
 
 
 

 

 
 *جيئي لطيف جيئي سنڌي ٻولي*

 
 *سنڌي ادبي سنگت سنڌ* 
 *سنگت روح رهاڻ*     

پ تيیسنگت روح رهاڻ طرفان صنف "چوسٽو" مشاعرو تنقيد برائي اصالح آن الئن واٽس ا . 
 صدارت

 محترم اصغر باغي صاحب
  خصوصي مھمان

 محترمه اندرا پوناواال شبنم صاحبه
 *اعزازي مھمان*

  محترم حسن پنھيار صاحب
 *نقاد*

 محترم خليق ٻگھيو صاحب
 محترم صدف حسيني صاحب

  *نظامت*



 محترم غالم حيدر عمران صاحب
شيراڻي صاحب محترم ثناء هللا  

  *رپورٽ*
  محترم عمران علي صاحب

  *آرگنائزر*
ئرمينيباني و چ  

 "ممتاز مصطفي "دوست
 غالم حيدر عمران

** 
طرفان چوسٽي تي الئيو مشاعري ۾ محترم اصغر باغي صاحب صدارتي راء ڏيندي چيو ت سنگت روح رهاڻ 

سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي هڪ بھترين اداري سنگت روح رهاڻ طرفان الئيو مشاعرو چوسٽي تي ڪيو ويو 
جنھن ۾ هنڌ ۽ سنڌ جا ناميارن شاعرن ۽ ليکڪن شرڪت ڪئي جنھن ۾ مھمان خاص اسان جي ڀيڻ ادي اندرا 

واال شبنم صاحبه ۽ مھمان اعزازي سائين حسن پنھيار صاحب هن پروگرام جا نقاد سائين خليق ٻگھيو صاحب پونا
۽ سائين صدف حسيني صاحب ۽ هن پروگرام جي نظامت سائين ثناءهللا شيراڻي ۽ غالم حيدر عمران جن ڪئي 

درات مونکي ڏني وئي هن پروگرام جا آرگنائزر محترم ممتاز مصطفي دوست صاحب آهن هن پروگرام جي ص
اها منھنجي الء قابل فخر آهي ڇاڪاڻ ت هي ادبي ڪالس سنڌي ادبي سنگت سنڌ جي هر شاخ ۾ پنھنجي ڪم 
ڪندي رهي سنگت روح رهاڻ طرفان الئيو مشاعرو جيڪو سڄي دنيا ۾ ڏٺو ۽ ٻڌو ويو هن چوسٽي جي 

ارقانن ۽ وزن جي ڄاڻ ملي  مشاعري ۾ علم عروض ۾ شاعري کي پرکيو ويو آهي علم عروض شعر جي بحرن
ٿي هن علم جو خالق خليل ابن احمد بصري هئا اڄوڪي محفل ۾ تنقيدي محفل ڏني وڃي ٿي جنھن ۾ محترم خليق 
ٻگھيو صاحب ۽ محترم صدف حسيني صاحب جا بھترين اصالحي رايا ڏنا آهن اميد آهي اهڙي ڪارائتي ۽ 

ن ۾ هيٺين دوستن شرڪت ڪئيبھترين تنقيد اسان جي شاعرن ۾ اتساه پيدا ڪندي جنھ , 
1. .محترم همدرد 4.محترم اعظم ڀٽي صاحب 3.محترم امين اڏيرائي صاحب 2محترم واحد سوز مالح صاحب 

.محترمه نيتا اللواڻي صاحبه7.محترم رفيق آس لغاري صاحب 6.محترم اخالق عارباڻي صاحب 5اوڏ صاحب    
8. .محترم عمران صادق سومرو 10هري صاحب .محترم هري چوئٿاڻي 9محترم محمد قاسم پنھور صاحب 

.محترم کيمن يو موالڻي 13.محترم محمد حارف لنڊ صاحب 12.محترم خادم جسڪاڻي صاحب 11صاحب 
.محترم ضمير زخمي صاحب 16.محترم ديدار علي ڀٽو صاحب 15.محترم عاشق علي ڳاهو صاحب 14صاحب,
.محترم صوفي خادم فقير صاحب 19ب .محترم وفا ياسين آرائين صاح18.محترم نديم ڪوثر صاحب 17

.محترم خيال کتري صاحب21.محترم ممتاز پاٽائي صاحب 20  
هنن دوستن پنھنجي شاعري پيش ڪئي,هن محفل ۾ خاص طور تي سنڌي ادبي سنگت سنڌ جو مرڪزي جوائنٽ 
سيڪريٽري محترم زاهد راڄپر صاحب ۽ مرڪزي آڊيٽر محترم ڄام محبت سھتو صاحب سائين زاهد شاه , 
سائين ممتاز خادم , سائين ڊاڪٽر آزاد منگي , سائين گھايل لغاري , سائين زين کوسو , سائين منظور ڪلوئي 
صاحب شرڪت فرمائي, اڄوڪي محفل ۾ گھڻو ڪجھ پرايون سين اڄوڪي دور ۾ جديد شاعري جنھن جو تعلق 

ري ٿو جيڪا سونھن ۽ انسان جي بنيادي جبلتن سان رهي ٿو انسان جيڪو پيار ب ڪري ٿو جيڪو نفرت ب ڪ
وطن پرستي جي سڀني شين کي ڏسي ٿو پسي ٿو هڪ شاعر جي حيثيت سان پنھنجي شاعري سان قلم جي 

ذريعي اسان جي اڳيان پيش ڪري ٿو مان سمجھان ٿو ت اهو شاعر جو ڪمال آ ت هو اها سڀ خيال جيڪي هو 
ي جيئي سنڌ جيئي لطيفڏسي ٿو اهو پيش ڪري ٿو ۽ مان سڀني دوستن جو ٿورائتو آهيان سڀني ک . 

 
 .جنھن ۾ سڀ کان پھريان محترم واحد سوز مالح پنھنجا چوسٽو پيش ڪيو

 
 چوسٽو

 
 دل جو ڪنھن دم حال ڏسي وڃ

 توکي ساريو ساري ويٺي



 قرب ڪٺل جي منٿ پرين مڃ
  .لڙڪ هجر ۾ هاري ويٺي

 
ائي اصالحي جائزومحترم واحد سوز مالح صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد بر  

 
واحد سوز مالح جي چوسٽي جي چوٿين سٽ ۾ قافيو ڪونھي تجرباتي چوسٽو چئي سگھجي ٿو يا ائينَء چئجي تہ 
هيُء چوسٽو جي برعڪس قافيي جي تبديليَء جي ڪري قطعي جھڙو ڀاسجي ٿو گھاڙيٽي جي لحاظ کان هيُء 

ٽ آهيچوسٽو سوال آهي ۽ فعلن جي وزن تي آهي هن چوسٽي جي پھرين س   
 

 “ دل جو ڪنھن دم حال ڏسي وڃ“
  فصيح ڪانھي ، اُها سٽ روانيَء ۾ آڻجي ها تہ هن طرح بہ ٿي سگھي ٿي

 [ درد منديَء جو حال ڏسي وڃ ]
 

بہ شاعر ڪري ٿي سگھيو موضوعاتي طور تي هيُء هڪ رومانٽڪ چوسٽو آهي، ………ٻيو تہ دل جو دلبر
 .جنھن ۾ جدائيَء ۽ تڙپ جو عالم نظر اچي ٿو

 .شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون
 

 محترم امين اڏيرائي صاحب پنھنجو چوسٽو پيش ڪيو
 

 چوسٽو
 

 تو وفائن جي اگر ڳالھ ڪٿي ڪئي هوندي
 خلق ساري تہ مٿان تنھنجي کلي پئي هوندي
 تڏهن آڪاش بہ افسرده ٿيو هوندو امين

 .سج جي سوچ بہ اونده ۾ ٻڏي وئي هوندي
 
 

چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو محترم امين اڏيرائي صاحب جي  
 

امين اڏيرائي جو چوسٽو فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن تي پڌاريل لڳي ٿو يا ان جو وزن فاعالتن فاعالتن متفاعلن 
 !!!………فع بہ ڪي دوست شايد بيھارين

 
فاعالتنفائن وتو   

 
فعالتنا ڳگر اج   

 
فعالتنئ ڪي ل ڪٿ   

يوندهفعلن   
 

 فعالتن .کي فاصلہ ڪبرٰي چئبو آ
هن چوسٽي جو مضمون پڻ رومانس آهي ۽ ڪيفيت جي عڪس بندي آهي هڪ سٺو چوسٽو آهي هن چوسٽي ۾ 
سج جي سوچ عالمتي ترڪيب آهي سج ڪنھن روشني يا انقالب جي عالمت ٿيندو آهي پر هتي پيار مان جنم 

واڳيو آهيوٺندڙ مايوسيَء کي شاعر فطرت سان خوبصورت نموني  . 



 .شاعر دوست الء نيڪ تمنائون
 
 

  محترم اعظم ڀٽي صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا
  چوسٽو

 
  , جفائن سندا بت ڇڏجن ڀڃي
 , دغائن سندا بت ڇڏجن ڀڃي

 ,هجن جيڪي ڌرتي مخالف انھن
 ! رٿائن سندا بت ڇڏجن ڀڃي

 
  چوسٽو

 
  گوني جا ڪي راز ڇڙيا ٿي ،
  پکين جا آواز ڇڙيا ٿي ،

  وقت اڏائي ويو واري جيئن ،
 نخريلين جا ناز ڇڙيا ٿي ۔

 
  گوني *

 .ڦليلي واهه جيڪو گاجا واهه کانپوء گوني جي نالي سان سڏجي ٿو
** 

 محترم اعظم ڀٽي صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
چوسٽو مزاحمتي آهي اسلوب بہ سھڻو آهي اعظم ڀٽي جو چوسٽو وزن تي پورو آهي موضوعاتي طور سندس   

گونيَء جا ڪي راز ڇڙيا ٿي هن چوسٽي جي تخليقڪار جو نالو مون وٽ چٽي نموني لکيل ڪونھي هن ۾ گوني 
ڌاريل چوسٽو آهي پر هن چوسٽي جي ٽئين سٽ ۾ رواني ڀيرا فعلن تي آ 4ڦليلي واه جو دراصل حوالو ڏنل آهي 

  ڪانھي سٽ هن طرح آهي
لفظن جي بي ٿرتيبيَء کي درست ڪجي تہ ان سٽ ۾ رواني اچي سگھي ٿي ان “ ائي ويو واري جيئنوقت اُڏ “

 سٽ کي هن طرح رکجي ها
 .وقت اڏايو واريَء وانگي

 .شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون
** 

صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم همدرد اوڏ   
  چوسٽو
         

ڇاهي  ته  چنيسر   غداري  جي   ڪئي  
ڇاهي   ته  جعفر  مير   ويو   وڪامي  
دودو   آ   ڪافي  همدرد    ئي   اڪيلو  

 لکن ۾ جي خلجي جو لشڪر ته ڇاهي
                    **                  

لڳي ٿي  سڄڻ  توسان   نياري  ُسٺي  هر شي  
سڄڻ لڳي ٿي  توسان  هي ساري  ُسھڻي دنيا  

اڃان جوسو سال هي حياتي همدم ُهجي   
ٿي  لڳي  سڄڻ   تو سان   پياري  زندگي   هي , 



** 
  محترم همدرد اوڏ صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

لفظ روانيَء “ غداري“همدرد اوڏ جو چوسٽو پھرين سٽ ۾ وزن جي نئين هلندڙ رواج موجب کڻي درست هجي 
جي وزن تي شاعر دوست کي خيال ڪرڻ کپي ها “ غدار“وتہ مشدد لفظ کي وزن جي لحاظ کان ڌڪي ٿو ڇ

اچاري ڏسجي تہ غداري لفظ جي کي مشدد ڪري پڙهڻو پوندو آهي مشدد ڪجي تہ وزم ڪيئنَء ٺيڪ رهندو 
ڀيرا فعولن تي آڌاريل آهي پھرين سٽ کان سواِء باقي ٽي سٽون وزن ۾ مڪمل درست آهن صرف  4هيُء چوسٽو 

ڪري ٿو فڪري طرح هيُء چوسٽو مزاحمتي نوعيت جو آهي ۽ بھترين چوسٽو آهيلفظ غدار مسئلو   
 ٻيو چوسٽو آهي

هيُء چوسٽو بہ شايد همدرد اوڏ جو آهي ان جي مٿان نالو ڪنھن …هر شي سٺي نياري تو سان سڄڻ لڳي ٿي 
چوسٽو ڪو لکيل ڪونھي پر مٿين چوسٽي جي تسلسل ۾ آهي هن چوسٽي جو وزن مفعول فاعالتن آهي وزن ۾ 

 .پورو آهي هيُء خيال جي لحاظ کان هڪ سھڻو رومانوي چوسٽو آهي هن چوسٽي ۾ رواني چڱي آهي
 .شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون

** 
صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم اخالق عارباڻي  

        چوسٽو
 عشق جي ڪئي گھوٽڪي ۾ التجا مون
 ابتدا مون عشق جي ڪئي گھوٽڪي ۾

ساٿي ٿيا ها وري ڀيدرد اخالق   
 انتھا مون عشق جي ڪئي گھوٽڪي ۾

                  
   **        

بارش،  روز تہ ناهي جاني ٿيندي   
پاِء وري ڄڻ ايندي بارش  ڀاڪر .  

  اخالق ڪجن ڳالھيون قربن جون،
بارش  ويندي  ٿي  بند  آخرڪار . 

** 
ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزومحترم اخالق عارباڻي صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق   

بيرا فاعالتن تي آهي پر ان جي ٽين سٽ آهي 3اخالق عارباڻيَء جو چوسٽو    
 “ درد اخالق ساٿي ٿيا ها وري ڀي “

هن سٽ جو وزن ڪريل ٿو لڳي گھوٽڪي شھر جو نالو ڏئي پيار جي تصور کي ڄڻ تہ محدود ڪيو ويو آهي 
دي آهي مخصوص ناال يا اسم خاص شاعريَء ۾ هڪ تہ استعمال نہ ڪجن شاعري عالمتي ۽ استعاراتي هون

  جيڪڏهن ڪجن تہ ان الِء وڏو ڪرافٽ گھربل آهي
 

 “ تہ ناهي جاني ٿيندي بارش
ڀيرا فعلن تي آڌاريل آهي هن چوسٽي ۾ سٽ آهي 5هيُء بہ اخالق عارباڻيَء جو چوسٽو آهي جيڪو  : 

 “ اخالق ڪجن ڳالھيون قربن جون“
جو پد ُکٽل آهي هن طرح ڪجي ها : اخالق ڪجن ڳالھيون قربن واريون هيُء رومانٽڪ چوسٽو آهي هن سٽ 

 .سٺو چوسٽو آهي پر ادبي لفظيات جي ڪمي آهي
.شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون  

**. 
صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم رفيق آس لغاري  

 چوسٽو
 ُسونھن تي ماتم ڪري پيو روهيڙو ٿوهر روئي ،



 ناچ تنھنجي کيل تنھنجي جو ٿو هر منظر روئي ،
 ويو سراپي نانگ ٿر ۽ پارڪر جي ُسونھن کي ،

 . مور! تنھنجي موت تي ٿو ڪارونجھر ڏونگر روئي
                   **                

 ڏات جي شل ٿئي نه پُوري تشنگي ،
 بس اها ئي ٿو گُھران مان زندگي ،
 ڇيڙ ڪي ڪوئل ڪالئن جا قصا ،
 . منھنجي گيتن کي ِملي ڪا نغمگي

** 
 محترم رفيق آس لغاري صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

رفيق آس لغاريَء جو چوسٽو ۾ فطرت نگاري آهي روهيڙو /ٿوهر جو ذڪر آهي پارڪر جي مورن جو ذڪر 
لي فصيح ڪانھي جنھن ڪري خيال ابالغ ڪونہ آهي ۽ ڪاروجھر جو پڻ ذڪر ملي ٿو پر هن چوسٽي جي ٻو

 : ٿو ڪري سگھي جيئنَء هي سٽ آهي
“ شاعريَء ۾ جيترو وزن جو حق آهي ٻوليَء جو بہ اوترو ئي “ ناچ تنھنجي کيل تنھنجي جو ٿو هر منظر روئي 

  حق آهي
آهي هن چوسٽي  رفيق آس لغاري جو ٻيو چوسٽو فاعالتن فاعالتن فاعلن تي لکيل آهي هن چوسٽي ۾ ابالغ بھتر

جو موضوع منفرد آهي ڇوتہ ان جو موضوع آرٽ آهي ۽ آرٽ جي آبياريء جي دعا وڏي ڪرافٽ سان ڏني 
 .وئي آهي

 .شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون
** 

صاحبه پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترمه نيتا اللواڻي  
    چوسٽو 

 ,درد اي دل , دل ۾ لڪائي ڀي جيئڻ ايندو اٿم
مرڪي سڀني سان ملڻ ايندو اٿمغم وساري   , 

  مشڪالتون هرقدم تي ٿيون حياتيّء ۾ اچن
 .حوصلو ڌاري سڀن سان منھن ڏيڻ ايندو اٿم
                       **                      
 سڀئي رشتا دل سان نڀاهي مان ويندس
  ڀلئي ڀي ن دل ڪا دکائي مان ويندس
 مان آيس اڪيلي ويندس ب اڪيلي

سڪ مسڪرائي مان ويندس ڏئي پيار . 
** 

 محترمه نيتا اللواڻي صاحبه جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
 : نيتا اللواڻيَء جي پھرين سٽ لفظن جي بي ترتيبيَء جو شڪار آهي سٽ هن طرح آهي

 “ درد اي دل ،دل ۾ لڪائي ڀي جيئڻ ايندو اٿم“
تخاطب ڪنھن سان آهي درد سان يا دل سان ؟ اصل ۾ هن جو مفھوم ان ترتيب جي ڪري خبر نٿي پوي تہ 

 : ابالغ نٿو ڪري، ان سٽ کي مفھوم سميت هن طرح سمجھي سگھجي ٿو
 درد دلڙيَء ۾ لڪائي ئي جيئڻ ايندو اٿم هن چوسٽي جي ٻي سٽ وزَن ۾ وڌيڪ بھتر ڪري ٿي سگھجي سٽ آهي

: 
“ ندو اٿمغم وساري مرڪي سڀني سان ملڻ اي  “ 
 : هن سٽ کي هن طرح بہ ڪري ٿو سگھجي
  غم وساري مرڪي سڀ سان ۽ ملڻ ايندو اٿم 
  غم وساري مرڪي سڀ سان پو ملڻ ايندو اٿم



  غم وساري مرڪي سڀ سان ئي ملڻ ايندو اٿم 
موضوعاتي طور هيُء چوسٽو خوبصورت آهي هن چوسٽي ۾ فڪري سطح تي زنده دليَء پيدا ڪرڻ جي ڏَس 

 . ملي ٿو
ڀيرا فعولن تي آڌاريل آهي وزن ۽ رواني هن چوسٽي جي بلڪل  4ٻيو چوسٽو نيتا اللواڻيَء جو آهي جيڪو 

.درست آهي پھرين ٻن سٽن جيتري رواني ٽين ۽ چوٿين ۾ هجي ها تہ بھتر هو . 
** 

صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم محمد قاسم پنھور  
  چوسٽو

  دل چري تو اڄ وري پنھنجا سڄڻ ڇو ساريا
ٻار يا  تو منھنجا عضوا  واري باه ۾  بره  

 زندگي ٿي زهر قاسم جي وئي آهي سفا
 ساه کي سقرات آ ۽ نير اکڙن هاريا

** 
ٿيندو ن آ  باوفا  هرگز  انسان  بيوفا  
ٿيندو ن آ  مگر پٿر خدا  دفعا پوڄو  لک  

 قوم کي ڪيئن ڀال سمجھائجي قاسم اهو
اهوئي رهنما ٿيندو ن آ  رهزن آ  جيڪو  

 
 محترم محمد قاسم پنھور صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

ڀيرا فاعالتن ۽ هڪ ڀيرو فعلن تي پڌاريل لڳي ٿو هن هن چوسٽي جي آخري 3محمد قاسم پنھور َ جو چوسٽو 
 : سٽ آهي

 “ ساه کي سقرات آ ۽ نير اکڙن هاريا “
۾ لفظ آ کي آهي ڪجي تہ رواني بہ ٿئي ۽ معنوي ابالغ بہ بھتر ٿئي هن طرح هجي ان سٽ  :  

 . ساه کي سڪرات آهي ۽ نير اکڙن هاريا
هن چوسٽي ۾ صورتخطيَء / پروفس جون غلطيون آهن جيئنَء سفا ۽ سقرات جيڪي ، صفا ۽ سڪرات لکڻ کپن 

تاثر ڪري ٿوهيُء رومانٽڪ چوسٽو آهي روايتي بندش وارو چوسٽو آهي پر م . 
ڀيرا فاعالتن ۽ هڪ ڀيرو فاعلن تي آهي هن چوسٽي جي ٽين سٽ آهي 3محمد قاسم پنھور جو ٻيو ٻيو چوسٽو   : 

 “ قوم کي ڪيئن ڀال سمجھائجي قاسم اهو“
  : هن سٽ ۾ رواني / رڌم ڪونھي ان سٽ کي هن طرح رکجي ها

 .قوم کي ڪھڙي طرح سمجھائجي قاسم ڀال
 …………يا
لکجي ان سٽ کي هن طرح  : 

  قوم کي ڪھڙي طرح قاسم ڀال سمجھائجي
  : هن چوسٽي جي چوٿين سٽ بہ روانيَء ۾ ناهي سٽ هن طرح آهي

 . جيڪو رهزن آ اهو ئي رهنما ٿيندو نہ آ“
  : ان سٽ ۾ رواني هن طرح اچي سگھي ٿي
  جيڪو رهزن آهي سو ئي رهنما ٿيندو نہ آ

ڪونہ سگھندي موضوعاتي توڙي فڪري طرح هيُء چوسٽو شاعريَء ۾ رواني نہ هوندي تہ شاعري اثر ڇڏي 
.رومانس ۽ قوميت ٻن موضوعن کي کڻي ٿو جنھن جي ڪري خيال جو تسلسل ٽُٽي پوي ٿو . 

.شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون  
** 

صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم هري چوئٿائي هري  



                چوسٽو
الڳپيار سڪ محبت ونڊڻ ۾ آ مزو پنھنجو   

  پاڻ ۾ هڪ ٿي رهڻ ۾ آ مزو پنھنجو الڳ
 زندگيء ۾ ڀل اداسيّء جا هجن ڪارڻ ڪيئي
  مسڪرائي پر جيئن ۾ مزو آ پنھنجو الڳ

                       **                         
  سنھج سھسين سک وٺڻ الء وقت ڪنھن پر هتي
  ننڊ نيڻن ۾ سمھڻ الء وقت ڪنھن کي پر هتي

گذري حياتي ۾ هري پل پل ڪريٿي وڃي    
پر هتي  ڪي لمھان خود سان جيئن الء وقت ڪنھن کي  

** 
 محترم هري چوئٿاڻي هري صاحب جي چوسٽن تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
 هري چوئٿاڻيَء جو چوسٽو هڪ سٺو چوسٽو آهي جنھن ۾ پيار محبت ونڊڻ ۽ سڪ توڙي گڏ رهي متحد ٿيڻ جو
سھڻو درس ڏنل آهي سندس ٻيو چوسٽو ڊٿل اکرن جي ڪري پڙهي ئي ڪونہ ٿو سگھجي پر هي چوسٽو جيترو 

 .بہ پڙهي سگھيو آهيان ان موجب هن چوسٽي ۾ ٻوليَء جو سٽاُء بہ مزي وارو نظر ڪونہ ٿو اچي
 .شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون

** 
صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم عمران صادق  

 چوٍسٽو
 ڪوالچيء جي ڪافر اڳيان حق گھري ٿي
 نياڻي ست قرآنن جھڙي رسوا ٿئي ٿي

 تنھنجي تارازيء جي هيٺان چقمق آهي ؟
 سچ نچي ٿو پڙ ۾ پوء بہ ڪين جھڪي ٿي

 پڙ۔۔۔تارازيء جو پڙ۔۔۔
** 

 محترم عمران صادق صاحب جي چوسٽي تي محترم خليق ٻگھيو صاحب جو تنقيد براء اصالحي جائزو
ڀيرا فعلن تي بہ پورو آهي هن چوسٽي ۾ هڪ نياڻيَء جي حق گھرڻ واري  6جو چوسٽو عمران صادق 

ڪسمپرسي عڪس بند ڪئي وئي آهي نياڻيَء کي ست قرآن چوڻ جي ڪلچرل معني عورت/ نياڻيَء کي پاڪ 
حيثيت جو حامل سمجھڻ آهي چقمق وارو سوال چوسٽي ۾ گھرائي جنمي ٿو تخاطب توڙي جو واضح ڪونھي تہ 

ان آهي ؟ شاعر جو ڪردار اتي ٿرڊ پرسن ۾ ڏنل آهي جيڪو پنھنجي عھد جي اهم مسئلي ڏانھن پڙهندڙ ڪنھن س
آخري سٽ ۾ سچ جو نچڻ واري   جو ڌيان ڇڪائي ٿو تارازي ۽ چقمق ٻئي لفظ ڪي لڪل استعارا نظر اچن ٿا

ڙ ۾ پوِء بہ ڪين ترڪيب مبھم ترڪيب آهي تہ اُها سچ جي فتح آهي يا سچ جي رسوائي آهي ؟ ڪوڙ نچي ٿو پ
ابالغ ڪري سگھي ها.شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون  جھڪي ٿي ، هجي ها تہ سٽ واضح . 

** 
 

صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا محترم خادم جسڪاڻي  
 چوٍسٽو

 
 .لفظن ۾ اُڀا ڏاٽا چھبُڪ کنيو وتن

 .چاهت ڇڏي دلين ۾ ُهو شڪ کنيو وتن
 غيرت ُغالم ٿي وئي باغي رهيو نہ ڪو
 .نالي جو ماڻھو چھري تي نڪ کنيو وتن
                    **                      



 .اُڀ تي دانھون پاڻي پاڻي; اک ۾ آگم ساڳيو آ
ماتم ساڳيو آ  ڪيٽي بندر کان ڪاڇي ۾ اڄ ڀي . 

 .ڪو تہ وڃي چئي اٍبٍن عليّء کي ڪربل ُگذري وئي
 .پر جوهي جي اڄ بہ گھٽين ۾ محرم ساڳيو آ

** 
 محترم خادم جسڪاڻي صاحب جي چوسٽن تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

  خادم جسڪاڻي جي پھرين چوسٽي جي پھرين سٽ جو وزن
 .مفعول مفاعيلن مفعول فاعلن. تي مشتمل آهي .

 جڏهن ت پوين ٽن سٽن جو وزن
ٿو مفعول فاعالتن مفعول فاعلن تي مشتمل هجڻ سبب وزن ٽٽندڙ لڳي .  

جڏهن ت خيالن ۾ سٺو نياپو آهي توڙي جو فني لحاظ کان ٿورو کوٽ ب محسوس ٿئي ٿي. ان هوندي ب سندس 
سندس خيالن کي پڙهڻ سان اهو معلوم ٿئي ٿو ت موجود  -چوسٽن ۾ هڪڙو دلڪشي ۽ جاذبيت ضرور آهي 

س ڪربال ۾ ٿيل پاڻيّء حالتن مان اطمينان حاصل ناهي, ۽ ظلم جي خالف خاص ڪري پاڻيّء جي بندش ڏسي کي
جي بندش هرگز وسري ن سگھي آهي هو موجوده حالت ۾ پاڻيّء جي بندش کي ڪربال ۾ ٿيل بندش جي ئي هڪ 
ُڪڙي سمجھي ٿو ۽ ساڳئي وقت ابن علي ياد ڪري هڪ طرح سان امام آڏو پنھنجو فرياد رکيو اٿس جيڪو 

 .استغاثي جي صورت اختيار ڪري رهيو آهي
پھرين ٻن سٽن جو وزنٻئي چوسٽي جي    

 .مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتن مفعولن تي آهي
  جڏهن ت ٽين ۽ چوٿين سٽ جو وزن

 .مفعوالتن مفعوالتن مفعولن فعلن تي هجڻ سبب ٽٽل نظر اچي ٿو
 .جيڪڏهن چئن سٽن ۾ ساڳيو وزن هجي هان ت وڌيڪ بھتر لڳي ها

 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون
** 

صاحب پنھنجا چوسٽا پيش ڪيا نڊمحترم محمد حارف ل       
   چوسٽو

 
 .خوشين جي جو اڄ ٿي اچانڪ پڄاڻي
 .اکين مان وهي پيو سڄڻ پوِء پاڻي
 لٿا ياد تنھنجي جا پنڇي جڏهن ڀي،
 .هجر ۾ جليا هون اسان تيئَن راڻي

                 **               
آهي ٔ  وريو واء  هي ڪھڙو   

آهي ٔ  ڀي ڀاء  دشمن  ڀا جو   
  رت جي رشتن ۾ ناهي ڪو
 ساڳيو رهيو ڪو چاه آهي

** 
 محترم محمد حارف لنڊ صاحب جي چوسٽن تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

 محمد حارف لنڊ جي چوسٽن ۾ گرامر جون ڪجھ غلطيون آهن
 جيئن سندس چوسٽو

 خوشين جي جو اچي ٿي اچانڪ پڄاڻي
هي جڏهن ت اچانڪ لفظ ان ۾ پوراء ڪرڻ الء ڪافي آهي ٻيو ان جي ٻي مصرعه ۾ هن ۾ "جو" لفظ اضافي آ

لفظ سڄڻ ڪم آندو آهي جيڪو مذڪر آهي ۽ وري چوٿين مصرعه ۾ "راڻي" لفظ ڪتب آندو آهي جيڪو موءنث 
 آهي انھن ڳالھين کي مّد نظر رکڻ گھرجي



جو غير مناسب استعمال ٿيل آهي ۽  اهڙي ئي طرح سندس ٻئي چوسٽي جي ٽين ۽ چوٿين مصرعه ۾ لفظ "ڪو"
واڌارو آهي, سندس ٻئي چوسٽا روايتي مضمون تي ٻڌل آهن جن غلطين جي نشاندهي ڪئي وئي آهي انھن تي 

 .ڌيان ڌرڻ سان سندس چوسٽن جي سوڀا وڌي سگھي ٿي
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
 محترم کيمن يو موالڻي چوسٽا پيش ڪيا

 چوسٽا
ڳيان ناحق وهائي ڇا ڪبو؟لڙڪ بي دردن ا  

 بي وفا جيڪي انھن لِء مُن جالئي ڇا ڪبو؟
 ٽُوهہ وانگر ٻاهران سھڻا مگر اندران َڪڙا
 يار ! اهڙن سان اجائي دل لڳائي ڇا ڪبو؟

                  **                   
 اگر پيار ۽ ساٿ چاهين ٿو ڪنھنجو

 سچائيَء سان سھيوگ ڏي تنھنکي پنھنجو
وٺڻ جي نہ رک چاهنا ڪاڏيڻ سک،   

 .سفر زندگيَء جو ٿي پونُدِء پو َسنِھنجو
** 

 محترم کيمن يو موالڻي صاحب جي چوسٽن تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
  کيمن يو موالڻي جو پھريون چوسٽو
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 .جي ورزن تي ٻڌل آهي
ن۽ سندس ٻيو چوسٽو جو وز  
 فعولن فعولن فعولن فعولن

 .تي مشتمل آهي
کيمن يو موالڻي جي چوسٽن ۾ موسيقيت آهي پر ڪٿي ڪٿي ان جو ترنم متاثر ضرور ٿيو آهي جيئن پھرين 

 چوسٽي جي ٻي مصرعه ۾
 " بيوفا جيڪي انھن الء من جالئي ڇا ڪبو "

 هي مصرعه هيئن هجي هان
 "بيوفا ئاڻھن جي خاطر من جالئي ڇا ڪبو"

ت سندس ترنم ۾ جيڪا کوسٽ نظر اچي ٿي ان جو ڪافي قدر پوراُء ٿي وڃي ها چوي ها  
کيمن يو موالڻي جي ٻئي چوسٽي ۾ بھترين نياپو آهي سندس نظر ۾ وٺڻ کان ڏيڻ ۾ وڌيڪ لطف آهي ۽ ان ڪيفير 
 کي انسان جڏهن پرکي وٺي ٿو ت زندگي انتھائي آسان ٿي پوي ٿي ۽ قلب ۾ هڪ اهڙو سرور پيدا ٿي پوي ٿو
جنھن جي ڪري زندگيّء جي سفر ۾ ڪا ب ڏکيامي ڏکائي ن ٿي ٿئي سائين کيمن يو موالڻي جي الء نيڪ 

 .تمنائون سدا آباد هجي خوش هجي. شاعر دوست جي الء نيڪ تمنائون
** 

چوسٽا پيش ڪيا محترم عاشق علي ڳاهو  
 چئوسٽا

 
سمجھايان ڪھڙو آهي، ڪيئن  

 سياري جي اس جھڙو آهي،
جيئجي،مرجي يارو،جنھن تي   

 .مون لئہ بلڪل اهڙو آهي
              **            



 جيئن زخمي پکي ڪو اڏري ٿو،
 تو سوا وقت ايئن گزري ٿو،

 تنھنجي يادن جو هي زنگيل خنجر،
 .ڏاڍي مشڪل سان دل مان اڪري ٿو

** 
برائي اصالحي جائزومحترم عاشق علي ڳاهو صاحب جي چوسٽن تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد   

  عاشق علي ڳاهو جي پھرين چوسٽي ۾ جيڪو وزن ڪم آندل آهي اهو
  مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتن مفعوالتن

 .تي آهي جيڪو در حقيقت هڪڙو رڌم آهي
عاشق علي ڳاهو تمام بھترين چوسٽا پھرين چوسٽي ۾ محبوب کي سياري جي اس سان ڀيٽيو اٿس جيڪا انتھائي 

ي محبوب الٻ انتھائي مختصر طرحوڻندڙ هوندي آه  
 " جنھن تي جيئجي جنھن تي مرجي "

 چئي پنھنجي محبت جو زبردست اظھار ڪيو آهي ڇو ت محبت جو اظھار لفظن جي وس کان ٻاهر آهي ان ۾
 " جنھن تي جيئجي "

 جي پاران
 "جنھن لئه جيئجي جنھن تي مرجي'
 .چوي ها ت وڌيڪ مناسب هجي ها

ن۽ سندس ٻئي چوسٽي جو وز   
  فاعالتن مفاعلن فعلن

تي رکيو اٿس ان ۾ جي.ن ۽ ائين لفظن کي ٻ هڪ جي تقطيع تي شمار ڪبو ،پر جيڪڏهن انھن لفظن کي 
 .صرف ٻن تي تورجي ها ت اڃا وڌيڪ بھتر هجي ها

عاشق علي ڳاهو جو ٻيو چوسٽو ب بھترين چوسٽو آهي زخمي پکيّء جو اڏرڻ ڏاڍو تڪليف ڏيندڙ احساس آهي ۽ 
ڪيفيت ۾ وقت جو گذرڻ يادن جو زنگيل خنجر جڳ دل مان اڪرڻ انتھائي ڪرب ۽ جيُء جھوريندڙ اهڙي ئي 

 .لمحو آهي جيڪو عاشق علي ڳاهو صاحب انتھائي ڪاميابيّء سان بيان ڪيو آهي. جس هجي
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
چوسٽا پيش ڪيا محترم ديدار علي ڀٽو  

 چوسٽو
الفت تونمونسان جو ڪئي آ   

 روح کي ڏني آ راحت تون
 دل جي اندر ديدار رهي
 ڇا تہ ڏني آ چاهت تون
            **              

 تنھائي م اڄ اسين روئون پيا
 ڪري ياد ماضي کي اڄ اسين روئون پيا

 آيو نہ ڪو پرچائڻ ڀٽي ديدار کي
 ڏسي سڀ رسوائي اڄ اسين روئون پيا

** 
حترم صدف حسيني صاحب تنقيد برائي اصالحي جائزومحترم ديدار علي ڀٽو صاحب تي م  

  پھرين چوسٽي جو وزن
  .فعلن فعلن فعلن فعلن تي مشمل آهي

 جڏهن ت سندس ٻيو چوسٽو فني لحاظ کان کٽل آهي
ديدار سٺي ڪوشش ڪئي آهي پر سندس چوسٽا اڃارا لڳن ٿا خاص ڪري سندس ٻيو نمبر چوسٽو فني اڻ 



 .پورائي جو ماتم ڪري رهيو آهي
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
چوسٽا پيش ڪيا محترم ضمير زخمي  

چوسٽو                                    
واري مان ڇڏيان  جان  مٿان هي  سادگي تھنجي  

مان ڇڏيان  اڏاري   توڏي  سڄا  پنڇي  جا  پيار  
ڏني  تو   جيڪا  مرڪ   مالئي  سان   نيڻن  نيڻ  

نشاني ڪيئن وساري مان ڇڏيانپيار جي پھرين   
** 

 محترم ضمير زخمي صاحب جي چوسٽي تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
  ضمير زخمي جو هي چوسٽو
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 .تي محيط آهي
 "سادگي تنھنجي مٿان هي جان واري مان ڇڏيان"

 الجواب چوسٽو آهي
جا پنڇي اڏارڻ زبردست ترڪيب نيڻ نيڻن سان مالئڻ ۽ ُمرڪ ڏيڻ ڄڻ يار خوش ٿي زخمي جان وارڻ , پيار 

 .کي ُمرڪ اجو تحفو ڏنو ۽ يار جي تحفي کي زخمي هر وقت چپن تي سجايو وتي ٿو
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
چوسٽا پيش ڪيا محترم نديم ڪوثر  

   چوسٽو
 فضا هلي،گھٽا هلي،سخا ملي گالب کي

کي   گالب   ملي   بڻي بھار. ۾، بقا.شفا   
لڳا  نہ باغ ئي ٻسو لڳو، نہ موتيا ڦڪا.  

 نکار سان شفاف ڄڻ، هوا ملي گالب کي
** 

 .محترم نديم ڪوثر صاحب جي چوسٽي تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو
  نديم ڪوثر جو چوسٽو

  مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن
بلڪل پورو لھي ٿوجي وزن تي  . 

نديم جي چوسٽي ۾ فضا جو هلڻ سمجھ ۾ نٿو اچي، فضا متعلق کلڻ لکڻ گھرجي ها، برحال سندس چوسٽو نظر 
تي حسن ڏانھن ڌيان ڇڪرائي ٿو سٺو چوسٽو آهي پر اڃا ب بھتر انداز ۾ ادا ڪري سگھجي پيو، پوِء ب کيس 

آهي ت تمثيلون ۽ تشبيھون بلڪل درست  جس هجي ان موضوع تي شاعري سدا حيات رهندي آهي پر الزمي
 .هئڻ گھرجن

 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون
** 
چوسٽا پيش ڪيا محترم ممتاز پاٽائي  

 چوسٽو
 مون ڏٺو هڪ الش پاڻي ۾ ويچاري جو هيو

 هي ڪٿان آيو لڙهي ڪنھن جي ته ناري جو هيو
 ٿي لڳو ممتاز مون کي ان مھل ڄاڻي خدا

ڻ پياري جو هيوڄڻ ته منھنجي ماُء ڄائي ڀي  



                **                    
 تو کي نه وفا آئي من راس لکان ڇا تي
 ٿي زهر وئي منھنجي هر آس لکان ڇا تي
 فرهاد نه مان مجنون شيرين نه تو ليال
 هن عشق سندو آخر اتھاس لکان ڇا تي

 
حسيني صاحب تنقيد برائي اصالحي محترم ممتاز پاٽائي صاحب جي چوسٽن جي چوسٽن تي محترم صدف 

 جائزو
  پھرين چوسٽي جو وزن

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
 .تي مشتمل آهي

  موجوده حالتن تي ۽ هڪ بھترين چوسٽو
 مون ڏٺو هڪ پاڻيَء ۾ ويچاريَء جو هو،

ت جو اظھار ان چوسٽي ۾ حقيقت کي جيئن جو تيئن بيان ڪيو ويو آهي، ان سان گڏوگڏ شاعر پنھنجي دلي جذبا
ب تمام اثرائتي نموني ڪيو آهي،اهي ُڪڌيون رسمون ۽ ڪاريون سازشون سنڌ کي تباهيَء جي ڪناري تي وٺي 

 .آيون آهن، انھن رسمن خالف ممتاز پاٽائي جو هيُء چوسٽو چماٽ جي مثل آهي
 ٻئي چوسٽي جو وزن آهي

 مفعول مفاعلين مفعول مفاعلين
 ممتاز جو ٻيو چوسٽو؛

ئي من راس لکان ڇا تيتو کي نه وفا آ  
 ٿي زهر وئي منھنجي هر آس لکان ڇا تي
 فرهاد نه مان مجنون شيرين نه تو ليال
 .هن عشق سندو آخر اتھاس لکان ڇا تي

مذڪوره چوسٽي ۾ ممتاز پاٽائي بھترين خيال پيش ڪيو آهي توڙي جو لفظن جي ترتيب ۾ ايتري جاذبيت نظر ن 
 .ٿي اچي،تڏهن ب چوسٽو پسو نٿو لڳي

عر دوست جي الِء نيڪ تمنائونشا . 
** 

 محترم وفا ياسين آرائين چوسٽا پيش ڪيا
 چوسٽو

 دل ڏني مون توکي دلدار سمجھي
 پر ڇڏي وئين تون خطادار سمجھي

 پنھنجي وفا جو ڀرم ن رهيو
 روئان ويٺو پاڻ کي الچار سمجھي

** 
تنقيد برائي اصالحي جائزومحترم وفا ياسين آرائين صاحب جي چوسٽي تي محترم صدف حسيني صاحب جو   

وفا ياسين جي چوسٽي جي پھرين سٽ ۽ ٻين سٽ ۾ ٽڪراُء پيدا ٿي پيو آهي ۽ اُهو ٽڪراُء ٻي سٽ جي شروعات 
۾ ڪم آندل لفظ "پر" جي ڪري ظاهر ٿيو آهي ان "پر" جي جاِء تي "۽" رکي ها ت اها الھجن دور ٿي وڃي 

ي پڻ کوٽ آهيها.سندس چوسٽي ۾ روايتي موضوع آهي ۽ وزن بحر ج . 
تمام گھڻي محنت جي ضرورت آهي علم عروض طرف ڌيان ڏيڻ گھرجي ۽ سياق سباق درست رکڻ جي 

 .ضرورت آهي
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
 محترم صوفي خادم فقير چوسٽا پيش ڪيا



 چوسٽو
 ڀتين سان ڀون ڀون ڇو ٿو ڪرين
 پٿرن کان پيار ڇو ٿو گھرين

خادم فقيراها خام خيالي آ   
 .انھن الء آهون ڇو ٿو ڀرين

** 
 ڪي بتن جا پوڄاري ڪي لفظن جا يارو

 مڙين جو ٿيئي پيو گڏو گڏ گذارو
 ڏاها پنھنجي ڏاهپ ڏيکاري هليا ويا

 اسان آ کپايو مٿو اجايو سارو
** 

 محترم صوفي خادم فقير صاحب جي چوسٽي تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي تنقيد
نجي چوسٽي ۾ سچ چيو آهي تپنھ   

 ڀتين سان ڳالھائڻ ، پٿرن کان پيار گھرڻ،
 سياڻن جو ڪم ناهي اهڙن بيدردن جي اڳيان آهون،

 .ڀرجي پنھنجي مدعا حاصل ڪرڻ جي تمنا محض خام خيالي آهي
ٻئي چوسٽي ۾ خادم فقير چوي ٿو ت ڪي بتن جا پوڄاري مطلب جيڪي جواب ڏيڻ کان قاصر آهن تن کان 
پنھنجي قسمت جو حال پڇن ٿا ۽ ڪي وري لفظن جي آءو ڀڳت پيا ڪن جن وٽ احساس نالي ڪاشيء ناهي 
اهي ٻئي گروه هڪجھڙا آهن پر جيڪا پنھنجي ڏاهپ سان ڏات جا ڏيئا پاري رستا روشن ڪري ويا انھن جي 

ماري ڪرڻ  عظمت تائين ڪير پھچي ت سگھيو انھن کان پوء زماني ۾ اهي ئي رهيا آهن جن وٽ فضول مغز
 .کان سواِء ڪجھ ب ن رهيو آهي
 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون

** 
چوسٽا پيش ڪيا محترم خيال کتري  

   چوسٽو                                      
 ڪونہ آ ٿي سگھيو پيُء جھڙو ٻيو
 اهنج صدما سھي جھور پوڙهو ٿيو
 سرد توڙي گرم سر تي پنھنجي سھي

مان آڻي پيوگھر خوشيَء جو ٿو سا  
              **             
 ديس ۾ واُء اهڙو وري

 ريس سڀ ڪو انھي تان ڪري
 گھرج هر ڪنھن جي پوري ٿئي
 ڇو رهي ديس کان ڪو پري

** 
 محترم خيال کتري صاحب جي چوسٽن تي محترم صدف حسيني صاحب جو تنقيد برائي اصالحي جائزو

  پھرين چوسٽي جو وزن
فاعلن فاعلن تي ٻڌل آهيفاعلن فاعلن  . 

 پيُء جي عظمت بيان ڪرڻ جي سٺي ڪوشش آهي
  ٻئي چوسٽو

 فاعلن فاعلن فاعلن
ٽي دفعا ڪم آندو آهي. ۽ ٻئي چوسٽي ۾ پرديس ڪمائڻ وارن ۽ وطن کان دور کان دور رهڻ وارن جي 

 مجبوريَء کي مدنظر رکندي پنھنجي خيالن جو اظھار ڪندي چيو آهي،



۾ انصاف ۽ معاشي حالت کي صحيح طرح سان نافذ ڪجي ت اسان جي ماروئڙن کي  ت جيڪڏهن پنھنجي وطن
  .پراون درن تي ڌڪا کائڻ جي ضرورت ئي ضرورت ئي ت پون

 .شاعر دوست جي الِء نيڪ تمنائون
** 


