ققہ ۻـتراری تؿذیب ،ثعاػت اوحے ادبو ذظو ذار رافدار دور۔ ؽـوار سبان او حے ادبو بؾقادو ؽقہ روئے ؽی الؽـی اذقتافی قتقتان
ذوم فقرقرو رو پـقرو روئے فہ زرف سفدہ اذوفی بؼغہ تان تان ـقدافہ ذرؾرم دی۔ دروذو رؿزادہ خذام اؿؽؼک ،بابا ایوب ،غالم
عؽر ،رخؽت اؽبر دان رخؽت ،رؿزادہ ػدر اؿؽؼک ،اـقر ؾل اـقر ،ؾل فواس داؽی ،حؾػقز دان شر یعی وا كڥ ؽؾدوری دور
ٰ
اذتاری اذپہ غقحـان پوراوا ڈوؽو پرافی ـػم اذپہ آذؽان وا دی اذتار یان ذار ٹقة۔ پروػقذر اذرار اؿدین ،اـقن اؿرخؽن
حطتائی ،اـقر دان ـقر ،ـغرم راہ ،ـوال فػاہ فػاہ ،ڈاؽٹر عؾایت اہلل ػقسی ،فاجی دان فاجی ،ـخؽد عرػان عرػان ،ؾل ـراد
خذرت ،رقر وؿی دان اذقر ،ـخؽد یوذف رؿزاد وا بو س یاد دور ؿوٹـوروان تدؼقعی شورہ جوان تان اذوفی۔ بارفقغو رضبا دی
ۻـترارو تار یدو بو ؿوٹ فام قؾقذقن اذپہ ـوشی اذوفی وا ثعاػتی روایاتان سفدہ بؿحفے افػوفقان۔ اـقر ؾل ،ؾل فواس ،غالم فبی
(پـوك برار) اوحے ققتان عؽرو روئے وػات بقتی اذوفی ـػم ققتان راؾردان احی اذوفی۔ ـقر وؿی ،ػتاح اؿدین ،اؼبال اؿدین ذخر،
ؼدیر دان ،روؽت عؼی ،ذؼشان غؾی وا ققتان احتو ای ؿوٹ ؼاػؼہ روان دوان۔ كؽققتان ذظان ـؾزل ای یضؾی تان تؿذیب اوحے
سبان و ادبو فہ زرف ـخظوظ ؽور یک بؼغہ كورو ـز ید ترؼی دیتی ؾقاك فذؼو كوذتی ؽور یک۔ قؾقذقن ققہ ؼاػال ؽـوار
ؽوراؽان ذوم جوذتہ ۻـترارو دور ؿذافی ؾروہ دی راـل بقتی اذوفی بؼغہ ۻـترارہ ِفڥی قال باك ؽـوار ؽوراك دی بو روؼو ذورا
اذپہ ذوم تان غوساران جوذت ؽوری اذوفی۔
اذپہ ۻـترار یافتے تان تؿذیبو یا تان سبافان ػؾا بقغو ِكش ؽقہ دشرہ ـخذوص فو بو یان۔ اذپہ تؿذیب اوحے سبان اوذور یؾقان فو
بؼغہ اوبوؿقؾقان۔ ؽـوار سبان ۻـترارار ِفڥی پورا ـؼغہ بؼغہ دفقا بوؿوفجی رقر۔ قؾون پراورہ ،ؽراحقہ ،الكورہ یا اذالم آبادہ ؽـوار
كواس قر ؽوحاكہ ؽارہ دو یان۔ ۻـتراری پـغوز فہ زرف پاؽذتافو بؼغہ اػطافذتافو دی ـعبول تر ین حاالئے۔ ۻـتراری تان ـؿذب،
اـن پذؾد ،عؼم دوذت وا دیافت دار بقغو بحقن فڥافی بقتی اذوفی۔ ذظو ذار اكم ؿو ققہ ؽی ۻـتراری تان تؿذیب ،ثعاػت وا
سبافان ذورہ ػدر ؽوفقان وا ققہ ؿو خعقعت ؽی ؽقہ ؾروہ ؽی تان ذورا ػدر ار یر كذے قر ؾز ػؾا فو بوئے ـػم ای ؿوو ذورا اػذوص
بو یان ؽی بضض خسرات ؼاق ؿرٹہ ـضزوم اذٹوڈیو واالن ـڥغفقتافی رے دظا اذوفی وا كڥ ر یؾقان ؽی ققرہ ؽقا روئے ؽی
ؽـوار ثعاػتو فؽائؾدؾقو ؽور یتافی ققت اذپہ ثعاػتوتے فعزان تار یفتافی۔
اے زاخبافان ،ؼاق ؿرث اذپہ ؽقہ روایتی ـراذغن فو وا۔ ِپذہ ؽوص څققعقا كڥ ؽقاغ باو اوتایا؟ اوا كے شاغو بارؾدہ۔ ای
ؽؽا ذال پرورٹقہ پت ـہ ؽقہ ؽارہ فو اوروئے۔ قؾون ؽی ؽا ققرہ بی قؼہ ؾؼہ ؽاردو بقرافی ؽورافی ،ـہ ؽقہ خرج كوئے۔ ؽا ؽی
غاز یؾدہ یا غاز ؿوزاك بقرائے ققرہ بقر۔ حـو یو ؽا ؽی بارفے پـوفقتائے پـافقر۔ ؿوٹ بقابان پقڅـی رقر ؽقہ ـہ ۻـقترو ؿقۻـقرافا۔
ازغافی وارہ بارفقرو بقرائے یا ؽـوار بارقفؽان رے ٹقر پٹار ؽاردو بقرائے ،ؽـواروتے ؽقہ فعزان كوئے۔ قروفی عبج ؽورـو ذورہ
ؽی ؽـوار سبان اوحے ثعاػتوتے دشرہ ؽی باك بقرائے تـے ؽـوار فو راك بقرائے۔
باؼی بؿحقتافی فوغ بارفقاك بردورداران۔ ِپذہ ؽـوار ادب اوحے ـوذقعقہ بے رک فوغ فوغ تجربہ ؽورور۔ ای ؽؽا ذاؿو ـوشی ؽی
بورڈ اوحے رباب اذپہ شاغا عام بقتی رقؾی۔ ققتان ذورہ ؽا اعتراض فو ؽوری اذوفی۔ دور دی فوغ اذپاب اذتضؽال ؽی ؽور ین
كوئے ؽا ؽقہ فو ر یؾی۔ ؾٹار براور ،شبؼہ اوحے قارـوفقؽو دی ؽورش ؽورور۔ تان ؽی كے اذپابان بارفقتاـی ؽـوارہ بارفقؽی۔
ذٹوڈیوا بی ازغافی اذتادفان ذوم جور ؽوری ؽـوار ؽی بارفقتاـی قتقت ازغافی وار تان بارفقؾی۔ كؽوڥ براووفو فہ ؽـوار بوئے
فہ ازغافی وار۔ كؽو قتے ـثال بوئے ؽی؛ ـن حہ ـی ؾو یم و شؾبورہ ـن حہ ـی ذراید۔
ازغافی وارو قؾػان فعل ؽور یک دی ؽقہ جرم فو۔ ؽـوار بارفقاك بو پرورٹاری كڥ ؽوری ؾقتی اذوفی۔ ازغافی وار ،اردو وا رؾا
سبافان قؾػہ ؽـوارو بو براووفو رؿغار بقتی رقؾی ـػم ؽـقو ؽی فعل ؽوذان كذے ـضقاری وا ـعبول ارؾاری بار وا فعل ؽوری
قتوغو تان وارو رفػہ افػقے۔ یاد الؽـے ؽی دورو پقاالن ؾافی كوٹل واؿی ؽوراك ؽقہ ودت دی پقذہ دار فو بوئے۔ؽـوار ادیبافان
اوحے راعرافافتے ؾزارض ققہ ای ؽؽا ڈؼان كؽوڥ خرؽتار اذپہ سبان و ادبوتے ِكش ؽقہ دشرہ ِفغی۔
اـقن اذتاذ ر یران ؽہ:
ـو رو پـے ش یؾار خسرت ،سراٹـوفی تہ ٹک وافػہ
وارڈ ققہ راكو فذتو ،ٹر یفؾی ڈاؼان تافتے

ـہ دقاؿہ سبان و ادبوتے دشرہ ـضقاری فقو یراؽان اوحے بارفقاؽان بے اتظاؼقار رقر۔ اذپہ پـافو بؿغی ۻـترارہ جوض پوفح
تؾصقم ذاوس بقتی رقؾی۔ ـظادات ِكش ؽورہ ؽقاغ ِفغی ـػم ایطو فو دورفقک س یاد۔ ایطو فو دورفقک ؽی فو بقرائے كؽی ؾوۻ
ؽوۻی تؾصقؽات ؽـقوتے۔ ؽا ؽؾدوری پقذہ افػقتی او یوئے وا ؽوذتے فو پرائے كؽو ذار ایطو فذہ ؾقتی فقرقغو ؽقافی بوئے۔
َ
َ
آدرہ اوا دوبارہ ققہ دعوو ؽوـان ؽی ققہ ۻـتراری تؿذیب اوحے ادبو سر ین دور۔ پرورٹی فہ كؽوفی س یاد روئے ای ودتہ اذقتافی
فہ آئؾدہ بقغو اـغان ذارئقران۔ ققہ ذوم جوذتہ سـافہ دی جم۔ راختی بو س یاد بقتی رقر وا رو یان خاالت پرورٹو ذار بو بؿتر۔
راختی تؿذیب و تؽدفو ترؼقو بحقن بو سروری۔
ققہ جم سـافو ذوم رغر ؽوری ؽی اذپہ تان تؿذیبو ترؼقو بحقن ـتخد بقتی ؽوروم فو ار یتام تـے ؾقاك فذل اذپتے ـضاف فو
ؽوئے۔

