طبعزאد تخليق به مطالعاتي نوٽ به  هونئن به كوئي كيڎو پابند ترجمو كري ته به ..... پڑهندڙ جي ال به ۽ سنڌي אدب تي אحسان به  אنهن אڄوكن ٺوس אصولن ۽ .... جئين هيري جي بجا پٿر . אصل جي مقابلي ۾ نقل هوندو ُهك شاگرد، جيكو پنج سئو شاگردن ۾ ٻڌ سچيو جو پيارو هو، تنهن کي پنهنجي نالي جي غم جو نالي ‘ پاپك’. ُ۾ كيترאئي نالي وאرא ٻڌ سچيو آچاريه ٿيا) هاڻوكو ٹيكسال( ۾ تکشال دؤرپرאچين   :هندي ٻولي مان سنڌي ۾ ترجمو كجي ٿو‘ نام سڌ جاتك’نالي ‘ پاپك’ياد تي يادگيرن جي بن
هن سوچيو، پاپك نالو وאقعي خرאب . چئي چيڑאئيندא هيا‘ !پاپك پاپي’ هن کي אحساس هو، ماڻهو ُאهو ويچار كندي ٻڌ سچيو وٽ . אن كري هن کي كو سٺو نالو رکرאئڻ گهرجي. ۽ منحوس آهي

مهرباني كري كو سٺو نالو عنايت كيو . منهنجو نالو سٺو ناهي! آچاريه’آيو ۽ نويد كيائين،  ُسٺو نان ٻڌڻ ۾ אچئي ته مون کي ٻڌא ..... وאهڻ، وستيون گھمي آ ! ٻچا’ُٻڌ سچيو ورאڻيو ‘ ..... ُ ...... شهر  ۾ قضا سان كو ماڻهو . پاپك وאهڻ، وستيون جھر جھنگ جھاڳي אچي هك شهر ۾ پهتو  ‘.....مان تنهنجو نالو بدالئي ڇڎيندس  خص شهر جو كو کيس لڳوته مرندڙ ش. مري ويو هو، ماڻهن جي روڄ رאڙي سندس ڌيان ڇكرאيو ! ڀائو ’ماڻهن جوאب ڏنو، ‘ ؟....هي كير هو .....ڀائو ’אن كري هن ماڻهن کان پڇيو، .ُمکيه ماڻهو هو ڇا جيوכ به مرندو ’ُهن عجب مان پڇيو،‘ ....نالي هيو ) جيئندڙ(هي شهر جو وڏو  سيٺ ، جيوכ  ي وאرو به، ناال ته ناال جيوכ نالي وאرو به مري سگهي ٿو ۽ אجيوכ نال’ماڻهن جوאب ڏنو ، ‘ آهي؟ هو شهر جي ڀري بازאر ۾ گھمڻ ڦرڻ لڳو ته . هو אهو ٻڌي كجهه مايوس ٿيو، پر دل نه الٿائين  ‘ ....!..نالن ۾ ڇا رکيو آهي ... هوندא آهن  هو אڳتي وڌي آيو ۽ ڏٺائين ته هك عورت کي هك مرد . אوچتو بازאر ۾ هن ماڻحن جو ميڑ ڏٺو جي آقا کي كمائي نه ڏيندي ته مار نه .... هي ٻانهي ۽ آقا جو معاملو آهي ’بيٺل ماڻهن جوאب ڏنو،   .ُهن رڙ كري پڇا كئي‘ ؟!هن ويچاري کي אئين بيدردي سان  ڇو ٿو ماريو وڃي’  .چهبكن سان ماري رهيو هيو   .جوאب ڏنوماڻهن ‘ !ڌن وאري’  ‘هن ويچاري جو نالو ڇا آهي؟’هن وري پڇيو،   ‘!ُکائيندي ته  ڀال گلن ۾ ترندي
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؟ ناال ته .....ٿي ويندي ) دولت وאري(ڇا ڌن وאري نالي رکڻ سان هو لكشمي ’ماڻهن جوאب ڏنو،   ‘.َنالو ته ڌن وאري אٿس پر حالت אها אٿيس جو نرڌن آهي’هن کي ڏאڍو عجب ٿيو ۽ چيائين،  رستي .... ُهو نالن جي حقيقت کان كجهه وڌيك نرאس ٿي شهر مان نكري پيو هو، جھنگل ڏאنهن   ‘ ....!معلوم ٿئي ٿو ته تون كو چريو آهين ..... مڑئي ناال آهن  تون ڇو ’هن پڇيس . ۾ هن هك منجھيل ماڻهو کي ڏٺو، جيكو چووאٹي تي پريشان بيٺو هو ڇا سونهين نالي رکڻ سان به كو سونهو .... تون ته صفا سادو آهين ! سوאمي’وאٹهڑو ورאڻيو،   ‘؟.....َهن عجب وچان چيو، ڇا سونهان به אسونهان هوندא آهن   ‘ ُسونهون’وאٹهڑو جوאب ڏنو،   ‘تنهنجو نالو ڇاآهي؟’س، هن پڇي  ‘.....ُرستو ڀلي پيو آهيان .... مان وאٹهڑو آهيان ! سوאمي’ماڻهو جوאب ڏنو،   ‘پريشان آهين؟ ُٻڌ سچيو پڇيس، . ُٻڌ سچيو وٽ موٹي آيوُهو نالن جي سٺائين ۽ برאئين کان بلكل אدאس ٿي   ‘ ....!ٿيندو آهي  ..... ڌن وאري به نرڌن ڏٺي .... هن جڳ ۾ مون جيوכ به مرندي ڏٺو ...! آچاريه ’هن جوאب ڏنو، ’  ‘ڇا تون پنهنجي پسند جو نالو چونڈي آئين؟! ٻالك’ سو ئي صحيح آهي .... تنهن كري منهنجو نالو جيكو به آهي ...... نالي سان خرאب ٿي نٿو سگهي كو به ماڻهو سٺي نالي سان نهال ٿي نٿو سگهي ۽ كو به ماڻهو بري . َسونهون به אسونهون ڏٺو ي نان كنهن به ڇو ته אه.... אلقابن ۽ حسين אسمن سان كنهن جي به كٿ نٿي كري سگهي هي پرאچين دؤر جي پرאڻي كٿا ضرور آهي، پر هن ۾ وڏي سچائي آهي ته وڏن وڏن نالن، لقب   ‘!نالن ۾ ڇا رکيو آهي.....  ناال آهن، אسم .هن وقت به توهان جي سامهون وڏא وڏא لقب آهن....شخصيت جو ضد ٿي سگهن ٿا  ۽ كو همدرد، كو ضمير جو آوאز . سياستدאن آهي، كو روحاني پيشوא آهي، كو  هڎ ڏوکي كو قائد جمھوريت آهي، كو باضمير . كو قائد تحريك آهي، كو فرزند پاكستان آهي..... آهن  َكڎهن كڎهن حسين ناال ۽ نانو رڃ جو دوالب به ٿي پوندא آهن، جن جي پٺيان אنساني گروهه אنساني تاريخ ۾ .... غمخوאر آهي، كا مادر عوאم، كا مادر سنڌ آهي، كا مارئي ملير جي آهي 
ليكن نالن جي پٺيان جيكي كڑא سچ . تاساريل هرڻن جيان ڀڄندي ڀڄندي پساهه پورא كندא آهن ُهڻون، جو אنهن نالي وאرن جا אهي قبيع فعل لكي وڃن، جيكي صرف ذאتي هوس ۽ אقتدאر ال אئين نه ٿئي ته אڄ به אسان حسين نالن ۽ وڏن لقبن جي طلسم ۾ گرفتار ٿي אيڎيون هنڀوڇيون   .آهن، تنهن جي تهه تائين نه پهچي سگهندא آهنهوندא 

جي ڏسڻو آهي ته پو حسين نالن ۽ ....  آهن אڄ אهي ناال אسان جي حقيقت پسندي جي پرک..... آهن                                          *  !    ....!.نالن ۾ ڇا رکيو آهي ..... ڇو ته ناال ته صرف ناال آهن   .لقبن کي نه ، پر نالن پٺيان عمل کي ڏسڻ گهرجي
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ت ۽ د ُڇو ته هو علم جو شهر هيو، بي باكي جو بحر هيو، هو هك تاريخ ساز شخصيت، هك مصلح، . آهن، سبق آهن، عابدن جي عبادت آهن، زאهدن جي قناعت آهن، אنساني سماج جون حقيقتون آهن سوאلن جا جوאب آهن، سمجھاڻيون هن جي فكر جي ڦرهي تي فصاحت ۽ بالغت وאرא آيل אکر אڄ به      دو ُ
ڳالهيون مشتركه سندس دؤر ۽ אڄوكي دؤر ۾ فرق سهي، ليكن كي .هك مبلغ ۽ هك نقاد هيو .  هئي، جئين אڄ آهي ۾ به منافقيאنهي دؤر. ـــ אنهي دؤر ۾ به نفسانفسي هئي، جئين אڄ آهي فرق صرف אيترو آهي، אنهي زماني ۾ كجهه . אنهي دؤر ۾ به شورش پسند هيا، جئين אڄ آهن ستي رکي ؟ پاڻ ته אکيون ٻوٹي אنهن سان دو....ليكن پاڻ وٽ אڃا دوست ۽ دشمن جي تميز كٿي   ‘!توهان جو دشمن، توهان جي دوست جو دشمن ۽ توهان جي دشمن جو دوست: دشمن هي آهن  .توهان جو دوست، توهان جي دوست جو دوست ۽ توهان جي دشمن جو دشمن: دوست هي آهن  .ا دوست آهن ۽ ٹن قسمن جا دشمنتوهان جا ٹن قسمن ج’  :آهن، پروڙ جا پيمانا آهن، پرک جا فارموال آهنليكن علي بن אبن طالب جي گكر جي ڦرهي تي آيل אکر אڄ به كسوٹيون آهن، سڄاڻپ جا אهڃاڻ ..... ماڻهن جي وאڇ گودو هجي، אنهي وقت ڏאڍو ڏکيو ٿئي ٿو، دوستي ۽ دشمني ۾ تميز كرڻ ن جو وאت پٹيل هجي ۽ خاص אهڑي دؤر ۾ جڎهن باطل پرست قوتن جو غوغا هجي، عام ماڻه  .گهٹ، אڄ وڌ آهن هك سيهڑ ۽ .شكار تي نكتا. تي هٿ گھمائي ٺڳي ويا، جئين ٻه شكاري هك سادو ۽ ٻيو ٺوڳي אهڑي طرح مٿي  ....!.سي، جن אسان سان سماجي، مذهبي ۽ سياسي بنيادن تي ويساهه گهاتي كئي  و جي سيهڑ کڻان مان ته ٻل! ڀا’: ٺوڳي شكاري سادي کي مكياري كندي چيو. هك ٻلو ماريائون سو אسان جو وאسطو به جھڑن تهڑن ٺڳن سان ‘ .جي ٻلو کڻان کڻين تون ته سيهڑ کڻان مان. کڻ تون تن هر وאر אسان کي حصي ۾ مئل ٻلو کڻايو ۽ کارאيو، . نه پر نامي گرאمي دهلي جي ٺڳن سان پيو هنجا جي پرאوא پنهنجا ٿين ها ته پن’ :كنهن سياڻي چيو هو ! پر پاڻ هش ۾ خوش ته شكار كيوسي هك ٻئي کي رسئون ته رساما אهڑא جو ڳالهه مان ڳالهوڙو كيون، وڻن تان جھيڑא الهيون، ‘ ؟....! منهنجو ڇا ’:  هر كو چئي ....!.سان، مگر آئي ويل ۾، אکيون אکين جھڑيون ديد لڀي ئي كونه کائڻ پيئڻ گڎ، אٿڻ ويهڻ گڎ، در در ۾، گهر گهر .... پر پاڻ وٽ ته حساب ئي אبتو ‘ هجن ئي نه ها           ! ُرڍ جي אهائي ٻيپرچائڻ ۾ پورא، کاڏين تي هٿ، ناد نفيالن، مرليون سرليون ته من رڍ رباب سان ريجھي پوي، پر ليكن אصلي دشمن ال دل ٿڌي، ......... אغوאئون كيون، ڀنگ وٺون . برسٹ هڻي ماري مڃايون
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ئئ ر  ُجيكو אچي، سو ڌوڙ جا ٻه ٻك אکين ۾ وجھيو، אهو ٿو وڃي .... كو لٹ الهڻ وאرو آهي ئي كو نه     دودو ڌوڙ 
کڎ ۾ نكري کوهه ۾ پوڻ .....  אئين ئي محسوس ٿئي ته پنهنجي قسمت ۾ ڌرم جا ڌكا آهن  ....!.. كڎهن ساوא جھنڈא، كڎهن ڳاڙها جھنڈא، كڎهن .... אسٹيريو ٹائپ نعرن تي زندهه رهڻ آهي .... آهي  كڎهن אسالم جي نالي تي سڄي دنيا تي ڇانئجڻ وڃڻ جا .....ڈא كارא جھنڈא ته كڎهن چٹكمرא جھن خبر ناهي ته كيستائين אنهن .... كڎهن قوميتن جي نالي تي كٹڻ ۽ مارאئڻ جا نعرא .... نعرא  هنجن پنهنجن אئين محسوس ٿئي ٿو ته אسان نوٹڻ جون ڳوٹون آهيون، جيكي کيڎندڙ مسلسل پن  אسٹيريو ٹائپ نعرن جي بار بردאري كندא رهندאسين؟ دودو ڌوڙ، چنيسر ’ليكن سوאل אهو ٿو پيدא ٿئي ته كنهن ۾ ..... אڄ جو دودو ٿيو ته به ٻيگھي دهشتگردن جو غمخوאر ٿيو ته به ٻيگھي، אسالم جو علمبردאر ٿيو ته به ٻيگھي،  كلهه جو چنيسر  ٻيگھي، ويٺو ته به ٻيگھي، پوليس جو ساٿاري ٿيو ته به ٻيگھي،  ڌאڙيلن جو يار ٿيو ته بهٰمجلس شوري ۾ ويٺو ته به ٻيگھي، پارليامينٹ ۾ . سڄي ڌر کان ويهي ته به مقصد ٻيگھي ٺاهڻکيڎندڙ کاٻي ڌر کان ويهي ته به مقصد ٻيگھي ٺاهڻ، جي . ٹڻن ٺاهڻ ال אستعمال كري رهيا آهن ! رن کي جياريندي جياريندي كيترא نسل پاڻ مارאئي ويانوאبن، سردאرن ، خان بهادرن، پيرن ۽ مي  ؟.!.کي سڃاڻڻ جي ساڃهه ڇو نه آهي ‘ ڇائي  ۾ به אنهن ال ُجيارڻ ۽ אجارڻ جو خيال ڇو نه آيو؟ אنهن جي چوڻ تي كڎهن غازي ٿياسين، كڎهن شهيد ٿياسين ليكن پاڻ کي . كندא، پاڻ مارאئيندא رهياسين‘ !جيئي! جيئي’پر هن سجاڳ صدي

ُرن، خاني خانن ۽ سياسي سامرين جي אڇليل لٹ אکين تي رکڻي پوئيوאري آهي؟ لٺ سردאرن، ڀوتاکي پاڻ مان قيادت ٺاهڻ جو حق نه آهي؟ ڇا אسان كوڙهه مغز آهيون ؟ ڇا אسان جو كم صرف ڇا אسان ...! وڻين ته مارين وڻين ته جيارين .... ُجتي جا كوكا آهيون ...! حكم جا بندא آهيون ....! گوال، غالم آهيون..... بابي جا تابعدאر آهيون : هي ته ڇا אسان کي زندگي אن كري ملي آ..... 
صحيح قدم کڻڻ جو، صحيح ..... אيكويهين صدي بيدאر אنساني گروهن کي آوאز ڏئي رهي آهي   ؟ ....!.ڌوڙ هٹائڻي آهي آهي؟ يا אکين تان زאت پات جي دز، ننڍ وڏאئي جي رئي تعصب جي ڇائي ۽ ظلم زبردستي جي  אنهي آڌאر تي دنيا جا كيترאئي ..... صحيح سوچ جو، صحيح عمل كرڻ جو رאهه تي هلڻ جو،  ڳانڍאپو كندא אڳتي وڌي رهيا ! كندא، אمن، آشتي كندא، ڳانڍאپو! محبت! אنساني گروهه محبت ؟ אنهن جي، جيكي ويڑهه جيڑهه جو جنون رکن ٿا، אنسانن  !ليكن پاڻ كن جي كڍ آهيون. آهن ورهائن ٿا يا ذאت پات، طبقاتي روאيتي ۽ ثقافت جي نالي تي پيڑڻ کي مذهب ۽ قومن جي نالن تي    )ڀٹائي. (الهيندو كير، مون جيهي معذور جيلٹ   אکيون لٹ אورאٹيون، كي كڑيا پير،  ؟؟ ....!؟ جي אڃا وقت نه آيو ته پو كڎهن אيندو  ....!.آيو آ ڇا אسان ال אنهي لٹ کي אکين تان الهڻ ۽ دنيا کي پنهنجين شفاف אکين سان ڏسڻ جو אڃا وقت نه   ؟!گهرن ٿا
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  *    
منڍ . אحوאل کٹي ويندא آهن، ساڳيون ئي ڳالهيون رڳو لفظن جي ڦير گھير سان پيو ورجائيندو آهيآهيان، جنهن جا قصا كهاڻيون ۽ ) نم ٹيپ ۾ آيلج(ُڄڻ مان كنهن وڏي جيل ۾ پيل אهو قيدي سوچي سوچي ٿكجي پيو آهيان، אئين محسوس ٿي رهيو آهي، . عقل ۽ دאنش جو אحساس ڏياريانאڄ كهڑي نئين نكوري ڳالهه كري، אوهان کي عجب ۾ وجھان يا پنهنجي ڏאهپ، : سوچيان ٿو    ري ۽  ڳئ تي کان ٻڌندא پيا אچو، تنهن كري אهڑين عظيم ۽ قديم هستين جا قصا ته אوهان ٻال ج..... كونهي ذوאلقرنين، پٹ رאڻي يا אن بادشاهه جي ڳالهه کوٹيان، جيكو توهان אسان جھڑن کي کنگھندو ئي ٰبكاؤلي، ليلي مجنون يا طوطي مينا جو قصو אوهان کي ويهي ٻڌאيان يا وري موجوده دؤر جي اهه، بهرאم، ممتاز و دمساز، گل אن كري سوچيان ٿو ته אڄوكي سماج جي كهڑي بانكي ش  !كڍڻ سان ئي ٻڌڻ وאري کي خبر پئجي ويندي آهي ته אن ڳالهه جو وچ ۽ پڇاڙي كهڑي هوندي پر نئين به كهڑي؟  پلئه پالند جي يا كاري كاري جي .... ڳالهه كا نئين يا ڇركائيندڙ کڻجي  ؟  سياسي ڏيوאلپڻي جي يا  ....!؟ אغوא جي يا ڌאڙي جي ..!خوري جي ؟ چوري جي يا رشوت ...! ؟ אخبارن  ....!ِليكن سوאل אهو آهي ته كٿان آڻن، صحافي بدبودאر سماج مان خوشبودאر خبرون   ...خبرون אخبارن ۾ هاڻي ڌپ هڻي ويون آهن پڑهڻ کان אڳ، אوهان پنهنجي نك تي ريشمي رومال رکو ٿا، ڄڻ אهڑيون . پڑهي بيزאر ٿي پيا آهيو پر אهڑيون ڳالهيون ته אوهان روز אخبارن ۾ ؟ ....!؟ لڄالٹ جي يا ڦرلٹ جي ...سماجي بي حسي جي  نس نس ۾ خوف جون . אوهان جا وאر كنڈאرجي وڃن. אندر ۾ هيجان برپا ٿي وڃيאوهان جي توهان جون אکيون ٿڌيون ۽ چهرو شادאب ٿي وڃي يا وري אهڑو قصو كرڻو آهي، جنهن سان . وڃيخير ـــ  مون کي ته كانه كا אهڑي ڳالهه ٻڌאئڻي آهي، جنهن جي ٻڌאئڻ سان אوهان جي باغ و بهار ٿي ٰ مسيحائي جي دعوي ته كونهي كئي، پر جن كئي آهي، هيل تائين אنهن ڇا كيو آهي؟ وאرن   ؟!آيو نه .... ق نظر אيندو کي، وڏي مرتبي وאري کي، אوهان کي אتي پاڻ کان وڏو مناف ٿورو پاڻ کان وڏي كرسي وאري کي، وڏي حيثيت وאري  ....!.אوهان پاڻ کان ٿورو مٿي ڏسو  چڑو ڇو ٿا؟ مهرباني كري،  ....!..مون کي אئين محسوس ٿيو ته مان به אوهان وאنگر منافق آهيان ڎهن پنهنجي אندر ۾ جھاتي هنئي ته ُخير، ڳالهه کٹائڻي، سچي ڳالهه אها آهي ته لکڻ کان אڳ مون ج  ......ٻڌאئيندس، پر شرط אنهي تي ته אوهان ٻي كنهن کي نه ٻڌאئيند ميار کان بچڻ ۽ وאعدي کي پاڻي ڏيڻ ال، אڄ مان אوهان کي پنهنجي אندر جي سچي ۽ کري   ؟ ....!.. نئين نكوري نه سهي، پر كا نوאڻ ته هجيس ته صفا. ميار جو حرف אچي سگهي ٿوقوم سان آهي ۽ جيكڎهن مون كا نئين نكوري ڳالهه نه کنئي ته پنهنجي سڄي قوم جي مٿان جيئن ته پنهنجو تعلق هك ڳالهر . جيتوڻيك پاڻ کي אهڑي ڳالهه سجھي نٿي. لهرون ڊوڙڻ لڳن
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אٿس نه אندر ۾ ...... پو אڃان، وڏي كرسي،  وڏي مرتبي ۽ مان وאري جي جي ۾ جھاتي هڻو  آهي نه مها ...... پايو אندر ۾ ليئو .... تنهن کان پو صفا وڏي كرسي، وڏي منصب، وڏي شان وאرو   ؟ ....!ويٺل ‘ אٺور’منافقي جو      *    !؟.....منافق 
رچ  ئ سمجھڻ جي، پرجھڻ جي، جاچڻ جي ۽ پرکڻ جي جي كوشش .... هو هر شي ۾ جستجو رکي ٿو     ئ  هي جايون، . אشرف אلمخلوقات آهي. אن كري אنسان آهي. ُهو سوچيندڙ جانور آهي..... كري ٿو  هي رאڳ رنگ، . جڳهيون، هٿيار پنهوאر، ساز و سامان سڀ سندس سوچ جون كرشمه سازيون آهن ؟ كير آهي، جيكو .....אنساني سوچن جي بحر بيكرאن کي كير آهي جو پابند سالسل ٿو كري   .ٿا، هيڎي هوڏي گردאب جئين ڦرندא وتن ٿا ۾ هزرאين خيال ڇولين وאنگر ڇلندא رهن ٿا، ور ور ڏئي אٿلي پون אنسان سوچ جو ساگر آهي، جنهن  .هي آمريت، אشرאفيه ۽ جمهوريت جا تجربه، سندس سوچ جي ساڀيان آهن..... آهن رسمن جون وڏيون ننڍيون ديوאرون، هي אٿاهه نظريا، هي فلسفا زندگي جا، سندس سوچ جو ثمر هي رنگ برنگي روאج، هي ريتن ۽ . אدب، تحرير ۽ تقرير سڀ سندس سوچ جو مظهر آهنٻولي،  جيكو نٿو . لن جو جوאب אهو آهي ته אهو به אنسان ئي آهي، جيكو אئين كري ٿوאنهن سڀني سوא  !؟.....؟ کائنس سوچڻ جو حق ٿو کسي .....سندس سوچن تي پهرو ٿو هڻي  אنهي عمل . چاهي ته سندس هم ذאت، هم نفس به אنسان چورאئي ۽ سوچيندڙ جانور سمجھيو وڃي ڇو ته هر سوچ جو نتيجو عمل . جي پٺيان به אنسان جي خودنمائي ۽ خودپسندي وאرو عمل آهي سوچ منفي به ٿي سگهي ٿي، . ي پٺيان אنساني سوچ كار فرما هوندي آهيهوندو آهي ۽ هر عمل ج هك هٹيون قائم ٿيون . ماڻهن کي سوچڻ جو حق ڏنو ويو، אهو سماج چند ماڻهن جو محتاج ٿي ويوجنهن سماج ۾ صرف چند . وڃي، אتي אنسان مادي غير مادي ثفاقت کي אنتهائي عروج تي پهچايو به سماج ۾ אنساني سوچ آزאد آهي ۽ אجتماعي حيثيت سان کيس وڌڻ ويجھڻ ڏنو ٿو ليكن جنهن   .سوچ جو عملي אظهار آهنهي دوالب، هي محبتون، هي قربتون، هي دوستيون، هي همدرديون، אهي سڀ كجهه كنهن نه هي لڑאيون، هي جھيڑא، هي אڳرאيون، هي אره زورאيون، هي ٺڳيون، . سوچ مثبت به ٿي سگهي ٿي سندن ئي سوچ، هر زهر جو تياق، ...! سمجھيو ‘ ِعقل كل’وهن، گهرאڻن پاڻ کي چند ماڻهن، گر..... عام אنسان کي صرف پيرڙيو ۽ پوئلڳ سمجھيو ويو . هر بيماري جو عالج سمجھيو ويو قانون .پيرڙين، پوئلڳن،  مريدن، خادمن مان كنهن به אنحرאفي كندڙ کي سزאوאر ٺهرאيو ويو..... ٰعجيب אلزאمن سان، كفر جي فتوي سان، ..... ن جي تحت جي تحت، مذهب جي تحت، روאيت אنسان جيكو كڎهن . غدאري جي خطابن سان، مگر אنساني سوچ جو سفر جاري ۽ ساري آهي
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جي منزل ‘ هومو سيپينس’جڎهن ..... جي אرتقائي منزل تي هيو ته به سوچيو هيائين ‘ هومو هيبلس’ كٿي ..... َكٿي ڀـلو كٿي ڍلو ..... مختلف אندאز سان مختلف سماجن ۾ ..... تي آهي ته به سوچي ٿو  אسان ..... روאيتن جون رنڈكون آهن، سياسي،سماجي ، ۽ ثقافتي شخصيتن جون هك هٹيون آهن توڙي جو هتي به سوچن تي پهرא آهن، فتوאئون آهن، سزאئون آهن، . אسان وٽ به ماڻهو سوچي ٿو  .....تيز كٿي آهستي  سندن ...... آهستي يا تيز، ليكن آهي سهي ..... به אنسان آهي، אنهن وٽ به سوچ جو سفر جاري آهي يارڻ جي كوشش كئي سي پر كڎهن אهو به ڄاتوسي ته عام ُאسان گهڻو كجهه عام کي گھوٹي پ  ......شوق جي پٺيان هك آرزو هوندي آهي پاڻ وڻائڻ جي، ڏאهي ٿيڻ جي، معتبرאئپ ۽ مهندאري جي ُאن . سوچن، نظرين، فلسفن کي گھر ويٺي سڄي ديس جي ماڻهن تي مڑهڻ جو شوق هوندو آهيجن کي پنهنجين . فلسفين، אيرن غيرن، نٿو خيرن جون هٺ ڌرميون آهنجھڑين هٿ ٺوكين ڏאهن،  جڎهن به وقت جي . َذهن ظاهر ۾ ته وساميل رک جا ڍير سهي، ليكن אندر چڻنگان دٻيون پيون آهن سوچيندא آهن ۽ مخلتف אندאزن ۾ ڳهندي، كنهن بي אنصافي يا אڻ برאبري کي محسوس كندي אنهن کي به سمجھڻ گهرجي، جيكي ريل تي، بس تي مسافري كندي، کيت يا كارخاني ۾   . رياكاري آهي. مٿان ٿاڦڻ אنصاف ناهيتنهن كري صرف پنهنجي فلسفي، پنهنجي ڏאهپ، پنهنجي عقل، سوچ ۽ سمجھه کي ٻين جي   .....ڀنڀٹ تي وينديون وא رک کي وאئريو ته אهي چڻنگون  ُپاڻ کي پنهجيون אجاره دאريون ختم كرڻ گهرجن، ٻين کي به ٻڌڻ گهرجي ته אهي ڇا ٿا سوچين ۽   .אظاهر كندא آهن ُ
    *                      .محسوس كن

ئ ئ ت   رن ۽ ُمان يادن جي كپوزنگ كندڙ دماغي خلين تي אكثر چڑي پوندو آهيان ته، אهي سنڌي אخبا    و אنهن کي ال هك אکر .  ،  ۾ فرق محسوس نٿا كري سگھن91،۽ 62،19رسالن جي كپوزنگ وאنگر  אنگن אکرن جي ٿوري تبديلي وڏو فائدو يا ....  يا هك سٹ سڄي تخليق جو روح به ٿي سگھن ٿاאنهن کي אهو אحساس به كونهي ته كڎهن كڎهن هك אکر . يت كانهيمهك لفظ ۽ سٹ جي كا אه ُאن وقت مان سوچيندو آهيان ته، مون کان אهي عورتون به چ ؟....منهنجي ال אهو ڏکيو ٿي پوندو آهي ته، مان אن کي אنگن جي حوאلي سان كئين پيش كيان ر جي ڳالهه كندو آهيان ته، אن وقت ؤمون سان به אها مصيبت آهي ته مان به، جڎهن كنهن د   ؟..... ڏئي سگھي ٿي، پر  ڇا كجي نقصان به ون آهن، جيكي ڳالهه كندي كنهن يڱُ ر جو حوאلو ته ڏيئي وينديون آهن ته ، אدي ، مون کي جڎهن شبن ڄائو ته ٻي ڏينهن تي ناني ؤد
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ني جي زאل אلهاني سان ڏصفورאن رضا كري وئي يا جڎهن مون کي پهرين ڇكي آئي هئي ته خدא  ۾  ي كوشش كيان پيو، ٿي سگھي אوهان کي سمجھه پاڻ به אهڑيئي אندאز سان ڳالهه ٻڌאئڻ ج!خير   ‘.... ڀڄي وئي هئي ر ؤُته پو  אئين ٿا کڻي شروع كيون ته، جيكا ڳالهه مون کي ٻڌאئڻي آهي، אها אن د.... אچي وڃي  وڏא ريڑهيون ) DINOSAUR(  אئين ختم ٿي ويو هو جيئن ڊאئنوساردؤريونيورسٹي مان مامن جو  جي كجھه وضاحت אيئن ٿي كجي ته جڎهن ؤردُ ته پو אن !...  شايد نه آيو؟... אوهان کي سمجھه ۾ آيو دؤر.... جي آهي، جڎهن يونيورسٹي جون ڀنگياڻيون به طوطيون هونديون هيون ڊگھا ڊگھا، كايولي  وڏא وڏא،...  پائيندڙ جانور ڌرتي تان آخري هڎكيون ڏيئي موكالئي رهيا ها دؤر گذאريو هو ، چيو وڃي ٿو ته، سندن دؤرهستي تان ميٹجڻ لڳا ها، ليكن مامن جيكو کانپو زمين جي ورهاست جي جھيڑي كري، كي نوكرين جي تالش ۾، يونيورسٹي جي صفحه ِ حكومت جي جبر کان،كي پي مئي ٻٻرن جھڑא، ڀنڀين ڏאڙهين ۽ وڏن پاچن وאرא ماما، كي جيئن چئبو آهي ته אبي אيئن سمجھو ته درياه دل אهڑא هوندא ها، .... ‘آهيאسان جو ۽ نصيب مهمان جو  حكم ، زمين سركار جي،ماني كينٹين جي هاسٹل وאرڊن جي’سندن چوڻ هو ته، ... کائيندא ها  مهمان لهي، پر ماما ڌڙכ نه ؤيونيورسٹي ۾ س... مهمان نوאز ... ماما مڑس جبل. آزאد هوندא هئا ۽ سٿڻ جا پاچا  جنهن ۾ ڏينهن آزאد، رאتيون آزאد، ٹهك آزאد، هودؤريونيورسٹي جو سونهري  مامن ال אهو به چيو ويندو آهي ته با אدب بامرאد .....  אسان جي دل لوڏو ئي نه ئي کائي ،جي گھر مهمان سڄي ملك سان א ره زورאئي، پر پڑهائيندڙ  جي عزت كندא ها، پاڻ ۾ وڙهندא ها، پر خيال ...  ها هر . پو طوفان אيندو آهي  آيو جيئن ٻوسٹ کانאئين دؤرپو پيارن جو  نمامن جي موكالئڻ کا   ...كاپي كندא ها مگر لكائي. سان پيارن جي چوڻ مطابق ته، אنقالب אچي ويو هو ۽ ماڻهن جي چوڻ . شئي پنهنجي جا تان هٹڻ لڳي ....  هاسٹلن جي كمرن کي عام تالن بجا אنٹر الכ لڳي ويا ها. مطابق ته، ٿرٿلو مچي ويو هو . هئي سيون אيم אيم جي جا تي אسٹين گن ۽ كالشنكوف אچي وئي كارتوسي، پستولن ۽ پيارא، کائڻ، پيئڻ جا وڏא شوقين ... جلوسن ۾ تاڙين جي بجا گولين جي گونج سان دאد ملڻ لڳو هو مفت جي كڑهائي کائي کائي پرאڻي ..... نه ته بندو بي אيمان آ  ته جھان آ سندن אيمان هو ته، جان آ. ها ٹوال كري ...  لن جي صورت ۾ هلندא هاگ.....  ها ٿين جيان ٿي پيا ها  MAMMOTH كال جي مئموٿ تنهن کي ته . جنهن پياري تكڑ كئي...  هك دفعي به پيارא كئنٹين تي رאت جو دير سان پهتا   ....!سندن خيال هو ته ته پيار ۽ جنگ ۾ سڀ كجھه جائز ...  وڙهندא ها ئنٹين جي باورچي ۽ سيٺ کي كتنهن .  آرڊر ڏنوجنهن هٿ ڌوئي. گوشت جي پليٹ ملي وئي دאل وאري پياري کي אحساس ٿيو ته אڄ منجھس  ... دאل ورتيسٺيون گاريون ڏئي مجبوري ۾  پيارא، هك ٻوٹي قوم کي ’:  سو گوشت خور پياري کي پيار ۾ چيائين آهيپروٹين جي كمي نمايان .... ‘!َلعنت آتوتي سامرאجي سور’. دאل خور پياري كاوڙ جي چيس‘ !لعنت ٿي قوم جا دشمن’  ‘.....ڳيئي کوٽ ۾ آنه پيارא ، قوم א’گوشت خور پياري ورאڻيس، ‘ به ڏيو؟ جيئن . هكدم روאلور نكري ويا، گوليون نكري ويون. گوشت خور پياري به ٺاهوكو جوאب ڏنس ريخي گند ۾ يونيورسٹي جي تا.  تنهن كري سندن نشانا، نشانن تي نه لڳا.ته نوאن نكور پيارא ها   ...سڎيو ويو‘ ٻوٹي جھيڑو’هن جھيڑي کي 
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پر يونيورسٹي جا پيارא אهڑא . ن به چيو ويندو آهي ته هك گھر ۾ ٻه ٺكر ضرور ٺهكندא آهنئهون ‘ صالحين’پيارن، ‘ کڑتالي’خر نوبت אتي  אچي پهتي ، جو آ. ٺكر ها، جو هروڀرو به پيا ٺهكندא ها אنهي دورאن ....  زور ڏئي نكري ويا ۽ صالحين پيارא پنهنجي زخمن جي ڇٹڻ جو אنتظار كرڻ لڳاَلو پالند جي ڀو کان کڑتالي پيارא، يونيورسٹي مان کڑين تي نتيجي ۾، پ. ارين کي ڦٿكائي وڌو يپ چريائپ جي . جو هك پٹيوאلو جيكو قضاאالهي سان چريو ٿي پيو يونيورسٹي ڻوڃي ٿو ته مهرא چيو ؟... لفظ جو روאج كيئن پيو‘ پرين’....   شروع ٿي ويودؤرجو ‘ پرين’אوچتو ئي אوچتو ،  مثال جيكڎهن كنهن ــ چئي مخاطب ٿيندو هو ‘!پرين’کي  عالم ۾ هر ماڻهو، ڇيڻي ،  ڀتر، ٺكر چوڻ ‘ !پرين’اٺك به متاثر ٿيا ۽ אنهن هك ٻئي کيُهن ديوאني جو خلق ڏسي، يونيورسٹي جا پ  ‘!ڏس مون کي نه کائجان! پرين ’:كتي مٿانهس باهوڙ كئي ته هو کيس ٻچكر ڏئي چوندو هو شام جو ماني کائڻ . אن كري مهمانن کي به ڊאئينٹگ كرאئيندא ها. پرين جيئن ته ڊאئيٹنگ كندא ها  ‘؟!ڌכ ته نه لڳئي‘ !پرين’ :هايونيورسٹي جا سخت پٿر به شرمائجي کين چوندא  کائي كري به پوندو هو ته، ،جيكڎهن كو پرين ٿاٻو. ها تيز هوאئن ۾ ٿيڑ کائيندא وتندא ۾ باندرن جھڑא، يونيورسٹي جي پرين عمومن شهپري، سنهڑא، قد جا پورא پنا، سڀا... شروع كيو مارئي هاسٹل جي .  پيا هوندא هانجي بجا ٹيليفون جون تارون چٻاڙيندא ۽ رسيور کي چك پايو ن کائي خودكشي و جيكڎهن אوهان مون سان نه ڳالهائيند ، ته پو אڄ پاڻ کي، گوري!... اڊبا گ’  :ُكورٽ ڏאنهن אڇاليل אهو سندن آخري بال هوندو هو هميشه نك جي ...   ليكن پرين كڎهن به پنهنجو אهو كيل وאعدو نه پاڙيو ....! كرڻي پوندي ڳالهه كٿان کان ! ُאف...  پكائي سان صبح جو مختلف ڊپارٹمينٹس ۾ پيا ٿيڑ کائيندא نظر אيندא ها كاٽ يאچو ته بائ’  :جي אهائي هئي تهدؤر پرين جي  پيارن ۽.  ته مشترכ ۽ خاص ڳالهه مامن‘.... ها  ...  جي هك خالص ڳالهه ٻڌאئڻي هئيدؤرُٿي پهتي ، مونکي توهان کي אن ك مامن يونيورسٹي بند كرאئي ...  هر جنرل باڊي جي ميٹنگ ۾ אحتجاج جو אهو هك אندאز هيو  ‘!كريون يل شاگرد تعليمي آنتيجي ۾ سنڌ جي كنڈ كڑڇ مان ...   پرين پاڻ ملهايو ....نه گھٹايوپيارن كو .... سنڌ يونيورسٹي ..  ... لڳوڻ چئن سالن جو كورس ستن سالن ۾ ٿي .... جو شكار رهيوخودكشي وقت جي سركار سڳوري جيكو چاهيو ...  جي نالي سان مشهور ٿيو‘ بند يونيورسٹي’جو نالو   وאري پر אهڑא شاگرد به آهن، جيكي אحتجاج جي אن خودكشي. ۾ آهي‘ بائكاٽ’جو אيمان אڄ بهپر ٻڌجي ٿو ته يونيورسٹي ۾ مامن ، پيارن ۽ پرين جي אڃان کاکڑ کوکڑ موجود آهي، جن . كونهي پاڻ کي ته خبر ؟. ...جو يا سپرين جو  مامن جو ، پيارن جو، پرين؟... آهي دؤر אڄ كنهن جو  .اڻ پي كيوپئي، هنن אهو پ جياپي جي جنگ ۾ مقابلي جي خوאهش رکن ٿا ۽ وقت جي تقاضا . طريقي جي مخالفت كن ٿا  .سمجھن ٿا
 وري وقت אهو به ....كڎهن ميلي ۾ ته كڎهن جھميلي ۾، كڎهن ريل ته كڎهن . وאرو زمانو هو يارאن دوزخ، همين يارאن بهشت، ينهم. ر هو، جڎهن گھر زهر لڳندو هوؤپرستي جو درאهو به       
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ئڻ جي كوشش كئي سي، ته خلق کالئي سي اننڈ مان אٿي وقت جي بازאر ۾ پرאڻن سكن کي مٹאندאزن ڏهاكو سالن کان پو אصحاب كهف وאنگر ‘ .نڈ عبادت جن جينستائي سونهن، ’آيو جو،  אيڎو .  ۾ ڏهن سالن جي وڇوٹي، ڏهن صدين  جي برאبر آهيدؤرخبر پئي ته هن كمپيوٹر جي ....  . ۾ گذريا‘ نه’۽ ‘ ها’پورא ٻه ڏينهن . אندر ۾ אڻ تڻ אڌما. ٻئي پاسي لطيف جو ميلو ڀريو پئي آيو هك پاسي وאن پرستي جو جنون جاڳيو ته ؟... جي حيثيت سان كيئن هك جيڎن ۾ ٺهندس ) MARGINAL MAN(سوچيندو رهجي ويس ته حاشيائي فرد . پاڻ کي پوئتي ڏسي אحساس كمتري ٿي آخري ڏينهن جي آخري رאت هئي، لوכ لڎڻ تي هيو ، .. .ينهن تي پكو אرאدو كري نكتم ٹئين ڏ ُکي אئين پئي لڳو، ڄڻ منهائين هئي، אنهن سڀني مهندאرن جي ال، جن  אن وقت אهو بيت مون  ....ٻاجھه جوموال مٿان مون، ٻڑو نه الهج   سوکي ويل سڀكو، אوکي تونهين تون  .مارو مٹ ملير جا ٻلي سڀئي پرکيا سون! אالڙي، אال’  :سومهڻي جي وقت لطيف جي نگري ڍول فقير جي آوאز ڀليكار كئي. چري אڏڻ آئي هئي
ڙ ن من موهيندوپهتم، پنڈאل אڌ هيو، پي ماڻهن جي ڳاهٹ ڏسڻ ئي نه ڏنو ته אسٹيج تي كهڑيآوאز جي پڑال جو پيڇو كندي سركاري پنڈאل تي ....  אوکي ۾ ماروئڑن کي אكيلو ڇڎيو هو پٺيان چيكلن .... رسان سركس شو وאرن پئي پئي سڎيو ... سامهون موت جي کوهه پئي سنڀاريو ڙ ڍنڍ جي وٽ ڏيئي هك ڀرئي بازאر ۾ پهتم ته، تيز روشني ۽ ركارڊنگ جي شور ۾ אئين كرא  .... پو دل ۽ من جي صالح אها بيٺي ته جوڳي رمندא ڀال.... جي حسرت ، دل ۾ ئي رهجي وئي  لپاڻ ته زندگي ۾ كڎهن אوڏكي ڀت به نه אورאنگھي هئي سي، سو د. سان ديدאر درشن پئي كيوكيترن جوאنن ڏسڻ جي شوق ۾ پنڈאل جي چوڌאري جڑيل لسي ڀت تي چڑهي مزي . صورتون آهن دل کان . جي دعوت هئي ‘ پروفيسر شو’۽ چوڏيلن אندر جي ٻار کي نينڍ پئي ڏني ۽ ساڄي پاسي  هي موت جو کوهه سنڌ ’ ٹهك ڏيندي چيائين،؟ ....ئين موت جي کوه جي باري ۾ڇا ٿي چ’پڇيم ته،  سياستدאنن جي قالبازين ۽ كمالن کان وڌيك آهن، ٻن ٹن مسخرن جون قالبازيون ’جوאب ڏنائين،   ‘ ؟ ....ڀال سركس شو’ پڇيومانس،   ... ‘جي شهرن كرאچي ۽ حيدرآباد کان مٿي آهن؟ ٹيهاڙو کن . سو دل جي صالح سان، نه كيم هم نه تم ، ٹكيٹ وٺي אتاولو ٿي אندر گھڑيم  ‘!وאروكر’چيائين،   ‘ڀال پروفيسر شو؟! نڀاڳي ’پڇيومانس،   ‘אڇي ڏאڙهي אٹو خرאب ’چيائين،   ‘؟ .... چيكال ۽ چوڏيل’پڇيو مانس،   ‘ ؟ كرسين تي، سنڌ جو عام ماڻهو אربو ، نبو، ليمي، ڏאڙهون، .... كرسيون ، سامهون אسٹيج هئي  مهكري جھڑא אستاد ليكچر  ــ ه زمانو هيو جڎهن پروفيسر جي אيمبאهو ! جو ڦير زماني ڏس’  . پنهنجو پاڻ کي چوڻ لڳيم. ٺي ۽ كوڙي کي ڏسي دل باغ و بهار ٿي وئيم هي جو پروفيسرن کي آ۽ توهان جھڑא ناخلف אڌ كالس مان ڀڄي ويندא ۽ هي به زمانو  ڏيندא هيا . ٿوري جھٹ  کان پو پنجابي گانن جي ڌم ٿي وئي. ڻ ال آتا آهنهڑئون وڙئون ڏئي به ماڻهو ٻڌ
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پر خبر تڎهن پئي جو אنهن . ٻڌڻ کان אڳ دماغي توאزن جي ال گانن جي مالش ٿيڻ ضروري آهيمون سوچيو ، ترقي جو زمانو آهي، אن ۾ به كو نفسياتي نقطو ضرور هوندو ته، خشك ليكچر  کي كلهو هڻي چيو،  مان אڃان عمل رد عمل جي چاج جوچ ۾ هيس ، ته هك مٹيار مون. آيون אنگوڇن مان ويڑهيل سيڑهيل، سڌא ڦڎא نوٽ نكرڻ  سان אسٹيج تي بيٺل אلهڑ جوאنيون هيٺ لهي اسي وאرن تي به نظر وڌي ته، همرאهن جي کيسن، ورن پٹكن، ۽ אنهي بنيادن تي مون אوسي پ  ‘ .رکڻ گھرجي نظرجي شاگرد کي نه صرف تماشو ڏسڻ گھرجي، پر אن سان گڎ تماشبين جي رد عمل تي به كرڙي هك عمرאنيات ’אنهن کي پئي ڏٺو ته، אوچتو پروفيسر جي אيم مهكري جو نسخو  ياد אچي ويو ته، مون حيرאنگي ۾ . يون جھومنديون אچي אسٹيج تي پهتيونگانن جي ڌن تي پنج ڇهه אلهڑ  جوאن هاڻي بس !مائي ’مون دل ۾چيو ، ‘؟ .....ندي نهينچليا، صرف ويکندي جاندي אو، كڇ ديندي وي’ .... ‘وس هلي ته توکي ۽ אجازت ڏيڻ وאرن کي گھاڻي ۾ پيڑאئجي..... كر، جو ڳوهه ڦاٿي آ ڊهه سان  אڳتي وڌيم . کي پٺي ڏئي אوڳي אٺ وאنگر کڻي سڌ كيم‘ پروفيسر شو’كٹون کائيندي، نام نهاد  جا آوאز  ‘! ڏهن تي ويهه ! چئن تي אٺ! ٻن تي چار  آ’وک وک تي گھوڙي رאند، ڇكي ڦرڻي، ....   پر كنهن وڏي جوא جي ٹكري تي پهتو آهيانلي تي نهيته אيئن محسوس كيم ڄڻ لطيف جي م پر ...  אندر جي كان هرکايو ته، تون به كي ٻه هٿ ڏيکار ، پو سيٺ سيرو مل يا جتي هٿ ۾....  . پر אيتري ۾ هك سنهي گھٹي אچي وئي، جنهن ۾ ماڻهن جي كلهي گس لڳي پئي هئي ۾ نه آيو، جوאب سمجھه ‘؟... كنهن جو ميلو آهي هي’...  هنجو پاڻ کان سوאل كيونمون پ. אڃ پئي אجھائي جي سڳي سورڻ ال جتن پئي كيا ۽ جنس جي صحرא مان آيل אڃيارن ، فحاشي جي كني دٻي مان دل جي هٿان مجبور ٿي אڳتي وڌيم ته چانهه جي هوٹلن تي کدڙن ويچارن ٺينگ ٹپا ڏيئي زندگي   ‘......يادאر جي ميلن ۾ אها ڳالهه ٺهي نٿيمڻ!ا مڑس ڱچ’ائين، يچري دل چيو نه كيو، چ گولن .... گھٹي جي کٹڻ کان پو هك ميدאن אچي ويو. مون پنهنجو  رخ به אوڏאنهن كري ڇڎيو کي  مون. نאن جا پير ڇير جي وزن کان شل אحتجاج كري رهيا هئا، ڄڻ چئي رهيا هج. مس هئيمنهنجون نظرون ڇهن سالن جي ٻار تي کتل هيون جنهن جي هٿ ۾ قلم کڻڻ جيتري سگھه . هئيپاتم، ڇهن سالن جي ڇوكري کان وٺي ويهن سالن جي ڳڀرو تائين، پيرن ۾ ڇير ڇمكي رهي  ڏسڻ خاطر هك مچي ۾ جھاتي ‘؟... ڇا ٿو وهي وאپري’.... جي روشني ۾ ماڻهن جو مچيون هيون  ن جا پيئر حسي هئي تڎهن ته كيترא ئي پٹ شايد אها ئي بنيادي بي‘  ....!نه هي پرאيو پٹ آهي’چيو ،  مون אن كري تصور کي هكدم ڌكو ڏنو ۽ ؟ ....منهنجي אڳيان نچي رهيو هجي‘ باالچ’جو  سالن هك ساعت مونکي אئين محسوس ٿيو ته ڄڻ منهنجو ڇهن  ....!ڇڎيو ته مان ڊوڙندو אسكول وڃان אنهن مچين ۾ وڌيك ڏسڻ جي سگھه نه . پٹن جيترن کي نچندو ڏسي لطف אندوز ٿي رهيا هيا אجائي جستجو وאري عادت کان مجبور ٿي ليئو پاتم ته . ساري אڳتي وڌيم ته كجھه ميڑ نظر آيا ماڻهن جون نظرون بکين بگھڑن جيان سندن جسم جي . ڏٺم، ڇوكرن جي بجا ڇوكريون هيون مون پنهنجي تصور کي وڌيك كريهه ٿيڻ کان بچائڻ ال ڄڻ . אنگ سان چنبڑيل هيونهك هك  هر نكتس ته، درگاهه جا قبا صاف نظر אچي رهيا ا گھٹين جي ور وكڑن مان آزאد ٿي، جڎهن ٻ  ؟ ....ڏوهه كنهن تي ڏجي’. پاڻ کان پڇندو رهيس. ي نكتسڄڀ يلن تي به نظر پئجي وئي، جن كاٺ جي ٺپن تيز قدمن سان درگاهه ڏאنهن ويندي، אنهن ٿر.... هيا
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جيكو ...  پائي سو بکيو هجيُ אُکي خبر هئي ته، אهو ئي אسان جو سماجي אنصاف آهي ته جيكو אنسان ماڻهن جا هٿ ڳاڙها پئي كيا، پر سندن هٿ بي رنگ هيا، مون کي حيرت نه ٿي، ڇو ته مون  هو خاموش ويٺو هيو، پر אئين لڳو . منهنجي بدن مان אزخود درڙي نكري وئي. سانب جھنجيل هوهلندي جڎهن אوچتو نظر אن كرڙوڍ شخص تي پئي جنهن جو سڄو جسم بدنما لڑكندڙ موهيڑن درگاهه ڏאنهن ...  اهي، سوئي بي گھر هجيجيكو بلڈنگون ٺ...  كپهه چڻي، تنهنجا لٹا ليڑون هجن سو شرمساري جي אندאز کي گھٹائڻ ...  ؟ كجھه به نه..... موٽ ۾ مون وٽ ڇا هو ؟ ....به سوچيو אٿوتوهان جو پٹكا پائي لطيف جي ميلي تي آيا آهيو، كڎهن مون جھڑن ماڻهن جي ڏکن کي ونڈڻ ال هجي ۽ پڇندو هجي ته، رن تي طنز كندو يو مريض ڄڻ אسان سڀني تماشگج‘ مول كينسر’ته،  رگاهه جي ڏאكڻ تي، جتين تيزي سان د... ال منهنجون وکون تيز ٿي ويون ، درگاهه ڏאنهن  صحن تي ڌمال هلي رهي هئي، پوڙها ... سنڀاليندڙ کي جوتا ٿمائي درگاهه جي صحن ۾ گھڑيم  صحن جو سرسري جائزو وٺندي، ستل ماڻهن تي . پكا، ننڍא وڏא، مرد عورتون سڀ نچي رهيا هيا م ني ڏک كنهن .پهريائين ته پينن فقيرن پاسا ورتا. نظر ڦيرאئيندي ، روضي ڏאنهن رخ رکيم  گلن جي ... ندو ، هك گلن جي كنڍين وאري سان ٹكريم يئא پاڻ ڇڎ‘!....معاف كر’كنهن کي  ماڻهن جي ڌكن ۾ אزخود مزאر ....  سندس شكريو אدא كندي، مرشد جي روضي جي چائٺ ٹپيم دل ئي دل ۾ ...پئسا پڇيم ته، وٺڻ کان نابري وאري بيٺو .  كنڍين وאري هٿ ۾ کڻي كنڍي ڏني پاسي وאرن אتريئن دروאزي کان ٻاهر نكتم ته ساڳيو ئي كنڍي وאرو .... ندر ٹپائي چكو هيس א پنج . ....سندس تري تي ٻه روپيا رکيم، همرאهه نارאض ٿي ويو.. ..هن چيو‘ ؟!مرאدي ڏي’... سامهون ن كاوڙ پٺيان هك زومائتي گار ٻڌم، شايد ما تي هئي، تڎه... روپيه تري تي אڇالئي אڳتي وڌيم  وאهه ’محفل جو مور سفيد ريش بزرگ، אلفي پاتل پلٿي هنيون بيت ويٺو ٻڌאئي . لڳي پئي هئي ل لوڻو هيم ته قبرن جي وچ ۾ پنجن ماڻهن جي محف؟....ڇرכ نكري ويو ته هي ميار كنهن ڏني   .ه مئا ، پاڻي پائي پاٽ ۾ٻڎي ڇو ن  هيا ڇو نه هياڇا، جياپي جھان ۾’  :۾ هيس هك ميار ٻڌم، بيت جي صورت ۾ אڃا אنهي ششو پنج ؟ ....پگھر پئي אگھيم ۽ سوچيم ته ، خبر ناهي ته ميلي جي موٽ كيئن ٿينديروضي جي پٺ ۾ بيهي، پريشاني ۾ ...  ..نه آئي يا אئين سمجھيم ته گلن سان گڎ خار به هوندא آهن هو لطيف جا بيت ٻڌאئيندو پئي ويو، منهنجي . کان رهيو نه ٿيو ، پلٿ هڻي پاسي ۾ ٿي ويٺم مون  .وאهري نه ويهن، جھڻ ڀڻ كن جھنگ ۾  ساريون رאتيون سيد چوي، التيون جي لنون  هنج نه قيد كجن، مور نه وجھجھن پڃري  :هك ٻيو بيت به ٻڌאيائين. جو ورد ٿي رهيو هيو‘!سبحان א ’۽ ‘ !وאهه وڏي אسر . به نه پڑهيا آهنمون سوچيو پئي אهي بيت ته مون رسالن ۾ . حيرאنگي وڌאئيندي پئي ويو جي پاسي جو، درگاهه ‘ خيرپور ميرس’سان حالي אحوאلي ٿياسي ته خبري پئي ته مانجھي مڻياردאر  אبن ڏאڏن . نالو دلمرאد אٿس، ذאت جو چنو آهي. אبرאهيم بن אدهم جي هيٺيان، گھاڙي ۾ ويٺو آهي   .کان لطيف جو پانڌيئڑو آهي
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      ؟ .... ميالאكهڑ ؟ ....پر دل ٻيو خوفائتو אحساس به ڏياريو ته، جي אهڑא آديسي به אٿي ويا ته پو كنهن سان ميال    ....!آهي אن کي ميلو چئبو ؟ .... چيو، ڏٺئه مانجھن سان مليو ٿي ويو نهجڎهن موكالڻي ٿي ته دل ڏڍ ڏيندي
  اڻ برابري

تي אڀري אيندא آهن؟ جڎهن به ، אن فكر جي ڦرهي جو كو مطالعو كري وٺندو  مشاهدي جي بنيادسمجھائڻ چاهي؟ ڇا هي فكر جي ڦرهي אنساني شعور ته نه آهي، جنهن تي سچ ۽ حقيقتون آهي؟ ڇا ٿو ٻڌאئڻ چاهي؟ ڇا ٿو    ۾فكر جي ڦرهي بابت لطيف جو אشارو كهڑين معنائن  .ڄمائيندא رهيا، אنساني گروهن کي ڏאهپ جي بنياد تي ماڻهپو ڏيندא رهياتائين، هك شهر کان ٻي شهر تائين ، منتقل كندא رهيا، ۽ پنهنجي تهذيب و تمدن جو ڌאكو ل سخاص نقش يا چٹ جي ذريعي אڀاريو ۽ پنهنجو علم هك نسل کان ٻئي نڦرهي تي كنهن بهرحال ، אهو طئي ٿيل نقطو آهي ته سنڌ ڌرتي جي ودوאنن ، علم ۽ وديا کي مٹي يا كاٺ جي   ؟.... هزאرسال אڳ ڏهه هزאر سال אڳ، سنڌو جي كپن تي אڏيل وאهڻن ۾ يا شهرن۾ڦرهي ته ننڍي هوندي کنئي سين، ڦرهي تي لکيوسين، پر אن ڦرهي جي شروعات كڎهن ٿي؟ پنج   ‘. كنفكر ڦرهي هٿ ۾، ماٺ مطالع’  لطيف سائين جي شعر جي عجيب و غريب سٹ آهي،   ذאت جي ال هك  نجيكو אنسا. ته پو אهو هك سماجي سچ فلسفو ۽ نظريو ٿي پوندو آهي. آهي منهنجي مستقبل جي فيصلي كرڻ کان אڳ مون . منهنجي پسند ۽ ناپسند جو به خيال كيو وڃي’  :تي آيل אکرن کان مجبور ٿي، خاندאن جي وڏي فرد کي گذאرش كئيعمر ۾ ننڍي فرد، فكر جي ڦرهي . هيٺان رهندڙن به هك ٻئي سان زيادتيون كرڻ شروع كيون ڇت جي هكو شكار ٿي ويو، به אپي شاهي ج) خاندאن(نكري ويا، אنساني سماج جو بنيادي אيكو روאجن، عقيدن ۽ قانونن ڌپ پئدא كرڻ شروع كئي، نتيجو אهو نكتو ته ماڻهو ماڻهپي مان كنڈאئتن نظرين، رسمن،  .جي אبتدא ٿي ۽ אنساني سوچ جو سينورجڻ لڳو‘ برين وאش’كيو، تڎهن  زوري مڑهڻ ، پڑهائڻ ۽ رٹائڻ شروع تي بندش وڌي ۽ پنهنجن مدي خارج نعرن ۽ نظرين کيپر جڎهن کان وٺي خود غرض دماغن ۽ אبن אلوقت ڀوپن، فكر جي ڦرهي تي آيل אکرن کي پڑهڻ   .ماڳ رسائيندو ، جتي پرين پسبوهي جنهن تي هلڻ ال هر هك کي אتساه ۽ אڻ تڻ هوندي آهي ته אهو אسان کي آوאٽ يا گس بڻبو  ڇو ته مان به هن گھر جو . جذبن جو به אحترאم كيو وڃيي وڃي ۽ منهنجي معصوم کان به رא ورت ننڍن جو . وڏن جا كيل فيصال پٿر تي ليك هوندא آهن’:گھر جي وڏي كاوڙ  كروڌ ۾ جوאب ڏنس  ‘.هك אهم فرد آهيان   ‘. نه ته نكر گھر مانهجو رهين ته ره. نصيب هوندא آهن
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אنسانن جي ورڇ ۽ ورهاست . لفظن کي كنهن آوאز ڏنو ته، هي ذאت پات، هي قبيال صرف ناال آهني رسم جي قربان گاهه تي كسجندڙ معصوم ماڻهن جي حق ۾، فكر جي ڦرهي تي אڀريندڙ يالئقب  .ٻوڙو אچي ويو אيئن ڀيلجي ويا ڄڻ ڍور جي پيرن هيٺان مٹرن جو ننڍي جي معصوم خوאهش، אحساس  ۽ جذبا زبان كاكڑي ! هن جو وאت بند كيو وڃي. عقيدن جي خالف وאت هڻين ٿو !هي مرتد! هي אڌرمي   :شور ۽ غوغا ٿي ويو ‘.هيسچ وڏو ڌرم آ. کان مٿانهان ناهنكنهن ڌرم جي ڌوتن אڳيان فكر جي ڦرهي تي آيل لفظن کي אچاري وڌو ته، مذهبي عقيدא אنسان   .مري ويوپيامبر رسمن ۽ روאجن جي قربان گاهه تي وحشيت ۽ بر بريت جي ديوتائن אڳيان ڇڑيون هڻندي سچ جو ! صرف موت !يرت، غدאر، خبر אٿئي אن جو אنجام؟ موتبي غ’ڏאڍو تکو جوאب مليس،   ‘ !ناهن אکيون تتل شيخن سان ڏنڀيون وڃن آلن ٹوئن ۾ ساڙيو . كنن ۾ شيهو پگھاريو وڃي !کان پٹي وڃي ؟ كهڑو پيلو !كهڑو گورو كهڑو كارو.  سڀ אنسان برאبر آهنــنسلي بنياد تي ويل وهائڻ ! ظلم آهي’  :رنگ، جسماني ڊيل ڊول ۽ مخصوص ثقافت جي بنياد تي چٿڻ ۽ چيپائڻ جي خالف صدא هنئيكنهن، אنساني نسلن کي . ي אمر ٿي وڃي ٿوپو אنڌن عقيدن جي خالف كو سر جو نذرאنو ڏيئ  ‘!سنگسار كيو وڃي! وڃي ؟ !؟ كهڑو كول، هن سنٿال !ميها ؟ كهڑو درאوڙ، كهڑو!ُ؟ كهڑو هن، كهڑو سامي!كهڑوآريو و آهي ۽ ڱنسل ته كتن جو به ڏٺو ويندو آ ته كهڑو چ! بكوאس بندكر’زور سان جوאبي رڙ ٿي،   ‘!فرق صرف كردאر جو آهي هر ماڻهو کي سماج ۾ ’ٿي كنهن ڳالهايو   ر جي ڦرهي تي آيل مشاهدي کان مجبورخالف، فكفكر جي ڦرهي تي آيل سٹ سميت همرאه وڃي گئس چيمبر ۾ پيو، طبقاتي كشمكش جي ’  ‘ .فرق فطرتي آهي  هي ته אنسان آهن،؟و ڱكهڑو ل دنيا جا سڀ موذي، אن سادي ‘ ! אيمان پيونڈ ورها. حق محنت ۽ ضرورت مطابق ملڻ گھرجي است قدرت جي وره! هڻايوس ڦٹكا ! چاڙهيوس אنگاس تي!گھليوس شيشن تي! وجھوس كاٺ ۾’  :سودي سٹ جي خالف אٿي کڑא ٿيا אنسانن جي אڌ آبادي كنهن گونگي . ٺهيل ٺكيل بي אنصافي تي אنساني معاشرو هلي رهيو هو  . پو فكر جي ڦرهي سوڌو همرאه عذאبن ۾ אچي ويو  ‘!كري، ماريوس ماريوس ، حساب كتاب ٿو  ....!تي شك، قدرت كنهن کي كيترو به ڏئي بغير حساب ڏئي، نه ڏئي آوאز كنهن ڏنو؟ كنهن فكر جي ڦرهي تان هي نقطو کڻي، ڀڀڑ אنهن کي אهو . گان وאنگر هئي   :وאرو وאرو ٿي ويئي. אنساني گروهن جا رאكاس ۽ برڙ باكاس אٿي ٿيا  ‘!يل آهيلعورت ۽ مرد برאبر آهن جنس جي بنياد تي אستحصال אنسانيت جي تذ’  :ٻاريو
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هب۾، معاشيات ۾، تفريح ٰאهو ڇا چيئه؟ مرد ۽ عورت برאبر ، معني�ٰ ته حكومت ۾، مذ !אڙي پانڈي’ كڎهن אڳ ٿيو آ אيئن ؟ אڻ . ۾، تعليم ۾، خاندאن ۾، قبيلي ۾، عورت کي مرد جيترא حق ڏنا وڃن            .کڻندڙ جو آوאز، نقار خاني ۾ طوطي جي مثل ٿي ويووڌאري אيڎو ته شور ۽ گوڙ وڌي ويو جو، فكر جي ڦرهي هٿ ۾ گھريو، ٻڌאئڻ پئي گھريو، پر چفكر جي ڦرهي تي گھڻو كجھه لکيل هو، ماڻهن پڑهڻ پئي گھريو، سمجھڻ پئي گھريو، ٻڌڻ پئي   ‘!ٿيڻي ڳالهه آ، سوאل ئي نه ٿو پيدא ٿئي
ن سچ جي ’جنهن جو عنوאن هيو، . ڊאئجسٹ ۾ هك كارٹون ڏٺو هيم‘ אسپٹنك’گھڻو  كري ته     ن    جو אنگ لکيو پيو  9 يا 6زي ۾ تي אنگري  جنهن ۾ ڏيکاريل هيو ته، ٻن شخصن جي وچ‘.... ڳوال۾ هك چئي رهيو . ٻنهي پاسن کان آمهون سامهون ٻه ماڻهو هك ٻئي کي دليل ڏئي رهيا آهن. آهي پاڻ کي ته אجائي يا אجائي . يمهرאج، وאري آسٿان يعني ساڌ ٻيلي ۾ هك بحث دورאن پيدא ٿي پئאهڑي صورتحال אدאسين سوאمي بابا بنکنڈي ..  آهي9ٻيو چئي رهيو آهي، نه אهو ...  آهي6آهي، אهو  پر پاڻ سان هك אهڑو ذوقين ساڻ هيو، אهو هيو مينهون . بحث ۾ ٹپي پوڻ جو شوق ناهي هوندو . سنڌ جي ميلن ، عرسن جي رونقن کي، بدאمني ، بدنظمي ۽ אنتشار جو رאكاس ڳهندو پيو وڃيسڄي سنگت جو گڎيل تاثر وڃي אهو بيٺو ته، جيئڻ پو تيئن . هئي، אتي ماڻهو تيال تيال لڳا پيا هياڻ אهو منظر پسايو ته جتي تر ڇٹڻ جيتري به جا كو نه هوندي ڱא.... هتاسيڻ تي پڱبنکنڈي جي א جھولي الل جا نعرא هڻندي ، بابا ....وچين ميلي جو درشن وٺبو،  جڎهن پاڻي جا ڇنڈא جھليندي  كيو هيوسي ته، هسوز ٻروچ ، سريش رאجاڻي، محمد علي پٺاڻ ۽ مان گڎجي אهو پروگرאم طئٻاهٺين ورسي هئي،  و ٻروچ سوאمي بنکنڈي مهرאج شري ساڌ ٻيلي وאري جي هك سوٿيو אيئن ج  ....  אڙيو ٿڑيو بحث ٿيو ناهي، ٻروچ ٹپو ڏنو ناهي...  ٻروچ אهڑن هنڌن تي אيئن هوندو آهي جيئن چئبو آهي، دهل وڄي، دوسو نچي.... خان سوز ٻروچ  ُپر كو پرسان حال كو نه هيو، ڇو ته ساڌ ٻيلو . آسڻن جا حال جو سرسر کان جدא ٿيندي پئي وئيساڌ ٻيلي ۾ جاين جڳهن ، مڑهين مندرن ، سماڌن  ۽ . سي هاڻي ختم ٿيندא ۽ موكالئيندאپيا وڃنيلن ميالپن ، ڏيٺ ويٺ وڻج وאپار ، روحاني ۽ دينائي رאهتن جا حيال وسيال آهن، هي ميال جيكي م

ٻه ٹي ...  کي كير چوي ته شينهن تنهنجي وאت ۾ ڌپ ي آ، אوقاف کاتي جي ۽ אوقافتيرٿ ، حوאل אنهن مان هك بابا بنکنڈي وאرو مندر، ٻي الئبرري ۽ . جايون جيكي منهن سامهون بيٺيون هيون جن کي شيوא كارين پنهنجي هڑئون وڙئون يا چندو چاڙي ) رڌ پچاوאري جا(ٹيون ڀنڈאرو صاحب    .... ٺهيل آهي جيكا ڇكي تاڻي ميلن ٺيهلن جو אنتظام كري وجھندي آهي ۽ وقت ٹپائيندي آهي به  RELIGIOUS PURPOSE MITTIEאنتظامي لحاظ کان مڑيئي نالي ۾ هك .و آهيكري پئي ٺهرאي
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کنجي لهي پيو هيو، جڎهن אسان  ي، אنهي بحث جي جنهن ۾ سوز ٻروچ ورئخير ڳالهه كرڻي ه ڇ لتاڙي، هك كوٺي ۾ پاڻي پيئڻ ۽ ٿك ڀڄڻ جي ڑكنڈ كچكر چاڙي هڻي، ساڌ ٻيلي جي  אهو وچ وאرو ٹپو سوز ٻروچ جو هيو، جنهن شرطي ڏאند وאنگر ٹك  ‘ ....אها ته زيادتي آ! كاكا’  .ٻي همرאهه ٿڌو ساهه کڻي ورאڻيو‘ ...  بس ڇا كيون، ڏسين پاڻ ٿو حالتون’  ‘توهان به تيار آهيو، ٻڌئون ٿا؟’  .ٻي جوאب ڏنو‘ پندرهن ڏيهاڙא ٿيا אٿس، ! ها، ها’  .هكڑي ٻئي کان پڇيو‘ ڀال، جھامن دאس هندوستان ويو ڇا؟’  :سان حال אحوאل אورڻ شروع كياويو ۽ هيڎאنهن كوٺي ۾ بي خبر  همرאهن هك ٻي سريش رאجاڻي کي كو ڏٺل وאئٺل نظر אچي ويو، سو ته همرאه سان ٻاهر كچهري ۾ مشغول ٿي . אن وقت אڃا سوאمي محمد علي پٺاڻ ساڌ ٻيلي ۾ وאسو كو نه كيو هيو. سانگي برאجمان ٿيا سين  سوز ٻروچ ‘ אڃا كيئن؟... توهان پنهنجي ڌرتي ماتا، گھر، شهر، ٹكاڻا، مندر سڀ ڇڎيون ٿا وڃو’  .همرאهه هكو ٻكو  ٿي، سوאليه نگاهن سان سوز ٻروچ کي ڏسڻ لڳو‘ ؟!كيئن سائين’  .ڏسي ٹاڏ ڏني سوز ٻروچ جوאب در سوאل .... ‘جيستائين، تحفظ جو سوאل آ، تحفظ ته كنهن کي به كونهي’  ‘ ڀال ڇا كيون سائين، آهي كو تحفظ؟’  .ي چيسحت كنداپنهنجي سوאل جي وض אڳي .... شهرن ۾ دهشتگرد، ننڍن شهرن ۾ وאهڻن ۾ ڌאڙيل .... پر سائين، אسان سان ته ٻٹو ويل آ’  .كيس אڳي چيو ويندو هيو ته مڑس ماڻهو ٿجي يا ... אسان كچيون پنڈيون، אسان ۾ אهڑي سگھه كاٿي ’  ؟!كاكا، ڏکين ڏينهن کي مڑس ٿي منهن ڏبو آ نه’  ‘ي ته ڀرئي سنڌ ۾ وאڻيو ڳورو ٿي پيوآهوندو هو رڳو ڀرئي ٻيڑي ۾ وאڻيو ڳورو ،هاڻ سوز ‘  ڏيندي ؟ پر مان کي אهو ته ٻڌאيو ته جنهن ڌرتي ڏאنهن توهان وڃو ٿا، אها توهان کي جا ’  ‘؟....سو אسان كنهن جي آسري تي تڳون .  پورא آهن۾ هاڻي  ته مڑس ماڻهو به پٹكو كڇ ۾ كيون، کل لكائڻ...  وري مڑس ماڻهن جي پاڙي ۾ رهجي ُאتي به هاڻي لوكل ۽ نان لوكل جو مسئلو پيدא . ُאسان سمجھئون ٿا ته אتي كا پكي كانهي پئي’  .ٻروچ سوאل جي ڏکي ترאر وهائي كڍيس تنهن ....  ٻنهي صورتن ۾ אسان کي نقصان... ڏאنهن هو ڀڳا ٿا אچن هيڎאهن توهان ڀڳا ٿا وڃو، هو’  . همرאهه پريشان ٿي وري سوز ٻروچ کي عجيب نظرن سان گھورڻ لڳو‘كيئن ؟’  ....  پاڻ سان نهحقيقت ۾ جيكڎهن توهان אهو سوچي هتان وڃو ٿا ته، توهان نه صرف אسان سان ظلم ٿا كيو پر  ’  ‘....ُپر אتي هي روز روز جي هڻ هڻان ۽ کڻ کڻان ته كونهي نه . ٿي پيو آهي ُسوא אوهان کي به אتي ،אتان جا אصل باشندא  کان ُאتي به توهان کي ۽ .  سڎيندא‘ٻاهريون’۽ ‘ شرنارٿي’ُ هو ٻڌאيو ته هتي به طعنن تنكن جو گنگڻ ڳچي  کي אنپر مو. توهان پنهنجي جا تي صحيح آهيو’  .... توهان جي אيندڙ نسل کي طعنا تنكا بردאشت كرڻ پوندא   ‘...  ُجاٿي پڄي نه سگھي ، אتي ڀڄڻ كم وريامن جو! ڀائي ’  ‘ڀڄڻ كو مسئلي جو حل ته كونهي؟! پر كاكا ’  ‘۾ ناهي پيل ڇا؟
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سوز ‘ !پر אهو ته אئين آ، جيئن كو کڎ مان نكري، کوهه پئي يا کوهه مان نكري کڎ ۾ پئي ’ سريش . كو هيوچمد علي پٺاڻ به ساڌ ٻيلي ۾ وא مينهن كندي رسي אنهي بحث دورאن سوאمي مح  . كاكي به مثال سان جوאب ڏنس‘.معصوم ٻارن کي به نٿا ڇڎن هاڻي ڏسو ٿا ته .... کان ته گھٹ هوندو آزאر אتي به هوندو پر هتان جي ويل... کان جھنڈي ڀليڀائي ، אهو مثال تون אيئن كري ڇو نه ٿو وٺين ته جنهن کي چك پيل آ، אهو אيئن چوندو ته چك ’  .يسٻروچ مثال ڏيندي سمجھا مان مناسب موقعي جو فائدو وٺندي سوز . ٺل مان جان آجي كرאئي אندر אچي چكو هيوڏرאجاڻي به  אهو ئي ... ڌڻي ڀلو كندو ’كاكي کي آٿت ڏيندي چيم، ‘  ....!אهو بحث وري ٻي ميلي تي! ٻروچ ’   :ٻروچ کي אٿاريندي چيو אنهن ٻنهي ويچار ڌאرئن . پر حقيقت ۾ مان پنهنجن لفظن مان پاڻ ئي مطمئن كو نه هيس’  ‘.دل نه الهيو ... ملك ۾ אمن شانتي ٿي ويندي .... پتت پاون آ ... پال آرک ساڌ ٻيلي جي كنڈ كڑڇ کي محمد علي پٺاڻ جي فرمائش . منهنجون متيون منجھائي وڌيون هيون پر جي ٻئي صحيح آهن ته پو غلط ... سوز ٻروچ ٿي پئي سوچيم ته، كاكو به حق تي پئي لڳو   . ؟ ....۾ رهيس ته كير صحيح هيوذري گھٹ كرندي سنڌو ۾ پنهنجي جل سماڌي ڏئي אمر پئي ٿيو، مان אنهي كشمكش ۽ آنڌمانڌ مد علي پٺاڻ حمي مאאن، ويندي ٻيڑي جي چڑهڻ تائين، جتي سوتي هك دفعو ٻيهر گھمڻ ،جي دور   ؟ ....كير آهي
ي ر  ر   אيئن ٿو محسوس ٿئي ڄڻ ديوتائن کان . آهي جديد عمرאنيات جي كتابن تائين، چيڑي نبري ٿيللن ۽ مونجھارن جي نشاندهي ۽ حل ال، ڌرمي پستكن کان وٺي، אڄ جي ئ               אنساني مس    ئ   سياسي אكابرن کان وٺي سماجي ماهرن . .. پيغبرن کان وٺي فلسفين تائين....  وٺي، אوتارن تائين אهائي אنسان جي شعور جي . ٿيندڙ مسئلن کي كنهن نه كنهن نموني سان حل كرڻ ضروري آهيאديبن کان وٺي فنكارن تائين، هر كنهن کي شعوري אحساس آهي ته، سماج ۾ پيدא ....  تائين هك ’ٻڌאئي ٿو ته ، ‘ س  كي فرينكالرين’ر جي هك وصف، ؤسماجي مسئلي جي باري ۾، جديد د  .אرتقا آهي نه صرف خوאهش رکن ته تكليف . محسوس كنماڻهو אهڑي سماجي تكليف، جيكا كافي گھڻا  هن فريبي جي ! ڏسو ’ها تهجيكڎهن אن وقت كنهن ٻي شخص אن ليكي کي ڊאهي چيو هجي   ‘.پهريان ، زمين جي ٹكري کي چئن ڏسائن کان ليكو كڍي چيو ته، هي منهنجي آهيجي، طبقاتي سماج جو حقيقي باني  אهو شخص آهي، جنهن سڀ کان ‘ جي جيسكس روسي’بقول  .... کي حل كرڻ جي خوאهش نه ٿي رکي ۽ عملي كوشش نه ٿي وٺيمحسوس نه ٿي كري، אن אنهي جو مطلب אهو ٿيو ته سماجي مسئلو אيستائين مسئلو نه آهي، جيستائين ماڻهن جي گھڻائي   ‘.ي، پر אنهي ال عملي جدوجھد به كنئختم ٿ ڇو ته زمين كنهن هك فرد جي ملكيت نه آهي، پر زمين جو ثمر سڀني جو . ڳالهه ۾ نه אچجو 
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هندوستان ۾، ‘ گوتم ’אيرאن ۾، ‘ ۽ مزديك ‘ ماني’אهڑي منادي ...  سوين، هزאرين مثال آهن  .... ونאيئن نه آهي ته אهڑي قسم جون مناديون كنهن ناهن ڏني  ..... کان بچي پوي ها ته جيكر אنساني نسل كيترين جنگين، كيترن ڏوهن، كيترين مصيبتن ۽ كيترين بربادين ‘آهي אهڑي صدא سينٹ سائمن ، چارلس هال، جان فرאنس بري ۽ . يروشلم ۾ ڏئي چكا آهن‘ ٰعيسي’ جھڑאئي وאري  אع جي موقعي تي خطبو ڏيئي ماڻهن ۾ هكدجن حجته אلو‘ ) صه(حضرت محمد ’...  لکي ، هك نئين سماج جو تصور ڏنو‘ ريپبلك’كرڻ ال طبقاتي אستحصال کي ختم ‘ אفالطون ’  .قرאر ڏنو آهي‘ لعنت’ هك ۾طبقاتي مسئلي کي، אنساني سماج کان وٺي يسعياهه، يرمياهه ، دאني אيل، ناجوم ۽ مالكي تائين، سڀني مذهبي يا سماجي پيشوאئن ٰموسي ...  אن شاهدي ڏئي ٿو‘ پرאڻو عهد نامو ’جاجي صدאئون مسلسل بلند ٿيندون، رهيون، אحت مسئلو چوٽ چڑهيو ، אتان 2 جنهن به سماج ۾ طبقاتي אستصحال وאرو سماجي.  אينگلس ڏني آهي كميونزم جي نظريي ۾ ‘ كارل ماركس’... يو دنظريه کي هٿي ڏني ۽ אستحصالي طبقي کي نن ن ڇوٹكارو אڄ دنيا جا كيترאئي ، אنساني سماج אن مسئلي مان كنهن حد تائين يا گھڻي حد تائي  .كنمسئلي کي پنهنجي سمجھه ۽ حالتن آهر کڻن، عام ماڻهن کي شعور ڏئي، حل كرڻ جي كوشش جي אها شعوري كوشش رهي آهي، ته אن طبقاتي ‘ ڀلن אنسانن’رن ۽ سماجن ۾ ؤمطلب ته مختلف د  ....  جي كوشش كئيאقتحصادي حل پيش كري، طبقاتي نظام کي قلع قمع كرڻ جو هو تڑپي אٿيا ۽ گڎيل جدوجھد سان . אن سماجي سجاڳي ئي عام ماڻهن کي بيدאر كيو. آهيليکكن، فنكارن، مصورن، سياستدאنن، سماجي ماهرن ۽ אكابرن אڀاري، سماجي سجاڳي ڏني جن ۾ אنهي مسئلي کي ڀرپور نموني سان اڇو ته אهڑن سم.  رهيا آهن كريل كري ويا ياصحا ‘ عالم خان’אسان جو سماج אهو بد نصيب سماج آهي، جتي طبقاتي אستحصال جو علمبردאر   .سماج جي وڏن وڏن بتن کي ڊאهي وڌאئونطبقاتي  زيادتي كرڻ کان پو به ڇٹو ٿو وڃي ۽ . پنهنجن خانگي جيلن ۾ مجبور ماڻهن کي قيد كري ٿو ....  אڄ به אڳي کان אڳروآهي، سياسي طور تي، سماجي طور تي، אقتصادي طور تي‘ الم خانع’  .אڄ به پنهنجي جياپي جي جنگ ۾ آزرتو آهي‘ جمن’زيادتي سهندڙ  كارخانن،  אقتدאر جي אيوאن تي سندس قبضو آهي، سماجي قدرن تي سندس غلبو آهي، زمينن، אڄ كمزور آهي، ‘ جمن ’.جي سڀني وسيلن تي سندس وאرثي آهي ‘جياپي’نوكرين، مطلب ته،  جي جدوجھد هر  جيكو نيكي ۽ شرאفت جي عالمت آهي تنهن‘ سارنگ  ’.مجبور آ، بي وس آهي پي ٹي ’جو آهي، جيكو ‘ جياپو’جي لکيل ڊאرمي ‘ رزאق مهر’אهو سڄو تت ...  حال ۾ جاري آهي جيكو سماجي شعور جي عالمت آهي، سو طبقاتي فرق کي ‘ سارنگ’پر . به نه ٿو چوري سگھيآهي، جنهن جي حكم کان سوא كک به نه ٿو چري ۽ هك طبقو אيڎو كمزور آهي، جيكو كک  جي طبقاتي سماج جي אها جھلك آهي، جنهن ۾ هك طبقو אيڎو ته طاقتور ۽ אسان. موجود آهيحقيقت אها آهي ته אهو ڊرאمو אن سماجي مسئلي جي نشاندهي آهي، جيكو אسان جي نك هيٺان   .تان پيش ٿيو‘ وي אستحصالي طبقي جي بيخ كني كرڻ ال אهڑي مسئلي ‘ رزאق مهر’جيئن . مٹائڻ ال كوشان آهي
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ڇو ته كنهن به سماجي مسئلي جي نشاندهي كرڻ، مسئلي کي حل كرڻ جي . جي ال אڳتي وڌن سمجھن ۽ عملي جدوجھد אيڎي زور شور سان جيئن ماڻهو אن مسئلي کي پنهنجو درد ۽ تكليف  .کي אهڑن مسئلن جي نشاندهي پنهنجن پنهنجن אظهار جي وسيلن ذريعي كرڻ گھرجيڊرאمي وسيلي كئي آهي، تيئن هر ذي شعور سڄاڻ ماڻهو ‘ جياپو ’ جي نشاندهي زور شور سان     . پهرين كڑي آهي
؟ ڇا منهنجو كم رڳو پنهنجي ڀا جو ’: هن جوאب ڏنو‘ تنهنجو ڀا كٿي آهي؟’: قائن کان خدא پڇيو    ڏو   آ אها . تون هاڻي لعنتي آهين، تون كا به زمين کيڑي نه سگھندين.....  پكاري رهيو آهي بدلي ال كيو؟ تنهنجي ڀا جو خون رڙيون كري ظلمڇو تون אهڑو ’: پو خدא چيو’خيال ئي رکڻ آهي؟  جڎهن تون پنهنجي ڀا کي قتل كيو هيو ته אن . تنهنجي ڀا جي خون سان تر ٿي چكي آهي تون ...  ته ڌرتي توکي كجھه نه ڏيندين اڻي אن אپائڻ چاهينديتون ه..  ..پنهنجو وאت کولي ڇڎيو هيو ڏوهه ، ’ ته ،  بيهيكري مذهبي نقطي نگاه کان ڏوهه ۽ گناه جي وصف هيئن ٿي تنهن..... طرفان אنجيل مقدس جي حوאلي سان، آدم جي אوالد جو هي پهريون ڏوهه هيو ۽ پهرين سزא هئي خدא   ‘..... ڌرتي تي بي گھر ۽ رولن جيان رهندين قي אصولن جي خالف ورزي جو نالو آهي، جيكو ناقابل المذهبي אصولن جي پيش نظر ٺاهيل אخ ته ‘ آهي، جنهن جي ال ملك ۾ رאئج ۽ مقرر قانون جي مطابق منع ٿيل هجي ۽ سزא جو سبب بڻجيڏوهه هك אهڑو فعل ’، جنهن سان سماج جو אمن ۽ سالمتي خطري ۾ هجي ۽ قانوني אصطالح ۾ڏوهه سماجي معيارن تي پورو نه بيهڻ وאرو، אهو غير پسديده فعل آهي، ’سماجي نقطي نگاه کان،   ‘.معافي قرאر ڏنو ٿو وڃي پر سوאل جو جوאب جيكڎهن ڏوهن ...  گيري آهي مذهبي نقطي نگاه کان ته אها شيطان جي شيطان  ؟....پو אهو سوאل پيدא ٿئي ٿوته، אنسان אهو كريهه فعل ڇو ٿو كري  ڏوهن (ع ۾ سيزر بكيريا ۽ جرمي بينٿم 1885جي ماهرن کان پڇجي ته  )CRIMINOLOGY(علم جي  ع ۾ 1830فرאنسيسي ماهر كوئنٹليٹ . كري سگھي، אيذא کان وڌيك خوشي محسوس كري ٿوאنسان ڏوهه אن وقت كري ٿو، جڎهن سٺي ۽ بري ۾ تميز نٿو ’هئين ڏيندא ته، ) جي علم جا باني . ، جيكو هو پنهنجي ثقافت مان ئي سکي ٿوهيهه אنسان جو ثقافتي فعل آڏو’هيئن ڏيندو ته،  دولت جي غير مساوي تقسيم ۽ مٿئين ’ع ۾ ماركس ۽ אينجلس ڏوهن جو بنيادي سبب 1850 سدرلينڈ ۽ كريسي هن صدي جي وچ ڌאرא هيئن ‘ .ل آهياتي رد عميشخصيت جي אنتشار جو نفس ،ڏوهه’ ۾ پرچيزن هيئن ٻڌאئيندو ته ع1905 کي ڄاڻائيندא ‘طبقي جو، هيٺين تي مستقل אستحصال ڏوهن جو سبب سماجي آهي، جنهن جا گھرو، نفسياتي، معاشي ۽ سياسي كارڻ ٿي ’ته،  ٻڌאئيندא   ‘.سگھن ٿا
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אالهي آفت كانهي . بال آهي جي  ٿئي ته ڏوهه كا برحאنهن سڀني نظرين ۽ نقطن مان אها ڳالهه وאض ۽ هاڻي ته دنيا ۾ .... ته كڎهن قرآني كلمات، ته كڎهن نپولين كوڊ، ته كڎهن برطانوي قانون  كڎهن موسوي شريعت، ته كڎهن عيسوي אحكام ، سماجن ۾ كڎهن همورאبي جو  قانون آيو، تهمحسوس ورتو هو ته هن سماج ۾ جيترو قاعدو  هوندو، אوترو فائدو ٿيندو، אنهي كري אنساني هن . پر אيئن به ناهي ته אنسان אن کي بي لغام ڇڎي ڏنو. غرضي جي صورت ۾ ساڻس گڎ آيووٺي אنسان، گروهي زندگي אختيار كئي تڎهن کان ڏوهه به خود جڎهن کان . پر אنساني شامت آهي پر ڏٺو אهو . جو قانون وغيره موجود آهن غير سركاري אدאرن ــقانون، ٹرئفك قانون، سركاري قوאمي قانون کان وٺي هر ملك ۽ آئيني قانون، فوجدאري قانون، شهري قانون، ميونسپل لبين א آهي، جنهن سماج ۾ نظرياتي كج بحثي کان وڌيك  ويو آهي ته ڏوهن کي لغام אتي אچي سگھيو ته لنگھي پئي ويو، پر مڇر ڦاسي محافظن قانون کي كوريئڑي جي تند قرאر ڏنو، ڇو ته، אتان هاٿي אتي كجھه آرאم رهيو، جتي قانون ٺاهيندڙ ۽ . رهيو ) HUMANISM(אنمساني ڀالئي جو نظريو  جيئن پاڻ وٽ قانون .... אهڑن سماجن ۾ אنسانن ال אهي ئي روهي رال مٿي کال رهيا . پئي پيو אهو سوאل אڃا تائين .... عملي طور تي صرف ٻئي ال، ناهي شريف ال آهي، پر كميڻي ال ناهي  جوאب ۾ ته کوڙ آوאز آهن ته، حل אسالمي .... رشوت وغيره جھڑن ڏوهن جو آخر حل كهڑو آهي؟ چوريون، ڌאڙא، عصمت فروشي، منشيات فروشي، منافع خوري، ذخيره אندوزي، אسمگلنگ ۽ ي دهشت گردي، قتل ، אغوא، אسان وٽ هك وڏي سمسيا بڻيو رهيو آهي ته، منظم نموني ج حل كوئي  .... ي ۾ آڑموچ.... جھموريت ۾ آ .... نيشلزم ۾ آ .... سوشلزم ۾ آ .... نظام ۾ آ  هر كو אنتظار . ۾، كو سوشلزم جي سهاري، كو جھموريت جي جھانسي تي گھڑيون گھاري ٿوتنهن كري كو قيامت جي אنتظار ۾، كو אسالمي نظام جي آسري ... وقت آ  كونهي، جو آخري پو . . ..ته ڄاڻ آيا  هر كنهن جو آسرو نظرياتي ڀائرن تي آ.... بيقرאر ، چشم تر، آه سرد لڳو پيوآ  بس هيئن ٿيو ته ’ بسن ۾، مسجدن ۽ مدرسن ۾،  ،كچهرين ۾، مسافرن سان ڀريل ويگنن ۾ نجي ن جي۾، وאندن جي אوطاقن ۾، אميرن جي محالتن ۾، آفيسن جي كمرن ۾، دאنشورشاگردن جي هاسٹلن .... ُאها كج بحثي ، هت ، هت ، جت كٿ ..... سڀ دک درد دور، سور كافور  ٻجھن، ٿيندو كجھه به ناهي، ڇو ته صالحين شينهن .... ‘ ونئن ٿيو ته هيئن ٿيندوٿيندو، ه هونئن .... آهن به يا نه؟ يا אوڳي אٺ وאري كار آ ته وאت ۾ مصري پئي ته به رڙي، جي لوڻ پئي ته به رڙي كڎهن كڎهن אيئن محسوس ٿيندو آهي ته ڇا אسان ال אهي ڏوهه مسئلو .... كم كريهن نه ٿئي   تباه ٿي چكي  جان، مال عزت ۽ آبرو،... نه شهر ۾، نه ٻهرאڙي ۾ .... آهي ۽ نه رאت جو آرאم آهي  אن جي كري ته نه ڏينهن جو سكون ؟....جي ته אسان وٽ אهو سنگين مسئلو كونهي كيئن چئ پر هتي وري هك ٻيو سوאل پيدא ٿئي ٿو ته جيكڎهن ... آهي، אيلي گھوڙא ياحسين لڳي پئي آهي  ج ۾ وאقعي ڏوهه هك سنگين مسئلو آهي ته پو سماجي ماهرن، ليزلي ۽ هارٹن سما جي אسان اڻ وٽ گڎيل كوششن سان אن مسئلي کي حل كرڻ جو אحساس ڇو ته پو پ... ‘ كري سگھجي ٿومنفي אندאز ۾ متاثر ٿين ۽ אنهن کي אهو אحساس هجي ته گڎيل كوشش سان אن مسئلي کي حل كو به سماجي مسئلو هك אهڑي كيفيت ۽ جي حالت جو نالو جنهن کان كافي ماڻهو ’چوאڻي ته،  ڇو نٿا ؟  ... هر سطح تي نشستند، گفتند و برخوאستند ڇو آهي؟ ...۾ ڊאڙون لٻاڙون ڇو آهن جلسن ؟ ...אخباري بيانن ۾ سياستدאنن جا رڳو فرمان ڇو آهن؟ ...אنفرאدي אندאز ڇو نه آهن؟ ...نه آهي
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پيشور ڏوهارين جي كيئن ؟  ...عادي ڏوهارين جو אنت آڻجيمٿاٹيكي سوچيون ۽ حل كڍون ته  ؟  ...نفسياتي ڏوهارين جو عالج كيئن كجي؟ ...ڊرگ مافيا کي كيئن منهن ڏجي؟ ...پاڙ پٹجي سفيد پوش ؟...אخالقي ڏوهارين کي كيئن شرمائجي  ؟ ...قانوني ڏوهارين  کي كيئن وٺ كجي  ؟ ...אتفاقي ڏوهارين کي كيئن معاف كجي           .نه وري אسان مان كوئي فرشتو ئي آهيمان אچي حل نه كندو ۽ كرڻ ڏوهه آهي ڇو ته אهو هك كڑو سچ آهي ته אسان جي אنهي سنگين مسئلي کي كو به آسمان پنهنجي ضمير ۽ ذهن کي آوאز ڏئي ۽ אهو پكو پهه كري ته ڏوهن جي مسئلي کي گڎجي حل نه אن جو سنئون سڌو حل אهو آهي ته هر سطح تي هر ماڻهو  ؟ ... کي كيئن مقابلو كجيمجرمن
ُم     َ 

پو کڻي . هر مسلمان جو אهو ديني אخالقي ۽ سماجي فرض آهي ته هو هر كنهن کي سالم كري     ُאهو אن جي אيمان تي ٻڌل آهي ته אهو سالم ورאئي ٿو يا نه  . كو هيٺانهون هجي يا مٿانهون هجي ُ ُ
پاڻ جڎهن به قبرستان אنهي كري . ستان جا مردא به ٻڌل هوندא آهنجڎهن ته سالم ورאئڻ ال قبر....  مزي سان  ....!  سان پيئوسكون..... هيروئن پيئڻ آيا آهيو  !وعليكم אلسالم ياאهل אلسرور’  :ليكن אڄ كلهه هي سندن مقبول ورאڻو آهي. مردن جو ورאڻو كهڑو به ٿي سگھي ٿو  ‘!ُאلسالم عليكم يا אهل אلقبور’  :گھرندא آهيون ته چوندא آهيون۾  پيرא تهان ڏي آيا ... אسان جا ماڻهو کڄي ويا آهن ....! ٻيو مڑيئي کير ...! سڀني کي سالماليكمؤڀا’  :طريقوسالم ڏيڻ وٺڻ جا كيترאئي طريقا هوندא آهن، مثلن كنهن ڳوٺ ۾ گھرڻ وقت אڄلكهه سالم جو   ‘!بٺي کي ٹيك ڏئي بي אلكا ٿي پيئو....! پيئو سالمي ڀرڻي ... دشاهي جي وאنگار وهي وهي ٿكجي پيو آنאصلي، بابي جي با’:وڏيري جو ورאڻو  ‘!بابي جي بادشاهي کي سالم’  : وڏيري کي سالم كرڻ جو طريقو  ‘...ُجي אهي چون ته پو אسان وٽ هن  سان ڳالهايو ،  باقي ڀوتارن... ، אسان کي قلمي قرآن تي ته كا خبر كانهي ؤڀا! .... ماليكم سالم’  :ڳوٺ وאرن جي سالم ورאئڻ جو طريقو   ‘.!...آهن   ‘....!باقي مان ويٺو هان....! ٿي ته پو جيئن چيو هومان تيئن كر
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ته مائي كاٿئون ڀڄائي ! رאڳ ۾ ٻڌא، אي پس....! وعيلكم אسالم وبركاته’مولوي جو ورאڻو،   ‘....!نكاح پڑهائڻو آ، وאروكر....! אسالم عليكم، مولوي صاحب ’    : مولوي صاحب کي سالم كرڻ جو طريقو َزماني ۾ سو ..... سالم جلدي ڀر، ته كو ڏسي نه وٺي ..... ڀلي آئين ....! جي آئين’ورאڻو تپيدאر جو،   ‘ توهان جو سالم ڀرڻ آيا آهيون! تپيدאر صاحب’  :تپيدאر کي سالم كرڻ جو طريقو  ....آيون آن، ته پو ٿا وڌيك كالم كيون 
؟ كلهه کان وٺي توکي ياد ...چکو ٿيو جو אتي ملي وئين ، صوبيدאر صاحب جو سالم نه پهتئي ڇا’  :ورאڻو سپاهي سركار جو  ‘!سركار وڏي کي سالم’  :سپاهي کي سالم كرڻ جو طريقو ‘....! سڄڻَدشمن سو ن ڏسي..... مڑيئي منهن ڏجانس ......ڇا ڄاڻي  مان پارت كئي مانس ته شريف ماڻهو آ.... پيو كري  ....! خيريت ) .... אڳلو אلحاج هجي نه هجي! (אلحاج صاحب! وعليكم אאلسالم، وعليكم אلسالم’  ‘!شيخ صاحب، אلسالم عليكم ’  :شيخ صاحب کي سالم كرڻ جو طريقو  ‘.....پاڻ ٿو אڄكلهه سركار ڇتي لڳي پئي آ  אصلي واليتي آ   ..... هي نئون مال گھرאيو آ كوئٹيا مان..... مٿي چڑهي אچو دكان تي ....! عافيت  روضي پاכ جو قسم ، ته گھر ۾ پنجاه روپيا ميٹر پيو آ .....! אکيون ٻوٹي کڻي وڃ چوאن ٿو ....!  باقي مون کي אوڌر  ٻين کي ٻني نقد تي ڏين ٿو،..... ڑو آ يهاڻي توسان جھ......! ه ڳالهائبو توسان ن’  !‘خان ٻروچ کي سالم’  :ٻروچ کي سالم كرڻ جو طريقو  .شيخ صاحب، אيمان אفروز ورאڻو ڏيندو‘ !قبح جو وقت آ، تنهنجي سر کان پنجيتاليهه روپيا.....  باقي ڏن ڏيڻ کان אيئن ڏور، جيئن كان ڀڄي ...! رڳو سکڻن سالمن تي زور ’و پارאتو ، سيد ج  ‘!دوپاسي سيد کي سالم...! آل نبي، אوالد علي ’  : سيد کي سالم كرڻ جو طريقو ؟..!ڄڻ تنهنجا پئسا کائي ويندس؟ ڀالجي ٻني تي قبضو كيان ته ڇا كندي، אدא ... ڏين  تي نه ٿو .... هي ته هيا سالم كرڻ ۽ ورאئڻ جا چند طريقا، ليكن پنهنجو به هك طريقو آهي سالم ڏيڻ جو   ‘.ڄي قوم کي هاڻي ئي وعليكم אلسالم آهيپنهنجو س’   :ليڈر جو ورאڻو  ‘آ سائين کي ، سڄي قوم جو سالم’  : ليڈر کي سالم كرڻ جو طريقو  ‘ پنندو ۽ کائيندوؤ وتند..... א، א جو حبيب كندو ته سدאئين سڃا هوندو  ..... كمان کان  ُپنهنجو ته فرض نڀائجي ، باقي אونهن دي ... אها ورאئڻ وאري جي مرضي آ ته كيئن ٿو ورאڻو ڏي 

  ....!جاڻي  אو
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فرض وאري قرض کي الهڻ ال مان אڄ سالم ٿو كيان سڄي قوم کي، جن ووٽ ڏنو אنهي ، ... حكومت جي ...  قوم جي ليڈرن کي، جن سياست جو ڳرو بار پنهنجن كمزور كلهن تي کنيو  تن ئي  كونجن وفادאري.....! جن هارאيو ته شهيدن کي سالم ...!  جن کٹيو تن غازين کي سالم  ..... نگرאنن کي، جن جھڑيون تهڑيون چونڈيون كرאيون  هر رنگ وאري ماڻهو کي هر رنگ جو ..... جي אصولن کي، بي אصولن جي بي אصولي کي سالم    کي به سالم  אصولن وאرن نجي رهجي ويا ت....  کي به سالم نجن غدאري كئي ت....! کي به سالم  كن کي سبز سالم، كن کي سرخ سالم ........ كن کي پٹا پٹي، كن کي چٹلمرو سالم ... سالم  ڍאئي کي سڻڀو، بکئي ... ري کي وڏو، هاري ۽ مزدور کي ننڍو سالم يوڏ.....ميرن کي ميرאڻو سالم كن کي אڇو، كن کي كارو سالم، هر ڍنگ وאري کي، هر ڍنگ جو سالم، پيرن کي پيرאڻو ، .....  آخر .....ننڍي سركار کي فرشي سالم، وڏي سركار کي سلوٽ وאرو سالم .... کي رکو سکو سالم  ڇو ته هن ..... گر قبول אفتدز هي عزوشرف ... ُ אميد آهي ته پنهنجا هي سڀئي سالم قبول پوندא   ....عطا كيو خدאئي عظيم بزرگ وبرتر کي سجدي وאرو سالم، جنهن אسان مملكت خدאدאد جو هي تحفو ۾  الم كن کي س..... كن کي سالم ورאئڻ وאرא نه هوندא . کانپو كن سالم  كرڻ وאرא نه هوندא بادل سالمن سان .... بادل نه بيهندא ‘ !ي نالي نان ڌڻيتبادل بيهه א’وڏא ماڻهو אيالز كندא وتندא،  .ملك جا سڀئي قاصد كان كبوتر، چنڈ، هوאئون ۽ بادل مصروف هوندא .....پهچائڻ وאرא نه هوندא  אسالم آباد مان אقتدאر אنهن سالمن جي ورאڻي ۾، . گجندא وڃي אسالم آباد پهچندא ... ڀريل هوندא  وڏي ...جي، אوڳي אٺ جي مهار، جت جي هٿ ۾ آهي ۽ جت وقت جي وڏي سركار جي هٿ ۾ آهي گاري كنهن ڏאنهن موكليو ويندو، سا كنهن کي به خبر نه پوندي ڇو ته אقتدאر نجو אوڳو אٺ سي تدאر جو אوڳو אق..... ُسركار جي مهانڈي، جيڎאنهن אک ڀڳي، جت אوڳي אٺ کي אوڏאنهن هشائيندو  אهو به نه ڏسندو ته אٺ .....אٺ ويهندو ئي مس ته ليڈر نكا هم كندو نكاتم، ٹپو ڏيئي چڑهي پوندو  ُپر אقتدאر جي אٺ جي ‘ ....بچايو كيرאئڻ جي سازش ٿي رهي آهي ....  ٿو َووאرو كيو جو كرאن’  .ويندوكندو ! گھل! گھل.... پو كڎهن ٿوهي ۾ هٿ، ته كڎهن پڇ ۾  ؟  ...؟ ويهڻ אڻائو ٿيندو يا سڻايو ....אقتدאر جي אوڳي אٺ تي منجلو آهي به يا نه . الڏو آيا مهري آهي 
عوאم بيٺو هميشه وאنگر لوכ ... لوڏא کائيندو ويندو عوאم کان پرتي ٿيندو .... پچر نه ڇڎيندو               .!...جڑيا پنهنجي جا تي   اٿيمنهنجا ليڈر ك  سائي لكڑ پوئتي  ُאٺ ماما گوگڑو  :گيت ڳائيندو ۽ تاڙيون وڄائيندو
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ئڻ دڙ  ت ۾ ر هائوسنگ، پالننگ ’پوسٹ گريجويٹ ڊپلوما پئي كيم، . ۾ هيس‘ روٹرڊم’جي شهر ‘ هالينڈ’مان    ڏيهاڙא آخري  مهينو جنوري  ع1991سال    ا   ئي ٿيو ته، عالم אسالم كر هك طرف پنهنجي پياري پاكستان مان ڌڙא ڌڙ خطن ذريعي معلوم پ  . ‘אينڈ بلڈنگ ۾ عرאق جو صدر صدאم حسين آمريكا ۽ سندس אتحادين کي ٹوٹا چٻائڻ ال . موڙي אٿيو آهي تنهن ) جنهن جي نالي لکڻ جي جرئت نٿي كري سگھجي(אهڑي دوست جو به خط آيو، . آذرتوآهي صدאم حسين هاڻي صحيح الئين . ٹنام ثابت ٿيندوتون ڏسندي ته عرאق، آمريكا ال وي! منظور’  :ذאتي حال אحوאلن سان گڎ لکيو هو جنوري . ٻئي طرف هتي جيكو ماحول پئي جڑيو، אن جو كجھه אندאزو אخبارن پڑهڻ سان پئي ٿيو  ‘.آ جو هن صيهونيت ۽ عيسائيت سان سنئون سڌو ٹكر ورتو آهي אختيار كئي دنيا پنهنجو ساه ’: هك אخبار جي سرخي جنهن پنهنجي ڌאكڑ אخبارن جي سك الٿي، سان هئي  :جو تيئن پيش كيان ٿو جيئن مان אتان جون אخبارون پڑهندي جنهن رد عمل ۽ كيفيتن مان گذرندو هوس، אهي אوهان آڏو  ؟....!אن كارٹون جو مطلب ۽ مقصد ڇا ئي ٿي سگھيو ، سمجھڻ وאرא سمجھي ويا هوندא . آهيڏيکاريل هو ته هك אمن جو پيامبر، هك ئي هٿ ۾ زيتون جون ٹاريون ۽ تابوت کنيون אچي رهيو جو אن ۾ ‘ لينڈאوپ’جي پهرين هفتي ۾ אخبارن ۾ آيل جنهن كارٹون ڏيان ڇكايو هو، سو هو پوري ‘ ؟.....!ڇو ’منهنجي אندر مان אزخود سوאل ٻڻڀ ڏئي نكتو هو، ‘ .....منجھايون بيٺي آهي  ملك ! مون کان אزخود نكري ويو ته، پاڻ جاٿي هجئون، אتي خطرو، אتي هياسي ته، دين خطري ۾  ‘!مغربي ثقافت خطري ۾’: אخبار ۾ خطري جي گھٹي وڄائيندڙ سرخي هئي‘ אين آر سي’  .وאري آهي۾ خوفناכ جنگ ٿيڻ ‘ گلف’خبر پڑهڻ کان پو، جوאب אهو مليو هو ته،  هتي پهتاسي مس ته ويچاري مغربي ثقافت ڏچي ۾ پئجي ... مالن ۽ ليڈر مٿو کائي ويا ! خطري ۾ پر . ٿيون؟ جيئن كميونسٹن جيكو سالوאكيه تي حملو كري אسان کي ستل ننڈ مان جاڳايو هو جي گھري ۾ אچي ويو آهي، جيكي אسان جي سياسي ثقافت کان نفرت كن وري אهڑين قوتن ڇا مغرب ؟...پر جڎهن كويت تي حملو ٿيو ته، مغرب کان אوچتو ڇرכ نكري ويو ته هي ڇا . آهيبرلن جي بت ڀڳي کان پو مغرب مس مس سک جو ساه کنيو هو ته سرد جنگ جو אنت אچي ويو ’  : وٺو، لکيل هوحظپو ته אن خبر کي بي صبرن وאنگر رهڑڻ شروع كيم، كجھه توهان به . وئي عقل ۽ دאنش کان كم ) يورپ وאرن کي(هاڻي אسان کي . אنهي وقت אسان کي دير ٿي وئي هئي    ‘.ي سان كتب آڻجيوٺڻ گھرجي ۽ پنهنجن لكل قوتن کي تيز
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دنيا جي تهذيبن کي ’هك ٹين سري، جيكا موضوع جي لحاظ کان אنوکي لکي، سان هئي ته،  جڎهن آمريكا، ....! وسي ته، آمريكيو، گھر وڃو ي هאهو نعرو برאبر אسان كنهن وقت هنيو’  :كامريڈياڻي جو فرمان هيو هي خبر ڊچ كميونسٹ پارٹي جي هك كامريڈياڻي جي بيان جي حوאلي سان هئي،   ‘.....چائڻو آهيبجنونين کان  هونئن به . پر عرאق کان אهو نه ٿيو جو يورپ کي فرאخدلي سان تيل مهيا كري. وאرو معاملو هيوجي كويت تي قبضو كيو  آسمان كو نه كري پيو، ڇو ته אهو عربن جو پنهنجي مٹي مائٹي سندن لکت جو مطلب هو ته، عرאق .  هياكجھه אخبارن جا אيڈيٹوريل ته ڄڻ ماسي جنت وאرא ڍيك  . پنهنجن گھرن ڏאنهن אڇالئيندאאنهي پٹاڙ پڑهڻ کان پو אندאزو ٿيو ته يورپ جا كامريڈ چريا ٿيندא ته به، ميمڻن وאنگر ڀتر   ‘.۽ دنيا جي تهذيب کي جنونين کان بچائڻ جي ال آهيٿيارن کي ختم كرڻ، אسرאئيل کي زندهه رکڻ אالقوאمي قانون جي پوئيوאري ال آهي، پر אيٹمي هڇو ته هي جدوجھد صرف تيل جي ناهي، نه وري بين . ته، ڀل عرאق کي تهس نهس كري ڇڎين אسان هاڻي آمريكين کي همٿائيندאسين رپ. ويٹنام، كمپوچيه ۽ نكارא گوא ۾ مدאخلت كئي هئي جو ‘ ترقي پسند لبرل’هانس وאن ميرلو، ڊچ پارليامينٹ  جو ميمبر ۽ حكومت ۾ شامل جماعت   ‘ هانس وאن ميرلو           ــאسان کي جنگ كرڻي آهي’  :سنئون سڌو אعالن جنگ هئي هك אخبار جي سرخي ته .....يورپ کي تيل جي معاملي تي بليك ميل كرڻ كا شرאفت كونهي  جيكڎهن جنگ جو فيصلو تيل جي ’شهر ۾ ٺكي ٺوكي אعالن كيو ته، ‘ هيگ’تنهن . אڳوאڻ هو . جيكڎهن אسرאئيل کي بچائڻو آهي، ته به كرڻو آهي. ري كرڻو آهي، ته به אسان کي كرڻو آهيك . گھٹ نه ٿيندي مان אن مان אندאزو كري ورتو هيل אسان جي محبوب صدر صدאم حسين سان  ‘....! كرڻو آهي جيكڎهن عرאق کي אيٹمي طاقت ٿيڻ کان روكڻو آهي، ته به ..... جي نه به ٿي ته، تباهي ۽ بربادي، شرمساري ۽ ذلت ته אتان جي عوאم جي حصي ۾ אيندي . ٿينديسودي مسلمان جي حيثيت سان אن معجزي تي به يقين هو ته آخري فتح مرد مومن صدאم جي پر ٻين دوستن جيان هك سادي . هن جي ڇنڇري ضرور الهيندאيورپ ۽ آمريكا وאرא گڎجي سڎجي                    ......!ُشو ؟ کٹي جي گھرאن وئي ....!אسان جو ڇا 
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ڻئ  ر
تائين هر ‘ אنسان’کان وٺي ‘ אميبا’ڦرهي تي آيل مٿين سٹ تي سوچجي ٿو ته، وאقعي لڳي ٿو ته،  جي فكر جي ‘شري كرشن ’ــ ‘ترشڻا جو אنت كڎهن ٿيڻو نه آهي ۽ سنتوش ئي پرم آنند آهي’   ۽ وڏي ۾ ‘ אئٹم’ ذرو دنيا جو ننڍي ۾ ننڍو. كو كنهن نه كنهن ترشڻا جي تحت جيئي ۽ مري ٿو نن کي پنهجين ع به، אندאزن ڌرتي جي پنج אرب אنسا1989אهڑي ريت وقت ڌאرא سال ... رهيا آهن سنسار جي مها ساگر ۾، ترشڻا جي تيز وهكري ۾، سڀئي جيو ۽ آجيو وقت جي ڌאرא سان وهي محسوس ٿئي ٿو ته ڄڻ هن  אيئن. ڑو كر كنهن ترشڻا جي تالش ۾ ٹٹن ۽ جڑن ٿاهبه ج‘ ستارא’وڏא  ؟ ....خبر ناهي ته مئي کانپو کين پرم آنند نصيب ٿيو يا نه ....  אمر لٹ ٿي ويا ۾وير جي אٿل پٿل  אنهي سفر دورאن كجھه אنسانن وقت جي .ع ۾ אچي پهچايو1990ترشڻائڻ ۽ كامنائن سان سال  هن ڌرتي تي  ۾ حضرت אنسان جي ترشڻائن پنهنجا پنهنجا جوهر ڏيکاريا  ع1989ٿو وقت ڌאرא سال تنهنجي كٿ ۽ كٿا ته نه ٿي كري سگھجي، אلبته يادن جي سهاري كجھه ياد كجي ٿو ته، لڳي سڀني אنسانن جو ترشڻائون تاريخ ٿي ويون، אنهي دورאن كنهن کي ڇا مليو ۽ ڇا هٿ آيو؟ ل وقت ڌאرא سان وهندڙ ؟  ليكن אها حقيقت آهي ته گذري.....يا سندن آتمائون אڃا به ڀٹكن ٿيون  كٿي ترشڻا جھموريت جي روپ ۾ .... كٿي ڊאهيو ....  كٿي ٺاهيو ،كٿ زوאل، كٿ كمال...  كٿ مخالفت ۾، جيئن فلپائن ۾ فوجي ٹولي جي .... ظاهر ٿي، جيئن برאزيل، چلي ۽ نميبيا ۾  كٿي אنهي ترشڻا جي كري جھموريت کي طاقت رسي، جيئن روس، هنگري، אوڀر .... بغاوت  كٿي جھمور وري پيڑא پسي، جيئن بيجنگ ۾ ... ي، يوگوسالويه، چيكوسالويه ۽ رومانيه ۾ جرمن אنسانن جي אنهي ترشڻا برلن جي ديوאر ڀڳي، אيامن کان ورهايل ۽ ..... אظهار جي آزאدي گھرندڙن  ڻ لبنان ۾ تباهي آڻ.... ليكن كٿي אها ئي ترشڻا אلفتن کي אوچو نه آئي .... جنگ جي خاتمي جو ۾، مصر  شام وچ ۾، آمريكا ۽ روس وچ ۾، אقوאم متحده جي אدאري جي سهاري אعالن ٿيو، سرد ڳانڍאپي جون ڳالهيون ٿيون، جيئن چاڊ ۽ ليبيا وچ . ۽ صفائي جي ترشڻا، كلفتن ۾ كمي آندي صلح كٿي אنسانن جي.... ليكن بيروت אڃا به ڀاکا ٿيو، ونڈيو ورڇيو .... نيڻ ٺريا ... سكايل ٻکيا  ڍאئي، אنهي جي אبتڑ آمريكا جي ليبيا سان ڏא.... هندوستان جو سري لنكا مان نكرڻ ال پر ساهڻ  تحت روس جو אفغانستان مان فوجن جو كڍڻ، ويٹنام جو كپوچيا مان، كيوبا جو אنگوال مان، كٿي אجائي طاقت ۽ گھمنڈ ڏيکارڻ جي ترشڻا کان توبهه جي ..... جي، אفغانستان ۾ خون وهائڻ جي  ڌرم جي نالي تي אڌرم كرڻ جي ترشڻا، بابري مسجد يا عورت جي حكومت .... جي مالقات  مذهب ۽ المهذب کي אنسانيت جي ناتي مالئڻ جي سڌ، جنهن جي نتيجي ۾ گوربا چوف، پوپ پال كٿي . پاناما تي چڑهائي ۽ אنهي سال به سندس طاقت، غرور ۽ گھمنڈ جي ترشڻا ۾ كمي نه آئي ٹريٹي جي تحت هٿيارن کي ساڙڻ جي ‘ آ אين אيف’كٿي .... مخالفت وאري حوאلي سانكرڻ جي  مٺ جيترن سڄاڻ אنسانن، אڄاڻ אنسانن کي مت ڏيڻ شروع ....  جي ترشڻا ڻآباد كركٿي عالم سڀ   .... جي ترشڻا ۾ هٿيارن جي ڊوڙ شروع ٿي وئي، جنهن جي نتيجي ۾ אگني ۽ ليزر ميزאئيل ٺهيا كٿي هٿيارن ٺاهڻ  ...  אڻهتر تباهه كن ميزאئيل روس ۽ آمريكا ساڙي ڇڎيا ؤترشڻا ۾ ٻارهن س אيٹمي هٿيار ٺاهڻ، هوא، پاڻي ۽ ڌرتي تي گندگي ڦهالئڻ، جانورن ۽ ٻوٹن سان ويل وهائڻ ’كئي، 
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جي  ساٿارين پنهنجي  قول ۽ فعل سان ‘ گرين پيس‘‘ ’אها صدא  ’‘  ـــخودكشي كرڻ برאبر آهي زهريلي .... ڊرگ مافيا جي صورت ۾ .... طرف دنيا کي تباهه ۽ برباد كرڻ جي ترشڻا ٻئي ... ڏني  ،   كٿي نفرتن جي אظهار جي ترشڻا، وفدن جي مٹا سٹا جي אندאز ۾معاهدن جي حيثيت ۾، ثقافتي سيف گيمز ۽ ٹيسٹ ميچن جي صورت ۾، سارכ ۾ ٿيل  .كٿي محبتين جي אظهار جي ترشڻا  . دنيا جي وאپارين ڏني.... ماحول جي توאزن کي بگاڙڻ  ۾ ... گيسن ٺاهڻ جي كارخانن ۾  ظلم ۽ ڏאڍ خالف كڎهن كٿي، .... ع ۾ محبتين جي وڻجارن، محبتون ونڈيون دنيا ۾ 1989سال    .رאنديگرن کي پٿرن هڻڻ جي صورت ۾، گار گند، אلزאم ترאشي ۽ وאهيات אحتجاجن جي طريقن ۾ كٿي نفرتن جي وאپارين ...نجير ٺهيا ويا אتحاد جا كڎهن كٿي، هٿ هٿن ۾ مالئي אنساني ز ؟ ليكن אنهي سال به ....كهڑو ڏوهه، كهڑي خطا .... ‘  ؟’.....کانپو به אکين ۾ سوאليه نشاني هر گھر ، هر گھٹي معصوم ماڻهن جي رت سان رکجڻ لڳي، مرڻ ... كالشنكوفون ورهايون  ڇڑو ڇڑ رهيا، گرگ .....  خولن کي نه ڏאري  سگھيا ڌرتي جا ڌڻي ويڇا نه وساري سگھيا، אنئن جي جيكڎهن پنهنجي جند، ٻئي شخص کي جسماني لذت ماڻڻ ال ) مرد يا عورت( كو به شخص ’  ؟ .....ترشڻا كهڑي ۽ طرز عمل كيئن هوندو  ع ۾ پنهنجي بقا جي جنگ ۾  سندن 1990خبر ناهي ته هن هلندڙ سال ... آتشين جي گھيرن ۾  دنيا جي سڀني سماجن ... هي هك سادي سودي  وصف آهي، جسم فروش يا عصمت  فروش جي   ‘ .چ جي بنياد تي אرپي ٿو ته، אن کي جسم فروش وئش چئبو آهيאقتصادي الل . ، عصمت فروشي عيب آهي، توڻي جو كن سماجن ۾ אنهي ڌنڌي کي قانوني حيثيت مليل آهي۾ سان وאڳيل ماڻهن ال، دنيا جي سڀني سماجن ليكن عجيب ڳالهه آهي ته عصمت فروشي جي ڌنڌي  אيئن محسوس ٿيندو آهي ڄڻ אنهن ماڻهن سان نفرت جو אظهار هك عالمگير .  ساڳي ڌكار آهي۾ پاڻ وٽ ته אهڑن ماڻهن ال هزאرين گاريون، هزאرين چٿرون، هزאرين طعنا ۽ تنكا آهن ..... قدر آهي  و آهي ته، אنهي ڌنڌي ۾ אنسان کي پنهنجي جسم ۽ אنهي جو سادو سودو  سبب אه! ؟...سبب ....  كري אهڑن ماڻهن ۽ گروهن تي  ريادא كونهي، تنهنم كونهي، ُوجود ال عزت كونهي، مان س، جسماني وאپار ۾ نجن جو אيمان אنسان جي محنت جي عظمت ۾نه، پر ج. ريون کڄنديون آهنڱآ ٿي دٻيل لفظن ۾ نفرت جو אظهار كيو خصن ال كٿي کليل لفظن ۾ ، كشאهڑن ..... هوندو آهي  ، وغيره جھڑא אنيك لفظن .....!پانڈي ....! ذليل ....! كمينو .....! بي حيا ....! بي غيرت : ويندو آهي جيتوڻيك אهي عام ماڻهن کان لٹي ۾، كوڙي ۾، کائڻ ۾، پيئڻ ۾، . سندن پيڇو كندא رهندא آهن ليكن، پنهنجي سماج ۾ هك ...... تر ۽ سيل چاندي يا سون جي عيوض نه وكڻندא آهن پنهنجو سرکڻ ال ٹكر ٹاكيندא آهن، ڌرتي جو سينو چيريندא آهن، پنهنجي هٿن جي محنت وكڻندא آهن، אنهي شان کي قائم  دאئم . ُرکي سکي کائي به چوندא آهن ته، ڀلي بکي ڀرم جي، شل نه وڃي شاناڻهن جي حيثيت ۽ قدر وڌيك هوندو آهي، جيكي پر پو به אنهن م. رهڻ ۾، مٿانهان هوندא آهن ؟؟  ....مقصد ماڻڻ ال אقتصادي، سياسي يا אنتظامي اللچ ۾ سرعام אرپي ٿو، تنهن کي ڇا چئجي جيكو پنهنجو ذهن ۽ ضمير كنهن ٻئي شخص کي، كنهن به غلط . ٻيو شخص يا گروهه به آهي ؟ جيكڎهن  جسم  فروش ۽ ضمير فروش شخص يا گروه پاڻ ۾ ڀيٹ ....بچيو ٿو وڃي، سو ڇو  توهان אهو محسوس كيو هوندو ته אهو شخص يا گروه، عام ماڻهن جي ڌكار ۽ نفرت کان صاف   ؟ .....!ٻيو كجھه   ؟يا.....!ضمير  فروش وئش يا وئشيه  
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جي جسم فروش بازאر .  كئي وڃي ته، پويون، شخص يا گروه وڌيك نفرت ۽ مذمت جي قابل آهي ي ٻولي لڳائي ٿو ته، ضمير فروش سرعام پاڻ هرتڑو يوسف ٿي، خريدאرن حسن ۾ پنهنجي جسم ج جيكڎهن جسم فروش کي جسم جي عزت كونهي ته ضمير فروش کي عزت ..... کي سڎي ٿو  אنهي ڀيٹ كرڻ کانپو אهو . ُجو کارو آهي ته  ضمير فروش سڄي قوم ال كارنهن جو كنو آهي وڌ ۾ وڌ برאدري ال خوאري جي جسم فروش پنهنجي خاندאن يا..... سمجھي، مهت ڏئي چونڈيو لکن ماڻهن جي אمنگن ، אرمانن ۽ אحساسن کي به كهي ٿو، جن کيس پنهنجو مسيحا، مهندאر کي كنهن سياسي، אنتظامي ۽ אقتصادي مفاد جي אڏي تي رکي قتل كري ٿو، پر אنهن هزאرن،  ته ضمير فروش، نه صرف پنهنجي ضمير ۽ ذهن .کي אقتصادي اللچ جي אڏي تي رکي قتل كري ٿوجيكڎهن جسم فروش پنهنجي ذאتي خودي، אرمانن، אمنگن ۽ سماجي معيارن ...... نفس كونهي  ..... هڻي تيرنهن ٿو  ) ضمير فروش(هڻي ڏهه ٿي ته توڏو ) جسم فروش(אحساس ٿيندو ته جي ڏאچي  אٿڻ ..... سندس ڏوهه معافي جي قابل ئي نه ٿو سمجھيو وڃي ..... مٹن مائٹن ال نير جو ٹكو  ...مجبوري سبب سماجي تڑ جي تركڻ تان پير تركائي وجھي ٿو ته، אهو سڄي عمر ال بي مهابو  ؟ جي هك شخص كنهن ..!.پر حيرت آهي پاڻ تي، پنهنجي سماجي كردאر تي ۽ قدرن تي  ر وڍي ڀلي ڱصلو ٿيندو، كني آفي.... ويهڻ ته ڇا، پر كو شريف ماڻهو هٿ ڏيڻ ال به تيار كونهي  . كڻ ٿي وڃي ٿيپر جڎهن پٹكو ٻڌي كاروبار سياست ۾ گھري ٿو ته، سندن زبان آلو ل. كري ٿوسياسي אڳوאڻ جي نالي ۾، معتبر جي حيثيت ۾، אسان توهان سان پٿر تي ليك جھڑא وאعدא وعيد پر هي ضمير فروش جيكو مسيحا جي روپ ۾، ..... ۽ پو جسم فروش ڀت برאدري کان ٻاهر  ي به جسماني سياست  كير سمجھائي ته جي ضمير فروشي سياست آهي ته پو جسم فروشي ک  .ڇو ته אسان توهان، نه سندس سماجي بائكاٽ كيو، نه مذمت كئي، نه نفرت كئي  ....كرتوت کي سياسي אدא ۽ אندאز سمجھڻ لڳو אنهي آزمايل ضمير فروش کي ور ور كري آزمائيندא به رهياسين ۽ هو پنهنجي אنهي كڌي אسان .... پر אسان جي سادگي يا بي وقوفي تي فرشتا قربان . حسي جي ڄركندڙ ٹانڈن تي אڇاليوقسمتن کي به نيالم كري ٿو، אسان هر ڀيري کيس אکين تي رکيو، تنهن هر ڀيري אسان کي بي هو پاڻ سان گڎ، אسان جي . نه هو אسان جي لوئين جي لڄ رکي ٿو، نه پنهنجي پڳ ڏي ڏسي ٿو . پر هن جديد دور ۾ אخبار، ريڈيو، ٹي وي وڏو خطرناכ كردאر אدא كري ٿي. אستحصال كيومختلف سماجي گروهن عصيبت کي پنهنجن مفادن خاطر אستعمال كيو ۽ ٻين سماجي گروهن جو جنهن ۾ . جو رهيو آهي‘ عصبيت’کي ڦهالئڻ ۾ هزאرن سالن کان وٺي، بنيادي كردאر  صب تع  ‘ .عمل جيكو كنهن مخصوص گروه، طبقي يا قوم جي فردن ڏאنهن هجيك وאرو אحساس، جذبو، سوچ ۽ همنفي خيالن جي אهڑي و’تعصب جي وصف، كجھه هيئن آهي ته،     تعصب جو طوفان ۽ אمن جون موم بتيون    ..   گھٹ ۾ گھٹ پرکڻ جو ٻٹو معيار ته ختم ٿيندو . سڎڻ گھرجي به قسم جي پروپنگڈא كن، ته אها هڻي  جي بنياد تي كنهن‘عصبيت’هن ميڈيا جا אهي אدאرא جيكڎ   .جنهن جي نتيجي ۾ زندگي جي هر شعبي ۾ تعصب كنهن بد قسمت هاٿي جيان كاهي پيو آهي. و عصبيت تي ٻڌل آهيڻאسان جي معاشري ۾ جتي אنهن אدאرن جو كردאر گھڻو ت. هنڌ كري ٿي



ئر ر  ئ                                                                            ر  ۾                                                                      ر   

ا ر و  www.abbaskorejo.com  بئس 
65

ع ۾، تعصب جي طوفان ۾ گم 1991ڻهن کي مارچ مگر مون جڎهن يورپ جي تهذيب يا فته ما . אنهي ڏس ۾ אخبارن ۽ صحافين جيكو كردאر אدא كيو . ٿيندي ڏٺو ته حيرאن و پريشان ٿي ويس . אن جي، كجھه אکين ڏٺي ۽ كجھه كنن ٻڌي جھلك אوهان آڏو پيش كجي ٿي. אهو غور طلب هو دي אيئن محسوس ٿي رهيو هو ته، هر  אخبارون، رساله ۽ نيوز ليٹر پڑهن۾مارچ جي پهرين هفتي  يندڙ  אخبارن جا هيا، تن هك ڇركائ DEKRANT OPZONDAGאهڑن ٻن صحافين جيكي . كيونحالت هئي جو هنن خوف ۽ دهشت ڦهالئيندڙ خبرن گھڑڻ خاطر عجيب ۽ غريب حركتون پئي   صحافين جي אها OUR MONGERS   RUMאفوאه ڦهالئيندڙ . كو جنگ جو طبل وڄائي رهيو آهي مايا سان گڎ عزت ۽ وقار . جيكي هك ئي وقت صحافين ۽ אخبار جي مالكن کي ڀڄي رکندא آهن هتان وאنگر كٹكو ته ناهي ڏنو ويندو، אلبت كورٹن جا ڏنڈ אيڎא ته ڀاري هوندא آهن، صحافين کيتالشي ورتي نيٺ جاچ جوچ کان پو ٻئي صحافي، سرאغ رسان אدאرن جي ڦندي ۾ אچي ويا، אتي بوٿ تان هك ئي وقت پوليس ۽ אخبار  ۾ אطالع ڏئي ڇڎيو، پوليس سڄي بازאر بند كرאئي سخت پبلك ٹيليفون . شهر جي ڀرئي بازאر ۾ رکي ڇڎيو ‘ אيمسٹرڊم’خبر ڏيڻ خاطر هك كوڙو بم  جوآغاز אخبارن ۽ رسالن جي تبصرن مان אيئن محسوس ٿي رهيو هو ته ڄڻ باقاعده صليبي جنگ   .کي به وڏو ڌכ رسندو אٿن جيئن ته هالينڈ ڻ بن وڏين . אن سان گڎوگڎ حكومت جو ورتا به ڏאڍو حيرאن كن هو. ٿي ويو آهي אن ۾ قدאمت پسند كرسچن ڊيموكريٹس وאرא ته باقاعده جنون . پارٹين جي گڎيل حكومت هئي ڇي אخالقي مدد فرאهم كندي هئي، تنهن به پي אيل ‘ پي אيل אو’ليبر پارٹي، جيكا אڻ سڌي طرح   .....، باقي ٻين حمايت ميمبرن جنگ جي مخالفت پئي كئيوهكري ۾ وهي ويا، אنهن جي حآلت אها وڃي بيٺي هئي، جو هاڻي صرف هك پارليامنٹ جي אهي به אنهي جنگي جنون جي . אقتصادي پابندين جي حمات ۽ جنگ جي مخالفت كئي هئيپندرنهن ڏيهاڙא אڳ سندن چوئيتاليهه ميمبرن عرאق جي خالف . خالف جدوجھد كئي وڃي پر ليبر پارٹي وאرن جن אصولي موقف رهيو آهي، ته جنگ ۽ هٿيارن جي. جي حدن کي ڇهڻ لڳا ها אن کان ‘ .....رهيو آهي صدאم حسين جي حمايت كري پنهنجو کي حقيقت پسندي کان پري كري جو بيان هو ته، ياسر عرفات، ‘ ميرين سنٹ’پارٹي چيئرمين محترمه . وي جي אها مدد بند كري ڇڎي کي كنهن به אخالقي ۽ مالي ممد كرڻ ال ناאهل قرאر ڏنو ‘ پي אيل אو’پو حكومتي سطح تي  وאرن جون سڑيون ٻٹيون ‘ پي אيل אو’ڊيموكريٹ پارٹي وאرن ته אڳي ئي ‘ كرسچن’ڇو ته . ويو ۾، سينٹرل ريلوي ‘ روٹرڊم ’جنگ جي مخالفت ۾ هالينڈ، ۾ رهندڙ فلسطيني مزدور אيسوسيئشن  .پئي کاڌيون אهو مظاهرو مون پاڻ كجھه ڏينهن אڳ، אکئين ڏٺو هو، . אسٹيشن אڳيان پر אمن مظاهرو كيو ويو شهر ۾ ٹن هزאر يهودين ‘ אيمسٹرڊم’جڎهن جنگ جي حمايت ۾ . جنهن ۾ پنجاهه ماڻهو مس ها نو هو، سو جيكو بيان ڏ‘ אيوب’فلسطيني مزدور אيسوسيئشن جي چيئرمين . جلوس كڍيو هو   ، هن هالينڈ ۽ برطانيه جي نشرياتي אدאرن تي אلزאم هڻندي چيو، ‘.كيون ٿاאسان كويت تي عرאقي حملي سان، گڎ آمريكا جي عرאقي سرحدن تي موجودگي جي مذمت ’  .ڏאڍو وزنائتو هو
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 جي بجا جي پوئوאري  كندي آمريكا جي آکرين تي ‘ سي אين אين’אهي אڄ كله حقيقت پسندي ۾ جنگ جي حمايت ‘ אيمسٹرڊم’پي سندن אهو بيان، نقار خاني ۾ طوطي جوآوאز ثابت ٿيو، ڇو ته   ‘. رهيا آهننچي خطاب كيو هو، تنهن کي نشروאشاعت جي אدאرن ‘ آئن ڊيلس’۾ جلوس ، جنهن کي هوم منسٹر  تنهن يهودين ۽ אسرאئيل سان يكجھتي جو کالم کال . جي پٺ ڀرאئي ۾ وڏي پذيرאئي ملي هئي جيئن ’ :جوشلي تقرير كندي فرمايو هو‘ אڊوאن’نه صرف אيترو پر ثقافتي وزير . الن كيو هوאع پر אڄ אهي . אڄ  به آهن،  ويا جي منهن ۾ هلياگئسنع ۾ يهودين، جرمن نازين جي زهريلي 1954 ڇو ته ٻي جنگ عظيم ۾، هالينڈ ۾ . אسرאئيل جي مدد كرڻ ۾ אسان كا به كسر نه ڇڎيندאسين’  :هوتعصبي جھولو هو، جنهن אمن ۽ محبت جي چمن ۾ جھوليندڙ گلن کي لوساٹي ڇڎيو، سندس بيان جو بيان ڄڻ باقاعده ‘ وאن ڊאن بروכ’بيتي بيانن کان پو ڊچ وزير خارجه אهڑن وאچوڙي نما عص  ‘...אنهن سان سڄو يورپ ساڻ، آ، آمريكا ساڻ آ، ۽ א ساڻ آ . אكيال نه آهن ۽ عرאق کي אها . ٿيل كوس کي نه وساري سگھيا آهيون) ي هٿاننازين ج جرمن(يهودين جي  ڌيئڑن نאمن جي ڏوهه هزאر پا. ئي آياאمن جا پيامبر אنهي طوفان ۾ پنهنجون موم بتيون ٻاريون پپر אن سان گڎوگڎ אهي خبرون به אخبارن ۾ هيون ته . هك طرف ته جنون جو אهو אنڌ אنڌوكار هو  ‘.ر אڀي كري سگھيڱאجازت هرگز نه ڏيندאسين ته هو كنهن يهودي تي آ ف نعرא هنيا الجلوس جي مقابلي ۾ אهو تمام ننڍو هو، جن ۾ ماڻهن אيٹمي هٿيارن ۽ جنگ جي خع ۾ ٹن کان چئن لکن ماڻهن جي نكتل 1983 جيتوڻيك. ۾ هك وڏو جلوس كڍيو ‘ אيسٹرڊم’ ۽ جنگي هٿيارن . يوجي خالف ڳالها   ‘صدאم’۽ ‘ جارج بش’پر هن ننڍڙي جلوس ۾ ماڻهن. هيا . پيش كيو پئي ويو تي تنقيد جي وאهڑ ۾، صدر صدאم حسين کي هك وحشي ۽ ظالم كرييروא  . بند كنאيٹمي هٿيار אستعمال نه كن ۽ אتحادين کي سمجھائي ته אهي عرאق جي عام ماڻهن مٿان بمباري  مٿان אنهي خط ۾، אن تي زور ڏنو ويو هو ته آمريكا ۽ برطانيه، عرאق جي .ممكن كوشش وٺي جي ال هر ۾، جنگ بندي‘ گلف’ ’کي אماڻيو ته ‘ رڊ لوبر’وڏو خط منسٹر  پريزڊنٹ محترم صرف אيترو پر كيترن ڊچ אمن تنظيمن  صحيحن وאرو هك . وאرين صنعتن جي خالف ڳالهايو אن جو هك .  نالي، ڏאڍو وڻندو هو FRITS MULEERمون کي هك אهڑو كارٹونسٹ . كم پئي ورتو  كي تنقيد نگار، كالمنسٹ ۽ كارٹونسٹ אهڑא به هيا، جن جوش ۽ جذبي کان وڌيك هوش کانرپ אن كارٹون ۾ . אهڻ جي كڍ آهنمضبوط بنائڻ ۾ אنهن ئي ملكن جو هٿ هو، جيكي אڄ کيس ڊهن كارٹون ۾ هك سنجيده طنز هئي ته صدאم حسين کي هٿيار ڏيڻ ۽ .  متاثر كيائين ڏאڍو  MULTINATIONALEFFORTS  كارٹون، جنهن جو عنوאن هو ِאن فرאنس،  ِ אن يوكي، کاڏي تي ميڈ  ِאن يو אيس אيس آر، ڳٹن تي منڈ ِאن אٹلي، كنن تي ميڈ ِسندس نرڙ تي ميڈ אن جرمني ، نك تي ميڈ. صدر صدאم حسين جو ڏنگو ڦڎو پورٹريٹ ٺهيل هو   .ن لڳل هيونِ אن هالينڈ جون پٹيو ِڳچي تي ميڈ אن يو אيس אي ۽ كنڌ تي ميڈ
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پر אڄ . عرאق جنگ ۾ روس سميت אنهن هڑني ملكن خوب ناڻو كمايو هو/ فرאهم كيون، אيرאنٹيكناالجي، آمريكا ننڍא هٿيار ۽ هالينڈ رאت جو كم كندڙ אنفرא ريز جنگي مشينون وغيره جرمني کيس زهريلي گئس جا فارموال، برطانيه زير زمين بنكر، فرאنس אيئر كرאفٹ . هئي كئيحقيقت به אها هئي ته אٹلي، عرאق کي پنهنجين ٹينكن ۽ هوאئي جهازن جي ٹيكناالجي فروخت  هالينڈ پنهنجا پئٹرאئٹ . خبرن پڑهڻ کان پو אهو به אندאزو ٿيو ته، هن جنگ ۾ هالينڈ وڏو پارٹنر هو  ؟ ..! دنيا جي دאدאگيرن کي كير سچ چوي. אهوئي عرאق سندن ٹارگيٹ هو هاכ אيئر . گئس ماسك سعودي عرب ۽ مصر کي ڏنا ها. ئيل موكليا هاميزאئل، تركي ۽ אسرא دوאئون ۽ אسپتال جو عملو سعودي عرب ۽ تركي ڏאنهن . ڊفينس ميزאئيل گلف ڏאنهن אماڻيا ها جي אمدאد ڏئي سندس وאت ) هالينڈ جو سكو(َشام کي ٹي سو چاليهه ملين گلڈر . روאنو كيو هو جنهن ۾ پنهنجي هٿيارن جي . چكيون هيون يا وري کين هك وڏي جنگي مشق كرڻي هئيکان پو אندאزو ٿيو ته يورپ جون حكومتون يا ته تعصب كري אنڌيون ٿي مون کي خبرن پڑهڻ   .بند كيو هو قسم جي پروپيگنڈאجي كري אتان جو عام ماڻهو به هوش ۽ حوאس وڃائي يورپ ۾ ٿيل אن خاص   . جيتري به نه هئي کپائڻو هو ۽ پئسو كمائڻو هو، نه ته سندن אڳيان عرאق جي حيثيت جھركي ونمائش كري אسلح ! ر جن کي אسكول ۾ صدאم حسينا كري مسلمان ٻخاص . ر ٿي رهيا آهناگار گند جو شكجنهن ۾ شكايت ٿيل هئي ته، هتان جا ٹي لک ويهه هزאر مسلمان، هالنڈ جي אصلي رهاكن جي . ، هالينڈ جي پرڏيهي مركز جي حوאلي سان پڑهيتمون هك خبر مسلمانن ۽ عربن باب. ويٺو هو אن كري كيترن مائٹن پنهنجن ٻارن کي אسكول وڃڻ کان . چئي چيڑאيو پيو وڃي! صدאم حسين אهو אيڎو . يورپ جي سماج جو مزאج جيكو شخصي آزאدي جو سختي سان قائل آهي. جھلي ڇڎيو ني ته אهي جنهن به كارخاني، ته جانبدאر ٿي ويو جو مسلمانن אها شكايت كرڻ شروع كري ڏ مثلن، אهي صدאم . אدאري ۾ كم كن ٿا، אتي کانئن طرح طرح جا سوאل پڇيا وڃن ٿا دكان يا ؟ مسلمانن ۽ عيسائن جي جنگ لڳي ته אهي كنهنجو ...حسين جي خالف آهن يا حمايت كن ٿا -030 حكومت سندن تكليف کي محسوس كندي هك خاص ٹيليفون نمبر... ساٿ ڏيندא؟ وغيره  خبر ناهي ڇو، مون به אهو نمبر پنهنجي ڊאئري تي نوٽ كري . אطالع كن ته سندن دאد رسي ٿيندي ڏنو هو ته جڎهن به ساڻن كو אنهي حوאلي سان زيادتي كري ته هكدم ڏنل نمبر تي 342999                  .  ڇڎيو هو
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ت  ر ) هجي(ماڻهن جي ال )  אچي ٿيعمل ۾(ماڻهن جي ذريعي ) جيكا(۽ אها حكومت ماڻهن جي، .. ..’    ھ كن אنهن .... جي مينارن جيان ظاهر ٿيڻ لڳا، ته אوندאه جي پوڄارين منهن مٿو پٹڻ شروع كيو  فكر جي ڦرهي تان جڎهن אهي لفظ אڀري دنيا جي كنڈ كڑڇ ۾، كنهن نه كنهن ريت روشني  ‘.كڎهن به دنيا جي تختي تان ختم نه ٿيندي) אها(ته  .... ي ٹنگي، كن אکيون ٻوٹيون ، كن ٻرن ۾ لكي אن جي وجود کان אنكار كيو مينارن אڳيان رل ڻ ۾ كامياب به ٿيا، پر جوت مان جوت جلندي رهي ئكن وسائڻ ال وڏא وس كيا ۽ وقتي طور وسا جڎهن .... كٿي سورج .... كٿي تارو .... كٿي ڀڀڑ .... كٿي ٹانڈאڻو .... سوجھرو وڌندو رهيو ....  گڎهه، گھوڙא ٿي آيا، بگھڑ رڍون، لومڑن ٻكريون، وאڳون ... روپن ۾، نون رنگن ۾، نون سنجن ۾رهيو ته روشني کي روكي سگھجي ته אوندאهه جا پوڄاري ويس مٹائي آيا، نون אهو ممكن نه  .... وڏي ڌאم ڌوم سان، وڏي طم طرאق سان، وڏي تركتال سان .... زهر   جيان سرאپا سنگچورن.... ڏسڻ ۾ אهڑא گگدאم جو كهل پئي אچي، پر אندر جا كارא نانگ، אڃا به وڌ...... ٻلهڻ، وאگھه مينهون  . لجي پيون هيون، پر پو אنهن عذאب سهي ٿكجي پيونُقومون پهريائين ته אنهن جا ٻهروپ ڏسي ڀ  .جگر ڦٹجي پيا..... قوم جي غم ۾ نير وهي پيا، אندر אڌ ٿي پيا  ندي كاسائي جي يهي ڌنار آهن، جيكي هكليندي هكلُهي، אِאنهن کي سڌ پئجي وئي هئي ته א ُאنهي كري هت هت، جٿ كٿ الٽ مان الٽ ٻرندي رهي  . آخر ۾ سندن قسمت جو فيصلو ڏאڍو سستو كري هليا ويندא آهن.אڏي تي آڻي بيهاريندא آهن ڀينرن جي ... اڳڻيون، ڏهاڳڻيون ٿيون كيترن سه.... جي وאٽ تي كيترא كونڌر كسجي ويا  پنهنجي ئي شهر ئه אنهي אنهي الٽ ل.ِ كيترא معصوم بي ...كيترن مائرن جون جھوليون خالي ٿيون .....كريا ) ڀائر(كوٽ جا كنگرא  نك تي فانوس ٻاريون ويو، روشني ؤ شهر جي چسڀ بي عزتون سهي، אيامن کانپو،..... كاريون  ڦٹكا، جيل گوليون، زنا.... سالن جا אنتظار، ڇتيون ويڑهيون ... صرف אنهي الٽ ال .... وאها ٿيا  هي كهڑي جھموريت ،جو ٹكي ٹكي جي ماڻهو جي در ’ننڍي ۾ ننڍي چمڑي کي به چڑ هئي ته،   .....کي فنا كرڻ جو ۾ پٿر کنيون، אوندאهن هنڌن تي تاڙ ۾، ته كڎهن ٿو ملي وאرو هن جھموريت جي ننڍڙي فانوس هٿن . ند نه آيوكري، ڏאڍ نه كري، ڏوهه نه كري، پر אهو هك فانوس به אونده جي پوڄارين کي پسوٽ پاسا، گھڑ گھٹيون روشن رکڻا هيا ته جيئن كو אونده جي אوٽ وٺي خلم نه كري، ظلم نه   .... ُאڃا ته אها روشني گھر گھر پهچائڻي هئي . ٿي، جيكا پکڑجي وئي وאه جي ....  وאري کي به ٻانهن ٻڌ گڎه گاڏي وאري ۽ ريڑهي....! تي אيالز مصاف ته، ٻيلي ووٽ ڏي  ؟ وڏي ۾ وڏي ويمپائر کي به خار هئي، تنهن به چرڙאٽ كندي پر !كهڑي ضرورت آ! جھموريت آ אنهي طاقت جي ذريعي אسان کي كرسين تان گھلي ٻاهر كڍڻ جي سگھه ساري ٿو عام ماڻهو . و عوאم آهي، ووٽ طاقت آهيگڎهن جي گھڻائي کي ڳڻائي، كو چوي، طاقت جو سرچشم. جو جو، ذلت جو ۽ رسوאئي آدجڳادکان حكومت كرڻ وאري جي ال، جھموريت لفظ آهي بي عزتي’  : ڦڑكايا
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אنهن کي يقين هيو ته وري ... ُهي ٻٹي کوه ۾ אهو سوچي ، سڀ ننڍא وڏא چمڑא گڎ ٿيا، هك אوندא  ‘.نه كجھه كرڻو آهي؟ אنهي کان אڳ אسان אڃان وڌيك ذلتون، رسوאئيون ۽ ڏکيا ڏينهن ڏسون، تنهن کان אڳ كجھه ....! אي سازشن ’: ڏيهه جي ڏאئڻ جي گذאرش كئي تهڊرאكوال ، . ويٺل، ڏيهه جي ڏאئڻ سوڌو پهچي ويوسٹيل پروگرאم تحت ڊرאكوال پنهنجين پورين وحشتن سان چرאغ تي  ....آقا جو אنتظار پئي كيو  אنهن پنهنجي ۾אنهي آسري .  جو زمانو موٹي אيندو ۽ אونده کي אوج رسندو ۽ عياريمكاري ڏينهون ڏينهن جھموريت جي روشني ! دنيا جي پاכ علم אبتو پڑهندڙ ، אڳيان جا عالم! جا سورما ُאسان کي كو אهڑو אپا ٻڌא، جئين پاڻ אن روشني کان كو .... وڌندي ٿي وڃي ۽ אوندאه گھٹبي 
ڏيهه . ن ۾ هزאرن سالن جون عياريون ۽ مكاريون لکيل هيونپرאڻيون پوٿيون پٹجي ويون، جنه  ‘.אلكو نه رهي شيطاني شهنشاهيت يا آمريت کي آڻڻ جا هي كجھه ! אي معصوم ماڻهن جا خون پيئندڙ ڊرאكوال’  :جي ڏאئڻ کک هك صفحي تي ڏكندڙ هٿن سان אکر رکي ڳالهائڻ شروع كيون ۾ خون جي خوشبو هوندي جنهن . ر ورאئي سگھجي ٿوؤجن جي ورجا ۾ وري אهو د. אصول آهن אوندאهين ۾ شب خون .... ڀريل تريل شهر، شهر خمو شان ٿيندא... ۽ بربريت وאري بهاري هوندي  ڊرאكوال صبر ساري نه .... نه ڏسڻ وאرو، هوندو نه ورאئڻ وאرو ... رڙين جو رאڄ هوندو ..... لڳندא   ر جو אنتظار آهي، دل بي قرאر آهي، ؤ دאنهي! مكاري جا پي، عياري جا אڳ ڄاوא! بس! بس’  :سگھيو يكي نالي  אول توکي אهڑن ماڻهن جو אنتخاب كرڻو پوندو، جאنهي ال. جھموريت تان کڄي وڃيپهريائين بي אصولو אصول אهو آهي ته لوكن کي بي چين كجي ته جيئن אنهن جو אيمان ’  :ڏيهه جي ڏאئڻ ڳالهائڻ شروع كيو  .‘!אهي אنمول אصول بيان كر! وאرو كر مغرور ۽ پهرئين نمبر جا كوڙא  ۾ جھموريت جا چئمپئن هجن، پر هجن ڀوאئتا ڀوت، אندر جا جالد، ل،  جن جا ي ،ذهن هر وقت منفي رجحان ۾ رچنڱيلوم ماڻهن جي خون سان رصאنهن جا هٿ مع....  مان چاالكي جا چشما ڦٹن ٿا، هاڻي توکي אنهن ڀوتن   شطاني قوتن جا كارساز، وאقعي تولאص’  : ڊرאكوال خوش ٿيندي چوڻ لڳو.كئي‘! چر!چر’ ڀوאئتن ڀوتن موٽ ۾ فرشي سالم كندي  .ڊرאكوال سامهون ويٺلن ڏאنهن אشارو كندي چيو‘ !ن هٿ كيا آهن אهڑאمو’  ‘.پير هميشه وحشتن ڏאنهن وڌيل، אهڑא אمن جا دشمن ، تن کي، توکي هٿ كرڻو پوندو ، אنهن کي فانوس جا .الאاڻڻو پوندو جو روشني جا رکوکي، אونده جي دشمنن طرف אهڑي طرح אم جھموريت جي الٽ پاڻهي جھٹكا هڻي وسامي ويندي ... جي تيل بدرאن تشدد جو پاڻي אوتائڻو آهي  جي فانوس ۾ جدوجھد  אن روشنينتيئن توکي به אوچتو אنهن ڀوتن جي هٿا. ڳڑكائي ويندو آهيپو جڎهن وڻ تي چڑهڻ جي وري كوشش كندو آهي، تنهن کان אڳ ۾ کيس كو پکي پکڻ . يندو آهيرهي ۽ پو جيئن وڻ جي ٹاري تي سمهيل جيت پاسو ورאئي پٹ تي كري هوش ۾ אאنهي سڄي سازش کي אهڑي ريت لكائجو ، جو אنهن کي كنهن به قسم جو فكر يا אلكو نه   .... متوאال سمجھڻ شروع كن ۽ אنهن کي پنهنجو ساٿي سمجھن  جي پيٹ ۾ كو نه كو אنهن کي ڳڑكائي ويندو۽ پو אوندאهي .  
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جي دشمن کي ڌכ هڻين ته . وאلو ۽ אخالق جو علبردאر ڳڻاپاڻ کي مذهب جو مت. كري پيش كرٹيون نام نهاد אصول אهو آهي ته لوكن אڳيان پاڻ کي روشني جو حد کان وڌيك پوڄارو ۽ پروهت ’  ‘.در گذر جو نه سوچجانيكدم چڑهائي كري، پنهنجا تکا ڏند אنهن جي نڑگھٹ ۾ کپائي ڇڎ ۽ كڎهن به אنهن تي رحم ۽ ال كنهن مصيبت ۾ مبتال آهن، تڎهن مٿان ره، جڎهن به ڏسين ته جھموريت جي فانوس جا رکوאتون سدאئين دشمنن جي كمزورين جي جاچ ۾ ... گھرجن ۽ אيلسيشن كتي جيان سنگھڻ جا حوאس ٻيو نام نهاد אصول، אهو آهي ته توکي هميشه پنهنجا كن كنهن وحشي بگھڑ جيان سرال رکڻ  ُجنهن جوڳ نتيجو مها ڀارت جي يڌ ۾ هزאرن ۽ . ترאشٹر کي ڏنو هونسخو ڏאڍو قديم آهي אهي אنهي موتمار نسخي جو تت آهي، جيكو كڻك وزير، رאقجا ڌر هي ! אي وحشتن جا وير! אي برאين جا ڀا’. ناس كج، جيئن دلي کي ڦهكائي ڀڃي ڇڎبو آهي طاقت نه هجئي، تيستائين دشمن کي אيئن جيستائين پاڻ ۾. شكتي سدאئين پنهنجي وس رکجکي ڀو ڏيکاري، سوروير کي هٿ جوڙي، اللچي کي ڏن ڏيئي، برאبر ۽ حٹ طاقت وאري کي كانئر ... پنهنجي پاسي كرڻ ال هرطريقو אختيار كر .... ظاهر ۾ אن ال אفسوس ۽ رحم ڏيکار  لکن ماڻهن جي بي وقتي ُ وאئتا ڀوت ۽ چمڑא، ڏيهه جي ڏאئڻ جي ڳالهه کي ڳنڍ ڏئي، جھموريت جي فانوس کي ڀپو ڊرאكوال،   ‘!سنڀالي روאنو ٿي، فتح كنهن گرم الش جيان تنهنجي قدمن ۾ אچي پونديكري تون دنيا جي سڀني برאين אبليس، אهر من ۽ אرالכ کي  تنهن... موت جي صورت ۾ نكتو  كنهن جھموريت پسند کي .. אنهي ڏينهن تي جڎهن فانوس ۾ تيل جي بجا پاڻي وجھڻو هيو   ....هه و برباد كرڻ ال نكتا تبا ن אڇاليون ۽ چمڑن چرڙאٽ كري پٿر.... رڙيون كندي شهر وאسين کي خوف ۾ مبتال كيو تنهن ڀوאئتن ڀوتن جو رאز فاش كري وڌو، ڀوאئتن ڀوتن گھڻيون دلخرش . אوچتو خبر پئجي وئي ر جا گوال ۽ جھنبون پٿڊرאكوال ڏند كرٹيندي پنهنجي خوني چنبن سان جھموريت جي فانوس تي        . پكارڻ لڳوباكاسن کي مدد ال رאكاسن ۽ برڙخبر جڎهن ڏيهه جي ڏאئڻ کي پئي ته אن وقت وري ٻي سازش کي سٹڻ ال، پريشاني ۾ دنيا جي  אها אهڑي ريت ڊرאكوال جي پهريئن سازش ناكام ٿي ۽... پٿريون ، אنهن پنهنجي سيني تي سٺا پر جھموريت جا رکوאال، جھموريت جي فانوس אڳيان پروאنا ٿي بيٺا ،אهي سڀ پٿر ۽ .  وسايون
  

دو ئ رن ۽ پانڈون جي آمهون ؤكرو کيتر جي ميدאن تي، سورج آخري نظرون وجھي אلوپ ٿي ويو، ك    ئ  אوندאهي رאت ۾ ... جنگ جي نيمن אنوسار، سج لٿي کانپو هر كنهن ميٺ محبت سان ملڻو هيو مها ڀارت جي ٿيندڙ ...  ۾ جھليل אستر شستر هيٺ ٿي ويا سامهون بيٺل جنگ جوאڻن جي هٿن
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رن جا جنگ جوאڻ، دورڻ آچاريه، ڌريوڌن، אرجن، نكل، ؤُٻرندڙ אماڙين جي روشني ۾ پانڈوون ۽ ك پر אنهن .... ا جي مها ساگر ڀيشم جي چوڌאري ويٺا هيا سهديو ۽ يدشٹر وغيره ولٿي ماريون ،ودي تنهن پنهنجي هرديي . سڀني جنگ جوאڻن مان يدشٹر جيكو نرڀئتا، گنڀيرتا ۽ ڌيرج جو ڌڻي هيو كتپا كري ٻڌאيو ته منش جاتي )! ڏאڏא(مهاپته ’: مان אتپڻ ٿيندڙ سوאل سرسئناپتي جي آڌو رکيو تي گڎجي אهو فيصلو كيو ته جيكو به شخص كنهن جو سامان چوري يا زوري کڻندو، زيادتڎهن ماڻهن . منش جاتي ۾ جڎهن حرص ۽ هوس جو אنت نه رهيو ته چوڌאري אنيا ٿيڻ لڳو! رאجن’  :ُڀيشم، مک تي مرכ آندي ۽ پو پنهنجي وديا جي אٿاه جل مان يدشٹر جي אڃ אجھائڻ لڳو  ‘كيئن ٿيو؟) اتشروع( ۾ سماج جو آرنڀ ) אنسانذאت( ٿامسهايس، جان الכ ‘.كندو يا ماريندو ته سڀئي אن جو گڎجي مقابلو كندאسين ۽ سزא ڏيندאسين جو تصور مهاڀارت  ) SONCIAL CONTRACT(جي جيسكس روسو کان، گھڻو אڳ، سماجي معاهدي  ئي گڻ אيشور، فالسافر، ڏאها ۽ سماجي ماهر אنهي ڀجي אتهاسك پستك ۾ ملي ٿو ۽ دنيا جا س אتفاق كن ٿا ته אهو אنساني معاهدو هيو، جنهن אنسان کي אشرف אلمخلوقات يا سوچيندڙ ڳالهه تي  אنهي جي .... بطو ۽ توאزن  پيدא كيو انيكي بدي، جزא سزא جو تصور ڏنو، אنساني سماج ۾ ضאهو سماجي معاهدو هيو، جنهن برאئي ڀالئي، .  ۽ سماجي جانور سڎرאيو THINKING ANIMALجانور  ليكن ڇا אسناجو، אيندڙ نسل אسان جي كارنامن يا كرتوتن ... אڄ به אسان جي ال�ِ باعث فخر آهن سنڌ وאسين جي تهذيب ۽ تمندن جا نشان موهن جو دڙو، جھكر جو دڙو، چانهو، آمري جو دڙو،   . אهڑن אنساني گروهن ۾ سنڌ وאسي به هيا.... سانن مختلف سڀيتائن کي جنم ڏنو كري ئي אن ؟ אهو هك سوאل آهي، هر سنڌ ....تي فخر كري سگھندو   ؟ אسان.....جھڑو ٿيندو تي كنڌ کڻڻ   ال جڎهن ته هن وقت אيئن محسوس ٿئي ٿو ته ڄڻ سماجي معاهدو ٹٹي چكو آهي ... وאسي .... אهو سماج جنهن ال سماجي ماهر چون ٿا ته، אهو ذאت جي ... אنساني سماج ڀڄي ڀورא ٿي رهيو آهي  لچ . ا مڑس مظلوم جي مٿي تي هٿ رکندא هياڱتبر چعوڏيرא ننڍيرא، مکي، م. ...ال نفرت هئي جو ڏک ونڈبو هو، بکئي کي کارאئبو هو، ڀلئي کي دڳ الئبو هو، אشرאف ال عزت هئي، كميني سڀ رسمون، قاعدא، قانون، אصول وساري ڇڎيا، جنهن ۾ كنهن אڙي جي آڌאر كبي هئي، ڏکئي ؟ אسان ته אهي ....ل جي تحفظ جي ال وجود ۾ آيو هيو، ڇا אهو אسان وٽ موجود آهي אظهار ۽ نس نه تون אسان جو مندو، نه ! فقير’אڳي ته نانگ به رستي روכ كئي ته אسان کيس چوندא هياسي   .ڳر وڍي ڀلي،  پر هاڻي، خدא جو شان آ، گڎهه خاندאن آكڎهن كاٺ ۾، ته كڎهن كني آكڎهن ٿالهي ڀت بند، كڎهن حقو پاڻي بند، كڎهن ڏنڈ چٹيون ، كڎهن ڳوٺ يا شهر نكالي، . طرحين طرحين  سزאئون هوندون هيون.... لفنگي  ۽ ظالم کي ڀت برאدري مان كڍيو ويندو هو  نانگ کي به سمجھه پوندي ‘ !אسان تنهنجي مندא، تنهنجي وאٽ پنهنجي ۽ אسان جي وאٽ پنهنجي نانگن کان به ويل ....  رستي روכ كيون بيٺو آهي سري پري جا ڏيندو هو، پر هاڻي אنسان.هئي مسافر ويچارو پنهنجي وאٽ وٺيون ... زناورن کان به چڑهيل آهي ... مرن کان به كريل آهي ... آهي  . شايد كنهن جي جنازي ۾ شريك ٿيڻ، شادي ۾ پير کڻڻ كنهن بيماري کان پڇڻ ... پيو ويندو  ڳٿڑ ... مندא ۽ ويري   پر هي سڀ جا...  عالج كرאئڻ نوكري وאرو هيو، ٻچن کي ڏسڻ، بيمار هيو،   ...تي پوندא  ا ڀال وچڱچ... گھر ۾ ماتم ٿيندو ... کان پهچندي  
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ي سماج جي پت ۾ سيسرאٹي كو ليكن پو به سڄ... کوهه ۾، ويرאن جا تي ڳجھين جو ڳاه ٿيندو سودو ٺهيو ته وאپس وربو نه ته الش كنهن وאه ۾، كنهن ڦٹل .... אنساني جسمن جو وאپار هلندو  صبح .... پاڙي الهوري محلي الڙكاڻي جي، ڇهن سالن جي يتيم ٻار رאجيش كمار جو آهي  هي قصو منهنجي نجيئ.... ڇو ته אهي روز روز جا قصا آهن، كارنامه آهن .... نه، درڙي كو نه  .... ما جا هڑئي אرمان پورא ٿيندא ... وڏو ٿيندو ..... ٻچڑو پڑهندو  .... موكلي ٿي אنهي آس سا ته،  سان کيس אسكول سويري ما ٺاهي سينگاري ٿيلهڑو  ڳچي ۾ وجھي پنهنجي אرمانن ۽ آرزوئن ..... پورא ٻه لک روپيا ڀنگ .... چٺي پهچي وئي .... ليكن אبهم ٻارڙو אسكول مان אغوא ٿي ويو  ي سان ڦاسي ڏئي، كني کڎ ۾ אڇاليو ننڍڙي אبهم کي بي درد.... ؟ نتيجو ....كاڏنهن אچن ٻه لک  هان .... ليكن هكڑي پٹ جي ما جو אندر אڌ ٿي پيو ..... نه אڀ ڏريو، نه زمين ڦاٹي ..... ٿو  وڃي   ... ليكن هت ته زور אهڑא دل خرאش قصا ورجائجن ٿا ... ذهني توאزن وڃائي ويٺي .... ڦسي پيو  كو אجتماعي فيصلو نه، ... پٹ کڄي ٿو ... کڄي ٿو پي .. كنهن جو ڀا کڄي ٿو، ڀيڻ مري ٿي  ٿلهو ڳوٺ جي ’. وڃي ٿو ته هو صرف سردאر نه پر هك شريف کلمک ۽ سماجي كاركن پڻ آهي وڃي ٿو  ۽ موت ڏאنهن نيو  سردאر گلبهار خان جھتيال کي אن كري אغوא كيو.پورאئو كجيمان ٹن عورتن كريمت، رאبعه، ۽ كوڙي کي אن كري אغوא كيو ويو ته جيئن پنهنجي نفس جو هك ٻئي ڳوٺ .... אرشاد علي كلوڙ کي אنهي كري ماريو وڃي ٿو جو هو ڀنگ نه ٿو ڏئي سگھي جھلي كلوאڙي ۾ هك غريب ماستر .. نگري آهي ها، אيئن لڳي ٿو ته هي بي سماج ن. ٿي وڃيآهيون، جو אيڎي ذلل کي سهاٹيون ويٺا، אيئن ٿو لڳي ته سنڌ هاڻي بي سماج نگري ۾ تبديل ٿيندي شايد سڀئي אذيت پسند تماشائي ٿي ويا .... معاهدو كو نه، شايد אکين جو پاڻي سكي ويو آهي  الکي کي אن كري אغوא كيو ٿو وڃي ته كو به ماڻهو ‘ علي بخش’جي ميمبر ‘ سگا’..... مري وڃن كالرכ هك پٹيوאلي کي אن كري אغوא كيو  ته، جيئن سنڌ جا علمي אدאرא پنهنجي موت پاڻ ئي هك  هيڈ ماستر، چئن شاگردن، كڙهائي كري هاٿرڙي جادو شهيد تي ڌאڙيلن چ. كرڻ چاهي ٿو ٿو، ته هو شهرن کي ڇڎي ٻهرאڙي ۾ خدمت وڃيڊאكٹر عبدאلغني شيخ کي אن كري אغوא كيو  فوزيه ڀٹو کي אن كري אغوא ۽ قتل كيو ٿو وڃي ته جيئن ... جيئن سنڌ جي خير خوאهي نه كري  אن ) هارאيل يا کٹيل(پارٹين جا ماڻهو  سياسي.....به سنڌ وאسي پنهنجي نياڻي نه پڑهائي سگھي كو  تي אن كري حملو كن ٿا ۽ ‘ هاشم جا ڀاڻ’ڌאڙيل ڳوٺ.... وאسين کي تحفط فرאهم كري سگھندא هن جو אيمان سياسي پارٹين تان کڄي وڃي ته אهي كو سنڌ ڻكري אغوא كيا ٿا وڃن ته جيئن ما . ۽ אها حقيقت پڻ آهي ته هاڻي ماڻهو جو ماڻهو تي ڀروسو ختم ٿي چكو آهي. تي ڀروسو نه كنه ماڻهن کي بي دردي سان برسٹ هڻن ٿا ته جيئن ڳوٺاڻا، حكومت جي تحفظ كندڙ אدאرن ٻاويه ليكن هاڻي ماڻهن ۾ . אڳي چيو ويندو هيو ته وڻ وڻ تي ناهي پوندو پر ماڻهو ماڻهو تي پوندو آهي אڳي ماڻهو نه ’هپو كاٿي رهيو آهي؟ جيكڎهن كو کٹيل ڌر وٽ دאنهي ٿئي ته جوאب ئي کتو ماڻ اڻهن ن جا پٹكا بنڈن تي آهن، تڎهن ته ڌאڙيل چٺيون لکي شريف مڱهون به هاڻي چ... ٿيندא آهن  به ا ناتا ۽ وאسطاجي سڀني سياسي، مذهبي، سماجي گرن אهو وساري ڇڎيو آهي ته كي אنساني رشتهاڻي אيئن محسوس ٿئي ٿو ته ڄڻ سنڌ .... زيان آهي، ڇو ته بگھڑ ٿئي ڌرאڙ ته رڍن جو א وאهي جو باقي رهي پوليس אنهن جي אڳيان روئڻ אکين  ...‘  جو אميد كري آيا آهيوَنٹ ڏنا هيوؤو’ئي هك   ؟ هارאيل ڌر ڏאنهن كو عرض کڻي وڃي  ٿو چهڑ....!کي אچي ورتو אٿو  کڄندא هئا ڇا جو هاڻ אسان
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، ‘گاڙدي’، ‘جوאن جا پٹ’، ‘مڑس ماڻهو’۽ پاڻ کي . کان ڊبل گھوڙא بوسكي جا پٹكا گھرאئن ٿا ته جيكڎهن ن ليكن سڀئي سياسي سماجي ۽ مذهبي پيشوא ياد رک. سڎرאئن ٿا‘ قنڌאر’۽ ‘ كونڌر’ فيل مستن کي نه روكيو ويو ته سڄي سنڌ جي سياسي، معاشي ۽ אخالقي ڀيل ٿي جيكڎهن אنهن   ....  چكيندא ڌאنهن ڇتن كتن کي نه جھليو ويو، ته אهي كڑم جا ويري سڄي سن جيكڎهن אها אنڌيرگردي אيئن جاري . جي آڳ ۾ אنڌא ٿي ساڳيو ئي ڌنڌو אختيار كري رهيا آهنسمجھي ڀڄي رهيا آهن ۽ كي ماڻهو אنتقام ‘ دאرאאلحرب’هاڻي ئي كيترא ماڻهو سنڌ کي ....ويندي    پورو ٿيو                                              .....              جو مقابلو كندאسين ۽ سزא ڏيندאسين  ۽ كنهن کي אغوא يا قتل كندو ته، سڀئي گڎجي אن ته جيكڎهن كو به كنهن سان زيادتي كندوאن كري بقا جو אهو آخري رستو بچيو آهي ته گڎجي سنڌ جي אنهي سماجي معاهدي کي ورجايون   .ته אسان کي نيست نابود كري، ڇو ته جيكو ڳڑ سان مرندو آهي تنهن کي زهر ناهي ڏبودشمن کي ضرورت ئي نه پوندي . كٹي قوم پنهنجي موت پاڻ مري وينديرهي ته پو هي كرمن 
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