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 ُحسين مسرت شاهه
 

ر ئوت   ئ ب يھ ۾  ئ ي   ،  ر 
 )ع تائين2009ع کان 1970تحقيقي مطالعو (

 
Abstract 

 
The Element of Rebellionism in the Sindhi Women’s Poetry 

(A Research Study 1970 to 2009) 
 

Rebellion is a strong element in the poetry of women writ-
ers. When women see all situations and circumstances with their 
own eyes, they express their feelings against traditions. Sindh is a 
Patriarchal Society, where women can not breathe freely. This is 
not an exhaustive and biographical study, but is a brief study on 
some selected women poets’ poetry. 

 

ذوق رکندڙ هر شخص شاعري لفظ کان چڱي پر واقـف آهـي، پـر تـنـهـن ادب 
 .هوندي به شعر ۽ شاعري جي وصف بابت كا حتمي را قائم نه ٿي سگهي آهي

شاعري جي عمـل جـو مـيـدان بـه ! شاعري ايتري ئي قديم آهي، جيترو انسان 
شعر جو لفظ، عربي لفظ شعور ”. ايترو ئي وسيع آهي، جيترو انسان جي سوچ جو دائرو

اصطالح ۾ شـعـر .   ٰمان نكتل آهي، جنهن جي معني دانائي، پروڙ يا دريافت كرڻ آهي
انهي کي چئبو آهي، جيكو علم عروض جي مقرر كيل وزن بحر ۽ قافيي تي هجي ۽ 

 ).59ع، ص 1947شيخ ابراهيم، (“ .جنهن ۾ اثر هجي
اصطالح موجب شعر انهي كالم کي چئجي ٿـو، جـو وزن ۽ قـافـيـو رکـنـدو ” 

هجي ۽ جنهن جا لفظ برابر ۽ مناسب هجن ۽ جي شعر چوندڙ كنهن خاص ارادي ۽ قصد 
 )308ع، ص 1961مرزا، (“ .سان چوي

يوناني فلسفي افالطون، پنهنجو وجدان وارو نظريو ڏنو، جنهن ۾ چيـائـيـن تـه ” 
کي جڎهن پاڻ کي ظاهر كرڻ هوندو آهي ته پو اها كنهن اهڑي )   Ideality(روح مثاليت 
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جـو هـونـدو “   شـاعـر” وجود کي ڳوليندي آهي، جيكو کيس ظـاهـر كـري؛ اهـو وجـود 
 )18ع، ص 1997، فهميدهحسين  (“.آهي

 “Poetry is lasting, it begins early in the history of nation, 
and lasts the longest.” C.Sidney Page: 28) 

 “The Romans called, the poets ‘vars’ which means a sage 
or prophet, and in Greek the word ‘poet’ means maker or crea-
tor.” C. Sidney, page 28). 

 Spontaneous overورڊس ورٿ چيو آهي، ته شاعري جذبن جي اڇل آهي، ” 
flow of power feelings يــا وري ســكــون جــي وقــت احســاســن جــي يــادگــيــري 

 )67ع، ص 1997حسين فهميده ، (“ .آهي
شاعر ۾ بي پناهه صـالحـيـتـون هـونـديـون آهـن، جـن ۾ ” كولرج چيو آهي ته، 

ٰحواس، جذبا، قوت ارادي، اعلي فهم، تصور ۽ تخيل جي قـوت کـان سـوا، اعـلـي ذوق  ٰ
 )69ع ص 1997حسين فهميده ، (هئڻ آهن ۽ هو كنهن حد تائين فلسفي به هوندو آهي 

هنن وصفن جي روشني ۾ اسين ان نتيجي تي پهچون ٿا ته، شاعري، دانائي ۽ 
ُشاعري انسان جي دٻـيـل گـهـٹـيـل احسـاسـن جـو .  شاعري الهام آهي. عقل جي ڳالهه آهي

شاعري انسان جي پنهنجي وجود جـي حـاصـالت ۽ ڳـوال آهـي، پـر ان سـان .  اظهار آهي
گڎوگڎ اسان جا عالم اهو به چون ٿا ته جيكا ڳالهه علم عروض جي قائم كيـل قـانـونـن 

كـجـهـه ڏاهـا وري شـاعـري کـي عـروض جـي .   جي پاسداري كري، اهـا شـاعـري آهـي
شاعري انسان جي خيالن، جـذبـن ۽ سـوچـن جـي .   ٿا سمجهنپابندين کان به مٿاهين شي

انسان پنهنجي ماحول ۽ سماج کان گهڻو متاثـر ٿـيـنـدو آهـي، پـر سـاڳـئـي . عكاس آهي
هـو سـاڳـئـي مـاحـول ۽ حـالـتـن ۾ گـهـڻـو وقـت .  وقت انسان فطرت ۾ تبديلي پسند آهي

جڎهن انسان پاڻ کي مخصوص سماجي جوڙجـك ۽ روايـتـن .   زندگي گذاري نٿو سگهي
انسـان .   ۾ پيڑهجندي محسوس كندو آهي، ته هن ۾ باغيانه سوچون پيدا ٿيـنـديـون آهـن

 .پنهنجيون سوچون ، خيال، فكر ردعمل طور ظاهر كندو آهي
شاعري جي قدامت جي باري ۾ بحث كجي ٿو ته اهـو تـمـام ڊگـهـو ۽ طـويـل 

 .بحث ۽ تحقيق جو بلكل ڌار موضوع ٿي ويندو
 

ئرج ئ  يھ    :ئ
ُادب سماج وسيلي اسري ٿو ۽ سـمـاج، . ادب ۽ سماج هك ٻئي سان ڳنڍيل آهن
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ادب ۾ شاعري ٻين صـنـفـن جـي ڀـيـٹ ۾ .  ادب ذريعي نوان فكر ۽ الڙا حاصل كري ٿو
شاعري ذريعي، شاعر وندر ۽ لطف به مهيا كري ٿو ۽ دانـائـي ۽ .  وڌيك سگهاري آهي

شاعري کي اسين كهڑو به نالو ڏيون، ڇا به سمجهون پر اها .  شعور جي ڳالهه به كري ٿو
حقيقت آهي ته شاعر جون سوچون، پنهنجي موسيقيت وسيلي دل مان ٿينديون دمـاغ تـي 

 .هر دور ۾ شاعري جو سماجي كارج مختلف رهيو آهي. اثر انداز ٿين ٿيون
قديم يوناني سماج ۾، شاعري جا اجتماعي مڃيل سماجي كارج پڻ صـاف ” 

يوناني ناٹك مذهبي تقاضائن ۽ رسمن مان اسريو، ۽ عام ماڻهن جي منظـم .   ظاهر آهن
۽ باقاعده اجتماعي جشنن جي حيثيت سان، جيكي مذهبي كريا كرم سان وابسته هئا 

گيت پڻ ساڳئي قسم جي هك خاص سماجي موقعي جـي ‘   پنداري’ قائم رهيو؛ سندن 
يقينن، شاعري جي ان قسـم جـي .   نسبت سان ۽ ان جي پس منظر ۾ وٹن پيدا ٿيا ۽ وڌيا

واضح ۽ مقرر استعمال شاعري کي هـك اهـڑو ڍانـچـو ڏنـو، جـنـهـن جـي وسـيـلـي انـهـن 
مــخــصــوص قســم جــي شــاعــري ۾ كــامــلــپــڻــو ۽ عــروج حــاصــل كــرڻ مــمــكــن ٿــي 

 )218، ص 1960ايليٹ، (“ .سگهيو
شاعر كنهن مخـصـوص سـمـاجـي الڙي جـي خـالف آهـي يـا فـائـدي ۾، ٿـي ” 

سگهي ٿو ته كا خراب شعور گوئي مقبول عام ٿـي وڃـي، ڇـو تـه ان ۾ وقـت جـي عـام 
الڙي سان مطابقت هجي، پر حقيقي شاعري نه رڳو كنهن خاص مقـبـول عـام الڙي جـي 
بدلجڻ کان پو به باقي رهندي آهي، پر خود انهن مسئلن ۾ عام دلچسپي جـي مـكـمـل 

جـو نـظـم “   ليوكريٹس” رومي شاعر .  طور ختم ٿي وڃڻ کان پو به زندهه رهندي آهي
ڊرائيڈن جو نظم، توڙي جو سترهين صدي جي سياسي ۽ .  اڄ به هك عظيم نظم آهي

مذهبي جهڳڑن سان هاڻي اسان جو كو به واسطو كـونـهـي، مـاضـي جـي هـك شـانـدار 
 )220ع، ص 1960ايليٹ، (“ .نظم جي حيثيت سان اڄ به اسان کي لطف ڏيئي سگهي ٿو

 
 :ئ

 .شاعري جو مطلب آهي، دانائي ۽ عقل جي ڳالهه كرڻ .1
 .شاعري ڏات ۽ ڏان آهي، جنهن کي الهام چئي سگهجي ٿو .2
 .شاعري سماج جي مروج روين کي ظاهر كري ٿي .3
 .شاعري جو سماجي كارج هر دور جي فكري الڙن ۽ روين جي مطابق هوندو آهي . 4
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 .شاعري وسيلي كنهن سماج جي روين جي پروڙ كري سگهجي ٿي .5
ئوت   يھ ۾ ب ئ  ي 

 
ئوت  و  :ب

ڊاكٹر نـبـي بـخـش خـان . ٰبغاوت لفظ جي معني مختلف ماهر هن ريت بيان ٿا
 :ٰبلوچ بغاوت لفظ جي معني هي بيان كئي آهي

بغاوت سركشي، بلوو، حكومت جي مخالفت، نافرماني، راڄ ڊوهه، فتور، ” 
 )384بلوچ، ص (“ .وڳوڙ

 :حسن بغاوت بابت هيئن ٿو لکي ته ِسبط
اف ”   ا  ا   ار  ا  و وج      ا    و ا وج       و م   و .   وت  وت 

    و     ل     ، از   ا    . “) ،  )207ع، ص 2002 
جڎهن اسين دنيا جـي ارتـقـا ۽ .  بغاوت جو عنصر انساني فطرت ۾ شامل آهي

 انسان جي ارتقا جي تاريخ تي نظر وجهون ٿا ته، اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته دنيا ۾ زندگي
آدم جو جنت مان نكري دنيا ۾ اچڻ به هك بغاوت .   جي شروعات بغاوت سان ٿي هئي

 .هئي
جڎهن سماج طبقن ۾ ورهائجي ويـنـدو .   بغاوت طبقاتي سماج جو ردعمل آهي

آهي ته طاقتن جو توازن ساڳيو نه رهندو آهي ۽ طبقن جا مفاد هك ٻـئـي جـي خـالف ٿـي 
بـغـاوت هـمـيـشـه .   ويندا آهن ته اهڑي ماحول ۾ باغيانه سوچ ۽ بغاوت جنم وٺـنـدي آهـي

پيڑهيل طبقي مان اسرندي آهي، جيكو ڀوڳيندو آهي، ۽ آخركار پنهنجي مـفـادن جـي 
 .حفاظت ال آواز اٿاريندو آهي

پـرامـيـٿـيـس .   يوناني ڏند كٿائن ۾ پراميٿيس بغاوت جي عالمت رهـيـو آهـي
 .ديوتائن جو قانون ٹوڙيو، ۽ ديوتائن سان بغاوت كري، انسانن جي مدد كيائين

 ”      ن    - ق750ن               ا  .   م   و   م      Promeاس 

Theus   ا   اور      و     س   ز  رب ا ں       ،.“)   )206ع، ص 2002 
د”     ه  آ ں   ا ن  م و  م        .   و  اس  ،      ا     و

 دے د ں   ا  اور     رو  (“ ۔ىرج   )211ع، ص 2002ِ 
پراميٿيس جي ڏنل مشعل، انسان کي غارن جي اونداهيـن مـان كـڍي، ڏيـنـهـن 
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ساڳي ريت طرح جڎهن انسان جي شعور تان العلمي جي اونـداهـه . ُجي سهائي ۾ آندو
لهندي آهي ۽ سمجهڻ ۽ پروڙڻ جي روشني هن جي شعور کي سهائي بخشيندي آهي، تـه 
هو پنهنجي حفاظت، پنهنجي سوچ ۽ فكر وسيلـي كـنـدو آهـي، ۽ ان جـي مـفـادن جـي 

اهـائـي انسـان جـي بـغـاوت .   خالف كم كندڙ هر قوت اڳيان سـيـنـه سـپـر ٿـيـنـدو آهـي
 .چورائي ٿي
 

ئوت   يھ ۾ ب ئ  :ي  
اسان جي سنڌي شاعري هر لحاظ کان ادب ۽ شاعري جي اصـولـن، وصـفـن ۽ 

 .معيارن تي پوري لهي ٿي
سنڌي شاعري ۾ بغاوت جي عنصر جي شامل هجڻ تي کوجنا كـبـي، تـه اهـا 
ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته، سنڌي شاعري ۾ بغاوت جو سلو كالسيكل دؤر ۾ ئي پوکجـي 

ُسڀ کان پهرين اسان جي صوفي شاعرن مذهبي بغاوت جو علم اڀو كيو.  چكو هو ان .   َ
دؤر ۾ سماج ۾ مذهبي انتهاپسندي رائج هئي، جيكا ڏاڍ ۽ جـبـر جـي صـورت اخـتـيـار 
كري چكي هئي، انكري انسان دوست صوفين جي كالم ۾ ان سماجي رويـي خـالف 

۾، انـهـي ‘   شاهه لطيـف آف ڀـٹ’ سورلي، .   بغاوت جو سفر نمايان طور تي نظر اچي ٿو
 :دور جي عكاسي كندي لکي ٿو ته

جنهن دؤر ۾ اها شاعري سرجي، ان ۾ اسالم کي سنڌ اندر هك خاص مقامي ”
اهـا قـوت مسـلـمـان گـهـراڻـن جـي صـديـن تـائـيـن هـن .   خاصيت واري قوت حاصـل هـئـي

ان دؤر ۾ .   سرزمين تي هك ٻئي پٺيان الڳيتي حكمراني سبب پيدا ٿي چـكـي هـئـي
عام ماڻهو جي سوچ ۾ اسالمي شعور سان الڳاپيل خـيـال اڄـوكـي سـنـڌ جـي ڀـيـٹ ۾ 

 )259ع، ص 1992سورلي، (“ .وڌيك گهرائي سان گهڑيل هئا
شاهه عبداللطيف جـي زنـدگـي واري زمـانـي ۾ اسـان چـٹـي ريـت اهـڑيـون ” 

خـود شـاعـر جـي .   نشانيون ڏسون ٿا، جيكي ٻڌائين ٿيون ته پراڻو سرشتو ٹٹي رهيو هـو
زندگي ۾ به اهڑا مرحال نظر اچن ٿا، جن مـان گـذري، شـاعـر مـان ڏاهـو ۽ پـو صـوفـي 

 )261ع، ص 1992سورلي، (“ .بڻيو
 :اهڑي ريت سچل سائين جي زماني جي عكاسي كندي، لکي ٿو ته

جڎهن به كنهن مـلـك ۾ سـيـاسـي ۽ سـمـاجـي گـهـوٹـالـو ٿـيـو آهـي ۽ انسـان ” 
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پريشانين ۽ بدحالين جو شكار ٿيو آهي ته كونه صوفي منش، خلـق خـدا جـي زبـان ٿـي 
ارڙهين صدي جي آخر ۽ اوڻهين صدي جي شروعات ۾ جڎهن سـنـڌ مـيـرن .   اٿيو آهي

كلهوڙن جي گهرو لڑائين ۽ پٺاڻن جي ڦرلٹ سبب تباهي جي كپر تي پڳي هئي، خـدا 
وقـت جـو مـاڻـهـو روايـتـي شـاهـه .   جي خلق بک کان پاهه ۽ ڀؤ کان بي حال ٿي چكي هئي

پـرسـتــي ۽ ديــن جـي دكـانـداري ۾ رڌل هــو، تــه ان وقــت سـچــل حـق جـو نــعـرو بــلـنــد 
 )100ڀٹي، سچل جو مكتب، ص (“ .كيو

سـچـل جـي .   سچل پنهنجي شاعري ۾ انسانيت کي وڌيك اهـمـيـت ڏنـي آهـي
سـچـل هـنـدن کـي .   شاعري ۾ سڀ کان پهرين انسان جا حق ادا كرڻ جو پيغام ڏنل آهي

 .زبردستي مسلمان بنائڻ جي خالف هو
اسان جي كالسيكل دور جو مطالعو ٻڌائي ٿو تـه، سـنـڌ جـي هـر صـوفـي شـاعـر ” 

 )14ڀٹي، سچل، ص (“ .سڌارڪ الڙا كي صديون اڳ پنهنجي شاعري ۾ پيش كيا آهن
 .ملكن ٿي سجدو كيو، واهه مٹي تنهـنـجـو مـان” 

 )100ڀٹي، سچل، ص              (  
 وقــت اهــا ٿــي ويــل، دوئــي دور كــرڻ جــي،” 

 كــڍ مــذهــب مـــن مــان ســاجــهـــر ســاڻ ســويـــل،
 هـنـدو مــومـن ســان مـلـي، مـحـبــت جـا كــر مـيــل،

ـــه ســـج نـــه اڀـــري ـــه ـــل، اول ـــي اوي ـــئ ـــان ٿ  “. ُمـــت
 )50ڀٹي، سچل، ص                (   

 :سچل چيو آهي ته
 ٹـــوڙ رواج ۽ رســــمــــون ســــاريــــون، مــــرد ٿــــي،

ــو‘  ســچــل’وهــم  ــان ــه ــو ٻــڌ ش ــل ــهــپ وارو، شــع ــان  .كــڍ، ٻ
 )163ص . غ-گ(    

 :هو چوي ٿو ته. ائين ئي سامي جي كالم ۾ پڻ بغاوت جو عنصر نظر اچي ٿو
ـــه ۾، ـــه ـــه ڏســـن دي ـــو ن ـــوڄـــا كـــن، دي ـــر پ ـــٿ  پ
 .خــلــق وســي خــالــق ۾، خـــالــق مــنــجـــهــه خــلـــق

 )164ع، ص 1992غ، -گ      (  
سامي سماج ۾ موجود عبادت جي رواجي طريقي جي ال بـاغـيـانـه سـوچ رکـي 
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 .هن ۾ اهو شعور سماج جي رويي جي خالف پيدا ٿيو آهي. ٿو
ان تنقيدي ۽ باغيانه شاعري جي پيدا ٿيڻ ۾ جي به تاريخي مـحـركـات نـظـر ” 

اچن ٿا، انهن جو پس منظر ان دؤر جي مذهـبـي تشـدد ۽ شـرعـي گـرفـت جـي ردعـمـل ۾ 
انهن جي شاعري، پنهنجي ماحول ۽ ان دؤر  جي مذهبي تشـدد جـي خـالف .   موجود آهي

 )150گرامي، ص (“ .بغاوت كندي پيدا ٿي آهي
ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته، سماج جو جيكو طرز فكر انسان جي جذبات ۽ وجـود 
ُکي گهٹ ۽ ٻوسٹ جو احساس ڏياري ٿو؛ انسان ان جي خالف پنـهـنـجـي سـوچ جـو اظـهـار 

 .كري ٿو
كالـسـيـكـل دؤر .  سنڌي شاعري ۾ بغاوت جو رنگ هر دؤر ۾ موجود آهي

۾ مذهبي بغاوت جو رنگ گهڻو رچيل آهي، پر ان سان گڎ سماجي اڻ برابري ۽ سياسـي 
سنڌي شاعري ۾ بغاوت جو اهو عـنـصـر اڄ بـه هـلـنـدو . بغاوت جو عنصر به نمايان آهي

اچي ٿو ۽ ورهاڱي کان اڳ توڙي پو شاعرن ان موضوع کي پنـهـنـجـايـو آهـي، جـنـهـن ۾ 
شيخ اياز، استاد بخاري، سرويچ سجاولي توڙي ابراهيم منشي پـهـريـن صـف جـا شـاعـر 

 .جن مان كن کي ته قيد جون صعوبتون به برداشت كرڻيون پيون. آهن
 

ئوت ئ ب يھ ۾  ئ ر    : دور  
جڎهن اسين جديد دؤر ۾ داخل ٿيون ٿا، ته مختلف سماجي ۽ سياسي تبـديـلـيـن 

 .۽ ادبي تحريكن جا اثر شاعرن تي نمايان نظر اچن ٿا
سنڌي ادب، سنڌي سماج ۽ ثقافت جي مكمل تاريخ آهي، جنهن ۾ سـيـاسـي ” 

 )85ع، ص 2004جوڻيجو، (“ .۽ ثقافتي تبديلين جو مكمل ۽ تفصيلي احوال موجود آهي
اهـو نـتـيـجـو تـرقـي جـي .   هر قسم جي سماجي ۽ ثقافتي چرپـر جـو نـتـيـجـو” 

اهـو نـتـيـجـو دائـمـي بـه آهـي تـه .   صورت ۾ آڏو اچي سگهي ٿو ته تنزل جي صـورت ۾ بـه
عارضي به، هك طرفو به عمل ۾ اچي سگهي ٿو ته گهڻ طرفو بـه، سـمـاج ال نـقـصـان جـو 

 )85ع، ص 2004جوڻيجو، (“ .باعث آهي ته فائدي جو كارڻ به
. پاكستان جي قيام عمل ۾ اچڻ سان، ادب ۾ كافي نوان موضوع شـامـل ٿـيـا

سماج ۾ جيكو گهڻو ڀـوڳـي ٿـو، اهـو ئـي .  انهن ۾ ورهاڱي جو درد كافي نمايان رهيو
سنڌي عورت هك خاص قسـم جـي سـمـاجـي مـاحـول ۾ .   گهڻو ۽ گهرائي سان لکي ٿو

ادبي ۽ سماجي شعور عورت جي شاعري ۾ بغاوت جو عنصر پيدا . زندگي گذاري ٿي
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 ) ع، ص  2004جوڻيجو، . (كيو
هن . اديون رسالي عورتن ۾ سجاڳي جي سرت آڻڻ ال اهم كردار ادا كيو”

دؤر ۾ قلم سان جنگ جوٹيندڙ خواتـيـن ۾ بـيـگـم زيـنـب عـبـدا چـنـا، زريـنـه بـلـوچ، 
 )89ع، ص 2004جوڻيجو، (. ماهتاب محبوب، ثميره نورين ۽ رشيده حجاب نمايان هيون

جي نـالـي سـان “   سوجهرو” ع ۾ كراچي مان هكڑو خوبصورت رسالو 1972
ان دؤر ۾ جيكو ادب تخليق ٿيو، اهو زنـدگـي جـي وڌيـك ويـجـهـو وڌيـك .  جاري ٿيو
سماجي تبديلين سـبـبـان هـن دؤر .   مزاحمتي ادب به سرجڻ لڳو ته، سياسي به. قريب هئو

هن دؤر جي ليکكا وٽ ذات به هئي ته ڏان . جي عورت وڌيك آزاد وڌيك باشعور هئي
 )92ع، ص 2004جوڻيجو، (مطالعو به هئو ته مشاهدو به . به

هن تحقيق جو مقصد قديم ۽ جديد دؤر جي شاعرن جو احوال گڎ كرڻ نه آهي 
پر صرف كجهه شاعرن جي شاعري ۾ سماج جي روايتن ال ڌكار ۽ بـاغـي شـعـور جـو 

 .اپٹار كرڻ آهي
نـالـي “   سـگـهـڑيـن سـٿ” ستر جي ڏهاكي ۾ كراچي مان هالل پاكستان جو 

صفحو سنڌ جي عورتن جي سماجي شعور ۾ اضافو كرڻ ۽ سـنـدن سـمـاجـي بـغـاوت ۽ 
 .مزاحمت وارين لکڻين سبب گهڻو مشهور ٿيو

 
د  : دائ

کـان ‘   سگهڑين سـٿ’ جي هفتيوار صفحي ‘  هالل پاكستان’ع ۾ روزنامه 1973
شاعري جو سفر شروع كندڙ عطيه دائود جي شاعري ۾، سماج ۾، عورت سان ٿيندڙ 

هو مرد جي حاكميت کي . امتيازي سلوڪ جو درد به آهي، ان ال ڌكار ۽ نفرت به آهي
سماج ۾ مروج هئڻ، تسليم ته كري ٿي پر ان کي پنهنجي مٿان اثرانداز ٿيڻ نٿي ڏئي، ان 

 .کي پاڻ تي حاوي نٿي ٿيڻ ڏئي
 :عطيه چوي ٿي

 مان پريت جي ريت، نڀائڻ ڄاڻان ٿي،”
 تنهنجي منهنجي وچ ۾

 جي دريا هجي ها
 ته پار كري اچان ها،

 پهاڙن جا پنڌ هجن ها،
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 ته لتاڙي اچان ها،
،پر هي جيكي تو مون ال 

 تنگ دلي جو قلعو اڏيو آ،
 مصلحت جي ڇت وجهي،

 ريتن رسمن جو رنگ ڏنو آ،
 فريب جو فرش وڇائي،

 لفظن جي جادوگري سان
 ان کي سجايو آ،

 تنهنجي ان مكان ۾
 ).89ع، ص 1997دائود عطيه، (“ .مان ماپي به سگهنديس

سماج، عورت کي ما، ڀيڻ، ڌي ۽ زال جا معيـار ڏنـا آهـن، جـن وسـيـلـي سـنـدس 
ـه آهـي،  حيثيت جي كٿ كئي وڃي ٿي، پر انهن حوالن کان عالوه هك حوالو، انسانيت جو ب

جـڎهـن .  جيكو عورت کي هر سماجي عمل جو ڀاڱي ڀائيوار هئڻ جو شعـور عـطـا كـري ٿـو
ـه پـو ردعـمـل ۾  عورت کان انسان هئڻ جو حق کسڻ جون كوششون كيون وينديون آهـن، ت

. بغاوت جو جذبو جنم وٺندو آهي، جيكو پنهنجي وجود کي مڃرائڻ ال اكسائيـنـدو آهـي
ما پيٹان جنم وٺندڙ ٻار جيان، جنهن کي پٺن تي ڌڪ هڻي رڙ كرائي ويندي آهي ته، جـيـئـن 
سندس زندهه هئڻ جو ثبوت ملي، ٺيك اهڑي ريت سمـاج جـو جـنـسـي ڏاڍ يـا هـيـسـائـڻ وارو 
رويو عورت جي وجود تي حملو آهي، جنهن جو رد عمـل هـن جـي شـعـوري سـجـاڳـي آهـي، 

ـه پـنـج حـواس رکـنـدڙ زنـدهـه وجـود آهـيـان ان سـمـاجـي .  جيكا علي االعالن چوي ٿي ته، آ ب
فكرن کي يرغمال كندڙ طبقي جيان، جيكي آزادي جي هر فكر کي پنهـنـجـي مـلـكـيـت 

 .سمجهندا آهن
 :شيخ اياز، عطيه دائود جي شاعري جي باري ۾ لکي ٿو

انساني ذهن جي نـا آسـودگـي مـان اڀـري ٿـي، . اها بغاوت جي شاعري آهي” 
تنگ دلي ۽ كوتاهه انديشي سان وڃي ٿي ۽ مصلحت كوشي جا سـارا زنـجـيـر ٹـوڙي 

 :ٿي ڇڎي ۽ ان سان اکيون اکين ۾ مالئي چوي ٿي
 مان توکان ذهين آهيان،”

 مان ادب جي الٹراسائونڈ مشين آهيان،
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 “.تنهنجو اندر مون کان ڳجهو نه آهي
گهرو زندگي جو اهو تصور نه رڳو وكٹوريا جي دؤر جي انگريز عورت کـي 

شـيـخ .   ( ڇركائي ڇڎي ها پر اڄ تائين پورو مغرب ان کي هضم كري نـه سـگـهـيـو آهـي
 )15ع، ص 1997اياز، 

عطيه سماج جي هر رويي کي پنهنجي نظر سان ٿـي ڏسـي ۽ جـيـكـو بـه عـمـل، 
هو پنهنجي ڌي کي نـيـنـهـن .   سندس سوچ جي ابتڑ آهي، هو ان سان بغاوت ٿي كري

صرف موت جي خوف کان پيار کان پلجي وڃڻ کـي پسـنـد نـه ٿـي .   الئڻ جو سبق ٿي ڏئي
هو سنڌ جي ماحول، ريتن، رسمن کان واقف آهي، ان كري عطيه پنهنجي سـنـڌ .  كري

َهن کي خبر آهي ته صحرا جي سفر ۾ ڇانو نه هلندي .  کي اكيالئي جو سفر ٿي سمجهي
 .آهي

نه انهن ۾ عورتازاد جي پروپئگنڈا آهي، نه هن پنهنجي پوتي کي پرچم بڻـايـو آهـي ۽ ”
هن ۾ انوکي پيڑا آهي، جا روح مـان چشـمـي وانـگـر اڀـري .  نه سماج جي سڌاري ال وهلور ٿي آهي

هن تـي روڪ .  ارهائي آهياها پيڑا هن جي سماج جو اولڑو آهي، جنهن ۾ عورت جي .  اچي ٿي
 )22ع، ص 1997شيخ، . (۽ سخت گيري آهي

هو سنڌي سماج ۾ موجود، عورت جي سڃاڻپ جا خانـدانـي حـواال سـمـجـهـي 
 :ٿي، مڃي به ٿي پر پنهنجي مخالف سوچ جو اظهار به كري ٿي

 منهنجي حياتي جو سفر”
 گهر کان قبرستان جيترو آهي،

ڀا ،الش وانگر پي 
 پٹ ۽ مڑس جي كلهن تي موت كاٹيو آهي

 مذهب جو غسل ڏيئي
 )37ع، ص 1997دائود عطيه، (“ .بيخبري جي قبر ۾ دفنايو ويو آهي

هـر ان سـوچ .   عطيه پنهنجي شاعري ۾ مرد جي هر رويي کي ظاهر كيو آهي
کي، عورت جي نظر سان ڏسي سماج اڳيان پڌرو ٿي كري، جـيـكـا عـورت کـي صـرف 

عـطـيـه فـريـب ۽ .   درد جا پيچرا ٿي ڏيـکـاري.  عورت هئڻ جي سببان پيڑا ڏانهن ڌكي ٿي
اكـيـالئـپ .   كوڙ جي ڄار مان نكري ته اچي ٿي پر هن کي ڌرتتي جو احسـاس نـه آهـي

هو زندهه شعـور رکـي ۽ پـاڻ .   جو ادراڪ هئڻ جي باوجود هو اميد کي ٻيڑي بنائي ٿي
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 .سان ٿيندڙ ويساهه گهاتي کي بخشڻ ال تيار نه آهي
عورت جي خودمختياري جو تمام مضبوط ۽ واضح تصور آهـي، ۽ سـنـدس هـر 
نظم ۾ هك واضح پيغام آهـي سـوچ، سـمـجـهـه ۽ فـكـري آزادي جـو، جـيـكـو سـوچ جـي 

سـنـدس شـاعـري عـام شـاعـري كـونـهـي، .  كئنواس کي تمام گهڻي وسعت ٿو ڏيئي ڇـڎي
هو دنيا جي هر عورت جي جذبن . سندس سوچ صرف سنڌ جي عورت تائين محدود كونهي

عطيه پنهنجي ڌي کي، پنهنجـي مسـتـقـبـل جـي عـورت کـي .  ۽ سوچن جي مبلغ ٿي نظر اچي
اوندهه مان كڍڻ ال ما کي ريتن رسمن جي ڦاٹل چادر ڏيئي گهر جو كڑو الهي کليل فضا ۾ 

. نكري ٿي اچي، هو ماني ڳڀي ال پي، ڀا، مڑس جي غالمي كرڻ کـان انـكـاري آهـي
 :عطيه چئلينج كري ٿي ته

 سگهاري قوم بنجي”
،وجود جي بقا ال 

 توهان کي، توهان جي سوچ سميت
 )16ص (   “ .ڊاهي ڇڎيندس

سماج ۾ موجود عورت ال جنسي تفريق رکندڙ سـوچ سـان ڀـرپـور اخـتـالف ۽ 
نفرت رکڻ جي باوجود هو سماج کي پاڻ سان گڎ هلڻ ال هك نئين سوچ ڏيڻ ال جهيڑو 

 :ختم كرڻ ۽ جنگ بندي كرڻ جي آڇ به كري ٿي
 ان کان اڳ جو سگهه منهنجي اندر مان نفرت بنجي ڦٹي،”
 .اچ ته گڎجي اهي سمورا ويڇا پاڙئون پٹي اڇاليون 

 “ .برابري جي بنياد تي نئين سماج جي چكي پوکيون
 )109دائود عطيه، ص (

هو كنهن عزم جو اظهار نٿي كري، نه وري سڄي دنـيـا کـي فـتـح كـرڻ جـا 
 :خواب ٿي ڏسي، هن جي هك ننڍڙي خواهش آهي ته

 منهنجو هٿ پكڑي مون کي به اتي وٺي وڃجان،”
 جتي مان پنهنجي مرضي سان

 زندگي ڀريل ساهه کڻان،
 )187دائود، ص (“ تو جهڑو هك آزاد ٹهك ڏيان

لـکـي عطيه جي شاعري جو موضوع  ايترو ته وسيع آهي، جو ان تي كيترائي كـتـاب 
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 .هن مختصر کوجنا ۾ انهن جو احاطو ممكن ئي كونهي. سگهجن ٿا
عورت جو پنهنجي وجـود تـي اخـتـيـار نـه هـئـڻ جـو احسـاس عـطـيـه وٽ تـمـام 
سگهارو آهي ۽ سندس شاعري ان جي جي درد ۽ پيڑا کي سمـاج جـي اڳـيـان هـك سـوال 

 .جي شكل ۾ بيهاري ٿي ڇڎي، جنهن جو جواب پك كا عورت ئي ڏيئي سگهي ٿي
يوناني شاعره سيفو کان ميرا ٻائي تائين، ميرا ٻائي کان قرة الـعـيـن طـاهـره ” 

تائين، طاهره کان رابع بنت كع تائين ۽ رابع کان عطيه دائود تائين سڄـي شـاعـري هـك 
 )ع، ص   2002لڇمڻ (“ .زخمي دوشيزه جي چيخ آهي

اسان جي سماجي جوڙجك، اخالقيات جا كجھ دائرا مقرر كيا آهن، جيكـي 
عورت جي هر سوچ ۽ هر عمل کي ان دائري جـي انـدر مـڃـتـا .  صرف عورت ال ئي آهن

عطيـه، انـهـن .  ملي ٿي، پر ان دائري کان ٻاهر هن جي وجود کي كا حيثيت حاصل نه آهي
‘ راوڻ’ کي پار كري وقت جي ‘   لكشمڻ ريکا’ دائرن کي ٹوڙي ٿي ۽ سماج جي ليكيل 

عطيه جي شاعري ۾ سماجي دٻا جو احساس واضح طـور تـي .   جي ڏاڍ کي للكاري ٿي
 .موجود آهي
عطيه دائود جي شاعري کي به رڳو روڄ راڙي واري وقتي  شـاعـري سـمـجـهـي ان ”

.  شاعري كري قبول كرڻـو پـوي ٿـوPerpetualکي لنوائي نٿو سگهجي پر ان کي كل وقتي 
هك اهڑي شاعري، جنهن ۾ رڳو ذاتي رنجشون ۽ ڏک ڏوراپا نـاهـن پـر مـاضـي ۽ حـال کـان 

 )33دائود، ص (“ .اڳتي، آئنده جا اهڃاڻ آهن
هـن جـي سـوچ .   عطيه جو تجربو ۽ مشاهدو صرف سنڌ تائين محدود كـونـهـي

جو كئنواس كافي وسيع آهي، جيكو سڄي دنيا جي عورت جـي جـذبـن، احسـاسـن ۽ 
 .سماجي روين کي واضح كري ٿو

رشـتـن جـي ‘   عـطـيـه دائـود’ گهري پاڻي ۾ بنا الئـيـف بـيـلـٹ جـي لـهـي آيـل ” 
پلصراط پار كندي، زندگي جي هر عمل، عمل جـي هـر واٽ، هـر رشـتـي نـاتـي، هـر 
تجربي، هر آزمودي، احساس ۽ مروت کي نه رڳو ويجهڑائي کان ڏٺـو آهـي، مـحـسـوس 

تجربو اهو ناهي ته توهان سان ”كيو آهي، پر پلئٹو جي ان قول کي به قبول كيو آهي ته، 
 كهڑي واردات ٿي گذري آهي، تجربو اهو آهي ته ان واردات سان تـوهـان كـهـڑو ورتـا

 )25لڇمڻ، ص . (“كيو آهي؟
 منهنجي كردار جي چادر،”
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 سدائين اڻ پوري
 ُجيتريون اکيون منهنجي تن تي کپيل
 اوسيتائين چادر مون کي ڍكي نٿي

 منهنجي كردار جي چادر
 سدائين ميري

 ڌوئي ڌوئي هٿ ٿكا
 جيتريون زبانون، اوڳاڇين ٿيون زهر

 ان کي ڌوئڻ ال دريا ناهن منهنجي ديس ۾
 هن چادر ۾ سدائين ٹنگ

 ستن صدوقن ۾ لكايان ته به
 جنسي مت ڀيد جا بچيل كوئا كتري ٿا وڃن

 )25اڻ پوري چادر، ص (“ !هن چادر کي سدائين خطرو
 

ي  : 
 غزل گيت هوندا، هجان ڀل نه مان”

 )8-8(ويس پاڻ پنهنجو پنن ۾ اڏي 
 
 جوڳ جياپو ڏاڍو اوکو،”

 ُروز ٿو پسجي رڃ جو دوکو،
 كکن وانگر هلكا ناهيون،

 )6، ص 8-8(“  .وا اڏاري ناهي سوکو
هـو .  مريم مجيدي جي شاعري ۾ به بغاوت جو عنصر آهي پر اهو لـكـل آهـي

هو پنهنجي دؤر جي باشعور شاعره آهـي، جـيـكـا سـمـاج جـي هـر .  ُکليل بغاوت نٿي كري
ـه عـورت جـي پـيـڑا کـي مـحـسـوس كـيـو آهـي.  رسم، هر سوچ کان واقف آهي مـريـم .  هن ب

هر عورت دشـمـن سـوچ جـو ڀـرپـور .  مجيدي جي شاعري هك ڀرپور سگهارو رد عمل آهي
مريم سماج جـي ان سـوچ کـي جـواب ٿـي ڏئـي، جـيـكـا عـورت کـي .  منهن ٹوڙ جواب آهي

 :مريم چوي ٿي. كمزور ۽ هيسيل سمجهي ٿي
 اسان کي نه ريڀي ائين هاڻ سگهبو” 
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 )35م، -م(بالشك مڃون جي كريو ڳالهه ڍنگ جي 
 .هو عورت جي مضبوطي ۽ ارڏائي جو اهڃاڻ آهي

 زور زمانا تير نه تاڻ،”
 )41ع، ص 1986م،  –م . (اڏرڻ وارا آهيون پاڻ

 
 سفر زندگي جو،”

 اڙانگو ۽ اوکو،
 ڏبا ڏورڻا ڀي،

 ڏندين ڏاند بنجي،
 ڏکن ڏاکڑن جي،
 چڑهي پاکڑن تي

 لڎي الم چڑهبو،
 )54م، ص  –م . (“وڃي نيٺ رسبو

هن ننڍڙي نظم ۾، مجيدي، مختصر زندگي جي ڏکئي سفر جي نشـانـدهـي 
به كئي آهي، عورت سان ٿيندڙ استحصال جو جواب به طلب كري ٿـي ۽ مـنـزل تـائـيـن 

هو اڄ جي عورت کي راڻي جي ٺاهيل ٺڳي جي . پهچڻ جي عزم جو اظهار به كري ٿي
هو چنيسر جي چاهه کي به عيـاشـي جـو طـريـقـو .  ٺاهه مان نكرڻ جي صالح به ڏيئي ٿي

 .ٿي سمجهي، پنهل ۽ ميهار کي كانئر ٿي كوٺي
 ڇو ٿي پنهنجو پاڻ وڃائين،

 سپنن کي ٿي ساڀيان ڀانئين،
،پنهنجي سوچن کي بدال 

78ع، ص 1986مجيدي، (“ .پاڻ کي پنهنجو پاڻ بنا( 
هك خارجي دنيا ۽ ٻي داخلي . انسان هك ئي وقت ۾ ٻن دنيائن ۾ جيئرو آهي

مـريـم مـجـيـدي جـي شـاعـري .   ٻئي دنيائون هك ٻئي تي اثر انداز ٿينديـون آهـن.   دنيا
سندس داخلي دنيا جي عكاسي كري ٿي، جيكو كجهه به سماج ۾ وهي واپري ٿـو، ان 

جون هي سٹـون ‘   سمپن بيهماني’ ايران جي شاعر . جي خالف هو سينه سپر ٿي ٿي وڃي
 :ڄڻ ته مريم مجيدي ال ئي ڇپيل آهن
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 آ،”    ،   

ں   ا          ز

ا      ذرا  دور، 

ں ت   اور    و 

ں        ز  ٹ 

ر  آ ں، وه آگ    آگ 

 دے  ن     )832ع، ص 1992معين نظامي، : ترجمو(“ . 
 :مريم جو هك شعر آهي ته

ــهــنــجــا پــور پــچــاريــون پــيــا،”  ــهــي، پــن ــارن جــي اوٽ ۾ وي  اوٹ
 يــاد كــري ســڀ جــوڳ جــيــاپــيــا، پــنــهــنــجــو پــاڻ رئــاڙيــون پــيــا،
 اڌمــــا اٿــــلــــن جــــي انــــدر ۾، ســــاهــــن ۾ ســــرهــــاڻ وســــي،
ــا ــاريــون پــي  .ســوڪ نــه ســونــهــي ســوچــن ۾ ڀــي، ســنــڌ وســيــرا اٿ

 )47ص (              
مريم، زماني جي سرد و گرم کي محسوس كري دلگير ته ضرور ٿئي ٿي، پر 

ٻاهر ڀل ته تتل واري هجـي، پـر هـو سـوچـن ۾ .   سندس سوچ ساهه کي سرهاڻ بخشي ٿي
 .سنڌو وسائي ويٺي آهي

مريم سمجهي ٿي ته، جيتوڻيك عورت کـي سـمـاج ۾ بـي سـاهـه شـي وانـگـر 
ڌكيو وڃي، پر ان جو قصور وار هو كنهن هك کي نه پر سڄي سماج کي سمجهي ٿي، نه 

 . آهيڏيهان ڏيهي رويوفقط سنڌي سماج پر عورت ال جنسي مت ڀيد وارو رويو 
مريم، عورت کي نه جهكڻ واري، بهادر، مـقـابـلـو كـرڻ واري، كـنـهـن جـي 
كاڻ نه مڃڻ واري، قهاري رات ۾ چمكي چنڈ اڀارڻ واري، سونهن ۽ سوچ کي گڎ کـڻـي 

مريم جي نظر ۾ عورت ڌرتـي .   هلڻ واري، ڳوڙهن سان ڳاڙهي ٿيڻ واري ٿي سمجهي
 :مريم جي نصيحت، پيغام، خواهش هن بيت مان ظاهر آهي. تي بار نه آهي

 جا نار کڻي ٿي بار وڏا،”
 سا ڀون تي ناهي بار سکي،
 جا منڌ جانچي گهيڑ گهڑو،
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 سا نيٺ ته ٿيندي پار سکي،
 هي كوٽ كڑوال ڀور كري

 )ع، ص  1986مجيدي، (“ .هلي آ ته كريون، پكار سکي
مريم جي جذبن کي كڎهن به زنگ نـه لڳـڻـو آهـي، ڇـو تـه هـن واچـوڙن سـان 

 .وڙهڻ جو پهه كيو آهي
 :جي هنن سٹن ۾ هك احتجاج ۽ درد جي پكار آهي‘ ڏيپالئي’ثريا سوز 

 عورت كنهن کان گهٹ نه آهي،”
 مرد تي پيل كو ڇٹ ته ناهي
 ڇو وکريل آهي، لٹ ته ناهي

 همت كنديئن، ملندئي ماڳ،
 )35ف، ص  –ح (“ !جاڳ سرتي جاڳ

 
اد  : ا

هـن جـا كـيـتـرائـي .   سحر امداد جي شاعري ۾ به بغاوت جو عكس مـلـي ٿـو
ُگڎي جاڳي ” ، “ زنا بالجبر” سندس نظم . نظم آهن، جيكي دانهيندي محسوس ٿين ٿا

سحر پنهنجي دؤر ۾ كافي عرصي تائين اكيلي ساز جيان .   اهم آهن“ روبوٽ”، “ پئي
 :سحر جو هك نظم آهي. گونجندي رهي

 مان زور هڻان ٿي”
 ڌڪ هڻان ٿي

 وس كريان ٿي
 رت وهي ٿو

 پر هي منهنجا هٿ
 هي نازڪ نازڪ هٿ! اال

 زنجيرن کي
 ٹوڙي كين سگهن ٿا

 پر منهنجي لڱن مان وهندڙ
 هي ڳاڙهو كوسو رت
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 انهن زنجيرن کي
 نيٺ ته ڳاري ڇڎيندو،

 تنهن پل هونديس مان آزاد
 اينديس تنهنجي دوار

 پابندي پائي پيار
 )93ا، ص  –س (“ اال مان ايندس تنهنجي دوار

سحر جي سچي ۽ مضبوط قلم اسان جي سماج ۾ عورت جي كريل حيثـيـت ” 
تي ايڎا ته اثرائتا نظم لکيا آهن، جو وڌيـك مـاڊرن شـاعـرائـون لـکـي سـگـهـن تـه سـنـدن 

سحر وٽ هك وڏي شاعر جو اهو احسـاس ۽ دور رس ذهـن آهـي، .   خوشنصيبي ٿيندي
جيكو كنهن به صورتحـال ۽ عـام نـظـرن کـان لـكـل مضـمـرات کـي سـمـجـهـي سـگـهـي 

 )16ع، ص 2003رياض، (“ .ٿو
عورت جـي ان كـمـري جـي مـنـظـر كشـي ٿـو كـري ‘  تابوت’سحر جو نظم 

. سحر ان كمري کي قبرستان سان تشـبـيـهـه ٿـي ڏئـي.   جيكو سندس كل كائنات آهي
قبر جو پڇاڻو ته فقط هك ڏينهن يا كجهه پلن جو ٿيندو آهي، پر هـن كـمـري ۾ پـڇـاڻـو 

ُهن كمري ۾ شك، بي اعتباري جا اال، عـورت جـي وفـا، .   سڄي عمر تي پکڑيل آهي
سحر عـورت جـي ان ڀـوڳـنـا تـي .  ڀروسي، پيار جي جذبن کي ساڙي رک كري ٿا ڇڎين

 .سراپا احتجاج ٿي بغاوت ٿي كري
۾ سماج ۾ موجود ان مرداڻي سوچ )   179ص (“ زنا بالجبر”سحر پنهنجي نظم 

کي نندي ٿي، جيكا نظرن سان هر معصوم خوبصورت ڇوكري کي بي لبـاس كـري 
 .ٿي ڇڎي

 ما ڌي ڀيڻ جهڑي رشتي جي”
 نه ٿي حرمت، نا كائي غيرت آ

 هر تقدس کي پائمال كري
 رشتي ناتي کي تين وال كري

 شرم ۽ مرم جا سڀئي ليكا
 جو لتاڙي وڃي رهيو آهي
 )188ع، ص 2003حسيني سحر، (“ .سو نه انسان آ نه ئي حيوان
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سحر جي نظر ۾، جنهن مرد جي دل ۾، نظـرن ۾ عـورت ال عـزت ۽ احـتـرام 
 .كونهي، ان کي انسان ته ڇا پر حيوان به نٿي سمجهي

هن جي شاعري ۾ محبت آهي، بـغـاوت . سحر جي شاعري ۾ انفراديت آهي
سنڌي سـمـاج ال سـحـر . به آهي، سپنا به آهن، درد به آهن ۽ اتساهه، اميد ۽ پيغام به آهي

 .جو مشاهدو تمام گهرو آهي
انيك عرب، ترڪ، ايراني، انڈونيشي ۽ كيترن ٻين ملكن جي شاعرائـن ۽ ” 

اديبائن، جن هك ٻئي سان كنهن به رابطي کان سوا، ويهين صـدي جـي وچ يـا ان جـي 
آس پاس ادب ۽ فن جي محفل ۾ ڏات جا ڏيئا ٻاريا، ڄڻ مسـلـم سـمـاج جـي صـديـن کـان 

قطعي غير شـعـوري طـور قـافـلـي جـي سـاالرن ۾ .   ستل عورت پهريون ڀيرو پاسو ورايو
 )19ع ، ص 2003رياض، (“ .سحر امداد به شامل آهي

سحر پنهنجي سماج جي پيڑهيل عورت کي مضبوط ڏسـڻ جـي خـواهـش رکـي 
 .ٿي

 توکي مور نه جهكڻو آهي”
 رات انڌيري، واٽ به ويري

 توکي مور نه ركڻو آهي
 ئي ماس تڎهن ڀيينمرون ک

 !وچان مور نه ورڻو آهي
 )178ع، ص 2003حسيني سحر، (“ !ڏورانهين کان ڏرڻو ناهي

 
و  :ا 

ع جي دور ۾ تخليق جو سفر شروع كندڙ، امر سنڌو جـي شـاعـري، 83-1982
انـقـالب .   امر سنڌو جي شاعري ۾ بغاوت جي خـوشـبـو آهـي.   فلسفيانه انداز رکي ٿي

 .سماجي روين جو درد به آهي. جي خواهش به آهي
هر نظم كنهن نه كنهن واقعي .   امر سنڌو جا نظم تاريخي پس منظر رکن ٿا

 .جي ردعمل ۾ چيل آهي
سـنـڌو، ( “   . انقالب جا سـڀ نـعـرا بـلـٹ پـروف آهـن” امر سنڌو جو هك نظم 

 )401ع، ص 1992
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اهو نوجوان نسل جيكو پنهنجي . هن نظم ۾ نوجوان نسل جو ڏک ۽ پيڑا آهي
هن نظم ۾ راجيـو گـانـڌي .   ڌرتي سان گڎوگڎ بين االقوامي واقعن جي خبر به رکي ٿو

جي حادثاتي موت ۽ ٹوڙهي ڦاٹك تي نوجوانن جي مارجڻ جي سماج تي پـيـل اثـرن جـو 
امر سـنـڌو اڳـواڻـي . هي نظم نوجوان نسل جي باغيانه سوچ جو عكس آهي. ذكر آهي

 :سان تشريح ڏني آهي‘ سرهاڻ’کي 
 !سرهاڻ”

 منهنجي وجود کي سنگسار كري
 .جالوطن ٿي ويئي

هن نظم ۾ انقالب جي خوابن جو ذكر آهي، نوجوان نسل جي اکين ۾ انقالب جا خـواب 
جـڎهـن بـاغـي نـوجـوانـن کـي .   ستل هوندا آهن، جيكي انهن کي، سـمـهـڻ نـه ڏيـنـدا آهـن

سمهارڻ جون كوششون كيون وينديون آهن ته پو انهن جا خـواب جـاڳـي انـقـالب آڻـي 
 .ڇڎيندا آهن

. ع، ص1992سـنـڌو، ( “   پاڳـل خـوابـن جـون تـعـبـيـرون” امر سنڌو جو نظم، 
اهو ڏاڍ وارو دور كنهن بـه خـطـي جـو ٿـي .   آمريت ۽ ڏاڍ جي دور جو عكاس آهي)   406

سگهي ٿو، ان نظم کي اسين رڳو پنهنجي وطن جي سياسي تناظر ۾ نٿا  پرکي سگهون، 
سياسي مـنـطـرنـامـي .   ڇو ته عورت جي ڀوڳنا ۽ درد دنيا جي هر خطي ۾ ساڳيو ئي آهي

ظلم كنهن تي به ٿئي، سـڌي ۽ اڻ .  جي تبديلي کي دنيا ۾ رهندڙ هر عورت ڀوڳي ٿي
هن نظـم ۾ مـائـرن جـي بـغـاوت جـو .  سڌي طرح عورت ان ۾ ضرور شامل هوندي آهي

هن نظم ۾ كـجـهـه . ذكر آهي، گرڀ وتي مائرن کي، ٻارن کي جنم ڏيڻ کان ڀو ٿئي ٿو
مائرون ڦاسي، ڦٹكن ۽ ٹارچر جي ڀو کان جنم ڏيڻ شرط ٻارن جـا مـڻـكـا ڀـڃـي ٿـيـون 

. ڇڎين ۽ كجهه مائرون پنهنجي ٻارن کي ڦاسي گهاٽ تائين پهچائڻ جا سپنا ٿـيـون ڏسـن
هن نظم ۾ مائرن جي ڏک واري ردعمل کي بغاوت سان تشبيهه ڏيئي واضـح كـيـو ويـو 

ع، 1992سنڌو، ( “  كابه نيكي بهتر ٿي نٿي سگهي”امر سنڌو جي طويل نظم، .  آهي
هي نظم هك ڊگهي .   جنهن ۾ جدوجھد كندڙ عورت جي بقا معلوم ٿئي ٿي)  412.  ص

پرولي جيان آهي جنهن کي سلجي ته، ان جو پسمنظر تاريخي به ظاهر ٿئي ٿو، سياسـي بـه 
هن نظم ۾ هك خـواهـش، هـك .   ظاهر ٿئي ٿو ۽ عورت جدوجهد کي به واضح كري ٿو

 .خواب آهي ۽ هك پيغام به آهي
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زندگي ڀل ته عذاب هجي،  ذلتن جو سفر هجي، اس جي سمـنـڈ ۾ خـوف جـون 
ريکائون هجن، چانڈوكي به نه هجي، گل نه هجي؛ رڳو كنڈا هجن، واعدن ۽ اميدن کـان 

اهي سڀ تكليفـون ڀـوڳـنـائـون ان .   سوا،  خاليپڻي جا ڏک صليب جيان كلهن تي هجن
جدوجهد جي اڳيان هيچ آهن جيكا پنـهـنـجـي وجـود جـي بـقـا ال جـاري رهـي ٿـي، اهـا 

 .جدوجهد عورت صدين کان جاري رکندي پئي اچي
 :امر سنڌو جون كجهه سٹون آهن

 لڑكن جي سنگهرن ۾ سوگها ٿيل”
 “.درد جي سفر جا راهي آهيون

 )انقالب جا سڀ نعرا بلٹ پروف آهن(
 جنهن گولي توکان نعرو کسيو هو”

 سا
 )124ع، ص 1992سنڌو، (“.امن جي اک ۾ ڦلو آهي

 !ڇا”
 تون پنهنجي نظريي جو كمبل

 مون کي اڌارو ڏينديئن؟
 مان

 پنهنجي سپنن کي
 )125ع، ص 1992سنڌو، (“ .سي کان بچائڻ ٿي چاهيان

هنن سٹن ۾ لكل اڻ پوريون خواهشون ۽ لكيل انقالب به آهي بغـاوت نـه آهـي، پـر امـر 
سنڌو جي شاعري پرولين جيان آهي، ان کي سياسي نقطئه نظر سان به پروڙي سگهجي 

 .ٿو
 

ئ يٰ   :را
ٰنورالهدي شاهه پنهنجن ڊرامـن ۽ افسـانـن .   ٰنورالهدي شاهه مشهور ليکكا آهي

سندس لکڻين جو محور ۽ مـركـز سـنـڌي سـمـاج ۽ .   جي كري گهڻي شهرت ماڻي آهي
ٰنورالهدي شاهه وٽ سـمـاج جـي .  هن جون لکڻيون ڌرتي سان الڳاپيل آهن. عورت آهي

هن سنڌ جي سياسي ۽ سـمـاجـي مـاحـول جـو عـكـس .   روين کي سمجهڻ جو شعور آهي
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سندس لکڻين ۾ عورت جي جذبي . پنهنجي لکڻين جي ذريعي دنيا آڏو پيش كيو آهي
کي ظاهر كيو ويو آهي، عورت جي ڀوڳنائن کي هن هـر طـريـقـي سـان سـمـاج جـي آڏو 

ٰنورالهدي شاهه ڊرامن جي وسيلي، افسانن ۽ شاعري وسيلي پنهنجي ڏک ۽ .   آندو آهي
عورت جي درد ۽ پيڑا کي پنهـنـجـي انـدر ۾ مـحـسـوس كـري .   درد جو اظهار كيو آهي

 .لکيو آهي، ان كري سندس لکڻيون دل جي ويجھو محسوس ٿين ٿيون
ان جي صرف هك سٹ ‘  شكست کان پو’ٰنورالهدي شاهه جو هك نظم آهي 

 .۾ انقالب جا اهڃاڻ آهن
”منهنجي ڌي: 

 “.منهنجي غالمي جو آخري پل آهي
 :ٰنظم جي آخر ۾ نورالهدي شاهه چوي ٿي

 موٽ ۾”
ڌيکي بغاوت جون كهاڻيون ٻڌائيندي آهيان هر كهاڻي جـي پـڄـاڻـي تـي 

 .هو مون کان پڇندي آهي
”ما! 

 ؟!“تو ڇو بغاوت كانه كئي
 چوندي آهيان

 ان كري جو منهنجن پيرن هيٺان
 منهنجي ما شكست جو ٻج پوکي ڇڎيو هو

 )40ع، ص 1992شاهه، (“ مان تنهنجي پيرن هيٺان بغاوت ٿي پوکيان
 )39ع، ص 1992شاهه، (“ منهنجي غالمي جو آخري پل آهي”

ٰمٿين سٹ ۾ نورالهدي، صدين کان پنهنجن حقن ال جـاکـوڙيـنـدڙ عـورت جـي 
 اڃا خبر نه آهـي تـه ،پيڑائن کي بند كري ڇڎيو آهي، اها كيفيت صدين کان جاري آهي

هـك مـا جـي پـوکـيـل .   كيترو وقت جاري رهندي، پر هن سٹ ۾ اميد بـه مـوجـود آهـي
 .بغاوت جيكا كڎهن نه كڎهن ضرور وڌي وڻ ٿيندي

هر انسان دنيا کي پنهنجي نظر سـان ڏسـي ٿـو، مـردن جـون ڀـوڳـنـائـون ۽ درد 
ڳالهه اها آهي ته كير، كهڑي طريقي سان .   عورت جا تجربا ۽ درد ڌار آهن.   پنهنجا آهن

ٰنـورالـهـدي شـاهـه جـو سـاڳـيـو خـيـال .   ان کي محسوس كري ٿو ۽ كيئن اظهار كري ٿـو
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 :كجهه مختلف لفظن ۾ سارا شگفته جي هن نظم ۾ به ملي ٿو
 دے”  د       

 ر م       اس د

ر ڈرى      

ر ڈرى      

  ن        وں     ا

       ا 

ى    ا   )877ع، ص 1922را، (“ اور 
ٰعربي ۾ عام چوڻي آهي ته، عورت جو آواز به عـورت آهـي، ۽ نـورالـهـدي ” 

شاهه ثابت كيو آهي ته عورت جو آواز صرف عورت جو آواز كونهي اهو سگـهـه آهـي، 
 )25ع، ص 1992نصير مرزا، (“ پهاڙن تان ڇوهه مان مان لڑندڙ ڇپ جيان آهي

عـورت جـي سـڄـي “   ) 125ع ص 1992شاهه، (“ ڦيٿو”ٰنورالهدي شاهه جو نظم 
اهـڑي زنـدگـي .   زندگي جو داستان آهي، اها زندگي جيكا هو ٻين ال جيئنـدي آهـي

جنهن ۾ هو حاكم هوندي آهي، سڄي گهر جي، سڄي گهر جون چاٻـيـون رکـڻ واري، 
سڀ شي جي سنڀال كرڻ واري، هرهك ڀـاتـي جـي ضـرورتـن جـو خـيـال رکـڻ واري، 
سڄي ڏينهن جي كالكن جي چكر ۾ هك گهڑي به هن جـي وجـود کـي پـرکـڻ واري نـه 

 .هوندي آهي
شاعرائن، عورت جـي هـر .   عورتن جي شاعري ۾ احساس تمام سگهارا آهن

 آهي، سماج جي هر رويي کي عـورت جـي نـظـر ڇڎيواحساس کي مركز ۽ محور بنائي 
سان پرکيو آهي، پو اها فهميده رياض هجي، فاطمه حسن هجي، كشـور نـاهـيـد هـجـي، 
ٰسارا شگفته هجي، عطيه دائود هجي يا نورالهدي شاهه هجي، انهـن عـورتـن جـي درد کـي 

 .سماج ۾ پڌرو كيو آهي
ن ”   ا ، وع    ن   دا   ر  ا  اور   ف    رت    ا       ز ز ادب   آ

        ۔        اور    ں  ا          اور 1935     ادب  ع 

    ، ت    رت       د وہ   د ں    ۔          د    اس ڈ ے 

  ن    ن،  دا     ر    د ب    ۔  ا          ادب  ى اور ا  Secondرو

Sex۔ وع         “) ،  )5:ع، ص1992ر 
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. جڎهن عورت پنهنجي جذبن جواظهار كيو آهي ته ان تي بحث ضرور ٿئي ٿو
. اهو بحث ۽ اعتراض اهو ظاهر كندو آهي ته عورت بظاهر آزاد  هوندي به آزاد نـه آهـي

ٰنورالهدي شاهه پڃـري ۾ .   ۾ ان خيال جو ذكر آهي)   45ص “ پڃرو”ٰنورالهدي جي نظم 
پکي به انهن هٿن ڏانهن واجـهـائـي ٿـو جـيـكـي .   قيد پکي سان عورت کي تشبيهه ڏي ٿي

 .پڃرو کولي هن کي آزاد كندا ۽ عورت به سڄي عمر اهو ئي سپنو ڏسي ٿي
 !پکي”

 تو جيان منهنجي حياتي به هڎائين پڃري منجهه قيد كئي ويئي آهي،
 ۽ ان هڎائين پڃري جي اندر

هزارين نيئر منهنجي پيرن کي ٻڌا ويا آهن، جن جي هرهك كڑي ۾ منهنجي 
 :ال حكم رکيل آهي

 كنڌ نوائڻ جو
 گوڏن تائين جهكي هلڻ جو،

 !سچ ته اهو آهي پکي
 ته تون ۽ مان

 ٻئي
 آزاد ناهيون

 پنهنجي پنهنجي پڃري منجهان منهن كڍي
 )42ع، ص 1992شاهه، (“ .آزادي جي راهه تكي رهيا آهيون

ٰنورالهدي شاهه سنڌي سماج جي چنبي ۾ پيڑهيل عورت جي نڑي ۾ گـهـٹـيـل 
اها عورت جيكا جڳن کان صليب تي لٹكـيـل آهـي ۽ ان جـي .   آواز کي آزاد كيو آهي

 .کان وڌيك كونهي‘ کاٻي هٿ’حيثيت مرد جي زندگي ۾ 
 ساري رات”

 سمهڻ جي بهاني
 سگريٹ وانگر

 پل پل كري
 دکي هوندس

 ۽ سج اڀرڻ کان اڳ
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 ڦلهيار جو ڍير
 )662ع، ص نمبر 1992شاهه، (“ .کٹ تان ڇنڈي ڇڎيو هوندم

ٰعورت پنهنجي اندر جي پيڑائن ۾ ٻري رک ٿيندي رهي ٿي، نورالـهـدي شـاهـه 
شاعري ۾ ان پيڑا کي، ان درد کي، انهن ڀوڳنائن ۽ ناانصافي جي هـر رويـي کـي هـك 

ٰنور جو سوال صرف سنڌي سماج کان نه آهي، نورالـهـدي سـڄـي .   سوال بنائي ڇڎيو آهي
۾ ان اهو سـوال پـوري سـگـهـه ۽ شـدت ‘ سنڌياڻي’دنيا کان سوال ٿي پڇي، سندس نظم 

 :سان موجود آهي
ما! 

 جواني ماڻڻ سمي تون مون کي پوتي نه اوڍائين ها
 منهنجي نك ۾ سوني ڦلي نه پارائين ها

 اڄ النگ بوٽ ٿا اسان جي ساهه مٿان مارچ كن
 ۽ منهنجي پوتي جو پالند

 لوهي تارن سان اٹكي
 ليڑون ليڑون پيو ٿئي

 !!منهنجي نك ۾ پيل سوني ڦلي سان كيئن زنا كاري ٿي كئي وڃي
 اڄ

 مان
 پنڈپهڻ آهيان

 ُپويان مڑي توکان پڇڻ چاهيو هئم
 مونکي جيئڻ کان پهرين

ما! 
 اها رات

 تون ڇو نه
 ) 98ع، ص 1992شاهه، (“ ؟!!شينهڻ جي کل اوڍي ستئين

 ٰنورالهدي جي هن نظم ۾ سوال به آهي پر ان ۾ جواب به موجود آهي، نور مـا
کي شينهن جي کل اوڍڻ جو مشورو ڏئي ٿي، اسان جي سماج ۾ عورت کي كمزوري ۽ 

ٰنـورالـهـدي  مـا کـي .   آڻ مڃڻ ۽ كنڌ جهكائڻ جو سبق ڄمڻ سان پڑهايـو ويـنـدو آهـي



145 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

ٰاهـا نـورالـهـدي  .   ڏوهاري ٿي سمجهي، جيكا ڌي کي پوتي پارائي قيد كري ٿـي ڇـڎي
جي کليل بغاوت آهي رسم رواج ۽ صدين کان جاري قانونن سان، جـيـكـي عـورت کـي 

ٰنورالهدي جي اميد؛ ڌي آهي جيكا عـالمـت آهـي .   محكوميت جي ڄار ۾ ڦاسائين ٿا
هو پنهنجي . نور چوي ٿي ته رسمن جي ديوار عورت سان گڎ جنم وٺي ٿي. آزادي جي

بيوسي تسليم كندي اميد ٿي كري ته ڌي، يقينن رسمن رواجـن، قـانـونـن جـي ديـوار 
 .هيٺان دفن ٿيڻ کان انكار كندي

۾ آزادي جي هـك نـنـڍڙي تصـور جـو ذكـر “   كمپرومائيز”نور جي نظم، 
 زندگي رڃ آهي”: آهي

 كائنات رڻ آهي،
 )187ع، ص 1992شاهه، (“ .انڌي آتما فنا جي كناري تي آهي

عورت جي زندگي آزاد به كونهي، هن جي حيثيت کاٻي هٿ جـهـڑي، كـائـي 
عـورت مـان اهـا .   مڃتا به كونهي، وفا به كونهي، درد ۽ پيڑائن کي ڀوڳيندي رهـي ٿـي

توقع كئي وڃي ٿي ته هو صرف پنهـنـجـا فـرض گـهـڑيـال جـي كـانـٹـن جـيـان دائـري ۾ 
ٰگهمندي ڦرندي پورا كري، پر ان جي ياد جو، نورالهدي شاهه جي شاعري ۾ نه کـٹـنـدڙ 

 .ويساهه موجود آهي
 آئون اڃا به پنهنجي اندر ۾”
 “آهيان”

 اهو احساس
 كٿي به

 كڎهن به
 )130. ع، ص1992شاهه، . (مري نه سگهيو آهي

 اهو نور جو سگهارو احساس آهي جيكو عورت کي زنده كري ٿو ڇڎي، پـو
ٰنورالهدي شاهه جا هي نظم جيكي سچ ته رت ڦڑا آهن، ” . ڀل اهو كاغذن ۾ ڇو نه هجي

انهن کي پڑهي، جيئن منهنجو من لڇـيـو . جي اکين مان ڳاڙي هن اسان جي آڏو رکيا آهن
 .آهي تيئن هنن جو به ضرور لڇندو پڇندو هوندو

 ڇا ڇا نه چيو آهي، اسان جي هـي ڇا ڇا نه لکيو آهي، سنڌ جي هن مهربان ما
 :دلير، دردمند سنڌي ڀيڻ ابتدا ۾ ئي اسان ال هيئن لکي ٿي
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 ٻه ليكا كڍي
 صليب ٺاهي

 پنهنجو پاڻ
 ٹنگي ڇڎيان

 جي
 ڏک سڀيئي

 )10. جويو ابراهيم، قيدياڻي، ص(“ !لکي نه سگهان
 

ئري  : 
سـنـدس نـظـمـن . گلشن لغاري جو شعري مجموعو آهي‘ وڇڑي ويل زندگي’ 

 :جو موضوع سنڌي سماج آهي، گلشن جي شاعري ال گلشن جا پنهنجا لفظ آهن ته
شاعري رڳو خوبصورت چنچل دوشيزه جو نالو ئـي نـه آهـي، پـر اهـا زمـانـي ” 

هٿان سنگسار ٿيل هك باغي عورت پڻ آهي، جا دنيا جي كربال ۾ بيبي زينب عه جيان 
ِپنهنجي لٹجي ويل قافلي ال زندگي جي شام غريبان ۾ مـٿـي ۽ پـيـريـن اگـهـاڙي، وار 
کولي ماتم كندڙ ۽ بچي ويل بيوس معصومن کي بچائڻ جا جتـن كـنـدڙ، زنـجـيـرن ۾ 
جكڑيل ۽ وک وک تي ستم سهندي به وقت جي يزيد کـي لـلـكـاري ٿـي، پـر هـار نـٿـي 

 )28لغاري، گلش، ص. (“مڃي
جنهن ۾ هو نـيـاڻـيـن جـو “   منهنجي دل دڙكي ٿي” گلشن جو هك نظم آهي 

واري روايـت کـي نـنـديـنـدي سـوال ‘   كـاري’ درد بيان كري ٿي، پر ان سان گڎوگڎ ان 
 :كري ٿي ته
 ڏوهه جي مان ڏوهاري آهيان،”

 هن ڌرتي جي ناري آهيان،
 وک وک تي ويئي واري آهيان،

 پو به آئون كاري آهيان،
 !سمجهو مونکي انسان کڻي

 هر هر دلڑي هرکي ٿي،
 )76ع، ص 2007لغاري، (منهنجي دل به ڌڙكي ٿي 
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گلشن لغاري پنهنجي وجود سان جنگ جوٹي ٿي، هو سمـاج، حـالـتـن ۽ دنـيـا 
گلشن جي بغاوت اها آهي ته هو وڙهي ٿي، هارائي ٿـي .  سان بغاوت كندي وڙهي  ٿي

پـاڻ .   پر هار نٿي مڃي، هو پنهنجي شعور جي آواز کي زماني جي اڳيان لـلـكـاري ٿـي
 :پنهنجي لکڻين کي پنهنجي وجود جي هك رڙ سان تشبيهه ڏيئي ٿي

 !ٻڌي وٺو! اي منصفو! اي مؤرخو”
 !ڄاڻي وٺو

 هك ڏينهن جڎهن
 ان چيخ کي آزادي ملندي

 ته اها زمين ۽ آسمان
 ۽ زمان ۽ مكان

 )111گ، ص -ل(“ کي لوڏي ڇڎيندي
موجوده دور جي پيڑهيل عورت جـو سـوال ‘  سکي جو سوال’گلشن جي نظم 

آهي، اها عورت جنهن وٽ سماج جي اڻيل رشتن جي چادر كونهي، هو زماني جـي هـر 
هو گهايل به آهـي؛ جـيـكـو رويـو سـمـاج .   موسم جون سختيون سهڻ ال سينه سپر آهي

کي سوچڻ ال مجبور كري ٿو ته هك عورت کان سندس سڃاڻپ ال رشتن جا حواال ڇـو 
 گهريا ويندا آهن؟ سندس وجود سندس سڃاڻپ جو باعث ڇو نٿو ٿئي؟

 جرم كهڑو هيو پنهنجو دنيا ۾،”
 !َاسان پنهنجن ۾ ٿي ڌاريا وياسين

 لوڪ سارو خوشين ۾ مست مگر،
 .اسان ئي ڇو آزاريا وياسين

هن شعر ۾ جنسي متڀيد واري، سوچ ال بغاوت موجود آهي، اها سوچ جيكـا 
 .هر پٿر ۽ هر تير اكيلي عورت ڏانهن ئي اڇالئي ٿي

 
 :ئ

 .عورتن جي شاعري ۾ بغاوت جو عنصر نمايان آهي
جنسي متڀيد واري رويي جي، ردعمل ۾ شاعرائن پنهنجي خـيـالـن جـو اظـهـار 

 .كيو آهي
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عورت دنيا جي كنهن به خطي ۾ هجي هن جا درد ساڳيـا آهـن ڇـو تـه جـنـسـي 
 .متڀيد ۽ ڏاڍ وارو عمل هر خطي ۾ ساڳيو آهي

عورتن پنهنجن احساس جو اظهار شاعري وسيلي كيو آهـي، ان ۾ انـهـن جـا 
 .خيال ۽ جذبا تمام سگهارا آهن

سماجي روين کي محسوس كندي انهن کي عورت جي نظر سان ڏسـڻ ۽ انـهـن 
 .کي اظهار كرڻ جو انداز عورتن وٽ تمام سگهارو آهي

اسان جي سماج ۾ اخالقيات جا دائرا صرف عورت ال ٺـاهـيـا ويـا آهـن، اسـان 
 .جي شاعرائن انهن کي مڃڻ کان انكار كندي پنهنجي هستي کي مڃرايو آهي

انسان جي داخلي توڙي خارجي مسئلن جو اپـٹـار تـمـام گـهـرائـي سـان كـيـل 
 .آهي

شاعر عورتن جي شاعري پڑهڻ ۽ تحقيق كرڻ سان نه صرف سنڌ جـي سـمـاج، 
 .پر سڄي دنيا جي عورتن جي مسئلن جي واضح تصوير آڏو ٿي اچي

. عورتن کي شكايت مردن کان نه آهي، پر ان حاكميت واري رويـي کـان آهـي
 .جنهن تحت عورت کان انسان هجڻ جو حق کسيو ٿو وڃي

عورت محسوس كرائي ٿي ته هن جو وجود هك بي جان مورتي نه آهي نه ئـي هـو كـو 
رانديكو، آهي هو پنج ئي حواس رکندڙ زنده  وجود آهي جيكو پنهنجي هستي کـان بـاخـبـر بـه 

عورت جي سـڃـاڻـپ صـرف سـمـاجـي . آهي ۽ هستي جي موجودگي مڃرائڻ جي سگهه به رکي ٿو
هـو .  ناتا ۽ رشتا كونه آهن؛ ما، ڌي، زال، محبوب کان عالوه به هن جي سڃاڻپ ۽ حيثـيـت آهـي

به مردن جيان پنهنجي پسند ناپسند جو اظهار كـري سـگـهـي ٿـي، مـرضـي جـي زنـدگـي گـذاري 
ـه. سگهي ٿي  هـو زنـدگـي ۾ ،عورت جي بغاوت حكمراني ال ناهي پـر صـرف ان ال آهـي ت

ڀرپور ٹهك ڏيئي جيئي، خوش رهي ۽ كابه اجائي آڱر هن جـي  كـردار تـي آوارگـي جـو لـيـبـل 
 .لڳائڻ ال نه کڄي

 حواال
ئب  :ي 

گاڏهي همسفر، هندستاني تهذيب جي كٿا، سنـڌيـكـا اكـيـڈمـي :   باشم، اي ايل، ترجمو .1
 .ع2004

 .ع1961بيگ، مرزا قليچ، سنڌي وياكرڻ، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو،  .2
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