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 مجاهد حسين سولنگي
 

ئل ئڙ  ا ي  يھ ۾  ئ ي      
 

Abstract 
 

Usage of pronominal suffix in the Sindhi Poetry of Sachal Sarmast 
 
The features of Sindhi language, syntax and grammar are 

unique, which makes Sindhi language more vivid and clear in at-
taining a dignified place in modern  languages of the world .  
  The sole aim and objective of this article is to explore the 
usage of pronominal suffixes in Sindhi poetry of Sachal Sarmast , 
a well known scholar, a man of letters and a master of classical 
poetry. The study of his poetry highlights, the use of above men-
tioned aspect of Sindhi language. It depicts  Sindhi society on a 
truly panoramic scale.  

As pronominal suffixes, only a word / letter, beautifully 
clarifies the meaning and real essence of the whole sentence, 
which is a rare quality of Sindhi language and literature. The us-
age of pronominal suffixes is a peculiarity of  Sindhi language 
which has existed from time immemorial in its original and an-
cient phonological and syntactic structure.  

 
ٻولي جي خوبين توڙي ان جي ادب جي رنگارنگي ڊاكٹر ٹرمپ ي ”

تي چڱو اثر ڇڎيو، ان كري هن نه صرف سنڌي ٻولي جو گرامر لکيو پر تفصيل سان 
سنڌي ٻولي جي اصليت ۽ بڻ بڻياد کان وٺي ان جي نحوي ۽ صرفي خوبين تي پڻ 

اهي سنڌي ٻولي جون اڻ ڳڻيون خاصيتون آهن جن )  1(“.تفصيل سان لکيو آهي
پرڏيهي عالمن کان به اعتراف كرايو آهي، مطلب ته سنڌي ٻولي جا وياكرڻي گڻ ٻين 
ٻولين جي ڀيٹ ۾ تمام گهڻا ، بلند ۽ باال آهن، جن جي كري سنڌي ٻولي جي قدامت 

اسان هن مقالي ذريعي سچل جي كالم جي .  ۽ سڃاڻپ مڑني ٻولين کان باالتر آهي
معرفت سنڌي ٻولي جي ضميري پڇاڙي بابت اڀياس كري سنڌي ٻولي جي شان ۽ 
شوكت ۽ ان سان گڎ سچل جي آفاقي كالم جي عالمي خوبين کي بيان كرڻ چاهيون 
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هاڻي اچوته پهريائين ضميري پڇاڙي کي سمجهي پو سچل جي كالم جو اڀياس .  ٿا 
 .كريون

 
ئڙي       Pronominal Suffix: ي 

اهڑو اکر يا آواز جيكي كنهن لفظ جي آخر ۾ اچي كانه كا مقرر ”:  وصف 
معنى ظاهر كري ، پر اهو اکر يا آواز هك ضمير جي نمائندگي  به كري يا ان جو مٹ 

 )2(“ .هجي ته ان کي ضميري پڇاڙي چئجي ٿو
= متصل )  3(“.ضميري پڇاڙي کي ضمير متصل سڎي ٿو”واحد بخش شيخ، 

واحد بخش شيخ ضمير متصل جي وصف ) 4(لڳل ، ويجهو ملحق ، جڑيل ، ڀرسان وغيره 
اهو ضمير جو كنهن ٻئي لفظ سان ملحق ٿي استعمال ٿئي، تنهن کي ضمير ”لکي ٿو ته؛ 

متصل چئبو آهي متصل ضمير وسيلي لفظن کي ترتيب ڏيڻ ۽ ان کي ڊيگهه کان بچائڻ 
خاطر ضمير شخصي کي ٻين لفظن سان ضميري نشانين يا پڇاڙي جي صورت ۾ لڳايو 

 )5(“ .ويندو آهي
 :مثال 
 )ضمير متكلم) (اسم ( منهنجو پٹ = پٹم  = م + پٹ 
 )ضمير حاضر (تنهنجو پٹ = پٹه =    + پٹ 
 )ضمير غائب( هن جو پٹ = پٹس = س + پٹ 

 )ضمير متكلم) ( فعل ( مون كيو / مان= كيم  = م )+ مصدر ( كرڻ 
 )ضمير حاضر(تو كيو / تون = كيه =  + كرڻ 
 )ضمير غائب(هن كيو = كيس  = س + كرڻ 

 )ضمير متكلم) (حرف جر (مون وٽ   = وٹم =  م + وٽ 
 ) ضمير حاضر(تو وٽ / تون = وٹه =  + وٽ 
 )ضمير غائب(هن وٽ = وٹس = س + وٽ 

سان م، ، س ، كرڻ مصدر سان م، ، س ۽ وٽ )  اسم(مٿئين مثالن ۾ پٹ 
حرف جر سان م،  ۽ س ضميري پڇاڙي مليل آهي، سنڌي ٻولي ۾ ضميري پڇاڙي 
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” صرف اسم ، فعل ۽ حرف جر جي لفظن سان ملي ضمير خالص جو كم كندي آهي،  
اها اصل فارسي زبان جي ضميري عالمت آهي ”پڇاڙي ال عالمن جو رايو آهي ته؛ “ م 

جڎهن ته ٻيون ضميري عالمتون .  پر  هاڻي سنڌي ٻولي ۾ پڻ استعمال ٿي رهي آهي 
” انهي سلسلي ۾ ، پروفيسر علي نواز جتوئي لکي ٿو ته؛ “ .نج سنڌي ٻولي جون آهن

عربي ۽ فارسي زبانن جو سنڌي ٻولي تي كافي اثر آهي ايسيتائين جو نه رڳو گهڻا 
لفظ  سنڌي ۾ سمائجي ويا آهن پر سندن كجهه نحوي عمل به سنڌي ٻولي تي اثر انداز 

شكارپوري ۾ .  ‘  ويندس’۽ ‘  ويس’معياري سنڌي ۾ اسين چئون :  مثال.  ٿيا آهن
كم آڻڻ فارسي صيغي موجب آهي “ م ”جي بجا “س”، اتي ‘ويندم’۽ ‘ ويم’: چون

“) .6( 
بهرحال سچل سرمست جو سڄو كالم ضميري پڇاڙين جي مڑني صورتن 
سان ڀريو پيو آهي، جن جي مختلف روپن مان كجهه شعرن جي بندن جا مثال پيش 

 .كجن ٿا 
1  (ِهئي ويٺي بازر وچ ۾ ، هئا هٿ ککي ِ   ،َ هاڻـــــــسُ

ِدرن كاڻ دٻن ۾ ، ٿي ڀن وڌا  َ َ ُ  ِـــس ،ـڀاڻـَـــــــــــــــــــــََ
ُهئي مهاڻي  َ ، پر هن سان كرم كريم كيو َماڻسُ َ   )268ص .  ( ِ

 
  ،آيـــــــــــومباري برهه بلوچ جو ، اديون سر ) 2

 ،چــــايومچاهون چمي تنهن کي ، چشمن تي 
ِورهه  ِ ، نينهن پنهنجي نجهريوســـــــــــايومِ   )194ص .               ( ُِ

 
 سارنگ سعي ۾ اٿي ، سچل سستي ڇڎ،) 3

  هڎ،ُمــــــــــڑند، اوچتو، هاڻ نه ايند مٿان  
  )350ص .                         ( اجهاپي كا اڏ، وسڻ کان اڳي وڃــــــــي 
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  آهي جاري،سندجيكي آهين وو، سو تا تون هين سائين ،حكم ) 4
 )393ص .   (  خبر کري پيڑمدوست ڙي 

“ الف”لفظ هاڻا سان )  ضمير غائب(سچل سائين جي كالم جي پهرئين بيت ۾ هاڻس 
پڇاڙي مالئي آهي، جڎهن ته عام استعمال ۾  هئس يا هئاس به ‘  س ’ختم كري 

رشتيداري ڏيکاريندڙ ضمير آهن ،ٻئي بيت جي (ڀاڻس ، ماڻس . استعمال ۾ ايندو آهي
 `و`هنن لفظن ۾ فعل سان )  متصل واحد متكلم(سٹن ۾ آيوم، چايوم، ۽ وسايوم

مالئي آهي جڎهن ته اسان وٽ آيم ، چايم ۽ وسايم ‘  م ’  اضافو ڏئي ضميري پڇاڙي 
 طور به استعمال ۾ ايندو آهي پر سچل سرمست )  ضميري پچاڙي (ضمير خالص فعلي

جي شاعري ۾ مختلف اکرن جا اضافا پڻ ملن ٿا ۽ ٹئين بيت جي سٹن ۾ ايند، مڑند ۽ 
 جو .  جا مثال آهن)  متصل حاضر واحد(سند ۾ سند سچل سرمست پنهنجي شاعري

 به استعمال كيو آهي) الف جي اضافي سان ( لفظ سندا. 
 .   ، آهن جاني جابجا  سنداهي كم                                  

سچل سرمست جي كالم ۾ ضميري پچاڙين جا اهڑا مثال تمام گهڻا آهن،   
انهي کان عالوه .  هتي فقط نموني طور پيش كري مقالي کي ڊيگهه کان بچايو ويو آهي

َ (  تي زبر ‘  و’ جي استعمال سان به ضمير متصل كم اچي ٿو، جيئن سچل جو بيت )     
 :آهي ته

َاليولئون اچي پاڻ ). 1  . نا ته مون کي كل نه هوئي َ
َساليوکؤن سچي ڳالهه “ سچو”ڏينهن انهي يار ). 2  )90ص (َ
َڌتاريوجي دلبر سائين ، ديدن ساڻ “ سچو”دل ). 3  )374ص     (َ
َ بڇايو کي ، باري برههَ“سچوء”تنهن ڏينهن الكون يار ). 4 َ)  491( 

َ (  مٿئين بيتن ۾  واو تي زبر  َجو صرفيو متصل صيغو آهي، جيكو اليو ، ساليو، )    َ َ َ
َڌتاريو ۽ بڇايو جي لفظن ۾ وا و تي زبر سان  اچي ٿو، جيكو توهان يا تون ضميرن  َ َ َ

 .حاضر جمع جي نشاندهي كري ٿو) لفظن جي جمع صورت ( 
 :وڌيك مطالعي ال سچل سرمست جو كجهه كالم عرض رکجي ٿو

ِلؤن اچي پاڻ   َ ُ َاليوَ ِ، نا ته مون کي كـــــــــــــــــــــل نه هوئي َ َ 
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ِاصل الكـــــــــــــــون عشق الئڻ جي، ڳالهه اها خوش   ِ ِ َ ِ َ ِ ُ َ َآيوَ َ 
َدرد فــــــــــــــــــــــــراق جي ڏنيو امانت، اها سانول  َ َِ َ َ سيبايوِ َ 
ُعرش كرسي جا كين قبولي اها اسان ڏي هوت  ِ ِ َ هاليوَ َ 
َڳالهه پرجهڻ جهڑي نا هئي، پاڻ سڄڻ   َسمـــــــــــــجهايوُ َ 
َڏينهن انهيء جي،َ يار   ِ ِ ُ َ سـاليوِکون سچي ڳالهه“ َسچـؤ”َ َ َ 

                                   
 ٿيــــــــــــــام؛عمر اجائي گذري، ههڑا حال  
  ويــــام؛چپ چپاتي سرتيون، وٹؤن هوت 
 پـــــــــيام؛هو جي ڏونگر ڏاکڑا،ڦولڻ سڀ  
 )225.      (، كندا ور ويچاري جياينداماڄ صبح  
ِهتئون آڻي هت كيئن   ِ َ، کڻي مشك عطر؟لــــــكايئهُ ُ َ 
َ، كري تان گم گوهر؟ُگهمايئهِهوكو هت ٻيو كيهو   َ ُ َ 
ِههڑي جوهر جي هتي، كنهن سان نه   َ َكــــــيــــــئهَ   خبر ،َ
َمڑيوئي، سارو ملك مشهر كيــــــــــئه پنهنجي اڳيون   ُ)    .450  ( 

                     
َ، پني جي پڑهڻ سان، پيـــــــــــــــــــــــــوسڏوڙو ڏک  َ 
َ، هي هي كندي كاكيون  ويوسُوچئون ساهه  َ)387( 
  

ِ (  زبر وانگر زير    سان فعلي لفظن مان به ضمير متصل جا مقصد يا معنى )   
 :جيئن. ملندي آهي 

 ) ضمير متصل غائب جمع (هنن کي آهي = ِ اٿن 
 )299ص . (َ پاڻ ۾، وڏي مهل مهي ِپينكڍيو 

 )311ص .(ِاڏنپکا پکن سامهون ، اوري آڻي 
ِمٿئن مثالن ۾ پين ۽ اڏن فعلن ۾  ضمير غائب جي عالمت آهي ۽ اهي لفظ  ‘ ن’ِ
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ِ ‘‘تي زير ‘  ن ’.  ضمير غائب جمع جو مطلب ڏين ٿا آهي ۽ اهڑي زير  يعني، ‘‘   
 . حركات وارن  لفظن کي به ضميري پڇاڙي جي دائري ۾ آڻي سگهجي ٿو

سنڌي ۾ كيترائي اهڑا فعل آهن ، جن سان ضميري پڇاڙيون مليل نه  
هونديون آهن ته به اهي حركات يعني زير، زبر ۽ پيش جي استعمال جي ٿيڻ سان ضمير 

ضمير متصل جمع غير (هنن وٽ آهي =  ِاٿن :  جي نشاندهي كنديون آهن جيئن
، سنڌي ٻولي ۾ كافي اهڑا به فعل آهن، جن سان وري كا حركات يا ضميري ) حاضر 

 : عالمت جڑيل كانه هوندي آهي ته به اهي فعل، ضميرن جو مفهوم ڏيندا آهن جيئن
 )310ص.              (ِ حال ٻڌي هيئي رهيؤوساري ويهي ). 1
 )409ص.      (ِمڑيئي مام ۾ڏئي پريان جا پيغام ، ٿو ). 2

مان ضمير واحد غائب جي ڄاڻ ملي ٿي، ‘‘  ڏئي ’’۽ ‘‘  رهيو’’مٿئن مثالن ۾ فعل 
جڎهن ته انهن فعلن سان كابه حركات يا ضميري نشاني ڳنڍيل كانه آهي، مطلب ته 

هتي صرف .  ضميري پڇاڙين جي وضاحت ال نهايت گهڻو وقت ۽ مهارت دركار آهي
اهڑي متصل ضميرن جي نشاندهي كرڻ آهي جيكي عام استعمال ۾ آهن باقي جي 
قسمت ساٿ ڏنو ته انشا ا انهي عنوان يعني ضميري عالمتن تي وضاحت سان 

: ضميري پڇاڙين جي اهميت بيان كندي ڊاكٹر غالم علي االنا لکي ٿو ته.  لکبو
سنڌي ٻولي جي هك خصوصيت ضميري پڇاڙيون آهن ، جيكي اسم کي وري وري ”

استعمال كرڻ کان بچائن ٿيون، اسم جي بدران ضميري عالمت استعمال كبي آهي 
 )7(“.اهي ضميري نشانيون ضمير خالص جو كم ڏينديون آهن

ڀيرو مل لکي ٿو ته؛ سنڌي ٻولي اهي پڇاڙيون سانڍيون آهن ته اها سندس 
هك خاصيت يا هك خاص خوبي كري ليکجي ٿي ، اهي ضميري پڇاڙيون هكڑي 
فعل سان گڎي  فاعل يا مفعول جي معنى ظاهر  كبي آهي ، هي سنڌي ٻولي جي وڏي 

اکر كم آڻڻ سان سڄي جملي جو مطلب /  خوبي چئجي ، جو هن طرح صرف هك لفظ 
ڀيرومل وڌيك لکي ٿو ته؛ هن ريت پڇاڙين مان جدا جدا قسم .  ظاهر كري سگهجي ٿو

جي حرف جر جي معنى پاڻ مرادو پئي نكري ، جنهن كري اسم يا ضميرن جي اٺن ئي 
حالتن جي معنى پاڻهي ظاهر ٿئي ٿي ،  سنڌي وانگر كشميري ٻوليون گهڻيون 
خوبيون نه ٿيون ڏيکارن ، ڇاكاڻ ته رڳو سنڌي ٻولي آهي جنهن ۾ فارسي ۽ پشتو 
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ڀيرومل ضميري .  .وانگر  اسم ، فعل ۽ حرف جر سان اهي پڇاڙيون گڎبيون آهن
پڇاڙين جي خوبي بيان كرڻ ال ٹرمپ جي سنڌي ٻولي جي گرامر مان كجهه ٹكرو به 

 :لکيو آهي ، ٹرمپ لکي ٿو ته 
“The use of these suffixes constitutes quite a peculiar fea-

tures of Sindhi language and distinguishes very advantageously 
from all the kindred idioms of India – which are destitute of pro-
nominal suffixes.” (8) 

ضميري نشانيون جهوني سنڌي ۾ ”  :  ڊاكٹر هه ـ م گربخشاڻي لکي ٿو ته
گهڻي قدر استعمال ٿيل آهن ، اهي جڎهن ظرفن ۽ حرف جرن سان لڳايون وڃن ٿيون ته 

)  9(“.بعضي بعضي اهي نشانيون جملن جي بناوت ۾ مونجهاري جو سبب بڻجن ٿيون
سنڌي ۾ اسين ضميرن کي پڇاڙي جي روپ ۾ اسم ،فعل ”: مرليڌر جيٹلي لکي ٿو ته

سنڌي ٻولي ۾ اها اهڑي خاصيت آهي، .  ۽ حرف جر ۾ لڳائي استعمال كندا آهيون
پاڪ اپکنڈ جي ٻين ٻولين ۾ گهڻو كري كانه ٿي ملي، اهو طريقو   –جيكا ڀارت 

ملتاني ۽ كشميري ٻولي ۾ پڻ ملي ٿو، پر جيترو گهڻو استعمال سنڌي ۾ آهي اوترو 
اسان جي سنڌي ٻولي ۾ ٻٹيون ضميري پڇاڙيون به كم )  10(“  .انهن ٻولين ۾ نه آهي

 :اينديون آهن جيئن
 .مون هن کي چيو=  چوندوسانس   / چيمس / چيومانس / چوندومانس 
 .       اسان هن کي ماريو = ماريوسونس 

سنڌي ٻولي ۾ ٻٹين ضميري پڇاڙين جا كيترائي مثال موجود آهن، جن 
متعلق عالم ساراهه كن ٿا ته ٻٹيون ضميري پڇاڙيون سنڌي ٻولي جي خصوصيتن ۾ 
هك اهم خصوصيت آهي، جن جي بنياد تي اسان سنڌي ٻولي کي ٻين ٻولين جي ڀيٹ 

ڀيرومل .  انهي كري ٻولين جي ماهرن به خاص توجهه ڏنو آهي.  ۾ مٿاهون سمجهون ٿا
مهر چند آڏواڻي وياكرڻي قاعدن پٹاندر اترادي لهجي جي ان خوبي يعني ٻٹي 

۽  “  آيم ”:  سندس چوڻ موجب سري ۾ چون.  ضميري پڇاڙي جو ذكر كيو آهي
ٻئي نمونا رواج “ چوندوسانس ”۽  “ آيس”جڎهن ته ٻين هنڌن تي  چون “ چوندومانس ”

موجب درست آهن، پر ويا كرڻ جي اصولن موجب ته وڌيك درست سرحدي سنڌ وارا 
پڇاڙي “  م”آهن، ڇاكاڻ ته جڎهن ڳالهه كندڙ پنهنجي اچڻ جي ڳالهه كري تڎهن 



116 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

 )11(“.استعمال كرڻ صحيح آهي، اها ته ضمير متكلم جي عالمت به آهي
ٻٹين ضميري پڇاڙين بابت محترمه سعديه مهر؛ ڊاكٹر نبي بخش خان جو 

فعل جون ٻٹيون ضميري پڇاڙيون جنهن مكمل صورت ۾ ”:  حوالو ڏيندي لکي ٿي ته
اهي .  سنڌي ۾ رائج آهن اهي ٻئي كنهن به هنڌ ، كنهن آريائي ٻولي ۾ نه ٿيون ملن

ٻٹيون پڇاڙيون اندازو آهي ته سڌو سنئون عربي يا عربي مان فارسي ذريعي سنڌي ۾ 
بلوچ صاحب سنڌي ٻولي کي سامي سٿ جي ٻولين سان ڳنڍي ٿو، ان . رائج ٿيون هجن

كري اها سنڌي ٻولي جي خوبي واري ڳالهه عربي سان الڳاپي واري كري ويو 
: آهي، جڎهن ته رشيد ڀٹي پنهنجي مقالي ۾ به بلوچ جهڑي ڳالهه كندي لکي ٿو ته

سنڌي ٻولي ۾ عربي جو ايترو ته دخل رهيو آهي جو سنڌي ئي رڳو آريه ٻولي آهي ”
جنهن کي ضميري پڇاڙيون آهن، جا رڳو عربي ۽ هيبريو ٻولي جي خصوصيت 

سراج؛ سنڌي کي خالص .  جڎهن ته ٻيا عالم انهي ڳالهه تي راضي ناهن)  12(“.آهي
سنڌ جي اصلوكي ٻولي ٿو مڃي تنهن كري اهي ضميري پڇاڙيون سنڌي ٻولي جي 
پنهنجي خصوصيت كري ليکي ٿو ۽ اهڑي ڳالهه ڊاكٹر ٹرمپ جي به مٿي لکي آيا 

. آهيون ، جڎهن ته ڊاكٹر شرٽ وري انهن عالمتن کي دراوڙي خاصيتون كوٺي ٿو 
حقيقت ۾ اهي ”:  محترمه وري، پروفيسر فاضل شيخ جو حوالو ڏيندي لکيو آهي ته

ٻٹيون ضميري پڇاڙيون ئي آهن جن جي ساخت ۽ تبديلين جي اصولن تي بحث كري 
 )13(“.اسان سنڌي ٻولي جي قدامت بابت كا معتبر را قائم كري سگهون ٿا 

ڊاكٹر غالم علي االنا فارسي ۽ سنڌي ٻولي جي لسانياتي هكجهڑاين بابت 
 :وضاحت كندي لکي ٿو

“It is a fact that Sindhi has borrowed plenty of words and 
phrases, etc from Persian language but Sindhi language has not 
borrowed phonetic, phonological the peculiarities of pronominal 
suffixes and those causal verbs from Persian language .These pe-
culiarities, as a matter of fact, are its aboriginal peculiarities 
which have been retained by Sindhi language from time immemo-
rial in its original and ancient phonological and syntactical struc-
ture. 

In this connection further tells that, the main grammatical 
similarities between Sindhi and Persian language is the use of 
pronominal suffixes. Sindhi language contain the system of pro-
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nominal suffixes used with nouns, perfective transitive and in-
transitives borrowed or indigenous verbal forms and post posi-
tions , but in Persian language, the pronominal suffixes are added 
to nouns and verbs only, not with prepositions . It is also to be 
noted that the system of affection of pronominal suffixes with 
verbs is not the same between Sindhi and Persian language.”(14).  

يعني اها حقيقت آهي، ته سنڌي ٻولي ۾ اهڑا كيترائي لفظ ۽ فقرا آهن 
جيكي فارسي زبان مان ورتا ويا آهن، پر سنڌي ٻولي كڎهن به فارسي ٻولي جي 

جي نرالي انداز کي )  ضميري پڇاڙي(اچارن، آوازن ۽ لفظن جي پڇاڙي ۾ ڳنڈيل اکرن 
اپنايو نه آهي ۽ نه ئي عام رواجي فعل ورتا آهن ، حقيقت ۾ اهي پراڻيون خوبيون سنڌي 
ٻولي پنهنجو پاڻ ۾ اصلوكي انداز ۾ شروعاتي دور کان وٺي، ان جي اصليت ۽ پراڻن 

سنڌي ۽ فارسي زبان جي گرامري .  آوازن ۽ نحوي جوڙجك ۾ حاصل كيون آهن 
سنڌي ٻولي ۾ .  هكجهڑاين جو اهم اهڃاڻ انهن ۾ ضميري پڇاڙين جو استعمال آهي

ضميري پڇاڙين جي استعمال جو نظام اسم، فعل متعدي ۽ الزمي سان اڌارا ورتل ۽ 
اصلوكن فعلن جي صورتن ۽ حرف جر سان  منسوب كيو وڃي ٿو، پر جڎهن ته 
فارسي ۾ ضميري پڇاڙيون صرف اسم ۽ فعل سان ڳنڍي سگهجن ٿيون، نه كي حرف 
جر وغيره  سان ، اهو ياد رکڻ گهرجي ته ضميري پڇاڙين جي ڳنڍجڻ جو نظام فعل سان 

 .سنڌي ۽ فارسي جي وچ ۾ هكجهڑو نه آهي
االنا جي هن وضاحت مان معلوم ٿئي ٿو ته سنڌي ۾ ضميري پڇاڙيون 

فارسي ٻولي جي ڀيٹ ۾ سهڻي نموني استعمال ٿين ٿيون  ۽ اهي سنڌي ٻولي جي  
 .        اصلوكي ملكيت آهن، يعني سنڌي ٻولي فارسي کان وڌيك خاصيتون رکي ٿي

: ضميري پڇاڙين جي اڀياس جي بنياد تي را ڏيندي مرليڌر جيٹلي لکي ٿو ته
ضميري پڇاڙي کي اسم ، فعل ۽ حرف جر سان لڳائي پريوڳ كرڻ جي ريت منڈا، ”

ايراني ۽ داردي ٻولين جي اثر سببان پيدا ٿيل نظر نه اچي، اهو طريقو سنسكرت ۽ 
 پر اهڑين خاصيتن کي ڏسي ، هاڻوكي ،پراكرت ٻولين کان ورثي ۾ مليل نه آهي

 )15(“ .سنڌي ٻولي جو بڻ بڻياد كنهن غير آريائي ٻولي مان ليکڻ بلكل غلط آهي
 :شرف الدين اصالحي پنهنجي ڊاكٹريٹ جي ٿيسسز ۾ لکي ٿو ته

۔”         ، اردو     آ ت   اور  ر  ،  ،    )16  ( 
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عالمن جي راين جي روشني ۾  ته ضميري پڇاڙيون ٻين سڀني ٻولين جهڑوڪ  
انگريزي، عربي، فارسي، اردو، كشميري، وغيره جي ڀيٹ ۾ سنڌي ٻولي ۾ اوائل 
کان اصلوكي طرز عمل سان استعمال ٿي رهيون آهن، جنهن كري سچل سرمست به 
ِسنڌي ٻولي جي اهڑي وياكرڻي گڻ کي فطري انداز ۾ اپنائي، پنهنجي اظهار خيال کي 

مطلب ته .  معياري، سهڻو ۽ سيبتو بڻايو آهي، جنهن جي شعرن جو اڀياس ثبوت ڏئي ٿو
سچل سرمست جو كالم سنڌي ٻولي ۽ ادب جي مڑني خوبين سان ٹمٹار آهي ۽ هاڻي 
ائين کڻي چئجي، ته اهي ضميري  پڇاڙيون سنڌي ٻولي ۽ ادب جي عظمت ال نك جي 

 .حيثيت رکن ٿيون
 

 :ف آ
سنڌي ٻولي ۾ ضميري پڇاڙين جو استعمال دنيا جي ٻين ٻولين جي ڀيٹ ۾ 
نرالو ۽ مٿاهين سطح جو آهي، جنهن كري سنڌي ٻولي جي عظمت ٻين ٻولين کان 
گونا گون آهي ۽ هن سکي ستابي سنڌ جا ماڻهو پنهنجي مٺڑي ٻولي جي مڑني صرفي 
۽ نحوي روپن کان ڀلي ڀت واقف رهيا آهن، ايتري قدر جو پنهنجي اندر جي اظهار اورڻ 
ال  نوان تجربا كري موسيقي کي وڌيك اثرائتو بنائڻ ال پڻ كوشش كندي نظر 

اهڑن اظهاري عالمن ۾ سچل سرمست جو شمار پڻ ٿئي ٿو، جنهن .  اچي رهيا آهن
 پنهنجي كالم ۾ سڀئي وياكرڻي گڻ استعمال كري پنهنجي عالميت ۽ سنڌي ٻولي
جي سالميت ال كوشان نظر اچي ٿو، جنهن كري سندس ذهانت ۽ عالميت جو دائرو 

 .بين االقوامي حدود ۾ شامل ٿيڻ جي هر وجهه الئق آهي 
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