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 آفتاب ابڑو
 

ب  ئس -ده  ي ا ھ    ي 
 

Abstract 
The present Arabic – Sindhi script was formed in July 1853 on the 

recommendations of the “Board of Directors, East India Company”, London. 
They directed Bombay Government, India, that “keeping in view the socio-
political background submitted by Commissioner in Sindh, Arabic-Sindhi 
script would be better for Sindh Region. However, the original script of region 
“KHUDAWADI” should be considered carefully. In this connection a commit-
tee should be constituted consisting of European Linguists & scholars and a 
few members from the region. 

The, then Commissioner of Sindh Sir Bartal Frere sent recommenda-
tions to Mr. B.H. Ellis, Assistant Commissioner, incharge of the education in 
Sindh. 

It may be pointed out that the issue of script was initiated by Mr. Rath 
Borne, Collector of Hyderabad in 1845. He wrote a letter to the Indian Gov-
ernment to provide him 3000 annual grant for the establishment of schools in 
district premises. Subsequently he was asked how much teachers were avail-
able for teaching on modern lines, for which, he could not reply because such 
teachers were not available in the region, who could teach the regional lan-
guage, Sindhi. 

It may be mentioned here that like other regions of the sub-continent, 
Sindhi was made the official language of Sindh Province in early days. In this 
regard Mr. George Clerk Governor, Bombay Presidency issued a notification 
in April 1848 that: “We should introduce the language of the country (namely 
Scendhee) as medium of official intercourse. I do not see in what way our reve-
nue and judicial officers (however their offices and courts may be continue) 
can work effectively through a foreign medium of communication such as Per-
sian or English. A period of 18 months should therefore, be allowed to the offi-
cers on civil employment to equality themselves for an examination in Sendhee 
language”. 

Following the instructions of British Government, George Stack 
started work on compilation of English-Sindhi Dictionary and composition of 
“Sindhi grammar”. He submitted both books to the government for publica-
tion, which were published in the year 1849. Both the books were written in 
Khudawadi/Devnagri script. This was the main cause that Mr. Pringle, the 
Commissioner in 1850 proposed this script for official use in Sindh. 

Meanwhile, another European scholar and Historian Mr. Richard 
Burton wrote a comprehensive book titled “Sindh and the races that Inhabit in 
the Valley of Indus” 1851, containing history, culture, geography, agriculture 
and economy with special references to education. In this chapter he described 
the 7 scripts which were being used in Sindh. He proposed that since the popu-
lation of Sindh consists more than 70 percent Muslims. Muslims would not like 
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to adopt Hindi/Devnagri script at all. Therefore, NUSKHI-SINDHI may be 
adopted. 

When Mr. Ellis H.B. was asked to finalize Arabic-Sindhi script with 
the help of the above mentioned committee, he avoided to form any such com-
mittee. According to him: “The appointment of such a committee was at the 
time practically impossible as the officers best acquainted with Sindhee were 
either absent from Sindh, or in different parts of the province, and could not 
easily he brought together. The suggestion was therefore laid aside. 

“I confess that this result is not much to be regretted, as such 
committee could only have ended in disappointment. The members would not 
have agreed. They would have written long minutes and would have argued 
with one another. The controversy would have been renewed and with but a 
poor chance of any new light being thrown upon a subject already ably and 
exhaustively discussed by captain Stack and Burton, whose knowledge of the 
language probably exceeded that of any one who could have been on commit-
ted. 

)Paras 40 and 41 from report on education by B.H. Ellis to Frere 
Commissioner in Sindh) 

However, while forming Arabic-Sindhi script Mr. Ellis could not find 
the principles and ways of dotting on the basic Abrabic letters. He has con-
fessed the same in the preface of captain stack’s “Sindhi Grammar”, 1849. 

 

۾ اسان کي ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته، سومرن ۽ سمن جي دورن ۾ ئر   
جيتوڻيك سركاري ٻولي ته عربي هئي، پر حاكمن پاران درٻـار تـوڙي عـام وهـنـوار ۾ 

باقي ان جي هٿي وٺرائڻ ۽ پکيڑڻ ال كـي بـه ٺـوس .  سنڌي ٻولي کي هٿي وٺرائي ويئي
اپا نه ورتـا ويـا، جـڎهـن تـه ڌاريـن ارغـونـن، تـرخـانـن ۽ مـغـلـن جـي دورن ۾ شـعـوري طـور 

سـركـاري .   فارسي ٻولي جي ترقي، تعميـر، نـفـاذ ۽ ڦـهـال ال هـزاريـن حـيـال هـاليـا ويـا
كارندن کي تاكيد كيل هوندو هو ته، هو خوشخـطـي ۾ درسـت نـمـونـي هـر شـي جـي 
داخال كن، جن جا اکر سٺا نه هوندا هئا ته انهن کي خوشخطي جو كورس كرايو ويندو 

انـهـن ال بـاقـاعـده مـدرسـا ۽ .   ٰابتدائي توڙي اعلي تعليم جا نصاب مـقـرر كـيـل هـئـا.  هو
عـام .   مكتب مقرر ٿيل هئا، جتي استادن کي پگهـارون ۽ ٻـيـا انـعـام اكـرام مـلـنـدا هـئـا

 جـا عـمـلـي “   فـارسـي گـهـوڙي چـاڙهسـي” ماڻهـن کـي فـارسـي پـڑهـڻ جـي تـرغـيـب ڏيـڻ ال
كـنـهـن کـي .   ملكي سڄو كار وهنوار فارسي ۾ هلنـدو هـو.   محاورا موجود هوندا هئا

 ۾ درخواست لکرائيندو هـو، جـنـهـن ال كا شكايت كرڻي هوندي هئي ته اهو فارسي
ُعدالتن توڙي عام رواجي سركاري دفترن آڏو منشي ۽ عـامـل ويـٺـا هـونـدا هـئـا، جـيـئـن 
هينئر به كورٹن توڙي ڊي سي او آفيسـن آڏو بـابـو بـيـنـچ  تـي ٹـائـيـپ رائـيـٹـر رکـي ويـٺـا 

 . هوندا آهن
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. سركاري دفترن توڙي درٻارن ۾ سنڌي ڳالهائيندڙن تي ٺٺوليون كندا هئا 
عام ماڻهن جو كو داد فرياد كونه هو، ان كري عام خلقت سركاري كمن كارين 

ُاپت .  کان بيزاري ڏيکاري بن منهن كيو، پنهنجي ليکي زندگي پئي بسر كندي هئي
جا ذريعا گهٹ هئا، ان كري حال تي راضي رهي صبر ۽ شكر سان زندگي گذاربي 

ڳوٺ ۾ موجود سيد، حاجي، عالم توڙي وڏيري جي صالح مصلحت سان، عام .  هئي
ماڻهو لکئي جو ليک سمجهي، نه ته كنهن کي . جھيڑن جھٹن فساد بابت فيصال ٿيندا هئا

اهي دور هئا، جن ۾ سنڌي ماڻهو .  ميار ڏيندا هئا، نه كنهن سان شكايت كندا هئا
 .سركاري كاروهنوار کان ون ويندا هئا

 سيكڑو سنڌي ماڻهو ڳوٺن ۾ آباد هوندا هئا، ڇٺي ڇماهي كو شهر 90
ڏانهن كنهن مجبوري سبب سندن وڃڻ ٿيندو هو، نه ته غريب امير سڀ ڳوٺن ۾ 

كو بنهه غريب هوندو هو ته ان کي .    پنهنجي مان پوري كري پيا وقت گذاريندا هئا
البت سنڌي هندن جي حالت .  ا جي نالي جي ٻه وقت مفت ماني گهر ويٺي ڏيندا هئا

هك ته هنن جي كرت وڻج واپار هوندي هئي، ان كري هو شهرواسي .  كجهه اور هئي
سندن .  ٻيو ته انهن مان كي پڑهيل عامل سركاري نوكرين ۾ هوندا هئا.  هوندا هئا

ُكاروبار توڙي عام وهنوار ۾ كپت كونه كندا هئا، . كارپت تمام سٺي هوندي هئي
كلهوڙن توڙي ٹالپرن جي حكومتن .  ان كري حاكمن وٽ معززين ۾ شامل هوندا هئا

کوٽ ٹوٽ ۾ حاكم .  مالي معامال هو سنڀاليندا هئا.  ۾ سندن اهم كردار هوندو هو
. ٻاهرين فردن سان لک پڑهه جو كم به سندن حوالي هوندو هو.  کانئن قرض وٺندا هئا

ننڍن شهرن ۾ به .  اڳتي هلي جڎهن انگريزن جو دور آيو ته پو سماجي ڦركو ڦريو
انگريزن .  اسكول ۽ كاليج کليا، جتي عام سنڌي مسلمان به تعليم حاصل كرڻ لڳا

جي دؤر جي پهرين ٹن ڏهاكن ۾ صورتحال ئي تبديل ٿي ويئي، سركاري اسكولن ۾ 
 .مسلمانن جو انگ وڌڻ لڳو

جو اثر سڄي ننڍي “ ويڑهايو ۽ حكومت كريو”انگريزن جي حكومتي چال  
انگريزن هندن تي هٿ رکيو ۽ مسلمانن سان ماٹيلي ما .  کنڈ سان گڎ سنڌ تي به پيو

ان جو نتيجو اهو نكتو ته سماجي طور سنڌ ۾ واضح ٻه ڌريون ٿي . وارو سلوڪ روا رکيو
وڏي شاطرانه انداز ۾ انگريزن منجهن معاشي،  .  پيون، هك مسلمانن جي ٻي هندن جي

كاروبار . سماجي ۽ مذهبي ٹكرا اڀاريا، جن جو اثر زندگي جي اڻڳڻين شعبن تي پيو
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سياسي۽ سماجي تنظيمون . ڌار ٿي ويا، اسكول ڌار ٿي ويا، ريتون رسمون ڌار ٿي ويون
. ڌار جڑي ويون، جن کي مضبوط كرڻ ال الڳ الڳ اخبارون ۽ رساال جاري كيا ويا

ان دوران .  جن علمي ۽ فكري محاذ تي پاڻ ۾ ويڇا وڌائڻ ۾ اهم كردار ادا كيو
مسلمانن کي به جوش جاڳيو، هنن انگريز حكومت جو ۽ انهن پاران جاري كيل قاعدن 

مسلمانن کي يكجا كرڻ ال طرحين طرحين جون .  قانون جو بائيكاٽ كيو
ان حد تائين جو ميهڑ شهر ۾ جلسو كري شمس الدين بلبل .  تحريكون هاليون ويون

پنهنجي شيرواني نيالم كري حاصل ٿيندڙ رقم مان تركي ۾ هلندڙ خالفت تحريك 
اهڑي طرح رئيس جان محمد جوڻيجي پنهنجو ۽ پنهنجن !  جي مدد كرڻ ٿي گهري

ويجهن عزيزن ۽ دوستن جو اركو تركو نيالم كري، سڄي ٹرين ڀاڙي كري 
اهي اهڑا موڙ هئا، جن .  الڙكاڻي مان ماڻهو تيار كري، افغانستان وڃي جهاد كيو

هندن به حد كري ڇڎي، پنهنجن . سنڌ جي گڎيل سماجي سرشتي ۾ وڏو ڏڦيڑ پيدا كيو
ان .  َساڻن اڇوتن وارو سلوڪ كيو .  رکيا)  گالس(دكانن تي مسلمانن ال الڳ ٹڀيون 

نفرت جو انجام مسجد منزل گاهه وارو واقعو آهي، جنهن سبب ناحق سنڌ ۾ خون خرابو 
ان ورهاڱي سنڌ جي هزارين .  كرايو ويو ۽ سنڌ ۾ ورهاڱي ال ماحول پيدا كيو ويو

سڄي ننڍي کنڈ ۾ وڏي ۾ .  سالن جي ايكتا واري صورتحال کي ڀاڱا ڀاڱا كري ڇڎيو
اهي درد جا داستان كيترن ئي كتابن ۾ درج ٿيل آهن، ان .  وڏو هاڃو سنڌ کي رسيو

 .كري انهن کي هتي نٿا ورجايون
انهن ويڇن ۽ ذهني :  هاڻي وري اچون ٿا، صورتخطي جي صورتحال تي 

افراتفري واري  ماحول ۾، صورتخطي ال سركاري طور تي انتهائي بي دليو كم 
جيئن ته گڎيل هندستان ال انگريز سركار هك پاليسي جوڙي هئي ته هر .  ٿيندو رهيو

پرڳڻي ال اتان جي مقامي زبان کي هٿي وٺرائي ويندي،ان فيصلي موجب سنڌ ۾ سنڌي 
ع ۾ اعالن كيو ويو ته پرڳڻي جي سركاري 1848ٻولي رائج كرڻ ال سركاري طور 

  .هوندي“ سنڌي”زبان 
           We should introduce the language of the Country (namely 
Scindhee) as medium of official intercourse. I do not see in what way 
our revenue and judicial officers (however their offices and courts may 
be continued) can work effectually through a foreign medium of com-
munication, such as Persian or English. A period of 18 months should 
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therefore, be allowed to the officers in civil employ to qualify them 
selves for an examination in scindhee language. (1)  

ع ۾ هـك پـڌرائـي 1851اڳتي هلي سنـڌ جـي كـمـشـنـر سـر بـارٹـل فـريـئـر مـارچ  
جاري كئي، جنهن موجب پرڳڻي ۾ كم كندڙ پرڏيهين کـي بـه ڇـهـن مـهـيـنـن جـو هـك 

جيكي ماڻهو اهو سنڌي ٻولي بابت بنيادي كورس نـه كـنـدا، .     كورس كرڻو پوندو
الـبـت جـيـكـي مـاڻـهـو اهـو كـورس سـٺـن .   تن جي سالياني انكريمينـٹ روكـي ويـنـدي

نمبرن سان پاس كندا تـه اهـڑي داخـال سـنـدن سـروس بـوڪ ۾ كـئـي ويـنـدي ۽ کـيـن واڌو 
ان سـركـاري پـڌرائـي جـو تـمـام )     2. ( انكريمينٹ ۽ گريڈ مطابق ترقي پڻ ڏني وينـدي

مـيـرٺ، آسـام، بـهـار وغـيـره جـا .   سنڌ ۾ ٻاهرين پرڳڻن، بنـگـال، مـدراس،.   سٺو اثر پيو
رهاكو سركاري نوكرين ۾ كم كندا هئا، تن سنڌي ٻولي طرف جوڳو ڌيان ڏنـو ۽ 

تاريخ ۾ پهريون ڀيرو عام ماڻهن جي .  سنڌ ۾ سركاري كمن كارين ۾ دلچسپي ورتي
ان سـان گـڎ انـگـريـز .   اهنجـن ايـذائـن کـي سـنـدن ٻـولـي ۾ سـمـجـهـڻ جـي كـوشـش كـئـي

تـي )     Good Governance( حاكمن ۾ به سنڌي سکي ورتي، جنهن جا سٺي حكـمـرانـي 
اهو خاطري سان چئي سگهجي ٿو ته لپي ٺهڻ کان اڳ  ئي سـويـن سـركـاري .   سٺا اثر پيا

البت صورتخطي واري معاملي . عملدارن ڳالهائڻ جي حد تائين سنڌي سکي ورتي هئي
تي مقامي ماڻهن سان صالح مصلحت نه كرڻ ۽ مقامي ماڻهن جي ان مامري بـابـت خـاص 
دلچسپي نه هئڻ سبب اهو مسئلو، جيكو وڌ ۾ وڌ سال ڏيڍ ۾ حل ٿي وڃـڻ گـهـرجـي هـا، 

 .ڏهن سالن تائين مختلف عملدارن وٽ رلندو رهيو
 

 صورتخطي ال هلچل كيئن پيدا ٿي؟
 :سنڌ ۾اسكولي نظام جي ابتدا 

سنڌ ۾ ٿوري ئي عرصي ۾ انگريز عملدارن کي پنهنجي روزمره جي كم 
كار اكالئڻ ۾ مشكالتون پيش اچڻ لڳيون، جو هو عام ماڻهن جي ۽ عام ماڻهو 
سندن ٻولي سمجهي نٿي سگهيا، ان كري سخت ضرورت محسوس كئي ويئي ته هتي 

 انگريزي تعليم ڏني وڃي ته جيئن حكمراني سنڌي ۽اهڑا اسكول کوليا وڃن، جن ۾ 
وقتي طور هنن هك طريقو اهو ڳولي .  جي وهنوار کي اثرائتي نموني هالئي سگهجي

ورتو، جو مراٺي، مدراسي ۽ كجهه هندو ماڻهن، جن کي ٿورن گهڻي انگريزي آئي ٿي، 
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ان وچ ۾ كيترائي انگريز عملدار به .  انهن جي ٹياكڑي سان كاروهنوار هاليائون
سنڌي سکي ويا، كيپٹن اسٹئك ته همت كري ٻن سالن اندر نه صرف سنڌي سکي 

ع ۾ سنڌي جو گرامر به تيار كيائين ۽ ٹن سالن جي لڳاتار محنت ۽ 1845ويو، پر 
ڊكشنري به تيار كري “  سنڌي-انگريزي ”مكاني ماڻهن جي سهكار سان هك 
 .ع ۾ ڇپيا1849ورتائين، ٻئي كتاب سركاري خرچ تي 

کي شابس   (Roth Borne)حيدرآباد ضلعي جي كليكٹر كيپٹن راٿ بورن
رپيا سالياني   3000ع ۾ انڈيا حكومت کي خط لکي زور ڀريو ته 1845هجي، جنهن 

 )3(.   قائم كري سگهجنلگرانٹ منظور كئي وڃي ته جيئن حيدرآباد  شهر ۾ اسكو
کانئس پڇيو ويو ته مكاني ماڻهن کي جديد تعليم پڑهائڻ ال كيترا استاد موجود 

البت ايترو سو ٿيو، جو بحث .  آهن؟ جنهن جو هو كو خاطر خواهه جواب ڏئي نه سگهيو
كجهه ايكڑ ٻيكڑ  استاد تيار كيا ويا، پر وري .  ال هك نئون موضوع ڇڑي پيو

 . ُنصابي كتابن جي مسئلي كر کنيو، جنهن سركار کي منجهائي ڇڎيو
انگريز عملدار جيكي پرڳڻي ۾ ، آبپاشي، زراعت، ٻيلن ۽ امن امان تي 

هنن محسوس كيو .  كجهه وڌيك ڌيان ڏيئي رهيا، سي سخت مونجهاري جو شكار ٿيا
انگريزن گهريو .  ته مكاني ماڻهو کانئن نفرت كن ٿا ۽ وٹن ويجهو اچڻ کان كيٻائين ٿا

ان .  ٿي ته كنهن طريقي سان هتان جي ماڻهن تي هٿ رکي، حكومت جو چرخو هالئجي
ال وڏي ويچار ۽ تدبر کان كم وٺندي فيصلو كيو ويو ته مكاني زبان سنڌي کي 

. تي عمل كجي“ زبان شيرين ملك گيري”ترقي وٺرائجي ۽ فارسي جي مشهور چوڻي 
ان حكمت عملي تي عمل كندي ۽ بمبئي سركار جي هدايتن جو اثر وٺندي، 
سربارٹل فيريئر، سنڌ ۾ سركاري طور سنڌي ٻولي جي نفاذ ال عملي اپا ورتا، جنهن 

فيصلو ته سٺو .  تحت سركاري مالزمن کي سالياني انكريمينٹ جي آڇ پڻ ڏني ويئي
هك ته لپي جي مسئلي شدت اختيار .  ٿيو، پر ان سان كافي ٻيا مسئال اٿي کڑا ٿيا

 كئي، جو كيپٹن اسٹئك جي ديوناگري خط ۾ ٻن كتابن جي  اشاعت کانپو
سنڌ .  سركاري سطح تي اهو سمجهڻ ۾ ٿي آيو ته سنڌي ٻولي ان طرح لکي ويندي آهي

۾ اهڑو اعالن به كري ڇڎيو ته سنڌي ال ديوناگري ع 1849جي كمشنر مسٹر پرنگل سن 
ٻئي طرف ساڳئي حيثيت ۽ علمي مايي جو ماڻهو كيپٹن   )4.(لپي استعمال كئي وڃي

رچرڊ برٹن جيكو روينيو کاتي ۾ كم كري رهيو هو، ان وڏي پيماني تي هلچل 
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 ال رچرڊ برٹن سنڌ .    صورتخطي مناسب آهي“  سنڌي  -عربي”هالئي ته سنڌي ٻولي
 Sindh and the races that  inhabit in the valley of Indusجي باري ۾ هك تفصيلي كتاب 

۾ لکيو، جنهن ۾ هن سنڌي سماج، ان جي بيهك، تعليمي نظام، رائج سنڌي    1851
اسكرپٹ ۽ انهن جي خوبين ۽ خامين تي تفصيلي ڇنڈ ڇاڻ کان پو نسخي خط، جيكو  

بهرحال ٹن .  هن وقت اسان استعمال كري رهيا آهيون، ان جي ڀرپور وكالت كئي
سالن جي لکا پڑهي ۽ وڏن بحث مباحثن، جنهن جا ثبوت آركائيوز کاتي ۾ فائيلن جي 

سنڌي رسم   -صورت ۾ موجود آهن، کان پو آخر فيصلو ٿيو ته آزمائشي طور عربي
الخط جاري كيو وڃي ۽ جيكي اسكول ديوناگري خط اختيار كن، انهن کي به آزادي 

سنڌي اسكرپٹ تي بحث هلي رهيو هو ته ته ان وچ ۾ كراچي جي .  هئڻ گهرجي
هن ڇا كيو جو پنهنجي .  كليكٹر كيپٹن پريڈي هك اچرج وارو فيصلو كيو

ع 1846اسكول جي عمارت . قائم كيو“ كراچي فري اسكول”كچهري كمپائونڈ ۾ 
 23400 ۾ ان جا ٻه وڌيك بالڪ ٺهرايا ويا، جن تي ع 1874-75.  رپين ۾تيار ٿي  6200۾ 

رپيا خرچ آيو، جيكو بمبئي گورنمينٹ، كراچي ميونسپالٹي ۽ كجهه سخي مردن 
 . ڀريو

اسكول هالئڻ ال كيپٹن پريڈي هك كاميٹي جوڙي، البت هن هك اهو 
شرط رکيو ته اسكول ۾ انگريزي سان گڎ عيسائيت جي تعليم به ڏني ويندي ۽ انجيل 

ع ۾ اهو اسكول ساڳين شرطن تي سنڌ 1853.  مقدس جي تعليم کي عام كيو ويندو
جي حوالي كيو، جيكو شايد “  چرچ مشن سوسائٹي”جي كمشنر سر بارٹل فيريئر 

چرچ .  قائداعظم پڻ ان اسكول مان تعليم ورتي.  اڃا تائين نشتر روڊ تي قائم آهي
“ سينٹ پيٹرڪ”هك :  ع ۾ ٻه ٻيا ها اسكول کوليا1859مشن سوسائٹي كراچي ۾ 

ع ۾ قومي ڌارا ۾ ورتو ويو ۽ وڏي وزير ارباب 1972جنهن کي “  سينٹ جوزفس”ٻيو 
 ۾ اهي ٻئي اسكول ساڳئي 2005رحيم واري حكومت جي هك فيصلي مطابق 

ع ۾ كياماڙي، منهوڙي ۾ 1866سوسائٹي حوالي كيا ويا، جڎهن ته سوسائٹي طرفان 
 ) 5. (پڻ مشنري ها اسكول قائم كيو ويو

ع ۾ بندر روڊ تي هك ٻيو ها اسكول کوليو ويو، جيكو پو ڊپٹي 1853سال 
ايجوكيشن انسپيكٹر نارائڻ جڳناٿ وديا جي نالي منسوب كيو ويو، جيكو هاڻي 

N.J.V  .ساڳي طرح كيپٹن گولڈ سمٿ جي كوشش سان شكاپور .  اسكول سڎجي ٿو
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ع ۾ حيدرآباد 1858حكومت . ع ۾ انگريزي پرائمري اسكول قائم كيو ويو1853۾ پڻ 
 اسكول قائم كيو، جيكو پو جي “  مسلم ايجوكيشن سوسائٹي”۾ پهريون ها

ع ۾ ئي سکر 1858. حوالي كيو ويو ۽ اسكول جو نالو نور محمد ها اسكول رکيو ويو
ع ۾ مڈل اسكول 1876ميونسپالٹي مڈل اسكول قائم كيو ۽ الڙكاڻي ميونسپالٹي 

اهڑين سرگرمين کي ڏسي، بمبئي .  کوليو، جن کي پو ها اسكول  جو درجو ڏنو ويو
بورڊ آف ايجوكيشن سنڌ ۾ وڌيك تعليمي ادارن جي قيام ۽ انتظام بابت فيصلو 

ع ۾ فيصلو كيو ته 1853هوڏانهن ايسٹ انڈيا كمپني جي ڊائريكٹرن جوال .  كيو
ان ال استادن ۽ درسي كتابن جو بندوبست .  صوبي ۾ سنڌي ٻولي رائج كئي وڃي

جنهن ال مسٹر فيريئر فوري طور  فيصلو كري، تعليم جو انچارج مسٹر .  كيو وڃي
مسٹر .  رپيا مخصوص كيا    10,000کي بنايو ۽ ان مقصد الEllis Barrow  ( (ايلس برو 

 . ايلس برو انتهائي چابكدستي  سان كم کي لڳي ويو
ع 1855مسٹر ايلس پنهنجي ٻولي کي ترجيح ڏيندي، مليل فنڈ مان آكٹوبر 

شاگردن داخال ورتي، تن ۾   68۾ كراچي ۾ انگريزي ميڈيم اسكول کوليو، جنهن ۾ 
ان فنڈ مان حيدرآباد ۽ شكارپور ۾ انگريزي اسكولن . كي ٹي چار شاگرد سنڌي هئا

 12ال عمارتون منظور كيون ويون، جڎهن ته سنڌي اسكولن ال مختلف شهرن ۾ 
اهڑي طرح كن شهرن ۾ وري ٻين .  ننڍيون عمارتون اڏاوت ال منظور كيون ويون

 مكاني فنڈن جي وسيلي اسكولن جي عمارتن ٺاهڻ جي رٿا تيار كئي ويئي، جن ال
جيئن جيئن نوان اسكول کلندا ٿي ويا . مكاني ماڻهن حكومت سان سٺو سهكار كيو

شروعاتي طور كن گجراتي، مرهٹي ۽ بمبئي .  ته استادن جي کوٽ محسوس ٿيڻ لڳي
اهي نون قائم كيل اسكولن ۾ .  کان آيل تعليم يافته ماڻهن کان كم ورتو ويو

 .انگريزي ۽ انگي حساب پڑهائڻ لڳا، پر اهي سڀ اپا وڌندڙ گهرجن پٹاندڙ اڻپورا هئا
ع 1854استادن جي کوٽ کي منهن ڏيڻ ال حكومت فيصلو كندي آكٹوبر 

۾ كراچي ۾ ان مقصد ال هك اسكول کوليو ويو ته جيئن خاص طور سنڌي اسكولن 
ان ٹريننگ اسكول ۾ ايليفن اسٹون ۽ .  ۾ استادن جي کوٽ کي پورو كري سگهجي

پونا كاليج جي اڳوڻن شاگردن کي، جيكي سنڌ ۾ سركاري نوكريون كري رهيا 
اهو ٹريننگ اسكول پو حيدرآباد منتقل كيو ويو، . هئا، استاد كري مقرر كريو ويو

ع جي شروعات ۾ ٹريننگ كاليج بنايو ويو ۽ اڃا تائين استادن کي 1864جنهن کي 
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ع 1864ع کان 1854انهن كوششن جي نتيجي ۾ ڏهن سالن .  سکيا ڏيئي رهيو آهي
 ها 4كراچي، حيدرآباد ۽ شكارپور ۾ :  تائين سنڌ صوبي جي ٹن كليكٹوريٹس

 پرائمري اسكول ۽ هك ٹريننگ كاليج قائم ٿي چكا 56 مڈل اسكول، 3اسكول، 
 )6.( هو2440هئا، انهن اسكولن ۾ شاگردن جو كل ڳاڻيٹو 

حكومت تعليم کي ترقي وٺرائڻ ال هك ٻيو نهايت اهم فيصلو كيو، جو 
ان .  ال وقف كيو“ ڳوٺاڻي تعليم”مان ٹيون حصو “ لوكل فنڈ”ع ۾ قائم كيل 1863

 اسكول 20ان ۾ .   ٿيو230فنڈ جي صحيح استعمال سان اسكولن جو تعداد وڌي 
كيترن ئي سببن .   ٿي ويو14،299نياڻين ال شامل هئا، جڎهن ته شاگردن جو انگ 

سنڌ جي .  كري كيپٹن ائٹكن چواڻي، سنڌ ۾ تعليم جو معيار وڌي نه سگهيو
كمشنر مينسفيلڈ بمبئي حكومت کي هك رپورٽ ۾ آگاهي ڏني ته پوري صوبي ۾ 

 سنڌي اسكولن ۾ معياري تعليم ڏني وڃي ٿي، 5-6صرف ٻن انگريزي اسكولن ۽ 
باقي اسكولن ۾سکيا ورتل استادن، فرنيچر، كتابن ۽ ٻين تعليمي سهولتن جي سخت 

 )7. (کوٽ كري، اتي تعليم بنهه روايتي انداز ۾ ڏني پئي وڃي
کي )  E.M  .Fulten(ع ۾ مسٹر فلٹن 1872ان صورتحال کي سامهو رکندي، 

تعليم بابت انسپيكٹر مقرر كيو ويو ته، جيئن هو سنڌ ۾ تعليمي ادارن جي 
كارگذاري تي نظر وجهي سگهي ۽ فيلڈ ۾ وڃي تعليمي مسئلن ۽ مونجهارن بابت كا 

صحيح را ڏيئي سگهي، پڻ اهو ڏسي سگهي ته استاد اسكولن ۾ صحيح وقت ۽ مقرر  
ع تائين پنهنجون ذميواريون صحيح 1876مسٹر فلٹن .  طريقي سان پڑهائي رهيا آهن

ان بعد کيس بدلي كري كنهن ٻئي صوبي ۾ رکيو ويو ۽ پورن . نموني ادا كندو رهيو
نتيجي .  ڏهن سالن تائين تعليم ال كو برجستو اعلى سول عملدار مقرر نه ٿي سگهيو

کي ساڳي )  E. Giles(ع ۾ مسٹر گلس 1887جنوري .  ۾ تعليمي ترقي ركجي ويئي
ذميواري ڏني ويئي، پر هو كو ٻوٹو ٻاري نه سگهيو، تان جو ڇهن مهينن کان پو مسٹر 

جيكو جنرل جان جيكب جو ڀاڻج هو، تنهن کي ايجوكيشنل )  H.P Jacob(جيكب 
ع، مرڻ گهڑي تائين نهايت جذبي ۽ ايمانداري 1895انسپيكٹر مقرر كيو ويو، جيكو 

سان فرض نڀائيندو رهيو ۽ سركاري ركارڊ جي شاهدي مطابق ننڍي کنڈ ۾ سندن 
مسٹر جيكب جي ذاتي كوشش سان كيئي نوان . كٹنب تعليمي ترقي ۾ نالو كڍيو

سنڌ صوبي جو تعليمي .  اسكول کليا ۽ كي هلندڙ اسكول سركاري کاتي ۾ ضم ٿيا
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مسٹر جيكب جي دؤر ۾ اسكولن جو . نظم ۽ ضبط سڄي هندستان ۾ مشهور ٿيڻ لڳو
.  ٿي ويو62595 مان وڌي 24159 ٿي ويو ۽ شاگردن جو تعداد 1616 مان وڌي 375انگ 

اهڑي طرح شاگردياڻين جو .   ٿي ويو137 مان وڌي 20ڇوكرين جي اسكولن جو انگ 
 ٹريننگ اسكول ۽ هك كاليج قائم 4ان دور ۾ عورتن ال الڳ .   ٿي ويو4467تعداد 

 )8. (ع ۾ آرٹس كاليج پڻ قائم كيو ويو1887ان سان گڎ كراچي ۾ . كيو ويو

سنڌ جي مخصوص سماجي ۽ سياسي حالتن کي سامهون رکندي، تعليم جو 
حوالي كيو ويو  هو ته جيئن غير مقامي ماڻهن کي سالمتي “  هوم ڊپارٹمينٹ”شعبو 

جو تحفظ ڏيئي سگهجي ۽ پڻ سركاري اسكولن جي عمارتن ۽ فرنيچر جو تحفظ 
روينيو عملدارن کي تاكيد كيو ويندو هو ته هو پنهنجو اثر رسوخ .  كري سگهجي

استعمال كندي، اسكولن ۾ ٻارن جي داخال جو انگ وڌائين، زميندارن ۽ عام ماڻهن 
کي سمجهائين ته هو پنهنجا ٻار اسكولن ۾ داخل كرائين ۽ پڻ سركاري ملكيتن جو 

ركارڊ ٻڌائي ٿو ته ان سان تعليم جي واڌاري توڙي سڌاري تي .  هر حالت ۾ خيال رکن
اسكولن جون عمارتون ٺهنديون رهيون، پر ٻارن جي داخال .  كو خاص اثر نه پيو

بلك وڏيرن جو اثر ان وقت به .  ماستر پنهنجي مرضي سان پڑهائيندا هئا.  گهٹبي رهي
ع جي هك ريزوليوشن جي نتيجي ۾ تعليم جي واڌاري ۽ سڌاري 1904. ماسترن تي هو

ال لکين رپيا منظور كيا ويا ۽ گهربل فرنيچر ۽ ٻيون سهولتون پڻ ميسر كيون ويون، 
ع ۾ انڈيا جي مركزي حكومت فيصلو 1910آخر .  پر نتيجا الڀائتا نه نكري سگهيا

كيو ته، سنڌ ۾ تعليم بابت هك الڳ کاتو کوليو وڃي ۽ ان کي فوري طور هوم 
 )9. (ڊپارٹمينٹ کان ڌار كيو وڃي

 
 :صورتخطي بابت تجويز كيل كاميٹي جو جائزو

صورتخطي بابت كاميٹي جوڙڻ جي ضرورت ڇو محسوس ٿي ۽ ان  
كاميٹي حوالي كهڑا كم كيا ويا هئا؟ ان بابت اسان تفصيل سان سر ايلس برو جي 

كمپني .  تعليم بابت رپورٽ مان حوالن سان ذكر كيو آهي، جيكو اڳتي ايندو
لغات بابت سٺي ڄاڻ رکن ٿا /  سركار جو خيال هو ته يورپي عملدار، جيكي لسانيات 

فارسي جي پڻ چڱي ڄاڻ آهي، انهن تي مشتمل هك كاميٹي جوڙي /  ۽ کين سنڌي 
وڃي، البت ان ۾ كي ٿورڙا مقامي ماڻهو مقرر كيا وڃن، پر ان کان سرايلس برو بلكل 
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سندس خيال هو ته سنڌي ٻولي بابت اسٹئك ۽ برٹن کان وڌيك ان .  لنوائي ويو
انهن ٻنهين جا رايا وٹس !  موضوع بابت شايد ئي كنهن يورپي عالم کي ڄاڻ هجي

كجھ يورپي عالم جيكي امكاني طور كاميٹي جا ميمبر ٿي پئي .  موجود هئا
سگهيا، سي ڏورانهن عالئقن ۾ مقرر ٿيل هئا، جن مان پو كي ورنيكيولر لٹريچر 

 . كاميٹي جا ميمبر پڻ ٿيا
ايلس مليل هدايتن مطابق كاميٹي ته كانه جوڙي البت پنهنجي رپورٽ ۾،  
تي ٹٻكن واري مسئلي کيس منجهائي )    Letters( ۾ ڄاڻايو اٿس ته، حرفن 42پيرا نمبر 

/ ان ال هن چار هندو ۽ چار مسلمان ميمبر مقرر كيا، جن پراڻن كتابن ليٿو .  وڌو
سنگي ڇاپن توڙي هٿ اکر نسخن کي ڀيٹي هك پٹي تيار كرائي، جنهن ۾ به ٻه چار 

ان تي ان وقت ڊاكٹر ٹرمپ اعتراض واريو هو، جنهن جو ذكر ايلس به . دفعا ڦيرڦار ٿي
 . ان بابت تفصيل سان بحث اڳتي كنداسين. كيو آهي
ايسٹ انڈيا كمپني جي ميمبرن  وٽ اها به را هئي ته، سنڌ ۾ ڀانت ڀانت جا  

هزارين سال مٿن ڌارين حاكمن .  ماڻهو رهن ٿا، جتي تعليمي تناسب گهٹ آهي
حكومت كئي آهي، ان كري اتان جا ماڻهو ٿوري گهڻي تي قانون هٿ ۾ کڻن ٿا ۽ 
انگريز سركار کي اتان جي ماڻهن اڃا دلي طور تسليم نه كيو آهي، ان كري كنهن 
امكاني شورش کي منهن ڏيڻ ال مصلحت طور مقامي ماڻهن، جنهن ۾ هندو توڙي 
مسلمان شامل هجن، انهن تي مشتمل كا كاميٹي جوڙي وڃي ته جيئن ٻئي ڌريون 

جيتوڻيك آدمشماري جي تناسب مطابق كاميٹي ۾ مسلمانن جو انگ . خاموش رهن
 هئڻ گهربو هو، پر پو به هنن هكجيترا ميمبر کڻي معاملي کي سلجهائڻ جي 6

 .كوشش كئي
اسـان جـي .   كاميٹي ۾ميمبرمقرركـرڻ جـواخـتـيـار بـه سـر ايـلـس بـروکـي ڏنـو ويـو 

 لـکـيـو آهـي، جـنـهـن ۾ ٻـه 10 تـه كـن وري  8ادبي تاريخن جي كن مرتبن ميـمـبـرن جـو تـعـداد 
يورپي ميمبر كيپٹن اسٹئك ۽ كيپٹـن رچـرڊ بـرٹـن بـه ڄـاڻـايـو آهـي، جـا ڳـالـهـه بـلـكـل غـلـط 

اها جدا ڳالـهـه آهـي تـه فـيـصـلـي كـرڻ وقـت صـرف انـهـن ٻـنـهـن عـالـمـن جـي پـيـش كـيـل .   آهي
هيٺ اسان ٹماهـي مـهـراڻ مـان سـيـد سـلـيـمـان نـدوي جـو ڇـپـيـل .  نكتن کي سامهون رکيو ويو

 .هك گورنر جو خط شايع كيون ٿا، جنهن ۾سنڌي اسكرپٹ تي بحث كيو ويو آهي
گورنر جي را : 
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عام طرح سان، عام ماڻهن کي اهو معلوم نه آهي ته سنڌي صورتخطي ۽  .1
 !سندن تحريري زبان جي ال، سنڌ پنهنجي انگريز حاكمن جي ٿورائتي آهي

جڎهن سر چارلس نيپئر، سنڌ فتح كئي، ان وقت ملك ۾ خود پنهنجي هك  
مستقل زبان موجود هئي، پر ان جي ال لپي كانه هئي، جي هوند عام طور تي رائج ٿي 

هندو پنهنجي لکتن .  ان دور ۾ لکپڑهه ۾ كم كار هندو منشي كندا هئا.  سگهي ها
اهو .  سڎي لکندا هئا  –۾، فارسي صورتخطي ۾ فارسي ۽ سنڌي زبانن کي گڎي 

، جنهن کي ”ابوالحسن جي سنڌي”كتاب .  مخلوط خط به ڳچ وقت کان رائج هو
انگريزن جي اچڻ وقت، مالن مسجدن ۾ پڑهائيندا هئا، سو اصل ۾ بامحاور سنڌي 

ان طرح واٿن جو، .  ٻولي کي، عربي صورتخطي ۾ لکڻ جي هك كوشش هئي
ع ۾ عربي صورتخطي 1836اهو كتاب .  جو به اهوئي مقصد هو“  گرامر آف سنڌي”

۾، انهن پوليٹيكل آفيسرن ال تيار كرايو ويو هو، جي سنڌ جي حاكمن جي دربارن 
ان وقت، هندو واپارين وٽ حساب كتاب جي ال، هك قسم جو .  سان الڳاپيل هئا

 .ديوناگري لپي استعمال هيٺ هئي
سنڌ جي فتح کانپو جڎهن اٺ سال کن مس گذريا، تڎهن سر بارٹل  .2

ان وقت فقط ٻه اهڑا آفيسر ملي سگهيا، جي سنڌي .  فيريئر، سنڌ جون واڳون سنڀاليون
ٻولي ڳالهائي ٿي سگهيا، پر انهن جي كالركن ۾ كي به اهڑا كونه هئا، جن کي لکڻ  

ان صورت ۾ عملدارن ال اهو حكم كڍيو ويو ته هو .  ۽ پڑهڻ ۾ مهارت حاصل هجي
انهن حالتن ۾ ٻيو اهم مسئلو اهو پيدا ٿيو ته سنڌي .  سنڌي زبان ۾ امتحان پاس كن

زبان ۾ سركاري لکپڑهه ته كئي وڃي، پر ان ال صورتخطي جو كو اصول مقرر كيو 
 .وڃي

  صرف ٻن انگريز عملدارن کي، جي سنڌي زبان ڄاڻندا هئا، تن کي را ،ان ال
هك هو كيپٹن رچرڊ ۽ ٻيو هو كيپٹن اسٹئك، پر بدقسمتي اها . ڏيڻ جو حق ڏنو ويو

رچرڊ، عربي رسم الخط جي حمايت . پيدا ٿي، ته هن مسئلي ۾، ٻنهين ۾ ويڇا پيدا ٿي پيا
اهو هندي رسم الخط، اڳيئي سنڌ جي هندو . ۾ هو ۽ اسٹئك، هندي لپي جي حق ۾ هو

ان اختالف کي ڏسي، فيريئر به نسلي ۽ قومي پهلو کي اڳيان رکي . واپارين ۾ مروج هو
کيس اهو خطرو محسوس ٿيو ته هندو، عربي صورتخطي سکڻ ال تيار نه . پريشان رهيو

ان کان پو، اهو . ٿيندا ۽ مسلمان وري هندي لپي کي استعمال كرڻ کان انكار كندا
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فيصلو ايسٹ انڈيا كمپني جي بورڊ  آف ڊائريكٹرس جي حكم تي عربي 
 .صورتخطي جي حق ۾ كيو ويو

ان فيصلي اچڻ تي، سرفيريئر، حيدرآباد جي كليكٹر ايلس کي اهو كم  
موجوده عربي سنڌي لپي ان صاحب جي .  ڏنو ته هو عربي صورتخطي کي تيار كرائي

جيتوڻيك سنڌي ۾ ٻاونجاهه اکر آهن ۽ ان جي ڀيٹ ۾ .  كوششن جو نتيجو آهي
ان سلسلي ۾ سنڌي ٻولي جي لهجن ۽ انهن جي صوتي .  عربي ۾ رڳا اڻٹيهه اکر آهن

جي وسيلي سان، پورو “  ٹٻكن”اثرن ۽ خاصيتن کي قائم رکڻ ال، ان گهٹتائي کي 
 )13.(كيو ويو

سر ايلس برو ان كاميٹي جو صدر هو، جنهن وسيلي سڄي لک پڑهه پئي 
ع 1852 ڊسمبر 8هتي اهو به واضح كندا هلون ته .  هلي ۽ فيصلن تي عمل كرائڻو هو

.  تي كمپني جي ڊائريكٹرن پنهنجو فيصلو لکي كمشنر فيريئر کي موكليو
اسان چڱي ) سنڌي ٻولي جي لپي بابت(“  ۾ ڄاڻايو ويو هو ته ،5فيصلي جي پيرا نمبر 

سنڌي هئڻ گهرجي، پر   -طرح غور فكر كري، ان نتيجي تي پهتا آهيون ته لپي عربي
ساڳئي وقت اسان کي اهو به نه سمجهڻ گهرجي ته ان معاملي بابت وڌيك سوچ ويچار جي 

ان مسئلي جو تسلي بخش حل اهو ٿيندو ته اهڑن يورپي . ضرورت محسوس نه ٿا كريون
ماهرن، جن کي سنڌي ٻولي بابت سٺي ڄاڻ آهي ۽ كن ٿورڙن مقامي ماڻهن، /  عالمن 

جن جو كردار ۽ ذهانت ان معاملي بابت مددگار ثابت ٿي سگهي، انهن تي مشتمل هك 
اسان اهو بمبئي سركار تي ڇڎيون ٿا ته اها كاميٹي جوڙڻ کان .  كاميٹي جوڙي وڃي

 . پو كوبه فيصلو كري، اسان کي ڄاڻ ڏئي
اهو اسان ال ” ۾ ڄاڻايو آهي ته، 8كمپني فيصلي جي آخر ۾ پيرا نمبر 

اطمينان جوڳو آهي ته بمبئي سركار ۽ سنڌ ۾ مقرر كمشنر مسٹر فريئر ٻئي صوبي ۾ 
ٻولي جي ضرورت ۽ تبديلي کان چڱي طرح آگاهه آهن، ان كري اسان اهو 

ان وقت كمپني کي .  (غيرضروري ٿا سمجهون ته ان مامري تي كا خاص را ڏيون
نسخي ۽ ديوناگري، هنن واضح /عربي:  موكليل نوٽ ۾ ٻه لپيون تجويز كيل هيون

 )14.)(طور كنهن به هك ال فيصلو نه ڏنو
كمشنر فريئر اها رپورٽ سر ايلس کي موكلي، حكم جاري كيو ته ان 

مسٹر ايلس ان بابت هك تفصيلي رپورٽ ٺاهي كمشنر .  رپورٽ تي عمل كيو وڃي
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كورٽ جي ” ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته، 37ان جي پيرا نمبر.   ۾ موكلي1854کي ڊسمبر 
ع تي بمبئي حكومت کي موكلي 1852 ڊسمبر 8، 46ڊائريكٹرن جي رپورٽ نمبر 

 ۾ چيو ويو 38پيرا نمبر “  .ع كمشنر ڏانهن موكلي ويئي1853 مارچ 11ويئي، جتان 
هك ته سنڌي ال لپي كهڑي .  رپورٽ ۾ ٻن موضوعن تي بحث ٿيل آهي”آهي ته، 

اسكول کوليا )  ڏيهي(ٻيو ته سنڌ پرڳڻي ۾ انگريزي ۽ ورنيكيولر .  اختيار كئي وڃي
كورٽ سڳوري پهرين نقطي بابت عربي جي ” ۾ چيو ويو آهي ته، 39پيرا نمبر “  .وڃن

ٻيو نقطو كاميٹي مقرر كرڻ بابت آهي، .  حق ۾ ٿوري فرق سان فيصلو ڏنو آهي
 “ .جيكا فيصلي جو آخري نبيرو كري سگهي

ان وقت كاميٹي قائم ” ۾ ڄاڻائي ٿو، 40ايلس پنهنجي رپورٽ جي پيرا نمبر 
كرڻ عملي طور ڏاڍو مشكل هو، ان جو هك اهم سبب اهو هو ته جيكي يورپي عالم 
سنڌي ٻولي بابت سٺي ڄاڻ رکندا هئا، اهي يا ته سنڌ کان ٻاهر هئا يا وري ڏورانهن 

ان كري صالح اها بيٺي ته ان .  عالئقن ۾ مقرر ٿيل هئا، جن کي گڎ كرڻ ڏکيو كم هو
واضح رهي ته ايلس اڻ سڌي طرح كيپٹن اسٹئك ۽ (”. معاملي کي في الحال ڇڎي ڏجي

كيپٹن اسٹئك ان رپورٽ تيار ٿيڻ کان هك .  كيپٹن برٹن ڏانهن به اشارو كيو آهي
 .)ع  ۾ وفات كري ويو ۽ برٹن ان وقت سنڌ کان ٻاهر هو1853سال اڳ ڊسمبر 

سنڌي لپي (مان اعتراف ٿو كريان ته ان معاملي ” ۾ لکي ٿو ته،41پيرا نمبر 
ميمبر رڳو .  تي جيكا كاميٹي مقرر ٿئي ها، كو نتيجو  نه ڏئي سگهي ها)  بابت

هكٻئي پاران اٿاريل نقطن تي بحث كن ها، وڏا وڏا دليل ڏين ها ۽ ممكن هو ته كا 
 وري نئين اختالف را)Controversy  (مشكل سان ان معاملي تي كا .  پيدا ٿئي ها

حقيقت ۾ كيپٹن اسٹئك ۽ كيپٹن برٹن جنهن عالماڻي .  نئين روشني وڌي وڃي ها
انداز ۾ ان موضوع تي بحث كيو آهي، شايد ئي كو ٻيو كاميٹي جو نئون ميمبر 

 )15(“ .اهڑي وضاحت سان كا را ڏئي سگهي ها
سر ايلس ان منجهيل معاملي جو حل اهو سمجهيو ته رپورٽ ۾ ڄاڻايل ڳالهين 
کي نظر ۾رکندي، مقامي ماڻهن، جن کي فارسي ۽ سنڌي ٻولي بابت چڱي ڄاڻ هجي ۽ 
حكومت بابت به سندن را بهتر هجي، انهن تي مشتمل كا كاميٹي جوڙي، خاص 

صوتين جو مسئلو حل كجي، ان ال هن اٺن ميمبرن تي مشتمل كاميٹي /سنڌي آوازن
 . جوڙي، جنهن ۾ هيٺيان ماڻهو شامل هئا
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 :     كاميٹي جا ميمبر
 )كراچي(را بهادر نارائڻ جگناٿ  .1
 )سيوهڻ(ديوان ننديرام سيوهاڻي  .2
 )حيدرآباد(ديوان پرڀداس آنند رام  .3
 )حيدرآباد(ديوان اڌارام ٿانورداس  .4
 )حيدرآباد(خان بهادر مرزا صادق علي بيگ  .5
 )حيدرآباد(ميان محمد  .6
 )ٺٹو(قاضي غالم علي  .7
 )ٺٹو(ميان غالم حسين  .8
 

 :كاميٹي جي ميمبرن  جو مختصر تعارف
هيٺ اسان كاميٹي جي ميمبرن جو تعارف ۽ سندس كيل كمن بابت 

 .ويچار پيش كيون ٿا
 

 :نارائڻ جڳناٿ
انگريزن جي ابتدائي .  اصل ميرٺ جو هو، سندس مادري زبان به ميرٺي هئي

هي انهن چند ٻاهرين ماڻهن مان .  دور ۾، سنڌ ۾ آيو ۽ تعليم کاتي سان الڳاپيل رهيو
 رپيا 20هو، جن سنڌي ٻولي بابت خاص امتحان پاس كيو، جنهن عيوض کيس 

تعليمي .  کيس كراچي ۾ اسسٹنٹ ماستر مقرر كيو ويو.  سالياني انكريمينٹ ملي
“ را بهادر”ان عيوض سركار کيس .  ميدان ۾ سندس خدمتون ساراهڻ جوڳيون هيون

ع ۾ ٺاهيل اسكول سندس وفات کان 1853جو خطاب ڏنو ۽ بندر روڊ تي سركار پاران  
 اسكول جي شاندار عمارت ۾ كنهن وقت سنڌ .  ع ۾ سندس نالي كيو ويو1874پو

. ان کان عالوه وقت به وقت ٻيون آفيسون به قائم ٿيون.  اسيمبلي جا اجالس به هلندا هئا
هينئر به .   واري ڏهاكي ۾، كراچي تعليم کاتي جي هيڈ آفيس اتي کولي وئي70

تعليم بابت عالمي بئنك ۽ يورپئين كميشن جي مالي امداد سان سهكاري آفيسون، 
 .ان اسكول جي عمارت ۾ هلي رهيون آهن

چيو ويندو هو، پو “  نارائڻ جڳناٿ”شروع ۾ مٿي ذكر كيل اسكول کي 
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ع ڌاري سندس پوٹي سي ڊي وديا، جيكو بمبئي ها كورٽ ۾ بئريسٹر هو، 1876
آهي، ان كري “  وديا”تنهن سنڌ حكومت کي اپيل كئي ته سندن فئملي جو نالو 

استعمال كيو “  نارائڻ جڳناٿ وديا”اسكول توڙي سركاري لکپڑهه ۾ پورو نالو 
 . وڃي

سنڌ ۾ رهڻ ۽ ذاتي دلچسپي سبب نارائڻ جڳناٿ کي سنڌي ٻولي تي چڱي 
را .  دسترس ٿي ويئي، ايتريقدر جو انگريز حكمران کيس مكاني ماڻهو سمجهندا هئا

بهادر نارائڻ سنڌ ۾ پهريون غير يورپي عملدار هو، جيكو تعليم کاتي ۾ ڊپٹي 
ٰان وقت سنڌ ۾ اعلي عملدار ايجوكيشن انسپيكٹر .  ايجوكيشن انسپيكٹر مقرر ٿيو

 .هوندو هو، جنهن جي ماتحت ٻه ڊپٹي انسپيكٹر هوندا هئا
هو هندو برادري جو سهكاري . نارائڻ  جڳناٿ فكري لحاظ کان برهمڻ هو

هن ڌرم شاالئن .  سندس كوشش سان كيترن ئي هنڌن تي هندن ال اسكول کليا.  هو
خداآبادي خط جو /را بهادر ديوناگري.  جي به مدد كئي ته جيئن ٻار تعليم حاصل كن

سخت حامي هو، جڎهن شكارپور ۽ حيدرآباد ۾ ديوناگري لپي ۾ تعليمي وهنوار 
کيس ختم ٿيندي محسوس ٿيو ته هن سنڌ جي كمشنر کان خاص اجازت وٺي، اين جي 

ٻارن کي ان طرف راغب كرڻ ال .  وي ها اسكول ۾ ان جا كالس شروع كرايا
خدا آبادي خط کي .  پنهنجي کيسي مان خرچ كري كتاب ۽ كاپيون وٺي ڏيندو هو

سندس كيل تجربا كامياب ٿيا ۽ هو .  سهنجو بنائڻ ال هن كي ٿورا سڌارا به آندا هئا
هك معياري اسكرپٹ تيار كرڻ ۾ كامياب ويو ۽ سندس كوششن سان بمبئي 

. جو اعالن كيو)  Incentives(سركار ان خط کي رائج كرڻ ال كيترين ئي ترغيبن 
ع ۾ سندس وفات 1873جيستائين نارائڻ جيئرو رهيو هو ته هن ان خط کي هاليو، آخر 

 .کان پو كي چار پنج سال اهو خط صرف ان اسكول ۾ رائج رهيو پو ختم ٿي ويو
 

 :ديوان ننديرام سيوهاڻي
سندس .  جيئن نالي مان معلوم ٿئي ٿو ته ننديرام جو تعلق سيوهڻ سان هو 

کيس فارسي تي عبور .  ع ۾ سيوهڻ ۾ ڄائو1819هو سن .  والد جو نالو ٿڌو مل هو
هن سيوهڻ شهر ۾، فارسي، اردو ۽ حكومتي وهنوار کي ڏسندي سنڌي .  حاصل هو

ان .  تعليم ال خانگي طور اسكول کوليو، جيكو كن سببن كري نه هلي سگهيو
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پو هن سركاري نوكري . ناكامي ننديرام کي مالي طور سخت پريشان كري ڇڎيو
سنڌ جي ”ان وچ ۾سركاري طور اعالن ٿيو ته، )  16.  (حاصل كرڻ ال كوشش كئي

جيكا فارسي ۾ لکيل هئي، تنهنجو سولي سنڌي ترجمي ال )  تاريخ معصومي(تاريخ 
اعالن پڑهندي ئي ننديرام سركاري آفيسن جو رخ “  .قابل ماڻهن جي ضرورت آهي

جيئن ته ننديرام جي ان وقت سيوهڻ کان  سوا كا خاص سڃاڻپ كانه هئي، ان .  كيو
ترجمي ال سركار چيو ته كي به چار پنج ماهر ترجمو . كري کيس گهربل موٽ نه ملي

كن پو كاميٹي فيصلو كندي ته نئين مقرر كيل صورتخطي ۾ كنهن جو ترجمو 
جنهن جو ترجمو سهنجو ۽ عام فهم هوندو، ان کي شايع كرايو ويندو ۽ . موچارو آهي

 . مترجم کي هك سو رپيا روڪ انعام ڏنو ويندو
انهي اشتهار تي سنڌ جي كيترن ئي هندن توڙي مسلمانن پڑهيلن، بزرگن،  

انهن ترجمن جي معيار پرکڻ ال سركار .  پنهنجا ترجما ايلس صاحب وٽ پيش كيا
آخري فيصلو كندڙ كاميٹي جو .  طرفان امينن جون چار كاميٹيون مقرر ٿيون

سربراهه سر ايلس پاڻ هو، جيكو تعليم کاتي جو سربراهه به هو ته اشاعتي كمن جو 
ساڻس گڎ ٻيا يورپي عملدار جهڑوڪ ميجر دانستر ويل، كيپٹن ايڈورڊ   -انچارج پڻ 

آهر، كيپٹن اسٹئك، كيپٹن بمگيارڊن شامل هئا، جيكي نه فقط فارسي ٻولي ڄاڻندا 
كاميٹي ديوان ننديرام جي ترجمي . هئا بلك سنڌي ٻولي بابت به کين خوب ڄاڻ هئي

کي نج، سهڻي ٻولي ۽ معياري خط ۾ هجڻ كري پاس كيو، جنهن كري ديوان 
اندازو كري .  (ننديرام کي هك سؤ بدران ٻه سؤ رپيا روڪ رقم انعام طور ڏنا ويا

ان .)   رپين جي اهميت اڄ جي لک رپين کان وڌيك هوندي100سگهجي ٿو ته ان وقت 
ان سان گڎ، كاميٹي جي .  کانسوا کيس سركاري طور ٹرانسليٹر مقرر كيو ويو

ميمبرن پنهنجي هڑان کيس ڏيڍ سو رپيا خانگي طور انعام اكرام ڏنا ۽ سركار کيس 
ان کان پو .  انهن انعامن ديوان جي قسمت بدالئي ڇڎي.  جو خطاب عطا كيو“  ديوان”

ع ڌاري كاميٹي ۾ 1852کيس .  هو سركاري معززين جي فهرست ۾ شامل ٿي ويو
 . شامل كيو ويو هو

ديوان ننديرام نئين مقرر كيل صورتخطي ۾ لکندڙ ۽ سركاري طور ڇاپي  
 .هيٺ ايندڙ كتابن جي پهرين مصنفن مان آهي

 :ديوان پرڀداس
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پر ڀداس پٹ انندرام رامچنداڻي حيدرآباد جو رهاكو هو، سندس واسطو عامل  
هـو .    گهراڻي سان هو، پر ڀداس کي سنڌي سان گڎ، فارسي تـي بـه عـبـور حـاصـل هـو

علمي توڙي ترجمي وارن . حيدرآباد جي سركاري اسكول ۾ اسسٹنٹ ماستر مقرر ٿيو
كمن ۾ ديوان چوهڑ مل پٹ كندن مل، جيكو پڻ حيدرآباد  جو هو، ساڻس سهـكـاري 

جو خـطـاب پـڻ “ ديوان”رهيو، پر ڀداس جي علمي كمن ۽ سركاري سهائتا سبب کيس 
ديوان پرڀداس ٹئين ۽ چوٿين كالس ال سنڌي نصابي كتاب ۽ هندسـتـان تـوڙي .  مليو

 .انگلينڈ جي تاريخ جا سنڌي ٻولي ۾ ترجما كيا
 

 :ديوان اڌارام ٿانورداس
ُع ۾ حيدرآباد ۾ ڄائو، سندس نک 1833اڌارام پٹ ٿانور داس سن  

عامل گهراڻي سان واسطو رکندڙ سندس پاڙو ان دؤر ۾ علمي ۽ .  هئي“  ميرچنداڻي”
كن كتابن ال هن پنهنجي ويجهي دوست ديوان نولرا .  سماجي كمن ۾ مشهور هو

 .شوقيرام آڏواڻي سان گڎجي كم كيو
ديوان اڌارام کي سنڌي، فارسي ۽ انگريزي ٻولي تي سٺي دسترس حاصل  

نصابي كتابن جوڙڻ ۾ .  هئي، ان كري انگريز عملدارن سان هو سڌي تعلق ۾ هو
سندس جوڙيل مکيه كتابن ۾ سنڌي پهريون ۽ ٻيو .  ديوان جو وڏو ۽ بنيادي ڀاڱو آهي

پاڻ سنڌي ٻولي .  كتاب، سنڌي صرف ونحو، دنيا جي تاريخ ۽ ٻيا كتاب شامل آهن
 .۾ ترجمو ٿيندڙ پهرين ناول راسيالس جي ترجمي كرڻ ۾ پڻ شريك رهيا

 
 :مرزا صادق علي بيگ

مرزا صادق علي بيگ، كاميٹي جو ميمبر ته هو، پر سندس حياتي جواحوال  
محمد صديق ميمڻ “  ادبي تاريخ”جيتوڻيك ان دؤر ۾، سڀ کان پهريائين . گهٹ ملي ٿو

) رپورٹون، سركاري پڌرناما، اخباري خبرون وغيره(جوڙي، وٹس نه صرف ڇاپي مواد 
هن ادب جي تاريخ .  موجود هو، بلك هو ان دؤر جي عالمن ۽ اديبن سان لهه وچڑ ۾ هو

نثر توڻي نظم ٻن جلدن ۾ كافي محنت ۽ تفصيل سان لکي آهي، پر كافي اهم 
کيس گهربو هو ته كاميٹي جي .  ڳالهين کي االئي ڇو نظرانداز به كندو ويو آهي

ان .  سڀني ميمبرن جا سوانحي خاكا تفصيل سان ڏيئي ها، پر هو ايئن نه كري سگهيو
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مرزا كٹنب جي اهم ماڻهو .  دؤر جي ڇپيل كتابن جي به اڻپوري فهرست ڏني اٿائين
وري افسوس ٿو ٿئي ته .  جي باري ۾ سندس كتاب ۾ كو ذكر جوڳو احوال ٿو ملي

تاريخ ۽ تحقيق جي ڄاڻو كاكي . مرزا قليچ بيگ به ان جو كو خاص ذكر نه كيو آهي
۾، مرزا صادق علي بيگ کي، مرزا “  سنڌي ٻولي جي تاريخ”ڀيرومل پنهنجي كتاب 

اها غلطي پو ورجائبي رهي، تان جو )  17.(قليچ بيگ جو وڏو ڀا كري لکيو آهي
كاميٹي جي ميمبرن جي :هو لکي ٿو ته .  ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي ان طرف ڌيان ڇكايو

باري ۾ وڌيك ڄاڻ ڏيندي ڀيرومل مهر چند آڏواڻي لکيو آهي ته خان بهادر مرزا صادق 
حقيقت ۾ ڏسجي ته ان باري ۾ ڀيرومل .  ُعلي بيگ، مرزا قليچ بيگ جو مربي ڀا هئو

کان وڏي غلطي ٿي آهي، ڇاكاڻ ته مرزا صادق علي بيگ، جيكو ان كاميٹي جو 
قليچ پنهنجي آتم .  اهو حيدرآباد جو ته هئو پر قليچ بيگ جو وڏوڀا نه هو.  ميمبر هو

سندس وڏي ڀا مرزا صادق علي جو جنم ”۾ لکيو آهي ته “  سائو پن كارو پنو”كٿا 
پو مرزا صادق علي .  جيكڎهن جنم جو سال اهو صحيح آهي ته.    ع ۾ ٿيو1845
مرزا .  ع ۾اٺن سالن جي عمر ۾، كاميٹي جو ميمبر هرگز نه ٿو ٿي سگهجي1853

ع ۾ بي اي جو 1872صادق علي بيگ پهريون سنڌي مسلمان هو، جنهن بمبئي مان 
هو تعليم کاتي سان واڳيل رهيو، پادري شرٽ ۽ اڌارام سان گڎ، .  امتحان پاس كيو

سنڌ ”تعليم کاتي جي اخبار .  سنڌي انگريزي ڊكشنري جوڙڻ ۾ سندس مددگار رهيو
سنڌي ۾ هجئون سڌارڻ ال تعليم کاتي پاران   -عربي.  جو ايڈيٹر پڻ رهيو“  سڌار

مرزا )  18(”.  جيكي كاميٹيون مقرر كيون ويون، انهن ۾ هن ميمبر طور كم كيو
منهنجو ٻيو ڀا مرزا صادق علي ”:قليچ بيگ پنهنجي ڀا مرزا صادق علي ال لکي ٿو

اي ٿيو، سو پهرين شكارپور .  بيگ، جو ايلفنسٹن كاليج ۾ پڑهي  پهريون مسلمان بي
جي ها اسكول جو هيڈ ماستر ٿيو ۽ پو كراچي ۾ ڊيپو جو كيوريٹر ۽ ايجوكيشنل 

سنڌي ڊكشنري ۽ ٻيا .  اخبار جو ايڈيٹر ٿيو“  سنڌ سڌار”ٹرانسليٹر ٿيو ۽ سركاري 
خان ”ٹيهن ورهين کانپو پينشنر ٿيو .  كيترائي كتاب تعليم کاتي ال لکيائين

مرزا  حيرت جي  وفات کان پو کيس ايلفنسٹن كاليج ۾ .  جو لقب مليس“  صاحب
ع ۾ 1912آخر .  پرشن پروفيسري جي آڇ ٿيس پر بمبئي وڃي رهڻ قبول نه كيائين

 )19. (پنهنجي ڳوٺ ۾ وفات كيائين
“ ڊكشنري جي ترتيب”مرزا صاحب جي ڳالهه ڌيان ڇكائي ٿي، سا آهي  
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مرزا صاحب اها ڊكشنري پادري شرٽ سان گڎجي ترتيب ڏني هئي، جنهن ۾ خاص 
مرزا قليچ بيگ ساڳئي .  طور لفظن جي صحيح صورتخطي ۽ هجي تي ڌيان ڏنو ويو هو

انگريزي ها اسكول ۾ جيئن ادي مرزا صادق ” تي لکي ٿو ته، 31كتاب جي صفحي 
علي بيگ پڑهڻ ۽ چڱي هلت ۾ نالو كڍيو ۽ پو بمبئي كاليج ۾ ويو، تيئن مون وري 
پنهنجي واري ۾، اسكول ۾ نالو كڍيو ۽ هن وانگي امتحانن ۾ مٿي آيس ۽ وڏا وڏا 

جڎهن كو صاحب لوڪ يا كو وڏو ماڻهو اسكول ڏسڻ ايندو هو تڎهن ... انعام کٹيم 
اسكول ۾ پڑهندي، پادري .  ماستر انهن سان منهنجي باري ۾ ذكر كندو هو

مسٹر ۽ مسز .  مسٹرشرٽ جي ميڈم وٽ انگريزي ميوزڪ يا راڳ پيو سکندو هوس
 “ .شرٽ مون تي نهايت مهربان هوندا هئا ۽ پڇاڙي تائين اهڑا هليا آيا

ان حوالي سان چئي سگهجي ٿو ته،  مرزا صاحب جي آتم كٿا واري 
ڄم واري سن ۾ كا پروف جي غلطي ٿي آهي ۽ اهو “  سائو پن يا كارو پنو ۾”كتاب

مظهر يوسف .  يعني مرزا قليچ بيگ جو وڏو ڀا.  مرزا صادق علي بيگ ساڳيو آهي
هن پادري شرٽ، جيكو .  هو)  Philologist(لکي ٿو ته، مرزا صادق علي بيگ لغتدان 

ڊكشنري ٺاهڻ ۾ مدد “ انگريزي -سنڌي”چرچ مشن سوسائٹي جو مبلغ هو، تنهن سان 
ان ڊكشنري ۾ آخوند .  ان وقت پادري شرٽ حيدرآباد ۾ زال سان گڎ رهندو هو.  كئي

) 20.  (ڊكشنري كمشنر پرٹنگ پريس ۾ شايع ٿي.  عبدالرحيم به ساڻن مدد كئي
جيئن مرزا صاحب ڄاڻايو آهي ته سندس وڏن جا انگريز حكمرانن سان به ويجها الڳاپا 

پادري شرٽ وارو حوالو ثابت .  ان وقت مرزا فئملي حيدرآباد ۾ گهڻي مشهور هئي.  هئا
كري ٿو ته، مرزا صادق علي به ساڳيو ماڻهو هو، جنهن ال ڀيرو مل مهر چند آڏواڻي 

 .لکيو آهي ته هو مرزا قليچ جو وڏو ڀا هو
 

 :ميان محمد
هو فقير جي پڑ واري سنڌي .  ميان محمد جو تعلق به حيدرآباد سان هو 

اڳتي هلي .  اسكول جو هيڈ ماستر هو، کيس سنڌي ۽ فارسي تي عبور حاصل هو
نارمل اسكول، جيكو ان وقت حيدرآباد جي مکيه اسكولن مان هك هو، ان جو هيڈ 

كري “  موالنا محمد”تعليم کاتي سان واڳيل ميجر گولڈ سمٿ کيس .  ماستر مقرر ٿيو
 .ٻين لفظن ۾ انگريز حكمرانن تائين سندس پهچ هئي. سڎيندو هو
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“ صرف و نحو”سنڌ جي كمشنر سر بارٹل فيريئر جي فرمائش تي هن سنڌي  
كاميٹي .  جيكو سالست ۽ وضاحتن سبب گهڻو مقبول ويو)  ع1860اشاعت (لکيو 

ع ۾ گرامر تي كتاب لکيو هو، جيكو جيئن اڳ 1854جي ٻئي ميمبر اڌارام ان کان اڳ 
۾ ذكر كري آيا آهيون ته انجا كافي ڇاپا منظرعام تي آيا، پر ميان محمد وارو 

هن گرامر ۾ به عربي ۽ فارسي ٻولي جا قاعدا اختيار .  كتاب ان کان وڌيك مقبول ٿيو
فرق صرف اهو هو ته انهن جي وضاحت يا .  اصطالح به ساڳيا اختيار كيا ويا.  كيا ويا

جنهن کان پو تعليم کاتي پاران سنڌي .  سمجهاڻي سولي ۽ رواجي ٻولي ۾ ڏني ويئي
ان گرامر واري كتاب تيار كرڻ ۾ ميان صاحب سان ديوان . اسكولن ۾ رائج كيو ويو

هن كتاب جي .  انگريزي اسكول اسسٹنٹ ماستر به مدد كئي هئي -انند رام پرڀداس
 مقبوليت ۽ اهميت محسوس كندي ميجر گولڈ سمٿ اسسٹنٹ كمشنر، جيكو پو
سنڌ جو ايجوكيشنل انسپيكٹر به ٿيو، تنهن ان جو انگريزي ۾ اختصار كري يورپي 

 .عملدارن ال ڇاپايو ۽ اهو ان كتاب جي آخر ۾ ڏنو ويو
ب جي پٹي ڏيئي، هر هك اکر جي سامهون ان  -كتاب  جي شروعات ۾ الف 

پي  -ڀا، پ -ٻانهون، ڀ -باهه، ٻ -اڪ، ب -سان ٺهندڙ لفظ ڏنو ويو آهي، جيئن الف
 .وغيره پو وري هر هك اکر جون اڳياڙيون، وچاڙيون، پڇاڙيون ڏنيون ويون آهن

ڳالهائڻ جا لفظ عربي ۽ فارسي صرف ونحو مطابق فقط ٹي ٺهرايا ويا  
 .پو وري انهن جا قسم ۽ استعمال ڄاڻايو ويو آهي -اسم، فعل ۽ حرف:آهن 

ميان صاحب جي اهڑي عربي فارسي تشريح کان پو هندو ليکكن سنڌي  
صرف و ”ان کان پو .ٻولي ال نج سنسكرتي ۽ هندي الفاظ ۽ اصطالح اختيار كيا

ان جو تفصيل سان ذكر اسان گرامر واري .  ۾ مقابلو شروع ٿي ويو“  ويا كرڻ”۽ “  نحو
 .ڀاڱي ۾ كيو آهي

 
 :قاضي غالم علي

قاضي غالم علي پٹ قاضي محمد يحى ٺٹي جو رهواسي هو، کيس سنڌي  
“ جامع مدرسو”سندس وڏا ٺٹي ۾ .  سان گڎ فارسي ۽ عربي تي به عبور حاصل هو

قاضي کي انگريزن جي دؤر ۾، خاص اجازت مليل هئي ته هو عام .  هالئيندا هئا
بعد ۾ کيس حكومت پاران .  سنڌي ماڻهن جا كورٽ ۾ كيس پيش كري
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 .مقرر كيو ويو“ ٹرانسليٹر”
 

 :ميان  غالم حسين
ميان غالم حسين ولد محمد قاسم قريشي جو تعلق به ٺٹي پرڳڻي سان هو،  

ميان غالم حسين .  سندس خاندان علمي لحاظ کان ارغونن جي دؤر ۾ به نالي وارو هو
انگريزن جي ابتدائي دؤر ۾ هو سركار .  کي فارسي زبان تي مكمل عبور حاصل هو

بعد ۾ مترجم بنيو ۽ کيس كميٹي تي ميمبر .  پاران فارسي ۾ لکپڑهه كندو هو
سنڌي ۾ لکيل آهي، “  ڀنڀي زميندار جي  ڳالهه”سندس هك كتاب .  طورکنيو ويو

 .جيكو اول ليٿو ۾ ڇپيو
 

جي ميمبرن جي باري ۾ را كاميٹي: 
مٿي اسان كاميٹي جي اٺن  ئي ميمبرن جي علمي كمن بابت جائزو پيش  

كري آيا آهيون، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته اهي سڀ سركار جا پگهاردار، منشي، 
هنن خوب .  فارسي ۾ قابليت سندن ال مالزمت جو سبب بڻي. ٹرانسليٹر يا ماستر هئا

كتابن جي  .  محنت كئي ۽ ابتدائي دؤر ۾ سنڌي ٻولي ال سٺا كتاب ترتيب ڏنا
ان ال به جس جڳائي كمشنر سربارٹل فريئر صاحب کي جنهن . چونڈ ۾ به هو آزاد نه هئا

دوستن جي صالح مشوري سان ان دؤر جا مشهور انگريزي، اردو ۽ هندي كتاب ترجمو 
كري، سنڌي ٻولي ۾ مختلف مضمونن کي متعارف كرايو، نه ته ان کان اڳ سنڌ ۾ 

ان ڏس ۾ ديوان ننديرام ۽ ديوان اڌارام .  گهڻي قدر مذهبي مضمون پڑهايا ويندا هئا
اهڑو كم كيو، جنهن سان مرزا قليچ بيگ، ديوان كوڙو مل، كاكو ڀيرو مل، ڊاكٹر 
گربخشاڻي، ڊاكٹر دائود پوٹي، ميران محمد شاهه وغيره جهڑا اورچ ۽ خدمت واري 
جذبي وارا عالم پيدا ٿيا، جن ڏينهن رات هك كري سنڌ ۾ سماجي ۽ علمي  جاڳرتا 

 .پيدا كئي
مٿي ذكر كيل ميمبرن جي پنهنجي دؤر ۾ علمي صالحيتن کان انكار نه  

آهي پر جيتريقدر سندن كاميٹي ۾ ادا كيل كردار جو تعلق آهي ته ان ال هو كي 
سندن ترتيب ڏنل كتابن جي مهاڳن پڑهڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته هو .  بااختيار كين هئا

هر هك ميمبر كمشنر کان وٺي .  هر وقت سركار نامدار جا ڳڻ ڳائيندا رهندا هئا
واسطيدار انگريز عملدار جو ٿورائتو نظر ايندو ۽ سندن شكرگذار رهڻ جو وچن 
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کين جيكو به .  هو حاكمن سان كابه حجت نه كري سگهندا هئا. ورجائيندي نظر ايندو
كن جي  كم مان عملدار خوش نه .  كم ڏنو ويندو هو، ان کي خوشي سان كندا هئا

ديوان ننديرام ته ايترو .  هوندا هئا ته ان جي سڌاري ال كنهن ٻئي عالم کي چوندا هئا
 .ڌاكو ڄمايو هو، جو درسي كتاب سندس نظرثاني جا گهرجائو هوندا هئا

ان وقت، انساني حقن جو كو چوٻول به نه هو، جو كو حاكم ناراض ٿئي ۽  
كنهن کي مالزمت مان كڍي ڇڎي ته کيس انساني حقن جي كري نوكري تي بحال 
كيو وڃي، بلك انگريز ته اسان سان غالمن وارو رويو رکندا هئا، ان كري پكي 

 .نوكري نه هئڻ سبب ميمبر  هر وقت حاكمن جي رحم كرم تي هوندا هئا
: ٻولي بابت جديد علمن.  سنڌ ۾ جديد تعليم جو اهو شروعاتي دؤر هو 

صوتيات، صرفيات، نحويات، معنويات، لغات،لسانيات، وغيره جو كو نالو نشان به 
كن وڏن مدرسن ۾ عالم عربي ٻولي بابت قرائت ۽ تجويد جي باري ۾ ڄاڻ .  نه هو

كاميٹي جي ميمبرن کي مٿي ڄاڻايل مضمونن بابت ڄاڻ هئڻ .  حاصل كندا هئا
گهربي هئي، جيكا بدقسمتي سان وٹن كانه هئي، جنهن كري هو ٻولي جي نئين 

اهي جهول اڃا تائين جاري آهن، جن . سر نفاذ ۽ ڦهال ال كي ٺوس بنياد رکي نه سگهيا
 .جي ازالي جي ضرورت اڄ به محسوس ٿئي ٿي

 
 :كاميٹي آڏو مکيه مسئال

 -كاميٹي جوڙڻ جو مکيه مقصد اهو ته، جيئن ته ترتيب هيٺ ايندڙ لپي عـربـي
ويـچـار .   ان کان سوا فارسي ٻولي جو اثر به سنڌ تي هزارين سالـن کـان هـو. سنڌي هئي

ان كري انهن ٻولين جـا سـڀ .  هيٺ آيل كتابي سرمايو به انهن ٻولين تي آڌار رکندڙ هو
حرف کنيا وڃن ته جيئن كنهن به اکر جي هجي ۾ كـا ڏکـيـائـي پـيـش نـه اچـي، ان كـري 

  حرف ۽ فارسي جا خاص چار حرف پ چ، گ29عربي جا                    کنيا ويا، باقي سـنـڌي   پڻ  ژ 
آوازن ال اهو ويچار كيو ويو ته كهڑن عالمن كهڑي حرفـي صـورت وڌيـك اسـتـعـمـال 

. وغيره ٿي لکـيـو“   ڈ” كن وري ،“ژ”،“ڏ”ًمثال كن . كئي آهي، سا اختيار كئي وڃي
ساڳي  صـورت ڃ، ڄ، .   اهڑي طرح ٽ ۽ ڙ ال ويچار هيٺ كتابن مان كٿ كئي ويئي

 .ڱ، ڳ ال به ويچاريو ويو
 اکرن تي ٻڌل هئي، جيكا 55كاميٹي آڏو جيكا ابتدائي پٹي رکي ويئي، اها 
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وفا عباسي ان دور .  عبدالرحيم وفا عباسي پنهنجي جواهر الغات جي منڍ ۾ ڏني آهي
۾ خانگي شعبي ۾ كافي سركردو ماڻهو هو، کيس سنڌي سان گڎ، فارسي تي پڻ 

كراچي ۾ رهڻ ۽ سماجي حيثيت هئڻ سان گڎ، علمي حلقن ۾ به کيس . عبور حاصل هو
جامع كماالت ”سندس والد به آخوند هو، جنهن ال هو .  چڱي حيثيت حاصل هئي

عباسي صاحب لغت کان سوا .  جو خطاب اختيار كري ٿو“  آخوند محمد وفا عباسي
ان کان عالوه )  اهي ٻئي كتاب سنڌي لينگويج اٿارٹي شايع كرايا آهن(“  هر گينو”

 کن ٻيا كتاب به ترتيب ڏنا، جن کي ورنيكيولر لٹريچر كاميٹي منظور كري 8هن 
 .ع ۾ ڇپائي پڌرو كيو1872ع ۽ 1857

مكاني ماڻهن ۾، مخدوم ابوالحسن سنڌي ٺٹوي کان پو ٻيو عالم آخوند 
عبدالرحيم وفا عباسي هو، جنهن وڏي محنت کان پو سنڌي صورتخطي جوڙي، 

سندس ترتيب ڏنل صورتخطي جي اها اهميت هئي،  جو ڊاكٹر . كتابن جي مهڑ ۾ ڏني
هن پنهنجي ترتيب ڏنل .  ارنيسٹ ٹرمپ جهڑو جڳ مشهور عالم به هن کان متاثر هو

“ ڱ ۽ ڃ”سوا ٻن حرفن جي .  جي صورتخطي به ساڳي رکي)  1866(شاهه جي رسالي 
بابت “  جواهر الغات سنڌي اكيچار”تفصيل ال ڏسو ڊاكٹر نبي بخش خان بلوچ جو 

 .مقدمو
به هو، جيكو شاهه سائين “  ”به هو ته “  ”كاميٹي آڏو فارسي حرف 

 : پنهنجي رسالي ۾ خصوصيت سان استعمال كيو آهي
 كاتب لکن جيئن الئي الم الف سين،

 .اسان سڄڻ تيئن رهيو آهي روح ۾
يعني جهڑي ريت الم۽ الف لکيل آهن، جيكي بلكل پاڻ ۾ مدغم ٿيا پيا 

كينچي “ ال”ٺٹي وارن مخدومن به . آهن، انهن کي هك ٻئي کان جدا نٿو كري سگهجي
. كري پيش كيو ويو“  صوتيو”کي الڳ پئي كري لکيو، ان كري كاميٹي آڏو اهو 

ء  ۽ ال کي جدا حرف نٿو ڳڻيو وڃي، :  اشارو”ان ال محمد صديق ميمڻ لکي ٿو ته 
)  21(جي ۽ ال مـالوت آهـي الم ۽ الف جـي“  الف”.  هكڑي صورت آهي“  ء”ڇاكاڻ ته 

. اهڑي طرح ٻٹن حرفن جهڑو ٽ، ڊ، ڍ ال مخدوم ابو الحسن واضح نشاندهي كئي هئي
 واري ڏهاكي ۾ ڊاكٹر نبي بخش خان 90.اها ڳالهه به كاميٹي جي ويچار هيٺ رهي

بلوچ پنهنجي ترتيب ڏنل كتابن خاص طور تحقيقي رٿا هيٺ تيار كيل شاهه جي رسالن 
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ڀٹ شاهه ثقافتي مركز :  اشاعت:  ڏسو سندس ٻيو جلد.  ۾ اها ترتيب ورجائي آهي
ع ان رسالي ۾ ڊاكٹر صاحب سامونڈي، سٹ، چنڈ بجا سامونڈري، سٹر، چنڈر 1992

 .وغيره لکيا آهن
ُكاميٹي ال منجهائيندڙ مسئلو تڎهن پيدا ٿيو جڎهن كن هندو ميمبرن چيو 

غ،  -ظ، گ -ذ، ض  -ق، ز -ع ، ڪ -طه، ا –ص، ث، ت  –ته صوتي لحاظ کان اسان س 
وغيره ۾ فرق كري نه سگهندا آهيون، ان كري لپي ۾ ساڳين صوتين وارا حرف شامل 

 . كرڻ بجا كوبه هك کڻڻ گهرجي
ٻيو مسئلو اهو اٿيو ته ورهين کان وٺي سنڌي تحرير جو انداز نستعليق رهيو 

جڎهن ته مسلمان ميمبرن جي را هئي ته نسخ خط بهتر .    آهي، اهو روا رکڻ گهرجي
 .ٿيندو، جيكو عربي جي ويجهو آهي

آهن، جن /  موجوده صورتخطي ۾ سڀ کان ٻه وڏا منجهائيندڙ مسئال هئا 
هك نقطن جو، جنهن ال رچرڊ برٹن پنهنجي سفارشن ۾ .  طرف جوڳو ڌيان نه ڏنو ويو

واضح طور لکيو هو ته، جيكڎهن عربي حرفن ۾ وڌيك كا ڦيرڦار كئي ويندي ته اهي 
حرف پنهنجو صوتي كارج وڃائي ويهندا ۽ انهن جي صورت عجيب ٿي ويندي، جنهن 

اڄ اسان وٽ برٹن صاحب جي ترتيب ڏنل !  كاش).  22(کي پڑهڻ ۽ سمجهڻ ڏکيو هوندو
ٻيو هو وسرڳ حرفن جو !  پٹي سامهون هجي ها ته كنهن بهتر نتيجي تي پهچون ها

يقيني طور برٹن ان ال به كو واضح طريقو اختيار كيو هوندو، ڇاكاڻ ته :  مسئلو
باوجود هزارن اختالفن جي اها ڳالهه مڃڻي پوندي ته هو پنهنجي دور جو هك وڏو عالم 

كاميٹي ان .  کيس لسانيات جي بنيادي بابن جي به بهترين  ڄاڻ هئي.  ۽ اسكالر هو
مسئلي ۾ بلكل منجهي پئي، بجا ان جي ته كا عقل، علم ۽ فهم واري طريقي کي 
اختيار كجي ها، اڳين كاتبن پاران مقرر كيل منجهائيندڙ نشانين تي آڌار كندي 

 : وسرڳ حرفن ال عجب جهڑو عقل کان عاري فيصلو كيو ويو يعني
مالئي وسرڳ “  هه”هك ته هندستان ۾ رائج طريقي مطابق بنيادي حرف سان 

 :جيئن. حرف جوڙيا ويا
 جهه، گهه، لهه، مهه، نهه 

 :ٻيو ته بنيادي حرفن ۾ چار نقطا ڏيئي وسرڳ جوڙيا ويا جيئن
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 ڀ، ٿ، ڇ، ڦ  
 ٹيون طريقو اهو اختيار كيو ويو ته بنيادي حرفن تي ٻه ٹٻكا ڏنا ويا، جيئن

 ڌ، ڍ، ٺ  
چوٿون طريقو وري بلكل نرالو اختيار كيو ويو، جنهن مان ڄاڻي سگهجي ٿو 

جو وسرڳ، جيتوڻيك سڄي “  ک”اهو هو .  ته كاميٹي جي نظر كيتري كوتاهه هئي
طور سڃاتو پئي ويو، ان کي گدري مان گوبي كري خلق “  ڪ”هندستان ۾ اهو حرف 

 .کالئي وئي
 فمكاني كاميٹي يعني اهو ف جو وسرڳ ٺهرايو ويو، .   رکيڦ کانپو

حيرت ان ڳالهه .  جڎهن ته ڦ وسرڳ آهي پ جو. جيكو هك ٻيو غيرمنطقي فيصلو هو
بجا حرفن مٿان چار نقطا ڏنا “  ط”جي ٿئي ٿي ته ان دؤر ۾، پوري هندستان ۾ فارسي 

ڏسو جي .  ،  ان خط ۾ ان دور جون مستند ڊكشنريون شايع ٿيونٽ، ڊ، ڙ.  ويندا هئا
خود .  ان خط ۾ مون هك ٻي ڊكشنري ڏٺي.  ٹي پلئٹس جي ڊكشنري جا عكس

 . ڊاكٹر ارنيسٹ ٹرمپ پنهنجي ترتيب ڏنل پهرين رسالي ۾ اها ترتيب رکي آهي

 : هجي جو مسئلو 
صورتخطي ته ٺهي ويئي، پر لفظن  جي هجي ال كي به قاعدا قانون نه جوڙيا ويا، نه وري 

اسان پنهنجي ليکي  اچار كري سمجهي كم .  اڄ تائين جوڙڻ ال كا كوشش ٿي آهي
هر ٻولي ۾ غير مادري .  ٻين کي سمجهائڻ جو نه سعيو  اٿئون نه اونو.  كڍي وڃون ٿا

جا  طور طريقا مقرر كيا  ويندا آهن، پر اسان وٽ  اڃا تائين )  second language(زبان 
ان موضوع تي وري به شابس آهي محترم سائين ڊاكٹر غالم علي االنا کي . اوندهه آهي

سندس كتاب سنڌي ۽ اردؤ ۾ شايع ٿيل .  جنهن ان ڏس ۾ ٿورو گهڻو كم كيو آهي
 .آهن

. كاميٹي جي ميمبرن کي ابتدائي درسي كتابن تيار كرڻ جو كم ڏنو ويو 
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هنن وڌ ۾ وڌ كي درخواستون  يا . ظاهر هو ته کين اهڑن كمن جو كوبه تجربو كونه هو
 . مضمون فارسي ۾ لکيا هوندا

ان ال واسطيدار .  سنڌي ٻولي جو صوتياتي سرشتو گهڻو منجھائيندڙ آهي 
پو .  اهي ٻئي شيون ميمبرن جي وس ۾ كين هيون.  علم ۽ وڏي مشق جي گهرج آهي

هنن  ورهين کان چالو عربي ۽ فارسي ٻولين جا صرفي ۽ نحوي قاعدا قانون سنڌي ٻولي 
اهو هك عالمي .  مٿان الڳو كيا، جيكي كنهن به صورت ۾ موزون كين هئا

لسانياتي قاعدو آهي ته هر ٻولي ال الڳ صوتياتي ۽ صرفياتي قاعدا قانون هوندا آهن، 
 .جيكي ان ٻولي جا ڄاڻو سرشتي جو اونهو اڀياس كري جوڙيندا آهن

 .هيٺ انهن مسئلن جي نشاندهي كجي ٿي، جيكي ان وقت ويچار هيٺ آيا
ع ۾ انگريز سركار جي تعليم کاتي طرفان، اسسٹنٹ كمشنر  1853سن 

 –ايلس جي صدارت هيٺ جيكا عالمن جي كاميٹي مقرر كئي ويئي، تنهن عربي 
ِسنڌي الف  َ–  کي مقرر روپ ته ڏنو، پر انهي ُب  جي ٻاونجاهه حرفن واري صورتخطي ُ

ُكاميٹي  لفظن جي هجي يا امال  لکڻ جا كي به اصول تيار نه كيا ِ انهي جو نتيجو .  ِ
َاهو نكتو ته تعليم کاتي طرفان جيكي سنڌي درسي كتاب تيار ٿي ڇپايا  ويا، انهن ۾ 

ُهك ئي لکندڙ   جي كتاب ۾ هك لفظ جون جدا جدا هجيئون موجود هيون ِ ُ ُ مثال .  ِ
ُع واري كاميٹي جي ميمبرن مان هك 1853طور، ننديرام ميراڻي سيوهاڻي، جيكو  َ

ِهو ۽ جنهن كافي درسي كتاب لکي تعليم کاتي طرفان ڇپائي پڌرا كيا، تنهن جي  ِ
ِلکڻين ۾ به لفظن جون جدا جدا  هجيئون ملن ٿيون ُ ُ ٻاراڻو (ننديرام جو لکيل باب نامو .  ُ

ُان ۾ صفحي پهرئين تي .  ِع ۾ تعليم کاتي ڇپائي پڌرو كيو هو1853سن )  كتاب
) ُزبر، زير، پيش وغيره (ُصورتخطي ڏيئي، پو ٻاويهن صفحن تائين سرن جون ماترائون 

ُ صفحن تائين، ننڍا ننڍا جمال ڏنا  ويا 32 کان 23ان کان پو، .  لڳائي مثال ڏنا ويا آهن
ِانهن مان  هجين جا كجهه مثال  هتي ڏجن ٿا. آهن ِ ُ َ ُ: 

 ِهاڻوكي هجي   ننديرام جي باب نامي ۾
َپاڻ سان .1  پاڻ سان     َ
 َكجي    َكجي/ِكجي .2
3. الئي/ َال    ال 
ِٻه پهري  .4 َ َ ِٻه پهري / َ َ ِٻپهري   ِ َ ِ 
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ُڇيو .5  / ِڇيهو    ڇئو/ ِ
َمكتب  .6 َمكتب ۾/ َ َمكتب ۾   َ َ َ 
ُپي .7 ِ /ِپي      ِپي 

ِ كيترن هنڌن تي ٻن لفظن کي گڎي هك  لفظ وانگر لکيو آهي، جن کي ننديرام  َ ِ
ُحقيقت ۾ جدا كري لکڻ  کپي جئين ِ َنكجي :  ُ َهك جهڑي(؛ هيكجهڑي )نه كجي(َ َ (

ِاننکي  َ ِانن کي، انهن کي(ُ َ ِڳچجيترن )  ان مان(ُ؛  انمان )ُ َ  )ِڳچ جيترن( َ
ِ عدد جمع جي صورتن ۾، كن هنڌن تي آخري حرف  حالت عامننديرام 

ُساكن لکيو آهي ته كن ٻين هنڌن تي ان هيٺيان زير ڏني آهي، اهڑي طرح او ۽ او سرن  ُ ِ
ِجا اچار لکڻ ۾ هجي ۾ گهڻن لفظن ۾ كوبه فرق نه رکيو آهي ِ  :َجيئن ته. ُ

ُ موڙي،   پورو:ُاو  ُ َپروڙ،  ُ ُ ِ 
ُ توکي، وڏو، ڏوه گهڻو،: او  ُ َ ُ 
ِ كتابن ۾ هر هك لکندڙ عالم  ڇپايل سنڌي درسيپارانِان طرح تعليم کاتي   ِ

ِپنهنجي سمجهه ۽ شخصي اچارن مطابق پئي لفظن جون هجيئون لکيون َ ِ ُ ُ. 
 

ُهجيئون مقرر كرڻن لفظن جو  : جي ضرورتِ
ع ۾ سنڌي 1988، سنه (Jacob H.P)ِسنڌ جي ايڈيوكيشن انسپيكٹر جيكب  

  ِدرسي كتابن ۾ ۾ جڎهن ساڳيا لفظ جدا جدا هجيئن ۾  لکيل ڏٺا، تڎهن هن انهي ُِ ِ ُ ُ
ُمسئلي تي عالمن جي گڎجاڻي كوٺائي، اهڑن لفظن جي هجي  مقرر  كرائي ِ ِ َ ِپو اهڑن .  ِ َ

ِلفظن جا چارٽ تيار كرائي سڀني اسكولن ڏانهن موكليا ويا ۽ استادن کي هدايت  َ
ِكئي ويئي ته ٻارن کي درست هيجئون لکڻ سيکارين ُ ِاهڑن لفظن جا كجهه مثال ڏسو. ُ ِ َ: 

ِدرست هجي ُ  ڌار ڌار صورتون  ُ
ِجڎهن ِ ِجڎه،    َ ِجڎه،  ُ ِجڎهي،  َ  َ جڎين ِ جڎهين، َ
ِكنهن  َكهي كنهن،  َكنهين، َكھ،  كھ،   َ
ِجنهن  جهي َجنهن،  َجنهين، َجھ، ِجھ،    َ

آ   آئو آئون آن 
 ۽ ِشرٽ، مرزا صادق علي بيگپادري ع ۾ 1897ِانهي حقيقت طرف سن  

ِاڌارام ٿانوداس پڻ ڌيان ڇكايو هو َ ِهنن كئپٹن جارج اسٹئك جي سنڌي.  ُ ِ انگريزي   -ُ
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ُسنڌي لپي ۾ هئي ۽ بمبئي سركار   -جيكا ديوناگري(ڊكشنري کي آڌار بڻايو  ِ ِ
ُع  ۾ ڇپائي ظاهر كئي هئي1855 ِانهي کي سڌاري ۽ وڌائي  هنن وڏي سنڌي ).      ِ ُ َ ُ ُ– 

ع ۾  سركار، تعليم کاتي طرفان 1879َانگريزي ڊكشنري تيار كئي، جيكا 
ُانهي ۾ سركاري طور تسليم ٿيل ۽ نئين سر مقرر .  ِكراچي مان ڇپائي پڌري كئي ِ َِ ُ

َسنڌي صورتخطي ۾ سنڌي لفظن جون هجيئون لکيل آهن  -كيل عربي ِ ِ    . ڊكشنري
ِاسين معافي گهرون ٿا ته هن  ڊكشنري ۾ كيترن سنڌي ”ِجا ايڈيٹر مهاڳ  ۾ لکن ٿا ته  ِ ُ َ

ِچاهي اهي هجيئن جا فرق گهڻا نظر ايندا  .  ِلفظن جون جدا جدا هجيئون ڏنيون ويون آهن
ِهجن ، پر هن وقت انهن کي ڊكشنري مان هٹائي ڇڎڻ ممكن نٿو لڳي، ڇاكاڻ ته  ِ ُ
ِگهڻن ئي لفطن جا اهڑا علحدا اچار نه فقط ڳالهائڻ، ٻولهائڻ ۾ پيا اچن، پر اهي سڀ  َ ُ َ

ِممكن آهي ته  لفظن جون اهو سڀ مختلف .  ِلکيل ٻولي ۾ پڻ داخل ٿي چكا آهن ِ ِ
ِهجيئن مان كن جو استعمال لکت مان جيترو جلد كڍي ڇڎجي، اوترو بهتر ٿيندو، پر  ِ
ِهن وقت  اسين فقط انومان كري سگهون ٿا ته جدا جدا هجيئن مان كهڑيون هجيئون  َِ

ِهي  هك اهڑو سوال آهي ، جنهن کي !  ِوڃي آخر ۾ قائم رهنديون  َورنيكيولر ’ُِ
ُ۾ بحث جو موضوع بڻائڻ گهرجي؛  ۽ ان بعد  لکندڙ کي فقط انهن ‘  ِلٹريچر كاميٹي ُِ ِ ُ ُ

ُهجيئن تائين پاڻ کي محدود كرڻ گهرجي، جيكي انهي كاميٹي درست تسليم  ُ ُ ُ َ ُ ِ
ُانهي ڊكشنري ۾ كنهن هك لفظ جي جدا جدا هجيئن جو هك )  23(“.كيون آهن َِ ِ ُِ ُ

ِمثال هن ريت آهي ِ: 
ِاتون، اتون، اتان،  ِ ِ اتهن، اتهن، اتهون، اتهين، اتئون، اتئون، اٿان، اُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ُ َ انئون، ٿُ

ِاٿانئون، اٿانئين، اٿون،  اٿهون، ا ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ُهون، اٿئونتُ َ ِ ُ. 
 

ِٹيكسٹ بوڪ رويزن كاميٹي  ِText Book Revision Committee) :( 
ِبمبئي پريزيڈنسي جي تعليم کاتي مسٹر كاورنٹن جي صدارت هيٺ  

جوڙي ويئي، “  ِٹيكسٹ بوڪ رويزن كاميٹي”ويهين صدي جي پهريئن ڏهاكي ۾ 
ُجنهن جو مقصد هو ته پرڳڻي جي ٻولين سيکارڻ ال جيكي درسي كتاب هلندڙ آهن،  ِ

ُانهن تي نظرثاني كري، ضروري سڌارا ۽ واڌارا كيا وڃن ُان بعد نوان درسي كتاب .  ُ
ِانهي سلسلي ۾ سنڌي ٻولي جي درسي كتابن ال سنڌ مان تعليم . ڇپائي پڌرا كجن ِِ

ِهن ٻين سنڌي ٻولي جي ماهرن ۽ .  کاتي جو هك عالم ديوان پريمچند بمبئي ويو
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ِتعليمدانن جهڑوڪ مرزا قليچ بيگ، ديوان كوڙومل کلناڻي ۽ ڀيرو مل مهر چند  ِ
ُانهي ۾ هن لفظن جي .  ِآڏواڻي جي مدد ۽ صالح سان نوان سبق لکائي تيار كيا ُ

ِهجيئن تي به گهڻو ڌيان ڏنو ۽ زيرن زبرن ِڏيڻ جو هك مقرر سرشتو عمل ۾ آندو ُِ َ . انهي
ِمطابق نوان سڌاريل سنڌي درسي كتاب سال  ُ ع ۾ ڇپائي پڌرا كيا ويا، جيكي 1905ُ

انهن كتابن ۾ گهڻائي بيت ۽ سبق ڀيرومل مهرچند .  ُپنجٹيهه کن سال لڳاتار هلندا رهيا
َآڏواڻي جا لکيل آهن ِ. 

ُلفظن جي هجيئن مقرر كرڻ جي لحاظ کان انهن كتابن ۾ حرفن تي ڊگهن   ِ
ِسرن اي ۽ او جون ماترائون لکڻ ال سنڌي ٻولي جو طريقو اختيار كيو ويو ُِ انهن ۾ .  ُ

ي”زير  ال “ جيئن ته. ِجي مٿان پيش لکيو ويو“ و”جي هيٺان ليك ۽ پيش ال: 
ِايس عيد، ٻكري، ڌڻي، ٻلي: ِاي ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ 
ُاونڌو، سومر، پونگڑا، اکيون، تون:ُاو ُ ُ َُ ِ ُ َ ُ. 

ِماترائون لکڻ جو اهو طريقو سن   ُع کان اڳ پڻ واهپي ۾ هو، پر انهي سان 1905ِ
ُفارسي هجيئن -گڎوگڎ گهڻيئي عربي فارسي جا عالم سنڌي ٻولي لکڻ ال عربي ِ

ُان موجب لفظ جي شروعات ۾ انهن سرن لکڻ ال .  وارو طريقو پڻ استعمال كندا هئا ُ
ُالف جي هيٺان زير يا مٿان پيش ڏنو ويندو هو ۽ لفظ جي وچ يا پڇاڙي ۾ انهن سرن جي 

ِاڳيان ايندڙ حرفن جي هيٺان زير يا مٿان پيش جي ماترا لکبي هئي  :َجيئن ته. َ
ِ ايس عيد، ٻكري، ڌڻي، ٻلي :اي ِِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ 
ُاونڌو، سومر، پونگڑا، اکيون، تون:ُاو ُ ِ َِ ُِ ُ َ ُُ. 

َع کان اڳ سنڌي درسي كتابن ۾ عربي فارسي هجيئن وارو سرشتو  1905سن  
ع ۾ جيكي نوان سنڌي درسي كتاب سركار  ڇپائي 1905پر سن .    ُوڌيك مروج هو

ُپڌرا كيا، انهن ۾ سنڌي ماترائن وارو سرشتو پسند كري، انهي کي عمل ۾ آندو ويو ِ. 
ِشرٽ، اڌارام ٿانورداس ۽ مرزا صادق علي بيگ واري سن   ِ ع ۾ شايع 1879ُ

ُانگريزي ڊكشنري ۾ اي ۽ او سر ۽ انهن جون ماترائون عربي  -كيل  سنڌي َُ ُ فارسي   -ِ
ُنموني موجب لکيل آهن، پر ان کان پو سن  َ ع ڌاري پرمانند ميوارام پنهنجي تيار 1910ِ

ِانگريزي ڊكشنري ۾  انهن سرن ۽ ماترائن ال سنڌي سرشتو   -ِكري ڇپايل سنڌي َ
ُٻئي طرف ڊاكٹر هوتچند مولچند گربخشاڻي، شاهه جي رسالي جي . عمل ۾آندو آهي ُ

ِمرتب كيل ٹن جلدن ۾ هجيئن جو عربي فارسي سرشتو كتب آندو آهي سندس .  ُِ
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 .ع ۾ ڇپيو هو1923ُپهريون جلد 
  

ُهجيئن ۾ وڌيك سڌارن جي ضرورت ِ: 
ِع ۾ ٹيكسٹ بوڪ رويزن كاميٹي طرفان ڇپايل كتابن ۾ پڻ 1905سن   ِ

ُكيترن لفظن جي هجئين ۾ گهٹتايون نظر آيون ع ۾ تعليمدانن 1913انهي كري سن  .  ِ
ِ۽ سنڌي عالمن جي مقرر كيل كاميٹي اهڑن لفظن جي لسٹ تيار كئي، جيكي جدا 

ُانهن جي درست هجي مقرر كري، انهي .  ُجدا نموني يا غلط هجيئن سان پئي لکيا ويا ِ ُ ُ
جي “  اخبار تعليم”اهڑيون فهرستون .  مطابق لفظن جي لکڻ ال سفارش كئي ويئي

ِانهن فهرستن مان كجهه مثال خاطر هتي . ع واري پرچي ۾ شايع كيون ويون1913َاپريل 
 :ڏجن ٿا

   صحيح  غلط 
 اونداهي  اونڌائي 

 ِڏهاڙي  ڏهاڻي
 َپرواهه  پروا
 ٹيون  ٹيو
 ُهئا  ُهوا
 ُمکيه  ُمکه

 ڄڻا  ڄڻان
 بدمعاش  بدماش
 ُچابك  َچهبك 

 پردو  پڑدو
ُاهڑين درست هجيئن وارين فهرستن کان پو پڻ هجيئن جا ٻيا مسئال عالمن   ُ ُ

ُانهي كري انهن تي ويچار كرڻ ال ان وقت جي ايڈيوكيشن .  جي ڌيان تي آيا
ُانسپيكٹر، كاميٹي مقرر كئي، جنهن ۾ مکيه  ميمبر مرزا قيلچ بيگ هو ُان كاميٹي . ِ

ِطرفان پڻ كن لفظن جي هجيئن ۾ درستين جي سفارش كئي ويئي ُِ ُ  :جيئن ته. ُ
 ڌار ڌار صورتون   مقرر صورت

آئون   آ ،آ 
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 ُكيان، كيائون   كيائون
ُكرف، كلف، قفل   ُكلف ُ ُ ُ 

 
 :سنڌ جي بمبئي کان علحدگي کان پو جي صورتحال

ع ۾ سنڌ کي بمبئي پريزيڈنسي کان جدا كري الڳ صوبو بڻايو 1936َاپريل  
ع ۾ ڊاكٹر عمر بن محمد دائود پوٹو، سنڌ جي تعليم کاتي جو 1938سن .  ويو

ُهو سنڌي سان گڎ، عربي، فارسي ۽ .  مقرر ٿيو“  ِڊائريكٹر آف پبلك انسٹركشن”
ُهن جڎهن ڏٺو ته سنڌي درسي كتابن ۾ اي ۽ او سرن جي .  انگريزي جو وڏو عالم هو ِ

هن .  ِمٿان پيش لڳايو ويو آهي ته اها ڳالهه کيس نه وڻي“  و”هيٺان زير ۽ “  ي”ُاچارن ۾ 
ِع جي شروعات ڌاري ٻاراڻي درجي کان وٺي چوٿين درجي تائين مقرر ٿيل 1940سال 

ُانهن ۾ دائود پوٹي عربي فارسي .  ِسنڌي درسي كتاب نئين سر ڇپائي پڌرا كيا
ِسرن جي لکڻ  ۾ “  ُاو”۽ “  اي”ِهجيئن جي قاعدي موجب سنڌي لفظن ۾ سڌارا كري  ُ

ڦير ڦار كر ماترائن ڏيڻ وارو عربي فارسي سرشتو عمل ۾ آندو، جنهن جا مثال هن کان 
نه فقط ايترو، پر كيترن لفظن جي صورت ۾ سنڌي ٻولي جي عبارت . اڳ ڏنا ويا آهن

ابيات ”ِانهي جو مثال سندس كتاب .  فارسي آميزش واري كري ڇڎيائين  -پڻ عربي
. آهي، جنهن ۾ خواجا محمد زمان لواري جو كالم ڏنل آهي)  ع1939ڇاپو (“  سنڌي

اي ۾ سنڌي مضمون .ع ۾ بمبئي يونيورسٹي جي بي1940  -1941اهو كتاب سال 
ُپڑهندڙن شاگردن ال درسي كتاب طور مقرر كيل هو، ڊاكٹر صاحب اهي فيصال 

ان دوران ڊاكٹر گربخشاڻي سان به سندس اختالف .  گهڻو تڻو اكيلي سر پاڻ ٿي كيا
ڊاكٹر .  تعليم جي اعلى عملدار جي حيثيت ۾ هن اهڑا فيصال پاڻ ٿي كيا.  اڀري آيا

ِدائود پوٹي جي انهي هلت  تي سنڌ جي گهڻن ئي تعملي مدانن ۽ سنڌي عالمن ۾ 
 .رنجش پيدا كري ڇڎي

 
ُسنڌي صورتخطي هجيئن جا ٻه سرشتا -آزادي کان پو عربي ِ: 

 سنڌي هندو تعليمدان ۽ اديب، جيكي ڀارت لڎي ويا تن ڀارت ۾ شاگردن ال
ُانهن ۾ هجيئن جو  اهو سنڌي سرشتو   قائم رکيو . نئين سر سنڌي درسي  كتاب ڇپايا

ٻئي .  ع تائين هلندو پئي آيو1940ع کان وٺي 1905ويو، جيكو سنڌي درسي كتابن ۾ 
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ُفارسي طريقي سان هجيئن لکڻ جو اهو طريقو، جنهن کي ٻيهر   -ِطرف سنڌ ۾ عربي
 ٻنهي .   ۾ ڊاكٹر دائود پوٹي زور ڏنو هو، اختيار كيو ويو1940واهپي ۾ آڻڻ ال

ِسرن لکڻ ۽ وينجنن تي انهن سرن جي ماترائن لکڻ “  او“  ”اي”ِسرشتن ۾ فرق صرف  ِ ُِ ُ
 .جي طريقي ۾ آهي

ان تي ڊاكٹر غالم .  هجي جو سنڌي ٻولي ۾ تمام وڏو ۽ اهم مسئلو آهي
علي االنا ۽ ڊاكٹر مرليڌر جيٹلي تمام سٺو كم كيو آهي، پر ضرورت ان ڳالهه جي 
آهي ته صوتيات جي جديد اصولن مطابق ان موضوع تي وڌيك گهرائي ۽ تفصيل سان 

 .كم كرڻ گهرجي
 

 :لپي بابت ويچار
هن موضوع تي اسان ڏيهي توڙي پرڏيهي عالمن ۽ اسكالرن جا رايا پيش  

منهنجي ذاتي را آها آهي ته ڳالهائجندڙ ٻولي المحدود اظهار رکي .  كري آيا آهيون
َانهن سڀني اظهارن ۽ روين کي .  ان ۾ حالتن پٹاندر كيئي الها چاڙها ايندا رهن ٿا.  ٿي

تمام گهرائي سان ڏسبو ته .  محدود ۽ مقرر كيل لپي وسيلي بيان نه ٿو كري سگهجي
هجي ٿي، جيكا )  Diction(هك طرح هر ماڻهو جي پنهنجي ٻولي، پنهنجي لغت 

مختلف آوازن جا اچار ۽ ڍار .  وسيلي اظهاري نٿي سگهجي)  Phoneme(محدود صوتين 
ٻوليون .  فطري ماحول ۽ هزارين سالن جي تجربي کان پو كا مقرر صورت وٺن ٿا

جڎهن آزاد ۽ فطري ماحول ۾ ڳالهائجن ٿيون ته ان ۾ قدرتي حسن لئي، ترنم ۽  
موسيقي جا جزا پاڻمرادو شامل ٿي وڃن ٿا، جن ۾ مكاني ماڻهن ال وڏي كشش هجي 

بلك ائين چئجي ته انهن جي لهرن جي فريكيونسي مكاني ماڻهو جي رت جي .  ٿي
جڎهن اسان كا ڳالهه اثرائتي .  سركيوليشن واري فريكيونسي سان رچي وڃي ٿي

انداز ۾ كندا آهيون ته ٻڌندڙ جا لڱ كانڈارجي ويندا آهن يا سريلي آواز تي ماڻهو 
ان کي اوهان جيكو به نالو ڏيو، پر اهي .  مست ٿي ويندا آهن، اها كهڑي خاصيت آهي

روپ اسان کي ڏسڻ /  آواز سڌو سنئون اسان جي رت ۽ دماغ تي اثر كن ٿا، جن جا مظهر
 .۾ اچن ٿا

ڳ -ڳ گ  -س ش-ت-ب-اسان، ا.  قديم زماني ۾، اسان جا آواز كهڑا هئا 
ُي وغيره كهڑي ريت ۽ ڍار سان اچاريندا هئاسين، اڄ اسان ان   -ن و-د-م-ڏ-ک-ٺ-پ
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اسان کي اها به ڄاڻ نه آهي ته اهي جڎهن آالپبا هئا ته ٻڌندڙ تي كهڑا . کان بي خبر آهيون
هن .  اسان جي ان موسيقي سان كهڑي ريت ماڻهو موهت ٿيندا هئا.  اثر ڇڎيندا هئا

وقت اهي سڀ تصوراتي ڳالهيون پيون لڳن، پر مون کي پك آهي ته اهڑو دؤر ايندو جو 
افسوس اهو آهي ته موهن جي .  اسان پنهنجو پراڻو ورثو ڳولڻ ۾كامياب ٿي وينداسين

دڙي جي ڄمار وارن ٻين آثارن جون ٻوليون به پڑهجي ويون ۽ ان دؤر جي حقيقي سماجي 
. ۽ ثقافتي زندگي جا عكس به اچي ويا، پر اسان هت مسلماني ۾ منجهي پيا آهيون

 واري ڏهاكي ۾آركياالجي جي ڊائريكٹر جنرل جا اهي اکر ركارڊ تي آهن ته، 60
“ .ان ال اسان ڇا ٿا كري سگهون.  موهن جي دڙي کي خدا نيست نابود كيو آهي”

جيكڎهن ان درجي تي كم كندڙن جي سوچ اها هجي ته انهن مان كهڑي اميد رکي 
تازو ميڈم ڊاكٹر فهميده .  ان ال به اسان کي پاڻ كجهه كرڻو پوندو.  سگهجي ٿي

حسين، جيكا هن وقت سنڌي لينگويج اٿارٹي جي چيئرپرسن آهي ۽ لسانيات جي فن 
 ۾ اٿارٹي ال هك 2010-2011جي ماهر پڻ آهي، ان ٻڌايو ته ايندڙ مالي سال 

پراجيكٹ منظور ٿيو آهي، جنهن ۾ سائنسي حوالي سان آوازن جي بيهك، ڍار، لهجي 
اها كوشش اسان جي هن مقالي ۾ پيش كيل اميدن طرف .  جو اڀياس كري سگهبو

 .پهرين وک ثابت ٿيندي
خاص طور اليكٹرانك .  جيتوڻيك هاڻي زمانو تمام گهڻو ڦري ويو آهي 

. پو به اميد جو كرڻو اڃا به نظر اچي ٿو.  ميڈيا عام ماڻهن تي وڏا اثر ڇڎيا آهن
ليباريٹري ٺهڻ کانپو اسان کي ڏورانهن عالئقن ۾ رهندڙ كولهين، باگڑين، اوڏن وغيره 

انهن .  وٹن اڃا به سنڌي ٻولي جا خالص آواز موجود آهن.  سان لهه وچڑ ۾ اچڻو پوندو
جي آڌار تي اسان کي سائنسي انداز ۾ سنجيدگي سان كوشش كرڻي پوندي، جنهن 

 .ال خاطري آهي ته سٺا نتيجا نكرندا
تازو منهنجي هك .  ُسنڌ اڄ به سچيت ۽ مڻيا وارن مهندارن سان ڀري پئي آهي 

هو ڊفينس .  سندس نالو صالح الدين قريشي آهي.   سالن جي عالم سان مالقات ٿي75
سندس اوالد به پڑهيل ۽ هن .  سنڌ ۾ اهم سركاري عهدن تي رهيو آهي.  ۾ رهي ٿو

 Pali(“  پالي ٻولي”قريشي صاحب کي .  وقت اهم سركاري عهدن تي تي فائز آهي
Language  (سري لنكا به ويو هو.  جي تمام سٺي ڄاڻ آهي کيس .  هو ان جي سکيا ال

پاڻ ان تي كم كري رهيو .  عام پڑهڻ سان گڎ، ان جي گرامر جي به سٺي ڄاڻ آهي
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 .آهي
پالي ٻولي اصل ۾ قديم سنڌي ۽ جديد سنڌي کي سمجهڻ ۾ اهم كردار ادا  

كو زمانو .  ان ٻولي سان سنڌي جو گهڻو ويجهو رشتو رهيو آهي.  كري سگهي ٿي 
هو، عيسوي سن کان اٺ، ڏهه سؤ سال اڳ، ان ٻولي جي اهميت اها هئي، جيكا كنهن 

سنڌ سميت ڏکڻ ايشيا، وچ ايشيا ، افغانستان، ايران جي .  زماني  ۾پارسي جي هئي
ٻڌ ڌرم وارن ان کي پنهنجي مذهبي ٻولي قرار . ملكن جي سركاري ۽ علمي ٻولي هئي

اها ٻولي .  ڏيئي، ان جي ڦهال ال وڌ ۾ وڌ كوششون ورتيون ۽ ٻڌ ڌرم جتي جتي ويو
هن وقت به سريلنكا ، ڀوٹان، ٿائلينڈ سميت كيترن هنڌن تي ڳالهائي ۽ .  اتي پهتي

 .سمجهي وڃي ٿي
ان ٻولي ال كاكو ڀيرومل پنهنجي كتاب سنڌي ٻولي جي تاريخ   

پالي ٻولي جي اچارن ۾ هك ”جي سري هيٺ لکي ٿو ته، “  پالي جا سنڌي ۾ نشان”۾
مکيه ڳالهه، جا گهڻو ڌيان ڇكي ٿي، سا هي آهي ته جن سنسكرت لفظن ديته يعني ٻٹا 

(اکر يا گڎيل حرف صحيح آهن، تن جا اچار پالي ۾ ڀڃي يا ملي هك روپ 
Assimilate  ( ۾ به چئون “  ست”پالي “  سپت”ًٿي ويا آهن، مثال سنسكرت سنڌي

. ڏسو اسان جا اچار بجنسي پالي وارا بيٺا آهن  -”سات”، پر هندستاني چون “ست”
“ پيم”پالي “  پريم”ڌمن مل، ڌمي ٻائي، سنسكرت “  ڌم”پالي “  ڌرم”سنسكرت 

كيو “  و”کي مٹي “  م”آهن، جنهن ۾ )  پريمي(پيوي ٻائي نالي ۾ پيوي نج لفظ پيمي 
اهڑي طرح .  اهو به اصل پالي لفظ آهي“  ميمي”سنڌ جي كن ڇوكرين جو نالو .  اٿئون

آهي ڊاكٹر ڀنڈاركر ڄاڻايو آهي ته اٹكل “  نرڙ”جو سنڌي اچار “  لالٽ”سنسكرت 
رو پالي ۾ پنجن مان ٹي پتيون لفظ سنسكرت آهن، باقي ٻن پتين ۾ به رڳو ٿوري 

ٻنهين ٻولين جي وياكرڻ جي ڀيٹ كبي ته معلوم ٿيندو ته .  تبديلي معلوم ٿئي ٿي
اسمن جي حالتن ۽ فعلن گردانن ۾ به ٿورو .  نكري ويو آهي)  Dual(“  دووچن”پالي مان 
مطلب ته سنسكرت کي جهڑو پالي ٻولي ويجهو آهي، تهڑي ٻي كابه .  ڦير آهي

حقيقت ۾ پراكرت، نالو ئي انهن ٻولين تي پيل آهي، .  پراكرت ٻولي ويجهي كانهي
 جي پالي کان وڌيك  بگڑيل هيون، جنهن صورت ۾ گوتم ٻڌ پنهنجو پرچار پالي ٻولي
۾ كيو هو ۽ ٻڌ ڌرم وارن جا ڌرمي پستك ان ۾ لکيل آهن، تنهن صورت ۾، پالي ٻولي 
ٻڌ ڌرم وارن جي پوتر ڀاشا يا پاڪ ٻولي ٿي ۽ ان جو مرتبو ٻين پراكرتن کان مٿي 
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 )24(ليکجڻ ۾ آيو، 
بهرحال بقول پروفيسر کلڻائي جي، سياسي ۽ انتظامي فيصلن تي آڌار رکندڙ 
موجوده صورتخطي ڏيڍ سؤ سالن کان استعمال هيٺ آهي ۽ سنڌي سماج جي علمي 
ضرورتن جو پورائو كري رهي آهي ته پو بقول سائين ابراهيم جوئي جي، ان سان 

 .هٿچراند كرڻ انتهائي خطرناڪ ٿيندو
حقيقت اها آهي ته هن وقت تائين منهنجي جيكا محدود ڄاڻ آهي، ان آڌار تي  

 سيكڑو صحيح كانهي، هر اسكرپٹ ۾ 100عرض كندو هالن ته كابه اسكرپٹ 
ًالتعداد خاميون آهن، جيكي ڌارئي پڑهندڙن کي ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، مثال خود عربي 

ُمثال كرسيھ .  زبان ۾ لفظ مٿان شد اچڻ كري اڳيان سڀ حرف حذف ٿي ويندا ُ ً
ُالسموات ۾ هسماوات پڑهبو ٰ ُتعبدو الشطين ۾ دشيطان كري .  حذف تي ويندا“  ال”ّ ُ ُ

ِان نبدل اتي اڳيون . سڀ حذف ٿي ويندا“ واال”پڑهبو اتي  ّ سورت رحمان .  نه پڑهبو“  ن”َ
ٰفي شان ه، الثقالن زو جن ِه آخري آواز سڀني جو هك ٿيندو:  ۾ اهڑا سوين لفظ آهن، .  ِ

جن جي درست پڑهڻ ال عربي قاعدا اڳيان رکڻ پوندا، ان کانسوا صحيح تلفظ اچاري نه 
سگهبو، ان ۾ به كو شك نه آهي ته عربن اهڑن لفظن جي پڑهڻ ال تجويد جا عاليشان 

ساڳي طرح .  قاعدا ترتيب ڏنا آهن، جيكي عرب توڙي عجم ۾ پاڙهيا وڃن ٿا
، ”خذ”، پڑهبو ”خود”لکبو  .  فارسي ۾ به كي حرف حذف كرڻا پوندا آهن

انگريزي .  ”پڑهبو كاروائي“  كارروائي”، لکبو ”خاب”پر پڑهبو “  خواب”لکبو
 لکي ٿو Firthماهر لسانيات ۽ جديد صوتيات جو عالم فرٿ .  الفابيٹ ته بنهه اوکي آهي

 :ته
"Our English alphabet and orthography are disgracefully 

      and almost ridiculously imperfect. "(2) 
 -Talk- walkجيئن .   ان ۾ كيترا لفظ اڳ ۾ توڙي وچ ۾ حذف ٿي ويندا آهن

psychology،    Foreignوٹن .   وغيره ڪ جي آوازالk    Kite    ,c-cat,q-  ch-quickly-
Mechanic  -cas-occasion  , به كم اچي ته ڪ”س ال  “ الSuccess  - به وٹن ش ال

هو حروف .  جيكي انگريزي خواندن کي خوب اچن ٿا.  كي ڇهه ست نراال قاعدا آهن
جيئن .  ال به كم اچي ٿي“  ي”توڙي “  ء”الف ۽ “  a”.  علت مان الڳ الڳ كم وٺن ٿا

,Van  Bank  Fan, وغيره الف ال u,o, i, e, aان الفابيٹ ۾ سوين .   استعمال كن ٿا
ڳالهيون سمجهڻ کان وڌيك ياد كرڻيون پون ٿيون جيكي هك لحاظ کان سنڌي کان ته 



87 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

وڌيك ڏکيون آهن، پر پو به دنيا جي تمام گهڻن ملكن ۾ اهڑين ڏکيائين باوجود، 
ماڻهو پڑهن ٿا، ياد كن ٿا ۽ ان تي عبور حاصل كريو، مالي فائدن سان گڎ، عزت ۽ 

 .اعلى درجا ماڻن ٿا
. مٿي ڏنل وچور جو مقصد اهو آهي ته صورتخطيون ايتريون سوليون به نه آهن 

 –  10اڄ دنيا ۾ کوڙ ماڻهو هك ئي وقت . انهن جي سکڻ ال شوق ۽ كجهه سبب گهرجن
واسطيدار ملكن ۾ وڃي مالي .   زبانون آساني سان ڳالهائن ٿا، سمجهن ٿا ۽ لکن ٿا15

 .فائدا حاصل كن ٿا
جيكڎهن صورتخطين جي اهڑي صورتحال آهي ته پو اسان ڇو كشٹ  

 كيون ۽ هك ٺهيل ٺكيل ۽ عام استعمال هيٺ لپي ڇو تبديليون كيون؟
مان پنهنجي محدود علم ۽ تجربي جي آڌار ايئن چوڻ ۾ كابه هٻك محسوس  

اهو كو معمولي عمل كونهي، .  كونه ٿو كريان ته صورتخطي سان هٿ چراند كجي
کين اصل مقصد سمجهائڻ ايترو سولو به نه .  لکين ماڻهو ان عمل کي قبول كونه كندا

 !جيئن ته. ان صورتحال هوندي به كي كم كري سگهجن ٿا. آهي
 !وسرڳ حرفن ال كو هكجهڑو طريقو جوڙڻ گهرجي -الف

 .ک کي عام صوتئي مطابق ان جو ملهه مقرر كجي -ب
 .ُنون غني جي كا واضح صورت ٺاهڻ گهرجي -ت
 .بابت نئين سر سوچڻ گهرجي“ سرن”علت وارن حرفن خاص طور ڊگهن  -ث
سنڌي ٻولي جي لهجي، ڍار مطابق بيهك جون كجهه نيون نشانيون   -ج

 .جوڙڻ گهرجن
ان ۾ كابه عيب  .  ٻولين جي اسكرپٹ ۾ واڌارا ۽ سڌارا ممكن هوندا آهن 

ًمثال عربن پنهنجي اسكرپٹ ۾ و ۽ ف مٿان ٹي ٹبكا .  جهڑي ۽ اڻٿيڻي ڳالهه نه آهي
ان کان عالوه ننڍي کنڈ ۾ جڎهن كلكتي جي .  ڏيئي نوان صوتيا و، ڦ ٺاهيا آهن

فورٽ وليم كاليج ۾ عالمن جي گڎجاڻي ۾ فيصلو ٿيو هو ته مكاني حرفن جي 
مٿي مثال پيش كري .  ان تي عمل به ٿيو. ٽ تي چار نقطا ڏنا ويندا-ڏ-هكجهڑائي ال ڙ

. فارسي طرز تي لکجندڙ سڀني ٻولين اردؤ سميت اهو طريقو اختيار كيو.  آيا آهيون
سنڌي ال به ساڳيو طريقو اختيار كيو ويو، جنهن جو موجوده اسكرپٹ کان به اڳ 

جنهن جي صحبت ۾ وري ڊاكٹر ارنيسٹ ٹرمپ .  عبدالرحيم عباسي استعمال كيو
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 -ع ۾ سركار طور الف1853جيتوڻيك  . پنهنجي رسالي ال ساڳيو طريقو اختيار كيو
ُب مقرر ٿي چكي هئي، پر پو به ڊاكٹر ٹرمپ پنهنجي شهر لپزگ ۾ فائونڈري مان 

جيتوڻيك ان رسالي جي ڇپائي ال فنڈ سركار کيس فراهم .  سنڌي نوان لفظ جوڙايا
ع ۾ به انهن حكمن جي پرواهه نه كئي ۽ مختلف 1866كيا هئا، پر ڊاكٹر صاحب 

اسكرپٹ جوڙي ان ۾ رسالو شايع كرايائين، جنهن تي هن کي وڌيك خرچ پنهنجي 
ان ال وٹس دليل اهو هو ته شاهه سائين جو پيغام اهڑي لپي ۾ رکجي .  هڑان كرڻو پيو

 .جيئن پوري هندستان جا ماڻهو پڑهي سگهن

    جي محسن مولوي عبدالحق محسوس كيو ته نستعليق خط ال اردو ٻولي
ان ال هن پنهنجي جامع انگريزي اردو .  چئن ٹٻكن جو اهو طريقو سٺو ثابت نه ٿيندو

ڊكشنري ۾، جنهن جي ابتدا هن هندستان ۾ كئي هئي ۽ اختتام هتي كراچي ۾ 
ڏسو ان .  كيو، ان ۾ هن چئن ٹٻكن بجا ٻه ٹٻكا ڏيئي مٿان هلكي ليك ٿي ڏني

 :ڊكشري جي كن لفظن جا عكس
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“ ط”اڳتي هلي هن پنهنجي ساٿين سان صالح مصلحت كري فارسي واري  
ان سان گڎ، هن سوين صفحن تي مشتمل اردؤ ال امال جا قاعدا .  رکڻ شروع كئي

ابتدائي مرحلي ۾ اردو طبقي ٻولي جي  صحيح .  جوڙيا، جن تي عمل ٿي رهيو آهي
انهن کي سركاري وظيفا ڏنا ته جيئن اردؤ ۾ امال جون .  تحرير ال خوشخط تيار كرايا

ان دؤر ۾ جيكي رساال يا اخبارون نكرنديون هيون انهن کي اخالقي .  غلطيون نه ٿين
طور پابند كيو ويندو هو ته هو تيار ٿيل خوشخط رکن يا ٻولي جي درست امال ۽ 

سٺ واري . ان ۾ جميل الدين عالي چڱو حصو ورتو. استعمال ال ماهر سبب ايڈيٹر رکن
اردو ڊكشنري بورڊ، اردو نيشنل لينگويج اٿارٹي، اردو   -ڏهاكي ۾ انجمن ترقي اردو

سائنس بورڊ جهڑا ادارا ٺهيا، جن موالنا عبدالحق  طرفان مقرر كيل لساني اصولن ۽ 
. ان جي ڀيٹ ۾ سنڌي ٻولي ال ڇا ٿيو؟ اها سڀني کي خبر آهي.  قاعدن تي عمل كيو

خاص طور بيهك جي نشانين .  ان ڏس ۾ سنڌي ادبي بورڊ ٿورو كي گهڻو كم كيو
ان ال .  ُجو خاص خيال رکيو ويو ته ڊگهن سرن ال مقرر نشانين جو به خيال رکيو ويو

 .سائين ابراهيم جوئي ۽ سراج الحق ميمڻ جي خدمتن کي وسارڻ نه گهرجي
تمام وڏي كوشش کان پو سنڌي لينگويج اٿارٹي جڑي، جنهن جي بسم ا  



90 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

ان دؤر ۾ وڏو وزير ڄام صادق هو، جنهن سنڌي ادارن توڙي ترقياتي .  ئي غلط ٿي
 . رٿائن ۾ كا دلچسپي نه ورتي

طور “  سنڌي لينگويج بورڊ”جڎهن ٺهرا پاس ٿيو ته اٿارٹي بجا ان کي  
بعد ۾ اٿارٹي ٺهي، جيكا پڻ بنيادي كم كرڻ بجا پبلشنگ جو .  منظور كيو ويو

ع تائين اٿارٹي كوبه مستند گرامر كونه شايع 2010ع کان وٺي اڄ 90.  ادارو ٿي ويئي
نه وري .  كيو آهي، نه وري سنڌي صوتيات تي كو معياري كتاب پڌرو كيو آهي

 .لفظن جي درست هجي مطابق كا مستند لغت تيار كئي آهي
سنڌي ٻولي کي بااثر بنائڻ ال كجهه گذارشون، كي ڳالهيون اسان مٿي  

. عرض كري آيا آهيون، جن تي عمل كرڻ سان سنڌي ٻولي ۾ سڌارو اچي سگهي ٿو
 .باقي كي بنهه خاص هيٺ ڏجن ٿيون

سنڌي ٻولي کي اسيمبلي ذريعي بل پاس كري سنڌ پبلك سروس كميشن جي  -1
 .امتحانن ال الزمي قرار ڏجي

صوبي اندر نائين ۽ ڏهين درجي ال الزمي مضمون طور ايكٹ پاس كرائجي ۽  -2
 .ان جي تدريس تي جوڳو ڌيان ڏجي

، پوليس ٿاڻن، عدالتن توڙي روينيو جي کاتن جي KPTانگريزن جي دور کان  -3
اتي فارم وغيره سنڌي ۾ ڇپبا هئا، جيكي هاڻي بنا سبب .  ٻولي سنڌي هئي

ان جو هك سبب اهو آهي ته انتظاميا كي اپا نه ٿي وٺي . جي تبديل كيا ويا آهن
ان ال اٿارٹي يا واسطيدار کاتا .  ۽ وري واهپي وارا به ان جو كو نوٹيس نه ٿا وٺن

 .كي اپا وٺي سگهن ٿا
سنڌي ٻولي کي ترقي وٺرائڻ ال ضروري آهي ته سنڌ پبلك سروس كميشن  -4

 :جا امتحان شروع كرايا وڃن) Standards(ذريعي ٻن درجن 
اهو پاس كرڻ جي )  غيرمادري زبان ال(ميٹرڪ کان مٿاهون جونيئر كورس   -الف

 .صورت ۾ سنڌ حكومت جي مالزمن کي هك انكريمينٹ ڏني وڃي
 )غيرمادري زبان وارن ال(گريجوئيشن سطح جو سينئر كورس  -ب

اهو پاس كرڻ جي صورت ۾ سنڌ حكومت جي مالزمن کي هك گريڈ ترقي  
 .ڏني وڃي

اسان، جن جي مادري زبان سنڌي آهي، اهي قومي جذبي خاطر آمدني جو هك   -5
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جن مان پنهنجي پسند جا .  کان پنج سيكڑو ٻولي جي ترقي ال وقف كريون
 .سٺا كتاب وٺون، ٻولي بابت كم كندڙن ۽ ادارن جي سهائتا كريون
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