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ئب   ا
  

Dedicated to my respected teacher 
 

Commander, 
 

M. ASRARULLAH 
 

P.N (Retd) 
 

EX-PRINCIPAL, Cadet College Petaro 
 

Ex-Education Officer, 
 

Pakistan Marine Academy  
 

C H I T T A G O NG.  
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خ ئف    ا

ئس(   ) ا
ويٹ كانگ ”سنڌ جي عظيم شاعر شيخ אياز پنهنجي نظم 

۾ دنيا جي هك آزאدي جي ويڑهاכ قوم “ ان تي حملوجو سائگ
  :جي پنهنجي وطن سان هن ريت ڀيٹ كئي آهي

بر! اي و   ھ 

ر ي،     

ئ و دا  ر ر  ئرا    .  

ُويهين صدي ۾ ڏور موאصالتي ذريعن ۽ سڌ سما جي 
وسيلن جي אوسر سڄي دنيا کي هكٻئي جي آڏو آڻي بيهاريو 

مون پنهنجي אوڻاين ۽ چڱاين جي ڀيٹ كري آهي، אن كري قو
 جي جيكا قومن جي وچ ۾ سماجي אؤسر. سگھن ٿيون ۽ پروڙ به

ُوڇوٹي رهجي ويئي آهي، سا پڻ ڳولهي لهڻ، אڄ אنهن وسيلن 
אن وڇوٹي کي ماڻهو دنيا .  سبب سولي ٿي پيئي  آهيجي אؤسر

ُجي سياسي، سماجي ۽ سائنسي مطالعي ۽ سڌ سما سان پروڙي 
. ھي ٿو ته אکئين ڏٺي مشاهدي سان بيان كري سگھي ٿوبه سگ

شيخ אياز جتي مٿي ڄاڻايل ڀيٹ پنهنجي مطالعي ۽ אڀياس جي 
آڌאر تي كئي آهي، אتي אلطاف شيخ وري אها وڇوٹي دنيا جا 

  .سمونڈ لتاڙي אکين ڏٺي مشاهدي ذريعي بيان كئي آهي
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۾ جتي آمريكي אنقالب جي ) אڻپوري(آمريكا جي آزאدي 
جو حصو آهي، جن دنيا جھاڳي  Founding Fathersجھندڙن پائي و

 Men without‘ وطن کان سوא’אهو  محسوس كيو هئو ته هو، 
Country تڑپ کي جنم . آهن אن حساس آمريكا ۾ قومي سڃاڻ ال

منجھس قوم جي ٻين . אلطاف جو پيشو به مالحي  آهي. ڏنو
  .بو آهيאسريل قومن سان ڀيٹ كري قوم منجھه جاڳائڻ جو جذ

אلطاف אن سموري אحساس هوندي به كڎهن كڎهن ٻين 
جي زوאل پذير ۽ بيمقصد سوچ وאري رويي  Sailorsملكن ڏאنهن 

אن كري سندس كتابن ۾ ترقي جو مقصد . جو پڻ شكار ٿئي ٿو
۽ سندس سفرناما هر . ُگھڻو تڻو ٻاهريون ٺٺ ٺانگر ئي ڀاسجي ٿو

وڙهي אڀياسن ملك جي אندروني سماجي تضادن ۽ تاريخ جي ڳ
  :کان بلكل خالي آهن ۽ هجن به كيئن نه سندس سفرناما

ئري” ڳ   ب  و   “رات ر ۽ 

جي عالم ۾ لکيل آهن، אن كري אكثر אن خامي جو 
  .شكار بڻجڻا آهن

هك ٻيو  معاملو جيكو אلطاف جي سفرنامن منجهه ڳوڙهي 
. مشاهدي جي رאهه ۾ رنڈכ آهي، سو آهي سندس كئريئر

ئريئر کيس كڎهن كڎهن אهڑي سوچ جو شكار بڻائي سندس ك
  :ٿو، جيكا نه رڳو

ئ ”   “روئ ڏ رات، ڏ ڏ
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جي אبتڑ آهي، پر אنهن معاشرن جي به خالف آهي، جيكي 
אن . ڏک ۽ رنج جي خاتمي ال ويڑهاند سبب كجهه کهرא آهن

سوچ جو پرتو سندس كيوبا ۽ אوڀر يورپ جي ملكن خالف 
  . ٿوجملن ۾ چٹو ٿي אچي

جيتوڻيك אلطاف کي אڃا كئين خامين ۽ كمزورين تي 
غالب پوڻو آهي، پر تنهن هوندي به هن حالت ۾ אڳتي وڌيل قومن 
جي پنهنجي پٺتي پيل قوم بنا كنهن كمتري جي אحساس پيدא 
كرڻ جي ڀيٹ ذريعي هو قومي جدوجهد ۾ هك אهم كردאر אدא 

ان شل سندس مضطرب אظهار كنهن طوفان س. كري رهيو آهي
آشنا ٿي، هر ملك جي سانگين ۽ پورهيتن جي אمنگن ۽ אحساسن 

  .جو بيان بڻجي
  
  

ش    ب ب

 1971را 
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ئن   دڙن و

توهان جي كجهه نون كتابن جو ذكر زماني ۾ هلي پيو  
אڳ ۾ ڇپيل אوهان جا سڀ . پر شايع نه ٿيا آهن، אنتظار آهي

אلبت . وڻيا אٿمكتاب پڑهيا אٿم ۽ ڏאڍي شوق سان پڑهيا אٿم ۽ 
      . אخبارن ۾ قسطوאر شيون نه پڑهندو آهيان

ڻ.....  ئدر    بدا

  
تمام گھڻا אدאرא تنهنجا كتاب ڇپرאئي رهيا آهن پر تو هك 

تون وڏو ليکك ٿي . ڳالهه جو شايد كڎهن به خيال نه كيو آهي
ويو آهين، پر تنهنجي ٻولي ۾ אڃا كچايون آهن، تو کي 

منهنجو ساگر منهنجو ساحل، . ٿي אچيپنكچوئيشن صفا كانه 
. ُبندر بازאريون ۽ وאيون وڻجارن جون، کي چڱي طرح ڏسي وٺ

يقين نه אچئي ته منهنجي ڇپايل كتاب ۽ پنهنجي אصل كاپي کي 
  .ٻيا אئين نه كندא آهن، خامين سوڌو ڇپيندא آهن. ڀيٹائي ڏس

رف.....    ئرق ا

  
هن، אن مان אوهان جا سفرناما معلوماتي نوعيت جا حامل آ

. سنڌ وאسين جيكي حاصل كيو آهي، אهو وسارڻ جهڑو نه آهي
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אوهان جي سفرنامن جو هك خاص مقام آهي ۽ سنڌ جي هر 
  .ُطبقي ۾ يكسان مقبوليت حاصل كري چكو آهي
ڳ.....  ل    م ر

  
. توهان جو كوبه سفرنامو هٿ چڑهندو آهي ته ڇڎيندو ناهيان

  .ندڙ بيان هوندא آهنكي كي نهايت ئي گرאفك، وندرאئي
بئ.....  ل، ب   رڌاري 

  
مان אوهان . شروع کان مون کي سير سياحت جو شوق آهي

جي ٿورאئتي آهيان، جو אوهان אسان ال אهڑي معلوماتي ۽ دلچسپ 
َيقينا אسان جهڑن نون لکندڙن אوهان جي . تفريح مهيا كئي آهي ً

  .تجربن ۽ אوهان جي لکڻين جي ٹيكنك مان پرאيو آهي
ا .....  درآبئد‘ئزش’ز  ،  

  
توهانجي سفرنامن مان אهڑو ته سوאد אيندو آهي جو هك ئي 

توهان جي لکڻي نرאلي آهي ۽ אن مان . ڳيت ۾ پڑهي ويندو آهيان
توهٿان جهڑא . جوאني جي خوشنما طبيعت جو هڳا אچي ٿو

ُوڻندڙ ۽ دلچسپ لکڻ وאرא אڄكلهه بلكل نه برאبر آهن، پر كي 
ع کان 1910َكم آندא אٿو، جيكي אسان کي אسكول ۾ لفظ אهڑא 

هن وقت אهڑي ٻولي لکجي، جا . ع تائين نه پاڙهيندא هئا1917
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 پر وري به توهان אهڑא . سمجھه ۾ אچيسان سنڌين کي سوالئي
لفظ אٹي ۾ لوڻ برאبر אستعمال كيا آهن ۽ مطلب سمجھه ۾ אچي 

. و آهيباقي كي אهڑא ليکك آهن، جن کي سمجھڻ ئي ڏکي. ٿو
مان ته محبت ۽ ميالپ جو . אهو ساهتيه پاڻ ۾ ويڇو وڌאئي ٿو

حامي آهيان ۽ هتي جيكي ليکك هندي لفظ كم آڻيندא آهن، تن 
  .جا ڇوڏא الهيندو آهيان

ئ.....  ئ،    رام ڏوڏ
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  ئڻ

پڑهندڙ אكثر كري وري وري فورٿ אنجنيئر، ٿرڊ אنجنيئر، 
א آهن ته אهي آخر آهن  پڑهي پڑهي سوچيندلفظ اففٿ אنجنيئر ج

كهڑي بال جيكي بنا تعارف كرאئڻ جي كتاب جي كنهن نه 
كنهن صفحي ۾ ڀڳا بيٺا آهن، سو אسان ضروري ڄاتو ته 
ُپڑهندڙن کي جهازي دنيا جي وڻندڙ وאقعن ٻڌאئڻ سان گڎ אهو به 
ٻڌאيون ته جهازي دنيا ڇا آهي ۽ אن تي عملو كهڑي نموني رکيل 

  .هوندو آهي
هك . ي ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿوجهازي عملي ک

אنجنيئرنگ . אنجنيئرنگ ڊپارٹمينٹ  ۽ ٻيو ڊيك ڊپارٹمينٹ
ڊپارٹمينٹ ۾ چار کن ففٿ אنجنيئر ٿين، جن ۾ كجهه جونئر ته 

ففٿ אنجنيئر کان پو مٿي رئنك فورٿ . كجهه سينئر هوندא آهن
. אنجنيئر جي آهي ۽ ٻن يا ٹن سالن جي سينيارٹي جو فرق ٿئي

هر جهاز تي هك يا ٻه .  فورٿ ۽ ٿرڊ אنجنيئر ۾ ٿئيساڳيو فرق
  .فورٿ אنجنيئر ۽ هك يا ٻه ٿرڊ אنجنيئر ٿين

سيكنڈ אنجنيئر ٿيڻ ال هك قسم جا אنٹرنيشنل אمتحان 
אن ال ستاويهه . ُٿين جي دنيا جي كيترن مکيه بندرگاهن ۾ ٿين

 אڏאم جا’جيئن هوאئي جهاز ال . هجڻ ضروري آهي Sea-timeمهينا 
سيكنڈ אنجنيئر ٿيڻ کان پو وري ٻيا . ڳڻيا ويندא آهن‘ كالכ

אن بعد چيف אنجنيئر . كرڻو پوندو آهي Sea-timeستاويهه مهينا 
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بلك محمود غزنوي . جي پروموشن ال אمتحان ڏيڻا پوندא آهن
جو  هي . (وאريون سومناٿ تي كاهون كرڻيون پونديون آهن

۽  پر پاس كو ورلي אمتحان جيتوڻيك مهيني ۾ ٻه دفعا ٿين
جيئن ته هن نوكري ۾ هر وقت جان جو ) كڎهن ٿئيكڎهن 

خطرو رهي ٿو  אن كري معمولي غلطي جي به گنجائش رکيل نه 
هوندي آهي ۽ אمتحان ۾ אهڑي غلطي كرڻ، جنهن جو سڌي يا 
אڻسڌي طرح جهاز جي عملي يا مسافرن جي زندگي سان وאسطو 

. ٿو ڃيكيو و Demoteٺتي  سوא پسان گڎهجي، ته فيل كرڻ 
بهرحال אمتحان ال ميدאن خالي ڇڎيل هوندو آهي جو همت كري 
  .پنهنجي قابليت  ۽ سگھه آزمائي يا هك ئي پوسٹ تي ڄمي وڃي

ٻيو ڊيك ڊپارٹمينٹ آهي جنهن ۾ ٹي چار ڊيك كئڈٽ ٿين 
جيكي مئرين אكيڈمي جي كامياب ٿيل كئڈٹن کي يا كڎهن 

كئڈٽ بعد ٻي . كمپنيون کڻنسنئون سڌو چونڈ تي جهازي 
אن کان پو هك ٿرڊ آفيسر، هك يا . رئنك فورٿ آفيسر جي ٿئي

ٻه سيكنڈ آفيسر جهاز جي ننڍ وڏאئي جي مطابق، هك چيف 
  . ٿوسڎجي‘ ماسٹر’آفيسر ۽ آخر ۾ كئپٹن، جو جهازي زبان ۾ 

چيف אنجنيئر ۽ كئپٹن جي پوسٹ، پگھار ۽ ٻيون 
 سڀني جا אنٹرنيشنل قسم جا אمتحان. سهوليتون ساڳيون ٿين

جهاز جي  (Sea-man-ship: ٿين جيتوڻيك ڊيك وאرن جا سبجيكٹ
 ، سامان رکڻ جو هنر، تارن جو علم ۽ رستي جي Stability، )ڄاڻ

 موسميات، ڏيتي ليتي ۽ ،نيويگيشن) چارٽ ورכ(صحيح کوج 
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אنتظامات وغيره ٿين، ۽ אنجنيئرن جا مئٿس، אپالئيڈ مكينكس، 
Heat-Engines ، ،ٿرموڊאئنامكسNeval-Architect ۽ Ship-Construction 

  .ميٹلرجي، ريفريجريشن، אليكٹرאنكس وغيره وغيره ٿين
، تيل )Cargo(مکيه مالبردאر . جهاز مختلف قسمن جا ٿين

مسافرن جي جهاز . جهاز آهن) Liner(، مسافر بردאر )Tanker(کڻندڙ 
 وڌيك تي عملو وڌيك ئي رکيو ويندو آهي جيئن وقت جي

  .پابندي رهي
ُهي كتاب אلطاف جي شروعاتي كتابن مان هك آهي جڎهن 
پاڻ مختلف كارگو جهازن تي ففٿ אنجنيئر هو، يعني سامونڈي 
زندگي ۽ جهازي ٹينكناالجي جي ڊگھي ڏאكڻ جي هيٺاهين 

ُאڄ پاڻ آخري مٿين ڏאكي تي يعني چيف אنجنيئر .  هوڏאكي تي
ن سان گڎ کيس به پنهنجي مون کي پك آهي ته ٻين پڑهندڙ. آهي

ُجونئرشپ جا تجربا، مشاهدא، ڏکيا سکيا ڏينهن ۽ وאقعا پڑهي مزو 
  .אيندو

  
  ل ـــــــــــ  א
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د     
 אچڻ کان אڳ אهو سمجھندو هوس ته ۾سامونڈي زندگي 

عيد يا ٻئي كنهن وڏي ڏينهن تي جهاز کي هك هنڌ بيهاري يا 
لو موكل كندو هوندو، كناري تي وٺي אهو ڏينهن جهاز جو عم

جيئن زمين تي آچر يا عيد جي ڏينهن آفيسن ۽ كارخانن ۾ كم 
  .پر پو אهو خيال غلط نكتو. بند رهندو آهي

جهاز هك . جهاز هك ٻيٹ مثل آهي جو هلندو ئي رهي ٿو
محدود ۽ ننڍڙي אلڳ ٿلڳ دنيا آهي جنهن جو كناري جي 

آهي جنهن هر אهو ڏينهن عيد . زندگي سان كو وאسطو ناهي
ڏينهن جهاز بندرگاهه ۾ آهي، يا سمنڈ تي موسم صاف آهي ۽ 

۽ אهو ڏينهن حشر مثل آهي جنهن ڏينهن موسم . پاڻي ماٺو آهي
אهو هرگز ضروري نه آهي ته . خرאب آهي ۽ پاڻي ۾ جوش آهي

  .عيد جي ڏينهن جهاز بندرگاهه ۾ هجي
אهي به كي ڏينهن هئا جڎهن جاگرאفي ۾ جهازن جا رستا 
ياد كبا هئا ته كرאچي کان لنڈن جهاز تي وڃڻ ال رستي تي 

زوماركس، لئانڈא، ڊكار وغيره ۾ ترسي، رאشن نممباسا، الري
ُپر אڄكلهه אهو زمانو ختم ٿي چكو . پاڻي کڻي پو لنڈن پهچبو ُ

هاڻ كرאچي کان لنڈن ته ڇا پر كرאچي کان سڌو نيويارכ . آهي
و ۽ جهاز هفتن جا هفتا به بنا ترسڻ جي به پهچي سگھجي ٿ

ُאڄكلهه جا جهاز אيڎא وڏא آهن جن ۾ . لڳاتار سفر كري سگھي ٿو
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سمنڈ جي کاري . ٻارڻ جو تيل تمام گھڻو אسٹور ٿي سگھي ٿو
 کي مٺو كرڻ ال پاڻيEvaporator  آهن ۽ كولڈ אسٹوريج ۾

. گوشت مڇي ڀاڄيون ميوא ڇهن مهينن تائين رکي سگھجن ٿا
د يا  كنهن وڏي ڏينهن تي بندرگاهه ۾ جهاز אهڑي صورت ۾ عي

  .جو هجڻ ضروري ناهي
عجيب אتفاق آهي ته سامونڈي زندگي ۾ گھڑڻ بعد منهنجو 
 اهر عيد جو ڏينهن سمنڈ تي گذريو آهي ۽ كناري کان ميلن ج

پو كا عيد بحر אسود .  אهو ڏينهن ملهائڻو پيو هوندو،ميل پري
אئٹالنٹك جهڑي خطرناכ  ته كا عيد ي۾ آئي آه) كاري سمنڈ(

تازو هن دفعي وאري عيدאلفطر به باوجود كوشش جي . سمنڈ ۾
سمنڈ تي ئي گذري، ۽ אهڑي هنڌ تي אن ڏينهن אسان جو جهاز هو، 
جيكو كنهن زماني ۾ سمنڈ جو خطرناכ ترين حصو سڎيو 

ڻ کان پئي چجنهن يورپين کي سالن جا سال אوڀر א. ويندو هو
۽ جهاز سخت سامونڈي ڇولين جي روكيو، ۽ كيتريون جانيون 

 אهو هنڌ. سڎجي ٿو‘ كيپ آف گڈ هوپ’אهو هنڌ . نظر ٿي ويا
آفريكا کنڈ جي بلكل هيٺان پنج ڇهه سؤ ميلن جي پکيڑ ۾ אچي 
ٿو، جتي دنيا جا ٻه وڏא سمنڈ ــ אئٹالنٹك ۽ هندي وڏو سمنڈ 

אن ئي هنڌ تي אسان هكٻئي . لي هك ٿي وڃن ٿامهكٻئي سان 
  .ي عيد ملهائيسان ڀاكر پائ

ممباسا . كرאچي ڇڎڻ وقت אٺون روزو هلي رهيو هو
 ممباسا جي ُ אسان ٻڌو ته۾ هفتي کن جو كم هو ۽) آفريكا(
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  אسان کيجنهن حساب سان אسان سوچيو ته. آهيبندرگاهه ۾ سوڙ 
 هفتو کن به ٻاهر אنتظار كرאيائون ته عيد ممباسا ۾ پك ٿي جي

 جو אٺين بجي پهتاسين ۽ رאت پر אئين نه ٿيو ممباسا شام. ويندي
جو ٻارهين بجي جهاز کي אندر بندرگاهه ۾ אچڻ جو سگنل ڏنو 

پاكستان ۾ אنهن ڏينهن ۾ سردي جي باوجود ممباسا ۾ . ويو
سخت گرمي ۾ گذאرڻو پيو جو ممباسا خط אستوא تي آهي ۽ אهي 

 ٻارهوئي ۾ِملك جيكي خط אستوא وאري پٹي تي آهن، אنهن 
  .د ڏينهن كو معمولي سي پوي چنאتي. گرمي ٿئي

ممباسا ڇڎيوسين ته ٻاويهون روزو هلي رهيو هو، ۽ حساب 
۾ ‘ كيپ آف گڈ  هوپ’لڳايوسين ته عيد آفريكا کنڈ جي هيٺان 

جنهن جو سوچي هرهك کي بوريت ٿي، جو אهو سمنڈ جو . ٿيندي
אتفاق . حصو אهڑو آهي جتي ٻارهو ئي سمنڈ خرאب رهندو آهي

אهڑو هوندو، جو سمنڈ سانتيكو هجي، نه ته سان كو ڏينهن אڌ 
وڏא وڏא جهاز به لهرن جي رحم كرم تي هوندא آهن ۽ אهو سمنڈ 

چينل ‘ موزمبيق’جي خرאب هجڻ جو سلسلو ٹي چار ڏينهن אڳ 
موزمبيق چينل سمنڈ جو אهو . ۾ گھڑڻ سان شروع ٿي ويندو آهي

ٻيٹ جي وچ ‘ مئڈگاسكر’ملك ۽ ‘ موزمبيق’حصو آهي جيكو 
هي אهي سمنڈ جا حصا آهن جن کان وڏא وڏא مالح به . ي ٿو۾ אچ

كيٻائيندא آهن ۽ هاڻ ته سئيز كئنال بند ٿيڻ بعد آفريكا کي 
  .و كو ويجھو گس كونهييڦيرو كرڻ ال ٻ
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 אسان جو جهاز ٹن ڏينهن کان پو ممباسا ڇڎڻ کان پو
موزمبيق چينل جي منهن وٽ پهتو ۽ آهستي آهستي سمنڈ 

شام کان سمنڈ جهاز کي گڎهه .  ڏيکارڻ لڳوپنهنجي אصليت
ُوאنگر كڎאئڻ شروع كيو آئون پنهنجي رאت جي چار كالכ . ُ

ڏيئي پنهنجي كئبن ۾ آيس ته ) אٺين کان ٻارهين تائين(ڊيوٹي 
! كو ٹپڑ كٿي ته كو كٿي. ُكئبن جو نقشو بدلجي چكو هو

رאت جو . ُجلدي جلدي هر شي رسن سان سوگھي كري ستس
ُک کلي پيئي ۽ محسوس كيم ته پلنگ تي هاڻ چئين بجي א

ُجهاز كڎهن کاٻي كڎهن ساڄي جھكي . سمهڻ مشكل آهي
رهيو هو ۽ سمنڈ جون ڇوليون جهاز کي ٻنهي پاسن کان ڄڻ 

ٻه ٻه وهاڻا پاسن کان ڏيئي كوچ تي . ٿڦڑون هڻي رهيون هيون
. سمهي رهيس ۽ باقي چار كالכ جهڑي تهڑي ننڈ ۾ گذאريم

۽ دري جو پردو هٹائي ڏٺم ته سمنڈ جي حالت ُصبح جو אک کلي 
َ אندر وٽ  ئيאهو سمنڈ، جو رאت تائين אندر. ويتر خرאب هئي

  .کائي رهيو هو، سو هاڻي گردي جي مريض وאنگر ڦٿكڻ لڳو هو
ُجهاز جي אڻپوري چرپر جو אنجڻ تي به אثر پيو، كڎهن  ُ
ليوب آئل پمپ جو دٻا گھٹجي ٿي ويو ۽ אنجڻ خطري جون 

کي ٿڌي رکڻ جو پاڻي  Pistonsيون ٿي وڄايون ته كڎهن گھنٹ
مين ــ אنجڻ جي ٻئي ۽ پنجين نمبر يونٹ ۾ . گرم ٿيو ٿي ويو

‘ گورنر’هك طرف مستقل ناكنگ ٿي رهي هئي ته ٻئي طرف
مطلب ته ڏينهن جي ڊيوٹي جا . آٹوميٹك تي كم كرڻ ڇڎي ڏنو



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ئ وا  

www.sascitysukkur.com
ظ را ۽   وٽ  ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

18 

ل ته اڀپنهنجي طبيعت کي سن. ٻه چار كالכ ڀــڄ ڊכ ۾ گذريا
  !جهاز جي אنجڻ جي طبيعت خرאب

אئين . منجهند کان پو ته سمنڈ بلكل هٿن مان نكري ويو
ٿي لڳو ته ڄڻ حد کان وڌيك پي ويو هجي ۽ نشي ۾ بدمست ٿي 

دري مان سمنڈ ڏسڻ سان هيبت پئي . אناپ شناپ بكڻ لڳو هجي
אهو سمنڈ، جو جهاز جي ڊيك تي ويهي كالكن جا كالכ . ٿي

، تنهن جي تصور سان ئي دل ۾ خوف ۽ جيل نه ڀرڏسڻ سان به د
אسان جو جهاز فقط مالبردאر هجڻ جي . سيوكاري پيدא ٿي ٿي

۽ אن وقت ممباسا . باوجود كجهه مسافر لنڈن ال کڻي هليو هو
جهاز . کان سڌو لنڈن ٻاويهن ڏينهن جي سفر تي هلي رهيو هو

.  آيوجي אها حالت شروع ٿيڻ کان وٺي كو مسافر ٻاهر نظر نٿي
مسافر ته كو دل ٻڌي نٿي سگھيو پر אسان جي عملي جي به كن 

رکي رکي كنهن كنڈ پاسي مان كنهن . ماڻهن همت هاري ڇڎي
ُسڀ شرאبين وאنگر هك . جي אٻڑאכ يا אلٹي جو  آوאز ٿي آيو

هنڌ کان ٻئي هنڌ تائين هلڻ وقت لڎي رهيا هئا، ۽ هر جهازي 
ي هر لوڏي ۽ لهر جو پنهنجي بچيل همت ۽ آزمودي کان كم وٺ

جهاز تي هك مستقل زلزلو برپا ٿي . دليرאڻو مقابلو ٿي كيو
سي ــ سكنيس ٿيڻ كري ٻئي ڏينهن كيترن روزو . ُچكو هو

אسر ويل جيكي روزو رکڻ ال ڊאئننگ هال ۾ آيا تن . ئي نه رکيو
هك هٿ سان پنهنجو پاڻ کي جھلڻو ٿي پيو ته . سان به حالت هئي

حالت אها هئي جو چمچو منهن . و ٿي پيوٻئي سان بيهي کائڻ



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

www.sascitysukkur.com
ظ ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

19 

کائڻ تي کي كنهن به شي . تائين آڻ ته هيٺان پليٹ نكريو وڃي
جھٹكن كري אئين ٿي لڳو ته ڄڻ آنڈא ٻاهر . دل نه ٿي چاهيو
پاسي کان ٿرڊ آفيسر אحمد حسين مخدوم بيٺو . نكرڻ وאرא آهن

. شهزאدא عيد ته ٿيندي كيپ آف گڈ هوپ ۾”אن کي چيم ته . هو
سمنڈ جي هينئر ئي حالت אهڑي جو ڄڻ جن پيو هجيس ته אڳتي 

  “؟ڇا ٿيندو
אدא مون ته אٺن وאنگر ٻورא سبجڻ کان אڳ ممباسا کان ”

אڳتي جي موسم جي رپورٽ حاصل كرڻ . روئڻ شروع كيو هو
في אلحال ته منهنجي . ال ريڈيو آفيسر كوشش ۾ لڳو پيو آهي 

Appendicitis حالت آهي جيكو آپريشن جي אن ناميد مريض جهڑي 
كرאئي نجات حاصل كرڻ بدرאن אهو ئي چاهيندو آهي ته هينئر 
ُئي مرאن، ٻڎאن، جهاز ٹكرא ٹكرא ٿي وڃي ته هن لڳاتار عذאب 

  “.ُکان جان ڇٹي
ُجهاز ٻڎو يا ٹكرא ٹكرא ته نه ٿيو پر ٹئين ڏينهن אوچتو 
. َسمنڈ ڦيرو کاڌو ۽ سامونڈي زلزلي جا لوڏא جھكا ٿيندא ويا

مست אٺ جي وאت مان نكرندڙ گجي جهڑي سامونڈ گجي ــــ 
. سڎين، אوچتو غائب ٿي ويئي“ وאئيٹ هارس”جنهن کي جهازي، 

ُهاڻي سمنڈ پوڙهي شينهن وאنگر پنهنجي چر جي אڳيان ستي 
ستي گجگوڙون كرڻ لڳو ـــ شام ڌאري ڏسندي ئي ڏسندي ماٺ 

هاز سج لٿي مهل ج. هرهك جي جان ۾ جان אچي ويئي. ٿي ويو
جي فاكسل کان ساڄي پاسي ڏکڻ آفريكا جي بندرگاهه ڊربن جي 
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الئٹ هائوس جي روشني نظر آئي ـــ جتان کان كيپ آف گڈ هوپ 
جو سمنڈ شروع ٿئي ٿو ۽ אسان جي جهاز ڏکڻ آفريكا جي 

Coasting عجيب אتفاق چئجي جو ٻئي ڏينهن کان . ُشروع كئي
يو ٿي ۽ دعائون אسان به אهو ئي چاه. سمنڈ بلكل ماٺو ٿي ويو

گھرڻ لڳاسين ته هك ڏينهن وڌيك אهڑي حالت رهي، جو ٻئي 
شام جي وقت آسمان به بلكل . ڏينهن عيد ٿيڻ جي אميد هئي

صاف هو ۽ سڀني عيد جو چنڈ چٹي طرح ڏٺو ۽ אن وقت کان ئي 
  .ُجو جهاز تي هل مچي ويو‘ چنڈ مبارכ’

جهاز جي كئڈٹن، אليكٹريكل אنجينيئرن ۽ אليكٹريشن 
۽ ) جهاز جو ڊرאئنگ روم(گڎجي ڊאئننگ سئلون، سموכ روم 

رنگين بلبن، دنيا جي ملكن جي ) جهاز جون گھٹيون(אئلي وي 
. جھنڈن ۽ سگنل كرڻ جي مختلف جھنڈن سان سينگاريون

ريفريجريشن אنجنيئر ۽ سيكنڈ آفيسر پنهنجي فرאنسي عطر 
 بٹلر ۽ ريڈيو آفيسر کاڌي جي. مان حصو حصو سڀني ۾ ورهايو

َعيد نماز جو ٹائيم صبح جا نو وڳا . فهرست ٺاهڻ ۾ لڳي ويا
عيد جو ئي هكڑو אهڑو ڏينهن هو، جنهن تي . مقرر كيو ويو

سڀني پنهنجا يونيفارم ڦٹا كري پنهنجا ملكي ۽ عالقائي كپڑא 
فورٿ אنجنيئر نثار ۽ عبدאلصمد عليڳڑهي تنگ پجامي ۾ . پهريا

د ٿرڊ אنجنيئر بنگالي فخر زمان ۽ رشي. مهارאجا لڳي رهيا هئا
ُكرتي پجامي ۾ گھمي رهيا هئا אحمد حسين سنڌي ڀرت جي . ُ
  .پهرאڻ شلوאر ۾ رאڻو لڳي رهيو هو
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  .وאرو حساب هو“ نه كوئي بنده رها نه كوئي بنده نوאز”
هن کان אڳ وאرن جهازن تي چيف אنجنيئر كونه كو 

אن كري عيد ڏينهن אهو ڊيوٹي كندو هو ۽ . كرسچن هوندو هو
پر هن جهاز .  سڀني کي نماز پڑهڻ جو موقعو ملي ويندو هوٻين

سو . تركي جو مسلمان هو‘ عبدאلباقي زينر’جو چيف אنجنيئر 
. فيصلو ٿيو ته جيكي ڊيوٹي تي هوندא، سي ڊيوٹي تي رهندא

مون سان گڎ مدد ال . منهنجي ڊيوٹي ۾ ٿي آيو‘ نماز جو وقت’
مون خيال كيو ته . ل هئاجونئر אنجنيئر، هك فٹر، گريزر به شام

ٻئي سڄي عملي کي אنجڻ روم ۾ ڇڎي آئون نماز تي هليو 
تي گلم وڇايا ‘ مونكي آئلنڈ’نماز ال . ويندس ته فرق نه پوندو

مددگار عملي . جي مٿان ٿئي) برج كنٹرول روم(ويا هئا، جيكو 
کي سمجھائي ڇڎيو هوم ته جيكڎهن خدאنخوאسته كجهه ٿي 

  .ُجي گھنٹي ذريعي گھرאئي وٺجوپوي ته مون کي خطري 
نماز کان پندرهن منٹ אڳ هيٺ אنجڻ روم ۾ آخري ڀيرو 
چكاس ال ويس، ته گيجز ۽ ميٹرن کان وڌيك عملي جا منهن 

مون کي يكدم خيال . ُسڀ ڏکويل منهن ٺاهي بيٺا هئا. ڦريل هئا
سو کين موكل . آيو ته مون هك بدرאن هيترא ڇو قرباني ڏين

אن وقت אحمد . كنٹرول روم ۾ فون كيم. يسڏئي آ ترسي پ
حسين نيويگيشن كري رهيو هو سو به سکاني ۽ ٻين کي 

مون کي . موكل ڏئي אكيلي سر ڊيوٹي كري رهيو هو
سوچي رهيو هوس ته كيڎو بدنصيب . אكيالئي کائي رهي هئي
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אيتري ۾ نماز ختم ٿي ۽  . آهيان جو نماز نه پڑهي سگھيس
ُسندن چهرא ٿوري دير אڳ نيم مڑده . اڊيوٹي وאرא همرאهه موٹي

سندس چهرن تي خوشي . هئا، سي خوشي کان ٻهكي رهيا هئا
مون . ڏسي منهنجو نماز ۾ شامل نه ٿيڻ جو ڏک غائب ٿي ويو

کي אهو محسوس ٿيو ته نماز پڑهڻ بعد به مون کي אيتري خوشي 
. نه ٿئي ها، جيتري هينئر ٻين کي خوش ٿيندو ڏسي ٿي אٿم

ي אسان جي ڊيوٹي ختم ٿي ۽ ٻين کي چارج ڏئي، ٻارهين بج
  .جهاز جي چهچٹي ۾ אچي شامل ٿياسين

ساڍي ٻارهين بجي لنچ جو پروگرאم سئلون ۾ رکيو ويو 
אن ۾ جهاز جي عملي، مالحن ۽ مسافرن کي عام دعوت . هو

رٿا موجب كئپٹن ۽ چيف אنجنيئر کان كئڈٽ ۽ جونئر . هئي
ي جي خالصين کي ماني  هيٺين عمل،אنجنيئرن تائين آفيسرن

Serveكيترن خالصين ته شرم کان چڱي طرح ماني به نه .  كئي
پنهنجي بنگالي كئبن بئا کان אن لنچ بابت ٻئي ڏينهن . کاڌي

“ .ُאسان کي بک مارڻ جو אهو سٺو طريقو هو”پڇيم ته چوڻ لڳو، 
بهرحال אن ڏينهن بورچين کي پنهنجي هنر جو مظاهرو كرڻ جو 

. هر قسم جو کاڌو تيار كيو  ويو هو. ويوسٺو موقعو ملي 
.  ٻين ملكن جو به كجهه نه كجهه هيوعالوهאنگريزي کاڌي کان 
. ، אٹلين אسپاگھيٹي ۽ آمريكن ڊف نٹسپچيني گانگٹ ۽ سو

کائڻ وقت كنهن چيو ته عيد کي مزيدאر بنائڻ ۾ بورچين جو هٿ 
  :אتي ٻئي درستي كندي چيو. آهي
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نه ته هي . אجا بگڑي نه پويكٿي سمنڈ ر. آهستي ڳالهايو”
  “.کاڌא ڇا، جيكي پيٹ ۾ آهن אهو به ٻاهر نكري אيندو

وאقعي عيد جي بهتري جو دאرومدאر سمنڈ جي حالت تي 
۾ אهڑو ماٺو پاڻي ملي، كرאمت کان ‘ كيپ آف گڈ هوپ’. آهي

گھٹ ڳالهه ناهي ۽ پو ته عيد جو ڏينهن ڇا، سمنڈ يكي جا کڻي 
ڏهن ڏينهن بعد كنري ٻيٹ لتاڙڻ بعد ماٺ كئي ۽ אک پوري ته 

ڇوليون ته ڇا، كا معمولي . אک پٹيائين، تيسين سانت ۾ ئي هو
گوشت  تازي كٺل ٻكري جي.  به نظر كانه آئييلهر يا گج

كٿي كٿي ته אئين لڳو . وאنگر فقط ٿورو ٿورو ڏكندو رهيو
  .ڄڻ شيشو وڇايو پيو هجي

 کي شام جو فنكشن كيو ويو، جنهن ۾ پهرين هر هك
كنهن خوشي سان . پنهنجي طرفان كونه كو هنر ڏيکارڻو هو

كنهن زبردستي كنهن منٿن ۽ نخرن سان، كنهن دڙكي ۽ ڊپ 
ٻين ركارڊن سان گڎ، . ان، بهرحال سڀني کي پاڻ ملهائڻو پيوم

. אسان جي جهاز تي سنڌي ميوزכ ۽ گانن جا ركارڊ پڻ آهن
بعد ۾ ڳائڻ . كيوאحمد حسين ۽ مون، ٻين سان گڎ هوجمالو پيش 

ُאن تي به كي پڑ كڍي بيٺا ته אسان کي ڳائڻ نٿو . جو وאرو آيو
  .אنهن ۾ آئون به هك هوس. אچي

ُمونکي به كو رאڳ كونه ٿو אچي، آ رڳو ٻڌڻ پسند كندو ”
  .مون ٺهه پهه جوאب ڏنو“ .آهيان
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ٻيا وري كهڑא ڳائڻا . ڇڎ يار، هاڻ سنگت ۾ אئين نه كبو”
  . كئيهك همت אفزאئي“ .آهن

سمجھه کڻي ته . وهنجڻ جي جا ۾ ته هركوئي ڳائي ٿو”
  .كنهن ٻئي چيو“ .هي به وهنجڻ جي جا آهي

ُאهڑي طرح سڀ ورאئي ويا ۽ “ .وڌيك نه ته ٿورو ئي سهي”
جڎهن بچڻ جي جا نظر نه آئي، ته سوچيم ته هن خوشين سان 

۽ هك تركيب کي ڌيان . ڀريل محفل کي وڌيك ئي خوش رکجي
אسٹيج تي بيهي پهرين پك . ي پكو אرאدو كري אٿيس۾ آڻ
  :ورتم

  “ُڳائيندس پر هك شرط تي ته سڄو گانو ٻڌندؤ؟”
پو ته سائين . سڀني دאنهون كري پك ڏني“ بلكل بلكل”

و كالسيكل ڑفيع جو هك אهر نك جو پكو ٿي، ،بسم א
رאڳ کنيم جو رفيع به ڳائيندي گھٻرאيو هوندو ۽ مهينا پريكٹس 

ُڳائڻ ته مون کي ڇا אچي، بنا سر ۽ ساز جي ڳائيندو . ديكئي هون
ُپهرين ته سڀ کلندא . يا ٻين لفظن ۾ رڙيون كندو ويس. ويس
آخر ٿكجي پيا پر گاني جي پچر نه ڇڎيم، هك سٹ کي . رهيا

وڏي ڳالهه ته אن سان گڎ אونڌي אبتي . ذري ذري ورجائيندو ويس
نهن جي אميد آخر ج. و كندي ڏيندو ويسڦڎميوزכ به وאت کي 

: ٻڌڻ وאرא ٿكجي پيا ۽ ميڑ مان كنهن دאنهن كئي. هئي سو ٿيو
پر مون ال هر “ .אجايو رفيع بيروزگار ٿيندو. يار هاڻي بس كر”

مون کي بور كرڻ ال . ريمارכ אئين هو جيئن بدכ مٿان پاڻي
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. پو تاڙيون ۽ سيٹيون وڄڻ لڳيون پر منهنجو گانو نه کٹڻو هو
 אن جو אهو فائدو ٿيو .ڏئي אسٹيج تان الٿائونآخر مون کي ڌكا 

ُجو  مون کان پو ٻئي كنهن کي ڳائڻ ال نه چيو ويو ۽ سڀ 
אن کان پو فئنسي ڊريس ٿي جن ۾ كيترن . رهيل بچي ويا

سڀ کان بهترين . جهاز جي آفيسرن ۽ مسافرن حصو ورتو
هو بئگ هٿ ۾ کڻي אسٹيج تي אئين . مظاهرو هك مسافر كيو

ئن مسافر جهاز مان لهڻ وقت كسٹم جي چيكنگ ال آيو، جي
هك . سندس هر هك ٻانهن ۾ ٹي ٹي وאچون ٻڌل هيون. אيندא آهن

كلهي تي هك . هٿ ۾ ٻه كئميرאئون ۽ ٻئي ۾ ٹيپ ركارڊر
مٿي تي پني جي هك אڇي ٹوپي . ُٹرאنسسٹر لڎي رهيو هوس

 يعني مون وٽ كجهه Nothing to Declareهيس جنهن تي لکيل هو 
درאصل هر نئين ملك يا پنهنجي وطن אچڻ وقت . ه نه آهيب

كسٹم وאرن کي هك فهرست ڏيڻي پوندي آهي ته אسان وٽ هي 
پر هن . سڎبو آهي“ ڊكلئريشن”هي قيمتي شيون آهن، جنهن کي 

همرאهه وٽ ظاهر ظهور ئي هيتريون شيون هجڻ جي باوجود 
  .ٻڌאئي رهيو هو ته مون وٽ كجهه به  ناهي

جن مان هك عرب . مبر تي ٻه אنجنيئر هئاאن بعد ٻئي ن
سردאر ٿيو هو ۽ ٻيو زنانا كپڑא پائي عرب حسينا ٿيو هو ۽ هك  

فئنسي ڊريس بعد چيف . عربي گاني تي ٻنهي نچي ڏيکاريو
אن بعد هك ننڍڙو . אنجنيئر سڀني کي مختلف ۽ مزאحيه ناال ڏنا

ڊرאمو كيو، جنهن ۾ كجهه مسافرن کي به شامل كيو ويو ۽ 
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ڊرאمي بعد ڊنر . تن جو كردאر عورتن خوشي سان אدא كيوعور
ُڊنر بعد كنهن אچي ٻڌאيو ته كيپ ٹائون شهر جو . جو دور هليو

ُسڀ ٻاهر אچي بيٺاسين ۽ زمين . الئٹ هائوس نظر אچي رهيو آهي
 شايد سمنڈ جي אها.  روشني کي ڏسندא رهياسينאيندڙ انطرف

، پر عيد مبارכ به مسافرن کي نه فقط رستو ٻڌאئي رهي هئي
كيترאئي كالכ الئٹ هائوس جي روشني چٹي . چئي رهي هئي

نظر אيندي رهي جنهن کي كيتري فاصلي تائين ڏسندא رهياسين 
אهوئي سوچي ته هاڻ كنري ٻيٹن تائين كابه روشني، كوبه 

  كنارو، كوبه پکي نظر نه אيندو
  

ئن 1969(   )ع ـــ بئ  
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ئز  ئ     ۾ 
سو . چوندא آهن ته كني رن کي يار به گھڻا ته ٻار به گھڻا

 ڏينهن گذאريا، كني אאسان جو جهاز به جنهن تي مون شروع وאر
سندس تاريخ جاگرאفي کي ڏسندي ئي . رن کان گھٹ كونه هو

جهڑو هو جهاز تهڑو هئي سندس . مٿين تشبيهه موزون ٿي لڳي
 هئا مست آفيسر ۽ مصيبت جي ماريل אنجڻ، ۽ وري אهڑא ئي

אهڑي مزيدאر جهاز ۽ אن تي گذريل . ُمالح سڀ هكٻئي کان وڌ
كي كي ماڻهو אهڑא به ٿيندא . ڏينهن کي ڀال كيئن وسارجي

 اآهن، جي جيكڎهن كٿي  هفتو کن گھمڻ ويندא آهن ته مهين ج
مهينا אنهن جو ذكر كندא رهندא پر ته به قصو کٹندو كونهي، 

ُماڻهن تي سچ ته تعجب ۽ رشك ٿو אهڑن . ويندو آهي אنگھندو
۽ هاڻي ته مون کي پنهنجو پاڻ تي تعجب ٿو لڳي جو چار . אچي

. سال ٿي ويا آهن پر ڏهن مهينن جون ڳالهيون نه وسريون آهن
سو . ُبهرحال، مون کي هتي قصو کٹائڻو آهي، אنگھائڻو كونهي

  . کڻي ٿو كوزي ۾ بند كريان،دريا کي ــــ אڃان به سمنڈ کي
  

رائر ئ   :خ ۽ 
אسان جو جهاز אيترو ئي پرאڻو ۽ دلچسپ هو، جيترو موهن 

ع ۾ 1930جو دڙو عربن ال يا ڀنڀور אنگريزن ال چون ٿا ته سن 
كنهن אمير ماڻهو هن جهاز ٺهرאئڻ ال هك جهاز ٺاهيندڙ 
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ته אن كمپني جو   ڏنو אڃان אڌ مس ٺهيوآرڊركمپني کي 
ٺاهڻ جو ٺيكو ٻي كمپني کي ڏيوאلو  نكري ويو ۽ جهاز 

جڎهن جهاز ٺهي رאس ٿيو ته אتفاق سان אن جو . سونپيو ويو
سڄا سارא אڍאئي سال جهاز خشك گودي ۾ . ُمالك گذאري ويو

אن . پيو رهيو جو אن شپ يارڊ کي ٻي جهاز جو وري آرڊر نه مليو
 هك ٻي جهازرאن  جهازبعد אن مرحوم مالك جي אوالد אهو

 ۾ كجهه تبديليون آڻي،جهاز تنهن هن . كڻي ڏنوكمپني کي و
هاڻ جهاز . سينجر جهاز بڻايوئ جهاز مان ڦيرאئي پ بردאر مالکيس

אڃان پهرين ئي سفر تي . ال روאنو ٿيوخيرن سان سمنڈ ۾ هلڻ 
نكتو ته قضا אالهي سان کيس حادثو پيش آيو ۽ پورو אڳيون אڌ 

رصو مرمت هلندي وري آيو گودي ۾ ۽ كجهه ع. تباهه ٿي ويس
هاڻي کيس وري مالبردאر جهاز بڻايو ويو ۽ هر سامان هر . رهي

ُمصالحي ۽ ميوي کان لوهه ۽ لوڻ . بندرگاهه مان ڍوئيندو رهيو
پر حال אهڑو . تائين، هر كنهن وڙ وڙ جون شيون کڻندو رهيو

هوس جو هكڑو سفر ٻن אڍאئي مهينن جو كندو هو ته ٻيڻو 
! ۽ مرمت به كا אهڑي تهڑي؟. ٹائيم مرمت پئي هلندي هيس

كڎهن ڏس ته كرئنك شافٹ پئي بدلجي، كڎهن سڀني بئرينگن 
سڌو پيو  Tween Deckكڎهن سڄو . پئي ٿئي White Metalingجي 

آخر . جون چٻيون ٿيل پليٹون بدلي پيون ٿين Hullٿئي ته كڎهن 
אهو سلسلو به ٻي جنگ عظيم تائين هليو، אن بعد هن کي وري 

از بڻايو ويو ۽ ملٹري ٹروپ هك هنڌ کان ٻي هنڌ پئسيجنر جه
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جي هوאئي جهازن ) دشمنن(هك دفعي ته نازين . تائين کڻڻ لڳو
مٿس ذري گھٹ حملو ٿي كيو پر وري אالئي ڇو مٿس رحم 

پك سان אهو سوچيو هوندאئون ته، هن مڑهي تي . کائي ٹري ويا
  پك، کين آهيبم كيرאئڻ، معنى پنهنجو بارود אجايو وڃائڻ

  .ُاطري هوندي ته אهو אئين ئي پاڻمرאدو كٿي ٻڎي مري ويندوخ
جنگ کان پو هي جهاز אسان جي . ُخير ڳالهه کٹائڻي

ُجهازرאن كمپني ڦلن مٺ ۾ خريد كيو كي ته چون ٿا ته אهو . ُ
مفت ۾ ڏنو ويو، پاڻ مٿان كجهه خرچ پکو به ڏنو ويو ته جيئن 

والريو بيٺي آهي ۽ هن مصيبت کي ـــ جا אجائي بندرگاهه ۾ جا 
Port-Dues جهاز جي كئپٹن ۽ . پيا چڑهن تنهن کي كڍيو وڃي

چيف אنجنيئر جي ڳالهين مان وري אئين لڳندو هو، ڄڻ هي جهاز 
كنهن كمپني جو نه پر کين  شادي تي ڏאج ۾ يا كنهن 

  . ورثي ۾ مليو هجيجي وفات تيويجھي مائٹ 
ورچي ۽ ڀنگي جهاز جو عملو كئپٹن ۽ چيف אنجنيئر کان ب

آئون . تائين، هركو پاڻ کي خودمختيار حاكم سمجهندو هو
تڎهن كئڈٽ هوس ۽ جهاز تي كئڈٽ جي حيثيت אن خچر 

نه هوس . وאنگر ٿيندي آهي جو نه گھوڙن سان گڎ نه گڎهن سان
هر . گھٹ پگھار، كنهن به ڳالهه ۾ وزن صفا نه. آفيسر نه شاگرد
ب.  سڎ مون کيڏکئي كم ال منهنجو ! ه منٿ ميڑموكل ال

אها ٻي ڳالهه آهي جو . (كپتان پنجهٺ سالن جو پوڙهو مڑس هو
ٿلهو אيترو جو .) هو پنهنجو پاڻ کي אڃان كنوאٽ سمجهندو هو
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قد ۾ به .  به كجهه هڎ چم بچيپو.  پنج ٿينهن مانمون جهڑא 
אها بال هئي جو كڎهن كڎهن ليكچر ڏيڻ وقت، منهنجي كلهي 

هوس، هر ) ؟(سڀ کان جونئر آفيسر . هوتي ٺونٺ رکي بيهندو 
آئون אها جهاز تي . وقت هر ڳالهه ال شامت مون تي אيندي هئي

، دڙكا  ننهن کي سبق سيکارڻ ال،نڌڻكي ڌي هيس، جنهن کي
 ۽ جهاز جون ننهرون אهي אنجنيئر ۽  ڊيك آفيسر ڏنا ويندא آهن

ٻئي ڌريون . ٿيهئا جن جي هر وقت ڇكتاڻ لڳي رهي 
 ههك ڏينهن ت. يون هيون ته، جهاز سندن كري ٿو هليسمجھند

چيف אنجنيئر ۽ كئپٹن جون زאلون وڙهي رهيون هيون ته אهي 
  :به ساڳيا مهڻا ڏئي رهيون هيون

אڳ جهاز تي كوبه سال ُتوکي خبر به  آهي ته אڄ کان ويهه ”
  كپتان جي زאل چيو،“ אنجنيئر نه هوندو هو؟

” ،אنجنيئر جي زאل ورندي چيف “ ُ۽ אڄ کان ويهه سال پو
  “.كنهن به كپتان جي ضرورت نه پوندي”ڏنس، 

هك ڏينهن صبح ساڻ كپتان مون کي ننڈ مان אٿاري، 
كاوڙ ۾ هن کان كجهه . (يوآڇكي پنهنجي كئبن ۾ وٺي 

مون کي سمجھه ۾ نه پئي آيو ته كهڑي .) كڇيو نه ٿيندو آهي
يائين ته ُكئبن جو در کول. ڦاسي تي آئون چڑهندسُאڄ ڏوهه ۾ 

جنهن ۾ بوٽ، چمپل، پالش جا برش . كمري ۾ تال لڳو پيو هو
۽ سندس زאل ٹيبل جي مٿان . پنهنجي مرضي سان تري رهيا هئا

ُآخر كپتان ٻڌאيو ته باٿ . پٿل ماري، ڀنل كپڑא نپوڙي رهي هئي
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روم جي زنجير ڇكڻ سان پاڻي سمنڈ ۾ نه ٿو وڃي، پر ماڳهين 
אنهن . ، كنهن پمپ ۾ رولو هوندوسمنڈ جو پاڻي אندر ٿو אچي

 يعني جهاز جي אنجنيئرنگ ڊپارٹمينٹ کي ئي .کي ڄاڻ هوندي
  .خبر هوندي

ٿرڊ אنجنيئر کي وٺي آيس تنهن کي سمجھائڻ لڳو ته شايد 
پر هن هك به نه .  جي سيل خرאب ٿي وئي آهيValveپمپ يا وאلو 

ن، کلي چيائي“ ڇا پيا سوچيو؟”ٻاهر نكتو ته پڇيومانس، . ُٻڌس
سوچي رهيو آهيان ته رאت . אسان پاڻ ئي ته אهڑو كم كيو آهي”

هيتري ٿوري پاڻي ۾ . אندر پاڻي سان كئبن ڇو نه ڀرجي وئي
  “.ُكهڑو مروאن ٻڎي سگھندو

پر پنهنجي . ٿرڊ אنجنيئر ته ٿيو ڌאرئين ڊپارٹمينٹ جو
ڊپارٹمينٹ جي سيكنڈ آفيسر جي به كئپٹن سان كانه پوندي 

 سوچن ۽ خيالن جي كا אهميت آهي ته هو خبر جيستائين. هئي
ناهي كيترא دفعا كئپٹن جو خوאبن ۽ خيالن ۾ خون كري 

سندس خوאهش ــــ بلك آخري خوאهش אها هئي ته אهو . ُچكو هو
 ال ڏينهن كڎهن אيندو، جڎهن سکاني کيس ٻارهين بجي ڊيوٹي

ُאٿارڻ وقت אچي ٻڌאئيندو ته אڄ رאت كپتان پنهنجو مري ويو  ۽ ُ
  .جهنڈو چڑهندو Half-Mastسڀاڻي 

آئون كپتان کي صبح شام سالم كندو هوس، خاص كري 
سندس زאل אڳيان ـــ جو فقط منهنجي پروموشن ۽ كردאر جي 

مون مان خوش به ڏאڍو . رپورٽ جو دאرومدאر، سندس وس ۾ هو
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كرسمس ڊي تي پرאڻي كاليج جي پرאڻي ٹائي אستري . هو
كوٽ ڏيجي جي عجائب گھر مان كري، تحفي ۾ ڏني مانس ته، 

. ُ جهاز تي هرهك کي ٻڌאيائين.ڊئريكٹ آئي آهي، ڏאڍو خوش ٿيو
خاص كري مصري ٿرڊ آفيسر ۽ يوناني ريڈيو آفيسر کي ــــ جن 
ڀلجي کيس كڎهن پنهنجي ملكن جي کنڈرن جو، ڀڳل ٺكر به 

سنگاپور جهاز پهتو ته سؤ روپيا کن ڏنائين ته سندس . نه ڏنو
قميص نه ورتم، گھمڻ ۽ فلمن . ور قميص وٺانپارאن تحفي ط

کيس ريڈيو آفيسرن جون ٻه ٹي نيون . پٺيان خرچ ٿي ويا
. ُقميصون ڏيکاري ٻڌאيم ته אهي سندس پئسن مان ورتيون אٿم

 پهتاسين ته ممباسا ۾جڎهن مهيني ٻن بعد . کيس به پسند آيون
 كنهن کي ڏيکارڻ ال مون کي چيائين ته قميصون کڻي אچ، אتي

ريڈيو آفيسر ته موكل تي هليو ويو هو، قميصون كٿان ٿي آڻي 
  “.ڌوٻي کي موكليون אٿم”: چيومانس. سگھيس

توکي . ٹيٹرאن جون قميصون אڳتي ڌوٻي کي نه ڏيندو كر”
صابڻ نه هجئي ته منهنجو . بچت كرڻ کپي، پاڻهي ڌوئندو كر

  “.אستعمال كندو كر
ابڻ جو ٻورو אدب سان چيومانس ۽ سندس ص“ حاضر سائين”

  . کڻي ٻاهر نكتس
جيستائين ڊسيپلين جو سوאل هو، אهو لفظ هن جهاز جي  

وچ سمنڈ تي جهاز جي سڀني آفيسرن . ڊكشنري ۾ ئي كونه هو
ڏאڙهيون رکايون ۽ فيصلو ٿيو ته بندرگاهه تائين  شيو نه 
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. ُكپتان کي ڏאڍא خار لڳا پر كجهه كڇي نه سگھيو. كندאسين
پر אوچتو . ندو كونه، אجائي بيعزتي ٿينديپك هيس ته كوبه مڃي
وאنگر، مون “ وאڻئي جي كاهه پڳڑي تي”ُكو پور پئجي ويس ۽ 
  :אکيون كڍي رڙ كيائين. ُکي آفيس ۾ گھرאيائين

پورא ٻه منٹ ٿو ڏيان، אن کان پو توکي  آئون كلين شيو ”
  “.۽ يونيفارم ۾ ڏسڻ ٿو چاهيان

حاضر سائين . هوهر حال ۾ مون کي سندس حكم ته مڃڻو 
  :پر وري אندر گھڑي آيس. چئي ٻاهر نكتس

  “.سائين بليڈ كونه آهن”
  “.کڻ کڻ كٻٹ ۾ پيا آهن! بليڈ”

هو دل ئي دل ۾ پك אهو سوچي رهيو هوندو ته گھر سڑيو 
ته گھوريو، كئا ته مئا ـــ سو گھٹ ۾ گھٹ هك تي ته منهنجو به 

ندس س. وچيون در ٹپي سندس كئبن ۾ گھڑيس. حكم هلي ٿو
 جو”How to win friends and influence people “ منهن تي رکي

كٻٹ آهستي كري کوليم ته كيترن . کونگھرא هڻي رهي هئي
. ئي قسمن جا عطر، پائوڊر، لوشن سندس ۽ سندس زאل جا پيا هئا

  “....سائين، هي”: شيونگ لوشن ۾ هٿ وجھي چيم
  “.چڱو ڀلي אها به کڻ، ڇا ياد كندين”

.  جي ڀر ۾ هك تمام אعلى قسم جو عطر پيو هوאن شيشي
پنهنجي بيوقوفي جو يكدم אحساس آيو ته لوشن ته آئون هيئنر 

پر אهو عطر ٻن سالن بعد خريد كرڻ . ئي خريد كري سگھان ٿو
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. هوند אهو هينئر ملي وڃي ته ڇا کپي. ال به ٻه دفعا سوچڻو پوندو
: ڌي چيومانسَخوشگوאر موڊ ڏسي دل ٻ‘ جزوي طور’كپتان جي 

  “.سائين، هن جي مهرباني نه ٿي سگھندي، لوشن وאپس ٿو رکان”
אهڑي دאنهن كيائين جو آئون ته خير “ !گيٹ آئوٽ! نو”

ُروز ٻڌڻ جو عادي ٿي ويو هوس پر جوڻس ننڈ مان ٹپ ڏئي אٿي 
  .بيهي رهي

 ته منهنجو نوكر ٿڌو ڀرسان لنگھندو هوجڎهن جهاز بمبئي 
ته هي אها جڳهه آهي، جتي هن گذريل سال ُساهه کڻي ٻڌאئيندو هو 

همرאهه كولمبو مان ! سوپاريون پوکيون هيون ـــ يعني سمنڈ ۾
مڻن جا مڻ سوپاريون سستي אگھه تي وٺي، بمبئي وكڻڻ ال آڻي 

جهاز بمبئي ڀرسان پهتو ته کيس معلوم ٿيو ته אندر . رهيو هو
 אن جي ڊپ کان،. بندرگاهه ۾ كسٹم چيكنگ هلي رهي آهي

  . پيونאڇلڻيونُٻاهر سمنڈ ۾ ئي کيس سڀ سوپاريون 
 پاڻ کي نيويگيٹر کان وڌيك، אنجنيئر آفيسرאسان جو چيف 

هك ڏينهن جهاز جي چمني ڏאنهن אشارو كري . سمجھندو هو
دونهون تمام گھڻو ۽ كارو پيو نكري، شايد אنجڻ ۾ ”چيائين ته 

  “ .אنجڻ روم ۾ فون كري ڇڎ. خرאبي ٿي پئي آهي
  :אڳيان ٹيليفون کڻي هيٺ אطالع كيمسندس 

  “אنجڻ کي كجهه ٿي ته نه ويو آ؟”
هيٺيان “ ڇو؟ توهان جي دماغ کي ته كجهه نه ٿي ويو آهي؟”

  .كنهن אنجنيئر كاوڙ ۾ چيو
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אسان جو چيف آفيسر پيو چوي ته چمني مان دونهون پيو ”
  “.نكري
پنهنجي چيف آفيسر کي چئو ته پنهنجو كم كري، ”

  “دونهون نه ته ڇا سون نكرندو؟چمني  مان 
فون رکيم ته چيف آفيسر “ אنجڻ وאقعي خرאب هئي نه؟”
جھيڑي کي ٹارڻ خاطر “ .ٺيك كري رهيا آهن. ها سائين”پڇيو، 

אن . كڎهن كڎهن مصلحت خاطر كوڙ به ڳالهائڻو پوندو هو
هوندي به هر روز אسان جي هن جهاز تي كونه كو ڦڎو پيو 

  . رهندي هئيكانه كا کٹ پٹ. هوهلندو 
بندرگاهه  پهچڻ کان אڳ אنجنيئر كڎهن אنجڻ بند كري 

 אڳ  ڏينهن אڌڇڎيندא هئا، جو هنن جي אنجڻ مطابق جهاز هميشه
هو אنجڻ جي چكرن موجب حساب كندא . بندرگاهه ۾ پهچندو هو

  .هئا
 Scrapeآخر هك אهڑو ڏينهن ۽ بندرگاهه به آيو جو جهاز جي 

بر ملي ۽ אن جهاز ۽ كمپني کي جي خبر ـــــ بلك خير خ) ڀڃڻ(
كرڻو پيو ـــــ  Flyאلودאع چئي، هرهك کي پنهنجي پنهنجي ملك 

  .كمپني جي خرچ تي
  

  )ع ۾  و1968را (
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ئب ــ    ئن ۽  
ُكجهه ڳالهه ئي אهڑي هئي جو نه رڳو ڊאكٹر کي ٻڌي 

 ٻي كا. ُکي پڻ ٻڌאئيندي عجيب پئي لڳومون تعجب لڳو پر 
عام بيماري אن موسم ۽ ملك جي هجي ها ته אيڎو אچرج نه 

جيئن אسان جي ڳوٺ جي نالي ماتر سركاري אسپتال . لڳيس ها
ُجو ڊאكٹر موسم مان ئي سمجھي ويندو آهي ته אڄ كلهه موسمي 
بخار عام آهي ته אڳوאٽ ئي وڏي پئماني تي وڏو ڊرم مكسچر 

پرچي وٺندو مريض ڊאكٹر کان دوא جي . جو ٺهرאئي رکندو آهي
، هر يאيندو آهي ۽ كمپائونڈر אکيون ٻوٹي حق جو نعرو هڻ

مريض جي شيشي ۾ نلكو کولي، אها وڏي پئماني تي ٺهيل دوא 
وري هفتي ڏيڍ کان پو كو كاسائي كنهن . אوتيندو ويندو آهي

بيمار ٻكري يا ڍڳي کي سير وجهندو آهي ته אن ڊرم کي دستن 
۽ هر آيل مريض کي  אن مكسچر جي دوא سان ڀريو ويندو آهي 

ساڳي طرح مٿي ذكر كيل אسپين جو . مان نوאزيو ويندو آهي
ڊאكٹر به אن قسم جا مريض سوچي رهيو هو ته אوچتو مون جهڑو 
مٿي ڦريل אونهاري جي موسم ۾، אسپين جهڑي ملك ۾ אچي 

“ !هان“ ”.مون کي سائين نمونيا ٿي پئي آهي”: ڊאكٹر کي ٻڌאيو ته
אنهن ڏينهن ۾ كنهن ڊאكٹر کي نمونيا ال . ي ويوڊאكٹر وאئڑو ٿ

ُٻڌאئڻ אئين هو جيئن سخت אونهاري جي موسم ۾ جيكب آباد ۾ 
  .كو شخص گرم كوٽ پائي منجهند جي ماني تي وڃي
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هاڻ آئون “ .نمونيا ٿي پئي آهي، هفتي کن کان. ها ـــ سائين”
  .زور زور سان کنگھڻ لڳس

و رهاكو ناهي پر آخر ڊאكٹر سمجھي ويو ته هي אسپين ج
كو سياح يا سيالني، אتر آمريكا، كئناڊא يا אتر ڏکڻ قطب جهڑي 
ٿڌي جڳهه تان نمونيا جهڑو אوپرو يا ڌאريو مرض کڻي هتي پهتو 

  .“آئون شايد كٿان ٻاهرאن پيو אچان”آهي، سو پڇڻ لڳو ته 
آ آفريكا کان كالهه هتي پهتو ”ُمون ٻڌאيومانس، “ .هائو”
  “.آهيان

هيكاندو تعجب لڳو پر هو منهنجي تپاس ۾ ڊאكٹر کي 
ُپاڻ אڄ ڏينهن تائين . لڳي ويو ۽ نمونيا جو عالج كرڻ لڳو

سوچي رهيو هوندو ته آفريكا جيكو אسپين کان به وڌيك گرم 
ملك آهي، جتي ٻارهوئي جھوال ۽ لكون لڳن ٿيون، אتي هن 

: هن مون کي אيترو سو چيو هو. شخص کي نمونيا كيئن ٿي
  “! گرم ملك ۾ ٿييتوکي نمونيا ههڑ! كمال آهي”

پر אن ال آئون پنهنجي كئبن ــ ميٹ کي ڏوهي بنائڻ کان 
אن بيماري ال جوאبدאر منهنجي . نٹائي، کيس كوبه جوאب نه ڏنو

سندس نالو ته ٻيو هو پر . كئبن ۾ مون سان رهندڙ אنجنيئر هو
سڎيندא ‘ فخرو’אسان کيس كاليج جي ڏينهن کان پيار مان 

  .سينهئا
۾ ي فخرو ـــ جنهن ننڍپڻ جيتوڻيك بنگال جي سخت گرم

گذאريو هو پر  شايد خوאب كي سئٹزرلئنڈ جي برف سان ڍكيل 
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 جا ڏٺا هئا جو אيئركنڈيشنڈ جهاز تي Alapsجبلن جي چوٹين 
ُنوكري ملڻ سان هن كئبن کي אيترو ته ٿڌو رکڻ شروع كيو 

يار ”انس ته، جو مون ته پهرين ڏينهن ئي لنگر کڻڻ وقت چيوم
ههڑن ٿڌن كمرن . ههڑي ٿڌي كمري ۾ مون کان رهيو نه ٿيندو

ُ۾ جيئرא ماڻهو ته رهي نه سگهندא آهن پر والئت ۾ كٺل ٻكرين 
  .“جو گوشت يا ميڈيكل كاليجن ۾ مردא رکيا ويندא آهن
هك تي : אيئركنڈيشنر جي چاٻي چئن אنگن تي ڦري ٿي

، ٹن تي چڱو خاصو ي ٿٿيو‘ Pleasant’بند، ٻن تي كمرو ٿڌيرو 
 ٿي ـــ جنهن تي وٿي‘ Cold’۽ چئن تي تمام گھڻو ٿڌو، ‘ Cool’ٿڌو، 

کندو هو ۽ אهو نمبر אئين هو جيئن رير به نه كگھڻو كري 
جو אنگ، جنهن تائين ‘mph 100’كارن جي אسپيڈو ميٹر تي 

ٹن تي رکڻ تي به كمرو אيترو ٿڌو . كوبه ڊرאئيور هالئيندو ناهي
پر هي אسان .  بالكيٹ وجھي سمهندא هئاسين ٿي جو אسانوٿي

ُجو بنگالي كئبن ــ ميٹ هميشه چئن تي رکڻ  کان نه مڑندو هو 
۽ پڑهندڙ אندאزو لڳائي سگھن ٿا ته كمري ۾ كيتري ٿڌאڻ 

آئون کيس گھڻو ئي ٹوكيندو هوس ۽ گھٹائي ٹن . ٿيندي هوندي
تي رکندو هوس يا دري کولي ڇڎيندو هوس، جيئن صحرא رڻ پٹ 

ن אيندڙ كوسيون هوאئون كمري جي ٿڌ کي نارمل كري کا
ڇڎين پر مون کي ننڈ ۾ ڏسي وري چئن تي אيئركنڈيشنر رکي 

  . هويندوو ُڇڎيندو هو ۽ منهنجو وجود كلفي ۾ تبديل ٿي
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شام جو چئين کان אٺين لڳي تائين کيس جهاز هالئڻو 
م هوندو هو، אن کان پو אٺين کان رאت جو ٻارهين تائين אنجڻ رو

 אنجڻ روم جي گرمي ـــ א جي .۾ منهنجي ڊيوٹي هوندي هئي
جهاز جا אنجنيئر چوندא آهن ته ههڑي ڊيوٹي کان پو دوزخ ! پناهه

ويتر سئيز كئنال جو بند ٿيو آهي ۽ . جي باهه به ٿڌي لڳندي
گرمي چوٽ تي ) ٻنهي پاسي(ُآفريكا جي ڦيري وאرو هفتو ڏيڍ 

ن ڊيوٹي جو منٹ منٹ ڏکيو َאهي אٺ ڏهه ڏينه. هوندي آهي
. چارئي كالכ ڊيوٹي وאرא پگھر پيو ٹمندو آهي. گذرندو آهي

ڊيوٹي ختم ٿيندي آهي، سڌو كمري ۾ ڌوكيندא آهيون، جي 
! پر אسان جي كمري جي كهڑي ڳالهه كجي. ٿڌيرא هوندא آهن

لوهه جي ڀتين ڇتين بدرאن برف جي ڇپن مان ٺهيل هو جنهن ۾ 
آئون ڊيوٹي تي ويندو هوس . ه ٻه دفعا سوچيرهڻ ال אيسكيمو ب

ته فخرو אيئركنڈيشنر وڌאئي چئن تي رکي ڇڎيندو هو ۽ كمرو 
ريفريجريٹر بڻجي ويندو هو ـــ جنهن جو در کولڻ سان مکڻ، 

‘ فخرو’پنير، ميوي بدرאن ٹيبل، كرسيون، كتاب ۽ هك אنسان 
يل، ُآئون ٿكل ٹٹل ۽ אڃا. ٻن بالكيٹن ۾ ليٹيل نظر אيندو هو

پگھر ۾ شل، אهڑي حالت ۾ يكدم كئبن ۾ گھڑڻ غير صحتمند 
يندو هوس ۽ אيئركنڈيشنر مٿان رکيل ٿڌي وسمجھي به هليو 

ُپاڻي جي شيشي جي گھگھي مان برف جهڑو ٿڌو پاڻي گالس 
پو نتيجو אهو ئي نكتو جيكو مٿي . ۾ نائي پيئندو هوس
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نيا ال زير ۽ آئون אسپين جي אسپتال ۾ نمو. ُپڑهي چكا آهيو
  .عالج هوس

منهنجي روم ميٹ فخرو جون ٻيون كهڑيون ڳالهيون 
جتي قدرت هن کي قد ۽ سونهن ۾ گھٹ . لکي كهڑيون لکجن

نوאزيو هو، אتي هن ۾ ذهانت ۽ چاالكي ته ڄڻ لت ڏئي ڀريل 
جهاز سمنڈ تي  هوندو هو ته . سندس ٻه خاص مشغال هئا. هئي

ملك ملك جي ڇوكرين ڏينهن رאت كتاب پڑهڻ ۽ كناري تي 
. אن کان سوא سندس نه كا وندر هئي نه كم. سان سنگت رکڻ

ڊيوٹي كري אنجڻ روم مان אيندو هو ته بئالر سوٽ אنجڻ روم 
هو . جي باٿ روم ۾ ڇڎي אچڻ بدرאن سڌو كمري ۾ گھڑندو هو

אن معاملي ۾ به אيترو سست هو، يا ته هو אن ال پنج منٹ به ضايع 
אڌوگابرא هٿ .  هو جو الهي کڻي ٻيا كپڑא پائجنكرڻ نه چاهيندو

 منهنجي ،ڌوئي ماني جا ٻه چار گرאهه بدن سارو پيٹ ۾ وجهي
پلنگ ڀرسان پيل كوچ تي سمهي، پنهنجي تور جيڎو كتاب هٿ 

سندس پلنگ منهنجي پلنگ . ۾ جھلي پڑهڻ ۾ جنبي ويندو هو
هفتي ۾ هك يا ٻه دفعا موڊ ٿيندي هيس يا بقول . جي مٿان هو

تڎهن ‘ جڎهن كو كانگ بجو ڏيندو هوس،’عاشق ميمڻ جي، 
نجي پلنگ تي وڃي سمهندو هو نه ته هڀولڑي وאنگر ٹپو ڏئي پن

سڄي كئبن . ُאهو كوچ אهو پاڻ ۽ سندس ڊيزل ۾ ٻڎل ڍאنگري
پاڻ روم ۾ گھڑندو هو ته ڄڻ . ۾ ڊيزل جي ڌپ جو رאڄ هوندو هو
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 تيل جي بو ، جن مانديون هيونُאنجڻ روم جون دريون کلي وين
  .אيندي آهي

ننڍא كپڑא ـــ گنجيون جورאب، אڳٺ، كڇا وغيره سڀ پاڻهي 
 جنهن ال پائوڊر صابڻ جو دٻو هفتي هفتي ملندو سينڌوئندא هئا

پر אسانجي روم ميٹ جي سستي جي אها حد هئي جو گنجي . هو
كڎهن . ميري ٿي ويندي ته به بدن کي چهٹي پئي هوندي هيس

 هوس ته پالسٹك جي باردي ۾ پاڻي ۽ אڌ دٻو ُكڎهن پور پوندو
ٹن . کن پائوڊر جو אونڌي אن ۾ گنجون كڇا وجھي ڇڎيندو هو

ُچئن ڏينهن کان پو אنهن مان אمونيا گئس جهڑي چڀندڙ ڌپ 
 نكرندي هئي ۽ جڎهن آيو ويو ٹوكڻ  شروع كندو هوس ته پو

كمري جي دري جيكا سمنڈ . هك ڏينهن نعرو هڻي אٿندو هو
ُ کلندي هئي، אها کولي، كنو ٿيل پاڻي ۽ كپڑא باردي طرف

ُپو אيندڙ بندرگاهه مان کٹل كپڑא ۽ . سميت ٻاهر אڇلي ڇڎيندو هو
سندس كپڑא אئين ئي سمنڈ جي حوאلي . ِباردي وٺي אيندو هو

۽ ڌوپندא فقط אهي هئا جيكي پاڻ لك چوري . ٿيندא رهندא هئا
دو هو ـــ جيئن كانگڻ ٻين جي كپڑن جي باردي ۾ وجھي אين
 يا شايد كوئل كانگڻ پنهنجا آنا كوئل کان ئي ڦوڙאئيندي آهي

پر هن جهاز تي كوئلن بدرאن . جي آکيري ۾ آنا ڇڎي אيندي آهي
אهي باز رهندא هئا جي کيس سڃاڻي ويا هئا ۽ سندس كپڑא 
سندس منهن ۾ هڻندא هئا ـــ אن كري אڳتي هلي אسان جي روم 
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سڀكو چوندو هوس، . چر ئي ڇڎي ڏنيميٹ كپڑن ڌوئڻ جي پ
  “.فخرو چڱو جو تون ڇوكري نه ٿئين”

جيئن ئي جهاز بندرگاهه سان אچي لڳندو هو ته سڀني کان 
هن جي تياري تمام سولي ۽ . אڳ هي تيار ٿي ٻاهر نكرندو هو

אنجڻ . نه وهجندو هو نه ميرא كپڑא الهيندو هو. َجھٹ پٹ جي هئي
ُالهي ميري مر لڳل گنجي ۽  Boiler Suitروم وאري ڍאنگري  َ

. كڇي مٿان كمپليٹ سوٽ ـــ سو به ٿري ـــ پيس پائيندو هو
مشرقي يورپ جي ڇوكرين وאنگر جي پري کان ڏسبو ته شكل 
۽ پوشاכ ۾ ته چمكنديون پيون پر ڀر ۾ وهڻ سان منجھائن 
مئل كوئن جي ڌپ پئي אيندي آهي، سو אسان جي فخرو کي به 

ٻاهرאن ٻانهون مٿي كري، ٹوپاز يوڊي אندرאن گند جهڑא كپڑא 
ِكولين جو ڦوهارو ڦس ڦس هڻ ، אكيلو ئي אكيلو אهو پيو يِ

  .ِسٹي ـــ سروي كرڻ وڃي
فخرو، آئون .  ٹي جونيئر אنجنيئر هئاسينينאن جهاز تي אس

۽ ٹيون كرאچي جي عاشق حسين ميمڻ ـــ جنهن سان אسان جي 
كا خاندאني . روم ميٹ فخرو جي אصل کان نه پوندي هئي

 هر ڳالهه ،دشمني ته نه هئي پر جڎهن کان جهاز تي ٻئي پهتا هئا
  .۾ ٻنهي جو مقابلو رهندو هو

 کان אسان مان جرمن زبان. هك دفعي جرمني ۾ جهاز پهتو
אسان جي كئبن ميٹ فخرو كوبه وאقف نه هو، אهڑي ملك ۾ 

هك خوبصورت جرمن ڇوكري سان دوستي رکي جهاز تي 
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ي آيس، پاكستاني کاڌو کارאئڻ ـــ يا شايد عاشق دعوت ڏئي وٺ
پري چهرא تنهنجي ”: آخر عاشق پڇيس. کي ساڙڻ ال يار هي

  “!ساهيڑي كين ٿي؟
آئون هك . بس ٿي وئي”: وڏي شان سان جوאب ڏنائينس

دكان אڳيان شوكيس ڏسي رهيو هوس ته پاڻ אچي مونسان 
אئين چئي “ .ين مائٹن سان ماليائ.ڳالهايائين ۽ گھر به وٺي هلي

. پر عاشق به گھٹ چرچائي ناهي. عاشق کي زخمي ڇڎي هليو ويو
وڏو ”: ُپنهنجي عالمتي قسطن وאري کل کلي אسان کي ٻڌאيائين

هي پاڻ אن . منهن ڏسي تلك ڏجي! ُكوڙو آهي هي فخرو
خوشفهمي ۾ آهي ته پاڻ كو شهزאدو آهي جنهن تي آئي وئي 

 سندس ڊينڈو قد ۽ ڀولڑي پر حقيقت אها آهي جو. پئي ڇكن ٿئي
جهڑي شكل ڏسي هن ويچاري جرمن ڇوكري، مت جي 
موڙهيل אهو سوچيو هوندو ته هي كهڑو جانور آهي ۽ كٿي جي 

۽ گھر مائٹن کي به אن خيال کان ڏيکارڻ وئي . پيدאئش آهي
 Standard۽ هون אسان جو فخرو ڀولڑي جي سونهن جي . هوندي
  “. آهيمٿاهونکان ته 

جهاز پهتو ته آئون هفتي  کن جي موكل وٺي لورپول ۾ 
فخرو . ڏيپلي جي ڊאكٹر אلهه ورאئي ميمڻ وٽ هليو ويس

منهنجي غير موجودگي جو ناجائز فائدو وٺي אتي جي 
بنا ــ ’وאڌو ‘ يتيم’يونيورسٹي جي هك جئميكن دوشيزه ــــ شايد 

آئون . جي، کي ڏينهن رאت كئبن ۾ אچي ٹكايو‘ گھر ــ گھاٽ
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ِان پو موٹي جهاز تي آيس ته جهاز جي گئنگوي موكلن ک
وٽ ئي عاشق ٻڌאيو ته يار تنهنجي روم ۾ هك پاڻي جي ) ڏאكڻ(

كئبن ۾ . وڏي پخال رکي آهي تنهن مٿان هك كئو ويٺو آهي
گھڑيس ته ڏسان ته مار אنگريزن جي ملك ۾ هك كاري ٿلهي 
َحبشڻ كوچ تي ٹيك ڏئي سگريٹ جا ڊگھا كش پئي هڻي ۽  َ

ِ ڀرسان אسان جو مئكرو ــ سائيز روم ميٹ پساهه کڻي سندس
ياد “ گليور”مون کي אنگريزي ناول جو هك كردאر . رهيو آهي

אچي ويو جو پنهنجي سفر دورאن هك אهڑي ملك ۾ وڃي پهتو 
۽ . جتي جا ماڻهو سٺ سٺ فٹ ڊگھا ۽ ٹيهه فٹ کن ويكرא هئا

ه کيس مون كجهه كون. هي אنهن جي گوڏن تائين مس ٿي آيو
ٻاهر نكتس ته عاشق چيو يار تنهنجي روم ميٹ فخرو . چيو

ُجهاز تي אهڑא کجي جا جن  آندא ته جهاز ڄاڻ ٻڎو ۽ پو دري 
بابا، كپتان صاحب چوي ٿو ته ”: کولي فخرو کي چوڻ لڳو

پنهنجي مانوאري مهمان کي جهاز تان الهه ته אسان ٻه سؤ کن ٹن 
  “.سامان وڌيك جهاز تي چاڙهيون

هاٿي ۽ ”و جي موجودگي ۾ عاشق جي دلپسند ڳالهه فخر
ُجي هوندي هئي ته هك كئي پهريون دفعو هاٿي ڏٺو، “ ُكئي

ته وאئڑو ٿي ويو ۽ تعجب مان سندس عمر ) سو به هاٿي جو ٻچو(
  .پڇيائين
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. هاٿي ورאڻيو“ منهنجي ته ڇهه مهينا آهي ۽ تنهنجي ـــــ؟”
ه منهنجي عمر به ڇهه مهينا آهي ت”: ُكئي پنهنجو مٿو کنهي چيو

  “.پر بيمار شيمار رهان ٿو
مشهور كري “ بيمار شيمار”سو فخرو جو نالو به عاشق 

“ ڏאهو كانگ” ذهانت ڏسي فخرو جيپر كي جهازي . ڇڎيو هو
  .پڻ كوٺيندא هئس
 ذهانت، هوشياري ۽ پڑهائي جو قدر مون کان فخرو جي

ڏينهن ۾ كڎهن كاليج جي .  ٿووڌيك ٻيو كير كري سگھي
كالس ۾ هك دفعو ٻڌل . ۾ فخرو وري نه پڑ هيو) هاسٹل(گھر 

 هك دفعو مشين، אمتحان تائين ياد لليكچر يا جهاز تي ڏٺ
  .رهندي هيس

אن کان . فخرو منهنجو آخري روم ميٹ هو ۽ آئون سندس
جهاز تي فقط كئڈٽ . پو אسان ٻنهي جي پروموشن ٿيندي رهي

ڈ وאري كئبن ۾ رهن، ٻين کي אلڳ ۽ جونيئر אنجنيئر ڊبل بي
אسان کي پو كمرא ته ڇا پر جهاز به جدא جدא . ٿينكمرא אلڳ 

كيترن سالن کان پو، هك دفعي אوچتو אئٹالنٹك . ملندא رهيا
جيئن ئي . سمنڈ ۾ אسان جا جهاز هك ٻئي ڀرسان لنگھڻ لڳا

جهاز وאئرليس جي رينج ۾ آيا ته مون ساڻس ڳالهائڻ جي كوشش 
کانئس فخرو جو . هاز جي هك جونيئر אنجنيئر ڳالهايوج. كئي

صاحب ”چوڻ لڳو، . پڇيم، جو هاڻ سندس سيكنڈ אنجنيئر هو
هك ٿلهو كتاب پڑهي رهيو آهي چوي ٿو ته ٻن منٹن ۾ 
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 Sailسندس زאل به ساڻس . كنٹرول روم ۾ אچي ٿو ڳالهايان
كنٹرول روم ته پري جي ڳالهه ”كري رهي آهي אها چوي پئي ته 

هي، پهرين كتاب جي پچر ڇڎي منهنجي ڳالهه جو جوאب ته آ
  “.ڏئي

آئون سندس ٻن منٹن بدرאن ٻه كالכ אنتظار كندو رهيس 
ُتيسين אسان جا جهاز وאئرليس رينج אكري هك ٻئي کان گھڻو 

  .پري نكري ويا
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ئ ڙي د ئل ــ      ا
هو كمري کان آهستي آهستي ٿي ٻاهر ورאنڈي ۾ אچي 

نهن هوڏאنهن نهاري پنهنجي ٻن ساٿين کي אشارو هيڎא. بيٺو
 אشارو سمجھي، نسندس ساٿي“ .كير كونهي”ُكري ٻڌאيو ته 

دري چڱو مٿي هئي جو مٿئين ماڙ جي . دري کولي هيٺ ٹپو ڏنو
אڳئين حصي . پوئين پاسي هيٺ گئريجون ۽ بورچيخانا هئا. هئي

. ۾ ڊאكٹرن جون آفيسون، אيكسري پالنٹ ۽ آپريشن ٿيٹر هئا
ُجيتوڻيك رאت جا ڏهه وڄي چكا هئا پر אن هوندي به אڳئين در 
کان وڃڻ خطري کان خالي نه هو، جو دروאزي وٽ ڏينهن رאت 
אسپتال جي رسيپشنسٹ ۽ ٹيليفون آپريٹر ڇوكري ضرور 

. אن كري پٺئين دري کان ڀڄڻ بهتر هو. موجود هوندي هئي
 ُهيٺ سيمنٹ جي فرش تي ٹپ ڏيڻ كري. ٻنهي هيٺ ٹپ ڏنو

ٻنهي کي ٿورو ڌכ ضرور لڳو پر ٻئي جانٺا جوאن هئا ڌכ 
دري جي אوچائي ۽  . אن بعد هي پاڻ دري وٽ آيو. پچائي ويا

ُپنهنجي ڀڳل ٻانهن کي ڏسي ٹپ ڏيڻ جو אرאدو الهي، אڳئين در 
 ته  אڃا ڏאكڻ جا ٻه چار ڏאكا مس هيٺ لٿو. کان نكرڻ لڳو

جو كوپو جوאن ڇهن فوٹن . سامهون مئٹرن تي وڃي نظر پيس
. پنجن فوٹن جي سنهي ۽ چيڀاٹيل مئٹرن کي ڏسي ڏكي ويو

  .......آهستي آهستي پٺتي قدم کڻڻ لڳو
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كيترא پڑهندڙ . كهاڻي هاڻي عروج تي پهچي رهي آهي
يد سمجهن ته هي كو چوري يا ڌאڙي جو وאقعو  آهي يا كنهن اش

ُپر مٿئين كهاڻي جو אن .  جاسوسي قصي جو پالٽتمن گھڑ
هي هك سچي كهاڻي آهي جا الس . ن كو وאسطو ناهيسا

  .پاماس ٻيٹ جي אسپتال ۾، منهنجي אڳيان ٿي گذري
جنهن . الس پاماس ٻيٹ مشهور كنري ٻيٹن مان هك آهي

جي وڻندڙ آبهوא، ساون ۽ سبز ٹكرين، چرאگاهن، ماٿرين ۽ سمنڈ 
 ۽ جديد و قديم طرز جي گھرن، هوٹلن، Beachesجي ڊگھن كنارن 

ن كري ٻارهوئي دنيا جا سياح ۽ אمير سوين هزאرين ميل بازאر
نقشي ۾ ڏسبو ته هي ٻيٹ אهڑي هنڌ . لتاڙي هتي گھمڻ אچن ٿا

تي آهي، جتان هر جهاز يورپ  کان آمريكا ويندي يا אيشيا کان 
ُهتي هر شي ٹئكس بنا ملڻ كري سڀ . يورپ ويندي، لنگھي ٿو

 ضرور ترسي ٻيو نه ته  كجهه كالكن ال تهجهاز ڏينهن ٻن ال نه
אسان جو . جهاز ال تيل ۽ کاڌي پيتي جو سامان ضرور ڳنهي ٿو

جهاز به يورپ ۽ آمريكا ڏي אيندي ويندي هتي ضرور ترسندو 
پر بدقسمتي يا . هن دفعي به جهاز ٻه ڏينهن ترسيو. آهي

خوشقسمتي چئجي جو الس پاماس ۾ אچڻ سان کنگھه ۽ بخار 
  .ڏنومون کي ٻاهر نكرڻ نه پئي 

جهاز کي الس پاماس مان لنگر کڻي لنڈن وڃڻ ال باقي 
 كي ٹي چار كالכ هئا ته ڊאكٹر مون کي تپاس كرڻ ال

وكٹوريا ’آئون ٹئكسي كري جبل جي چوٹي تي رאڻي . گهرאيو
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. پهتس جا هن ٻيٹ تي وאحد אنگريزن جي אسپتال آهي‘ אسپتال
ي جي ٻين نه ته هت. ڊאكٹر ۽ ٻيو  عملو אنگريزي ڳالهائين
هي אسپتال سڀني ۾ . אسپتالن ۾ אسپيني زبان ڳالهائي ٿي وڃي

سمنڈ جي كناري وٽ جبل . سهڻي نئين ۽ جديد طرز جي آهي
ِجي چوٹي تي هئڻ كري، هن ٻيٹ جو אتان نظارو ڏسڻ وٹان 

سامهون سڄو بندرگاهه، سمنڈ جو אهو حصو ۽ جهازن جي . آهي
جلدي منهنجو אيكسري ڊאكٹر جلدي . אچي ٿيאچ وڃ، صاف نظر 

  .ُفوٹو ۽ رت وغيره تپاسي مون کي پنهنجي آفيس ۾ گھرאيو
توکي نمونيا ٿي پئي آهي، אڃان كو خاص אثر نه ڏيکاريو ”
جي چاهين ته هتي هفتو ٻه رهي عالج كرא يا دوאئون . אٿس
ٻئي ڳالهيون تنهنجي אڳيان . جهاز تي وڃي אستعمال كر. ڏيان
  “.آهن

 ال ن ٻيٹ جو هك  دفعو چند سيكنڈمون دري مان هن
وري ڏيک ڏٺو ۽ ڊאكٹر کي پكي אرאدي سان چيم ته آئون 

  . אسپتال ۾ ئي رهڻ ٿو چاهيان
אن بعد منهنجو سامان جهاز تان موكليو ويو ۽ آئون 

جهاز אن ئي ڏينهن شام جو مقرر وقت . אسپتال ۾ دאخل ٿي ويس
אنگي كافي دير  ويو ۽ سندس رو روאنو ٿيتي لنڈن ال لنگر کڻي

  .دري مان ڏسندو رهيس
 אسپتال ۾ دאخل ٿيڻ بعد يكدم معلوم ٿي ويو ته هي

جتي مريضن . چڱي ڀلي مليٹري אكيڈمي هئي.  אسپتال ڇا هئي
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يا گھٹ  ( ٿي ۽ ڊسيپلين رکيو ويويو ٿيسان אهو ئي برتا كيو و
جيكو مليٹري كاليج يا نيول ) يٿ۾ گھٹ كوشش كئي وي 

پر مريض .  آيل كئڈٹن سان رکيو ويندو آهيאكيڈمي ۾ نون
جيكي كنهن به هك قوم، ملك، رنگ يا مذهب جا نه پر 

ي אن کي ملٹري يا نيول אكيڈمي سمجھڻ هא. אنٹرنيشنل هئا
  . جي ميمبرن ال هك وڏي هوٹل سمجھندא هئاU.N.Oبدرאن 

 אن كري.  عملي ال آهييهي אسپتال فقط دنيا جي جهاز
پهريان ٻه ڏينهن مون .  جهازن جا مريض هئاُ سڀهن אسپتال ۾

کي אسپيشل وאرڊ ۾ رکيو ويو، جتي هر كمري ۾ ٻه مريض ٿي 
مون کي . رهيا ۽ אهي كمزور حالت وאرא مريض سمجھيا ويا ٿي

پاڙيوאرن كمرن مان هك ۾ . هك يوناني مريض سان رکيو ويو
كوريا جو كپتان ۽ אنگلنڈ جو אنجنيئر ٿي رهيا ته ٻئي پاسي 

ناال . ري كمري ۾ جپاني بٹلر ۽ روسي ريڈيو آفيسر هئاوא
 ياد كرڻ جي كوشش  كنهن ۽ نهٿي آياكنهن کي كنهن جا به ن

پر אهو ضرور معلوم كندא هئاسين ته كهڑي ملك . كئي ٿي
کي گريكو، ) گريك(پو يوناني . سان مريض وאسطو رکي ٿو

ڈو ته جپاني کي جپانو، چيني کي چينو، سويڈن وאري کي سوي
مون کي پاكستانو . ناروي وאري کي ناروو كوٺيندא هئاسين

  .سڎيندא هئا
مون کي پهرين ڏينهن ئي يوناني روم ميٹ سمجھايو ته هن 

سڀ אسپتال جا مريض دوست . אسپتال کي گھر كري سمجھجان
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كوبه . جڎهن به دل چاهي ته  ٻين وٽ گھمڻ هليو وڃجان. آهيون
 آندل ٹيپ ركارڊر ڀلي زور אهڑو سيريس بيمار ناهي אنكري

ين جا ريڈيا يا فونا وڄي ٻجيئن هن جو يا . سان وڄائي سگھان ٿو
رهيا آهن ــــ جيتوڻيك كمرو ڏيکارڻ مهل مئٹرن ٻه دفعا پنهنجي 
لوهي كمانن وאري عينك صاف كري چڱي طرح تنبيهه كئي 

ڀر وאرن . هئي ته كمري مان ٻاهر ته ڇا پر بستري مان به نكرאن
سخت بيمار آهن אن كري ڏאڍي ته ڇا پر آهستي كمرن ۾ 

  .وغيره. ڳالهائڻ کان به گريز كريان
. پر پو جھٹ مون کي معلوم ٿي ويو ته كير سچو آهي

صبح جو ڏهين بجي ۽ شام جو אٺين بجي جو سڀ אنتظار كندא 
אن کان پو ڊאكٹر كمري کان . هئا جو ڊאكٹر چكر تي אيندو هو

ُڀ گھمڻ ڦرڻ ال نكري ويندא هئا ۽ نكتو پٺيان كپڑא بدالئي س
אڌ کان وڌيك אهي مريض . وري ماني جي وقت وאپس ورندא هئا

ُهئا جن جي بيماري دفع ٿي چكي هئي ۽ هاڻ אنهن جو عالج 
كيترא אهڑא هئا جن جون . سان ٿي رهيو هو‘ آرאم’بدرאن ‘ دوא’

ُآپريشنون ٿي چكيون هيون ۽ پٹيون ۽ پالسٹر چاڙهي آرאم 
كن مريضن ال אسپتال جي אنتظاميه كميٹي . يا هئاكري ره

אنتظار كري رهي هئي ته سندس جهاز سمنڈ جھاڳي كنهن 
بندرگاهه تي پهچي ۽ אطالع ملي ته אن مريض کي جيكو چاכ 
ُچوبند ٿي چكو آهي، هوאئي جهاز رستي אن جهاز ال אن بندرگاهه 

  .تي موكلجي
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ن کي אسپيشل ٻن ٹن ڏينهن بعد منهنجي حالت سڌري ته مو
وאرڊ مان كڍي، אنهن مريضن سان گڎ جنرل وאرڊ ۾  موكليو 

جنرل وאرڊ جي مختلف زندگي . ويو جتي ڇهه ڇهه بسترא هئا
. هئي، جتي كجهه تكليف جي هوندي به چهچٹو لڳو پيو هو

ماني کائڻ ال . هك ٻئي سان ملڻ جو به سٺو موقعو ملندو هو
جتي هر هك . ندو هوسڀني مريضن کي ڊאئننگ هال ۾ وڃڻو پو

 Afairsجي جهاز ، אنگريز نرسن ۽ אسپيني ڀنگياڻين سان هلندڙ 
وڏא وڏא جا ننڍڙي אسپتال ۾ ماضي ۽ حال جتي . جي خبر پئي

مستقبل ال אڳ كٿيون ٿينديون جتي معلوم ٿيا ۽  Scandalهلندڙ 
يا سندن “ پاڻ”جهازن جي مالكن کي پٹيو ويندو هو ته هو . هيون

زميني کي هن ) Sailors( جهازين  אسانجيئن . ٿينغرق “ جهاز”
ُوڏين آپريشنن ۽ هڎ گڎ ڀڳل . جنت ۾ وڌيك رهڻ جو موقعو ملي
جا  ) و وغيرهنسفليز ۽ گ (V.D. مريض هيرو تصور كيا ويندא هئا

אنهن ال ماني جو ٹيبل به אلڳ . مريض אڇوت سمجھيا ويندא هئا
هڑي موذي مرض ج V.Dאن ڏينهن جرمن كسب جڎهن . هوندو هو

  :تي ليكچر ڏئي بس كيو ته كنهن چيس
”تون پنهنجو فكر كجان.“  
. آ אن بيماري جو چڱي طرح אحتياط كندو آهيان”

جرمن كسب فخر “ !هيستائين مون کي فقط ٹي دفعا ٿي آهي
  .سان ورאڻيو
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جرنل وאرڊ ۾ رهڻ ۾ خرאبي אها هئي جو صبح جو سوير 
 به نرسن جي אها كوشش هوندي بسترو ٺاهڻ ال. אٿڻو پوندو هو

رאت جي ڊيوٹي وאريون ٻه نرسيون، . هئي ته אسان پاڻ ٺاهيون
. ٿينشايد אنتظار پيون كنديون هيون ته كيڎي مهل ٿا ڇهه 

پوري ڇهين وڳي رسي ڇنايل ڍور وאنگر كمرن ۾ ڌوكي 
كري، سڀني جي  אينديون ۽ بتي ٻاري ٻن ٹن زبانن ۾ كوكرאٽ

و پنهنجي پنهنجي زبان ۾ گاريون ڏئي سڀك. ننڈ ڦٹائينديون
گھڻو كري . كير كنهن جي زبان نه سمجھندو هو. אٿندو هو

كنڈ ۾ هك . ُאشارن ۽ ڀڳل ٹٹل אنگريزي ۾ ڳالهائيندא هئاسين
جپاني جو بسترو هو جو سڀني کان وڌيك چاכ چوبند هو ۽ 

سڀني کان سوير אٿي بتي ٻاري . سڎيندא هئا“ چمچو”کيس ٻيا 
نرسون هن جو . سترو ٺاهي پو غسل خاني ڏي ويندو هوپنهنجو ب

 مثال ڏئي אسان کي אهڑي نموني سان بستر ٺاهڻ ۽ سوير אٿڻ ال
هك . پر אها ڳالهه سڀني کي پسند نه آئي. نصيحت كنديون هيون

 ڀر وאري لبناني پيار محبت سان  سندس جپاني کي هنٻه دفعو
  مريضيونانيوאرڊ جو و پ. ُپر جوאن جو پٹ باز نه آيو. سمجھايو

بسترو ٺاهي غسل ‘ جپانو’ڇا كندو هو جو صبح جو جيئن ئي 
 ۽ אسان ،خاني ۾ ويندو هو ته پٺيان بسترو ڦٹائي ڇڎيندو هوس
ُسڀ بالكيٹ تاڻي دت هڻي سمهي رهندא هئاسين ٻه ڏينهن . ُ

אن . ن كوكون كيون، אسان نه אٿياسينو نرسن دאنهوאرينڊيوٹي 
ڏهين بجي ڌאري ڊאكٹر . אچڻ ئي ڇڎي ڏنائونکان پو صبح جو 



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

www.sascitysukkur.com
ظ ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

54 

 پهرين ڊאكٹر کي אيندو ڏسندو אسان مان جيكوجي آمد کان אڳ، 
ُ۽ سڀ، ٻيا كم ڇڎي . هو، سو سڀني كمرن ۾ ٻڌאئيندو ويندو هو

  . بسترن ۾ دאخل ٿي ويندא هئا
كوريا جو كپتان به مون سان گڎ אسپيشل وאرڊ مان جنرل 

אن جهڑو مڃيل مكار . ۾ هووאرڊ ۾ آيو هو ۽ ساڳئي كمري 
هيٺان لنگھندڙ . ڦرندو هو ُسڄو ڏينهن گھمندو. אسان نه ڏٺو

دوربين ذريعي . אسپيني ۽ אندلسي ڇوكرين کي אشارא كندو هو
پر . ٻه كالכ کن روز دري وٽ ويهي، جانچ پڑتال كندو هو

ڊאكٹر جو نالو جيئن ئي كن تي پوندو هوس، ڊوڙ پائي سڀني 
ين گھڑي ويندو جيئن كو مرون كتي جي کان אڳ بستري ۾ אئ

ُكنجهندو، ٿڌא ٿڌא  شوكارא . ُڊپ کان، كنهن چر ۾ گھڑي وڃي
كورين زبان ۾ ترسي ترسي، ڊאكٹر کي پنهنجي العالج . ڀريندو

ڊאكٹر سندس هك لفظ به نه . ُڄڻ ڄاڻ ته مئو. مرض بابت ٻڌאئيندو
چيني نرس אن ترسيل ترسيل كورين زبان کي . سمجھندو هو

 سلط ترجمو كري ڀڳل سڳل אنگريزي ۾، ڊאكٹر کي غلط
ُسندس ڏک سور ٻڌאئيندي هئي ُ ساڳي طرح  ڊאكٹر طرفان ٻڌאيل .ُ

هدאيتون مريض تائين پهچڻ کان אڳ ترجمي جي ٹرאنزٽ ۾ אصل 
كورين كئپٹن جي من جي فقط . معنى کان ٿڑي وينديون هيون

ن אکرن ۾ אها منشا هوندي هئي ته هن کي אڃان جلد אسپتال يا ٻي
كنڈ . هن אعلى قسم جي هوٹل مان جلدي نيكالي نه ڏني وڃي

 غوطا خوري دورאن، هك وڏي ۾وאرو جپاني، جنهن کي سمنڈ 
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مڇي کي چاقو هڻندي سندس ئي سٿر ۾ لڳو هو، سو جڎهن 
 ٻڌאئيندو هو ته هن  אسان کيجپاني زبان ۾ אشارن جي مدد سان

 آرאم ال ترسائي کي مكمل صحتياب ٿيڻ بعد به אڃان ڊאكٹر
ُ ٿي چكا آهن  ڏينهنڇڎيو آهي ۽ کيس چاليهن ڏينهن کان به مٿي

ُته אهو ٻڌي كورين كپتان برאسو پالش جهڑא پيال ڏند كڍي، 
وڌيك رهڻ جو گھڻو هن אسپتال ۾ خوش ٿيندو هو ته سندس به 

آسرو آهي ۽ אڃان به كيترא ڏينهن هو روز شام جو پنجين بجي 
ڇوكري کي אشارא كندو ۽  Spanishڙ אسپتال אڳيان لنگھند

  .هڻي سگھندوجا نعرא ‘ جيئي فرئنكو، جيئي אسپين’
אسپيشل وאرڊ ۾ هوس ته אتي مون سان رهندڙ يوناني چيف 
آفيسر به دري وٽ ويهي سڄو ڏينهن אيندڙ ويندڙ ڇوكرين کي 

مون کي ٻڌאيائين ته سندس هك ساهيڑي پوري . אشارא كندو هو
 ڏאكو ڀڳل  ڏאكڻ جو هكپاڻ. نگھندي آهيپنجين بجي هيٺان ل

پاڻ هئڻ كري جهاز جي نمبر پنجين هئچ ۾ كري پيو هو 
 سندس ٹنگ جو ملٹي ــ فرئكچر جيئن ئي ٺيك ٿيندو ُٻڌאيائين ته

پهرين ڏينهن ئي مون کي . سان ڊيٹ جو پروگرאم رکندوهن  وته ه
زور ڀريائين ته بستري تان אٿي ڏسان پر مون کي אن ڏينهن سخت 

کنگھه جو אهو حال هو ڄڻ كنهن אنجڻ جو . تكليف هئي
ٻئي ڏينهن منجھند جي ماني . אنڈيكيٹر كاכ کولي ڇڎيو هجي

۽ . کان وٺي هن پنهنجي ساهيڑي جون تعريفون شروع كيون
وאقعي پوري .  بيهي ڏسڻو پيوتيپنجين بجي مون کي بستري 
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پنجين بجي سامهون وאري رستي جي ساڄي پاسي وאري گھٹي 
مان، هك אسپيني ڇوكري אسكرٽ ۽ چمڑي جي ناسي كوٽ ۾ 

ناز سان لڎندي אسپتال אڳيان . چيونگ گم کائيندي نروאر ٿي
אڃان هو پري ئي هئي ته אسان جي جوאن هٿ لوڏڻ شروع . لنگھي
هو جڎهن אسپتال جي ويجھو پهتي، تڎهن بنا مٿي ڏسڻ . كيو

 وقت אعلى جي هٿ کي ناز سان لوڏيو، جيئن جهاز مان لهڻ
سركاري مهمان هٿ لوڏي هجوم جي تاڙين جو جوאب ڏيندو 

 روم ميٹ ي هنمنهنج. آهي ۽ אکيون ڏאكڻ ۾ هونديون אٿس
جنهنجو سڄو ڏينهن منهن אنب جي چوسيل كوئلي جهڑو هوندو 

جنهن وقت . هو، سو خوشي وچان گدري جيان گول ٿي ويندو هو
وٹئمن بي ٻانهن جي لوڏ ٿيندي هئي ته אن وقت ڄڻ کيس 

  .كامپليكس جي אنٹرאوينس سئي لڳي
مريكن אنجنيئر به آٹئين ڏينهن אنهي ڀر وאري كمري ۾ 

אن ساڳئي ڇوكري کي ساڳي وقت پنهنجي دري مان אشارو 
هن به ٻڌאيوته هو روز אن وقت . كري مون کان دאد وصول كيو

 אها وچڑندڙ بيماري אن. کيس אن אدא سان سالم كري ويندي آهي
پاسي وאرن كمرن ۾ دري وٽ بسترن وאرن مريضن سان الڳو 

سڀ كو پنهنجي پنهنجي ننڍڙي دنيا ۾ مست هو ۽ .  هئي
ڇوكري، جنهن کان پو جڎهن אسپتال جي عملي تشويش خاطر 

  :پڇيو ته جوאب ڏنائين
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منهنجي فقط . ُآئون سمجھان ٿي ته هتي سڀ مريض رهن ٿا”
ي وڃان پر مريض كيترو ته هٿ لوڏڻ ۾ آئون كا گسي ته كانه ٿ

ُمون ته אڄ تائين كنهن جي  شكل به چڱي طرح . خوش ٿين ٿا
  “.ُمون ال سڀ ڌאريان آهن. نه ڏٺي آهي

אها خبر جڎهن אسپتال جي ورאنڈن ۾ مشهور ٿي ته אن وقت 
ُسڀ دري وאرא مريض غم بدرאن ننڈ جي گوري کائي سمهي 

هميشه الBinacular   كوريا جي كئپٹن به پنهنجي دوربين. رهيا
  . ڇنڈي ڦوكي چمڑي جي ٿيلهي ۾ بند كري بئگ ۾ رکي ڇڎي

ُאڇن كپڑن ۾ جي هيون سي سڀ אنگريز نرسون هيون 
بلو . אسان کين سسٹر يا אسپيني زبان ۾ سنوريتا سڎيندא هئاسين

ُپٹي وאريون خدمتگار ڇوكريون سڀ אسپيني ۽ אن ٻيٹ الس 
 كم ماني کارאئڻ، بسترא אنهن جو. پاماس جون رهاكو هيون

ٺاهڻ ۽ كنهن شي جي ضرورت پوي ته كئنٹين يا بازאر مان 
אنگريزي کين . אهي فقط אسپيني زبان ڳالهائينديون هيون. ڻ هوآڻ

مئجارٹي مريضن جي زبان جي ڏکيائي كري . ٿي آئيصفا ن
אنگريز نرسن سان عشق كرڻ فرمائيندي هئي ـــــــ يا كوشش ۾ 

  .مبتال هئي
ريز نرسن ۾ هك سڀ کان مٿي هئي جنهن کي مئٹرن אنگ
 هر  هوאن سان كنهن جي به نه پوندي هئي، جو. ٿيو يسڎيو و

، ‘ٻاهر نه نكرو’، ‘گھڻو نه هلو’وقت دڙكا ڏيندي رهندي هئي ـــــ 
پاڻ کي ڊאكٹر کان گھٹ نه سمجھندي هئي ۽ چوڻي . وغيرهه
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هن . ، هئي‘سرئيس ته رئيس پر رئيس جو كتو به رئي’مطابق، 
ُکي فقط אها سڌ هوندي هئي ته سڀ مريض  جن ۾ مختلف (ُ

ملكن جي جهازن جي چيف אنجنيئر ۽ كئپٹن کان ريڈيو آفيسر 
ُسندس به אيتري عزت كن ۽ مان ڏين )   ٿي۽ كئڈٽ אچي ويا

پر هتي ته مريض كنهن به پاڻ کي نٿي . جيترو وڏي ڊאكٹر کي
بر موكلون ملهائڻ آيا جا ميم  U. N.Oُهتي ته ڄڻ سڀ . سمجھيو

هي منهن مهانڈي ۾ به ٻين کان كجهه  ــ بلك تمام گھڻي . هجن
ويتر جو، بقول هك جرمن چيف אنجنيئر مريض جي . سادي هئي

جو چشمو ٿي پاتائين ته “ عيسوي سن کان به ٻه سؤ سال אڳ”ته 
! ٿي لڳي“ ڏنگي مشين”ُوאقعي بقول سويڈش چيف אنجنيئر جي 

ُسان پرאڻي دشمني هئي ۽ نه منهنجي كا ڳالهه منهنجي ته ڄڻ هن 
جنهن .  אصل هكٻئي سان نه پوندي هئيسين. هن کي وڻندي هئي

ُڏينهن کان مونکي سيون هڻڻ جو كم پنهنجي هٿ ۾ کنيو 
 به فهئائين، تڎهن کان مون کي هن کان ٿورو ٿورو نامعلوم خو

 بسترא نه ٺاهڻ جي אسٹرאئيك کان پو ته אسان جي. رهندو هو
مون کي ڏينهن ۾ . كمري وאرن کي دوא به پاڻ ڏيڻ אيندي هئي

سندس ويجھو אچڻ تي آئون אونڌو ٿي . ُچار دفعا سئي هڻندي هئي
ُويندو هوس ۽ بنا پڇڻ جي ته پاجامي يا كڇي جو رٻڑ کوليو אٿم 
يا نه، ٻنهي ۾ هك ئي وقت هٿ وجهي، سٹ ڏئي هيٺ كري، 

 ال ڊאكٹر چيو به هيس ُخبر ناهي ته سئي. ُسئي هڻي ويندي هئي
يا پنهنجي دشمني پارڻ ال پاڻي جون چار چار سيون هڻندي 
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هك دفعي . ُپنجن ڏينهن אندر منهنجي دڏيون ڇلي ڇڎيائين. هئي
 ُموڊ ۾ ڏسي پڇيومانس ته توکي ڊאكٹر אيتريون سيون هڻڻ ال

ٿي سگھي ٿو هن توکي هك يا ٻن ال چيو هجي . چيو به آهي يا نه
  .روز جو دستور بڻائي ڇڎيو آهي۽ تو 

هي אسپتال به جهاز آهي جتي ”منهن ۾ گھنڈ وجھي چيائين، 
هتي كوبه غلط كم نٿو . هر شي باقاعدي قانون سان ٿئي ٿي

  “.يٿئ
دل ۾ آيو ته ٻڌאيانس قاعدي قانون بابت چڱي طرح ته كيئن 

پر پنهنجو . آيا آهيونڏسي אسان אڃان رאت هتان ڀڄي شهر ۾ فلم 
َن ساري مٺي به ماٺ، مٺي به ماٺ تي عمل كرڻ ۾ نقصا ِ

 دوستن جڎهن لنڈن مان  جيمنهنجي جهاز. مصلحت سمجھيم
آئون אهڑو ”: وڃي منهنجو حال אحوאل پڇيو ته کين به لکيو هوم

 كونه پر אتفاق سان جيكڎهن אخبار ۾ پڑهو ته  تهماڻهو آهيان
منهنجي هٿان كنري ٻيٹ تي خون ٿي ويو آهي ته سمجھي 

  “.ُڃجو ته چشمي وאري مئٹرن جا ڏينهن کٹا هئاو
אن كرسمس رאت، جنهن جو كجهه ذكر شروعات ۾ لکيو 
אٿم، אسان جي سامهون وאري كمري ۾ رهندڙ ڀڳل ٻانهن وאري 
نارويجن کي אسپتال مان ڀڄڻ وقت، جڎهن مئٹرن אچي سوگھو 

ال وאهه جو مفت ۾ِ ڊرאمو ملي جي ڏسڻ كيو ته سڀني مريضن 
ُكمري جون سڀ دريون אوڙي پاڙي ۾ رهندڙ مريضن אن . ويو

تون ”: مئٹرن אکيون ڏيکاري، אنگريزي ۾ چيس. سان ڀرجي ويون
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: ته هن به تيز لهجي ۾ ورאڻيس“ .ٻاهر هرگز نٿو وڃي سگھين
  “.آئون ٻاهر ڇو نه ويندس”

  “.تون بيمار آهين”
  “.آئون  ڊאنس ال ويندس. ُپر אڄ كرسمس رאت آهي”
  “.ي ٻاهر وڃڻ تي سخت بندش وڌي آهيڊאكٹر تنهنج”
  “.ڊאكٹر مون کي ٻاهر وڃڻ جي موكل ڏني هئي”
ڊאكٹر توکي بستري ۾ سمهي کائڻ بدرאن، ٻاهر نكري ”

چيو آهي ۽ نه אسپتال کان ٻاهر ڊאنس ال ڊאئننگ هال ۾ کائڻ ال.“  
אسان وאلي بال وאنگر كڎهن كنڌ مئٹرن طرف ڦيرאئي אن 

سروس چئنج . نجي ساٿي مريض کيُکي ٿي ٻڌو ته كڎهن پنه
. ٿيندي رهي، ۽ هي مئچ يا ويڑهه אسان سڀني مريضن جي هئي

ُپر مئٹرن به אس ۾ وאر אڇا . سڀني אهو چاهيو ٿي ته مئٹرن هارאئي
تون هرگز ٻاهر ”: تان جو مئٹرن چيو. بحث وڌندو ويو. نه كيا هئا

ي  ته آئون سڀاڻي ڊאكٹر کينديننه ويندين جيكڎهن بي چيو ٿ
 تنهنجي جهازرאن كمپني کي אطالع אطالع كرאئيندس

  “.كندאسين ته توکي هتان وٺي وڃن
אصل . بس אن بعد هن همرאهه هك אکر به وڌيك نه ڳالهايو

جڎهن ورאنڈو به لتاڙي . مئٹرن هلي وئي. ُكتڑيون وٺي ويس
پنهنجي آفيس אندر گھڑي ته پو אسان جي جوאن كمري جو 

ي אنگريزي، אسپيني ۽ پنهنجي مادري دروאزو زور سان بند كر
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زبان نارويجن ۾ کيس אيتريون ته گاريون ڏنيون جو مون کي 
  .پهريون دفعو אنهن زبان جي وسعت جي خبر پئي

هو سڄي رאت شرאب پي . سڀ کان ڏنگا سويڈن جا هئا
هك . آخر ڊאكٹر شرאب پيئڻ تي بندش وڌي. دאنهون كندא هئا

 كوال پيئڻ جي אجازت ڏينهن خاموش رهي ٻئي ڏينهن كوكا
ُروز صبح جو هك بوتل كوكا كوال جي گھرאئيندא هئا . ورتي

۽ سڄو ڏينهن گالسن جا گالس پيئڻ بعد به אڌ کن مس کپندي 
درאصل אن بعد هو . (ُهئي ۽ کين مستي ۽ سرور ساڳيو رهندو هو

ُسڀ . جيكو شرאب پيئڻ لڳا אن جو رنگ كوكا كوال جهڑو هو
ال پيا پين ۽ نه شرאب ــــ جنهن جي سمجھندא هئا ته كوكا كو

  .)بوتل هر وقت وهاڻي هيٺان لكل هوندي هئي
ُمنجهند جو אسان جي وאرڊ وאرא ٿوري دير سمهندא هئا ته 

אسان ال دٻي ۾ . جپاني ۽ אنڈونيشي گانن جا ٹيپ وڄائيندא هئا
كيترو چوڻ تي به אسان . ٺكريون پر پاڻ چپٹيون وڄائيندא هئا

آخر هك ڏينهن مون کي אوچتو ياد אچي ويو ۽ אن . ُجي نه ٻڌאئون
كرאچي ڇڎڻ وقت لنڈن ۾ هك دوست . مرض جي دوא ملي وئي

אن کي  بئگ . جي فرمائش تي پكن رאڳن جو ٹيپ کنيو هوم
ٻه كالכ کن به . مان كڍي سڄي آوאز تي وڄائڻ شروع كيم

مس وڳو ته جپاني ۽ אنڈونيشي ٻنهي کڻي يوناني جي معرفت 
آئندهه هر هك پنهنجي زبان جا گانا آهستي ’مون كيو ته صلح نا



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ ئ  وٽ   ۽ وا

www.sascitysukkur.com
را  ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

62 

 گانا به نאن ڏينهن کين אحساس ٿيو ته سند‘ .ُوڄائي پاڻ ئي ٻڌندو
  .ُٻين ال ساڳي طرح مٿن جو سور آهن

منهنجي کاٻي پاسي کٹ وאري يوناني جو אهو روز جو 
دستور هوندو هو ته ڊنر کان پو، مون کي به پنهنجي بستري تي 

ري ٿوري خوشامد كري، رאئيٹنگ پنڈ، لفافو پرאڻا خط ۽ قلم وها
كڍي مون کان אنگريزي ۾ پنهنجي محبوبا ال خط لکرאئيندو 
هو پاڻ گاڏڙ ساڏڙ يوناني، عربي ۽ אسپيني زبانن ذريعي مون 

جو . کي پنهنجي من جو مفهوم سمجھائڻ جي كوشش كندو هو
 אنگريزي لفظن ۽ אن کي. مون کي אڌوگابرو سمجھه ۾ אيندو هو

مطلب ته אکين تي هٿ . جي شكل ۾ پني تي قلمبند كندو هوس
سندس ”رکي رئڻ جو آوאز كڍي دل طرف אشارو كندو هو يعني 

  “.دل سڄڻ ال هنجون هاري رهي آهي
پك אٿم ته كيترن אشارن ۽ يوناني، אسپيني لفظن جو 

پر آئون . مطلب نه سمجھي ضرور كا غلط ترجماني كئي هوندم
 سندس عشق کي كڎهن به وساري نه سگهندس جنهن کي کيس ۽

. هك هك جملي لکائڻ ال كيڎي تـكليف كرڻي پوندي هئي
سمجھه ۾ نه ٿو אچي ته . كيڎي אئكٹنگ كرڻي پوندي هئي

جڎهن هي يوناني אسپيني عربي زبانون ڄاڻڻ وאرو هيرو تندرست 
ئچ ڳالهائڻ وאري سندس هيروئن يٿيڻ بعد אنگريزي جرمن ۽ فر

ضرور کين !  ٿيندن؟ون پئرس ۾ وڃي ملندو ته كيئن گذאرسا
  .كو ترجمان رکڻو پوندو
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ڊرאئنگ روم جي ڀروאري كمري ۾ هك فرאنسيسي رهندو 
هو تنهن کي قدرت אها ڏאت ڏني هئي جو كنهن به ماڻهو کي 
سامهون وهاري אڌ كالכ אندر پينسل جي مختلف ٿلهن سنهن 

کيس . هي وٺندو هوليكن سان سندس تصوير هوبهو پني تي ٺا
َرڳو رٻ . كا אهڑي بيماري هئي جو ڊאكٹر کاڌو بند كيو هوس

سندس جنهن ڏينهن کان کاڌو بند . ُ۽ سوپ پيئڻ ال ملندو هوس
في تصوير .  هوٿيو هو، هن جو كمرو فوٹو אسٹوڊيو ٿي ويو

ميوو ئي هك אهڑي . (پنجن صوفن يا ڏهن كيلن تي ٺهڻ لڳي
مان אسان سمگل كري ٻاهر آڻي نگ هال ئا ڊرאيكشي هئي ج

ُپو هر روز هك يا ٻه هتان هتان كجهه پنهنجو ) سگھندא هئاسين
. كجهه ٻين کان אنهن جو حصو وٺي کانئس تصوير كڍאئيندא هئا

ُکنگھڻ وقت ڄاڻي ٻجهي، . אن کان عالوه هو گھٹ אئكٹر به نه هو
ي تان جو אسپتال ج. پٺن سان کٹ کي אڳيان ٿيلها ڏيندو ويندو هو

کٹ ــــ جنهن جي هيٺان ڦيٿا لڳل هئا، رڙهي رڙهي وڃي سامهون 
. سڀني ۾ وڏي عمر جو هو. هندستاني جي کٹ سان لڳندي هئي

كڎهن كڎهن . ُحاضر جوאب ۽ کل مک به پهرين نمبر جو هو
سندس وאرڊ جا ٻيا مريض سندس کٹ کي ڌكا ڏئي ٻاهر ورאنڈي 

مان لنگھندي پو كنهن نرس جي ورאنڈي . ۾ كڍي ڇڎيندא هئا
 جاسوسي אيجنٹن هو. هك قهرאم مچي ويندو هو. شل نظر پوي

وאرא سوאل شروع كري ڏينديون هيون، ته אها حركت كنهن 
پر شاباس هجي هن شخص کي سڀني سوאلن جو هك . كئي
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ُمون کي خبر ناهي، آئون ستو پيو ”جملي ۾ جوאب ڏيندو هو ـــــ 
  “.ان هاڏسان ها ته آئون پاڻ نه אن کي جهلي. هوس

ُسڀ کان گھٹ عمر وאرو بيلجم جو هك كئڈٽ كنڈ تي 
ُهو سئي لڳڻ وقت گم ٿي . ٹن بسترن وאري جنرل وאرڊ ۾ هو ُ

جن (پو ٹي ڄڻا جيكي خدאئي فوجدאر سڎيا ويندא هئا . ويندو هو
کيس كڎهن وهنجڻ جا ) ۾ אسان جو يوناني وאرڊ ميٹ به هو

مان ٹنگو ‘ يمس رومאنڈور گ’مان، كڎهن لئبريري مان ته كڎهن 
  .ٹالي كري کڻي אيندא هئا

. ُمطلب ته هك אڻ کٹندڙ تماشو سڄو ڏينهن هلندو هو
روز . هرهك مريض بذאت خود ٻين ال تماشو به هو ته تماشبين به

صبح کان هن אسپتال جي دنيا ۾ نئون کيل شروع ٿيندو هو ۽ 
جتي مخلف ملكن، . هي אسپتال هك ننڍڙي دنيا ئي ته هئي

بيمار هوندي به کل . ن جا ماڻهو رهيا ٿيبن ۽ قومن مذهرنگ
 كوبه ذאت پات، رنگ روپ يا ننڍ . رهيا ٿيخوشي آرאم ۾

  .وڏאئي جو فرق نه هو
آخري شام جڎهن مون کي هوאئي جهاز جي ٹكيٹ ڏئي 
چيو ويو ته آئون هاڻي بلكل چاق آهيان ۽ هي منهنجي آفيس 

كري پنهنجي  Flyلنڈن طرفان آئي آهي ته ٻئي ڏينهن صبح جو 
ٻئي . ته منهنجي אکين ۾ ڳوڙها تري آيا. جهاز تي وڃي چڑهان

ُسڀ .  هئڻ كري صبح جو ٹي بجي אٿيسFlightڏينهن سوير 
باوجود منع كرڻ جي به ڊيوٹي نرس بئگ . خاموش ننڈ ۾ هئا
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ٹئكسي ۾ وهڻ وقت مئٹرن . کڻائي هيٺ ٹئكسي ۾ אچي رکي
ني جي چشمي مان، آليون به אچي موكاليو، سندس پرאڻي زما

رنگين . ُهن كجهه به نه كڇيو. אکيون نظر אچي رهيون هيون
پني ۾ بند ٿيل گھڑيال تحفي طور مون کي ڏئي، אسپيني زبان 

جيكو אسپتال کان . ۾ ڊرאئيور کي אيئرپورٽ پهچائڻ ال چيو
رستي جو ڀاڙو چار سؤ پسيتا به پاڻ . چاليهه ميل پري  آهي

  .ڏنائين
از جنهن وقت مٿي چڑهيو ته אها אسپتال ــــ ننڍڙي هوאئي جه

دنيا، کل ۽ خوشي سان ٹمٹار، جبل جي چوٹي تي صاف نظر 
جيئن جيئن جهاز بلندي حاصل كندو ويو ته . אچي رهي هئي

پر . אسپتال نقطي جي شكل אختيار كري غائب ٿي وئي
گريكو، جپانو، سويڈو، آفريكو، אنڈونيشيو ۽ אسپتال جو هك 

  .ُاڻهو אڄ به منهنجي אکين אڳيان ڦري رهيا آهنهك م
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ئئ ئ    ؟........ُاڄ 

ِء(                                                                                        ردن    )ط 

ُאڄكلهه جيكو به کڻي رسالو کڻ ته אن ۾ ٻيو كو كالم  ُ
جنهن ۾ . ر هوندوُهجي يا نه، پر رڌ پچا جو صفحو ضرو

 دل کولي قسمن قسمن جا کاڌא ۽ אنهن جي رڌڻ جا אونڌא ونعورت
آئون نٿو سمجھان ته אن كالم ۾ كنهن . אبتا طريقا لکنديون آهن

جيتوڻيك كيترא مرد سٺا بورچي . مرد جو مضمون به آيو هجي
يا شايد (ُپر جيئن ته رڌ پچا گھريلو كم . آهن ـــــ بلك تمام سٺا

سمجھيو وڃي ٿو ـــــ يا كنهن زماني تائين ) زيور پڻعورت جو  
سمجھيو ويندو هو، אن كري عورتون پنهنجو پاڻ کي אن معاملي 

 Exploit تمام گھڻو کي۽ אن אٿارٹي (۾ אٿارٹي ٿيون سمجھن 
كو مرد אن کي .) كن ٿيون ۽ جيكيو وڻين ٿو سو لکن ٿيون

يد ئي پڑهڻ وאرو كونهي، كو تنقيد كرڻ وאرو كونهي ۽ شا
ُكو אهي طعام تيار كري ڏسڻ وאرو هجي، جو سچ كوڙ جي 

: ويتر جي אن رسالي جي אيڈيٹر كا عورت آهي ته بس. خبر پوي
ـــ جيكي لکجي آيو سو ‘ ناني رڌڻ وאري ڏوهٹيون کائڻ وאريون’

אها به كا پك ناهي ته گھٹ ۾ گھٹ لکڻ وאري به . ڇپجي ويو
ُ پچائي ٻين کي گمرאهه كرڻ ُكو אئين پچايو هوندو ـــ خيالي پال

  .ال אها تركيب تمام سولي آهي
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بيضن جا كوאب، ٹماٹن جون ٹكيون، بصرن جو قيمون، 
کير جي خورאכ، پٹاٹن جو حلوو يا ٻيا אن قسم جا عجيب ۽ 

، رومانٹك ۽ سنسني خيز ناال ڏئي، پو سامان جي )يا אمير(غريب 
پڑهڻ وאرو رڌڻ . لسٹ ۽ אن بعد رڌڻ جو طريقو لکيل هوندو آهي

جي طريقي تائين پهچڻ کان אڳ، سامان جي لسٹ ئي ڏسي، אهو 
ڇو ته كمال . کڻندو آهي) َبلك ٻئي هٿ(طعام رڌڻ تان هٿ 

هوشياري سان سامان جي لسٹ كجهه אهڑي لکي ويندي آهي، 
ُجن ۾ هك אڌ شي يا مصالحي جو نالو אڻ ٻڌل هوندو آهي ۽ 

ن ته پر برما جي جنگل يا جنهن کي شهر جي لوكل ماركيٹ ما
يا ته وري אن . ممباسا جي ماركيٹ مان حاصل كري سگھجي

جي تور يا ماپ אهڑن ڌڙن ۾ ڏنل هوندي جو تورو دكاندאر وٽ 
  :به نه هجي مثال طور

  بادאم ـــــ پنج گرאم
  زئفرאن ـــــ چوٿو آئونس

  )خبر ناهي ننڍא يا وڏא(אدرכ ـــــ ٹي دאڻا 
  بصر ـــــ אڌ كلو

  .ر ـــــ ٹي چوٿايون يا پاٹي کنچانو
  .پاڻي ڊسٹلڈ ـــــ هك لٹر

  ُآئسنس ـــــ ست ڦڑא
  ديڳڑو ـــــ وچولو

  .ُباهه ـــــ پوري پني، سؤ ۽ ٻه سؤ سينٹي گريڈ جي وچ ۾
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  .گھمائڻ ال ڏوئي ـــــ كاٺ يا אليومينم برونز جي
يا كو . هاڻي سائين كو فزكس آنرس جو شاگرد هجي

Applied-Maths אيم אيس سي كري رهيو هجي جيكو ويهي  ۾
ليبارٹري جي ساهمي ۾ مختلف تورن ذريعي حساب كري سامان 

  . توري، باقي ٻي جي جا ناهي
گھڻو אڳ عبرت אخبار ۾ به هفتي ۾ هك دفعو אهڑو كالم 

جنهن کي هك ڏينهن ) ٿي سگھي ٿو هاڻ به אيندو هجي(אيندو هو 
رڌڻ ‘ مرغي برياني’پڑهي منهنجي دوست אكبر منگي کي به 

ڇو ته אهو شوق . (ي ته پيدא ٿيوججو شوق جاڳيو ـــــ يا کڻي چئ
אسان ٻئي كرאچي ). سندس من ۾ پهرين کان كو ستل ته نه هو

كيترن ڏينهن کان بورچي . ۾ هك جا ۾ گڎ رهندא هئاسين
پر بقول منگي جي ته عبرت אخبار ته . موكل تان نه وريو هو

صبح سان .  يونيورسٹي ۾ به نه ويوאن ڏينهن هو. אچي پئي
مطابق سيڌو گڎ كيوسين، رڌڻ جو طريقو ٻه ‘ سامان جي لسٹ’

 رڌڻ ۾ جنبي  هوپو. ٹي دفعا پڑهي هينئين سان هنڈאيونسين
  .  آئون شپ يارڊ ڊيوٹي تي هليو ويس.ويو

منجهند جو موٹي אچي ڏسان ته ديڳڑي پاسي کان رکي، 
منهنجي . ن كا אخبار پيو ڦولهيאسان جو هيرو אخبارن جي ڍير ما

אها אخبار كيڎאنهن وئي جنهن ۾ تركيب ”: گھڑڻ سان پڇڻ لڳو
  “لکيل آهي؟

  .مون پڇيومانس“ برياني جو ڇا ٿيو؟”
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  .“پهرين אخبار ۾ تركيب لکڻ وאري جي אئڈريس ڳول”
  “ڇو ـــــ ؟”
  “.هي برياني אن ڏي پارسل كبي”

ُديڳڑي جو ڍכ کولي ڏسان ته سڀ چا وچ . نور سڑيا پيا هئاُ
ساڳيو حال . تان كجهه אڻ سڑيل چانور ڦكيم ته سخت کارא لڳا

ٻئي وڃي אيرאني جي هوٹل تان ماني کائي . مرغي جو هو
گھر وאپس پهچڻ سان ويٹنامي زخمين جهڑي معصوم . آياسين

هاڻ . برياني ته رڌي مون! پارٹنر”: صورت ٺاهي منگي چيو
  “. ڌوديڳڑو ته گھٹ ۾ گھٹ تون

پو كپ سان ديڳڑو کرڙي کرڙي جڎهن ٹي دفعا ڇاڻ ۽ 
אن ڏينهن . موئي سان مليم تڎهن وڃي אصل شكل جهڑو ٿيو

ُکان پو جڎهن به كو رڌ پچا جو صفحو ڏسندو آهيان، ته يكدم 
ُ ته אهي سڀ ديڳڑي ڌئارڻ ال سٹل آهنآهيخيال אيندو  ُ.  

يقو پڑهي، يا ته אن ڏينهن אسان جو ڌيان رڌڻ جو طر
ُجيئن ٻڌو אٿم ته هك . ُ كرڻ وقت ٻئي هنڌ کتل هوپريكٹيكل

. ُدفعي كنهن ريڈيو אسٹيشن تان رڌڻ جو طريقو پئي ٻڌאيو ويو
ساڳي وقت ڀر وאري אسٹيشن تان وري كسرت كرڻ جو طريقو 

موسم جي خرאبي كري، . ُپئي ٻڌאيو ويو ته ٿولهه كيئن گھٹائجي
ُٹيشنون گڎ وچڑ ٻڌڻ ۾ پئي يا ريڈيو جي خرאبي كري، ٻئي אس

ُكنهن ٻڌڻ وאري، پني تي جو كجهه، جلدي جلدي لکيو سو . آيون
  .هن ريت ٿي ويو
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. ُهك پيالو ميدي سان ڀري، كلهن تائين کڻي وڃو........ ”
َپو אن کي کير جي ٿانو ۾ . ُگوڏن وٽ جھكي کڑين تي زور ڏيو

 אڌ چمچو پو. ڇهه دفعا אها ساڳي مشق دهرאيو. چڱي طرح ماليو
אن . ٹنگون ڦاڙي، ٻه بيضا پيٹيو. خمير سان گڎ ٻوڙ אندر ڇكيو

هاڻ سڌא ٿي . کان پو آهستي آهستي ساهه کڻو ۽ پيالين ۾ وجھو
ِبيهو ۽ אن کان پو فرش تي ليٹي، بيضن جي אڇ چڱي طرح  . ڏهن منٹن تائين باهه تي رکي چڱي طرح مالش كريو. پيٹيو

  “.ن مٿي كري، مالئي سان گڎ کائوُآخر ۾ كنڌ هيٺ ۽ ٹنگو
پاڻي جي هر جهاز تي آڌي رאت کان چئين بجي تائين 
ڊيوٹي كرڻ وאرא אنجنيئر ۽ نيويگيٹر ناشتي جو صبح تائين 

. كجهه نه كجهه پاڻهي پچائي، کائي سمهي رهن. אنتظار نه كن
تعليم ختم . يا אڳوאٽ بورچي کان كجهه تيار كرאئي رکن

س، ته مون کي پهرين سفر ۾ هك پهت تي كري جڎهن جهاز
پرאڻي אنجنيئر سيف אلدين سان گڎ رאت جو ٻارهين کان چئين 

صبح جا پوڻا چار ٿيا ته سينيئر אنجنيئر .  ڏني وئييوאري ڊيوٹ
  :سيف אلدين مون کي چيو

لکي چئين کان אٺين تائين جهاز  Log-Bookآئون ! برאدر”
ن، تون كجهه کائڻ جو هالئيندڙ אنجنيئرن کي چارج ڏيو ٿو אچا

  “.بندوبست هلي كر
آمليٹ بيضا ته ٺهي ويندא ”: آئون وڃڻ وאرو هوس ته پڇيائين

  “نه؟
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آمليٹ ته هك . אنهن ۾ ڇاهي”مون پك ڏنيمانس، “ .ڇو نه”
پهرين بصر جي كاتر كري،  مکڻ . عورت به ٺاهي سگھي ٿي

پو ساون مرچن ۽ ٹماٹن جي كاتر كري . تئي ۾ گرم كجي
  “......ي אنهن سان گڎبيضن ک

  “.ٺهيو، چار ته אتي ئي ٿي ويا”
אچي بيضا تيار . آيس۾ ) رڌڻي(جهاز جي گئلي جلدي جلدي 

ٻي رאت پنجويهه منٹ . ڊبل روٹي کي به مکڻ ۾ سيكيم. كيم
.  سيويون به پچايمعالوهאڳ بورچيخاني ۾ پهتس ته بيضن کان 

اڻ پنهنجي پر ه. پهرين كڎهن سيويون پچندي به نه ڏٺيون هيم
ُخيال مطابق مکڻ ۾ ڀڃي، ٿورو پاڻي وجھي، تئي کي ڍכ ڏئي،  َ ُ

אن کان پو کنڈ پستا ۽ بادאم ــ مطلب . ٻاڦ کي ٻاهر نكرڻ نه ڏنم
ته رڌڻي جي کليل كٻٹ ۾ جيكي كجهه رکيل هو، تنهن مان 

אئين آهستي آهستي אسان جي ماني سئنڈوچن مان . ذرو ذرو وڌم
ان جي پروאهه نه رهندي هئي جو هر جهاز سام. ٿيڻ لڳي‘ فل ڊنر’

  .تي يكو ٻن ٹن مهينن جو فالتو رאشن رهندو آهي
هك رאت سيويون پچائي الهڻ وאرو هوس ته سيف אلدين 
َچورאئي موكليو ته ٻيا به ٻه چار ڄڻا جاڳن پيا، جو جهاز ڇهين 

سو سيويون . بجي ممباسا جي بندرگاهه ۾ پهچي رهيو آهي
  .كجهه سنئاليون رڌجان

مون ٻيون سيويون ته نه رڌيون، جو وري ساڳي گھل كنهن 
ُرڌل سيوين ۾ مٺ مٺ بادאمن ۽ پستن جي، ڊبل . ُکان ٿي پني ُ َ
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کير جا ٻه دٻا مالئي، ٿورو  Evaporatedروٹي ٹكر ٹكر كري، 
جتي سيف . گرم كري ڊش ۾ وجھي، ڊאئننگ هال ۾ کڻي آيس

ڊش . هوאلدين سيوين جي تعريف ۾ ٻٹاכ سٹاכ هڻي رهيو 
هي ”: دوست چوڻ لڳا.  ٻيكڑ نظر آيونڑکليو ته سيويون ته אيك

  “.َهي ته אالئي ڇا پكو آهي. سيويون ته نه چئبيون
َهن ۾ مال . کائيندא وڃو. چيومان ته ڇا ٻا كجهه به نه آهي

ُجو ٻڌي سڀ کلڻ لڳا‘ مال’. پيل آهن ‘ مالن’پڑهندڙن ال هتي . ُ
مجھان، جنهن کان هتي جا ُٻڌאئڻ ضروري ٿو سُپڻ وאرو چرچو 

  .مڑيئي جهازي وאقف آهن
ڳوٺ אسان چار پنج ڳوٺائي، هك جي پنهنجي موكلن ۾ 

. رאت جا ٻارهن ٿي ويا. אوطاق تي پتي رאند کيڎي رهيا هئاسين
אوطاق وאرو دوست چانهه ال گھر چوڻ ويو ته سندس ما چيو ته 

ُ אٿي چلهه هينئر سي ۾ كير. بهتر ٿيندو، هوٹل تان ٺهرאئي وٺو
אتي אسان جي ميزبان دوست جو نانو אٿيو ـــ جنهن کي . ُدکائيندو

سڎي ۽ كجهه دماغ هيٺ مٿي هجڻ جي ‘ نانو’سڄو ڳوٺ 
پروאهه نه ”: سو چوڻ لڳو. باوجود، بيحد دلچسپ شخصيت آهي

  “.تنهنجي دوستن ال آئون ٿو چانهه ٺاهي وٺان! كر ٻچا
. يار ڳالهه ته ڏאڍي ٿيُميزبان دوست אچي אسان کي ٻڌאيو ته 

אالئي كهڑي . ُبس هاڻ א خير كري אڄ نانا چانهه ٺاهي ٿو אچي
َڏאڍא ڦوٹا، مالئي وڌي . چانهه ته عاليشان ٺاهي آيو‘ نانو’. هوندي
پر آخر ۾ چانهه جي پتي وجھڻ بدرאن، غلط دٻي مان . هئائين
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אسان جو کڻي كٹلي جو . ُڳاڙهن مرچن جو  ٻك وجھي آيو هو
: ميزبان دوست چيو. كرא پئجي وياوُکوليون ته کل جا كَڍכ 

. ُپر نانو كٿي مڑي“ .نانا هي چانهه كير پيئندو، هاري ڇڎيو”
ڏאها ٿيو پي .  ٿي ويندאضايعאجايا . אبا هن ۾ مال وڌא אٿم”: چي 
  “.ڇڎيو

ڳاڙهن . ُهوٹل تان گھرאئي پيتيسين. אسان ته موٹائي ڏنس
مرچن وאري چانهه نانو وאپس کڻي ٻاهر نكتو ۽ وڃي پاڙي وאرن 

. كو ننڈ مان אٿي نكتو هوندو. کڑكايائيندر جو آڌي رאت جو 
אبا هي چانهه ”: تنهن کي نانو زور زور سان سمجھائي رهيو هو

  “.مال پيل آهنپي ڇڎيو بچي پئي آهي، هن ۾ مال ئي 
  .جو پس ــ منظر“ مالن”سو אهو آهي 

گذريل هفتي جهاز جي هتي جپان ۾ ڳري مرمت ٿي رهي 
سو ضروري . متركن ۽ هٿوڙن جي گوڙ سمهڻ نه ٿي ڏنو. هئي

سامان ٿيلهي ۾ وجھي رهڻ ال  پرאڻي كالس ميٹ خدאدאد אبڑي 
هو هتي جپان . جي دعوت تي، سندس گھر ٹوكيو وڃي نكتس

. ۽ هك جپاني ڇوكري سان شادي به كئي אٿس. آهي Settled۾ 
سندس گھروאري אن وقت هك جپاني . ملي ڏאڍو خوش ٿياسين

سڄي صفحي تي . ُرسالي ۾ رڌ پچا جو صفحو پڑهي رهي هئي
ڀاڄائي کان . فقط ٹي کن سٹون لکيل هيون ۽ ٻيا كارٹون هئا

  “ــ؟جپاني رسالي ۾ به אهو صفحو אيندو آهي ڇا ــ”پڇيم ته 
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آمريكي رسالن کي ڏسي جپاني رسالن کي به אن . ها”
  “.صفحي ڏيڻ جو شوق ٿيو آهي

ُكي ــ ڊي ـــ אبڑي  کي چيم ته پيارא ترجمو كري ٻڌא ته אهو 
. مختصر نسخو كهڑو آهي، جيكو فقط ٹن سٹن ۾ ڏنل آهي

  :خدאدאد منهنجي ال سڄي صفحي جو لفظ به لفظ ترجمو كيو
  .وصفح) ُو پڻ۽ مردن ج ( جوعورتن”

  ُـــــ אڄ ڇا پچائجي ـــــ ؟ ـــــ
ٻارن ٻچن سميت پنهنجي كنهن . ُאڄ كجهه به نه پچائجي

ُאئين كرڻ سان رڌ پچا . دوست يا مائٹ جي گھر ديرو ڄمائجي
جي مصيبت کان به بچي پئبو ۽ بچت جي به عادت پوندي ـــ جو 

  “.ُقومي فرض پڻ آهي
دאد ڏيندي خدאدאد کي مون “ .بلكل صحيح آهي! אريگاتو”
ُٻيا אن تي عمل كن يا نه، پر مون אڄ کان אن تي عمل ”چيو؛ 

ُيعني رلي كلهي تي ماني رאڄن تي ـــ رڌ پچا . ُشروع كيو آهي ُ
  “!جا طريقا وري ڇا جا سڄڻ ـــ
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ئئ ئ  ئن    ئن 
ُفلم شروع ٿيڻ ۾ فقط پندرهن کن . جلدي جلدي ۾ هوس

ضروري هئا ته فلم ڏسڻ جو شوق به وאر به ٺهرאئڻا . منٹ هئا
فلم کان پو كوبه حجام جو دكان کليل نه ملي ها، . چوٽ تي هو

. ٻئي ڏينهن سج אڀرڻ کان אڳ ممباسا جو شهر ڇڎي رهيا هئاسين
. حجام جي دكان ۾ گھڑيس ۽ كرسي خالي ڏسي ويهي رهيس

شيدي حجام ڳچي جي چؤڌאري אڇو کير جهڑو كپڑو ويڑهي، 
  .ريزي ۾ پڇيو ته وאر ٺهرאئڻا آهن يا رڳو ڏאڙهيصاف ڇڻيل אنگ

مون “ َكٹ Crewبلك . جلدي جلدي فقط وאر ننڍא كر”
  .تاكيد كئي مانس

ٻه אڍאئي منٹ منهنجي هك پاسي کان به אڍאئي منٹ ٻئي 
  : پاسي کان بيهي، كئنچي جي كتر كتر كري پڇيائين

”O.k?“ 
كٿان . ينآرسي ۾ ڏٺم ته ويتر خوفناכ بڻائي ڇڎيو هئائ
كجهه نه . ٿورא كٿان گھڻا وאر الهي، مڑيئي آنگ الٿي هئائين

هك ته وقت كونه هو ۽ אهو به سوچي ته هفتو ٻه يكو . چيومانس
بهرحال منهنجو خيال هو ته . سمنڈ تي، كير ڏسڻ وאرو هوندو

ههڑي خرאب هيئر كٹ تي، وقت ۽ محنت گھٹ لڳڻ كري پئسا 
  “ئسا ـــ؟گھڻا پ”پڇيومانس، . به گھٹ وٺندو

  “فقط אٺ شلنگ”جوאب ڏنائين 
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پاكستاني فلمن جي مسخرن “ مون کان ٻيڻا ڇو؟! هان”
وאنگر هك هٿ مٿي تي ٻيو پيٹ تي رکي، کڑين تي بيهي وאئڑن 

  .وאنگر پڇيومانس
آمريكي فلمي هيرو وאنگر كلهن کي جھٹكو ڏيندي 

چيائين  “.אرجنٹ جو كم هو! سر”: 
َ کي هن سان جهڑي پنهنجي هلكي هاٺي. ُچپ ٿي ويس

َאٺ شلنگ سندس هٿ ۾ آفريكن شيدي سان ڀيٹي، ماٺ مٺوڙي 
  .تي رکي دكان تان هيٺ لٿس

:      :      :  
. بدنام فقط دنيا جون عورتون آهن ته هو گھڻ ڳالهائو آهن

ُپر אڄ تائين كڎهن كنهن غور كيو آهي ته دنيا جا حجام، 
ي چار درجا  چاهحجام. هنآڳالهائڻ ۾ عورتن کان به ٻه قدم אڳتي 

پر دنيا جي هر عنوאن تي توهان . پڑهيل هجي، يا نسورو אڻپڑهيل
ڇا توهان جي ڳوٺ يا شهر ۾ حجام کان وڌيك . سان ڳالهائيندو

 وאر  جاڇا توهان! ٻي بهتر خبر رسان אيجنسي به آهي؟ هرگز نه
   آهي؟و خاموش رهي هوٺاهيندي وقت، پنج منٹ به

تاسي شهرن، چاليهه ُآئون אڄ تائين پنجٹيهه ملكن جي س
پر مون کي ته . ُبندرگاهن، پنجن ٻيٹن تي وאر ٺهرאئي چكو آهيان

چين ۾ مون کي אميد هئي ته . كٿي به ماٺيڻو حجام نه مليو آهي
پر .  مائو جي ڊپ کان،אتي حجام گھڻو نه ڳالهائيندو ـــ منهنجي نه

باوجود אن ڄاڻ جي ته آئون سندس زبان ٺپ نه ٿو ڄاڻان، هو 
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ُين وאري چين چين ــ چون چون كندو رهيوجھرك هاڻي مون . ُ
ُکي ٻڌאيو ته دنيا ۾ سڀ کان گھڻو بك بكيو كير آهي؟ ـــ 

  عورت يا حجام؟
:      :      :  

אسان وٽ پاكستان ۾ روز ماڻهو אڌ كالכ کن هٿ ڏيڻ 
يعني پنهنجي . ۾، ٹي كالכ کن كچهري ۾ وڃائي ٿو

 هٿ ڏيڻ ۾ ۽ ڇهه  سالن جي عمر مان אٹكل سالههسرאسري پنجا
ُאڄ كلهه هن رאكيٹن جي دور . سال كچهري كرڻ ۾ کپائي ٿو

ٻه . ۾، هر ملك ۾ کيكار تمام روאجي ۽ مختصر وڃي رهي آهي
  :ُڄڻا گس پنڌ تي  ملندא ته فقط هك ٻئي کان پڇندא

هاڻي ته אيترو “ .كيئن آهين”۽ جوאب ۾ به “ كيئن آهين؟”
تائين “ ها ٿئنكس”۽ “ اه”آمريكا طرف ته فقط . به نه رهيو آهي

پر אسان وٽ پاكستان ۾ هك عورت جڎهن . محدود ٿي ويو آهي
ُيا زبردستي پنهنجو دאستان ٻڌאئڻ ال (ٻي کي وאٽ ويندي ملندي 

ته ٻي يكدم “ كر خبر كيئن آهين؟”ته چوندي، ) ٻي کي ملندي
  .پنهنجي אگھائي جو ذكر کولي وهندي

  “.و ڇڎيممٿي جو سور אڃان تائين نٿ”
منهنجو جيئندل جڎهن ٿڃ تي هو، تڎهن ! مٿي جو سور”

کان ‘ روح قبض’مون حكيم . مون کي مٿي ۾ سور ٿيو هو
تون سڃاڻين אن حكيم کي؟ جنهن جي ڀائٹي . عالج كرאيو هو

كير آهن، אهي . توهان جي پاڙي ۾، سبڻ ڀرڻ جو كم ٿي سکي
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 אن . وسري ويو آهينتوهان جي پاڙي وאرא ذאت جا؟ مون کا
ُ گھر مومل دאئي جي ڀاڻيجي جي ٻكي جو نڏينهن אسان سند

  .وغيره وغيره“ ..........................ُسڎ ڏيڻ ويوسين ته אسان به ٻڌא
  .ُ۽  ٻڌڻ وאري کي نه به هوندو ته مٿي جو سور پئجي ويندو

:      :      :  
پو אها ٻي (کي فرאنس ۾ هك خوبصورت فرينچ عورت 

هر فرينچ عورت پاڻ کي خوبصورت ٿي سمجهي، ڳالهه آهي ته 
אن کان وڌيك ڏک نه .) ويندي אهي عورتون جي بلكل نه آهن’

ٿيندو جڎهن توهان هن  جي ڀرسان  کيس بنا ڏسڻ جي لنگھي 
يا سندس نئين سبيل فرאכ کي تعريف جي نگاهه کان نه ‘ يندאئوو
جيكڎهن كنهن هوٹل ۾ توهان جي سامهون كا . سندאئوڏ

عورت ويٺي آهي ته توهان جو فرض آهي ته پنهنجي خوبصورت 
محترمه توهان بيحد ”ُجڳهه تان אٿي کيس وڃي دلدאري ڏيو ته 

ُپو چاهي אهو كوڙ توهان کي دل تي پٿر رکي “ .حسين آهيو
پر אنگلنڈ ۾ كنهن به عورت جي تعريف سندس . ڳالهائڻو پوي

אنگريز عورت אهو . منهن تي كرڻ، خرאب سمجھيو وڃي ٿو
 ته كو אوپرو ماڻهو سندس تعريف كري يا نٿي سمجهيناسب م

ُهٿ چمي ـــ  ها جيكڎهن אهو مرد سندس مڑس آهي ته پو אها ٻي  ُ ُ
ڳالهه آهي پر مڑس وري אن خير جي كم بابت كڎهن به نه 

  .سوچيندو
:      :      :  
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آمريكن پنڌ ويندڙ جڎهن كنهن کي وڏي كار ۾  گھمندو 
 جڎهن کيس به هك ي ٿوאب ڏس ته هو אن ڏينهن جا خوي ٿوڏس

پر هك هندستاني پيدل . ڏينهن، אيڎي وڏي كار هالئڻ ال ملندي
אن ڏينهن خوאب لهڻ هو  ته ي ٿوجڎهن ٻئي کي كار ۾ ويندو ڏس

 جڎهن هو كنهن طريقي سان هن كار وאري کي كري ٿوُشروع 
  .پاڻ وאنگيان پنڌ هلڻ ال مجبور كندو

 دعا אگھائي ۽ کيس جيئن چوندא آهن ته هك غريب جي א
ُڌڻ رڍن جو مليو ٻيو جنهن کي אڳهين رڍن جو ڌڻ هو تنهن کان . ُ

א ”: جڎهن پڇيو ويو ته تون ڇا جي دعا ٿو گھرين ته چوڻ لڳو
ُمون کي كو אهڑو بگھڑ  ڏياري جو ٻئي جون سڀ رڍون کائي 

  “.وڃي
:      :      :  

وڻندڙ آبهوא ۽ بي . كنري ٻيٹ تمام خوبصورت ٻيٹ آهن
كري ٻارهوئي دنيا جا אمير ۽  Beachesها سامونڈي كناري אنت

 ـــــ سوא  ٿاُنوאن شادي شده جوڙא هني مون ملهائڻ ال אيندא رهن
هتي سماجي آزאدي حد درجي  جي .  جهڑن چند جهازين جيאسان
ُپهرين ڏينهن ڀريل بس ۾ هك نوجوאن جوڙي کي کليو . آهي

ُکاليو زور سان ٻچكار سان چمي ڏيند ُ אن . و ڏسي وאئڑو ٿي ويسُ
جا تي جيكڎهن كو אئٹم بم ڦاٹي ها، يا كو بس هيٺان אچي 

وڃي ها ته مون کي يا منهنجي ديس وאسين کي אيترو تعجب مري 
  .نه لڳي ها
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:      :      :  
جرمن جڎهن كنهن سهڻي ڇوكري אڳيان لنگھندو آهي ته 

دو ُهن ڏي بنا نهارڻ جي ڏسي وٺندو آهي ۽ كڎهن به مڑي نه ڏسن
جڎهن كنهن هن جي .  אچيٿيپر אسپيني کي אها کيڎ ن. آهي

 کي وري و هن ته هٿيسامهون אيندڙ ڇوكري تي نظر پوي 
گذري ويندي هو ڀرسان جڎهن . ري ٿووري ڏسڻ جي كوشش ك

ُאٿس تڎهن به ڍؤ نه ٿيندو אٿس ۽ مڑي مڑي ڏسندو ويندو אهو . ُ
ي غلطي جو سلسلو هلندو رهندو آهي، تان جو هن کي پنهنج

و آهي ته هو אنهي طرف وאپس وڃي رهيو آهي، ندאحساس ٿي
  .جنهن کان آيو هو

:      :      :  
جڎهن . ملك ڇڎڻ بعد مون ۾ هك عجيب تبديلي آئي آهي

آئون אڃان ملك کان ٻاهر نكتو نه هوس ته אنگريزي گانن، پاپ 
آمريكن . ميوزכ، بيٹلز ۽ سپريم جي آوאز پٺيان چريو هوس

پر هاڻ . ڑא ۽ كانٹينينٹل کاڌو پسند كندو هوسאسٹائيل كپ
. پنهنجو وطن ڇڎڻ بعد مون کي ملك جي هر شي وڻڻ لڳي آهي

جي אلغوزي جو ٹيپ، جمن ۽ خان سڄو سڄو ڏينهن خميسي 
پهرאڻ ۽ شلوאر . ان ٿوُحسين بخش جا رאڳ ۽ كافيون ٻڌندو ره

 ۽ אها نه فقط مون سان حالت كريان ٿوپائيندي فخر محسوس 
 پر مون كيترن هم وطنين کي لنڈن جي پكاڊلي، نيويارכ آهي

جي ٹائيم אسكائر، هئمبرگ جي سينٹ پولي، روم، بيروت، 
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ساڙهي ۾ عورتن کي ۽ ۾  شلوאر قميص  مردن کيאستنبول ۾
  .ناز سان هلندو ڏٺو آهي

هتي والئت ۾ جڎهن به فرصت ملندي آهي ته ٻه چار 
پوريون پچائي کائيندא پاكستاني گڎجي پاڻهي אٹو ڳوهي ماني ۽ 

آچر ڏينهن . آهيون ـــــ جو אسان ال سڀ کان لذيذ کاڌو هوندو آهي
پكوڙא ۽ كوאب ٺاهي کائڻ ۾ ته جو سوאد آهي، אن جو ڇا بيان 

پاڻکي پاكستاني سڎאئيندي فخر محسوس كندא آهيون ! كجي
ـــ سوچيان پيو هي ملك ال وڌيك پيار ۽ محبت، ملك کان 

  :چوڻي آهي ته.  كيو آهيدوري ئي پيدא
’While in Rome do as Romans do ‘ جيسين روم ۾ آهيو ته

رومين وאنگر هلو پر آئون دنيا جي هر ملك ۾ پاكستاني ٿي 
 چوندא آهن ته هك ٹنگي جي ملك ۾ .رهڻ وڌيك پسند كندس

پر نه سائين آئون ٻن . ُوڃجي ته ٻي ٹنگ ورאئي كلهي تي رکجي
 ـــــ چاهي هك ٹنگي جو ملك ان ٿوسمجھٹنگن سان هلڻ بهتر 

  .هجي، يا ٹن  ٹنگن وאرن جو
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ن ا   بد 
 تي ڇڎڻ ال چون ٿا ته هك همرאهه پنهنجي زאل کي گاڏي

جلدي جلدي ۾ ٹكيٹ . ُگاڏي ڇٹڻ ۾ كي  گھڑيون هيون. ويو
אڃان سامان . ُورتائون ۽ سامان كلي کان کڻائي گاڏي تي پهتا

زאل بدحوאسي جي عالم ۾ ڇهه . ڻ لڳيُمس رکيائون ته گاڏي چر
ُآنا کڻي پنهنجي مڑس جي هٿ تي رکيا ۽ كلي کي چمي ڏيئي، 

  .با با كندي گاڏي ۾ چڑهي پيئي
ُسو سائين אها آهي אڄكلهه جي جلدي جلدي وאري زندگي، 
حساب لڳايو ويو آهي ته جيترو گھٹ سكون ۽ گھڻي مشغوليت 

هڑو אنسان آهي، جنهن جا خير אهو ك. אوتري گھڻي بدحوאسي
 وكا אهڑي گھڑي ضرور אچي. حوאس كڎهن به خطا نه ٿيا هجن

پر ڳوٺ جي رهاكن . مجبورن بدحوאس ٿيو وڃيهو وڃي جڎهن 
 ته  ڇو ماڻهو بدحوאسي جو گھڻو شكار رهن ٿا، جاکان  شهر

هنن کي ڳوٺاڻڻ جي ڀيٹ ۾ كجهه گھٹ ئي ذهني سكون ۽ 
ي كنهن کان به ٿئي پر كي بهرحال بدحوאس. آرאم ميسر آهي

אسان جيكڎهن . ٿينديون ڏאڍيون دلچسپ آهن“ بدحوאسيون”كي 
فقط پنهنجون بدحوאسيون قلم بند كندא وڃون ته ٿوري ئي 

كجهه ذאتي . عرصي ۾ هك عمدو مجموعو تيار ٿي وڃي
  :بدحوאسيون پڑهندڙن وאسطي
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  :אنتظار
אن . شل نه كرאچي ۾ كنهن سوאري جي ضرورت پوي

هن ركشا جي אنتظار ۾ אڌ كالכ گذري ويو، پر خالي نه آئي ڏين
. אيتري ۾ منهنجو دوست אسكوٹر تي אچي لنگھيو. سا نه آئي

ُپنهنجي كم جي אهميت ٻڌאئي کيس پنهنجي روم جون چاٻيون 
ڏنم ته وڃي هاسٹل ۾ آرאمي ٿئي ۽ کانئس אسكوٹر جون 

 سان אن ڏينهن אتفاق. چاٻيون وٺي، אسٹيٹ بئنك ڏي رאهي ٿيس
الئيٹ به فيل هجي سو لفٹ بدرאن ڏאكڻيون چڑهندو پنجين مار 

جلدي جلدي كم الهڻ بعد پنهنجي ئي خيالن ۾ هيٺ . تي  پهتس
אوچتو هك خالي ركشا אن وقت אچي . لهي رستي تي بيٺس

پاڻ کي خوشنصيب سمجهي، ركشا ترسائي چڑهي پيس، . لنگھي
  .جنهن אچي هاسٹل جي در وٽ ڇڎيو

ُه در אڳهين کليل ڏسي وאئڑو ٿي ويس ته روم وٽ پهتس ت
جان کڻي ڏسان ته ! ُكهڑو چور كلف ڀڃي אندر ريڈيو ويٺو ٻڌي

 .۽ منهنجي هٿ ۾ אسكوٹر جي چاٻي هئي! אسكوٹر جو مالك
پر . ُٻي گھڑي وري ساڳئي ركشا جو אنتظار شروع كري ڏنم

هن دفعي مان אكيلو نه هوس، مون سان گڎ منهنجو دوست 
  .لك پڻ هوאسكوٹر جو ما
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  :فرسٹ كالس
تعليم ختم كري، رنگون . گذريل سال جي ڳالهه آهي

אتان کان אسان کي .  ۾ دوست سان گڎ ڊאكا پهتا هئاسينٹفالئي
אسان جيئن ئي ڊאكا . بوئنگ جيٹ ذريعي كرאچي پهچڻو هو

אسان . אيئرپورٽ پهتاسين ته كرאچي ويندڙ جهاز אڏאم ال تيار هو
 ال چيو ويو ۽ بنا كجهه سوچي کي جلدي جلدي אن ۾ چڑهڻ

. ُسمجھي، رڳو جهاز جي ڏאكڻ ۾ אکيون کپائي چڑهي پياسين
هينئر אسان جو جهاز . كجهه فرحت ورتيسين. چانهه جو دور هليو

ُهندستان جي حد אندر به دאخل ٿي چكو هو ته אوچتو אسان کي حد 
کان وڌيك گوڙ ۽ غير معمولي جڳهه مان معلوم ٿيو ته هي ته 

درאصل . نك جهاز آهي ۽ אسان ڀاڙو ته بوئنگ جو ڏنو هوسپركو
موسم جي خرאبي جي كري אنهن ڏينهن ۾ אڏאمون هيٺ مٿي 

۽ هن وقت بوئنگ بدلي سپر كونك جهاز وڃي . ٿي ويون هيون
. رهيو هو جيكو بوئنگ کان هر لحاظ کان گھٹ آرאمده ٿئي ٿو

فاوت جا  ته ڊאكا ــ אيئرپورٽ تي ٿيل אعالن تي تنباقي مسافر
אسان جلدي ۾ هئڻ كري، אئين چڑهي پيا   .پئسا وٺي ڇڎيا هئا

منهنجي دوست يكدم كال بيل وڄائي هوسٹس کي . هئاسين
  .گھرאيو
هي ته كو ٻيو . محترمه אسان کي بوئنگ جي ٹكيٹ آهي”

  . אسان هن کي سمجھائڻ جي كوشش كئي“.جهاز آهي
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ارج  روپيا وڌيك ڇو چ47אسان شاگردن کان حساب موجب ” 
 روپيا موٹڻ جو 84كيا ويا آهن؟ جيستائين אسان ٻنهي کي جملي 

آسرو نه ٿيندو،  تيسين אسان جو سفر كڎهن به سكون سان نه 
ياد رهي ته אنهن ڏينهن ۾ چٹگانگ کان كرאچي جي  (“.گذرندو
  !) روپيا هئي500ٹكيٹ 

توهان کي . ته پو אن ۾ منهنجو ته ڏوهه ناهي”: هوسٹس
  “.۾ ڳالهائڻو هوڊאكا جي آفيس 

جھڳڑو سنجيده حد تائين پهچي ويو ۽ אوسي پاسي وאرא به 
آخر אن ڳالهه تي هوسٹس کي آماده . دلچسپي وٺي رهيا هئا

كيوسين ته אسان کي ٹوئرسٹ كالس بدرאن אڳيان فرسٹ 
  .كالس ۾ جڳهه ڏني وڃي

هوسٹس جنهن کي אچي جان سان لڳي هئي، تنهن 
چڱو ترسو ته جانچ كري ”. يبدحوאسي جي عالم ۾ کڻي ها كئ

אئين چئي هو אڳتي وڌي ۽ אسان “ .אچان ته خالي سيٹون به آهن
هن . پنهنجي سوڀ تي گد گد ٿيندא ٻلي پير كندא پويان وياسين

و ڑאيئر هوسٹس جهڑو فرسٹ كالس كئبن جو پڑدو هٹايو ته
ُאسان سڀ جنهن بوريت جي عالم ۾ پئجي وياسين، سا بيان 

درאصل אن ۾ پوسٹ ڍوئڻ ال،  فرسٹ . (هيكرڻ کان ٻاهر آ
 عالوه۽ ٹپال کان . كالس بدرאن كارگو كالس ٺهيل هو

  .)مختلف سامان سان سٿيو پيو هو
  



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

www.sascitysukkur.com                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

86 

  :אحسان
حيدرآباد جي هكڑي دوست مونکي ۽ منهنجي دوست 
. منگي کي كنهن فنكشن ۾ شريك ٿيڻ ال دعوت ڏني هئي

ن کي ڏسي ڏאڍو خوش كرאچي کان حيدرآباد  پهتاسين ته هو אسا
ُٿيو ۽ تعريف جا ڍכ ڀرڻ لڳو ته يار وڏي مهرباني، جو توهان 

سچ ته توهان نه אچو ها ته مزو كركرو ٿي پوي ها وغيره . آيائو
وغيره אسان به پنهنجي شريف دوست تي وڌيك لئه رکڻ ۽ אحسان 

ڀڄي ڊوڙي جهاز . ڇا كريون پهچي نه سگهون ها”: جتائڻ ال چيو
درאصل آيا گاڏي (“ .ئيسين ۽ אچي نكتا آهيونجي سيٹ هٿ ك

کيسو אيترو هلكو هئوسين . ۾ هئاسيون سو به ٿرڊ كالس ۾
جو كوٹڑي تي چانهه پيئڻ ال  جنگشاهي کان سوچڻ شروع 
  )كيو هئوسين، ته كٿي وאپسي جي به ٹكيٹ ٿي سگھندي يا نه

אها رאت . خير دوست אسان جي خلوص  مان ڏאڍو متاثر ٿيو
ٻئي ڏينهن آرאم سان وري قصن ۽ كچهرين جو .  رهڻي هئيאتي

ڳالهيون كندي منگي حيدرآباد جو قلعو گھمڻ . دور شروع ٿيو
  .ال خيال ڏيکاريو

هلو ته ٻي كا جڳهه . ميان قلعي ۾ رهيو ئي ڇا آهي”
  .ميزبان چيو“ ڏسون،
هينئر به . منگي کي قلعي ڏسڻ جو ڏאڍو شوق آهي. نه אدא”

ي آياسين ته رستي تي منگي چيو ته אهو قلعو ضرور گاڏي ۾ پئ
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 وאت مان  نكري ويو ۽ سڄي لئه خرאب ٿي انمون ک“ .ڏسبو
. وڃي ها، پر  منگي جو كافي حاضر جوאب آهي، ڳالهه ٺاهي ويو

ُپر چوندא آهن ته هك كوڙ אنيك كوڙن کي جنم ڏيندو آهي سو . ُ
ندي אچي جڎهن ڳالهيون كندي ك. ُאسان جي كوڙ به ڦاٽ کاڌو

يار ”: ريلوي جي عملي جون ڳالهيون نكتيون ۽ منگي چئي ڏنو
كالهه آياسين پئي ته . ُمون کي ٹي ــ ٹين کان ڏאڍو ڊڄ  لڳندو آهي

هك ڏאڙهي وאرو ٹي ــ ٹي אسان جي دٻي ۾ چڑهي پيو ۽ مون کي 
  “.....وري ٹكيٹان هٿ نه پيون אچن

 کي آئون منگي. אن وقت אسان جي حالت ڏسڻ وٹان هئي
אکيون ڀڃي رهيو هوس ته رنگ ۾ ڀنگ پيو مالئين ۽ אسان جو 

ُميزبان رאز جون ڳنڍيون سلجھائي چكو هو ُ.  
  

  :ٻار ٻچا
אسان بئسكيٹ بال مئچ پنهنجي . كافي אڳ جي ڳالهه آهي

وאپسي تي אسان .  كاليج طرفان كرאچي کيڎڻ وياسينيٹاڙوپ
سان گڎ ڊو ميڈيكل كاليج جا پڻ ويهارو کن ڇوكرא 

كرאچي جي אسٹيشن تي ئي . وكريون، حيدرآباد אچي رهيا هئاڇ
אسان ٻنهي كاليجن جي شاگردن هك دٻي تي کڻي قبضو كيو ۽ 

ُگاڏي ڇٹڻ ۾ .  ڏنوهلکي كنهن کي به אندر אچڻ ن Reservedٻاهريان 
אڃان دير هئي سو ٻه چار ڄڻا אندر ويٺا رهياسين، باقي هيٺ چكر 
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ٺاڻا پيرسن אسان جي دٻي ۾ چڑهي אيتري ۾ ٻه ڳو. لڳائي رهيا هئا
. دڙكا ڏناسين. كيترو ئي سمجھايوسين، ته هي رزروڊ آهي. پيا

سائين אسان کي ”چون . منٿون كيونسين  پر مڃين ئي نه
َאتي پٹ تي ئي . אسان غريب ماڻهو آهيون.  ٿا ڌكيونهنكيڎא َ

  “.אوهان کي אسان ڏکويون ته كونه ٿا.  ويٺا رهندאسينوٽدروאزي 
ن هنن سان پڄي نه سگھياسين ۽ هي هڑون رکي آخر אسا

َאتي ئي پٹ تي ويهي رهيا َ . ته  هڑي سيٹي هنئي،جگاڏي هلڻ ال
ڇوكرين کي ڏسي ٻئي پوڙها . ڇوكريون به مٿي چڑهڻ لڳيون
  :אٿي بيٺا ۽ عاجزي سان چوڻ لڳا

אسان کي كهڑي خبر ته . وجسائين אسان کي معاف ك”
  “.توهان ٻارن ــ ٻچن سان آهيو

  .אئين چئي ٻئي ڄڻا هيٺ لهي ويا
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ھ    ُئر  

ئ(                                                             )ا

  
هي مغرب آهي، אسان جي مشرق کان بلكل نرאلو ـــ رسم، 

אيتري . روאج، رهڻي كهڻي، אٿڻي ويهڻي، هر ڳالهه هر ڍنگ ۾
ين ۾، مختلف تورن قدر جو هتي زندگي جا قدر به مختلف ساهم

هتي هر شي ماديات جي خيال ۽ نقطهء . ذريعي توريا وڃن ٿا
هن . ڏٺي وڃي ٿي. جانچي وڃي ٿي. نگاهه سان پرکي وڃي ٿي

مشرق . مغرب ۽ אسان جي مشرق ۾ تمام گھڻو فرق آهي
روحانيت آهي ته مغرب ماديات ــــــ جتي هر جسماني خوشي حاصل 

هتي هر نئين . אيجاد كيا وڃن ٿاكرڻ ال، هر روز نوאن طريقا 
ساڳي ساڳي . سج جي نمودאر ٿيڻ سان گڎ نوאڻ ڳولهي وڃي ٿي

شي جو ذري ذري אستعمال هتي جي بور زندگي ۾ شامل آهي 
پو אها شي کڻي لکڻ جو . ۽ אن سان نفرت هتي جو فئشن آهي

אنسان جي دوستي يا كنهن جو . قلم هجي يا پهرڻ جو كپڑو
  .پيار

ُ دوستي، سچو پيار، همدردي، سك، بي אنتها ۽ אڻ بي غرض
کٹ چاهت، قرباني جهڑא لطيف ۽ سچا جذبا ته هتي جي عجائب 

  .گھرن ۾ به نظر نه אيندא ڇو جو هي مغرب آهي
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پر  منهنجو אهڑي ماحول ۾ توسان پيار ٿي ويو ۽ تنهنجو 
אها غلط فهمي ناهي، پر هك تمام وڏي حقيقت آهي، ! مون سان

جيكڎهن كنهن . ين مون کي به אعتبار نه آيو هوجنهن تي پهر
پنهنجو . ُٻئي ٻڌڻ وאري کي يقين نه آيو ته كا وڏي ڳالهه ناهي

پيار جيتوڻيك אيترو ناممكن هو جيترو مشرق ۽ مغرب جو پاڻ 
پر جو ٿي وي ته אن . ۾ ميالپ يا ندي جي ٻن كپرن جو سنگم

ڌو ٿيندو ۽ אها ته هر هك کي خبر آهي ته عشق אن! کي ڇا كجي
جا تمام سٺي ڳالهه آهي نه ته ڇا مغرب جي تو جهڑي گوري . آهي

 Colouredرنگ وאري پري جهڑي سهڻي ۽ ڇا مشرق جو هك 
ُپري مون ڏٺي ته ناهي پر ٻڌو אٿم ته تمام خوبصورت ! (אنسان

۽ جي پريون خوبصورت ٿينديون آهن ته پو مغرب . ٿيندي آهي
ڇا حسن ڇا سونهري . لك آهيپرين جو ملك آهي، حسينائن جو م

  !)ڇا نيريون אکيون ۽ ڇا کير جهڑي אڇي چمڑي. وאر
نه فقط . پر عشق  کان وڌيك عشق كرڻ وאرא אنڌא ٿيندא آهن

هر شي کان ـــــ جا . سوچڻ کان. پر سمجھڻ کان. אکين کان
نه ته پكل ميوي .  ۾ آهيFavourهيكاندي سٺي ڳالهه منهنجي 

ي گود ۾ نه אچي كرين ها ۽ هن وقت ن به منهنجهوאنگر تون كڎ
هي تنهنجي  ريشمي سنهري وאرن جون چڳون، جي گاڏي ۾ 
لڳندڙ تکي هوא ۾ אڏאمي منهنجي ساهه سان ٹكرאئجي رهيون 
آهن سي אيتريون  خوبصورت هرگز نه لڳن ها ۽ نه تنهنجي بدن ۾ 
ُلڳل توباכ ڊيوڊورنٹ جي سڳنڌ ۾ سنڌ سنڌ منهنجو سرهو ٿي  َُ َ ُ



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ

www.sascitysukkur.com
ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

91 

ــ جنهن جي عام طرح كنهن به دكان تي كابه قيمت وڃي ها ـ
  .ناهي

ها هينئر جو אسٹاپ אيندو אن کان پورن ٹن אسٹاپن بعد 
جي سينٹرل אسٹيشن אيندي، جنهن تي پاڻ ) مئن هٹن(نيويارכ 

آئون ٿورو پٺيان رڙهي توکي אڳيان لهڻ ال جڳهه . ٻئي لهندאسون
تون אتي ! رאخت”: ڏيندس ۽ تون مون کي ڏسڻ سان چوندين

۽ “ !ُمنهنجي پٺيان ويٺو هئين ڇا؟ مون ته توکي ڏٺو ئي كونه
ن کي به ساڻ ڇكي، هيٺ لهندين ۽ گاڏي אسان ومسكرאئي م

َپاڻ هٿ هٿ ۾ مالئي . کي ڇڎي پنهنجي منزل ڏي هلي ويندي ُ
پهرين تنهنجي . تي אيندאسين“ برאڊوي”אسٹيشن کان ٻاهر نكري 

م جاب كرين ٿي، אن بعد آفيس אيندي جتي تون پارٽ ٹائي
تنهنجي آفيس وٽ پهچي توکي شام جو ڊيوٹي ختم . منهنجي

تون אقرאر ۾ ناز سان كنڌ لوڏي، . كرڻ وقت  ملڻ ال چوندس
‘ با با’پنهنجي مخصوص آمريكن لهجي ۾ منهنجو نالو وٺي 

 منهنجو نالو تنهنجي مٺي آوאز سان ملي كيڎي نه (چوندين
  !).جاذبيت אختيار ٿو كري

آئون جڎهن پنجين وڳي ڊيوٹي ختم كري رאכ فيلر سينٹر 
وٽ پهچندس ته تون مون کان אڳ منهنجو אنتظار كندي ملندين.  

درאصل مون کي . توکي אنتظار جي زحمت ٿي! אنيتا”
تون آهين ئي אهڑي پياري شي جنهن کي . אنتظار كرڻ کپندو هو

  .آئون چوندس“ ُذري جي تكليف به ڏيڻ نٿي جڳائي



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ ئ  وٽ   ۽ وا

www.sascitysukkur.com
را  ئ  ئب    

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

92 

ي هميشه وאنگر مون کي رك، تون م“پو ڇا ٿيو. نه نه אختر”
هتي مرد ۽ عورت . توکي אهو سوچڻ نه گھرجي”، ئيندين�َسمجھا

  “.برאبر آهن، هي مغرب آهي
پو پاڻ ٻئي رستو ٹپي، ڀر وאري ڊرگ אسٹور تان آئيس 

ئيندאسين ــــ ڇاكاڻ جو توکي آئيس  کاكريم جا كون وٺي
ُאڄ تون شايد ونيال آئيس كريم . ٿيكريم تمام گھڻي وڻي 
پر آئون هميشه وאنگر چاكليٹ .  ٻياکائين يا אسٹابيري يا ك

كمال ”: آئيس كريم کائيندس ۽ تون هك دفعو وري ٹوكيندين
آهي ساڳي ساڳي کائي تنگ نه ٿو ٿين؟ آئون ته هك ئي آئيس 

  “.كريم يكو هفتو کانوאن ته אگھي ٿي پوאن
: ، كجهه ڳالهائڻ خاطر چوندس۽ آئون كو جوאب نه سوچي

אسان جي ملك ۾ كو ههڑي سردي ۾ آئيس كريم کائي ! אنيتا”
  “!ته ماڻهو مٿس کلن

تون چلولي ٻار وאنگر “ !پر هي ته مغرب آهي پيارא”
چوندين.  

َپاڻ پو كجهه پنڌ هٿ هٿ ۾ ڏيئي ۽ كجهه پنڌ هك ٻئي  ُ
 كنهن جي ڳچي ۽ چيلهه ۾ ٻانهون ورאئي ٹائيمس אسكائر جي

فلم جي پوسٹر ‘ فني ــ گرل’سئنيما هال وٽ پهچندאسين ـــــ 
אڳيان، جنهن تي فلم جو هيرو عمر شريف هيروئن کي ڀاكر ۾ 

  .جھلي بيٺو آهي
  “ڇا پيو سوچين ـــــ؟”
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آئون “ سوچيان پيو ته هيرو كيڎو نه خوشنصيب آهي”
 Not more than”. تنهنجي كلهي تي کاڏي رکي توکي چيڑאئيندس

you “فني گرل”. ُتون رسڻ وאري אندאز ۾ چوندين.“  
”تون پنهنجي مخصوص אندאز ۽ אدא ۾ ساڄي هٿ “ كير آ

جي ڏسڻي آڱر سيني تي رکي ۽ کاٻي هٿ سان، منهنجي هٿ کي 
۽ آئون توکي پاڻ ڏאنهن . ُو جھلي پٺيان نئڑي پڇندينهسوگ

تون ۽ “ .هن فلم جي هيروئن باربرא. تون نه. نه نه”: ڇكي چوندس
پاسن کان لنگھندڙ ڇوكرא . אچي منهنجي سيني سان لڳندين

ڇو ته . ڇوكريون، عورتون مرد ـــــ كوبه אسان ڏي ڌيان نه ڌريندو
۽ پهرين دفعي ئي . هتي אن قسم جي ڳالهه كا غير معمولي ناهي

پو تون رאزدאرאنه אندאز . ُمون کي ٻڌאيو هو ته هي  مغرب آهي تو
  “؟.....אختر فلم ڏسبي يا”! دينُ۾ مون کان آهستي پڇن

هن ماڻهن جي گوڙ شور کان . هتان هل ته هلون אنيتا. نه نه”
سينٹرل پارכ جي كنهن ويرאن . پري كٿي خاموش جڳهه تي

نه رهين ۽ ‘ تون’جتي تون . ُكنڈ ۾ جتي فقط تون ۽ مان هجان
. جتي فقط ڊگھن يوكلپٹس وڻن جا پاڇا هجن. نه رهان‘ مان’مان 

ڀر ۾ وهندڙ . ٿڌي ۽ کليل هوא هجي. ٻاريون هجنگلن جون 
  “.ڦوهاري جي پاڻي جو سنهو آوאز هجي

 ذريعي אتي پهچي IRTپاڻ هميشه وאنگر زمين دوز گاڏي 
ٿي سگھي ٿو ته گاڏي هي ئي هجي، جنهن ۾ پاڻ . ويندא سين

ُپر אنيتا وقت بدلي چكو ، شام جو چڑهي سينٹرل پارכ هلون
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هر ڳالهه،  .ر شي کي ماضي ۾ ڌكيو ڇڎيوقت ـــــ جو ه. هوندو
هر . هر كهاڻي، هر وאقعو، هر ساعت ماضي ۾ بدلجيو وڃي

אنسان، هر صورت، هر نگاهه هر آوאز، هر خوشبو ۽ هر رشتو 
پنهنجي هن حسين مالقات جا لمحا به فقط . هك ياد بنجيو وڃي

 يادون پو كجهه. ياد ۾ بدلجي ويندא ـــــ ٻين אنيك يادن سان گڎ
كي . يون ٿُهميشه ذهن ۾ محفوظ تازن گلن وאنگر سدא بهار رهن

 هيڎאنهن هوڏאنهن  كيُسكل پنن  وאنگر، جيكريل وڻ مان 
كي يادون ذهن . ڃن ٿاي پکڑي אکين کان אوجھل ۽ غائب ٿي وڑٹ

  .ڏيارين ٿيون۾ אچڻ سان تازگي ۽ سكون 
سندس ڦيٿن جو . گاڏي پنهنجي رفتار سان هلي رهي آهي

ُك چكر، كرئنك شافٹ ۽ پسٹنن جي چرپر ۽ אچ وڃ، وقت هره ُ ُ
سان گڎ ماضي ۾ دאخل ٿي رهي آهي ۽ هاڻي ٻه אسٹاپ سينٹرل 

گذريل אسٹاپ جون گھڑيون ماضي جي . אچڻ ۾ وڃي بچيا آهن
 دٻيل آهي، ڻکنڈرن ۾ وڃي مليون، جتي אن ڏينهن جي ياد پ
  .جڎهن منهنجي مالقات توسان پهريون دفعو ٿي هئي

مريكا ۾ تعليم وٺڻ ال آئي مون کي אڃان ٹي مهينا مس آ
آ پنهنجي يونيورسٹي، . شروع ٿي ويا“ سمر هاليڈيز”ٿيا هئا ته 

ال، گھما گهمي جي ‘ پارٽ ٹائيم جاب’ڇڎي، موكل جا ڏينهن 
شهر نيويارכ ۾ ٻين ملكي دوستن سان هك אپارٹمينٹ ۾ אچي 

لك ۽ معاشري سان آ אن کان אڳ فقط پنهنجي م. رهيو هوس
هريل هوس ۽ אن جي قدرن جو مغرب جي ڌאرئين ماحول ۽ 
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معاشري جي مادي نظريات سان جڎهن تصادم ٿيو ته آئون پهرين 
 אلجهن مان كڍڻ ال سخت ذهني אلجھن ۾ پئجي ويس ۽ אنهي
جڎهن مون کي دوست برאنكس جي هك ڊكوٿي ۾ وٺي آيا ۽ 

م ته هك هتي جي زور كرڻ تي به ڊאنس كرڻ کان אنكار كي
هتي هر . الال هي مغرب آهي”: ماحول کان آگاهه كندي ٻڌאيو ته

אتي تو فلور تان אچي “ .אنسان خوشي جا لمحا אئين گذאري ٿو
۽ آئون خبر . َهٿ جي آڇ ڏئي مون کي ڊאنس ال אٿاريو پنهنجي

ناهي ڇو كهڑي كشش هيٺ ڇكجي توسان ڊאنس فلور تائين 
  .هليو ويس

“ .هرهك ڄمندي ڄام نه ٿيندو آهي. يکاريندسآئون توکي س”
تنهنجي آوאز ۾ אن وقت אيڎي همدردي هئي، پيار هو، خلوص  هو 

  . جو بيان كرڻ کان ٻاهر آهي
لوزيانا رياست . آئون אكنامكس جي ٻئي سال ۾ آهيان”

جتان مشهور ۽ ڊگھي ندي . جي نيو אورلينس شهر ۾ رهان ٿي
ڏينهن نيويارכ ۾ هر سال موكل جا . وهي ٿي‘ مسي سپي’

تو مون کي ڊאنس جا قدم “ .پارٽ ٹائيم جاب كرڻ ال אيندي آهيان
  .ُسيکاريندي ننڍڙن جملن ذريعي پاڻ بابت ٻڌאيو هو

آئون بالٹيمور ۾ كيميكل אنجنيئرنگ جي پهرين سال ۾ ”
 بلڈنگ ۾ هك آفيس ۾ پارٽ R.C.Aُאڄ كلهه مئن هٹن ۾ . آهيان

  “.ويسٹ ۾ رهان ٿوٹائيم جاب كريان ٿو ۽ مئن هٹن 
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كڎهن كڎهن . ڏאڍو سٺو. منهنجي آفيس به אتي ئي آهي”
  “.مالقات  ضرور ٿيندي رهندي

مون خبر ناهي، كيئن “ .تون آچر تي مون سان ماني کائج”
אهو آمريكا ۾ منهنجو پهريون دليري . َتوکي دل ٻڌي دعوت ڏني

چيو پر مون کي پك “ ضرور”تو אن وقت جوאب ۾ . جو كم هو
هك ڇوكري جي אپارٹمينٹ ۾ هك . ته تون كانه אيندينهئي 

پر هي . ڇوكري جو אكيلو אچڻ كيئن ممكن ٿي سگھي ٿو
هيڎאنهن . تون  مون وٽ پوري وقت تي אچي وئين. مغرب آهي

אيشيا جي تاريخ بابت، אيشيا . هوڏאنهن جون خبرون كندي رهين
هرين مالقات אيشيا جي تهذيب ۽ تمدن بابت ۽ אن پ. جي אدب بابت

 پاڻ ُ ڄڻ محسوس ٿيڻ لڳوئين۾ تون אيڎو فري ٿي وئين جو א
پنهنجي دوستي جنم جنم کان  . ُهك ٻئي کي אزل کان سڃاڻون

تي  پنهنجي مالقات رאכ فيلر ‘ ويك אئنڈ’ٻئي . هلندي אچي
אتان . ُسينٹر وٽ ٿي هئي، جتي אڄ وري  ملڻ ال توکي چوندس

ُ ۾ وٺي وئي هئين جنهن ۾ تون مون کي پنهنجي אپارٹمينٹ
ُهو אن وقت پنهنجي بئا .  پئٹريشيا پڻ رهي  ٿياهيڑيتنهنجي س

تون مون . ُفرينڈ אئنٹونيو سان فلم ڏسڻ وئي هئي، تو ٻڌאيو هو
۽ ٹام جونس جي ‘ مان شيري אمور، لومي אئز אي سمر ڊي’کي 

. تي ڊאنس ڏيکاريندي رهين‘ نگس گوئنگٿوي هئڈ گڈ ’ركارڊ 
تو منهنجو يكدم . ن ميوزכ ختم ٿي ته كوچ تي ويٺاسينجڎه

منهنجو توسان . آئون توکي چاهيان ٿي! אختر”: هٿ جھلي چيو
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تو אهي لفظ אئين چيا، ڄڻ كو هوٹل ۾ ويهي “ .پيار ٿي ويو آهي
آئون توکي ورندي ۾ كجهه چئي نه . كوكا كوال جو آرڊر ڏئي

ي نرڙ تي منهنج. ي هئيرهجيتوڻيك دل كجهه چئي . سگھيس
پئٹريشيا جي ٹيبل تان . ِپگھر جون بوندون مڑي آيون هيون

 جو اهيڑيمٿيون فوٹو کڻي پڇيومان ته هي آهي تنهنجي س
  .ُبئا فرينڈ אئنٹونيو

  “.پئٹريشيا جو پهريون دوست. هي ته باب جو فوٹو آهي. نه”
  “ڇو هاڻ كونهيس ڇا؟”
  “. ڏنائينאنكري ڇڎي. کيس باب جو نك نه وڻندو هو. نه”
  “۽ هي ٻيو فوٹو؟”
  “.هي سندس باب کان אڳ جو دوست آهي”

 وאنگر ساهيڑيمون سوچيو ته توکان پڇان ته تنهنجي 
پر אن جي  ضرورت مون . توکي به كو ٻيو دوست هو يا آهي

אن قسم جو شك دل ۾ آڻڻ به مون گناهه . محسوس نٿي كئي
ڇڻ جي، ٿي ڄاتو ۽ وڏي ڳالهه ته مون کي همت به نٿي ٿي پ

زبان سان אقرאر نه . ڇاكاڻ جو مون کي به توسان پيار ٿي ويو هو
۽ كوبه پنهنجي . كيو هوم پر دل بار بار אقرאر كندي رهي

  .ُمحبوبا بابت كا אونڌي سونڌي ڳالهه ٻڌڻ پسند نه كندو
تون منهنجي زندگي ۾ ڇا آئين، منهنجي بيقرאر كيفيتن 

 ٻئي ال وڌندڙ پيار ۽ پنهنجو هر روز هك. ۾ تازگي אچي وئي
مالقاتون جاري رهيون ۽ وقت جي خبر نه پيئي ته كيئن موكلن 
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جا ٹي مهينا جلدي گذري ويا ۽ نيويارכ ڇڎي تون نيو אورلينس 
آخري . هلي وئين ۽ آئون ميري لئنڈ رياست جي شهر بالٹيمور ۾

موكالئڻ وقت .  ڏينهن آئون توکي هوאئي אڏي تي ڇڎڻ آيو هوس
. ُ پيار هو، وعدא ۽ وچن هئا ـــــ خط لکڻ جا، ياد كرڻ جابه אهو ئي

  .وري سياري جي موكلن ۾ نيويارכ ۾ ملڻ جا
نجي حسرتن ۾ אهڑيون عجيب كيفيتون شامل ٿي هپو من

تنهنجي . ُويون جو توکي وساري ڇڎڻ جا سڀ حيال ناكام ٿي ويا
 هر كتاب کولڻ سان تنهنجي من .ياد منهنجي زندگي بڻجي وئي

آ توکي هر وقت ساريندو . ي ۽ پياري صورت نظر אچڻ لڳيموهڻ
منهنجا אنيك خط . ۽ سنڀاريندو رهيس، پر تون وساريندي رهين

ه لفط به جوאب ٻ۽ تارون אئين ئي  وڃڻ لڳيون پر تو وٹان پهچ جا 
مون پنهنجو . آئون ڀوڳيندو رهيس. آئون سهندو رهيس. ۾ نه آيا

تون منهنجي آهين، ’. ومستقبل توسان وאبسته كري ڇڎيو ه
ُٻيو كو تنهنجو هٿ هرگز نٿو جھلي . پرאئي ٿي نٿي سگھين

  .ـــــ مون سوچيو هو‘ سگھي
. مس مس پنج مهينا گذريا ۽ سيميسٹر جا אمتحان ٿيا

אسكالر جا ۽ گھرאن . אمتحان ۾ فيل ٿيس، جنهن جي به پك هيم
ُآيل پئسا ختم ٿي چكا هئا ۽ نيويارכ پارٽ ٹائيم جاب كرڻ 

אتفاق سان پهرين رאت ئي روزيلينڈ بار ۾ مون توکي هك . يسآ
 جرمن سان گڎ ڏٺو، هك ڌאرئين کي توسان אئين نچندو ڏسي آ

ميوزכ ختم ٿيڻ تي تون . غم ۽ غصي ۾ پڄرندو رهيس
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مون سمجھيو تون مون سان ملي . منهنجي ڀرسان لنگھي وئين
معافي وٺندين .ر אنسان كيڎو پ. ُخط نه لکڻ جا سبب ٻڌאئيندين
هو هر ڳالهه ۾ پنهنجي تمنا ۽ چاهنا جي ويجھو ! غلط ٿو سوچي

مون سوچيو ٿي ته جسمن جي قريب אچڻ سان سوچڻ . ٿو سوچي
پر تون فقط تن جي پوڄاري رهي من . جو אندאز به هك ٿي ويندو

َجي موهه کي كٿ ۾ نه آڻي سگھين.  
رح ڀرسان لنگھڻ وقت، مون تي نظر پوڻ تي تو فقط ٿڌي ط

چئي جرمن ڇوكري کي ڀاكر پائي ٻاهر نكري وئين ۽ ‘ هيلو’
پچندو . آئون پنهنجي אندر جي باهه جي کوري ۾ ئي جلندو رهيس

ُرهيس، گھٹ کان ساهه منجھي رهيو هو ُ ُאڃ کان نڑي سكي وئي . ُ ُ
 جو هك ئي ڳيت ۾ پي جوسٹيبل تي رکيل سڄو دٻو . ئيه

ن سمجھيو هي باهه مون مو. پر باهه تي ڄڻ ڇنڈو به نه لڳو. ويس
پر صدين جو قول سچو ئي ثابت ٿيو ۽ . کي ساڙي پو وسامندي

  .وقت نه فقط جسم جا، پر منهنجي دل جا زخم به چيٺي  ڇڎيا
אن رאت  بعد ـــــ جنهن رאت مون پنهنجو  پاڻ کي زندگي 

ُאن رאت کان پو، توکي אڄ . جي هر אمتحان ۾ فيل ٿيندي ڏٺو هو
ٹن سالن جي عرصي کان پو . سي رهيو آهيانهن گاڏي ۾ ڏ

هينئر جڎهن آئون پنهنجي تعليم ختم كري پنهنجي وطن مشرق 
 تي ٹتون منهنجي אڳئين سي. ڏي وڃڻ جي تيارين ۾ آهيان

ُتنهنجي ڀر ۾ אڄ هك نئون دوست ويٺو . بيخيالي ۾ ويٺي آهين
سينٹرل . آهي ـــــ شايد אسپيني يا پورٹريكن آهي ــــــ يا كو ٻيو
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ندي ته لهڻ وقت پنهنجون نگاهون هאسٹيشن وٽ جڎهن گاڏي بي
ُאنيتا אڄ مون سان ’آئون چاهيندي به توکي نه چوندس ته . ملنديون

ٿي سگھي ٿو . هرگز نه. نه نه‘ .وري رאכ فيلر سينٹر وٽ ملجان
۽ نه אن قسم جي . به نه كرين‘ هيلو’ُאڄ تون مون کي אها ٿڌي 

مون کي هاڻ تو بابت سوچڻ به نه .  کپيهاڻ مون کي אميد رکڻ
كالهه جي . ، ڇو ته آئون سمجھان ٿو ته هي مغرب آهييُجڳائ

پر . ُمنهنجو وאرو هو ته אڄ هينري جو ـــــ  يا كنهن ٻئي جو
ُمنهنجي  אندر ۾ אڄ وري گھٹ محسوس ڇو ٿي رهي آهي ـــــ؟  ُ

 سينٹرل אسٹيشن! ُي سكي ٺوٺ ڇو ٿي وئي آهيڑُאڄ منهنجي ن
ُتي توکي هك ڌאرئين سان هٿ ۾ هٿ مالئي لهندو ڏسي، شايد  َ

َאڃان به وڌيك گھٹ  محسوس كريان אن کان بهتر آهي ته آئون . ُ
 جو אسٹاپ St-34۽ هاڻي جو . هك אسٹاپ אڳ ۾ ئي لهي وڃان

אيندو، אن تي آئون ماٺ مٺوڙي ۾ لهي ويندس، توکي خبر به نه 
تي، جنهن جي  ويجھو پوندي ته تنهنجي پويان ويٺل هن אسٹاپ 
ُאڄ آئون אتي چاكليٹ . آئيس كريم جو دكان آهي، لهي ويو

ُאڄ آئون ونيال آئيس كريم يا . آئيس كريم نه کائيندس
. אسٹرאبيري آئيس كريم ـــــ يا كا ٻي کائڻ جي كوشش كندس

ُٿي سگھي ٿو ته אها منهنجي אندر جي گھٹ ۽ تانگھه کي ختم 
  .كري ڇڎي

  
ب ــ 1970( ز ئ ۾   ر   .)آ
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ئر    ات 
ئ(                                                                                        )ا

هن مان هر سال شهر جا . هي هتي جو مشهور كاليج آهي
هن . كيترאئي ڇوكرא ۽ ڇوكريون گريجوئيٹ ٿي نكرندא آهن

-Coليجن جهڑو آهي جن ۾ كاليج جو حال به ساڳيو ٻين كا
educationهر روز نوאن نخرא .  آهي ڇوكريون پاڻ وڻائڻ ال

هتي אن . كنديون آهن، ۽ ڇوكرא אنهن جي אدאئن تي مرندא آهن
ڇوكري جو گھڻو مان نه هوندو آهي جو پڑهائي ۾ گھڻو 
هوشيار هجي پر جنهن جي  گھڻين ڇوكرين سان دوستي هجي ـــ 

ترא ڇوكرא، ڇوكرين جي مركڻ كي. ِبلك کل ٹهكو هجي
جي אتفاق سان كنهن ٻه مٺا . جهڑي אدא ال به وאجهائيندא رهندא آهن

رسيس ۾، كامن روم . ٻول ڳالهايا ته همرאهه خوشي ۾ پيا ٹڑندא
ُ۾، هاسٹل ۾، چونك وٽ پارسي جي هوٹل ۾ هفتو ڏيڍ پيا مرچ 

ي هي مساال وجھي אن ڳالهه جو دور كندא ته مس فالڻي مون ک
  .چيو جنهن جي جوאب ۾ مون وري هي تير هنيو

كي ويچاريون شكل . ڇوكرين جا كيترאئي قسم آهن
صورت کان مار کاڌل، زوري پيون ڳالهائينديون ۽ پاڻ وڻائڻ 
جي كوشش كنديون ته كي ويچاريون ڀورڙيون ۽ مت جون 

ُعورت کي عقل ڏאئي کڑي ۾ ’موڙهيل ـــ يا کڻي אئين چئجي ته 
ـــ אن کي ثابت كرڻ وאريون، كنهن ڇوكري جي ‘ هيهوندو آ
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ڳالهين ۾ ڦاسي، אن کي ئي غنيمت سمجھي، محبت جي مڃتا 
ڇوكرو . پو وڏא وڏא אسكئنڈل ٿيندא آهن. كري ويهنديون آهن

ُאيترא رقيب ۽ ڳالهيون ٻڌي ڊڄي ويندو آهي ۽ ڇوكري אن کان به 
س قائم ُאڳ دوستي تان هٿ کڻي پنهنجي אڀري سڀري ساک وאپ

  .رکڻ ۾ لڳي ويندي آهي
تمام گھڻي . پر سلما אنهن مڑني ڇوكرين کان نرאلي آهي

. چاالכ، ذهين ۽ عمر جي لحاظ کان ڏيڍوڻي، ٻيڻي هوشيار
سي جو پهريون سڄو سال ماٺ ۾ گذאري هاڻي ٻي سال .אيس.بي

پر . هك معمولي אسٹيشن ماستر جي ڌي آهي. ۾ آئي آهي
ُ جو حصو  گھٹ ۽ אڄ جي نت جنهن ۾ قدرت(سونهن جي كري 

هن وڏي هو אئين ٿو لڳي ڄڻ ) َنون كاسميٹكس جو وڌيك آهي
 شهر جي كنهن وڏي وאپاري يا رشوت خور آفيسر جي ڌي

 پر پڇڻ تي حرאم ٿينديعمر ۾ ٻاويهن سالن جي لڳ ڀڳ . هجي
ُجو אرڙهن سالن کان هك ڏينهن به مٿي ٻڌאئي ـــــ ۽ وאقعي ڏيک 

پاڻ كاليج جي  . ـ אرڙهن سالن جي ٿي لڳيويک ۾ به سترهن ـ
هر ڇوكري . حال ڀاياڻي پڻ. ڇوكرين ۾ ڏאڍي مشهور آهي
کيس خبر پوندي آهي ته سندس . ساڻس دل جو حال אوريندي آهي

فالڻي ساهيڑي جنهن کي سندس فالڻو كالس ميٹ چاهيندو هو 
۽ هاڻي ڇڎي ڏنو אٿس، אن كري אدאس رهي ٿي ته کيس ڏאڍو 

: سندس بي وقوفي تي کلي چوندي. ڳندي آهيאفسوس ۽ چڑ ل
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َبس جھٹ پٹ جنهن کي ٿو . چرين جي كهڑي نه سادي دل آهي”
  “.אچين تنهن کي دل ڏيو ويهن

سچي دل جي . تون وري אن حفيظ پويان אچي پئي آهين”
هجيس ها ۽ شادي جو خيال ته هيستائين سندس ما پي منٿون 

ِمنهنجي ور چڑهي ته .  هاكرڻ ال توهان جي گھر جا چكر هڻن
هك ڏينهن فوزيا کي “ אيڈيٹ. ڏينهن جا تارא ڏيکاريانس

  .سمجھائيندي چيائين
فوزيا جذباتي ٿيندي “ .אهڑو به ته تنهنجو دوست ناهي”
  .ورאڻيو
َمنهنجي ڳالهه نه كر، مان كا تو جهڑي پرمتڑي ۽ بيوقوف ”
 ماريندאسين، پر كو مير. אسان אڃان ماٺ ۾ آهيون. ناهيان

אڙي منهنجي فوزي، ! باقي چاكر كهڑא چكائبا. ماريندאسين
هك ڏينهن ويهي ڏسجان ته جنهن کي مان دل ڏيندس، سو ته 

سلما “ .هميشه ال حوאس وڃائي منهنجي پويان چكر هڻندو رهندو
سلما ماٺ . ۽ אهو وאقعي سچ آهي. אعتماد ڀري لهجي ۾ چيو

هو هك ذهين . مٺوڙي ۾ هر كالس ميٹ جو جائزو وٺندي رهي
سي جو پهريون سال پورو كري ٻئي جي .אيس.مهاڻي وאنگر بي

هن کي خبر آهي ته ڄار كٿي ۽ . به آخري مهينن تائين پهتي آهي
אن ال كاليج ڇڎڻ کان ٿورא مهينا אڳ بهتر . كڎهن אڇالئجي

هن پنهنجي نشاني تي تير . آخر אهي ڏينهن به אچي ويا. رهندو آهي
  .ُهنيو ۽ تير نه گٿو
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אسلم سلما جو كالس ميٹ آهي ۽ منهنجو گھاٹو دوست ۽ 
شكل . ُسکر جي هك وڏي وאپاري جو پٹ آهي. روم ميٹ

پر אن . شبيهه جو به كو ويل ناهي، ۽ نه ئي پئسي جي کوٽ
هوندي به سڄي سال אندر كوثر جهڑي كالي كلوٹي سان به 

پهرين سال هن ڏאڍي كوشش . ويجھڑאئپ پيدא كري نه سگھيو
ته جنهن شي جي هن کي ضرورت آهي، אها پڻ پوري ٿي كئي 
سلما بابت ته هو خوאب خيال ۾ به سوچي نٿي سگھيو، پر . وڃي

ن ڦڎين مان يئين ته من אنهن چٻاحسنا ۽ بلقيس ال به ڏאڍو وאجھاي
۽ كاليج ۽ هاسٹل جي . ئي، كا لفٹ ڏئي ته وאهه وאهه ٿي ويندي

پر جڎهن پهريون . وينديهي يٻين همرאهن تي به وאهه جي لئه و
پر کڑ تيل كجهه نه نكتو ته ٻئي . سال אن جاکوڙ ۾ گذري ويس

جنهن سج چڑهندي تا نه كيو، سو لهندي ’سال אهو سوچي ته 
آخر . َماٺ كري هك منو ٿي پڑهڻ ۾ جنبي ويو‘ كهڑو كندو،

شادي ته هن کي كنهن به .  هن کي هاڻ فكر ئي كهڑو هو
، جو אمتحانن بعد سندس خاندאن ه هئيكالس ميٹ سان كرڻي ن

زرينا سان . هوجي هك ڇوكري زرينا سان ٿيڻ جو پروگرאم 
ُسندس مڱڻو گھڻو אڳ ٿي چكو هو ۽ ڳوٺ جي ئي אسكول ۾ 

ُאسلم هن جي تعريف جا ڍכ هر وقت . مئٹرכ پئي كيائين
هو مون . زرينا ههڑي آهي”پنهنجن دوستن אڳيان ڀريندو آهي؛ 

وڏي ڳالهه ته . ُ خوش مزאج کلمک آهيتمام. کي ڏאڍو چاهي ٿي
كڎهن به אئين نٿو ٿئي جو آ يا شاهه . هو به ساڳيا خيال رکي ٿي



خ(ُئر   ھ ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ٽ  ئ  وا  

www.sascitysukkur.com
ظ را  ۽  و ئ  ئب   

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

105 

رٿ ڊيٹون بيا سامي تي ڳالهايان ته هو پيٹلز ۽ باب هوپ جون 
ُ۽ אسان אسلم جون אهي ڳالهيون ٻڌي ڏאڍو متاثر ٿيندא “ ....ُٻڌאئي

  .هئاسين
شل نه كنهن جي .  آهيپر چوندא آهن ته لڳي کي لعنت

۽ هينئر جڎهن سلما ۽ . ُאندر ۾ عشق جهڑي مرض جي باهه دکي
אسلم کي كامن روم ۾ چانهه جي آفر كئي ۽ لئبارٹري ۾ 

 كرڻ وقت אچي هن جي پارٹنر ٿي، ته هو Experimentزوالجي جو 
ُאڄ هن پاڻ کي خوشنصيب ٿي . وאقعي پنهنجا حوאس وڃائي ويٺو

ُانڈي کي كلوروفارم ڏنو ته אڄ هن هن جڎهن مليل س. سمجھيو
جيكر هن جي هٿ ۾ هجي . جي دل ۾ هك عجيب سڌ پيدא ٿي

ها ته كجهه ساعتن ال هال ۾ بيٺل سڀ شاگردن، ڊمانسٹريٹر ۽ 
 نوكر کي كلوروفارم سونگھائي بيهوش كري ڇڎي، ۽ پو

ُאڄ ته هن جي . َڇڑو پاڻ هجي ۽ سلما هجي ۽ پيار جون ڳالهيون
. ِאهو سوچي هن کان کل نكري وئي! ُ جھليو هوجھولي ۾ چنڈ

کڻي بيهوش سانڈي جي پيٹ کي چهك ڏنو  Scalpalما ناز سان لس
ُ۽ گھاٹو گھاٹو، كارאڻ تي مائل رت، سانڈي جي پيٹ مان وهي 

 سلما ڻאسلم אئين محسوس كيو ڄ. ڊش جون حدون ڳولڻ لڳو
يو سانڈي کي نه پر سندس دل کي وڍي پنهنجي پيار جو پيوند لڳا

ُאسلم سڀ پرאڻيون ڳالهيون وساري ويٺو ـــــ هاڻي سلما . هجي
نهنجي مُאڄ مون کان هن ”ُهئي ۽ سندس אڻ کٹ ڳالهيون ـــــ 

ُאڄ پاڻ ٻڌאيائين ته ٻئي يونيورسٹي ۾ . مائٹن جو پڇيو ُ
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سندس پي ريلوي ۾ . سي كندאسين.אيس.مائكروبائالجي ۾ אيم
پر . دس وڏא بنگال آهن سن۾سوسائٹي ۽ كلفٹن . وڏو آفيسر آهي

. في אلحال دستگير كالوني ۾ هك سركاري كوאرٹر ۾ رهن ٿا
وאرن جو אهڑو אسٹائيل ٻي كا . سندس אکيون ههڑيون آهن

ُڇوكري ٺاهي ڏيکاري؟ אڄ هن مون کان پڇيو ته אسان جي 
يا منهنجو مڱڻو ته نه . خاندאن ۾ مون جيڎي كا ٻي ڇوكري آهي

  “...ُٿي چكو آهي
آئون هن جون ڳالهيون “ هڑو جوאب ڏنس ـــــ؟پو تون ك”

ُسدאئين چپ چاپ ويٺو ٻڌندو آهيان، پر كڎهن كڎهن هك אڌ  ُ
  .سوאل پڇي به ويهندو آهيان

پو مان ڇا چوندس ـــــ چوאنس ته کوڙ آهن ۽ مڱڻو به ٿي ”
ته אهي جيكي تريل ڀينڈيون ۽ لڎون روم تي . ُچكو آهي

  “.ُڻموكلي سي به بند ٿي وڃن ۽ دوستي پ
ُ آئون ٻڌي ٹٻي ۾ پئجي ويندو آهيان ته ُאهي ڳالهيون ٻڌي ُ

אسلم جهڑو ڇوكرو سو كيئن نه ٻئي جي چنبي ۾ אچي ويو 
אهو אسلم جي خوددאري کي دאغ آهي جو هو زرينا جهڑي . آهي

جنهن جي تعريف جي . وفادאر ڇوكري کي אئين ڇڎي ڏنو אٿس
پر . چاالכ نكتيسلما وאقعي . تسبيح ننڍي الكون پڑهندو אچي

هك ڳالهه جيتوڻيك אسلم ۾ محسوس كئي ته هو پئسي ڏوكڑ 
شايد هي پهريون ڀيرو هو جو . جي معاملي ۾ هٿ ڦاڙ نٿي رهيو
مون کي جڎهن אها خبر پئي ته . ُچانهه جو بل אڄ پاڻ ڀري آيو هو
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ُسلما אسحاق جو ڇا حال آهي؟ ٻڌو ! ميان”: چيڑאئڻ ال چيومانس ته
  “؟........اتم جي قبر تي لت هڻي آيو آهينُ אڄ ح توאٿم ته
 تباقي ل. ُيار پڻس جو نالو نه کڻ، مان کي ڊڄ ٿو لڳي”

  “.ُאپاكي لڳي وئي آهي، אن كري ته אڄ אدאس آهيان
، جنهن آهييا كٿي عشق ۾ אنٹرويل يعني جدאئي ويجھي ”

  . مون پڇيو“.توکي אدאس كيو آهي
تون . ن، ناهيُאهڑي جدאئي جهڑي ڳالهه، سا به هن طرفا”

ُ ۽ آئون چپ ٿي  אسلم ورאڻيو“אجايو هر ڳالهه تي گھرو ٿو سوچين
  .ويس

َلك ڇپ . אسلم جون حسب معمول مالقاتون جاري رهيون
ُ۾ مالقاتون، كامن روم ۾ مالقاتون، لئبريري جي پٺيان الن ۾ 
مالقاتون، كچهري روڊ تان لنگھندڙن کي شك ۾ وجھندڙ 

۽ نه فقط . القاتون ٿينديون رهيونمالقاتون، خيالن ۽ خوאبن ۾ م
مون کي، پر ٻين به هاسٹل ۽ كاليج  ۾ رهندڙن کي پك ٿي 
وئي ته ورهين بعد هن كاليج مان هك روميو جوليٹ جو نكاح 

  .قاضي پڑهندو، رڳو אمتحان پورא ٿين
אن ئي ڏينهن . ٻئي پاس ٿيا. آخر אمتحان جي به رزلٹ نكتي
دروאزي وٽ . אزي وٽ آئيسلما هن سان ملڻ ال هاسٹل جي درو

هميشه وאنگر بيٺل אردني شاگردن مان هك אچي אسلم کي אطالع 
אدא منهنجي ماني سڀاڻي سلما ”: ُאسلم אچي مون کي ٻڌאيو. ڏنو
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 ماني بند  جيولي محمد بورچي کي چئي ميس. جي گھر آهي
  “.كرאئي ڇڎجان

ُٻئي ڏينهن אسلم ٺهي ٺكي روאنو ٿيو شام جو جڎهن . َ
  مستقبل جيكهڑو حال آهي. كر خبر”: ته پڇيومانسموٹيو 

ُخبر ناهي ڇو אڄ مون هن “ .ڀاڀي جو ۽ قصو كٿي پهتو آهي
مون کي هن ڳجھارت . سان حد کان وڌيك فري ٿيڻ ٿي چاهيو

  .ڏאڍو تشويش ۾ وجھي ڇڎيو هو
، هن ٹا کوليندي عجب مان چيو“ !!אڙي ڀاڀي! ڀاڀي ــــ”

به ــ نه ــ ٿيڻ ــ وאري ــ ڀاڀي جو ڇا حال جناب عالي چئه ته كڎهن ــ ”
  “آهي ــــــ
“ ؟.شادي ٻادي جو خيال ناهي ڇا! هي وري ڇا. ُڏאڍي ٻڌאيئي”

  .مون وאئڑو ٿي پڇيومانس
سي  بعد، تيسين .אيس.شادي جو خيال بلكل آهي پر אيم”

  “.אي كري وٺندي.زرينا به بي
  “چر ـــــ؟و۽ پو سلما جو في”
تيئن مان . ن کي بيوقوف بڻائي رهي آهيسلما ته جيئن مو”

سمجھين ته مان هن جي ٿو تون ڇا . به هن کي بڻائي رهيو آهيان
  “.ظاهري ٺاٺ ۾ אچي ويندس

   “.پو هن ويچاري کي آسري ۾ ڇو رکيو ويٺي آهين”
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ُאڄ جڎهن هن جي . حرאم جو هن کي آسري ۾ رکيو هجيم”
אئي ڇڎيومان ته ُگھروאرن شادي جي ڳالهه كڍي ته صاف صاف ٻڌ

  “.אهڑو منهنجو אرאدو ناهي
 هاڻ ته هو دوستي به ڇڎي. وڏو كو خود غرض چئبين”

  “.يندڏ
وڏي كا خود غرض هو چئبي جو سندس دوستي اللچ تي ”

  .אئين چئي هو كنهن جي سڎ تي ٻاهر نكري ويو“ .آهي
هن مان هر سال شهر جا . هي هتي جو مشهور كاليج آهي

هن . ۽ ڇوكريون گريجوئيٹ ٿي نكرندא  آهنكيترאئي ڇوكرא 
-Coكاليج جو حال به ساڳيو ٻين كاليجن جهڑو آهي، جن ۾ 

educationهرروز نوאن نوאن نخرא .  آهي ڇوكريون پاڻ وڻائڻ ال
  .كنديون آهن ۽ ڇوكرא אنهن جي אدאئن تي مرندא آهن

  
  )ع ميٺارאم هاسٹل كرאچي ۾ لکيل1964(
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ت  وچ ۾ و د ۽    ِز
جهاز جي سڀني آفيسرن کي ڌאر ڌאر كمرא مليل هئا، ڇڑو 

. אسان تازو تعليم پوري كري نوאن آيل هئاسين. نويد ۽ منهنجي
 ته هئي پر وڌيك كمرن جي کوٽ هئي Boat-Capacityجهاز تي 

يا جهازي زبان ۾ ڊبل بنك (سو אسان کي ڊبل بيڈ وאري كمري 
و ٿيو جو אسان אهو به چڱ. ۾ في אلحال رکيو ويو) وאري كئبن

هك ئي אكيڈمي مان پڑهي . ٻئي پهرين کان سڃاڻا هئاسين
هك ٻئي جو . نكتا هئاسين سو جلدي گھاٹا دوست ٿي وياسين

تمام گھڻو خيال رکڻ لڳاسين، אيتريقدر جو هك ستو پيو هوندو 
 ته كمري جي بتي به نه  هو۽ ٻيو رאت جي ڊيوٹي كري אيندو

کولڻ وقت به خيال رکندא كٻٹ يا ميز جو خانو . ٻاريندو هو
  .هئاسين متان ٻئي جي ننڈ ڦٹي

َنويد جنهن کي אسان אكيڈمي جي زندگي ۾ كٿ ۾ نه  َ
ُآڻيندא هئاسين ۽ هميشه کيس אلڳ ٿلڳ ۽ پنهنجن پورن ۾ 

سڎيندא هئا ته “ Absent Minded Professor”پريشان ڏسي كي کيس 
تي مون ، تنهن سان هاڻ تمام ويجھو رهڻ “مغرور مهاڻو”كي 

سندس سٺا سٺا . کي אحساس ٿيو ته هو بيحد عظيم אنسان آهي
ُخيال ۽ عمديون ڳالهيون ٻڌي آئون سندس  ڏينهون ڏينهن وڌيك 
عزت ۽ قدر كرڻ لڳس ۽ پنهنجو پاڻ کي وڌيك خوشنصيب 
سمجھڻ لڳس ته ههڑي ماڻهو جي ويجھو رهڻ جو موقعو مليو 
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رن جي ذهنيت عام نه ته جهازي زندگي ۾ گھڻي ڀاڱي كيت. آهي
  .مهاڻن ماڇين ساٹين کان گھٹ نه هوندي آهي

אئين کڻي . نويد کي گھڻي ڳالهائڻ جي بنهه عادت نه هئي
سمجهجي ته هن جي ڳالهائڻ جي نادي تمام ٿوري ڀريل هئي 
. جنهن مان هو رڳو گھرج تي نلكو کولي ڦڑو ڦڑو كڍندو هو

ه پنهنجي وאندكائي ۾ ب. هميشه پنهنجي كم ۾ رڌل رهندو هو
و كتاب هٿ يككمري ۾، بستري تي يا كوچ تي سمهي ج

אجائي بحث، ڄاڙي هڻڻ يا پرאئي . چڑهندو هوس אهو  پڑهندو هو
אن كري جهاز جا به كي آفيسر . پچار کان ون ويندو هو

. אكيڈمي جي كئڈٹن وאنگر کيس مغرور يا بيوقوف سمجھڻ لڳا
ي هوندو جنهن کي نويد جي ڄمار ۾ كو ورل. پر אها ڳالهه نه هئي

كو אجايو ضد كندو ! هر ڳالهه بابت אيتري אونهي ڄاڻ هجي
پو ساڳي ڳالهه . هوس ته אن وقت ٻه لفظ چئي ماٺ ٿي ويندو هو

کيس ٻئي ڏينهن ٿڌي ٿيڻ تي אهڑي نموني سمجھائيندو، جو אڳلو 
قائل ٿي ويندو هو ـــــ پو אها کڻي جهاز جي אنجڻ بابت هجي يا 

پر كڎهن ته אهو چئي ماٺ ۾ ئي . طو رکندڙسياست سان وאس
  .هوندو هو ته ضدي ماڻهو کي كهڑو ويهي ريجھائجي

 ته پلنگ تي ليٹئي سپڑهڻ ال كو كتاب نه هوندو هو
אئين كالكن جا . ليٹئي אکيون کولي لڳاتار سوچيندو رهندو هو

ُكالכ، كنهن سوچ ۾ ٻڎل رهڻ گھٹ ۾ گھٹ אسان کان ته نه 
  :پڇندو هومانسكڎهن كڎهن . ُپڄي
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  “ڇا پيو سوچين؟! پارٹر”
ڏאڍي مزي سان نٹائي ويندو هو، جيئن جپاني “ .كجهه به نه”

  .ماڻهو پنهنجو گھر ڏيکارڻ کان نٹائيندא آهن
کيس . سڀني بندرگاهن ۾ گھمڻ ال مون سان گڎ هلندو هو

پاڻ ال كابه شي وٺن جو شوق نه هو بس كنهن وڏي شهر جي 
 جا سڀ ۾ و هوאتان كا אهڑي سوکڑي وٺندوڏي دكان تي چڑهي 

  .مهانگي هجي ۽ عورت کي ڏيڻ جي ڏאن جي هجي
  “هي كنهن ال؟! پارٹنر”
  .وري ڏאڍي مزي سان ڳالهه نٹائي ويندو“ !بس אئين”

بيروت مان مون . نيٺ هك ڀيري کيس سوگھو كري وتم
. ي پڑهي ٹيبل تي ئي رکي ڇڎيايككجهه فلمي رساال ورتا ج

ه کن مس هئا جي آهستي پڑهڻ سان به نيٺ پورא ٿي ويا رساال ڏه
 کنيوپر مون ڏٺو ته אسان وאري روم ميٹ هك رسالي کي جو 

هك ڏينهن کيس تاڙي ورتم ته אن . آهي ته پچر ئي نه پيو ڇڎيس
۾ هك بنگالي אئكٹريس کي ئي ڏسندو رهي ٿو، سو آخر 

 جي پارٹنر ضرور كا ڳالهه آهي ڇا ٿيڻ وאري ڀاڀي”: چيومانس
  “.شكل אن سان ٿي ملي

ُكي گھڑيون ماٺ ۾ مون ڏي אئين گھوريائين جو مون 
ُسوچيو ته شايد אها ڳالهه دل ۾ كئي אٿس، پر پو هكدم مركي 

  :چيائين
  “!هائو”
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پو . אن ڏينهن وڌيك نه مون پڇيومانس نه پاڻ ئي ڏسيائين
אن کان پو پنهنجي پيار جي . אن کي به چار ڏينهن گذري ويا

ُن قسطن  ۾ مون کي אئين ٻڌאئڻ لڳو جيئن ياڻي ننڍين ننڍكه
  .ُكنهن ڏٻري مريض کي دوא جا ننڍא ننڍא ڊوز ڏجن

ٻنهي . ُپرڀا جو ساڻس پيار كاليج جي ڏينهن ۾ شروع ٿيو
جي هكٻئي کي چاهڻ جي باوجود  شادي ٿيڻ جو אمكان نه هو 

۽  ٿي آيا אجو ٻنهي جي مائٹن ۾ خاندאني جھڳڑא زماني کان هلند
هاڻي ويجھڑאئي ۾ پرڀا جي شادي كنهن ٻئي سان ٿيڻ وאري 

  .هئي
 אيجنٹ سمنڈ K.G.B۽  F.B.I رپورٽ كهڑي C.I.Dتوکي אها ”

ُتي ٻڌאئي ته نومبر ۾ پرڀا جي شادي ڊאكا يونيورسٹي جي 
  .مون هك ڏينهن پڇيومانس“ پروفيسر سان ٿي رهي آهي؟

 ته אتي مون کي هك ڊאكا جي نپاڻ جرمني ۾ هئاسي”
  “.وست لکيو هود

مون محسوس كيو ته وאقعي جرمني کان وٺي نويد جي 
جرمني کان پو جڎهن אسان فرאنس آيا هئاسين ۽ . حالت ٻي هئي

پئرس ۾ אيفل ٹاور جي چوٹي تي چڑهي هيٺ ليئا پائي رهيا 
  .هئاسين ته نويد مون کي אڃان אڳتي پڳهه ڏي ڇكڻ لڳو

ي نكري كٿي هيٺ كري پياسين ته ساهه ئ. ڇڎ يار”
ڏאڍو جيئڻ سان پيار אٿئي، زندگي אيڎي ”مون چيومانس “ .ويندو

  .ُهن پڇيو“ پياري ڇو؟
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 سامهون هك אلجيريا جو عرب אسٹوڊنٹ فرينچ ڇوكري
کي سيني سان لڳائي کيس אڌ کاڌل بائونٹي چاكليٹ کارאئي 

هي زندگي ”: مون نويد کي אن ڏي אشارو كري چيو. رهيو هو
ان كري سگھجي ٿي جو هن کان وڌيك فقط אن موت تان قرب

بابا، אڃان ته ”۽ پو کلي چيومانس “ .پيارو ۽ رومانٹك هجي
  “.شادي به نه ٿي آهي

ته ڇا پارٹنر،  شادي ئي زندگي جي אهم منزل ۽ مقصد هئڻ ”
  “کپي ــــ؟

آئون هر ڳالهه چرچي ۾ وٺي رهيو هوس ۽ هي אسان وאرو 
آئون جوאب ڏئي نه . لڳوهمرאهه يوناني فيلسوفن وאرא سوאل كرڻ 

  . سگھيس
۽ هاڻ جڎهن پنهنجي پارٹنر کي ڏکويل ڏٺم ته کيس سندس 

  :ئي لفظن ۾ تسلي ڏيڻ لڳس
ڱ كنهن ٻئي سان ٿي ويو آهي َميان، جيكڎهن پرڀا جو س”

  “.شادي ئي ته زندگي جي אهم منزل نه هئڻ گھرجي. ته پو ڇا ٿيو
. ريت آهيپر منهنجي زندگي جي אهم منزل پرڀا ۽ سندس پ”

۽ جڎهن منزل ئي کسجي وڃي ته پو رאهن تي אجايو ڀٹكڻ مان 
  “ڇا حاصل ؟

  :هك ڏينهن رکي رکي چوڻ لڳو
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אلطاف جيكڎهن אسالم ۾ آپگھات كرڻ حرאم نه هجي ها ”
‘ هرאكاري’۽ جپانين وאنگر دهلن دمامن سان، جشن جلوسن سان 

  “.جي אجازت هجي ها
ُ کان ٻڌو آهي ته هي  آهي مون كنهن عالميدماغ ته جا ت”

جسم قدرت طرفان אسان کي אمانت مليل آهي جنهن کي ضايع 
ُאٿ ۽ وڃي مين אنجڻ جي אنڈيكيٹر . كرڻ ڊڄڻن جو كم آهي

ُكارڊ وٺ ۽ پرאڻي گرאف سان ڀيٹي ڏس ته ڇو كالهه کان 
Exhaust Gas جو رنگ ڦرندو وڃي.“  

ُمون کيس رڌل رکڻ ال وسئون نه گھٹايو پر سندس 
وڌندي رهي ۽ ڳالهائڻ به گھڻي ڀاڱي گھٹ كري خاموشي 
ڊאئننگ هال ۾ منهنجي هك پاسي نويد ماني کائيندو . ڇڎيائين

نويد جي ڀرسان ريڈيو آفيسر . هو ته ٻئي پاسي كئڈٽ غضنفر
جعفر ويهندو هو تنهن کان پو ٿرڊ آفيسر אسد جي كرسي هئي 
 جيكو هميشه ماني جي مقرر وقت تي غير حاضر رهندو هو ۽

وقت کان אڳ يا پو، كڎهن معياري ته كڎهن مقامي وقتن 
ريڈيو آفيسر کي گھڻو ۽ אجايو ڳالهائڻ، . مطابق کائيندو هو

پنهنجي ڳالهه کي مٿي كرڻ ۽ ٻئي کي كجهه به نه سمجهڻ جي 
كئڈٽ ته کليو کاليو چوندو هو ته جعفر . ِڏאڍي پٹ هئي

جو جيكڎهن ريڈيو آفيسر نه ٿئي ها ته پك كنهن אسكول 
ماستر، رستي تي جڑيون ٻوٹيون وكڻڻ وאرو هلندڙ چلندڙ نيم ــ 

ِيم يا كجهه אهڑي شي ٿئي ها، جنهن ۾ کيس نه فقط كح
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موقعا ملن  ڳالهائڻ جا پر پنهنجي غلط سلط ڳالهه مٿي كرڻ جا
بقول ٿرڊ آفيسر . هوندو هو‘ سياست’سندس محبوب عنوאن . ها

جي אخبار، ويٺو دنيا جي ِڇٹي ڇهه ماهي، پڑهيو شام ’אسد جي ته 
كابه ڳالهه کڻ ته هي אن کي ڦيري ‘ .سياست تي بحث كري

 گھيري سياست  ــــ بلك گندي سياست جي وٿاڻ تي هكلي אيندو
ٹن وقتن مان ٻه . ، ۽ کاڌي جو مزو خرאب كري ڇڎيندو هوهو

 وאئرليس نياپا  تي هوٹئين وقت. وقت وڙهي אٿندא هئاسين
  .رאئيندو هوموكلي آفيس ۾ ئي ماني گھ

گھڻو نويد . אسان مان فقط نويد ساڻس بحث نه كندو هو
تون آهين ”: کي ٹوكيندو هو ته هو سنئون سڌو چئي ڏيندو هوس

توسان بحث كري آئون پنهنجي ڄاڙي خرאب . نسورو بيوقوف
۽ ساڳي وقت אسان کي به نويد سمجھائيندو “ .كرڻ نٿو چاهيان

. ڳو جو پو جھڳڑو ٿئيهو ته ريڈيو آفيسر جي منهن گھڻو نه ل
نيٺ هك ڏينهن وڏو جھڳڑو ٿيو ۽ אسان فيصلو كيو ته ساڻس 

سندس كمري ۾ ته هون ئي كير به . سوشل بائكاٽ كندאسين
نه ويندو هو جو אهو هك ته אلڳ ٿلڳ سڀ کان مٿي سندس ريڈيو 
روم جي سامهون هو  ٻيو جڎهن אسان کي موكل هوندي هئي 

باقي ماني جي وقت هن . وندو هوته هن جي ننڈ كرڻ جو وقت ه
  .کي درگذر كري پاڻ ۾ ڳالهائيندא رهياسين

 ال بيلجم کان سڌو مهيني جي ڊگھي سفر تي كرאچي
سئيز كئنال بند هو سو سڄي آفريكا کنڈ کي . نكتا هئاسين
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ڦيرو كرڻو هو ۽ ميڈيٹيرين سمنڈ بعد אئٹالنٹك، پو هندي وڏو 
ِنويد جي ڊيوٹي ڏينهن جو . و هوسمنڈ لتاڙي عربي سمنڈ پار كرڻ

هوندي هئي ۽ شام جو پنهنجي ئي كمري ۾ ويٺو אمتحانن جي 
 پورو ٿي Sea Timeسندس ستاويهن مهينن جو . تياري كندو هو

. ُچكو هو ۽ وڌيك پروموشن ال אمتحان ڏئي سگهيو ٿي
رאت . منهنجي ڊيوٹي ڏينهن توڙي رאت جو אٺين کان ٻارهين هئي

يئن ئي אيندو هوس ته نويد منهنجي אنتظار ۾ جو ٻارهين بجي ج
אن کان אڳ . ويٺو هوندو هو، אن بعد بتي وسائي سمهندא هئاسين

يا אسٹيرنگ אنجڻ جي چكاس جي  Cold-Roomsڏهين بجي ڌאري 
نويد كتاب ۾ . بهاني، پنهنجي كئبن ۾ چكر هڻندو هوس

منهن وجھيو ويٺو هوندو هو ـــــ بلك منهنجي אنتظار ۾ هوندو 
و ته جيئن پنجن ڇهن منٹن ال به אچان ۽ هن جو ضمير کيس ه

باقي به هون . خوش ٿي پڑهڻ کان موكل كرڻ جي אجازت ڏئي
كتاب سندس كتابي . وقت پڑهندو گھٹ هو، سوچيندو گھڻو هو

چهرو پڑهندא هئا ۽ پاڻ پرڀا ۽ سندس پيار پويان كنهن ڏورאنهين 
هئي، پيار هو، جتي سندس پريت . ڏيهه کان وڃي نكرندو هو

  .جتي سندس پرڀا هئي
۽ وڏي . ُمنهنجي در کولڻ جي ٺكا تي هوش ۾ אيندو هو

رعب سان كتاب جو پنو ورאئيندو هو جيئن آئون سمجھان ته هو 
پڑهي پيو ۽ پو אيئركنڈيشنر جي مٿان رکيل كوكا كوال جو 
ٿڌو دٻو کڻي، کولي، مون کي پيئڻ ال ڏيندو هو پر پاڻ نه پيئندو 
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جيتوڻيك سمنڈ تي אسان ال وڏي ۾ وڏي عياشي كوكا . هو
آئون . هوكوال جو ٿڌو دٻو پيئڻ ۽ چيف אنجنيئر جي گال كرڻ 

ُآهستي آهستي كوكا كوال جا ڍכ ڀريندو هوس ۽ پارٹنر هك 
آهستي “ אمي تماكو ڀالو پيشي ڇي”: مشهور بنگالي گانو

مون سندس هر روز אها پريشاني ڏسي . آهستي جھونگاريندو هو
سندس حال کان هك آئون ئي وאقف . ُکي ڏאڍو ڏک ٿيندو هو

  :هوس ۽ کيس  سمجھائيندو هوس
۽ جڎهن “ .ُپارٹنر، پرڀا جي شادي جي خبر كوڙي אٿئي”

يار كهڑي אچي ”: كو جوאب نه ڏيندو هو ته وري چوندو هوسانس
بيوقوف، هك جهازي ۽ پرديسي . عشق جي چكرن ۾ پيو آهين

  “.ُکي عشق نه جڳائي
۽ پو غالب جو شعر אڙدو ۾ “ ڇو אنهن کي دل ناهي ڇا؟”

  : ته אچاري نه سگھندو هو אن كري אنگريزي ۾ ئي چوندو هو
”Love is that fire which can neither be rekindled nor 

extinguished at will. “ ۽ آئون کيس ٿڌيون آهون ڀريندو ڇڎي אنجڻ
אئين ڏينهن . كندو هوسسمجھوتو وڃي روم جي گرمي سان 

گذرندא رهيا ۽ אسان ذري گھٹ مسافري جو אڌ کن سفر پورو 
  .كري ورتو

هك رאت جهاز تي عجيب وאقعو پيش  آيو، جنهن جهاز جي 
אن کان אڳ شام جو كئڈٽ . سڄي عملي کي پريشان كري وڌو

كئڈٽ . ُمون کي ٻڌאيو ته سندس دل خبر ناهي ڇو پئي ڌڙكي
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 ننڍڙي ٹولي جو ٹيون ڀاڱي ڀائيوאر هو غضنفر אسان جونئرن جي
۽ هيستائين منهنجي روم ميٹ  نويد جي وڌندڙ אدאسي، ڏک ۽ 

  .ُمنجھيل طبيعت جي سبب کان وאقف ٿي چكو هو
رאت جو دستور موجب ڏهين بجي אنجڻ روم مان بهانو 

کيس ٹيبل تي مٿان ته ! كري كمري ۾ آيس ته نويد غائب هو
مون کي خبر .  به کليل نه هئاجھكيل نه ڏٺم پر كتاب ۽ نوٹبك

ُناهي ڇو يكدم אحساس ٿيو ته نويد אسان کان هميشه ال جدא ٿي 
هن پك پنهنجو אنت آڻڻ ال سمنڈ جي گھرאئين ۾ ٹپو . ويو آهي

  .ڏنو هوندو
ٿي سگھي ٿو باٿ  ُپر پنهنجو پاڻ کي ڏڍ ڏيندي سوچيو ته

روم ۾ هجي، تيسين كوكا كوال جو دٻو کولي  آهستي  
سڄو دٻو خالي ٿي ويو . تي پيئڻ ۽ سندس אنتظار كرڻ لڳسآهس

ُٻڎل دل سان باٿ روم جو در کڑكايم ته אهو کليل . پر نويد نه آيو
مون کي دير ٿي رهي هئي אنجڻ روم ۾ ! هو ۽ אندر كوبه نه

دل ۾ فقط אهو آسرو هو ته پك جهاز جي كئڈٽ سان . هليو ويس
ڳ ته كڎهن به جيتوڻيك هن کان א. كچهري ۾ ويٺو هوندو

هن وٽ نه ويو هو ۽ كئڈٽ جي صبح جو سوير رאت جو هن وقت 
. ڊيوٹي شروع ٿيڻ كري شام جو ماني بعد وڃي سمهندو هو

خيالن کي گھڻو ئي אن ڳالهه تان هٹائڻ جي كوشش كيم پر 
غلط سلط خيال ۽ وسوسا . وري ساڳي ڳالهه دماغ ۾ ڦرڻ لڳي

كٿي نويد . يتڑي كڍڻ جي كوشش بنهه ناكام ٿي رهي هئ
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كٿي خودكشي ته نه كري ويٺو . وאقعي سمنڈ ۾ ٹپو ته نه ڏنو
  :هك دفعو ڳالهين كندي چيو هئائين. آهي

ُאهي ماڻهو كيڎو نه ڇسا آهن، جي ننڍڙي پاڻي ۾ ٻڎيو ٿا ”
 ب پنهنجي باٿ روم جي ٹهوُٻڎي مرڻ ئي كو چاهي ٿو ته . مرن

ن ُجهڑو אونهو، كنُ۾ يا אئٹالنٹك سمنڈ جي چونڈ كري ـــــ جنهن 
سان ڀرپور سمنڈ خودكشي ال ٻيو نه  Counter Durrents ۽ وאرو
ـــــ ۽ אسان אن وقت  אئٹالنٹك سمنڈ جي وچ مان لنگھي “ آهي

  .رهيا هئاسين
سندس אن قسم جون ڳالهيون، جند جان مان بيزאري، ڏکويل 

مون کي هك אڄاتو . ۽ אدאس چهرو منهنجي אکين אڳيان ڦرڻ لڳو
پيدא ٿي رهيو هو ته نويد پك كو غلط قدم کڻي ويٺو خوف 

  .آهي
ساڍي يارهين بجي سينئر وאچ كيپنگ אنجنيئر کان پنج 
منٹن جي موكل وٺي مٿي  جانچ ال آيس پر پنهنجو كمرو ڊٺل 

رکي رکي אڀاميل سمنڈ . مقام وאنگر سنسان ۽ خاموش نظر آيو
 ۽ אيوَٹكرجي كا وڏي ڇولي جهاز جي لوهي جسم سان پاڻ ٿي 

نويد جو كٻٹ . אڀاميل ڇولي جي ڦاٹڻ جو  آوאز ٿي آيوپو אن 
کولي كپڑא جاچيم ته معلوم ٿيو ته شام جو يونيفارم پائي 

אن ڳالهه . ڇهين بجي ڊنر کاڌي אٿس ته אن کان پو آيو ئي نه آهي
ويتر مون کي شك ۾ وجھي ڇڎيو پر آئون نويد کي אڃان به אن 

ٺو هوس ته هو پك كئڈٽ جي אميد تي جيئرو سمجھيو وي
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ڏكندڙ هٿن سان دروאزو . אتي ڏسڻ ويس. كمري ۾ هوندو
نويد جو אتي پاڇو به نه . کوليم ته منهنجو دماغ گھوماٹجڻ لڳو

. كئڈٽ کونگھرא هڻي گھاٹي ننڈ جو אظهار كري رهيو هو. هو
  :بتي ٻاري سڎ كيومانس

  “نويد ڏٺئي؟”
هن אکيون “ ؟ڇو. ُآ ته ڊنر کائي אچي ستو آهيان. نه”

  .مهٹيندي پڇيو
  .مون ورאڻيومانس“ .بس אئين”
هن بستري مان ٹپ ڏئي مون کي “ نه يار كا ته ڳالهه آهي”

مون کيس نويد جي گم هجڻ . جھلي منٿ وאري نموني ۾ پڇيو
ُجو ٻڌאيو ۽ منهنجي رא کان אڳ  ئي هن אهو خيال ڏيکاريو، 

  .جنهن جو אسان کي ڊپ هو
  “.آهينويد  پك خودكشي كئي ”
ٿي سگھي ٿو ته אها . پر تيسين ماٺ مٺوڙي ۾ ڳوال كجي”

مون کيس سمجھايو ۽ سيكنڈ אنجنيئر جي ڊپ “ .حقيقت نه هجي
کان مٿي گھڻو وقت ترسڻ بدرאن ڊيوٹي ال אنجڻ روم ۾ هليو 

  .ويس
.  لکڻو هوبه بك گאڃان ال. رאت جا پوڻا ٻارهن ٿي رهيا هئا
 Relieve אنجنيئر אسان کي ٻارهين کان چئين ڊيوٹي كرڻ وאرא

منهنجو سينيئر אنجنيئر . كرڻ ال אنجڻ روم ۾ گھڑي رهيا هئا
  .ـــــ فورٿ אنجنيئر سعيد אنتظار كري رهيو هو
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  “ڇو خير ته آهي، دير لڳائي؟”
  “.بس هك ڳالهه ٿي پئي آهي”
خالصي هئچ نمبر پنجين مان אفغانستان جو كارگو چوري ”

  “پيا كن ڇا؟
  “.ُ كريان ته ٻڌאيائين ٿوالگ بك لکي بس”

آيل אنجنيئرن کي אنجڻ جي چارج ڏئي مٿي چڑهندي وقت 
  .ُفورٿ אنجنيئر سعيد کي ٻڌאيم ته نويد گم ٿي ويو آهي

  “هئچ نمبر پنجين ۾؟”
خدא جي وאسطي تون ڇو אچي אفغانستان ! يار چار صاحب”

  “جي كارگو  پٺيان پيو آهين
  .سامهون كئڈٽ منجھندو سجھندو پئي آيو

سڄو אسٹيرنگ אنجڻ فلئٹ، سئمنگ پول، אنڈور گيمس ”
  “.روم ڳوليو אٿم پر نويد جو كو نالو نشان ناهي

אچو ته سموכ ــ ”سعيد چيو، “ نه نه אئين كيئن هوندو،”
  “.ُאتي ٹئگور جا رאڳ ويٺو ٻڌندو هوندو. روم ڏسون

ُهن کان אڳ ته كڎهن ركارڊ نه ٻڌندي ڏٺو אٿئونس ۽ هي ”
  “.پر هلو ته אتي به ڏسون. ُي گانن ٻڌڻ الكهڑو سهاڻو سمو آه

. كير به نه هو. سموכ روم ۾ آياسين ته אوندهه ڇانيل هئي
ٿي .  لتاڙي بوٽ ــ ڊيك تي آياسينAlley Ways گھٹيون مٿيون

سگھي ٿو ٻيڑين جي هيٺان رکيل آرאم كرسين تي ٿڌي ٿڌي هوא 
بوٽ ڊيك جي ٻنهي پاسي . کائيندي ننڈ אچي وئي هجيس
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مڇريل سمنڈ ۽ جهاز جي . ن، وאكا كري سڎ كياسينڏٺوسي
Rolling كري خالي كرسيون هك ٻئي سان ٹكرאئجي رهيون 
ُآسمان صاف ۽ تارن سان ٻركيل هو پر تکي هوא كري . هيون

אسان . سمنڈ جي ڇولين  جو پاڻي سڄي جهاز کي  ڌوئي رهيو هو
دنيا جي تمام وڏي خطرناכ سمنڈ ـــــ אئٹالنٹك ۾ هلي رهيا 

  .ئاسينه
. نه”. غضنفر كئڈٽ يكدم چيو“ .ُهل ته كئپٹن کي ٻڌאيون”

אڃان ترس ـــ جيكي אنجنيئر هينئر ڊيوٹي تي ويا آهن، אنهن کان 
  “.به پڇي ڏسجي

אنهن کان אچي پڇيوسين ته אهي به אچرج ۾ پئجي ويا ۽ 
۾ ) كنٹرول روم(אنهن جو شك هو ته ٿي سگھي ٿو ته برج 

سيكنڈ آفيسر .  برج تي فون كيوאسان אنجڻ روم مان ئي. هجي
אسد . هو به وאئڑא ٿي ويا. عرفان ۽ ٿرڊ آفيسر אسد ٻئي مٿي هئا
هك . وال ۾ لڳي وياسينڳڀڄندو ڀڄندو אسان سان אچي گڎيو ۽ 

 روم، چارٽ روم، گئلي ۽ پئنٹري ۾ لدفعو وري كنٹرو
ُאتي رאت جو ڏيڍ אچي ٿيو . ُڳوليوسين پر سڀ بيكار ثابت ٿيو

 پنهنجي رא پئي ڏني ۽ بحث אن تي هو ته بين هر كنهن. هو
אالقوאمي قانون مطابق جهاز کي پٺيان موڙي ساڳي كورس 

تي چوويهن كالكن ال هلڻو پوندو، چاهي جهاز تان ) وאٽ(
تنهن کان سوא . كريل אنسان جي ملڻ جي אميد بنهه نه هجي

-Manفلئگ چاڙهڻو پوندو جنهن جو مطلب  “ O”سگنل جو 
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Overboard )جو كرڻ عرفان صالح ڏني . آهي)  جهاز تان ماڻهو
ته هك دفعو وري ڳولجي ۽ چيف אنجنيئر ۽ سيكنڈ אنجنيئر کي 
אن حادثي جي ڄاڻ ڏجي، جنهن جي ڊپارٹمينٹ جو ماڻهو آهي ۽ 
پو كپتان پوڙهي مڑس کي تكليف ڏجي ته جيكا قانون جي 

  .كاروאئي چاهي سا كري
אسان هيٺان אنجڻ روم کان . אن وقت رאت جا ٻه به אچي ٿيا

אنجڻ روم بعد ننڍڙي نوكري وאرن . وٺي ڳوال شروع كئي
אنهن جي אنچارج، ڊيك سرنگ ۽ . خالصين جي رهائش هئي

، تيل وאري، بورچي، ڀنڈאري، يאنجڻ سرنگ هرهك آگ وאر
ي كئبن جانچي ۽ مٿي سڀني جڀنگي ۽ كر شوאڍي، سکاڻي ۽ ل

هرهك אٿڻ . ۾ ڏٺوسينאنجنيئرن ۽ ڊيك آفيسرن جي كئبنن 
سان سڄو حال معلوم ٿي كيو ۽ אسان سان گڎ ڳوال ۾ ٿي 

چيف آفيسر، سيكنڈ آفيسر، אليكٹريكل אنجنيئر، . نكتو
ُريفريجريشن אنجنيئر، پرسر، بٹلر سڀ جنهن ڊريس ۾ ستل هئا  ُ

جيئن آسمان كرڻ تي جھنگل جي جانورن . אن ۾ پٺيان ٿي نكتا
ُسد ۽ كئڈٽ به אچي ٻڌאيو ته אتي سامهون א. جو ٹولو نكتو هو

ُسڄي جهاز ۾ نويد جو كو پتو كونهي ۽ אسان سڀ سيكنڈ 
אنجنيئر ۽ چيف آفيسر کي אڳيان كري، جھنگل جي سردאر 

هاڻ جو قافلو אڃان كپتان . شينهن يعني كئپٹن ڏي هلڻ لڳاسين
جي كمري אڳيان مس پهتو ته عرفان ٹوكيندي چيو ته هك 

هون ته سندس كئبن ۾ كير . كمرو ريڈيو آفيسر جو بچي ٿو
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متان حسرت . ُكونه ٿو وڃي، אڄ אن کي به هلي ننڈ مان אٿارجي
  .رهجي وڃي

عرفان ڳالهه אهڑي نموني سان كئي جو ڏک جي عالم ۾ به 
ِאسان کان کل نكري وئي جو ريڈيو آفيسر جو ذكر پهرين به 

 אن کان هركو پيو ڀڄندو هو ۽ אسان ته ويتر  تهُكري چكو آهيان
. ان هك ڏينهن אڳ ساڻس گس پنڌ تي ڳالهائڻ به بند كيو هوאڃ

پر אن . هينئر ڳوال ال به كو سندس كئبن ۾ وڃڻ ال تيار نه هو
كمري جي به رسمي طرح ڳوال پوري كرڻ ال אسان سڀ مٿي 

عرفان ۽ آئون אڳتي . ٻيا گھٹي ۾ ٿورو پري ٿي بيٺا. وڌياسين
  “.تون کولُالال در ”: عرفان کي چيم. وڌياسين

جي ريڈيو آفيسر ستل نه هوندو ته به گاريون . نه سائين”
  :۽ پو אڳتي وڌي در تي كن رکي چوڻ لڳو“ .َڏيندو ته ننڈ ڦٹايانو

يار جعفر صاحب ته جاڳي پيو ۽ سندس ٹيپ ركارڊ وڄي ”
  “.پيو

אڳتي وڌي در تي كن رکيم ته ٹيپ . אعتبار ئي نه آيو
ُو هيٺ جھكي در جي ٿور. ركارڊ جو آوאز ڄاتل سڃاتل 

ُكنجي وאري ٹنگ مان אندر ليئو پاتم ۽ پو كنڌ مٿي کڻي 
کاٻي پاسي گھٹي ۾ جهاز جي سڄي عملي جي ويرאن پريشان 

كي ننڈ . كي ڊيوٹي وאرא وردين ۾ بيٺا هئا. چهرن ڏي نهاريم
مان אٿي آيل پجامن، سٿڻن ۽ كڇن ۾ فئنسي ڊريس جو ڏيک 

ي رکي پك ال ڏٺم ته وאقعي وري אک سورאخ ت. ڏئي رهيا هئا
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! شام کان پاتل يونيفارم ۾! منهنجو روم ميٹ نويد ئي هو
ريڈيو آفيسر جعفر سامهون ويٺل ۽ كنهن سياسي عنوאن تي 

  .گرما گرم ڏي وٺ هلي رهي هئي
مون کي ڏسي نويد ڏאڍي مزي . آهستي آهستي در کوليم

  “ڇو پارٹنر אڃان جاڳين پيو؟”: سان پڇيو
عرفان كمري “ .אسان توکان كرڻ آيا آهيونאهو ئي سوאل ”

  .۾  گھڑندي چيس
هي ڇا ٻه ڄڻا ٿي آيا ”نويد كجهه منجهي پيو، “ אڙي. אڙي”
  “آهيو؟
سائين جن ٻاهر نكري ته ڏسن ته سوא ٻن . אڃان ته كٿي”

  “.سڀ آيا آهن) چيف אنجنيئر ۽ كپتان جي(ڄڻن جي 
ي دخل پر אسان جي ڳالهه کي سچ نه سمجھندي، پاڻ  אسان ج

ڇڎ يار، تون هلي ”: אندאزي کان بيزאر ٿيندي مون کي چيائين
ُאڄ جعفر صاحب جا سياست . ُسمهي رهه آئون ڊسٹرب نه كندس

  “.بابت غلط خيال كڍڻ ال سڄي رאت هتي گذאريندس
جعفر صاحب جو وري هن مان بيزאر ٿي ويٺو هو، تنهن 

وٺي هي چريو سج لٿي کان . ٻيلي قرب كريو”ليالئيندي چيو 
  “.وٺي وڃوس. ُمنهنجو مٿو چٹ كري ويو آهي

ُאسان  کيس ڇا ٻڌאيون ته سندس رڳو مٿو چٹ ٿيو آهي پر  ُ
אسان אن عرصي אندر نه ڇڑو كفن دفن جو بندوبست كيو آهي 

  .پر غائبانه جنازه  نماز جو پڻ
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  .عرفان چيس“ .ٻاهر هلي ڏس. ُچڱو אٿ نويد. چڱو”
  “ڇو ٻاهر كير بيٺا آهن؟”
  “.نڌيتنهنجا كا”

هيترن ڄڻن کي ڏسي . هي ٹپ ڏيئي אٿيو،  ٻاهر ليئو پاتائين
ساڳي وقت جهاز جي سڄي . هيسجي ويو ۽ دאنهن نكري ويس

عملي אڻ ٿيڻي ڳالهه جو ٿيندي ڏٺي ته هرאس مان אنهن کان به 
  .پو ته جهاز تي گوڙ مچي ويو. دאنهن نكري ويئي

 جو كمال آهي אسان کي بيوقوف ٺاهڻ ال توهان אسان”
  “.ُسک ڦٹايو

باقي ڄڻا مون کي، كئڈٽ، عرفان ۽ אسد کي چوڻ  لڳا جو 
. אسان بدכ وאري אڳوאڻي كري رهيا هئاسين ته آسمان ٿو كري

هك کي ته אسان . كي ته אن وאقعي کي چرچو سمجھي کلڻ لڳا
ُال אهو به چوندي ٻڌوسين ته אسان אهڑي אئكٹنگ كئي ڄڻ אسان 

 كي ته هروڀرو جنازي نماز جي .کي سچ پچ نويد جي خبر ناهي
  .موڊ ۾ هئا

ُهاڻ کين كير ٻڌאئي ته وאقعي אسان به هنن ئي وאنگر אڻ 
אن قصي کان پو منهنجو پارٹنر ٹي چار ڏينهن . ڄاڻ هئاسين
يو ڦوكيو هليو ته مون کيس سڄي جهاز تي خوאر نڍمونتي سو
پر پو ساڳئي وقت کيس אهو به جلدي אحساس ٿيو ته . كيو آهي

بهرحال אن جو نتيجو אهو . دس چاهت ئي אسان کي אيڎو ستايوسن
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به نكتو ته אسان جو روم ميٹ كڎهن باٿ روم ۾ ويندو هو ته 
  .مون ال پنو لکي ٹيبل تي رکي ويندهو هو

جو جھنڈو ‘ O’خدא جي وאسطي . אدא آئون باٿ روم ۾ آهيان”
نه چاڙهجان“.  

  
  )1970رب    (
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اڊ    ر
يكيهن ڏينهن کان پو ٹرنيڈאڊ پهتاسين، ۽ زمين تي پير א

هي אسان جو سڀ کان وڏو سامهونڈي . رکڻ جي سڌ پوري ٿي
אئٹالنٹك سمنڈ ۾، ڏکڻ آمريكا جي وينزوئال ملك . سفر هو

مٿان كجهه ننڍڙن ٻيٹن جو جھڳٹو آهي، جن سڀني ٻيٹن کي 
 ويسٹ אنڈيز سڎجي ٿو، جتي جا كركيٹ رאنديگر سڄي دنيا ۾

به سڎجي ٿو ‘ كئريبين سمنڈ’سمنڈ جو אهو حصو . مشهور آهن
ٹرنيڈאڊ אنهن . پڻ چون‘ يٹٻكئريبين ’אن كري אنهن ٻيٹن کي 

آزאد ٻيٹن مان هك آهي، جنهن کي ساڳئي وقت אسپين جو 
  .بندرگاهه به كوٺيو وڃي ٿو
کان آمريكا ال نكتا هئاسين ) سلون(אسان جڎهن كولمبو 

 رستي تي هن ٻيٹ کان چڱو پري، جهاز ته אهو پروگرאم هو ته
هن ٻيٹ . کي كجهه كالكن ال ترسائي تيل وٺي هليا ويندאسين

אسان جي . ب خيال ۾ به نه هوאکي گھمڻ ۽ ڏسڻ جو گمان خو
جهاز رאت جو پوري ڏهين بجي بندرگاهه کان ست אٺ ميل پري، 
کليل سمنڈ ۾ لنگر אچي كيرאيو ۽ وאئرليس ذريعي تيل جي 

ذريعي ) Barge(ُي  ٻڌאيوسين ته אسان کي تيل، ٻيڑي كمپني ک
  .ٻاهر ئي پهچايو وڃي

تيل جي بارج صبح جون چئين بجي ڌאري پهچي وئي پر 
جن پمپن ذريعي تيل كمپني وאرא تيل ڏئي رهيا هئا، سي تمام 
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سو جهاز جي كپتان صبح جو ئي آمريكا ال . سست رفتار هئا
پروگرאم ٺاهيو ۽ אسان کي لنگر کڻڻ بدرאن، رאت جو نكرڻ جو 

  .سڄو ڏينهن هي ٻيٹ گھمڻ ال ملي ويو
ڊيگھه ضربيان (و ملك، جيكو پکيڑ، ڙهي ٻيٹ نما ننڍ

۾ حيدرآباد جيڎو مس ٿيندو، خط אستوא جي ويجھو هئڻ ) ويكر
پر ساڳئي وقت چؤڌאري سمنڈ، . كري گرم ملكن مان آهي

ينهن، ٹكريون، گھاٹن وڻن سان جھنجھيل ۽ ٻارهوئي ٹمندڙ م
هتي جي موسم کي אهڑو ٺاهي ڇڎيو آهي جو سياري ۾ نه گھڻو 

אهو ئي كارڻ آهي جو .  گرميאونهاري ۾ نه گھڻونه  ۽  ٿئي ٿيٿڌ
آسپاس جي كيترن ئي ٿڌن توڙي گرم ملكن جا ماڻهو موكلن 

אن كري ٻارهو ئي . ن ٿاجا ڏينهن هتي آرאم سان گذאرڻ ال אچ
هونئن به هن ٻيٹ جا . אيندאهتي هرملك ۽ رنگ جا ماڻهو ڏسڻ ۾ 

سالن کان هتي . رهاكو كي خاص ماڻهو يا خاص قوم نه آهن
آفريكا جا شيدي ۽ يورپ جا گورא رهيل آهن، ته ساڳي وقت 

אن كري هتي . چيني، جپاني، هندستاني ۽ مڈل אيسٹ جا عرب پڻ
.  رسمون ۽ روאج آهن ساڏڙجي ماڻهن جا مختلف مذهب  ۽ گاڏڙ

  رسچنن جي آهيگھڻائي مسلمانن ۽ ك
صبح جو אٺين بجي אسين אيجنٹ جي ٻيڑي ذريعي بندرگاهه 

پري کان ته אئين پئي لڳو ڄڻ سڄو ٻيٹ  ساوכ سان . ۾ آياسين
אيتريقدر جو אسان مان هك .  ڀريو پيو آهينٹمٹار جبلن سا

همرאهه چيو ته هتي ته رڳو جبل ئي جبل پيا ڏسڻ ۾ אچن، هتي جا 
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درگاهه کان ٻاهر نكتاسين ته بن! ماڻهو كركيٹ كٿي ٿا کيڎن
سامهون گدאم جي ڀت تي هندستاني فلمن جا پوسٹر ڏسي אندאزو  

אهي، ٻين ٻيٹن ۽ دور . لڳايوسين، ته هتي هندستاني به كافي آهن
אسان . درאز ملكن وאنگر، هتي به ورهاڱي کان گھڻو אڳ آيل آهن

אوهين ”: جي يكي ٹولي کي ڏسي، ٻيٹ جي هك رهاكو پڇيو
  “آهيو؟אنڈين 
 אسان “.كري ڀل ٿي אٿئي Anatomyپاكستاني پر ساڳئي ”

  .ورאڻيس
  . هن چيو“.ُضرور مسلمان هوندאؤ، سڀ”

אن مان حساب لڳايم ته هي نه فقط جاگرאفي کان پر אسان 
نه ته هنن ڏورאنهن .  کان به ٿورو يا گھڻو وאقف آهيتاريخجي 

ي ملكن جو ته ڇا پر يورپ جي به كيترن ملكن ۾ كاليجن ج
۾ لڑكيل  دنيائي نقشن تي پاكستان  אڃان ‘ جاگرאفي ــ هالن’

  .ٿيونقدم نه رکيو آهي ـــــ دل ۽ ذهن ته پري جون ڳالهيون 
”אسان جي كريאهو مذهب ئي آهي جنهن ! ها منهنجا ڀا 

 کونئر آهي، جنهن هزאر ميلن جي ئيאلڳ رهڻ پسند كيو  ۽ אهو
 کي ي ماڻهنمشرقي ۽ مغربي پاكستان جوڇوٹي ناس كري 

ُهك ٻئي سان ڳنڍي رکيو آهي نه ته אڄ كلهه تار، فون، ٹيلي 
پرنٹر ۽ رאكيٹ جي ماڊرن  دؤر ۾ به كٿي אوڀر ۽ אولهه 

  “.پاكستان جهڑو مثال نٿو ملي
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هاڻ پيو “ .אن کونئر جي سنڀال ۾ توهان جي سالمتي آهي”
سوچيان ته همرאهه كو  عام روאجي شخصيت نه هو جيتوڻيك 

אسان جلدي ۾ کيس پٺيان . پ موאلين جهڑو هوسٻاهريون رو
  .ڇڎي אڳتي وڌي وياسين

ٿورو ئي אڳتي هلياسين ته هتي جي مشهور بازאر شروع ٿي 
 سڄي بازאر وڏن وڏن دكانن ۽ ڊپارٹمينٹل אسٹورن سان .وئي

رستي تي هر رنگ ۽ قسم جي ماڻهن جي گپا گيهه  . ڀريل هئي
يڎאنهن هوڏאنهن ه. جن ۾ گھڻائي ڇوكرين جي هئي. لڳل هئي

كاري، سانوري، . ڇوكريون ئي ڇوكريون نظر ٿي آيونرڳو 
ٿلهن نكن وאريون . گوري رنگ جي چمڑي وאريون ڇوكريون

حبشياڻيون، نك منيون جپاني ۽ چيني ڇوكريون، بندريون ۽ 
ٿلهين دڏين وאريون ٿائي ۽ ملئي ڇوكريون، ڊگھيون آمريكي 

هندو ڇوكريون، ڇوكريون، ساڙهي ۾ هندستاني ۽ سنڌي 
مني . شلوאر قميص ۽ غرאرن ۾ سک آغا خاني ڇوكريون

مطلب ته אئين ٿي لڳو .... אسكرٹن، بشرٽ ۽ پتلونن ۾ ڇوكريون
باقي مردن جو . ڄڻ سڄي دنيا جون نمائنده ڇوكريون آيل هجن

عجيب چهچٹو ۽ ميلو متل هو . ساڳيو، ذري گھٹ آمريكي لباس
  .ي ٿوو ٻارهوئي لڳو رهيكـــــ ج

رين نظر ۾ يكدم معلوم نٿو ٿئي ته هتي جا אصل باشندא په
هتي جا ويسٹ אنڈيز بدن ۽  شكل ۾ آفريكا جي . كير آهن

شيدين جهڑא آهن، پر رنگ אنهن جهڑو كارو ۽ كوئلي جهڑو نه 
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جيئن ته هتي سالن کان مختلف ملكن . نٿورو مشكي آه. אٿن
 گڎ جا ماڻهو رهيل آهن، سو هك ٻئي سان سڱابندي كري خون

شهر ۾ كافي مندر، . مذهب جي آزאدي آهي. وچڑ ٿي ويو אٿن
سڀ کان سهڻي ۽ وڏي مسجد، . كليسائون ۽ مسجدون آهن
. عام زبان هتي جي אنگريزي آهي. محمد علي جناح مسجد آهي

آمريكا جو سڄو کنڈ ڀر ۾ آهي، سو אن جو هتي جي تهذيب ۽ 
  .معاشيات تي چڱو אثر آهي

س، مالٹا، فجي ۽ سئچلس ٻيٹن هتي جا ماڻهو به الس پاما
خاص كري ٻاهرאن آيل . وאنگر مهمانوאز ۽ دوست مزאج آهن

كٿي به אوهان وאئڑن . ٹورسٹن سان سندس سڀا تمام سٺو آهي
وאنگر نهاريو  يا كنهن شي جي ڳوال كئي، ته يكدم كيترא 

هن ننڍڙي ٻيٹ تي . אوهان جي چؤڌאري ڦري אيندא ۽ مدد ال  پڇندא
ي אنجمنون، سوسائٹيون، אدאرא ۽ كلب آهن، جن جو كيترون ئ

كم ئي آهي ٻاهرאن آيل مهمانن جي آڌرڀا كرڻ ۽ سندن مدد 
زرعي אنجمن، هنري : אنهن مان كي خاص هي آهن. كرڻ

سوسائٹي، تاش ۽ ٻين رאندين جون سوسائٹيون، وאپارين جي 
אنجمن، هر مذهب جي سوسائٹي، ميوزכ كلب، ٻارن جون 

ن جون אنجمنون، فوٹو گرאفي ۽ ٻين وندرن جا אنجمنون، زאل
. وغيره وغيره. پکين، مڇين ڦاسائڻ ۽ پالڻ جون אنجمنون. كلب

 كيترאئي אهڑא رضاكار آهن، جن جي ٹيليفون عالوهאن  کان 
، گھر يا آفيس جي אئڈريسن جي لسٹ  هر هنڌאن ملي ننمبر
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  هو אوهان جي هر قسم جي مدد هر وقت كرڻ ال تيار. ٿيسگھي
آهن، جيئن אوهان کي هن ٻيٹ تي كا تكليف نه ٿئي ۽ هر قسم 

هتي جي ماڻهن کي ٻاهرאن آيل ماڻهن . جو آرאم ۽ سهوليت رهي
 ڌאرين ٹوئرسٹن جي אچڻ كري،جو، אن كري به خيال آهي جو 

. نهنن جي كمائي، ٻيٹ جي سکئي ستابي هئڻ جو سبب آه
 رستي ظاهر آهي ته هن ٻيٹ تي، سمنڈ جھاڳي يا هوאئي سفر

سوא אسان ٿورن . (ملك لتاڙي אهو אيندو، جو شاهوكار هوندو
Sailors۽ كوبه .)  جي، جن جي نوكري در در ڌكا کائڻ وאري ٿي

 پو چاهي ميلي مالکڑي تي، ته هو دل ،جڎهن گھمڻ نكري ٿو
אن ريت هتي جي ماڻهن جي چڱي كمائي . کولي خرچ كري ٿو

  .ٿئي ٿي
وندر جون كيتريون ئي شيون ٻاهرאن آيل ماڻهن ال هتي 

كي شوقين هتي جون رنگبرنگي مڇيون ڦاسائيندא آهن، ته . آهن
كي ٿڌن .  پکين پٺيان لڳا رهندא آهنآبي ۽ جابلوكي هتي جي 

ملكن جا سڄو ڏينهن سمنڈ جي كناري تي ليٹي، سج جي تپش 
جو سيك وٺندא آهن ته كي وري هتي جون خاص هٿ جون ٺهيل 

كي ناچ جا شوقين، جوאن . א هوندא آهنسوکڑيون خريدڻ ۾ پور
جوڙא يا جوאن دليون رکندڙ پوڙها، هتي جي ٻهكندڙ ۽ نشيلي 

دنيا جو . رאتين ۾ ساز جي مدهوش آوאز تي نچندא رهندא آهن
Limbo-Rockلمبو رאכ هتي جي אيجاد آهي .  
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هتي جو سكو ٹرنيڈאڊ سڎجي ٿو جو آمريكي ڊאلر جي אڌ 
ونڈ ڊאلر، ائ پعالوه کان هتي جي مقامي سكي. جيترو آهي

تاج ’. فرئنك ۽ ٻيو دنيا جو هر مشهور سكو  عام جام مٹجي ٿو
نالي هك وڏو دكان سنڌي جو آهي، אن کان پئسا ‘ محل

אسان אن ئي دكان تان كجهه شاپنگ كئي ته دكاندאر . مٹاياسين
سنڌي ۾ چيو ته بهتر ٿيندو אسان هتان خريدאري كرڻ بدرאن 

نهن ٹئكس فري بندرگاهه مان كريون، جو الس پاماس جهڑي ك
  ۽ٹرنيڈאڊ آمريكا، كئناڊא. אسان جهاز تي אيندא ويندא رهون ٿا

فيق پنجابي ركئڈٽ .  ال سستو آهينآسٹريليا کان אيندڙ ٹورسٹ
 אجائي خرچ کان کيماڻهو ڀلو ٿو ڏسجي، جو אسان ”: ۾ چيو

کان هن دكاندאر جو شايد دين אيمان پئسي . جھلي رهيو آهي
  “.عالوه كجهه ٻيو ئي آهي

بهرحال אسان تنهن هوندي به كجهه تصويرن جا كارڊ، 
يارهين بجي تائين هيڎאنهن .  رساال ۽ هتي جا سووينر ورتا

پو شهر جي وچ ۾ هك پارכ ۾ . هوڏאنهن گھمندא رهياسين
. پاڻي پي پروگرאم ٺاهيوسين ته كنهن هوٹل ۾ هلي ماني کائجي

كنهن غريباڻي هوٹل جي ڳوال كندא پارכ مان ٻاهر  نكري 
پر كابه אسان جي ڏאن جهڑي هوٹل אوسي پاسي ۾ . رهياسين

جتي אسان جهڑא جهاز جا سڀ کان جونئر کائي . نظر نه آئي
ساڳي حالت אسان سان ٻين به كيترن ئي ملكن ۾ ٿي . سگھن

 ملتان  ۽حيدرآباد. אن لحاظ کان אسان جي ملك ۾ مزو آهي. آهي
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رن ۾ به وک وک تي كيتريون ئي ننڍيون، جهڑن ننڍن شه
 هك هوٹل نظر بهرحال. وڏيون، ساديون، אوچيون هوٹلون ملنديون

ڏکڻ . َرستا ٹپي אچي אڳيا بيٺاسين. ڏאڍא خوش ٿياسين. آئي
אندر . آمريكا جي برאزيل، אرجنٹائين ملكن جي طرز جي هئي

كني گيهه يا تيل جي سڑڻ جي ڌپ אچي . ڏאڍو گند لڳو پيو هو
جيكو كاسائي ٿي لڳو دروאزي وٽ هك همرאهه . ي هئيره

ٻيو هن جي .  سوئر جا ٹكرא ٹكرא كري رهيو هوكٺلبيهي 
ڀرسان بيهي مزي سان جست جي گالس مان بيئر يا كنهن 

هوٹل جي يتيماڻي . ُلوكل برאنڈ جي شرאب جا ڍכ پي رهيو 
ٿورو אڳتي . حالت ڏسي אنهن ئي پيرن سان ٻاهر نكري آياسين

אن جي . نالي نظر آيو“ بمبئي بازאر” سنڌي جو دكان  هك ٻئي
پڑهي “ خان”. نالي هك كتابن جو دكان هو“ خان אسٹور”ڀرسان 

پك ڄاتوسين ته دكان كنهن پاكستاني مسلمان يا آغاخاني جو 
آهي، جنهن کان كنهن אهڑي هوٹل جو ڏس ملي سگھندو جا אسان 

.  ويٺي هئيكائونٹر تي هك حبشي ڇوكري. ال مناسب هجي
ُتنهن ٻڌאيو ته هي دكان אسماعيل خان جو آهي جو سندس چاچو 

هن ڇوكري کان ئي אسان . ٿئي ۽ هن ٻيٹ جا ئي رهاكو آهن
.  مسلمان آهنبهאصل رهاكو كجهه کي معلوم ٿيو ته هتي جا 

هن ٻيٹ تي אسالم كڎهن . وُپنهنجو نالو אنيتا حسين ٻڌאيهن 
م جي تبليغ هتي پهرين אچي آيو، אهي كير بزرگ هئا جن אسال

سندس . ُكئي، تنهن بابت هي ننڍڙي ڇوكري ٻڌאئي نه سگھي
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دكان تي مون אهڑي قسم جي كتاب جي ڳوال كئي، جنهن ۾ 
پر وقت جي کوٽ . هن ٻيٹ بابت وڌيك معلومات ملي سگھي

سبب ۽ دوستن جي تكڑ كري אهڑي كتاب ڳولڻ بنا هوٹل جو 
  .پڇائي، هوٹل ۾ אچي نكتاسين

صاف سٿري هوאدאر ۽ אسان جي .  هك چيني هوٹل هئيهي
پگھار جي سمپل אرٿميٹك مطابق אعلى قسم جي، چيني طرز 
. سان آرڊر وٺڻ جيكا نينگري آئي سا به هتي جي رهاكو هئي

مغربي ملكن ۾ گھڻو كري هر دكان، هوٹل ۽ آفيس ۾ (
مرد كارخانن ۽  ٻين هنڌ ڳرو ۽  سخت .  ٿيونعورتون كم كن

ڇوكري . ُكئڈٽ رאجا رفيق کي چرچو سجھيو.) نپورهيو ك
אڃان ٹيبل تي پاڻي جا گالس ئي مس رکيا ته هي يار يكدم 
سندس ڀرسان بيهي، سندس منهن کي گھورڻ لڳو، אسين به وאئڑא 
ٿي وياسين ته هن کي ڇا ٿيو  ۽ ڇوكري جي منهن ۾ ڇا ڏسي 

ڇا ”: ئينپر دل ٻڌي پڇيا. هو خود به ششدر ٿي ويئي. رهيو آهي
  “آهي؟

محترمه معاف كجو، مون ”: אسان جي دوست ويهي چيس 
هي پهريون موقعو آهي جو چتائي . كڎهن چيني ماڻهو نه ڏٺا هئا

  “.پيو ڏسان
אسان کان به کل نكري وئي ته אڃان هاڻ ئي ته چين مان ٿي 

 ڇوكري ته چيني ڇوكرين جي بلكل אبتڑ، آيا آهيون ۽  هي
  .شكي رنگ جي حبشڻ آهي۽ موאري ٿلهي نك ۽ چپ 
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پر آئون ته ”: هن ويچاري ٿورو شرمائي ۽ هٻكي چيو
  “.آ ته ويسٹ אنڈيز جي آهيان. چيني نه آهيان

  “!אهو وري كيئن؟ هوٹل چيني ۽ ماڻهو ويسٹ אنڈيز جا”
. مالك אسين آهيون پر אسان جا بورچي چيني آهن. جي ها”

  “ُهاڻي جلدي ٻڌאيو، אوهان کي ڇاڇا کپي ــــ؟
هن جلدي جلدي پنهنجي جان ڇڎאئڻ ٿي چاهي، پر אسان جو 
دوست به كو موڊ ۾ هو، تنهن سندس ڳالهائڻ جي אهل كندي 

  :چيو
مون ال ٻه نانگ . ها... ُڇا کپي؟ ڇا کپي؟ جلدي جلدي ٻڌאيو”

 پنج ڇهه گانگٹ ۽ هن ٹئي ال تريل، אسان جي هن دوست ال
  “ .اڌوکيکڑא هجن ته אهي، نه ته ٻيو كو چيني ک

ميزبان به ـــــــ جا هن کان אڳ . ُאهو ٻڌي אسين به کلڻ لڳاسين
پو هن . كاوڙي بيٺي هئي تنهن جي به منهن تي مرכ تري آئي

 مسلمانن جي هوٹل آهي ۽ هتي كا به אهڑي شي ُٻڌאيو ته هي
َناهي، אسان کي به אهو ئي ٿي کٿو سو چانور، مڇي ۽ 

  .كوكاكوال آڻڻ ال چيوسين
ڀرڻ کان پو אسان وٽ كجهه هن ٻيٹ جا پئسا بچي پيا، بل 

جي ٻئي كنهن ملك ال بيكار هئا، سو אسان אهي به خرچ كرڻ 
אن کي كجهه . هيٺ هك كيلن وאرو بيٺو هو. مناسب سمجھيا

אسان سمجھيو ته وڌ ۾ وڌ אٺ ڏهه . سكا ڏناسين ته كيال ڏي
ٿئي ۽ تمام پر پو خبر پئي ته هتي ميوو جام ٿو . كيال ملندא
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سو هن همرאهه جڎهن ڊزن ڊزن جا ٹي لفافا ڀري ڏنا . سستو آهي
ٿورو אڳتي آياسين . ته אسان پاڻ ئي کيس وڌيك ڏيڻ کان جھليو

كيترא هتي . ته هك گاڏي وאرو ناريلن جو پاڻي وكڻي رهيو هو
אسان به ناريلن جو پاڻي وٺي پيئڻ . جا ۽ ٻاهر جا پي رهيا هئا

جي ڀر ۾، هك پوڙهي مائي كيلن جا ناريلن وאري . لڳاسين
َكهڑي אگھه تي ورتا אٿو ـــ؟”لفافا ڏسي پڇڻ لڳي ته  جيئن אسان (“ َ

ُ کان ٿورو گھٹ אگھه ٻڌאئي چوندو  אنٻيو دكاندאر. وٽ ٿيندو آهي
אسان کيس אشارو كري ). آهي ته آئون אن کان سستو ٿو ڏيان

  .ُٻڌאيو ته مفت ۾
  .هن پڇيو“ אنگريزي ڄاڻو ـــــ؟”
  . אسان چيس“.אها ئي ڳالهائي رهيا آهيون. ها”
  . هن پڇيو“كنهن ٻئي ملك جا آهيو ــــــ؟”
  “.پاكستان جا”
جاگرאفي . ويچاري كا ڳوٺاڻي هئي“ پاكستان كٿي آهي؟”

  “.هندستان جي ڀرسان”ُٻڌאيوسينس ته . جي ڄاڻ کان بنهه אڻڄاڻ
  ”.وري تعجب مان پڇڻ لڳي“ .۽ هندستاسن كٿي آهي”

ه سندس אن قسم جي سوאلن ۾ مزو אچي رهيو אسان کي ب
مون کي هك لطيفو ياد אچي ويو، جنهن ۾ هك همرאهه ٻئي . هو

  .ُکان سندس گھر جو ڏس پتو پڇيو ته كٿي آهي
  .ٻئي ورאڻيس“ .مسجد سامهون”
  “۽ مسجد كٿي آهي؟”
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  “.گھر سامهون”
  “۽ ٻئي كٿي آهن؟”
  “.آمهون سامهون”

ستان پاكستان جي ڀر سو مون به سوچيو ته چوאنس ته هند
  .آمهون سامهون۾ آهي ۽ ٻئي هك ٻئي جي 

ُدرאصل پاكستان هندستان جاگرאفيكل سڃاڻپ کان هك 
هك ٻي به ڳالهه ياد آيم ته حيدرآباد جو هك همرאهه . ئي ڳالهه ٿيا

كنهن ڏورאنهين والئت کان وڃي نكتو، جتي هك אنگريز 
  “؟.سركار كٿي رهو ٿا”پڇيس ته 

  .ُ همرאهه ٻڌאيسيאسان وאر“ . ٿوحيدرآباد ۾ رهان”
  .אنگريز وאئڑو ٿي پڇيس“ ۽ حيدرآباد كٿي آهي ـــــ؟”

  :אسان وאري جوאن كياڙي کنهندي چيس
  “.حيدرآباد אز אبائوٽ ٹو مائيلس فرאم ٹنڈو ٺوڙهو”

ُسو אسان پوڙهي کي فقط هندستان بدرאن ٻڌאيس ته 
 ته جپان אسان سمجھو. پاكستان ۽ هندستان جپان جي ويجھو آهن

مشهور ملك آهي، جنهن جا ريڈيا، كئميرאئون هتي هرهك جي 
پر سخت אفسوس ٿيو ته هو ته אن کان به אڻڄاڻ  . هٿ ۾ آهن

ٹباگو، : هو ته كا رڳو אوسي پاسي وאرن ٻيٹن. نكتي
دل ۾ آيو . پورٹوريكو، كيوبا ۽ جئميكا جهڑن کان وאقف هئي

. ُ پوڙهيون سڄاڻ آهن جون אڻپڑهيلنאسان جي ڳوٺ”ته چوאنس ته 
ُصفا كا چٹ آهين ُآخر پاڻ ئي پڇي پڇي ٿكجي پئي، سو “ .َ ُ
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אوهان جو ملك تمام پري ”! אڀرندي طرف אشارو كري چيائين
  “!آهي

  .ـــــ جوאب ڏنوسينس“ تمام پري”
  : كجهه ساعت ترسي، سوچي، وري پك كرڻ ال پڇڻ لڳي

  “تمام پري؟”
  .ئڻو پيوسينُقسم کڻي ٻڌא“ .با گاڊ، تمام پري”

. ُهن ٻيٹ جا رهاكو پڻ אسان جي گفتگو ٻڌي  کلي رهيا هئا
هك چيو אڃان به جي پوڙهي אعتبار نه كري ته كنهن مسجد يا 

 אسان جو ملك ئيُچرچ  ۾ وٺي، אتي قسم کڻي ٻڌאئجوس ته ما
  .هتان کان تمام گھڻو پري آهي

پاكستان ذري گھٹ دنيا جي گولي تي ويسٹ אنڈيز جي 
جا (يعني ويسٹ אنڈيز مان جي زمين کوٹجي  . هيٻئي پاسي آ

ته هيٺ ) ڳالهه ناممكن آهي ۽ אٹكل אٺ هزאر ميل کوٹڻو پوندو
هتي ۽ كرאچي . ٻئي پاسي ڊאكا جي ويجھڑאئي کان وڃي نكربو

  .جي وقت ۾ يارهن كالكن جو فرق آهي
هن وقت אسين ويسٹ אنڈيز تمام  پري ڇڎي آيا آهيون ۽ 

چئن ڏينهن کان  پو . هيا آهيونكئريبين سمنڈ پار كري ر
آمريكا جي بندرگاهه هيوسٹن ۾ پهچندאسين جو ٹيكساز رياست 

  .۾ آهي
  

ب      (   )ع1968ئر
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س ئئ    ب 
ع ۾ جڎهن منهنجو هوאئي ٻيٹن، هونو لولو، ٹوكيو، 1978”

هانگ كانگ، بئنكاכ ۽ منيال وڃن ٿيو، تڎهن محترم אلطاف 
آ אيماندאري سان  אهو . ناما منهنجي ال رهبر بڻياشيخ جا سفر

אعترאف ٿو كريان ته אلطاف شيخ  جي سفرنامن جي مطالعي  جي 
مون  אن پاسي אيترو ته گھڻو كجهه ڏٺو، جيترو هونئن مدد سان 

جيكر سياحت کاتي طرفان مقرر كيل رهنمائن جي مدد سان به 
  “.نه ٿي سگھي ها

ئ(  م  ا ر  س ”ڊا رد س    )“د

  
  

אلطاف شيخ جي سفرنامن، پڑهندڙن ۾، هن صنف ال چڱو 
۽ سچ ته آ پاڻ אلطاف جي سفرنامن پڑهڻ . چاهه پيدא كيو آهي

جي شوقين آهيان، אنهي شوق جو نتيجو آهي جو ملك אندر يا 
ٻاهر جڎهن به آئون سفر تي نكتي آهيان ته مون به سفرنامو لکيو 

  .آهي
  

  ده 

  )ئن ور“ ائ  آڌار”ئب (



ھ خ(ُئر   ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

www.sascitysukkur.com

 

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

143 



ھ خ(ُئر   ئف  ئري :ز  .........................   )ا بدا ا  
 

ظ ئ  وٽ  را  ۽ وا ئ  ئب    

www.sascitysukkur.com

 

                                 abdul.lateef_ansari@hotmail.com 
  

 
 

144 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خ  ئف    ا
ئر   ئر ا

UTuk.co.yahoo@2004AltafshaikhTU  

mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk
mailto:Altafshaikh2004@yahoo.co.uk

