
سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي الئيو گروپ سنگت روح رهاڻ پاران گيت تي اصالحي    
 تنقيدي مشاعرو

 

  
  

تي تنقيد براء اصالح  گيت طرفان الئيو مشاعرو“سنگت روح رهاڻ ”سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي   
شروع  چوڏهن آڪٽومبر ٻه هزار ارڙهن تي اٺ وڳي راتجو جو آغاز واٽس اپ تي آچر ڏهاڙي
۽ مهمان خصوصي قابل احترام  م ڊاڪٽر مشتاق ڦل صاحبٿيو۔ صدارت قابل احترام محتر

فيض   قابل احترام سائين  هيا.نقاد ن ۾  اندرا پونا واال شبنم صاحبه ۽ زاهد راڄپر صاحب محترمه
هيا. نظامت محترمه نيتا الل واڻي ،غالم حيدر   زاهد شاه صاحب جوڻيجو صاحب ۽ صوفي

لکيل   محترم فيض جوڻيجو جو  گيت صنف تي سڀ کان پهرين  عمران ۽ اخالق عارباڻي ڪئي.
 تبصرو هن طرح

سنڌي ٻوليۡء جي شاعراڻي ادب جون ڪالسيڪل صنفون بيت,وائي ۽ ڪافي, اهڙيون ته صدا 
بهار صنفون آهن,جيڪي جيتريون قديم آهن,اوتريون ئي عظيم به آهن پر انهن ٽنهي صنفن,خاص 
ڪري "ڪافيّء" سان اسان نئين ٽهيّء جي شاعرن ۽ خود اسان جي ٽهيّء جي شاعرن اهڙو ته 

" ماٽيلي ماُء" وارو محاورو ڪم آڻڻ تي دل چوي ٿي ڪافي اها معصوم ۽ ورتاُء رکيو آهي جو 
مظلوم صنف آهي,جنهن جي قدامت اصليت ۽ نسليت جي حقيقت بابت اسان جي دانشورن ايترا ته 
"ور" ڏنا آهن, جو سنڌي ٻوليّء جي شاعرن وٽ سواء مونجهاري جي ٻيو ڪجهه به ناهي بچيو, 

خطي متعلق به وڏا اختالف قائم ڪيل آهن, جنهن جي نتيجي ۾ ٻيو ته ٺهيو, پر ڪافيّء جي صورت
نوجوان شاعرن جي سموري شاعريّء ۾ ڪافي ٿي وئي آڱرين ڳڻڻ جيترن جن شاعرن ڪافي 
سان نيهن نڀائڻ جي ڪئي,تن کي وري اها ڄاڻ نه ملي سگهي ته "ڪافيّء" جو گهاڙيٽو ڇاهي, 

ي شاعر ڪچي پڪي ڪافي لکي ته ڪافيّء جي سٽاُء ڇاهي, يا ڪافي جي هيئت ڇاهي!? اه
وڃن ٿا, پر کين ڪافيّء جي فني ۽ فڪري نُڪتن جي باري ۾ ڪابه خبر ن هوندي آهي! 



تنهنڪري اسين سڀ کان پهرئين ان بابت مختصر ڄاڻ ڏينداسين ان کان پوء ڪجهه شاعرن 
 دوستن جي موڪليل ڪافين تي بحث ڪنداسين.

  -ڪافيّء جو سٽاُء :
ب,ڪافيّء جون ُڪل ٻه سٽائون بيان ڪيون ويون آهن : هڪڙي سٽاُء اسان جي محدود ڄاڻ موج

موزون شاعريّء واري آهي, ۽ ٻي سٽاُء غير موزون شاعريّء واري آهي, يعني هڪڙي فارسيّء 
جي عروضي اصولن يا وزن بحر جي آڌار تي آهي ۽ ٻي هندي "ڇند وديا" جي بنياد تي آهي. 

ين ۾ حرف علت ڪري سگهجي ٿو, جڏهن ته ٻئي ٻنهي ۾ حذف ڪرڻ جو الڳ طريقو آهي. پهرئ
 ٻئي ۾ آواز حذف ٿيندو آهي.

-ڪافي جا گهاڙيٽا :  
ڪافيّء جا ڪيترائي گهاڙيٽا ٿي سگهن ٿا,انهن جو دارومدار "ڪافيّء" جي ٿلهه ۽ بندن ۾ سٽن يا 
تڪُن جي انگ ۽ انهن جي قافين جي جوڙجڪ تي هوندو آهي, ڪجهه بنيادي گهاڙيٽن واريون 

هي آهن:ڪافيون   
"هڪ ٺپي" يا "هڪ تُڪي" ڪافي ۽ ان جا قسم, "ڏيڍي ڪافي" ۽ ان جا قسم,"ٻه ٺپي" ڪافي ۽ 
ان جا قسم , "ٻه ٺپي ڏيڍي" ڪافي ۽ ان جا قسم, "ٽه ٺپي" ڪافي ۽ ان جا قسم, "چو ٺپي" ۽ ان جا 

 قسم ۽ "پنج ٺپي" ڪافي ۽ ان جا قسم وغيره وغيره.
  -ڪافيّء جي هيئت:

جو دارومدار گهاڙيٽن تي هوندو آهي. جيئن جيئن گهاڙيٽا مٽبا ويندا تيئن تيئن  "ڪافيّء" جي هيئت
ڪافيّء جي هيئت به تبديل ٿيندي ويندي. تنهنڪري چئي ٿو سگهجي ته "ڪافي" جي ڪابه 

 مخصوص هيئت ناهي هوندي.
_________ 

اڻ آن الئين ٿيو۔نشستون سونپيلن پنهنجو پ  تي شروع محفل مشاعري جو باقائده آغاز پوري وقت
 تي هيلو هاء ڪندي حاضر رهيا۔ آغاز شروع ٿي ويو

 گيت پيش ڪندڙ شاعر 

صدام امر ،هري چوئٿاڻي صاحب ،غالم حيدر گهايل لغاري ، نيتا الل واڻي، محترم 
کيمن يو موالڻي،هيڪل سومرو ،اياز عمراڻي، محترم زين کوسو  محترمرضا لغاري ،

جسڪاڻي، ممتاز مصطفي دوست،ايم حارف لند، محترم مرتضي کوسو، خادم  )  

يوپيش ڪ گيت وصاحب پنهنج صدام امر سڀ کان پهريان محترم  

 

 
 گيت

 
  منهنجي کاٻي هٿ جي ٻاچ ۾

  ڇلڙو وئين پارائي
ڇورا  ڇورا او  

ڪري وئي  پنهنجو نيٺ            
 

  انتر منتر جادو جنتر
 ڦنڌن ۾ ڦاسائي



  ڇورا او ڇورا
نيٺ ڪري وئينپنهنجو             

 
 هن جيون رلهيء جي مٿان

  ٽهڪن ٽڪ سجائي
 ڇورا او ڇورا

پنهنجو نيٺ ڪري وئين             
 

 ڳوٺاڻيء جو هي پيار پيو
  سڏرائي  شهريچي

  ڇورا او ڇورا
ڪري وئين  پنهنجو نيٺ           

 
ٻين --پوکي پنهنجو خواب   

  خوابن کي کنڊرائي
 ڇورا او ڇورا
وئينپنهنجو نيٺ ڪري   

        
)صدام امر(      

 
محترم صدام امر صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 

 اصالحي جائزو
 

“ ڇورا او ڇورا”صدام صاحب جي گيت جو جيڪو ٿلهه آهي ان تي غور ڪجي ته 
 واڌارو محسوس ٿئي ٿو جڏهن ان کي هٽايون ٿا ته ٿلهه هن طرح ٿئي ٿو.

ي ٻاچ ۾منهنجي کاٻي هٿ ج  
 ڇلڙو وئين پارائي، پنهنجو نيٺ ڪري وئين.

اهڙي طرح هي گيت وائي واري گهاڙ ي کي ويجهو آهي پر گيت ۾ جيڪو محبوب کي 
ور اجتمائي عڪس طور رکڻ جو ڏانُء آهي ان جو خيال نه رکيو ويو آهي نتيجي ط

 گيت جي مجموئي طور بيهڪ داخلي ڪيفيت طور بيهي ٿي. ..
  گيت جي فني گهاڙيٽي ۽ حرفي ماترن جي ڳڻپ تحت

 محترم زاهد شاه جو تنقيدي جائزو 
 

 هن گيت جو موضوع تمام شاندار آهي ..
 گيتاڻي صنف ۾. الڏو ..سهرو ..جهمر .. وغيره عورتاڻي ٻولي ۾ ئي لکڻ گهرجي ..

 ان سان سان گيت جي سونهن وڌي وڃي ٿي ..
نہ آهي ۽ ڪٿي وري ليڪن هن گيت جي لکڻي ۾ ڪٿي ڪٿي لفظن جي ترتيب صحيح 

ماترن ۾ کوٽ واڌ پڻ نظر اچي ٿي.. انڪري هن گيت جي رواني ۾ جهول ۽ فڪري 
 منجهارو محسوس ڪري سگهجي ٿو..

ياد رکڻ گهرجي تہ گيت عام سماجي ريتن رسمن ۽ تمام نازڪ ۽ نفيس احساسن ۽ 
 جزبن جي ترجماني ڪندڙ صنف آهي .

بصورتي کي خوبصورت لفظ هي هڪ اٽل حقيقت آهي تہ شاعري ۾ موضوع جي خو
 گهرجن ..



 لفظن جي خوبصورتي کي خوبصورت لهجو گهرجي.
 خوبصورت لهجي کي وري خوبصورت رواني گهرجي..

 ۽ خوبصورت رواني تيسين تائين حاصل نہ ٿيندي جيسين تائين ماترا پورا نہ هوندا ..
انڪري هڪ سٺي شاعر الِء ضروري آهي تہ هڪ سٺو شعر لکڻ وقت سمورن پاسن 

 ڏي ڌيان ڏيئي...
 

  اچو تہ سائين صدام امر جي خوبصورت گيت جا ماترا ماپ ڪيون ..
 

 ٿله يا مطلع..
چيچ ۾ ڇلڙو پارائڻ جي ڳاله گهڻن شاعرن ڪئي آهي ليڪن کاٻي هٿ جي ٻاچ ۾ ڇلڙو 

 پارائڻ جي ڳاله تمام وڻندڙ ۽ سهڻي ٿي لڳي..!!!
ائڻ يا پارائڻ جو رواج وڌيڪ هونء بہ ڏسجي تہ منڊي يا ڇلو چيچ کان وڌيڪ ٻاچ ۾ پ

 هوندو آهي..
 

  *منهنجي کاٻي هٿ جي ٻاچ ۾
 ڇلڙو وئين پارائي ،

ماترا 28ڪل =  
 ڇورا او ڇورا

 پنهنجو نيٺ ڪري وئين.
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 پهريون بند

 هن بند م پڻ تمام سهڻو خيال چٽيو ويو آهي
 *انتر منتر جادو جنتر..

 ڦنڌن ۾ ڦاسائي
  ڇورا او ڇورا

ڪري وئينپنهنجو نيٺ   
 ماترا 22/28

 
  ٻيون بند

 
 *هن جيون رلهيء جي مٿان ..ٽهڪن ٽڪ سجائي ,

ماترا 26ڪل=  
 هن بند ۾ ٻن ماترن جي کوٽ جي ڪري رواني سخت متاثر ٿي آهي ..

 هي بند هن طرح لکڻ گهرجي هاتہ وڌيڪ بهتر لڳي ها.
 

 *منهنجو جيون ٽڪ تي رلهي ..
 ٽهڪن سان سبرائي *

 ڇورا او ڇورا
نيٺ ڪري وئين پنهنجو  

 ماترا 22/26
 

 ٽيون بند
 *ڳوٺاڻيء جو هي پيار پيو ..شهريچي سڏرائي،

ماترا 28ڪل =  



توڙي جو هي بند ماترن ۾ پورو آهي ليڪن لفظن جي ترتيب صحيح نہ هجڻ جي 
 ڪري روانيَء ۾ جهول اچي ٿو ..

 هن بند کي هن طرح لکڻ گهرجي ها ..
 

 *تنهنجي پيار ۾ ڳوٺاڻي ٿي..
ائي *شهريچي سڏر  

  ڇورا او ڇورا
 پنهنجو نيٺ ڪري وئين

 ماترا 22/28
 

  آخري بند
ٻين --پوکي پنهنجو خواب   

 خوابن کي کنڊرائي ،
2ڪل =  ماترا 8

 هن بند ۾ پڻ ٻن ماترن جي کوٽ آهي..
 

ان کان عالوه خوابن کي پوکڻ جي ڳاله ڪر وري ٻين خوابن کي کنڊرائڻ جو معاملو 
 ڪجه غير واضح ٿو لڳي..

بند کي هن طرح لکجي ها تہ وڌيڪ بهتر لڳي ها ..هن   
 

 *منهنجي خوابن جي دنيا ۾ ..
 پنهنجا خواب سجائي*

 ڇورا او ڇورا
 پنهنجو نيٺ ڪري وئين

22/26 
مجموعي طور سائين صدام امر هڪ سٺي ڪوشش ڪئي آهي ليڪن هن گيت ۾ 

نهن ڪجه فني ۽ فڪري ڪوتاهيون ڏسڻ ۾ آيون آهن..انڪري سائين صدام آمر کي ا
 ڪوتاهن طرف ڌيان ڏيڻ گهرجي ..

 اميد تہ دوست اسانجي تنقيد کي اصالحي مشورو سمجهندا ..
 سدا سالمت هجو

 
  
 

 
  محترم هري چوئٿاڻي صاحب پيش ڪيو  هاڻي ٻيو گيت



  *گيت*
 

 دل آ ڪنهن الء بي قرار اڃان.
 دل ۾ ڪنهن الء اُڄ به پيار اڃان.

 دل آ ڪنهن الء.....
ه ڏٺي ُهن کي,ُگذريا ڪيئي ورهي  

 دل۾ پر ياد برقرار اڃان.
 دل آ ڪنهن الء.....

 عقص اُڄ ڀي اُهي اکين سامهون,
 دل تي ڪونهي ڪو اختيار اڃان.

 دل آ ڪنهن الء.....
 اُها پياري, اُها معصُوم ادا,

 دل جا ڇيڙي وڃي ٿي تار اڃان.
 دل آ ڪنهن الء.....
ملندي,  آ يقين ڪين هوء *هري*  

انتظار اڃان.دل کي پر آهي   
 دل آ ڪنهن الء.....
 دل ۾ ڪنهن الء.....

 
 هري چوئٿاڻي هري.

 
محترم هري چوئٿاڻي هري صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 

 اصالحي جائزو
 

هري صاحب جي گيت تي نظر وجهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ڀلي جو غزل واري انداز ۾ لکيو ويو 
ي ڪيفيت موجود آهي. ساڳي وقت هي گيت جهڙوڪ ڪر آکاڻي کڻي آهي پر هن گيت جي هلڪ

شاعر اسان کي پنهنجي اندر جو احوال ٻڌائي ٿو. هري صاحب جي گيت ۾ فني ڪچايون پڻ 
 موجود آهن.

 ُگذريا ڪيئي ورهيه ڏٺي ُهن کي,
 

 هري صاحب اسان واري تجويز ٿيل سٽ ۾ ٿوري ڦير ڪريون ٿا
 

 ورهيه گزريا هن کي ڏٺي هتي
 

صاحب اسان واري تجويز ٿيل سٽ ۾ صرف ٿوري ڦير کان پوِء هن ۾ موسيقيت جو عنصر هري 
  وڌي وڃي ٿو.

 شاعر جي الِء نيڪ تمنائون.
 

نقاد سائين زاهد شاهه طرفان ڇند وديا/ عروض جي ڳڻپ حوالي سان آيل تجويز مڪمل رپورٽ ۾ 
 شامل ڪئي ويندي

 
ائزو..محترم هري چوئٿاڻي هري صاحب جي گيت جو تنقيدي ج  

 سيد زاهد شاه
 

ياد رکڻ گهرجي تہ جيئن هر تحرير کي شعر نہ ٿو چئي سگهجي تيئن هر شعر کي گيت نٿو چئي 
 سگهجي ..

 هر صنف جي لکڻ جو هڪ اسلوب ۽ طريقو آهي.
گيت لکڻ وقت گيت لکڻ جا اصول ذهن ۾ رکڻ گهرجن گيت هڪ سماجي ثقافتي رسمن رواجن 

ڳڻ آهي ..کي شاعراڻي انداز م بيان ڪرڻ جو   
 گيت ۾ وصال جي خوشي ناز نخرا ۽ وڇوڙي جو ڏک درد الچاري بيوسي ..



ملڻ جي آس اميد ..رٺل محبوب کي پرچائڻ جا ڍنگ تال منٿ ميڙ جهڙي موضوعن کي نج 
 سماجي يا ثقافتي مهاورن مثالن تشبهن ء استعارن سان بيان ڪرڻ ضروري آهي ..

ع جي ڪري گيت چئي سگهجي ٿو ..فڪري لحاظ کان هن گيت کي صرف اسائتي موضو  
 نتہ هي لکڻ جو انداز گتاڻو بلڪل ناهي ..

 مجبورن هن کي غزالڻو گيت چئي سگهجي ٿو ..
 اچو تہ فني حوالي سان هن گيت جي ماترن جي تڪ تور ڪيون ..

 عروضي قانون مطابق هن گيت جي رواني جو وزن .
 فعلن فعلن مستفعيلن ..بيهي ٿو ..

ٿا بيهن. 16=5+3+2+2+2+2هن جا ماترا   
جيئن تہ گيت نج سنڌي صنف آهي انڪري جيستائين ڇند وديا جي قانون مطابق اکر اکر جوڙي 
لفظ لفظ جي ماپ نہ ڪئي ويندي تيسين تائين گيت جو رڌمڪ لهجو ياترنم نج سنڌياڻو نہ بيهندو 

.. 
چئبو آهي ..» ڪل«يا » ڳڻ«ڇند وديا مطابق اکر کي ماترا ۽ لفظ کي   

لفظ ..ٻہ اکريو هجي ٽي اکريو هجي چار ..پنج ..ڇه يا ست اکريو هجي هڪ لفظ  چاهي اهو
برابر هڪ ڳڻ يا هڪ ڪل بڻجي ٿو المختصر ڇند وديا ۾ هڪ لفظ جي حيثيت هڪ جملي 

 برابر آهي..
  اچو تہ ماترن جي ڳڻپ ڪري ڪل جوڙيون

 
 دل آ ڪنهن الء بي قرار اڃان.

ماترا16ڪل =3ڪل +5ڪل +4ڪل + 4  
ڪنهن الء اُڄ به پيار اڃان.دل ۾   

ماترا 17ڪل=3ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4  
 دل آ ڪنهن الء.....

16/17 
 پهريون بند

 ُگذريا ڪيئي ورهيه ڏٺي ُهن کي,
ماترا 18ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 دل۾ پر ياد برقرار اڃان.
ماترا17ڪل=3ڪل +6ڪل+4ڪل+4  

 دل آ ڪنهن الء.....
مطلع جا پد ماترا 18/17  

 ٻيون بند
ُڄ ڀي اُهي اکين سامهون,عڪس ا  

ماترا17ڪل =4ڪل+4ڪل+5ڪل+4  
 دل تي ڪونهي ڪو اختيار اڃان.

ماترا18ڪل =3ڪل+5ڪل+2ڪل+4ڪل+4  
 دل آ ڪنهن الء..

بند جا پد ماترا 17/18  
  ٽيون بند

 اُها پياري, اُها معصُوم ادا,
ماترا 18ڪل=3ڪل,م+5ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 دل جا ڇيڙي وڃي ٿي تار اڃان.
  پد ماترا 19ڪل=3ڪل+3ڪل+5ڪل+4ڪل +4

 دل آ ڪنهن الء.....
بند جا پد ماترا 18/19  

  آخري بند
 آ يقين ڪين هوء *هري* ملندي,

ماترا 18ڪل=4ڪل+3ڪل+5ڪل+4ڪل+2  
 دل کي پر آهي انتظار اڃان

ماترا 17ڪل =3ڪل +6ڪل+4ڪل +4.  



 دل آ ڪنهن الء.....
بند جا پد ماترا 18/17  

ي فني توڙي فڪري لحاظ کان هڪ ڪمزور گيت هري چوئٿاڻي هري. صاحب جي هن گيت ک
 چئي سگهجي ٿو ..

 سائين کي وڌيڪ محنت ڪرڻ جي ضرورت آهي..
  

 
 محترم گهايل لغاري صاحب گيت پيش ڪيو

 
   گيت
 

 لڙڪ لڪائي،
 مرڪ سجائي،

.                                                                زندگيگهاري وڃبي                       
 پنهنجو ساٿي ڪير نه ٿيئڙو،
 تڙپي ڦتڪي هيڪل هينئڙو،

  درد دٻائي
.                                                        گهاري وڃبي زندگي                   

 تنهنجون ڳالهيون وسريون ناهن،
ناهن ،  ڀي ڪي سٿريون  وسرڻ  

 ديپ جالئي
                                                        گهاري وڃبي زندگي.                 

 ڪڏهن ته تنهنجو درشن ٿيندو،
ٿيندو،  روشن  جڳ مڳ  جيون  

 آس لڳائي،
                                                     گهاري وڃبي زندگي.               

 *گهايل * جي ڪن گهاون جهڙا،
جهڙا ،  يادن  خوابن  تنهنجي  

 گيت ٻڌائي،
                                                    گهاري وڃبي زندگي.                 

 
محترم گهايل لغاري صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 

جائزو اصالحي  
 

صاحب جو گيت چند وديا واري قانون تحت آهي ساڳي وقت تجنيس جو پڻ خيال رکيو ويو  گهايل
آهي هن جي خاص ڳالهه جي آهي ته هن ۾ گڏيل تصور ڏنو آهي هن گيت جي آخري بند ۾ جي 

 هڪ لفظ جو به ڦيرو ڪجي ته اجتمائي تصور وڌيڪ چٽو ٿي اڀرندو.
 ڪڏهن ته توهان جو درشن ٿيندو

دو. گهايل جي هن گيت کي ۽ کيمن موالئي جي گيت کي راڳڻي ڪافي ۾ باقي سڀ ساڳيو رهن
آساني سان جهونگاري سگهجي ٿو جو هن ۾ موسيقي جي سرهاڻ موجود آهي. شاعر جي الِء 



 نيڪ تمنائون.
 

 محترم گهايل لغاري صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو ..
 سيد زاهد شاه ،

 
لي سان زندگي گزارڻ جي موضوع تي اندر جي درد پيڙها کي برداشت ڪري همت ۽ حوص

لکيل هن گيت ۾ اکري ماترائن سان گڏوگڏ موسيقيت جي تال ماترائن جو پڻ تمام گهڻو خيال رکيل 
 ٿو ڏسجي ..

 هونَء به جنهن گيت ۾ تال ماترا جي کوٽ هجي اهو گيت اڻپورو ۽ بي چسو ليکيو ويندو..
۽ وراڻي جو  16لع جو پهريون پد ڇند وديا جي ورڻڪ ماترڪ ۾ جڙيل هن گيت جي ٿله يا مط

ماترائن تي لکيا ويا آهن.. 16/24ماترائن جي ڳڻپت تي ۽ بندن جا پد ترتيبوار  13پد   
 اچو تہ ماترائن جي ڳڻپ ڪري ڏسون..

 
 لڙڪ لڪائي،مرڪ سجائي،

ماترا 16ڪل=5ڪل +3ڪل+ 5ڪل + 3  
 گهاري وڃبي زندگي.

ماترا 13ڪل = 5ڪل +4ڪل +4  
 

نه ٿيئڙو،پنهنجو ساٿي ڪير   
ماترا 16ڪل =4ڪل+ 4ڪل+ 4ڪل +4  

 تڙپي ڦتڪي هيڪل هينئڙو،
 درد دٻائي ،

ماترا 24ڪل =5ڪل +3,ڪل 4ڪل +4ڪل +4ڪل +4  
  ماترا 13گهاري وڃبي زندگي.=
16/24/13 

 تنهنجون ڳالهيون وسريون ناهن،
ماترائون 16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل +4  

 وسرڻ ڀي ڪي سٿريون ناهن ،
 ديپ جالئي،

ماترائون 24ڪل=5ڪل+3ڪل +4+ ڪل4ڪل+4ڪل +4  
 

ماترا 13گهاري وڃبي زندگي.  
16/24/13 

 ڪڏهن ته تنهنجو درشن ٿيندو،
ماترائون 16ڪل =4ڪل+4ڪل +4ڪل +4  

 جيون جڳ مڳ روشن ٿيندو،
 آس لڳائي،

ماترائون 24ڪل=5ڪل +3ڪل +4ڪل+4ڪل +4ڪل +4  
ماترا13گهاري وڃبي زندگي.  
16/24/13  

 *گهايل * جي ڪن گهاون جهڙا،
ماترائون 16ڪل =4ڪل + 4ڪل +4ڪل +4  

 تنهنجي خوابن يادن جهڙا ،
 گيت ٻڌائي،

ماترائون. 24ڪل =5ڪل +3ڪل +4ڪل +4ڪل +4ڪل +4  
  ماترا 13گهاري وڃبي زندگي.

16/24/13 
 منهنجي نظر م سائين گهايل لغاري جو هي گيت فني ۽ فڪري حوالي سان هڪ سهڻو گيت آهي..



 
  جو گيت پيش ٿيو محترمه نيتا اللواڻي صاحبه

 ٿلهه
 خدا توکي هر بُِريَء نظر کان بچائي
 ڏئي ڏئي ڇڏي آ، پنهنجي دل درازا

() 
 ڇانورا تنهنجا لڳن بادل کان جي اوچا

 وسڪار ٿي جي برسي پون وسڪار تنهنجا
 وسن جنهن چمن تي ، ٽڙن گل هزارين

 نه غم زندگي ء ۾ توکي ڪو ستائي
بچائيخدا توکي هر بُِريَء نظر کان   

() 
 خوشي ٿئي ٿي جام ، پر ڪيئن مان ٻڌايان

 پنهنجي دل جي ڌڙڪن کي ڪٿي مان لڪايان
 پري کان ڏسي توکي پئي ٿي مسڪرايان
 وري چپن کي چوري ٻڏايان ئي ٻڏايان

 ڪوئي دل نه تنهنجي ڪڏهن ڪو دکائي
 خدا توکي هر بُِريَء نظر کان بچائي

() 
 ستارن کان اوچو ٿئي شان تنهنجو

تي به وڌي مان تنهنجووڃين ڀل ج  
جون هي دعائون” نيتا “ رهن ساڻ توسان   

 سدائين مقدر تنهنجو جڳ مڳ جڳائي
 خدا توکي هر بُِريَء نظر کان بچائي

 
محترمه نيتا اللوڻي صاحبه جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء اصالحي 

 جائزو
هڪ دعا ۽ ٻئي سڪ. جڏهن ته ان جي  نيتا صاحبه جو گيت وارو ٿلهه ٻن سوچن تي ٻڌل آهي.

بندن ۾ ٿوريون گهڻيون ڪچايون آهن پر سڄو گيت دعا واري تسلسل تي جڙيل آهي. نيهن جيڪو 
فطري گهرج جو اظهار آهي. ان جو احساس پئي ڏيارڻ ئي هن گيت جو مقصد بيهي ٿو. پر اها 

منائونحقيقت آهي ته هن گيت جي وزن ۾ جهول موجود آهن. شاعر جي الِء نيڪ ت  

 
 محترمہ نيتا اللواڻي صاحبه جي گيت جو تنقيدي جائزو ..

 ..سيد زاهد شاه
ڪافي رنگ ۾ لکيل هي گيت موضوع جي لحاظ کان هڪ بهترين دعا جو اهڃاڻ آهي..هڪ 

 سچو پريمي ڏيهن رات سڪ منجهان محبوب کي ساريندو ۽ دعائون ڏيندو رهندو آهي..
۾ بيان ڪيو ويو آ.هن گيت ۾ هڪ سهڻو خيال شاعراڻي انداز   



ليڪن ياد رکڻ گهرجي تہ خيال جي خوبصورتي لفظن جي محتاج آهي ۽ لفظن جي خوبصورتي 
 لهجي جي محتاج آهي ..

اگر خيال لفظ ۽ لهجو سهڻو هجي مگر ماترن ۾ کوٽ واڌ هوندي تہ رڌم رواني ۾ فرق اچي ٿو 
 وڃي جيئن گيت هڪ رڌمڪ ۽ پرترنم نظاماڻي صنف آهي ..

ماڻي صنف لکڻ جا ڪجه ماترڪ اصول ء قانون جڙيل آهن ..انڪر هر نظا  
 اگر ماترڪ ڳڻپت جي پابندي نہ هوندي تہ گيت جو ترنم صحيح نہ جڙندو ..

 انڪري جيسين تائين ماترڪ ڳڻپت پوري جي پوري پابندي ڪرڻ ضروري آهي..
 هن گيت ۾ بہ ڪجه ماترن جي کوٽ واڌ ڏسجي ٿي ..

ڪ ڳڻپ ڪري ڏسون..اچوتہ گيت جي سمورن پدن جي ماتر  
 

 ٿلهه
 خدا توکي هر بُِريَء نظر کان بچائي

  ماترا 19ڪل=5ڪل+2ڪل+3ڪل+3ڪل+2ڪل+4ڪل +3
 ڏئي ڏئي ڇڏي آ، پنهنجي دل درازا

ماترا ..22ڪل,=5ڪل+2ڪل+4ڪل2ڪل3ڪل3ڪل+3  
آهن .. 22۽ وراڻي جا ماترا  19مطلع جي پهرين پد جا ماترا   

  )(پهريون بند
بادل کان جي اوچاڇانورا تنهنجا لڳن   

ماترا 24ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+3ڪل+4+ڪل+5  
 وسڪار ٿي جي برسي پون وسڪار تنهنجا

25ڪل=4ڪل+5ڪل+3ڪل4ڪل+4ڪل+5  
 وسن جنهن چمن تي ، ٽڙن گل هزارين

ماترا 20ڪل=5ڪل+2ڪل+3ڪل+2ڪل+3ڪل+2ڪل+3  
 نه غم زندگيء ۾ توکي ڪو ستائي

ماترا 19ڪل=5ڪل+ڪل+4ڪل+2ڪل+5ڪل3  
.. 24/25/20/19ا..ٽوٽل پدن جا ماتر  

اصولن هن بند جا پهريان ٽئي پد هڪ وزن ۾ هجڻ گهرجن ها مگر ڳڻپ مطابق ٽنهي پدن جي 
ماترن ۾ فرق موجود آهي ۽ چوٿين پد کي وراڻو چئيبو آهي .. جنهن جو وزن ٿله جي وراڻي جي 

 ماپ مطابق هجڻ گهرجي..انجو پڻ ڌيان نہ رکيو ويو آهي..
 )(بند ٻيون

م ، پر ڪيئن مان ٻڌايانخوشي ٿئي ٿي جا  
ماترا 21ڪل=5ڪل+6ڪل+3ڪل+4ڪل3  

 پنهنجي دل جي ڌڙڪن کي ڪٿي مان لڪايان
  ماترا 24ڪل=5ڪل+5ڪل+2ڪل+4ڪل+4ڪل+4

 پري کان ڏسي توکي پئي ٿي مسڪرايان
ماترا 23ڪل =7ڪل+4ڪل +4ڪل+3ڪل +2ڪل+3  

 وري چپن کي چوري ٻڏايان ئي ٻڏايان
تراما 24ڪل=5ڪل+2ڪل+5ڪل+4ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 ڪوئي دل نه تنهنجي ڪڏهن ڪو دکائي
ماترا 19ڪل=5ڪل+2ڪل+3ڪل+4ڪل+3ڪل+4  

ٽوٽل پدن جا ماترا 21/24/23/24/19  
 هن بند ۾ هڪ سٽ وڌيڪ لکيل آهي..
 شايد اها پروف جي غلطي هوندي ..

 بهرحال هن بند جا پڻ چارئي پهريان پد هم وزن ناهن.
 )(آخري بند

 ستارن کان اوچو ٿئي شان تنهنجو
19ڪل =4ڪل+5ڪل+4ڪل+2ل+ڪ4  

 وڃين ڀل جتي به وڌي مان تنهنجو
ماترا 19ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+2ڪل+3  

جون هي دعائون” نيتا “ رهن ساڻ توسان   



ماترا 22ڪل=5ڪل+4ڪل+3ڪل+4ڪل+3ڪل+3  
 سدائين مقدر تنهنجو جڳ مڳ جڳائي

ماترا 23ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+5  
ٽوٽل پدن جا ماترا 19/19/22/23  

پڻ ساڳي ڪوتاهي نظر اچي ٿي ..آخري بند ۾   
 مجموعي طور هن گيت کي ڪافي جي انداز م لکيو ويو آهي..

لفظن جي جوڙجڪ ۽ رواني منجهان اندازو لڳائي سگهجي ٿو تہ هن سموري گيت جو اصل 
 وزن ..عربي عروض جي مطابق..

 فعولن فعولن فعولن فعولن ..تي جڙيل هجڻ گهرجي ..
هجڻ گهرجي ها .. 20/20ترن جي ڳڻپت ڇند وديا مطابق هن گيت جي ما  

  ماترا 20ڪل=5ڪل+5ڪل+5+ڪل+5
محترم ڀيڻ انيتا اللواڻي صاحبه جي هن گيت کي فڪري ۽ فني حوالي سان ڪمزور گيت چئي 

 سگهجي ٿو..
 هر شاعر پنهنجي ابتدائي دور ۾ سکڻ جي مرحلي منجهان گزرندو اهي ..

  منهنجي طرفان کوڙ ساريون دعائون
 محترمه انيتا اللواڻي جي الِء ..

 اميد تہ هي اصالحي تنقيد الڀائتي ثابت ٿيندي ڪري ..

 
  محترم رضا لغاري صاحب جو گيت

 
 ياد ڪائي اچي رهي آهي
 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي

 
 لفظ ميڙي رهيو ته آهيان مان
 ساز ڇيڙي رهيو ته آهيان مان
 ڏات مون تي لهي رهي آهي

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي
 

 عشق آهي صفا بدي هڪڙي
 زندگي ٿي لڳي ندي هڪڙي
 رڻ ۾ جيڪا وهي رهي آهي

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي
 

 پنهنجي جيون ڪٿا پيو ڳوليان
 مان ته رڻ ۾ وفا پيو ڳوليان
 دل هي رستا ڀلي رهي آهي

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي
 

صالحي محترم رضا لغاري صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء ا



 جائزو
 

” مان”رضا صاحب جو گيت ٿلهه واري سٽاُء ۾ غزل جي پيرائي ۾ آهي جڏهن به پهرين بند ۾ لفظ 
نڪري ويندو ته سٽ هن طرح ٿيندي.” مون”واڌارو آهي اهڙي طرح ان بند ۾ ٽئين سٽ ۾ لفظ   

“ڏات اسان تي لهي رهي آهي”  
جيڪو عڪس ڏئي ٿي اهو هن گيت جي ٻئي بند جي پهرين سٽ ڪو خاص عڪس نٿي ڏٺي پر 

ڪو خاص نه آهي ڇاڪاڻ جو چاهتون حسرتون، مسرتون، نيهن جا اهي پاسا آهن جن کي 
محسوس ڪبو آهي. اهي نيڪي بدي ۾ ڪو نه ٿا اچن اهو نيڪي جو نتيجو آهي. نيڪي جي 

هڳاُء کي داخليت پسندي بجاَء رواعتي روشن کان الڳ ڪري آفاقي پسندي بجاِء رواعتي روشن 
ڪري آفاق عڪس ۽ خارجي محسوسات تحت ڏسجي ته خود نينهن به انسان جي خاص  کان الڳ

فطري گهرج جو عڪس آهي. انسان جون پنج گهرجون آهن جڏهن ته حيوان حرف جون ٻه آهن. 
چاهت، حيوانيت واري ماحول ۾ ته پر انسانيت واري ماحول جو آهي جتي تخليڪار کي مان جي 

الِء نيڪ تمنائون.خول مان نڪرڻو پوي ٿو. شاعر جي   

 محترم رضالغاري صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو..

 سيد زاهد شاه.

 

 غزالڻي گهاڙيٽي م گهڙيل هن گيت جي خيال کي گيتاڻو خيال چئي سگهجي ٿو..

 ليڪن لهجي ۾ گيتاڻو رس چس نٿو ڏسجي ..

 گيت جي ٻولي تمام نزاڪت ء نفاست سان ڀرپور هجڻ گهرجي ..

السيڪل تمثيلون تشبيهون ۽ استعارا گيتاڻي تصنيف جي سڃاڻپ آهن ..نج سماجي ثقافتي ۽ ڪ  

 هن گيت جي ٻولي ۽ لهجي کي ڪالسيڪل نٿو چئي سگهجي..

 بهرحال فڪري حوالي سان ڏسجي تہ خيال داد الئق آهي ..

 فني لحاظ کان هن گيت ۾ رديف ڪافيہ پڻ ساراه جوڳا آهن..

 اچو تہ هن گيت جي ماترڪ ڳڻپت ڪري ڏسون ..

ماترن جي پدن تي لکيل 17/17رڻڪ ڇند جي پنج ڪڙن / ڪلن جي ٽوٽل و  

 هن گيت جي رواني عربي عروض جي وزن ..

ماترا 17=7+ فعوالتن+ 5+فاعلن5فاعلن   

 يا وري ..

ماترا 17=6+فاعيلن +4+ فعول 7فاعالتن   

 ياوري ..

ماترا 17= 7مفاعيلن +5,فاعلن +5فاعلن +  

 تي جڙيل ٿي ڏسجي ..

 

 

 مطلع

ڪائي اچي رهي آهيياد   

ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي

ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

ٽوٽل پد ماترا 17/17  

 

  پهريون بند

 لفظ ميڙي رهيو ته آهيان مان

ماترا 17ڪل=2ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+3  

 ساز ڇيڙي رهيو ته آهيان مان

  ماترا17ڪل=2ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+3

رهي آهيڏات مون تي لهي   

  ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3



 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي

  هن بند جا ٽوٽل پد ماترا 17/17/17

 

  ٻيون بند

 عشق آهي صفا بدي هڪڙي

ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 زندگي ٿي لڳي ندي هڪڙي

ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+2ڪل+5  

 رڻ ۾ جيڪا وهي رهي آهي

ماترا .. 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 هن پد ۾ لکيل لفظ : رڻ ۾ : کي : رڻم : پڙهڻ گهرجي: ۾ : جي : ي : محظوف ڪرڻ جائز آهي

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي

ٽوٽل پد ماترا .. 17/17/17  

 

 پنهنجي جيون ڪٿا پيو ڳوليان

  ماترا17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3

جائز آهي..هن پد م ) : پنهنجي جي( : ي : محظوف ڪرڻ   

 

 مان ته رڻ ۾ وفا پيو ڳوليان

  ماترا 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3

 دل هي رستا ڀلي رهي آهي

ماترا .. 17ڪل=4ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 هن پد ۾ : دل هي : ۾ آيل : ي : محظوف ڪرڻ جائز آهي..

پورا آهن 17/17/17ٽوٽل پد ماترا   

 ننڊ نيڻن ڦٽي رهي آهي

 

م لکيل گيت کي فني ۽ فڪري لحاظ کان سٺو گيت چئي سگهجي ٿو..مجموعي طور هن غزالڻي انداز   

 شاعر دوست الِء بيشمار دعائون

 

 
  محترم کيمن يو موالڻي صاحب جو گيت

 
 سنڌڙي تنهنجي پيارَ 

 سنگهارِن سارَ 
 اسان کي خوُب لُڇايو.

 



 جڏهن افق تي بادل ڇانيا
 مون سرحد کان آيل ڀانيا

  تن بہ وهائي ڌارَ 
وسڪارَ ڪري   

 اسان کي خوب لُڇايو.
 

 جڏهن بهاَر چمن ۾ آئي
 ڦول ٽڙيا بُوِء هوا اڏائي
 ڪنهن پنهنجي گلزارَ 

 سندس َوڻڪارَ 
 اسان کي خوب لُڇايو.

 
 لَنويون پکين ڪٿ جڏهين التيون

 ياد پيون پنهنجن جون باتيون
 تن جي تات تنوارَ 

 مٺي گفتارَ 
 اسان کي خوب لُڇايو.

 
 لڳو هوا جو جڏهين جهُوٽو
 جهِٽ يادن جو اُسريو ٻُوٽو

 ويڙهي ڪنهن ُهٻڪارَ 
 ڪري جَهنڪارَ 

 اسان کي خوب لُڇايو.
 

 اوتيِ چنڊ جڏهن چانڊوڪي
 ياد پئي ڪا ڳالهہ تڏهوڪي

 ُسهڻيَء جي سينگارَ 
 سندس ُرخسارَ 

 اسان کي خوب لُڇايو.
 

 سنڌڙي تنهنجي پيارَ 
 سنگهارن سارَ 

 اسان کي خوب لُڇايو.
 
 

جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء محترم کيمن موالڻي صاحب 
 اصالحي جائزو

کيمن صاحب جو گيت ڌرتي جي سڳنڌ، سرهاڻ سان خود ڏيهه سان جيڪو فطري نيم 
واڌارو ڪجي ته جيڪو ” سندي”آهي ان پيرا ۾ لکيل آهي. ٿلهه جي ٻئي سٽ ۾ جي لفظ 

 وزن گهٽجي ٿو اهو پورو ٿي ويندو.
 

 اصل سٽ
يارسنڌڙي تنهنجي پ  
 سنگهارن سار



 
  تجويز ڪيل سٽ

 سنڌڙي تنهنجي پيار
 سندي سنگهارن سار

 
هن گيت کي پڙهندي اهو احساس ٿئي ٿو ته تاريخ ۾ جيڪو غير فطري واقعو ٿيو هو 

ليق ان جا آثار اڄ به موجود آهن. اهو ماحول جيڪو وڇوڙي کان پوِء اتي جي تخ
اڻ سڌي طرح   ان جو اظهار ڪارن جي سامهون آيو اهو اڄ به جاي آهي نتيجي طور

يا سڌي طرح خالق قوتون ڪنديون رهن ٿيون. هن گيت ۾ رواني آهي ان ڪري ان ۾ 
  سر جو رچاڻ به آهي.

 شاعر جي الِء نيڪ تمنائون.
 

 محترم:کيِمن يُو. مُوالڻي صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو..
 سيد زاهد شاه

 
۽ سار تي لکيل هي گيت فڪري ڌرتيَء ماتا جي سونهن سينگار ۽ سنگهارن جي سڪ 

 لحاظ کان ڏاڍو خوبصورت آهي ..
 فني لحاظ کان هي گيت ٻٽي ڪافيئي جي ڪري وڌيڪ وڻندڙ ٿو لڳي ..

  هن گيت ۾ حرفي ماترن سان گڏ رڌمڪ ماترن جو پڻ خاص خيال رکيو ويو آهي..
  اچو تہ هن گيت جي حرفي ماترن جي تڪ تور ڪري ڏسون

 
 سنڌڙي تنهنجي پيارَ 

رِن سارَ سنگها  
ماترا 19ڪل= 3ڪل+  5ڪل+  3ڪل+ 4ڪل+ 4  

 اسان کي خوُب لُڇايو.
ماترا 13ڪل,=5ڪل3ڪل+5  

19/13 
 

  پهريون بند
 جڏهن افق تي بادل ڇانيا

ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+3ڪل+3  
 مون سرحد کان آيل ڀانيا

ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+4ڪل+2  
  تن بہ وهائي ڌارَ 
 ڪري وسڪارَ 

ماترا 19ڪل=5ڪل+3ڪل+3ڪل+5ڪل+3  
ماترا13اسان کي خوب لُڇايو.=  

16/16/19/13 
  ٻيون بند

 جڏهن بهاَر چمن ۾ آئي
ماترا16ڪل=4ڪل+5ڪل4ڪل+3  

 ڦول ٽڙيا بُوِء هوا اڏائي
ماترا16ڪل=5ڪل+3ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 ڪنهن پنهنجي گلزارَ 



 سندس َوڻڪارَ 
ماترا19ڪل=5ڪل+3ڪل+5ڪل4ڪل+2  

ماترا13اسان کي خوب لُڇايو.=  
16/16/19/13 

 
 ٽيون بند

 لَنويون پکين ڪٿ جڏهين التيون
ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 ياد پيون پنهنجن جون باتيون
ماترا16ڪل=4ڪل+2ڪل+4ڪل+3ڪل+3  

 تن جي تات تنوارَ 
 مٺي گفتارَ 

ماترا 19ڪل=5ڪل+3ڪل+4ڪل+3ڪل+2ڪل+2  
ماترا 13اسان کي خوب لُڇايو.=  

16/16/19/13 
 چوٿون بند ..
جهُوٽو لڳو هوا جو جڏهين  

  ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+3ڪل+3
 جهِٽ يادن جو اُسريو ٻُوٽو

ماترا.. 17ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+4ڪل+3  
هن سٽ ۾ هڪ ماترا جو اضافو آهي اگر.. يادن .جو ..ن.. ڪڍي.. ياد ..لکڻ 

 گهرجي..
 تہ ماترا ۽ رواني برابر ٿي ويندا ..

 
 ويڙهي ڪنهن ُهٻڪارَ 

 ڪري جَهنڪارَ 
ماترا..19ڪل=5ڪل+3ڪل+5ڪل+2ڪل+4  

  ماترا13اسان کي خوب لُڇايو.=
16/17/19/13 

 
  آخري بند

 اوتيِ چنڊ جڏهين چانڊوڪي
ماترا16ڪل =6ڪل+4ڪل+2ڪل+4  

 ياد پئي ڪا ڳالهہ تڏهوڪي
ڪل 16ڪل=5ڪل+3ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 ُسهڻيَء جي سينگارَ 
 سندس ُرخسارَ 

ماترا 19ڪل=5ڪل+3ڪل+5ڪل+2ڪل+4  
ماترا 13ڇايو.=اسان کي خوب لُ   

16/16/19/13 
 

ماترن مطابق وزن ۾  16/16/19/13ماترن ۽ سمورا بند  19/13هن گيت جو مطلع 
 پورا آهن..

 آئون هن گيت کي هڪ بهترين گيت سمجهان ٿو..



 
  

 
 محترم هيڪل سومرو صاحب جو گيت

 
 

زبان  چوَري  اگر  َجي   ها   ڏين  چاهُ   
هانگهوَري ج  تو مٿان  مان ڇڏيان ها  

ِڙي  ووءِ    ها   اگر   واَسين   ٿِي   واءُ   
…!!ِڙي  ووءِ   ها  اگر  آَڇين  پيار َجي            

 
پنهنجو قدم  تون کڻي  ها  َجي اچين  

دير و حرم  ااَل   ها   پَئَي   ٿِي   ِجيءُ   
ووِء ِڙي  ڪاٽَين اگر ها  ڪي گهڙيون  

…!!ِڙي  ووءِ   ها  اگر  آَڇين  پيار جي            
 

 ٻِي ڪٿي جوڙي وٺون نَئِين ڪاڪ ها
ها  بيباڪ  ڪرين  هيڪَل`´  اگر  دل  
ِڙي  ووءِ   ها   اگر   ڏاَرين   کي   ڏيهَ   

…!!ِڙي  ووءِ   ها  اگر  آَڇين  پيار جي            
 

محترم هيڪل سومرو صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 
 اصالحي جائزو

 
گيت هڪ سگهڙائپ واري سٽاُء ۾ آهي هن گيت کي ڪافي هيڪل صاحب جو 

 سگهارو ڪري سگهجي ٿو صرف ان روايتي ڦيري مان ان کي آزاد ڪجي.
ڪافي ۾ شاعري الِء لکيو آهي ته ڪجهه اهي آواز   مخدوم محمد زمان طالب

آهن جيڪي راڳ، آالپ طور استعمال ڪندو آهي. اها معلومات شاعرن کي نه   )لفظ(
ن اهي لفظ به شاعري )ڪافي( ۾ ڏنا مثال ڙي، وي ، هون، وغيره هئڻ جي ڪري ه

مختصر ته شاعري جيڪا روح مان نڪري ٿي. ان جي خوراڪ ڏات آهن علم آهي. 
 گيان آهي جيڪو اڄ ۾ شاعري وٽ گهٽ آهي.

 
 محترم هيڪل سومرو صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو..

 سيد زاهد شاه
 

الي کان هڪ سهڻو گيت آهي .سائين هيڪل جو هي گيت فني ۽ فڪري حو  
 شاعري جي سونهن لفظن کان وڌيڪ لهجي منجهان ظاهر ٿيندي آهي ..



 رڌمڪ ماترن جي جوڙڪ گيت جي رواني ۽ ترنم جو روح آهي ..
هن گيت جي جوڙجڪ ۾ نہ رڳو حرفي ماترن جو خيال رکيو ويو آهي بلڪه سر ۽ 

 تال ڏي پڻ پورو پورو توجه ڏنو ويو آ ..
 

 مطلع ..
ي خيال م پرين جي وڇوڙي کي بنواس سان تشبيهه ڏئي اندر جي ڀوڳنا کي تمام مرڪز

 سهڻن لفظن سان ظاهر ڪيو ويو آهي..
 

 *توبن منهنجو من ڀوڳي ٿو، مون ۾ ئي بنواسُ 
ماترا27ڪل=5ڪل+6ڪل+ 2ڪل+4ڪل2ڪل+4ڪل + 4  

 ڏهڪائي ٿو مونکي ڏاڍو، هي ڪارو آڪاسُ 
ماترا27ڪل=5ڪل+4ڪل +2ڪل+4ڪل + 4ڪل+2ڪل+6  

 چانڊوڪي ٿِي ڪر تون منهنَجي، دور اندر جي ٻاٽَ 
ماترا 27ڪل=5ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+2ڪل+6  

 لُونَء لُونَء ۾ ڀر الَٽ او راڻا
ماترا17ڪل=4ڪل+2ڪل3ڪل +2ڪل 3ڪل+3  

…!لُونَء لُونَء ۾ ڀر الٽَ   
 

ترتيب وار مطلع جي چئن پدن جا ماترا 27/27/27/17  
 

  پهريون بند
..هڪ شاندار تخيل ٻڌل آهي  

 
 هيڻَن جهيڻَن نيڻَن ۾ آ، تُنهنجي ئي تصويرَ 

ماترا 27ڪل=5ڪل+2ڪل+4ڪل+4ڪل4ڪل+4ڪل+4  
 تنهنجي پريت جا آهن منهنجي، پيَرن ۾ زنجيرَ 

ماترا 27ڪل.=5ڪل+2ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل +4ڪل+4  
 تو بن اڳ ۾ هينئَڙي کي هئي، ايڏي ڪا نہ اساٽَ 

ماترا27ڪل=4ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل4ڪل+4  
هاَٽ او راڻاگهڙي گهڙي هي گ  

ماترا17ڪل =4ڪل+2ڪل+3ڪل2ڪل3ڪل+3  
…!گهڙي گهڙي هي گهاٽَ   

ترتيب وار هن بند جي چئن پدن جا ماترا 27/27/27/17  
 

  آخري بند
 داد الئق خيال..

 
 رَڻ ۾ جوڳي جيئَڙو منهنجو، َڄڻ ڪا هيڪل ڪونجَ 

ماترا27=3ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  
هايَل گونجَ ڪا نہ ٻُڌي تو او ڏُورانهان، منهنجي گ  

ماترا27ڪل=3ڪل+4ڪل+4ڪل+6ڪل+4ڪل+3ڪل+3  
 منهنَجي پيَرن سان وئي پيارا، لُهو لُهو ٿِي واٽ

ماترا27ڪل=3ڪل+2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+ڪل+4ڪل+4  
 ڇانَو نہ ڪائي ڇاَٽ او راڻا



  ماترا 17ڪل=4ڪل+2ڪل+3ڪل+4ڪل+4
…!ڇانَو نہ ڪائي ڇاٽَ   

پدن جا ماتراترتيب وار هن بند جي چئن  27/27/27/17  
 

مجموعي طور تي آئون هن گيت کي فني ء فڪري لحاظ کان هڪ بهترين گيت 
 چوندس ..

 سائين هيڪل سومرو الِء بيحد دعائون ..
  
 

 
 محترم اياز عمراڻي صاحب جو گيت

 

 آئي آئي ۔ بَرکا آئي
  سانِگين ۾ سرهائي آئي ۔

                                                               آئي آئي بَرکا آئي ۔             
 

  مهَڪ ِمٽي ۔ ٻَهِڪي ٻار پون
 مرڪي ۔ َمرڪي ۔ هرڪا مائي

                                                           ۔  آئي آئي بَرکا آئي           
 

  گل ڦل ٻوٽا اجرا اجرا
  هرڪا ٽاري سائي سائي ۔

                                                            ۔ آئي ۔آئي آئي بَرکا          
 

 سَک جو ڪوئي ساَز َوڄي ٿو ۔
 وڻ وڻ ۾ آ وائي ۔ آئي ۔

                                                            آئي آئي بَرکا آئي ۔           
 

  ميت نه آيو ۔ بَرکا آئي
۔ ڇيَت چڀي ۔ ٿي من ۾ ڪائي  

                                                            آئي آئي بَرکا آئي            
                  

محترم اياز عمراڻي صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 



 اصالحي جائزو
 

ڳائڻ ۾ پڻ ڏاڍي اياز جي گيت ۾ تجنيس حرفي جو رچاُء سٺو آهي ان ڪري ان کي 

آساني ٿيندي. اياز جو اظهار ڪافي خوبصورت آهي ڏيهه جي مٽي تي جو هڳاُء ان 

 هڳاُء ۾ پنهنجي سڄڻ جي اڪير کي سٺي طريقي سان رکيو وڃي.
 

 محترم اياز عمراڻي صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو ..
 سيد زاهد شاه.

 

سندس شاعري ٻڌي ۽ پڙهي سائين اياز عمراڻي سنڌ جو سهڻو ۽ سينيئر شاعراهي مون 

 آهي ..
 هو هڪ بهترين گيتڪار اهي ..

 هي گيت فڪري لحاظ کان هڪ خوبصورت گيتاڻي موضوع تي جڙيل آهي..
 برکا رت ، جي سونهن تي ڪيترن ئي پراڻن شاعرن تمام سهڻا گيت لکيا آهن..

۽  16/16فني حوالي سان ڏسجي تہ غزالڻي انداز م لکيل هن گيت جي ماترڪ ڳڻپت 

وضي وزن چار دفعا ..عر  
 فعلن فعلن فعلن فعلن ..آهي ..

ليڪن ڪٿي ڪٿي لفظن جو ورجاُء هن گيت جي فني اوڻائي کي ظاهر ڪري ٿو 

جو ورجاُء رديف ڪافيئي جي اصولن خالف ڪيل ٿو » آئي « ..خاص طور تي لفظ 

 ڏسجي .
 

 اچو تہ هن گيت جي ماترڪ ڳڻپت ڏسون ..
 

 آئي آئي ۔ بَرکا آئي
ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل +4  

  سانِگين ۾ سرهائي آئي ۔
ماترا16ڪل= 4ڪل+6ڪل+2ڪل+4  

16/16 

 مطلع سورنهن سورنهن ماترن ۾ پورو آهي ليڪن ..
جيئن تہ هن گيت کي غزالڻي انداز ۾ لکيو ويو اهي انڪري ڪافيئي ۽ رديف جي 

 پابندي ڪرڻ گهرجي ها.
بغير ڪافيئي جي  نوٽ : گيت جي اصول مطابق پورو گيت صرف رديف تي آڌاريل

 پڻ لکي سگهجي ٿو ..
 

 پهريون بند
  *مهَڪ ِمٽي ٻَهِڪي ٻار پون

ماترا16ڪل=3ڪل+3ڪل+4ڪل+3ڪل+3  

 

توڙي جو هي پد ماترن جي ڳڻپ ۾ پورو آهي مگر پد جي ابتدائي ٻن لفظن جو ماپو 

ڪل هئڻ جي ڪري رواني ۾ جهول ٿو اچي ..3ڪل 3  

 هن پد کي هن طرح لکجي هاتہ بهتر هو ..



 

  مهڪي ڌرتي ٻهڪيا ٻارا*
 

 مرڪي ۔ َمرڪي ۔ هرڪا مائي
ماترا..16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

16/16  

 

 ٻيون بند
 هي بند تمام شاندار آهي ..

 

  گل ڦل ٻوٽا اجرا اجرا
ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

  هرڪا ٽاري سائي سائي ۔
ماترا.16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

16/16 

 

 ٽيون بند
 سَک جو ڪوئي ساَز َوڄي ٿو ۔

ماترا 16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل +4ڪل+4  

 وڻ وڻ ۾ آ وائي ۔ آئي ۔
ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+4+ڪل+4  

ورجاَء آهي انڪري گيت جي سونهن متاثر ٿي » آئي«هن پد جو ڪافيو پڻ ساڳيو 

 رهي آهي.
16/16 

 

  ميت نه آيو ۔ بَرکا آئي
ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

جيئن جو تيئن هن پد ۾ ورجايل آهن » برکا ائي «مطلع ۾ استعمال ٿيل ٻہ ساڳيا لفظ 

 اهڙو ورجاء خيال جي اوڻائي کي ظاهر ڪري ٿو .
 هن پد کي مٽا سٽا سان اگر هن طرح لکجي هاتہ وڌيڪ سهڻو لڳي ها..

 

 آئي برکا ميت نہ آيو
 ڇيَت چڀي ٿي من ۾ ڪائي ۔

ماتر 16ڪل=4ڪل+4ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

16/16 

 

ري حوالي کان هڪ شاندار موضوع مجموعي طور غزالڻي انداز ۾ لکيل هي گيت فڪ

تي جڙيل اهي ..فني لحاظ کان ڪجه اوڻايون ڏسڻ ۾ ايون آهن جنهن جي نشاندهي 

 ڪئي وئي آهي..
 سائين اياز عمراڻي ال تمام گهڻيون دعائون

  



 
 محترم زين کوسو صاحب جي گيت

 
 هن جي ايندي موسم مٽجي ويئي،

 سٽ سٽ رونق سان آ رچجي ويئي.
 
ا کيت لڳن ٿا،ساوا ساوا سار  

 ڄڻ هي سارا جيئرا باغ ٿين ٿا،
 ڪوئل به لنوي ٿي گيت خوشين جا،
 دردن جي ڏس ديوي سٽجي ويئي.

 
ڦهليل سرهاڻ ٻڌايو مونکي،  واء ۾  

 تنهنجي اچڻ جو پيغام پڄايو مونکي،
 واٽن تي آهي مون ڇنڊڪار ڪرائي،

 پاڙ وڇوڙي جي آ پٽجي ويئي.
 

 وڻ ٽڻ گل ٻوٽا سڀ مهڪن پيا ٿا،
چهڪن پيا ٿا،  چهه پکيئڙا چهه  

 هرسو ڦهلي ويئي آهي باغ بهاري،
 گهٽ ٻوسٽ سڀ گهٽجي ويئي.

 
 
 

محترم زين کوسو صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو تنقيد براِء 
 اصالحي جائزو

 
محترم زين کوسو جو گيت جيڪو اسان وٽ آيو آهي ان ۾ فني ۽ فڪري طور جيڪو 

جائزو هيٺ ڏجي ٿو.اڏارون آهن انهن جو   
سائين جن جو گيت ٽن بندن تي ٻڌل آهي جڏهن ته هن جو ٿلهه، غزل واري سٽاُء وارو 
آهي ساڳي وقت هن ٿلهه ۾ جيڪا ڪيفيت آهي اها داخلي ڪيفيت پسندي واري آهي 
جڏهن ته بندن ۾ گيت جو هڳاُء ته آهي پر ٿلهه وارو قيد انهن کي سوڙهو ڪري ٿو 

جيڪا پهرين بند جي آهي ان کي مثال طور کڻي  ڇڏي. خاص ڪري چوٿين سٽ
 سگهجي ٿو

هي سٽ خيال کي واضع گهٽ ، تڪ کي مالئڻ جو پراُء ڏئي ٿي . جڏهن ته گيت جي 
گهرج ۽ خود گيت جو گهاڙ سيٽو اهو ظاهر ڪري ٿو ته جي شاعر ٿورو به سوچ ۽ 

 فڪر کان ڪم وٺي ته هي گيت ڪافي سٺو ٿي سگهي ٿو مثال .
 اصل ٿلهه



ايندي موسم مٽجي وئي، هن جي  
 سٽ سٽ رونق سان آ رچجي وئي

 تجويز ڪيل ٿلهه
  هن جي ايندي منهنجي من جي

 موسم ساري مٽجي وئي.
1اصل بند   

 ساوا ساوا سارا کيت لڳن ٿا،
 ڄڻ هي سارا جيئرا باغ ٿين ٿا،

 ڪوئل ب لنوي ٿي گيت خوشين جا
 دردن جي ڏس ديوي سٽجي ويئي

 تجويز ڪيل بند
  . بند پهريون1

  ساوا سارا کيت لڳن ٿا
  هي ڄڻ سارا باغ لڳن ٿا

 ڪوئل ڳائي گيت خوشين جا
 ڏس رونڪ من جي مٽجي وئي.

 
 سائين محترم زين کوسو صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو ..

 سيد زاهد شاه
 هن گيت جي سونهن خيالن جي پختگي مان ظاهر اهي ..

ن جي چونڊ لهجي مطابق پرترنم گنگائڻ جهڙي ماترڪ رڌم تي جڙيل هن گيت ۾ لفظ
 تنام وڻندڙ آهي..

 رديف ۽ ڪافيا پڻ شاندار آهن ..
ليڪن فني لحاظ کان جيڪو ڌيان ابتدائي پدن جي حرفي ماترن جي جوڙڪ تي رکيو 

 ويو آهي ..
 ساڳيو ڌيان اڳتي تسلسل قائم رکي نہ سگهيو آهي..

جي خوبصورت 20/20اچو تہ هن گيت جي ماترن جي تڪ تور ڪري ڏسون 
  رڪ پد تي لکيل هن گيت جو مطلع فني ء فڪري معاملي م قابل داد آهي..مات

 
 *هن جي ايندي موسم مٽجي ويئي،

ماترا 20ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  
 سٽ سٽ رونق سان آ رچجي ويئي.

ماترا 20ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  
پد ماترا 20/20  

 
  پهريون بند

  20/20/20/20پهرين بند جا پد ماترا .
  هنگڻپت پورا آ

 
 ساوا ساوا سارا کيت لڳن ٿا،

ماترا 20ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+4  
 ڄڻ هي سارا جيئرا باغ ٿين ٿا،

ماترا 20ڪل=2ڪل+3ڪل3ڪل+4ڪل4ڪل+4  
 ڪوئل به لنوي ٿي گيت خوشين جا،



ماترا20ڪل=2ڪل+5ڪل+3ڪل+2ڪل+4ڪل+4  
 دردن جي ڏس ديوي سٽجي ويئي.

ماترا 20ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  
 
 

  ٻيون بند
 

هن بند جي ٽوٽل پدن جي ماترن جي ڳڻپت هن ترتيب سان لکيل آهي .. 
22/23/22/20..  

ماترن جي بهترين ڳڻپت کان پوِء ٻيئي بند جي ماترن ۾  20/20مطلع ء پهرين بند جي 
 اهڙي واڌ کوٽ حيران ڪندڙ آهي..

 
ڦهليل سرهاڻ ٻڌايو مونکي،  واء ۾  

ماترا .. 22ڪل =  4ڪل +5ڪل +5ڪل+4ڪل+4  
 تنهنجي اچڻ جو پيغام پڄايو مونکي،

ماترا23ڪل=4ڪل+5ڪل+5ڪل+5ڪل+4  
 واٽن تي آهي مون ڇنڊڪار ڪرائي،

ماترا22ڪل =5ڪل + 5ڪل + 2ڪل + 4ڪل +2ڪل +4  
 پاڙ وڇوڙي جي آ پٽجي ويئي.

ماترا20ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+3  
 
 

 ٽيون بند
.. 20/19/24/15ا هن ڳڻپت رکيل آهن هن بند جا ٽوٽل پد ماتر  

 هي ڪوتاهي پڻ تعجب م وجهندڙ آهي ..
 

 وڻ ٽڻ گل ٻوٽا سڀ مهڪن پيا ٿا،
ماترا 20ڪل =4ڪل+4ڪل+2ڪل+6ڪل+4  

چهڪن پيا ٿا،  چهه چهه پکيئڙا  
ماترا 19ڪل=4ڪل+4ڪل+5ڪل+6  

 هرسو ڦهلي ويئي آهي باغ بهاري،
ماترا24ڪل=5ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

گهٽجي ويئي. گهٽ ٻوسٽ سڀ  
ماترا 15ڪل=3ڪل+4ڪل+2ڪل+4ڪل+2  

ٽوٽل پد ماترا 20/19/24/15  
 

 فڪري لحاظ کان جيترو هي گيت ڀلو آهي فني لحاظ کان اوترو ڪمزور ٿو ڏسجي ..
ٿله ۽ پهرين بند کان پوِء ڄڻ شاعر جو ڌيان هن گيت جي اصل ماترڪ تڪ تور کان 

 هٽي ويو آهي..
ن جي حوالي سان صفا ڪمزور آهنترتيب وار ٻيون ء ٽيون بند ماتر  

آئون سمجهان ٿو تہ ڪڏهن ڪڏهن شاعر جو ذهن خيال لکندي لکندي تمام تيزيَء سان 
 مختلف پاسن جا سفر ڪندو رهندو آهي..

انڪري خيال هيڏي هوڏي ڀٽڪڻ جا امڪان وڌي ٿا وڃن تڏهن اهڙيون ڪوتاهيون ٿي 
 وينديون آهن ..



غزل کي لکڻ کان پوِء ... منهنجو مشورو اهي تہ ڪنهن بہ گيت يا  
 پڇاڙي گهٽ مان گهٽ ٽي دفعا جهونگاري يا وزن کي تڪي توري ڏسڻ گهرجي ..

 تہ اهڙيون ڪوتاهيون پاڻ تي پاڻهئي ظاهر تي پونديون ..
 شاعر دوشت ال بيحد دعائون..

  

 

 
گيت وصاحب ج ڊاڪٽر مرتضي کوسو محترم  

 
منهنجي ڦاٽل چولڙي ۔                
آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !                

 
 ڪوبه نه ڀانئين هاء او، مان هر ڪنهنجي گولڙي،
 خيراتي ڪنا روٽڙي ، ڪي ڪڻا داڻا روڪڙي ،

منهنجي پراڻي گودڙي۔                  
                                              آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !               

 
پينون هٿڙا راز هي ، ،  ڪهڙا نخرا ناز هي  

 جذبن جاانداز هي ،ڄڻ سڀئي ڀڳل ساز هي ،
منهنجي ليڙون پوتڙي۔               

                                          آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !             
 

 پيڙهي پيڙهي کان اڃان، جهوپي جهڳڙي ۾ اسان،
 ڳانا سڳڙ ا ساريان ، هنجون ويٺي هاريان ،

منهنجي اڻڀي چوٽڙي ۔               
                                                آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !             

 
  رسمي ڌرمي چوڪڙي وک وک تي آ ڪوڙڪي

زندان جي ۔ پويان وحشي کوپڙي ۔  صدين کان  
منهنجي ڪهاڻي روڳڙي ۔              

                                            آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !            
             

محترم ڊاڪٽر مرتضي کوسو صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب       
 جو تنقيد براِء اصالحي جائزو



 
ڊاڪٽر صاحب جي گيت ۾ تصغير جو استعمال ٿيل آهي. اسم تصغيرجو استعمال سنڌ 

جيڪو پير اعجاز ڪيو اهو ڪافي جي ڪافي شاعرن ڪيو آحي پر ويجهڙائي ۾ 
 الڀائتو ۽ سٺو هو.

 
      سندس ڪافي جا ٻول آهن.

                                          
 ائين نه ڪر محبوب تون ايڏا حجابڙا

                                     
 نيهن منهنجو نٿو سهي نيڻن نڪابڙا

 
  جڏهن ته ڊاڪٽر صاحب جي گيت ۾ ٻيون به

 ڪچايون آهن جن تي غور ڪري ڪڍي سگهجن ٿيون
 

 محترم سائين ڊاڪٽر مرتضي کوسو صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو..
 سيد زاهد شاه..

هڪ خوبصورت شاعر جي خاص ڳالهه اها به هوندي آهي تہ هو نہ رڳو صنف جي 
موضوع کي سمجهندو آهي بلڪہ موضوع کي وڌيڪ خوبصورت بڻائڻ الِء لفظن جي 

ونڊ ۽ لهجي کي پرترنم بڻائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ..بهترين چ  
 فڪري لحاظ کان هن گيت جي ٻولي گيتاڻي مزاج سان مطابقت رکي ٿي ..

چولڙي.. ڍولڙي ..گولڙي ..جهڙا ڪافيہ گيت جي نزاڪت کي وڌيڪ سهڻو بڻائي ٿا 
 وجهن ..

 
 مرڪزي خيال ..

  منهنجي ڦاٽل چولڙي
هيو آهي..هڪ ڏکوئيندڙ احساس جي منظر ڪشي ڪري ر  

 آئون نہ ڪنهنجي ڍولڙي ..
 وراڻي ۾ بيوسي سان گڏ جذباتي مايوسي کي پن ظاهر ڪيو ويو آهي..

  فڪري خوبصورتي قابل داد آهي..
 

منهنجي ڦاٽل چولڙي ۔                
ماترا 13ڪل =5ڪل+4ڪل +4  
آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !                

ماترا 13ڪل=5ڪل+4ڪل +4  
ماترا 13/13  

 
ون بند ..پهري  

 ڪوبه نه ڀانئين هاء او، مان هر ڪنهنجي گولڙي،
ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل4ڪل+4  

 خيراتي ڪنا روٽڙي ، ڪي ڪڻا داڻا روڪڙي ،
ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+3ڪل +5  

منهنجي پراڻي گودڙي۔                  
ماترا 13ڪل=5ڪل+5ڪل+3  

تراما13آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !=                 



 
ماترا 25/26/13/13  

 
  ٻيون بند

 
، پينون هٿڙا راز هي ،  ڪهڙا نخرا ناز هي  

ماترا 26ڪل =5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+4ڪل+4  
 جذبن جاانداز هي ،ڄڻ سڀئي ڀڳل ساز هي ،

ماترا 26ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل4ڪل+4ڪل+2ڪل+4  
منهنجي ليڙون پوتڙي۔               
ماترا 13ڪل=5ڪل+4ڪل+4  

ماترا13آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !=               
26/26/13/13  

  ٽيون بند
 پيڙهي پيڙهي کان اڃان، جهوپي جهڳڙي ۾ اسان،

ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+4ڪل+4  
 ڳانا سڳڙ ا ساريان ، هنجون ويٺي هاريان ،

  ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+4ڪل+4
منهنجي اڻڀي چوٽڙي ۔               
ماترا 13ڪل =5ڪل+4ڪل+4  

ماترا 13آء نه ڪنهنجي ڍولڙي !=               
26/26/13/13 

 
 چوٿون بند .

  رسمي ڌرمي چوڪڙي وک وک تي آ ڪوڙڪي
ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+5ڪل+4ڪل+4  

زندان جي ۔ پويان وحشي کوپڙي ۔  صدين کان  
ماترا 26ڪل=5ڪل+4ڪل+4ڪل+2ڪل+5ڪل+2ڪل+4  

منهنجي ڪهاڻي روڳڙي ۔              
ماترا 31ڪل=5ڪل4ڪل4  

ماترا13آء نه ڪنهنجي ڍولڙي =              
26/26/13/13 

 
ماترن تي بلڪل پورا آهن  /26/26/13ماترن ۽ سمورا بند  13/13هن گيت جو مطلع 

.. 
مجموعي طور هن گيت کي فني ۽ فڪري لحاظ کان هڪ بهترين گيت چئي سگهجي 

 ٿو..
هڻ ۽ سندس نون شاعرن دوستن کي ڊاڪٽر صاحب جي گيت کي چڱي طرح پڙ

 خوبصورت لکڻ جي انداز کي غور سان پروڙڻ گهرجي ..
 ڊاڪٽر صاحب الِء بيحد دعائون موال پاڪ سندس ڏات ء ڏاه ۾ اضافو فرمائي

  



 

 خادم جسڪاڻي
 

  گيت
 شال ُجُڳ ُجُڳ جيئين شال جواڻي ُهجئي
 ديس واسين جي لئه اک ۾ پاڻي هجئي،

 

 ڪاڇي ۾ جوئر جي پڪل هر سنگ جي
جي ڌرتيَء جي دنگ جيتوکي پارت ه  

 ويري اک ۾ رکين هٿ کنڀاڻي ُهجئي
 ديس واسين جي لئه اک ۾ پاڻي ُهجئي،

 

  جن هوائون ڏنيون ُرڳو تخريب کي
 جن نہ ڄاتو اڃان تنهنجي تهذيب کي
  سوچ اهڙن سان مت ڪا ياراڻي ُهجئي
 ديس واسين جي لئه اک ۾ پاڻي ُهجئي،

 

  ٍمٺا رويا خنجر اٿئي” خادم“ُمنهن جا 
اٿئي  گالبن جي وچ ۾ بہ ٿوهر هت  

 بس دعا ٿئي تہ هللا ساڻي ُهجئي،
 ديس واسين جي لئه اک ۾ پاڻي هجئي،

 

 

 

محترم خادم جسڪاڻي صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجي صاحب جو تنقيد 

 براء اصالحي جائزو
 

خادم صاحب جي گيت تي جو ٿورو به غور ڪجي ٿو ته هي گيت نظم واري سٽاُء ۾ 

ٿو. جڏهن ته مجموعي متاثر ڌرتي ڏيڻ جي الِء پارت ڪرڻ وارو آهي پارت ٿيل ملي 

 ڏيه ۽ ڏيه واسين کي جنهن اڪير ۽ اتساهه سان هي دعاگو ٿئي ٿو اهو سٺو سئوڻ آهي.
  

 محترم خادم جسڪاڻي صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو..
 سيد زاهد شاه..

 
جو موضوع تمام مٿاهون ۽ سهڻو نج گيتاڻي ٻولي ۽ ڪالسيڪل انداز ۾ لکيل هن گيت 



 آهي ..
 مطلع کان وٺي هر بند الجواب ٿو ڏسجي ..

 اچو تہ فني لحاظ کان هن سريلي گيت جي ماترن جي تڪ تور ڪري ڏسون..
 

 شال ُجُڳ ُجُڳ جيئين شال جواڻي ُهجئي
ماترا21ڪل=3ڪل+4ڪل+3ڪل+4ڪل+4+ڪل+3  

 ديس واسين جي لئه اک ۾ پاڻي هجئي،
ماترا 21ڪل=3ڪل+4ڪل +3ڪل+4ڪل+4ڪل+3  

ٽوٽل پد ماترا 21/21  
 
 

 پهريون بند
 ڪاڇي ۾ جوئر جي پڪل هر سنگ جي

ماترا 21ڪل=4ڪل2ڪل+3ڪل+2ڪل+4ڪل+2ڪل+4  
توڙي جو هن پد جا ماترا پورا آهن ليڪن لفظ : پڪل هر : کي اگر : هر پڪل : 

 لکجي تہ رواني درست ٿي ويندي ..
 

 توکي پارت هجي ڌرتيَء جي دنگ جي
ماترا 21ڪل=4ڪل+2ڪل+4ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 
 ويري اک ۾ رکين هٿ کنڀاڻي ُهجئي

ماترا 21ڪل=3ڪل +5ڪل 2ڪل+3ڪل+4ڪل+4  
 ديس واسين جي ...
  تمام شاندار بند آهي

ٽوٽل پد ماترا 21/21/21  
 
 

  ٻيون بند
  جن هوائون ڏنيون ُرڳو تخريب کي

ماترا 21ڪل=2ڪل+5ڪل+3ڪل+4ڪل5ڪل+2  
 

کي جن نہ ڄاتو اڃان تنهنجي تهذيب  
ماترا 21ڪل=2ڪل+5ڪل+4ڪل+3ڪل+4ڪل+3  

 
 سوچ اهڙن سان مت ڪا ياراڻي ُهجئي

  ماترا 21ڪل=3ڪل+5ڪل2ڪل+4ڪل+4ڪل+3
 ديس واسين جي ...

 آخري پد ۾ سنڌي لفظ :متان : جي تخفيف ڪري : مت : لکيو ويو آهي ..
جي ليڪن لفظ : مت : معني جي لحاظ کان اردو جو : مت : يعني : نہ : ڀاسجي ٿو.. ان

 جائي تي اگر ٻيو ڪو سنڌي لفظ آڻجي هاتہ وڌيڪ بهتر لڳي ها..
ٽوٽل پد ماترا 21/21/21  

 
  آخري بند

 



  ٍمٺا رويا خنجر اٿئي” خادم“ُمنهن جا 
ماترا23ڪل=3ڪل+4ڪل +5ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 هن پد ۾ ۾ ٻہ ماترا وڌڻ جو سبب لفظ *رؤيا * جا پنج ماترا آهن..
جنهن جو خيال نہ رکيو ويو اهي ...رؤيا جي : ر : مشدد آهي   

 انڪريي متاثر تي رهي آهي..
  اگر هن پد کي هن طرح لکجي تہ وزن وزن پورو ٿيندو

 *منهنجا خادم رؤيا بہ خنجر اٿئي *
 

 هت گالبن جي وچ ۾ بہ ٿوهر اٿئي
ماترا 21ڪل=3ڪل+4ڪل+3ڪل+4ڪل+5ڪل+2  

 
 بس دعا ٿئي تہ هللا ساڻي ُهجئي

ماترا 20ڪل=3ڪل+4ڪل+5ڪل+3ڪل+3ڪل+2  
 ديس واسين جي ...

ٽوٽل پد ماترا.. 23/21/20  
 

 مجموعي طور هي گيت فني ء فڪري لحاظ کان هڪ شاندار گيت آهي..
 شاعر دوست الِء بيپناه دعائون

  

 ممتاز مصطفي دوست

 

 هوا اوٺِي هو
لِڳي هو  لُون ءَ   

 ڪنهن کي ساريم
 سرتي سِکي هو

 ڪوه برابر گام لڳو هو،
مي هلو هوهڙڪ هلو هو، ڌي  

*** 

 ڏي نه ڏي پر
 اِين َء نه ڏُ کي ڏر
 ڪون ُسجهي ٿو



 تو سوا سِخي در
 پنهنجا ڇاهن،دُور هجو هو

 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو
*** 

 ڏيندو ڏاتر
 ٻيهر ٽيهر

 ڦڙ ڦڙ وسندي
 نيٺ ته آخر

 تيسين پنهنجا،مان رکو هو
 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو

*** 

 صبح ڪني ڪپ جو
 رئو روهيڙو

هاء سرتيونهاء   
 اديون ادل وو

 جهڙو تهڙو ديس ڀلو هو
 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو

 

محترم ممتاز مصطفي دوست صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو 

 تنقيد براِء اصالحي جائزو
ممتاز صاحب جو گيت سنڌي لوڪ گيت جو تسلسل کڻي هلي ٿو جتي غزل ۽ ٻين 

هي پر پهريون بند ڪافي منجهيل آهي ۽ صنفن کان الڳ ڪري هن صنف کي رکيو آ

فڪري طور اڄ جو شاعر جنهن محدوديت جو شڪار آهي ممتاز به ان مان جان آجي 

نه ڪري سگهيو آهي. جڏهن ته ٻيو بند گيت جي زمين ۽ هڳاُء تي لهي ٿو ان مان جي 

 عقيدت ڪڍي فطرت جي عنصر کي رکيو وڃي هئا ته اڃان وڌيڪ سٺو ٿئي ها. .
 

ممتاز مصطفي دوست صاحب جي گيت جو تنقيدي جائزو .. محترم سائين  
 سيد زاهد شاه..

 

هن گيت ۾ وڇوڙي جي احساس کي اجاگر ڪرڻ جي هڪ بهترين ڪوشش ڪيل 

 آهي..
رديف کي)* هو * جو لفظ ( آالپ طور پڻ استعمال ڪيو ويو آهي جيڪا ڳالهه ساراه 

 جوڳي ٿي ڏسجي ..
.هو جي آالپ سان ترنم ۾ چس وڌي ٿو وڃي .  

 ليڪن اصولي طور آالپ جا ماترا ...
 رديف کان الڳ رکجن تہ ترنم اڃان وڌيڪ بهتر لڳي ها...

 اچو تہ هن گيت جي ماترا ڳڻپت ڪري ڏسون..
 

 هوا اوٺِي هو.. لُون َء لِڳي هو
ماترا 16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 ڪنهن کي ساريم سرتي سِکي هو



ڪل 16ڪل=2ڪل+3ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

* سرتي * جي * ي* حظف ڪرڻ گهرجي نتہ ڳڻپ ۾ هڪ ماترا جو  ..هن پد ۾ لفظ

 اضافو ٿيندو..
 

 ڪوه برابر گام لڳو هو،
ماترا 16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+5ڪل+3  

 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو
ماترا .. 16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

 هن پد ۾ پڻ لفظ *ڌيمي *کي *ڌيم* پڙهڻو پوندو ۽ *ي *کي حظف ڪرڻو پوندو..
() 

ون بندپهري  
 ڏي نه ڏي پر ..اِين َء نه ڏُکي ڏر

ماترا .. 15ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+2ڪل+5  

 هن پد م هڪ ماترا جي کوٽ آهي..
 هن سٽ کي هن طرح لکجي تہ بهتر ٿيندو..

 

  *ڏين تہ نہ ڏي پر اينء نہ ڏکي ڏر
 

 ڪون ُسجهي ٿو..تو سوا سِخي در
ماترا ..18ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل2ڪل2ڪل+3ڪل+3  

 هن پد م ٻن ماترائن جو اضافو آهي ..
 هن بند کي هن طرح لکڻ گهرجي ..

 

  *ڪونہ سجهي ٿو توبن ڪو در
 

 پنهنجا ڇاهن،دُور هجو هو
ماترا16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو
پد ماترا .. 15/18/16  

 

  )(ٻيون بند
ر ٽيهرڏيندو ڏاتر.. ٻيه  

ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

 ڦڙ ڦڙ وسندي ..نيٺ ته آخر
ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

 تيسين پنهنجا،مان رکو هو
,ماترا16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو
  پد ماترا 16/16/16

 

  )(آخري بند



 صبح ڪني ڪپ جو رئو روهيڙو
ماترا .. 18ڪل=6ڪل+2ڪل+2ڪل+2ڪل+3ڪل+3  

۾ ٻن ماترن جو اضافو آهي ..هن پد   
 

 هاء هاء سرتيون اديون ادل وو
ماترا16ڪل=2ڪل +3ڪل3ڪل+4ڪل+4  

 جهڙو تهڙو ديس ڀلو هو
ماترا .. 16ڪل=2ڪل+3ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 هڙڪ هلو هو، ڌيمي هلو هو
پد ماترا .. 18/16/16  

مجموعي طرح هن گيت ۾ فني ۽ فڪري لحاظ کان ڪجه ڪمزوريون ڏٺيون ويون 

ماترڪ ڳڻپت ۾ لکيل هن گيت ۾ ماترن جي کوٽ واڌ جي نشاندهي  16/61آهن ..

  ڪئي وئي آهي اميد ته
 سائين ممتاز مصطفي دوست صاحب هن تنقيد منجهان الڀ حاصل ڪندا..

 سائين الِء بيحد پيار ۽ دعائون ..موال پاڪ سندس ڏات ۽ ڏانُء م اضافو فرمائي ..
 

 

 
 

لنڊ محمد حارف  
 گيت

 

مينڌراهاڻ اچڻ جي ڪر   
 او مينڌرا

 مان ٿي روز ڏسان هت پيرا
 

 دور ڪري ويئن تون هي دوري
 ۽ لڳل مون کي تنهنجي لوري
 قاصد موڪم ڪبوتر ڳيرا

مان ٿي روز ڏسان هت پيرا                                                             

 

ان پاڻي  ڪون وڻي ڪائي  
 تنهنجي مومل آهه ويڳاڻي

ن جيراساڙي ڇڏيم بڪيو  
مان ٿي روز ڏسان هت پيرا                                                               

 



  هي ڪاڪ محل مون کي کائي
 هـــر دم تنهنجي يــــاد ستائي

 ڪيڏا الٿا دردن ديــــرا
پيـــرا   روز ڏسان هت  ٿي  مان                                     

 

 

لنڊ صاحب جي گيت تي محترم فيض جوڻيجو صاحب جو محترم محمد حارف 

براِء اصالحي جائزو تنقيد  
 

محمد حارف صاحب جي گيت جي بيهڪ تي غور ڪجي ٿو ته ڪافي جو ميل نظر 

اچي ٿو. هن گيت جي ٿلهه ۾ ٻه احساس آهن. هڪ جيڪو ميڌري کي ورڻ جو چيو ٿو 

اسان جو خيال آهي ته هي پوئين وڃي ٻيو ان ڪردار جي تانگهه ۾ روز پير ڏسڻ آهي. 

 سٽ کي پهرين طور رکجسي ته ان ٻنهين احساسن ۾ هڪ ڳانڍاپو جڙي پوندو.
 

 اصل سٽون
 هاڻي اچڻ جي ڪر مينڌرا

 او مينڌرا
  مان ٿي روز ڏسان هت پيرا

 

 تجويز ڪيل سٽ
 مان ٿي روز ڏسان، هت پير،
 هاڻي اچڻ جي ڪر مينڌرا

 

ڪهڙي احساس کي اڳ   نه رکيو ويو آهي تهاهڙي طرح پهرين بند ۾ به اهو خيال 

 اچڻ گهرجي.
 

 اصل بند
 دور ڪري ويئن تون هي دوري
 ۽ لڳل مون کي تنهنجي لوري،

 

 قاصد مڪم ڪبوتر ڳيرا
 مان ٿي روز ڏسان هت پيرا

 

 تجويز ڪيل سٽون
 لڳل مون کي آ تنهنجي لوري،
 ڏور ڪري وڃ تون هي دوري
 روز منجان ٿي ڪبوتر ڳيرا،

ٿيندويا ٻئي بند ۾   
 ڪونه وڻي ٿو اَُن ۽ پاڻي

 

ان ۽ پاڻي ٻئي ٻئي اسم آهن انهن جي ماهيئت کي چٽو ٿيڻ گهرجي وڌيڪ   وغيره



 شاعر راز جو راڻو آهي. مختصر ته هن ۾ ڪافي جو انگ وڌيڪ آهي.
 

 محترم حارف لنڊ صاحب جي گيت جو تنقدي جائزو ...
 سيد زاهد شاه.

 

گهاڙيٽي م گهڙيل آهي انجي ليڪن هن گيت جو ٿله ۽ مرڪزي خيال وائي جي 

 موضوع ۾ گيتاڻو لهجو ۽ لفظن م ڪوملتا جو احساس موجود آهي..
هونء بہ گيت ڪهڙي بہ گهاڙ م گهڙيل هجي پنهنجي موضوع ۽ لهجي سان پڌرو ٿي 

 پوندو آهي..
محترم حارف لنڊ تمام ٿوري عرصي م تمام گهڻي محنت ڪري اڳتي وڌي رهيو آهي 

.. 
ت ۽ ڏينهن و ڏينهن وزن بحر م داد الئق آهي ..سندس خيالن ۾ وسع  

 هن گيت کي پڻ ٿورين گهڻين اوڻاين باوجود هڪ سٺو گيت چئي سگهجي ٿو..
 سندس گيت جو ماترڪ ليکو ڪهڙو آهي اچو تہ ڏسون ..

 

پد ماترن جي ماپ تي آڌاريل سندس گيت جي ٿله ۾ آسائتي مومل جي آس جي  22/16

ٿي ڏسجي ترجماني تمام سهڻي لفظن م ڪيل  
 

 هاڻ اچڻ جي ڪر مينڌرا
 او مينڌرا

ماترا22ڪل =5ڪل+2ڪل+5ڪل+4ڪل +3ڪل +3  

 مان ٿي روز ڏسان هت پيرا
ماترا 16ڪل=4ڪل+2ڪل+3ڪل+3ڪل+4  

مطلع جا پد ماترا 22/16  

 

 پهريون بند
 دور ڪري ويئن تون هي دوري

ماترا 16ڪل =4ڪل+4ڪل+5ڪل+3  

 ۽ لڳل مون کي تنهنجي لوري
ماترا 17ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+5  

 هن پد ۾ هڪ ماترا وڌيڪ آهي..
 لفظ * ۽ * رواني م پڻ اٽڪي ٿو ..

 انڪري هي پد هن طرح لکڻ گهرجي ها ..
 

 *لونء لونء ۾ آ تنهنجي لوري *
 

 قاصد مڪم ڪبوتر ڳيرا
ماترا 16ڪل=4ڪل+5ڪل+3ڪل+4  

 مان ٿي روز ڏسان هت پيرا
هن بند جا پد ماترا 16/17/16  

 



دٻيون بن  
 ڪون وڻي ڪائي ان پاڻي

ماترا 14ڪل=4ڪل+2ڪل+4ڪل+3ڪل+3  

 هن بند جي پهرين پد ۾ ٻن ماترن جي کوٽ آهي..
 اگر هن سٽ کي هن طرح لکجي تہ بهتر ٿيندو..

 *ڪين وڻي ٿو ان ۽ پاڻي *
 تنهنجي مومل آ ويڳاڻي

ماترا 16ڪل=6ڪل+2ڪل+4ڪل+4  

 ساڙي ڇڏيم بڪيون جيرا
ماترا16=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

روز ڏسان هت پيرامان ٿي   
هن بند جا پد ماترا 14/16/16  

 

  آخري بند
  هي ڪاڪ محل مون کي کائي

ماترا 16ڪل=4ڪل+4ڪل+3ڪل+3ڪل2  

توڙي جو هن پد جا ماترا ڳڻپ م پورا آهن ليڪن لفظن جي جوڙ جڪ بهتر نہ هئڻ 

 جي ڪري رواني متاثر ٿي رهي آهي..
 هن سٽ کي هن طرح لکجي ها..

 

کائي**ڪاڪ محل ٿو مونکي   
 هـــر دم تنهنجي يــــاد ستائي

ماترا16ڪل =5ڪل+3ڪل+4ڪل+4  

 ڪيڏا الٿا دردن ديــــرا
ماترا16ڪل=4ڪل+4ڪل+4ڪل+4  

هن بند جا پد ماترا 16/16/16  

 مان ٿي روز ڏسان هت پيـــرا
 

 مجموعي طور هن گيت کي فني ء فڪري طور وچ ٿرو گيت چئي سگهجي ٿو..
۽ دعائونحارف لنڊ صاحب الِء بيحد پيار   

 

   نقاد محترم فيض جوڻيجو صاحب جو نياپو
 

آخر ۾ مان سڀني سڄڻ شاعرن ۽ شاعره جو ٿورائيتو آهيان جن اسان کي ٻ اکر لکڻ 

جو موقعو ڏنو ساڳي وقت سڀني ادب دوستن کي هي التجا آهي ته پنهنجي ادب کي غور 

۾ چوي ٿي ته ” سنڌپرلس آف ”سان پڙهو محترما ڊاڪٽر اينيمل شمل پنهنجي ڪتاب 

هي سندس جو چوڻ جو تت آهي ته هن قوم صرف شاعر پيدا ڪيا آهن پر نثر نويس 

نه ! اهڙي طرح ڪالسڪ شاعري ۾ به ڪو نئون خيال ناهي پر ورجاُء آهي صرف 

 لفظن جو ڦيرو آهي باقي ڳالهه ساڳي آهي.
ن ٿا ته نه اسين هن محترما جي راِء سان سهڪار ڪيون ٿا ۽ ان ۾ اهو به واڌارو ڪيو



صرف ڪالسڪ شاعري بلڪ موجوده شاعري به ورجاڻ جو شڪار آهي ۽ ڪو به 

خيال نئون ڪونه آهي ان جو هڪڙو ئي وڏو ڪارڻ آهي سو اهو ته جڏهن نثر نويس 

خود خيال کي سمجهائڻ جي صالحيت ئي نٿو رکي اهو خود نقالي ٿو ڪري ته 

ٿو. اهو ادب ڪاٿي آهي. سگهارو ادب ته پري جي ڳالهه آهي جنهن کي ادب ڪوٺجي  
 

 اسين جڏهن اوهان جي نظر ۾ دوزڪي ٿياسين
 ته پوِء جنت جو احوال اسان کان ڇو ٿا پڇو.

 

  ترجمو
 شاعر دانتي

 
 پي ڊي ايف ڊائون لوڊ وائي تي اصالحي تنقيدي الئيو مشاعرو وڌيڪ

 ورد    ڪافي تي اصالحي تنقيدي الئيو مشاعرو وڌيڪ
 نوٽ_نقاد سان سهمت هجڻ ضروري ناهي.دوست پنهنجي راء ڏئي سگهن ٿا ۽ رهنمائي الء شڪريو ادا ڪنداسين

تاز مصطفي دوست ۽ غالم حيدر عمران مم  03443441993رابطي الء فون نمبر. 

03462148354 
 رپورٽ تيار ڪندڙ غالم حيدر عمران
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