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مشراٞن ۤ ٞکہ سوال

تسوں ترقی آں وجہ ایں تپوس ِکیت تے تومہ اِیں ُزواب ِدیت اُوں ُموں ترقی مئ تعلیمیں
ترقیاٞفتہ قوم ما ٞکن ہاُ ٞمو ُ
باٞر زیات تھیر تھی۔ تعلیمیں اہمیت ما کومی انکار نہ ٞکرباں۔ کاٞلاٞم مئ والی ص ٞاباٞں دور مئ ہائی سکول
ِ
چاجینش۔ کاٞں وخہ والی صاٞبیں ُحکوماٞت آشی تے تمام اِداٞرا ٞصحیح چلنش ،تعلیمی اِداٞرا ٞپا سو فی صد نہ
ُہوش تے ننانوے فی صد ِ
کارکردگی پشاٞںش۔ ت ٞاس ما باد پا پاِ ٞکستان مئ ٞکتیک وخائی تع ِلیمی اِداٞراٞ ٞکہ حدائ
صحیح چلُو۔ تساں وجہ اِیں آشُ و اُوں افسراٞن راٞن تے اِیمانداٞر آشُ و۔ ماتحت ما کار ِگننش۔ پرہ کیں ٹی ٞمہ
سیا ِست مئ څاٞق خلک ِ
داخل ُہو تے تن تھی اِیں مرض محکما ٞرہ پا ݭیت۔ ِسفارِش دہ افسراٞنیں ترقی
ہوݭیت ،جعلی کاٞرونہ شورو ُہو۔ اِیں محکمہ ووئ ٹوپہ گا تے پبلک سکولونہ ٞکم تنخواہ آٞں استاٞ ٞذان ݭا اوم ما
زیات کار ِکردگی پشاݭت۔ پرہ پب ِلک سکول مئ سباٞق م ُنوگ غریبیں کیر باٞر بِکھ ٞار تھی۔ ُموں کاٞلماٞں اِسکول
مئ تہ کیں ناروا ُہوئینت تے ٞسہ بغیر کھندیا ما دی کھنہ ُم ِ
مکن نہ۔ ُموں اِسکولاں پرنسپلاں پوسٹ چوئ پنج
تسوں حاضری ݭجینت۔
کاٞل تھی خالی ُتھو۔ اِینچھلہ کاٞں اُستاذاٞن ُتھو توم تانی لاٞرہ ٞبھئ تنخہ گ ِھیننت تے ُ
اِچھلہ لِ ِکٹیراٞں اِسکولونہ مئ پا ُبنا ٔییں کیں اُستیزاٞن تھی توم ا ٞاِسکولاں داٞر پا نہ لِیݭ تے تنخہ توم ٞکہ میلا
ُہوانت۔ مشراٞن ٞکہ ُموں اِیں ُسوال ُتھو اُوں تانی اولاٞد ٞکہ کھیر ُمو گ ِھینا ٞپرہ تانی اولاٞد ݭا تعلیم ٞکرابا۔ اومی
سکولونہ کاٞں ش ٞڑ بچاٞل ُتھو ُاسوں کیر ا ٞجرگہ کا ٞا ٞکُمیٹی چا اُوں ٞسہ اومی سکولوناں جائزہ گ ِھنی تھا ٞکہ پیݭ
ٞکرئ ُتھکو اسیں کیر ِکش ٞکہ کارروائ ٞکر ٞا۔

ُموں اتروڑیں خوشال خلک

ُچنڑیل  :محسن الملک صی ۟اد ،گلبرگ ،اُتروڑ
ُموں اتروڑیں خلک باٞر نا ٔیلاج خو ب ۤار خوشال۔
اوم ُسوا ٞزمیداٞراٞن ،اسوں گ ۤاٞن روزگار زمیدیری
تھی۔ ا ٞوخہ اوم جوار بوانش۔ ِدگیر الو شروع
ِکیر۔ ِدگیر بھی گوپی تے ٹاٞپر پا شروع ِکیر۔
ُموں خلک اِیں سبزیاٞن ما باٞر فائدہ ِگھناٞں۔ پرہ
خو اسوں حالات دوس پہ دوس خراب ُہوینت۔
ب ِرݭ ٞکہ اوم زِمیدیری ٞکراٞں تن دہ اتیک روپئ
ہوئیں نُوں اِلا برݭاں ُگزارہ ُہواں۔ خو اساٞں

باوجود ُتھکو پا اوم باٞر خوشال۔ ہمیشہ خانانیں
زندگی لنگاٞں۔ ۤا انگریز یاش تن کوہستینی
خلکاں زندگیاں جا ٔیزہ ِگینش۔ تن اِیں منو اُوں
اتروڑیں خلک باٞر خوشال قوم۔
ُموں خلک ہمن ٞکہ واکہ پنجاب وا بچاٞں۔
تقریباً داٞش تے ݪہ ِبیش فی صد ٞکڑ واکہ بچاٞں۔
داٞش فی صد ُزوانان لغڑ واکہ بچاٞں۔ ہمن ٞکہ
ُموں اتروڑیں حالات باٞر خراب آشیں۔ ِہم باٞر
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کرباٞں۔ کاٞں لغاٞڑ بچنت تہ توم تانی ڈول سنگار
پورہ کراٞں۔ اوم ب ٞار خوشال قوم ،ہمیشہ پوزیشن
مئ براباٞر ِگراٞں۔ آخیر مئ یہ خُ داٞئ ما ُدعا
کرنت اُوں خُ دائ اوم ہمیشہ خوشال ساٞتئ۔

ُمچاں۔ روڑ بند ُہواں ہوں دوئ ݪی ما ٞا ٞباد کولاؤ
ُہواں۔ خلک ٞکہ باٞر تکلیف آشاں۔
کیں خلک وا ٞکہ بچنت تہ توم ِہلا تانی بچیاٞں
دوئ وخاں غلہ تے واپسی ایں کرائ پورہ

ُموں ِ
اوطناں باواں رواج

ُچنڑیل :۔ اکبرعلی ،گلشن آباد ،اتروڑ
موں ِ
ِدگیر ا ٞکاٞلہ یا دوئ کاٞلہ باد پواٞں باٞم تھی جرگہ
اوطنہ باوہ ٞکروݭاٞت تہ اولہ بِرے خوشاٞں۔
بچاں۔ بِرے آں بوب باواں ناٹہ تھاں۔ ُتھکو
تسوں بوب ٞکہ جرگہ ل ۤاڑاٞں۔
ِدگیر ِکشکاٞس ُ
پواٞں باٞم تھی کالئ چاٞں۔
جرگہ چو مناں ارو چھیں بِرے تے پھلان ٞکئ آں
بِرے آں بوب فرنیچر تے دی کا ٞسامان ِگناں۔
پو باٞداٞن ُہت۔ ٞمہ اِینیں کیر تھ ٞکے یاٞت اُوں
پواں بوب ئ تلون تے ٞم ٔییڄ براٞباٞر کراں۔ ناٹہ
اتھاں پو تانی لٞوِن شی ٞتل۔
یائ تے ٞمئیڄ حلال ٞکراٞں تے تلون لداں۔ باٞواٞں
دگیر تساں لکہ سکہ والاں شوق آش تے ٞسہ توم
دوسہ جاماݪ کوچر ݭابا ٞکہ بچاں۔ تن کوچر
ٞکہ اوں ٞکراں ُتھکو ُدوا ٞکراٞں۔ ِدگیر خوڑہ
ݭا یائ تے تاٞس ما باد ِجن گیاٞں۔ جاٞتک گیل
ٞکراٞں۔ خوڑا ٞمئ اکثاٞر مولان گیا ٞمار پشا نکاح
میل کھا بچاٞں۔
پا ٞگنڑاٞں۔
ججججج

ۤان ُوج ا ٞقصہ

ُچنڑیل:۔ فاروق اعظم ،گلبرگ ،اتروڑ
چیگ تے مئ توم ٞکہ ِدت۔ ورکشاپ شروع ُہو
ا ٞدوس یہ لا ٞم تھی ینش تے پنہ وزیر اُستاد تے
دوسہ یہ نہ یاٞباٞئ۔
حضرت شاہ اُستاد ِملا ُہو۔ بڑبڑ منی تئ ارو
تے اولاٞں ٞ
دوسہ یہ پا یائ تے
ُتھوں بوب تھو ۤآ؟ یہ مرو ُتھو۔ ٞمہ دا ٞشی ٞکہ گ ٞا
تتھیں دوس لن ُگو تے دی ٞ
بردم لُکوٹور پا یاٞت۔ اولہ تِلاواٞت ِکیر تے ِدگیر اٞ
ناتھو۔ مئ اوم ٞکہ چئ
تے ِشیٹہ ارو بوب تہ ُ
اُستاد راٞت ہوتئ ما ٞکہ اٞتُوشی سباٞق منی ارو
ٞگڑی تے بوب پا یائ۔
ُتھوں جالُوگ دوس ِکھیکی لن ُگو۔ تاٞس ما باد
چئ پ ُو تئ حضرت شاہ اُستاد بوب ٞکہ ارو ۤم ٞکہ
دی اُستاد اِتھی تن پا سباٞق منی۔ تن تھی باد ٞمہ
فُٹو ایں فریم چاٞ۔ گپ ِدیت تے ارو  26تاریخ رہ
قصاُ ٞچنڑی لاٞس تے باٞر ٞکہ نِکاٞس بیردم ُموں
ُموں ِجباں ُچنڑوگاں ورکشاپ شروع ُہوانت تے
ِ
ناظم رؤف پا ُتھو۔ اوم ا ٞما ٞکہ سرٹیفیکیٹ ِدت۔
دوسہ بوب ا ٞفریم
تھہ پا ی ٞا۔ تم گا ٞتے دی ٞ
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ت ِھلاں ساٞل
ُچنڑیل:۔ سردار خان س ۟اجد ،گلبرگ ،اتروڑ
ا ٞدوس یہ تے ماں سیت ت ِھل پر بچنش۔ اِیماٞ
سکاٞ ٞسہ ُموں ا ٞدوس ُہو۔ س ٞارہ ٞمہ اِ ٞجیپ دہ
کُمر ۤاٹ رہ گاٞ۔
تھی ٞمہ جیپ دہ گا ٞتے پنہ گاڑی ایں ٹیر پینچ ٞار
مسین گیس۔ ِ
تِیماٞ ٞمہ جاٞل دہ ِبیش ِ
مسین تیما
ہی۔ ٞمہ گاڑی تھی ووئ ِتیما ٞبھاٞݭ۔ ُتھکو ڈیرور
پاچا کھیگ۔ تِیما ٞپھر ساٞل ِکیر ِکیر اُوں تن
ا ٞٹیر ݭیگ تے ٞمہ روان ُہو۔
تھی واپس وس۔ تن تھی ووئ ٞمہ باٞزاٞر پھر گ ٞا۔
بِیردم تیماگ ا ٞاُوس ُتھو۔ ٞمہ تیما ٞاُو ُپو ِدگیراں
باٞزاٞرہ س دہ مودہ ک ٞا واپس شی ٞکہ وس۔ گیل
روان ُہو۔ ٞمہ ِکینولام ٞکہ پھاٞݭ تے خلک ا ٞما ٞکہ
میل کھا ِنین گ ٞا۔ ساٞرہ داٞم اِتھی اُتروڑ پھر روان
بڑبڑ م ُنو۔ تتھیں خلک ا ٞتھیر تلی ُموں نہ
ُہو۔ ِڈگیرہ ٞمہ اُتروڑ ٞکہ پھڄ۔
چھورو۔ توم اُ ٞموں باٞر مجبور ِکیر تے ۤاخیر ٞمہ
تسوں شی ٞکہ گاٞ۔
باٞر مجبور ُہو توم ٞسہ ُ
توم اُ ٞموں ب ٞار ِعزاٞت ِکیر ٞمہ رات توم ٞسہ لنگا
ساٞرہ ت ِھل وا گاٞ۔ تاٞتہ ساٞل ماٞل ِکیر۔ تاٞتہ ُموں ٞا

جالوک دوساں قصہ

ُچنڑیل:۔ محمد نبی ،صالح آباد ،اُتروڑ
سا ٔیڈ ٞکہ پاٞݭ ِکیر۔ ٞکہ ساٞتہ آگہ د ُرو تے ٞمہ
جال یہ تے ماں اٞ ٞچچ ُدو ۤا کاٞلاٞم وا موٹر سی ٞکل
دوبارہ روان ُہو۔ پنج باٞجا ٞرہ ٞمہ تانی شی ٞکہ
دہ گاٞ۔ کاٞلاٞم ٞکہ پھاٞݭ تے ٞمہ تتھیں باٞ ٞمہ موٹر
پھڄ۔ چچ اُ ٞموں علاقہ پشی باٞر خوشال ُہو۔
مئ اٞتوشی کار کیر۔ ِدگیر ٞمہ کاٞلاٞم مئ گیل
ساٞرہ مئ ت ٞاس رخصاٞت ِکیر۔
کھیگ تے کالماں ساٞل ِکیر۔ ٞمہ تن تھی دوبارہ
روان ہو پنہ ماوا ا ٞشبہ آگہ ُمچو۔ ٞمہ موٹر سی ٞکل

بانالاں س ۤال

ُچنڑیل  :سردار خان ،گلبرگ ،اُتروڑ
سیت یائ۔ ٞسہ یا ٞما ٞکہ ارو اِس ِمس ایں ڈینڑ
ا ٞدوس ٞمہ ݪی سیت ۤان اِ ٞملی مشورہ ِکیر اُوں باٞناٞلاٞں
راٞک چوئ۔ ُتھکو ٞمہ تن رہ روان ُہو۔ ٞمہ دا ٞاِس
ساٞلہ چوئ۔ س ٞارہ ٞمہ اِتھی اِیما ٞتھی روان ُہو۔ پنہ
ِمس ایں ڈینڑ ۤ ٞکہ پھاٞݭ تے تِیماک فُٹو ُمٹو ۤگڑو۔
آگہ ُم ُچوݭات۔ ٞمہ تِیما ٞا ٞتم تُو لن ُگو تے ا ٞساٞتہ
سانیٹہ ِدت تے تِیما ٞساٞل ماٞل کا ٞواپس روان ُہو۔
باد آگہ درو۔ ُتھکو ٞمہ ِدگیراں روان ُہو۔ ُتھکو ٞمہ
ووئ باٞناٞلہ تانی دوست ۤآں بھاٞ ٞگہ گیل کھا تئ
بانال ٞکہ پھ ٞاݭ تے تِیماک ۤدمہ ِدت۔ ُتھکو ٞمہ
واپس تانی شی ٞکہ روان ُہو۔
چئ ُپو تئ ٞمہ ساٞل ۤکہ نِکاٞس تے تن مئ ُموں ٞا
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ت ِھل تے کھلکوٹاں چکر
ُچنڑیل :اکبرعلی،گلشن آباد ،اتروڑ
ا ٞدیر یہ تے ماں سیت ت ِھل پھر ۤ
چکرہ گاٞ۔ اِما تھی گی کھلکوٹ وا گاٞ۔ کھلکوٹہ پا ُموں یاٞراٞن
ۤمہ نِکاٞس تے باڑگوئ ایں پن دہ مہ ِکینولام ٞکہ دوستاٞن آش۔
پھݭ۔ ٞمہ اولیں دیر ت ِھل پھر بچنشِ ،میڄ کھنہ توم ا ٞپا ُموں باٞر ِعزاٞت ِکیر۔ ٞمہ باس توم ٞکہ نہ
ِکیر پرہ پوت ٞکہ نیٹی ت ِھل ٞکہ اُکس۔ تاٞتہ باس ک ٞا
ت ِھل پھر نہ گاٞش۔ ک ِھیکی ٞمہ ِکینو لام ٞکہ پھ ٞاݭ
تتھی ما ِکینور بھی ٞال آش۔ توم ا ٞما واکہ تھیر تلی ساٞرہ کوہنگ رہ چ ٞکرہ گا ٞباٞر زیات مزہ یائ۔ ائ
نہ چھیری ما ݭا چئ مئ پوئیگ۔ توم ما ٞکہ ارو آج میں زِندگیاں باٞر انُوج ا ٞچکر آش۔ تن تھی ووئ
ٞمہ ِدیر وا گاٞ۔
ما ٞسہ باس ٞکرا مہ ارو نہ ٞمہ ت ِھل پھر بچنت۔ توم ٞا
ُموں ُرخصاٞت ِکیر تے ٞمہ ت ِھل پھر گ ٞا۔ ٞمہ ت ِھل ٞکہ چو ِدیرہ باس کا ٞساٞرہ لنگی چتراٞل رہ گاٞ۔ چتراٞلہ
پھاٞݭ تے تاٞتہ ُموں ُسوا ٞسکا ٞآش۔ ٞمہ چو داٞرا ٞشی پا باٞر ران چکر ِکیر۔ تاٞتہ باٞر انیج انیج خلق آش۔
لن ُگوٞ ،مہ ب ٞار ٹاٞک دہ ݭاٞش۔ ٞمہ داٞرا ٞشی لِک لِ ٞکہ اِسال پا باٞر انیج آش۔ کوچر پا دی قسماٞں
گاٞ۔ ُموں تمتھیں سکا ٞنہ آش توم کوھنگ شی ݭاٞش۔ اُو پا توم تانی ڈ ۤاگہ ا ٞقسماں شئ چاش
تن دہ توم اُو پڑیں تے لُکوٹور پا توم تن وا تلی
کاٞرہ گاٞش۔
ِگریں۔ توم باٞر انیج خلک آش۔ توم پشی مانُوڄ
ِڈگیریں بانگ ِدت تے توم ووئ ُموں پشی ب ٞار
حاران ُہواںش۔
زیات خوشال ُہو ِکیکوں ٞمہ آٞک دی باٞر وخہ باد
لِیش۔ توم اُ ٞموں باٞر زیات ِعزاٞت ِکیر۔ توم اُ ٞموں

ے پاک ٞکہ ٞکرنت تے ران ٞکرنت
ُخدا ٔ

شمشی خان کالا۟می ،کارگلو ،کالام
تے ماوہ ای ٞکتیک گاٞن ُتھو۔ پکاٞر اِیں آشو
اِ ٞمیش ٞکھنہ بیری ۤآں تم تُو بھاٞش۔ تُو ٞپھر
اُوں ٹاٞک گاٞن ُتھو ائ بیری ۤآں تم رہ ُہ َوش تے
بچیل بیری پشی اپان ٞکہ سوچ ٞکرنش ارو
بیری آں لوک ماوہ ُتھو ائ ئ ٹ ۤاکاٞں جھاٞل
خُ دائ پاکیں عجیب قُدراٞت تھی۔ بیری ۤآں
ما ٞکہ ُہ َوش۔ ائ اِیں سوچ ماٞ ٞکہ آشُ و تے بیری
اتی گاٞن تم ٞکہ بیر تے اساٞں اتیک لُکوٹ ماٞو ٞا
ۤآں تم تھی ا ٞکُول ا ٞووئ اساٞں تھوس وا ِدت۔
ٞکہ بیر۔ دی ُمو ٞکہ تن ٹاٞک کھیر م ٞاکہ لِیڄ۔
اٞن ا ٞچِ کار ِکیر۔ چکاٞر کا ٞہ ٔی ِبتہ ہن پھر ٞکہ
ُتھکو ارو بِیر تہ ٹ ۤاکاں ٞکتیک لوک جھاٞل ُتھو
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بِ ُیرو۔ ش ٞردہ اساں سوچ یا ُگوں ائ لٞکہ بیری
ۤآں با ٞٹاٞک ُہوش تہ ُتھکو میں ٞکہ حال ُہ َوش۔

داے پاک ٞکہ کرنت تے ران ٞکرنت۔
خُ ٔ

ے والی تے اپینہ بچ ۤاں
دی ۤکہ کووا ٔ

شمشی خان کالا۟می ،کارگلو ،کالام
ِکھیکی شیٹاٞں درواٞز ٞکہ پھاٞݭ تے الل¦ہ پ ۤا ٞکہ
ابوجھل حضور پاک صلی الل¦ہ علیہ وسلم آں
ملائیکی آٞں ذریعا ٞدہ ِشید ِدت۔ حضور پاک
باٞر گاٞن ُدشمن آش۔ حضور پاکیں اداٞت
دراٞن تھی واپس ُہو۔ ابوجھل اِیں جول ۤاگ ما
ُمباراٞک آش اُوں کم بِلاگ ُہوشتہ ٞسہ تپیس ٞکہ
ِشید ُہو اُوں حضور پاک دراٞن تھی پت ٞکہ
خامخہ بچنش۔ ا ٞچھاٹ ابوجھل ا ٞاپان زورہ
نوٹو۔ ائ تیدی ٞسہ دامئ نِکی تتھیں ک ُٞووئی وا
ے
بِلاگ ِکیر۔ کا ٞتانی سیت ٞانہ سمان کووأ ٞ
گا۔ حضور پاٞک ا ٞپت ٞکہ یا ٞآٞس تتھیں کُووئی
والی ،تے تساٞں ٞرت ٞپھر تُلوک تے گھا ما
تھی باٞر ٞکہ ٞگڑو۔ کوم دی ٞکہ کووائے
تلُو۔ اِینیں کیر اُوں حضور پاک تپیس ٞکہ یاگ
والوݭات اپینہ تن وا بچاں۔
تے اٞن وا چھور ہوگتہ۔
حضور پاک ابوجھلاٞں بِلگاٞر ما ِشید ُہو۔
حضور پاک ِسیدہ تسیں تپیس ٞکہ یاگ۔

تکبر لاڷ کار
ُ

ُچنڑیل ِ
ساجد ُحسین ،اُتروڑ
کوٹ گڑو۔ بالہ باٞر زیات پشمان ہی۔ اُوں مئ
ا ٞدوس بالیں تے ِسیریں جھار ہی۔ بالہ ارو یہ
غرور کاُ ٞتھکو پا نہ ٞگٹ بی ٔے۔ ِسیر ارو ُمٹو تُو
تھئ ما زورِیل تے ِسیر باٞلا ٞ ٞکہ ارو یہ تھئ ما
ُ
تکبر ٞکریںش۔ اوم ُدو ٞیہ اٞ
من اُوں ٞکن ٞگٹی۔ بالہ باٞر خفہ ہو تئ ارو تئ
زورِیل۔ ٞپرہ بالہ باٞر ُ
تکبر ِکیش۔
بچوگ رہ لِیڄ۔ اوم ا ٞاِیں فیصلہ ِکیر
ُمسافاٞر پنہ ُ
گٹی۔ اساں وجہ اِیں آشُ و اُوں باٞلا ُ ٞ
تکبر ٞک ُروگ پکاٞر نہ۔ ُمقابِلہ پا یائ
اُوں ٞکن اِیں ُمسافر ما کوٹ ٞگڑو تے ٞتن ٞگٹی
ہاٞر باگ ُ
تکبر نہ ٞکری۔
تے ٞسہ زورِیل۔ بالہ ارو اولہ ماں لٞمبر۔ ِسیر ارو
تے ُ
ٞ
ییے تے مسافر اٞ
دہ اولہ چھاں لماٞر ُہو۔ تیز بالہ ٔ
تانی کوٹ ٹکر ٞکہ اپان ٞسہ گس۔ باٞلا  ٞتساں
کوٹ نہ گڑبائ۔ بالہ ِسیر ٞکہ ارو چو ُمو ُمٹو
چھاں لٞمبر۔ ِسیرہ تیز تان ِکیر تے مسافرہ تانی
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نیکی آں ب ٞدل
محمد نبی ،آشورون ،کالام
کو شیش کیت ٞپرہ درانچی ا ٞتاس نہ ُچھو
آرو میڄوک ُزمانہ ا ٞباچہ آ شو اٞر۔ سہ باٞر ُمغرور
روت۔ باچہ چینجی تاس رہ اِیں ُسون ا ٞبار اثار
تے ظالیم آشُ و۔سہ غریبانان ا ٞخیال نہ ساتنش۔
ُہوت۔ تن تانی رویہ بدلاگ اِیں کُو شیش
آدوس ا ٞفقیرہ یا باچہ ا ٞدلبار مئی ہواس کیر اٞرو
شروع کیر۔
"تُھو اِیں چھلاں کُوم اُو ٞمکہ گیل ٞدگ" تن
دی دوسہ باچا ا ٞفقیر ِدیا تاس کہ ا ٞتھلے
اِیں چھلہ بار ٹاکُو ٞپرہ باچا ا ٞکن نہ تھاگ۔ تن
اش ُرپی داݭات فقیرہ تاس ِگی ُنوگ ما اِنکار
آخیرہ اِی منی گا اٞرو ُدناٞیہ عیش کرا ،اَخرتہ
ِکیت۔ باچہ فقیر کہ آرو جال تہ تئ ملکا ما
کہ اِی نہ لاگ۔
گیل ِگی جنیت ا ٞدعا کیر آج بھی می ما
باچہ ایں اِیسہ فقیراں جولاگ بِیجی ُغلیماٞنہ
اش ُرفی نہ گیننت۔ فقیر آرو باچہ چھاں تے ملکا
سمان تانی محل تھی نِکیس۔ تن کن تھاگ
اے ایں بیدہ
ناے فانی ہاٞر آٞک ایں ُدنائے
ا ٞعمل می بار فرق تُھو۔ تن خُ د ٔ
تے فقیر آرو "ایں ُد ٔ
تے اخلاص سہ گیل دیش تو اِی اش ُرفی پشاگ
تھی بچنت نیک کار ٞکروگ دہ جنیت کہ
ُچوگ لاݪ کار دہ دو ُزخ کہ چوگ"۔ ملکا اٞ
ایں کیر تے تانی غریض ایں کیر ِدیانت۔
تُھوکُو ُمو باچہ بار پشمان ُہو ،تاس ما بعد تن
تانی ُغلیماٞن ݭا فقیر کہ گیل لاڑیگ۔ فقیرہ
لاݪ کارونہ ما تُو بہ گار ہو ،نیک عمال شروع
داے تھکہ
ِگیل کھا ملکا کہ ُدعا کیر ارو خُ ٔ
کیر۔ تاس ما خلک اُوچھوٹ وخ مئی خوشال
جناٞت دگ۔
ہو تاس کہ ُدعا ٞکروݭات۔
رات باچا اُ ٞسون لیݭ بیردم ا ٞباغ تھی تساں
باٞباٞمہ ُپھونڑ تُھو۔ ا ٞبنگلا شی ملکہ لٞوو زراں
پالنگ رہ بییل تھی۔ باچا ۤا تن شی لنگوگیں

یار تتھی اُوں ٞسہ چھیں ضرورِتہ پکاٞرہ یائ تہ

شمشی خان کالا۟می ،کارگلو ،کالام
یاٞرہ م ُنو اُوں میو تھ ٞکہ نہ توواک تھی نہ تماچہ۔
ا ٞدیر دوئ سیتاٞن ا ٞدی علاقاں ساٞلاں پروگرام
زنگلی زناور میو تھکہ نُقصان پھݭائ۔ دی یاٞرہ
ِکیر۔ توم روان ُہو۔ توم گا ٞگا ٞاُوں پنہ ا ٞزنگ ٞال
ییے۔ تتھی ِ
م ُنو ارو کاٞں حدائ یہ تھئ ٞسہ ُہو تہ تے تھ ٞکہ
زنگل مئ باٞر ٞزنگلی زناور آش۔ ٞا
ٔ
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اِیڄہ یا ٞتاٞس پشی ارو اجاں مراٞل ُتھو منی پت
ٞکہ گا۔ لو رہ کاں یار اُکاش تہ ٞسہ پت ٞکہ ووئ
ارو یار اِیڄہ چھاٞں ٞکن وا ٞکنا م ُنو؟ ٞسہ ارو اِیچہ
م ٞکہ اِیں م ُنو اُوں لالچی تے خودغرض دوست
ٞسہ ُمو ِگر۔

نُقصان نہ پھݭاباٞں۔ اولاٞں یاٞرہ م ُنو اُوں چو میو
چھیں یارینی آں امتحان ہوئ۔ اوم گ ۤا ٞگا ٞاُوں
پنہ اوم ٞکہ ایڄ ُم ٞکہ یاگ۔ کاں یار اپان
بگیݭانش تہ ٞسہ ِ
ِ
ڈمین کاٞ ٞتم رہ اُکس۔ دی ی ٞار
ا ٞاِیڄ پشی باُ ٞہوش ُہو۔ اِیڄ مراٞل شئ نہ کھاں۔

اِس ِمسیں ڈانڑ

محمد ارشاد راہی ،گلبرگ ،اُتروڑ
تیماک کھاگ ُپوگ کا ٞواپس روان ُہو۔ م ٞکہ
ا ٞدوس ٞمہ بلاٞیاٞں مل ٞگر ِملو تے ٞمہ مشورہ ِکیر
اِیں ڈانڑ بیری باٞر مزہ یاگ۔ ٞمہ پت ٞکہ ِڈگیر ٞکہ
ارو اِس ِمس ایں ڈینڑ راٞک چوئ۔ ٞمہ اِیما ٞتھی
شی ٞکہ ٞپھڄ۔ اِس ِمسیں ڈینڑاٞں ب ٞارا ٞمئ ا ٞجولاگ
روان ُہو۔ ٞمہ پیادہ بٹولال آئ څڑک دہ گاٞ۔
اِیں ُتھو اُوں تساں اُو پا باٞر ِشدیل تھی۔ اِس
ِدگیر ُدو گینٹا ٞپیادہ پن دہ گ ٞا تے اِس ِمسیں
ِمسیں ڈینڑاٞں ُدوئ ُمک تھی چمن پا ُتھو۔ اِیں
ۡڈینڑ ٞکہ ٞپھݭ۔ اِس ِمسیں ڈانڑ باٞر رین تھی۔
ڈانڑ اُتروڑیں دوئم نمبرہ رین ڈانڑ۔
تساٞں ُدوئ ُمک تھی ٹھوک ُتھو۔ اِس ِمسیں
ڈینڑ ٞکہ ُگ ُجریں ِڈ ِکر پا تھی۔ تیماک توم تانی
بکاٞر چاٞرنش۔ ٞمہ تیماک فُٹو ُمٹو ٞگڑو۔ تے

تٞم زیات کاٹ ہُواٞنت

محمد ارشاد راہی ،گلبرگ ،اُتروڑ
ُتھو۔ ہ ٞار بھاگ ِشٹ چاجینت۔ لو آں کاٹ
مسلہ زیات
نسلاٞں زیات ہوگ ٞسہ آبادی آں ٔ
ہوگ تہ چھور پرہ خلقہ ڄھور پا شو ُدو۔ یہ تانی
ہوانت۔ تساں حل ٞکروگیں کیر ِشٹ چاجینت۔
مشراٞن ٞکہ سوال کرنت اُوں تماٞں زیات کاٹ
ِشٹ چاگیں کیر شاک باٹ ݭجنت۔ شاٞکیں
ہوگ ما اپان بچ ٞکری۔ نیم بوٹی ݭائ تے تمیں
کیر ٞتم زیات کاٹ ہواٞنت۔ تماں زیات کاٹ
ِ
حفاظتیں کیر ہاٞر تتھیں کار ٞکری اُوں ٞسہ ُموں
ہوگاں پتہ م ٞکہ اِیں بیت تھی ݭجنت اُوں پتی
چاٞر مئ ُتھو۔ خُ دائ پاک ما ٞکہ اِیں جولا ٞگ رہ
کیٹ منی ا ٞبھاگ اُتروڑ مئ ُتھو۔ ُموں مشراٞن
مناٞں ارو پتی کیٹ مئ اتیک تم آش اُوں اٞ
عماٞل ٞکروگاں توفیق نصیب ٞکرگ۔
مانُوڄ ب ِھیدہ نہ بچبانش۔ آج تتھیں بھاگ شڑ
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