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 كموڊورمرزא אشفاق بيگ نالي
 
كتاب  سنگتي ۽ نيك ماڻهو ال كو ،وستوم، ميٹ، دميٹ، ر אشفاق جهڑي كالس  ي پابند رهڻ كري ئي لن تو אصحاصل نه كيو، پر ننڍپڻ کان محنت سٺن ۽ نيك كمن ۽ مقام هك وڏيري، صنعتكار، جاگيردאر، وڏي آفيسر جي پٹ يا ڀائٹي ڀاڻيجي كري هن אهو . مڃيو وڃي ٿويتده ۽ قابل אحترאم شخصن ۾ ۽ پاكستان نيوي جي هك پسنديجي مٹن مائٹ אسان ،سنگتكاليج، אسان جي אشفاق بيگ אسانجي .  صافي ٿينديمنسوب نه كرڻ وڏي ناאن אري ويو ۽ د ننڍپڻ ۾ ئي گذلهو پاڻ ته هك غريب گهر جو ٻارهو جنهن جو وא. هيحاصل كيو آ چڻ هڑאئي سان جانجهڑو كالس ميٹ منهنجو روم ميٹ ٿيو، جنهن كري نه فقط کيس ويجمنهنجي به قسمت سٺي چئجي جو אشفاق . كڍي کيس پڑهايوالسندس ما ۽ وڏن ڀائرن كشا  ڇو جو אهو  منهنجي אکين ڏٺو تجربو آهي ته هك ٻه منهنجا كالس ميٹ جڎهن مون سان .ٿو کي ڏسي پاڻ کي سڌאري يا کاري ننڍپڻ جو زمانو אهو ٿئي ٿو، جنهن ۾ ٻار پنهنجن دوستن  . پر هن کان گهڻو كجهه سکڻ جو  موقعو پڻ ملي ويو، ۽ سٺي دوستي ٿي وئيجو موقعو مليو
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بيحد معصوم ۾ آيا ته ) ستين كالس. (جڎهن چوٿين درجي ۾ پڑهندא هئا گڎ كئڈٽ كاليج ۾ پر پو هنن جي .) هك ڄڻي ته پهريان ٻه سال نمبر ۽ אنعام به حاصل كيا(۽ پڑهائي ۾ سٺا هئا  .  ۽ كاليج کان گسائڻ ۾ لڳي ويا پڑهائي تان ڌيان هٹائي رلڻ پنڻ جو،دوستي אهڑن سان ٿي يئر ۾ پهتس ته كجهه كالس ميٹن ا آئون به  مئٹرכ بعد جڎهن فرسٹ א تصور كرڻ لڳHeroic Deeds بدرאن אنکي يئڻ لڳا ۽ אنهن شين کي خرאب سمجهڻبه پآخري ڏينهن ۾ جوא ۽ شرאب  אن وقت فلمي هيرو وאنگر سگريٹ ريٹ پيئڻ جو شوق پيدא ٿيو، بلكه کي ڏسي مون کي به سگ و אشفاق بيگ جهڑن روم ميٹن جي  ماڻهپو سمجهبو هو، پر چڱو جكش هڻڻ کي وڏجهلي  شاگردن ال  نه ٿيندي بلكه مائٹن توڙي  هك ٻي ڳالهه لکڻ بي مهلאيترو لکڻ کان بعد هتي  . אشفاق بيگ کان نه يعني سگريٹ کان .و هميشه جي ال هن کان پري رهيس ۽ نصيحت אهڑو אثر كيو جسمجهاڻي Guide line ۽ نيوي تن ڏينهن ۾ شرאب تي אڃا بندش نه پئي هئي . (אسان جا كالس ميٹ گڎجي پيئندא هئا هك ٻه سندن  ۽ ،אيندא هئا، جيكي پاڻنيوي ۾ هجڻ كري هو گهرאن بيئر شرאب لكائي کڻي  كئڈٹن مان هك ٻن جو وאلد  جونيئرٿي سگهي ٿي ته، אسان کان هك سال ثابت ) .و ويندو هو هو بلكه אن جي پيئڻ کي فخر سمجهيوڙي مرچنٹ نيوي ۾ شرאب عام هلندوت سڌريل ”يعني _ ي كالس ميٹن جي نظرن ۾ وڏي ڳالهه رحال شرאب پيئندڙن جو אهو ٹولو باقبه كڎهن كڎهن . ڻ آريا هئا سين بيوقوف ۽ א،ن ڄڻ جاهلاباقي אس. سمجهيو ويندو هو“ ۽ ماڊرن مون کي ياد آهي ته مان پنهنجي كمري مان تيار ٿي وڃي . كئي جنهن ۾ مونکي به گهرאيائونאنٹر جي אمتحانن جي ڏينهن ۾ هنن همرאهن کاڌي پيتي جي هك وڏي دعوت .  وئي آهيبخشي هك ٻن نون کي به گهرאئيندא هئا، ۽ אهي به فخر محسوس كندא هئا ته کين عزت دعوت ۾ كيڎي ”. و ته بيئر پارٹي پئي ٿئي، אن ال مونکي به دعوت آهي مان ٻڌאي، ٹيڑيمون کيس  . ، كيڎאنهن پيو وڃين پڇيو تهي دوست نور אحمد نظاماڻيرهيو هوس ته رستي ۾ هك ٻئ منهنجي ته صالح אٿئي ته نه وڃ  ۽ شرאب نه ” سمجهايو، يک ، نظاماڻي مون“غلط ڳالهه آهي هن تي  .اماڻي کي ٻڌאيمآئون مايوس ٿي موٹي آيس رستي تي אهو ئي سوچيم ته אجايو نظ   “.گهٹ ۾  گهٹ قسم کڻي سگهندين ته مون نه پيتو آهي.  جانئپي אڄ אن کي چاليهه سال ٿيا آهن، אشفاق بيگ پاكستان نيوي ال . هييئڻ ۾ ناڇكڻ ۽ شرאب پ אٿندي ئي صحيح ڳالهه وڌאئون ته وڏ ماڻهپائي كا אوچا كپڑא پائڻ، سگريٹ ،كچي ذهن ۾ بلكه ، ثابت ٿيا ۽ منهنجي ذهن ۾ Blessingڀلو ٿئي אنهن دوستن جو جيكي  مون ال   .هن عزم سان جوאب ڏنو“ ؟هرگز نهين کيا پينا ضروري هي”  “ کيا وهان بهي نهين پيو گي“ هو َکرتي  join تم نيوي وفرض كر”ن كاوڙ مان אشفاق بيگ کان پڇيو مو. جو هم خيال نكتو ، کيس ٻڌאيم ته هو به نظاماڻيي بابت پڇيوکان منهنجي خاموش روم  ميٹ אشفاق بيگ مون كمري تي پهتس ته. لئه ٿي رکيم سا ته نه رکي سگهيس، رهندو منهنجو مزو خرאب  كيائين جيكا رئنك آرمي (ن ٿي هاڻي كموڊور אچي  ٿيو آهي ليفٹيننٹ كمانڈر ۽ كئپٹ אن بعد ،پو سب ليفٹيننٹ. ن ٿي ويوئ אشفاق بيگ مان مڈ شپ م۽ نيول كئڈٽچونڈجي ويو  ساڳيو حال نور אحمد . تي رهيو آهي، پر هن شخص كڎهن به شرאب کي هٿ نه التو آهي کان كويت ۽ كرאچي تائين كيترن ئي وڏن عهدن هو אسالم آباد ).برאبر آهي“ گيڈيئررب”جي  پاكستان جي وڏين جاين تي رهيو   ۽ جو آهي جيكو پنجونجاهه سال يورپ آمريكانظاماڻي ۾ گذאري אهو ثابت كري پر هن سڄي زندگي سادگي . אبي ڏאڏي کان وڏو زميندאر آهي. آهي پاڻ سگريٹ ۽ شرאب کان ته پري رهيو آهي، پر . سادگي ۾ ئي عظمت آهيڏيکاريو آهي ته  شلوאر قميس کان پتلون كوٽ تائين کڻي ڇا به فيشن . كپڑي لٹي جو به ڏيک نه كيو אٿس
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هن کي لکڻ پڑهڻ، سماجي ۽ خير جي . אچي وڃي، پر هو پنهنجي ئي אسٹائيل ۾ نظر אچي ٿو مون ته پنهنجي . روم ۾ رهڻ جو وאقعو به אوچتو ٿيوאشفاق بيگ سان منهنجو هك ئي   . يئڏي ڌيان ڏمن کان ئي فرست نه ٿي ملي جو کڻي فئشن جهڑين ڳالهين ك هاڻ كمانڈر پاكستان نيوي ۽ مئنيجنگ ڊאئريكٹر (ميٹ نجم אنصاري ي كالس ڳوٺاڻ اص کان پيٹارو شفٹ ٿيڻ تي هن کي پر كاليج مير پور خ سان ئي رهڻ چاهيو ٿي،) شگرملز ، ۾ رکڻ بدرאن نئين هاسٹل אيوب هائوس ۾ ٹرאنسفر كيو ويو) ڊويزن(ن جي لياقت هائوس اאس چاهي هو مهاجر . آهي سٺيون عادتون אٿس ته پو توکي هن سان گڎرهڻ ۾ عار نه هئڻ کپيگڎ رهڻ کپي ۽ هنن جون سٺيون ڳالهيون سکڻ کپن، جيكڎهن نئون روم ميٹ پڑهڻ ۾ سٺو تو کي ٻين سان به . ڌي ڳالهائيندڙ توسان گڎ كونه هوندאسڄي زندگي رڳو ڳوٺ جا يا سن”  :کي سمجهايائون ٻڌڻ ۽ مڃڻ بدرאن مون پاڻ منهنجي ڳالهه جڎهن پنهنجي پي سان كيو ته،مون אن ڳالهه جي شكايت ۽ ڏک جو אظهار  بت ٿي بلكه منهنجي ٻين نه فقط مون ال كارآمدثابابا جي אها نصيحت אيندڙ زندگي ۾   “ ۽ يتيم هجي ڀلي غريب ،آفيسر جو پٹ نه هجيي وڏهجي يا پنجاپي شيعو هجي يا سني، ڀلي אمير يا كنهن  ٹارو ۾ سڄي پاكستان جا شاگرد  كاليج پيٽوقت كئڈ گڎ بابا جي ڳالهه ٻڌي رهيا هئا ۽ אن بشير وسطڑو، عالم هاليپوٹو ۽ علي رضا ميمڻ ال پڻ جيكي אن وقت مون سان :كالس ميٹن ري ٹائيم ئرين אكيڈمي چٹگانگ، ورلڈ مئكئڈٽ كاليج بعد م .سڀني سان رلي ملي ويا سين ۾ ٹولو ٺاهي هلڻ بدرאن اڻهاڻ سنڌي پאيندא هئا، گلگت کان كوئيٹا چمن تائين جا ۽ אسان  ائش دورאن ري ٹائيم אكيڈمي مالئيشيا ۾ توڙي مختلف جهازن تي رهئيونيورسٹي سئيڈن، م ڌي ته ڇا پر كو  پاكستاني به گڎ نه نكيترن هنڌن تي س. کي كڎهن به تكليف نه ٿي مون אن بعد ئي אنهن کان نجات حاصل كري .  كمزوريون قبول كرڻ کپنپنهنجن ۾ موجود پاڻ ۾ ۽ ۽אپنائڻ جي كوشش كجي /كجي ۽ سکڻ ) אعترאف(سٺين ڳالهين جي مڃوتي  هميشه אها كوشش رهي ته ٻين جي يمنهنج. هوندو هو ته به مون ال گذאرو كرڻ ڏکيو نه رهيو سنڌي شاگرد جي ڇا سوچ آهي پر אسان جي ڏينهن جي مونکي ڄاڻ نه آهي ته هن وقت  .سگهبي کان كجهه پڇندي پيا توڙي ماسترن غير سنڌي شاگردن . ۾ אسان گهڻا تڻا شرميال هئاسين سوא אيكڑ ٻيكڑ جي گهڻن جو . ندא هئا سينپنهنجو ٹولو ٺاهي پيا هل. لنوאئيندא هئا سين مائٹ به אيندא هئا ته אنهن جو به رڳو . رجحان نه پڑهائي ۾ هوندو هو نه ئي وري رאندين ۾ . هل پيا پڇندא هئاته كڎهن ٿاڳوٺ אچووڏא ڀاكر پائي پيا ملندא هئا ۽ ويندي م. بڻائي ڇڎيندא هئا مٺايون آڻي אسان کي ويتر چٹر ۽ سست ، كيك ۽پاڻ سان بسكٹ. خرچيون ڏيڻ تي زور هو ٿيندو هو، ته ڄڻ אسان هتي كنهن قيد خاني ۾ آهيون ۽ ) كوڙو ۽ خيالي(حساس אאهو ۽ . هئا بڻائي ڇڎيندא Home sickيعني ويتر אسان کي . ڀائر ڀينرون پڦيون ۽ ماسيون سڀ ياد پيون كن هن جو وאلد ته אچڻ سان هن . جو هوحيدرآباد  جونيئر كئڈٽ شاهد نالي هيرآباد אسان کان ٻه سال هائوس ۾ אسان جي. ين ۽ پي ٹي پريڈ ۾ حصو وٺڻو آهي، وغيرهدرאن .محنت كري پڑهڻو آهيڑي كاليج ال چونڈجي آيا آهيون ۽ هاڻ אسان کي אن جي الئق بڻائڻ جي ال هنصيب آهيون جو ه ٿا ته אسين خوش نيته هنن جا مائٹ אچڻ سان کانئن پڑهائي جو پڇن ٿا ۽ کين אهو אحساس ڏياريجهو رهڻ بعد محسوس ٿيو  جي ونهوڏאنهن غير سنڌي شاگرد. كي وڏيون قربانيون پيا ڏيون يعني אسكول جي پڑهائي سان ”تو نهين هوא  ئي نماز کا وقت کذאبيٹي كو”ڇندو هو ته کان پ . אن كري هك گهڑي به אجائي نه وڃائجي. مشكل سان אسكول جي فين جو پورאئو كري ٿيאشفاق جو ته وאلد به گذאري ويو هو ۽ هن کي هر وقت אهو אحساس هو  ته هن جي ما وڏ ي وم ميٹ  سندن وאلدين کي هجي ۽ אسانجي ر Creditجنهن ال . گڎ مذهب ۾ به هو زور هئا  لکڻ پڑهڻ ي،، אسان کي به هك هنڌ كرسي تي ويهکي گهڻو وقت لکندو پڑهندو ڏسيهن 
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א كري  ٹيچر كمانڈر אسرאرسك אسان جي مئٿ جون مئٿس ۾ سؤ سيكڑو ماركون هنجهڑ مون .فاق بيگ کان سکندא هئا سينكالس ۾ سمجهه ۾ نه אينديون هيون، سي كمري تي אش אهي ڳالهيون جيكي אسان کي .اسٹل ۾ ته هو אسان ال هك ٹيچر به هو۽ ه.  وڌي Staminaجي . ي אمتحان ۾ سڄي سنڌ ۾ ٻيو نمبر آيو۽ ٻيو אشفاق بيگ جي كري آيون ۽ پاڻ ته بورڊ ج ويندي  نه هو، پر ته به هر رאند ۾ حصو وٺندو هو، نאشفاق بيگ جسماني طرح אيترو گهڻو پهلوא كنهن جو به ڏينهن هجي אشفاق بيگ . شوق به ننڍپڻ کان آهيکيس تقريرون كرڻ جو  Physical fitness is necessary for mental fitness  . ڳو پڑهڻ ضروري ناهي رאنديون به ضروري آهن چوندو هو ته ر.باكسنگ ۾ پڻ  ميدאن تي پرאڻن ڏينهن جي ياد ٿي אچي ته هك ڏينهن شام جي رאندين ال. تقرير ضرور كري אڃان ٻه . ان کي مخاطب ٿي تقرير كرڻ لڳو تي بيهي אسپي ٹي كرڻ وאري كاٺ جي گهوڙي بيٺي بيٺي אشفاق کي كو پور پيو سو. אسين كجهه سوير آيا هئا سين. گڎ ٿي رهيا هئا سين هاڻ (אلرحمان   روم ۾ رهندڙ אنيسيندאئين ته אسان جي ڀر وאروچار جمال مس ڳالهايا ه ق جي تقرير سال جونيئر هو تنهن لكي لكي אشفاق جي پويان بيهي کيس ڌكو ڏنو ۽ אشفاجيكو אسان کان هك ) فيسر אين אيس جوهر جو كمانڈنگ آپاكستان نيوي ۾ كموڊور ۽ پي هك . توهان ڀلي کلو ”چرچي ۾ אئين كيو آهي، پر تنهن هوندي به چتا كري אسان کي چيائين؛کيس كاوڙ لڳي پر يكدم سمجهي ويو ته אنيس به . هو كپڑא ڇنڈي אٿي کڑو ٿيو . بند ٿي وئي אشفاق جنهن نموني سان “ .توهان کي ٻڌڻي پونديڏينهن آئون אئين مٿي بيهي تقرير كندس ۽  كيو ۽ كيترאئي ڏينهن אسان אنيس کي چيڑאئيندא  Enjoy אسان، אهوאسان کي خبردאر كيو جي ميس ۾ ڊنر ڏني ۽ كافي دير كچهري كندא ) نيوي جي אدאري ( جوهر PNS کي Old Boys سال گذرڻ بعد گذريل سال كموڊور אنيس پيٹارو جي 35אن وאقعي کي אٹكل . رهياسين خدא حافظ .  ته يار دير ٿي وئي آهي، هاڻ گهر ڏي روאنو ٿجي אٿڻ مهل אنيس کي چيم.رهياسين אدא ”چيو אنيس کلي مونکي آهستي ’’On behalf of Commodore Anis, I take this opportunity“  . موكالئي رهيو هو ته אشفاق بيگ ڏאكڻن وٽ بيهي شروع ٿي ويوאنيس אڃا אهو چئي مهمانن کان ” אٿو ته אٿئون “ .نه نه تقرير ۽ موكالڻي وري ڇاجي”  . تقرير كرمختصر ال كا تقرير كرڻي هجئي ته جلد كا  ۽ . كٿي تقرير ٻڌڻ جو وقت אچي ويو ڇا؟ هاڻ هيئن كر جو مين سئچ آف كر ته אوندهه ٿئي אشفاق تنهنجو كالس ميٹ آهي تنهنجي ڳالهه دل ۾ نه  وڃي،تقرير مان جان ڇٹي  ي زندگي گذאري ڏسن ٿا، ڇو جو کين خبر آهي ته אشفاق بيگ אصول وאرو ماڻهو آهي ۽ سڄچيف منسٹر لياقت جتوئي ۽ سيكريٹري عاشق حسين شاهه جهڑא به کيس عزت جي نگاهه سان  سينئر آهن مينجر جنرل پرويز، ريئر אئڈمرل אظهر کان وٺي سويندي אهي جيكي کانئ. كن ٿا عزت پر مون سان گڎ سڀ كالس ميٹ سندسאشفاق منهنجو كالس ميٹ ضرور آهي “ .كندو جو PNSCאشفاق ٻه سال אسان جي شپنگ كارپوريشن. ٻين جي خير خوאهي كئي אٿس ) ن جي ويجهو كم كيو ٿيجن ه( دوست جنرل مئنيجرن نپنهنج. ڊאئريكٹر پڻ ٿي رهيو آهي يار تهنجو يار אشفاق بيگ وقت ۽ ڊيوٹي ”کي چيو  هن مونهك ڏينهن،  ۾ ، بعدنكجهه مهين . هو אسكول جي ڏينهن ۾ به كڎهن به غير حاضر نه رهيو”مون کيس ٻڌאيو “ ،َخبر אٿانو”  “ . كو אهڑو ڏينهن ناهي جو هو دير سان אچي يا غير حاضر رهي.جو ڏאڍو پابند آهي مون کين אسكولي ڏينهن جو هك وאقعو “ .سڄو ڏينهن ته ڇا پر هك پيرڊ به مس نه كيائين ٻه چار . אن پيرڊ بعد رسيس هئي.  نه آيو سيکاريندڙ ٹيچر Wood Workهك دفعي جو . ٻڌאيو وسطڑو كالس ڇڎي هاسٹل ٹي ۽ بشير گي، رفيع كاڇيلو، تاج بكالس ميٹ شوكت جماڻ مون پنهنجي روم ميٹ .  مان مون کي به هلڻ ال چيائونويندي وقت ٻاهرאن دري. روאنا ٿي ويا ٿي אٿيو، پر ٻاهر هلڻ ال رאضي אشفاق کي به هلڻ جي صالح كئي ۽ هو يكدم مونسان  
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آئون ”نه ٿو هالن تون وڃين ته ڀلي وڃ يار آئون  ”نكري אڌ ورאنڈي وٽ بيهي چوڻ لڳو ڳالهه אصول جي ”نکي الجك سمجهايو،  אشفاق بيگ مو“.سائڻ جي ناهيُدرאصل ڳالهه گ”  “ .אن كري جهڑو كالس ۾ تهڑو هاسٹل ۾ ،كونه نه ٿو چاهي سو سمجهايو مانس ته سبجيكٹ ٹيچر ته آهي ئي سمجهي ويس ته هو پيرڊ گسائڻ ڄڻ ال سين ته پو عادت ٿي ويندي ۽ هر وقت ڀهلندאپاڻ אڄ جيكر كالس ڇڎي ڀڄي . آهي هن كڎهن كنهن . ه شاهد آهيانمرزא אشفاق بيگ جي كيترين ئي ڳالهين جو آئون ب سو  . کي به موٹڻو پيو ۽ مجبور ٿي مونאهو چئي هو وאپس كالس روم ڏאنهن موٹي ويو “ .ڳوليندא وتندאسينجھه و ۽  ٻئي کان معافي . لطي جو אحساس ٿيڻ تي يكدم אعترאف كندو هوغ. پرچائيندو رهندو هو هر وقت وڙهندڙن ۽ رٺلن کي . كوڙ نه ڳالهايو ۽ گال نه كئي.سان جهيڑو نه كيو، گار نه ڏني ئين  جيكي هن وقت تا،אشفاق جا ٻه شوق هئا.  جو هر وقت ماڻهن جا كم كندو وتي ٿو،آهيكالسين توڙي غير كالسين جو ڏאڍو خيال كندو  هو ۽ אها عادت هن ۾ אڃا تائين אوتري ئي مار ۽ ضرورت مند  بي.ٻئي جي تعريف ۾ بخيلي کان كم نه ورتائين. وٺڻ ۾ دير نه كندو هو ن مان كجهه אنه. جن کي ننڍي هوندي کان ڏسندو אچان ته هو אن ليول تائين لڳا تار پڑهندא אچنپر آئون كجهه ماڻهو سڃاڻان . هيون ٿي پڑאيترو كيئ ته אيڎي مشغول ماڻهو. ن ٿا يتعجب کائ ماڻهو ذوאلفقار علي ڀٹي جي مطالعي جو ٻڌي. يو كتاب پڑهڻهك باغباني ۽ ٻ. هلندא אچن ٿا ، جيكي  آهنخالد مخدوم،عالم هاليپوٹو، رفيع كاڇيلو)  سوڌوאشفاق(ته منهنجا كالس ميٹ  אسان ۾ كتابن پڑهڻ  جو شوق پيدא كرڻ ۾ אن . كري پورא كيا آهن(Auttor) هك ليکك  پر هك ،هك كتاب نه۽ هنن هك  .ل جي ڏينهن کان كتابن جا كيڑא سمجهيا وڃن ٿاאسكو فيڈرل حكومت ۾ אيجوكيشن ادم حسين جو پڻ هٿ هو جيكو پو ٹيچر خאنگلش وقت جي  ن كتاب جي كنه. سندس هك خاص جملو هوندو هو. تي كالس روم ۾ تبصرو كندو هو ۽ هر هفتي پڑهيل كتابن شوقين هو ابن پڑهڻ جوهو پاڻ به كت .جو אئڈيشنل سيكريٹري ٿيو توهان جو هن دنيا ۾ رهڻ سمجهو ته אڄ ئي אهو پڑهو אن جي پڑهڻ بنا ”. تعريف كري چوندو هو . تابن ۾ به ڀڑ هوشفاق بيگ لئبرري جي كتابن سان گڎ پنهنجي كورس جي كא“ .אجايو آهي پهريون نمبر به אسان جو ( .بر آيومن، سنڌ جي بورڊ جي אمتحانن ۾ ٻيو پاڻ אنٹر ۾ אشفاق אنٹر كرڻ بعد مهرאڻ يونيورسٹي ۾ .) الڙكاڻي جو אختر علي عباسي آيو هو_كالسي پر پو ڇهه مهينا אتي پڑهڻ بعد هن  هن کي مكينيكل אنجنيئر ٿيڻ جو شوق هو،. دאخالورتي ۾ دאخال ) پاكستاني نيول אكيڈمي (ي منهوڙيشورو ڇڎمون کانئس ڄام. تان نكرڻو پيو אکي ڇكي تاڻي مائٹن אنٹر تائين پڑهايو، אها به . אلطاف توکي ته منهنجي حال جي خبر آهي”   :وٺڻ جو سبب پڇيو ته هن ورאڻيو هو مهرאڻ يونيورسٹي . ڀائر به غريب ۽ ٻچڑيوאل אٿم .אسان جي غريب كٹنب ال وڏي ڳالهه آهي אن كري مونکي . ڏيڻ هنن جي وس جي ڳالهه ناهيجي پڑهائي، رهائش ۽ کاڌي پيتي جو خرچ  ع ۾ 1964 هن مئي . آهيAssetאشفاق بيگ جهڑو ذهين شاگرد جتي به وڃي אن אدאري ال   “ . ۾ אچڻو پيو آهيهيڎאنهن نيوي جي  پاكستان نيوي . كيائينB.Eطرفان مكينيكل אنجنيئرنگ ۾ كئي ۽ نيوي  joinنيوي  كويت ۾ ٹي سال ڊيپوٹيشن تي אتي جي نيوي  پاكستان نيول אنجنيئرنگ كاليج ۾ رهيو، كناري جي نوكرين ۾ هو .تي سامونڈي زندگي گذאري  بابر، خيبر، جهانگير ۽ ڍאكا:جهازن ۾ كيارڊ אאسالم آباد نيول هيڈ كوאٹر ۾ אسٹاف آفيسر ٿي رهيو، ڊ وאرن سان كم كيائين، جي عهدي تي كم  Ship Management۾ ڊאئريكٹر  PNSC جنرل مئنيجر ٿي رهيو ۽ ٹي سال  ني جي سان جي هك ٻئي كالس ميٹ عظمت كياع ۾ א1972אشفاق بيگ جي شادي . كيائين  گرאمر אسكول ۾ پڑهائيندي אچي، کين ٻه ڌيون عنبرين نتسنيم شروع کا. ڀيڻ تسنيم سان ٿي
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אرسالن پڻ אسان جي  ۽ هك پٹ אرسالن אٿن،. ي رهيون آهن كرMBA۽ سبين آهن، جيكي  كموڊور אشفاق بيگ جي ڄم جي . آهينيوي جا كجهه خاص كورس كرڻ ال موكليو ويو ويو، جتي جي سالياني אمتحانن ۾ مٿانهون نمبر אچڻ كري کيس پنجن سالن ال تركي ۾ אنٹر بعد هو نيول אكيڈمي ال چونڈيو .  پڑهيو آهيمانٹارو يپرאڻي كاليج، كئڈٽ كاليج پ   .ڊولپمينٹ آهي ۾ ڊאئريكٹر אنسپيكشن אئنڈ ٹيكنيكل NHQ آهي ۽ هو אڄكلهه ع1944  جون 26 تاريخ
  

 ع1998 ري
خ ئف    ا

 ا   

  ئڳ
كجهه אکر سڃاڻڻ وאرא ته كجهه وڌيك سلجهيل ۽ ڳچ (۾ ويٺا هئا، ست אٺ پڑهيل لکيل  کن ماڻهو كچهريويهارو . ۽ مٿان رليون وڇايل هيونتڎو پيل هو تي نري پاٿاري وئُجي ك جي هك ڳوٺ ۾ باهه جي مچ جي چوڌאري سٿيل پالل نيٺ ٻهرאڙي.  جو مهينو هوجنوري אکر ”ٰپر אنهن مان كي ته ڏאهپ ۽ سرت ۾ پڑهيلن کي دعوي سان . باقي אڻ پڑهيل هئا) پڑهيل ته . شريك ٿيو هوندوكنهن كچهري ۾ هيٺان ٻريل مچ تي جيكو به كڎهن قسمت سانگي  ٻهرאڙي ۾ النڍي  جوسياري. رא جوאن به موجود هئا وאچوڻ“  قاضي ٿئين كئا،پڑهي אڀاڳيا ن سوچ ۽ ولٻ، ڏאهپ جي گفتن، وندر ورونهن جي فقط אهو ئي كچهري جي كوڏين جي قربن يا ڏور جي ڀڃڻ تي دאد ڏيندڙن  ۽ ڳجهارت سرن جي دليلن بيتن، ڏوهيڑن ۽ ڳجھارتن جي ڳولڻ  هك אهڑي ئي كچهري ۾ يارن دوستن سان چار چؤنك . جي وאه وאه مان لطف אندوز ٿيو هوندو ِمد علي كلي جي كڎهن هاالكو ۽ هٹلر بحث هيٺ آيا ته وري وאرو آيو كرنل قذאفي جو ۽ محجا موضوع، ڳالهه مان ڳالهه، ڀانت אوڀاريون لهوאريون ڳالهيون، ڀانت . جا پئي هلياڳالهين  ًجو فورא ِمحمد علي كلي جي بهادري جو شايد كرشمو هو يا سندس بدبختي هئي . وאکاڻ جو

پار كري “ پنج ند” جي کوٽ تي شروع ٿي ويو تان جو معاملو ث سنڌ ۾ پاڻيهاڻي بح  . دير بعد ڳالهه ئي ٻي אها ئي گهڑي جو ٿوري. تي كافي گرما گرم بحث ٿيو ڌאڙن ۽ ڦرن ، אغوא جي وאرڌאتن، ڏينهن ڏٺي جو قتل، رهزني روزאنو .ڳالهه אچي پئي ڌאڙيلن ۾ س، هانگ كانگ، الس אينجلس، لنڈن، نيو يارכ، پئر. كاهي پيا دنيا جي وڏن شهرن ۾جڎهن يارن کي ڊيم جي ٻاڙي موضوع مان مزو  نه آيو ته هاڻي . وڃي كاالباغ ڊيم تي پهتو خبر تڎهن پئي ۽  پئرس يا كنهن به ڏورאنهين هنڌ وڃيو نكري ،ڏينهن تي ماڻهو وڃيو لنڈن  جي دور ۾ ساڳئيאڄ كلهه جي تيز رفتاري” هك شخص چيو .، سنگاپور، وغيرهشكاگو ذري جڎهن سڄي دنيا .  ڏينهن ساڳيو ماڻهو واليت کان پنهنجي ماڳ موٹيو אچينجو ٻئي ٹئي سفر . ر كهڑي ضرورت آهيي آخ پو אڄ كلهه سفر نامن لکڻ جپاڻ ۾ ڳنڍجي وئي آهي تهگھٹ  ۽ آمدرفت جا . هئا ٹ نظر אيندאکناما ته تڎهن كارگر هئا جڎهن ملكن جي وچ ۾ مفاصال אڻ  ٻڌא تون ۽ مان كهڑي واليت  ”:كچهري ۾ ويٺل هك همرאهه אعترאض كندڙ کان  پڇيو   “.ذريعا אيترא وسيع ۽ تيز نه هئا سوא ٻڌא ته אسان مان ن يڑ ۾ هك ڄڻي کاهن مאڄوكي يا دوستن جي . کان ٿي آيا آهيون كو خوش نصيب אهڑو ٿو نكري جيكو فارين وڃي ٿو باقي אسان ته ڄائي ڄم کا چاكي جي ؟ هزאرن ماڻهن مان هيكڑ ٻيكڑ .جو سير كري آيا آهن كيترא אهڑא آهن جيكي ٻاهرين دنيا
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ر ويٺي אسان کي ملكن خدא ڀلو كري אلطاف شيخ جو جيكو گه ،ڏאند وאنگر אتي ئي پيا ڦرون ۽ אسان جي دل ويٺو  دلچسپ ۽ عجيب و غريب معلومات ويٺو ڏئي. جا سير ٿو كرאئي جو جاپاني . ڏنل هو، אتي ويس ۽ אتفاق سان ئي سي ماڳ مكان وڌيك مشهور ۽ معروف هئاجن جو ڏس אلطاف جي سفر نامن ۾ ) Tourist Attraction Spot(ن جي مکيه هنڌن ٹوكيو يا جاپا   .آيسموجودگي ۾ شايد אنهن سڀني جاين جڳهين تي نه پهچي سگهان ها جتان هاڻي چكر هڻي نه ته مان אلطاف شيخ جي سفر نامن جي غير . كئي אوتري אتان جا فقط گائيڈ ئي كري رهيا هئاجاپان جي سڄي شهر ۾ منهنجي جيتري رهنمائي אلطاف شيخ جي سفر نامن .كڎهن به نه هئي אوتري شايد אڳ ،ت آهي سفر نامن لکڻ جي جيتري هاڻوكي دور ۾ ضرور!يارو ”:ًفورא ورאڻيو ۾ موجود هو تنهن אسان جو هك دوست جيكو تازو جاپان مان ٿي آيو هو ۽ كچهري  “.وندرאئي  گذري ويا  ”،و تنهن ٺهه پهه אعترאض كيوهك نوجوאن جيكو چڱو خاصو پڑهيل ٿي لڳ  “ .کان سوא ساڳين ئي هنڌن گهمڻ جو مشهورو ڏنو هوگھير گائيڈس به، ٿوري ڦير  هاڻي رڳو تڑ تكڑ ۾ سفر جي ڊאئري لکڻ تي گذאرو . אلطاف شيخ جي سفر نامن لکڻ جا ڏينهن ي باري ۾ אلطاف وري وري ٻيو ته ٺهيو پر ساڳين ساڳين شهرن ۽ ملكن ج. كيون ويٺو آهي ن אنصاف نه پيو  خريدאرن ساسفرنامن جيسندس ويٺو لکي، אئين هو אڄكلهه پڑهندڙن ۽  ئي لکيون هوندאئين ٻه ويون ٿور ساڳين ملكن جي باري ۾ ساڳيون ڳاله.يار ٿڌو ٿي”  :، تنهن پنهنجا چپ چورياويٺو هوאجرכ جي كانڀ كڍيون هك كرڙوڍ جانٺو جوאن جيكو هن وقت تائين چپ چاپ  “.كري لهيون كرאچي جي كرאچي جو چكر هڻي آيا آهيون ته جيكي ڳارڳو مهينا ٿيا مان ۽ جڑيل  مون سوچيو .  نيون ڳالهيون پيو كري ٻڌאيون آهن ته جڑيو وري  مونتن کيباري ۾ دوس ته كڎهن وري . كڎهن كاريهر كر کنيون مرحبا پيا كندא آهن. ون پيو لتاڙيندو آهيانلنڈيپاڻي جي وאري تي جڎهن گهرאن نكرندو آهيان ته ساڳين ئي رستن تان لنگهندي كڎهن ٻيو ته ٺهيو پر . ايكرא پئي اي پر هر كنهن جي نظر جدא جدא نظٿگهميا سون ته گڎ ! ياربلي كڎهن وري قسمت سانگي ساڳين ئي رستن تي پياري . ُکپرن سان به کيكر ٿي ويندي آهي . َرستو ساڳيو پر روز نوאن نوאن لقاو پيو ڏسندو آهيان. پرين سان به مالقات ٿي ويندي آهي َ  ملك پيو گهمي ۽ نوאن تڑ پيو אورאنگهيאلطاف صاحب ته ملكان منهنجو پٹ مونکي אلطاف . َ نون ماڻهن سان ملندو ۽ نت نوאن تجربا  ّدفعي نيون ڳالهيون ڏسندو، نوאن نظارא كندو،آخر ته ليکك جڎهن به وڏن شهرن ۾ ويندو ته هر . رين ۽ زندگي گذאنكيئن ٿا رهن، کائن پيئکي گهر ويٺي پيو پرڏيهه جا شهر گهمائي، ملكن ۽ ڀانت ڀانت جي ماڻهن جا ڏس ڏئي ته جيكو אسان جس هجي سنڌڙي جي אنهي سيالني کي _ شيخ جا سفر ناما پڑهي ٻڌאئيندو آهي مچ ۾ . سي به هاڻي زور אچي ڀريو. يسياري جي אنگهندڙ رאت جي אڌ رאت لڑي چكي هئ  “.پرאئيندو ري مان ماڻهو هيكڑ ٻيكڑ ٿي אٿندא ويا ۽ ، كچه سوريندڙ به وڃي سوڙ ڀيڑو ٿيو هوكاٺيون ننڈ ته ڄڻ سيرאندي کان ئي . جو نعرو لڳائي وڃي بستري دאخل ٿيا سين“ جيئي אلطاف”אسان  _   אبن،کيس سنڌ جو سند باد.  آهي ناهي ته אلطاف سفر نامن جو سروאڻאن ۾ كو شك  . ستي پئي هئي،سمهڻ شرط وكوڙي وئي ته אن کي هن ضايع ٿيڻ نه ڏنو اوري ۾ ست سمنڈ אورאنگهڻ جو جيكو موقعو مليو آهي حم كو وڌא نه ٿيندو ڇو ته کيس گهمڻ ڦرڻ، دنيا کي ڏسڻ ۽ عام بطوطه ۽ ماركو پولو چئجي ته ورت ۾ سنڌ ن تجربن جو نچوڙ سفر نامن جي صهنجنه رڳو پاڻ گهڻو كجهه پرאيو אٿس پر پننهن ڏيهن ۾ جيكو كجهه ڏٺو  وאئٺو پسيو ۽ پرجهيو אٿائين אن مان אپر אنهن پنڌن ۽ ڏور.آهي
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جتي به وڃي ٿو پنهنجن אکين کان ڏسڻ جو . وאسين آڏو رکيو אٿائين ته אوهان به پڑهو ۽ پرאيو سندس مشاهدي جي .אکين سان فقط نهاري كونه ٿو پر مشاهدو ٿو ماڻي . رکيאکيون کليل ٿوماڻهن جي برعكس هو אکين هوندي، پنهنجون אکيون ٻوٹي نه ٿو هلي پر سدאئين پنهنجيون كيترن  . ڦريندڙ کي پاڻ سان گڎ کڻي پيو گهميتي هو بهو عكاسي ٿو كري جو ڄڻ پڑهسندس ذهن جي كئنوس تي چٹيل منظرن جي אهڑي  فرست جي گهڑين ۾ אلطاف قلم کڻي،  . اهينديون رهن ٿيونشي کي فوكس ۾ آڻي سندس ذهن جي پردي تي پنهنجون تصويرون ٺسندس نظرون هيڎي هوڏي، جاڏي كاڏي، چؤ طرف ۽ چوڌאر هر ڏسڻ جهڑي . پورو كم وٺي ٿو ماڻهن جي ظاهري ، الکيڻي لطيف. تمام وسيع نظريي وאري آهي) Power of  Observation(قوت   ن، جيكي هر ڳالهه ٻڌي אڻ ٻڌي كري ڇڎين ٿا، جي باري ۾ چيو آهي؛ كن
َهي كن گاڏא وكڻي، كن ٻيا ڳنهيج، موجوده . אكيچارون موجود آهندس هر سفرنامي ۾ אهڑيون تشبيهون سن. جو پورאئو پيو كري אكيرجي אظهار سان ڄڻ پنهنجي سك ال  طرح سنڌ شهرن ڳوٺن ۽ وאهڻن سان مالئي ۽ אهڑي جڳهه جڳهه تي پرديس ۾ مختلف هنڌن ۽ ماڳن جون تشبيهون ۽ مثال אچيو سنڌ جي كريهو پنهنجي ديس جي محبت کان سوא هو پنهنجي بيان کي אڻ پورو ۽ אڌورو  ٿو سمجهي تنهن ساڳي وقت . كم نه ٿو وٺي، پر هر شي کي אندر جي אک سان پوري طرح جاچي جوچي وٺي ٿوאلطاف ڀٹائي بادشاهه جي אن بيت تي عمل كندي، پنهنجن אکين کان سرسري ۽ سطحي   .سپريان جي ڳالهڑي ج،تنين ساڻ سڻي  َ سڄي مالئيشيا جي ”يا  “پور کان كوאال لمپور אيترو پري آهي جيترو كرאچي کان سکرسنگا كرאچي ۽ نمالكان کان، سنگاپور אيترو پري آهي جيترو موري کا_ אسان جي شهر  :شبيهون كجهه هن طرح ڏنيون אٿائين۾ هك אڌ ت“ ينديسنگاپور ويندي و”سفر نامي  هر “ سنگاپور ويندي ويندي”.אلطاف ڳالهين ڳالهين ۾ وندرאئڻ جو ته ماهر آهي ئي آهي  “يٹارو جي ماڻهن ال حيدرآبادماڻهن ال سنگاپور گهمڻ אئين آهي جيئن كوٹڑي، ڄام شورو ۽ پ ي يا کين رאهه ۾ رولي سهماڻهو אن تجسس ۽ אنتظار ۾ هوندو ته אلطاف سنگاپور ۾ پهچندو به  وندرאئي ڑو ته پيو  جي ڳالهين ۾ אهبس هيڎאنهن هوڏאنهن. אڃا ته روאنو كٿي ٿيو آهي.ڇڎيندو .   ٿي نڌ مانڌ عارضي طور جهكي ٿي وڃيباعث بڻجي ٿي ۽ سنگاپور پهچڻ جي אڻ تڻ ۽ آ۾ مسٹر رينگا پنهنجي سڄي رאم كهاڻي ٻڌאئي ٿو جيكا پڑهندڙ ال كافي دلچسپي جو ڳالهين ڳالهين  .جي אسٹيشن ماسٹر رينگا سان كرאئي ٿو جيكو هندستان جو تامل هندو آهي سريمبان وڌي ٿي ته سنگاپور جو سير אالئي كهڑي وقت كرאئيندو ته אوچتو אسان جي مالقاتٿورو אنتظار ۽ بي چيني . ويندي وري ٿورڙي ئي پنڌتي پاڻ سان گڎ אسان کي به بيهاري ڇڎي ٿومالئيشيا کان سنگاپور ويندي . ي אلحال پنهنجي بيان کي جاري رکيڀلي فدل پئي چئي ته جو  ب ۾  جڳهه جڳهه تي مکيه جاين ۽ كتا_ ۽ هر زאويي کان سنگاپور جي باري ۾ ٻڌאيو אٿائين مطلب ته هر لحاظ کان ، ماڻهن جون ريتون رسمون، אٿڻي ويهڻي، אنهن جون دلچسپيون،صحت کي به كافي معلومات ڏني אٿائين، سنگاپور جي تاريخ، جاگرאفي،ثقافت، صفائي سٺائي، تعليم،ه گهميو ڦريو آهي ۽ پنهنجي سفرنامي جي ساٿين جتي پاڻ ب. سميت سنگاپور پهچي ويو آهيفلئش بئك ۾ كي مزيدאر ڳالهيون ۽ دلچسپ وאقعا ۽ قصا ٻڌאئيندא ته אلطاف پنهنجي پڑهندڙ  رستي تي قسطين ۾ ساهيون پٹيندي ۽ ، طرح سنگاپور ويندي وينديאهڑي. معلوماتي آهي جو ذكر كري ٿو، جيكو پڑهندڙ ال بيحد دلچسپ ۽ “ ناني كي دوكان”אڳتي هلي وري  سنگاپور جو پيپلس پارכ هجي يا رئفلس אسكوאئر، سينتوساٻيٹ هجي يا אن جو ڦوهارو   .پيش كيو אٿس“ تصويري خبر نامو” ڏئي پنهنجي بيان جو ڄڻ چهنڌن جا אسكي )Musical Fountain ( جو رنگ به رنگي ڦوهارو ياد جنهن جي ذكر كرڻ سان ليکك کي كرאچي
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جي ڀر .) جا אڄ كلهه هاشو آڊيٹوريم آهي(جيكو ميٹرو پول هوٹل يا ريكس سئنيما . אچيٿو  ماضي جي سونهن، رنگ ۽ رونق ڄڻ كرאچي وאري ڦوهاري جي . نكرندي رهندي هئيلڳل هو، جنهن مان ميوزכ ۽ پاڻي سان گڎ مختلف رنگن جي روشني پڻ وאري چونك ۾  نه رڳو مانائتو آهي پر كافي معلوماتي جي باري ۾ אلطاف جو تفصيلي ذكر “ وڊلئنڈس”شرط سنگاپور ويندي بارڊر جي آخري شهر جو هور بارو ۽ سنگاپور ۾ دאخل ٿيڻ يا پکين جو پارכ، مونوريل جو ذكر هجي يا كئبل كار جو تذكرو يا وري مالئيشيا کان  جو زوالجيكل گارڊن هجي يا مانگر مڇن جو فارم، چيني ۽ جاپاني باغيچا هجن سنگاپور  .אلطاف جا چاכ چكايو وجهي يعني .  هك تير سان ٻه شكار كن ٿايئن نه مالئيشيا جا ماڻهوكري ٿو ته هر جمعي تي ك۾ هك خوبصورت مسجد جو تذكرو به ڏאڍي دلچسپ אندאز ۾ ) سنگاپور(وڊلئنڈس .پڻ آهي ت ۽ خريدאري وڊلئنڈس جي مسجد ۾ نماز به پڑهن ته ساڳئي وقت خريدאري به كري وٺن، عباد سير كندي   هك ڀيرو ٻيهر پاڻ کي سنگاپور جوسنگاپور جو دلچسپ אحوאل پڑهي  . ٻئي گڎوگڎ ك אنسٹيٹيوٽ فار پئسف-אيشيا”۾  )مالئيشيا( ۾ كوאال لمپورع 1980  جتي،محسوس كيم ۾ ٹرئننگ دورאن فقط ٻن ڏينهن ال سنگاپور ويو هوس  )A.I.B.D( “ڊولپمينٹ برאڊكاسٹنگ אئنڈ ۾ تمام مختصر אحوאل ڏنو אٿم ڇو ته فقط ٻه ڏينهن “ پرين جي پرديس”هنجي سفرنامي ۽ پن نان سان سنگاپور پر گهمڻ ڦرڻ ۽ אطمي“ سي آيو آهيانسنگاپور ڏ”قسم کڻڻ ال ته صحيح آهن ته  ن جو אحوאل لکيو آهي אهو به ٻين אحوאلن سان گڎ אلطاف جيكو سنگاپور جي كسٹم وאر  . کي ڏسڻ وאئسڻ ال نهايت ناكافي ۽ אڻ پورא آهن جي “ شل كو ڳڑو پئين”مون ته سنگاپور جي كسٹم وאرن جو אحوאل . وאهه جو دل سان لڳو . هاڻي אهو كو ٻيو ماڻهو آهي جيكو אلطاف جي אوٽ ۾ אسان سان مخاطب آهي. ڳوليو به لڀي ويو كيڎאنهن، پر مجال آ جو هو ،ي هاڻي אسان سان گڎ هوپڑهندڙ پريشان ته אلطاف ته هاڻ  .  گوهي کائي، کسكي אسان کان وڃائجي ٿو وڃي،אلطاف جو ذكر ٿو كري ته אتي جڎهن كنهن ٿيٹر، نائيٹ كلب، ڊسكو ٿيك يا كنهن ڇوكريאلطاف کان جيكڎهن كا شكايت آهي ته אهاته سفر دورאن پنهنجي אندر جو حال אوريندي   . ۽ سختي سان پيش אچن ٿا ٿا ساڳئي وقت غير مذهب پڻ آهن جيكي هر چڱي مٺي سان ساڳيو غير شريفاڻو سلوכ كنسنگاپور جي هرشي سٺي پر אتان جا كسٹم وאرא نه رڳو رאشي آهن پر  ،عنوאن سان لکيو هو ٿو جيتري دير نائيٹ كلب، ڊسكوٿيك يا ڇوكري ۽ فقط אيتري دير تائين אسان سان گڎ رهي  مندر ۾ پوڄا پاٺ كرڻ ويو آهي يا مسجد ۾  كنهنتيستائين אلطاف يا ته  .جو ذكر پورو ٿئي  אهڑن موقعن تي جيكڎهن אسان سان مخاطب ٿئي به ٿو ته بيحد . نماز نيتي ٿي بيهي رهيو آهي يا جن . ل حصو هوندو آهيُمنظر هر حساس ليکك אهي بيان كندو آهي جن جو پاڻ هك אٹ منهنجي خيال ۾ كيترא وאقعا، حادثا، ۽ אندאز ۾، ٿي كري אڻ چٹو، אبهم ۽ دٻيل دٻيل طمحتا مون کي يقين آهي ته אلطاف به אهڑن کوڙ وאقعن ۽ .  كندو آهيIdentify وאقعن سان هو پاڻ بخشجڻ وڇوڙي جا ورالپ، كٿي هجر جا هاڃا، كٿي پيار ۾ بي אعتدאليون ۽ אن سلسلي ۾ نه  كٿي ميالپ مالقاتون، كٿي :جن سندس جي کي جهنجهوڙيو هوندوحادثن مان گذريو هوندو  ئي محسوس ڦكائي ۽ ٻاڙא د لذيذ ۽ سوאدي مضمون ۾ كجههنאن وقت پڑهندڙ کي هو“ ؟وئينهاڻي هاڻي تون אسان سان گڎ هئين، אنتظار ۽ تجسس جي گهڑين ۾ كيڎאنهن گسائي يار ”پڑهندڙن کان אهڑو ته אٹكل تي پاسيرو ٿي وڃي ٿو جو کانئس پڇي به نٿو سگهجي ته  سفر نامن ۾ يپر אهڑن موقعن تي هو پنهنججهڑيون سحوون پڻ سرزد ٿيون هونديون،  نه كو۾ كٿي به אهڑو وאقعو “ ويندي ويندي سنگاپور”كتاب  ٿئي ٿي توڙي جو سندس هن
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. کي אها شكايت ضرور رهي آهي لکيو אٿائين پر تنهن هوندي به سندس אكثر سفرنامن ۾ مون املن ۾ سندس نٹائڻ، ساڳئي وقت معصوميت ۽ אڻ محسوس ٿيندڙ طريقي سان نازכ مع אلبت هاڻي אونو אهو . ٿو ۽ پڑهندڙ کي وندرאئي ۽ كنٹرول كرڻ جي به کيس پوري سگهه آهيکيسي ۾ کنيون گهمندو وتي، موقعي ۽ مهل تي אنهن کي فٹ كرڻ جي پوري صالحيت رکي  خزאنو پاڻ سان گڎ اورن مثالن ۽ تشبيهن جو ڄڻ كوحم. سان بيان كرڻ جي خوب مهارت אٿس وאقعن کي خوبصورت طريقي .אلطاف جي قلم  ۾ وڏي جاذبيت آهي، ڏאن به אٿس ته ڏאت به  . رهي به نٿو سگهجي ۽ אصل حقيقت کي אڻ سڌي طرح بيان كرڻ جي ٹيكنك تي کيس دאد ڏيڻ کان سوא ڻلنوאئ ٿيڻ مبارכ هجي پر سيالني هجڻ وאري كيفيت مان ڦري سندس هك هنڌ ويهڻ وאري صاحب هدو کيس ۽ אسان سڀني کي سندس ع.  صاحب بڻجي ويهي رهيو آهي تي وڏول ۽ كرسيٹيب هك אيئر كنڈيشن كمري ۾ وڏي ۾ڇڎي مالكا  ) Sailing(אچي لڳو آهي ته אلطاف، جهاز رאني  سندس אندر وאرو אلطاف کيس كجهه نه كجهه . ه אئين نه ٿيندومونکي אميد نه پر يقين آهي ت پر : سفر نامن کان محروم نه ٿيڻو پويمان אنديشو אهو آهي ته אڳتي هلي كٿي אلطاف جي نون   . ته אسان کي אميد ته بوכ سيلر مايوس نه موٹائيندو“ אلطاف جو نئون سفرنامو؟ آهي كو !ڀائو” رهندو ۽ جڎهن وڃڻ شرط پڇبو ته لکڻ تي ضرور אكسائيندو ۽ آماده كندو
چ ت ب     ئ

  رآبئد  
ن 30          ع1986 
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  شيا ۽ سنگاپوريمالئ
ڙو مالئيشيا جوملك ۽ سنگاپور جو ٻيٹ אئين آهي، جيئن پاكستان جو سڄو ملك ۽ منهو سو ظاهر آهي ته  .آهي جيئن كرאچي جو شهر منوڙي سان سمنڈ ۽ ماريپور ذريعي ڳنڍيل آهي אئين ڳنڍيل ذريعي ) Cause Way(ارو شهر سنگاپور سان پل ۽ مالئيشيا ملك جو جوهورب. ٻيٹ جيئن كياماڙي وאرن  . شهر جي ماڻهن ال سنگاپور جو شهر אئين سڎ پنڌ تي آهيوبارورجوه مالئيشيا جا ماڻهو زري پرزي ڳالهه ال پاسپورٽ پاڻ سان کڻي אهو مالئيشيا پيا . ال منهوڙو خاص كري (نئين فلم چڑهندي ته مالئيشيا جا ماڻهو  كڎهن كڎهن سنگاپور ۾ كا. وڃن سنگاپور  جيكا. ٹكري مٿان پل ٺهيل آهي/ אن سمنڈ جي ڳچي. وچ ۾ بارڊر طور كم אچي ٿوسنگاپور ٻيٹ ۽ مالئيشيا جي وچ ۾ فقط سمنڈ جو ٹكرو آهي جيكو ٻنهي ملكن جي   . ي رאت جو אچي گهر به نكرندא آهنشام جو وڃي پهريون يا ٻيون شو ڏس) ارو شهر جاجوهورب بارو شهر جوهور_ پل جهڑي ۽ جيڎي ٿيندي موري אها پل بلكل دאدو . ۽ مالئيشيا کي ڳنڍي ٿي پل وٽ لهي אميگريشن جو . کن ڀاڙو آهي) هك رپيو(کان אن پل تائين بس جو ويهه سينٹ  ، ٻئي پاسي بيٺل سنگاپور جي بس ۾ ماڻهو چڑهي پوندא فارم ڀري، پاسپورٽ تي ٺپوهڻائي . ٿي وٺي) نج روپيا کنپ(جيكا אن پل کان سنگاپور جي آخري پوڇڑ تائين אسي سينٹ _  آهن يا אڳتي وڻيس ته بارڊر وٽ وڊلئنڈس جي عالئقي ۾ لهي پوي پو ڀلي ماڻهو كٿي به لهي پوي  يعني هك ملك کان ٻئي ملك . ها אسٹريٹ پيپلز، پارכ، آرچرڊ روڊ يا شينٹن وي وغيره تي لم شو به فאهڑא ڏهه روپيا ٻيا کن خرچ كري ۽ تائين אوٽ موٽ جو ڀاڙو كل ٻارنهن روپيا  كڎهن كڎهن ته אسكول جون بسون . سستو ٿو پوي אوترو وجهه دنيا ۾ ٻيو كنهن کي نه آهيارو جي رهاكن ال هك ٻئي جا ملك گهمڻ، جيترو سنگاپور ۽ مالئيشيا جي شهر جوهورب ۾ منهنجي خيال. پٹاٹا چپس وغيره کائي ماني جي אؤن به الهي سگهي ٿوته  ڏسي سهگي ٿو وٺي هك ئي ڏينهن ۾ ٻيو ملك گهمائي ڦيرאئي وٺي ) ويهه ويهه روپيا کن(ي ڊאلر ٻارن کان ٹ ٹي كالכ _  جمعي ڏينهن وري جمعي نماز ال ٻارهين بجي کان ٹين بجي تائين. پهرين هو مالئيشيا ۾ ڇنڇر אڌ ڏينهن موكل ٿئي ۽ آچر سڄو ڏينهن جيئن پنهنجي ملك ۾ هتي  .אينديون آهن ئي  بارڊر وٽאن بندوبست ال سنگاپور جي سياڻي حكومت . كالكن אندر موٹي אيندא آهن جا ماڻهو ته جمع نماز سنگاپور ۾ پڑهي شاپنگ كري אنهن ٹن جوهوربارو. موكل ٿئي شاپنگ سينٹر پڻ ته جيئن فري ۽ אتي ئي وڏא ڊيوٹي . هك وڏي مسجد ٺهرאئي ڇڎي آهي ئي نماز جي  אتي.  به نه وڃڻو پويאسي سينٹ ڀري پريوڌيك مالئيشيا جي ماڻهن کي بس جا  پر سڄي مالئيشيا  ٿيو بلكل ئي سنگاپور جي ويجهو ،مالئيشيا جو جوهوربارو شهر ته   . نماز ۽ شاپنگ جي شاپنگ ٿي وڃي ۽ پيٹارو جي ماڻهن ال و  ڄامشور،جي ماڻهن ال سنگاپور گهمڻ אئين آهي جيئن كوٹڑي ۾ هجن پو جنهن وقت موڊ ٿئي ته هك ملك بس پاسپورٽ ۽ كجهه ڏوكڑ کيسي . حيدرآباد مالكا کان سنگاپور אيترو پري آهي، جيترو موري کان كرאچي، ۽ _ אسان جي شهر   . ٺپو هجي يا نه پر سنگاپور جي ٺپن سان سڄو پاسپورٽ سٿيو پيو هوندومالئيشيا جي ماڻهن جي پاسپورٽ تي ٻئي كنهن ملك جو . جا ماڻهو ٻئي ملك ۾ وڃيو نكرن هتي جا رستا صاف . جيترو كرאچي کان سکر پور کان كوאال لمپور אيترو پري آهي،سنگا ته هك ته موسم هميشه جهڑאلي آهي پر هتي אها چڱي ڳالهه آهي .  آهنكوهه مري پاسي رستا جيئن - سو الهيون چاڙهيون ۽ ڦيرא گهڻا آهن. هون ملك آهينناهي، پر ٹاكرون ۽ هيٺ مٿاجيتوڻيك پاكستان وאنگر سڌא نه آهن جو مالئيشيا سنڌو ماٿري وאنگر سڌو ۽ لسو . سٿرא آهن ۽ چوڌאري وڻ ٹڻ ۽ سرسبز ساوכ هجڻ كري تنهن كري گرمي يا ٿك محسوس نٿو ٿئي  ۽ ٻي ڳالهه ته جنهن تنهن رستي تي نشان لڳل . ڊرאئيونگ ۾ ويتر فرحت محسوس ٿئي ٿي
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ملك ۾ پئسو جام آهي . وي ٿيآهن، جنهن موجب ڊرאئيورن کي گاڏي حفاظت ۾ هالئڻي پ ۽ . ۽ سڀ هك ئي رفتار سان هلن ٿيون .گاڏيون الريون توڙي ٹركون نيون آهنتنهن كري  كري ري אوور ٹيك كرڻ ذري ذكنهن ٹرכ کي رستو نه ڏيڻ يا آهستي آهستي گاڏين کي    . جوتائين كرאچي کان سکر شكارپور  جيترو .אيترو نٿو ٿكائيאن كري كوאال لمپور کان سنگاپورتائين جو سفر . وقت نه ٿو وڃي
نگاپور به، پر گهڻو لمپور به وڃن ته س سو مالكا جا ماڻهو موكلن ۾ كوאال.وچ ۾ مورو كوאال لمپور ۽ سنگاپور جي وچ ۾ אئين آهي، جيئن كرאچي ۽ سکر جي ،مالكا جو شهر ر به آهن، ٻارن ندمسجدون م. جو سنگاپور ۾ سستي خريدאري آهي.ندא آهنرک ُسنگاپور ڏي رخ شاگردن ال هر فيلڈ جا אسكول ۽ . يا گهر ٹائيگر بام گارڊن جهڑא باغيچا به آهن گهمڻ ال چڑيج   .فلمون آهن، وغيره وغيره. كاليج آهن

  سنگاپور با روڊ
پنهنجي كار بدرאن بس يا אن كري ماڻهو . אيئركنڈيشنڈ آهنٹئكسيون ۽ بسون . مرسڈيز هلن ٹئكسيون هتي گهڻو كري .مالكا کان سنگاپور تائين ٹئكسيون به وڃن ته بسون به هك ته پاڻ ڊرאئيونگ ٰ معني ڻڇو جو پاڻ سان كار کڻي وڃ.  وڌيك سفر كن ٿاٹئكسي ۾ ۽ جي مليو به ٿي .  تمام ٿوري آهيسنگاپور ننڍڙو شهر هجڻ كري منجهس پاركنگ جي جا ،ال منهن مٿو پٹڻ )پاركنگ(ي ڳتيل شهر ۾ كار بيهارڻ جي تكليف كرڻ ٻيو سنگاپور جهڑ אن دكان جي ڀرسان جڳهه ملڻ بدرאن ميل ڏيڍ پري آفيس يا سينيما گهر ۾ وڃڻو هوندو آهي ته كڎهن كڎهن ته אئين ٿيندو آهي جو كنهن دكان . وڃي ته بيهارڻ جي في تمام ڳري آهي آفيس تائين אچڻو جتي كار بيهاري وري ساڳيو ٹئكسي يا بس ۾ אن دكان يا . جا ملندي آهي پر אن . אن كري هن ملك جا ماڻهو پبلك ٹرאنسپورٽ گهڻي אستعمال كن ٿا. پوندو آهي .  سرאسري هزאر کن پرאئيويٹ كاريون مالئيشيا کان سنگاپور אچن ٿيونهوندي به روزאنو   . آهن) پنجهٺ کن روپيا( جو ڀاڙو يارنهن ڊאلر مالكا کان سنگاپور تائين ٹئكسي

ته אندر . ڑא شروع ٿيندא هئاي۽ جهاز پهچڻ کان אڳ جه. اسينبيهندو هو ته به غنيمت سمجهندא هئ جهاز ٻن چئن كالكن ال سنگا پور ۾. يشه آتا هوندא هئاسينڏينهن ۾ پڻ همكرڻ وאرن سنگاپور ضرور گهمڻ هلجي، جنهن جهڑي ڊيوٹي فري پورٽ ال جهاز تي نوكري  ۾ تصفر آيا سين ته אچڻ سان آنڌ مانڌ ٿي ته پهرينتان کان جيئن ئي مالكا رهڻ ال אسان به پاكس پو אهو .  جيكي ڊيوٹي كري אن وقت وאندא ٿيندא هئا،فقط אهي ويندא هئاآهي سڀ نه ويندא هئا،  ۽ پو جڎهن جهاز فقط چئن پنجن كالكن ال ترسندو هو، ته ظاهر - جهاز کي ڇڎي نٿا سگھن   ڇو جو هك ئي وقت سڀ همرאهه به –بندرگاهه ۾ پهچي كير ڊيوٹي كندא ۽ كير گھمڻ ويندא  ٿي جهاز تي אچي  چار پنج كالכ آرאم وאرو سمورو وقت هل هالن ۾ گذאري وري ساڻا כ بلكه אيندڙ ڏينهن تائين نتيجي ۾ جهاز جڎهن سنگاپور کان نكرندو هو ته كي كال .هئا אهي به ذهني طرح ٿك محسوس كندא ۽ جن کي موكل نه هوندي هئي،.  هئاڊيوٹي تي چڑهندא يون دفعو سنگاپور وڃڻ ٿي رهيو هو، جنهن ۾ پر هاڻ אسان جو هي پهر. سڀ ٿكل هوندא هئا ن تي جيتري دير وڻي אوتري دير دكان. ڊيوٹي كرڻ جو  فكر نه هوאن تي پٺيان جهاز يا  جهاز  .خريدאري كرڻ بدرאن آرאم سان سوچي سمجھي ضرورت جي شئي وٺي سگھياسين ٿيكڑ ۾ بلك وقت جي کوٽ يا ڊيوٹي جي ڊپ کان تڑ ت. سينخريدאري ۾ لڳائي ٿي سگهيا ه وٺبي هئي ته متان אن شي برت نه هوندي هئي ته وאرن ڏينهن ۾ جي كنهن شي جي ضرو پر هن دفعي אسان جو سنگاپور وڃڻ ٻئي . جي ضرورت پوي يا متان אها ٻئي ملك مان نه ملي جو كنهن وقت به ضرورت پوڻ تي אچي وٺي ٿي . ضرورت جي شي وٺڻ جو سوچيو هئو سيني چرين وאنگر هر شي تي المارو هڻي خريدאري كرڻ بدرאن فقط هن دفع. نموني جو هو
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شيون مالئيشيا ۾ به  ته سنگاپور وאريون بلكه كيتريون . سگهيا سين جو ويٺائي هتي آهيون جو سنگاپور ۾ نه . ضرور آهي يمت جو فرقكن شين تي ق. ساڳئي אگهه تي عام جام ملن ٿيو خاص كري אليكٹرכ جي شين وي سي . كس آهي ۽ مالئيشيا ۾ كجهه گهڻو آهيئبرאبر ٹ   .آر، ريڈيو، ٹي وي، وغيره تي
  شاپنگ ال سنگاپور 

خاص كري אهي شيون جن جي قيمت ۾  .شيا مان ئي ورتو سينאسان گهڻو تڻو سامان مالئيمالئيشيا ۾ نوكري خاطر אسانکي كجهه وقت אتي رهڻو هو، سو مالئيشيا پهچڻ سان  َجيكو مالئيشيا ۾ نو  ،بس فقط وي سي آر جي قيمت ۾ گهڻو فرق هو. گهڻو تڻو فرق نه هو َ ه هزאر روپيا ٻپر مالئيشيا ۾ آڻڻ وقت . وپيا هو۽ سنگاپور ۾ ڇهه هزאر ر هزאر کن ۾ مليو ٿي پر كئپٹن ذوאلفقار אچڻ سان .  روپين جو ٿي ٿيوكس ڏيڻ کانپو فرق ۽ فائدو فقط هزאرئکن ٹ وي آر !لك سر” ي ٻڌאئيندو تههن جي چوאڻ_ هو كسٹم آفيسرن کي . سال رهڻ ال آيا آهيونرهاكو نه آهي ۽ بارڊر تي كسٹم وאرن کي كهڑي خبر ته אسان مالئيشيا ۾ گهٹ ۾ گهٹ ٹي جو هو مالئيشيا جو كس هر گز نه وٺندא ئ۽ کانئس ٹ چيو هو ته هو سنگاپور مان ئي وٺندو هو ڇا چوندא ته بندي جي من ۾  .بحر حال אهي ته هيون אسان جي طرف جون ڳالهيون  .  مهمان آهيونن ته مالئيشيا ۾ فقط كجهه ڏينهن الאسا“ .ِگيسٹس אن مالئيشيا تيئن كسٹم وאرא ڊيوٹي  جيئن سرجن آپريشن كرڻ ۾، وكيل كيس وڙهڻ ۾،. هيابل آق رهيو ته هر كو پنهنجي كم ۾ هكڑي א جي من ۾ ٻي آصف ته אڳهين کيس چتا ڏيندو هنن جي عمر . אهي كي چريا نه آهن جو אنهن ڳالهين تي وسوڙجي وڃن. هڻڻ ۾ ) Tax(ٹيكس  گهري ته كئپٹن ذوאلفقار کين جي چيكنگ تي جڎهن هنن ٹي سؤ ڊאلر وي سي آر جي ڊيوٹي شيا אچڻ وقت جوهوربارو ۾ سامان وאپسي تي سنگاپور کان مالئي. ۽ وאقعي ٿيو به אئين  .אن كم ۾ گذري آهي، سو كجهه نه كجهه אن جو جوאب هنن وٽ به هوندو پو ڀال هيئن كريو؛ ٹي سؤ ڊאلر ڊيوٹي ته ” ؛كسٹم آفيسر אکيون ڇنڀيندي ڌيرج سان چيو  .سل كيل مٿيان ڊאئالگ ٻڌאيا ريهر ئو ته پو امهينن جي אندر جي مالئيشيا مان هليا وي ٹن .نه پر گيرنٹي طور جمع كرאئي وڃو ئو ته אهي ڃجو، پر جي مالئيشيا ۾ ئي رهي پيايل پئسا وٺي ورאرسيد ڏيکاري پنهنجا جمع ك منهنجو خيال آهي ته كسٹم ڊيوٹي ئي ”ذوאلفقار پنهنجي وאرن ۾ آڱريون ڦيريندي چيو؛   “. شمار كيا ويندאم ڊيوٹي ۾پئسا كسٹ نه ٿو سمجهان ته توهان جهڑن دلبر ماڻهن کي ٹن مهينن אندر ڇڎي وڃڻ تي دل هڻو جو آئون  אن سان گڎ .  ۽ رهائش جو پڇيوکلي אسان کان نوكري) كسٹم آفيسر( אبو بكر بن هاشم  “ .چوندي ڊيوٹي لڳايائين جيكا وي سي آر ال تمام ڊאلر  אيترو سو كيائين جو ٹي سؤ بدرאن אڍאئي سؤ جيتوڻيك هي پنهنجي . ي ورتل سنهي سنهي سامان کي کولي به نه ڏٺائينٻئ. گهٹ ڊيوٹي آهي سين پر ڳائيندאسين ئي ماڻهن جا الهي ته كونه سگهندא אسان אرאدو كيو ته مل،جيكي ٿورאهن سان تمام سختي كري رهيا هئا، پر אسان جهڑن ڌאرين سان كافي رعايت كيائين اڻم ن  كئپٹن ذوאلفقار ۾ سڀ کان وڌيك سنگاپور وڃڻ بحر حال אهو وي سي آر  ئي هو جنه  . ضرور جتي جهاز کي سنگاپور ۾ چند كالكن ال אچڻو ٿو پوي אتي كڎهن كڎهن אهڑא موقعا پڻ   .هوڦرڻ אن کان عالوه ٻئي نمبر تي سنگاپور جون گهٹيون گهمڻ . ال אتساهه پيدא كيو אسان . جا مهينا ترسيو پوي کي مليو وڃن جو سنگاپور ۾ هن جو جهاز مهينن يجهازهك هر   کن جهاز جي وڏين مرאمتن ال سنگاپور ۾ اٻه دفع“ چيف אنجنيئر آصف غيور”جو ٻيو يار 
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قت تي و אهو جهاز אيرאن ۽ عرאق جي جنگ كري ،كرאچي کان فال كري سنگاپور آيو هوאن کان عالوه جنهن هك دفعو אيرאني جهاز تي چڑهڻ ال . مهينو مهينو به رهي چكو آهي مهيني مهيني کان هوٹل ۾ رهڻو پيو هو، אهڑي نموني سان كئپٹن ذوאلفقار پڻ كيترאئي دفعا خرچ تي ٻه مهينا سنگاپور جي هك كمپني جي سنگاپور ئي نه پهتو ۽ آصف کي אن جهاز جي  ۽ ساڳي طرح سامونڈي نوكري دورאن منهنجي پڻ . وڌيك سنگاپور ۾ رهي چكو آهي جهازرאن  ،هوٹل وאرن سان چيني دكاندאرن سان تامل ۽ ملئي مسلمان - سڃاڻ آهي ئي آهي طرح هرهك جهازي جي سنگاپور سان ڄاڻ אهڑي .ائش ٿي چكي آهيسنگاپور ۾ ڊگهي ره ن سان، عرب يسٹر سان، אسپتالن جي نرسن ۽ چيني ويكمپنين جي آفيسن ۽ سفارتخانن   .ماسترياڻين سان به  ۽ ذهين ن، ته يونيورسٹي جي ملياڻينאسٹريٹ جي نالي ماتر مولوين ۽ ٺڳ ٻانڀڻن ٻاون سا
  . هيآ ملك  قومو- سنگاپور گهڻ

باغ باغيچا ۽ گولف گرאئونڈ آهن ته خاموش پارכ ۽ كن کائيندڙ جاز ۽ ٹرمپيٹ . لئبرريون پڻ پب ۽ سنگاپور ۾ سينيمائون آهن، كلب آهن، بار ۽ ڊسكوٿي آهن ته مندر ۽ مسجدون جهڑא “ گورينگ“ ”אيام”۽ “ مرتباכ”گاپور ۾ جاپاني ۽ يورپي کاڌא آهن ته ملئي سن. ٻڌאئيندڙ پڻ ٻوڙ ۽ بريانيون آهن ته ناريل جون مٺايون ۽ אڦرאٹا پڻ تامل ۽ ملباري مرچن هاڻا . کاڌאپڻ آهن ر رسيس وאري مالئيشيا ۾ مهينو کن مس كو گذريو هوندو ته هك ڏينهن كئپٹن ذوאلفقا  . اري، چينن جي عيد، نئين سال يا كرسمس جي موكل وאرא ڏينهن אستعمال كباڏي عيدون - ٻيا موكلن جا ڏينهنباقي سنگاپور وڃڻ جي ال آچر جو ڏينهن يا . وڃي سگهجي ٿائلينڈ، אنڈونيشيا ڏي :يئن אنهن ڏينهن ۾ ٿورو پرين ملكنكبو، אها ڀلي بچيل رهي ته جسندس ئي چوאڻي ته سنگاپور هلبو ضرور، پر سال جي ٻڌل موكل مان كو به ڏينهن ضايع نه پر “ .نصاف چئبوאهو كٿي جو א” بقول آصف جي -  مالئيشيا ۾ هوندي به سنگاپور نه وڃوندنيا جا ماڻهو كٿان كٿان ٿي سنگاپور گهمڻ אچن ٿا ۽ אسان در تي هوندي به يعني   .سستي شاپنگ کان אسٹريٹ ۽ ها אسٹريٹ جي ڳري شاپنگ پڻ آهي مير چندאڻي جي دكان جي لڇمڻ. يئر بارلي، كوכ ۽ ملك شيك پڻ آهنبگ برگر کان ب كئنٹكي، الڈ،ونڈمئك _ چيني چاؤ آهن ته نوڊل ۽ مي پڻ אن کان عالوه مغربي کاڌא پيتا .آهن هندن جي ڏياري  َو אيندڙ مهيني جي پهرين جمعي تيَאڙي خبر אٿ” :چانهن تي رڙ كري چيو باقي وچ وאرو ڏينهن ڇنڇر موكل .آچر به ٿي موكل.آهي۽ هتي ڏياري جي موكل ٿيندي  .آهي   .سڀني وאه وאه كئي“ .وٺي هلو ته هلون سنگاپور
يعني منجهن كيترن ئي . ملك آهن) Multiracial(سنگاپور ۽ مالئيشيا گهڻ قومن وאرא  ۽ سني فرقي جي . ملئي مسلمان آهنجيئن هتي مالئيشيا ۾ . مذهبن ۽ زبانن جا ماڻهو رهن ٿا ٹيو چو   منڈرאن، كئنٹونيز، هئنكو، هئكن،:جهڑوכ. قسمن جون چيني زبانون ڳالهائين ٿاجن جا پڑ  ڏאڏא تڑ ڏאڏא چين، تائيوאن، هانگ كانگ وغيره کان هتي آيا جيكي كيترن ئي جيكي אيامن کان هتي رهن ٿا . ٻئي نمبر تي چيني آهن. אسكول سان وאسطو رکن ٿاشافعي  تامل هندو به آهن ته . تامل ۽ سک آهنسائوٿ אنڈين كجھه بي دين پڻ، אنڈين ۾ گهڻي  ڀاڱي  ۽ سچن ۽ مسلمان آهنكجهه كر. تعلق رکن ٿاس مذهب سان وغيره وغيره ۽ گهڻا كئنفيوش سک .  كجهه مليالم ۽ تيلگو ڳالهائين ٿا، ڳالهائين ٿان  تامل زبا ۽ عيسائي به، אهيمسلمان كجهه ملبار جا ملباري  .و نانك کي مڃينپنجابي ڳالهائين، پر لکن گرمکي ۾ אهي گر مزאماڇو وאري زبان _ جا گجرאتي آهن ۽ كيم ڇم) هندستان(كجهه گجرאت . مسلمان آهن منجهن كي אيكڑ ٻيكڑ سک . (ڳالهائين كجهه سنڌي آهن، جيكي گهڻو كري سڀ هندو آهن مان نوكرين كجهه אنهن . جيكي سنڌي ڳالهائين ۽ گهڻو كري وאپار אنهن حوאلي آهي) به آهن
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کان آيل مسلمان سنڌي آهن، جيكي ان جهڑא ويجهڑאئي ۾ پاكستان ۾ پڻ آهن ۽ كجهه אس אنڈين ۽ يورپ جي . كجهه ٻيا پاكستان جي مختلف صوبن جا مسلمان آهن. نوكريون كن هر هك کي پنهنجا فئملي، سيونٿ ڊي אيڈوينٹسٹ وغيره وغيره پروٹيسٹنٹ، ميٿاڊسٹ، هولي  كئٿولك، :هڑوכج.  فرقن جا كرسچن آهنفكرسچن آهن سي به مختلماڻهن ۾ جيكي  دن، سو هتي موكلون به مسلمانن جي ڏينهن کان عالوه هن. پنهنجا مندر ۽ گرجا گهر آهن سنگاپور  پڻكجهه سال אڳ تائين ته هتي مالئيشيا ۾ .  ٿينكرسچن ۽ چينين جي ڏينهن تي پڻ هليون ٿي، پر هاڻ سڄي ملك ۾ فقط هكڑي مل ا ملئي، אنگلش، چيني ۽ ت:ار زبانونوאنگر چ   .كري ڇڎي אٿن ) Bhasha_ Malaysia(ملئي ڀاشا 
  سنگاپور كيئن هلجي 

رستي هلڻ سولو ) مالكا نار_سمنڈ(אن کان مالكا کان ئي با روڊ يا با سي . ڌ ۽ خرچ ٿيندوپنهتان مالكا کان كوאال لمپور هلي پو هوאئي جهاز ۾ سنگاپور هلي سگهجي ٿو، پر אهو ڊگهو . بحرحال ڏياري جي موكل كري سنگاپور جو پروگرאم ٺاهڻ لڳا سين ته كيئن هلجي پر سڀني چيو ته پاڻي جي جهاز کي ڇڎي وري אن جو نالو کڻڻ دل كچي كرڻ . ۽ سستو هو ِباقي با روڊ هلڻ ال  ٹيكسي كجي يا بس ۾  سوאر ٿجي، باقي كنهن به صورت ۾ . آهي پر خريدאري ۾ كنهن پروگرאم ٺاهڻ ۾ يا كنهن . ذوאلفقار אسان سڀني ۾ ننڍو آهي  . هر گز نهپنهنجي كار ۾  אسان . صالح ته سٺي هئي. جيكر هلجي ۽ سڄو ڏينهن سنگاپور ۾ رهي شام جو موٹي אچجيتنهن صالح ڏني ته صبح جو سوير .  جي بندوبست ۾ سڀني کان سرس آهيڄفنكشن كا پهچڻ ال  .، אن کان مالكا شهر جو بس אسٹاپ چڱو پري آهيجتي رهيل آهيون_ جي אكيڈمي . جيكا صبح ساڻ مالكا جي بس אسٹاپ تائين ڇڎي אچي_  كالכ سوא کپي ۽ سوאري پڻ چوري جون  _ Pirateئريٹ هتان هكڑيون پا. ذوאلفقار چيو ته אن جو بندو بست ٿي ويندو مسجد تاناح ڳوٺ تائين هلن ) ارونيعني بنا پرمٹ ٹئكسي تي هلندڙ پرאئيويٹ ك(ٹئكسيون  هتي جيكي ٹئكسيون بنا الئسنس جي هلن ٿيون، אنهن . ذري گهٹ مفاصلو به אيترو ئي ٿيندو ۽_ جيئن حيدر آباد جو شهر كئڈٽ كاليج پٹارو کان ۽ مسجد تاناح אئين آهي جيئن ڄامشوروאسان جي אكيڈمي אئين آهي جيئن كئڈٽ كاليج پيٹارو ۽ ماالكا شهر אئين سمجهڻ کپي   .אتان پو ٻي قانوني ٹئكسي مالكا جي بس אسٹاپ تائين كري سگهجي ٿي. ٿيون ن کي ٹس گانن سان ڀريل كئאهڑي طرح بنا الئسنس جي . (کي پائريٹ ٹئكسي سڎجي ٿو ِ אڳوאٽ سيٹ رزرو ڏياري جي كري بسن ۽ ٹئكسين ۾ رش ٿي ٿئي ۽ماڻهو ٻڌאيو ته جو كنهن هتي جي سينيومٿيون ٺهيل پروگرאم وري ٻئي ڏينهن كئنسل كري ڇڎ  .)  سڎينپائريٹ كئسٹ ِڊ َِ ۾ يعني خميس ڏينهن شام جو ئي مالكا جي  ا صالح كئيسين ته هك ڏينهن אڳنيٺ אه  ه پهتو ته بس به وئي ته سيٹ جو ڀاڙو به چٹ ن وقت تي ماڻهو  كرאئڻ بعدڊ۽ رزرو. كرאئڻ کپي ۽ صبح جو ننڈ مان אٿڻ سان پيرين پنڌ بس אسٹاپ تي پهچي ويندא . بس אسٹاپ ويجهو  آهي جتان ، بندر تي هالر تي كنهن هوٹل ۾ هلي رאت رهجيتي يا جاالن) روڊ(جاالن منشي عبدא  اڳيا مالكا جي هوٹل ۾ ه سسنگاپور ۾ رאت نه ٹكي جيكي پئسا بچائي رهيا آهيون سي ت ويو ته پر پو سگهو ئي אهو عقل אچي ، طرح كالכ ٻه وقت به بچي پوندوאهڑي. سين و خرچ كرڻو ئي آهي ته پو ڇو نه سنگاپور ۾ هلي كنهن هوٹل جي אه. ٿي ويندאرهڻ سان خرچ   . ٻئي ڏينهن به سنگاپور گهمجي ۽۾ رאت رهجي 
  سنگاپور هلڻ ال  ٹئكسي 
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ري ٹئكسي ه سڄي ٹئكسي كرڻ كאن بعد كنهن ٻئي مقامي ماڻهو صالح ڏني ت   پر جيئن ته אڃا ڏياري . ته جيكڎهن چاهيو ته  هو אسان ال كنهن ٹئكسي وאري کي چئي ڇڎينאن ال كيترن ئي אسان کي چيو . ئي کڻي سگهي ٿو) אكيڈمي تان (هرאن يعنيوאرو אسان کي گ אو  ويري  ”:چيسوٺڻ ال אسان کان به صالح ورتائين ته ذوאلفقار . خريد كرڻ ال ڏسي رهيو هوهئا سين ته پاركنگ ۾ آصف جي كار ڀرسان هك پرאڻي كار بيٺي هئي، جيكا كو همرאهه  ٻئي ڏينهن آصف سان سندس كار ۾ ذوאلفقار ۽ آئون آفيس وڃي رهيا . אئين۽ ٿيو به    .אچي وڃيجي موكل ۾ هفتو پيو هو سو ذوאلفقار چيو ته אڃا ترسو متان كا ٻي صالح دماغ ۾ ) ديپاولي( همرאهه . يعني ٹئكسي كري هالئڻ ال سٺي كار אٿئي“  جابאسپيشلي فار پائريٹ_  گڈ كار אسان كجهه دوست ٹئكسي كري “ سنگاپور هلندين؟”: אهو ٻڌي ذوאلفقار يكدم چيس    . ورאڻيو ته هن کي وאقعي کپي به אن كم ال ۽ ٻڌאيائين ته پاڻ ٹئكسي ڊرאئيور آهي ي وאپس به אيندאئو ته ٹي سؤ ڊאلر گهڻو ڀاڙو وٺندين؟ ٹي سؤ ڊאلر אوٽ جا ۽ ج. هلڻ ٿا چاهيون بوليح كرא ! محل”. آهننه سائين אهي تمام گهڻا ”  :وאلفقار نهكار ۾ كنڌ ڌوڻيندي چيسذ  .يعني ساڍא ٹي هزאر روپيا کن ٿيا - “ كل ڇهه سؤ ڊאلر- موٽ جا يعني אوٽ موٽ جو ڀاڙو نوي ڊאلر . هر هك پندرنهن ڊאلر ڏيندאسان پنج ڄڻا آهيون ”    . يوڊرאئيور پڇ“ تون ٻڌא”    .  گهٹائي سگهندينאگهه يعني كجهه .ٰ۽ هر گا معني אگهه. گهڻي אگهه کي ملئي زبان ۾ محل ٿا چون( “ :نگكان هرگا ذوאلفقار جيئن ئي אئين چيس ته مون چيو مانس ته ڀاڙو אيترو به ته گهٹ نه “ .ملند قبول אٿئي تائين  به مالكا بس אسٹاپ کان سنگاپور سو.  אهو ته بس جي ڀاڙي کان به گهٹ ٿيو- كرينس کي אشارو  پر ذوאلفقار مون. کان مالكا بس אسٹاپ جو ڀاڙو به بچت ٿيو گھر يعني هتان. جو جمعي ڏينهن صبح جو تي سنڌي كنوאر وאري هلكي كنڌ ڌوڻ كري رضامندي ڏيکاري ۽ آخر ڏهه پندرنهن منٹن جي بحث بعد همرאهه ٻه سؤ ڊאلرن . كري چيو ته ماٺ كرهي پاڻهي هلندو و کي אهو אچي فكر ٿيو ته هاڻ جي אهجڎهن هك ٻه ڏينهن جمعي ۾ وڃي بچيا ته سڀني     . אسان به خوش ٿيا سين ته کيپ کٹيسين. ڇهين بجي אسان کي گهرאن کڻڻ جو وعدو كيائين مون چيومانس ته يار אن . پروگرאم دربدر ٿي ويندو ڊرאئيور نه ٿو אچي ته אسان جو ته سڄو سو پهرين ته چيو سين ته אالئي كير  . ئي وسري وئي هئيدرאصل سندس شكلאسان کان ته وٽ بيٺا هئا سين ته אن ڊرאئيور پاڻ אچي پڇيو ته سڀاڻي هلڻ جو پروگرאم ته پكو آهي يا نه، אسان هك هٹڑي . سگهيو ٿي، پر אتفاق سان خميس جي ڏينهن אهو ڊرאئيور אسان کي ملي ويوڳالهه ته سڀني کي وڻي پر هاڻ ڇا ٿي . .ٻي صورت ۾ אهي پئسا ضبط. ندوאسٹيشن تي پهچائي کان אڳ وقت تي توهان کي فجر کان אڳ گهرאن کڻي هوندא آهن ته ٹانگي وאرو ريل אچڻ אهي پئسا אن ڳالهه جي گيرنٹي. ِماڻهو ٹانگي وאري کان ٻه ٹي روپيا אڳوאٽ وٺي  رکندא آهنجيئن دאدو ۾ אسٹيشن وڃڻ وאرא  .אئيور کان ويهه پنجويهه ڊאلر کن ڊپازٽ وٺي رکون هاڊر ڇهين چڱو آئون ”. אسان درستي كندي چيو“ אڙي بابا ستين وڳي نه پر ڇهين وڳي”    “ستين وڳي”  .  ٿي پك كرڻ ال پڇيو سين صبح جو كيڎي مهل אيندينيپر پو يكدم سڃاڻي خوش. آهي هن جي نئين ۽ وڏي گاڏي . آئون ته نه هلندس، پر منهنجو دوست نورאلدين توهان کي وٺي هلندو درאصل مونکي هتي كم آهي سو .دوست کي چئي ڇڎيندس ته ڇهين بجي توهان کي کڻي   . جلدي پهچي سگهونאسان وري به هن کي پارت كئي ته ڇهين وڳي אصل هليا هلندא سون جيئن ته سنگاپور   “ .אهو سڌو سنگاپور توهان کي وٺي هلندو. آهي
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بس . خرאب ٿي ويا ته هك ٻه وڳو جيكو سنگاپور مان وٺندא سين אن مان ئي كڍي پائيندא سينאهو ئي سوچي ته  كپڑא . پاڻ سان سامان كو گهڻو نه کنيو سين. ٿي آصف جي گهر پهتاسين ۾ ستا سين ۽ پنجين بجي אٿي جلدي جلدي تيار ن گهرنگهڑيال ٺاهي پنهنجرאت جو سڀ    .  شيونگ جو سامان کنيو سينرڳو پاسپورٽ אمئگريشن جو كارڊ ۽
  ماسٹرمئرينر_ كئپٹن مکڑي

۽ . كو پرאڻو ٹيچر كئپٹن مکڑي سنگاپور ۾ هو ۽ تازو אسان وٹان مالئيشيا مان به ٿي ويو هو؟ אسان جو .ل آيو هو ته سنگاپور ۾ رهجي كٿي۾ אهو خيا سنگاپور وڃڻ کان ٻه ڏينهن אڳ پاڻ אسان کي چٹ گانگ . چون ته هن وٽ رهونאسان کي هميشه چوندو هو ته سنگاپور جڎهن به א אن بعد كجهه سال אڳ كرאچي . رين אكيڈمي ۾ אڄ کان ويهه سال אڳ پڑهايو هئائينئجي م جو كورس كري “ אيكسٹرא ماسٹر مئرينر”پو אنگلنڈ ۾ . رين אكيڈمي ۾ به رهيو هوئجي م ڈمي نموني جو هي درس مئرين אكيسنگاپور وאرن به אنهن ڏينهن، . سنگاپور هليو آيو ۽ هاڻ ته كيتريون ئي ٻيون .  کوليائونאنچون بهمكينيكل، אليكٹريكل אنجنيئرنگ جون برمنجهس مئرين جي سبجيكٹن کان عالوه سول، . کوليو هو“ سنگاپور پوليٹيكنك”گاهه،  كئپٹن مکڑي אن ۾ ڇهن سالن کان . تي آهي) Dover Road(پوليٹيكنك سنگاپور ۾ ڊאور روڊ  هو ، אنڈونيشيا، مالئيشياوغيره کان،ني يعني فلپائ ملكن مان“ آسين”ص كري خا . ۽ شاگرد جتان كٿان אچن ٿاپڑهائڻ وאروאسٹاپمنجهس . شروع كري ڏنيون אٿنٹيكناالجيون  پاكستان ۾ نوكري ملي يا نه ملي پر هو کيس  كيائين ۽ چاهي نهآڇ كئي پر پاڻ قبول  ڏيڻ جي Nationality س سنگاپور حكومت سنگاپور جي قوميت کي. سال پورو كري رهيو آهي نوكري جي ٹرم جو آخري אڄ كلهه پنهنجي پڑهائي ٿو Navigationجهازرאني جو سبجيكٹ  אڄ کان ويهه . ِسندس ملك ۽ مذهب ال پيار قابل دאد آهي. پاكستان ۾ رهڻ کي ترجيح ڏئي ٿو אسان کي ياد آهي ته هو . اهوكو جوאن هوسال  אڳ جڎهن אسان کي پڑهائيندو هو تڎهن به ٺ پر . אڄ ويهن سالن کان پو كافي كمزور لڳي ٿو. كڎهن به نماز جو وقت نه وڃائيندو هو ڱو كري پنجونجاهه سالن جي عمر ۾ به چکاڌي تي كنٹرول كرڻ ۽ لڳاتار ورزش كرڻ  ين توهان جي אها سائ ”:کڻ تي جس ڏيندي چيو مانسنماز کي قائم ر.تندرست ۽ سمارٽ لڳي ٿو אن ۾ كابه وڏي ڳالهه نه آهي ۽ نكو مان  ”: فخر جي نماڻائي سان ورאڻيائينبنا كنهن       “.قعي عظيم آهيوאتوهان و .عادت ڏאڍي سٺي آهي جو  هكڑو به وقت نماز كذא نٿاكريو   “ .آهيون)ٻڌل (DutyBoundال אسان  ۽ אن فرض جي پورאئي. نماز אهڑي شي آهي جيكا نبين تان به معاف نه ٿي. ٿورو ٿو كريان
  ڀاڳ جي كهاڻي 

.  ظهور عالم آهيئپٹنك سان جو ٻيو ويجھوسڃاڻوكئپٹن مکڑي کان سوא  سنگاپور ۾ א رين ئ۽ سنگاپور جي م.آهيظهور گذريل אٺن نون سالن کان سنگاپور ۾ . چوندو رهندو آهي پاڻ پڻ سندس گهر رهڻ ال אهو كئپٹن ظهور אسان جو كالس ميٹ ۽ چرچائي دوست  آهي پاڻ بنگالي آهي پر سنگاپور جي شهريت ملڻ . ڊپارٹمينٹ جو אڄكلهه تمام وڏو آفيسر آهي אسان كالس . سندس كهاڻي به ڀاڳ جي كهاڻي آهي. كري אڄكلهه سنگاپوري سڎجي ٿو كئپٹن ٿيڻ بعد ته هك مسافري . ميٹن مان هن سمنڈ جون تكليفون تمام گهٹ ڏٺيون آهن )Vovage ( سنگاپور ۽ ٰبه אعلي قسم جي  سا. كناري جي نوكري ملي ويسبه پوري نه كيائين ته ڍאكا مان شادي كري زאل سان گڎ پاڻي جي جهاز تي كئپٹن جي  ٿيو אئين جو ظهور   .ملك ۾ /شهرجهڑي  جيئن .لو ٿي پيو ته خرאب موسم ۾ زאل کي سنڀالي يا جهاز کيٿي جو هن ال مسئSea sickness سكنيس -  پر سندس زאل کي אيڎي ته سي. ال نكتو) جاپان(ان ٹوكيو کحيثيت ۾ بنگالديش 
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تن ڏينهن ۾  .يائينجهاز کي سنگاپور پڄا خليج بنگال لتاڙي مالكا نار مان ٿي  كريتيئن پاڻ پرو گرאم ٻڌאيائين ته في אلحال هو هي جهاز ڇڎي . منهنجو جهاز به سنگاپور ۾ بيٺل هو جي ساڳي كمپني جو جهاز ملي ويو . ڃي، پو جيئن قسمت ۾ هوندوزאل کي وٺي ڍאكا ٿو و . ٻئي ڏينهن אسان جي جهاز سنگاپور کان لنگر کنيو ۽ هانگ كانگ ڏي روאنو ٿي ويو  .  كندوSail  كندو نه ته پو كنهن ٻي كمپني ۾ אكيلو Joinته جوאئن  جي هوאئي جهاز ذريعي  “ياאيئر אنڈ”ڍאكا ترسي پيو جو هو ظهور سنگاپور جي هك هوٹل ۾  אسين آهيون جو سمنڈ تي پيا لوڙيون ۽ تون آهين جو “ . تون خبر كر،אڙي خوش ڇا”  . هن بنگالي ۾ کيكاريو.) كهڑي خبر چار خوش ته آهين نه(  “_ َڀالوتو _ كي خوبور”  .هك سركاري آفيس جو نمبر هو، ظهور عالم ڳالهايو. هنڌאن سندس مليل نمبر تي فون كيم مان هك شهر .ڏאڍو تعجب لڳو.كنهن طرح خبر پئي ته كئپٹن ظهور ته אڃا سنگاپور ۾ آهي .پو ٻن مهينن אندر كوريا جاپان ۽ چين مان كم الهيندو وאپسي تي سنگاپور مان لنگهيو الهي انאسان جو جهاز هانگ كانگ ۾ سام. يوڃي رهيو هو جنهن جي אڏאم ٻن ڏينهن بعد هئ تظار كرڻ لڳس אندس بيچيني سان ن אيلزبيٿ وאכ وٽ سنيآئون كلفرڊ پيئر ڀرسان كوئ    “.تون אتي ترس آئون אچان پيو(يو ويٹ ڊيئر آ אيم كمنگ ”  .)تون هتي كري ڇاپيو (“؟.ُڇوڀال؟ تمي אيدي كي كي كوريو”  . هن مختصر جوאب ڏنو“ نه”   :؟ وאئڑو ٿي پڇيو مانس.بنگالديش אڃا نه ويو آهين. ويٺو آهينسنگاپور کي ڄمايون  جنهن  ”:رستي تي پنهنجي كٿا ٻڌאيائين. ونکي گهر وٺي آيوٿوري دير بعد هو كار ۾ پهتو ۽ م جيكا . هوٹل ۾ آئون אچي رهيس אن جي كمري ۾ هك هفتو کن پرאڻي אخبار پئي هئي يم ته هك אشتهار تي کאن ۾ پنهنجا بوٽ ويڑهي ٿي ر. مونکان אڳ رهندڙ همرאهه ڇڎي ويو هو سنگاپور حكومت کي هك مئرين ڊپارٹمينٹ ال هك جهاز جي كئپٹن جنهن موجب . ينظر پئ جي آخري درخوאست . جيكو كناري تي رهي هن ڊپارٹمينٹ جو كم كر ي. جي ضرورت هئي مون يكدم فون كري چيو مانس ته . تاريخ אهو ئي ڏينهن هئي، ۽ ٻئي ڏينهن אنٹرويو ٿيڻوهو هنن هاكار كئي ۽ .  אچانيازت ڏيو ته آئون به אنٹرويو تאج.مون هاڻ هاڻ אشتهار پڑهيو آهي אتي پهچي خبر پئي ته آئون ئي هك אميدوאر . ٻئي ڏينهن هنن ڏهين بجي مون کي گهرאيو منهنجي به א ٻڌي پگهار تن ڏينهن . يا جهازن تي هئا يا ملك کان ٻاهرهمرאهه آهيان، ڇو ته ٻيا  ِ جي نوكري جي كر ي هاكار كئي مان جو پر كناري. وאرو جيتوڻيك كو گهڻو نه هو .  بنگالي دوستن مان هك آهيٻئي ڄڻا ڏאڍو خوش ٿيا سين جو  ظهور منهنجي سٺن    “.אٿن ۽ آئون خوش آهيانسنگاپور حكومت هفتو کن هوٹل ۾ رکيو، אن بعد ٺهيل جڑيل گهر ڏنائون، هاڻ گاڏي به ڏني ڀڄي ڊكي ڍאكا وڃڻ جي ٹكيٹ كئنسل كرאيم، . منهنجون پنهنجون به مجبوريون هيون سندس . موكلن ۾ هنن جي گهر وڃي رهندא هئا سين. بنگالديش ۾ ننڍي هوندي گڎ پڑهيا سين ون وٽ پاڻ به م. ٺ ٿييرهندڙ كيترن ئي ٹي وي جي فنكارن ۽ אخبار نويسين سان ڏيٺ و و ڦوٹو گرאفر، جن جي معرفت ڍאكا ۾هك ڀا ٹي وي ڍאكا جو فنكار هو، ۽ ڀيڻويو אخبار ج کيس سنگاپور ۾ نوكري ملڻ . جيسين بنگالديش ٿيو_ كرאچي ۽ ڳوٺ هاال אيندو رهندو هو جڎهن به منهنجو جهاز سنگاپور אيندو هو ته . بعد مون ال سنگاپور אئين ٿي پيو جيئن كرאچي نه ته به ماني ٹكي ضرور کائيندو هوس ۽ سندس كار منهنجي حوאلي  .رهندو ظهور وٽ هوس    .رهندي هئي
  لوسنگاپور ۾ رهائش جو مسئ
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فكر جي كهڑي ڳالهه .אڙي يار كنهن هوٹل ۾ ڏهه پندرنهن ڊאلر ڏئي رهندא سين  .آصف چيو“ .ته پو ڀال رאت كٿي رهجي”  . آهي جنهن جي گهر هلبو، אن سان كچهري ته كرڻي پوندي نه ي پوندو جو ظاهر ٿ۽ ٻيو ته گهمڻ ڦرڻ ۽ خريدאري كرڻ جو فيصلو ٿورو. אجايو تكليف ٿينديخيال هو ته جيئن هن وقت سڀ ڇڑها آهيون، אن كري كئپٹن مکڑي يا ظهور وٽ رهڻ ۾ پر هن وقت سڀني جو يكرא .منهنجي كري آصف ۽ ذوאلفقار به هن جا سڃا ڻا ٿي پيا   اڻن جو ڳوٺ هو ه جڎهن سنگاپور ساٹين م، كهڑي سن جون پيو كريننيار ڳالهيو”  . ذوאلفقار چيو“ .آهي کان گهٹ نه ) ٹي چار سؤ روپين(ته جهڑي تهڑي هوٹل جي مسوאڙ پنجاهه سٺ ڊאلرن ئر ؟هين ۽ ٻيو ته ڏياري جي كري مالئيشيا جا ماڻهو به موكل ملهائڻ ال سنگاپور پهچي ويا هوندא جو هك ته ڇو . אڄكلهه خبر ناهي كو كمرو خالي ملي به يا نهسو به كنهن هوٹل ۾ .آهي هنن ڏينهن ۾ هن پاسي  پاسي سرديون آهن، سو אتي جا سڀ ٹوئرسٹ هينئر يورپ ۽ آسٹريليا جي پاڻ کي كنهن هوٹل ۾ رهڻو . אن كري هوٹلون پك ڀريل هونديون .گهمڻ ال نكتا هوندא سستائي كري  هوٹل کان  ڊوڙي ٻي ڏي ڊوڙجي ۽خالي كمرא ڳولڻ ال هكپهچي سڄو وقت ئي אڳوאٽ فون ذريعي كمرא رزرو كرאئجن، ڇو جو پو אئين نه ٿئي جو אتي به آهي ته هينئر  ٹئكسين پٺيان  ال سنگاپور وڃي پئسا بچائي رهيا آهيون، אهي پئسا ۽ وقت جنهن خريدאري ٻي ڳالهه ته پنهنجي خرچ تي ٿا هلي رهون سو گهڻي مسوאڙ وאري هوٹل ۾ ته . ئي نكري وڃن سنگاپور ۾ كو مئرين كلب ناهي جيئن هانگ كانگ، ” ب بدرאن آصف پڇيو؛جوא  .ذوאلفقار پڇيو “؟پو ڀال ڇاكجي”  “.هرگز رهڻو ناهي نهن جو سنگاپور سان گهڻو وאسطو سين، جهئاאن ال كئپٹن مخدوم کان معلومات وٺڻ ويا   “.جتي جهازي گهٹ אگهه تي رهي سگهن .جاپان، يا وري كرאچي ۾ آهي אنگلينڈ، وٽ ۽ شينٹن وي جي پوڇڑ گيٹ نمبر چوٿين تنجم پگار جي ” .تنهن ٻڌאيو ته بلكل آهي. يهآ پر אن ال مهينو مهينو אڳ بكنگ كرאئڻي  . آهيMariner Clubتي تمام وڏو مئرينر كلب  كمرא  چكو آهيان آئون به هك دفعو رهي.سستا هجڻ كري سڀني جو منهن אيڎאنهن آهيجو هك ته هر وقت كيترאئي جهاز سنگاپور אيندא رهن ٿا، ۽ ٻيو ته كلب جا كمرא  .پوندي آهي   “.آهيوجهاز وאري سي، ڊي، سي ياد كري کڻي وڃجو، جيئن توهان وٽ ثبوت هجي ته توهان جهازي ن كارڊ يا ئپر پاڻ سان سي مكمري جا ٹيهه ڊאلر مس ٿا وٺن، . ڊאئننگ هال אيئر كنڈيشنڈ אٿس۽
هو ۽ هر بس אتان لنگهي אسان سڀني کي אها ڳالهه وڻي جو אهو هنڌ شهر جي ويجهو به     دאدو جا ٹانگا אسان جي هك אنڈين . تي אتي كمرא كيئن حاصل كري سگهجنپر ٻن ڏينهن جي نوٹيس . ٿي جي  אئين آهي ته هو אسان جي .  کي فون كيو وڃيظهورآصف هك دم رڙ كري چيو ته     .ٻي אهم شخصيت آهي۾ אسان وאري كئپٹن ظهور عالم جو نالو پڻ هو ته هو אن كلب جو ڊאئريكٹر، ميمبر يا كا אن  ،كو رسالو ڏٺو هوكئپٹن هردאس ٻڌאيو ته هن هك دفعي سنگاپور جي مرچنٹ نيوي جو  ئي ظهور جي آفيس جو نمبر ماليو سين، هو  مال02سو  . نمبر مالئبو آهي0221کان حيدرآباد ال   نمبر ڊאئل كرڻو ٿو پوي، جيئن كرאچي02مالئيشيا مان سنگاپور فون كرڻ ال پهرين   . رهڻ جو بندو بست אن مئرين كلب ۾ كري کيس پنهنجو مسئلو ٻڌאيو سين ته אسان کي نه كچهري كرڻي آهي نه كنهن .آفيس ۾ ئي هو فقط ۽ فقط خريدאري كرڻي אٿئون جو ٹي سال مالئيشيا ۾ رهڻ ال گهر جي ال .سان ملڻو آهي
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سان مالقات ٻئي دفعي אچي تو .ن وٺڻو آهيماكپڑא گنديون ۽ ٻيو سنهو سنهو سا ،َٿانو ٿپا אسان جي كمرא ملڻ جي پك هجي ته . كم ٿي سگهي ٿو يا نههيهينئر אهو ٻڌא ته آيا . كبي אن مان لڳي ٿو ته هن جي .  چيم ته جنهن אعتماد سان كئپٹن ظهور ها كئي  آهيآصف کي  . سمجهو ته كمرא بك ٿيا پيا آهن.پاڻ אن ئي وقت وڏي אعتماد سان چيائين ته هليا אچو  .کي فون كري אطالع كر جيئن سنگاپور אچڻ جو پروگرאم ٺاهيون نه ته نه  هلندي ۽ אثر رسوخ آهي يا پاڻ کي ذليل كري تماشو ڏسڻ جي موڊ ۾ كجهه وאقعي  مسئلو جيكو ٿيو  . אسان ال سٺو بندوبست كري ڇڎيو هولو نه ٿيو، جو ظهوررهائش جو مسئ ي،عي سنگاپور پهچبحرحال في אلحال אهو سمجهو ته رهائش کان ته آجا ٿيا سين ۽ پو وאق.آهي رکي رکي كنهن گاڏي جي بتي אميد . ه هونكو ا پر ٹئكسي جو كو پتو ئي ڇهه ٿي چكا هئ ساڍא. چوڌאري אڃا אوندאهه ئي אوندאهه هئي ۽ رستو سنسان هو وאري جو אنتظار كرڻ لڳا سين، אچي ٹئكسيجڎهن جمعي جي ڏينهن تيار ٿي ٿيلها ڳچي ۾ وجهي  سو هتان هلڻ مهل ٿيو سنگاپور ۾ رهائش ال كمرא  ،אسان چيو هاڻ ته ڏאڍي ٿي سوير ئي ننڈون به ڦٹايون سين    . نظر آئي ٿي، پر ويجهو אچڻ تي كا پرאئيويٹ كار ٿي نكتي جي روشني وאنگر  ر ڌو كو  جن جي مسوאڙ ٻارهين وڳي کان شروع ٿي ويندي ۽ هي ڊرאئيو،به بك كرאياسين ذوאلفقار چيو ته جيئن ئي . وאقعي هن سان دאدو جي ٹانگي وאرن وאري پر كجي هان. ڏئي ويو هن ٹئكسي جو آسرو الهي ٻي كا ٹئكسي وٺي، ڀر وאري شهر مسجد تاناح هليا ته ست ٿيندא  جو هن رستي تي رڳو ڍڳي گاڏيون پيون .  جو ملڻ ڏکيو ٿو لڳيکان سو به هن وقت سوאري خاص كري هتان - ۾ אڌ ڏينهن ته אئين ئي هليو ويندوصحيح پر אن سڄي ڦير سڀ אهو ته ”  . ۽ אتان سنگاپور ال كا سوאري هٿ كندאسين. ويندא سين جلدي ويهو گاڏي جي بيهي ” كئي ته هن رڙ كري چيو ته كارאسان هائو .ڀاڙي طور ڏيڻا پوندא ڊאلرکيس  تائين אسان کي  پنج تاناحڳوٺ مسجدشرط تي  وٺي هلڻ ال تيار ٿيو ته ڀر وאري אن  ۽ منجهس ويٺل چيني אتي هك پائريٹ نه پر پرאڻي زماني جي پرאئيويٹ كار אچي لنگهي  “.كابس يا پائريٹ ٹئكسي ته نظر ئي كونه ٿي אچي. هلن   “.َئي ته ڌكا ڏيڻا پوندאويو
ڊرאئيور . ي گاڏي جي אنجڻ بند ٿي وئي ويهندאسان گهڻي ئي تڑ تكڑ كئي پر ويهندي ئي  َسٺو كوڙ ڳالهايو אٿو  آصف چيو خوאري جي به حد ٿيندي آهي، אڃا .  ۽ אڌ אشارن ۾ چيو لهي ڌكا ڏيو  ۾אڌ אنگريزي ن سوא چيني همرאهه جي جنهن جي كار يسڀ كار مان لٿاس.  جي אڳوאڻي كئيلهي אسان گڎ هن كار مان אن چوڻ سان“ .صبر ۽ شكر کان كم وٺجي ”:ذوאلفقار آهستي چيو    . ا ڏورسنگاپور جي منزل ته ٿي אڃ. پهچون ۽ پو مالكا شهر خبر ناهي كڎهن مسجد تاناح  ،هلو ته موٹي گهر هلون. ويهي ساهه ئي نه پٹيو אٿئون ته ڌكا ڏيو يعني آصف ۽ آئون ٹنهي گاڏي تي  _  يعني ذوאلفقار ۽ چيف אنجنيئر-جهازن جو كئپٹن.هئي ن پڑهو ڏنو אٿئون ته جمعي ا سوא کي ۾ هفتقار چيو سڄي אكيڈميذوאلف .هٿ رکي ڌكا ڏنا ين تڎهن אسان جي سهكي سان گڎ كار جي سرالنگ کن جڎهن مرزيل كار کي ڌكيوف  .ع ۾ آئون אئين هاال کان ڀٹ شاهه ويو هوس1962 ذوאلفقار کي چيم ته سن .پيا سنگاپور وڃون هاڻ كو אچي ڏسي ته אسين كيئن !كاش .ڏينهن صبح سان אسان سنگاپور روאنا ٿي ويندא سين آصف چيو حرאمي جي بيٹري . אسان ٹپ ڏئي אندر ويهي رهيا سين. אنجڻ جو سهكو شروع ٿيو ڊرאئيور يكدم گير بدالئي گاڏي تکي كئي يعني . پر پلگ ۽ پئانٹ به אئين אٿس. ته ڊאئون آهي ٿوري ڦڑ ڦڑ وسي رهي نكرڻ مهل جيكا ٿوري . هن كار جي پهرين کان ٿوري رفتار وڌאئي אسان شكر كيو ته ههڑي مينهن وسڻ کان . هئي سا هاڻي وڏ ڦڑي جي شكل אختيار كرڻ لڳي
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چيني ڊرאئيور ڀڳل سڳل אنگريزي ۾ پڇيو ته كير . אڳ אجهي ال هي ڀڳل گاڏي ئي ملي وئي אسان کي چڑ ته ڏאڍي لڳي پر . َڊرאئيور אهيو ٻڌي وڏو ٹهك ڏنو يعني سٺو كوڙ ڳالهايو אٿو  . אسان ٻڌאيو ته جهازن جا ڏهن سالن کان به پرאڻا كئپٹن ۽ چيف אنجنيئر آهيون. آهيو ُאڳيان مينهن جو ڌڻ فرالنگ کان پنڌ تي پکڑيو پيو هو. ڇا ٿي كري سگهيا سين نه ته به سٺ . َ ڏينهن جو ، جو ئجوتا ڏنو ته كار خيال سان هالن ته ماڻهن چيهتي جيئن ئي كار ورتيس(  . کن مينهون هونديونستر ون به كنهن هك ٻن هنڌ ملن ته به ون، مينهون، مينهسائيكلن وאرא تنگ ٿاكن، ته رאت جو ڍڳي . کليل آهنجي ڏينهن رאت . ون آهن ۾ نٿو אچي ته אهي كنهن جون مينهسمجهه. ملندو ئي ملندو رאت جو ،هر ميل ٻن بعد وאئڑين جو ڌڻ، مسجد تاناح ۽ كئاال سنگائي بارو جي وچ ۾. ٺهيو و به رستو س. אسان وٽ سنڌ پنجاپ ۾ وهٹن جو آزאر فقط پرهه ڦٹي ۽ سج لٿي مهل هوندو آهي هون به . كنهن جي چوאڻي ته مالئيشيا ۾ ماڻهن کان وڌيك مينهون آهن. يون آهنڄميل هوندپكو رستو وٺي ساڄي كپر جي گھاٹن وڻن ۾ هليون وينديون ۽ چرڻ پرڻ بدرאن هك هنڌ ، پر هتي ته رستي جي کاٻي پاسي گھاٹن وڻن مان شروع ٿينديون ۽ ٹپي هليون وينديون آهن سوא پكي رستي جي .  پاڻي جام ۽ جتي كٿي موجود آهي۽سندس کائڻ پيئڻ ال گاهه    .)مالئيشيا ۾ جتي كٿي گاهه نظر אيندو
ته אها ڳالهه سٺي آهي ته هن ملك ۾ مال     ڇتن ڇولين کان بچا گهڻو آهي، پر كي كي مينهون بحر حال هون كيترא به کڻي هارن ڏي پر مجال آهي جو پنهنجي  يا شايد موڳيون آهن جو _ אهڑيون ته نٺر آهن ستي تان الهڻو يعني كار مان لهي مينهن کي هكلي ر.آهيپيو جيكو אكثر كرڻو پوندو  كرڻو نيٺ ٻيو نسخو אستعمال. هن چيني جي ڀڳل كار ۾ ته هارن به كونه هو _جا تان چرن  جيتوڻيك . كرڻ کان پو ٹپ ڏئي كار ۾ ويهي رهيس، شكر آهي هن دفعي كار نه بيٺيאهو كم مون سر אنجام ڏنو پكي رستي تي موجود ويهارو کن مينهن کي ساڄي کاٻي . پيو ذوאلفقار چيو ته . رچي الهڻ ۾ُکكافي وقت لڳي ويو هو مينهن هكلڻ ۽ بوٹن تان ڇيڻن  يا ته . ري رڳو ڏند كڍيو ويٺو کليكه آهي پاڻ ته لهي هكڑو كم به نه ٿو ڊرאئيور وڏو اله ري جو سنگاپور شهر وڃڻ پيو ِها ڙي قسمت ڇا ته هي خوא”ذوאلفقار ٿڌو ساهه کڻي چيو؛  “.א سهڻا پوندאربس يار سنگاپور گهمڻ جي شوق ۾ هي سڀ ڏوجه”  . جو هر وقت ٻاهر نكتل ٿا نظر אچن ۽ لڳي ٿو ته کلي پيوِڏندن جي فٹنگ ئي אهڑي אٿس ٹي ڏينهن אڳ سنگاپور . هن کان אڳ پنهنجي جهاز ۾ ويندي ڇا ته رعب ۽ لئه هوندي هئي.ٿئي تي سنگاپور آفيس جو ۽ پو جهاز پهچڻ  .ويندي تيل وٺڻ ال سنگاپور ۾ لنگر אندאز ٿيندوفالڻي جو فالڻو جهاز فالڻي تاريخ تي كولمبو کان شنگهائي جي אخبار ۾ אچي ويندو هو ته   ان پيو ڦرندو ته سائين سفر كيئن אڳيان پويعملو مختلف كمن ال رهيو אڳتي جي منزل ال كنهن کي . سنگاپور ۾ ترسڻ دورאن جهاز جي عملي کي كيترא پئسا کپن. كجهه کپي ته نه אهو سڀ كجهه ”آصف چيو؛  “.آڌي رאت جو، پر هاڻي אهي ڏينهن ساريو אکيون آب ٿيون هارين چاهي جهاز ڏينهن جو پهچي چاهي -شربت پهچائڻ وאرא سڀ حكم جا بندא ٿيو بيٺاهوندא هئاאنتظار ۾ رهندي هئي، تيل وאرא سيدو سپال كرڻ وאرא چادرون ٹوאل ڌوئڻ وאرא، سگريٹ ۽ ٽ وغيره وغيره ٹئكسي ۽ موٹر بو. ڊאكٹر وٽ ته ناهي وڃڻو پوسٹ كرڻ ال خط ته نه آهن جو گهٹ ۾ گهٹ  ،ن سڄي لئه کان هي غريبي جي زندگي بهتر آهيصحيح آهي پر א ڏکڻ چيني سمنڈ يا هندي وڏي . سنگاپور گهمڻ کان پو وאپس پنهنجي پکن ۾ ته אچي پئبو   “.سمنڈ جي  ڇتين ڇولين حوאلي ته نه ٿبو
  هڻ شيطان کي موچڑو
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تائين وٺي هالن )  شهرڊر وאريرمالئيشيا جي با(بارو توهان کي جي جوهور”: ڊرאئيور پڇيو مرسڈيز אيئر كنڈيشنڈ گاڏيون وٺن سؤ ڊאلر ۽ تون ٻه سؤ ڊאلر אسي ڊאلر ! وאهه ڙي چاچا وאه”  “.ٻه سؤ ڊאلر”  . אسان پڇيس“ .تون ٻڌא گهڻو وٺندين”  “ته گهڻو ڏيندئو؟ خبر ناهي ته كڎهن سنگاپور تائين جو پنڌ אڍאئي سؤ کن ميل پورא . جنهن کي کٹي کنيو هوندو هن ۾ ته مفت ۾ به אهو هلندو  ڇڎ يارذوאلفقار چيس ۽ مون رڙ كري چيو مانس؛“ ؟.قبول אٿئي مون هك دفعو ري پنهنجن نون بوٹن “.سڄي وאٽ مينهون هكالئيندو ۽ ڌكا ڏياريندو. كرאئي ۽ جن جوتن کي منهنجن پيرن ۾ پيل . جن کي אڃا تائين پاسن کان ڇيڻو لڳو پيو هوکي ڏٺو  سورهن (אيتري ۾ آخر ڏهه ميل . ذوאلفقار چيو“ . بتيه ثابت ن۽ كيئن جنهن ۾ ناهي سڄو هارن پهرين ههڑي كار مالكا شهر ۽ ٻين وאٽ وאرن شهرن ۾ هالئيندو . ٿورو ماٺ ته كر”    .سنگاپور پيو هلين كو عيد نماز تي نهته  هلڻ وقت چيو هو ڏسي آصف غيور جنهن جي ٹئكسي بس אسٹاپ تي . ر אچي ويو۽ مسجد تاناح شهکن پنڌ جا ختم ٿيا ) كلو ميٹر אسان چيس ته هو . אسان پنج ڊאلر ڏنس ته منهن بڇڑو كري چيائين ته ڏهه ڊאلر کپنم. אچي الٿائين بس אسٹاپ تي .چيو هو هاڻ ڏهه ٿو گهرين) پنج ڊאلر(پاڻ אسان کي ويهارڻ مهل ليمارنگٹ  فر پئسن تي کنيا ڇو جڎهن ته جيكي ٹئكسي ڊرאئيور بيٺاهئا تن به چيس ته پهرين تو مسا אسان ذوאلفقار . ذوאلفقار بيٺو هو تنهن سان ٹئكسي ڊرאئيور رکي رکي بحث كري رهيو هوآصف ۽ آئون ته אچي كاٺ جي بينچ تي ويهي رهيا سين، אڳيان . تنهنجي كار ٹئكسي ناهي אلر كڍي هاڻ هڻ شيطان کي موچڑو ۽ ڏهه ڊ” . کي سمجهايو ته هاڻي هو ئي ِضد تان لهي وڃي ۽ پو هن ڊرאئيور کي “ .شيطان کان אڳ هن کي نه موچڑو هڻان”ذوאلفقار ورאڻيو؛     “.ڏينس ڄڻ كنهن گهر جي بتين جو مئن سوچ آف پوليس جو نالو ٻڌي همرאهه אئين وسامي ويو     “.فيصلو كريونهلي فرينڈ هلو ته هلي پوليس אسٹيشن ”چيو؛  ذوאلفقار کي چيو سين تون وאقعي אسان جو سٺو . پنج ڊאلر وٺي چپڑي كري هليو ويو. كيو ذوאلفقار אسان کي “ .کي ڊسٹرب نه كيو  توهان مونيڏيتي ليتي جي معاملي ۾ آئيند”    .خزאنچي آهين ته אسان کي كا אهڑي ٹئكسي وٺي ڏي جيكا هتان الح كئي ٿي لڳو، تنهن سان ذوאلفقار صڊرאئيورن جي وچ ۾ هك ڊگهي قد جو ملئي بيٺوهو جيكو سڀني همرאهمن جو אنچارج     هتي جي چانهه    .وאرننگ ڏني پركجهه وقت ترسو ته آئون كنهن ”.وال ٹئكسي وٺڻ ال אسان کي مالكا شهر وڃڻو پوندهن چيو ته هي سڀ ٹئكسيون جوهوربارو تائين هلنديون سنگاپور . سڌو سنگاپور تائين هلي هتي چانهه . هوٹلون کلي چكيون هيون، جن مان هك تان ٹي گالس چانهه جا وٺي پيئڻ لڳاسينهك ٻه ملبارين ۽ چينين جون . فيكٹرين جون بسون يا ٻارن ۽ ماڻهن جي אچ وڃ گهٹ هئي אٺ ٿي ويا هئا ڏياري كري سڀني کي موكل هئي سو אسكولن، آفيسن،۽ صبح جا    “.پرאئيويٹ ٹئكسي وאري کي وٺي ٿو אچان .  هتي چانهه جو هك ئي نمونو ٿئي- يه سنگاپور نه אسپيشل نه كڑכ، ن،پتي ٿئيکير نه  و אسان جهڑن مٺاڻ کائڻ وאرن هيكاندو کير مٺو هجڻ كري چانهن אيتري ته مٺي ٿيو پوي ج ٻيو ته ۽کيرٿڌي ۽ گهاٹي هجڻ كري هك ته چانهه ٿڌي ٿيو پوي . پاڻي وجهي ڏيندא آهن کير سان ڀري مٿان چانهه جي پتي وאرو ڇاڻيل Condensed چوٿون گالس دٻي جي گهاٹي  مٺي  
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אها هك ئي نموني جي چانهه مالئيشيا  .دل پئي كچي ٿيندي آهيאيتري مٺي چانهه پي، جي به  ۽ . ن جي بدرאن ستين جو وقت ٻڌאيائينپر مونکي ڇهي.توهان چيو هو אن مونکي موكليو آهيٿوري دير بعد هك همرאهه مرسڈيز كار ۾ آيو ۽ אچي ٻڌאيائين ته جنهن ڊرאئيور کي     نورאلدين ڊرאئيور  . موٹيوته يو آ ته אجهو سندس ڀا ٻڌא. אكيڈمي ۾ ڳولڻ ويو آهيאسان جي هائو كار تي ٻڌאيائين ته هتي جو هك ڊرאئيور توهان کي . وعدو ته نه كيو هوאنچارج אچي نكتو ۽ אچي چوڻ لڳو ته אسان كنهن ٹئكسي وאري سان سنگاپور وڃڻ جو  אيتري ۾ ڊرאئيورن جو شريف ،ال بيٺي بيٺي چانهه جون چسكيون ڀرڻ لڳاسينبحرح    . رياست تائين، نه فقط مالئيشيا ۾ پر سنگاپور ۾ پڻ ساڳي چانهه هليجوهر کان كيڈאح تائين ۽ ترگانو کان سلينگر . جي هك كنڈ کان ٻي كنڈ تائين ساڳي هلي ي  کان حيدرآباد وאري سنسان رستي جا عادهميشه كرאچي. رستي تي ضرور אڏאمي رهي هئيאن وقت صبح جا ساڍא אٺ ٿيا هئا ۽ אسان جي ٹئكسي هوא ۾ ته نه پر . جوهور بارو ٿي ويو جيكو سڌو ، وي تي אچي چڑهيولدي برאنچ روڊ لتاڙي هاجهي ملئي ڊرאئيور نورאلدين نالي  چڑهي  ويٺاسين ۽ אسان وڌيك بحث كرڻ بنا سندس ٹئكسي ۾. مونکان ٿوري دير ٿي وئي ثر אنهي بهاني سنگاپور ويندو سو אك. پاڻ ٻڌאيائين ته سندس پنج پٹ سنگاپور ۾ رهن ٿا.آهيڊرאئيور سان خبرون كيون سين ته معلوم ٿيو ته ڊرאئيور ته بيحد دلچسپ ۽ دلبرماڻهو .هو موسم ۽ چوڌאري ساوכ ئي  ساوכ مان لنگهندي مزو אچي رهيو  جهڑאلي،سو  هتي جيكي هن .پاڻ אنگريزي سٺي ڳالهايائين ٿي ۽ كيترאئي جمال אڙدو ۾ پڻ ڳالهايائين ٿي. هئيسندس سس ملئي مسلمان هئي ۽ سهري אنڈو نيشيا کان אچي سنگاپور رهائش אختيار كئي شادي به سنگاپور مان كيائين، . ي جا ڏينهن سنگاپور ۾ گذאريا هئائين پاڻ به جوאنرهي ٿو جوهور رياست ۾ كافي . ته ڊرאئيونگ به كندو رهيوهو پنهنجون خبرون به كندو هليو     “ .تن کي بندوقن جي زور تي برما وٺي هليا ته هلي אنگريزن جي فوج خالف وڙهوهك ڏينهن جاپاني فوج ڳوٺ ۾ آئي جيكي به مرد هئا . نه نه آئون ته شهري ماڻهو هوس”    “ אسان پڇيس نورאلدين تون آرمي ۾ به هئين ڇا؟”    . اهين سان گڎ رهي سکيا هئاٻي وڏي جنگ ۾ ننڍي کنڈ جي سپ جو مالكا رياست ته تمام ننڍي آهي ۽ جلد ئي ختم ٿي چكي . ي چكا هئا سينڑوقت کان گه پکيڑ ۾ ست هزאر ٹي . سيمبيالن، سيلينگر، پيرلس، كيڈאح ۽ پنانگ، رياستن کان وڏي آهيپر ته به مالكا، نگيري، ه نه آهي، אيڎي وڏي رياست ت. ٻيٹ سان پل ذريعي ڳنڍيل آهيجوهور رياست אتر ۾ مالكا ۽ بهانگ رياست کان شروع ٿئي ٿي ۽ هيٺ ڏکڻ ۾ سنگاپور . هئي جوهور .سنڌ جو صوبو پکيڑ ۾ جوهور رياست کان ستوڻو وڏو آهي. سؤ کن چورس ميل ٿيندي ۽ سنڌ جيتوڻيك جوهور رياست جهڑو سرسبز ناهي، . شهر جي آدم شماري سورنهن لک آهي يعني אٹكل _  آدمشماري جي لحاظ سان جوهور جي آدمشماري کان تيرهن دفعا وڌيك آهيپر ڻ بعد ڊرאئيور نورאلدين کي چيو سين ته پٿ“ موئر”ياست جو پهريون وڏو شهر جوهور ر    .كروڙ کن آدم آهي . كا ۽ سنگاپور جي وچ تي جوهور رياست جو هك ٻيو وڏو شهر آير حطام نالي آهيمال    آير حطام  .ماني ال كنهن هنڌ ضرور ترسجان. گهرאن بنا نيرن پاڻي جي نكتا آهيون ملئي  ) Air Hitam. (کن تي آهي)هك سؤ كلوميٹرن (. جنهن کانپو سنگاپور باقي سٺ ميل ٰآير معني پاڻي ۽ حطام معني كارو . زبان جو لفظ آهي درאصل هتان ڀر ۾ . كارو پاڻي_ ٰ پاڻي ۾ ر يا مٹي هجڻ كري ميرאنجهڑو رنگ אٿس  אن كري אن جي جيكو دريا وهي ٿو     .       شايد -  كارو پاڻي پيو آهي- نجهڑوאرهن شهر جو نالو مي
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سنگاپور کان مالكا يا مالكا کان سنگاپور ويندي هر كو آير حطام تي ترسي ٿك ڀڃي    ۾ אن كري كو به شهر . ۽ پاركنگ جي به كافي جا آهي. هوٹلون روڊ تي ئي آهنوאريون  ٻي ڳالهه ته آير حطام شهر جي بس אسٹاپ .ريلوي אسٹيشن وאنگر جنكشن جو كم ٿو ڏئيپر نوאب شاهه پاسي کان پڻ אچيو رستو پوي يعني كوٹڑي .  ٿوپاسي کان אچينيشنل ها وي  الهور جو ه فقط كرאچي ۽ن جتي .هن شهر جي بيهك אئين آهي جيئن سكرنڈ شهر جي. ٿو جيئن .  وقت ضايع نه ٿو كري پر אتي ئي بيهي ماني ٹكي کائي روאنو ٿيو وڃيאندر وڃڻ تي ن چوويهه ئي وڏي ڳالهه ته هي هوٹلو. ته چيني کاڌن جون پڻسوאدي کاڌن جون هوٹلون آهن אن کان عالوه آير حطام شهر وאري بس אسٹاپ تي אنڈين، ملئي هندو ۽ مسلمانن جي     .پاڻ وٽ بس אسٹاپ وאريون هوٹلون وڌيك هلن ٿيون كار بيهارڻ .  هوندي يا نهماني چيني يا ملئي قسم جي. حطام شهر ۾ هوٹل کليل هوندي يا نهאن كري ها وي تان لنگهندڙ کي كنهن وقت به کٹكو ناهي ته آير . كالכ کليون پيون آهن אن .  لکيل هوIslamic Restorant ۾  אنگريزيאسان جنهن هوٹل تي אچي كار بيهاري אن تي    .ي خاصي جا هوندي يا نهڱال چ ملئي . لکي ويندي آهيڊي سان אکرن אي بي سي نجو  ملئي به אنگريزي وאر.  ٿياملئي ڀاشا جا پر ،هئونگ بلكه אهئي لفظ אنگريزي جا ته نه ٿا چئي سSelamat Detang.جي هيٺان لکيل هو پ کي بس אسٹان سڎيون ۽ جيئن پاڻ بس אسٹا( .زبان ۾ ريسٹورنٹ کي ريسٹورאن چئبو آهي ڀر ۾ نيو كئٿي نالي هك  ٻي . ٰسالمت دאتنگ معني ڀلي كري آيائو.) אسٹيشن  کي ٹيشن نس كاٺ ۽ اٻئي پاسي ب_  نالي هوٹلD&D Restoran ٿورو پرڀرو کانهوٹل چينين جي هئي ۽ אن  جيكي ڌאرين ٿي _ كکن مان هٿ جا ٺهيل رאنديكا ۽ ٻيون هتي جون شيون دكان ۾ هيون ڀي وٽ ساڄي پاسي کان مجي ٻאسان אسالمك ريسٹورنٹ ۾ אندر گهڑيا سين جنهن     ..گلدאن رکيل هوندא آهنهاال يا ملتان جي بس אسٹاپن جي دكانن تي جنڈي، كاشي يا אٺ جي کلن جا ٹيبل لئمپ ۽ אهي شيون אئين هيون جيئن . خاص كري آسٹريليا ۽ نيوزيلينڈ کان آيل ٹوئرسٹن_ريد كيونخ هوٹل _ ڏکڻ هندستان جو عبدא بن ورين كوٹي _ ن وصول كرڻ جي دخل پويان كيرאالپئس کي אٹي جي پيڑي . تي سندس ٻيو نمبر پٹ عبدאلرزאق مئدي جا ست پڑא אڦرאٹا پچائي رهيو هو -אٹكل چار فٹ ڊאيا ميٹر ۽ אڌ אنچ کن ٿلهو _ ِ۽ کاٻي پاسي هك وڏي تئي. جو مالك ويٺو هو پو אن کي رومال .  אڌ جيتري سنهي چادر ٿي ٺاهيائينيکيڑي אخبار جكاٺ جي ٹيبل تي پ تئي . مٿان پچڻ ال ٿي وڌאئينتيل وאنگر ويڑهي سيڑهي چورس אڦرאٹا ٺاهي تئي تي پکيڑيل  ڀرسان کليل ديڳڑين مان كن ۾ رڌل ككڑ .جي ٿولهه ۽ گيهه جي كري אوڦرאٹو سڑيو نه ٿي كجهه مٺاين جا قسم پڻ رکيل هئا جيكي سڀ ناريل ۽ ڏونگهي . قسمين مڇيون ۽ بيضا هئا قسمين و گوشت، אونهين ٿالين ۾ تريل ڀاڄيون، كنهن ۾ ڳائو يا ٻاكر كن ۾ ڀاڄي،،هو كجهه سكل مڇيون پٹاٹن جي چپس وאنگر پڻ تريل هيون ۽ كجهه . مان ٺهيل ٿي لڳيون . جيئن گرאهك אن جي شكل ۽ نمونو ڏسي آرڊر كر ي.ديڳڑين ۾ در وٽ ئي رکيل هوندو آهيهانگ كانگ ، جاپان ۽ كوريا ۾ אهو عام آهي ته هوٹل ۾ جيكو به کاڌو کائيندو آهي سو ويندي مٿي _  سنگاپور، אنڈونيشيا، ٿائلينڈ،ن؛ مالئيشيا ڏکڻ אوڀر جي ملك،هن پاسي    هن پاسي جون هوٹلون  .گانگٹن جا ٻوڙ پڻ   . ل هونديون آهنساڳي رنگ ۽ نموني جا  پالسٹك جا ٺهيل ٻوڙ  ۽ قيمتون لکيٻاهر در وٽ אصلي ٻوڙ يا ڀت رکڻ بدرאن جاپان ۾ אيترو سو سڌאرو آيو آهي ته . چئي سگهي ٿوهجن يا جاپاني ۾، ڌאريو ماڻهو ٻوڙن جي ديڳڑي ڏي אشا رو كري بئري کي אها شي آڻڻ ال کاڌن جا ناال چاهي ملئي زبان ۾ لکيل رو چاهي مينو آڻي يا نه ۽ مينو تي ئאن كري אندر ب
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ٹيبل پڻ سائي رنگ .  هيونليون پيهن جي ٻنهي پاسي ويهه ٻاويهه کن كرسجن. ٺاهي وئي هئيٹي قطارون هيون وچ وאري قطار ۾ يكا ڇهه کن ٹيبل هك ٻئي سان مالئي هك وڏي ٹيبل ٹيبلن جون . ٻوڙ جو ديدאر كري پو سائي رنگ جي فارميكا جي كرسين تي وڃي ويٺاسينسو آير حطام شهر جي هن هوٹل ۾ به كرسين تي ويهڻ کان אڳ ديڳڑين جا ڍכ الهي    چار ٹي . جو پرو گرאم هلي رهيو هو) ڏياري(سامهون ٹي وي رکيل هئي جنهن تي ديپاولي تي ٹئي ڄڻا هك پاسي قطار ۾ ٿي ويٺاسين جو چار كرسيون هيون، אسان وچ وאري ٹيبل  ٹيبل رکيل هئا، جن جي چوڌאري چار ڳ אلڳڀتين ڀرسان אل_  هال جي پاسن کانپنجويهه فٹ، ڊيگهه سٺ ستر فٹ کن ٿيندي، ۽ ويكر يصي جحکائڻ وאري هن .جي فارميكا جا ٺهيل هئا يالم زبان ۾ ڳائي به مدرאسي جون ڇوكريون نچي به رهيون هيون ته تامل يا مل(ڏکڻ هندستان  ي تي ي ماڙكچن جي کاٻي پاسي کان ڏאكڻ مٿ. ٿي آئينگرאهكن کي چٹي طرح كچن نظر جي كچن هئي جنهن جي אڳيان ٿڌيون بوتلون ۽ کير رکڻ وאرو ڊيپ فريزر هجڻ كري هي ڄڻ هنن . نگٹ مڇيون صاف كري رهيا هئاا۽ گ ننهن ۽ هك پٹ رڌ پچا ال ڀاڄيون ،ڌي ،و کن هيٺ وאري حصي ۾ عبدא جي زאلبعد هك ڏאكي کاڌي جي هن وڏي كمر    . نچڻ وقت אهي سڀ رنگ عجيب جڳ مڳ الهيو بيٺا هئاچتون جي پرن جهڑن چهچ ساون رنگن جيتوڻيك سندن كاري رنگ تي مئچ نه پئي كيو پر ساڙهين جا وאڱڻائي، الکي ۽  ،رنگ جون كاريون هيون پر ليمك هين. ڇوكريون وڻندڙ هيون وري ڊאنس وڻندڙ هئي،پر سندن رאڳ نه אسان کي سمجهه ۾ ٿي آيو نه ئي.رهيون هيون يعني هي هوٹل هنن جي فيملي هوٹل هئي ۽ . هنجڻ جا هئيئي ۽ پويان كاكوس ۽ ويٿي و ۽ گهر جي سڀني ڀاتين אتي ئي هك هنڌ كم ٿي . چينين وאنگر אڳيان دكان ۽ پويان گهر هو  אسان . هن قسم جون فيملي هوٹلون هتي جام آهن. كيو ۽ مٿي ماڙي تي هنن جي رهائش هئي لهن אوڦرאٹن سان  گڎ هتي چڻن جي ٺ ، گهرאئيرڳو אوڦرאٹا ۽ چانهه. ڙ وغيره نه گهرאيوكو ٻو ملئي زبان ۾ روتي אوڦرאٹي کي به “ روتي چنائي”אن كري אن کي چون ئي . ڇڈي دאل پڻ ڏين ٰچون ته ڊبل روٹي کي چنائي معني  אها دאل  אن کي روتي چنائي کان . جنهن جا پئسا نه وٺن_ ِ ، يعني ي ٺلهي يا خالٰيروتي كوسونگ به چون، كوسونگ معن“ كوسونگ” لفظ عالوه ملئي .  گهڻن معنائن كري تمام گهڻو אستعمال ٿئي ٿو تمام وڏو وאهپو آهي جو جوفقط אوڦرאٹو ه אن جي بته  كنهن نوكري جو אشتهار هوندو. ٰكوسونگ معني كجهه به نه خالي وغيره پڻ אڻ ڀريل گالس يا ٿالهي . ٰني אن نوكري ۾ جڳهه آهيمٿان كوسونگ جو لفظ نظر אيندو مع ي، جنهن ياوري روتي كوسونگ کان عالوه ٻي روتي تيلور مشهور آه_ روتي چنائي     ڦرאٹووقيمي وאرو א -כ مرتبا  .ٰمعني هك گالس کير جو ۽ هك گالس خالي آڻ - “، ساتو گالس كوسونگسوאئمبل ساتو گالس سو”. کي به كوسونگ گالس چئي سهگجي ٿو אهي ٻئي אوڦرאٹا سڄي مالئيشيا ۾ نيرن وقت هوٹلن ۾ عام . אوڦرאٹي ۾ بيضو وجهي پچائين هتي مالئيشيا ۾ هك ٻيو به אوڦرאٹو .  چيني، אنڈين ۽ فارينر شوق سان کائين،هلن، ۽ ملئي هن ۾ بصر جي كاتر، قيمو ۽ گوبي جي . جيكو وري شام جو هوٹلن ۾ وكامي. مشهور آهي כ سڎين مرتباכ سنگاپور ۽ڏکڻ ٿائلينڈ جي شهرن؛ ۽ هن אوڦرאٹي کي مرتباالئين پڻ مكاتر  پهرين هك هك گهرאيو . هي אوڦرאٹا אسان کي ڏאڍא وڻيا،هك بک كري، ٻيو نوאڻ كري    .تمام مشهور آهي.) جتي كافي ملئي ماڻهو رهن ٿا(ويندي پٹاني تائين -حاديا، سونگكال جيكي عبدא جو وڏو پٹ عبدאلرزאق . ئي ويا سينسين ۽ پو هك ٻئي پويان ٹي ٹي کا   پٹن ال ما كنوאر ڳولي  . هٿ ڌوئڻ مهل سندس گهرجي ڀاتين ۽ كاروبار جو אحوאل ورتم. يووآڻيندو 
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هك . سندس ٻه چاچا پڻ مالئيشيا ۾ هن قسم جون هوٹلون هالئن. پچا سندن فيملي بزنس آهي هتي مالئيشيا ۾ אچي رهيو هو ۽ هي هوٹل ۽ رڌ جو به ڏאڏو پڑ ڏאڏو ڏکڻ هندستان کان لڎي تنهن ٻڌאيو ته سندس پڑ ڏאڏو يا شايد אن ،عبدאلقادر جنهن جي عمر ڇويهه سال کن ٿيندي   پاڻ ۾ . پهانگ رياست ۾ آهي ۽ ٻيو كافي عرصو سنگاپور ۾ هو پر هاڻ هو ترنگانو ۾ آهي منجهائن אڌ ماڻهو ڏينهن جو .  رهن۽ سڀئي هتي هوٹل جي مٿان_ ڇهه ڀائر آهن ۽ هك ڀيڻ אٿن  ڇنڇر . (خاص كري موكل وאري ڏينهن تي_  هروقت אچ وڃ هوندي آهيي۽ مسافرن ج. آهي وي تي هجڻ كر ي سڄي رאت کليل هوندي  هوٹل هاي هجوڇاكاڻ كم كن ۽ אڌ رאت جو  هك كمزور، سنهڑي ۽ سادي شكل صورت جي אيكيهه سالن کن جي .) آچر ۽ سومر ڏينهن ن ڇوكري بابت پڇاكيم اسندس وڃڻ بعد عبدאلقادر ک. َكري ٹيبل تان خالي ٿانو کڻڻ لڳيڇو سا ۽ ٻيا ٹي ڀائر هن وقت ننڈ كري . نه منهنجي ڀيڻ جي ڊيوٹي هن هفتي رאت جو آهي”    .ته آيا אها سندس ڀيڻ آهي جيئن ملئي ف ک پ ٿا چون سو . אن كري عربي لفظ صحيح نه ٿا אچاريا وڃن. ٻولين ۾ نه آهنאسان جي آصف چيو پك فاطمه نالو هوندس، پر هتي جيئن ته كي אکر ملئي يا تامل     . مون پك كئي -   “؟ياطما”  “.ياطما”  “نالو پڇي سگهان ٿو؟”  “ .هي منهنجي زאل آهي” عبدאلقادر ٻڌאيو ته “.رهيا آهن رאئي عربي ناال ڦريل يا هون به كيت. ما مان ڦري ياطما ٿي ويل ٿو لڳيط نالو فاطمه به پايه .  هوندوجيئن پنهنجي آفيس جي كلئرכ ڇوكري نوريشا جو پك صحيح نالو نورאلنسا. آهن محمد چون ۽ אنگريزي ۾ م  غالم محمد کي گوالجيئن بنگالي زبان ۾ غ אکر ناهي אن كري طما ساپيار  ته ھن ياي، عبدאلقادر کان پڇيو مون آصف کي ورندي ڏئ“.خير אهو ته ٺهيو”    . به אئين ئي لکن سان ننهن ڳوليندي ما ھلي پنھنجي حساب ۽ مرضي . پٹن ال مائٹ كنوאريون ڳولين  . گھڻو كري אسان مسلمان ۽ ھندو تامل ماڻھن ۾ אئين ھلي ٿو. بس”  . مون אجايو وڌيك کوٹڻ شروع كيو “ ڀال؟ ڇو”  .  ٻڌאيورعبدאلقاد“ .مائٹن مئچ ميكنگ كئي”  . جي شادي كئي يا مائٹن طئي كرאئي تو شادي کا אڳ گھٹ . ھتي ته ھون پردو وغيره صفا ناھي”مون پڇيو مانس، “ عبدאلقادر،”  “ .آهي، جيكا ھن سان گڎ كم كار کي منھن ڏيئي سگھي عقل جي ! ڇو ڀال”، )جيئن رڳو آئون سمجي سگھان ٿو(آصف کلندي وري אردو ۾ ورאڻيو   “ڇو ڀال؟”  “ .ڏٺو ڌوڙ جو ھوندאئين. ئي אجايو آهيאھو ته پڇڻ ”  : عبدאلقادر جي جوאب کان אڳ آصف אردو ۾ چيو  “ .وאئٺو ھوندو۾ گھٹ پنھنجي زאل کي ته چڱي طرح ڏٺو  ھڑي منھنجو پڇڻ مان مطلب אھو ھرگز ناھي ته ھن جھڑي سمارٽ نوجوאن ھ! آصف پليز”  ٹئكس پورو ڏيون     “ جي ڏسي ھا ته אھڑو ڦاھو کائي ھا. ڳالهه آهي مدرאسي مسلمانن توڙي (ڏکڻ ھندستانين پر آئون ھنن . سادي ڇوكري سان شادي ڇو كئي و چاھيان ته ھي تامل ۽ ٻيا ڏکڻ ھندستاني ٿھا حقيقت وאضح كرאئڻ אبابت ) ھندو بئنگلورين آھن ته سھڻا پاڻ به كونه، پر سندن عورتون . سڄي ڏکڻ אوڀر אيشيا جي ملكن ۾ پکڑيا پيا آھن
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אھي ته ٺھيو پر ملئي ڇوكريون به کانئن وڌيك . جون سھڻيون ڇوكريون ڦرنديون رھن ٿيونجيتوڻيك سندن چوڌאري چيني، אنڈونيشي، ٿائي ۽ ٻيون پالي نيشين ٻيٹن . ئي پسند كن ٿاون ته كاريون كوجھيون ۽ بي ڊولي شكل جون آھن، پر ته به ھو אنهن پنھنجين کي كيتري ي كرسچن ھجي، پر ڻآهي ته تامل ھندو ھجي يا مسلمان، يا کسھڻيون آھن، پر אھو كمال  ڻي، اسنڌي ھندو، پنجابي سک، ھندي ڳالھائيندڙ ھندو يا אردو ڳالھائيندڙ مسلمان كنهن چينيبه پنھنجي قوم مان شادي كرڻ جو گھڻو אحساس آهي، پر ته به كيترאئي אھڑא مثال ملندא جن ۾ سنڌي ھندو ۽ پنجابي سک کي .  نظر אينديھيٺ אحوאل ڏنو אٿم، אن جي كھاڻي ۾ به אھا ساڳي ڻسٹر جو پامرينگانير نالي تامل ھندو אسٹيشن ھك ته مسٹر . جتي كٿي אھڑא مثال جام ملندא - سنگاپور، ھانگ كانگ، سريلنكا . شادي پنھنجين ڏکڻ ھندستاني ڇوكرين سان ئي كندو כ ملي جنهن مان ھو آزאدي سان خرچي ۽ پر تڎھن به ھركو چاھي ٿو ھن کي كجهه رو ”  . ٻيو ته كو אسان جو خرچ ناھي. بس كڎھن وאچ ورتي، كڎھن كپڑو گندي ”  “كھڑو خرچ مثال طور؟ ”  “ .جيكي گھرندא آھيون אھو پنھنجي خرچ ال ملي ويندو آهي. ٻڌאيم نه ته كو حساب ناھي ”  . مون معلوم كرڻ جي كوشش كئي“ تڎھن به ؟ ”  “ .ھيكو حساب نا ”  “ڀال توھان کي توھان جو پي پگھار گھڻو ڏئي؟ ”  “ .آھن مسافرن אچڻ كري چوڏھن پنڌرھن كالכ به ٿي ويندאكڎھن كڎھن ڏياري، عيد، كرسمس جھڑي ڏينهن تي گھڻن . ٻارھن ٻارھن كالכ ”  . مون پڇيومانس“ رא كالכ ڊيوٹي كريو؟تڀال אھو ٻڌא، توھان كي ”  “ .ڑي ڳالهه ناهيאھ. نه نه ”  “ ڇو تو کي אن ڳالهه ال אعترאض ھجي ته آئون ناال ۽ جا به بدالئي لکان؟. شايد”  . عبدאلقادر پڇيو“ ُتوھان  אخبار ۾ لکڻ ال سوאل پڇي رھيا آھيو؟”  “ .كئي ھوندي، پر تامل ورلي كو كنهن ڌאرئين ذאت جي زאل سان گڎ نظر אيندوياھنن ھك ٻئي جي قومن مان شادي . جپانڻ يا آسٹريلين ڇوكري سان شادي كئي ھوندي ويڈنٹ فنڈ يا אאھو ھك قسم جو پر. ۽ אنھن ۾ ھر مھيني كجهه نه كجهه رکندو אچي. ڇڎيا آھن ڌאر ڌאر אكائونٹ کولي ۾ھن אسان سڀني نالي بئنك . אھو אسان ال بابو كندو رھي ٿو ”  “ .مستقبل ال بچت كري سگھي ي ڳالهه آئي ته به توھان جا ملئي ۽ تاب ۾ هאخبار يا ك. تنھنجي ۽ منھنجي وچ ۾ ئي آهي ”  مون آھستي پڇي چيومانس، “ يني ۾ گھڻو ٿا كمايو؟ھون مه ”  “ .ٺھرאئي ڏيندو ڳپل پئسا ٿيندא ته بابو ھر ھك پٹ کي אلڳ אلڳ ھوٹل جيئن ئي كجهه. گريجيوئٹي سمجھو אسان پائي پائي جو حساب رکي אن جو پورو پورو . نه אھڑي ڳالهه ناھي”:.کلي چيائين  “   .چيني אنكم ٹئكس آفيسر پڑھي نه سگھندא . چاھي كو گرאھك رسيد نه وٺي، پر אسان رسيد كٹي ڇڎيندא آھيون. ٹئكس ڏيندא آھيون ھون سال ۾ ھك لک . ٹئكس جي حساب كتاب ال ھك چارٹرڊ אكائونٹنٹ به رکيو אٿئون جنهن مان ٻارھن .)  ڏهه لک رپيا ٿياَوَي ناڻي ۾ نيعني پاكستان. (ستر ھزאر ڊאلر كمائي ٿئي كو ڏورאنھون ھوندو ته به . سڀ سالن کان ھتي رھن. אسان جو كو مٹ مائٹ אتي ناھي. نه”  . مون پڇيومانس“ ڀال ھندستان ۾ توھان جو كو مٹ مائٹ אڃا آهي؟”  دאتنگ الگي   “.)يعني منو لک رپيا کن(ھزאر ڊאلر کن ٹئكس پياريون    “ . خبر ناھيאسان کي
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تان ۾ ته ڇا جوאب ڀال توھان جي مرضي پڇي وڃي ته ماليا م رھڻ پسند كندين يا ھندس”  “ .אسان אنڈين سڎجون ٿا، پر אنڈيا نه אسان ڏٺي آهي، نه ئي אسان جي ما پيكيڎي אفسوس جي ڳالهه آهي جو . دل چوندي آهي ته ھك دفعو אنڈيا وڃي ڏسي אچان. ھا”  “ ڀال ھندستان گھمڻ جو شوق אٿئي؟” אسان ھتي   I Love Malaysia. ھوندو، پر אن ۾ אھا آزאدي ناھي جيكا ھتي مالئيشيا ۾ آهي   :مون چيومانس“.ڇو ڀال؟ ھندستان به دنيا جي مشھور ملكن مان آهي”  “ .كجهه ڏينهن ال ھندستان گھمڻ پسند كندس باقي رھڻ ھرگز نه”  “ ڏيندين؟ يعني هك ڏکڻ هندستاني _ن ته تنهنجا خيال معلوم كرڻ ٿو چاهيانآئو. خبر ناهي”    “؟.كو ئي אتي رهڻ پسند كندوتوهان ته دنيا ڏٺي هوندي توهان ڇا ٿا سمجهو؟ هندستان کان مشهور ته چين آهي، پر ڇا . وغيرهجي آزאدي، گهمڻ ڦرڻ جي آزאدي، نوكري وאپار جي آزאدي، کائڻ پيئڻ جي آزאدي وغيره  ڳالهائڻ ،دت جي آزאدياعب. جيئن وڻي تيئن كريون .ون ٿاھر طرح سان آزאدي محسوس كري سائين هاڻ ”ذوאلفقار چيو؛ “ . جا جيكو مالئيشيا ۾ ڄائو نپنو ۽ אتي جو رهاكو آهيننوجوא ڊرאئيور سميت ۽ هك هك گالس چانهه جو پڻ، אٺ . هرهك چار چار אوڦرאٹا کاڌא آهن. هلڻ کپي كامن خرچ جا ٹي حصا وאپسي تي كندא سين، في _) ا کنאٹكل پنجاهه روپي. (ڊאلر بل ڏنو אٿم يعني وري . لکيل هو“ دאتنگ الگي”هوٹل جي אندرين ڀت تي “ .אلحال آئون ڀريندو ٿو هالن هن رستي تان لنگهندي وقت تنهنجا ٹن ٹن . عبدאلقادر کي چيم ته ضرور وري אيندאسين. אچجو يعني لڳاتار -رينگانير جو אحوאل لکڻ ضروري ٿو سمجهان، جنهن جي كهاڻي پڻ ساڳي آهيعبدאلقادر جو مٿيون ذكر لکڻ وقت هتي هك ٻئي ڏکڻ هندستاني تامل هندو مسٹر     مالئيشيا جي  ريلوي אسٹيشن  . روپين وאرא אوڦرאٹا نه کائڻ ڀاڳ کي لت هڻڻ آهي אڄ رينگا جيتوڻيك شكل ۽ خاندאن جي . هندستان ڇڎي ٻاهر جي ڏورنهين دنيا ۾ نكري پيا ٻين ڏکڻ هندستانين وאنگر مسٹر رينگا جا پڻ وڏא אڻويهين صدي ۾ .جيمحنت ۽ جدوجهد  هر شي سان پيار _ جان به قربان كرڻ ال تيار آهي ۽ مالئيشيا جي ڌرتي، زبان، رسم، روאج۽ پاسپورٽ مالئيشيا جو אٿس، جنهن ال مال  ) Citizenship(لحاظ کان אنڈين آهي، پر شهريت  אسان جي شهر . ٹر رينگانير سان منهنجي مالقات عجيب نموني سان  ۽ אوچتو ٿيمس    .אٿس آير حطام جوهور . آهيجيكو مالكا ۽ جوهور بارو جي  وچ ۾ هي شهر آير حطام .نالي آهي  Serembanكوאال لمپور ڏي هك ٻيو وڏو شهر سيريمبان _مالكا کان אٹكل چاليهه ميل پري موني جا ننڍא شهر؛ لوبك چينا، لنگي، رستي تي سكرنڈ، سعيد آباد، شهدאد پور ن. هالئي ويسهك دفعي پنهنجي ورتل سيكنڈ هئنڈ كار کي آزمائڻ ال سيريمبان تائين يك ساهي     . جيئن كوئيٹا بلوچستان جي گادي جو هنڌ آهي ۽ پشاور سرحد جو.جي گادي جو هنڌ آهي  Negre Sembilanشيا جي هك ٻي رياست  نيگري سيمبيالن رياست ۾ آهي پر سيريمبان مالئي فرق فقط אهو آهي جو (جيكي אئين آهن جيئن حيدرآباد جو אسٹيشن روڊ ۽ رساال روڊ سيريمبان پهچي אندر گهڻو ته نه گهميس پر شهر جي ٻن مکيه رستن تي אچ وڃ كيم     . رنتائو نالي ستن אٺن ميلن جي فاصلي تي אيندא رهيا ي ٻين شهرن ۾ كٿي به אنكروچ مينٹ ناهي ،جيكا אسان جي سيريمبان ۾ يا مالئيشيا ج بمبئي بڑودא هجي . هجي يا كولمبو كئنڈيپو چاهي كرאچي كشمور _ ملكن ۾ عام آهي  َאها پٹ אهڑي آهي جو سڄي شهر جي به سونهن ناس كري ڇڎي ته پيادن ۽ . يا باريسال باريپور ِ
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جي سهڻي شهر جي هك كنڈ وٽ هك سيريمبان .)سوאرين وאرن ال به مصيبت كريو ڇڎي ته سامهون .  گاڏي کي پاسي تي پارכ كري رس جو گالس وٺي پيئڻ لڳس،سو به برف بنا - ۾ ٺوٺ جيڎو گالس، كمندجي نج رس جو ڏيئي رهي هئي) پوڻي ٻي رپئي(ٹيهن سينٹن   .  کي كمند ۽ ناريل جو رس وكڻندو ڏسي كار بيهاريمتچيني عور ر آئي جنهن جي شكل شبيهه ۽ نمونو ڏٺل وאئٺل ٿي لڳو ۽ چورאهي وٽ هك عمارت نظ אسٹيشن هوندي جو אنگريزن ريلوي אسٹيشن جو نمونو كرאچي، سمجهي ويس ته پك ريلوي  لوي אسٹيشن אڳيان پارכ سو وري شهر ڏي ويندڙ رستي تي مڑي كار אچي ري. رکيو آهي وغيره جتي كٿي ساڳيو ئي رال لمپوا كئنڈي، الهور، ڍאكا، دهلي، سنگاپور ۽ ك،كولمبو ۾ پوليس کاتي جي ۽ مينهن کان بچا ال ٺهيل كماني پورچ אسٹيشن جي در אڳيان אس . كيم هو جنهن جو گهڑيال ) گهنٹا گهر (“ كالכ ٹاور” كار پورچ جي مٿان ريلوي אسٹيشن جو   .ٻين کي هت كار بيهارڻ جي אجازت ناهي۽ ڀر ۾ بورڊ تي ملئي زبان ۾ لکيل هوته سوא پوليس ۽ ريلوي عملدאرن جي  كار بيٺي هئي چر پر كري رهيا وقت اقي  سندس ٻچا فقط کائڻ مهل ماٺ ۾ هئا ب- ڏئي رهي هئي Feed يعني  - رکي رکي هك كٻر پٹ تي پوکيل گاهه مان كجهه کڻي پنهنجن ٻچن کي کارאئي رهي هئي جو -هو “ مئٹرنٹي هوم”جو  אنگريزن جي ڏينهن ۾ ته پك وقت ٻڌאئيندو هوندو پر هاڻ كٻرن ي گرאهكن جي אڻ هوند مان אندאزو لڳائڻ سولو هو ته אسان ج. کي ٹكيٹون به ڏئي رهيو هوننڍڙوٹكيٹ گهر هو جنهن جو وאندو كالرכ אٻاسيون کائڻ سان گڎ رکي رکي אيندڙ گرאهك  دري سان وאريلوهي شيخن ريلوي אسٹيشن جي אندر منهن وٽ هك روאيتي قسم جي   .هئا ۽ روز بروز אڏאمن جو . هوאئي אڏא ٺهي ويا آهنئيشيا جي ٻين شهرن ۾ بارو، كوٹابارو ۽ مالسبب آهي جو ڏسندي ئي ڏسندي پينانگ، كوאال لمپور، אپوح، אلور אسٹار، مالكا، جوهور אهو ئي . گهڻي پئسي كري هر ماڻهو وٽ كار آهي يا هوאئي جهاز ۾ سفر كرڻ چاهي ٿو۽ هتي ويتر .ملكن وאنگيان هتي به אڄكلهه گهڻا ماڻهو ٹرين بدرאن بس ٹئكسين ۾ چڑهن ٿا وي אسٹيشن وאنگر يلرجو אندريون نمونو پڻ بلكل پاكستاني سيريمبان ريلوي אسٹيشن   אڏאمي ۽ ٻنهي پاسن کان ماڻهو אئين لهن چڑهن جيئن بس ۾ كوאال لمپور کان سنگاپور ته هاڻ هر אڌ كالכ کان بعد جهاز ٿو . نمبر به وڌندو پيو وڃي ويٹنگ روم ۾ אهي . نيوڊزאئن جون رکيل ه۽ بلكه ٹيبل كرسيون به אهڑي نموني . آهي جيكي ويجهڑאئي تائين  پاكستان ۽ אنڈيا جي . ڊگهيون ۽ روאيتي آرאم كرسيون پڻ هيون اٺ جي پٹي، گول ڦري ٻاهر  هك هك وڌيك ك،يل هجي جنهن جي ٻانهن هيٺانڌ بچאهك  אسٹيشن جي ويٹنگ روم ۾ كنهن ٿي سگهي ٿو ته אڃا به كنهن. ريلوي אسٹيشن تي پڻ هيون هو جنهن سان لڳ كلف لڳل كاكوس جنهن ) آفيس(كنڈ تي אسٹيشن ماسٹر جو كمرو   . אنتظار كندא هئا، جن تي فرسٹ كالس جا مسافر ٹنگون ٹيڑي بالم ٿي دير سان אيندڙ ٹرين جو آئينكري  آئون جيتوڻيك אن . ي مٿئين خاني ۾ فائيل هيٺان لكلجي چاٻي سندس ٹيبل جي ساڄي پاس دس آفيس جي چائنٺ وٽ پنڈ پهڻ ٿي کيس آئون كا دير سن. جي ڏينهن کان אسان وٽ هلندא אچنريلوي אسٹيشن ته ساڳي پر ريلوي ماسٹر به ساڳئي אن نموني ۽ بيهك وאو جيكي אنگريزن ! ڇاکڻي ڏسان ته مار. و پائي ڏسان ته كير آهيئ پر ور ي دل چيو ته لي،کان אڳ ئي موٹيس ٿي ۽ مون وڌي ساڻس هٿ مالئي كجهه . کي هيلو كيو אن بعد هن مركي مون. ڏسندو رهيس   مسٹر رينگانير   يندي؟ و پڇيو هتان ٹرين كيڎي مهل  ته ڳالهائڻ خاطر
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يلوي بابو لڳي رهيو ريلوي يونيفارم ۾ روאيتي رאڇي رنگ جي . ڦو هر گز نه هور ڦيپٿلهو هو  جيتوڻيك چڱو -سخت ۽ ڦڑتيلو جسم . پاڻ شكل مان ئي אنڈين تامل لڳي رهيو هو   ٻي ٹرين ته ”مرכ آڻي چيائين؛ چپن تي . ڑهبو آهيجنكشن، ما אنڈيا، الآف جنگل وغيره ۾ پ جنهن جهڑن كردאرن بابت אكثر جان ماسٹرس ۽ جم كاربيٹ جي كتابن؛ بوאني هو، بس אئين پنهنجي ملك جهڑي . ه وڃڻو ناهيبکي درאصل كيڎאنهن  مون. ل ۾ نه كندאد”    . هن پڇيو“ توهان کي كيڎאنهن وڃڻو آهي؟”    .  به وڃي سگهجي ٿوBy Trainسنگاپور  ته يאها ڳالهه منهنجي ال تعجب خيز هئي جو مون کي אن وقت تائين خبر نه هئ“ !هאو”    “.هتان سريمبان کان ريل ٻئي پاسي جوهوربارو بلكه سنگاپور تائين وڃي ٿي”    . مون پڇيو“ يستائين وڃي ٿي؟ٻئي پاسي ٹرين كهن ڀال ”    “.سيٹ رزرو ٿئي ٿي ٹرين ۾ אن جو بندو بست ناهي باقي رאت جو هر مسافر ال سڄي سڄي يڏينهن وאر”    “ڀالٹرين ۾ سمهڻ ال سڄي سيٹ جو بندو بست آهي يا نه؟”    “.אيكسپريس ٹرين אٺ كالכ ٿي وٺي”    . مون پڇيو مانس “ ترو وقت ٿو لڳي؟يپينانگ تائين ك”    “.پينانگ ڏي -  شام جو ئي ويندي هاڻ نٹرويو چانهه ته نه پر جيكڎهن چند منٹ ڏئي سگهو ته توهان کان كجهه א”يكدم ورאڻيو مانس؛אتي پاڻ چانهه ال آفر كيائين ته سندس سٺي موڊ ۽ پنهنجي دل جي خوאهش کي سمجهي     “.ريلوي אسٹيشن ڏٺم سو گهڑي پيس ۽ آئون كرسي “ .بلكل ويهو ته سهي”هن کلندي بلكل دوستاڻي نموني سان چيو؛     “.وٺان ۽ کيس پنهنجي نالي ريڑهي ويهي رهيس کيسي مان پنو پينسل كڍي ٹيبل تي لکڻ ال رکيم  هون ته ڌنڌي جي لحاظ کان جهازن جو چيف אنجنيئر آهيان ۽ ”وאرو كارڊ ڏيندي چيو مانس؛  پر لکڻ منهنجي . مالئيشيا جي אنجنيئرن کي جهاز هلئڻ ال سبجيكٹ پڑهايان ٿوאڄ كلهه هتي ۽ مون کي جيكي سوאل ذهن ۾ آيا ڀلي، موسٹ ويلكم؛ هن کلي دل سان آڇ كئي ”  “.جي زندگي بابت پڇڻ چاهيان ٿوتوهان جي پر كشش شخصيت متاثر كيو אٿم سو توهان کان ٻه چار ڳالهيون توهان . وندرآهي جن جي زبان گجرאتي، هندي، مرهٹي، پنجاپي يا _  کي سمجهه ۾ نه אينديون آهنگرאهكن هندستاني رجڎهن אسان جون تامل فلمون אينديون آهن ته אت. אسان سمجهي نه سگهندא آهيونאيتري قدر جو هندي يا אردو فلمون ٹي وي تي אينديون آهن ته . نه אها بلكل مختلف آهي”  “.توهان جي زبان تامل ڀالهندي يا אردو سان ملي ٿي يا نه”  “.ن عالوه ملئي ۽ אنگلش ڳالهايانאن کا. ڏکڻ هندستان جي مشهور ٻولي آهي جيكا پڻ ،مليالم به ڳالهائي سگهان ٿو. جيكا مادري زبان אٿئونگهر ۾ تامل ڳالهايون،”  “زبان كهڑي ڳالهايو؟”  “.هندو آهيان”  “هندو يا كرسچن؟مسلمان، ”  “.ن ٿومنهنجو نالو رينگانير آهي ۽ אنڈين نسل سان تعلق رکا”  “توهان جو نالو؟”  . ويسپڇندو   “.ڀال تامل هندي وאنگر لکي وڃي ٿي، يا אردو وאنگر”  “.كشميري آهي
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بي  بلكل  -پر تامل جي אلف . لي يا ٿائي سان ملي ٿي پاڻ هندي كجهه كجهه بنگا!نه”  “ وאنگر؟) سيامي( ڀال كجهه كجهه بنگالي يا ٿائي ”  “ .نه كي هندي وאنگر، نه كو  אردو وאنگر” جيتوڻيك لکڻ جو نمونو ٿورو گهڻو کڻي چئجي ته هندي  ۽ گجرאتي سان ملي . مختلف آهي هر نيتال ۾ پهرين ڏکڻ آفريكا جي ش. منهنجو ڏאڏو پر אهو پهرين مالئيشيا ۾ نه آيو هو”  “ ڀال مالئيشيا ۾ توهان آيائو يا توهان جو پي ڏאڏو؟”  “ .ٿو کان ) ضلعومدرאس( ع ڌאري پنهنجي אباڻي ڳوٺ پودو كوتائي 1890 ع يا 1880هو . ويو هو ڳوٺ ۾ هارپي مان אيتري אپت نٿي ٿي جنهن مان . بابو ڳالهه كندو هو ته عيال وڏو هو”  “ אن جي توهان کي خبر آهي؟- ڇو ويو”  “ . چڑهي سائوٿ آفريكا پهتو پاڻي وאري جهاز ۾  از ڀرجي پورهئي ال אوڏאنهن كرڻ ال ماڻهو ٿي کتا ۽ هندستان مان ماڻهن جا جهازن جا جهאنهن ڏينهن ۾ אنگريزن کي آفريكا  جي بيٺكن ۾ ٻني ٻاري . هندستان کان ٻاهر موكليول جي پورت ٿئي، سو אسان جي پڑ ڏאڏي אسان جي ڏאڏي کي پئسي ڏوكڑ كمائڻ ال سڄي عيا ۾ پهچي پهرين ) سائوٿ آفريكا(وهس هو، نيتال يسندس نالو كپوپ پ - منهنجي ڏאڏي”  “ ي ڏאڏي אتي پهچي كهڑو ڌنڌو كيو؟توهان ج”  “ .وڃي رهيا هئا يو ڇمون پ“  سان شادي אتي ئي ٿيس يا هندستان مان كري ويو هو؟ان جي ڏאڏيتوه”  “.بسكيٹ، دאليون، چانور، گيهه، مساال ۽ ٿورو گهڻو پساركو سامان رکي وكڻڻ لڳوبعد ۾ هن هك هٹڑو کوليو، جنهن ۾ ٹكيون، . گاڏي تي شيون رکي وكڻڻ شروع كيون سائوٿ ( هو ڏهه پندرنهن سال نيتا ،نه شادي אتان نه كيائين، نه אتي هميشه ال رهيو”  . مانس شادي به אتي . אتي كپڑي جو دوكان کوليائين. هليو آيو) سريلنكا(۾ رهڻ بعد كئنڈي ) آفريكا بحرحال אتي . هوندي به ته كا ڏور جي مائٹياڻي هونديپر . ٿي سگهي ٿو ته مائٹي ۾ هجي”  “ هئي؟ييئمائٹي ۾ هئي يا ڌאر”  “ .نه پنهنجي ذאت جي تامل ڇوكري  سان”  . ڇوكري سان ) سلوني(كنهن سنهالي “ سان شادي كيائين؟كنهن ”  . كيائين ايا ۽ ٻيو منهنجو چاچو نجو پي رאمهك منه. منهنجي ڏאڏي کي ٻه ٻار ڄاوא۾ ) سريلنكا(سلون  كجهه سال . کي سندس نالو ياد نه آهي ۽ مون.  هوندي کان ئي سلون ۾ آهييجيكو ننڍ - אتي زمين ٹكرو خريد . كمايل پئسو کڻي אنڈيا ويوسلون ۾ رهڻ بعد منهنجو ڏאڏو سلون  ۾  אن كري كجهه پر אهو ڌنڌو صحيح طرح هلي نه سگهيو، . كري אتي زميندאري شروع كيائين אنهن ڏينهن ۾ ماليا ۽ سنگاپور تي به אنگريزن جي . هيڎאنهن ماليا هليو آيوسلون وڃڻ بدرאن  بعد جڎهن منهنجو پي وڏو ٿيو ته هن وري هندستان ڇڎيو پر هن دفعي سائوٿ آفريكا يا نسال ه هو، پر مدرאس  ملك نڳ، بلكه سنگاپور ته אلحكومت هئي جيئن هندستان سلون تي ) تامل نادو صوبي جا ماڻهو( אن كري سنگاپور ۾ אڄ به مدرאسي . و هوصزيڈنسي جوئي حپري تامل ۾ . تامل ٻولي جو آهيٻيٹ جو نالو به چيني يا ملئي نه آهي پر /گهڻا آهن ۽ سنگاپور ملك ڌنڌو شروع نه كيو پر، لئبر هن سنگاپور ماليا ۾ אچي هن دفعي كو . ٰسنگا معني شينهن آهي  كري رٻڑ پوکڻ جو كم هلي رهيو هو، جنهن ال ڏکڻ هندستان جي فمالئيشيا جا جهنگل صافيسر جي حيثيت سان אنڈيا مان مزور گهرאئڻ جو كم شروع كيو تن ڏينهن ۾ ركروٹنگ آ
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جيكي هتي جي مينهوڳي وאري  _تامل نادو ۽ كيرאال صوبن جي پورهيتن جي ضرورت هئي  .  جو אوورسيئر مقرر ٿيوPlantation كجهه عرصي کان پو منهنجو ڏאڏو رٻڑ جي پوک  ”  . م كري سگهنمند ۽ مليريائي عالئقي ۾ محنت سان ك پاڻ . ۽ هو به رٻڑ جي پوک ۾ ئي كم كرڻ لڳو.  هوتيسين منهنجو پي به وڏو ٿي ويو مالكا ۾ هك .  ع کان، پر אن کان אڳ آئون كجهه سال אسكول ٹيچر به ٿي رهيس1956”  “يلوي ۾ نوكري كڎهن کان كئي؟رتوهان ”  “ . ع ۾1935آئون مالكا شهر ۾ ڄايس ”  “ڀال توهان كٿي ڄاوא كڎهن ۽ كهڑي سن ۾؟”  “ .دستاني تامل ڇوكري سان شادي كئينه هن به ڏکڻ هن”  . مون پڇيو مانس“ كنهن ملئي ڇوكري سان؟”  “ .مالئيشيا مان ئي  شادي كيائين پو مون ريلوي ۾ هك .ٻولي پڑهائيندو هوسهو אن ۾ آئون پهرين تامل אنڈين אسكول  ي سوא سؤ ڊאلر کن پگهار كالرכ جي حيثيت ۾ نوكري شروع كئي، تن ڏينهن ۾ مونک سمجهو ته אها رقم ٹي سؤ روپين . هون نه ٿيو هونملندي هئي پر هتي جي ڊאلر جو مان אڃا مٿا هئا ۽ مالكا ڇڎي  אهي پئسا گنج ۽. پر אنهن ڏينهن ۾ گهرجون گهٹ هيون. جي برאبر هئي كالنگ ۾ אچي رهيس جنهن جي ريلوي אسٹيشن تي مونکي نوكري لينگر رياست جي شهر س ڈنٹ ٿيس ۽ پو אسسٹنٹ ٹنآهستي آهستي كالرכ مان سينيئر كالرכ ۽ سپرن. ملي هئي ملئي چيني يا تامل _    ٿو ته توهان كهڑي ڇوكري  سان شادي كئي ڇا پڇي سگهان”   .كئي ع ۾ 1959نگ شهر جي هك ڇوكري سان مون شادي به كال. ريلوي ماسٹر ۽ ماسٹر ٿيس مون به پنهنجي تاملن مان شادي كئي ۽ هن وقت هو ڇهن ” مسٹر رينگا مركي چيو؛   “؟. ساننڇوكري سان يا אڃا به كنهن ڏورאنهين ملك جي ڌאري אنگر مرچنٹ نيوي ۾ وڏو پٹ توهان و.ون آهنئڌيه אسان کي چار پٹ ۽ ٻ. ٻارن جي ما آهي אڄ كلهه سيكنڈ ميٹ جو אمتحان سنگاپور مان ڏئي . پر هو ناٹيكل برאنچ ۾ آهي_ آفيسر آهي  توهان کان پاڻ אهو پڇڻ چاهيان ٿو ته ڇا سنگاپور . هك نار ويجن جهاز تي روאنو ٿيو آهي جيئن ئي هاڻ .  آهيهنماها) ڇهه هزאر روپيا(كري کيس في پاڻ ڏيڻي پوندي جيكا هزאر کن ڊאلر پر جيئن ته هو ڌאرئين شپنگ كمپني مان آهي، אن .۽ سکڻ جا وڌيك موقعا فرهام كري ٿي جي אكيڈمي سمنڈ جي كناري تي ۽ شهر کان پري هجڻ كري پڑهڻ پاڻ אسان. بلكل.ها”  “אهو توهان وٹان مالكا مان אهو كورس كري سگهيو ٿي؟بدرאن  ال کيس  كري ته چيف ميٹ جي كورس א پورSea-Time يهه مهينا توهان جو پٹ سمنڈ جا אيك سچ ته مونکي אهو ٻڌي ڏאڍي خوشي ٿي آهي ته توهان . אسان جي אكيڈمي ڏي مالكا موكلجو ٹيون نمبر پٹ، چوٿون نمبر ڌي ۽ ٻيا .  ليفٹيننٹ آهي۾ نيول فوج ٻيو نمبر پٹ هتي جي”  “ڀال توهان جا ٻيا ٻار ڇاكن؟. پيو هالئي ۾ ئي سٺي پوسٹ تي پهچي ويو آهي ۽ ناروي وאرن جا جهاز محنت كري ننڍي عمرجو پٹ  جنهن کي אن سلسلي ۾ آئون سڀني ٻارن کي چوندو آهيان ته . سندن مرضي تي ڇڎيل آهي”  . مون پڇيو مانس“ن کي ڇا پڑهائڻ جو אرאدو رکين ٿو؟ئڀال تون ڌي”  “ .۽ אڃا אسكول ۾ آهن. ٻار ننڍא آهن אنگي هون منهنجي ڌي جو الڙو . אهو אها کڻي ۽ אن ال محنت كريئين پسند אچي الجيكا    “ .אكائونٹنسي ۾ كم كرڻ چاهي ٿيكنامكس، كامرس جهڑא سبجيكٹ کڻي אڳتي هلي ي۽ هو א. حساب ۾ گهڻو آهي
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אن وچ ۾ رکي رکي چيني . مسٹر رينگا کان چند منٹن جي موكل وٺي يكو ويهي رهيس جيكي پو رکي رکي در مان ليئا . ڳالهائي هر هك کي كجهه وقت ٻاهر ترسڻ ال چيو ٿييا كنسيشن ٹكيٹ ٺهرאئڻ ال پئي آيا، تن سان هن ملئي ۾ ئڻ ال يا ملئي مسافر ٹكيٹ بدال ريمبان ريلوي سو نيٺ س. کي نكرڻ ال אکين ئي אکين ۾ چئي رهيا هئا ۽ مون. پائي رهيا هئا ر کان موكالئي نيعملدאر مسٹر رينگالندڙ تامل ريلوي אسٹيشن جي אنگريزن جي ڏينهن کان ه سالن ۾ ننڍي کنڈ جي  کي آئيڈيا ٿي سگهي ته گذريل سؤنضروري سمجهيم ته جيئن پڑهندڙهي سڄو قصو هن آير حطام جي مالك عبدא جي پٹ عبدالقادر جو ذكر كرڻ دورאن   .تي جيئي ٿو“ سروس”سنگاپور   . ٻاهر نكتس جنهن کي . كمائي، خرچ ۽ وڌندڙ گهرجن كيئن אٿل پٿل آندي آهي -نامي اكيماڻهن ۾ א مٺي پاڻي جي ) بيٺل پاڻي دٻي بدرאن(منهن ڏيڻ كارڻ جيكو جيكو جيترو جلد گهر ڇڎي  كي هندو وאپاري پو کڻي אهو سنڌ ور. אهو وڌيك سکيو ستابو ثابت ٿيو. ڳوال ۾ نكري ويو  ٻارهين بجي ڌאري جوهور بارو شهر .آير حطام شهر مان نكرڻ وقت ساڍא ڏهه ٿي رهيا هئا  .پهول وه سرها هوא، جو چمن سي نكل گيا  شاعر جي هن مشهور شعر ۾ شايد حقيقت ئي آهي ته؛.ڳڑهيل عامل ڏکڻ هندستان جو مسلمان تامل هويا سنڌي پڑهيل وجو، بوري ۽ ميمڻ،کهو يا كڇ ڀوڄ جو  . جو كنارو ۽ كناري وאريون عمارتون جوهور بارو شهر کان صاف چٹيون نظر אچن ٿيونجنهن . אن کان پو سمنڈ آهي ۽ ٿورو پري کان سنگاپور ٻيٹ آهي. مالئيشيا ملك جو پوڇڑ آهي ۽ جوهور پرڳڻي ۽ .گادي جو هنڌ آهيجي پهتاسين، جوهور بارو شهر جيكو جوهور رياست  ذريعي ڳنڍيل  Cause_ Wayسنگاپور جو ٻيٹ مالئيشيا جي ملك سان جوهوربارو وٽ هك پل   كرאچي حيدرآباد . آهي جتان بسون، موٹرون، ٹركون، ٹرينون، ۽ ماڻهو אچي وڃي سگهن ٿا تيئن هتي سورنهن کن دروאزא آهن پر ها وي تي جيئن ٹول پاالزא جا وڏ א دروאزא ٺهيل آهن ُس جي وچ  دروאزي وٽ كار بيهاري אتي جو אتي دروאزن ،ي لنگهنجن وٹان كارون قطارون كر ن ۽ پاسپورٽ تي سنگاپور پهتاسين ۽ אتي وري پاسپورٽ ڏيکاري سنگاپور جي ويزא ورتيسيپو دאدو موري جيڎي ۽ جهڑي پل ٹپي سنگاپور پاسي ٹپي ساڳي قسم جي دروאزن وٽ   . ٺپوهنيو يعني مالئيشيا ملك کان ٻاهر نكتاسينExit  تين جن א۾ ويٺل אميگريشن آفيسرن کي پنهنجو پاسپورٽ ۽ ويزא جو كارڊ ڏنوسين  يعني هاڻي אسين سنگاپور ۾ پهچي ويا .  جوٺپو ۽ تاريخ هنئيInter جي אميگريشن آفيسرن  ڀر ۾ هك ٻئي سنگاپوري آفيسر . قانون الڳو ٿي ويوאن گهڑي کان سنگاپور جو قاعدو سين ۽  سنگاپور جي ننڍڙي هجڻ فقط ڇهه سؤ چورس كلوميٹر يعني ٻه سؤ چورس ميل . ننڍو آهيسنگاپور حكومت نه ٿي چاهي ته هنن جي ملك ۾ گهڻيون كارون אچن جو سنگاپور ٻيٹ تمام جو . وري آهي نورאلدين ٻڌאيو ته אها تمام ضر،ورتي“ پرمٹ”کان نورאلدين ڊرאئيور كار جي  ۽ مالئيشيا ملك جي .)ڌ جيتري پٹ ما ٻه سؤ پنجهتر کن سنگاپور جيترא ٺهي سگهن ٿايعني سن  . سنڌ جي پکيڑ پنجونجاهه هزאر چورس كلو ميٹر آهي(جو אندאزو אن مان لڳائي سگهجي ٿو ته  ۽ ويسٹ ) سروאכ ۽ صباح(ڇو جو אيسٹ مالئيشيا . ڀيٹ ۾ ته سنگاپور هيكاندو ننڍو آهي يعني مالئيشيا جيتري پٹ مان ته .אٹكل سوאلک چورس  ميل آهيمالئيشيا جي جملي پکيڑ  هه ٿين پر سنگاپور جي ترقي مالئيشيا يا كنهن ٻئي ملك سان ڇهه سؤ ٹيسنگاپور جيترא ٻيٹ  هيترو ننڍڙو ٻيٹ جنهن ۾ كجهه به ناهي ۽ دجهه سال אڳ تائين هك . ڀيٹبي ته تعجب ٿو لڳي جاپانين وאنگر هتي جا ماڻهو محنت، عقل ۽ ڊسيپلين سان رهي سڀ كجهه حاصل كري ورتو پور ۾ نه ٻنيون ٻارא آهن نه کاڻيون نه جبل پر سنگا. אوڀر אيشيا ۾ אمير ۽ ماڊرن ملك آهين جو ڳوٺ هو جيئن بابا ڀٹ شاهه يا منهوڙو پر هاڻ جاپان بعد ٻئي نمبر تي سڄي ڏکڻ اڻهم



دي                                دي و ر و ئ                                                ئ ر ئف                                                                             خ                             ا   

ا ر و  www.abbaskorejo.com 34                                                    بئس 

ت كري ٿو هرهك ٻئي جي عز. ڳالهه تان وڙهنمجال جو مذهب، ٻولي يا رسم روאج جهڑي ته چيني به אنڈين تامل ۽ سنڌي سنڌ وركي به  رهن ٿا ته אنڈونيشي، فلپيني، ۽ يورپي به، پر ڇا رهن ٿا سنگاپور ۾ ملئي به .  ماڻهن جي قسمت سڌאري ڇڎي آهي۾جنهن ملك ، ليڈر مليو آهي کين אهڑو ، نندكرجيپٹنپر بقول אسان جي هك كليگ لئ. ئي آهييماڻهن جي کچڻي پكي پ ته وري به هك قوم آهي پر هتي سنگاپور ۾ ته مختلف زبانن، مذهبن، رنگن جي يجاپان. آهي ٻين “ چيني”۽ “ ملئي”پر سنگاپوري . ۽ چين ۾ به رهن ٿاساڳيا ملئي۽ چيني مالئيشيا، ٿائلينڈ،  ني ملكن تنهن کيس אوسي پاسي جي مڑ. گذريل ڏهن ٻارنهن سالن ۾ جيكا ترقي كئي آهيمحنتي هوندא پڑهيل لکيل هوندא سنگاپور . منظم، باאدب ۽ سمجهو هوندאسمارٽ،وڌيك کان  . هر قسم جي آزאدي هوندي به هي ڇڑوאڳ ناهن.  بڻايو آهيڳ ٿلڳيو ستابو ۽ אلکان سک . سنگاپوري كن ٿا دنيا ۾ سڀ کان گهٹ موكلون . هرقسم جي عياشي هوندي به محنتي آهن אن كري سنگاپوري کي . نگاپور قدرتي دولت ۾ غريب آهيس”به سڄو ڏينهن موكل نه كئي؛   جنهن ڏياري وאري ڏينهن-بقول سنگاپور جي هك سنڌي وאپاري سيٺ هركشن ڀوڄوאڻي جي تي زندهه ) خدمت (Serviceسنگاپور . سکيو ستابو رهڻ ال محنت كرڻي ٿي پوي/پئسي كمائڻ  مالئيشيا يا سعودي عرب . אسان آيل ٹوئرسٹن جي خدمت كري پئسو كمائي سگهون ٿا. آهي مهينو ٻه . نهن وٽ سڀ كجهه آهيج. زميندאر جيان آهي/جهڑن ملكن جو مثال هك وڏيري ندرאن تيل، سون، جست، پيو نكري، ۽ زمين مٿان ڌرتي א. ننڈون پيو كندو ته به بک نه مرندو ته ڏهاڙي تان هٿ جيكو هك ڏينهن به موكل كندو . رکيل پگهار دאر نوكر وאنگرآهيسنگاپور جو مثال هك هاري، پورهيت يا אيرאني هوٹل جي ڏهاڙي تي .ناريل، رٻڑ، ۽ پام وغيره אن كري אسان گهڻي موكل . ڌوئيندو،يعني پورهيو كندو كمائيندو ته کائيندو نه ته بک مرندو موكل وאري (אهو ئي سبب آهي جو سنگاپور۾ آچر . كرڻ بدرאن پورهيو كرڻ چاهيون ٿا سنگاپور جي بندرگاهه ۾ . ملك جو گهڻو وאپار ۽ ترقي جو مدאر بندرگاهه تي به آهي  ي سنگاپور۾ گهڻائي چينين جي آه  “.بندرگاهه بازאريون کليل آهن. دكان کليل آهن) ڏينهن به بندرگاهه سنگاپور جو سي اي هن پجهازن کي سهوليت ملڻ كر_ وڙي رאتهر ڏينهن ت_ هروقت ۽ . دنيا جي ٻئي نمبر تي آهيگاههبه אيڎي ترقي كري ويو آهي، جو אڄ كلهه سنگاپور جو بندر ڏنڈ کن אتي جو אتي پنج سؤ روپيا کن ڏنڈ، كار کي غلط پاركنگ ۾ بيهارڻ تي ته هزאر روپيا رستي تي אڇالئي _ ڏو پني ڀور يا سگريٹ جو ٹوٹوويا نڍو مجال آهي جو كو ن. كري سگهيچوڌאري پکڑيل باغ، باغيچا، ريلوي אسٹيشن ۽ אيئر پورٽ وغيره جو ته ٹوكيو به مقابلو نه ٿو جا پنهنجا ذאتي گهر جاپانين جهڑאصاف سٿرא نه هجن پر، سنگاپور جو شهر، گهٹيون، رستا سنگاپور جي كن كن چينين ۽ אنڈين .ترن ئي سالن کان پهرين نمبر تي آهيته كيصفائي ۾  کي پنج سؤ روپيا ڏنڈ   رستو ٹپڻ تي پيادي پر زيبرא كرאسنگ کان سوא ٻئي هنڌ تان.آهي غريب توڙي אمير ال . آهنن هر هك ال ساڳيا دא قانوع אهي ۽ ٻيا אنيك قا  ۽ڀرڻو ٿو پوي אن جو אندאزو مالئيشيا . بحرحال سنگاپور حد کان وڌيك سکيو ستابو ۽ سهڻو ٿيندو وڃي  . ماڻهو النوركر توڙي سياست دאن ال ملكي توڙي ڌאرئي سنگاپور گهڑڻ سان ئي محسوس ٿئي ٿو ته كا وڏي تبديلي .سنگاپور جي ڳالهه ئي ٻي آهيهون ته مالئيشيا به سکيو ستابو، صاف سٿرو، سهڻو ۽ אمير ملك ٿيندو وڃي، پر . ٹي ميل آهي  منٹ ۽ مفاصلي جو فرق ٻهرڳو پنجوچ ۾ وقت جو فرق . ڇڎي سنگاپور گهڑڻ سان ئي ٿئي ٿو אتي هروڻ، هرٻوٹو، پنهنجي سنگاپور به مالئيشيا وאنگرسرسبز ۽ سائو آهي، پر . ئي آهييאچي و ڊگهين ۽ آسمان سان ڳالهيون كندڙ .كٿي به گاهه وڌيل نظر نه ٿو אچي. پيو سونهيجا تي  رستا صاف سٿرא ۽ لسا، ڦٹ پاٿن تي رستن ۽ بسن جا ناال ۽ . عمارتن جا شيشا چمكندא رهن ٿا چپي چپي تي پبلك فون ۽ ويجهڑאئي . مسافرن جون قطارون ۽ ويهڻ ال אڏאوتون. نمبر لڳل
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چيني ماڻهن אيشيا جي ملكن ۾ رهيو هوندو אن کي خبر هوندي ۽ אن ڳالهه جو قدر كندو ته جيكو ماڻهو چين، هانگ كانگ، تائيوאن، مالئيشيا ۽ ٻين ڏکڻ אوڀر . مٿي به لکي چكو آهيان جنهن بابت _وڏو توڙي ننڍو باאد ب ۽ ڊسيپلينڈ. ڻ ال ناال ۽ تير لڳلجون مشهور جايون ڏس موچڑي بنا !  بناييعني ڏنڈ_نگاپور حكومت جو كمال آهيکي אئين كنٹرول ۾ رکڻ وאقعي س . مالئيشيا وאنگر سنگاپور ۾ به سڀني مذهبن، زبانن، ۽ ماڻهن جي عزت كئي وڃي ٿي  . کي كنٹرول ۾ رکي نه سگهيوچيني ماڻهو هر هك .  جيئن كنهن کي به رنج نه  پهچي-  تي بحث كرڻ تي بندش وڌل آهينحساس عنوאن . مندر ۾ وڃي يا مسجد ۾. کي אنگريزي پڑهائي يا تامل،چيني پڑهائي يا ملئيآزאد آهي ته ٻارن  جن .دت گهرڏسڻ  جي ال سنگاپور ۾ אچن ٿااكيترאئي يورپي ۽ مغربي ماڻهومختلف عب  .ڊא ۾ پر ملك جي ڊאهه ڊوهه نه كري پگوگوردوאري ۾ وڃي يا  ن مذهب جون ضروري بشرطيك א_کي حكومت جي طرفان אهي ڏسڻ جي אجازت ڏني وئي آهي جن بابت حكومت طرفان ڇپيل گائيڈ بك ۾ وאضع _خالقي ۽ رسمي ڳالهين جو خيال رکنא جيئن مسجد ال لکيل آهي ته אندر وڃڻ کان אڳ ٹوئرسٹن ال ضروري آهي ته .طور لکيل ٿئي ٿو پر ماڻهن . ٿيندאهندستاني كي ڏهه سيكڑو کن ملئي ۽ .سنگاپور ۾ گهڻائي چينين جي آهي  . وغيره وغيره- אها אندر نه وڃي. ۾ آهيMenstrual_ Periodsڏينهن پاتل عورتون پنهنجي سڄي جسم کي ڍكي پو אندر وڃن ۽ אها عورت جيكا حيض وאرن ئوز אسكرٽ يا ٻانهن بنا بال. ڍيان ڳالهائڻ کان پرهيز كنאسگريٹ ڇكڻ يا ڏ. بوٽ ٻاهر الهين ئيشيا ٹپي سنگاپور אچڻ شرط ئي هك تمام مال. جي حساب سان مسجدون تمام گهڻيون آهن جو . جيكا شايد هن سال ٺهي رאس ٿي آهي. وڏي خوبصورت مسجد کاٻي پاسي نظر אچي ٿي אن کان عالوه شهر ۾ ٻيون به كيتريون ئي ننڍيون . هن کان אڳ هتان لنگهندي نظر نه آئي يٹ وٽ سلطان وكٹوريا ۽ جاالن سلطان تي ملباري مسجد، عرب אسٹر. وڏيون مسجدون آهن ي ٹكڻ جو جتي אسان ج_ ڏي روאنا ٿيا سين“ مئرينرس كلب”پنهنجن پاسپورٹن تي هڻائي پو مالئيشيا مان نكر ي  سنگاپور ۾ دאخل ٿيڻ جو ٺپو سنگاپور אميگريشن وאرن کان   سنگاپور ۾ كو به رستو پري ناهي  .طمه مسجد، وڏين مسجدن مان كجهه آهنامسجد ۽ بيچ روڊ جي ڇيڑي وٽ حاجاڻي ف سنگاپور جي مشهور _ مئرينرس كلب  تنجنگ پگار . بندو بست كئپٹن ظهور كرאيوهو كرאچي جي ميكلوڊ روڊ يا . شاپنگ سينٹرن مان هك، جي ڀرسان ۽ زري گهٹ شهر ۾ آهي پڻ ويجهو אٿس، جنهن تي  سڀ کان ) روڊ(نيويارכ جي وאل אسٹريٹ وאنگيان شينٹن وي  ريدאري كري سگهن پر אهو دكان ڏينهن رאت کليل هجن، جيئن كنهن به وقت آيل مسافر خكجهه كجهه كرאچي جنهن جي هر هك گهٹي دكانن ۽ شاپنگ سينٹرن سان ٹٻ هجي ۽  ۽ عدن، پينانگ يا تآهي ۽ شهر به אهڑو جهڑو هانگ كانگ، كولمبو، كنهن زماني جو بيروهون ته سڄو سنگاپور جو ملك هك شهر . ي جون آفيسون آهنگهڻيون بئنكون ۽ ڏيتي ليت يو كرאچي يا كورنگي تائين به ويهه ميل کن ويكر نڊگهو ٿيندو ۽ سائيٹ ماريپور کان ميل  كيا ماڙي تائين ويهه روکان ٹا.رڳو ملير النڍي.  وڏو آهيام گهڻوآهي ته كرאچي پکيڑ ۾ تم جتي سنگاپور جو مشهور كيپل نالي شپ (بس ال بيٺو هئس هك دفعي كيپل روڊ تي   .سو سنگاپور رڳو ڳتيل گهڻو آهي אن كري تمام وڏو ٿو لڳي ۽ ماڻهو ڀلجيو وڃي. ميل ۾ تيرنهن پر سنگاپور جو شهر بلكل سڄو ٻيٹ ڊيگهه ۾ چوويهه ميل آهي ۽ ويكر. ۾ ٿيندو توهان کي ”אتان آرچرڊ روڊ وڃڻو هوم ڀر ۾ بيٺل هك سنگاپوري אنڈين چيو؛ ) يارڊ پڻ آهي ٹئكسي ۾ “  אنتظار كري وقت ضايع نه كريو ٹئكسي كرאئي هليا وڃوجلدي هجي ته بس ال کي ڌאريو سمجهي ڏورאنهن رستن  كٿي ٹئكسي وאرو مونويهڻ وقت هك دم خيال آيو ته 
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ڀائو ”کان نه وٺي هلي سو بس אسٹاپ تي بيٺل سنگاپوري אنڈين کان پك كرڻ خاطر پڇيم  مقرر ته گهڻو كري سڀني . جي ڀيٹ ۾ هتي وאجبي آهن ۽ אهئي سركار طرفان مقرر ٿيل آهنسنگاپور كو אيڎو وڏو ٻيٹ نه آهي ۽ ٹئكسين جا ڀاڙא به ٻين واليتي ملكن سو وאقعي   “ !سنگاپور آهي ئي كيترو ٻيٹ. تي ته كابه شي پري ناهيه”کلي ورאڻيائين؛   آرچرڊ روڊ كيترو پري آهي؟  ۽ سنگاپور جي .  تي عمل كن ٿاپر سنگاپور جا ٹئكسي ڊرאئيور אن. ملكن ۾ هوندא آهن سنگاپور ۾ پهرين ڏيڍ كلو ميٹر جو ڀاڙو . پوليس אن معاملي ۾ مٿس كرڙي אک رکي ٿي ال هك منٹ جا אنتظار . אن بعد هر چار سؤ ميٹرن بعد ڀاڙو ويهه سينٹ وڌي ٿو. ڊאلر ويهه سينٹ يعني ساڍא ڇهه روپيا کن ۽ جي ٹئكسي אيئر كنڈيشنڈ آهي ته هك - هك سنگاپوري ڊאلر آهي ۽ جهاز אيسٹ كوسٹ . تي אچڻ ٿيندو هوس هن کان אڳ אسان جو هميشه سمنڈ رسگهي ٿو ماڻهو هوאئي جهاز، سامونڈي جهاز ۽ خشكي رستي مالئيشيا کان אچي سنگاپور ۾  هڻو آهيُس سنگاپور ڇو  . ڏهه سينٹ آهن .  پنڌ كندא هئا سينكلفرڊ پيئر جي ڀرسان אچي بيهندو هو، جتان ٻن منٹن جو) אوڀركناري( ، رئفل روڊ، ها אسٹريٹ، )كرאچي جهڑي بوهري بازאر(אيلي رستي جي ٻئي كپر تي چئينج  هل אسٹريٹ، نارٿ برج ) بلكه حيدرآباد جي شاهي بازאر_كرאچي جي جامع كالٿ ماركيٹ( ي يا جهاز ويسٹ كوسٹ پاس. روڊ، جهڑא مشهور روڊ، رستا ۽ بازאريون، سامهون هوندא هئا  אهي رستا سالن کان ڏٺل . پارכ جهڑن شا پنگ سينٹرن ۽ بازאرين ۾ אچي نكرندא هئاسينٹئكسي ذريعي عرب אسٹريٹ، تنجم پگار يا پيلس ) النچ(جتان پو ٻيڑي . אچي بيهندو هو بلكه كيترא رستا ۽ عمارتون אسان جي אکين جي אڳيان گذريل ڏهن يا پندرنهن . وאئٺل ۽ ياد هئا سنگاپور جو אيئر پورٽ ۽ مالئيشياڏي ويندڙ رستي وאري عالئقي ووڊ لئنڈس . ونسالن ۾ ٺهي Wood landsٻڌبو پيو هو ته אتي به تبديلي אچي رهي آهي سركار جهنگ وڍرאئي باغ، .  پاسي ال گي وڃبو هو ته אهو هك ننڍڙي بس رستي چانكنهن زماني ۾ . ڏسڻ جو سٺو موقعو ملي ويو وقت سنگاپور جي هوאئي אڏي تي لهڻ كري چانگي وאرو عالئقو پڻ يويندهوאئي جهاز ۾ سڄو پٺيون پاسو ڏسڻ جو وجهه ملي ويو ۽ ساڳئي وقت كرאچي کان مالئيشيا هن دفعي چي رهيا هئاسين سو سنگاپور جو אهو  ته אسان مالئيشيا کان با روڊ אپر هاڻ جيئن. كونه آئي پر אن پاسي كڎهن به وڃڻ جو وقت ۽ ضرورت پيش ،ٺهرאئي رهي آهي۽ بنگال، رستا ۽ روڊ  پر هاڻي سڄو ملك هك ٿي ويو .  لڳندو هوڳ ٿلڳ يا سيکاٽ جهڑو אلوٺ ڀاڻوٺناخڳوٺ  كورنگي، نهان عالئقا؛ ملير، النڍي، لسٻيلو، منگهو پير، אجيئن كرאچي جا ڏور. آهي אهو . ڳوٺ، جاني شاهه، كچو قلعو وغيره سڀ وڌي وڌي هك يكو حيدرآباد شهر ٿي ويو آهيمحمد چنڈ جو ي، يا حيدرآباد ۾ ٹنڈو آغا، ٹنڈو ول. سان ملي هك ٿي ويا آهن رنگي، شهرאو پر حساب كتاب سان كٿي به گهر دوكان يا هوٹل . ضرور آهي ته سنگاپور شهر وڌيو آهي مينهن جي پاڻي آهي ته אن کان אڳ پهرين پكا رستا، گٹرسسٹم، پاڻي جاپائيپ، ٺاهي وئي  ، ٻارن ال پارכ ۽ پينگهون،  ۽ آهرويندي ٻهرאڇالئڻ ال دٻا. بندوبست پهرين كيا ويا آهنيكال جون ناليون، אليكٹرכ ۽ ٹيليفون جا ٿنڀا ۽ تارون، كارين بيهارڻ ال پاركنگ جا جي ن عورتن ۽ پوڙهن ال אس ۽ مينهن جي بچا ال אڏאوتن وאرא بس אسٹاپ ۽ אسكول ۽ אسپتالون،  هر هيڎو ڳتيل ۽ آباد شهر هوندي به . پرسندس رهاكو ال هر سک ۽سهولت موجود آهيسنگاپور نه فقط صاف ۽ سهڻو شهر آهي، . جنهن كري سنگاپور سهڻو شهر ٿي پيو آهيאهو ئي سبب آهي ۽ אها ئي אڳ جي پالننگ ۽ سوچ آهي . پهرين مهيا كيا ويا آهن - بينچون پوسٹ آفيس تي وڃي ٹكليون وٺڻ، يا پساري جي دوكان تان سكاكائي، يا ڏوڏي، پست جي ترو جهڑي عياشي אيترو آساني سان مليو ٿي وڃي جيعمارت جي هر فليٹ ۾ رهندڙ کي فون 
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پر جيكا شي سنگاپور ۾ آساني سان نه ٿي ملي سگهي אها آهي . كڻ، يا مٺي كاٺي، وٺڻ ل آهي ته سنگاپوري گهٹ کان حكومت طرفان אن ڳالهه تي سختي سان زور وڌ. موٹر كار אن جوسبب אهو ناهي ته كو سنگاپور چاهي ٿي ته سنگاپوري پيدل   . گهٹ كارون خريد كن אن كري گهٹ کان . ويندא پو پنڌ هلڻ وאرن ال مصيبت ۽ كمن كارين ۾ رنڈכ پئجي ويندي ڀرجي سو جيكڎهن هرهك كار وٺڻ شروع كندو ته رستا ۽ فٹ پاٿ سڀ كارين سان. وڃن ڏينهن אمير ٿيندא نشهر آهي ۽ ماڻهو ته ڏينهو/ پر אن كري جو سنگاپور تمام ننڍڙو ملك. هلن سنگاپور ۾ .  بس ۾ سفر كرڻ وڌيك سستو، آسان ۽ سالمتي وאرو ٿي پيو آهيوٿيون ججيستائين سوאري جو  سوאل آهي حكومت طرفان بسون אيتريون ته گهڻيون ۽ آرאمده هلن   سنگاپور ۾ كار رکڻ وڏو شان آهي   .سونهن ۽ سهولت ال فائديمند آهنگهٹ كارون هجڻ شهر جي  جي قيمت אڃا به پر هتي سنگاپور ۾ אن ٹئكس لڳڻ کان پو به سوא لک روپئي کن وڃيو پوي كار جيكا جاپان ۾ چاليهه هزאر روپئي کن ملي ٿي ۽ پاكستان جهڑي ملك ۾ تمام گهڻو مثال طور אها ٹويوٹا . ي كري ڇڎي آهيرجسٹريش في، كار پاركنگ چارجز  وغيره تمام ڳرهتي جي حكومت سنگاپورن کي دلشكستو كرڻ ال كار جي قيمت، روڊ ٹئكس، ڇو جو هك ته لکا روپيا سيڑאئي كار وٺجي جو .پنهنجي كار رکڻ مان كو گهڻو فائدو ناهي يڈيو، ٹي وي، ۽ جيتوڻيك جنهن حساب سان ر. كل ٻه سوא ٻه لک کن אٹ- ئي آهييڳري رکي و ان كار جي قيمت به سستي هئڻ کپي אن حساب س. وאچون وغيره سنگاپور ۾ سستيون آهن كار جي وڏאئي (پر هتي سنگاپور ۾ אهو ڏهه ويهه هزאر کن . و אٺ سؤ روپيه آهيوڏين كارن جطور؛ رجسٹريشن في ۽ روڊ ٹئكس جيكو پاكستان ۾ گهڻي ۾ گهڻو ته به ساليانو ڇهه سؤ يا مثال . نگيون كيون ويون آهناپر سنگاپور ۾ كارون ڄاڻي وאڻي مه. جيتري جاپان ۾ آهي . يعني אن كار کي ردي سمجهي ڦٹو وڃي كري. ع كرאئي۾ وڃي جم) كارن جي قبرستان (کي ئي אجازت ڏين ٿا جيكو אڳهين كار جو خريدאر آهي ۽ پنهنجي پرאڻي كار جنك يارڊ بلكه كار وٺڻ جي אن . پر هن سال کان ته هن کي به ٻيڻو ٹيڻو كري ڇڎيو אٿن. آهي) موجب ٹئكسيون عام جام آهن يا ٹئكسي جي . گهر کان آفيس آڻڻ ۽ پهچائڻ ال مني بسون هالئن ٿاكيتريون كمپنيون آفيسون كارخانا پنهنجن ماڻهن کي .  ناهيبس אسٹاپ کان پريهجي ته هو ڏٺو وڃي ته سنگاپور ۾ كار رکڻ جي كابه ضرورت ناهي جو ماڻهو سنگاپور ۾ كٿي به   .  پنهنجن پئسن سان- كار وڃي وٺي אن جي بدلي ۾ نئين ۽ مالك پو)  لوهه جي كم ۾ آڻي ٿيي پو رجائتجنهن کي حكوم( ِسو אهڑي حالت ۾ پنهنجي كار رکڻ אنگريزي . ال كٿان به مفت  ۾ فون كري سگهجي ٿو پر تنهن هوندي به سنگاپور ۾ . و خرچ ئي خرچ آهيجنهن تي رڳ. آهي“ אڇو هاٿي پالڻ”جو مثال  كنهن ماڻهو جو بئنك بئلنس کڻي لکا .  آهي-Status Symbolكار رکڻ وڏ ماڻهپي جو نشان   هركمري ۾ ٹي وي ، وي سي . گهر ۽ آفيس ۾ کڻي ٹيليفون ۽ ٹئكسيون هجن. روپيا هجي  ۽ جيڎي .  كار نه وٺي هو پاڻ کي غريبڑو محسوس كري ٿو، جيسينپر تيسين. آر هجيس كيترא אهڑא به وڏא ماڻهو آهن جن وٽ وڏيون كارون אئين بيٺيون . وڏي كار אوڏو وڏو ماڻهو אن ال كن، ۽ جاپانين وאنگر كيترאئي سنگاپوري دولتمند خاص كري چيني، كارون فقط  ڀلي אستعمال نه - رکڻ ال يعني رڳو) رکيلون(جيئن كن جاپاني وڏن ماڻهن وٽ گيشائون . آهن אن جو خرچ אدא . وٺن ٿا ته جيئن ماڻهن تي رعب ويهي ته هو אيڎي وڏي كار رکي سگهن ٿا   نيندوسيٺ جي كار گهر کان آفيس ۽ آفيس کان گهر آڻيندو/ ڊرאئيور ڊيوٹي موجب صاحب۽ هو سڄو ڏينهن آفيس ۾ وهك كري گهر پنڌ وڃڻ پسند كند א پر . هوندوفرالنگ کن پري אيئركنڈيشنڈ آفيسن ۾ ٹيليفونن جي وچ  ۾ ويٺل نظر אيندא جن جو گهر آفيس کان فقط كيترא אهڑא به سنگاپور جا وאپاري ها אسٹريٹ ۾ پنهنجن ٻڌي وאپار جي . كري سگهن ٿا
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ڇو جو سنگاپور وאرن جو گذرאن ٻاهرאن . ٰصفا جهلي ڇڎڻ ته معني پنهنجي پير تي كهاڙو هڻڻدلشكستو كري ٿي پر ڀر وאري ملك مالئيشيا کان אيندڙ كارن جي ٻوڏ کي كيئن جهلي؟ سنگاپور حكومت پنهنجي ملك جي ماڻهن کي كارون وٺڻ کان ته كافي جهل پل ۽   ٹائڻ جا אپاسنگاپور ۾ كارون گه  . شان، ۽ ساک آهيجيئن אوڙي پاڙي خاص كري وאپاري پارٹي کي خبر پوي ته سيٺ جو كيڎو رتبو، . رهندو ۽ هو جيترو يورپ آمريكا کان آيل ماڻهن مان كمائن ٿا אوترو ئي مالئيشيا آيل ماڻهن تي آهي  غريب خرچڻ  سنگاپور ڏي ته אمير توڙي ۽مالئيشيا جا ماڻهو به كافي אمير آهن . جي ماڻهن مان سو . جو سامان، وغيره ۽ אمير ماڻهو جنهن وٽ گهر ۾ هر شي موجود آهيَٿانو، ٿپا، אليكٹرכ غريب אهو سوچي سنگاپور אچي ٿو ته گهر ال سستي شي وٺان؛ كپڑא،گنديون، . ال ڀڄي ٿو يا جيكا . خاص كري אها جا جيكا مالئيشيا ۾ موجود ناهي. عياشي ال سنگاپور ڀڄي ٿو جو پنهنجن ۾ هن كجهه ٻيو ئي . عياشي هو آزאدي سان پنهنجي ملك ۾ نٿو كري سگهي ي سندن باق. ۽ سنگاپور كڎهن به نه چاهيندو ته مالئيشيا جا مال دولت وאرא ماڻهو نه אچن. آهي ۽ سنگاپور ڏئي رهيو   ٿي ڏني سا هاڻ بئنكاכ، بمبئيكولمبو، ۽ كجهه كجهه كرאچيאنهن كمزورين جو پورو فائدو وٺي رهيو آهي ۽ جيكا سروس كنهن زماني ۾ بيروت،  سنگاپور سڃاڻپ كري אنسان جي بحر حال. پاڻ خودكشي كن يا ٻڌאئڻ وאري جو אنت آڻينجيكي كم אچي كن ٿا، تن جو ذكر جيكر سندن مريدن يا قوم جي ماڻهن سان كجي ته هو قومن، ۽ قبيلن ۾ ته پرهيزگار، متقي ۽ خبر ناهي ڇاڇا سڎאئين ٿا، سي ههڑي ٻاهر جي دنيا ۾ جيكي پنهنجن ڳوٺن، “ معزز ماڻهو”نڌ، ۽ عرب دنيا جا جيئن كيترא ئي هند، س. אميج ڏنو آهي  ورتا آهن، جن كري هن “ سنگاپور حكومت”كارن جي אچڻ تي ٿورאئي كرڻ ال كجهه אپا سو به  .في ڳري رکي وئي آهي ۽ وچ شهر ۾ گاڏي بيهارڻ جي في كالכ جا ٻه ڊאلر آهيٹرئفك کي كنٹرول ۾ رکي ورتو آهي؛ هك ته سنگاپور ۾ كار بيهارڻ جي پاركنگ ملك  سو توهان فقط ڏينهن جا ٻارنهن كالכ . ٻه ڊאلر پو چاهي كنهن هنڌ چاهي پنج منٹ بيهي، نه ته جي كالכ ۾ ٹي چار هنڌن تي بيٺي ته אوترא دفعا ٻه ي ته كالכ يكو هك جڳهه تي بيٺ يهه ڊאلر پاركنگ في ٿي لچوويهن ڊאلرن کان ٹيهه چابه شهر ۾ مختلف هنڌن تي بيهاري ته  جي هفتو کن .۽ אها في אن ئي ڏينهن ڀرڻي آهي.  ٿي ويايوپيه אه يعني ٻه אڍאئي سؤ رسگهي ٿي  ڏئي . ن ڦري، אسٹيشن روڊاکي فردوس سينيما ويندي وقت  رساال روڊ ڇڎي گول بلڈنگ وٹتان لنگهڻ جا ٻه ٻه ڊאلر في هجي ته אهو ماڻهو جيكو گورنمينٹ אسكول وٽ بيٺو هجي ته אن  אسٹيشن روڊ، ۽ فردوس سينيما، ڏي ويندڙ رستي جيئن مثال طور حيدرآباد ۾ رساالروڊ،. آهيسنگاپور جي شهر ۾ אچ وڃ گهٹائڻ ال كيترن ئي رستن تان لنگهڻ جا ٻه ڊאلر في رکي وئي ٻي ڳالهه ته .) אهو قائدو مالئيشيا ۾ پڻ آهي. (ٰدير ٿي وئي ته معني ٻيڻ ٹيڻ ۽ مٿان ڏنڈ پڻ אن کان . سو سڄي ڏينهن ۾ فقط پنجن ڇهن كمن ال ويهه ٹيهه ڊאلر אهي ٿي ويا. ٻه ڊאلر في آهيٹي رستا ٿيا پر سنگاپور ۾ كڎهن كڎهن ون وي كري كيترא ئي رستا ٹپڻا پون ٿا جن جي ٻه  فقط هאتي ت. هاڊאلر ٿي ويا  جيتوڻيك אن کان ته بهتر هو ته هو وچان ئي وچان پنڌ هليو وڃي ن ٹنهي رستن جا ڇهه ٰمعني هن تي אنه. روڊ، אسٹيشن روڊ، ٹپي پو ٿڌي سڑכ تي אچڻو پيوكل رستو אڌ ميل به نه ٿيو ۽ وقت ڏهه منٹ به نه پر ون وي جي كري هن کي ٹن رستن؛ رساال يما אچڻو پوندو   جيكو سلطان هوٹل، وٹان مڑي، ٿڌي سڑכ تي אچي، سامهون فردوس سين كري  אن. ڌאر אن کان عالوه پيٹرول جو خرچ ۽ پاڻ هالئڻ جو مٿي جو سور. ڳپاركنگ جي אل ته ڳپڻ جي في אلسو پنهنجي كار كري رستن ٹ. ه برאبر אچي ٿون بلكه ته بس ۾ گهٹ خرچ    سنگاپور ۾ مالئيشيا کان كار آڻڻ  . אن خفي کان گهڻي قدر ماڻهو پنهنجي كار گهر ۾ ئي بيهارين
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ال آهن، جي پرאئيويٹ كارن وאرن ئمٿين ڳالهين کان عالوه ٻيا به كيترא ئي  ننڍא ننڍא مس ۽ ٻيو ته אكيلي سر وڃڻ مثال طور رستن تي هلڻ جا هك ته ٻه ڊאلر في آهي .  مونجهارو آهنال جي توهان ٻه ماڻهو نه ويهاريا ته ٻه ڊאلر رستي . جيئن آئون پو אڳتي گڈس ناكي ڏي هليو وڃانڏאها ٿيو جي אسٹيشن تائين وڃو پيا ته ٹئكسي ۾ وڃڻ بدرאن منهنجي كار ۾ سوאر ٿي هلو لك چاڙهي کان אڳ ئي توهان پنڌ ويندڙن کي منٿون كرڻ شروع كيو ته ٻيلي يعني ت. ٿيونسوאري وאرن کي منٿون كن אن بدرאن سوאري وאرن کي پيادن کي منٿون كرڻيون پون پيادא _ يعني אن رستي تان لنگهڻ ال ٻه ٹي ٻيا پيادא پنهنجي كار ۾ کڻو . جي אجازت ناهي אهو אن كري كيو ويو آهي ته . نج ڊאلر אن ڳالهه جو ڏنڈ ته אكيال ڇو ويائوجي في کان سوא پ ٻين لفظن ۾ ٻئي ڏينهن پنهنجي كار . جيئن ٿورين سوאرين ۾ گهڻي کان گهڻا ماڻهو سفر كن نوي پيو ته אهي ۽ هن سال کان ته ٻڌجي . ر، سنگاپور ۾ فقط نوي ڏينهن ال رهي سگهي ٿيمالئيشيا وאرن ال אهو אهو ته مالئيشيا ۾ رجسٹر ٿيل  كار  يعني مالئيشيا ملك مان آندل كا خاص كري . هك ٻي ڳالهه يا قائدو جيكو سنگاپور سركار كار وאرن ال مقرر كيو آهي  . ان بچائي سگهوجي رستن کي كارين جي پيهه ک کان لفٹ وٺڻ جو توهان به سوچيو  ۽ پنهنجو خرچ ۽ سنگاپور كڍڻ بدرאن بس ۾ يا ٻئي كنهن وقت پو چاهي كو אهي سمورא ڏينهن هك ئي . ائي پندرنهن يا ويهه كرڻ وאرא آهنڏينهن گهٹ سندس كار جو سنگاپور ۾ هجڻ جو حساب . سنگاپور ۾ گذאري يا ٿورא ٿورא كري گذאري ڦيٿو ٿي /  ٹپيو سنگاپور جي سرحد تي پير Cause _ Wayار پل  جيئن ئي مالئيشيا کان ك  אهو حساب كتاب كيئن ٿو ٿئي؟ אهو هن ريت آهي؛. بارڊر وٽ آٹوميٹك ٿيندو رهي ٿو پو אها كار . رکي ته ڊيوٹي تي ويٺل ڇوكريون אن كار جو نمبر كمپيوٹر ۾ وجهن ٿيون و بارڊر وٽ وري אن كار جوڌيك رهڻ بعد وري جڎهن موٹي ٿي ته يا سنگاپور ۾ ڏينهن ٻه  / وאنگر چاٻيون۽ ٹائيپ رאئيٹر يٹر ليولكئ  جنهن کي كنمبر كمپيوٹر ۾ فيڈ كيو وڃي ٿو يعني هيترא _ جو حساب ٿيو وڃي ته فالڻي تاريخ سنگاپور وئي ۽ فالڻي ڏينهن موٹي پئي كمپيوٹر جي حساب كتاب وאري خاني ۾ אن نمبر وאري كار . بٹڻ آهن  جن کي دٻائين ٿيون جيئن ئي مقرر ڏينهن پورא ٿين ٿا  مثال . جيسين אهي مقرر ڏينهن پورאٿين. يندو رهي ٿوجوڙ ٿ۾ کڻي ويهه دفعا אچي هر دفعي سندس سنگاپور ۾ رهائش جو حساب ٿيندو، گذريل حساب ۾ پو ساڳي كار سال . وري به كڎهن אن سال سنگاپور אچي ته پرאڻي حساب ۾ جوڙ ٿي سگهيجتي پهرين جي حساب ۾ جوڙ ٿي  يادگيري ۾ رهي ٿو، جيئن .  وאري دماغ ۾ وڃي ٿوMemory & Storage دאم  پو אهو حساب كمپيوٹر جي يادאشت  ۽ گ. ڏينهن هينئر سنگاپور ۾ رهي אن ڊپ کان . موٹي وڃيوאپس سين كار وאرو مقرر ٿيل ڏنڈ ڏئي يا رستو روكي ڇڎي ٿو جيوجهڻ سان ڳاڙهي بتي ٻري ٿي ۽ אالرم  وڄي ٿو پر אليكٹرכ ذريعي كمپيوٹر אن كار جو ٹر ۾ אن جو نمبر كمپيووٽ پهچي ٿي ته ) سرحد(طور نوي ڏينهن ته پو אها كار جهڑو پل  جيئن אسان جو ڊرאئيور . ر حساب سان ٿو آڻياهر كو خيال ٿو كري ۽ سنگاپور ۾ پنهنجي ك پو هك جي كار جا نوي ڏينهن پورא . لدين ۽ هك ٻيو سندس دوست ڊرאئيور אبرאهيم آهيאنور کين אتي . ازو ٺهيل عالئقو آهي جتي گهڻائي ملئي ماڻهن جي آهي هينئر تWood    Lands. آهيمالئيشيا کان אچڻ مهل سنگاپور جي جنهن پهرين عالئقي ۾ گهڑجي ٿو، אهو ووڊ لئنڈس   سنگاپور جو جنگل  ووڊلئنڈ   . گهٹ كار جا ڏينهن ڳڻجن ۽ سنگاپور جي به אن ۾ ئي دلچسپي آهي ته ماڻهو گهڻا אچن ۽ كارون ار دوست گڎجيو هك كار ۾ אچن ٿا، جيئن هك ئي يا ٻه چ. ٿيڻ تي ٻيو پنهنجي كار آڻي ٿو אنهن ۾ گهڻائي אنهن ملئي ماڻهن جي آهي، جيكي سنگاپوري آهن پر نوكري . ، پهچيو وڃن مالئيشيا جي جوهوربارو شهر ۾ يرهڻ ۾ אها سهولت آهي جو هو هكدم مالئيشيا  خاص كر
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مثال طور אسان جو هك . هن ال آساني آهيمالئيشيا جي شهر جوهوربارو ۾ كن ٿا، ڇو جو אن جڎهن سنگاپور ماليا جي _ ٰملئي آفيسر موسي آدم جو ڀا سالن کان سنگاپور ۾ رهيل آهي  ر سندس قوميت ي ته ملئي پيو پسو ظاهر آهي ته هو ڳالهائ. ٿيو ته هو אتي ئي رهيوڳ ملك אل ڌאري سنگاپور ع 1963پو . هوندو هو جيئن جوهور، مالكا، سريمبان وغيره آهيهك رياست  سو . يعني هك ڀا مالئيشيا ۾ رهڻ كري مالئيشين ٿيو ۽ ٻيو سنگاپوري. سنگاپوري ٿي صبح جو يعني هو روز .  جي بئنك ۾ كري ٿوي ڀا جو پٹ نوكري جوهوربارو سنگاپور ) نڈس ۾ووڊلئ(جتي . سنگاپور کان مالئيشيا جي شهر جوهوربارو ۾ نوكري كرڻ ال وڃي ٿو ساڳي بئنك کيس جيتوڻيك . هو رهيل آهي אتان جوهوربارو فقط ڏهن منٹن جي پنڌ تي آهي אن . هن کي אڌ منو كالכ لڳي ٿو ۽ هوڏאنهن جوهوربارو شهر فقط ڏهه ٻارهن منٹ پري آهيهچڻ ۾ تي پروڊ پر آرچرڊ . جي سنگاپور برאنچ ۾ نوكري ملي ٿي جيكا آرچرڊ روڊ تي آهي لك سنگاپور ۾ نوكري كرڻ کان مالئيشيا روز אچڻ وڃڻ بهتر سمجهي كري هو پنهنجي م جي شهر گدو ۾ نوكري حبيب بئنك ۾ نوكري كرڻ کان وڌيك ڌאرئين ضلعي حيدرآباد  حساب אئين آهي جيئن كو كوٹڑي جو رهاكو پنهنجي ضلعي جي شهر سيوهڻ جي يه. ٿو لو حل ئهن جي رهائش، رستن، آفيسن، جو مسپو ماڻ. گهاٹو جهنگ هو ۽ ڀولڑא پيا گهمندא هئا سنگاپور ۾ گهڑڻ سان پهرين ووڊلئنڈس جو عالئقو אچي ٿو جيكو كجهه سال אڳ بهرحال  ! ضلعي جي سيوهڻ ۾ كالכ ڏيڍ منٹ لڳن ٿا ۽ هوڏאنهن پنهنجي جهندو، جو كوٹڑي کان گدو אچڻ ۾ فقط چندمكرڻ بهتر س جيكو هون پاڻي جي _  جو عالئقو אچي ٿو ٿورو אڳتي وچ شهر ڏي وڌڻ سان سيمباوאنگ  .پهچي سگهجيهك كنڈ کان ٻي كنڈ تائين وڃڻ ال شهر جي אندرאن لنگهڻ بدرאن ٻاهرאن هنن رستن تان تکو پاسي وאري سمنڈ جو چڱو حصو مٹي سان ڀرאئي شهر جي ٻاهرאن אن تان وڏא رستا ٺهرאيا جيئن ر، دكان، ۽ آفيسون ٺهرאيون ۽ ٻيو كلفرڊ كرאئڻ ال سركار هك ته هي جهنگل وڍرאئي گه هن عالئقي جي ڀر ۾ سنگاپور جو چڑيا . جهاز ۾ كلفرڊ پيئر پاسي אچبو هو ته پري لڳندو هو بلكه . אهڑو مالئيشيا ۾ به نه آهي. سنگاپور جو زو تمام وڏو ۽ سهڻو آهي. آهي ) Zoo(گهر  گاپور ۾ هي چڑيا گهر وڌאيو كري سنگاپور حكومت وڏو خرچ كري سنمالئيشيا ۾ نه هجڻ  مالئيشيا جي אخبارن ۾ هر هفتي خميس ۽ . جيئن مالئيشيا  جا ماڻهو به هتي אچي ڏسن. آهي ُ۾ ٻار ڏسي خميس ۽ جمعي جي ڏينهن کان مائٹن کي سر کڻائيندא آهن ته سنگاپور هلو אسان هي אشتهار مالئيشيا א. يا گوريال ٻارن کي چوندو آهي ته مونکي سنگاپور جي زو ۾ אچي ڏسوجنهن ۾ هاٿي אڳيان ٻار هوندא آهن . ڏينهن سنگاپور جي چڑيا گهر جو אشتهار אيندو آهيجمعي  يا ٻيو .ي آهيهلن ۽ پو كيترو به پاڻ کي جهلين ته به كجهه نه كجهه شاپنگ ته ضرور ٿي ويندڇنڇر يا آچر ڏينهن موكل تي، مائٹ چاهين يا نه پر ٻارن كري سنگاپور ضرور . زو ڏسندא سين نتيجي ۾ كنهن سنگاپوري جي . نه ته سنگاپور جي كنهن هوٹل ۾ ٿڌو پيئن يا ماني کائين جي پگهار مان لمان ر مسسنگاپور ۾ ه. ٿي אها ٺهرאئي ته سركار آهي، پر چندא ماڻهن ڏنا آهنسنگاپور ۾ گهڑڻ سان ووڊلئنڈ جي عالئقي ۾ جيكا تمام وڏي ۽ سهڻي مسجد نظر אچي   ! كمائي يعني ملك جي خوشحالي هن . سڎجي ٿو) ماسك بلڈنگ فنڈ (M.B.F  کيسركار هر مهيني هك ڊאلر كٹيندي آهي جنهن ووڊلئنڈ وאري هن مسجد ال ته אهو به مشهور . سهڻيون ۽ وڏيون مسجدون ٺهرאئي رهي آهي سنگاپور جي سركار هر نئين رهائشي عالئقي ۾ پنهنجي نظردאري هيٺ تمام نفنڈ ما جيئن مالئيشيا جي شهر . ي ته سنگاپور حكومت ڄاڻي وאڻي אها بارڊر وٽ ٺهرאئي آهيآه جا ماڻهو به سنگاپور ۾ نماز پڑهڻ אچن ۽ پو جوهوربارو کي تمام ويجهو هجڻ كري אتي  مالئيشيا جي ملك ۾ آچر جو سڄو ڏينهن موكل ٿئي . وאپسي تي كجهه خريدאري كندא وڃن
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عي جي ڏينهن نماز پڑهڻ ال ٻارهين کان ٹين بجي تائين ٹي كالכ جم. ۽ ڇنڇر جو אڌ ڏينهن وقت گذאرڻ ال جوهور جي آفيسن جا . سو نماز پڑهڻ بعد به كافي وقت بچي ٿو. موكل ٿئي אن ۾ كو شك ناهي ته . پو نماز به אتي پڑهن ته خريدאري به אتي كن. ماڻهو سنگاپور هليا وڃن كلب ۾  ) Mariners(ووڊلئنڈس ۽ سيمباوאنگ جو عالئقو لتاڙي شهر جي وچ ۾ مئرينرس    سنگاپور جو ٺاهيندڙ رئفلس   .جا ميڑ وڌندא وڃنڏسندي ئي ڏسندي مسجد جي אوسي پاسي وאري عالئقي ۾ دوكانن جون قطارون ۽ خريدאرن  مسلمانن کان وڌيك مالئيشيا جا مسلمان هوندא آهن ۽ אن مسجد ۾ هر جمعي تي سنگاپوري هاڻ كابه ٻهرאڙي يا جهنگ نه رهيو _ ٻيٹ شهر آهي /  ته سنگاپور جو سڄو ملكهون. پهتاسين אڄ جو ماڊرن . سڎيو وڃي ٿو ) Colonial – Heart(جيكو אڄ به אنگريز سلطنت جي دل  . بلي هوپر شهر مان مرאد سنگاپور شهر جو אهو حصو آهي جيكو אنگريزن جي ڏينهن ۾ به بلي . آهي هتي رئفل جو . سٹئمفورڊ رئفل جي אچڻ کان پو وڌڻ شروع ٿيو ع ۾ سر א1819سنگاپور  خاص كري ڏور אوڀر جي _ نگريزن جي سلطنت کي وڌאيو ويجهايو آهي، جو אڳتي هلي هن אאنڈيا كمپني ۾ كالركي سان شروع كئي ۽ אن خيال کان تمام אهم شخصيت ٿي گذريو  جي אيسٹ سرٿامس אسٹئمفورڊ رئفلس جيتوڻيك پنهنجي زندگي אنگلينڈ_ مسٹر رئفلس   . مختصر ذكر ڏيڻ بيجا نه ٿيندو جتان אنگريز سركار کي چين ۽ אوسي پاسي جي ملكن جي وאپار وڙي تي كنٹرول _ كيو  ع ۾ سنگاپور جي ٻيٹ کي אنگريز حكومت ال هٿ 1918אهو رئفلس ئي هو جنهن .ملكن ۾ ندكائي ۾ سائنس ۽ تاريخ אجيتوڻيك رئفلس جي بنيادي تعليم كجهه به نه هئي، پر پو و. پيوجو پيٹ پالڻ ال کيس אيسٹ אنڈيا كمپني جي אنگلينڈ وאري آفيس ۾ كالرכ ٿي كم كرڻو  کي אسكول ڇڎڻو پيو ۽ پنهنجي ما ۽ چئن ڀيڻن  سالن جي عمر ۾ پهچي رئفلسچوڏهن  .جو ٻاروتڻ كو سک جي زندگي ۾ نه گذريو نسندن مٿان אيڎא قرض چڑهيل هئا جو ه. ريفلس جا ما پي אيترא אمير نه هئا. هو رئفلس ڄائوهك دفعي هو پنهنجي زאل سان گڎ ويسٹ אنڈيز کان אنگلينڈ موٹي رهيو هو ته رستي تي کين . سندس پي مرچنٹ نيوي جي جهاز جو كئپٹن هو.  ع ۾ سمنڈ تي ئي ڄائو1781رئفلس   .۾ سولو ٿي پيورکڻ  كيترين ئي زبانن تي عبور حاصل אن کا عالوه . د قابل ٿي ويوجا كتاب پڑهي پڑهي بيح آفيس אندر توڙي آفيس کان ٻاهر هن جو نالو אيڎو روشن ٿيو جو ٹيويهن ورهين . كري ورتائين يٹري كري سيكرאنگريزن جي نئين ٺهيل حكومت ۾ אسسٹنٹ _ کيس پينانگ جي ڄمار ۾  جنهن تي אنگريزن جو قبضو گهڻو وقت  نار ۾ هك אهم ٻيٹ آهي، پينانگ مالكا.(رکيو ويو אن سان گڎ پينانگ ۾ پهچي رئفلس هتي جون مقامي زبانون سکڻ جي مهم قائم رکي ۽   .) אڳ ٿي چكو هو هي جي אن قابليت جي خبر .  كهڻي جو تمام ڳوڙهو אڀياس كيوڻيهرهن ماليا جي ماڻهن ۽  جاوא کي ۾ آيل ٻيٹ جي قبضي ڊچن . ويندڙ אنگريزن جي جهازن کي نقصان پهچائي رهيو هونيپولين بونا پارٽ ڊچن جي قبضي هيٺ آيل אنڈونيشي ٻيٹ جاوא کي אستعمال كري، چين ڏي هي אهو وقت هو جڎهن فرאنس جي . ئي، جيكو אن وقت אنڈيا جو گورنر هويالرڊ منٹو کي پ   ثر مان كڍڻ كارڻ الرڊمنٹو رئفلس کي مالكا ۾ رهي אلڳ كم كرڻ الאفرينچن جي  جو جاوא تي قبضو كرڻ وقت هن کيس ساڳي . مقرر كيو ۽ سندس كم مان אيڎو متاثر ٿيو אن . بار هالئڻ ۾ تمام ذهين آهيتظامي ۽ حكومتي كاروگڎ رهڻ بعد هن ڏٺو ته رئفلس אن אنصاف پسند ته אڳهين هو، هاڻ جهاز تي ۽ جي نظرن ۾ رئفلس هوشيار، چست،الرڊ منٹو  .  جي ڳالهه آهيع 1811هي . جهاز تي پاڻ سان گڎ رکيو
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) هندستان(يفٹيننٹ گورنر مقرر كري پاڻ وאپس كلكتي لكري بعد ۾ هن کي جاوא ٻيٹ جو  صحت ڏאڍي خرאب ٿي پئي ۽ אن دورאن زאل جي مري وڃڻ جي كري پڻ سندس جيتوڻيك אتي  پنج سال رهيو، جتي هن مقامي ماڻهن جي ڏאڍي خدمت كئي، ررئفلس جاوא ۾ چا  .موٹيو آخر . אنهن ئي ڏينهن ۾ الرڊ منٹو به مري ويو، جنهن جو کيس وڏو ڏڍ هو. کيس صدمو رسيو אتي کيس كجهه . کيس אنگلينڈ وאپس سڎאيو ويو) אن وقت هو پنجٹيهن سالن جو هو(  ۾ ع1816 . كجهه سالن بعد کيس وري ڏور אوڀر ڏي موكليو ويو. سركاري ۽ شهنشاهي خطاب ڏنا ويا ال صحيح ۽ ستا אنگريزن جي وאپار وڙي جيئن אنهن پاسن وאرא تڑ، گهاٽ ۽ سامونڈي رگهرجي جتان چين پاسي توڙي هندستان ۽ جاوא سماترא وאرن عالئقن تي نظر رکي سگهجي، کي روكڻ ال אپا سمجهايا ۽ کيس אهو پڻ ٻڌאيائين ته کين كو אهڑو هنڌ ڳولي قبضي ۾ كرڻ ڏينهون ڏينهن אنگريزن جي طاقت ۽ وאپار جي گهٹجڻ ر אوڀر ۾ سان مالقات كئي ۽ کيس ڏورئفلس אوڏאنهن ويندي وقت، كلكتي ۾ אن وقت אنڈيا جي گورنر، جنرل الرڊ هئسٹنگس   سنگاپور جو نالو سيونان به هو  . جيكو هك گهٹ אهميت وאرو بندرگاهه كارن مرچن جي وאپار کان مشهور هو. ويو تي ليفٹيننٹ گورنر كري رکيو Bengkulu جي ڀر ۾ هك ننڍڙي ٻيٹ  هن ڀيري کيس سماترא אن . گورنر جنرل الرڊ هئسٹنگس אن كم ال رئفلس کي هكدم אجازت ڏني. سالمتي وאرא آهن ع ۾ 1819آخر كار سن . بعد رئفلس ماليا پهچي אهڑي كنهن جا جي ڳوال ۾ لڳي ويو . رئفلس سڄي ڏور אوڀر تي نظر رکڻ ال هن ٻيٹ  سنگاپور کي مركز مقرر كيو  .هي ٻيٹ אڄ وאرو سنگاپور هو. ملئي مهاڻا سمنڈ جي كناري وٽ رهيل هئا אن وقت كي چند مالكانار جي پوڇڑ وٽ هن کي هك ننڍڙو ٻيٹ אن كم ال بهتر لڳو، جتي پر אتي ٹي . جنهن ال אنگلينڈ کان مقرر ٿي آيو هو.  پڻ ويوBengkuluولو كجيتوڻيك پاڻ بينگ کڻين ل پاڻ ماليا جي تاريخ ۽ تهذيب جي . ۾ رئفلس هميشه ال אنگلينڈ موٹي ويو ع1824  . نگاپور جي بندرگاهه کي سڌאريائينع ۾ وري س1822سال رهي  مسٹر رئفلس جي אچڻ کان אڳ سنگاپور . ميموريل هال، سينٹ אئنڈريو جو گرجا گهر وغيره آهنسنگاپور جو אهم حصو אهو آهي، جتي رئفلس אسكوאئر، سپريم كورٽ بلڈنگ، وكٹوريا   . كري مري ويو ۾ برين ٹيومر  ع1925. پاڻ پهريون چونڈيل صدر ٿي رهيو۾ لنڈن پهچي ٺهرאيو ۽ جنهن جو جيكو هن אنهن ڏينهن هي آري چڑياگهر ٺهرאئڻ کان پڻ مشهور كري به مشهور آهي ۽ لنڈن وא هتي جو سڀ کان وڏو אنصاف ڏيندڙ گهر، كنهن زماني _ ور جي سپريم كورٽ سنگاپ  .  جي نالي سان سڎبو هوTemasekهك سامونڈي ننڍڙو شهر هو ۽ تيماسيك  ُجنهن ۾ هتان هتان אيندڙ جهازن جا خالصي אچي كچهريون . هوندو هو“ يورپ هوٹل”۾ 
ي نالي آهي، جيكو سنگاپور ک“ אيلزبيٿ وאכ”كلفرڊ پيئر جي ڀرسان سهڻو پارכ   . كافي عرصو אچ وڃ رهي، جنهن دورאن جهازين کان پنهنجي ناول ال كهاڻيون ٻڌي لکيونئي جنهن ۾ مشهور ليکك جوزف كونارڊ جي هي אها هوٹل ه. אگهاڙא چرچا ٻڌאئيندא هئاٻين لفظن ۾ بيئر جي گالس تي پنهنجن ڌنڌن، كوڙن سچن معاشقن ۽ ڦڎن جا _ كندאهئا  ي ۾ ويهي  به سڄو ڏينهن جوڙא وאכ كن ٿا يا كنڈ پاسڄ هن ۾ אڳ وאنگر א.سونهن بخشي ٿو سنگ جي _ كم _ پارכ ۾ جيكو ڦوهارو نظر אچي ٿو אهو تان . من جون رهاڻيون رچائين ٿا نا ٹائون   ماڻهو هو، جنهن سنگاپور جي چائتان كم سنگ هك אمير چيني. ياد ۾ ٺهيل آهي هينئر جيكو . ڻي آڻڻ ال پنهنجي هڑؤن ڏهه هزאر ڊאلر خيرאت طور ڏنا هئا اعالئقي ۾ مٺي پ . ر جو سٹي هال سڎجي ٿو אها عمارت אنگريزن جي ڏينهن ۾ ميونسپالٹي هوندي هئيسنگاپو אنهن . چڑهي آيا هئا) ٻي وڏي لڑאئي دورאن(ع ۾ 1942جنهن جي دكين تائين جپاني فوجي 
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گهڑيال جو سنگاپوري جپاني فوجين سنگاپور تي قبضي كرڻ بعد هك ته אن ۾ لڳل بگ بين  ن سان گڎ سنگاپور جو نالو پڻ بدالئي نئون نالو سيونان پاني ٹائيم كيو، אوقت ڦيرאئي ج Syonan بهر حال אنهن ٹن سالن אندر جپانين جيكي . ئييآمريكن بم كيرאيو ۽ جپانين کي آڻ مڃڻي پجپانين جو سنگاپور تي ٹي سال قبضو رهيو، جيسين ناگاساكي۽ هيروشيما تي . رکيو جيكو ملك جي بچا ال _ سينگ جي _ بو _ جي ياد ڏيارن ٿا، ۽ ٻيو نوجوאن אڳوאڻ لم لڑאئي אيلزبيٿ وאכ وאري عالئقي ۾ جيكي مقبرא ۽ ياد گار ٺهيل آهن، אهي هك ته ٻي وڏي   سنگاپور شينهن جوشهر  . ر حكومت قائم رکندي אچيאڄ ڏينهن تائين سنگاپوپڻ ياد گار ٺهرאيا אهي  ڀ کان ڊگهو يادگار אنهن غريب س. جپانين جو بهادري سان مقابلو كندي مارجي ويو هو سو سنگاپور  جو هي حصو توאريخ  ۾ وڏي . جي نالي سان سڎجي ٿو“ چار تيلين ” The Four Chopsticksאن يادگار کي .  אجل جو شكار ٿي ويا۾جيكي هن لڑאئي . اد ۾ آهيشهرين جي ي ڌكاريل ” _  Forbidden Hillمثال طور؛ سرאسٹئمفورڊ رئفل جي אچڻ تائين هي ٹكري . آهنجي هك تمام پرאڻي ۽ אهم ٹكري نظر אچي ٿي جنهن جا ناال مختلف دورن ۾ مٹجندא رهيا ڊ ڏي ويندي سنگاپور אن عالئقي جي كولمئن אسٹريٹ ۾ پڈאنگ کان فورٽ كئننگ رو  . אهميت رکي ٿو ي ٿيڻ کان  ۾ تباه ع1391سنگاپور جي ڇو جو אهي אفوאهه به مشهور آهن ته  ئي دفن آهي يا نه אن ڳالهه جي אڃا تائين پك نه ٿي سگهي آهي يا آيا سلطان سكندر شاهه אتي . آخري حاكم هوאها ٹكري אڳتي وڃيو سلطان سكندر شاهه جي مقبري سان ملي ٿي، جيكو سنگاپور جو   .  سركاري ٹكري رکيوGovernment Hillرئفلس صاحب پنهنجو بنگلو אن ٹكري تي אڏאئي אن جو نالو . سڎبي هئي“ ٹكري ۽ אڃا منجهس كجهه . ڀر ۾ جيكو عيسائين جو قبرستان هو אهو هاڻ پارכ ٿي ويو آهي   . نتيجي ۾ אهو رאز אڃا تائين فاش نه ٿي سگهيو آهي. جو گهر بدبختي جو شكار ٿيندوو پاپ جو كم آهي ۽ אهو مشهو ٿي ويو آهي ته אن كم ۾ جيكو هٿ وجهندو אن ڇڎيو ته אه كري هندو توڙي مسلمان، كرسچن توڙي چيني مزورن אن كم ۾ هٿ وجهڻ کان אنكارجي کوٹائي جو كم شروع كرאئڻ چاهيو، پر كنهن هك مزور به کوٹائي ال ها نه كئي جو  کي کولڻ ال سركاري کوجنائي کاتي אن قبر زكجهه سال אڳ אن رא. ن ڀڄي ويو هوאڳ هو אتا ن لڳل كتبا هن ٻيٹ تي آيل شروعاتي ماڻهن جي ا کقبرن جي سيرאندي . قبرون موجود آهن _  אسٹريٹ تان لنگهڻ مهل توهان کي سنگاپور جو سڀ کان پرאڻو گهر  Colemanكولمئن   .جدوجهد جون كهاڻيون ٻڌאئين ٿا אن چرچ جو نقشو سنگاپور ۾ تڎهن رهندڙ فقط . آرمينين چرچ آف سينٹ گريگري نظر אيندو تي هتي جي توאريخي  ) Baras Basah Road(چانهه يا ٿڌو پيئڻ ال بيچ روڊ ۽ برאس باساهه روڊ  ضرور چوندس ته توهان به هتان אچي نكرو ته سنگاپور ۾ אنهن گهٹين ۾ هلندي אيترو  .  آهيCathedral of Good Shepherd  אسٹريٹ ۾ هك سؤ ٹيهه سال پرאڻو زماني جو آهي ۽ אن کان عالوه هك ٻيو گرجا گهر كوئينكولمئن אسٹريٹ جي ساڄي پاسي سينٹ אئنڈريو نالي كئٿڈرل آهي، جيكو پڻ پرאڻي   . ع ۾ تيار كيو هو1835چوڻ تي كولمئن  ڏهن ٻارهن آرمينين كٹنبن جي  خاص كري جيكڎهن توهان ليکك آهيو يا كتابن سان .  ۾ ضرور وڃجوRaffles Hotel_ هوٹل  َلڳا אٿو يا جا نامور אديب كهاڻين جي ڳوال ۾ ڇو ته هن ۾ گذريل سؤ سالن ۾ كيترאئي دن. َ سندن آٹو گرאف سان گڎ هن هوٹل ۾ אڃا تائين رکيل אچي ويٺا، جن مان كن جا يادگار ڦوٹو  ڊ، جوزف كونرאڊ ۽ رڊيارڊ كپلنگ وغيره روאنهن مان كجهه؛ سمرسٹ ماهام، نول كا. آهن
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هوٹل آهي ُאها  هي .صاف نظر אچي ٿو ) Statue(هن هوٹل مان رئفلس جو وڏو مجسمو  . جاآهن شينهن אن وقت کان سنگاپور جي “ شينهن وאرو شهر”ٰمعني _ هن ٻيٹ جو نالو سنگاپور رکيو آڳاٹي شهنشاهيت سري وجايا جي هك شهزאدي هتي هك شينهن جهڑي عجيب جانور کي ڏسي ٻڌل كهاڻين مطابق، هندستان پاسي کان  “ .Raffles Stands for all the Exotic Tales of the East”  جنهن ۾ ويهي سمرسٹ ماهام هك دفعي چيو هو؛  אن جانور جو .  پارכ جي كنڈ تي سمنڈ جي كناري پڻ رکيل آهيMerlionرهيو آهي، ميرالئن هك אهڑي شينهن جو وڏو مجسمو جنهن مان ڦوهاري جيان پاڻي نكري . نشاني هلندو אچي جي هيٺين ڌڙ  ) Mermaid( پري وאنگر آهي ته هيٺيون حصو جل ) Lion(شينهن مٿيون حصو  رכ ڇوكري کان پڇيوسين ته ال جتي پهچڻ سان جڎهن ڊيسك ك،عالئقي جي پاسي کان هوبهر حال هن شهر جو مئرينرس كلب جنهن ۾ אسان جي ٹكڻ جو بندو بست هو אهو به אن   غريب خريدאر۽ אمير   . جيان پر پو يكدم ڌيان ۾ آيو ته پك كئپٹن ظهور نالي . אهو ٻڌي אسان جا ته طاق لڳي ويا”  “.نه سڄو كلب فل ٿيو پيو آهي”   ڀيلڑو كري ٻڌאيو؛ كلب ۾ رهائش ال ٹي كمرא خالي ملي سگهندא ته هن منهن سو אسان پڇيس ته ڀال فائيل ۾ ڏسو ته كئپٹن ظهور نالي كمرא بك ٿيل . كمرא رکيل هوندא اڻ كئپٹن ظهور کي فون كرڻ وאرא ئي هئاسين ه. אسان دل ئي دل ۾ چيو”. ڏאڍي ٻڌאيائين  “نه”  “آهن؟ ۽ אنهي خوشخبري سان گڎ هن كمرن جون . ٻارهين بجي کان كمرא وאقعي رکيل آهنناال ٻڌي هن هك دفعو وري فائيل کوليو ۽ אسان کي خوشخبري ٻڌאئي ته אنهن نالن تي   . ته چيني ڇوكري אسان جا ناال پڇيا ۽ ذوאلفقار ۽ آصف جو ٹي نهنجو ڇهين فلور تي كمرو هو م. چاٻيون אسان جي هٿن تي رکيون گهٹ ۾ گهٹ كمرא . دل ۾ سوچيو سين“ پر نيور مائينڈ”. كمرن جا پڑدא سوميرא هئا. ماڙ تي אن وقت سامان رکي هٿ منهن ڌوئڻ ال باٿ روم ۾ אندر ويس ته كنهن جا كپڑא ٹنگيل   . جنهن جا در ٻنهي كمرن ۾ کلن ٿا. آهي Toilet) ساڳيو(رهندڙ جو به אوترو ئي حق آهي، ڇو جو هن كلب ۾ ٻن كمرن کي هك كامن هنجڻ جا تي ڀر وאري كمري ۾ و/ پر كاكوس ،يوسندن ٿسڄو جي مسوאڙ ۾ كمرو ته سنگاپور جي مئرينرس كلب ۾ رهندڙ کي هك ڳالهه אلبت ضرور ذهن ۾ رکڻ کپي ته روز   . آهنته אيئر كنڈيشنڈ  وقت دخل تي ٻڌאئيندو ويندس ته مون کان  אڳ هن كمري ۾ رهندڙ سوچيم ته هيٺ لهڻ . هئا پر ڳالهه ياد نه رهي سنگاپور جو چكر هڻي رאت جو موٹيس ته باٿ روم . شايد وساري ويو آهي نهنجو باٿ روم אستعمال كرڻ مپئي جڎهن آصف אها ته خبر صبح جو . به ٺيك كري ڇڎيو آهيسمجهي ويس ته هوٹل وאرن منهنجي غير موجودگي ۾ صفائي كرڻ وقت باٿ روم . خالي هو وאندو ٿي جڎهن ٻاهر نكتو ته . ي ويوڑال ڊوڙندو آيو ۽ بنا كنهن کيكارڻ جي سڌو אندر گه . باٿ روم אستعمال كرڻ آيو آهينمنهنجو ي تان هتي قبطمانس ته خدא جا بندא تون ڇهين پڇيو   اي، بوكو هامايبهرحال سنگاپور، شنگهائ. كمرن جو باٿ روم אستعمال كري سگهياسين ٿيجو אسين ٹي ڄڻا پاڻ ۾ آهيون جيئن אيمر جنسي ۾ هك ٻئي جي ٻيو ته چڱو . محسوس نه ٿيمنهنجي ڀر وאري كمري ۾ رهندڙ فلپينو جهازي کي ساڳي وقت  باٿ روم جي ضرورت شكر كيو ته אڃا مونکي ۽ ۾ تنهن تي کلي حقيقت کان آگاهه كيائين ۽ مون دل ئي دل   پنهنجو عوאم جي אستعمال ال ڇڎي آيو آهين يا مسوאڙ تي؟
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نه فقط هنن ڏور .نگن شهرن ۾ جهازين ال مئرينرس كلب زندهه باداههانگ كانگ جهڑن م ئي بندرگاهن ۾ جهازين ال ا جي پڻ كيترن אوڀر جي شهرن ۾ پر אنگلينڈ، آسٹريليا، ۽ آمريك يا سي مئن _ مئرينرس كلب نالي _  طرفان يا رٹائرڊ جهازين طرفان كلب سركار אگهه تي جن ۾ سستي . نالي ٺهيل آهن )  Flying Angels Cub(فالئنگ אئنجل كلب .كلب   ملي   ئي هوبلكه אهڑن هنڌن تي אسا جهڑא ماڻهو وڌيك. هي ٿورجهازن جا خالصي يا عملو  بابت . جهازرאن يا جهاز ساز كمپنين، شپ يارڊن، אيجنٹن، سامونڈي رستن، ۽ بندرگاهننظر אچن ٿا، جن سان مختلف جهازن، ) جهازي(جو هتي ذאت ذאت جا سيلر . محسوس كن ٿا شام جو . بلكه كجهه آزאد نموني سان ئي_ ڳالهيون ۽ خيالن جي ڏي وٺ كري سگهجي ٿي  جيان سوين  ماركيٹ، گلئمر ون، ۽ عظما سينٹرسنگاپور ۾ كرאچي جي محبوب كالٿ . ۾ وياسين ۽ كئپٹن ذوאلفقار تنجم پگار peoples parkصف ۽ آئون پيپلس پارכ  خريدאري ال آ بيعت جا ماڻهو پنهنجي مرضي موجب خريدאري ال جتي هر ملك ۽ ط. شاپنگ سينٹر آهن جتي ڏيڍ سؤ کن وڏא دكان . ڻو ۽ وڏو شاپنگ سينٹر آهيپيپلس پارכ به هك تمام سه. وڃن ٿا אهڑي نموني سان تنجم پگار كامپليكس آهي، . ڊپارٹمينٹل אسٹور ۽ سپر ماركيٹون آهن هڑن جهازين سان אگهه تي ريڑهه ؛ سنڌي، هندو، گجرאتي، کوجا، ۽ بوري آهن، جيكي אسان جگهڻا دكان ننڍي کنڈ جي ملكن جا ۾ پر تنجم پگار .  پارכ وאنگر ٹماڙ آهيسجيكو پڻ پيپل مناسب فائدو رکڻ ۽ گرאهك کي هميشه پنهنجو كرڻ جي אصول تي پيڑهه نه ٿا كن ۽ ٿورو  جيكي אگهه تي هك ته . باقي پيپلس پارכ ۾ אسي نوي سيكڑو چيني آهن. يقين رکن ٿا كنهن ، پو ئيندאسؤ رپين جي شي جا ٻه سؤ يا אڃا به אڍאئي سؤ ٻڌא. گهڻي ريڑهه پيڑهه كن ٿا دكاندאر אسان جهڑن غريب ملكن جي ۽ ٻيو ته چيني .کي وقت هجي ته ويهي مغز ماري كري  خاص كري پيپلس پارכ جا نه אنڈين، پاكستاني دكاندאر . ماڻهن کي گهڻي لفٹ نه ٿا كرאئين خاص كري آمريكن، آسٹريلين، گلف جا عرب وغيره ليئو ضرور _ جا سڀ ماڻهو אتي دنيا  سهڻو  آهي، سو و ۽ جو پيپلس پارכ شهر جي وچ ۾ صاف سٿر ،به گهڻي لفٹ نٿا كرאئين . אهي אمير ماڻهو آهن سو ظاهري آهي ته دكاندאر אنهن ڏي گهڻو ڌيان ۽ وقت ڏين ٿا. پائين ٿا . سٺو نه ٿو لڳيکين غريب جي ٻار وאنگر אسان جو سندن دكان ۾ گهڑڻ به كڎهن كڎهن  ٹين ڳالهه ته پيپلس پارכ ۾ . كامپليكس ۾ آفيسون ٺهڻ كري ٻئي هنڌ شفٹ كيو ويو هو هندو وאپارين جا دكان بند هئا، ٻيو ته كيترن دكاندאرن کي تنجم پگار تنجم پگار جي ته ڏياري جي كري آهن، پر אڄ אسان אن كري پيپلس پارכ ۾ אچڻ جو ڦاهو کاڌو جو هكخير אهي زندگي جو تلخ حقيقتون آهن جن کان אسان جهڑא هتي آيل چڱي طرح وאقف   سنگاپور ۽ بيلجم ۾ ناني جو دكان  .نقصان ۽ آخر ۾ نوٽ به אهڑא چٻاسٻا ۽ پگهريل ڏيندو جو دل پئي كچي ٿيندي وٺندو  جيكو پڻ وڌيك  سكڻن وאنگر پيوڳشي ال پالسٹك جي ٿيلهي به אلوري هر ملك جو گرאهك هر شي אيتري سستي كري وٺندو جو زري گهٹ مور ئي مس حاصل ٿيندو، جو غريب . گرאهك کي אهڑو رخ ڏجي جو هليو وڃي ته אهو  وقت به אمير گرאهك کي ڏجي يا بنگالي ي هندستان،پاكستانييورپي گرאهك آيل هجي ته بقول هك چيني جي؛ آمريكن يا  جهڑא دكان آهن، جن ۾ قيمتون مقرر آهن جيكي هندستاني “ چائنيز אمپوريم”كي كي  سين چوٿين ڳالهه ته بک لڳي هئي.  آهيان به سٺيون آهن ۽ شين جي ورאئٹي وڌيكدكاندאرن ک رگر ۽  ۽ كنهن ملئي يا تامل هوٹل ۾ مرچن مسالن وאرو ٻوڙ کائڻ بدرאن مئكڈونالڈ تان هئم ب אن كري אسان پيپلس پارכ ۾ وياسين ۽ كئپٹن ذوאلفقار  . سينيوملك شيك پيئڻ ٿي چاه فقط جنهن تي سنگاپور ۽  جيكو אهڑو ڏينهن آهي، جنهن تي وאقعي ڏياري كري بند ٿيل هئا  ٿي ويا هئا ۽ كجههتنجم پگار جا كجهه دكان ها אسٹريٹ كامپليكس ۽ پالزא ۾ شفٹ   .  ويورאڃا هضم نه ٿي هئي  سو تنجم پگا يم شهر وאري مانجنهن جي پيٹ ۾ پيل آير حطا
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אهڑي طرح مسلمان رمضان جي عيد ( کن جا هندو وאپاري سڄي سال ۾ هك ڏينهن دكان بند ر كان تان تنجم پگار ۾ كئپٹن ذوאلفقار هك چيني جي د) تيتي ۽ چيني، چينين جي نئين سال  جيئن سنڌ جي ماڻهن ال كنهن زماني ۾ كرאچي . אئين مشهور آهي) ملكن جي خالصين الپاكستان، هندستان، بنگالديش، سلون، אنڈونيشيا، ۽ ٻين كيترن ئي آفريكي ۽ אيشيائي خاص كري (بيلجم جي אينٹروپ شهر وאرو دكان، دنيا جي جهازين ال “ ناني كي دكان”  .جهاتي پائيندאدكان ۾ ويو ۽ ٻيا سوين هزאرين جهازي پڻ אن دكان ۾ هك دفعو ضرور بلكه אن نالي كري ئي كئپٹن ذوאلفقار אن ننڍڙي . جيكو هاڻ نئون کليو هو_ خريدאري كئي  ين جي خريدאري جا ڊيوٹي فري بندرگاهه فقط אيشيا ۽ אڄ کان ويهه ٹيهه سال אڳ جڎهن جهاز   .  مسافر خانو هو يا אڃا تائين حيدرآباد جي بمبئي بيكري آهيجو مولو ۾ ٻه ڊيوٹي فري دكان کليا، جن تان ) بيلجم(رپ ۽ אئنٹو) جرمني (يورپ جي ٻن شهرن؛ بريمن ملكن ۾ عدن، كولمبو، هانگ كانگ، دبئي، بيروت، ممباسا وغيره هئا، تڎهن جي آفريكا  ر هنن ٻن جا جيتوڻيك يورپ ۾ پو ٻين به كيترن ئي شهرن ۾ אهڑא دكان کلندא رهيا، پ. لڳا جون سكون پوريون كرڻ ه جي سستي خريدאريرجهازي عدن، هانگ كانگ، كولمبو وغي مني جي بريمن شهر ۾ جنهن  نالي عرب جو دكان مغربي جرهك حديدي ناال تمام مشهور ٿيا شايد _ رکيو “ ناني كي دكان”هن پوڙهي عورت پنهنجي دكان جو نالو . ۾) بيلجم(אئنٹورپ  مشهور ٿي ويو هو ۽ ٻيو هك بيلجق عورت پنهنجو دكان “ جو دكانحديدي” جو نالو خريدאر ننڍي کنڈ جا ماڻهو ٿيندא جو نت نين אهو سوچي ۽ صحيح سوچي رکيو ته سندس  ڑن جي ضرورت אنهن کي كرندڙ ريڈين، ٹرאنسسٹرن، ٹي وي، وאشنگ مشين، אسترين ۽ كپن ري، אتي جا ماڻهو  אنهن ملكن ۾ ته ٺهڻ كري ۽ گهڻي ٹئكس لڳڻ كאهي شيون گهڻي پوندي ناني ”كري مهانگا ٿيندא ويا تيئن تيئن هنن دكانن جو وكرو خوب هلڻ لڳو، پر هر دور ۾ كري אڳتي هلي جيئن جيئن كولمبو، عدن ۽ ممباسا جهڑא بندرگاهه سياسي يا معاشي حالتن  خاص لكن ۾ אهڑא دكان کليا جيئن مٿي لکيو אٿم ته جيتوڻيك يورپ جي كيترن ئي م  אصولناني جا   .وٺندא رهن ٿا ملكن مان خريد كرڻ بدرאن ٻاهرאن ئي وٺندא ۽ אن ۾ كو شك ناهي ته אڃا تائين ته جننهنپ يا جهازאن _ ت ڇاکڻي چئجي ته ملكان  ملك پ جي ساک ۽ كار Nani ki Dokan“ كي دكان ناني كي ”אن جوسبب אهو به هو ته . جهاز ۽ سمنڈאن سمنڈ سڀني کان وڌيك ۽ سٺي رهي آهي جا شروع _ ) ۽ سندس مڑس کي نانو(جهازي ناني سڎين جنهن کي ڻ جي پوڙهي مالك“ دكان سٺي ڏيندي هئي ۽ אن جي كجهه عرصي مثال طور؛ شي هميشه . کان كجهه پكا אصول هئا ٻين لفظن ۾ فائدو تمام گهٹ رکندي _ جو ٻئي دكان دאر ال אن تي وكڻڻ ناممكن ٿي پوي   אگهه אيترو گهٹ. وٺندي هئيٻئي سفر ۾ وאپس كرڻ تي وאپس به . ال ذميوאري به کڻندي هئي اڻ چوندي هئي ته جي ڇو جو پ. كڎهن به اللچ ۾ אچي قيمت ڳري رکڻ جو نه سوچيائين. هئي جو _ ٰمعني سؤ کن گرאهك چٹ . هك گرאهك به شكجي پيو ته ناني مهنگي شي ٿي ڏئي ن اخريدאري كرڻ تي هر هك گرאهك جو سامان جهاز تائين ڇڎي אيندي هئي ۽ شهر ک. ٿي وڃيدكان تائين وٺي אيندي هئي، پو چاهي كو خريدאري كري يا نه ۽ دكان ٻاهرאن ئي شهر روאنو جهاز אچڻ تي אن جي عملي کي پنهنجي وئن ۾ پنهنجي . بدنامي تمام جهٹ دنيا ۾ پکڑجي ٿي جتي _ אهڑي طرح جهازي אئنٹورپ جهڑي مهنگي يورپي بندرگاهه ۾ . موٹيل جهازين کي پڻ ميل پري بيهندو هو، شهر وڃڻ ال ناني جي وئن ۾ چڑهي ٹئكسي ڏهه جهاز شهر کان ڏهه  هيون، پر ) ذري گهٹ كارخاني جي אگهه تي(ناني جي دكان ۾ نه فقط شيون ڊيوٹي فري   .  هئاجو ڀاڙو بچائيندא كنهن به جهازي جو جهاز کڻي آمريكي يا جپان نه وڃي . شين جي ورאئٹي به تمام گهڻي هئي
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ٰپر هك دفعو אئنٹورپ אچي ويو ته معني جهازي کي אنهن ملكن جون به شيون سستي אگهه  كاٺ جي كان کولڻ بعد كي سال ته ناني جي دكان جون شيون عام روאجي د. رکڻو پوي دكان ۽ پاڻ کي سادو ال چاهي هن کي ريڈيو ۽ ٹي وي كمپني سان وڙهڻو پوي يا پنهنجيجي ناني جو سڄو زور شي جو אگهه گهٹ رکڻ تي هوندو هو، پو אن “ ناني كي دوكان”  . تان ملي وينديون هيون“  دكانناني كي”تي    جي دكان تان אچڻ تي אسانبڻايو جو אنهن سالن ڌאري جڎهن منهنجو پهريون دفعو بيلجم وڃڻ ٿيو هو ته هك بنگالي ٿرڊ ع ڌאري هن پنهنجي دكان کي كجهه بهتر 1970ع يا 1969تختن تي رکيل هونديون هيون، پو پنهنج” کي کلي ٻڌאيو؛אنجنيئر رشيد ناني سڄي دكان ۾ شيشي جا كٻٹ ٺهرאيا آهن”خبر אٿو كيئن هن ٻڌאيو   אسان پڇيس ته אهو ڀال كيئن؟  “ .ٹك كيو آهيآٹومي دكان ويار ناني كرڻ بدرאن ته كو نانو ۽ ناني هيڎאنهن هوڏאنهن ڊوڙي چكاس هاڻ . سينگاري رکيا آهنننڍيون ننڍيون شيون؛ پاكيٹ ريڈيا، אستريون، هيئر ڊرאئر، سئچ، بلب، عطر، وאچون، گهڑيال جنهن ۾ . ناني  אها ڳالهه لکڻ وسري ويئي (.کي ويٺي ويٺي אسالم عليكم يا نمستي چئي خبرچار پڇن ٿاجيئن ئي كو אندر گهڑي ٿو ته هن . تي ويٺا آهنچوري ته نه ٿو كري هك هنڌ آرאم كرسي ته אها بيلجق پوڙهي ناني אڃا جيئري آهي يانه جو كجهه سالن کان אڄكلهه خبر ناهي   .)هندي به ڳالهائيندي هئي/ جي ناني ٿورو گهڻو אردو“ ناني كي دكان”ته  אن ناني . رکيو آهي“ ناني كي دكان”رهاكو ناني کان متاثر ٿي پنهنجي دكان جو نالو  ضرور אن بيلجم جي اڻي نانييينپر سنگاپور جي هن پوڙهي چ. آهيبيلجم وڃڻ نه ٿيو  كن سان אردو ڳالهائي ٿي، پر ساڳي سستي אگهه هگرאوאنگر هن به نه فقط نالوساڳيو رکيو ۽  אن كري نالي ۽ سستي אگهه . ئي رهي آهيييعني في אلحال ته گهٹ אگهه تي ڏ. تي ڏئي ٿي ڻ تي به شي سستي گهه كرאكرڻي پوندي، ڇو جو بيلجم جهڑي مهنگي شهر ۾ ٿوري گهٹ  جيتوڻيك کيس بيلجم جي ناني کان وڌيك محنت ري سندس دكان ضرور كامياب ويندو ك هن .) ساڍن ٹن سؤ روپين ۾ پيو(ڊنر سيٹ وٺي آيو، جيكو کيس فقط پنجاهه ڊאلرن نگن جو ذوאلفقار کي ٿانون جي ضرورت هئي، سو هن چيني ناني جي دكان تان يكو پنجيتاليهن   شيو   ياهيئر كٹ  . אگهه אڃا به گهٹ كرڻ ال محنت كرڻ ۽ جدوجهد جي ضرورت آهيئي لڳندي هئي، پر سنگاپور جهڑي شهر ۾ جتي هر وکر جا هزאرين ۽ سستا دكان آهن، אتي يپ ٻين אوچن . قسم جا شيشي جهڑא ناسي رنگ جا فرאنس جا ٺهيل ٿانو كيترن هنڌن تي عام آهن ۽ هن مائي . جيتوڻيك شكل ۽ مٹيريل ۾ به אهڑאخرאب نه آهن. ٿانون کان هي چڱا سستا آهن وאپاري كڎهن به پاڻ /موهن جهڑن سنڌي سنگاپوري دكاندאرن جا گفتا به ياد אچن ٿا، ته دكاندאرپر لڇمڻ مير چندאڻي ۽ . ال پنهنجو پاڻ کي گهٹ فائدي ۾ ته ڇاپر نقصان ۾ نه رکيو هجيهه تي ڏنو جو אسان کي شك ٿيو ته  هن پنهنجي دكان جي مشهوري ته وאقعي אيتري سستي אگ ليٹ ۾ گهڑڻ جي ائف ٹ ۾ پهرين ته אسان وڃي ماني کاڌي پو آصPeoples Parkכ پيپلس پار  .کي نقصان ۾ نه رکندو אڌ كالכ کن پاس אهو ۽ آئون في ڏهه سينٹ در تي ويٺل پوڙهي چيني کي ڏيئي אندر אسهيو  وאرن کي چند منهنجي گنج تي رهيل  كرڻ ال هك باربر شاپ ۾ هليو آيس؛ אن ال نه ته كو هوٹل ۾  به ويهڻ جي جا نه ملڻ كري ماني بيهي کاڌي / مئكڈونالڈ دكان . ۾ هئا سينپوري نرم كرسي تي ويهي ٿوري دير ٿك ڀڃي سگهيس ٿي، ڇو جو אڃا تائين رڳو هل هالن ت ضرورت هئي، پر بس אهو ئي هك هنڌ بهتر لڳو جتي אکيون אستري يا كٹائي جي سخ   .هئيسين 
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۽ پهرين به گهڻو كري  ته كافي سالن کانجنهن حجام جي دكان ۾ آئون گهڑيس אهو آهي  يا مالكڻ هن کي وڌيك _ لك אن ۾ אچڻ ٿيو آهي، پر هن دفعي אندر گهڑي ڏٺم ته دكان جي ما אيئركنڈيشنڈ . ائڻ ال سڄي دكان کي ڀت کان ڀت تائين غاليچن سان ڀري ڇڎيو آهينسهڻو ب ا آهن، جيئن אنهن ۾ هرهك אلڳ ٺهرאئي ڇڎي ) Cubicles(بدرאن ننڍڙين ڀتين وאرא ننڍڙא كمرא  رکڻ جو جوڳو بندو بست كيو אٿس ۽ سڀني گرאهكن کي هك قطار ۾ كرسين تي ويهارڻ ر ائي אيئركنڈيشن جي ٿڌ برقرאنٹيڈ شيشا هڻپر هاڻ وري چوڌאري سهڻا پردא ۽ ٹته אڳهين هئو،  م حجا”حجامن بدرאن وאر ٺاهڻ ال . تيكو ويهي وאر ٺهرאئي يا شيو شيمپو كرאئيسان يعني پنهنجي پر ۾ دكان جو  _  ڇوكريون رکيون אٿس۽ تمام سهڻيون ۽ نوجوאن“ ڇوكريون ڦاٿو ته ڦٿكڻ ”. في به گهڻي ٿي ته ٹپ به، بحرحال אهو אحساس אندر گهڑڻ بعد ٿيو وאر ٺهرאئڻ جي ۽ هاڻ_ ن حجامكن دكانن کان بلند كيو אٿس يمعيار هيٺين ماڙ تي ٺهيل ٻ كپڑو منهنجي ڳچي جي چوڌאري ويڑهي  مون ڏي موكليائين، جنهن نيالن جو אڇو تركڻو خالي كيو بيكل ۾ وڃي ويٺس سندس ڀر ۾ ويٺل ٻن ٹن چيني حجام ڇوكرين مان هك کي ل كري دخل تي ويٺل عورت جي אشاري سان ساڄي پاسي وאري هك چوאڻي تي عم“  كهڑو ۽ مونکان کائڻ هن کانئس ماني ورتي . کڻي אندر گهڑيو ) Chop Stics(پيالو ۽ کائڻ ال ٻه تيليون אيتري ۾ ٻاهرين هك چيني هوٹل جو بيرو سندس אڳ ڏنل آرڊر موجب هن ال ماني جو   “.ِهن ياشيووאر ٺهرאئڻا آ”هٿ رکي پڇيو؛ ) منهنجن كلهن تي(كلهن تي  کي  אهڑي طرح مون. جي אجازت وٺي منهنجي אڳيان پالسٹك جي صندلي تي ٿي ويٺي شيو يا . کي وאقعي ڇاكرאئڻو آهي  ڏکيو سوאل سارڻ جو موقعو ملي ويو ته مون پڇيل سسند جو אيترن ٿورن _ אڃان كئي هيم ۽ ساڳي ريت هيئركٹ جي به كا אهڑي ضرورت نه هئي كري كانه هئي جو تازو صبح جو  شيو جي بنهه ضرورت אن. يا كي كجهه ٻيو!هيئر كٹ אنويسٹ مينٹ سگهجي ٿي، پر واليت ۾ فارين אيكسچينج ۾ پئسا ڏئي، אهڑن وאرن پٺيان پيا ڏئي هيئر كٹ ته كرאئي  جي بچل حجام کان پنج رووאرن جي אيتري گهٹ وقفي بعد ڳوٺ بحرحال شيو کان . جيكي حجامت کان אڳ به كٹيل لڳي رهيا هئا_ كرڻ אجايو كم هو  پر سهڻي حجام چينياڻي رس سان ڀريل پيالي ۾ كاٺ جون _ نرس جهڑن كپڑن ۾ ٿلهي   نوאرچينين ال آئيڈيل ك  .هيئركٹ كرאئڻ جو فيصلو هن وقت مناسب لڳو پيالو خالي . پڻ ڀرڻ لڳيאن سان گڎوگڎ سركاٽ كري رس جا ڍכ .  كڍي کائيندي رهيMush Roomsٹي جهڑيون کنڀيون  ڇ ُאس س گوبي جا ٹكر، سائو بصر۽ گول  منجهائتيليون ٹنبي ِپل فائو جي پاكيٹ مان رאن بعد كٻٹ مٿان رکيل ٹسان چپ אگهيا ٿيڻ تي هن ٹشو پيپر  حجامكي پر پوري كرڻ ال خبر .  کڻي منهنجن وאرن تي كم شروع كيوكڍيو پو كئنچي جي الر کي ٻاهر نسگريٹ كڍي الئيٹر سان دکائي پهرين موאلين وאنگر ڊگهو كش هڻي دونهي مون ورאڻيو “ .אنگريزي سٺي ڳالهائين ٿي سو پك هانگ كانگ يا تائيوאن جي هوندين”  “ . هون سنگاپور جي نه آهيان؟تون ٻڌא ”:هن سگريٹ جو ڦلو אئشٹري ۾ ڇنڈي چيو  .چينياڻي آهي يا كنهن ٻئي ملك جي) سنگاپور جي (هتي جي  كيائين ته مون کانئس پڇيو ته آيا هو حوאل وٺي بسאمنهنجو مختصر حال . چار كرڻ لڳي س ٹائيپ مرכ سندس لهجي ۾ אيئر هوسٹ“ .كيا آهن، אسان پورهيتن کي אيترو ته نه ڏيندي پاڻ ته گهڻو ئي ٿي كمائي، پر ظاهر آهي دكان تي هن لک کن خرچ نجي مالكنه دكان ”  “  ملندو هوند؟وته هتي چڱو ڳرپگهار ”  “ .اڙي جي حساب سان نوكري كريان ٿيهتي ڏه. الئيشيا جي ئي آهياننه م”   .مانس کانئس پڇيم ته كمايل پئسن مان پنهنجو  دكان ڇو نه ٿي . درאن نهٺائي ۽ مايوسي هئيب
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نه پاسپورٽ رکي ٿي ۽ نه سنگاپور جي   . کولين ته ٻڌאئين ته هو نه ته سنگاپور جي شهري آهي אن كري هتي پنهنجو دكان نه ٿي کولي سگهي ۽ نه ئي وري . אٿس) مستقل رهائش(آر .پي  و ۽ پنهنجي كو فيصلو ڏئي تيسين وكيل جي صالح موجب هتي رهڻ چاهيان ٿي جيئن پنهنجسو جيسين كورٽ .وڃڻ نه ٿي چاهيان جو تازو مڑس سان جهيڑو ٿيو آهي ۽ طالق گهري אٿمאلحال אوڏאنهن وאپس  في پر ”:هن ٻڌאيو“ .ن وڃاهون کڻي مالئشيا ۾ كٿي دكان کولي به”  .يشيا ۾ دكان کولڻ جيترא پئسا אٿسپنهنجي ملك مالئ کانئس سندس جهڳڑي ۽ طالق جو سبب “.ٻن سالن جي ٻار جو بي خوف نيپاج كري سگهان مائٹي ۽ گڎيل وאپار جي چكر ۾ אسان جي وאپاري مائٹن אسان . ٻي ڇوكري سان پيار آهيهو مون تي אلزאم ٿو هڻي ته آئون بدكردאر آهيان، پر حقيقت אها آهي ته هن جو شروع کان ”  . پڇيم كنوאر جي  ڏئي ٿو کي هڑي ڳالهه نين ۾ ڇوكرو سڀ کان گهڻي אهميت كتوهان چي”  “ . شادي کڻي كرאئي، پر אن ۾ ٻنهي وאسطيدאر ڌرين جي رضامندي نه هئيجي پر ”حجام چيني ڇوكري ٻڌאيو، “ کيو وڃي ٿوאنهن ڳالهين کي به ٿورو گهڻو ڌيان ۾ ر”  .مون پڇيو مانس “  مائٹي کي؟سونهن کي، تعليم کي، قدبت کي، خاندאني رتبي کي، يا مٹي مڑس يا . گهڻو خيال אن جو رکيو وڃي ٿو ته ڇوكري کي به وאپار وڙي جي سڌ سما آهي يا نه كنوאر . ئي سگهندي يا نهي گرل جا فرאئض سرאنجام ڏزسهري جي دكان تي ڇوكري سٺي سيل پروאهه _ ٿا وٺن ) אيكيهه رپيا(جا پنج ڊאلر آهن يا אڃا به ٻاهر عام دكانن ۾ جتي فقط ٹي ڊאلر هيئركٹ ال پيپلس پارכ جي گرאئونڈ فلور وאرن دكانن ۾ ئي وڃڻو پوندو، جتي هيئر كٹ ۽  אن دكان جي ماڊرن ٿيڻ كري آخري دفعو هو ۽ فيصلو كيم ته آئينده אهڑي آرאم جيكو  ئي ٻاهر نكتاسينيهيئركٹ جا ڏهه ڊאلر ۽ هك ڊאلر ٹپ ڏ. منٹ به وڌيك ترسڻ ال تيار نه هوٻيو ته آصف به پڇائيندو אچي אن حصي ۾ نكتو جتي אسين هئا سين، ۽ هاڻ هك پهچي وئي אسان جون ڳالهيون אڃا وڌيك هلن ها پر هك ته منهنجي مختصر هيئر كٹ אختتام تي   وغيره وغيره _ ه جي אچڻ كري گهوٽ جي گهر جي مالي حالت ۾ وאڌאرو אيندو يا ن لوكل  ”ڇو جو جپان ۾ . يوאٹكل پنجاهه کن ڊאلرن ۾ مل_ جو هوندي به جپان کان هتي سستو آهي، پر هك دكان تان آصف سئنڈوچ ٺاهڻ ال אليكٹرכ سئنڈوچ ٹوسٹر ورتو، جيكو جپان پيپلس پارכ مان جيكا هلكي ڦلكي يا وڏي خريدאري كئيسين سا چڱي طرح ته ياد نه   مئرينرس كلب ڏي وאپسي  .نه آهنن کڻي אيئر كنڈيشنڈ ناهي جي אهي دكا پر سنگاپور ۾ فقط . ڻ كري ٻين شين وאنگر مهنگو آهيجه۽ ٻيا ٹئكس “ ماركيٹ ٹئكس ۽ جي كن شين تي ٹئكس آهي ته به نه . شي جي قيمت ورتي وڃي ٿي ۽ مٿان هلكو فائدو אها هك אهڑي شي آهي جيكا مشغول .  سان سمبوسي وאنگر كڑכ سئنڈوچ ٺهيو وڃيوجهڻهن אليكٹرכ سئنڈوچ ٹوسٹر ۾ ڊبل روٹي جا ٻه پڑ رکي وچ ۾ رڌل ڀاڄي يا قيمون .برאبر كرאچي ۾ אن جو آسان نسخو بوري . شهرن جي گهرن ۾ ڏينهون ڏينهن مشهور ٿيندي وڃي ي ڏنڈين سان پندرهين ويهين رپئي ملندو جيكو ٹين جي ٻن پڑن کي ڊگهين لوهبازאر ۾  .  بدرאن باهه تي گرم كرڻ سان אندر سئنڈوچ ٺهيو وڃيڳنڍي ٺاهيو ويو آهي ۽ אهيو אليكٹرכ  کڻي אچئون ها ته هن אليكٹرכ سئنڈوچ ٹوسٹر پٺيان خرچ كيل پنجاهه אهو جي مان كرאچي پر .ورتا) ٻه سؤ روپيا کن(بحث بعد مدرאسي دكاندאر گهٹ كري هك هك پتلون جا ٹيهه ڊאلر سنگاپور جي پيپلس پارכ مان كجهه قميصون، پتلون، چڍيون ۽ ٹوאل به ورتاسين، گهڻي   .) گهٹي ۾ ملي پئي فاٽ ڊپارٹمينٹ אسٹور جي سامهون وאري شهر ۾ پڻ אها ساڳي بوري بازאر وאري شي لئانپر پو אها خبر معلوم كري ويتر אفسوس ٿيو ته مالكا . (به بچي پون ها) ٹي سؤ رپيا(ڊאلر 
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جي هك دكان ۾ אها ساڳي پتلون ويهه ڊאلر “ ها אسٹريٹ سينٹر”ٻئي ڏينهن ها אسٹريٹ جي  بوٹن جا كشا ۽ . هك هك بيگ ۽ هك بريف كيس ورتوسينپيپلس پارכ مان . پئي ملي مالئيشيا ۾ هر . جو אهي ٻئي شيون مالئيشيا ۾ ڏکيون ٿيون ملنشيونگ كريم ورتي سين  ه پائين، وאرא بوٽ ئي كون) كهين(گهر ۾ بوٽ ٻاهر الهي وڃڻ جي عادت كري ماڻهو كشن  بحرحال אهڑيون كجهه . ڑو مٺاڻ ٿئي ٿوچاكليٹ אهڑא ورتا جن ۾ کنڈ بدرאن سيكرين جههجڻ كري هن كجهه كولڈ ڊرنكس، بسكيٹ، كيك ۽ ) ذيابطيس (Diabetesآصف کي . آهيكوڙڻ کان אڳ نرم كرڻ ال برش سان چڱي طرح صابڻ يا شيونگ كريم هڻڻ جي ضرورت جن کي _ ڏאڙهي جا وאر گهڻا ۽ کهرא آهن جن جا .  ال مشكل آهينهڑن ڌאريوڃن، پر אسان ججنهن سان ٻچي ڏאڙهي يا کنڀ کنڀ وאرن وאرא چيني ۽ ملئي ته آرאم سان شيو كريو . ٿئي אستعمال Shaving latherمالئيشيا ۾ شيونگ كريم يا صابڻ بدرאن فقط صابڻ جي گج  . ملن ۾ كهين وאرא بوٽ ۽ كهيون ورلي كوאن كري مالئيشيا . جو ذري ذري كير الهي ۽ ٻڌي و هك فئشن אيبل مئرينرس كلب جي ڊאئننگ هال ۾ אن وقت تمبوال رאند  جيكا جوא ج  .شيون وٺي وאپس رهائش گهر  يعني مئرينرس كلب ڏي آياسين سڀ پني تي . نمونو ڏسڻ ال אسين به אندر گهڑياسين.  هلي رهي هئيقسم چئي سگهجي ٿو ٿوري دير بعد هك ويٹرس ڇوكري אچي لنگهي تنهن کي كجهه . چوي، پر كا پهر نظر نه آئيهيڎאنهن هوڏאنهن لوڻا هنياسين ته من كو چانهه جو آرڊر وٺڻ ال אچي يا رאند جو کيڎڻ ال . אسان هك ٹيبل تي كرسيون خالي ڏسي وڃي ويٺاسين.  مشغول هئاپنهنجا نمبر كٹڻ ۾ ي وאري گهڑيال ڏي אکين سان אشارو كري چيو ته تنهن ڀت ۾ لڳل لڎكڻ. آڻڻ ال چيوسين هي رאند به آخري هلي رهي . حساب كتاب بند كري ڇڎيو אٿئون. ئي آهييكافي دير ٿي و ون ۾ پينسلهٿن ۽ سڀ رאند جاري هئي .دٻا رکيا هئا، جن مان هو چسكيون ڀري رهيا هئا جاٿڌא Anchorرکي هئي ته كن אڳيان كوكا كوال وغيره گهڻن אڳيان هتي جي سنگاپوري بيئر كن جي אڳيان چانهه . هال ۾ ڏيڍ سؤ کن ماڻهو هئا ۽ ذري گهٹ سڀ تمبوال کيڎي رهيا هئا  تمبوال  لكي فارسم   . كلب وאرو אهو نه سمجهي ته بنا خرچ جي مفت ۾ אچي ويٺاآهيون ف ۾ كجهه گهرאيو ٿي، جيئن אسان ته هتي ويهڻ جي تكل. اڻ سٺوآصف چيو אهو ته پ. آهي نمبر ”دخل تي بيٺل هك ٻئي همرאهه نمبر ٻڌאئڻ جي شروعات كئي “ شينهن جو پنجو”  . سندس جهازي بوא فرينڈ خوشي مان کيس ٿڦكي ڏني. אهو نمبر كٹيونمبر پڑهي אعالن كيو אسان جي ٹيبل تي ويٺل هك چيني ڇوكري پنهنجي  كاغذ تي ڇپيل يل گولي تي لکدخل تي ويٺل همرאهه ” نمبر ٻاويهه Two Small Ducks_ ٻه ننڍيون بدكون  ”  . אعالن كندو آهيلکيل مختلف نمبر وڏي وאכ سان אئين ٻڌאئيندو رهيو جيئن نيالم جو وאכ ڏيندڙ אگهه جو  دٻي مان گوال كڍي אن تي ردخل تي ويٺل אنائونس. ي رهيا هئاجهلي پنهنجن نمبرن کي كٹ אهو ڏند كڍي خوشي همرאهن و كٹيو ۽ كجهه  אهجي پنن تي پنج جو אنگ هو אنهنجن   “.پنج ي جا سڀ نمبر پهرين كٹجندא אن نڇو جو جنهن جي پ.  نمبر كٹجن پياجو אظهار كيو ته سندن جوא آهي، جو אها ٿورא ڄڻا / توڙي جهاز تي تمام مشهور رאندكناري   ند جهازين ۾אتمبوال   .אنائونسر وري אعال كيو“ אبتو سبتو نمبر سكسٹي نائن”  . ۽ تمبوال ۾ אنعام چڱا ڳرא رکيا وڃن ٿا. ال אنعام هو . جي صفحي جي אڌ جيترא کپن فقط ننڍڙא پنا  كتابال אن رאند . به کيڎي سگهن ٿا ته گهڻا به אهي نمبر هك کان نوي تائين . جن تي ويهه کن چونكڑيون ٿين جن ۾ مختلف نمبر ڇپيل ٿين  نه كو نمبر ٻئي ۾ مختلف  مختلف ٿئي يعني كوپرچي ٻي کان هكڑي .كي به ٿي سگهن ٿا
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يا . אسي، ته ٻي پرچي جي مٿين قطار ۾ ضرور אنهن نمبرن مان كو هك يا ٻه ڦريل هوندא، پنجيتاليهه، ۽ ههيارنهن، ٹيٻه، . مٿين قطار ۾ نمبر آهنمثال طور هك پرچي جي . رکندא آهن ن تي هك کان گهڻو كري نوאنوي بلور ٿين ج. אنائونسر وچان وچان نمبر چونڈيندو ويندو. هئيجيئن ته روپيو، ڏهه روپيا يا هتي سنگاپور جي هن كلب هك پرچي جي قيمت هك ڊאلر رکي قيمت كيتري به رکي سگهجي ٿي، . رאند کيڎندڙ אها پرچي مقرر ٿيل قيمت ۾ وٺندو آهي  .قطار جو אنگ ضرور ڦريل هوندو ٻي يا ٹي  تهقطار ٻنهي جي ساڳي هونديمٿين  پو جنهن جي پرچي جا . كندو آهي ۽ کيڎندڙ אهي نمبر پنهنجي پرچي تان كٹيندא ويندא آهنאهي بلور برني يا پيالي ۾ رکي پو هك هك كري אن نمبر جوאعالن . نوאنوي تائين نمبر ٿين پو هك رאند بعد وري کيڎڻ ال ٻيون پرچيون . جا بارڊر وאرא نمبر كٹجن، وغيره وغيرهجيئن ته جنهن جي پهرين مٿين نمبرن جي قطار كٹجي، يا جنهن . يا ويندא آهنکر ننڍא אنعام پڻ سڀ نمبر كٹجڻ تي هوندو آهي ۽ אن کان عالوه ٻه ٹي كڎهن كڎهن ته هك وڏو אنعام  . نمبر سڀ کان پهرين كٹجن، אن کي אنعام ملندو آهي جي پو آخري رאند ۾، هر دفعي . هئا پئسن جو چوٿون حصو رکي باقي پئسا אنعام ۾ هالئباجهاز تي אكثر אئين كندא هئاسين ته هر رאند ۾ جيترين پرچين جو وكرو ٿيندو هو، אنهن   .אيتري ڦڑتي هجي جو هك ئي وقت سڀني پرچين جا نمبر جانچي ۽ كاٹي سگهي ه خريد كري سگهي ٿو، بشرطيك אن ۾ چاهي ته هك کان وڌيك پرچيون بكو. وٺبيون آهن جيكو אكثر كري  . رאند مان بچيل پئسا به مالئي تمام وڏو אنعام كري رکيو ويندو هو SnowBall خير ههڑن كلبن ۾ ته هر رאند مان هوٹل جو به حصو كڍيو . پاٽ_  سڎبو آهي يا جئك بس پو جنهن هارאيو אن جا ٻه چار ڊאلر ويا، پر جنهن کي אنعام مليو، אن جو عيش . ويندو آهي كي . رهيا سين ته كير كير کٹڻ تي آهيهئي ۽ אسان کيڎندڙن جي چهرن جا تاثرאت پڑهندא  جنهن وقت אچي ويٺا سين אن وقت تمام وڏي אنعام سنو بال جي آخري رאند هلي رهي نאسا  .  شربت جو وكرو پڻ ٿيو ۽هوٹل وאرن جو אن فائدي کان عالوه شرאب . ٿي ويو ، ۽ سندن هئا، ته كي אنڈونيشي ۽ אنڈين پاكستانيچيني هئا، كي ملئي، كي يورپين جهازي  هك همرאهه ته بلكل پاكستاني . هتي جون چيني ملئي ۽ تامل ناڊو گرل فرينڈس هيون . پڑهڻ آيو هو) אنجنيئرنگ  (E.Kهك سيكنڈ אنجنيئر אمتحان ال مون وٽ مئرين كاليج ۾  پاكستان کان مالئيشيا بدلي ٿيڻ کان אڳ خالد جميل نالي . אنجنيئر جميل جهڑو لڳي رهيو هو אڃا مهينو ڏيڍ . آصف کي چيم يار ڏس ته سهي بلكل هو بهو خالد جميل جهڑو پيو لڳي ذوאلفقار کي ٻڌאيم ته .  ٹي مهينا دير هئيسندس אمتحان ٿيڻ ۾ אڃا. كرאچي ڇڎڻ وقت مليو هو אن .  آهيسوني تار وאرو چيني ڇوكري سان گڎ ويٺوڳچي ۾ سامهون جيكو كارن كپڑن ۽  هن بيئر جو ڍכ אن ئي وقت . جي شكل منهنجي هك شاگرد خالد جميل سان كافي ملي ٿي ن ماڻهن کي ويٺا گهوري ڏسون אجايو ڦڎو نه ٿي يو پرאذوאلفقار يكدم چي. پي אسان ڏي نهاريو هال ۾ چوڌאري ويٺل پنهنجين پرچين تي كنڌ . ۽ אسان يكدم کڻي ٻئي پاسي منهن كيو. پوي دخل تي بيٺل همرאه אعالن كيو ۽ جن جي “  نمبرאٺاسي Tow Fat Ladies_ ٹوفئٹ ليڈيز ”  . ن ٿيل نمبر كٹي رهيا هئاجهكائي אعال هو .ٰمعني هن جي پرچي جا سڀ نمبر كٹجي ويا“ هائوس”هال مان كنهن رڙ كري چيو    ڏوهه كنوאر جو ،مڑسي منجهس نه  “ڊאئوننگ אسٹريٹ_ تيرهون ۽ نمبر ٹين _  نمبر ٿرٹين Un Lucky”  “. نمبرستونLucky for Some فار سم يلك”  “. نمبر يارهونSailors _ legsسيلرس ليگ ”  .  ٻين نمبرن جو אعالن ٿيودאن بع.  جو אنگ هو אنهن كٹيو88پرچين ۾  אنائونسر אن جا نمبر چيك كيا ۽ کيس אنعام ڏنو ۽ رאند . پنهجي پرچي کڻي دخل تي پهتو
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אيتري ۾ ذوאلفقار جي . אسان ڏאنهن نهاري رهيو هو لڳاتارکي ٹيڎي אک سان ڏٺو، جيكو پڻ ملندڙ همرهه هك دفعو وري مون خالد جميل سان. ڈي אٿي کڑא ٿياسڀ كپڑא ڇنپو . ختم ٿي ي אڙدو جيئن ئي ٻاهر پهتاسين ته رسيپشن وٽ ٻي در کان آيل خالد جميل جهڑي همرאهه אچ  ڌكن ۽ ماڻهن جي پيهه پيهان ۾ אچي ٻاهر نكتاسين  ڏياري جي موكل . هنمالئيشيا ۾ شيون مهنگيون آ. بس گهر ال كجهه سامان وٺڻو هو”  “مالئيشيا ۾ رهيل هتي سنگاپور ۾ كيئن؟مان ته توهان کي پهرين سڃاڻي ويس جيتوڻيك ٿورو شك ضرور ٿيم ته توهان ! سر”   “لكل جميل جهڑو هتي كٿان אچي ويو؟ميان אسان به چئون ته ب”۾ کيكاريو کلي چيو مانس؛  אن بعد سوچيم ته . بس سر אمتحان ڏنم پهرين دفعي ئي سڀ سبجيكٹ پاس كري ويم”  “تون كر خبر؟. هئي سو هيڎאنهن سنگاپور هليا آياسين پنهنجي ملك جي كمپني کي جهازن . هجن ۽ جهاز تي رهڻ جون حالتون كهڑيون به هجن كهڑي به ملك ويندא ،ني جا كهڑא به جهاز هجنپو کڻي אن كمپ_ جيكا گهڻو پگهار ڏئي تي آهي، پو ڇونه كنهن אهڑي جهاز رאن كمپني جا جهاز هالئجن رهڻو ته هونئي سمنڈ  کي فورٿ אنجنيئر   مونپويعني سيكنڈ אنجنيئر جو אمتحان پاس كرڻ کان . نوكري ٿا ڏين مقابلي ۾ אنجنيئر אيترא ته گهڻا ٿي ويا آهن، جو پاس كيل عهدي کان ٻه رئنكون هيٺ جي عملو گهڻو آهي אن . آهي ته پنهنجي ملك جي جهاز رאن كمپني کي نوאن ۽ سٺا جهاز آهن۽ هك خيال کان وڏو فائدو _ אهو سو فائدو ضرور آهي . ٿا رکن ۽ پگهار به אيترو گهڻو نه  آهي ك אچي ٿو، سو بعد جهاز پنهنجي مل ) Vovage(אن کان عالوه هر سفر . كري كم جو آرאم آهي پر آئون אكيلو سرآهيان، אهو سوچي واليتي . خريدאري كري سگهي ٿو يمشين جهڑي ڳر ٹي وي، فرج، وאشنگ هك ته ماڻهو مائٹن مٹن سان مليو تازو ٿيو وڃي ۽ ٻيو پنهنجي ال پڻ جي “ گلفايسٹ”تازوگوكل صاحب جي جهاز رאن كمپني جهاز رאن كمپني אختيار كئي אٿم  ئرپورٽ تي پهچڻ سان گوكل صاحب جي هتي جي آفيس وאرن جنهن جو بندوبست אي.آهيان هن كلب ۾ رهيل كالهه کان هتي. ئي سنگاپور موكليو آهييکي هوאئي جهاز جي ٹكيٹ ڏ  كيو ۽ هنن مونسو אشتهار ڏسي مون אپال ،ي سيكنڈ אنجنيئر جي ضرورت هئيهك جهاز ت کان هتي پهچڻو بئنكاכ אهو پرين يا אرين جنهن جهاز تي مونکي رکيو אٿن . كرאيو آهي هن وقت ته منهنجي خيال ۾ ته سٺو كيئي، پنهنجي ملك جي كمپني به אهو ئي چاهي ٿي   “ .آهي ، אهو جهاز تمام پرאڻو کي ملي رهيو آهي پر سائين مون ٻڌو آهي ته جيكو جهاز مون”  . مون چيو مانس“ڀلي كجهه אنجنيئر ۽ نيويگيٹر ٻاهر هليا وڃن، جيئن بار هلكو رهي،  אوزאر گٺل אٿس يا . ه آيا אن جهاز جي אنجڻ ۾ ٿورא نقص آهن يا گهڻاتال هيكاندو وڌيك خوف  ته  אنجنيئر ،و جهاز آهيي، كهڑن ملكن ۽ موسمن ۾ سفر كندو ويتر جي پرאڻكيئن هوندٻئي جهاز تي ويندي وقت به ٿيندو آهي ته خبر ناهي ٻئي جهاز جو ماحول كيئن هوندو، ماني ن  پر پنهنجي ملك جي هك جهاز کا،אهو خوف ڌאرئين ملك جي جهاز تي ته ڇا. هوندو آهيتي پائي رهيو هو جيكو ننڍي نيٹي كنوאر جي چهري تي אڻ ڏٺل پوڙهي گهوٽ سان پرڻجي وڃڻ سندس אهو خوف ليا . خالد جميل אدאسي مان چيو“.سندس אنجڻ ۾ چڱا خاصا نقص آهن. آهي تو جهڑي محنتي ۽ نوجوאن אنجنيئر کي אهي ڳالهيو هرگز سوچڻ نه . مڑيئي خير آهي يار”  وڏي پارت پنهنجا لڇڻ آهن  .كنوאر جو وغيره وغيره/پاڙو چوي ته ڏوهه אنجنيئر پر كمپني אوڙو “نهپنهنجي مڑسي سان ” کڑ تيل آهي، אئين نه ٿئي ته سڀان هلي منجهس אڃا خبر אٿئي אنجنيئر جڎهن جونيئر هجي ته هن کي گهڻي کان گهڻو ”کيس دلدאري ڏيندي چيو  مون“.پو آرאم ئي آرאم אٿئي. دور كري ڇڎجانئسڏينهن رאت محنت كري سندس نقص . کپن
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۽ ٻيو ته هڎ پورهئي تي هري كم كرڻ کپي، جيئن هك ته هر قسم جو كم سکي وٺي  جيكڎهن _ و آهي پو آخر ۾ جهاز جو چيف אنجنيئر ٿي جيكو به جهاز مليو ته مز. وڃيس وچ سمنڈ تي אوچتو جهاز بيهي رهيو ته به . جو هن کي هر كم אچي ٿو. ئي خيرآهييهن ال مڑ پر جيكڎهن پرאڻو جهاز گٺل پيٺل مليو ته به ،نئون جهاز بنانقص جي مليو ته به آرאم جي ننڈ ي جو وچ سمنڈ تي كوبه كنار. لي کي منهن ڏيڻ سکيو آهيئهن جي دل بهادر آهي جو هر مس . جهاز جي אنجنيئرن کي ئي هر خرאبي دور كرڻي پوي ٿي. ئر مدد ال نه אيندويتري يا אنجنمس ه ٿي ٿئي ته آخر ۾ چيف אنجنيئر وٽ پهچن ٿا ته ن كنهن به אنجنيئر کان אنجڻ صحيح ۽ جڎهن آهين متركو پانو کڻي هلي ) مستري(م زور آهي، تون سڀ کان پرאڻو ۽ وڏو אنجنيئر هاڻ ك منهنجيون “.عب سان אٿي אنجڻ جو אهو پرزو ٺاهي عزت ماڻي ٿو ٻي صورت ۾ گال كڍאئي ٿورאنجنيئر جو ننڍي هوندي کان كم ٿيل آهي ته كتابي علم ۽ تجربي جي آڌאر تي وڏي אعتماد ۽ پو جيكڎهن چيف . کي منهن ڏي ته جهاز سامونڈي كن مان نكري، نه ته سڀ ٿا مرونאنجڻ  ٻه ڄڻا رحيم يار خان جا هئا ۽ ۽ خالصي . تعارف كرאيائين ته هي به ساڳي جهاز ال آيل آهنندس ڀر ۾ ٹي ڄڻا ٻيا به אچي بيٺا جن جو پاڻ אتي س. جميل مركڻ لڳوאهي ڳالهيون ٻڌي خالد  خالد جميل ٻڌאيو “  آهن،گوكل صاحب جا هي جهاز هانگ كانگ ۾  رجسٹر ٿيل”  . جو چيف آفيسر هو) هندستان(طور جهاز ڀرتي كرڻ آيا هئا ۽ هك مدرאس  منهنجا پڻ ٹي چار كالسي دوست كافي عرصي کان گوكل كمپني ۾ آهن ۽ خوش ”  .مون ٻڌאيو مانس“ .هامونکي خبر آهي”  “ . אسٹاف گهڻي ڀاڱي אنڈيا، پاكستان، فلپين، مالديپ، ٻيٹ سريلنكا ۽ بنگالديش جو אٿس”،۽  جتي به . ڈنٹ אنجنيئر رאشد كاظمي آهيهك ته توهان جي جهاز جي مرمت مٿان سپرنٹين. آهن هوאئي جهاز رستي پهچي ويندو آهي، جهاز خرאب ٿيندو آهي ته هانگ كانگ کان אوڏאنهن  ٻيو كالسي قيصر אصغر هانگ كانگ  آفيس . جيئن אن جي مرمت بابت فيصلو كري سگهي ي ۽ هك چيف אنجنيئر אڄكلهه ڏکڻ كوريا ۾ آهي، جتي توهان ج. ۾ چيف אنجنيئر آهي ر جهاز جي ڊيوٹي ۾  جي هو گهڻو محنتي آهي ته אهو ذאتي زندگي ۾ کڻي دشمن هجي، پ وڏي پارت پنهنجا لڇڻ ۽ محنت آهي، كو ماڻهو جهازن جي نوكري ۾ ته خبر אٿئي ته”  .جميل چيو“سائين אنهن کي منهنجي پارت كرڻ جي ضرورت سمجهو ٿا يا نه؟”  “ .شپنگ كمپني جا نوאن جهاز ٺهي رهيا آهن ۽ هو אنهن جي نظر ساني تي مقرر ٿيل آهي مون کلي کانئس “ .نجنيئر مان אميد رکي سگهجي ٿيאهائي تو جهڑي سٺي ماڻهو ۽ الئق א”  . خالد جميل چيو“ .توهان سان ملندא ته منهنجي كم جي ضرور تعريف كندאوאقعي אها ڳالهه ته آهي ۽ אهو ئي سر منهنجو אصول آهي، אميد ته توهان  جا دوست  جڎهن ”  “.سڀ کان گهڻو پيو وڻندو אکيو ٿي كڍيون ۽ ساڳئي وقت شپ يارڊ ۽ بندرگاهه جي زردي رنگ جي تيز سوڊيم الئيٹن پردو ريڑهي ڏٺم ته سامهون كيپل . ٿي دريون کولڻ جو سوچيمא. جهڑو ٿڌو كري رهيو هوكمري ۾ אچي كپڑא بدالئي سمهڻ جي تياري كيم، مرڻينگ אيئركنڈيشنر، كمري کي نه   كاركردگي ۾ سٺو بندرگاهه آهي _ سنگاپور   .  لفٹن ۾ چڑهي پنهنجن كمرن وאرين ماڙين ڏאنهن روאنا ٿي وياڳموكاليو ۽ سڀ אل . אئڻرٰوאئي ملكن ۾ كمري جون دريون کولڻ معي مڇرن ۽ جيتن جڻين کي گهر ۾ گهتخط אس ٻئي نمبر نسخي . روشني ۽ رکي رکي ڦڑين جي ڇاٽ אندر אچڻ كري وري دري بند كرڻي پئيبهر حال ٻاهر جي تکي . خ نه ٿي كيوپر مٿاهين ماڙ هجڻ كري النگهائو جيتن به אندر جو ر دفعي وقت نه هجڻ جي كري كيڎאنهن به وڃڻ نه ٿي سگهيو، نه ته سنگاپور جي حكومت  هن .سنگاپور شهر جو سوچڻ لڳس جتي گذريل ڏهن سالن کان كيترאئي دفعا آيو هوندس الهي فقط كڇي ۾ سمهڻو پيو ۽ ننڈ کي آڻڻ ال رڍون يا هاٿي ڳڻڻ بدرאن صموجب قمي
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هازن אهميت بندرگاهه جي كري آهي ۽ جاگرאفيائي طور אهڑي بيهك אٿس جو سندس ڀرسان جאن جي بنيادي _ ، ٻيٹ، شهر، يا بندرگاهه جيكي كجهه به سمجهيو وڃي ملكسنگاپور   . دنياوي مشغولي ۾گهمڻ ڦرڻ ۾، خريدאري ۾، رאندين روندين، ۽ فلمن ڊرאمن ۾، مذهبي توڙي _ وندريل رهي ٿو سنگاپور کي ڏينهون ڏينهن אهڑو بنائيندي وڃي جو ٻار کان وٺي وڏي عمر جو ماڻهو هتي  ، عدن، پورٽ توفيق، )سريلنكا(جو تمام گهڻو لنگهه ٿئي ٿو ۽ אهڑي بيهك جيتوڻيك سلون  سنگاپور . جا نمونا كجهه אهڑא ٿيندא ويا جو אن قسم جا بندرگاهه ور ي אڀري نه سگهيا آهنيا تائين، پر پو حكومتون ۽ אنهن ڀرڻ کان وٺي وאپار وڙي ۽ سونهن سوگهمڻ ڦ_ هوندي هئي  سلون، عدن جهڑن هنڌن تي وڏي لئه جيتوڻيك كنهن زماني ۾. ۽ אمير ملك ٿي ويو آهيجو هنن سنگاپور کي אهڑو ته ٺاهي ڇڎيو آهي، جو אڄكلهه سنگاپور تمام گهڻو سهڻو، مشهور حكومت אيڎي ته ملك ۽ ماڻهن سان وفادאر، گهڻي حد تائين אيماندאر، هڎ ڏوکي ۽ محنتي آهي،   جي سنگاپور وردي ٻيٹن جي بندرگاهن جي پڻ آهي، پر پورٽ سعيد، الس پاماس، كيپ وאرن ؛ چيني، אنگريزي، ملئي، تامل ۾ لکيل هوندو هوته کيسو كترڻ تي به چئني قومي زباننڏهه ٻارنهن سال کن אڳ سنگاپور ۾ چوري چكاري אيتري ته هوندي هئي جو سركاري بسن אڄ کان فقط . پر هاڻي ڏسندي ئي ڏسندي دنيا جو ٻيو نمبر مشغول ترين بندرگاهه ٿي ويو آهياهن کان گهٹ مشهور هو جيتوڻيك אڄ کان ويهه سال کن אڳ تائين عدن، كولمبو جهڑن بندرگ هه ته אيشيا جي ٻين به كيترن ئي گال طور אسان جي ملك جي جهازن جو لنمث. وٺڻ אچن ٿا جهاز پڻ هتان ئي سودو سامان نڌאريا. هتي ئي سالمتي محسوس كن ٿا ۽ گهمڻ ال אچن ٿا ماڻهو نحكومت ڏينهون ڏينهن سنگاپور کي هر لحاظ سان אهڑو ته بنائي ڇڎيو آهي جو ڌאرياپر هاڻي . جنهن جو ذكر مون پنهنجن پهرين سفرنامن ۾ پڻ كيو آهي_ کان خبردאر ٿجو  تيل وٺڻ ال به پريشان ٿيڻو پوندو . كندڙ ملك אٿس، پر شل نه كنهن شي جي ضرورت پويمصر هيڎو سارو ملك آهي ۽ ڀر ۾ كيترאئي تيل پيدא !  غائبپنجن شين مان ٻه ملنديون ته ٹيسستي ۽ بدאمني كري ٻين ٻيٹن تان سيدو سامان وٺڻ کان لنوאئڻو پوي ٿو، يا وري گهربل گريش جو ڊگهو طريقو، وאپارن ۽ אيجنٹن جي يرگاهن وٹان ٿئي ٿو، پر كسٹم ۽ אمٻيٹن ۽ بند پاڻي جا ٻه אڍאئي هزאر ٹن ، جبوتي، ممباسا، ويندي كرאچي جهڑن بندرگاهن ۾ نآهي، سلو ويو ته هفتي אندر چوري، ياكمرو ملي . ترسڻ ال كنهن چڱي هوٹل ۾ كمرو ئي نه ملندو آهيهفتو هفتو אڏאم جو بندو بست نه ٿيندو آهي ۽ אهو عرصو ٻئي ملك موكلڻو هوندو آهي ته ماڳهين ٻيڻو نقصان، ياكڎهن جهاز جا خالصي بيمار هجڻ يا بدلي كرڻ ال هوאئي جهاز رستي کي ترسائي אيتري ديركرאئي وڃي ٿي جو خريد كرڻ ال جاکوڙ كرڻي پوي ٿي ۽ جهاز  پر . אتن جو אنديشو هوندو آهيد ۾ زهريات كري بيماري جهڑن وאرکيسو كترڻ يا کاڌي ۽ سنگاپور دنيا جو . بندوبست كري ڇڎيو آهي جو روزאنو سوين جهازن جي אچ وڃ ٿئي ٿيאكالئڻ جو אهڑو ته سهڻو سنگاپور حكومت ۽ عوאم هر كم سليقي، سٺائي ۽ אڇتائي سان  س سنديو نمبر مشغول بندرگاهه هجڻ جي باوجود به هر جهاز جي مالك کي אئين لڳندو ڄڻ ٻ لي جو ئملي زبان تان كنهن ڳالهه، كم، مس ع خاص ڌيان ڏنو پيو وڃي ۽ جهاز جيجهاز ڏي جهاز تان سنگاپور پهچڻ کان ٻه ڏينهن אڳ سنگاپور . نالو کنيو ناهي ته אن جو تدאرכ ٿيو ناهي چئين بجي אسان جو جهاز شام جو  فالڻي ڏينهن ئن ئي تار كبي آهي تهجنٹ کي جيجي אي موسٹ ويلكم پائليٹ پوڻين چئين ”جوאب ملندو؛ سنگاپور جي پاڻي ۾ پهچي رهيو آهي ته  چارسؤ ٹن كچو تيل، سؤ ٹن ڊيزل آئل، هزאر گئلن ليوب آئل ۽ ٹي سؤ ٹن تازو پاڻي ”  “.کان توهان جو منتظر هوندو   “.بلكل تيار ملندو” :ندوجوאب مل“ .کپي
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پر אنهن سندن אڌ אڌ مهيني جي پگهار هتي جي سكي ۾ کپي، אن ال هيترא هزאر ڊאلر گهرجن، هك جهازي سخت بيمار آهي، אن کي אسپتال ۾ دאخل كرڻو آهي ۽ مڑني جهازين کي ” جوאب “ .۾ هيترא سؤ جا نوٽ هيترאپنجاهه جا هيترא ڏهين، پنجين، ۽ هك هك جا هجڻ کپن _  يارڊ آهن سنگاپور هك شهر جيڎو ٻيٹ ۽ ملك آهي، پر منجهس ڏهاكو کن ته رڳو شپ  سنگاپور ۾ گهڻن جي دلچسپي رهي ٿي .۾ پهچڻ بعد ياد אيندא يا رونما ٿيندא ته אنهن جو به אكال سنگاپوري אيجنٹ كرאئي وٺندوال بندرگاهه ئبلكه كيتريون شيون ۽ مس. وٺندوي אئتائين جي كم جو بندوبست ۽ אكال كركنهن به نموني سان بئنك کان אسپتال تائين، جهاز جي مرمت کان אسپيئر پارٽ خريد كرڻ پو بندرگاهه ۾ شام جو پهچڻ كري جيتوڻيك آفيسون بند هونديون پر آفيس جو אيجنٹ   “.بي فكر ٿي هليا אچو. م ٿي ويندوبلكل صحيح آهي אهو به ك”ملندو؛  يا مرمت كيل پو אڌو אڌ چانس هوندو ته سمنڈ تي هلي ويلڈ ٿيل پليٹ وري ٹڑكي نه پوي  ته هك ڏينهن جي كم کي אنگهائي ٹي ڏينهن كندא ۽ وאرو نه ملندو پر جي وאرو ملي به ويويارڊن کان وڏא ۽ پرאڻا شپ يارڊ آهن، پر א نه كري جي אتي جهاز خرאب ٿي پوي پهرين ته ضايع كرڻ بنا كم ضرور كري ڏيندא، نه ته دنيا ۾ كيترא ملك آهن جن ۾ سنگاپور جي شپ وقت موكل وאري ڏينهن تي به جهاز ۾ خرאبي ٿئي ته .  مرمت ٿين ٿاتي ننڍא وڏא جهاز ٺهن ۽ج پر سنگاپور جي .بيرنگ وري نه گرم ٿي پوي يا وאئنڈنگ كيل موٹر وري نه سڑي پوي مثال طور؛ . كمائي سکيا ستابا پيا ٿين ته אيندڙ ويندڙ جهازي ۽ ٹوئرسٹ به منجهائن خوش آهنكمزورين مان سبق ۽ فائدو حاصل كري پاڻ کي אيڎو ماڊرن كري ڇڎيو آهي جو پاڻ به پئسو  ۽ ٻين بندرگاهن جي حكومت ۽ ماڻهن ملك ۾ אيندڙ جهازين ۽ ٹوئرسٹن کي ڌيان ۾ رکي، پر خريدאر ال مزو ٿيو .دكاندאر ساڳيو فائدو بلكه وڌيك حاصل كيو وڃيگهڻي کپت كري  אها ٻي ڳالهه آهي ته .جي پسند جي هرهك شي ملي ٿي ۽ گهٹ ڊيوٹي كري چڱي سستي آهيجهاز کان عالوه جهازين ۽ ٻين مسافرن ال به سنگاپور ۾ مزو آهي جو سنگاپور ۾ هرهك   .پاڻي به אتان ئي کڻو ۽ تيل چي سگهيو ته אتان وڃي مرمت كرאيونگاپور تائين ڏکيو سکيو پهאهو پڇندא ته אڳيان سدرپيش אيندو ته، جهازرאن كمپني جي هيڈ آفيس وאرא يكدم ٹيليكس ذريعي جهاز وאرن کان لو ئ ملك وٹان لنگهندي جهاز کي كو مسپاڻي سنگاپور ۾ ورتو وڃي אن كري كڎهن ٻئيتائين אهو چاهيندو ته سندس جهاز جي مرمت سنگاپور ۾ ٿئي، جهاز جو سيدو سامان ۽ تيل ر مالك کان وٺي جهاز جي كئپٹن ۽ چيف אنجنيئ_ جهاز سان وאسطو رکندڙ هرهك ماڻهو  خانا، شرאب . آهن) كميونٹي سينٹر(ت خانا ع کان وٺي لئبرريون، جمانمندر مسجد. شيون آهنكوخريدאري ۾ دلچسپي نٿو رکي ته هن جي وندر ال سنگاپور ۾ ٻيون كيتريون ئي   . جو هن کي سنگاپور ۾ هرشي سستي پوي ٿي وڏن وڏن אميرن، . بن کان وٺي مساج گهر، ناچ گاني جا گهر ۽ ٻيا عياشي جا אڏא آهنپبار ۽  جيئن ته _ جن جي كمري جي روزאنا مسوאڙ هزאرين روپيا آهي . אندر ماٺيڻيون هوٹلون آهن ۾ ننڈون كرڻ ال شهر جي گوڙ گمسان شهزאدن ۽ عرب پتي عربن جي سكون ۽ خاموشي ٹل، مينگ كورٽ هوٹل، فونيكس، رئفلس، حايات ريجنسي، پينشوال هوٹل ي هوٹڊאئنس . ڄي ٿوڀ کي به وقت ملي ٿو، אهو אوڏאنهن گاپور ۾ جنهننموني سان ٺاهي ڇڎيون آهن، جو سنچڑيا گهر، پکين جا پارכ، مانگرمڇن جا تاالب ۽ كيبل كار جهڑيون شيون אهڑي ته سهڻي אن کان عالوه هتي جي حكومت ٻارن توڙي وڏن ال صحتمند وندر ۽ سٺو وقت گذאرڻ ال   .وغيره جيئن هيڎאنهن אيندڙ يا ، אنهن مان كجهه شيون هتي مختصر طور بيان كرڻ بي مقصد نه ٿيندو   . نه אيندڙ کي ٿوري ڄاڻ رهي
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رאندين جا فليٹ، كميو نٹي سينٹر، אسكول، אسپتالون، “ گهڻ ماڙ ”جي رهائش ال تمام گهڻا خيال کان کيس ننڍن ننڍن حصن ۾ ورهايو آهي ۽ هر حصي ۾ چڱاخاصا شاپنگ سينٹر، ماڻهن ٻيٹ جي مختلف هنڌن کي سڃاڻڻ جي /ر حكومت سنگاپور جي شهر پ. شهر سنگاپور آهيهون ته سنگاپور جو سڄو ٻيٹ هاال يا ميهڑ تعلقي جيترو مس ٿيندو ۽ سڄو ٻيٹ هك ئي  مثال طور؛ . سڀ هك هنڌ رئفلس אسكوאئر، كلفرڊ پيئر، وאري عالئقي ۾ ڳهت ٿي نه رهي آدم شماري سڄي ملك ۾ ٹڑيل پکڑيل رهي ۽ يאهڑي طرح ملك ج. ۾ پوريون ٿي سگهن جون گهرجون پنهنجي ئي رهائش وאري حصي جيئن هر هك. ميدאن ۽ پارכ ٺهرאئي ڇڎيا آهن سو . אنهن ۾ كجهه كجهه سهولتون ۽ رهندڙ جي گهرج مطابق كجهه شيون ٺاهيون ويون آهن ٿيا آهن، ئٹي، نارٿ ناظم آباد، ڊفينس سوسائي جيكي نوאن عالئقا، گلشن אقباليهاڻ مڑ  سنگاپور جا مختلف عالئقا   . آهيئي هنڌ هجڻ كري، كرאچي جي سڄي شهر جو لوڊ فقط بندرگاهه ميكلو روڊ وאرن حصن تي  بندرگاهه، جنرل پوسٹ آفيس، وڏאكاليج، جنرل ٹيليفونون، ۽ تار گهر وغيره هك ،پالٹينسميو ،پنين ۽ پوليس جي هيڈ آفيسكرאچي ۾ كورٹن کان وٺي بئنكن، אنشورنس كم سنگاپور جي سركار אهي نوאن عالئقا يا بستيون كجهه אهڑي . پٹاندر شيون ٺاهيون ويون آهن كالوني ۽ אن جي ضرورت نهتي سنگاپور کي مختلف حصن ۾ ورهائي هر حصي ۾ نئي جا فليٹس؛ كريم آباد، ) يلينعאسما(ن آهن، جيئن كرאچي جي شهر ۾ آغاخان אسٹائل ۾ ٺهرאيو پري جتي  אڃا آبادي نه هجي אڏאوت אهي هميشه شهر کان . نظاري، حسين آباد وغيره ۾ آهن پهرين كرאچي جڎهن ناظم آباد ۽ اللو کيت تائين هئي אن وقت . كري رهڻ شروع كندא آهن وٺي پنهنجن آغاخانين אتي پٹ . باد وאرو عالئقو ويرאن هو جو نارٿ ناظم آباد ۽ كريم آڄא يعني وڃي ٿي حيدرآباد جي _ بولٹن ماركيٹ هئي، سا هاڻ وڃي سپر ها وي سان لڳي آهي شهر ٿي ويا آهن ۽ كرאچي جيكا شروع ۾ فقط كياماڙي، چاكيوאڙه، کارאدر، ميٺادر، ۽ ڏسندي كرאچي شهر אندر אهي عالئقا هاڻ ننڍא عالئقي ۾ ٻيا ماڻهو به رهڻ لڳا ۽ ڏسندي ئي يجي ۾ אهي هنڌ هكدم آباد ٿي ويا ۽ پو אنهن کي ڏسي אن אسپتال ۽ كميونٹي سينٹر پڻ، نت وאريون عمارتون ۽ دكان ٺهرאئي رهڻ شروع كيو، هك جماعت خانو، نماڻهن ال كئين فليٹ ۾ اسو آهي جنهن אهڑي طرح אصل سنگاپور شهر فقط ڏکڻ وאرو سمنڈ جو پ. ويجهو ٿيندي گون روڊ جو كجهه ڏאکڻو حصو، شينٹن نرُسكائر، سאڊ کان وٺي ها אسٹريٹ، رئفلس ورآرچرڊ  باقي ٻيٹ جو אترאهون حصو جيكو אڳيان وڃي مالئيشيا جي . وي كلفرڊپيئر وغيره אچن ٿا هاڻ . ل سان ڀريل هودلدذريعي ملي ٿو سو جهنگل، ٹكرين ۽ ) Cause _ Way(ُسرزمين پل  يا کڻي _ ساڳي وقت پرאڻي شهر . جي گهرجن ال پري وڃڻ بدرאن אتي ئي پوريون كري وٺنكميونٹي سينٹر، وغيره پڻ سركار ٺهرאئي ڇڎيا آهن جيئن אتي جا رهاكو ضروري ۽ روزمره فليٹن جي هيٺ يا ڀر ۾  دكان، אسكول، אسپتالون،  .پئسا پورא ٿيڻ تي אهو فليٹ אن حوאليאها قسط ڄڻ مسوאڙ وאنگر ٿي ۽ فليٹ جي قيمت جيترא . قسطين تي رهائش ال آڇ كئي آهيخرچ سان هزאرين فليٹ ٺهرאئي هر بي گهر سنگاپوري کي تمام گهٹ ) سركاري(پنهنجي هڑאئي وאرن سالن ۾ حكومت هن ٻيٹ جي هك هك ٹكر کي صحيح كرאئي אن تي ويج ته ۽ جتي چيني يا هندو گهڻا آهن . مسلمان گهڻا آهن، אتي خوبصورت مسجد ٺهرאئي وئي آهيجي ماڻهن جي مذهب ۽ زبان جو پڻ خيال رکيو آهي אيتري قدر جوهر عالئقي ۾ جتي عالئقي سنگاپورجي حكومت پنهنجن ماڻهن ال جتي ٻيون سهولتون مهيا كيون آهن، אتي هر   .  سو پئسي وאنگر وقت کي هر گز אجايو نه وڃائجي، آهي ته وقت پئسو آهيMotoאهو كنهن کي אصلي شهر وאري حصي ۾ وڃڻو به پوي ته وقت ضايع نه ٿئي، جو سنگاپورين جو  ڄار وڇائي ڇڎيو آهي جيئن چئجي ته شروعاتي شهر وאري حصي سان ڳنڍڻ ال رستن جوپڻ
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نتيجي ۾ אهي نيون אڀريل . مندر، پگوڊא وغيره ٺهرאئي ڏنو آهي_ אتي אنهن جو عبادت گهر  אصلوكو عالئقو / ن ۽ سهولت وאريون آهن جيترو شهر جو پهريون ئي ماڊربستيون אيتريون  هر كو جتي هاڻ _  آهن Townشهر /كالونيون /عالئقا /سون وغيره سنگاپور جون نيو بستيون ، ووڊلئنڈس، تمپين، جورونگ ٹائون، بكت بانوכ، ٹوئا پايوه، تي وبهرحال אنگ موکي  . آهي ووڊلئنڈس وאرو حصو بلكل مالئشيا جي . ڃي ٿوسهولت آهر شاپنگ كرڻ ۽ گهمڻ ڦرڻ ال و شهر جوهوربارو جون ڊگهيون بيهي مالئيشيا جي سرزمين ۽ آخري جتي ڀر وאرو آهي  هوאئي جهاز . مالئيشيا جا ماڻهو به אچن ٿا) ووڊلئنڈس  ۾ (אتي . ون ڏسي سگهجن ٿيونتعمار س پارכ وאرن پاسن ۾ لپيپرستي سنگاپور ۾ آيل مسافر گهڻو كري آرچرڊ روڊ، ها אسٹريٹ،  ن ۽ جهاز گهڻو كري سنگاپور ۾ אيسٹ كوسٹ پاسي لنگر אندאز ٿين ۽ אنهن کي چانگي ٹائوبيهڻ كري جورونگ وאرو حصو کين ويجهو پوي ٿو ۽ جپان، چين، كوريا کان אيندڙ پاڻي جا אنڈيا، پاكستان، يايورپ پاسي کان آيل پاڻي جاجهاز ويسٹ كوسٹ پاسي . شاپنگ كن ٿا مان אصلوكي شهر  /لو رهندو هو، ٻيٹ جي אوڀر پاسي کان אولهه ڏي אيندي ويندي وچ شهرئمس پهرين ٹرئفك جام ٿيڻ جو وڏو   سنگاپور ۾.سنگاپور جي هر عالئقي ۾ جديد پڻو نظر אچي ٿوאڄ کان ڏهه ٻارهن سال کن אڳ چانگي هك ننڍڙو ڳوٺڑو هو ۽ هاڻ نه فقط چانگي ۾ پر   . كيبل وאرو عالئقو ويجهو ٿئي لي کي منهن ڏيڻ جي ال ئאن مس.  ٹرئفك جي كري وقت ٿي لڳولنگهڻو پوندو هو، جتي آخر جپانين صالح ڏني ته سمنڈ جو  . אنجنيئر گهرאياسنگاپور وאرن گهڻن ئي ملكن جا عالم  جيئن ٹرئفك . ٺاهيا وڃن) אيكسپريس وي(كجهه حصو مٹي سان ڀري אن مٿان سپر ها وي  لکت ۾ ته אهو آسان هو پر .  بدرאن تيز رفتاري سان سمنڈ مٿان ٺهيل رستي تان هلي وڃيشهر אن . کي ڀرڻو هو، پر سمنڈ کان پري هجڻ كري אهو كم ٹركن ذريعي ته سالن جا سال کائي هاאن ال ڀرپاسي ۾ هك ٻه جبل هئا جن کي ڊאهي אن جي مٹي سان سمنڈ . سمنڈ کي كيئن ڀرجي אهو جيتوڻيك وڏو پروجيكٹ هو، پر حكومت ڏٺو ته אن . ذريعي جبل کان سمنڈ تائين آڻجيسوچي وئي ته مٹي کي ٹركن بدرאن رٻڑ جي ڊگهن بيلٹن  جي אها تركيب كري سمنڈ ڀرڻ ا ڊאلرن جي خرچ سان אهو كم جپانين کان مكمل كرאيو همان فائدو ئي فائدو آهي سو كروڙ سنگاپور۾ ٻارن ۽ وڏن ال كجهه ڏسڻ جون جايون هن ريت آهن؛ جورאنگ برڊپارכ   سنگاپور ۾ پکين جو پارכ  .و پاڻي گڎ ٿئي ٿوخوبصورت ڍنڍون ٺاهيون ويون آهن جن ۾ אڄ كلهه مينهن جو مٺ אهڑن هنڌن کي ٻاهرאن بند كرאئي .كن كن هنڌن تي سمنڈ אندر تائين آيو ٿي. ڏنو ويو آهيووڊلئنڈس جهڑن عالئقن ۾ ته گهاٹو جهنگل هو جنهن کي كٹرאئي کيس ماڊرن شهر جو روپ .  رهائش ال وڌيك نوאن عالئقا ٺاهيا ويا آهنجتي جبل هئا אتي هاڻ لسو پٹ كري. ويو )Jurong Bird Park (  ؛ پڃرن ۾ بند ٿيل مختلف قسمن جا جانور ۽ پکي ته هر هك ملك جي چڑيا آرچرڊ روڊ کان پارכ تائين . آهي جورאنگ سنگاپور ٻيٹ جو אلهندو حصو. روڊ تي آهيبند ته كي آزאد، دنيا جي چند سهڻن پاركن مان هك، هي پارכ، جورאنگ ۾ אحمد אبرאهيم كي پڃرن ۾ .  آهنپر سنگاپور جي جورאنگ برڊپارכ ۾ فقط پکي ئي پکي. گهر ۾ جام آهن جو تعدאد ٹي هزאر کن چيو وڃي ٿو جيكي پارכ ۾ پکين . ٹئكسي ڇهه ست ڊאلر کن وٺي ٿي پينگوئن جهڑن كيترن ئي ناياب پکين کي . ا ويا آهنאڏאم وאرא אئين ئي وڻن جي ٹارين تي ڇڎيمنجهس كي پکي وڏن پڃرن ۾ آهن ته كي ذאتيرא طوطن جهڑא ڳرא ۽ گهٹ . جهنجهيو پيو آهيهجڻ بدرאن جبل ۽ ماٿرين وאرو آهي ۽ نهايت خوبصو رت وڻن، ڇٻرن ۽ گلكارين سان پارכ جوپٹ سڌو . پارכ جي پکيڑ ويهه کن هيكٹر ٿيندي. مختلف نمونن جا آهنچار سؤ کن  رسالي جي صفحن “ نئشنل جاگرאفك”موقعو ملي ٿو نه ته אهڑא پکي فقط هن پارכ ۾ ڏسڻ جو 
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چهچ ڳاڙهي، אڇي، كارسري، رنن جا _ אهڑא رنگين وڏאطوطا . تي ڏسي سگهجن ٿا يا خوאب ۾  اڙي پکي گهٹ ۾ گهٹ كڎهن آسمان يا وري قسمين قسمين جيئرא جاڳندא عقاب، باز ۽ ٻيا په كنهن אهڑي پکي مونکي وאٽ ويندي ڏٺو هجي ته (.  نه ڏٺا آهن تهيا باغن ۾ אڏאمندي مون۾  ه چوي ته ڀلي نه ڏسي ته אن کي هي پارכ ضرور ڏسڻ کپي، پو جي سندس دل پکي ڏسڻ تي نهي پارכ ٻارن ال نهايت ئي دلچسپ آهي ۽ كو ٻارن سان گڎ سنگاپور אچي .) אها ٻي ڳالهه آهي پاڻ אسكرٹن ۽ گوڏين ۾ چيني ۽ ملئي .۽ ٻارن ٻچن کي ڇڎي ڏئي ته אڏאمندڙ پکي پيا ڏسن هون باٹني ۽ زوالجي جي شاگردن کي هن پارכ جا جهونا ۽ ناياب وڻ . ڇوكريون ويٺو ڏسي אنهن پکين جاكيترאئي نمونا هلكي ميرאنجهڑي . مثال طور؛ چٻرא، چكور، چمڑא وغيره  .كن ٿا، پر سج لٿي کان پو אوندهه ٿيڻ تي سندن چرپر شروع ٿئي ٿيאهي پکي جيكي ڏينهن جو ته ڊٺل جاين، אوندאهين چرن ۽ پرאڻن وڻن جي ڏאرن ۾ لكي ننڈون يعني . پارכ ۾ هك אهم شي אها به آهي جو هن ۾ رאت وאرא پکي پڻ آهن.ٻوٹا پڻ پسند אيندא ين جو ڦوٹو كڍڻ تي بندش آهي ڇو کهنن پ. وאز به هنن تائين نه پهچيجيئن ڳالهائڻ جوآ. آهي پاسي אنهن پڃرن אڳيان ٿلهو شيشو ڏنل ن وאريسندڙروشني ۾ پڃرن ۾ رکيا ويا آهن ۽ ڏ ڏא مڻ بدرאن جيئن جو پڃرن ۾ א.ڎين ٿاته אنهن پکين جي پڃرن جو بتيون ٻاري ڏينهن كري ڇسج لٿي کان پو جيئن ئي پارכ بند ٿئي ٿو . جو كئمرא جي فليش تي هو ڊسٹرپ ٿي سگهن ٿا گپائي ئ، تائيوאن جو مEMUجيئن ته אڇي كلنگي وאرو کلڻو پکي، آسٹريلين . پڻ رکيا ويا آهن يٻين ملكن جا پکملكن جي پکين کان عالوه ) Asean(پارכ کي بين אالقوאمي ٹچ ڏيڻ ال   . هي رهنُسمهك هنڌ كنڈ پاسي ۾  هك هنڌ ڳيرא به چڳي رهيا هئا، . پکي، ملئي عقاب ۽ چٻرא ۽ ڏکڻ جا پنگئن پکي، وغيره وغيره كاسووري  برאزيلي رאبن، جپاني بنتام، نيو گني جا مختلفאبابيل،) چيني(پکي، پيكنگي  دو ويو مون هي پارכ گهڻو אڳ ڏٺو هو جڎهن هك دفعي مرمت ال جهاز کي سنگاپور آن  .ور يا بوبكن جا ڳيرא چئي سگهون ٿارپايجن کي پاڻ بخت يو ته وڏي ماڻهو جي ٹكيٹ ساڍא تڎهن هن پارכ جي شايد ٹكيٹ نه هئي، پر هاڻ ٻڌجي پ. هو وڃڻ جي ڊאلر يا אڌ فوٹو ال كئميرא کڻي . ي ڊאلر ۽ ننڍي ٻار جي ڏيڍ ڊאلر کن رکن ويئي آهيٹ ٻوڙא پڻ چوڌאري وڏو گاهه ۽ گهاٹا ٻوٹا ۽ . نهآزאدي سان אن محدود ٹكري ۾ هلي چلي سگار، پاڻي جو وאٹر كورس ۽ ڍنڍ پڻ אن پڃري אندر ٺاهي ويئي آهي جيئن پاڻي جا پکي پڻ شآب هٿرאدو ٿرאدوههك وڏو . وڏي پڃر ي منجهه אڏאمي وڻن تي ويهن، بيضا الهين ۽ ٻچا كنڄاري ٻه سؤ کن فوٽ مٿي لڳل آهي אنكري پکي آزאدي سان هن . پليون پڻ ٺاهيون ويون آهن ٺاهيو ويو آهي جنهن ۾ كئين سوين وڻ پڻ אچي وڃن ٿا ۽ ماڻهن جي هلڻ ال رستا ۽ Walk in Aviaryڄو ڄاري سان ڍكي  هك وڏو پڃرو كئميرא تان ياد آيو ته هن پارכ جو هك هنڌ س   ۾ هئاترאكسنگاپوري طوطا س  .کن ٻي آهي جوجتان لنگهه رستي جي ) سؤ کن آهنرڳو مور ڊيلون ئي (۾ پکين جو אيڎو ته وڏو تعدאد آهي  Walk in Aviaryهن وڏي پڃري . آهن، جن ۾ تترن جهڑא پکي پنهنجائي محسوس كري سگهن يون لوندي نظر ت ئي وقت كيترن ئي قسمن جا پکي الكپرن تي، وڻن تي، گاهن مٿان هك پکي به هري ويا آهن ۽ ماڻهن کي ڏسي אڏאمن . ل ويجهڑאئي کان ڏسي سگهن ٿاپکين کي بلكسندن کاڌو خورאכ ماڻهن جي لنگهڻ وאري رستي ڀرسان ئي رکن ٿا، سو لنگهندڙ אنهن . אيندא نيٺ هك هنڌ پارכ جي هوٹل ۾ چانهه تي گڎ ويهڻ وقت پڇيومانس ته کلي هائوكار . هجي אچي ويو ته نه ڄاڻ هي كنهن رسالي جو فوٹو گرאفر نه مون کي אوچتو ڌيان. كڍي رهيو هوهك ڊگهي אسٹينڈ تي كئميرא بيهاري تمام سنجيدگي ۽ غور سان هك هك پکي جو فوٹو  ۾ ڏٺم ته هك آمريكن كئميرא تي وڏא وڏא لينس هڻي Aviaryسو אتي אن پکين جي پڃري . نٿا
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انيوگني جي ئپنڈونيشيا ۽ پاا، برما، אهيڎאنهن خاص كري אن ال موكليو آهي ته وڃي مالئيشيكيائين ۽ אن آمريكن رسالي جو نالو ٻڌאئي چيائين ته هن کي אن رسالي وאرن نيويارכ کان  باقي ڏينهن آئون هتي هوٹل ۾ ”. جي پکين جو هتي فوٹو كڍڻ جو هي آسان طريقو كڍيو آهيسو אتي جي  جهنگلن ۾ ڀٹكڻ بدرאن هن אتي . جهنگلن ۾ אتي جي پکين جا فوٹو كڍي אچي جن کي _ سڄي پارכ کي ڏسڻ ال پارכ طرفان ٹرאم كارون پڻ هلن . ويٺو کڑيون هڻيپکين جو هي پارכ אيڎو وڏو آهي جو جيكو صبح جو جاگنگ نه كري آيو هجي، אهوئي   .هن ٻڌאيو“ .جا آهن يا برما جي  جهنگلن جا ۾ رهندڙ پکين رسالي جي אيڈيٹر يا پڑهندڙن کي كهڑي خبر ته هي فوٹا پڃرن. آرאم كندس کليل تماشو مفت ڏيکارين، جنهن _ جو ٹي بجي ڌאري پکين جو شو شام ۾ روزאنو پارכ   .جو سير كرאئينڊאلر جي ٹكيٹ تي سڄي پارכ “ ٹرאم كارون”אهي . ٹريكٹر ڇكين אئكٹر ” جهڑא ۽ ڳاڙهن אڇن پوڙهن طوطن جهڑא Horn _ Bill۾ ڳرא ڳرא پکي هارن بل  مثال طور طوطن ۾ كو باسكٹ بال کيڎي، كو توب هالئي، . كرتب كري ڏيکارين“ پکي ٿي سگهي ٿو ته אڄكلهه . وאپس ڌوپ ڇٹي ذريعي موٹي، كو كيبل كار ۾ چڑهي ڏيکاريري، كو جهنڈو چاڙهي، كو رאكٹ ذريعي چنڈ تي مٿي وڃي كو سائيكل جي سوאري ك پو كرتب كندڙ همرאهه . پرאڻو رکيل ٿڑ جي ٻر مان نكري پهرين ٹپ ڏيئي ٹيبل تي ٿي لٿا هك )مادي طوطي جو نالو(“ مالكا”۽) نر طوطي جو نالو(“ جاني”پو ٻئي يا ٹئي سڎ تي . אچيكرتب ڏيکاريندڙ همرאهه جي پهرين سڎ تي مجال آهي كو طوطو پڃري يا ڇكي مان لهي   .ٿي چكا هئا، جو کائن هنن کان אڏאمڻ ته كونه ٿي پڳو پر هلڻ کان به هالכ هئاهو هئا ۽ אيڎو وزني ۽ پوڙها  سكرאت جي ويجٹرتب كندڙ طوطن مان ٻه چار ذري گهته ك ۽ نوאن نوאن كرتب ڏيکاريندא هجن جو ٻه چار سال אڳ جڎهن مون אهو شو ڏٺو هو اאڃا به گهڻ . جبل ٿين ٿا אتي هك جبل جي چوٹي کان ٻئي جبل جي چوٹي تائين אهي كيبل كارون هلن جن ملكن ۾. بلندي تي ڇكيل لوهي رسي تي هك هنڌ کان ٻئي هنڌ تائين گهركي هليكيبل كار هك ننڍڙي ڏولي ڇهه کن ماڻهن جي ويهڻ جيتري ٿئي ٿي، جيكا تمام مٿي   .آمريكن ۽ آسٹريلين هئاٹٹڻ كري، كيبل كار جا جيكي مسافر مري ويا هئا، تن ۾ אڌ کان وڌيك ) Cable(رسو  كيبل كارن جو ڇو ته گذريل سال אنهن. يورپ، آمريكا، آسٹريليا جا ٹوئرسٹ پڻ چڑهن ٿاكيبل كار منهنجي خيال ۾ אهڑي تفريح آهي، جنهن ۾ نه فقط אيشيائي ملكن جا پر   ِسنگاپور ۾ كيبل كار جو كرڻ   .شهر کان پارכ تائين وڃي ٿي 250 ح جو نائين کان ڇهين تائين کليل رهي ٿي ۽ سنگاپور جي بس نمبر هي پارכ صب  .جا אهي پوڙها جاني ۽ مالكائون ته هينئر تائين مرحوم ۽ مرحياتون ٿي چكيون هونديونسو ظاهر آهي ٹي چار سال אڳ . كري ٿي ويا“ وאכ”نگون ڀري אوٽ پهچڻ ال  אڏאمڻ بدرאن ٻر فيبر جبل تان شروع ٿئي _ سنگارپور پاسي هي كيبل كار مائونٹ فيبر . يتي وڃي الهي ٿسنگاپور جي وڏي ٻيٹ کان مسافرکڻي سمنڈ ٹپائي ٻئي پاسي سينتو سا نالي هك ننڍڙي ٻيٹ هتي سنگاپور ۾ كيبل كار . پاڻ وٽ אسالم آباد אيوبيه ۾ آهي. جيئن جپان ۽ سئٹزرلئنڈ پاسي شهر کان ڏهه پندرهن منٹن . آهيتي אها فيبر روڊ . جيكا سندس پهرين אسٹيشن سڎجي ٿي_ ٿي  هون شهر کان كيتريون ئي بسون . جو مفاصلو آهي ۽ ٹئكسي جو ڀاڙو پنج ڇهه ڊאلر ٿئي ٿو هون ته سنگاپور . ڻ جو موقعو ملي ٿوننڍڙن ٻيٹن ۽ چوڌאري سمنڈ جو نظارو غور سان كرپر كيبل كار ۾ ويهي سنتوسا ٻيٹ تائين وڃڻ ۾ אوسي پاسي جو ٻين . دل لڀائيندڙ شي آهيجبل جي چوٹي تي فقط بيهي سڄي سنگاپور ٻيٹ ۽ ڀر پاسي سمنڈ جو نظارو كرڻ ئي هك فيبر . بسنمبر  ۽ هك سؤ پنجويهون  ويهون، ٹيهون، אيكٹيهونجيئن ته ڏهون،. پڻ وڃن ٿيون
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كي ته کٹ جيڎא به، _ پر سندس אوسي پاسي אن کان به ننڍא ننڍא . پاڻ به هك ننڍڙو ٻيٹ آهي مرمت .پر گذريل سال هك دردناכ حادثو ٿيو. ته אن کي هن پاسي کان لنگهڻ جي אجازت نه آهي جيكڎهن كنهن جهاز جا کوها وڏא آهن ي ۽زن جي کوهن کان گهڻو مٿي ڇكيل آهرسو جها كار وאرو كيبل.  אچن ٿانظر  ويندאجو אونهو چئنل آهي ۽ پاڻي جا وڏא جهاز سنگاپور ڏي אيندאאن کان عالوه كيبل هك אهڑي هنڌאن به لنگهي ٿي، جنهن هيٺان سمنڈ . چوونجاهه ٻيٹارא آهن مرمت . ع ۾ لنگهي سنگاپور جي كيبل شپ يارڊ ۾ ويو1981سو كيبل كار جي رسن هيٺان  نه هئا، نگهڻ وقت אتاهاهتان لن) Masts(جنهن جا پنهنجا کوها )  ناليAntiwetok(ال هك جهاز   پڻ ) Rigsسمنڈ تي تيل کوٹڻ جا אوزאر ۽(جيئن ئي هو ٻئي كارگو کان عالوه ڊرلنگ مشينون  پڻ ٿيون، Conversionون يلبدهن جهاز ۾ كيتريون ئي وڏيون رتوکان عالوه پروگرאم موجب  אهو كم ٻه سال کن هلندو رهيو אن بعد جڎهن جهاز شپ يارڊ .  كري ماڙ אڏאئجيطبوضم نجهه حصو ڊאهي، ڀتيون ۽ ڇتيوبهرحال אهو كم אئين هو جيئن گهر جو كکڻي سگهي  ۾ ) Ebb(مان نكتو ته هك ته אن جي אوچائي ٿوري وڌيل هئي، جيكا لهندڙ وير ) وركشاپ( هي سگهي ها، پر جهاز جنهن وقت لنگهي رهيو هو אن ُه ڇنر جي رسن کي بلكل كيبل كا كي سمنڈ ۾ كريون ته كي سنگاپور جي رستن ۽ گهاٹن . هلي رهيون هيون هيٺ كري پيون جيكي אن وقت نروڇكبو ويو ۽ آخر گهڻو سيٹجڻ كري وڍجي پيو ۽ ست کن كيبل كاكيبل كار جي رسي ۾ وچڑي پيا، جهاز جيئن جيئن אڳيان رڙهندو ويو تيئن تيئن رسو  وڏي وير چڑهيل هئي جنهن كري جهاز كجهه مٿڀرو ٿي ويو ۽ سندس کوها High _ Tideوقت   هك . هن سخت زخمي ٿي پيا به ست ماڻهون אڦٹ مري ويا ۽ تيرپهچي ويون، پر אن هونديجيتوڻيك مدد ال هكدم فائربرگيڈ، هيليكاپٹر، ۽ אسپيڈ النچون . وڻن ۾ ٹڑي پکڑي ويون هك . جهاز جي אن غلطي ۾ كنهن جو ڏوهه ٿي سگهي ٿو، كجهه چئي نه ٿو سگهجي  كيبل كار جي توאريخ   . جيتوڻيك سمنڈ ۾ אچي كريو پر هيليكاپٹر ذريعي אن کي ٻڎڻ کان بچايو ويوننڍو ٻار  ي ته ڏسجوٺي ماڻهو يا אدאري جو به ڏوهه چئي سگهجي ٿو، ته گهڻن جو به مثال طور مٿان کان  پر . ان لنگهن ٿايجڎهن جهاز هيٺ. ه گهربا هئان ئي ا אتان لنگهائڻ كيبل كار جا رسپهرين ڳالهه ته پو ڏوهه אن جهاز جي كئپٹن . کان پئي هلي ۽ هيٺان لنگهندڙ جهاز به خيال سان هليا پئي جو آخركار אها كيبل گذريل ڏهن سالن ،ري جو به ڏوهه نه ٿو چئي سگهجيقت אن אدאوساڳئي  ساڳئي وقت پائليٹ جو ڏوهه به ! پروڙ هجڻ گهرجي ته كهڑو ننڍو ٿي ويو آهي ۽ كهڑو وڏو جنهن کي گهٹ ۾ گهٹ پنهنجي جهاز جي عضون جي ته چڱي ريت ،ٿوجو چئي سگهجي  . کان ٻاهر كڍي رهيو هو) وركشاپ(چئي سگهجي ٿو جيكو אن وقت جهاز کي شپ يارڊ  وغيره . چئي سگهجي ٿو جو به ڏوهه Tig _ Boatsبوٽ _  ٹگ نه كئي، جهاز کي ڇكڻ وאرن بندرگاهه وאرن جو به ڏوهه چئي سگهجي ٿو، جنهن אهڑي جهاز کي وڏي وير ۾ لنگهڻ کان منع .  كرڻ کپيركائوאنجڻ جي رفتار وغيره پڇڻ کپي ۽ پو جهاز ٹپائڻ ال ها۽ بلندي، تور   אن جهاز جي ڊيگهه، ويكر، אونهائي،دي موجب پرאئي جهاز کي هالئڻ کان אڳ پائليٹ کيعقا دא عبهرحال אن بعد سنگاپور وאرن آئيندي جي حفاظت ال جهازين توڙي بندرگاهه وאرن ال قا  وغيره  . جتي رهڻ جو אسان مان كنهن کي شوق هجي يانه پر هن کي ۽ سندس زאل کي تمام گهڻو هوبه کڄي ويو ۽ مالئيشيا مان אسان وٹان نوكري ڇڎي ڏنائين، אڄكلهه هو سنگاپور ۾ رهي ٿو مان אسان جي هك كليگ كئپٹن هردאس کي فائدو ٿيو جو سنگاپور بندرگاهه جي چونڈ ۾ هو אن . تجربو هجيجو دنيا جي مختلف سمنڈن تي كئپٹن جي عهدي تي جهاز هالئڻ جو گهڻو ۽ هاڻ پائليٹ אڃا به وڌيك پڑهيل لکيل ۽ قابل کڻڻ لڳاآهن، جن . قانون سخت كري ڇڎيا آهن  _ Von(ور ۾ كيبل كار  سسٹم جو كم سئٹزرلئنڈ جي هك אنجنيئر مسٹر وאن رאل سنگاپ
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Roll ( ۾ سنگاپور جي حكومت ع ۾ شروع كرאيو ۽ پندرهين فيبروري 1973جي سپردگي سينتوسا ٻيٹ تائين ع کان كيبل كارون هلڻ شروع ٿيون، هي  رسو سنگاپور ٻيٹ کان 1974 سندن . كل چاليهه کن كيبل كارون אچن وڃن ٿيونجنهن تي אٹ. אٹكل ٻه كلو ميٹر ٿيندو هك ٻئي کان ساڍא پنج ميٹر ) Cables(۽ אيندڙ ويندڙ رسيون . رفتار ٹي ميٹر في سيكنڈ آهي يون ۽ هر هك كار ساڍא چارسؤ אليكٹرכ ذريعي ڇكجن ٿ) ڏوليون(كيبل كارون . پري آهن .  ٻه ٻار به ويهي سگهن ٿايعني ڇهن ماڻهن کان عالوه منجهس هك_ زن کڻي سگهي ٿي وكلو  אن كري هك ته אنهن جي رفتار . تمام وڏو رکيو ويوآهي) Factor(هون אن حفاظت جو پهلو   ي אڌ رستي تي  نه پاڻهي رسا ٹٹي سگهن ٿا ۽ نه ئي وري كو ڏول،مقرر حد کان نه ٿي وڌي سينتو ملئي لفظ آهي، جنهن جي . ٻيڑي، النچ ۽ كيبل كار ذريعي אتي ويهي وڃي سگهجي ٿو كلو ميٹر کن جو سامونڈي مفاصلو آهي ۽ فيري، سينتوسا ٻيٹ ۽ سنگاپور جي وچ ۾ אڌ  سينتوسا ٻيٹ گهمڻ  . ٹنگجي بيهي سگهي ٿي هون ته هن ٻه ميل کن ڊگهي ۽ ميل کن . يعني آرאم ۽ سكون جو ٻيٹ“ سكون”ٰمعني آهي  ائين אن ت۾ جتي ميلن خاص كري هن عالئقي _ ويكري ٻيٹ جي كا به אهميت نه هئڻ کپي  ۽ آيل مسافرن .هر شي وאنگر هن ٻيٹ تي گهمڻ جي به كافي ٹكيٹ رکيل آهي. ڏٺو هو به ڏٺو ته אسان هي به ي سگهنآهن، جيئن هو پنهنجي وطن وڃي كجهه ته پنهنجي دوستن يارن کي چئوאرن گهمڻ ال آيل ٹوئرسٹن ۽سياحن جي وندر ال هن ٻيٹ تي پڻ كجهه شيون ٺاهي ڇڎيون پر سنگاپور . کان به ننڍא وڏא هزאرين ٻيٹ אنڈونيشيا، مالئيشيا، ۽ فلپائين تائين پکڑيا پيا آهن אن کان عالوه ٻيٹ تي پهچڻ ال ٹئكسي جو كرאيو يا .مان هن ملك جي خوب كمائي ٿئي ٿي كڎهن كڎهن ههڑن ملكن .  ڌאر ته هوٹل ۾ کائڻ پيئڻ تي ڌאركيبل تار جي ٹكيٹ تي خرچ )  جيكا ڳالهه سڀ ۾ אهم آهي(كئي وڃي ۽ آيل مسافرن جو אمن אمان جو بندوبست رکيو وڃي ال پيو آهي، رڳو كنهن نموني سان هر شي ٺاهي، جوڙي، سڌאري صحيح طرح אشتهار بازي پئسي كمائڻ جا هي نموناڏسي دل چاهيندي آهي ته אسان جي ملك ۾ خبر ناهي ڇاڇا ڏسڻ ۾  سينتوسا ٻيٹ تي ننڍن ۽ . אنڈسٹري مان كافي كمائي سگهي ٿو_ ٹ ته אسان جو ملك ٹوئرس مونوريل . آهي) Mono  _Rail(אنهن مان هك ته مونوريل . وڏن جي وندر ال جيكي شيون آهن بدرאن هك ئي پٹي تي ) Rails(فرق رڳو אهو آهي ته אها ٻن پٹن . عام ريل گاڏي جهڑي ٿئي ٿي يڎڻ گهڻي بارش ۽ کيڎڻ جي وڏي ميدאن جي كري هي عالئقا تمام گهڻو سرسبز ۽ گولف کڇوته  . אنگلينڈ جو شهزאدو چارلس برونائي ۾ آيو ته پاڻ سان گولف رאند جو سامان به کڻي آيوويندي برونائي ملك جي آزאدي وאري موقعي تي جڎهن . ٿيڻ كري هن پاسي كهيو אچن سي جي كري ڇٻر جي نه جي کوٽ سبب يا گهڻي) زمين(جا شوقين پنهنجن ملكن ۾ پٹ پر يورپ جي ڳتيل ملك جي אمير ماڻهن ال وڏي عياشي سمجهيو وڃي ٿو ۽ گولف رאند کيڎڻ گولف گرאئونڈ جيكو אسان جهڑن غريب ملكن جي غريب ماڻهن ال گهڻي אهميت نه ٿو رکي، אن کان عالوه هك . توسا ٻيٹ جو سير كري سگهجي ٿوهن ريل ذريعي سڄي سن. هلي ٿي جيئن لنڈن .  ميڻ جا ٺهيل بوتا پڻ رکيل آهنWax _ Museumٻيٹ تي سينتوسا . سگهجن ٿاچوڌאري سمنڈ جا تانگها كنارא هجڻ كري ترڻ، ٻيڑي هالئڻ يا سرفنگ جهڑאشوق پورא كري אن کان عالوه . ٺهيل آهن، جيئن سائيكلنگ جا شوقين پنهنجو شوق پورو كري سگهنٻارن يا وڏن ال سائيكلون هالئڻ يا אسكيٹنگ كرڻ ال تمام ڊگها پكا رستا . جي الئق آهن خاص _ منجهس ٻي وڏي لڑאئي جون אهم شخصيتون . هي ڏسي سڌ پوري كري سگهن ٿاهي אن جيڎو ته نه آهي، پر مڑئي جن אهو نه ڏٺو هجي אهي . ۾ميڈم تشو جو عجائب گهر آهي אنگريزن جپانين جي آڻ مڃي ۽ لکت پڑهت ۾ אنگريزن سنگاپور جوٻيٹ جپانين حوאلي كيو ع تي 1942مئي 15. ڏيکاريل آهنساڳين شكلين ۽ قد بت ۾ ميڻ جا هوبهو كري جپاني 
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ع ۾ 1945سيپٹمبر 12سنگاپور وري وאپس كرڻ ۽ آڻ مڃڻ جوאهو معاهدو . هٿ كڍڻا پياتي بم كرڻ بعد حالتن ٻيو رخ رکيو ۽ هاڻ جپانين کي آڻ مڃڻي پئي ۽ سنگاپور جي ٻيٹ مان  אن بعد هيروشيما ۽ ناگاساكي. شكلين ۽ كپڑن ۾ ٹيبل جي چوڌאري ڏيکاريل آهن_ حالت אن معاهدي وقت جيكي شخصيتون ٻنهي ملكن جون موجود هيون אهي هو بهو אن ئي . هو אن وقت جيكي جپاني يا אميريكن אنگريز אنڈين ۽ ملئي موجود . سنگاپور جي سٹي هال ۾ ٿيو ڄڻ سچا پچا ماڻهو هجن .  شكلين ۽ אن وقت جي كپڑن ۾ ڏيکاريل آهنهئا، אهي هوبهو אنهن پورא چاليهه سال אڳ جو نظارو אڄ به . ع هجي1945۽ אئين لڳي ٿو ته אڄ אها ئي تاريخ ۽ سال  ۽ אتي .مونوريل جي چوٿون نمبر אسٹيشن تي אهو ميڻ جو عجائب گهر آهي. ڏسي سگهجي ٿو ع ۾ سرچارلس نيپئر 1943جتي . هن کان وڌيك אهميت وאري شي ته هاال جو منزل گاهه آهيتوאريخ جي شاگردن کي ئي مزو ڏئي سگهن ٿيون ۽ توאريخي אهميت کان منهنجي خيال ۾ ته ڏٺو وڃي ته هي شيون . ع ۾ ٺهرאيو هو1974 چكاس ال ۽جوهورنار جي بچا جيكو אنگريزن مونوريل جي پنجين אسٹيشن وٽ فورٽ سيلوسو نالي אنگريزن جي ڏينهن جو قلعو آهي،    ٿي ماتم آهيאسان وٽ جتي ك  . هتي گهڻو كجهه آهي ال يننخاص كري پوپٹ گڎ كندڙن جي شوق.ا رکيل آهنكيترאئي قسمن قسمن جا جيت جڻ جا  آهي جنهن אوسي پاسي جي אيشيائي ۽ ٻين کنڈنWorld _ Inspectariumئي جيت جڻين جوگهر  ئائين، جنهن ۾ حيدرآباد کان ويجهو مياڻي ٻيلي وٽ ميرن جي لشكرسان مقابلو كيو هباد ويندي وقت منزل كئي هئي ۽ پو ٻئي ڏينهن جي لشكر نوشهري فيروز کان حيدرآ جهڑא نعرא هڻي شهيد ٿي ويا ۽ سنڌ سؤ سالن “ مرويسون پر سنڌ نه ڏيسون ”نهوشو جهڑא پهلوא ڀنڀور ۽ كاهو جي دڙن کان وٺي سيوهڻ تائين،  آمريالهور کان وٺي אروڙهه ۽ ۽ تائين، هڑאپا  آهن؛ مونهن جي دڙي کان وٺي كوٹڎيجي جي قلعي نكيتريون ئي توאريخي شيون ۽ جايوكستاني کي אفسوس ٿئي ٿو ته ههڑن ملكن جي مقابلي ۾ אسان وٽ ٻاهر אيندڙ هر پا  . کن ال אنگريزن جي ور چڑهي ويئي ي ڏني وڃي جيتري ڏيڻ نهن کي אيتري אهميت نه ٿپر א۽ ٺٹي جي مقبرن ۽ مسجدن تائين،  بلكه ٻيٹاري تي نظر אينديون _ به ننڍيون وڏيون شيون سينتوساٻيٹ ٻيون ڑيون خير אه. کپي هك ميوزכ وאرو ڦوهارو به آهي جنهن . جن جي ڏسڻ تي چڱي خاصي ٹكيٹ رکيل آهي. آهن اڻي אچي ٿو ۽ رنگين אن مان رאت جي وقت ميوزכ سان گڎ پ. جوذكر كرڻ وسري ٿو وڃيم אن وقت سنگاپور . تلف رنگن جي روشني پڻ نكتي ٿيجنهن مان ميوزכ ۽ پاڻي سان گڎ مخאن کان به وڌيك سهڻو ميوزيكل ڦوهارو ميٹروپول هوٹل جي ڀر وאري چؤنك ۾ لڳل هو ڳ جڎهن هو אڃا ڄاوא به نه هئا ته كرאچي אن کان به وڌيك صاف سٿرو ۽ سهڻو شهر هو ۽ سال א کي كهڑي خبر ته אڄ کان پنجويهه ن جي نوجوאننته هن ويهه ٻاويهه سالאفسوس ۽ تعجب ٿيو غورسان ڏسي سنگاپور جي سونهن، ترقي ۽ ماڊرن هجڻ جي وאکاڻ كري رهياهئا، אهو ڏسي  אهو ميوزכ وאرو ڦوهارو وڏي ، هك دفعي،بتيون به ٻرن ٿيون كجهه پاكستاني نوجوאن   سنگاپور جو زوالجيكل گارڊن   .سونهن بدرאن ماتم آهي خوشي ۽ كٿيאسان وٽ جتي . شيخون ماتم كري رهيون آهن بچيل كٹ لڳل ٻه ونج) ڦوهاري(ڊٺل ميوزيكل فائونٹين جديد شي هجڻ بدرאن پرאڻي  به وڏي ۽  كاאڄ אن چوכ تي אن کان.  جو شهر ٿيندو وڃيلنئه ڊوهه ۽ مسماڊرن ٿيڻ بدرאن ڊאهنه سركار پرگهور لهي سگهي ۽ نه אسين عوאم ڦوهارو ته ڇا پر سڄو كرאچي ڏينهون ڏينهن پر אفسوس جو אن جي . ٻڌي وאئڑא ٿي ويا ٿي /جا ماڻهو אهو ڦوهارو ڏسي يورپي ۽ عرب رياست  ۾ نه آيو هو، پر چڱاخاصا مشرقي Lime _ Lightسنگاپور ته אڃا به جي ماڻهن جي ته ڇا مجال جو 
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شي آهي ۽ نه فقط سنگاپور ۾ پر مالئيشيا ۾ پڻ אن سنگاپور ۾ چڑيا گهر پڻ گهمڻ وٹان  الئيشي عالئقن مان ماڻهو خاص چڑيا گهر سنگاپور جي ڀروאري م. جي هاכ آهيچڑيا گهر  روزאنو . جنهن ۾ كيترن ئي قسمن جا جانور آهن. ۾ پکڑيل آهي) ٻاهتر אيكڑن(هيكٹرن  ته هي به گهٹ ناهي ۽ אٹكل ٹيهه پر تڎهن به ڏٺو وڃي. אئين كولمبو وאرو هن کان زور آهيکيس سڄي אيشيا جو سهڻو چڑيا گهر ته چئي نه ٿو سگهجي پر . ڏسڻ ال سنگاپور ۾ אچن ٿا ) ماڻهو سان تمام گهڻو ملندڙ ڀولڑא(جانورن جو شو پڻ ڏيکاريو وڃي ٿو جنهن ۾ אورאنگ אتان  صبح . شهر کان بسون ۽ ٹئكسيون جام وڃن ٿيون منجهس چوڏهن سؤ کن جانور چيا وڃن ٿاندאئي روڊ تي آهي ۽ سنگاپور جو هي چڑيا گهر م. هاٿي، نانگ ۽ لڌڙא אهم كردאر אدא كن ٿا پکين جي پارכ .  جي ڇهين بجي تائين ڏسندڙن ال کليل رهي ٿوشامجو אٺين بجي کان  هك ڳالهه آهي ته سنگاپور جي چڑيا گهر توڙي . وאنگر هن جي به ساڍא ٹي ڊאلر ٹكيٹ آهي پر مالكا وאري زو ۾ جتي . رאئي سگهن ٿاروزאنو هك ويلو كنهن فائيو אسٹار هوٹل ۾ به کاخيرسنگاپور ۾ ته وڏي ٹكيٹ هجڻ كري אيڎي كمائي ٿيندي هوندي جو جانورن کي .آهيرکيل آهي، ۽ جانورن جي پرگهور ۽ کاڌي خورאכ جو پڻ تمام سٺو بندوبست  صفائي جو ڏאڍو خيال ي پارכ ۾ يا ويندي مالكا، كوאال لمپور، جي چڑيا گهرن ۾پکين ج אن .  אتي به جانورن کي سندن قد بت ۽ خورאכ مطابق کاڌو ڏنو وڃي ٿو،ٹكيٹ بنهه ناهي ك ننڍڙو چيني ۽ هك جپاني אسٹائل جو باغيچو سنگاپور جي پکين جي پارכ ڀر ۾ ه    سنگاپور ۾ چيني ۽ جپاني باغيچا   .ٺيكيدאر سان گڎ جانور به صحتمند ۽ تندرست نظر אچن ٿا/ كري چڑيا گهر جي رکوאلي  چيني . هنن باغيچن کي ڏسي چين ۽ جپان جي عام باغيچن جي آئيڈيا ٿي سگهي ٿي. آهي يكنگ جي محالت جهڑو يل پرאهن باغيچي جو نمونو چين جي سنگ گهرאڻي جي ٺه. تي آهي آهي ۽ جورאنگ ڍنڍ جي هك تيرهن هيكٹرن جيڎي ٻيٹاري نאيئا_ ُهو _ باغيچن جو نالو يو  ، چيني نموني جون אوطاقون ۽ אوتارא، )ٻڌن جو عبادت گهر(منجهس نون قبن وאرو پگوڊא . آهي هن . جيكو چيني باغيچي کان سڎ پنڌ پري آهي. آهي“ سيئي وאئن”جپاني باغيچي جو نالو    . ڳاڙهين كمانن وאريون پليون ٺهيل آهن لف گهمڻ جي جڳهين جي אشتهار بازي  مخت۽ملن ٿا جن ۾ سنگاپور جي هوٹلن، دكانن سنگاپور אچڻ سان هوٹل،אيئر پورٽ يا وڏن دكانن تي كيترאئي אشتهاري پنا ۽ كتابچا   مانگر مڇن جو فارم   . پاڻي جي وهكري ۾ ٿيل لسا پٿر، كاٺ جون پليون ۽ ڍنڍون باغيچي ۾ نظر אينديونپٿر جا ٹكيل اللٹين، . אيتي باغيچي جهڑو آهيباغيچي جو نمونو ۽ نقشو بلكل جپان جي رو ڏينهن ۾ تن . درآباد ۽ نوאب شاهه کان سنگاپور گهمڻ آيا هئايمنهنجا كجهه وאقف كار حمانگر مڇن جي فارم جي پڻ وאکاڻ ٿيل آهي مون پاڻ אهو كڎهن نه ڏٺو آهي پر هك دفعي .) جن مان كجهه جو مٿي ذكر كري آيو آهيان(אنهن ۾ ٻين شين کان عالوه . هوندي آهي و سو ساڻن ملڻ ال وكٹوريا אسٹريٹ تي سندن رهائش وאري هوٹل  منهنجو جهاز سنگاپور ۾ ه تي پهتس، خبر پئي ته هو صبح ساڻ אپر سرنگون روڊ تي مانگر مڇن جو  Tai _ panتائي پان  جنهن ال ماڻهو هلي وڃي رڳو چند وאڳون پاڻي ۾ تڑڳي رهيا אهڑي ته كا ڳالهه آهي ئي كونه  אها! ته אها אجائي تعريف”.  אحوאل ورتم، سخت بيزאري مان ورאڻيائونر مڇن جي فارم جومانگ کانئن. ٿوري ئي دير كا الئونچ ۾ אنتظار كيو هوندم ته هي אچي نكتا. فارم ڏسڻ ويا آهن هتي ته . אهڑא وאڳون ته منگهو پير تي به پيا ڌوڙ پائين ۽ بنا ٹكيٹ جي ڏسي سگهجن ٿا. هئا אڌ ڏينهن هك طرف ضايع ٿيو ته ٹئكسي جو .  جي ڏسڻ جي به ڳري ٹكيٹ رکي אٿنאنهن   “ .ڀاڙو وغيره ٻئي طرف
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پر . كشش يا نوאڻ ناهي، جيتري אن ملك جي حكومت طرفان אن جي ڏسڻ ال كيل آهيوאقعي كي كي شيون אهڑيون آهن جن ۾ بنهه كا لڳي ته کي به دل سان  ڳالهه مون ڏهه . אهوئي ساڳيو حال مختلف ملكن ۽ شهرن گهمڻ جوآهي. مانگرمڇن جو فارم ڇاهوندو نكري ۽ حقيقت تائين پهچڻ کان אڳ هر كوئي سوچيندو ته אالئي وو وڃيبهرحال تڎهن به ماڻه وين جا دكان   ريڈين، وאچن، كيمرאئن ۽ ٹيهرشهر ۾ ساڳا. ۽ شهر ذري گهٹ هك جهڑא آهنرهن ملك ڏسڻ بعد هر هك کي אهوئي אحساس ٿئي ٿو ته منجهن كابه نوאڻ ناهي سڀ ملك ڌپن ته ٻيلي شرم کي پرچائڻ ال پنهنجن دوستن عزيزن کي سكائڻ ۽ هرکائڻ ال چئي سگهي نهنجي ملك پهچي مختلف رکي ڇڎيون آهن، جن کي ڏسي پئسا خرچ كرڻ وאرو ٹوئرسٹ پكجهه شيون אهڑيون ٻين کان ئي يسنگاپور جهڑن ملكن مڑ. تكلف ۽ رک رکا جا طريقا אهي ئي ، אهي ئي אيئرپورٹن ۽ هوٹلن جا نمونا،سينيما ٿيٹرن جا אڏא۽  ئي چڑيا گهر يאه.آهن وאه جا شاپنگ جا . سستائي به ڏאڍي هئي. مون هي به ڏٺو ته هو به ڏٺو. واليت ۾ وאه جو مزو هو گهر ويٺي ٹي وي، تان ملك ملك جا نظارא ڏسڻ ۾ وڌيك تفصيلي معلومات . אهم ڳالهه ناهيسفرنامن جي دور ۾ سنگاپور توڙي هانگ كانگ يا دنيا جو كو ٻيو ملك אڄكلهه گهمڻ كا  ،پر يارو هن ٹي وي، ويو كارڊ.) ئي خرچ ماري رکيو، אجايو ويس ٹئكسين جي אجاهوٹلن ۽ چوي ته ڀالڇاٻيو (. سنگاپور ۾ چڑيا گهر به ڏٺم ته مانگرمڇن جو فارم به وغيره وغيره. مزא هئا مئچ ڏسڻ کان گهر ۾ كركيٹ אهو אئين جيئن كو خرچ كري אس ۾ سڑي אسٹيڈيم . ملي ٿي _ אن کان بهتر אهو ئي مٿيون طريقو آهي . ڳ ٻڌي گهرאن نكرڻ نسورو ئي بيوقوفي آهيپضرور هيڎאنهن هوڏאنهن ٹنگون هڻي وقت گذאري، نه ته پنهنجي خرچ تي، پنهنجو وقت وڃائي  ته ،و ٿو نكري جي سلسلي ۾ كو واليتي ملك ۾ אچوאپاري ٹرپ تي، يا نوكري يا ڊيوٹي  . ڏسيتي ويٺي آرאم سان ٹي وي  باقي جيكڎهن . يا وري كو سفر نامي جو كوڙو سچو كتاب پڑهي ڇڎي . خوش كري ڇڎي يا ڦوٹو كارڊن ۽ رسالن ۾ ڏسي دل ، َيعني گهر ويٺي ٿڌي ڇانو ۾ واليت جا نظارא ٹي وي تي هو . جي صالح ٿو ڏئي ته אهو پك توهان جو همدرد يا سڄڻ ناهيكو توهان کي واليت گهمڻ  رستن ملكن جي אيئرپورٽ الئونچن ۾ وڃي ڌكا کائو ۽ نٹهڻ אس يا سخت سردي ۾ پكن توهان به پرאين . پنهنجو وقت ۽ ٹكا ته وڃائي آيو آهي ۽ هاڻ چاهي ٿو ته توهان جو به خرچ ٿئي يعني گهمڻ ڦرڻ جون جايون ۽ گهاٽ گهاٽ هينئر _ بهرحال هي سڀ سنگاپور جا کيل تماشا   د אبڑي سان مالقاتكئپٹن رشي  . تي ٹئكسي ال رڙيون كريو نه ته אن مهل ننڈ آڻڻ ال سنگاپور جي شهر بابت ٿوري دير . هن سفر نامي ۾ لکي چكو آهيان خاص كري سندس ماضي قريب ۽ אن سان گڎ پنهنجي ماضي قريب بابت . ضرور سوچيو هوم ته  كن لڳڻ ۾ جڎهن بنهه ٺاپر نه آئي،ُدر تي م. كن جي آوאز تي هوش نه پئي آيوُڀرپور موئي ۽ سڄي ڏينهن جي ٿك كري يكدم אهڑي گهاٹي ننڈ وٺي ويئي جو درتي كنهن جي پو خبر ناهي كنهن وقت אک لڳي .  جنهن جو كجهه حصو سنگاپور ۾ گذאري چكو هوسپڻ، نڈ ۾ אهو محسوس كيم ته كو منهنجو در زور سان پهرين ننڈ ۾ پو אڌ سجاڳ ۽ אڌ ن ڄڻ ننڈ אئين پئي لڳو . אکيون کولڻ ۽ هنڌ مان אٿڻ تي دل ئي نه پئي چيو. کڑكائي رهيو آهي ته مجهه ۾ نه پئي آيو س. گهڻي אوجاڳي وאنگيان אکيون سڑي رهيون هيون. صفا نه ٿي هجي پر אهو سڀ كجهه .  אچي אٿاريو آهيوאقعي אيترو جلد صبح ٿي ويو آهي يا كنهن آڌي رאت جو جلدي بتي . ڃڻ جي موڊ ۾ هوڀو ٻاهرאن كو در کي אصل ٿڦڑن سان سوچڻ جو موقعو كٿي ج   . م ته كير آهيאنگريزي سان گڎ ملئي ۽ אڙدو ۾ ٻاهرאن وאري کان پڇي“ ؟ _ Saipaکون؟   Who” . ٰمعني אڌ منو كالכ كو مس ستو هوس_ ٻاري אٿڻ سان وقت ڏٺم ته אڃا هك ٿيو هو 
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تي رهڻ جي غلطي هن جنم ۾ ته نه ته آئيندي ههك . دل ۾ چيم ته چاچا كاوڙ ته نه كر”  “. ٹيليفون آيو آهيلهيٺ ه”  چڑ مان چيائين؛. بيٺوهوسامهون مائوزي تنگ کان אڳ وאري دور جو چين جو چرسي مهانڈي وאرو אڌڙوٽ چيني . تيسين كنڈي الهي در کولي چكو هوس. ٻاهرאن جوאب آيو) تنهنجو فون(“ ٹيليفون” نهن کي باقي ٻئي ك. لو ٿيو هجيئٿي سگهي ٿو אنهن سان كو مس.  هئاپگار وڃي رهيايا وري آصف ۽ ذوאلفقار ۾ هو جيكي ماني کائي ۽ ڊنر سيٹ وٺڻ ال رאت جو دير سان تنجم . گهڻوشك كئپٹن ظهور ۾ هو. کي كير كندو ٻيو ته אهو فون هن ويلي، هن ٹاڻي مون. كبي ريسيپشن تي رکيل فون کڻي . كهڑي خبر ته آئون سنگاپور ۾ آيل آهيان ۽ هتي رهيل آهيان אڙدو ۾ آوאز אچڻ بدرאن  אنگريزي يا عالم يا آصف جو  هيلو كيم ته ٻئي طرف کان ظهور _ ي אڄكلهه هي روٽ آهي אسان جي ڳوٺ جو رشيد אبڑو جنهن جهاز جو كئپٹن آهي אن ج   .سنڌي ۾ كئپٹن رشيد ڳالهائي رهيو هو هينئر سندس جهاز جپان کان وאپس كرאچي ڏي موٹي . كانگ جي بندرگاهن تي پڻ ترسنرستي تي אيندي ويندي كولمبو، پينانگ، سنگاپور ۽ هانگ . يعني كرאچي کان جپان وאري سنگاپور مان كجهه سامان کڻڻ ۽ كجهه مرمت كارڻ گذريل هفتي کان هو هتي . رهيو هو جتي אن جهاز جو . مونکي אن جي אوچتي خبر شام جو پيپلس پارכ ۾ پيئي هئي. يل هئاترس אنهن ٻنهي ڄڻن كنهن زماني ۾ مون . شاپنگ كري رهيو هوسيكنڈ אنجنيئر ۽ چيف آفيسر  هئي ته رشيد منهنجو ڳوٺائي آهي، سو אنهن مونکي يكدم کين خبر .  كيو هوSailسان گڎ پڻ  ، پر هك אهڑي عمر، حد يا حالت אچي سامونڈي نوكري جي چوٿين حصي جيترو به نه ٿو مليكناري جي نوكري ۾ تكليف يا جوکو نه هجڻ كري پگهار جيتوڻيك . هك منو ٿي ويهجي وٺي Shore jobهيڎאنهن هوڏאنهن سڄي دنيا کي אورאنگهڻ بدرאن هك هنڌ كناري جي نوكري هو ته ٻارن ٻچن سان گڎ جهاز ۾   پروگرאم  گر هن جو به هاڻ جهازي وאن۽ هرچكو هو  كري Sailپاڻ به ڏهاكو کن سال جهازن تي . رشيد موكل تي هجڻ جي كري אتي مليوهوٻه ٹي مهينا אڳ جڎهن آئون هيڎאنهن مالئيشيا אچڻ کان אڳ ڳوٺ موكالئڻ ويو هوس ته   .بدرאن هن جهاز تي رکيو אٿنان جيئن ئي كئپٹن رشيد موٹيو ته کيس אنگلينڈ وאري روٽ ڏيڻ ٻڌאيو ته هن دفعي موكلن ت ۽ كنهن حد .يح ثابت ٿي سگهي ٿي אسان ال صحجي چڱي طرح پروڙ نه هئي ته آيا كيتري قدرملك، ماحول، نوكري ۽ ماڻهو كيئن هوندא ۽ אن وقت مونکي به مالئيشيا جي هن نوكري پر هو ٿورو ٻڎ تر ۾ هو ته مالئيشيا . هليو آيس هيڎאنهن אچڻ ال رشيد پڻ خيال ظاهر كيو هو سال رهڻ جي آفر ٿي ته هك אهو به سبب آهي ته مون کي جيئن ئي مالئيشيا ۾  يكا ٹي  . آفريكا جي تپندڙ ۽ אتر قطب جي يخ نما سرد بندرگاهن ۾ ڀٹكڻ بدرאن هك هنڌ رهڻ چاهي ٿوهيڎאنهن هوڏאنهن  ٻارن جي پڑهائي جي ال ، زندگي جي الSettledٿي جڎهن هر هك جهازي  כ جي ريجنل آفيسن کي لکي معلوم كرאچي هيڈآفيس يا هانگ كانگ، لنڈن، تركي، نيويارאهي سموريون ڳالهيون رشيد کي لکڻ کان אڳ سندس جهاز جي نالي جي ڳوال ۾ هوس ته بهرحال . کي ساهمي جي مختلف پڑن ۾ وجهڻ سان كڎهن هي پڑ ڳرو ٿي ٿيو ته كڎهن هو پڑكو مون جائزو لڳايو سو منجهائيندڙ هو ۽ ڀلين ۽ كسين ڳالهين مالئيشيا پهچي جي.سگهين  كرڻ بابت فيصلو كري Sailحالتن سان ڀيٹ كري هيڎאنهن אچڻ يا جهاز تي ئي جائزو وٺي توکي אن بابت سٺا ۽ خرאب نقطا لکندس، جيئن אنهن جي روشني ۾ پنهنجين אتي پهچي كجهه عرصي ۾ אتي جي حالتن جو پر کيس چيو هوم ته . تائين نباهي سگهجي ٿو אڄ אوچتو אهو معلوم كري خوشي ٿي ته سندس . كجي ته رشيد كهڑي جهاز ۽ روٽ تي آهي جتان . پر بلكل هن ئي بندرگاهه سنگاپور ۾ آهي. ڏور אوڀر جي روٽ تي آهي_ جهاز فقط هن 
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مون سان فون . ته آئون فالڻي هنڌ رهيل آهيان منهنجو هي فون نمبر آهيسٹون لکي موكليون پارכ ۾ مليل جهازين کي مون אتي جو אتي دكاندאر کان پني ڀور وٺي كئپٹن رشيد ال ٻه ٹي سو پيپلس .  ميل کن مس آهي200 وري به ويجهو آهي ۽ مالكا کان ميل کن ٿيندو، سنگاپور 320كا کان نانگ فاصلي ۾ ماليپ. ٿي سگهي ٿو ته مالئيشيا جي بندرگاهه پينانگ ۾ به אچي جي هن نوكري جون ) مالئيشيا(يت كرڻ بعد ٻڌאيو مانس ته هن ملكفعاساڻس خوش خير    پاسي نوكري بابت كجهه ڳالهيون هن  . رشيد אن ئي وقت مون سان ڳالهائڻ چاهيو. موٹڻ وقت رشيد جي حوאلي منهنجي چٺي كيائونسو אهي جهاز جا آفيسر گهمندא ڦرندא رאت جو ٻارهين بجي جڎهن جهاز تي موٹي پهتا ۽   . مالئي سگهاني ڳالها يا ٻئي ڏينهن سڌو مالكا پهچي وڃ جيئن توکي هتي جي وאسطيدאر عملدאرن سان به ت   هي هي ڳالهيون آهن؛
لكن ۾ سٺي پوزيشن אڳتي هلي كم אچي سگهي ٿو ۽ אن بعد پنهنجي ملك يا ڌאرين مجنهن אدאري سان وאسطو آهي אهو تمام وڏو אدאرو آهي ۽ אن ۾ نوكري كرڻ جو تجربو     . حاصل كري سگهجي ٿي
  . باقي بچت كجهه به نه.ته هن واليت ۾ سٺو گذאرو ٿي سگهي ٿوپگهارسعودي عرب كويت  يا ٻين عرب يا يورپين ملكن جهڑو گهڻو نٿا ڏين پر אيترو آهي  
يعني جتي نوكري ۽ رهائش آهي אها جڳهه مالكا . ملٹري كنٹونمينٹ ٹائيپ زندگي آهي  نوكري . هك پنهنجي ننڍڙي دنيا آهي جتي سخت سكيورٹي آهي. ر ڀرو آهيشهر کان پ ئمنگ ُ س،كئنٹينون، رאندين جا ميدאن، لئبرريون كندڙ ۽ سندن فئملين ال אندر كلب، مسان کان پري هجڻ كري هشهر جي گوڙ گ. پول، پارכ، جمناسٹك هال ۽ هوٹلون آهن جو هكڑو مدو پورو كرڻ بعد ٻيو به كن کي هي سانت وאري زندگي وڻي ٿي ۽ ٹن سالن  هو سنگاپور يا آسٹريليا ۾ نوكرين ال . كن کي ته بنهه نٿي وڻي. كرڻ جي خوאهش رکن ٿا   . سو אهڑين ڳالهين ال تون پاڻ ئي فيصلو كري سگهين ٿو. وאجهائي رهيا آهن
  .فارينر كم كن ٿا سو אنهن ال هك אنگريزي אسكول جو پڻ بندوبست آهيڎيا אٿن، پر مالكا شهر ۾ جيئن ته بين אالقوאمي هوٹلن، كارخانن ۽ هن قسم جي אدאرن ۾ ڇهتي مالئيشيا ۾ كجهه سالن کان جيتوڻيك سڀ אسكول ۽ كاليج ملئي زبان جا كري  
. אسكول جي في جيتوڻيك قاعدي موجب אڌ ٻارن جي مائٹن کي ۽ אڌ אدאري کي ڀرڻي آهي  ويندي אسكول تائين ٻار ڇڎي אچڻ ۽ وٺي وڃڻ . پر אڃا تائين سڄي في אدאرو ئي ڀري پيو  . ال بس رکي آهي
 .  وڃي رهيو آهي۾سوشلسٹ ملكن جيكو אڄكلهه دنيا جي فقط אيكڑ ٻيكڑ ملكن؛ جپان، سئيڈن، ناروي، چين ۽ كجهه . אن كري هتي رهڻ ۾ אهو سكون آهي.  ماڻهو محبتي ۽ سادא سٻاجهڑא آهنامالئيشيا ج 
 .معرفتحالل گوشت به كجهه شهرن جي كن خاص دكانن تان ملي يا وري ملكي אيمبسي جي يعني _ جيكي آمريكا، جپان يا روس جهڑن ملكن ۾ نوكري كندي درپيش אچن ٿيون لك آهي ۽ هر هنڌ حالل شي ملي ٿي، سو هتي  אهي ڏکيائون نه آهن مالئيشيا مسلمانن جو م 
/ رڻ ۽ پڑهائڻ جو ڳوٺ ڳوٺ مالئيشيا ۾ نماز روزي ويندي ٻارن کي قرآن شريف سيکا   . كمپونگ كمپونگ ۾ بندوبست آهي
يزא پاسپورٽ جي אچڻ جهڑو جڎو پاكستاني چوري چكاري، چرس، جهڳڑي، ڦڎي يا بناومالئيشيا ۾ پاكستانين جي چڱي گهڻي عزت آهي، جو אڃا تائين هتي كنهن ورلي   ال دאنهن آهي ۽ אتي جنهن کان אنگلينڈ آمريكا يا عرب ملكن ۾ אسان _  كيو هوندو كم
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אن كري אهڑن ملكن ۾ هك . جو ماڻهو אسان مان هر هك کي شكي نگاهه سان ڏسي ٿو  .حساس ماڻهو ال رهڻ ڏکيو ٿيو پوي
אهو مدو پورو كرڻ . مالئيشيا ۾ موكلون هر سال نه ٿيون ملن، پر ٹن ٹن سالن بعد ڏين ٿا  فيملي جي אوٽ موٽ جي ٹكيٹ  موكل ڏين ٿا ۽ سڄي ي جنتي پگهار سان گڎ ٹن مينهن  . پڻ
ته هي ملك هن پاسي هر سال موكل אن كري نه ٿا ڏين جو هك . وغيره ۾ ساڳيو آهيאهو دستور هن پاسي جي سڀني ملكن؛ سنگاپور، برونائي، پاپئانيوگني ۽ אنڈونيشيا . ڏين ٿاאنهن موكلن کان سو سال ۾ پندرنهن ڏينهن آرאم كرڻ يا مالئيشيا گهمڻ ڦرڻ ال موكل   ۽ ٻيو ته هتي جي زندگي عرب ملكن .) پر كرאچي کان كوאاللمپور ڇهه كالכ آهيكرאچي کان جدو فقط ٻه كالכ هوאئي سفرآهي (. پاكستان کان پري آهي ۽ ڀاڙو ڳرو آهي هتي گهمڻ ڦرڻ ۽ چر پر . אن كري هتي وقت جلدي گذري ٿو. وאنگر بور ۽ بندش وאري ناهي  . يا فلپين بس، ٹئكسي، يا هوאئي جهاز ۾ אچي وڃي سگهجي ٿوويندي جنهن وقت دل چوي ته ڀر وאرن ڌאرين ملكن؛ سنگاپور، يا ٿائلينڈ، אنڈونيشيا . پيرאق موڊ ٿئي ته كوאاللمپور هليو وڃجي يا كيڈאح پينانگ هليو وڃجي يا .جي کليل آزאدي آهي
جنهنجو چپو چپو نرאلو ۽ گهمڻ .  مان هك آهيTouroist _ Resortsمالئيشيا دنيا جي بهترين     .ن خيال کان پاڻ ته ڄڻ ويٺائي هتي آهيون א. جي جهلك ال هتي אچن ٿاخوشنصيب ماڻهو ويندي يورپ ۽ آمريكا جي ڏورאنهن هنڌن تان كهي ڏينهن ٻن . وٹان آهي
پنهنجو אباڻو گهر، ڳوٺ ۽ . پر ساڳئي وقت אها ڳالهه به آهي ته ٹي سال چڱووڏو عرصو آهي  אن كري ٹن سالن جي אندر كنهن کي سخت .وڃيرسائي ٿي ۽ سڄو كم درهم برهم ٿيو جو جهجهي جوאبدאري جي كري هك ماڻهو جي غير حاضري به אدאري کي كافي نقصان كجهه אهڑي آهي، جو پنهنجي خرچ تي وڃڻ ال به موكل جي אميد نه برאبر سمجهڻ کپي، نوكري جي نوعيت به . كهڑو به هجي، كٿي به هجي ته هر אنسان کي ياد אچي ٿو_ وطن  و ٹن سالن جو عرصو گذאرڻ ٻي ڳالهه آهي ۽ אهمجبوري جي حالت ۾ شايد موكل ملي ته   . كنهن ال سولو آهي ته كنهن ال ڏکيو
 . אدאري طرفان سڄي فيملي جي ال فري ميڈيكل ۽ אنشورنس پڻ آهي 
ڌرين جي گڎيل  نوكري جي ال ٻنهي وڌيك ٹي سال. ٹن سالن بعد هر كو آزאد آهي  ي وڃن  ٿTrain/ ئي پنهنجا ماڻهو تيار جيئن . پنهنجو ماڻهو ناهي تيسين ڌאرئين کي رکجيهون مالئيشيا جي حكومت جي قاعدو قانون به پاڻ جهڑن ملكن جيان آهي ته جيسين ڇو جو . جي نه ته نه. يعني نوكري كندڙ  ۽ هتي جي حكومت_ رضامندي الزمي آهي  َسگهي ٿو ته وڌيك ٹي ڇهه يا نو سال کن نوكري كرڻ جو موقعو ملي سگهي يا پهرين ئي نوكري ۾ אهو خوف ۽ خطرو هر وقت رهي ٿو ته ٿي ٿيندא ته پنهنجي موكل، سو هن سو هنن وٽ جيئن ئي پنهنجا كئپٹن، چيف אنجنيئر، ۽ پائليٹ . ته ڌאرئين جي نوكري ختم َ  . پون ئڻاوهنجي ملك جي نوكري تان به هٿ ڌ نوكري ختم ته پنٹن سالن بعد هتي جي به
. چجيא وٺي N.O.Cאهو ئي طريقو آهي ته پاكستاني نوكري مان ٹن سالن جي موكل بهر حال پهريان ٹي سال هتي نوكري كرڻ ۽ پاكستان جي نوكري قائم رکڻ جو هك    .جيئن وري وאپس ساڳي نوكري ۾ لڳي سگهجي
  ور ال سنگاپور ۾ دوאُسجي  مٿي   .  كن پياكورين אن کان گهٹ پگهار ۽ ڏکين حالتن ۾ به ٻاهر نوكريآخر אنڈين، بنگالديشي، فلپيني ۽ سائوٿ . ٻيا جونيئر پروموشن حاصل كري سگهنجيئن پنهنجي ملك جي هنن ملكن ۾ نمائندگي رهي ۽ ساڳي وقت אسانجي ڇڎيل جاين تي ئدي ۾ אهو آهي ته گهڻي کان گهڻا پاكستاني هتي אچي نوكري كن ته هون ملك جي فا 
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كئپٹن رشيد ٻڌאيو ۽ אن مونجهاري “ . پيو كريSailאسان جو درאصل پرين هتان جهاز ”  “.جيئن אسان کي אن كري سال کن אنتظار كرڻو پيو هو. موكليאنتظار كرڻو پوندئي، جيسين هتي جي حكومت پنهنجا نمائندא אنٹرويو وٺڻ ال پاكستان ، نه ته پو تي ملي ويندئيوאسطيدאر عملدאرن سان آمهون سامهون ملندين ته نوكري אتي جو אڇو جو مالكا پهچي نوكري ال . پرين هتان سنگاپور کان ٹئكسي ذريعي مالكا هليو وڃسو هاڻ دل ۾ سوچ ۽ پنهنجي گهر وאرن سان به صالح كر، جي بهتر سمجهين ته سڀاڻي ” كالכ ٻه به ليٹ كرאئي نه ٿو سگهان جو شيڈول אيڎو ٹائيٹ . سوאل ئي پيدא نه ٿو ٿئي”  . مون پڇيو مانس“ جهاز کي ڏينهن ٻن ال ترسائي نه سگهندين؟”  .  فيصلو كري نه سگهيوكري في אلحال كو به كئپٹن “ ئر موٹندي وقت אتي ترسڻو ناهي،نאهو ته سڀ صحيح آهي پر بدقسمتي سان هي” .مون صالح ڏني مانس“ .هليو אچجانپو مالئيشيا جي بندرگاهه پينانگ يا پورٽ كالنگ ۾ אچين ته אتان مالكا كار ذريعي ”  . ئپٹن رشيد ٻڌאيوك“ .پهچڻو آهيجو سنگاپور بندرگاهه وאرאئي ڌكا ڏئي ٻاهر كڍندא ۽ هوڏאنهن كرאچي به پوري وقت تي . آهي هچندي رאت ٿي אهو ته پاڻ سٺو آئون هتان سنگاپور کان شام ڌאري نكرندس سو مالكا پ”  “ .رشيد پروگرאم رٿيو“ .رضامندي ڏيکاري אچان ٿوآئون سڀاڻي صبح جو وאندو آهيان سو ٹئكسي كري مالكا هليو ٿو وڃان ۽ نوكري ال ”  .مونکي پڻ سمجهه ۾ كجهه نه ٿي آيو“ _!پو”  “. پو كرאچي پهچڻو آهيبس رڳو كولمبو ۾ ٻارنهن كالכ کن ترسي”. رشيد ٻڌאيو گهر جي كنجي گارڊ روم مان منهنجي نالي . تون אسان جي گهر وڃي آرאم كجان. ويندي آئون کين فون كري ڇڎيندس. وٺجان .کائڻ پيئڻ جو . باقي كمرن جون چاٻيون در مٿان ملند مون سمجهايو مانس ۽ وڌيك خبرون روبرو يا خط ۾ لکڻ جو پروگرאم رٿي موكاليو “ .ڏجان نوكري ال ضمانت گهرن ته منهنجو ۽ آصف جو نالو. ه كجهه سامان كچن مان ملندنكجهه  پو אهو . د ٿي ويون هيونبس يار دير ٿي ويئي، تنجم پگار ۾ ننڍيون وڏيون هوٹلون بن”  . مون پڇيو مان “ كريو خبر هاڻ پيا موٹو ڇا؟”  . ٹيليفون كري بس كيم ته אن وقت سامهون كئپٹن ذوאلفقار ۽ آصف تي نظر پئي  . سين אهو ٻڌي هو به . رشيد אبڑي جي فون جي خبر ٻڌאيم ته هو مالئيشيا אچڻ ۾ دلچسپي رکي ٿومون ورאڻيو مان ۽ پو كئپٹن “ مون توهان جي ڳوال۾ پوليس אسٹيشن فون پئي كيو،”  “شينٹن وي ڏيئي كلفرڊ پيئر تان وڃي نكتاسين، تون كر خبر؟ ٻئي ڏينهن ال رکي رאت جا باقي بچيل پهر سمهڻ ال لفٹن ڏي وڌيا خوش ٿيا ۽ وڌيك خبرون  كمري ۾ پهچي אهو محسوس كيم ته . ننڈ ته אيندي אيندي אکين مان وري هلي وئي هئي  . سين سو وري پويان پير كري مٿي جي سو ر جي . شام کان پيل مٿي ۾ سو ر אڃا جان نه ڇڎي هئي  كتابن، _  وٽ آيس جنهن هك ننڍڙو هٹڑو رכالهيٺ چيني ككا گوري وٺڻ جي ال كنهن جهاز جا فلپينو جهازي . אن وقت پاڻ مشغول هو.  پڻ هاليو پئي جو سگريٹن ۽چاكليٹن مان ٿڑندא ٿاٻڑندא دخل تي پنهنجن كمرن جون ) شرאب خاني(سنگاپور جي كنهن سستي پب  هو سنگاپور . مان لٿاאن وقت آفريكي ملك جا ٻه شيدي جهازي ٹئكسي . چاٻيون وٺي رهيا هئا كمرא سڀ ڀريل هئا . ۾ كنهن بيٺل يا ڏينهن ٻن ۾ پهچڻ وאري جهاز تي نوكري ال پهتاهئا جڳهين ۽ هوٹلن جا ناال ۽ ٻين אهڑين رهائشي אي . سي. אيم. هي چيني كالرכ کين وאسو پوڙ   . پئي ٻڌאيا، جتي دنيا جي جهازين کي گهٹ אگهه تي رهائش ملي ٿي
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مون ٹي وي تان وقت به وقت ٻڌل אشتهاري _ ڊسپرو، پئرאسٹال، ساريڈאن، אنجلين، پئناڊאل،  گهر كئيمانس، אئسپرو، يאندو ٿيو ته مون مٿي جي سور ال كنهن گوري جאنهن کان و אهي گوريون ته ! پر پوڙهي وٽ كا به אهڑي شي نه هئي. گورين جا ناال ياد كري پڇيو مانس جتي كٿي تائين، وچ آفريكا کان ڏور אوڀر جي ملكن تائين ي شهرن  جآسٹريليا کان آمريكا جنهن جا אشتهار كيترن ئي ملكن جي . نك جي عالج ال ورهين کان هي بام هلندو אچيکان وڇون جي ڏنگ تائين، سنڌن جي سور ۽ رهنڈ رאنڀوٹي کان وٺي ٿڌيل ڇاتي ۽ بند ٿيل مٿي جي سور . ٹائيگر بام ال مشهور آهي ته אهو كيترن ئي مرضن ال يك ٹك عالج آهي  م ۽ گارڊن ٹائيگر با  . وٺي پنهنجي كمري ڏي موٹيس“ ٹائيگر بام”کانئس جڳ مشهور “ !بس بس مهرباني”  . س ٹائيگر بام لکيل هوئن جي شكل ٺهيل هئي ۽ مٿاTigerشيشي جي مٿان وאگهه . كئيאن تي هن هك ننڍڙي بام جي شيشي ميز جي هيٺئين خاني مان كڍي منهنجي حوאلي   “اكو خمير يا كو بام ترياق؟كو خ. كا ستي ڦكي يا كو ٻورو چورو_ لهي  روُ هوند جنهن سان مٿي جو سكجهه ته”نيٺ چيو مانس؛ . אچي אچي هتي نه. تي به ملن ٿيونکنڈو، کپرو، کوسن جي ڳوٺن کان وٺي مكي، ميامي، ۽ مدرאس شهر جي دكانن . ملن ٿيون بلكه אن کان پو به _ گڎيل هندستان تائين . الن، ٹي وي، فلمن ۽ ڀتين تي نظر אيندאאخبارن، رس אڄ به ٹائيگر بام ۽ אن كمپني جون ٻيون به كجهه دوאئون پاكستان ۾ هلنديون . رهيون پاكستان ۾ هلنديون كيترن ئي سالن تائين אهو بام ۽ كمپني جون ٻيون به كجهه دوאئون بدبو وאرو بام گهرو عالج ال وٺي אيندא /جو تکي خوشبو אهو ننڍڙي دٻي وאرو، אڇي رنگ وאپاري واليتن مان موٹڻ وقت سنگاپور، هانگ كانگ، ماليا، אنڈونيشيا، برما جهڑن ملكن مان سنڌي هندن جي گهرن ۾ אهو تمام گهڻو אستعمال ٿيندو هو جو هندو . ڀتين تي نظر אچن ٿار بام جا كجهه پرאڻا אشتهار ريل لنگهندي وقت كرאچي ۽ حيدرآباد جي אڄ به ٹائيگ. رهيون אڄ جڎهن ته אنگريزي دوאئون . هي بام ئي گهر جي אهم ضرورتن مان هك سمجهيو ويندو هوאڃا جڎهن ته אنگريزي دوאئن אيتري ترقي نه كئي هئي ۽ نه وري אهي אڃا عام ٿيون هيون ته . هئا لكن مان سڀ کان گهڻو سنگاپور ۾  ۽ قومن مان سڀ م_ אوج تي پهتل آهن تڎهن به هي بام  ي ۽ تامل ماڻهن ۾ گهڻو مشهور آهي ۽ هن صدي جو کان گهڻو چين ۾ ۽ ٻئي نمبر تي ملئ ، سي سكنيس جو هنگههي بام ماڻهن جي ڏאٺن جي سور، مٿي جي سور، ک. كمائي ڏنو آهي مريضن کي آرאم پهچايو هجي يا نه، پر هن بام ملكن کي چڱو ناڻو ،وڏو حصو، هن دوא ٺاهيندڙ ملكن جي غربت جو عالج /عالج كري سگهيو هجي يا نه پر بام جي אيجاد كندڙ  َلونگن ۽ جو هر   . ضرور كيو آهي َ َ جي نالي سان سنگاپور ۽ ) ٹائيگربام(جي تکي خوشبو جهڑي هن بامَ هن باغ ۾ وڻ ٹڻ ۽ سهڻن ٻوٹن کان عالوه چيني، . ماڻهو هلي سنگاپور ۾ אچن ٿا ڏسڻ ال جنهن کي. پڻ دنيا ۾ مشهور آهي_ٹائيگربام گارڊن _ هانگ كانگ ۾ هك باغيچو  باغ ۾ گهڑڻ سان ئي هك .  جا هوبهو ساڳي قد كاٺ جا جانور ٺهيل آهنMythologyديوماالئن، ڏکن جي جيكا غمن، مشكالتن ۽ _ کي کائڻ ال تيار نظر אيندو ) אجگر( وڏي بال Tigerوאگهه  يترאئي پريون ڦاسائيندو نظر אيندو ۽ ٻيا به ك_  هك حوض ۾ ماڻهو ڄار سان جل .عالمت آهي شهر کان ڏهين، ٹيهين، پاسر پنجانگ روڊ تي آهي ۽ وچ “ ٹائيگر بام گارڊن”سنگاپور وאرو  . نٹ جا ٺهيل جانور نظر אيندאپرين جي قصن جا پٿر ۽ سيم سون چائنا ٹائون ۽ويسٹ كوسٹ هك سؤ ٹيتاليهه، هك سؤ پنجيتاليهه ۽ ٻه سؤ نمبر جون ب   . صبح جونائين کان شام جو ڇهين تائين پبلك جي ڏسڻ ال کليل رهي ٿوباغ ۾ دאخال ال كابه في، ٹكيٹ رکيل ناهي ۽ . وאري رستي کان ٿينديون אتي پهچن ٿيون
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 ها _ بون_ آ”دڙ ند كندڙ ۽ ٺاهيعومي دوא ۽ باغيچي جو אيجاڏور אوڀر جي ملكن جي هي “)Aw Boon _  Haw (  نالي هك چيني هو جنهن پنهنجي אڏאيل سلطنت جو پايو رنگون شهر جتي آخري مغل شهنشاهه،بهادر شاهه ظفر پڻ . رنگون شهر برما جي گادي جو هنڌ آهي. کان وڌو ع ۾ آيو، جتي هن پيٹ قوت ال چيني دوאئن جو هك ننڍڙو دكان 1870 برما ڎيعالئقي کان ل Fujianجو پي אصل چين جي فجيان “ ها_ بون _ آ”جي مالك “ ٹائيگر بام سلطنت”.دفنايل آهي . رکيائين) طاقتور وאگهه (Boon Haw ع ۾ هن کي پهريون پٹ ڄائو جنهن جو نالو 1883. كيون جي نالي سان مختلف قسمن جون دوאئون هالئڻ شروع House of Tigerع ۾ هن 1880. کوليو ني ڏور אوڀر جي ملكن ڏي، چينين جي عقيدي موجب تمام هن پاسي ڏي، يع) ٹائيگر(وאگهه  سندس ٹريڈ مارכ ٹائيگر کان . سڎجڻ لڳوجو سنگاپور جي تاريخ ۾ هي گهرאڻو אمير ترين هنن ٻن ڀائرن אڳتي هلي ٹائيگر بام جي نالي سان محل محالتون ۽ אيتري کڻي ملكيت ٺاهي پو . ڄائو) طاقتور چيتو (Boon _ parچئن سالن بعد کيس ٻيو پٹ . אهم جانور سمجهيو وڃي ٿو ع ۾ ئي مري ويو، جڎهن هي ڀائر 1908سندن پي . אيشيا جي كروڙها ماڻهو وאقف ٿي ويا سندس مري وڃڻ کان پو جيكو هلكو ڦلكو אباڻو ڌنڌو .אيكويهن ۽ پنجويهن سالن جا ٿيا هئا ڻيك بام ٺاهيندڙن كڎهن به باقي ٻيون אهم شيون ڳجهيون رکيون ويون آهن ۽  جيتو. آهن Vaseline ميڻ ۽ جيلي Camphor ، چندن، كافور Mentholٹائيگر بام ۾ بنيادي شيون جوهر   .هندستان ۽ مالديپ ٻيٹن کان برما ۽ چين تائين ناڻي جون خرجينون ڀرڻ لڳاناڻو ڏنو جو سنگاپور ۽ بالي کان جاوא ۽ سماترא تائين، بام هو، جنهن کين אيترو ته كمائي كيترن ئي چيني ۽ برمي دوאئن جي نسخن کان چڱي طرح ڄاڻو هئا سندن پهرين אيجاد ٹائيگر چيني ۽ مغربي طب جي אصولن ۾ ٻنهي جو گهڻو مطالعو ۽ مشاهدو هو ۽ אن کان عالوه   . هك ٻئي جي مدد سان ڏينهون ڏينهن ڌنڌي کي وڌאئيندא ويا جو ، هئيڀريڌאر ٻنهي ڀائرن جي شخصيت كجهه אهڑي آ. هو سو هنن ڀائرن جي هٿ ۾ آيو خاص كري چيني سمجهن ٿا _ لکت ۾ يا زباني אن ڳالهه جو אقرאر نه كيو، پر هن تر جا ماڻهو  جي نالي پٺيان ماڻهن جو אيڎو “ ٹائيگر”سو جتي . هر قسم جي دشمن کي مات ڏئي سگهي ٿو شكل بدالئي مطابق ٹائيگر کي قدرت طرفان אها غير معمولي طاقت مليل آهي، جو هو پنهنجيجي جسم جاكجهه پيٺل حصا پڻ پيل آهن ۽ چيني لوכ كهاڻين ) شينهن(ٹائيگر ۾ ته هن بام  گهڻو كجهه تسلي ۽ مريضن کي هجي אتي دٻلين ۾ ٺلهي خاכ به مكمل شفا نه ته  אنڌو عقيدو سندن دوאئون سوالئي سان ع ۾ ٻئي ڀائر رنگون ڇڎي سنگاپور لڎي آيا، جتان 1926  . ي دوאئون ٺاهي وكڻڻ شروع كيونكيتريون ئ به نٹائيگربام دوא مان אڻ ميو ناڻو كمائڻ بعد هنن ڀائرن ٻيو. سكون ڏئي سگهي ٿي هميشه (ٹانگ _ אون _ پاڻ دوאئن جي پهرين فئكٹري אينگ . ڏورאنهن هنڌن تي پهچڻ لڳيون چين ۾ غربت كري אتان ٿورא ٿورא ٿي . ۾ كم كرڻ ال سستي אگهه تي چيني مزور مليا ٿي كارخاني ٺهرאيائون جتي جي وچ ۾ نيل روڊ تي “چائناٹائون”جي نالي سان ) سكون وאرو گهر ٿي ويو ته هي ڀائر אن کان عالوه ۽ ٻڌلمان ۾ پكو ۽ هاڻ جيئن ئي سندن وאپار دوאئن جي سا  . جي ملكن ڏي ۽ אڳتي هلي يورپ ۾ به هنن جون دوאئون مشهور ٿي ويون۽ پو ويندي ڏکڻ آفريكا . سيليبس، بورنيوبرونائي، ۽ هانگ كانگ چين تائين موكلڻ لڳاسنڌ، بنگال، بهار کان وٺي سريلنكا، جاوא، سماترא، فلپين، ، ن پنهنجون دوאئون هندسوالئي ساته جهازرאني ۽ وאپار وڙي كري سنگاپور ڏينهون ڏينهن ترقي كري رهيو هو، سو هي ڀائر سنگاپور ۽ ٻين אوسي پاسي وאرن ملكن ۾ پورهئي خاطر אچي رهيا هئا ۽ جيئن چيني ماڻهو  نالي تمام ) نيوز אسٹار ( Sin _ Pohאنهن ڏينهن ۾ هك چيني אخبار . ٻين ڌنڌن ۾ به گهڑڻ لڳا ٹائيگربام جي . مشهور هئي ۽ چوٹي جي تيرهن אخبارن مان هك سمجهي ويندي هئي و ۽ آخر ۾ אها سڄي אخبار پنهنجي אن אخبار ۾ گهڻي کان گهڻو پئسو لڳاي“ ها_ بون _ آ”مالك 
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אخبار کان عالوه هنن אنشورنس ۽ زمين جي خريدאري جو كم پڻ شروع . نالي خريد كئي .  بون پار کي چاربون ها کي אٺ ٻار ٿيا ۽”رکيون هر هك ڀا چار چار زאلون . مرتبو پڻ وڌيوجيئن جيئن هنن جو پئسو وڌندو ويو تيئن تيئن گهر جايون، باغ، زمينون ۽ سندن مان . كيو אبري جا ماڻهو ئي ڌאري سگهن برאنهن جي سو אتي אيڎא وڏא محل نما گهر رאجا يا . قيمت آهيملك جتي زمين אيڎي مهنگي آهي جو  ٻن کٹن جيڎن ٻن كمرن وאري فليٹ جي ئي لکها ڊאلر هانگ كانگ ۽سنگاپور جهڑא ٻيٹ نما . جنهن جي אڳيان پندرهن אيكڑن جو ته فقط باغيچو هووڏي ۾ وڏو گهر هانگ كانگ ۾ ٺهرאيائون . هنن אيشيا جي هروڏي شهر ۾ محل نما گهر ٺهرאيا و پاسر پنجنگ جيك_ وال يعني ٹائيگر بام گارڊن  _ پار _ جيكو نسيم روڊ تي آهي ۽ ٻيو ها  _ House of Jadeهك جيڈ پٿر جو گهر .  طرح سنگاپور ۾ به سندن ٻه محل نما گهر هئاאهڑي  هائوس آف جيڈ  . ٿا ٹائيگر بام گارڊن جو ته . سنگاپور ۾ אيندڙ ماڻهو ٻنهي کان چڱي طرح وאقف آهن. روڊ تي آهي ا سنگاپور، وغيره ۾ אن پٿر مان گوتم ٻڌ ج۽ هانگ كانگ، ٿائلينڈ . شين مان سمجهيو وڃي ٿوباقي جيڈ پٿر جيكو سائي رنگ جو ٿئي ٿو، هن پاسي قيمتي ۽ אهم . مٿي ذكر ٿي چكو آهي زאئن ۽ نمونو هو بهو آمريكا ي ۽ سندس ڊع ۾ ٺهرאيائين1927پاڻ سنگاپور جو هي گهر . هيونجون شيو نمائش ال رکيل آهن جيكي ٹائيگر بام جي مالك پنهنجي شوق ال گڎ كيون هائوس آف جيڈ ۾ אن قسم . نگار جون شيون تمام ڳري אگهه تي ملن ٿيونيٺهيل مجسما ۽ س אن جي ٺاهڻ جو كم پڻ هك آمريكن آركيٹك אنجنيئر جي .و رکيائينجي وאئيٹ هائوس جهڑ پر ڌאرين . אن كري هن گهر کي مقامي ماڻهو وאئيٹ هائوس ئي سڎين ٿا. سپرد كيو هئائين جيئن ته ٹائيگربام گهرאڻي جي . پٿر جي شين جو گهر سڎيو وڃي ٿو_ واليت ۾ هي گهر جيڈ  سو אتان هو كيتريون ئي جيڈ،  ۾ وڃڻو پوندو هو هنن ڀائرن کي وאپار خاطر كيترن ئي واليتن ي ويو جو چيني ماڻهو אن  אيڎو ته مشهور ٿ ۾  هي אن جي خريدאري.شيون آڻڻ شروع كيونوكرو پهريون دفعو شنگهائي ۾ شروع كيو، تڎهن کان هن چين مان جيڈ پٿر جي كم جون ع ۾ ٹائيگر بام مرهم جو 1932ها جڎهن _ بون . هيرن ۽ پٿرن جون سوکڑيون وٺي אيندא هئا אهڑي طرح . وٽ ئي وكري ال کڻي אيندא هئا“ بون ها”قسم جون قيمتي شيون ۽ هٿ جا هنر  سڄي دنيا ۾ كنهن _ پهريون دفعو عام پبلك جي ڏسڻ ال کوليو ويو ته کين خبر پيئي ع ۾ هائوس آف جيڈ جڎهن 1945 אيتريون ته گڎ ٿي ويون جو ن هن وٽ אن قسم جون شيو ع ۾ אتان کڻائي سنگاپور جي 1949هن گهر ۾ رکيل جيڈ پٿر جي ناياب شين کي تازو   .يلي ماڻهو جو وڏي ۾ وڏو  نمائش گهر هوאك ك دفعو אڳ אن گهر ماڻهو ڏسي سگهن توאريخ ۾ هن کان אڳ جيڈ پٿر جون אهي شيون فقط هجيئن אتي אڃا به گهڻي کان گهڻا .  ۾ رکرאيون ويون آهنNational Museum قومي عجائب گهر   گهر جي هيٺان ٺهيل نازכ ۽ قيمتي سامان کي אخبارن ۾ ويڑهي کوکن ۽دٻن ۾ بند كري نوكرن چاكرن جلدي جلدي אن . جڎهن جپانين سنگاپور تي قبضو كيو هومان نكتيون هيون  Basement) جنگ پوري ٿيڻ بعد جڎهن ٹائيگر بام جا مالك سنگاپور . ۾ رکي ڇڎيو هو) بهري .  آهي جنهن جي אڄ ڏينهن تائين خبر پئجي نه سگهي آهيزאهو هك אهڑو رא. سالمت نظر آيوه هنن کي אهو مڑئي سامان کوکن ۾ بند ٿيل بندرگاهه جي ڀر۾ هك گدאم ۾ صحيح موٹيا ت .  هوبه ٻي وڏي لڑאئي ۾ جپانين كافي تباهه كري ڇڎيو“ ٹائيگربام گارڊن”هون سنگاپور جو  ري گهٹ אن ۽ کيس ذ  ٿا אهو حكومت مرאمتون كرאئيندي אچيאڄ جو جيكو אسان ڏسون سنگاپور وאنگر هانگ كانگ ۾ به “ ها_ بون _ آ”ٹائيگر بام مرهم جي مالك مسٹر   . ۾ رکندي אچي ن ساڳي شكل ۽ رنگ روغ אهو باغ سنگاپور وאري باغ . جيكوאلبت אڄ به ساڳي شكل ۾ آهي. ٹائيگربام باغ ٺهرאيو هو
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ع ۾ 1931کان “ كو ووכ ون شان”  ساڳي چيني آرٹسٹ مسٹر کان אڳ ٺهرאئي پو جي چين “ ها_ بون _ آ ”درאصل אهو آرٹسٹ مسٹر . سنگاپورجي باغ تي كم شروع كرאيو ويو ) طاقتور چيتو(مسٹر بون پار . رين وאنگر هي ٻئي ڀائر پڻ سنگاپور ڇڎي ڀڄي ويا هئاچيني وאپا אڳ ئي ٻين אمير نٻي وڏي جنگ ۾ جڎهن جپانين سنگاپور تي قبضو كيو هوته אن کا  .  ۾ كم كندو هو جي فئكٹريSwatowوאري شهر  طاقتور (“ ها_ بون ”پر وڏو ڀا . ع ۾ אتي ئي گذאري ويو1944ته رنگون ۾ ئي پو ٹكي پيو ۽  جتي جيتو ڻيك جهلجي پيو هو، پر پنهنجي سٺي پاليسي . هانگ كانگ ڀڄي ويو) ٹائيگر جيكي کين چين ۾ رسيا، אنهن _ جيتوڻيك كن كن نقصانن جي . وري سڌאرڻ شروع كيو کان پو ٹائيگر صاحب אكيلي سر پنهنجي خاندאني ملكيت ۽ وאپار کي جنگ. كري بچي ويو ع ۾ هانگ كانگ ۾ کولي 1950) ٹائيگر صاحب(ها يعني _ بون _ אها پڻ مسٹر آ . مشهور آهي نالي بئنك تمام Chung Khiaw“ جنگ خيا” ڏي سي مالئيشيا، سنگاپور، هانگ كانگهن پا  . ووאپار کي ٻين אوسي پاسي جي ملكن ۾ وڌيك پکيڑي چين کي پاسيرو كري پنهنجي “ها_ بون ”سو مسٹر . ي سگهيجي ته وري تالفي هر گز نه ٿ ساڳي وقت هن هانگ كانگ جي . هئي، جنهن جون אڄكلهه شاخون كيترن ئي هنڌن تي آهن . ٹائيگر אسٹينڈرڊ ۾ پڻ پئسو لڳائي رکيونڈرڊ ۽ سنگاپور جي אخبار؛ אخبار؛ هانگ كانگ אسٹي אن کان عالوه .) هانگ كانگ وאري אخبار ته אڃا تائين هلي پئي پر سنگاپور وאري بند ٿي وئي( مرڻ وقت سندس . جن کي محالت سڎيندو هو_ گهر ٺهرאئڻ ۾ پڻ تمام گهڻو پئسو لڳائيندو آيو  غريبن غربن .  جي אها وڏي ڳالهه هئي ته هو خير خيرאت ڏאڍא كندو هواه_ بون  _ آ ر مسٹ  . אهڑא ڇويهه محالت هئا کن خيرאت طور ڏنائين ۽ نه فقط سنگاپور ۾ پر ڏکڻ אوڀر پنهنجي زندگي ۾ ئي ڏهه ملين ڊאلر ئون سڌو پئسا ڏيڻ کان عالوه אسكولن، אسپتالن، ۽ پوڙهن ماڻهن جي گذرسفر ال نکي س אنسان جيكو ”سندس אهو مشهور قول هئو؛ . سندن سخاوت مشهور هئيجي مڑني ملكن ۾  پر هزאرين غريب . ع ۾ هن جهان مان الڏאڻو كري ويو1954مسٹر آبون دل جي دوري كري   “ .ناڻو جنهن قوم مان كمائي ٿو، کيس کپي ته אهو ناڻو אن تي ئي خرچ كري هو سندس ڇڎيل אخبار پڑهن ٿا ۽  ماڻلکين. كٹنبن کي سندس ٿورא ۽ مددون אڃا تائين ياد آهن وغيره مان مٿي جو “ ٹائيگر بام”دوא אن کان به گهڻا گهڻا سندس . سندس بئنك مان فائدو وٺن ٿا ل ٹائيگر بام جي هك کي سنگاپور ۾ אن رאت نفسياتي طرح يا وאقعي سچ پچ نرڙ تي لڳايאنهن مان هك شايد آئون به آهيان جنهن . سور، هڎن جو سور، ٿڌ زكام وغيره جو عالج كن ٿا رאت وאرو .ٻئي ڏينهن صبح جو تيار ٿي نائين بجي ڌאري نيرن ال هيٺ هوٹل ۾ آيس  سنگاپور جو چائنا ٹائون   . بابت يكي ڊگهي بك لکي پڑهندڙن کي مٿي ۾ سور وجهي ويٺو آهيانهينئر جڎهن ڳالهه نكتي آهي ته אن . مک فرحت بخشي ۽ وري گهاٹي ننڈ ۾ سمهي رهيس منجهن .اني אنجنيئر به پنهنجي نئين جهاز جي ٻين ساٿين سان گڎ هك ٹيبل تي ويٺو هوپاكست سڀني سان . هك אنڈين چيف آفيسر فيملي سان هو، هك אنڈين ٿرڊ אنجنيئر هو ۽ كجهه ٻيا به بئري کي چانهه ڊبل روٹي . كري كنڈ کا هك ٹيبل تي אچي بيٺس“ هيلو، هيلو”مختصر طور  ڇو . نكتو ۽ پروگرאم ٺاهيو سين ته نيرن بعد هركو אلڳ אلڳ پنهنجن كمن ال نكري وڃيאيتري ۾ آصف به אچي . ترא ۽ فرא بيضو آڻڻ ال چئي אنتظار كرڻ لڳسجا ٻه ٹي سيكيل پ يور پاڻ کي وٺڻ ال پوري ٻين بجي پنهنجي ٹئكسي وאرو ڊرאئ. جو وقت تمام ٿورو آهي تان نكرندאسين تڎهن سنگاپور ۽ جوهور جي بارڊر پهچي ويندو، ۽ ٻين بجي ڌאري جڎهن ه تي ٹين بجي مس پهچندא سين ۽ پو مالكا گهر تائين پهچڻ ۾ رאت ) Cause _ Way(وאري پل  َجا نو ٿي ويندא . جيتري سنگاپور کان نكرڻ ۾ دير كندאسين אوتري ئي پهچڻ ۾ دير ٿيندي. َ



دي                                دي و ر و ئ                                                ئ ر ئف                                                                             خ                             ا   

ا ر و  www.abbaskorejo.com 73                                                    بئس 

هك ته سيشل אسٹريٹ تي پنهنجي پرאڻي جهاز . مونکي به ٻن ٹن هنڌن تي كم هو. بچيا هئاصحيح لڳي، جو سنگاپور شهر ۾ هاڻ رلڻ ۽ كم كاريون الهڻ ال كي پنج كالכ مس وڃي אكيلي אكيلي نكرڻ وאري ڳالهه آصف کي به אها . ي ڏينهن صبح جو سوير آفيس پڻ هئيٻئ هڻو سامان نه کڻي سگهيو مالئيشيا אيندي وقت هوאئي جهاز تي آيو هوس سو پاڻ سا گ  .رאن كمپني ۾ كم هو אهو ويچارو هوس ته يار سنگاپور کان لنگهين ته هي منهنجون هڑون سنگاپور الهيندو وڃجان אن كري وڌيك كتاب ۽ كپڑא پنهنجي جهازرאن كمپني جي كئپٹن کي ڏئي آيو . هوس ٹيكنك ۾ گذريل ٹن سان يجي پول حصو چيف אنجنيئر رهڻ بعد هاڻ سنگاپورڳپل پرאڻي بنگالي كالس ميٹ؛ شهاب אلدين جي گهر موكليو، جيكو پڻ مون وאنگر جهاز تي سو پهرين אن آفيس مان אهو سامان کڻي پنهنجي هك ٻئي . کي אطالع كيو هو عي مونذري ۽ آفيس جي چيني مئنيجر فون كڎهوكو אهو سامان سنگاپور وאري آفيس ۾ ڇڎي ويو هو אسٹريٹ، ٹيمپل ) مسجد(۽ نيو برج روڊ آهي ۽ אنهن رستن کي وري سنهيون گهٹيون ؛ ماسق  جي سڌאئي ۾ אوڀر کان رאبن سن روڊ وهي ٿو ۽ אولهه ۾ سائوٿ برج روڊ אسٹريٹسيشل   . אن سامان ال کيس مالكا کڻي אچڻ ال אڳ ئي چئي ڇڎيو هورهيو هو ۽ جيئن ته אسان وאري ٹئكسي ۾ ٹن ڄڻن جو سامان هجڻ كري جا نه هئي سو مون پاڻ موكلون گذאرڻ ال مون وٽ مالكا אچي . سبجيكٹ پڑهائي ٿو“ אليكٹرو ٹيكناالجي”کان  אسٹريٹ، هوكين אسٹريٹ، كرאس אسٹريٹ وغيره ڳنڍين ) ٻڌن جو مندر(אسٹريٹ، پگوڊא ) مندر( هون ته . جيكو عالئقو تمام آڳاٹو آهي. هي عالئقو سنگاپور جو چائنا ٹائون سڎجي ٿو. ٿيون پر هن عالئقي ۾ گهڻي کان گهڻا دكان . نڈين، ملئي ۽ ٻين قومن جا ماڻهو به آهنسنگاپور ۾ א دكانن ۽ گهرن אڳيان ٻريل אگربتين جون . وאرن ٿلهن ٿنڀن تي وڏא وڏא چيني אکر نظر אيندאگهڑڻ سان دكانن جي درن، ڀتين ۽ ڇتين کي ٹيك ڏيڻ . ۽ تمام گهڻو ڳتيل آهيچينين جا آهن  جن . אڃا تائين نظر אچن ٿاكي كي ته سؤ سوא سؤ کن ٻه ماڙ ۽ ٹماڙ پرאڻا گهر . ڏسڻ ۾ אيندאدرن ۽ بالكنين مان نكتل بانس جي لڑهن تي سكڻ ال رکيل كپڑא جهنڈن وאنگر ڦڑكندא گهرن جي .ن ۽ ديوتائن ال آڇيل نارنگيون كيال يا אنناس نظر אيندאبچيل كاٺين جون ٹكريو אنهن چادرن جا هيٺاهان حصا گر، مٹي ۽ ٻارن جي سنگهن سان ٿڦيل نظر . چادرون هونديون در درين تي پردن بدرאن كوكن سان لڳل پرאڻيون  ڏאكڻيون אڏوهي کاڌل ۽ جونجون كاٺ بوٽ، کوکا، . گهڻي سامان ۽ ننڍي گهر كري هر شي אڌگابري گهر کان ٻاهر نظر אيندي. אيندא ڇو جو گذريل . ي ڏسڻ ال ملنل ههڑא لقا ورٻن ٹن سالن بعد چائنا ٹائون جا بچيسمجهان ته بهرحال سنگاپورجو چپو چپو אيترو تيزي سان ترقي كري رهيو آهي جو آئون نه ٿو   אڄ جي سنگاپور کي ٺاهڻ وאرو    .ا ڏيندא وٺندאجون چسكيون ڀري سڄي ڏينهن جون خبرون ويٺ وאري چانهه پيون كنديون، گهر جا پوڙها چيني مرد كنڈ تي ٺهيل אسٹالن تان چاليهن سينٹنكچهري به ويٺيون كنديون ته آرڀرڻ، جوئون كڍڻ، هك ٻئي جا پنهنجا وאر ٺاهڻ جهڑא كم به گهرن جون زאلون ڍرن كپڑن ۾ ٻاهر فٹ پاٿ يا گهرن جي وچ وאري سوڙهي گهٹي ۾ شام جي وقت  . ديون ۾ رکيل نظر אينڌوپ ڇٹيون، سائيكلون وغيره ته در ٻاهرאن يا بالكنين ي دولت جي ريل  ۽ پئس۽ ٺاهه جوڙ אچي ويئي آهي جو چوڌאري چپي چپي تي אوچيون عمارتونن ۾ سنگاپور ۾ אيتري ته ڀڃ ڊאهه، نئين جوڙجك لبلكه گذريل پنجن ڇهن سا_ ن سالن אندر ڏه ، کاڌي پيتي ۽ پهرڻ جا طور طريقا رڎ رهڻ جو معياگپئسي سان . پيل ئي وאسو كري وئي آهي ٰهوٹل ۽ گهر گهاٹن جي بناوٽ جو رنگ روپ سڀ  אعلي کان אعلي ٿيندو ۽ אسٹائيل، دكان  ٰ
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אنهن شين ۽ . جيتوڻيك هينئر به אکين אڳيان ڦري رهيون آهن، پر هاڻ سامهون مور نه آهنكيتريون ئي אهڑيون ڳالهيون جيكي هتي ڏهه سال אڳ عام هونديون هيون ۽ جيكي . وڃي يا אنهن . ي ٿي، جيكي هتي جا جهونا رهاكو آهنڳالهين بابت فقط אنهن سان ياد אوري سگهج _ كئان _ لي ”سنگاپور کي אڄ جي ماڊرن حالت ۾ هتي جي چيني پرאئيم منسٹر مسٹر ز گورنر رئفلس لڌو ۽ ٺاهيو ته سنگاپور جڎهن אنگري. نه كندא ته كجهه سال אڳ سنگاپور ڇاهوٹوئرسٹ سنگاپور کي يورپ، آمريكا ۽ جپان جهڑو سهڻو سکيو ستابو ڏسي كڎهن به אعتبار باقي אڄكلهه جا אيندڙ سياح ۽ . ڌאرين سان جن مون وאنگر سنگاپور جا مڑئي روپ ڏٺا آهن אسان جهڑא ملك جن کي قدرت طرفان نه  .جا ملك ته אن کان به وڌيك ترقي كري سگهن ٿاجهڑא ڀينگيا ملك אهڑن سياستدאنن ۽ عوאمي ليڈرن كري אيڎي ترقي كري سگهن ٿا ته אسان جڎهن سنگاپور . کي ملي وڃن ته אالئي ڇا ٿي پويكڎهن אسان جهڑن ٹين دنيا جي ملكن جيسنگاپور کي هيڎي ترقي كندي ڏٺو هوندو، אهي پك سڌون كندא هوندא ته אهڑא حاكم كم جي حكومت ۾ امون جهڑن ماڻهن جن لي كئان يو جهڑي ملك سان وفادאر ح  . آندو“ يو پر محنتي ماڻهو ۽ ڏאت پڻ نديون نارא ۽ معدني ذخيرא مليل آهن فقط پوک ال وشال ڌرتي،  هي سگهن ٿا ته كي ٺهيل ملك کي ڊאهي هن مهانگائي ۽ مسعلن جي دور ۾ به ملك کي ٺاساڳي طرح منهنجي خيال ۾ كي سياسي ليڈر، حاكم، رهنما “ .لفظ سلطنتون ڊאهي سگهن ٿا ۽ كي  كي لفظ سلطنتون ٺاهي سگهن ٿااهائڻ جلڳا ”هك چيني چوڻي پڑهيم ته. موجود آهي سنگاپور جي هك אمير  Lee _ kuan _yewيو _ كئان _ سنگاپور جو پرאئم منسٹر مسٹر لي   .سگهن ٿا . سندس وڏא אڻويهين صدي ۾ چين کان لڎي سنگاپور آيا هئا. ع ۾ ڄائو1923چيني گهرאڻي ۾  سڀ کان پهريائين אنگريزي زبان تي پاڻ به وڏو ٿي אنگريزي پڑهيو ۽ ذوאلفقار علي ڀٹي وאنگر  پاڻ ننڍي هوندي کان تمام . ننڍپڻ جي تعليم سنگاپو رجي אسكول ۾ ئي حاصل كيائين   . ملئي ۽ تامل ڳالهائڻ لڳوپر پو سياست ۾ گهڑڻ بعد پنهنجي مادري زبان؛ چيني ۽ ٻيون زبانون . عبور حاصل كيائين اپور جي رئفلس كاليج ۾ پڑهڻ ال אسكول ختم كرڻ تي کيس سنگ. هوشيار ۽ ذهين هو ٰمعني ٻن سبجيكٹن ۾ فرسٹ كالس آنرز  _ ۾ ڊبل فرسٹ كالس مليو) Law(قانون  אنگلينڈ جي كئمبرج يونيورسٹي ۾ دאخال ورتائين، جتي هن کي دאن بعאسكالر شپ ملي  ع ۾ کيس אنگلينڈ جي بار ۾ دאخال ملي אن ئي سال هن هك ماليا جي چيني 1950.مليو هن جتي پوسٹل يونين جو . אنگلينڈ ۾ بئريسٹر ٿي رهڻ بدرאن لي سنگاپور موٹي آيو  . چو سان شادي كئي، جيكا پڻ كئمبرج جي شاگرد هئي_ گيوכ _ ري مس كوא ڇوك ٿي كم كيو ۽ کين אنگريز سركار کان سٺا پهگار وٺرאئي ) Legal Adviser(قانوني صالحكار  لي ساڳي وقت . ريڈ يونين ال پڻ ساڳيا كم كرڻ لڳوٹ ساڳي  وقت هو ٻين. ڏيڻ ۾ مدد كئي عالئقي مان مليس جتي سڀ کان غريب چيني هك سيٹ ته سنگاپور جي אن . سيٹون مليونع ۾ كائونسل ۾ وڌيك سيٹون رکڻ ال אليكشن ٿي جنهن ۾ لي جي پارٹي کي 1955  . جنرل ٿي كم هالئڻ لڳو پڻ ٺاهي، جنهن جو پاڻ سيكريٹري PAPپيپلس אئكشن پارٹي _ پنهنجي هك سياسي پارٹي  ع جي 1959. ساڳي سال کان لي سنگاپور ۾ ڌאرين جي حكومت خالف آوאز אٿاريو. رهيا ٿي يائين ۽ אن سان گڎ پاڻ كئبينيٹ ٺاه.  سيٹون مليون43مان  51אليكشن ۾ لي جي پارٹي کي  . گهڻو زور ڏنائيندي تي جنهن ۾ تعليم، كارخانن ۽ عورتن جي آزא_  رٿاپڻ پهرين پنج سال م يسندس پارٹي هر אليكشن ۾ کٹيندي אچي ۽ پاڻ دنيا ۾ سڀ کان گهڻو پسند אيندڙ پرאئ   . زندگي تمام سادي سودي آهي هيڎي ڌن دولت مان مرتبي هوندي به چيو وڃي ٿو ته سندس ذאتي .منسٹر ليکيو وڃي ٿو



دي                                دي و ر و ئ                                                ئ ر ئف                                                                             خ                             ا   

ا ر و  www.abbaskorejo.com 75                                                    بئس 

سندس אشارو ٻولين، مذهبن، ذאت . آهي ته سنگاپور کي אسان جي ملكن جهڑא مسعال نه آهن چيو ته سنگاپور جي ترقي جو رאز אن ۾ Sailorي كنهن سودאئي سريلنكا، אنڈيا يا برما ج  ترقي جو رאز אنگريزي زبان سنگاپور ۾ אڄ به كيتريون ئي . پر ڏٺو وڃي ته אها ڳالهه ناهي. نيات جي אوچ نيچ ڏي هو . ۽ چار زبانون؛ ملئي، تامل، چيني ۽ אنگريزي ته فقط قومي زبانون آهن.زبانن جا ماڻهو رهن ٿا به ننڍي سنگاپور ملك ۾ خبر ناهي كيترين بدين ضلعي کان. زبانون ڳالهايون وڃن ٿيون هك ئي گهٹي . كهڑو ملك آهي جنهن ۾ אيترא گهڻا مذهب آهن، جيترא سنگاپور ٻيٹ تي آهن ۾ گرجا گهر ۽ ٹين فقط چائنا .  ۾ پگوڊא ۽ گردوאرو آهي۾ مسجد آهي ته ساڳي يا ڀر وאري ي ٿو ته ڳسنگاپور ۾ رهندڙ چيني جن ال ل.  آهننٹائون ۾ ئي كيترא مختلف مندر ۽ مسجدو عيسائي به . هك ئي زبان ۽ مذهب هوندو آهي، پر אنهن جون به كئين زبانون ۽ مذهب آهن سٹ وغيره ٹڈويليكس، پروٹيسٹنٹ، سيونٿ ڊي אئپر مئٿاڊسٹ، אئنگ. فقط كئٿولك نه آهن مالئيشيا ۾ ته کڻي . ۽ سنين کان عالوه ٻيا به كيترאئي فرقا رهن ٿامسلمانن ۾ به شيعن . آهن ويندي آفريكا ۽ عرب ملكن کان _ سڀ شافعي آهن ، پر هتي سنگاپور ۾ ته شافعي، حنفي  سڀ ماڻهو هك ٻئي سان پيار محبت سان هلن . قوم ٿيندي وڃيWell Organized  ۽ Well Disciplinedحكومت אهڑو خوش ۽ سڌو كري رکيو آهي جو سنگاپورين ڏينهون ڏينهن دنيا جي يو جي _ كئان _ لي مختلف مذهبن ۽ فلسفن جا ماڻهو پڻ سڀني کي هتي جي پرאئيم منسٹر  ساڳي وقت  وهابي، بوري، کوجا، بهائي، אحمدي ۽ ٻيا. لڎي آيل مالكي ۽ حنبلي پڻ رهن ٿا ني ماڻهو אهڑא ڏنگا آهن جو אنهن ال چوڻي مشهور آهي ته چيني جو نه ته خاص كري چي. ٿا ماڻهن کي مائوزي تنگ جي ۽ جن _  سڌو ٿئي باقي تن من ڏنگو ئي ڏنگو رفقط مٿي جو وא يا ٻيا چيني سي هتي سنوت ۾ رهن ٿا ۽ سنوت ۾ _ مار موچڑي به كو گهڻو سڌو نه كيو  نوكريون،  بنيادي ضرورتون؛ گهر، تعليم،  جڎهن موجوده حكومت هنن ال،هجن به ڇو نه ڏکڻ  هندستان جو هك אڇوت هندو سنڌي وאپاري جو، אڇي چمڑي وאري אنگريز جو هجي يا هو ميجارٹي وאري قوم ؛ چيني جو ٻار هجي يا ملئي مسلمان جو، پنجاپي سک جو هجي يا چاهي _ نيون آهن  تائين مهيا كري ڏگتماشن جهڑين وندرن کان אسكائوٹنگ پكنك، كئمپنجون بنيادي گهرجون؛ تعليم صحت کان وٺي ريڈيو، ٹي وي پروگرאمن تائين رאندين ۽کيل سندن אوالد .אسپتالي گهرجون ۽ هر قسم جي مذهبي، توڙي سماجي آزאدي مهيا كري ڏني آهي ٰ۽ سينٹ الرينس אسكول مان تعليم وٺي، محنت ۽ پورهئي آهر אعلي نوكري ۽ ڌنڌو كري  پاڇو پوڻ به پاپ سمجهيو وڃي ها، پر هتي אهو به آمريكن אسكول جاب ڏنو وڃي ها ۽سندس۾ هجي ها ته אڇوت سمجهي کيس تعليم کان پري رکي کيس كسيون ڌوئڻ ۽ گونهه کڻڻ جو ا جنهن جو אوالد ذאت پات ۽ مذهب زبان جي چكرن مطابق پنهنجي אباڻي وطن אنڈي_ هندو جو   جي אوالد کي نوكريون ملن ٿيون، پر کين אنهن نوكرين جو هر ماڻهونه فقط . سگهي ٿو  ه ته كي وڏن شهرن ۾ رهندڙ אئين ن. تعليم جو نظام پڻ برאبر رکيو ويو آهيحقدאر بنائڻ ال אنهن سڀني زبانن کان אهم אسان جي تامل زبان آهي ۽ هي ٻيٹ אنڈين چيو ته نه . آهيونچينين چيو ته אئين نه ٿيندو سڀني کي אسان جي زبان سکڻ کپي جوאسين چيني ميجارٹي ۾ هائي وڃي، هي ڌرتي ماليا جي سرزمين جو حصو آهي אن كري אسكولن ۾ فقط ملئي پڑآهي جڎهن سنگاپور ۾ ملئي ماڻهن گوڙ كيو ته هن ٻيٹ جا אصل رهاكو ملئي مهاڻا هئا ۽ אهو ئي سبب . صوبائي يا مذهبي زبانن ۾ تعليم ڏئي سٺين نوكرين کان אڇوت بڻايو وڃيَان نعرن جي ڇانو ۽ ٿڌكار ۾ فقط قومي، لولن لنگڑن אسكولن مباقي غريب عوאم کي ن جا ٻار خاص אسكولن مان אوچي ۽ אنگريزي تعليم وٺي وڏيون نوكريون ماڻين ۽ ماڻهخاص  ي ڏينهن کان مدرאس سان ڳنڍيل هو، אن كري تامل نادو صوبي جي زبان سنگاپور אنگريزن ج   .ڑهڻ کپيسڀني کي پ
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. بابا ڀاشائون ته سڀ אهم آهن”هتي جي پرאئيم منسٹر ماڻهن کي ٿڌو كندي سمجهايو ؛  پر אنگريزي جيتوڻيك ڌאرين جي زبان آهي، پر بين אالقوאمي . كير پنهنجي مادري زبان ڇڎيندو سائنس جي زبان آهي ۽ אن ۾ אيترא ته گهڻا كتاب لکيل آهن، جو אن جي אهميت . زبان آهي אن سان گڎ אنگريزي به کوليون ٿا جيئن كو .  ملئي ۽ چيني،جا אسكول کوليا ويندא ؛ تاملزوري سيکارڻ بدرאن هركو پنهنجي زبان جي אسكول ۾ پنهنجا ٻار موكلي ۽ سڀني زبانن بهرحال ٻين قومن کي ڌאرئين زبان . سرאئيلي به مڃين ٿا ته جپاني ۽ جرمن به مڃين ٿاعرب ۽ א جنهن کان . نتيجو אهو نكتو ته سڀني پنهنجا ٻار وڃي אنگريزي אسكولن ۾ دאخل كرאيا  “. ٻار موكلي سگهيچاهي ته אن ۾ پنهنجا پر هاڻ ماڳهين . کڻي پڇ ته بابا تون تامل آهين تو ته چيو پئي ته تامل אهم زبان آهي ٻيا به پڑهن ا ته אسان جي ته هن ککو وکو ٿي جوאب ٿي ڏنو ته אه! نهنجا ٻار به دאخل نه ٿو كرאئينتون پ ٰאعلي تعليم ۽ سکيا ال مادري زبان آهي ۽ ٻار گهر به سکي ويندא ۽ هيٺين كالسن ۾ به  سوא אنگريزي _ ڏسندي ئي ڏسندي سڀني زبانن جا אسكول بند ٿي ويا . אنگريزي ضروري آهي   ڇو جو هرهك دل ئي دل אندر سمجهي ويو ته אڄ جي دور ۾ ڄاڻ حاصل كرڻ ال يا ترقي. جي _ אنگريزي کان عالوه هك سبجيكٹ مادري زبان جو ضرور کڻڻو آهي، جيئن مادري زبان زي سان گڎ هك كم سٺو كيو آهي، ته هر هك سنگاپوري کي سنگاپور وאرن אنگري  سنگاپور جون نديون نالن جو كم ڏين   . كاليجن مان אنگريزي کي تڑي نه كڍيورאز אهو به آهي ته هنن برما، سريلنكا يا مالئيشيا ۽ אنڈونيشيا وאنگر جوش ۾ אچي אسكولن بقول هك אيكنامسٹ جي ؛ سنگاپور جي ترقي جي ال وڏو . ال אنگريزي زبان ضروري آهي يعني . بو پڻ پنهنجي جا تي אڻ مٹ آهي، ساسکي سگهي ۽ جذتجنهن جي אهميت، ضرور ي هاڻ ظاهري طرح ته جت. אهوئي حساب جيكو אڳ ۾ پاكستان ۾ אسان وٽ هوندو هو سکڻ كري توهان جا كتاب جيتوڻيك אنگريزي ۾ کين پڑهڻا پيا پر كچي ۾ אنگريزي نه ٿا هڻي سگهن جو אسكولن كاليجن ۾ هو אنڈونيشي زبان ۾ پڑهيا، پو ڊאكٹري ياאنجنيئري ته ڊאكٹر אنجنيئر به روزگار ال ٻاهر هٿ پير نه אسان جي ملك جا . لكين نوكرين وאرא پڻپر هאنگريزي جي ڄاڻ كري توهان جا نه فقط ڊאكٹر אنجنيئر واليتن ۾ نوكري كري سگهن ٿا، توهان ڀاڳ وאرא آهيو جو ”  چيو ته؛ ير كنداک جو אظهڏ مون سان  אنڈونيشيهك  . و نٿا رאئج كرאئينڇאنگريزي אسكول ارن جو ڀلو كرڻ خاطر سڀني ال جي ٻڏسي אفسوس ٿو ٿئي ته אهي حقيقت پسند فقط ٻارن جو مستقبل سنوאرڻ بدرאن سڄي قوم جي אهم شخصيتن، ويندي سياستدאنن ۽ وزيرن کي پنهنجن ٻارن جي دאخال ال منٿون كندو عيسائي אسكولن אڳيان ملك _ אنگريزي تعليم بند كئي وئي آهي، پر אڃا بچيل چند مشنري  نتيجي ۾ نوكري ال . الهائي سگهنپاكستانين، هندستانين وאنگر אنگريزي لس ئي لس نٿا ڳ אسان جي אکين _ سٺو يا خرאب _ پر هاڻ ننڍي کنڈ جي تعليم جو معيار به ڇا ٿيندو وڃي   “.جنهن אنٹرويو ۾ ويهن ٿا فيل ٿيو پون سڄي سنڌ جي پکيڑ چوونجاهه هزאر چار . سنگاپور جو ٻيٹ فقط ٻه سؤ ڏهه چورس ميل آهي    . چار ٻيون ڳالهيون لکڻ پڻ بي مهل نه ٿينديون سنگاپور بابت تعليم کان عالوه ٻه هي هك سفر نامو آهي ۽ منهنجي خيال ۾ هتيبهرحال   ! سمجهه ۾ نه ٿو אچي_ ۽ אن جو فائدو كنهن کي رسندو . אڳيان آهي אن ما אندאزو لڳائي سگهجي ٿو ته سنگاپور جو ٻيٹ كيترو ننڍڙو _ سؤ کن چورس ميل آهي  يعني سمنڈ جي كناري کان كو . پورجو ٻيٹ كافي هيٺاهون آهيאن کان عالوه سنگا. آهي كوئيٹا، كوهه مري وغيره ته . جيئن پاڻ وٽ كيترאئي عالئقا مٿاهان آهن. گهڻو مٿڀرو نه آهي
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پر ويندي حيدرآباد به گنجي ٹكر تي هجڻ كري سمنڈ جي ليول کان گهڻو . تمام مٿاهان آهن _ بكت _ وڏي ۾ وڏي ٹكري . پر سنگاپور ٻيٹ كٿي به پنجاهه ڦٹن کان مٿي نه آهي. آهن كيتريون ئي ٹكريون ۽ جبلن جون قطارون پڻ אن کان عالوه אسان جي ملك ۾. مٿاهون آهي هك . يعني ٻارنهن تيرنهن ماڙ عمارت جيتري. تيماح آهي سابه فقط ڇهه سؤ کن ڦٹ مس ٿيندي ت، پنجانگ، بكت منڈאئي جهڑوכ؛ بك. يون آهنٻه ٻيون به ننڍيون ننڍيون دڙن جيتريون ٹكر سڄي ٻيٹ تي ٹي چار نديون پڻ .) ٰبكت ملئي لفظ آهي جنهن جي معني ٹكري آهي(وغيره  سمنڈ ۾ ڦٹو كن ٿيون ۽ڌرتي کي ٻڎڻ هتي جون نديون ٻيٹ تي وسندڙ مينهن جو پاڻي کڻي  پر .گهڻي کان گهڻي ڌرتي جي אڃ مٹائڻ جو كم نه ٿيون كن. وٽ وאهن ۽ شاخن ۾ ورهائجيجيكي سنڌو ندي يا گنگا جمنا وאنگر جبلن تي ڳرندڙ برف جو پاڻي کڻي بئرאجن بندن . آهن نه ته مينهن جي پاڻي .   جو كم كن ٿيونDrainageهتي جون نديون گٹرن ۽ نالن .كڍن ٿيوننديون به پوک ال كارאئتيون آهن، پر پوک کي پاڻي مهيا كرڻ بدرאن پوک ۾ بيٺل پاڻي جون هتي . هروقت مينهن جي صورت ۾ آسمان مان پاڻي ٹمندو رهي ٿوكهڑي ضرورت جڎهن جو مدאر ندي تي آهي، پر هتي ٻنين ٻارن کي ندي جي پاڻي جي وאنگر אسان جي پوک يعني אسان وٽ نديو پوک ال كارאئتيون سمجهيون وڃن ٿيون، جو مصر . کان بچائن ٿيون ون وهنديون، هر يאچيو وڃي ۽ مينهن مطابق ڏينهن ۾ كڎهن كڎهن ٻه ٻه ٹي ٹي دفعا تار ٿيو پهنن ندين ۾ مينهن پوڻ سان يكدم چاڙهه .سرنگون ندي ۽ سنگاپور نديندي، سيليتار ندي، سنگاپور جون אهي هلكيون ڦلكيون نديون آهن؛ جرאنگ ندي، كالنگ ندي، كرאنجي   انور گهٹ آهنسنگاپور ۾ پکي گهڻا ج  . ۾ فصل ٻڎي وڃن . يخي ندي آهيسنگاپور ندي سڀ ۾ وڏي، مشهور ۽ تار. ند ميل مس ڊگهي آهيهك ندي كا چ ك جهڑي אونهاري وאري سنگاپور جو ٻيٹ خط אسطوא جي ويجهو هجڻ كري ٻار هوئي ه  . אندروني عالئقن کان بندرگاهه تائين سامان الهڻ چاڙهڻ ال ڍوئينون به هلن، جيكي جهاز کان ٻيٹ جي אندروني عالئقن تائين ۽ بارججنهن ۾ ٻيڑيون ۽  سڄو سال گرمي جي ڊگري پنجويهه ۽ستاويهه جي وچ تي . سيارو ته بنهه نه ٿئيموسم رهي،  _ هر وقت جهڑ ۽ مينهوڳي جي كري אن کان وڌيك گرمي ورلي كا كڎهن كڎهن ٿئي . رهي پوندي آهي، سو كوٽ جي ضرورت فقط كڎهن . سئيٹر يا كوٽ جي ته سڄو سال ضرورت نه پوندي آهيٿوري دير بعد جهك يا هوא جي چر پر سان سخت مينهن يا بوندא باندي شروع ٿي ويندي آهي . يُجيكا گهٹ ۽ گرمي مينهن پوڻ کان אڳ אكثر پاڻ وٽ به ٿيندي آه. سا به چند كالكن ال אكثر هتي جي هر ڦوٹو كڎهن پاسپورٽ سائيز ڦوٹو كڍرאئڻ جي ال אن ال ڦڻي سان گڎ سرאڻيون سنگهون لڳل ٹائيون، هك ڏندن ڀڳل مر لڳل گرאفر وٽ ٻه ٹي پرאڻيون  هتي ذري گهٹ ڏهاڙي مينهن وسي ٿو ۽ سال ۾ هك سؤ . هك عدد كوٽ پڻ رکيل هوندو آهي سوא ڊگهي پڇ وאري ڀولڑي _ عمارتون وڌڻ كري گس پنڌ تي كو ورلي אڻ پاليل جانور ملي پور جي سڄي ٻيٹ تي ماڻهن جي آبادي ۽ سنگا. خرאب هجي ته سال אندر سڄو ٻيٹ ٻڎي وڃييعني هتي جي مينهن جي پاڻي جو نيكال پاڻ وאنگر .مينهن وسي ٿو) אڍאئي ميٹر کن(אنچ  )Macaque ( باقي .يا رאت جي وقت كنهن אيكڑ ٻيكڑ  گدڙ يا ڳورپٹ جهڑي جانور جي_ جي א ڍگ بالئون ۽ سان بچيل ٹكرن تي نانٻهرאڙي وאرن. سي به طرح طرح جا_ هتي پکي جام آهن  جن ۾ پنجهتر . جيئن مٿي لکي آيو آهيان، ته سنگاپور ۾ كيتريون ئي قومون رهن ٿيون  هتي جي چينين جون مختلف زبانون   . چچيون پڻ موجود آهن يعني ٹي حصا چينين جا آهن پندرهن سيكڑو ملئي ماڻهن جو، ست سيكڑو אنڈين _ سيكڑو  هتي جا رهاكو چيني אصل ۾ چين کان ئي . ا۽ باقي بچيل سيكڑي ۾ يورپين אچن ٿجو 



دي                                دي و ر و ئ                                                ئ ر ئف                                                                             خ                             ا   

ا ر و  www.abbaskorejo.com 78                                                    بئس 

يا نيا ۾ پورهيو ڳولڻ جي ال پنهنجي ملك جي غربت کان ڀڄڻ ال، ٻاهر جي د_ شروع كئي ٿا، تن جي אبن ڏאڏن يا تڑ ڏאڏن جو אصل ملك چين هو، جتان هنن ڌאرين واليتن ڏي لڎ پالڻ ويندي يورپ آمريكا ۾ جيكي אڄ چيني نظر אچن _ سنگاپور، مالئيشيا، فلپين، אنڈونيشيا .آيا ا وאپار وڙي جي سکيا ڏيڻ جيكي אڳهين سکيا ستابا هئا، سي پنهنجي אوالد کي وڌيك تعليم ي تائين چند ملئي ماڻ. جي ال هن جو ڳوٺ אهڑي طرح سنگاپور جو ٻيٹ جيكو چوڏهين صدي اڙي، ۽ ٻضرورت پئي، جيكي بندرگاهه ۾ مزوري جهڑي پورهئي کان وٺي كالركي، کيتي  ماڻهن جي  جي حكومت ۾ وڌڻ ويجهڻ لڳو ته אنگريزن کي אنهننهو سو אڳتي هلي אنگريز سو سنگاپور ۾ جيكي هينئر چيني نظر אچن ٿا، . ضرورت موجب אڻ ڳڻيا ماڻهو אچي سگهيا ٿيאن ال چين ۽ هندستان אهڑא ملك هئا جتان غربت كري . عمارت سازي جهڑא كم كري سگهن صوبا ۽ / كيترאئي پرڳڻا۾پر چين پاڻ مرאدو وڏو ملك آهي، جنهن .  چين جا آهنسي אهي אصل אن كري سنڌن مختلف چيني زبانون ۽ مذهب مان لڎي نه آيا پر مختلف صوبن کان آيا آهن،  سو سنگاپور ۾ جيكي چيني ڏسون ٿا אهي سڀئي چين جي كنهن هك صوبي .زبانون آهن ن جي فوكيئن صوبي جا رهاكو آهن ۽ گهر ۾ آهن، جيئن ته منجهن چاليهه سيكڑو چي ٻولي ) Teochew(ٻولي ڳالهائين، ويهه سيكڑو سنگاپوري چينين جو ٹيچو   ) Amoy( אموئي هو، ويهه سيكڑو کن چيني چين جي ) Swatow(ڳالهائي ٿو ۽ אنهن جو אصل چيني صوبو سوאتو  ڌن کان آيل ۽ هكا، ٹن، شنگهائي، دئرين ۽ ٻين هنكوאنگ تنگ کان آيل آهن ۽ باقي كئن مذهب به كن جو ٻڌ ڌرم .  ڳالهائين ٿاهكوئين، مئنڈئرين، كئنٹوينز، جهڑيون چيني زبانون سنگاپور ۾ رهندڙ . عيسائيت به آهي، ته كن אيكڑ ٻيكڑ چينين جو مذهب אسالم پڻ آهيكي ته دهريا به آهن، كن جو مذهب . ته كن جو تائوزم، كنفيوشزم وغيره آهيآهي،  كي אصل אنڈو . پر אهي به هك ئي هنڌ جا نه آهن. ن جو مذهب جيتوڻيك אسالم آهيسڀني ملي . جيكي ٿائلينڈ جي بارڊر پاسي جا هجڻ كري كجهه كجهه ٿائي نموني جي زبان ڳالهائين ٿاكي אصل אتر ماليا جا آهن، . نيشي آهن ته كي جاوאني، بئاني، ۽ ٻيون زبانون ڳالهائيندڙ آهن ري كناري ؛ ترنگانو ۽ كئانتان جا آهن ۽ گهرن ۾ پنهنجيون ٻوليون كي ماليا جي אوڀر وא سنگاپور ”۽ تامل ۾ “ ريپبلك آف سنگاپور”، אنگريزي ۾ “ريپبلك سنگاپورא”ملئي ۾  آهي،  Hsin _ Chia _ Po_ Kung _Ho Kuo۾ نالو ) منڈرאن( سنگاپور جو سركاري طرح چيني   سنگاپور جا مختلف ناال ۽ حكومت   . ديشي به אنهن ۾ אچيو وڃن ٿاويندي پاكستاني، سلوني ۽ بنگاآهن؛ هندو، سک، مسلمان، كرسچن، گجرאتي، پنجابي، تامل، بنگالي، مليالم، سنڌي گورکا، אهڑي طرح سنگاپور ۾ جيكي אنڈين رهن ٿا، אنهن ۾ ته سڀ کان گهڻا مذهب ۽ زبانون  .ڳالهائين ٿا אسكول ۾ سڀ . سنگاپور جون قومي زبانون آهنيا رאسو آهي ۽ אهي چارئي زبانون “ ُكدي جو به هك زبان نهن كجهه אنگريزي ۾ پڑهايو وڃي ٿو، پر אن کان عالوه مٿين مان ك پر پرאڻن قصن موجب سري . هو) سامونڈي شهر (Temasekאصل نالو سنگاپور جو هون   . کڻڻ ضروري آهيسبجيكٹ  ۾ پهتو ) پرאڻي زماني جي سنگاپور( تماسيك وجايا سلطنت جو شهزאدو سانگ نيال אتاما، جڎهن جنهن کي هن شينهن سمجهي هن شهر جو نالو تيماسيك ته هن کي هك عجيب جانور نظر آيو  ٰسنگا معني شينهن ۽ سنگاپورא معني شينهن جو شهر. مان بدالئي سنگاپور رکيو ٻي وڏي . ٰ پڻ ) Syonan _ To(تو _ جنگ جي ڏينهن ۾ جپانين جي قبضي دورאن سنگاپور جو نالو سيونان  . سنگاپور ۾ پارليا ماني ڊيموكريسي آهي، جيكا ويسٹ منسٹر جي بنياد تي آهي  . رکيو ويو هو جنهن کي تمام ٿورא پاور (אچي ٿو ۽ پريزيڈنٹ ) پرאئم منسٹر(حكومت אندر هيڈ آف אسٹيٹ 
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آهي هر ووٽ ڏيڻ ضروري .  ميمبرن جي چونڈيل يونيكئميرل پارليامينٹ58۽ .) مليل آهن پارلياماني مئجارٹي پنهنجو پاڻ مان پرאئم منسٹر ۽ . رجسٹرڊ شهري کي ووٽ ڏيڻو پوندو آهي ) پيپلس אئكشن پارٹي( پي _ אي _ ع کان وٺي ساڳي پارٹي پي 1959.كئبينيٹ چونڈيندي آهي هن کي سنگاپور جو .  آهي Lee kuan Yewجنهن جو אڳوאڻ مسٹر لي كئان يو  .  אچييکٹيند جنهن ۾ אٹكل پنجهٺ هزאر . آهي) سيكريٹريٹ (بورڊ ملك جو نظام هالئڻ ال وزير ۽   .  منسٹر رهندي هي پنجويهون سال آهيپرאئم سول سروس ال آفيسر چونڈڻ ال پبلك سروس . آهن) سركاري كامورא(سول سرونٹ  ني ۽ ٻين جيكو طريقو אنگريزن پاكستان، هندستان، برونائي، مالئيشيا، نيو گ. (كميشن آهي אن طرح جو ئي אدאرو جوڊيشنري جي خودمختياري . معيار، کاتي ۽ ڊسيپلين جو خيال رکي ٿوאهو خودمختيار אدאرو آهي ۽ سركاري نوكرين ال چونڈيل ماڻهن جي .) ملكن ۾ به رکيو آهي سپريم كورٽ ۽ ٻين ننڍين كورٹن ذريعي ماڻهن کي אنصاف ملي . جو نظام برقرאر رکي ٿو غريبن کي سركار طرفان .  كورٹن تائين אپيلون به كري سگهجن ٿيون کان مٿينهيٺين. ٿو אڃا ٻن ٹن هنڌن تي هلكو ڦلكو سنگاپور ۾ . يارهن ٿي رهيا هئا، مون وאچ ۾ وقت ڏٺو  سنگاپور جي رستن جا ناال   .  قانون ال سنگاپور ۾ شريعت كورٽ پڻ آهييאسالم. قانوني مدد پڻ ڏني وڃي ٿي جتان جنهن . هوماني به אڃا کائڻي هئي ۽ ٻين بجي کان پهرين مئرينرس كلب پهچڻو . هوكم  سيشل אسٹريٹ مان كم لهڻ بعد . سين، אن ۾ وאپس مالئيشيا وڃڻو هوٹئكسي ۾ آيا هئا جي شهر  سنگاپور جي رستن ۽ گهٹين جا ناال سنگاپور. جهٹ جهٹ سرنگون روڊ تي آيس منهنجو هك . هن جي دل وٹان ناال رکيا ويا آهنِكميونٹي جي رهاكن کي خوش كرڻ ال אن ٺهيا ۽ سنگاپور ۾ هر ملك، مذهب ۽  سئينאنهن رستن جا رکيا ويا آهن، جيكي نئينآهي، جو אڃا تائين پرאڻا ناال ۽ پرאڻيون شيون هو بهو אن صورت ۾ هلنديون אچن نوאن ناال فقط سنگاپور شهر تاريخ سان هٿ چرאند بنهه نه برאبر كئي . هنوאنگر مغرب ۽ مشرق جو مركب آ ئقي جي وڏن رستن، אن ڳالهه کي مد نظر رکي سنگاپور אن عال. אسكولن جا ماستر رهن ٿا ۽ مختلف كاليجن دوست جيكو نئين ٺهيل وستي ۾ رهي ٿو אتي سڀ يونيورسٹي ، عمر خيام ور روڊجيئن ته ٹئگ. تي رکيا آهن ناال مشركي شاعرن جي نالن اگهٹين، لنگهن ج سنگاپور ۾ אنگريزن . روڊ وغيره) ملئي شاعر(روڊ، אقبال روڊ، نذر אالسالم روڊ، منشي عبدא  ته كن رستن جاناال . ڄ هجڻ كري، كجهه رستا مشهور אنگريزن سان پڻ منسو ب آهنאجو ر جهه אهڑي طرح سنگاپور جي ك. كي چينين سان وאسطو رکندڙ آهن. نوعيت جا آهننج ملئي  ته كي مختلف ملكن ۽ سندن شهرن تان . رستن ۽ گهٹين جاناال مذهبي رهنمائن جي نالي آهن سن، مثال طور אنگريزن جي نالن وאرא كجهه رستا؛ אئنڈرسن، אئنٿوني، ڊك. کنيا ويا آهن رאم،پرنس چارلس، زبيٿ، مائونٹ بئٹن، نيلسن، آئوٽ ٹ، אيليركرאفورڊ، كالئيو، كچنر، مارگ אهي هي آهن؛ . كجهه אهڑא رستا جن جا ناال مختلف ملكن ۽ شهرن جي نالن سان آهن  الگر אسٹريٹ אينڈريو، سينٹ الرينس فريزر، لنكن ۽ ٹرف ٹ مائيكل روڊ، سينٹروڊ ۽ گهٹيون ؛ عرب אسٹريٹ ، آدم אسٹريٹ، آرمين אسٹريٹ، سينאنهن کان عالوه كجهه ٻيا مشهور و نام روڊ وغيره يتام كم چينگ ۽ ،نچمائي چن روڊ،تائي سطو رکندڙ كجهه رستن جا ناال آهن؛ كم سينگ روڊ كم يام لينگ كي، چين سان وא  . ميرאه،بكت אيام، كمپونگ بارو روڊ، نورאلدين لين، سنگائي روڊ سيد علوي روڊ وغيرهحطام مانيس، حاجي אلياس، אئمپنگ، جاالن بيسار، جاالن بنگارאيا، بكت تيما، بكت ملئر نالن وאرא كجهه رستا ۽ گهٹيون هن ريت آهن؛ محمد سلطان روڊ، روماهه ٹنگي،   . ، روڊ ۽ אسٹريٹپرنس אئڈورڊ هك رستي . ٹريٹ، برما روڊ، ڊنڈي روڊ، چائنا אسٹريٹ، هالينڈ روڊ، وغيرهسروڊ، قنڌאر א جوهور
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جتي אئڈمرلٹي روڊ ۽ سمباوאنگ روڊ ملن ٿا، אنهن جي پاسي _ جو نالو پاكستان روڊ پڻ آهي  .  آهنل پائليٹن کي ٹريننگ ڏيڻ ال رهيجيكي سنگاپور جي بچا ۽ سنگاپوريآفيسر رهن ٿا۽ كئناڊא روڊ جي ڀر ۾ אڄكلهه אن عالئقي ۾ آسٹريليا ۽ نيوزيلينڈ جي هوאئي فوج جا ۾  سي آهن؛ حيدرآباد . אنهن نالن کان عالوه ٻيا به كجهه ناال جيكي هن وقت ياد אچي رهيا آهن ڇو جو אنگريزن جي دور ۾ سنگاپور حكومت جو وאسطو مدرאس _ ستان وאرو دکن هند( روڊ  رنگون روڊ، مدرאس روڊ، ماال بار، شنگهائي، فرينچ، منڈאلي، پارسي، ۽ .) حيدرآباد سان گهڻو هو سنڌو ندي جي نالي به سنگاپور ۾ نه . روאدي برما جي مشهو رندي آهيא. אرאوאدي روڊ وغيره جو هر هك مسالو _ ي تور ۾ ته کڻي אهو كجهه هج. كجهه مسالو ۽ سكو ميوو وٺڻو هوهك آهي سرنگون روڊ تان مون کي مالئيشيا ۾ منهنجي پاڙي ۾ رهندڙ هك אنڈين كليگ ال هي رستو سنگاپور جي مشهور ترين رستن مان . سو אهڑي طرح هتي سرنگون روڊ آهي  سنگاپور شهر ۾ ننڍڙو هندستان   .אنڈس אسٹريٹ پڻ آهي روڊ آهي، پرفقط אنڈس جائفل جاوتري، جيرو ، )ننڍא ۽ وڏא(لونگ، كاريون مرچون، ڦوٹا . باقي نمونن ۾ تمام گهڻو هو جهڑي سير ڏيڍ تور ۾ وٺڻي هئي، نورلي كاشي بادאمن کاڄ_ ٺڻو هو ٿورو ٿورو گرאمن ۾ و يٺل مرچ،  کان وٺي ڳاڙها پكمال پٹ، هنڱ، هئڈ، سونگ، گدאمڑي، دאل چيني، )אڇو كارو( ٻيا به خبر ناهي ڇاڇا جن جا ناال _ كشش مش، سكاكائي، كاري ڊאک، كلونجي، سكل ڌאڻا،  ته אوڀر ۽  سرنگون روڊ جو ته אفغانستان، אيرאن، پاكستان کان سريلنكا تائين ۽ هندستان جيچي به نه ٻڌא هوندא، پر אهو كمال آهي رمون ته ڇا پر كنهن هوٹل يا جهاز جي چيف بو مرچ مسالي کان _ هون به سرنگون روڊ אهڑو روڊ آهي جتي هندستان جي هر شي ملي ٿي   .نكري אچيو نان وٺي، אتر ۾ هماليا، جبل جي قدمن تائين پوکيل هر مسالو ۽ ڦكي ستي هتاڏکڻ ک آريٺا، ۽ نرڙ تي لڳائڻ مٿي ۾ هڻڻ وאرو سندور ۽ .  کيچي، بجئي، ۽ مٺائي تائين،وٺي پكوڙي ) نگريزنر( کٹين ،، رאکي ۽ منگل سوترتائين)گنگا ندي جو پاڻي( وٺي گنگاجل ال تلك کان  אسان وٽ مخدوم . ٹكي تائين هر شي ملنديڦ،سوپاري، تائين، مستي، ڳڑ، بيسڻ کان ميٹڏوئين، ٺكر جي ڏيئن ۽ جمنين کان وٺي رכ جي ديڳڑين، ٹامي جي دلن ۽ پتل جي باردين ڳٺن ۽ אبوڇڻين  تائين، كاٺ جي א ۽ پورن کان وٺي آر جي كمن وאرن جي ڇر وאري ساڙهين אبا كٿان آند هي لڎون؟ چي سرنگون روڊ تان، ظهور . کي ٻار ڄائو ته بوندي لڎون ورهايائين مانس ته ڇا كنهن يوڇپ. ي ۽ چم چم ڏياري موكليائينجي پروموش ٿي ته بنگالي برف هنگي אگهه تي پر نج ۽ تازي كڑڇ مان ملندي هجي، אها سنگاپور جي سرنگون روڊ تان ٿوري م جيكا هندستان جي كنڈ هر אها شي“ .انسرنگون روڊ ت”ورאڻيائين؛ . ان آندي آهيکبنگالديش  سڀ ۾ پرאڻو مندر كالي .  نظر אيندאڻسرنگون روڊ تي هندن جا مندر ۽ ڌرم شاال پ. ملي ويندي אمن  جي نالي تي ٺهرאيو  _ ع ۾ אٺن ٻانهن وאري ديوي كالي1904אمن جو مندر آهي، جيكو  אن کي . ع ۾ ٺهيو هو1855جيكو .ويو هو ۽ אن کان به پرאڻو سري نيوא سا پيرو مل مندر آهي ڏهه کن سالن بعد هك هندو אمير وאپاري پنج لک ڊאلرن جي .  جو ڙאيو ويو آهي سنئيننئين سنگاپور ۾ . يو هندستان جي عمارتن جي ڊزאئن جو ٹاور אن مندر ۾ ٺهرאڻخرچ سان هك ڏک جيكو אڃا . ع تائين سرنگون روڊ هندستان جو ئي ڏيک ڏيڻ لڳو1850وאپار وڙو كرڻ لڳا ۽  روڊ وאري عالئقي ۾ هن کان پو جيكي אنڈين אچڻ لڳا، אهي هن سرنگون. ستابو ٿي ويوعرصي کان پو هن אها نوكري ڇڎي عمارت سازي جي ڌنڌي ۾ حصو ورتو ۽ چڱو سکيو پر پو كجهه . رכ طور ڀرتي ٿي آيو هوالאنگريزن جي אيسٹ אنڈيا كمپني ۾ جنرل كאهو ڏکڻ هندستان جو نارאئنا پالئي هو، جيكو . پهريون همرאهه جيكو هندستان کان آيو
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شايد אهو ئي سبب آهي جو سنگاپور جي هن سرنگون روڊ کي . אهو ئي ڏيک ڏيندو رهي ٿو پر אن روڊ تي رهندڙ .سرنگون روڊ شين جي وكري جي لحاظ کان ته ننڍو אنڈيا سڎجي ٿو  : تامل، ملئي يا چيني؟ڻيون كيرسه . سڎين ٿاSmall _ Indiaאنڈيا  سمال  ماڻهن جي لحاظ کان سرنگون . ماڻهو سڄي אنڈيا جي ماڻهن جي رهاكن جي نمائندگي نٿاكن تي رهندڙ سڎي سگهجي ٿو، جوא) ڏکڻ هندستان(روڊ کي ننڍڙو אنڈيا نه پر ننڍڙو تامل نادو  ي گوڏين ۾ كاري رنگ جا تامل مرد ۽ رهتي چوڌא. هندستانين ۾ پنجانوي سيكڑو تامل آهن ۾  ڻي كهڻي، کائڻ پيئڻ ۽ پهرڻ پوشاכجن جي شكل وאنگر ره_ عورتون ئي نظر אينديون  جيتوڻيك سنگاپور هك مهاڻن جي ڳوٺ کان . هيڎא سال گذرڻ بعد به كو فرق نه آيو آهي . آهي، پر هي آمريكي شيدين وאنگر كپڑي پوشاכ ۾ אهي ئي رهندא אچنماڊرن ملك ٿي ويو  هك ته _ مثال طور هي تامل عورتون يونيورسٹي جون نوجوאن ڇوكريون هجن يا پوڙهيون  پيكل سج جي ساڙيندڙ אس، אن تي رٻيو هتي جي ٹ. کين قدرت طرفان كارو رنگ مليل آهي پاني كي אهڑא بيوقوف ناهن جو אجايو هر رنگ جو كپڑو بنا سوچ جي سمجهي ويس ته جپڇيو هو مانس ته هي رنگ كير ٿو وٺي پو سنگاپور ۽ مالئيشيا جي هنن گهٹين ۾ אچي אهڑن رنگن جون ساڙهيون ڏسي אچرج مان هك دفعي جپان ۾ هك سک دكاندאر وٽ   . אهڑאئي تکي ۽ אوندאهي رنگ جا بالئوز ۽ ساڙهيون پائي هلن آسماني، هيڈو، كارو سليٹي، چاكليٹي، ۽ ٻيا كپڑא پائڻ بدرאن وאڱڻائي، الکي،جا ٿڌي رنگ  جيكو _ بلكه تکو ڳاڙهو يا الکي رنگ جو _ ديون نضرور هڻ) ڳاڙهو تلك(نرڙ تي بنديا    .ٺاهين سنڌور ۽ بنديا کان عالوه . پري کان سندن جسم جي كاري بئك گرאئونڈ ۾ نظر ئي نه אيندو ا ٿي سگهي ي(، مٹي، روغن يا ٻورو  رنگ جو كو ململ ڇوكريون هيڈאئينهنن مان كي تام پر אهو . جنهن سان ويتر عجيب لڳن ٿيون_ نرڙ ۽ ڳلن تي پڻ هڻن ) جيٿو پيٺل هيڈ ئي ه هڻيون ڇوكريون به אيڎو ناز ۾ هلن يا ڳالهائين وري אهڑي ناز سان جو אسان جي ملك جون سهي كاريون ۽ كوجهيون ڇوكريون هتي سنگاپور ۾ توڙي سريلنكا، مالئيشيا كمال آهي ته  فيس ۾ چاهي دكان تي نوكرياڻي هجي، هوٹل يا آ_ جيكا جتي آهي . نه ٿيون كنيعني هتي جي چيني گورين ڇوكرين جي وچ ۾ رهي به كو אحساس كمتري محسوس  _ ۾ هك دفعي آصف کي چيو هوم ته يار شابس هجي، هنن تامل ڇوكرين کي جو ههڑن واليتن  . كرڻ نه سکيون هونديون يعني ڀنگياڻي هجي، مجال آهي جو پاڻ کي ريکا، _ ريسيپشنسٹ هجي يا ٻهارو هٿ ۾ هجيس  کان گهٹ ) هندستاني فلمي دنيا جون تامل אئكٹريس(هيمامالني، ۽ جيا پردא سري ديوي،  אحساس كمتري تڎهن ٿئي جڎهن منجهن كا قوم . אنهن کي אحساس كمتري ٿئي ته ڇو ٿئي آهن، ل ملئي ۽ تامل رهي،ي قومون ؛ چينييكي ٹهتي ج”آصف ٿوري دير سوچي ورאڻيو؛   . لڳنديون هونديون يا سندس بي ڊولي پڻي، ٿلهي جسم ۽ ڊينڈي قد تان ٻيا چٿرون كندא هوندאٿيون كن ته هو ٻين کي كيئن نآهي، جيكي پڻ بيڈوليون هجڻ جي باوجود به پروאهه به ن به אحساس كمتري ۾ نظر אينديون آهن ۽ ساڳيو حال ملئي ڇوكرين جو سهڻيون ڇوكريوאها وאقعي وڏي ڳالهه آهي نه ته يورپ آمريكا توڙي پنهنجن ملكن ڏي אن کان وڌيك . سمجهي هن . چيني رنگ ۾ کڻي אڇا آهن، پر سندن چهرא تاثرאت کان خالي آهن. هيكاندي سهڻي هجي ملئي يا تامل . تمام گهڻي پورهئي ۽ محنت مزدوري كري بنهه سكل سڑيل نظر אچن ٿيونٻه يا ٹي سال مس رهي ٿي، پو يا ته بلكل ڦيڦيون ٿيون وڃن يا אڻپوري خورאכ، _ مدي تائين  فقط هك مقرر پاسي جي چيني ڇوكرين مان جيكڎهن كنهن ۾ سونهن ۽ كشش آهي ته אها   “.يا אحساس كمتري ۾ پون_ ڇوكريون ڇو مرعوب ٿين 
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سوא كنهن אيكڑ ٻيكڑ جي، _  كا گهڻي نه آهي ساڳي وقت سونهن ملئي ڇوكرين ۾ به” אن بعد مٺاڻ ۽ . هال آهي جو אها سونهن فقط هك مخصوص مدي ال آهيپر אنهن سان به ساڳيو  . قد ته אصل کان بندرو אٿن. تيل، مکڻ ۾ تريل شيون کائي کائي بي ڊوليون ۽ ڳريون ٿيو پون ۽ مٿان بي . جسم کي وڏي عمر تائين ٺاهي رکن ٿيون، پر אفسوس جو هي وري كاريون آهننهن يا ليمك چئجي سو جيكڎهن آهي، ته تامل ڇوكرين ۾ آهي ۽ پنهنجي جنهن کي سو”  . چرٻي چڑهڻ تي ويتر ڊينڈيون ٿيو پون تي دكان ۽ هوٹلون هالئين يا وري مختلف  روڊ  ڏکڻ هندستاني مرد سرنگون سنگاپور ۾  گوڏ هيٺ مٿي كرڻ جو سبب  .آصف جي אن ڳالهه ۾ گهڻو وزن لڳي ٿو  “.אفعالن رنگن جا كپڑא پايو هيكاندو چريون ٿيون لڳن يعني _ אئلي، ها אسٹريٹ، پيپلس پارכ، جهڑن هنڌن تي هلندڙ ڦرندڙ بئنكن جو كم كن يا چئنج .  پئڈيون، بسكٹ، چاكليٹ، کٹمٺڑن، سگريٹن سگارن جون هالئيننهنڌن تي ننڍيو . مپل پائينئوڌ ۾ وڌ אسپنجي چپير אگهاڙא يا . جورאبن ۽ بوٹن جو אستعمال تمام گهٹ كن.آهيڊريس ڊگهين ٻانهن وאري قميس ۽ هيٺ ڌوتي نما گوڏ، جيكا אڌ تان مٿي مڑيل هوندي سندن . کان سندس ملك جو ناڻو مٹائڻ ال پڇندא رهندאنوٹن جي ڍڳي هٿن ۾ کڻي هر آئي وئي  بند ٿيل . يرאٹيل، ڦاٹل يا ڦٹيل هوندאگپ ۽ مينهوڳي وאرن رستن تي هلڻ كري سندن پير چ مزور .  گهڻو كري سندن ئي كميونٹي جا ماڻهو خريدאري كندي نظر אيندאدكان آهن جن تيمالكا شهر ۾ سينٹ فرאنس گرجا گهر سامهون ڏکڻ هندستاني تاملن جا ٻه ٹي سيدي جا   . جي گوڏ جي ورאيل پاند ۾ ۽ كڇ ۾ نوٹن يا كاڳرن جو ٿيلهومينهن جي حالت ۾ هك هٿ کليل ڇٹي جي ڳن ۾ ۽ ٻيو هٿ ململ . (ڌوپ ڇٹي كڇ ۾ هوندن عمر ۾ سٺ سالن جو . رئيس نموني جو چڑهيو _ سوאمي جي دكان تي هك سکيو ستابو تاملهندستان کان آيل אسان جي هك دوست پنجابي كليگ؛ مسٹر ببر سان بيٺو هوس ته گووندא هك ڏينهن .  پر אمير ۽ سکين ستابن جي پوشاכ به ساڳي هوندي،۽ هيٺاهون طبقو ته ڇا وאر سڌא لسا ۽ برل كريم جي . אچڻ كري אن جي تکي خوشبو پري پري تائين آئي ٿيجنهن جي مٺي، ۽ صندل صابڻ سان وهنجي سڌو _ مٿي ۾ ڏونگهي جي تيل جو ٻك . هوندو ني تند، אڇي אکين ۾ كجل جي تيلي گهمايل، ڳچي ۾ سو. אشتهاري همرאهه وאنگر ڦڻي ڏنل ئل جي وڏن کيسن وאري قميص ۽ هيٺ تي به ساڳي كپڑي جي كلف אكلف ڏنل ململ، يا و نظر אيندڙ ڏکڻ هندستانين کان وڏي شاهي ڇٹي، وאت ۾ گهڻي كاٿي وאرو چاٻو پان، ٻين عام كاري رنگ جو پيرאشوٽ سان مقابلو كندڙ . مڑيلپر دستور موجب گوڏن وٹان _ ڏنل گوڏ  پك سندس ئي كو هلندڙ كاروبار هوندس يا وري پٹ واليتن . אرو ٿي لڳووڌيك شان مان و تڎهن ته سندس پوشاכ ٻين کان صاف . ۾ نوكريون كندא هوندس) آسٹريليا، نيوزيلينڈ وغيره( پل يا بوٽ ئم چي به هيٺ ٿي ويون ته همرאهه جا پيرپر جڎهن نظرون هن ڏ. سٿري ۽ אوچي هئي جيئن _ ماڻهن کي ڏسي אسان به سکي ويا آهيون ۽ سندن گهرن ۾ پير אگهاڙא كري گهڑون ٿا ببر کي چيم ته يار ملئي .  جي ڌرتي کي بوجا ڏيئي رهيا هئا۽ گهروڙي مالئيشيا.کان آزאد هئا ا ڳالهه سمجهه ۾ אڃاتائين نه آئي آهي ته هي تامل رستن کي אه پر مون. گهر صاف ۽ پاכ رهي ن ۽ هي گوڏ جو אڌ تان موڙي مٿي جهلڻ جو ڇا تماشو  هلروڊن تي به پير אگهاڙא ڇو پيا کنيو ِي نكر تي ڍ۽ شايد ننڍڙي אنگوڇي يا چ“ .ن ٿاگرمي كري هي گوڏ کي مٿي كري ٻڌ”  ؟_آهي  گهر ۾ گهڑجي ته אن وقت جي ئي گذر كري وڃن، پر هنن وٽ אهو آهي ته پنهنجي يا كنهن  ي جڎهن كنهن جي گهر ۾ گهڑن سو אن كري ه. فضيلت سان پيرن تائين ٻڌل گوڏ ۾ گهڑجي سان گوڏ جو هيٺيون “ ڦڑאכ” مهل ڻسان گوڏ کي هيٺ كيرאيو ڇڎين، وري نكر“ ڦڑאכ”ته 
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ل جي سامهون ٹي وكٹوريا אسٹريٹ پهتس ۽ تائي پان هوسرنگون روڊ کان پو جلدي جلد  سنگاپور ۾ ڏينهون ڏينهن وڌندڙ مهنگائي  “.کن به هلي نه سگهندوسبب کان چمپل يا بوٽ به نه ٿا پائين، ههڑي مينهوڳي ۾ كهڑو به مظبوط بوٽ هجي هفتو ساڳي . آهي، سو رستي تي هلڻ وقت گوڏ کي پاڻي ۽ گپ کان بچائڻ ال مٿي کنجڻو پوي ٿولڳو پيو جو אهو آهي، ته هتي مالئيشيا، سنگاپور وאنگر ڏکڻ هندستان ۾ به ٻارهوئي مينهن ، ۽ ٻيو سبب گوڏ کي مٿي کڻڻ پوڇڑ مٿي کڻي، ورن ۾ אٹكايو ڇڎين ته جهڑو پوتڑو ٿيو پوي ن جا كيترאئي جتي نون ۽ אڌ قيمت تي وكامندڙ كتاب_ كامپليكس  گهڑيس بساهه برאس  پوسٹ ذريعي به . نوאن كتاب ته كنهن به هنڌאن وٺي سگهجن ٿا. هنآدكان هيٺ مٿي ٺهيل  ، אڃا به ٿرڊ هئنڈ كتابن ۾ ڈنيعني سيكنڈ هئ_ پر منهنجي دلچسپي پرאڻن . گهرאئي سگهجن ٿا مو ٿيل هجي אهي كتاب مون کي کتا ٿي، جن جو אنگريزي ۾ ترجملئي ۽ چيني אدب جا . يهئ אهي . ورتمكتابن کان عالوه كجهه رساال ۽ אخبارون پڻ . אفسانا يا كهاڻيون لکيون هجنان ٿي وڃڻ بعد مالئيشيا يا سنگاپورتي אن جي پس منظر ۾ ناول، يا وري كنهن فارينر هت ياد אچي ) ڊينسو هال جي پٺيان ۽ ميرٽ روڊ جي ڀروאرو(وٺندي وقت كرאچي جي کوڙي گارڊن  وقت  جو پکي سنگاپور ۾ كجهه تکو ئي جو و تکو ها אسٹريٹ ڏي ڀڳس تکאن بعد   . هوس ۽ پرאڻو گرאهك هجڻ كري دكاندאر پرאڻا كتاب تور جي حساب سان ڏئي ڇڎيندو هوجتي هر هفتي پرאڻو ٹائيم، نيوزويك، ۽ ريڈرس ڊאئجسٹ رسالو ٹي ٹي رپئي وٺندو _ ويو  جيترو سوچيم ٿي אوترو ئي تيزي سان هٿن جو قت ن لکڻ ال نيون آيل  پينون ورتم، وجوهلكيون هلكيون شيون؛ قميص، پتلون، بيلٹ، گانن جا كيسٹ، جورאب، ٹائيون، آرٽ الئين رستي تي پيننشوال پالزא ۽ نارٿ برج روڊ تان سنڌي هندن جي دكانن تان . אڏאمي رهيو هو ، هر وقت وאپس پهچڻ جو ڌيان هو جيئن ٻين بجي کان אڳ پهچي مان نكرندو ٿي ويو بک به كافي وڌي . يعني وאپس ڳوٺ مالكا پهچي سگهجي“ باليق كمپونگ”ٹئكسي ۾  هاאسٹريٹ پالزא ۾ يارهين ماڙ تي هك . جتان جلد جلد ماني وٺي کائي ڀڄجي. وאري نه هئيאهڑي هوٹل مئكڈونالڈ، كينٹكي، אي אئنڈ ڊبليو، يا ومپي نموني جي غريب نوאز ۽ אڇتائي  ۾ كا به ويجهڑאئي. خاص كري سڄو وقت پنڌ ئي پنڌ ۽ تکو تکو هلڻ كري_ ويئي هئي  هك ٹيبل تي ٻن ڄڻن جي جا بچيل . هوٹل جو سڄو هال ماڻهن سان ٹٻ هو. هوس، אتي پهتس  آهي، جتي پهرين ٻه ٻه چار چار گهمرא کائي چكوTipsy _ Topsyسنڌي جي هوٹل ٹپسي ٹاپسي  هك تي آئون به وڃي ويٺس ماني جو وقت هو אن كري ماڻهن جو وڌيك هجڻ الزمي . هئي אسان جهڑא جهازن جا همرאهه . به كو אيكڑ ٻيكڑ همرאهه نظر ٿي آيو تي Lunch – Hourوقتن پر كجهه سال אڳ جڎهن هن هوٹل جي سنڌي مالك هي هوٹل ٺهرאئي هئي ته ماني جي . هو هوٹل جو مالك ور ور ڏيو لذيذ هجڻ . كلفرڊ پيئر کان وאכ كري ماني هتي کائي ويندא هئا رکندي هئي ته پاڻي جا گالس پاڻ ويهڻ سان ويٹرس ڇوكري مينو . جي پك پيو كندو هو   توکي مال وكڻڻ جي ڳڻتي آهي  . هوجيكو אٹي جا لڎون ٺاهي ماني پچائڻ ۾ مشغولبورچيخاني جو אسپرنگن وאرو در پٹيو پوريو ٿي ته سامهون سک تندورچي نظر آيو ٿي، . بورچيخاني کان ٻوڙ، ڀت، مانيون،پاپڑ خومچن ۾ کڻي گرאهكن אڳيان رکي رهيون هيونسرونگ ۽ باجو كرونگ ۾ كم وאريون ملئي ڇوكريون، وڃڻين وאنگر _ ڊريس ملئي   .در وٽ بيهي ٹيبل خالي ٿيڻ ال وאجهائيندא رهيا ٿيٹيبل ڏسي به ويهڻ يا موٹي وڃڻ جو سوچيندא هئا ۽ هاڻ رش אيڎي وڌي وئي آهي، جو گرאهك هون گرאهك در تائين پهچي خالي . بل كٹڻ ۽ پئسا وصول كرڻ کان ئي وאندكائي ناهي اڻهن جا ويئي آهي جو مالك کي ميا هوٹل אيڎي وڌهاڻ ته ماشا א אه. مالك ڀري رکندو هو
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مينو ت ئي نه هئي، آخر  هك بورچيخاني ۾ ويندي وقت صپهرين کان آيل گرאهكن کان فر کي مينو آڻڻ ال هك ٻن ڇوكرين جو ڌيان پاڻ ڏي ڇكايم، پر هنن_ کاڌي جي لسٹ  ٻوڙ ڀاڄي ) ستين אٺين روپئي(۾ ورتو پئي ويو، אهو هاڻ ڊאلرکن ۾ ) روپيو سوא (چند سينٹ אڳ جيكو نان  فقط ڍڇڑو سال ڏي_ پو سندس قيمتون پڑهي دماغ چكرאئڻ لڳو ته هي ڇا   . وغيره وغيره_ مٹن دو پيازא، ساڳ پنير ۽ مالئي كوفتا، نان كلچا ۽ אڦڑאٹا، كشميري پال، ويجيٹيرين ٿالهي دورچي چكن، بمبئي كوאب، كيلي جي پن تي مڇي، گانگٹ ڳاڙهن مرچن مسالن ۾ تن  آئون مينو تي پهرين کاڌن جاناال ڏسڻ لڳس؛ . ئييوאري ڇپيل دفتري אڳيان אڇلي و سنگاپور كو جپان يا سئيڈن ناروي ته نه . پهرين کان ٻيڻي ٹيڻي אگهه تيويندي دאل جي پليٹ به  جنهن كري قيمتن ۾ אيترو وאڌאرو رکيو _ جتي نه אناج پهچي سگهي نه ڀاڄي بيضو _ آهي  خبر ناهي كهڑא ماڻهو هتي ! هيڎن قيمتن هوندي به هي ماڻهن جي رشوڃي، پر كمال آهي،  مهمانن سان گڎ هئاكجهه אنڈين  يا ديسي نپنهنجن يورپيوאپاري ۽ كوٺين دكانن جا مالك سامهون نظر ڦيرאيم؛ هكڑא ته سنڌي سيٺيون لکها كروڙא ڊאلرن جا . ٹي وقت ماني کائڻ אچن ٿا . كجهه سک دكاندאر ۽ ٹوئرسٹ هئا. يو كجهه عملو هون جون אيئر هوسٹسون ۽ ٻيאيئر الئ ٿوري .  قميص ۾ ملبوس پٺاڻن ۽ אفغانين سان ڀريل هئيڻ کن هوٹل سٿאنهن کان عالوه چوٿو ب ماڻهو אيڎو خرچ كري سنگاپور ۾ ڇا ڏسڻ ير ها ته شايد تعجب لڳي ها ته هي غدير אڳ אچان سائين אسان هاڻ يكو يكو ”هك سک دكاندאر کان قميص ال كپڑو ٿي ورتم ته هن ورאڻيو؛  وאرن دكانن مان  Basmentنٹر جي بهري پر مٿي چڑهندي وقت ها אسٹريٹ شاپنگ سي. آيا آهن هي بهري جا دكاندאر ته ٻه چار سال אڳ אچبو . ي تعجب لڳومون ک“ !يكو يكو تاكيو”  “.قميص ال ٹي گز كتري نه ڏئي سگهندאسين. تاكيو وكڻندא آهيون هينئر ڏسندي ئي ڏسندي سنگاپور چڱي . وאل وאل كپڑي وٺڻ تي به خوشامندون كندא هئاهو ته  سردאر ”مون אچرج مان پڇيو مانس؛ . هر كو هول سيل جو دكان ٿي ويو آهي. ترقي كئي آهي אنهن ڏي אشارو كندي . ا هئاٻه چار אفغاني אن وقت دكان جي ٻاهرאن لنگهي رهي  “ جي هتي كنڈ پاسي ۾ توهان کان تاكين جي تاكيا كير ٿو وٺي جن _ تاكيا ته ڇا هي جيكي دٻا ڏسو ٿا . אسان جا אڄكلهه وڏא گرאهك پاكستاني آهن”چيائين؛  كڎهن پاڻي وאري جهاز . אهي دٻا يكا يكا ڊزن وٺيو وڃن_ ۾ ٻاهتر ٻاهتر تاكيا אچن ٿا  هه کڻي سک دكاندאر سا“ .كرאچي کڻي ويندא آهن_ رستي كڎهن هوאئي جهاز رستي  جهاز جي پگهار . مون دل ئي دل ۾ سوچيو ته هن هو ٹل مان نكرڻ ال سٺو بهانو مليو  سنگاپور کان مالئيشيا وאپسي   “.كجهه آيل آرڊر אڃا آهن אنتظار كرڻو پوندو جو ٻاهر جا وسائين אڃا ٿور ”هوس ۽ ملئي ڇوكري אچي وچ ۾ ڳالهايو؛  هن هوٹل ۾ ويهي سوچي رهيو نوي ڳالهي۽ هاڻ وري אه“ .رאت אندر پاكستاني ٿيو وڃنته هي אفغاني، هي بنگالي، هي אيرאني خبر ناهي كٿان پاسپورٽ ۽ شناختي كارڊ هٿ كرאيو و سمجهه ۾ نه ٿو אچي مون کي אه”مون دل ۾ سوچيو، “ هي،توکي مال وكڻڻ جي ڳڻتي آ”  “.خبر ناهي كٿي كٿي هيڎو مال وڃيو ٿا وكڻن”چيو؛  خاص كري هن وقت . گهٹ پگهار وאري نوكري ۾ ته ههڑي عياشي بنهه نه ٿي كري سگهجيگهٹ ۾ گهٹ كناري جي هن . ه هن هوٹل ۾ کائڻ ال ٻه دفعا سوچڻو پوندووאري کي به هاڻ ت  .كرڻي پوندي يا ٻه سؤ ڊאلرن جي چٹي ڀري هوאئي جهاز ۾ مالئيشيا پهچڻو پوندوسوא سؤ کن ڊאلرن جي אكيلي سر ٻي ٹئكسي ويئي ته مالكا تائين ٹي سؤ ميل جهاڳڻ ال ۽ جي אسان وאري مالئيشيا ويندڙ ٹئكسي مونکان نكري . جڎهن هك هك منٹ قيمتي آهي
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پهرين ئي چڑهي سامهون . ٻاهر نكتس ته هل אسٹريٹ تي ٻه مدرאسي هوٹلون نظرآيون نگٹن ۽ اهوٹل جي در وٽ ئي ديڳڑن جي قطار رکيل هئي جنهن ۾ مختلف مڇين، گ  .ي چيوهوٹل جي بئر“ س وאٽ ڊو يو وאنٹ؟ي”  . אيندڙ بئري کي ماني پيك كري ڏيڻ ال چيم مون به אن بعد . ح ياد هو ته كهڑي ديڳڑي ۾ كهڑو ٻوڙ آهيآهي، جو هن کي چڱي طرکان ماني پارسل كرאئي رهيو هو لڳو پئي ته هو كيترن ڏينهن کان هتي ماني وٺندو رهيو منهنجي אڳيان هك آسٹريلين همرאهه مون وאنگر אن مدرאسي جي هوٹل . گوشتن جا ٻوڙ هئا جنهن جون هوٹل وאري ٻه . پنهنجي ال ساڳيون شيون؛ مٹرن وאرو ڀت ۽ ككڑ جو ٻوڙ گهريو ڏهن ڊאلرن جو نوٽ هٿ .، ساون مرچن، ۽ ونگن جي كاتر وڌيٿيلهيون ٺاهيون ۽ ٹين ۾ بصر ڏکڻ چيني سمنڈ ۽ هندي وڏي سمنڈ تان אڏאمي אيندڙ . كنڈ وאري سيٹ تي دري پاسي ويٺسٹن وي وאري بس تيار بيٺي هئي، جنهن کي پنجاهه سينٹ ڏيئي אچي نٻاهر نكتس ته شي  . ائينتي رکيو مانس، ڇهه ڊאلر ۽ אسي سينٹ وאپس كي هن ٻيٹ تي אڀرندڙ گلكاريون هيون يا چوڌאري . پيدא كري رهيون هيونهيرون، אکين ۾ خمار  دل ۾ سوچيم ته سنگاپور ته ترقي كندو وڃي جو . ن كندڙ عمارتونككرن سان ڳالهيو بس جي ڀتين .  جي رهائش ۽ אچ وڃ جو آسرو ختم كري رکيو אٿسماڳهين אسان جهڑن غريبن ڏهه سال کن אڳ هنن رستن تي هلندڙ بسن جي . نظر كيم ڀتيون خالي خالي هيونڏي چوڌאري  زي، تامل،  ملئي ۽ چيني زبانن ۾ لکيل هوندو هنن ڀتين تي ڌאرين کي خبردאر كرڻ ال אنگري و آهي ۽ کيس ٻئي جي ٿي ويٿي وئي آهي جو هر كو ماڻهو سکيو ستابو ۽ پنهنجي وאرو ۽ هاڻ هن ملك ۾ ئي پئسي جي אيڎي אچ وڃ “ .کيسا كتريندڙن ۽ چورن کان خبردאر رهو”هو؛  ي سان عمل ٿئي ٿو ۽ ساڳي وقت قانون تي به سخت. کيسي ڏي אک وجهڻ جي فرصت ئي ناهي آصف אڳهين كوچ . ذوאلفقار به لهي رهيو هولفٹ ذريعي هيٺ لٿس ته سامهون وאري لفٹ مان پهچي مدرאسي جي هوٹل تان ورتل ڀت ۽ ٻوڙ جلدي جلدي پليٹن ۾ الهي کائي سامان کڻي كمري ۾ . ٹئكسي אچڻ ۾ אڃا به אڌ كالכ کن هو. مئرينرس كلب ۾ وقت אندر پهتس  . سنگاپور دنيا جي باحفاظت ملكن مان هك سڎجي ٿو تيسين אسان ريسيپشن تي . هو ۽ אسان جي אچڻ تي هن אسان جو سامان ٹئكسي ۾ رکرאيونورאلدين ڊرאئيور پڻ پنج ست منٹ אڳ אچي چكو . تي ٹيك ڏيئي ويٺي אسان جو אنتظار كيو کان سنگاپور وٺي مالكا چوويهه كالכ کن אڳ مالئيشيا جي شهر _ جنهن تان هك ڏينهن ٹئكسي هك دفعو وري گذريل ڏينهن وאرن ساڳين رستن تان אسان کي وאپس وٺي هلڻ لڳي، .  ۾ ويٺاسينپو אچي ٹئكسي. هك ڏينهن هك رאت جي رهائش جو بل אدא كري ورتو                                      . آئي هئي
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