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 جاويد احمد شيخ
 

 امداد حسينيَء جي شاعريَء ۾ آفاقيت 
 

Abstract: 
 

Universality in the poetry Imdad Hussaini 
 

The word ‘ آفاق’  Aafaq is taken from Arabic Language, which means - 

world, universe, cosmos. The word  ‘ آفاق’  is plural of the word   ‘ ’ُ
 
فقا  (Ufaq) 

which means sky / Heaven. The word Afaqi is Adjective of the word Afaq 

which means universal / cosmopolitan. It is a term which is relevant not only 

to literature but as well to art. The artistic work of any artist is not restricted 

as art knows no boundaries marked in this world by states, governments or 

countries. The message of universality reaches every nook and corner of the 

world. 

The creative power of a universal art work enlightens and inspires 

internationally. When we view the various poetic genres of Imdad Hussaini in 

the perspective of universality, we see that their reach and composition is be-

yond any discrimination of cast, colour or creed. The sun which rises from the 

horizon of study and observation of his work illuminates the whole universe. It 

is man (and only man) that is the central figure of Imdad’s poetry. 

Man can be the victim of exploitation in any part of the world - Palas-

tine, Kashmir, Lebanon, Congo, America. We see the pen of Imdad protesting 

against all kinds of exploitation and victimization be it any part of the world. 

Imdad Hussaini shall be known as one of the greatest poets around the world 

if his works were translated in other languages and presented to the world. 

آسمان، عاَلم، ’عربي ٻوليَء جو لفظ آھي، جنھن جي معنٰي آھي! ‘  آفاق’
ھيُء ُافق جو جمع آھي. ُافق معنٰي آسمان. جڏھن ته آفاقي ان ‘ سنسار، َجڳ، دنيا جھان.

آفاقيت   .Universalجي صفت آھي، جنھن جي معنٰي ٿئي ٿي سڄي ُدنيا جو، عاَلمگير، 
دبي اصطالح آھي يا ائين کڻي چئجي ته ُجملي لطيف ا   (Universality)يا عالمگيريت 

فنن جي الِء استعمال ٿيندڙ اصطالح آھي، جنھن ۾ ڪنھن به فنڪار جو فن پارو 
محدوديت کان ماورٰي ٿئي ٿو. سندس تخليق دنيا تائين ڦھليل ُھجي، سندس دائرو 
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ساري عاَلم تائين وسيع ۽ َرسائي حاصل ڪرڻ جيتري قَوت رکندڙ ُھجي. سندس 
تخليق ۾ بين االقوامي شعور جا شعاع نڪرندا ُھجن، ته پوِء اھڙا روشن خيال، ترقي 
پسند، روشن ضمير ۽ انسان دوست آرٽسٽ، عاَلمي آڪھ جا فرد / نمائندا بڻجي وڃن 
ٿا. ھنن جو ڳوٺ سارو عاَلم ٿئي ٿو؛ جنھن کان پوِء سندن فن جو محَور ۽ مرڪز سارو 
جڳ، جڳ سان َسلھاڙيل ماڻھو ۽ ماڻھن جا مسئال ُھجن ٿا. ھن اصطالح جي نقطي نظر 

 سان ڏٺو وڃي ته دنيا ھڪ ملڪ يا قوم آھي.
“Universality. That quality in a work of art which enables it to 

transcend the limits of the particulars situation, place, time, person and inci-
dent in such a way that it may be of interest, pleasure and profit (in the non-
commercial sense) to all men at any time in any place. As it was expressed in 
the treatise on the sublime. Lofty and true greatness in art pleases all men in 
all ages. The writer who aspires to universality therefore concerns himself 
with, primary, aspects of human nature and behaviour which seldom or never 
change.”(1) 

مطلب عاَلمگيريت يا آفاقيت، فن ۽ ادب جي ھڪ اھڙي خاصيت آھي، جيڪا 
ڪنھن خاص معاملي، جڳھ، وقت، شخص ۽ واقعي جي حدن کي پار ڪري ٿي يا حدن 
کان باالتر آھي. عاَلمگيريت ۾ دلچسپي، خوشي ۽ فائدو، سُموري انسان ذات الِء ھر 

جي مشُھور   (Longinus)جڳھ الِء ُھوندو آھي. جڳ مشُھور مفڪر النجينيس 
بيان ٿيل آھي ته عاَلمگيريت  ۾‘  On the Sublime’دستاويزي حيثيت رکندڙ ڪتاب:

جي سچي ۽ مٿانھين عظمت ھر دور جي سڀني ماڻھن کي َسرھائي ڏئي ٿي. اھڙو ليکڪ 
جيڪو عالمگيريت جي خواھش رکي ٿو، ُان جو بنيادي فڪر انساني فطرت ۽ رويو 

 ُھوندو آھي، جيڪو ڪڏھن به ڪنھن به حالت ۾ تبديل نه ٿو ٿئي.
جڏھن دنيا کي ھڪ ملڪ يا قوم تسليم ڪريون ٿا ته اسان کي اھڙي شُعوري 
شاھدي ڪالم پاڪ مان به ملي ٿي. ساڍا چوڏھن سئو سال اڳ لکيل الھامي ڪتاب، 

 اجتماعي انساني يا عاَلمي برادريَء جا ُاھڃاڻ يا ارتقا جو تصور پيش ڪري ٿو.
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 (91)سورۃ یُونس آیت “َو َما ک

 .۽ )اصل( ماڻھو ھڪ ٽوليَء کانسواِء نه ھوا پوِء اختالف ڪيائونترجمو: 
 )ترجمو: موالنا تاج محمود امروٽي(                

پر پوِء پاڻ ۾ ضد ۽ اختالف ڪري ُجدا ُجدا ٽوليون ٺاھيائون. کين تفسير: 
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 (2)“سمجھائڻ الِء نبي آيا.
ھڪڙي ڳالھ واضح آھي ته دنيا جي ابتدائي ارتقائي ڏينھن ۾ سڀ ماڻھو 
مشترڪه ماحول جوڙي گڏجي سڏجي رھندا ُھئا. ھڪڙي جا ُڏک ٻئي جا ُڏک سمجھيا 
ويندا ُھئا. ھڪ جي خوشي ٻئي جي خوشي تصُور ڪئي ويندي ُھئي. ائين کڻي چئجي 

ٿيندو ھو. محدود وسيلن   (Share)ته ھر جذبو، ھر خواھش، ھر احساس ونڊ ِورڇ 
باوُجود محبت کي ِمٺو ۽ صحبت کي ُسٺو سمجھيو ويندو ھو، پر مفادن جي ِمٺاڻ ۽ 
غرض جي گنجائش وڌي وڃڻ ڪري، ماڻھو ماڻھوَء کان بيزار ٿي، ِڇڄي ڌار ٿيڻ لڳا. 
جيئن ڪا ئي ُسھڻي موتُين مالھا َسٽ ڏيڻ سان ڇڄي پوي ۽ موتي موتي ڪري ِوکري 
ِوڃائجي َوڃي؛ ايئن انسان پنھنجي پنھنجي ڌار ُڪني چاڙھي ويھي رھيو، جنھن کي 
وري ويجھو آڻڻ ۽ ميڙي ُمٺ ٿيڻ الِء ھر دور ۾ ڪي پيغامبر، رشي، ُصوفي، َسنت 
ساُڌو، رھبر رھنما ۽ شاعر پيدا ٿيندا رھيا، جن پنھنجي پيغام کي سرحدن جي 
محتاجيَء کان سواِء انساني خدمت ۽ ُسڌاري تي يقين رکندي پکيڙيو، جنھن ۾ ساري 

 عاَلم الِء گڏيل فڪر ۽ شعور جو تصُور ڏنو ويو.
کي ھن طرح ‘ آفاقيت’ Termُاردوَء جي ادبي اصطالحن جي تشريحي ُلغت ھن 

 واضح ڪري ٿي:
ملا ونفن یک االطصح ےہ بج ہک ٓاافتیق، ونفن یک اکی رعموف  ہی (Universality)ٓاافتیق ’’

 
ج

وموضیع االطصح ےہ۔ ااسنین ذجوبں اور ااسحاست اک ااسی ینف اور امجایلیت ااہظر وج رغجاایفیئ اور اقمیم دحود ےس 

 ونِع ااسنین ےک 
ل
 یک رتامجین رکے ٓاافتیق ےہ۔ Experienceامورا وہ رک ُک

ااسنن ےک اینبدی ذجےب اور ںیتلبج اکی یس ںیہ، انچہچن وہ نف اپرہ وج اقمتیم یک دیق ںیم اریس وہ رک 

 
ل
اکی اخص ےصح، ےقبط ای رگوہ اک امندنئہ وہاجات ےہ، ااسنونں اک ہی رگوہ وت نکمم ےہ، اس ےس ظح ایب وہ نکیل ُک

ونِع ااسنین اس نف اپرے اک وموضع ںیہن وہ اگ۔ رہ ٓاافیق دقر اقمیم وہیت ےہ نکیل رہ اقمیم دقر ٓاافیق ںیہن 

‘‘وہیت۔ 

(3)
 

آفاقي شاعريَء جو بنيادي ُمحرڪ، محَور ۽ مرڪز فقط انسان ئي آھي ۽ 
انھيَء آدم زاد سان سلھاڙيل ڏک سک، اھنج ايذاَء، محروميون محُڪوميون، خوشيون 
۽ خاصيتون آھن. ان کان عالوہ ساڻس ٿيندڙ استحصال، ناانصافي، نابرابري، ظلم، 

بي قدري آھي. انسان قدرت جي ُجملي تخليقن مان انتھائي  ،تشدد ۽ ويڳاڻپ آھي
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افضل، اعلٰي، ُسھڻو، ُسڌريل ۽ سوچ سمجھ ۽ فضيلت وارو آھي، ُھو خواھش به رکي ٿو 
ته صالحيت به رکي ٿو. ادنٰي به آھي ته اعلٰي به ٿي ڏيکاري ٿو. سمجُھو به آھي ته ناسمجھ 
به آھي؛ پر جنھن ماڻھوَء پنھنجي انساني جوھر کي ُسڃاڻي ورتو، ُاھو پاڻ ارپڻ جي 
طرف ٿي بيٺو ۽ جنھن نه ُسڃاتو ُاھو راھان رد ٿي ويو. انسان ئي انسان جي ڪم اچي ٿو 
۽ اعلٰي عظمت وارو درجو ماڻي ٿو. تِنھان پوِء جڳ کيس ڪنھن خاص نالي سان سڏي 
ٿو؛ مگر ڪو انسان مان ڦِري حيوان ٿي پيو ته پوِء ُاهو باغن کي باھيون ڏئي َبرَپٽ بڻائي 
سگهي ٿو؛ عاليشان عدن ُاجاڙي سگهي ٿو. پنھنجي ئي نسل جي پيرن تي ُڪھاڙي ھڻي 
دنيا کي دوزخ ۾ تبديل ڪري سگهي ٿو. ان ڪري ضروري آھي ته انسان ھڪ ٻئي الِء 

 احترام، عزت، آڌر ڀاُء، خيال ۽ سُھولت مھيا ڪري.
انسان جي بقا جو راز، انسانيت جي احترام ۾ آھي. جيستائين ساري ُدنيا ”

جون تعليمي قوتون، پنھنجو سارو ڌيان انسانيت جي احترام ڏانھن نه ڪنديون، 
 (4)“تيستائين ھيَء دنيا َبدسُتور درندن ۽ حيوانن جي بستي ٿي رھندي.

ڪرڻ کان پوِء ھاڻي  Clearکي   Conceptآفاقيت جي آڪاس کي ُڪشادي ۽ 
اچجي اصل عنوان ڏانھن ۽ ِڏسجي، پڙھجي ۽ پرکجي ته سنڌ جي جديد خيالن واري شاعر 

جي آجيان ڪھڙيَء طرح ڪئي آھي. سنڌ ‘ آفاقيت’امداد ُحسينيَء پنھنجي شاعريَء ۾ 
کي قومي شعور ڏيندڙ سندس شاعري بين االقوامي شعور ۾ ڪھڙيَء ريت تبديل ٿي 

 آھي. ُھو فن ۾ َمقاميت جو قائل هوندي، عالمگيريت ۽ آفاقيت جو داعي آهي.
امداد ُحسينيَء جي شخصيت جا ڪيترا ئي حواال آھن. ُھو ھڪ ئي وقت 
ڪھاڻيڪار به آھي، ته ناٽڪ نگار به آھي، ته ترجمي نگار به آھي، ته ُھو فلمي گيت ڪار 
به آھي، ته ٻارن جو شاعر به آھي. ُھو تنقيد نگار به آھي، ته ُعمدي قسم جو اسُلوب 
رکندڙ نثر نگار به آھي، پر سندس شخصيت جو جيڪو وڏو حوالو ۽ خاص ُسڃاڻپ 

جي ڪري  Aspectsواري آھي، جيڪا ُسڃاڻپ سندس شاعريَء جي ‘  شاعر’آھي، سا 
عظمت جي آسمان تائين رسائي حاصل ڪري ٿي. امداد جي گھڻ رنگي ۽ گھڻ پاسائين 
شاعريَء مان ھڪڙو رنگ ُسرنگ آفاقيت به آهي، جنهن تي پرکي، امداد جي عظمت 

 ُاجاڳر ڪري کيس ڀيٽا پيش ڪجي ٿي.
ع 1591امداد ُحسينيَء شاعريَء جي شروعات يارھن ٻارھن سالن جي ُعمر ۾ 

جي لڳ ڀڳ ڪئي. ُھن شاعريَء جي شروعات ٻارن الِء نظم ۽ گيت لکي ڪئي. 
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ع ۾ ڇپيو. امداد ُحسينيَء 1591‘  امداد آھي رول’سندس پھريون شعري مجُموعو 
پنھنجي ُمھڙئين شعري مجُموعي جي اشاعت کان اڳ ئي مشھوري ماڻي ورتي ُھئي. ُھو 

 ان کان اڳ سنڌ ھند ۾ ُسڃاتو ويندو ھو.
امداد ُحسينيَء جي شعري تخليقن کي سمجھڻ الِء ضروري آھي ته سندس دور  

تي به نظر ڦيرائجي. امداد جڏھن شاعريَء جي شروعات ڪئي ته ُان وقت سندس ُعمر 
پڙھڻ ۽ پيار ڪرڻ واري ُھئي، ھار سينگار ڪرڻ واري ُھئي، پر سندس ماتر ڀوميَء تي 

ع ۾ ون يونٽ لڳڻ سان اچي ڪڙڪيا ُھئا. سنڌ جنھن ڌوڪي ۽ دلبي 1599ڏکيا ڏينھن 
مان گذري، نئين ُملڪ جي جاگير بڻي ُھئي، ُان جاگير جي جنونين سنڌ سان ڪيل وعدا 
ِوسارڻ شروع ڪيا ُھئا. ڌرتيَء ڌڻين جيڪو سوچيو ھو، کين پلئه نه پيو. ُالٽو نت نوان 
ڳٽ سندن ڌرتيَء ماُء جي ڳچيَء ۾ پَوڻ لڳا. سنڌي ٻوليَء تي بندش پئي، ڪراچي شھر 
کان گاديَء واري شناخت کسي وئي ۽ وڏو راتاھو ته ون يونٽ جي شڪل ۾ بنجر ُڀونِء 
بڻائڻ الِء ھنيو ويو. ھاڻي اھڙي ُصورت حال کي ڏسي، سنڌ ڄائو امداد ُحسيني، لطيفي 
نسبت ۽ لطيفي فڪر ۽ شعور جو وارث ڪيئن ٿو پنھنجا َچپ سبي سگھي؟ ورھاڱي 
کان پوِء سنڌ ۾ پيدا ٿيل ُصورتحال ويڳاڻپ، محروميون، نئين قسم جي محُڪومي، 
سنڌين الِء زندگي ۽ موت جو مسئلو پيدا ڪري ِوڌو. اھڙين ڏکين حالتن مان گذرندڙ 
قوم کي ڏسي، امداد وقت کان اڳ فڪري ۽ شعوري طور تي بالغ نظر اچڻ لڳو ۽ اھڙي 

جھڙن سندس نظمن ‘ گيس چيمبر’، ‘سنڌ جي ڳالھ ڪريو’، ‘حملو’بالغ پڻي جو فائدو 
امداد ُحسينيَء جي سُموري شاعراڻي زندگيَء ”جي صورت ۾ ثاب پيو. اھو بالغ پڻو 

جي تناظر ۾ ِڏسنداسين ته افراتفريَء وارو ماحول نظر ايندو. دنيا ٻن عاَلمي جنگين جي 
بربادين جي َزد ۾ نظر ايندي، ُٽٽل ڦٽل سماجن ۾ غير يقينيَء واري ُصورت حال نظر 

 (5)“ايندي. معاشرا تبديلين جي مرحلن مان گذرندا نظر ايندا.
امداد ُحسيني سنڌ ۽ سنڌ کان ٻاھر اھڙي خطرناڪ ُصورت حال کي اکين اڳيان 

ڪئي، ُان کيس  (Inspirelational Poetry)ڦِرندو ِڏسي، جيڪا ُاتساھيندڙ شاعري 
ھمعصر شاعرن ۾ تمام گھڻو نشانبر ڪري بيھاريو. ٽکڙ اسُڪول آف ٿاٽ ۽ خانداني 

نظم سان شروع ٿئي ٿو، جنھن ھن ‘  حملو’امداد جو ُاتساھيندڙ سفر ”ادبي ماحول مان 
کي پنھنجي اسُڪول آف ٿاٽ ٽکڙ کان ڌار ُسڃاڻپ ڏني.... امداد حملو ڪري سڀ ُبت 

 (6)“ڊاھي ڇڏيا ۽ ھڪ ِوھائو تاري جيئان ُاڀريو.
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نظم، عالمگير احساس ۽ جذبا رکندڙ آھي. جڏهن ‘ حملو’امداد ُحسينيَء جو 
ته نظم ۾ سندس سنڌ به موجود آهي، جنھن سنڌ کي امداد، دنيا جي ڏکويل ماٿرين سان 
ڀيٽيو آھي ۽ انھن ۾ ُشمار ڪيو آھي. ھيُء نظم ھڪ ديس ۾ رھزنن ھٿان ھنيل راتاھي 
سان شروع ٿي، ُدنيا جي انھن ماڻھن جي تذڪري تي ختم ٿئي ٿو، جن مٿان پيار ڪرڻ 
جا الزام لڳا؛ جن مٿان سچ ۽ محبت سان وفاداريَء جا ڏوھ الڳو ڪيا ويا ۽ ماڻھن سان 
عشق ۽ ساڻن احترام سان پيش اچڻ وارن جو انجام ڏيکاريو ويو آھي. ھن نظم ۾ ھڪ 

کيل آھي. ھيُء نظم باضميرن جي ذھنن کي ر   (Satire)زوردار ُچھنڊڙي ۽ تِکي طنز 
جھنجھوڙي ٿو ۽ سوچڻ تي مجُبور ڪري ٿو. ظالم الِء دل ۾ نفرت ۽ حقارت محُسوس 
ڪرائي ٿو. غلط ۽ صحيح ۾ تميز ڪرائي ٿو، جڏھن ته ُڪڌا ڪم ڪرڻ وارن سماج 
ُدشمنن، انسانيت جي ويرين کي آئينو ڏيکاري ٿو، سندن ِڪريل حرڪتن کان عام کي 
آگاھ ڪري ٿو. ھيُء نظم انتھائي ڀيانڪ تباھيَء واري تصوير پيش ڪري ٿو ته ڪيئن 
نه ڪنھن ُملڪ/ شھر تي لڳايل راتاھي بيدار ۽ ڌڙڪندڙ دلين جي سينن ۾ لڳل خنجر 
سان ڇا ٿيندو آھي؟ ھي ھڪڙا ڊگھا سوال آھن. ھن نظم ۾ انھن جا جواب به ڏنل آھن ته 
اھڙي ُصورت حال ۾ روئي روئي آخرڪار متاثر ڌر خاموشي اختيار ڪري وٺندي آھي. 
ميوزيم ۾ رکيل گياني گوتم جي ُمورتي اھڙي الميي تي احتجاًجا ُاونڌي ٿي وڃي ٿي. 
پيار جي عالمت بانسري َڀڄي ٿي پوي. ديس مان نوحا ۽ نغما ُرسي ٿا وڃن. ھڪ وار 
ٻيھر ڏاھو زھر پي تاريخ کي ورجائي ٿو. ھر ڏسا درد ۽ تنھائيَء جا ديَو ۽ ويراني، 
خاموشي برپا ڪندڙ ڌاڙيل قبضو ڄمائي ٿا ويھن ۽ ُان کان پوِء ھمدرد، ھم راز ۽ 
مالڪي ڪندڙ جي ضرورت پيش اچي ٿي. ھن ُصورت حال ۾ ڪير ڌيان ڌري يا نه 
ڌري، پر ھڪڙو شاعر امداد ُحسيني جاڳي ٻين کي جاڳائي ٿو. نه رڳو پاڻ ڏسي ٿو، ٻين 
کي به ڏسڻ تي مجُبور ڪري ٿو، نه صرف سوچي ٿو پر ٻين کي به سوچڻ تي مجُبور 

ھن وٽ بين االقوامي شعور آھي، ُھن جي ”ڪري ٿو ۽ لکي ٿو، شعور ڏئي ٿو ان الِء ته 
نظم ۾ سڄي دنيا جون ُپڪارون آھن. ھو صحيح معنٰي ۾ آفاقي آھي. سندس نظم 

 (7)“ان جو مثال آھي.‘ حملو’
ُھن جو ھيُء نظم طويل آھي. ان سُموري کي واضح ڪرڻ جي ضرورت نه 
آھي. سارو َرت سان رڱيل آھي. خون ۽ کٿوري لڪندي ناھي. بھر حال ھي سُمورو 

ھر وڏي شاعري ”نظم آفاقي آھي ۽ آفاقي قدرن وارو ُحسن و جمال ۽ جالل رکي ٿو. 
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آفاقي ُھوندي آھي، پر ان جون پاڙون پنھنجي ٻوليَء جي ڌرتيَء ۾ ُھونديون آھن. 
نظم جون پاڙون به پنھنجي ڌرتيَء ۾ آھن، پر اھو ايڏو شاھڪار نظم آھي، جو ‘  حملو’

 (8)“آفاقي بڻجي ويو آھي.
پيش ڪجي ‘  حملو’ھتي ماضيَء جو مشھور بين االقوامي شعور ڏيندڙ نظم 

ٿو، جيڪو اڄ به عاَلم جي َابتر ُصورتحال جو عڪس ۽ آئينو آھي، جنھن کي پڙھي اڌ 
صدي اڳ جي دنيا جي حالتن جي خبر پوي ٿي، جنھن کي پڙھي محُسوس ڪري 
سگھجي ٿو ته دنيا ۾ ُڪجھ به بدليو ناھي. دنيا ۾ اڄ به محُڪوميت ۽ مظُلوميت موُجود 
آھي. اڄ به استحصالي قوتون پنھنجي ڌنڌي سان لڳل آھن، اڄ به راتاھا لڳن ٿا، اڄ به 

 انسانن سان عشق ڪرڻ کي عبرت جو نشانو بڻايو پيو وڃي:
 حملو )نظم(

 وقت شب خون ھڻي تيرہ شبيَء جو خنجر”
 دھر جي سينِئه بيدار ۾ قبضي تائين

 حسِب معُمول ھنيو صرف ڪري سڀ طاقت
 روئي ۽ ُچپ ٿي وئي گنبِد مسجد ۾ اذان

 مورتي ُٻڌ جي ميوزيم ۾ ُھئي ُاونڌي منھن
 بانسري ٽڪرا ُھئي، ُچپ ُھئا نوحا نغما

 زھر کي پي ويو يونان جو ڏاھو انسان
 ھڪڙي مريم اچي دروازہِء گرجا جي اڳيان

 گند ڪچري ۾ ڇڏي ويئي حرامي ٻالڪ
 شھر جي الش تان پئجي وئي ڪاري چادر
 ۽ َوڪوڙي وئي ھر روح کي تاريڪِي قبر

 ھر طرف ڪاھي پيا درد ۽ تنھائيَء جا ديو
 ۽ گھٽين کي ائين ويساھ وسوڙل سمجھي

 (9)“آيا ويرانيَء جا ڌاڙيل ۽ خاموشيَء جا چور
نالي ڇپيل آھي، ‘  ٽياس’۾ ھڪڙو نظم ‘  امداد آھي رول’ھن ئي مجُموعي 

جيڪو پڻ عاَلمگيريت جا ُاھڃاڻ ۽ احساس رکندڙ آھي. ھن نظم جو عنوان اذيت جو 
، جيڪو پڙھڻ يا ُٻڌڻ سان ‘ٽياس’استعارو آھي. ھڪ وسيع ۽ ديرپا درد ڏيندڙ لفظ 
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قاريَء کي َڪرب ۾ ُمبتال ڪري ٿو ڇڏي، جتان نڪرڻ ۽ نجات ماڻڻ الِء انھن َمت جي 
ُموڙھل ماڻھن تي طنز ڪري ٿو، روڪ ٽوڪ ڪري ٿو، جيڪي ھر آيل حادثي ۽ ھاڃي 
کي قدرت جو قھر ڪوٺين ٿا. ظالم الِء زبان مان اکر نه ٿا ُاڪارين، ھو دنيا ۾ ٿيندڙ 
دھشتگردي، ڪوس گھر بڻجي ويل اسپتالون، جن جا جالد جھڙا مسيحا دوا بدران درد 
ڏين ٿا. عبادت گاھن ۾ گناھ پلجن ٿا. ماُء ڀيڻ اڳيان چچريل ُارھ ڪپيل الش، پاڻ سان 
ٿيل گھات جا گھاَء ڏيکارن ٿا. امداد ُحسيني اھڙي اذيت ناڪ جيون کي عاَلمي بي 
رحميَء ھٿان تباھ ٿيل ويٽنام سان ڀيٽي اھڙي زيست کان ئي پناھ گُھري، دنيا ۾ امن 
جي خود ساختي چيمپين تي چٿر ڪري ٿو. ھيُء نظم مقاميت کان بين االقواميت تائين 

 ھتي ڏجي ٿو.‘ ٽياس’پھچي، نئين سج جيان نئون فڪر )نور( کڻي ظاھر ٿئي ٿو. نظم 
َمان! ھيَء زندگي، ھي ويتنام”  َاالا

 اسپتالون ڪوس گھر، گِرجا گناھن جا اڏا
 آپريشن روم ۾ جالد چھرن تي نقاب

 ابن مريم جي اڳيان
 پيٽ ڦاٽل، ٿڻ وڍيل، چيريل َچڏا

 ھي روس، انگلينڊ، آمريڪا
 ھي ايشيا، ھي آفريقا

 ھر گھٽيَء ۾ چونڪ تي ھي قتل عام
 اھلل اڪبر! ھي ُخدا جو انتقام

 (01)“االمان! ھي زندگي، ھي ويتنام
امداد ُحسيني سنڌ جو ُاھو انقالبي شاعر آھي، جنھن پنھنجي تخليقن ذريعي 
نه رڳو سنڌ ۾ ٿيندڙ ڏاڍ ۽ ڏھڪاَء، َانياَء ۽ جھالت جي خالف جھيڙيوآھي، پر سنڌ کان 
ٻاھر سڄي دنيا ۾ ٿيندڙ دھشتگردي، گھرو ويڙھ، جھالت، وسيلن جي ُڦر ُلٽ، قبضي 
گيري، مفاد گيريَء جو شڪار ٿيل ُملڪن جي متاثر ماڻھن تائين ُسجاڳيَء جو َسڏ 
پھچايو آھي. ھن اھڙي اذيت ناڪ موڙ تي کين اڪيلو، نڌڻڪو ناھي ڇڏيو، بلِڪه 
پنھنجي انسان دوست شاعريَء ذريعي مسيحائي ڪئي اٿائيِن ۽ سندن ڀرجھلو ٿي 
ڏيکاريائيِن، ته جيئن دنيا جا محُڪوم ۽ مظلوم وقت جي مڪارن، عيارن، صيادن ۽ 
جالدن جو گھيراُء ڪرڻ جو شعور ۽ ھمٿ پيدا ڪري سگھن، جن انھن جون َڪلُين 
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جھڙيون عصمتون ُلٽيون، معُصوم ُبلُبلن جو گلو گُھٽيو. معُصوم ۽ پِوتر ُمرڪ رکندڙ 
ٻالڪن کي ُرئاڙيو، سندن نسلن جا ِسر وڍيا. امداد جو ڏنل شُعور، ھنن جي ھمت 
)خوشبوِء( آھي. يقيني خوشبوِء اھو باغي شعور آھي سرمست ۽ آوارا، جيڪو ھر دور 

وارو نظم ڏيون ٿا، جيڪو ‘  خوشبو’۾ جنم وٺي ايندو. ھتي باغي روح جي عالمت 
دنيا ۾ طاقتور ملڪن جي نشاندھي ڪري ٿو. ھيُء نظم ڪنھن به مقرر ماڳ مڪان، 
وقت، حالتن، ڪنھن خاص معاملي يا ھٿ جي ڪڍيل لڪيرن کان باال تر آھي. ھن نظم 
۾ به عاَلمگير سچايون ۽ حقيقتون سامھون اچن ٿيون. بد نصيب ۽ پنھنجن توڙي پراون 
ھٿان لٽجندڙ ڦرجندڙ ديسين جو نظارو سنڌ ديس جھڙو ئي ٿئي ٿو. جيڪا ُڪجھ 
سماجي ُاجاڙ امداد ُحسينيَء پنھنجي نظم ۾ ڏيکاري آھي، اھڙي ِڏک دنيا جا ٻيا به 

ُھن جي لڳاَء، ُھڳاَء، سڀاَء ۽ ”ُملڪ ڏين ٿا. امداد جا نظم اھڙي بي باڪ ُجرئت ڪن ٿا: 
قلم ۾ اھا فقيري نظر ايندي آھي، جيڪا فرعون ۽ نمرود جي ڳلي ۾ ھٿ ِوجھندي 

 (00)“آھي.
ھن نظم ۾ فن ۽ مقصد پنھنجي جوڀن تي َرسندي نظر اچي ٿو. ھتي خوشبوَء 

 جيان ذھن کي معطر ڪري، شعور جي آجيان ڪندڙ نظم ڏجي ٿو:
 خوشبوِء

 اي مڪارو
 اي َعيارو!

 َڪلين جون عصمتون ُلٽيو
 وري ُبلُبلن جي نغمن جو گلو گُھٽيو

 وري معُصوم ۽ پياري تبسم کي ُرئاڙيو
 وري اھِل َچمن تي ڪيترا الزام
 بي ُبنياد ُڪوڙيون تھمتون آھن

 انھن جي ُمرڪ ئي آھي وڏو ُجرم
 اوھين سوچ جي آڏو بيھي رھو ديوار بڻجي

 اي صيادو
 اي جالدو!

 ُگلن جا سر وڍيو، رنگن جي سينن ۾ ھڻو خنجر
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 اڙي خوشبوِء کي روڪيو
 ڪيئن نه ڦٿڪي ُمٺ جي زندان مان وئي نڪري

 اوھين ڏسندا ئي رھجي ويو
 ۽ ھاڻي

 اوھان جي خوب سينگاريل سجايل
 دڪانن تي ٺلھن رنگين شيشن جون قطارون

 اوھان جي سازِش ناڪام تي طعنا زني ڪن ٿيون
 اھا سرمست آوارا ۽ بي پرواھ خوشبوِء

 ھر جنم ۾ ڀٽڪندي رھندي
 نوان سقراط ايندا

 سدائين زھر جا پياال
 ائين ئي ڇلڪندا رھندا

 صليبن تي سدا رھنديون بھارون
 ڪڏھن دارورسن بيواھ نه ٿيندا

 اھا سرمست آوارا
 ۽ بي پرواھ خوشبو

 (02)ھر جنم ۾ ڀٽڪندي رھندي!
به عالمي توجھ جو مرڪز بڻجي ‘  روم شھر ۾’امداد جو ھڪڙو نظم بعنوان 

سگھي ٿو. جيڪڏهن انگريزيَء ۾ ترجمو ڪري ڪنھن به فورم تي پيش ڪجي ته، 
امداد ُحسينيَء جو ھيُء نظم، رومن ايمپائر اندر تخت نشينيَء جي نشي ۾ ويڙھيل 
گھرو افراتفريَء کي پڙھندڙ آڏو پيش ڪري ٿو. ھيُء قصو اسان جھڙن اقتداري حَوس 
جي شڪار ماڻھن جي ُملڪ جھڙو لڳي ٿو. ماضيَء ۾ جنرل ضياُء ُچونڊيل عوامي 

سال تخت نشين ٿيو. ائين بروٽس رومن جنرل به رومن  11نمائندي کي قتل ڪرائي، 
ايمپائر کي قتل ڪرايو ھو. ھيُء نظم عاَلمي تاريخ جي جھروڪي ۾ جھاتي پارائي ٿو. 
آفاقي شاعريَء جون اھي ئي گُھرجون آھن ته شاعر انساني قدرن جو پاسدار ُھجي. غلط 
کي غلط، صحيح کي صحيح چوي. ظلم ظلم آھي. توڻي جو ھِن قصي جو تعلق، امداد 
ُحسينيَء جي ماتر ڀوميَء سان نه آھي، تنھن ُھوندي به هي دنيا ۾ ٿيندڙ تاريخي راتاھي 



59 

 Kalachi Research Journal                  تحقيقي جرنل ڪالچي 

۽ رھزنيَء جي عڪاسي ڪري ٿو. انٿوني ۽ ڪليوپترا جي معاشقي ۽ خود ڪشيَء جي 
ڪھاڻيَء کي ورجايو ويو آھي. ھن نظم ۾ تلميح صفت جو استعمال ڪيو ويو آھي. 

 نموني طور نظم پيش ڪجي ٿو.
 روم شھر ۾
 روم شھر ۾

 تو وٽ اھڙي ڪھڙي شيِء ُھئي
 جنھن کي تون انمول چوين ھا

 ڪھڙي سيزر جو چوغو ھو
 جنھن کي رنگ رتول چوين ھا

 
 ڪھڙي انتونيَء جو سپنو

 تو وٽ ھو جو مان ڪرين ھا
 ڪھڙي ڪليو پترا جو سپنو

 آڇين ھا، احسان ڪرين ھا
 

 تنھنجي سڀني شوڪيسن ۾
 ھو ته بروٽس جو خنجر ھو.

 پوِء به تنھنجي َھٽ تي ھُجوم
 ماڻھو ماڻھو ڄڻ سيزر ھو

 روم شھر ۾
 (03)روم شھر ۾ 

دنيا جون سڀئي غالم قومون عالمي آڪھ جي دائري ۾ شامل ٿين ٿيون. 
سندن ُسور به ساڳيا آھن. ڪنھن ڏاڍي قوم جي زير دست آيل غالم قومن جا سڀئي 
مرد، عورتون، ٻار، ُٻڍا آجپي ۽ انقالبن جي ُاميدن جا ِڏيئا ٻاري، ُسک سالمتيَء جا 
ُسندر َسپنا، اکين ۾ ُسرمي جيئان پائي جيئندا آھن. امداد ُحسينيَء جو ھِتي پيش ڪيل 
شعر/ ُسخن، جيڪو شعور ڏئي ٿو، ُان جي فڪري ُوسعت ُملڪي سرحدون ٽپي، ان 
ڏکويل ماٿريَء جي ھر رنجيدہ ماُء کي پنھنجي تخليقي ڀاُڪر ۾ ڀري ٿي، جيڪا ممتا 
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قبضي ھيٺ آيل پنھنجي ُڀونِء کي آزاد ڪرائڻ الِء، جگر جي ٽڪري کي به چتا تي 
چاڙھڻ کان گھٻرائي نه ٿي. ُالٽو کيس نئين قسم جي لولي ُٻڌائي وطن تان نثار ٿيڻ جي 
نينڍ ڏئي، ابدي ننڊ ُسمھارڻ کان به نه ٿي گھٻرائي. وطن تان قربان ٿيڻ ئي دراصل جڳن 
تائين زندھ رھڻ آھي. امداد ُحسينيَء جو ھيٺيون شعر آفاقي آھي، جنھن ۾ مقاميت 
سان گڏ بين االقواميت وارو مڪمل رنگ ۽ شعور ملي ٿو. ھيُء فڪر، ھر ديس جو 

ُھن جي شاعريَء مان ديس ديس جو ”پنھنجو ذاتي فڪر آھي. اھو ئي سبب آھي جو 
درد ٿو بِکي ته ساري ڌرتيَء جو ُدک به. امداد جو ديس ساري ڌرتي آھي، پر سنڌ ُھن جي 

 (04)“جند آھي.
اسان انھيَء شعر جو عاَلمي ٻولي انگريزيَء ۾ ترجمو ڪيو آھي، جنھن کي 
دنيا جا اربين ماڻھو سمجھي سگھندا، پر پنھنجائپ انھن ماڻھن کي ايندي، جيڪي 
ماڻھو محُڪوم قومن ۾ شمار ٿيندا ُھوندا. ھن شعر کي فلسطيني به پنھنجو ترجمان 
سمجھندا ته عراقي، ايراني، ڪشميري ۽ ٻيون غالم ۽ گھرو دھشتگرديَء جي ور 
چڙھيل قومون به سيني سان الئينديون، جن کي عاَلمي قوتن نئين طريقي سان غالميَء 
جا گھاَء ڏيڻ شروع ڪيا آھن. پنھنجي ئي ُملڪ ۾ قرض ۽ ٻين سياسي حالتن سبب 
غالم بڻايل قومون به دنيا جي ھن گولي تي گھمن ڦرن ٿيون، بظاھر آزاد، پر ذھني طور 

 غالم. ھتي نئين لولي انگريزيَء ۾ ترجمي سميت ڏجي ٿي.
 نئين لولي

 منھنجا ٻچڙا ُجڳ ُجڳ جيُء،
 کير جي عيوض ڳوڙھا پيُء،

 مانيَء بدلي گولي کاُء،
 (05)تو تان صدقي تنھنجي ماُء.

 
New Lullaby 

May you live long my son, 
Drink tears, instead of milk, 

Take in bullet, instead of meal, 
May your mother Die instead of you. 
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 ٓارخ مہ

 ٓارخ مہ اکی ےچب وک

 ٓارخ مہ اکی وھپل ےس ےچب وک

 ٓارخ مہ اکی ینیطسلف وھپل ےس ےچب وک

ےوہےئ اکی ینیطسلف وھپل ےس ےچب وک
ل
 
چ
کل

 ٓارخ مہ کنیٹ ےس 

ٓارخ مہ ارسایلیئ کنیٹ ےس ےلچک وہےئ اکی ینیطسلف وھپل ےس ےچب وک وظفلں ںیم ےسیک ھکل ےتکس ںیہ۔ 

(06)
 

جيڪو شاعر عالمگيريت جي اعزاز يا عظمت جي خواھش رکڻ چاھي ٿو، 
تنھن کي گھرجي ته پنھنجي ڏنل فڪر ۾ انساني فطرت ۽ سندس روين کي اھميت ڏئي. 

امداد ُحسينيَء جي شاعريَء ۾ اھو رس ۽ ”پوِء ڏسو دنيا کيس ڪيتري موٽ ڏئي ٿي. 
چس، جذبو ۽ جوالن، سمجھ ۽ ُسرت، ُجرئت ۽ سرمستي، ُاَتساُھ ۽ ولولو آھي، جيڪو 
اسان جي اعلٰي درجي جي انقالبي، عوامي، وطن دوست، ادب، فن ۽ شعر جي ُسڃاڻپ 

 (07)“آھي.
نظم سندس اعلٰي سمجھ، ُسھڻي ُسرت، جوان جذبي ۽ ‘  آخر ھم’امداد جو 

جوالن جو نتيجو آھي، جيڪو پڙھندڙ کي ُاتساھي، منجھس ولولو پيدا ڪري ٿو. ھن ۾ 
امداد ُحسينيَء جي حساسيت محُسوس ڪرڻ وٽان آھي، جنھن ۾ مظلوم دوستيَء جو 
ُھن اعلٰي مثال قائم ڪيو آھي. ھن نظم ۾ ُھن طرفان فلسطين جي ھر ُان ماُء سان عذر 
خواھي ڪيل آھي، جنھن جي جگر جو ٽڪرو دشمن جي ٽينڪن ھيٺان چيڀاٽجي ُمئو 
آھي. امداد دنيا جي ُانھن سڀني والدين کي آٿت ڏني آھي، جن کي دلجاِء جي ضرورت 
آھي. ھيُء نظم، حساس دل ۾ آھستي آھستي سوچ جو خنجر بڻجي، ھيٺ تائين لھندو 
ٿو وڃي. پڙھندڙن کي شاعريَء جو ڪارج معُلوم ڪرڻو آھي، ته امداد ُحسينيَء جو 
ھيُء نظم پڙھڻ کپيِن. ھن نظم جي ُپڄاڻي لِڱ ڪانڊاريندڙ آھي. اگر ڪوئي پنھنجي 
محُسوسات ۾ آڻي، ته پٿر دل به پاڻي ٿي ويندو. وڏي يا عظيم شاعر جي ھڪڙي خوبي 
اھا به ُھوندي آھي، ته سندس اکيون عاَلم تائين َرسائي حاصل ڪن. سندس ذھن ۽ 
ضمير، دنيا جي ڪنھن به ُڪنڊ تائين ٿيندڙ ھاڃن، حادثن، جبر ۽ ُڦر ُلٽ تي سوچي، ڪا 
راِء جوڙي ۽ مظلوم جو ساٿ ڏئي. امداد ُحسيني به انسان دوست شاعر آھي ۽ ُھن به 
پنھنجي تخليقن ۾ عاَلمي فڪر ۽ شعور وارا ڪيترا ئي مثال َڇڏيا آھن. ان ڏس ۾ امداد 

اعلٰي انساني عاَلمي شعور ‘  تھران -بغداد’ُحسينيَء جو ھڪڙو عاَلم دوست نظم 
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ڏيندڙ آھي. ھن نظم ۾ ُھن اولھندن ڌاڙيلن جي انھن سازشن کي بي نقاب ڪيو آھي، 
جيڪي ُسکارن ُملڪن اندر ڪٿي مذھبي تفريق ڪرائي، ڪٿي لِساني، ڪٿي رنگ 
نسل جي ُاوچ نيچ کي ُبنياد بڻائي، ُملڪن کي ويڙھائي، پنھنجا مقصد ُپورا ڪندا آھن. 
ھڪ ٻئي سان )سعودي _ ايران وانگر( ويڙھائي پنھنجا ھٿيار ِوڪرو ڪرائي، دنيا ۾ 
طاقت جو توازن پاڻ وٽ رکي، عاَلم کي اذيت پھچائي رھيا آھن. امداد ُحسيني صاحب 
انسان دوست شاعر ُھئڻ ناتي، ايران ۽ عراق کي پنھنجون ٻئي اکيون جسم ۽ جان ٿو 

۾ به ُاردو ٻوليَء ۾ ‘  دھوپ کرن’سمجھي. ھيُء نظم سندس ُاردو شعري مجُموعي 
 ساڳي سگھ ۽ ُسونھن سان پڙھي سگھجي ٿو.

 بغداد _ تھران )نظم(
 ھڪڙي اک ايران آ ۽ ٻي اک عراق،

 ٻئي ُاجھائڻ ٿو گُھري، اولھ جو قزاق،
 ُھو جي منھنجو جسم آ، ھي آ منھنجي جان،

 بم ِڪريو بغداد تي، رتو رت ايران،
 ارجنٽائين ۽ ِچلي، گرنيڊا، َلبنان،

 انسانن جي ئي ھٿان، ُڪسجي پيو انسان،
 گھٽيون الشن سان َسٿيل، شھر ٿيا شمشان،

 (08)بم گولي باُرود جو، ڪھڙو دين ايمان! 
ُھو ارجنٽينا، چلي، گرنيڊا ۽ مھا ڏاھي خليل َجبران جي ديس َلبنان )مرڪزي 
شھر بيروت( جي تباھيَء تي/ انسان ُڪش ڪاررواين تي نوحا ڪنان آھي. امداد جو 
ھيُء نظم عالمي ڏک جو ترانو آھي، جيڪو پڙھندو، ُٻڌندو يقينًا سوچن ۾ ُگم ٿي 
روحاني طور به ڳوڙھا ضرور ڳاڙيندو. امداد ُحسينيَء بم بارود جي ڪنھن به دين ڌرم 
سان التعلقي ڏيکاري، ظلم جو ڪارڻ به انسان کي ڏيکاريو آھي. ھيُء نظم امداد جو 
دنيا جي انسان دوست، غريب دوست ۽ مظلوم دوست ماڻھوَء طور تعارف ڪرائي ٿو؛ 

امداد ُحسينيَء جي شاعريَء جا ُمکيه موضوع ڌرتي، عوام، قوم، پورھيت، ”ڇو جو 
پيار، ملنساري، عوام جا ڏک ۽ تڪليفون، اھنج ايذاَء آھن. ُھو انسانيت دوست شاعر 

 (09)“ آھي.
امداد ُحسينيَء جي شاعريَء جو تخليقي ۽ جمالياتي جھان گھڻو خوب ُصورت 
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۽ فڪري ثمرات سان ڀريل آھي. ھن جي شاعريَء پڙھندڙن جي دلين ۾ جاِء جوڙي 
ورتي آھي ۽ ڪيتريون پويون پيڙھيون سندس فن فڪر جون فين رھنديون. سندس 
وسيع مطالعي، گھري مشاھدي ۽ شاھڪار تخليقن کيس اعلٰي، عظيم ۽ صدين تائين 

ليجنڊ شاعرن ”عوام جي دلين ۾ ڌڙڪندڙ شاعر طور ُسڃاڻپ ڏني آھي. ڏٺو وڃي ته: 
جي ڪالسڪ ايپروچ ٿئي ٿي. انھن جا احساس عالمگير ٿين ٿا. انھن جي تخلين ۾ 
پورڻتا نظر اچي ٿي. ُٻڌندڙ شاعر جي احساس کي پنھنجو احساس سمجھندي، ُان جو اثر 

 (21)“قُبول ڪري ٿو.

انھيَء تناظر ۾ ڏٺو وڃي ته امداد ُحسيني ُمڪمل شاعر آھي، جنھن جو شعر 
ُسخن آفاقيت حاصل ڪري ُچڪو آھي. ان ڏس ۾ امداد ُحسينيَء جي ھڪڙي 
خوبُصورت وائيَء جا ُڪجھ بند ڏجن ٿا، جن ۾ امداد ُحسينيَء مٽيَء جي عظمت بيان 
ڪئي آھي. ُھو سنڌ کي ڪانگوَء سان ڀيٽي، ٻنھي ديسن اندر ٿيندڙ خانا جنگي ۽ 

 مغربي قزاقن ھٿان ڪرايل خون ريزيَء ڏانھن توجھ ڇڪرائي ٿو.
ھن ُسورن ماريل سنڌ ۽ ڪانگو جي ماڻھن جي ھڪ ٻئي سان عذر خواھي 
ڪرائي آھي. ٻئي ُملڪ گھرو ويڙھ جي اوٽ ۾ ٿيندڙ وسيلن جي ُڦر ُلٽ جا شڪار 

‘ ڏاڍو سو گابو آھي، سنڌ ُھجي يا ڪانگو ڙي!’ُملڪ آھن. ھن وائيَء جي ھيَء سٽ 
ايئن ٿي لڳي، امداد جي فڪر ڄڻ عاَلمي دماغن کي فتح ڪرڻ جي صالحيت حاصل 
ڪئي ُھجي. ھِتي ُھن جي فڪر ۽ شعور جا رنگ ريٽا آھن، ۽ ريٽو رنگ انقالب جي 
عالمت ُھوندو آھي. سنڌي چوڻيَء جو عالمي فڪر ۾ تضمين ۽ تلميح جو استعمال 
امداد کي عاَلمگيريت عطا ڪري ٿو. مٽي جيڪا مقدس آھي، بي ُملھي آھي، مٽي آھي 
ته ماڻھوَء جو وُجود / ھستي آھي. جيئري انسان مٽيَء مٿان ُھوندو آھي، مرڻ ُپڄاڻان 
َمڻين مٽيَء ھيٺ، ِمٽي پيرن ھيٺان به ُھوندي آھي، اگر اھا مٽي پيرن ھيٺان کِسڪندي 

 وڃي ته پوِء قوم، قوم نه رھندي. ھتي انھيَء وائيَء جا ٻه بند پيش ڪجن ٿا.
 ِمٽي ُملھ مھانگو ڙي!

 سارو سانگ سھانگو، ِمٽيَء ُملھ مھانگو ڙي!
 گھر تڙ گھوري نڪرو ٻاھر، ڪھڙو ِسر جو سانگو ڙي،

 مٽي ُملھ مھانگو ڙي!
 ڏاڍو سو ئي گابو آھي، سنڌ ُھجي يا ڪانگو ڙي،
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 (20)مٽيَء ُملھ مھانگو ڙي!
پنھنجي سماج يا عاَلمي سماج ۾ ٿيندڙ ڪا به گھٽنا، حادثو، واقعو ھر ماڻھوَء 
کي پاڻ ڏانھن متوجھ ڪري ِوجھندو آھي ۽ سندس محُسوسات مان ُڪجھ نه ُڪجھ 

آھي. انھيَء لقاَء يا َالميي تي ھو ڪا دانھن، ڪائي رڙ، ھاِء  ٿيندو   (Reaction)ردعمل 
گھوڙا ضرور ڪندو آھي؛ پر اھڙي حادثي جو جيتري سگھاري نُموني ڪو تخليق ڪار 

React   ڪندو آھي، اھڙوReaction   :ڏيڻ ٻئي جي َوس جي ڳالھ نه آھي، ڇا ڪاڻ ته
تخليق جو ھڪ عمل اھو به آھي ته شاعر جڏھن ڪنھن خارجي واقعي کان متاثر ٿئي ”

ٿو، تڏھن اوستائين ُان جي ردِ عمل جو اظھار ڪونه ٿو ڪري، جيستائين ُان جي داخلي 
محُسوسات ۾ ولَولو نه ٿو پيدا ٿئي. امداد وٽ به خارجي واقعي جو اثر ملي ٿو، مگر ُھن 
جي تخليقن ۾ ايترو زور آھي، جو پڙھندڙ ائين محُسوس ڪري ٿو، ڄڻ واقعي جي ٿيڻ 
سان حساس شاعر ُڪِري ٿو پوي ۽ فوري طور ُان جو ايڏو گھرو اظھار ڪري ٿو، جو 

 (22)“پنھنجي ورتل اثر کان ٻين کي به اوترو ئي متاثر ڪري ٿو.
امداد ُحسينيَء ڏکڻ آفريقا جي شاعر بيٺجامن موالئيز کي ڏنل ڦاسيَء واري 
واقعي تي جيڪو ردِ عمل ڏنو، ُاھي محاڪات ڪھڙي نُموني محُسوس ڪرايا آھن، 
سارو نظم اوھان جي جذبن کي شروع کان آخر تائين آڀاريندو رھي ٿو، جنھن جي ابتدا 
بظاھر ته نظر نه ايندڙ آھي، پر اھا شاعر محُسوس ڪري ٿو ته ڪيئن ڦاسيَء کان اڳ 
کيس قسمين قسمين اذيتون ڏئي، پوِء ماريو ويو ھو. ھڪ گيت ڪار، جيڪو فقط 
پکين جھڙيون ُسريليون التيون لنَوڻ ڄاڻي، جيڪو ُغالميَء کي گار سمجھندو ُھجي ۽ 
آزاديَء آجپي جو طلب گار ُھجي، جنھن جا گيت فطرت جا ترجمان ُھجن ۽ ھوائن جيان 
گُھلندا رھندا ُھئا. ھن نظم جو ڪالئميڪس ۽ ابتدا گھڻو گھرو فڪر ۽ ڌيان لھڻن. 

 ُاميد جي ِڪرڻي جھڙي آھي.‘ سندس گيت ماري نه سگھندا’آخري ِسٽ 
ان ۾ ڪو به شڪ ناھي ته امداد ُحسيني ڪائناتي ذھن رکندڙ شاعر آھي، ”

جنھن رنگ نسل جي نفي ڪري پنھنجي تخليقن ۾ ماڻھوَء، ماڻھپي ۽ ڌرتيَء جي تقدس 
 (23)“جا دائمي قدر ڀريا آھن.

 گيت ماري نه سگھندا
 )ڏکڻ آفريقا جي شاعر موالئيز جي ياد ۾(

 ۽ توھان ھن کي ماري ڇڏيو،
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 جنھن جا گيت،
 ھوائن جا لھرا ُھئا،

 ۽ ساگر کان گھرا ُھئا.
 اھو جنھن پرھ جي پکين جيئن التيون لنَون ٿيون،

 انھيَء تي ئي پھرا ُھئا.
 ريک سرجڻ جي جنھن جي ھٿ ۾ ُھئي،

 انھن ئي ھٿن ۾ ھيون ھٿ ڪڙيون.
 ُاھو جنھن ُغالميَء جو َڳٽ،

 ڳچيَء مان َپٽي، الھي ُاڇلي ڇڏڻ ٿي گُھريو،
 ُانھيَء جي ڳچيَء ۾ َرسو ھو.

 ۽ توھان ھن کي ڦاسيَء تي چاڙھي ڇڏيو،
 پر ھوائن کي ڦاھيَء تي چاڙھي نه سگھندا،

 (24)سندس گيت ماري نه سگھندا! 
امداد دنيا جي ڏکن کي پنھنجي شاعريَء جو موضوع بڻايو آھي. ُھو 

ھيٺان ُڪچلجي مرڻ واري َڪرب کي محُسوس ڪري ٿو. ُھو  Tankفلسطيني ٻار جي 
رومن شھنشاھ جي فوجي جنرل ھٿان مارجڻ کي محُسوس ڪري ٿو. ُھو عاَلم جي 

 (Support)انسانن سان پيار ڪندڙ آھي. ساري عاَلم جو سڄڻ آھي. اخالقي مدد 
ڪندڙ آھي. سڀ ڪنھن جي دلجوئي ڪري ٿو. َپرائي پِيڙا کي پاڻ محُسوس ڪري 

بين االقوامي سطح تي ”ڳوڙھا ڳاڙي ٿو ۽ اھڙين ئي اعلٰي خصلتن ۽ احساسن سبب 
ٿيندڙ ھاڃن ۽ ظلمن کان پاڻ پري نه ٿو رھي سگھي. ھن جو شعور کيس ان گيس چيمبر 

 (25)“ٿي وڃن ٿيون.جانيون ناس  تائين وٺي وڃي ٿو، جتي ھڪڙي بٽڻ دٻائڻ سان ھزارين 
دنيا ۾ ڪيترن ئي ڏھاڪن کان ڏھڪاُء ‘ گيس چيمبر’امداد ُحسينيَء جو نظم 

ڦھالئيندڙ تاريخ جو عڪاس آھي، جنھن ۾ ھيرو شيما ۽ ناگا ساڪيَء تي ڪيرايل 
ايٽم بم يا بيروت تي برسايل بم ُھجي يا تازو ايراني عسڪري ڪمانڊر قاسم 
ُسليمانيَء کي سنگت سميت ڊرون حملي ذريعي مارڻ دوران ٿيل نسل ڪشي ُھجي يا 
ايران پاران غفلت جو ڀرُپور مظاھرو ڪندي، يوڪرين جو مسافر جھاز َڏھن سيڪنڊن ۾ 
َچٽ ڪرڻ ُھجي، جنھن ۾ پوڻا ٻه سئو ماڻھو مري ويا. امداد ُحسيني پنھنجي دور ۽ ان 
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کان به اڳ ۾ ٿيل انساني قتل و غارت گريَء تي گِريو ڪندي، ھِن قسم جا نظم لکي 
ٿو، جيڪي نير بجاِء ڳاڙھي َرت مان ٻوڙي لکڻا پَونِس ٿا. امداد جا ھِن قسم جا نظم 

 ھر دور جا عڪاس ُھوندا، جيستائين دنيا ۾ اولھ جي ُغنڊن جو راڄ ُھوندو.
امداد جو شعور کيس لکڻ الِء ُاتساھي ٿو، نه ڪي حالتن کان ُمنھن موڙي، 

امداد پنھنجي ھن نظم ۾ سُموري انسان ذات جي ”ُڪنڊائتو ٿي ويھڻ الِء چويس ٿو. 
وناش ۽ تباھيَء تي پنھنجي پِيڙا ۽ درد کي بيان ڪرڻ الِء سُموري دنيا ۾ حيلن بھانن 
سان تباھي پکيڙيندڙ / ساڙيندڙ / ٻاريندڙ / ماريندڙ شين پيٽرول، الئيٽ، بارود، 
ٽائيم بم ۽ باھ جي ُاھڃاڻن کي استعمال ڪندي، گڏيل قومن جي ناڪاميَء تي، دنيا 

 جي امن جي تباھيَء تي، گڏيل قومن جي دو رنگي روپ کي ائين چئي ريٽي ٿو ته:
 نشان يو اين او جو ڳيرو نه آھي،

 (26)“ِڳجھ آھي.
ھن نظم ۾ امداد ُحسينيَء گڏيل قومن جي اداري، )جيڪو انساني حقن جو 
عَلم بردار سڏجي ٿو( جي چھري کي بي نقاب ڪيوآھي؛ جيڪو وُجود ۾ اچڻ کان وٺي، 
اڄ ڏينھن تائين دنيا جي ظالم ملڪن جي ونگار وھي رھيو آھي. ُھو عاَلمي وڏيرن جو 
ڄڻ واٺو ُھجي، جيڪو َلبنان، فلسطين، ڪانگو، سنڌ، عراق، ايران وغيره ۾ ٿيندڙ 

امن جي نشانيَء  (Dove)فسادن جي تھ تائين پھچڻ ئي نه ٿو چاھي. ظاھري طور ڳيرو 
طور متعارف ڪرائي، ُھو ِڳجھ جھڙو ڪردار ادا پيو ڪري ۽ مظلوم ُملڪن جو ماس 
پيو ٻين کي کارائي. گڏيل قومن جو پڌر نامو ڍونگ آھي، بڪواس آھي. يو اين او جا 
نظريا ۽ اُصول سڀ جا سڀ ڍونڍ آھن، گند آھن. ُمئل جانور ِمثل آھن. ھيٺ نظم 

 انگريزي ترجمي سميت ڏجي ٿو.‘ گيس چيمبر’
 گئس چئمبر!

 حيات آھي يا گئس چئمبر
 بٽڻ دٻائڻ جي دير آھي

 َرڳن اندر پيٽرول جو وھڪرو
 رڳو الئٽر جالئڻ جي دير آھي
 َھڏن اندر ِمُک ناٖھ، باروت آھٖ 
 تيلي رڳو ُدکائڻ جي دير آھي
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 ۽ سيني ۾ دل جي ھنڌ ٽائيم بم
 رکيل

 ٽِڪ
 ٽِڪ
 ٽِڪ
 ٽِڪ

 انھيَء صدا کان سواِء سڀ آواز
 بينڪ، اسٽرانگ روم ۾ گم

 نشان يو. اين. او جو ڳيرو نه آھٖ 
 ِڳجھ آھٖ 

 نظريا
 آدرش

 (27)سُمورا ئي ڍونڍ آھن! 
Gass Chamber! 
Is it life or gas chamber, 
Only need to push button, 
Flow of petrol in veins 
Only need to lit the lighter 
The bones are filled with ammunition not 
Only need to lit a match stick 
There is time bomb in plcee of heart 
Ticking 
Ticking 
Ticking 
Ticking 
Save this cry, all sounds are locked 
In bank vaults 
The emblem of UNO is not dove but vulture 
Ideals 
Principles 
All are a carcass. 

ھاڻي ذڪر ڪجي ٿو امداد ُحسينيَء جي ھڪڙي خوب ُصورت، ُپر ُاميد، 
ُسندر سپنن جھڙي ُحسن و فن رکندڙ نظم جو، جنھن ۾ دنيا جي آُسودگيَء ۽ آجپي جا 
ڏيئا ھر بند ۾ ٽمڪندي نظر اچن ٿا. ھن نظم جو ذڪر زندگيَء جي بشارت ڏيندڙ 
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۾ پڻ ڀرُپور بين االقواميت ملي ٿي. ‘  ُاماس کان پوِء’آھي. امداد ُحسينيَء جي ھن نظم 
مسجد، مندر توڙي ديول دنيا جھان ۾ آھن. بي روزگاري، بد حالي، ُبک، افالس، رنگ 
نسل جي ُاوچ نيچ، امير غريب، مذھب مسلڪ، ڏاڍي ھيڻي وارو چڪر ساري عاَلم ۾ 
پکڙيو پيو آھي. ھن نظم جو جنم ڪار امداد ُحسيني، جنھن ٻوليَء ۽ ديس سان واسطو 
رکي ٿو، ُاھو ديس پڻ ُاماس ديَو جي قبضي ۾ آھي؛ پر امداد ُحسينيَء کي سنڌ سان گڏ 
ساري عاَلم جي ڳڻتي آھي. َلبنان، ڪانگو، فلسطين ۽ ٻيا کوڙ سارا محُڪوم مجُبور 

 Optimisticُملڪ ُاماس ۾ َوڪوڙيل آھن. ھن نظم ۾ شاعر ُاوندهه ۽ ياس جي باوُجود 
نظر اچي ٿو. نظم ۾ نئين ُصبح جي نويد ڏئي ٿو. ھر بند نئين ڪھاڻي، قصو بيان 
ڪري ٿو، جيڪو عاَلم جي آجپي، خوشيَء ۽ خوشحاليَء جي نقشي ۾ تبديل ٿيندي 

 ڏسي سگھجي ٿو، جنھن ۾ تخيل جو جمال من کي موھي ٿو.
امداد انڌيرن ُپٺيان ُاجالن واري ڳالھ ڪري ڄڻ ُڏکن ُپٺيان ُسکن کي نشانبر 
ڪيو آھي. ھر شئي پنھنجيَء جاِء تي اچي ويندي. پکي ِمٺي الت لنَوندا. ُصبح سواگت 
جا گيت ڳائيندو، علم جو دور ھوندو، سڀئي چھرا گالبن جيان ٽڙي پَوندا. سماج 

۾ يقين رکندڙ   (Service of man kind)ُسجاڳ ۽ سمجھ ڀريو ٿي پَوندو، انساني فھم 
ھر مذھب جون عبادت گاھون انساني فالح بھُبود جون ٻانگون ُٻڌائينديون، ھر ُسو 

 ُحسن جي ُھٻڪار ئي ُھٻڪار ٿي ويندي. ماڻھوَء جو مان شان مٿانھون ٿي ايندو.
 ُاماس کان پوِء )نظم(

 ُاماس آھي ته پوِء ڇاھي
 ُاماس کان پوِء ُصبح آھي
 انھن انڌيرن ُپٺيان سويرا
 کنيو اچن پِرھ جا ته پيرا

 پکي ِمٺي الت ڄاڻ َلناَوندا
 ۽ سج سواگت جا گيت ڳائيندو

 ۽ مندرن منجھ سنک َوڄندا
 ۽ ديولن منجھ گھنڊ ُگڙندا

 ۽ مسجدن ۾ اذان ايندي
 ۽ رات جي نيٺ مات ٿيندي
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 ۽ ھوريان ھوريان ڪري پوِء
 ُسجاڳ ٿيندي سڄي ِسرشتي

 َٽلُيون َبٖرين ڇيلڙن جون َوڄنديون
 ۽ نينگريون تن جي َڪڍ َڀڄنديون

 ۽ ڳاٽ ُسورج ُمکين جا َکڄندا
 صدُيون ُسڪل ُروح نيٺ َرڄندا

 سڀن ھٿن ۾ ڪتاب ُھوندا
 تمام چھرا گالب ُھوندا

 ُسڀاڻ آ ساڀيان جنين جي
 ُاھي اکين منجھ خواب ُھوندا

 ُاماس آھي ته پوِء ڇا آھي
 (28)ُاماس کان پوِء ُصبح آھي! 

انساني حقن جو عاَلمي ’ع تي گڏيل قومن جي جنرل اسيمبليَء 1591ڊسمبر  11
منظور ڪرڻ کان پوِء دنيا ۾  (Universal declaration of the human rights)‘  پڌر نامو

الڳو ڪري ڇڏيو، جنھن ۾ انسانن جي عزت، آجپي، ھڪ جھڙن حقن ۽ کين قدرت 
طرفان مليل عقل / ضمير کي اھميت ڏني وئي. ائين کڻي چئجي ته انساني مت ڀيد کي 
رد ڪري انساني عظمت کي اوليت ڏني وئي. پوِء چاھي ُاھو انسان عام ُھجي يا خاص، 
ھاري ُھجي يا زميندار، حاڪم ُھجي يا محڪوم. امداد ُحسينيَء پنھنجي ھڪڙي گيت 

۾ عاَلمي حقن جي پاسدار اداري عاَلمي ‘  ڪو به نه آھي محُڪوم ۽ مجُبور’بعنوان 
ئي پڌر نامي جي ڄڻ تصحيح ڪئي  جي   (United Nations Organization)اختياريَء 

آھي. ھن نظم ۾ امداد ُحسينيَء جو فڪر ھمہ گير آھي. ھن نظم ۾ امداد ُحسينيَء جي 
ٻاجھ جو ُٻڪ ساري عاَلم تائين ڦھلجي وڃي ٿو. گيت پڙھي ائين لڳي پيو، ڄڻ قدرت 
فطرت جي سھڪار سان پاڻ اھو گيت انھن انسانن کي ُسڻائيندي ُھجي، جيڪي انسانن 

ڪو ’۾ طبقن جا حامي ۽ محُڪومي ۽ مجُبوريَء جا قائل آھن. ھن گيت جي ھيَء ِسٽ 
قدرت طرفان مليل انساني مقدر ۾ خوشحالي ۽ آزاديَء ‘  به نه آھي محُڪوم ۽ مجُبور

 جي عالمت آھي.
گڏيل قومن جي اختياريَء جي انساني حقن جي پڌرنامي جي شق نمبر ھڪ ۾ 
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اھا ڳالھ واضح ڪيل آھي، جنھن جو حقيقي ُحسن، امداد جي ڄاڻايل گيت مان نظر اچي 
سڀ انسان آزاد، ھڪ جھڙو ماُن، عزت ۽ ھڪ جھڙا حق وٺي پيدا ٿيا آھن. انھن کي ”ٿو: 

 (29)“ھلت ھلندا.جذبي سان  دماغ ۽ ضمير بخشيو ويو آھي ۽ ھڪ ٻئي سان ڀائپيَء واري 
 ڪو به نه آھي محُڪوم ۽ مجُبور

 ھر ڪو ھاري ناري ُسکيو، خوش ھر ڪو مزدور،
 ھٿ ھٿ ٿيندو، َاڏجي ويندو پنھنجو دلبر ديس،
 آڏاڻن تي ُاڻجي ويندو، سوسي، لونگي، کيس،

 ٻانھن جي ٻل سان ئي ٿيندو، دک دلين جو ُدور،
 ڪو به نه آھي، ڪو به نه آھي، محُڪوم ۽ مجُبور.

 
 ھٿ ُڇھي ته ڦري ٿو ڦيٿو، ڪڏھن نه ٿيندو جام،

 خوشحالي آ پنھنجو مقدر، آزادي انعام،
 واڍا، رازا، ڪوري، ُڪنڀر محنت ۾ مسرور،

 ڪو به نه آھي، ڪو به نه آھي، محُڪوم ۽ مجُبور.
 

 مير، ُمھاڻا، سچيت سياڻا، جھاڳي آيا سُمنڊ،
 ماڻھو مرڪيا، چمڪيو آھي اڱڻ اڱڻ تي چنڊ،

 ھر ڪو جيُء پيو ٿو جھومي، ھر ڪو چھرو ُپر ُنور،
 (31) ڪو به نه آھي، ڪو به نه آھي، محُڪوم ۽ مجُبور.

انسان ازل کان ماُء پيٽان آزاد ۽ اڪيلو دنيا ۾ وارد ٿيو آھي. ُھو ڪنھن به قسم 
جي پابندين جو پروانو کڻي ٻاھر دنيا ۾ نه آيو آھي. انھيَء ڪري دنيا جا سڀئي آدم زاد 
آزاد ۽ خود مختيار سوچ، ھلت چلت جا مستحق ۽ مالڪ چئبا. امداد ُحسينيَء جو ھيُء 
گيت عاَلمي آئيڊيل سماج جوڙڻ جا خواب ڏسي ٿو. ھن نظم ۾ آڏاڻن، سوسي، لونگي 
۽ کيس جي خيال واري مقامي خوشبوِء کي بين االقواميت بخشي، ھڪ نئين ُسرھاڻ ۾ 
تبديل ڪري ٿو، جيڪا جڳ کي مھڪائي ٿي. محبت، محنت، خوشحالي، آزادي، 
واپار وھنوار، ُمڪمل آجپو ۽ عزت ڀريو سماج ھن گيت جو اصل جوھر آھي. ڪو به 
ڪنھن جي آڏو ھٿ نه ٽنگي، ڪو به ڪنھن جو قرضي نه ُھجي. ھر ڪو پنھنجي محنت 
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جو ڦل کائي، ھر گھر ۾ خوشيون، ٽھڪ ۽ جماال گونجن. ھر ڪنھن کي جيئڻ جو حق 
ُھجي. ھر طبقي جو ماڻھو مرد عورت َسرھا ۽ ُسکيا َستابا ُھجن. ھاري ناري، ڪمي 

 ڪاسبي محنت ۾ مشغول ُھجن.
امداد ُحسينيَء جو ھيُء گيت گڏيل قومن جي اُصولن جي آجيان ڪندي ته 
نظر اچي ٿو، پر اڄ ڏينھن تائين يو اين او پاڻ ڪڏھن به پنھنجي منشور تي عمل ناھي 
ڪيو. يو اين او عاَلمي طاقتن جي تلوار ھيٺان َپلجي رھي آھي. گڏيل قومن جو ادارو 
پنھنجي مقصد تان ھٽي ويو آھي. ُھو پنھنجي اکين سان دنيا ۾ ٿيندڙ انساني 
استحصال، خانا جنگين ۽ ڪمزور ُملڪن جي وسيلن جي ُڦر ُلٽ ڏسي به خاموش آھي، 

 جھڙي ڀِت. اڃان به ائين چئجي ته سندن ٻانھن ٻيلي آھي.
۾ به ‘  مسجد مندر ڪي خير نھين’امداد ُحسينيَء ھڪڙي نظم بعنوان 

آفاقيت کي مان ڏنو آھي. طاقت جو توازن ھٿ ڪرڻ کان پوِء بد مست انڌي ھاٿيَء جيان 
جڏھن طاقت جي نشي ۾ اچي ‘  انڌو ھاٿي لشڪر جو زيان.’جنھن الِء چيو ويندو آھي 

دنيا ۾ جيڪا تباھي مچائي ٿو، جيڪي گھر، گُردوارا، مسجدون مندر ڊھرائي ٿو، سو 
ڳڻتيَء جو باعث بڻيل آھي. اھو سُمورو لقاُء، بيروت، فلسطين، ڪانگو، عراق جھڙن 
ُملڪن ۾ بخوبي نظر اچي ٿو. ته ڪيئن نه مغربي قزاق دنيا کي پاڻ ۾ ويڙھائي، وسيال 
ُڦري ُلٽي ويڙھا ويران ڪري ڇڏي ٿو. اھڙي عاَلمي داداگير کي امداد، بد مست انڌو 

 ھاٿي سڏيندي، سندس ھٿان ٿيندڙ تباھيَء جي اڳواٽ خبر ڏئي ٿو.
ھاڻي صحيح تاريخ لکڻ وارن جا ھٿ َڪپيا ويندا. ڪير به سچ جو ساٿ نه 
ڏئي. دنيا جي ئي خبر ناھي، جو انڌي جي ھٿ ۾ لٺ اچي وئي آھي. انڌي جي ھٿ ۾ 

 لٺ تباھيَء جي عالمت ُھوندي آھي. ھتي سُمورو نظم پيش ڪجي ٿو:
 دجسم دنمر یک ریخ ںیہن!

 ادنےھ ےک اہھت ںیم الیھٹ ےہ، ےشیش ےک رھگ یک ریخ ںیہن،

 اب رفش اور تھچ یک ریخ ںیہن، دویار و در یک ریخ ںیہن۔

 ااہتس راچ نج اہوھتں ےن، الن وک اکٹ دای اجےئ اگ،

 اکذغ یک، ملق یک ریخ ںیہن، دبش اور ارشک یک ریخ ںیہن۔

 مب وگےل اک دنی درھم ایک، ابرود الج داتی ےہ بس،
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رگدوارے رِگاج رھگ یک، دجسم دنمر یک ریخ ںیہن۔ 

(30)
 

 

 نتيجو:
ھن مقالي ۾ امداد ُحسينيَء جي حوالي طور ڏنل شاعري آفاقيت جو درجو 
ماڻي ٿي. ان کان عالوہ ُھن جا ٻيا به ڪافي نظم وقت، حالتن، رنگ نسل، دين ڌرم، 
پنھنجي َپرائي کان ماورٰي ٿي سرجيل آھن. ھن جي مطالعي ۽ مشاھدي مان جيڪو 
شعوري سج ُاڀري ٿو، ُان جي روشني ساري عاَلم تائين پکڙجي وڃي ٿي. امداد جي 
شاعريَء جو مرڪز ۽ محَور فقط انسان آھي. انسان؛ جيڪو ڪڏھن محُبوبا، ڪڏھن 
ماُرو، مسڪين، غريب، استحصال جو شڪار فلسطين، ڪشمير، ڪانگو يا بيروت 
واسي ئي ڇو نه ُھجي. ُھن جو قلم فقط انسان الِء استعمال ٿئي ٿو. اھو انسان دنيا جي 
ڪھڙي به ُڪنڊ ۾ پنھنجن ُپورن تي ڳوڙھا ڳاڙيندو ُھجي. امداد جو شعور کيس ڳولي 
لھي ٿو، جو امداد ُحسيني ھمدرد شاعر آھي. امداد جي آفاقي شاعريَء جو تخليقي 
آڪاس، عاَلمي امن جي عالمت ڳيري جيان آزاد آھي، جنھن جي ُاڏام ُپر امن، 
ُپرڪشش ۽ باوقار زندگيَء جو ُحسن بخشي ٿي. ُھن جي شاعريَء جو جالل، لفظن جو 
روپ ڌاري، عاَلمي استحصالي قوتن ۽ غاصبن مٿان ئي َڪڙڪي ٿو، جڏھن ته جمال، 
ُصبح جي ٿڌڙي ھير بڻجي سنڌ کان ڪانگو، فلسطين، لبنان، عراق ۽ ٻين ڏکن جي 
تصوير بڻيل، ماڻھن جي بدن تي راحت جو ھٿ ڦيري، عاَلمي َٻڌيَء جو احساس ڏياري 
ٿو، جيڪي انڌي )گلوبلي غنڊي( جي َلٺ جو شڪار ٿيل مزدور، غريب، محُڪوم، 
زوريَء بڻايل ُغالم قومن جا فرد آھن. امداد ُحسينيَء جي شاعريَء جا سوين ُسندر 
روپ آھن. ھيُء ھڪڙو رنگ ھو، جنھن کي آفاقيت چئجي ٿو. امداد جا سُمورا آفاقي 

هيٺ  Plateformيا  Forum شعور رکندڙ شعر، دنيا جي ٻولين ۾ ترجمو ڪرائي، ڪنھن
پيش ڪجن، ته امداد ُحسيني سنڌ جو ئي نه، پر دنيا جي وڏي شاعر طور متعارف ٿيندو، 
۽ اھا ئي عظيم خوبي آفاقي شاعر ۾ ُھوندي آھي، جنھن کان پوِء اھو شاعر 

Legendary  جو اعزاز ماڻي ٿو. شخصيت 
امداد جي آفاقي رنگ واري شاعري، انساني حقن جي ڀڃڪڙيَء جي ِچٽي 
پِٽي تصوير آھي، جنھن ۾ گڏيل قومن جي اداري کي آئينو ڏيکاريو ويو آھي ۽ ُملڪي 
مت ڀيد ظاھر ڪئي وئي آھي. انسانن ھٿان ٿيندڙ انساني تذليل کي واُئکو ڪيو ويو 
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جي اصليت کي عيان ڪيو ويو آھي. بھر حال   (Might is Right)‘  ڏاڍو سو گابو’آھي. 
امداد ُحسينيَء جو شعر ۽ شُعور مقاميت وارو موج ڀريو مھراڻ پار ڪري، آفاقيت جي 
ُاونھي ۽ وشال سُمونڊ تائين َرسائي حاصل ڪري ُچڪو آھي، يا کڻي ائين چئجي ته امداد 
ُحسينيَء جي شاعريَء جو تخليقي مقام سنڌ آھي، پر منزل ساري دنيا آھي، ڪائنات 

 .آھي، حيات آھي. عاَلِم افروز آھي؛ ته وڌاُء نه ٿيندو
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