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 ڊاكٹر عبدالقادر چاچڑ
 

ب رت   ا ۾  ي    
 

Abstract 
 

Value & Respect of Sindhi Women In Ancient 
Sindhi Civilization 

 
The civilization of Sindh is the oldest civilization of the world. It is 

situated on river Indus. It is said that Sindh civilization is as old as Indus 
River. The ruins of Sindh civilization has proved that it was a developed civili-
zation and women played a major role in its development. 

After the advent of Islam in Sindh the status of women has increased. 
We see that Shaheed Muhtarma Benazeer Bhutto who belonged to Sindh has 
become a symbol of women who strive in society for human rights and espe-
cially for women rights. The article deals with the role of women in the devel-
opment of Sindh civilization. 

 

۾ ماڻهن ال زندگي گذارڻ تمام ڏکيو هو، هو وڻن جا پن جسـم آڳاٹي زماني 
 قـبـل مسـيـح کـان 3500.   تي ڍكي ۽ گاهه ٻوٹا کائي پنهـنـجـي زنـدگـي بسـر كـنـدا هـئـا

انهي وقت ماڻهو پٿـرن جـا .   كيتريون صديون الڳ واري دور کي پٿر جو دور چئجي ٿو
اوزار ۽ هٿيار ٺاهي پنهنجي زندگي جون ضرورتون پوريـون كـنـدا هـئـا ۽ انسـان ذات 

انهي دور ۾ كيترا ماڻهو ۽ . جي پيدائش ۽ پٿر جي دور دوران برفاني دور مشهور آهي
 .جانور ٿڌ سبب اجل جو شكار ٿيا

مان نكري سمنڈن، دريائن ۽ ڍنڍن ) چرن ۽ غارن(جڎهن انسان ذات قديم دور 
 واهڻن، ڳوٺن ۽ شهرن ۾ رهڻ لڳي ته انهن جي زندگي كناري آباد ٿيڻ شروع ٿي ۽ پو

ِانسان ذآت اڳتي هلي سرن ٺاهڻ ۽ باهه کي ڳولي لـهـڻ، پـو .  جون ضرورت مٹجي ويون
ِسرن کي پچائي جٹادار گهر ٺاهڻ جو هنر ايجاد كيو ۽ باهه مان رڌپچا جو كم پڻ وٺـڻ 

 .شروع كيو ۽ ائين تهذيبن کي اوج ملڻ شروع ٿيو
موجوده تهذيبن جي شروعات حضرت نوح عليه السالم جي طوفان بعد شـروع 

ان جو ٻيڑو جودي جبل تي لنـگـر انـداز ٿـيـو، جـيـكـو )  1.(جنهن جو عالئقو بابل هو.  ٿي
عـراق جـي دجـلـه ۽ فـرات دريـائـن .   موجوده عراق جي موصل واري عالئقي ۾ واقع آهي

۽ دنيا جي مڑيئي مـورخ .   كناري آباد ماڻهن جي تهذيب کي بابل جي تهذيب چئبو آهي
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(Historian)مصـري، .   بابل کي دنيا جي قديم تهذيب قرار ڏين ٿا بابلي تهذيب کان سوا
 .سنڌي، يوناني، هندي، رومي، چائني، ايراني پڻ دنيا جون قديم تهذيبون آهن

 
 :قديم سنڌي تهذيب

دنيا ۾جيكي قديم تهذيبون آهن، انهن جو وجـود كـنـهـن نـه كـنـهـن وڏي ۽ 
برصغير پاڪ و هند ۾ سنڌو ندي ۽ گنگا ندي اوائلـي ۽ .  تاريخي دريا كناري ملي ٿو

جيكي ماڻهو سنڌو ندي كناري آباد هئا، انهن جي ملـك کـي .   قديم دريائن مان آهن
سنڌ چيو وڃي ٿو ۽ گنگا كناري رهندڙ ماڻـهـو جـيـكـي گـهـڻـو كـري هـنـدو ڌرم جـا 
مڃيندڙ هئا، انهن جي ملك تي نالو هندوستان پيو، سنـڌ جـي رهـاكـن جـي تـهـذيـب ۽ 

انـهـي .   ثقافت کي سنڌي ۽ هند جي رهاكن جي تهذيب کي هـنـدي تـهـذيـب چـئـجـي ٿـو
ككـرن جـي مـوسـم ۾ اتـر اولـهـه کـان هـوا جـا ” باري ۾مورخ اي ايل باشم لکي ٿو ته، 
جتان گرم مـوسـم ۾ اهـا بـرف پـگـهـرجـڻ بـعـد .  جھوٹا ٿڌ کڻي پهاڙن جي حوالي كن ٿا

انهن ٻن دريائن مان سـنـڌو واري تـهـذيـب قـديـم .   سنڌو ۽ گنگا ندي سان اچي ملي ٿي
 )2(“.تهذيب آهي

اڳين قومن جي تهذيب، كلچر ۽ مذهب جي ڄاڻ جو گهڻو مدار ملنـدڙ قـديـم 
مـوهـن جـي دڙي .   آثارن تي آهي، ۽ موهن جو دڙو دنيا جي قديم ترين آثارن مـان آهـي

مان ملندڙ آثارن مان خبر پوي ٿي ته قديم سنڌ جـا مـاڻـهـو تـرقـي يـافـتـه، بـلـنـد اخـالق ۽ 
 .مذهبي تعليمات تي عمل كرڻ ۾ اڳڀرا هئا

ًسنڌي تهذيب جي قدامت جي باري ۾ محقق هن ڳالهه تي تقريبا متـفـق آهـن تـه 
تاريخدان ايس ناترجن لـکـي ٿـو .   قبل مسيح قديم آهي)   ٹي هزار (3000موجوده تهذيب 

 قـبـل مسـيـح ۾ 3250-2750سر جان مارشل جي خيال ۾ موهن جو دڙو جي تهذيب ”ته، 
-2550جڎهن ته مشهور محقق ڊاكٹر مئيكي جو خيال آهي ته اها تهذيب . وجود ۾ آئي

جڎهن ته محقق ايڇ ٹي لمبرڪ جـو خـيـال آهـي تـه ) 3. ( قبل مسيح دوران شروع ٿي2750
مـطـلـب تـه )  4. ( قبل مسيح دوران وجود ۾ آئي3200.-2700موهن جي دڙي جي تهذيب 

 قبـل مسـيـح جـي 3000محققن جي تحقيق مان معلوم ٿئي ٿو ته موجوده سنڌ جي تهذيب 
 )5. (لڳ ڀڳ وجود ۾ آئي، جيكا دنيا جي قديم تهذيبن مان آهي
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 :قديم سنڌ جي مذهب ۾ عورت
جين مـذهـب کـي .  ُقديم سنڌ جا ماڻهو هندو، ٻڌ ۽ جين مذهب جا مڃيندڙ هئا

 .ُخاطر خواهه پذيرائي حاصل نه ٿي، البت هندو ۽ ٻڌ مذهبن کي وڏي وسعت ملي
ُسنڌ ۾ جڎهن ٻڌ مذهب جو زور هـو تـه ان دوران ئـي هـنـدو مـذهـب کـي وڏي 

جو پتل وارو مجسمو مليو آهـي جـنـهـن “   برهما”ميرپورخاص جي ڀرسان . پذيرائي ملي
. (ُمان ظاهر ٿئي ٿو ته سنڌي تهذيب وانگر ٻڌمت ۽ هندو ڌرم سنڌ جا قديم مذهب آهن

6( 
ُٻڌ ۽ هندو مذهبن ۾ بتن جي پوڄا كئي وڃي ٿي ۽ بتن مان وري مـاتـا ديـوي  ُ ُ

قديم دور ۾ مـوهـن جـي دڙي مـان جـيـكـي .   جي مجسمي کي وڏي اهميت حاصل آهي
مجسما مليا آهن انهن ۾ هك ماتا ديوي جو مجسمو پڻ شـامـل آهـي، جـنـهـن مـان خـبـر 

مـاتـا .   پوي ٿي ته موهن جي دڙي واري تهذيب ۾ ماتاديوي جي پوڄا كئي ويـنـدي هـئـي
 )7.(ديوي سان گڎ ٻيا به كيترائي مجسما مليا آهن

هـنـدو .   ديـوي جـي پـوڄـا كـئـي وڃـي ٿـي)   دولـت( هندو مذهب ۾ لكشمـي 
مذهب جا پيروكار سمجھن ٿا ته لكشمي ديوي جـي راضـي ٿـيـڻ سـان مـال ۽ دولـت ۾ 

جي وڻ ۾ اچي واس وٺندي “ پپر”هندن جو عقيدو آهي ته لكشمي ديوي . اضافوٿئي ٿو
مـوهـن .   جي وڻ جي پڻ پوڄا كندا آهـن“   ِپپر”انهي كري هندو مذهب جا ماڻهو .  آهي

ُجي دڙي مان مليل آثارن ۾ هك مهر ملي آهي جـنـهـن ۾ زمـيـن تـي رکـيـل هـك ٿـالـهـي 
انهـي ٻـنـهـي . ِڏيکاري وئي آهي ۽ ان ٿالهي ۾ پپر جي وڻ جون ٻه شاخون ڏيکاريل آهن

شاخن جي وچ ۾ هك ديوي جي تصوير آهي، جنهن جي مٿي تـي سـڱ آهـن ۽ ان جـي 
ديـوي تـوڙي .   سامهون هك عورت کي سجدي كرڻ واري انـداز ۾ ڏيـکـاريـو ويـو آهـي

ان تصـويـر جـي هـيـٺـان .   پوڄارڻ جا وار ڊگها آهن ۽ انجي ٻانهـن ۾ چـوڙيـون پـاتـل آهـن
اهي تصويرون ستن جي طلسمي انگ . عورتن جي شكلين جي هك قطار ڏيکاريل آهي

ماهرن جو خيال آهي ته هي شايد ماتا ديوي ۽ انجي ڀينرن جو منظر پيش . تي ٺاهيل آهن
 )8.(كن ٿيون

موهن جي دڙي واري تهذيب کان گهڻو پو جڎهن سنڌ ۾ ڌارين قومن جي آمـد 
هـن سـرزمـيـن تـي .   ٿي ته انهن جي تهذيب، كلچر، مذهب جو اثر مقامي ماڻهن تـي پـيـو

آرين، سامي، منگول ۽ نيگرو آسٹرالئينڈ ماڻهن جي اچڻ کان اڳ هك مـهـذب ۽ تـرقـي 
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دراوڙي نسل جي ماڻهن سنڌ ۾ اچـي مـقـامـي مـاڻـهـن سـان مـلـي .   يافته معاشرو قائم هو
پـو آريـا قـوم .    سالن تائين عروج حاصـل رهـيـو1800حكومت قائم كئي، جنهن کي 

آرين جي فتح بعد آرين ۽ اڳـوڻـي تـهـذيـب ۽ .   جي جنگجو ماڻهن هنن کي شكست ڏني
 )9.(كلچر جو گڎيل هك نئون معاشرو وجود ۾ آيو

مطلب ته سنڌ تي ٻاهرين قومن جي كاهن سبب هتي كافي مذهبي ۽ سماجـي 
تبديليون آيون ۽ پو هك نئون معاشرو وجود ۾ آيو، جنهن ۾ پڻ وقت جي الهن چاڙهن 

 .كري تبديلي ٿيندي رهي آهي
 

 :قديم سنڌ ۾ عورتن جي سماجي زندگي جو جائزو
قديم سنڌ ۾ ديوين جي وڏي پيماني تي پوڄا كئي ويندي هئي، جـنـهـن مـان 

هتي مردن ۽ عورتن کي سـمـاج ۾ .  عورتن جي سماجي اوسر ۽ اهميت جو اندازو ٿئي ٿو
۽ )   مـڑس( لڳ ڀڳ هك جيتري اهميت حاصل هئي ڇو ته انساني نسل جي واڌ ويجھ مرد 

اي ” جيئن قـرآن مـجـيـد ۾ ا جـو فـرمـان آهـي تـه، . جي ملڻ سان ٿئي ٿي) زال(عورت 
مـان پـيـدا كـيـو )   بـي بـي حـوا( ۽ عورت )   حضرت آدمؑ(مان توهان کي هك مرد !  انسانو

۽ عورتن جي اهميت جي پيش نظر سڀني مـذهـبـن ۽ الـهـامـي كـتـابـن ۾کـيـن ) 10. (آهي
آڳاٹي دور تـوڙي مـوجـوده دور ۾ سـنـڌي تـهـذيـب ۾ . عزت ۽ احترام بخشيو ويو آهي

شـاعـرن جـي سـرتـاج حضـرت شـاهـه .   ُعورتن کي وڏو مـان ۽ مـرتـبـو حـاصـل رهـيـوآهـي
عبداللطيف ڀٹائيؒ کان موجوده دور تائين سڀني شاعرن عورت کي پنهنجي شـاعـري ۾ 

 .ُمان ۽ ڀيٹا ڏني آهي
 ،! مون کي مت م آڇج، مير!   سيل ڀڃڻ جي، سومرا

 ،! ٿورين گهڻين ڏينهنـڑيـن، ويـنـديـس هـت، هـمـيـر
 )11. ( مـڇـن مـنــجـھ مـلــيـر، كـنــڌ مـٿــانـهــون نــه کــڻـا

 

اهي مڑس اڳيـان . سماج ۾ عورتن کي مردن جيتري آزادي حاصل هوندي هئي
سر نوائينديون هيون ۽ سندس چيو مڃينديون هيون پر اهڑي روش هلڻ كري انهن جـي 

ٰقديم وقت ۾ ڇو ته عورتون اعلي اخالق .   مرتبي ۽ حيثيت ۾ گهٹتائي كونه ايندي هئي
واريون هونديون هيون ان كري نه صرف گهرڀاتـي پـر ڌاريـا بـه سـنـدن عـزت ۽ احـتـرام 

قديم سنڌي سماج ۾ دراوڙن ۽ آرين جي آمد کان اڳ به عورتن کي وڏي ) 12. (كندا هئا
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عزت ۽ احترام جي نگاهه سان ڏٺو ويندو هو ۽ آرين جي آمد بعد به کين گهـر راڻـي جـي 
 )13.(حيثيت حاصل هئي

ٻئي طرف تعليم جي ميدان ۾ قديم زماني کان سنڌي عورتن کي ڄاڻي واڻـي 
توڙي جو سڀني مذهبن ۽ مهذب معاشرن ۾ تعلـيـم مـردن تـوڙي .  پوئتي رکيو ويو آهي

پڻ تعليم کي ملسو هيلع هللا ىلص عورتن الالزم قرار ڏنل آهي ۽ آخري پيغمبر حضرت محمد كريم
پر قديم زماني کان سنڌ ۾ ڇـوكـريـن جـي )   14.(مردن ۽ عورتن ال الزم قرار ڏنو آهي
. سنڌ ۾ ڇوكرين جي تعليم جو رواج كونه هـو. تعليم کي معيوب سمجھيو ويندو هو

. (ماضي قريب تائين به ڇوكرين جي اسكول ڏانهن وڃڻ کي عيب سمجھيـو ويـنـدو هـو
انگريزن جي قبضي کان پهريون تائين هتي ڇوكرين توڙي عورتن جي تـعـلـيـم جـو )  15

هـنـدن .   جوڳو بندوبست نه هو ۽ تعليم جي ميدان ۾ هندو مسلمانن کان به پٺتي پيل هئـا
 )16.(جا ٻار مسلمانن جي آخوندن وٽ وڃي تعليم حاصل كندا هئا

ارڙهين صدي جي پڇـاڙي ۽ اڻـويـهـيـن صـدي جـي شـروعـات ۾ ڇـوكـريـن ۽ 
عورتن جو تعليم ڏانهن رجحان وڌيو ۽ ڇوكريون اسكولن توڙي كاليـجـن ۾ تـعـلـيـم 
پرائڻ لڳيون ۽ اهو سلسلو جيئن پو تيئن ويو وڌندو، پر پو به هن وقت تائين سنڌ انـدر 
ٰڇوكرن جي ڀيٹ ۾ ڇوكرين جي تعليم ۽ خاص كري انهن جي اعلي تعـلـيـم حـاصـل 

قريب زماني ۾ انهي فرق ۾ خاطرخواهه كـمـي آئـي آهـي .   كرڻ جو تناسب گهٹ آهي
پر پو به ڇوكرن ڇوكرين ۽ مردن عورتن جي تعليم حاصل كرڻ ۾ وڏو فرق مـوجـود 

عـلـم جـي اهـمـيـت کـي .   آهي، جنهن کي گڎيل جدوجھد ذريعي ختم كري سگهجي ٿو
شمس العلما مرزا قليچ بيگ لـکـي .   كيترن ئي شاعرن پنهنجي شعر ۾ بيان كيو آهي

 :ٿو
ــــر، ــــي ــــم ظــــاهــــر آهــــي ک ــــاطــــن آهــــي مــــکــــڻ، عــــل ــــم ب  عــــل

 )17. ( کـــيـــر ري مـــکـــڻ نـــه ٿـــيـــنـــدو، شـــرع ري ٿـــيـــنـــدو نـــه پـــيـــر
 

مرد ۽ عورت گڎجي زندگي گذارڻ جو جيكو معاهدو كن ٿـا، انـکـي شـادي 
سمورن مذهبن ۽ مهذب معاشرن ۾ شادي کي وڏي اهمـيـت حـاصـل آهـي ۽ .   چئبو آهي

دراوڙي .   ُشادي ۽ مڑس جي چونڈ ۾ قديم وقت دوران سنڌي عورتـون بـااخـتـيـار هـيـون
معاشري ۾ عورتن کي مرضي کان سوا پرڻائڻ جو رواج كونه هو ۽ كنوارين، بـيـوه ۽ 

حقيقت ۾ جـن )   18.(مطلقه عورتون پڻ بغير كنهن روڪ ٹوڪ جي شادي كنديون هيون
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معاشرن ۾ عورتن کي مڑس جي انتخاب ۾ اختيار حاصل هوندو آهي اهڑي معاشـري ۾ 
شاديون به آساني سان ٿينديون آهن ۽ شايـد ئـي كـا كـنـواري، مـطـلـقـه يـا بـيـوه عـورت 

 .شادي کان رهجي ويندي هجي
البت راجا، امير ۽ سـرنـدي .   آرين ۾ اكثر كري ماڻهو هك شادي كندا هئا

اڄ كلهه وانگـر انـهـن ۾ نـنـڍي هـونـدي . وارا ماڻهو هك کان وڌيك به شاديون كندا هئا
 )19.(جي شادي جو رواج كونه هو

آڳاٹي زماني ۾ سنڌ واسين ال ما پي، ڀـيـڻ ڀـا، پـوٹـي پـوٹـي، ڏهـٹـي يـا 
الـبـتـه سـوٽ، مـاسـات يـا .   ڏهٹي،پڦي يا ماسي سان شادي كـرڻ جـي اجـازت نـه هـئـي

شـريـعـت مـحـمـدي يـعـنـي اسـالم ۾ بـه )   20. ( ماروٽ سان شادي كرڻ جي اجازت هـئـي
 )21.(شادي جي باري ۾اهڑو حكم آيل آهي

البت هندو ڌرم جي عروج ۽ اسالمي فتوحات بعد مذهبي طور طريقن مطابـق 
عورتن کي شادي جي معاملي ۾ مردن جي رضامندي سان مشروط كيو ويو، جـيـكـو 

 .سلسلو اڄ تائين جاري آهي
مکيه عهدي ماڻڻ جي خواهش مـرد تـوڙي عـورت ۾ٿـئـي ٿـي ۽ قـديـم تـوڙي 
جديد دور ۾ عورتن جو سياست ۾ حصو مردن جي ڀـيـٹ ۾گـهـٹ رهـيـوآهـي پـر پـو بـه 
پوري دنيا ۾عورتون وقت بوقت حكومت جي سربراهه واري عـهـدي تـي فـائـز رهـيـون 

 .آهن ۽ سنڌي تهذيب ۾ پڻ اهڑا مثال ملن ٿا
ُسنڌ جي مشهور بادشاهه دودي سومـري جـي وفـات بـعـد سـنـدس صـغـيـر پـٹ 
سنگهار کي پڳ ٻڌائي وئي ته سنگهار جي صغيرپ كري حكومت جـو واڳـون سـنـدن 

تارا ٻائي سنڀاليون ۽ جڎهن سنگهار وڏو ٿيو ته تارا ٻائـي ) دودي سومري جي نياڻي(ڀيڻ 
جڎهن سنگهار بنا اوالد مري ويو ته ان بعد حكومـت جـي . حكومت انجي حوالي كئي

تارا ٻائي ۽ همو ٻائي جي حكومتي سربـراهـه )   22.(تخت تي سندس زال همو ٻائي ويٺي
ٿيڻ واري واقعن مان خبر پوي ٿي ته سنڌي سماج ۾ عورتون دنيا جي ٻـيـن عـالئـقـن جـي 

 .ڀيٹ وڌيك ترقي يافته رهيون آهن
سنڌ ۾ انگريزن جي آمد بعد مردن سان گڎ عورتن بـه سـيـاسـي سـرگـرمـيـن ۾ 

ع ۾ كـانـگـريـس 1930ع ۾ خالفت تحريك ۽ 1919. چڱي ريت حصو وٺڻ شروع كيو
ع واري هلچل ۾ پـڻ 1932جي ساليانه اجالس جي موقعي تي عورتن ڀرپور حصو ورتو ۽ 
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قريب زماني ۾ شهيد محترمه بـيـنـظـيـر ڀـٹـو )   23.(عورتون ججھي تعداد ۾ موجود هيون
شهيد راڻي جي ان عهدي تي فائـز .  صاحبه ٻه دفعا ملك جي وزيراعظم رهي چكي آهي

ٿيڻ بعد سنڌ جي عورتن ۾ سياسي ۽ سماجي ميدان ۾ پنهنجي حيثيت مڃائڻ جـو هـك 
 .ُنئون اتساهه پيدا ٿيو آهي

ڏٺو ويو آهي ته سنڌ ۾ باقاعده پردي جو رواج كڎهن كونه رهيو ڇـو تـه هـتـي 
زرعي سماج هو، البت وڏ گهراڻيون عورتون پنهنجي جسم تي وڻندڙ لباس پهـري هـك 
ئي وقت ستر پوش ۽ خوش پوشاڪ هجڻ جو پئي اظهار كنديون آهـن ۽ قـديـم زمـانـي 
کان ڌرمن جا پيروكار حكمران طبقن جا ماڻهو پنهنجي عورتن ال پردي جا قائـل رهـيـا 

سنڌ ۾ قديم زماني کان عورتون وڏيون سٿڻيون، پڑا، چوڙيدار سـلـوارون، وڏيـون .  آهن
سنڌ جي ميرن ۽ ٻين كـيـتـرن ئـي بـلـوچ )   24.(چادرون، اجرڪ ۽ برقعا اوڍينديون هيون

.توڙي سماٹن جون عورتون برقعن بدران رئي مٿان اڇي چادر يا اجرڪ اوڍينديون هيون
سنڌ ۾ شاهوكار ۽ معزز گهراڻن ۾ جيئن سيد، مغل، كجھ ٻروچ ۽ خـاص كـري )   25( 

ٹالپرن ۾ پردي جو باقاعده انتظام كيو ويندو هو ۽ انهن جي زالن جي منـهـن ڏسـڻ جـي 
البتـه بـعـض راجـائـن ۾ پـردي جـو رواج كـونـه )   26.(كنهن کي به اجازت نه هوندي هئي

هوندو هو ۽ جيكي ماڻهو انهن جي درٻار ۾ ايندا هئا، اهـي راڻـيـن کـي ڏسـي سـگـهـنـدا 
ميرن جي دور ۾ عورتون گربي جي سٿڻ ۽ ريشم جا ڀرت ڀريل يا زري تـي ) 27. (هئا

 )28.(ڀريل چوال پائينديون هيون
هتي انگريزن جي قبضي بعد جيئن اولهه جي كلچر ۾ اضافو ٿيو، تيئن ئي ان 

 )29.(طبقي جي ڇوكرين ۽ عورتن مان پردي جو رواج ويو گهٹبو
۽ هار سينگار ۽ زيور استعمال .  باقي عورت سونهن ۽ سوڀيا جي عالمت آهي

قديم سنڌ ۾ سرندي واريون عـورتـون هـيـرا جـواهـر ۽ سـون .  كرڻ کيس ئي جڳائن ٿا
غريبن توڙي گـهـٹ آمـدنـي وارن جـون زالـون چـانـدي، پـتـل .   استعمال كنديون هيون

. وغيره جي ٺهيل زيورن ۽ عام چوڙين سان پنـهـنـجـي بـدن کـي سـيـنـگـاريـنـديـون هـيـون
اهڑي ريت ململ ۽ مخمل جو كپڑو سندن خوبصورتي ۾ اضافي جو بـاعـث بـڻـجـنـدو 

عورتن ۾ اكثر كري هسي، ٻانهن رکيون، بازوبنـد، مـنـڈيـون، والـيـون ۽ چـوڙيـن .   هو
ان زماني ۾ عورتن سان گڎ مرد بـه زيـور اسـتـعـمـال كـنـدا .   وغيره جو استعمال عام هو

 )30.(هئا
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 يا واهن جا كنارا سـيـرتـفـريـح، وهـنـجـڻ ۽كـپـڑي لـٹـي ڌوئـڻ ال سنڌو دريا
استعمال ٿيندا هئا ۽ مردن سان گڎ عورتون به واهن يا دريا كناري پئي اينديـون هـيـون 

مـوهـن جـي دڙي مـان .   ۽ كٿي وري عورتن ال خاص تال يـا حـوض ٺـاهـيـا ويـنـدا هـئـا
جيكي آثار مليا آهن انهن ۾ هك حوض به شامل آهي، جيكـو پـاڻـي جـمـع كـرڻ سـان 

 .گڎوگڎ وهنجڻ وغيره ال پڻ استعمال ٿيندو هوندو
ٺهرايـو هـو، “   كاجال سر” پاري نگر جي سيٺين وڏي خرچ سان هك تال نالي 

جتي پاري ننگر جون عورتون اچي منهن ڌوئينديون هيـون ۽ انـهـن جـي نـيـڻـن ۾ ايـتـرو 
ڦليلي واهـه تـي عـورتـن ۽ )   31.(كجل پاتل هوندو هو جو سمورو تال رنڱجي ويندو هو

خاص كري هنـدو عـورتـن ال اشـنـان گـهـاٽ هـونـدو هـو جـتـي اهـي اچـي كـپـڑو لـٹـو 
انهي جي ڀرسان مـردن جـو عـلـحـده اشـنـان . ڌوئنديون هيون ۽ اشنان پڻ كنديون هيون

) 32. ( گهاٽ هو ۽ اونهاري جي موسم ۾ انهن ٻنهي گهاٹن تي وڏي رونـق هـونـدي هـئـي
هك انگريز مورخ رچرڊ برٹن پنهنجي قافلي سان جھركن وٽ پهتو ته ان سان گڎ سفر ۾ 

جڎهن اهي سنڌو دريا جي وهكري ڀرسان هك تال ۾ .   انگريز عورتون به شامل هيون
 )33.(وهنجڻ لڳيون ته ماڻهو لكي ڇپي انهن کي ڏسڻ لڳا

موسيقي كيترن ئي ماڻهن ال راحت ۽ سـكـون جـو سـبـب ٿـئـي ٿـي ۽ ڳـائـڻ 
ڏٺـو .   وڄائڻ جي محفل کي چار چنڈ تڎهن لڳن ٿا جڎهن انهـي ۾ رقـص بـه كـيـو وڃـي

هـنـدو .   وڃي ته فن موسيقي برصغير مان شروع ٿيو ۽ هتي ئي کيس عـروج حـاصـل ٿـيـو
نـاچ ۽ ڳـائـڻ .   ُمذهب جا پيروكار ديوين ۽ ديوتائن جي بتن اڳيان ناچ ۽ راڳ كندا هـئـا

موهن جي دڙي مان به اهڑا مجسما ) 34.(ال مندرن اندر ديوداسيون رکيل هونديون هيون
اهي آثـار ثـابـت كـن .  ًمليا آهن جيكي غالبا ان دور جي ماهر ڳائڻين ۽ ناچڻين جا آهن

ٿا ته اڄ کان پنج هزار سال اڳ سنڌ جيئن هنر ۽ فن جي ٻين شعبن ۾ تـرقـي يـافـتـه هـئـي، 
سنڌ جون ناچڻيون ڏاڍيـون خـوبصـورت ۽ )   35.(تيئن راڳ ۽ رقص جو فن پڻ اوج تي هو

اهي ناچ دوران مڌ جو چكو به چاڙهينديون هيون، جنـهـن كـري .  حسين هونديون هيون
بادشاهن وٽ ناچ گاني جي محفـلـن جـو سـجـڻ ) 36.(انهن جا لنڱ ۽ لون نچڻ لڳندا هئا

ع ۾ بـمـبـئـي جـي 1823جڎهن سنڌ جي مـيـرن مـرزا خسـرو بـيـگ کـي . عام هوندو هو
. گورنرڏانهن موكليو ته هك ڀيري ناچ گاني جي محفل ۾ گورنر جي زال به حصو ورتـو

ُمرزا خسرو بيگ مٿس هك هزار رپين جي گهور كئي ته گورنر کيس چيو گهـور كـرڻ 
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تنهن تي مرزا اختيار کيس چيو ته اوهان جـي ريـتـن .  اسانجي ريتن رسمن ۾ شامل نه آهي
ائين ئي ناچ گاني جي مـحـفـلـن )   37.(۾ڀل شامل نه هجي پر اسانجي ريتن ۾ ته شامل آهي

۾ ماڻهو سرور حاصل كرڻ سان گڎ دولت به پيا لٹائيـنـدا هـئـا ۽ پـيـسـن گـهـور كـرڻ ۾ 
مالدار ماڻهو جو هك ٻئي سان مقابلو هوندو هو ۽ نچڻ ڳائڻ وارن جـو گـهـڻـو تـڻـو سـفـر 

 .گذر ماڻهن جي گهور تي هوندو هو
ميان نور محمد كلهوڙي جـي زال مـائـي گـالن ال مشـهـور آهـي تـه اهـا هـك 

پو ميان صاحب ان سان نكاح كيو هو جنهن مان کيس مـيـان غـالم شـاهـه .   ڳائڻي هئي
مـائـي گـالن کـي نـاچ .   كلهوڙو اوالد ٿيو، جيكو پڻ اڳتي هلي سنڌ جو حكمران بڻـيـو

گاني ۾ وڏو كمال حاصل هو ۽ هو هر جمعي رات حضرت شاهه عبداللطيف ڀٹائيؒ جي 
 )38.(درٻار ۾ اچي ناچ كندي هئي

قديم زماني کان بادشاهه، جاگـيـردار، زمـيـنـدار ۽ واپـاري زمـيـن تـي هـلـنـدڙ 
) 39. ( ڦرندڙ هر شي جانور، هاري ۽ سندس زال کي پنهنجي ملكيت تصور كندا هـئـا

روايت آهي ته سنڌ ۾جڎهن الور تي دلور را بادشاهه جي حكومت هئي ته هن به سومرن 
حكمرانن جي بداخالقي ۽ بيحيائي جي پيري كندي هك پرڻيل بديع الجمـال عـورت 
کي زوري کڻڻ جي كوشش كئي ته ان مظلومه ٻي واهه نه ڏسندي پنـهـنـجـا هـٿ رب جـي 
ٰبارگاهه ۾ بلند كيا، رب تعالي مظلومه جي دعا قبول كئي ۽ عذاب االهي سـان الـور ۽ 

انهي واقعي کي تاريخدانن مختلف نموني سان آنـدو )   40.(برهمڻ آباد تباهه ۽ برباد ٿيا
ُكن محقق جو خيال آهي ته بديع الجمال جي آهه و پـكـار تـي دريـا پـنـهـنـجـو رخ .  آهي

مٹايو ۽كي وري چون ٿا ته دريا مرڳو اوڀارو وهي وڏي تبـاهـي ۽ بـربـادي بـرپـا كـري 
 .ڏني هئي

اسالمي تاريخ جو هي مشهور واقعو آهي تـه جـڎهـن حضـرت ابـراهـيـم عـلـيـه 
السالم پنهنجي گهر واري بي بي سارا ۽ ڀائٹي لوط عليه السالم سـان گـڎ سـفـر كـنـدي 

حضـرت ابـراهـيـم .   مصر پهتا ته اتان جي ظالم بادشاهه بي بي صاحبه ۾ بـري نـظـر وڌي
عليه السالم کي بادشاهه جي اهڑي كڌي ارادي جي خبر پئجي وئي، پاڻ بي بـي صـاحـبـه 
ُسان گڎجي رب کان دعا گهريائون،جيكا بارگاهه االهي ۾قبول پـئـي ۽ بـي بـي صـاحـبـه 

 )41.(جي عزت ۽ عصمت سالمت رهجي وئي
سنڌ جي تاريخ ۾ هي مشهور واقعو آيل آهي ته جڎهن نائين صدي هـجـري ۾ 
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عمر بادشاهه ٿر جي هك پرڻيل ناري مارئي کي کڻي اچي پاڻ وٽ عمر كوٽ ۾ رهايو ۽ 
ُعمر جي حيلن بهانن ۽ اللچن باوجود هن پنهنجي عزت ۽ عصمت کـي سـالمـت رکـيـو تـه 

جڎهن مارئي مڑس وٽ پهتـي .   مجبور ٿي عمر بادشاهه کيس پنهنجي مائٹن حوالي كيو
ته اهو توڙي ٻيا قريبي رشتيدار کيس نفرت جي نگاهه سان ڏسڻ لڳا ۽ کيس طعنا تنـكـا 

نيٺ مجبور ٿي مـارئـي بـاهـه جـو مـچ تـيـار كـرائـي ان ۾ ٹـپـو ڏئـي پـنـهـنـجـي .  ملڻ لڳا
ان بعد مائٹن جا شك شبها دور ٿيـا ۽ مـڑس سـاڻـس کـيـر .   پاكدامن هجڻ جو ثبوت ڏنو

 )42.(کنڈ ٿي پيو
مارئي کي عمر بادشاهه جيكي آڇون كيون، هن انـهـن سـڀـنـي کـي ٺـكـرائـي 

مارئي جي انهي عظمت کي حضرت شاهه عبداللطيف ڀٹائيؒ پنهنجـي رسـالـي ۾ .   ڇڎيو
 :هن طرح آندو آهي

 ســــــــون بــــــــرابــــــــر ســــــــڳــــــــڑا، مــــــــارو ســــــــنــــــــدا مــــــــون،
 آڇ م مــــــــون،!   پــــــــٹــــــــوال پــــــــنــــــــهــــــــوار کــــــــي، عــــــــمــــــــر

ــــــام جــــــا ــــــي ــــــن ڏن ــــــون، ڏاڏاڻ ــــــي جــــــي ل ــــــوئ 4. ( ور ل 3( 
 

عمر مارئي وارو قصو هندو ڌرم جي مشهور واقعي راوڻ ۽ سيتـا ديـوي واري 
جيئن راوڻ جي قيد مان آزاد ٿيڻ بعد مـاڻـهـو سـيـتـا . واقعي سان كافي حد تائين ملي ٿو

ديوي جي پاكدامن هجڻ تي شك كرڻ لڳا هئا، تيئن شكي مزاج مـاڻـهـن مـارئـي جـي 
 .عزت ۽ عصمت تي به آڱريون کنيون هيون

سنڌ جي سومرن جو هي واقعو به الزوال آهي ته جڎهن دودي ۽ چنيسر جو پاڻ 
۾ پڳ تان تكرار ٿيو ته چنيسر مدد ال سلطان عال الدين کي چيو، جنـهـن وڏو لشـكـر 

ان وقت سومرن جون عورتون پنهنجي عزت ۽ عصمت بچائـڻ .   انجي مدد ال روانو كيو
ال كڇ عالئقي جي سمي ابڑي وٽ وڃي سام بڻيون، پو جڎهن عال الدين جو لشكـر 
اوڏانهن ويو ته انهن پنهنجي عزت ۽ عصمت جي سالمتي جو كـو چـارو نـه ڏسـنـدي رب 
پاڪ کي ٻاڏايو، ڌرتي ڦاٹي پئي ۽ زمين انهن سورميـن کـي پـنـهـنـجـي جـي ۾ مـحـفـوظ 

 )44.(بڻائي ڇڎيو
كنهن دؤر ۾ سنڌ ۾ كي عورتون ظالم معاشري طرفان مڑس جي چـتـا سـان 

كي روايتون وري مختلف به آهن جـيـئـن سـتـي .   گڎ ساڙي ستيون كيون وينديون هيون
برهمڻي جو واقعو مشهور آهي ته پاركر جي ٺكرن زور ۽ دٻدٻي تي بـرهـمـڻـي بـي بـي 
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جي عصمت دري جي كوشش كئي ته پاڻ کي جالئي هو ستي ٿي وئي، ۽ پـوئـيـن کـي 
پارت كري وئي ته منهنجي ڀسم ٿيڻ واري جا تي چنڈ ۽ تارن جا نشان كري ڇـڎيـو تـه 
جيئن ايندڙ نسلن ۾ منهنجي پويترپڻي جي ساک سج ۽ چنڈ ڀرينـدا رهـن ۽ ظـالـمـن تـي 

 )45.(مالمت ۽ لعن طعن جو سلسلو قائم رهي
سنڌ جي تاريخ جو هي واقعو پڻ مشـهـور آهـي تـه جـڎهـن مـيـان سـرفـراز کـي 

کـي حـوالـي كـرڻ )   سنڌ راڻـي(ٹالپرن قيد كيو ته انهن ميان كلهوڙي جي وني سونيتي 
سونيتي بي بي جو پي جيكـو پـاڻ هـك وڏيـرو ۽ وڏي .   ُجي انجي پي کان گهر كئي

دٻدٻي جو مالك هو، ان ميان عبدالنبي کي سونيتي حوالي كرڻ کان انكار كيو ۽ پاڻ 
 )46.(ال موت کي قبول كيو ۽ هميشه ال امر بڻجي ويو

هك طرف مارئي جو قصو گذري آيو ته هـن عـمـر بـادشـاهـه جـي لـوڀ اللـچ، 
راڻي بڻجڻ ۽ ٻين عيش عشرت وارين پيشكـشـن کـي پـٺـي پـويـان اڇـالئـي پـورو سـال 
پنهنجي عزت ۽ عضمت جي حفاظت ۾ گذاريو ته ٻئي طرف را ساهسي جي گهر واري 
 راڻي سونهن ديوي چچ وزير جي عشق ۾ گرفتار ٿي پنهنجي ۽ مڑس جي عـزت کـي دا

 .تي لڳائي ڇڎيو
را ساهسي جي زال سونهن ديوي چچ وزير کي چيو ته، تنهنجي پنـبـڻـيـن جـي 

۽ تنهنجي جدائي جو زنجير منهنجي ڳچي جو ڳـٹ .   تير منهنجي دل کي ڦٹي وڌو آهي
مون کي اميد آهي ته تون پنهنجي وصال جي دواخاني مان منـهـنـجـو عـالج .     ٿي پيو آهي

كندين، ۽ همدردي جي هٿ سان اهو ڳٺ منهنجي ڳچي مان کوليندين، ۽ جيكڎهـن 
تون منهنجو هي غزض قبول نه كيو ته پو مان پاڻ کي ماري ڇـڎيـنـديـس، پـر چـچ وزيـر 
پنهنجي بادشاهه جي نمك حاللي كندي سونهن ديوي جي اهڑي پيشكش کي قبول نـه 

چچ جي اهڑي كردار کان متاثر ٿي راڻي سونهن ديـوي را سـاهسـي جـي وفـات .  كيو
را سـاهسـي جـي فـوت ٿـيـڻ بـعـد )   47. ( بعد حكومت جون واڳون چچ حوالي كـيـون

سندس زال سونهن ديوي جي چچ وزير سان شادي ٿي جنهن مان راجا ڏهر، ڏهـر سـيـنـه ۽ 
 .هك نياڻي مايين پيدا ٿيا

كي مرد ميان عبدالنبي جھڑا نياڻين جي عزت عصمت جي حـفـاظـت كـنـدي 
ماريا ويا ته كي عيار ۽ ابن الوقت پنهنجي غليظ ۽ ناپاڪ ارادن جي پورائي ال هـر اهـو 

جڎهـن دودي . كڌو كم كندا هئا جيكو كنهن به ساڃاهه وند ماڻهو کي نه ٿو سونهين



162 

 Kalachi Research Journal     تحقيقي جرنلكالچي 

Sh
ah

 A
bd

ul 
La

tif
 B

hit
ai 

Ch
air

 

۽ چنيسر جي حكومت جي واڳن سنڀالڻ واري ڳـالـهـه تـي اڻـبـڻـت ٿـي تـه چـنـيـسـر وڃـي 
دهلي جي بادشاهه عالالدين وٽ پهتو ۽ کيس پنهنجي ڀيڻ ٻاگهي جي سـڱ ڏيـڻ جـي 

عال الدين ٻاگهي بي بي ۽ سنڌ جي قبضي كرڻ .   اللچ ڏئي پنهنجي مدد ال آماده كيو
ًتقريبا ڏهين صـدي )   48. (ال اچڻ ۾ دير ئي نه كئي ۽ پو سنڌ ۾ وڏي تباهي مچي وئي

ان .   هجري ڌاري سنڌ جي ٿر واري عالئقي ۾ مهر قوم جي راجائن جي حـكـومـت هـئـي
وقت كڇ جو را الکو ڦالڻي هو ان مهرن تي كاهه كئي ته مهـر راجـائـن پـنـهـنـجـي هـك 

) 49. ( حسين جميل ڇوكري مهر كماري جو سڱ کيس آڇيو جيكو هـن قـبـول كـيـو
 .ائين ئي مهر راجائن، را الکي ڦالڻي کان جان ڇڎائي

كنهن دور ۾ سنڌ ۾ عرب جاهليت وانگر قديم سنڌي تهذيب ۾ بـه عـورتـون 
ملكيت جا مالك صرف مرد ٿيندا هئا، کين ملكيـت .   ورثي جي حق کان محروم هيون

عورتن کي جيكي ڳهه ڳٺا ملندا هئا انهن تي به مردن جو حـق .  رکڻ جي به اجازت نه هئي
 )50.(البته صغير ٻارن کي ملكيت ۾ حق ڏنو ويندو هو. هوندو هو

ع ۾ كراچي ۽ حيدرآباد ۾ عورتن جي حقن جـي حـوالـي سـان 1945ع ۽ 1934
آل انڈيا وومين كانفرنسون منعقد ٿيون جنهن ۾ انهن ٻين حقـن سـان گـڎوگـڎ مـوروثـي 

 )51.(ملكيت ۾ حصي واري حق جو به مطالبو كيو هو
. سنڌ ۾ عورتن کي ملكيت کان محروم رکڻ وارو سلسلو اڄ تائين جاري آهي

ورنـه اكـثـر .   تمام ٿورن خاندانن ۾ عورتن کي مال ملكيت مان حصو يا ورثـو مـلـي ٿـو
انهن کان پنهنـجـو حصـو دوکـي ۽ فـريـب سـان )   ڀائر، مڑس ۽ ٻيا ويجھا مائٹ(كري مرد 

معاف كرائن ٿا يا كٿي وري کين سمك ئي نه ٿي پوي ۽ سموري ملكيت لـك ڇـپ ۾ 
۽ دنيا جي ٻـيـن خـطـن وانـگـر سـنـڌ ۾ بـه پـراڻـي .  مرد پنهنجي نالي تي كرائي ڇڎين ٿا

زماني ۾ مردن توڙي عورتن ۽ خاص كري عورتن کي غالم بڻائڻ جـا اهـڃـاڻ مـلـن ٿـا، 
جـا مـاڻـهـو اچـي ٻـار ۽ )   افغانستان وغـيـره( سنڌ ۾ ٻين عالئقن ۽ خاص كري اولهه پاسي 

عورتون وكرو كندا هئا ۽ عـورتـون سـرنـدي وارن جـي حـرم ۾ داخـل ٿـي ويـنـديـون 
عام تاريخي كتابن ۾ آهي ته جڎهن محمد بن قاسم سنڌ تي كاهه كئي تـه ) 52. (هيون

ان وقت کيس ديبل مان سوين عورتون هٿ آيون هيون، جن کي غالم بڻائي خليـفـي جـي 
 )53.(چئبو آهي) كنيز(خدمت ۾ پيش كيو ويو، جنهن کي عام اصطالح ۾ غالم 

باقي قديم زماني کان جيئن هلندو ٿو اچي ته گهر جو كم كار ۽ کاڌ خوراڪ 
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جـي غـيـر مـوجـودگـي ۾ مـال ۽ )   مـڑس( تيار كرڻ، ٻارن جي پرورش پالنا كرڻ، مرد 
جي ذميواري هـئـي ۽ سـنـڌي عـورتـون )   زال(ملكيت ۽ گهر جي سار سنڀال لهڻ عورت 

پنهنجي گهرو ذميوارين کان بخوبي واقف هيون ۽ اهي پنهنجون ذميواريون چڱي ريـت 
َعورتون گهر ۾ ڏڌ ولوڙڻ، سٹ كتڻ، ان ڇـڑڻ جـھـڑن كـمـن ۾ . پوريون كنديون هيون ُ

اهي چرخو هالئڻ، ڀرت ڀرڻ، ٹويو ڏيڻ، اڳٺ ۽ سـڳـيـون )   54. (مصروف رهنديون هيون
سـهـڻـيـون سـيـبـتـيـون سـنـڌي عـورتـون پـيـون پـورهـيـو .   ٺاهڻ جون ماهر هونديون هـيـون

كنديون هيون، گهر ۾ جانورن جي گاهه پٺي ۽ وٿاڻن جي صفائي جـو ذمـو بـه انـهـن تـي 
مردن سـان گـڎ عـورتـون بـه . سنڌ ۾ مهاڻن جا مڎ ۽ مياڻيون مشهور آهن) 55.(هوندو هو

ِٻيڑين هالئڻ ۽ مڇي مارڻ ۾ پنهنجي مردن سان ائين ٻٹ هونـديـون آهـن جـيـئـن خـمـيـس 
 )56.(سان گڎ جمعي جو ڏينهن

اكثر سماجن ۾ مردن جي گهر کـان ٻـاهـر وارن كـمـن كـارن سـرانـجـام ڏيـڻ 
كري کين اهم سمجهيو وڃي ٿو ۽ عورتن جي صرف گهريلـو كـم كـار كـرڻ ۽ چـار 
ديواري اندر هجڻ كري انهن کي غير اهم سمجھيو وڃي ٿو، جيكا ڳالهه بـلـكـل غـلـط 

عـورتـن جـي اهـڑي .   آهي ۽ اهڑي عمل كري عورتن ۾ احساس كمتري پـيـدا ٿـئـي ٿـي
احساس كمتري کي ختم كرڻ ال انهن کي گهر جي كمن كارين واري ذميـواري سـان 
گڎ ٻاهر جي كمن كارين ۾ به شامل كيو وڃي ته جـيـئـن انـهـن کـي سـمـاج ۾ مسـاوات 

 .حاصل ٿئي
حاصل مطلب هي آهي ته جيترو سنڌو دريـا قـديـم آهـي اوتـري ئـي سـنـڌي 

قـديـم سـنـڌ .   تهذيب ۽ كلچر قديم آهي ۽ سنڌو دريا رهندي دنيا تائين جاري رهندو
ُوارا ٻڌ، هندو ۽ جين مذهب جا پيروكار هئا، پو جڎهن اسالم جي شمع روشـن ٿـي تـه 
ٻين عالئقن وانگر سنڌ ۾ ان جا رحمت ۽ بركت ڀريا كرڻا پيا ۽ ماڻهو اسالم جي ڇانـو 

ً۾ اچي ويا ۽ هاڻ سنڌ ۾ رهندڙ ماڻهن مان تقريبا نوي سيكڑو مسلمان آهن ِ. 
موجوده زماني جي عظيم انقالبي عورت اڳواڻ محترمه بينظير ڀٹو صاحبه جو 

هو ٻه دفعا مـلـك جـي وزيـراعـظـم رهـي ۽ سـنـڌ راڻـي .   تعلق به سنڌ سونهاري سان هو
 .ماڻهن جي حقن ال جدوجھد كندي جام شهادت نوش كيو) بينظير ڀٹو صاحبه(

اسالم جي صحيح تعليم عام ٿيڻ ۽ اولهه جي تهذيب جـي پـروان چـڑهـڻ بـعـد 
قديم زماني کان سنڌ ۾ عورتن سان ٿيندڙ ظلم ۽ زيـادتـيـن ۾ گـهـٹـتـائـي آئـي آهـي ۽ 
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پـر اڃـا بـه عـورتـن جـي حـقـن ال .   معاشري ۾ انهن جي عزت ۽ وقار ۾ اضافو ٿـيـو آهـي
 .جاکوڙ ۽ قانون سازي جي وڏي ضرورت آهي

اميد كريون ٿا ته سنڌ جا ساڃاهه وند ۽ مثبت  سوچ رکڻ وارا ماڻهو آبادي جـي 
اڌ حصي يعني عورتن جي حقن ال ڀرپـور كـردار ادا كـنـدا، جـنـهـن جـو الڀ سـمـوري 

 .سماج کي حاصل ٿيندو
 

 حواال ۽ سمجھاڻيون
سميري تهذيـب بـابـت . سميري ۽ آشوري تهذيبون به بابل جي عالئقي ۾ واقع هيون .1

کـان بـلـكـل اتـر “  حالوه”عراق جي ڏاکڻي شهر ”محقق حبيب ا صديقي لکي ٿو، 
طرف فرات ندي جي كناري تي هك قديم بستي قائم هئي، جتي سميـري قـوم 

: ، جـلـد پـهـريـون، ڄـامشـورو“ انسان جي تاريـخ” صديقي، حبيب ا، (“ .آباد هئي
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