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انسان جي سوچ ۽ فڪر ۾ تبديلي آئي ،جنھن جو اثر ادب تي پڻ ٿيو .شعر ۽ ادب جي دننينا
۾ نوان انقالب آيا ،جنھن جا اثر سنڌي شاعرائن جي شاعرين ۾ چٽا ننرنر اچنن ٿنا .جنديند
سنڌي شاعري انگريز دؤر ۽ روسي انقالب کان پوِء شروع ٿي ،جنين ۾ شاعنر عنورتنن پنا
کي پوئتي نه رکيو آهي .اسان کي ڪيتريون اهڙيون شاعرائون منلنن ٿنينون ،جنن پنننھنننجني
منفرد ۽ جديد رنگ ۾ شاعري ڪئي آهي.
مقدمه لطيفين ،۾ ڊاڪٽر ُگربخشاڻي لکيو آهني تنه ”جند منان منراد آهني تنه

شاعر مضمون اهڙا علحده علحده اختيار ڪري ،جن تي ٻين شاعرن طبع آزمائي نه ڪئي
ُهجي ،يا جيڪڏهن ڪئي به ُهجين ته پا وري ُانين کي اهڙي طرز ۽ اهنڙي ننمنونني ۾ ادا
ڪري ،جو ايئن معلوم نه ٿئي ته ڪنھن جو نقل يا تتبع ڪيو اٿس .ان کنانسنواِء پنننھنننجنو
مطل اهڙن نون نون طريقن سان بيان ڪري ۽ هڪڙي خيال کان ٻئني خنينال وي و۾نڻ ۾
اهڙي ڪاريگري ڪت آڻي ،جو پڙهندڙ جو ڌيان ٽٽي نه ،پڻ سندس لنفنرنن ۽ جنمنلنن ۾
اهڙو جوش ۽ اثر هئڻ گھرجي ،جو ڀائنجي ته ُاهي لفظ ۽ جمال سندس اندر مان ُاڌما ويئي
نڪتا آهن)1(“.
اهڙي ريت ،جديد شاعر جي وصف هن ريت لکني وئني آهني تنه ”جنديند ُاهنو
آهي ،جو پنھنجي فن ،فڪر ۽ پيشڪش ۾ نئون نڪور آهي ،جنھن جني فنڪنر ۾ ننوا
آهي ،جنھن جي سوچ ۾ تازگي آهي ،جو نئين جو ادراڪ رکي ٿو ،جنھن جي پينشنڪنش
جو انداز منفرد ۽ نيارو آهي ،جو گھرو آهي ،جو ُبلند آهي ،جو ننوان پنر جنٽنادار بنننيناد
رکي ٿو ،جو پنھنجي ٻولين کي نوان ۽ صحتمند خنينال ،خنواب ۽ ت نور آوني ٿنو ،جنو
مدي خارج ۽ پاروٿو ناهي)2(“.
جديد دؤر جي شاعرن جي صف ۾ عور شاعرائن ۾ منفرد ۽ پنخنتني جل نھنجني

واري شاعره طور مڃتا حاصنل ڪننندڙ ُمنحنتنرمنه سنحنر امنداد جني شناعنري جنو اڀنيناس
ڪنداسون ته معلوم ٿيندو ته هن جديد سنڌي شاعرين جي گيڻي ڀاڱني هنر صنننف کني
خوب ورتين ،جد ۽ نوا سان لکيو آهي ،پر سندس نرم ۽ نثري نرم ڪمال جا آهن.

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ڊاڪٽر غالم فاطمه ٻٻر

سنڌ جي جديد شاعره سحر امداد
Abstract:
Sahar Imdad Hussaini has proven herself as a poetess of versatile
style among modern poets and poetesses. She has expressed herself very
beautifully in almost every genre of modern Sindhi Poetry.

Prof Dr. Sahar Imdad Hussaini uses her pen name as Sahar imdad
was born on 20th July 1951 at Hyderabad Sindh.
She started writing poetry from 1969, prior to this, she used to write
essays in college magazines and various newspapers.
Dr Sahar Imdad is the writer of eight books, from them her Mono) has received bestشعور ،شاعر ،شاعري) graph, “Consciences, Poet poetry
Monograph award in 2008 from Sindhi Language Authority. Her books include
’.چوڏهين چنڊ آڪاس‘ a poetry collection named as

شعر ۽ ادب جو سڌو سنئون تعلق انساني شعور سان آهي .سنڌي ٻوليي جيي
ابتدائي شاعري’ ،لوڪ شاعري‘ آهي ،جنھن جو ڪيو هيف فيرد شياعير نيه هيو ،ير اهيا
شاعري عوام جي اجتماعي جذبن جو اظھار هئي ،جنھن ۾ مرد ۽ عورتون گڏجي گيي
چوندا ۽ ڳائيندا هئا .وق به وق ان ۾ مصراعون وڌائينيدا رهينيدا هيئيا .سياڳيي طير
جڏهن مختلف مذهبن سنڌ ۾ زور ورتو ،ته ان جي نتيجي ۾ امن سينيد سينيڌصين تصيو
واري راهه ورتي ۽ سنڌ ۾ ڪيترائي باڪمال صوفي شاعر يدا ٿيا ،جين ۾ ميرد شياعيرن
سان گڏ شاعر عورتون به شامل هيون ،جن مان صوفي شاعرائون ميرايان شيييخيم ،غيالم
فاطمه الل ،مائي بيگم فقيرصاڻي  ،نماڻو فقير عر رڪي ٻائي وغيير جيا نياال اهيمييي
ران ٿا .جنھن مان اها ڳالهه چٽي طر ثاب ٿئي ٿي ته دنيا ۾ تبدصل ٿيندڙ حالتن جو اثر
سنڌي قوم جي مردن توڙي عورت شاعرن تي وندو ر هيو.

پروفيسر ڊاڪٽر سحر امداد حسيني ،جيڪا شاعرين ۾ پنھنجو مخت نر ننالنو
’سحر امداد‘ ڪت آڻيندي آهيُ ،ان جو جنم  22جوالِء 1591ع تي حيدرآباد سنڌ ۾ ٿنينو.
سندس پيُء جو نالو صالح الدين بلوچ هو ۽ سندس گينروارو سنننڌي ٻنولني جنو اهنم ۽

ٻين ٻولين جيان سنڌي ادب تي جديد ۽ تبديل ٿيندڙ دنيا جو اثر پيو ،جنھنن جني
نتيجي ۾ سنڌي شعر ۽ ادب جي دنيا ۾ نئين تبديلي آئيُ ،اننينين ننئنينن تنبندينلنين سنبن
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زم ي ي ي ييرد جي ي ي ي يي ي ي ي ييان ج ي ي ي ييرڪ ي ي ي ييي رهي ي ي ي يي ي ي ي ييا آه ي ي ي يين،
چي ي ي ي يمي ي ي ي ي يي ي ي ييا ،گيي ي ي ييالب ۽ گيي ي ي ييل مي ي ي ي يھيي ي ي يير جيي ي ي ييي،
اجي ي ي ييرن ،شيي ي ي ي،ي ي ي ييا ۽ رنيي ي ي يگي ي ي ييا رنيي ي ي ي گيي ي ي يلي ي ي يين،
( )3
س ي ي ي ييان ي ي ي ييو ۾ گي ي ي ي يلي ي ي ي ي ي ي ي يياري الت ي ي ي ييي آه ي ي ي ييي.
’ايھه اٿوري‘ ٻيو هف خوبصورت نظم ،سنڌ ڌرتي جي شان ۾ چيييل آهيي.
هن نظم ۾ سحر امداد جي محبوب ’سنڌ‘ آهي .هن نظم ۾ شاعر نيھينيجيي وطين ايي
سينگار ۽ سنوار جي ڳالهه ڪئي آهي ،سنڌي عورت هميشه گيھير ايي سييينيگيار ۽
سنوار ۾ مھارت راندي آهي ۽ گهر جي سجاوٽ جي شوقييين بيه هيونيدي آهيي .سيحير
امداد به سنڌ جي سگهڙ عورت هئم وارو نسائي جذبو نھنجي محبوب سنڌ اي سنوار
۽ سينگار الِء ل،ظن جي روپ ۾ سموهي يش ڪيو آهي.

ايھه اٿوري

سيي ي يياهيي ي ييه سي ي ي ييي ي ي يبيي ي يياڻيي ي ييي سي ي ي ينيي ي ييڌڙي جي ي ي ييي ي ي يجيي ي ييل،
مرڪ ته َمرڪيان ،مينيھينيجيي آصيل!
س ي ي ي يس ي ي ي يئي ي ي ييي ،س ي ي ي يھ ي ي ي ي ي ي ي ييي ،سي ي ي ييور  ،مي ي ي ييومي ي ي ييل،
جيي ي ي ي ييي ي ي ي ييڏي ،سي ي ي ي ييرت ي ي ي ي ييي ،سي ي ي ي ييو ي ،سي ي ي ي ييون ي ي ي ي ييل!
تي ي ي يني ي ي يھي ي ي يني ي ي يج ي ي ييي اي ي ي ييي ي ي يھيي ي ييه اي ي ي يٿيي ي ييوري يي ي يياصيي ي ييان،
تيي ي ي ي ييارا تي ي ي ي ي ييارا س ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي يني ي ي ي ي ييڌ س ي ي ي ي ي يجي ي ي ي ي يياصي ي ي ي ي ييان،
ميي ي ي ييرگي ي ي ي يهيي ي ي ييه ااي ي ي ي يييي ي ي يين ۾ رصي ي ي ي ي يي ي ي ييا يي ي ي يياصيي ي ي ييان،
الل ل ي ي ي ي ي ي يبي ي ي ي ي ي يين اي ي ي ي ي ي ييي سي ي ي ي ي ي ييرخي ي ي ي ي ي ييي الصي ي ي ي ي ي ييان،
ليي ي ي ي ي ييوئيي ي ي ي ي ييي ليي ي ي ي ي ييوئيي ي ي ي ي ييي ال ل يي ي ي ي ي يياصيي ي ي ي ي ييان،
( )4
تي ي ييوسي ي ييان ي ي ين ي ي يھ ي ي ين ي ي يجي ي ييي ي ي ييرص ي ي ي ي ي ي ي ي يياصي ي ييان.
هن نظم جي جدت اها آهي ته ان ۾ ڪاليسييي يي ڪيردارن سيسيئيي ،سيهي يي،
سور ۽ مومل اي جدصد ڪالسف جو روپ ڏصئي ،انيهين ايي ميجيسيم سينيڌ ۽ سينيڌ ۾
مدغم ڪري ڏصو آهي.
سحر امداد نھنجي جنم ومي جي عاشق آهي ،ڌرتي جيي ڌوڙ مميٽيي) بيه
هن الِء اٿوري آهي .خوبصورتي جي عالم مالھا مڳچي جو هار) آهي ،شاعر سنڌ
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ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ناميارو جديد شاعر امداد حسيني آهي .سحر امداد ايم .اي (سنننڌي ادب۽ ۽ پني .اين .
ڊي سنڌ يونيورسٽين مان ڪئي .ڊاڪٽر صاحبه جي پي .اي  .ڊي جو موضنوع’ ،جنديند
سننڌي شناعنري ،هنو ننئنون ڪنالنسنو  1599کنان 1599ع‘ آهني .پنا  59سنال سنننڌ
يونيورسٽين ۾ هو ُاستاد جي حيثيت ۾ الڳاپيل رهنيُ ،ان وچ ۾ وهنه سنال هنون سنننڌ
ينوننيننورسنٽنين جنني مناڊل گننرلننس هنناِء اسنڪنوله ڪننالنين جنني پنرنسنين ننل بننه رهنني ۽
يونيورسٽين مان پروفيسر جي حيثيت سنان 2211ع ۾ رٽنائنر ٿني ،هناڻني ڪنراچنين جني
حبي يونيورسٽين ۾ سنڌي ۽ اردو جني پنروفنينسنر آهني .سنحنر امنداد شناعنرين جني
شروعا 1595ع ۾ ڪئيُ ،ان کان پھرين مختلف رسالن ،ڪالين منئنگنزينننز ۽ اخنبنارن ۾
مضمون لکندي رهي آهي.
سحر امداد اٺ ڪتاب لنکنينا آهنن ،جنن منان ٻنه اهنم ڪنتناب ،هنو سننندس
تحقيقي مقالن جو ڪتاب ’شعور ،شاعر ،شاعري‘ آهي( ،جنھن کني سنننڌي لنئنننگنئنين
اٿارٽين پاران 2222ع ۾ بھترين تحقيقي اينوارڊ وننو وينو۽ ۽ ٻنينو سننندس شناعنرين جنو
مجموعو ’چووهينن چنڊ آڪاس‘ آهي.

سحر امداد جي شاعرين جي مجموعي ’چووهيننن چنننڊ آڪناس‘ جنو جنائنزو
وٺجي ٿو ته ،جتي هن شاعرين جي جديد صنفن کي لکيو آهيُ ،اتي ڪالسيڪي صننفنن
۽ موضوعن کي به نئين رنگ سان بيان ڪيو آهي .سندس شعري مجموعي ’چنووهنيننن
چنڊ آڪاس‘ جي ابتدا ۾ ونل ’هنڌ تون ئي تون‘ ان جو بنينتنرينن منثنال آهني ،جنننينن ۾
فطر جي عڪاسي شاندار نموني بيان ڪيل آهي ،جيتوڻيو نرنم ،ننثنري ننرنم جني
انداز ۾ لکيل آهي ،پر نيايت ُپراثر آهي.

تون ئي تون!

آڪ يياس ت ييي گي يهي يني يگي يه ييور گي يهي يٽ ييائ ييون يياني يي ييل آه يين،
رات ييوڪ يير ان ت ييي مي ييي يني يھ يين ل ييات ييار وس ييي رهي يي ييو آه ييي،
ڌرت ي ييي سيي ييائ ي ييي مي ي يخي ي يمي ي يلي ي يي ي يين چيي ييادر او ي آهيي ييي،
امي يلي يت يياس ،اني ي ۽ ري يم ييون ج ييي وصي ي ييرن ي ين يين تيييان،
ورهي ي ي يي ي ي يين ج ي ي ييي مي ي ي يٽ ي ي ييي ڌو ي ي ي يج ي ي ييي وئ ي ي ييي آه ي ي ييي،
ٽ ي ي ي ي ييالي ي ي ي ي يھ ي ي ي ي ييي ج ي ي ي ي ييا چي ي ي ي ي يھي ي ي ي ي ي س ي ي ي ي يياوا ي ي ي ي يين،
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آڪاس جو ڌرتين کي چمڻ ۽ روح جنو رچني رننگ ٿنينڻ جنا فنقنرا ڪنينڏا ننه
خوب ور آهن ،سحر امداد جي شاعرين جو فڪر نرالو ۽ ننرمنلنتنا سنان ڀنرينل آهني،
ُانين دوهن ۾ نِسائيت جو رنگ چٽو نرر اچي ٿو .پا کي ڌرتين سان ڀيٽنڻ ۽ منحنبنوب
کي آڪاس چو ’سنڌي مائي‘ جو فڪر آهي ،جيڪا هميشه پنا کني منرد جني اڳنينان
عاجزي ۽ نماڻائين سان پيش ڪندي رهي آهي .هي دوها فڪري ۽ فننني گنينرجنن تني
معياري جديد ٻولي ۾ رچيل ۽ پورا آهن.
سحر امداد جي شاعرين ۾ تشبيھون ۽ استعارا گھري فڪر جو ثنبنو آهنن.
سندس نرم ’يادگيرين جو مو ‘ ۾ ’ماچيس جي تيلي‘ ۽ ’شمشان‘ منننفنرد اسنتنعنارا
آهن .ساڳئي نرم ۾ ’هيسيل ٻار‘’ ،گنينگنينه اوننداهني‘ ۽ ’هنوا جني شنور جنا اوسنارا
بڻجڻ‘ جا استعارا به پنھنجو مٽ پا آهن.
جديد ادب تي سنڌ جو عالم ۽ نقاد غالم محمد گرامي راِء ويندي لکي ٿو ته
”نئين ادب جو طره امتياز اهو آهي ته ُان اسنان کني ڪنڙمني ،منزدور ،ننوڪنر ،چناڪنر،
ڪسبي ۽ طوائف جي حيثيت ۽ شخ يت ،هستين سان روشناس ڪيوُ .انين جي قدر و
قيمت کي مقرر ڪري ،اسان کي اهو ٻڌايو ته هي طبقو به انسانيت جني دائنري ۾ شنامنل
آهيُ ،ان مان خارج نه آهي .ٻيو ته هي طبقو رذيل نه آهي ،پر مرنلنوم آهني .اهنا آواره ۽
بيڪس عور  ،جنھن کي سوسائٽي ،گنھگار سڏي انسانيت جي دائري کان خنارج ٿني
ڪري ،سا اصل ۾ گنھگار نه آهي ،پر مرلوم آهي ...نئين ادب جي ڪسبنيناڻني ،چنو
۾ ته ڪسبي آهي ،پر اصل ۾ مرلوم عور آهي ۽ ان اف الِء ٻاوائيندڙ انسان .ٻنننيني
۾ اهو فرق آهي ۽ ووو فرق آهي .مزدور ،ڪڙمي ،نوڪر ،ڪسبي ۽ آواره عنور جني
انسانيت ،قدر و قيمت ۽ حيثيت کي اسان جي نگاهن ۾ قائم ڪري’ ،نئين ادب‘ اسنان
تي ووو احسان ڪيو آهي ،جنھن کي ڪڏهن به فراموش ڪري نه ٿو سگيجي ۽ اهنو ئني
()8
ُان جو ڪارنامو آهي.
سحر امداد جديد ادب (نئين ادب۽ جي عالمت آهي .جننينن ۾ هنن منعناشنري
جي ڌڪاريل عور جو درد رقم ڪيو آهي ،سندس هي نرم وسو
ڪجهه س ن خاطر
چاندي جي ڪجهه س ن خاطر
70

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ڌرتي اي محبوب وارا سينگار ڪرائي’ ،تارن‘ جي مالھا ائي ،سيدا سيھياڳيم ڪيري
يش ڪيو آهي.
تيي ي ييارن جيي ي ييي ميي ي ييان ميي ي يياليي ي ي يھيي ي ييا يي ي ييوئيي ي ييي،
( )5
ت ي ين ي يھ ي ين ي يجي ييي ڪي ييون ي ي ڳ ي يچي ييي ۾ ي يياصي ييان.
انسان فطري طور تي گيڻو ڪري ٻن رشتن سان گيڻو پيار ڪندو آهي ،هنو
ماُء (جيجل۽ ۽ ٻيو رشتو ’محبوب‘ جو آهي .هتي شاعره به سنڌ ڌرتين کي ُانين ٻنننھني
رشتن ۾ اظھاريو آهي ۽ قومي فرض دل و جان سان نڀاينو آهني ،اتني ننرنم کني جنديند
ٻولي ۽ رنگ ۾ پيش ڪيو آهي.
ڊاڪٽر فھميده حسين لکيو آهي ته ”سچا فنڪار پنھنجي خنينال ،فنلنسنفني ۽
نقطه نرر کي پڙهندڙن تائين پھچائڻ الِء وا ۽ وانن ،ٻنھي جو سھارو وٺندا آهن .لفنرنن
جي سھڻي ترتي ۽ ٻولين جي جمالياتي سونھن ،اسلوب ۽ اسٽائيل جي منفرد ۽ اعنلني
نموني ذريعي ئي ڪنھن اعلي خيال جو بھتر ۽ مؤثر اظھار ڪري سگيجي ٿو .ڪنينتنرو
به اعلي خيال هجي ،جيڪڏهن پيشڪش جو انداز متاثر نه ڪندو ته ُاهو پنھنجي اهميت
و۾ائي وڏيندو ۽ پڙهندڙ ُان مان ڪوبه الڀ پرائي نه سگيندو .ساڳين ريت ڪنينتنرو بنه
سھڻو انداز ۽ اعلي اظھار هوندو ،جيڪڏهن خيال ۾ دم ننه هنونندو ،فنڪنري بنلننندي ۽
()6
عرمت نه هوندي ته ُاهو پڙهندڙ جي توجھه حاصل ڪري ڪونه سگيندو“.
سحر امداد جي شاعرين ۾ ُاهي سڀ خوبيون جد سان موجود آهن .شناعنره
ٻين صنفن سان گڏ بيحد سرل ۽ سھڻا دوها لکيا آهن ،سننندس دوهنا نن،نمنگني ،رس ۽
معني سان ڀرپور هئڻ سان گڏ جد ۽ ندر جو غماز آهن.
هف ڏصنھن وصٺي سوچيم سائين ،نيھينيجيو ڪيھيڙو سيني
آڪاس جه ي ،ڌرتيي ايي چيميييو ،رو رچيي وصيو رني .
دصييول ڊاهييي ،م ينييدر ڊاهييي ،يھ يت ي ييرصييم دوار،
تيون ئيي داتيا ،تيون ئيي يوان ،تيون ئيي يار َا ييار!
جيئن راڻي تيئن مچي سا ،ميحيبي سينيدي َمينيڌ،
()7
ا رهه جا ياڪ او يارا! هاڪ ئيي هير هينيڌ.
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سنڌي قوم هو و طور مليايو هو 52 .جون تي را جو ٻارهين وڳي گينڊ وڄڻ سنان
شادمانا شروع ٿي ويا هئا .مون سينٽرل جيل جي هڪڙي ننڍڙي گير ۾ (جنتني سننندس
والد صالح الدين جيل س رنٽيڊنٽ طور رهندو هو۽ اتي هي نرم تخليق ڪيو.
سنڌ تي ا رندڙ نئين س جي سواگ الِء.
نئون س
رت ٽمندو رهيو
الٽ ٻرندي رهي
ير وڌندا رهيا
نڳ ڊهندا رهيا
واٽ ٺھندي وئي
نوجوانن جو خون
رائيگان ڪين وصو
رات لڙهندي رهي
رت جي لھر ۾
الت لڙهندي رهي
سنڌ جا وانگيو
سنڌ جا سانگيو!
سنڌڙي جا سڀاڳا ،جوان ساٿيو!
شل مبارڪ هجي
هي نئين روشني
شال دائم ۽ قائم رهي سنڌڙي!
شال دائم ۽ قائم رهي سنڌڙي!
شل مبارڪ هجي هي نئين زندگي
سنڌ جا وانگيو
سنڌ جا سانگيو!
رات اٽندي وئي
با ڦٽندي وئي
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ڪاغذ جي ڪجهه نوٽن خاطر
ڦرموٽي جيئن ڦيرصون ائي
جهومي ڳائي
من ر ائي
وصاڪل وصاڪل
لڙڪ ل ائي
مرڪ ورهائي
دصرو دصرو
ماڻهن ميڙو
وِء به آهي
رم ته اڪيلي
()9
ه ڙي ڪڃري.
احساس محرومين کي اهڙي طنرينقني سنان ۽ اينتنري
’ڪڃري‘ جي ان ڳجيي
ِ
گھرائين سان مشڪل ڪو ڪنھن محسوس ڪيو هجي ،جھڙين طرح سحر امداد ان درد
ناس منحنرومنين کني پنينش ڪنينو آهني .جنديند
کي سمجييو ۽ قلم جي ذريعي ان احس ِ
شاعري جو اهو معجزو ۽ اها پيشڪش ڪمال جي آهي.
شمشير الحيدري لکي ٿو ”ڪي فقط داخليت جا شاعر آهن ۽ ڪي خارجنينت
جا ،پر ڪي شاعر اهڙا به آهن ،جن جي ڪالم ۾ داخلي ۽ خارجي نقطه ننرنر جنو سنھنڻنو
ميالپ آهي .عريم شاعري گيڻو ڪري اهڙن شاعرن پيدا ڪئي آهي .سننندن عنرنمنت
جو راز هي آهي ،جو ُانين خارجي واقعن ۽ حقيقتن کي پنھنجن جذبنن ۽ احسناسنن جني
()01
آئيني ۾ وٺو ۽ ويکاريو آهي“.
سحر امداد جديد شاعرين جي معيار تي پوري لٿي آهي ،جنھن ڪري جنديند
دور جي شاعرائن ۾ غير معمولي شاعره آهي.
سحر امداد جو ’نئون س ‘ نرم ون يونٽ ٽٽڻ تي لکيو وينو آهني ،جنننھنن ۾
سنڌ جي جوانن جي محنت ۽ همٿ کي ساراهيو اٿس .سحر امداد لکي ٿي
”  1جوالِء 1592ع تي ون يونٽ ٽٽڻ جو اعالن ٿنينو هنوُ .ان وينننھنن کني سنمنوري
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سنڌو آ سنڌڙي جي سينڌ
سنڌو آ سنڌڙي جي سينڌ
چوڏهين جي چانڊوڪي ۾
وهه ري جا ولي هئي
رات -لھر تي ڏصئا ڏصئا
)04(.
ال  -رتي ڪا لولي هئي
هن نرم ۾ شاعره سنڌو دريان کي سنڌ جي سينڌ سڏي ٿني .ننرنم ۾ سنننڌو
دريان جي وولين ،ماُء جي لولين ،جوڌن جوانن جي مستي ،سنڌ جي سادگي ،سونھن ۽
سھن کي ساراهيو اٿس.

خون ۾ سرخ سرخ
س ا ري يو
سنڌڙي جا سڀاڳا ،سدورا جوان ساٿيو!
س ا ري يو
س ا ري يو
رت رصٽي جيان
()00
سرخ سرخ!“
هن نرم جو روان ۽ مترنم ليجو ،لفرن جي جديد ُجڙ خيال ۽ منفنينوم جني
ُحسناڪي الجواب آهي.

شمشير الحيدري لکي ٿو ”سادگي ۽ سونھن رومانوي شاعرين جو مول متو
هوندي آهي .گلن ۽ ميون سان ڀريل باغا  ،سرسبز ٻنيون ۽ ٻارا ،وهنندڙ پناڻنين جنون
نھرون ۽ جيرڻا ،انيو قسمن جا پکي ۽ ُانين جون التنينون ،هنوا ۾ تنرنندڙ ڪنڪنرن جنا
عج ڊول ،آسمان ۾ چنڊ ۽ تارن جا منڊل خود هين ڌرتي ۽ ُان تني گنذاريننندڙ فنطنر
جي شاهڪار انسان جي سادي ۽ فطري زندگيُ ،انين سنڀننني چنينزن ۾ هنو رومناننوي
شاعر الِء انتھائي ڪشش ۽ مسر ڀريل آهي .هو ان ڪري نه صرف فطر جني اننينين
نرام کي چاهي ۽ پسند ڪري ٿو ،بلو ان ۾ سادگي ۽ سونھن جي فطري سنرشنتني کني
()05
سالمت رکڻ جو پڻ خواهان آهي“.

سحر امداد جي شاعرين ۾ عور طرفان پيار جو اظھار به واڍو سادگين سنان
بيان ڪيل آهي .الھڙ ووڪرين جو پيار ايترو سچو ۽ سادو هنونندو آهني ،شناعنره هنو
نرم ۾ چوي ٿي

سحر امداد جو هي ننڍڙو نثري نظم ڏسو:
’ناتو‘
گذرصل ڪنھن به جنم ۾
سانو جي تون موسم هوندصن
()06
مان ٻاٻيھو!
ُ
هي نرم به نه رڳو رومانوي آهي ،پر ان ۾ نسائي احساس موجود آهي ته ’مان
ٻاٻيھو ۽ تون (منھنجا محبوب۽ برسا جي موسم آهينن‘ .ٻناٻنينھني جني زنندگنين الِء
برسا ضروري آهي ،مينھن جي موسم ۽ ٻاٻيھي جي تعلق کي لطيف سائينن جيتنري
خوب ورتين سان ُاجاگر ڪيو آهي ،اڄ جي دؤر ۾ سحر امداد ان فنڪنر کني ننوا ونني
74

سف سرڪ
ڌاڃ ڌڻي ڌرتي جا راڻا!
هن دص انواي اربيلي جي
مان ڪائي چنچل وري هان!
اوري آ تون ،اوري آ
آ ڏورانهين اي ڏوري آ
مان تنهنجي ڳل تان لڙڪ اگهان
()01
۽ تواي مٺڙي مرڪ ڏصان!
گيڻي ڊيگيه کان بچڻ الِء هن نرم جو هو ح و هتي ونو اٿنم .سنحنر امنداد
جي شاعري پيار جي صدا سان ۽ سادگين جي سرها سان ڀريل آهي .شاعره جو فنڪنر
واڍو ’سھپ وارو‘ ۽ ’پيار وٺڻ ،پيار ورهائڻ وارو‘ آهي .ان وس ۾ امداد حسيننني لنکني
ٿو ته ” سحر بنيادي طور تي نراس جي نه ،پر آس جي شاعره آهي .خنزان کنانن نوِء بنھنار
()03
اچڻي آهي .اها هن کي پو آهي“.

سحر امداد جو ’سنڌو‘ بابت نرم
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نئون ۽ انوکو خيال آهي ،جيڪو شاعره جي انفراديت کي پڌرو ڪري ٿنو’ .پن ني‘ هنو
جديد نثري نرم آهي

’ ي‘

ڪالهه موڪالئم مھل
منھنجي لپ اسٽف ل ل چ ن اي تو چميو
اڄ امڙ مون اان ڇيو هو:
”جانان جا چپ ڪھڙي خوشي ۾ الل هئا“
وصچاري َامان!
رحم اچي وصو هئم ماُء تي
جنھن جا چپ شاصد ڪڏهن به منھنجي يُء ناهن چميا
اڄ وري ’شام غزل‘ تان موٽندي
منھنجي لپ اسٽف ل ل چ ن اي تو چميو هو،
منھنجي ٻن سالن جي ڌيُء
ڳراٺڙي ائي چيو هو:
()08
آصل مون اي به ي ڏي!
شاعره جي گھري نرر جو ڪمال آهي ،جو ا چميل چ ن جو احساس گھرائين
احساس محرومين کي شاعرين ۾ آندو اٿس .اهڙين
سان محسوس ڪندي ،ان ۾ لڪل
ِ
طرح ’تابو ‘ نرم ۾ شاعره ُان عور جو عڪس چنٽنينو آهني ،ينا کنڻني چنئنون تنه ُان
عور جي مجروح ٿيل جذبا کي زبان وني اٿس ،جنھن عور جي شادي اهڙي طنرح
ٿئي ٿي ،جو جيئن مري ويل کي ڪفن پارائي ،دفن ڪري اچجي فھميده رياض ان نرم
الِء لکي ٿي ته ”سحر جو هو نرم ’تابو ‘ انسان کي ان بستري تائين وٺي ٿنو و۾ني،
جيڪو ننڍي کنڊ جي گيڻين عورتن جي قسمت آهي ،جتي هن جي لفرن ۾
ڏڦن جيڏا ،ننھن ٽنبي
منھنجي مئل هردي اي جيارصو وصندو آهي
۽ منھنجي گذرصل اعمالن جو
ڇاڻو ٿيندو آهي.
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آهي ،شاعره مخ وص سنڌ جي عور جي محبت کي مضبنو ۽ سنچنو پنينش ڪنينو
آهي .لطيف سائين فرماصو هو:
مر ل ي لوهه ،ٿر ٻاٻيهو ٿي مران.
’چؤنري تي چنڊ‘ نرم ٿر جي ٿرياڻين جي محبت ۽ ڳنوٺ جنو ننقنشنو چنٽني
ٿو .هن نرم ۾ شاعره ماروئڙن جي گيرن (چؤنرن۽ جو ذڪر ڪندي ،هو اهڙي ننارين
جي دلي جذبا کي بيان ڪيو آهي ،جيڪا چانڊوڪين جي را ۾ پنھنجني منحنبنوب
کي ياد ڪندي ،دل کي دالسا ويئي رهي آهي.
’چؤنري تي چنڊ‘
چؤنري تي چنڊ ڏٺوم
سرتيون ساجن سنڀرصوم
تارا تارا لڙڪ رنام!
ڏصنھن ڏونگر ،راتيون روهه
جانڊهه جھڙي جندڙي
توري جاڙ جيوم
تارا تارا لڙڪ رنام!
من -بن ۾ داندو د
س ي آهيان سرتيون
ڪيڏو ڪوڙ ڪيوم
()07
تارا تارا لڙڪ رنام!
هن نرم جي جد اِها آهي ته ان ۾ بنينت جنو مناتنرڪ وننند ۽ مناتنرائنن جني
ترتي استعمال ڪري نرم کي جديد گياڙيٽو ۽ هيئت بخشي اٿس.

’سنڌو ساگر جي پٽ راڻي‘ نرم ۾ شاعره خوشنين وارن احسناسنن سنان گنڏ
تلخ حقيقت وانين اشارو به ڪيو آهي .ننرنم ’پن ني‘ ۾ مناضني ،حنال ۽ مسنتنقنبنل جنا
استعارا آهن ،ٽيئي نسائي ڪنردار ڌيُء (ٻنارڙي۽ ُان جني مناُء ۽ مناُء جني مناُء (ننانني۽
ساڳئي وقت اسان جو نئون نسل ڪيڏو هوشيار آهي ۽ پراڻو نسل ڪيڏو سنادوُ ،ان کني
هو خاص ترتي ۾ ُانين ڪيفيتن کي هو مع وم پ ين وسينلني ُاجناگنر ڪنر هنو
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’ٻرندڙ سورج‘ نرم ۾ شاعره سنڌ جي ڪاري دؤر (ضنيناُء النحنق واري دؤر۽
جو نقشو چٽيو آهي ،جنھن ۾ حاڪمن تي تنقيد ٿيل آهي .شاعره چوي ٿي
’ٻرندر سورج‘
نرڙ تي اڪرصل ه ڙي ا سان
خوني چور ۽ رهزن زاني،
عالم ،لي ف ،دانشور اي،
شاعر ،سرج ھار سڀن اي،
هو ه ڙي ا سان ڏسندو آهي
انڌصر نگر ۽ چرٻٽ راجا وارو
()10
قصو ه به هلندو آهي.
ُ
شاعر جي نرر سماج جي هر روئداد تي هوندي آهي ۽ انين روين کي دل جني
گھرائين سان محسوس ڪندي ،سحر امداد شاعرين جا موضوع چونڊيا آهن ،جينڪني
جديد پيشڪش جو خوب ور مثال آهن.

’شير آشوب‘ شعر /نرم جو هو قسم آهي ،جيڪو اردو شاعرن ’دهلي‘ ۽
امداد حسينين حيدرآباد جي پسمنرر ۾ لکيو آهي ،پر سحر امداد جو شير آشوب واڍو
متاثر ڪندڙ آهي.
’پنن وڻڻ جون موسمون‘ (شھر آشوب۽ نرم ۾ شاعره سنڌ جي شھرن ،ڳوٺن
جي اڳواڻن ،وويرن ،ڪامورن ،ديش دروهي رهزنن هنن ’حسنينن دينس سنننڌ‘ جنينڪنو
هو سکيو ،ستابو ،سھڻو ،،سينگاريل ،امن ۽ آشتي جو ديس هوُ ،ان جو وا حال ڪينو
آهي؟ ان سرسبز ۽ شاداب چمن کي ڪيئن ُاجاڙيو ويو آهي ،جو اڄ هني دينس تنبناهنه ۽
برباد ٿي چڪو آهي .هن ديس ۾ انسان ڪٿي به محفوظ ناهي! هي نرم پنننھنننجنو منٽ
پا آهي .شاعر پنھنجي وطن ۽ وطن وارن جو جائزو وٺي ٿو ،مشاهندو ڪنري ٿنو ،اهنو
سڀ سحر امداد جي شاعرين ۾ نرر اچي ٿو.
شاعر جيڪو ماضي ،حال ۽ مستقبل تي گھري نرر رکننندو آهني ،سنو سنحنر
امداد واقعي ’اڄ جو نرم‘ لکي پنھنجي گھري فڪر ۽ کري هجڻ جي ثابتي وني آهي.
اهو نرم ڪاليه به ’اڄ جو نرم‘ هو ۽ اڄ به ’اڄ جو ننرنم‘ آهني’ .منينري ا ‘ ننرنم ۾
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اهو نثري نرم پڙهي مان حير زده رهجي ويئني هنينس ،بنرناهنر ڪنينڏي ننه
معمولي ڳاليه آهي ،پر اڄ تائين ڪنھن شاعر ُاها وو نه لکي! وا اسان جي سنيني ايشنينا
کنڊ جي مرد ۽ عور جو اهو ئي حال ناهي؟
وا هو خوب ور رشتي جي تذليل هر گنينر ۾ اينئنن ننه ٿني ڪنئني و۾ني؟
شو ،جيلسي ،پڇا ڳاوا! اهو ئي آهي ،اهو زهر ،جنو هنر گنينر ۾ پنينارينو پنينو و۾ني.
سحر! تو هي لفظ لکي ،هندوستان ،پاڪستان ۽ بنگالديش جي هنر گنينر جني ت نوينر
()09
ِوڪي ورتي آهي“.
سحر امداد پنھنجي ڪٽنن کني وسني ،رب جنو شنڪنر ادا ڪنينو آهني ،اهنا
خوشي به نرم ۾ لکي اٿس .اهڙين طرح سحر امداد ڪيترائي اهڙا ٽه سٽا به لکينا آهنن،
جن ۾ پنھنجي ٻارڙن الِء دعا گيري اٿس .خاص ڪري ’سنننڌينا‘ جنينڪنا سننندس ڌين
آهي .شاعره جي نس نس ۾ شاعري رچيل آهي ،جو ٻارڙن الِء ۽ جور الِء دعا به شناعنرين
۾ گيري ٿي .شاعر جنھن سماج ۾ پيدا ٿئي ٿو ،پلي ٿوُ ،ان سماج جي ماڻين جو عڪس
چٽي ٿو .سحر امداد به پنينجي شاعرين ۾ سماج جا عڪس چٽيا آهن’ .بڙ جنو گنيناٽنو
و ‘ نرم ۾ شاعره پنھنجي وطن کي بڙ جي گياٽي و سان تشبيھه وني آهي ،بڙ جي و
جي جوڀن جي ڳاليه ڪندي ،وري ُان جي ُاجڙ جو نقشو چٽيو اٿس.
’بڙ جو گهاٽو و ‘
ر او چنڊا! ر او گيدي! ر او اڙصا!
مشل ڪو ڪاري تي ير َوئي!)
تنھنجو ڪوئي نسل نه آهي.
تنھنجو ڪوئي نسل نه ٿيندو
و ته تون
بي اڙي وانگي
هوا ۾ لڙڪيل آهين!
تنھنجي ڪائي اڙ نه آهي
تنھنجو ڪوئي ٿڙ نه ٽاري
()11
ن نه گل ميوو!
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۽ ڏتڙصل اي مل و آهي،
س و دالسو،
اخبارن جو يٽ ر الِء ه ڙي سرخي،
()13
ڪاري سرخي!
’ ُاتساهه‘  2مارچ جي حوالي سان ( 2مارچ عورتن جنو عنالنمني وينننھنن۽ ننرنم
آهي ،جنھن ۾ شاعره عور کي ُاتساهيو (همٿ وياري۽ آهي ته اڄ جو وينھن ’تنھننجنو‘
آهي ۽ هن نرم ۾ شاهه لطيف جي سورمين سسئي ،سھڻي ،سنورٺ ،منومنل ،منارئنين
کي ’اڄ جي عور کي ُاهڃاڻي‘ سطح تي هو لڙين ۾ پوئي ٿي وڏي .ايئن هون شناهنه
لطيف کي خراج پيش ڪري ٿي ،جنھن اهڙا اروا ،بنھنادر نسنائني ڪنردار سنننڌي ادب ۽
شاعرين کي هو عالمت طور عطا ڪيا.
’اتساهه‘

اڄ جو وينھن سندم آ جيڏي
اڄ جي وينھن
لفرن ۾ تون ُرڪ ڀري وڏ
۽ نرم مالئم هٿڙن ۾ تون
لوهي مو ڀري وڏ
ڪومل شيتل هِردي ۾ تون
ا ميو اتساهه ڀري وڏ
()14
اکڙين ۾ ويساهه ڀري وڏ.
شمشير الحيدري هو هنڌ لکي ٿو ”شاعر جو مزاج ،سائنسدان يا فينلنسنوف
جي ڀيٽ ۾ سراسر جذباتي هوندو آهي ۽ هو ڪائنا جي ڀيٽ ۾ سراسر جنذبنا جني
آئيني ۾ وسندو ۽ ويکاريندو آهي .اها ئي ڳاليه شاعرين جو بنياد ،بلو شاعرين جي
وصف آهي .جڏهين ڪنھن تخليق ۾ جذباتي ردعمل ايڏو گيڻو هونندو آهني ،جنو ُاهنا
داخلي شاعرين جي زمري ۾ ايندي آهي ،پر ڪي چنينزون اهنڙينون منلننندينون ،جنن ۾
خارجي ۽ داخلي عن رن جو واضح ميالپ نرر ايندوُ .انين جي مطالعي منان پنڙهننندڙ
کي ً
فورا فرد ۽ ماحول جي وچ ۾ ربط ۽ قربت جو احساس ٿيندو ،ڄڻ تنه زنندگنين جنون
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وري شاعره سنڌ جي اندروني (خانه جنگي۽ حالتن تي نڪته چيني ڪئي آهي.
’ميري ا ‘
ڪي ييارو ڪي يياري جي ييي ڪ ي ي ب ي يھي يياني ييي سي ييان،
ڪي ي يٿيي ييي ڪيي ييوڙي سي ي يچيي ييي فسيي ييانيي ييي سيي ييان،
ڪي ي قي يبي ييي يل ييي ج ييي جي يني ي ج ييي ن ييال ييي س ييان،
ڪ ي يٿي ييي بي ييي شي ييرم ،شي ييرم جي ييي ني ييالي ييي سي ييان،
ڪيي يٿي ييي مي ييذهيي ي ۽ ڌرم جي ييي ني ييالي ييي س ي ييان،
ڪ ي ي ييي ي ييڏي وصي ي ييڙهي ي يياني ي ييد ٿي ي ييي رهي ي ييي آهي ي ييي،
ان ي ي ي ييڌ ج ي ي ي ييي ران ي ي ي ييد ٿ ي ي ي ييي ره ي ي ي ييي آه ي ي ي ييي،
....
سيي ي ي يني ي ي ييڌ ڪي ي ي يياڏي و ي ي ي ييي ره ي ي ي ييي آه ي ي ي ييي!
...
( )1 1
سن ن ن نن ن ن ننڌ ڪ ن ن نناوي و۾ ن ن نني ره ن ن نني آه ن ن نني!
’دلبو‘ نرم ۾ شاعره ُانين دانشورن کي وائکو ڪيو آهي ،جيڪي سنننڌ جني
مرلوم طبقي جي نالي ۾ فائيو اسٽار هوٽلن ۾ و۾ي ،پنھنجا پيٽ ۽ پاڪيٽ ڀنرينن ٿنا.
هو شاعر جي حساسيت جو اظھار سندس سادن سودن لفرن ۾ پوشيده آهني ،جنينڪنو
هن جي سماجي سطح تي حساس طبيعت جو آئينه دار آهي ۽ هون ڳجنينه ڳنوهنه ۾ هنو
گھري چھنڊڙي هڻي ٿي وٺي.

’دلبو‘

سڀ ڪجهه وصل ارصنجڊ آهي،
ٽاپ اان وصندي باٽم تائين،
جنھن جنھن اي به،
جو جو ڪجهه به،
مل و آهي،
سو سڀ ڪجهه طئه آهي،
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عور کي پنھنجي اشارن تي هالئين ٿا ۽ چون ٿا ته اسان مڙس ماڻيو آهيون ،اسنان کنان
اسان جون ’مايون‘ ڊڄن ٿيون.

تلخيون ۽ مسرتون اول شاعر جي دلي گھرائين ۾ ٻڏي ويون آهنن ۽ پنوِء جنڏهنينن اهني
سندس جذبن ۽ احساسن سان ملي نرم ٿي هو ٿي ويون آهن ،تڏهن شعر جني روپ ۾
()15
نڪري آيون آهن.

بنا محسوس ڪر جي
پيار ڪر جي
سميڻ ۽ جاڳڻ
سمورا نيم
جيئن ته فيڊ ڪيل آهن
تيئن ئي تن تي عمل ڪري
ا سوچيل
ا سمجييل
ا محسوس ڪيل
احساسن سان
()17
بنا جيئڻ جي جيون گياري!
’پنجين موسم‘ نرم ۾ شاعره واهوندي جي ور جي موسم کني يناد ڪنينو
آهي .محبوب الِء انترار جي ڪيفيت ۽ نه ملڻ جي نراسائي بيان ڪئي آهي

سحر امداد جي شاعرين تي به خارجي ۽ داخلي عننن نرن جنو واضنح منينالپ
نرر اچي ٿو’ ،زنا بالجبر‘ نرم ۾ شاعره فحش نررن تي تنقيد ڪئني آهني ،منردن کني
اندازو ئي نه هوندو ته ڪا عور سندن فحش نررن کي ايترو چٽو سمجيني ۽ شناعنرين
۾ اظھاري به سگيي ٿي ،هتي نرم جو ڪجيه ح و وسون ٿا

’روبوٽ‘

’ نجين موسم‘
واهوندي ور جي موسم ۾
مون تو لئه نيڻ ووايا ها
هردي ۾ ديپ جاليا ها
پر مون لئه شايد هر موسم
من -ٺار ملڻ جي موسم ناهي!
()18
کنوڻين جيئن کِلڻ جي موسم ناهي!
’يادون‘’ ،بادلن کان پري‘ ،هنن ٻنھي نرمن ۾ محنبنوب الِء پنينار جنو جنذبنو
آهي ،جيڪو پڻ نسائيت سان ڀرپور آهي .ساڳئي طرح ’جنم جنم جا ناتا‘ ۾ نسنائني
احساس موجود آهن
82

’زنا بالجبر‘
جيئن
ڪتي جي ج
ڪ جن ۾ ڪوئي چچڙ!
ٿي سگيي ٿو پاس ڪن ڪوئي ِرمارڪ!
۽ اکيون
جي بي سب گيوري رهيون آهن
اهي ڪيڏيون نه فحش آهن!
۽ انين اکين جي
ُگيٽيل
بند
بدبودار
ڪمرن منجيه
ُ
ُ
سنھڙي چيلھه ۽ ڀرپور ارهن واري ناري الف اگياڙي!
۽ انيي ڪنيا جو چھرو
ڪوبه ناهي
جيڪڏهن آهي ته
()16
بس هو جسم آهي.
’اسٽاپ هراسنگ ورڪنگ وومين‘ شاعره جو هي نرم به عورتن الِء همٿ ۽
ُاتساهه جو پي،ام آهي’ .روبوٽ‘ نرم ۾ به اهڙن مردن تي تننقنيند ٿنينل آهني ،جنينڪني
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’جنم جنم جا ناتا‘

نتيجو:

ڊاڪنٽننر سنحننر امننداد سننننڌي شنناعننرين جنني گنينڻنني ڀنناڱنني هننر صننننف کنني
خوب ورتين سان پنھنجي شاعرين ۾ ورتايو آهي .شاعره سنڌ سان بيحد منحنبنت جنو
اظھار ڪيو آهي .سندس لھجو ،وانُء ۽ فڪر سنڌي ثقافت کي پيش ڪري ٿو .سننندس
شاعرين ۾ اسان کي لوڪ ،ڪالسيڪل ۽ جديديت جو خوب ور امتزاج ملننندو .هنن
جي شاعرين ۾ اسان کي جذبن ،احساس جني فنڪنري ُاوامُ ،تنز ٻنولني ،فننني فنڪنري
نزاڪتن ۽ جديد حسيت جو شعور ملندو .سحر امنداد جني شناعنرين جنو منحنور سنننڌ
آهي ،ڌرتين سان عشق کي شاعره تخليقي سطح تي اظھاريو آهي .سننندس اهنم تنرينن
نرم ’شھر آشوب‘ ۾ قديم ترين سنڌي سڀيتا جي تباهين جو نوحو بيان ڪينل آهني.
شاعره نه صرف پنھنجي ديس ،پر سموري دنيا ۾ ٿيندڙ تباهي ۽ ٽنينن دننينا جني انسنان
جي بيوسي ۽ الچارين تي دل ڀِيائيندڙ شاعري ڪئي آهي.
سندس شاعري نسائي جذبن سان ٽمٽار آهي .عور مرد سان پيار ڪري
معيوب نه ٿي ٿئي ،پر پا سندس مليه مھانگو ٿيو پوي .سندس شاعرين ۾ نرمل
نسائي احساس ڳتيل ملندو ،سندس شاعرين ۾ حسن ۽ عشق جو انوکو سنگم آهي.
ڊاڪٽر سحر امداد هو پتي ور ۽ ممتا جي جذبن سان ٽمٽار شاعره آهي.
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گربخشاڻي ،ڊاڪٽر هوتچند مولچند’ ،مقدمه لطينفني‘ ،ورسنٽني سنننڌي پنبنلنينڪنينشنن ڪنراچني
يونيورسٽي ڪراچي ،سنڌ1599 ،ع ،ص .115

جنم جنم جا پنھنجا ناتا
ڪوڙي دنيا ڪونه سڃاتا
پل پل پنھنجي پريت او س رين
جڳ جڳ پنھنجي جيت او س رين
سائين توتان صدقي ٿيان
()19
توتان گيورؤن ج
گيور و۾ان
هن نرم جي لفظ لفظ ۾ نسائي احساس سمايل آهن’ ،توتان گنينورؤن گنينور
و۾ان‘ ،سراسر نسائي جذبو آهي ،اهو ’گيور‘ و۾ڻ عور جي پيار جني اننتنھنا آهني.
سنڌ جي عور محبوب مٿان جان ويڻ ۾ اڳڀري آهي.
’اي همسفر‘ گيت آهي ،جنھن ۾ خوشين جنو احسناس آهني’ ،وادينون آهنن
ُاداس‘ ۾ شاعره و ۽ سک جو گڏيل احساس پيش ڪيو آهي .هر انسان سنڪنون سنان
رهڻ چاهي ٿو ،پر هتي جو ماحول ُاداس آهي ،جيڪو بي سڪونين جو سب آهي
’وادصون آهن اداس‘
جو ساز اي آواز ڏئي
جو ناز اي انداز ڏئي
اهڙي ئي ڪنھن انسان لئه
هي وادصون آهن اداس ،آهن اداس
()31
هي صورتون آهن اماس ،آهن اماس.

 .2حسيني ،ڊاڪٽر سحر امداد’ ،شعور ،شاعر ۽ شاعري‘  ،سنننڌي ادبني بنورڊ ڄنام شنورو ،سنننڌ،
2222ع ،ص .545

’ڪاري ليو‘ هو انتھائي دل ڀِيائيندڙ نرم آهي ،هن نرم ۾ شاعنره بنمنن
سان ُاجاڙيل تباهه ٿيل هو شھر جو نقشو چٽيو آهي’ .جينئنري ئني منئنل‘ ننرنم ۾ بنم
ڌماڪي سان ُاواريل انساني جسم ۽ ٻارن جي ٽڪرا ٽڪرا ٿيل الشن جو نوحو آهي .اهو
نرم ٽين دنيا جي بيوس ۽ مجبور ماڻين جو نوحو آهي ،ان ۾ ڀيانو راند جو هنو دل
ڀِيائيندڙ چٽ آهي ،جيڪا اڄ دنيا جي هن گولي تي کيڏي پئي و۾ي .ايئن لڳني ٿنو تنه
خود انسان ئي ُان ڌرتين جي تباهه ٿيڻ جو ڪار آهي.
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