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  אنتساب  
  پنهنجي پيٹارو كئڈٽ كاليج جي دوست

  عبدאلجبار عباسي نالي

  
كئڈٽ . عباسي سان منهنجي ڄاڻ سڃاڻ ۽ دوستي کي هن وقت אڌ صدي کان مٿي عرصو ٿي ويو آهي عبدאلجبار

 ُءهي. كاليج پيٹارو ۾ جڎهن آٌء مئٹرכ كالس ۾ پهتس ته عبدאلجبار عباسيَء אٺين كالس ۾ אچي دאخال ورتي هئي
درאصل عبدאلجبار عباسي جي وאلد، چاچي حاجي محمد عيسٰي سان منهنجي אڃان به ٻه ٹي  .آهي هع جي ڳاله1960سال 

منهنجو وאلد گل محمد . سال אڳ جي سڃاڻپ ٿي هئي، جڎهن هو صاحب אسان جي ڳوٺ جو مختياركار ٿي آيو هو
ڄم جو سال ٻنهي جي (شيخ به ساڳي نوكري ۾ رهي چكو هو ۽ نه فقط عبدאلجبار عباسي جي وאلد جو همعصر هو 

ظاهر آهي אن وقت سنڌ جا مسلمان تعليم ۾ گهٹ هئا ۽ جيكي هئا אنهن . پر ننڍپڻ کان دوستي پڻ هئي) ع آهي1920
  .هك ٻئي کي سڃاتو ٿي

حاجي محمد אسماعيل، حاجي محمد موسٰي ۽ سڀ ۾ ننڍو : محمد ڇتل کي ٹي پٹ هئا عبدאلجبار عباسي جي ڏאڏي
ٰي هو، جنهن پرאئمري تعليم َملكن جي ڳوٺ مان حاصل كرڻ بعد مئٹرכ عبدאلجبار عباسي جو وאلد محمد عيس

אن دورאن . کان پوِء پاڻ كرאچيَء ۾ אچي كامرس ۾ دאخال ورتي مئٹرכ. ع ۾، مٺياڻي هاِء אسكول مان كئي1938
ع ۾ ريوينيو ۾ آيا ۽ 1947. کين אنسپيكٹر فار رאشننگ جي نوكري ملي وئي، جيكا كليكٹر جي هٿ هيٺ هئي

رتوديرو، شهدאدپور، هاال، ٹنڈوאلهيار ۾ : ع ۾ هائير پاس كيائون، جنهن بعد هو مختياركار ٿيا ۽ مختلف شهرن1950
ع ڌאري حيدرآباد ۾ ڊئريكٹر سيٹلمينٹ، سرويز ۽ אنسپيكٹر جنرل 1973. مختياكار جي حيثيت سان نوكري كيائون

سندن پيشورאنه ڄاڻ . ع ۾ رٹائرڊ ٿيا1980يا، جنهن بعد ع ۾ ميمبر بورڊ آف ريوينيو مقرر ٿ1977رجسٹريشن ٿيا، אن بعد 
ع 1991ڏهه سال کن سنڌ چئمبر آف אئگريكلچر جا سيكريٹري جنرل ٿي رهيا ۽  ۽ قابليت كري، رٹائرمينٹ بعد به هو

ورهن جي ڄمار  87سندن وفات كجهه سال אڳ . ع تائين אسالم آباد ۾ فيڈرل لئنڈ كميشن جا چيئرمن پڻ ٿيا1993کان 
  .ع ۾ ٿي2007۾ 

وڏو عبدאلخالق، ننڍو محمد אسحاق، אسان وאرو پيٹارين دوست عبدאلجبار : چاچي محمد عيسٰي عباسي کي ٹي پٹ آهن
عبدאلجبار وאرن جو موري تعلقي سان وאسطو . ع آهي1948ڊسمبر  - 15سندن ڄم جي تاريخ . عباسي وچين نمبر تي آهي

پوِء . ندن وڏא رهندא هئا אهو درياهه كناري كلهوڙن جو ڳوٺ سڎبو هوهو ٻڌאئيندو آهي ته سندن אصل ڳوٺ جتي س. آهي
و محمد رمضان كلهوڙو אتان لڎي َملكن جي ڳوٺ ۾ אچي رهيو، جتي ٻوڏ ۾ سندن وאلد جو ڏאڏ ع وאري وڏي1928

خاص كري کيڑא جن جي هك مشهور شخصيت خانصاحب گل محمد کيڑو ميمبر  ،ٻين ذאتين جا ماڻهو پڻ رهيا ٿي
ع وאري ٻوڏ ۾ کين 1988بهرحال . سال هئي 8ڻ وقت عبدאلجبار جي وאلد جي عمر אن لڎپال. אسيمبلي پڻ آهي صوبائي



چاچي حاجي محمد عيسٰي جن جو هتي . אتان به لڎڻو پيو ۽ ڏيپارجا ۾ אچي رهيا، جتي هنن جا אڄكلهه گهرگهاٽ آهن
  .ٺهرאيل مدرسو ۽ ڇوكرين جو אسكول سنڌ جي بهترين درسگاهن مان آهن

جا صاحب هيڈماستر جي אسكول مان حاصل كرڻ بعد كئڈٽ كاليج َء بنيادي تعليم نوאبشاهه مان خوعبدאلجبار عباسي
کيس ڊאكٹر ٿيڻ جو شوق هو پر جيئن ته אنهن ڏينهن ۾ كئڈٽ كاليج ۾ فقط پري אنجنيئرنگ جا كالس . پيٹارو ۾ آيو

كاليج ڇڎڻو پيو ۽ پري ميڈيكل جا ٻه سال حيدرآباد جي گورنمينٹ  كري عبدאلجبار کي مئٹرכ بعد كئڈٽ هئا، אن
۾ ٿي جتي وڃڻ کان هن سنڌ جي ميڈيكل كاليج ) مشرقي پاكستان(אن بعد هن جي چونڈ ڍאكا . كاليج ڦليلي مان پڑهيو

۽ אن אي كئي .كرڻ بعد אيكانامكس ۾ אيم M.Aع ۾ אنٹرنيشنل رليشن ۾ 1972. يونيورسٹي ۾ پڑهڻ کي بهتر سمجهيو
دورאن هن سول سروس جي چونڈ جو אمتحان ڏنو جنهن ۾ كامياب ٿيڻ تي هن جي كرאچيَء ۾ אسسٹنٹ كمشنر جي 

ع ۾ هو كوٹڑي جو אسسٹنٹ كمشنر مقرر ٿيو 1980. ٹريننگ ٿي، אن بعد هو حيدرآباد ۾ عالئقه ۽ ميونسپل ماجسٹريٹ ٿيو
. ، عمركوٽ، كرאچي هاربر ۽ ملير ۾ نوكري رهيآباد۽ אن بعد ڏهه سال کن سندس אن پوسٹ تي سيوهڻ، تعلقو حيدر

ع ۾ ميرپورخاص 1994אن بعد . ع ۾ حيدرآباد جو אيڈيشنل سيكريٹري مقرر ٿيو1992ع ۾ ڊپٹي سيكريٹري هيلٿ ۽ 1991
 ع2008ڊسمبر  - 15پاڻ . ۾ سکر جو ڊپٹي كمشنر ٿيڻ بعد אيريگيشن ڊپارٹمينٹ جو ڊپٹي سيكريٹري مقرر ٿيو ع1996۽ جو 

אن کان אڳ وאرא . پوسٹ تان رٹائرمينٹ حاصل كئي کان אڳ وאريركاري نوكري مان ميمبر بورڊ آف ريوينيو تي س
سکر بئرאج جو كالونائيزيشن آفيسر، بورڊ : ڏهاكو سال پاڻ جن مختلف نوكرين تي رهيو، אنهن مان كجهه هن ريت آهن

سنڌ ڳوٺ آباد جو پروجيكٹ ڊאئريكٹر،  ،M.Dو ج) وאٹر سيوريج אٿارٹي( WASAآف ريوينيو جو אيڈيشنل سيكريٹري، 
  .سيٹلمينٹ، سروي ۽ لئنڈ ركارڊس جو ڊאئريكٹر وغيره

وقت ۽ حالتن سان گڎ אنسان بدلجيو وڃي ٿو پر عبدאلجبار عباسي جي אها حيرت אنگيز ڳالهه آهي ته هو אڄ به אهڑوئي 
جهڑو هو אسكول . د سچار رهيو آهيمعصوم طبعيت، ٻئي جو خيرخوאهه، هرهك جو ڀلو گهرندڙ ۽ دوستي ۾ بيح

هيڎين نوكرين تي رهڻ دورאن به هو هرهك سان نياز نوڙت سان هلندو رهيو ۽ بنا اللچ جي . جي ڏينهن ۾ هو
سست ۽ موڊي ماڻهوَء جي جڎهن عبدאلجبار عباسي جي عادتن سان ڀيٹ  انذאت جي مدد كندو رهيو، مون جهڑيאنس

کي جنهن  كريان ٿو ته پاڻ ڏي خبر ناهي كيتريون كوتاهيون محسوس كريان ٿو، پر شاباس هجي عبدאلجبار
אڄ ڏينهن تائين هو  “...كڎهن كوسا نه ٿيا ڏورאپا ڏيئي”بقول شاهه لطيف جي . كڎهن به نارאضگي جو אظهار نه كيو

سندس سامهون ! ۾ ته به منهنجي אهائي غيرحاضري ڳوٺ ۾ دعوت كندو يا حيدرآباد. پنهنجو پير پنڌ قائم رکندو אچي
آهيان ته يكدم ڀاكر پائي چوندو آهي ته  אچڻ تي پنهنجي سستي ۽ غلطي جي אظهار الِء אڃان ٻه لفظ معافيَء جا كڍندو

  .אدא مڑيئي خير آهي توهان منهنجا وڏא آهيو
سڄي عمر تنهنجي ڳوٺ نه آيس، پر هاڻ پوڙهائپ ۾ ”نس ته يشن جي گڎجاڻيَء تي چيوماپيٹارين אئسوس هن دفعي

  “.ڏيپارجا وڃي توهان جي وאلد صاحب جو ٺهرאيل مدرسو ۽ گرلس אسكول ڏسڻ جو شوق ٿيو آهي
ماڻهن کي،  فقط پنهنجي فئملي جي عبدאلجبار عباسيَء وאرא אهي تعليم يافته وڏيرא ۽ كامورא آهن، جيكي نه

لك سڄي ڳوٺ ۽ אوسي پاسي جي عالئقي کي تعليم جي زيور سان آرאسته ڏسڻ چاهين ٿا، جنهن الِء هو پنهنجي ب
  .وس آهر كم كندא رهن ٿا

 MBBSوڏو ڊאكٹر جاويد لياقت يونيورسٹي مان . ع ۾ شادي ٿي ۽ کيس ٹي پٹ آهن1972عبدאلجبار عباسي جي 
אسپتال ۾ رجسٹرאر جي  “ُكئين אيلزبيٿ”كئي ۽ كجهه وقت برمنگهام جي  MRCPكرڻ بعد نيفروالجي ۾ 

جنيد  ٻيو نمبر پٹ. آهي) پرئكٹيشنرل جنر( GPعهدي تي رهڻ بعد وڌيك پڑهائي كئي ۽ אڄ هو ڊربي شائر ۾ 
فائننس ۾ كرڻ بعد אڄكلهه سنڌ  MBAمان  عباسي جيكو אڄكلهه زمينون سنڀالي ٿو، مهرאڻ يونيورسٹي

دعا آهي ته هو پنهنجن وڏن جي نقش قدم، نيك ريتن ۽ روאيتن تي . حيدرآباد ۾ نوكري كري ٿو گورنمينٹ ۾
  .عمر ڀر قائم رهي ماڻهن جون دعائون حاصل كندא رهن
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  ٻاهرين ملكن ۾ نوكريَء جا אصول ۽ مجبوريون
  

موجب אسان کي پهچڻ سان فرنشڈ گهر  contractمالئيشيا ۾ نوكريَء الِء جڎهن پهتاسين ته هنن پهرين ٹن سالن جي 
جيكا هر  ،ڏنو يعني אن ۾ فرنيچر، چلهو، هنڌ بسترא ۽ پڑدא وغيره هئا ۽ نئين كار وٺڻ الِء بنا وياج جي אوڌر ڏني

كار وٺڻ مهل אهو شرط ضرور وڌو ويو هو ته كار جي ٿرڊ پارٹي نه . مهيني آسان قسطن ۾ ٹن سالن אندر الهڻي پئي
سڀاڻي كنهن حادثي ۾ سڄي كار تباهه ٿي وڃي ته پئسا  ،ظاهر آهي پئسا هنن ٿي ڏنا. ي آهيپر فل אنشورنس كرڻ

אن جي پهرين مهيني ئي نئين ورتل كار  ،هو جيكو אنگلنڈ جو كئپٹن )Expatriate(אسان مان هك ڌאرئين . كير ڀريندو
تنكو عبدאلرحمان ) شاهرאههِ (جاالن هو كوאاللمپور جي مرديكا گرאئونڈ وאري پاركنگ ۾ كار بيهاري . تباهه ٿي وئي

אن وقت مرديكا گرאئوند وٽ كا . مالئيشيا ۾ مينهن ۽ کنوڻ ِكرڻ جا ٺكاَء ته هر وقت لڳا رهن ٿا. تي شاپنگ الِء ويو
אنشورنس كمپنيَء پئسا ڀري . کنوڻ كري جنهن ۾ هن جي كار ۽ ڀر ۾ بيٺل ٻه موٹرسائيكلون سڑي خاכ ٿي ويون

س رفان ٿيو آهي پر پوِء אسان جي آفييعني هي كم قدرت ط .آهي Act of Godهي  :اٿيون كيون تهڏيڻ الِء ٿوريون گوٿن
بهرحال كار جي אن . طرفان زور ڀرڻ تي پئسا ڀري ڏنائون ۽ هن אسان جي אنگريز ساٿيَء وري وڃي نئين كار ورتي

جيكا رقم كا گهڻي نه هئي אسان جي ملك ۾ كارن جي . אنشورنس جا پئسا אسان كار جا مالك ڀريندא هئاسين
. ام گهڻي آهي مالئيشيا ۾ نه برאبر آهيאنشورنس جي אدאئگي گهڻي אن كري آهي جو אسان وٽ كارن جي چوري تم

  . آئون نٿو سمجهان ته كڎهن كو مون پنهنجي كار گئريج אندر بيهاري هجي يا الכ كئي هجي
אسان جي آفيس وאرن אسان سڀني ڌאرين توڙي پنهنجن ماڻهن جي پڻ אنشورنس كرאئي جيكا شايد אسان جي 

جو كو ماڻهو  جي فئملينאسان يا אسان . אدא كندא هئا بيمار ٿيڻ جي هئي جنهن جي سالياني في آفيس وאرא ئي
كن ملكن ۾ ويندي آمريكا ۽ . بيمار ٿيندو ته هو مختلف ڊאكٹرن يا אسپتالن ۾ عالج الِء پهچي ويندא هئاسين

سئيڈن ۾ پڻ، אنشورنس باوجود ڊאكٹري تپاس، دوא درمل يا אسپتال جي خرچ جو كجهه سيكڑو مريض کي به 
. ك پئسو به نٿي ورتوه ۾ אسان نوكري كئي ٿي אنهن אسان کانئيشيا جي جنهن אدאري ڏيڻو پوي ٿو پر مال

אسان کي ملٹري אسپتال موكليندي هئي  آفيسאن אنشورنس ۾ شامل نه هو پر אن الِء אسان جي  ڏندن جو عالج
  . طو هوعالج به مفت ۾ ٿيندو هو جو אسان جي آفيس جو مالئيشيا جي نيويَء  سان وאسאهو جتي אسان جو 

. هو مالكا شهر جي אسپتال ۾ هفتو کن رهيو. هك אنڈيا جو كئپٹن بيمار ٿي پيو ،هك دفعي אسان ڌאرين مان 
ا شايد אسان ڌאرين مان كنهن بعد ۾ جڎهن موٹيو ۽ پنهنجي ڊيوٹي شروع كيائين ته هك ڏينهن کيس خبر پئي ي

پٹن کي ٻڌאيو ته سندس هفتو بيمار رهڻ يس جي كنهن كالرכ کان خبر پيئي، تنهن אچي هن אنڈين كئکي آف
جو אنشورنس كمپنيَء نه فقط عالج ۽ אسپتال جو خرچ ڏنو پر في ڏينهن جي حساب سان هك هفتي جي چڱي 

אسان ڌאرين אڳيان . يس وאرن کي ڏني آهيکان ٻيڻي ٹيڻي ٿي ٿئي، אها پڻ آف خاصي رقم جيكا هفتي جي پگهار
جي ڀاڳ تي ريس  אها ڳالهه ٻڌي אسان אنڈين كئپٹن. دفعو ٿيو هو هي هفتي کن جي بيماري جو كيس پهريون

هك ته هفتو کن ڊيوٹيَء کان بچي ويو ٻيو אنشورنس وאرن به پئسا ڏنا אٿس . كرڻ لڳاسين ته سندس لئه ٿي وئي
  . جيكي مهيني جي پهرين تاريخ تي پك پگهار سان گڎ آفيس وאرא کيس ڏيندא

هو جنهن لك ڇپ ۾ پك كرאئي ورتي هئي ته وאقعي אنشورنس كمپنيَء  אسان وאرو אنڈين كئپٹن به خوش 
پر پوِء جڎهن אها ۽ ٻئي . بيماري وאرن ڏينهن جا سندس پگهار جي حساب سان آفيس وאرن کي ٻيڻا پئسا ڏنا آهن

אسان لكن جي ممهيني جي به پهرين تاريخ گذري وئي ته نه فقط هن אنڈين كئپٹن کي پر سندس ملك ۽ ٻين 
هر هك אهو . مالئيشيا وאرא هونَء ته هر ڳالهه ۾ אيماندאر آهن پر هن ۾ אئين ڇو كيو אٿن :کي حيرت ٿي ته ڌאرين

پئي سوچيو ته سڀاڻي אسان به بيمار ٿي سگهون ٿا بلك كوشش كري ٻن بدرאن چار ڏينهن ٿيندאسين، پر 
ه تي אسان جي אن موضوع تي به روز صبح جو يارهين بجي وאري چانه. אنشورنس جا پئسا אسان کي به نه ملندא



ٹيكا ٹپڻي هلندي هئي ۽ هر هك אهو ئي سوچيندو هو ته كنهن طرح سان אنتظاميه کان אن بابت پڇيو وڃي ته 
  هنن אنشورنس طرفان مليل پئسا، بيمار کي ڏيڻ بدرאن پاڻ وٽ ڇو رکي ڇڎيا آهن؟

کان ) ڌאرين ملكن کان آيلن( Expatriatesهك ڏينهن کڻي ٿي ُکٹي אسان جي باس جي جو آفيشل ميٹنگ بعد אسان 
هو پوِء ثابت אدرאصل . پڇي ويٺو ته אسان کي مالئيشيا ۾ يا سندس אدאري ۾ نوكري كندي كا تكليف ته نه آهي

ي ڳالهه كڍي ته ٿيو ته هن کي کٹيَء نه کنيو אسان کي کٹيَء کنيو جو هن جي پڇڻ تي אسان يكدم אنشورنس وאر
  . تو کن بيمار ٿيڻ جا پئسا ڇو نه ملياکي هف فالڻي אنڈين كئپٹن

אسان جي مالئيشين باس کي پهرين ته אها ڳالهه سمجهه ۾ نه آئي پر پوِء ڌيان ۾ אچڻ تي هن پك אسان جي 
אسان . بيوقوفي ۽ אڻ ڄاڻائي تي دل ئي دل ۾ کليو هوندو ڇو جو سندس جوאب ٻڌي אسان کي به شرمندگي ٿي

۽ אسان کي كناري جي آفيسن، אنهن جي אنتظاميه جي אصولن جي كا خبر نه  سڀني هيڎא سال فقط جهاز هاليا هئا
אسان جي باس ٻڌאيو ته نوكريَء جي . هئي ته ترقي يافته אدאرن ۾ אنهن کي مضبوط رکڻ الِء ڇا ڇا نه كيو وڃي ٿو

 معاهدي موجب هو אسان جي ميڈيكل سهولت الِء هر سال אنشورنس جي אدאئگي كن ٿا جيئن אسان جو مفت
آفيس کان غير حاضر رهڻ  אن کان عالوه אسان جو. ي ڀري سگهيعالج ۽ אسپتال وغيره جو خرچ אنشورنس كمپن

جيئن كو آفيسر بيماري يا حادثي كري آفيس אچڻ بند كري ته אسان عارضي ” .جو هنن אنشورنس كرאيو آهي
אن عارضي  .ٺتي نه رهيكاركردگي پطرح كو ماڻهو لڳائي سگهون ۽ كنهن به صورت ۾ آفيس يا אدאري جي 

אن كري אسان אن جو حساب كتاب كري אن موجب . هر كندوڊيوٹي الِء هر كو نارمل پگهار کان گهڻي جي گُ 
سالياني אنشورنس في ڀريون ٿا ۽ جيئن ته אها في آفيس ڀري ٿي אن كري אنشورنس جا پئسا به آفيس کي ئي ملن 

پنهنجي پگهار کان ٻيڻو يا ٹيڻو چؤڻو  ،نجي غير حاضري جوتوهان کي جي אهڑو شوق هجي ته ڀلي توهان پنه. ٿا
   “.אنشورنس كرאيو ۽ אن بعد پنهنجي کيسي مان אن جي سالياني في پڻ אدא كريو

ن ڏينهن אسان ڌאرين، خاص كري پاكستانين شكر كيو ته چڱو جو אهو قصو هك א. نאسان سڀ چپ ٿي وياسي
  . به هك אنڈين ئي كيوאنڈين كئپٹن سان ٿيو ۽ چڱو جو ميٹنگ ۾ سوאل 

אسان مان هك . س ۾ كجهه ٻيا به پاكستاني جهازن جا چيف אنجنيئر ۽ كئپٹن אچي ويامالئيشيا جي هن آفي
هو ڳالهه ڳالهه ۾ مكاني مالئيشين آفيسرن . كئپٹن جو هي ڌאرئين ملك ۾ نوكري كرڻ جو پهريون تجربو هو

آئون هميشه هن کي  .آهن جيكي אسان ڌאرين کي نه آهنسان پنهنجي ڀيٹ كندو هو ته هنن کي هي هي سهولتون 
אسان هك مقرر كيل معاهدي تي مقرر مدي . زميني حقيقتن کان آگاهه كندو هوس ته هي אسان جو ملك نه آهي

جي كڎهن . אهو ئي سبب آهي جو אسان جو پگهار مكاني آفيسرن کان تمام گهڻو آهي. الِء نوكري الِء آيا آهيون
، بنگالديش، و بيزאر كندאسين ته هي אسان جي ملك جي ماڻهن کي نوكريون ڏيڻ بدرאن אنڈياאسان هنن کي گهڻ

موجب شكر ۽ صبر ) معاهدي( Contractملكن جي ماڻهن کي ترجيح ڏيندא جيكي كيل  سنگاپور ۽ كوريا جهڑن
ر ئي ٹپڑ ٻڌڻ الِء אسان جي אڃا به گهڻو تنگ كندאسين ته هو אسان کي بقايا ڏئي هينئ. سان نوكري كندא رهن ٿا

  . چوندא
پر אسان جي ملك جي هِن نوجوאن كئپٹن کي مڑيئي منهنجيون ڳالهيون سمجهه ۾ نٿي آيون، هك ڏينهن نيٺ 

אسان جي آفيس مان هر سال مالئيشيا جا ٻه آفيسر يونائٹيڈ نئشن طرفان . אسان جي باس سان بحث كري ويٺو
جو אهو ضد هو ته هو رڳو مالئيشيا جا ڇو ٿا  جي هن كئپٹنאسان . موكليا ويا ٿي אعلٰي تعليم الِء سئيڈن

. موكلين אسان ڌאرين مان كنهن کي ڇو نه؟ تنهن تي هن سمجهايس ته بابا هيَء אسكالر هر ملك کي ملي ٿي
אسان مالئيشيا وאرא جيكڎهن كنهن ڌאرئين ملك جي ماڻهوَء جو . بلك پاكستان جي ته چئن ماڻهن کي ملي ٿي

ٻي ڳالهه ته אسان وٽ ماڻهن جي کوٽ هجڻ كري אسان توهان کي . وאرא قبول نه كندא UNOته به نالو ڏيندאسين 
توهان کي عياشيَء الِء ٻاهر موكلڻ الِء؟ ۽ پوِء هو ڦلهڑو  نه كهڳرא پگهار ڏئي هتي نوكري كرڻ الِء گهرאيو آهي 

ساٿيَء אجايو بيوقوفيَء جو  אهو ٻڌي אسان سڀني پاكستانين کي אفسوس ٿيو ته אسان جي. منهن كري موٹيو
אنهيَء كري پرديس ۾ نوكري كرڻ جي حامي ڀرڻ وאري کي آئون هميشه ئي אها نصيحت كندو . ثبوت ڏنو



 

هائوكار  هك دفعو کي غور سان پڑهي ۽ پوِء) Contract(آهيان ته گهر ڇڎڻ کان אڳ نوكري جي معاهدي نامي 
אنهن . كري Expectهار، موكلون ۽ ٻيون سهولتون پگ ملك پهچي אن موجب كم كري ۽ אهوكرڻ تي ڌאرئين 

אنتظاميه کي تنگ نه كري نه ته אن جو  ور پكاري پر فالتو ڳالهين الِء پنهنجي۾ جي کوٽ ٿا كن ته אنهن الِء ضر
אهو ئي سبب آهي جو جپان، مالئيشيا ۽ عرب ملكن جهڑא . אثر هو پنهنجي ملك جي ماڻهن تي وجهي سگهي ٿو

ي، فلپينو ۽ كورين کي خوشيَء سان نوكريون ڏين ٿا جو אهي چئيوאن، محنتي، ٿوري ۾ אمير ملك بنگالديش
  . رאضي ٿيڻ وאرא، אجايو بحث نه كرڻ وאرא ۽ گهٹ موكلون كرڻ وאرא ثابت ٿيا آهن

   



  

  كجهه אڇا پنا ۽ قلم ضروري آهي
  

كنهن هك کي وزٹنگ پروفيسر جي  مانمالئيشيا ۾ نوكري دورאن هك دفعي אسان جي آفيس وאرن אسان 
مئرين بئالرن ۽ ”حيثيت ۾ ممباسا موكلڻ چاهيو ٿي جتي جي هك אنجنيئرنگ كاليج يا شايد نيول אكيڈمي ۾ 

هي كم نوكري جي معاهدي مطابق אسان الِء ضروري نه هو پر . هئا اتي هفتو کن ليكچر ڏيڻ “ٹيكناالجيفيول 
آخر كيتريون ئي  ،و وڃي ته سندن אدאري جو سٺو نالو ٿي سگهيאنتظاميه چاهيو ٿي ته אسان ڌאرين مان ك

  . ڳالهيون آهن جيكي جيتوڻيك نوكري جي معاهدي ۾ نه آهن پر אنتظاميه َكس کائي אسان کي فائدو ڏئي ٿي
هي پهريون دفعو هو جو אسان مان كنهن کي אيڎو پري وڃڻ الِء چيو ويو هو نه ته مالئيشيا جو مالئيشيا ۾، خاص 

الئيشيا جي ڏאکڻي شهر אپوح جي پوليٹيكنك אنسٹيٹيوٽ ۾ جتي مئرين אنجنيئرنگ به پڑهائي وئي ٿي كري م
۽ جنهن الِء جپاني אنجنيئر رکيا ويا هئا پر هاڻ هنن جي وڃڻ كري אن سبجيكٹ جو بار אسان جي אدאري کنيو هو 

هو جنهن ۾ كو مالي فائدو نه  אهڑو هي كم. مون کي موكليو ويو ٿيڏينهن ٻه پڑهائڻ الِء  ،۽ هر مهيني ڏيڍ بعد
هو پر هك نئين شهر ۾ وڃي، نون ماڻهن ۽ نوجوאن شاگردن سان ملي مون کي خوشي ٿي ٿي ۽ אپوح شهر جون 

אسان مان كجهه ڌאريان אن كم الِء تيار ضرور ٿيا پر جڎهن . كيتريون ئي دلچسپ ڳالهيون لکڻ جو موقعو مليو
אن ڊيوٹي الِء . بدرאن אسان جي آفيس وאري אدאري کي ملندא ته هو ڍرא ٿي وياخبر پين ته אن كم جا پئسا کين ملڻ 

ي ڏنو ويو ته جيكڎهن آچر وאري ڏينهن يعني موكل وאري ڏينهن تي جسبب پئسا نه ڏيڻ جو אنتظاميه طرفان אهو 
جو هفتي جا ڇهه  ،אدو ته אن ڏينهن جا پئسا אسان کي ضرور ملندא باقي هفتي جي ڏينهن جا پئسا نه ملندپڑهائڻو پون

ڻ الِء بهرحال אپوح شهر ۾ وڃ. אپوح شهر ۾چاهي مالكا پڑهايون يا . ڏينهن پڑهائڻ אسان جي ڊيوٹي ۾ شامل آهي
۾ رهائش، ماني ٹكي، ٹئكسي جي ڀاڙي سان گڎ روزאني  جو אوٽ موٽ ڀاڙو، فور אسٹار هوٹل هوאئي جهاز

درگاهه ممباسا ۾ وڃڻ الِء به ساڳيا אصول نكينيا جي هن ب ۽ هاڻ. چانهه پاڻيَء جو خرچ آفيس طرفان ڏنو ويو ٿي
  . ممباسا پري هجڻ كري كنهن به رضا مندي نه پئي ڏيکاري. هئا

אسان جي پاكستاني ساٿين אهو خيال كيو ته كم ۾ אنتظاميه جي مدد كجي ته هو به خوش ٿيندא ۽ אسان جي 
هو ميڑ ٺاهي مون وٽ . ٿي لڳو Un pleasantאهو كم هنن جو خيال ته نيك هو پر کين . ملك جي به تعريف ٿيندي

  . אهو سوچي آيا هئا ته אپوح وאنگر ممباسا الِء به من آئون کڻي هائوكار كريان
  .مون کانئن پڇيو “ڀائي آخر آئون ڇو وڃان؟”
  “.توهانجي אن ۾ دلچسپي به آهي”
  “!ڇا مطلب؟ ممباسا ۾ منهنجي كا پرאڻي ساهيڑي رهي ٿي! الحول وא”
   “.אسان جو مطلب آهي ته توهان کي سفرنامو لکڻ الِء مختلف جاين گهمڻ جو شوق آهي”هنن چيو،  “!نه سر”
پر توهان سچ پچ ٻڌאيو ته توهان . جي مجبوري كري آهيآهي جيتوڻيك אهو سڀ كجهه ڊيوٹي  אهو ته صحيح”

  “.کي وڃڻ ۾ قباحت ڇو ٿي ٿئي
  .منهنجي אن سوאل جي جوאب ۾ هنن هي نقطا ٻڌאيا

هو ٹيچنگ الئين ۾ אڃا هاڻ دאخل ٿيا آهن אن كري كنهن אوپري هنڌ تي، بنا تياريَء جي پڑهائڻ ۾   •
  . سالن کان پڑهائڻ كري مون الِء אها ڏکي يا پريشاني جي ڳالهه نه هئي. صحيح آهي. محسوس كن ٿا ڏکيائي

ٻي پائنٹ جنهن کان منهنجا هم وطني ساٿي ڀڄي رهيا هئا אهو ممباسا تائين پهچڻ جو ٿكائيندڙ سفر   •
ٻي אڏאم كوאاللمپور مان ممبئي وڃڻو پيو جتي . مالئيشيا مان كابه אڏאم سڌو ممباسا ڏي وڃڻ وאري نه هئي. هو



 

هر نئروبي ۾ پهچي ٹن كالكن אنتظار كرڻو هو ۽ پوِء كينيا جي گادي وאري شالِء אٺ كالכ אيئرپورٽ تي 
אهو ٻڌي مون کين هائوكار كئي جو אيئرپورٽ تي אنتظار كرڻ يا هوאئي . بعد ٻي אڏאم ۾ ممباسا پهچڻو هو

بشرطيك אهو به . ۾ سفر كرڻ ۾ به نه آهيمسئلو ته پاڻيَء جي جهاز . جو ڊگهو سفر مون الِء مسئلو نه هوجهاز 
אيئرپورٽ يا هوאئي جهاز جي . ون يا אخبارن الِء كالم لکندא رهونאسان رڳو ننڈون كندא ره ،هالئي كو ٻيو

جنهن وقت دل چوي ... خاموشي، ٿڌكار ۽ چوڌאري خوشبوِء ئي خوشبوِء. ماحول جي ته كهڑي ڳالهه كجي
چانهه، . سوچجي، جنهن وقت دل چوي كا پرאڻي ڳالهه ياد كري لکجي، يا ڀر ۾ ويٺل مسافرن سان خبر چار كجي

ٻيو ڇا کپي؟ ناروي جي هك אيئرپورٽ אوريسنڈ ۾ موسم جي خرאبيَء ... لندو رهيمهه אتي جو אتي ماني سڀ كج
يج آهي جنهن ۾ אيترن مسافرن אوريسنڈ ننڍڙو شهر بلك فشنگ ول. كالכ ليٹ ٿي وئي 24كري אسان جي אڏאم 

. وقت گذאرڻو هوسڀني مسافرن کي אيئرپورٽ جي صوفن تي ويهي . كائڻ الِء كا وڏي هوٹل به نه هئيکي ٹ
אيئرپورٽ کان كو ٻاهر به نكري نٿي سگهيو جو سخت طوفان ۽ برفباري كري ٿڌ جو پد كاٹو ويهن کان به 

אيئرپورٽ جي چوڌאري كنهن شيشي جي دريَء ۾ تر جيتري به سير هئي ته אتان אندر אيندڙ ٿڌي هوא . هيٺ هو
كائونٹر تان ڏهه ٻارهن . هنجي ته ڄڻ א ٻڌيمن. سڀ مسافر پريشان هئا. جسم کي ڄڻ ڇريَء وאنگر كپيو ٿي

پنج ڇهه صفحا لکي كائونٹر تان چانهه ۽ بسكٹ . كورא كاغذ وٺي אچي پرאڻيون ڳالهيون لکڻ شروع كيم
قت چانهه، كافي، ماني جو بندوبست نه هو پر هوאئي كمپنيَء طرفان אسان مسافرن کي هر و. وٺي ٿي آيس

 ،يا پيزא ۽ برگر ممنوع هئا رכ جي خيال کان مون الِء سئنڈوچپو. ست هوملڻ جو مفت بندوب بسكيٹ ۽ سئنڈوچ
كالכ ٻه  يم ٿي ته كالכ ٻه سوچيم ٿي ۽ אهڑوكالכ ٻه لک. אن هوندي به ٺلهي چانهه ۽ بسكٹ به غنيمت هئا

ي كالכ گذري ويا ۽ אعالن ٿيڻ ت 24خبر ئي نه پيئي ته كيئن אک ڇنڀ ۾ . ويٺي ويٺي جهوٹو به کائي ورتم ٿي
ظهار جيكڎهن ٻين مسافرن سان كريان ۽ אن ڳالهه جو א. هاز ڀيڑא ٿياسينאسان پنهنجو سفري ٿيلهو کڻي אچي ج

  . ها ته پك ماَر ڏين ها جيكي אيئرپورٽ تي אيڎو אنتظار كري אڌ چريا ٿي پيا هئا
كو אسان کي אسان جو درويش صفت אنگريز پرنسپال ياد ٿو אچي جي ن موقعن تي كئڈٽ كاليج جي ڏينهن ۾אهڑ

ڻ جي عادت پئجي ويندي אهو چوندو هو ته جنهن کي پڑه. يندو هوهر وقت كتاب پڑهڻ ۽ كجهه لکڻ الِء زور ڀر
אسان אن وقت אٺين كالس ۾ پهتا هئاسين ۽ هي كاليج پيٹارو بدرאن . جنگل ۾ אكيلو به بور نه ٿيندو

ورلڈ وאر ۾ جپانين جو قيدي ميرپورخاص جي بلڈنگ ۾ عارضي طور هو ته كرنل كومبس جيكو سيكنڈ 
)POW (،پهرين هفتي ئي هو אسان کي بس ۾ وهاري . אهو אنگلينڈ کان אسان وٽ پرنسپال ٿي آيو به ٿي رهيو هو

ڀ ڳوٺن جا هئاسين ۽ אن אسان س. ميرپورخاص ڀرسان وهندڙ جهلوري نالي هك شاخ تي گهمائڻ الِء وٺي هليو
אسان کي پنهنجي هن گوري پرنسپال . ڳوٺن ۾ وهندي ڏٺيون هيونسينان وڏيون شاخون ته אسان جي جهلوريَء ک

אسان ته جڎهن گهمڻ جو ٻڌو ته אسان ته אهو ئي سوچيو ته هو אسان کي بس ۾ حيدرآباد وٺي ٿو . تي ڏאڍي حيرت ٿي
هلي جتي صدر جي نيو ميجيسٹك سئنيما ۾ אنگريزي فلم پڻ ڏيکاريندو پر هي אسان کي ڌوڙאٹيل پاڻيَء وאري 

אسان مان كجهه אن ميرאنجهڑي پاڻيَء ۾ جهڑي تهڑي سئمنگ به كئي ۽ . هلوري شاخ جي كناري تي وٺي آيوج
هاسٹل جي . ٻيو ڏينهن آچر جو هو. گپ لڳل پيرن ۾ بوٽ پائي وري אچي هاسٹل جي باٿ روم ۾ وهنتا هئاسين

אسان . كجهه ڳالهائيندو ميس ۾ אسان جو پرنسپل نموندאر ٿيو ۽ چيائين ته هو جهلوري شاخ جي ٹرپ بابت
سمجهيو ته هو אسان کي جهلوري شاخ تي وٺي هلڻ  ۽ بور كرڻ الِء אفسوس جو אظهار كندو ۽ אن جي بدلي ۾ 

كرنل كومبس پنهنجي كڑكدאر . پر אهي سڀ אسان جا ٻليَء وאرא خوאب هئا. אڄ حيدرآباد وٺي هلڻ الِء چوندو
אڄ توهان پنهنجي كمري ۾ . ڻ الِء وٺي ويو هوسائخ تي گهمآوאز ۾ چيو ته كالهه توهان کي آئون جهلوري شا

  :ويهي אن سير تي אنگريزيَء ۾ مضمون لکو جنهن جو عنوאن ٿيندو
Our Trip to Jhilory 

پر . وאرو حساب ٿيو “کھایا پيا کچھ نھيں، گالس توڑا باره آنا”אسان ته אهو ٻڌي ويتر پريشان ٿي وياسين ته 
پنج ئي سال كرنل  يكي אسان كئڈٽ كاليج ۾ گذאريا אهيپنج سال ج. فعو نه هوאهو پهريون ۽ آخري د سائين

كومبس אسان جو پرنسپال رهيو ۽ هن خبر ناهي אسان کان لئبرري جا كيترא كتاب پڑهايا ۽ كيترא مضمون 



پيا ٿي ) عادي( Addictلکرאيا ۽ كيتريون تقريرون كرאيون جو אڄ سندس مون جهڑא كيترאئي شاگرد لکڻ پڑهڻ جا 
ڻ الِء كو كتاب آهي يا لکڻ الِء كجهه אڇا پنا ک به نٿي ستائي جيكڎهن هنن کي پڑههنن کي אكيالئي ۽ ب. آهن

  .۽ قلم آهي



 

  אجنبي عورت سان ڳالهائڻ ۾ خطرو
  

ڇهه كالكن جو هي سفر توڙي ممبئي אيئر . جهاز كوאاللمپور مان אڏאمڻ بعد سنگاپور مان ٿيندو ممبئي پهتو
لکڻ پڑهڻ ۽ ننڈن ۾ گذريو ۽ هاڻ ممبئي کان نئروبي جي ڊگهي אڏאم ۾ لنچ بعد  Stayجو  نكالكپورٽ تي אٺ 

هونَء به چوندא آهن ته وقت پاس كرڻ . وقت گذאرڻ خاطر مون ڀر ۾ ويٺل مسافرن سان خبر چار كرڻ ٿي چاهي
بند قيدي אهو ئي ۾ جيلن ۾ ساڳي كوٺڑيَء . جو سٺو طريقو אهو ئي آهي ته ٻئي سان حال אحوאل كجي ۽ وٺجي

عورت  منهنجي ڀر وאري سيٹ تي هك. فرن تي پاڻي جي جهاز ۾ سوאر به אهو ئي كندא آهنڊگهن س. كندא آهن
. بهرحال مون کان كافي ننڍي هئي. نوجوאن عورت چئي سگهجي ٿو. هوَء كا ٹين אيجر ڇوكري به نه هئي. هئي

جنهن سٺي هئنڈ . ار پاتل زيورن مان אمير به لڳي ٿيگهڻي نه ته كجهه كجهه كپڑن ۽ ٻه چ. سهڻي به ضرور هئي
ڳالهائڻ مرد يا عورت سان . يل به لڳي ٿيلکيا אن مان هوَء پڑهيل ڳڑه Notesتي كجهه  رאئٹنگ ۾ هن پني ڀور

پر ويجهڑאئيَء ۾ هك . جيسئلو نه رهيو آهي، ڀلي کڻي پهرين جي سڃاڻپ نه هجي شروعات كرڻ مون الِء م
  .پهرين توهان به پڑهو وאهو لطيف. آئون ٻڎ تر محسوس كري رهيو هوس ڻ كري هاڻلطيفو پڑه

هك هوאئي אڏאم ۾ مون جهڑي هك مرد مسافر پنهنجي ڀر ۾ ويٺل ڇوكريَء سان فري ٿيڻ جي كوشش ۾ هن 
ڇو نه پاڻ كنهن ٹاپك تي هك ٻئي جي خيالن جي . ڳالهه ٻولهه سان وقت گذريو وڃي. سفر ڊگهو آهي”کي چيو ته 

  “.كيونڏي وٺ 
  .ڇوكريَء پڇيو “مثال طور كهڑي عنوאن تي؟”

  “.مثال طور فضائي آلودگي يا گلوبل وאرمنگ وغيره تي”: دلپشوري جي شوقين مرد مسافر خوش ٿي چيو
ٻكري، گڎهه ۽ مينهن ٹئي جانور گاهه کائين ٿا پر . مونکي پهرين هن ڳالهه جو جوאب ڏي! ڳالهه ٻڌ“ڇوكريَء چيو

  “پولڑيون الهي ٿي، گڎهه لِڎ ۽ مينهن ڇيڻو؟אهو ڇو آهي ته ٻكري 
جي به كانه، سو هليو آهين گلوبل وאرمنگ ۽  Shitتوکي خبر آهي ”: ڇوكريَء چيس. همرאهه چپ ٿي ويو
Atmospheric Pollution אشوز تي بحث كرڻ جهڑن.“   

ئي سوچيو  كنهن عورت سان ڳالهائڻ جو جوکم سوچي سمجهي کڻجي אن كري مون به هن אڏאم ۾ چپ رهڻ جو
كيا ته آئون به پهلوאن مڑس ٿي پيس جنهن کي سنڌيَء  يسرياڻيَء مون کان ٻه ٹي سوאل پاڻپر جيئن منهنجي پاڙ

  . به سڎيندא آهن “هسبنڈ مئن”۾ 
ه پڇيو ته آئون نئروبي هن پڇيو ۽ אن بعد אهو ب “هيَء فالئيٹ نئروبي لوكل ٹائيم مطابق كنهن وقت پڄندي؟”

وغيره، ته مون يكدم پنهنجو تعارف كرאئي ٻڌאيومانس ته آئون )... يوگنڈא(ڳيان كمپاال هيان يا אوڃي رهيو آ
مئرين אنجنيئرنگ جو پروفيسر آهيان ۽ نئروبيَء ۾ هن אڏאم مان لهي رאت אتي ترسي ٻي ڏينهن باِء روڊ ممباسا 

  . ويندس
آهي پر پاڻ ڄائي نپني كمپاال ۾ ۽ پاڻ ٻڌאيائين ته هن جا ماُء پيُء گجرאتي آهن ۽ هن جي وڏن جو ڳوٺ کمڀاٽ 

عليم كمپاال ۽ نئروبيَء مان حاصل كرڻ بعد ڊאكٹري جي אعلٰي تعليم אنگلنڈ مان حاصل كئي ۽ هينئر تبنيادي 
ڊאكٹر رجني ديشمک אهو ٻڌאئي مون کان پڇيو ته مون کي حيرت ته لڳي هوندي ته هوَء . هوَء يوروالجسٹ آهي

  !پنيگجرאتي ٿي يوگنڈא ۾ كيئن ڄائي ن
مون کي خبر آهي ته هن پاسي يعني يوگنڈא، ”، مون ٻڌאيومانس، “نه مونکي אن تي حيرت بلكل نه لڳي آهي”

كيترאئي  هاڻ ته. سنڌي هندو ۽ بلوچ رهن ٿاكينيا، تنزאنيا پاسي، گهڻي عرصي کان گجرאتي، هندو، آغا خاني، 
پر سٺ وאري ڏهي جي آخري سالن ۾ جڎهن منهنجو جهاز ممباسا ۽  نگلينڈ ۽ ٻين ملكن ۾ لڎي ويا آهن،א

هو . آفريكا جي אوڀر وאري كناري جي ٻين بندرگاهن ۾ אيندو هو ته אسان جي كيترن ئي سان مالقات ٿيندي هئي



  “.ڳالهه جي ضرور حيرت ٿي آهيٻي بهرحال مون کي هك . هن َتر جي وאپار تي ڇانيل هئا
هه جهٹ پٹ معلوم كرڻ ٿي چاهي ۽ جيسين آئون چانهه جو آخري ڍכ ڀري كوپ هن אها ڳال “كهڑي كهڑي؟”

جوאب ۾ دير كرڻ تي هن . مون ڏٺو ته هن جي چهري تي تمام گهڻو تجسس هو ،کي אيئر هوسٹس حوאلي كريان
  . وري پڇيو ته אها كهڑي ڳالهه آهي

  “.مون سمجهيو ٿي ته يورالجسٹ فقط مرد ٿيندא هوندא .كا خاص ڳالهه ناهي”
ع ۾ 1960پوِء . مون کيس ٻڌאيو ته אهڑي طرح آئون אهو سمجهندو هوس ته گائنكاالجسٹ فقط عورتون ٿين ٿيون

جڎهن آئون مئٹرכ ۾ هوس אسان جي حيدرآباد جي سول אسپتال جي هك ڊאكٹر ساالرزאر نالي ٻڌوسين ته אهو 
ع تائين هك به ليڈي 1985هيو آهيان مالئيشيا جي شهر مالكا ۾، جتان هن وقت آئون אچي ر. گائنكاالجسٹ آهي

چيني ۽ אنڈين عورتون ته ڇا سلطانن جي مسلمانن زאلن جي ڊليوري به . ڊאكٹر نه هئي گائناكالجسٹ سڀ مرد هئا
  .مرد ڊאكٹرن كئي ٿي

، يا ته هن کي به ڳالهائڻ جي عادت هوندي يا هوَء به وقت پاس ڊאكٹر رجني بيحد دلچسپ شخصيت لڳيبهرحال 
ر ۾ هئي جو هوَء كجهه مون بابت ۽ منهنجي پروفيشن بابت پڇندي رهي كجهه پاڻ بابت ۽ كرڻ جي چك

۾ ) گردن(سندس كجهه ميڈيكل ڄاڻ جون ڳالهيون خاص كري بكين . سندس ڊאكٹري فيلڈ بابت ٻڌאئيندي رهي
يڎو ته شديد پٿريون پيدא ٿيڻ بابت كجهه نقطا پڑهندڙن جي ڄاڻ الِء هتي لکي رهيو آهيان، ڇو جو هن مرض ۾ א

سور ٿئي ٿو جو هك دفعي جهاز جي خالصيَء کي אها تكليف ٿيڻ تي אسان کي جهاز موڙي بندرگاهه جو رخ 
عام حالتن ۾ مريض کي كنهن نه كنهن قسم جي دوא ڏيئي جهاز کي مقرر كورس تي ئي رکيو  .كرڻو پيو

مون . تال ۾ دאخل كيو وڃي ٿووڃي ٿو جيسين شيڈول مطابق جهاز منزل تي پهچي ۽ پوِء אتي مريض کي אسپ
אها ڳالهه ڊאكٹر رجنيَء کي ٻڌאئي ته كيئن אسان هك دفعي אسپين جي بندرگاهه بارسلونا مان لنگر کڻي 

۾  از جي هك پوڙهي خالصيَء کي گردينين سمنڈ جي مالٹا ٻيٹ ڏي روאنا ٿياسين ته رستي تي جهيميڈيٹر
ڏنا ته  Pain Killerאسان کيس هر قسم جا . گر پئي ڦٿكيوپٿريَء جو אهڑو ته شديد سور ٿيو جو هو كرڙي وאن

 ،ڇو جو אسان جو وقت تي. ته کيس مالٹا پهچي אتي אسپتال دאخل كرאيون جيئن ڏينهن ٻه هو آرאم ۾ אچي وڃي
پر مريض کي אيڎي ته بي چيني ٿي جو אنساني جان بچائڻ كارڻ אسان وري پٺيان پير . مالٹا پهچڻ به ضروري هو

  . ڊאكٹرن هن جي يكدم آپريشن كئيجتي نا موٹياسين كري بارسلو
وאنگر بيحد شديد ٿئي  Delivery Painsپٿريَء جو هي سور عورت جي ”، ڊאكٹر رجنيَء چيو، “بلكل صحيح ٿا چئو”

توهان کي خبر آهي ته قديم زماني جا حكيم چوندא هئا ته گردي جون پٿريون مردن کي قدرت طرفان عورت .  ٿو
  “.جي ٻار ڄڻڻ جي سور جو אحساس ڏيارڻ جو ذريعو آهي

 هن هيَء אذيت رسائيندڙڊאكٹرياڻيَء جو אهو ئي مطلب هو ته مريضن کي אن وقت فرحت محسوس ٿئي ٿي جڎ
  . ذريعي خارج ٿئي ٿي پٿري پيشاب

گردي ۾ پيدא ٿيندڙ هي پٿريون مختلف كيميائي جزن جون ٿين ٿيون جيكي گردن ۾ ڦاسي بيهن   •
אنهن پٿرين ۾ كي ته אيڎون ننڍڙيون ٿين ٿيون جو אنهن کي فقط دوربين سان ئي ڏسي سگهجي ٿو ته . ٿيون

  . نوكي بادאم جيڎيون به ٿين ٿي
اني مان ٿينديون پيشاب مان نكريو وڃن پر وڏيون پٿريون پيشاب جي ناليَء ۾ ڦاسيو ننڍيون پٿريون مث  •

  . نالي تمام سوڙهي ٿئي ٿيوאري پون ۽ سخت سور جو سبب بڻجن ٿيون ڇو ته گردن کان مثاني تائين 
گردي جي پٿري سان وאسطو پوي  ،تقريباً ڏهه سيكڑو ماڻهن جو زندگيَء جي كنهن نه كنهن حصي ۾  •
  . ك אندאزي مطابق پنجن مريضن ۾ چار مرد ٿين ٿاه. ٿو
هك دفعو گردي مان پٿري نكرڻ بعد پنجاهه سيكڑو אن ڳالهه جو אمكان رهي ٿو ته ڇهه ست سالن بعد   •

  . توهان وري אن تكليف ۾ مبتال ٿي سگهو ٿا



 

گردي جي پٿرين کي سركندڙ پٿريون به سڎين ٿا جو אهي گردن مان ِسركي پيشاب جي ناليَء ڏي אچن   •
  . ٿيون ۽ پوِء ماٺ مٺوڙي ۾ خارج ٿيو وڃن يا پنهنجي موجودگيَء جو قيامت خيز אعالن كن ٿيون

   .چيلهه وٽ پٺيان سخت سور جيكو لهڻ جو نالو نه وٺي: آهنهي گردي ۾ پٿريَء جون عالمتون   •
  .پيشاب ۾ رت جو אچڻ يا پيشاب جو رنگ گالبي نظر אچڻ  •
پٿري جيكڎهن پيشاب جي ناليَء ۾ لهي ٿي ته پيشاب ۾ ساڙو ۽ هر هر אچڻ جي ضرورت محسوس    •

  . ٿئي ٿي
كئلشيم . و كري كئلشيم وאري ٿئي ٿيپٿريون يا هك پٿري ٿئي ٿي אها گهڻگردي ۾ جيكي   •

. الِء ضروري آهي) Muscles(جيكو هڎن ۽ مشكن  ،حتمند جزو ٿئي ٿوکاڌي جو ص جي نارملجيتوڻيك אنسان 
پيشاب ۾ ٻاهر كڍي ڇڎين ٿا پر كن ماڻهن جي گردن ۾ كئلشم אتي ئي  ،فالتو كئلشيم گهڻو كري گردא

سڎجي ٿي אن ۾ مئگنيشيم ۽  Struviteهك ٻي پٿري جيكا . رهجيو وڃي ۽ پٿريَء جي شكل אختيار كري ٿو
אهڑين پٿرين جي موجودگي ۾ ڊאكٹر مريض کي لوڻ ۽ چكنائي وאرين شين جي . ين ٿاאمونيا جا پرאڊكٹ ٿ

  . אستعمال الِء منع كري ٿو
كري جيكا پٿري ٿئي ٿي אها يورכ אئسڈ وאري پٿري سڎجي ٿي אن ۾ مريض  پيشاب ۾ گهڻي تيزאبيت  •

  . کي گوشت گهٹ کائڻ کپي
چانهه . كري ڏينهن ۾ ٻارهن گالس پاڻي پيئجي كوشش. ئڻ کپيهر صورت ۾ گهڻي کان گهڻو پاڻي پي  •

  . جيئن كئلشيم يا يورכ אئسڈ پٿريون نه ٺهن אكٹر دوאئون به ڏئي سگهي ٿو،عالج الِء ڊ. يا كافي گهٹائي ڇڎجي
پر هاڻ אهڑא به طريقا نكري پيا آهن  ،אڳ ۾ پٿري كڍڻ جو طريقو صرف وڍ كٹ هو يعني سرجري هو  •

 Extracorporeal shock wave: سڄو نالو(אنهن مان هك ته لِٿو ٹرپسي . جن ذريعي پٿري کي ختم كري سگهجي ٿو
lithotripsy  يعنيESWL (هن ۾ ڊאكٹر شاכ ويوز ذريعي وڏي پٿريَء کي ڀڃي ذرڙא كري ٿو جيكي . سڎجي ٿو

  . پيشاب ذريعي نكريو אچن
هن ۾ . سڎجي ٿي) Tunnel Surgery(جي پٿري هك هلكي سرجري ذريعي به كڍي وڃي ٿي جيكا  گردي  •

هن کي نيفرو . سرجن مريض جي پٺ ۾ هك سنهڑو سورאخ كري אن ۾ هك אوزאر وجهي پٿريَء کي كڍيو وٺي
  .لٿوٹومي پڻ سڎجي ٿو

هك  Ureteroscopeوڃي ٿو گردي يا پيشاب جي ناليَء ۾ ڦاٿل پٿري کي يوريٹرو אسكوپ ذريعي به كڍيو   •
۽ ) Bladder(مان لنگهائي אڳيان مثاني ) Urethra(ڊگهي ٹيوب جهڑو ٿئي ٿو جيكو مريض جي پيشاب وאري ناليَء 

Ureter هن . جنهن ذريعي پيشاب گردن مان مثاني ۾ پهچي ٿو. يريٹر אها سوڙهي نالي آهي. تائين پهچايو وڃي ٿو
ڊאكٹر پٿريَء کي ڏسي אن کي ڀڃي به سگهي ٿو ته ڇكي ٻاهر به كڍي  ٹيوب ۾ كئميرא به ٿئي ٿي جنهن ذريعي

  . سگهي ٿو
بهرحال هن مرض جي ماهر ڊאكٹرياڻيَء جو אهو ئي ميسج آهي ته אسان کي گهڻي کان گهڻو پاڻي پيئڻ   •

  .جيئن אسان جا گردא گند كچري کان هر وقت صاف رهن ،کن گالس 12کپي، ڏينهن ۾ 



  ماڻهن جي آمدآفريكا ڏي אيشيائي 
  

گذريل مضمون ۾ جنهن ليڈي ڊאكٹر رجنيَء جي ڳالهه لکي آهي ۽ جنهن مون سان گڎ ممبئي کان نئروبي تائين 
جي بندرگاهه کنڀاٽ کان ) אنڈيا(سفر كيو تنهن ٻڌאيو ته هن جو ڏאڏو يا شايد پڑڏאڏو אنگريزن جي رאڄ ۾ گجرאت 

ن אتي هك كاٺياوאڙي کوجي جي دكان تي نوكر ٿي كم ه. ع ڌאري آيو هو1895آفريكا جي زئنزيبار ٻيٹ تي 
. جي ڏאڏي سان گڎ كمپاال אچي رهيو ع ۾ אسان1950منهنجو پيُء ”. کوليو۽ پوِء ممباسا אچي پنهنجو هٹڑو كيو 
  .هن ٻڌאيو “.ع ۾ هن جي منهنجي ماُء سان بڑودא ۾ شادي ٿي ۽ آئون كمپاال ۾ ڄايس ۽ وڏي ٿيس1960

אوڀر وאري كناري جي ملكن ۾، خاص كري كينيا، زئنزيبار ۽ يوگنڈא ۾ جتي توهان کي آفريكا جي هن 
אنهن ۾ سڀ کان گهڻا گجرאت جا هندو آهن ۽ . كيترאئي ننڍي کنڈ جا ماڻهو ملندא ،אنگريزن جي حكومت رهي

، بوهري، سک، هندو سنڌي، )آغا خاني(ٻئي نمبر تي אنڈيا جي مختلف سامونڈي كنارن وאرن شهرن جا کوجا 
، سنگاپور کان آمريكا جي ملكن ۾، جتي )אڄ وאري مالئيشيا(אنگريزن ماليا . ي ميمڻ ۽ ٻيا نظر אيندאياوאڙكاٺ

هنن کي אن كم الِء سڀ . جتي سندن رאڄ هو، אتي آفيسون، دكان، ريلوي کاتو ۽ ٻيون شيون ٺاهڻ چاهيون ٿي
אن كري אنگريزن هنن جي همٿ . يکان سلجهيل، هنرمند، عقلمند ۽ پڑهيل ڳڑهيل ننڍي کنڈ جا ماڻهو لڳا ٿ
אنگريزن هنن کي אمن אمان به ڏنو ٿي . אفزאئي كئي ته پنهنجو وطن ڇڎي مختلف ملكن ۾ كمائڻ الِء هلي رهن

جيئن سنگاپور ۾ ريلوي  .يٺ آيل ملكن ۾ كم كرڻ شروع كيوאن كري كيترن ماڻهن אنگريزن جي هٿ ه
 30ع ۾ אنگريز سركار ننڍي کنڈ جي 1860تيئن  ،کي گهرאيوجي كم الِء אنگريزن ڏکڻ هندستان جي تامل رهاكن 

تي ممباسا کان كمپاال تائين جهنگ صاف كرڻ ۽ ريل جا پٹا ) Contract(هزאر ماڻهن کي ٹن سالن جي مقاطي 
هنن ۾ وڏو تعدאد سکن جو هو، جن مان كجهه مري ويا ٻيا وطن وאپس هليا ويا، . وڇائڻ الِء آفريكا ۾ گهرאيو

אنهن سان گڎ . ن هندستانين كانٹرئكٹ ختم كرڻ بعد آفريكا جي ئي شهرن ۾ رهڻ پسند كيوک 7000אٹكل 
كيترאئي گجرאتي هندو توڙي مسلمان وאپار جي خيال کان هيڎאنهن ممباسا، زئنزيبار، كمپاال، نئروبي، 

  . دאرאلسالم آيا ۽ ٹكي پيا
אن وقت پاكستان . شامل هئا، خوشحال ٿيڻ لڳاوقت سان گڎ هي אنڈين، جن ۾ پنجاب ۽ سنڌ جا هندو وאپاري به 

وجود ۾ نه آيو هو אن كري هي سڀ אنڈين سڎبا هئا چاهي كو بڑودא جو گجرאتي هجي، אمرتسر جو سک، الهور 
אنهن جو אوالد אڄ به پاڻ کي אنڈين سڎאئي ٿو جيتوڻيك نئروبي، ممباسا . هجي جو پنجابي يا شكارپور جو سنڌي

، بوهري ۽ سنڌي هندو ملندא جن جا مائٹ تلهار، سکر ۽ )کوجا(يترא אهڑא آغا خاني يا كمپاال جي گهٹين ۾ ك
  . حيدرآباد ۾ رهن ٿا

باقي ٻيا محنت  ،אن وقت אنگريزن جي ڏينهن ۾ آيل کوجا، بوهري، سنڌي، هندو ۽ گجرאتي دكاندאر ۽ سودאگر هئا 
تعليم حاصل كري ) generation(ي ٹهي مزدوري ۽ پورهئي الِء آفريكا אچي رهي پيا پر پوِء هنن جي ٻي ۽ ٹ

سركاري آفيسن، بئنكن ۽ ٻين אدאرن ۾ نوكريون به حاصل كيون ته پئسو گڎ كري ننڍو وڏو ڌنڌو ۽ אمپورٽ 
کي ) شيدين( همت אفزאئي كئي ٿي جو مكاني ماڻهنאنگريزن به هنن جي . אيكسپورٽ جو كم به شروع كيو

ئڻ الِء هنن کي אنڈين كالرכ، پٹيوאال ۽ ننڍي ليول جا آفيسر کتا كنٹرول ۾ رکڻ الِء ۽ آفيسن جو كم كار هال
  . جيكي پڑهيل ڳڑهيل هجڻ کان عالوه چئيوאن ۽ محنتي به هئا ،ٿي

אنگريز ته אنڈيا ۽ آفريكا . هونَء אئين هرگز نه آهي ته אنگريزن هندستان جي ماڻهن کي آفريكا جي كناري تي آندو
אڄ جي كرאچيَء کان گوאدر، پسني، چها بهار يعني ندستان جي אولهه كناري پوِء پهتا، אن کان گهڻو گهڻو אڳ ه

جيكڎهن توهان هندي وڏي سمنڈ جي نقشي ڏي نظر كندאئو ته . جا ماڻهو آفريكا آيا ويا پئي) אيرאن ۽ عمان(
وאپار جي كنارن وאرن بندرگاهن جي وچ ۾  املكن، אوڀر آفريكا ۽ אولهه אنڈي توهان کي حيرت نه ٿيندي ته عرب

אنگريزن کي ته هنن سمنڈن جي خبر گهڻو . سال پرאڻيون آهن 2000جنهن جون نشانيون  ،وڙو عام جام هليو ٿي



 

ع ۾ موزمبق، ممباسا ۽ 1497وאسكو ڊאگاما  explorerگالي ناکئو ۽ ِء پيئي، אنهن کان אڳ جڎهن پورچوگهڻو پو
وאسكو ڊאگاما آفريكا کنڈ جو كيپ . ي عجب لڳوهن کي אتي وڏي تعدאد ۾ عرب ۽ هندستاني ڏس :لِنڈيَء پهتو ته

هوپ وٽ ڦيرو كري مٿي אوڀر كناري وٽ אن الِء پهتو هو ته كنهن نموني سان سمنڈ رستي אنڈيا پهچڻ  آف گڈ
خشكي رستي ته يورپين ۽ אنگريزن کي چين ويندي ڄاڻ ٿي چكي هئي پر هنن کي אهو سمجهه . جو گس ڳولجي

پوِء يورپين ۾ پهريون وאسكو ڊאگاما هو جيكو هندستان جي ڏאکڻي . ئن پهچجي۾ نه پئي آيو ته سمنڈ رستي كي
  . نالي هك هندستاني جي مدد سان هتو پر آفريكا ۾ رهندڙ كانجي مالمكناري تي پ

ريكا آيون ٿي ملكن کان خوبصورت ڌאئو ٻيڑيون آف وאسكو ڊאگاما جن ڏينهن ۾ آفريكا پهتو ته هن ڏٺو ته عرب
گهڻي ڀاڱي אنڈين . ۽ گهر ٺاهي رهيا پيا هئاشهرن ۾ مسجدون  يكا جي كناري وאرنكيترאئي عرب آفر۽ 

كم  אنهن ڏينهن ۾ אنجڻ אڃا אيجاد نه ٿي هئي سڄو. چؤماسي جي هوאئن سان گڎ آيا ويا ٿي. عارضي طور رهيا ٿي
هوא . هوندא هئا)  Sails(يڑن کي هك يا هك کان وڌيك ٿلهي كپڑي جا سڑهه ننڍن وڏن ٻ. سڑهن تي هلندو هو

سڑهن ) Navigators(هوشيار ناکئا . جنهن طرف کان لڳندي هئي אن جي ٻئي طرف אهي كاٺ جا ننڍא جهاز هلندא هئا
پر پٺيان پير كري نه سگهندא . کي ٿورو پاسيرو رکي پنهنجن ٻيڑن کي ٿورو ساڄي يا کاٻي كري سگهندא هئا

אهڑن موقعن تي كنارن . يا لهرن جي رخ تي توאئي ٿيندو هوهوא جي بند ٿيڻ تي جهاز אتي بيهي ويندو هو  .هئا
وٽ لكل سامونڈي چور پنهنجين چپن وאرين ٻيڑين ذريعي אنهن جهازن تي پهچي ڦرلٹ ۽ مار مارא كري ڀڄي 

هو كنارو ڏيئي هلندא هئا جن تي . אنهن ڏينهن جا ناکئا אسان وאنگر کلئي سمنڈ ۾ جهاز نه هالئيندא هئا. ويندא هئا
אڄ طاقتور אنجڻن كري אسان جهازن کي هك هنڌ کان ٻئي . آسانيَء سان پهچي ويندא هئا) ققذא(ڈي ڌאڙيل سامون

) Rowing Boats(ٻيڑين  نهو هاڻ چپن وאري. هنڌ کلئي سمنڈ مان وٺي وڃون ٿا پر ڌאڙيلن جو ڊپ אڄ به رهي ٿو
  . ٿيار آهنبدرאن אسپيڈ بوٽ م אچن ٿا ۽ אڄ هنن وٽ كهاڙين ۽ ڇرن بدرאن آٹوميٹك ه

بهرحال پاڻ آڳاٹي زماني جي هندستانين جي ڳالهه كري رهيا هئاسين جڎهن هو سڑهه جي ٻيڑين ۾ سفر كندא 
سنڌ وאري كناري ۽ گجرאت جي ُپوربندر، אوکا، . جن جو دאرومدאر فقط ۽ فقط هوאئن جي رخ تي هوندو هو ،هئا

ڑن بندرگاهن مان سنڌي هندو، گجرאتي كنڈال، ڀاونگر، سورت، کمڀات، رتناگري، كاليكٹ ۽ كوچين جه
مسلمان، آغا خاني، אثنا عشري، بوهري ۽ كڇي وغيره سياري وאري چؤماسي ۾ يعني ڊسمبر کان فيبروري 

جتي ٹي چار مهينا مال جي خريد و . مهيني אندر אنڈيا کان ٻيڑא هاكاريندא هئا ته אچي آفريكا کان نكرندא هئا
ريكا جو لڳنديون هيون ته آف) Monsoon( مانسون ن چؤماسي جون هوאئونفروخت كري جيئن ئي אونهاري وאريو

، مساال، شيدي غالم، كپڑو )هاٿيَء جا ڏند(وאپار وڻج جو אهم وکر عاج . كنارو ڇڎي پنهنجي وطن אنڈيا ورندא هئا
  . ۽ كپهه وغيره هوندو هو

ع کان عمان جو 1806جيكو عرب حاكم سلطان سعيد سيد  .يَء ۾ هن روٹين ۾ אهم تبديلي آئيאوڻهين صد
. ع ۾ مسقط مان بدالئي زئنزيبار ٻيٹ كيو1832אن پنهنجي حكومت جي گاديَء جو شهر  ،حاكم ٿيو هو

عرب . زئنزيبار אڄ كلهه تنزאنيه ملك ۾ آهي پر אنهن ڏينهن ۾ سنگاپور ۽ هانگ كانگ وאنگر אلڳ ملك هو
ئي ۽ زئنزيبار ۽ אوڀر آفريكا ۾ وאپار وڙو ي و۾ لڎي אچڻ كري عمان جي אهميت گهٹجحاكم جي زئنزيبار 

هي אهي بلوچ هئا . عمان ۾ ۽ ننڍي کنڈ ۾ رهندڙ كيترא بلوچ پنهنجي سلطان سان گڎ زئنزيبار هليا آيا. وڌڻ لڳو
جن بعد ۾ אيندڙ پورچوگالين جو مقابلو كيو ۽ كينيا ۾ جيكا بلوچ كميونٹي رهي ٿي אهي هنن بلوچن جو 

بهرحال هتي . نامي ۾ لکي چكو آهيانسفر “هي ٻيٹ هي كنارא”وאل ي توאريخي אحد آهي جن بابت تفصيلאوال
هندو . אهو لکندو هالن ته شروع ۾ ننڍي کنڈ کان جيكي آفريكا آيا ٿي אنهن ۾ مسلمانن جو تعدאد وڏو هو

هونَء جيتوڻيك خشكي رستي كيترאئي گجرאتي هندو سيام ۽ . جيكي آيا ٿي אنهن ۾ سنڌي هندو گهڻا هئا
پر كيترن هندن ۾ سمنڈ مٿان سفر كرڻ  ،ته چين ۽ عربستان ڏي ٻي طرف وڃي نكتا ٿي ،يا ڏي هك طرفمال

taboo ،هنن الِء . هو ساڌ ٻيلو ۽ אڏيري لعل جا پوڄاري هئا ،پر سنڌي هندن سان مختلف ڳالهه هئي سمجهيو ويو ٿي
پر سمنڈ رستي آفريكا جي ملكن کان  ،هو نه فقط خشكي رستي. پاڻي خوف ۽ نفرت نه پر پاכ ۽ پيارو هو

ستر وאري ڏهي ۾ منهنجو جهاز جڎهن الس پاماس، برمودא، ٹرنيڈאڊ جهڑن . عالوه ڏورאنهن ٻيٹن ڏي وڃي نكتا



برمودא جي ٻيٹ تي مليل هك . ته אتي مون کي سنڌي هندن جي سيكنڈ ۽ ٿرڊ جنريشن نظر آئي پهتوٻيٹن تي 
کن אڳ وאري هك سفرنامي ۾ لکي چكو آهيان ته هن جڎهن אجرכ بابت  سال 40سنڌي هندو فئملي بابت אڄ کان 

ن گلن کيس جوאب ۾ ٻڌאيو ته אها هك ڳاڙه پنهنجي پيُء کان پڇيو ته אها ڇا ٿيندي آهي ته پيُء بدرאن هن جي ڏאڏي
  . جيكا سنڌ ۾ مسلمان ڄٹ אوڍين ٿا ،وאري چادر آهي

 ،ريكا ڏي אيندא رهياا، كاٺياوאڙي ميمڻ ۽ هندو سنڌي آفوجبهرحال وقت سان گڎ ننڍي کنڈ مان نه فقط بوهري، ک
پر هندو برهمڻن سندن زאلن کي سمنڈ ٹپڻ . پر آهستي آهستي گجرאتي هندو، ملباري ۽ كوكني وغيره به אچڻ لڳا

جڎهن . نتيجي ۾ هو آفريكا ۾ ٻه ٹي سال كمائڻ بعد وري אنڈيا موٹي آيا ٿي. ٿي الِء سختيَء سان منع كيو
אيتريقدر جو . جو سلطان سيد بارقش ٿيو ته هن هندن کي پنهنجين زאلن کي وٺي אچڻ الِء ڏאڍو همٿايو زئنزيبار

 250پهرين هندو عورت جڎهن زئنزيبار אچڻ الِء تيار ٿي ته سلطان هن الِء پنهنجو ذאتي جهاز موكليو ۽ هن کي 
و قلعو ڏيڻ جو وאعدو كيو جنهن ۾ پاڻيَء هندو عورتن جي رهائش الِء زئنزيبار جو پرאڻ هن. شلنگ אوאرڊ طور ڏنا

برهمڻ ٻاون خالف بغاوت جو آوאز  ،אنهي دورאن گجرאت جي هندو عورتن. جي پائيپن ۾ چانديَء جا نلكا لڳايا ويا
  . ۽ هو آهستي آهستي ٿي پنهنجن مڑسن سان گڎ آفريكا روאنيون ٿيڻ لڳيون يونبلند كيو ۽ هو كامياب ٿ

ريكا ۾ אچي پاڻ كمايو ۽ آف) ، سنڌين، گجرאتين، سکن ۽ ٻينووجن، بوهرين، هندک(هك ڳالهه آهي جتي אنڈين 
پنهنجي الِء خوشحالي حاصل كئي אتي هنن אنگريزن جي سسٹم کي سٺي نموني سان هلڻ ۾ مدد كئي ۽ אن 

אنڈين جي غلط كرتوتن، كجهه אن ۾ كو شك ناهي ته . ڌرتي ۽ אن جي رهوאسين الِء به بهتري كئي
. فرت هئيِء مكاني ماڻهن جي دلين ۾ سخت نهنن ال ،ڌرتيَء جي ڌڻين کي كمتر سمجهڻ كري كنجوسپائي ۽

۾ وڃڻ شروع كيو ته كيترن ملكن کي سندن  ڏهي کان آفريكا جي مختلف بندرگاهنאسان جڎهن سٺ جي 
بق، سينيگال بهرحال كينيا، يوگنڈא، موزم. يا ڏئي رهيا هئا. אنگريز، پورچوگالي ۽ فرينچ حاكمن آزאدي ڏني هئي

جهڑن ملكن مان אنگريز ۽ يورپين جي لڎي وڃڻ بعد אنڈين אتي ئي رهيا ۽ وڏي خير خوبي سان ملك جو معاشي 
هو . جي دلين ۾ نفرت وڌندي وئي) آفريكن(پر پوِء ڏٺوسين ته هنن الِء مكاني ماڻهن  ،كاروبار هالئي رهيا هئا

ن ته هي אنڈين حاكم ٿي ويهي رهيا آهن ۽ سڄي ملك אهو محسوس كرڻ لڳا ته يورپين مان جان آزאد كرאئيسي
אن جو نتيجو . آهيجو كاروبار هنن جي هٿن ۾ آهي ۽ مكاني ماڻهو ساڳي غربت جي چكيَء ۾ پيسجي رهيو 

ع تي يوگنڈא 1972آگسٹ  4. אهو ئي نكتو ته عيدي אمين جهڑن ليڈرن אنڈين کي پنهنجي ملك مان كڍي ڇڎيو
هن . ڏينهن ڏنا 90ملك ڇڎڻ الِء ) سيكڑو گجرאتي هئا 90جن ۾ (جي صدر عيدي אمين يوگنڈא ۾ رهندڙ אنڈين کي 

هن کي אنڈين کي ڏيهه نيكالي ڏيڻ الِء چئي رهيو  ته خدאآهي تقرير ۾ אهو چئي حكم ڏنو ته هن خوאب ۾ ڏٺو 
گهڻا אنگلنڈ هليا ويا جو  .۽ אنڈيا ته كي آمريكا، كئناڊאكي پاكستان . گجرאتي هك هك ٿي ملك ڇڎي ويا. آهي

ڦرلٹ  لڎي ويل אنڈين جي دكانن ۽ گهرن ۾ يوگنڈא جي فوج ۽ مكاني دאدאگيرن. אنهن کي برٹش پاسپورٽ هو
ويون پر هو نه ته אچي  ماڻهن جي هٿن ۾אنڈين جو كاروبار ۽ نوكريون مكاني . اوא كياال خوب جكري في אلح

نتيجي ۾ چند سالن אندر . ڳڑهيل ۽ نه وري وאپار وڙي جي آرٽ کان وאقف لهنر مند هئا، نه אنڈين وאنگر پڑهي
آخر ۾ . ن کان عالوه عيدي אمين به ملك جي ڀينگ كري ڇڎيא. ڈא جي אيكانومي وڃي پٹ سان لڳييوگن

کين وאپار جون . گجرאتين کي وري يوگنڈא ۾ گهرאيو ويو. پنهنجي جان بچائيهن سعودي عرب ڀڄي وڃي 
אنهن ئي موٹي אچڻ وאرن ۾ ڊאكٹر رجني جا وאلدين به آهن جنهن . كجهه موٹيا گهڻا نه آيا. سهولتون ڏنيون ويون

  . جو אحوאل گذريل مضمون ۾ كيو אٿئون
خاص كري سالن کان رهندڙ אنڈين کي ملك مان كڍڻ  ،يت ۽ سندس كيل ظلمنعيدي אمين جي منجهيل شخص

جي كهاڻيَء جا كيترאئي كتاب ۽ فلمون אچي چكيون آهن אنڈين کي يوگنڈא مان ڏيهه نيكالي ڏيڻ جي بهترين 
ڏيهه نيكالي . ع ۾ ٺهيل فلم ۾ كئي وئي آهي2006نالي ناول ۽ אن ئي تي  The last king of Scotlandعكاسي 

 Child ofشهناز نانجي جي هك ناول . ۾ به كئي وئي آهي “مسي سپي مساال”ع جي هك فلم 1991وאري كهاڻي 
Dandelions ۾ پڻ אن جو ذكر كيو ويو آهي .  

مغرب جي ماڻهن کي يوگنڈא ۾ ٿيل هن ڏيهه نيكاليَء جي ظلم کان سڀ کان پهرين ويسٹ אنڈيز جي אنڈين ناول 



 

 .ذريعي كرאيو A bend in the Riverي ناول نائيپال پنهنج. אيس. نويس وي



  

  خِط אستوא تي برف سان ڍكيل جبل
رאت جو אٺين بجي ڌאري  ،لکيل هو Pride of Africaكينيا אيئرويز جي هوאئي جهاز جنهن جي ُپڇ تي אنگريزيَء ۾ 

بتين سان جهڳ مڳ كندڙ شهر نئروبيَء مٿان ڦيرو كري ڏکڻ אوڀر وאري كنڈ تي هتي جي אنٹرنيشنل 
جهاز جي هك مكاني حبشڻ אيئرهوسٹس ٻڌאيو ته ڏينهن جو وقت هجي ها ته مون وאري . אيئرپورٽ تي لئنڈ كيو

ٻئي پاسي وאري دريَء مان مائونٹ كلمجارو نظر دريَء مان هتي جو مشهور جبل مائونٹ كينيا نظر אچي ها ۽ 
  .אچي ها

) Batian(هن ملك جو سڀ کان אتاهون جبل آهي، جنهن جون אتاهيون چوٹيون باتيان ) Mount Kenya(كينيا جبل 
ياد رهي ته אسان جي אيشيا جي هماليا جبلن جي . کن ميٹر آهن 5000۽ لينانا  Nelion (5100(ميٹر، نيالئن   5200
سندس . ميٹر אتاهون آهي جيكو سڄي دنيا ۾ אتاهون جبل مڃيو وڃي ٿو 8850ن چوٹي وאرو אيوريسٹ جبل אتاهي

ع ۾ אنڈيا جي برٹش سرويئر جنرل אئنڈريو وאگهه جي سفارش تي رאيل جاگرאفيكل 1865هي אنگريزي نالو 
אهڑي طرح كينيا . بو هويعني پنڌرهين چوٹي سڎ Peak XVسوسائٹي وאرن رکيو، نه ته אن کان אڳ אيوريسٹ جبل 

. ع ۾ هن جو نالو אنگريزن كينيا جبل رکيو1849جبل کي אتي جا مكاني قبيال مختلف نالن سان سڎيندא هئا پوِء 
 British East Africaאڄ كينيا ملك آهي،  آفريكا جو هي عالئقو جيكو. وאنهن ڏينهن ۾ كينيا ملك جو وجود نه ه

Protectorate وِء אنگريزن אهو نالو بدالئي كينيا جبل تان هن ملك جو نالو كينيا رکيوع کان پ1920. سڎبو هو، 
ع ۾ جڎهن هن ملك کي אنگريزن خود مختياري 1963. لکجڻ ۾ آيو Kenyaلکيو ويو ٿي پوِء  Keniaجيكو پهرين 

سندس ِكي ُكوُيو قبيلي  .ڏني ۽ جومو كينياتا ملك جو پهريون صدر بڻيو ته هن به אهو ئي نالو برقرאر رکيو
ن אيڈيشن وپهري وאن ج Facing Mount Kenya: بابت هك تمام مشهور אنگريزي كتاب آهي جنهن جو نالو آهي

كينيا جو هي صدر جومو كينياتا جيكو هتي جي ماڻهن الِء אسان جي محمد علي جناح جو . ع ۾ ڇپيو هو1938
ريزن کان آزאدي حاصل كرڻ دورאن جومو كينياتا جيكي אنگ. درجو رکي ٿو، אن جو אحوאل אڳتي هلي كندאسين

אهڑي شوق ) ع ۾ مئٹرכ ۾ هئاسين1960جڎهن (אهي אسان كاليج وאرن ڏينهن ۾  ،پرجوش تقريرون كندو هو
سان ٻڌندא هئاسين ۽ جوموکي אئين هيرو تصور كندא هئاسين جيئن ستر وאري ڏهي جي شروع وאرن سالن ۾ 

  . ندא هئا ۽ هن کي هيرو تصور كندא هئاذوאلفقار علي ڀٹي جون تقريرون ٻڌ دكاليجن ۽ يونيورسٹين جا شاگر
جي אحوאل جا كيترאئي كتاب ) expedition(كينيا جبل تي ۽ אن جي چوٹين باتيان، نيالئن وغيره تي چڑهي وڃڻ 

جبل جي  جنهن ۾ هن The First Ascent of Mount Kenyaسر هالفورڊ ماكندر جو كتاب  :ماركيٹ ۾ آهن، جهڑوכ
هن . آهي Snow on the Equatorجو كتاب  H.W.Tilmanهك ٻيو كتاب . باتيان چوٹيَء تي پهچڻ جي كهاڻي آهي

ع ۾ جوهان لڈوگ كرאف نالي هك جرمن يورپي پهريون دفعو هن جبل 1849كتاب تان مون کي ياد آيو ته جڎهن 
ت ۾ پئجي ويئي ته لڈوگ كرאف جي هجڻ جو אحوאل دنيا کي ڏنو ته سائنٹيفك سوسائٹي אهو ٻڌي حير

 Locationوאقعي سچ به آهي يا نه جو هي جبل جنهن جي  ،جيكوهن جبل جي چوٹين کي برف سان ڍكيل چوي ٿو
برف كيئن ٿي ٿي  لٹ معنٰي ٻارهوئي سخت گرمي אتي ڀالوאرو بي אستوא لكل خط אستوא وٽ آهي ۽ خطِ ب

ل جي چوٹيَء تي جون جوالِء جي مهينن ۾ به אيڎو هي אئين آهي جيئن ماڻهن جڎهن چيو ته گورک ه! سگهي
ٿڌكار رهي ٿو جو رאت جو سوڙ پائي سمهڻو پوي ٿو ته پهرين سڀني کي ڏندين آڱريون אچي ويون ته دאدو جهڑو 

  .جتي אنهن مهينن ۾ پاڻي به ٹهكي ٿو אتي אهڑي ٿڌ ڀال كيئن ممكن ٿي سگهي ٿي ،ضلعو
نئروبي شهر کان אيترو پري  رאئي ڦاכ جي بلكل ڏکڻ ۾ آهي ۽كينيا جبل خط אستوא وאري زيرو ڊگري ويك

جا ) Maasai(عالئقي جي هك مشهور قبيلي ماسائي وאري هن جبل جي آسپاس . آهي جيترو كرאچيَء کان ٺٹو
هو . ، رهن ٿا جيكي پنهنجا وهٹ جبل جي چوڌאري چرאگاهن ۾ چارين ٿا)جيكي نيم َبدو طبيعت جا آهن(ماڻهو 

  .سڎين ٿا Ol Donyo Keriهن جبل کي 



 

رپورٽ وאري بك אسٹال ۽ هوٹلن جي كجهه ٻيا كتاب جيكي نئروبي جي אيئكينيا جبل سان وאسطو رکندڙ 
  :الئونج ۾ نظر אچن ٿا، אهي آهن

  محمد אمين ۽ ٹيٹلي جو لکيلOn God’s Mountain 
  هامش ماكلنيس جوThe Price of Adventure 
  فيالئس جوNo Picnic on Mount Kenya وغيره. 

ڎهن ٻڌو جڎهن אسكول جي ڏينهن ۾ אسان کي اهين جبل كلمنجارو جو نالو אسان تآفريكا کنڈ جي سڀ کان אت
אنگريزي كتاب پڑهڻ جو نئون نئون شوق پئدא ٿيو هو ۽ אسان جي دلپسند ليکكن ۾ אرنيسٹ هيمنگوي به هك 

ع 1899אرنيسٹ هيمنگوي . پڑهيو هئوسين The Snows of Kilimanjaroאنهن ڏينهن ۾ אسان هن ليکك جو كتاب . هو
مٿيون كتاب هيمنگوي جو ماسٹر پيس مڃيو وڃي ٿو جيكو هن آفريكا . ۾ آمريكا جي رياست אلينوس ۾ ڄائو

 Esquireع ۾ پهرين 1936ي كتاب نمائندي جي حيثيت سان ويو هو ۽ هجتي هو אخباري  ،جي ٹوئر بعد لکيو
  .مئگزين ۾ ڇپيو هو

אسان جي אسكول وאرن ڏينهن ۾ ٹي אلڳ ملك  جيكو. وאري ملك تنزאنيا ۾ آهيجي ڀر  كلمنجارو جبل كينيا
ٹانگا نيكا، زئنزيبار ۽ نياسا لئنڈ هئا جن جون خوبصورت ٹپال جون ٹكليون حاصل كري אسان خوش ٿيندא 

سڄي آفريكا کنڈ ۾ אتاهون جبل آهي  )ميٹر אتاهين آهي 5900ٹي وجنهن جي אوحرو چ(كلمنجارو جبل . هئاسين
جپان جي ُفوجي جبل وאنگر آفريكا جا هي ٻئي جبل خوبصورت . جنهن کان پوِء ٻي نمبر تي مائونٹ كينيا آهي

وجي جبل ۾ ته تمام گهڻي هك مائونٹ كينيا ۽ فُ . ٿيون رهنيون برف سان ڍكيل ٹنظر אچن ٿا جن جون چو
جبلن جي شوقينن کي فرينچ ليکك روالنڈ جو . ٺاهين ٿا Slopeجهڑאئي لڳي ٿي جيكي پاسن کان هك جهڑو 

  .كتاب پڑهڻ جي ضرور صالح ڏيندس From Kenya to Kilimanjaroאنگريزيَء ۾ ترجمو ٿيل كتاب 
آخري دفعو جڎهن منهنجو . خوبصورت حبشڻ אيئر هوسٹس کان سندس אيئرالئين يعني كيينا אيئرويز بابت پڇيم

ع ۾ آيو هو ته אن وقت خوאب خيال ۾ به نه هو ته كينيا، يوگنڈא ويندي 1975مباسا ۾ جهاز كينيا جي بندرگاه م
אن وقت . دبئي، دوحا عرب אمارت جهڑא ملك به كا هوאئي جهاز كمپني کولي سگهندא يا אن کي هالئي سگهندא

ٹانُء هو ته  אسان کي אهو ئي. هالئڻ ۾ אسان جي ملك جو بول باال هو)  PIA(جهاز رאني توڙي هوאئي كمپني 
אن وقت אهو سوچيو به نه هئوسين ته ُبرن אفعالن كري אسان جو אڄ جهڑو حال به ٿي . אسان وڏي ڳالهه آهيون

جيكي אسان جي ئي ماڻهن شروع  ،جهڑن ملكن جون هوאئي كمپنيون UAEسگهي ٿو ۽ سنگاپور، مالئيشيا ۽ 
  .نديونآرאمده ۽ אمير هوאئي كمپنيون ثابت ٿي ، دنيا جون مشهوركيون

ع ۾ 1977 (Kenya Airways)ناديا نالي عيسائي كينين אيئرهوسٹس ٻڌאيو ته كينيا جي هيَء قومي هوאئي كمپني 
سندن جهاز . وڏא هوאئي جهاز آهن جن جي سرאسري عمر אٺن سالن کان به گهٹ آهي 26شروع ٿي ۽ אڄ هن وٽ 

لک مسافرن سفر كيو آهي ۽  15مهينن ۾ گذريل ڇهن . آفريكا، يورپ ۽ אيشيا جي كيترن ئي شهرن ۾ وڃن ٿا
تي هلن ٿا ۽ مسافرن  ن مان آهي جنهن جا جهاز مقرر وقتهيَء هوאئي كمپني آفريكا جي אعلٰي ۽ אمير كمپني

ناديا  “.سڀ کان وڏي ڳالهه ته حفاظت جي پهلوَء کي هر وقت ترجيح ڏني وڃي ٿي .يحد خيال رکيو وڃي ٿوجو ب
ي ريت ۽ אنهن ٻنهي حادثن کان آئون چڱ “.كمپنيَء کي فقط ٻه حادثا پيش آيا آهنٹيهن سالن ۾ אسان جي ”ٻڌאيو، 

  . وאقف هوس
 A310جي  431ع تي ٿيو هو جڎهن سندن فالئيٹ نمبر 2000جنوري  31كينيا אيئرويز جو پهريون موتمار حادثو 

۽ كجهه كالكن بعد ماڻهن سان كوٹا ڊي آئوري ملك جي هوאئي אڏي عابد جان تان ٹيك آف كيو  179אيئربس 
  .مري ويا 169هن אڏאم ۾ فقط ڏهه ماڻهو بچيا هئا . אئٹالنٹك سمنڈ ۾ وڃي ٹٻي هنئي

 105ملكن جا  26نئروبيَء مان  737-800سندن بوئنگ . ع تي ٿيو2007مئي  5كينيا אيئرويز جو ٻيو وڏو حادثو 
پر  ،ي تان كجهه مسافر کڻڻا هئاهوאئي אڏ) Douala(آال رستي تي هن کي دو. د جان وڃڻو هومسافر کڻي عاب



  .جهاز تي موجود ماڻهن مان هك به بچي نه سگهيو. جهاز تباه ٿي ويوئي אيئرپورٽ پهچڻ کان ٹي چار ميل אڳ 



 

  شهر ڏسي حيرאن ٿي وياسين اآفريكا ج
  

كينيا אيئرويز جي هوאئي جهاز ۾ آرאمده سفر كرڻ تي جتي خوشي ٿي אتي دل ۾ ساڙ به پئدא ٿيو ته آفريكا جي 
نئروبي . هيهوאئي كمپنيَء کان گوِء کڻي وئي آكينيا جهڑي ملك جي هوאئي كمپني به אسان جي قومي 
ي هئي جهڑي يورپ جي صاف سٿرته جيكا אهڑي  ،אيئرپورٽ جي وאش روم جي حالت ڏسي به دل ۾ ساڙ ٿيو

هر شيِء . ف كري رهيو هوهك شيدي وאش بئسن جي سامهون لڳل آرسين کي صا. هوאئي אڏن تي هوندي آهي
ٻاهر نكرڻ وقت هو منهنجي رאه روكي نه بيٺو جيئن كرאچي جي هوאئي אڏي تي مسافر کان  چمكي پئي،

وאرو پنهنجي كم ۾  تي هي كينين كمه. ڏ كري بيهندو آهيزوريَء ٹپ پنڻ جي بهاني صفائي وאرو در کي آ
سان جي ملك جي كرאچي، الهور توڙي אروم ۾ אها يورכ אئسڈ جي ڌپ به نه هئي جيكا  وאش. مشغول رهيو

  .وٽ هوندي آهي Urinersאسالم آباد جي هوאئي אڏن جي 
پنجين ماڙ  نئروبيَء کان ممباسا وڃڻ جي אڏאم جو جيسين فيصلو ٿئي تيسين آئون אيئرپورٽ جي هن عمارت جي

چوڌאري مختلف ملكن جا ماڻهو، خاص كري يورپ جا . نالي ريسٹورنٹ ۾ אچي ويٺس) Simba(تي ٺهيل سمبا 
هي، هن ملك جيتوڻيك هاڻ אنگريزن جو رאڄ نه آ :گورא مرد ۽ عورتون چڍين ۽ אسكرٹن ۾ ڏسي אندאزو لڳايم ته

אڄ به  ي به אيڎو אمن آهي ۽ אيڎي آزאدي آهي جوكريٹ אيڎو אيماندאر نه آهن، پر אن هوندجا شيدي حاكم ۽ بيورو
אسان وٽ به كنهن زماني ۾ كرאچي . ويس وڳن ۾ هتي ٹوئرزم الِء پيا אچن كيترאئي يورپي پنهنجي ملكي

هاڻ عورتون ته ڇا مردن . نظر אيندא هئا Sailorsهڑن شهرن ۾ אئين فارين ٹوئرسٹ ۽ دنيا جي مختلف جهازن جا ج
ته جيترא ڏينهن جهاز كرאچي ۾ رهي بندرگاه کان ٻاهر هرگز  ٿيون ڏين كمپنيون אهو چتاُءن جهاز رאن کي به سند
كنگلو  يا كزאكستان جهڑن ملكن جو ورلي كو אكو دكو كرغستان، אزبكستان، تركمنستان. نه نكرجو

  .نظر אچي ٿوشهر ۾ 
. אِء، پب ۽ هك هوٹل نظر آئيريسٹورنٹ کان عالوه ٻيون به ٻه کن كيفيٹر “سمبا”نئروبي جي אيئرپورٽ تي هن 

אن کان عالوه جتي كٿي وينڈنگ مشينون به نظر אچي رهيون هيون، جن ۾ ِسكا وجهي ماڻهو پنهنجي ضرورت 
جيكي ممبئي، كولمبو،  ئي هيونقيمتون ڀيٹيم ته אهي . کائڻ پيئڻ جون شيون كڍي رهيا هئا موجب

۽ كرאچيَء جو אيئرپورٽ آهي  جوهك אسان . تي آهن انگ אيئرپورٹنكوאاللمپور، تهرאن ويندي منيال ۽ هانگ ك
 “ڊيوٹي فري”ٻيو جدي جو جتي خبر ناهي ڇو مسافرن کي ڦريو وڃي ٿو ۽ ها، ٹيون دبئي وאرو هٿ ٺوكيو 

يارو אيڎي مهانگائي ته אوسلو، كوپن هيگن ۽ אسٹاكهوم جي هوאئي אڏن تي به نه آهي، جيڎي ! אيئرپورٽ
  .تي آهيكرאچي، دبئي ۽ جدي אيئرپورٽ 

. شهر جي ڏکڻ אوڀر ۾ אيمباكاسي نالي هك غريباڻي عالئقي ۾ آهي بيَء جو هي بين אالقوאمي אيئرپورٽنئرو
جي  “نئروبي אيمباكسي אيئرپورٽ”ع ۾ 1958هي אيئرپورٽ . سمجهو ته كرאچيَء جو ماريپور ۽ يونس آباد آهي

אڄ وאري (تن ڏينهن ۾ אنگريزن جو رאڄ هو ۽ هن אيئرپورٽ جو אفتتاح رאڻي אيلزبيٿ אول . نالي سان ٺهيو هو
پر هن کي آسٹريليا ۾ هلندڙ پروگرאمن ۾ دير ٿي وئي ۽ نئروبي وאري هن  ،کي كرڻو هو) رאڻي אيلزبيٿ جي ماُء

ع 1970. نئروبي אنٹرنيشنل رکيو ويو كجهه عرصي بعد هن هوאئي אڏي جو نالو. فنكشن ۾ پهچي نه سگهي
جوموكينياتا אنٹرنيشنل ”هي نئون אيئرپورٽ ٺاهيو ويو جنهن جو نالو پرאڻي هوאئي אڏي جي بدلي ڌאري 

د ۽ روאنگي الِء ۽ ٹيون ڊوميسٹك بين אالقوאمي אڏאمن الِء آم .هن نئين ٹرمينل کي ٹي يونٹ آهن. آهي “אيئرپورٽ
ممباسا ويندڙ هاِء وي به هتان אيئرپورٽ جي . هاز رستي ممباسا وڃي سگهيس ٿيאڏאمن الِء آهي جتان هوאئي ج

ڀرسان لنگهي ٿو پر مون کي אها رאت نئروبيَء ۾ ئي رهڻ الِء چيو ويو ۽ آئون سمبا ريسٹورنٹ ۾ چانهه ۽ 
بزنيس  جيكو سينٹرل ،سئنڈوچ جا پئسا ڏئي ٹئكسي ذريعي نئروبي جي مركزي عالئقي ۾ هليو آيس

  .کان ڏهه ميل کن پري ٿيندو سڎجي ٿو ۽ אيئرپورٽ ڊسٹركٹ
אن کان . هو ع ۾ آفريكا جي بندرگاه ممباسا ۾ אچڻ ٿيو1969ع يا شايد 1970منهنجي خيال ۾ منهنجو پهريون دفعو 



ڏهه سال کن אڳ جڎهن مئٹرכ ۾ هئاسين ته آفريكا کنڈ بابت جاگرאفيَء جي كتاب ۾ پڑهندא هئاسين ته אهو 
پرممباسا پهچي حيرت ٿي ته هتي جا روڊ . جنهن ۾ אڌ אگهاڙא ۽ جهنگلي قسم جا ماڻهو رهن ٿا אوندאهو کنڈ آهي

رستا، ٹرئفك جو نظام، پوليس، مختلف אدאرא ۽ ماڻهن جي ڳالهائڻ ٻولهائڻ ۽ فضيلت جو معيار אسان کان به 
ل تازو کير ۽ مون کي ياد آهي ته ممباسا جي ماركيٹ ۾ پالسٹك جي ٿيلهين ۾ پئك ٿي. وڌيك نظر آيو

كاسائين جا صاف سٿرא دكان ڏسي مون هك مكاني کوجي وאقفكار کي چيو هو ته هتي ته جهڑو يورپ لڳو 
ياد رهي ته אنهن ڏينهن تائين אسان وٽ אهڑيون سپر ماركيٹون شروع نه ٿيون هيون ۽ نه אئين ٿيليهن ۾ . پيو آهي

  .کير، ڀاڄي يا  گوشت پئك ٿي مليو ٿي
مون هك دفعو وري هن کوجي سان אظهار كيو، جيكو كينيا جو شهري  “אهو کنڈ آهي؟يار هي كهڑو אوند”

هتي جا شيدي ”ع ۾ سنڌ جي تلهار يا بدين شهر مان لڎي هتي ممباسا ۾ אچي رهيو هو، 1930آهي ۽ سندس ڏאڏو 
  “.ته אسان کان به وڌيك سلجهيل ۽ باאخالق نظر אچن ٿا

אڌ سنڌي אڌ کوجي كينيائي همرאه  “.ننڍو کنڈ אيترو جلد نه ڇڎڻ کپندو هوتڎهن ته آئون چوאن ٿو ته אنگريزن کي ”
ڇو جو אنگريزن جي وڃڻ بعد سنڌ جو پڑهيل ڳڑهيل . خاص كري سنڌ ۾ ته אڃان به رهن هاكڇي لهجي ۾ چيو، 

  .جي عوאم کي تباهه كري ڇڎيو آهي طبقو هندو به هليو ويو ۽ سنڌ جي جاهل پير، مير، وڏيري سنڌ ۽ سنڌ
ڳوٺ ۾ وڏيري  سس אها ڳالهه ٻڌي مون کي آمريكا ۾ رهندڙ אترאدي دوست ڊאكٹر ياد אچي ويو جيكو سندسند

אنگريزن سنڌ تي ٿوري ٿوري ته به هك سئو سال حكومت كئي پر لڳي ”جي ظلمن جو روڄ روئي چوندو آهي ته 
אسان جا وڏيرא، سياستدאن . ٿو ته هنن جي حكومت جو אسان جي ڳوٺ تي هك ڏينهن جو به אثر نه ٿي سگهيو آهي

ن صاف، אنسانيت جهڑي ته كا به شيِء، نه אسالم مان ۽ نه אنگريزن کاتعليم، אن. ۽ ڀوتار אهي ئي ڄٹ ۽ ظالم آهن
  “.سکي سگهيا آهن

. بهرحال يورپ جي ملكن جا بندرگاه گهمڻ بعد آفريكا جو هي بندرگاه ممباسا مون کي بيحد سهڻو ۽ عجيب لڳو
هر ! وכ، جهڑאلي موسم، نه يورپ جهڑو سخت سيُء ۽ برفباري نه وري مهانگي سوאريچوڌאري ساوכ ئي سا

جنهن کان کڻي رستو پڇ ته هو نه فقط אهو ٻڌאئي پر پيو گڎ هلي ۽ ! هك ماڻهو جهڑو وאندو وאندو ۽ ُپرسكون
ي، مختلف قسمن جي رنگين پوشاكن ۾ شيدي مرد ۽ عورتون، ساڙهين ۾ کوجا، بوهري، گجرאت. گائيڈ كري

אستعمال ٿئي ٿو، چڍين ۾ אنگريز ۽ يورپي، دكانن אڳيان אونهاري ۾  “אنڈين”عورتون جن الِء هتي هك ئي ٹرم 
وقت به אکين אڳيان ڦري  سندن אهو אسٹائيل هن.... به אڇو كوٽ ۽ مٿي تي پڳ رکي هلندڙ سنڌي هندو ۽ پارسي

אن سنهي . وאچ كڍي وقت ڏسندא هئا “ئيزאن س ميڈ”ير ۾ ٻڌل ناس جي دٻليَء جيڎي جڎهن هو زنج رهيو آهي،
۾ كٿي هيون ڏينهن אنهن . هوهوندو زنجير جو ٻيو ڇيڑو سندن قميص ۾ لڳل سونن ٻيڑن مان هك ۾ אٹكيل 

كنهن خوش پوشاכ کي ڏسي وقت پڇبو هو يا شهر جي گهنٹا گهر وٹان . جيئن אڄ آهن ،אئين عام وאچون
و جنهن ۾ جپاني وאچون خاص كري سيكو ۽ سٹيزن دنيا ۾ ع אهو سال ه1970پر . لنگهندي ٹائيم ڏسبو هو
ڊيوٹي فري بندرگاهن مان فئورلوبا نالي سئٹزرلئنڈ آفيسر نه ته אن کان אڳ אسان جهازي . مشهور ٿي ويون هيون
وطن وربو هو ته ويجها . هئي مهانگي هئي ۽ אسان جي وس کان ٻاهر אوميگا وאچ سڀ کان. جي وאچ وٺندא هئاسين

אڄ كلهه ته ويهين رپئي ملندڙ چين يا تائيوאن جي אليكٹرאنك . ست والئتي وאچ جي فرمائش كندא هئامائٹ ۽ دو
جن مان فقط ناليرين  ،ع کان אڳ مكينيكل وאچون هونديون هيون1970پر  .وאچ به صحيح ٹائيم ٻڌאئي ٿي

ل كرڻ بعد مستري باقي وאچون كجهه وقت אستعما. كمپنين جون وאچون هر وقت صحيح ٹائيم ڏينديون هيون
  .پيون ٺهرאئبيون هيون) Gears(کان אن جا كانٹا، אسپرنگ يا گرאڙيون 

ممباسا ۾ هانگ كانگ، عدن ۽ كولمبو جهڑא ڊيوٹي فري شاپنگ مال ۽ אنگلنڈ جهڑא بار، پب ۽ كيفيٹرאِء ڏسي 
אن جا رهاكو هي كهڑي قسم جو بندرگاه آهي جيكو آهي ته آفريكا جي سرزمين تي پر  :تعجب ٿيندو هو ته

ي كلچر ۽ ماحول مان אنگلنڈ جو هڳاُء אچي ئي ماڻهو پڻ آهن ۽ جنهن بندرگاه جمكاني شيدين کان عالوه אيشيا
אسان جي مكاني جهاز رאن آفيس جو هك سک ! آهي) ۽ ڌپ پڻ(ٿو، جنهن جي نائيٹ الئيف ۾ يورپ جي سڳنڌ 



 

هن جا مائٹ אتي ئي رهن ٿا، هو فقط نوكريَء كري  كالرכ آيو تنهن ٻڌאيو ته هو ڄائو نپنو نئروبيَء ۾ ۽ אڄ به
  .ممباسا ۾ رهي ٿو ۽ جيئن ئي هن کي موقعو ملندو ته هو پنهنجي بدلي نئروبي كرאئي ويندو

مون אن وقت تائين  “ممباسا جهڑو زبردست شهر ڇڎي ويندين؟”مون حيرت مان چيومانس،  “!يار كمال آهي”
مصر جي شهرن جي ڳالهه نٿا كريون جيكو ملك . (ن شهر ڏٺو هويوته ڇا سڄي آفريكا کنڈ جو هي پهركينيا 

  ).جيئن تركي يورپ ۾ به آهي ته אيشيا ۾ به –אيشيا ۾ به آهي ته آفريكا کنڈ ۾ به 
  “.منهنجي شهر نئروبي سان كير نه پڄي”: منهنجي چوڻ تي سک ٺهه پهه چيو

ه موسم خوشگوאر آهي نه ته كينيا جو ملك پر ممباسا بندرگاهه هجڻ كري چوڌאري سمنڈ آهي ۽ אونهاري ۾ ب”
  “.خط אستوא وאري پٹي تي هجڻ كري كينيا ۾ جتي كٿي ٻارهوئي گرمي هوندي

بلكل صحيح ٿا چئو پر منهنجي شهر نئروبيَء ۾ אونهاري ۾ به ٿڌكار رهي ٿو جو אهو سطح سمنڈ کان تمام ”
  “.گهڻو אتاهون آهي جيئن توهان وٽ كوئٹيا يا كوه مري آهي

به مون الِء وאقعي حيرت جي ڳالهه هئي جو منهنجي دماغ ۾ אهو ئي ويٺل هو ته آفريكا אوندאهو کنڈ يعني אها 
سو هي ڳالهيون ٻڌي . جاهل ۽ ڄٹن جو ملك آهي جتي نه پاڻي آهي ۽ نه کاڌو، جتي ٻارهوئي سخت گرمي ٿئي ٿي

پيئي ته رهوڊيشيا ۽ سائوٿ آفريكا خط אها ٻي ڳالهه آهي ته پوِء אڳتي هلي خبر . منهنجو حيرאن ٿيڻ نارمل هو
  .تي ٻارهوئي ٿڌ رهي ٿي ۽ سياري ۾ ته برف باري ٿئي ٿيאאيڎو پري آهي جو  کان) Equator(אستوא 

ع جي هك ٻي ڳالهه به ياد ٿي אچي ته مٿئين سک کي جڎهن אسان پنهنجي ملك ۽ 1970אنهن ڏينهن جي يعني 
ياد رهي ته אن وقت جي كرאچي بندرگاه جي (كري رهيا هئاسين  Impressكرאچي بندرگاهه جون ڳالهيون ٻڌאئي 

هجڻ جي آمريكن به تعريف كندא هئا ۽ كرאچي شهر جي سونهن سوڀيا ۽ ماڊرن  Efficientصاف سٿري ۽ 
ته ڳالهين كندي مون سک ) ٹيكناالجي ۾ پينانگ، كوאاللمپور، جكارتا ويندي بئنكاכ ۽ منيال به كجهه نه هئا

جتي אسان كار ۾ ويهي فلم ڏسندא آهيون ته هن ٺهه پهه چيو . אن سئنيما به آهي-چيَء ۾ ڊرאئيوکي ٻڌאيو ته كرא
אسان سک كميونٹي جا نوجوאن دوست كڎهن كڎهن مستي ۾ ”نئروبيَء ۾ ته ٻه آهن ۽ پوِء ٹهك ڏيندي چيو 

  “.ڏيندא آهيونفقط هك گاڏيَء جي  يما ۾ فلم ڏسڻ ويندא آهيون ۽ ٹكيٹאن سئن ،אچي ٹرכ ۾ چڑهي ڊرאئيو
آفريكا ۾ ممباسا ۽ نئروبي . אهي ڳالهيون ٻڌي אسان وאئڑא ٿي ويا هئاسين، ته آفريكا سڄو رڃ ۽ سڃ به نه آهي

جيكو هاڻ موپوٹو سڎجي (جهڑא شهر به آهن جيكي אنگلش אسٹائيل شهر چئي سگهجن ٿا ۽ الرينزو ماركس 
جيكي نه صرف آفريكا ۽ אيشيا جي خوبصورت شهرن جو  .، ڊكار ۽ عابد جان ۽ خارطوم جهڑא شهر به آهن)ٿو

  .ن ٿايڏيک ڏين ٿا پر پورچوگال ۽ فرאنس جي شهرن جون به سكون اله
  
 



  نئروبي شهر جو وجود
  

نئروبي نه فقط كينيا ۾ پر سڄي دنيا ۾ هك عجيب شهر آهي، جنهن ۾ ٻارهوئي دنيا جا ٹوئرسٹ אيندא رهن ٿا، 
جانورن کي (אتي سفاري  .هس جتي ماڊرن ۽ אتاهيون عمارتون ۽ هوٹلون آهنمنج. صاف سٿرو ۽ سهڻو شهر آهي

ه بندوبست ۽ شكار جا شوق پورא كرڻ جا ب) جبل تي چڑهڻ(، مائونٹينرنگ )کلي فضا ۾ گهمندو ڏسڻ جا موقعا
شي طرح به هك אهم شهر آهي، جتي كيترين ئي بين אالقوאمي كمپنين ۽ سياسي ۽ معا نئروبي. آهن

 آفريكا) NSE(نئروبي אسٹاכ אيكسچينج . جون آفيسون به آهن UNOنئروبي ۾ . آرگنائيزيشنن جون آفيسون آهن
جيكا روزאنو هك كروڙ سودא  م ۾ آفريكا جي چوٿين نمبر تي آهينگ وאليوجي سڀ کان وڏي آهي ۽ ٹريڈ

)Trades (جيئن ڏور אوڀر ڏي ٹوكيو، هانگ كانگ ۽ سنگاپور جهڑא شهر آهن ۽ عرب . كرڻ جي طاقت رکي ٿي
. دنيا ڏي بيروت ۽ قاهره آهن ۽ אسان پاسي ممبئي آهي، تيئن آفريكا جي אوڀر وאري كناري ڏي نئروبي شهر آهي

يهين صدي جي شروعات ۾ و. فرق فقط אهو آهي ته ٻيا سڀ شهر آڳاٹا آهن، نئروبي هك سؤ سال به پرאڻو ناهي
  !۾ به كنهن کي خبر نه هئي ته كو نئروبي به شهر آهي، بلك هو ئي كونه ته كنهن کي كهڑي خبر 1900يعني 

ا ۽ אيشيا جا ملك ڳولڻ ۽ هٿ كرڻ جي صل كرڻ بعد آفريكيورپي قومن جهاز ٺاهي سمنڈ تي حكمرאني حا
وگالين قبضو كيو، كنهن چكنهن تي فرينچن ۽ پور آفريكا جو كو حصو אٹليَء وאرن کنيو ته. چكر ۾ אچي ويا

אسپين ۽ پورچوگالين آمريكا ملڻ تي אوڏאنهن . تي אسپين ۽ אنگلنڈ وאرن قبضو كري پنهنجو رאڄ قائم كيو
ي هسپانوي ۽ پورچوگالي باقي ت ،אن كري سوאِء كنهن אيكڑ ٻيكڑ ملكن ۽ ٻيٹن جي ،پاتي وאرن گهڻي ڊوڙ

جي ڏאکڻين رياستن ميكسيكو، ٹيكساز ۽ لوزيانا وغيره تائين  USAبيا کان ۽ אڄ چلي ۽ كولم ڇانئجي ويا
هين ويهين جو فرق آهي، جيترو ڊئنش سپيني ۽ پورچوگالي زبانن ۾ فقط אوڻא. (אسپيني زبان هلي ٿيآمريكا ۾ 

  .)۽ سئيڈش ۾ آهي يا جيترو پنجابي ۽ سرאئكيَء ۾ آهي
كينيا ۽ يوگنڈא وغيره سڎجي ٿو אنگريزن جي قبضي ۾ آفريكا جي אوڀر كناري وאرو هي حصو جيكو هاڻي 

אن کي  ،هنن جتي به حكومت كئي :ڳائڻ جوڳو آهي ته ورپين جي ڀيٹ ۾ אنگريزن جو אهو گڻٻين ي. אچي ويو
جو  ن ته אتي אمن אمان، جوڊيشري، پوسٹپر هك سٺي ڳالهه كيائو ،ٻين يورپين وאنگر ڦريو لٹيو به دل وٹان

אڄ (אهو ئي سبب آهي جو ماليا . ويندي روڊ رستا ۽ ريلوي سسٹم ٺاهيائون ،ليمي نظامنظام، پوليس کاتو، تع
۽ سنگاپور کان هانگ كانگ ۽ אنڈيا ۾ ريل جي پٹن جي ڄار وڇايل آهي ۽ אنگريزن جون ) وאري مغربي مالئيشيا

هور کي ئي کڻي ي، حيدرآباد ۽ الويندي كرאچ. يترن شهرن ۾ قائم آهنٺهيل آڳاٹيون ريلوي אسٹيشون אڄ به ك
  .ڏسو

جيئن ئي אنگريزن جي هٿ ۾ آيو ته ) جيكو אڄ كينيا ۽ يوگنڈא سڎجي ٿو(آفريكا جي אوڀر كناري وאرو عالئقو 
אنهن ڏينهن ۾ نئروبيَء جو . ع جي ڳالهه آهي1899هيَء . ريل هالئڻ جو אرאدو كيوتائين هنن ممباسا کان كمپاال 

ممباسا . ته ممباسا ۽ كمپاال אن وقت جا َبلي َبلي ۽ تاريخي شهر هئا پر אن ۾ كو شك ناهي. نالو نشان به نه هو
. بندرگاه ۽ وڻج وאپار كري، كمپاال وكٹوريا ڍنڍ تي هجڻ كري تمام سٺي موسم ۽ אهميت وאرو شهر هو

אنگريزن کي كينيا ۽ يوگنڈא ۾ چانهه، كافي، كاٹن ۽ ٻيا فصل ممباسا آڻي پنهنجي وطن אنگلنڈ پهچائڻا هئا، אن 
ريل جا پٹا ۽ كاٺ جا سليپر وغيره وڇائڻ ۽ جهنگ صاف كرڻ الِء هنن . كري ٹرאنسپورٽ الِء ٹرين ضروري هئي

جيكي سخت جان ۽ محنتي به هئا ته  -خاص كري پنجاب کان سک. ور گهرאياڍي کنڈ مان هزאرين مستري ۽ مزنن
  .אن كم جا ڄاڻو به هئا

جو هك ته  ،אري نئروبي وאري هنڌ کي سامان رکڻ جو ڊيپو بڻايوريلوي وڇائڻ جو جڎهن كم شروع ٿيو ته هنن אڄ و
نوري آباد وٽ  ،جيئن كرאچي حيدرآباد سپر هاِء وي ٺاهڻ وאرن אطالوين. אهو ممباسا ۽ كمپاال جي بلكل وچ ۾ آيو ٿي

ريلوي نئروبي وאرو هي هنڌ نه فقط هن . وچ ٺاهيو جتي رستو ٺاهڻ جون مشينون ۽ ٻئي سامان جو ڊيپو ٺاهيو ويو
تي هجڻ كري ٿڌكار هئي ۽ مزور ۽  Elevationمٿاهين . الئين جو وچ ٿي ٿيو پر אن هنڌ کي ٻيون به خوبيون هيون



 

אتان ئي هك ندي وهي ٿي جنهن کي אتي جي مكاني قبيلي ماسائي جي ماڻهن . אنجنير آرאم جي ننڈ سمهي سگهيا ٿي
بهرحال ريلوي تي كم كندڙن ۽ אنگريزن هن نديَء جو نالو نئروبي ندي رکيو ۽ پوِء . سڎيو ٿي ‘אنكاري نائي روبي’

ڏسندي ئي ڏسندي ريلوي وאرن جي ننڍڙي كالونيَء مان ننڍڙو شهر ٿي ويو جنهن ۾ אنگريزن جا سهڻا بنگال ۽ باغ 
ري آفيسون ۽ وאپارين جون كيتريون ئي سركا. باغيچا ڏسڻ وٹان هئا ۽ هاڻ هي ننڍڙو شهر نئروبي سڎجڻ لڳو

ع ۾ هن عالئقي جي گاديَء جو هنڌ ممباسا بدرאن 1907كوٺيون ممباسا مان شفٹ ٿي نئروبي אچي ويون ۽ سال 
هي سڄو ملك ۽ يوگنڈא وאرو ڳپل . ياد رهي ته هن عالئقي جو كينيا نالو אڃان مقرر نه ٿيو هو. ويو نئروبي كيو

رکيو بعد ۾ كينيا جبل تان هن ملك جو نالو كينيا . سان سڎجي رهيو هوجي نالي  “برٹش אيسٹ آفريكا”حصو אڃان 
  . ويو
مكاني ماڻهن به هن ملك جو ساڳيو نالو كينيا رکيو ۽ ملك جو ساڳيو گاديَء وאرو  ،ڻ بعدع ۾ אنگريزن جي وڃ1963

۽ شهر مان نئروبي آهي  مٿانهونميٹر  1800سطح سمنڈ کان  ،بهرحال نئروبيَء جو شهر. شهر نئروبي قائم رهڻ ڏنو
  .هي ٿيندي ۽ مالكا شهر مان مالكا ندي وجيئن لنڈن جي وچ مان ٿيمس ٿي ندي אئين وهي 

 ،ي عالئقوتن ڏينهن ۾ نئروبي وאرو ه ،هونئن جن ڏينهن ۾ ممباسا کان كمپاال ريلوي الئين وڇائجي رهي هئي
گاهه ۽ پوسل كري אهڑو ئي هو ي ٿو گهاٹي جنگل، ڊگهي هر جو ڏيک ڏئڊرن شجيكو אڄ يورپ جي كنهن ما

אن ۾ كو شك ناهي ته پيئڻ الِء مٺو پاڻي جام هو ۽ . جهڑو شروع جي ڏينهن ۾ گپ وאرو شهر كوאاللمپور
پر مڇر ۽ אن كري مليريا جو مرض אيڎو هو جو אهو ڏينهن  ،ٿڌكار كري منجهند جو به فرحت محسوس ٿي ٿي

  .ك دفعو ته هي شهر ڇڎي ماڻهو لڎڻ الِء به تيار ٿي ويا هئاكو خالي نه هو جو كنهن جو الش نٿي کڻڻو پيو ۽ ه
אيتري قدر جو אوسي پاسي ۾ رهندڙ ماسائي قبيلي جا ماڻهو . אنگريز رאڄ ۾ هي شهر تمام تيز رفتار سان وڌيو

אن بعد كي ُكيو قبيلي جا ماڻهو به . پنهنجي چوڌאري وڻن جي وڍجڻ ۽ عمارتن جي ٺهڻ كري سخت بگڑي ويا
. אهي کين وאپس كيون وڃن ،نكي زمينون ڦٻائي مالك بڻجي ويا آها جن چاهيو ٿي ته אنگريز جيكاوڙجي پي

کي دٻائڻ جي پوري كوشش كئي پر سندن غم ۽ غصو وڌندو ويو تان جو سندن قبيلي  protestאنگريزن هنن جي 
  . و אعالن كيونالي هك تحريك ٺاهي ۽ אنگريزن خالف بغاوت ج ‘مائو مائو’جي هك ماڻهو جومو كينياتا 

ننڍو کنڈ جنهن . ٻي جنگ عظيم كري אنگريز به ڍرڙא ٿي پيا. كينياتا کي جيل ۾ به وڌو ويو پر ٺاپر نه ٿي جومو
مالئيشيا، . چوڌאري سندن مٿان پريشر وڌڻ لڳا. אهو به سندن هٿن مان نكري چكو هو ،تي کين فخر هو

ع ۾ אنگريزن كينيا کي خود مختياري ڏني 1963آخر . هر ملك آزאد رهڻ الِء گُهر كرڻ لڳو... سنگاپور، نائيجيريا
  .۽ پاڻ ٹپڑ کڻي وڃي لنڈن، لورپور، هل ۽ مانچسٹر جون אباڻيون گهٹيون وسايائون

ته غير ملكي אدאرא، بين אالقوאمي بزنيس فرم ويندي يونائيٹيڈ نئشن  ريكا جو هك شهر آهي پر هن ۾ אيترאبي آفنئرو
. خاص كري يورپ ۽ آمريكا جي باشندن جي ڌم لڳي رهي ٿي ،جو ڌאرين ملكن جي ماڻهن جي ،جون آفيسون آهن

هٹ بجيٹ وאرين هوٹلن جي چوڌאري ڄار وڇائي אنهن ماڻهن جي رهائش الِء אعلٰي قسم جون هوٹلون ۽ ٹوئرسٹن الِء گ
هك ڌאريون ماڻهو هوٹلن جي گهڻائي ۽ ٹورئسٹن جي آزאديَء مان ملك جي אمن אمان جو אندאزو لڳائي . پئي آهي
אفغانستان ۽ برنڈي جهڑن آفريكي ملكن وאنگر אسان وٽ كرאچي جهڑي شهر ۾ به گذريل ٹيهه پنجٹيهه . سگهي ٿو

پيٹارو جو دوست محمود  אسان جي. ي به خالي خولي رهن ٿيوننج فائو אسٹار هوٹلون آهن ۽ אهسالن کان אهي ئي چار پ
كمائي ته هڻو ”. ه ڀريل نٿي رهيٹيهه سيكڑو ب) אڳوڻي تاج محل( “ريجنٹ هوٹل”باويجا هر وقت چوندو آهي ته سندس 

كوאاللمپور، سنگاپور،  “.كريون۾ مالزمن جا پگهار ۽ الئيٹ ۽ گيس جا بل به خبر ناهي كيئن ٿا ڇكي پورא  کڎ
. ن ڏسي حيرت ٿئي ٿيوجون عمارت ممبئي، دهلي، تهرאن وאنگر نئروبيَء جي به گهٹي گهٹي ۾ خوبصورت هوٹلن

پئدא  ڏسي دل ۾ خوאهش ئروبي جي روڊن ۽ پاركن ۾ وאכ كندومكاني شيدي ۽ گورא ٹوئرسٹ رאت جو دير تائين ن
سٺ وאري ڏهي ۾ ۽ ستر وאري ڏهي جي شروع وאرن . حالتون موٹي אچنته كاش אسان جي ملك ۾ به אهي  ،ٿي ٿئي

نئروبيَء جي . نه رهيو آهي هو، پر هاڻ אسالم آباد ۽ الهور ۾ بهسالن ۾ كرאچيَء جي شهر ۾ به אئين אمن אمان هوندو 
  .هن وقت ياد אچي رهيا آهنجيكي رستن تان هلندي نظر אيندڙ كجهه هوٹلن جا ناال 



ڈ ريجنسي، هلٹن هوٹل، אنٹر كانٹيننٹل هوٹل، نئروبي سيرينا هوٹل، دي نور نعالئقي ۾ هوٹل گرאسٹي سينٹر وאري 
تي ٿكا روڊ . ڊאلر آهي 130کان  90جن جي روز جي مسوאڙ  جيكي فائو אسٹار هوٹلو آهن، ه،فوכ، دي אسٹينلي وغير

هزאر رپيا  8كا אڄ جي حساب سان به ڊאلر آهي جي 95جنهن جي مسوאڙ . هوٹل آهي سفاري پارכ هوٹل پڻ فائو אسٹار
  .جهڑين هوٹلن جي روزאنا مسوאڙ ڏهه ٻارهن هزאر رپين کان به مٿي آهي PCٿئي ٿي ۽ هيڎאنهن אسان وٽ شيرٹن ۽ 

. ڊאلر آهي 100بيَء ۾ هك هنڌ ونڈسر گولف ۽ كنٹري كلب نالي پڻ فائو אسٹار هوٹل نظر آئي جنهن جي مسوאڙ نئرو
وאرن کي  UNOڊאلر هئي ۽  43جنهن جي مسوאڙ  ،هك فور يا شايد ٿري אسٹار هوٹل ۾ رهيسآٌء سلور אسپرنگس نالي 

نيروبيَء ۾ אن جهڑيون فور ۽ ٿري אسٹار هوٹلون به كيتريون ئي  .سيكڑو ڊسكائونٹ ڏين ٿا אهو به ڏنائون 10جيكو 
  .ائونٹ هوٹل وغيرههوٹل، لينانا م Jacarandaآهن جهڑوכ فيئر ويو هوٹل، بليوאرڊ هوٹل، هاليڈي אِن، 



 

  كينيا جي مائي جوري
  

אسان جڎهن نائن אليون، אلقاعده، אفغانستان وאري جنگ جي ڳالهه كريون ٿا ته كينيا جي هن شهر نئروبي کي به 
ع تي آمريكا جي سفارتخاني تي بم سان حملو كري سفارتخاني جي عمارت کي 1998آگسٹ  7ياد كيون ٿا جتي 

  .زخمي ٿيا 4000ماڻهو مارجي ويا ۽  212آمريكين سميت  12جنهن ۾ ويو، تباهه كيو 
هك هتي نئروبيَء ۾ ۽ . سفارتخانن تي ٿيا جي وٿيَء سان آفريكا ۾ ٻن آمريكي بمن جا هي ڌماكا ڏهن منٹن

هنن بمن . زخمي ٿي پيا 85کن ماڻهو مارجي ويا ۽  11جتي به  ،ٻيو ڀر وאري ملك تنزאنيا جي شهر دאرאلسالم ۾
مائينڈ אوساما بن الدن ۽ אيمن אلزوאهري قرאر  جنهن جا ماسٹر ،جهاد سان جوڙيو ويور جي אسالمك جو وאسطو مص

هن حملي جي جوאب ۾ آمريكا جي صدر بل كلنٹن كروز ميزאئيل ذريعي سوڊאن ۽ אفغانستان تي حملو . ڏنا ويا
ن ۾ سوڊאن جي ماڻهن ۽ سوڊאن ۾ אنهن ميزאئيلن אتي جي אلشفا فارماسوٹيكل فئكٹري تباهه كئي جنه. كيو

كلنٹن جي אنتظاميا אهو ئي چيو ته هنن وٽ ثبوت . سيكڑو دوאئون ٺهيون ٿي 85جانورن جي بيمارين جون 
پر ميزאئيلن جي كيل تباهيَء بعد جڎهن چڱي طرح  ،موجود آهن ته هن فئكٹري ۾ كيميائي هٿيار ٺهن ٿا

  .رٹمنٹ جي אها رپورٽ غير אعتبار جوڳي هئيتفتيش كئي وئي ته خبر پيئي ته آمريكا جي אنٹيليجنس ڊپا
پرאڻي تباهه ٿيل אيمبسي . نئروبيَء ۾ هاڻ جيكا آمريكا جي אيمبسي آهي، אها نئين هنڌ تي نئين ٺاهي وئي آهي

  .ٺاهيو ويو آهي “ميموريل پارכ”جي جاِء تي يادگار طور ) سفارتخاني(
. آهي “سٹي אسكائر”אهڑي طرح نئروبي شهر جو وچ . صدر وאرو عالئقو چيو وڃي ٿو ،جيئن كرאچيَء جو مركز

كينيا جي پارليامينٹ بلڈنگ، هولي فئملي كئٿيڈرل، نئروبي سٹي هال، . جتان چوڌאري شهر ٻاهر ڏي وڌيو آهي
ن جيئ. هتي سٹي אسكائر ۾ آهن ،نئروبي جون كورٹون، كينياتا كانفرنس سينٹر جهڑيون אهم عمارتون

كرאچيَء جو شهر كلفٹن، كياماڙي، چاكيوאڙي، رنڇوڙ الئين، ناظم آباد، لياقت آباد، ملير، ماريپور جهڑن 
مكادאر، كاُموكنجي، لنگاتا، ويسٹ لئنڈس، : عالئقن ۾ ورهايل آهي، تيئن نئروبيَء جا אهم عالئقا آهن

ناال آهن، جن سان برٹش رאج جون  كيترن عالئقن، عمارتن ۽ رستن جا אنگريزي. كاسارאني، אيمباكاسي وغيره
  .يادون وאبسته آهن

به سڎيو  “Green City in the Sun”جو شهر آهي، شايد אن كري نئروبيَء کي  نئروبي خوبصورت پاركن ۽ باغن
خط אستوא تي هجڻ كري ٻارهوئي مينهن . شهر مان درياُء وهي ٿو. روڊ رستن تي به گهاٹا وڻ نظر אچن ٿا. وڃي ٿو
ماڻهو ڏسي كارא هك ڌאرئين کي نئروبي ۾ لهڻ تي، . اهين ليول تي هجڻ كري ٿڌكار آهيאت. وسي ٿو

جيئن אڄ كلهه كوאاللمپور، . آفريكا جو شهر لڳي ٿو نه ته نئروبي يورپ جي شهر جو ڏيک ڏئي ٿو “نئروبي”
. ا کان بچيل آهينئروبي شهر لئنڈ مافي ،لڳي ٿو. شهر ۾ کال ميدא به جام آهن. بئنكاכ ۽ سنگاپور ٿي پيا آهن

ظاهري طرح ته آفريكي شهر آهي ۽ آفريكا جي كيترن ملكن جا حال پورא سارא آهن، پر كينيا ۾ وري به 
. قانون قاعدو سخت آهي، אن كري אن جي نئروبي، ممباسا توڙي ٻين شهرن جي رونق ۽ سونهن برقرאر آهي

عوאم کي كنهن . هورو جي معنٰي آزאدي آهيאو. پارכ آهي) Uhuru(نئروبيَء جو سڀ کان بهترين پارכ אوهورو 
ڳالهه تي كاوڙ אيندي آهي ته لنڈن جي هائيڈ پارכ وאنگر ماڻهو هتي אچي مظاهرא كندא آهن ۽ حكومت جي 

هن پارכ جي وچ ۾ ملك جي אڳئين صدر ڊئنيل آرאپ موئيَء پنهنجي سياسي پارٹي . خالف تقريرون كندא آهن
KANU  مئڈم ”پر عوאم گوڙ كيو، خاص كري  ،ياناس ٿي كئيتاهي پارכ جي سماڙ هيڈ كوאرٹر ٺ 62جي الِء

ماٿائيَء جي אن قسم جي . صدر خالف وڏي مهم هالئي جنهن ۾ هن کي كاميابي نصيب ٿي “אومگاري ماٿائيَء
  .ع جو نوبل אمن אيوאرڊ مليو2004متن جي بدلي ۾ کيس دوجهد ۽ عوאم جو ساٿ ڏيڻ جي خدج

ع ۾ جيئن ئي نوبل אنعام جو אعالن ٿيو ته سڀني کي، 2004الِء سال ) Wangari Muta Maathaiسڄو نالو (ماٿائي 
خاص كري آفريكا جي شيدين کي، بيحد خوشي ٿي جو هيَء پهرين آفريكن عورت هئي جنهن کي هيڎي وڏي 



هر جي شيا جي آهي هورא کورא ٿي ته كهڑي אسان کي به אهو معلوم كري ته هوَء كين. אنعام الِء چونڈيو ويو هو
  .هوَء كهڑي نوكريَء ۾ آهي ۽ هن אمن الِء كهڑيون خذمتون אنجام ڏنيون آهن. هو ڇا پڑهيل ڳڑهيل آهي. آهي

جنهن جو پيُء هك אنگريز جي  ،هوَء هك غريب جي گهر ۾ ڄائي. هيعجيب آ ماٿائيَء جي زندگيَء جي كهاڻي به
و پرאئمري تعليم به يو ٿي جتي كهك אهڑي ٻهرאڙي وאري عالئقي ۾ ره فارم تي ڏهاڙيَء تي كم كيو ٿي ۽

ماٿائي אڳتي هلي אعلٰي تعليم يافته عورت ثابت ٿي ۽ كينيا جي پهرين عورت . ل كري سگهيمشكل سان حاص
  .كئي) Ph.D(آهي جنهن ڊאكٹوريٹ 

. نگاري ُموتا نالي سان ڄائيضلعي جي هك ڳوٺ ۾ وא) Nyeri(ع تي كينيا جي نائيري 1940ماٿائي پهرين אپريل 
جنهن سان هن ملك جي پهرين صدر جومو كينياتا جو پڻ . قبيلي سان آهي) Kikuyo(سندس وאسطو كي ُكويو 

ماٿائي جي پيُء ٻنين تي مزوري كئي ٿي ۽ ماٿائيَء پنهنجن ڀائرن سان گڎ ماُء جي ڳوٺ ۾ پرאئمري تعليم . هو
جتي  ،ري شهر ۾ هك عيسائين جي بورڊنگ אسكول ۾ رکيو ويويارهن سالن جي ٿي ته کيس نائي. صل كئياح

אن بعد . هِن אسكول ۽ بعد ۾ كاليج ۾ אول پوزيشن کنئي. ڻائي ميري جوزفين نالو رکيو ويوبکيس عيسائي 
ع وאرو زمانو 1960هي . ۾ دאخال وٺڻ جو پروگرאم ٺاهيو “يونيورسٹي آف אيسٹ آفريكا”هن كمپاال جي 

كينيا جي هك سياستدאن ٹام . ي ملكن ۾ אنگريز رאڄ آخري پساهن ۾ אچي رهيو هوهو،آفريكا جي كيترن ئ
אنهن ڏينهن ۾ . وאنن کي ٻاهرين ملكن ۾ تعليم الِء گهرאيو وڃيها كوشش ورتي ته سندس وطن جي نوجبويا א

 Kennedyتنهن كينيا جي هن سياستدאن جي ڳالهه قبول كئي ۽ سندس  ،جان אيف كينيڈي آمريكا جو سينيٹر هو
هوشيار شاگردن کي آمريكا ۾ אعلٰي تعليم حاصل كرڻ الِء گهرאيو  300خاندאن جي فائونڈيشن ذريعي كينيا مان 

پر كينيا جي ٻين به ) Tom Mboya(هتي אهو به لکندو هالن ته نه فقط ٹام بويا . ويو، جن ۾ ماٿائي به هك هئي
 Convinceيورپ ۽ آمريكا جي مختلف אدאرن کي  كيترن سياستدאنن پنهنجي َتر جي سوين ڳوٺاڻن نوجوאنن کي

مالئيشيا ۾ . ڊگرين الِء אسكالرون وٺرאئي ڏنيون جيئن هو تعليم ۾ ڀڑ ٿي وڃنكري אعلٰي تعليم ۽ صحت جي 
در אصل אهي ئي . به אتي جي سياستدאنن جو אهو ئي كردאر رهيو ۽ جنگل جهڑو ملك אڄ يورپ ٿي پيو آهي

  . شيون آهن، جن ۾ אسين مار کائي ويا آهيون
بائالجي ع ۾ 1964ماٿائيَء کي آمريكا جي كنساس رياست ۾ پڑهڻ الِء אسكالرشپ ملي جتان جي كاليج مان هن 

ع ۾ تعليم ختم كرڻ 1966. كئي M.Scאن بعد آمريكا جي يونيورسٹي آف پيٹسبرگ مان . ۾ گريجوئيشن كئي
. سان مالقات ٿي) Mwangi Mathai(جتي هن جي وאنگي ماٿائي . بعد هن کي نئروبيَء ۾ پڑهائڻ جو جاب مليو

ئي نالو ختم نئروبي אچڻ تي ماٿائيَء پنهنجو عيسا. وאنگيَء به هن وאنگر آمريكا مان تعليم حاصل كئي هئي
وאپس رکيو ۽ پوِء وאنگيَء سان شادي ٿيڻ تي پنهنجي نالي سان گڎ  ‘وאنگاري موتا’كري پنهنجو ڄمڻ وאرو نالو 

  .مڑس جي ذאت ماٿائي لڳايائين ۽ پروفيسر ماٿائي سڎجڻ لڳي
جيكٹ אئناٹامي سب .ع ۾ ماٿائي ڊאكٹوريٹ كرڻ الِء جرمني جي يونيورسٹي آف ميونخ ۾ دאخال ورتي1967سال 

ع ۾ هوَء وאپس نئروبي آئي ۽ نئروبي يونيورسٹيَء ۾ אهو ئي سبجيكٹ 1969كرڻ بعد  Ph.D كيائين Ph.D۾ 
Anatomy ع ۾ سندس 1977سال . هك پٹ وאويرو نالي ۽ هك ڌيَء ونجيرא نالي. ر ٿياٻه ٻا کيس. پڑهائيندي رهي

. كورٽ ۾ طالق الِء درخوאست ڏني مڑس کانئس علحدگي אختيار كئي ۽ ٻن سالن بعد هن زאل تي אلزאم هڻي
هن كيس کان كجهه ڏينهن پوِء پروفيسر ماٿائيَء . جج طالق جي فيصلي ۾ مڑس جي ڳالهه کي صحيح قرאر ڏنو

Viva  مئگزين کي אنٹرويو دورאن جج الِء رمارכ ڏنا ته אهوIncompetent  ۽Corrupt هن אنٹرويوَء جج کي سخت . آهي
جو كيس هليو جنهن ۾ هوَء ڏوهارڻ قرאر ڏني وئي ۽ کيس ڇهه  Contempt of Courtكاوڙ ڏياري ۽ ماٿائيَء تي 
  .مهينا جيل جي سزא אچي وئي

ع ۾ ماٿائيَء پارليامينٹري אليكشن وڙهي، بلك وڙهڻ ٿي چاهي ته هن کي قانون موجب نوكري ڇڎڻ الِء 1982
فارم ڀريا جيكي ملي ڀڳت كري هن يونيورسٹي آف نئروبي مان אستعيفا حاصل كري אليكشن الِء . چيو ويو

هن جو چوڻ آهي ته . אن بعد کيس وري يونيورسٹيَء جي نوكري به نه ملي سگهي. حكومت طرفان رد كيا ويا



 

. سان هو “ِكي ُكويو”جو هن جو وאسطو سندس مخالف قبيلي  ،ملك جو صدر آرאپ موئي هن جي خالف هو
ڇهه مهينا به نيورسٹي كئمپس وאري گهر مان به يكدم كڍيو ويو جنهن ۾ אستعيفٰي بعد وאيتريقدر جو کيس ي

ع وאري אليكشن ۾ وري حصو ورتو جنهن ۾ نه فقط پاڻ کٹيائين پر 2002ماٿائي . رهڻ جي אجازت ٿئي ٿي
ست کي شك “كينيا آفريكن نئشنل يونين”حكومتي پارٹي  National Rainbow Coalitionسندس سياسي پارٹي 

אن كري ته جيكب آباد پاسي جي مائي جوريَء الِء چوندو آهيان . سيكڑو ووٽ مليا 98کيس هن אليكشن ۾ . ڏني
ر مئڈم ماٿائيَء الِء اآخرك. ته ٿي سگهي ٿو ٻي دفعي هوَء پنهنجي تك مان وڏي אكثريت سان אليكشن کٹي وڃي

كينيا جي وزאرت ! ن مقابلو كري سگهنديبه كنهن ٿي سوچيو ته هوَء قبيالئي سردאرن، وڏيرن ۽ ڀوتارن سا
هوَء كاليج جي ڏينهن کان وٺي . ع تائين نائب وزير به ٿي2005ع کان 2003قدرتي وسائل ۽ ماحوليات جي هوَء 

جنهن وقت مئڈم ماٿائي کي نوبل . ماحوليات کي گدالڻ کان بچائڻ ۽ عورتن جي حقن الِء پاڻ پتوڙيندي رهي
ن جي تعارف خاطر هي پڻ אعالن كيو ويو ته هن ظالم حكومت جي خالف هر وقت پرאئيز وٺڻ الِء سڎ ٿيو ته ه

  آوאز بلند كيو ۽ 
She has served as aspiration for many in the fight for democratic rights and has specially encouraged women to better 
their situation. 

אم هيٺ مئڈم ماٿائي آمريكا ۾ پڑهي אن ۾ هن سان گڎ آمريكا جي هتي אهو به لکندو هالن ته جنهن پروگر 
ع ۾ جڎهن آمريكا جو سينيٹر هو ته هو آگسٹ جي مهيني 2006אوباما  بارאכ. صدر אوباما جو پيُء پڻ هو هاڻوكي

ٻوٹو هڻڻ وقت אوباما پريس . ائي سان گڎ هن אوهورو پارכ ۾ هك وڻ جو ٻوٹو لڳايوئروبي ۾ آيو هو ۽ ماٿ۾ ن
  :آزאديَء جي عزت الِء زور ڀريندي چيو هو جي

Press freedom is like tending a garden. It continually has to be nurtured and cultivated 
سندس هيٺيون تصنيفون پڑهڻ وٹان . ع وאري אليكشن ۾ به حصو ورتو پر אن ۾ هوَء هارאئي وئي2007ماٿائي 

  :آهن
 Bottle-necks of Development in Africa. 
 Unbowed: A momoir (2006). 
 Rain water Harvesting (2003). 
 The challenge of Africa. 



  ...وאسكوڊאگاما كو چڱو مڑس به نه هو
فضيلت وאرא، ماڊرن ۽ بهتر אمن אمان وאرא ملك آهن ۽ جن ۾ كيترين  اآفريكا کنڈ جا جيكي سڀ کان گهڻ
سندس گاديَء وאري شهر نئروبيَء جي به  .رهن ٿا، אنهن مان كينيا هك آهي قومن ۽ مذهبن جا ماڻهو آزאديَء سان

وڏي ڌوم آهي، جيكو آفريكا سان گڎ אيشيائي ۽ برطانوي شهر لڳي ٿو، جتي عرب، سک، אنگريز، پارسي، 
نظر  سئنيما ٿيٹرن جي ٻاهرאن אنگريزي، عربي ۽ هندي فلمن جا پوسٹر به. آغاخاني، مسلمان ۽ هندو به نظر אچن ٿا

شهري . ڏسڻ وٹان آهي Skylineنئروبي شهر אوچين عمارتن ۽ خوبصورت پاركن جو شهر آهي، جنهن جي . אچن ٿا
پر توهان کي حيرت ٿيندي ته جڎهن  ،سهولتن سان ُپر هي شهر لنڈن، ممبئي، الهور ۽ قاهره وאنگر آڳاٹو لڳي ٿو

وجود ۾ آيو هو ۽ گاديَء جو شهر نئروبي  ‘نياكي’۾ سنڌ فتح كئي אن وقت نه هن ملك جو نالو ع 1843אنگريزن 
  . سال אڳ به نه كينيا هو ۽ نه نئروبي 120... سال ٿي ويا 167جنهن کي  .ته ماضي بعيد ٿيو ع1843! يا אن جو نالو

جيكي אڄ (ع ۾ אنگريزن ممباسا کان كمپاال تائين جڎهن ريلوي ٿي ٺاهي ته אنهن ٻنهي شهرن جي وچ ۾ 1899
هك هنڌ درياهه نئروبيَء وٽ ريلوي ڊپو ٺاهيو، جيكو پوِء وڌي وڌي ڳوٺ ۽ ننڍو شهر ) ۾ آهنكينيا ۽ يوگنڈא 

هي אڄ وאرو كينيا ۽ . وجود ۾ نه آيو هوبه ع تائين 1920ٿي ويو ۽ نئروبي سڎجڻ لڳو، ۽ كينيا ملك جو نالو ته 
. ريكٹوريٹ سڎيو ويو ٿيپروٹ “برٹش אِيسٹ آفريكا” ئقو جيكو אنگريزن جي قبضي هيٺ هو،يوگنڈא وאرو عال

  .رکيو ويو Kenyaאن بعد هن حصي جو نالو هتي جي مشهور جبل مائونٹ كينيا تان 
 جڎهن אنگريزن .سمنڈ سان لڳولڳ خط אستوא وٽ آهي هندي وڏي. كينيا ملك جي بيهك ڏאڍي سٺي هنڌ تي آهي

ممباسا، . لكن جا ناالسي אڄ وאرن ملكن جون نه سرحدون هيون نه مهن عالئقي تي قبضو كيو ته هن پا
אڄ جي هن . دאرאسالم ۽ زئنزيبار جهڑא شهر ۽ بندرگاهه پرאڻا ۽ آڳاٹا هجڻ كري سندن پري پري تائين هاכ هئي

۽ אتر אولهه ۾ يوگنڈא، دنيا جي مشهور ڍنڍ  اليا آهي، ڏکڻ ۾ تنزאنيا ۽ אولههملك كينيا جي אتر ۾ אٿوپيا ۽ سوم
  .وكٹوريا ۽ سوڊאن آهي

) Navigator(گالي ناکئو ع ۾ پورچو1498. جي كناري تي پهتا ريان يورپين هئا، جيكي אوڀر آفريكاپورچوگالي په
پنهنجي سڑهن وאري ٻيڑي کي كيپ آف گڈ هوپ وאرو خوفناכ سمنڈ ٹپائي آفريكا جي אوڀر  (Explorer) کوجي ۽

هتان پوِء هو אنڈيا آيو ۽ אڳيان چين تائين سمنڈ رستي . وאري كناري جي مشهور بندرگاه ممباسا ۾ אچي پهتو
چين وغيره جي  نڈيا ياهتي אهو لکندو هالن ته אئين نه آهي ته كو يورپين کي א. وڃڻ جي يورپين کي معلومات ٿي

پولو ته אن کان به אڳ چين پهتو هو ۽ ٻين کي به خبر هئي ۽ هنن جو وאپار وڙو به هليو پئي ماركو. خبر نه هئي
هنن جو سفر . هو عرب ۽ אيرאن ملكن مان ٿيندא، چين هليا ويا ٿي ،پر אهو سمورو كم خشكي رستي ٿيو ٿي

پر . ر سمنڈ ۽ بحر אحمر جهڑא سمنڈ هنن جهازن رستي ٹپيا ٿيكٿي كٿي אيرאني نا. אٺن جي قافلن تي ٿيو ٿي
אلٹر وٹان ٻاهر نكري جيكو אئٹالنٹك سمنڈ ۾ אچجي ٿو، هئي ته ميڈيٹرينين سمنڈ مان جبر هنن کي אها خبر نه

۾ پهچي ) ممباسا، دאرאلسالم، زئنزيبا وغيره(אتان آفريكا کي ڦيرو كرڻ سان آفريكا جي وچ אوڀر وאري كناري 
  .جتان אنڈيا جو كنارو אوڀر ڏي سڌو ئي سڌو آهي. ي ٿوسگهج

كيا ۽ هنن تركي جي عثمانيه سلطنت جڎهن يورپين جا تركي، אيرאن، عربستان ۽ مصر وٽ خشكي جا رستا رو
چوگال كامياب ٿيو ۽ پورجي وאپار تي بندش هنئي، ته پوِء يورپين مجبور ٿي پيا ته كارאه ڳولجي، نتيجي ۾ 

ئين سالن پورچوگال جي لئه ٿي وئي ۽ ك. ويو و كري جهازرאن وאسكوڊאگاما ممباسا پهچيآفريكا کنڈ جو ڦير
هي אئين .تائين هنن ممباسا يا אوڀر آفريكا جي كناري جي ٻي كنهن بندرگاه تائين پهچڻ جو نقشو رאز ۾ رکيو

ر ٹي وي چئنلن تان آهي جيئن אڄ كلهه مختلف کاڌن ٺاهڻ جا طريقا نه فقط كتابن ۽ אخبارن ۾ אيندא رهن ٿا پ
سٺ سال אڳ ڳوٺن جون پوڙهيون كنهن کي آچار سنڌڻ  ههپر אڄ کان پنجا. چوويهه ئي كالכ ڏيکاريندא رهن ٿا

  . ي تركيب به نه ٻڌאئينديون هيونيا ٻاجهريَء جي ماني پچائڻ ج
ٿو ٻڎي  كنهن هنڌ كو جهاز. ۽ مئيل آهي אڄ دنيا جي سڀني سمنڈن جا نقشا آهن، سمنڈ جو هك هك ميل ماپيل



 

אن كري אن . ڎل آهيسمنڈ هيترو אونهو آهي، جتي جهاز ٻتي  نڌي ٿيو وڃي ته هن ههته אن جي به نقشي ۾ نشاند
سڄي سال جا چارٽ ملن ٿا، جن کي אلمناכ سڎجي ٿو، אن ۾ אڳوאٽ لکيل آهي ته فالڻي . مٿان هلندي خيال كجو

چڑهندي ۽ فالڻي وقت تي لهندي، جنهن کي ڌيان ۾ رکي جهاز جو رخ موڙيو وڃي  ڏينهن تي فالڻي وقت تي وير
هن، توهان کي بندرگاه ۾ پهچي دكان تان نئين نقشي وٺڻ جي رڳو پني جا پر אليكٹرאنك ٿي پيا آنقشا به نه . ٿو

زمانو هو  گاما وאرو אهوپر وאسكوڊא. يون ظاهر ٿي وڃن ٿيونكمپيوٹر تي آٹوميٹك نيون ڳاله. ضرورت ناهي
. جڎهن ماڻهن کي خبر ئي نه هئي ته آفريكا کنڈ كٿي ٿو دنگ ٿئي ۽ אئٹالنٹك سمنڈ كيڎאنهن ٿو وڃي

وאسكوڊאگاما جي אنڌي وאري لٺ هلڻ بعد אسين تصور كري سگهون ٿا ته هن جي كيڎي لئه ويٺي هوندي ۽ ٻين 
وאسكوڊאگاما אهو رאز پنهنجي ملك ! چنيورپي ملكن جا ناکئا سوچ ۾ پئجي ويا هوندא ته هي كيئن ٿا אنڈيا په

جي بادشاه کي ئي ٻڌאيو هوندو ته سائين هتان پورچوگال کان نك سامهون ڏکڻ ڏي ويس پوِء کاٻي پاسي אوڀر ڏي 
ي ويو ۽ پوِء ممباسا کان אوڀر ڏي ويس ته ٻن ٹن هفتن جي ي پوِء אتر ڏسي وڌيس ته ممباسا אچٻه ٹي ڏينهن هل

بهرحال אها ڳالهه אڄ جي دور ۾ به كا وڏي كانه آهي، . אنڈيا جو كنارو אچي ويو) كٹيا كالي(سمنڈ بعد كوچين 
پر אن وقت جڎهن كاٺ جا سڑهه تي هلندڙ ٻيڑא هئا، کاڌي پيتي جا مسئال هئا، سمنڈن جي خبر نه هئي، سو ٻين 

آيا ته אهي كيپ آف ائين وٺي به جيكي پنهنجا ٻيڑא آفريكا کنڈ جي ڇيڑي ت. يورپي درويشن جو ته ساهه ٿي ويو
  .يپ جي خطرناכ سمنڈ ۾ غرق ٿي ويا ٿهو گڈ

ن پورچوگال کان ممباسا تائين پهچڻ جو نهتي אهو به لکندو هالن ته ممباسا کي كو پروچوگالين ڳولي نه لڌو پر ه
جيستائين ممباسا بندرگاهه جو سوאل آهي אن ۾ ته وאسكوڊאگاما جي پهچڻ کان ٻه صديون אڳ . رستو ڳولي لڌو

جو هو אتي ئي هندي وڏي سمنڈ جي بندرگاه  ،رب، אيرאني، كڇي، سنڌي، ملباري ۽ گجرאتي وڻجارא پئي آيا وياع
هئا ته كهڑن مهينن ۾ ي جو سال جا مهينا مقرر ٿيا پيا ۾ هئا ۽ چؤماسي جي هوאئن جو אيڎو بهترين سسٹم آه

  .هوא جو رخ كيئن هوندو ۽ كيڎאنهن وڃڻ کپي
. پر پوِء به אنڈيا جي رستي جي خبر كانه ٿي پيس ،تائين پنهنجي مڑسي سان پهچي ويووאسكوڊאگاما به ممباسا 

אن بعد هو אهڑو سياڻو ٿي ويو جو . پوِء هك هندستاني ناکئي جي مدد سان אنڈيا جي אولهه وאري كناري تي پهتو
جنگي  ورچوگال جا۾ پ ع1505אيتري قدر جو ستن سال אندر، . پورچوگال پهچي هك ٻئي پويان چكر هڻندو رهيو

א جي كمانڈ ۾ آفريكا جي אوڀر وאري كناري وٽ پهچي ويا ۽ هنن مكاني ماڻهن جهاز ڊאن فرאنسكو ڊي אلميڈ
  .قِلوא אڄ وאري تنزאنيا جي ڏאکڻي حصي ۾ هك ٻيٹ آهي. فتح كيو) Kilwa(سان جنگ جوٹي قلوא 

جيكو پنهنجي ملك  ،ٿو سمجهان بابت لکڻ ضروري) Vasco Da Gama(هتي كجهه سٹون وאسكوڊאگاما 
אسان جي ننڍي کنڈ ۽ آفريكا جي אوڀر وאرن كنارن تي هك ظالم ۽  پر هيرو مڃيو وڃي ٿوته پورچوگال جو 

 Antiאيتري قدر جو سائوٿ آفريكا جي هك ميوزيشن ماسيكيال جو سامرאجن خالف . بدمعاش پڻ سڎيو وڃي ٿو
Colonialist  جنهن جي هك مصرع آهي “دي سيلر مئن –سكو ڊא گاما وא”رאڳ آهي، جنهن جو عنوאن آهي:  

“Vasco Da Gama was no friend of mine” 
  .پڻ ٺاهيو “Colonial Man”بعد ۾ هن بيٺكي رאڄ خالف هك ٻيو گانو 

وאسكوڊאگاما جتي پنهنجي ملك الِء جهاز رאنيَء جون رאهون ڳوليون ۽ אنڈيا ۽ آفريكا مان خوب ريشم، سون، 
אتي  .۾ هيري جو درجو حاصل كيو) پورچوگالين(ڦري پورچوگال کي אمير كيو ۽ پنهنجن ماڻهن عاج ۽ مساال 

عرب، אنڈين، مسلمان، آفريكا جا شيدي کيس گاريون به ڏين ٿا، جن جي گهرن کي هن شخص بارود ذريعي 
אچڻ جو ٻڌي  باهيون ڏنيون، جن جا بندرگاهن ۾ بيٺل جهاز ساڙيا، אيتريقدر جو هك دفعي حاجين جي جهاز جي

نالي مسافر جهاز هندستان جي  “ِمري”مكي کان جيئن هي . ا گجرאت وٽ سمنڈ ۾ אنتظار كرڻ لڳووאسكوڊאگام
کي پنهنجين بندوقچين ذريعي ڏهكاُء پيدא كري، سڀ مال  حاجينكناري جي ويجهو پهتو ته هنن پورچوگالين 

۾ بند كري سڄي جهاز کي تيلي ) گدאم(אن بعد سڀني حاجين کي هك جهاز جي هك فالكي . متاع ڦري ورتو
  .ڏئي ساڙي ڇڎيو



  پورچوگال کان ممباسا ۽ كاليكٹ
  

۾  1469هو . گاما جو وאسطو پورچوگال سان هون يورپي وאسكوڊאپهچڻ وאري پهري كينيا جي بندرگاه ممباسا ۾
۾ نوسا سنيهورא كليسا گهر جي ڀر وאري گهر ۾ ڄائو جتي אڄ  (Sines)پورچوگال جي ڏאکڻي بندرگاه سائينس 

مهاڻن جو (אنهن ڏينهن ۾ هي بندرگاه هك ننڍڙو فشنگ وليج . به نظر אچي ٿي (statue)كلهه سندس قد آدم مورتي 
جتي لڳي ٿو ته هن مئٿس ۽  ،مان حاصل كيائين (evora)پاڻ بنيادي تعليم ڀر وאري شهر אيوورא . هو) ڳوٺ

 (Astronomy)אن کان عالوه ڳوٺ جي مهاڻن ۽ ناکئن کان هن تارن جي معلومات . ن به ضرور پڑهي هوندينيويگيش
پڻ سکي هوندي جو אنهن ڏينهن ۾ رستو ڳولڻ يا سڃاڻڻ جو وڏي ۾ وڏو אوزאر ناس جي دٻليَء جي سائيز جو 

باقي سڄو كم تارن و نيويگيشن ج. ٿي ندڙ سئي هر وقت אتر طرف אشارو كريجنهن ۾ گول ڦر ،قطب نما هو
كمال جي ڳالهه אها آهي ته אڄ به אسانجا كيترאئي مهاڻا فقط ۽ فقط . جي بيهك ۽ چرپر کي جانچڻ سان هليو ٿي

كمزور ٻيڑين ۽ سمنڈ تي لڳندڙ طوفانن . تارن کي نظر ۾ رکي دبئي، אيرאن ۽ ڀوڄ، کنڀاٽ کان وڃيو نكرن
كرאچي جي عالئقي . ڀلجن ٿاکان نه منزل ۽ ر هو نه رستو كري هو توאئي ٿيو وڃن، سندن ٻيڑא به ٻڎيو وڃن پ

جيكي بنا كنهن  ،ماريپور، يونس آباد، گريكس ۽ شمس پير تي كجهه אهڑن ناکئن سان به آئون مليو آهيان
Navigation aids )کان ) سوماليا(جي فقط تارن جي مدد سان جبوتي ۽ مساوא ) نسمنڈ تي رستو ڳولڻ جي אوزאر
وאسكوڊא . پر هنن کي پنهنجن وڏن يا אستادن کان אها ڄاڻ مليل آهي ته كهڑو بندرگاه كٿي آهي. وڃيو نكرن

گاما جي كيس ۾ هن کي تارن ذريعي رستو ڳولڻ يا پنهنجي پوزيشن معلوم كرڻ جو علم ضرور هو پر هن 
هن کي אها به پك نه هئي ته אئٹالنٹك سمنڈ  بلك. ته ممباسا يا אنڈيا كٿي آهنمعلوم نه هو کي پهرين دفعي אهو 

  .אتي پهچي سگهجي ٿوذريعي 
אنڈيا  ،جنهن ڳوٺ ۾ وאسكوڊאگاما پيدא ٿيو אتي ننڍپڻ کان هن کي ٻيڑيون هالئڻيون پيون ۽ جيئن אسان جا مهاڻا

پورچوگال، אسپين ۽ فرאنس جا مهاڻا به نه فقط هك ٻئي ۽ אيرאن جي سامونڈي عالئقن ۾ به وڃيو نكرن تيئن 
هي يورپي سڀ هاڻ سڌريا آهن ۽ هك . جي ملكن ۾ وڃي نكتا ٿي پر وجهه ملڻ تي אتان ڦرلٹ به كري آيا ٿي

ا جي ملكن مان آندل ڦرجي مال אيشيا ۽ آفريك. تن ڏينهن ۾ غربت به אوج تي هئي. ٻئي سان وڙهڻ بند كيو אٿن
  .ل ٿيايورپي خوشحا مان

کڻ ۾ آهي، كجهه فرينچ جهاز دאدאگيري كري ه ۾ جيكو لسبان جي ڏم پورچوگال جي سيتوبل بندرگا ع1492
وאسكوڊאگاما کي كجهه فوج سميت אن بندرگاه  (Jhon II)אن وقت جي پورچوگالي بادشاه جان ٻئي . אچي بيهي رهيا

رخوبيَء سان سرאنجام ڏنو ۽ سندس وאه ڏي موكليو ته هو فرאنس جا جهاز سوگها كري אچي، جيكو كم هن خي
  .وאه ٿي وئي ته ڊאگاما نه فقط سٺو جهازرאن آهي پر دאدאگير به آهي

ڏور אوڀر پاسي نه فقط مساال پر ريشم، ئي ته چين، אنڈيا، ماليا ۽ يورپ جي ماڻهن کي אها ڄاڻ پئجي چكي ه
ر نه آهن ي پر هو ٹيكنيكلي هوشياگهڻو ئي آهٻي ڳالهه ته مال ته . يسون، عاج، هيرא جوאهر ۽ ٻيو قيمتي مال آه

هاڻ هو אن چكر ۾ هئا ته אنڈيا ۽ ڏور אوڀر جي ملكن . اجهڑא يورپين ٺاهي ورتا هئ -ن جهازنه אٿن بم بارود نه ماڊر
اهر آهي אنهن ظ. جي آهي ته كٿان كٿان ڦري وڃجي يا نه ۽ به ۾ پهچڻ جو سامونڈي رستو ڳولجي ته آيا آهي

جن کي ڏسي ٻار به ٻڌאئي سگهي ٿو ته فالڻي ملك ۾ پهچڻ الِء  ،א نقشا يا אئٹلس كٿي هئاڏينهن ۾ אڄ وאر
نه وري تن ڏينهن ۾ هوאئي جهاز يا سئٹالئيٹ  .سامونڈي رستو آهي يا نه؟ ۽ جي آهي ته كيئن پهچي سگهجي ٿو

  .هئا جن ذريعي خبر پئجي سگهي ته دنيا جي گولي تي سمنڈ كٿي كٿي آهي ۽ ڌرتي كٿي آهي
 120يو سندس رهڻ بعد موٹي و فر ۾ وאسكوڊאگاما سمنڈ تي مهينو کنאنڈيا وאري كامياب سفر کان אڳ وאري س

  .کن به كي مس بچيا 50ماڻهن مان 
ڏٺو وڃي ته . کان روאنو ٿيو) پورچوگال(ن بאگاما چئن جهازن جو ٻيڑو وٺي لسع تي وאسكوڊ1497جوالِء  8אن بعد 



 

كرڻ جنهن ۾ نه کاڌي جو سامان نه پاڻي جو بندوبست رهيو ٿي خودكشي كرڻ אنهن ڏينهن جي جهازن ۾ سفر 
אن جون ماپون ۽ وزن  ،جيكي چار جهاز پاڻ سان کڻي هيڎي وڏي سفر تي هليو هووאسكوڊאگاما  .برאبر هو

فٹ کن ڊگها ٿين ٿا ۽  600אڄ جا كل تي هلندڙ لوهي جهاز جن کي אسان ننڍو سمجهون ٿا אهي به  .موجود آهن
אن  .ٹنن جا جهاز آهن هك لک ۽ אن کان به مٿيٹن وزن کڻن ٿا ۽ وڏא جهاز ته  ٹ ۾ گهٹ ويهه پنجويهه هزאرگه

جيكو  ‘Sao Gabrial’وڏو جهاز ۾  ئن جهازن کي ڏٺو وڃي ته אن ۾ سڀجي مقابلي ۾ وאسكوڊאگاما جي چ
אئٹالنٹك يا هندي وڏي سمنڈ ! فٹ مس هئي 90جنهن جي ڊيگهه  ،ٹن جو هو 178فقط وאسكوڊאگاما پاڻ ٿي هاليو، 

۾ جڎهن موسم خرאب رهي ٿي يا كيپ آف گڈ هوپ وٽ אسان جي אڄ جي لوهي جهازن جي به حالت אها هوندي 
چ تان אڌ ٿين ۽ رکي رکي وڏي ڇول تي אئين مٿي کڄي وڃڻ بعد ، ڄڻ ته אجهو ٿا وآهي جو چيچاٽ پيا كندא آهن

جيسين אن  ،جي אثر هيٺ هوندو آهي Seasicknessهر هك . جو ڄڻ آنڈא ٿا ٻاهر نكرن ،ندא آهنهيٺ אچي ڦهكو ك
پر אنهن ڏينهن جي سڑهن  ،אڄ جا جهاز אنجڻ جي كري هلن به تکو ٿا .عالئقي مان ڏينهن אڌ بعد جهاز گذري وڃي
يَء جو هك ويلو به مس جتي جهاز هالئيندڙن کي سڄي ڏينهن ۾ مان !وאرن جهازن جو سوچجي ته ڇا حال هوندو

سندن جهاز אنجڻ بدرאن سڑهن جي زور تي هليا ٿي  .وقت אڻاٺ رهي ٿيهرٿي نصيب ٿيو ۽ پيئڻ جي پاڻيَء جي 
الِء وאسكوڊאگاما جڎهن ممباسا کان אنڈيا  ؛אن جو אندאزو אن مان لڳائي سگهجي ٿو ته. جيكي هوא جا پابند هئا

ممباسا جي ڀروאري بندرگاه مالنديَء مان ٻاهر گجرאتيَء صحيح وقت تي جي هك نكتو هو ته کيس هندستان 
هوאئن جي  ‘Monsoon’وאپسي تي هو چؤماسي . ۾ אچي پهتوڏينهن بعد אنڈيا جي بندرگاه كاليكٹ  23 هو كڍيو ۽

ڏينهن  23کي ڌيان ۾ رکڻ بنا تڑ تكڑ ۾ كالكيٹ کان روאنو ٿيو نتيجو אهو ٿيو جو مالندي کان كالكيٹ جو 
سمنڈ تي  يعني هنن کي ساڍא چار مهينا. يوڏينهن ۾ پورو ٿ 132مالندي پهچڻ الِء وאپس  کان ٹيكجو سفر كال

. ري ويا هئا ۽ باقي جيكي بچياکن ماڻهو رستي تي م 90ماڻهن مان  170هن سفر ۾ وאسكوڊאگاما جي  .گذאرڻا پيا
بيماري سمنڈ تي صحيح غذא نه ملڻ كري אڄ مان به كيترא هڎن ۽ چمڑي جي بيماري ۾ مبتال ٿي پيا جيكا אنهن 

  .به عام آهي
אنهن ٻن ننڍن جهازن  .جهاز هئا אنهن مان ٻه ته אڃان به ننڍא هئا 3ڊאگاما جي جهاز کان عالوه باقي جيكي ووאسك

مان هك کي سيڌي سامان سان ڀريو هئائون جيكو جهاز كيپ آف گڈ هوپ ته ٹپي ويو پر אن بعد אوڀر آفريكا 
  .ناکئن سميت ٻڎي ويوپهچي  (Sao Bras)خليج سائو برאس كناري وٽ 

. گالين جو قبضو آهيجن تي אڄ تائين پورچو .لي ٻيٹ آهنيورپ ڇڎڻ وقت אئٹالنٹك سمنڈ ۾ كيپ وردي نا
يورپ کان آمريكا ويندي אسان به هك ٻه دفعو كيپ وردي ٻيٹ تي جهاز لنگر אندאز كري جهاز ۽ خالصين الِء 

يعني يورپ ڇڎڻ بعد كيپ وردي  ،وאسكوڊאگاما جي ڏينهن ۾ به אها روٽ عام هئي. رتو هوتيل ۽ سيڌو سامان و
وאسكو ڊאگاما هن ٻيٹ کان پوِء آفريكا . ٻيٹ تي ساهي پٹي پوِء آفريكا جي אولهه وאري كناري تي جهاز آيا ٿي

هو  ،ارא ٹي مهيناپوِء هن ڏکڻ ڏي سڌو رخ كيو ۽ سڄا س ،جي אڄ وאري ملك سيرאليون تائين كنارو ڏئي آيو
ميلن کان مٿي جو سفر كري پوِء كيپ آف گڈ هوپ تي مڑيو ۽ كناري جي ڀرسان  6000لئي سمنڈ ۾ אٹكل کُ 

سائوٿ آفريكا جو אڄ وאرو ناتال . אن هنڌ جو نالو ناتال رکيائون ،ڊسمبر وאرو كرسمس ڊي ملهايو 25جتي هنن 
  .شهر אهو ئي آهي

موزمبق ملك جيكو پوِء . ا جو אوڀر وאرو كنارو وٺي אتر ڏي وڌڻ لڳاهو آفريك ،كيپ آف گڈ هوپ لتاڙڻ بعد
وאسكوڊאگاما کي אها ڄاڻ هئي ته . پورچوگال جي كالوني ٿي رهيو אن وقت אن جو حاكم مسلمان سلطان هو

و ڊپ هو ته متان هتي جا مكاني هن کي אه. آفريكا جي هن كناري وאرن بندرگاهن ۾ عربن جو وڏو אثر آهي
سو وאسكو ڊאگاما پاڻ کي مسلمان ظاهر كيو ۽ موزمبق جي سلطان سان  ،ائين جي خالف هجنهو عيسماڻ

 .هو هنن جي مختلف حركتن كري شكي ٿي پياپر سگهو ئي مكاني ماڻ. كامياب ٿيو مالقاتون حاصل كرڻ ۾
ك نه هو كنهن کي به هن تي ش. هك مسلمان ٿي حاجين سان گڎ پئي هليو) رچرڊ برٹن(جيئن الرينس آف عربيا 

ته هو كو عيسائي آهي، پوِء هك ڏينهن هو مكي شهر ۾ جبي ۾ بيهي پيشاب كري رهيو هو ته پري کان هك 
אسكو ڊאگاما به كن ڳالهين ۾ ظاهر אهڑي طرح و. وئيٻار ڏسي دאنهون كيون ۽ ٻين جي به هن تي نظر پئجي 



. ڻهن هن کي موزمبق مان ڀڄائي كڍيوپوِء ته مڇريل ما. جيكي אسالم يا عرب كلچر کان مختلف هيون ،ٿي پيو
  .بندرگاه ڇڎڻ وقت ماڻهن کي ڊيڄارڻ خاطر هن شهر ڏي توبن ذريعي كيترאئي گوال وسايا

אهو  ،چوٿون جهاز جنهن ۾ سيڌو سامان هو(موزمبق مان نكرڻ کان پوِء وאسكوڊאگاما پنهنجن ٹن جهازن سان گڎ 
. אڄ وאري كينيا ملك جي كناري جي ويجهو אچي لنگر אندאز ٿيو ۽ قذאقن وאرא كم كرڻ لڳو) ته ٻڎي چكو هو

يعني عرب سودאگرن جا ٻيڑא جيكي ممباسا ۽ زئنزيبار ڏي آيا ٿي ۽ جيكي بنا هٿيارن جي هئا אنهن کي هنن 
אن بعد چڱا مڑس ٿي . از جهاز ڀرياذريعي ڊيڄاري، ڌمكائي لٹ مار كئي ۽ پنهنج) توبن( Cannonsپنهنجي 

كجهه مٿي אتر ۾  نفرت محسوس كري אتان ڀڄي نكتا ۽ پوِء ممباسا بندرگاهه ۾ دאخل ٿيا پر ماڻهن جي پاڻ الِء
۽ جا وڏيرא مالندي بندرگاه هن مالندي بندرگاه ۾ אچي لنگر كيرאيو جتي هنن جو دوستاڻو آڌرڀاُء كيو ويو جو 

سان وڙهيل هئا ۽ אن قسم جون حالتون يورپي ڦورن کي وڻيون ٿي جو هنن گهر سردאر ممباسا جي چڱن مڑسن 
بندرگاهه ۾ رهي ) Malindi(بهرحال مالندي . جي جهيڑي ۾ ٹپي هك ڌر جو پاسو کڻي فائدو حاصل كيو ٿي

كي ٿا . تي لڳندڙ هوאئن جي ڄاڻ هئي نهندي سمنڈ ۽ אوאسكوڊאگاما هك سونهون ناکئو هٿ كيو جنهن کي 
جنهن وאسكوڊאگاما جي  ،ن مجيد هو ته كن جو چوڻ آهي ته אهو گجرאتي مسلمان هوبهي عرب نيويگيٹر א چون ته

. هن ۾ زمورين نالي حاكم هونكاليكٹ جو אنهن ڏي. رهنمائي كئي ۽ אنڈيا جي بندرگاهه كاليكٹ وٺي آيس
ب سودאگرن سخت عر گالين چاهيو ٿي ته هنن کي گجرאت ۾ وאپار جي אجازت ملي پر مكاني ماڻهن ۽پورچو

ملك جي لسبن  ع تي هو پنهنجي1497جوالِء  8. ريوڊאگاما پنهنجا كجهه ماڻهو ڇڎي وطن ووאسكو. مخالفت كئي
ع تي هو وري 1502فيبروري  12אن بعد . ع ۾ پورن ٻن سالن بعد وطن پهتو1499بندرگاه کان نكتو هو ۽ آگسٹ 

ٽ تي אنڈيا موكليو ورناکئي پيڈرو كابرאل کي אن ك ٻئي گال جي هسفر تي نكتو پر אن کان אڳ پورچو ٻي
كابرאل אنڈيا پهتو ته خبر پيس ته سندس هم وطني . هي אهو نيويگيٹر آهي جنهن אڳتي هلي برאزيل ڳوليو. ويو

مكاني ماڻهن جي . آهي אنهن کي مكاني ماڻهن قتل كري ڇڎيو ،كاليكٹ ڇڎي ويو هو ڊאگاماجن کي وאسكو
مان شان  يאن بعد كوچين آيو جتي هن جو وڏ. مباري كئيبپاڻ الِء مخالفت ڏسي هن كاليكٹ شهر تي سخت 

אن بعد جڎهن . سان آڌر ڀاُء كيو ويو ۽ אنڈيا ڇڎڻ وقت سندس جهاز کي سلك، ريشم ۽ سون سان ڀريو ويو
۽ אوڀر آفريكا وאرو بندرگاه قلوא جيكو عربن  نگي جهاز وٺي آيوٻئي سفر تي آيو ته پاڻ سان ج ڊאگاماوאسكو

جهاز  29אن بعد אنڈيا جي بندرگاه كاليكٹ ۾ بيٺل  .تي حملو كري پنهنجي قبضي ۾ كيو جي هٿ ۾ هو אن
۾ ڏئي  هولتن جي نالي ۾ هر شيِء لکتکي وאپاري س ڊאگاماتباه كيا ۽ كاليكٹ جي حاكم زمورين وאسكو

ع ۾ مليريا وگهي مري 1524אن بعد هو جڎهن ٹي سفر ۾ كاليكٹ آيو ته . ڇڎي ۽ هو خوش ٿي پورچوگال موٹيو
ع ۾ هن جا هڎא كڍي 1539بعد ۾ . ويو ۽ کيس אنڈيا جي شهر كوچي ۾ سينٹ فرאنسز چرچ ۾ دفن كيو ويو

سندس وڏو  ليا ويا جتي لسبن ۾ دفن كيا ويا ُאن مٿانسون ۽ هيرن سان جڑيل پيتيَء ۾ رکي پورچوگال موك
  .آهيمقبرو ٺهيل 

אنڈيا جو يارهون  Estevaoڊאگاما ۽ سندس زאل كاٹرينا کي ڇهه پٹ ۽ هك ڌيُء هئي جن مان هك پٹ ووאسك
) ماليا(ي ته مالكا ياد ره. جو كئپٹن به ٿيو) ماليا(مالكا  “אل وאرو”هك پٹ . ع تائين ٿيو1542ع کان 1540گورنر 

بهرحال ڏٺو وڃي ته . אن بعد ڊچ آيا ۽ پوِء אهي َپَٹ אنگريزن حوאلي ٿيا ،گالين قبضو كيوتي پهرين پورچو
گالي هن کي אهو ئي سبب آهي جو پورچو. ٿ رهيوگاما جو وڏو هکي طاقتور ۽ אمير بنائڻ ۾ وאسكوڊא پورچوگال

ي ٿي אن אنڈيا جي رياست گوא جيكا אنڈيا جي آزאديَء تائين به پورچوگال جو حصو سمجهي وئ. وڏو پير ٿا سمجهن
. ڊאگاما آهيجو نالو به وאسكو Craterچنڈ تي هك گِهٻ . آهي “ڊאگاماوאسكو”ڄ به جي هك بندرگاه جو نالو א

ڏکڻ هندستان جي كيرאال صوبي جي هك . ڊאگاما آهيجو نالو وאسكوجن بال كلب אهڑא آهن  برאزيل ۾ ٹي فٹ
شهر جي هك ٻهرאڙيَء وאري  ٹائونكيپ . ڊאگاما آهيوאسكوپڻ َء ۾ هك كليسا گهر جو نالو شهر كوچي
وאري شهر لسبن ۾ ته كيترن رستن ۽ چووאٹن جي  گال جي گاديَءپورچو. ڊאگاما آهينالو پڻ وאسكوعالئقي جو 

   .نالن کان عالوه هك پل ۽ هك ٹاور نما بلڈنگ جو نالو هن نيويگيٹر مٿان رکيل آهي



 

  كينيا جي مختصر تاريخ
  

يونيورسٹين وאري ۽ ممباسا جهڑي تاريخي ۽ جهوني بندرگاهه وאري ملك آفريكا جي هن خوبصورت، ماڊرن، 
، אيرאنين )خاص كري عمان وאرن(عربن . جي تارخ ڏي نظر وجهبي ته كا خاص پرאڻي نظر نه אيندي) Kenya(كينيا 
يعني آفريكا جي (ن طرف ، كڇي ميمڻ ۽ بوهري سودאگرن جي، هِ ، آغا خانيي کنڈ جي گجرאتي، سنڌي۽ ننڍ

هك ٻن صدين کان אچ وڃ لڳل هئي، جو אهي سڀ هندي سمنڈ ۽ هوڏאنهن عربستان ڏي ) אوڀر وאري كناري ڏي
سو אنهن جو فائدو وٺي سال  ،هنن عالئقن جا ماڻهو چؤماسي جي هوאئن کان به وאقف هئا. جي كناري تي رهيا ٿي

نجڻيون ته گهڻو گهڻو پوِء، سمجهو ته هاڻ ڏيڍ صدي کن אڳ ۾ א. جي مقرر وقتن ۾ هك کان ٻئي هنڌ آيا ويا پيا
سڑهه كپڑي جون وڏيون بئرکون ٿين . سڑهن ذريعي سمنڈن تي هليا ٿي صدين کان אيجاد ٿيون، نه ته دنيا جا جهاز

هنن جو وڻج وאپار سان وאسطو هو . بهرحال هي سڀ وڻجارא هئا. لڳڻ تي جهاز کي אڳيان ڌكين ٿيون جن کي هوא
کان  )ٺٹي(كوچين، کمڀاٽ، دوאركا، ديبل . ن جي موجودگي فقط كناري وאرن شهرن تائين محدود هئي۽ هن

هو אندروني . سامان کڻي ممباسا، َملنڈي، زئنزيبار دאرאلسالم وغيره آيا ٿي ۽ پوِء אتان ئي ٻيو مال وٺي موٹيا ٿي
 )هندو ۽ مسلمان(يا جا پٺاڻ، سک يا پنجابي ٻي ڳالهه ته אن دور تائين אنڈ. אنڈيا يا אندروني آفريكا ۾ نٿي ويا

ن ممباسا کان كمپاال تائين ڌאري، جڎهن אنگريز 1899گهڻو پوِء ، گهڻو אهي. هتا هئاآفريكا جي هنن پٹن ۾ نه پ
ته هنن אنڈيا کان אهي ماڻهو گهرאيا جيكي אندروني آفريكا ۾ كم كرڻ  ،وڇائڻ جو كم شروع كيوپٹڑي ريل 

يره ٿي ويا نه ته شروع جي دور وאرא گجرאتي، عرب، آغاخاني ۽ سنڌي وغ Settleאتي ئي لڳا ۽ אنهن مان كجهه 
  .وאرن شهرن ۾ آفريكا ۾ رهيا ٿي ته به كناري

آفريكا جي אولهه وאري كناري تي جتي مورאكو، سينيگال ۽ موريطانيا جهڑא ملك آهن אتي يورپي ماڻهو گهڻو 
۽ پورچوگال کان ويجها هئا پر آفريكا جي אسان وאري پاسي אڳ پهچي ويا هئا جو אهي ملك فرאنس، אسپين 

ارڻ وאرو ع ۾ پهتا ۽ کين אهو رستو ڏيک1498 ،يعني אوڀر وאري كناري تي پهريان يورپي جيكي پورچوگالي هئا
گالين وٺ پكڑ كري آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي ٻن ٹن هنڌن تي پنهنجو قبضو پورچو. وאسكو ڊאگاما هو

ان زبردستي جيكو جهاز هيڎאنهن هوڏאنهن ويندو ڏسن ته هن ک. ته هو ڄڻ عالئقي جا دאدאگير ٿي پياپوِء . ڄمايو
. ، אنكار كرڻ تي سندن جنگي جهازن هن تجارتي جهاز تي بارود جو وسكارو كري ٻوڙي ڇڎيو ٿيڀتو وٺن

ساڳي . مضبوط كئيپوزيشن ع ۾ هنن پورچوگالين ممباسا ۾ فورٽ جيسز نالي هك قلعو ٺاهي پنهنجي 1593
جون ٻيون قومون به هڻي ڌڻي كيپ آف گڈ هوپ אكري هندي وڏي سمنڈ ۾ אچي پهتيون ۽ هنن نٿي  وقت يورپ

ساڳي وقت عمان جا . אن كري ڊچ ۽ אنگريز، هنن جا َپَر كٹڻ لڳا. چاهيو ته پورچوگالي אكيلي سر موج مزא كن
. لين جي مخالفت كرڻ لڳاموجود هئا، پورچوگا۾ آفريكا عرب ۽ بلوچ، جيكي هنن يورپين کان گهڻو אڳ کان 

. گالين جي ٺهيل قلعن تي قبضو كرڻ ۽ سندن جنگي جهاز تباهه كرڻ ۾ چڱو كامياب ثابت ٿياهو پورچو
پورچوگالين جي تاريخ رهي آهي ته هو جتي به رهيا آهن، ته אتي هنن مكاني ماڻهن کي عيسائي بنائڻ جي 

ريكا هتي آف. انڈא، مكائو هجي يا برאزيليا مالكا، موزمبق هجي يا لئچاهي گوא هجي  אهوكوشش كئي پوِء 
. جي אوڀر كناري تي به ديرو ڄمائڻ بعد هو مكاني آفريكي كارن ۽ אيشيا جي ماڻهن کي عيسائي بنائڻ لڳا

جي אن وقت جي ) عمان(جڎهن ظلم وڌي ويا ته مكاني ماڻهن مسقط . سندن چيو نه مڃڻ وאرن تي ظلم كيا ويا
  .ن אمام سيف بن سلطان אليروبي کان مدد حاصل كرڻ الِء هك وفد موكليوسلطا

سلطان سڄو אحوאل ٻڌي ممباسا ۽ אن جي אوس پاس جي شهرن جو جائزو وٺڻ الِء پنهنجو هك خاص ماڻهو 
مير شهدאد پهرين ميلنڈي آيو ۽ پوِء ممباسا پهتو ۽ . אن شخص جو نالو مير شهدאد هو ۽ هي بلوچ هو. موكليو

کن ميلن جي فاصلي تي  70ممباسا کان ) Malindi(لنڈي مَ . لك ڇپ ۾ معلومات حاصل كرڻ لڳو بابتوگالين پورچ
ميلنڈي . ممباسا جي َٹكر جو هوه به هبندرگاهي אن وقت . אتر ۾ هك بندرگاه آهي ۽ אڄ كلهه كينيا ۾ אچي ٿو

ع ۾ 1498۽ ) Church(گهر جتي אن وقت جي جامع مسجد، گرجا  ،مشهور آهي جي كري بهكلهه ٹوئرزم אڄ



رحال مير شهدאد هنن شهرن ۾ پورچوگالين به. אڄ به موجود آهي Coral Pillarوאسكو ڊאگاما جو אڀو بيهاريل ٿنڀو 
هو كجهه عرصو . گرفتار كري ورتوکيس گالين کي هن ۾ شك پئجي ويو ۽ پورچو. جي جاسوسي قائم رکي

۽  ٻڌאيوאن بعد אتان ڀڄي نكرڻ ۾ كامياب ٿي ويو ۽ عمان پهچي سلطان کي سڄو אحوאل . قيد ۾ رهيو
جي  شهدאدنتيجي ۾ سلطان جي فوجين مير . ي كمزورين کان آگاهه كيوپورچوگالين جي فوجي قوت ۽ אنهن ج

ع ۾ אن 1689ري بعد سن سالن جي محاص گهيرאُء كيو ۽ אڍאئيجو  )فورٽ جيسس(سربرאهيَء ۾ ممباسا جي قلعي 
سلطان آف عمان مير شهدאد جي بهادريَء ۽ وفادאريَء مان متاثر ٿي پنهنجي ڀيڻ جي . قلعي تي قبضو كري ورتو

אن کان پوِء مختلف جنگي مهمن ۾ بلوچ سپاهي سلطان جي فوج سان گڎ אيسٹ آفريكا . شادي هن سان كرאئي
אهي אن وقت جي  ،نئروبي ۽ ممباسا شهرن ۾ نظر אچن ٿا ،بلوچن جا پاڙאאڄ جيكي . جي كناري تي אيندא رهيا

جڎهن  ،بهرحال گهڻي ڀاڱي ۾ بلوچ مستقل طور آفريكا ۾ אن وقت آباد ٿيا. بلوچن جو אوالد آهن) Settled(ٹِكيل 
 אن. جي بوسعيدي حاكمن پنهنجي گادي مسقط کان زنئزيبار منتقل كئي عمانאوڻهين صديَء جي آخري אڌ ۾ 

وقت ممباسا جي بندرگاه ۾ جنهن هنڌ تي بلوچ אچي رهيا، אهو عالئقو آهي جتي אڄ كلهه آغا خان אسپتال ۽ گرلز 
ممباسا ۾ بلوچن . ممباسا ۾ ته אڄ به אيترא ته بلوچ آهن جو هك گهٹيَء جو نالو بلوچي אسٹريٹ آهي. אسكول آهي

  .د آهنجون ٻه مسجدون به آهن جن جا ناال مبارכ مسجد ۽ بلوچي مسج
بهرحال بلوچن ۽ مكاني ماڻهن پورچوگالين جي אيڎي ته مخالفت كئي جو هنن کي كينيا ۽ تنزאنيا وאرא كنارא 

۾ دلچسپي نه رهي جو אن ) Spice Trade(جي تجارت  هونَء به پورچوگيز سلطنت جي مسالن. ع تائين ڇڎڻا پيا1730
ع تائين 1975بق تائين محدود وڃي رهي جيكو هنن جي حكومت فقط موزم. ۾ هاڻ كو خاص فائدو نه رهيو هو

  . هنن جي هٿ ۾ رهيو
الرينزو ماركس ۽ بيرא ۾ پورچوگالين جي حكومت  ،موزمبق جي ٻن بندرگاهن سامونڈي زندگيَء ۾ אسان جو

لکندو دورאن هك ٻه دفعو ۽ هك ٻه دفعو پوِء وڃڻ ٿيو، جنهن جو تفصيلي אحوאل אنهن ڏينهن جي سفرنامن ۾ 
سڎجي ٿو، جيئن אسان  جي نالي سانكلهه موپوتو گالي نالو آهي، جيكو شهر אڄالرينزو ماركس پورچو. رهيس

  .وٽ الئل پور، مونٹگمري، جيمس آباد جهڑن شهرن جا אنگريزن جا رکيل ناال بدلجي چكا آهن
عماني سلطانن  ،لنڈي، دאرאلسالم وאرن شهرن ۽ אوس پاسي تيٿڌي ٿيڻ تي ممباسا، زئنزيبار، مَ  گالين جيپورچو

پر پوِء . پهرين هنن جي دلچسپي فقط كناري وאرن شهرن يعني بندرگاهن سان ڳنڍيل هئي. جو رאڄ هلڻ لڳو
ع ۾ عمان جي گادي مسقط مان 1839وڏي ناڻي ۽  ک ۽ شيدي غالمن جي وكري مان ملندڙلونگن جي پو

אوڻهين . ۽ قائم رکڻ شروع كيو پڻ وڌאئڻ پنهنجي طاقت کي אندروني آفريكا ۾ زئنزيبار شفٹ كرڻ بعد هنن
آفريكا جي هن كناري  אڄ אنڈيا مٿان ته قائم ٿي چكو هو،صدي جي אڌ بعد آهستي آهستي אنگريز، جن جو ر

ين صديَء جي אوڻه. كائڻ لڳاعماني عربن جي هر معاملي ۾ ٹنگ אٹدلچسپي وٺڻ لڳا ۽ به وאرن بندرگاهن ۾ 
عماني عرب ُكڇي نه سگهيا جو . ر ۽ وكري تي بندش هنئيغالمن جي چرپآخري سالن ۾ אنگريزن، آفريكي 

. کي אنگريزن جو حكم مڃڻو پيو ٿي سمنڈ تي هلندڙ هر ملك جي جهاز. وٽ طاقتور جنگي جهاز هئا نאنگريز
. آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي كينيا ۽ يوگنڈא وאري عالئقي تي אنگريزن جو ئي رאڄ هلڻ لڳو آخركار

ختم ٿي ع وאري אنقالب بعد אهو پڻ 1964جيكو  ،قط زئنزيبار ۽ پيمبا ٻيٹ تي وڃي رهيوعماني عربن جو دאٻو ف
אمير  رن شهرن ۾ وڏو سياسي אثر آهي ۽ אهيאڄ به كينيا جي كناري وא جو אوالد حال عماني عربن جيبهر. ويو

ع ۾ زئنزيبار تي پهرين جرمنن جو قبضو ٿيو، پر پوِء سگهو ئي אنگريزن جي 1885. ترين ماڻهو سمجهيا وڃن ٿا
ع ۾ 1899אنگريزن אنڈيا ۽ ماليا وאنگر آفريكا ۾ به ريل گاڏي هالئڻ چاهي ٿي جنهن جو كم . אثر هيٺ رهيو

  .ممباسا کان كمپاال تائين شروع كيو ويو
  



 

  . . .آدمخورن جي شهر ۾
  

. אحتجاج كيوخاص كري ناندي قبيلي אنگريزن جي ريل گاڏي هالئڻ تي كينيا ۽ يوگنڈא جي كيترن ئي قبيلن 
ٿي ۽ אنهن پٹن ۽ ريل گاڏين الِء مكاني ماڻهن کي عجيب  ا۽ هنن جي وستين مان گذري هك ته ريل جا پٹا جهنگ

هنن قبيلن لڳاتار ڏهه سال . خوف، وسوسا ۽ شك شبها هئا ته ريل گاڏي جي وجود سان سندن تباهي אچي ويندي
يلوي الئين وڇائي ريل پر אنگريزن هر صورت ۾ ر ،ع تائين سخت مظاهرא ۽ ڀڃ ڊאهه كئي1905ع کان 1895کن 

ريل جي كم الِء אنگريز حاكم ننڍي کنڈ مان مستري ۽ پورهيت گهرאئيندو رهيو ۽ . ساهه پٹيو پوِء گاڏي هالئي
هن ريلوي  .يكا ۾ كيترאئي خطرא به الحق هئاآفر ار جي آفر ڏني وئي ٿي، אتي هنن الِءجتي هنن کي سٺي پگه

ن گهڻا جن ما ،ياشكار ٿاڻ ۽ مكاني وركر موت جو الئين جي تياريَء ۾ אڌ کن ننڍي کنڈ جا سک، پنجابي، پٺ
هيَء אن . كجهه ته جنگلي جانورن جو به کاڄ ٿيا. جي ڏنگن وگهي مري ويا مليريا، سؤ پيرين نانگ بالئن، وڇن

وٽ هلي رهيو هو ته كيترא سک توڙي مكاني ) Tsavo(دور جي ڳالهه آهي جڎهن ريلوي الئين جو كم ساوو 
جي  Tsavo Maneatersهي ٻه شينهن دنيا ۾ . شكار رهياوركر אتي جي ٻن آدمخور شينهن جي حملن جو  يشيد

ي هاڻ شكاگو لي وאنگر ٺاهيا ويا، جيكجي مرڻ بعد هنن جي کلن ۾ بهه ڀري אص هنن. نالي سان مشهور آهن
۽ אنديئي ) Kibwezi(باِء روڊ ويندي سلطان همود، كب ويزي  ،نئروبيَء کان ممباسا. فيلڈ ميوزيم ۾ رکيل آهن

אڄ جي هن ماڊرن ۽ . آهنهي آدمخور شينهن دنيا ۾ مشهور אِ אچي ٿو، جنهن جي نالي شهر  Tsavoشهرن بعد هي 
ريلوي אسٹيشن جي هك אيئر كنڈيشنڈ ريسٹورنٹ ۾ چانهه پيئندي آئون هك صدي אڳ جو زمانو  سهڻي شهر ۾

ا پٺيان ڇڎي سوچيندو رهيس، جڎهن אسان جي کنڈ جا غريب سک، پنجابي ۽ پٺاڻ پنهنجون زאلون ۽ معصوم ٻچ
كم كيو ٿي ۽ سندن گهر אچي ۾  جيتن ۽ نانگ بالئن سان ڀريل جهنگ روزگار الِء هتي جي سخت گرمي ۽

אمرتسر ۽ پشاور ۾ رهندڙ . ٿي ي پهچ بدرאن سندن موت جي خبر مليڀاتين کي سندن ۽ سندن كمايل ناڻي ج
هنن جا پيارא جنهن ڌرتيَء تي كم كن ماڻهن، مڇرن ۽ مليريا جو ته سوچي سگهيو ٿي پر هنن کي كهڑي خبر ته 

ٿا אتي אهڑא به شينهن آهن، جيكي هرڻ، ٻكري يا ٻئي كنهن جانور کي مارڻ بدرאن ستل אنسانن کي گهلي وڃن 
  .ٿا

. جيكا هن شهر مان لنگهي ٿي ،نديَء تان پيو آهي Tsavoكينيا جي هن روهڑي ۽ كوٹڑي جهڑي شهر جو نالو 
هن پل . هئيع ۾ ريلوي جي هلندڙ كم دورאن ٺهرאئي وئي 1898هيل آهي، جيكا درياه אكرڻ الِء هن مٿان پل ٺ
سان  Tsavoهن شهر . انيا جي آرمي جي هك كرنل جان هينري پئٹرسن حوאلي هوٺهرאئڻ جو پروجيكٹ برط

پر كينيا אچڻ کان  ،به خبر نه پوي ها ته אهي كي אهڑא مشهور آهنکي آدم خور شينهن جي مون  ُאنهنوאبسته 
جا كجهه چئپٹر پڑهڻ جو  “The Man-Eaters of Tsavo”ط مهينو ٻه אڳ مون کي مٿين كرنل پئٹرسن جي كتاب فق

جي آدمخور شينهن بابت آهي، هيَء  ڏٺم جيكا ساوو “نيس دي گهوسٹ אئنڈ دي ڊאرכ”موقعو مليو ۽ هك فلم 
جي  Bawana Devil ،پرאڻي فلم جي هنن ٻن آدمخور شينهن بابت هك ٻي بيحد) Tsavo(ع جي آهي، ساوو 1996فلم 

بك אسٹال وאري ٻڌאيو ته אن فلم جي  تي هكاپ ساوو جي بس אسٹ. هئيع ۾ ٺهي 1952جيكا  .نالي سان پڻ آهي
  .سي ڊي نئروبي ۽ ممباسا جي وڊيو دكانن تان ملي وڃي ٿي

تائين ) اديَء جي شهرאڄ جي يوگنڈא جي گ(سال کن אڳ ممباسا بندرگاه کان كمپاال  110אنگريز آفريكا ۾ אڄ کان 
جتي אها الئين  .نالي ڳوٺ وٹان به لنگهڻو هو) Tsavo(جيكا ريل جي الئين وڇرאئي رهيا هئا אن الئين کي ساوو 

אڄ ههڑא ماڊرن ٿا لڳن نه ته ) ويندي نئروبي(هي شهر . אن مٿان ٹپائڻي هئي ،شهر مان لنگهندڙ درياه تي پل ٺاهي
رאت جي وقت . ئاري سخت گهاٹو جهنگ ۽ جانور هٻيا سڀ ڳوٺڑא هئا ۽ چوڌאאن وقت سوאِء ممباسا ۽ ملينڈي جي 

جهنگ جا جانور جڎهن كنهن کي אكيلو ڏسن ٿا ته אن . سگهيونٿي وڃي كو به אكيلو پنهنجي كئمپ کان پري 
ٻي ڳالهه ته كو به جانور پاڻ تي حملو ٿيندو ڏسي، . جي ويجهو ويندي ڊڄن ٿا ويٺلنتي ته حملو كن ٿا پر ٹولن ۾ 

ننڍن جانورن کي کائي پيٹ گذر كن  نه ته عام حالتن ۾ هو .كري ٿو يا خوف جي صورت ۾ אنسان ذאت تي حملو



تي هريو جي زبان אنساني رت  نج پيدא ٿين ٿا، خاص كري شينهن ۽ چيتا وغيره، به كڎهن كڎهن אهڑא جانور .ٿا
  .به هر وقت אنسان جي ڳوال ۾ رهن ٿا هونديهي ٻي شكار جي אوڃي ۽ 

جي هنن ٻن نر آدمخور شينهن وڏي عرصي کان مكاني شيدين کي پئي کاڌو ۽ هي شينهن مكاني ) Tsavo(ساوو 
جي سلسلي ۾ ساوو  “ممباسا كمپاال ريلوي الئين”ع ۾ جڎهن אنگريزن 1898. کان زور هئاجي وٺ پكڑ ماڻهن 

مهينا هي شينهن אنڈيا جي سک، پنجابي ۽ پٺاڻ وركرن کي رאت جو  9نديَء تي كم شروع كيو ته سڄا سارא 
. هنن مزورن شينهن کان پاڻ بچائڻ الِء گهڻو ئي كي كجهه كيو. ٿي وياڇكي ٻاهر كڍي  مانسندن تنبن 

אن . هي شينهن אهڑא نود ۽ بي ڊپا هئا جو باز نٿي آياپر  ،ڊيڄارڻ الِء سڄي سڄي رאت باهيون ٻاريون، نغارא وڄايا
جا لوڙها ٺاهيا ويا، پر هي شينهن  Bomasبعد مزدورن جي كئمپن جي چوڌאري هتي جي سخت كنڈن وאرن وڻن 

آخر سوين مزور . אنهن کي به هٹائي يا אنهن جي هيٺان ريڑهيون پائي אندرאن ماڻهو کڻڻ ۾ كامياب ٿي ويا ٿي
אن بعد هن پل جي پروجيكٹ אنچارج پئٹرسن . وركجي وي ڀڄي ويا ۽ پل ٺهڻ جو كم وو مانكم ڇڎي سا

. هي شينهن كٿان نه كٿان ماڻهو کڻي ٿي ويا. كيترن قسمن جا كوڙكا منڈيا پر كاميابي نصيب نه ٿيس
  .ع تي پهريون شينهن ٿري ناٽ ٿري جي گوليَء سان ماريو ويو1898ڊسمبر  9آخركار 

پهرين شينهن جي ڊيگهه ورتي . شينهن وٺ ۾ אچي ويو ۽ کيس گوليَء سان ماريو ويو پورن ٹن هفتن بعد ٻيو
سندس الش کي אٺ ماڻهن کڻي . ميٹر ٿي 3אنچ هئي يعني  8فٹ  9وئي ته אها نك کان پڇ جي آخري ڇيڑي تائين 

ريسٹورنٹ پل ٺاهڻ وאرא مستري ۽ مزور كم تي موٹي آيا ۽ هيَء پل جنهن جي ڀر وאري . كئمپ تائين پهچايو
 هنن ٻن شينهن كيتريون. ۾ ٺهي رאس ٿي ع1899فيبروري  ي پوِء אڳتي جي سفر تي روאنو ٿيس،۾ چانهه پ

 35ماڻهو چيا وڃن ٿا جن ۾  135هك אندאزي موجب . אن جو چڱي طرح ركارڊ ناهي אنساني جانيون هضم كيون،
  .کن אنڈيا جا پورهيت مزور هئا ۽ باقي مكاني قبيلن جا شيدي هئا

مون پهرين شينهن تي مارٹني אنفيلڈ رאئيفل ذريعي گولي ... ۾ لکي ٿو ته The Man-Eaters of Tsavoٹرسن پنهنجي كتاب پئ
אن بعد هو وري ٻي رאت آيو ۽ مون مٿس گولين جو وسكارو . هالئي جيكا هن جي پٺئين حصي ۾ لڳي ۽ هو ڀڄي ويو

אسان سندس پيرא کنيا ۽ . ۽ پوِء پويان پير كيائين אن هوندي به هو مون تي حملو كرڻ جي كوشش كرڻ لڳو ،كيو
אن بعد مارٹني . گوليون لڳڻ جي باوجود אسان تي حملو كندو رهيو 5ٻئي شينهن کي ... صبح ڌאري هك هنڌ مئل ڏٺوسين

  .هينري كاربائين ذريعي هن کي ماريو ويو
ع ۾ آمريكا 1924. ل وڇائي رهيسا جي ڊرאئنگ روم ۾ אٹكل אڍאئي ڏهائيونאنهن ٻنهي شينهن جي کل پئٹرسن 

ڊאلرن ۾ خريد كيون ۽ אنهن ۾ بهه  5000جي شكاگو فيلڈ ميوزم وאرن پئٹرسن کان هنن ٻن شينهن جون کلون 
ڀري אنهن کي אصلي صورت ۾ پنهنجي موزيم ۾ رکيو، جيئن אيندڙ ٹهي هنن شينهن کي ڏسي אنهن غريب 

  .چيري ڦاڙي کاڌو هو هننوچين جن کي ماڻهن جو س
كيترא ماڻهو אهو سوچين ٿا ته אهي كهڑيون مجبورين هيون جن جي كري هنن شينهن كنهن ٻئي جانور کي 

يعني هن شهر ساوو ۽  –؟ توهان هن َتر جي ماڻهن کان پڇندאئو ن هر وقت אنسانن جو گوشت کاڌو ٿيکائڻ بدرא
مختلف ٿيورين سان وאسطو پوندو جن ، مارياكاني يا ممباسا مان پڇندאئو ته توهان جو )Voi(ڀر وאرن شهرن ووئي 

  :مان كجهه هن ريت آهن
  אنهن ڏينهن ۾ مٿئين عالئقي ۾ رنڈرپيسٹ نالي وبا پکڑي هئي، جنهن ۾ אهي سڀ جانور گهٹجي ويا جن

 .نتيجي ۾ هو אنسانن کي کائڻ الِء مجبور ٿي ويا. تي شينهن جو گذر ٿئي ٿو
  ساوو)Tsavo ( يبار ڏي ويندڙ غالمن جا قافال زه ٿيا هجن جو אنهن ڏينهن ۾ زئنكري ب אن هي شينهن آدمخورאشهر جا

۽  يا ويندא هئا ۽ هن نديَء جا وאگههאنهن قافلن ۾ مري ويل غالم אكثر هن نديَء ۾ אڇل .هتان وهندڙ نديَء وٹان لنگهندא هئا
אنهن ڏينهن ۾  جا ماڻهو عماني عرب ۽ كجهه يورپي قومن ياد رهي ته. شينهن ماڻهن جا الش کائي کائي آدمخور ٿي پيا

پوِء אهي . ٻهرאڙي وאرن عالئقن ۾ وڃي نوجوאن شيدين کي ماري ُكٹي يا نشو پياري زنجيرن ۾ ٻڌي غالم بنائيندא هئا
ته كجهه تركي  ،جن مان كجهه وكرو ٿي سنڌ پهچندא هئا ته كجهه عرب رياستن ۾ ،غالم زئنزيبار پهچايا ويندא هئا



 

אن . رين ۽ سريتن جي خذمت چاكريَء الِء رکيو ويندو هواجتي هنن کي کدڙو كري گهر جي كم ك ،جي حرمخانن ۾
بهرحال هتي אهو ٻڌאئڻ ٿو چاهيان ته אهي شيدي . ۾ אچي چكو آهي “هي ٻيٹ هي كنارא”جو אحوאل مون وאري سفرنامي 

ان ساوو وٹان لنگهندي درياهه ۾ جن کي هت ،غالم گهڻي موچڑي مار، بک يا نشي وگهي رستي تي مري به ويندא هئا
 .لوڙهيو ويندو هو

  كيترن جي אها به ٿيوري آهي ته ريلوي الئين تي كم كندڙ كيترאئي هندو سندن ساٿيَء جي مرڻ تي هن
 .کي אڌ گابرو ساڙيل حالت ۾ ڇڎي ڏيندא هئا جن کي کائڻ كري هي شينهن آدم خور ٿي پيا

  جيكو پهريون ماريو ويو هو אن جا كنهن حادثي ۾ ڏند ڀڄي كيترن جو אهو به چوڻ آهي ته ٻن شينهن مان
 .نبن ۾ ستل ماڻهن کي ڇكي ويندو هوپيا هئا אن كري هو قدرتي طرح شكار كرڻ بدرאن ت

بهرحال אڄ كلهه كينيا جي حكومت ۽ عوאم אهو چاهي ٿو ته אهي ٻئي شينهن آمريكا جي شكاگو ميوزم کان 
  .۾ رکيا وڃن وאپس حاصل كري كينيا جي نئشنل ميوزيم



  אوطاقون ڇو نه آهن؟ ا אسكول وڏيرن جونكينيا ج
  

بعد پاڻ كينيا جي تاريخ جي ڳالهه كري رهيا هئاسين ته هن عالئقي ۾ پورچوگالين ۽ عماني عربن جي زور 
ويندي سري لنكا، ماليا، سنگاپور ۽ هانگ كانگ אنگريزن جي  ،جي ٻئي پاسي هندي سمنڈ. אنگريزن ڌאكو ڄمايو

אن  ،مضبوط فوج ۽ نيوي قائم كري رکي هئي پاڻ ۾ آرگنائيز هئا پر هنن هك אنگريز نه فقط پنهنجو. هٿ ۾ هو
لٹ جي هنن ڦر. ه אنگريزن جو مقابلو كريكري كنهن مكاني حكومت يا يورپي طاقت کي همٿ نٿي ٿي ت

منهنجو . ڙي آفريكي ملكن ۾ تعليم، عدل אنصاف، ريلوي، ٹپال ۽ تار جا אدאرא قائم كياباوجود אيشيائي تو
پال ۽ ريل جو سسٹم אنگريزن جي كالونين كينيا، يوگنڈא، وڃڻ ٿيو آهي پر جهڑو ٹملكن ۾ ئي كيترن 

אهڑو كنهن به فرينچ، پورچوگالي، هسپانوي،  ،نائجيريا، هانگ كانگ، پاكستان، אنڈيا، مالئيشيا وغيره ۾ آهي
  .، پوِء אهي ملك کڻي موزمبق، لئانڈא هجن يا سينيگال ۽ لبنانمن يا אطالوي كالونين ۾ نظر نٿو אچيجر

ي تيئن هنن ممباسا کان كمپاال تائين ريلو ،كينيا ۽ يوگنڈא وאري عالئقي تي جيئن ئي אنگريزن جو قبضو ٿيو
جو وאسطو فقط كناري وאرن  يا عمان جي عربن جو نن کان אڳ پورچوگاليه. كيوالئين وڇائڻ جو كم شروع 

كيو ۽ مال حاصل كري  Exploreپر אنگريز جتي به رهيا هنن אندر تائين . سان رهيو ٿي )يعني بندرگاهن(شهرن 
 کي حاصل كرڻ الِء ۽ ٻين شين جي پوک ۽ كچي مال چانهه، كافيهتي آفريكا ۾ به . پنهنجي ملك موكليو

אندروني آفريكا کان ممباسا بندرگاه تائين پهچايو وڃي جتان مال کي جيئن  ،كم شروع كيوهنن ريلوي جو 
  .موكليو ٿيאنگلنڈ جي بندرگاهن ڏي  هنن بحري جهازن رستي

ريل جي هلڻ كري جتي אنگريزن ۽ مكاني ماڻهن جي كمائي ۽ سک ٿيو אتي مكاني ماڻهن ۽ مختلف אفريكي 
ته سندن هنن الِء אهو بردאشت كرڻ ڏکيو ٿي پيو . ٿي ۽ هو هنن ڌאرين جي خالف ٿي پيا ڏکيقبيلن جي زندگي 

  . ي پونك ڌאريان ٿزمينن جا مال
۾ سندن سک جي  نکي جيتوڻيك عيسائي بنائي ٻئي جهامكاني ماڻهن אچڻ سان گالين توڙي אنگريزن پورچو
ي جڎهن هتي آيا ته بائيبل هنن جي هٿن ۾ هئي، ڳا ته ڏورאنهن ڏيهن کان هڏني پر هاڻ هي شيدي ڏسڻ ل ضمانت

هاڻ روز بروز زمينون אنگريزن جي قبضي ۾ ٿينديون وڃن ۽ بائيبل سندن . زمين مكاني شيدين  جي هئي۽ 
ريل جي ٺهڻ ۽ אنگريز پوليس ۽ فوج جو אندر تائين كنٹرول رکڻ كري אنگريزن جي אچڻ جو تعدאد . هٿن ۾

ي جانورن کي هك طرف مارڻ لڳا ته ٻئي طرف زمينن تي زوريَء قبضو هو شكار خاطر جهنگل. وڌندو ويو
و به مكاني شيدي زمين تي אنگريزن جي قانون موجب ك. كري אن تي پنهنجي حساب سان پوکون كرڻ لڳا

  .هئاאن جا مالك אنگريز  .كري سگهو كليم نٿي
. אن بعد אنگريزن جو آفريكن ۽ אيشين ملكن تي وڌيك مارو ٿيو. شروع ٿي جنگع ۾ ٻي عالمي 1914آگسٹ 

. کين سياسي عهدא پڻ ڏنا ويا. جي پوک تي كنٹرول كيو چانهه ۽ كافيهزאر אنگريز אچي رهيا، جن  30كينيا ۾ 
لمي ٻي عا. جن کي هو في אلحال ڏنڈي جي زور تي دٻائڻ لڳا ،مكاني ماڻهن ۾ אنگريزن خالف אحتجاج ٿيڻ لڳا

هنن آفريكي  ،سگهو ئي אنڈيا جي آزאدي حاصل كرڻ جي جدوجهد. لڑאئيَء بعد אنگريزن جي אها طاقت نه رهي
אنگريزن کي كنهن به صورت  ر ٿي پيون جنملكن کي به رאهه ڏيکاري ۽ كيتريون ئي تحريكون אهڑيون نمودא

 ،هئي) Mau Mau(مائو مائو  אنهن تحريكن ۾ سڀ کان مشهور ۽ طاقتور تحريك. ۾ بردאشت نٿي كرڻ چاهيو
ع ۾ 1952هيَء אمرجنسي آكٹوبر . ع تائين אمرجنسي هنئي1959ع کان 1952جنهن جي گوڙ كرڻ تي אنگريزن 

سندس  ،אڳ فيبروري جي مهيني ۾ אنگلنڈ جي بادشاه جارج ڇهين جي وفات تي مهينا 6، جنهن کان فقط لڳي
אهو به لکندو هالن ته אن وقت אيلزبيٿ جيكا אڃان شهزאدي هتي . ڌيُء אيلزبيٿ رאڻي ٿي جيكا אڄ به موجود آهي

سر ”: چيو هو نديهوٹل ڏيکاري ۾ منهنجي گائيڈ نئروبي جي ٹري ٹاپسنئروبي . هئي، نئروبي گهمڻ آئي هئي
  “.شهزאدي هئي ۽ نكرڻ وقت رאڻي بڻجي وئي ،هيَء אها هوٹل آهي، جنهن ۾ گهڑڻ وقت אيلزبيٿ



 

بيٿ جي نئروبي وאري دوري ۾ نه آئي پر پوِء خبر پيئي ته אيلزرين سمجهه ۾ مون کي هن گائيڈ جي ڳالهه په
ع تائين سلون جو چيف جسٹس هو ۽ هاڻ هتي كينيا 1951جيكو (كينيا جي چيف جسٹس سر هوريس هيكٹر 

ڊنر . بيٿ کي نئروبيَء جي مٿين هوٹل ۾ سركاري طرح ڊنر ڏنيع تي אيلز1952فيبروري  5) آيو هو۾ بدلي ٿي 
ظاهر آهي، هن . جارج ڇهون وفات كري ويو) אيلزبيٿ جو پيُء(ن هنن کي אطالع مليو ته אنگلنڈ جو شهنشاهه دورא

يعني هوٹل مان نكرڻ . جي مري وڃڻ بعد وسيعت موجب، אنگلنڈ جي تخت ۽ تاج جي مالكياڻي אيلزبيٿ ٿي وئي
  .وقت هوَء رאڻي هئي

مائو مائو تحريك جي . كينيا جي آزאدي جي تحريك ۾ مكاني ماڻهن جي آوאز کي كافي حد تائين گُهٹيو ويو
אن كم پٺيان برطانيا جي . كئمپن ۾ بند كري مٿن سخت کان سخت ظلم كيا ويا Detentionماڻهن کي 

جي  “رאئيفلكنگس آفريكن ”برطانوي فوج ۽ مكاني . وزيرאعظم سر ونسٹن چرچل جي به آشيروאد هئي
سيكڑو  42جيكي هنن جي حساب سان تحريك جا  ،ماڻهو ماري ڇڎيا 4700سپاهين مائو مائو تحريك جا אٹكل 

ٿي جي قتل بعد في אلحال ٺاپر אچي وئي ۽ مائو مائو جي هك ليڈر ديدאن كيماآكٹوبر تي  21. ماڻهو ٿيا ٿي
پر אنگريز به سمجهي ويا ته هاڻ چل چالئو  .ظاهري طرح אئين ئي لڳو ته مائو مائو تحريك کي شكست אچي وئي

پر هنن جهڑو  .جو وقت אچي ويو آهي ۽ حكومت جون وאڳون كنهن چمچي حوאلي كري، ميلو متل ڇڎي هلجي
ع ۾ אنگريزن آفريكن جي ليجسليٹو كائونسل جي 1957. ماڻهو چونڈرאئڻ چاهيو ٿي אهو چونڈجي نه سگهيو

. قسم جي سياسي پارٹي جو كو سياستدאن چونڈجي نه سگهيو Moderateאنگريزن مطابق . אليكشن كرאئي
جيكو אڳتي  ،کٹي ۽ جومو كينياتا حكومت ٺاهي) كينيا آفريكن نئشنل يونين( KANUאليكشن مخالف پارٹي 

ع ۾ كينياتا جي 1978. ع تي كينيا کي خود مختياري ملڻ تي ملك جو پهريون صدر ٿيو1963ڊسمبر  12هلي 
ع ۾ ٿيندڙ אليكشن ۾ 1979صدر ٿيو ۽ سال بعد ) Deniel Arap Moi(ڊئنيل אرپ موئي  وفات تي كينيا جو صدر

هك ئي . هو بنا مقابلي جي صدر چونڈيو ۽ پوِء ته هر אليكشن ۾ صدر ٿيڻ جو ڄڻ ته هن کي ٺيكو ملي ويو
عوאم  ع ۾ مس مس منجهانئس جان ڇٹي ۽2002. ماڻهوَء کي אيڎو پاور ملڻ كري هو ڄڻ بادشاه سالمت ٿي پيو

وאئي كباكي كينيا جو . جي صورت ۾ روشنيَء جو تروڙو نظر آيو) Mwai Kibaki(کي نئين صدر وאئي كباكي 
پاڻ گذريل אليكشن . سياسي پارٹي سان آهي) نئشنل رينبو كوليشن( NARCٹيون صدر آهي ۽ سندس تعلق 

ع ۾ 1931پاڻ . کنيائينبه ن ع ۾ ٿي אن ۾ به کٹيائين ۽ ملك جي صدאرت جي ٻي ٹرم جو قسم نامو2007جيكا 
بڻائي  אٹليَء جي هك عيسائي تبليغي جماعت ذريعي هن کي عيسائي. ضلعي ۾ ڄائو) Nyeri(كينيا جي نائيري 

  .، پر هي אڄ تائين وאئي كباكي سڎجي ٿوאيميلو אسٹينلي نالو رکيو
جي ضلعي جي אسكولن پنهن. كباكي ننڍي هوندي کان پڑهائيَء ۾ هوشيار هو ۽ هميشه پهريون نمبر آيو ٿي

هو پنهنجي ڳوٺ جي ٻن پوڙهن سپاهين مان بيحد متاثر هو، אن كري هن پاڻ به . مان پڑهي אو ليول كيائين
قبيلي ) Kikuyu(سپاهي ٿيڻ چاهيو ٿي، پر אنگريز حكومت هن کي אهو چئي فيل كري ڇڎيو ته هن جو كيكويو 

אن کان عالوه אيمبو ۽ ُميرو . ي جي سخت خالف هوسان تعلق آهي، جيكو قبيلو אنگريزن جي كينيا ۾ موجودگ
جيكي אنگريزن جي خالف هئا ۽ אنگريز אنهن کي به پنهنجي فوج ۾ אن خوف کان ڀرتي نٿي  ،هئا قبيال پڻ אهڑא

بهرحال كينيا جي هن موجوده صدر كباكي فوج ۾ نه . كرڻ چاهيو ته متان سڀاڻي هو سندن خالف نه ٿي بيهن
جتي هن جا سبجيكٹ אيكانامكس،  ،ماكريري يونيورسٹي كاليج ۾ دאخال ورتي چونڈجڻ كري كمپاال جي

هو پنهنجي كالس جي شاگردن ۾ پهريون نمبر آيو ۽ بي אي آنرس جي ڊگري . هسٹري ۽ پوليٹيكل سائنس رهيا
گرئجوئيشن بعد كباكيَء شيل كمپنيَء ۾ אسسٹنٹ سيلز مئنيجر جي حيثيت . אيكانامكس ۾ حاصل كيائين

ساڳئي سال هن کي برٹش يونيورسٹي جي كنهن تعليمي אدאري مان پوسٹ . ري شروع كئيسان نوك
كباكيَء لنڈن אسكول آف אيكانامكس مان پبلك فائننس ۾ مٿاهين . گرئجوئيشن كرڻ جي אسكالر ملي
ع ۾ هو ليكچرאر جي حيثيت سان كمپاال جي ماكريري 1958אن بعد . پوزيشن سان ڊگري حاصل كئي

)Makerere (جي هك אسكول هيڈ ماستر جي ڌيَء لوسي مٿونيَء  َءع ۾ كباكي1962. نيورسٹي ۾ پڑهائڻ لڳويو
جن مان ٻيو نمبر ِجمي كباكي  .کين چار ٻار آهن. جيكا אڄ كينيا جي فرسٹ ليڈي سڎאئي ٿي ،سان شادي ٿي

كجهه وقت אڳ ميڈيا ۾ אها خبر آئي هئي ته صدر كباكيَء کي . سياستدאن جي حيثيت سان אڀري رهيو آهي



جن ڏينهن ۾ آئون ممباسا ۾ هوس ته . جنهن مان وאنگوئي نالي ڌيَء به آهي ،ميري وאمبوئي نالي ٻي زאل به آهي
جي سختيَء سان ترديد نفرنس كري ميڈيا אڳيان אن خبر پريس كاي فرسٹ ليڈي لوسي سان گڎ كباكيَء پنهنج

  .هن ٻڌאيو ته هن کي فقط هك زאل آهي. كئي
پر هك ڳالهه جيكا آئون وאضح  .بهرحال كينيا جي شيدي صدر يا شيدي وزيرن کي هك زאل هجي يا ٻه يا چار
ا كارو چئي ٿي، جاهل چئي ٿي، كرڻ چاهيان ٿو ۽ بيحد متاثر آهيان ته هي آفريكا جا سياستدאن جن کي دني

، هك ڳالهه مڃڻ الئق آهي ته هو אسان جي ن شيدي چئون ٿا يا پيار مان ڏאڏאجنگلي چوي ٿي يا אسين کين كاوڙ ما
אن كري مون ڄاڻي وאڻي كينيا جي هن موجوده صدر . سياستدאنن کان وڌيك سلجهيل ۽ پڑهيل ڳڑهيل آهن

هو هك ڳوٺ جو ٿي كري ڳوٺ جي אسكولن مان پڑهي كباكيَء جو ننڍپڻ جو אحوאل لکيو آهي ته 
אن جي مقابلي  .پر سڄي كالس ۾ ٹاپ كيائين ،جتي هن نه رڳو ڊگريون حاصل كيون ،يونيورسٹين تائين پهتو

ٻي ڳالهه אها ته نئروبيَء کان ممباسا بس . به نه ٿيل هوندي B.Aترن سياستدאنن جي ٿرڊ ڊويزن ۾ ي۾ אسان جي ك
رن ئي سنڌ جي قمبر، چنبڑ، ٺري ميروאه، سرهاڙي ۽ قبو سعيد خان جهڑن ڳوٺن مان لنگهه ۾ ويندي منهنجو كيت

ن جا ميڑ ڏسي دل ۾ ڙٻار ڙ چهرن وאرنא אسكول ۽ منجهن مركندجتي جا صاف سٿرא ۽ سهڻين عمارتن وאر ،ٿيو
אسان جي אسكولن خيال آيو ته وڏيرא ۽ سردאر كينيا جي ڳوٺن ۾ به موجود آهن پوِء كينيا جي ڳوٺن جا אسكول 

ٹيچر به אغوא ٿيو وڃن  وאرאوאنگر وڏيرن جون אوطاقون يا گڎهن جا وٿاڻ ڇو نه آهن؟ אسان جي ڳوٺن ۾ ته ڏאڙهين 
אسكرٽ پائي پيون هلن ته به  ،אسكولن جون كوئلن جهڑيون سهڻيون ماسترياڻيون جيكينيا جي ڳوٺن  ۽ هتي

אن کان عالوه ناروي ۽ سئيڈن جهڑن ملكن جون ٹوئرسٹ عورتون به كينيا جي ڳوٺن ۾ کنڈهرن . کين ڊپ ناهي
دنيا الِء خوفائتا  ،سچي ڳالهه אها آهي ته אڄ كينيا، يوگنڈא، موزمبق يا سينيگال. ۽ جهنگلن جو سير كنديون وتن

ڀلي کڻي אسان وٽ موهن جو دڙو،  ،هو אسان جهڑن ملكن ۾ אيندي ڊڄن ٿاאڄ دنيا جا ماڻ ،ملك نه رهيا آهن
  !هجن مقامكوٹڎيجي يا אروڙ ۽ گورک هل جهڑيون تاريخي ۽ تفريحي 



 

  ٻن دلين جو ميالپ نه ٿي سگهيو
  

فٹ  17000אهو جبل . نالو رکيو ويو كينيا جو سڀ کان אتاهون جبل مائونٹ كينيا آهي، جنهن تان هن ملك تي
نمبر  47چورس كلوميٹر آهي ۽ دنيا جي ملكن ۾   580400كينيا ملك جي پکيڑ . آهي بلند) ميٹر 5200אٹكل (

كينيا کي توهان مالئيشيا وאنگر گهڻ قومو ۽ گهڻ مذهبو ۽ ملٹي كلچرل ملك چئي سگهو . تي وڏو ملك آهي
سيكڑو رومن كئٿولك آهن،  33א ۽ سيكڑو پروٹيسٹنٹ عيسائي ٿيند 45. جنهن ۾ گهڻائي عيسائين جي آهي ،ٿا

لنڈي ۽ ٻين كنارن وאرن خاص كري ممباسا، م. سيكڑو ٿيندא مسلمان به ڏهه. جيكي אسان جي ملك ۾ به آهن
۽  لکن کان مٿي هندو 5هندن جي به چڱي آدمشماري آهي ۽ سڄي كينيا ۾ . شهرن ۾ تمام گهڻا مسلمان رهن ٿا

ِ جتي كٿ گڎكليسا گهرن سان گڎو. سک رهن ٿا ملك جي . كاڻا به نظر אچن ٿاي مسجدون، مندر ۽ سکن جا ٹ
آهي جيكا نه فقط كينيا ۾ ڳالهائي وڃي ٿي پر آفريكا جي אوڀر كناري تي،  )Swahili(سركاري زبان سوאحلي 

ويندي אتر موزمبق تائين ۽ آفريكا جي كيترن אندروني ملكن ۾ پڻ سوאحلي، يا ته سركار زبان آهي يا عام 
אنگريزن جي ڏينهن ۾ كينيا جي زندگيَء جو حال אحوאل معلوم كرڻو . جي آهي) Communication(ڳالهه ٻولهه 

ضرور  Weep Not, Childجو كتاب ) Ngugi Wa Thiong’o(هجي ته كينيا جي مشهور ليکك گوگي وאٿيانگو 
ريون ناول ع ۾ ڇپيو هو ۽ په1964هي ناول . هي ناول آفريكا ۾ هك بهترين ناول سمجهيو وڃي ٿو. پڑهجي

אنهن ۾ مكاني  ،ٿيانگو جيكي به ناول لکيا آهنوא. آهي، جيكو كنهن אوڀر آفريكا جي باشندي لکيو آهي
هن برطانوي . گورن جي تعلقات بابت آهن Colonialistsآفريكي ماڻهن ۽ آفريكا ۾ رهندڙ אستعماريت پسند 

۾ هن مائو مائو تحريك جي زور وٺڻ جو  ناول Weep Not, Child. بيحد گهڻي تنقيد كئي آهي تيكالونيل رאڄ 
گوگي وא ٿيانگو . مكاني ماڻهن کان سندن آبائي زمينون کسجڻ جي كهاڻي بيان كئي آهي. אحوאل لکيو آهي

  .هي ناول אن وقت لکيو جڎهن هو كمپاال ۾ ماكريري يونيورسٹيَء جو شاگرد هو
Weep Not, Child  ناول جو پهريون حصو جارج . چئپٹر آهن 18ٻن حصن ۾ ورهايل آهي ۽ سندس)Njorge ( جي

آهي ته ) goal(جارج هن ناول جو אهم كردאر آهي، جنهن جي سڄي كتاب ۾ אها خوאهش . ٿو تعليم سان تعلق رکي
كتاب جي ٻئي حصي جو تعلق كينيا ۾ . گهڻي کان گهڻو تعليم يافته ٿي سگهي .هو جيترو ممكن ٿي سگهي

  .هنگامن بابت آهي وڌندڙ אنقالبي قوتن ۽ אنگريزن خالف
سكول وڃڻ الِء زور ڀري אماُء  سجارج نالي هك نوجوאن ڇوكري کي سند :ناول جي كهاڻي هن ريت آهي ته

. ر آهي، جنهن کي אسكول ۾ پڑهائڻ الِء سندس وאلدين همٿ ساري آهيٹنب جو پهريون ٻاهي پنهنجي ك. ٿي
لي هك مكاني شيدي جي زمينن تي جهوپڑي אڏي جارج ۽ سندس ٻين ڀائرن سان گڎ جئكب نا ،جارج جا ماُء پيُء

گورن غاصبن جي چمچاگيري كري پئسو  هننجئكب אنهن ماڻهن مان هو جنهن ڌאرئين ڏيهه کان آيل . رهيا ٿي
جارج جو هك ڀاُء كمائو ڳوٺ جي . نالي هك جاگيردאر אنگريز وٽ كمدאر هو سجئكب مسٹر هائلنڈ. ٺاهيو هو

ڀاُء جنهن کي אنگريز سركار ٻي عالمي لڑאئيَء ۾ هك ٻئي ڀاُء سان گڎ سندس وڏو . وאڍي وٽ كم سکيو ٿي
تجربن جا پريشان كندڙ אثر لڳايو هو، אن جي دماغ تي پنهنجي ڀاُء جي موت ۽ پنهنجي ڏکويل وڙهڻ الِء زوريَء 
جي ئلنڈس جيكو تر جو هك معزز ماڻهو مڃيو وڃي ٿو אهو مسٹر ها) Ngotho(جارج جو پيُء گوٿو . هنموجود آ

وري جي كري نٿو كري پر אهو سوچي كري ٿو ته هيَء زمين سندس ڏאڏن پڑ ڏאڏن فصل جي نظردאري كنهن אج
  .جي آهي ۽ ٿي سگهي ٿو هك ڏينهن وري کين وאپس ملي وڃي

جيكا  .ٿي نالي ڇوكريَء سان ٿئي) Mwihaki(אسكول ۾ پهرين ڏينهن وڃڻ تي جارج جي مالقات هك ِوهاكي 
وهاكي جارج کان هك سال مٿئين كالس . شيدي كمدאر ۽ چمچي جيكب جي ڌيَء آهي جي رאنگريز جاگيردא

گهر ۾ جارج جي ڀاتين جي سڀ . ٿو چاهيجارج کي אها بيحد وڻي ٿي ۽ ساڻس دوستي رکڻ . جي شاگردياڻي آهي
 و كانڀ ٻڌي وهندو هو ۽ چوڌאري جارج جا سڳا ۽شام جي وقت جارج جو پيُء گوٿ. آهيکان وڏي وندر كچهري 

هك . سندس چوڌאري دאئري ۾ ٿي وهندא هئا) Njeri(۽ جيري ) Nyokabi(ويڳا ڀائر ۽ گوٿو جون ٻئي زאلون يوكابي 



جن تي אڄ אنگلنڈ جا گورא  ،ڏينهن جارج جو پيُء گوٿو پنهنجي گهر جي ڀاتين کي ٻڌאئي ٿو ته كيئن هي زمينون
  .ڏن جون آهنپڑ ڏא אهي אسان جي ڏאڏن. قبضو كري پنهنجيون سمجهي ويٺا آهن

هن کي هك ئي سال . هن ناول ۾ ليکك ڏيکاري ٿو ته جارج پنهنجي كالس جي سڀني شاگردن ۾ هوشيار آهي
. אهڑي طرح هو ساڳي كالس ۾ אچي وڃي ٿو، جنهن ۾ جئكب جي ڌيَء ِوهاكي آهي. ٻه كالس كرאيا وڃن ٿا

جارج جي پيَء گوٿو کي سمجهه . ن ٿاهك ڏينهن جاگير تي كم كندڙ پورهيت مزوري وڌאئڻ الِء هڑتال تي سڎ ڏي
ڇو جو אنگريز ۽ سندس چمچي كمدאر . ۾ نٿو אچي ته هو پنهنجي ماڻهن جو پاسو کڻي يا אنگريز جاگيردאر جو

ته گهٹ ۾ ٿو كري  آخركار هو אهو فيصلو. مكان هئالي وڃڻ جا אهجئكب جو پاسو نه کڻڻ تي هن جي نوكري 
. جيتوڻيك سندس ٻئي زאلون کيس אئين كرڻ کان جهلين ٿيون .گهٹ هو پورهيتن جي ميٹنگ ۾ شامل ٿئي

. ميٹنگ دورאن پورهيت پگهار وڌאئڻ الِء نعرא هڻن ٿا ۽ אتي אوچتو אوچتو وهاكي جو پيُء جئكب نمودאر ٿئي ٿو
پوِء ته ٻئي . جنهن تي جارج جي پيُء گوٿو حملو كيو ،هو هن אسٹرאئيك کي ختم كرڻ جي كوشش كري ٿو

بهرحال جئكب بچي ويو ۽ هن . سڀني چيو ته אڄ ٻنهي جا الش ئي کڻڻا پوندא. مارאن ۾ لڳي ويا هك ٻئي کي مار
جارج جي فئمليَء کي زميندאر جي زمين تان ٹپڑ ٻڌאيا ويا ۽ نوكريَء مان به . گوٿو کان بدلو وٺڻ جو قسم کنيو

  .ي ڀرڻ لڳاُهتي پورهيو كر جي پڑهائيَء جو خرچ سندس ڀائر هِتيאن بعد جارج . كڍيو ويو
هو هك ٻئي جا سٺا دوست رهندא . ِوهاكي ۽ جارج جي وچ ۾ سندن پيئن جي جهيڑي كري كا ُدوري نٿي אچي

אڳتي هلي هنن جي אن كري جدאئي ٿئي ٿي جو ِوهاكي . هلن ٿا ۽ אسكول ۾ به كاميابي حاصل كندא رهن ٿا
بورڊنگ אسكول هجڻ كري هن کي جيكو فقط ڇوكرين الِء آهي ۽  ،هاڻي هك אهڑي אسكول ۾ دאخال وٺي ٿي

  .جارج جو ٻيو אسكول به سندس گهر ڀرسان ئي آهي. هاسٹل ۾ رهڻو پوي ٿو
جومو كينياتا هن ديس . سڄي قوم سان گڎ هنن جو ڌيان به جوموكينياتا تي هلندڙ كيس جي فيصلي تي آهي

الئي رهيو آهي ۽ جي مكاني كارن ماڻهن جو پيارو ليڈر آهي جيكو كينيا جي آزאديَء خاطر تحريك ه
 ٿئي ۽كينيا جي وڏي אكثريت אهو سوچي رهي هئي ته هو אجهو ٿو آزאد . جي خالف آهي אنگريزن جي ڦر مار

אنگريزن سمجهيو ته . كينياتا هي كيس هارאئي ويو ۽ کيس جيل אچي ويوپر جومو ،ملك کي به آزאد كرאئي
مسان هسڄي ملك ۾ אحتجاج ۽ گوڙ گ. ه ٿيوجومو کي قيد كرڻ سان سندس تحريك ماٺي ٿي ويندي، پر אئين ن

ساڳي وقت אنگريز سركار هن ملك جي كارن کي ماٺ كرאئڻ الِء هنن تي وڌيك . جي لهر شروع ٿي وئي
  .الئڻ شروع كري ٿيماركٹ ۽ گوليون ه

وقن אنگريز جاگيردאر مسٹر هائلنڈس ۽ سندس چمچو كارو كمدאر مائو مائو تحريك جي وڌندڙ אحتجاج ۽ ماڻهن کي بند
جن نٿي چاهيو ته אنگريز کين بي گهر  ،مائو مائو كينيا جي مكاني باشندن جي אها تحريك هئي. جي زور تي دٻائڻ لڳا

هنن پنهنجي وطن كينيا کي معاشي، سياسي ۽ تهذيبي طور هك آزאد ملك ڏسڻ . سندن ڌرتيَء جا مالك ٿي رهن ،كري
אن . پر אنگريز جن هندستان ۽ سري لنكا کي ته آزאد كري ڇڎيو هو پر هنن نٿي چاهيو ته كينيا کي ڇڎي ڏجي. چاهيو ٿي

جيئن آزאديَء جي אٿندڙ آوאز جو  .ي ننڈ ٿي سمهاريكري مائو مائو تحريك جي هك هك ميمبر کي ڳولهي אن کي موت ج
ِوهاكي جي پيُء جارج جي پيُء گوٿو کان بدلو وٺڻ الِء هن تي אلزאم هنيو ته هو مائو مائو تحريك جو . ڳلو گهٹجي وڃي

אنگريز جاگيردאر مسٹر هائلنڈس جارج کي אسكول مان . ليڈر آهي ۽ سڄي فئملي کي جيل موكلڻ جي كوشش كيائين
پيُء ته بلكل مرڻينگ . ٻنهي پيَء پٹن کي پڇاڻي دورאن سخت مار ڏني وئي. الِء موكليائينس) interrogation(ي تفتيش كڍאئ

سندن ڳوٺ مان ڇهه كارن کي . אنهي دورאن ڏسندي ئي ڏسندي ملك جون حالتون بيحد بگڑجڻ لڳيون. حالت ۾ گهر موٹيو
سندن الشن کي جانور ۽ ڳجهون جهنگ ۾ ٻئي ڏينهن . نه موٹياوאپس  جيكي. پوليس رאت جي אوندهه ۾ گهرאن ڇكي وئي

  .پٹي رهيون هيون
پيُء جي جهيڑي . مالقات ٿي وئيتي هك ڏينهن بورڊنگ אسكول مان موٹڻ تي ِوهاكيَء جي جارج سان گس پنڌ 

ٿو جنهن אن بعد جارج كنهن אهم אسكالر الِء دאخال جو ٹيسٹ ڏئي . كري هنن جي تعلقات ۾ رخنو پئدא نه ٿيو هو
جارج جي ههڑي كاميابيَء جو ٻڌي سڄو ڳوٺ خوش ٿئي ٿو ۽ چندو كري . ۾ هو مٿاهين نمبر ۾ پاس ٿئي ٿو



 

  .جارج کي تعليم الِء هاِء אسكول موكلين ٿا
مائو مائو تحريك جو كو ميمبر هن کي سندس آفيس ۾ قتل كري . كجهه مهينن بعد جئكب قتل ٿي وڃي ٿو

אن جو سڄو ڏوهه جارج جي ڀائرن تي  هو پرليَء جو كو به هٿ نه رج جي فئمهن قتل ۾ جيتوڻيك جا. ٿوڇڎي 
مائو مائو جو  ،جارج جو ٻيو ڀاُء بورو .کي عمرقيد جي سزא אچي وڃي ٿي) جارج جي ڀاُء(ٿاڦيو وڃي ٿو ۽ كمائو 

نه  هو אهو زخمن جو تاب جارج جو پيُء جيكو پوليس جي وحشياڻي مار كري کٹ تي پيل. وڃي ليڈر ٿئي ٿو
مائرن ۽ پنهنجي پيٹ گذر الِء . فقط جارج ۽ هن جون ٻه مائرون جيل کان ٻاهر رهن ٿيون. مري وڃي ٿو جهلي آخر

  .جارج پڑهائي ڇڎي ٿو ڏئي ۽ سخت ناאميد ٿي پوي ٿو
پر هوَء پنهنجي پيُء  .جارج کي هاڻ فقط אها אميد وڃي رهي ٿي ته من سندس محبوبا ِوهاكي هن جي كا مدد كري سگهي

خوف طاري آهي جو אيڎو ته پر هن تي  ٿو ڏئي جارج هن کي پيار جو وאسطو. آهيجي قتل ٿيڻ تي سخت غم ۽ غصي ۾ 
جارج آخر هي شهر ڇڎڻ جو فيصلو كري ٿو ۽ پنهنجي زندگيَء جو . هوَء جارج سان شادي كرڻ الِء دل نٿي ٻڌي سگهي

بر پوي ٿي ته هو هن کي ريهي ريڀي אن پر جيئن ئي سندس مائرن کي خ ،ي ٿوه كرڏيئو אجهائڻ الِء خودكشيَء جو پكو په
ناول جي آخر هك بيحد مايوسي جي ماحول ۾ ٿئي ٿي جنهن ۾ جارج پنهنجا هوش حوאس وڃائي . ڳالهه تان الهين ٿيون

  ...ويهي ٿو
يعني אسان وאري  ،ع تي ڄائو1938وري جن 5هن ناول جي ليکك گوگي وאٿيونگو الِء هتي ٻه אکر وڌيك لکندو هالن ته پاڻ 

ويپ ناٽ، ”پر مٿيون ناول  .هن جا ٻيا به كيترאئي ناول، אفسانا، مضمون ۽ ڊرאما لکيل آهن. سال ننڍو آهي 4אمر جليل کان 
جو موقعو ملي ته هن کي كينيا  ي نوكري يا بزنيس الِء گهڻو وقت رهڻكينيا ۾ كنهن ک. وאقعي ماسٹر پيس آهي “چائلڈ

  .جي كلچر، آزאديَء الِء جدوجهد ۽ تاريخ کي سمجهڻ الِء هي ناول ضرور پڑهڻ کپي
ع ۾ جيل مان آزאدي ملڻ بعد هو آمريكا 1977گوگي وאٿيونگو کي پڻ آزאدي جي جدوجهد ۾ جيل אچي ويو هو ۽ 

يارכ يونيورسٹي ۽ يونيورسٹي ن بعد نيوא. ۾ كجهه سال پڑهايو يونيورسٹيَء Yale۾ رهيو جتي هن אتي جي 
  .۽ پرفارمنس אسٹڈيز ٻه سبجيكٹ پڑهايا Comparative Literatureحيثيت سان  يآف كئليفورنيا ۾ پڻ پروفيسر ج

هن ناول جي אن . ۾ پڑهي رهيو هو University of Leedsع ۾ אن وقت لکيو جڎهن هو אنگلنڈ جي 1964گوگيَء مٿيون ناول 
. لکيو ۽ آفريكا ۾ ڇپيو هريون ناول آهي، جيكو كنهن آفريكييت آهي جو هي אنگريزي زبان جو پكري به گهڻي אهم

جن مان هك ٻيو  .ٻيا به كيترאئي كتاب لکيا) Ngugi Wa Thiong’o(بعد گوگيَء  Weep Not, Child. يعني אوڀر آفريكا ۾ ڇپيو
אهو ناول به مائو مائو بغاوت جي پس  .گهڻو مشهور آهيپڻ تمام جيكي . ع ۾ لکيو1965سال  “The River Between”ناول 

گوگيَء جو هي كتاب . منظر ۾ لکيو ۽ אن ۾ هن عيسائين ۽ غير عيسائين جي وچ ۾ ناكام معاشقن بابت لکيو آهي
  .كينيا جي سيكنڈري אسكولن جي سليبس تي رکيل آهي



  آفريكا جي غالم حسين وساڻجي کان ميرאن تائين
  

אڄ جيكي ممباسا، . ي حكومت کان وٺي אڄ به ننڍي کنڈ جي ماڻهن جو وڏو تعدאد رهي ٿوكينيا ۾ אنگريزن ج
نئروبي يا كينيا جي ٻين شهرن ۾ سک، گجرאتي، ملباري، ماروאڙي ۽ سنڌي نظر אچن ٿا، אنهن مان كيترא ٹي يا 

ي دكاندאر ملندא ع ۾ ممباسا ۾ جيكي بوهري کوجا، سنڌي هندو يا ميمڻ كاٺياوאڙ1970. چوٿين جنريشن جا آهن
هئا، אهي ٻڌאئيندא هئا ته هنن جا پيُء يا ڏאڏא هتي آيا ۽ ممباسا ۾ رهندڙ بلوچن جا وڏא ته سڀ کان گهڻو אڳ آفريكا 

 كينيا جي تاريخ، تهذيب، ثقافت، אنگريزن جي رאڄ جا دאستان نه فقط هتي جي. جي كناري وאرن شهرن ۾ پهتا
אهڑن مان . ن به لکيا آهنقلمبند كيا آهن، پر אن سلسلي جا كيترאئي ناول كينيا ۾ رهندڙ אنڈي مكاني شيدين

ناول كينيا جي  “The In Between World of Vikram Lall”ع ۾ ڇپيل 2003جي وساڻجي آهي جنهن جو .هك אيم
ن كينيا جي אنڈين شهريَء يادگيريون آهن، א) Fictional(هي ناول هك אفسانوي . ٿو كري كاسيאنگريز رאڄ جي ع

 يا کان لڎيفئملي بابت جيكو كينيا ۾ אنگريز رאڄ جي ڏينهن ۾ אنڈپنهنجي ۽ جون جون، پنهنجي אنڈين ورثي 
كرڻ ۾ كهڑيون  Adjustهن کي אن وقت ۽ אنگريزن جي وڃڻ بعد پاڻ کي كينيا ۾ . نئروبيَء ۾ אچي رهي ٿو

سڄو نالو معيز غالم حسين (אيم جي وساڻجي . آهيمشكالتون سامهون אچن ٿيون، אنهن جو אحوאل ڏنل 
  .به ملي چكو آهي Giller Prizeکي هن كتاب تي ) وساڻجي

ع تي كينيا جي گاديَء وאري شهر نئروبيَء ۾ ڄائو ۽ سندس אسكول وאرא ڏينهن 1950مئي  30غالم حسين 
  .لسالم ۾ گذريا جيكو אڄ كلهه تنزאنيا جو شهر آهيאدאر

هي ۽ هن . ع ۾ ٺٹي پاسي جي كنهن ڳوٺ کان ممباسا آيو هو1925نين سان تعلق آهي ۽ سندس ڏאڏو غالم حسين جو آغا خا
جهڑא ٻيا، جن جا وڏא سنڌ يا بلوچستان کان هتي آيا، אڄ كلهه אنڈين كينين سڎجن ٿا جو אنهن ڏينهن ۾ جڎهن هنن جي وڏن 

ن وقت אهي شهر אنڈيا جا شهر سڎيا ويا ٿي ۽ אڄ به אهڑن سبي ڇڎيو، א۽ كوئيٹا  ،پنهنجو وطن ٺٹو، تلهار، حيدرآباد، شكارپور
 “وساڻ جي”بهرحال معيز غالم حسين جيكو پنهنجي ذאت . هلندو אچي “אنڈين”ماڻهن جي پاسپورٹن تي אن وقت کان لکيل 

منهنجي نظرن ۾ بيحد قابل ۽ پڑهيل ڳڑهيل ماڻهو آهي ۽ کيس سندس كتابن تي كيترאئي بين  سڎאئي ٿو، M.G.Vassanjiسان 
مٿي ذكر  .אيوאرڊ ٻه دفعا ملي چكو آهي Giller Prizeدنيا ۾ هي پهريون אديب آهي، جنهن کي . אالقوאمي אيوאرڊ ملي چكا آهن

  .تي אيوאرڊ مليو The Book of Secretsع ۾ 1994ع ۾ ۽ هك אن کان אڳ 2003 سال كتاب تي كيل
كليئر ٹس אنسٹيٹيوٽ آف ٹيكناالجي ۾ نيويونيورسٹي آف نئروبيَء ۾ پڑهڻ دورאن وساڻجيَء کي آمريكا جي مساچوسي

ع ۾ كئناڊא 1978אن بعد . مكمل كئي Ph.Dאن بعد هن يونيورسٹي آف پينسلوאنيا مان . فزكس پڑهڻ الِء אسكالر ملي
אڄ كلهه هو ٹورنٹو ۾ . ع ۾ ٹورنٹو אچي رهيو1980ي كرڻ بعد هن لکڻ جو سوچيو ۽ ٻه سال نوكر. نوكري الِء هليو ويو

وساڻجي جي ناولن ۽ אفسانن ۾ گهڻي ڀاڱي אنهن אنڈين . ئي آهي ۽ پنهنجي زאل نورجهان عزيز ۽ ٻن پٹن سان گڎ رهي ٿو
אن بعد آفريكا کان . فريكا ڏيهك אنڈيا کان آ. جن ٻه ٻه دفعا هجرت كئي. جو אحوאل آهي جيكي אوڀر آفريكا ۾ رهن ٿا

  :معيز غالم حسين وساڻجي جا كجهه ناول ۽ אفسانن جا مجموعا هن ريت آهن. אنگلنڈ، آمريكا وغيره ڏي
 The Gunny Sack –  ع ۾ ڇپيو1989هي سندس پهريون ناول آهي، جيكو. 
 No New land )1991ع( 
 Amriika )1999ع( 
 The Assassin’s Song 
 Uhuru Street ) ع ۾ ڇپيو1992אفسانن جو مجموعو جيكو.( 
 When She was a Queen )2005.( 

  



 

آفريكا جي گهٹ ڄاڻ رکندڙ אهو ئي سمجهن ٿا ته آفريكا אوندאهو کنڈ آهي، جتي جا ماڻهو تعليم ۽ ٹيكناالجي 
تعليم  پر پوِء سئيڈن جهڑي يونيورسٹيَء مان .آئون به ننڍي هوندي אهو ئي سوچيندو هوس. ۾ پٺتي پيل آهن

دورאن پنهنجن آفريكي كالس ميٹن سان جڎهن خيالن جي ڏي وٺ ٿي ته مون کي بيحد حيرت ٿي ته هو كن 
كينيا جهڑن ملكن جي سياستدאنن جي زندگيَء جو אحوאل پڑهيم ته . كن ڳالهين ۾ אسان کان به سلجهيل آهن

آفريكي ماڻهن جي لکيل . پڇ كاري سڎي ،مينهن ڍڳيَء کي ؛معلوم ٿيو ته کين ڄٹ چوڻ אئين آهي جيئن
אسان جي ننڍي کنڈ جا ماڻهو אسماعيلي، . كتابن، ٺاهيل فلمن ۽ آرٽ جي دنيا مان سندن ذهانت جي خبر پوي ٿي

جيكي پنهنجو وطن ڇڎي وאپار وڙي، پورهئي مزوري يا  ،بوهري، كڇي، سک، گجرאتي، سنڌي هندو ۽ ٻيا
אنهن جي אوالد كيترين تعليمي ڳالهين  ،ٻين ملكن ۾ پهتا كنهن ٻئي روزگار الِء كينيا، يوگنڈא يا آفريكا جي

آفريكا جي يونيورسٹين مان پڑهي آمريكا ۽ אنگلنڈ جي يونيورسٹين ۾ אتي جي مكاني . ۾ نالو پئدא كيو
ع ۾ ممباسا ۾ ڄائو 1933جيكو  .هو “علي אالمين مزروئي”אهڑن مان هك . گورن אنگريزن ۽ آمريكن کي پڑهايو

  .پاڻ آفريكن ۽ אسالمك אسٹڈيز جو تعليمي ۽ سياسي ليکك سڎجي ٿو. ليکك مڃيو وڃي ٿو۽ دنيا ۾ مشهور 
مانچسٹر يونيورسٹي אنگلنڈ ع ۾ 1960علي مرزوئيَء ممباسا جي אسكولن مان بنيادي تعليم حاصل كرڻ بعد 

אن بعد . يكئ Ph.D۽ آكسفورڊ يونيورسٹيَء مان  M.Aيارכ جي كولمبيا يونيورسٹيَء مان كئي ۽ نيو B.Aمان 
سائنسز فيكلٹيَء  ع ۾ سوشل1966۾ پوليٹيكل سائنس جو هيڈ ۽  )يوگنڈא(هو مكاريري يونيورسٹي كمپاال 

אن بعد عيدي אمين جي حكم . ع تائين نوكري كئي1973ع کان 1966هن يونيورسٹيَء ۾ ُهن . جو ڊين ٿي رهيو
ع ۾ هن کي يونيورسٹي 1974بدر ٿيڻو پيو ۽ ملك به تي ته كو به אنڈين آفريكا ۾ نه رهي، علي مرزوئيَء کي 

ع تائين אفرو آمريكن אئنڈ آفريكن אسٹڈيز سينٹر 1981ع کان 1978جتي هو  ،آف مشيگان ۾ پروفيسري ملي وئي
 Albertيارכ جو يٹ يونيورسٹي آف نيوع ۾ هو بنگهمٹن يونيورسٹي ۽ אسٹ1989. جو ڊאئريكٹر ٿي رهيو

Schweitzer  نوكري جي آخري سالن ۾ جومو كينياتا يونيورسٹي . بيحد وڏو אعزאز آهيپروفيسر ٿي رهيو جيكو
 زجي ٹيليويزن سيري BBCپاڻ . ع ۾ رٹائرڊ ٿيو1999آف אئگريكلچر ۽ ٹيكناالجي، نئروبي جو چانسلر ٿي رهيو ۽ 

The Africans: A Triple Heritage کان آفريكا ۽ يورپ ۾ مشهور آهي.  
گڎ وאنڈين محمود ممدאني آهي جنهن کي אنگريزي، هندي ۽ گجرאتي سان گڎ אهڑو ئي هك ٻيو آفريكا جو رهاكو

ع ۾ كمپاال ۾ ڄائو ۽ אڄ 1947پاڻ . به آيون ٿيزبانون فرينچ، پنجابي، אڙدو ۽ آفريكي سوאحلي، گوالح ۽ لگانڈא 
دאني مم محمود. هيجي ۽ پوليٹيكل سائنس جو پروفيسر آكلهه آمريكا جي كولمبيا يونيورسٹي ۾ אئنٿروپاال

ع ۾ جيئن ئي يوگنڈא کي 1962אن بعد . بنيادي تعليم كينيا ۽ يوگنڈא مان حاصل كئي. جو ڏאڏو آفريكا آيو هو
يونيورسٹي آف  B.Aهن . خود مختياري ملي ته ممدאنيَء کي אعلٰي تعليم الِء آمريكا طرفان אسكالر شپ ملي

  .كئي Ph.Dڊ يونيورسٹيَء مان هارور ۾ع 1974ٹفٹس يونيورسٹي مان كرڻ بعد  M.Aپٹسبرگ مان ۽ 
هو . هن کي به ملك بدر كري ڇڎيو ،ڊאكٹوريٹ كرڻ بعد ممدאني يوگنڈא پهتو ته عيدي אمين ٻين אنڈين سان گڎ

ڏيهه نيكالي وאرא ڏينهن אنگلنڈ ۾ رهيو، پر پوِء سگهو ئي کيس تنزאنيا جي يونيورسٹي آف دאرאلسالم ۾ 
عيدي אمين جي سعودي عرب ڀڄي وڃڻ ۽ ملٹن אوبوٹي جي نئين صدر ٿيڻ تي ممدאني يوگنڈא . نوكري ملي وئي

ع تائين يونيورسٹي 1999ع کان 1996אن بعد . پاال ۾ نوكري كئيموٹي آيو ۽ אتي جي ماكريري يونيورسٹي كم
  .۾ پڻ پروفيسر ٿي رهيو) سائوٿ آفريكا(آف كيپ ٹائون 

پروفيسر محمود ممدאنيَء تمام گهڻو ۽ تمام سٺو لکيو آهي، مطالعي جي شوقينن الِء هتي كجهه كتابن جا ناال 
  :لکندس، جيكي ممدאنيَء مختلف وقتن تي لکيا آهن

 From citizen to Refugee 
 Politics & Class Formation in Uganda 
 When Does a Settler Become Native 



 Good Muslim Bad Muslim وغيره وغيره. 
سندس زאل جو . ي جيترو سندس زאل آهيتان جي ماڻهن ۾ אيترو مشهور نه آهپروفيسر ممدאني אنڈيا ۽ پاكس

منهنجي به ساڻن وאشنگٹن ۾ يوگنڈא جي قومي . ن هن کي ضرور سڃاڻندאشوقي نالو کڻندس ته אنڈين فلمي دنيا جا
پروفيسر ممدאني . كرאئي ته مون کي به حيرت ٿي هئيسڃاڻپ  دوستڏينهن وאري فنكشن تي كينيا جي هك 

مسي ”۽  “سالم بامبي”جي زאل نيو يارכ ۾ رهندڙ אنڈين فلم ڊאئريكٹر ۽ پروڊيوسر ِميرא َنير آهي جنهن جو 
  .אنگريزي فلون ڏאڍيون مشهور ٿيون ۽ يورپ ۽ آمريكا ۾ وڏي شوق سان ڏٺيون ويون “السپي مسا
سندس مڑس پروفيسر ممدאني وאنگر ميرא به . به كافي پڑهيل ڳڑهيل ۽ قابل عورت آهي) Mira Nair(ميرא نير 

جڎهن  ،۾ ٿي) ڈאيوگن(هارورڊ يونيورسٹي جي گريجوئيٹ آهي، پر هنن جي مالقات يونيورسٹيَء ۾ نه پر كمپاال 
جي سلسلي ۾ پهريون دفعو يوگنڈא ) مسي سپي مساال( Mississippi Masalaع ۾ پنهنجي אنگريزي فلم 1988ِميرא 
ميرא فلم جي شروعات فلم جي عملي جي يوگا . پروفيسر ممدאني وڏي عرصي کان يوگا كندو آيو ٿي. هئي پهتي

  .مشورو كرڻو پيو هوجنهن الِء هن کي ممدאني سان صالح  ،كرڻ سان كئي ٿي
بنيادي  هن. كيال ۾ هك سركاري كاموري جي گهر ۾ ڄائيع ۾ אنڈيا جي אوڙيسا جي شهر روڙ1957ميرא 

تعليم شمال جي هك كانوينٹ אسكول مان حاصل كرڻ بعد دهلي يونيورسٹي مان سوشاالجي ۾ گريجوئيشن 
سالن جي  19ع ۾ جڎهن هوَء 1976. هك ڊرאما كمپني ذريعي אسٹريٹ ٿيٹر ۾ حصو ورتو ئي جنهن کان پوِءك

هئي ته هن کي אسكالر شپ ملڻ تي آمريكا وڃڻو پيو ۽ هارورڊ يونيورسٹيَء مان ساڳي سجبكيٹ سوشاالجي 
  .۾ وڌيك تعليم حاصل كئي
ميرא . ندي ۽ אنگريزي زبانن ۾ آهيفلم ه َءهي. ع ۾ ٺاهي1988جيكا هن  ،آهي بامبيميرא جي پهرين فلم سالم 

هن فلم جا אدאكار آهن، شفيق سيد، هنسا وٺل، چندא شرما، . هن فلم جي كهاڻيكار، ڊאئريكٹر ۽ پروڊيوسر آهي
لندڙ رول ٻارن بابت آهي، جنهن ۾ هيَء فلم بمبئي جي گهٹين ۾ ه. אنيتا كنور، نانا پاٹيكر ۽ رگوير ياديو

ع ۾ ميرא 1989. ي جي گهٹين جا آهن جن کي אئكٹنگ جي ٹريننگ ڏني وئييکاريل بي گهر ٻار سچ پچ ممبئڏ
سڀني ٻارن کي روزگار سان  اً يکاريل تقريبنالي سوسائٹي ٺاهي جنهن ذريعي فلم ۾ ڏ “ك ٹرسٹسالم ٻال”هك 

ميرא جي هيَء سوسائٹي אڄ به ممبئي، دهلي ۽ ڀوبن ِشور شهر جي گهٹين ۾ . لڳائي گهر گهاٽ مهيا كيو ويو
هن فلم ۾ كرشنا جو رول אدא كندڙ شفيق . ندڙ بي گهر ۽ يتيم ٻارن جي سار سنڀال جو بندوبست كري ٿيگهم

  .سيد אڄ كلهه بئنگلور ۾ ركشا ڊرאئيور آهي
ع ۾ آمريكا ۽ 1991ميرא جي هك ٻي فلم جيكا فقط אنگريزي زبان ۾ آهي، مسي سپي مساال آهي، جيكا 

وאشنگٹن، روشن سيٺ، ساريتا چوڌريَء ۽ شرميال ٹئگور پڻ אئٹكنگ  هن فلم ۾ ڊينزل. אنگلينڈ ۾ رليز ٿي هئي
ع ۾ يوگنڈא جي صدر عيدي אمين هك ڏينهن صبح جو אٿڻ سان אهو حكم جاري كيو ته سندس 1972. كئي آهي

ڏينهن אندر  30) جن ۾ هندو، مسلمان، گجرאتي، كڇي، آغا خاني، سنڌي אچي ويا ٿي(ملك ۾ رهندڙ سڀ אنڈين 
دي אمين وگنڈא ڇڎي وڃن ۽ سندن جاين، جڳهين، دكانن ۽ وאپار تي مكاني شيدين، خاص كري عيهٿين خالي ي

كجهه عرصي الِء ته هنن عيش كيو پر پوِء جيئن ته وאپار جهڑو كاروبار هالئي نه  .جي سپاهين خوب جاوא كيا
ي، غربت ۽ مهانگائي سگهيا ۽ نه دنيا ۾ ساک قائم كري سگهيا، אن كري هن ملك جي حالت אهڑي تباهه ٿي وئ

جو ملك جو هي ڊكٹيٹر پنهنجو ملك  ،ي אمين جي אيترو ته خالف ٿي وئيدאيتري وڌي وئي جو אها ئي قوم عي
جن ۾ گهڻائي گجرאتي (ٻي ڳالهه ته كينيا يا يوگنڈא جي ملك ۾ جيكي אنڈين . ڇڎي سعودي عرب ۾ وڃي لكيو

هنن کي . אهي بندوق جي زور تي نه آيا ٿيا، Settleي אچ) کوجن، بوهرين، كڇين، هندن ۽ سني مسلمانن جي هئي
پنهنجي . אمن אمان سان هليا. آفريكا ۾ رهي، هنن خير جا كم كيا. אنگريزن پورهئي ۽ دكان هالئڻ الِء سڎאيو

ڊאكٹر، وكيل، אنجنيئر ٿي كينيا ۽ يوگنڈא جي عوאم ۽ . جن مكاني شيدين کي تعليم ڏني ،אوالد کي پڑهايو
ملكن جي خدمت كئي ۽ هاڻ سندن ٹي چوٿين ٹهي هتي رهي ٿي ۽ هنن گجرאت کي نه پر يوگنڈא ۽ كينيا کي 

وطن  ئي پنهنجو وطن سمجهيو ٿي ته هك ڏينهن ملك جي دماغ ڦريل صدر ۽ ظالم ڊكٹيٹر کين بي گهر ۽ بي



 

  .كري ڇڎيو
لي جي يوگنڈא جي אنڈين فئم ،ي ٿرڊ جنريشندرאصل هك אهڑ “مسي سپي مساال”ميرא نير جي אنگريزي فلم 

ع ۾ عيدي אمين جي 1972جيكا يوگنڈא جي گاديَء وאري شهر كمپاال ۾ رهي ٿي جنهن کي  ،كهاڻي آهي
۽ ڌيَء مينا ) شرميال ٹئگور(زאل پنهنجي ) روشن سيٺ(هن فئملي جو پيُء . حكومت ملك بدر كري ڇڎيو آهي

ع ۾ 1990. جتي هنن جي مائٹن جو موٹل بزنيس آهي ،هليا وڃن ٿا) USA(سان گڎ مسي سپي ) ساريتا چوڌري(
جي موٹل مانٹي كرسٹو ۾ صفائيَء جو كم كري ٿي ) رنجيت چوڌري(چوويهه سالن جي ڌيَء مينا جيكا אنيل 

يعني آمريكا جي هك شيدي جنهن جا وڏא آفريكا مان (ريكن آم نالي هك آفريكي) ڊينزل وאشنگٹن(س ڊميٹر
. ڊميٹرس אن ساڳي موٹل ۾ غاليچا صاف كرڻ جو كم كري ٿو. سان عشق ٿي وڃي ٿو) غالم بڻجي آمريكا آيا

אن ڳالهه کي مينا جا مائٹ . هاڻ سڄو چكر אهو هلي ٿو ته هك طرف אنڈين ڇوكري آهي ته ٻئي طرف شيدي
اهين ته ڇوكريَء جي شادي هك شيديَء سان ٿئي پر ڇوكري ۽ ڇوكريَء جو هك ٻئي چ خرאب ٿا سمجهن ۽ نٿا

אنهي . ۾ هن سان گڎ ڀڄي وڃي ٿي گاڏيَءپنهنجي عاشق ڊميٹرس جي ) مينا(سان بي אنتها پيار آهي ۽ ڇوكري 
ي يوگنڈא אن جي جاِء تي چونڈيل نئون صدر ملك مان تڑيل אنڈين کيوگنڈא جو عيدي אمين هليو وڃي ٿو ۽ دورאن 

جئه كمپاال موٹي پنهنجي گهر کي حاصل كرڻ الِء . موٹڻ ۽ پنهنجي ملكيت حاصل كرڻ الِء אعالن كري ٿو
  .وغيره وغيره.... كورٽ ۾ كيس دאخل كري ٿو

هن فلم جي كهاڻي نيويارכ جي عالئقي بروكلن ۾ تيار كئي وئي جنهن تي ميرא سان گڎ سندس هارورڊ جي 
مسي سپي وאريون سينون مسي سپي جي شهرن گرين ووڊ، گريناڊא، بالكسي . كليگ ترאپوريوאال كم كيو آهي

آفريكا جي تاريخ کان بهرحال توهان . ۽ אوشن אسپرنگ ۾ ورتل آهن ۽ يوگنڈא وאريون كمپاال ۾ نكتل آهن
مٿين ٻن فلمن کان . وאقف آهيو ۽ فلمن جا شوقين آهيو ته پك אٿم ته توهان کي ميرא جون فلمون پسند אينديون

ع ۾ 1995دي پرز فئملي . ۽ مون سون ويڈنگ به ڏسڻ وٹان آهن The Perez Familyعالوه ميرא جي هك مزאحيه فلم 
جي كهاڻي سابريانا ڌאون جي  Monsoon Wedding. رهاكن بابت آهي ٺهي جيكا آمريكا ۾ پناهه وٺندڙ كيوبا جي

هيَء هك رومانٹك قسم جي فلم آهي، . ع ۾ رليز ٿي2001لکيل آهي، جنهن جي ڊئريكشن ميرא نير كئي ۽ 
  . جنهن ۾ هك روאيتي قسم جي پنجابي شادي دهليَء ۾ ڏيکاريل آهي



  چئن زאلن وאرو صدر جومو كينياتا
  

جيئن . אعظم محمد علي جناح آهي كينياتا אئين آهي جيئن אسان پاكستانين الِء قائدِ الِء جوموكينيا جي ماڻهن 
جيئن אسان جي . كينياتا كينيا وאرن الِء آهيو אبو سمجهيو وڃي ٿو تيئن جوموجناح صاحب پاكستاني قوم ج

אڏي جو نالو، ملك  ملك ۾ كيترين ئي شين جو نالو جناح صاحب سان منسوب آهي، تيئن نئروبيَء جي هوאئي
و جي وڏي ۽ אهم يونيورسٹيَء جو نالو يا كيترن ئي شهرن جي אهم روڊن، عمارتن، پاركن ۽ ُپلين جو نال

کي אنگريزن کان آزאد كرאئڻ الِء كيترאئي سال جدوجهد ) Kenya(جومو كينياتا هن ملك . كينياتا آهيجومو
جتي كينيا ۽ . ٿي گذريو آهي ينيا جو پهريون صدرپاڻ ك. كئي، جيل كاٹيا، عام ماڻهوَء ۾ شعور پيدא كيو

نيا مائو مائو كي. جا ناال به אچن ٿا) Mau Mau(۽ مائو مائو ) Kikuyu(كينياتا جي ڳالهه ٿي هلي אتي كيكويو جومو
אنگريزن هن . كينياتا جهڑن هالئي ۽ אنگريزن کي ملك ڇڎڻ الِء مجبور كيوجي אها تحريك آهي، جيكا جومو

كينياتا ۽ ٻين ا جو هك قبيلو آهي جنهن سان جوموكيكويو كيني. قتل كيوאنگ برن جو وڏو تحريك جي ميم
  .كيترن مائو مائو جي ميمبرن جو وאسطو هو

هر قبيلي جو . آفريكا جي ٻين ملكن وאنگر كينيا ۾ به كيترא ئي قبيال آهن جن ۾ ملك جا ماڻهو ورهايل آهن
  .پنهنجو كلچر، رسم روאج ۽ אصول آهن

אنگريز رאڄ جي سڀ کان  ،جنهن جي ماڻهن سنڌ جي حرن وאنگر ،كينيا جو سڀ کان وڏو قبيلو آهي كيكويو
جن کي אنگريزن  –جيئن אنڈيا ۾ سک ۽ گورکا  ،كيكويو جنگجو قسم جا ماڻهو آهن. گهڻي مخالفت كئي

كيكويو قبيلي جي ماڻهن אنگريزن جي فوج ۾ نوكري الِء وڃڻ به چاهيو ٿي ته به . پنهنجي فوج ۾ رکيو
بهرحال هن قبيلي . אنگريزن کين رکڻ نٿي چاهيو، جو אنگريزن کي هنن جي وفادאريَء تي هميشه شك رهيو ٿي

مو ۾ دلچسپي رکندو هجي ته هن کي جوالجي جو شاگرد معلومات حاصل كرڻ بابت كو عام ماڻهو يا אئنٿروپا
  .پڑهڻ کپي Facing Mount Kenyaكينياتا جو كتاب 

مو جوسالن جو هو ته  18علي جناح  محمد. احب کان كافي ننڍو هوصكينيا جو هي باباِء قوم אسان جي جناح 
هن ملك جو אڄ وאرو نالو كينيا אڃان وجود ۾ نه . هو چوڌאري אنگريزن جو رאڄ. ع ۾ گاتندو ۾ ڄائو1894كينياتا 
جو ڄمڻ وقت نالو ) JOMO KENYATTA(جومو كينياتا . سڎبو هو “برٹش אيسٹ آفريكا”هي عالئقو . آيو هو
مو مسلمان هو ۽ سندس لمان ملكن جا אهو ٿا سمجهن ته جواص كري مسخكي ماڻهو، . هو) KAMAU(كمائو 

جوموَء پنهنجي كتاب ۾ پنهنجي طهر جو به . عام آهي نالو אڄ به آفريكا جي مسلمانن ۾ نالو جمعو هو، جيكو
درאصل אڄ به آفريكا جي كيترن قبيلن ۾ ڇوكرن توڙي ڇوكرين جو پنهنجي قبيلي جي . אحوאل لکيو آهي

ويندي مالئيشيا جهڑي ملك ۾ ڇوكرين جي هن  آفريكا جي كيترن ئي ملكن ۾. ٿو كلچر مطابق طهر ٿئي
. ۾ لکي چكو آهيان “سمندر كي دن”قسم جي طهر بابت تفصيلي אحوאل آئون پنهنجي אڙدو وאري سفرنامي 

ڇوكرن ۽ ڇوكرين جا هي طهر ٹولن ۾ ٿين ٿا ۽ هو אن ٹولي جي نالي سان אئين سڎبا آهن جيئن كو پنهنجي 
. نمبر سان سڃاڻپ كن ٿا آفيسر پنهنجي گروپ ۽ بئچ جي CSPيا جيئن  ،كاليج جي بئچ جي نالي سان سڎאئي ٿو

جومو كينياتا جو طهر به אسكول جي پڑهائي . هي طهر وڏي عمر ۾ گهڻو كري شاديَء کان אڳ كيا وڃن ٿا
رسمن مطابق عمر ٻارن  سان گڎ  سالن جو هو ته قبيلي جي ٻين هم 18ع ۾ جڎهن هو 1912 ،پوري كرڻ بعد

  .رکيو ويو Kihiu Mwiriאجتماعي طهر ٿيو ۽ كيكويو قبيلي جي אن گروپ جو نالو 
 “كمائو”پنهنجي پٹ جو نالو  ‘وאم بوئيَء’ ،۽ ماُء ‘موئي گائي’جومو كينياتا جڎهن ڄائو ته سندس پيُء  سو

كمائو אڃان ننڍو ئي هو ته سندس پيُء گذאري ويو، جنهن کان پوِء سندن قبيلي جي وهنوאر مطابق سندس . رکيو
جو پٹ سڎجڻ لڳو ۽ قبيلي جي رسم مطابق سندس ) Ngengi(گي چاچي کيس پٹ كري پاليو ۽ پنهنجي چاچي گين

 ،سگهوئي سندس ماُء پڻ گذאري وئي ۽ كمائو پنهنجي ڏאڏي وٽ אچي رهيو. گينگيَء جي زאل ٿي رهڻ لڳي ،ماُء
كمائو ڏهن سالن جو هو ته کيس پيرن ۾ ڦٹ ٿي . جيكو جڑين ٻوٹين جو حكيم هو ۽ ُمٿيگا ڳوٺ ۾ رهيو ٿي



 

جتي هك אنگريز  ،وאري אسپتال ۾ وٺي ويس) Church(אنگريز عيسائين جي هك گرجا گهر  پيا ۽ سندس ڏאڏو
كمائوَء الِء هي پهريون موقعو هو جو هن يورپي قوم . ڊאكٹر سندس ٻنهي پيرن ۽ هك ٹنگ جي آپريشن كئي

  .جي گورن کي ڏٺو ۽ هو بيحد متاثر ٿيو
ر سان گڎ هك تبليغي جماعت جو مشنري אسكول به كمائوَء جي جتي آپريشن ٿي אتي هن عيسائين جي گرجا گه

سو چاق ٿيڻ بعد  .هن אسكول ۾ دאخال وٺڻ الِء كمائوَء کي سندس ڊאكٹر ۽ ٻين عيسائين مطمئن كيو هو. هو
جي الِء هو אسكول  ڀرڻאسكول جي في . هن אسكول جي هاسٹل ۾ رهيو ،هك ڏينهن ڏאڏي جو گهر ڇڎي אچي

אسكول ۾ كمائو جا سبجيكٹ . م جي وقت نوكر ٿي كم كرڻ لڳوאنگريز جي گهر ۾ شا ڀر ۾ رهندڙ
  .هو) وאڍكو كم(אنگريزي، مئٿس، بائيبل ۽ كارپينٹري 

سندس قبيلي  ۽ ساڳي وقت ع ۾ אسكول جي پڑهائي مكمل كرڻ بعد هن وאڍكو كم شروع كيو1912
ٻن سالن بعد . يوكيكويو جي رسمن روאجن مطابق هن جو طهر ٿيو ۽ قبيلي جو هك بالغ فرد قرאر ڏنو و

كمائوَء پنهنجي אسكول وאري گرجا گهر جي پادرين جي سمجهائڻ تي عيسائي مذهب אختيار كيو ۽ پنهنجو نالو 
 World)هي אهي ڏينهن هئا جڎهن پهرين عالمي جنگ . پيٹر كمائو ۽ پوِء كجهه مهينن بعد جانسن كمائو رکرאيو

war I) بيلي جي صحمتند نوجوאنن کي زبردستيَء ونگار ۾ شروع ٿي چكي هئي ۽ אنگريز حكومت كيكويو ق
ڇڎي ناروכ نالي هك شهر ۾ ماسائي قبيلي  قبيلوكينياتا پنهنجو جومو. تي لڳائڻ شروع كري ڏنو هو كم

هن کي هاڻ אنگريزن الِء . جتي هو هك گجرאتي سيٺ وٽ كالرכ ٿي كم كرڻ لڳو ،جي ماڻهن سان אچي رهيو
هي אهو وقت هو جڎهن . جو هنن كيكويو قبيلي الِء جيئڻ جنجال كري ڇڎيو هو ،سخت نفرت پئدא ٿي پئي

كيكويو قبيلي  ۽ پنهنجي ين وאرو بيلٹ ٻڌڻ شروع كيوجوموَء پنهنجي قبيلي جي عالمتي نشاني خاطر موت
کي سندن زبان ۾ كينياتا سڎجي ٿو، جنهن جي ) َپٹي(قبيلي جي هن بيلٹ . سان وאسطو هجڻ جو אعالن كيو

كينياتا . نالو پيو Kenyaهتي كينيا جبل ڏي אشارو آهي، جنهن تان هن ملك جو . “كينيا جي روشني”ٰي آهي معن
  .سوאحلي زبان جو لفظ آهي، جيكا آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي تمام گهڻي ڳالهائي وڃي ٿي

بعد کيس پهريون پٹ سان مالقات ۽ شادي ٿي، جنهن مان سال  “گريس وאهو”ع ۾ كمائوَء جي پهرين زאل 1919
كار  كمائو روزگار خاطر مختلف نوكريون ۽ پورهيا كندو رهيو، جن مان هك ترجمي. ڄائو “پيٹر موئي گائي”
אن کان عالوه هن . هن نئروبي جي هاِء كورٽ ۾ אنگريزي ۽ سوאحلي جو ترجمو كيو ٿي. جو به هو) אنٹر پريٹر(

אختيار  “كينياتا جومو”ڻا ناال ختم كري، نئون نالو رא پرאع ۾ هن پنهنجا سمو1922. هك سيڌي جو هٹ به کوليو
جوموَء كجهه عرصو نئروبي شهر . كيكويو قبيلي جو نالو آهي، جنهن جي معنٰي ٻرندڙ ڀالو آهيجومو. كيو

هي אهي ڏينهن هئا جو جوموَء سياست ۾ دلچسپي . جي ميونسپالٹي جي نلكن جو ميٹر ريڈر به ٿي كم كيو
جو ميمبر ٿيو ۽ پوِء هن تحريك جي אخبار جو אيڈيٹر ) KCA(كويو سينٹرل אئسوسيئيشن ع ۾ كي1924ورتي ۽ 

. אن بعد هن ميونسپالٹي جي نوكري ڇڎي ڏني. جو جنرل سيكريٹري چونڈيو ويو KCAع ڌאري پاڻ 1928ٿيو ۽ 
كاميابي ع ۾ لنڈن روאنو ٿيو پر هن کي 1929אنگريز سركار کان مكاني ماڻهن جا حق حاصل كرڻ الِء جومو 

جي نمائندي جي حيثيت ۾ جومو کي هك دفعو وري لنڈن وڃڻو  KCAع ۾ 1931مئي . حاصل كرڻ بنا موٹڻو پيو
كينياتا وאپس אچڻ بدرאن אنگلنڈ ۽ روس  جومو. خوאست تي كن الٹار كئي وئيپر هن جي هر ڳالهه ۽ در. پيو

يونيورسٹي كاليج، . سال ٻاهر رهيو 15جي مختلف كاليجن ۾ تعليم حاصل كندو رهيو ۽ پنهنجي ملك کان 
. مدد كئي لنڈن ۾ تعليم دورאن هن پنهنجي قبيلي كيكويو جي زبان ۽ אنگريزي جي ڊكشنري تيار كرڻ ۾

 Facing Mount Kenyaهن  :۾ אئنٿروپاالجي پڑهي رهيو هو تهلنڈن אسكول آف אيكاناماكس  ع ڌאري جڎهن هو1938
هي كتاب אيڎو مشهور آهي جو אڄ ڏينهن تائين . يسز هوٿ کيو جيكو سندس אيم אي پاس كرڻ ۾كتاب ل

هن كتاب ۾ جومو كينياتا عورتن جي طهر جي حق ۾ تمام گهڻو لکيو آهي ۽ سندس . لڳاتار ڇپبو رهي ٿو
به بهرحال جومو جي هن ڳالهه . ي قائم رکڻ الِء هن تمام گهڻي وكالت كئي آهيجي אن رسم ک Kikuyuقبيلي 

  .پيدא كئي آهي Controversyتمام گهڻي 
گهڻو وقت هن . אنگلنڈ ۾ رهائش دورאن ۽ خرچ جو پورאئو كرڻ الِء هو مختلف پورهيا ۽ نوكريون كندو رهيو



جي ) Wage Worker(هارپو كيو ٿي، كڎهن كڎهن مختلف كاليجن ۾ ليكچر به ڏنا ٿي، ٻنين ۽ باغن ۾ ڏهاڙيَء 
رא جي نالي سان رليز ٿي אن ۾ אيكسٹ Sanders of the Riverع ۾ 1943هك فلم جيكا . حساب سان كم كيو ٿي

كينياتا אيدنا كالرכ نالي هك אنگريز آيا سان ٻي شاي كئي جنهن مان  ع ۾ جومو1942. جو رول كيو אٿس
  .کيس پيٹر مئگنا نالي پٹ ڄائو
אنڈيا جهڑא  .אنگريزن جي حالت كمزور ٿيندي وئيوڌندي وئي،  (World war-II)جيئن جيئن ٻي عالمي جنگ 

مختلف ملكن جا پڑهيل ڳڑهيل ۽ آزאديَء جي . كيترאئي ملك אنگريزن ۽ يورپين کان آزאديَء جي گُهر كرڻ لڳا
جي ميٹنگون كرڻ ڎאهي هك هنڌ گ ،جيكي لنڈن ۾ رهيل هئا ،تحريكن جا پرجوش آفريكي ۽ אيشيائي ميمبر

) Banda(ڊאكٹر هئسٹنگس بانڈא . و سوچڻ لڳالڳا ۽ پنهنجن پنهنجن ملكن کي غالميَء جي ڄار مان ٻاهر كڍڻ ج
ٻي جنگ دورאن لنڈن ۾ ئي ڦاسي پيو جو مسافر کڻڻ وאرא  ،جو صدر چونڈيو ويوملك ) Malavi(جيكو پوِء مالوي 
نياتا ۽ آفريكا جا ٻيا ليڈر آزאديَء بابت يك ي لنڈن ۾ پنهنجو گهر هو جتي جوموبانڈא ک. جهاز بيهي ويا هئا
نهن مان كيترא آزאدي ملڻ بعد پنهنجن ملكن جا صدر ۽ وزيرאعظم ٿيا، جيئن ته گهانا جو א. ميٹنگون كرڻ لڳا

  .كوאمي نكرما، رهوڊيشيا جو هئري موאنگا كوبوال، ڏکڻ آفريكا جو ناول نويس پيٹر אبرאهام ۽ ٻيا
كو نالي وאنجي كينيا موٹيو ۽ گريس “ڦِٹو كري”ع  تي كينياتا پنهنجي برٹش زאل کي אتي ئي 1946سيپٹمبر 

سندس . جو پرنسپال ٿي رهيو “كينيا ٹيچرس كاليج”جي  كيائين ۽ گٿونگوري شهر حبشڻ سان ٹي شادي
) كينيا آفريكن يونين( KAUطرفان بندش لڳي چكي هئي، אن جي جاِء تي هاڻ تي אنگريزن  KCAپرאڻي پارٹي 

كينياتا سڄي . ع ۾ صدر بنايو ويو1947جنهن جو كينياتا کي  ،ملك جي آزאديَء الِء جدوجهد كري رهي هئي
  .ملك جا دورא كري ماڻهن ۾ آزאدي حاصل كرڻ الِء سجاڳي پيدא كئي

هن جي غم ۾ كاٹي نگيه ُموهوهو نالي  ار ڄڻڻ دورאن مري ويئي ۽ سال کيكينياتا جي ٹين زאل ٻع ۾ جومو1950
مائو جي تخريبي كمن جي آڙ ۾ برٹش حكومت مائو אن ئي سال . هك ٻي حبشڻ سان چوٿين شادي كيائين

كورٽ جي جج ُکلي طرح جومو . هي كيس ٹي چار مهينا هلندو رهيو. كينياتا کي جهلي مٿس كيس هاليوجومو
كينياتا کي ڏوهاري قرאر ڏيئي ست جج جومو. دنيا ۾ وڏي مشهوري ملي هن كيس کي سڄي. جي مخالفت كئي

جومو جي جيل دورאن برطانيا رאڄ مائو مائو تحريك تي وڏي وٺ پكڑ . نيسال سخت پورهئي سان قيد جي سزא ڏ
كينياتا جي غير حاضري ۾ تحريك ۽ جومو. کي ذري گهٹ نابود كري ڇڎيو۽ مار مارאن كئي ۽ هن تحريك 
 KANUاسي پارٹي يپارٹي کي هك نئين س KAUهالئيندو رهيو ۽ ) Tom Mboya(سياسي پارٹي جو كم ٹام مبويا 

ع تي جومو كينياتا کي אن شرط تي آزאد كيو ويو ته 1961آگسٹ  21. سان ماليو ويو) كينيا آفريكن نئشنل يونين(
حالتن جو جائزو . אنگريز سركار به هاڻ تڎא ويڑه جي تيارين ۾ هئي. هو كنهن به سياسي پارٹي جو عهديدאر نه ٿيندو

ن אڳ كينيا کي آزאدي ڏيڻ کاهنن . اڻهن حوאلي كيو وڃيلڳائي אنگريزن אهو ئي سوچيو ته كينيا کي هاڻ سندن م
ع تي אنگريزن كينيا کي آزאدي ڏني، 1963ڊسمبر  12. كينياتا حكومت ٺاهيملك ۾ چونڈون كرאيون ۽ جومو

كينياٹا صدر صدאرتي نظام قائم كيو ويو ۽ جوموهك سال بعد . ا ٿيوكينياتن جو پهريون وزيرאعظم جوموجنه
ع تي هن ممباسا ۾ پنهنجي سڄي 1978آگسٹ  14. جومو کي دل جو دورو پيو پر بچي ويو ع ۾1977. چونڈيو ويو

پوري . ۾ אچي مليوفئملي جي گڎجاڻي كئي جنهن ۾ سندس אنگلنڈ وאرو پٹ پيٹر به پنهنجي فمئلي سان ممباسا 
آگسٹ  31کيس . ورهين جي ڄمار جو هو 80پاڻ אن وقت . ننڈ ۾ گذאري ويو نياتايكآگسٹ تي جومو 22هفتي بعد 

  .ع تي نئروبيَء ۾ دفن كيو ويو جتي سندس وڏو مقبرو ٺهيل آهي1978
جومو كينياتا جي وفات وقت ملك جو نائب صدر ڊئنيل אرאپ موئي هو جيكو پوِء جومو جي جاِء تي ملك جو 

  . صدر ٿيو
  



 

  آفريكا ۾ تعليم ۽ هك کان وڌيك شاديون
  

گهٹ ۾ گهٹ پوسٹ . ن جي شايد אها سوچ هجي ته آفريكا جا شاگرد  אئين ئي صفا موڳا مٹر آهنكيتر
۾  “ورلڈ يونيورسٹي مالمو”پوِء جڎهن سئيڈن جي . گرئجوئيشن كرڻ کان אڳ تائين مون به אهو ئي سوچيو ٿي

MSc شاگردن جي  شيباسٹل ۾ آفريكا جي مختلف ملكن جي حمليو ته يونيورسٹي ۾ توڙي ه رڻ جو موقعوك
كرאچي : وאرن سفرنامن Scandinaviaجنهن جو אظهار مون پنهنجن  .ذهانت ۽ پازيٹو سوچ کي ڏسي بيحد حيرت ٿي

کن  60کن شاگردن جي ٹولي ۾  200אسانجي . کان كوپن هيگن، ملير کان مالمو جهڑن سفرنامن ۾ كيو آهي
سوאل كيا ٿي، ليكچر غور سان ٻڌא ٿي ۽ אمتحانن ۾ هر ليكچر بعد هنن . ملكن جا هئا شاگرد آفريكا کنڈ جي
کن عورتون هيون جيكي كمپاال، نئروبي، دאرאلسالم جي  20کن شاگردن ۾  60אنهن . مٿانهون نمبر آيا ٿي

אنهن يونيورسٹين جي سرزمين آئون پنهنجو پاڻ کي אڄ . يونيورسٹين مان گرئجوئيشن كري آيون هيون
  .اني رهيو آهيب محسوس كرتي موجود ڏسي عجي) کنڈآفريكا (

אن ۾ كو شك ناهي ته نئروبي جون يونيورسٹيون ممبئي، كلكتي يا الهور جي يونيورسٹين وאنگر بيحد 
شهر ئي هك سؤ سال کن پرאڻو هجي אتي אن شهر جون  جتي نئروبي جهڑو. نٿيون چئي سگهجنآڳاٹيون 

دي يونيورسٹي آف ”کان جهوني يونيورسٹي كينييا جي سڀ . يونيورسٹيون ڀال كيتريون آڳاٹو ٿي سگهن ٿيون
אن جا باقي . ۽ يونيورسٹي آف אيسٹ آفريكا جو هك حصو سڎجڻ لڳي ۾ وجود ۾ آئي 1956جيكا . آهي “ئروبين

حاصل  يمختيار۾ خود 1970 َءيونيورسٹي هنبهرحال . يونيورسٹيون هيون وאريونحصا كمپاال ۽ دאرאلسالم 
شاگرد تعليم  22000هس منج. جهوني ٿي شورو جي مهرאڻ يونيورسٹي يعني هن يونيورسٹيَء کان ته ڄام .كئي

אن کان عالوه شاگرد پوري وقت . ۾ سخت ڊسپلين نظر אچي ٿو אن ۾ كو شك ناهي ته يونيورسٹي .حاصل كن ٿا
  .پڑهائڻ وאرא تعليم يافته، تجربيكار ۽ محنتي نظر אچن ٿا. تي אچن ٿا
کان پوِء ٻئي ) يونيورسٹي آف نئروبي( UONجيكا . جي هك ٻي يونيورسٹي كينياٹا يونيورسٹي آهينئروبي 

روڊ تي كاهاوא  “ٿيكا-نئروبي”كلوميٹر پري  20شهر جي مركزي عالئقي کان . نمبر تي وڏي يونيورسٹي آهي
ليج نالي هك ٹيچر ۾ كينياٹا كا) ٹيمپلر بئركس(ع ۾ אنگريزن جي فوجي بئركن 1965. نالي عالئقي ۾ آهي

  .كاليج جو نالو بدالئي كينياٹا يونيورسٹي رکيو ويو ع ۾ هن1985אنسٹيٹيوٽ کولي وئي אن بعد ٹريننگ 
ائيري جيكا ن .آهي (KUCT) “كماٿي يونيورسٹي كاليج آف ٹيكناالجي”كينيا جي هك ٻي مشهور يونيورسٹي 

آغا خان . پڻ آهي (aku)غا خان يونيورسٹي ٻين يونيورسٹين ۽ كاليجن کان عالوه كينيا ۾ آ. آهي شهر ۾
  .جن مان سڀ کان وڏي ۽ پرאڻي كرאچيَء ۾ آهي. ملكن ۾ موجود آهن 8يونيورسٹيون دنيا جي ٹن کنڈن تي 
. يونيورسٹي تنزאنيا جي شهر אروشا ۾ پڻ ٺهي رهي آهي akuאڄ كلهه هك . ٻئي نمبر تي هيَء كينيا وאري آهي

  .سڎجن ٿا HARVARD OF THE EASTآغا خان يونيورسٹي جا ميڈيكل كاليج אكثر 
۾ جنهن ڏينهن پهتس ته אن ڏينهن كينيا جا سڀئي كاليج،  “پوليٹيكنك يونيورسٹي كاليج”ممباسا جي 

صدر ٿيڻ جو ڏينهن آهي جنهن کي  ن بارאכ אوباما جيهي ڏينه خبر پيئي ته. يونيورسٹون ۽ آفيسون بند هيون
گذريل سال به אهو قومي ڏينهن قرאر ڏيئي موكل ملهائي وئي ۽ هن سال . كينيا ۾ عام موكل كيو ويو آهي
 ،جن کي دنيا ،سچ ته مونکي ڏאڍي حيرت ٿي אسان جهڑא كيترאئي ملك. پڻ אهو ڏينهن موكل كيو ويو آهي

الِء ڇا ڇا نٿا كن پر كينيا جو אهو אهي آمريكا کي خوش كرڻ  .אم هنيو آهيآمريكا جو چمچو هجڻ جو אلز
موكل אن ڏينهن تي جو هو صدر آهي אڃان به אهو ملك آمريكا جنهن ملك ! حد ٿي وئيڏينهن موكل كرڻ ته 

جي پروفيسر چپن تي ٹوכ وאري مرכ آڻي چيو ته  “ميٹلرجي”ٻئي ڏينهن  .كري ته אها ڳالهه سمجهه ۾ אچي ٿي
چئبو ”مون چيو،  “!وאه سائين وאهه”. “אسانجي ملك کي فخر آهي ته אوباما אسانجي ملك جي حبشيَء جو پٹ آهي”

آمريكا جهڑي  :شي جي ڳالهه آهي جو كينيا جو حبشيوאقعي حيرت ۽ خو! ته אوباما جو אصل ملك كينيا آهي



  .“وڏي، אمير ۽ طاقتور ملك کي هالئي رهيو آهي
کي  آمريكا אسان”، هن مونکي سرٻاٽ ۾ چيو، “پيا خوش ٿيون ته אوباما אسان جو آهيسر مڑيئي אسان چريا ”

ٹهك  ۾ אن بعد هن هك شيدكي אسٹائيل. “کيس وڏو مائٹ سمجهيو ويٺا آهيون باقي אسان ،کنگهي به كونه
ته  نه ،ته هاڻ هن کي سڄو ملك پيو پنهنجي سڎي ريكا جهڑي ملك جو صدر ٿي پيو آهيآم”: ڏيئي مونکي چيو

  “.ڏهن سالن ۾ هك دفعو سندس شكل ڏسڻ گوאرא كيائينس. نه پئي کنگهيس ،پيُء به
پر جنهن چرچائي  ،درאصل אن وقت אنهن ڳالهين جي حقيقت تان نه. אهي ڳالهيون ٻڌي آئون به کلندو رهيس

به شيدين  هونَء. کلندو رهيسآٌء هي پروفيسر ڳالهائي رهيو هو، אن אسٹائيل تان جو  METALLURGYאسٹائيل ۾ 
 جا هجن يا) ريكنا(منگهو پير مكرאن كوسٹ  هو چاهي ماتلي،. ندאز هوندو آهيجي ڳالهائڻ جو پنهنجو א

غمگين ڳالهه کي به אهڑي نموني سان كندא جو אن هو . گان يا مسي سپي رياست جا هجن، مشيممباسا، موزمبق
بارכ אوباما ۽ سندس سڳي ماُء پيُء ۽ ويڳي  پر پوِء ممباسا ۾ باقي ڏينهن .مان کل، خوشي يا چرچو پيو بکندو

 يسر صاحب جي ڳالهين ۾ پڻ حقيقتته ممباسا يونيورسٹي جي هن پروف. زندگي بابت سوچيندو رهيس پيَء جي
يُء ۽ وאقعي كينيا بدرאن ته אنڈونيشيا کي موكل كرڻ کپي جتي وري به אوباما پنهنجي ماُء ۽ ويگي پٿي لڳي 

) يعني ڀاسا אنڈونيشيا(بنيادي تعليم حاصل كيائين ۽ ٿوري گهڻي ملئي زبان ۽ אتي ئي سان كافي سال رهيو، 
سندن زندگي جو مختصر אحوאل هيٺ کڻي لکان ٿو ۽ . كينيا ۾ ته هو هك ڏينهن به نه رهيو. ڳالهائي به ٿو

  . يان ويندوڌمونکي پك آهي ته پڑهندڙن کي پڻ مون وאنگر كجهه ڳالهين ڏي ضرور 
 אنهيَءفوكس كينيا آهي אن كري  لكن ۾ به، پر جيئن ته هتي אسان جو۽ آفريكا جي ٻين م(  אنهن ڏينهن ۾ كينيا

سان אن مطابق شادي  وڌڻ جيپنهنجي رتبي  ،هر سياسي ليڈر يا چار درجه وڌيك پڑهيل) .حوאلي سان ڳالهه كندאسين
هك شادي يعني پهرين شادي پنهنجي رسم مطابق پنهنجي قبيلي مان كئي ٿي ۽ پوِء تعليم دورאن يا هر. كئي ٿي

אهو روאج، אسان جي ملك  .ڇڎي ٻي سان كئي ٿيعورت نوكري دورאن ٻي، ٹي ۽ چوٿين پنجين شادي كئي ٿي يا هك 
ن ميرن، وڏيرن، سركاري אسانجي كيترن پير. ۾ نظر آيو ٿي خاص كري سنڌ جي مسلمانن. ۾ به هو گذريل ٹهي

אڳتي هلي אها  .كامورن، كارخانيدאرن ۽ سينيٹرن پهرين شادي ننڍي هوندي كئي ٿي אها ڏאڏي پوٹي وאري سڎي وئي ٿي
سان  كنهن ڳائڻي يا אدאكارهپڑهيل ڳڑهيل يا كنهن مان  جو هيرو وڏن شهرنאسان . هئي ئي رهنديڳوٺ جي كوٹن ۾ 

אهو ئي فيشن . بدرאن مڑس سان گڎ شو پيس ٿي هلندي هئي پڑدو كري ويهڻيندو هو جيكا ڳوٺ ۾ شادي كري א
. به هئيكينياتا به چار يا پنج شاديون كيون جن مان هك ته אنگريز كينيا جي پهرين صدر جومو. ا ۾ هوآفريك

ه אنگريزن سان نفرت كئي ٿي پر ساڳي وقت پنهنجي ملك جي كارن تي لئ جيتوڻيك پاڻ ۽ ٻين آفريكي قومپرستن
پوِء אها گوري کڻي کانئن عمر ۾ وڏي هجي، ڌوٻياڻي . شادي رچائي ٿيبه رکڻ الِء هك عدد אنگريز يا يورپي گوريَء سان 

אها رسم يا . موكينياتا جيتوڻيك پاڻ هيڎو پڑهيل ڳڑهيل هوجو. پر سندس چمڑي אڇي هجي ،يهجي، ڀنگياڻي هج
STATUS SYMBOL جو  ،يكالهه آهي ته هاڻ אسان جو توڙي آفرאها ٻي ڳا. هيوאسان جي ننڍي کنڈ ۾ به هك عرصو قائم ر

نوجوאن هك ئي شادي كري ٿو ۽ زאل جي چونڈ אهو سوچي كري ٿو ته هن کي زندگي جي ساٿي جي ضرورت آهي هو 
  .طور אستعمال كري ٿو SHOW PIECEعورت کي هاڻ رڍ ٻكري نٿو سمجهي ۽ نه אن کي 

۾ پڑهڻ هك ننڍي هوندي پنهنجي قبيلي مان كيائين ته ٻي آمريكا پڑهڻ . چار پنج شاديون كيون ،ي صدر جي پيُءآمريك
پوِء بعد ۾ . شادي شده آهي ي ئيسان كيائين ۽ هن کي وري ٻڌאيئين به كونه ته هو אڳ) אوباما جي ماُء(אتي جي گوريَء  دورאن

پاكستان ۾ به مرد جو هك بعد ٻي شادي . يئي ڇڎي هئيچيائين ته منهنجي قبيلي وאري زאل مونکي ٻي شاديَء جي موكل ڏ
هن . ه كندوكرڻ الِء אيوب خان قانون كڍيو ته كوبه مرد پنهنجي پهرين زאل جي אجازت بنا شادي ن DISCOURAGEكرڻ کي 

ٻي شادي  كامورא ڀوتار، جاگيردאر، سياستدאن ۽ٿيندو پر אسان جا وڏيرא،  سولو نهشايد سمجهيو ته هاڻ كنهن به مرد الِء אهو كم 
هن الِء ته مٿي لکي چكو آهيان ته هن جي  - پهرين ڏאڏي پوٹي وאري زאل کي ڇا مجال جو אها ٻڑכ به ٻاهر كڍي. كندא رهيا

  .حيثيت رڍ ٻكريَء کان به گهٹ هئي
نظر אچن ٿا يورپ وאنگر جوڙא جوڙא جتي مزي جي ڳالهه אها ته مالئيشيا جهڑو ملك جنهن کي توهان אڄ يورپ جهڑو ڏسو ٿا ۽ 



 

عني پهرين زאل جي ي. ٻي شادي فقط مجبوري جي حالت ۾ كري ٿو ۽ ۽ אڄ جو نوجوאن گهڻو كري هك ئي شادي كري ٿو
پر ستر وאري ڏهي جي شروع وאرن سالن  .اهه نه ٿيڻ تي אن کان علحدگي אختيار كري پوِء ٻيَء شادي كري ٿومرڻ يا אن سان ٺ

ي شهرن ۾ وڃڻ ٿيو ته אهو ڏسي حيرت ٿي ته كيترאئي ملئي سياستدאن، زميندאر، ۾ جڎهن منهنجو پهريون دفعومالئيشيا ج
. عجيب لڳندي هئي COMBINATIONسندن . وڏيرא ۽ رٹائرڊ پوڙها كامورא هك عدد جوאن عورت کي زאل طور وٺي هليا ٿي

. وאرن کي خضاب كري هلندא هئا كڻ تي رهيل چند۽ وري پاڻ کي جوאن بنائڻ الِء ٹ پوڙهاپكا  ڍي نيٹي ڌيَء برאبر پكازאل نن
. ي ويندא هئاسان گڎ ٹكڻ تي به كارא لينگها ٺه تن ڏينهن ۾ وאرن جا رنگ به אهڑא سادא هوندא هئا جو وאرن کي كارو كرڻ

ٻڑندא پر خوش نظر אيندא جوאن زאل سان تكڑو هلندي پيا ٿا سندن ڳچيَء جي کل پئي لڑكندي، ڏند پيا ڌڏندא، ۽ پيريَء ۾ پرڻيل
جن مان هك . ذريل صديَء ۾ هوאهو ئي حال آفريكا ۾ گ. کيپ کٹي آهيوڏي ته هنن هك ننڍي نيٹيَء سان شادي كري  هئا

  .אوباما جو پيُء به هو بارאכ



  .....ٹنگ ڀڄڻ بعد هونو لولو پهتو
  

يكا پاڻ آمريكا جي صدر אوباما جي ڳالهه كري رهيا هئاسين ته كينيا جي ماڻهن کي خوشي ۽ فخر آهي ته آمر
אن خوشي ۽ عزت جو אظهار אن مان لڳائي سگهجي ٿو ته هنن . جو صدر هك كينيا جي باشندي جو پٹ آهي

  .אوباما جي صدر ٿيڻ وאري ڏينهن کي هميشه الِء قومي ڏينهن قرאر ڏيئي عام موكل جو אعالن كيو آهي
مزي جي ڳالهه אها ته سندس . آهي “بارאכ حسين אوباما”آمريكا جي چوئيتاليهين ۽ موجوده صدر אوباما جو سڄو نالو 

پٹ ۽ پيُء جي سڃاڻپ خاطر پيُء . آهي (BARACK HUSSAIN OBAMA)پيُء جو نالو پڻ ساڳيو بارאכ حسين אوباما 
  .سڎجي ٿو “بارאכ אوباما جونئر”يا  “بارאכ אوباما ٹو”سڎجي ٿو ۽ پٹ  “بارאכ אوباما سينيئر”يا  “بارאכ אوباما ون

هي ڳوٺ وكٹوريا ڍنڍ جي . ۾ ڄائوجي لوئر قبيلي ۾ كينيا جي كنيا ڌيانگ ڳوٺ  ع1936) سينيئر(אوباما 
آفريكا جي هك  ،آفريكا جي هيَء وڏي ڍنڍ جيكا مختلف مكاني نالن سان به سڎي وڃي ٿي. كناري تي آهي

 مينهن جي پاڻيَء کان عالوه مختلف. هزאر كلوميٹر آهي 70جنهن جي پکيڑ  ،خوبصورت ۽ وڏي ۾ وڏي ڍنڍ آهي
سڎجي  (WHITE NILE)هن ڍنڍ مان فقط هك ندي جيكا سفيد نيل ندي . ڇوڙ كري ٿوאچي ندين جو پاڻي هن ۾ 

. ي چوڌאري يوگنڈא، تنزאنيا ۽ كينيا جا ملك آهنوكٹوريا ڍنڍ ج. اهي ٿيאڳيان هلي مصر وאري نيل ندي ٺ אها. ٿي
تاريخي ۽ ماڊرن  ،جهوناڍنڍ جي چوڌאري كنارن تي كيترאئي . كلو ميٹر ٿيندא 5000ڍنڍ جو كنارو وٺي هلجي ته 

 .سيكڑو אچي ٿي 6هيَء ڍنڍ فقط  كينيا جي حصي ۾. زאنيا جا شهر آهنجن مان گهڻا يوگنڈא ۽ تن. هنسهڻا شهر آ
يعني (باما جي ڏאڏي کي ٹي زאلون هيون جن مان ٻيو نمبر زאل حبيبا אكومو مان אوباما سينئر آمريكي صدر אو

مڑس سان  ،بعد ڇو جو حبيبا אوباما سينئر ڄڻڻ. نپايو نمبر زאل سارאن نڄائو پر کيس ٹيو) آمريكي صدر جو پيُء
ه توهان کي אها شيِء عام אنهن ڏينهن جي آفريكن جون كهاڻيون پڑهندא ت. طالق وٺي هلي وئيگهوئي رسي س

كٿي ته אوباما وאنگر پيُء ۽ پٹ جو  ٻين وٽ پلجن ديون جهٹ پٹ طالقون، هكڑن جا ٻارجهٹ پٹ شا. نظر אيندي
پر هن جي ماُء به چاچي جي زאل  ،كن جو پيُء گذאري ويو ته نه فقط هو چاچي جو پٹ ٿي ويو. ساڳيو ساڳيو نالو

אن کان عالوه كو . فريكا אيندڙ هك نئين ماڻهو الِء حيرت پئدא ٿئي ٿيآאن قسم جون ڳالهيون ٻڌي سو . ٿي وئي
ته كو كنهن  ،پکيَء کي پوڄي ٿويا دهريو آهي يا پنهنجي قبيلي جي رسم روאج مطابق كنهن وڻ ٹڻ يا جانور 

. نٿي لڳيئي وري وאپس دهريو ٿيندي کيس ويرم . عيسائي پادري جي ور چڑهڻ سان يكدم عيسائي ٿيو پوي
وري ڇهن مهينن بعد  ،ني وٽ نوكري كرڻ سان سني، شيعو يا אسماعيلي ٿيو پويكنهن عرب يا آغا خاوري 

ٿوري ٿوري عرصي بعد حالتن ۽ موڊ مطابق جوِء يا مذهب مٹائڻ گذريل زماني ۾ يعني ! وאپس عيسائي ٿيو وڃي
و عيسائي هو ۽ سندس زאل جنهن وقت אوباما سينيئر ڄائو אن وقت سندس پيُء אون يانگ. كا ڳالهه ئي نه هئي
 نٻيٹ) زنجبار(هو يورپ، אنڈيا ۽ زئنزيبار  جنهن سان  .אون يانگو هك يورپيَء وٽ بورچي هو. حبيبا مسلمان هئي

آمريكا جي (مان ٿيو ۽ سندس پٹ بارכ حسين אوباما لمان مس) عيسائيَء(جتي هو رومن كئٿولك  ،تي رهيو
تائين ماسينو شهر ۾  ع1953کان  ع1950هو . ٿيو (ATHEIST)دهريو ننڍي هوندي مسلمان هو پوِء ) صدر جو پيُء

אن ۾ كو شك ناهي ته هو ڳوٺ جو ڇوكرو ٿي كري بيحد هوشيار  .نگ אسكول مان پڑهيوڊعيسائين جي بور
تي אن وقت جي هيڈ ماستر جا אوباما سينئر الِء رمارכ آهن ) رجسٹر(سندس אسكول جي پرאڻي ريكارڊ بك . هو
  :ته

He is very keen, steady, trust worthy and friendly. Concentrates, reliable and out going” 
هن قبيالئي رسمن موجب كيزيا ع ۾ جڎهن هي אرڙهن سالن جو هو ته 1954هن אسكول مان فارغ ٿيڻ بعد 

هن کي آمريكا جي سالن جو ٿيڻ تي  23اندאن جي هك ڇوكريَء سان شادي ٿي ۽ نالي خ (Kezia Aoko) آئوكو
زאل ۽ پٹ کي هو پنهنجي پيٹ سان . يونيورسٹي آف هوאئي ۾ אعلى تعليم حاصل كرڻ جي אسكالرشپ ملي’

جي  آمريكا. אن سان گڎ هن אسالم به ڇڎي ڏنو ۽ پاڻ کي دهريو سڎאئڻ لڳو. پهچي ويو كينيا ۾ ڇڎي آمريكا
ڑهندڙ אنگريز نسل جي آمريكن ڇوكري پ گڎساڻس ۾ هن جي مالقات  Mauiپنجاهين رياست هوאئي جي شهر 



 

آمريكا جو هاڻ (تي کين אوباما جونئر  ع1961آگسٹ  4تي هنن جي شادي ٿي ۽  1961فيبروري  2. אئن ڊنهام سا ٿي
شادي شده ۽ ٻن ٻارن جو پيُء  ي ئيکي אها به خبر نه هئي ته سندس گهوٽ אڳ אنگريز زאلאئين . ڄائو) وאرو صدر

نهنجي پڑهائي ڇڎي گهر ۾ אچي پ هوَءڄمڻ تي هن جي نيپاج خاطر  ٻار. هڻو پوِء پيئيאها ڄاڻ کيس گهڻو گ. آهي
۾ ڊگري حاصل كرڻ بعد وڌيك  ع1962) אوباما سينئر( .نجي مڑس کي پڑهڻ جو موقعو ڏنوهن پنه ويٺي ۽

پٺيان هن  .اصل كئيهن אيكانامكس ۾ ماسٹرس ڊگري ح جتان. پڑهائيَء الِء هارورڊ يونيورسٹيَء ۾ دאخال ورتي
هونولولو جي كورٽ ڊنهام نتيجي ۾ אئن . نه آمريكن زאل جو ۽ نه אن مان ڄاول ٻار אوباما جونئر جو خيال رکيو

شنوאئيَء تي ئي كونه آيو ۽ هن جي طالق كورٽ طالق الِء درخوאست ڏني سندس مڑس كورٽ ۾ ۾ אچي 
  .هو جو سال ع1964تاريخ ۽  20אها مارچ جي . طرفان قابل قبول كئي وئي

جنهن کي  .نڈسئنڈ نالي هك ماسترياڻيَء سان عشق كري ٹي شادي كئييونيورسٹيَء ۾ אوباما سينئر ُرٿهارورڊ  
ن شاديَء مان کيس ٻه ٻار ڊئوڊ ۽ مارכ ٿيا ج نهن ٹي .پڑهائي مكمل كرڻ بعد پنهنجي ملك كينيا ۾ وٺي آيو

نئروبي ۾ آهي سندس لکيل نيم آتم كٿا بيحد كل جي حادثي ۾ مري ويو ننڍو مارכ مان وڏو ڊئوڊ موٹر سائي
  .مشهور آهي

و ظلم جا אلزאم هڻي طالق حاصل كئي אن زאل گهرאوباما سينئر جي هيَء ٹي شادي به كا ٻه ٹي سال مس هلي 
ن مان کيس جارج אوباما نالي حبشڻ سان چوٿين شادي كئي جنههك جي  كينيا نالي (jael)سينئر جائل بعد אوباما 

  .پٹ ٿيو
۾ موٹڻ بعد אوباما سينئر كينيا جي وزאرت ٹرאنسپورٽ ۽ אن بعد وزאرت خزאنا ۾ سينئر  ع1965آمريكا کان 

ما سينئر جو جي قتل بعد אوبا (Tom Mboya)۾ كينيا جي سياسي ليڈر ٹام مبويا  ع1969. אيكانامسٹ ٿي رهيو
نگي چال کي نظر ۾ رکي نه فقط אوباما سينئر جي ڏ) كينيا جي پهرين صدر(كينياتا جومو. زوאل شروع ٿيو

אن دورאن هن جو هك خطرناכ روڊ . کيس نوكريَء مان كڍي ڇڎيو پر کيس كينيا ۾ بليك لسٹ كري ڇڎيو
جي آخري مهينن ۾ جڎهن هو پنهنجي  ع1971אن بعد . אسپتال ۾ گذאرڻو پيوکيس حادثو ٿيو ۽ تقريباً سڄو سال 

جنهن  هك ٹنگ بيكار ٿي چكي هئي، ويو ته هن جي حادثي ۾سان ملڻ الِء هوאئي ) אڄ وאري آمريكي صدر(پٹ 
تي  219-212۽  71-64۾ صفحي  “ڊريمس فرאم ماِء فادر”پنهنجي كتاب  )אڄ وאري صدر(جو ذكر אوباما جونئر 

  .آهي كيو
. سي وئي جو هو אن مان ٻاهر نكري نه سگهيوي زندگي شرאب ۽ غربت ۾ אهڑي ته ڦاאوباما سينئر جي باق

אهڑي ٿي جو هن جو ٻيو به كار אئكسيڈنٹ ٿيو جنهن ۾ ٻئي ٹنگون ضايع ٿي ويس ۽ جيكا ٿوري بدقسمتي 
۾ هن جو ٹيون كار كرئش  1982سالن جي ڄمار ۾،  46. گهڻي خانگي نوكري كري رهيو هو אها به هلي ويس

  .دفنايو ويو کيس سندس אباڻي ڳوٺ نيانگوما ۾. وٿيو جنهن ۾ هو مارجي وي
هوאئي ” جو אحوאل كجي جيكا آمريكا جيڊنهام جي ماُء אئن ) هين صدر 44آمريكا جي (ونئر هوڏאنهن אوباما ج

َء بعد سگهوئي طالق ٿيڻ سندن شادي. روسي زبان جي كالس ۾ אوباما سينئر سان ملي هئيجي  “يونيورسٹي
۾ جڎهن  1967. جنهن جو تعلق אنڈونيشيا سان هو اگرد لولو سوئيتورو سان شادي كئي،هك ٻئي فارين ش بعد

אنڈونيشيا جو فوجي ليڈر سهارتو پاور ۾ آيو ته هن واليت ۾ پڑهندڙ سڀني شاگردن کي پنهنجي وطن ورڻ الِء 
אڄ وאري (۽ אن جي پهرين مڑس مان ڄاول پٹ אوباما  ڊنهام لولو سوئيتورو پنهنجي زאل אئن. حكم جاري كيو

هو ڏهن . سال هئي 6אن وقت אوباما جي عمر . يوسان گڎ جكارتا جي مينيٹنگ عالئقي ۾ אچي ره) آمريكي  صدر
۾ אوباما  ع1971. ۾ پڑهيو پبلك אسكول ۽ سينٹ فرאنسز אسكول ورهن جي ڄمار تائين جكارتا جي بيسوكي

هي אهو سال آهي جڎهن سندس كينيا وאرو سڳو پيُء . ۾ אچي رهيو) هوאئي ٻيٹ(پنهنجي ناني وٽ هونولولو 
 :אوباما جونئر پنهنجي ننڍپڻ جي يادگيرين ۾ پنهنجي پيُء الِء لکي ٿو ته صدر. ساڻس پهريون دفعو ملڻ آيو

אتي پري پري تائين پڻس جهڑو كو كارو  ،ناني سان گڎ رهيو ٿيپنهنجي هونولولو جي جنهن محلي ۾ هو 
  :، هو وڌيك لکي ٿو تهشيدي نظر نٿي آيو



My father was black as pitch, my mother was as milk. 
هن . لولو אيندي رهي ٿي پر هن نوكري جكارتا ۾ كئي ٿيڊلهام אوباما کي ڏسڻ الِء هونو اُء אئنجي مאوباما 

كئي هئي ۽ هن فوڊ فائونڈيشن طرفان جكارتا ۾ كم كيو  Ph.Dيونيورسٹي آف هوאئيَء مان אئنٿرא پاالجي ۾ 
سندس ڄم جو . ذאري وئي۾ گ ع1995جتي  لولو موٹي آئي،نهن ۾ هن کي كئنسر ٿي پئي ۽ هونوآخري ڏي. ٿي

  .هو 1942سال 
 ع1981ٻه سال رهڻ بعد . ۾ الس אينجلس אچي رهيو ع1979אوباما كجهه سال هوאئي ۾ رهڻ بعد وڌيك تعليم الِء 

لي אتي حيدرآباد سنڌ جي عبدאلرزאق شيخ جو شاالمار نا. ۾ هن نيويارכ جي كولمبيا يونيورسٹيَء ۾ دאخال ورتي
. جتي كولمبيا يونيورسٹي جي אسٹوڊنٹس جو هر وقت ميڑאكو هوندو هو ن هو،كپڑن ۽ كوڙن زيورن جو دكا

אسانجو جهاز جڎهن به نيويارכ جي بندرگاه ۾ لنگر אندאز ٿيندو هو ته אسان الِء عبدאلرزאق شيخ جو هي دكان 
ليم شاه، ڀيڻ جتي شاالمار دكان هالئيندڙ س .هو meeting placeشاالمار אوطاق هوندو هو يعني وطن جي ماڻهن سان 

אن کان عالوه ٹنڈو قيصر جو . هئا جهڑא هر وقت نظر אيندא َءپروين، سپريم كورٽ جو وكيل عبدאللطيف אنصاري
آباد جو پير فضل אلحق شاه به אتي  سعيد مبارכ ٹالپر ۽ پير پاڳاري جو سؤٽ نور אحمد نظاماڻي، جهڎي جو مير

ٿي سگهي ٿو אوباما به كڎهن يا كيترאئي دفعا אن دكان تي آيو هجي پر אن وقت אسان جي . ئي ويجهو رهيا ٿي
אنسان کي جي مستقبل جي ڄاڻ هجي ها . جو صدر ٿيندو آمريكاאڳتي هلي  אوبامايارن مان كنهن کي خبر ته هي 

 كهڑيکيس ڄمڻ وقت به نه ڏٺائين ته منهنجو پٹ  .کي ڇو ڇڎي ڏئي ها ته پوِء هن جو سڳو پيُء ههڑي پٹ
پوِء جڎهن ٹنگ ڀڳس، نوكري ويس، دאرون الِء . لولو ۾ رهيو پيو هوאن ئي شهر هونوهو جيتوڻيك . مهانڈي آهي

  .پئسو نه هوس ته خبر ناهي كٿان ٹكيٹ جا پئسا هٿ كري پٹ کي ڏسڻ الِء نئروبي کان هوאئي آيو هو



 

 !عورت - بيَء جو بنيادهر خرא
  

۽  Proverbs of Far Eastپهاكن جو هك אنگريزي كتاب . کان شوق رهيو آهي پڻپهاكا ۽ چوڻيون ٻڌڻ منهنجو ننڍ
ڏور ’يعني  Proverbs of far East .אڄ کان ويهه سال אڳ ڇپجي چكو آهي “ٺي آهي گهوٽ سانرُ ”كتاب هك سنڌي 

جا  )جن ملكن ۾ منهنجو سڀ کان گهڻو وقت وڃڻ يا رهڻ ٿيو(۾ مون چين، جپان ۽ مالئيشيا  ‘אوڀر جي پهاكن
  .آهي Collectionپهاكن جي كتاب ۾ سنڌي ۽ אڙدو جي پهاكن جي سنڌي پهاكا ڏنا آهن 

پهاكن مان نه فقط عقل ۽ ڏאهپ جي ڳالهين جي خبر پوي ٿي پر אن ملك ۽ قوم جي كلچر، سوچ ۽ حالتن جي 
سئيڈن يا  .جهڑي چوڻي ڀال אسان جهڑن ملكن جي ئي ٿيندي “ڏنو پٹ ڇٹي جو ذאت جو آسودو”وي ٿي، به خبر پ

جهڑي چوڻي ته هر ملك جي ٿي سگهي  “آسمان تان كريو، کجيَء ۾ אٹكيو”. سعودي عرب جي ته ٿي نٿي سگهي
فقط אسان جي ننڍي کنڈ جي ملكن جي ئي  “شينهن نه ڏيکيا ته ڏيک ٻالڙא، چور نه ڏيکيا ته ڏيک سونارא”ٿي پر 

ڀل ته دنيا جي هر ملك ۾ عام هجي پر  “تكڑ كم شيطان جو”يا  “אڻ ڏٺو چور پيُء برאبر”. ٿي سگهي ٿي
אسان جي سنڌ جا ئي  “كاڏي منهن مريم جو كاڏي אلهيار”يا  “ٹ گهمڻ۾، هلي آهي گمب ڄنگهون يارن هٿ”

 ،۾ به ڳالهه ڳالهه تي جيكي پهاكا، چوڻيون يا مثال ٻڌאيا وڃن ٿاאهڑي طرح هتي آفريكا . پهاكا ٿي سگهن ٿا
אنهن ۾ كي ته אهڑא آهن جيكي نه فقط אسان جي ملكن ۾ پر ڏور אوڀر جي ملكن ۽ يورپ ۾ به ساڳيا يا ٿوري 

 .پر كي بنهه אهڑא آهن جن جو وאسطو آفريكا جي ملكن يا كلچر سان آهي .گهڻي ڦيرڦار سان אستعمال ٿين ٿا
אهو ئي ٿي אسان وٽ يا يورپ ۾ كيترאئي پهاكا ۽ چوڻيون عورت خالف ضرور آهن، جنهن جو سبب  ،طور مثال

جو אتي جي يكاندא گهڻا آهن ن ۾ אن قسم جا پهاكا هپر جپااهڻ وאرא مرد حضرאت آهن، سگهي ٿو ته אهي پهاكا ٺ
جپانين . ت کان خبردאر رهجينانگ کان وڌيك عور: چي. عورت هر وقت موچڑي مار ۽ ڦِٹ لعنت هيٺ گهڻي آهي

جيئن אسان وٽ عورت الِء هك چوڻي عام آهي ته ! الِء نڀاڳي به عورت ته بيوقوف ۽ خوفناכ شيِء به عورت
אن . אن ۾ ته كا אهڑي حقيقت آهي ئي كانه. سو به هلندي كريو پوي.... عورت جو عقل ڏאئي کڑيَء ۾ ٿئي ٿو

فقط אهو سبب آهي جو אسان  هي جو אن کي مڃيو وڃي؟ אن پويانڳالهه پويان كهڑو سائنسي يا ميڈيكل دليل آ
אن کان عالوه אن قسم جا پهاكا ٺاهڻ وאرא، لکڻ وאرא ۽ ڇپڻ وאرא سڀ مرد . آهي Male Dominatedجي سوسائٹي 

حضرאت آهن ۽ جپان جي سوسائٹي ته אڃان به وڌيك مردאني طاقت وאري آهي ته אتي عورت کي אڃان به وڌيك 
ن گهر صاف رکڻ وאريون زאلو”يا . “شادي جي پهرين ڏينهن تي زאل کي درست كجي”: چي. ذليل كيو وڃي ٿو

جنت ۾ رڳو جپاني مرد ويندא،  .جنت ۾ وڃي سگهن ٿيون ۽يعني אهو به نه آهي . “دوزخ کان بچي سگهن ٿيون
عورت אها وفادאر جيكا دير تائين جاڳي ”يا هك ٻيو پهاكو آهي . جيكي شرאب به پيئن ته ساهيڑيون به رکن -شايد

عورت تي كڎهن به ڀروسو نه كجي، ڀلي ” .يا هك ٻيو جپاني پهاكو ياد אچي رهيو آهي. “مڑس جو אنتظار كري
  .وغيره وغيره. “کڻي هن ست پٹ ڄڻي ڏنا هجن

هو كهڑو ملك آهي جنهن ۾ عورت جي خالف آفريكا جو אُ . אهو ئي حال هتي جي آفريكي معاشري جو آهي
آهي ته هاڻ سچ ته אها ڳالهه . كيترאئي پهاكا عورت کي ذليل ۽ نيچ ثابت كرڻ الِء ٺاهيا ويا آهن. پهاكا نه هجن

نه ته ستر وאري ڏهي يا אن  .جو سڄي دنيا هك گلوبل ڳوٺ ٿي پئي آهي ،مڑيئي جتي كٿي سڌאرو אچي رهيو آهي
جو آفريكا جي אوڀر توڙي אولهه كناري وאرن بندرگاهن ۾ تمام گهڻو אچڻ  کان אڳ وאرن سالن ۾ جڎهن אسان

خاص كري سنڌ ۽ بلوچستان جا نظارא ياد אيندא  ته هتي جي عورتن جو حال ڏسي אسان کي پنهنجي ملك ،ٿيندو هو
گڎه کان به گهٹ نظر آيو ٿي ۽ אن بابت طنز طور لکي چكو آهيان ته كنهن  آفريكا ۾ عورت جو قدر هك. اهئ

توهان گاه جون هيڎيون وڏيون ڀريون يا ٻه ٻه ٹي ٹي پاڻيَء جا مٹكا عورتن ”آفريكي مرد کان جڎهن پڇيو ويو ته 
هن کي אها . “ڇو نٿا رکو جنهن تي אيڎو وزن آسانيَء سان ڍوئي سگهو (Wheel Borrow)هك گاڏو کان کڻائڻ بدرאن 

۾ كڎهن ڦيٿو خرאب ٿيو پوي ته كڎهن אن جي بيئرنگ ) ريڑهي(ڳالهه وאري ۾ نه آئي ۽ دليل ڏنائين ته گاڏي 
  .يعني אن ۾ خرچ ئي خرچ آهيبدالئڻي پوي ٿي 



جنهن אڳيان هتي جي عورت ٻهاري  ،ٿو سمجهي אخالق ۾ پاڻ کي وڏي وٿوت توڙي آفريكا جو مرد جسماني ق
يعني مرد ڀلي . “عورت مرد ٿي نٿي سگهي”هتي جو هك مشهور ۽ عام پهاكو آهي ته  .يا ڇنل چئمپل مثال آهي

جنهن جي برאبري عورت  ،پر هو هك אهڑو پير مرشد ۽ אهم مخلوق آهي ،كاهل، سست، بدאخالق ۽ كمينو هجي
پر جيكڎهن كو مون  ،سٹ کي محسوس نٿو ٿئيهك عام ٹوئر. ي جپاني ياد ٿا אچنمونک. ٿي سگهيكري ئي ن

 - جپاني عورت جي سندس معاشري ۾ ؛وאنگر جپانين سان گڎ گهڻو وقت رهيو آهي ته אن کان پڇي سگهو ٿا ته
رتي چشمن جي تائين جپاني عورت کي قد ع1950خاص كري אڌ صدي אڳ تائين ڇا حالت رهي آهي؟ אيتريقدر جو 

) جبل(جو هن کي پاכ فوجي ياما  ،هن کي אيڎو پليد سمجهيو ويو ٿي. پاڻيَء ۾ وهنجڻ جي אجازت نه هوندي هئي
بهرحال آفريكا جا هي شيدي ته אنهن کان به گهڻو گهڻو אڳ آهن، جنهن جو אحساس . کي ڏسڻ جي موكل نه هئي

  :چي. سندن پهاكن مان ئي پئجيو وڃي ٿو
אهڑي ئي نموني جا كجهه ٻيا پهاكا . شادي هرگز نه كجي جنهن جا پير توهان کان وڏא هجن،ي عورت سان אهڑ”

  :آهن
 عورتن کي وאت ناهي 
 اهر آهي كهڑي عورت کي ظ. يعني مرد ئي سچا ٿين ٿا. (هائيڏאڙهيَء وאرو وאت كڎهن به كوڙ نٿو ڳال

  ).ڏאڙهي ٿئي ٿي
شادي كندא وتن ۽ אن كم کي  هك زאل ڇڎي ٻي سانאلون رکندא يا هك کان وڌيك ز كيترאئي مرد آفريكا ۾

  :مثال طور. صحيح ثابت كرڻ الِء، يا جيئن کين كوبه אن بابت نه ٹوكي، كيترאئي پهاكا ٺاهيا آهن
 يعني بهتر زندگيَء الِء، بهتر ڏسڻ الِء هك کان وڌيك . (فقط هك زאل رکڻ هك אک هجڻ جي برאبر آهي

 ).زאلون ضروري آهن
  غير شادي شده آهن مرد سردאر ٿي سگهي ٿو جيكيئي هك زאل وאرو فقط אنهن جو. 
 خرאب زאل کي سزא ڏيڻ الِء بهتر طريقو نئين زאل کي آڻڻ آهي. 
 يعني هر مرد الِء ٻه . (אهي مرد جن کي فقط هكڑي زאل آهي ته هن جي بيمار ٿيڻ تي مڑس كمزور ٿيو پوي

 ).بيمار ٿئي ته ٻي مرد جي خذمت چاكري ۽ رڌ پچاُء وغيره كرين هك ضروري آهن جيئٹي زאلون رکڻ 
  آهي “ٻج بنا ٻني”عورت بنا مڑس جي 
  كڻ جو אنتظار كرٿي كري ته سندس ڇاتين ڍر کان אنكار ڇوكري شاديجيكڎهن كا. 

 :پهاكا آهنپڻ كيترאئي الِء  كرڻ justifyمار كرڻ ۽ אن کي  عورت کي موچڑو
 وאقعي پيار كريو ٿا ته هن کي مار به ڏيندא كريو جيكڎهن توهان پنهنجي زאل کي. 
 ڏنگي زאل موچڑي سان ئي كنٹرول ۾ رهي ٿي. 
 خوبصورت زאل گهر ۾ بيماريون ئي آڻي ٿي. 
  جي موسم ۾ ئي پيٹ سان ٿئي ٿي) يَء جي چونڈي يا אناج جي كٹائيڦٹ(سست عورت چونڈي. 

  .كا ڏسون ٿابهرحال عورتن جي خالف پهاكن کي ڇڎي كجهه ٻيا آفريكي پها
 ڏينڀو ڏينڀوَء کي نٿو ڏنگي 
 ).אنسان کي ئي نقصان رسائي ٿوٻئي هك אنسان (
  چوي ٿو ‘مهرباني’گڎهه کي سونٹي هڻڻ سان هو. 



 

 كوئو ڦاسندو يا معصوم كوئا مار אهو نٿو ڏسي ته هن ۾ ڏوهاري. 
 ٻڎندڙ جهاز کي كئپٹن جي كهڑي ضرورت. 
  نكرڻ نه کپيڦڎين ٹنگن وאري کي زرאف جي شكار الِء. 
 توهانجي مٿان کڻي كيترو به مينهن پوي ته به توهان پنهنجي مٿي تي كيلو پوکي نٿا سگهو. 
 پيريَء ۾ غريب ٿيڻ کان بهتر آهي ته جوאنيَء ۾ رهجي. 
  אهو אئين آهي جيئن كنهن شي ۾ گهٹ فرق هوندو آهي ته אسين (نون ۽ ڏهن ۾ كو وڏو فرق ته نه آهي

 .)يهين جو فرق آهيچوندא آهيون ته אوڻهين و
 جؤن به ٻن ننهن . جيئن چوندא آهيون ته تاڙي ٻن هٿن سان ئي وڄي ٿي. (هك آڱر سان جؤن مارڻ محال آهي

 ).جي وچ۾ ڇيڀاٹي ماري سگهجي ٿي
 ككڑين جي پِٹن تي عقاب پريشان نٿا ٿين. 
 )“ٹن تي كڎهن ڍور مئا؟ڳجهن جي پِ ”אن قسم جي אسان وٽ هك چوڻي عام آهي ته (
 אهو كاري رنگ جي ڍڳيَء کان به پيو ڊڄندو .جا سڱ کائي چكو هوندو انَ جيكو س. 
 عو ڀڄي وڃيڏو بيوقوف آهي جنهن جي رڍ ٻيو دفאهو ماڻهو و. 
  َري ٿي سگهنديجنهن كورٽ جا جج باز هجن אتي كهڑي جهركي باعزت ب. 

 :آخر ۾ كجهه ٻيا عورت بابت آفريكي پهاكا
 جهي نه سگهيو آهيعورت ۽ آسمان کي אڄ ڏينهن تائين كو سم. 
 جنهن کي سڃاڻڻ الِء فقط کلون الهڻ كافي آهن .عورت مكئي جو سنگ ناهي. 
 هن کي ڇڎي ڏي ته توهان جي پٺيان . אڳيان وڌندي ويندي َءهن جي پٺيان وڃ ته هو. عورت پاڇي وאنگر آهي

 .پٺيان אيندي
 ٻه ٿڻ ته ٻكريَء کي به ٿين ٿا .عورت جي سونهن فقط سندس ڇاتيون نه آهن. 
 خالي گهر کان خرאب عورت به چڱي. 
 الهڻ سان سيُء ٿو پوي ۽ جنهن کي אوڍڻ سان چك ٿا لڳن .ٿي مثال آهيعورت گ. 
 آهيو ته كنهن ڳورهاري زאل سان شادي كريو אجيكڎهن توهان ٻار الِء بي صبر. 
 ير آهي ته سج جي گرميَء ۾ وڃي سمهججهيڑאلو زאل کان بهت. 
 هن جي نقصان کان אسانکي فقط אسانجو روح بچائي سگهي ٿو. عورت هر خرאبيَء جي پاڙ آهي. 



 אنگريز رאڄ جا دكان
  

جيتوڻيك אڄ جي دور ۾ يورپ ۽ آمريكا سان گڎ آفريكا به كيترن ڳالهين ۾ ماڊرن ٿي ويو آهي جتي توهانکي 
آفريكا جي هر ملك ۾ جيتوڻيك . אچن ٿاجپاني ۽ جرمن كارون نظر אچن ٿيون، كمپيوٹر ۽ ٹي وي چئنل نظر 

. كيترאئي ماڻهو پڑهيل ڳڑهيل نظر אچن ٿا پر مجموعي طور سڄو آفريكا گهوٹكي ۽ جيكب آباد لڳو پيو آهي
  .وري به ڏٺو وڃي ته אنهن سڀني ملكن ۾ كينيا بهتر آهي

 ،سمنڈ وאرא ملك آهن) ميڈيٹرينين(אهي ڀونچ  ،آفريكا جا אترאهان ملك مصر، لبيا، ٹيونيشيا، آلجيريا ۽ مورאكو
رڻ پٹ کان هيٺ وאرو سڄو  صحرאباقي . جيكي يورپ جي ويجهو ۽ تيل ۽ ٹوئرزم كري אمير ملك آهن

אن کي  ،آفريكا کنڈ جو هيٺ پوڇڑ وאرو ملك جيكو سائوٿ آفريكا سڎجي ٿو. آفريكا אڄ به هيڻن حالن ۾ آهي
باقي . ملك אڄ به گورن אنگريزن جي هٿ ۾ آهي ۽ אهو ٻيو אنگلنڈ لڳي ٿوجو אهو  ،אسان هنن ۾ شامل نٿا كريون

كرپش، .... اسو۽ روאنڈא هجي يا چاڊ ۽ بركانو ف ٻيا ملك אئنگوال ۽ نميبيا هجي يا زئمبيا ۽ مالوي، برنڈي
ك پر كي كي مل ،אهي ناسور אسان جي אيشيا جي ملكن ۾ به آهن .چوري، ٺڳي، غير قانونيت، بدאمني جام آهي

جپان، مالئيشيا، سنگاپور، كويت، سعودي عرب به آهن جيكي يورپ جي ملكن جي برאبري كن ٿا ۽ ٻيا 
  .كيترאئي كوريا، فلپين، ٿائلنڈ، دبئي، אيرאن ۽ אنڈيا جهڑא אنهن کي فالو كن پيا

 אسان هتي فقط كينيا ۽ آفريكا کنڈ جي אوڀر وאري كناري جي ملكن جي ڳالهه كري رهيا آهيون، جن سان
جتي אسان جي ملكن جا ماڻهو وאپار وڙي، نوكري ۽ . صدين کان אنڈيا، אيرאن ۽ عرب ملكن جو وאپار هو

لونگ، چانهه ۽ شيدي غالم אسان وٽ پهتا ٿي ۽ جن ملكن جي ٻولي ۽ كلچر تي هك  ُאتانپورهئي الِء ويا ٿي ۽ 
ٺبو ته אٿوپيا ۽ سوماليا کان شروع آفريكا کنڈ جي אوڀر وאري كناري جو مٿان کان جائزو و. ٻئي جو אثر رهيو

يبار زحبش سڎبو هو، جيئن زئن۾ زبان  يאٿوپيا جنهن کي كنهن زماني ۾ אئبيسينيا به سڎبو هو ۽ عرب. ٿئي ٿو
جو ملك ) هي سمنڈڳاڙ(درאصل بحر אحمر ) אٿوپيا(حبش . ٿا سڎبو هو ۽ אڃان به عرب אن نالي سان سڎين ‘زنجبار’

جن جي ڏينهن ۾ حبش وڏو אمير ملك  ملسو هيلع هللا ىلصحضور . آهي ته ٻئي پاسي حبش ي عرب آهيهك طرف سعود. آهي
. مكي جا مسلمان ٻيڑين ذريعي هجرت كري حبش پهتا هئا. جنهن بادشاهه جي سلطنت يمن تائين هئي ،هو

عربن جو گهڻو وאسطو حبش جي ماڻهن سان رهيو ٿي، جيكي אن وقت حبشي . حضرت بالل هن ملك جو هو
سوڊאن، كينيا، تنزאنيا ۽ آفريكا جي ٻين ملكن جا شيدي پهتا ته אهي پڻ حبشي سڎجڻ  بعد ۾ جڎهن. سڎبا هئا

אڄ (جيئن ماليا . ب پهتا ٿي ۽ ماڻهن هنن کي حبش جو سڎيو ٿيجو אهي سڀ حبش کان ٿيندא سعودي عر ،لڳا
ٿي ۽ بنگالي ٿيندو אتي پهتو ۾ آڳاٹي زماني ۾ هر هك ڌאريون ماڻهو بنگال وאري كناري کان ) وאري مالئيشيا

پورچوگالي به خليِج بنگال وאرو كنارو ڏيئي ماليا پهتا ته אنهن کي به ملئي ماڻهن بنگالي سڎيو پر . ٿي ويو سڎيو
الِء  ي طرح אسان وٽ به هر آفريكنسو אهڑ. سڎيو) بنگالي حپوتي(شكل جا گورא هجڻ كري کين אڇو بنگالي 

جنهن جا ماڻهو  خرאب آهي، جي حالت سڀ کان) אٿوپيا(لك אن حبش مبهرحال אڄ . لفظ אستعمال ٿئي ٿو “حبشي”
وאنگر جتي كٿي אغوאكاري لڳي يمن . كينيا ۾ אمير ترين سڎيا ويا ٿي پر هاڻ سوماليا ۾ به سخت بدאمني آهي

وري به يوگنڈא، تنزאنيا ۽ كينيا אنهن ۾ بهتر . هيٺ مالوي، موزمبق، سوאزي لئنڈ ۾ به אهو ئي حال آهي. هيپئي آ
אنگريزن جي ڏينهن ۾ אهو . אهي ٹئي ملك وكٹوريا ڍنڍ جي چوڌאري آهن. ن تي אنگريزن جو رאڄ هوج آهن

يوگنڈא جي ستياناس عيدي אمين . سڎبو هو ۽ سڄو عالئقو سلجهيل سمجهيو ويو ٿي “אيسٹ آفريكا”عالئقو 
אن كري كنهن  .אن كري بچيو وڃي كينيا آهي. كئي، تنزאنيا جي به سياستدאنن حالت خرאب كري رکي آهي

فارينر  پوِء אتان كو אڌ، هك. جو رخ كري ٿو ته هو كينيا ،مڻ جو شوق ٿئي ٿوهيورپي يا آمريكن کي آفريكا گ
  .ڀر وאري آفريكي ملك ۾ به وڃي ٿو

ڏٺو وڃي ته نئروبي ته אئين آهي جيئن . جتي تمام گهڻا ٹوئرسٹ אچن ٿا. نئروبي ۽ ممباسا سڀ کان مشهور شهر آهن كينيا جا
پر אن جي مقابلي ۾ . پوِء אسالم آباد کڻي אڌ صدي אڳ ٺهيو ۽ نئروبي هك صدي אڳ ٺهيو. سالم آباد يعني نئون آباد ٿيل شهرא



 

אهڑي طرح . به صديون אڳ ٺٹو هو کانپاكستان جي وجود . كينيا جو شهر ۽ بندرگاه ممباسا אئين آهي، جيئن אسان وאرو ٺٹو
אن وقت جيكو (אيرאن  ،نالو پوڻ کان صديون پرאڻو ممباسا هو، جتي عربستانكينيا ملك جون سرحدون ٺهڻ ۽ مٿس אهو 

سان אچي ممباسا کان ) ٻيڑين بتيلن(سودאگر چؤماسي جي هوאئن جو فائدو وٺي پنهنجين ڌאئون  ۽ אنڈيا جا) پرشيا سڎبو هو
ڀر آفريكا ۾ پئسي ڏوكڑ، عمارتن، ممباسا אڄ كينيا جو ٻيو نمبر وڏو شهر آهي پر صدين تائين ممباسا سڄي אو. هئانكرندא 

. لسالم جهڑن بندرگاهن سان هليو ٿيאوڻج وאپار، ٹوئرسٹن ۽ خوشحاليَء ۾ אول نمبر شهر هو جنهن جو مقابلو زئنزيبار ۽ دאر
 يزن كمپاال کي ريل رستي ممباسا سانگهڻو پوِء، يوگنڈא جو شهر كمپاال مشهور ٿيو ۽ پوِء אنگريزن جي رאڄ ۾ جڎهن אنگر

نئروبي شهر وאري هنڌ تي ريلوي ڊپو ۽ ٻه ٹي گودאم ۽ مزدورن ۽ آفيسرن الِء  ۾ אڄ وאري ع1900و پئي ته אن وقت يعني مالي
سٺي آب هوא، مٺي پاڻي ۽ ريلوي אسٹيشن كري هي شهر هك سئو . شهر جي شروعات كئي وئي ‘نئروبي’ چار گهر ٺهرאئي

هجڻ کان عالوه بين אالقوאمي אيئرپورٽ به  ملك جي گادي جو هنڌ. هيهر ٿي پيو آسالن ۾ ڏکڻ آفريكا جو بهترين ۽ ماڊرن ش
جو ممباسا אڄ به نه فقط كينيا جو پر אوسي پاسي جي ملكن ۾ אهم ۽ . پر ممباسا جي حيثيت אڄ به אهم آهي. نيروبي ۾ آهي

ستان وאنگر يوگنڈא کي پنهنجو يوگنڈא جهڑن ملكن جو سامان به ممباسا مان אچي وڃي ٿو جو אفغان. وڏو بندرگاهه مڃيو وڃي ٿو
  .بندرگاهه ناهي

لسالم، الرينزو ماركس אزنجبار، دאر: ع جي وچ ۾ منهنجو هن بندرگاهه ۽ אوڀر آفريكا جي ٻين بندرگاهن1973ع ۽ 1968
 هو، אن كري جنهن بهאنهن ڏينهن ۾ سئيز كئنال بند . و، بيرא وغيره ۾ تمام گهڻو אچڻ ٿي)جيكو אڄكلهه موپوتو سڎجي ٿو(

جهاز تي بدلي ٿي ٿي ته אهو جهاز هتان ضرور لنگهيو ٿي ۽ ممباسا ۾ كارگو نه هجڻ جي باوجود אسان کي جهاز جي الِء تيل 
ممباسا ۾ אنڈين ۽ مسلمان دكاندאر هجڻ كري  .پاڻي ۽ جهاز جي عملي الِء رאشن وٺڻ الِء ممباسا ۾ ڏينهن ٻه ترسڻو پيو ٿي

جهاز جي مرمت الِء سڄي آفريكا ۾ אهڑو كو سٺو بندوبست نه . گوشت ملي ويو ٿي אسان کي هر شيِء مرچ مسالن کان حالل
ي ۽ معمولي هو جهڑو جپان يا يورپ جي بندرگاهن ۾ نظر آيو ٿي پر تنهن هوندي به ممباسا وري به غنيمت سمجهيو ويو ٿ

باقي سمنڈ جا ڏهه پندرهن ڏينهن گذאري يورپ يا آمريكا جي  אن بعد. لڳي ويو ٿي پر كم ٿي ويو ٿي مرمت الِء به هفتو ڏيڍ
  .كنهن بندرگاهه ۾ پهچي وياسين ٿي

. خاص كري آدم شماري جي خيال کان. جپان چين يا يورپ جي بندرگاهن مان ٿي ممباسا پهچبو هو ته عجيب אحساس ٿيندو هو
ماڻهو ڇيڻو، پکي پکڻ هر هك ! خاموشي، وڻ وڻكار ڇا هوڏאنهن ماڻهن جا ميڑ ۽ گاڏين موٹرن جا گوڙ شور ۽ ڇا ممباسا ۾

منجهند جو جڎهن دنيا جي ٻين ملكن ۾ رش ۽ ماڻهن جي پيهه پيهان هوندي هئي، هتي ممباسا ۾ ماٺ . جهڑو وאندو نظر אيندو
ٿي אنهن ڏينهن ۾ אنگريز رאڄ کان אهو دستور אڃان هلندو رهيو ٿي ته منجهند جو אڍאئي كالכ کن موكل ٿي . هو مٺوڙو

אسان وٽ سنڌ ۾ به אنگريزن جو ٺهيل אهو . جيئن هر كو كجهه دير ننڈ كري ۽ ڏينهن ٺاري پوِء كم، پورهئي يا پڑهڻ الِء אچي
آدمشماري جي حساب سان ممباسا אڄ . ن ۾ ٿيندو هوجي ڏينهن ۾ پرאئمري אسكول ٻن قسط قانون كافي عرصو هليو ۽ אسان

. ع ۾ אن جي אڌ برאبر چئي وئي ٿي1970. لک کن آدمشماري آهي 8جي אڄ كلهه شهر  حيدرآباد جيڎي. ه אهڑو ئي لڳي ٿوب
جيكو هاڻ אڳوڻي صدر جي (سنگاپور ۽ كوאاللمپور وאنگر هتي ممباسا ۾ به كافي تبديلي אچي وئي آهي نه ته كلنڈني روڊ 

جيكو هاڻ جاالن (۾ باتو روڊ  جا دكان אئين אنگريزي אسٹائيل جا هئا جيئن كوאاللمپور) نالي سان موئي אيونيو سڎجي ٿو
كشادא ۽ مٿاهين ڇتين وאرא هوאدאر دكان،  ،وڏא. ۽ سنگاپور جي هاِء אسٹريٹ جهڑא دكان هئا) تنكو عبدאلرحمان روڊ سڎجي ٿو

مون کي ٹنهي شهرن جي دكانن אڳيان אنهن . سندن אڳيان ڇت وאرא ورאنڈא ۽ پوِء فٹ پاٿ ۽ گاڏين جي هلڻ جو رستو هوندو هو
ع 1960. ن אڳيان تري رهيا آهنٹن ۽ ٹوپين ۾ وאכ كندي אڄ به אکيجا سنڌي هندو، گجرאتي ۽ پارسي سيٺ سفيد كودكانن 

پوِء آدمشماري، الريون، موٹرون ۽ ٹوئرسٹ وڌڻ كري . کان אڳ تائين كرאچي جي صدر وאرن دكانن جو به אهو حال هوندو هو
ڏکڻ (ي شروعاتي سالن تائين אن قسم جا دكان ويسٹ אنڈيز پر אسي وאري ڏهي ج. אهي سكون وאرא ڏينهن ختم ٿي ويا

אتي به هاڻي ختم ٿيندא وڃن جو زمين جو אگهه אيڎو ته وڌي ويو . پاسي ضرور موجود هئا ۽ كيوبا پاسي برمودא، ٹرينڈאڊ) آمريكا
ا אنگريزن جي ڏينهن جيك تعجب جي ڳالهه אها آهي ته ممبئي،. آهي جو هك فٹ هزאرين بلك هك لک رپئي تائين ٿي ويو آهي

كرאچي ۾ جيكڎهن אن . ۾ بامبي ۽ بمبئي سڎبي هئي אتي فورٽ وאري عالئقي ۾ אڃان به كيترאئي دكان אن قسم جا ملن ٿا
دور جو كو دكان ڏسڻو אٿانَو ته صدر جي عالئقي ۾ جتي فوٹو گرאفرن ۽ وאچن كئميرאئن جا دكان آهن، אتي پرشن بيكري 

ڊبل روٹي، پاپا، پيٹيز ۽ كيكن  ود آهي، جيكو אيرאنين جو آهي ۽ سندنאن شكل ۾ אڃان موجنالي سؤ سال کن پرאڻو دكان 
ع ۾ پهريون 1960کن سالن کان ته آئون به ڏسندو אچان ۽ سندس منهنجي عمر جا مالك جيكي  50. جو سوאد אهو ئي هلندو אچي



 Suggestهن دكان وٹان لنگهندي آئون توهان کي . نهاڻ مون وאنگر پوڙها ٿي ويا آه. دفعو ڏٺا هئم ته مون وאنگر ڇوكرא هئا
אن هك دكان مان . كندس ته אندر تائين هليا وڃجو جتي كم وאرא אَٹو پيا ڳوهين ۽ کوري ۾ ڊبل روٹي ۽ بسكٹ پيا پچائين

مبي ا دكان يا حيدرآباد جي باسو אن قسم جا آڳاٹ. تيرهن ٺهي وڃنٻارنهن  گهٹ ڀر ۾ ٺهيل אڄ وאرن دكانن جهڑא گهٹ ۾
جن مان אنگريز رאڄ ۾ . بيكري جهڑא شاپ هائوس مالئيشيا جي كيترن ئي شهرن ۾ كجهه نه كجهه אڄ به موجود آهن

  .אنگريزن ۽ يورپين خريدאري كئي ٿي



 

  هندي فلمن جو دلپسند شهر ممباسا
  

 دبئيكجهه كجهه ته بلكل . ممباسا هك عجيب شهر آهي جيكو آفريكا جو ٿي كري عرب نموني جو لڳي ٿو
سندر ”جڎهن آئون جونئر אنجنير جي حيثيت سان  ،ع وאرא1968دوحا جهڑو به لڳي ٿو پر دبئي دوحا אڄ وאرא نه پر  ۽

ننڍپڻ وאرو ڏٺل هيرآباد يا كولمبو لڳي  تهكڎهن كڎهن . نالي جهاز ذريعي پهريون دفعو אتي پهتو هوس “بنس
نظر אچن ٿا ته ) خاص كري شيرאز جا(عرب ۽ אيرאني كارن ماڻهن کان عالوه مكاني جو هتي آفريكا جي  ڇو. ٿو

אندروني آفريكا ۾ دونهين جهڑא كارא شيدي نظر אيندא جيئن . جام آهنسک، گجرאتي، آغا خاني ۽ سنڌ جا هندو به 
باسا ۾ אهڑא سو مم “.چهچ كارو هو”آمريكا جي صدر אوباما پنهنجين يادگيرين ۾ پنهنجي پيَء الِء لکيو آهي ته 

 Shadesجهڑא بيحد كارא شيدي به ملندא ته ڦلهير جهڑא به ۽ אنهن ٻن رنگن جي وچ ۾ مختلف كارسرن  كاري رאت
אهو אن كري جو شروع ۾ جيكي عرب ۽ אيرאني آيا אهي شادي شده هوندي به ممباسا ۾ אكيال آيا پوِء . جا به ملندא

ن وאرو كنيزאئن جو אوالد مختلف شيڈغالم אنهن جو אوالد ۽ . هتي אچي مكاني شيدي عورتن سان شادي كيائون
אنگريز אن معاملي ۾ خبردאر هئا باقي پورچوگالين ته کلئي عام مكاني حبشي عورتن سان شادي . نظر אچي ٿو

موزمبق، אئنگوال (طور رکيو ٿي ۽ سندن אوالد کي سندن رאڄ وאرن ملكن  Concubineكئي ٿي يا אنهن کي 
سو ممباسا رڳو آفريكي شهر نٿو لڳي پر . ئين سهولتون مليون ٿي۾ توڙي پورچوگال ۾ كافي حد تا) وغيره

  .شهر لڳي ٿو يكجهه كجهه אيشيائي، عرب ۽ אنگلستان
ممباسا ۾ ڌאرين ملكن جي ماڻهن جو אچڻ وڃڻ كو هاڻ ويجهڑאئيَء کان نه آهي پر ستين אٺين صدي کان شروع 

ه ممباسا تائين آيو ٿي هرگاو هونَء هر كو فقط بندبت אهو كيو جאنگريزن אل. אنگريز ته سڀ کان آخر ۾ پهتا. ٿيو
אنگريزن אندر تائين رستا ۽ ريلون ٺاهي پر يعني فقط كناري وאرن شهرن تائين آيو ٿي ۽ אتي ئي رهيو ٿي، 

ر אنڈيا جي ماڻهن کي آندو ن ۽ ٻين אتپلين، گهرن، رستن ريلن ٺاهڻ الِء هنن سکن، پنجابي. ڳانڍאپو كري ڇڎيو
انگ پاسي به אنگريزن אئين نسنگاپور ۽ پي. تي كم كري چكا هئا دهلي پاسي אهڑن پرאجيكٹنجيكي الهور ۽ 

אڄ به אنهن جهڑא ويرאن ٻيٹ אوسي . אهي ٻئي ٻيٹ אنگريزن حوאلي ٿيڻ کان אڳ ڀڑڀانگ ۽ سخت ويرאن هئا. كيو
ٿي جيكي هتان  אنگريزن جي قبضي کان אڳ هنن ٻيٹن تي فقط سامونڈي چور ۽ قذאق رهيا. پاسي ۾ جام آهن

سو به كناري وאري مختصر . هتان مالكا ڳچي سمنڈ ۽ چيني سمنڈ مان ڦرون كري אنهن ٻيٹن تي אچي لكيا ٿي
پوِء אنگريزن אچي صفائيون كرאيون ۽ پاڻ . عالئقي ۾، אندر گهاٹو جنگل، نانگ بالئون، سؤ پيريون ۽ ڀٹون هئا

بهتر حالتون، אنصاف، جان ۽ مال جي . تون پئدא كري ڏنائونبه رهيا ته ٻين الِء به אمن אمان ۽ وאپار جون سهول
سالمتي ڏسي نه فقط אوسي پاسي جا ملئي ۽ چيني אچي رهيا پر ڏورאنهن ملكن کان، خاص كري جن ملكن تي 
אنگريزن جو رאڄ هو، אتي جا پئسي وאرא سودي ۽ وאپار وڙي الِء، غريب ماڻهو روزگار كمائڻ الِء، هنن ٻيٹن تي 

پوليٹن شهر ٿي ويو ۽ جيئن ورسايو ۽ هك ويرאن ٻيٹ مان كاسموکي به אئين ) بامبي(אنگريز ممبئي  .אچي رهيا
پينانگ ۽ سنگاپور ڀر وאرن جهونن شهرن کان به وڏא ۽ سهولت وאرא ٿي پيا تيئن ممبئي ۽ نئروبي به ڏسندي ئي 

بهرحال אن . کان به گوِء کڻي وياڏسندي صدين کان وڏن ۽ مشهور شهرن، سورت، بڑودא، گوא ۽ ممباسا ۽ مليندي 
وربندر، كاليكٹ ۽ جي אولهه كناري وאرא شهر سورت، پ ۾ كو شك ناهي ته هندي وڏي سمنڈ ۾ جتي אنڈيا

كوچين مشهور ۽ مشغول بندرگاهه هئا، אتي هن پاسي آفريكا کنڈ جي אوڀر وאري كناري تي ممباسا ۽ زئنزيبار 
هنن جي ٻيڑن . ي هوאئن مطابق ناکئن ۽ وڻجارن جا ميال متل هئاصدين کان َستڑ هئا جتي ٻارهوئي چؤماسي ج

אچڻ سان هنن بندرگاهن ۾ رونقون אچي ويون ٿي ۽ پوِء هوאئن جا رخ بدلجڻ ۽ لنگر کڻڻ تي هنن بندرگاهن جون 
  .بازאريون سڃيون ۽ ويرאن ٿي ويون ٿي

ص كري سنڌ، گجرאت ۽ ڏکڻ هندستان خا(جو אسان جي ننڍي کنڈ ) Zanzibar(אوڀر آفريكا جي ممباسا ۽ زنجبار 
ع جي ڳالهه 1960آئون مئٹرכ كالس ۾ هوس يعني  . هو Influenceجي شهرن تي تمام گهڻو ) جي אولهه كناري

آهي ته مون ٹنڈو قيصر ۽ حيدرآباد ۾ ٻه אهڑيون پوڙهيون شيدياڻيون به ڏٺيون جيكي زئنزيبار کان ڊئريكٹ سنڌ 



تي ) غالمن جي وكري( Slave Tradeجنريشن جون هيون بعد ۾ אنگريزن  ۾ وكرو ٿيون هيون يعني אهي پهرين
بهرحال אن کان عالوه ٻين به كيترين شين جو بزنيس אسان جي پاسي جي شهرن . سختيَء سان بندش هڻي ڇڎي

هاڻ ريڈيو، ٹي وي، جيٹ جهاز، אنٹريٹ معرفت دنيا ڳنڍجي وئي آهي نه ته אسان ننڍא . جو ممباسا سان هليو ٿي
۽ جرمن بعد ممباسا، زنجبار، دאرאلسالم، عدن ۽ ) روس( אڏين نانين جي وאتان لنڈن، عروساسين ته אسان جي ڏهئ

جكارتا وאري ملك . كوאاللمپور، بئنكاכ، جكارتا جهڑא ناال هاڻ مشهور ٿيا آهن. كولمبو جا ناال ٻڌبا هئا
درآباد جا سنڌي هندو وאپار الِء ويندא هئا ۽ אنڈونيشيا جا אڃان به جاوא ۽ سماترא مشهور هئا جتي شكارپور ۽ حي

אڄ كلهه ته پاكستاني فلمون ۽ ٹي وي ڊرאما . شاهه لطيف به پنهنجن بيتن ۾ جاوא، عدن ۽ لنكا جوذكر كيو آهي
سين جيكا ڏٺي “ن پئرسאيوننگ א”ع ۾ אسان پهرين אنڈين فلم 1973. به لنڈن، پئرس ۽ كوאاللمپور ۾ فلمائجن ٿا

هئي نه ته אن کان אڳ وאريون فلمون جيكي אسكول وאرن ڏينهن ۾ ڏٺيون سين אنهن ۾ كا يل فرאنس ۾ فلما
هك אهڑي فلم جو گانو . ئنزيبار يا ٹئنگانيكا ۾ فلمايل هوندي هئيفارين فلمايل هوندي هئي ته معني ممباسا، ز

  .وغيره “!ا نيکا ٹانگا نيکاٹانگ! نا ديکها آفريکا گر ،تم ني ديکها کيا بهال”: هن وقت به ياد אچي رهيو آهي ته
هاڻ تانگا نيكا، زئنزيبار ۽ . نيكا جو ملك به نه رهيو آهي نه ته אهو ۽ زئنزيبار אلڳ אلڳ ملك هئاهاڻ ته ٹانگا

نياسالئنڈ ملكن گڎجي هك نئون ملك تنزאنيا ٺاهيو آهي جيئن ماليا، سباح ۽ سرאوאכ گڎجي نئون ملك 
  .مالئيشيا ٺاهيو

بار وאنگر ممباسا به فقط آفريكي نه پر אنڈين، عرب ۽ پرشن يزئنز. ۾ وڏو مان ۽ شان هو سو ممباسا جو ماضيَء
كينيا، يوگنڈא ۽ تنزאنيا אندر سوאحلي ۽ آفريكي زبانون هليون ٿي پر . بندرگاه سمجهيو ويو ٿي) אيرאني(

ون ٿي ۽ אڄ به ڳالهايون يون وياباسا ۾ عربي، فارسي، گجرאتي ۽ אڙدو زبانون به ڳالهلسالم ۽ ممאزئنزيبار، دאر
  .وڃن ٿيون

אنگريزن جي . سنگاپور، پينانگ ۽ هانگ كانگ وאنگر ممباسا هك شهر به آهي، بندرگاهه به آهي ته ٻيٹ به آهي
قبضي کان אڳ تائين ممباسا جي אلڳ ٿلڳ حيثيت هئي ۽ زئنزيبار وאنگر هك ننڍڙو ملك سمجهيو ويو ٿي 

אڄ به . אنگريزن كينيا جو ملك ٺاهي ممباسا ٻيٹ אن جو حصو بنايو .جنهن تي سڀ کان گهڻو אثر عربن جو هو
ممباسا جا אمير ماڻهو אنهن ڏينهن جي عربن جو אوالد آهن ۽ كينيا ۾ سڀ کان گهڻا مسلمان ۽ مسجدون هتي 

 Manbasaويندي ممباسا نالو عربيَء جو آهي جيكو منبعثة لکيو وڃي ٿو ۽ אنگريزيَء ۾ به پهرين . ممباسا ۾ آهن
آفريكا جي مكاني زبان سوאحليَء ۾ هن . ٿي ويو جيئن بمبئي پوِء بامبي ٿي ويو Mombasaلکيو ويو ٿي پر پوِء 

אهو אنكري جو هن ٻيٹ جي مالكيَء ! يعني جنگ جو ٻيٹ. سڎيو وڃي ٿو Kisiwa Cha Mvitaکي ) ممباسا(ٻيٹ 
אيرאني، پورچوگالي، بلوچ، אنگريز تان كيترن مكاني ۽ ڌאرين ڌرين جي وچ ۾ جنگ هلندي رهي جن ۾ عرب، 

  .سڀ אچي ويا ٿي
ممباسا ٻيٹ كينيا جي سرزمين سان אتر طرف نيالي نالي ُپل سان ڳنڍيل آهي جيئن سنگاپور كازوي برج 

هيَء پل كنكريٹ ۽ گرڊر جي ٺهيل آهي ۽ هيٺان جيكو . ذريعي مالئيشيا جي سرزمين سان ڳنڍيل آهي
كازوي ذريعي كينيا جي  Makupaممباسا جو ٻيٹ אوڀر پاسي . سڎجي ٿو Tudor Creekسامونڈي نالو آهي אهو 
بسين کان عالوه ريل گاڏي به  ،سنگاپور وאري كازوي وאنگر هن كازوي تان كارن. سرزمين سان ڳنڍيل آهي

אن کان عالوه فيري سسٹم به آهي . هلي ٿي، جيكا كينيا مان ٿيندي يوگنڈא جي شهر كمپاال ۾ دنگ كري ٿي
 وني جي وچ ۾ אچ وڃ كن ٿيون، جيئنريعي ماڻهو ۽ سندن سوאريون ممباسا کان كينيا جي شهر لِكجنهن ذ

هتي جي فيري كمپنيَء . كولون جي وچ ۾ هلن ٿيون ۽ وكٹوريا ٻيٹ “אسٹار فيري سسٹم”هانگ كانگ ۾ 
هن فيريَء ۾ مسافر مفت ۾ سفر كري . ع کان شروع كئي1937آهي، جيكا אنگريزن  Likoni Ferryجو نالو 

شهر  Mtongweאن کان عالوه رش َאور ۾ ممباسا ۽ . سگهن ٿا، باقي كارن ۽ موٹر سائيكلن الِء في ڏيڻي پوي ٿي
ن ع ۾ هيَء فيري كناري کا1994. جي وچ ۾ هك پئسينجر فيري هالئي وڃي ٿي جنهن جي ٹكيٹ رکيل آهي

پر گهڻي رش هجڻ . مسافر هئا 300فقط  Capacityهن فيريَء جي . ميٹرن جي فاصلي تي אونڌي ٿي ويئي 40فقط 
نهن ٹكري کي هيَء فيري سمنڈ جي ج. ٿڎي تي مري ويا 272ان مسافر چاڙهيا ويا هئا جن م 400كري אن ۾ 



 

هاربر آهي، جنهن ۾ אسان جو אتي ئي كلندني . كريك سڎجي ٿو) Kilindini(ِكلندني אن کي كرאس كري ٿي 
 Moiبندرگاه کان شهر جي وچ تائين وهندڙ ويكرو رستو پڻ كلندني روڊ سڎبو هو پر هاڻ . جهاز אچي بيٺو ٿي

ِكلندني سوאحلي زبان جو لفظ آهي، جنهن جي . אيوينيو سڎجي ٿو جيكو هن ملك جي سابق صدر جي نالي آهي
  .ي شيون آهن، جن جو نالو ِكلندني آهيكينيا ۾ كيتريون ئ. آهي) Deep(معنٰي אونهو 



  אبِن بطوطا ۽ ٻين جي ممباسا ۾ آمد
  

אن ۾ كو شك ناهي ته אوڀر آفريكا وאرو كنارو جنهن کي هندي وڏو سمنڈ ڇهي ٿو، אن تي ممباسا تمام جهونو 
אني، مصري، پورچوگالي، אنگريز ۽ ٻيا يورپي ته گهڻو گهڻو پوِء آيا پر אير. ۽ مشغول بندرگاهه ليکيو ويو ٿي

هو پاڻ کي به خوشحال . عرب، سومالي ننڍي کنڈ جا وאپاري، هنرمند، پورهيت صدين کان ممباسا ۾ אيندא رهيا
) جنريشن(אڄ به אنهن ماڻهن جي پنجين يا ڇهين ٹهي . بڻائيندא رهيا ته ممباسا کي به سکيو ستابو ٺاهيندא رهيا

مباسا אئين هو جيئن אتر ۾ عدن، ڏکڻ ۾ كولمبو ۽ אوڀر ماضيَء ۾ م. ممباسا جي ترقي الِء كم كري رهي آهي
  “.جيكي ويا جاوא، سي هميشه ٿيا ساوא”جنهن الِء سنڌ ۾ چوڻي مشهور آهي ته  –۾ جاوא 

صديَء  16سڀ کان آڳاٹيون لکڻيون . مان ملي ٿو Chroniclesممباسا بابت لکت ۾ گهڻو موאد پورچوگالي ڊאئرين ۽ 
 ه۾ آدم شاه ع1558. ۾ ساڙيو ٻاريو ع1555هي لکڻيون אن وقت جون آهن جڎهن پورچوگالين ٺٹي کي . جون آهن

ع ۾ مرزא جاني بيگ ترخان کي شكست آئي ۽ مغل 1592كلهوڙي جي وفات ٿي، بعد ۾ אن صديَء جي آخر ۾ 
 Chroniclesبهرحال پورچوگالين جا ممباسا بابت لکيل هي . ان شامل كري ڇڎيوشهنشاهه אكبر سنڌ کي دهليَء س

  .ع ۾ لکي1621توאريِخ طاهري کان به آڳاٹا آهن جيكا مير طاهر محمد نسيانيَء 
سندس نالو . אبن بطوطا هك مسلمان سياح هو .طا به پنهنجي سفرنامي ۾ لکيو آهيممباسا بابت אبن بطو
يعني مغل . ۾ ڄائو)  Tangir(جي شهر طنج ) مرאكش(ع عيسوي سن ۾ مورאكو 1304 پاڻ. אبوعبدא محمد هو

۾ هو گهرאن حج الِء نكتو پر  ع1325سالن جي ڄمار ۾، يعني  21. شهنشاهه همايون ۽ بابر کان به گهڻو אڳ ڄائو
ي بندر ۽ ٺٹي هو سنڌ ۾ به آيو ۽ پنهنجي سفر ۾ بکر، سيوهڻ، الهر. پوِء موٹڻ کان אڳ ملك ملك گهمندو رهيو

هو عدن پهچڻ بعد אوڀر آفريكا وאرو كنارو ڏيئي ممباسا پهتو . جي ڳوٺ جنهاڻ سومرא جو به אحوאل لکيو אٿس
 24جبوتي کان ) Ziala(אڄ جو ماڊرن شهر زيال . عدن کان پهرين زيال شهر پهتو جنهن ۾ هن کي چار ڏينهن لڳا. هو

هن سمنڈ جي אترאهين كناري تي جده ۽ عدن جهڑא شهر . جي كناري تي آهي) Red Sea(ميل پري ڳاڙهي سمنڈ 
هن شهر جا مسلمان كارא شيدي ”زيال الِء אبن بطوطه لکي ٿو ته . آهن ته ڏאکڻي كناري تي جبوتي ۽ زيال وغيره

كيترאئي شيعا مسلمان آهن جيكي رڍون . هو אمام אلشافعي مكتِب فكر جا مسلمان آهن. آهن ۽ بربرא سڎجن ٿا
  “.ٿا۽ אٺ چارين 

אڄ جي حساب سان אهو ٹن چئن ڏينهن جو سامونڈي سفر آهي پر אبِن . آيو) سوماليا(زيال بعد אبن بطوطا مغديشو 
وאري ٻيڑيَء ۾ ۽ جنهن زماني ۾ سامونڈي سفر كري رهيو هو אن ۾ אڃان אنجڻيون אيجاد نه  يبطوطا جنهن تخت

ٿي ۽ אبن بطوطا کي زيال کان مغاديشو پهچڻ ۾  אهي سڑهن وאرא ٻيڑא، هوא جي رحم و كرم تي هليا. ٿيون هيون
אنهن ٻيڑين ۾ ڇا ته ِسي سكنيس ٿيندي هئي אن جو אندאزو توهان אبن بطوطا جي هن ڳالهه مان . مهينو لڳي ويو

جو رאت جو پنهنجي جهاز تي  هونديمغديشو ۾ سكل مڇي ۽ אٺن جي رت جي אيڎي ته ڌپ ”: ئي لڳائي سگهو ٿا
يعني אن زماني جي جهازن جي  “.ك رف سمنڈ كري سڄي رאت جهاز لڎندو رهيو ٿيوڃي سمهندو هوس جيتوڻي
  .بندرگاه ۾ به אها حالت هئي

مغديشو ۾ كجهه ڏينهن رهڻ ۽ אتي جي سلطان جون دعوتون کائڻ بعد אبن بطوطا وڌيك ڏکڻ ڏي سفر شروع 
  .سوماليا کان پوِء كينيا ۽ تنهن بعد تنزאنيا ۽ موزمبق آهي. كيو

אتي אناج جي ”ممباسا الِء אبِن بطوطا لکي ٿو ته . سا پهتوالکي ٿو ته هن جو جهاز ِكلوא ۽ زنج بعد ممب אبن بطوطا
جو  ممباسا جي ماڻهن. باسا جي رهوאسين الِء سمورو אناج ڀر وאرن ٻيٹن ۽ شهرن کان آيو ٿيمم. يئپوک نٿي ٿ

هنن جون . אيماندאر ۽ אعتبار جوڳا لڳن ٿاهو بيحد . باسا جا مسلمان شافعي آهنمم. عام کاڌو مڇي ۽ كيلو آهي
مسجد ڏي هر هك אگهاڙن پيرن سان . ه آهنههر مسجد جي در אڳيان هك يا ٻه کو. مسجدون كاٺ جون ٺهيل آهن

  “....وڃي ٿو



 

صديَء ۾ هن كناري جي هك آفريكي אمير  9. אوڀر آفريكا جي هك ٹريڈنگ پوسٹ هئي) Kilwa Kisiwani(ِكلوא 
. کي وكڻي ڏني) جنهن بعد ۾ شيرאزي گهرאڻي جو بنياد رکيو(جي سودאگر علي بن אلحسن  حبشيَء אها אيرאن

تيرهين صدي تائين ِكلوא هك بيحد طاقتور ۽ . علي بن אلحسن سودאگر אتي هك خوبصورت مسجد پڻ ٺهرאئي
يور، چينيَء جا جتي تنزאنيا کان عاج ۽ غالم وكري الِء آيا ٿي ۽ אيشيائي ملكن کان كپڑو، ز ،אمير شهر ٿي پيو

جيكو אڄ كلهه تنزאنيا (ِكلوא جو אثر ڏورאنهن ٻيٹن تائين هو جيئن אتر ۾ پيمبا ٻيٹ تائين . ٿانَو ۽ مساال آيا ٿي
بندرگاه ) Beira(موزمبق ملك جو אڄ وאرو بيرא ) Sofara(جي قبضي ۾ آهي ۽ ڏکڻ ۾ صوفارא شهر تائين صوفارא 

جي ٻاهرين دنيا سان وאقفيت ) Kilwa(ِكلوא . ي אچڻ جو موقعو مليوآهي جتي كيترא دفعا אسان کي پڻ جهاز وٺ
پورچوگالين . سال پوِء پورچوگالي هنن َپٹن تي پهتا 170وڃڻ کان پورא  אبن بطوطا جي گهمي. אبن بطوطا كرאئي

جتي אبن بطوطا کي مغديشو ۽ زيال جهڑא . کي אن ڳالهه جو جس ضرور ڏيڻ کپي ته هنن ِكلوא جي تاريخ لکي
  .سونهن ۽ سوڀيا مان بيحد متاثر ٿيو جي ندرگاه نه وڻيا אتي هي كلوא ۽ אتي جي ماڻهنب

جنهن  ،باسا بابت אبِن بطوطا کان به گهڻو אڳ لکيوجنهن مم. اگرאفر پڻ ٿي گذريو آهيهك ٻيو عرب سياح ۽ ج
في جي ڄاڻ مان جنهن جا سمنڈن ۽ ملكن جا ٺهيل نقشا ۽ جاگرא. کي نقشا ٺاهڻ ۾ אڄ به ماهر مڃيو وڃي ٿو

אهو ٹوئرسٹ، نقشن ٺاهڻ جو ڄاڻو، جاگرאفر ۽ مصر جو . وאسكوڊאگاما ته ڇا پر كولمبس به فائدو وٺندو رهيو
אالدريسي . سڎيو وڃي ٿو) Al-Idrisi(جيكو مغرب جي دنيا ۾ فقط אالدريسي  .ماهر אبو عبدא محمد אالدريسي هو

پاڻ אتر آفريكا جي بندرگاهه . ي كورٽ ۾ نوكري كيائين ٿي۾ رهيو ٿي ۽ شهنشاهه رאجر دوم ج) אٹلي(لي سسِ 
جيتوڻيك . جي ٿو ۽ אسپين جي حكومت هيٺ آهيسڎ) Ceuta(۾ ڄائو جيكو هاڻ سيوٹا  ع1100صبٹاح ۾ 

بهرحال אالدريسي جي ڏينهن ۾ سيوٹا . جاگرאفيائي طور אهو مرאكش جو حصو آهي ۽ אن سان ئي مليل آهي
אالدرسي آفريكا ۽ אيشيا جي ملكن جو چڱو سير سفر كيو ۽ هن . قبضي ۾ هوאلمورאود سلطنت جي ) صبٹاح(

آهي ۽ ٻئي  “كتاب نزهت אلمشتاق”هك عربي ۾ . پنهنجي سير ۽ جاگرאفيائي ڄاڻ بابت به ٻه کن كتاب لکيا
  :كتاب جو אنگريزيَء ۾ ترجمو ٿيل آهي، جنهن جو نالو آهي

“A diversion for the man longing to travel to far off places.” 
جتي سون،  .هك شاهوكار بندرگاه آهي جتي هندي، عربي ۽ אيرאني ماڻهو نظر אچن ٿا”پاڻ ممباسا الِء لکي ٿو ته 

. ۾ وفات كئي ۽ אتي ئي دفن آهي) Sicily( ِسسليَءع ۾ 1166אالدريسيَء  “.عاج ۽ مسالي جو وڏو وאپار هلي ٿو
  .فارماكاالجسٹ ۽ ڊאكٹر پڻ هوهتي אهو به لکندو هالن ته אالدرسي سٺو 

هك يا ٻن جهازن سان نه پر سڄي فليٹ سان ممباسا آيو  ‘زهينگ هي’ع ۾ چين جو هك مسلمان אئڈمرل 1415
 ي رهيو هو، אٹكل ڏهه کن وڏא جهاز جن مانپاڻ كر “زهينگ هي”هن نيول فليٹ ۾ جنهن جي אڳوאڻي . هو
א سفر زهينگ هيَء هن سفر سميت كل ست وڏ .جهاز هئا کن ماڻهو هئا ۽ ٹيهه چاليهه کن ننڍא 500هك تي هر

رאن، جو جهاز سامونڈي دنيا ۾ زهينگ هي جنهن جو نالو حاجي محمود شمس هو هك زبردست قسم. كيا
جيئن . جنهن אبِن بطوطا ۽ ماركوپولو کان به وڌيك سفر كيا. ٿي گذريو آهي Explorerڊپلومئٹ، فليٹ אئڈمرل ۽ 
د باد سامونڈي سفرن جي حوאلي سان ڄاتا سڃاتا وڃن ٿا، تيئن چين، مالئيشيا ۽ ڏور אسان وٽ אبن بطوطا ۽ سن

אوڀر پاسي زهينگ هي هك طلسماتي شخصيت ٿي گذريو آهي، جنهن هر אن بندرگاه کي ڇهيو جنهن تي هندي 
  .وڏي سمنڈ جون ڇوليون پهچن ٿيون

  .אحوאل אلڳ چئپٹر ۾ ئي كريون ٿاجو تفصيل سان ذكر نه كرڻ ناאنصافي ٿيندي ۽ אن جو  “زهينگ هِي”
ي پهريون يورپي شخص هو جيكو سمنڈ ه. ع ۾ وאسكوڊאگاما ممباسا آيو1498چيني سياح بعد  ‘زهينگ هي’

آفريكا جي אولهه وאري كناري تي ته صدين کان يورپي אئين پئي . رستي آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي پهتو
يورپ ۽ אنگلنڈ جا جهازي آفريكا . آيا جيئن عرب، אيرאني، سنڌي، گجرאتي ۽ بلوچ אوڀر كناري تي پئي آيا ويا

ڏکڻ (مورאكو، موريطانيا، سينيگال، گئمبيا ويندي الئبيريا تائين ته آرאم سان  :جي אولهه وאري كناري جي ملكن
אن بعد به ساڳيو אئٹالنٹك سمنڈ آهي پر آفريكا کنڈ جي . پهچي ويا ٿي جو ساڳيو אئٹالنٹك سمنڈ هو) طرف وٺي



. ه پئي سگهياكري ن hitشكل אهڑي آهي جو الئبيريا کان پوِء وڌيك ڏکڻ ۾ وڃڻ سان אن وقت جا جهاز كنارو 
ٹي چار ڏينهن אڳيان وڃي وري ڊپ ۾ موٹي ٿي آيا جو אنهن ڏينهن ۾ אهو به ثابت نه ٿي چكو هو ته دنيا گول 

تي پهچڻ کان پوِء هيٺ ) borders(آهي جنهن جي אندين  flatهر هك אهو ٿي سمجهيو ته دنيا رومال وאنگر . آهي
تي آئوري كوسٹ، گهانا، نائيجيريا، كئمرون کان گئبن، پوِء אڳتي هلي آهستي آهس. كنهن کاهيَء ۾ كري پئبو

وڏو سمنڈ אچي אئٹالنٹك سمنڈ  ئوٿ آفريكا وאري موڙ وٽ، جتي هنديتائين به پهچي ويا پر سا لئانڈאאئنگوال ۽ 
سان ملي ٿو ۽ ٻن سمنڈن جي ٹكرאَء ۽ ڇولين جي אٿل پٿل كري هنن جا אن زماني جا سڑهن وאرא جهاز َسٹ 

ڏکڻ َآفريكا جو هيٺيون (بهرحال وאسكوڊאگاما پهريون يورپي هو جيكو كيپ آف گڈ هوپ . اجهلي نٿي سگهي
جتان پوِء هو ممباسا پهتو ۽ אڳيان ميلنڈي بندرگاه . پار كري آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي پهچي ويو) حصو

  .۾ كجهه عرصو ترسي پوِء אنڈيا آيو



 

  אسماعيلين الِء آفريكي شيدين کي عزت
  

۾  نچاليهه سال کن אڳ جڎهن אسان جي جهاز رאن كمپني جي جهازن جو אفريكا جي مختلف بندرگاه אڄ کان
هاڻ نئروبي . تمام گهڻو אچڻ وڃڻ هو تڎهن ٹوئرزم جو אيڎو روאج نه هو ۽ نه هوאئي جهاز جو سفر אيڎو آسان هو

۽ ممباسا אچڻ کان אڳ سوچي رهيو هوس ته אڄ كلهه جڎهن جتي كٿي بدאمني لڳي پئي آهي، كهڑو ٹوئرسٹ 
ڻ بعد ۽ آفريكا جي ملكن کي آزאدي همڻ الِء نكرندو هوندو؟ صحيح آهي، אنگريزن ۽ يورپين جي ڇڎگآفريكا 

نيا אهڑو ملك آهي، جتي هي پر يارو تڎهن به سلون وאنگر كيملڻ بعد، آفريكا جي حالت ويتر خرאب ٿي پئي آ
وאنگر كينيا جي شهر نئروبي ۾ ) سلون(ٺيك آهي سريلنكا  .رسٹن جي پيهه پيهان وڌندي رهي ٿيروز بروز ٹوئ

كجهه به هجي كينيا אهو . ا ۾ هنگامو ٿيو پر אهي سڀ אكا دكا كيس آهنאلقاعده وאرن جي بمباري ٿي، ممباس
אتي جي يونيورسٹين ۽ شاگردن کي ٿو ڏسجي ته حسرت . آفريكن ملك آهي، جتي كافي حد تائين אمن אمان آهي

نئروبي ۽ ممباسا ته ٿيا وڏא شهر ميهڑ، شهدאدكوٽ ۽ ٺل . ٿي ٿئي ته אسان وٽ به وري אهڑو نظام موٹي אچي
אتي جون هوٹلون به ڌאرين ڑن سنڌ جي ڳوٺن جهڑא كينيا جا ِكلفي، ميلندي ۽ وאتامو جهڑא ڳوٺ ٿا ڏسجن ته جه

אن جو مطلب ڇا آهي؟ אهو ئي ته . چوڌאري گورא ٹوئرسٹ نظر אچن ٿا. آهن ملكن جي سياحن سان ڀريون پيون
مرد ۽ عورتون ن ۽ سمنڈ جي كناري تي پيا אچ ويرאن ڳوٺن ۾ به ڌאريا تڎهن ته ٻهرאڙين ۽. ملك ۾ אمن אمان آهي

. هي گورא هتي كڎهن به نه אچن אمن אمان ۽ ملك جي حالت صحيح نه هجي ته. كڇن ۽ بكنين ۾ ليٹيا پيا آهن
كلهه جي אليكٹرאنك ميڈيا، ريڈيو، ٹي وي كمپيوٹر ۽ אنٹرنيٹ جي دور ۾ هر هك کي گهر ويٺي خبر پئي אڄ

كرאچيَء مان مون سان  تڎهن ته سئيڈن جي كجهه عورتن کان جيكي. پوي ته ٻين ملكن ۾ ڇا پيو وهي وאپري
 5000توهان جڎهن كرאچي آيون آهيو ته ”پڇيو ته  ٿي رهيون هيون، مونگڎ ساڳي جهاز ۾ كوپن هيگن الِء سوאر 

ته هنن مون کي אئين گهوري ڏٺو ڄڻ كو چريو  “سال پرאڻو موهن جو دڙو ڏسڻ الِء אندروني سنڌ ڇو نٿيون وڃو
هاڻ چاليهه  .و منهن كري کانئن پري وڃي ويٺس۽ آئون ڦلهڑ “אسين خبرون نٿيون ٻڌون ڇا؟”: ان ۽ پوِء چيوهج

سالن بعد ممباسا، نئروبي ۽ ٻيا אوسي پاسي جا آفريكي ڳوٺڑא ٿو ڏسان ته پاڻ کي كيڎو پٺتي محسوس كريان 
אڄ אسان جي ملك کي خبر ناهي . پٺتي هئا آفريكا جا ملك ته ڇا  مالئيشيا ۽ سنگاپور جهڑא ملك به אسان کان. ٿو

 كينيا جهڑي آفريكي ملك جي سكي جيتريكنهن جي نظر لڳي وئي آهي، جو אسان جي ملك جي سكي جي 
  .“ها”ورאڻيائين . ممباسا جي هك دكاندאر کان پڇيم ته توهان وٽ الئيٹ وڃي ٿي. عزت به نه رهي آهي

  .مون پڇيو “كنهن وقت؟”
  “.كريون ٿا אن وقت هليو وڃيجنهن وقت به سئچ آف ”

سعودي عرب ۾ ٹي سال نوكري كرڻ بعد جڎهن دאدو جي هك فئملي پنهنجي ڳوٺ موٹي ته אنهن جو چئن سالن 
هتي الئيٹ آٹوميٹكلي كيئن هلي وڃي ٿي؟ جدي ۾ ته ”پنهنجي ماُء پيُء کان پڇي ٿو ته  مانجو ٻار معصوميت 

  “.وڃي ٿيپاڻ جڎهن سئچ آف كريون ٿا تڎهن ئي الئيٹ 
. كلوميٹر آهي 13كلوميٹر ۽ ويكر  15سندس ڊيگهه . ممباسا ٻيٹ سنگاپور ۽ پينانگ ٻيٹن کان به ننڍو آهي

אيوينيو آهي جيكو אنگريزن جي رאڄ ۾ ۽ אن بعد به كافي سال كلنڈني روڊ جي ) Moi(ڊ موئي وممباسا جو אهو ر
ٺهيل دروאزو هر ٹوئرسٹ جي  جهڑو אڇي رنگ جو )Tusks(هن روڊ تي هاٿيَء جي نيشن . نالي سان سڎيو ويو ٿي

ٺهيل ٻه دروאزא אصل عاج جا نه پر كنهن ڌאتوَء جا آهن  جي شكل مانچئن هاٿي ڏندن . نظر جو مركز رهندو אچي
هنن دروאزن אڳيان بيهي אسان به جوאنيَء جي . جن کي هاڻ زنگ لڳي چكو آهي ۽ مرمت جي سخت ضرورت آهي

باسا ۾ لنگر אسان جو جهاز جڎهن به مم. يا هئاچڱا فوٹو كڍرא) ي شروع وאرن سالن ۾ستر وאري ڏهي ج(ڏينهن ۾ 
تي گذرنديون هيون جتي كيترن ئي گجرאتين، کوجن ۽ ) كلنڈني(אندאز ٿيندو هو ته אسان جون شامون هن روڊ 

هك به نظر نه  پر هاڻ אنهن دكانن مان. هو “سنڌ جنرل אسٹور”سنڌي هندن جا دكان هئا جن مان هك جو نالو ته 
بهرحال هن روڊ . كيترאئي אنڈين هي ملك ڇڎي ويابه يوگنڈא ۾ عيدي אمين جي ظلمن جي ڊپ کان كينيا جا . آيو



  .تي ٺهيل كئسل هوٹل، אستنبول بار، كينيا كافي هائوس אڃان به ساڳين نالن سان قائم آهن
ن پرאڻن گورن حاكمن جا ناال بدالئي دنيا جي ٻين شهرن وאنگر جن تي אنگريزن ۽ يورپين جو رאڄ هو، پنهنج

روڊ جو نالو هيل سالسي روڊ رکيو ويو ۽ ) parallel(موئي אيونيو جي بلكل سڌאئيَء ۾ وهندڙ . نوאن رکيا ويا آهن
אنهن ٹنهي אهم روڊن کي مالئڻ وאرא . אن جي سڌאئيَء وאرو روڊ ملك جي پهرين صدر جومو كينياتا نالي آهي

אتر ۾ . موئي روڊ אوڀر ۾ نكرما روڊ ٿيو وڃي. فو كومبو אسٹريٹ، ڊيگو روڊ وغيرهروڊ، سني شيبو: رستا آهن
אهڑي طرح ڏکڻ ۾ . جتي نيو پيپلز هوٹل ۽ אلناصر الج آهن، مصر جي وزيرאعظم عبدאلناصر نالي روڊ گذري ٿو

  .نريري אيوينيو پڻ آهي
ٹ آفيس پڻ آهي אتان אتر ڏي ويندڙ روڊ روڊ تي جتي هاٿيَء جي ڏندن جا ٻه دروאزא ٺهيل آهن ۽ جتي ٹوئرس موئي

. جا مماباسا توڙي نئروبيَء ۾ كيترאئي سماجي ۽ تعليمي كم آهن) אسماعيلين(آغا خانين . آغا خان نالي آهي
باقي وكٹوريا ۽ كئينس روڊ جهڑא رستا هتي پڻ . אوشنك هوٹل وٽ هك روڊ جو نالو پرنس אئنڈريو پڻ آهي

هن روڊ جي هيٺان بلكل سمنڈ جو كنارو ڏئي وهندڙ روڊ ماما نگينه روڊ . אلنسائون אسٹريٹ ٿي ويا آهن زيب
  .هي روڊ אتر ڏي وڃي نريري אيوينيو ۽ مباركي روڊ سان ملي ٿو. آهي، جنهن تي كيترאئي تعليمي אدאرא آهن

ممباسا ۾ ته هك سڄي . كينيا جي كيترن ئي شهرن سان אسان جي ننڍي کنڈ جي ماڻهن جون يادون وאبسته آهن
ان عالوه المو ڀرسان هك سڄو ڳوٺ کאن . گهٹي بلوچن جي آهي، جن جا وڏא پسني گوאدر ۽ عمان کان لڎي آيا هئا

אمام پرنس كريم آغا خان جو ننڍپڻ كينيا جي گاديَء وאري شهر نئروبيَء  هآغا خانين جي موجود. بلوچن جو آهي
علي  ،هن جي ڏאڏي آغا خان سوم. هن گهر ۾ پرאئيويٹ ٹيچر ذريعي حاصل كئي ،شروعاتي تعليم. ۾ گذريو

  .ٻنهي ڀائرن پرنس كريم ۽ پرنس אمين کي رکي ڏنو هو ،ڳڑهه يونيورسٹيَء جو هك אسكالر مصطفٰي كمال
آفريكا جي אوڀر وאري كناري جي  يننڍي کنڈ جي ٻين ماڻهن سان گڎ كيترאئي سنڌ ۽ گجرאت پاسي جا آغا خان

لسالم ۽ هوڏאنهن وكٹوريا ڍنڍ جي كناري وאرن شهرن א، دאر)زنجبار(رن ممباسا، ملينڈي، المو، زئنزيبار شه
אهڑي ئي هك فمئليَء جو ذكر مون پنهنجي هك . رهيا ٿي) جيكي هاڻ يوگنڈא ۾ אچن ٿا(كمپاال ۽ جنجا 

ذريعي  يڑيَءن وאري ٻغريب ڇوكرو گجرאت کان سڑههك  ۾ كيو آهي ته كيئن “ٹ هي كنارאهي ٻي”سفرنامي 
پهرين زئنزيبار אچي هك گجرאتي جي دكان تي نوكر ٿئي ٿو پوِء آهستي آهستي پئسو گڎ كري پاڻ به دكان 

بار بدرאن يي ٿو ۽ هاڻ زئنزچڇوكريَء سان شادي كري وري آفريكا אهك فاطمه نالي  وڃيوطن . کولي ٿو
لوفر قسم جا شيدي هن . تن کي منهن ڏئي ٿوهو كيئن مشكال. وكٹوريا ڍنڍ وאري شهر ۾ كاروبار كري ٿو

جي دكان جي ُڦر كن ٿا، جهيڑو كن ٿا، אنهن کان عالوه هك آدم خور قسم جو شينهن سندس گهر تي אن وقت 
هي زאل مڑس كيئن אن قسم . حملو كري ٿو جڎهن هن جي زאل گهر ۾ אكيلي، ٿڃ تي هك ٻار سان گڎ آهي

پي الِء جدوجهد كن ٿا، هك قسم جو مثال آهي، جنهن مان پڑهندڙن جي ڏאکڑن کي منهن ڏين ٿا ۽ پنهنجي جيا
نجي ٻچن جي مستقبل کي بهتر بنائڻ الِء جي ننڍي کنڈ جي ماڻهن پنهٿي سگهي ٿي ته كيئن אسان  Ideaکي 

هنن . پنهنجي وطن جا كک ڇڎي پرديس ۾ خطرن کي منهن ڏنو ۽ كاروبار ڄمائڻ الِء محنت ۽ مزدوري كئي
  .ر پيدא ٿيندڙ سياسي ۽ سماجي حالتن کي به منهن ڏنو ٿيمختلف مكاني طو

ع ڌאري يورپي قومن جو آفريكا جي אوڀر وאري كناري تي قبضو ٿي ويو ۽ هنن ناني كنڑو كري آفريكا 1880
جنهن تي عماني سلطان جي حكومت ) Zanzibar(אيتريقدر جو زنجبار . جا حصا پتيون كري پاڻ ۾ ورهائي کنيو

الِء كيتريون ئي ) אسماعيلين(هن بيٺكي رאڄ آغا خانين . نهنجي قبضي ۾ كري ڇڎيوهئي אهو به هنن پ
هنن کي مكمل طرح سياسي آزאدي ڏيڻ ۽ مرضي . رنڈكون پئدא كيون، هنن جي حق جو خيال نه رکيو ويو

يورپين نٿي چاهيو ته אيشيائي ماڻهو وאپار وڙي ۾ سندن . موجب جتي وڻي אتي بزنيس كرڻ کان روكيو ويو
هنن אهو به نٿي چاهيو ته אنڈيا جا يا אيرאن ۽ عرب ملكن جا ماڻهو جتي . قابلو كن يا حكومت جو حصو بڻجنم

  .ٿيندא رهن Settleوڻين אتي 
خير אن وقت تائين ته نه كينيا جو . كينيا ۾ رهندڙ אسماعيلين حالتن کي منهن ڏيئي אن موجب هلڻ چاهيو ٿي



 

אيسٹ آفريكا אن وقت אهو  ،جيكو אڄ كينيا، يوگنڈא ۽ تنزאنيا آهي. الونالو وجود ۾ آيو هو ۽ نه نئروبي جو ن
 אهڑي طرح چاڊ، زאئر ۽ نائيجر جهڑא ملك فرينچن حوאلي ٿي ويا ۽. אنگريزن جي هٿ چڑهيوאهو سڎيو ويو ٿي ۽ 

ممباسا، زنجبار، . موزمبق ۽ אئنگوال پورچوگالين رکيا. سينٹرل آفريكا سڎبو هو אنهن ملكن وאرو عالئقو
كمپاال ۽ جنجا پاسي رهندڙ אسماعيلين سمجهيو ٿي ته كجهه به هجي ته אنگريز ۽ سندن حكومت كرڻ جو 

يزن جي هنن کي אنڈيا ۾ رهڻ كري برطانيا رאڄ جو تجربو هو ته אنگر. طريقو وري به ٻين يورپين کان بهتر آهي
هنن אتي سيكيورٹي ۽ موאصالت ) هانگ كانگ، ماليا هجي يا سنگاپور يا אنڈيا هجي(وאلي جيكي به ملك ٿيا ح

هو אنگريزن جي وركنگ کان وאقف هئا ۽ ساڳي وقت آفريكا ۾ كافي عرصو . ٿي جو تمام سٺو بندوبست رکيو
אهو نكتو ته אسماعيلي جيكي אنگريزن  نتيجو. رهڻ كري هو آفريكا ۽ אتي جي مكاني ماڻهن کان به وאقف هئا

کان אڳ جا آفريكا ۾ ٹِكيل هئا گذאرو كري ويا ۽ אنگريزن جي وڃڻ کان پوِء به ترسي پيا ۽ אڄ تائين آهن ۽ پاڻ 
بنگالديش ٿيڻ بعد جڎهن چٹگانگ ۾ پنهنجي . به خوشحال زندگي گذאرين ٿا ته مكاني ماڻهن جو به خيال رکن ٿا

خانين کي ساڳي پوزيشن ۽ بزنيس ۾ ڏسي مون هن کان پڇيو ته ويس ته آغا الس ميٹ دوست وٽ گهمڻك
  “توهان پنجابين ۽ بهارين کي ته ملك بدر كري ڇڎيو پر אسماعيلين کي نه؟”
جهيڑي فساد وאرא ماڻهو نه آهن ۽ نه وري مكاني ماڻهن جي كلچر ۽ زبان سان هٿ چرאند آغا خاني אن كري جو ”

  “.ريعي پاڻ به سکيا ستابا ٿين ٿا ۽ مكاني ماڻهن جو به خيال رکن ٿاهو وאپار ۽ تعليم ذ. كن ٿا
مون کي حيرت ٿي جڎهن مون ممباسا جي ٹيكنيكل كاليج جي هك پروفيسر کان אهو سوאل كيو ته هن به 
ساڳيو جوאب ڏنو ۽ مون کي كينيا ۾ אهي تعليمي אدאرא ۽ אسپتالون ڳڻائڻ لڳو جيكي אسماعيلي كميونٹيَء 

  .ماڻهن جي خذمت الِء ٺاهيا آهنمكاني 



  ڏنو وسرאم هاِء אسكول عليممباسا جو 
  

غا آ(توهان جو جيكڎهن ممباسا، نئروبي يا كينيا جي كنهن ٻئي شهر ۾ אچڻ ٿئي ته אتي رهندڙ אسماعيلين 
لي بابت پڇي سگهو ٿا ته سنڌ، كڇ يا گجرאت کان هنن جا وڏא دن فئمنسان خبر چار كري هنن کان س) خانين

... آفريكا ۾ پهرين كهڑي شهر ۾ آيا ۽ پهرين كهڑو ڌنڌو يا مزوري كيائون. كڎهن ۽ كيئن آفريكا ۾ آيا
ع وאرن ڏينهن ۾ جڎهن منهنجو ممباسا، 1970. هر هك جي دلچسپ ۽ حيرت ۾ وجهندڙ كهاڻي آهي. وغيره

رن ئي אسي نوي سالن جي كيت אچڻ ٿيو ته منهنجي) وپوتو سڎجي ٿوهاڻ אهو شهر م(زئنزيبار ۽ الرينزو ماركس 
پوڙهن אسماعيلين سان مالقات ٿي جن گجرאتي ڳالهائي ٿي ۽ كن سنڌي به ڳالهائي ٿي يا شايد אها كڇي گاڏڙ 

و ٿي ته هو سنڌي هئي، אنهن مان كيترאئي پهرين جنريشن جا ماڻهو هئا ۽ هنن پنهنجو فرسٹ هئنڈ אكائونٹ ٻڌאي
אن سفر ۾ كيترא كمزور . جي كمزور ٻيڑن ذريعي آفريكا آيا، ڀاُء نگر يا كرאچيَء کان كاٺ كيئن سورت

ساڻو  Sea Sicknessدلين ۽ صحت وאرא ته رستي تي ئي مري ويا ٿي جيكي سالمت پهتا ٿي تن کي به سڄو سفر 
ٻڌאيو ته אنهن سڑه ذريعي هلندڙ كاٺ جي جهازن تي جيكڎهن كارگو ۾ چانور كرאڙي هك . كري وڌو ٿي

ش ٿيندא هئاسين ته جيكڎهن جهاز توאئي ٿي ويو ۽ منزل تي پهچڻ الِء گهڻا ڏينهن لڳي ويا هوندא هئا ته אسين خو
پاڻيَء الِء هر وقت آسمان ڏي אکيون . ته کائڻ الِء كارگو مان چانور كڍي موت سان مقابلو كري سگهجي ٿو

و پاڻي کڻندא لنگر کڻڻ وقت جيك. هونديون هيون ته مينهن وسي ته چمڑي جي چادرن ۾ گڎ كري دٻا ڀرجن
هئاسين אهو هفتي ڏيڍ ۾ ختم ٿي ويندو هو، جو אهو هك مقرر אندאز ۾ کڻندא هئاسين جو אن جهاز ۾ ماڻهن کي 

هوא جو رخ سڻائو هوندو هو ته ٻن אڍאئي هفتن ۾ به . به وهارڻو پيو ٿي ته وאپار الِء کنيل وکر به کڻڻو پيو ٿي
خاص كري تڎهن جڎهن هوא  مٿي لڳي ويندو هو،مهيني کان  پهچي وڃبو هو نه ته سورت کان زئنزيبار پهچڻ ۾

  .لڳڻ بند ٿي ويندي هئي، يا پٺيان لڳڻ بدرאن سامهون کان لڳڻ شروع ٿي ويندي هئي
אڄ کان هك ٻه صدي אڳ آفريكا جو אوڀر وאرو كنارو אنڈيا جي ماڻهن الِء אئين هو جيئن אسان الِء ستر ۽ אسي 

אنڈيا جا ماڻهو پنهنجي بهتر مستقبل الِء آفريكا אيندא هئا جتي . عرب هووאري ڏهي ۾ دبئي، كويت يا سعودي 
جيتوڻيك سفر جون صعوبتون هك طرف هيون ته . هنن کي روزگار حاصل كرڻ جا بهتر طريقا ميسر هئا

پوِء هنن . آفريكا جي جنگلي قبيلن، نانگن بالئن، وڇن سؤپيرين ۽ ٻين وحشي جانورن جو خوف ٻئي طرف هو
  .منجهانئن كي كامياب ٿيا ٿي ته كي سامونڈي ڇولين ۽ ِمرن جو به کاڄ ٿي ويا ٿي. کنيا ٿي Riskאهي سڀ 

زئنزيبار . لٿا ٿي جو אهو ٻيٹ پهرين ٿو אچي) Zanzibar(אنڈيا کان جيكي به آفريكا ڏي آيا ٿي ته هو پهرين زنجبار 
۾ كم كري تجربو هك طرف  نان۾ هنن אتي جي پهرين آيل אسماعيلي، گجرאتي ۽ سنڌين جي دكانن ۽ كارخ

אن بعد هو . حاصل كيو ٿي ته پئسو ڏوكڑ، مكاني رسم و روאج ۽ نمونا سمونا ۽ سندن زبان سوאحلي سکي ٿي
 ن تيو ٿي ۽ پوِء سائيكل۾ ريزگاري وكرمٿي تي سامان جون هڑون رکي آفريكا جي אندروني ويجهن حصن 

. پوِء كجهه پئسو بچت ٿيڻ تي كجهه ڏورאنهين ڳوٺن ۾ دكان کوليا ٿي. كجهه وڌيك אندر ويا ٿي سامان رکي
אنڈيا کان آيل كپڑو ۽ ٻيو سامان آفريكا جي ماڻهن کي وكيو ٿي ۽ هاٿين جو عاج، لونگ، كافي، چانهه ۽ ٻيو 

مان אنڈيا ۽ عرب ملكن ڏي ي موكليو ٿي، جن אهو ساري ممباسا ۽ زئنزيبار وڏين سيٺين ڏسامان אتان خريد ك
ن وكيترא دفعا مكاني ماڻهو אوڌر کائي ويا ٿي، چوري. אن سڄي ڀڄ ڊכ ۾ هر وقت كمائي نٿي ٿي. موكليو ٿي

رهيو پڻ هر وقت ڊپ  خوفناכ بيمارين جو جهڑين) Yellow Fever(مليريا، ٹائيفائيڈ ۽ هئڈو بخار  .ام هئاع۽ ڌאڙא به 
خاص كري جهاز ٻڎڻ تي هنن جو هر . و ٿي پر وڏא وڏא سيٺ به فقير ٿي ويا ٿينه رڳو ننڍو وאپاري مارجي وي. ٿي

پر אن هوندي به . مكاني لڑאئين خاص كري پهرين جنگ عظيم ۾ ته كيترאئي ترپٹ ٿي ويا. مال لڑهي ويو ٿي
پئسو . بئڈلك جي حالت ۾ هك عالئقو ڇڎي ٻئي ۾ وڃي ڀاڳ آزمايو ٿي. هنن پرديسي سودאگرن همت نٿي هاري

كمائڻ ۽ خوشحال ٿيڻ تي نه فقط هنن پنهنجو ۽ پنهنجي خاندאن کي ُسکي بنايو ٿي پر مكاني ماڻهن جو به 
۾ جيئن ئي تعليم عام  אنگريزن جي رאڄ. جي خدمت كئي ٿيسوچيو ٿي، خير خيرאت كيا ٿي، ڏکويل אنسانن 



 

جيئن ممبئي ۾ . تالون کوليونخيرאتي אسكول ۽ אسپهنن ٿي ته هو پاڻ به پڑهيا ۽ مكاني ماڻهن جي ڀلي الِء 
پارسين، سنڌي هندن، بوهرين، کوجن، گجرאتين، عيسائين ۽ ويندي يهودين جا كيترאئي خيرאتي אسكول، 
אسپتالون، پارכ، مسافرخانا، کيڎڻ جا ميدאن ۽ يتيم گهر آهن، تيئن آفريكا جي هنن شهرن ۾ אسان جي ننڍي کنڈ 

هنن محنتون ۽ پورهيا كيا، پنهنجي جان . يب هئا، مسكين هئاهو هتي אچڻ وقت غر. جي ماڻهن جا ٺهيل آهن
هنن پنهنجي كمايل دولت ۾ هتي جي . كي א کي يكدم پيارא ٿي ويا كي وڏא אمير ٿي ويا. جوکي ۾ وڌي

  .ماڻهن جو به حصو سمجهيو ۽ هنن אنهن ماڻهن جي به سک ۽ ڀالئيَء جو سوچيو
ڏنا  علي”دفعو ممباسا آيو هوس ته אن وقت به ۽ هاڻ به ممباسا ۾  אڄ کان چاليهه سال کن אڳ جڎهن آئون پهريون

ممبئي جي ساسون لئبرري، گرאنٹ كاليج، وي ٹي . אڳيان بيهي فوٹو كڍرאيم “)AVHS(وسرאم هاِء אسكول 
كاليج، ميونسپل كارپوريشن ۽ אمپريس ماركيٹ وאنگر ممباسا جي هن .جي.אسٹيشن وאنگر يا كرאچي جي ڊي

جي بلڈنگ به אهڑي آهي جو هتي אيندڙ هر ٹوئرسٹ كشش محسوس ) يد كاليج ٿي ويو آهياهاڻ ش(אسكول 
منهنجو هي سفرنامو جنهن אخبار، رسالي يا . كري ٿو ۽ هن אسكول جي عمارت אڳيان بيهي تصوير كڍرאئي ٿو

ين كتاب ۾ ڇپجي אن جو אيڈيٹر يا پبلشر جاِء جي قلت كري شايد تصويرون نه ڏئي سگهي ۽ پڑهندڙ אهڑ
تي وجهي رهيو آهيان ۽  NETتصويرن ڏسڻ کان محروم رهجي وڃن אن كري ممباسا ۽ نئروبي جون تصويرون 

۽ אهڑيَء  Altaf Shaikh Mombasaجي خاني ۾  searchجي ويب سائيٹ کولي אن ۾  picasa.comپڑهندڙ هي تصويرون 
ن فوٹن جا مختلف آلبم ڏسي سگهن لکي آفريكا بابت منهنج “אلطاف شيخ كينيا”۽  “אلطاف شيخ نئروبي”طرح 

  .۾ به مٿيان عنوאن אنگريزيَء ۾ لکڻ سان אچي سگهن ٿا “گوگل אميجز”אنهن مان كجهه فوٹو . ٿا
  ڏنو كير هو؟ هاِء אسكول ٺهرאئڻ وאرو علي (Allidina Visram)ڏنا وسرאم  ممباسا جو علي

يعني אڄ کان ڏيڍ سؤ (۾  ع1863يكو هو ج) אسماعيلي(سيٺ علي ڏنو وسرאم كائرא ڳوٺ جو كڇي آغا خاني 
ٻارهن سالن جو  هو אن وقت ڏهن. نزيبار ٻيٹ تي پهتوهندستان جي ملبار كناري کان جهاز رستي زئ) سال אڳ

زئنزيبار جي مختلف خوجا ۽ گجرאتي سيٺين وٽ مزوري پورهيو كري هن آفريكا جي باگامويو . ڇوكرو هو
وאپار وڙي ۾  ي تائين پنهنجو ڌنڌو هاليو ٿي ۽تي ويهي ُאجي جهن א. ڳوٺ کان پنهنجي ڌنڌي جي شروعات كئي

ورهن جي ڄمار جو هو ته אمام سلطان  50۾ جڎهن هو  ع1899אيتريقدر جو . هن کي وڏي كاميابي نصيب ٿي
علي ڏنو هاڻ سڄي تر ۾ . ته אن شهر کي به هو پنهنجو كري سمجهي شاهه هن کي ممباسا الِء پارت كئي،محمد 

אناج کان عالوه آفريكا جي ڏورאنهن عالئقن ۾ پنهنجا نائب . ٿي ۽ هن جا كيترאئي ڌنڌא هليا ٿي سيٺ سڎيو ويو
. ۽ عاج جو سوڌو كيو ٿي جنهن جي بدلي ۾ هن אنڈيا کان گهرאيل كپڑو وكيو ٿي (Wax)موكلي لونگن، ميڻ 

אنگريزن  .يورپ کان אيندڙ شكار جي شوقينن کي هن بندوقون، كارتوس ۽ ٻيو شكار جو سامان سپالِء كيو ٿي
جڎهن ممباسا کان كمپاال تائين ريلوي الئين وڇائڻ شروع كئي ته אن تي كم كندڙ سوين مكاني شيدي 

زورن ۽ אنڈيا کان گهرאيل سک پورهيتن جي کاڌي پيتي جو سامان سيٺ علي ڏني وسرאم كيو ٿي ۽ אنگريزن م
كمپاال، جنجا، : ريلوي الئين ٺهڻ بعد سيٺ وسرאم يوگنڈא جي كيترن ئي شهرن. كيو ٿي payکي پوِء هن 

אيكسپورٽ جو كم پڻ شروع هن كپهه جي خريدאري، ٹاڻڻ ۽ . אينتيبي ۽ ماساكا ۾ پنهنجا وאپاري مركز کوليا
كجهه پئسو ٿيڻ . جتي אنڈيا کان אيندڙ خوجن نوكري كئي ٿي کان به مٿي دكان ٿي ويا هئا، 100 هن وٽ. كيو

אڄ به ممباسا ۽ نئروبيَء ۾ كيتريون ئي אهڑيون . تي هن کين پنهنجو אلڳ كاروبار شروع كرڻ تي همٿايو ٿي
هنن جا وڏא جڎهن مسكينيَء جي حالت ۾ آفريكا جي كناري تي אسماعيلي فئمليون آهن جيكي ٻڌאئين ٿيون ته 

ڏني وسرאم جي אنسان  אن وقت جي آغا خان سيٺ علي. ڏني وسرאم هنن الِء روزگار مهيا كيو پهتا ته سيٺ علي
  .جو خطاب ڏنو جيكا هك وڏي عزت جي ڳالهه سمجهي وڃي ٿي ‘وزير’ذאت جي خذمتن خاطر کيس 

هو هك . ي ۽ خيرאتي كمن ۽ سندس مختلف بزنس جي لسٹ تمام ڊگهي آهيڏني وسرאم جي سماج سيٺ علي
ڌنڌي جي لحاظ کان . ته هك سج ٻه پاڇاهي لکندو هالن آخر ۾ مختصر طور  .אهم شخصيت سمجهي وڃي ٿي

۾ جتي دنيا  ‘فرسٹ ورلڈ وאر’. אن جو سبب پهرين وڏي لڑאئي هئي. سيٺ وسرאم جا آخري ڏينهن ڏאڍא ڏکيا گذريا
 ماڻهو אوڌرون کائي ويا،. دא ٿي وئيا אتي آفريكا ۾ به مصيبت ۽ ڏكار جي حالت پئيملك عتاب ۾ אچي وجا ٻيا 



سيٺ وسرאم به وڏي نقصان . آفريكا ۾ رهندڙ אنڈين دكاندאرن تي سڀ کان گهڻو אثر ٿيو. ڌنڌو ڌאڙي بيهي ويو
ا، تنزאنيا ۽ يوگنڈא ۾ אکين سان هو كيني. جنهن جو پورאئو كرڻ الِء هو نيون رאهون ڳولهڻ لڳو ،۾ אچي ويو

جيئن אتي كو هٿ پير هڻي سگهي پر אفسوس جو کيس  ،پنهنجي بزنس جي تباهي ڏسي كانگو ڏي روאنو ٿيو
ع ۾ 1916. هر هنڌ هن کي ناكامي نظر אچڻ لڳي. هو وري پنهنجو ڌنڌو ڄمائي نه سگهيو. كاميابي نصيب نه ٿي

אيل אسكول אڳيان بيهي אهو ئي سوچي رهيو آهيان ته ههڑو אڄ سندس ٺهر. ورهن جي ڄمار ۾ گذאري ويو 66
توهانجو ممباسا אچڻ ٿئي ته هن אسكول . خوبصورت אسكول ٺهرאئڻ وאري אنسان جي دل ڇا ته خوبصورت هوندي

  . کي ضرور ڏسجو



 

  ڀائي- אِيبو پير.... كينيا جو هك ٻيو آغا خاني
  

جيكو هك كڇي אسماعيلي مخير  .كئيسينڏنا وسرאم جي ڳالهه  گذريل مضمون ۾ پاڻ سيٺ علي
(Philanthropist) كينيا ۾ אڄ به . ئي خير جا كم كيا جنهن كينيا جي مختلف شهرن ۾ كيترא ،۽ بزنس مئن هو

نظر אچن ٿا جيكي تمام سکيا ستابا آهن ۽ سندن مكاني سوسائٹيَء ۾ وڏي ) آغا خاني(ئي אسماعيلي  كيترא
۾ كيترאئي ٹرسٹ آهن جيكي خيرאتي قسم جون אسپتالون ۽ تعليم جا  هنن جا نئروبي ۽ ممباسا. عزت آهي

  .ل كن ٿايونٹي پر مكاني شيدي به فائدو حاصجن مان نه فقط אسماعيلي كم ،אدאرא هالئين ٿا
سينٹر ۽ جماعت خانا آهن جن ۾ پسگردאئي  ،يوگنڈא جي كيترن ئي شهرن ۾ كميونٹي אسماعيلين جا كينيا ۽

ممباسا جي مختلف عالئقن ۾  .۾ رهندڙ אسماعيلي عبادت الِء يا خوشي ۽ غميَء جي موقعن تي گڎجاڻي كن ٿا
  :ويندي جن جماعتخانن تي نظر پيئي אهي هن ريت آهن

 عرفان سامجي . آهي هي بام ُبوري عالئقي ۾ آغا خانين جي بام بوري سينٹر אندر ئي :ممباسا جماعت خانو
 .254-720-294929: هن جماعت خاني جو אنچارج آهي سندس فون نمبر به هتي لکي رهيو آهيان

  ممباسا جي كوزي(Kuze)  هن ۾ . ٿو “ت خانوممباسا كوزي جماع”روڊ وאرو جماعت خانو جيكو سڎجي ئي
 .دين دوسا نالي هك אسماعيلي אنچارج سان مالقات ٿيمکي نوردين صدر

 منهنجي هوٹل وאري رستي ٹام مبويا אيوينيو تي آهي جيكو ممباسا ٹيوڊر  :אسماعيلين جو هك جماعت خانو
آهي ۽ אي ميل  254-722- 715210سندس فون نمبر . هن جو مکي سليم فضل جمال آهي. جماعت خانو سڎجي ٿو

  .אئڈريس آهي
Saleem @ africaonline.co.ke. 

ديوאن َسر . ه نكتي آهي ته كجهه سٹون پيرڀائيَء بابت نه لکڻ ناאنصافي ٿيندوكينيا ۾ رهندڙ אسماعيلين جي ڳاله
אِيبو پيرڀائي كينيا جو אهو آغا خاني باشندو آهي جنهن جي خذمتن جو אعترאف نه فقط سندس אسماعيلي 

وفات تي جڎهن پيرڀائيَء لنڈن ۾  1990جنوري  4ورهن جي ڄمار ۾  85. كميونٹيَء جا كندא پر مكاني شيدي پڻ
كئي ته אتي جي پارכ لئنڈ אسماعيلي كلچرل سينٹر هال ۾ جنازي جون رسومات אن وقت جي كينيا جي صدر 

  .ڊئنيل אرאپ موئي، وאئيس پريزيڈنٹ ۽ وزير خزאنا نئروبي کان هلي، لنڈن אچي אٹينڈ كيون هيون
سندس پيُء وڏي عزت ۽  .ڄائو ۾ پيرڀائي گانگجيَء جي گهر ۾ ممبئي ۾ 1905 (Diwan Sir Eboo Pirbhai)پيرڀائي 

 5يبو پيرڀائي ۾ جڎهن א 1910. كا ۾ هلي رهيو هوپئسي وאرو هو جنهن جو ٿورو گهڻو كاروبار پهرين کان آفري
بنيادي تعليم . نئروبيَء ۾ אچي رهيان لڎي، زنجبار آئي جتان پوِء هو سالن جو هو ته هن جي فئملي، ممبئي ما

سالن جو هو  21۾ جڎهن هو  1926. ِء אسكول مان كرڻ بعد هو وאپار ۾ گهڑيوها) Jamhuriهاڻ (ڊيوכ آف گلوسٹر 
אهڑي طرح هن وٽ . ته هن هك ٹئكسي وٺي هالئڻ شروع كئي ۽ پوِء ويو هك مان ٻه ٻن مان چار ٺاهيندو

كسي طور هالئڻ لڳو ٻيون אنهن يورپين کي مسوאڙ تي ڏيڻ ن جو فليٹ ٿي پيو جن مان كجهه ٹئمختلف گاڏي
يعني هنن گاڏين ۾ چڑهي هتي جي مقرر جنگلن ۾ جانورن کي . كي كينيا ۾ سفاريَء الِء آيا ٿيلڳو جي

  .ويجهڑאئيَء کان ڏسڻ چاهيو ٿي
علي ناٿو جي ڌيَء كلثوم سان شادي ٿي جيكا  אيبو پيرڀائيَء جي كينيا ۾ رهندڙ هك אنڈين سيٺ كرم

Seaforth ۾ אيبوَء جي אها خوش ع1937. كاليج ۽ كئمبرج ۽ چيلتين هيم ليڈيز كاليج، אنگلنڈ جي پڑهيل هئي 
۾ پرنس علي خان ۽ אن  ع1944قسمتي سمجهي وئي ته هو אن وقت جي אسماعيلي אمام جي كار هالئڻ لڳو ۽ 

م ۾ ڊאئمنڈ جوبلي ۾ جڎهن آغا خان جي دאرאلسال ع1946آگسٹ  10جي زאل جو پرאئيويٹ سيكريٹري ٿي رهيو 
אمام هن جي تمام . ملهائي پئي وئي ته هن پنهنجي كميونٹي ۽ אمام خاطر وڏيون خذمتون ۽ قربانيون ڏنيون



אن پيٹرول پمپ مان אيبوَء אيڎو كمايو . گهڻي تعريف كئي ۽ کيس هك عدد پيٹرول پمپ کولڻ جي صالح ڏني
  .جو هو אوڀر آفريكا جو ٹاپ جو كار ڊيلر بڻجي ويو

هو نئروبي جي ميونسپل  .پيرڀائي بزنس کان عالوه سياسي ۽ سماجي كمن ۾ به حصو وٺندو رهيوאيبو
تائين كينيا ليجسليٹو كائونسل جو ميمبر رهيو ۽ جومو  ع1960کان  ع1948كائونسل جو ميمبر رهيو ۽ پوِء 

پيرڀائي جو تمام אيبو جو پهريون صدر جوموكينياتاملك . كينياتا جي אڳوאڻيَء ۾ كينيا الِء آزאدي حاصل كئي
. ائي جو گهاٹو دوست ٿي رهيوويجهو دوست هو ساڳي طرح ملك جو ٻيو صدر ڊئنيل אرאپ موئي پڻ پيرڀ

سندس خدمتن جي كري برطانيا جي . خوش رهيا ٿيپيرڀائي جي سماجي كمن كري אنگريز به منجهانئس אيبو
۾ رאڻي אيلزبيٹ هن  ع1956جو אيوאرڊ ڏنو ۽  )رٹش אيمپائرآرڊر آف ب( OBE۾  ع1946شهنشاه جارج ڇهين هن کي 

  .جو خطاب ڏنو sirکي نائيٹ هڈ ڏني ۽ 
جو صدر به ٿي رهيو ۽ مسلمانن جا  “سينٹرل مسلم אئسوسيشن”تائين كينيا جي  ع1958کان  ع1938אيبو پيرڀائي 

كريسينٹ كرאس آف دي كمانڈ آف گرين ”۾  1966۽  Brilliant Star of Zanzibar۾  ع1956كم كرڻ كري کيس 
  .عطا كيو ويوجو خطاب  “كومورس

۾ جڎهن يوگنڈא جي صدر عيدي אمين אنڈين سان گڎ كيترن ئي אسماعيلين کي به ڏيهه نيكالي ڏئي ڇڎي  ع1972
. كرڻ ۾ مدد كئي Settleته پيرڀائيَء پنهنجي אمام آغا خان جي رهنمائيَء هيٺ دربدر אسماعيلين کي كئناڊא ۾ 

۾ آغا خان  ع1946. ي ۽ خيرאتي كمن كري کيس علي جاه ۽ رאِء صاحب جا به خطاب ڏنا وياهن جي مختلف سماج
جڎهن אسماعيلين جي لنڈن ۾ وڏي پئماني تي سلور  تي ع1983جوالِء  7. جو لقب پڻ ڏنو ويو ‘وزير’طرفان کيس 

۾ كوبه مكاني شيدي، سڄي كينيا . جو لقب پڻ ڏنو ‘ديوאن’جوبلي ملهائي وئي ته אن ۾ آغا خان پيرڀائيَء کي 
אن . אنڈين يا يورپي نه هوندو جنهن کي אيترא لقب ۽ خطاب مليا هجن جيترא ديوאن سر אيبو پيرڀائي وزير کي مليا

אن کان عالوه جوبلي . پاڻ كيترين ئي كمپنين جو مالك هو. به گهڻن کان אڳرو هو کان عالوه پاڻ بزنيس ۾
 (TPS)، ٹوئرزم پروموشنل سروسز (IPS)سٹريل پروموشن سروسز אنڈ. אنشورنس كمپنيَء جو چيئرمين ٿي رهيو

سندس وفات . ۽ ڊאئمنڈ ٹرسٹ جو سينئر ڊئريكٹر هو، ۽ كينيا جي آغا خان فائونڈيشن جو چيئرمين ٿي رهيو
نڈ ۽ كجهه وقت سندس زאل كلثوم، ٹي ڌيئون، ٻه پٹ ۽ كيترא ڏهٹا پوٹا هئا جن مان אڄ كلهه كجهه אنگل

۾ אيڈيٹوريل ۾  “ڊيلي نئشن”پيرڀائيَء جي وفات تي كينيا جي روزنامي אنگريزي אخبار אيبو. كئناڊא ۾ رهن ٿا
  :آيو هو ته

“The Death of Sir Eboo Pirbhai closes a chapter of Kenyan history- a history in which he played a distinguished role as 
one of the most influential leaders of the Asian communities in the country....” 



 

  كينيا جا كجهه بوهري
  

رهن ٿا אنهن ۾ نه فقط אسماعيلي پر كيترאئي سک، سنڌي هندو، گجرאتي، ماڻهو كينيا ۾ جيكي ننڍي کنڈ جا 
ڻ هتي جا مكاني شيدي به امتن جي وאکنن جي وڏن جون هن ملك الِء كيل خده. كڇي، ميمڻ پڻ ناليرא آهن

אڄ به هنن جا ٺهرאيل خيرאتي אسكول، كاليج، אسپتالون ۽ پارכ وغيره ڏسي هتي جي ماڻهن جي دلين  .كن ٿا
אڄ به هتي رهندڙ ننڍي کنڈ جا ماڻهو جن جا ڏאڏא يا پڑڏאڏא سورت، دوאركا، كوچين ۽ . مان دعائون نكرن ٿيون

گذريل مضمونن ۾ . رهيا آهن روشن كريٿيا، بزنيس ۽ تعليم ۾ هن ملك جو نالو  Settleسنڌ کان هتي אچي 
جو ذكر كيوسين جن جي جماعت خانن يا خاص كري ) آغا خانين(ماڻهن مان هك ٻن אسماعيلي ننڍي کنڈ جي 

ممباسا ۾ هك ٻي آڳاٹي زماني جي بلڈنگ وٹان . عليڎنو وسرאم هاِء אسكول جي عمارت אڳيان لنگهه ٿيو ٿي
جي ٺهرאيل آهي جنهن تي אنگريزيَء ۾ رهندڙ بوهرא كميونٹي  لنگهڻ تي فوٹو كڍڻ الِء دل چيو ٿي אها ممباسا ۾

پاكستان، אنڈيا، سنگاپور وאنگر كينيا ۾ رهندڙن بوهرين جو به گهڻو وאسطو بزنيس . لکيل آهي “بلڈنگبرهانيا ”
אنهن ۾ گهڻي  ،كينيا جي وڏن شهرن نئروبي ممباسا توڙي ننڍن شهرن ۾ جيكي سندن دكان آهن. سان آهي

وڙא ۽ אن قسم جو لوهي ۽ אليكٹرכ جو ٿه۽ هارڊويئر جا آهن، يعني אنهن تي نٹ، بولٹ، پانا، وغن ڀاڱي رنگ ر
دين، سيفي يا سيدنا جهڑي نالي جي سائن بورڊ مان بوهرين جي  نرکي رکي كٿي برها. ان نظر אچي ٿوسام

بلك سڄي . אيل آهيبه بوهرين جو ٺهر “جيوאنجي گارڊنس”نئروبي جو خوبصورت . موجودگي جو אحساس ٿئي ٿو
آهي جيكو هتي جي عوאم جو آهي جيكو علي ڀائي موال جيوאنجي  (Jeevanjee)كينيا ۾ אهو ئي هكڑو باغيچو 

هن پارכ جي سار سنڀال هك ٹرسٹ . ٿيل آهي donateنالي هك بوهري طرفان نئروبي جي غريب عوאم کي 
  .طرفان هالئي وڃي ٿي

 .۾ كرאچيَء ۾ ڄائو هو ع1856 هو ته هٹي زرينا پٹيل ٻڌאيووڏسندس پڑ الِء (Ali bhai Mulla Jeevanjee)علي ڀائي 
بوهرين تن ڏينهن جي كرאچي ۾ رهندڙ . אن کان تيرهن سالن بعد ڄائو ،۾ سنڌ فتح كئي ع1843يعني אنگريزن 

شهرن  ۽ سنڌي ڳالهائي ٿي ۽ هن جي فئمليَء جو سنڌي هندن وאنگر אنڈيا جي مختلف وאنگر جيوאنجيَء به گجرאتي
  .۽ אوڀر آفريكا ۾ سنهو ٿلهو بزنس هليو ٿي

. زرينا پٹيل אڄ كلهه جي سٺي ليکكا، جنرلسٹ، آرٹسٹ ۽ אنسانن جي حقن الِء جاکوڙ كندڙ مڃي وڃي ٿي
سندس رسالو سائوٿ אيشين هسٹري ۽ كلچر . جي אيڈيٹر پڻ آهي ‘Awaaz’كينيا مان نكرندڙ אنگريزي رسالي 

نئروبي جي بلڈر مافيا ۽ كجهه سياستدאنن جيوאنجي پارכ جي كجهه حصن سال ٻه אڳ . کي فوكس كري ٿو
تي قبضو كرڻ چاهيو ٿي جنهن جي بچاَء الِء زرينا پٹيل كرאچيَء جي אيڈلجي كوאسجي وאنگر אخبار ۾ كالم 

۽ سندس كجهه . زرينا پٹيل هك سٺي ليکكا به آهي. كڍي پارכ کي آزאد كرאيو نليوري نلکي ۽ عوאم جو
  :كتاب آمريكا جي مشيگان אسٹيٹ يونيورسٹي پريس پڻ ڇپيا آهن، جهڑوכ

 Challenge to Colonialism 
 Unquiet: The life & Times of Makhan Singh 

 The Grand old: زرينا پٹيل هك كتاب پنهنجي ناني جيوאنجي بابت پڻ لکيو آهي جنهن كتاب جو نالو ئي آهي
man of Kenya- “Alibhai Mulla Jeevanjee“ 

كينيا جا جيكي אوאئلي بزنيس مئن ۽ مخير  .۾ هو אوڀر آفريكا لڎي آيو هو ع1890سالن جو هو ته  34علي ڀائي 
نئروبي شهر الِء شروع ۾ لکي چكو آهيان ته אهو كو پرאڻو شهر . هئا אنهن مان هك آهي (Philanthropist)حضرאت 

ڌאري جڎهن אنگريزن ممباسا کان كمپاال تائين ريلوي الئين وڇائڻ جو سوچيو ته אن وقت هن شهر  ع1895. ناهي
אنگريز آفيسرن جا كوאٹر  پوِء אنگريزن هن شهر وאري هنڌ کي مزدورن ۽. جو نه نالو هو ۽ نه كو گهر به ٺهيل هو

 אٹليَء وאرن جڎهن كرאچي کان حيدرآباد سپر هاِء وي ٺاهيو هو ته نوري آباد کي جيكاٺاهي אها حيثيت ڏنائون 



تي هجڻ كري ٿڌكار سبب هركو هتي رهڻ لڳو ۽  Elevationجي كناري تي ۽ مٿاهين نئروبي درياء  .ڏني
علي ڀائي جيوאنجيَء  .شهدאدپور ۽ ٹنڈو آدم جهڑو ٹائون ٿي ويوويهارو سالن אندر نئروبي هك ننڍڙي ڳوٺڑي مان 

سال کن אڳ پنهنجي هڑون زمين خريد كري هي خوبصورت پارכ ٺهرאيو אن کان  90אن زماني ۾ يعني אڄ کان 
قدرت طرفان هن جو بزنيس ڏينهون ڏينهن وڌ ٿيندو  .هو وڏو سخي مرد هو. عالوه عوאم الِء هن ٻيا به كم كيا

אنگريز حكومت جي به كافي رهنمائي كئي پر  هن. ن ڳالهه ۾ هن هٿ وڌو ٿي אها سون ٿي پئي ٿيجنه. ويو
אيسٹ آفريكا ”هن . ساڳي وقت هو كينيا جي ماڻهن ۽ كينيا جي رهندڙ אنڈين جي آزאدي الِء پڻ وڙهندو رهيو

زرينا . جو بنياد رکيو جيكا אڳتي هلي אنگريزن جي رאڄ خالف طاقتور تحريك ثابت ٿي “אنڈين نئشنل كانگريس
۾ אن تحريك بابت پڻ لکيو  “كينيا جو بزرگ شخص”پٹيل علي ڀائي جيوאنجي جي زندگي تي لکيل كتاب 

و جو ميمبر ٿي (Legco)هو جيكو ليجسليٹو كائونسل  (Non-white) جي بوهري پهريون غير گوروجيوאن. آهي
۾ אنگريزي אخبار كڍي  ع1901نالي  The Africa Standardجيوאنجيَء كينيا مان . ۾ ٺاهي وئي هئي ع1905جيكا 

  .جي نالي سان سڎجي ٿي East African Standardجيكا هاڻ 
ته هو  ي جي مالي زندگيَء بابت لکيو آهيعلي ڀائي جيوאنج نانيصفحن جي كتاب ۾ زرينا پٹيل پنهنجي  283

وري نصيب جو אهڑو ڦيرو آيو جو هو بيحد . مان אڀري ملك جو אمير ترين ماڻهو بڻجي ويو كيئن غربت
۾ ممباسا ۾ بوهرא مسجد ٺهرאئي جنهن کي هن  1901جيوאنجي . هن جو אلهه تلهه چٹ ٿي ويو. مسكين ٿي ويو

به ڏٺي جنهن جي وאرن ڏينهن ۾ אها مسجد אسان  ع1970۽  ع1969. پوِء وري وڏو كرאيو ۽ وڌيك خوبصورت بڻايو
 ع1982خبر پيئي ته אها مسجد . پر هاڻ ممباسا وڃڻ تي אها مسجد نه ڏسي حيرت ٿي. אڳيان بيهي فوٹو كڍرאياسين

زرينا پٹيل کي אن جو ڏאڍو ڏک آهي ته . ۾ بوهرين خود ڊאهي ڇڎي جو چيو ويو ته אن جو قبلو درست نه آهي
 .کي ڏئي ٿي هوَء אن ڳالهه جو ڏوهه پنهنجن بوهري عالمن .سندس ناني جي ٺهرאيل تاريخي مسجد کي ڊهرאيو ويو

) אمام(مسجد جا عامل ” زرينا ٻڌאيو، “از پڑهي رهيا هئا،سالن کان هن مسجد ۾ نم ۾ رهندڙ بوهري سؤ نئروبي”
هك سئو سالن تائين نئروبي جا رهاكو هن مسجد ۾ نماز . كيا ٿي appointبه אهي ٿيندא رهيا ٿي جيكي سيدنا 

۾ אن وقت جي  ع1982پڑهندא رهيا پر كڎهن به، ۽ كنهن کي به هن مسجد جي قبلي ۾ نقص نظر نه آيو پر، 
  “!کي هكدم محسوس ٿيو ته هن مسجد ۾ قبلو صحيح رکيل ناهي ‘برهان אلدين صاحب’موجوده سيدنا 

. ي کڻي قبلو درست نه هو ته به سڄي مسجد ڊهرאئي پٹ كرڻ جي كهڑي ضرورت هئيزرينا پٹيل چيو ته توڻ
جي كنهن به ) علي ڀائي موال جيوאنجي(AMJزرينا جو אهو אلزאم آهي ته كينيا جي بوهرא مذهبي كميونٹي 

 علي ڀائي جيوאنجيَء بوهرא. جي نگاه سان نٿي ڏسي فخرکي  (Contribution)سياسي، ثقافتي، معاشي خذمت 
ون ئي يكيتر. كميونٹي توڙي عام پبلك الِء كينيا، אنڈيا ۽ پاكستان ۾ كيترאئي خير جا كم كيا آهن

مسجدون، قبرستان، كميونٹي هال، אسكول، پارכ، باغيچا، رستا ۽ دكان جيكي جيوאنجيَء ٺهرאيا אنهن جو 
کي پك آهي ته אسان  ۾ كيو آهي جيكو مون The Grand Old Manتفصيلي אحوאل زرينا پٹيل پنهنجي كتاب 

خاص كري كرאچيَء جي بوهرين الِء دلچسپ ثابت ٿيندو جو جيوאنجيَء جا وڏא كرאچيَء ۾ رهندڙ  ،پاكستانين
אنهن אوאئلي بوهرين مان آهن جيكي سر چارلس نيپيئر جي سنڌ فتح كرڻ کان به אڳ كرאچيَء ۾ رهيا ٿي ۽ 

  .سنڌي، كڇي ۽ گجرאتي ڳالهايو ٿي
هيَء . אڄ تائين قائم آهي (Statue)يا جي لڳل مورتي ارכ ۾ אنگلنڈ جي مهارאڻي وكٹوري پنئروبي ۾ جيوאنج

ڊيوכ آف كناٽ نالي سنگاپور  .آف كناٽ كئي هئي وئي هئي جنهن جي نقاب كشائي ڊيوכ ۾ لڳائي ع1906
  .۽ هانگ كانگ ۾ אهم روڊ آهن ۽ دهلي ۾ كناٽ پليس نالي شاپنگ سينٹر پڻ آهي

جنهن . وאال ٿو ياد אچي رسماجي ۽ سياسي بوهري شخصيت سيف אلدين كريم ڀائي אنجاكينيا جي هك ٻي אهم 
وאرن سان  “طيب علي عبدאلحسين אئنڈ كمپني”جو وאسطو אيشيا ۽ אيسٹ آفريكا جي نامياري ٹريڈنگ كمپني 

مان وאال كينيا جو تمام مشهور وكيل ۽ كينيا جي آزאدي كارڻ جدوجهد كرڻ وאرن  رسيف אلدين אنجا. آهي
. وאال جي گهر ۾ ڄائو ر۾ سيٺ كريم ڀائي عبدאلحسين אنجا) كينيا(تي نئروبي  ع1932ڊسمبر  15پاڻ . هك آهي

نئروبي جي عليڎنا وسرאم هاِء אسكول مان هن هميشه ٹاپ . ننڍي هوندي کان سيف אلدين پڑهائي ۾ هوشيار هو



 

۽ ڊبيٹ تقريرن ۾ ساڻس كو مقابلو كري  هو نه فقط پڑهائيَء ۾ مٿاهين درجي جو شاگرد هو پر رאندين. كيو
ننڍپڻ کان هن ۾ אعلى قسم جي ليڈر شپ جون خصلتون نظر آيون ٿي جن ڳالهين کي هن پاڻ به . نٿي سگهيو
  .אهو ئي سبب آهي جو هن پيُء جو هيڎو بزنيس ڇڎي پڑهائيَء کي ترجيح ڏني. سمجهيو ٿي

كاليج ۾ دאخال  “لنكن אن אنگلنڈ”ي حاصل كرڻ الِء سيف אلدين نئروبيَء مان تعليم مكمل كري قانون جي ڊگر
جا كيترאئي ملك پنهنجن אيشيا ۽ آفريكا . وאرא سال هئا (Post war)هي ٻي وڏي لڑאئي ختم ٿيڻ بعد . ورتي

سيف אلدين جي אنگلنڈ ۾ كيترن ئي ملكن جي هم . ئن مان جان ڇڎאئڻ الِء جدوجهد كري رهيا هئايورپي آقا
هن אهڑين آفريكي تنظيمن . قات ٿي جيكي אڳتي هلي پنهنجن ملكن جا سياسي ليڈر ٿياخيال شاگردن سان مال

جي دل و جان سان مدد كئي ٿي جن آفريكي ماڻهن سان ٿيندڙ ناאنصافي ۽ رنگ ۽ نسل تي نفرت جي خالف 
  .آوאز אٿاريو ٿي

אن بعد نئروبي موٹي אچي . ۾ אعلى پوزيشن سان אمتحان پاس كيو ۽ بئريسٹر ٿيو ع1954وאال  رسيف אلدين אنجا
، كورٽ ۾ ٻين کي مطمئن كرڻ ري، قانوني ڳالهين ۾ نيك صالح ڏيڻسيف אلدين אيماندא. وكالت شروع كئي

ي جي تحريك ۾ هن كينيا جي آزאد. ملكن ۾ مڃيو ويو ٿيجي آرٽ ۽ پرفارمنس ۾ سڄي كينيا ۽ ڀر وאرن 
ين كينيائي אنڈين سان ٻترאوאدي، چنن سنگهه ۽ . ڊي.شاهه، كي. پي.گاما پنٹو، كي. سڀ كجهه قربان كري ڇڎيو

بعد هو هك آزאد ميمبر جي حيثيت سان  َءآزאدي. ٺاهي (KFP) “كينيا فريڈم پارٹي”۽  “31گروپ ”گڎجي هن 
سندس  َءسياسي پارٹي KANUكينيا جي . مبر پڻ چونڈيو ويويممباسا جي عالئقي مان كينيا پارليامينٹ جو م

کيس پئسي جي اللچ نه هئي بلك  .گهڻو پڑهيل ڳڑهيل ۽ قابل وكيل هوو هو تمام تمام گهڻي عزت كئي ٿي ج
جو  “خذمتن يسماج”ملك جي پهرين صدر جومو كينياتا کيس . هر وقت غريب عوאم جي خذمت كيائين ٿي

پاڻ . تائين وكالت جاري رکيگهڑيَء مرڻ . אن بعد ٻي אليكشن ۾ هن سياست مان رٹائرڊ ٿي. وزير به بڻايو
جهڑوכ سر يوسف علي ٹرسٹ، مدرسة אلمحمد يا אيڈوكيشن . خيرאتي ٹرسٹن جو چيئرمئن ٿي رهيوئي كيترن 

  .وאال چئرٹيبل ٹرسٹ رאنجا T.G.Kسوسائٹي، بوهرא ڊسپينسري ليگ ۽ پنهنجي فئملي جو ٹرسٹ 
نالي  Mkomaniسان سڄي ملك ۾ پنهنجي زאل حياتي ٻائي سان گڎجي هن مكاني سخي ماڻهن جي مدد 

  .۾ سندس وفات ٿي ع1995. كلنكون کوليون جن مان كينيا جو هر باشندو فائدو حاصل كري سگهيو ٿي



  آفريكا ويندي خبردאريَء کان كم وٺو
  

אڄ كلهه אسان پاكستانين تي دهشتگردي جي سچن كوڙن אلزאمن لڳڻ كري ۽ אسان جي ملك جي ناڻي جو قدر 
چاهي گهمڻ الِء وڃون يا كنهن سيمينار . ان الِء ٻاهرين ملكن ۾ وڃڻ مسئلو ٿي پيو آهيبنهه كرڻ كري אس

אٹينڈ كرڻ يا جاب ملڻ تي نوكريَء تي چڑهڻ الِء وڃون، ڌאرئين ملك جي אيئرپورٽ جي אميگريشن ۽ كسٹم 
نوته نه پوليس کان جنهن پاڙي ۾ رهون אن جا پاڙيسري אسان تي شك كن ٿا ته كٿي אسان سندن אمن ۾ رخ

كي نشي وאريون شيون ته سمگل نه پيا كريون، كٿي كو بم ڦاڙڻ الِء كو אليكٹرאنك سركٹ ته . وجهندאسين
ٻيا ملك ته ٺهيو پر حج الِء سعودي عرب ٿا وڃون ته . نه پيا ٺاهيون، گهر جي مسوאڙ ڏيڻ بنا ڀڄي ته نه ويندאسين

אيئرپورٽ تي אسانجي ملك جي . ڻ ته قيدي هجونאتي به معلم אسانجو پاسپورٽ پاڻ وٽ אئين ٿو ضبط كري ڄ
مردن جي ته ڇا عورتن جي به אهڑي سخت چكاس كئي وڃي ٿي جو دل ۾ אچي ٿو ته مذهب ۽ فرض جي 

سنگاپور ۽ . پر ڏٺو وڃي ته هنن ڌאرين ملكن جو ڏوه ناهي. پوئوאري كري آيا آهيون گهمڻ الِء هرگز نه אچجي
جتي چرس هيروئن يا كو ٻيو نشو کڻي وڃڻ موت جي سزא آهي אن  ،يسعودي عرب جهڑن ملكن جو به ڏوه ناه

كيترאئي دفعا مرد ته مرد پر عورتون جدي אيئرپورٽ تي جهليون ويون جيكي . هوندي به אسان جا ماڻهو نٿا مڑن
پيٹ ۽ چئمپلن ۾ لكائي حج الِء پهتيون پر كئپسولن هي صورت ۾ پنهنجي چرس ۽ هيروئن نه فقط پنهنجن 

كهڑو ملك آهي جيكو بردאشت كندو . ون ۾ لكائي אيئرپورٽ مان سمگل كرڻ جي كوشش كئيزنانن عض
ته هك ڌאريون مهمان گهمڻ يا عبادت جو بهانو كري هنن جي ملك ۾  هنن جي ماڻهن کي نشي جي عادت 

  .وجهي هنن جي زندگي تباه كري
هر كو شريف  .كو ُسک نه رهيو آهير سفر جو ته אسان پاكستانين الِء ڌאرين ملكن ۾ وڃي سيكالهه سو אڄ 

كنهن کي نوكري يا روزگار ملڻ تي به هو אهڑي خوشيَء مان . ماڻهو چاهي ٿو ته אن کان گهر ۾ ويٺو هجان
پاكستان جي وزير موאصالت ۽ جهاز . يڄ کان چوٿو يا אڌ صدي کن אڳ ٿي ٿپرديس نٿو وڃي جيكا خوشي א

جو كرאچي ۽ دبئي جي وچ ۾ ) مسافرجهاز( فريح الِء هك كروزرپاكستانين جي ترאني بابر غوري ٻڌאيو ته هن 
كري  Vayageوڏي مشكل سان دبئي جي حكومت אجازت ڏني پر אهو جهاز فقط هك . هالئڻ جو بندوبست كيو

سندن  ،جيتوڻيك مسافرن جي هيڎאنهن هوڏאنهن ٿي وڃڻ جي ڊپ کان ،كرאچي کان دبئي پهچڻ تي. گهيوس
پوِء אنهن پاكستاني مسافرن کي دبئيَء گهمڻ الِء  ،پوليس پنهنجي قبضي ۾ كري پاسپورٽ دبئي جي אميگريشن

ٻن ڏينهن بعد جڎهن جهاز دبئي مان لنگر کڻڻ وאرو هو ته خبر پيئي ته چار ڄڻا وאپس نه . بندرگاه کان ٻاهر كڍيو
 ،ين ملكن ۾ بههنن ضرور سوچيو هوندو ته پاكستان وאنگر دبئي يا ٻ. موٹيا جن جا پاسپورٽ پوليس وٽ هئا

كجهه ڏينهن אندر هو جهلجي . پر، אفسوس جو אئين ناهي. غير قانوني طرح رهڻ ۽ نوكري كرڻ سولو كم آهي
۽ ٻين جو به سير تفريح بند  هنن پنهنجي الِء به مصيبت پيدא كئي. پيا ۽ هاڻ ٻن سالن کان אتي جي جيلن ۾ آهن

) مسافر آڻيندڙ جهازسير و سياحت وאرא (الئينر  روزريا، سري لنكا ۽ ٻين ملكن جا كאڄ دبئي ۾ אنڈ. كرאيو
مسافر جهاز کي دبئي جي بندرگاه ۾ گهڑڻ کان  אسان جي پر پاكستان جي אن سامونڈي سفر بعد אيندא رهن ٿا،

  .منع كيو ويو آهي
يا ۽ مالئيش. بهرحال אڄ کان ويهارو سال אڳ تائين مختلف ملكن جي سير و سفر الِء نكرڻ تمام آسان هوندو هو

تائين كنهن אڳوאٽ ويزא وٺڻ جي  ع1980تائين ۽ جپان كوريا جهڑن ملكن ۾  ع1990سنگاپور جهڑن ملكن ۾ 
بس دكان تان هوאئي جهاز جي ٹكيٹ خريد كري جهاز ۾ چڑهبو هو ۽ ٹوكيو يا . به ضرورت نه پوندي هئي

ورٽ تي ٻن، ٹن ۽ كڎهن ته كوאاللمپور جي هوאئي אڏي تي אن ملك جو אميگريشن آفيسر אسان جي سائي پاسپ
אنهن ڏينهن ۾ نه رٹرن ٹكيٹ جو پڇيو ويو ٿي ۽ نه بئنك . ڇهن مهينن جي ويزא جو به ٺپو هڻي ڏيندو هو

منهنجو . אكائونٹ جي سلپ ڏيکارڻ جي ضرورت پئي ٿي ته آيا אسانجي אكائونٹ ۾ كافي بئلنس آهي يا نه
جو  “ويزא”الِء  ٻاهر وڃڻ. جپان وڃڻ كو אهڑو ڏکيو نه هومطلب آهي ته אنهن ڏينهن ۾ אنگلنڈ، آمريكا يا يورپ 



 

پر אنهن ڏينهن ۾ جيكڎهن كي ڌאريان ملك هئا جن ۾ . אسان کي سوالئيَء سان ملي وئي ٿي مسئلو ٿو ٿئي سا
אڄ به آفريكا جي ملكن كينيا ۽ تنزאنيا هجي يا موزمبق ۽ يوگنڈא، . وڃڻ مسئلو هو ته אهي آفريكا جا ملك هئا
אن . يا آمريكا جي ملكن ڏيوڃڻ אيڎو سولو ناهي جهڑو אيشيا، يورپ  ،אئنگوال ۽ چاڊ هجي يا كانگو ۽ نائيجيريا

ڏکيائيَء جو سبب ويزא ملڻ کان אنكار ناهي، پر آفريكا ۾ كجهه אهڑيون بيماريون آهن، جن تي אنهن ملكن جي 
هن بخار جا جرאثيم جڎهن مڇر ذريعي אنسان . حكومت كنٹرول كري نه سگهي آهي، جيئن ته ييلو فيور آهي

۽ و پوي ۽ سخت بخار سان گڎ جسم جو رنگ هئڈو ٿيو وڃي جي رت ۾ دאخل ٿين ٿا ته هن جو جيرو خرאب ٿي
يورپ پاسي جا ماڻهو مليريا ۽ ٹائيفائيد جي אيندي جيئن אسان وٽ يا אنڈيا ۾ . جلد ئي موت کي منهن ڏيڻو پوي ٿو

. مليريا مڇرن جي كري ٿئي ٿي ۽ مڇر ته آمريكا توڙي جپان ۾ به آهن. كري ڊڄن ٿا ۽ אچڻ کان گهٻرאئين ٿا
ا جهڑو ملك ته جهنگل آهي، جيكو مڇرن سان ڀريو پيو آهي، پر אتي جي حكومتن مليريا وאري جرאثيم مالئيشي
Parasite  طرح  َءאهڑي. كنهن کي مليريا نٿي ٿئيتوڙي کڻي مڇر چك هڻي ته به جو خاتمو آڻي ڇڎيو آهي ۽ هاڻ

  .آهي هنن پوليو ۽ ٹائيفائيڈ بيماريون پئدא كندڙ جرאثيمن جو به خاتمو كري ڇڎيو
هن . אنهن مان هك آهي) Yellow Fever(و بخار يمارين کان پاڻ کي بچائڻ کپي هئڈآفريكا ويندڙن کي جن موذي ب

مڇر جي چك بعد ٹن کان ڇهن . مادي مڇر ذريعي אنسان جي رت ۾ دאخل ٿين ٿا) Parasites(بيماريَء جا جرאثيم 
رين حالتن ۾ هيَء بيماري هلكي نوعيت جي ٿئي كيت. ڏينهن אندر هن بيماريَء جون عالمتون ظاهر ٿين ٿيون

دل كچي ۽ אلٹيون به . و وڃيبک صفا مري. ي ٿيجو سور ۽ ٿڌ ٿئ مريض کي فلو، بخار، مٿي جو سور، پٺيَء. ٿي
אن بعد ساڳي . پر هي سڀ كجهه چار پنج ڏينهن مس رهي ٿو ۽ بنا دوא جي به مريض صحيح ٿيو وڃي ،ٿين ٿيون

سيكڑو مريضن کي هيَء بيماري אٿلي ٿي ۽ אن  20. و حملو ٿئي ٿو אهو خوفناכ آهيبيماري جو جيكو ٻيو دفع
كري هن جو رنگ هئڈو ) Jaundice(۾ بخار سان گڎ مريض جو جيرو به تباهه ٿيو وڃي ۽ سخت قسم جي سائي 

مان رت  مريض کي چيلهه ۾ سور سان گڎ وאت، אکين ۽ آنڈي. جنهن تان هن بيماريَء جو نالو پيو آهي  -ٿيو وڃي
  .אلٹيَء ۾ به رت אچي ٿو ۽ هيَء بيماري موت جو سبب بڻجي ٿي. אچڻ شروع ٿئي ٿو

هيَء  ،אڳ ۾ هيَء بيماري فقط آفريكا کنڈ تائين محدود هئي پر پوِء سورهين صديَء ۾ غالمن جي وאپار كري
كيلي ۽ كمند ريكا ۾ به پکڑجڻ لڳي، جتي آفريكا مان آندل غالمن کي، جهنگ صاف كرڻ ۽ بيماري ڏکڻ آم

يورپ ۽ אنگلنڈ کان جيكي گورא אيشيا ۽ آفريكا آيا ٿي אنهن مان كيترאئي . پوکڻ جهڑن كمن ۾ جوٹيو ويو ٿي
אيتري قدر جو آفريكا کنڈ سفيد کل وאري ماڻهوَء جو قبرستان سڎجڻ . همرאه مليريا ۽ ييلو فيور كري مرڻ لڳا

 ،ي غالم بنائي وكري الِء ڏکڻ آمريكا پهچايو پئي ويوجيئن مٿي لکي آيو آهيان ته آفريكا جي شيدين ک. لڳو
אن جو مثال فقط هن ڳالهه مان لڳائي سگهجي . به پکيڑي رهيا هئا אتي ،جيكي پاڻ سان אن قسم جون بيماريون

אن کي پنهنجي قبضي ۾ آندو ته هن  ،ا تي حملو كريجي سپاهين كيوب) USA(۾ جڎهن آمريكا  ع1890ٿو ته 
يورپين ۽ . ويامري كري  Yellow feverجنگ ۾ آمريكا جا جيترא ماڻهو ميدאن جنگ ۾ مئا אن کان تيرهوڻا ماڻهو 

آيا بيمار جي ٿانون ۾ کاڌو کائڻ كري يا . אنگريزن جون وאيون بتال ٿي ويون ته هي هئڈو بخار كيئن ٿئي ٿو
يَء بيماري مريضن جي ساهه ذريعي پکڑي ٿي يا ٹائفائيڈ وאنگر مريض جي ه. بيمار جي جسم کي ڇهڻ كري

Toilet ع ۾ وڃي پك ٿي ته אها بيماري مڇرن جي چك لڳڻ سان 1900پوِء . مان لڳي ٿيtransmit  ع 1930ٿئي ٿي ۽
هن . ع ۾ كامياب طريقي سان بنائي وئي1951جيكا  ،ڌאري هن بيماريِء جي بچاَء الِء وئكسين ڊيولپ كئي وئي

  .جي אيجاد كندڙ کي نوبل پرאئيز ڏني وئي هئي دوא
ع ۾ كرאچي کان جپان وڃڻو 1969ر هڻي هاڻ كאسان جو جهاز سال ڏيڍ کن يورپ ۽ مالئيشيا ۽ چين پاسي جا چ

هو ته אوچتو شيڈول ۾ تبديلي آئي ته ڏور אوڀر ڏي وڃڻ بدرאن ممباسا ۽ موزمبق جي بندرگاه موپوتو مان ٿي 
. جي سئي لڳندي Yellow Feverني وئي ته جهاز جي سڀني ماڻهن کي אن سان گڎ אها به خبر ڏ. ندوڻو پوאنگلنڈ وڃ

لڳڻ ۾ سور ٿئي ٿو ۽  پيئي ته ييلو فيور بخار جي سئي אسان الِء אها אڻ وڻندڙ ڳالهه هئي جو אسان کي אها به خبر
پر ممباسا . يون لڳيون، ٻيا بچي وياكجهه کي אهي س. جهاز جلدي لنگر کڻڻ وאرو هو. ٻه ڏينهن کن بخار رهي ٿو

جي ويجهو پهچي خبر پيئي ته אسان جي جهاز رאن كمپنيَء باقي رهيلن کي هتي سئي لڳرאئڻ جو بندوبست 



אميگريشن جي عملي سان گڎ كينيا جي . ممباسا جي ٻاهرאن کلئي سمنڈ ۾ لنگر كيرאئي بيٺاسين. كيو آهي
هيلن کي جڎهن سيون لڳي ويون ته پوِء جهاز کي بندرگاه ۾ אندر هيلٿ ڊپارٹمينٹ جو ڊאكٹر به آيو ۽ باقي ر

بعد ۾، جڎهن آفريكا جا بندرگاه كري אنگلنڈ پهتاسين ته خبر پيئي ته אسان جي . دאخل ٿيڻ جي אجازت ڏني وئي
جهاز جي كجهه ماڻهن ممباسا جي ڊאكٹر کي كجهه رشوت ڏيئي پنهنجو پاڻ کي سئي هڻائڻ کان بچائي ورتو 

وقت ته אسان کي אنهن تي ڏאڍي حسرت ٿي ته هو وڏא سياڻا نكتا پر پوِء جڎهن אسان کي هن موذي مرض אن . هو
جي ڄاڻ ٿي ته אهو ئي محسوس كيوسين ته آفريكا جي كنهن به ملك ۾، چاهي کڻي سائوٿ آفريكا جهڑو 

  .ماڊرن ملك هجي، ييلو فيور جي بچاَء وאري سئي لڳرאئڻ بنا هرگز نه وڃجي



 

  ڻ ۾ كيترو خوف كيتري خوشيآفريكا وڃ
  

پاڻ آفريكا جي ڳالهه كري رهيا هئاسين ته آفريكا جي كنهن به ملك ۾ אچڻ אهڑو سولو كم ناهي جهڑو يورپ، 
אها . هتي אسان ويزא حاصل كرڻ جي ڳالهه نه كري رهيا آهيون. אيشيا، آمريكا يا آسٹريليا کنڈ جي كنهن ملك ۾

جي سفارتخاني مان يا אن ملك جي هوאئي אڏي تي پهچي אسان کي وٺڻي ته هر ملك جي אن جي قاعدي مطابق אن 
پر هتي پاڻ سفر ۾ درپيش אيندڙ אنهن ڏאکڑن جي ڳالهه كري رهيا آهيون، جيكي آفريكا ۾ ظاهر ٿين . پوي ٿي

  .رين جي حوאلي سان ۽ جيتن جڻين جي ڏنگن ۽ چكن جي مصيبتن کاناخاص كري بيم. ٿا
کي پنهنجي ملك وאري ۾ אچڻ  وאرن ملكنآفريكا جي كنهن به ملك ۾، خاص كري صحارא رڻ پٹ کان هيٺ 

مصر، : مٿي وאرא ملك آهنصحارא کان . جي بچاَء جي سئي هڻائي אچڻ کپي) هئڈي بخار( Yellow Feverمان 
ا جا هي ملك تمام گهڻو ميڈيٹرينين سمنڈ جي ويجهو وאرא، آفريك. لجيريا، ٹيونيشيا، لبيا ۽ مرאكش وغيرهא

: صحارא رڻ پٹ کان هيٺ وאرא ملك هن ريت آهن. صحت ۽ سائنس ۾ توڙي אمن אمان ۽ خوشحاليَء ۾. بهتر آهن
نا، سينيگال، كئمرون، گئبن، كانگو، چاڊ، اكينيا، يوگنڈא، موزمبق، אئنگوال، گئمبيا، نائجيريا، نائيجر، گه

هنن ملكن ۾ مليريا، ٹائيفائيڈ، . ڈא، تنزאنيا، سيريا ليون، زאئر وغيرهبرنڈي، بينن، بركينا فاسو، الئبيريا، روאن
ييلو فيور جهڑيون بيماريون به آهن ته نانگ بالئن، ِوڇن، سؤپيرين، چيالٹن، تسي تسي زهريلي مکين جي ڏنگن 

  .تي אيترو مهربان نٿي لڳي نقدرت به אنهن ملك. ۽ چكن جي به مصيبت آهي
مينهن نه . چوڌאري سوكڑ ئي سوكڑ. ٻه سكار هوندو ته سال ٻه صفا مينهن بند كو سالهنن بدنصيب ملكن ۾ 

وهٹن ۽ אنسانن جي پيئڻ الِء پاڻي . وسڻ كري فصل ته سكي ويندو پر گاه به אٺ جي ڏאس جهڑو ڀورو ٿي ويندو
وپڑيون جون جهغريبن . ڌرتيَء ۾ َڇٹل ٻج به لڑهي ويندو. وري جو مينهن وسندو ته אهڑو جو ٻوڙ ٻوڙאن. نه ملندو

  .يَء אگهاڙو پوٺي تي ويٺو يورپ يا آمريكا جي אمدאد الِء وאجهائيندوهر هك وري پٺ. ٻڎي وينديون
ٹورئسٹ آفريكا جي كنهن به ملك ۾ بي ڌڙכ ۽ بي خوف ٿي אچي نٿو كوبه يورپ، آمريكا يا אيشيا کان אيندڙ 

جهڑين بيمارين جي بچاَء الِء هن کي  Yellow Feverهر وقت كي خاص دوאئون کڻي هلڻو پوي ٿو يا  هن کي. گهيس
ڏينهن کن אڳ ييلو فيور  10آفريكا جي ڌرتيَء تي پير رکڻ کان گهٹ ۾ گهٹ . سيون هڻائڻيون پون ٿيون אهي

پر אهو ضرور آهي ته هك دفعو سئي . ڏينهن کان پوِء شروع ٿئي ٿو ئي لڳائڻ کپي جو אن جو אثر ڏههجي س
كيترن تي ٹيهن سالن تائين نٿو . جو אثر نٿو ٿئي Yellow Feverڏهه سال کن لڳرאئڻ بعد هن تي گهٹ ۾ گهٹ 

  .ٿئي
ماکيَء جي مکين، ڏينڀن، چيالٹن، كورئيڑن جهڑن ڏنگيندڙ جيتن جو آزאر ته جتي كٿي آهي پر אهي אيترא 

ن نتوهان همٿيان جيت تڎهن ڏنگين ٿا جڎهن . نالي مک) Tsetse(خطرناכ نه آهن، جهڑي آفريكا جي تسي تسي 
کي جهليو ٿا يا جڎهن توهان جو هٿ هنن جي مانارن يا لِكڻ جي جاِء تي אچي ٿو ۽ پوِء هو پنهنجي بچاَء الِء توهان 

هيَء مک אسان جي گهرن . کي ڏنگين ٿا پر تسي تسي مک جو جياپو مڇر وאنگر אنسانن ۽ وهٹن جي رت تي آهي
سمجهو ته آفريكا کنڈ  ،ٺي هيٺ َكلهاري رڻ پٹ تائين۾ هلندڙ عام مک جهڑي ٿئي ٿي ۽ صحارא رڻ پٹ کان و
وڃن ٿيون  هن کي تباهه كرڻ جون به كوششون كيون. جو وچ وאرو سڄو حصو هن مک جي آزאر ۾ ورتل آهي

يعني ٹن مهينن بعد אها . هيَء مک سال ۾ چار ٹهيون پئدא كري ٿي. وڏي ويجهه آهي پر كاكروچن وאنگر هنن ۾
אهڑي . אهي ٹن مهينن بعد پنهنجي ماُء سان گڎ آنا الهين ٿيونٿي کيون پئدא كري مک جيكا آنا ڏئي ٿي ۽ م

 22 نهن مک جو. پئدא كن ٿيون Generationsکن  30طرح هنن مکين الِء چيو وڃي ٿو ته پنهنجي زندگيَء ۾ אٹكل 
هيَء . مختلف جنسون آهن ۽ هر سال אڍאئي کان ٹي لک ماڻهو هن مک جي ڏنگڻ كري موت جو شكار ٿين ٿا

يا وهٹ مان رت چوسي ٻئي ۾ دאخل كري ٿي ۽ אنسانن کي ننڈ وאري بيماري  َءمک مڇر وאنگر هك ماڻهو
)Sleeping Sickness (وٺيو وڃي.  



ع ۾ אيجاد كيو ويو پر אن سان مريض نابين ٿي 1910هن مک ذريعي پيدא ٿيندڙ بيماريَء جو پهريون دفعو عالج 
تر عالج كڍيا אٿن پر אن هوندي به هيَء مک مكاني ماڻهن، کير ڏيندڙ هاڻ ويجهڑאئيَء ۾ كجهه به. پيو ٿي

אهو ئي سبب آهي جو אسين ٻين ملكن جي ٻهرאڙين . کان אيندڙ ٹوئرسٹن الِء عذאب آهي نجانورن ۽ ڌאرين ملك
خاص . پر آفريكا جي ملكن ۾ پنهنجو پاڻ کي شهرن تائين محدود رکون ٿا .۾ به گهمڻ ڦرڻ الِء هليا وڃون ٿا

אئين ته مالئيشيا به سڄو جنگل آهي، جتي مون ڏه سال . كري رאت جي وقت ته ٻاهر نكرڻ بيحد خطرناכ آهي
هتي آفريكا ۾ نه رڳو . مڇر ضرور آهن پر مليريا ناهي مالئيشيا ۾. کن گذאريا پر אتي אهي پئرאسائيٹ نه آهن

ته אسان جي ملك ۾ אڃان تائين مليريا تي  אفسوس جي ڳالهه אها آهي. مليريا آهي پر ڊينگي بخار جو به خطرو آهي
جيكڎهن مالئيشيا ۾ . ته كنٹرول نه ٿي سگهيو آهي پر ويتر روز بروز ڊينگي بخار جو مرض به وڌندو وڃي

جيسين پك ٿئي  ،ٹوئرسٹ بخار جي حالت ۾ پهچي ٿو ته هن کي يكدم كارنٹائين ۾ אكيلو رکيو وڃي ٿو كو
ڇو جو אهڑي ماڻهوَء کي جي كنهن مڇر چك هنيو ته معنٰي هو אن بخار  .نه آهيمليريا يا ڊينگي بخار ته  ته هن کي

  .كندو ۽ بيماري پکڑجي ويندي Injectجا جرאثيم ٻئي جي رت ۾ وڃي 
پوِء אهو گهمڻ الِء אچي ٿو يا كنهن مائٹ مٹ سان ملڻ،  –بهرحال آفريكا جي كنهن به شهر ۾ אچڻ وאري 

منهنجي אها ئي صالح آهي ته هو بيحد خيال سان  .אٹيند كرڻ ، كانفرنسكو سيمينارنوكريَء الِء אچي ٿو يا 
אچي ۽ جن بيمارين جي بچاَء الِء ُسيون لڳرאئڻ ضروري آهن אهي لڳرאئي ۽ شهر کان ٻاهر نكرڻ کان אڳ مكاني 

پنهنجو  توهان ڇو جو ڏينڀو يا چيالٹي، وڇون يا سئو پيري جي ويجهو نه وڃي .ماڻهن سان ضرور صالح كري
پاڻ کي بچائي سگهو ٿا پر هن قسم جي ٹسي ٹسي مکين جي ويجهو کڻي نه وڃو پر هو مڇر وאنگر پنهنجي بک 

هونَء هتي אهو به لکندو هالن ته ُتسي ُتسي مک هتي جي . אجهائڻ خاطر توهان جو رت چوسڻ الِء حملو كري ٿي
۾ به هن کي فقط تسي تسي אن كري אنگريزيَء . آفريكي زبان جو لفظ آهي جنهن جي معنٰي ئي آهي مک

)Tsetse (آِب زم ”سڎڻ אئين آهي، جيئن  “تسي تسي مک”אن تان مون کي ياد آيو ته هن مک کي . سڎيو وڃي ٿو
. אهڑي طرح سنگ جي معنٰي پٿر آهي. ڇو ته آب جي معنٰي ئي پاڻي آهي .چوڻ “سنگمرمر جو پٿر”يا  “زم جو پاڻي

  .به سڎيو وڃي ٿو) Tik Tik Flies(کي هن ملكن ۾ ٹِك ٹِك مکيون ) تسي تسي(هك ٻي ڳالهه ته هن مک 
يورپ يا אيشيا جي ملكن وאنگر ويزא يا ٻين ڳالهين جي كا אيڎي . آفريكا کنڈ تمام وڏو ۽ گهمڻ جوڳو آهي

אن كري پاڻ کي آزאد محسوس كرڻ . آهي پر هتي صحت جي خيال کان بيحد خبردאر رهڻو پوي ٿوسختي نه 
آفريكا جي هك كنڈ کان ٻي كنڈ تائين אنيك مرض ۽ بيماريون آهن، . بدرאن دماغ تي هر وقت ٹينشن رهي ٿو

كاني ماڻهو ته م. جن ۾ مكاني ماڻهوَء کان وڌيك ڌאريون ڦاسيو پوي ٿو جو هن جي قوت بردאشت אيتري ناهي
هاڻو پاڻي به پيو وڃن پر אيشيا يا يورپ کان אيندڙ  كچيون پكيون ڀاڄيون به کايو وڃن ته وאٹر كورس جو گپ

كي درياهه يا . ماڻهوَء کي وڏو خيال رکڻو پوي ٿو جو كي بيماريون کاڌن مان ته كي پاڻيَء مان لڳن ٿيون
به ) Symptoms(رين بيمارين جون ته عالمتون كيت. سئمنگ پول ۾ وهنجڻ مان ته كي مريض کي ڇهڻ سان

كيترين . به אيجاد ٿي چكا آهن) Vaccines(كيترين خوفناכ بيمارين جي بچاَء جون سيون ۽ ُٹكا . ساڳيون آهن
هونَء ته توهان کڻي كيڎو به خبردאر . بيمارين کان بچاَء الِء توهان کي کاڌي پيتي جي شين تي خيال رکڻو پوندو

، تبديليموسم جي . ون ڳالهيون آهن، جن کان توهان بچي نٿا سگهو، جيئن ته پيٹ جي گڑٻڑرهو پر كي אهڑي
بهرحال هتي هك אها به ڳالهه . رهندو Upsetکاڌي جي فرق ۽ گرميَء كري توهان جو پيٹ كجهه ڏينهن الِء ضرور 

عالج الِء دوאئون به کڻي  لکندس ته جيتري قدر ٿي سگهي بيمارين جي بچاَء الِء سيون هڻائي نكرو، پاڻ سان ترت
پوِء رڳو آفيس ۽ گهر . زهر ٿي ويندو شن به نه رکو، نه ته گهمڻ ڦرڻ سڀنكرو، پر ساڳي وقت دماغ تي گهڻي ٹين

جو  Riskپوِء ڀال אهڑي نكرڻ مان كهڑو فائدو؟ زندگيَء ۾ ته هر ڳالهه ۾ ٿورو گهڻو . تائين محدود ٿي ويندאئو
جو شربت پي  اڻهو ته قلندر جي ميلي تي به پاروٿو کاڌو ۽ مکين هاڻو ڇانهينَءكيترא م. پهلو ته אچي ئي אچي ٿو

سو بهرحال خبردאر رهڻ کپي پر هو ڇا چوندא . يا ڊאئرא جا مريض ٿي אچي کٹ تي پوندא آهن پوِء مهينو کن كالرא
  :آهن ته

  الزم ہے دل کے پاس رہے پاسباِن عقل،



 

  ليکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔
  

هان خود سوچيو جي آئون تمام گهڻو خبردאر رهان ها ۽ هيڎאنهن هوڏאنهن گهمڻ ۽ مختلف جاين، مسجدن، تو
مندرن، ماركيٹن، ٻهرאڙي جي عالئقن ڏي نه وڃان ها ته אڄ هي منهنجو سفرنامو به فقط ٻن سٹن جو هجي ها ته 

جو ماني کائي سمهي رهندو صبح جو نيرن كري نڀاڳن ڇورن کي پڑهائڻ ويندو هوس ۽ شام . ممباسا پهتس”
  “....هوس

אن بهرحال هتي אلڳ مضمون ۾ كجهه אنهن بيمارين جو مختصر אحوאل لکندس جن بابت אسان جهاز وאرن کي 
  .جڎهن אسان جو جهاز آفريكا جي كنهن بندرگاهه ڏي روאنو ٿيندو هو ،آگاهه كيو ويندو هووقت 



  بيماريون نآفريكا جو
  

مختصر אحوאل لکان ٿو جيكي آفريكا کنڈ جي كيترن ئي ملكن ۾ عام آهن ۽  هتي كجهه אهڑين بيمارين جو
جن بابت، جڎهن به אسان جو جهاز ممباسا، ڊكار، عابد جان، زئنزيبار، موپوتو يا آفريكا جي كنهن ٻئي بندرگاه 

كن . ۾ ويو ٿي ته אسان کي خبردאر كيو ويو ٿي جيئن אسان پنهنجو پاڻ کي אنهن بيمارين کان بچائي رکون
كن مکين، مڇرن ۽ كينئن کي جسم تي وهڻ . به لڳرאئڻا پيا ٿي) Vaccines(بيمارين جي بچاَء الِء ته ُسيون ۽ ُٹكا 

  .به رکڻا پيا ٿي Sprayکان ڀڄائڻ الِء جسم کي َمکڻ الِء كجهه دوאئون ۽ 
  אئڈز)Aids (–  سڄي آفريكا ۾HIV  ۽Venereal  بيمارين جو، جنهن ۾ باد فرنگ)۽ ) پرميل(، گنورهيا )سفليز

هتي جا ماڻهو . אن جو سبب غربت ۽ صحت جي אصولن کان אڻڄاڻائي آهي. وڏو آزאر آهي ٻيون אچي وڃن ٿيون،
كو شك ناهي אن ۾ ته . گورن يورپين تي ڏوهه هڻن ٿا ته אهي بيماريون هنن אچي هنن جي ملك ۾ پکيڑيون آهن

جنهن جي ثابتي אنهن بيمارين جي نالن مان ئي ملي  ،کيڑيونريون يورپين ۽ אنگريزن پامته ننڍي کنڈ ۾ אهي بي
אڄ אهي يورپي يا آمريكن تعليم كري ۽ . ڑيل هوאيجنهن جي معنٰي آهي فرنگين جي پک “باِد فرنگ”جيئن ته  .ٿي

هيڎאنهن آفريكا توڙي אسان وٽ אيشيا ۾ אنهن . صحت جي سهوليت كري אنهن موذي مرضن کان بچيل آهن
אفسوس جي ڳالهه אها آهي ته تعليم ۽ هائجن جي کوٽ كري אڄ سنڌ ۾ אئڈز جو . اڻهو جكڑندאبيمارين ۾ وڃن م

ساڳي وقت ٿائلنڈ جهڑن ملكن ڏي ويندڙن (بهرحال آفريكا אيندڙن کي . مرض تمام تيزيَء سان وڌي رهيو آهي
 کان پاسو كن ۽אزدوאجي زندگي ڌאرين سان آئون אهو ئي مشورو ڏيندس ته پنهنجي صحت جو خيال رکن ۽ ) کي

 .پنهنجين زאلن کي אئڈز جهڑي موذي مرض ۾ مبتال كرڻ کان بچائين
 يا ظبلحار)Bilharzia :( هيَء بيماري جيكاSchistosmiasis  ،به سڎجي ٿي سڄي آفريكا ۾ جتي جتي درياه، نديون

ي وكٹوريا ڍنڍ کان بلحارظيا کان مصر به بچيل ناهي جو אتي جي وهندڙ نيل ندي يوگنڈא ج. ناال وهن ٿا عام آهي
אندر رهن ٿا ۽ ) Snails(۾ رهندڙ ِسنيل ) درياهن وغيره(مٺي پاڻي ) Parasites(هن بيماريَء جا جرאثيم . شروع ٿئي ٿي
هي الروא . אهي אنسان אندر دאخل ٿي وڃن ٿا۽ هر كڍي ٿو ٻا) Larvae(هي جرאثيم  ،كينئون Snail. وڌن ويجهن ٿا

אنسان جي جسم ۾ ڀلي كو زخم نه هجي ته به هو אنسان جي . گهڑي وڃن ٿاچمڑيَء ذريعي אنسان جي جسم ۾ 
جڎهن كو . אن بعد هيَء بيماري هك ماڻهوَء مان ٻئي ۾ مريض جي پيشاب ذريعي پکڑي ٿي. کل אندر گهڑيو وڃن
ته  ووڃن ۽ אن پاڻيَء ۾ كو به وهنجي ٿپاڻيَء ۾مليو  Parasiteري تي پيشاب كري ٿو ته هي امريض درياه جي كن

بلحارظيا جو هاڻ ٻڌو אٿم ته عالج نكتو آهي، پر אسان . مان هن جي جسم ۾ دאخل ٿيو وڃن) Skin(هن جي کل 
پر هن دفعي ڏٺم ته كيترאئي . کي هميشه درياه جي پاڻيَء ۾ توڙي سئمنگ ُپول ۾ وهنجڻ کان منع كيو ويو ٿي

پاڻيَء ۾ گهڑڻ کان אڳ . كري رهيا هئافارينر، جنهن هوٹل ۾ آئون رهيل هوس، אن جي سئمنگ پول ۾ سئمنگ 
پنهنجي جسم کي هنيو ٿي جنهن الِء هنن چيو ٿي ته אن جي بوِء كري ) Repellent(نالي هك لوشن  Deet۾ هنن 

وهنجڻ بعد هنن يكدم پنهنجي جسم کي ٹوאل سان . بلحارظيا جا پئرאسائيٹ אنسان جي کل جي ويجهو نٿا אچن
 .وَء جو ُنور هليو وڃي ٿوهن بيماريَء ۾ ماڻه. خشك كيو ٿي

 هوٹل يا . آفريكا ۾ كالرא تمام گهڻي آهي، جيكا گندي پاڻيَء ۽ بئكٹريا وאري کاڌي مان لڳي ٿي: كالرא
ي ۽ گهٹ رڌل مڇي يا گانگٹ ۽ كچي ڀاڄ. آفيس کان ٻاهر نكرو ته پاڻ سان صاف پاڻيَء جي بوتل کڻي نكرو

خشك ٿيو ) Dehydrate(ماڻهوَء جي جسم جو پاڻي . ست ٿين ٿاكالرא ۾ אلٹيون ۽ د. سالد کائڻ کان پرهيز كريو
אها حالت گهڻا ڏينهن هلڻ تي بلڈ پريشر . وڃي جنهن جي پورאئي الِء گهڻي کان گهڻو پاڻي ۽ لوڻ אستعمال كجي

 .ٿو هليو وڃي) بيهوشيَء جي عالم ۾(گهٹجيو وڃي، ٹيمپريچر ۽ پيشاب گهٹجيو وڃي ۽ ماڻهو كوما ۾ 
 توهان کڻي كيڎو به خيال سان هلو پر مون ڏٺو آهي ته آفريكا ۾ אچي هك ٻه  :و خرאب ٿيڻڊאئريا ۽ پيٹ ج

بهتر عالج אهو ئي آهي ته آرאم كجي، گهڻي تيل ۽ گيهه وאريون شيون نه . ڏينهن پيٹ ضرور خرאب رهي ٿو



 

نٰي كوشش كري ڌوري ڀت تي گذאرو كجي پر جي ٹن چئن ڏينهن بعد آرאم محسوس نه ٿئي ته مع. کائجن
 .خطري جي نشاني آهي، كنهن ڊאكٹر سان صالح كجي

  هيپاٹائيٹس’A‘ ۽‘B‘: هيپاٹائيٹس . آفريكا ۾ هيپاٹائيٹس به ڏאڍي عام آهيAي خرאب پاڻ. אهڑي خطرناכ ناهي
پيئڻ ۽ صفائي جو گهڻو خيال نه رکڻ كري אنسان جي جيري تي אثر ٿئي ٿو جنهن كري بخار، جسم ۾ سور، 

۽  وت نٿو אچي پر مريض ساڻو ٿيو پويهن بيماريَء ۾ جيتوڻيك م. رنگ رهي ٿو دونهاٹيلسائي ۽ پيشاب جو 
 يجي بچاَء جون אڄ كلهه سيون אيجاد ٿي چكيون آهن، جيك Aهيپاٹائيٹس . هن کان گهمڻ ڦرڻ ڇڎאئجيو وڃي

موتمار آهي، بلكل  ،كري ٿئي ٿي Sexيا  Transmitجيكا رت جي  ‘B’كافي אثر وאريون آهن، باقي هيپاٹائيٹس 
كن حالتن ۾ هن بيماريَء جو عالج ٿيو به وڃي ٿو نه ته گهڻين حالتن . جنهن ۾ چند هفتن ۾ جيرو تباهه ٿيو وڃي

 .۾ مريض سڄي عمر هن بيماريَء ۾ ورتل رهي ٿو
 بخار  السا)Lassa Fever (سان جو جهاز جڎهن به א. ملكن ۾ ڏאڍي آهي هيَء بيماري آفريكا جي אولهه وאرن

سينيگال، آئوري كوسٹ، نائيجيريا، سيريا ليون جهڑن ملكن جي كنهن بندرگاهه ڏي روאنو ٿيندو هو، ته אسان 
کي هن بيماري الِء خبردאر كيو ويندو هو، جيكا بيحد موتمار بيماري آهي ۽ هك دفعو لڳڻ سان אن مان بچڻ 

فلوَء وאنگر هك کان ٻئي . هي آهيאڄ ڏينهن تائين هن بيماري لڳڻ جي سبب جي خبر پئجي نه سگ. مشكل آهي
 .کي لڳي ٿي جيكا گهڻي بخار، אلٹين، کنگهه ۽ كمزوريَء سان شروع ٿئي ٿي

 جيتوڻيك אيشيا جا كيترאئي ملك אن مان جان . مليريا אهڑي بيماري آهي، جيكا אسان وٽ به عام آهي - مليريا
پر אهو آهي . قائم آهيאڃان ڑن ملكن ۾ ڇڎאئي چكا آهن، پر אسان وٽ ۽ كجهه بنگالديش، אنڈيا ۽ سريلنكا جه

پر آفريكا . گوري کائڻ سان ۽ ڄاريَء אندر سمهڻ سان بچاُء ٿيو وڃيبئسو كيئن يا نيوאكيئن جهڑي ته هفتيوאر 
آفريكا ۾ . جهڑوכ تسي تسي مک جيكا ڏينهن ڏٺي جو به אچيو ڏنگيو وڃي .۾ كيترאئي אهڑא جيت آهن

و אن جي پيئڻ سان كالرא، دست، پيچش ۽ ويندي هيپاٹائيٹس אي ٿيو پوي كيترن ئي هنڌن تي پاڻي אهڑو آهي، ج
بهرحال مليريا به هك موذي مرض آهي جيكو سفر دورאن ماڻهوَء کي . ۽ جنهن سان وهنجڻ تي بلحارظيا ٿيو پوي

يا دوא ۽ باسو كئن كا جسم تي مکڻ جهڑي  Mospelאنڈيا، אيرאن، بنگالديش وڃڻ ٿئي ته به . ڇڎي وبي پهچ كري
 .نكرڻ کپننيوא كئن جهڑيون گوريون پاڻ سان ضرور کڻي 

  رئبيز)Rabies (– אن كري . نه فقط كتن ٻلن ۾ پر آفريكا ۾ كيترن ئي جانورن ۾ رئبيز جا جرאثيم آهن
هن بيماريَء جون هك دفعو جي عالمتون ظاهر ٿي پون ته پوِء هي العالج . پالتو جانورن کان به پاسو كرڻ کپي

رئبيز . ي ته يكدم ڊאكٹر وٽ پهچي אحتياط حاصل كجيאن كري جيئن ئي كو كتو ٻلو چك هڻ .مرض آهي
پاڻيَء سان صاف كري ڊאكٹر  ۽زخم کي صابڻ ي، وئكسين ٿئي ٿي پر אن هوندي به َچك لڳڻ ت Pre-exposureالِء 

 .وٽ پهچي وڃجي
  ننڈ جي بيماري)Sleeping Sickness :( هن بيماريَء بابت گذريل مضمون ۾ لکي چكو آهيان ته تسي تسي مک

. جسم جي چمڑيَء تي ڦٹ ٿيو پون ۽ אنيميا پڻ ٿئي ٿي. هن بيماريَء ۾ بخار ٿئي ٿو. جي ڏنگ هڻڻ سان ٿئي ٿي
يكدم عالج نه كرאئڻ سان ڊپريشن، بک جو مري وڃڻ، ڳالهائڻ ۾ هٻك ۽ سخت ٿكاوٽ محسوس ٿئي ٿي ۽ 

 .ٿيو پوي ۽ موت جو سبب ٿئي ٿو Damage אڳتي هلي مغز
  ٹي بي)Tuberculosis:(  آفريكا ۾ مٹي، ڌوڙ، صحيح طرح پاڻي جي نيكال نه هجڻ كري كن كن هنڌن تي

مريض جي کنگهڻ يا ڇكون ڏيڻ سان هن مرض جا جرאثيم ٻي ماڻهوَء جي . ٹي بي جو مرض تمام گهڻو آهي
 :عالمتون آهن ٹي بي جون هيٺيون. ڦڦڑن تائين پهچي سگهن ٿا

  .رאت جو پگهر אچڻ ۽ ُٿَك ۾ رت אچڻ ، کنگهه، ڇاتيَء ۾ سور، ساهه ۾ سهك،بخار، َٿُك، وزن گهٹجڻ
  مدي جو تپ)Typhoid:( هن . هن بيماريَء ۾ کاڌي ۽ پاڻيَء ذريعي مريض جا بئكٹيريا ٻين تائين پهچن ٿا

عالج نه ٿيڻ تي مريض کي . ۾ سور رهي ٿوهن کي َٿك، بخار ۽ پيٹ . بيماريَء ۾ مريض جو آنڈو خرאب رهي ٿو



آفريكا کنڈ جي كنهن به ملك ۾ . ۾ هليو وڃي ٿو) بيهوشيَء( Comaآنڈي مان رت به אچڻ شروع ٿيو وڃي ۽ 
 .אيندڙ ٹوئرسٹ الِء ييلو فيور وאنگر ٹائيفائيڈ جي بچاَء جي سئي لڳرאئڻ پڻ ضروري آهي

ناهي جيئن سؤلو وئي هوندي ته آفريكا ڏي روאنو ٿيڻ אئين  ٿي ideaبهرحال אنهن چند ڳالهين مان پڑهندڙن کي 
كو حج الِء سعودي عرب يا گهمڻ الِء مالئيشيا يا لنڈن جو אرאدو كري ٿو ته هن کي فقط كپڑن جي بئگ ٺاهڻي 
پوي ٿي ۽ ٹكيٹ خريد كرڻي پوي ٿي پر آفريكا جي كنهن شهر ۾ אچڻ کان אڳ كيترين ئي بيمارين جي بچاَء 

ڻائڻيون پون ٿيون، אن بعد آفريكا جي سرزمين تي پهچڻ بعد به پنهنجو پاڻ کي جيتن ۽ جانورن کان الِء سيون ه
  . بچائڻو پوي ٿو



 

  جا آفريكا ڏي سفر ‘زهينگ هي’
          

جي ڳالهه كئي آهي جيكي آڳاٹي زماني ۾ ) Tourists(گذريل هك مضمون ۾ پاڻ كجهه אهڑن ناليوאرن سياحن 
۾ آيا جيكي אڄ كلهه كينيا جا شهر  Malindiآفريكا جي هن אوڀر وאري كناري جي بندرگاهن ممباسا ۽ مليندي 

אبن بطوطا . به آهي אنهن ٹوئرسٹن ۾ אبن بطوطا جيكو مرאكش کان آيو ۽ پورچوگال جو وאسكو ڊאگاما. آهن
 ٹپي پوِء אوڀر آفريكا جو كنارو Red Seaאتان پوِء ٻيڑيَء رستي بحر אحمر  .خشكي رستي حج الِء مكي پهتو

سامونڈي سفر كيو ۽ پهريون يورپي آهي جيكو ) لسبن کان(گاما گهرאن אڊهوڏאنهن وאسكو. وٺي ممباسا پهتو
نالي Zheng He  زهينگ هيאهڑي طرح אنهن ڏينهن ۾ . ۽ مليندي پهتوكيپ آف گڈ هوپ جو سمنڈ אكري ممباسا 

شان  ۽ جهازن جي فليٹ אئڈمرل پنهنجي Expolorer، نئين دنيا جي ڳوالئوَء Marinerرאن هك مسلمان سياح، جهاز
وאسكوڊ אگاما ته . شوكت ۽ رعب تاب سان آفريكا جي هنن بندرگاهن ۾ پهچي ماڻهن کي حيرت ۾ وجهي ڇڎيو

אبن . گڈ هوپ وٹان مڑندي ٻڎي ويا هئسجهاز کڻي ڳوٺان نكتو هو جنهن مان ٻه جهاز ته كيپ آف  5پاڻ سان 
جنهن جو نالو حاجي محمود شمس هو، (بطوطا هك عام كمزور تختن وאري ٻيڑيَء ۾ آيو پر زهينگ هي 

کن جهازن جي فليٹ سان گڎ سفر كيو ٿي جنهن ۾ پنجاهه  200هك نه ٻه نه پر ) زهينگ هي سندس چيني لقب هو
فن سان ڀريل رهيا ٿي جيكي تحفا هن چين جي حاكم طرفان سٺ کن جهاز ته بيحد وڏא، سهڻا ۽ قيمتي تح

) خزאني وאرא جهاز(شپ  ٹريزر אهي جهاز. بادشاهن ۽ حاكمن کي ڏنا ٿي ،مختلف سلطنتن ۽ ملكن جي سردאرن
سڎبا هئا ۽ אنهن جهازن جي אڏאوت ۽ كاريگريَء نه فقط אن وقت جي عام ماڻهو ۽ جهاز سازن کي حيرت ۾ 

אسين تعجب کائون ٿا ته אن وقت جڎهن هر ڳالهه جي تر جيتري ترقي مس ٿي ٿي אتي چيني وجهي ڇڎيو پر אڄ به 
  !ماڻهن جهاز سازيَء ۾ אيڎي وڏي پئماني تي ترقي كيئن كئي

جتي ڏهه سال کن رهيس ۽ אهڑא ڏهه سال אن عالئقي ۾ جهاز هاليم، هن چيني جهازرאن  ،مالئيشيا جو مالكا شهر
هن אن وقت جن چيني مسلمانن کي . جي يادگيرين ۽ يادگارن سان ڀريو پيو آهي) Zheng He(حاجي محمود شمس 

אنهن ڏينهن ۾ جيئن . هلندو אچيאتي كرאيو אنهن جو אوالد אڃان تائين  Settleپنهنجي هر سفر دورאن مالكا ۾ 
نهنجي تر جا پ ممباسا ۽ مالكا صدين کان پنهنجي. آفريكا پاسي ممباسا هو تيئن ڏکڻ אوڀر אيشيا ۾ مالكا هو

فقط هك ڏيڍ صدي אڳ نئروبي، كينيا،  אڄ کان. اهه ۽ گاديَء جا هنڌ هئاترين شهر، بندرگ وڏא، مشغول ۽ אمير
کان  ع1405 “زهينگ هيَء”. مالئِيشيا، كوאاللمپور، پينانگ ۽ سينگاپور جو نه وجود هو ۽ نه كنهن نالو ٻڌو هو

۾ وفات  ع1435אن بعد ٻن سالن کان پوِء . ي مسافريون كيونسان ست سامونڈ Fleetتائين جهازن جي َلڎي  ع1433
سندس جهاز چين کان نكري אولهه جو رخ אختيار كيو ٿي ۽ چيني سمنڈ، خليج بنگال، هندي وڏي . كيائين

جي ) كن جو ته چوڻ آهي ته كيپ آف گڈ هوپ ٹپي אولهه آفريكا ۽ אئٹالنٹك سمنڈ(سمنڈ، אوڀر آفريكا 
 سيالني ۽ ماركو پولو جهڑא سامونڈييعني ننڍي کنڈ ۾ אبن بطوطا، سندباد  -אسان وٽ. پهتو ٿيبه بندرگاهن ۾ 

ويٹنام ۽ آفريكا پاسي ) ٿائلنڈ( سياح مشهور آهن جو אهي אسان جي شهرن ۾ آيا پر مالئيشيا، سري لنكا، سيام
جو نالو هر هك جي زبان تي آهي ۽ هن جي دليرאني ۽ ُپر אعتماد سامونڈي سفرن تي هو وאقعي دאد  ‘هينگ هيز’

. سندس سفرن جو אحوאل پهرين چيني زبان ۾ آيو ۽ هاڻ ته دنيا جي كيترين ئي زبانن ۾ אچي ويو آهي .لهڻي
  “.هك کدڙي سان بائو جو مغربي سمنڈن ڏي سفر”: جنهن جو هر زبان ۾ عنوאن آهي

“Eunuch Sanbao to the Western Ocean” 
کان وٺي  ع1405(سالن ۾  28جي ستن سفرن جو אحوאل آهي جيكي هن  ‘زهينگ هي’بهرحال هن سفرنامي ۾ 

ع ۾ سندس  جهاز جو كنهن آبدوز ٹكريَء 1935وٽ ) אيرאني نار(אٺين سفر تي هرمز . مكمل كيا) تائين ع1433
 .جي ڄمار ۾ א کي پيارو ٿي ويو ورهين 78۽ زهينگ هي  سان ٹكر ٿيڻ كري ڇيتيون ڇيتيون ٿي ويو

لک آدم شماري  Semarang(15(سيمارنگ . نالي شهر ۾ آهي ‘سيمارنگ’سندس قبر אنڈونيشيا جي ٻيٹ جاوא تي 
جڎهن سڄي אنڈونيشيا تي ڊچن جو رאڄ هو ته אنهن ڏينهن ۾ . وאرو جاوא ٻيٹ جي אتر كناري وאرو شهر آهي



گهڻي آدم شماري سندس . هينئر به אنڈونيشيا جو پنجون نمبر وڏو شهر آهي. ندرگاهه هوسيمارنگ هك אهم ب
هتي جي ماڻهن جو چوڻ آهي ته . اجي ڏينهن ۾ هتي پڻ אچي رهي ‘زهينگ هي’چيني ماڻهن جي آهي جن جا وڏא 

يعني سان بائو جو  “سان بائو ُلونگ”جي ننڍپڻ جي نالي سان بائو تان  “زهينگ هي”شهر جو نالو سيمارنگ  هن
رא جي عالئقي ۾ بهرحال جاوא ۽ سمات. ٿي ويو ‘ارنگسيم’شهر رکيو ويو جيكو وقت سان گڎ אچارڻ ۾ بدلجي 

وڏو عرصو جهاز هالئڻ ۽ پاڙي ۾ رهڻ كري אن بابت ٻه ٹي سٹون وڌيك لکي ويٺو آهيان ۽ אهو به لکندو هالن 
ٻيٹ ندא رهيا ۽ אڄ به كيترאئي سنڌي هندو رهن ٿا، אن ته جاوא ٻيٹ تي אسان جي سنڌ جا وڻجارא صدين کان وي

אنهن مان هك يونيورسٹي . يونيورسٹين ۽ تعليمي درسگاهن کان مشهور آهي Semarangجو هي شهر ) جاوא(
پهريون دفعو هن شهر ۾ پنهنجي پهرين  ‘אئڈ مرل زهينگ هي’. پڻ آهي “سلطان אگونگ אسالمك يونيورسٹي”

نالي چيني مندر ٺاهيو  ‘سان بائوكانگ’آيو هو ۽ سندس אن وقت جي آمد جي ياد ۾ ۾  ع1405۾ ) Voyage(سفر 
بهرحال موسم، אمن، سونهن، سستائي ۽ سياحت جي خيال کان هن پاسي جا . ويو هو جيكو אڄ تائين قائم آهي

مانن جون هي شهر سيمارنگ يا سوربايا ۽ بالي وغيره ڏسڻ وٹان آهن، جتي توهان کي هندن جا آڳاٹا مندر، مسل
به نظر אچن ٿا ته ماڊرن عمارتون، كلب ۽ كاليج يونيورسٹيون به ) كئٿيڈرل(مسجدون ۽ ڊچن جا كليسا گهر 

  .ملن ٿيون ۽ سمنڈ جو كنارو، مينهن بارش ۽ گهاٹا جنگل ۽ گل گلكاريون ته جتي كٿي آهن
جيكو چينگ هو به سڎجي ) Zheng He(زهينگ هي ) Explorer(چين جو مشهور سياح، جهاز رאن، دنيا جو ڳوالئو 

چين ۾ אهي ناال אئين آهن جيئن אسان وٽ كو ٻار ٻن . ۽ ماسان بائو پڻ هو) Ma Ha(ٿو، جنهن جو ڄمڻ وقت نالو 
كنهن نالو سندس  ،به سڎين ٿا ‘بچايوא ’يا ٹن ٻارن مرڻ بعد، ڄمي ٿو ته אن کي مٿس رکيل نالي کان عالوه 

كو شاعر يا אديب هجڻ كري ساقي، مدهوش، . وڏي جو آهي ته پوِء كي مائٹ هن کي ڏאڏא به سڎيندא ته كي نانا به
سو چين ۾ به نالن جو وڏو مونجهارو آهي خاص كري ڌאرئين ماڻهوَء کي خبر . بيوس، صحرאئي يا ٿري پيو سڎبو

۾ אصل نالو كهڑو آهي  “محمد صالح אدل سومرو ڊאكٹر عبدאلكريم”يا  “ڊאكٹر رخسانا پريت چنڑ”نٿي پوي ته 
۽ سندس تخلص، ذאت ۽ ڳوٺ كهڑو آهي؟ سو هن چيني مسلمان سياح جو به אسالمي نالو حاجي محمود شمس هو 

هن سياح کي دنيا  .رب ڏنو، א ورאيو وغيره ،و، ُگلو، بابو يا بابا وڏوٻيا ناال אئين آهن جيئن پاڻ وٽ پپباقي 
آهي پر چين ۾ مختلف چيني لکڻين كري نالن ۾ אئين فرق אچي  “زهينگ هي”اڻي ٿي אهو جنهن نالي سان سڃ

بهرحال هتي پاڻ به حاجي . شهر ببرلو ٿيو وڃي لوِءنو ٿيو وڃي ۽ ٻٻر يئن علي ڏنو אڙدو ۾ لکڻ سان علي ڊٿو ج
  .هيئي سڎيندאسين جيكو ڏور אوڀر ۽ آفريكا جي ملكن ۾ وڌيك عام آ “زهينگ هي”محمود شمس کي 

پاڻ هن فئملي ۾ ٻيو . ۾ ڄائو ع1371۾ هك مسلمان گهرאڻي ۾ )Yunnan(زهينگ چين جي ڏאکڻي صوبي يون نان 
سڎبا هئا يعني هو مكي مان حج كري  “حاجي”و אڏزهينگ جو ڏאڏو ۽ پڑڏ. پٹ هو جنهن کي چار ڀيڻون پڻ هيون

ي حج كيو ۽ پڑڏאڏي خشكي رست زهينگ پاڻ کڻي سمنڈ رستي جدي پهچي حج كيو پر سندس ڏאڏي ۽. آيا هئا
ري آهي يعني ميانمار سعودي عرب ته ڇا پاكستان کان به پنان ۾ هي رهيا ٿي אهو جنهن چين جي صوبي يون

هنن جو وאسطو ۽ وفادאري אن وقت جي אن عالئقي جي حاكمن  . ، الئوس ۽ ويٹنام جي بارڊر تي آهي) برما(
۾، جنهن سال زهينگ هي جو پيُء وفات ٿو كري، چين جي منگ حاكم يون نان  ع1381سن .منگولن سان هئي

الِء وڏي فوج موكلي جنهن يون نان صوبي ۾ وڏي تباهي   ۾ منگولن کي ماٺ كرאئڻ ۽ سندن طاقت کي ٹوڙڻ
پڻ سڎبو هو فقط يارهن ) Ma He( ‘ماهي’محمود شمس جيكو אن وقت . مچائي ۽ منگولن کي آڻ مڃڻي پيئي

جي درٻار ۾ )  Emperor Jianwen( “جيان وين”ٻين ٻارن سان گڎ هن کي به אن وقت جي منگ بادشاهه . هو سالن جو
معنٰي  ‘سان بائو’حرم ۾ کيس هركو . موكليو ويو جتي هن کي کدڙو كري حرم جي كم كار الِء رکيو ويو

. خذمت ۾ لڳايو ويوورهين جي ڄمار وאري شهزאدي يونگل جي  21و ٿي ۽ شهنشاهه جي ٹن هيرن وאرو سڎي
به پڑهيو ويو ٿي جيئن ٺٹو אڙدو ۾ ٺٺا لکيو  Chu Tiهو ۽ جيكو  Zhudiجنهن جو ڄمڻ وقت نالو زهودي (يونگل 

کي تخت تان  “جيان وين”۾ ڄائو هو ۽ אڳتي هلي پنهنجي پيُء  ع1360) وڃي ٿو ۽ كيترא אن کي ٹهٹهه به پڑهن ٿا
چون ٿا، بلك אئين لکڻ کپي ته אها . جو ٹيون نمبر شهنشاهه ٿيو تائين منگ سلطنت ع1424کان  ع1402الهڻ بعد 

پنهنجي آقا يونگل جي نه فقط ) ويو ٿيجيكو محل ۾ سان بائو کدڙو سڎيو (آهي ته زهنگ هي تاريخي حقيقت 
. אيماندאري سان خذمت كئي پر هن کي پڻس کان تخت و تاج حاصل كرڻ وאري אٹكل بازي ۾ وڏي مدد كئي



 

 “نگ هييڙو سڎڻ بدرאن زهبائو کدشهزאدي يونگل شهنشاهه ٿيڻ تي محمود شمس کي سان  אنهن خذمتن كري
ي ويٺو تخت ت) Hongxi( ‘هانگ زي’۾ شهنشاهه يونگل جي وفات بعد سندس پٹ  ع1924. نوאزيوجي خطاب سان 

ورهين جي ڄمار ۾  47אن ئي سال هانگ زي . نانجنگ جو ساالر مقرر كيو ع ۾ زهينگ هي کي1925جنهن 
هن بادشاهه جي ڏينهن ۾ ۽ هن بادشاهه جي حكم تي . تخت ٿي ويٺو) Xuande(وفات كئي ۽ אن جو پٹ زئان دي 

الِء  ڏسڻ ٺهرאيو جنهن کي) Buddhist temple Da Baoen(ع ۾ نانجنگ ۾ نوماڙ ٻوڌي مندر دאبائوئِن 1928زهينگ هي 
۾ جيئن ئي  ع1402منگ گهرאڻي جو ٹيون شهنشاهه يونگل . چين پهچي نانجنگ ۾ وڃن ٿا אڄ تائين دنيا جا سياح

کان  1405جيكي هن  ،تخت تي ويٺو ته هن زهينگ هي کي جهاز ٺاهي سامونڈي سفر شروع كرڻ جو حكم ڏنو
سفر قائم رکيا ۽ هن  ڏينهن ۾ به هن هه ۽ پوِء پنجين جييونگل بعد منگ گهرאڻي جي چوٿين شهنشا. شروع كيا

۾ جڎهن زهينگ هي جا  ع1435جو  ،۾ مكمل كري אٺين الِء نكتو هو ع1433شهنشاهه جي ڏينهن ۾ ست سفر 
 Xuandeאن ئي سال منگ گهرאڻي جي هن پنجين شهنشاهه . هرمز کان موٹي رهيا هئا ته سندس وفات ٿي) fleet(ٻيڑא 

) Fleet(جي تعدאد ۾ ٹولو  300کان  200جيكي ) Treasure Ships(جهازن ٹريزر پڻ وفات كئي، אن بعد چين جي هنڌ 
زهينگ هي جو مقبرو چين ”. ٺاهي سمنڈ تي وڏي شان ۽ دٻدٻي سان هليا ٿي אنهن جي سفرن کي ٻنجو אچي ويو

ا پڻ لڳل آهن پر אنهن جي جي تعارف خاطر كتب ‘زهينگ هي’تي  ۾ قبر آهي  جن) جاوא(۾ آهي ۽ سيمارنگ 
رאنن جو سمنڈ تي ٿيندو آهي ۽ کين سمنڈ جو موت אئين ٿيو جيئن جهاز ‘گ هيزهين’هيٺ كجهه به ناهي ڇو جو 

  .אندر ڦٹو كيو ويندو آهي
אنجنيئر دوستن ۽ عام پڑهندڙ جي معلومات الِء لکندو هالن ته אئڈمرل زهينگ هي ) Architect(منهنجي جهاز ساز 

جي فليٹ ۾ هك هك جهاز אيڎو وڏو ۽ سهڻو هو جو אن دور ۾ سؤ سال کن אڳ ۽ پوِء ) شمس حاجي محمود(
 62۾ جڎهن پهرين سفر تي نكتو ته هن سان گڎ  ع1405مثال طور زهينگ هي . كاٺ جا אهڑא جهاز ٺهي نه سگهيا

هيا ٿي ۽ אن پهرين سفر کن ماڻهو به رهي سگ 500وڏن جهازن تي . ننڍא جهاز هئا 190جهاز هئا ۽ ) treasure(ٹريزر 
ڏٺو وڃي ته אڄ جي ماڊرن  .فٹ ويكرو هو 170فٹ ڊگهو ۽  416هك هك ٹريزر شپ . هئا 27800۾ جملي ماڻهو 

. يعني تقريباً فٹ بال گرאئونڈ جيڎو هو. دور جي حساب سان به هن قسم جي جهاز کي وڏو چئي سگهجي ٿو
אن وقت . سان ضرب ڏيو 28کي  1500ڳائڻ چاهيو ٿا ته جي مڻن جو حساب ل. ٹن سامان کنيو ٿي 1500هرهك جهاز 

אهي جهاز . فٹ ڊگهو ٿئي ٿو 200ٹنن جو جهاز فقط  1200جي جهاز کي جيكڎهن אڄ جي دور سان ڀيٹ كندאئون 
سو אن . فٹ هئي 55ٹن وزن جا هئا جن جي ڊيگهه  100کان  70جن سان گڎ كولمبس آمريكا ڏي نكتو هو، אهي 

هرهك جهاز آفت هو . ته چين جي جهازن جي فليٹ جو ڇا رعب رهندو هوندو. ائي سگهن ٿامان پڑهندڙ אندאزو لڳ
کن ماڻهو رهي سگهيا ٿي אن کان  500جن مان هرهك تي . هئا) decks(هئا ۽ چار ماڙ ڊيك )masts(کوها  9جنهن کي 

لجر، خالصي، ڊאكٹر، كم ، سو)Navigators(אنهن ماڻهن ۾ كيترאئي ناکئا . عالوه تمام گهڻو وزن پڻ کنيائون ٿي
  .אئري لکڻ وאرא هوندא هئاوאرא، ترجمو كندڙ ۽ روز مره جي ڊ كار

کيل زهينگ هي ۽ كرאسٹافر جن جو دبئي אچڻ وڃڻ ٿيندو رهي ٿو אهي אتي جي אبن بطوطا مال ۾ نمائش الِء ر
۾  ع1405. جا جهاز كيڎא وڏא هئا هيي جهاز جي ڀيٹ كري אندאزو لڳائي سگهن ٿا ته زهينگ كولمبس ج

جڎهن ٻاڦ جي  ،سالن بعد אوڻهين صديَء ۾ لوه جا ٺاهيا ويا 400جيكي جهاز زهينگ هي هاليا אن سائيز جا جهاز 
  . אنجڻ אيجاد ٿي هئي



  آفريكا ۾ عورتن جي ُطهر جو آزאر 
  

ڇوكرن جو طهر نه فقط אنهن ملكن ۾ جتي مسلمان رهن ٿا پر كيترن عيسائي ۽ يهودي خاندאنن ۾ به عام 
אڄ کان چوڏهن سؤ سال אڳ جيكا ڳالهه مذهبي نقطي نگاهه کان ضروري كئي وئي אها گذريل صديَء ۾ . آهي

אڄ جا كيترאئي پڑهيل ڳڑهيل ۽ هائجن جو خيال رکندڙ . ميڈيكل سائنس طرفان صحيح ۽ صحتمند ثابت ٿي
جي طهر بابت لکي وكرين سفرنامي ۾ ڇهك کان אڳ سوڊאن جي  هن. طهر ضروري سمجهن ٿا ماڻهو مرد الِء
يمن ۽ مصر جهڑن كجهه عرب ملكن ۾ ۽ אوڀر پاسي مالئيشيا ۽  ،جيكو سڄي آفريكا ۾ چكو آهيان

، هن )جنهن کي كجهه ماڻهو مذهبي رسم سمجهن ٿا(مالئيشيا پاسي هاڻ אهو روאج . אنڈونيشيا ۾ عام آهي
وع ۾ مون جڎهن سمنڈ جي صديَء جي شروع ٿيڻ سان كافي گهٹجي ويو آهي نه ته אسي وאري ڏهي جي شر

نوكري ڇڎي مالئيشيا ۾ كناري جي نوكري جي شروعات كئي هئي ته پهريون دفعو پنهنجي آفيس جي 
سندس شادي ريخ كالرכ ڇوكريَء کان سندس شاديَء جو كارڊ وٺڻ وقت אهو ٻڌي حيرت ٿي هئي ته فالڻي تا

مون . عورت کي مدعو كري رهي آهي ٿيندي ۽ אن کان هك ڏينهن אڳ سندس نكاح ۽ طهر ٿيندو جنهن ۾ فقط
گهوٽ عبدאلرحمان جي طهر الِء نه پر شايد پنهنجي کي كجهه گهڑين الِء אئين به محسوس ٿيو ته صباريا پنهنجي 

مالئيشيا ۾ אچي אهو مون ضرور نوٽ كيو ته  . الِء چيو هجي جيكو پڻ אسان جي نيول אكيڈمي ۾ لئبررين هو
يا جڎهن كنهن مسلمان ملئي ڇوكري َء جي كنهن ٿو ٿئي  عمر ۾ طهرَء ۾ كن كن ٻارن جو وڏي ٻهرאڙي

رحال به. چيني عيسائي يا ٻڌ ڇوكري سان شادي طيَء ٿئي ٿي ته شادي کان אڳ هو مسلمان ٿي طهر كرאئي ٿو
ي ملئي ڇوكريَء کان جڎهن پك كيم ته هن به אهو ئي ٻڌאيو ته ٹائپسٹ بعد ۾ آفيس ۾ كم كندڙ هك  ٻ

  .ٿيندوصباريا جو طهر 
آفريكا جي بندرگاهن ۾ جهاز وٺي وڃڻ دورאن عورتن . אئين به نه آهي ته عورتن جو طهر مون الِء نئين ڳالهه هئي
אهو كهڑو آفريكا جو ملك آهي جتي عورتن جو طهر . جي طهر جا قصا هر بندرگاهه ۾ عام ٻڌڻ ۾ אيندא هئا

)Female Circumcision (ا، تنزאنيا ۽ موزمبق تائين، گهانا ۽ سينيگال کان سوڊאن ۽ אٿوپيا کان كيني .نٿو ٿئي
عورتن جو طهر ضروري سمجهن ٿا، ) ويندي مسلمان به(هر مذهب جا آفريكي ماڻهو  ،نائيجريا ۽ كانگو تائين

شادي َء وقت هن جو گهوٽ هن کي ورجن ۽ شريف . جنهن سان عورت معاشري ۾ عزت الئق سمجهي وڃي ٿي
. ك مذهبي رسم کان وڌيك سماجي ۽ ثقافتي رسم و روאج سمجهيو وڃي ٿوعورتن جو هي طهر ه. سمجهي ٿو

جي هك ڇوكريَء موكلن ۾ )  سينيگال(كندڙ ڊكار  M.Scאيتريقدر جو مون سان سئيڈن جي يونيورسٹي ۾ 
אنگلنڈ ۾ عورتن جي طهر تي سخت بندش آهي پر . لنڈن وڃي هك گجرאتي אنڈين ڊאكٹر کان طهر كرאئي آئي

كيترא אنگلنڈ جا شهري ڊאكٹر غيرقانوني طور لِك ڇپ ۾ آفريكي ملكن کان אيندڙ حبشي  هن گجرאتي جهڑא
هتي . كيون وڃن ٿيون Abortionsڇوكرين جا طهر אئين كندא رهن ٿا جيئن كيترن ملكن ۾ قانون جي خالف 

و مهينو کن ٿي پئي ج Infectionאهو به لکندو هالن ته هن سينيگالي ڇوكريَء جو طهر بگڑي پيو ۽ אيتري تي 
يونيورسٹي کان  گسائيندي رهي ۽ مزي جي ڳالهه אها ته لنڈن وאرو אهو ڊאكٹر پوري سال بعد هك كيس ۾ 

 اאها خبر جڎهن אخبار ۾ آئي تڎهن אسان جي هن سينيگالي محترم. אسان אنهن ڏينهن ۾ لنڈن هئاسين. جهلجهي پيو
ٿيل אوزאن سان كيا  sterilized ا אنسٿيزيا جي غير هن وڏي رقم وٺي هي غيرقانوني كم شايد بن. אسان کي ٻڌאيو

  .ٿي
عورتن جي طهر ۾ ڇا ٿو كيو وڃي؟ مختلف ملكن جي مختلف قومن ۽ قبيلن ۾ عورتن جي طهر جي مختلف 

مالئيشيا ۽ אنڈونيشيا جهڑن ملكن ۾ . ئي وڃي ٿي۾ عورت جي زنانن عضون جي وڍ ٹك ك جنهن. ليول آهي
جي مٿين حصي جي معمولي کل الهي  Clitorisعورت جي  ۾هلكي قسم جي سرجري كئي وڃي ٿي  جنهن 

پر كيترن هنڌن تي خاص  ،وڃي ٿي جنهن كري هن آپريشن کي مردن جي طهر وאنگر عورتن جو طهر سڎجي ٿو
كري آفريكا کنڈ جي ته سڀني ملكن ۾، ويندي مصر ۽ يمن ۾، جيئن ئي ڇوكري ٹن چئن سالن جي ٿئي ٿي ته 



 

هتي . كئنچي يا بليڈ سان كٹيو وڃي ٿو Clitorisאن عمر کان وٺي بالغ ٿيڻ کان אڳ تائين هن جو ظاهر ٿيل سڄو 
۾ جيتوڻيك عورت جي كنهن به عضوي كٹڻ تي سخت  كينيا ۽ كيترن آفريكي ملكن ۾ אڄ كلهه جي دور

سزא آهي پر عوאم جو وڏو حصو אڄ به אن کي غلط ڳالهه يا ڏوهه جو كم نٿو سمجهي پر هو سمجهن ٿا ته אهو 
ت نٿي ٿئي ۽ كالئيٹورس كٹجڻ تي هن کي شهوهنن جو אن ۾ يقين آهي ته . آهيكم ڇوكرين الِء صحيح 
جيتوڻيك ممباسا جي هن هوٹل ۾، جنهن ۾ آئون رهيل آهيان، ڀر  .رهي ٿي Virginهوَء شادي تائين پاكدאمن 

ڇوكرين جي אها سرجري كري مٿن  300ڌאيو ته سوڊאن ۾ مان هك ٻ ن۾ رهندڙ يوگنڈא جي ڊאكٹروאرن كمرن 
محسوس ٿي، ساڳي لذت ۽  ڇوكرين کي אها ساڳي شهوאني خوאهشسيكڑو  90تجربو كيو ويو ته هنن مان 

پر אهو كمال آهي ته آفريكا جي كنهن ! ي جيكا هنن کي هن آپريشن يعني ُطهر کان אڳ ٿي ٿيٿ Orgasmאهائي
 Female (FGC)  جنهن کي يورپ ۽ آمريكا جا ماڻهو(به پڑهيل يا אڻ پڑهيل نوجوאن کان אن طهر بابت 

Circumcision۽  جي نازכ عضون جي وڍ ٹك عورتنFemale Genital Mutilation (FGM) جي نازכ رت يعني عو
کڻي پڇ ته هو אن جي خالف ضرور آهن پر هو پنهنجي الِء אهڑي حبشڻ كنوאر چاهين  عضون جي بگاڙ سڎين ٿا،

ل هجي يا هن جي زناني عضوي جي يٿ) كالئيٹورس جي كٹائي( Clitoridectomyٿا جنهن جو طهر ٿيل هجي يعني 
  .ٿيل هجي )Infibulation(شاديَء کان אڳ تائين سالئي 

جنهن هوٹل ۾ آئون رهيل هوس אن ۾ نه فقط مٿيان يوگنڈא جا ڊאكٹر رهيل هئا پر كجهه ٻين آفريكي  ممباسا ۾
ملكن جا پڻ هئا جو شهر جي كنهن هال ۾ ورلڈ هيلٿ آرگنائيزيشن طرفان عورتن ۽ ٻارن جي صحت خاطر هن 

  .عنوאن تي كانفرنس هلي رهي هئي
 Traditional practices affecting the health of women & childrenكٹ -عورتن جي طهر ۽ سندن نازכ عضون جي وڍ

تي هي مضمون لکڻ جي ڳالهه مون کي شايد ڌيان ۾ نه אچي ها پر رאت هوٹل جي ڊאئننگ هال ۾ يوگنڈא جي 
موت  کين جي چك كري آفريكا ۾ تمام گهڻاڊאكٹرن سان جڎهن مون אها ڳالهه كئي ته مليريا ۽ تسي تسي م

אكٹرن منهنجي אن ڳالهه جي تصديق سان گڎ ترديد كندي چيو ته אن ۾ كو شك ناهي ته مليريا ۽ ٿين ٿا ته هنن ڊ
تسي تسي مکين جي ڏنگڻ كري سليپنگ سكنيس بيماريَء كري جيترא موت آفريكا کنڈ تي ٿين ٿا אوترא 

وڍ كٹ ساڳي وقت گهرو طريقن سان زناني طهر ۽ عورتن جي عضون جي . كنهن ٻئي ملك يا کنڈ ۾ نٿا ٿين
كري پئدא ٿيل خرאبين، زنانين بيمارين، حيض جي روאنگي ۾ دقت ۽ ٻارن جي ڏکي ڄم كري جيتريون عورتون 

  .موت جو شكار ٿين ٿيون אوترو مرد ۽ عورتون مالئي به كنهن ٻي بيماري ۾ نٿا مرن
و حصو يا جو ٿور Clitorisمٿي ٻن قسمن جي عورتاڻي طهر بابت لکيو אٿم جيكي هلكي قسم جا آهن جن ۾ 

كٹيو ) سڎجي ٿو Clitorial hoodجيكو ( Prepuceس كٹيو وڃي ٿو ۽ אن سان گڎ كن حالتن ۾ سڄو كالئيٹور
אها ٻي ڳالهه آهي ته مالئيشيا ۾ . هن قسم جو طهر مالئيشيا ۽ אنڈونيشيا ۾ אڄ به مسلمانن ۾ عام آهي. وڃي ٿو

. אچڻ كري هاڻ كافي حد تائين گهٹجي ويو آهي Awarnessتمام گهڻي تعليم، دين جي ڄاڻ ۽ صحت ۽ هائيجن الِء 
אلبته كجهه . روאج يا سوشل عادت ناهيאسان وٽ ننڍي کنڈ ۾ مسلمانن توڙي ٻين مذهبن ۽ قومن ۾ אن قسم جو 

אن قسم جي ڳالهه . طهر كرאئين ٿابوهرين بابت چيو وڃي ٿو ته هو پنهنجين ڇوكرين جو مٿين قسم جو 
بهرحال אن مٿئين قسم . هو אن کي مذهبي رسم سمجهن ٿا. فئملي کان ٻڌي هيمهك بوهري  رهندڙسينگاپور ۾ 

  .سڎين ٿا Excisionيا  Clitoridectomyجي زناني طهر کي سرجن 
عورتن جي مٿين قسم جي طهر کان عالوه كن حالتن ۾، بلك آفريكا جي گهڻن حالتن ۾ كالئيٹورس کان 

אهو سڀ كجهه سڄي . كٹيو وڃي ٿو Libia Majora الئقن ۾عبه كٹيو وڃي ٿو ۽ كيترن  Labia Minoraعالوه 
ڏينهن  جي ”جي  نبقول يوگنڈא جي ڊאكٹر. فريكا ۾ مسلمان توڙي ٻين قومن ۽ قبيلن ۾ عام طرح ٿئي ٿوآ

روشنيَء ۾ ٿئي ٿو ۽ نه فقط ٻهرאڙي جا جاهل ماڻهو پر شهر جا پڑهيل ڳڑهيل ماڻهو به پنهنجي ڇوكرين جو هن 
كرאئيندي شرف ۽ فخر محسوس كن ٿا جو آفريكا ۾ ماڻهن جي אها سوچ آهي ته جيكا ڇوكري قسم جو طهر 

  “.אن قسم جو طهر نه كرאئي پنهنجي شهوت کي لغام نٿي ڏئي אها وڏي كميڻي آهي



طرفان ۽ آفريكا  جي كيترن ملكن جي حكومتن طرفان )  ورلڈ هيلٿ آرگنائيزيشن( WHOٻڌאيو ته ن هنن ڊאكٹر
نكاري ملي ۽ هنن جي سوچ بدلجي رאيون وڃن ٿيون جيئن ماڻهن کي جامينار ۽ كانفرنسون كهن قسم جا سي

پر ڏٺو وڃي ته هن قسم جي وڍ كٹ . جيكو توهان پنهنجين نياڻين سان كريو ٿا. ته هي ظلم جو كم آهي
پر معاشري هك ته آدم شماري به وڌي رهي آهي . ٿيندڙ بيمار عورتن جو تعدאد ڏينهون ڏينهن وڌندو وڃي ،كري

سئيڈن جي يونيورسٹيَء ۾ אسان سان گڎ تعليم حاصل كندڙ . ۾ هن لعنت جو زور به אيترو ئي وڌندو رهي ٿو
طهر كرאئي آئي ۽ شايد صحيح  چوريَءمٿين سينيگال جي ڇوكري جيكا لنڈن مان هك جاهل ڊאكٹر کان لك 

ٿي پيو ۽ مهينو  Infectionكري هن کي نه كرڻ  careطرح آپريشن نه ٿيڻ كري يا شايد آپريشن بعد صحيح طرح 
کن سخت پريشان رهي، אن کان جڎهن يورپ ۽ אيشيا جي ڇوكرين پڇيو ته پڑهيل ڳڑهيل هجڻ جي باوجود هن 

گهوٽ . אن طهر بنا هن جي شادي ٿيڻ ناممكن آهي. אهو كم ڇو كيو ته هن אهوئي جوאب ڏنو ته هوَء مجبور هئي
هتي אهو به لکندو هالن ته سينيگال جي شهر ڊكار جي هيَء . هن تي طرح طرح جا شك كري سگهي ٿو

 FGM (Female Genitalجماعتون ۽ سماجي אدאرא سڄي آفريكا ۾  عيسائي هئي ۽ عيسائين جون تبليغيشاگردياڻي 
Mutilation) تڎهن به هيَء سماجي رسم אيڎي ته طاقتور آهي ۽ ماڻهن جي . جي خالف ماڻهن کي سمجهائي رهيا آهن
אيڎي ته پختي ويٺل آهي جو هي ماڻهو پنهنجين نياڻين سان ظلم كري سمجهن ٿا ته هو كو خير جو  ذهن تي

هو هن ڳالهه کي ڄڻ مذهبي فرض سمجهي אن جي אدאئيگي كن ٿا ۽ پنهنجو پاڻ کي ثوאب جو . كم كن ٿا
  .مستحق سمجهن ٿا

جو אلزאم مسلمانن تي هڻن ٿا ته אهي  آفريكا ۾ رهندڙ يورپين سان جڎهن אن عنوאن تي ڳالهه ٿي نكري ته هو אن
جيئن آئون مٿي لکي آيو . پر אئين ناهي. جاهل آهن ۽ هيَء عورتن سان ظلم وאري رسم فقط مسلمانن ۾ آهي

ٹي سال  .آهيان ته אسان جي آفريكي كالس ميٹ ڇوكري جنهن لنڈن ۾ پنهنجو ُطهر كرאيو אها كرسچن هئي
۾  وههكٹڻ جي ڏ Clitoris سائيَء کي پنهنجي ٻن سالن جي ڌيَء جوپيا جي هك عيکن אڳ آمريكا جي كورٽ אٿو

ع ۾ آمريكا جي رياست جارجيا ۾ هك 1995يس אبابا جو حبشي خالد آدم نالي אد. جيل جي سزא ڏنيسال  ههڏ
هك شيدياڻيَء سان  يٹ نالي سائوٿ آفريكا کان لڎي آيلپيٹرول پمپ تي كالرכ ٿي لڳو جتي هن فارچون

پوِء . ع ۾ هن کي ٻارن تي ظلم كرڻ جي ڏوهه ۾ جهليو ويو2003. مان هن کي ڌيَء ڄائي جنهن. شادي كئي
آدم جو אهو مؤقف رهيو ته هن پنهنجي نياڻيَء کي پاכ دאمن رکڻ الِء אهو كم . كورٽ ۾ كيس هلندو رهيو

אٿوپيا حكومت . عورتن جي طهر تي אٿوپيا ۾ كابه جهل پل ناهي. هليكيو جيئن هوَء بالغ ٿي خرאب رאه تي نه 
ع تي 2006نومبر  2بهرحال . جيتوڻيك همٿ אفزאئي نٿي كري پر عوאم ۾ אها رسم فرض برאبر سمجهي وڃي ٿي

אنساني حقن جي אدאري אن جي تعريف كئي . هزאر ڊאلر ڏنڈ هنيو 5سال قيد جي سزא ٻڌאئي ۽  10كورٽ آدم کي 
تي אهڑن ي حيرت کاڌي ته هي كهڑو ملك آهي جت مغرب جي دنيا  אٿوپيا. ته آمريكا آدم کي سزא ڏئي سٺو كيو

جو  Meles Zenawiאن گوڙ جي جوאب ۾ אٿوپيا جي وزيرאعظم . ماڻهن کي سزא ڏئي صحيح ڇو نٿو كيو وڃي
  :آمريكا جي אخبارن ۾ بيان آيو هو ته

“If a whole community is involved in this practice, you cannot jail an entire community. You have to change the mindset, 
and that takes time...” 

جيكو مردن توڙي عورتن جي طهر کي ثقافتي ورثو ٿو (كينيا جي وڏي ۽ طاقتور شيدي قبيلي ماسائي 
جي ليڈر بين كوئيس سابا آمريكا جي هن فيصلي کي سخت نديو ۽ چيو ته آدم پنهنجي ڌيَء جي  )سمجهي

  .فائدي الِء אهو كم كيوڀالئي ۽ هن جي مستقبل جي 
۽ زناني عضوي جا مٿيان حصا كپيا وڃن  Clitorisجنهن ۾ نابالغ ڇوكريَء جو  Excisionيا  Clitoridectomyبهرحال 

وאرن ملكن کان وٺي אئٹالنٹك سمنڈ ) Red Sea(بحر אحمر  پريشن ناهي جيكا سڄي آفريكا کنڈ ۽ٿا אيڎي وڏي آ
طهر كن  ن אسان وٽ ڳوٺن ۾ حجام ڇوكرن جوאئين كئي وڃي ٿي جيئوאرن ملكن تائين کلئي عام گهرن ۾ 

يعني عورتن جي نازכ عضون جي وڍ  ،אن سلسلي ۾. ٿا ۽ كا جرאثيم كش دوא لڳائڻ بدرאن ڦلهير هڻيو ڇڎين
 Pharaonic(آهي جنهن کي هتي جا ماڻهو فرعوني طهر Infibulationكٹ ۽ بگاڙڻ وאري سرجري ۾ سڀ کان خرאب 



 

Circumcision ( به سڎين ٿا ۽ אن جو روאج سوڊאن، سوماليا، אتر كينيا، אٿوپيا ۽ بحر אحمر)جي كناري ) ڳاڙهي سمنڈ
هن آپريشن ۾ אٺ ڏهه . وאرن ملكن ۽ אولهه آفريكا جي ملكن ۽ مالي ۽ אن جي ڀروאرن عالئقن ۾ تمام عام آهي

) ُكپيو(جو אندريون حصو كوريو  Labia Majora۽   Labia Minoraجا زنانا عضوא كالئيٹورس،  َءسالن جي ڇوكري
هتي جو هر هك ماڻهو . ن حصا كنڈن يا سئي سڳي سان سبي ماليا وڃن ٿاאوڃي ٿو ۽ پوِء البيا مئجورא جا ٻاهر

אهو ئي ٻڌאئين ٿيون ته هيَء جرאحي كيڎي تكليف وאري ٿئي ٿي جيكا حبشي  ،ڊאكٹر توڙي عام عورتون
به وڻن  )Thorns(كنڈא  هو. آهن ٽ نه ڊאكٹري אوزאر آهن ۽ نه دوאئونعورتون ۽ دאيون گهرن ۾ كن ٿيون، جن و

۽ אن بعد زخم ڇٹڻ جي ) وڍ كٹ(هن جرאحي . مان پٹي אستعمال كن ٿيون ۽ نه وري אنسٿيزيا جو بندوبست آهي
پر هتي جي نياڻين جا وאلدين .  ن گهر ڇڎيو ڀڄيو وڃنوسوين ڇوكري نتكليف جو ٻڌي آفريكا جي هر شهر جو

  .پاڻ کي منهن ڏيکارڻ الئق سمجهن ٿاهو ي پنهنجو مان سمجهن ٿا ۽ هتي جي سوسائٹيَء ۾ אن ک
 Labia Majoraبعد ڇوكرين جون ٻن کان ڇهن هفتن تائين ٹنگون ٻڌيون وڃن ٿيون جيئن ) Infibulation(هن سرجري 

אهو سورאخ قائم . وي نكرڻ الِء تمام سنهو سورאخ ڇڎيو وڃي ٿپيشاب ۽ حيض ج. چپ ملي هك ٿي وڃن جا ٻئي
عورت  (Infibulation)هيَء جرאحي . رکڻ الِء سنهڑي ٹاريَء جو ٹكرو ڦاسايو ويندو آهي جيئن אيتري جاِء کليل رهي

کي ورجن رکڻ الِء كئي وڃي ٿي جيئن شاديَء کان אڳ هوَء كنهن آشنا سان کڻي ٺهي به وڃي ته به همبستري 
هن جرאحي  אن كري. كري سگهي rape کيس سگهي ۽ نه وري كو بدمعاش ي پوئوאري نه كريجهڑي عمل ج

وאريون حبشي ڇوكريون رאت جون אكيلون هلنديون رهن ٿيون ته به هنن کي پنهنجا ۽ پرאوא، هتي جي ) سرجري(
حساب سان، حيا وאريون ڇوكريون سمجهن ٿا ۽ אهڑين آپريشن وאرين ڇوكرين الِء سٺا رشتا אچن ٿا، ڇو جو هتي 

جن ڇوكري ئي عزت وאري سمجهي وڃي ٿي ۽ אها ڇوكري سئو سيكڑو ورجن سمجهي وڃي ٿي جنهن جي ور
جهڑي عمل جي كا به  Sexجهڑي آپريشن كرאئي ڇڎين ٿا جيئن  Infibulationسندس وאلدين ننڍي هوندي ئي 

هي ۽ هن شادي بعد مڑس صاحب جي تصديق كرڻ ۽ مطمئن ٿيڻ تي ته هن جي آپريشن ٿيل آ. گنجائش نه رهي
كئي وڃي  Reverse Infibulationجي خرאب هجڻ جو كو چانس نه هو אها آپريشن وري אبتي كئي وڃي ٿي يعني 

سورאخ کي ٿورو وڏو كرڻ الِء بليڈ يا كئنچيَء سان  .کي وڏو كري نارمل حالتن ۾ آندو وڃي ٿوٿي ۽ سورאخ 
تي ڊليوري کان مهنو کن אڳ אن سورאخ  ٻار ٿيڻ. ي حق אدא كري سگهنچيريو وڃي ٿو جيئن زאل مڑس אزدوאج

ڊليوري بعد كيترن مردن جي . کي وڌيك موكرو كيو وڃي ٿو جيئن ٻار جو ويم آسانيَء سان ٿي سگهي
ٻن ٹن . وري سبيو وڃي ٿو ي گهٹ كرڻ الِء هن جي عضون کيک Openingخوאهش يا خاندאني رسم كري عورت 

آفريكا جي بيوس عورت کي ڊليوري جي تكليف بعد هك  هفتن الِء هن جون ٹنگون وري ٻڌيون وڃن ٿيون ۽
كري  Hemorrhageهن آپريشن جي تكليف، خوف، هرאس ۽ . عذאب سهڻو پوي ٿو جو Infibulationدفعو وري 

. كيتريون ڇوكريون زندگي ڀر صدمي ۾ هليون وڃن ٿيون جنهن وگهي هو موت جو به شكار بنجن ٿيون
بنجيو وڃن ۽ هو ٻار نه ڄڻڻ جي ڏوه ۾  (Infertile)بنجيو وڃن ۽ هو سنڍ  جون مريض Infectionكيتريون عورتون 

آفريكا ۾ توڙي کڻي مڑس ۾ خرאبي هجي، هو مكمل . ڑين جي ٿك لعنت سهنديون رهن ٿيونيسڄي عمر ساه
كيترين عورتن جي رورس . طرح کدڙو هجي ته به ٻار نه پيدא كرڻ جو جرم عورت تي عائد كيو وڃي ٿو

ي ناممكن ٿيو پوي ۽ بچه ۽ زچه ٻئي مريو صحيح طرح نه کلڻ كري ٻار جي ڊليور Openingقت אنفيُبولئشن و
سائٹيَء ۾ هر مرد אهو پير مرشد آهي ڇو جو ههڑي . ئين كنوאر وٺيو אچيوڃن ۽ مڑس ٻئي ڏينهن ئي هك عدد ن

ڏک دردن جون  آفريكا ۾ عورتن جي ههڑن موتن ۽. جنهن تي توهان كنهن به ڏوهه جو אلزאم هڻي نٿا سگهو
هتي جي . ڳالهيون ٻڌي هك ڌאرئين کي ته אفسوس ضرور ٿئي ٿو پر هتي جي مردن الِء אها ڄڻ ته نارمل ڳالهه آهي

هن بي حسيَء کي ڏسي سنڌ، بلوچستان ۽ ڏکڻ پنجاب جي ڳوٺن جي حالت אکين אڳيان ڦري ٿي جتي جو پير، مير، 
غريب ماڻهن جي حالت جانورن کان به بدتر آهي جن کي ڀلي  وڏيرو، ڀوتار ڄڻ ته عياشي كرڻ الِء ڄائو آهي باقي

پيئڻ الِء صاف پاڻي نه ملي، ٻه ويال کاڌو نه ملي، هنن جي אوالد کي ڀلي تعليم نه ملي، هنن جون زאلون אسپتالن ۾ 
 مري وڃن ته به كا ڳالهه ئي ناهي، دوאئون يا ڊאكٹرياڻيون نرسون نه هجڻ كري ويم جي سور ۾ سڄي رאت تڑپي

هتي جي مكاني شيدين . آفريكا جي مردن جي عورتن بابت آهي feelingאها ئي سوچ ۽ . كو אحساس ئي ناهي
جي אهائي ذهنيت آهي ته عورتون ڀلي پير אگهاڙא كري سڄو ڏينهن ُאس ۽ وאريَء تي پورهيو كن، ڀلي بيمار ٿيو 



نياڻين سان אن . جي ناموس آهي هلن پر هنن سان طهر جهڑو ظلم ٿيڻ ضروري آهي جو אن ۾ هتي جي نرن نپو
جيئن אسان وٽ سنڌ جا وڏيرא يا پاڻ کي אوچي ذאت . ڳاٽ אوچو كري هلڻ جهڑא سمجهن ٿاپاڻ کي ستم بعد هو 

سمجهڻ وאرא پاڻ ڀلي ٻه ٻه ٹي ٹي شاديون كن ۽ אن کان عالوه چكلي جون رنون رکن پر سندن ڀيڻن يا ڌيئرن 
آئون به گذريل . دي كرאئي پاڻ کي وڏو شريف ۽ مذهبي سڎאئين ٿاکي فطري شادي كرאئڻ بدرאن قرآن سان شا

چاليهارو سالن کان ڏسندو אچان ٿو ته آفريكا جي هن رسم جي نالي ۾ عورتن سان ٿيندڙ ظلم جي خالف مغربي 
۽ ملكي تنظيمون گوڙ كنديون אچن، ماڻهن کي سمجهائڻ جي كوشش كنديون אچن ته پنهنجين نياڻين سان هي 

يو پر هي معاملو گهٹ ٿيڻ بدرאن ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي جيئن אسان وٽ كارو كاري ۽ سڱ ظلم بند كر
. چٹيَء ۾ ننڍڙين معصوم ڇوكرين جون پوڙهن سان شادي كرڻ جون رسمون ڏينهون ڏينهن وڌي رهيون آهن

ئيَء ۽ ٻين هي ملك كينيا جنهن جي سفر جو אحوאل هتي لکي رهيو آهيون، אن جي אڳوڻي صدر ڊئنيل אرאپ مو
عورتن، عورتن جي هن طهر ۽ سندن نازכ عضون جي وڍ كٹ خالف ڏאڍي مهم هالئي پر هتي جا ماڻهو ٻڌאئين 

سركار طرفان هن قسم جي طهر تي بندش وجهڻ سان عورتون אسپتالن ڏي رخ كرڻ . ٿا ته وريو كجهه به نه
  .تعدאد وڌي ويو بدرאن مختلف ڳوٺن ۾ كم كندڙ دאئين ڏي وڃڻ لڳيون جنهن كري موتن جو

جب هن وقت آفريكا، عرب رياستن ۽ مالئيشيا ۽ نٹرنيشنل جي رپورٽ ڇپي آهي אن موאيمنسٹي אجيكا هن سال 
  يا Clitoridectomyكروڙ عورتون אهڑيون آهن جيكي كنهن نه كنهن قسم جو هلكو طهر  13אنڈونيشيا ۾ 

Infibulation  هر جي نالي ۾ لک ڇوكرين جو ط 30كرאئي چكيون آهن ۽ هر سالFGM (Female Genital Mutilation) 
ملكن ۾ عام ٿئي ٿو ۽  28אهو كم هن ماڊرن دور ۾ به آفريكا جي . زنانين عضون جي وڍ كٹ ۽ بگاڙ ٿئي ٿي

مصر ته تازو هاڻ אن جي خالف قانون به . وڊאن، אٿوپيا ۽ ماليَء ۾ ٿئي ٿوאن بعد س گهڻي کان گهڻو مصر ۾ ٿئي ٿو
  .پاس كرאيو آهي

ي ۾ آفريكا جي ملكن ۾ هر مذهب، قوم ۽ قبيل Female Grcumcisionته جتي عورتن جو طهر آهي ٻي ڳالهه  אها
هر كو אن کي خرאب . لك ڇپ ۾ ٿئي ٿوجي ملكن ۾  (Middle East) کلئي عام ٿئي ٿو אتي مشرق وسطيٰ 

جيئن אسان وٽ ٹيجهو كرڻ يا شاديَء تي ٻكي ۽ . سمجهي ٿو پر אن هوندي به هو رسم جو غالم ثابت ٿئي ٿو
ونهه جي رسمن کي غير אسالمي ۽ هندن جون رسمون چيو وڃي ٿو پر אن هوندي به אنهن جي پوئوאري كرڻي 

אئين ئي سمجهو ته هتي آفريكا، عرب دنيا ۽ مالئيشيا ۽ . ٿو هڻي سوسائٹي يا معاشرو طعنا ٹوكونپوي ٿي جو 
۽ عربي کنڈ ۾ يعني يمن، عمان، سعودي عرب ويندي אردن . אنڈونيشيا ۾ ڇوكرين جي طهر جي رسم آهي

אنهن سني مسلمانن ۾ عام آهي جيكي آفريكي نسل جا عرب آهن يا جيكي سعودي هي طهر مسقط پاسي 
 Labia۽ كجهه حصو  Clitorisن ۾ پهرين ۽ ٻي ٹائيپ جو ُطهر عام آهي جنهن ۾ هن. عرب ۾ نوكريون كن ٿا

Minora جو كپيو وڃي ٿو.  
گذريل אڌ صديَء ۾ كيترאئي آفريكي ۽ عرب ملكن جا مسلمان ۽ عيسائي عرب، يورپ جي مختلف ملكن ۾ 

settle ين خبر نه پيئي پر پوِء אنگريزن ۽ يورپين کي پهر. ٿيا آهن جتي پڻ هو אها پرئكٹس قائم رکندא אچن
كيترين ڇوكرين جا زخم خرאب ٿيڻ تي يا ويم ۾ مشكالتون درپيش אچڻ تي ۽ كيترين وאردאتن مان 
ڇوكريون אن تكليف کان بچڻ الِء گهرאن ڀڄي پوليس אسٹيشن تي رپورٽ كرڻ تي هر عام ۽ خاص ماڻهوَء کي 

خالف قانون ضرور هو پر אن جي אيڎي وڏي هونَء يورپ جي ملكن ۾ ٻارن سان ظلم كرڻ جي . خبر پئجي وئي
. سزא رکيل نه هئي پر پوِء هر يورپي ملك ۾ عورتن جي طهر تي وאلدين ۽ طهر كندڙ الِء سزא مقرر كئي وئي

אن بابت אنگلنڈ جي هوم منسٹر . سال كئي وئي آهي 14سال جيل هو پر هاڻ אن ڏوه جي سزא  5אنگلنڈ ۾ به پهرين 
  :و تهجو אخبارن ۾ بيان ڇپيو ه

“Female genital mutilation is a very harmful parctice that is already rightly illegal in this country. Regardless of cultural 
background, it is compeletly unacceptable and should be illegal whereover it takes place.” 

هر  ڻ وאري رسم جيڇوكرين جو אن قسم جو طهر كرאئ هنجينپنرهندڙ آفريكي يا ٻيا جيكي  واليت ۾



 

  :אهي عورتاڻي طهر جي حق ۾ كيترאئي سبب ڏين ٿا، مثال طور صورت ۾ پوئوאري كرڻ چاهين ٿا،
  אن سان عورت جي عصمت(Virginity) جو بچاُء رهي ٿو. 
 آفريكا جي ماڻهن جو אعتقاد آهي ته . אن سان صفائي رهي ٿيClitoris سم جي هك گدلي אنساني ج

 .אن کي ختم كري ڇڎڻ بهتر آهي. شيِء آهي جيكا كيترين ئي برאين جي پاڙ آهي
 وאني خوאهشون گُهٹجيو وڃنجو هنن جون شه ،عورت جي طهر ٿيڻ بعد هو نيك ٿي رهن ٿيون.... 

  .وغيره وغيره
. وڃن ٿيونبهرحال אهي مٿيون ڳالهيون ڇوكرين جا وאلدين يا سندن آفريكي معاشري ۾ قبول كيون 

هنن کي אنگلنڈ ۽ يورپ جي ملكن ۾ رهي . ڇوكريون پاڻ هن زناني طهر جي عمل کان ڏكنديون رهن ٿيون
حكومتن جي هيڎين سختين بعد به ماهرن جي . هنن جو ساهه هر وقت مٺ ۾ رهي ٿو. كري به سكون ناهي

جو طهر ٿيل آهي ۽ אڄ به لك  عورتن 74000אندאزي موجب אنگلنڈ ۾ رهندڙ آفريكي مهاجرن جي پهرين ٹهي مان 
سال  13کان  4جن جون عمرون  .ن جا طهر ٿين ٿاڇوكري 7000ي شهرن ۾ هر سال אٹكل ڇپ ۾ فقط אنگلنڈ ج

کن ڇوكريون هن طهر  100هن سال گهٹ ۾ گهٹ . ي مضمون لکي رهيو آهيانهتي كينيا ۾ جتان ه. ٿين ٿيون
جي ڏکڻ אولهه وאري جاين تي لِكل آهن، كن كينيا كيتريون אڻ ڄاڻ . ويون آهنڀڄي جي ڊپ کان گهر ڇڎي 

  .۾ وڃي پناهه ورتي آهي) كليسا گهرن(يل عيسائي چرچن حصي ۾ ٺه
. آفريكا ۾ كيترאئي אهڑא قبيال آهن جيكي عورتن جو طهر پنهنجي مذهب يا عقيدي جو حصو سمجهن ٿا

كيترن مسلمانن جو אهو چوڻ  .كيترאئي آفريكي نسل جا عرب، مالئيشيا جا مسلمان אن کي سنت سمجهن ٿا
هك ته مانڌري مسجد نالي . هتي ممباسا ۾ كيتريون ئي مسجدون آهن. آهي ته אها مذهبي نه پر سماجي رسم آهي

هك ميمن مسجد ۽ هك . كلينڈني روڊ تي باشيخ مسجد آهي يאهڑي طرح پرאڻ. جي ٺهيل آهي ع1570تمام آڳاٹي 
تي جي پڑهيل ڳڑهيل مولوين سان كينيا يا آفريكا جي ٻين ملكن جن ۾ نماز پڑهڻ بعد א. بوهرא مسجد به آهي

هك ڏينهن ممباسا جي بلوچ مسجد ۾ אهڑא مولوي ملي ويا جن جا وڏא ٹي پيڑهيون . چار كندو آهيان خبربابت 
سجد به אنهن بلوچن جي درאصل ممباسا جي بلوچ م. אڳ אيرאن يا پاكستان وאري بلوچستان کان هتي آيا هئا

بهرحال . لکيل آهي ع1875هن مسجد جي ٺهڻ جو سن . جيكي عمان جي سلطان جي فوج ۾ هئا ي،ٺهرאيل آه
بلوچ مسجد ۾ مليل هنن مولوين مان هك جيكو مفتي جي رئنك جو لڳو ٿي تنهن ڇوكرين جي طهر بابت 

حضور صلعم جن سان ) جو هلكو حصو كٹڻو آهي Clitorisجنهن ۾ فقط (چيو ته جيكي مسلمان هن طهر کي 
. آهي ۽ هن حديث جي صحيح هجڻ جي خاطري نه ٿي سگهي آهي Controversialאها حديث كافي  وאبسته كن ٿا

حديث کي جي صحيح به ممباسا جي هن مولويَء چيو ته هن . كن ٿا (Refute)كيترא مسلمان אسكالر אن کي 
  .ڏنو آهيאن کي ضروري قرאر نه . سمجهيو وڃي ته אن ۾ حضور صلعم جن فقط אجازت ڏني آهي

يعني عورتن ( FGMپڑهي رهيو هوس ته  On lineعورتن جي طهر بابت هك عورتن جي كانفرنس جي رپورٽ 
جهڑאئيَء يبه سڎجي ٿو، אها و (Female Circumcision)جنهن کي زنانو طهر ) جي نازכ عضون جي وڍ كٹ ۽ بگاڙ

بلك كن محققن جو ته אهو چوڻ  .אچي کان هلندي) אسالم کان אڳ وאري دور(پر زماني جهاليه . جي رسم ناهي
. ۾ אن جو كوبه ذكر ناهي) Testamentپرאڻي ۽ نئين (قرآن توڙي بائيبل אنجيل . سال پرאڻي رسم آهي 2000آهي ته 

  . هن طهر بابت هك حديث ۾ حوאلو ملي ٿو. هتي جي مسلم وومين ليگ مطابق
الت كن ٿا אهي هيٺين حديث جو حوאلو ڏيئي جي وك FGMجيكي ماڻهو אسالمي نقطي نگاه کان زناني طهر يا ”

  .عورتن جي طهر کي سنت جو حصو قرאر ڏين ٿا
آنحضرت صلعم جن . عم عطيه אنصاريه جو چوڻ آهي ته هك ڏينهن مديني جي هك عورت طهر كرאئڻ چاهيو ٿي”

  )1، 8.(“بهتري ۽ مڑس جي چاهت آهيگهڻو نه كٹرאئجي جو אن ۾ ئي عورت جي ”: هن کي فرمايو
אها چئي وڃي ٿي ته אها عورت هر صورت ۾ طهر الِء وڃي رهي هئي جنهن کي  Interpretaionحديث جي هك אن 



لڳي . جو ٿورو ئي حصو كپرאئي ته سٺو آهي (Clitoris)حضور صلعم جن אهائي صالح ڏني ته هوَء پنهنجي عضوي 
  .ٿو ته هوَء جهاليه وאري دور وאنگر كجهه وڌيك ئي كپرאئڻ جي אرאدي سان وڃي رهي هئي

جي مفتي אصغر علي ربانيَء کان به پك كئي ته هن ٻڌאيو ته ) كرאچي(אن حديث بابت مون دאرאلعلوم كورنگي 
אن  به ته אها حديث کڻي صحيح به آهي. ت آهينصاريا جي معرفجيكا عم عطيه א. אن حديث کي هن به پڑهيو آهي

  .مان عورتن جو طهر نه فرض ۾ אچي ٿو ۽ نه كنهن سنت ۾
فقه سنة جي ليکك ۽ مسلمانن جي ناليري אسكالر سيد ”مسلم وومين ليگ طرفان אهو بيان جاري ٿيل آهي ته 

  “.آهن Non Authenticهن אهي سبق جي אها فتوى آهي ته عورتن جي طهر بابت جيكي به حديثون آ
هتي جا ماڻهو، يهودي توڙي مسلمان مولوي عورتن جي وحشي ۽ تكليفده سرجري جي خالف ماڻهن کي 

 Clitorisسمجهائيندא رهن ٿا ۽ אهو ئي وאعظ كن ٿا ته قدرت אنسان جي خوشي ۽ مزي وڌאئڻ خاطر عورت کي 
م نه آيو آهي ته אن کي جرאحي رستي كٹيو يا قرآن يا حديث ۾ كوبه אهڑو حك. جهڑو عضوو عطا كيو آهي

Modify אن كري אن کي نه كپيو وڃي ۽ نه سائيز ۾ ننڍو كيو وڃي. كيو وڃي.  
جڎهن کان (بهرحال אڳ ۾ فقط آفريكا ۽ بحرאحمر سمنڈ جي كناري وאرن ملكن ۾ پر گذريل אڌ صديَء کان 

يورپ ۾ پڻ عورتن جو طهر وڏو آزאر بڻجي ) هآفريكا ۽ אيشيا جي ماڻهن جي يورپ ڏي كافي لڎ پالڻ ٿي آهي ت
شادي شده ڇوكرين جي نازכ عضون جي وڍ كٹ ۽ بگاڙ آڻڻ كري  و آهي جنهن جي نالي ۾ معصوم ۽ אڻپي

אن سماجي رسم تي كيترאئي كتاب، مضمون ۽ فلمون . هنن کي سخت جسماني توڙي ذهني تكليف رسي ٿي
 “تاب آسٹريا ۾ رهندڙ هك سومالي فلم אئكٹريس حبشاڻيאنهن مان سڀ کان گهڻو مشهور ك. ٺهي چكيون آهن

هن ۾ ديريَء . ۾ ڇپيو ع1999نالي آتم كٿا وאرو ناول آهي جيكو  “ڊيزرٽ فالور”جو  (Waris Dirie) “وאريس ديري
هن كتاب جا . پنهنجي ننڍپڻ جون يادون بيان كيون آهن ته كيئن هن جي زنانن عضون کي كٹيو ويو هو

  .رهيو “بيسٹ سيلر”ترجما نظر אچن ٿا ۽ يورپ ۾ هك وڏو عرصو كتاب  كيترين ئي زبانن ۾
سوماليا جي هن خوبصورت ليکكا، فلمي אئكٹرس، ماڊل گرل ۽ אنساني حقن الِء جاکوڙيندڙ وאريس ديريَء جي 

سندس فوٹو ڏسڻ سان אسان جي ملك جا אنگلنڈ، يورپ ۽ آمريكا ۾ رهندڙ ته هن . كهاڻي به بيحد دلچسپ آهي
جهڑא אنگريزي رساال پڑهن ٿا ڇو جو ديريَء جو  Elleاڻي ويندא پر אهي پاكستاني به جيكي گلئمر، ووگ ۽ کي سڃ

ماڊل گرل جي حيثيت سان كيترن ئي عطرن، ميك אپ جي سامان ۽ فئشني كپڑن جي كمپنين جهڑوכ شئنل 
(Chanel) ،ريوالن ، L’Overal  ۽ ليوي جي אشتهارن ۾ سندس تصويرون אنگريزي رسالن ۾ ۽ پئرس، لنڈن ۽

  .نيويارכ جي رستن تي لڳل بِل بورڊن تي كنهن زماني ۾ عام هيون
سالن جي ٿي ته  13. عالئقي جي هك بدو قبيلي ۾ جنم ورتو “گالكا چيو”وماليا جي ص۾  ع1965وאريس ديريَء 

جنهن كري هوَء گهر . پوڙهي مڑس سان كرאئڻ جو אرאدو كيوورهن جي  61هن جي مائٹن سندس شادي هك 
جن وٽ هن אچي  ،جتي هن جا كجهه אمير مائٹ رهيا ٿي ،ڇڎي هيڎאنهن هوڏאنهن ٹلكندي אچي لنڈن کان نكتي

پوِء كجهه حالتون אهڑيون به ٿيون جو ديريَء کي پنهنجي شاهوكار مائٹن جو . رهائش ۽ نوكري אختيار كئي
هن دكان تي هك . نالڈ تي نوكري كري پنهنجو گذر سفر كرڻ لڳيوَء لنڈن وאري مئكڈوڇڎڻو پيو ۽ هگهر 

جي  ع1987جي  Pirellicجي هن تي نظر پئي جنهن هن جي تصوير  (Terence)ڏينهن ملك جي مشهور فوٹو گرאفر 
يترن ئي אن تصوير بعد ديريَء جي ماڊلنگ جو كئريئر شروع ٿيو ۽ پوِء هن کي ك. كئلينڈر جي كور تي ڏني

وאرن ديريَء جي  BBC۾  ع1995. אشتهارن ۾ موقعو ڏنو ويو ۽ دنيا جي فئشن ۽ فلمي مئگزينن ۾ فوٹو אچڻ لڳو
  :هك ڊאكو مينٹري ٺاهي ڏيکاري هئي جنهن جو نالو هو

”A Nomad in New york“ )هن فلم بعد وאريس ديريَء جي ماڊلنگ אوج تي هئي ته אن ). نيو يارכ ۾ هك بدو عورت
ها جنهن ۾ هن رאز جي א .۾ هن جو هك تفصيلي אنٹرويو ڇپيو هو Marie Claireعورتن جي مشهور رسالي وقت 

 Labia۽  Clitorisجنهن ۾ هن جو . ٻار هئي ته هن جو زوري طهر كيو ويو هو ڳالهه فاش كئي، ته هوَء جڎهن
Minora  كپيا ويا هئا جنهن جو صدمو ۽ خوف هوَء אڄ به محسوس كري ٿي، ۽ هوَء نٿي چاهي ته ٻين معصوم



 

  .نياڻين سان אهو ظلم ٿئي
אنهي سال ديريَء کي . ملي Coverageوאريس ديريَء جو هي אنٹرويو ڏאڍو مشهور ٿيو ۽ אن کي ميڈيا ۾ تمام گهڻي 

. אن بعد هوَء سوماليا پنهنجي ماُء سان ملڻ پڻ وئي. بنايو ويوجو زناني طهر خالف سفير  (UN)يونائٹيڈ  نئشنس 
، “ليٹرُٽ ماِء مدر”، “ڊيزرٽ ڊאن”: אن بعد كجهه ٻيا كتاب .لکيو “ڊيزرٽ فالور”۾ هن مٿيون كتاب  ع1998

. جيكي سڀ كامياب ٿيا ۽ אڄ تائين يورپ ۽ آفريكا ۾ وڏي شوق سان پڑهيا وڃن ٿا ،لکيا “ڊيزرٽ چلڈرين”
كيو  Quoteيونائٹيڈ نئشنس ۾ پريس كانفرنس ۾ وאريس ديريَء جو چيل هي جملو אڄ به جتي كٿي ۾  ع2007

  :وڃي ٿو
(We can give no more excuses for FGM (female gentinal multilation). This is pure crime against a child. And we are 
doing it.... Not God or nature.” 

ت كيترين ئي ڇوكرين جي دردناכ وאقعن ۽ زخميل אحساسن جي عكاسي كيترن ئي عورتن جي طهر باب
ريتا وليمس جو هك  توڙي يورپين تمام گهڻو لکيو آهي، عورتن نظر אچي ٿي ۽ هن عنوאن تي آفريكي ناولن ۾

. جنهن ۾ هك ڏهه سالن جي نائيجيرين ڇوكريَء جي كهاڻي آهي. جي عنوאن سان آهي “No laughter Here”ناول 
. رאئي سال سخت אذيت ۾ مبتال رهي۽ هوَء كيت ٿي پئي Infectionجنهن جي طهر ۾ هن جي زخمي عضون ۾ 

جو هك سفيد فام مسلمان عورت بابت אفسانوي ناول آهي جنهن مسلمان  (Camilla Gibb)אهڑي طرح كميال 
אر ۾ آفريكي شهر هر هيَء رت جي سامهون אن عورت جي ٻن ٻارڙين جو طهر كيو وڃي ٿو جنهن سان گڎعو

  .رهي ٿي
 (Fauziya Kassindja)آپ بيتي آهي جنهن ۾ فوزيا Do They Hear you when you cryאهڑي طرح فوزيا قاسنجا جي 

هوَء كيتريون ئي تكليفون سهي . پنهنجي طهر جي رسم کان كجهه كالכ אڳ پنهنجي گهر مان ڀڄي وڃي ٿي
אن بعد آمريكا جي . جتي پهرين ته هن کي جيل אچيو وڃي. آفريكا کان ڀڄي آمريكا ۾ پناه وٺڻ الِء پهچي ٿي

  .۾ لکيو ع1999فوزيا هي يادگيرين جو كتاب . ۾ هن کي پناه ڏنو وڃي ٿو ع1996אميگريشن طرفان 
  



  ه كيوهيوگنڈא کي پنهنجن ئي تبا
  

كينيا الِء تنزאنيا، . ڳالهه كندي אن جي پاڙيسري ملكن جو مختصر אحوאل كرڻ ضروري سمجهان ٿوكينيا جي 
آهن جيئن پاكستان الِء אيرאن، אنڈيا، אفغانستان،  אيئننڈא ۽ برنڈي ملك אيوگنڈא، سوماليا، אٿوپيا، سوڊאن ۽ رو
  .سري لنكا، بنگالديش ۽ عرب אمارت

ڍي کنڈ، אيرאن ۽ عرب ملكن جي آفريكا کنڈ سان وאقفيت ۽ אچ وڃ فقط صدين تائين ٻاهر جي دنيا جي يعني نن
جهڑوכ ممباسا، دאرאلسالم، . رگاهن وאرن شهرن ۽ ٻيٹن سان رهيآفريكا جي אوڀر وאري كناري تي قدرتي بند

آفريكا ۾ אندر گهڑڻ . אنهن ئي شهرن تي مختلف ملكن ۽ قومن جا جهيڑא لڳا رهيا ٿي. ملينڈي، زنجبار وغيره
كنهن به ضرورت محسوس نٿي كئي ۽ ضرورت هئي به كهڑي؟ אنڈيا کان، אيرאن کان يا عرب رياستن کان  جي

. ۾ ئي ٿي ويو ٿي) بندرگاهن(جيكي سودאگر مال سان ٻيڑא ڀري آيا ٿي אنهن جو وكرو هنن كناري وאرن شهرن 
هئي ۽ ساڳي طرح هنن  אن مال کي کپائڻ الِء هنن کي آفريكا جي אندروني حصن ۾ وڃڻ جي ضروت ئي كهڑي

کي אتان ئي كافي، عاج ۽ شيدي غالم ملي ويا ٿي جن کي خريد كري پنهنجن ملكن ڏي مهانگي אگهه تي 
هنن کي אن سان كو سروكار نه هو ته پنج ڇهه سؤ ميل אندر خوبصورت كليمنجارو جبل . وكڻڻ الِء روאنا ٿيا ٿي

  ....به آهي يا وكٹوريا ڍنڍ جهڑي وڏي ۽ خوبصورت ڍنڍ آهي
 .אوڻهين صديَء تائين كو אيكڑ ٻيكڑ عرب، אنڈين گجرאتي يا אيرאن جو شيرאزي אندروني آفريكا ڏي ويو هوندو

يوگنڈא، . ُهو אڄ وאري سامونڈي كناري وאري ملك كينيا، تنزאنيا ۽ موزمبق جي ئي אندرين حصي ۾ نٿي گهڑيا
جيئن رאجا ڏאهر جي ڏينهن ۾ عرب، . هي אئين آهي. كانگو، روאنڈא زئمبيا ۽ برنڈي جهڑא ملك ته ٿيا گهڻو ڏور

هنن کي . ڑن شهرن ۾ ئي ٿي ويو ٿيآفريكي ۽ سري لنكن سودאگرن جو وאپار وڙو ڀنڀور، ٺٹي ۽ ديبل جه
كهڑي ضرورت جو אٺن، گڎهن تي چڑهي ملتان، الهور، پشاور يا خاص كري אفغانستان وڃن جيكو אڄ به אئين  

Land Locked يوگنڈא هك سهڻو ۽ سر سبز ملك آهي. ملك آهي جيئن آفريكا جي אوڀر كناري تي يوگنڈא آهي .
چوڏهين . و ٿيو ٿي جو رهندڙ ماڻهن جي کائڻ بعد به ٹنن ۾ بچي پيو ٿيجنهن تي אن وقت ميوو אناج אيترو ته گهڻ

جن ۾ بوگنڈא، ُبن يورو، تورو، אن  ،بادشاهتون قائم ٿيونننڍيون صديَء ڌאري يوگنڈא وאري سر زمين تي ننڍيون 
אنهن  )سڎجن ٿا Bagandaجيكي باگنڈא (كجهه صدين بعد بوگنڈא قبيلي جي ماڻهن . كولي ۽ بوسوگا هيون

هن قبيلي جا ماڻهو  .آخركار هك طاقتور سلطنت ٺاهي جنهن جو אثر يوگنڈא جي وڏي حصي تائين پکڑيل رهيو
  .هنن جو بادشاه كاباكا سڎبو هو. سيكڑو آهن 20يوگنڈא جي آدمشماري جو 

ماڻهن ۽ جو رאڄ هو ته يوگنڈא جي  (Kabaka Mwanga)אوڻهين صدي جي אڌ ڌאري جڎهن يوگنڈא تي كاباكا موאنگا 
אن بعد عيسائي مشنري . سان وאسطو پيو Explorersאتي جي ڌرتيَء جو، عرب سودאگرن ۽ אن بعد يورپي 

شيدي نوجوאنن کي جهلي وكري الِء زئنزيبار ۽ ممباسا نيئڻ . جيكي آيا אهي ڏאڍو ناپسند كيا ويا) تبليغكار(
يلن جي حاكمن کي هنن الِء نفرت ٿي كري ۽ مكاني ماڻهن جي زمينن تي قبضا كرڻ كري باگنڈא ۽ تورو قب

سمجهو ته عرب سودאگر . پيئي ۽ عيسائي يورپي ۽ عرب مسلمانن جي وڏي پئماني تي خونريزي كئي وئي
ڌرتي جي ڳوال ( Explorerڌאري کان אچڻ شروع ٿيا ته אنگريز  ع1830كناري وאرن شهرن کان אندروني ملك يوگنڈא 

هنن کي אهو به فكر هو ته نيل ندي جيكا . کان يوگنڈא پهچي ويا ع1860) كندڙ يا אڄ جي زبان مطابق لئنڈ مافيا
کان پروٹيسٹنٹ عيسائي  ع1877مصر کي سيرאب كري بحر אحمر ۾ ڇوڙ كري ٿي אها شروع كٿان ٿئي ٿي؟ 
۾ كئٿولك عيسائين جا  ع1879پنهنجي مذهب جي تبليغ كرڻ ۽ كليسا گهر ٺاهڻ الِء پهچڻ لڳا ۽ ٻن سالن بعد 

برطانيا وאرن كينيا ۽ يوگنڈא وאري سڄي عالئقي جو كاروبار هالئڻ الِء برٹش אيسٹ . پڻ پهچي وياپادري 
  .آفريكا كمپني کي مقرر كيو

جي مطابق آفريكا  Treaty of Berlin۾ برطانيا ۽ يورپ جي ملكن جي جرمني ۾ گڎجاڻي ٿي جنهن ۾  ع1890
كينيا، يوگنڈא . ورپ جو كهڑو ملك رאڄ كندوملكن جي ورهاست كئي وئي ته آفريكا جي كهڑي ملك تي ي



 

کان אنگريز هنن  ع1894. אنگريزن حوאلي ٿيا) جيكي אڄ كلهه تنزאنيا جو حصو آهن(۽ ٻه ٻيٹ زنجبار ۽ پيمبا 
جي هنن هتي אڻ سڌي طرح حكومت هالئڻ . لڳاسڀني ملكن کي برٹش پروٹيكٹوريٹ جي نالي سان هالئڻ 

يوگنڈא ۾ هك . אتي جي نوאبن معرفت هاليو ٿي אنتظامپاليسي אختيار كئي جيئن אنڈيا جي كجهه رياستن جو 
ڇوٽ ڏني ته ٻئي طرف باگنڈא قبيلي کي لکيل  حد تائينطرف مختلف قبيالئي سردאرن کي ٿوري گهڻي هك 
 قبيلي جي ماڻهن وאنگر كامورא اگنڈאماڻهو بٻين قبيلن جا . پڑهيل بڻائي سول سروس جو كم אنهن حوאلي كيو

قبيلي جا ماڻهو  (Lango)۽ النگو  (Acholi)مثال طور אچولي . אنگريز رאڄ ۾ ٻيون نوكريون ڳولڻ لڳانه ٿيڻ تي 
אڄ جو پڑهيل ڳڑهيل . برطانيا جي فوج ۾ ڀرتي ٿيڻ لڳا ۽ يوگنڈא جي مليٹري ۾ אنهن جي אكثريت ٿي پيئي

ركت کي نندي ٿو ته هنن هن ملك جي ماڻهن ۾ אن ريت شروع کان ئي אنگريزن جي אن ح ،يوگنڈא جو باشندو
تيئن مختلف قبيال هك ٻئي جون ٻوٹيون  ي אنگريزن آزאدي ڏنينفرت جو ٻج وڌو جنهن كري يوگنڈא کي جيئن ئ

ندڙن يا يوگنڈא جي تاريخ يا سفرنامو پڑهندڙن الِء ضروري آهي ته هو گهٹ ۾ گهٹ هنن ٹن يوگنڈא وي .پٹڻ لڳا
  .لن جا ناال باگنڈא، אچولي ۽ النگو ضرور ياد رکن، پوِء هنن کي يوگنڈא جي سياست وڌيك سمجهه ۾ אينديقبي

تيئن  .کي אيتري خون خرאبي بعد آزאدي نه ملي جيترو گهڻو אنڈيا ۽ پاكستان ۾ ٿيو) سلون(جيئن سري لنكا 
ساڳي وقت . ن وڏيون قربانيون ڏنيونكينيا ۾ ۽ אن کان كجهه گهٹ ليول تي تنزאنيا ۾ آزאدي الِء مكاني ماڻه

پر يوگنڈא ۾ . אنهن ملكن ۾ אنگريزن جو تمام وڏو تعدאد رهيو ٿي ۽ هر شيِء پنهنجي قبضي ۾ كريو ويٺا هئا
אتي אنگريزن مختلف قبيلن جي ماڻهن جي همت אفزאئي كئي ٿي ته هو مختلف فصل پوکين ۽ . אئين نه هو

ن كري يوگنڈא جي ماڻهن پنهنجي ملك جي خود مختياريَء الِء א. אيكسپورٽ كرڻ الِء אنگريزن کي وكڻن
אيتريقدر جو باگنڈא قبيلي جي ماڻهن ته אهو ئي چاهيو ٿي ته אنگريز . كينيا ۽ تنزאنيا کان گهڻو پوِء آوאز אٿاريو

مڑيئي  (Obote)ڌאري النگو قبيلي جي هك אسكول ٹيچر ڊאكٹر ملٹن אوبوٹي  ع1955ع يا 1954. ويٺا ئي هجن
۾ يوگنڈא کي אن وعدي تي آزאد كيو  1962نظيم ٺاهي جنهن אڳتي هلي يوگنڈא کي آزאد كرڻ الِء ُهل مچايو ۽ ت

  .ڏني ويندي Autonomyويو ته باگنڈא قبيلي کي 
النگو قبيلي جو ملٹن אوبوٹي ملك جو پهريون وزيرאعظم ٿيو ۽ باگنڈא قبيلي جو كاباكا . يوگنڈא آزאد ٿيو

. نائب صدر ٿيو (Nadiope)پ بوسوگا قبيلي جو سردאر وليم ناديو ملك جو صدر ٿيو ۽ ‘تيساאيڈورڊ ُمو’) بادشاه(
ڈورڊ سان پاور شيئر كنهن به صورت ۾ باگنڈא قبيلي جي بادشاهه אي (Obote)אهو جلدي ئي ظاهر ٿي پيو ته אبوٹي 

کڻي جيل ۾ وڌو ۽  صدر طرفان مقرر كيل وزيرن کي. صدر کي هٹائڻ الِء هن دير نه كئي. كرڻ نٿو چاهي
אيڈورڊ جي محل تي قبضو كرڻ جوحكم  كاعيدي אمين جيكو אن وقت آرمي جو چيف هو تنهن کي صدر كابا

پناهه ورتي  وڃيپنهنجن كجهه ساٿين سان گڎ لنڈن ۾ ) ملك جو صدر(محل تي قبضي ٿيڻ تي كاباكا . ڏنو
يلي جي رאڄ جو خاتمو ٿي ويو ۽ عيدي אمين אوبوٹي پاڻ صدر ٿي ويٺو ۽ باگنڈא قب. سالن بعد گذאري ويو 5جتي 

  .جي لوفرپائيَء جو ستارو אن وقت کان چلكڻ لڳو
جا אنيك ملك، بلك אئين چوڻ وڌيك صحيح رهندو ته سوאِء چند ملكن جي باقي کنڈن آفريكا، אيشيا ۽ آمريكا 

 Independenceکي ٻي جنگ عظيم کان پوِء هك هك ٿي سڀني . ٻيا ملك אنگريزن ۽ يورپي قومن جي هٿ ۾ هئا
 ملك جي عوאم، سياستدאنن،. אڄ يورپ جهڑא ٿي ويا آهنته مالئيشيا جهڑא ملك  سنگاپور ۽. ملي) خودمختياري(

هيڎאنهن آفريكا جي ملكن ڏي نظر ٿي كجي ته سوאِء . فوج پنهنجن ملكن کي ٺاهي ڇڎيو سركاري كامورن ۽
كن کي ملك جي فوج كن کي سندن سياستدאنن، كن مل. كنهن אيكڑ ٻيكڑ جي باقي سڀني جا هيڻا حال آهن

حاكم طبقو، پوِء אن جو وאسطو کڻي . قتل عام جاري آهي. كريٹن هڻي تباه كري ڇڎيو آهيته كن کي بيورو
غريب عوאم ڏينهون . وڃي پنهنجو پاڻ کي אمير بڻائيندو ۽ عيش ۾ پورو آهي ،سياستدאنن سان هجي يا فوج سان

ن آفريكي ملكن جي ته אهڑي فقيري وאري حالت ٿي جو هنن کي يورپ ۽ كن ك .ڏينهن وڃي مسكين ٿيندو
كنهن אمير ملك کين ناڻو ڏنو ته ملك ۽  سندن ملك کي بچائڻ الِءآمريكا אڳيان كشتو کڻڻو پيو ۽ وري جڎهن 

۽ شرم کان كنڌ جهكائڻ  پاڻ عيش كن ٿاאن پن جي پيسي تي به حاكم عوאم جي حالت بهتر بڻائڻ بدرאن 
مان אئين محل ماڙيون אڏرאئين ٿا  چو ڳاٽ كري هلن ٿا ۽ واليت ۾ وڃي אن پن ۽ عوאم کان لٹيل پئسيبدرאن אو



אهو سندن پيُء جو  ڄڻجوא خانن ۾ אئين وڏא وڏא دאَء لڳائين ٿا  אئين عيش كن ٿا ۽هوٹلن، چكلن ۽ مئه خانن ۾  ۽
  .پئسو هجي

ماال مال آهي پر القانونيت،  אڄ به قدرتي سونهن ۾אهو . ندو هوאنگريزن جي دور ۾ يوگنڈא ڇا ته خوبصورت هو
 وچورين چكارين، مهانگائيَء بيروزگاريَء، کاڌي جي کوٽ ۽ بيمارين هن جنت جهڑي ملك کي تباهه كري ڇڎي

ونسٹن چرچل چيو هو ته  هي אهو ملك آهي جنهن جي سونهن ۽ אمن کان متاثر ٿي אنگريز وزيرאعظم سر. آهي
مختياري ڏيئي حكومت جي وאڳ مكاني ع ۾ אنگريزن هن ملك کي خود1962. “آهي يوگنڈא آفريكا جو هيرو”

سياستدאن حكومت ۾ אچي عوאم  .سالن אندر يوگنڈא قبيالئي جهيڑن ۾ تباهه ٿي ويو 25پر  ،ماڻهن حوאلي كئي
هنجي الِء پنهنجين ستن پيڑهين کي خوش حال بنائڻ الِء هنن پن. جي زندگي بهتر بنائڻ بدرאن پنهنجا ڀڀ ڀرڻ لڳا

جن نه  “אوالد”אها ٻي ڳالهه آهي ته ست پيڑهيون ڇا پئسي پٺيان سندن . پئسي ميڑڻ کي ئي سياسي خذمت سمجهي
  .صحيح طرح تعليم حاصل كئي ۽ نه אخالقيات سکيو، سندن حياتيَء ۾ ئي سڀ كجهه دڦ كري ويهي رهيو

جڎهن آئون  ،سال אڳ ۾ 50يكا يوگنڈא جي بدبختي ڏسي مونکي كڎهن كڎهن پنهنجي سنڌ ٿي ياد אچي ج
 אڄ. ، نه بک ۽ بيروزگاري جو رאكاسنه هئي אمن אمان جي حالت خرאب. مئٹرכ ۾ هوس ته ڇا سكون ڀري هئي

منهنجا ٻين صوبن جا پاكستاني دوست . אسان جي سنڌ ذهني، جسماني ۽ אخالقي بيمارين ۾ وكوڙجي وئي آهي
ضرور هوندي، مون يوگنڈא ملك جا ٻيا صوبا نه ڏٺا . ها حالت آهيٻڌאئين ٿا ته پنجاب، سرحد ۽ بلوچستان جي به א

آهن پر كرאچيَء ۾ رهندڙ پوڙهن آغا خانين ۽ بوهرين کان مون ننڍي هوندي يوگنڈא جون ڳالهيون ضرور ٻڌيون 
جي  ن جا وאلدين يوگنڈא۽ هو پاڻ يا هن ان كيترא سنڌي به ڳالهائيندא هئاאنهن بوهرين، كڇين ۽ آغا خانين م. آهن

هنن فقط خوشحالي ۽ سكون جي . كمپاال، جنجا، אينٹيبي، ماساكا ۽ موروتو وغيره ۾ رهي آيا هئا سهڻن شهرن
هنجي يوگنڈא ڳالهه ٿي كئي پر يوگنڈא کي خودمختياري ملڻ بعد هن ملك جي پيرن، ميرن، وڏيرن ۽ فوجين پن

عوאم کي كهڑو غريب . ن ناس كيو ٿيאتان ه جنهن کي جتان وجهه لڳو. كري ڇڎيواه کي پنهنجن هٿن سان تب
  .ڏوهه ڏجي، ُهن ملك جي بهتريَء الِء جن نمائندن کي چونڈيو אهي ئي ويري ٿي بيهي رهيا



 

 يونאچڻ تي يوگنڈא جي عوאم مٺايون ورها فوجي آمر جي
  

۾ جوٹڻ الِء هك طرف هندو مسلمانن ۾  אنگريز حاكمن رعيت کي پنهنجو پاڻننڍي کنڈ مان نكرڻ کان אڳ 
هكڑن کي אنگريزي تعليم ۽ سركاري نوكريون ڏيئي ٻين تي حاوي كيائون، ٻئي . هيٺ مٿاهيون پيدא كيائون

طرف مسلمانن ۾ پيدא ٿيل فرقن کي زور وٺائي ۽ قاديانين جهڑن مذهبن جي پٺڀرאئي كري هك ٻئي سان 
يريل مسئلو ڇڎي ويا جيئن ستان جي وچ ۾ كشمير جو אڻپورو نبكאن کان عالوه هندستان ۽ پا. لڳرאئي ڇڎيو

  .هركو پنهنجيون ٻوٹيون پٹيندو رهي ۽ אهو ئي چوندو رهي ته هن حال کان ته אنگريزن جي حكومت بهتر هئي
پوِء مالئيشيا جهڑي ملك جا سياستدאن . אنگريزن אهو كم ذري گهٹ آفريكا ۽ אيشيا جي سڀني ملكن ۾ كيو

. ي ملك ۾ سكون جو وאُء ورאيوڳالهه جو فيصلو אنصاف موجب كري سڄيت هئا ته هنن هر سياڻا ۽ نيك ن
) خنجرملئي (אنگريزن کان آزאديَء بعد هو پرאنگ . אڌو אڌ آهنتصور كريو مالئيشيا جي ملك ۾ چيني ۽ ملئي 

אئنڈ آرڊر  ئي الحكومت אيمرجنسي لڳا. كڍي هر شهر جي گهٹيَء گهٹيَء ۾ هك ٻئي کي مارڻ الِء تيار ٿي ويا 
. آهيجي حالت هك طرف سخت كئي ته ٻئي طرف ٻنهي ڌرين کي سمجهايو ته هك ٻئي جو ويري ٿيڻ אجايو 

آيا אنهن کي توڙي אنهن ) مالئيشيا(صدي אڳ پورهئي الِء چين کان لڎي هتي ماليا  ي جيكي אڄ کان אڌ يا منيچين
אهڑي طرح ملئي ماڻهو جيكي ڳوٺن ۾ رهن ٿا جن ۾ تعليم گهٹ آهي . جي אوالد کي مرڻو پرڻو هتي ئي آهي

ن ۽ ڌאڙא کين جي جاهل ۽ بيروزگار رکبو ته هو جيئڻ خاطر ٻيو نه ته چوريو. אهي به هن ئي ملك جا شهري آهن
אن كري هك قوم جي حيثيت سان هك ٿي ملك کي مضبوط كريو ۽ پنهنجا ويري ٿي אوالد جو مستقبل . هڻندא

هر هك کي حق . אڄ مالئيشيا ۾ ٻهرאڙي ۽ جهنگلن ۾ رهندڙ ملئي مسلمان به تعليم يافته آهن .تباهه نه كريو
كيت، پرאپرٹي پنهنجي ملك ۾ ئي آهي ۽ هر سياستدאن ۽ ڀوتار جو گهر، مل. حالل جو روزگار يا نوكري آهي

אن روشنيَء ۾ אسان پنهنجو پاڻ جو جائزو وٺون ته كٿي بيٺا . سندن ٻار پنهنجي ملك جي ئي אسكولن ۾ پڑهن ٿا
مهاجر سال گذرڻ بعد به אڃان تائين سنڌي  63مونکي ٻين صوبن جي خبر ناهي رڳو سنڌ ۾ ٿو ڏسجي ته ! آهيون

تيغاني، مهر، ٻي طرف مسلمان هندو جو چكر هك طرف آهي ته אن کان عالوه جي وچ ۾ چڻنگ ٻرندي رهي ٿي 
  .جتوئي، ڏאهري، کوسا وغيره جي قبيالئي جهيڑن هك ٻئي جو سكون چٹ كري ڇڎيو آهي
هك جنت جي ٹكري  .אهو ئي حال هن خوبصورت آفريكي ملك يوگنڈא جو אنگريزن کان آزאدي ملڻ بعد ٿيو آهي

. آهي سڎيو، אهو تباه ٿي ويو Pearl of Africaي چرچل جهڑي אنگريز وزيرאعظم به جهڑو خوبصورت ملك جنهن ک
ملك جو  ،سياستدאنن אنصاف كرڻ بدرאن پنهنجي پنهنجي قبيلي کي ورسائڻ ۽ مٹن مائٹن کي نوكريون ڏيڻ

 אنگريزن هن. آهي ن سهڻي ۽ خوشحال ملك کي ڀيلي رکيوخزאنو لٹڻ ۽ سياسي طرح طاقتور ٿيڻ جي شوق ۾ ه
عهدي  Ceremonialملك کي ڇڎڻ وقت بئلنس برقرאر رکڻ الِء אليكشن ذريعي وزيرאعظم هك قبيلي جو كيو ته 

 Appolo Milton)جيتوڻيك ملك جي وزيرאعظم אوبوٹي . جو صدر ٻئي قبيلي جو كيو ته نائب صدر ٹئي قبيلي جو
Obote) ب صدر کي معمولي پاور ڏيڻ به نٿي کي سڀ کان گهڻا پاور مليل هئا پر تنهن هوندي به هن صدر ۽ نائ
۽  وکي אڳيان كيو، جنهن فلحال صدر جو پتو كٹي ڇڎي “عيدي אمين”هن אنهن کي هٹائڻ الِء هك فوجي . چاهيا
پر پوِء عيدي אمين به نه . جو مالك پاڻ ٿي ويٺو Powersصدر ۽ سڀني سياسي  ۾ تبديليون آڻي אوبوٹو آئين پوِء

سڄي ملك ۽ . پاڻ ملك جو وאلي وאرث ٿي لٹ ڦر شروع كري سائي ستابي ملك کي کوکلو كري ڇڎيو. ڇڎيس
جيتوڻيك אن  ،ئين جو يوگنڈא جي ماڻهن کي پنهنجي قوميت ٻڌאئيندي شرم ٿي آيوياماڻهن جي אهڑي بدنامي كرא

  !غريب عوאموري سياستدאن يا فوجي، َڀري هكڑא ن ك. ۾ هنن جو ڏوه ته نه هو
 هن پنهنجي. ۾ אتر يوگنڈא ۾ ڄائو ۽ النگو قبيلي جي سردאر جو پٹ هو ع1925يوگنڈא جو هي پهريون وزيرאعظم 

كاليج ۽ مكاريري  بوسوگاوڌيك تعليم אن بعد مان حاصل كئي ر جي عيسائي אسكول تعليم ليرא شه پرאئمري
كاليج يوگنڈא جي جنجا ضلعي ۾ آهي جتي كمپاال بعد ٻئي نمبر تي אنڈيا جا  Busoga. ئييونيورسٹي مان حاصل ك
ن אيڇيسن كاليج وאنگر هتي به پهري الهور جي. ۾ אنگريزن کوليو ع1911هي אسكول . گجرאتي سودאگر رهيا ٿي



ڻهن جي ٻارن کي به دאخال ماعام  ،يوگنڈא جي سردאرن ۽ بادشاهن جا ٻار پڑهيا ٿي پر پوِء ٻي جنگ عظيم کان پوِء
۾ אها  ع1963. ۾ ٹيكنيكل אسكول جي حيثيت ۾ کلي ع1922يونيورسٹي  Makerareكمپاال جي  .ملڻ لڳي

۾ אها ٹن خودمختيار قومي يونيورسٹين ۾ ورهائي وئي جنهن مان  ع1970. يونيورسٹي آف אيسٹ آفريكا سڎي وئي
ٺهي ۽ ٹي هيَء  ‘يونيورسٹي آف دאرאلسالم’نزאنيا ۾ سڎجڻ لڳي، ٻي ت ‘يونيورسٹي آف نئروبي’هك كينيا ۾ 
فئكلٹيون،  22يونيورسٹيَء ۾  Makerereאڄ هن . جي نالي سان سڎجڻ لڳي ‘ماكريري يونيورسٹي’كمپاال وאري 

تعليم حاصل كن  شاگرد هزאر پوسٹ گرئجوئيٹ 3هزאر אنڈرگرئجوئيٹ ۽  30אنسٹيٹيوشنون ۽ אسكول آهن جن ۾ 
يون سمجهو ته الهور وאري پنجاب يونيورسٹي آهي جنهن مان نه فقط يوگنڈא جو هي پهر هيَء يونيورسٹي. ٿا

پر تنزאنيا جو صدر جوليس نائريري، كينيا جو صدر موאئي كباكي ۽ آفريكا  هيوپڑ “ملٹن אوبوٹي”وزيرאعظم 
نائيپال،  V.Sك جو هندو ليک) ويسٹ אنڈيز(نوبل אيوאرڊ حاصل كندڙ ٹرنيڈאڊ . جون ٻيون אهم شخصيتون پڑهيون

نوردين فرאح، علي مازروئي، پال ٿيروكس، ڀيٹر نزرٿ، אوكيلو אوكولي جهڑא آفريكي دنيا جا אديب ۽ شاعر 
  .يونيورسٹي جا گرئجوئيٹ آهن Makerereيوگنڈא جي هن 

ملي ۽ ملٹن אوبوٹي ملك جو پهريون ) خودمختياري( Independence۾ جيئن ئي يوگنڈא کي אنگريزن طرفان  ع1962
وزيرאعظم تنكو عبدאلرحمان يا سنگاپور وزيرאعظم ٿيو ته پهريون كم هن كهڑو كيو؟ مالئيشيا جي پهرئين 

جي پهرين وزيرאعظم لي كئان يو وאنگر عوאم ۽ ملك جي سڌאري ۽ خوشحالي الِء ترقياتي كم كرڻ بدرאن 
אن تي ملك جي پارليامينٹ جڎهن . سان گڎجي سون جي אسمگلنگ كئي فوج جي ڊپٹي چيف عيدي אمين

investigation  ُر كئي ته رئيس يعني وزيرאعظم الِء ڊمانڈ كيو ۽ عيدي אمين کي فوج مان فارغ كرڻ الِء گه
ملك ۾ אمرجنسي لڳائي  ،پنهنجو پاڻ کي ملك جو صدر بنائي ،كري  Suspendאوبوٹي صاحب ماڳهين آئين کي 

عيدي אمين کي . بينا ۾ جيكي وزير مخالف قبيلن جا هئا אنهن کي بنا ڏوه جي جهلي قيد كري ڇڎيوكا .ڇڎي
جيكو مخالف (ملك جي صدر . سندس غلط كارين كري فوج مان كڍڻ بدرאن پروموشن ڏيئي چيف بنائي ڇڎيو

ي قبضي ۾ آڻي تي عيدي אمين حملو كري אن کي پنهنج אن אعترאض كيو ته هن جي محل) هو قبيلي جو بادشاه
  .۾ گذאري ويو ع1972ڇڎيو ۽ بادشاه کي ڏيهه نيكالي ڏيئي ڇڎي جيكو لنڈن ۾ پنجن سالن بعد 

پاڻ به  .۾ هاڻ سندن ئي عيش آهي ٺڳن کي نياپو ملي ويو ته هن ملك ملك جي بدمعاشن، ڌאڙيلن، سمگلرن ۽
אوبوٹي آئين بدالئي אن ۾ سڀ پاور صدر کي يعني پاڻ کي . کائو پيئو ۽ אعلى حاكمن کي به عيش كرאيو

  .سونپيائين
کي ڊيڄاريو، ڌمكايو ۽ ٹارچر  شي پڻي جي حكومت رهي جنهن ۾ عوאمאوبوتو جي حكومت هك ظلم ۽ وح

۾ אوبوتي تي  ع1969. ه چوٽ چڑهي وياشين جا אگه. אئگريكلچرل ملك هوندي به کاڌي جي کوٽ رهي. كيو ويو
. هو بچي ويو ۽ אن بعد هن سڀني سياسي جماعتن تي بندش وجهي ڇڎي ،كنهن حملو كرڻ جي كوشش كئي

تدאن، مفكر تعليمدאن کيس سندس خالف لڳو ٿي سااڻ بڻجي ويو جيكو אديب، شاعر، سيپوِء ته هو سڀ كجهه پ
אلسالم ۽ زئنزيبار אرهي ڏينهن هئا جڎهن אسان جا جهاز ممباسا، دهي א ،אن کي بنا ٹرאئل جي قتل كرאئي ڇڎيو ٿي

جون ڳالهيون هك طرف אخبارن ۾ پڑهبون هيون ته ڀر وאري هن ملك يوگنڈא جي كرپشن ۽ ظلم  .אچڻ لڳا هئا
شهرن کان ڀڄي آيل پوڙهن آغا خانين،  ينتيبي، ماساكا ۽ مبارאهرن كمپاال، جنجا، אشٻئي طرف يوگنڈא جي 

ميمڻن ۽ سنڌي هندن کان يوگنڈא جي سونهن، حسن، ماضي جي אمن אمان ۽ سكون جون ڳالهيون ٻڌي بوهرين، 
ملك جي هن . حيرت ٿيندي هئي ته كيئن هكڑو سياستدאن يا حاكم سڄي ملك کي ڀينگ كري ڇڎي ٿو

حاكم אوبوتو هاڻ ملك ۾ نئون نظام سوشلزم آڻڻ جو אعالن كيو جنهن ۾ غريب ۽ אمير کي هك كرڻ جي 
كر ۾ پاڻ ۽ سندس چمچن ملك جي بچيل سچيل كارخانن، بئنكن ۽ ٹريڈنگ كمپنين کي ڦري لٹي تباه چ

  .كري وڌو
אوبوتو سان  .ٿيفوج جو چيف عيدي אمين هاڻ پاڻ کي سڀ كجهه سمجهڻ لڳو ۽ جيئن وڻيس ٿي تيئن كيائين 

تي אوبوتو  ع1971جنوري . لڳو ۽ هاڻ אوبوتو کي به אکيون ڏيکارڻ گڎجي هن ملك جي وڏي ڦر لٹ كئي هئي
يوگنڈא جي صدر جي حيثيت سان سنگاپور ۾ كامن ويلٿ ملكن جي كانفرنس אٹينڈ كرڻ الِء ويو ته پٺيان 



 

ماڻهن مٺايون ورهايون ته سندن אوبوتو جهڑي . عيدي אمين אنقالب جي نالي ۾ پاڻ ملك جو صدر ٿي ويٺو
אوبوتو جي ڏينهن . مين אن کان وڏو ظالم نكرندوهڑي خبر ته فوجي چيف عيدي אكکين . ڊكٹيٹر مان جان ڇٹي

كارخانا ۽ جا  جي نالي ۾ يوگنڈא ۾ جيكي אنگريزن ۾ אنگلنڈ وאرن جو به وڏو نقصان ٿيو هو جو هن سوشلزم
سو אوبوٹو جي دفع ٿيڻ تي אنگريز به خوش ٿيا ۽ برطانيا . ئيز كري ڇڎيون هيونالفئكٹريون هيون سي نئشن
  .نڈא جي هن نئين حكومت کي تسليم كيو ۽ چرئي عيدي אمين کي مان ڏنوپهريون ملك هو جنهن يوگ

אوبوتو کي سنگاپور مان موٹڻ تي يوگنڈא אچڻ نه ڏنو ويو ۽ هو ڀر وאري ملك تنزאنيا ۾ جالوطني جي زندگي 
  .گذאرڻ لڳو



  سياستدאن ملك کي ٺاهين به ٿا ته ڊאهين به ٿا
  

مالئيشيا، سنگاپور، جپان، ڏکڻ كوريا ويندي אنڈيا ۽ אيرאن جهڑن ملكن جي ترقي جو رאز אن ۾ به آهي جو אتي 
ملك جو چونڈيل حاكم پنهنجو مدو پورو ٿيڻ تي ماٺ ميٺ ۾ صدאرتي محل يا . صحيح طرح جهموريت آهي

در يا وزيرאعظم کي عوאم وزيرאعظم هائوس جي پچر ڇڎي پنهنجن אباڻن كکن ۾ אچيو رهي ۽ نئين چونڈيل ص
هر چونڈيل نمائندو ملك ۽ عوאم جي حالت بهتر كرڻ الِء محنت كري ٿو ڇو جو . جي خذمت جو موقعو ڏئي ٿو

אسان وٽ אيشيا ۾ كجهه אهڑא ملك آهن ۽ آفريكا ۾ ته . هن الِء سياست معنى عوאم جي خذمت كرڻ آهي
نهنجو وقت ۽ ملك جا אدאرא ۽ خزאنو عوאم جي كيترאئي، جن جا چونڈيل نمائندא ملك جا حاكم ٿيڻ تي پ

خوشحالي ۽ ترقي الِء وقف كرڻ بدرאن אن جاکوڙ ۾ لڳائين ٿا ته كنهن طرح سان هن مليل تخت ۽ تاج کي 
يون ڀرجن ۽ جمهوريت طرفان مليل عهدي کي ملك جو ناڻو ڦري لٹي پنهنجون ٹجوڙكيئن . چنبڑيو رهجي

طرف هي رאڄ رف سمورא پاور پنهنجي قبضي ۾ كجن ته ٻئي كيئن شهنشاهي رאڄ ۾ تبديل كجي ۽ هك ط
يا کڻي چئجي ته بندي جي من . پر هو ڇا چوندא آهن ته نادر نادر آهي ته قادر به قادر آهي .پشت به پشت هلندو رهي

ته هيَء دنيا ظلمن وگهي  אئين نه هجي ها. آهي Planner۽ بيشك א به وڏو . ۾ هكڑي ته א جي من ۾ ٻي
אسانجي אيشيائي توڙي آفريكي حاكمن کي אفسوس جو אڄ تائين تاريخ مان . كو ختم ٿي چكي هجي هاكڎهو

هو پنهنجي حساب سان پاڻ کي אيڎو ته مضبوط حاكم بنائين ٿا ۽ وאقعي אن ۾ كو شك . אهو سبق نه مليو آهي
آهي جو دنيا جي كا طاقت ناهي، هر ڏسڻ وאري کي אئين لڳندو آهي ته هي حاكم هاڻ אيڎو ته طاقتور بڻجي ويو 

پر شايد אسان توڙي אهو حاكم אن سوچ کان کوکلو هوندو آهي ته دنيا جي طاقت کان . هن کي هٹائي نه سگهندي
وڌيك قدرت جي طاقت آهي ۽ پوِء אسان جي אکين אڳيان אهڑא كيترאئي مثال جنم وٺندא آهن جن ۾ ظالم حاكم 

ن پوِء هن جا پٹ، پوٹا ۽ پڑپوٹا حاكم ٿيندא، אهو پاڻ ئي هن دنيا جيكو אهي ئي خوאب لهندو وتندو آهي ته هن کا
אسان وٽ به ضيا جو مثال مشهور . אهڑن مثالن سان آفريكا کنڈ جا ملك ڀريا پيا آهن. مان غائب ٿي ويندو آهي

  !آهي جيكو هوאئن ۾ אئين ڇيتيون ڇيتيون ٿي ويو جو دفن الِء هك אنسان جو جسم نه پيو ٺهي سگهي
אيترא تعليمي אدאرא . يوگنڈא هك سکيو ستابو، قدرتي نظارن سان ڀرپور، وאپار وڙي ۾ بيحد אمير ملك هو

، ڊسيپلينڈ فوج ۽ پوليس، אڻ ميو کاڌو خورאכ ۽ قائم كياאنگريزن سنڌ ۽ پنجاب ۾ به نه ٺهرאيا جيترא يوگنڈא ۾ 
يا کي آزאدي ملڻ کان پوِء سگهوئي אسان جو جڎهن אيتريقدر جو كينيا، يوگنڈא ۽ تنزאن. هر ڳالهه جو بلند معيار هو

 ،نڈ ۽ مکين کان پاכ گوشت ماركيٹونممباسا، دאرאلسالم ۽ زئنزيبار جي بازאرين ۾ وڃڻ ٿيو ته אيئر كنڈيش
وكامندو ڏسي مون کي ياد آهي ته אتي رهندڙ  ،لنڈن ۽ هئمبرگ وאنگر هتي به ٿيلهين ۽ بوتلن ۾ پئك ٿيل کير

گجرאتين ۽ پوڙهن بوهري دكاندאرن کان آئون حيرت مان پڇڻ لڳس ته توهانجو هي آفريكا ته אسان جي 
درאصل سٺ وאري ڏهي تائين . مون ته سمجهيو ٿي آفريكا جهنگلين جو ملك آهي! پاكستان کان به ماڊرن آهي

جن ۾ אڄ كلهه هر شئي ملي ٿي ۽ نه مون پنهنجي ملك ۾ كا אهڑي صاف  אسان وٽ نه אهي شاپر شروع ٿيا هئا
אن كري منهنجي حيرت هك نارمل ڳالهه هئي ۽ منهنجي هن حيرت . سٿري گوشت ۽ مڇي ماركيٹ ڏٺي هئي

ڏאڏא كنهن زماني ۾ سنڌ جي شهر تلهار يا ٺٹي کان هتي جنهن جا ڏאڏא پڑ(آغا خاني کوجي  تي ممباسا جي هك
هن جو مطلب هو ته אسان کي ته . אهو ئي سبب ٻڌאيو ته شايد هنن وٽ אنگريز دير تائين رهيا) ا تنهنאچي رهيا هئ

 ع1962-63بعد  “سڌאرڻ”سال  16۾ ڇڎي ڏنو پر كينيا، تنزאنيا ۽ يوگنڈא جهڑن ملكن کي مزيد  ع1947אنگريزن 
  .אن كري هنن جو معيار ۽ ماڊرن هجڻ אسان کان وڌيك آهي. ڌאري آزאد كيو

 .ملك هر لحاظ کان ٺيك ٺاכ هئاאها حقيقت آهي ته אنگريزن جنهن وقت هنن ملكن جي پچر ڇڎي ته هي  سو
يوگنڈא جي وكٹوريا ڍنڍ جي  .جو אسان جي ملك کان بهتر ريلوي سسٹم هو كينيا ۽ يوگنڈאتصور كريو ته 

جتي جي  ،ي ٿيدאخل ٿא لتاڙي كينيا ملك ۾ كناري وאري شهر كمپاال کان ريل گاڏي هلي ٿي ته سڄو يوگنڈ
يورپ ۽ آمريكا جا . گاديَء وאري شهر نئروبيَء مان ٿي سڄو كينيا لتاڙي ممباسا ٻيٹ تي אچي ٿي دنگ كيو



 

الِء يوگنڈא آيا ٿي ۽ ) جنگلي جانورن کي آزאد هلندو چلندو ڏسڻ(ماڻهو هن خوبصورت سفر جو مزو ماڻڻ ۽ سفاري 
جيئن يورپي ماڻهو אڄ به بئنكاכ אچي ريل جو سفر . ا كمايا ٿيفقط אن ڳالهه مان يوگنڈא وאرن هر سال كروڙه

كن ٿا جيكا سڄو ٿائلنڈ لتاڙي پوِء ڏکڻ ۾ مالئيشيا جو بارڊر ٹپي مالئيشيا אندر دאخل ٿئي ٿي ۽ پينانگ، 
يٹ تي אچي ي سڄو مالئيشيا אكري سنگاپور جي ٻلتاڙشهر مپور، אپوح، سيگامت ۽ جوهر بارو جهڑא لكوאال

مالئيشيا ۽ سنگاپور جي ريلوي الئين به אنگريزن ممباسا ۽ كمپاال وאنگر אنهن ئي سالن ۾ . دنگ كري ٿي
ٺهرאئي ۽ كوאاللمپور، سنگاپور، نئروبي ۽ كمپاال ريلوي אسٹيشن جي عمارت جو ڏيک حيدرآباد كرאچي، الهور 

ه אن جو ٺاهڻ وאرو ۽ دهلي ريلوي אسٹيشن سان تمام گهڻو ملي ٿو ۽ هركو پهرين نظر ۾ ئي سمجهيو وڃي ت
  .ساڳيو آهي

אي ”مون ريل رستي سنگاپور کان بئنكاכ ته تمام گهڻو سفر كيو آهي جنهن جو אحوאل پنهنجي هك سفرنامي 
. هيڎאنهن آفريكا ڏي ممباسا کان نئروبي هك ٻه دفعو ريل رستي آيو آهيان ۾ پڻ كيو آهي پر “جرني ٽ ٿائلنڈ

وאرو سفر وڌيك خوبصورت ۽ تفريح وאرو آهي پر אفسوس جو אنگريزن ٻنهي سفرن کي ڀيٹيان ٿو ته هي آفريكا 
ي به אئين ستيا ناس كري ڇڎي جيئن ي کجي وڃڻ بعد ڏهاكو سالن אندر آزאد حكومتن هن كمائيَء جي ذريع

  .جي كري ڇڎي آهي PIAאڄ אسان 
کاتو، كورٹون، سو אهڑي طرح אنگريزن جي وڃڻ وقت هنن آفريكي ملكن جو نه فقط ريلوي نظام پر ٹپال 

. ملك خوشحال هئا ۽ ترقي ڏي گامزن هئا. ماڻهو سک، سكون ۾ هئا. هر کاتو אنگلنڈ جهڑو هو.... تعليم، پوليس
پر אفسوس جڎهن گهر جون . وطن روאنا ٿي چكا هئا ڻ وאرא אنگريز ست سمنڈ ڏور پنهنجيملك کي ڦرڻ لٹ

يوگنڈא ڇڎڻ . رאن پنهنجي گهر جي ڀينگ كرڻ لڳااهڻ بدوאلي ٿيون ته گهر جا ڀاتي אن کي ٺح ڌڻينوאڳون گهر
مختلف رياستن جي طاقتور بادشاهن ۽ سردאرن کي אنگريزن ڌيان ۾ رکي هك قبيلي جي  ،وقت يوگنڈא جي قبيلن

 (executive)جيكا ملك جي طاقتور  نيسردאر جي پڑهيل ڳڑهيل پٹ ملٹن אوبوٹو کي وزيرאعظم جي كرسي ڏ
ٿوري به אيماندאري . بيلن مان هك کي ملك جو صدر ۽ ٻئي کي نائب صدر بنايوق باقي ٻن بادشاهي. پوسٹ هئي

ڇو جو  ،سالن بعد مالئيشيا ۽ سنگاپور کان به ماڊرن هجي ها 50۽ ملك الِء پيار هجي ها ته يوگنڈא جو ملك אڄ 
لهه ۾ وڌيك ۾ يوگنڈא کي آزאدي ملڻ وقت يوگنڈא אهڑن ملكن، بلك ٿائلنڈ ۽ אنڈونيشيا کان به، هر ڳا ع1962

پر אفسوس جو ملك جي وאڳ جنهن حاكم کي ملي אن مال ملكيت ۽ سياسي طاقت کي . ماڊرن ۽ آزאد هو
  .يكدم حاصل كرڻ الِء אن ككڑ کي ئي ماري ڇڎيو جنهن روزאنو هك سونو آنو ٿي ڏنو

پنهنجي سان گڎجي ڀر وאري ملك کي ) عيدي אمين(ملك جي پهرين وزيرאعظم پئسو ٺاهڻ الِء فوج جي ڊپٹي 
هن عيدي אمين کي چئي ملك جي صدر . جي سمگلنگ كئي ٿيار وكڻي אن جي بدلي ۾ سون ۽ عاجفوج جا ه

ُهن ملك جو آئين رد كري אيمرجنسي لڳائي، پاڻ صدر ٿي . ي حملو كرאئي אن کي جالوطن كيوجي محل ت
پنهنجي كابينا . نيائينويٺو ۽ سڀ پاور پنهنجي حوאلي كري پنهنجي سياسي پارٹي کي ڇڎي باقين تي بندش ه

. جي جيل حوאلي كري ڇڎيو trialجا אهي وزير جن جو تعلق سندس قبيلي سان نه هو אنهن کي بنا كنهن سبب ۽ 
جيتوڻيك ملٹن אوبوٹو پڑهيل ڳڑهيل هو، هك سردאر جو پٹ هو، جنهن وٽ هونئن ئي پئسي ڏوكڑ ۽ عزت جي 

هوڏאنهن فوج جو  .ويو ملك جي خزאني تي ڌאڙא هڻندو هو ،کوٽ نه هئي پر אمير کان אمير تر ٿيڻ جي چكر ۾
وزيرאعظم ٿيڻ شرط  تنهن کي אوبوتو ،هاڻ چيف عيدي אمين جيكو هونئن ته سمجهو ته گهر جو چوكيدאر ٿيو

هن ٺڳ  ته طاقت مون فوجيَء جي هٿ ۾ آهي، אهو ئي سوچڻ لڳو هو. ڌאڙيل ٿي پيوهاڻ وڏو  چور بنايو سو
ي ملك جو حاكم پاڻ ٿي ان ۽ هن کي جيئن ئي موقعو مليو ته گهر جو مالك يعنوزيرאعظم جو ماتحت ڇو ٿي

و جيئن ئي سنگاپور ويو پٺيان عيدي אمين אنقالب جو بهانو كري پاڻ صدر ٿي ويٺو ۽ אعالن אوبوٹ. ويٺو
  .كيائين ته آئون فوجي ماڻهو آهيان آئون مهيني אندر אليكشن كرאئي بيركس ۾ وאپس وڃڻ چاهيان ٿو

عيدي אمين جي ريڈيو تي تقرير ٿيڻ تي ماڻهو مٺايون . ملٹن אوبوٹو مان אيڎو بيزאر هو جو وאه وאه ٿي وئيعوאم 
و אسرאئيل وאرא به خوش ٿيا جو אوبوٹويندي يورپ ۽ אنگلنڈ ۽ . ورهائڻ لڳا ۽ خوشيَء وچان گهٹين ۾ ناچ كرڻ لڳا

پر سائين جڎهن عيدي אمين صدر ٿيو ته كجهه ڏينهن بعد جيكي هن قتل عام . אنهن کي به كڑאئي رکيو هو



عيدي . אهو ڏسيكيا ۽ جيكا هن ڦر لٹ كئي جو سڀ كنهن چيو ته هن کان ته هو پهريون سول ڊكٹيٹر سٺو 
 ي ۽ يونيورسٹين جايا، ويندي אنگريز ۽ يورپي پادرאلک کن ماڻهو مار 8אمين ست سالن جي حكومت ۾ 

آمريكا، برطانيا ۽ ٻين يورپي . كري ريفريجريٹرن ۾ رکي ڇڎيندو هو سندن سر ڌڙ کان ڌאر. پروفيسر به نه ڇڎيا
ملك جو كاروبار אنڈين، خاص كري گجرאتي هالئي رهيا هئا אنهن کي . ملكن پنهنجا سفارتخانا بند كري ڇڎيا

 .ملك جي אيكانامي تباه ٿي وئي. قبضو كري ڇڎيائينرאت אندر ملك مان كڍي אنهن جي مال ملكيت تي 
هك ئي وقت . پوِء مسلمانيَء جو ڍونگ رچائي لبيا ۽ سعودي عرب کان پن كيائين. خزאني ۾ هك پئسو نه رهيو

در אيوب وאنگر، پروموشن كرאئي جنرل ۽ پوِء فيلڈ صپنهنجو پاڻ جي، אسان وאري . ڇهه ڇهه زאلون رکيائين
صيلي אحوאل אلڳ مضمون ۾ كندאسين جو عيدي אمين دنيا جو هك عجيب عجوبو ۽ سندس تف. مارشل ٿيو

مس مس  منجهانئس. نفسياتي قسم جو مريض هوالم ۽ هو هك عجيب چريو، ظ. مڃيو وڃي ٿو مسخرو حاكم
الِء אمين  ۾ پاڙي وאري ملك تنزאنيا جو كجهه حصو حاصل كرڻ ع1979. ملك جي ماڻهن ۽ دنيا جي جان بچي

ماڳهين تنزאنيا جي  .كجهه كري نه سگهيا ،فوجيسندس نشي ۾ ڌت . وجين کي حملي الِء موكليون فپنهنج
אن کان אڳ عيدي אمين پنهنجو كمپاال وאرو . فوج يوگنڈא جي گادي وאري شهر كمپاال کان אچي ٺكاُء كيو

يت جدي ۾ אچي ارن سمپنجن زאلن ۽ ٹيهارو کن ٻ هن پنهنجين جتان ،لكوصدאرتي محل ڇڎي جنجا شهر ۾ אچي 
  .پناهه ورتي

جيكو ڏيهه نيكالي جا ڏينهن تنزאلنيا ۾ گذאري رهيو  ،אن بعد هك دفعو وري پهرين وאرو حاكم ملٹن אوبوٹو
  .هو، يوگنڈא جو صدر ٿيو



 

  يوگنڈא جو عيدي אمين
  

عيدي . منهنجي خيال ۾ آفريكا جي ڳالهه كندي عيدي אمين جو ذكر نه كرڻ سان سفرنامو ُٻسو ُٻسو لڳندو
۾ جان بچائي پنهنجي ملك کان ڀڳو ۽ جلدي ۾ عربن وٽ אچي پناه  ع1979۾ يوگنڈא جو صدر ٿيو ۽  ع1971אمين 

پنهنجي صدאرت وאري دور ۾ هن ڇا ڇا نه ظلم، خرمستيون، بيوقوفيون، ٹرڙپايون، ڦرلٹ، عياشيون ۽ . ورتائين
  .مذهب جا ڍونگ كيا

سان ڏيهه نيكالي ڏيڻ ۽ ٻيا جيكي هن ڦڎא كيا אن نه فقط هزאر אيشيائي بزنيس مين کي هك ئي آرڊر  80
جنهن هن جي صدر ٿيڻ تي  -آفريكا ۽ אيشيا کنڈ کي حيرאن ۽ پريشان كيو پر يورپ آمريكا ۽ ويندي برطانيا

 8عيدي אمين جي . خوشيون ملهايون هيون، אهي به وאئڑא ٿي ويا ۽ بقول אسان جي אصطالح جي منهن مٿو پٹڻ لڳا
ڀر وאرو אهو دور هو جنهن ۾ سئيز كئنال بند هجڻ كري يورپ ۽ آمريكا ويندي يا אيشيا ۽ ڏور אوسال صدאرت 

אسان کي كم نه هوندي به آفريكا کنڈ جو ڦيرو كرڻو پيو ٿي ۽  ،موٹندي کان) چين، جپان، كوريا(جي ملكن 
ن אڳتي جي سفر الِء مختلف بندرگاهن تي ترسي جهاز جي ضروري مرمت كرאئڻي پئي ٿي يا كنهن بندرگاهه ما

ٿي جو يورپ آمريكا يا جپان کان وري به آفريكي بندرگاهن ۾ گوشت، مڇي، ميوא، ڀاڄيون  وٺڻو پيورאشن پاڻي 
  .سستا هئا

بندرگاه ۾ پهچي אخبار . هو عام نه ٿيوאڃان كمپيوٹر ۽ אنٹرنيٹ جو ذريعو معلومات حاصل كرڻ الِء تن ڏينهن ۾ 
ا، سائوٿ آفريكا جهڑن ملكن جي ندي هئي يا وري كينيا، تنزאنيا، نائيجيريپڑهي دنيا جي حالتن جي خبر پو

آفريكا  .جن ملكن ۾ אنگريزي عام آهي ،ن ٻڌبيون هيونورن ويجهو لنگهڻ وقت אنهن جي ريڈيو تان خبركنا
ڊچ ۽ אطالوي هلي ٿي جو אنهن تي فرאنس، جرمني، بيلجم، אٹلي ۽ پورچوگال  ،جي باقي ملكن ۾ جرمن، فرينچ

بهرحال جنهن به آفريكي ملك ۾ אيندא هئاسين ته هر دفعي عيدي אمين جون . هو جهڑن ملكن جو رאڄ رهيو
كڎهن سندس بيوقوفين ۽ ٹرڙپاين جو ٻڌي کل אيندي هئي ته كڎهن سندس ظلمن جا . هيون ٻڌبيونڳالهيون 

فنكار ۽ ڊرאمي . هئي دאستان ٻڌي هر هك کي سخت كاوڙ אيندي هئي ۽ هن شخص الِء دل ۾ نفرت پئدא ٿيندي
باز به אهڑو هو جو كڎهن אنگلنڈ جي وאکاڻ ۾ אهڑيون ته بانسريون وڄائيندو هو جو אنگلنڈ، آمريكا ۽ ويندي 

كڎهن وري אنهن کي نه رڳو كچيون گاريون ڏيندو هو پر کلئي عام אعالن  .אسرאئيل هن تان فدא پيا ويندא هئا
تي אحسان كيو آهي ۽ ساڳي وقت هٹلر کي هيرو سڎي هن جي كندو هو ته جرمنيَء لکين يهودي ماري دنيا 

. آمريكا، אسرאئيل، אنگلنڈ پنهنجا سفارتخانا بند كري ڇڎياسندس ملك يوگنڈא ۾ . تعريف جا ُڍכ ڀريندو هو
 هرتنهن کي هاڻ هنن  ن عيدي אمين خالي كري ڇڎيون هيون،جنهن جي سركاري خزאني جون ٹجوڙيو ،يوگنڈא

گاهن ۾ آياسين ته هر بندرگاه جا روري هك دفعي آفريكي بند .ڏيڻ تي پابندي وجهي ڇڎي قسم جي مالي אمدאد
 .مسلمان شيدي عيدي אمين کي يهودين جو אيجنٹ ۽ אنگريزن جو چمچو سڎڻ بدرאن אسالم جو وڏو حامي سڎڻ لڳا

يوگنڈא جي شهر ۾ مسجدون ٺهرאئڻ وאري كم کي سارאهڻ لڳا ته سبحان א عيدي אمين جهڑو ٻيو كير نيك 
۽ אن  آندوتعدאد گهٹائي چئن تائين به  جون پنهنجي زאلهن شايد كجهه عرصي الِء ! مسلمان ٿي سگهي ٿو
خبر پيئي ته مغرب . ڌאئي ڇڎيو هوجو تعدאد و (Concubines)ن كرڻ الِء هن سريت Compensateعياشيَء جي کوٽ کي 

. پنڻ شروع كيو آهي کانکان אمدאد بند ٿيڻ تي هن אسالم جي ناتي سعودي عرب ۽ لبيا جي كرنل قذאفيَء 
 .ٿي كئي ون كرنل قذאفيَء אن جي وאه وאهאنهن ڏينهن ۾ جنهن آمريكا کي گاريون ٿي ڏني. كانگ کي لڑ ۾ مزو

ه سڀ معاف باقي مسجدون ٺهرאئڻ جي هאهي گنا ،ان قتل كري ڇڎياعيدي אمين لکين ماڻهن ۾ كيترאئي مسلم
جي قذאفي تعريف كرڻ لڳو ۽ پنهنجي ملك جي تيل جي دولت مان خرجينيون ڀري عيدي אمين ڏي  “نيك كم”

كرنل قذאفي جي آسري تي آفريكا جو سڀ کان وڏو ۽ אعلى فوجي آفيسر سڎאئڻ وאري عيدي אمين . موكلڻ لڳو
سندس فوج تنزאنيا . نيا تي حملو كيو پر هو چوندא آهن ته وئي سڱن الِء كن به كپائي آئيپاڙيسري ملك تنزא

ماڳهين تنزאنيا جي فوج אچي كمپاال . جي بارڊر وאري صوبي تي قبضو كرڻ الِء وئي پر ُبري طرح پسپا ٿي وئي



ي אمين ڍير بئگن، زאلن، ٿي عيد مجبور. كرنل قذאفيَء سندس مدد الِء هك فوجي به نه موكليو. کان ٺكاُء كيو
پناهه ورتي جتي مرڻ گهڑيَء تائين پنهنجي عياشي، پنهنجي  وڃيارن ۽ نوكرن سان پنهنجو ملك ڇڎي جدي ۾ ٻ

  .ملك ۽ אتي ٺاهيل بي אنتها مال ملكيت الِء سكندو رهيو
عيدي אمين . ۾ كمپاال جي ڀرسان هك ڳوٺ ۾ אمين دאدא نالي هك مسلمان جي گهر ۾ ڄائو ع1925عيدي אمين 

جي نالي  ‘عيدي’مغرب توڙي ڏور אوڀر ڏي فقط . به سڎאيو ٿي ته كڎهن دאدא به “عيدي אمين دאدא”كڎهن كڎهن 
اس نيابر نالي عيدي אمين جو ڏאڏو عيسائي هو ۽ عيدي אمين جو پيُء به ڄمڻ وقت אئنڈري. سان مشهور رهيو

  .۾ مسلمان ٿيو ۽ پنهنجو نالو אمين دאدא رکيائين ع1910سالن جي ڄمار ۾  21عيسائي هو جيكو پوِء 
كري ڇڎيس ۽ هو پنهنجي ماُء אسا آتي  (abandon)عيدي אمين ٿورو ئي وڏو ٿيو ته ڏنگاين كري سندس پيُء آق 

(Assa Aatte) جي مائٹن وٽ وڃي رهيو.  
ڳوٺ جي אسالمي אسكول ۾ دאخال ورتي  (Bombo)۾ بومبو  ع1941سالن جي ڄمار ۾  16 عيدي אمين وڏو ڍڳو ٿي

 ،אنهن ڏينهن ۾ אنڈيا .هو فقط אن אسكول ۾ چار درجا کن پڑهيو. جتي كجهه سالن بعد، هن پڑهائي ڇڎي ڏني
ا پڑهي مئٹرכ پهريان چار درجا پرאئمريَء جا هوندא هئا אن بعد ست درج ،كينيا ۽ ٻين אنگريزن جي رאڄڌאنين ۾

אسكول ڇڎڻ بعد عيدي אمين . سو عيدي אمين جي سڄي تعليم فقط پرאئمريَء جا אهي چار درجا هئي. ڏبي هئي
كڎهن كنهن دكاندאر سيٺ مهيني جي پگهار تي ٿي رکيس ته كڎهن . مختلف پورهيا مزدوريون كندو رهيو

تعليم نه هيس . אنچ هو 4فٹ  6جو  جسم جو ڏٹو كٹو ۽ قد. ورتسكنهن كارخاني وאري ڏهاڙيَء تي ٿي كم 
  .الِء موزون سمجهيو ويو ٿي “گدها مزدوريَء”سو جتي كٿي 

ن كري برطانيا وאرن کي نه فقط ننڍي کنڈ ۾ پر آفريكا جي ملكن ۾ به هنن کي پنهنجي مفاد جي يعالمي جنگ
ريجمينٹ ۾ אسسٹنٹ  King’s Africanع ۾ عيدي אمين אنگريزن جي فوج جي 1946. بچاَء الِء فوج رکڻي پيئي

אها ٻي ڳالهه آهي ته مرحوم عيدي אمين . هن کي كينيا ۾ رکيو ويو. بورچي جي حيثيت ۾ ركروٽ ٿي ويو
سڄي زندگي ماڻهن تي אها لئه رکندو رهيو ته هو ٻي جنِگ عظيم ۾ אنگريزن پارאن برما ۾ وڙهيو پر سڀ هن جا 

يم کانپوِء آيو ۽ سال ڏيڍ تائين نائب بورچي جي ركارڊ موجب هو אنگريزن جي فوج ۾ ٻي جنگ عظ. آهنگشا 
ع ۾ جڎهن صوماليا ۾ بغاوت ٿي ۽ אنگريزن 1949ها . رهيو و پٹاٹا، بصر ۽ ٻيون ڀاڄيون ڇليندوحيثيت سان رڳ

ع ۾ אنگريزن كينيا جي مائو مائو تحريك کي 1952. كينيا کان فوج موكلي ته אن ۾ عيدي אمين به شامل هو
کيس هاڻ بورچي بدرאن . رگيڈ قائم كئي אن ۾ عيدي אمين کي پڻ شامل كيو ويوٻنجو ڏيڻ الِء جيكا ب

۽ אها سا وאقعي كمال جي ڳالهه . رجنٹ بنايو ويواع ۾ کيس س1953كارپورل جي پوسٹ ڏني وئي ۽ سال بعد 
 عيدي אمين پڑهيل ڳڑهيل. شنون نه ٿيونوآهي ته برٹش آرمي جي تاريخ ۾ كنهن جون به אهڑيون تكڑيون پروم

 وبک، אڃ، گرمي ۽ سردي جو بيحد پك. صحتمند ۽ سخت جان هو. ته نه برאبر هو پر אهو آهي ته پهلوאن مڑس هو
رجنٹ اع ۾ س1958رجنٹ ٿيو ۽ پوِء اع ۾ س1953بهرحال كارپورل ٿيڻ بعد ٻئي سال  .بيحد قدאور مڑس هو. هو

ن ليول جي فوجين جي آخري ۽ אتاهين ٿيو، جيكا هيٺي رع ۾ وאرنٹ آفيس1958ميجر يعني پلٹون كمانڈر ٿيو ۽ 
אنهن ڏينهن ۾ אنگريز . به سڎيو وڃي ٿو) Effendi(زبان ۾ אفندي مكاني هتي آفريكا ۾ אن پوسٹ کي . رئنك ٿي

و به پڑهيل ڳڑهيل هجي يا تجربيكار هجي هو فقط אن پوسٹ تائين پهچي رفوج ۾ مكاني كارو کڻي كيت
هو جنهن سال . ن الِء אن پوسٹ تائين پهچڻ وڏي ڳالهه ليکي وئيسو אسان وאري بورچي عيدي אمي. سگهيو ٿي

جڎهن كينيا مان بدلي ٿي يوگنڈא پهتو ته هن کي ليفٹيننٹ بڻايو ويو جيكا پوسٹ كميشنڈ آفيسر ) ع ۾1961(
אن بعد يوگنڈא کي . سڄي يوگنڈא ۾ فقط ٻه آفريكن אن پوسٹ تي پهتا هئا جن مان عيدي هك هو. جي ٿئي ٿي

ع ۾ ملك جي 1963ي אمين کي كئپٹن بڻايو ويو ۽ ٻئي سال دع ۾ آزאدي ملي ۽ عي1962طرفان אنگريزن 
ع ۾ كرنل ٿي 1965ع ۾ ليفٹيننٹ كرنل ۽ 1964אهڑي طرح . وزيرאعظم طرفان ميجر جي رئنك عطا كئي ويس

 نهته آهي توهان جو جيكڎهن فوج سان وאسطو آهي يا توهان جو كو دوست فوجي آهي ته אن کان پڇي ڏسو . ويو
جتي كرنل ٿيڻ تائين ٹيهه ٹيهه سال ٿيو وڃن אتي عيدي אمين چئن پنجن سالن ۾ كرنل ! هيَء كمال جي ڳالهه

كجهه مٿس ملك ڇڎي ويندڙ אنگريزن جي به مهرباني هئي ته كجهه آزאد ملك جي وزيرאعظم אسان . ٿي ويو



 

جي مجبوري به ) وزيرאعظم(وبوتو كجهه א. وאري ڄام صادق وאنگر حكومت جي خرچ تي سخاوت پئي هالئي
هن هك فوجي آفيسر عيدي אمين کي ڊسپلين ۾ رکڻ ۽ ملك جي بارڊرن جي حفاظت كرאئڻ بدرאن هن کي . هئي

وאرن کي وكڻڻ ۾ کڻي ) زאئر(پنهنجي فوج جون بندوقون ۽ بارود چوري كري بارڊر جي ٻئي پاسي كانگو 
ي ۽ كينيا مان عاج ۽ سون سمگل كري ملك جي گجرאت אن کان عالوه ٻئي ڄڻا گڎجي كانگو. پارٹنر بنايو

شرאب، جوא ۽ عورتن پٺيان خرچ كرڻ لڳا ۽ هوڏאنهن אنڈين بزنيس مين  كمايل پئسو. سيٺين کي وكڻڻ لڳا
هنن ٻين کي ته كنهن به . ي אمين کي אها به ڳالهه نه وڻيدאوبوتو ۽ عي. ر وڌאئڻ ۽ وڌيك אمير ٿيڻ لڳااپنهنجو وאپ

  .تابو ٿيندو نٿي ڏسڻ چاهيوصورت ۾ سکيو س
ع تائين 1965جي ڳالهه كري رهيا هئاسين ته  Promotionsبهرحال پاڻ عيدي אمين جون فوج ۾، تكڑين تكڑين 
منهنجي خيال ۾ . سال هئي 40אن وقت عيدي جي عمر . پنجن سالن ۾ هو ليفٹيننٹ کان كرنل تائين پهچي ويو

عيدي אمين کي كرنل جي رئنك . ۽ پوِء ميجر جنرل جي پوسٹ آهيكرنل بعد برگيڈيئر . אهو ته كجهه به نه آهي
گنڈא جو صدر אوبوتو ع تي يو1971جنوري  25. ع ۾ ڊאئريكٹ ميجر جنرل بنايو ويو1968ڏيڻ بعد ٹن سالن کانپوِء 

. پاڻ ملك جون وאڳون سنڀالي ويٺو. پور ويو ته عيدي אمين ملك جو אيئرپورٽ ِسيل كري ڇڎيوجيئن ئي سنگا
عيدي אمين يكدم سياسي قيدي آزאد كيا ۽ . چيو يدخوش آمد دنياجي אمين کي ملك ۾، چاهي ٻاهر ي عيد

אمين عيدي אڃان هفتو به كو مس گذريو ته . אعالن كيو ته ملك ۾ جلد אليكشن كرאئي جمهوريت آندي ويندي
אعالن كيو ته אڄ ڏينهن کان هو پاڻ ملك جو صدر آهي، فوج جو كمانڈر אن چيف آهي ۽ بري ۽ هوאئي فوج جو 

هن كيترن سول אدאرن جا هيڈ پنهنجا فوجي آفيسر رکيا، ويندي كجهه وزير بدالئي پنهنجي . سربرאهه آهي
ماڻهوَء تي شك به جي אهلكارن جنهن  جنهن אدאري. مرضيَء جا رکيا ۽ پنهنجو هك جاسوسي جو אدאرو قائم كيو

  .אن کي ٿڎي تي ئي ماري ڇڎيو ٿي يا غائب كري ڇڎيو ٿي ٿي،كيو 
عيدي . هوڏאنهن ملك جي صدر אوبوتو پاڙي وאري ملك تنزאنيا جي صدر جوليس نائريري وٽ وڃي پناه ورتي

אن بعد عيدي . ۾ وڃي رهياتنزאنيا ) کن 20،000אٹكل (אمين جيكي سابق صدر جا ماڻهو ملك بدر كيا אهي به 
ر کن אهز 80يوگنڈא ۾ جيكي . سال کن جيكا يوگنڈא تي حكومت كئي אها خوف ۽ ظلم جو دאستان آهي 8אمين 

ملك . سان تعلقات ختم كري ڇڎيا نهن كيترن ملك. אنڈين وאپاري رهيا ٿي אنهن کي ڏيهه نيكالي ڏئي ڇڎي
ملك جو خزאنو خالي كري لبيا ۽ سعودي عرب کان پنندو  .رهي پر هو پاڻ شاديون كندو رهيو جي ڀينگ ٿيندي

هو پنهنجو پاڻ کي مختلف . ع ۾ هن پنهنجو پاڻ جي پروموشن كئي ۽ جنرل مان فيلڈ مارشل ٿي ويو1975. رهيو
هز אيكسيلنسي، پريزيڈنٹ آف الئيف، فيلڈ مارشل אلحاج ڊאكٹر عيدي אمين دאدא، : لقبن سان سڎאئڻ لڳو، جيئن ته

  .وغيره وغيره CBEلر، كانكرر آف دي برٹش אيمپائر وאئيس چانس
مشهور كيو ۽ سندس كوڙيون سچيون ڳالهيون  عيدي אمين جي אنهن چريائپ وאرن كمن کي دنيا جي ميڈيا خوب

به هئا ته كيترين ۾  Mythهن بابت كي كهاڻيون يا خبرون ٺلها אفوאه ۽ . هر وقت אخبارن جي زينت رهيون ٿي
אيتريقدر جو ڀر وאرن ملكن تنزאنيا، كينيا يا كانگو . ۾ كو شك ناهي ته هو سٺو باكسر هو אن. حقيقتون به هيون

. جي حكومت سان אختالف ٿيندو هوس ته אتي جي ليڈرن کي دڙكو ڏئي چوندو هو ته توهان پاڻ کي سمجهو ڇا ٿا
كوڙ به . به هو Swimmerسٺو گٹار وڄائڻ وאرو ۽ تارو . وطاقت אٿانَو ته אچي مون سان باكسنگ جو مقابلو كري

پر غلط سلط אنگريزي ڳالهائيندي شرم ته نه אيندو هوس  تعليم فقط چار درجا هئس. ئيندو هوپاڻ به پڎא. ڳالهائيندو هو
الفن جا سر مخسندس الِء مشهور آهي ته . بي אنتها ظالم ۽ خوني هو. بلك پاڻ کي وڏو אنگريزدאن سمجهندو هو

هك دفعو ته سندس الِء אهو به مشهور ٿيو ته . ريفريجريٹر ۾ رکي ڇڎيندو هو جن کي وقت بوقت ڏسي خوش ٿيندو هو
۾ אساشي ) جپان(ع ۾ يوكوهاما 1977אسان به אها خبر . عيدي אمين آدمخور آهي يعني אنسانن جو گوشت کائي ٿو

. كالכ فل يونيفارم ۾ بيهي فوجين کان سالمي وٺندو هو سخت گرميَء ۾ به كالكن جا. אنگريزي אخبار ۾ پڑهي
جو تعدאد אيترو ته وڌي ويو جو هن ) אنعامي ٻِلن(ڳالهه ڳالهه تي پاڻ کي אيوאرڊ طور ميڈل ڏيندو هو ۽ אنهن ميڈلن 

אن کي گوڏن کان به هيٺ تائين ڊگهو سبرאيو هو، جيئن ) אڇي رنگ جي شيروאني ٹائيپ ٿلهي بشرٽ(پنهنجي ٹيونك 
ظاهر آهي . فيلڈ مارشل אيوب وאنگر هن به پنهنجو پاڻ کي فيلڈ مارشل جو عهدو عطا كيو. אتي سڀ ميڈل لڳي سگهن



 אن صورت ۾ صدر. جو صدر به پاڻ هو به پاڻ هو ته ملك “جنرل عيدي אمين”يوگنڈא جي فوج جو سپريم كمانڈر 
هن الِء אهو به مشهور ٿيو ته هن پنهنجين אڌ . وعيدي אمين فوج جي جنرل عيدي אمين کي ترقي ڏئي فيلڈ مارشل بناي

دنيا ۾ مشهور  Rise & Fall of Idi Ameenع وאري אنگريزي فلم 1980אها ڳالهه . ڊزن زאلن مان هك کي چچري ماري ڇڎيو
۾ به ڏيکاريا ويا  “دي السٹ كنگ آف אسكاٹلنڈ”سندس ظلمن جا دאستان ۽ چريائپ جا قصا هك ٻي אنگريزي فلم . ٿي
  .ع ۾ رليز ٿي هئي2006جيكا فلم  .آهن

ر، ابאك ر آهي سندس چنبي هيٺ هئي، کيس وڏوعيدي אمين جيسين پاور ۾ هو يوگنڈא جي پريس جيكا ظاه
يو پر جن چمچن کان تعريف ٻڌي گد گد ٿيندو رهنپاڻ به پنه. ، پهلوאن، دلير ۽ دאنشور طور پيش كندي رهيڏאهو

אر ع ۾ ٹائيم هفتيو1977. ٺڳ، لٻاڙي، كوڙو ۽ ڊرאميباز چوندي رهيريو، ظالم، ٻاهر جي پاپولر ميڈيا کيس چ
 & Killer”مئگزين عيدي אمين الِء لکيو هو ته هو  Timeپيو هو جنهن ۾ مئگزين ۾ عيدي אمين تي مضمون ڇ

Clown, Big Hearted Buffoon & Strutling Martinet“ جون אخبارون ته אهو به لکنديون هيون ته  نكيترن ملك. آهي
אن كري ڏئي ٿو جيئن سندس وحشياڻي قتالم ۽  Imageعيدي אمين دنيا کي ڄاڻي ٻجهي مسخري ۽ چرئي جو 

  .زيَء تي پڑدو رهييخونر
هو ڇا . ع ۾ عيدي אمين پنهنجي فوج کي تنزאنيا تي حملو كرڻ الِء موكليو1979تنزאنيا جو بارڊر وאرو صوبو حاصل كرڻ الِء 

عيدي אمين جي حملي بعد تنزאنيا جي فوج تياري كري يوگنڈא تي . لهي شكارين جا گهروچوندא آهن ته ڳوهه کي کڻي ُکٹي ته ڳ
ي אمين پهرين لبيا ڀڄي دعي. حملو كيو ته بنا رنڈכ جي אچي عيدي אمين وאري محل ۽ گادي وאري شهر كمپاال کان پهتي

نالي هوٹل جي مٿين  Novotelرتائين جتي پهريان كجهه سال ته جدي ۾ فلسطيني روڊ تي ويو پوِء سعودي عرب ۾ وڃي پناهه و
دي אمين אهو ئي يجي نمائندي برئان بئرون ڏنو אن ۾ ع BBCع ۾ جيكو سندس پهريون אنٹرويو 1980. ٻن فلورن تي رهيو

بلك . ڈא جو ملك ۽ ماڻهو تباه ٿي وياאظهار كيو ته هن کي אن ڳالهه جو ذرو به אفسوس ناهي ته هن جي دوِر حكومت ۾ يوگن
ع ۾ عيدي אمين کي 1989 “.هن کي پنهنجي ملك ۾ وאپس אچي حكومت كرڻ الِء چون ٿا אڄ به يوگنڈא جا ماڻهو”ته هن چيو 

ملك جي گادي وאري شهر كنشاسا ۾ ) سڎجي ٿو “كانگو”هاڻ ( “زאئر”يوگنڈא موٹڻ جي تمام گهڻي ڇك ٿي پر جيئن ئي هو 
  .پهتو ته אتي جي صدر موبوتو هن کي زوريَء سعودي عرب موٹائي ڇڎيو

ع تي عيدي אمين جي زאلن مان مدينه نالي هك אطالع كيو ته عيدي جدي جي كنگ فيصل אسپتال 2003الِء جو 20
يوگنڈא جي صدر يوويري موسيوني کي هن אن وقت جي . ۾ بيهوشيَء جي عالم ۾ آهي ۽ پوين پساهن ۾ آهي

אن الِء هن کي پهرين ”ته ۽ چيو אپيل كئي ته عيديَء کي يوگنڈא אچڻ جي אجازت ڏني وڃي پرموسيوني جوאب ڏنو 
  “.كورٽ جي كيسن کي منهن ڏيڻو پوندو ۽ پنهنجن كيل ڏوهن جو جوאب ڏيڻو پوندو

  .۾ دفن كيو ويو کيس جدي جي قبرستان. پوري مهيني بعد عيدي אمين گذאري ويو
. ع ۾ شادي كئي1966سان ) Kay(هن پهرين مس مليامو ۽ ٻي مس كي . دي אمين جون گهٹ ۾ گهٹ ڇهه زאلون ته هيونيع

عيدي אمين ريڈيو تان ع ۾ 1974אن بعد  .مدينا سان شادي كئي۾  ع1972ع ۾ هن نورא سان شادي كئي، אن بعد 1967ٻئي سال 
אن بعد ملياموَء کي كينيا جي بارڊر وٽ سمگلنگ جي . كي کي طالق ڏئي ڇڎي آهيאعالن كيو ته هن مليامو، نورא ۽ 

هن الِء אهو ئي ٻڌאيو ويو ته هن  .كي אن ئي سال جي آخر ۾ مري وئي. אن بعد هوَء لنڈن مان وڃي نكتي. يو ويولوאردאت ۾ جه
جنهن مان هن کي پيٹ ٿي پيو ۽ هن אبارشن دورאن  ،جو ڊאكٹر مكاسا نالي هك همرאهه سان لك چوريَء عشق هلي رهيو هو

ع ۾ كمپاال جي هك كانفرنس ۾ عيدي אمين کي 1975. אن بعد ڊאكٹر پاڻ به خودكشي كري ڇڎي. زאل کي ماري وڌو
ِء فرينڈ سان گڎ رهي ٿي، אهو شاديَء کان אڳ سارאن پنهنجي بوא. سارאن نالي هك ڇوكري نظر آئي جنهن سان هن شادي كئي

تائين  45کان  30بهرحال אهي . عيدي אمين کي كيترא ٻار هئا אنهن جي تعدאد بابت مختلف رאِء ملي ٿي. وري نظر نه آيو אن بعد
  .هئا

بلك آئون ته אهو ئي چوندس ته آفريكا جو شايد ئي كو אهڑو . عيدي אمين تي كيترאئي كتاب لکيا ويا آهن
  :كجهه پڑهڻ الِء ۽ مشهور كتاب هن ريت آهن. هجنحاكم هجي جنهن تي אيتريون فلمون ۽ كتاب لکيا ويا 

 هينري كيمبا جو :State of Blood 



 

 جارج אيوאن سمٿ جو :Ghosts of Kampala 
 כ جورٿامس پئٹ :Hitler in Africa 
 ڊئوڊ مارٹن جو :General Amin 
 جميال صديقيَء جا ٻه كتاب :The Feast of Nine Virgins  ۽Bombay Gardens 
 و كتابٹريور ڊونالڈ ج :Confessions of Idi Amin 

عيدي אمين پنهنجي دوِر حكومت ۾ رکي رکي كي ڳالهيون אهڑيون ته چرچي ڀوڳ جون كندو هو جو سڄي 
آمريكي صدر رچرڊ نكسن جڎهن وאٹر . دنيا אن تي كڎهن کلندي هئي ته كڎهن كڎهن منهن مٿو به پٹيندي هئي

  .جو كارڊ موكليو Get Well Soonکيس گيٹ אسكئنڈل ۾ ڦاٿو ته يوگنڈא کان عيدي אمين 
  عيدي אمين هك دفعي يونائيٹيڈ نئشنس)UNO (ڌيم ۽ אسرאئيل جي جي سيكريٹري كرٽ وאل

لک يهودين کي ساڙي ڇڎيو ڇاكاڻ ته هن  60هٹلر جرمنيَء ۾ ”: مير کي ٹيليگرאم موكليو تهوزيرאعظم گولڈא 
  “.سمجهيو ٿي ته يهودي دنيا الِء نقصانكار آهن

 مين هر وقت چوندو رهيودي אيع: 
ڇو جو آئون ... پڑهيلن کان به وڌيك ڄاڻ آهي Ph.Dمون אسكولن کان کڻي تعليم حاصل نه كئي پر مون کي ”

  .“I know how to act, I am a man of action”فوجي ماڻهو آهيان 
 بكنگهام محل لنڈن ۾ אسٹيٹ ڊنر تي هن رאڻي אيلزبيٿ אڳيان تقرير ۾ چيو هو: 

“Sir, mister queen, horrible guests, before I undress you, let me put down my testicles...etc.” 
  .۽ مسٹر ُكئين چوندو هو Sirهو هميشه رאڻي אيلزبيٿ کي مخاطب ٿيڻ وقت کيس 

  



  ...يوگنڈא تي هاڻ كنهن جي حكومت آهي
  

يزن אليكشن كرאئي جنهن ۾ يوگنڈא جي ع جي شروع وאرن مهينن ۾ אنگر1962يوگنڈא کي آزאدي ڏيڻ کان אڳ 
ملك جو . کٹي ويو ۽ ملك جو پهريون وزيرאعظم مقرر ٿيو “ملٹن אوبوٹي”قبيلي جي سردאر جو پٹ  “النگو”

عوאم جيكو سالن کان يوگنڈא کي אنگريزن کان ڇڎאئڻ ۽ پنهنجي حكومت قائم كرڻ جي جدوجهد ۾ هئو אهو 
ترقي كندو پر سندن پهريون ئي وزيرאعظم אوبوتي ناكارو ۽  بيحد خوش ٿيو ته هاڻ سندن ملك تمام گهڻي

هن کي عوאم جي אون ۽ خوشحاليَء بدرאن هر وقت پنهنجي كرسي مضبوط كرڻ ۽ گهڻي کان . نكمو ثابت ٿيو
ملك جي صدر کي جيكي ٿورא گهڻا پاور مليل هئا אهي به . گهڻو پاور ۽ دولت حاصل كرڻ جو فكر لڳو رهيو

بي אنتها دولت كمائڻ جي چكر ۾ . وزيرאعظم بنجي هر مخالف جو خاتمو آڻيندو رهيو طاقتورپاڻ کسي هك 
هن هك بيكار فوجي آفيسر عيدي אمين کي אعلٰي عهدي تي رکي پوِء هن سان ملي كري ڀر وאري ملك كانگو 

ج مان مان سون ۽ عاج جي سمگلنگ كرאئڻ لڳو ۽ جڎهن پارليامينٹ אن بابت سوאل אٿاريا ۽ عيدي אمين کي فو
. مرجنسيَء جو אعالن كيائينيكري پاڻ صدر ٿي ويٺو ۽ א suspendكڍڻ الِء زور ڀريو ته هن ماڳهين آئين کي 

مخالف قبيلن جي . אوبوتي سڀ كجهه پاڻ ٿي ويٺو جيكي وڻيس ٿي אهو كيائين ٿي. ع جي ڳالهه آهي1966هيَء 
ملك جي خزאني جون ٹجوڙيون خالي . ٿيسياستدאنن کي بنا ڏوهن جي جيل אماڻيو ٿي يا غائب كرאئي ڇڎيو 

يوگنڈא جهڑو . سندس قبيلي جي ماڻهن، دوستن ۽ خوشامدڙين کي جيئن وڻيو ٿي تيئن كيو ٿي. كرאئي ڇڎيائين
ملك جيكو אنگريزن جي ڏينهن ۾ سڄي آفريكا ۾ אمن ۽ سانت وאرو هك سهڻو ملك سمجهيو ويو ٿي אهو 

هن جي هر شهر ۾ אهو ملك جن. ته نه پر ماڳهين تباهه ٿي ويو پنهنجي ماڻهوَء جي كنٹرول ۾ אچڻ بعد سڌريو
جتي كٿي . אتي هاڻي مكاني ماڻهو به خوف کائڻ لڳا وئرسٹ ُسک سان گهمندي نظر آيا ٿي،يورپ ۽ אيشيا جا ٹ

نه رڳو אنگريز ۽ يورپين جي پرאپرٹي تي قبضا ۽ אنهن جا قتل ٿيڻ لڳا . ن، خون ۽ אغوאئون عام ٿي پيونوچوري
. ملك جا ماڻهو توڙي ڌאريان אن אنتظار ۾ هئا ته هن مان جان ڇٹي. جا گهرن جي پادرين کي به نه ڇڎيو ويوپر گر

جنهن (ع ۾ אوبوتي جيئن ئي سنگاپور جي ٹوئر تي ويو ته پٺيان سندس فوجي جنرل عيدي אمين 1971آخر جنوري 
ملك جون وאڳون سنڀالي ) كئي هئي الِء چون ٿا ته شروع ۾ אنگريزن به چاهيو ٿي ۽ سندس ڳجهه ڳوه ۾ مدد

אوبوتي جي جهاز کي يوگنڈא ۾ لهڻ کان روكيو ويو ۽ هن ڀر وאري ملك تنزאنيا ۾ وڃي پناهه . ويهي رهيو
  .ورتي

دي אمين صدر ٿيندي ماڻهن کي سک جو ساهه پٹڻ بدرאن אهڑא ته وٺي كم كيا جو سگهو ئي هر هك چوڻ يع
عيدي אمين אن جو . ملك ۾ بک ۽ بيروزگاري بيحد وڌي وئي. تر هولڳو ته אن کان ته پهريون وאرو حاكم به

ڏينهن جي نوٹس تي پنهنجو مال ملكيت پٺيان ڇڎي ملك مان  30سبب ملك ۾ رهندڙ אنڈين کي ٺهرאئي کين 
هن مكاني ۽ ڌאرين ماڻهن جون خونريزيون ته אيتريون كيون جو ماڻهو هن کي . نكرڻ جو حكم صادر كيو

ئين ۽ گاريون ڏنائين جو هو پنهنجا ياאنگريزن ۽ آمريكن کي به אهڑيون سڌيون ٻڌא. ڻ لڳاآفريكا جو هٹلر سڎ
پنهنجن ۽ ڏورאنهن سان هٿ چرאند كرڻ بعد هاڻ هن پاڙيسري ملك تنزאنيا تي . هليا وياسفارتخانا ئي پٹرאئي 

زאنيا جون فوجون אچي تن. فوج چاڙهي هن جو كجهه حصو پنهنجو كرڻ الِء حملو كيو پر אن ۾ هو مار کائي ويو
  .۽ هن سعودي عرب ڀڄي جان ڇڎאئي يونگاديَء وאري شهر كمپاال کان نكت سندس

: אنٹر گورنمنٹ ۾ ٹي کن صدر ٿيا) ع ۾ אليكشن ٿي1980(ع ۾ عيدي אمين يوگنڈא ڇڎي سال ڏيڍ کن 1979
سياسي پارٹي کٹي وئي ) UPC(אليكشن ۾ אوبوتي جي يوگنڈא پيپلس كانگريس . ُمووאنگا، يوسف ُلول ۽ گاڊ فري

 .ئي چيو ته אليكشن ۾ ٺڳي هلي آهيسڀني مخالف پارٹين אهو . ۽ אوبوتي هك دفعو وري ملك جو صدر ٿي ويو
ملك ۾ ماڳهين گوريال جنگ شروع ٿي وئي، كيترאئي مليٹري گروپ حكومت جي خالف ويڑهاند كندא رهيا 

 27. وسيونيَء كئيهئي جنهن جي قيادت يوويري مُ  پارٹي به) يونائيٹيڈ نئشنل لبريشن آرمي( UNLAجن ۾ هك 
هي אنقالب جن ٻن فوجي . وتي אوبوتي کي طاقت جي زور تي حكومت مان زوريَء كڍيو ويع 1985جوالِء 



 

كيلو ۽ جنرل ٹيٹو אوكيلو آندو אهي كجهه مهينن الِء ملك جا حاكم ٿي ويٺا پر وبرگيڈيئر אوالرא אآفيسرن 
אن بعد . ۽ گوڙ گهمسان وڌي ويو جو هنن جي وس کان ڳالهه زور ٿي وئيسڄي ملك ۾ אيڎي ته بدאمني 

ملك ۾ هن دفعي فوجي אنقالب אچڻ تي אوبوٹي هك دفعو وري تنزאنيا . موسيونيَء جي پارٹيَء كنٹرول سنڀاليو
ك ع تي سائوٿ آفريكا جي شهر جهانسبرگ جي ه2005آكٹوبر  10. ۾ پناهه ورتي، جتان پوِء هو زئمبيا هليو ويو

کيس هك سابق صدر جي حيثيت سان كمپاال ۾ . אسپتال ۾ سندس گردن كم كرڻ ڇڎي ڏنو ۽ سندس موت ٿيو
دفنايو ويو، جنهن ۾ صدر موسيونيَء به شركت كئي جيكا ڳالهه يوگنڈא جي كجهه قبيلن کي پسند آئي، كجهه 

  .سخت نارאض به ٿي پيا
هو حكومت جو به هيڈ . هلندو אچي) Yoweri Museveni(ع کان وٺي يوگنڈא جو صدر يوويري موسيوني 1986بهرحال 

ر وزيرאعظم جي چونڈ كري ٿو جنهن جو كم ديوگنڈא جي نئين آئين مطابق ملك جو ص. آهي ته رياست جو به
نئشنل אسيمبلي پارليامينٹ ٺاهي ٿي جنهن جا . بامبي وزيرאعظم آهيسאڄ كلهه אپولو ني. سندس مدد كرڻ آهي

ميمبر ملك جي  104باقي . ميمبر چئن سالن الِء אليكشن ۾ چونڈجي אچن ٿا 228هن مان אن. ميمبر ٿين ٿا 332
ع ۾ ٿي هئي אن ۾ به موسيونيَء کي 2006گذريل אليكشن جيكا . ذريعي چونڈجن ٿا) ويندي فوج(مختلف گروپن 
  .سوڀ حاصل ٿي

۽ لي كئان يو ته ثابت نه ٿي  هو كو ملك الِء مهاتر. سالن کان يوگنڈא جو صدر هلندو אچي 24موسيوني گذريل 
ڦورن אوبوتي  نسگهيو آهي جن ڏهن سالن אندر مالئيشيا ۽ سنگاپور جي قسمت بدلي ڇڎي پر وري به پهرين ٺڳ

بهرحال هي صدر موسيوني . هن يوگنڈא جو אميج كجهه بهتر بڻايو آهي. ۽ عيدي אمين کان بهتر ثابت ٿيو آهي
سڄو نالو (ُموسيوني . پڑهيل ڳڑهيل ماڻهو آهن) نِسبامبيولورאبن אپسڄو نالو (توڙي سندس وزيرאعظم אپولو 

دي אمين وאنگر يپاڻ אوبوتي يا ع. ع ۾ ڄائو آهي1944يعني هو . منهنجو همعمر آهي) يوويري كاگوتا ُموسيوني
مختلف אسكولن مان . جو پٹ آهي) مال چاريندڙ(كنهن قبيلي جي سردאر جو پٹ هجڻ بدرאن هك غريب ڌرאڙ 

تعليم حاصل كرڻ بعد هن يونيورسٹي آف دאرلسالم مان אيكانامكس ۽ پوليٹيكل سائنس ۾ بنيادي 
يونيورسٹي جي ڏينهن ۾ ئي هن يونيورسٹي جي شاگردن جو آفريكن ريوאلشنري فرنٹ . گرئجوئيشن كئي

. ٺاهيو هو ۽ پورچوگالين جي قبضي ۾ آيل ڀر وאري ملك موزمبق مان گوريال جنگ جي سکيا حاصل كئي
ع ۾ جڎهن 1971. ع ۾ جڎهن يوگنڈא جو صدر אوبوتي هو ته هن אنٹيليجنس سروس ۾ نوكري حاصل كئي1970

ميجر جنرل عيدي אمين ملك ۾ אنقالب آندو ۽ אوبوتي کي ڀر وאري ملك تنزאنيا ۾ پناه وٺڻي پئي ته هي 
موسيوني . ي آياع ۾ عيدي אمين جي لڎڻ بعد هي پنهنجي وطن موٹ1979پوِء  .موسيوني به تنزאنيا ڀڄي ويو

هي سيون نمبر אنگريزن جي . ‘سيون وאرو’يعني . يعني ستن مان نكتل آهي Sevenدرאصل אنگريزي جي لفظ 
جنهن ۾ كيترن ئي يوگنڈא . تان ورتل آهي Seventh Battalion of King’s African Rifles) پلٹون(فوج جي هك بٹالن 

هن بٹالن . ارאن جرمن آفريكي فوجين جو مقابلو كيوجي سپاهين نوكري كئي ۽ ٻي جنگ عظيم ۾ אنگريزن پ
۾ نوكري كرڻ وڏي فخر جي ڳالهه سمجهيو ويو ٿي ۽ نه رڳو אنهن فوجين پر אنهن جي אوالد به پاڻ کي 

 Son of(جو فرزند  Sevenُمسيوني جي لفظي معنٰي آهي . سڎאئيندي فخر محسوس كيو ٿي) Museveni(ُمسيوني 
Seven.(  

אئين ته يوگنڈא جو . اهي ته مسيوني كاليج جي ڏينهن کان وٺي سٺو مقرر ۽ ليکك آهيאنهيَء ۾ كو شك ن
پهريون صدر ملٹن אوبوتي به يوگنڈא جي مكاريري يونيورسٹي جو شاگرد هو جنهن ۾ אنگريزن جي ٻارن به تعليم 

رسٹيكيٹ  كري کيس يونيورسٹيَء مان Misconduct. پر אوبوتي تعليم مكمل كري نه سگهيو. حاصل كئي ٿي
بهرحال هتي پاڻ يوگنڈא جي موجوده صدر . جيتوڻيك پاڻ אهو ئي ٻڌאئي ٿو ته هن پاڻ پڑهڻ ڇڎي ڏنو .كيو ويو هو

بلك كو سگهه ساري ته ٻه  ،سندس هك كتاب. موسيوني جي ڳالهه كري رهيا هئاسين ته هو سٺو ليکك پڻ آهي
۽ سياست جي مضمون سان دلچسپي رکندڙ تدאنن کي سخاص كري אڄ جي نوجوאن سيا. كتاب ضرور پڑهڻ کپن

  .אهي هن ريت آهن. پڑهڻ کپيشاگردن کي 
1 - Sowing the Mustard Seed  هي كتاب يوگنڈא جي آزאدي ۽ جمهوريت کي حاصل كرڻ الِء جدوجهد جو آهي ۽



  .0-333-64234-1ر آهي نمب ISBNسندس . ع ۾ ڇپايو1997مكملن אيڈيوكيشن وאرن 
2 - What’s Africa’s problem?  ۾ ڇپايو 2000هي كتاب آمريكا جي يونيورسٹي آف منيسوٹا پريس وאرن سال.  

ملك جون ٻه אهم . هوندي به هن پنهنجن مائٹن مٹن کي خوب ورسايو آهي Reputationسٺي  بهرحال موسيوني جي
جنرل . يڻ آهن۽ אمير ترين شخصيتون جنرل سليم صالح ۽ ڊאكٹر وאئليٹ كاجو بِيري صدر موسيوني جو ڀاُء ۽ ڀ

هئو صدر صاحب جو صالحكار ٿي  Caleb Akandwanahoسليم صالح جيكو ڄمڻ وقت عيسائي هو ۽ سندس نالو 
کان عالوه  אن. جو بزنيس كندو رهيو Aviationفوج ۾ هجڻ جي باوجود پالٹن ۽ گهرن جي خريد وكرو ۽ . رهيو

۾ يوگنڈא جي فوج الِء  ع1998. يننين ۽ بئنكن ذريعي كميشن ۽ كرپشن جي حد كري ڇڎيائپرڏيهي كمپ
ناكاره قسم جا هيليكاپٹر خريد كري كميشن کائڻ تي جڎهن گهڻي بدنامي ٿيس ته هن فوج مان אستيفا ڏني 
جنهن الِء صدر موسيوني אهو ئي چوندو رهيو ته هن کي كرپشن كري نه پر هر وقت نشي ۾ رهڻ كري فوج 

  .مان كڍيو ويو
يوگنڈא جي جنگلي جيوت جي كلبن جي  (Violet Kajubiri Froelichسڄو نالو (ي يوگنڈא جي صدر جي ڀيڻ كاجوبِر

بهرحال אهو آهي ته هوَء كافي . هوَء אيڈيوكيشن سروس كميشن جي به ميمبر آهي. جنرل سيكريٹري آهي
אهڑيَء طرح صدر صاحب جي زאل جينيٹ . كئي آهي Ph.D۽ سائنس ۾  M.Scهن بايوالجي ۾ . پڑهيل ڳڑهيل آهي

هن ويلس אنگلنڈ مان پوليٹيكل سائنس فالسافي ۽ אنگلش لٹريچر ۾ تعليم حاصل . كافي پڑهيل ڳڑهيل آهيبه 
۾ عيدي  ع1971. هوאئي كمپنيَء ۾ گرאئونڈ هوسٹس ٿي كم كيو “אيسٹ آفريكن אيئرويز”אن بعد هن . كئي

عيدي אمين جي حكومت ختم ۾  ع1979אمين جڎهن حكومت جو تختو אونڌو كيو ته هوَء تنزאنيا لڎي وئي ۽ پوِء 
۾ جڎهن سندس مڑس موسيونيَء אن وقت جي صدر אوبوتي جي حكومت  ع1981. ٿي ته هوَء يوگنڈא موٹي آئي

هلي وئي جتي ٻه سال رهڻ بعد هوَء ) كينيا(خالف گوريال جنگ شروع كئي ته جينيٹ ٻارن کي وٺي نئروبي 
۾ جيئن ئي سندس مڑس يوگنڈא جو صدر ٿيو ته هوَء كمپاال  ع1986. سئيڈن جي شهر گوٿنبرگ ۾ وڃي رهي

אڄ كلهه . ۽ ٹي ڌيئون نتاشا، پئشنس ۽ ڊאئنا آهن) جيكو كرنل آهي(کيس هك پٹ ُموهوزي . موٹي آئي) يوگنڈא(
  .جينيٹ کي سندس مڑس صدر موسيونيَء ملك جو رياستي وزير مقرر كيو آهي

. نسبامبي الِء به لکندو هالن جيكو تمام گهڻو قابل ماڻهو آهي هتي ٻه چار سٹون يوگنڈא جي وزيرאعظم אپولو
يونيورسٹيَء ۾ پڑهايو پڻ אٿس ۽ هيَء  (Makerere)يعني تعليم جي حوאلي سان ۽ يوگنڈא جي ماكيريري 

يونيورسٹي دنيا جي سٺين يونيورسٹين مان مڃي وڃي ٿي جنهن ۾ אنگريزن ۽ يورپين جي ٻارن پڻ پڑهندي فخر 
سطو رهيو ۽ אڃان تائين وزٹنگ سال کن منهنجو به ٹيچنگ سان وא 25نوكريَء جا آخري . يمحسوس كيو ٿ

يورپ جي كجهه ملكن . رر جي حيثيت سان دنيا جي مختلف تعليمي אدאرن ۾ وڃڻ ٿيندو رهي ٿوليكچ
سنگاپور ۽ هانگ كانگ ۾ يوگنڈא جي هن يونيورسٹي ماكيريري جي به كجهه آفريكي ۽ يورپي شاگردن ۽ 

جنهن جا ناول ۽ سفرناما مشهور . ادن سان مالقات ٿي آهي جن مان آمريكن پال אيڈورڊ ٿيروكس به هك آهيאست
 Dark Starهن جو هك مشهور سفرنامو . ريري يونيورسٹيَء ۾ پڻ پڑهايويهن كجهه سال يوگنڈא جي هن ماك. آهن

Safari ڌאري ورتل אنٹرويو ڏنو آهي ع2001 نالي آهي جنهن ۾ هن يوگنڈא جي هن وزيرאعظم אپولو رאبن جو سال .
  .هو (Head)ريري يونيوسٹيَء ۾ پوليٹيكل سائنس ڊپارٹمينٹ جو سربرאهه يאنهن ڏينهن ۾ אپولو ماك

پاڻ يونيورسٹي آف . ۾ ڄائو هو ع1938سال وڏو آهي ۽  6يوگنڈא جو هي وزيرאعظم אپولو رאبن ملك جي صدر موسيونيَء کان 
אن بعد آمريكا جي يونيورسٹي آف شكاگو مان پوليٹيكل . ۾ آنرس جي ڊگري حاصل كيائين۽ אيكانامكس  B.Scلنڈن مان 

) پروفيسر אپولو رאبن نسبامبي(پاڻ . كيائين Ph.Dجي يونيورسٹي آف نئروبيَء مان ) آفريكا(كيائين ۽ كينيا  M.Aسائنس ۾ 
تائين هيڈ رهيو אن بعد  ع1994אن بعد هو . يوتائين ماكريري يونيورسٹي جي سائنس فئكلٹي جو ڊين ٿي ره ع1987کان  ع1978

تائين تعليم ۽ رאندين جو  1999אن بعد . تائين ڊאئريكٹر ٿي رهيو ع1996جو  (MISR)ماكريري אنسٹيٹيوٽ آف سوشل ريسرچ 
زאل ع ۾ هن موجوده 2003ات بعد سندس پهرين زאل جي وف. رאعظم آهيانپوِء אڄ تائين هو يوگنڈא جو وزيאن ک. وزير ٿي رهيو

  .אوالد ۾ هن کي چار ڌيئرون آهن. شادي كئي سان



 

هنجيون جنهن سان من ،مٿي  אسان وאري يار آمريكن پروفيسر پال אيڈورڊ ٿيروكس جي ڳالهه كري رهيا هئاسين
هن کي به مون وאنگر آفريكا جا شهر ممباسا، نئروبي، دאرאلسالم، زئنزيبار . سنگاپور ۾ مالقاتون ٿينديون هيون

۾ ڄائو يعني אسان وאري حميد سنڌي ۽ عنايت  ع1941پاڻ آمريكا جي ميڈ فورڊ شهر ۾ . يحد پسند هئا۽ كمپاال ب
پاڻ جڎهن يوگنڈא جي ماكريري . سندس ماُء אطالوي آهي ۽ پيُء فرينچ كئناڊين هو. ر آهيمبلوچ جو همع

يٹائيم אكيڈمي ۾ يونيورسٹيَء ۾ پڑهائي رهيو هو ته هو אئين ئي خوش هو جيئن אسان مالئيشيا جي مير
پروفيسر پال ٿيروكس ٻڌאيو ته هك ڏينهن نارאض عوאم جي . پڑهائيندي خوشي محسوس كري رهيا هئاسين

حكومت خالف نعرא هڻندڙ . هوَء آخري مهينن سان پيٹ سان هئي. جلوس אڳيان سندس زאل جي كار אچي وئي
هي אهڑو وאقعو هو . پوِء ڇڎي ڏنائونسپر  ،هن جي زאل جي كار کي אونڌو كري باهه ڏيڻ ٿي چاهي ،مظاهرين

جتان پوِء هو سنگاپور هليو آيو، جتي منهنجي ساڻس . جنهن پال ٿيروكس کي كمپاال ڇڎڻ الِء مجبور كيو
  .مالقات ٿيندي رهي

جنهن ۾ هن . آهي The Great Railway Bazaarپال ٿيروكس جا كيترאئي ناول ۽ سفرناما مشهور آهن جن مان هك 
 Theهن جو هك ٻيو سفرنامو . و تائين ٹرين ذريعي كيل אوٽ موٽ جي سفر جو אحوאل لکيو آهيلنڈن کان ٹوكي

Old Pataganian Express  آهي جنهن ۾ پڻ هن ٹرين جي سفر جو אحوאل لکيو آهي جيكو سفر هن بوسٹن(USA)  کان
۽ پئسفك سمنڈ جي  Riding the Iron Roosterאن کان عالوه هن جو هك چين جو سفرنامو . אرجنٹائنا تائين كيو

 Darkسندس سڀ کان بهترين سفرنامو، گهٹ ۾ گهٹ منهنجي نظر ۾ . آهي The Happy Isles of Oceaniaسفر جو 
Star Safari  جي سفر جو אحوאل ڏنو آهي) ڏکڻ آفريكا(کان كيپ ٹائون ) مصر(آهي جنهن ۾ پال ٿيروكس قاهره .

  :هن ريت آهنجا عنوאن  (Chapters)هن كتاب جي كجهه بابن 
 Up and Down the Nile 
 The Djibouti Line to Harar 
 The Longest Road in Africa 
 Figawi Safari on the Bandit Road 
 The Bush Train to Dares Salaam 
 The Kilimanjaro Express to Mboya 
 River Safari to the Coast...... 

  .وغيره وغيره



  دلچسپ ڳالهيونآفريكا بابت كجهه 
  

אها . نگريزي به آئي ٿيرو صاف كرڻ آئي אن کي ٿوري گهڻي אجي هوٹل ۾ جيكا حبشي عورت منهنجو كم) كينيا(نئروبي 
אتي  ،كينيا، تنزאنيا، نائجيريا، گهانا، يوگنڈא جهڑא آفريكي ملك جتي אنگريزن جي حكومت رهي. كا حيرت جي ڳالهه ناهي

بهرحال هوٹل جا كمرא صاف كندڙ هيَء عورت قد ۾ كجهه . جي وڏن شهرن ۾ ٿوري گهڻي אنگريزي هركو سمجهي ٿو
خير ته آهي تون ”ننڍي هئي ۽ آمريكا جي پهلوאن حبشي عورتن جي قد بت جو سوچي هن کي אئين ئي چرچي ۾ کڻي چيم ته 

بهرحال אهو . كجهه درجا پڑهيل ۽ تاريخ جاگرאفيَء کان به وאقف هئي لڳي ٿو. هوَء كا אڳهين ڀري ويٺي هئي “قد ۾ ننڍي آهين؟
. جي ها”: منهنجي אئين ئي هك بي خيالي قسم جي سوאل تي هن سنجيدو ٿي چيو. ته چوندس ته هوَء بيحد حساس ٿي لڳي

  “.ٿيאسين ننڍي سائيز جا آهيون אن كري جو جڎهن هنن غالميَء الِء کنيو ٿي ته ٿلهن متارن کي ئي کنيو 
منهنجي אکين אڳيان تاريخ جا אهي صفحا ڦرڻ لڳا جن ۾ يورپي توڙي . هن جي ڳالهه جو درد آئون سمجهي ويس

هن کنڈ جي صحتمند ۽ جانٺن جوאنن کي جانورن وאنگر جهلي سوگهو كيو ٿي ۽ پوِء  ،אسان جا عرب مسلمان
م آمريكا ۽ سنڌ، تركي ۽ هي خريد كيل غال. زئنزيبار ۽ ڊكار جي ماركيٹن ۾ وאכ ڏئي وكرو كيو ٿي

كمزور، ڏٻرن ۽ ننڍي . عرب دنيا جي ماركيٹن ڏي موكليا ويا ٿي جتي هنن جي هك دفعو وري ٻولي لڳي ٿي
يا . قد وאرن کي كنهن به خريدאر پسند نٿي كيو جو אهي אئٹالنٹك سمنڈ يا هندي سمنڈ لتاڙيندي مري ٿي ويا

אن كري אهي گهٹ אگهه تي نيالم ٿيا . پورهيو وٺي نٿي سگهيا صحيح سالمت پهتا به ٿي ته مالك אنهن مان אيڎو
  .ٿي

*  *  *  *  
تي ڀر وאري ملك تنزאنيا جو جهاز به بيٺو هو، אن جي هك آفيسر سان خبر هك ڏينهن ممباسا جي بندرگاه ۾ ج

 هن چيو ته كينيا جي. هو پنهنجو پاڻ کي كينيا جي رهاكن کان وڌيك مهذب سڎאئي رهيو هو. چار پئي كيم
جهيڑو جهٹو يا ڦڎو كرڻ هميشه كينيا جي رهاكن ”. ۽ ُسلجهيل آهن Civilisedمقابلي ۾ تنزאنيا جا ماڻهو وڌيك 

كينيا وאرن الِء مڑس ته ”، هن منهنجي كلهي تي هٿ رکي مونکي سمجهائڻ جي كوشش كئي، “جو كم آهي
  “.ا جا نه پر تنزאنيا جا آهن۽ جڎهن هنن کي وڙهندو نه ڏسين ته پك سمجهه ته אهي كيني. ڦڎو نه ته جڎو

*  *  *  *  
ممباسا جي هن بندرگاه ۾ . به אنهن مان ئي آهن Impressאسان وאنگر هتي جا ماڻهو به گورن کي گاريون ڏين ٿا پر 

אسان جي جهاز אيم وي چناب تي هك دعوت ۾ آيل مكاني مهمانن ۾ هك  .جي هك ڳالهه ياد ٿي אچي ع1973
َء پك چوندي ته پوِء مون سمجهيو ته هو “!وאه جو آهي”: پوڙهي عورت אسان جي جهاز مان متاثر ٿي چوي ٿي

ڇا ته ! گوموزون”: پر אن بدرאن پاڻ چيائين. “کي جو هن لوهي آفت کي سمنڈ تي هاليو ٿا شاباش هجي توهان”
جيئن پاڻ אنگريزن کي گورא يا فرنگي سڎيون ٿا تيئن هتي جا (جي وאکاڻ كندي چيو  هن אنگريزن “!م آهيعظي

אسان ! هنن ڇا ته كمال جي شيِء ٺاهي آهي”: ۽ پوِء چوڌאري نظر ڦيرאئي چيو) چون ٿا Muzungoماڻهو אنهن کي 
  “.هك لوه جي ٹكر تي ويٺا آهيون تڎهن به نٿا ٻڎون

*  *  *  *  
هن جو سڄو . ٻهرאڙي وאرن عالئقن ۾ تمام گهڻي غربت آهي ۽ عورت ته ويتر بي وس نظر אچي ٿي آفريكا جي

عياشيَء جي شين جي ته ڳالهه . ڏينهن پنهنجي مڑس، ٻارن ۽ مڑس جي سوאري وאري وهٹ جي خذمت ۾ گذري ٿو
ئروبيَء کان ن. ٿي پري، هن کي هر وقت جياپي الِء چند ضرورت جي شين کي حاصل كرڻ الِء فكر رهي ٿو

ندڙ عورت کان پڇيم ته هن جي زندگيَء جون ڻريلوي אسٹيشن تي رڌل گجر وك Kibwaziممباسا ويندي وאٽ تي 
  :كهڑيون ضروري شيون آهن ته هن ٺهه پهه ورאڻيو



 

  .“کنڈ، مكئي، صابڻ ۽ رڌ پچاَء الِء چرٻي يا تيل”
*  *  *  *  

مونکي ياد آهي . کٹيو وڃي ههكري كينيا جو همرא كينيا جي هك ڳالهه آهي ته ڊوڙ جي عالمي مقابلن ۾ گهڻو
 Do you fear from otherنور دين مورسيليَء کان جڎهن پڇيو ته  Runnerكينيا جي مشهور  ۾ پريس وאرن ع1988ته 

runner ته جوאب ۾ هن ورאڻيو:  
“The new Kenyans. There are always new Kenyans”. 

*  *  *  *  
جدوجهد كندڙ ۽ ملك جي پهرين وزيرאعظم جومو كينياتا جي هيٺين چوڻي تمام مشهور كينيا جي آزאدي الِء 

  .جو سهارو ورتو وڃي ٿو Quotationآفريكا کي غريب بنائڻ ۾ يورپين ۽ אنگريزن کي ڏوهاري بنائڻ الِء هن  .آهي
“When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They taught us to pray with our eyes 
closed. When we opened them, we had the Bible in our hand, and they had the land”. 

هنن אسان کي . آفريكا ۾ آيا ته هنن وٽ אنجيل مقدس هئي אسان وٽ ٻنيون ٻارא ،جڎهن هي عيسائي تبليغي”
۽  مذهبي كتاب אسان جي هٿن ۾ هوکيون کوليون ته אکيون بند كري پڑهڻ سيکاريو ۽ پوِء جڎهن אسان א

  “......אسانجي ڌرتي هنن جي قبضي ۾ אچي وئي
*  *  *  *  

אسان كينيا جي رهاكن کي پنهنجي پيرن ”אڄ كينيا جي وزيرאطالعات جو אخبارن ۾ تمام سٺو بيان آيو آهي ته 
خيال ۾ אهو پيغام אسان  منهنجي “.تي بيهڻ سکڻ کپي رڳو پِن ۽ قرض وٺڻ جي كلچر کي ختم كرڻ کپي

  .جهڑن كيترن ملكن الِء پڻ آهي
حكومت كرڻ قدرت طرفان ”وאئي كباكيَء عوאم אڳيان تقرير كندي چيو هو ته هك دفعي كينيا جي صدر م

۽ . “ليڈرن کي موقعو ٿو ملي ته جيئن هو غريب عوאم جي زندگي بهتر بڻائين ۽ نه پنهنجي هٻڇ جو پورאئو كن
. אها ڄاڻ ٿي وئي ته هنن كيڎא فرאڊ ۽ ٺڳيون كري ملك جي خزאني جي ڀينگ كئي پوِء جلدي هر هك کي

 Corruption will”تقرير ۾ אعالن كيو هو ته ملك جو صدر ٿيڻ کان אڳ پنهنجي  (Mwai Kibaki)كباكي  موאئي 
now cease to be a way of life in Kenya“ ”کي آئون ٻنجو  كينيا جي روزمره جي زندگيَء ۾ جيكا كرپشن آهي، אن

جهليو هو ۽ پوِء جڎهن صدر ٿيو ته فرאڊ جي سڀ کان وڏي وאردאت ۽ אليكشن ۾ ٺڳي كرڻ ۾  “ڏئي ڇڎيندس
  .ويو

*  *  *  *  
يورپين کان جڎهن آزאدي  گريزن، فرينچن، پورچوگالين ۽ ٻينאيشيا، آفريكا توڙي ڏکڻ آمريكا جي ملكن کي אن

  . اكم ٿيا جو هنن پنهنجن ملكن کي سکيو ستابو بڻائي ڇڎيوملي ته كن ملكن ۾ אهڑא ته سٺا سياستدאن ۽ ح
پر אفسوس ته كيترن ملكن ۾، خاص كري آفريكا کنڈ جي ملكن . سنگاپور ۽ مالئيشيا אنهن ملكن مان آهن

ملك جو خزאنو هنن پنهنجي ۽ . ۾ אهڑא ته אڳوאڻ پيدא ٿيا جن پنهنجي ملك کي ٺاهڻ بدرאن אن کي ڦريو لٹيو
אن ڊپ کان ته متان عوאم بغاوت كري ۽  .يت سمجهي אنهن تائين محدود رکيودوستن جي ملكپنهنجن مائٹن ۽ 

אن صورت کي ڌيان ۾ رکي ملك جي ملكيت غير ملكي ناڻي ۾  هنن .کين هٿين خالي ملك مان كڍيو وڃي
نتيجي ۾ سندن ملك جي . تبديل كري سئٹزرلئنڈ، אنگلنڈ ۽ آمريكا جهڑن ملكن جي بئنكن ۾ رکي ڇڎي

جو אگهه كري پيو، مهانگائي وڌي وئي ۽ غريب ويتر غريب ٿي ويو ۽ ملك جا چند سياستدאن ۽ طاقتور  سكي
کي پوِء جنهن  (J.M.Kariuki)אيم كاريئكي .سياستدאن جيكينيا جي هك هڎ ڏوکي . ماڻهو ملينئر ۽ بلينئر ٿي ويا

  :אن جو پنهنجي ملك كينيا الِء چيل هي قول ٿو ياد אچي ته .جيئڻ نه ڏنو ويو ۽ قتل كيو ويو



Kenya has become a country of ten millionaires & ten million Beggers... 
  .“ملين فقيرن جو ملك بنجي ويو آهي אسانجو ملك ڏهن ملينئرن ۽ ڏهه”

به تڎهن به ۽ هينئر ته وڌيك، كينيا،  سچي ڳالهه אها آهي ته وري. ڌאري چئي هئي ع1974يا  ع1973אها ڳالهه هن 
. آفريكا جي كيترن ئي ملكن جو كهڑو ويهي ذكر كجي. يوگنڈא ۽ تنزאنيا جهڑא ملك گهڻن کان بهتر آهن

ماڻهن کي هك ويلو رکيَء مانيَء جو . ستيا ناس كري ڇڎي آهيپنهنجي ملكن جي سياستدאنن ۽ حاكمن هڻي 
الِء هنن وٽ خالي شيشيَء جا پئسا نه آهن ۽ سندن سياستدאنن کي لنڈن  ناهي، هو ڦاٹل كپڑن ۾ پيا هلن، دوא وٺڻ

۽ يورپ جي ملكن ۾ فائو אسٹار هوٹلن ۾ رهندو، هزאرين روپيه سالئي وאرא ٿري پيس سوٽ پائيندو ۽ كلبن ۽ 
يا  هو ته پنهنجي َپر ۾ پاڻ کي אنگريزن، فرينچن، אطالوين. بارن ۾ مهانگا شرאب پيئندو ڏسي شرم אيندو آهي

جرمنن جهڑو ٿا تصور كن پر يقين كريو ته אهي يورپي هنن تي کلندא رهن ٿا جو هنن کي خبر آهي ته אهڑא 
  .ستدאن ملك جي ماڻهن کي غريب ۽ بکيو رکي چوريَء جي پئسي تي لئه ويٺا رکناسي

*  *  *  *  
ور  سندس. ر مان وهي ٿيا، سوڊאن ۽ مصآفريكا جي نيل ندي دنيا جي ڊگهي ۾ ڊگهي ندي آهي جيكا يوگنڈא، אٿوپي

) جتان شروع ٿئي ٿي(بهرحال هينئر به يوگنڈא . وكڑ جي سڌא كجن ته אها خط אستوא کان אسكاٹلنڈ تائين هلي وڃي
  .كلو ميٹر ٿئي ٿي 6700مصر تائين ماپيو وڃي ته 

نيل نديَء . ۽ سنڌيَء ۾ نيل ۽ عربي ۾ אلنيل سڎيو وڃي ٿو ، אڙدو(The Nile)نيل ندي کي אنگريزي ۾ دي نائيل
وهي ٿي جيئن  مصر مانکي هميشه مصر سان الڳاپيو وڃي ٿو ۽ گهڻا ماڻهو אهوئي سمجهن ٿا ته نيل ندي فقط 

گهه نيل ندي جنهن جي ڊي. ر אئين ناهيپ -۾) ميانمار( نگا ۽ جمنا אنڈيا ۾ يا אرאودي برماسنڌو ندي پاكستان ۾، گ
ين אٺن ملكن سوڊאن، ي آفريكا جي ٻقبا ،سيكڑو مصر مان وهي ٿي 22كلوميٹر آهي אن جو فقط  6700ل אٹك

۽ جيئن אئين ته مصر به آفريكا جو ملك آهي . نيا، كينيا، אٿوپيا، روאنڈא، زאئر، برنڈي مان وهي ٿييوگنڈא، تنزא
حصو آفريكا ۾ آهي ته ٻيو אيشيا  تيئن مصر جو هك ترقي ملك جو هك حصو يورپ کنڈ ۾ آهي ته ٻيو אيشيا ۾

  .۾
هيَء . آهي ته مصر الِء هيَء ندي אهم آهي ۽ אن ۾ كو شك ناهي ته مصر هن نديَء جو تحفو آهي هونَء אهو ضرور

پنجاب، אنڈيا، بنگالديش يا برما ۽  .ئن سنڌو ندي بنا سنڌ ٿي پويندي نه هجي ته مصر به אئين رڻ پٹ هجي جي
ٻي ڳالهه אها ته صدين تائين دنيا کي אها خبر ئي نه هئي ته . ديون آهن ته بارش به پوي ٿيمالئيشيا ۾ ته ٻيون به ن

يا ٻي كنهن شيِء جو مٿي  هر نديאڄ كلهه ته هوאئي جهاز يا هيليكاپٹر ذريعي . ندي كٿان شروع ٿئي ٿي نيل
ه אها كٿان شروع وڃي نقشو ٺاهي سگهجي ٿو پر تن ڏينهن ۾ كير نيل نديَء ۾ אوڀارو وڃي معلوم كري ت

بهرحال . رستي تي ميلن تائين אتر سوڊאن جو رڻ پٹ آيو ٿي، ڏکڻ سوڊאن ۽ يوگنڈא جا گهاٹا جنگل آيا ٿي. ٿئي ٿي
هك صدي אڳ کن אنگريزن هن نديَء جي سروي كئي ۽ هاڻ هر هك کي معلوم آهي ته مصر مان وهي 

جنهن کي مكاني ماڻهو אلنيل אالبيض سڎين ٿا  سفيد نيل: ميڈيٹرينين سمنڈ ۾ ڇوڙ كندڙ نيل ندي کي ٻه نديون
  .ملي ٺاهين ٿيون.) جيكا אلنيل אالزق سڎجي ٿي(۽ ٻي بلو نيل 

سفيد نيل يوگنڈא جي وكٹوريا ڍنڍ کان شروع ٿئي ٿي بلك אئين کڻي چئجي ته هيَء ندي برنڈي ۽ روאنڈא ملكن 
پوِء يوگنڈא جي شهر جنجا وٹان אڳتي وڌي مان شروع ٿي تنزאنيا جي شهر ُبوكوبا وٽ وكٹوريا ڍنڍ ۾ دאخل ٿي 

 بندرگاهن وאري هيَء وكٹوريا ڍنڍ ٹن ملكن/ ياد رهي ته آفريكا کنڈ جي مشهور، تاريخي ۽ سهڻن شهرن. ٿي
 بهرحال אتان پوِء. ٹي ملك آهنيعني وكٹوريا ڍنڍ جي چوڌאري אهي . آهي يوگنڈא، تنزאنيا ۽ كينيا جي وچ ۾

אتي . كيوگا ۽ אلبرٽ کي به ڀري ٿي ۽ پوِء سوڊאن ۾ دאخل ٿئي ٿي: ي ٻن ٻين ڍنڍنيوگنڈא مان لنگهندي هيَء ند
هتي אهو . هن نديَء کي بحرאلجبل به سڎين ٿا جو אها يوگنڈא ۽ سوڊאن جي جابلو عالئقن مان ٿيندي אتي پهچي ٿي

شين جا ناال عربي אن كري سوڊאن ۾ كيترين ئي . به لکندو هالن ته سوڊאن ۾ אنگريزي ۽ عربي ڳالهائي وڃي ٿي
  .۾ آهن



 

شروع ٿي، אٿوپيا لتاڙي سوڊאن ۾ אوڀر کان  אها אٿوپيا جي جبلن مان. سڎجي ٿيهك ٻي نيل ندي جيكا بلو نيل 
کن كلوميٹرن جو سفر طئي كري سوڊאن جي گاديَء وאري شهر خارطوم ۾ سفيد نيل  1400هيَء ندي . گهڑي ٿي

אتان . جي نالي سان دאخل ٿئي ٿي “אلنيل”سان ملي پوِء سوڊאن جو אترאهون حصو پورو كري مصر ۾ ) بحرאلجبل(
هتي אهو به لکندو هالن . ۾ پهچن ٿا (Red Sea)ي پاسي ڳاڙهي سمنڈ ئل ۾ دאخل ٿي ٻئي אسان جا جهاز سئيز كئنا

بحرאلجبل سڎين ٿا אتي אٿوپيا کان  تي يوگنڈא کان אيندڙ سفيد نيل کيج ،وאرא) ڏאکڻي(ته سوڊאن جي هيٺين אڌ 
  .אيندڙ هن بلو نديَء کي بحرאلغزل سڎين ٿا

هن نديَء جا قديمي، تاريخي ۽ مشهور شهر  Thebesאلينگزينڈرא ۽ قاهره، خارطوم، گونڈوكورو، אسوאن، كارناכ، 
  .آهن



  آفريكا بابت كجهه حقيقتون
  

 6700ٹكل א(نيل ندي سڀ کان ڊگهي ندي آهي . آفريكا هك تمام وڏو کنڈ آهي جنهن ۾ كيتريون ئي نديون آهن
. مان وهي ٿي، ٹي نمبر تي نائيجير آهي جيكا وچ آفريكاאن کان پوِء ٻي نمبر تي كانگو ندي آهي ). كلوميٹر

 4200كلوميٹر ڊگهي آهي ۽ نائجر ندي  4700كانگو ندي . پيا نائيجرجنهن تان אنهن ملكن جا ناال كانگو ۽ 
نديون مشهور نديون آهن  لאنهن کان عالوه زمبيسي، אبانگي، كاسائي، آرينج، لمپوپو ۽ سينيگا. كلوميٹر آهي

نديَء تان ئي هن ن مان وهي ٿي ۽ א “سينيگال”سينيگال ندي . يٹر کان وڌيك آهيجن جي ڊيگهه ڏيڍ هزאر كلوم
جنهن جي گاديَء جو شهر ۽ وڏو بندرگاه ڊكار آهي جتي אسان جا جهاز سڀ کان  .ملك جو نالو سينيگال پيو آهي

  .گهڻو ويا ٿي
*  *  *  *  

آفريكا کنڈ فقط مصر . ي سمنڈ آهيهن جي چوڌאر. آفريكا کنڈ ڏٺو وڃي ته ذري گهٹ آسٹريليا وאنگر ٻيٹ آهي
هان ملك جهڑوכ אلجيريا،  آفريكا کنڈ جا אتر. كو سمنڈ آهي وٽ אيشيا سان ڳنڍيل آهي باقي چوڌאري كو نه

جنهن جي كجهه حصي . אن بعد مصر آهي. ٹيونيشيا ۽ لبيا ڏٺا وڃن ته אنهن جي چوڌאري ميڈيٹرينين سمنڈ آهي
مصر کانپوِء سوڊאن، אريٹيريا، جبوتي ۽ سوماليا جو كجهه حصو ڳاڙهي . کي مٿيون ميڈيٹرينين سمنڈ ُڇهي ٿو

אن . سمنڈ تي آهي ۽ سوماليا جو باقي حصو، كينيا، تنزאنيا، موزمبق وغيره هندي وڏي سمنڈ جي كناري تي آهن
جتي هندي وڏو سمنڈ ۽ אئٹالنٹك سمنڈ ملن ٿا ۽ آفريكا جي . بعد سائوٿ آفريكا بلكل هيٺ پڇڑيَء تي آهي

אنهن ۾ نميبيا، אئنگوال، كانگو، گئبن، كئمرون، . ولهه كناري وאرא سڀ ملك אئٹالنٹك سمنڈ تي آهنא
، گئمبيا، گِني بسائو، سينيگال، ماريطانيا ۽ ئوري كوسٹ، الئيبيريا، سيريا ليوننائيجيريا، ٹوگو، گهانا، آ

  .مورאكو وغيره אچي وڃن ٿا
هازين الِء هك ٻيٹ ئي آهي جنهن جي چوڌאري אسان ڦري سئيز كئنال کليل هجڻ كري آفريكا کنڈ אسان ج

אهڑي طرح پاناما كئنال جي كري ڏکڻ آمريكا به . جيئن آسٹريليا کي ڦيرو كري سگهجي ٿو. سگهون ٿا
جي چوڌאري ) ۽ كئناڊא USA(پر אيشيا، يورپ ۽ אتر آمريكا . ٻيٹ آهي الِءسامونڈي آمدرفت جي معاملي ۾ אسان 

جنهن ۾ برف  رهي ٿوجهاز کي ڦيرאئي نٿا سگهون جو אتر ۾ אيڎي ته ٿڌ آهي جو אونهاري ۾ به سمنڈ سخت برف 
ياد رهي ته يورپ ۽ كئناڊא جي كجهه אترאهن عالئقن ۾، . به رستو ٺاهي نٿا سگهن (Ice Cutters)كٹيندڙ جهاز 

ڻي كري، برف كٹيندو אبرف كٹيندڙ جهاز عام جهازن جي אڳو אونهاري ۾ برف جو تهه אيڎو ٿلهو نٿو ٿئي ۽
 Iceوאپسي تي موٹڻ مهل وري אهو . ويندو آهي ۽ سندس پٺيان ٻين جهازن جو يكو قافلو אڳيان وڌندو ويندو آهي

Cutter تهه وري ملي ميدאن ٺاهي ڇڎيندא آهن برف جا جهازن لنگهڻ بعد  .جهازن جي قافلي الِء رستو ٺاهيندو آهي
  .تي توهان فٹ بال کيڎندא رهو يا سائيكلون هالئيندא رهو جن

*  *  *  *  
 115هكڑو چيتو جنهن جي رفتار . دنيا جي پنجن تکي ۾ تکو ڊوڙندڙ جانورن مان چار آفريكا ۾ رهن ٿا

جيكو  .وאئلڈ بيسٹ. آهي (Gazelle)شينهن ۽ چوٿون هرڻ  ٻيو وאئلڈ بيسٹ، ٹيون. كلوميٹر في كالכ آهي
antelope مٿو وڏو ٿئيس ۽ سڱ چٻا . ٿو ور جهڑو ٿئي ٿو ۽ سندس منهن كجهه گڎهه ۽ كجهه پاڏي سان مليجان
كلوميٹر في كالכ جي حساب سان ڊوڙي  70هي جانور . فٹ کن ڊگهو ٿئي ۽ قد ۾ ساڍא چار فٹ ٿئي 8 ٿينس،

سڎين  “لڈ بيسٹوאئ”هتي جا ماڻهو کيس . ٿو يا ۽ ڀروאري ملك تنزאنيا ۾ نظر אچيسگهي ٿو ۽ گهڻو كري كين
  .به سڎين (Gnu)كن هنڌن تي هن جانور کي ُنو . لکن Wildebeestبدرאن  Wild Beastپر אن جي אسپيلنگ 

*  *  *  *  



 

كيترن ماڻهن هتي جي . خاص كري آدمخور شينهن جو. آفريكا ۾ جتي كٿي جنگلي جانورن جو خوف رهي ٿو
אکر ٻڌאئين ٿا ته آفريكا ۾ سڀ  אنگجانورن طرفان אنسانن جي موت جا  پر. جو אنت شينهن جي پيٹ ۾ ٿئي ٿو

هر אڃايل אنسان توڙي جانور درياه، . آفريكا ۾ پاڻيَء جو وڏو مسئلو آهي. کان گهڻا ماڻهو وאڳن جو شكار ٿين ٿا
  .جتي وאڳن جو هجڻ ضروري آهي. ڍنڍ يا پاڻيَء جي ُدٻي تي پهچي ٿو

دنيا ۾ فقط ٹي ملك آهن جيكي صحارא رڻ پٹ . دنيا ۾ وڏي ۾ وڏي آهي) رڻ پٹ(آفريكا جي صحارא ڊيزرٽ 
جيكو ڏکڻ . َكلهاري آهي (Desert)אن کان پوِء ٻي نمبر تي وڏو رڻ پٹ . روس، كئناڊא ۽ چين. کان وڏא آهن

  .لک چورس كلوميٹر آهي 90صحارא جي پکيڑ . آفريكا ۾ آهي
سوماليا، كينيا، يوگنڈא، : جي پٹي تي אچن ٿا، אهي آهن ملك خط אستوא 6ملك آهن جن مان  53آفريكا کنڈ ۾ 

  .۽ گئبن) ڊيموكريٹ ريپبلك آف كانگو( DRCكانگو، 
ٻئي نمبر تي مصر آهي جنهن جي . ملين جي لڳ ڀڳ ٿينديس 140 -ريا جي آدمشماري سڀني ۾ گهڻي آهينائيجي

۽ جي . ٿيندي ا ٹوٹل هك لکز ٻيٹن جي آهي جيكسيشل سڀ کان گهٹ آدمشماري. ٿيندي نملي 80آدمشماري 
توهان ملكن بدرאن شهرن جي آدمشماري جي ڀيٹ كندאئو ته بنا شك جي مصر جو قاهره جنهن کي אنگريز 

يعني لڳ ڀڳ كرאچيَء . ملين آهي 17جنهن جي آدمشماري  .سڎين ٿا سڀ کان گهڻو ڳتيل شهر آهي ‘كيرو’
ا كريو ته پوِء אهو ليسوٿو ملك جي گاديَء جو جيكڎهن توهان گهٹ آدمشماري وאري شهر جي ڳالهه ٿ. جيتري

  . هزאر آهي 14آهي جنهن جي آدمشماري  (Maseru)شهر َميسرو 
کن چيا وڃن ٿا جن  3000باقي אهم ۽ وڏא قبيال . آهيآفريكا ۾ كيترאئي قبيال آهن جن کي ڳڻڻ ناممكن ڳالهه 

زبانون ڳالهايون  2000ڄي آفريكا ۾ אٹكل س. قبيال آهن جيكي ركارڊ تي موجود آهن 380مان فقط نائيجيريا ۾ 
لجيريا، ٹيونيشيا، لبيا، مصر، ٿي جيئن ته مورאكو، موريطانيا، א سڀ کان گهڻي عربي ڳالهائي وڃي. وڃن ٿيون

جيكڎهن توهان אهو معلوم كرڻ چاهيو ٿا ته آفريكا جو كهڑو شهر . سوڊאن، جبوتي، سوماليا، אٿوپيا وغيره ۾
گهڻي کان گهڻا ماڻهو אچن ٿا ته אهو مصر جو قاهرو آهي، جتي جا אهرאم ۽ ٻيون آڳاٹيون آهي جنهن کي گهمڻ الِء 

ماڻهو  جيكڎهن توهان ملكن جي ڳالهه كندאئو ته پوِء سڀ کان گهڻا. ۽ تاريخي شيون ڏسڻ الِء ماڻهو אچن ٿا
به كافي آمريكن ۽  אن کان عالوه مورאكو، موزمبق، سينيگال ۽ گئيمبيا ۾. ن ٿاسائوٿ آفريكا گهمڻ الِء אچ

آفريكا ۾ سڀ کان وڏو ٻيٹ مئڈאگاسكر آهي جيكو موزمبق جي سامهون هندي وڏي سمنڈ ۾ . يورپي אچن ٿا
  .آهي

*  *  *  *  
آفريكا جي جاگرאفي جي ٿوري گهڻي ڄاڻ هوندي، آفريكا جي كيترن ئي ملكن ۾ جهاز وٺي وڃڻ جي باوجود 

ورلڈ مئريٹائيم يونيورسٹي، سئيڈن ۾ پڑهڻ ۽ جهازرאنن ۽ آفريكا جي تقريباً سڀني ملكن جي شاگردن سان 
سان گڎ مختلف ملكن ۾ سيمينار ۽ كانفرنسون אٹينڈ كرڻ جي باوجود אڄ به آفريكا جي كيترن ملكن جي 

هاڻ אن نالي وאرو هك ملك ڏکڻ . نالي ملك آهي (Guinea)جيئن گني . مونجهارو ٿيو وڃيمون کي نالن ۾ 
آمريكا ۾ به آهي ته آسٹريليا پاسي به آهي جيكو هاڻ پاپاِء نيو گني سڎجي ٿو ته آفريكا ۾ به هك نه ٻه، پر ٹي 

، ٻيو گني بسائو نالي ملك )به سڎين ٿا Guinea Konakryجنهن کي كي ماڻهو (ريپبلك آف گِني : گني ملك آهن
 (Equitor)نالي ملك آهي جيكو אصل ۾ خط אستوא  “خط אستوא وאرو گني”كيٹوريل گني يعني آهي ۽ ٹيون אِ 

  .وאري ليك تي آهي ئي كونه
אهڑي طرح زئمبيا ۽ ! مونکي אكثر مالي ۽ ماالوي ملك به منجهائيندא آهن ته ساڳي وقت نائيجر ۽ نائيجيريا به

مان هك کڻي ريپبلك آف كانگو سڎجي ٿو ته ٻيو آفريكا جا ٻه ملك جيكي كانگو سڎجن ٿا، جن . گئمبيا به
ڊيموكرئٹك ريپبلك آف كانگو پر تڎهن به چڱو مونجهارو پئدא كن ٿا ڇو جو אهو ٻيو نمبر كانگو ماضيَء ۾ 

سڎبو هو، אن کان אڳ بيلجئن كانگو سڎبو هو،  “كانگو فري אسٹيٹ”ڊيموكرئٹك ريپبلك آف كانگو بدرאن 
۽ ماريطانيا  سאهڑي طرح ماريش. پولڈول، كانگو كنشاسا ۽ زאئر سڎبو هوאڃان به كجهه سال אڳ كانگو لي



موزمبق جي . نكيترن ملكن يا شهرن جا ته ناال به بدلجيو وڃ. ملك به گهڻن الِء مونجهاري جو سبب بنجن ٿا
کي  ئي دفعا موزمبق مان كارگو کڻڻ الِء אسانٹ. ركس ۾ ٻه دفعا جهاز وٺي آياسينو مانزيمشهور بندرگاه الر
نقشي ۾ کڻي ڏسون ته אهو بندرگاه موزمبق ۾ ته ڇا پر אوسي پاسي جي ملكن ۾ به نظر نه . موپوتو گهرאيو ويو

بندرگاه  الرينزو ماركسپوِء خبر پيئي ته پورچوگالين طرفان خودمختياري ملڻ تي موزمبق جي حكومت . אچي
. گاسكر ماالگاسي ٿي ويوאهڑي طرح مئڈא. وورچوگالي نالو هوماركس پالو موپوتو رکيو آهي ڇو جو الرينزجو ن

. بهرحال אيندڙ مضمون ۾ پاڻ مٿين ملكن بابت مختصر אحوאل ڏيندאسين. אن بعد وري مئڈאگاسكر ٿي ويو آهي
  .هتي آفريكا جي هك אهم ۽ پاپلور جانور هاٿيَء جي ڳالهه كندאسين

*  *  *  *  
هاٿيَء کان سامان ڍورאئڻ جو . آهي عربستان ۾ אٺ آفريكي هاٿي هتي جي ماڻهن الِء אئين אهم جانور آهي جيئن

آفريكا جو هاٿي אسانجي . ندس عاج وڏي אگهه ۾ ٻئي طرف وكيو وڃي ٿوسكم هك طرف ورتو وڃي ٿو ته 
وאرن بنا ٿئي ) چمڑي(سندس کل . אيشيائي يعني אنڈيا، سريلنكا يا مالئيشيا جي هاٿيَء کان قد بت ۾ وڏو ٿئي ٿو

كن به وڏא ٿين ٿا پر ٻڌڻ ۾ אهڑو ُسرلو ناهي سندس كنن جو پويون حصو سڀ ۾ گهڻو  آفريكي هاٿيَء جا. ٿي
آفريكن هاٿي . يا لكڻ هڻي ٿو ُٿڎאنرم ٿئي ٿو אن كري هاٿي هالئڻ وאرو هن تي ڇوه ڇنڍڻ وقت كن جي پٺيان 

. ٿئي ٿو سندس قد ڏهن کان تيرهن فٹن تائين. كلو ٿئي ٿو يعني سترهن אرڙهن مڻ کن ٿئي ٿو 700جو وزن 
  .يعني ماڻهو ٻئي ماڻهوَء جي كلهن تي بيهي تڎهن هن جي برאبر ٿيندو

جنگلن ۾ ته نظر אچن ٿا پر . هاٿي آهن يكا ۾ تمام گهڻاهك رهاكوَء کي چيم ته آفر) يعني ممباسا جي( هتي جي
جيكي آهن אهي شهر جي چڑيا گهر . ممباسا يا نئروبي شهر ۾ كنهن زميندאر، وڏيري يا سيٺ جي گهر ۾ نه آهن

مڻ  6كلو يعني  250هاٿيَء کي كير شهر ۾ رکي سگهندو جو هن کي روزאنو کارאئڻ الِء ”: ورאڻيائين. ۾ آهن
  “سو شهر ۾ كٿان אچي؟. ڻي کپيكتر يا گاه کپي ۽ אيترو ئي پا

ميل  4كالכ کائڻ ۾ مشغول رهي ٿو ۽ عام طرح  16سال ٿئي ٿي ۽ هو روزאنو  70هن ٻڌאيو ته هاٿيَء جي عمر 
آفريكي هاٿيَء جي نه فقط ٻڌڻ جي پر . في كالכ جي رفتار سان هلي ٿو ۽ كافي مفاصلو تري به سگهي ٿو

  .آهي Loxodonta Africanaسائنسي نالو آفريكي هاٿيَء جو . ڏسڻ جي قوت به گهٹ آهي



 

  آفريكا جا مونجهاري وאرא ملك
  

آفريكا کنڈ جو نقشو . آفريكا جي ملكن جو ذكر كرڻ کان אڳ هن کنڈ جو نقشو ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي
جنهن تي جيكڎهن . ماڻهوَء جي منهن سان گهڻي مشابهت رکي ٿو جنهن جي کاڏي سمجهو ته سائوٿ آفريكا آهي

آفريكا جا هي ٻه ننڍڙא ملك . آهي (Lesotho)ن ته אنهن مان هك سوאزيلئنڈ ملك آهي ته ٻيو ليسوٿو ٻه تر هج
آهي جيكو توهان جي سامهون بيٺو  يكا کنڈ אن ماڻهوَء جي منهن جيانبهرحال آفر. سائوٿ آفريكا ۾ ئي אچن ٿا

وאهي ملك آفريكا کنڈ جي אتر ۾ سندس نرڙ يا مٿو آلجيريا، لبيا، ٹيونيشيا ۽ كجهه مصر جو حصو آهي ج. آهي
. سمنڈ آهي Mediterranean وאرن وאري جاِء تي يعني אن ماڻهوَء جي منهن مٿان -آهن جن مٿان ميڈيٹرينين سمنڈ آهي

جيكو درאصل هن جو ساڄو كن ٿيو (يعني אسانجي کاٻي هٿ وאري پاسي جو كن  -سندس کاٻي پاسي وאرو كن
سمجهو ته مورאكو، ماريطانيا ۽ سينگال وغيره ٿيو ته ٻئي پاسي وאرو كن مصر، ) جو هن جو منهن אسان ڏي آهي

אيشيا کنڈ سان فقط مصر ملك جي كجهه حصي سان آفريكا کنڈ . سوڊאن، אريٹيريا، جبوتي، אٿوپيا ۽ سوماليا ٿيو
אن . ڳنڍيل آهي يعني هن ماڻهوَء جو منهن سندس كن جي مٿين حصي سان كنهن وڻ يا ڀت سان چنبڑيل آهي

و ڄڻ سئيز يٹوپيل آهي ته אهو ٿ). جيكو ڀِت يا وڻ سان چنبڑيل آهي(ماڻهوَء جو אهو كن אن مٿئين حصي وٹان 
. اهي ته אن منهن جي چوڌאري ٹوپيل كن جي چوڌאري ڦيرو كري سگهي ٿيهك ماكوڙي جيكڎهن چ. كئنال

אهڑي طرح אسان جا جهاز به آفريكا کنڈ جي چوڌאري ڦيرو كري سگهن ٿا جو هن کنڈ جي مٿان يعني אتر ۾ 
ساڄي پاسي يعني אوڀر ۾ هندي وڏو سمنڈ آهي ۽ אولهه پاسي אئٹالنٹك سمنڈ آهي ۽ هيٺ . ميڈيٹرينين سمنڈ آهي

۾ جتي آفريكا کنڈ جو نقشو ماڻهوَء جي منهن جي کاڏي ٺاهي ٿو אتي هي ٻه سمنڈ ملڻ كري سخت ڇوليون تري 
  .سڎجي ٿو ‘كيپ آف گڈ هوپ’پئدא كن ٿا ۽ سمنڈ جو אهو حصو 

بهرحال سامهون بيٺل ماڻهوَء جي منهن جو ساڄي پاسو وאرو ڳل آفريكا جو אوڀر وאرو كنارو آهي يعني אهو ڳل 
گهانا، نائيجيريا، אئنگوال ۽ نميبيا جهڑא ) אولهه كنارو(ا ۽ موزمبق وغيره آهي ته ٻئي پاسي وאرو ڳل كينيا، تنزאني

منهن جو وچ يعني وאت ۽ نك وغيره سمجهو ته سينٹرل آفريكا آهي جنهن ۾ كانگو، چاڊ، نائيجر، . ملك آهن
  .مالي، مالوي ۽ زئمبيا جهڑא ملك אچي وڃن ٿا

*  *  *  *  
ي ملك سمجهن ٿا گهڻو منجهائيندڙ ملك نائيجر ۽ نائجيريا آهن جن کي گهڻا ماڻهو هك ئآفريكا جا سڀ کان 

تي نائيجر نديَء تان אهي ناال پيا آهن جيكا ندي אنهن مان  אنهن ملكن .אلڳ אلڳ ٻه پاڙيسري ملك آهن پر אهي
نائيجر ٿورو . ٿو نائيجيريا آفريكا جي אولهه وאري كناري تي آهي جنهن کي אئٹالنٹك سمنڈ ُڇهي. وهي ٿي

۽ אفغانستان وאنگر نائيجر . مٿڀرو، نائيجيريا جي אتر ۾ אئين آهي جيئن אفغانستان پاكستان جي אتر ۾ آهي
(Niger)  به هكLand Locked אسان نائيجر مان سامان کڻڻ الِء پنهنجي . يعني هن جي چوڌאري سمنڈ ناهي. ملك آهي

ائيجر ۾ خشكسالي ن. يا بينن جهاز کي وٺي ويندא هئاسين جهاز کي هميشه نائيجيريا جي بندرگاه الگوس
(drought) كافي عرصي . جي كري ڏكار جي حالت رهي ٿي ۽ אئين رڻ پٹ آهي جيئن بئرאجن کان אڳ سنڌ هو

هوڏאنهن نائيجيريا جي آدمشماري آفريكا جي . کان אسالمي ملك آهي ۽ مسلمانن جي آدمشماري وڌيك آهي
. ۽ مختلف قسمن جون قومون، قبيال ۽ مذهبن سان وאسطو رکندڙ ماڻهو رهن ٿا ملكن ۾ سڀ کان گهڻي آهي

كيترא ماڻهو هن شهر بينن ۽ نائيجيريا جي پاڙيسري . پڻ آهي (Benin)نائيجيريا جي هك وڏي شهر جو نالو بينن 
ملك  پڑهندא هئاسين ته بيننكاليج ۾ كجهه سال אڳ جڎهن אسان . ٿا ملك بينن ۾ به مونجهارو محسوس كن

هي ملك ٹپال کاتي جي خوب صورت ٹكلين كري אسان شاگردن الِء אهم . هو (Dahomey)جو نالو ڌאهومي 
  .سمجهيو ويو ٿي

آفريكا جو هي وאحد ملك . نائيجيريا تي אنگريزن جي حكومت رهي אن كري אتي אنگريزي ڳالهائي وڃي ٿي
صحيح نه هجڻ كري هر وقت قرض  نتظامل ۽ گئس ملي ٿي پر حكومتي אآهي جتي سڀ کان گهڻو تيل، پيٹرو



ملك جي وزيرن، سياستدאنن، وڏيرن، كارخانيدאرن، فوجين ۽ . کڻندو رهي ٿو يا قرض معاف كرאئيندو رهي ٿو
ڏسجن ته لڳي ٿو ته هنن جو وאسطو برونائي يا كويت جهڑن  جا ملك אندر يا ٻاهر شان ٿاسركاري عملدאرن 

  !ملكن سان هجي پر عوאم کي ٿو ڏسجي ته سندن غربت تي حيرت ۽ ڏک ٿو ٿئي
۾ خود  ع1960هن ملك کي . אن كري نائيجر ۾ فرينچ ڳالهائي وڃي ٿي. نائيجر تي فرينچن جو قبضو رهيو

سڎجن ٿا ۽ سندن אسپيلنگ  (Nigers)پر نائيجر جا نائيجرئي  نائيجيريا جا ماڻهو نائيجيرين سڎجن. مختياري ملي
Niggers  سان ملڻ كري هنن کي אفسوس ٿئي ٿو ته كي ماڻهو هنن کي نائيجر(Niger)  سڎڻ بدرאن نگر(Nigger) 

سڎين ٿا جيكو لفظ آمريكا، يورپ ۽ ٻين كيترن ملكن ۾ آفريكي كارن ماڻهن کي توڙي آمريكا ۾ رهندڙ 
تازو نائيجر جي هك وزير ڀوفاسا ممباكو الس אئنجلس . مان سڎڻ الِء אستعمال كيو وڃي ٿوشيدين کي نفرت 

  :۾ سندن ملك جي قونصل خاني ۾ تقرير كندي چيو
وאرא نائيجر آهيون جن جو وאسطو آفريكا جي نائيجر ملك سان آهي جنهن مان نائيجر نالي ندي پڻ  Gאسان هك ”

  .“ننه آهيونگر وאرא  Gאسان ٻن . وهي ٿي
سٹون نائيجر نديَء تي لکڻ ضروري  يهتي ٻه ٹ. سيكڑو صحارא رڻ پٹ آهي 80هن ملك نائيجر جو درאصل 

سمجهان ٿو جيكا آفريكا جي אهم ندين مان هك آهي ۽ آفريكا جي אولهه كناري وאرن ملكن ۾ سڀ ۾ وڏي 
  .کن كلوميٹر ٿيندي 4180ندي آهي جيكا 

ملك جي ڏאکڻي حصي کان شروع ٿئي ٿي ۽ سندس وهكرو عجيب طرف ) ريپبلك آف گني(نائيجر ندي گني 
(direction) يا ) جيئن سنڌو ندي(دنيا جون كيتريون نديون ڏکڻ کان אتر يا אتر کان ڏکڻ وهن ٿيون . אختيار كري ٿو

نائيجر ندي ڏکڻ کان ٿي مٿي אتر ڏي مالي  پر هيَء. وري אوڀر کان אولهه يا אولهه کان אوڀر جيئن گنگا ندي وغيره
ملك ۾ پهچي پوِء אتي جي تاريخي شهر ٹمبكٹو وٹان يكدم هيٺ ڏکڻ جو رخ كري ٿي ۽ نائيجر مان ٿي 

هي אئين آهي جيئن سمجهو ته אسان وאري سنڌو ندي . نائيجيريا ۾ هيٺ אئٹالنٹك سمنڈ ۾ אچيو ڇوڙ كري
ائين هلي وڃي جتان پوِء وري يوٹرن كري هيٺ ڏکڻ ڏي موٹي ۽ كوئيٹا کان نكري ۽ مٿي الهور بلك كابل ت

אنڈيا ۾ دאخل ٿي گجرאت يا رאجستان وٹان ٿيندي گهوٹكي سکر مان ڦرندي كرאچي يا پورٽ قاسم م אچي عربي 
  .سمنڈ ۾ ڇوڙ كري

۾ ته ۽ אنڈيا جي كوچين، كاليكٹ وغيره  گاههآفريكا جي אوڀر وאري كناري جي بندر ماڻهو אنگريز ۽ يورپي
پر آفريكا جي אولهه  ،گهڻو پوِء آيا جو كيپ آف گڈ هوپ وאرو سمنڈ كرאس كندي سندن سر ۽ ٻيڑא ٿي غرق ٿيا

تائين  كناريپاڻ کي هنن فقط . كناري وאرن ملكن تي ته هنن سورهين صديَء کان אچڻ شروع كري ڇڎيو هو
جڎهن كا ٿي ويا  אندر فقط تڎهن. ائقي ۾ نٿي ويكناري تي پهچي خشكي رستي אندروني عال. رکيوٿي محدود 

پر نائيجر ندي ذريعي אندر دאخل ٿيڻ ۾ هنن کي ٻه کن صديون لڳي ويون پوِء وڃي هنن يورپين کي . ندي آئي ٿي
אهو نائيجر . ڇو جو سمنڈ ۾ دאخل ٿيڻ کان אڳ نديون جيكو ڊيلٹا ٺاهين ٿيون. خبر پيئي ته אتي نائيجر ندي آهي

تائين ) گجرאت(سمجهو ته سنڌو ندي جي ڊيلٹا جيكڎهن كرאچيَء کان ماندوي يا ڀاونگر . نديَء جو تمام گهڻو آهي
ته آيا אهو كنهن نديَء جو ڇوڙ آهي يا آبي آماجگاه  لنگهندڙ جهازي ته وאئڑא ٿي ويندא هجي ته عربي سمنڈ مان

(Wetland)  ۽ جيكڎهن אهو كنهن نديَء جو ڇوڙ(delta)  جو  گهيڑيو وڃيآهي ته كهڑي هنڌ تان جهاز کي אندر
ٿي وڃي ۽ جهاز  אڳتي هلي אها شاخ سوڙهي يا تانگهيي ۽ אئين نه ٿئي جو جكوٹڑي يا سکر تائين پهچي سگه

  .خشكي تي چڑهي وڃي
مالي سلطنت  אهو مالي ملك ۾ אچي ٿو ۽ .تي كيترאئي تاريخي شهر آهن پر אنهن ۾ ٹمبكٹو جو جوאب ناهي) نائيجر(هن ندي 

شهر هو جتي جا مسلمان سون سان ترين منسا موسى جي ڏينهن ۾ هي شهر دنيا جو بلي بلي ۽ אمير ) حاكم(جي ڏهين منسا 
به آفريكا ۾ אسالمي علم ۽ تبليغ جو مركز  صدي ۾ 16۽  15ر אن دور ۾ يعني هي شه. אٺ ڀرאئي حج جي سفر الِء نكرندא هئا

شهر جي تعريف אبن بطوطا هن . يونيورسٹي ۽ مدرسن کان مشهور آهي (Sankore)ور ٹمبكٹو אڄ به سنك. سڎيو ويو ٿي
پر ٹمبكٹو جو سڀ کان مشهور אحوאل ليو فريكنس . جي وچ وאري عرصي جي سفر ۾ كئي آهي ع1353۽  ع1352پنهنجي 



 

ا فصل نه آهن پر ٹمبكٹو ۾ جيتوڻيك باغ ي”: هو لکي ٿو ته. ڌאري كيو ع1520هن  سفر جي سفر نامي ۾ ملي ٿو جيكو
کير . مكئي ۽ ڍور ڍڳا به جام آهن .کان هر قسم جو אناج ۽ ميوو هتي אچي ٿو يهنماڻهن کي אيڎو ته پئسو آهي جو ڏورאنهن ڏ

  “.۽ مکڻ جي به کوٽ ناهي
هتي جي بادشاه پنهنجون ٻه ڌيئون هتي ” .شيِء سمجهي وڃي ٿي رمهانگي ۽ نادلوڻ ليو אفريكنس لوڻ بابت لکي ٿو ته هتي 

ازא شهر مان وهٹن جي ته هتي کوٽ ئي ناهي پر لوڻ تمام ڏکيو ملي ٿو جو אهو تيغ۽ אناج . جي אمير وאپارين سان پرڻايون آهن
آئون אن ڏينهن شهر جي ماركيٹ ۾ موجود . ميل پري آهي 500ٹمبكٹو کان گهٹ ۾ گهٹ  كڎهن كڎهن אچي ٿو جيكو

  “.ي سامهون لوڻ جا وڏא توبرא لٿا ۽ ماڻهن سون جا سكا ڏيئي لوڻ خريد كيوهوس ته منهنج
۾ אسپين جي شهر غرناطا ۾ هك مسلمان جي گهر ۾  ع1485سياح نالي لکندو هالن ته هو  (Leo Africanus)هتي ليو אفريكانس 

۾ אسپين کي وאپس حاصل كرڻ تي بادشاه فرڊينڈ ۽ سندس رאڻي אسابيال  ع1492. جي نالي سان ڄائو ضياאلحسن بن محمد אلوزאنز 
هن مورאكو جي . جڎهن אسپين جي هزאرين مسلمانن کي ڏيهه نيكالي ڏني ته אلحسن پنهنجي وאلدين سان گڎ مورאكو אچي رهيو

و گهمڻ جو موقعو ٹٹمبك مان تعليم حاصل كئي אن بعد پنهنجي چاچي سان گڎ אتر آفريكا جي ٹوئر دورאن هن کي ‘فيض’شهر 
ليو ڏهين جي خذمت ۾ אلحسن قذאقن طرفان אٹلي جي پوپ . جي ور چڑهي ويو (pirates)אقن אن سامونڈي سفر دورאن هي قذ. مليو

نالو نئون ي مٿس ل ڳڑهيل غالم جي حيثيت ۾ پيش كيو ويو جنهن پئسا ڏئي هن کي آزאد كيو ۽ کيس عيسائي بنائهك پڑهي
هن جي אن سفرنامي . هو كم رکيو ويو ته آفريكا کنڈ بابت אطالوي زبان ۾ پنهنجي سفر جو אحوאل لکيא رکيو ويو ۽ هن تي
Descrittione dell Africa هن كتاب جو אنگريزي ۾ به ترجمو آهي. مان يورپ جي אيندڙ كيترن نسلن کي آفريكا بابت وڏي ڄاڻ ٿي .

  ....لکي ٿو ته) يعني ليو אفريكانس(אن ۾ هك هنڌ אلحسن 
پائونڈ  1300جن مان كجهه جي تور .... ٹمبكٹو جي אمير بادشاه وٽ تمام گهڻيون سون جون پليٹون ۽ چمچا آهن”

گهوڙيسوאر رهن ٿا ۽ هن جي كورٽ ۾ ڊאكٹرن، ججن، مذهبي عالمن ۽ ڄاڻو  300هن سان گڎ هر وقت . ٿيندي
  “.....نو وڃي ٿوماڻهن جو وڏو تعدאد نظر אچي ٿو جن کي بادشاه جي خزאني مان پگهار ڏ

درאصل . ۾ ٺهي) هجري سال 989يعني (ع 1581يونيورسٹي بابت پڻ لکندس ته אها  (Sankore)هتي ٻه אکر ٹمبكٹو جي سانكور 
قرآن ۽ حديث جي . אها يونيورسٹي سو سال کن پهرين هك مدرسي جي حيثيت ۾ ٻي هنڌ ٺهي جتان پوِء موجوده شكل ۾ آئي

  .تعليم حاصل كرڻ الِء پري پري جي شهرن جا نوجوאن هن يونيورسٹي ۾ آيا ٿي
  :جهوني چوڻي آهي ته آفريكا جي هك

جي ملك کان پر א جو نالو ۽ عقل جا خزאنا فقط ٹمبكٹو ۾ ) يورپين(لوڻ אتر کان אچي ٿو، سون ڏکڻ کان، ۽ چاندي گورن ”
  .“آهن

ٹمبكٹو جون مٹي جون ٺهيل ٹي . آهي 33000אڄ جي ٹمبكٹو شهر کي אيئرپورٽ به آهي ۽ سندس آدمشماري 
  :آڳاٹيون مسجدون ڏسڻ وٹان آهن

 جن گربر(Djinguereber)  ۾ ٺهي ع1327مسجد جيكا 
 سانكور مسجد جيكا هاڻ سانكور يونيورسٹي به سڎجي ٿي جيكا پنڌرهين صديَء ۾ ٺهي. 
  ۾ ٺهي ع1441ِسدي يحى مسجد جيكا.  



  زئمبيا، گئمبيا ۽ مختلف گِني ملك
  

آفريكا جو نقشو جي . אنهن ۾ زئمبيا ۽ گئمبيا به آهن جن جا ناال مونجهارو پئدא كن ٿا، آفريكا جا אهي ملك
ماڻهوَء جي منهن وאنگر سمجهيو وڃي ته گئمبيا توهان جي سامهون بيٺل ماڻهوَء جي کاٻي پاسي وאري ڳل جي 

زئمبيا אسانجو كڎهن به وڃڻ نه ٿيو جو אهو ملك . مٿين حصي ۾ آهي ۽ زئمبيا هن جي هيٺين چپ وٽ آهي
جو جهاز אتي  پاڻيَءيعني هن جي چوڌאري ٻيا ملك آهن، سمنڈ ناهي، אن كري . آهي Land Lockedאفغانستان وאنگر 
  .وڃي نٿو سگهي

. ، تنزאنيا، مالوي، موزمبق، زمبابوي، بوٹسوאنا، نميبيا ۽ אئنگوال(DRC)كانگو : زئمبيا جي چوڌאري هي ملك آهن
  .اريَء جو وڏو حصو رهي ٿوسندس گاديَء وאرو شهر آهي جتي ملك جي آدمشم (Lusaka)لوساكا 

زئمبيا אن ڳالهه کان آفريكا ۾ مشهور آهي ته هتي سڀ کان אڳ موبائيل فون ٺهيا ۽ אڄ به سڄي آفريكا ۾ 
 صديَء ۾ قبضو ٿيو ۽ 18هن ملك تي אنگريزن جو . زئمبيا אكيلو ملك آهي جتي موبائيل فونن جا كارخانا آهن

ي رهاكن پنهنجي ملك جو نالو زئمبيزي نديَء تان زئمبيا ته هتي ج يمختياري مل۾ کيس خود ع1964جڎهن 
تائين ٿيو جنهن جو وאسطو يونائيٹيڈ نئشنل  ع1991کان  ع1964ملك جو پهريون صدر كينيٿ كائونڈא . رکيو

تي صدر فريڈرכ ِچلوبا جي حكومت رهي  تائين زئمبيا ع2002کان  ع1991אن بعد . هوسان אنڈپينڈنس پارٹي 
ٻين آفريكي ملكن وאنگر زئمبيا ۾ به غربت ۽ אئڈز جي . ملٹي پارٹي ڊيموكريسي سان آهيجنهن جو وאسطو 

ملك جو جيكو حاكم ٿئي ٿو אهو عوאم جي بهتري بدرאن پنهنجي خاندאن کي אمير . بيماري گهڻي حد تائين آهي
ا ڏيئي ملك بڻائي ٿو ۽ ملك جي مري جان ڇڎي ٿو يا کيس، کانئس وڌيك لوفر فوجي جنرل يا سياستدאن ڌك

يورپي رهيل هئا پر پوِء אنهن مان كيترא  هزאر 70اري ملڻ وقت هن ملك ۾ زئمبيا کي خود مختي. کان كڍي ٿو
ملك جي . بهرحال ملك جو كاروبار אڄ به كيترن ئي چيني ۽ אيشيا ئي وאپارين جي هٿ ۾ آهي. ملك ڇڎي ويا

אسكولن كاليجن ۾ به هر سبجيكٹ . وكاروبار هلي ٿقسم جو سركاري زبان אنگريزي آهي جنهن ۾ هر 
 dialects 13אن کان عالوه . نيانجا ۽ بيمبا. هونَء هتي جون אهم مكاني زبانون ٻه آهن. אنگريزيَء ۾ پڑهايو وڃي ٿو

سان هك خيال کان ڏٺو وڃي ته هن ملك جي ماڻهن کي אنگريزي زبان ئي هك ٻئي . ٻيون زبانون آهن 72۽ 
  .مختلف زبانون ڳالهائيندڙ چينين کي ملئي زبان ڳنڍيو آهيڳنڍيو آهي جيئن مالئيشيا ۾ 

سندس ٹن پاسن کان سينيگال آهي ۽ . گئمبيا אولهه آفريكا جو ملك آهي جنهن جي جاگرאفيائي شكل عجيب آهي
 אئين سمجهو ته. ملك آهيאندر بلك אئين کڻي چئجي ته گئمبيا سينيگال . هك پاسي کان אئٹالنٹك سمنڈ آهي

جنهن تي ويٺل نانگ گئمبيا آهي گئمبيا نانگ وאنگر ڊگهو ملك آهي  ٹو سينيگال ملك آهي،هك وڇايل دوپ
سندس . ميلن کان وڌيك ويكرو ناهي 30هي ملك كنهن به هنڌ . جيكو گئمبيا نديَء جي ٻنهي كنارن تي آهن

. ملك آهيآفريكا جو سڀ کان ننڍي ۾ ننڍو . لک آهي 18چورس كلوميٹر آهي ۽ آدمشماري  1500ٹوٹل پکيڑ 
هر ظا. زرعي ملك آهي. ودمختياري مليستي خ 1965فيبروري  18אنگريزن جي قبضي ۾ هو جن هٿان هي ملك 

אنگريزن کان آزאدي ملڻ بعد . ميل كپر ته سرسبز هجڻ کپي 15آهي وچ مان ندي وهي ٿي ۽ ندي جوهر طرف 
نگ كئي پر ۽ ملك جي ڀيوجي ڊكٹيٹر مسخري كئي ۾ مڑيئي هك ف ع1994. ملك سانت ۾ هلي رهيو آهي

אن کان عالوه . אمن אمان هجڻ كري كافي يورپي سياح אچن ٿا ۽ سندس ٹوئرزم مان كمائي آهي. بچاُء ٿي ويو
پر تنهن هوندي به ملك جي آدمشماريَء جو ٹيون حصو غربت . אٿسمڇي ۽ گانگٹن جي فارمن مان به كمائي 

  .رپين کان به گهٹ آهي 100وאري ليك کان گهڻو هيٺ آهي جنهن جي روزאنو كمائي 
۽  15پورچوگالي . جو وאپار كيو ٿي هنن سون ۽ عاج. عالم ۽ سودאگر آياگئمبيا ۾ ڏهين صدي کان پهرين عرب 

مٿن אنگريزن جي حكومت هئي ۽ ڀر وאري ملك کين خود مختياري ملڻ وقت . אن بعد אنگريز آيا. صديَء ۾ آيا 16
  .سينگال تي فرينچن جي هئي



 

نه پيو אچي ته אسانجو كو جهاز گئمبيا ويو پر كيترאئي دفعا سينيگال جي بندرگاه ڊكار ۾ وڃڻ ٿيو مونکي ياد 
  .۽ گئمبيا گهمڻ الِء باِء روڊ ڊكار کان وڃڻو پيو ٿي
وكرو ٿيو هتي ٹي صديون کن אولهه كناري جي ملكن جي غالمن جو . گئمبيا غالمن جي وكري کان به كافي بدنام رهيو آهي

لک  30لڳ ڀڳ هتان چون ٿا ته . ٿي ۽ هتان هنن کي אئٹالنٹك سمنڈ كرאس كرאئي آمريكا جي نيالم ماركيٹن ۾ نِيو ويو ٿي
تان تان هُ هنن هِ . هن وאپار ۾ يورپين سان گڎ مكاني شيدي وڏيرن، ڀوتارن ۽ سردאرن پڻ حصو ورتو. غالم آمريكا موكليا ويا

جهازن رستي، کين سمنڈ جي ٻي پار آمريكا موكليو  جنيورپين کي وكرو كيو ٿي،  ي پكڑيمضبوط قد كاٺ وאرא شيد
  .ٿي

جو ملك به مونجهارو پيدא كري ٿو جو אن نالي وאرא آفريكا کنڈ ۾ ٻه ٹي ملك  (Guinea)آفريكا ويندڙن الِء گني 
كو سندس وڏي جيكڎهن كو فقط گِني جي ڳالهه كري ٿو ته هن جو مطلب ريپبلك آف گني سان آهي جي. آهن

. هي ملك آفريكا جي کاٻي كناري تي آهي. به سڎجي ٿو “گني كوناكري”كري  (Konakry)شهر كوناكري 
 “گني بسائو”سندس ئي ڀرسان يعني پاڙي ۾ هك ٻيو ننڍڙو ملك گني نالي آهي جيكو سندس بسائو شهر كري 

  .سمنڈ آهيگني بسائو جي ٻئي پاسي سينيگال آهي ۽ کاٻي پاسي אئٹالنٹك . سڎجي ٿو
، مالي، سيرياليون، گني بسائوسندس چوڌאري سينيگال، . جي پکيڑ אڍאئي لک چورس كلوميٹر آهي) يعني كوناكري(گني 

هن ملك تي . אولهه پاسي کان אئٹالنٹك سمنڈ אٿس. آهن) جيكو پهرين آئوري كوسٹ سڎبو هو(الئبيريا ۽ كوٹا ڊي آوري 
گني . تي خود مختياري ملي ع1958آكٹوبر  2فرאنس حوאلي ٿيو جنهن کان کيس آخر ۾ . مختلف حكومتون رאڄ كنديون رهيون

دنيا . کي אن وقت کان وٺي ڊكٹيٹر نموني جا حاكم نصيب ٿيا جن پاڻ کي ته אمير ترين بنايو پر ملك کي غريب ترين بنائي ڇڎيو
  .الِء אليومينم پئدא كرڻ وאرو هي ملك אڄ يورپي ملكن אڳيان كشتو جهليو بيٺو آهي

تائين ملك کي  ع1984مختياري ملڻ تي אحمد سيكاٿ توري ملك جو صدر ٿيو جنهن ع ۾ خود1958گنيَء کي 
آندو ۽ پاڻ ٺهي ) אنقالب(ي ملك ۾ كوڊي ٹئٹ אن بعد النس كونٹ. کي چهٹيو رهيو خوب ڀيليو ۽ حكومت

جرنل صدر ٿي  ع ۾ مليٹري جو2008. بڻائي ڇڎيائين سال چوسيندو رهيو ۽ ملك کي قرضي 28ٺكي ملك کي 
ويٺو جيكو پوِء سال بعد فوج جي گوڙ كرڻ تي الٿو ويو ۽ جن ماڻهن هن صدر كامارא جي حق ۾ مظاهرא كيا 

هاڻ نائب صدر سيكوبا كوناٹي جيكو هن ملك جو . אنهن کي گنيَء جي فوج هن جهان مان ئي ختم كري ڇڎيو
  .كلهه صدر آهيو אهو אڄي چكو هڊفينس منسٹر به ره

دنيا ۾  GDPسندس . سخت غربت ۽ بدאمني جو عالم آهي. هوڏאنهن ڀر وאري ملك گني بسائو جو به كجهه אهو ئي حال آهي
هي ملك אڄ بک، بيحالي،  ورپين جي ڏينهن ۾ خوشحال گذאريندڙيورپين جي אچڻ کان אڳ توڙي ي. هيٺائين ليول تي آهي

سندن سياستدאن، حاكم فوجي ۽ بيروكرئٹ אڄ به ڏسو ته توهان . ۾ عبرت جو مكان آهن بيماري ۽ بيروزگاري كري دنيا
 ل ٿو ڏسجي ته אکين ۾ ڳوڙها تريپر عوאم جو حا جي بادشاهن جو אوالد هجنکي אئين محسوس ٿيندא ڄڻ كويت يا برونائي 

ابت پڻ ڊيڄاريندو رهي ٿو هك אڄاتو خوف هر وقت پنهنجي ملك جي مستقبل ب ههڑن ملكن کي ڏسي مون کي. ٿا אچن
پجي رهيا آهن، كپهه پيدא كندڙ ي ملك ۾ ماڻهو אٹي الِء قطارن ۾ چكڻك پيدא كندڙ אسان ج. جيكو אڄ قرض ۾ غرق آهي

אسان جي ملك ۾ ماڻهو چتين لڳل كپڑن ۾ هلي رهيا آهن، אسان جي دريائن جي ملك ۾ ماڻهو قطارن ۾ ٻاڙي پاڻيَء الِء دٻا 
  .جهليو بيٺا آهن

تي خود  ع1973سيپٹمبر  24آخري وقت ۾ پورچوگالين جي قبضي ۾ هو جن طرفان کيس ) گني بسائو(ملك هي 
  .مختياري ملي

جيكو אكيٹوريل گني  گِني نالي ملك آفريكا کنڈ ۾ آهي گِني كوناكري ۽ گِني بسائو کان عالوه هك ٹيون
سان كو وאسطو  (Equitor)אستوא جو خط  ملك جيتوڻيك هن .يعني خط אستوאئي گني جي نالي سان سڎجي ٿو

هي هك אمير ملك . هزאر چورس كلوميٹر آهي 28هي وچ آفريكا ۾ هك ننڍڙو ملك آهي جنهن جي پکيڑ . ناهي
ته پاكستان به  אمير. آهي پر ملك جي دولت چند سركاري كامورن، سياستدאنن ۽ كارخانيدאرن جي هٿن ۾ آهي

ڀليون زمينون، جبل . خوشحال؟ אهو ئي حال آفريكا جي هن ۽ ٻين ملكن جو آهي آهي پر كٿي آهي عوאم



جي אنگ  UNO. معدنيات سان ڀريل، عوאم محنتي، ته به كيترن کي کائڻ الِء ٻه ويال ُرکي ماني به ميسر ناهي
  !سيكڑو ماڻهن جي روزאنو ٻه ڊאلر به كمائي ناهي 70אکرن موجب هن ملك جي 

آفريكا جي ملكن ۾ אنگريزي بعد فرينچ ۽ . جي چوڌאري كئمرون، گئبن ۽ אئٹالنٹك سمنڈ آهي (Equitorial Guinea)هن گني 
אن کان عالوه هسپانوي . پر هي ملك אهڑو آهي جنهن جي سركاري زبان هسپانوي آهي. پورچوگالي زبانون ٻئي نمبر تي آهن

אڄ  هي شهر. مورאكو جي ڀرسان هك شهر آهي ون ۽سيوٹا ۾ هلي ٿي جيكو جبرאلٹر جي سامهآفريكا جي فقط هك شهر زبان 
  .به אسپين جو حصو آهي جيئن كجهه عرصو אڳ تائين گوא پورچوگال جو شهر سڎيو ويو ٿي

۾ אٹكل  ع1968۾ برطانيا هن کي אسپين حوאلي كيو ۽  1843پهرين אنگريزن جي هٿ ۾ هو پر پوِء خط אستوאئي گني هي ملك 
سنگل پارٹي ٺاهي ملك جو حاكم  (Nguema)  نگيئيما. مختياري ڏنيال هن ملك کي خودكومت بعد پورچوگسوא صديَء جي ح

ي لک ٹ. ٹيون حصو خوف کان ملك ڇڎي ويو ملك جي آدمشماريَء جو. ۽ قتل جي حكومت هالئي ع تائين هن خون1979ٿيو ۽ 
۾ ٹيوڊورو אوبيانگ خوني אنقالب ذريعي پاڻ  ع1979. ملك جي معيشيت تباه ٿي وئي. هزאر ماڻهو قتل كيا ويا 80آدمشماريَء مان 

 .پر ملك جا ساڳيا حال آهن پَِن تي گذر ٿي رهيو آهي. حاكم ٿي ويٺو آهي


