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Abstract 
 

Linguistic analysis of a poem 
 
In this paper, the analysis of language patterns in post-

modern world of a poem, composed by a poet namely Mushtaq 
Gabol has been presented. 

The idea is modern one, in which how the ideas spread 
out from a thought pattern one creator poet and how those travel 
in the minds of readers and finally what comes to be the end re-
sult. 

This effort is most modern and a new way of thinking in 
the world of creativity. 

وڙهي ۽ منجهيل آهي ۽ ار  چيو هو ته، شاعري فلسفي کان وڌيك ڳُ
پر شاعري؛ )  1(شاعري نه رڳو فلسفي کان وڌيك گهرائي رکندڙ اظهار جو طريقو آهي،

ز ۽ جٹادار پڻ آهي شاعري جي اونهائي جي انهي ادراڪ کي گهٹ . تاريخ کان وڌيك تُ
اڻويهين ۽ ويهين صدي جي بهترين نقاد ميٿيو آرنلڈ .  اديبن سمجهيو ۽ پروڙيو آهي

شاعري زندگي جي تنقيد آهي، اها تنقيد نه فقط شاعري ۽ ادب جي /چيو آهي ته، ادب
سونهن کي پروڙي ۽ چٹو كري ٿي پر ان جي سونهن ۾ مختلف هٿكنڈن ۽ حركتن سان 

ادب يا شاعري .  گهڑي آيل كوجهائين جي سڃاڻپ ۽ نندڻ جو كم به كري ٿي
جيكڎهن زندگي جي تنقيد جو نالو آهي ته پو اهڑي ادب ۽ خاص كري شاعري جا 

پهرين ته اهڑو ادب ۽ شاعري هن كائنات ۾ موجود شين ۽ انهن :  ٻه اهم كارج بڻجن ٿا
جي لقائن ۾ سونهن پسي، ۽ اها سونهن رڳو اک کي ڀانئڻ، زبان کي ذائقو ڏيڻ ۽ حسن ۽ 

/خواهشن جي تسكين نه هجي، پر ان ۾ زندگي يا جيوت جي بهتري ۽ مثبت پڻو هجڻ



136 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul
 L

at
if 

Bh
ita

i C
ha

ir 

ڳولڻ پڻ ضروري آهي، جنهن جو الڀ به اجتماعي پس منظر ۾ هجي، نه كي انفرادي 
حاصالت جو حامل، ٻيو كارج پڻ پهرين وانگر اهم ۽ باريك بيني جو گهرجائو 

انهي كارج مطابق هن كائنات ۾ موجود شين ۽ لقائن جي بدصورتي ۽ منفي .  آهي
اهو بلكل ائين آهي جيئن كنهن ٻوٹي ۾ موجود .  رجحانن کي پروڙي ۽ وائکو كري

واس وٺجي ۽ كنڈن کان پاڻ بچائجي ۽ ٻين /گلن ۽ كنڈن کي ڏسي، گلن جي خوشبو
 .کي به اهڑو درس ڏئِي اها ڳالهه عام كجي

شاعري جي اهڑن رخن ۽ كارجن تي پوري دنيا ۾ خاص كري مغربي ۽ 
يورپي دنيا ۾ صدين پڄاڻان بحث مباحثا، اڀياس، تجزيا، تبصرا ۽ تنقيدون هلندڙ آهن 
۽ اهڑي ادب ۽ شاعري جي اهميت ۽ افاديت مان ڀرپور الڀ به پرايو ويو آهي، پر اسان 

 .وٽ اهڑا رجحان ناپيد رهيا آهن
تنقيد نگاري شاعري ۽ افسانوي ادب جي واڌاري ۽ سڌاري ال نه فقط 

پر الميو آهي ته، پاكستان توڙي سنڌ .  ضروري آهي، پر ان جي وجود جو حصو آهي
جي ادب ۾ تنقيدي رجحان انتهائي مدي خارج روايتي رهيو آهي، دنيا ۾ ادب جي 
مختلف صنفن ۾ كيل تخليقي عمل م سمايل پيغام جي حوالي سان کوڙ سارا تنقيدي 
علم موجود رهيا آهن جن شاعر جي ذاتي اهميت، حيثيت ۽ سوچ کان ڌار ٿي، سندن 
شاعري ۾ سمايل پيغام کي پرجهڻ، پروڙڻ ۽ نتيجو كڍڻ جا كم سرانجام ڏنا آهن 
پر اسان وٽ پاكستاني ادب يا سنڌي ادب ۾ تنقيد نگاري صرف اديب جي شخصي 
سڃاڻپ سان سلهاڙيل رهي آهي ۽ ان موجب ئي فن ۽ ادب يا شاعري جي تشريح كئي 

اهڑي قسم جي تنقيد نگاري، تبصرو ۽ مطالعو كنهن خوبصورت شعر يا .  وئي آهي
سٹ سان شروع ٿي، شاعر جي ذاتي حيثيت، سڃاڻپ يا الڳاپن تي ڇيهه كري ٿي، جنهن 
جو حاصل مقصد تنقيد كندڙ يا نقاد جي پنهنجي سوچ جو اظهار يا شاعر جي شخصي 

 .سڃاڻپ هجي ٿي
تي فن ۽  هن جديد دور ۾ جتي ٻين سڀني علمن ۽ ترقي ۾ واڌارو ٿيو آهي، اُ

اهڑي قسم جي ترقي ۽ اوسر ۾ بيشك ويهين صدي جي .  ادب ۾ به اهو گهڻو ٿيو آهي
جديديت پسندي جو وڏو هٿ آهي، جنهن اڻويهين صدي جي هك هٹي واري جمود 

كنهن (ويهين صدي، جيكا اسپيشالئيزيشن  .  کي ٹوڙي بغاوتن جي شروعات كئي
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جي دور ڏانهن راغب رهي ۽ هر ميدان ۾ انهي الڙي )  هك كم ۾ خاص مهارت
تنهائي کي جنم ڏنو، جنهن بيشك ته انسان جو كم ورهايو ۽ الڳاپيل شعبي ۾ وڌيك 
 اسپيشالئيزيشن هيٺ ٻولي سان كم جو موقعو ڏنو، انهي ۽ سنجيدگي اونهائي
جي سائنسي اڀياس کي لسانيات جو نالو ڏئي، ادب کان الڳ كيو ويو آهي، جنهن نه 
رڳو نقصان ڏنو، پر وقتي كئي وئي ته ان کي طور تي لسانيات، ادب ۽ نقادن کي 

انهي پس منظر ۾ جڎهن لسانيات جي ڳالهه كئي وئي ته . مونجهاري ۾ پڻ وجهي ڇڎيو
ان کي ته ادب کان ڌار كيو ويو ۽ جڎهن ادب جي ڳالهه كئي وئي ته لسانيات کي نظر 

ر ۾ جديديت ؤجي د Postmodernismپڄاڻان   –آخر كار جديديت .  انداز كيو ويو
Modernism طرف . جي جمود کي ٹٹڻو پيو كجهه نقادن ۽ ٻولي ۽ ادب جي ماهرن انهي

ڌيان ڌريو ته جڎهن ادب تي ڳالهايو، لکيو ۽ پڑهيو ٿو وڃي ته ڇا لسانيات ان ۾ موجود 
ناهي؟ يا منجهن لساني خوبيون نه هونديون آهن ڇا؟ ۽ جڎهن لسانيات جي ڳالهه اچي 
 کان سوا ٿي ته سوال ٿو اڀري ڇا ادب ۽ رابطن جي ذريعي، تهذيب، تمدن ۽ عام گفتگو
به كا سائنس يا علم آهي ڇا، جنهن کي ان جي پيداوار ۽ كارج کان ڌار كري 

حسابن جو علم پڑهائجي ۽ اهو نه ٻڌائجي ته ڳڻپ جو كارج كٿي : مثال طور. سگهجي
 كٿي ۽ كيئن آهي، بئنكن کي چئجي ته ڳڻپ جو رياضي سان كهڑو تعلق، ساڳي

جيتوڻيك گفتگو .  ريت ٻولي جو تجزيو كنهن به ادب پاري کان سوا ٿي نٿو سگهي
کي لساني تجزئي جو حصو چئي سگهجي ٿو پر گفتگو پڻ ادب بلكه سماجي ادب جو 

 .حصو آهي
مٿين سموري بحث مان اها ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته، ادب؛ ٻولي جي 
خوبصورتي کان ڌار يا اكيلو ناهي ۽ ٻولي ادب ۽ كارج کان سوا نه هوندي آهي، 

. تنهن كري هن دؤر ۾ كافي نقادن کي ادب ۾ لسانيات ۽ لسانيات ۾ ادب نظر اچي ٿو
نه رڳو لساني تنقيد نگاري کي ادب تي الڳو كيو وڃي ٿو، پر ادب جا ماڻ ۽ ماپا 

ن تي ايڎو .  لسانيات مان ئي ڳوليا وڃن ٿا اهو كم بنهه نئون ۽ جديد آهي، توڙي جو اُ
. وڏو كم نه ٿيو آهي، پر پو به اهو علم ۽ تجزيو وسعتون اختيار كري رهيو آهي

اهڑي قسم جي بين االقوامي اوسر کي سمجهڻ، سلهاڙڻ ۽ پنهنجي ادب ۾ متعارف ۽ 
 .عام كرائڻ هر سنڌي اديب ۽ نقاد جو فرض آهي
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اهڑي قسم جو جديد تجزيو کڻي نئين ٹهي جي نمائنده شاعر مشتاق گبول 
تي الڳو كري كجهه نتيجا اخذ كرڻ جي ‘  ٻيو ڇا ٿو ڏيئي سگهجي’جي نثري نظم 

اهڑن جديد نقادن مان هك اهم نالو مائيكل هيليڈي آهي، .  كوشش كئي وئي آهي
 ،جنهن موجوده دور جي صرف و نحو  جو اڀياس كرڻ کان پو انهي نتيجي تي پهتو ته

كو به صرف و نحو جو نظريو اهو كو نه ٿو ٻڌائي ته لفظ، جمال، فقرا ۽ ٻيا صرف 
ان بعد هن هك صرف ونحو جو نظريو ڏنو جيكو  .كن ٿا  ونحوياتي جزا كهڑو عمل

Systemic Functional grammar چين جي هك نقاد   (2).جي نالي سان مشهور ٿيو
Junling Wang سندس لفظن ۾ .مطابق صرف و نحو جا ٻه اهم ۽ اٹوٽ حصا آهن: 

   “Systemic Functional grammar has two components: 
Systemic grammar and functional grammar. They are two insepa-
rable part for an integral framework of linguistic theory.”(3) 

سٹمك گرائمر ۽ فنكشل گرامر، :  سسٹمك فنكشنل گرامر جا ٻه جزا آهن(
 )اهي ٻئي لساني نظريي جي جوڙجك جا انتهائي اڻٹر ڀاڱا آهن

انهي تشريح موجب، اهو نظريو گرامر جي نظام تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ نه 
فقط اها ڳالهه ڏيکاريل آهي ته گرامر جو سرشتو ڇا آهي، پر اهو به ٻڌايل آهي ته اهو 
گرامر كهڑو عمل سر انجام ڏئي ٿو، تنهن كري هن نظريي مطابق ٻولي ۾ موجود 
گرامر جو تجزيو كرڻ سان گڎوگڎ انهي گرامر ذريعي ادب يا لکڻي ۾ موجود لكل 

جي انهي نظريي کي چين جي هك )  Halliday(هيليڈي .  پيغام کي پروڙي سگهجي ٿو
 :بيان كيو آهي هن ريت (Hu Zhuanglin)ٻئي نقاد هوزوانگلن 

“Systemic grammar aims to explain the internal relation is 
language as system network ،or meaning potential. And this 
network consists of sub systems from which language users make 
choices. Functional grammar aims to reveal that language as a 
means of social interaction ،bases on the position that language 
system and the forms that make it up are inescapably determined 
by the use or function which they serve.”(4) 

سسٹمك گرامر جو مقصد ٻولي ۾ موجود اندرين سرشتي جي جوڙجك يا 
معنياتي قوت جي جوڙجك جي وضاحت كرڻ آهي ۽ اها جوڙجك ماتحت سرشتن تي 
مشتمل آهي، جنهن ۾ ٻولي استعمال كندڙ مرضي موجب لفظن جي چونڈ كندا 
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وچڑ وسيلي پڌرو كرڻ آهي،  فنكشنل گرامر جو مقصد ٻولي کي سماجي لهه.  آهن
۽ اهو نمونو جيكو انهي کي  سرشتوجيكو انهي ڳالهه تي ٻڌل آهي ته ٻولي جو 

سو الزمي طور تي پنهنجي افاديت يا عمل سان ٻڌل آهي، جيكو عمل ٻولي . جوڙي ٿو
جي استعمال وقت چونڈيو وڃي ٿو، سسٹمك گرامر ٻولي جي مكينزم تي ٻڌل آهي ۽ 
انهي سرشتي جو جائزو وٺي ٿو، جنهن مان انهي جي عمليت يا انهي جي سماجي لڳ 

 .لڳاپن ۽ رابطن جي پرک پئي ٿي
هن گرامر ۾ فعل کي عمل جو نالو ڏنو ويو ۽ ان کي ڇهن حصن ۾ ورهايو 

هن عمل تحت كنهن به ٻولي جي استعمال جي ڇهن .  ويو، جنهن ۾ مکيه عمل چار آهن
رويي جو عمل ۽  ،لفظي عمل ،الڳاپائي عمل ،دماغي عمل/مادي عمل، ذهني:  عملن

انهن مان هر هك جي وضاحت ۽ مثال .  موجودي عمل کي پروڙي سگهجي ٿو/  وجودي
ٿلهي ليکي هن نظريي مطابق .  ڏيڻ هن مقالي جي ڊگهي ٿيڻ جو سبب ٿي سگهي ٿو

پهريون  .  ادبي تحريرن توڻي سماجي ٻولي کي ٹن مکيه حصن ۾ سمجهي سگهجي ٿو
Ideational Function  جنهن مطابق معلوم كري سگهجي ٿو ته، انهي لکڻي يا گفتگو

ٻيو .  ۾ كهڑي ڳالهه ٿئي ٿي ۽ ان ۾ كهڑا عمل سرانجام ڏنا وڃن ٿا، ٿين ٿا
Interpersonal Function  لکڻي ۾ بيان جو آهي، جنهن موجب ڏسبو آهي ته، انهي

كير كير آهن ۽ سندن حيثيت كهڑي )  Participants(انداز كهڑو آهي ۽ ان ۾ شريك 
آهي، جنهن مطابق انهي تحرير ۾ ڳالهه جو موضوع Tactical Functionٹيون  .  آهي

هي نظريو .  كهڑو آهي، حالتون كهڑيون آهن ۽ الڳاپيل معلومات كهڑي آهي
 Structural(جي ساختياتي لسانيات )  Ferdinand De Saussure(فرڊينڈي ڊي سوسيئر 

Linguistics  ( جي  سرشتنمان متاثر ٿيل يا ويجهو آهي، تنهن كري شين ۽ لقائن کي
محور ۾ ڏسي ٿو، تنهن كري هن نظريي جو بنياد آهي ته كنهن به شعر يا تحرير ۾ 
جملن، فقرن، اصطالحن ۽ لفظن جو جڑا پاڻ مرادو يا بي ساخته نه، پر سوچيل سمجهيل 
۽ مورثي چونڈ تحت ٿيل هوندو آهي، تنهن كري هر هك لفظ، اصطالح، محاورو، 
جملو، شعر يا تحرير پنهنجي اندر كيترن ئي نظامن کي لكايون ويٺو هوندو آهي، 
تنهن كري گرامر يا صرف ونحو جو كم آهي ته ان لكل معنٰي ۽ مفهوم جي وضاحت 

 . كري
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ئرف    : 
جوجائزو ‘ ٻيو ڇا ٿو ڏيئي سگهجي’انهي نظرئي تحت مشتاق گبول جي نظم 

 )5.(۾ شامل آهي) 2010(‘ خوابن جا رنگ’وٺجي ٿو، جيكو سندس شعري مجموعي 
 "ٻيو ڇا ٿو ڏيئي سگهجي"

 گلن سان ته سندس چاهه ناهي،
 تنهنكري گل قتل كري،

 سندس آجيان ۾،
 پيرن هيٺ اڇاليا وڃن ٿا،

 گل،
 كنهن جنرل جي پيرن هيٺ

 !لتاڙجڻ ال ته ناهن ٹڑندا
 گلن جيان اسان جي قوم به

 هر جنرل جي پيرن هيٺ
 .لتاڙبي رهي آهي

 انهي لتاڙ کي ڏسي،
 اسان جي قوم جا قاتل،
 تحفي ۾ كنهن جنرل،

 يا كنهن شكاري کي،
 !ٻيو ڇا ٿا ڏيئي سگهن

 سوا پنهنجي قوم جي رت ۾ ٻڎل
 !بندوق ۽ تلوار جي

نئين نسل جي نمائندي شاعر مشتاق گبول جو معاشري جي ناكاري 
لفظن تي  76اکرن ۽ عنوان کان سوا  249كارندن تي طنز ڀريو نثري نظم جملي 

انهن جملن ۾ ماتحت .  اهو سمورو نظم ٹن مكمل جملن ۾ سمايل آهي.  مشتمل آهي
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ماتحت آهن، انهن  4آزاد آهن ۽  3آهي، جن ۾  7فقرا به آهن، ٹوٹل فقرن جو تعداد /جمال
 :جو وچور هيٺين خاكي ۾ ڏسي سگهجي ٿو

 
 
 
 
 

 

 نظم ۾ موجود آزاد ۽ ماتحت فقرا. 1خاكو 
  

سٹن تي سمايل  18جوڙجك جي لحاظ کان مشتاق گبول جو نثري نظم جملي 
انهن مختصر ۽ ٿورڙن .  آهن Clausesآهي، جنهن ۾ ٹي مكمل جمال آهن ۽ ست فقرا 

انهن جملن ۽ فقرن .  جملن ۽ فقرن ۾ زوردار پيغام جو سمائڻ شاعر جو كمال آهي
Clauses  ۾ جيكي عملي اظهارProcesses  آهن ۽ انهن ستن  7ڏيکاريل آهن، اهي ُكل

 :عملن جي هيٺين ريت ورهاست كئي وئي آهي

مان ڄاڻي سگهجي ٿو  2نظم ۾ موجود عملن جو وچور جيئن ته خاكي نمبر 
حركتي عمل سان آهي، هك عمل جو /ته جملي ستن عملن مان چئن جو تعلق مادي

. عمل سان آهي/  دماغي سان، هك الڳاپياتي ۽ هك جو تعلق وجودي/تعلق ذهني
 .سيكڑي جي حساب سان وچور هيٺين ريت بيهي ٿو

 ماحوراتي پيچيدگيون/فقراتي

Clauses Complex 

 محاورا/ فقرا

Clauses 

1 +1a  +2b 1 -4 سٹ 

1 Nil  5 -7 سٹ 

1 +1a + 2b 8-18 سٹ   

Material Process 
 مادي عمل

 
 

Mental Process 
ڏسي -دماغي عمل/ذهني  

 
 

Verbal Process 
 لفظي عمل

 
 

Relational Process 
 ٹڑڻ -الڳاپاتي عمل 

Action 
قتل كرڻ،  -حركتي عمل 

 اڇالئڻ، لتاڙڻ ، ڏيڻ
 

Behavior 
 روياتي عمل

 
 

Existential Process 
 وجودي عمل، ناهي

 
Other 
 كو ٻيو
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 57.14     مادي.  3
 14.28    وجودي.  3
   14.28     ذهني.  3
 14.28    الڳاپائي.  4

   100%   ُكل ست جن مان عمل چئن تي 
مٿين تجزئي ۾ آيل خاكي نمبر ٻئي ۽ سراسري سيكڑي جي حساب سان 

حركتي عمل جي جهجهي تعداد ۾ /  حاصل كيل نتيجن مان واضح ٿئي ٿو ته مادي
موجودگي سماج جي كارندن ۽ منفي حركتن جو گهڻي تعداد ۾ وجود موجود آهي، 
جنهن جو تجزيو اڃا اڳتي هلي نتيجن ۾ كيو ويندو ڇو ته هن نظم ۾ فاعل يعني عمل 
كرڻ وارو ۽ مفعول يعني عمل جو شكار ٿيندڙ ٻه ڌار ڌار ۽ متضاد شيون آهن، جنهن 

هاڻي اچو ته انهي نثري نظم ۾ .  جو ٹكر ئي سماج جي پٺتي هجڻ جو نتيجو آهي
موجود لغوي الڳاپا ڏسون، جيكي اڳ ۾ ذكر ٿيل ڳالهه ۽ پوئين ذكر ٿيندڙ موضوع 

  :وڌيك وضاحت هن ريت آهي .کي ڳنڍين ٿيون ۽ ٻيون لغوي خوبصورتيون آڻين ٿيون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظم ۾ لغوي كڑيون. 3خاكو 

نمبر 
 شمار

 ٹوٹل لغوي عنصر كڑي جا قسم

هر، انهي، اسان جي، كنهن، كنهن، پنهنجي،  صفت 01
 ٻڎل

7 

 03 چاهه، ڏسي، لتاڙ محسوساتي 02
03  تذكري جا (شركا

 )طريقا
گلن، سندس، سندس، گل، جنرل، گلن، قوم، 

 جنرل، قوم، قاتل، جنرل، شكاري، بندوق، تلوار
14 

 01 ڏيئي سگهن ماڊلٹي 04
 00 كو به نه چوڻ 05
 x _ وقت 06
 04 قتل كرڻ، اڇاليا وڃن، ٹڑڻ، لتاڙجڻ حركت/عملي 07
 01 ناهي وجودي 08
 01 گل فطرتي شيون 09
 x _ حركت/چرپر 10
 x _ مفاصلو 11
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خاكي نمبر ٹئين ۾ موجود لغوي عنصرن ۾ ڏسي سگهجي ٿو ته كيئن 
راثر بڻائين ٿيون ۽ كيئن  مختلف كڑيون نظم کي لفظي توڻي خيالي حوالي سان پُ

خاكي ۾ آيل لغوي كڑين .  مختلف خيالن کي جوڙي هك مكمل پيغام رسائين ٿيون
جهڑن لفظن ‘سوا’۽ ‘  انهي’، ‘تنهنكري’لفظ جهڑوڪ  Cohesiveکان سوا كجهه ٻيا 

جو جڑا ڳالهه ۾ تسلسل پيدا كري ٿو، ان کان سوا كجهه لفظ جيكي ڳالهه تي زور 
انهن .  شامل آهن‘  به’۽ ‘  ته’، ‘ته’ڀرين ٿا سي به نظماڻي جوڙجك جو حصو آهن، ۾ 

سڀني مٿي ذكر كيل ٻولي جي خوبين مان جيكي مک موضوع آهن، تن جو وچور 
 :هيٺ ڏجي ٿو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افقي ۽ قطبي الڳاپا. 4خاكو
 مان، سندس ’  گل‘خاكي نمبر چوٿين مان فطرت جي  خوبصورت شي

جنهن نموني گل جو تعلق هك ٻوٹي .  وجود جهڑي خوبصورت شي قوم جنم وٺي ٿي
۽ جاندار شي آهي تنهن جي آبياري ال احساس ۽ خيال رکڻ جي ضرورت آهي، تهڑي 
طرح قوم کي به احساس آهي، پر ان جي به آبياري جي ضرورت آهي، نه ته اها به گل جيان 
كومائجي ويندي آهي ۽ فنا ٿي ويندي آهي، جهڑي ريت تاريخي طور تي جيكي 
قومون هزارين سال اڳ وجود رکنديون هيون، سي فنا ٿي ويون آهن يا سندن اها حيثيت 

فقي .  نه رهي آهي، مثال طور، رومن، بازنطيني، منگول، تاتاري، آريا وغيره وغيره اُ
طرح فطرت جي خوبصورت شي گل جيان قوم جو جنم سٺن قدرن ۽ روايتن مان ٿئي 

جنرل :  ٿو تهڑي طرح انهن قومن ۾ ناكاري ۽ تباهكار عنصر به جنم وٺن ٿا، جهڑوڪ

ٹڑڻ  گل اڇالئجڻ  

 لتاڙجڻ قوم

 تلوار جنرل بندوق

 شكاري
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جنرل جو تصور توڻي جو مفهوم قوم جي هيرو طور ٿي سگهي ٿو، پر .   ۽ شكاري
 شاعر لفظ جنرل خاص طور چونڈيو آهي، ڇاكاڻ ته ان سان ناكاري پاسي جو سوالئي

، ‘رهنما’، ‘  سپهه ساالر’بدران ناكاري ‘  جنرل’سان نكري ٿو، پر جيكڎهن هن 
چونڈي ها ته نظم ۾ جنرل جي ويجهي لفظ شكاري ‘  مڑس ماڻهو’، ‘هيرو’، ‘اڳواڻ’

سان سندس الڳاپو قائم نه ٿي سگهي ها ۽ انهي لفظ مان ناكاري پهلو يا طنزيه تاثر 
 .پيدا نه ٿئي ها، جيكو انهن لفظن سان ميالپ جي صورت ۾ ٿيو آهي

گل، قوم، جنرل ۽ شكاري، :  نظم ۾ مجموعي طور بحث هيٺ آيل خيالن
گل ۽ ’جو آهي، يعني ‘  جنرل ۽ شكاري’جو ٻئي طرف ‘ گل ۽ قوم’هك پاسي تصور 

 .‘قوم بمقابله جنرل ۽ شكاري 
پهريون جوڙو احساسن، جذبن ۽ مثبت شين جون گهرجائو آهن، جڎهن ته 
پويون شيون احساسن ۽ جذبن کان عاري ۽ غلط يا صحيح عملن جا پوڄاري ۽ عادي 

 .آهن
جيتوڻيك نظم ۾ كٿي به گل ۽ قوم جي مشابهت نه ٿيل آهي، پر ٻنهي جي 
مجهولي حالت ۽ بيوسي مان ٻنهي جي هك جهڑي حيثيت جو اندازو لڳائي سگهجي 
ٿو، ڇاكاڻ ته ٻنهي کي استعمال كيو وڃي ٿو، ٻنهي کي صدين لتاڙيو ويو آهي، ٻنهي 
جي معاشري جي وڏيرن، ميرن ۽ پيرن وٽ جي ملهيون وكيون ۽ لتاڙيون ويو آهي، 

۽ پڄاڻي ۾ ٿيل آهي ‘  ٻيو ڇا ٿي ڏيئي سگهجي’انهي ڳالهه جو اظهار نظم جي عنوان 
. اهي قيمتي شيون آهن جن سان گلن ۽ قوم کي قتل كيو ويو آهي‘  بندوق ۽ تلوار’ته،

هتي هك ٻي متضاد شي به ظاهر ٿئي ٿي ته جنهن شي يا جن اوزارن ۽ هٿيارن سان 
قيمتي ۽ الزوال شين جو قتل كيو ويو، اهي شيون ته ڏاڍيون قيمتي، پر ساڳئي وقت 

جي قتل يا لتاڙجڻ تي کين ذرو به مالمت جو احساس نه ٿو ٿئي، يا جيڎو ‘ قوم’۽ ‘ گلن’
اهميت قوم ۽ گل کي بنهه ’  اوتري‘جو تصور كيو ٿو وڃي ‘  بندوق’۽ ‘  تلوار’ملهه 
 .ناهي

ان کان سوا جيكڎهن عملن واري خاكي ٻئي کي ڏسجي ته ان ۾ مادي عمل 
وارا لفظ ‘  قتل كرڻ، اڇالئڻ، لتاڙڻ ۽ ڏيڻ’:  جو گهڻو تعداد هجڻ ۽ ان ۾ عمل جهڑوڪ

۽ ‘  شكاري’قومن تي اتساهه پڄاڻان .  كٺورتا ۽ تاريخي بي رحمي جو ثبوت ڏين ٿا
به ناكاري اثر ‘  گلن سان ته سندن چاهه ناهي’يعني ‘  ناهي’، وجودي يعني ‘جنرلن’
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لفظ ‘  ڏسي’ان کان پو .  آهي، جيكو پڻ كٺورتا ئي ۽ بي احساسي جو اظهار آهي
جيكو ذهني عمل جو حصو آهي، جنهن ۾ احساساتي عنصر ملي ٿو، سو پڻ ارادي جي 
حوالي سان ناكاري الڙن ڏانهن ڇكي وڃي ٿو، يعني هي لفظ سبب ۽ نتيجن جو رد 
عمل آهي، ته جنهن شي کي جيكا شي ڏجي يا ڏيکارجي، نفسياتي طور تي اهڑو ئي 

 :رد عمل سامهون ايندو، مثال طور نظم جون هي سٹون
 ‘ڏسي’انهي لتاڙ کي ”

 اسان جي قوم جا قاتل
 .تحفي ۾ كنهن جنرل

 يا كنهن شكاري کي،
 “!ٻيو ڇا ٿا ڏيئي سگهن

يعني جيكا تاريخي لتاڙ هن قوم جي ٿيندي آئي آهي، تنهن لتاڙ جو انصاف 
يا بدلو نه ورتو ويو آهي ۽ قاتل ۽ قوم دشمنن کي اهڑي لتاڙ نه صرف ڦٻندي آئي آهي، 
پر سندن بهترين مشغلو رهيو آهي، تنهن كري هر دور ۾ ايندڙ حاكمن انهي لتاڙ کي 

يعني انهي سبب کي الڀائتو ۽ كارائتو سمجهي جاري رکيو آهي، تنهن كري ‘  ڏسي’
 .انهي لتاڙ جو سلسلو جاري آهي

خاكي نمبر ٹئين ۾ آيل لغوي كڑيون پڻ دلچسپ آهن، جن ۾ تعداد ۾ 
گهڻيون صفتون ۽ گهڻي شراكت پڻ ناكاري اثرن جي آهي ڇاكاڻ ته گهڻا دفعا 

دشمن عنصرن   -وغيره جو تعلق انهن گل ‘  كنهن‘ ’هر‘ ’سندس‘ ’جنرل’ورجايل لفظ
سان آهي ۽ ان کان سوا وقت جو كو به ذكر نه كرڻ ۽ سمورو نظم زمان حال ۾ هجڻ 
انهي ڳالهه جو ثبوت آهي ته اهو عمل كنهن مخصوص دور يا زمان جو حصو نه، پر 
كائناتي حقيقت آهي ڇو ته جڎهن كنهن عام حقيقت يا كائناتي حقيقت جي ڳالهه 
كجي ٿي ته هميشه زمان حال ۾ ئي بيان كيو وڃي ٿو، انهي جملي کي ڀلي مجهولي 

بداليو يا بيانيه انداز کي سڌي يا اڻ سڌي ريت رکو، پر عام حقيقت /صورت ۾ رکو
مثال . ساڳي ئي رهندي ۽ ان جو زمان كڎهن حال کان بدلجي ماضي يا مستقبل نه ٿيندو

کي اسان ائين نٿا چئي سگهون ته، “ ڌرتي سج جي چوڌاري ڦري ٿي”: طور اسين چئون ٿا
ڌرتي سج جي ”ڌرتي سج جي چوڌاري گردش كندي هئي يا ايئن به نٿا چئي سگهون ته 

، بيشك ته اسين اظهار جا نمونا تبديل كريون، پر عام ۽ “چوڌاري گردش كندي
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تنهن كري شاعر طرفان هكڑي .  مڃيل حقيقت هميشه زمان حال ۾ ٻڌائي ويندي آهي
تاريخي حقيقت جي اظهار ال زمان حال جو سهارو وٺڻ غير شعوري ۽ پاڻ مرادو نه، پر 

آسٹريلوي صرف و نحو جي . سندس شاعراڻي صالحيت، قوت ۽ ادراڪ جو نتيجو آهي
ماهر مائيكل هيليڈي پڻ اها ئي ڳالهه كري ٿو ته ليکك، ڳالهائيندڙ يا ٻولي کي 
استعمال كندڙ فرد وٽ قطبي توڙي افقي طور سوين لفظ موجود هوندا آهن، پر هو 

 .اظهار ال انهن سوين طريقن مان انتهائي موزون لفظ چونڈيندو آهي
‘ ٻيو ڇا ٿو ڏيئي سگهجي’نتيجي طور اهو چئي سگهجي ٿو ته هي نظم 

ان ۾ شاعر گل ۽ .  شاعر جي اونهي ذهني اڀياسي ٻولي جي استعمال جو نتيجو آهي
قوم کي ڄاڻي واڻي مجهولي حالت ۾ رکي وڃي ۽ ان تي ظلم كندڙ قوتن سان حركت 
تي اهڑا عمل منسوب كري ٿو جيكي سندن كٺورتا ۽ ظلم جو اظهار كن ٿا ۽ ظلم 

ان کان سوا هن نظم ذريعي شاعر .  هيٺ آيل عنصرن سان همدردي پيدا ٿئي ٿي
پڑهندڙ جي واتان اها وارتا بيان كري ٿو ڄڻ ته اها ڳالهه شاعر نه پر پڑهندڙ خود چئي 

ذريعي مخاطب ‘  توهان’يا ‘  تون’رهيو آهي ڇو ته نظم ۾ كٿي به شاعر پڑهندڙ سان 
ٿي پاڻ کي الڳ نه ڀانيو آهي ۽ كٿي به پنهنجي الڳ موجودگي جو اظهار نٿو كري، 

ان کان سوا نظم جي وقت يا زمان .  جو اظهار كونهي‘ آئون’۽ ‘ مان’جهڑوڪ كٿي به 
 نظم جي ٻولي جو تعين ابدي سچ وارو آهي، يعني زمان حال جو چونڈڻ ، ان کان سوا
۾ كي به وڏيون تشبيهون ۽ استعارا ناهن، تنهن كري نظم جو پيغام وڏيرن، وزيرن، 

. ميرن، پيرن، جنرلن تي طنز آهي، جنهن کي پڑهندڙ آساني سان سمجهي سگهجي ٿو
پٺيان گرامر ۽ ٻولي جون خوبيون ‘ سوالئي’اها سوالئي پاڻ مرادو نه آئي آهي، پر ان 
 .كوشش كئي وئي آهيلكل آهن، جن کي مٿي ظاهر كرڻ جي 
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