
َكي אمي ڄاڻو ته كي پڑهيل אڻ ڄاڻ َ َ َُ َ ُ
ِ  

 جانو جي ساڃاهه

ِجيئين كنهن אڳين بالگ ۾ ڳالهه پي كيم، مان  ِ

ِאٹكل ستن ورهين جو هوم جو אسان كرאچي مان 
َ

شكارپور پڄندي كو پوئتي . َ آياسين شكارپورلڎي

پيل شهر لڳم
ُ

ِرستا ڀڳل، کليل كن جون ناليون، پاڻي . 
ُ َ

ُ۾ ڀري سنان خاني ) بالٹي(اڙدي هٿ جي پمپب سان ب

ِتائين ڊوهي وڃڻو ، فرج بدرאن گھگين مان پاڻي پيڻ، 

ِאونهاري جي گرمي ۾ كمري بدرאن אنڱڻ ۾ يا ڇت تي  ِ

 لڳو ڄڻ كنهن ٻي صدي ۾ ماڻهو …ُسمهڻ، وغيره

  .پڳو آهي

ِپر وري אهو به پڌرو هيو ته شكارپوري هوא ڏא.. ِאهي ڳالهيون پنهنجي جا ڍي صفا هئي َ

ِجو كرאچي وאري آاليش كانه هيس
َ

كرאچي ۾ אسان جي بنگلي جي هك . 

پاسي كوٺيون هيون جن جي سامهون ركشائن جي مرمت جا كارخانا کليل 
ُ

ِ

ميدאن ۾ پڳٿي 
ُ ِكرאچي شهر جو كير ڌڻي ڌوري . تي هيا) پيادن جي پنڌ جي دڳ (َ

ُز كيو، پيادא كاڏهون لنگھه ُته كونه هيو جو پڇين ته كن قائدن قانونن جو لها

ُאنهن كارخانن ۾ ركشائن جي אنجڻ کي كنهن گاسليٹ ۽ پٹرول جي گاڏر ! كندא ُ
ِ ِ

ساڏڙ ڳاريندڙ سان صاف كندא هيا تنهن كري ڏينهن جو هوא ۾ آاليش گھڻي وڌي 
َ َ ُ

ِ
ُ



ِאنهي ڳاريندر جو كمدאرن تي كهڑو אثر، تنهن ال كا كرتاري . ِويندي هئي
َ

  .ري ته كانه هئيسالمتي אختيا

شكارپور ۾ אسانجي بنگلي سان گڎ كو אڌ אيكڑ کن باغ پڻ هيو
َ ُ

باغ ۾ هك . 

ُکليل کوه هيو جنهن تي ڏאند وهندو هو ُ بنگلو شهر کان ٻاهر هو ــ ريل َڦاٹك אڌ ميل . ُ

ِڦاٹك ۽ چيال سنگهه ۽ سيتلدאس شكارپور كاليج وچ وאٽ تي هيو. کن تي هوندي ِ .  

ُن سان پڻ ملڻ ٿيو؛ هك طوطو אتي پاليو هوم، ڏאڍو سهڻو َشكارپور ۾ سنڌي طوط
ِ

ُ

ِكيترאئي كالכ ساڻس كچهري . لڳندو هوم، ڳالهائڻ جو پڻ هوشيار هيو

ُميوא کائڻ جو شونقين هو، ياد ٿم ته تکيون سائيون مرچون جو پڻ . ِكئي هوندم ِ

ِنيٺ ڳالهه نه وڻيم، سو كن. ُپنجري ۾ بند ڏسي ڏک ٿيڻ لڳم. شوقين هيو ِ  مهنن ِ

َکان پو طوطي کي هك مندر جي باغ ۾ آزאد كيم جو אتي ٻيا گھڻا ئي طوطا  َ

ُرهندא هيا ۽ سوچيم ته אتي كنهن ٻي جي ڄار ۾ ڦاسڻ کان بچيل هوندو جو مندر  ُ

אجهو رهندو
َ

طوطن جي ). ُمٿي فوٹون سنڌي طوطي جو وكي پيڈيا مان کنيل آهي. (

ِعمر وڏي هوندي آهي، كن وشيشن جي عمر ِِ
 گھڻ کرو ڇهن ڏهاكڑن کان مٿي ُ

ُ

َ مانکي پڑوڙ كانهي ته سنڌي طوطي جي عمر گھڻ کرو كيتري ٿئي، پر _ٿي  ُ َ

ِكيترא ئي وאر شكارپور جي باغن جي ويرאني جو سوچندي אهو אرمان پڻ ٿيندو אٿم  ِ

  . ته אنهي ويچري طوطي جو گزرאن كينئين پيو ٿي

بابا بنگلي جي ٿوري گھڻي . ٿيا هوندאَאسان وאري گھر ۾ ماڻهن رهي كيئي ورهيه 

َאسترڳي كرאئي هئي پر ڀر ۾ وڏن نانگن אچي گھر كيو هو
ِ
َ گھرאن نانگ كڍيا . ُ

ِهئائون پر پو به ڏسڻ אيندא رهيا ڇو ته باغ ۾ ٻر كيا هئائون ۽ אڱڻ ۾ پڻ گھري אيندא  ِ َ
ِ



 قسم هتي آمريكا ۾ نانگن جا. َسنڌ پاسي گھڻا نانگ خطرناכ ٿيندא آهن . هئا

ُگھڻا وکر  ِ َياد ٿم ته بابا هك ڀيري ٻارن جي سالمتي جي ڀو مان الچاري . ناهن) زهري(ِ َ َ
ِ

َروאلور سان نانگ ماريو َپر نانگ مارڻ غلط سمجھبو هو ۽ ٻيو ته אالئي كيترא ٻيا . ِ

ِهونئن אهو به سچ آهي ته نانگ قدرتي . ُنانگ هجن جيكي چيو ويو ته وير وٺڻ چاهن ِ

ِهموزني ال
َكي ٹي ڏهاكڑא ٿيا هوندא جو هند ۾ كن هٻچي هچارن .  אهم آهنَ َ

ِ

ُنانگ سندن کلن مان پيتيون ۽ بوٽ ٺاهي نيكاس كرڻ لڳا َ ٿورن ورهين ۾ . َ

َجھنگي كوئن جو ڳاڻيٹو אيڎو وڌي ويو جو كوئن فصل ۽ گدאمن مان אن کائي  َ

ڏكار كرאئي ڇڎيو
ُ

ِنيٺ سركار نانگن كهڻ تي پابندي وڌي. 
ُ

 .  

ا هك ڄوڳي کي سو باب
َ

. َنانگ كڍڻ ال گھرאيو

ڄوڳين جو אصول هوندو 
ُ

ُآهي ته جڎهن هو نانگ 

ُ نانگ تي كير كڍن ته

ِهٿ نه کڻي سو پهرين אهو 

ُڏت پت ورتائين َ ُ پو ٻيون . َ

ِڳالهيون، جيئين אدאئي 
َ

ِنيٺ كي وڏא نانگ ٻرن مان . ڄوڳي باغ ۾گھڻي وقت ال אلغوزو وڄايو. ُچكائڻ

َ۽ كرکنيائون نكتا  ُكر کڻڻ چوندא آهن نانگ جي ڦڻ كڍي אڀرڻ کي؛ ڦڻ معنا (َ َ َ َ َ

نانگ جي مستي وאري حالت ۾ پکيڑيل منهن
ُ

ِאنهن نانگن جو وشيش كونه ياد אٿم) . ِ ِ ِِ .

ُאيترو ياد ٿم ته وڏא وکر هيا َ ُ
ِ َڄوڳي אلغوزي جون مرليون جھومي ۽ نانگ به مست ، سو . ِ



ِنچندא رڙندא ٻر ٻر كند َא ويس ِكڍِ َ ِياد ٿم ته بابا مانکي אجازت ڏني ته مان به نانگن . َ ِ

َكي كوهه پري . پويان وڃان پر حكم كيائون ته نانگن کان فاصلو رکجائين

ال خاص لفظ ياد “ سركندي هلت ”نانگ جي . (جھنگ ۾ ڄوڳي نانگ ڇڎي آيو

  ) . ُنٿو אچيم، جي كير ٻڌאئيندو ته ٿورאئتو ٿيندم

ِمرلي تي َ تنهن مرد جي، کنيا كاريهرن كر ؛ُ َ
ِ

َ َ
  

َٻر ڇڎي ٻاهر ٿيا، نيال نكري نر ؛ ََ
ِ ِ ِ  

ِزهري منجھ زهر ، جوڳيڑي جھٹي وتا
َ

ِ
َ

  

سچل(
ُ

(  

ُجھٹڻ ( َ هونئن لغت جھٹڻ جي ٻي معنا به .. معنا ٻي جو خيال يا نظريو قبول كرڻَ

  ).۾ بالِشي کي جھلڻ جهڑوכ رאند ) אڏאمندڙ(َٻڌאئي ٿي ِ ــ هوא مان אيندڙ 

َقصو كوتاه هاڻ ڳالهه پڌري ٿيم ته هي كرאچي ڇڎي مان كنهن ٻي ڏيهه ۾  ِ ِ

  . ِאچي پڳو هوم

ُجنهن دنيا ۾ آيو هوم تنهن جا رنگ ۽ ڍنگ كي ٻيا هئا َ َ
ِ!  

باغ سمڀاليندڙ مالهي جانو نالي هك هاري هيو
ُ جانو جا وאر ڊگھا، پڳ ۾ ويڑهيل. ُ

َ َ َ ُ ..

هيٺان لنگي مٿان چولي
ُ

َپره .  ڦٹي جاڳندو ِ
ُ

َٻاهر سمهندي אس سڀن کي جاڳائي پر ( َ ُ

ُمنهنجي אٿڻ کان پهرين هي مڑس جاڳيل هوندو هو ُ ِ
ُ

َسوير ڏאند کي کوهه مان كاڍ .  ُ

ُجينئين ڏאند ڦيرא هڻندو هلي ۽ چيكلي جا ڏندא ۽ . ِكڍאئڻ ال ٻڌي هكلندو هو



ِسركڻين(ِڦرڻين  ُجي ينتر ) ِ َ جوڙ ٹوڙ(َ
َ َ

ِل مٹكڑيون پاڻي مٿي ڍوئي كري نوڙي تي ٻڌ) 
َ

ِکوهن جي ينتري جزئن جا، ۽ كاشتگاري كمن جا ناال ئي هاڻي وسري وياٿم . ( آڻن ِ ِ
ُ

ِ
َ ُ ..

ِجانو كوڏر کڻي آلي مٹي سان بنڌيج ). ُجي كير ياد ڏياري ته ٿورאئتو ٿيندم ِ
َ ُ

وجھندي پاڻي جي نالين ۾ وهكري کي هيڎهان هوڏאنهن ورאئيندو ويندو هو، جيئين 

ڻي وهي۽ ٻين ٻين پودن کي پڄي، تتان پاڻ لنگھه كري، ۽ אتان پودن ڀر كسڑ پا
َ َ َ

ِ
ُ ُ ُ

ِپاڙن مان پٹندو كڍندو هلي) َكک كنڈא(
ُ

 .  

ِقدرت جو كمال، ڏאند کي אيڎي طاقت جو پاڻي جون مٹكيون پيون ڀرجن ۽ ڦرن ۽  ُ َ
ِ

ُ

َکوه مان مٿي אچن توڙي تنهن ۾ אنسان جي אٹكل جو به ٿورو گھڻو ليکه . ُ
ُ

 …كجي 

َڦرڻي جو אصول نه رڳو ته ٻل جو رخ ڦيرאئي ـــ ڏאند زمين تي چكر ڏي، ۽ پاڻي جي ڊور  َ َ ُ

ُجو چكر هيٺان مٿي پر بڎندي چيكلي سان كم كرڻ ) ِبڎندي(مانکي ڦرڻي ۽ . ِ

َچيكلي جي ڏندن جو نقشو پوري طرح ياد ناهي؛ پر چيكلي جي ڏندن جو كم 

ڏאند جي گھٹ ٻل ۽ وڌيك فاصلي کي وڌي
َ

  . ك ٻل ۽ گھٹ فاصلي ۾ ورאئڻ

ٻه چيكال هجن ــ پو هك جي رفتار وڏي ۽ ڏندن جو אنگ گھٹ  A۽  Bسمجھو ته 
َ

ِ

ته ٻي جي ڏندن جو אنگ وڌيك ته رفتار گھٹ ٿيندي ، جو گھٹ ڏندن وאرو چيكلو 

  ڦيري پوري كندو ته وڌيك ڏندن وאري چيكلي אڃا ڦيري پوري نه كئي هوندي،

   

B ُجي ڏندن جو אنگ: A  ُجي ڏندن جو אنگ= A  جي رفتار: B  جي رفتار  

  معنا ته. نسبت جي نشاني آهي ”:“جتي 



B ُجي ڏندن جو אنگ* B  جي رفتار=A  ُجي ڏندن جو אنگ* A  جي رفتار  

   ضرب جي نشاني آهي*جتي 

مٿين مساوאت كري ٻنهي جكڑيل چيكلن جي ڦيري ٻل 
َ ََ ٻل ۽ אرو جي ضرب(ُ

َ َ
 (

 אرو جوسو جنهن چيكلي . ساڳيو
َ

ُאڌ َقطر( ُ
وڏو تنهن کي ٻل گھٹ هڻڻ سان ننڍي אرو ) 

َ َ

وאري چيكلي تي ٻل جو ضرب ٿيندو 
َ

ِ۽ אهو ننڍو چيكلو بنسبت فاصلو گھٹ ( ِ

ِאنهي ٻل جي وڌאري جي אصول کي چيكلن جو كلوني سرسي چوندא آهن ). هلندو
َ

َ۽ ساڳيو قديم كل وديا جو אصول אڃا تائين هر مشن  ِ ِ
َ َ

ِڏي ، فيكٹري ، هوאئي َموٹر گا(

ُٺاهڻ ۾ كتب آندو پيو وڃي) جهاز، وغيره هيٺين ويب كڑين تي ٺرכ هڻندא. َ
َ

ِ
َ  

htm.mechanicalad1gears/hydraulicus/solutions/tester/au.com.icsciencedynam.www://http  

Gear/wiki/org.wikipedia.en://http  

َننڍي هوندي مانکي كل وديا جي كا ڄاڻ كانه هئي پر كيترא ئي وאر کوه تان  َ

گھڻا ورهيه پو . ِ طاقت ۽ אنهي ينتري بابت سوچيو هوندمپاڻي چڑهندو، ڏאند جي

ِجڎهن ڏهين درجي ۾ مادي وديا پڑهيم ته چيكلي جي كردאر جي پروڙ پيم جي . ِِ

َكير ماپون وٺي حساب هڻي ٻڌאئي ته ڏאند جي طاقت كيتري آهي، گھڻو پاڻي مٿي  ُ

ٿو آڻي ۽ אنهي ال گھڻو ٻل ٿو لڳائي ته ڀلو
ُ

 .  

آهن “ َعجائب گھر”َهتي آمريكا جي ننڍي وڏي شهر ۾ ٻارن ال گھڻا ئي وگياني 

ِجتي ٻار وگياني אصولن جي سمجھاڻي ال ڍאنچا ڏسي سگھندא آهن ۽ ٻار سكولن ۽ 

  . مائٹن سان אهي ڏسڻ ويندא آهن



html.exhome/exhibit/org.msichicago.www://http  

َميوزيم(جيئين ڏسندא    ِ۾ هك نمائش بابت ننڍي وڊيو) ُ

html.genome_v/genetics/exhibit/org.msichicago.www://http  

ِڑيون سهولتون ته ناهن جو ملك אهڑن كاٹكو ٺوڳين אسان جي ڳوٺاڻن ٻارن کي אه
ُ َ ُ

َجي حوאلي آهي جيكي ٻارن جي تعليم ۽ ڀالئي بدرאن سنڌو ڏيهه جا لڳ ڀڳ سمورא  ُ

ُوسيال فوجن تي خرچ كيو ڇڎين، جن فوجن جو كم جھيڑي جھٹي جي وאڌ بنا 

ِخير، ڌڻي مهر كري، سو چوڻ جو مقصد هوم ته ماسترن . كجھ آهي ئي كونه َ َ ُ

ِي کپي ته ٻارن کي كل وديا جي אنهي وگياني ورد ال אهڑن روאيتي کوهن ڏאنهن وٺي ک
َ َ

۽ جي ماسترن ۾ قابليت ناهي يا . وڃي سمجھاڻي ڏين ۽ حساب سيکارن ته چڱو ٿيندو

אيڎא ڀيڎא ڀيرא ٿياهن ته يونيورسٹي جي وديارٿين کي خوش خذمت سپاهي بڻجي 

پاڻمرאدو אهڑא ورد موكلن دورאن
ُ

ُ ڏيڻ گھرجن جيئين ٻارن جي سونجھ سونجھ کي ِ

  . ُهمٿائجي ۽ سندن وگيان سان چاه وڌאئجي

  



ُسو ڳالهه پي كيم جانو جي كالכ ٻن ۾ ڏאند بيهي ساهي پٹي ته وאري وאر. ِ
َ

ي ِ

ِسان جانو پريان هكل كريس
َ كجھه وقت کان پو هكل جو אثر لڳڻ پورو. ُ

َ
 . پو

ِجانو ٿورو ترسي، ڏאند کي وאري سان وאكي سان گاريون ڏي، وري ڏאند ويچارو كم 
ُ

ِنيٺ آخركار ڏאند به ٿكو بيٺو هجيس ۽ . ِکي لڳي ته شاباسي وאكي سان ڏيس

ُتڎهن ڏאند ڇوڙي جانو کائڻ ال . ِيسهكل توڙي ما ڀيڻ جي گار جو كو אثر نه ٿ

َسكل گاه جو(كي چڻا ۽  ِدن ڏيس) ُ ِ
ُمٿيون فوٹون دنيا ۾ مشهور سنڌي ڳئون ۽ . (َ ُ

  ) . هتان کنيلڏאند جي قسم جو آهي 

پو جانو پاڻ ٿلهي ماني پچا ۽ تنهن سان ڏڌ پي
َ ُکائي پي ٿادل ٺاهڻ ال كونڈي . ئيُ َ َ

ِ ِ
ُ۽ تيسي تاڻي ڏينهن به تپڻ شروع ٿيندو هو. ُ۾ ڀنگ گھوٹڻ شروع كري

ِ ِ . تهانپو

شام جو ٻيو ويلو ماني جو . رهيل ڏينهن، شام تائين كجھه کمي کمي چلت هجيس

  . کائي جنهن چانور، دאل ڀاجي، يا كا جوئر جي ماني يا אهڑي شئي هجيس

جو رنگ نه رڳو نرאلو پي لڳيم پر كڍنگوُجانو َ ُ
ِ ُ אمي ماڻهون، وאر אيڎא، אالئي جي . ِ

ُ

كڎهن تڑ كري، ڳوٺ کان پري كڎهن ويل كونه هجي، ڳالهه كرينس ته 
ُ َ

قسو كوتاه ته کيس אجهكو سمجھيم. آهستي سمجھي
َ

 .  

ِهك ڏينهن كو كرڙو אڳيان אچي بيهي رهيو. ُشكارپور پڳي ٿورא ڏينهن ٿيا هوندא
َ

 .

منهنجو אتان لنگھڻ کان كيٻائن
ُ

ِجانو کي چيم مارينس.  ِ ُجانو ٻڌو אڻٻڌو كري ! ُ

ِوري كاوڙ منجھان زور سان ڳالهه ورجائيمانس. ڇڎيو
َ

سمجھيم ته هي سست هاري . 

ِאونئين آهستي آهي سو منهنجو حكم منڃڻ کان ٻرو ٿو پيو چڑهيس ُ ُ ُ سو مان به زد . ُ

ُنيٺ ڏٺم ته شكل كٿكاد. تي َ
ِ ِ ِ هيس، هٿ کنيائين ۽ كرڙي کي جھلي پرتي ُ



אڃا جانو جون אکيون هيٺ هجن. ِאينئين رکيائين جو كرڙو ويو ڀڄندو پري
ُ

אڃا نظر . 

 نه  ِکي چيائين جي دאرن کي‘ َصاحب’ورאئي . ِهيٺ هيس ، ساڳي هنڌ ويٺل هيو

 مانکي هن جي ڳالهه אهڑي دل کي لڳي جو ڦوكيل وڏماڻپائي تنهن پل .ڇولجي
َ َ ُ 

وري אنهي אمي کي . ُאينئين ويئي جڻ كنهن ڀري ڦوكڻي کي ٹاچڻي هنئين هجي
ُ

ِ

كڎهن אجھكو كو نه سمجھيم
َ

 .  

. ِكيترא ئي وאر ڏٺو אٿم ته אسان جي ڳوٺاڻن جي ساڃاه شهرين کان گھڻي وڌيل آهي

ُٻولي کي אمي ڳوٺاڻو چهٹي كرאڙو كيون بيٺو آهي ُ
پڑهيل ڳڑهيل ماڻهون يا ته بي . 

 ڌאريا لفظ ڀريندא هلن يا ته אنئين كرڻ سان سمجھن ته پنهنجي وڏאئي ٿا ڏيکارين خيالو

  ). ِتن جي ڇا ڳالهه كجي جي پنهجي ٻولي ئي كتب نه آڻين(

  



ِهاري جو هاال وאهه پاسي جو آهي جو ويب تان كٿان الٿم، ياد ُمٿي فوٹون كنهن ( َ َ

  ).نٿم

هك ڏينهن سيوڻ پاسي منهنجو لنگھه ٿيو
َ

 . زאل کي سنڌ جي سير ال شادي کان پو
َ

تنهن نئين كنوאر . ِوٺي ويو هوم ۽ ٹي مهنا سنڌ جي ٻهرאڙي ۽ پرאڻن جو سير كيوسي

ِاري آرאم گھر كرאيو هوم جو شهر ۾ َאنتظام شهر جي سرك. ِسان سيوڻ پهتو هوس َ

 هوٹل(كا سرא
َ

كڎهن كٿي محماني كئي سي، كڎهن آرאم (كانه هئي ) 

ُخير كنهن ٻڌאيو هو ته אهو آرאم گھر ٹكري تي آهي ۽ ڏس وٺن ). گھرن ۾ رهيا سي
ِ ِ ُ

ُال چيائين ته كنهن کان به هن ريت پڇندא ته ٻڎאئيندو ُسو هك هاري کان پڇيم . ُ َ

سائين، ”هاري مان ڏאنهن مونجھاريل كنڌ ورאيو ، . با هتي قلعو كهڑي پاسي آهيته א

ِאتي كا אهڑي شئي كانهي َمتان بازאر ۾ مليو. ِ مان سوچيو هي ماڻهو عجيب وאئڑو، “ .َ

ِشهر ۾ هك قلعو، سا پروڙ كانه ٿس
َ ُ ُ ڇا پيو ” ِنيٺ فرאس ٿي وאتان نكتم ته . َ

چئين، ته אتي كو كوٽ كونهي؟
ُ

אسان سان ! پو אينئين چئو! سائين”ورאيائين ته، “ 

ُتڎهن ٻيٹ پيم ته وאئڑو هو نه مان هيم“ !وري אنگريزي ۾ ته نه ڳالهايو ُ ِ
َ
ِ .  

سوچيم، جڎهن سركار لطيف رڳو كوٽ لفظ كتب آندو، ته پو אسان ! ڀلو ميان
ُ

ُهاڻ אڙدو  ُ
ُאڙدو معنا لشكر( ِ هنجي پڑهيو كوٽ لفظ كتب آڻڻ ڇو ڇڎيون؟ پن!) ُ

ٻولي جي سونهن برباد كرڻ جي پڑهيل . ِٻولي جي پنهنجي مٺاڻ کي ماٺ نه كجي
َ ُ

َڳڑهيل كڍ لڳا آهن، سنڌي ۾ الهي پاهي אڙدو ۽ אنگريزي ڀريندي كو لڄ نه ٿي  ُ َ

ِتنهن ڏينهن کان منهنجي منو رٿ رهي آهي ته ٻولي ۾ نڄ سنڌي لفظ كتب . ِאچين

آڻڻ جو אدم كيان ــ אهڑא لفظ جن
ُ

َ هجن تن جي אچار ۾ … ۾ ٻ، ڄ، ڳ، ڏ، ڃ، ڱ،  ُ



ئي مزو لڳيم؛ توڙي ڳالهه بيشك پرڏيهه ۾ ڏکي 
ُ

ِ

ٿي ويئي جو هتان جي ماحول ۾ رڳو אنگريزي پئي 

هلندي آهي ۽ سوچ پنهنجي ٻولي ۾ گھٹيو 

  . وڃي

ِسرڳوאسي سائين 
مرڻ کان . אشوכ چندوאڻي كينيڈא ۾ وڏو אخبار نويس هوندو هيوَ

ِ۾ هك ڀڄائيندڙ ) ُكينيڈא جي هك مکي אخبار(ڳ مانٹريئال گزيٹ كي سال א

مقالو لکيائين جنهن ۾ ڳالهه كيائين ته هو هاڻ رڳو هك خيالي گھوڙي سان 
َ

ِسنڌي ۾ ڳالهيون كندو آهي جو ٻيو كو سنڌي ۾ ڳالهائڻ وאرو ئي كونهيس ــ 

َكيڎي نه אباڻي אكير ٿي رهي ُ
وين ڏينهن جو پاسي ۾ سائين אشوכ چندوאڻي جي پ! (

  ).ُيادگار فوٹون
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ِسائين ڀٹ ڌڻي كا عربي فارسي نه אپڻائي
َ
ين سنڌي ۾ بيت ٻوليائين، جن کي سدאئ.. ِ

ُبرאبر آياتن جو مان ۽ شان آهي ُ ُ
ُهٿان ڏאت ڏيئي ويا אنهن ال جيكي אڄ אڙدو ۽ .  ُ ُ

אنگريزي جھڑين אڄوكوين فارسين جو ڍول وڄايون ويٺا آهن ۽ سنڌي كتب آڻڻ ۾ 

َچون ٿا ته هن دور ۾ אنگريزي كتب آڻڻ سان אسان جي غالمي . ِرنڈكون پيا وجھن

) אڙدو جي ته ڳالهه ئي ڇڎيو(پوري ٿيندي، אنگريزي سان وگياني سمجھه وڌندي، وغيرא 

  َــ پر سنڌڙي جو سركار ڀٹ ڌڻي ٿو چئي

 



ُجي فارسي سکيو، گولو تو غالم ُ ِ!  

ُجو ٻڌو ٻن ڳالهين، سو كينئن چائي ڄام؟ ِ ِ  

ُאڃيو ته آب گھري، بکيو تان تعام ُ ُ
 

ن نه ٿيوُאي عامن سندو عام، خاص منجھا  

)شاه(  

)ِتنهن هوندي به ؛ گولو = تو = َچکي= ٻانهو ؛ چا( .  

ِسنڌ جي رهوאسين جو پهريون پويون . َٻين جي ڳالهين ۾ אسان کي نه پاڻ ٻڌאئڻ کپي

ِلڳاپو سنڌي ٻولي سان، هر متن ال سنڌ ۾ אها كتب آڻجي ته سنڌي ٻارن جي  َ َ

אجھكائي وאرو אحساس אجھي
ُ شل אسان جي. ُ

َ َ
 پڑهيلن جي من مان غالمي جا خيال 

 ! ِتهانپو ڏيهه جي آزאدي به پري ناهه. ُلهن ۽ پنهنجي אباڻي ٻولي کي مان ڏين

هيٺ ٺرכ هڻي ڏسندא من موهيندڙ مرليون جي ماڻهن کي نانگن وאنگي نچائين
َ

 .

  …سائين ماكا جا لک ٿورא
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