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اداریہ

کاالمیں حاالت
موں کاالمیں خلق باۤر لیڷ زندگی لنگاۤنت۔ موں حاالت باۤر اۤمو لیڷ تھی۔ موں خلق کے حکومتیں ِدیش
تھی کئی ہامو سہوالۤت نا تھی۔ ماکہ حکومات کئی ہامو توجہ نہ دئینت۔ حکومیتہ کاالم اۤموڛہ ہامو
حصہ ہامو نات۔ حکومتاں ماں سہ
تلوت۔ ایں چھلہ جانن تھوں یا اخکارہ ہوانت اوں کاالم پاکستاناں ّ
کئی ہامو فکر نات۔ ماں سہ کافر ما پا الڷ سلوک وانت۔
کاالماں ماں سول ہسپتال ناماں تہ سول ہسپتال تُھو۔ پرہ خو رسپنسری اں برابر پا نات۔ ہسپتال مئی کئی
قسمیں سہوالت نات۔ عالج معالجیں کمی تھی۔ ایکسرے ایں مشین (پالنج) کشکاں زمان تھی پیجئی
مئی بند تھی۔ ایکسریں مشین پراجیکجہ (کے ،ائی ،ری ،پی) عالقائیں خلقیں مددیں کیر ِدیش۔ موں
ہسپتالیں مشینری ایں چھلیں قیمتی مشینری سیدواۤں ہسپتال مئی پا نات۔
لیکن افسوس ہوں محکمہ صحتیں غفلتاۤں وجاۤ تھی لکاؤ روپئی ایں مشینری باکار بچیل تھی۔ معمولی
جیسجیں تے ایکسرے ایں کیر پنج ِبیش کلومیجر دور منگور وا بچوگ وانتھ۔ اکثاۤر مریضاۤن یا زخمیاۤن پنو
پنہ جنون ما تھیر دوانتھ۔ راکجرین ،اپریشناں مانوڄ (سرجن) ،دناں راکجر ،ایل ایچ وی ،نرس تے
ایمبولینس وغیرہ نات۔
پاکستاناں ِمڄوگ صدر فاروق لغاری ۤا ہسپتالیں کیر د ۤاش لکھ ُروپئی ِدیش۔ محکمہ صحت واال ۤ دش
لکھ روپئی تھی صرف ۤا خراب جنریجر گی دی پاۤنس ہضم کیر۔ موں مشر ۤان مئی یا کاالۤمی مئی
اینچھالں ۤا مانوڄ ناتھو اوں سہ تانی حقیں تپوس کرئی۔
کاالمیں خلقیں کیر پوگاں پاک اُو پا میالؤ نہ ہوانت۔ مہ پوگاں اُو پا نہ الۤنت۔ اسپوجا باۤر ُدور ُدور تھی
کوری دہ اُو ِگھئینت۔ ہمن مئی اسپوجا رہ باۤر سخت تکلیف لگنت۔ کاالمہ د ۤاش ،باۤ فُج ہِیم وانت۔
موں اسپوجا پڛیلینت۔ ۤکرپجین ،ہِیم مئی پورین باۤر خوئیری زیری دہ تے تکلیف دہ تے مصیبت دہ اُو
گیاۤنت۔ ہمن مئی اسپوجا تہ چھور ِمیشاۤل پا شیجائی باۤر کہ نہ نِکباۤں۔
مالکنڈیں یعنی واپڈائیں بجلئی صرف کاالۤماۤں باۤز ۤارائے تھی۔ دی نئیر نئیر ۤاں عالۤقاۤ (الۤم) یعنی ِجلدید،
یاجگل ،جائیلبنس ،الڷ تے دی دی الۤم بجلئی ما محروم تُھو۔ ترقی اۤں اِیں دور مئی پا ُموں خلق ِریو ۤا تے
الجیناۤں جالوگ رہ مجبور تُھو۔
کاالماۤں رورونہ تہ تۤھہ پشنت۔ ہاۤرہ بھاۤگہ کند ۤا کند ۤا تُھو۔ یا ۤڷپ ۤڷپ پتہ گاۤن گاۤن کند ۤا تُھو۔ اِیں تہ ُموں
روریں حاالت تھی۔ دی دی رورونہ یعنی الۤم الۤماۤں رورونہ اۤس ما پا الۤڷ تُھو۔ ۤا کلومیجریں مز ۤال گاسے
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پنجاۤ ِمینج مئی ۤکرینت۔ کاالماۤں ُسوا ۤ رورونہ ۤدموگ ُزمانیں رھنگیل ابیدیاۤں چھلہ اخکارہ ہو ۤانت۔
تعلیماۤں میدان مئی کاالم باۤر اۤمو پت تُھو۔ کاۤالۤم مئی تعلیم اۤٹ مئی لوناۤں براباۤر تُھو۔ اۤک تہ مہ سبق سہ
شوق نہ ساۤتن ،تعلیمیں ِدیش کہ ُموں خلقیں ہُوب نات۔ سبقیں ِدیش کہ کی توجہ نہ دیاۤنت۔ نہ ای ُموں
خلق تانی لوکوجور تے لِکیجیر کہ تے تانی جوؤ کہ ہُوب نہ ۤکرنت۔ اولہ تہ کمی سباۤق نہ مننت۔ کہ کم
منن پا تو ییو بوب ما مجبور ہو منن۔ سکول ۤپھر چو تاۤتہ یا شوق سہ سباۤق نہ منن۔ نہ ای اُستاۤز ۤان تام کہ
ہُوب ۤکرنت۔

اُتروجیں تاریخ

ُچنسیل :محمد علی ،اُتروس
تھو۔گبر اپینہ گبر ۤال مئ کہ ۤا کھن تھو تساں
کاں وخت محمود غزنوی افغانستان فتح ک ۤا
نام المجھوک۔ گاوری ِجب مئ کہ اسیں
تئ پاکستان مئ صوبہ سرحد ایں پن دہ ضلع
مطالب کھناں عالقہ تن راکہ تانی شیج
سوات مئ بریکوٹ منی ۤا بھاک یاگ۔
چیگ۔ اساں پا کھنڈرات تھو۔ اِیں باگ
بریکوٹ مئ گبر منی ۤا میش اش۔ تساں دو
تتھیں وخت راکہ غیر اباد یعنی گوش اش۔
لوکوجور اش۔ اکاں نام اُزر اش دویاۤماں نام
اِیں چھالئ کہ گبراالں نام ِگنت گبر تھی کہ
پویود اش۔ محمود غزنوی ھہ ایں بھاۤگ رہ
گاوری ِجب مئ کہ ال مناں گبراں خاندان
حملہ ِکیر تھوکو گبرہ تانی ۤا پو اُزر گی
نام گبرال تھاگ۔ اُزروٹ اُزراں نام دہ
بریکوٹ تھی ھجر ۤات کاۤ تئ کوستاۤناں اخری
تھاگ۔تھوکو ازر تھی کہ ازروٹ گاوری ِجب
سرہ ۤا بھاگ اشو۔تیں وخت ھہ اِیں بھاگ مئ
مئ کہ منو۔ اُزر بھاگ تھوکو ایں دو ھاں
کہ کومی نہ اش۔تم تھوکو تاۤس مئ کہ اباد
باگ اُزروٹ گبرال گبر خاندان جائداد ھو۔
ھو۔ س ۤہ موجو اُزروٹ گبراالۤں ناۤم دہ مشھور۔
وخت لنگوگ سہ گبراں پو اُزراں دو
گبر ۤاں دویاۤم پو پویود دیر کوستاۤن مئ کہ ۤا
لوکوجور ھو۔ اکاں نام کول دیاں نام جھسکور
بھاگ تھو تساں نام موجو بریکوٹ اش تاۤس
تھاگ۔کوالں چور لوکوجور اش۔ اکاں نام ننڈر
مئ کہ اباد ھو ۔ گبر تانی پو اُزر سہ یاۤش۔
دیاں نام کاجن ڷی ان نام جالل چوجاں نام
اپینہ گبر گبرال مئ کہ بھاۤڄ۔ اساں پو اُزر
اشوک اش۔جھسکوراں ڷہ لوکوجور اش۔ اکاں
اُزروٹ مئ کہ اباد ھو۔ اُزراں اوالں اُزروٹ ۤا
نام لنگر ،دویاماں نام سنگر ،ڷی ان نام جوگر
کھن تھو۔ تساں نام گھوس۔ تن تاۤس مئ کہ
اش۔ این سات مانوڄ گبراں نوسیان اش۔ام
تانی شیج چیگ۔ تساۤں کھنڈرات موجو پا
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سوا اُزروٹ گبرال مئ کہ اباد ھو۔ام سوا
گاوری ِجبہ دیاںش اینیں کیر ھوں گاوری
ِجب گبریں ِجب اش۔
وختاں لنگوگ سہ گبراں سات نوسیان سات
فریق ھو۔اسوں نام لنگر خیل ،سنگر خیل،
جوگر خیل ،فنڈر خیل ،کاجن خیل ،جالل
خیل ،اشوج خیل۔ موجو ازروٹ مئ کہ سات

فریق اباد تھی۔

بخت

ُچنسیل :۔ امیر زادہ ،کارگلو ،کاالم

فالنی باۤ ن ِین بچیل تھی یا تاس
ائ ارو میں بخت
ٔ
چونجا ک ۤہ بچنت۔ بور ارو تو تانی بخت ماں میں
پا تپوس ک ۤراں میں صیحت باۤر خراب تھی اساں
کہ دارہ؟۔
ائ روان ہوت د ۤا ۤا باگ گات بیردمو ۤا باچہ تھو
فوجیان تھو باۤر گاۤن پروگرامات تھو باچہ فوجیان ک ۤہ
ارو ایں میش گشی گاۤ۔فوجیانہ اس گشی گیات۔
باچہ اس کہ ارو تو کھنگہ بچنت ائ ارو میں
فالنی باگ ن ِین بچیل تھی یہ تاۤس چونجاۤک ۤہ
بخت
ٔ
بچنت۔باچہ اس کہ ارو تو تانی بخت ما میں پا
تپوس ک ۤر میں گین باچیات تھی کی ۤکمی نات پرہ
مکہ سکون نات۔ ائ رخصات ہوت دا میڛ کہ
گات بیر دمو ۤا چمن تھو تن ماۤکہ ۤا گھور تھو پرہ
کھنگہ ائ
باۤر زیات خراب تھو۔گور اس کہ ارو تو ۤ
ارو یہ تانی بخت چونجاۤکہ ۔ گھور ارو میں کیر پا
تپوس ۤکراں ایچھالں ران چمن تھو خوراک تھو پرہ
میں صحت خراب تھی۔ ائ ارو خہ ۔ائ ۤاتوشی
میڛکہ گات بیردموگاۤن ۤا تام تھو باۤر ران باگ تھو

می دو مانوڛ گاونس ماکہ اش۔ ۤا میش ب ۤار
ۤا خار ٔ
خوشال اش تے فصاۤل پا رین ووینش بار خوشال
اش۔ دی میش ھار وخت خفگان ماۤکہ اشنش بار
می فصال نہ ووینش ائ
محنات پا کرنش پرہ کھیر ٔ
سوچ کرنش ھوں ماں گاونسی ما چھالئ خویری
می فصال ووینت۔
پا نہ کرنت تھوکو پا اسیں کھیر ٔ
ۤا دوس ائ سارہ دام تانی کھیر پھر گات بیردمو
گاونسییں کھیریں دھیرہ ا میش بیال تھو تے پنار
کوچر ڛاۤت۔ان اس ما تپوس کیت ھوں تو کوم ؟
ۤ
ایں میشہ منو ھوں یہ چھاں گاونسیاں بخت۔ ائ ارو
خہ اساں وجہ ایں تھو۔ ان اس ماں تپوس کیت
کھنہ تھی۔ سہ ارو چھیں بخت
ھوں میں بخت ۤ
فالنی باۤ ن ِین بچیل تھی۔
ٔ
گاونسییں بخت
ان شیکہ یاۤ ایس کہ ارو ایس
ٔ
تسیں کھیر پھر گیرینت میں بخت ن ِین بچیل تھی
یہ اس چونجا کہ بچنت ۔ ایسہ اس رخصات کیت
ای یا ۤا باۤ بیردمو ۤا بور پرہ باۤر زیات کمزور ہوت۔
ٔ
ایں بورہ اس ما تپوس کیر ھوں تو کھنگہ بچںت
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اوزگار تھو میں فصال خراب ھیت۔ائ دا گھور کہ
واست گھور ارو ماں سوال جواب؟ ائ ارو بختہ
منو ھوں چھاں جنگ رہ کن دیت تہ تو برابار وواں
۔گھور اس کہ ارو تو ماں نایاک ہو تو یا ماں جنگ
رہ دہ۔ ائ ارو یہ کہ اوزگار تھو میں فصال خراب
ھیت۔ تاس ماں لنگی ائ باچا کہ پھاڛت۔ باچہ
ارو ماں سوال جواب؟ ان اساں کن وا ارو تو ایس
تھی تئ باوہ نہ کیر تہ چھاں سکون برابار نہ
وواں۔باچا اس کہ ارو دی کاۤس کہ شید نات تھکہ
شید تھی تو مئ سہ باوہ ۤکر ایں باچیاۤت پا چھیں
ھی۔ سہ ارو نہ میں فصال خراب ووینت۔ائ دا بور
کہ واست بور ارو ماں سوال جواب؟ ایں میش ارو
تھہ کہ ایں سوال جواب تھو ھوں تئ بد بخت
مانوڄاں رات نہ پوئ تہ تو جیک نہ وواں۔بورہ جوپ
اس رہ کاۤ ارو تھئ ما دی بدبخت کوم ھوگ،
ست باچاں خزان تئ چھورو ،گھور تئ چھورو،
باچیات تئ چھوری فصیل پتہ نیکاگاۤل تھو منی اس
چوڛی تلو مکہ ئ گھور دیت یہ یائ۔

او تھو پرہ تام رو رو شیشنت۔ تام اس کہ ارو تو
کھنگہ بچنت؟۔ائ ارو یہ تانی بخت چونجاۤ کہ
بچنت۔ تام ارو ماں باۤر ۤا مئ پا مالومات ۤکر یہ بی
شیشنت۔ائ ارو خہ۔ اخر ائ تانی بخت ک ۤہ
پھاڛت بیردمو ن ِین بچیل تھی۔ان اس چونجیت
اروگاونسیین بخت ہاۤر ساۤرہ تسیں کھیر پھر گیرینت
ٔ
تو ئ ن ِین ۤکرینت۔ بخت ارو چو یہ موجو چونجین۔
ائ ارو مکہ تام پاخ ہوش،بور پاۤخ ہوش ،باچہ پاخ
ہوش تے گھور پاۤخ ہ ُوش۔تسوں ایں ایں سوال
جواب اش۔ بخت اس کہ ارو تو موجو چو تۤم کہ
ایں منوں چھاۤن تو پھر ۤست باچاں خزان تھو تاۤس
ۤکن نہ گ ٔس تے تو ایں چھلہ شیشئ تے گھور کہ من
ھوں چھاں نایاک نات چھان جنگ رہ ۤکن نہ ِدیت
تو ایں چھلہ خراب ہوئ۔باۤ ۤچا کہ من ھوں تو تھی
ایس تئ کاس سہ باوہ نہ ک ِیر تو تے چھاں سکون
نہ ہوگ۔بور کہ ایں من ھوں تئ بدبخت مانوڄاں
رات نہ پوئ تہ تو ج ِیک نہ وواں۔ان یا تم کہ ارو
چھاں تو پھر ست باچاں خزان تھو اس کن نہ گسو
تو شیشئ تام اس کہ ارو تو یا گس۔ ائ ارو یہ کہ

ہُوشیری
ُچنسیل:۔ گوہر رحمان ،کاالم

سہ ای باۤر زیات ہُوشیر اش۔ تن تانی بوب
خفہ پشی تپوس کیر ارو بوب تُو کا خفہ تُھو؟
وزیرہ تانی ِبرے کہ قصہ کاۤ ارو ماں زیتی جن
ۤدروگ باۤر ِبکھاۤر تُھو۔
وزیریں ِبریہ سوچ کاۤ تانی بوب کہ ارو باغاۤم
بھئی۔ ائی ِبیداں جوالگ نہ۔ انشاء اللّہ تُو بچ
ہوئے۔ باچاۤ کیں جیم ِدیش سہ پُورہ ہی۔ اِیں
ِبریہ ا گدھاۤ رہ خختی تلی گھی د ۤا باچاۤ کہ

ا گیلہ ا باچہ اشو۔ ا دیر تسیں ذہن مئی ا
خیال یائی۔ تن تانی وزیر کہ حکم دیت ارو ا
ہفتاۤ مئی تمام فوج کہ بجیں وردی تیار ۤکر۔ نہ
کیر تے تُو قتل ہوئے۔ وزیر عجیب حکم بیجی
باۤر خفہ ہُو۔ ائی سوچ ۤکروڛات اُوں ائی تہ نہ
ہوگاں جوالگ۔ ائی تانی مرگ تانی تھوس رہ
پشوڛت۔
ایں خفگاۤناۤں وجاۤ دہ ائی الۤر پھر گا۔ ائی چو
خفہ خفہ نِین گا۔ اِیں وزیریں ا ِبرے اش تے
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گیئے۔ ان چو باچاۤ کہ درخاس ِدیت اوں یہ
باچاۤ سہ میال ہوئینت۔
اۤس کہ اجاز ۤات میالؤ ہی ائی چو باچاۤ کہ ارو
باچہ صاۤب بجیں وردی ِسگیں کیر خختی اں
د ۤا ڛجنت۔ تسیں کیر مئی ۤکتیک خختی پا
ِگھئیت۔ باچہ سالماۤت خختیاۤں د ۤا تیار ۤکردہ
تھوکو بجیں وردی تیار ۤکری۔
باچاۤ اِیں ِبریاں جوالگ بُوت تے سہ ہسوڛت۔
تھوکو سہ ارو او قمقل ِبرے خختیاۤں کوئی د ۤا

چاجینتاۤ؟ وزیریں ِبرے تھوکو ارو باچہ
سالمات خختیاۤں د ۤا نہ چاجنت تے بجیں
وردی کھیکی چاجئی۔
ِبریاۤں اِیں جواب دہ باچہ باۤر خوشال ہُو تے
تن اۤس کہ باۤر انعام ِدیت۔ ِبریں ہوشیریہ تسوں
بوب مرگ ما السائے۔

کاالۤمہ تعلیمیں حال

ُچنسیل:۔ ماسجر
لوکوجور سکول تھی یاۤ بستہ اِشپاۤرن۔ سارہ
ِکشکاں ِکج تھی بستہ ۤگسی ۤان ھسہ تے
مالۤں لجور کوچور ڛا سکول ۤپھر ۤبچنت۔
لیکن سبقیں کہ جوپ تی ِڛیڛئی معلوم نہ
وانتھ۔ ییو بوب تپوس اۤمو نہ ۤکرنت کو تۤھہ
سکولہ کیں سباۤق منی۔ تعلیم باۤر اۤمو ران
شئی۔ تعلیم حاصل ۤکروگیں مطالۤب اِیں نہ
اُوں تھہ تانی بچیاۤن سکول ۤپھر یا جمیت ۤپھر
السا باۤغاۤم بھیاۤ تہ۔ ماکہ پکاۤر اُوں ۤمہ سکول
پھر چو استاز ۤان سہ میالؤ ہوئے۔ استاز ۤان سہ
رابطہ سیتی۔ استاز ۤان ما تپوس ۤکری اُوں ُموں
لوکوجور سکول پھر ین؟ نہ ۤین؟ سباۤق منن نہ
منن؟
کون ُموں لوکوجور سکول تھی یاۤئے تہ۔ گیل
تے نماز ما پت تام ما سکولہ منیل سباۤق
لنگا۔ یا زوتا پا۔ تام ما تپوس کر ۤا اُوں ۤتھہ اج
سکولہ کیں سباۤق منیت۔ کہ چری تھہ سباۤق

عبدالغفار ،شہو ،کاالم
منیت تہ تام کہ ِمیڄ کہ یعنی دی سباۤق مناۤ۔
لوفری کہ ک ُھوش ِگرو کہ ُمو چھور ۤا۔
ییو بوب سہ کئی احساس ہامو نات۔ پنجیم
جمیتائے لوکوجور تانی ناماں ُچنسوگ نہ
جاۤناۤں۔ ییو بوب کہ پکاۤر اُوں تانی لوکوجوررہ
نظاۤر ساۤتی۔ لیکن ُموں کوستینی مئی کی فکر
نات بارہ ہامو سادہ تے بگیشاۤل خلق تھو۔
سکول تھی لوکوجور یاۤئے تہ تام ڛا ڷم کر ۤاں،
ۤکجو چار ۤاں۔ نمازیں تے سبقیں اڷٹ نہ ۤکراں۔
اۤک تہ حکوماۤت موں عالقاۤ کہ ہُوب امو نہ
ۤکرینت۔ دی ُموں خلقیں اِیں حال تھی۔ کاۤس
مئی ایں صالحیت ناتھو تانی حقیں تپوس
ۤکرئی تہ۔ کہ ما مئی اِیں صالحیت ہِیش تہ
کمی موں حاق تُو نہ ۤکر بانش۔ نہ ای ُموں
اِیں حال ہوئینش۔ ماکہ پکاۤر اُوں ۤمہ سوا ۤ
کوستینی ۤا ُموجی ہو تئی تانی عالقیں ترقئیں
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تپیساں نات۔ کہ چری لِکیجیریں تعلیمیں ِدیش
کہ توجہ ِدیت تہ ائیندہ نسل مئی سوا ۤ اُستیز
موں تانی عالقیں ہوئے۔ کون موں عالقیں
اُستیز ۤان ہی تہ تام موں بچیاۤن کہ رین ہُوب
کرئی۔ تے رین تربیاۤت کرئی۔ کہ چری مہ
تعلیم حاصل نہ کیر تہ مہ تانی حقیں تپوس نہ
ۤکرباۤں۔ تھاکہ تہ ران کہ معلوم تھو اوں
حکوماۤت ُموں عالقاۤ کہ کئی ہُوب نہ ۤکرینت۔
کئی ترقیاتی کار نہ ۤکرینت۔ کوکونیل ،بیوں،
کارگلو اں الۤم مئی پنج ڛو کاۤلہ ِمیڄ حکومیتہ
سکول چات۔ تم تھی سکول اجوک دوسائے
بند تُھو۔ امی سکولونہ مئی استاز ۤان نات۔
کوکونیل ،بیوں تے کارگلواۤں الۤمہ لوکوجور
تانی المہ سکول چھیری تئی دور دور دی
دی سکولونہ پھر سبقیں کیر بچنت۔ تم تھی
معصوماۤن رہ ۤکتیک تکلیف لنگنت۔ معصوماۤن
شیدلہ رک رک ۤکمنت۔ ہِیم مئی پُو ۤرن دو دو
اڷ اڷ کلومیجر پیدل مز ۤال کاۤ سکول ۤپھر
بچنت۔
کہ ما مئی احساس ہُوش تہ مہ تانی حقیں
تپوس ۤکرباش تہ مہ بچہ یانیں تے ُمو ای حال
نہ ۤوش۔ اِتھائی ِکشکون امی سکولونہ کھوال
ہُوش۔ اۤس ما عالوہ دی دی عالقاۤ مئی اکثاۤر
سکولونہ بند تھو۔ ماکہ پکاۤر اُوں ۤا منظم
تنظیم چائے۔ تنظیماۤں شکل مئی تانی عالقیں
حقیں کیر منڈہ ترسہ ۤکری۔ کاالماں تحصیل
مئی لِکیجیراں دشیم جمیتاں سکول نات۔ اینیں
کیر موں بچیان ڛوئیم ستیم ما پھر کہ یا ِمیڄ

کیر ِملی کوشش ۤکری ہو ُموں وطاۤن ترقی
کرئی۔
ُموں خلق ترقی کاۤ ِمیڄ ہوئے۔ کہ چری مہ
تانی لیڷ تے بلیم جانی تہ ،تانی عالقاں مفاد
جانو تہ ،دی عالقاۤں چھلہ ُموں عالقہ پا ترقی
ۤکرئی۔ حکومتاۤں ہاۤرہ محکماۤ مئی ُموں عالقاں
مانوڄ ہوئے۔ دی دی عالۤقاۤں ہاۤر کُوڅاۤ مئی
نوم نوم د ۤاش د ۤاش افسر ۤان ہُواۤں۔ لیکن ُموں
ثابت کاالۤم مئی ۤا افساۤر پا نات۔ ماکہ پکاۤر
اُوں ۤمہ تعلیمیں ِدیش کہ توجہ دی۔
حضور (ص) اں حدیث شریف تُھو اوں ہاۤرہ
مسلمان اِیسو ِمیش رہ تعلیم حاصل ۤکروگ
فرض تُھو۔ تعلیم یافتہ مانوڄ تانی لیڷ تے بلیم
جاناں ،رین او لیڷ مئی تمیز ۤکرباں۔ ماکہ
پکاۤر اوں تانی لوکوجور ،لِکیجیر ڛا تعلیم
حاصل ۤکرائے۔ لِکیجیریں تعلیمیں ِدیش کہ پا
ہُوب ۤکروگ پکاۤر۔ لِکیجیراں پا مھا رہ حاق
تُھو۔ ماں ما تسوں پا تپوس وینتھ۔ تعلیم یافتہ
اسپوجا تانی اوالدیں رین تربیت ۤکربیں۔ اِینیں
کیر اُوں معصوماۤناں زیات واسطہ اِسپوجاۤ سہ
ہواں۔ کہ مہ تانی لِکیجیر ڛا تعلیم حاصل
کرائے تہ ان مئی ُموں ائیندہ نسالں فائیدہ
تُھو۔
ثابت کاالۤماۤں تحصیل مئی لِکیجیراں صرف ۤا
مڈل سکول تُھو۔ سوا ۤ اُستیز بُھنائیں تھی۔ تام
ُموں بچیاۤن کہ صحیح ہُوب پا نہ ۤکرینت۔
استیز اکثر غیر حاضر وینتھ۔ ماۤ مئی ۤا دیر یاۤ
تئی حاضری ماضری ڛا واپس بچینت۔ کومی
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اتفاق اش۔ ِمیڄ جرگاۤ مئی مشر ۤانہ کہ فیصلہ
ِکیش تہ سوا ۤ خلق تتھی فیصلہ رہ متفق وانش۔
اجکل ہاۤرہ شیج مئی داش داش بیش بیش
مشران تھو۔ ہار ۤاک اک دی ما ِمیڄ ہوگیں
کوشش یا رمین مئی تھو۔ مہ مشر کہ مشر نہ
منن۔ ایں وجاۤ تھی مہ دوس پہ دوس تباہئیں
دیش کہ روان تھو۔ با اتفیقیاں وجاۤ تھی موں
نام و نشان ڄھار ہوگ رہ تُھو۔ اجکل موں
کوستینی کم گاۤن خاۤرہ پا حساب نہ ۤکرن۔
اینچھالں وخت یئی اوں ما کہ کم کُچریں
ایڄ دہ پا نہ ِبیرئی۔ کاالمیں ۤدھرین پا ۤمہ
ڷئیری ۤلس۔ ماکہ کئی ہاۤمو نہ ۤدھروت۔ رین
رین قیمتی قیمتی دھرین موں تھیر تھی
نِیکیس۔ موں خلق موجو باۤن دوا ۤ کہ دھروت۔
مہ دیال ہوجلہ تمتھی خلقیں پلیجونہ دواۤن تے
میزونہ پاک ۤکرنتھ۔
کہ مہ اپان نہ پویانو تہ اینچھالں ۤوخت یئی
اوں ما ڛا کم باۤن پا نہ ُدھواں۔ نہ ای موں
کم څوکیدیری کہ چھورئی۔ موں تتھی زیس
بھید ڄھار ہِیت۔ ائی تسوں مرضی اوں ما سہ
کھیول سلوک ۤکرنش تہ۔ بنایاں خلقاں عام
تاثر تے سوچ ایں تھو اوں مہ کوستینی جس،
انیسی تے شری خلق تھو۔ ائی حقیقاۤت پا۔ ان
مئی کئی شاک نات۔ موں تعلیم ناتھ۔ مہ
تانی لیڷ تے بلیم نہ جاۤنن۔ دوست او دشمن
مئی فرق نہ ۤکربنت۔

کہ سکول نہ من بانت۔ موں عالقاۤ مئی
لِکیجیراں ہائی سکول ہوش تہ ُموں اِشپوؤ تعلیم
ما کا محروم ۤدھرش۔
حکوماۤت موں عالقاۤ سہ دئیر ییاں سلوک
ۤکرینت۔ ۤا حکومیتہ پا موں عالقیں ِدیش کہ
توجہ نہ دیتھ۔ ۤکنی ۤا جاۤر پا ُمو ِدیش کہ نہ
ِدیت۔ ہاۤرہ حکوماۤت پشاسی ۤکرینت۔ افسر ۤان
ماکہ لیڷ ِنظر دہ ِبیرن۔ مہ تام کہ انساناں
بچئی پا اخکارہ نہ وانتھ۔
یاۤ اُوں مہ سوا ۤ کوستینی ۤا ُموجی ہوئے۔ اۤک
دی سہ دی ِضد تے بغض چھیری۔ تانی تے
تانی عالقاں مفادیں کیر ۤا ُموجی ہوئے۔ تعلیمیں
ِدیش کہ توجہ دی۔ کم ہامو عالقیں ترقئیں
ِدیش کہ توجہ ۤکروڛات تہ ماکہ پکاۤر اُوں
تسیں تانی دسائی مد ۤاد ۤکری۔ ہارہ قسماں
تعاون ۤکری۔
مو خلقیں تتھی زوس قوات تے زور ختم ہیت۔
ِمڄوک مزہ نات۔ ہاۤرہ مانوڄ ملیک تے مشر
تُھو۔ ۤاکدیاۤں جوالۤک کہ کن نہ تھاۤن۔ ہاۤرہ
مانوڛیں اِیں کوشش تھی اُوں یہ ملیک تے
مشر ہوش تہ۔ مکہ ۤکن ملیک منوش تہ۔ ہارہ
دوس جرگاۤ وانتھ۔ دوس دوساں جرگاں
باوجود ۤا مسلہ پا اِیتھائی حل نہ ہُوت۔ دوساں
ِبیش جرگا وانتھ۔ لیکن کئی فائیدہ نہ
نِکانت۔
ِمیڄ موں خلقاں باۤر گاۤن رعب تے دبدبہ
وانش۔ بُنائیں خلق ما ما ِبئینش۔ بلکہ
حکوماۤت پا ما ما ِبھئینش۔ اینیں کیر اُوں ُموں
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