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 مشتاق علي لغاري
 

ھ ئڻ  ز م ۾  ۽   ئ   
ھ  ڻ ڻ  ئ۽ ر ئ  ئ   

 )ٺٹي ضلعي جي سامونڈي پٹي تي كيل مطالعاتي تحقيق(
Abstract 
 

A Sociological Study of life and Patterns & 
Socio–Economic Problems of Jat and Fishermen 
Communities described in Poetry of Shah Latif  

 
Jat and Fishermen are main communities of Indus Delta. 

Fishing and camel breeding are their main source of income. 
There are three main favourable factors which enabled them to 
settle on the creeks and on the coast close to the channels of In-
dus river. Firstly the flow of sea water and tidal ebb and monsoon 
rain give rise to the mangrove growth which provides food and 
fodder for their camel and fuel for them. Secondly numerous tidal 
creeks: where water is always available. The last advantage is to 
receive fresh water. Those are three permanent factors for settle-
ments and hundred fishing villages consists of Huts, mosque 
made with local resources water, mud, ropes and wooden sticks 
are in abundance. This study contains the patterns of their settle-
ments and socio - Economic problem faced by them and solutions 
suggested . 

 :جت ۽ مهاڻا
جتن جو .  ٺٹي ضلعي جي ساحلي عالئقي ۾ صدين کان جت ۽ مهاڻا آباد آهن

ُگھڻو كري اٺ چارڻ، زراعت ۽ مڇي جي ڌنڌي تي آهي، جڎهن ته :  گذران مالوندي
ان کان .  مهاڻن جي روزگار جو ذريعو فقط مڇي يا ان سان الڳاپيل كاركرت تي آهي

 پڻ هنن ٻنهي قبيلن ال قوت گذران يا جياپي Mangrove Forests)(عالوه تمر جا ٻيال 
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جو ذريعو آهن، پر هن عالئقي جي زندگي جو سمورو دارومدار مٺي ۽ تازي پاڻي تي 
 .آهي، جنهن جو ذريعو سنڌو درياهه ۽ برسات آهي

 
 :سنڌو درياهه

 ميلن کان به 1800هي درياهه مانسرور مان نكري جبلن ۽ ميدانن مان وهندو 
وڌيك مفاصلو طئه كري ساري سنڌ کي سيراب كندو، ڏکڻ ۾ ضلعي ٺٹي مان ٿيندو 

سنڌ سنڌو درياهه جو سنڌين کي ڏنل تحفو آهي  ۽ ان ۾ .  سمنڈ ۾ اچي ڇوڙ كري ٿو
َكو به شك نه آهي ته سنڌؤ جي ٻنهي كنارن وارو كچو ۽ انڈس ڊيلٹا به ان ئي سنڌو 

. صدين کان وهندي هن پنهنجا وهكرا پئي بداليا آهن.  درياهه جا ڏنل بي بها تحفا آهن
 :ٻي عيسوي صدي جي وچ ڌاري سنڌو درياهه جا ست ڦاٽ 

) 4(، Chrysoanكرائيسون )  3(، Sinthonسنٿون )  2(، Sagapaسگاپا )  1(
لوڻي بيئر )  7(، Sablaessaسبليسا )  6(، Saparaسپارا )    Charipbron ،)5چيري برون 

Loni bare) .1( 
ِماضي ۾ پراڻ، ڦٹو، گونگڑو، پڃاري، بگهاڙ ۽ گھارو  درياهه جون اهم  ُ ِ

ِع واري آبكالڻي دوران  درياهه مٹڻي نار2010هاڻوكي دور . ڇاڙهون هيون ، )كريك(ُ
ِڦاٽ نار  ِ موجوده سنڌ ۾ درياهه .  کان سمنڈ ۾ ڇوڙ كيو)  كريك(ِ۽ روڙو نار )  كريك(َ

گڈو بئراج، سکر بئراج ۽ :   كلوميٹر آهي، مٿس ٹي بئراج1528.8ًجي ڊيگھ اندازا 
جن جي كئنالن ذريعي سنڌ ۾ زراعت ٿئي ٿي، جن جي ڊيگهه . كوٹڑي بئراج اڏيل آهن

 جو دارو (Flora & Fauna)انڈس ڊيلٹا جي سموري حيوانات ۽ نباتات .   ميل آهي6211
 .مدار به ان ئي سنڌو درياهه جي مٺي پاڻي تي آهي

 
 ):انڈس ڊيلٹا(سنڌ درياهه جو دوآبي وارو حصو 

اها لٹ پاڻي سان .  سنڌو ندي صدين کان جبلن مان لٹ کڻي ايندي رهي آهي
. گڎ سمنڈ ۾ وڃي ٿي، پر ان جو ڳچ مقدار درياهه جي ڇوڙن وٽ گڎ ٿيندو رهي ٿو

انڈس ڊيلٹا به ان لٹ مان ٺهيل قدرت جو سنڌ کي ڏنل هك بي بها تحفو ۽ يكتا ڊيلٹا 
 كلوميٹر ۽ ويكر اٹكل 356تائين ان جي ڊيگھ ) كريك(كراچي کان سيرنار .  آهي

 67.14 ۽ 68.48  اتر ويكرائي ڦاڪ ۽ 23.25 ۽ 24.13انڈس ڊيلٹا .   كلوميٹر آهي80
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  هيكٹرز آهي600,000اوڀر ڊگهائي ڦاڪ تي واقع آهي، جنهن جي ايراضي 
كوٹڑي کان ”ع تائين جي كيل ركارڊ مطابق 39-1938ع کان 1930-31 

  كيوسكس 885165 كيوسكس ۽ وڌ ۾ وڌ وهكرو 17568هيٺ پاڻي گھٹ ۾ گھٹ 
سنڌ کان ).  2(“. ٹن سلٹ روزانه گڎ کڻي ايندي رهي1,000,000رهيو ۽ ندي پاڻ سان 

 كئنال تعمير ٿيڻ ۽ ٻين مختلف سببن 41 هيڈ وركس ۽ 13 بئراج، 14 وڏا ڊيم، 3مٿي 
كري پاڻي نه اچڻ كري لٹ اچڻ بند ٿي وئي ۽ نتيجي طور سنڌ جي ٺٹي ۽ بدين ضلعن 

ان کان عالوه كيٹي بندر ۽ کاري ڇاڻ جا .  جي پنج لک ايكڑ زمين سمنڈ ڳڑكائي ويو
ُاهي عالئقا جتي وڏي تعداد ۾ رتڑيو چانور ٿيندو هو ۽ كيلن ۽ کجين جا باغ هئا، اهي 

جنهن درياهه ال شاهه .  هاڻي سامونڈي كيٹين ۽ كلراٺن پوٺن ۾ تبديل ٿي چكا آهن
 :عبدالطيف ڀٹائي رحه چيو هو 

 دهشت دم دريا ۾، جت لڑ لهريون لس ليٹ،
 9/2سهڻي                  

 دهشت دم دريا ۾ جت كنن جا كڑكا،
 سهي كين سمونڈ جا ماندي دل دڙكا،
 !ساهڑ تون سڻ كا، فريادي فقير جي

 7/2سهڻي                  
 دهشت دم دريا ۾ جت جايون جانارن
 نكو سنڌو سير جو، مپ نه مالحن

 11/2سهڻي                  
 )166:ع، ص2008ُشاهه جو رسالو، گربخشاڻي، سر سهڻي، ( 

 .اهڑو دهشت وارو عظيم درياهه كوٹڑي کان هيٺ سكل نظر ايندو آهي
 

 ):كريك سسٹم(نظام /سنڌو درياهه جي کاڌين جو سرشتو
کارين جو هي .  انڈس ڊيلٹا کي پنهنجو هك عاليشان كريك سسٹم آهي

وڇايل آهي جو انهن مان كي سمنڈ مان )  نيٹ ورڪ(نظام قدرتي طور هك اهڑو ڄار 
سڌو پاڻي کڻن ٿيون ته كي کارو يا مٺو پاڻي هك كريك کان ٻي كريك تائين 

ُاهي کاريون انهن .  پهچائين ٿيون، انهن كريكس تي جتن ۽ مهاڻن جا ڳوٺ آباد آهن
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انهن مان مڇي به ماري وڃي ٿي، ته سمنڈ ڏانهن اچڻ .  ڳوٺاڻن ال وڏيون كارائتيون آهن
انهن جي كنڌي وارن ٻيٹارين تي .  وڃڻ جي رستي طور پڻ استعمال كيون وڃن ٿيون

 .ُاٺ ۽ ٻيو مال چاريو وڃي ٿو
كريك کي مقامي طور کاڏي يا کاري، درياهه، نار يا ڍوري جي نالي سان 

. سڎيو وڃي ٿو، پر مهاڻن وٽ كريك ال عام طور درياهه جو لفظ استعمال ٿئي ٿو
انڈس ڊيلٹا کي سترهن وڏيون كريكس ۽ سوين ننڍيون كريكس آهن، جن جي 

انهن کارين جا ناال . كنڌين تي جتن ۽ مهاڻن جون پكيون ۽ كچيون وسنديون آباد آهن
گذري كريك، :  جيكي اسان  پنهنجي ريسرچ ٹوئر دوران نوٽ كيا هي آهن

ُكورنگي كريك، جهري كريك، ڦٹي كريك، پسڻي كريك، رتو كوٽ وارو  ِ َ
ڍورو، كيڎاريو كريك، گانگيرو كريك، گهارو كريك، چارا كريك، عيسارو 
ِكريك، ڇاڻ وڏو كريك، وڏي کڎي كريك، ننڍي کڎي كريك،  راهو كريك،  َِ َ
َڀٹارو كريك، تسڻي كريك، کاراڻي كريك، کل كريك، پئٹياڻي كريك، دبو  ُ
ِكريك، سيسا كريك، ريچل كريك، ڇاڻ كريك، جاکي بندر كريك، کاهي 
كريك، کانٹو كريك، سوداگر كريك، سنائي كريك، گوڏي واري كريك، پاتار 
َكريك، دراڙ كريك، انبرا كريك، سوڀ كريك، سرڙ كريك، جوهو كريك،  ََ
ِڀوري كريك، حجامڑو كريك، اوچتو كريك، حيدري كريك، حسين واهه، جھٻ 
ُكريك، اونڌار كريك، كوٹن واري كريك، كٹورو كريك، ترڇاڻ كريك، کوبر 

، کيدي واري كريك، وٺو كريك ، ناوڙي وارو ڍورو، )2(كريك، ڀوري كريك 
گھوڙو نار، ڄار وارو ڍورو، ڄنگهه كريك، ميرواهه، روڙهو كريك، سليمان ڍورو، 
مٹڻي كريك، ڦاٽ، پچار كريك، مل كريك، ويهان ڍورو، شكرانو ڍورو، لنياري 
كريك، سنهڑي كريك، واهڻ كريك، نانگ واري كريك، مرگهه وارو، رئيسن 
ُوارو، ملون كريك، اڌياري كريك، كيٹي كريك، ڌوڌاٹي كريك، باغ واري، امن  ُ

جاکي كريك، گسر كريك، پنجوڙ كريك،  لكيارو كريك، .  واهه، واڙي كريك
ِکاڙڪ كريك، كاجھر كريك، كاجھر ننڍو كريك، پکار كريك، سير كريك، 

مٿين کان عالوه كجھه ننڍيون، وڏيون نارون ۽ ڍورا به سامونڈي سفر .  كوري كريك 
ِنانگو كريك، بگهاڙ كريك، پنان وارو :  دوران ناکئن نوٽ كرايا، جيكي هي آهن

ِڍورو، چنكي كريك، پٻي وارو ڍورو، واهڻ ڍورو، چتون ڍورو، كاري ڇوڙ ڍورو، 
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بگهاڙ ڍورو، گدڙ وارو ڍورو، ٻيٹارو، سولي كريك، جوڳيئڑا كريك، كچار، وٺيون 
ُڀنڀور، دري، واچڑي وارو ڍورو، كپور، ملوڪ شاهه جو جھور، ڇٹڻ شاهه ڍورو، منهان  ُ
ِٻارو، بابو، هڎن واري دوهو، ٻيڑي وارو ڍورو، پاٽ، پير وارو پٹ، ٹكي واري شاخ، 
سئي، جکوو، مڎئي ۽ اڃان به اڳتي واريون نئون لکي دئاركا، چاكان، ٻيٹ، راڻ، 
صورت ٻاري ۽ کيراڻي نار، شارڪ، شاهه سماندو نار، دئاركا جي گرڻي، گهاڙيلي ۽ 

 .كانگڑي وغيره
 

 )(Climateآبهوا 
آبهوا حيوانياتي زندگي تي اثر انداز ٿيڻ سان گڎ نباتيات جي واڌ ويجھ  تي 

 ۽ Monsoonانڈس ڊيلٹا تي چوماسو، جنهن کي انگريزي ۾ .  پڻ اثر انداز ٿئي ٿي
 .عربي ۾ موسم سڎجي ٿو، ٻيڑا ئتن تي گھڻو اثر انداز ٿئي ٿو 

كراچي کي ڇڎي باقي سامونڈي پٹي جي هوائن بابت كا مستند تحقيق 
 كلوميٹر في 24چوماسي ۾ سمنڈ جي كنڌي ويجھو هوا .  اڃا تائين نه ٿي آهي

ٻيڑائتا هوائن ۽ سامونڈي ويرن کي هيٺين نالن .  كالڪ جي رفتار سان لڳندي آهي
 :سان سڎيندا آهن
 .جڎهن اتر کان هوا لڳڻ شروع ٿئي ۽ زوردار ٿڌ پوي: سيارو
 تهه سياري ۾ هي هوا اتر اولهه کان لڳندي آهي ۽ ٿڌ تمام گھڻي وڌي :ساتائو

 .ويندي آهي
هي .  اتر جي هوا جڎهن تيز ٿئي ته ان کي ناسي موسم سڎيندا آهن  :  ناسي

 .هوا سامونڈي ويرن کي متاثر كندي آهي
هن کي .  هي هوا اولهه طرف کان ايندي آهي ۽ ٿڌ کي گھٹائيندي آهي:  الهندو

 . مقامي طور  شمال به سڎيو وڃي ٿو
 .  هي هوا اولهه طرف کان ايندي آهي ۽ هلكي ٿڌ محسوس ٿيندي آهي:ُكا منهن

هي هوا، وڻندڙ ۽ صحت .   هن موسم ۾ هوا ڏکڻ کان گهلندي آهي:كوس
 تاريخ کان وير 23هر مهيني جي .  ُهن کي سوائو وا به چوندا آهن.  بخش هوندي آهي

هي وير نئين بيٺل مهيني .  سڎيندا آهن‘  چاندي جوار’چڑهڻ لڳندي آهي، جنهن کي 
 تاريخ تي ڀاڱ 7جي پهرين تاريخ تائين چڑهندي آهي پو لهڻ شروع كندي آهي ۽ 
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سڎيو ‘  پنڌياڙو’ تاريخ کان وري چڑهڻ شروع كندي آهي، جنهن کي 11ڏيندي آهي ۽ 
 تاريخ تي پنهنجي مكمل جوڀن تي پهچندي آهي ۽ پو لهڻ شروع 16اها .  ويندو آهي

 . تاريخ تي پنهنجو چكر پورو كندي آهي2كندي آهي، ۽ ايندڙ مهيني جي 
. به سڎيندا آهن‘  اڳناڻون’ هي هوا اوڀر کان ايندي آهي، هن کي :اوڀر وارو

چوماسي ۾ موسم گرم ٿي ويندي .  هي هوا كڎهن كڎهن سياري ۾ به لڳندي آهي
 .آهي ۽ وڄ ۽ گجگوڙ سان برساتون شروع ٿي وينديون آهن 

ُمينهنڊيلٹائي لوكن جي مٺي پاڻي حاصل كرڻ جو ٻيو وڏو ذريعو :  برسات ِ 
انڈس ڊيلٹا جي سموري .  زندگي جي عالمت آهيهن عالئقي ۾ وسكارو .  آهي

کارين جي كنارن وارن ميدانن تي گاهه ڦٹندو .  جيوت کي ان جي سخت ضرورت آهي
وڻن ۽ .  ُآهي، جيكو جت لوكن جي مال، خاص طور اٺن جي کاڌي ۾ كم ايندو آهي

وسكار ۾ مٿان جبلن تان نئيون برساتي پاڻي ڊيلٹا کي .  ٻوٹن جي واڌ به ٿيندي آهي
گھڻو پاڻي ته کارين وسيلي سمنڈ ۾ هليو وڃي ٿو، پر پو به ان جو .  پهچائينديون آهن

سامونڈي لوڪ برساتي پاڻي .  ، هيٺائن کڎن ۾ رهجي وڃي ٿو‘چکرن’كجھ حصو 
مال، پکي ۽ .  کي تالئن ۽ کڎن ۾ ڀري ڇڎيندا آهن، جيكو سندن واهپي ۾ اچي ٿو

نئين رن پٹياڻي، نئن گھارو، نئن داٻيچي، .  جھنگلي جانور به ان مان پاڻي پيئندا آهن
گھگھروارو ڍورو وغيره ذريعي برساتي پاڻي انڈس ڊيلٹا جي كن کارين ۾ داخل ٿئي 

 انچ پوندي آهي، البت سامونڈي كنڌين تي ان کان 7الڙ ۾ برسات سراسري ”.  ٿو
 ).3(“.وڌيك به وسندي آهي

 ڊيلٹا جي اتر وارن ڀاڱن کان سمنڈ جي كنڌين تي گھم وڌيك هوندي :گھم 
هتي گھم مارچ کان آكٹوبر مهينن تائين .  هوا ۾ گھم جو تناسب به وڌيو وڃي.  آهي

 .پوندي رهي ٿي
 %74كراچي ايئرپورٽ تي ركارڊ كيل انگن اکرن مطابق سراسري گھم ”

 .چوماسي ۾ به الڙ تي اكثر ككر ڇانيل رهندا آهن). 4(“.رهي
انڈس ڊيلٹا جي مٹي درياهي پاڻي سان آندل لٹ ۽ سنهڑي واري :  Soilمٹي 

درياهه جي ويجھو زمين نرم ٿيندي آهي ۽ سمنڈ ويجھو كجھ .  تي آڌاريل آهي
پكيرڙي جنهن ۾ ڀنجھو ۽ واري گڎيل هوندي آهي، جنهن ۾ لوڻ جو وڏو مقدار هوندو 

وارياسي، چيكي، گسياري، ٺٺ كلر، شور، ۽ مٺو :  زمين جا كيئي قسم آهن.  آهي
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 .كلر وغيره
جاتي مان مٺو كلر کڻي چكاس ”:  هك انگريز عالم اي بليٹر لکي ٿو ته

 ۽ كئلشم %0.28 مئگنيشم كلورائيڈ %3.48كيو ويو ته ان ۾ سوڊيم كلورائيڈ 
 نوٽ كيا ويا، جڎهن ته ڏنگاڇي جي ان کان كي قدر چڱيرڙي زمين %1.42كلورائيڈ 

 )5(“. سيكڑو سوڊيم كلورائيڈ هوندو آهي7 کان 6آهي، جنهن ۾ 
 آڳاٹا لوڪ کاڌي، گاهه ۽ پاڻي جي ):(Settlement Patterns: رهائشي نمونو

تالش ۾ جبلن کان ميدانن ڏانهن لڎپالڻ كري ايندا رهيا آهن، انهن درياهه جي كناري 
اهڑي طرح نسل در نسل لوڪ ايندا .  يا ڍنڍن جي ڀر ۾ پنهنجون وسنديون قائم كيون

سنڌ ۾ آمري، .  وسنديون قائم كندا، مرندا، کپندا، پوئتي پنهنجو اثر ڇڎيندا رهيا
 :جن ال عالمن جا مختلف رايا آهن. موهن جو دڙو ۽ سيوهڻ ان جا مثال آهن

ندي جي وهكرن تي .  شهر آباد ٿيا.  وقت سان گڎ وسنديون وجود ۾ آيون”
ڍنڍن كناري وسنديون ٺهيون ۽ اهي سڀ مٹجنديون .  پتڻ ۽ سمونڈ تي بندرگاهه ٺهيا

بعد ۾ کاري کيڑائو لوكن ڊيلٹا ۽ . نتيجي طور لڎپالڻ ٿيندي رهي. ختم ٿينديون ويون
 )6(“.سامونڈي كنڌين تي واپار ۽ زراعت ال زمينون حاصل كيون

ميد ۽ جاٽ ويدڪ زماني ۾ سنڌو درياهه جي كپن تي رهنديون هيون ۽ ”
 )7(“.ٻئي قومون جھاز راني جي هنر کان واقف هيون. ُسندن گذران ڦرلٹ تي هو

سكندراعظم انڈس ڊيلٹا جي سفر دوران ستورا، كامنا، كوريٹس، 
ان کان پو پهرين عيسوي صدي )  8(“.كروكوال ۽ اروس نالي وسندين مان گذريو

اڳتي ميناڳڑهه، منجا ٻاڙي يا منڈا ٻاڙي .  ڌاري باربيريكان بندرگاهه جو نالو اچي ٿو
پٹاال بابت البت اهو چيو وڃي ٿو ته اهو بندرگاهه سنڌي سمنڈ تي اڳي .  جا ناال اچن ٿا
سكندر اعظم پنهنجي فليٹ ال انهن . هتي مهاڻا وڏي تعداد ۾ آباد هئا. ئي موجود هو

سكندر اعظم جي سنڌ تي كاهه .  کان ٻيڑا تيار كرايا هئا ۽ کين سونهون بڻايو هو
ڀنڀور ال .  سندس گادي جو شهر پٹاال هو.  وقت ڏکڻ سنڌ تي راجا مورس حكمران هو

به اهڑو ئي رايو آهي ته هي تمام پراڻو شهر هو، جنهن تي يونانين باربيريكان نالو 
اورنگا بندر ”.  الهري بندر کي ابن بطوطه ان دور جو مشهور بندرگاهه سڎي ٿو.  رکيو

هه جي وچ ڌاري تعمير كرايو، جيكو 61-1660اورنگزيب سنڌ جي صوبيداري دوران 
غالم شاهه كلهوڙي ڌارجا جي راجا ) 9(“.غالم شاهه كلهوڙي جي ڏينهن تائين آباد هو
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اورنگا .  هك نئون بندرگاهه تعمير كرائي ان تي شاهه بندر نالو رکيو.  کي قتل كرايو
اهڑي طرح اورنگا بندر ويران ٿي .  بندر جا سڀ ماڻهو لڎائي آڻي نئين شهر ۾ وسايائين

الهري بندر بگهاڙ درياهه تي سمنڈ کان ست اٺ كوهه ۽ ٺٹي کان چاليهه ”)  10(“.ويو
ڌرتي ڌٻڻ .  وكر بندر مشهور بندر هو.  شهر کي وڏو كوٽ ڏنل هو.  كوهه پري هو
شاهبندر ۽ ڌاراجا ڦٹڻ .  ان جي جا تي كيٹي بندر جو شهر تعمير ٿيو.  كري تباهه ٿيو

 ).11(“.کان پو هن بندر زور ورتو
ع ۾ انگريزن 1839 سال اڳ ئي 4ميرن جي دور ۾ سنڌ فتح كرڻ کان ”

كراچي پورٽ کي اڏڻ شهر جي نئين سر )  12(“.كراچي تي كنٹرول كري ورتو
تعمير ال غور شروع ٿي ويو، انگريزي دور ۾ پورٽ به اڏجي ويو، جيٹي تعمير ٿي، 

كراچي .  شهر کي خوبصورتي سان اڏايو ويو، پر مهاڻن جي بستين جو حال ساڳيو رهيو
اهڑي طرح .  بندر جي تعمير سان سنڌ جي ٻين بندرن جو دنيا سان واپار ختم ٿي ويو

موجوده دور ۾ .  اهي وسنديون ۽ سهڻا بندرگاهه هوريان هوريان ٿي ويران ٿيندا ويا
 :هيٺيان شهر ۽ وسنديون آباد آهن

 ماضي ۾ مشهور بندرگاهه هو ۽ هاڻ به هي هك پكي وسندي :كيٹي بندر 
هي بندر اوچتو كريك تي .  انگريزي دور ۾ هن کي  ميونسپالٹي جو درجو هو.  آهي

واقع آهي، جنهن کي كيٹي بندر وٽ كيٹي بندر كريك سڎيو وڃي ٿو، جيكا 
 ايكڑن تي پکڑيل آهي، جنهن کي 35هي .  حجامڑي نار وسيلي سمنڈ سان ڳنڍيل آهي

 آهي، جڎهن ته 3000ع جي آدمشماري مطابق آبادي 1998.  چوڌاري بند ڏنل آهي
 . ڏيکاريل آهي23000پسگردائي وارن ڳوٺن جي آبادي 

 سيكڑو گھر 40.   نوٽ كئي وئي3500اسان جي تازي سروي دوران آبادي 
 سيكڑو گهر كاٺ ۽ مٹي جا ٺهيل 60پكين سرن ۽ سيمنٹ بالكس جا ٺهيل آهن، 

ڳوٺ علي بخش :  كيٹي بندر جي پسگردائي وارا ڳوٺ ۽ انهن جي آدمشماري.  آهن
، محمد 1000، احمد خان ميمڻ اوچتو كريك 1500، حاجي اسماعيل جت 3000جت 

حجامڑي نارتي .  500، ۽ گلبهار دبلو جوهو كريك 3000خان ميمڻ جوهو كريك 
 .دبلن جا ٻيا به ڳوٺ آباد آهن، اهي سڀ جا سڀ مڇي جو ڌنڌو كندا آهن

.  ديهون آهن42هن کي به تعلقي جي حيثيت حاصل آهي، جنهن ۾ :  کارو ڇاڻ
مٺو پاڻي تالئن ۾ .  آهي26000 جي آدمشماري مطابق آبادي 1998.  آهي25700آبادي 
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اسان سروي دوران شهر .  گڎ كيو ويندو آهي، جنهن کي پمپ وسيلي كڍيو وڃي ٿو
هي شهر مٹڻي كريك ۽ ڦاٽ جي وچ ۾ ٻيٹ تي .   نوٽ كئي1000جي آدمشماري 

پسگردائي جا ڳوٺ .  شهر ۾ کٹي، سومرا، خاصخيلي، ۽ مهاڻا وغيره آباد آهن.  آهي
 گھر، 25 گھر، عباس پيروزاڻي ڦاٽ كريك 75مصري كلمتي ڦاٽ كريك : هي آهن

 گھر، عبدا مير 50 گھر، حاجي قادر بخش صوباڻي 100علي اترادي ٻيٹڑي كريك 
 گهر، ابن رونجھو مٹڻي 12 گھر،  عبدو مالهيو مٹڻي كريك 100بحر مٹڻي كريك 

 گھر، 50ٰ گھر، موسي ڌانڌل روڙو كريك 15كريك پراڻي سوکي بندر جي پاسي ۾ 
 گھر، حاجي 200 گھر، احمد خان جت روڙو كريك 15شفيع محمد شاهه روڙو كريك 

 گھر ۽ احمد 200 گھر، ولي محمد جت روڙو كريك 300ساجن ٹانڈيو روڙو كريك 
 .هي سڀ لوڪ مڇي جو ڌنڌو كندا آهن.  گھر60جوڻيجو 

هن جي پسگردائي ۾ صوباڻي، .   هي سنڌو ندي تي آباد آهي:ٻاٻيو پتڻ
ٿورا .   ٿيندي4000هن جي آدمشماري .  گلزئي، گلڑي ميمڻ، سيد ۽ مهاڻا آباد آهن

 .كي زراعت ۽ مالوندي ۾ آهن، باقي مڇي جو ڌندو كندا آهن
 هن ۾ پيروزاڻي بلوچ، ميمڻ، الشاري، دائود پوٹا ۽ کارائي مڇي :سڄڻ واري

 .جو ڌندو كندا آهن
 هي اڳي مول بندر جي نالي سان مشهور هو، ۽ هاڻي مول كريك سڎيو :مول

ُاهي سڀ مٺي .   ٿيندي10000هتي جت گھڻا آباد آهن، جن جي آدمشماري .  وڃي ٿو
پاڻي جي اڻهوند سبب كيٹي بندر ۽ کاري ڇاڻ جي ساحلي پٹي کان لڎي، هتي اچي 

 .ڌنڌو ٿورا زراعت، باقي اٺ چارڻ ۽ مڇي مارڻ وغيره. آباد ٿيا آهن
هي بندر ميان غالم شاهه كلهوڙي .   هي تاريخي بندرگاهه آهي:شاهبندر

ع 1819.  هن تي تمام گھڻا جهاز لنگر انداز ٿيل هوندا هئا.  ع ۾ تعمير  كرايو هو1759
ع جي 1998.  هيئنر تعلقي جي حيثيت اٿس.  واري زلزلي ۾ هي شهر تباهه ٿي ويو

 . آهي87000 ۽ ٻهراڙيون 13000آدمشماري مطابق شهر جي آبادي 
مٺي پاڻي جي اڻاٺ سبب ساحلي پٹي جا سڀ جت لڎي شاهبندر ڇڇ جهان 

مٿي ذكر كيل پكن ڳوٺن کان عالوه .  خان ۽ ان جي پسگردائي ۾ اچي آباد ٿيا آهن
 .سامونڈي کارين جي كنڌين تي مهاڻن جا كيترائي عارضي ڳوٺ ۽ پکا اڏيل آهن
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 : گھرن جا قسم
 هي سيمينٹ جي بالكن سان ٺهيل هوندا آهن، ڇت :سيمينٹ بالڪ جا گھر

 .جي چادر به سيمينٹ جي هوندي آهي، جيكا كراچي ۾ آساني سان ملي ويندي آهي
جن ۾ تمر، .   هي مختلف قسم جي كاٺ مان ٺهيل هوندا آهن:كاٺ جا گھر

جت قبيلي وٽ گھڻو كري .  لئو، ڄار كرڙ، ٻٻر، ۽ ديئي جو كاٺ استعمال ٿئي ٿو
رگ ويد جي منڈل ستون ۾ راجائن جي كاٺ جي ٺهيل محالتن جو .  كاٺ جا گهر آهن

 .ذكر آهي
هن ۾ به .   پکا گھڻو كري كنور، پن ۽ سر مان ٺاهيندا آهن:پکي وارا گھر

پاسن کان به پکا ڏبا آهن ۽ ڇت به پکي جي  .  كاٺ جا لڑها ۽ ٿوڻيون كم اينديون آهن
پتراوان پکا به اڏين، جنهن ۾ . كٿي كٿي اهي گاري سان راڳيا ويندا آهن. هوندي آهي

 .لئين جو گھڻو استعمال ٿئي
  

 :جتن ۽ مهاڻن بابت وڌيك تاريخي مواد
مير بحر مهاڻا ۽ مڇي جو ڌنڌو كندڙ ساحلي پٹي جا رهواسي كڇي وغيره 

هن سوال جو جواب ڳولڻ ال اسان کي پراڻين .  ڇا انهن قديم ميد لوكن جو پونير آهن
تهذيبن ڏانهن ڏسڻو پوندو ۽ دنيا جي تاريخن ۾ ميدن بابت جيكو احوال لکيل آهي ان 

۾ كي ميد مهاڻا ۽ پرشين .  م. ق1100.  جو تنقيدي جائزو وٺي ڇنڈ ڇاڻ كرڻي پوندي
۾ ميد ۽ پرشين زيگروز ڏانهن پيش قدمي .  م. ق900.  ايران ڏانهن هجرت كري ويا

 )14(“. ق م  زيگرس ميدن ۽ پرشين جو بادشاهه بڻيو600. كئي
بابل جي فتح ميدن، پرشين ۽ چيلڈين کي هكٻئي جي ويجھو آڻڻ جي راهه 

چيلڈين .  نينوا جي مشهور جنگ ۾ ميدن ۽ پرشين چيلڈين جو ساٿ ڏنو.  هموار كئي
. تائين دجله ۽ فرات ندين جي وچواري زمين تي قابض رهيا.  م. ق539کان .  م. ق612

 هنن جو طاقتور حكمران ٿي گذريو آهي، جنهن  (Nebuchadnezzar)نيبوچندنزار
يروشلم کي تباهه كيو ۽ كيترائي ماڻهو قيدي بڻائي بابل وٺي ويو، جن کي چيلڈين 

۾ انهن مان .  م. ق537ايمپائر جي خاتمي کان پو سائرس واپس وڃڻ جي موكل ڏني ۽ 
 .وڏو تعداد واپس موٹي ويو

بهرحال اسيرين سلطنت جي خاتمي کان پو ميدن ۽ چيلڈين وچ ۾ اختالف 
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وڌي ويا ۽ ميدن پرشين جو ساٿ ڏنو، جن گڎجي ٹگر ندي جي اوڀر ۾ الڳ سلطنت 
ميد ٻنهي قومن ۾ وڌيك طاقتور هئا، جڎهن سائرس حكمران بڻيو ته هن .  قائم كئي

پنهنجي قوم کي متحد كيو ۽ ٹن سالن جي عرصي ۾ ميدن جي عالئقي ميديا سميت 
 .سموري عالئقي جو اڳواڻ بڻجي ويو

پاسرگيدي جي مقام تي ميدن ۽ پرشين جي جنگ لڳي، جنهن ۾ ميدن 
حكمران بڻيو ته هن ميدن سان تعلقات .) م. ق485-521(اڳتي هلي جڎهن دارا  . هارايو

اسپارٹا ۽ اٿينس تي حملي ۾ دارا .  م. ق490.    وڌايا ۽ کين پنهنجي فوج ۾ ڀرتي كيو
 ۽ بادشاهه جي ڀائٹي جي پٹ ارٹافرنيس جي اڳواڻي ۾ (Datisa Mede)ڏاتي مهاڻي 

.  پرشين مارجي ويا6400لشكر يونان موكليو، جتي ميراٿون واري مشهور جنگ ۾ 
ميد .   جا ميدن سان سٺا تعلقات رهيا(Xerxes)دارا جي موت کان پو سندس پٹ زيرس 

. فوج كشي كئي.  م. ق480هن به پي وانگر يونان تي .  پرشين فوج جو حصو رهيا
شاهي فوج ۾ مصري، عربي، شامي، فلسطيني، ميسوپوٹين، ايشا مائينر، آرمينا، 
پرشيا ۽ افغانستان جا چونڈ فوجي شامل هئا، هيرو ڊوٹس هن مهم جا دلچسپ تفصيل 

سپارٹا جو .  شاهي لشكر ٿرموپالي لك وٽ پهتو  ته اڳيان رستو بالڪ هو”.  ڏنا آهن
پرشين فوج .   فوجين سان سندس مقابلي ال تيار هو8000بادشاهه ليوٹيداس لڳ ڀڳ 

پنجين ڏينهن .  چار ڏينهن انتظار كندي رهي ته من يوناني ڀڄي وڃن، پر هو نه ويا
بادشاهه ميدن ۽ كشن کي حكم كيو ته يونانين کي جيئرو گرفتار كيو وڃي، پر هن 

 ).15(“.حملي کي آساني سان روكيو ويو، بهرحال پرشين اٿينس کي تباهه كري ڇڎيو
۽ عرب )  ايرين ماركالن، نيركوس، پٹالمي، وغيره(مختلف يوناني مورخن 

هي لوڪ سنڌ کان وٺي خليج ”تاريخ نويسن مهاڻن بابت گھڻو كجھ لکيو آهي ته، 
فارس تائين سامونڈي پٹي تي رهندڙ هئا، سمورن مهاڻن ۽ ٻيڑائتن کي ميد سڎيو 

سونمياڻي کان كراچي تائين هنن کي . ويندو هو، هر ڳوٺ ۾ هنن جي اكثريت هئي
ميدن جي ٻي شاخ كوڙا هئي، .  مهاڻو سڎيو وڃي ٿو ۽ اڳتي اندر سنڌ ڏي ونگوريا

جيكي آفريكي غالمن مان هئا، هنن کي سامونڈي قزاكي ال ڀرتي كيو ويندو 
سكندر اعظم جي آمد وقت هنن .  هي بصري، كولمبو ۽ زينيبيا ويندا هئا)  16(“.هو

لوكن جو ڏس ملي ٿو، ان وقت هنن کي مڇي کايار سڎيو ويو، ايرين هنن کي دراوڙ 
هك گروڊيشن ۽ ٻي اكٿا :  انهن جون ٻه شاخون بيان كيون ويون آهن.  سڎيو آهي
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يوفڳائي، هي لوڪ بابل کان هجرت كري هندستان ويا ۽ انهن مان كي مكران ۾ 
 . رهجي ويا

سنڌ جي ٻن قومن جو ذكر اچي ٿو جيكي ”موالئي شيدائي لکي ٿو ته، 
. ُويدڪ زماني ۾ سنڌو درياهه جي كپن تي رهنديون هيون ۽ سندن گذران ڦرلٹ تي هو

 ).17(“.ٻئي قومون جھازراني جي هنر کان واقف هيون
سالسل واري .  ع ۾ ايراني فوج ۾ ڀرتي كيو ويو636سنڌ جي جتن کي ”

ع ۾ جت 600. جنگ ۾ سنڌي جت پيرن ۾ زنجيرون پائي ايرانين پاران عربن سان وڙهيا
 جي خالفت دوران جت حضرت علي .  مكران ۾ اكثريت حاصل كري چكا هئا

بصري ۾ آباد كيا ويا، جتن جي ايمانداري، وفاداري ۽ بهادري سبب كوفي جي 
 جنگ جمل جي وقت هنن کي خزاني جي سنڀال ال گورنر عثمان بن حناف انصاري

 ).18(مقرر كيو 
 هجري مكران جي عرب گورنر راشد كيكان جتن ۽ ميدن تي چڑهائي 46

كئي مگر قتل ٿي ويو سنان بن سالمحل هادلي کي ٻيو گورنر مقرر كيو ويو، ان کي به 
 )19(“.ميدن ۽ جتن قتل كري ڇڎيو

. بازنطيني رومن کان بچا ال سامونڈي كوسٹ تي جت كواٹر قائم كيو”
حجاج انهن جي خالف .  ديبل جي ميدن سرانديپ کان موٹندي عربن جا جهاز ڦريا

هك عبدا بن نبشان ۽ ٻي بديال بن جفاجي اڳواڻي ۾ .  كيتريون چڑهايون كرايون
هنن جي ڊپ کان .  ميد عربي سمنڈ جا وڏا خطرناڪ سامونڈي قزاڪ  هئا.  ٿي هئي

 .ساسانين ابال وٽ قلعو جوڙايو هو
هو كنهن ڏانهن به جوابده كو نه .  انڈس ڊيلٹا تي جت ۽ ميد قبيلن جو راڄ هو

ٻن سالن کان .  سومناٿ کان موٹندي محمود غزنوي تي جتن ۽ ميدن حمال كيا.  هئا
 ).20(“.پو محمود هنن تي حملو كيو، انهن مان كي مارجي ويا ته كي قيدي كيا ويا

جت نج سنڌي قوم آهي، قديم سنڌ ۾ به هوندي ”مرزا قليچ بيگ لکي ٿو ته، 
هئي، پهرين كڇي ۾ هئا اتان ڏکڻ ڏي آيا، جاتي جو تعلقو خاص سندن هو ۽ نالو به 

اهي اصل کان اٺ رکندا ۽ پاليندا هئا، جهنگلي ماڻهو هئڻ كري .  انهي قوم  کان پيس
هي جت بلوچن وانگي هارون مكراني جو اوالد سڎبا .  هو سنڌي ۾ سڎبا به ڄٹ آهن

 )21(“.آهن
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هنن کي مي ميربحر به سڎيندا آهن، اكثر مڇي ماريندڙ ۽ ٻيڑيون :  مهاڻا”
 ).22(“.انهن جون گھڻيون ئي ذاتيون آهن، اكثر گھٹ ذات وارا سمجھيل آهن. هالئيندڙ آهن

برهمڻ دور ۾ جت خانه بدوشي واري زندگي ”موالئي شيدائي مطابق، 
مهاڻا سنڌ جا پراڻا ميد .  هو اٺن جا وڳ چاريندا هئا ۽ پکن ۾ رهندا هئا.  گذاريندا هئا

سون مياڻي کان وٺي سڄي ساحلي پٹي تي آباد هئا، مڇي مارڻ ۽ جهازراني ۾ .  هئا
سنڌ ۽ گجرات جا حاكم هنن کي سركاري مالزمت .  هو سامونڈي قزاڪ هئا.  ڀڑ هئا

چيني پنجن سون .  ساسانين هنن جي خوف کان ابالتي قلعو اڏايو.  ۾ ڀرتي كندا هئا
 )23(“.تائين به ميد پنهنجي فليٹ جي نگهباني ال ڀرتي كندا هئا

هنن جي قبيلي جو نالو .  مهاڻا موهن جي دڙي جا اصلوكا رهاكو آهن”
 هر جا تي ملي ٿو شاهه Totemهن قبيلي جو .  هي مڇي ماريندا هئا.  موهن هوندو هو

عبداللطيف ڀٹائي هنن کي مهايون مي يا مهاڻا سڎيو آهي، اڄ به ٺٹي، دادو ۽ منڇر وارن 
عالئقن ۾ ان جو نشان ٻيڑين ۽ ٿانون تي اكريل نظر اچي ٿو، موهن جي دڙي جو كلچر 

 ).24(“.به هن ئي قبيلي جي كري مشهور ٿيو
جت ”سورلي ويسٹ پاكستان گزيٹيئر ۾ ڄاڻايو آهي ته، .  ٹي.  ع ۾ ايڇ1968

هو .  عيسوي صدي ۾ انڈس ويلي ۾ آباد ٿي چكا هئا70سٿين جو بنياد آهن، جيكي 
اٺ پالڻ هنن جو ڌنڌو هو، جنهن .  نڌا ۾، جنهن کي هاڻ كڇي سڎيو وڃي ٿو، آباد هئا

 77920 جي آدمشماري مطابق جتن جو تعداد 1901. کي هو اڄ تائين جاري رکيو پئي آيا
جاتي جا جت ملكاڻي سڎائيندا آهن، پر گوني جا جت انهن سان الڳاپن ۾ .  هو

انڈس ڊيلٹا جي جتن جي نالي سان جاتي .  كونهن، انهن جو سردار صادق علي آهي
هو پنهنجا كنواٽ ميڑن .  تعلقو آهي، هو پکن ۾ رهن ٿا ۽ اوٺي کير تي گذران كن ٿا

اٺن جي چارڻ ال انڈس ڊيلٹا موزون جا آهي، جتي ڄار گھڻو .  تي وكرو كندا آهن
 )25(“ .ٿئي ٿو

جت بلوچ قبيلو آهي، جيكي اصل ۾ ”ڊاكٹر نبي بخش جي را آهي ته، 
. ايراني آهن ۽ اتان کان هجرت كري ٻي صدي ڌاري بلوچستان ۽ سنڌ ۾ اچي آباد ٿيا

هنن رند ۽ الشار واري مشهور جنگ ۾ رندن جو پاسو ورتو، اتان کين مير جت جو لقب 
نسل ۽ نسبت جي اعتبار سان جت لفظ ۽ نالو قبيلي سان .  جاٽ ۽ جٹ الڳ قبيال آهن.  مليو

پنجين ڇهين صدي ڌاري را گھراڻي .  ُالڳو آهي جيكو فارسي لفظ جفت مان نكتل آهي
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جي دور ۾ جت قبيال سنڌ ۾ موجود هئا، ان دور ۾ ايران جي ساساني شهنشاهه طرفان سنڌ 
تي حمال ٿيا، هك حملي ۾ سنڌ جو را سهارس مارجي ويو ۽ سنڌ جي لشكر مان گھڻا 

اهي قبيال پو ايران ۾ .  دستا قيدي ٿي ايران ويا، انهن ۾ جتن ۽ سياه پادن جو ذكر اچي ٿو
 .26“ رهيا، ساسانين جي فوج جا اڳواڻ ٿيا، اتي انهن اسالم قبول كيو

الهداد ٻوهئي صاحب جي را هن کان مختلف آهي هو عربي تاريخن جا حواال 
هي .  زط جاٽ ۽ جت هندستان جي هك مشهور ۽ جنگي قوم هئي”ڏيندي لکي ٿو ته،  

. قوم سنڌ کان مكران تائين پکڑيل هئي، هي قوم بلوچستان ۽ پنجاب ۾ به آباد هئي
جت، جن کي عربي ۾ . عرب ڏانهن هنن قومن جي لڎپالڻ به انهن رستن تان ٿيندي هئي

لسان العرب ۾ اچي .  زط چيو وڃي ٿو سي كاري رنگ جا اصلوكا سنڌي ماڻهو هئا
هك روايت اها آهي ته زط لفظ هندي لفط .  ٿو، زط سنڌ جا  رهاكو كارا ماڻهو آهن

اهڑي “  .هي قوم سنڌ ۽ هند جي قومن مان هك آهي.  جت جي بگڑيل صورت آهي
ريت عالمه محمد طاهر مجمع بهار االنوار ۾ لکي ٿو ته، جت كاري رنگ جا سنڌي ۽ 

هن طرح معلوم ٿئي ٿو ته جت سنڌ مان ايران ۾ هليا ويا هئا ۽ پو اتي .  هندستاني آهن
 .ويڑهاڪ ۽ سورهيه هئڻ جي بنياد تي فوج ۾ شامل كيا ويا هئا

اهڑي ريت ميد به ساحلي عالئقي جا ڦورو هئا، بعد ۾ عربن انهن کي مغلوب 
هي ماڻهو ايران جي فوج ۾ ڀرتي ٿي عرب ويندا هئا ۽ اتي ساحلي عالئقي ۾ .  كيو هو

 . ُراجا گهوڙن تي موتين سان جڑيل سنج وجهندا هئا) 27.(رهندا هئا
كاكي ڀيرو مل جي را موجب، قديم سنڌ جا ماڻهو بابل ۽ ميسو پوٹيما 
ڏي ويا ۽ اتي پنهنجون بيٺكون وڌائون، ڏکڻ هندستان جي چول لوكن به اوڏانهن 
پنهنجون بيٺكون قائم كيون جن جي پٺيان چول ديش سڎجڻ ۾ آيو، جنهن جو اوچار 

. سنڌ جي ميدن نينوا واري جنگ ۾ چيليڈن جو ساٿ ڏنو هو) 28. (پو ڦري چئلڈيا ٿيو
دراوڙ جهازراني ۽ جهاز سازي ۾ ڀڑ هئا، سامونڈي سفر كري ٻيڑا هاكاري سري 

شاهه عبداللطيف .  لنكا، جاوا، سوماترا ۽ ملبار تائين وڻج ۽ واپار سانگي ويندا هئا
 : ڀٹائي هنن جو ذكر كيو آهي

 ويا سي عميق ڏي، منهن كائو ڏيئي،
 .تن سپون سوجهي كڍيون پاتاران پيهي

 )2/11سريراڳ       (   



81 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 :سري لنكا سان سنڌين جي واپار جو ذكر كندي ڀٹائي صاحب چئي ٿو
 لنكا لنكا كن لئه لنكا جي اوهريا،
 .سڻي سون لنكا جو سک نه سامونڈين

 )3/10سامونڈي     (   
انهن واپارين جو رستو جاتي کان اڳيان كوري ناري ۽ كڇ جي نار وٹان 

 .هو ملبار ۽ فلپائين مان گرم مصالحو سودي ايندا هئا. هو
 ڦر ڦل ڦوٹا، پارچا پاڻيٺ پاتائون،
 .كوٺيون قيمت سنديون تر ۾ تاكيائون

 )5/11سريراڳ        (   
موتي، ايالچي، كڑهي دراوڙي لفظ آهن، كاٻار ملباري لفظ آهي، اهي 

سنڌ جي ململ سنڌڻ انهن ئي وڻجارن مصر، بابل ۽ .  لفظ سنڌ ۽ ملبار ۾ ڳالهايا وڃن ٿا
سكندر اعظم سنڌ جي ململ جا ٻيڑا ڀرائي کڻي ويو ۽ .  ميسوپوٹيما تائين پهچائي

 . يورپ پو ان كپڑي مان واقف ٿيو
. ماگر ذات جا مهاڻا ملبار ۾ گهڻا آهن، ممكن آهي اهي سنڌ مان ويا هجن”

هي مهاڻن جي نک مان آهن، اهي سنڌ جي آڳاٹن دراوڙن .  الڙ پاسي ماڃريا ذات آهي
سجاول پاسي ماڃر جو .  جو اوالد آهن، يا پو ڏکڻ هندستان کان هتي اچي آباد ٿيا آهن

اصل اتي ماڃر ذات جا مهاڻا رهندا هئا، جيكي مڇيون ماريندا .  عالئقو موجود آهي
سجاول طرف ماڱر بدران ماڃر چون يعني ڱ کي . ُهئا، ۽ مسافرن کي پتڻ اكاريندا هئا

ٰاهو دراوڙي لفظ آهي، جنهن جي معني آهي . مٹي ڃ كيو اٿن، نه ته لفظ ساڳيو ئي آهي
سجاول ڏي ماڃر نالي ڍنڍ به آهي جنهن تي انهن ماڻهن جو نالو .  ڄار رکندڙ يعني مهاڻو

 ).29. (پيل ٿو ڀانئجي
 

 :جتن ۽ ميدن جون لڑايون
تاريخ کان اڳ واري دور ۾ هر قبيلي کي پنهنجي بچا ال جنگجو ٿيڻ الزمي 

َمهاڀارتا واري دور ۾ سنڌؤ جي .  هو، جت ۽ ميد قبيال به ان ئي سماج جو حصو هئا
ٻنهي قبيلن ۾ ”مولوي نور محمد نظاماڻي لکي ٿو، . كناري تي هي ٻئي قبيال آباد هئا

كا اڻبڻت ٿي، ميد جتن تي حاوي ٿي ويا ۽ جت لڎي وڃي ندي جي ٻئي كناري آباد 
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لڳاتار حملن جي .  جت وقت به وقت ٻيڑين تي چڑهي ميدن تي حمال كندا هئا.  ٿيا
جتن جي سردار پنهنجي قبيلي وارن کي صالح ڏني ته ميدن . كري ميد كمزور ٿيڻ لڳا

ڳالهين کانپو ٻنهي ڌرين صالح كري وقت جي حاكم راجا .  سان صلح كيو وڃي
بادشاهه ڳالهيون .  ڌريوڌن کي سندن مٿان كو حاكم مقرر كرڻ جي عرضداشت رکي

ٻڌڻ بعد پنهنجي ڀيڻ دشال، جيكا راجا جئدرٿ جي راڻي هئي، کي مٿن حاكم مقرر 
 برهمڻ هندستان مان گهرائي 30000هن راڻي ملك کي ته خوشحال بڻايو پر .  كيو

هن پنهنجي ور جئدرٿ کي جتن جو حاكم مقرر .  ۾ آباد كيا)  (Skland Cityسكلند 
 ) 30.(كيو ۽ ميدن مان هك سردار کي ميدن مٿان مقرر كيو

بهرحال . راجا جئدرٿ جي مرڻ کانپو جتن ۽ ميدن ۾ ٻيهر  دشمني كر کنيو
 .هي ٻئي قبيال هك ٻئي سان وڙهندا ٺهندا گڎ رهندا پئي آيا

 
 :جتن ۽ مهاڻن جي ٻولي

مٿس فارسي جو اثر آهي، .  جتكي زبان سنڌ جي قديم ترين زبان آهي
 :جتكي زبان ۾ جي كنهن کان پڇجي ته تنهنجو ڳوٺ كٿي آهي ته هيئن پڇبو

 تون هون ڳينهن کزي هز
 

جتن ئي پهرين كنگور جو نڑ ايجاد كيو، جنهن کي هو قافلي جي ترسڻ 
ايراني پراڻن ترانن ۾ .  وقت رات جو كچهرين ۾ ويهي وڄائيندا هئا، ۽ بيت ڏيندا هئا

 :جتن جو ذكر ملي ٿو، مثال طور
 “) 31( جـــتـــا جـــت زاده وجـــت مـــهـــر بـــونـــم 

 

جتكي ٻولي ”جتن ۽ مهاڻن جي ٻولي جو لهجو هك ٻئي کان مختلف آهي، 
جتن ۽ مهاڻن ۾ ڳالهائي . جا كي لفظ انڈس ڊيلٹا ۾ عام سنڌي ٻولي کان مخلتف آهن

 ) 32(“.ُويندڙ ٻولي جا لهجا ۽ اچار به مختلف آهن
سنڌ ۾ . جتكي ٻولي نسل جي نسبت سان جتن بلوچن جي قبائلي ٻولي آهي

جتكي ٻولي تي قديم سنڌي، .  ميرجت ۽ كڇ ۾ ٺٹيار جتكي ٻولي ڳالهائيندا آهن
جتن جا ٻيا پاڙا سنڌي ڳالهائيندا آهن، پر ان ۾ جتكي .  عربي ۽ فارسي جو اثر آهي

جتكي :  مثال.    کاري جا جت جتكي ٻولي ڳالهائين.  ٻولي جا لفظ به گڎيل هوندا آهن
 .كير ويٺو هو:  كاهو ٻيٺو هزون،  سنڌي ٻولي:  ٻولي
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جتن جي قبائلي رياست ميرپور بٺوري، گوالڙچي ۽ جاتي تعلقن وارين حدن 
ملك ميرو سردار هو، چانگن ۽ جتن جي .  ۾ هئي، جنهن جو هيڈ كوارٹر رڙي هو

جتن جا .  جنگين جي نتيجي ۾ جتن اهو عالئقو ڇڎيو ۽ جاتي کي پنهنجو مركز بڻايو
اوٺار، منهون راڄ، پکي راڄ ۽ کارائي اوٺار، جيكي اصل کان وٺي هن : چار وڏا راڄ آهن

 .ُوقت تائين اٺ ڌارين
. ٺٺي ۽ بدين ضلعن جي جتن جا راڄ جاتي جي ملك جي برادري ۾ آهن”

کاري ۾ رهندڙ راڄ، جيكي کاري ڇاڻ، پريان سنهڑي، وير كنڈڙي ۽ كاٺين واري 
آسر، .  مكان طرف رهن ٿا، انهن ۾ دبائي راڄ كرمتي ملك سان ڀائيچاري ۾ آهي

عيسباڻي، شهبيگي، .  ونگائي، عامر، سهائي، لالڻي، مسڑ، چمڑيا، جتوئي، شيهه
. ٺٹيار، بجاراڻي، فقيراڻي، بجارپوٹا ۽ مسواڻي راڄ جاتي جي ملك سان شامل آهن

جيئنداڻي، عمراڻي، چاكراڻي، منگهاڻي، زهري، مموساڻي، :  اوٺارن ۾ شامل راڄ
ماهيڑ، مكڑا، ڀڻاڻي، سسئي وارا، :  منهون راڄ.  ڌڌكاڻي، بهالڻي، عيسباڻي، لالڻي

رهيجي وارا، گبول، ڍاٹي، اوناڻي، پيروزاڻي، ريڍار، چنڑائي، مالن، ٻيالئي، جمالي، 
.  (والسيا، الکاڻي ۽ ٻيا راڄ پکي راڄ ۾ شامل آهن:    مارواڻي، ميوا ۽ گيانچ پـکي راڄ

33(“ 
پارهيڑي، باديڻا، داد، کاٹائي، :  مهاڻن جا انڈس ڊيلٹا تي هي راڄ آهن

ٹانڈيا، ميلواڻي، بوالڻي، ميواڻي، گرياڻي، مٹائي، كنڈريا، گجڑيا، دبال، گالڻي، 
منڇري، هوڙائي، سوڍائي، پنڃاڻي، لوجهاڻي، اپالڻا، ڇريجا، گلڑي، ماگت، ماڇي، 

 . الرا، بدا، چيرا، کيرا، آٿا، وريا، چكائي، كاريا، گهلڑا، برا ۽ پونڀر وغيره
 . وٹو ڇو نه ٿي کڻي ڏين=ٺولهو نه کڻي ڏيئن كو .  مهاڻن جي ٻولي جو لهجو

 
 : جتن ۽ مهاڻن جو كلچر

جيتوڻيك هي ٻئي قبيال سنڌي كلچر سان سلهاڙيل آهن، ان هوندي به جتن ۽ 
مهاڻن جو كلچر گهڻن ڳالهين ۾ هك ٻئي کان مختلف آهي، سلوار قميص ٻنهي قبيلن ۾ 
هك جهڑي آهي، البت فقيراڻي جت كارو پٹكو ٻڌندا آهن ۽ وٹن شاهه جو رسالو ساڻ 
هوندو آهي ۽ عورتن جو لباس مهاڻن جو عام سنڌي آهي، جڎهن ته جتن بلوچن جي 

گهگهي جو مان ۽ گهگهي جو ننگ شرم جتن .  معاشري ۾ گهگهي جو استعمال عام آهي
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گهگهي جي .  ڀٹائي صاحب بلوچن کي جت ۽ جتن کي بلوچ سڎيو آهي.  وٽ گهڻو آهي
 :ڀرم ۽ پکي جي پردي ال ڀٹائي جون جتن کي خاص دعائون ڏنل آهن

 پــکــي ڏري جــو پــردو گــهــگــهــيــلــي جــو ڀــرم،
 .رکـــج شـــاهـــه شـــرم، الئـــق الڳـــي جـــا ڌڻــــي

 

 )ڊاكٹر بلوچ جو كتاب جتكي ٻولي: حوالو     ( 
جتن جي معاشري ۾ پکي جي پت نهايت اهم .   َجت گهگهيال ۽ پردي وارا آهن

جـتـن وٽ كـاٺ جـا گـهـر آهـن، .   مهاڻن ۽ جتن وٽ  پکي جو استعمال عـام آهـي.  آهي
 . جيكي نهايت ئي خوبصورت نموني ٺهيل هوندا آهن

راڳ ۽ شادين جا گيت ۽ ڳيا مهاڻن وٽ عام رواجي سنڌين وارا آهن، البت 
ع ۾ 1983ڊاكٹر غالم علي االنا سان گڎ .  جت بلوچن وٽ انهن جو انداز مخلتف آهي

كيٹي بندر ۾ اسان سگهڑن جي كچهري كوٺائي هئي، ان ۾ جتن جي ٻاري شاهه جو 
جت جون )  جمالو/  جمال(ميرو جت ۽ جمارو :  كالم ۽ سندن پنهنجي عوامي شاعرن

اهو سارو ركارڊ .  ُكافيون سندن مخصوص انداز ۾ سرائتي آواز ۾ ڳايون هيون
انهن جي موسيقي، آالپ ۽ ورالپ جو انداز ئي نرالو هو، .سنڌاالجي ۾ محفوظ آهي

هنن جي .  جنهن ۾ موسيقي جي نرم ۽ نازڪ مزاج سان گڎ درد ۽ دانهون به هيون
اها چاندي جوار جي رات .  موسيقي ۾ عرب ۽ ايراني موسيقي جو اثر ٿي نظر آيو

كيٹي بندر جو غريب ڳوٺڑو ۽ .  چنڈ ۽ سامونڈي ويرون پنهنجي جوڀن تي هيون.  هئي
 . پس گردائي جا جت وڏي تعداد ۾ ان كچهري ۾ شريك ٿيا هئا

تاڪ ۽ ميد سنڌ جون .  مهاڻا رواجي موسيقي جي تقليد كندي نظر اچن ٿا
انهن جا .  قديم قومون هيون، انهن مان ميد نسل جا ماڻهو سامونڈي كناري تي آباد هئا

. تك سنڌو تاڪ قوم جو ۽ ماڍ ميدن جو راڳ هو.  ڳيچ پڻ سنڌ جي راڳ جو جز بڻيا
 . ڊاكٹر بلوچ سنڌي موسيقي تي زبردست كتاب ڏنو آهي

رمضان جت، .  جمارو جت ۽ ميرو جت جتن جا وڏا شاعر تي گذريا آهن
اهڑي .  حاجي خميسو جت ۽ حاجي صديق فقيراڻي جت هنن جا سگهڑ ٿي گذريا آهن

. جتن جو پنهنجو لوڪ گيت جمالو آهي.  طرح مولوي احمد مالح مهاڻن جو شاعر آهي
: جتن ۽ سندن راڳ جمالي بابت را ال وري هلون ٿا ٻوهئي صاحب ڏانهن، هو لکي ٿو

جت سنڌ جا اصلوكا رهاكو، شكل شبيهه جا ٺاهوكا، قد پورو پنو، جسم مضبوط، 
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وار وڏا، كي ويڑهاڪ ته كي سياستدان ۽ طبيب، سنڌ ۽ هند جي پراڻين قومن مان 
. هك قوم جيكي ڌنڌي ۽ روزگار جي كري ايران ۽ عرب جي عالئقي ۾ وڃي آباد ٿيا
. جمالو ناچ راڳ آهي، جيكو كنهن بهادر جت جي كنهن كارنامي سان تعلق رکي ٿو

جتن کي اهڃاڻي .  جي روايت چئي سگهجي ٿو (Crest)هن طرح جمالي گيت کي سوڀ 
 ). 34(قدامت ۾ وڏو رتبو حاصل آهي 

كڇ ۾ ڳائجندڙ جمالو ڊاكٹر .  جمالو سنڌ سان گڎ كڇ ۾ به ڳايو وڃي ٿو
غالم علي االنا پنهنجي كتاب سنڌي ٻولي جي لساني جاگرافي ۾ ڏنو آهي، جنهن 

 :جا ٻول كجهه هن ريت آهن
 هوجمالو  هو جمالو ري ٻيلي”

 هو جمالو   جمالو جتن جو
 هو جمالو   اسين ٻيلي کٹياسين
 هو جمالو   اسين ماڻهو كڇ جا

 هو جمالو   اڇا چوکا کير ۾
 هو جمالو   رتا چوکا چا ۾

 هو جمالو  كارا ڏونگر كڇ جا
 هو جمالو  كارا ميگهه ملهار ٻيلي

 هو جمالو   ڌورا ڌڻ ڌنار جا
 هو جمالو   مٺا ماڻهو كڇ جا

 )35(“هو جمالو   مٺا مينهن کير ٻيلي
 

 : شاهه جي كالم ۾ جتن ۽ مهاڻن جو ذكر
جتن ۽ مهاڻن جو گهڻي ۾ گهڻو ذكر شاهه عبداللطيف ڀٹائي پنهنجي 
كالم ۾ كيو آهي، جتن جو ذكر سسئي پنهون جي داستان جي حوالي سان رسالي 

. ُسسئي آبري، معذوري، ديسي، كوهياري ۽ حسيني ۾ كيو آهي:  جي پنجن سرن
ڀٹائي .  مهاڻن جو ذكر چئن سرن، سريراڳ، سامونڈي، كاموڏ ۽ گهاتو ۾ كيو آهي

صاحب جتن کي گهگهيلو، ٻاروچو، ٻروچ، كيچي، كوهيارو، اوٺي، اوٺار، آرياڻي، 
سندس نظر ۾ .  شاهه سائين جتن جي معاشري مان واقف هو.  آريچا ۽ بلوچ سڎيو آهي
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 : جت سونهون به آهي جيكو منزل ۽ ماڳ تي رسائي ٿو
ــيــوم هــي ســڱ ٻــاروچــن ســيــن،  ڀــلــي كــري ٿ
 .ُوڃـــي كـــيـــچ ڏٺـــوم پـــٺـــي لڳـــي جـــن جـــي

 

  12/33        حسيني     
 :جت وسهن به آهي

 وڏي وس هئا ٻاروچا ڀنڀور ۾،
 !وڃي ڏور پئا سانگن پٺي سپرين

  5/2             حسيني    
 : جت ٻانهن ٻيلي به آهي

 جـــتـــا شـــال جـــئـــو، جـــئـــو ٿـــا جـــاڙون كـــرئـــو،
 .ٻـــانـــڀـــڻ جـــو ٻـــروچ ري ٻـــيـــلـــي نـــاهـــه ٻـــئـــو

 

 1/15ديسي  
 :جت بلوچن کي گهگهيرو سڎيندي لطيف سائين چوي ٿو

ــهــنــجــي،  مــونــکــي نــٿــا نــيــن، جــت مــلــك پــان
 جي گهگهيريون گڎين، ته ٻئن کـان ٻـيـڻـو كـريـان

 

 11/35        حسيني   
 :جتن کانسوا سريس به نٿي

 !جيجل جتن جي لڳي جي کي جهوري
 

اڄ به .  لطيف کي جتن جي جهوري هئي ته جتن به شاهه کي وساريو كونهي
رسالو انهن جي كارن پوتين ۽ پٹكن ۾ ٻڌل نظر ايندو، جنهن کي هو اٺن جي وڳن سان 

 . جهر جهنگ ساهه جيان سانڍيو وتن
 : ڀٹائي صاحب جون جتن سان رتي جون رهاڻيو هيون

 .رتي جي رهاڻ جي اڙايم جت سين
 5/19سسئي آبري    

 : هو جتن كاڻ كيئي وٿاڻ ووڙي ٿو ۽ پو آخري اها آس ته
 .سومون ٿورو ال، جيئـن جـيـئـري مـالن جـت کـي

 

 1/1سسئي آبري  
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 : هيترا جتن كرڻ جي باوجود به هو ڏسي ٿو 
 اٺ ويري اوٺار ويري، ويري ٿئڑم ڏير

 1/27              ديسي    
 :اڃان به اڳتي درد جو اظهار اجهو هيئن ٿو كري

 .كاكيون رات قيام، جيڎيون جت كري ويا
 4/1               ديسي    

 :جڎهن سڀ آسون پلجي وڃن ٿيون، چوي ٿو
 کو ٻولي ٻن ٻروچ، گهوري ذات جتن جي،
 .مونکي چئي لوچ، پاڻ پيهي وئا ڇپرين

 

 2/13حسيني 
ُاٺ ۽ اوٺار هك ٻئي سان جڑيل آهن، ڀٹائي صاحب اٺن جو تفصيل سان ذكر  ُُ

 . كيو ۽ صفتون بيان كيون آهن
اٺ، چانگو، كرهو، ڀور، ميو، :  شاهه سائين اٺن جا كيئي ناال ڳڻايا آهن

ليڑو، ڏاگهو، گورو، توڏو، بوتو، گنگو، كنواٽ، اڍ، انبرا، ڏاچي، پور، هرو، بختي، 
ُهو اٺ .  َدؤڪ، چئوسال، پانچارو، نيش، مهري ۽ الڏو وغيره انهن جون خاصيتون آهن

 :جو ملهه كروڙن ۾ كٿي ٿو
 لک الکيڻو كرهو، كوڙئين ڏيئي كاه،
،ايالچون آهر ۾، پوڄ ميي کي پا 
 .ُكٿ نه كندو كا ۽ جه پالڻئو ته پري مڑي

 

 2/47 کنڀات   
 لک الکيڻو كرهو، كوڙين ڏيئي ڳڌوم،
 !اڱڻ سونهن ٿيوم، مل مهانگو ته چئو

 

 2/45کنڀات 
ڀٹائي صاحب جي هن كردار جون عجيب كيفيتون آهـن، هـو لـكـي الڻـي بـه 
کائي ٿو ۽ اڪ تي به الهي ٿـو پـوي ۽ كـڎهـن پـنـجـيـن لـکـيـن پـن واريـون كـروڙن جـون 

 . ٿو کائي) ٹاريون(كاٺيون 
 :سر مومل راڻي ۾ به لطيف سائين جي هن دادلي كردار کي ڏسو
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 آکون ڊاکون سرکنڈ شاخون، جت چوکا چندن كئونر،
 ميي سيئي ماڻيا، جت نه ڀرن ڀنڀور،
 .كنئاريون ۽ كنور، كاهه ته پسون كاڪ جا

 

اهو سڀ پڑهڻ کان پو اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته شاهه لطيف ال جت ۽ انهن 
 :ُجا اٺ كيڎا نه اهم آهن، پرپو به هو چئي ٿو ڏئي

ــــيــــون، اٺــــن هــــنــــئــــيــــن آ  گــــهــــوڙن هــــنــــيــــون گــــهــــڻ
 .جيكا نيهن ڳنهندي نان، سا مون جـيـئـن پـونـدي مـامـري

 

 11/12حسيني     
جيئن جت اٺن .  به شاهه جي كالم ۾ اهم جا واالرين ٿا)  ميد(مهاڻا ۽ مي 

ٻيڑي هنن جي روزگار جو هلٹ آهي، ٻيڑي .  سين الڳاپيل آهن، تيئن مهاڻا ٻيڑي سين
: ٻيڑي جا به كيترائي ناال ۽ قسم آهن. هنن جو گهر آهي ۽ ٻيڑي سفر جو ذريعو به آهي

 . ٻيڑي، دنگي، غوراب، جهاز يا جهاج، مكڑي يا مكڑو، هڑي يا هوڙو وغيره
ساڳي ريت مهاڻو مڇي به ماري ٿو، وڻج واپار به كري ٿو، شكار به كري 

لطيف سائين ٻيڑي کي دعا كئي .  ٿو، مهاڻو شكاري به آهي، سوداگر واپاري به آهي
 : آهي

 َلڑ لهريون لس ليٹ، جتي ات نه آب جو،
َا ات م اوليين، ٻيڑا مٿي ٻيٹ، ُ 
َجوکو ٿئي م جهاز کي، ڦرهي اچي م ڦيٹ، َ 
 .َلڳي كا م لپيٹ، هن غاريبي غوراب کي

 

 1/11سري راڳ   
 سڑهه سوان، الڄو نوان، مهاڻا سندن مير،
 ساٿي سفر هليا ٿيا سڻاوا سير،
 !ُجي اچن ساڻ اكير، سي ٻيڑا رکين ٻاجهه سين

 

1/13 
 : ان ٻيڑي جي حفاظت ال لطيف سائين مهاڻي کي تاكيد كري ٿو

 ويٺو تن تنينس، مک ڏيهاڙي مكڑي،
 سنباهي سيد چئي، مٿي نيڍو نينس،



89 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 وٹائي وڏاندرا الڄو لڳائينس،
 .آخر اهرائينس، ته جوکو ٿئي نه جهاز کي

 

 3/7سريراڳ 
 جوڙي جنگ جهاز کي كوڏ هڻائج كير

 

 5/10سريراڳ 
مهاڻا ۽ مهاڻن جا وسيال به ڀٹائي ال اهم آهن، هو انهن کي ڏاڍي سهڻي انداز ۾ 

 . پيش كري ٿو
 ککي هاڻيون کاريون ڇڇي هاڻا ڇڇ

 

 1/10كاموڏ 
 كاريون كوجهيون كوڙيون مور  نه موچاريون

 

 1/11كاموڏ 
 مڎ مياڻيون مكڑا مڑئي معاف ٿياس

 

 1/24كاموڏ 
بهه، مڇي، لوڙهه .  سان سڎي ٿو)  ميد(مهاڻي کي مير، مالح، ساٹي، ۽ مي 

كوڻيون ۽ گند وغيره، ٻانڌا ۽ مڎ  رڇ ۽ مياڻ اهڑي خوبصورت نموني سان بيان ٿو 
 . كري جو انهن جي سونهن نرالي ٿيو پوي

 : وڻج ۽ واپار ال ويندڙ سامونڈين کي دعائون
ُاهريا جئائين، ڍكن تڑائيين، ُ 
 !سامونڈين سائين، وا سڻائو واريين

 

 15/1سامونڈي
مٿي ذكر اچي چكو آهي ته سنڌي وڻجارا ڏيساور واپار سانگي ۽ پنهنجا 

 .ٻيڑا هاكاري ويندا هئا
 لنكا لنكا كن له لنكا جي اوهرئا

 

 3/17سامونڈي 
 :هو اڃان به اڳتي ملكان ملك وکر وهائڻ ۽ وكڻڻ ويندا هئا

 کوهن سر وائنٹيون، وائنٹين سر ڳنڍ،
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 .کيڑي کيڑي کنڈ ما سامونڈي آئيا
 

 2/21سامونڈي 
هو جي واپار سانگي سمنڈ مان ٻيڑا هاكاري ڏور بندرگاهن ڏانهن ويندا هئا 

 :ته انهن کي موٹڻ ۾ به كافي عرصو گذري ويندو هو
 سامونڈي ساري ما مهجو جندڙو،
 !بندر ويچاري، وڃي اليا ڏيهڑا

 

 1/17سامونڈي 
 :۽ واپسي جو منظر 

 الڄو ٿا لون، اچن سڑهه اپٹئا
 

 2/12سامونڈي 
 :هوٿورا ڏينهن رهي وري اسهڻ جي كن

 الهيندي ئي  كن ڳالهيون هلڻ سنديون،
 !ڏيندا مون ڏکن، وه وجهندا ڄندڙو

 

 1/32سامونڈي 
 آئي اتر مند، هيين اڊكو نه لهي،
 .وٹين الڄوبند، ٻيهر مکين ٻيڑيون

 

 2/11سامونڈي   
 :ُسرگهاتو ۾ مهاڻن کي خطري کان خبردار كندي چوي ٿو

 كو جو كهر كالچ ۾، جو گهڑي سو نئي،
 .خبر كونه ڏئي، ته رڇ كڄاڙي رنڈيا

 

 1/3گهاتو  
 ُكاهي وڃو ناکئا كرئو بڑي تي بڇ،

 .   گهاتو گهر نه آئيا   
 كن كڑكو ڏاڍو اٿو اڳيان اڇ،

 .  گهاتو گهر نه آئيا    
 ) 36(وائي  / 1گهاتو  
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 :جتن ۽ مهاڻن جي آمدني جا وسيال
پاڻي، زراعت، : ساحلي پٹي جي جتن ۽ مهاڻن جي گذران جا وسيال هي آهن

 .مالوندي، ٻيال ۽ مڇي
 

 :پاڻي جا وسيال
 مٺو ۽ تـازو پاڻي ) 2 (سامونڈي يا کاروپاڻي،) 1: (هي ٻن حصن ۾ ورهايل آهن

 
 :کارو پاڻي

انڈس ڊيلٹا دنيا جو يكتا ڊيلٹا آهي،جنهن کي پنهنجو كريك سسٹم آهي، 
مهاڻا پنهنجا ٻيڑا انهن .   وڏيون ۽ سؤ کان مٿي ننڍيون كريكس آهن17جنهن ۾ 

انهن کارين ۾ . كريكس جي ذريعي ٻاهر وڏي پاڻي ۾ كاهي وڃي مڇي ماريندا آهن
انهن .  کارين جي كنڌين تي هنن جا پکا اڏيل هوندا آهن.  به مڇي ماري ويندي آهي

. کارين جي وڻن جي اوٽ ۾ هو پنهنجون ٻيڑيون آساني سان بيهاري سگهندا آهن
جهينگو ۽ كريب انهن وڻن جي هيٺان، جتي پاڻي جو زور گهٹ هوندو آهي، پنهنجا 

کارو پاڻي مهاڻن جي روزگار حاصل كرڻ جو ذريعو .  آنا الهي ٻچا وڏا كنديون آهن
 .بڻجيو پوي

 
 :مٺو پاڻي

مٺو پاڻي انسانن، جانورن، پکين، وڻن ۽ ٻوٹن ال جياپي جو اهم ذريعو 
هك سنڌو درياهه ۽ :  سامونڈي لوكن ال مٺي پاڻي حاصل كرڻ جا ٻه ذريعا آهن.  آهي

سنڌو درياهه ۾ گذريل .  هتي جي رهواسين جو جياپو مٺي پاڻي تي آهي.  ٻيو برسات
مٺي پاڻي جي اڻهوند . ٻن ڏهاكن کان پاڻي نه اچڻ كري سموري زندگي متاثر ٿي آهي

تمر جي  ٻيلن جي واڌ ركجي وئي، مڇي . سبب درياهه جي پيٹ ۾ کارو پاڻي چڑهي آيو
خاص طور پلي جي پيداوار گهٹجي وئي، ٻيال ختم ٿي ويا ، مال ۾ گهٹتائي آئي ۽ پيئڻ 

 . جو پاڻي اڻلڀ ٿي ويو
 

 :زراعت
جت قبيلي جا به .  زراعت ڊيلٹا جي ماڻهن جي گذران جو اهم ذريعو آهي



92 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 150سنڌو درياهه ۾ گذريل اڌ صدي کان اڳ .  گهڻا ماڻهو هن پيشي سان وابسته آهن
(MAF) ان وقت ڊيلٹا ئي .   ملين ٹن سلٹ گڎ هوندو هو400 پاڻي ايندو هو، جنهن سان

رتڑيو چانور، کجين جا باغ، ناريل ۽ سوپارين جا باغ . لوكن جي زراعت زورن تي هئي
 ۽ MAF  35.2ع ۾ 1976، 79.9ع ۾ 1955مختلف سببن كري اهو پاڻي گهٹجي .  هئا

1991 جي معاهدي کانپو 10ع جي پاڻي MAFنتيجي طور سنڌ جي .  کان به گهٹجي ويو
 .زراعت تباهه ٿي وئي

 
 : Live Stockمالوندي 

ڊيلٹا جي گهڻن ماڻهن جو گذران مالوندي تي به آهي، خاص طور تي جت 
جت قبيلي جي پاڙن مان .  ُقبيال اٺن جي وڳن سان سامونڈي كناري پيا ڏسبا آهن

 جي 16000ُفقيراڻي، دبائي ۽ عيسباڻي خاص طور اٺيون چاريندا هئا، جن جو تعداد 
 . لڳ ڀڳ هو

 تي وڃي پڳو، هاڻ ٻڌون ٿا 3000ع جي آدمشماري مطابق اهوتعداد 2000
: ُڀٹائي صاحب اٺن جا كيترائي ناال رسالي ۾ ڏنا آهن.  ته ان ۾ كجهه اضافو آيو آهي

ُاٺ، چانگو، توڏو، ميو، بوتو، كرهو، انرا، ڏاچي، كنواٽ، پور، هرو، ڏاگهو، ليڑو، 
ُاٺن کان عالوه مينهون، .  گورو، بختي وغيره، الڏو ۽ مهري ان جون خاصيتون آهن

 . ڳئون، رڍون ۽ ٻكريون پڻ ڌاريون وڃن ٿيون
 هن ال .  ُشاهه عبداللطيف ڀٹائي جي شاعري ۾ اٺن، مينهن ۽ ٻكرين جو ذكر ملي ٿو

 .ُاٺ ويري به آهي ته واهرو به آهي
 

 :ٻـيـال
جي ٻيلن كري دنيا ۾ اهم حيثيت ماڻي چكو )  مينگروو(انڈس ڊيلٹا تمر 

.  اسكائر كلو ميٹرن تي مينگروو جا ٻيال آهن181399 ملكن ۾ 112دنيا جي .  آهي
ع ۾ 1977سنڌ كوسٹ تي .  اسانجي سنڌي ٻولي ۾ ان وڻ کي تمر سڎيو وڃي ٿو

 160000ع ۾ 1991 هيكٹرز تي مينگروو جا ٻيال موجود هئا، جيكي 263000
 73000ع ۾ اهي ٻيال2000 جي هك رپورٽ مطابق سن IUCN.  هيكٹرز تي وڃي بچيا

 .هيكٹرز تي وڃي بچيا هئا
تمر جي ٻيلن جي تباهي جو اهم كارڻ به مٺي پاڻي جو درياهه ۾ نه اچڻ 
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جتن جي اٺن چارڻ سان گڎ، مڇي ماريندڙن جي ٻارڻ جو كم ڏيڻ تائين هن وڻ .  آهي
عمارتي كاٺ، ٻارڻ جو .  هي وڻ سامونڈي کاڌ کي روكين ٿا.  جا تمام گهڻا فائدا آهن

تمر جا وڻ مڇي .  كاٺ، كوئلو ۽ ماکي جي پيداوار به هنن ٻيلن مان حاصل ٿئي ٿي
مڇي نه .  هن جا پن گاهه جي كتب آندا ويندا آهن.  جي ٻچن ال نرسري جو كم ڏين ٿا

هن وڻ جي .  مرڻ جي حالت ۾ غريب لوڪ هن جو كاٺ وڍي وكڻي گذران كن ٿا
پاڻي جي کوٽ، اٺن جو چرڻ، لتاڙڻ، ڊيلٹا ۾ سلٹ جو نه اچڻ، گهڻي : تباهي جا كارڻ

واڍي كرڻ، ننڍن ٻوٹن کي گاهه طور استعمال كرڻ، تمر جي عالئقن ۾ قبضا كري 
زمين جو ٻئي مقصد ال استعمال كرڻ، تيز لهرن جو اچڻ، گپ ۽ سمنڈ جو چاڙهه وغيره 

 . بيان كيا وڃن ٿا
 

 :مـڇي
ڊيلٹا جي آبادي ڏهه .  ڊيلٹائي لوكن جي گذران جو خاص ذريعو مڇي آهي

 ماڻهن جو گذران 100000لک آهي، ايشين ڊيولپمينٹ بئنك جي هك رپورٽ مطابق 
ُانهن ۾ جت ۽ مهاڻا شامل آهن، جيكي هڑي، هوڙهو، وڏي ٻيڑي .  فقط مڇي تي آهي

شاهه عبداللطيف ٻيڑين جا كيئي قسم بيان .  ۽ ٹرالر مڇي مارڻ ال استعمال كن ٿا
کوهو، سڑهه يا بادبان، فرش، :  ٻيڑي جي ٻين اوزارن ۽ شين جا ناال هي آهن.  كيا آهن

گرسي، چپو، ٻاٹي، ڍاٹي، كاٻار، سکاڻ، كلنپو، رسو، چرخ، کال، كل، پاڍولي، 
بانبٹي آڳل، پاڇل، باندول، كڇو، مناهين، منو، اڌيريون، گج، وڻيو، النگ، اولو، 

 . َمرڪ، ڊمڻ، كپي، شيخلو، ڳنڍ، پڳهه، نگر، ناتاري ۽ منجڻ وغيره
 

 :مڇي مارڻ جا اوزار
َڍڪ، راجو ڄار، رڇ، رگ، ڄاري، رڇڑو، آر، پن، گجو، كنڍي، راڏا،  ُ ُ
 ُكنڈا، چپرداڻي ۽ هاڻي بولو گجو ۽ كترو گهڻو استعمال كيو وڃي ٿو، جنهن مڇي

 . جي تباهي كري ڇڎي آهي
 

 : مول يا دالل
دالل مهاڻن کان سستي اگهه تي .  مهاڻا اكثر مول جا قرضائي هوندا آهن

ننڍي ٻيڑي ۾ .  مڇي خريد كري كراچي ماركيٹ ۾ سٺي اگهه تي وكڻندا آهن
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 پتيون كيون وينديون آهن، وڏي 8 پتيون ۽ وڏي وچولي ٻيڑي جو 5ماريل مڇي جون 
 :ٻيڑي کي پتين ۾ هن طرح ورهايو ويندو آهي

 1    ٻيڑي
 3    رڇ

 2    انجڻ
 1  ٻيڑي جو ڌڻي مزدور

 2    ناکئو
 9    خالصي
 1    بورچي

 1   ٻيڑي هالئڻ وارو
 20   ٹوٹل پتيون

عورتون به گهڻو كم كنديون آهن، جنهن ۾ مال جي گاهه ال تمر جا پن 
 . ميڑڻ، گند مڇي سكائڻ، سڑهه جي مرمت ۽ مڇي وكڻڻ جو ڌنڌو شامل آهي

 
 :مڇي جي پيداوار گهٹجڻ جا سبب

مٺي پاڻي جي کوٽ، حكومت جي قانون جي ڀڃكڑي كندي بولو گجو ۽ 
كترو رڇن جو استعمال، گهڻي مڇي مارڻ جو رجحان، مينگروو ٻيلن جي تباهي، جتي 
نرسري پروان چڑهي ٿي ۽ غير ملكي وڏن ٹرالرن جو جديد ٹيكنك سان مڇي جو 

 . صفايو كرڻ واري حوس وغيره
 

 : تجويزون
مٺي ۽ تازي پاڻي جي کوٽ جت ۽ مهاڻا قبيلن جو اهم مسئلو آهي، هن مسئلي . 1

 :ُکي حل كرڻ ال هي اپا وٺڻ جي ضرورت آهي
ڊيلٹا جي سڀني شهرن ۽ پكين وسندين کي واٹر سپال اسكيمون ڏنيون  .1

 . وڃن
جن ڳوٺن ۾ اسكيمون نه ڏيئي سگهجن، اتي وڏا واٹر ٹئنك ٺهرائي انهن کي  .2

 . پكين نالين ذريعي اريگيشن كئنال مان پاڻي پهچايو وڃي
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 . برسات جي پاڻي اسٹور كرڻ ال ڳوٺن ۾ پكا تال تعمير كيا وڃن .3
 .  مهيا كيو وڃي(Hand Pump)انڈس ڊيلٹا جي هر گهر کي نلكو  .4
هر يونين کي هك کان وڌيك واٹر ٹئنكر ڏنا وڃن جيئن اهي ڳوٺن ۾ پاڻي  .5

 . پهچائين
كريكس جي كنڌين تي قائم مهاڻن جي عارضي وسندين کي ٻيڑين  .6

 . ذريعي پاڻي پهچائڻ جو بندوبست يونين كائونسلن تي رکيو وڃي
درياهه جي ڇوڙ وٽ كنڌي تي وڏا ۽ ويكرا تال ٺهرائي مٺو پاڻي بيهاريو  .7

زراعت ۽ پيئڻ جي پاڻي جون ضرورتون پوريون كرڻ ال گهٹ ۾ .  وڃي
 . پاڻي كوٹڑي کان هيٺ ڊائون اسٹريم ۾ ڇڎيو وڃيMAF 55 کان 50گهٹ 

 
 :ُمڇي جي واڌ جي سلسلي ۾ هيٺيان اپا وٺڻ گهرجن.  2

 . جهينگي جي افزائش ال مينگروو عالئقن ۾ نرسريون قائم كيون وڃن .1
 .انهن نرسرين ۾ مڇي مارڻ تي پابندي وڌي وڃي .2
 . مينگروو جا باغ وڌايا وڃن .3
فاريسٹ، فشريز ۽ مقامي لوكن تي مشمل كميٹيون ٺاهي انهن ڳالهين تي  .4

 . عمل يقيني بنايو وڃي
تباهي آڻيندڙ رڇن جي استعمال تي حكومتي پابندين جي قانون تي عمل  .5

 . كرايو وڃي
 

كيٹي بندر کي مكمل بندرگاهه جو درجو ڏيئي جيٹي تعمير كئي وڃي ۽ لوكل .  3
 .ماركيٹ کي هٿي ڏني وڃي

ان .  فشر مين كو آپريٹو بئنك ٺاهي، ان ذريعي كاروبار کي هٿي ڏني وڃي .1
جو هيڈ كوارٹر كيٹي بندر ۽ برانچون کاروڇاڻ، شاهبندر ۽ ٻگهاڻ ۾ قائم 

 . كيون وڃن
 . نئون ماركيٹ سسٹم ٺاهيو وڃي .2
كيٹي بندر،  کاري ڇاڻ ۽ ساكري مان جيكي سركاري آفيسون ٻين شهرن  .3

 . ڏي منتقل كيون ويون آهن، اهي واپس كيون وڃن
 . مهاڻن ال پراويڈنٹ فنڈ قائم كيو وڃي .4
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 . كيٹي بندر يا شاهبندر ۾ فش پروسيسنگ پالنٹ ٺاهيو وڃي .5
كراچي فش هاربر کان كيٹي بندر تائين سركاري فيري سروس سروع  .6

 . كئي وڃي
فوڊر پائلٹ پروگرام ٺاهي، چرا وڌايا وڃن، چوپائي مال جي پرورش جا فارم  .7

 . ٺاهي جتن حوالي كيا وڃن
اٺن ۽ مليرين ڳئن جا فارم قائم كري، انهن جو انتظام جتن جي حوالي كيو  .8

 . وڃي
مينگروو جي نقصان روكڻ ال ٻيا وڻ پوکيا وڃن ته جيئن تمر تان ٻارڻ جي  .9

 .كاٺ ۽ ٻي واڍي جو بار هلكو ٿئي
فارسيٹ کاتي کي فعال كيو وڃي جتن کي پن چري تان تنگ نه كيو وڃي ۽  .10

 .انهن تان پن چري معاف كئي وڃي
تعليم ۽ هنرن جي سکيا ال خاص اسكول قائم كري ٻارن ال الزمي  .11

 .اسكالرشپ اسكيم قائم كئي وڃي
كيٹي بندر، کاري ڇاڻ ۽ شاهبندر سميت سموري انڈس ڊيلٹا ۾ اسپتالن جو   .12

 .ڄار وڇايو وڃي جتي مفت دوائون مهيا كري ڏنيون وڃن
 
 . غربت ۽ بيروزگاري دور كرڻ ال هيٺن اپائن جي ضرورت آهي. 4
 . كيٹي  بندر کي وڏي بندر گاھ بڻائڻ وارو واعدو پورو كيو وڃي .1
 . هر وسندي کي بچا بند ٺاهي ڏنو وڃي .2
جتن ۽ مهاڻن کي سركاري مالزمتون .  كولڈ اسٹوريج تعمير كرايا وڃن .3

 . ڏيئي بيروزگاري ختم كئي وڃي
 .كيٹي بندر يا کاري  ڇاڻ ۾ ميٹ آفيس قائم كئي وڃي .4
 .ڇوكرين جا اسكول کوليا وڃن .5
 . گٹكي ۽ نشي دارشين جو واهپو مكمل ختم كرايو وڃي .6
كيٹي بندر، کاري ڇاڻ ۽ شاهبندر ۾ ٹوئرسٹ هٹس ٺاهي سياحت کي وڌايو  .7

 . وڃي
 . جي ڳوال كئي وڃيمٺي پاڻي .8
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مقامي ماڻهن ۽ سركاري عملدارن تي مشتمل كميٹيون ٺاهيو وڃن جيكي  .9
 .مٿي ذكر كيل كمن جي نگراني كن

 . غريب جتن ۽ مهاڻن کي ٻيڑيون ۽ رڇ مفت ڏنا وڃن .10
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 ).سمورن بيتن جي پڑهڻي گربخشاڻي واري رسالي جي ڏني وئي آهي(


