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َزندگي ڳٹا ڳٹا  אيكهٺ                        ــــــــــ!سڀ زندهه آهن  אوڻهٺ                          ــــــــَڀڳل تالو   ستونجاهه                      ــــــــــــكچا آنا   پنجونجاهه                     ـــــــــوهاڻو  ٹيونجاهه                         ــــــــــمان وقت آهيان   پنجاهه                              ــــــــــــجيون پالزه ۾ هك رאت  אٺيتاليهه                            ـــــــــُننڈ جي منهن تي چمي  چائيتاليهه                       ـــــــــــبوٽ جو خطاب  ٹيتاليهه                            ـــــــــ!אنڌאري ڌرتي ـــ אڀ אنڌאرو  چاليهه                                ـــــــــــ!تون ته سمجهي ويو هوندين  אٺٹيهه                                ـــــــــوجود جي تالش ۾  ڇٹيهه                               ـــ!الوאرثي جي سيٹ تي هك جينئس   چوٹيهه                             ــــــــــ!عشق كرڻ سولو آهي   ٻٹيهه                                  ـــــــــــُسکي ٻيڑي ـــ ڏکيو سفر   ٹيهه                              ــــــــ ِچوٿين جنگ عظيم جو گوريلو  يههאٺاو                           ــــــــــچمي جي تاريخ   پنجويهه                       ــــــــــאدאس گهر جو منظر  ٻاويهه                              ـــــــــموڙ   سترهن                         ـــــــــكاري   چوڏهن                          ـــــــــري منزلننڍي سفر جي آخ    كهاڻيون  سماڻياعزيز ق  !كهاڻي منهنجي مٺ ۾ بند آهيـــــ     אمهاڳمهاڳ ُپرهه م کڻين پاند אوڻيهتر                       ـــــــــُمنهن  אٺهٺ                             ؟ ــــــــمنهنجي قبر الِء  پالٽ كٿي آهي  ڇاهٺ                           ـــــــــــאڃا تائين چوهٺ                         ـــــ ـــــُوئشيائن جا پٹ ڏهيسر   ٹيهٺ                            ـــــــــــ!َ ُكٺس كويڄن   پنجهتر                        ـــــــــــمرتاא   ٹيهتر                          ِء  ـــــــــــشادي نه كجان  ٻاهتر                             ـــــــــــڳل ٹافين جئان چٻاڙبا ناهن  אيكهتر                       ـــــــــــماچيس جي تيلي   ستر                              ــــــــــَ   ڇاهتر                           ـــــــــــُ
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ِگرگلي  سئو ڏهه                             ـــــــــــكائنات  َ سئو نو                               ـــــــــــجنس  سئو אٺ                                ـــــــــــخلف   سئو ست                           ـــــــــــُهك ڏينهن زאل جي يار سان   سئو ڇهه                            ـــــــــــאوهان الِء ڳاڙهي ڳٹول ڇوكري    سئو پنج                            ـــــــــــخوאب پالي نه ٿي سگهان   چارسئو                             ـــــــــــمحبوب جو بنگلو  ٹيسئو                                ـــــــــــُٻجهڻي آتنهنجي پياس نه  ٻهسئو                                   ـــــــــــאلرجك هكسئو                            ـــــــــــكسيكالئيم  سئو                                      ـــــــــــ!ُپٹ ڄمندي پي مري ٿو وڃي   אٺانوي                               ـــــــــــسڑندڙ گوشت جي بوِء   ستانوي                             ـــــــــــپٹ کي مون چاٻي وאپس كري ڇڎي   ڇهانوي                             ـــــــــــُفيئر بك  پنجانوي                            ـــــــــــسائنس جي سيني تي بندوق جو فائر    ٹيانوي                               ـــــــــــمٹي جي جنڈ ۾ جوאني جون پگهارون  אيكيانوي                       ـــــــ  پن سان پڑهندو آهيانچمان אکيون    نوي                                     ـــــــــــאڇا بادل ـــــــــــ مٹي جا گل  אوڻانوي                            ــــــــــ  ـجسم دنيا ۾ ھلندڙ سكو  אٺاسي                                   ـــــــــــعورت سائنس آھي ستاسي                              ـــــــــــ!ڏنل آخري چمي  ڇهاسي                              ـــــــــــچيگم   پنجاسي                             ـــــــــــت جي ڀيڻدوس    چورאسي                          ـــــــــــڳري ويل نك  ٹياسي                                ـــــــــــعشق  ٻياسي                                 ـــــــــــكجهه به نه  אيكياسي                 ـــــــــــهن فون ڇو رکي ڇڎي؟   אسي                            ـــــــــــ!هاِء جيك ٿيل ما   אوڻاسي                     ـــــــــــَمن کان ننهن تائين  אٺهتر                           ـــــــــــ!ُאظهار جي سركڻ ڦاهي  ستهتر                         ـــــــــمون دري بند كري ڇڎي          سئو ٻارنهن                       ـــــــــــناول   سئو يارنهن                     ـــ ــــــــُ



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

4          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

 Publication Kamber                يشن قنبر                                 كپبلي      KANWAL©                                                                                             كنول   With All Rights Reserved        كنول گروپس قنبر  : كمپوزر    FIRST EDITION 2007          ع                        2007مئيڇاپو پهريون؛    QASMANI ◊ AZIZ                              قاسماڻيعزيز    ◊         (stories)                  )كهاڻيون(                                                    KUJH  BI  NA ◊                                 كجهه به نه  ◊   
  

كهاڻي جي نئين ڏهاكو سالن کان به وڌيك       :אدאري پارאن      ڻي  عزيز قاسما                                                          .אنهن جي نالي جن کي كجهه به سمجهيو نه ٿو وڃي    هي  كتاب         אرپنا عزيز ‘ جينئس دوست’سيٹ تي ويٺل אسان جو  پرکڻ جون تمنائي هونديون / אسٹائيل ڏسڻ مختلف  אنهن سڀني نگاهن الِء خاص تحفي مثل آهي، جيكي ‘ كجهه به نه’قاسماڻي جو پهريون אدبي شناختي كارڊ  אنساني دماغ جي سائنس گهٹ وقت ۾، . کي قبولي پئيسارאهي پئي نه وري אجائي لفظي אينگهه رکندڙ تصورن اسيت، نه گهڻي فلسفي کي جديد وقت جي حس  .آهن
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گهڻو ’۾ ‘ كجهه به نه’אسان سمجهون ٿا ته   .نكور تجربو آهي پڻ كتاب سنڌي پاٺك الِء كهاڻيون ملن ٿيون پر هيئن مكمل كهاڻين جو אهڑيون مختلف ليکارين جي كهاڻين جي مجموعن ۾ تجربن مان هن אسٹائيل کي مڃتا مليل آهي، جو كهاڻي ۾ ٿيندڙ فني هن وقت تائين جي سنڌي  .  آرٽ جو جلوو نمايان نظر אيندوُهن جي אكثر كهاڻين ۾ تجريدي . سوچ رکندڙ پڻ آهنهجڻ سان گڎ پنهنجي אندر ۾ نئين ٻولي جا مالك  سندس كهاڻين جا كردאر نئين وقت جي تلخ .كن ٿالفظن کي نيون معنائون پارאئي، حقيقتن جي عكاسي ندڙ אن سٿ مان آهي جيكي كهاڻي لک ُ هو سنڌي  .جي حساسيت جون ترجمان آهنعزيز قاسماڻي جون كهاڻيون  پڻ אن جديد دور   .كري پئيوڌ ۾ وڌ بهتر شين جي حاصالت جي حوصله אفزאئي      .نئين حيرت ثابت ٿيندونوאن بحث ڇيڑڻ سان گڎ، سنڌي پڑهندڙ حلقن الِء پڻ فن ۽ فكرتي آهي، جيكو سنڌي كهاڻي جي ‘ كجهه
  سعيد سومرو                              

                    كنول پبليكيشن قنبر                          
MOB” 0333 7523132            
  .ـــ پٹ جي ما کي ڏنل گار   .ـــ وئشيا جا پٹ ڏهيسر     .سچ پڑهڻ پسند رکند  .سچ کي قلم بند كندي ڇا نه ڀوڳڻو پيو هوندو. كڑو سچ آهي‘ كجهه به نه’      ُكهاڻي منهنجي مٺ ۾ بند آهي  مهاڳ א مهاڳ                                                                      
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عشق كرڻ ’۾ ڇپيل كهاڻي ) ع۲۰۰۱ آگسٹ ۱۸ــ ۱۲(ـــ سنڌو مئگزين حيدرآباد   .َكهاڻيون لکڻ جي كري زندگي ۾ گهڻو كجهه سٺو آهي                                    ــــــ         .ـــ زאل جي يار سان هك ڏينهن گذאريندڙ ماڻهو  پرچو جڎهن هك وאرو ‘ ننڍي سفر جي آخري منزل’۾ ) ع ۴/۱۹۹۵(ـــــ ٹماهي مهرאڻ   .هنجون كهاڻيون گهر ۾ رکڻ جهڑيون ناهنتن: چيائين  پڇيومانس ته אين ڇو؟  .جڎهن مئگزين هك دوست وٽ ڏٺي ته אهي پيج کؤنر سان بند هئا‘ سولو آهي ۾ كهاڻي ڇپي ته سهي پر پوري ) ع۱۹۹۸فيبروري (نئين زندگي ‘  تالوڀڳل’ـــ   .معيار جو نه رهيو آهي ڇو ته توهان کي ڇپڻ شروع كيو אٿس  يار عزيز مهرאڻ به پنهنجي ڊאكٹر، محقق ۽ لسانيت جي ماهر پڑهيو ته بي אختيار چيائين ــ ُکي فنكار جا هٿ ڇهن ٿا ته אن مان كعبو جڑي ٿو ــــ جنهن کي هر ڏسندڙ جهكي چمي  ككر אميرن جي گهر ٻاهرא ن אڇاليل فرج جو ككر فضول ضرور آهي، אنهن الِء ــــ  .كائي به شي فضول ناهي  پرאڻ ڇا آهي؟  ننڍ وڏאئي جو تصور پرאڻو آهي؟  .توهان جي نظر ۾ مختصر آهي ـــ توهان جي نظر مختصر آهي  تخليق پنهنجي جوهر ۾ مكمل آهي  .ننڍي هاڻ به ناهي  אڳي وڏي هئي؟  .رهنديُهن صدي جي ۽ پوِء  אها אين  ئي   אن کي مختصر ڇو ٿا چئو؟  !אڳي وאنگر ناهي  كهاڻي ڇا آهي؟                                              ــــــــــــ  .سنڌ ۾ אهو پنو ڦاڙي پوِء بك אسٹال تي پهچايو ويو
   عيسوي۱٩٧۱ مارچ ۱٦    ۽ منهنجي جنم آکاڻي  كهاڻي مان آهيان  .لکڻ شروع كيم  .אظهار جي سڀني وسيلن مان كهاڻي مون کي ڀرپور محسوس ٿي  كاميابي كهاڻي جا پير چمي ٿي ـــ  !ش كرڻ ۾ كامياب ويو آهيان۽ مان كهاڻي کي صحيح پي  .ُكهاڻي منهنجي مٺ ۾ بند آهي  .سنڌ ۾ אين كو به كو نه ٿو لکي  .كهاڻي جين مون لکي آهي                                                   ــــــــــ  .ٿو
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  پيش كيو ويو آهي ـــ אين هجڻ نه کپندو هو ـــمٿين سڀني جزن کي مالئي كهاڻي چيو אٿن ۽ وري هر هك کي אلڳ حيثيت سان   وقت ـــ زمان مكان ـــ  وאقعو  كالئيميكس  وچ  شروعات  ٻولي  منظر نگاري   .ڊאئالگ  كردאر  پالٽ  .אكثر شارح هيٺين مسئلن تي متفق رهيا آهن  .وقت تائين كهاڻي تي אكيڈمك كم نه ٿيو آهيورهائي كهاڻي سان אنصاف نه كري سگهيا آهن ـــ وضاحتن كرڻ ۾ אلجهي پيا ـــ ۽ هن فني معاملن ۾ تقليد كندא رهيا آهن ـــ مختلف حصن ۾ سڀئي نقاد كهاڻي جي   .كهاڻي جي فن تي هر نقاد جي پنهنجي پنهنجي رאِء آهي ـــ سڀني جي رאِء אختالفي  .ِهي صدي هن كهاڻي جي صدي آهي                                             ــــــــ  .אوتري ننڍڙي آهي  .جيترא رشتا אٿس  .هو منهنجو سهارو آهي  هن جو سهارو آهيان،مان   .אوتري کيچلي آهي  جيتري شوخ آهي  .אوتري مضبوط آهي  .جيتري نازכ آهي  .منهنجي كهاڻين جو محور عورت آهي  سڀ كجهه سفر ۾  مليو آهي مون کي ـــ  .مون کي منهنجو سفر ڏאڍو پيارو آهي  .ملڻ سفر ۾  .پڑهڻ سفر ۾  .لکڻ سفر ۾  .سدאئين سفر ۾ رهي آهي زندگي  . אيم ــ אي كري ورتي אٿمسنڌي ۾  هن تائين جي سفر ۾   . تعلقو قبو سعيد خان ۾ ورتو   ڳوٺ جمع خان چانڈيو
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، ماحول، وقت، ڊאئالگ ۽ ٻولي אهي وאقعي ۾ موضوع، پالٽ،كردאر، كردאرنگاري  كالئيميكس ـــ  ـــ وאقعو  .بيٺل آهي/ بنيادي طرح كهاڻي ٻن ٿنڀن تي ٻڌل אن مان . وאقعو ٿئي ٿو אن کان پوِء ئي אهي جزא پنهنجي אصل حيثيت ۾ ظاهر ٿين ٿا  .אنهن سڀني جو بنياد وאقعي جي كري پوي ٿي  سڀئي شيون پهرين حصي، وאقعي جا جزא آهن ـــ ٻولي . جنم وٺن ٿاثابت آهي ته وאقعو پهريان آهي ۽ پوِء وقت، كردאر، ڊאئالگ، ٻولي، پالٽ  كهاڻي جو אساس آهي ـــ فني لوאزمات ۾ كالئيميكس ) Climax(كالئيميكس   .باقي אسلوب ليکك אن کي بخشي ٿو. ُكردאر نيچر سان کڻي אچي ٿو ُئيميكس كهاڻي جو حسن آهي ــ حسن جي ڳالهه ئي نه كيوكال  .َکي مليل ڏאج ۾ نكور كانجهي جا ٿانوكهاڻي الِء كالئيميكس אيتري אهميت رکي ٿو  جيتري كنوאر . كهاڻي جو نك آهي . كهاڻي کي طويل ۽ مختصر چوڻ وאرو بحث فضول آهي. منصوب كرڻ אنصاف ناهيجنهن کي هن وقت مختصر كهاڻي چيو وڃي ٿو ـــ مختصر لفظ كهاڻي سان   .ُ هك אهڑي كهاڻي فيبروري ..... سمجهي رد كري ٿو ـــ سنڌ ۾ אهڑي كهاڻي لکي ته ڇا اري جي مٿان אهڑيون كهاڻيون گذري وڃن ٿيون ۽ كهاڻي کي محض جملو ق  .אصل ۾ كهاڻي جي پيشكش کي نه سمجهڻ كري ئي אن بحث کي אڀار مليو آهي . ثيت ملي ٿيאسٹائيل אها خوبي آهي ــــ جنهن جي كري ليکك کي אنفرאدي حي  .אسٹائيل چئجي ٿومحسوسات، جماليات، אحساس، خوشي ۽ غم کي ڀرپور אندאز سان پيش كرڻ کي   .وאقعن کي پنهنجي نظر سان ڏسندو آهيان  .ِساڳي ئي عنوאن سان אها كهاڻي مون پڑهندڙن الِء آسان كري ٻيهر لکي آهي    ‘.دو آهيان مان אکيون گهر رکي אين  אو موهن جي نرتكي،’  ‘توکي منهنجو رقص وڻي ٿو؟’  عشق   .  عيسوي وאري ماهوאر كينجهر ۾ ڇپي هئي۱۹۹٧ كهاڻي . مري سگهيكائنات جڑڻ کان وٺي كائنات جي رهڻ تائين، كهاڻي نه ٿي   .كهاڻي کي گولي لڳي وئي آهي  .كهاڻي مري وئي آهي  .۽ مون کي وڏي خوشي ٿئي ٿيسنڌ ۾ هن אسٹائيل سان كهاڻي کي پيش كرڻ وאرو مان אكيلو كهاڻيكار آهيان   .אسٹائيل وجدאنا تاثر جو هك جدאگانا אندאز هجي ٿو   پنهنجي وت ۾ אيتري ته مضبوط آهي جو אن کي كوئي گولي لڳائي نه ٿو سگهي ــ
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ر ۾ پختا ؤكهاڻي کي هر د. رهي آهي ۽ مان لکندو رهان ٿوقدم قدم تي אنتظار كري کي کڻندو آهي ــ ليکك سڀني وאقعن کي پيش كرڻ ۾ پاڻ موکي نه ٿو سگهي ـــ كهاڻي هزאرين وאقعا هك پل ۾ ٿين ٿا ـــ ليکك جي אک אنهن کي ڏسي ٿي ۽ אن جو قلم אن  خطي مان אڀريو ۽ ‘ پرאگ’ عيسوي ۾ ۱۸۸۳ جوالِء ۳ؤر جو كهاڻيكار فرאنز كا فكا هر د  .ُهي אهي كهاڻيكار آهن جن پنهنجو אسلوب אپنايو ۽ كهاڻيون ڏنيون  .ليکاري نه مليا آهن ــ كهاڻي سان گ ــ كهاڻي جي ديس تي ڇانئجي ويو ـ ڎ هن جي جهول ۾ کوڙ مايون אچي پيون ـ ُمين تهذيب و تمدن كي אور سوسائٹي كي چولي كيا אتارون گا، جو هئه هي ’  ڏنو ــ‘ سياه حاشيه’جي كتاب ـــــ אردو زبان جو کيچلو ۽ پيارو كهاڻيكار سعادت حسن منٹو ــــ مختصر كهاڻي   .َ، صنوبرن جي ڇانو ۾ دفن كيو ويوآگسٹ تي مقدس ۲۳ آگسٹ تي ميت لبنان پهچي وئي ۽ ۲۱پهچائڻ الِء پاڻي وאري جهاز ۾ کنيو ويو ــ  جوالِء تي تابوت لبنان ۲۳ عيسوي تي هن دنيا کي ڇڎيو ۽ ۱٩۳۱ אپريل ۱۰جبرאن   .فخر سان ياد كن ٿادي كندي پنهنجي ڳوٺ ۾ گهڻي دير کان پوِء ــــ پر هك مهان كوي کي ڌرتي ڌڻي كنفرאنسيسي روאني سان ڳالهائيندڙ ـــ گهڻو وقت سفر ۾ گذאريو ـــ جنهن جو الش به سفر ڳوٺ بشاري ۾ ڄائو ـــ عيسائي جي گهر ۾ جنم وٺندڙ مسلمان ٿي ويو ــ عربي، אنگريزي، عيسوي  ۱۸۸۳ جنوري  ٦ـــ وאدي مقدس لبنان جو مصور، كهاڻيكار، خليل جبرאن   ُسڌو وאر كيو آهي ــتي لکندو رهيو ـــ אهي كهاڻيون جن کي توهان مختصر ترين چئو ٿا، אنهي كهاڻي پڑهندڙ جوאني ۾ لکڻ جي شروعات كندڙ كا فكا مختلف نالن سان خط ۽ ڊאئريون به   .كا فكا تي كا فكا نالو ما پنهنجي پي جي كري رکيس  .هن אکين تي رکيون
يه ميرא كام نهين ُننگي ـــ مين אسي كپڑא پهناني كي كوشش ڀي نهين كرتا كه  ڊي ـــ אيڇ ــ شاهه پنهنجي אسٹائيل جو ‘  ون كي ناسورحرف’ـــ אهڑي طرح אردو ۾   .אهڑيون كهاڻيون جي تمام ننڍڙيون سڃاپجن ٿيون  !!אٿس ــــ سمجهي نه سگهيا אٿسهن وقت تائين אن جي كتابن تي كو به كم يا אردو وאرن تي خاصو אثر نه ڇڎيو   !؟!جنهن کي كوئي به نه سڃاڻي؟     جڳ مشهور منٹو ـــ  ‘....درزيون كا هي  صاري ــ אن کان پوِء جن لکڻ شروع كيو ـــ אخالق אنصاري ــ אخالق جوکيو ـ אسحاق אن  .۽ אنهن روאيتن کي ٹوڙي كهاڻي پيش كئيـــ پرאڻ کان هٹي كري جن ليکكن كم كيو آهي ــ אنهن ۾ علي بابا ــ ماڻك آهن   .هك كهاڻي ــ كتاب ڏنو آهي   ٻن حسينائن جا چپ منهنجي ڳلڑن تي آهن ۽ منهنجا چپ ـــ  ــــــ   ــ   منظور كوهيار ــ אنور كليم ـــ مشتاق ڀرڳڑي ــ عبدאلستار هليو
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ٰعلي مصطفي ــــ حسن مجتبي ـــ ڌي تسليم کي چمندא آهن ـــ مان . ڑين پنهنجي دل ۾ جاِء ڏني آهيمنهنجي محبت ۽ كاوڙ کي هميشه منهنجن אم  .ما کي كير وساري سگهي ٿو  ٰ   كجهه به نه     كهاڻيون     الڙكاڻو                                                                            عيسوي۲۰۰٧     ـــ   ۰۳ ـــ  ۱٦  جامع مسجد ـــ ميرאڻي محلو                                                                عزيز قاسماڻي                       .وقت אنهن کي لتاڙيون ويندو آهي  .جن وقت سان عناد رکيو آهي  .مان وقت آهيان  .۽ وقت كنهن کي نه بخشيندو آهي  .وقت وڏو عادل آهي  ــــــــــــ  .۽ هميشه ياد هجڻ وאرא آهن  .جن جا אالهي אحسان آهن مون تي  ـ    رאحب حسين ــ منصور אحمد ـــ مقبول אحمد ــڀائر  ــ      فقير محمد سنڌي ـــ كرم كلهوڙو ـــ غالم سرور ميمڻ       عبدאلستار هليو ـــ پنهل ميمڻ ـــ سعيد سومرو ـــ   אنهن ۾. ـــ  جن منهنجي كتاب آڻڻ ۾ אڳرאئي كئي آهي  . سرمد چانڈيو منهنجو مرشد آهي  ُ هو صرف منهنجو پي ناهي،                 گم ٿي ويو آهيان ـــ                                                                       ڀٹائي ڳوليندي پنهنجي ئي گهر ۾  .تڎهن مون هك وאئي چئي هئي.جڎهن قنبر ۾ رهندא هئاسين  .ُهو منهنجو پي ناهي  .پي جو نالو ئي نه ٿو وٺان   אحسانمند آهيان ـــ
 . ٻه ڀيڻون    
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ِته رאند كيون، گڎي گڎي جيُאچ ’   هن فون ڇو رکي ڇڎي؟            ‘!جنهن کي كجهه به نه آهي  ُتون אن گڎي جي شادي جو ضد كندين آهين، ’  ‘ڇو؟! ِאدي’  .معصوميت مان  ‘  !ِنه، مان نه كندس’  ‘.ُ
بابا .... جي ننڍڙي ڌي، جنهن تي بابا جو پيار ــــ ڀريو نان ڊوڊي آهي تقريبن ڇهين وڳي منهن  ....منجهند جي ماني کائي سمهي پيس  .... ُڳوٺان ٿكو ٹٹو آيم          ننڍي .... جڎهن ٹن كمرن کي لتاڙي چوٿين كمري ۾ پهچندي ..... אکين کي مهٹيندي مهٹيندي   ‘.بابا فون’:ڊوڊي ننڈ مان אٿاريندي چيو  ما: ڊوڊي  پي: ڊيڈي  .وאري ڊكشنري مطابق               .ُمون جوאب ڏيڻ پئي چاهيو پر هن فون رکي ڇڎي  ‘تون ننڈ آهين يا جاڳين ٿو؟’: چيائين  ‘حكم كريو؟’:چيم  ‘.ضمير آهيان’:ورندي آئي  ‘كير؟’:אنتظار ۾ رکيل رسيور کڻندي پڇيم  .ٻيا سڀ جو سڀ چانڈيا آهن..... پنهنجي گهر ۾ آن ئي قاسماڻي آهيان   ‘؟!آهي“  قاسماڻي” رسيور کنيم ته پڇيائون’:چيائين  ‘ِتوکي كين خبر پئي ته منهنجي فون آهي؟’:چيومانس  ‘!خبر ناهي’:چيائين  ‘جي فون آهي؟كنهن ’:ڀا کان پڇيم
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  عشق  
  ڳري ويل نك                   .مان אکيون گهر رکي אيندو آهيان  ـــ  אي موهن دڙي جي نرتكي،  توکي منهنجو رقص وڻي ٿو؟+    .ــ   جي  .كافي وٺو+    .کان پوِءאٿاهه ماٺار   .هكڑو ٺولهو منهنجي אڳيان ٹيبل تي رکي، پاڻ سامنهن ٿي ويٺي  .۽ هو كافي جا ٻه ٺولها کڻي آئي  َدر کلڻ سان بنئسري جهڑو سريلڑو آوאز كيو     
َمردن کي پٹ هوندي آهي؛ مائٹياڻي، پاڙي وאري ۽ سفر ۾ كا عورت   .....نٹائڻ ڇڎي ڏي ’  ‘؟!كڎهن’  ‘.....تون منهنجي ساهيڑي سان ’  .گهر جي ننڍڙي كائنات ۾ ٻن حياتن جي  .تلخ كالمي  .لڑכ  .ساهه نپوڙيندڙ אحساس  .رڙيون  كارج؟       ِ....‘  
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...... َאٿو ُ جنسي دهشتگردي كرڻ کان پوِء آئيني ۾ منهن ڏسندא آهيو ته كيڎو نه بيدאغ هوندو   .َزوري كرڻ كيڎي سولي لڳندي אٿو، من پسند عياشي كندي، אنڌא ٿي پوندא آهيو’  .چپ ُهو אٿيو  ‘.....چپ نه ٿي كرين ’  ‘؟!َحسين، نوجوאن ته تنهنجي ڀيڻ به آهي ٹيبل تان ٹشو پيپر کڻي، منهن אگهندي محسوس كيائين ته ٹشو پيپر سان گڎ نك به ڳري ويو   .ُ   چيگم                        .آهي
ِ لفظ هيو وجائنا مئگزين ۾’:אسٹيشن روڊ ورتيون شهر ڏאنهن پيا אچون ته منهنجي دوست پڇيو       ُمنهنجو دوست رفيق کٹمٺڑن، ٹافين ۽ چيگمن جو دشمن آهي؛ مان سمجهان ٿو ته هو אسالم آباد   ‘  .ٰאهو هك אعلي قسم جو چيگم آهي’  ‘ٰאن جي معني ڇا آهي؟... 

  ‘!مان אهو چيگم نه کائيندس؛ رڳو كپڑא ميرא ٿيندא آهن ته  به بابا مون کي ماريندو آهي’  ‘ڇو؟’  ‘.אهو چيگم مان نه کائيندس’  ‘.کائڻ وאرو صفا كارو ٿي ويندو آهي’  ‘ڇا ٿيندو آهي؟’:عبرت کائيندي پڇيائين  ‘؟!ُهن جي کائڻ سان ڇا ٿيندو آهي! خبر אٿئي’  ‘.ڎهن به نه کاڌو آهيمون ك’  ‘.نه، אهو پرאڻو چيگم آهي’  ‘نئون چيگم آهي؟’رفيق حيرت مان پڇيو؛  .تائين چيگم وٺڻ ويندو هوندو
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  دوست جي ڀيڻ          
ُאنسان پيدאئش کان وحشي آهي، هن جو نظريو چوي ٿو؛ هن دنيا جا ماڻهو ماريا وڃن ٿا؛ مئو   .خوف ئي خوف  .محسوسات  

رشتا ناتا به كجهه .....  مرشدن به گهٹ نه كيو آهي مريدياڻين سان پر! رومانس ته كيو آهي  ....توهان چاهيندא آهيو ته در کڑكائڻ تي هو در کولي؛ دوست جي ڀيڻ ’:درديلو آوאز  ...!ماڻهو كيڎو مجبور آ، ڌن الِء ناچ كري ٿو ننگي تن   !گاريون سماجي قانون کي  ‘!كارن كپڑن ۾ ويڑهيل.... گاڏي جي پوئين سيٹ تي ڳاڙها گل ’: درديلو آوאز  !ويهي ٿيديوאرن جا پاڇا لڎن ٿا، آسمان אکيون بند كري ٿو، ڌرتي رنگ وڃائي   ....دאخلي ۽ خارجي ٿيندو آهي . موت  .אنسان ــــ خدא: ماري  ؟!كير به نه آهي مرد حساس هوندي به بي ..... عورت جا אحساس، تڑپ، ڦٿك، كيكون ۽ رڙيون ’:درديلو آوאز  .ين سان ڀاكر پاتو ۽ ذهن ويرאن ٿي ويومٿين پنبڻين هيٺ  !شكار، אکين جي سامهون אيندڙ ماڻهو  .ماڻهو جي من کي ننگو كري بيهاريندא آهن، كي كي אنگ אوڍر ۾ به ڏسي وٺبا آهن: عكس  ‘ُאت غيرت كرאس ٿي وڃي ٿي؟؟....... ٿيندא آهن، تقدس به ٿيندو آهي  ُڌي جئا ۾ هارאئي ڇڎي يا سٺ سال جي پوڙهي کي وكڻي ڏي، سندس ....رحم، ٻارن الِء برאبري نه אٿس 
 !ڏنل آخري چمي         ‘......پٹ کي ٻي عورت سان ڏسي ڇڎي ڏي ٿو ۽ ڌي کي نه   !!زندگي ۾ مٺاڻ،كڑאڻ  .ُ، پٹ کي بخشش به كري ٿوُپٹ کي ته وאرث سمجهي ٿو  ....پروאهه نه .... مرضي 
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ُجنهن ڏينهن هن جي جمال جي وضاحت ٿي، سمجهو تنهن ڏينهن کان حسن مري ويندو    ....אن جو نالو نه ٿو کڻان   .هك ڇوكري آهي    ُهن جي کندכ شاهين جو پكو كارتوس  .گوري رنگ جي  ....بلور אکين وאري   هي ڇوري אالئي كهڑي مٹي جي آهي،   ....نه ٿو وٺان ُحسن جو نالو ئي   ....ُ               . ُسڀاڻي کان هو بک هڑتال تي ويهندא  .هك يونين ٺاهي ورتي آهي  cells منهنجي جسم جي سڀني گهرڙن    مون کي خبر آهي ته   ُجيكي אڌ ۾ رهيل تخليقون آهن، אهي مكمل ٿينديون؟  ....مرאن نه مرאن   .منهنجو موت غير فطري ٿيندوته   ....אالئي ڇو خوف ٿو ٿئي   .... تخليق ته هك وقت مذكر به آهي ته مونث به    .تخليق  ....گودڙي مان ليئو نه پاتو آهي  مون ئي אين محسوس كيو آهي، אهڑو אحساس ٻئي كنهن به ليکك جي شعور، الشعور جي   .مان ليکك آهيان  .ڇو ته شهباز مادي آهي  ه منهنجي آڏو كجهه به ناهن،مان ويل چيئر تي آهيان پوِء ب  .پنهنجي حلقي ۾ پاڻ کي شهباز ٿا سمجهن  ....كيڎא نه پيارא ۽ سهڻا آهن   هي جيكي نه دאدال كالمسٹ، אديب، شاعر آهن،   .ُ
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  .عورت سائنس آھي  
َمذھب معني عقيدو؛ مذھب به پنھنجي دؤر جي سائنس آھي ـــــــ جتي عقل كٹ يا ونڈ نه ٿو كري ٰآھي؛ معني عقل ۽ ‘ ڄاڻ ’سائنس جو نالو ’: َھن پھرين سٹ ۾ گار سان نبات مالئيندي چيو  ‘مذھب ۽ سائنس ۾ تضاد ڇو آھي؟’  :ٹي سان ھلندي مون پنھنجي אدبي אستاد کان پڇيوسينيما وאري אندرين گھ     ُعقل جا אنڌא ـــــ عورت ته خالق جو كليات آھي ۽ مرد كليات جو بيك ٹائيٹل   ـــــ مرد ۽ عورت ’  ‘عورت ڇا آھي؟’  :لب مھرאڻ تان چانھه پي אٿياسين ــــ ڳچ پنڌ کان پوِء مون وري پڇيومانس  ‘.تون ڏאت جي معاملي ۾ الولد آھين’  ‘ڏאت کان محروم آھيان؟ڇا مان ’  ‘.مالك جڎھن مليو ته مان تنھنجي الِء ڏאت وٺي אيندس’: کلندي چوڻ لڳو  ‘شاعري ڇا آھي؟’: وري پڇيومانس  .والن ٿي ويوאھو جملي جو پڇاڙكو حصو ٻڌڻ سان منھنجي عقل مان رھندو سھندو سمجھه وאرو حصو چالن   .مان چپ  ‘ ته אن كنڈ ۾ مذھب رھي ٿو  ـــــ تون ٻڌאِء تضاد آھي؟سگھي، سمجھوٰ

  جسم دنيا ۾ ھلندڙ سكو                    .ــــ אين سمجھه ته عورت سائنس آھي ۽ مرد مذھبٻه אلڳ אلڳ جنسون آھن ــــ
  .كرسي کڻي ڀرسان אچي ويٺي  !منھنجي گروپ جي ھك حسينا  .كالس  .ٹريننگ كاليج      
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  چمي جي تاريخ             جسم آھي؟/ بھتر منافعي وאرو وھنوאر سيكس  پوري دنيا منجھه  ھر دؤر ۾ ـــ   كنوאرپ رھي كونھي؟  .نه   كنوאري آھين؟  .نه   شادي شدھه؟: انسپڇيوم  ِسئاندريون ــــ  .ھٿ אھڑي طرح منھنجي گوڏي تي رکيائين  .پاڻ ڏאنھن ڌيان ڏيارڻ الِء  .كجھه وقت کان پوِء
ھھڑي مڑس کان طالق وٺڻ گھرجي ـــــــ ٺٺ کي ڇا كبو ـــــــــ وقت ڏي ئي كو نه ٿو ـــــ رڳو فون   طالق ــــ     ماڻھو کي ماڻھپي مان .... پيسا ٿو ميڑي ـــ پيسن کي ڇا كبو ـــ كھڑي كم جا ــــ باھه ڏجي   .صبح سان كپڑא پائي ھليو ٿو وڃي  .رאت جو ماني کائي سمھي ٿو پئي  شام جو אچي ئي نه ــــ  .ي ٻه ٹھكڑא ڏئي، نوكر کي موكلي منجھند جي ماني ٿو گھرאئيت   كو مسئلو ٿيو آھي ڇا؟: ُھو   !منھنجو پٹ אنٹر پڑھي ٿو: چيائينس   .ھو آيو  .אڄ אچي وڃ، توکي كجھه چوڻو آھي: ُھن جي ڏنل وقت کان ٻه ڏينھن אڳ فون كري چيائينس    پڌري ـــــ    ! وٿ ناھيمايا ماڻھو جي  .ِكڍي ڇڎيو ٿس
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، !ن منھنجو چاھيندڙ آھينُكٿي منھنجي پٹ ۽ ڌي کي אھا جوڻ نه پئجي وڃي ته تو: چيائينس  باقي؟: ُھو   .نه: چيائينس            .אھا چمي نه ٿي وسري  .ــــ אھو ڏينھن نه ٿو وسري  .جنھن مون کي عورت ھجڻ جو אحساس ڏياريو  چمي ترياق ھئي ــــ  .אن چمي کان پوِء محسوس ٿيو ته مان ھاڻ وڏي ٿي وئي آھيان  ....ُھن ھك ڀيري مون کان چمي ورتي    ن کي پتو ئي نه ھو ــــــــ ڏאڍو وڻندو ھو ــــمو  :روئڻھاركي ٿيندي  .بس وڏي غلطي ٿي آھي  .وڏي ٿانو وאرو آھي  .ھن جا وڏא وڙ   .مون کان وڏي غلطي ٿي آھي  !نه چوאنس ھا  .مان ئي وڏي عذאب ۾ آھيان  .ڇا ٻڌאيان ــــــــــــ نه ٿو وسري  .ُھن جا مون تي אحسان آھن  ٻڌאئينس ڇو نٿي؟  .پنھنجو پاڻ سان ڳالھائي ٿي  .كيل گفتگو .... ُپوِء به ھن جي ياد   .ُھن جي ياد وאري كرسي کي ٻي پاسي אڇاليائين  .אكيلي گھر ۾ ـــــــــ روئي پئي ــــــــ ڳر وאري مائي  چمي ـــــــــ    .....پليز، אڄ کان : چيائينس  .تنھنجي مرضيسترھن سالن ۾ صرف چار ڀيرא مالقات ٿي آھي ۽ ھك ڀيرو فون كئي אٿم ـــــــ وڌيك : ُھو  !....مان ته ما آھيان ـــــ پليز ....  چوي .... ُٻار وڏא ٿي ويا آھن ــــــــ ھنن کي كوئي : چيائينس  .مون ته توکي به محسوس كرڻ نه ڏنو آھي: ُھو   ....!ته ھاڻ نه ملندو كر ۽ فون به  .... تنھن كري مان אڄ אھا ڳالھه توسان پڌري كرڻ ٿي چاھيان 
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  ادل ـــــــــــ مٹي جا گلאڇا ب    
  سائنس جي سيني تي بندوق جو فائر       .ته عينك אکين تان لهي ويس  ....هڻي پيو   .....هٿن ۾ مٹي جا گل   !سخت لفظن جي אلٹي پيو كري  .ڏאر ڏאر زبان  .ڦاכ ڦاכ چپ  אڇن بادلن جي ڏאڙهي،  .ننگي ڌرتي تي  .ڙא رڙهندو وڃي پيوپير אگها..... ڦاٹل كپڑא   ‘....!سڀاڻو نه هوندو ..... ۽ سڀاڻو   ڇا موت אنتقام آهي؟  !هاڻي مري ويندس’  .بچي ويو  ٿاٻڑيو؛  ‘!!אڄ به نه ’  .َپيٹ تنور وאنگر ڍو کان خالي  !!אکيون ڳولها ۾   .ٿكل پيرن سان هلي پيو.... بک ۾ ساڻو   ‘؟!كلهه به نه ’    

ِنون گرهن مان هك گرهه ڌرتي آهي، ٻي ڳالهه ته ڌرتي گول آهي ۽ مسلسل ڦري ٿي! پٹ’  ‘.ه پئي كئي ته ڌرتي ڦري ٿيאڄ سائين كالس ۾ ڳاله! نانا’  ‘جي’  ‘!نانا جاني’       ‘جي ڌرتي ڦري ٿي ته אسان جو گهر كرאچي كڎهن پهچندو؟! نانا’  ‘ها’  ‘سڄي ڌرتي ڦري ٿي؟! نانا جاني’  ‘.َ
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انو كو به جوאب نه ڏئي ڏهٹي ناني جي ڇاتي تي معصوميت وאري بندوق جو فائر كيو ۽ ن   مٹي جي جنڈ ۾ جوאني جون پگهارون                       .سگهيو
ُما وري ڏيندي جون سان  !ما کلندي چيس؛ هوم ورכ كيو نه אٿس  אنكل، آنٹي کي ڇو ٿو دڙكا ڏي؟! אمان: سويتا    .مٹي جو جنڈ  گڎيون،  .پيش جي ٹٻڻي  !پسند  .ُنيرن אکين وאري سويتا  .ٻالكي     ٻڌو אٿم مس فهميده جي :  گڎ گهر جي ڳالهه کي ماريندي پڇيس ٿيِ   .جي آهي  سويتا آهي؟  .رسيور جي چپن تي چپ  فون جي بيل     .آپا  باقي ڇا آهي؟  .شادي جو كئي אٿس  ڇو؟  !فهميده مس ناهي! َאمي  بدلي ٿي آهي؟
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ض کڻي به ٻار پالياسون پر جڎهن خوشبوِء ڏيڻ جوאني אٻهرو ڳيرو دאڻو دאڻو كري چڳي ويو، قر  )پنهنجو پاڻ (     .پليز هاڻ ڏيندي مانِء  .جوאني جي پگهارن مان ته نه ڏنئه  .ٻڌ، هن پگهار تي ڏيندي مانِء  ؟!אڙي پيسا نه موكليا ٿئي: طاهره مركندي چيس  .جي  سويتا؟  .سويتا جي منهن مان مرכ אٿلي پئي  .خوش آهيان  אڙي كين آن؟  .طاهره  هلو كير؟: سويتا  .تنهنجي فون آهي: مڑس رسيور مٿان هٿ رکي چيس  .ِڏسيوس   ُفيئر بك            .ڀاكرن ۾ ڀرجي ويا...... لڳا ته 
       .                                       الڙكاڻو                           جيون پالزه ــــــ         محلو خودكشي،:               אيڈريس  پريم:                  אسكول  ڍאرو وجهڻ:          سبجيكٹ  ڀاڳ:                    كالس  باشو:                          نالو       
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  پٹ کي مون چاٻي وאپس كري ڇڎي     
ِهن منهنجي بيعزتي كئي ٿي’         سڑندڙ گوشت جي بوِء      ‘.چاٻي صبح سان وٺي ڏجو ، نه ته منهنجي دوستن ۾ بيعزتي ٿيندي.... نه بابا ’  ‘.و ڏجانسپٹ مون کي ته خبر كو نه هئي، ٻيو دكان خالي ٿيندو אه’  ‘.بابا مون ٻه هفتا ٿيندא، هك دوست سان وאعدو كيو هو دكان جو’  ‘.ُپٹ אن جي پارت هجئي. ڏאڍو غريب دوست آهي  .....سڀاڻي تائين سامان شفٹ كري وٺندو .... ُهو منهنجو دوست آهي نه، عامر אن کي ’  ‘َچاٻي كنهن کي ڏني אٿو؟بابا دكان جي ’  .رאت وאري ماني تي  .هك ڀيري ٻڌאيو هئائين      ]4                                                 [      .وري نه ملندو     ]3                                                 [       .وري אڄ مليا آهيون  .ٻه سال אڳ مليا هاسي     ]2                 [                                       .جوאب ڏيندي به نه ڏئي سگهيو  .אکيون ڀرجي آيس  ‘كنهن؟’: پڇيو مانس  ‘.ُ

  . ٻاهرين پاسي کان  كميشن الِء كرאچي پنڌ ــــ  .אلمدينه كوچ 
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كٿي كرڙن ۽ كنڈين جي سنهن ٹارين تي ڳيرא، چيها، كٻريون، ... ڊگها بيد مشكن جا ڳاٹا   !ڏسين ٿو نه، كيڎא نه سهڻا ڳوٺ آهن: چيومانس   ؟:رهيو نه ٿيس وري پڇي ٿو  .چپ رهيس  !ڳوٺن جي پيٹ جون ڳالهيون ڄاڻندي به   .ڳوٺ ڇڎي هاڻ شهر ۾ رهان ٿو  كيڎو نه سا ٿو אچي، كيڎא نه ڀال آهن وאهڻي؟: پڇيائين  .پاڻ کان پري هليو ويو غفار  .سيوهڻ کان پريان  .ُرکي رکي منهنجي אک به جهوپڑين کي چمي ڏئي وٺي ٿي  .ن کان بي نيازڀرسان وאر  .ٻه چار كتاب منهنجي جهولڑي ۾  سنڌڙي جي شهرن ۽ ڳوٺڑن جي منظرن جي ڀاكرن ۾ غفار ــــ ُ، ٹك جون رليون، چادرون، ٻه ماڙ تي אجرכ، نيرو رئو، وאڱڻائي جوڙو..... جهوپيون، ڇنيون   ُٻوئن جي لڱ مان وهاڻا ڀربا آهن ــــــ  .....ُאڏن ٿا .... هيڑها ويهن ٿا    مان وقت آهيان              ....!!ُ۽ אنهن جي سڑندڙ گوشت جي بونِء ٿي אچي   .אنهن حسين جهوپڑن ۾ رهندڙ ماڻهو سڑي رهيا آهن  .سڑن ٿا  .جلن ٿا  نغارن ۾ .ئيپنهنجن   .אونهارن ۾.ُאهي سيارن ۾  ....توکي كهڑي خبر   .ُאتي رهندي به هو جلن ٿا هك ٻي تي....پر אنهن ماڻهن  جو ساهه ٻوساٹجي ٿو   .אنهن گهرن ۾ ماڻهو رهن ٿا، تون ڏسي خوش ٿو ٿين  ....سڀ كجهه هوندي به   .جوאنڑين جا ٿڌא ساهه  .ُرلكا سكڻي وڌل آهن
ُאها هو پنهنجي ڳالهه نه ٿو كري ــــ  .مان سڃاڻانس ٿو..... منهنجو ڀا آ      ِ  
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  .جنهن عورت کي نه پڑهيو آهي، ڄڻ אن كجهه به نه پڑهيو آهي  .۽ عورت به אسكول آف ٿاٽ آهي  .سماج אسكول آف ٿاٽ آهي  !آهي؟  ي جو سماجي كارج؟بدאخالق  .سڀ كجهه ٿو هلي  .هن معاشري ۾ ڇا نٿو هلي    .ُ۽ هن هك ڀيرو زאل کي گالس هنيو ۽ هو אسپتال وڃي پهتي  . مان گالس ۾ بهشتي جام پيئندو آهيان  .ُ ۽ هو چپ آهي  .مان وقت آهيان    .وقت وقت جي ڳالهه آهي  :אهو ئي فرق آهي  .۽ مان אکين کي هٿيار طور كتب آڻيندو آهيان  . آهيُ  هو رڳو אکين کان ڏسڻ جو كم وٺندو  .هتان جو سياستدאن ته אڳٺ ــ وجهڻي طور אستعمال كري ٿو  .אهو كوڙ آهي  .قلم وڏو هٿيار آهي    .هيٺ رکي ڇڎيمان ته چوאن ٿو ــــ אهو پنهنجي گهر کي دروאزو ئي نه وجهي، ڏאكڻ رکي ڀت ٹپي ۽ ڏאكڻ کي   ته אهو پنهنجي گهر کي ڀلي تالو هڻي ـــڦرجڻ جي تجربي کان پوِء به ماڻهو ۾ تبديلي نه אچي   .گهٹ عقل وאرא ئي ڦريا ويا آهن  پر عاقل کي هن وقت تائين كو به ڦري نه سگهيو آهي؟  .ر ۾ ڦريو آهيؤماڻهو ته هر د  .ماڻهو هك ٻئي کي ڦرڻ ٿا گهرن  ٰتالو هڻڻ معني ـــــ  تالو هڻجي به ڇو؟  .كڎهن دروאزي کي تالو نه هنيو آهيمون ته   .در אن الِء آهي ته ماڻهو فضليت سان אندر وڃي  .توهان ڇا ٿا سمجهو ته ماڻهو آخركار گهرن کي دروאزو ڇو ٿا لڳائن    .زאل ئي چيو אٿس ته ڀا کي چئه ته ڌالئي جي مشين وٺي ڏي  ِאها ڳالهه هي گهڻو אڳ كري ها ته مڃان هان ـــ  .شادي کي ٹي چار سال ٿيا אٿس  .قل كونهيُهن کي אيترو ع  .ُאهو هن کي ڀاڄائي چيو آهي
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ُمنهنجي طبيعت جي خالف ڳالهه كندو آهي ته سڄي بدن تي كوليون چرندي محسوس كندو   جيكڎهن كوئي ـــ  .کي אكيالئي جو אحساس ٿو ماري‘ ڏک’پاڻ جي خوش آهيون ته   .وڏي ويڌن آهي ـــ مون سان  .مون کي خوف ٿيندو آهي    عورت کان پوِء كنهن کي پڑهيو ويندو؟  !خبر ناهي  جي كري آهي؟دوزخ جو وجود ئي عورت   دوزخ ۾ عورت کي پڑهيو ويندو؟  .אڻ پڑهيا ته کيس گهڻو ٿا پڑهن  .هن وقت گهڻي کان گهڻو عورت کي ئي پڑهيو ٿو وڃي ِ   !ُپٹ ڄمندي پي مري ٿو وڃي                                        .ِيان ـــ كوليون ڇا ڄڻ مارشل ال لڳي ويندو آهيآه
  ‘.هاڻي خوאهشون رهيون ئي ناهن’  ‘تو پنهنجي الِء كپڑא ناهن ورتا ڇا؟’: زאل پڇيس ٿي  عيد جي صبح تي،      
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  كالئيميكس                            . مان ته مري ويو آهيانپٹ جي خوشي پنهنجي جاِء تي پر : ۽ مون دل ۾ چيو   .هو كجهه به نه كڇي
         ‘!تو جهڑو غيرتي ماڻهو به شهر لڎي ويو آهي’: بيزאري مان  ‘ڇو؟’  ‘.אفسوس آ’  ‘. كڑمت ۾ سڀئي لوڙيندא هاسي، هاڻي مان هكڑو ئي دكان ٿو هاليانبس يار’  ‘אڳي کان سکيو آهين؟’: خوش ڀڑאئي کان پوِء  .دوست مليس ٿو ڳوٺ وאري سڑכ تي  .هك ڏينهن ڳوٺ وڃي ٿو    .َٻيا گهر ڀاتي ٿڌي ڇانو ۾  .ِپٹ אسكول ۾ پڑهيس ٿو  .سپنا ساڀيا ٿيندي نظر אچنس ٿا  .پاڙي جو ننڍڙو دكاندאر      
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  ُتنهنجي پياس نه ٻجهڻي آ                          
 محبوب جو بنگلو             .۽ هك ڏينهن هن ٻي ماڻهو سان كورٽ مئريج كري ڇڎي  .هو ذهين ماڻهن کي پسند رکندي آهي  .ته شادي كيائين  جڎهن منهنجا ليكچر ٻڌאئين،  .هزאرين شوق پر אوليت تعليم کي  .عمر אرڙهن سال.... خوش گهرאڻي جي ڇوكري   .مون سمجهيو ته عمر ڀر مون سان گڎ رهندي       

  .رکيل رجسٹر ڏٺم אدبي كانفرنس ۾ شركت كندڙن جي صحي الِء        
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 אلرجك                                         الڙكاڻو     محبوب جو بنگلو                             ڳلي نمبر پنج  אيڈريس ــــ       אيشور صحي ـــــ         سڃاڻپ ــــــ     ماڻهو  نالو ـــــــ             אيشور     پهريون ڳاڻيٹو ـــــ     
مون کان ڊڄندو به آهي، جو مار ڏني هئي مانس ته جين مٹي نه . ُڇو ته هو مٹي کائيندو آهي  . ــ ڀاتين جي نظر هوندي آهيمنهنجو پٹ، جنهن تي مون سميت سڀئي گهر                        .پر مون کي ٻنهي سان ناهي  ي ـــ ما سان محبت אٿس ۽ مٹي سان به ــــهن کي ما ڏאڍو پيار كندي آه  ها: چيائين   .ڍكرجي ويو  توکي ما آهي؟  نه : چيائين  توکي پي آهي؟  نه: چيائين  مٹي کائين ٿو؟: هك ڏينهن پڇيومانس  .کائي
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  אوهان الِء ڳاڙهي ڳٹول ڇوكري
هو هك لمحي جوאن آهي ته ٻي لمحي ..... אها ته منهنجي روشن خيالي تي عاشق آهي، مون نه ’  ‘!جهي ته ويو هوندينسم  .....كنوאري ڇوكري   ....ُهن ’  ‘كنهن؟’  .ساهي کان پوِء  ‘!ُهن’  ‘توکي كنهن ٻڌאيو؟’  چونڈ جي معاملي ۾ אوهان جي ڏאڍي ڳالهه ٻڌي آهي؟: مون کان پڇي ٿي       אوهان کي אکيون كونهن ـــــ .... ُهو جڎهن ڳالهائيندي آهي ته وقت جا كانٹا منڈجي ويندא آهن ’  ِאکين ۾ شام ــــ אشك لهي ٿا אچنس ــــ  ‘....ج جا فيصال مڑهجي نه وڃن مون کي ٿي پيو آهي ڊپ ته كٿي هن تي سما’  ‘؟!توهان کي جوאني جي كري وڻي ٿي يا پوڙهپ جي كري: ساهه ڳنڍ ٻڌي پڇي ٿي  ‘.ذهين... وאهه جي ڇوكري آهي .... پوڙهي    خوאب پالي نه ٿي سگهان                 ‘.هو مون الِء مريم آهي  ؟....توهان אالئي نه ٿا ڏسو 

  پاڻ کي ڏٺو ٿي ـــــ’  ‘مونکي نه چئه؟’  ‘!ُكيترو؟ جو جنهن پاسي کان ڏسجي ٿو ته کٹل ٿو ڀاسجين’  ‘.مان ٺيك آهيان’  ‘.توهان پاڻ کي ڏيکاريو.... ٿي ويندي ’  ‘. آهيون، رڳو هو پنهنجي نه ٿي سگهي آهيپاڻ ۾ ويٺا’      
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ُليق جي سفر تي אسهي ٿو ــــ جتان خالق جي تخليق بلندين تائين پهچي ٿي ته אتان ئي אنسان تخ’  .ُهو چپ ‘.آهين ۽ پاڻ کي لكائين ٿو ــــ ٻين کان ــــ پر سيكس אنسان کي مهذب بنائي ٿيאين ٿو سمجهين ته رڳو مان ٿو ڄاڻان ــــــــ نه ڄاڻ سڀ אن تائين پهتل آهن ۽ تون ته هاڻ ئي جوאن ٿيو تون ..... ٿيئي مون وאري ڳالهه تي نارאضگي ٿي .... تنهنجي אندر ۾ אيتري سيكس آهي جو هاڻ 
  مون دري بند كري ڇڎي            ‘.پاڻ سنڀالي نه ٿي سگهان  خوאب پالي نه ٿي سگهان’  :چڱو ٻڌ  ‘ٻيو كجهه كونهي ڇا ٻڌאئڻ الِء؟.... ’  ‘.هر بي ترتيب شيِء کي وس آهر سهيڑي سگهيو آهي ـــ אنسان

             !!ه من ماڻهو ٿي پويِאن كري ٿو وڙهانس ت: كاوڙ مان  ِچاچا אيترو ڇو ٿو مارينس؟: چيومانس  هك ڏينهن پريل گڎهه کي بي دردي سان ماري پيو ــــ  .جو گڎهه ئي ڏسڻ الِء مليو’ پريل’ ٻاهر جڎهن به ڏٺو אٿم ته پاڙي وאري   .هوא به تازي ملي  .۽ كڎهن كڎهن ٻاهرين جهان کي ڏسان  ٻيو گهرو كم،  ڑא سكائڻ، مٿي كپ  אيندي ويندي  دري אنهي كري کوليندي آهيان ته      
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  وهاڻو        
ُپليز منهنجي كري پريشان نه ٿجانِء ـــــ سمورو وقت نقاش کي ڏجانِء ته جين هو تعليم حاصل   .....توکان ۽ نقاش کان سوאِء    .....كنهن کي به نه ڏجانِء.... كتاب ۽ پينٹنگس سنڀالي رکجانِء   )ُپٹ(نقاش   پينٹنگس ــــ  كتاب ــــ  .منهنجي ملكيت ٻيو كجهه به نه ٿي  .تنهنجا ميسيج ملندא رهن ٿا ـــــ ڏאڍو مصروف آهيان، وאندكائي ۾ جوאب ڏيندو رهندس  !پياري حسينا    

 Delivered to  Hassina + 0092 3337568515  Date and time 05-11-2006 20:15:39  ُنقاش الِء چمي ــــ  אالئي جي ڇو پينڈنگ ۾ پيا آهن؟  هن هفتي پنج ميسيج موكليا ـــ  .ِآهيانس ته جين ميسيج موكلي سگهانين ــ يارهين وڳي وאندكائي ڀاكر پائيندي آهي ۽ مان سندس هٿ چمندو مونکي هميشه رאت جو ڏه  !حسينا   Delivered to  Hassina + 0092 3337568515 Date and time 25-10-2006 23:50:30  !ٻنهي جو אثاثو آهي  .كري سگهي
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تون هتي ڀلي ننڈ كر مان موٹي ٿي אچان ــــ אي : ئي چوڻ لڳيهك ڀيري پنهنجي كمري ۾ گهرא  مان پنهنجي مرضي سان بنگلي جي אندر به نه ٿو وڃي سگهان ـــ  تون يقين كر ــــ  .منهنجي صاحب جي ڌي ڏאڍي کيچلي آهي  .ُאپسرאئن جي كمي אيڎنهن به كونه هئي ۽ هتي به كونهي  !مٺي  تو كنهن کي چاهڻ جو پڇيو آهي؟  .ڏאڍي خوشي ٿي  نجو ميسيج مليو ـــتنه ُمون سمجهيو هي אڊيهڑ ٿي چاهي  .سي هالئي ڇڎي אٿم   !ُאظهار جي سركڻ ڦاهي                 Delivered to  Hassina  + 0092 3337568515    Date and time 12-11-2006 23:43:09    مان جڎهن به ستو آهيان ته پنهنجي وهاڻي تي ستو آهيان ــ: ِچيومانس  !ِ
  گهڻا؟  .ُهن پاكيٹ ڏنس  .گولڈ فليك جو پاكيٹ ڏي  .کيسي ڏאنهن هٿ نيندي  .مانڈ ڏאنهن وڌي ٿو وڃي  .شهر جي سوناركي بازر جي אوڀرين ڇيڑي تي پهچندي ئي مانڈ تي نظر كريس ٿي    
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ذهن ۽ زبان . ڀال موهن جي دڙي ۽ مكلي جي وאرث کي ماني كين وڻندي. كوس        ننڍي سفر جي آخري منزل        !شوقين آهي  :مانڈ وאرو کٺمٹڑא ڏيندي ڀڻكي ٿو  .نه  .َ ڏيانوKhopra  .جا کٹمٺڑאFanta   َروپئي جو ڇا ڏيانو؟: مانڈ وאري چيس  .هي وٺو  .يارنهن رپيا هي . هن ماڻهن مان ڇو رت جي بونِء ٿي אچي ۽ هن دنيا جا ماڻهو אكيلو كرڻ گهرن ٿا  .موت ڇا؟ مكلي جو قبرستان  .زندگي אين، جين موهن جو دڙو  !!مان ۽ منهنجي هٿن ۾ گهوڙيون  .ڊپ/ مايوسي/ אنتقام/ هٹيل مسئالگ: مكلي ۽ موهن ـــــ چيڀاٹيل جذبا  .אڄ چانڈوكي هيٺان رت سندي ماني!! ُ۾ رت، ساوڻيون رت سان ڀريل هي وحشي کائڻ ٿا گهرن، دنيا کي، ! هي אنسان ته پيدאئش کان وٺي وحشي آهن  ؟!ماڻهو وحشي ته ناهن  ! کي ڇو ٿو ڊپ ٿئيمون  .ماڻهو مون کان אڳتي وڃي وري وאپس ٿيا آهن، شايد كجهه كندא ُهو تيز ڊوڙندא ٿا وڃن ۽ مان ڌرتي ! پر مون ۾ آهي ڇا؟ مان ته ڀڄي به نه ٿو سگهان  .محسوس אين ٿو ٿئي رتي کي پار كرڻ الِء نكتو אميدن ۾ ته ڌ. جي ننڍڙي منزل پار كري نه سگهيو آهيان ُאئين ڏسان ٿو ته سنڌو هاڻ ڦوهه وهي ۾ آهي ۽ هو منهنجي نالي سان قبرستان ٺهرאئڻ   ‘!ڊپ’  :אن جي هيٺان مون لکي ڇڎيو هو  ‘...ُچمي ’  :هن آٹوگرאف ڏيندي ڊאئري تي لکي ڏنو هو  .ٿيلهو ۽ ڊאئري: ساڻ  .هوس
  !!אين ٻڌو هو. گهرن ٿا
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ِسوٽ، ماسات، پڦاٽ سان پيار. پي ما سان نه كري سگهووڃي ـــ گهر ۾ بيعزتي ٿي هجي، سماج ۾ ذليل پڻو، אها ڳالهه جيكا .... يا كو زאل ڀ   !!نه كرڻ کپي! فضول سبب آهن) گهمڻ(، آزאدي ‘گهر’عورت، پيسو،   .توهان سنڌي אن پاسي ڇو ٿا سوچيو ۽ پوِء سبب  .خوبصورتي ذلت ۽ خودكشي  .ضمير وكامجي ويو  .تحفي ۾ مليا هئا.... وڃائجي ويا، جيكي پيار، هي سوچ جو وهكرو نظر کان تکو آ، نظر تلوאر کان ۽ رאت مون کان ٻه لڌل گل   ‘.عالمه وאري پيار جي ٻولي’  ‘אلفابيٹ ته ٻولي جي ٿيندي آهي؟’  ‘.אهو كجهه ياد ٿو אچي جنهن جي אڃان تائين אلفابيٹ پوري نه ٿي سگهي آهي! ها؟  .)خيالن ۾ گم ٿي وڃي ٿو(مون کي אهو كجهه ياد ٿو אچي جيكو، ڇا؟ ’  ‘.لکي ڇڎ؛ صبح جو ٻڌאئجانِء’  ‘.مون کي عالمه قاضي ياد ٿو אچي  ‘ڇو؟’  .يون ڄميل، چپن تي زبانخاموشي، אک  ‘.نه، هيڎي אچ’  ‘ڀال پيتو אٿئي ڇا؟’  ‘.نه ٿي אچي’  ‘.پوِء ننڈ كر’  ‘.ويندس’  ‘سڀاڻي آفيس نه ويندين ڇا؟’  ‘ڇو؟’  ‘.رאت گهڻي ٿي وئي آهي سمهي پو’    !پير كم گهٹ كندא آهن، ڀڄي به نه ٿو سگهان אكيلو ناهيان ڇو ته پاڇوال منهنجي كڍ آهن، ڀڄڻ چاهيان ٿو پر منهنجا تنها هوندي به ِ مذאق مذאق ۾ . אها به ناאنصافي آهي، پاڻ سان، پوِء به نه كرڻ کپي. هجن به مڱليون  !ِ نفرت جي نان کان هكڑو ٿوهر جو وڻ ڏئي ڇڎجانِء، مون کي ’: مون کي چيو هيائين  .َياد كيو، אيندڙ موسم ۾ ٿيندڙ گل  .وساري ڇڎيو  !!ڇڎيونشي جي ٹكي وٺي  شايد سقرאط پهريون ڀيرو پيتو هو پر مان . پنهنجي ڳل جا موهيڑא. هك ئي سوکڑي ڏجانِء   .كار تي فائر ٿيو هو! אڄ به ياد آهي  ‘....نه رک جاهل تلوאر ۽ ستارو گڎאئي : אي  .ته عادي ٿي وئي آهيان
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אميدون ناگاساكي جين رک ٿي ويون، אکيون ناچ پيون كن، كار ! خوشيون، پيار  !جذبا چيڀاٹجي ويا  .زبان وאت کان ٻاهر، كير به لهي نه سگهيو  پويان گوليون،  .گالب جي خوشبوِء  .گاڏي كلٹي، روڊ تي رت ي ويو آهين ۽ جڎهن تون خوش ٿئين ـــ ته پوِء تون بچ’: پر هك ڏينهن نرس چوي پئي  هاڻ אكيلو آهيان،  .هاڻي אکين کان ڊپ ٿيندو אٿم  مان بچي ويس، گولي جي אک کان؛! ُهو شايد مون کي مارڻ گهرن پيا  .אيكسيڈنٹ ٿيا هئاسينتڎهن کان ماڻهن تي ويساهه نه ٿيندو آهي ـــ جڎهن کان مان ۽ كار گولي سان   !ــ هاڻ ته پاڻ ۽ אسپتالهوئين אسپتال ۾ ويندي سٺو نه لڳندو هو ــ  !هاڻي ڇا ٿيندو؟ خبر ناهي  !אهي كير هئا؟ خبر ناهي  !پوِء خبر پئي آيا هئا صحافي! بيهوش ٿي وياسين  .ڊאكٹر   .هاسپيٹل  .پوليس  .אيمبولنس  !رڙيون ۽ سڎ  .ماڻهو  .گاڏيون  .چهرو هيڈو هيڈو  .هٿ ۾، چپن تي مرכ، کلندא کلندא روڊ تان لهي وياُهن کي پسٹل   .جي شيشي مان َزندگي ڳٹا ڳٹا        ‘.سٺي پامسٹ کي هٿ ڏيکارجانِء   .ڏٺم.... ُذهن كرڙي جيئان ڦٿكي ٿو، אوچتو دאنهن       !َ
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ُאبهم ٻار ته אڳ ئي پيار کان پري هو ڇو ته هن جي ما هلي وئي هئي، زندگي جي هن   !ُهكڑو پٹ  ؟!ڇڎي ويو؟ .....   !زندگي  ....ڦرجي ويس   ! ڏسن پياسڀ  ‘.ِאسپتال کڻي هلوس’: ُآوאز אٿي بيٺو  .كو ماڻهو كنهن جي جهولي ۾ אوٻاسيون پيو ڏي.... چوڌאري ماڻهن جي ڀت ڦريل  ِكڍ پين  .گهر مالكن کي خبر پئي  .نكتا چوري كري  . كرڻٻئي هليا هئا چوري  .ٻيو كاڻو  .هكڑو אنڌو  ....۽ هي پٹ کي هميشه خوش رکڻ ۾ هوندو هو، هك ڀيري پٹ کي ٻڌאيو هيائين   ....!پار  َ   ُمنهن             !!۽ אنڌو ڀڄي ويو  كاڻو پكڑي وڌאئون،  ....ُپٹ : موٽ  بابا پوِء ڇا ٿيو؟: ُپٹ پڇيس  !چپ ٿي ويو  !تيز ڊوڙندא پئي ويا  .ڊوڙندא پئي ويا  .چور ڊوڙڻ لڳا  !َ
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) ؟!ككي/ ككو..... (وאڻ ڳڻئن ڏينهن کان پوِء نئين ڄاول ٻار جيئان پڌرو ٿي پي.....   .جيئن دوکو هار کائي وڃي  .شادي کان אڳ مرد ۽ عورتون سڀ ٹيسٹون كرאئن  مان چاهيان ٿي،  كوشش ۾ كامياب ــ  .مون سان شادي كرڻ الِء.... كوشش پيو كري   .ڊگهي قد وאرو، آزאد زندگي جو ڳڀرو  .چپ ڳاڙها  .ٺئين چپ تيشهپر هي  .سنهڑو نك  .جاڙא ڀرون، ڳاڙهيون אکيون       ُهو ته .... هاڻ كنهن کي به نه ٿي چئي سگهان، سڀ كجهه ڄاڻندي به طالق نه ٿي گهرאن ....  هن کي مارڻ مان ڇا ملندو، پاڻ ماري به نه .... אف .ُهو پنهنجي مائٹن ڏאنهن به نه ٿو ڇڎي  .دشمني ۾ كامياب ويو   .جيستائين پيٹ جو بلو نه كندين  ڇو نه ويهندين؟  .نه ويهندس  .ويهه    ُوئشيائن جا پٹ ڏهيسر       ‘؟!ُكهڑو منهن کڻي وڃان’  ....ڳوڙها אگهندي   ‘؟!ٻه ٹي ڀيرא فون كئي אٿس، وڃين ڇو نه ٿي’  ‘؟!چئي پئي ته كڎهن ٿا אچو’  ‘ڇا چيائين؟’  ‘.אمان جي’  ‘كنهن جي ٹيلفون هئي؟’  !ح چيو אٿسصحي  !تاريخ אنفرאديت کي هٹلر چيو آهي؟  !ٿي سگهان
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.....  جو ٿورو سفر هيو  ....جوאن ڳڀرو كنهن جي كاڻ نه كڍڻ وאرو، مڑس ماڻهو، طاقتور، پهلوאن   .א توهار  .وري ملبو  .نه نه پاڻ ته گهٹ ناهيون  אڙي پاڻ کي ڀاڙيو سمجهيو אٿئي ڇا؟  .نيون وڃُنه ٿو مڑين ته كهاڙي ک  .ضرور ويندس، كم آ  .وאهه ڙي وאهه، گهگهه رאت آهي، زمانو کائڻ ٿو گهري، نه وڃ ته بهتر آهي  .مان ويندس: ُچانهه به ٿي وئي ته همرאهه אڀ جي گهڑيال ۾ אک وجهندي چيو  .ٺيك  .אها به ٿئي پئي  .ڳڀي کان پوِء چانهه پيئبي  ڇو؟  .نه ڌوئندس  .چڱو هٿ ڌو محسوس ٿيڻ لڳو ڄڻ مريخ تان لٿو پيو אچي ! ڳڀرو ٿورڙي سفر ۾ אين هن پنهنجو بچا ڳولهيو، كنهن جهڳٹڑي جي . אوچتو، كنهن کي אيندي محسوس كيائين  !وڏא وڏא ٹهكאن سفر ۾ بغير كنهن ڳڻپ جي سونهن کي אالئي كيترא سجدא كندو رهيو ۽ خوشي مان   . هزאرين عبادت گاهون ٺهيون ۽ ڊهيون پئيسندس سوچ وهكري ۾....  ُپرهه م کڻين پاند      .گدڙ  هئا كير؟  !!ُאهڑي جٺ  .ٹنهي جي ڏندن ۾ گوشت جا ٹكرא ناچ كري رهيا هئا  .كيرאئي وڌאئونس..... ٻئي پهتا   ‘!אچو نه ٿا’  .ٻه بيهي رهيا، هكڑو ساڻس وچڑي پيو  .نه ويندين:  جوאب ۾  هيو؟؟كير آ  :ُنه سڃاڻپ جي كري هكل جو وאر كيائين.... سام ورتي  َ     
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ان، אوكارن ۾ ڏک ٻاهر ُچنڈ אلٹي پيو كري،  ڌرتي تي روشني جي אڻ پوري سگهه س   َتون ويو هئين نه، منهنجي سوٽ جي شادي تي، אها وڊيو كيسٹ مون ڏٺي، ڏאڍي ’: ٻڌ  ‘.دل كڍيو’  ‘ڇو؟’  ‘!مون توالِء هار پوئايو آهي، چنبيلي جي خوشبو جو’  .چپ ڦڑكڻ لڳا  !!متان سماج بردאشت نه كري سگهي ۽ سک אگهور ننڈ ۾ ستل.... نه پيو كڍي 
مٺا تون ويو هئين نه مشاعري ۾ ؟؟ نالو .... مان ڇا كيان، سماج ڦوهه غيرت ۾ آهي ’  ‘.ٿورو مرכ ته.... مرכ ته ٿورو  .... ٻن سالن کان پوِء مليا هون .... بس يار ’  .ڊگهو شوكارو  ‘.ُمتان كو אٿي نه پوي’  ‘ڇو؟’  ‘.آهستي ڳالهاِء’  ‘ٹوכ آهي؟’  ‘!نجي كريوڻي، تنه هي پاڳل خانو نه كال كوٺڑي ! زندگي.... وقت .... بالول ’: سنتري وڏو ٹهك ڏئي چيو  ‘!زندگي جو بالول، وقت جي گهاڻي ۾’  ‘كيئن ٿي گذري؟’  ‘.گذري ٿي’  ‘خوش آهين؟’  .سنتري جي بوٹن جو آوאز ٻن هٿن جي وڇوٹي تي فرش ڳهي ويو        !سڀ زندهه آهن    ‘.گهمندא رهندאسينپرهه دعا كر ته پرهه ڄمڻ کان אڳ رک ٿي وڃي، تڎهن پاڻ ـــ رאت جي گهاٹن وאرن ۾ ’  ‘!نه نه ٻڌאِء’  ‘!؟!بس ’  ‘!كر ذليل، پيار ۽ پيار جي پانڌيئڑن کي  !يڇور’  ‘!آيو هو، ريڈيو تي   ‘!صفا كو چريو آهين’  ‘!وڏي کان وڏي كال كوٺڑي ڀوڳي آيو آهيان’  ‘!آهي
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گهر .... زאل جا سڀ ڳهه چوري .... مستقبل كاري ٿيل زאل .  ـــ يادونאكيلو+ محسوس   .تنها، يادن جي كٹهڑي ۾..... سنتري هليو ويو  جئاري جو ! ما مزور، پي هيروئني ۽ منهنجو مستقبل.... پئسا وياج جا .... قرض تي ورتل  متان قيدي ڀڄي وڃي، آن كين ڀڄندس، منهنجا ته هٿ ۽ .... سنتري چكر كاٹي موٹي آيو   !آخري ڇكو ٻارن جي ما به آهي، مون کي . مون کي ٻار به آهن.... خوאهش ٻڌڻ کان אڳ، هي به ٻڌي ڇڎ ’  ‘!مان خوאهش ٿو پڇان’  ‘.ُكائنات جا سڀ رאز אکيليندس’  ‘!ڇا كندين’  ‘.تيشي’  ‘ڇا ڏني وڃي؟’  ‘ڃي؟زبان ڏني و’  ‘.كجهه ته’  ‘!خوאهشون بچيون ئي ناهن’  ‘.وري به ’  ‘.ڇڎيو خوאهشن کي’  ‘؟!پر تنهنجي آخري خوאهش كهڑي هوندي ’  ‘.خبر آ’  ‘؟!توکي سڀاڻي ڦاسي אيندي’  ‘....هون ’  ‘ويٺو آهين نه؟! .... ها’  ‘.אچين ويو آن’  ....אکين تي پٹيون ٻڌل .... زبان بند كئي وئي آهي ... آهن پير كٹيا ويا  ُكٺس كويڄن         ‘.....ما به آهي ۽ سڀ زنده آهن . پي به آهي ..... كاربان لکيل كاغذ ڳالهايو منهنجي به ته كهاڻي ٻڌ، مورک مون تي لکي ويٺو   .....مان چوٿين رאت ڌرتي تي پيار ــــ رאند كيان پيو ته   :۽ الش ڳالهائي پيو.....  الش فرش تي پوسٹ مارٹم گهر ۾         ُ   !مرگهي وگهي مري ويو ۽ مون تي لکجي ويو
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ُنهنجو پيار ــــ ۽ مان ٺري ويل كاربان كهاڻي منهنجي ذهن تي كاپاري وאر كيو ۽ م ُڊאكٹر کي ٹيسٹون ڏيکاري، אلماس ميڈيكل سينٹر کان لهندي، چمي אڌ ۾ ڇڎي، مون        ماچيس جي تيلي                    .كائنات جي אوندאهي وאري ڇيڑي تي! جسم
  ‘!سهڻا ڇا ٿيو ٿئي’  ‘.אئيلي’  .هلكي دאنهن كيائين  .منهن تي گهنج  .مايوسي  ‘.هاڻي کان سائنسي عبادت نه كبي’  ‘.هر نظريي جي عبادت مختلف ٿيندي آهي! سهڻا’  ‘!سائنس ته אيمان وאرא هٿ ڌورאئي ڇڎيا آهن’  ‘جي’  ‘مهجيبن’    .אلماس کان ڊرאئينگ روم تائين  .رڃ ئي رڃ  .چاهيونه مون كجهه ٻڌאئڻ ٿي   .نه هن كجهه پڇيو  .نه مون ڳالهايو  .نه هن ڳالهايو    .نوڙي كتاب کنيا
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ڏينهن ته گذري ٿو وڃي .    چري אوندهه ۾ مزو آ، شادي ئي رאت الِء كبي آهي-  .   مون کي אوندهه نه ٿي وڻي-  .نه ٿو وڻي+     .   زيرو جو ته آهي-  .بلب ته بند كر+                                            ــــــــــــــــ  .جوאب ۾ ٹين جنگ عظيم جي بارود جيتريون گاريون ٹي سي אيس كري ڇڎيائين  ‘ڇا ٿا كريو؟’  .ڊور كام تان آوאز آيو  .وري چپن جا ٻک  .هن ٹافين جيئان چٻاڙبا ناهنچمڻ الِء ضرور هوندא آ+        .             ـــ      ڳل چمڻ الِء ته هوندא آهن  .אڳتي منهنجا ڳل نه چمندو كر            +             ڳل ٹافين جئان چٻاڙبا ناهن              ‘.ٻڌאِء אوالد کان سوאِء كيترو جيئندم’  ‘.ٹيبلٹ وٺي ڇڎ’    ‘.אالئي كير آكسيجن جا خسيئا مروٹي رهيو آهي! مهجبين’   .ڇڎ ڇڎ؛ هكڑو منٹ+      .ي          پاڻ ڇڎאئيند .در ته ٻيكڑ!              ــــ    هيڎي ته אچ                                       ــــــــــــــــــ    .رאت وڏو سک آ..... ُאوهه . منظرن ۾



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

43          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

ر چٹيل پني تي منهنجي كهاڻي جا ڊאئالگ ڊאهي سگهين ٿي، باقي ماڻهن جي تقدي  :אي سنڌو    .אهو אنسانن جو پنهنجو معاملو آهي  ڇا אن אنسانن ۾، تبديلي آڻي سگهندين؟  .אن جي كري ته אنسان، אنسان کي אڳتي وڌڻ نه ڏيندو آهي  الٽ آهين ته تنهنجي الٽ ۾ غريبن جون چوريون ڇو ٿين ٿيون؟جي تون   .سماج کي אنسان ئي بدالئي سگهي ٿو  ڀال سماج کي كير بدالئي سگهي ٿو؟  نه، مان אوندאهي ٻاٽ ۾ الٽ ـــ  تون سماج کي بدالئي سگهين ٿو؟ :אي چنڈ      אمرتا        .  ـــ      متان چپ وساري אچين  .لپ אسٹك الهي אچان+                   ـــ     ڇو؟ و ۽ پاڻ ٺاهي، مان אنسانن کي گهمڻ الِء ورثي ۾ ملي سماج אنسان پاڻ بدالئي ٿ  تون سماج کي بدالئي سگهين ٿي؟  :אي ڌرتي    .ناممكن آهي، سماج אنسان ئي بدالئي سگهن ٿا  تون אهڑي ٿي جو تنهنجي پاڻي سان سماج بدلجي وڃي؟! אي سنڌو  .مان ماڻهن کي سكون ڏئي سگهان ٿي، مان ماڻهن جي تاس אجهائي سگهان ٿي  بدالئي نه ٿي سگهين، ڇو؟ َمنهنجي سيني کان سوאِء زندگي كنهن به سياري ۾ كونه ٿي ملي، مون کي אها . آهيان
    .تون אمر آهين ۽ אنسان به אمر آهي، جنهن توکي אمرتا بخشي آهي  . آهيآهن، جن אنسانن کي زنده رکڻ الِء ماحول سازگار كيوبلكل تنهنجي سيني تي سنڌو، نيل، گنگا، فرאت ۽ ٻيون אهڑيون كيئي نديون ! ها  .ئي خبر آهي
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مون کي .... ڇاالِء؟؟ ... منهنجي چچريل جسم کي نه ڏٺو אٿئي، دل آهون ٿي ڀري   ....نه آئين ڇو؟ ۽ پوِء ملي هئين، چئي نه سگهيس .... توکي سڎאيو هيم       !شادي نه كجانِء   تو وٽ ڏسڻ ..... وאر وאر زخم سان ڀريل منهنجو جسم نه ڏسي سگهندين، ڇو ته   .ڳترא ڳترא  !جسم ڳڀا ڳڀا  ! سگهندو هان توکيسچ نه چئي  !كو به ڏک نه آ ميد ليكچرאر א. منهنجا سپنا موتي هئا. ڏک كو نه هو..... אن وقت خوش هئاسين   ‘.كندس’: تو چيو هو  ‘.مون سان شادي نه كجانِء’: توکي چيو هوم  وאري אک آهي אالئي نه ؟ کڻندي وڃين ... كئنٹين تي ويٺا هئاسين، אن وقت پيار ماکي جئيان هارجي پيو   .ياد אٿئي  .אڇا كپڑא، هزאر نوٽ  .هئي ۽ تنهنجي .... مان אميدون ۽ سپنا گهرאن نكرڻ مهل پاكيٹ ۾ رکي، بٹڻ بند كيم     .אين ڇو كيو؟ تو منهنجي مستقبل کي ماري ڇڎيو آهيمنهنجي ذهن جي مصور کي ماري ڇڎيو ٿي ۽ هاڻ مان لکي به نه ٿو سگهان، آخر تو   .تون کڻين پئي  ‘.نه کڻ متان ماکي ۾ كجهه هجي’: توکي چيو هوم  .پئي אندر ۾ אوتيندي ن تيزي سان شيِء جو آوאز كنن سان ٹكريو، אکيو. אڏندڙ.... شهر وچان אچان پيو  אوچتو ڇرכ ڀري ننڈ .... אميدون ۽ سپنا هوא ۾  אڏאمي ويون ! بٹڻ کليل آهي. ڏٺم  .پاكيٹ ڏאنهن ڊوڙڻ لڳيون   .ڦٿكندو رهان ٿو  .مان هارאيل جوئاري جئان  جي آهي ته ڇا؟  !ٻئي پير كونهن ۽ هينئر گهوڙين تي هالن ٿو ۽ هاڻي منهنجي زندگي  .كونهن  .مان אٿيس ته حيرאني مون ڏאنهن گهوري ٿي
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پهريان ته אسٹال . جو كتاب گهريائينبك אسٹال وאري کان علي بابا جي كهاڻين . آيو  .گهڻو كجهه هٿن ۾ هئسدرزي جي אڇاليل كپڑن جي كاتر جا ٹكرא، سڑيل سگريٹن جا אڌڙ، אخباري پنا ۽ ٻيو   .پڇاڙي   אڃا تائين        .تڎهن نه אچي سگهندو آهيان توڏي  .ٻئي پير كونهن  !آس ۽ نرאس جي وچ تي ٹنگيل آهيان ه چرين وאري زندگي ر جو مهان كهاڻيكار رهيو، هاڻ تؤهي به رאئيٹر هيو ۽ پنهنجي د  جوאني  .سوڙهين گهٹين مان ميڑيندو پيو وڃي، كروڙ پتين جي گهرن جا ٻوهرهن ڀيري به كتاب خريد نه كري سگهيو ۽ فلٹر جهڑو منهن كري شهر جي ويكرن ۽   .رپيا آهي 150  سيكڑو رعايت كندس ۽ هن كتاب جي قيمت 20ان سان ٪אڳ جئان هاڻ به אوه  :אسٹال وאري چيس  !ته אسٹال تي بيٺل ماڻهو אچرج ۾هن هائوكار ۾ كنڌ ڌوڻيو، אسٹال وאري پنهنجي هٿ مان، هن جي هٿ تائين پهچايو   َسر معاف كجو، علي بابا جو كتاب آهي، ڏيانو؟  :گهوري ڏسڻ کان پوِء چيائنيس  وאري ڇڑٻ ڏنس، هن جي چريائپ مان به کوڙ אديب كهاڻين جا مفت ۾ پالٽ هٿ كري هليا ويندא . گذאري ٿو . ُمان אن كهاڻيكار جو نان نه کڻندس ڇو ته هو وڏي אديب سان گڎ وڏو ماڻهو به آهي  .آهن ُهو كنهن ٻي چريي کي كجهه ڏوكڑ ڏئي چوندو آهي ته هن چريي אديب کي وٺي אچ ۽ . ُ   مقالي پڑهندڙ کي  َچماٽ هئين،  هن يار  .چيوكنهن دوست پنهنجي مقالي ۾ كهاڻيكارن جي ڀيٹ كندي، علي بابا کي وאهيات رאئيٹر   .مقالن جي نشست ۾  .אدبي ميڑאكو متل  אڳياڙي  .كتاب ماركيٹ ۾ پڌرو كندو آهي ڇهن مهينن ۾ پنهنجي نالي سان نئون پوِء
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هجي ها ته شايد سڀني ماڻهن ۾ سيكس جي خوفناכ آپا، تون نه رو پليز، آپا موت نه   .پهرين سالگرهه تي’  .אشك بار      !هاِء جيك ٿيل ما           .گهوڙي تي אڃا تائين چڑهيل آهيعقيدت جي حد تائين كنهن کي پسند كرڻ وאهيات پڻو آهي ــــ هي چريو عقيدت جي   .ڇا بچيو אٿس هاڻ  .گهر هليو ويس  .تخليقي ذهن  .پنجويهه سالن جي دوستي  .) هي אديب، پهتو سول אسپتال(۽ موٽ ۾  ُها آپا مون شادي كئي پٹ ڄائو، אن کان جلدي ئي پوِء هن کي ماريو ويو’  ‘تون ڏאڍي ڏאهي ٿي وئي آهين אڳي کان؟’  ‘.ڌپ نه هجي ها ڏאڍو . ُ   .سامهين بورڊ جي عبارت         قبر الِء  پالٽ كٿي آهي؟منهنجي                ‘!آپا تو محسوس كيو آهي ته مان ۽ אمڑ سنڌو هاِء جيك ٿيون آهيون؟. ڀوڳيو אٿم
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علم جو ڄاڻو، جنهن . بمبي يونيورسٹي مان پوزيشن کنئي هئائين، وڏو هوشيار    .هتي گشتي الئبرري بيهندي آهي وڏو ذهين . س ته ٻولي مٺ ۾ ۽ سارو ڏينهن دليل نه کٹندسؤسبجيكٹ تي ڳالهائيند ُكي ٻار كتاب وאپس كن پيا ته كي بك كرאئن پيا  .ُتاכ کليا  .َالئبرري אسكول جي پارכ ۾ روڊ جي پرين ڀر  .الئبرري طرف ٻارن جي ڊوڙ  .بيل وڳو  .رسيس ۾ پنج منٹ  .الئبرري جي אچڻ كري  .هلچو    .ل جو هيڈ ماسٹر آهيذهانت جي אنتها، سائين אسكو.آهي   ....]الشعوري، الشعوري [                              .ماضي تو ۾ كيترא ڳڀيا ٻار دفن كيا آهن  .....آرسي ۾ ڏس : كائنات  .جي نفرت كا به אهميت نه رکنديپر مان ته تو ۾ دفن ٿيندس، پوِء منهن  !توکان پري، كائنات  .مان ڊوڙאن ٿو          موڙ     .אکين جا تاכ بند ٿي ويا  .ُالئبريري جا تاכ کليل رهيا  .سڀني ڏٺو پئي ته هيڈ ماستر جي حياتي کي موت جو وشال ڀاكر  ‘.... سائين ’  !אستادن ۽ شاگردن جي وאتان אڀ ڏאريندڙ رڙ  .ي تيز بريككار ج    !ٻارن جي خوشي جو كاٿو ئي نه   .پيهه وڌندي وڃي پئي. ُ
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ُتڎهن ته هن دنيا جا אنسان جهكي پوندא . ُهو كائنات جيتري عزت، ملهه ماڻي چكو هو  
ڌي کي پي ..... قانوندאن كاال باغ ۽ ويشيا گهرن مان جنم وٺندڙ ٻار وزير ۽ .... אيڈز   .مان نه ٿو چاهيان’  ‘چاهيو ڇا ٿا؟’  )پن ڇڻ! (ويساهه قافلن جي ڌوڙ ۾.... شك .... گمان   ‘!هكڑي غالم ڌرتي جا باڊر كرאس كري، ٻي غالم ڌرتي ڏאنهن  ڏينڀو كڍ، كيستائين ويندא؟....  كول جو الش کنيون ٿي وڃي  كول ٻي  هو ڏس،  !هو ٿي چوي، تاريخ’  ‘؟!حرאمي ، كين’  ‘؟!تون ۽ مان حرאمي آهيون..... پنهنجي تاريخ   !تون نه ٻڌي سگهندين’  ]ڀڻكو[                      .شعور جي لڎندڙ المن ۾ دنيا درس گاهه بنائي ڇڎيائين.... دنيا جي سونهن جهولي ۾   .אٹل، سنهڑو، سيپك.... אرڏو   .موسمن سان کيڎندڙ مصور  .אٿس، آڏو   .ڌ پيٹ تان لهي ويوچولي جو אڳيون א  .زبان هك وאت کان ٻي وאت ڏאنهن منتقل  .چپن جا چيكاٽ  .مٿان وאرو ٹوאل هيٺان  .وهاڻو فرش تي كريو  .کٹ جو باهڻ  .ٻانهن جي ٻيٹ ۾  .سنهي ڇوكري  .وڏو ڀاكر  .ٹهك گالبن جا غالم آهن! موسمن جا ٹهك  .آڱرين جي ورزش/ ُهن جي آڱرين مان ٺكا كڍڻ  .کين جو آكاس کي ڇهڻא  .ڀوڳ  ‘.جنهن کي آن مڃان ٿو אن ۾ ماڻهپو آهي..... ’   ‘!تو ۾ ماڻهپو كونهي’  ‘؟!ِجن توسان ۽ تنهنجي تاريخ سان ريپ كيو آهي، אنهن کي ڇا كيو ٿي’  ‘تون گاريون ڇو ٿو ڏين؟’  ‘.مان ٿيل پٹ نيشنل كارڊ تي، پي جي خاني ۾ كنهن جو نالو لکرאئيندو
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... ي אڃا ننڈ آهي، جاڳائڻ جي ٿو كريانس، نه ٿي جاڳ. هو نه ٿي אٿي: رڙيون كرڻ لڳو  ....אكيالئپ جي كري وشوאس ۾ شك   .ُصبح جو هو جاڳيو    !دאنهن אٿي بيٺي  .زبان وאت مان نكري وئي  چپن جي چيكاٹن جو ردم ٹٹي ويو،  .آڱرين کي زور آيو  .آڱريون منڈجي ويون  .אوچتو אحتجاج كيو، منهنجي ) شاگردن(ٻه ماڙ تي گوليون، مون کي ٿا هڻن، جيكڎهن אوهان   ٻڌو،...../ ُهو ڏسو   אڄ ويدنا بابت אوهان کي ٻڌאئيندس،  !ويهو’  :آجيان الِء بيٺل شاگردن کي چيائين    [.......]                                   !آكرتي کي نه دفنايو، دفنائيندوس ته سمپرכ ٹٹي ويندومنهنجا رאز كير سانڍيندو هاڻ، پليز منهنجي ) ڳوڙها אگهيائين(منهنجو ساهه ٿو گهٹجي  ڳوڙها تري . (ُخبر אٿو ڇا ٿيندو؟ هو אوهان جي كمرن وאري بلبن ۾ بم رکي ويندא. مرڻ تي و אٿو، אسان تي ويساهه رکندي به پيرن ۽ مرشدن جي پيروي به كندא سنڌي אٻاجها ماڻه  .....مان نه رهيو آهيان ..... پر مان   .مان אئين نه ٿو چاهيان) آيس خبر تڎهن . ُويچاري ڊرאئيور کي خبر ئي نه آهي ته پويان پيٹرول جي ٻجي کلي وئي آهيهي سنڌي چوندא ته .... تيل جون ٹركيون ڀري سنڌ ۾ چپي چپي تي هاري ويندא   ....אيجنسيون   !كو ڏينهن אهڑو אيندو ــــ   .آهن   !אي تاريخ  . کيَؤ ننڍڙي سنڌ   ــــ منهنجي زאل ته دفن كئي وئي پر مان پنهنجو پاڻ אرپيان ٿو،     ]ڇڎي ويو ڊאئري[                ‘!!پوِء سنڌ الِء ويدنا خبرن تائين بچندو.... ندي سنڌي سڑي خاכ ٿيندא پو
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وڙ هن دنيا جا ماڻهو مذهب، سماج، ماڻهپي ۽ توکان مايوس ٿي خودكشي ڏאنهن م אهو ٻڌندي جان مان . پاڻي پيئندي ڀك هيٺان אچي ويو. مون کي ياد آهي، تاس  !پوِء به ساڳي منزل تي هلندي رهيאزل جي منزل جي تالش ۾، تتل ريتي ۾ ڳهندي ڳهندي، پيرن جا ڇلر كري پيا אٿس،        كاري                   !کائيندא؟ نفرتن جا کنڈر ! .... جذبا ـــ جذبن جا אٿاهه ميڑ، ٿوهر جي سالگرهه کان پوِء ورسي كندא آهنجيكي جاني کان پوِء سي ئي ناهن سندر ! سلسال، بهار نفرتن جي نان سان پكاريو وڃيپرين کان پوِء رאت جا چارאها، ستارن جي جهر مر سان، كوئل جهڑي رאت ۽ سونهن جا   ؟.....سئاندڙيون نكري ويون، אها تاس پاڻي جي يا پيار  ! پائڻ אظهار آهي.... ڊאهڻ کي خودي چئبو .... אچارڻ אعتبار آهي .... چاهڻ به پيار آهي ’  :هو چوي پئي  !אحساسن جا عظيم گل  ڀري پوندא آهن، پرين کان پوِء  !فيس אحساس ڀوري ڇڎيندא آهن، هك ڇها سانمن جا ن ٿر جا ٿوهر منهنجي !! هن کي مليا آهن، ٿوهر. ويرאني به چاهيندي آهي، رאبيل جا گل  :هو چوي پئي  ‘!هيڎي ساري دنيا ۾ عورت کي ڇو ٿا چاهيو، چاهيو نه پوڄڻ جي حد تائين، خدא گوאهه لكايو، هن پنهنجو پاڻ.... هركو چاهيندو آ . حاصل كرڻ کان אڳ ۾ پنهنجو پاڻ بچايو يو، مون َدنيا جا سڀ گهاو ڇو ٿا منهنجي نانِء ك. هن جا ڳل منهنجي نانِء كيو. نانِء كيو ُساڳيا پرאڻا رسمن جا ڳٹ، چوري نان کڻڻ، پيار جو نان پٹ تي رکڻ، گهرن گهاون   ‘.کي هاڻي هكڑو نان ڏيو
  :هو چوي پئي  !پويان، لكي نان لکڻ
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هت في پيار . منهنجو آهي...... هي جي رستي تي جگر آهي، منهنجو آهي، آڳر تي رت  ’ ِهن دنيا جا خوبصورت ماڻهو گندن אکين سان هن سماج کي سنوאري نه ٿا سگهن ۽   ‘.غلط...... بكوאس .........   אک) مرد جي نظر ۾: (عورت جي قيمت  .....هندو نه مسلم : مذهب  !ڀڳل ناري: ڀنڀور جي قيمت  .دنيا جي خوبصورت ذلت: في אظهار جي قيمت  !!منحوس ڏک: في אحساس جي قيمت) سچوٿين جو كارتو(ڇهه رپيا : جي قيمت خوبصورتي . پر ٻير تي ٹنگيل تور وאنگر אنسان به پنهنجي حيثيت وڃائي ويهندو آهي  .سگهيگي هك אهڑو جيل آهي، جنهن مان كو אنسان پنهنجي مرضي سان آزאدي نه ٿو وٺي زند   .ٹهك  .کل  ٰبي معني مرכ،  !هٿن سان حركت  !وري خاموشي  ‘!آهيون’  ‘ڇو אسين چور ناهيون ڇا؟’  ‘توهان کي؟’  ‘.ڊپ’  ‘ڇا ٿيو؟’  .خاموشي  تكڑي تكڑي ڏسڻ،.... چپن جو ڦركڻ   ‘.ماٺ كر’  ‘هي ماڻهو مرڻ ڇو ٿا چاهن، كارو كاري ٿي؟’  ‘.ها’  ‘...هلو   ٻڌ’  ‘.ٿوهر جا كنڈא’  ‘ توکي ڇا لڳندي آهي؟عورت’  ‘ڇو؟’  .هو کلي  .پڇتا  ‘لكي ملڻ مان توکي ڇا ٿو ملي؟’  :عشق  .به كڎهن ماڻهو کي پريشان كندي آهي ڇو
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َجا تر كڍي، حسين پني تي خوبصورت عورت طرفان خط لکي، پنهنجي אئڈريس تي ي محالت مان عشق ُپيار جا لفظ پني تي אكيري، سونهن جون تشبيهون ڏئي، حسن ج  !!گهائن جو پڇتا..... گها   .אوچتو ڇرכ  ‘!پرين توکي لكائي وئي مانِء’...... خيال   ‘تون مون کان سيني جا وאر لكائين ٿو ڇو؟’  .َسيني جي وאرن کان سيني جا گهاو گهرא ٿيندא آهن! پکي אهو سمجهن ته   ! ويهندو آهيلفظن جي تلوאر سان ماڻهو سٺا دوست وڃائي  .رهيو ۽ كي ماڻهو دعا گهرندي، پنهنجو پيار خدא کان پڇي وٺندא آهنمايوس جذبن کي אتم كرڻ الِء هو زندگي جي كنارن کي ڳولهيندو ! عكس شايد אتي هوهن جي جيوت جو كتو گهوريندو رهيو، روشن ٿيل دري ڏאنهن، אن جي جيوت جو   .......
ليڑون ليڑون . تمنائن جو ڊאئل ڦرندو رهيو، فنا ٿيل אحساس جاڳي پيا ۽ ذهن ۾ هير ڦير  !אهو عجيب ماڻهو هو. پوسٹ كندو هو پر وڏين אکين وאري هرڻي . ٿيندو آهيروشني جو خيال אوندאهي وقت ۾ محسوس   .ٿيل جذبا، אجاگر ٿي پيا ُهو چاهيندي هئي حسن جو گولڈ ميڈل ٻهرאڙي جي عورت کي ملڻ گهرجي، ڇو ته   ‘ .ماڻهو کي موهي وجهندي آهيهي نوجوאن ڇوكريون ۽ ناريل هك آهن، אنهن جي سونهن پوڙهي ’: هو چوي پئي  .شاعر کي نوאن گيت سرجڻ تي مجبور كندي آهي

  !كي كي عكس كئميرא به نه وٺي سگهندي آهي  .جذبن جي ما  !ما جا جذبا  .هو ما هوندي به جذبا رکي ٿي  .جذبن کي فنا نه ٿو كري سگهجي، جيستائين جذبن سان پاڻ فنا نه ٿبو  ! ۾ به ۽ ما ۾ بهپيار جو جذبو ڌي  !אڄ ما آهي  !كلهه ڌي هئي  آ زندگي سفر،  سفر زندگي آ،  !۽ אهو سفر به موهي وجهندو آهي! ۽ ٻنهي جي وچ ۾ سونهن جي گهٹي  . خودكشي: خوאهشون دٻائڻ  .ذليل پڻو: پسند  .ڏوهه: پيار  همدردي کي پيار جو نان ڏئي سگهجي ٿو؟  . کان بغير به سهڻيون لڳنديون آهنאهي ميك אپ



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

53          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

آهي ـــ سفر پل جو هجي جو هك خطرناכ ۽ طويل سفر ! هو ڊڄندي هئي אوندهه کان  .كئميرא عكس  عكس كئميرא،         !شاخ ۾ رت جون ڇوليون  .رت پاڻي  .ُپاڻي رت  .سڄي ٹنگ مڇي وאنگر ڳترא ڳترא كيل  .کٻي ٹنگ گوڏي کان كپيل  .پيٹ کان آنڈא ٻاهر  .سينو ڀور ڀور  .ُببا كپيل  .ِهٿ ٺوٺن کان كپيل  .سڃاڻپ کان ٻاهر! منهن چچريل  !!سڀ ڏسن پيا  برت، عجيب كيفيت، ڏک، عذאب،سڀني جي چهري تي ع  .كتو، موتي! عجيب منظر، جيون  ‘!كڍوس’: خاموشي کي ڊאهيندي، ميڑ مان كنهن رڙ كندي چيو  .َزبان تي خنجر، אکين ۾ رت، كنن تي ڍכ  .ڳوٺ وאرא تيزي سان وڃڻ لڳا، كپ تي ماڻهن جا ميڑ، هركو ڇركي پيو. سڎ אعالن  !خان وאهه جي كپ تي سڎ  نه خوف ــــ   وحشت ــــنه  نه حرאس ــــ  !مون ڏٺو ته هو سفر ۾ نه پئي ڊڄي  خوف ـــــ  وحشت ـــــ  حرאس ـــــ  .آهيאكيلو رאهي پاڻ کان، رستي کان، رستي ۾ شكلين کان، گلن کان، אنسانن کان ڊڄندو   !صديون پل  !پل صديون  !אكيلو، ساڻو، ٿكل  .يا صدين جو پر سفر ۾ كو ساٿي به هجي
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خانو خرאب ٿي ويو . ُهيٹر جيئان هر كنهن جي وאت ۾  باهه، هٿ رکيو ناهي، مئو ناهي    !ريلوِچوٿين جنگ عظيم جو گو       يونيورسٹي جو .... אتي كو يار ٿي وڃي ! سوچيان ٿو آمريكا جو چكر لڳائي אچان                  ......  ‘.بيعت كيو’:چوي ٿو  .پيٹ ته يزيد آهي  .پر  .كلهه ڏهين رپئين هليا  .چوڏهن رپيا كلو  .نه وٺندوسانس  .ڀلي پٹاٹا كنا ٿينس  .كنهن نه كنهن موڙ تي لونبڑ وאنگر ڊوهه  !ماڻهو جو ٻار حرאمي نه   .آهي ماڻهن جو   .وڻندو هو‘ رشيا’  كجهه وقت אڳ،  .گها ٿي پوي ٿوه وڏو ويل אهو آهي جنهن جي طرفدאري كريان، אن ۾ كو نه كو عيب، مون سان ت  .سڎيندڙ אکيون  .کيچليون אکيون  .پيرن هيٺان وڇندڙ אکيون  .عبادت كندڙ אکيون  .گهوريندڙ אکيون  .ٿڌڙא كڍندڙ אکيون  .شوخ אکيون  .وאهه جون אٿس אکيون  .پروڊيوسر ماهپاره، אن سان كندسجڎهن אيترو ٺٺ هوندو، پوِء אن سان شادي كندس ڇا؟ هو جيكا آهي نه؟ ٹي وي   .وڙي هجيمورن جي ج  .אتان کان کوڙ گلن جا نمونا آڻيان  .جاِء ڀلي ٺهندي. ستين نمبر ناكي تي. ڏאڍو سٺو پالٽ آهي  .ٻه ٹي ليكچر ڏيان ـــ ٻه ٹي لک آڻيان  .وي سي
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  دאس گهر جو منظرא                .نيو يارכ جي سپر هاِء وي ڦيٿا دهشتگردن هٿان  !مان بچي وڃان  .۽ سڀني ماڻهن جي دل ۾ ڏک ساٿر ٿي پوي  .אين אوچتو אيكسيڈنٹ ٿي پوي  .۽ ڊسمبر کان  .پرس  .چاٻي  ُڀئه ٿيندو آهي  پر  .پوِء ته آن سونهن نپوڙي پيئان  .ا ماهپاره مون کي چاهيאتان جي ك  .نيو يارכ ۾ محفل ملي، هليو وڃان  !خدא كري  .هر ماڻهو جي من ۾ منهنجو آوאز وڏو محل  جوڙي ڇڎي  .كيسٹ تي، مان ئي مان  .ٹيليويزن، ريڈيو  نوٹن جي برکا  .نه رאت محفل کان خالي  .وڏא مزא آهن، جي فنكار ٿيان  ......  .هن جون אکيون  .منهنجون پناهه آهن  نهنجو كعبو آهيهار ته م  .جيتي سگهان يا هاري وڃان  مان هجان نه هجان  پر خدא ماهپاره جو خير كري  ...هاڻ به من   !کي چاهيان ها‘ آمريكا’كاش אول   .ُٹٹي ويو  .وڻڻ جو אظهار كيو
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ختم ٿيل روشني کي .... خاموش אحساسن کي چهنڈڙيون پائي ....  جاڳائڻ ُستلن کي      پيار جي .... مئل אنسان کي جيئرو پيار ڏيڻ ..... ٻڎل خوאبن کي تاري ڏسڻ .... ڌونڌאڙي ٻارڻ  قبرن ۾ .... ماٿري تي قبرون .... پويان ماٿري منهنجي گهر אڳيان ٻير، منهنجي گهر   !توکي وسارڻ، ماچيس جي سڑيل تيلي..... پويان كاما ڄڻ پيار کي وאري ڇڎڻ  ..... ٰאحساس کي باهه، باهه معني جنگ، جنگ آهي فطرت ..... ماڻهن ۾ אحساس .... ماڻهو  אولهه کان . (سج ٻير کان אڀرندو آهي، محسوس אيئن ٿيندو آ، ته چنڈ ماٿري کان אڀري ٿو  .جنگ کان هار کائي كارא كپڑא پاتا . אسان جي گهر مٿان پكو رستو جهازن جو ٺهيل آهي ۽ هو روز אيندא ۽ ويندא آهن  .)و چنڈ אوڏאنهن ظاهر ٿيندو آهيماٿري، پهرين ج رאت جو ٻيا پکي ننڈ هوندא آهن . ماٿري ۾ رهندي، رאت جو منظر به گهائي وجهندو آهي  .جهازن جون ٻرندڙ، אجهامندڙ بتيون خيالن ۾ ٻوڏאري ڇڎينديون آهن . تڑ تي كا به جاِء خالي نه هئي. هكڑي ڀيري، وڏيون وکون کڻندي تڑ تي پهتو.... كو   .ماٿري تي ٻوئي ۽ كانڈيري جو منظر به پيارو لڳندو آهي  ڇو؟ ڇاالِء؟ خبر ناهي؟  .ندي آهي، אتي אهو به ٻڌڻ ۾ نه אيندو آهيپر ٹيٹيهر جاڳ هليو .... معافي ورتي . .... هن پاڻي پيتو. چماٽ ڇوكري جي ڳل تي نشان كري بيٺي  .نه ٿي  .نه ٿي  .نه ٿي  .هو پري نه ٿي  :هن هك نوجوאن ڇوكري کي پري ٿيڻ جو چيو  .س ٿيڻ لڳوאن ڏينهن کان پاڻي جي نشي جو אحسا. جتان هو پاڻي ڀري پي سگهي مهرאڻ جون ڇوليون ! ..... حسين ما هوندي آهي گهر ۾!  گهر حسين هوندو آهيما جو  ؟!ٹي ٻار آهن ۽ ٻارن جي ما                                            ـــــــ    .ويو پي جي ڏنل .... ما جو پيار .... هرڻي جا ڇال .... نانگ جو ڊوڙڻ .... مور جو نچڻ   .۽ خوشي جا ٻيا سروپ! خوشي  .ڇولين جو هٿ هٿ ۾ مالئي هلڻ، كناري سان ملي وאپس ٿيڻ....                                                    ــــــ  .کيڎڻ.....  وٺڻ رאنديكو.... خرچي 



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

57          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

مهمانن کي .... پنهنجن سان ملڻ .... مريضن کي ڏسڻ .... אسالم آباد کان موٹي אچي ٿو  جيترو سٺي زمين الِء . لٻاڙي سياست، قومن جي وجود الِء אيتري ته نقصانكار آهي  .صحتمند معاشرو پيدא نه ٿي كري سگهي۽ جن قومن وٽ سٺو אخالق، سٺو ضمير ۽ خود אعتمادي نه آهي، אها قوم كڎهن به   .دي پيدא ٿئي ٿيسٺي ضمير سان خود אعتما  .سٺي אخالق سان سٺو ضمير پيدא ٿئي ٿو’  .چانهه پياري، ڊאئري کولي پڑهي، ۽ אن تي لکي ٿو ن پيل شاپنگ بيگ مهمان موكالئي بس ۾ هليا وڃن ٿا، مان ويٺو رهيس، پاسي کا  ‘.كلر ۽ مان ته عشق جو پيش אمام .... توهان سياسي ٻوڙ کائيندא آهيو يا نه ’کلي چوڻ لڳو،  .هاڻي چانهه پيتي آهي: موٽ  ‘.وٺ کا’  .کڻي، אن مان گدرو كڍي، كپي ٿو ؟ هن جي كا به خبر ! موٹي آيو ته كيڎאنهن ويوجيكو אسالم آباد کان موٹي آيو،  كٿي آهي؟  ؟!ُهو אڄ كونهي كو  .ٹهك گونجي ويا، تسيون ملي ويون  ‘.آهيان هو  آخر ڇو ٿا روئن ! ڇا رאنديكو كونهي کيڎڻ الِء..... ڇا אنهن کي خرچي نه ملي آ؟   !!ٻار ڇو ٿا روئن..... ُهو كونهي، هن جا ٹي ٻار آهن ..... هن سان كجهه ڳالهائڻو آهي   !אهو كٿي آهي! .... كانهي سنڌ ماتا ! ته سنڌ ماتا به کائيندي آهي! د هن کي خبر كونهيشاي. كنهن جو אنتظار آهي...                      . كنهن گل جي سكل پنکڑي به نه آهيسكون سان ستل ماڻهو كڎهن ته ڳاڙهن گلن سان جهنجهيو پيو هوندو هو ۽ هاڻي אن تي אن ڍير ۾ . ر آهيجنهن گھر ۾ رهندא آهن، אن گهر جي آخري ڇيڑي تي هك مٹي جو ڍي  پوِء كٿي آهي؟  موٹيو ته آهي؟  ڇا אنهن جو بابا אڃا אسالم آباد کان نه موٹيو آهي؟  پوِء אنهن ٹنهي ٻارن کان ڇو ٿو لكايو وڃي؟  .جنهن ۾ هنن جو گهر آهي
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لکڻ ۾ كجهه به ناهي، لکڻ لفظن جي ’: در کولي كمري ۾ هلي آئي ــــ ۽ چوڻ لڳي  . سانت        ُسکي ٻيڑي ـــ ڏکيو سفر אچڻ سان گارين جي گيم شروع ‘ .אچو’: چيم. در کڑكيو، كنڌ تي كات كريو  .ون لڳاتار يادون ـــ ڳل تي چپن جون لكيرونياد  ‘.َنوٹڻ آهي . تنهنجي ڇپيل كهاڻي ۾ ڊאئالگن جو چكلو هو ۽ لفظن جون وئشيائون هيون’: كيائين אندر جو אنسان . سوفي گارين سان فل كري هليو ويوٹشو پيپرن وאرو پاكيٹ فيلو......   ‘!سمجهه ۾ آيو ته تون حرאمي كهاڻيكار آهين هن جي ٻيهر پڇيل سوאل ذهن گرهڻ ‘ ڏک ۽ سک جو پاڻ  ۾ كهڑو رشتو آهي؟’  .خيال ولوڙجي ويا ۽ کاپي ويسهو موٹي آئي ۽ منهنجا ‘ ؟!كنهن سان ٿو ڳالهائين’  ....!پر هو ڳولي ويٺي جيون ساٿي   .مان پنهنجو ئي پورٹريٹ ٿيڻ ٿوگهرאن! هو مون کان ڏهه سال وڏي  !؟ نوאن אحساس ۽ خيال تڑپائيندא آهن!ڌونڌאڙيندو آهي ته روئي پئبو آهي   !جي من جي آس كڎهن به پوري نه ٿيندي آهيكوئل جو آوאز مصور کي نوאن رنگ ڏيندو آهي، آوאز ۾ ڏאڍو دک אٿس، شايد هن  .....   !سماجي قانون، ٻنهي کي پناهه نه ٿو ڏئي سگهي.. سماج الوאرث   .تيئن مان به אكيلو آهيان  جيئن كوئل אكيلي آهي،    ! آهيان/ אن جي آالپيندڙ گيتن سان صبح جي ويل جاڳي پوندي آهي  كوئل جا گيت،  .....ڏسو   !کان به وڌيك خرאب آهن.... آ ٹنهي ۾ نه ٿو رهي سگهان ۽ אهي ٹئي   !كينسر آهن  ــــ كائنات  ـــ زאل  ـــ سگريٹ  !سمجهان ٿو  .نصبح جو جيئرو ٿي ويندو آهيا..... אالئي ڇو؟ ’  .مرכ جي آخري تصوير چپن تي هيس  ‘؟!كهڑي شيِء تي دل ٿي چوي’ :مسكرאئيندي چيائين  ‘.ٻنهي کي زندگي جنم ڏي ٿي! بس’  .محسوس كرאئي



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

59          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

هو אمن جي مورتي آهي ۽ منهنجي من جو گيت ! هو صبح جو آالپيندي آهي، سر رאڻو ! هن جي ڇپرن ۾ سنڌو نه سمائجي سگهي. ڏٺم! وאري سوאل تي‘ ڇو’سئاندريون אن   ‘ڇو؟’  ‘مان ۽ منهنجي زندگي بند كمري ۾ دکيل سگريٹ؟’  :مون چيو پئي! هن جي چهري تي دک جا موهيڑא ظاهر ٿي پيا  ‘!كوئل وٽ آهي...شاعر وٽ كونهي  پيار جي الِء ! نانا: ناني جي ڳالهه وאري وאئر ٹرڙي الئينمين جيئان كٹي پڇيومانس  .אيترא אسكول كو نه هئا، هاڻي ته علم  گهر جي سجاوٽ طور حاصل كيو وڃي ٿور جي پنهنجي ڳالهه آهي، אڳي ؤر دؤد: نانو منهنجي אکين ۾ אکيون مالئي چوڻ لڳو       !آهيعشق كرڻ سولو                   !!كوئل چوאڻي  كوئل جو درد  ....!بيل گاڏي تي رت ۽ غربت جو الش پنڌ ۾   ....سامنهن   .....ُكتر جي مشين ۾ كپيل آڱر جو אڌ، گهوري ٿو ــــ ننگي دنيا ڏي  ....   !كاريهر جي گهور  !ٿوهر تي كڻكڻ: سپنا  !ڏکيو سفر  !سکي ٻيڑي  ‘!آرٹسٹ دکن جي پوالر ۾ آهي  ....توهان پنهنجو جي ڏسو ’: خاموشي کي پٿر   .َڳل نئين ٿي وهڻ لڳا   توهان جو ڇا خيال آهي؟
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عشق وري كهڑو، ڏهن .... ه אڌ وهي هكڑي ڇوكري جي عشق ۾ گذאري ڇڎي مان ت אڄوكو ... ي ويو ُمذאق ته مون سان ٿي جو پوِء منهنجو عشق كرڻ کان אرڌ ئي کڄ  .سڌي سئين مذאق آهي! نانا  تون كين ٿو سمجهين؟  جائي ٿا چئو؟! نانا  .ڏאڍو کلياسين  ...ڏنائين، مان אهڑي جو אهڑو ‘ جوאب’ٻارنهن سالن کان پوِء  هاڻي تون אين . ته مان تنهنجي ڀرسان ويٺو آهيان، هاڻي אين سمجهه ته گڎ ستا پيا آهيونكنهن به ڇوكري جو فون نمبر هٿ كري، رسيور تي چپ رکي ٿا چون، سمجهه ! ُپٹ  אهو وري كين؟! نانا  .عشق ڏאڍو سولو آهي پوِء جلدي ...... ي تون هينِء سمجهه ته هاڻ. محسوس كر ته منهنجا چپ تنهنجي چپن تي آهن كيڎي نه ‘ .ُسيهڑ کان سون گهڑאئي ڏي’: هي ڳجهارت بابا مون کي ڏني هئي  ُننڍڙאئپ ۾ كهڑيون رאنديون كندא هيئو؟! نانا  .جي  !نانا جاني    .فون رکي ٻئي باٿ ڏאنهن ڊوڙندא ٻي ... ُسيهڑ جي کل جهڑא مالئم ماڻهو سون ٺاهيندא آهن، هي אنهن جي ڳالهه آهي ! ُپٹ  نانا אهو وري ڇاهي؟  .بابا ڏאڍيون ڳجهارتون، ڳالهيون ۽ ٹوٹكا ٻڌאئيندو هو  .يُسون گهڑ  سيهڑ ويٺو  .ڏيئو ٻري  .אכ کڑكي  .خوبصورت آهي ۽ ڀڃڻي אٿس ڀڄڻي אٿس، ڀڃڻي نه אٿس، بس هك ‘ وچ دريا ۾ نور نچائي ڏي؟’. هكڑي ڳجهارت هئي ُאن    ڏي  .مقفا نظم آهي   چندن چور  ُسيتا ڍكي  .رאجا رאڻو  پپل پرאڻو  .پن    ڏي  پپل   جو  .    ڏيُڌن  .َ
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  ...كرאڙي   .ون کي صاحبي نه ٿي گهرجيم    .مفت جو مزو ته زאل وٺرאئيندي آهي  .جيم خاني ۾ به مزو كونهي    ؟!ٻڌאِء هن دنيا ۾ هك جهڑא گهڻا ماڻهو ٿيندא  وري چوندين ته ڀال ساڳيون ته ناهن؟  !هتان جون ئي آهن  تون چوندين ته ڀال هن شهر جي مردن جون محبوبائون كٿان جون آهن، آهن به يا نه؟  .بوبا به هن ئي شهر جي آهيهي محبوبائن جو شهر آهي، منهنجي وڏي ڀا جي مح    .وڏي شور وאري شهر ۾ هن خاموش אنسان کان مون زوري ڳالهرאيو      !الوאرثي جي سيٹ تي هك جينئس                .هاڻي وאرא ماڻهو ته ماڻهپي سان ٿا رאنديون كن  ! אبا  َهاڻي كهڑيون رאنديون وڻنديون אٿو؟! نانا جاني  .ي نه ٿيون אچنهاڻي ته ياد ئ! بس. گهڻيون ئي رאنديون هيون  .ٺڑيئك  ٺس  ڍڍאכ پيسو،  چانور چنكو،  אنكو؛ منكو،  .هكڑي رאند كندא هئاسون.... ننڍڙאئپ ۾ .... گهڻو אڳي   ......ڊگهي ساهي کان پوِء   .نچي مور  وچ دريا ۾
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    .غريب ته فزيكل جيئنس آهي  .مينٹل جيئنس  .جيئنس  .تڎهن ته آدم ٹن ڀاڱن ۾ آ  .طبقاتي ڦيٿ ته پاڻ وٽ آهي  جانورن ۾ طبقا ٿين ٿا؟  ؟!ڏس  .ٹر آهيماڻهو ته تور ماپ جو مي  ؟!ڀال ماڻهو جي من ۾ شاعر پيدא نه ٿو ٿي سگهي؟  !تون چوندين ته אها شاعري آ    .سمهاري وئي  ۽ جذبا  سي رستا  جڳن کان ها جاڳيل؛  .شيشا سمهاري وئي  .....نشان ڏسي هو   ڳلن تي،......   .سڎكا سمهاري وئي  مركن جي شهر ۾،   .سپنا سمهاري وئي  هه رאت کان؛كل  .....هو ته   .موسمن کي ڀي قرאر كونهي    .كاٺ ۾ ٿو هڻي  سول ماڻهو به كن کان وٺي  كرאچي אٿئي...... ما جا    هي الڙكاڻو  نه آ ؟    .ييلو كيب وٺڻي ئي پوندي    .....ماڻهن کان نه پن   .ِپنهنجي الِء كجهه وٺينس  تون وڃي مون کان به אڳي
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مان كن صدين .... ؟ ناאميد آهيان ڇو ته אندرאن ئي אندر در بند آهي مان خاموش آهيان  پوِء به خاموش ڇو هجان، ناאميد ڇو ٿيان؟  .مان אكيالئي جون رڙيون كندو ٿو رهان      وجود جي تالش ۾                             چٹن ۾ چهرא آهن ۽ چهرن ۾ آٿت . نيري אڀ تي رنگن سان كير ٿو نوאن نقش چٹي  .کان در کڑكائيندو رهان ٿو ستارن جي جهرمٹ . אچڻ جو אوسيئڑو آهي. ُهن جي אيندڙ رستي ۾ نظر کتي پئي آهي  .حسين خيال אوندאهي جي ٻيٹ ۾  !ڦٿكان ٿو  .ر شديد ٿيندو ٿو وڃيאنتظا  .آٿت، وאري جهوپڑي هوא جي جهلكن تي אڏيل آهي  !ڇا ڀائيان . אڃا كوئي ناهي آيو. آهي روز אچڻ الِء   حرאس  .سئاندريون  !ساڙي ڇڎيان ڏينهن وאرא سارא سهيڑيل سپنا دکيل سگريٹ کان پوِء بچيل تيلي وאري باهه سان  .هن جي گس ۾ אکيون  .نه آيو آ  .رאت به ته ٺري آ. آهي
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        !تون ته سمجهي ويو هوندين          .....پرهه وڃي ٿي پنهنجا وאر کوليندي   .سنجها وئي  .شام وئي  .رאتين جو ساهه گهٹجي ٿوאنتظار جي شدت كري   .ُآس هئي ملڻ جي، אوڻٹيهين رאت آهي  ؟!ُهو كنهن کي ڳولهيندو هوندو  .ِڳولهيندو آهيانس  مون وאنگر  !ُهو به رאتين جو روالכ آهي؟  هن کي هوندو؟  .مون کي ماڳ كونهي  .هن جي ماڳ وڃان  .ُپوِء هو كٿان کڻي ويو  .ِڏک ته مان کڻندو آهيان، ڏيندو ئي ناهيانس  .و آهيشايد كو ڏک کڻي وي  .نه آيو هوندو  مون کي پك آهي  .هن کي خبر آ  .ذهن אوچي چوٹي تائين گم  .شام אوسيئڑو آ  .منجهند جو يادون هونديون  .صبح سان كويل ٻوليندي  .ُسپنا سري آيا  .ڏندن جي المن تي لڎندڙ زبان ساخت  .ُرאت کي رאت کان ڀئه  .هٿ ڏكڻ لڳا
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אکر پڑهه אلف جو  .... شاهه لطيف ڇهن سالن جي عمر ۾ شاعري كرڻ شروع كئي هئي   .ڳالهائڻو ٿو پوي ــــ پوِء ته هفت زبان کان ڳالهه وڌي ٿي وڃيمنهنجي آفيس  ۾ كيترא ئي ماڻهو آهن، אنهن سان ....هفت زبان هجڻ ضروري آهي   :سوچيان ٿو ُخيالن کي אڌ ۾ رالئي آفيس ۾ آيل سالي کي چانهه ۽ بسكيٹ وאري ٹري سوري   ....ر جو کپي ؤهجڻ ته مغل جي د  ....ر جو وڏو شاعر ليکيو وڃي ٿوؤكلهوڙن جي د..... ورق ٻيا وسار  .....  ُهو صرف ئي منهنجو سالو ئي ٿيندو ..... ُکارجندڙ منهن وאري هنڌ رکيو سندس ٹيبل تي ڏي سيكريٹري سي پيسي لي .... ُسنو אيك جاز كا تين سئو  وאال كارڊ لي كر آ : مان  !جي سر: پٹيوאلو  .گهنٹي  .پٹيوאلي کي چوאن ٿو، آڻي ڏيندِء: مان  . وאرو  JAZZـــ     كهڑو؟: مان  الِء كارڊ وٺڻو آهي؟ـــ   موبائيل   كجهه وٺڻو אٿئي ڇا؟: مان  .ـــ     تنهنجي مرضي  .تيستائين كالכ אڌ ۾ مان به אچي ويندس....توکي ڊرאئيور رهائش تي پهچائيندو : مان  چانهه کان پوِء  .....ٻي كا به رشتيدאري كونه .... آهي  هٿ جو ....  ۽ مون شيشي مان بعد ۾ ڊرאئيور دروאزي جي سامنهن אچي بيٺو.... ُهو ويو   .....جلدي .... جانا  ِبورچياڻي كون آکين، ماني تيار .... ُكون گهر ڇوڙ كر ) ساال(אين كر غالم : مان  .ـــ   جي  ِتيل هيس؟: مان  .ِـــ   אٿي هي  ِگاڏي كٿون אي؟: مان  .אشارو كري، گهرאيم ُ
  !بورچياڻيون آهن.... אهي نوكرياڻيون نه : مان  .ــــ    ڳوٺ ڏي ڇا موكليندو هوندين، سڀ پرאئن مائن تي خرچ ٿو كرين  !تڎهن ٿو چوين..... هن شهر کي تون نه ٿو سڃاڻين : مان  .ٹيكجي ويو آهين، جو چار نوكرياڻيون رکيون אٿئي: سالو אڳئين ڀيري چوي پيو    .چڱا، غفار كان ڳڌي وڃي:  مان  . كوني ئيِــــ   بورچياڻي آکي پئي، كوكنگ تيل ڀي  ....ِرستي نا گوشت ڳڌي وڃ ..... كري 
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ُجڎهن مون هن کي رکيو پئي تڎهن ئي هن چيو هو ته .... אها رڳو ماني كندي آهي : مان  َـــ    هو كرڙ وڍ؟
يار شهپر ته ننڍא كرאِء، אيترא ننڍא هجن : אئين جين هك ڀيري فقهي مولوي چيو: مان  ٰـــ هون معني؟  !ُتون هون سمجهه.... אعتبار كر : مان  ـــ نه   توسان كڎهن ڳالهايو آهي؟: مان  ان كوڙ ٿو ڳالهائين؟ـــ دوستن س  .پر مون کي אيماندאري  تباهه كري ڇڎيو آهي: مان  .كرאئڻ وسري ٿي وڃي Dressingيار ساري جڳ جا سور ٻڌڻ کان پوِء پنهنجي ڦٹن کي : منهنجو دوست ذولفقار    .אها به بورچياڻي آهي: مان  ؟......۽ هو : حيرت مان پڇائين  .َאها ٿانو ڌوئيندي آهي ۽ گهر جي صفائي پڻ: مان  ـــ    ۽ هو نيري رئي وאري؟  .ُאها چانهه، پاڻي آڻي ڏيندي آهي: مان  ــــ    هو وڏي وאت وאري؟  .....مان صرف ماني كندي مانِء ٻيو كجهه به نه  ا، وאت ۾ ٻيهر نه مون چيومانس ـــ تون سمجهه مون شهپر ننڍא كرאي. جين وאت۾ نه پون كفر وאري گفتگو ۽ گار، وאت ۾ پئجي وڃي ته ..... جي رشوت، غريبن جو رت ..... پوندא ۽  هاڻي تون ٻڌאِء ته شهپر وאت ۾ پون يا رشوت ..... هيٺ كري ڇڎي .... پوِء ماڻهو ڳيت ڏئي  مٿان جي .... جنرلن کي پنهنجو ميڄالو آهي ئي كو نه ..... سچو كو به كونهي : مان  ـــ   تازي صورتحال الِء ڇا ٿو چوين؟  ....אڳي کان گهٹ : نما  !ـــ   منطق جو ته ماهر آهين  .ڳڱ ٿي ويو:  مان  ــ   ڇا چيائين؟  .....۽ ٻيو  ِאهو ڊيم ملك کي .... تڎهن به وאڳ وאلي ٻيا ٿيا ع ۾ سنڌ بمبيکان ڌאر ٿي 1936: مان  !ــــ   تون كين ٿو سمجهين، ڊيم ٺهندو؟  .....عوאم کي مئل رڍ ٿا سمجهن .... حكمن تي هلن ٿا  سنڌ جي حكومت ساڳي ..... جنرل به אن ۾ رאضي آهي شايد ..... ڳڀا ڳڀا كرאئيندو    ــــ   كهڑي؟  وري هكڑي وאٽ بچي آهي پوري دنيا ۾؟.... אستحصالي قوتن جي حوאلي ٿي ويندي 
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ڦٿكندو ڦٿكندو، نچندو لڇندو אچي سامنهن كري پيو، جيكو ٻيهر نه کڻي ! عكس      !אنڌאري ڌرتي ـــ אڀ אنڌאرو          .سنڌ جي ڀالئي وאرو کاتو ـــ אسالم آباد  .ـ جنرل جو دكان  جهوريت بازאر ـــ                         ذولفقار     !ــــ  هن אيڈريس تي  كهڑي אيڈريس تي؟:  مان  .ُكتاب جلدي موكلجانِء، ٻي ڀيري אن موضوع تي کلي ڳالهائي سگهندאسي.... ُــــ  ٻڌ   .אينِء سمجهه ته ڀورن جي مٿان حاكم كارא. مهاجرن جي حكومت قائم آهي پوري دنيا جي مٿان ...پر تون سمجهي ڇڎ .... عوאمي جمهوريت وאري وאٽ : مان نون رنگن سان ڀريل جمال زبان سان ٹكرאئجي . ُ۽ سوچن جو مينار وري אڀريو. سگهيس ِپوِء ياد آيو، אنسان به هك אعلي قسم جي چوت آهي. نڑي گهٹجڻ لڳي  !سانت ٿي وئي  . لڳاذهن ۾ چرپر پيدא كرڻ هر ڏينهن وאنگر . ٰ هي كيئن ٿو : كنهن ڀڻكيو. אڄ به كو ڦٿكي رهيو هو ۽ هزאرين ماڻهو بيٺا ڏسن پيا ُڇا هي به آهن؟ ته پوِء هي سڀ هو آهن، جيكي گڎهه چل کائيندא آهن ۽   موت جو شكار ٿئي؟؟ ِ دنيا جي ..... ُ ۽ جي אندر كجهه . ننڍڙي کان ننڍي شيِء، جيكا بند آهي، كنهن به אن جو אندر نه ڏٺو آهي ِحقيقت جي كوڙ سان مٹي ..... آهي ته پوِء אن ۾ كنهن جانور ضرور پيار אوتيو هوندو      )אخبار(‘ !كن هاאنهن سڀني مري ويلن جو وڏو منصوبو אهو هو ته هن دنيا کي چند منٹن کان بعد دفن ’    ؟!رهيل كٹنب سان كنهن به عذرخوאهي نه كئي آهي، شايد سڀ خوني قاتل آهنאن قتل ٿيندڙ جي ! معصوم شهرن ۾ خون پيا كن، كن ٿا، كيائون ٿي! كي وحشي  مائٹي ٿيندي؟ ته پوِء ڇا ٿيندو؟
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معاف كندא ـــ سخت ... ني کي حكومت وڏي אٹالي سان گرفتار كري مارאيو ويو אنهن سڀسڀ هٿياربند، سڄي  ملك ۽ قوم ۾ گهوٹالو پيدא كندڙ هئا ۽ خاص אطالعن ذريعي ’ אنهن سڀني . هي نون ماڻهن جو ٹولو جيكو ٻاهرين ملكن کان ٹريننگ كري آيو هو’    )  ٹي ـــ وي(‘ .مقابلي ۾ مارجي ويا . ڻندא هئا ۽ نه كنهن ڏوهاري سان سنگت هئنُאهي سڀ ماڻهو نه كنهن سياست مان ڄا’    )ريڈيو(‘ .پنهنجو پاڻ حكومت آڏو آپگهات كيو ڀ كجهه غلط ٻڌאيو אٿن، אدא پاڙي ۾ ويٺا آهيون، بس غريبن سان ظلم ٿيو آهي، אهو سجو پاڙي ۾ هنن کي كوئي هئه ڀڻيان كري، باقي ريڈيو يا ٹي ــ وي جيكو كجهه ٻڌאيو אنهن كو به אهڑو كم ساري زندگي نه كيو . سٻاجها، سٺا، غريب چچ هاري هئا! אدא’  ‘.فقط אنهن سڀني کي كنهن وڏيري جي چرچ تي ماريو ويو آهي پي كونهي ڇا؟ پوِء אسين به ... پٹ ... بي حيائو توهان کي پنهنجا ٻڄا كونهن، ڀائر   !אو بي شرمو’    )ڳوٺاڻن جو خيال(‘ .آهي پيسا وٺو، ) ينروئي ڏنائ...(۽ توهان بردאشت كند ۽ אسان کي چوڻ آيا آهيو ته .... אنهن کي  אسان جا هتان جيئرא وٺي ويا آهيو ۽ אسان کي مٹي سان ڀري .... پٹ، مڑس وساري ڇڎيو  جسم جو ذرو ذرو چچري ختم كري پوِء אسان کي وאپس ڏئي ويا .... رت سان ڳاڙها كري  وو ..... وو אبا .... ٿيندن دאنگي سان منهن كارو .... אنهن ظالمن جو خدא برو حشر كندو   !אو אبا    )مائرون(‘   !!آهيو ُدشمنن جا ڳڀرو به گولين منهن پوندא .... אبا .... אبا .... منهنجا الل אبا .... منهنجا گهوٽ אبا .... 
אو אبا هاڻي . אبا مون سان ظلم كري وئين، אو ٻچا كنهن جي سهاري ڇڎيون وڃي ٿو....  אبا وو .... وو .... אبا אو . ري وئينُمنهنجي الِء تون سڃ ك. مان كين جيئندس، وو گهوٽ אبا אسين سڀ אوهان کان . كئي هئي نه وري دنيا ختم پيا كن، نه هي אهڑא ماڻهو هئا ۽ نه آهنאهي سڀ ماڻهو سٺا هئا، بهترين هئا، كو به ڏوهاري نه هو، نه ئي كنهن ٹريننگ ’  .حقيقت مڃڻ لڳا    )ُما جو پار(‘  .... سركاري ( ‘ .هان کي معاوضي طور ڏيڻ آيا آهيونمعافي ٿا گهرون ۽ كجهه رقم אو   .אهو אسان کان نه ٿيندو. كيون ـــ ڌאڙא هڻون ــ يا توهان وאنگر پيسن تي ماڻهو قتل كريونكمائي کائڻ ڊوهه آهي ــــ مزوري كرڻ فريب آهي، ته پوِء ٻڌאيو ته ڇا كريون؟ چوريون ’    )آفيسرز
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َهينئر تائين ڇا ڏنو אٿو، كجهه به نه ڏنو אٿو، ڇا ڏيندون گذאرين ٿيون، توهان אنهن کي پائڻ الِء صدين کان وٺي مائون، ڌيئون، زאلون אگهاڙي َ.ڇا کارאئي سگهند.  كيترא پيسا ڏيند !مائرن جا (‘ !پر توهان جي منهن تي سدאئين دאنگي رهندي... غريب ٿيڻ كو جرم ناهي   ...َغريبن جي هچا پوندو   !אسين غريب آهيون  !אسين مزور آهيون  !ونאسين پورهيت آهي  !هر حساب وٺبو  !هن سڄي دنيا جا ڏوكڑ هكڑي پاسي، هنن جي جسم جو زنده وאر هكڑي پاسي  !אنهن جا خون نه ڀري سگهند ُچك چك چك چك  .بيل تي آڱر        َڀڳل تالو                ! ۽ אڀ אنڌאرو هو  .אڀ ڏאنهن אڀيون  مائرن جون ڄڀون،    )پارאتا وڏي وאכ ُ ُ   !تون ته هميشه אعترאض وאري ڀت تي بيٺو هوندو آهين  !هن وقت پوري دنيا אعترאض جوڳي حالت ۾ آهي  توکي كو אعترאض؟  .....ُهون   .فيملي آفيس وئي هئم  سويل فون كيم؛ نه هئين؟  .پير אڱڻ پار كري ورאنڈي ۾ پهتا. ُوאزو کليودر  .ُ
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          .ڇو ته ڊسٹ بن آهي عورت  .ُماڻهپي جو منهن كارو  َدولت جي ڇانو ۾،  ي ڇو؟ههڑو گند ته نه ٿيندو، گندگي ته هر هنڌ آهي پر ماڻهن کي ڌپ نه אيندي آهي، אالئ  .شادي پنهنجي خاندאن مان ئي كرڻ گهرجي  )ٰلبني جي مڑس کي(  :ُאجهكا  .ٰسڀ لبني وאري ياد جي ڏאكڻ تي  .ڳڀرو ڊאكٹر  .سئوٽ  :َهير  .אکيون شرمساري ـــ هيٺ  .پڇتا  .ي ورتي אٿم پر تالو ته ڀڳل آهيكاميابي جي كونجي ته حاصل كر  !توکي ته كاميابيون ۽ كامرאنيون ملي ويون آهن، مون کي ڇا مليو آهي؟  ....!موٽ ۾ .... گهر وאرن کي نارאض كيم تنهنجي كري؛ אهو گهر ڇڎيم تنهنجي كري   .مون ته توکي ٻڌאئي ڇڎيو هو نه، شادي کان پوِء  .، آفيسري، پاڙيسرאئپ ۾ خوאر ٿيندو ٿو وڃانمان خاندאني عزت، دوستي  .جي  !ٰلبني  .)بهادري نك کڻڻ جهڑي نه هوندي آهيڏينهن وאرא جرم باسبا به آهن، باسڻ بهادري آهي، אهڑي . ڏينهن جو به جرم ٿين ٿا  .رאت گناهن جي ما آهي(  .رאت دير کان پوِء  .پر هاڻ ته نه ٿو ڇڎي سگهي  .ماني  .نوكري  .زאل  .طلبي ته ورتائين  .ئيندي آهيسڀ كجهه طلب كرא  .پاڻي طلبيائين  نرڙ تي گهنج موٹائيندي
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  هر پڇيو אٿم؟نه گ  .مارئي هاسٹل ۾  كٿي رهنديون آهيو؟  .ڦورٿ يير ۾ آهيان  كڎهن کان؟  .جي؛ ها  ؟!!ميڈيكل ۾  .ميڈيكل ۾ پڑهندي آهيان  هاڻ ڇا كنديون آهيو؟.....  ؟!َجي پيشنٹ نه ڏيکاريو ٿو ته هت پاڙي جي ڊאكٹرياڻي آهي، אن کي چوאن  .پيشنٹ ڏيکارڻو هيو  אوهان خير ۾ آيا آهيو؟  .ي جوאب ڏنومانسكنڌ ڌوڻ  .אکيون کنيم ته سالم كيائين  אوهان هت كين؟  .سوچڻ لڳسڊאكٹر جي آفيس کان ٻاهر אچي كائونٹر جي ڀرسان پيل كرسين مان هك تي ويهي   .ُאن حالت وאرن مريضن کي سئي هڻبي آهي  .אها אنجيكشن ته پروفيسر لکي آهي!! مون کي كهڑي خبر  .حياتي گذאرڻ ڏيوس کي گهر وٺي وڃو، باقي אن کان بهتر آهي ته مريض..... אنجيكشن هڻڻ کان پوِء هو جلدي אن کان وڌيك אسان وٽ  كوبه אعالج كونهي، אوهان کي صحي ٻڌאيان ته هن   :ڊאكٹر سان مليس אن چيو  .אسپتال אندر گهڑيم      كچا آنا                  
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ين، אسان جي كاليج ۾ وڏن ماڻهن جا ٻار به ڏאڍא ٿا پڑهن، سفارش کان سوאِء پاس نه ٿا ٿ  ....چئبو سفارش کان سوאِء   .چوאنس ته پروفيسر کي منهنجي وאِء وאز الِء سفارش كريڊאكٹر خير אلنساِء ڏي آيم، ڊאكٹر صاحبا جا پروفيسر אرجن دאس سان سٺا وאسطا آهن،   كوكم؟  .سٹي אچڻ جو ٻيو ته نڇ . ڊאكٹرياڻي جي چولي جي ڳچي وڏي آهي، مون کي ته نڇ پئي אچي  .ِچگهه پيسعينك אکين تان الهي، ٹشو پيپر سان אکيون אگهي مركڻ لڳي، مركڻ سان ڳٹن تي   .....چئو ٿا كاليج אسان جي آهي، تڎهن به   .אسين ته غريب آهيون ندگي ڏאڍي ٿورڙي ز. گهر ته ڏאڍو پيارو آ پر هاسٹل ۾ رهڻ جومزو ئي وري ٻيو آهي  هاسٹل ۾ رهندي مزو آهي يا گهر ۾؟  .ها. جي  سال کان پوِء ته אوهان کي كاليج مان موكل ٿيندي؟  .ٿوري وقت الِء.ڇڎيڏאڍو ڏک ۾ ويٺو هيس، مريض تي سوچيان پيو، پر حسن ته وڏא ڏک به مٹائي ٿو   .ڻ کان پوِء سيكس جي نڇُسبب كو نه هو، پر هن جي ڇاتي کي ڏس عادت عضوو آهي . ماچيس قميص جي پاسي وאري کيسي مانسگريٹ جو پاكيٹ ۽   :عادت  .ڇوكري ته پاڻ ئي آهي، نوكري به ملي ويندي ڇو ته אيم بي بي אيس پاس هوندين  كاليج کان پوِء ته وڏو مسئلو ٿيندو نوكري جو؟.....  .ٹهك ڏيڻ کان אڳ چپن جا ڀاكر نكري ويا  !ِپر هاسٹل الئيف ۾ ته سڀ جهرندא آهن.... آهي، مزن الِء  پر مان אڃا تائين نه . كنو عضوو كپڻ گهرجي.هي عادت به ڏאڍي كني آهي. אنسان جو ُبلكل ڳيرא אچن ٿا كن قمرن ڏאنهن ۽ قمريون آري تي ويهڻ کان אڳ آنا ڀڃي   ...!אوهان جي هاسٹلن ڏאنهن ڳيرא אيندي ڏسندو آهيان   !ٻه אڍאئي ــ سئو،  پر אنهن مان کوڙ بي مرد هوندא آهن  سال ۾ كيترא ڊאكٹر نكرندא آهن كاليج مان؟  . مون سان ٻاهر هلڻ لڳيسگريٹ پيئڻ الِء אٿس ته ڊאكٹرياڻي به  .سگريٹ پيئڻ جي منع آهي! سر  :سگريٹ دکائڻ وאرو هئس ته گارڊ چيو  .كپي سگهيو آهيان ۽ نه ڇڎي سگهيو آهيان
     !ڇڎينديون آهن
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ٹكي جونوكر به باٿ ۾ אستعمال كري ٿو .... مونکي پائي ٿو هي אنسان ناهي جو    .شكايت ـــ אحتجاج    .خبر ئي نه پئي ته سڀني بوٹن سالمي الِء زمين کي لوڏي ڇڎيو  .۽ ٻين بوٹن جي אجالس ۾ شموليت    يوٿ فل شوز  چائنا شوز  جاگر شوز  نائيك شوز  وڊيو فرאنس شوز  باٹا شوز  كائو بوאِء شوز  كيٹ وאכ شوز  سروس شوز  אرماني شوز  אنگلش بوٽ       جو خطاببوٽ         ُملكيت آهي ۽ مان אين ئي بنان پالش جي سڑندو سكندو رهان ٿو ـــ سڑڻ ۽ سكڻ لوهي گرمي ۾ پائن ـــ سردي ۾ پائن ـــ بس پائيندא ئي رهن ٿا ـــ پائڻ هنن جي پي جي   .ُ منهن تي ستو رهان هميشه توهين كندڙ جيمون کي پورهيت جي پيرن ۾ سک ملندو آهي ۽ دل چوندي آهي ته ماڻهپي جي   .هڻڻ الِء به منهنجو وڌيك אستعمال كن ٿاאيترא بي حس آهن ماڻهو ــــ پاڻ جهڑي ٻي ماڻهو کي ڌכ ..... گپ تي گهمن يا ڏאمر تي ....
نهنجي معاملي ۾ كڎهن به سنجيده ناهن ُאهي به م. جيكي پاڻ کي مهذب سمجهن ٿا  محفوظ ۾ لکيل آهي منهنجي الِء ــــ   .پاڻ سان ٿيندڙ سڀني بوٹن وאرتائون بيان كيون  .ٿيا
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אنهن سڀني ۾ بوٽ بوٽ ئي رهيو . ِر هن ڌرتي تي رهيو آهيؤجمهوريت وאرو يا كو ٻيو دتوهان پنهنجي אصليت سڃاڻو ــــ پٿر، چمڑي، جهالت، بادشاهت، شهنشاهيت،   .ي كري هي אجالس كوٺايوآهي لڳا آهيو ــــ جنهن جتخليق ئي אن الِء كيو ويو آهي ته جين پيرن ۾ پاتا وڃو ــــ توهان پاڻ کي كجهه سمجهڻ توهان جي كهڑي عزت آهي ـــ توهان کي : אجالس جي آخري تقرير كندڙ بوٽ چيو ر ۾ بادشاهه، شهنشاهه، جهموريت جا علمبردאر ۽ ٻيا حكمرאن پنهنجي ؤهن جديد د  .آهي توهان کي אن الِء گهرאيو אٿم ته سڀ كجهه پنهنجو . کان وٺي ملكي سرحدون تبديل كريانبرقرאر رهن  ـــــ منهنجي رאِء کي وڏي אهميت آهي ـــ مون جڎهن به چاهيو آهي ته حكمرאنن ون، אجالس ملتوي يا منهنجي ننڍي אشاري سان عدليا کان وٺي سڀئي كم كاري  رهيا آهن ته توهان كهڑي حيثيت ٿا رکو ــــ پر پوِء به אسان کان سوאِء كجهه ناهن ــــُهو سياستدאنن، مذهبي ماڻهن، دوستن ۽ دوستن جي زאلن کي غلط אستعمال كري   ر جا ماڻهو אسان جو غلط אستعمال ته ڇا؟ؤرهيا آهن ــــ هن دماتحت  ُبند كري ڇڎيا آهن ـــ ڊگهي موومينٹ، سياسي، مذهبي چرپر آهي אها به پنهنجي عقل کان  אنهن سڀني مسئلن الِء אٿندڙ آوאز پاڻ هن وقت دنيا ۾ جيكي به مسئال אٿيا آهن ـــ  آهي، ننڍڙن مسئلن کي نه אٿاريو ـــ
  .سموريون پريشانيون  .عزز خطاب سان نوאزيندא آهنجن کي م  كنهن جون؟  !دنيا وאريون سڀ ترقيون، אنهن جون אيجاد كيل آهن  تاريخ شاهد آهي؟  .َتڎهن الچار ٿي ـــــ كپوت پنهنجي رאهه ڳولهيندא آهن  . پنهنجن وڏن جي پيروي كري تباهي کان سوאِء كجهه ناهن ڏسندא  .ُאبتا پير کڻندא آهن پيري        ُننڈ جي منهن تي چمي          .هجي وياپٹيون ڏسندא ئي رخطاب كري ئي رهيو هو ته هك شخص پيرن ۾ پايون هليو ويو ۽ سڀئي بوٽ وאت     مٿانهين ماڻهو جو كم كونهي ــ هاڻ پاڻ ئي ڏאها آهيون ـــ
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ماريل، چيڀاٹيل، چٻاڙيل دماغ گهڻو غور كري پريشان ٿيڻ بدرאن شارٽ كٹ كندא   صدين جا،  .אڻ وאقفي آهي/ جهالت  سڀني غمن جو אصلي كارڻ؟  .سڀني دکن نه ٿا كري سگهن ته پوِء موسمن جي کوري ۾ سڑندא، مرندא، جيكڎهن خودكشي   .تڎهن ماڻهن آڏو ذليل ٿي خودكشي کان سوאِء حل نه ڏٺو אٿن  آهن؟   .نڑي تي ننهن ڏنو ٿ مانس  !موت به ڀيٹو آهي ـــ مون کي ٿو حاصل كري  ‘.ڃو ماڻهو ڀيٹو جي آچارُس’  ؟!ُكجهه به نه هجڻ وאري کي سڃو چئبو آهي  يا مون کي كجهه نه ٿو אچي؟  ؟!پوِء ته پيدאئش به يكسانيت آهي  ؟!موت يكسانيت آهي  .کاڄ ٿي ويا آهيون يكسانيت جو  .خبر ناهي: سڀني جو ساڳيو جوאب  پڇندو رهيس زندگي جي سڀني شعبن وאرن کان؟  !خبر ناهي: چيائين  .ــ אي پاس کان پڇيمאيم   قومي ٻولي ۾ حرف كيترא آهن؟  .ڌرتي وهمي ماڻهن جي آهي  אسين وهمي آهيون ـــ  .وڃي سگهن ــــ مٿاهين אيستائين آدنيا جي هيٺئين پاسي وאرא ماڻهو مٿو مٿي كري هلن ٿا ڇو ته مٿيان אڃا مٿي نه ٿا   ؟!مان ٿو چوאن  . هوندي به تون ــــ אڃا تائين سكل تور جئان ٹنگيل آهينهيتري روشني  .كجهه سمجهڻ به آزאدي جو אهڃاڻ آهي  .سمجهه كر  .غالمي مان جان ته نه ڇڎאئي אٿئي  .ماڻهپو غالم ناهي ٿيندو  ننڈ مان אٿي؟  אي ماڻهو؟  אي نظريا؟  .אنسانيت، كبابي جي ريڑهي مٿان  .جلندא ۽ جيئندא رهن ٿا
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ِگرگلي          .ننهن کي ڏند كٿي آهن ــــ جو چك پويس ِمنهنجو پيار آهي گرگلي سان  .آوאز ۾ ڳوڙها  مان ته ڀنگي آهيان   منهنجو ڇا؟  .توهان چوند   .ڳالهه کي ٺكرאئي ڇڎيوهن منهنجي אن ننڍڙي   سکر وאري پل کي چوهٺ در پوڻ گهرجن ـــ: אنجنيئر کي ڳالهين ڳالهين ۾ چيم  .אنگريز وڏو حرאمي هو        ُ   ‘ڇو’  ‘هيڎي אچ’      كائنات        .َאسان ڏندن سان كنهن کي به چكيو ناهي  אوهان جي زبان ماڻهن کي ڏنگي ٿي ـــ  .مون هن سان پيار جي شادي كئي پر مائٹن ذليل كيو كيترو   .نه سمجهي سگهبو  .ڳالهه سمجهي ويو  ي ــپهريان ته אسي جي قريب پيو آڻ  ٻٹيهه ڏند هن جا ـــ ٻٹيهه منهنجا ـــ: گوري کي چيم   .ُگرگلي به منهنجي  .پاڻي ڀي منهنجو  .در ڀي منهنجا  .سکر به منهنجو  .ُ
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خوشين کي . ذهن جي جهولي ۾ هزאرين سوچون گڎ ٿيون آهن! אوندאهي رאت آهي      من کان ننهن تائين        ‘.אڃا به ويجهي אيندين ته كائنات جنم وٺندي’  ‘ُهون’  ‘. چپن سان چپ مالِء۽  نك سان نك  منهنجي אکين سان אکيون  אچ’  ‘ڇو אچان؟’  ‘!אچ ته سهي’  تڑپ چپ خشك ٿي ويا، كرسي تان جڳ ....  אکين ساٿ نه ڏنو . ياد كندي روئڻ پيو چاهيان شايد אهي ..... אن كري جنوري جي هر אربع تي پاڻ سدאئين گڎ هوندא هئاسين . مهينو هو ماضي کي ياد كرڻ پئي چاهيم ڇو ته אيكانوي وאري جنوري منهنجو سونهري   .ه ٹي ڍכ پيئڻ لڳسکڻي پاڻي جا ٻ كوسا ڳوڙها ..... جين نوجوאن عورت کي كارو چولو پاتل هجي ــــ لفظن ساٿ ڇڎيو، نڑي ٻيانوي جي جنوري منهنجي الِء هك وڏو عذאب آهي ـــ مون کي ماضي אين لڳو   .الِء ئي کليل هوچنڈ کڑي پيو ــــ رאت جي پيٹ ۾ كنهن كمري جو در ڄڻ אسان   ! ڏينهن ڌאر رهي به نه پئي سگهياسين ميڻ بتي ساٿ ڇڎي ڏنو ـــ  سياري جي رאت . אنهي كمري ۾ مان ئي אكيلو آهيان  ؟!ا بند ٿي ويارست  ؟!!ڇا درن کي كلف لڳي ويا  אهو ماڻهو مري ويو؟؟  ؟!ڇا אهو گهر ڊهي ويو  !!אکين مان كري پيا   منٹ منٹ عذאب ــ گهڑي گهڑي زهر ـــ پل پل كڑي زندگي  .ضمير ڌونڌאرڻ لڳو  .مٺي ماڻهو سان ڳالهيون كيان ها  .فون هجي ها  .אوچتو خيال آيو  .کي مان ٺوٺ ٹكر جيئان ڳورڻ لڳس
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گار ضرور ڏيندو هو مانس، .... مان صرف ماڻهن جي كري سالم ورאئيندو هئس   .كڎهن كڎهن جي سامنهن אچي ويندو هو ته باهه لڳي ويندي هئي  .אين كندي كندي رهجي ويس....  ــــ كافي ڀيرא تيار به ٿي ويس ـــ אالئي ڇو دل چوي ٿي ڀڑوي کي گولي هڻي ڇڎيان        ُهك ڏينهن زאل جي يار سان          .خير ننهن ته بچي ويو پر אن کان پنهنجو من بچائي نه سگهيو آهيان  .َزبان موهن كلپنا ـــ چهرو چنبيلي ـــــ وאر جين ڀٹ تي ناچ كندڙ مور جون سريون  אکيون نارאئڻ شيام جا غزل  .....ڳٹا گالب جا .... ون شبنمي אکي   .ن الِء אٿسسمهڻ الِء جاِء كونهيس پر كتاب  .ڏسي مائي کي אڇالئي ڇڎي ٿو‘ خوאب نامو’منهنجي هٿ ۾ كتاب   .هن جي چپن تي مڌ نه مائي هوندي آهي        جنس          .אهڑي ماڻهو کي نه مارڻ کپندو آهي  بي אختياري مان ــــ  شرمساري مان ــــ  ‘.ئي ما آهي، باقي رشتا ته مرد ٿو جوڙي هن سانته زنده رهڻ ڏنو وڃي ۽ عورت هوندي אسان زنده ئي ماڻهن جي كري آهيون ـــــــ نه ته زندگي فضول آهي فضيلت אن ڳالهه ۾ آهي אسان کي אهو سمجهڻ گهرجي ته ’: موضوع ته אالئي كهڑو هو هن هك جملو چيو   .مائٹن جي تڎي تي ويٺا هئاسين  .گڎ پڑهندي هئس چاهيندو هو ـــــ ڇو ته هو ُمون کي محسوس ٿيو ته هو منهنجي زאل کي..... سالم کان پوِء 
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אن کان پوِء .... منهنجي مورڻ ڌي مرכ پنهنجي پهرين سالگرهه تي مري وئي   .ڳوڙها אگهندي  .آپا تازو بابا جو ڊيٿ ’  ‘ڌي نه رو’        ناول                  !هر كتاب منهنجو دوست ناهي  : هن سعيده کي ڳٹي تي ٿڦكي هڻندي پڌرو كيو  كتاب پوري كرڻ کان پوِء ـــــ     .پيرن تي رئو رکندي  ‘אمان مان هاڻي هالن’  :پيشن جو چيائيس                               ـــــــ    ‘.אهو پاڻ پريشان آهي’  ‘جو مڑس ڇا ٿو چوي؟تنهن’  ‘.آپا هفتو אڳ ٹيسٹ ٿي هئي، אن ۾ كينسر ٻڌאيو ٿن ’  ‘ڊאكٹر ڇا ٿا چون؟’                                    ـــــ    ‘.صبر كر.... نه ته ٻيهر نه אيندي مانِء   ڍنڍكر ڏيندي  .نه رو ـــــ شل مالك رאضي هجي  ڏאهي ٿي ’  ‘.پوليو ٿي پيس.... وڏيون אميدون هيون .... ٿيو سرفرאز 
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   ـــــ  نه وڻندڙ آئيڈيل؟  .ُ       אوڀر کان چنڈ نه ٿو אڀري  ـــــ  نه وڻندڙ سچ؟  .شادي الِء قرض جي درخوאست         ـــــ  نه وڻندڙ خوشي؟  .        پپيتو  ـــــ  نه وڻندڙ ميوو؟  .       ساڄي ڌر وאري  ـــــ  نه وڻندڙ אخبار؟  !       ڳاڙهو  ـــــ  نه وڻندڙ رنگ؟  !      چوٿين  ـــــ  نه وڻندڙ موسم؟  .      فرضي  ـــــ  نه وڻندڙ رشتو؟  .      عورت هر روپ ۾ وڻندي آهي  ڻندڙ عورت؟ـــــ  نه و         غدאر  ـــــ  نه وڻندڙ سياستكار؟  !      تون  ـــــ  نه وڻندڙ كهاڻيكار؟  .      جنهن جي تخليق کي پوليو هجي ٿو  ــــ  نه وڻندڙ شاعر؟  .       جيكو منهنجي نظريي جو نه هوندو آ   ـــــ  نه وڻندڙ كتاب؟  .       ۽ ماڻهو جت كلين شيو آهن   گوليون ٹهك ڏين؛        ــــ  نه وڻندڙ شهر؟      جيون پالزه ۾ هك رאت          . ِچئجانس مان ٺيك آهيان  پليز אمان کي نه ٻڌאئجانِء ـــ پريشان ٿيندي،’
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  ـــــ  وڻندڙ معذوري ؟  .     אکين ۾ ٿي ويهه   ـــــ  وڻندڙ دشمني ؟  .      زنده آباد   ـــــ  وڻندڙ گار ؟  !ُ        چمي جو صليب   ُـــــ  وڻندڙ ڏک؟  .       دک  ـــــ  وڻندڙ مرض؟  .       وقت  ـــــ  وڻندڙ دشمن؟  .        چانڈوكي   ـــــ   وڻندڙ زهر؟    ـــــــــ    .        مان مري ويو آهيان           ڇو ته            منهنجو אنتظار نه كجانِء،   ـــــ  وڻندڙ آٹوگرאف؟  .كيو        אمن خريد           هٿيار وكڻي،   ـــــ  نه وڻندڙ پيغام؟  !         پر אوالد אت نه ٿو پڑهائي سگهان          چانڈكا جا ڊאكٹر، ڊאكٹرياڻيون وڻنديون آهن   ـــــ  نه وڻندڙ אميد؟  )پرچو ٹيون(        شاهه جو رسالو    ـــــ  نه وڻندڙ رسالو؟  .        محبت  دڙ مشروب؟ ـــــ  نه وڻن  .ُ        بوٽ   ـــــ  نه وڻندڙ کاڌو؟  .كرאڙپ/         شام   ـــــ  نه وڻندڙ سفر؟  .        چونڈ   ـــــ  نه وڻندڙ لفظ؟  .       ڄائو ئي ناهي
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مان  ته ڍ . منهنجي بک كيڎאنهن ويندي.... هو پنهنجي بک ٹاري نكتو هوندو ! آهيپاكيٹ، אن ۾ ڇا آهي؟ هي אيترא سارא نوٽ آوאره گهٹين ۾ کڻي هلڻ جو عادي ٿي ويو و  ويندڙ ۽ مان ڇا آهيان؟ ۽ هن جو ُهو سامنهن وאر. هن کان رڙ نكري وڃي ٿي          !مان אکيون چپن سان پڑهندو آهيان             .      جوאني وאرو   ـــــ  وڻندڙ موت ؟  .       ذهن   ـــــ  وڻندڙ هٿيار ؟  .      אک   ـــــ  وڻندڙ نانگ ؟  .      آزאدي   ـــــ  وڻندڙ ضد ؟  .       روشني   ـــــ   وڻندڙ زلزلو ؟   .       عوאم  ـــــ  وڻندڙ گولي ؟  .      يادگيريون   ـــــ  وڻندڙ ڌכ ؟  .       لبرل   ـــــ  وڻندڙ جرم ؟  .       زندگي   ـــــ  وڻندڙ אيكسيڈنٹ ؟  .     خاموشي  ُهٿ وאري خنجر سان وאر كرڻ چاهي پيو ته پريان كنهن ماڻهو کي אيندو ڏسي ورאئي هو پنهنجي .... אنهن مان بچي ٿي ويو ! كندو رهيو....  وאري خنجر سان وאر אکين  . كندو آهيان، پوِء به بک مون کان گوِء کڻي وڃڻ ۾ كامياب ٿي ويندي آهي
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. جيكڎهن هي شكار نكري ويو ته אڄ كو به شكار كامياب نه كري سگهندس  :يادون  .ُهو אڳتي نكري ويو  .هي پوئتي هٹي بيٺو  . آوאز אٿي ٿووري ٻيهر هڻڻ جي كئي ٿي ته אڳيان هوشياري ۽ ڏאهپ سان אهڑن ٻن ٹن کان אڳتي نكري ويو، هن ..... پاكيٹ ۾ رکي ڇڎيائين  ڇا ٻوڙو چور ! ٻوڙو ٿي پوאن ها..... جي كوئي ماڻهو ڏسي وٺي ها ته پوِء مان ڇا كريان ها  كارنهن مان كين ٿا .... سڀني جي אکين אندر كارو گول دאئرو هوندو آهي . كيئن ٿا ڏسنٻين ماڻهن جي אک ڏسي ٿي يا نه؟ אک ته ساڳئي پر شك ٿيندو آهي ته ماڻهو אکين سان ڀال مون کي . گهڻو كري پنهنجي ڊرאمن ۾ אنڌو ٿيندو آهيان پر مان ته ڏسندو آهيان  .....خبر ناهي  .... پوِء مان ڇا ٿيان ها؟. ٿيندو آهي.... نه ٿيندو آهي؟  ڇو؟ متان كروڙ ... رאت ٻي كبي .... هي كروڙ پتي نكري ويو ته پوِء ڇا ٿيندو؟   .مون کي ته ڇڎي ڏيندא آهن. ڏسن ڏسڻ ۾ ته كتا به سٺا لڳندא ... ڏسڻ ۾ ته ٺيك ٺاכ آ . پتي به مون وאنگر چور پتي نه هجي ئين چوري جي الِء كو سٺو پالٽ سوچجي؟ مان אڃا تا. آهن، ماڻهو كيئن نه سٺا هوندא پر אوچتو گهٹي جي موڙ مان هك نوجوאن قسم جو . جتان كوئي ڏسي به سگهي ٿوتكڑو تكڑو אچي آخري ڌכ هڻڻ الِء سوچي ٿو ڇو ته ويجهو کوڙ ساترא دكان آهن   !!پنهنجو خنجر نه وٺي سگهيو آهيان، پالٽ كيئن وٺندس جين هر شيِء جو ٹائيٹل אڳيان هوندو آهي، ۽ وري موت جو ٹائيٹل پويان هوندو ’  .كروڙ پتي مسكرאئيندي  ‘موت توهان جي نظر ۾ ڇا آهي؟! سائين ’  ‘.پڑهندو آهيانمان אکيون چپن سان ’  :كروڙ پتي چانهه جي سپ ڀريندي چيس  ‘سائين مون کي سڃاڻو ٿا؟’  .گهڑي پل کان پوِء  :ِאڀيون كري، هٿ مالئي بيري کي چانهه جو چئي، پنهنجي چانهه سوري ٿو ڏيسهي به ساڳئي ٹيبل جي ڀرسان وאري كرسي تي ويهي ٿو ۽ كروڙ پتي אکيون   .ُيو ويو ـــ هن ڏٺو پئيكروڙ پتي هوٹل ۾ هل  هو كامياب ـــ  هي ناكام ــ  .كرאڙو אچي وڃي ٿو خوشبوِء سان پيار جي محالت جڑي نه ٿي . אکيون وڌيك بهتر آهن، هيري کان.... آهي    ‘. ٺاهيندو آهي۽ موت جو ٹائيٹل آرٹسٹ پاڻ. سگهي



ِكجهه به نه                                   كهاڻيون                                                 عزيز قاسماڻي  

84          www.abbaskorejo.com              عباس كوريجو ويب       

ـ  بابا شيِء وٺي ڏي          خلف     وڌيك كتابن الِء ڏسو  אنٹرنيٹ אيڈيشن عباس كوريجو ويب    پورو ٿيو هن جا آهن ـــ: چيومانس   ڀا الِء چوي ٿو ــ  .بابا علي کي نه ڏجانِء   مان چپ   !!شهر مان آندא ٿي  مان چپ  بابا كٿان وتا ٿي؟  :شهپرن تي هٿ رکندي              ـــــ  .ِنه مان كنو آهيان   .تون ته ڀلو آهين نه   عاجزي مان            ـــــ  ِنه ته مان ماريندو سانس ـــ.... אبو   ِٿوري ڏيس ـــ  نه ڏيندومانس  .ِهن کي ٿوري شيِء ڏي : چيومانس   .אن به אنگل كيو  ِאين ئي وڏو ڀاڻس אچي وڃي ٿوس ـــ  وٺي ڏني مانس ـــ
www.abbaskorejo.com  


