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جو  آشا چاند ۽ سنڌي سنگت ان one success is built on another   ته چوندا  آهن
نو پنهنجو نئون پروگرام بهترين م ينهن دبئيءَ جهنارثال  ري ، جو جمع   پيش 

يو ويو ۽ سڀني کي  کان  وڌي سنڌين جي   اڳيان  1000جي شيخ راشد هال ۾  پيش 
  .بيحد وڻيو

و سالن کان  ها و زبردست  پروگرام ي سنگتسنڌپوين   ونه   هر سال دبئيءَ ۾ 
لچر  وشش برقرار رکي آهي کي  قائم رکڻ   ري سنڌي ٻولي ۽  . جي پنهنجي 

 .نه صرف ايترو پر سندن هر پروگرام اڳي کان اڳرو ۽ بيحد اوچي معيار جو رهيو آهي
سڻ الءِ ملي4 ۾   پروگرام  جهنار ال جو  نظارو  ارن جي  ال . و مشهور 

لي گايا  گاي وپن شيواڻي ۽ سنڌ مان آيل اتانهندستان جي مشهور سنڌي  جي ال
ي نوان گيت کائي سڀني جي دل چورائي ورتي  .ديبا سحر مشهور ۽ 

اش جي لکيل . پروگرام جي شروعات ٿي سنڌي تراني تي نرتيه سان ر موتي پر ا
اڍو8گيت تي  ...آنڌيءَ ۾ جوت جڳائڻ وارا سنڌي يونوجوانن    . سهڻو اسم پيش 

ريان مان جتي ڀي هجان سنڌ تنهنجو  وپن شيواڻيءَ ، ڳايو هن جنم هن جنم وچن  ٿو 
يو جو ماڻهو جهومي اٿيا ۽ پاڻ کي جهلي  اهو ايتري ته...ٿيان پرسوز آواز ۾ پيش 

اهو سمو اها مهل اهي ٻول هر سنڌيءَ جي دل جي صدا بڻجي .  اچي نچڻ لڳا- نه سگهيا
وپن ڄمائي ويو رنگ پنهنجي سريلي پختي آواز سان محفل . ڻ لڳاماحول ۾ گونج

يئن چوي آءُ جوئي آهيان سو آهيانهنجي .تي و  ين جا ڦها ..ٻيا به گيت ڳاتا،  تا
يو ومل آواز ۾ .ساڻ ساڻ بلند آواز غضب جو ماحول تاري  ديبا صحر پنهنجي مڌر 

يو ين ساءِ-پيش  رائي اصل ڀڳونتيءَ جي...  س ۾ سيءَ کي   ياد تازا 
يائين ي . ڇ ئي ته لڳو هيءَ مٺ انس  وري سندس گيت تي دبئيءَ جي نوجوانن 

جهه وقت الءِ ته ڀالئي  الم آهن جي هن ورهاڱـي جي دوريءَ کي  سنڌي ٻولي آهي، 
ين يل، سهڻا سنڌي سهڻا . ٿا ڇ واسديو موهيءَ جو لکيل گهنشام جي سرن سان جو

يو ته سڀ جهومي اٿيا   .اميد ته هيءُ گيت سڄي سنڌ کي جهومائيندو. پيش 



ان کان سواءِ پروگرام جو خاص حصو هو ، ڀارت جي ٻن مشهور سنڌي هاسيه رسُ جي 
يل بيحد کالئيند ۽ وندرائيند پروگرام ارن جو پيش  ڌين کي خبر نتمام ٿورن س. ال

واڻي وآهي ته اش        Star  TV   the Great Indian   Laughter سندراڻي ۽ سيما مو
Challenge ئي آهي سنڌين ۾ شايد ان دائري ۾ اهو پهريون . بيحد گهڻي مقوبليت حاصل 

ري سگهيا آهن ار نئشنل ليول تي هندي پروگرام پيش  ال و قدم آهي جو اسانجا    .و
هيءَ  انسون  نوَن  5پروگرام دبئي ۾ هو سو دبئي جي نوجوان  Remi عاليشان  x سنڌي  

يون طرزن تي پيش  يل سي.   منهنجي شهزادي .  ي.هي گيت سنڌي سنگت پاران تيار 
ئي ويئي.  ۾ آهن   . جا هن پروگرام تي رليز 

ي يلي فلمن جون  ائيءَ ۾ ٺاهيل ٻن سنڌي   زي.وي.هن موقعي تي سنڌي سنگت پاران ويجه
يون جيي آهن  من جو انهن ٻنهي فل ‘ زهر پيار جو ’  ۽ ‘ زندگي تنهنجي منهنجي ’رليز 

سنڌيت جي مشهور  DVDsاِهي . هدايتار  راجيش بچاڻي ان موقعي تي حاضر هونوجوان 
يدانشور دادا مورجمل ۽ سنڌ مان آيل هم ر نورالهداشاه کانوِي .  ائري رايون  رليز جي   

 .ويئون
ي يليفلمون  ي. ي.هي ٻئي  يا تي.ي.سهيادري ۽  هلي  پروگرام ۾    سنڌي سرهاڻ ان

  .هنچيون آ
ري  ري سنڌي سنگت پنهنجي قول کي قائم  ه دفعو وري بهترين پروگرام پيش 
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