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There are four seasons in a year

summer 
winter
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A  سيكشن
:

“

“
“

بچپن میں، تنزیلہ کو یہ بار بار محسوس ہوتا تھا کہ اس کی برادری کے
 بچوں کے ساتھ دورسوں کا رویہ مختلف ہے۔ اس کی ایک دوست حرا 

کو اسکول میں یہ بھی کہا گیا تھا
 تم شیدی قوم سے ہو اور متہارے گھر والوں کو متہیں تعلیم دلوانے میں

کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسکول مت آیا کرو۔   
 تنزیلہ نے حرا کے ساتھ استاد کے رویے کو نوٹ کیا اور یہ فیصلہ کیا

کہ بڑی ہو کر وہ اس صورتحال کے بارے میں کچھ کرے گی۔



 ”ایک ”شیدی“ عورت کو کوئی ووٹ نہیں دے گا!“ 

میں نہ رصف اس الیکشن میں حصہ لوں گی بلکہ    “
 کامیاب بھی ہوں گی! میری شيدی شناخت ہی مجھے
 “ کامیاب ہونے کی طاقت دے گی، تم یہ دیکھو گے۔

کئی سالوں بعد ضلع بدین کی مقامی بلدیہ کے صدرکا انتخاب ہو رہا تھا اورعبداللہ
تنزیلہ خانم کے مِد مقابل تھے۔ 



Politics is the set of activities that are associated with making
 decisions in groups, or other forms of power relations between
 individuals, such as the distribution of resources or status. 
The branch of social science that studies politics and government 
is referred to as political science. Wikipedia

.

تنزیلہ خانم بدین کی بلدیہ کی صدر بن گئیں۔ شدید مخالفت کے باوجود انہوں نے عوام کی
  خوب خدمت کی۔ وقت کے ساتھ، ان کی کوششوں کو تسلیم کیا گیا اور 

وہ سندھصوبائی اسمبلی کی ایک رکن منتخب ہوئیں۔

،
“

“                              “
کیا ہم ایک عورت کی نگرانی میں کام کریں گے؟   

وہ بھی ایک ”شيدی“ عورت؟    
“

ضلع بدین کی عوام کی بھالئی کے لیے کام کرتے 
 ہوئے ہر شخص خواہ مرد یا عورت، کے ساتھ میں
کام کرنے میں خوش ہوں۔ اب متہیں بھی تنزیلہ
 خانم کی تنقید ختم کرکے ضلع کی بہرتی کے 

لیے ان کی مدد کرنی چاہئے۔



HONESTY IS THE BEST
POLICY

ایک دن تنزیلہ خانم بدین میں اپنے دفرت میں تھیں جب ایک نوجوان لڑکی نے
  ان کے دروازے پر دستک دی۔ اُس کو جب دیکھا تو تنزیلہ خانم   

 کو اپنی بچپن کی دوست حرا کی یاد آئی۔   

 ”سارا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ 
  آپ کو میری طرح بننے کی رضورت نہیں، بلکہ اپنی

 ذاتی قوت پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو
  تنگ کر رہے ہیں، ان کے خالف جدوجہد کرکے   

      “   انہیں غلط ثابت کریں۔

 “

 “

میرا نام سارا ہے اور میں بالخصوص آپ سے 
ملنے آئی ہوں۔ میں بھی شیدی برادری سے 
تعلق رکھتی ہوں۔ آپ نے مجھے متاثر کیا 

ہے کہ میں بھی اپنی تعلیم جاری رکھوں اور 
آپ جیسی ایک روشن ستارہ بنوں۔ میں نے 

 اساتذہ اور شاگردوں کے غلط رویے کی 
 وجہ سے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا لیکن

 اب میں پھر سے اسکول جاؤں گی  اور آپ
جیسی بنوں گی۔



جب سارا گھر پہنچی تو ٹی وی پر تنزیلہ خانم کی تقریر چل رہی تھی۔

میں یہاں شيدی برادری کی منائندگی کر رہی ہوں۔
 میں دنیاکو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی شخص 
 کا رنگ، قوم اور جنس اس کو دورسے انسانوں سے

 کمرت نہیں بناتے۔ مجھے امید ہے کہ میں پاکستان اور
 اس سے باہرشيدی برادری کے رہنے والوں کے لئے ایک

امید کی کرن اور رول ماڈل ہوں۔

“

“

اماں، میں کل واپس اسکول جا کراساتذہ اور 
 شاگردوں کو یہ ثابت کروں گی کہ میں بھی
محنت سے تعلیم حاصل کر کے اپنی کمیونٹی

کی ایک اہم فرد بن سکتی ہوں۔ 

“

“



 کے سبب شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی وہ اپنی
 شیدی برادری کی ایک روشن ستارہ بنیں اور دورسوں کے
 لئے بھی امید اور سہارا بنیں۔ وہ  اپنی برادری سے سندھ

 صوبائی اسمبلی کی پہلی رکن منتخب ہوئیں۔ ۲۰۲۱
میں اطالعات و ٹیکنالوجی کے وزیر کی نائب خصوصی

 کا کردار سنبھال کر صوبائی کابینہ میں بھی 
اپنی برادری سے پہلی رکن مقرر ہوئیں۔

اگرچہ تنزیال خانم کو اپنی جنس، قوم اور مالی حیثیت




