
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































نَ  پَ  ـ نَُسل َپڑهندڙ
The Reading Generation 

لکيـو. كتـاب نـالي“ نسـلين  ُאدאسحســين ” ۾عبــدא ڏهـاكي  جـي1960
پنهنجـي لکـي كتـاب نالي“ نَُسـل ُلڑهنـَدڙ ”مـاڻِكَ  وري ۾ ڏهاكي  وאري70

 وאري70 وري ُحسـينيَء كئـي. אمـدאد كوشـش جـي كـرڻ عكاسي جي دورَ 
لکيو: ۾ئي ڏهاكي

ٻـارَ  سـونـڌא אونـڌא آهـي ڄڻـيـنـدي ماُء אنـڌي
ٻارَ  ٻوڙא گونگا هوندو َسمورو نسل אيندڙ

َٻرنــدڙ، ُكڑهنــدڙ، َكڑهنــدڙ، ُلڑهنــَدڙ، ُאدאس، کــي نوجــوאنن جــي دور هــر
ـــدڙ، ـــدڙ، ُچرن ـــَدُڙ، אوســـيئڑو ِكَرن ـــاڙي، َكن ـــاڄوَكڑُ  ،کـــاُئو ڀ ـــلڀ ۽ ، كاوڙي
سان َپـر ٿو، َسگھجي كري منسوب سان نسلن ِوَڙهندڙ چان سڀني אِنهـن א ِو

جــيِ  كمــپيُوٹر کڻــي تان كاَڳر کي كتابن. آهيون ڳوالئو جا نسل“ پڑهندڙ”
جــي ورهــائڻ ٺــاهي e-books ىيعنــ كتــاب برقــي ۾ لفظــن ٻيــن آڻــڻ، ۾ دنيــا

َســهكاريِ  ڳــولي کــي ٻِئــي هِــكَ  ۽ ويجَھــڻ َوَڌَڻ، کــي نســل پڑهنــدڙ وســيلي
.ٿا رکون آَس  جي آڻِڻَ  تي رستي جي تحريك

يـا ُعهديـدאر صـدر، بـه كـو جـو نـاهي. ُאنَ  تنظيـمَ  به كا (َپــَن)َنسل  َپڑهندڙ
َپـكَ  تـه ٿـو كري ىدعو אهڑي شخص به كو آهي. جيكڎهن نه ِوجھندڙ پايو
جي نالي كي پئسا گڎ كيــا وينــدא.َپــَن آهي. نه ئي وري  ُكوڙو ُאهو ته ڄاڻو

آهي. ُكوڙو بِهُאهو  ته ڄاڻو َپكَ  ته ٿو كري كوشش אهڑي كو جيكڎهن
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آهــن هونــدא ناســي يــا پيال، نيــرא ،ڳاڙهــا ،ســاوא َپــنَ  جــا وڻــن َطــَرح َجهڑِيــَء
ســاڳئي ئــي هوندא. ُאهي ۽ آهن مخَتِلف به َپــنَ  وאرא َنُسل َپڑهندڙ طرح َאهڑيَء
۽ ِوڙهنـــدڙ يـــا ، ُسســـت ۽ پڑهنـــدڙپڑهنـــدڙ ۽ َٻرنـــدڙ پڑهنـــدڙ، ۽ ُאدאس وقـــت

ِكَلــب لڳــل تــالي ۽ ُخصوصــيِ  كــا َپــنَ ۾ لفظن ٿا. ٻين سگھن ٿي به پڑهندڙ
Exclusive Clubآهي.  نه

َرضــاكار ۽ َســهكاري كــار َكــم ســڀ جــا َپــــنَ  تــه هونــدي אهــا كوشــش
ٿِيــن. אهــڑي به تي بنيادن ُאجرتي كم كي ته آهي ممكن پر ٿين، تي بنيادن
۽ كنــدא َوٺُ  ڏي هيــٺ ُאصــولَ  جــي َكــرڻ مـدد جــي هَِكِٻئي پاڻ َپـنَ  ۾ حالت

digitize ڊِجِيٹـائِيز کـي كتـابن پــارאن َپـَنــن رهندא. non-commercial غيرتجارتي
نــه كوشش جي كرڻ حاصل نفعو يا فائدو مالي به كو مان َعملَ  جي كرڻ
ويندي. كئي

distribution ِورهــائڻ مرحلــو אهــم ٻيـو پـو کـان ڊِجِيٹـائِيز كــرڻ کي كتابن
ٿــو ســگھي كمائي پيسا كو جيكڎهن مان وאرن كرڻ كم ٿيندو. אِهو جو
هوندو. نه و الڳاپبه كو جو ُאن سان َپـَنـن ُرڳو كمائي، ڀلي ته

َوڌِ  کــان وڌِ  پٹانــدڙ َوَس  هــو تــه ٿــيڏجــي  صــالح ۾ אکــرن ُکليــل کــي َپَنــن
کـــي ڇاپينـــدڙن ۽ ، ڇپائينـــدڙنليَکَكـــن جـــي كتـــابن َكـــري خريـــد كتـــاب

كوشــش جــي ڦهالئــڻ کــي ڄاڻ ۽ كرڻ حاصل ِعلم وقت ساڳئي هِمٿائِن. پر
مڃن. نه کي ُركاوٽَ  به َكنهن دورאن
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.كتابن کي پڑهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي كوشش كندא

 جهــڑن ســوאلن کــي كـينئـــن۽ڇـــو، ڇـــاالِء   سڀني کــيَنُسل جا َپـنَ  َپڑهندڙ
هر َبياَن تي الڳو كرڻ جي كوَٺ ڏين ٿا ۽ אنهــن تــي ويچــار كــرڻ ســان َگــڎ

unavoidable فــرض ۽ אڻــٹر گھــرج پــر، ق پنهنجــو حــ نــه رڳــوجــوאَب ڳــولڻ کــي
necessity سمجھندي كتابن کي پاڻ پڑهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ

.جي كوشش جديد ترين طريقن وسيلي كرڻ جو ويچار رکن ٿا

توهان به پڑهَڻ، پڑهــائڻ ۽ ڦهالئــڻ جــي אِن ســهكاري تحريــك ۾
شامل ٿي سگھو ٿا، َبس پنهنجي אوسي پاسي ۾ ِڏسو، هر قسم جا

.ڳاڙها توڙي نيرא، ساوא توڙي پيال پن ضرور نظر אچي ويندא
وڻ وڻ کي مون ڀاكِي پائي چيو ته ”منهنجا ڀاُء 

.پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي َپــَن َپــَن جو پـڑالُء“
)لهي پاتم كينروك(ــ אياز    
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شيخ َאياَز علَم، ڄاَڻ، سمجَھ ۽ ڏאهــَپ کــي گيــَت، بيــَت، ِســَٹ، ُپكــاَر ســان
َتشبيهه ڏيندي אنهن سڀني کي َبمن، گولين ۽ بــاروَد جــي مــِد مقابــل بيهــاريو

آهي. אياز چوي ٿو ته:
گــيــَت بـِه ڄــڻ گـــوريــال آهــــن،  جـي ويريَء تـي وאر َكـرن ٿا.

  … …
جئن جئن جاڙ وڌي ٿي َجَڳ ۾،  هــو ٻـوليَء جـي آڙ ُڇـپن ٿـا؛
ريــتــيَء تــي رאتــاهــا كـــن ٿــا، موٹـي َمـنـجـِھ پـهــاڙ ُڇــپـن ٿـا؛

… …
 آهــن؛پــيـال نــيـال جيئن، אڄـــكـــلـهه ُسرخ ُگلنكالهَه ُهيا جي 

گــيــَت بـِه ڄــڻ گـــوريــال آهــــن........
  … … … …

 گولو،-هي بـيُت َאٿي، هي َبـم
 به کڻين، جيكي به کڻين!جيكي

مـون الِء ٻـنـهي ۾ َفـَرُق نه آ، هـي بيُت به َبـَم جـو ساٿـي آ،
جنهن ِرَڻ ۾ رאت َكيا رאڙא، تنهن َهـَڎ ۽ َچـَم جو ساٿـي آ ـــ

۽ ويڑهــه هــاڻي ”تــه َمڑهڻ سوچي אِهو تي پاڻَ  کي אڻڄاڻائي سان حسابَ  אِن
نشــاني جــي نــادאنيَء پڑهڻ تــي وقــت نــه وڃــايو“  كري ُאن آهي، دور جو عمل
.آهي

ــن ــائين كتــابن نِصــابي ُرڳــو وאنگــر كيــڑن ِكتــابي عــام پڑهــڻ جــو َپَن ت
ســماج ســان ي ڇڎڻكر قيد کي پاڻ ۾ كتابن نصابيرڳو . هوندو نه محدود

۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نــتيجي طــور ســماجي ۽ حكومــتي
 نِصابي كتابنَپـنَ . אڻڄاڻن ۽ نادאنن جي هٿن ۾ رهنديون policiesپاليسيون 

ــاريخي،ســان گڎوگــڎ אدبــي،   سياســي، ســماجي، אقتصــادي، سائنســي ۽ ٻيــنت
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