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ايڊيٽوريــل
ســنڌ ۾ تعيلــم جــي بدتــر صورتحــال جــي ڳالھــه تــه هرڪــو ئــي پيــو ڪــري پــر ان جــي بهتــري الِء ڪــو بــه عملــي طــرح 
ڪــردار ادا ڪــرڻ الِء تيــار ناهــي. ڇــو تــه فقــط تنقيــد بــراِء تنقيــد اســان جــي فطــرت آهــي. ســنڌ جــا 30 ســيڪڙو ٻــار 
اهــڙا آهــن جيڪــي پرائمــري تعليــم بــه نــه ٿــا پرائيــن ۽ پنجيــن ڪالس جــي ٻــارن مــان 50 ســيڪڙو ٻــار پنهنجــي ٻولــي 
کانســواِء ٻــي ٻولــي پڙهــي بــه نــه ٿــا ســگهن. 5 کان 16 ســالن تائيــن جــي عمــر جــا 29 ســيڪڙو ٻــار اســڪول ئــي نــه ٿــا 
وڃــن اســان تعليــم جــي لحــاظ کان جيڪڏهــن پــاڻ کــي ُملــڪ جــي ٻيــن صوبــن ســان ڀيٽيــون تــه پنجــاب، بلوچســتان، 
خيبرپختونخــواه جــو تعليمــي نظــام اســان کان گهڻــو بهتــر آهــي، يونيســڪو جــي تــازي رپــورٽ مطابــق ســنڌ ۾30  
لــک ٻــار اهــڙا آهــن، جــن ڪڏهــن اســڪول جــو منهــن ئــي ناهــي ڏٺــو. تڏهــن ســوال پيــدا پيــو ٿئــي تــه اُتــي ڪنهــن 
جــي ذميــواري آهــي، اســان جيڪــي وڏيــون ڳالهيــون ڪريــون پيــا، تنقيــد جــا پٿــر اڇاليــون پيــا تنهــن پنهنجــو فــرض 

ڪيتــرو پــورو ڪيــو آهــي؟

  

ســنڌ ۾ تعليمــي نظــام جــي بهتــري الِء اســان فقــط ايــن جــي اوز يــا ٻيــن ادارن تــي ڇــو ٿــا ڀاڙيــون؟ يــا تعليمــي نظــام 
۾ بهتــري آڻــڻ فقــط ســرڪار جــي ذميــواري آهــي؟ ضــرورت ان ڳالهــه جــي آهــي تــه هاڻــي تعليــم جــي ٻڏنــدڙ ٻيــڙي 
کــي تــارڻ الِء اســان کــي ٻيــن تــي ڀــاڙڻ جــي بجــاِء پــاڻ اثرائتــو ڪــردار ادا ڪرڻــو پونــدو، اســان کــي پنهنجــي پــاڙي، 
ڳــوٺ ۽ شــهرن جــي اســڪولن جــي مالڪــي ڪرڻــي پونــدي. هــي اســان جــو قومــي اخالقــي ۽ شــعوري فــرض آهــي ڇــو 

تــه تعليــم جــي ترقــي ســان ئــي ســنڌ جــي خوشــحالي آهــي.

ــه ٿــو ڪــري ســگهي. نصابــي ۽ غيــر نصابــي، عملــي تــوڙي غيــر عملــي،  ــه انــڪار ن تعليــم جــي اهميــت کان ڪيــر ب
هــر تعليــم جــي پنهنجــي پنهنجــي اهميــت آهــي. ان تعليــم الِء جيڪــي بــه فــرد فڪرمنــد آهــن، صــرف اهــي ئــي نــه، پــر 
هــر ماڻهــوَء کــي تعليــم جــو فڪــر ۽ ذڪــر بــه ڪــرڻ گهرجــي، تعليــم الِء پتــوڙڻ بــه گهرجــي، پــر حقيقتــون تســليم 
ــي جــي نشــاندهي  ــه خراب ــي ت ــه آه ــو ن ــرف اه ــل ص ــي، عم ــه آه ــي ن ــرڻ ڪاف ــن جــي نشــاندهي ڪ ــرف خرابي ــدي، ص ڪن
ڪجــي، پــر اهــو عمــل ڪــرڻ وڌيــڪ جڳائــي، جنهــن عمــل جــي ضــرورت آهــي. جيڪــو بــه تعليــم ۾ موجــود خرابيــن 
ــه  ــن ب ــود ڪنه ــو موج ــي ويجه ــڍي، پنهنج ــون ڪ ــه گهڙي ــاڻ ڪجه ــو پ ــا اه ــو، ڇ ــه ٿ ــي ن ــدي ٿڪج ــي نشــاندهي ڪن ج
ــا ســندس اهــا ئــي  اڻ پڙهيــل کــي، ڪــو هــڪ اڌ اکــر پڙهــڻ ۽ لکــڻ، ســيکارڻ جــو ڪــو عملــي ڪــم بــه ڪــري ٿــو؟ ي

ذميــواري آهــي، تــه هــو صــرف خرابــي جــي نشــاندهي ڪــرڻ تائيــن محــدود هجــي.؟ 

اڄ ڪلهــه هــر ڪــو ڏاهــو ٿــي پيــو آهــي. مکــڻ مــان وار پيــو ڪــڍي. ســڀ ڪــو ســپهه ســاالر آهــي، ســپاهي ٿيــڻ الِء 
ڪيــر بــه تيــار نــه آهــي. هــر ڪنهــن جــي ڪوشــش آهــي تــه هــو اڳواڻــي ڪــري، پــر ڪارڪــن ٿــي ڪــم ڪــرڻ تــي گهڻــن 
کــي تڪليــف ٿــي محســوس ٿئــي! آئــون تــه چونــدس تعليــم الِء پــاڻ ارپــڻ گهرجــي، تعليــم ســان الڳاپيــل، تعليــم جــي 
مــد ۾ معاوضــو وٺنــدڙ جــي ڪــم چــوريَء جــي نشــاندهي ڀلــي ٿيــڻ گهرجــي، پــر نشــاندهي ڪــرڻ وقــت تعليــم يافتــه 
هجــڻ جــو بــه ثبــوت ڏيــڻ گهرجــي، ان ســان گڏوگــڏ پنهنجــي گهــر، پنهنجــي ويڙهــي، پنهنجــي پــاڙي، پنهنجــي ڳــوٺ، 
پنهنجــي شــهر ۾، جتــي اوهــان رهــو ٿــا، اتــي تعليــم جــي مــد ۾ پنهنجــو مثبــت عملــي ڪــردار بــه ادا ڪــرڻ گهرجــي.

مثبــت عملــي مظاهــرو صــرف اهــو نــه آهــي تــه اوهــان انهــن فــردن جــي نشــاندهي ڪريــو جــن ٻيــڙو ٻوڙيــو آهــي پــر مثبــت 
ــه لهــو، کيــن گهربــل ۽ واجــب عــزت ۽ مــاُن بــه  عمــل اهــو آهــي تــه تعليــم الِء پــاڻ پتوڙينــدڙن جــي واجــب پرگهــور ب
ڏيــو، تعليــم جــي مــد ۾ ســازگار ماحــول ۽ انتهائــي ضــروري تدريســي مــواد ۽ ســامان جــي دســتيابي ۾ بــه مــدد ڪريــو. 
شــاگردن کــي صــرف تعليمــي ادارن جــي حوالــي ڪــري ڇــڏڻ ئــي مثبــت نــه آهــي، اهــو بــه مثبــت آهي تــه تعليمــي ادارن 
جــي مــروج وقــت کانپــوِء جيڪــو گهڻــو وقــت شــاگرد تعليــم الِء مقــرر عملــي جــي نظــر کان ڏور هجــن ٿــا، ان وقــت 
دوران شــاگردن جــي نگرانــي ڪــرڻ بــه مثبــت عمــل آهــي. شــاگردن کــي ســمجهڻ ۽ ســمجهائڻ ۾ مــدد ڪــرڻ بــه مثبــت 

عمــل آهــي ۽ اهــو مثبــت عمــل هــر لکيــل پڙهيــل  فــرد ســرانجام ڏئــي ســگهي ٿــو.
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اوهان جا خَط
محتــرم ايڊيٽــر صاحــب ســجاڳ جــو شــمارو چوٿــون پڙهــي پــورو ڪيــم آرٽيڪلــن جــي چونــڊ هميشــه جيــان منفــرد لڳــي. ســجاد گهلــو جــو “ڇــا ٻــار اســان جــي حڪمــن 
مطابــق ســکندا آهــن” تــي ڪجهــه چــوڻ جــي جســارت ڪــرڻ پئــي چاهيــان ڀــاُء ســجاد جــا خيــاالت ۽ تجربــات جيڪــي هــن پيــش ڪيــا ســي هــر ڪنهــن الِء هــڪ جهــڙا 
ناهــن ٿــي ســگهندا، مثــال ٻــارن کــي پڙهائــڻ مهــل چيائيــن : “مــون کــي پاڻــي مــان ٻاهــر نــه ڪــڍو” ۽ ننــڍڙي ڇوڪــري اٿــي ڪــري پنهنجــا پائنچــا ڇنــڊڻ شــروع ڪيــا 
۽ چيائيــن تــه پاڻــي ڪٿــي آهــي. ســٺو مهــاورو آهــي پــر ٻــارن کــي ايــڏي وڏي مهــاوري ســان ڳالهائــڻ اهــو بــه ڏٺــو وڃــي ظهــار آهــي اهــو جملــو ٻــار جــي ســمجهه کان 
ٻاهــر آهــي ٻيــو تــه توهــان جــي چهــري جــي ايڪسپريشــنز کــي ٻــار پرکــي وٺنــدا آهــن جڏهــن توهــان ڪاوڙ ۾ کيــن چــپ ڪرائــڻ الِء فقــط ايتــرو چونــدو تــه چــپ رهــو 
تــه ٻــار چــپ ٿــي وينــدا. مطلــب چــوڻ جــو اهــو تــه ٻــار  ســمجهي وڃــن ٿــا ۽ حڪــم بــه مڃيــن ٿــا. مــون کــي تــه ايئــن لڳــو جــو ســندن ڀاڻيجــي ســندس ڪاوڙ کــي اڳ ئــي 
ســمجهي ورتــو ۽ کيــس ٿــڌو ڪــرڻ الِء اٿــي بيهــي پاچــا مٿــي ڪــري چيائيــن تــه پاڻــي ڪٿــي آهــي.ان مــان اهــو بــه ثابــت ٿئــي ٿــو تــه ٻــار اســان جــي حڪمــن يــا اســان 
جــي احساســن کــي بخوبــي ســمجهي ســگهن ٿــا ۽ اهــي ان حڪــم کــي مڃينــدا بــه آهــن ۽ ان تــي عمــل بــه ڪنــدا آهــن تنهنڪــري ٻــارن کــي حڪــم ڏيــڻ ڪا خــراب ڳالهــه 
ناهــي ان ڪــري ســجاد ڀــاُء جــي ان ســوچ ســان مــان متفــق ناهيــان تــه ٻــار اســان جــي حڪمــن مطابــق نٿــا ســکن. ســجاڳ جــا ٻئــي مضمــون جنهــن ۾  “ٻــار جــي تصوراتــي 
ســمجهه” انتهائــي ســوچ ڏيارينــدڙ ۽ تحقيقــي مضمــون آهــي ان ســان گــڏ “ســنڌ جــون ثقافتــي رانديــون” پــڻ تمــام ســٺو مضمــون لڳــو ڇــاڪاڻ تــه اســان پنهنجــون 

ثقافتــي رانديــون بــه وســاري ويٺــا آهيــون جيڪــي هــن مضمــون پڙهــڻ کانپــوِء دل چــوي ٿــو تــه اهــي رانديــون ٻيهــر ســان شــروع ٿيــن.

سڪينه سيلرو 
خيرپور 

جناب ايڊيٽر صاحب

اوهــان جــو ســجاڳ! نــه بلڪــه اســان  جــو ســجاڳ، پڙهــڻ الِء مليــو، تمــام بهتريــن ۽ معلومــات ســان ڀرپــور، خــاص طــور تــي جنــڊي جــي ڪــم جــي حوالــي ســان جــن 
حقيقتــن کان واقفيــت ملــي. اســان جــو هــي هنــر جيڪــو ســينه در ســينه هلنــدو پيــو اچــي ســو ڪيتريــن مشــڪالتن ۾ آهــي تنهــن جــو انــدازو ”جنــڊي ۽ ڪاشــي جــو 
فن“جــي تحقيقــي مقالمــي پڙهــڻ کانپــوِء خبــر پئــي. ڏک بــه ٿيــو ۽ خوشــي بــه، خوشــي ان لحــاظ کان تــه هــي اســان جــو ثقافتــي ورثــو آهــي جنهــن تــي خوشــي بــه آهــي 
فخــر بــه، پــر ڏک ان لحــاظ کان تــه اســان جــي ســنڌ پرڳڻــي جــا حڪمــران ڪيئــن ۽ ڇــو ڪــن الٽــار ڪيــو ويٺــا آهــن ســمن ۽ ڪلهــوڙن جــي دور ۾ عــروج تــي پهتــل هــي 
املهــه ڪــم، ان جــا ڪاريگــر بيوســي ۾ ڦاٿــل آهــن. اميــد ٿــي ڪجــي تــه ســرڪار پــاران هــن اهــم هنــر جــي سرپرســتي ڪــرڻ جــو ڪــو جوڳــو قــدم کنيــو وينــدو؛ ســندن 
مســئلن کــي حــل ڪيــو وينــدو، کيــن خــام مــال خريــد ڪــرڻ ۾ مڪمــل ســهائتا ڪئــي وينــدي ۽ ســندن قــرض معــاف ڪيــا وينــدا. انهــن اميــدن ســان گــڏ هــڪ عــرض تــه 

انهــيَء قســم جــا تحقيقاتــي ڪالــم شــايع ڪنــدا رهنــدو.

سائين رکيو شاهاڻي  
ڀان سعيد آباد 

جناب ايڊيٽر 

ســجاڳ پڙهــڻ جــو پهريــون ڀيــرو موقعــو مليــو خبــر پئــي تــه 3 شــمارا اڳ اچــي چــڪا آهــن تــن کــي پڙهــڻ الِء دوســتن کــي چيــو آهــي ســٺو لڳــو، مــزو بــه آيــو ڪٿــي 
ڳالهيــون اصــل ســمجهڻ کان بــه زور تــه ڪٿــي ذهــن جــي بنــد ٿيــل خانــي ۾ نئيــن ســوچ نــروار ٿــي. محتــرم نثــار ٻانڀــڻ جــو ايڊيٽوريــل بــه ان منجهــان هــو جنهــن ۾ 
هــن ڳوٺاڻــي ۽ شــهري ماحــول ۾ ٻــارن جــي اوســر واڌ ويجهــه ســمجهه ۽ شــعور کــي ڀيٽيــو ۽ حقيقتــن پٽانــدڙ ڀيٽيــو ۽ انهــيَء حقيقــت ڏانهــن ٻيهــر ڌيــان ڏيارائيــن 
تــه ننڍپــڻ جــون اهــي رانديــون ســموري زندگــي جــي وڏن اثاثــن منجهــان هجــن ٿيــون، جــو  ٻهــراڙي جــي ٻــارن کــي رب ڪائنــات جــي فطــري ماحــول کــي پرکــڻ ان ۾ 
گهلــي ملــي وڃــڻ جــو جيڪــو موقعــو ملــي ٿــو ســو شــهري ٻــار ان فطــري ماحــول کان محــروم نظــر اچــي ٿــو،  شــهري ٻــار ننڍپــڻ ۾ ڀنڀوريــن کــي پڪــڙي نــه ٿــو ســگهي، 
گُهــٽ ۽ ٻوســٽ وارنــن ننڍڪمــرن جــي گهــرن ۾  ڪيبــل ٽــي ۽ وڊيــون گيمــز ۾ ننڍپــڻ گهــاري ٿــو. ٻانڀــڻ صاحــب جــي هــن ايڊيٽوريــل مــون کــي ڇرڪائــي ڇڏيــو آهــي 

جــو اســين شــهرن ۾ رهنــدڙ ماڻهــو پنهنجــي ٻــارن کــي فطــري ماحــول نٿــا ڏيئــي ســگهون.

فدا حسين
ڪراچي
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سنڌ ٽي وي:  سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن جي 
قيام  1992ع کان 2014ع تائين توهان هن نيم 

خود مختيار اداري کي ڪيئن پيا ڏسو ۽ ان جي 
ڪارڪردگي اوهان جي نظرن ۾ ڇا آهي؟ 

عزيز ڪاباني:  جيئن ته اوهان چيو ته هي ادارو 1992ع کان  
شروع ٿيو جنهن کي 2014ع ۾ 22 سال ٿيا آهن. اداري جي قيام 
کان  هن اداري جي پهرين مينيجنگ ڊائريڪٽر مرحومه پروفيسر 
انيتا غالم ٿي هئي. اداري جي قيام کان پوِء انيتا غالم علي جنهن 
کي اسان سڀ انيتا آپا ڪري سڏيندا آهيون تنهن کي هڪ ڪمرو 

مليو هڪ ٽن ٽنگن واري ڀڳل ٽيبل ملي ۽ ٻه يا ٽي اسٽاف مليا 
هئا اهو سفر اتان شروع ٿيو اسان کي جيڪا پهرين انڊائومينٽ 
ملي جيڪا 2.5 ملين هئي سا به اسان کي ڪافي عرصي کان پوِء 

ملي. ۽ ڪيترن ئي مهينن تائين ايس ِاي ايف جي اسٽاف کي 
پگهار به نه ملي هئي ۽ اڄ الحمد اهلل فائونڊيشن تحت 27 سو 

64 اسڪول هلي رهيا آهن. ساڍا ٽي لک ٻار تعليم حاصل ڪري 
رهيا آهن. 8 هزار کان مٿي استاد اسڪولن ۾ پڙهائي رهيا آهن. 

ايس ِاي ايف جي ڪراچي هيڊ آفيس کان سڀني ريجنز تائين 13 
آفيسون آهن 500 تائين مالزم ايس ِاي ايف سان وابسطه آهن ته 

ظاهر آهي ته انهن 22 سالن ۾ ايس ِاي ايف تمام ڊگهو سفر طئه 
ڪيو آهي. ۽ ايئن به ناهي ته ايس ِاي ايف فقط اسڪول هالئيندي 
آهي يا اسڪولن کي سهائتا مهيا ڪندي آهي اداري ٽيڪنيڪل 
طور تي پڻ ترقي ڪئي جنهن ۾ استادن جي ڊويلپمينٽ )ترقي( 

الِء هڪ مخصوص شعبو آهي جنهن کي اسان لرننگ سپورٽ يونٽ 
)ايل ايس يو( چوندا آهيون، جيڪو استادن جي پيشيوراڻي 

تربيت ڪندو آهي ان سان گڏوگڏ  پڙهائڻ جي طريقن، تدريسي 
طريقن جنهن کي اسان پيڊاگوجي )Pedagogy(  چوندا آهيون 

ان اندر نون ۽ جديد طريقن کي استادن الِء متعارف ڪرائيندو 
آهي. ان کانسواِء اسان وٽ ريسرچ جو شعبو آهي، مانيٽرنگ 

جوشعبو آهي، ايڊووڪيسي جو شعبو آهي، پبليڪيشن اسان 
جي آهي اسيسمينٽ جو شعبو آهي جنهن ۾ ٻارن جي تدريسي 

ڪارڪردگي جانچي ويندي آهي جنهن سان اسان کي خبر پوندي 
آهي ته اسان ڪيتري معياري تعليم پهچائي رهيا آهيون. ايس 

ِاي ايف صوبي اندر هڪ متحرڪ ادارو آهي جيڪو پاليسي سازي 
تي پڻ ڪم ڪري رهيو آهي.

سنڌ ٽي وي:  2.5 ملين  جي بجيٽ کان توهان اسٽارٽ 
ورتو جڏهن انيتا آپا هئي هاڻي ڇا صورتحال آهي؟

عزيز ڪاباني: جي هاڻي 2215 ملين جو بجيٽ آهي،  جنهن جو 
مطلب آهي 2 اربن کان مٿي جو بجيٽ جيڪو ساليانه آهي اها 

الڳ ڳالهه آهي ته اهو اسان کي پورو ملي ٿو يا نه پر بجيٽ اهو ئي 
آهي ان جو وڏو حصو اسان کي ملي به ويندو آهي پر پورو ملڻ ان 

الِء ضروري آهي ته مختلف پروگرامز جي ذريعي فنڊز ايندا آهن ۽ 

 مختصر تعارف:

عزيــز ڪابانــي گذريــل 14 ســالن کان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان ســلهاڙيل آهــن، پــاڻ يونيورســٽي آف لنڊن 
مــان ايجوڪيشــن ۾ ڊاڪٽوريــٽ ڪــري رهيــا آهــن، ان کانســواِء پــاڻ يونيورســٽي آف آڪســفورڊ يــو ڪــي مــان  
ايجوڪيشــن ريســرچ ميٿالوجــي ۾ ماســٽرز ڪــري چــڪا آهــن ۽ اســالمڪ اســٽيڊيز اينــڊ هيومنٽيــز ۾ گريجويشــن 
پــڻ لنــڊن مــان ڪــري چــڪا آهــن. تــازو پــاڻ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن حڪومــِت ســنڌ ۾  بطــور مئنيجنــگ 

ڊائريڪٽــر طــور پنهنجــون خدمتــون ســرانجام ڏيئــي رهيــا آهــن.
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جيڪڏهن هڪ پروگرام جو فنڊ پورو اچي ٿو ۽ ٻئي جو اچي ئي نه ٿو ته اهو پروگرام 
تمام گهڻو متاثر ٿيندو آهي

سنڌ ٽي وي:  ايس ِاي ايف سنڌ ۾ ڪم ڪرڻ واري ٻين اين جي اوز کان 
مختلف ڪيئن آهي؟

عزيز ڪاباني:  اهو تمام دلچسپ سوال آهي؛ ايس ِاي ايف بنيادي طور تي ڪا اين 
جي او ناهي  ايس ِاي ايف حڪومت سنڌ جو هڪ ادارو آهي. اسان جو هي ادرو نيم 
خودمختيار ادارو آهي اسان مڪمل طور تي خود مختيار ناهيون. ايس ِاي ايف جي 

مينڊيٽ کي سمجهن ضروري آهي ايس ِاي ايف کي بنيادي مينڊيٽ اهو آهي ته 
انهن عالئقن ۾ تعليم کي پهچائڻو آهي جتي يا ته اسڪول ناهن يا جيڪڏهن آهن به 

اتي فنڪشنل ناهن  ان سان گڏ تعليم جي رسائي کي ممڪن بنائڻ آهي يعني نه ته 
اتي سرڪاري طور تي تعليم ميسر آهي ۽ نه نجي شعبي ذريعي تعليم ميسر آهي. 
ته جتي ٻارن کي تعليم ميسر ناهي اتي ايس ِاي ايف کي تعليم پهچائڻي آهي اهو 

ايس ِاي ِايف جو مينڊيٽ آهي. جيئن ته اسان جو ادارو نيم سرڪاري ادارو آهي 
ان الِء اسان وٽ اها گنجائش آهي ته  اسان نئين تعليمي طريقن يا جدتن وارو ماڊلز 

متعارف ڪرائي اسڪول هاليون. ۽ ايس ِاي ايف ، اين جي او ناهي پر اين جي اوز کي 
سپورٽ ڪندي آهي اهڙن عالئقن ۾ اسڪول کولرائڻ ۾ جتي اسڪول ناهن يا جتي 

ٻارن جي تعليم جي پهچ ناهي.

سنڌ ٽي وي: هاڻي اچون ٿا 22 سالن جي ڪارڪردگي تي جيئن ته 
اوهان ٻڌايو ته شروعاتي بجيٽ 2.5 مان 2215 ملين تائين پهتو آهي 

ته  ايس ِاي ايف جي ڪارڪردگي ان حوالي سان ڇا رهي آهي ڇا ان 
ڪارڪردگي مان اوهان مطمئن آهيو ؟

عزيز ڪاباني: جتوئي صاحب جيڪڏهن اوهان مون کان يا منهنجي ٽيم کان پڇندو ته 
اسين اوهان کي اهو ڪڏهن به نه چونداسين ته اسين مطمئن آهيون ڇو ته اسان جي 

سامهون ته اڃان سفر هاڻي شروع ٿيو آهي.

سنڌ ٽي وي:  ڪو اهڙو ادارو ڪا ٿرڊ پارٽي يا ڪا آڊٽ جيڪا ٻڌائي ته  
ايس ِاي ايف جو ڪم مطمئن جوڳو آهي؟

عزيز ڪاباني:  اسان جي ڪم مان سڀ کان وڌيڪ مطمئن اُهي آهن جن الِء اسان 
ڪم ڪري رهيا آهيون يعني  اهي ٻار جن جو تعليم آئيني ۽ بنيادي حق آهي اسان 

انهن عالئقن ۾ اسڪول کولرائي ۽ هلرائي ڏيکاريا آهن جتي اسڪول ممڪن ئي 
نه هئا منهنجي دلي خواهش آهي ته مان پنهنجي اسڪولن بابت ڪا به راِء نه ڏيان. 

هڪ خود مختيار باڊي جڙي جيڪا انهن عالئقن ۾ وڃي ۽ پاڻ ڏسي اچي ته آيا  اهي 

اسڪول هلي رهيا آهن يا نه. مان توهان کي دعويٰ سان چوندس ته ايس ِاي ايف جا 
60 سيڪڙو اسڪول اهڙن عالئقن ۾ جتي آبادي وڏي مشڪل سان نظر ايندي  جڏهن 

توهان سفر ڪندا هلندو ته توهان کي لڳندو ته هاڻي آبادي ختم ٿي وئي آهي پڪا 
روڊ ۽ رستا به نه ملندا  پر ٿورو اڳتي هلي ڪري توهان کي ٿوري آبادي نظر ايندي 

جتي توهان کي فقط  ايس ِاي ايف جو اسڪول نظر ايندو.  اتي نجي اسڪول ناهن ڇو 
ته  نجي اسڪول اتي هوندا آهن جتي کين ٿوري منافعي جي اميد هوندي پر اسان 
اهڙن عالئقن ۾ اسڪول کولرايا آهن جتي غربت ان حد تائين پکڙيل آهي جو جتي 

ٻه وقت کائڻ الِء به شايد نه ٿي ملي. سو اتي نجي سيڪٽر جو وڃڻ ته ممڪن ناهي ۽ 
اهڙي ڏورانهن عالئقن ۾ ته حڪومت به اسڪول قائم ناهي ڪندي.

سنڌ ٽي وي:  ٿرڊ پارٽي ايوالئيشن جي اوهان ڳالهه ڪئي ان بابت ڇا 
ٻڌائيندا؟

عزيز ڪاباني: اسان جا ٽي آبجيڪٽوز هئا هڪ پهچ يعني ٻارن جي اسڪولن 
تائين رسائي ٻيو هو معيار ۽ ٽيون هيو ڪاسٽ افيڪٽوٽي  يعني  گهٽ پئسن جو 

استعمال ڪري معياري تعليم ڏياري وڃي ته اسان جي اسڪولن ۾  ڪوالٽي جو 
به خيال رکيو ويندو آهي. ٿرڊ پارٽي بابت آئون ٻڌائي رهيو هوس ته جڏهن اسان 
جو پي پي آر ايس پروگرام شروع ٿيو هو ته ورلڊ بئنڪ پاران هڪ ريسرچ ڪئي 
وئي هئي ڪولمبيا يونيورسٽي ان ريسرچ جا جيڪي نتيجا هئا سي سنڌ صوبي 
الِء فخر جي ڳالهه هئا. انهن چيو هو ته ايس ِاي ايف جي پي پي آر ايس پروگرام ۾ 
پارٽيسيپيشن يعني ٻارن جي شرڪت ۽ معيار جي حساب سان نه فقط سنڌ پر ان 
وقت انهن جيڪي پروگرام دنيا ۾ ڪور ڪيا هئا تن ۾ اهو پروگرام بيسٽ ظاهر 

ٿيو اها ڳالهه 2010 ع جي آهي ۽ ان ڳالهه اسان کي تمام گهڻو حوصلو ڏنو هو ته 
اسان اڃا وڌيڪ محنت سان ڪم ڪيون  پر جيئن مون پهرين چيو ته اسان کي اڃان 
گهڻو اڳيان وڃڻو آهي ۽ اسان پنهنجي اداري ۾ اهو عهد ڪيو هو ته اسان پنهنجي 

تمام پروگرامز کي ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ هزار ماڊل اسڪول بڻائي ڏيکارينداسين. 
۽ اهي به انهن عالئقن ۾ جتي اسڪولن جو تصور به ناهي مان ائين نه ٿو چوان ته 

مان ڪراچي ۾ ماڊل اسڪول تيار ڪري ڏيکاريندس مان اهو به نه ٿو چوان ته اسان 
حيدرآباد، نوابشاهه يا سکر ۾ ماڊل اسڪول تيار ڪري ڏيکارينداسين انهن عالئقن 

جي اندر جتي اسڪولن جو تصور ناهي يا انهن عالئقن ۾ جيڪي ڪڏهن به توهان 
جي سفري منصوبي ۾ ايندا ئي  ناهن اهي ايترا ڏور آهن جهڙوڪر ؛ ٿر ٿي ويو ، 

ٺٽو،  چوهڙ جمالي يا ان کان اڳتي نڪري پوري سامونڊي پٽي وارا عالئقا يا اوهان 
ٿرپارڪر يا سانگهڙ يا کپرو کان اڳتي وارا عالئقا وٺو، زيرو پوائنٽ وٺو جتي انڊيا 
پاڪستان بارڊر لڳندو آهي يا توهان خيرپور طرف فيض گنج، نارو  جيڪي عالئقا 
آهن اهي اسان جا ٽارگيٽ هئا . باقي نجي اسڪول گهٽ ۾ گهٽ ان معيار تي هلن 

ٿا يعني لو ڪاسٽ واري فارمولي تي جن کي اڃان وڌيڪ بهتر بنائڻو آهي جنهن الِء 
اسان کي اڃان تمام گهڻو ڪم ڪرڻو آهي ۽ ِاهو اهو ٽارگيٽ ناهي جو جيڪو هڪ 

يا ٻن سالن ۾ ٿي وڃي ڇو ته اوهان 500 اسڪول ٻن سالن اندر کولي ڇڏيندو پر انهن 
کي معياري اسڪول بنائڻ الِء اوهان کي ڏهاڪي يا ٻن ڏهاڪي کن جو عرصو گهرجي 

ٿو.

سنڌ ٽي وي: هن ٻن ڏهاڪن ۾ توهان ڇا ٿا سمجهون ته 2724  
اسڪولن ۾ ڪيترا معياري يا ماڊل اسڪول آهن توهان جي نظر ۾ ؟

عزيز ڪاباني:  هن وقت اسان وٽ الحمد هلل گهٽ ۾ گهٽ هڪ اندازي مطابق پيو 
ٻڌايا ته 300 اسڪول معياري آهن.

سنڌ ٽي وي:  مطلب ته اهي 300 اسڪول جڏهن به وزٽ ڪجن ته کليل 
ملندا ۽ نصاب الڳو هوندو؟

عزيز ڪاباني : اهو معيار ناهي ائين ته اسان جا ٽي هزار اسڪول هلي رهيا آهن  
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يعني اسڪول کليل ملندو ٻار پڙهي رهيا هوندا استاد موجود هوندا.... بلڪه  معيار 
اهو آهي ته جڏهن اوهان ان اسڪول جو مڪمل جائزو وٺندو يعني ٻارن جي سکڻ 

جي عمل کان وٺي اسڪول جي عمارت تائين ته اتي توهان کي نظر ايندو ته معيار ڇا 
آهي ۽ اهو اسڪول ڪنهن چڱي ڀلي نجي اسڪول سان مقابلي ۾ نظر ايندو اهو آهي 
اسان وٽ معيار جي تعريف ۽ جيڪا معيار جي تعريف اوهان پيا ٻڌايو ته ان مطابق 

اوهان کي اسان جا ٽي هزار اسڪول فنڪشنل ملندا  استاد  ۽ شاگردن موجود هوندا، 
پڙهائي هلندڙ  هوندي  ٻار کان ڪتاب وٺي ڪجهه پڇندو ته هو اوهان کي گهڻو 

ڪجهه ٻڌائي ويندا.

سنڌ ٽي وي:  2215 ملين بجٽ هوندي به 2724 اسڪولن مان هزار 
ڏيڍ فنڪشنل اسڪول ملندا ان جو مقصد ته 100 سيڪڙو فنڪشنل 

اسڪول به ناهن؟

عزيز ڪاباني: تمام سٺو سوال توهان پڇيو ، مان توهان کي معيار جي حوالي سان 
سوال جو جواب ڏنو  هو فنڪشنل هجڻ جو نه ها هاڻي اچون ٿا ته فنڪشنل اسڪول 

ڪيترا آهن ته الحمد هلل 90 سيڪڙو اسڪول فنڪشنل آهن جڏهن 10 سيڪڙو نان 
فنڪشنل آهن اهي ڇو نه ٿا ٿي سگهن. پڇو ته ڇو نه ٿا ٿي سگهن؟ 

سنڌ ٽي وي : جي ڇا سبب آهن ڇو نه ٿا ٿي سگهن؟

عزيز ڪاباني: ان جو جواب تمام سادو آهي فنڪشنل نه هجڻ جا ٻه سبب آهن هڪ 
سبب اهو ته اسان جي ڪجهه پروگرامز کي ڪڏهن به مڪمل فنڊ ناهي مليو پوئين 
سال اسان جي ٽن پروگرامز جا 50 سيڪڙو  فنڊ ڪٽيا ويا بغير ڪنهن وجهه جي ۽ 

نه ئي ان جي ڪاوجهه ٻڌائي وئي ۽ اوهان کي به خبر آهي ته اتي سبب يا وجهه نه 
ٻڌائي ويندي آهي. ۽ غور طلب ڳالهه اها ته اهي اسڪول  مڪمل انحصار ٿا ڪن 

اسان جي مالي سهائتا يا مدد تي  ۽ انهن اسڪولن کي اجازت ناهي ته اهي ٻارن کي 
ڪنهن به مَد ۾ فيس وٺن، ان  الِء اسان اسڪولن جي ٻاهران جيڪي بورڊ لڳرايا آهن 

تن ۾ اهو واضح لکرايو آهي ته اهي اسڪول حڪومت سنڌ جي تعاون سان سنڌ 
ايجوڪيشن فائونڊيشن ذريعي هلي رهيا آهن ۽ اتي مفت تعليم مهيا ڪئي ويندي 

آهي جيڪڏهن اسڪول وارا فيس وٺن ته اسان سان رابطو ڪريو. ته اهي اسڪول 
مڪمل اسان تي انحصار ڪن ٿا ۽ جڏهن انهن کي پيسا ناهن ملندا ته اهي پنهنجي 
سروائيول الِء ڪوششون ڪن ٿا انهن ۾ وڏا اسڪول ته سروائيو ڪري وڃن ٿا جو 

انهن کي هر ٻار هر مهيني سبسڊي ڏيندا آهيون جڏهن ته ننڍا اسڪول ان سبسڊي 
مان بچت ناهن ڪري سگهندا ته اسان انهن اسڪولن کي ٻيهر ريوائيو ڪرائيندا 
آهيون جو اسان انهن اسڪولن کي ڇڏڻ ناهيون چاهيندا. اهو سبب آهي جو اهي 

10 سيڪڙو اسڪول نان فنڪشنل آهن ۽ ٻيو سبب آهي موسمن جي تبديلي جڏهن 
دريا پنهنجو رخ تبديل ڪندا آهن ته ڪميونٽيز اتان لڏپالڻ ڪنديون آهن عمارتون 
تباهه ٿي وينديون آهن ۽ ٽيون وڏو مسئلو  ڪميونٽيز )قبيلن( جو جهيڙو  ۽ اوهان 

سنڌ جي عالئقن جي صورتحال کان مون کان وڌيڪ واقف آهيو جيڪڏهن هڪ ڳوٺ 
۾ ٻه مختلف قبيال رهن ٿا ۽ اتي اسڪول ۾ هڪ ڪميونٽي جا 50 ٻار ۽ 20 ٻار ٻي 

ڪميونٽي جا آهن ۽ استاد ٽين ڪميونٽي جو ته توهان سمجهي سگهو ٿا

سنڌ ٽي وي :  مطلب ته 100 سيڪڙو اسڪول فنڪشنل نه ٿا ٿي 
سگهن.

عزيز ڪاباني: ڏسو اهو ته هڪ هلندڙ ڪم جيان آهي باقي 90 سيڪڙو الِء ته توهان 
مطمئن ٿي وڃو ته اهي جڏهن به توهان ڏسندو ته توهان کي فنڪشنل ملندا باقي 

وقت سر 10 سيڪڙو به سيٽ ٿيندا ويندا.

سنڌ ٽي وي:  مطلب ته اسان يا اسان جا ايجوڪيشن بيٽ جا صحافي 
پنهنجا مائڪ ۽ ڪيمرائون کڻي توهان جي 90 سيڪڙو اسڪولن ۾ 

ڪڏهن به وڃن ته اهي اسڪول انهن کي فنڪشنل ملندا

عزيز ڪاباني:  جي ها

سنڌ ٽي وي:  هاڻي اچون ٿا ڪجهه ٽيڪنيڪل پاسن تي اهو ٻڌايو ته 
توهان جي اسڪولن الِء ڪجهه مفاصلو طئه ٿيل آهي اهو ڪيترو آهي  ۽ 
جيترو طئه ٿيل آهي اهي اسڪول ان تحت ئي کلن ٿا يا ڪمپرومائيز به 

ٿيندو آهي؟

عزيز ڪاباني:  جي اهو مفاصلو 1.5 ڪلوميٽر  ايوريج آهي ۽ سيڪنڊري الِء مختلف 

هوندو آهي. اهو تمام حساس سوال آهي جنهن تي ايس ِاي ايف تي تنقيد ڪئي 
ويندي آهي ان مفاصلي تي ڪجهه ڪمپرومائيز به ٿيندو آهي ته ان سوال جو جواب 

ڏيڻ کان پهرين مان توهان کي هڪ اهم ڳالهه ٻڌائڻ گهران ٿو جيڪا عوام تائين 
پهچڻ گهرجي ته اسان تجويز ڏني آهي ته ايندڙ سال کان اسان عالئقي طور تي ڪم 
نه ڪنداسين پر اسان آئوٽ آف اسڪول ٻارن تي ڪم ڪنداسين جيڪڏهن ڪنهن 

عالئقي ۾ 6 اسڪول به آهن اتي 70 ٻار آئوٽ آف اسڪول آهن ته اسان اتي اسڪول 
کولينداسين، اها تجويز اسان بورڊ ۾  پيش ڪنداسين ۽ اسان کي اميد آهي ته اها 

تجويز مڃي ويندي  ڇو ته 3 سالن ۾ هڪ ملين ٻارن جو ٽارگيٽ رکيو آهي ڇو ته 
اسان اهو ڪري سگهون ٿا. ڇو ته اسان ساڍا 3 لک ٻار انهن عالئقن ۾ آڻي سگهون 

ٿا جتي اسڪول جو تصور به نه هو ته اسان اهو ٽارگيٽ حاصل ڪري سگهون ٿا.

سنڌ ٽي وي : سائين معذرت سان ته اهي ساڍا 3 سو ٻار فقط انرولمينٽ 
جا انگ اکر آهن ؟ يعني انرول ٿي ويا ڳالهه ختم جان ڇٽي؟

عزيز ڪاباني: سائين منهنجا اسان انرولمينٽ کي مڃڻ وارن منجهان ته آهيون ئي 
ڪونه.  اسان هيڊ ڪائونٽ تي يقين رکندا آهيون. اهي 3 لک ٻار انرولڊ ناهن اهي 

هيڊ ڪائونٽ آهن.

سنڌ ٽي وي:  توهان عالئقن جي ڳالهه پئي ڪئي؟

عزيز ڪاباني: جي عالئقن / جگه جو معاملو ڇا ٿيو هو جو جڏهن اسان 09-2008ع 
پروگرام شروع ڪيا هئا ته ورلڊ بئنڪ جي تعاون سان اسان جو پهريون پروگرام 

انهي ماڊل تحت شروع ٿيو  ته ان وقت اسان ورلڊ بئنڪ جي فني معاونت سان ”جي 
پي ايس ڊوائس متعارف ڪرايا.جي پي ايس جي ذريعي اسان اسڪول جي لوڪيشن 

کي ريڪارڊ ڪندا آهيون  هي ڊوائس سيٽالئيٽ سان الڳاپيل آهي. ان زماني ۾ 
جيڪي ڊيٽا گڏ ڪئي سا پڻ ٽين ڌر کان ڪرائي جيڪي اسان پاران نه پر ريسرچ 

فرمز جيڪي آزاد هونديون آهن پاران ڪيون ويون ۽ ڪجهه غلطيون سامهون آيون 
۽ ڪافي سارا اسڪول غلطي ۾ کليا.  اڳئي سال وري آئي ِاي ايل پي سان به ايئن ئي 
ٿيو ۽ اسڪول کليا. ٻي غلطي ٿي جڏهن ڪميونٽي ۾ سروي ٿي ته ڪميونٽي وارن 

چيو ته اسان وٽ اسڪول ناهن ته اتي غلطي سان اسڪول کليا ان جو سبب اهو به 
هو ته سرڪاري اسڪول ڪافي عرصي کان بند پيل هوندا هئا ان الِء به ڪميونٽي 

جي ماڻهن چيو ته اسان وٽ اسڪول ناهي جنهن سبب انهن بند پيل سرڪاري 
اسڪولن ڀرسان اسڪول کوليا ويا پر پوِء پي پي آر ايس جي پروگرام  جي ٽيئن 

مرحلي جي  70 اسڪول بندڪياسين جنهن جو سبب پڻ اهو ئي هو. هن وقت اسان 
سنڌ سرڪار سان ڳالهه ڪئي آهي پيچوهو صاحب ۽ منسٽر صاحب سان ڳالهه ڪئي 

ته ڏسو مسئلو ڳنڀير آهي بيشڪ اتي سرڪاري اسڪول موجود آهن پر سالن کان 
بند آهن ۽ توهان انهن کي ڪلوز ڊڪليئر به نه ٿا ڪري سگهو  خير مان ان مسئلي 

تي نه ڳالهائيندس جو اهو سندن مسئلو آهي اسان کين چيو ته مهرباني ڪري 
جيڪو اسڪول ٽن اڪيڊمڪ سالن کان بند پيل آهن اتي اسان کي اسڪول کولڻ 
جي اجازت ڏيو ته انهن خوشي سان اجازت ڏني، سو هاڻي ويجهڙ ۾ جتي اسڪول 
سليڪٽ ٿيا اتي پڻ اسڪول موجود هئا اسان سروي ڪيو جنهن کي آر ايس يو 
سروي ڪيو ان جو ذيلي ادارو ايل ايس يو آهي  ان سروي ڪيو ۽ سڀني تصديق 

ڪئي ته موجود اسڪول سالن کان بند پيل آهن، لحاظه اسان جا اسڪول اهڙين جاين 
تي کلي رهيا آهن. 
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سنڌ ٽي وي :  جيئن ته توهان فرمايو ته اوهان پنهنجي اسڪولن ۾ 
معياري تعليم مهيا ڪري رهيا آهيو  ۽ جيستائين مون کي معلومات 

حاصل ٿي آهي ته اوهان آڪسفورڊ جو نصاب پڙهائي رهيا آهيو،  
جيڪو هڪ وڏو سواليا نشان آهي منهنجي اڳيان ته توهان اها به ڳالهه 

ڪريو پيا ته اوهان اهڙن ريموٽ ايرياز ۾ وڃي اسڪول کوليا آهن جتي 
آبادي گهٽجي ٿي وڃي نه هجڻ جي برابر آهي جنهن جو مثال ٿر، دادو، 

شڪارپور، الڙڪاڻي يا جيڪب آباد جا اها عالئقا جيڪي اڄ تائين 
بنيادي سهولتن کان وانجهيل آهن پوِء اتي توهان کي آڪسفورڊ جو 

نصاب پڙهائڻ وارا استاد ڪٿان مليا؟

عزيز ڪاباني:  ان سلسلي ۾ مان اوهان کان سوال پڇان؟  اوهان کي ايئن لڳندو آهي 
ته انهن عالئقن جو ٻار  ڪراچي، الهور، اسالم آباد جي ٻار کان فطري ذهانت ۾ پوئتي 

آهي؟ ڇا ٻنهي  ٻارن جي فطري ذهانت ۾ ڪو فرق آهي؟

سنڌ ٽي وي :  نه سر ٻنهي ۾ جي فطري ذهانت ۾ ڪا به ڪمي ناهي اهلل 
سائين فطرت سڀني ٻارن ۾ هڪجهڙي رکي آهي

عزيز ڪاباني : that’s the Plus point ِاها اهو نقطو آهي جتان اميد جاڳي ٿي 
ڇا هو جو مرحومه پروفيسر انيتا غالم علي سان ان مسئلي تي تمام گهڻو بحث 

مباحثو ڪيو ۽ اسان وٽ ڪنهن به ڪم جي شروع ڪرڻ کان اڳ ان جي هر پهلو 
تي غور و فڪر ۽ ڳالهه ٻولهه بحث مباحثو ڪري ڪا حتمي راِء جوڙي پوِء ئي ڪم 

کي اڳتي وڌايو ويندو آهي هاڻي مسئلو فطري ذهانت جو نه رهيو پر مسئلو رهيو ته 
آڪسفورڊ نصاب پڙهائڻ الِء استاد ڪٿان اچن. ان مسئلي ته جيئن مون اوهان کي 

اڳ ٻڌايو ته اسان جو پروفيسر انيتا غالم علي سان بحث مباحثو رهيو ته آپا اسان 
کي چيو ته جهڙي هتان جي ٻارن جي اکين ۾ سکڻ جي حوالي سان چمڪ آهي سا 

دنيا جي هر ڪنڊ جي ٻارن ۾ موجود آهي اهڙي طرح استادن ۾ به سکڻ جي صالحيت 
موجود آهي پر شرط اهو آهي ته انهن تي ٿوري محنت جي ضرورت آهي جيڪي 

اهو نصاب پڙهائن ٿا سي ڪنهن ٻئي سياري منجهان ڪونه آيا آهن. اُهي به هن دنيا 
جا ماڻهو آهن. تنهنڪري اسان کي انهن مقامي استادن سان گڏ محنت ڪرڻي 

پوندي انهن استادن کي تربيتون ڪرائي سيکاريو ويندو پوِء هو سمجهي ڪري 
ڀلي پنهنجي ئي زبان ۾ ٻارن کي سيکارين ٻارن اڳيان نصاب رکيو ويندو ته اهي 

انهن کي ڏسندي ڏسندي به سمجهي ويندا اهو مفروضو پروفيسر انيتا غالم علي جو  
هيو جنهن کي اسان عملي جامعو پهرايو . اسان استادن الِء تمام گهڻي محنت ڪئي 

اسان هر سال استادن تي 3 کان 4 ڪروڙ رپيا سندن تربيتن تي خرچ ڪندا آهيون  
ان الِء 8 ڏينهن جي 3 ڏينهن جي ۽ جاري رهندڙ ايف ايس وي  ٿيندي رهندي آهي.

ان کان سواِء سندن اسڪولن ۾ وڃي سندن مينٽرنگ پڻ ڪندا آهيون ۽ هاڻي اسان 
سبجيڪٽ اسپيسفڪ تربيتون پڻ شروع ڪرائڻ پيا وڃون.

سنڌ ٽيو وي : توهان سان وڏي معذرت سان  ته اٺن يا ڏهن ڏينهن جي 
تربيت کانپوِء  ڪير به آڪسفورڊ جو نصاب نه ٿو پڙهائي سگهي  آئون 

به پڙهائي نه ٿو سگهان؟

عزيــز ڪابانــي:  ڏســو آُء ٿــو ٻڌايــان اوهــان کــي تــه فقــط 8 يــا 10 ڏينهــن جــي تربيــت 
ــڊ  ــدو آهــي جنهــن کــي اســان فيل ــه هون ــو اپ ب ــدي مگــر ان جــو مڪمــل فال ناهــي هون

ســپورٽ وزٽ )ايــف ايــس وي( چونــدا آهيــون ان کانســواِء انهــن جــا ريفريشــر بــه 
ٿينــدا آهــن باقــي اوهــان جــي ڳالهــه کــي مــان بــه مڃــان ٿــو تــه اٺــن يــا ڏهــن ڏيهــن جــي 
تربيــت تــي ڪــو ماڻهــو اســتاد نــه ٿــو ٿــي ســگهي يــا هــو ميــٿ نــه ٿــو پڙهائــي ســگهي.

سنڌ ٽي وي:  ۽ خاص طور تي جڏهن هو ميٽرڪ پاس هجي؟

ــان  ــي اس ــن ت ــن ج ــتاد آه ــه اس ــاس ب ــا پ ــان وٽ 8 درج ــڪ اس ــي بل ــي:  ج ــز ڪابان عزي
محنتــون ڪيــون آهــن جيڪــي آڪســفورڊ جــو نصــاب پڙهائــي رهيــا آهــن ۽ وڏي 
ڳالهــه اهــا بــه آهــي تــه انهــن اســتادن جــو چــوڻ آهــي تــه ”اســان بــه پڙهــي رهيــا آهيــون“ 
جيــڪا تمــام مثبــت ڳالهــه آهــي جــو جيڪــر اســتاد پــاڻ نــه ٿــو پڙهــي تــه اهــو ڪنهــن 

ــه ٿــو ســگهي. ٻئــي کــي پڙهائــي ن

سنڌ ٽي وي: ڇا اوهان کي نه ٿو لڳي ته مفروضي جي بنيادن تي ڪيل 
ڪم ان جو output نظر نه ٿو اچي؟

عزيز ڪاباني:  ايئن نه آهي هونئن به اسان تمام گهڻو اڳتي جو سوچي رهيا آهيون 
اسان جو اسٽينڊرڊ تمام گهڻو هاِء آهي جنهن جو اسان سوچي رهيا آهيون ۽ اسان ته 

چاهيون ئي ڪجهه ٻيو ٿا.

سنڌ ٽي وي: چاهت ۽ حقيقت ۾ فرق آهي

عزيز ڪاباني: جي ها چاهت ۽ حقيقت جي وچ ۾ جيڪو رستو آهي اهائي ته زندگي  
آهي نه ته ڪجهه به نه رهندو.

سنڌ ٽي وي:  استادن جي پگهارن جي حوالي سان کين ٽي ٽي چار چار 
مهينا پگهارون ليٽ ملنديون آهن ان حوالي سان اوهان ڇا چوندا؟

عزيز ڪاباني: جي جنهن پروگرام جا پيسا حڪومت پاران اسان کي ملي ويندا آهن 
ته اهي اسان ٽائيم تي استادن کي پگهارون ڏيندا آهيون پر جن پروگرامن جا پيسا 

حڪومت مهيا ناهي ڪندي ته اهي مسئال پيش اچن ٿا ۽ ان الِء اسان 2012ع  ۾ 
بورڊ آف گورنرنينس ۾ درخواست ڏني ته اسان کيendowment   ڏين ۽  اسان 

5  ارب رپين جي انڊومينٽ منطور ڪرائڻ الِء چيو جنهن جومقصد فقط استادن کي 
وقت سر پگهارون ڏيڻ آهي. ۽ جيڪڏهن اوهان کي ڪنهن اسڪول جو ٻيڙو ٻوڙڻو 
آهي ته اتان جي استادن کي ڊي موٽيويٽ ڪيو اسڪول پاڻ تباهه ٿي ويندو. يعني 

اسان سرڪار طرفان آسري ۾ هوندا آهيون ته اهي پروگرامز جا پيسا جاري ڪن ۽ 
اسان استادن کي پگهارون ڏيون. ۽ ان عرصي دوران اسان ٽيچرز سان رابطي ۾ 

رهندا آهيون کين چوندا رهندا آهيون ته توهان ٻارن کي پڙهائيندا رهو توهان کي 
پگهارون ملي وينديون ۽ اهي مرحله اسان الِء انتهائي مشڪالتن وارا هوندا آهن 

پرجيڪڏهن اسان کي انڊومينٽ جو 20 کان 25 سيڪڙو به ملي وڃي ها ته اسان 
کي مسئال نه پيش اچن ها. 

سنڌ ٽي وي:  حڪومت پاران توهان سان ڪيترو تعاون آهي؟ خاص 
طور بجيٽ جي حوالي سان.

عزيز ڪاباني: جي،  وزير اعليٰ صاحب اداري جا چيئرمين آهن انهن جو اسان سان 
سٺو ڪو آپريشن آهي تعليم جو وزير اسان جو وائيس چيئرمين آهي جنهن سان پڻ 
اسان وجهڙائي ڪم ڪري رهيا آهيون. سيڪريٽري تعليم اسان بهتر انداز ۾ ڪم 
ڪري رهيا آهن اسان جو ايڊاپٽ اي اسڪول پروگرام سندن تعاون سان هلي رهيو 

آهي. 

سنڌ ٽي وي:  ايندڙ ڪجهه سالن ۾ اوهان اداري کي ڪٿي پيا ڏسو ۽ 
توهان ڪيترا اسڪول کولي رهيا آهيو؟

عزيز ڪاباني:  اسان هاڻي اسڪول طرف نه پيا وڃون هاڻي اسان جو ٽارگيٽ آهن 
اسڪول کان ٻاهر ٻار )out of school children( اگر ٽن سالن ۾ 10 لک ٻار 

200 اسڪولن ۾ اچن ٿا ته ٺيڪ آهي جيڪڏهن 1500 اسڪولن ۾ به اچن ٿا ته به 
ٺيڪ آهي. هاڻي اسان جو مقصد فقط اسڪول کان ٻاهر جا ٻار آهن ۽ جيڪڏهن بورڊ 

مڃي ٿو وٺي وري ساڳئي ڳالهه جيڪو اسان چاهيو آهي . هاڻي ڳالهه وڃي اتي 
بيهي ٿي ته اپروول کپي، ريسورس کپن، هينئر جيڪي ريسورسز آهن اهي آهن 2 ، 
سوا 2 لک يا وڌ ۾ 3 لک ٻارن الِء پر جيڪڏهن 5 لک ٻارن جي ڳالهه ڪبي ته ان الِء 
وڌيڪ ريسورس گهربل هوندا. انشاَء اهلل اسان جون اهي ڪاوشون رنگ آڻينديون  

اسان جو  ادارو سنڌ ۾ تعليم جي حوالي سان تاريخ رقم ڪندو.
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مختصر تعارف:

ــور فــگار هڪــڙو، شــڪارپور جــي علمــي ۽ ادبــي  محمــد ان
ــنڌ  ــنڌي، س ــم اي س ــاڻ اي ــا. پ ــن ٿ ــق رک ــان تعل ــي س گهراڻ
يونيورســٽي مــان 1986ع ۾ ڪئــي ۽ شــاهه عبداللطيــف  
ــٽ  ــي. آگس ــڇ ڊي ڪئ ــي اي ــان 1996ع ۾ پ ــٽي  م يونيورس
1997ع ۾ ســنڌ يونيورســٽيَء جــي ســنڌي شــعبي ســان 
ــر ۽  ــور پروفيس ــعبي ۾ بط ــنڌي ش ــر س ــا ۽ هينئ ــطه ٿي وابس
ــون  ــون خدمت ــان پنهنج ــت س ــي حيثي ــڊ ج ــٽ هي ڊيپارٽمين

ــن. ــا آه ــي رهي ــرانجام ڏيئ س

سجاڳ سٿ: اوهان جو مڪمل تعارف 
منهنجو نالو محمد انور والد جو نالو محمد صديق ذات 
هڪڙو، ذاتي طور تي اسان هڪڙا سڏيا ويندا آهيون، 

اسان جو تاريخي پسمنظر آهي:

“هاڪ وهندو هاڪڙو ڀڄندي ٻنڌ اروڙ
بيهه مڇي، لوڙهه- سمين ويندا سوکڙي  “لطيف”

 اسان جا وڏا اروڙ کان شڪار پور ۾ آيا ۽ اڄ تائين 
اسان اتي آباد آهيون. منهنجو خاندان علمي ۽ ادبي 

خاندان رهيو آهي.   اهو سلسلو مون تائين آيو، 
منهنجي اندر ۾ استاد هو جيڪو ويٺو رهيو جنهن 
جي آبياري ڪرڻ مان ضروري سمجهي، اهلل سائين 

کان اميد آهي ته مان سٺو استاد ٿي سگهان. منهنجي 
زندگي جو مقصد پڙهڻ ۽ پڙهائڻ به آهي، منهنجي 

شروعاتي تعليم پنهنجي والد صاحب جي شفقت ۾ 
ٽيئن درجي تائين ٿي جو والد صاحب گذاري ويو، 
مون پرائمري تعليم انهيَء اسڪول ۾ پوري ڪئي 

۽ منهنجي والده صاحبه منهنجي تعليم ۽ تربيت جو 
ذمو کنيو ۽ پي ايڇ ڊي تائين ان جون شفقتون مون 

مٿان رهيون. منهنجي وڏي ڀاُء جو ان سلسلي ۾ تمام 
گهڻو ساٿ رهيو جنهنجو مان جيترو به ٿورو مڃان مان 

اهي ٿورا الهي نه ٿو سگهان. مون سيڪنڊري تعليم 
گورنمينٽ شاهه عبداللطيف هاِء اسڪول شڪارپور 

مان ورتي ۽ شاهه عبداللطيف ڪاليج ۾ پڙهيس ۽ 
ايم اي سنڌي مون 1986ع ۾ سنڌ يونيورسٽي مان 
ڪئي. جڏهن شاهه عبداللطيف يونيورسٽي فل فليج 

ٿي ته منهنجو شوق ٿيو ته مان پي ايڇ ڊي اتي ئي 
ڪيان. پهرين ڊاڪٽر عبدالمجيد ميمڻ جي رهنمائي 

۾ شڪارپور شهر جو سنڌي ادب ۾ حصو جي عنوان 
تي مون ريسرچ شروع ڪئي، ان دوران ڊاڪٽر صاحب 
جي فوتگي ٿي پئي ته يونيورسٽي پاران ڊاڪٽر تنوير 

عباسي منهنجو رهنما مقرر ٿيا، ڊاڪٽر تنوير صاحب 
جي رهنمائي ۾ منهنجو تحقيقي مقالو پورو ٿيو ۽ 

1996ع ۾ مون کي پي ايڇ ڊي ايوارڊ سان نواز ويو. 
1997ع ۾ سنڌي ڊيپارٽمينٽ اچي جوائن ڪئي.

ان کان پهرين 1978ع ۾ مان پرائمري استاد مقرر 
ٿيس 1995 ۾ ايڇ ايس ٽي مقرر ٿيس هاِء اسڪول 

نمبر 2 ۾ استاد ڀرتي ٿيس ۽ آگسٽ 1997ع ۾  سنڌي 

ڪچهري

پروفيسر محمدانور فگار هڪڙو 

استاد جي اندر ۾ هڪ آرٽسٽ 
ويٺل هوندو آهي
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شعبو جوائن ڪيو ۽ هيئنر مان سنڌي ڊيپارٽمينٽ ۾ بطور پروفيسر ۽ ڊيپارٽمينٽ 
هيڊ جي حيثيت سان پنهنجون خدمتون سرانجام ڏيئي رهيو آهيان. 

سجاڳ سٿ: هن وقت تائين توهان جا تحقيقي پيپر ڇاڇا تي اچي 
چڪا آهن؟

سائين منهنجي تحقيق جو شروعاتي محور  شڪارپور جي علمي، ادبي ۽ سماجي 
تاريخ تي رهيو آهي پر مان خود ادبي ماڻهو رهيو آهيان ۽ مون اڄ تائين شڪار 

پور کي ڇڏيو ناهي ڇو ته شڪار پور هڪ اهڙو تاريخي شهر آهي جنهن ۾ تعليمي، 
تدريسي، سماجي، اقتصادي ۽ اخالقي تاريخ آهي. هونئن ته شهر جي عمر چار صديون 

آهي پر ان ۾ ايترو ته علمي ۽ ادبي ذخيرو موجود آهي ۽ شڪار پور تي تحقيق جي 
الِء ۽ سچ پچ ته منهنجي زندگي ٿورڙي آهي بقول شيخ اياز جي ته“شڪارپور شهر 

ناهي ذهني ڪيفيت آهي” ته مون کي شڪار پور جي ماڻهن جي اٿڻي ويهڻي، 
علميت، مطالعو، شوَق، شغف اڃا تائين ايترو پاڻ ڏانهن ڇڪين ٿا جو مان اڃا تائين 

ان تي تحقيق ڪرڻ گهران ٿو ۽ جڏهن کان مون سنڌي ڊپارٽمينٽ ۾ ڪم ڪرڻ 
شروع ڪيو آهي تڏهن کان مون کي اهو محسوس ٿي رهيو آهي ته منهنجو فرض 
آهي ته مان سنڌي ادب تي وڌيڪ توجهه ڏيان. مون ادب جي پهلوئن تي پنهنجي 

وس آهر ڪجهه ڪم ڪيو آهي ۽ ان سلسلي ۾ ڪاميابيون به حاصل ٿيون آهن. 
جيئن شيخ صاحب جي جنم جي تاريخ 23 مارچ هئي پر منهنجي تحقيق اهو ثابت 

ڪيو ته 2 مارچ آهي 23 مارچ ناهي. ٻي تحقيق شڪارپور جي پهرين سنڌي صحافي 
مخلص علي علوي جي مزار بابت هئي ته سندس مزار شڪارپور ۾ آهي. سندس مزار 

مون دريافت ڪري ان جو ثبوت پيش ڪيو. مخلص علوي پهريون سنڌي صحافي 
هو اسان جي قوم فخر ڪري ٿي ته اسان وٽ ان جا اهڃاڻ موجود آهن ۽ شڪارپور 

کي اهو اعزاز حاصل آهي ته سنڌ جو پهريون صحافي به شڪار پور جو آهي. ٽين 
تحقيق ترقي پسند تحريڪ جي شروعات بابت ڪئي ته اها تحريڪ شڪارپور مان 

ٿي ۽ پهرين ڪانفرنس ٽيڪارام سخن جي صدارت ۾  ٿي. ترقي پسند تحريڪ جا 
جيڪي سلسال آهن تن کي مون واضح ڪرڻ جي گهڻي ڪوشش ڪئي آهي ان ۾ 

مون ڪجهه نه ڪجهه ڪاميابون حاصل ڪيون آهن، تاريخي  لحاظ کان نئين سنڌ الِء 
جيڪا جدوجهد ٿي ان جي شروعات کي مون وڌيڪ واضح ڪيو آهي. بهرحال ادبي 

لحاظ کان مون تذڪره نويسي تي ڪم ڪيو آهي، تاريخ جي مختلف پهلوئن تي، 
شخصيتن تي ۽ پنهنجي پڙهندڙن جو ٿورائتو آهيان جن مون کي پڙهيو ۽ مون کي 

مان ڏنائون ۽ منهنجي achievementsکي عزت جي نگاهه سان ڏٺو آهي.

سجاڳ سٿ: اوهان جو ننڍپڻ ڪيئن گذريو؟
جيئن ته منهنجي ننڍپڻ ۾ ئي منهنجو والد صاحب گذاري ويو ته منهنجي والده 

۽ چاچي خدابخش جي مون تي  نظرداري رهي ۽ اسان جي خود انتظامي گهر جي 
حوالي سان جيڪا رهي آهي سان ڏاڍي سخت رهي آهي ۽ self-discipline پيدا 

ڪرڻ الِء منهنجي والده صاحبه، چاچي ۽ منهنجي ڀاُء محمد اڪبر صاحب جن مون 
تي تمام گهڻو توجهه ڏني ان ڪري مون کي راندين روندين جو ڪو گهڻو موقعو نه 
مليو. اسان جي گهر ۾ جيڪا وڏن جي الئبريري قائم آهي تنهن سان مون کي هميشه 

کان چاهه رهندو پيو اچي ۽ مان ان مان ڪتاب پڙهندو رهندو هيس، ان کانسواِء 
جڏهن شعور وارو ٿيس ته مون کي پنهنجي financial problems جي حل 

الِء مختلف قسم جون نوڪريون پڻ ڪرڻيون پيون. مون کي منهنجي والده صاحبه 
يا چاچي اهو ڪڏهن به درس نه ڏنو ته ڪنهن جي اڳيان ويچارو ٿي بيهجي بلڪ 

پنهنجي پيرن تي پاڻ بيهجي سو مان مزدوري تائين به ويس ۽ انهي تجربن تي مون 
کي فخر آهي انهن ڳالهين تحت جيڪو منهنجو  مشاهدو وڌايو ۽ مون کي جيڪو 

تجربو حاصل ٿيو مان چاهيان ٿو ته نوجوانن کي هر لمحي الِء پنهنجو پاڻ کي آزمائڻ 
کپي نوجوانن کي به گهرجي ته انهن کي اهي تجربا ڪرڻ گهرجن ته غريب ماڻهو 

ڪهڙي نه دردن ۽ تڪليفن ۾ رهن ٿا ۽ ڪيئن اهي انهن دردن مان ڇوٽڪاري جي 
قوت حاصل ڪن ٿا ۽ ڪيئن پنهنجي غربت ۽ اڪير سان اڳتي وڌن ٿا سو آئون فخر 

ڪيان ٿو ته مان انهن تجربن مان ٿي ڪري هتي پهتو آهيان.

سجاڳ سٿ: پڙهائي ڏانهن رغبت ڪيئن وڌي؟
مون اڳ ۾ ئي عرض ڪيو هو ته اسان جي گهر ۾ وڏن الئبريري قائم ڪئي هئي اها 

منهنجي الِء اڃا تائين پرڪشش آ، ڀلي کڻي جو اها ننڍي آ، اها سادي الئبريري آ، مان 
هتي سنڌ يونيورسٽيَء جي الئبريري ۾ ڪم ڪيان ٿو پر جيڪو سڪون ۽ خيال جي 

پرواز مون کي پنهنجي گهر جي  الئبريري ۾ ملندي آهي اها سچ پڇو ته ڪٿي نه ٿي 
ملي اها ڪشش ننڍپڻ کان مون کي ڇڪيندي رهندي آهي. اسان جي گهر ۾ ايترو 
علمي ذخيرو هو  جو جڏهن مون پنهنجو ڪتاب شڪارپور جي صحافتي تاريخ تي 
لکيو مون ان ڪتاب ۾ جن  رسالن جا عڪس ڏنا آهن تن مان ڪافي منهنجي گهر ۾ 

ئي موجود آهن. منهنجو پڙ ڏاڏو، منهنجو ڏاڏو يا ان کان به وڏو ڏاڏو به انهن جيڪي 
به ڪتاب گهر واري الئبريري ۾ رکيا ان مان مون گهڻو الڀ حاصل ڪيو. 

سجاڳ سٿ: شڪارپور علم ۽ ادب جي حوالي سان هڪ تاريخ 
رکي ٿو، ورهاڱي کان اڳ ۽ پوِء جو دور ۽  توهان جي پرائمري 

تعليم ڪيئن گذري؟ اتان جا استاد ڪيئن هئا انهن جو پڙهائڻ 
جوطريقيڪار ڇا هو ؟

سچ پڇو ته ڏاڍو سٺو سوال پڇيو اٿَو. ۽ مان ان تي تمام گهڻو ڳالهائي سگهان ٿو 
پر مختصراََ مان توهان کي ٻڌايان ته شڪارپور ۾ “استاد” هو ۽ زنده جاويد استاد 
هو، جنهن کي ڄاڻ به هئي ته ڪيئن پڙهائجي ۽ هو وقت به وقت تجربو به حاصل 

ڪندا هئا ته ڪيئن پڙهائبو آهي. شڪارپور جي استادن اندر مون نج استاد ڏٺو، 
اوهان believe  ڪيو ته جنهن مستيَء سان جنهن ڌن سان هو اسان کي پڙهائيندا 

هئا  سائين فقير حسين پٺاڻ صاحب مون کي پهريون درجو پڙهايو، سائين صفر علي 
دايو صاحب مون کي ٻيو درجو پڙهايو، ٽيون درجو سائين ڪرم علي شاهه صاحب 
پڙهايو، چوٿون درجو سائين نصير محمد سومري پڙهايو پنجون درجو سائين نظر 
حسين چنا پڙهايو. اهي سڀئي استاد تعليم ۽ تدريس جا ڄاڻو هئا ۽ پنهنجو پاڻ 

شاگردن تي نڇاور ڪندا هئا. چيو ويندو آ ته “اک گهڙيال ۾ دل پگهار ۾” پر اسان جا 
اهي استاد ايئن نه هئا ۽ ڄاڻ جي کاڻ هئا. اهي ڪنهن به ڄاڻ ڏيڻ جي حوالي سان پر 

اعتماد هوندا هئا ڪيٻائيندا نه هئا. ان کانسواِء ٻولي جي ڪيئن ڄاڻ ڏجي، رياضي 
ڪيئن پڙهائجي ۽ ٻيا سبجيڪٽ ڪيئن پڙهائجن. اسان جي دور ۾ اسڪولن اندر 

نقشا هوندا هئا وڏا وڏا نقشا ڪپڙن تي ٺهيل هوندا هئا پر ڪي نقشا اهڙا هوندا 
هئا جيڪي ميٽ سان هارڊ بورڊ تي ٺهيل هوندا هئا ۽ اسان کي استاد جاگرافي 

واري پيريڊ ۾ سمجهائيندا هئا ته هي فالڻو عالئقو آهي، هي عالئقو کنڊ آهي ، 
هي پاڪستان جو نقشو آهي ۽ هي گادي جو هنڌ آ، هي صوبا آهن، مطلب ته اهي 

پريڪٽيڪل ڪري سمجهائيندا هئا . ننڍي هوندي اسان کي انَگ پڙهائڻ الِء ارٿ 
ميٽڪ تي گولڙا پائي هڪ هڪ شاگرد کان پڙهايو ويندو هو ۽ اجتماعي پڙهائي 

ٿيندي هئي. صورتختي لکڻ مهل ان کي گڏجي هجي به ڪبو هو مطلب ته ايترو ته 
ٺوس بنيادن تي تعليم ڏيندا هئا جو اڄ ڏينهن تائين اسان جي اندر ۾ اها گنگنائيت 

موجود آهي .اسان ۾ اهي احساس اڃان جيئرا جاڳندا موجود آهن ڪڏهن ڪڏهن 
دل چوندي آ ته انهن آوازن سان پنهنجي ٻارن کي به پڙهائجي ۽ مان استاد به رهيو 

آهيان ۽ مون ائين پڙهايو به آهي ۽ سچ ٿو ٻڌايانَو ته هي آرٽ آهي پروفيشن ناهي۽ 
جيڪو به ماڻهو جنهن جي اندر ۾ ٽيچر ويٺو آهي ان جي اندر ۾ وڏو آرٽسٽ ويٺو آ 
۽ جيڪڏهن هو ٿورو به پنهنجي اندر جي استاد کي مارڻ يا ڪن الٽار جي ڪوشش 

ڪندو ته هو پرفيڪشن ڏانهن وڌي نه سگهندو ۽ مون اڄ به اهڙا استاد ڏٺا آهن 
موجود آهن جن کي حقيقي استاد چئي سگهجي ٿو ۽ مان انهن جي اندر ۾ هڪ 

مڪمل انسان ڏٺو آهي ۽ ان انسان جي آڏو  سندن شاگرد جهڪندا آهن.  پرائمري 
استاد ڪٿي به ڏسندا آهن ته )اڄ جي استاد جي ڳالهه نه ٿو ڪيان سڀني سان وڏي 

معذرت سان هٿ ٻڌي عرض ٿو ڪريان( شاگرد وڃي سندن پيرن تي ڪرندو هو پوِء 
چاهي اهو شاگرد ڪيڏو وڏو آفيسر ڇو نه هجي احترام ۾ بيهي رهندو ته اول استاد 
لنگهي وڃي. اڄ به اهڙا شاگرد آهن، نوجوان آهن ۽ اسان اڄ به خود به نوڙي ٿا ملون 

پنهنجن انهن استادن سان. نمرتا ۽ نوڙت اسان جي شاهه لطيف جو اهم درس آ، اسان 
سنڌين جو تشخص آهي ۽ اسان جو تصوف آهي، جيڪڏهن اسان انهن ڳالهين کان 

اجتناب اختيار ڪنداسين ته صحيح ٿو ٻڌايانََو ته اسان پنهنجي معصوميت تباهه 
ڪري ڇڏينداسين ۽ اسان سنڌين ۾ جيڪا معصوميت آهي نه اها  وڏي ۾ وڏو خزانو 

آهي ۽ حاصالت جو سبب پڻ اها آهي ۽ اسان وٽ اهو به چيو ويندو آهي ته “جيڪو 
سيٽيو سو َسٽيو” ۽ ان کان اسان کي پرهيز ڪرڻ گهرجي جيترو ان کان پري 

رهندئو، ٿڌو رهندئو اوترو توهان حاصالت طرف وڌنڌئو اوترو سکندئو ۽ اوتر اڳتي 
وڌندئو جيڪڏهن اوهان جذباتي ٿي پوندا ته ڪجهه به حاصل نه ڪري سگهندا سو 

چوڻ جو مقصد ته استادن ۾ اهي سڀئي ڳالهيون سڀئي اخالق شامل هئا. ۽ اسان کي 
ان طرف موٽڻ گهرجي حقيقي استاد اهو ڪڏهن به نه سوچيندو ته منهنجي پگهار 

ڪيتري آهي استاد فقط اهو سوچيندو رهندو ته ڇا مون کي رياضي جو هي حساب 
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شڪارپور جا استاد روزانو ميلن جو پنڌ ڪري فقط اخبار پڙهڻ الِء الئبريرين ۾ ويندا 
هئا ۽ پنهنجون ڊائريون سياسي لحاظ کان، علمي لحاظ کان، سماجي لحاظ کان رقم 

ڪندا هئا پر ايستائين جو منهنجي والد صاحب جون ننڍڙيون ننڍڙيون ڊائريون 
هونديون هيون روزانو جي حساب ڪتاب الِء نه فقط اهو پر انهن ۾ اهو به درج 

ٿيل آهي ته مان ڪڏهن ڄائس ڪهڙو ڏينهن ڪهڙو وقت هو وغيره مطلب ته خود 

انتظامي جا وڏا مثال هئا. جيڪي اڄ جي استادن ۾ نٿا ڏسڻ ۾ اچن.

سجاڳ سٿ: ان وقت پڙهائڻ جي طريقڪار ۽ هن وقت جي طريقي 
۾ ڪهڙو فرق آهي؟

اڳي ٽريننگ ڪالجز هوندا هئا جنهن ۾ اهو سيکاريو ويندو هو ته ڪيئن ٻار جي 
نفسيات کي سمجهيو وڃي، ان کي ڪيئن اعتماد ۾ ورتو وڃي، ٻار مان اسڪول جو 

۽ استاد جو خوف يا ڊرپ ڪيئن ختم ڪيو وڃي، ٻار کي ڪهڙي ريت بورڊ ڀرسان 
وٺي اچڻو آهي ۽ ان کي چوڻو هوندو آهي ته هو سڀئي ٻارن کي پڙهائي ڀلي اهو 

ٻار ڪهڙي به جماعت ۾ هجي ۽ شاگردکي هڪ بااعتماد انسان بڻائڻ الِء استاد جون 
ئي ڪوششون هونديون هيون. ڪو به والد ان دور ۾ اسڪول نه ايندو هوجو ڪنهن 

استاد کان پڇڻ ته منهنجو پٽ ڪيئن ٿو پڙهي. ۽ اڄ جو استاد پاڻ ٿو پيو شڪايتون 
ڪري ته شاگردن جا والدين اچن ئي نه ٿا ته ٻار ڪيئن ٿو پڙهي. اهو غلط آهي ڇاڪاڻ 

ته استاد پاڻ هڪ اعلٰي هستي آهي ۽ اهو جيئن چاهيندو تيئن ٿيندو ۽ قدرت ان 
جي مدد ڪندي آهي ۽ جيڪڏهن هو سچائي سان پنهنجي شاگردن کي تعليم ڏئي 

ٿو ته اهو استاد ان جي انعام الِء تيار ٿي وڃي ان کي رب العالمين انعام ڏيندو ۽ 
اهو منهنجو ايمان آهي. اسان وٽ شڪارپور ۾ شيخ اياز پيدا ٿيو، نورالدين سرڪي 

پيدا ٿيو، بشير احمد مورياڻي پيدا ٿيو. وڏا وڏا اديب پيدا ٿيا، پروفيسر شيوا 
رام کيلواڻي، جيڪو ممبئي سوشياالجي ڊيپارٽمينٽ جو پروفيسر هو ۽ سندس 

سنڌاالجي ۾ اسٽيچو رکيو پيو آهي مطلب چوڻ جو اهو ته اهي سڀ وڏا وڏا ماڻهو 
پيدا ٿيا استادن جي طفيل ۾ .

فاني صاحب الِء شيخ صاحب يا سرڪي صاحب جن ٻڌائيندا هئا ته روزانو ڪالس 
۾ اچڻ شرط پهرين پڇندو هو ته ٻڌايو ته توهان اڄ اخبار ۾ ڇا پڙهيو آ ۽ ان دور ۾ 

شاگرد به پهرين اخبار ڏسندا هئا پوِء اسڪول ايندا هئا ان الِء سويل اسڪول ويندا 
هئا ۽ فاني صاحب جو جيڪو به شاگرد مون سان مليو ان اها ڳالهه ڪئي ته جيڪڏهن 

فاني صاحب مون کي نه پڙهائي ها ته مان مزدوري ڪيان هان، گڏهه گاڏو هاليان ها 
وغيره.

هاسانند پرسواڻي کي ڏسو،  شيخ اياز چئي ٿو ته جيڪڏهن هاسانند مون کي 
انگريزي نه پڙهائي ها ته مون کي انگريزي اچي ئي نه ها، يعني اهي ان دور جي 

پائي جا استاد هئا. ان کانپوِء سائين غالم نبي مير، سائين عبدالعزيز ۽ سائين نور 
نبي اسان جا استاد رهيا پر سائين اهي ڇا ته استاد هئا...! ان اسڪولن ۾ ساڳي 

گنگنائيت ٻڌڻ الِء دل چوندو آهي ته اهي آواز ٿين اهي اجتماعي پڙهايون ٿين، ائين 
ئي شاگرد تيار ٿين، اهي تدريسي سرگرميون ٿين، ڪيئن نه شاگردن کي رانديون 
ڪرايون وينديون هيون ڪيئن نه سرڪل ۾ اڳڙيون ٻڌي ان کي باهه ڏيئي شاگردن 
کي ان جي وچ مان ٽپا ڏيارڻ واريون مشقون ڪرائي مقابال ڪرائيندا هئا. واقعي 

به اهڙو ته ماحول هو جيڪو تعليم، علم، ادب ۽ سماج جي ترقي جي ضمانت هو اڄ 

اهڙو ماحول ئي نه رهيو آهي جيڪو اسان کي قائم ڪرڻ کپي. ٻيهر سان ٽريننگ 
ڪاليج برپا ڪيا وڃن ۽ انهن ۾ سختي سان تعليم ۽ تدريس تي ڪم ٿيڻ کپي ۽ 

 Pears استادن کي سيکاريو وڃي ته ڪيئن پڙهايو ويندو آهي. افسوس اڳ جتي
Encyclopedia, Americana Dictionary هونديون هيون اڄ اتي سادي 

ڊڪشنري به ڪونهي.

 

سجاڳ سٿ: اڄ جو پرائمري استاد ان نهج جو ڇو ڪونهي جنهن 
جو اوهان ذڪر ڪري چڪا آهيو اهو گيپ ڇو پيدا ٿيو ۽ اڄ جو 

استاد ٻار ۾ تجسس جهڙي حس پيدا ڪرڻ ۾ ناڪام ڇو ٿو نظر 
اچي؟ 

سڀ کان پهرين استاد جي توجهه، ٻئي نمبر تي استاد جو شوق ۽ دلچسپي ٽين 
نمبر تي استاد جي سکيا. جيڪڏهن استاد جي توجهه هوندي ته هو دلچسپي سان 

پڙهندو، سمجهندو ۽ حاصل ڪندو ۽ ان کي الڳو ڪندو. هن کي شوق هوندو ته 
هن جو آرام ڦٽل هوندو ۽ هو ڄاڻ جي طرف هرڻ وانگر ڊوڙندو جيئن هو سحرا 

۾ ڊوڙندو آهي استاد جو اندر به ايئن پيو ڊوڙندو آهي ته ڪيئن سکجي؟ ڪيئن 
پڙهائجي. ٽيون سکيا جيڪڏهن توهان جا سکيا گهر آباد آهن ته اتان هر ڪو پرائي 

نڪري سگهي ٿو ۽ استاد کي به اها سکيا ملندي. بيچلر آف ايجوڪيشن )بي ايڊ( 
۾  ۽ پرائمري ٽيچنگ سرٽيفڪيٽ )پي ٽي سي(۾ ليسن ڏنا سين، ڊائريون سيٽ 

ڪيون سين ته ڪيئن پڙهائبو آ، ٻار کي ڪيئن پڙهائڻ طرف آماده ڪبو آ..... اهو 
سڀ سيکاريو ويندو هو ۽ اسان تي استادن جون سختيون هونديون هيون اسان جو 

آرام ڦٽل هوندو هو اسان جون اکيون سڄي وينديون هيون ۽ ان کانپوِء اسان جيڪو 
ڪجهه سکياسين اهو حقيقي معنٰي ۾ پنهنجي شاگردن تي  الڳو ڪيوسين. توهان 

شڪارپورجو لکي در اسڪول ڏسو ته ان جا در ۽ ديوار علم سان آراسته لڳا پيا آهن. 
اسان پنهنجي زماني ۾ محنتون ڪيون سين. 

يونس راهي استاد هوندو هو اهلل سائين ان کي جنت ۾ جايون ڏئي ان پنهنجي 
سموري ڄمار شاگردن الِء وقف ڪري ڇڏي انهن نقشه ٺاهيا، چارٽ ٺاهيا توهان 

سندس اسڪول جو دورو ڪري ڏسو، توهان کي اسڪول ڳالهائيندي ملندو ته هتي 
علم ۽ تدريس جو بسيرو آهي. ان اسڪول ۾ جيڪو ماحول پيو جڙي سو هڪ شهر 
جو نه پوري سنڌ جو ماحول پيو جهلڪي پر اڄ اهو ڪٿي به نظر نه ٿو اچي. اڄ گلي 

گلي ۾ نجي  اسڪول آهن جتي اسان جا نوجوان ڇوڪرا ڇوڪريون تعليم ڏيئي 
رهيا آهن پر افسوس سان ٿو چوڻو پوي انهن کي پڙهائڻ ئي نه ٿو اچي. انهن کي 

ٽيچنگ ميٿڊس جي خبر ئي ناهي انهن کي تعليمي پاليسين جي خبر ناهي. اڳي 
استاد تعليمي پاليسي تي نظر رکندو هو ان کي اها به خبر هوندي ئي ته فالڻي فالڻي 

ڪتاب جا ليکڪ ڪير آهن. اڳي هيو تعليم جو مرڪز استاد، وري ٿيو تعليم جو 
مرڪز ڪتاب ۽ هاڻي تعليم جو مرڪز ٻار آهي پوِء اسان ٻار تي ٿا الزام هڻو ته 

ٻار نٿو پڙهي. ۽ استاد کي بري الذمه ڪيو ويو. مان چوان ٿو ته استاد پاڻ کي بري 
الذمه نه سمجهي...! استاد کي اهو چئلينج آ ته جيڪڏهن تعليم جو مرڪز ٻار آ ته 

هو پنهنجي ٻار )شاگرد( کي ڪيئن ٿو سنواري. اهو اسان سڀني کي چئلنج آ ۽ تمام 
وڏي ڳالهه آهي ان ڳالهه کي گهٽ نه سمجهيو وڃي اسان کي ان کي سمجهڻ ۽ توجهه 

ڏيڻ گهرجي.

شــيخ ايــاز صاحــب جــي جنــم جــي تاريــخ 23 مــارچ هئــي پــر منهنجــي تحقيــق اهــو ثابــت 
ڪيــو تــه 2 مــارچ آهــي 23 مــارچ ناهــي. ٻــي تحقيــق شــڪارپور جــي پهريــن ســنڌي 
صحافــي مخلــص علــي علــوي جــي مــزار بابــت هئــي تــه ســندس مــزار شــڪارپور ۾ آهــي. 
ســندس مــزار مــون دريافــت ڪــري ان جــو ثبــوت پيــش ڪيــو. مخلــص علــي پهريــون ســنڌي 
صحافــي هــو اســان جــي قــوم فخــر ڪــري ٿــي تــه اســان وٽ ان جــا اهڃــاڻ موجــود آهــن ۽ 
شــڪارپور کــي اهــو اعــزاز حاصــل آهــي تــه ســنڌ جــو پهريــون صحافــي بــه شــڪارپور جــو 
آهــي. ٽيــن تحقيــق ترقــي پســند تحريــڪ جــي شــروعات بابــت ڪئــي تــه اهــا تحريــڪ پــڻ 
شــڪارپور مــان شــروع ٿــي ۽ پهريــن ڪانفرنــس ٽيــڪا رام ســخن جــي صــدارت ۾  ٿــي.
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سجاڳ سٿ: توهان جي دور جي استادن جن وٽان توهان پڙهيو 
جن جي ڪري ايترا ڀال ذهن اڀري نروار ٿيا ۽ اهڙا اسڪول به 

هئا جن بهتر معاشرو جوڙيو. اهو استاد هينئر ڇو نه ٿو نظر اچي 
جيڪو ساڳي طرح ذهنن کي اڀاري معاشري الِء بهتري ۽ واڌاري 

۾ اڳتي وڌي؟
مان پاڻ استاد آهيان منهنجو انتهائي ناقص مطالعو ۽ مشاهدو آهي جي توهان 

سبب ٿا پڇو ته اسان جو معاشرو ڇو بگڙندو پيو وڃي ته واقعي به مان ان حوالي 

سان ڳالهائڻ گهران ٿو ۽  رهنمائي جي بنيادن تي ڳالهه ڪندس ته سچ پڇو ته اسان 
جي سوسائٽي جي ڊانوان ڊول ٿيڻ جو اصل سبب سياسي افراتفري آهي. سياست 

هڪڙي اهڙي فيلڊ آهي جنهن جو کالڙي اول نمبر جو رهبر آ ۽ ان تي ذميواري عائد 
ٿئي ٿي پنهنجي  شخصيت کان وٺي سوسائٽي جي هر قسم جي فرد جي سڌاري 

واڌاري ۽ ُسک جي جيڪڏهن هو پنهنجي سوسائٽي کي چين ۽ سڪون ۽ ُسک نه ٿو 
فراهم ڪري سگهي ۽ جيڪڏهن هو پنهنجي سوسائٽي جي ڪنهن فرد کي تعليم 

سان آراسته ڪرڻ الِء هن جي طبيعت ۾ الڙو ڪونهي ۽ هو جيڪڏهن سوسائٽي جي 
هر فرد جي صحت برقرار رکڻ جي ڪوشش فراهم نه ٿو ڪري ته سچ پڇو ته مون کي 

اها سوسائٽي تيزي سان تباهي طرف وڌندي نظر ايندي آهي ۽ اوهان ڏسو ته اسان 
جي معاشري جو ڇاحال ٿيو آهي ۽ رهبري ۽ رهنمائي معاشري کي سياستدانن، 

مفڪرن، اديبن، دانشورن، صحافين ۽ استادن کان ملندي آهي پر بنيادي طور تي 
استاد کان ملندي آهي.

جڏهن فرد جي واڌ ويجهه ٿئي ٿي ۽ هو جڏهن انهن ميدانن ۾ ڪڏي ٿو ته هن کان 
پنهنجو پسمنطر ڪڏهن به نه ٿو وسري، ۽ سياستدان، اديب، شاعر، صحافي کان 

وڌيڪ قلم ۽ ڪتاب جو ڌڻي ٿي وڃي ٿو. جيڪڏهن هو ڪتاب نه پڙهندو، ڏسندو 
نه ٻڌندو نه ته سچ پچ ان کي اسين ڇا سڏينداسين. اسان ميونسپل جا اهڙا عهديدار 
ڏٺاسين جيڪي اسان جا مسئال حل ڪرڻ الِء ڊوڙندا ايندا هئا مون کي ايئن لڳندو 

هو ته جيڪي اسان جا مسئال آهن هو انهن کي اسان کان وڌيڪ سمجهن ٿا اهي لکيل 
پڙهيل ماڻهو هئا، پر جيڪڏهن غير تعليم يافته ماڻهو به هئا سياست ذريعي آيا 

بلڪل آيا پر انهن ماڻهن به پنهنجو اخالقي ۽ تمدن نه ڇڏيو هيو. پنهنجي سهپ نه 
ڇڏي هئي انهن ٻين کي نقصان پهچائڻ عظيم گناهه سمجهيو ۽ اڄ جي دور ۾ سچ پچ 

ڇا نه ٿو ٿئي پنهنجي ذات ۽ انا جي خاطر معاشري کي هاڃيڪار نقصان پهچايو پيو 
وڃي.

اسان جي سنڌ جو هڪ تشخص آ، اسان جي سنڌ جي تعليم جو، علم جو ادب جو 
هڪڙو نظريو آ )جنهن کي تصوف جو نظريو چئون ٿا( ان جي بنياد تي اڳ ۾ توهان 
جو حق پوِء منهنجو حق يعني اڳ ۾ توهان کائو پوِء مان کائيندس. هاڻي مون کي 

ٻڌايوته اها ڪيڏي وڏي ڳالهه آهي ڪيڏو وڏو نظريو آهي سچل سائين جي هڪ ِسٽ 
ياد پئي اچي ته “اهجا ڪم ڪريجي جنهن وچ اهلل آپ بڻيجي”  هاڻي اوهان پاڻ ٻڌايو 

ته اهو خلقيندڙ پنهنجو خيال ڪيترو اٿس ۽ اوهان جو خيال ڪيترو اٿس. 

سائين کيئلداس فاني صاحب مون کي هڪ خط ۾ شعر لکي موڪليو هو ته:

“ماڻهو کي جانور کان بدتر برو ڏسي، 
خالق کي خلق پنهنجيَء تي روئندو ڏٺو اٿم”

 سو انسان انسان الِء جيڪر موٽ کائي .........ته االئي ڇا ٿي پئي.

سجاڳ سٿ: توهان پرائمري جا استاد هئا شڪار پور ۾ اوهان جي 
پڙهائڻ جو طريقيڪار ڇا هو؟

مان پنهنجي سينيئر استادن کان سکندو هوس ۽ جيڪڏهن مون کي نه ايندو هو ته 
مان انهن کان پڇندو هوس ۽ مان ڪوشش ڪندو هوس ته ڪيئن پڙهائجي. جنهن ۾ 

شاگرد کي انفرادي طور تي ۽ اجتماعي طور تي پڙهائڻ جي ڪوشش ڪندا هئاسين. 
هڪڙا پراڻا طريقيڪار به هيا تدريس جا. مثال طور  اڄ جي دور ۾ استاد هٿ ۾ پٽي 

کڻي ته عيب سمجهيو ويندو آهي يا ان کي احساس ڪمتري محسوس ٿيندي آهي 
پر مون پاڻ پٽي تي پنهنجي هٿن سان ٻارن کي لکڻ 

سيکاريو آهي مون پٽي پنهنجي هٿن ۾ کنئي آهي بنا 
ان سوچ  جي ته ماڻهو مون کي ڇا چوندا ته هي هينئر به 

پٽي پيو ٿو پڙهائي. ان سان شاگردن جا اکر سٺا ٿيندا 
هئا. ان کانسواِء اسان پينسل سان لکڻ جي ڪوشش 

ڪنداهئاسين ته جيئن اسان جا پنهنجا اکر بهتر ٿين ان 
سان نه فقط شاگردن کي پر مون کي به فائدو پهتو منهنجا 
به اکر سٺا ٿيا جيڪي اڳ خراب هئا. ان کانسواِء رياضي 

پڙهائڻ مهل اسين مختلف طريقيڪار استعمال ڪندا 
هئاسين جنهن ۾ چارٽ ٺاهڻ ۽ ٻيون مشقون ڪندا 

هئاسين. ان کانسواِء اسان ٻارن جي يادداشت وڌائڻ الِء 
چارٽ پڻ تيار ڪندا هئاسين، جنهن ۾ شاعرن، محققن، اديبن جا ڪم آويزان ڪندو 

هئس جيڪي شاگرد ياد ڪري ڇڏيندا هئا انهن ۾ هڪ وڏو نظم پروفيسر لطف اهلل 
بدوي جو پڻ ڪالس ۾ لڳايو. هڪ ڀيري هڪ آفيسر آيو جنهن چارٽ ڏسي چيو ته 

اهڙو ڏکيو نظم ٻارن کي سمجهه ۾ ايندو؟ مون چيو ته سائين اوهان ٻارن کان پڇي 
ڏسو ته هڪ شاگرد هڪدم اٿي بيٺو ۽ سڄو نظم ياد ٻڌايائينس آفيسر خوش ٿيو ۽ 
چيائين ته اهو ڪيئن ياد ڪيائين ته چيو مانس سائين شاگردن ۾ الڙا آهن پر انهن 

تي محنت جي ضرورت آهي هي نظم وڏي ڪالسن جا شاگرد ترنم سا پڙهندا آهن سو 
ان ترنم وسيلي ننڍي ڪالس جي شاگردن به اهو وڏو نظم ياد ڪري ورتو.

سجاڳ سٿ: مطلب ته ترنم سکڻ ياد ڪرڻ ۽ پڙهڻ جي حوالي سان اثر 
ڇڏي ٿو؟

 ترنم جو وڏو اثر آهي، اسان کي ياد آهي ته جڏهن اسان کي استاد کوڙا پڙهائيندا 
هئا ته ترنم سان پڙهائيندا هئا جيڪي اڄ به اسان کي ياد آهن. ترنم انسان جي جبلت 

۾ شمار ٿئي ٿو، رنگن جو ميالپ آهي... شاگرد جو رنگ جيڪڏهن توهان سان ميل 
کائي ته اهو شاگرد گهر ۾ به راند روند ۾ طوطي وانگر لنوندو پيو پڙهندو پيو. ٻار 

کي توهان ِهجي سيکاريو ته ٻار ڊوڙندو وتندو ته هن جي زبان پئي هلندي ۽ اهو ئي 
سکيا جو عمل آهي جنهن ۾ اوهان ٻار کي ٽٻي ٿا ڏياريو.

سجاڳ سٿ: توهان جو جملو ته استاد ۾ هڪ آرٽسٽ هوندو آهي 
تمام گَهرو جملو آهي ۽ پڙهائڻ به هڪ آرٽ آهي پروفيشن ناهي. 
توهان هيئنر يونيورسٽي ۾ پيا پڙهايو پر ٻئي پاسي پوري سنڌ ۾ 
پرائمري ۽ سيڪنڊري سطح جي جيڪا صورتحال آهي ته ان جي 

ڪا تشريح نه ٿا ڪري سگهو ته آيا اها تعليم به آهي يا نه ان حوالي 
سان اوهان ڇا چوندئو؟

افسوسناڪ صورتحال آهي، پر مان اهو چوندس ته اسان وٽ جيڪو شاگرد اچي ٿو 
اهو مون کي پيارو آهي، منهنجو ٻچو آهي ۽ اسان جو پرائمري جو جيڪو رويو آهي 

ان جي اهو شاگرد لوڙهه لوڙهي ٿو، ان کي پرائمري استاد نه مليو، ان کي سيڪنڊري 
۾ استاد نه مليو، جيڪڏهن ان کي ڪاليج ۾ استاد نه ملي ته شاگرد ويچارو ڪيڏانهن 

ويندو؟ هاڻي ڏوهه ڪنهن جو ٿيو ان شاگرد جو ته نه ٿيو.... ته مان پنهنجي ايندڙ 
شاگرد کي ڳلي لڳائيندو آهيان مان پنهنجي شاگردن کي چوندو آهيان ته بابا مون 

کي شاگرد ٿو کپي شودو نٿو کپي ۽ منهنجو شاگرد پڙهي ڇاڪاڻ ته هو پنهنجي 
ماُء پيُء جو ۽ پنهنجو وقت سيڙائي، پيسا سيڙائي اچي ٿو پڙهڻ ته هن کي ايترو ته 

سوچڻ کپي ته هو جڏهن واپس معاشري ۾ وڃي ته ان قابل هجي ته هو روزي ڪمائي 
سگهي، پيٽ پالي سگهي. سو شاگرد ڳالهه سمجهندا آهن منهنجي سنڌي ڊپارٽمينٽ 

جي شاگردن ۾ تمام گهڻو ٽيلنٽ موجود آهي.

ــو  ــري. اه ــش ڪ ــي ڪوش ــرڻ ج ــار ڪ ــو self-discipline  اختي ــن ه ــڀ کان پهري س
منهنجــو ذاتــي تجربــو آهــي جيڪڏهــن هــو پــاڻ کــي صحيــح اســتاد ســمجهي ٿــو تــه هــو 
پــاڻ کــي جوابــدار محســوس ڪــري.... پڙهائــڻ جــو ڪــم منهنجــو ئــي آهــي ۽ مــون کــي 
کــي ڪرڻــو آهــي. جيڪڏهــن ان جــي انــدر ۾ اســتاد ويٺــو آهــي ۽ اســتاد زندهــه آهــي تــه 
پــوِء اســان جــا ســڀ الهيــا ســجايا آهــن. جيڪڏهــن ان جــي انــدر ۾ اســتاد ناهــي تــه ان کــي 
اســتادي پيشــي مــان نڪــري وڃــڻ کپــي يــا اچــڻ ئــي نــه کپيــس. هــو رضاڪارانــه طــور تــي 

اهــو پيشــو ڇــڏي وڃــي.
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سجاڳ سٿ: ته پوِء شاگرد جيڪو پوئين سطح تي نه پڙهي سگهيا 
سي اڳتي جي تدريس يعني يونيورسٽي کي پورو پئجي سگهن 

ٿا؟
بلڪل پورو پون ٿا اسان انهن سان پنهنجي تجربن جو نچور، محبت ۽ پڙهڻ جي 
ترغيب ڏيندا آهيون ته پوِء ديوانه وار پڙهائي طرف ڊوڙ کائين ٿا. مون کي ٽائيم 

بلڪل نه ٿو ملي پر مان ڪالس روز وٺندو آهيان ڇو ته اهو منهنجو اولين فرض آهي. 
مان جيڪڏهن نه پڙهايا ته مان بيمار ٿي پوندو آهيان. ۽ جنهن ڏينهن مون محسوس 
ڪيو ته هاڻي مان نه ٿو پڙهائي سگهان ته ان ڏينهن کان پڙهائڻ ڇڏي ڏيندس. اسان 

شاگردن سان پنهنجي ڪم ،  achievement پنهنجو مطالعو وغيره شيئر ڪندا 
آهيون ته انهن تي ايترو ته اثر ٿيندو آهي جو اوهان يقين ڪريو ٻئي ڏينهن هو 

اڃان وڌيڪ پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي موڊ ۾ هوندا آهن. ۽ استاد جي ڪاميابي تڏهن 
آهي جڏهن ان جو شاگرد ان کان اڳتي وڌي وڃي. کيئلداس فاني صاحب کان شيخ 

اياز اڳتي وڌي ويو، فاني صاحب مون کي لکيو ته خوشنصيب آهن اهي هٿ جيڪي 
اياز تائين پهچن ٿا يعني هڪ استاد پنهنجي شاگرد الِء اهي لفظ لکي ٿو ۽ مون کي 

لکيائين ته جيڪڏهن توهان کي صحيح استاد ٿيڻو آهي ته ٻار سان ٻار ٿيڻو پوندو.

۽ اڄ جو شاگرد جنهن بي راهه روي تي لهي ويو آهي، ان الِء معاشري جي هر فرد تي 
الزم آهي ته هو ان کي پنهنجي دڳ تي واپس آڻڻ ۾ ڪوششون وٺي ۽ ان ۾ سڀ کان 

اول ذميواري استاد جي آهي.

 سجاڳ سٿ: بحيثيت محقق، ليکڪ ۽ شاعر جي اوهان وٽ 
معياري تعليم جي تشريح ڪهڙي آهي؟

تعليم جي معيار کي پرکڻو آهي ته فاني صاحب ۽ اياز کي پرکيو. کيئلداس فاني ۽ 
نورالدين سرڪي کي پرکيو. مرڻ کان قبر تائين تعليم جو سلسلو هلندو ۽ معيار 

جيئن پوِء تيئن اڳتي وڌنڌو پوئتي نه ٿيندو ان الِء ته چيو ويو آهي ته ستارون سي 
آگي جهان اور بهي هين. اياز صاحب پنهنجي زندگي جي آخر تائي پڙهندو رهيو 

منهنجو اياز سان گهرو الڳاپو هو. اياز ڪچهرين ۾ چوندو هوته ٽئگور گيتانجلي ۾ 
هيئن لکيو آهي ۽ اسان کي استادن هي ڳالهه ٻڌائي ۽ هاڻي مان هن نتيجي تي پهتو 

آهيان. هاڻي توهان ڏسو ته اهو آهي نه تعليمي معيار. هاڻي معيار اها ڪسوٽي 
جيڪا شاگرد ۾ پيدا ٿئي ته هو پنهنجي پاڻ کي اڳتي وڌائي، ۽ جيڪڏهن هو ڪٿي 

رڪجي وڃي ته ڪٿي نه ڪٿي رهنمائي ۾ ڪا ڪسر رهجي ويل آهي.

سجاڳ سٿ: پرائمري استاد ڇا ڪري جو هو شاگرد کي تتر وارو 
ڀڙڪو ڏياري آسمان تي اڏاري سگهي؟

سڀ کان پهرين هو self-discipline  اختيار ڪري، اهو قائم ڪرڻ جي ڪوشش 
ڪري. اهو منهنجو ذاتي تجربو آهي جيڪڏهن هو پاڻ کي صحيح استاد سمجهي ٿو 

ته هو پاڻ کي جوابدار محسوس ڪري. پڙهائڻ جو ڪم منهنجو ئي آهي ۽ مون کي 
کي ڪرڻو آهي. جيڪڏهن ان جي اندر ۾ استاد ويٺو آهي ۽ استاد زندهه آهي ته پوِء 
اسان جا سڀ اليا سجايا آهن. جيڪڏهن ان جي اندر ۾ استاد ناهي ته ان کي استادي 
پيشي مان نڪري وڃڻ کپي يا اچڻ ئي نه کپيس. هو رضاڪارانه طور تي اهو پيشو 
ڇڏي وڃي. ان ڪري جو استاد کي صرف نوڪري ناهي ڪرڻي پر فرض نڀائڻو آهي 
ڇاڪاڻ ته جي فرض نڀايو ته اسان ان منصب جي الئق آهيون ان الِء جو استادي وڏو 
منصب آهي پيغمبري منصب آهي ۽ هاڻي جي اسان ان تي اچون ٿا ته اهو اسان الِء 

اعزاز آهي.

سجاڳ سٿ: معياري تعليم جي حاصالت الِء رياست جي ڪيتري 
ذميواري آهي؟

رياست جي اولين ذميواري آهي ته اها تعليم طرف توجهه ڏيئي. جيڪڏهن رياست 
تعليم تي توجهه نه ٿي ڏيئي ته رياست جي ترقي ختم ٿي ويندي ڪنهن به فيلڊ 

۾ رياست پوِء achieve نه ڪري سگهندي. تعليم نه هوندي ته فرد ڪٿان ڪامل 
ڪم ڪري سگهندا پوِء رياستي ادارا تباهه ٿيندا جيڪڏهن انهن ادارن کي پڙهيل 

لکيل ماڻهو نه ملندا ته رياست تباهي طرف وڌندي ۽ رياست کي معياري تعليم جي 
حاصالت کي ممڪن بنائڻ الِء هر قرباني ڏيني پوندي.

 self-discipline ســڀ کان پهرين هــو
اختيــار ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪــري. 
آهــي  تجربــو  ذاتــي  منهنجــو  اهــو 
جيڪڏهــن هــو پــاڻ کــي صحيــح اســتاد 
ســمجهي ٿــو تــه هــو پــاڻ کــي جوابــدار 
ــم  ــو ڪ ــڻ ج ــري.... پڙهائ ــوس ڪ محس
کــي  کــي  مــون  ۽  آهــي  ئــي  منهنجــو 
ــدر  ــي ان ــن ان ج ــي. جيڪڏه ــو آه ڪرڻ
۾ اســتاد ويٺــو آهــي ۽ اســتاد زندهــه آهــي 
تــه پــوِء اســان جــا ســڀ اليــا ســجايا آهــن. 
جيڪڏهــن ان جــي انــدر ۾ اســتاد ناهــي 
ــري  ــان نڪ ــي م ــتادي پيش ــي اس ــه ان ک ت
ــو  ــس. ه ــه کپي ــي ن ــڻ ئ ــا اچ ــي ي ــڻ کپ وڃ
ــڏي  ــو ڇ ــو پيش ــي اه ــور ت ــه ط رضاڪاران

ــي. وڃ

 اسان شاگردن سان پنهنجي ڪم ،  achievement پنهنجو 
مطالعو وغيره شيئر ڪندا آهيون ته انهن تي ايترو ته اثر ٿيندو 

آهي جو اوهان يقين ڪريو ٻئي ڏينهن هو اڃان وڌيڪ پڙهڻ 
۽ سمجهڻ جي موڊ ۾ هوندا آهن. ۽ استاد جي ڪاميابي تڏهن 

آهي جڏهن ان جو شاگرد ان کان اڳتي وڌي وڃي. کيئلداس 
فاني صاحب کان شيخ اياز اڳتي وڌي ويو، فاني صاحب مون کي 

لکيو ته خوشنصيب آهن اهي هٿ جيڪي اياز تائين پهچن ٿا
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غربت باوجود علم حاصل ڪرڻ 
جي جستجو

حليم باغي

ســجاڳ ســٿ: اوهــان جنهــن دور ۾ تعليــم حاصــل ڪئــي ۽ اڄوڪــي 
دور ۾  جڏهــن ٻــارن کــي اســڪول ۾ تعليــم ڏنــي وڃــي ٿــي تــه اوهان 

جــي نظــر ۾ انهــن ٻنهــي دورن جــي پڙهائــي ۾ ڪهــڙو فــرق آهــي؟
اســان جــي دور جــي تعليــم بهتــر هئــي. شــاگرد پــاڻ ڪجهــه نــه ڪجهــه حاصــل ڪــرڻ 
جــي جســتجو ۾ هونــدو هــو. جڏهــن شــاگرد اســڪول يــا تعليمــي اداري ۾ وينــدو هــو تــه 
ڪجهــه نــه ڪجهــه حاصــل ڪــرڻ جــي ارادي ســان وينــدو هــو ۽ موجــوده دور جــو جيڪو 
شــاگرد آهــي اهــو ڪالس ۾ ڪجهــه حاصــل ڪــرڻ الِء وڃــي ئــي ڪونــه ٿــو.ان جــو ســبب 
ڪاپــي ڪلچــر آهــي جنهــن اســان جــي ســڄي تعليمــي نظــام جــو ٻيــڙو ٻــوڙي ڇڏيــو 
آهــي. چــون ٿــا تــه ڪاپــي ڪرائــڻ جــو ذميــوار بــه اســتاد آهــي، اسان)اســتاد( مڃــون 
ٿــا تــه اســتاد بــه جوابــدار آهــي جــي اهــو نــه چاهــي تــه ڪاپــي ٿــي نــه ســگهي، پــر گهڻــا 
اســتاد پڙهائــن ئــي ڪونــه ٿــا ۽ جيڪــي پڙهائــڻ گهــرن ٿــا ان ســان وري شــاگرد پڙهــڻ 
ــن  ــط ريت ــن غل ــود ٻي ــدان ۾ موج ــي مي ــم ج ــر ۽ تعلي ــي ڪلچ ــن. ڪاپ ــار ڪونه الِء تي
ــدار  ــعور بي ــو ش ــاگرد ۾ اه ــن ش ــي جڏه ــگهي ٿ ــي س ــي پٽج ــن ئ ــاڙ تڏه ــي پ ــمن ج رس

ٿئــي تــه ان کــي ڪجهــه حاصــل ڪرڻــو آهــي.

ســجاڳ ســٿ: اوهــان جڏهــن پرائمــري پڙهنــدا هئــا تــه پڙهائــي جــو 
طريقيــڪار ڇــا هــو ڪجهــه ســاروڻيون اوريــو؟

ــه هــو، ڍڳيــون چارينــدي هــڪ ڏينهــن خبــر  اســان وٽ غربــت هئــي اســڪول بــه ڪون
ــي  ــون ات ــون ڍڳي ــي. م ــو آه ــڪول کلي ــري اس ــن پ ــر ک ــوٺ کان 2 ڪلوميٽ ــه ڳ ــي ت پئ
ڇڏيــون ۽ ٻئــي دوســت ســان گــڏ اســين ان اســڪول کــي ڏســڻ وياســين ۽ پــوِء روزانــو 
وڃــي اســڪول ويهنــدا هئاســين. هفتــي کان پــوِء منهنجــي چاچــي ان اســڪول ۾ مــون 
کــي داخــل ڪرايــو. غربــت تمــام گهڻــي هئــي ان ڪــري لٽــا ڪپــڙا تــه پــري جــي ڳالهــه 
ــه وٺــي سگهنداهئاســين تــه ڪتــاب وري ڪٿــان وٺــون هــا. ان دور ۾  ــه ڪون آ ُجتــي ب
شــهر مــان هــڪ نيــڪ مــرد اينــدو هــو جيڪــو مــون کــي هــر ســال امتحــان کانپــوِء ڪپــڙا 
۽ ڪتــاب خريــد ڪــري ڏينــدو هــو. ان وقــت ۾ ڪتــاب هــڪ يــا ٻــه  هونــدا هئــا اڄوڪــي 
دور وانگــر ڪتابــن جــو ســٿو کڻــي اســڪول نــه پڙهنــدا هئاســين. اســان کــي پنهنجــي 

دور جــا تقريبــا بيــت، پروليــون، وايــون اڃــا تائيــن يــاد آهــن.

سجاڳ سٿ: والدين پاران وڌيڪ پڙهائڻ الِء ڇا سوچ هئي؟
ــه  ــي ت ــدي هئ ــده چاهين ــي وال ــو ۽ منهنج ــذاري وي ــڻ ۾ گ ــي ننڍپ ــب منهنج ــد صاح وال
حليــم پڙهــي باقــي مــون کــي پڙهائــي واري دور ۾ ڪا اهــڙي مــدد جنهــن ۾ ڪتــاب، 
لٽــو وغيــره مائٽــن وٽــان ڪونــه مليــو نــه ڪا ٻــي مــدد ملي،جــو اســان وٽ غربــت تمــام 

گهڻــي هئــي. هــا منهنجــي پڙهــڻ واري روش کــي ڪڏهــن بــه روڪيــو ٽوڪيــو نــه ويــو. 
باقــي پنهنجــي محنتــن ســان پرائمــري، ايليمنٽــري، هائــر پــوِء يونيورســٽي پڙهــي.

ســجاڳ ســٿ: اڄ کان پنجويهــه يــا 30 ســال پهريــن هــڪ يــا ٻــه ڪتــاب پڙهائينــدا 
هئــا پــر پــوِء بــه ان مــان حليــم باغــي ســامهون آيــو پــر اڄ جــي جديــد دور ۾ جتــي 
ٻــارن کــي ســٿن جــا ســٿا ڪتــاب پڙهائجــن ٿــا پــر اڄ ڪــو اســان کــي حليــم باغــي 
ڪونــه ٿــو ملــي؟ ٻــارن جــو اهــو وزن ڪونهــي جيڪــو اوهــان جــو هــو يــا اهــي 
ڪهڙيــون شــيون هيــون جــو اوهــان اڄ ان ســطح تــي آهيــو؟ توهــان جــي ســوچ 
توهــان جــي پهــچ ان ســطح تــي آهــي؟ اڄ جــي تعليــم ۾ اهــا ڪهــڙي ڪمــي يــا 
ــه ٿــا  ــا وســعت حاصــل ڪــري ن ــار اهــو وزن ي کــوٽ آهــي، جنهــن جــي ڪــري ٻ

ســگهن؟

ٻــار مــان نواڻ/جــدت ختــم ٿــي وئــي آهــي. اســان جڏهــن پنهنجــي دور ۾ ڪــو بــه ســبق 
پڙهنــدا هئاســين تــه اســان ان کــي self-adopt ڪنــدا هئاســين معنــٰي پنهنجــو پــاڻ 
تــي الڳــو implement ڪنداهئاســين پنهنجــي حالتــن پنهنجــي ماحــول، پنهنجــي 
ســماج، پنهنجــي روزانــي زندگــيَء تــي الڳــو ڪنداهئاســين. اڄ جــو ٻــار پڙهــي تــه ٿــو 
پــر ان کــي ســمجهي ئــي ڪونــه ٿــو تنهــن کانپــوِء self adaptation ڪــري نــه ٿــو 
ســگهي. جيڪــي ڪجهــه ســکي ٿــو ان کــي پنهنجــي ڪــم ۾ آڻــڻ جــو ڏانُء ڪونــه اٿــس 
ــان  ــري م ــگهي. تنهنڪ ــو س ــه ٿ ــري ن ــل ڪ ــدو حاص ــان فائ ــو ان م ــي ٿ ــو پڙه ۽ جيڪ
ــوس  ــرق محس ــي ف ــو ئ ــي ۾ اه ــي پڙهائ ــي دور ج ــي ۽ اڄوڪ ــي پڙهائ ــي دور ج پنهنج

ڪريــان ٿــو.

ســجاڳ ســٿ: حليــم ڍڳيــون ڇــڏي اســڪول پئــي پڙهــڻ ويوتــه ان 
وقــت والــده ۽ مائٽــن جــو ارادو ڪهــڙو هــو؟

مــان ننــڍي هونــدي منڊڪائــي هلنــدو هــوس ۽ ڳالهائــڻ بــه صحيــح ڪونــه هــو. منهنجــي 
ــو  ــي س ــي آه ــذور موالئ ــي مع ــه ه ــو ت ــال ه ــو خي ــن ج ــن ۽ مام ــي چاچ ــن يعن ــاُء ۽ مائٽ م
هــي جيڪڏهــن قــرآن پــاڪ ۽ اهــڙي قســم جــي تعليــم حاصــل ڪــري وٺــي تــه پاٿــاري 
ــڙي  ــا اه ــڻ ي ــو پڙهائ ــه اه ــدو ت ــاڪ پڙهن ــرآن پ ــيٰ ق ــگهندو. معن ــي س ــي پ ــه کائ ڪجه
ڪنهــن ڪــرت ســان لڳنــدو تــه هــن جــا مســئال حــل ٿينــدا ۽ مائٽــن جــي ذهــن ۾ هــو تــه 
هــن کــي ڪجهــه نــه ڪجهــه پڙهايــو وڃــي پــر انهــن جــي خيــال ۽ گمــان ۾ بــه اهــو ڪونــه 
هــو تــه حليــم باغــي انگريــزي پڙهنــدو ۽ يونيورســٽي تائيــن پهچنــدو. اهــي ڳالهيــون 
انهــن جــي ذهــن ۾ ڪونــه هيــون اهــي بــس اهــو پيــا چاهيــن تــه بنيــادي تعليــم حاصــل 

ڪيــان.

حليم باغي  جو اصل نالو 
عبدالحليم آهي سندس 
تخلص باغي آهي تنهن 

ڪري پاڻ حليم باغي جي 
نالي سان مشهور آهي. پاڻ 

سنڌ جو نالي وارو مذاحمتي 
شاعر آهي، شاعري جي صنف  

۾ منفرد انداز ۾ ڪم ڪيو 
آهي ۽ سندس ڪيترائي 

شاعري جا مجموعا ڇپجي 
پڌرا ٿيا آهن ڪيترن ئي 

مشهور گلوڪارن سندس 
شاعري کي ڳايو آهي جنهن 

۾ عابده پرين پڻ شامل آهي . 
حليم باغي سنڌ يونيورسٽي 

۾ بي فارميسي جي ڊگري 
مڪمل ڪرڻ کان وٺي هيل 

تائين شاعري جي منفرد 
انداز سبب اڄ به مشهور 

آهي. 

ڪچهري
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سنڌ جي 
استادن کي 

سالم

اڄ هتــي انهــن اســتادن جــو ذڪــر نــه ٿينــدو جــن کــي پنهنجــن پنهنجــن ملڪــن جــون 
حڪومتــون ســماج ۾ تمــام گهڻــو مٿاهــون درجــو ڏئــي هــڪ عظيــم انســان جهــڙي 
عــزت ڏينديــون آهــن. نــه ئــي هتــي انهــن اســتادن تــي ڳالهائبــو جيڪــي اعلــٰي تعليــم 
ــن  ــدا آه ــان پڙهائين ــوڪت س ــان وش ــي ادارن ۾ وڏي ش ــٰي تعليم ــري اعل ــل ڪ حاص
ــه ئــي هتــي انهــن اســتادن  ۽ پــاڻ کــي ســماج جــو هــڪ منفــرد فــرد ســمجهندا آهــن. ن
ــي  ــن طريق ــرض احس ــو ف ــي پنهنج ــارون کڻ ــون پگه ــي وڏي ــدو جيڪ ــر ٿين ــو ذڪ ج
ــو  ــي اه ــج آڻ ــن ۾ گهن ــي منه ــڙي ۾ ويه ــي چونڪ ــنگت ج ــدا ۽ س ــن نڀائين ــان ناه س
چونــدا آهــن تــه: “يــار اســان تــه ٽڪــي جــا ماســتر آهيــون...”. نــه ئــي وري مــان هتــي 
 Ghost( اهــڙن اســڪولن ۽ اســتادن جــو پٽڻــو پٽينــدم جــن جــا اســڪول ڀــوت خانــا
Schools( آهــن ۽ جــن اســڪولن ۾ ٻــارن بجــاِء ِجــن پڙهنــدا آهــن ۽ ِجَنــَن کــي 
ــاڪ  ــماجي ٿ ــي ۽ س ــت ۾ سياس ــڪول واري وق ــي اس ــتاد پنهنج ــڙا اس ــدڙ اه پڙهائين
ســجائيندا آهــن ۽ پنهنجــي قــوم جــي ڪوتاهيــن تــي ڳالهائينــدي قــوم ۽ فــردن کــي 
ــه آهــن ۽ هــر روز ســماج کــي بدالئــڻ جــون ڳالهيــون ڪنــدا  گاريــون ڏينــدي ٿڪبــا ن

آهــن. اڄ هتــي اهــڙن اســتادن جــو ذڪــر بــه نــه ٿينــدو جيڪــي شــاگردن کان پنهنجــن 
گهــرن جــا ذاتــي ڪــم ڪرائينــدا آهــن ۽ پــاڻ اســڪول ۾ آهلجــي اســڪول کــي وقــت 
ــه ئــي اڄ مــان هتــي انهــن اســتادن جــي  ــارڻ جــي بهتريــن جڳهــه ســمجهندا آهــن. ن ٽ
ــا ۽  ــاق خان ــڪول اوط ــان اس ــن س ــي مهرباني ــن ج ــدم ج ــني وجهن ــي روش ــخصيتن ت ش
اوتــارا بڻيــل آهــن ۽ جتــي ٻــارن بجــاِء ڏنــڊي ڪونــڊي جــي رڳــڙ جــو مــڌر آواز مواليــن 
جــو هنيــانُء ٺارينــدو آهــي. نــه ئــي اڄ هتــي اهــڙن اســتادن جــو ذڪــر ٿينــدو جيڪــي 
ڪنهــن چڱــي مــڙس جــي مهربانــي يــا اليڪشــني يــاري جــي نتيجــي ۾ ماســتر بڻجــي 
پيــا ۽ اهــي اڄ بــه اســڪولن بجــاِء انهــن چڱــن مڙســن جــي اوطاقــن تــي نوڪريــون ڏئــي 
رهيــا آهــن. نــه ئــي اڄ مــان هتــي اهــڙن اســتادن جــو ذڪــر ڇيڙينــدم جيڪــي ڪنهــن 
ــل اشــتهار کــي  ســرڪاري نوڪــري جــي آســري ۾ ويٺــي ماســترن جــي ڀرتيــن الِء آي
ــن  ــي انه ــوِء چاه ــا، پ ــي پي ــتر بڻج ــا ۽ ماس ــاس ٿي ــي پ ــان ڏئ ــي امتح ــارم ڀرائ ــي ف ڏس
جــي ڪيمســٽري پڙهــڻ پڙهائــڻ واري اُتــم ڪــم ســان مطابقــت رکنــدي هجــي يــا نــه 
ــي  ــه بڻج ــتاد ت ــي اس ــدم جيڪ ــر ڪن ــو ذڪ ــتادن ج ــن اس ــان انه ــي م ــي اڄ هت ــه ئ ۽ ن

سجاد گهلو
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ــه  ــه ت پيــا ۽ جنهــن ڏينهــن کان هــو اســتاد بڻيــا تنهــن ڏينهــن کان هــن مهــل تائيــن ن
حڪومــت ۽ نــه ئــي تعليــم تــي ڪــم ڪنــدڙ ســماج جــي ڪــن متحــرڪ ادارن ســندن 
ســار ســنڀال لــڌي ۽ نــه ئــي پڙهــڻ پڙهائــڻ ســان متعلــق انهــن جــي ڪا تربيــت وغيــره 
ــماني ۽  ــي، جس ــندن ذهن ــان س ــي س ــي حوال ــعبي ج ــم ش ــڙي عظي ــم جه ــري تعلي ڪ

روحانــي پالنــا ڪئــي وئــي.

ــي  ــت ۽ عالم ــنڌ حڪوم ــي س ــو جيڪ ــتادن ج ــن اس ــو انه ــر ڪب ــي ذڪ ــه اڄ هت بلڪ
ادارن جــي ســهڪار ســان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن طرفــان ســنڌ جــي ڏورانهــن 
عالئقــن ۾ کوليــل اســڪولن ۾ پڙهائــن ٿــا ۽ انهــن اســڪولن جــي کلــڻ جــو پهريــون 
شــرط اهــو هــو تــه اســڪول اهــڙن عالئقــن ۽ ڳوٺــن ۾ کولبــا جتــي 2 ڪلوميٽــرن جــي 
دائــري ۾ ڪــو بــه ســرڪاري اســڪول نــه هجــي ۽ ڪافــي اســڪول تــه اهڙيــن جايــن تــي 
کليــل آهــن جتــي ڪوهــن تائيــن ڪنهــن بــه اســڪول جــو نــانُء نشــان نــه آهــي. اهــي 
اســڪول پرائيويــٽ اســڪولن طــور ڪميونٽــي جــي متحــرڪ فــردن “انٽرپرينيوئــر” 
جــي ســهڪار ســان کوليــا ويــا آهــن ۽ انهن اســڪولن ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
جــي ســموري ٽيــم پنهنجــن مڪمــل ۽ گهــڻ طرفيــن صالحيتــن ســان “معيــاري 
تعليــم” جــي مشــن کــي ســاڀيان بڻائــڻ الِء ڏينهــن رات ڪوشــان آهــي. هــونَء تــه 
ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــا کــوڙ ســارا پراجيڪــٽ هلــي رهيــا آهــن پــر مــان 
 Promoting Private Schooling هتــي پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنرشــپ تحــت
ــه  ــطه ڪجه ــان وابس ــڪولن س ــي اس ــرام ج ــي PPRS پروگ in Rural Sindh يعن
يــا جــن جــا اســڪول منهنجــي  انهــن اســتادن جــي ئــي ڳالهــه ڪنــدم، جيڪــي 
مشــاهدي هيــٺ آيــا. هــن وقــت هــن پروگــرام تحــت ســنڌ جــي 10 ضلعــن: ٺٽــو، بديــن، 
مٺــي، عمرڪــوٽ، ســانگهڙ، بينظيرآبــاد )نوابشــاهه(، خيرپــور، الڙڪاڻــو، قمبــر 
ــڪولن ۾ 60  ــن اس ــن ۽ انه ــل آه ــڪول کلي ــن ۾ 392 اس ــهدادڪوٽ ۽ دادو ضلع ش
هــزار ٻــار Oxford University Press يعنــي OUP جــي انگريــزي نصــاب 

تحــت تعليــم حاصــل ڪــري رهيــا آهــن.

ــن ۾ 3  ــل 10 ضلع ــان ڪي ــي بي ــي مٿ ــنڌ ج ــن س ــت تائي ــن وق ــت ه ــرام تح ــن پروگ ه
ــن ۽  ــي ڳوٺ ــن ئ ــڪولن ۾ انه ــن س ــن. انه ــا آه ــا وي ــڪول کولي ــت 392 اس ــزز تح في
ــڻ  ــي پڙه ــن ک ــرن ۽ نياڻي ــاس ڇوڪ ــرڪ پ ــٽ مئٽ ــٽ ۾ گه ــطه گه ــان وابس ــن س عالئق
ــي وئــي آهــي. انهــن اســڪولن ۾  ۽ پڙهائــڻ جــي فــرض ۾ شــامل ڪنــدي نوڪــري ڏن
ــن ۾  ــن ج ــون آه ــي چڪي ــون ٿ ــف تربيت ــون 18 مختل ــتادن ج ــدڙ 1000 اس پڙهائين
)Early Childhood Education ECE( يعنــي “ٻــارن جــي شــروعاتي دور 
جــي تعليــم” جــي تربيــت کان وٺــي Oxford University Press جــي پرائمــري 
ــي  ــون نصاب ــن ڪالس تائيــن ج ــن ڪالس کان پنجي ــي مشــتمل پهري ــن ت ــي ڪتاب ج

ــف  ــي مختل ــڻ ج ــڻ ۽ پڙهائ ــي پڙه ــتادن ک ــن ۾ اس ــن تربيت ــن. انه ــامل آه ــون ش تربيت
ــام وڏي  ــر تم ــي پ ــو آه ــو وي ــناس ڪي ــرف روش ــه ص ــان ن ــن Pedagogies س طريق
ــد طريقــن ســان  محنــت ســان اســتادن کــي تربيتــن دوران پڙهــڻ ۽ پڙهائــڻ جــي جدي
اهــڙي طــرح ليــس ڪيــو ويــو آهــي جــو ان اســتاد کــي ســنڌ جــي ڏورانهــن عالئقــن ۾ 
کليــل اســڪولن انــدر انگريــزي، ســائنس، رياضــي، ســماجي اڀيــاس، اســالميات )اهــي 
ــت  ــي ۽ تربي ــاني ٿئ ــڻ ۾ آس ــنڌي ۽ اردو پڙهائ ــن(، س ــزي ۾ آه ــاب انگري ــڀئي ڪت س
دوران ان ڳالهــه جــو پــڻ تمــام وڏي پئمانــي تــي خيــال رکيــو وينــدو آهــي تــه اســتاد 
جڏهــن تربيــت حاصــل ڪــري اســڪول وڃــي تــه ان جــي رويــن ۽ مزاجــن ۾ پڙهــڻ ۽ 
ــو  ــي ه ــور ت ــي ط ــي ۽ عمل ــر اچ ــي نظ ــان تبديل ــڪ نماي ــان ه ــي س ــي حوال ــڻ ج پڙهائ
پنهنجــي اســڪول انــدر هــڪ مــاڊل ۽ بهتريــن اســتاد ثابــت ٿئــي ۽ پنهنجــي اســڪول 
انــدر اينــدڙ ٻــارن جــي ذهنــن جــي پــرورش ۽ پالنــا ان انــداز ســان ڪــري جــو اهــي ٻــار 

مســقبل ۾ هــن ســماج جــا متحــرڪ ۽ ڪارآمــد فــرد بڻجــن.

ــرز کــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن  انهــن پرائيويــٽ اســڪولن جــي انٽرپرينيوئ
طرفــان سبســڊي جــي مــد ۾ هــر ٻــار جــي ماهــوار فيــس )3 مهينــن جــي ايڊوانــس جــي 
صــورت ۾( مهيــا ڪئــي وينــدي آهــي جنهــن مــان هــو اســڪول جــا خــرچ پــورا ڪنــدو 
ــاب ۽  ــا ڪت ــي Oxford University Press ج ــاگردن ک ــالوه ش ــي. ان کان ع آه
ــام  ــو تم ــکيا ج ــاري س ــيٰ ۽ معي ــي اعل ــڪولن ک ــن. اس ــدا آه ــا وين ــم ڪي ــا فراه ٿيله
ــن  ــدو آهــي. اســتادن ۽ انٽرپرينيوئــرز کــي هــڪ بهتري گهڻــو مــواد مهيــا ڪيــو وين
اســڪول هالئــڻ الِء ٽيڪنيــڪل ۽ اڪيڊمــڪ تربيتــون فراهــم ڪيــون وينديــون 
آهــن. ان کان عــالوه صحتمنــد زندگــي گــذارڻ جــي مهارتــن کان وٺــي ســماجي طــور 
ــي ســان پــڻ انٽرپرينيوئــرز ۽ اســتادن  تــي زندگــيَء جــي مختلــف پهلوئــن جــي حوال
جــون تربيتــون ڪيــون وينديــون آهــن. ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي اهــا ڀرپــور 
ــڙن  ــي اه ــڪولن ک ــدڙ اس ــٺ هلن ــانَء هي ــر ڇ ــي ڇپ ــه پنهنج ــي ت ــدي آه ــش هون ڪوش
ــول  ــتاڻي ماح ــڪ دوس ــتقبل ه ــو مس ــنڌ ج ــي س ــي جت ــل ڪج ــي ادارن ۾ تبدي تعليم
انــدر ان انــداز ســان تربيــت وٺــي ۽ پــرورش حاصــل ڪــري جــو اهــي ٻــار اڳتــي هلــي 
پنهنجــي زندگــي نــه صــرف آســانيَء ســان گــذاري ســگهن پــر مســتقبل ۾ هــو هــن ســماج 
ــڻ بڻجــن ۽ جــن کــي ڏســندي هڪــدم ڀٽائــيَء جــون هــي  ــرد پ ــوکا ف ــن ۽ ان ــا بهتري ج

ســٽون زبــان تــي اچــي وڃــن:

هــِـي جــَـي آيــَـــا هـــَيـــَر، مــــــُون اَُڳ نــَـه ِڏٺــــَـا ڪـــَــَڏهــــــن،

آُء تـــَـرســـَــان، هـــُو تــَـڪـــِـڙا، پــــَـٽ نـــَه الَئـــِن پــَــيـــــر.

                       “لطيف”

سنڌ ايجوڪيشن فائونڊيشن جي اها ڀرپور ڪوشش 
هوندي آهي ته پنهنجي ڇپر ڇانَء هيٺ هلندڙ اسڪولن 

کي اهڙن تعليمي ادارن ۾ تبديل ڪجي جتي سنڌ جو 
مستقبل هڪ دوستاڻي ماحول اندر ان انداز سان تربيت 

وٺي ۽ پرورش حاصل ڪري جو اهي ٻار اڳتي هلي 
پنهنجي زندگي نه صرف آسانيَء سان گذاري سگهن پر 

مستقبل ۾ هو هن سماج جا بهترين ۽ انوکا فرد پڻ بڻجن 
۽ جن کي ڏسندي هڪدم ڀٽائيَء جون هي سٽون زبان 

تي اچي وڃن:

هــِـي جــَـي آيــَـــا هـــَيـــَر، مــــــُون اَُڳ نــَـه ِڏٺــــَـا ڪـــَــَڏهــــــن،
آُء تـــَـرســـَــان، هـــُو تــَـڪـــِـڙا، پــــَـٽ نـــَه الَئـــِن پــَــيـــــر.

“لطيف”
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ــي ســان مئــي ۽ ُجــون جــي آرهــڙ  انهــن اســڪولن کــي وڌيــڪ بهتــر بڻائــڻ جــي حوال
وارن مهينــن ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي لرننــگ ســپورٽ يونــٽ جــي 
 Field ماســٽر ٽرينــرز جــي ٽيــم فيــز 2 جــي 70 اســڪولن جــو دورو ڪيــو جنهــن کــي
لرننــگ  انهــيَء دوري دوران  آهــي.  FSV چيــو وينــدو  يعنــي   Support Visit
ــڪول ۾  ــڪ اس ــر ه ــي ه ــز 2 ج ــم في ــتمل ٽي ــي مش ــرن ت ــن ماه ــي ٻ ــٽ ج ــپورٽ يون س
ســڄو ڏينهــن گذاريــو ۽ 2 حصــن ۾ اســڪول انــدر هيٺيــون ســرگرميون انجــام ڏنيــون:

پهريون حصو:
ــي 	  ــڻ ج ــڻ ۽ پڙهائ ــن پڙه ــد تائي ــري ح ــو ڪيت ــه اه ــڻ ت ــزو وٺ ــو جائ ــڪول ج اس

ماحــول الِء ســازگار آهــي

ــني ۽ 	  ــب روش ــارن الِء مناس ــڏ ٻ ــان گ ــن س ــي انتظام ــدر محفوظ/حفاظت ڪالس ان
هــوا جــي نظــام جــو جائــزو وٺــڻ

اســتاد طرفــان ڪالس انــدر ســکڻ الِء فراهــم ڪيــل تدريســي مــواد جــي اســتعمال 	 
جــو جائــزو وٺــڻ

تربيــت يافتــه اســتادن کان ڪالس انــدر ڪنهــن بــه هــڪ مضمــون جــي ســبق کــي 	 
پڙهائــڻ جــو ڊيمــو وٺــڻ تــه جيئــن ان ڳالهــه جــو جائــزو وٺــي ســگهجي تــه اســتاد 
ــدر  ــي ڪالس ان ــن ک ــون طريق ــي ن ــڻ ج ــن ۽ پڙهائ ــکيل مهارت ــت دوران س تربي

بهتــر نمونــي اســتعمال ڪــري ٿــو يــا نــه

ٻيون حصو:
انٽرپرينيوئــر ۽ اســڪول جــي ســمورن اســتادن آڏو اســتادن جــي ڏنــل ڊيمــو کــي 	 

بنيــاد بڻائينــدي اصالحــي طــور تــي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ٻنهــي 
ماهــرن طرفــان پــاڻ ڪالس ۾ ڊيمــو ڏيــڻ تــه جيئــن اســتادن طرفــان رهجــي ويــل 

کوٽــن ۽ خاميــن کــي ختــم ڪــري ســگهجي

انهــن ســرگرمين کانپــوِء هــڪ گڏجاڻــي ڪــرڻ جنهــن ۾ انٽرپرينيوئــر ۽ اســڪول 	 
جــي ســمورن اســتادن کــي پڙهائــيَء وارن طريقــن کــي اڃــان وڌيــڪ بهتــر بڻائــڻ 
ــي  ــوچ ک ــڻ ۽ ان س ــي بڻائ ــي يقين ــه ک ــڻ ۽ ان ڳاله ــون ڏي ــون صالح الِء ڪارائتي
پختــو ڪــرڻ تــه ڪيئــن هــڪ اســڪول ان ســموري عالئقــي ۾ تبديلــيَء جــو هــڪ 
ــڪ  ــر ۽ ه ــن انٽرپرينيوئ ــڪ بهتري ــن ه ــو ۽ ڪيئ ــگهي ٿ ــي س ــز بڻج ــم مرڪ اه
ــردار ادا  ــو ڪ ــڻ ۾ پنهنج ــن بڻائ ــي روش ــتقبل ک ــي مس ــارن ج ــتاد ٻ ــن اس بهتري

ڪــري ســگهي ٿــو.

انهــن اســڪولن جــي دوري دوران ســنڌ جــي هــر قســم جــي جاگرافــيَء کــي پســڻ جــو 
موقعــو مليــو. تتــل ڏينهــن ۾ ٿــر، بــر، رڻ ڪــڇ جــا ميــدان، ســامونڊي پٽــي، اڇــڙو ٿــر، 
ڪچــو، ڪاڇــو، الڙ، اتــر ۾ موجــود ســنڌ جــي ڪيتــرن ئــي واهــڻ ۽ وســتين ۾ موجــود 
اســڪولن ۾ پڙهنــدڙ ٻــارن ۽ اســتادن ســان ُمکاميــل ٿيــو ۽ منهنجــي بصارتــن جيڪــي 
بــه منظــر پســيا اهــي منظــر هميشــه الِء منهنجــي ذهــن جــو طــواف ڪنــدا رهنــدا. ســنڌ 
جــي انهــن ڏورانهــن عالئقــن ۾ موجــود اســڪولن انــدر جاکــوڙي اســتادن جــي بدولــت 
ــيخ  ــي ش ــه ان ويل ــو ت ــي گونجي ــن ۾ پئ ــو آواز ڪن ــڻ ج ــي پڙه ــارن ج ــن ٻ ــه جڏه ُرڃ ۾ ب

ايــاز پئــي يــاد آيــو:

اَچـَـــي پــَئــَي، اچـَــي پــَئــي، اڃـــان رڃ مـــان رڙ اچــَـي پــَــِئـــي،

مــتــان ائـيــن ســـمـــجهــيــن، ُمـــــــئــــــا مـــــــــور ســــــــارا.

“شيخ اياز”      

ســنڌ ۽ ســنڌي ماڻهــن جــي مســتقبل الِء ڪيتــرن ئــي حوالــن ســان مــن منــدر منجهــه 
ــا  ــام گهڻ ــپورٽ وزٽ دوران تم ــڊ س ــر فيل ــون پ ــون هي ــري ويٺي ــر ڪ ــيون گه مايوس
ــا ٿيــا جــن ســان مايوســي ڪفــر بڻجــي پئــي ۽ مســتقبل ۾ هــڪ خوشــحال  اهــڙا تجرب
ــه  ــڪراهٽون ب ــي مس ــن ت ــه چپ ــو ت ــرڻ لڳ ــواف ڪ ــن ۾ ط ــن ذه ــس جڏه ــو عڪ ــنڌ ج س
رقــص ڪــرڻ لڳيــون ۽ جڏهــن انهــن اســڪولن ۾ پڙهنــدڙ ٻــارن ۽ پڙهائينــدڙ اســتادن 
ســان مالقاتــون ٿيــون تــه ان ڳالهــه ۾ ايمــان اڃــان وڌيــڪ پختــو ٿيــو تــه ســنڌ جــي زميــن 
ــي ۽  ــي آه ــتابي ره ــه کان س ــي ُڪک هميش ــرزمين ج ــن س ــي، ه ــي بڻ ــُٺ ناه ــان بُ اڃ
هميشــه ســتابي رهنــدي ۽ جــي ســنڌ جــي زميــن کــي معيــاري علــم جــو اهــو ريــج ملنــدو 
ــون  ــه اهــو ڏينهــن پــري ناهــي جڏهــن هــن زميــن تــي اهڙيــون ڪليــون ڦٽندي رهيــو ت
جــن جــي وڌي وڻ ٿيــڻ ســان هــيَء ڌرتــي جنــت جــو ڏيــک ڏيــڻ لڳنــدي ۽ ســنڌ جــي هــر 

ڪنــڊ ڪــڙڇ منجهــان اهــڙا ذهــن جنــم وٺنــدا جــن جــا مثــال دنيــا ڏينــدي.

جــن عالئقــن ۽ اســڪولن جــو اســان دورو ڪيــو اتــي عجيــب ۽ حيــرت ۾ وجهنــدڙ 
تجربــا رهيــا جــن مــان چنــد هتــي ونــڊڻ ضــروري ٿــو ســمجهان. جڏهــن ٺٽــي جــي ڳــوٺ 
 Non Living Things ۽ Living Things يــار محمــد چانڊيــو جي هــڪ نياڻــي
جــي تصــور تــي بحــث ڪنــدي اهــو چيــو تــه: “ســر توهــان کــي خبــر ئــي ناهــي مــان ٿــي 
توهــان کــي ٻڌايــان تــه Living Things ۽ Non Livings ۾ ڪهــڙو فــرق آهــي. 
دراصــل  Living Things اهــي ٿينديــون آهــن جيڪــي Nature Made هجــن ۽ 
Non Living Things اهــي آهــن جيڪــي Human Made هجــن....” ان َســمي 
اهــو جملــو ٻــڌي منهنجــي مٿــان ســقطو طــاري ٿــي ويــو ۽ مــان حيــرت منجهــان ڪنــڌ 
ورائــي اســتاد ڏانهــن ڏٺــو، جنهــن جــي اکيــن جــي چمــڪ ســندس چهــري تــي فخــر جــو 
ســبب بڻــي هئــي ۽ ڇــو نــه اهــو اســتاد پنهنجــي شــاگردن تــي فخــر ڪــري جڏهــن اهــي 
شــاگرد اســانجن ســوالن جــا اهــڙا جــواب ڏيــن جيڪــي جــواب OUP جــي ڪتابــن ۾ 

پــڻ موجــود نــه آهــن.

خيرپــور ۾ پــي پــي آر ايــس پروگــرام جــي فيــز 1 جــو هــڪ اســڪول پيــر ڳــوٺ کان 8 
ڪلوميٽــر جــي فاصلــي تــي واقــع هــڪ ڳــوٺ ٽنــڊو )جيڪــو ڦُالئــي ميتــال جــي نالــي 

ســان پــڻ مشــهور آهــي( ۾ آهــي. ان اســڪول جــي انٽرپرينيوئــر جــو نالــو خــوش محمــد 
راهوجــو آهــي. ڳــوٺ ڦُالئــي ميتــال يونيــن ڪائونســل منگهنــواري تعلقــي ڪنگــري ۾ 
آهــي. ان اســڪول ۾ 400 ٻــار داخــل آهــن پــر اســڪول اينــدڙ ٻــارن جــو تعــداد روزانــي 
جــي حاضــري جــي حســاب ســان 400 کان مٿــي آهــي. انهــيَء ڳــوٺ ۾ اســڪول کلــڻ 
ــه مئٽــرڪ پــاس جنهــن مــان هــڪ کــي  ــه ماڻهــو پڙهيــل هئــا ۽ اهــي ب کان اڳ صــرف ٻ
ســرڪاري پٽيوالــي جــي نوڪــري مليــل آهــي. انهــيَء اســڪول جــي انٽرپرينيوئــر ۽ 
ــڪول  ــان اس ــال اڳ اس ــن 5 س ــه: “جڏه ــو ت ــي ٻڌاي ــيه مونک ــاد ۽ آس ــرز دلش ــڊي ٽيچ لي
کوليــو ســين تــه اســان ڏاڍيــن ڏکيــن حالتــن کــي منهــن ڏنوســي ۽ هــن ڪميونٽــي جــي 
ــه  ــار ب ــا ٻ ــن ج ــي عمري ــالن ج ــو 7 کان 8 س ــي ج ــدي هئ ــراب هون ــري خ ــال ايت صورتح
اگهــاڙا اســڪول ۾ پڙهــڻ اينــدا هئــا. اســان کــي ڳالهــه صفــا ســمجهه ۾ نــه اينــدي هئــي 
تــه هنــن ماڻهــن کــي اســان ڪيئــن سنڀالينداســين. آخــرڪار اســان ســنڌ ايجوڪيشــن 
فائونڊيشــن جــي ورتــل تربيتــن جــي روشــني ۾ جڏهــن ECE جــو ڪالس شــروع ڪيــو 
تــه اســانجي اســڪول انــدر اهــڙا مســئال آهســتي آهســتي پــاڻ ئــي حــل ٿينــدا ويــا، ڇــو 
تــه اســان تعليــم ڏيــڻ ســان گــڏ اســڪول انــدر ٻــارن جــي تربيــت پــڻ ڪئــي ۽ ان جــو 
نتيجــو اهــو نڪتــو تــه ڪجهــه وقــت کان پــوِء نــه صــرف انهــن ٻــارن ۾ تبديلــي بظاهــر 
نظــر آئــي پــر ڪميونٽــي جــي عورتــن ۽ مــردن جــي رويــن ۾ پــڻ چڱــي خاصــي تبديلــي 

نظــر آئــي.”

ــوري  ــن پ ــي ه ــان ج ــه: “اس ــو ت ــڪ ٻڌاي ــي وڌي ــاد مونک ــر دلش ــڊ ٽيچ ــي هي ــڪول ج اس
عالئقــي ۾ اهــو مشــهور هيــو تــه اوهــان جيڪڏهــن ڪنهــن جانــور کــي ٻــڌي اســڪول ۾ 
پڙهائيندئــو تــه اهــو بــه پڙهــي وينــدو پــر ڦُالئيــن جــا ٻــار پڙهــن اهــو ممڪــن ئــي ناهــي، 
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پــر اڄ اســان انهــن ماڻهــن کــي چونــدا آهيــون تــه نــه صــرف ڦُالئيــن جــا ٻــار پڙهيــا آهــن 
پــر انهــن جــي ڳــوٺ جــي بــه صورتحــال اڳ کان ڪافــي بهتــر آهــي ۽ جيڪڏهــن توهان 
کــي يقيــن نــه اچــي تــه پــوِء ڦُالئــي ميتــال ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي کوليــل 
الخيــر پبلــڪ اســڪول ۾ اچــو ۽ اچــي پنهنجــي اکيــن ســان ڏســو تــه ڪيئــن علــم جــي 
اجالــي ســان نــه صــرف انهــن جــا دمــاغ  روشــن ٿيــا آهــن پــر انهــن جــي زندگــيَء ۾ پــڻ 

بهتــري آئــي آهــي.”

اهــڙي طــرح ضلــع خيرپــور ۾ ڪوٽڏجــي تعلقــي جــي هــڪ ڳــوٺ جيــو خــان شــنباڻي ۾ 
پــي پــي آر ايــس فيــز 1 جــو هــڪ ٻيــو اســڪول آهــي جنهــن ۾ پــڻ لــڳ ڀــڳ 400 ٻــار 
علــم جــي روشــني ســان فيضيــاب ٿــي رهيــا آهــن. اســڪول جــو نالــو آهــي شــمس مــاڊل 
اســڪول ۽ اســڪول جــي انٽرپرينيوئــر جــو نالــو آهــي شــڪيل چانڊيــو. ان اســڪول 
جــي انٽرپرينيوئــر ۽ ليــڊي ٽيچــرز نازيــه ۽ منيــره مونکــي ٻڌايــو تــه: “ڳــوٺ جيــو خــان 
شــنباڻي جــي ماڻهــن ۾ هــڪ عجيــب عــادت هئــي، جڏهــن انهــن جــو ڪــو ٻــار بيمــار 
ٿــي پونــدو هــو تــه ان ٻــار کــي ڪنهــن ڊاڪٽــر يــا طبيــب کــي ڏيــکارڻ بجــاِء ان ٻــار 
جــي ڪفــن جــو بندوبســت ڪــري انتظــار ڪنــدا هئــا تــه اهــو ٻــار ڪڏهــن مرنــدو ۽ 

پــوِء هــو کيــس دفنائــي اينــدا.”

اهــا ڳالهــه ٻــڌي منهنجــي تــه پيــرن هيٺــان زميــن نڪــري وئــي. انهــن ٽيچــرز وڌيــڪ 
ــوِء  ــر پ ــي پ ــي وياس ــان ٿ ــاڻ پريش ــان پ ــي اس ــت ڏس ــڙي حال ــي اه ــن ج ــه: “انه ــو ت ٻڌاي
ــي  ــرگرمين ذريع ــن س ــن ڪيتري ــيَء ۽ ٻي ــڪول ۾ پڙهائ ــن اس ــتي جڏه ــتي آهس آهس
خــاص ڪــري Health Sessions جــي ڪــري نــه صــرف ٻــارن ۾ پــر ان ڪميونٽــي 
جــي ماڻهــن ۾ پــڻ وڏي تبديلــي آئــي آهــي ۽ هــن وقــت اهــو ڳــوٺ اهڙيــن ڪيتريــن 

ئــي جاهالڻيــن ســرگرمين مــان پنهنجــي جــان ڇڏائــي چڪــو آهــي.”

مٺــي جــي هــڪ ٻئــي ڳــوٺ خميســو ڀيــل ۾ قائــم اســڪول تــه اهــڙي عالئقــي ۾ هــو 
جتــي زندگــي ِسســڪي ِسســڪي گــذري رهــي هئــي ۽ ان ڳــوٺ جــي 12 ڪلوميٽــر 
ــه هــو ۽ ماڻهــو پــري کان پيئــڻ جــي مٺــي  ــه مٺــو پاڻــي موجــود ن ايراضــي ۾ ڪٿــي ب
پاڻــيَء جــو بندوبســت ڪــن پيــا ۽ ان اســڪول ۾ ڪافــي ٻــار 10 ڪلوميٽــر پــري کان 
بــه پڙهــڻ الِء آيــا پئــي جــن جــي هڪــڙي ڪلهــي تــي پاڻــيَء جــي بوتــل تــه ٻئــي ڪلهــي 
تــي ڪتابــن جــو ٿيلهــو هــو ۽ جــن جــا پيــر گــرم واريَء جــي ڀٽــن کــي لتاڙينــدي علــم 
جــي اُڃ اجهائــڻ الِء ان اســڪول ۾ اچــي رهيــا هئــا. اتــي دودو نالــي پــڻ هــڪ اســتاد هــو 
جيڪــو 6 ڪلوميٽــر پــري کان روز اســڪول اچــي رهيــو هــو دودو ڏســڻ ۾ ڪنهــن بــه 
حوالــي ســان اســتاد نــه پئــي لڳــو پــر جڏهــن ســندس اســڪول جــي شــاگردن ســان ڳالهــه 
ٻولهــه ٿــي تــه منهنجــي حيــرت جــي انتهــا نــه رهــي تــه اهــي ٻــار نــه صــرف ســنڌي ۽ اردو 
بلڪــه انگريــزي بــه وڏي روانــي ســان پڙهــي رهيــا هئــا ۽ ســائنس کان وٺــي انگريــزي 
۽ ســماجي اڀيــاس جــي مضمونــن ۾ موجــود مختلــف تصــورن کــي ســهڻي انــداز ســان 
پــڻ بيــان ڪــري رهيــا هئــا ۽ ان جهوپــڙيَء نمــا اســڪول ۾ پڙهائــيَء جــي اهــا مََهــڪ 

اســتاد دودي جــي محنتــن جــي بدولــت ئــي آئــي پئــي.

ــه ڪجهــه اهــڙو ئــي هــو. ان  مٺــي جــي ئــي هــڪ ٻئــي ڳــوٺ ڌَوڙ ترائــي جــو منظــر ب
ــڻ الِء رڻ  ــن پڄ ــوٺ تائي ــو ۽ ان ڳ ــي ه ــڌ ت ــڏ پن ــارڊر س ــو ب ــتان ج ــان هندس ــوٺ وٽ ڳ
ڪــڇ جــي وشــال ميــدان کــي لتاڙڻــو پئــي پيــو، جتــي گــرم ۽ ٿــڌي هــوا جــي ميــالپ 
ســان قــدرت انســاني دمــاغ کــي ڌوڪــو ڏئــي رهــي هئــي ۽ پــري جــو منظــر ائيــن پئــي 
لڳــو ڄــڻ ســامهون پاڻــي هجــي پــر اصــل ۾ اهــو نيــري آســمان جــو عڪــس هــو جيڪــو 
ــوِء  ــڻ کانپ ــي پهچ ــو. ڌَوڙ ترائ ــو ه ــي رهي ــر اچ ــورت ۾ نظ ــي ص ــي ج ــي پاڻ ــي ت ڌرت
منهنجــو دوســت محمــد علــي اســڪول ۾ هليــو ويــو ۽ ٻــارن جــي پڙهــڻ جــا مــڌر آواز 
منهنجــي ڪنــن تــي پئجــي رهيــا هئــا تــه ان وقــت مــان اتــي ئــي موجــود هــڪ ڇنــي ۾ 
ويــم جتــي ڳــوٺ جــا ڪجهــه پوڙهــا ويٺــل هئــا. مــان انهــن ســان حــال احــوال ڪنــدي 
ــو  ــڪول کولي ــن اس ــن فائونڊيش ــنڌ ايجوڪيش ــوٺ ۾ س ــي ڳ ــان ج ــا اوه ــو: “چاچ پڇ
آهــي، توهــان جــو ان اســڪول بابــت ڇــا خيــال آهــي؟ پڙهائــي بــه هلــي ٿــي يــا ٺلهــو 
ــور پوڙهــي جــواب ڏينــدي  ماســتر وقــت گــذارو ٿــا ڪــن..!!؟؟” تنهــن تــي هــڪ جُه
چيــو: “ســائين اســان جــي هــن عالئقــي ۾ هــڪ فوجــي ٽڪيــو ويٺــا آهــن ۽ ٻيــو توهــان 
ــه  ــي ت ــڪ آه ــا پ ــاڻ اه ــو ه ــي، س ــو آه ــوڙي ويٺ ــڪول ک ــالن کان اس ــن س ــو ادارو ٽ ج
ــه ڀڄــي ويندئــو ۽  توهــان بــه هــن ُرڃ ۾ فوجيــن وانگــر اســانکي اڪيلــو ڇــڏي ڪــو ن
اهــي ٻــارن جــا آواز ان ڳالهــه جــي شــاهدي آهــن تــه اســڪول ٽاپــون ٽــاپ ٿــو هلــي.....” 

ــرڪ ڏســي پوڙهــي مــڙس بــه مرڪــي ڏنــو. واپســي تــي هــڪ  منهنجــي چهــري تــي ُم
انتهائــي خوبصــورت هــرڻ اســانجي گاڏي آڏو تمــام تيــز رفتــاري ســان وڏا ٽــپ ڏئــي 
رڻ ڪــڇ جــي ميــدان ڏانهــن ڀڄــي نڪتــو ۽ نظــر جــي ڌوڪــي ســبب دور وينــدڙ ان 
هــرڻ جــو وجــود رڻ ڪــڇ جــي ميــدان ۾ پــري کان ڪنهــن وشــال هاٿــيَء جيــڏو پئــي 
ــه  ــو ت ــمجهه ۾ اچــي وي ــه تََرشــنا جــو تصــور چٽــو پٽــو س لڳــو. ان مهــل مونکــي ِمرگِه
ــُپ 8 کان 10  ــڪ ٽِ ــندس ه ــه س ــي ت ــدو آه ــي ڀڄن ــال ٿ ــرڻ ُرڃ ۾ اُڃ کان بيح ــن ه جڏه
ــڙا  ــدو آهــي ۽ ان ويلــي جڏهــن هــرڻ جــي بــدن مــان ڪجهــه پگهــر ڦُ ميٽــرن جــو هون
ــي  ــدي آه ــي وين ــوڏس پکڙج ــبو چ ــي خوش ــق ج ــه ُمش ــن ت ــدا آه ــي پهچن ــندس دُن ت س
ــي.  ــدو آه ــي وين ــوش ٿ ــو مده ــي اه ــدي آه ــن پهچن ــَو تائي ــن ِجي ــن جنه ــڪا جنه جي
ڪاش جيڪڏهــن اســان ماڻهــن الِء هــن دور ۾ علــم جــي اڃ بــه هــرڻ جــي ِمرگِهــه تََرشــنا 
ــو  ــت ج ــي عظم ــانيت ج ــود انس ــي وج ــل ه ــو جڙي ــَڏ ج ــَم ۽ َه ــد َچ ــه هون ــي ت ــي پئ بڻج

پيڪــر بڻجــي پئــي.

ســنڌ وڏي آهــي، ســنڌي پنهنجــي ســرزمين تــي تمــام گهڻــا ڦهليــل ۽ پکڙيــل آهــن، 
ــتو  ــو رس ــم ج ــي عل ــر ج ــن پ ــل آه ــا ماري ــن ج ــاهه گهاتي ــي ويس ــن ج ــن ۽ پنهنج سازش
انهــن تائيــن پهچــي ويــو تــه پــوِء ســموري دنيــا جــا رســتا انهــن الِء پــاڻ ئــي کُلــي پونــدا. 
جڏهــن ســنڌ وٽ علــم، عقــل، مذهــب، فلســفي، وڻــج، واپــار، راڳ، رقــص ۽ نــت نــون 
فلســفن، تصــورن ۽ جذبــن ســان گــڏ ڀانــت ڀانــت جــون جدتــون هيــون تــه ان وقــت ســنڌ 
ــي.  ــل هئ ــي اڪري ــا ت ــوري دني ــورت ۾ پ ــي ص ــوم ج ــه ق ــب يافت ــڪ تهذي ــاپ ه ــي ڇ ج
مونکــي خبــر ناهــي تــه ســنڌ جــي تهذيــب ڪيئــن زميــن بــوس ٿــي وئــي پــر مونکــي ان 
ڳالهــه جــي پــڪ آهــي تــه هــن قــوم ۾ وري َڪــــُر کڻــي پنهنجــن پيــرن تــي اٿــي بيهــڻ 
جــون ســموريون صالحيتــون موجــود آهــن ۽ ســموري دنيــا کــي پنهنجــي وجــود جــي 
ــي  ــرورت آه ــرف ض ــس ص ــي ب ــود آه ــڻ موج ــت پ ــي جرئ ــڻ ج ــليم ڪرائ ــت تس اهمي
ان جذبــي ســان پنهنجــي پــاڻ کــي ســلهاڙي ڪــري اڳتــي وڌڻ ۽ ســخت محنــت جــي 
جنهــن جذبــي جــو اشــارو سســئي جــي واتــان ڀٽائــي 300 ســال اڳ ئــي ڪــري چڪــو 

هــو:

ـَان ڪـَـا مـُـونِســيـن هـَـلـَي، اَڳـِيــَـان َرائـــَو ٻــُـجهـَــــي ُرَڃ، مـَــتـ

مـَتـَان مَــــَري ڪـَا اَُڃ، تـَه ِڏئـَي پـَاَراتـَو مـُنهـِنـجـَـي پِــِريـن کـَــي.

                       “لطيف”

اڃــان تــه پنــڌ گهڻــو آهــي ۽ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــو اهــو ازم آهــي تــه انهــن 
اســڪولن کــي ســنڌ جــي ســرزمين جــا اهــڙا اســڪول بڻائبــا جــو قــدرت جــو جوڙيــل 
جــڳ انهــن جــا مثــال ڏينــدو ۽ هتــي مــان صــرف چنــد اســڪولن ۽ اســتادن جــو ذڪــر 
ڪيــو آهــي اهــڙا تــه ســوين ٻيــا بــه آهــن جيڪــي پنهنجــي پنهنجــي پـَـــَر ۾ الــڳ الــڳ 
داســتانن رقــم ڪــرڻ جهــڙا آهــن. مٿــي ذڪــر ڪيــل ۽ ذڪــر کان رهجــي ويــل اهڙيــن 
ــڪ ُرڪ  ــي لُ ــن ک ــالم ج ــي س ــتادن ک ــوڙي اس ــمورن جاک ــن س ــي انه ــڪولن ج ــن اس ٻي
بڻائــي ٿــي ۽ جيڪــي ســنڌ جــي ڪٺــور جاگرافيائــي عالئقــن ۾ هــڪ نئيــن ســنڌ جــو 
ــو  ــال اه ــا. ش ــن پي ــان نڀائ ــي س ــن طريق ــون احس ــون ذميداري ــڻ ۾ پنهنج ــاد وجه بني

ســاٿ هميشــه ائيــن ئــي هميشــه ســگهارو ۽ ســالمت ۽ اڳ کان اڳــرو رهــي.
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اهــي هلــڪا هلــڪا ســرديَء جــا ڏهــاڙا هئــا. فيبــروري جــو مهينــو پنهنجــي پڄاڻــي تــي هــو. 
مــان گهــر جــي ڪنهــن ڪــم ســانگي آفيــس مــان اڌ ڏينهــن جــي مــوڪل ڪــري گهــر آئــي 
هيــم. لــڳ ڀــڳ شــام جــا 4 پئــي وڳا هيــڊ آفيــس کان منهنجــي هــڪ دوســت غــزاال جوڻيجــو 
جــي ڪال آئــي ۽ هــن مــون کــي ٻڌايــو ته:“اســان جــي ســينيئر مينيجــر منهنجــو نالــو آمريــڪا 
۾ ٿينــدڙ هــڪ ٽريننــگ الِء تجويــز ڪيــو آهــي؛ انهــيَء حوالــيَء ســان پهريــان تــون پنهنجــي 
گهــر وارن کان اجــازت وٺ تــه انهــن کــي تنهنجــي آمريــڪا وڃــڻ تــي ڪــو اعتــراض تــه نــه 
آهــي. مــان اڌ ڪالڪ کانپــوِء توکــي ٻيهــر ڪال ڪــري پڇــان ٿــي.” جڏهــن اهــا ڳالهــه مــون 
پنهنجــي پيــاري امــڙ ســان ڪئــي تــه هــوَء ڏاڍي خــوش ٿــي ۽ چيائيــن تــه ان کان وڌيــڪ بهتــر 
ٻئــي ڪهــڙي ڳالهــه ٿــي ســگهي ٿــي. مــان ســنڌ ۽ ســنڌ جــي ڪنــڊ ڪــڙڇ کان تــه واقــف هيــس 
پــر ســنڌ کان عــالوه اڳ ڪڏهــن ٻئــي صوبــي ۾ وڃــڻ جــو بــه اتفــاق نــه ٿيــو هــو ســو اوچتــو ئــي 
اوچتــو گهــر کان ايــڏو پــري وڃــڻ منهنجــي الِء هــڪ پريشــان ڪنــدڙ ۽ خوشــيَء جهــڙو لمحــو 
هــو. ٻئــي طــرف منهنجــي امــڙ دل جــي مريــض هئــي ۽ ان جــي طبعيــت اڪثــر خــراب رهنــدي 
ــالح  ــان ص ــائين س ــا س ــر مام ــان..!!؟؟ آخ ــا ڪي ــه ڇ ــو ت ــي آي ــه پئ ــمجهه ۾ ن ــي س ــي ۽ مونک هئ
ــور  ــي ط ــي ذهن ــاڻ ک ــتي پ ــتي آهس ــان آهس ــر م ــي. آخ ــا ڪئ ــگ الِء ه ــون ان ٽرينن ــوِء م کانپ
آمريــڪا وڃــڻ الِء تيــار ڪيــو. انٽرنيــٽ تــي پــالِء مــٿ يونيورســٽي )جتــي اســان کــي تربيــت 
الِء وڃڻــو هــو( متعلــق ڄــاڻ حاصــل ڪيــم. پاڪســتان ۽ آمريــڪا جــي موســمي تبديليــن کــي 

مِدنظــر رکنــدي مــان ڪپــڙن وغيــره جــي حوالــي ســان پــڻ تيــاري شــروع ڪــري ڏنــي.

ان بعــد مونکــي مختلــف وقتــن تــي ڪراچــي ITA وارن جــي آفيــس ۾ مختلــف ٽيســٽن ۽ 
انٽرويــوز الِء وڃڻــو پيــو هــو. اهــو هــڪ ڊگهــو ۽ ٿڪائينــدڙ مرحلــو هــو، جنهــن ۾ 3 مهينــا 
لڳــي ويــا. ان دوران مــان جلــديَء ۾ پاســپورٽ ٺهرائــي ورتــو. آخــر جــون 2011 جــي آخــري 
هفتــي ۾ اســالم آبــاد ۾ انهــيَء تربيــت الِء 40 اميــدوارن جــي تعارفــي گڏجاڻــي رکــي وئــي. 
اتــي Hotel Hill View تــي منهنجــي مالقــات پاڪســتان جــي ســمورن صوبــن ۽ عالئقــن 
)ســنڌ، پنجــاب، بلوچســتان، خيبــر پختونخــواه، گلگــت بلتســتان ۽ آزاد جمــون ڪشــمير( 
مــان آيــل ســڀني ســاٿين ســان ٿــي. اتــي موجــود لــڳ ڀــڳ ســمورن ســاٿين جــو واســطو ســڌي 
ــان  ــي اس ــا ۽ ات ــن گذاري ــي ڏينه ــي ٽ ــان ات ــو. اس ــان ه ــس س ــرح درس و تدري ــڌي ط ــا اڻ س ي
ــاڻ  ــان ڄ ــي س ــي حوال ــره ج ــڻ وغي ــي ره ــت ۽ ات ــل وق ــت دوران گذاري ــڪا ۾ تربي ــي آمري ک
ڏنــي وئــي. ان کان عــالوه اتــي موجــود ســمورن ســاٿين پنهنجــن پنهنجــن تجربــن ۽ ڪــم ڪار 

بابــت هڪٻئــي کــي آگاهــه ڪيــو.

اســالم آبــاد ۾ اســان کــي اهــو پــڻ معلــوم ٿيــو تــه هــر ســال جــوالِء مھينــي ۾ ITA جــي پليــٽ 
فــارم تــان پــوري پاڪســتان ۾ سراســري طــور 40 ماڻھــن جــي چونــڊ ڪئــي وينــدي آهــي 
ــي  ــن ج ــڪا ۾ 3 کان 4 هفت ــان آمري ــدد س ــي م ــگ ج ــي فنڊن ــي USAID ج ــروپ ک ۽ ان گ
تربيــت ڪرائــي وينــدي آهــي. تربيــت خاطــر ITA وارا مختلــف ٽيســٽن ذريعــي اميــدوارن 
جــي چونــڊ ڪنــدا آهــن. آمريــڪا وينــدڙ اســان واري گــروپ ۾ 11 مــرد ۽ 29 عورتــون شــامل 
ــي  ــن ج ــاد ۾ 3 ڏينه ــالم آب ــي. اس ــي هئ ــڊ ٿ ــي چون ــن ج ــان 6 ڇوڪري ــنڌ م ــن ۾ س ــون، ج ھي

تربيــت کانپــوِء اســان کــي پهريــن جــوالِء تــي آمريــڪا وڃــڻ الِء گريــن ســگنل ملــي ويــو.

آخــرڪار اســان جــو قافلــو 1 جــوالِء 2011 تــي اســالم آبــاد ايئرپــورٽ تــان آمريــڪا وڃــڻ الِء 
روانــو ٿيــو. اســان PIA جــي جهــاز ۾ چڙهياســين ۽ 8 ڪالڪــن جــي ســفر کانپــوِء لنــڊن جــي 
“ھيٿــرو ايئرپــورٽ” تــي لٿاســين، جيئــن تــه اســان جــي ٽرانــزٽ فالئيــٽ هئــي ۽ اســان جــي 
فالئيــٽ ليــٽ هئــي ان ڪــري اســان کــي ”هيٿــرو ايئرپــورٽ لنــڊن“ تــي 8 ڪالڪ انتظــار 
ڪرڻــو پيــو. ان ٿڪائينــدڙ انتظــار کانپــوِء نيــٺ اســان آمريڪــن ايئرالئــن جــي جهــاز تــي 

مانجهانــدي واري وقــت تــي يونيورســٽي جــا پروفيســر 
۽ ڪجهــه پــي ايــڇ ڊي ڪنــدڙ المنائيــز ويهنــدا هئــا ۽ 
انهــن جــي اســان ســان پاڪســتان ۽ ان جــي ثقافــت، 
رهڻــي ڪهڻــي، مذهــب، ســماج، ريتــن رســمن، اخالقي 
ــي. وري  ــدي هئ ــه ٿين ــه ٻوله ــي ڳاله ــب ت ــدرن ۽ تهذي ق
اســان انهــن کان آمريــڪا متعلــق پــڻ کوڙ ســارا ســوال 
اســان  دوران  ڪچهريــن  انهــن  هئاســين.  ڪنــدا 
ــن  ــي ناھ ــان وٽ ئ ــط اس ــئال فق ــه مس ــو ت ــوم ٿي ــي معل ک
ــرن  ــڻ ڪيت ــڪ پ ــاور مل ــپر پ ــڙو س ــڪا جھ ــر آمري پ
ئــي مســئلن ۾ گهيريــل آهــي. هتــي  قتــل، غربــت، 
بيــروزگاري، چــوري، جســماني طــور حراســان ڪــرڻ، 
ننــڍي عمــر ۾ ٻــارن جــو نشــو واپرائــڻ ۽ وڏي تعــداد 
۾ ماڻهــن جــو بــي گهــر هئــڻ جهــڙا مســئال پــڻ موجــود 

هئــا.

آراضي کان
...... آمريڪا تائين
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چڙهــي آمريــڪا جــي شــهر ”بوســٽن“ جــي ايئرپــورٽ تــي لٿاســين، جتــي پــالِء مــٿ 
يونيورســٽي جــي ٽيــم پھريــان ئــي اســان جــو انتظــار ڪــري رھــي ھئــي ۽ انهــن اســان 
جــو ڏاڍي ســٺي نمونــي آڌرڀــاُء ڪيــو. اســان ڪــوچ ۾ ويٺاســين ۽ اتــان نيوھيمپشــائر 
۾ پــالِء مــٿ اســٽيٽ يونيورســٽي جــي ھاســٽل پهتاســين جتــي اســان جــي رھائــش جــو 
انتظــام ڪيــو ويــو ھــو. اســان مــان هــر هــڪ ماڻهــو کــي الــڳ الــڳ ڪمــرو ڏنــو ويــو 
ــون  ــون ھلندي ــي ويهڪ ــان تعارف ــم طرف ــي ٽي ــٽي ج ــن يونيورس ــان 3 ڏينھ ــو. پھري ه
رھيــون تــه آمريــڪا ۾ اســان کــي ڪيئــن رھڻــو آھــي ۽ ڪهڙيــن ڪهڙيــن ڳالهيــن جــو 
خيــال ۽ احتيــاط ڪرڻــو آهــي. ان کان عــالوه اســان کــي آمريــڪا جــي ضــروري قانونــن 

کان پــڻ آگاهــي ڏنــي وئــي.

اســان کــي صبــح جــو 7 وڳــي ناشــتو ملنــدو هــو ۽ رات جــو 10 وڳــي تائيــن مختلــف 
تربيتــي سيشــنز هلنــدا هئــا، جــن ۾ اڪثــر ڪــري پڙهائــي جــي نــون طريقــن ۽ ٽرينــر 
ــي  ــان ج ــي. اس ــدي هئ ــه ٿين ــه ٻوله ــي ڳاله ــردار ت ــپ واري ڪ ــاري ليڊرش ــي معي ج
تربيــت جــو طريقيــڪار فقــط ھــڪ ڪمــري تائيــن محــدود نــه ھــو، اســان کــي اڪثــر 

ڪــري مختلــف دورن ذريعــي تعليــم ۽ تدريــس جــي جديــد طريقــن جــي حوالــي ســان 
ڄــاڻ ڏنــي وينــدي هئــي. اســان اتــي موجــود 2 ڪميونٽــي اســڪول پــڻ وزٽ ڪيــا. 
اســان جيڪــي اســڪول گهميــا انهــن جــون خــاص ڳالهيــون هــي هيــون جــن مونکــي 

تمــام گهڻــو موهيــو:

اسڪول وڏا هئا جن ۾ ڪشادا راندين جا ميدان پڻ هئا	 

ڪالس روم وڏا ۽ خالصا ھئڻ سان گڏ هر سهولت سان آراسته هئا	 

ــطه 	  ــان وابس ــون س ــن ۾ ان مضم ــو جنھ ــرو هي ــڳ ڪم ــون الِء ال ــر مضم ھ
 Learning Material ــل ــو مڪم ــن ج ــن تائي ــن ڪالس کان اٺي پھري

موجــود هــو.

شــاگردن جــي ڪيــل ڪــم کــي پــڻ وڏي اهميــت حاصــل هئــي ۽ انهــن جــي 	 
ــن  ــا ج ــڳل هئ ــورڊ ل ــڊورز ۾ وڏا وڏا ب ــرڻ الِء ڪاري ــپلي ڪ ــي ڊس ــم ک ڪ

تــي شــاگردن جــو ڪيــل ڪــم ســينگاريل هــو.

هــر مضمــون جــا ماهــر اســتاد اســڪول ۾ پڙهائــي رهيــا هئــا ۽ اهــي عمــر 	 
۾ پــڻ ننــڍا ھئــا.

نصابــي، غيرنصابــي ۽ هــم نصابــي ســرگرمين جــي حوالــي ســان پــڻ جوڳــو 	 
بندوبســت ٿيــل هــو.

گرميــن جــي موڪلــن ۾ شــاگردن کــي ســکيا جــا اسپيشــل پيڪيجــز 	 
بوٽنــگ،  ســئمنگ،  اســڪيٽنگ،  اســڪائوٽنگ،  ۾  جــن  هئــا  ميســر 

هائيڪنــگ ۽ ٻيــون کــوڙ ســاريون رانديــون شــامل هيــون.

ــن اســڪولن 	  ــرد پنهنج ــن ۽ ڪميونٽــي جــا متحــرڪ ف ــا والدي شــاگردن ج
ــڪول  ــا ۽ اس ــوش هئ ــرڪ ۽ پرج ــان ڏاڍا متح ــي س ــي حوال ــاگردن ج ۽ ش
انتظاميــه ۽ اســتادن ســان هــر وقــت لهــه وچــڙ ۾ رهنــدا هئا ۽ شــاگردن ســان 

ٿينــدڙ مســئلن بابــت نــه صــرف آگاهــه رهــن پيــا پــر انهــن مســئلن جــي حــل 
الِء هــر ممڪــن ڪوشــش پــڻ ڪــن پيــا تــه جيئــن هــڪ شــاگرد کــي ڪنهــن 
ــي  ــارن ک ــانين ۽ مونجه ــه پريش ــن ب ــيَء دوران ڪ ــان پڙهائ ــي س ــه حوال ب

منهــن نــه ڏيڻــو پــوي.

اســان جــي تربيــت گهــڻ طرفــي ۽ ڏاڍي مزيــدار هئــي. ٻيــن کــوڙ ســارين ســرگرمين 
ــن ۽  ــڍن، ندي ــن، ڍن ــڙوڪ ٻيل ــيلن جه ــي وس ــي قدرت ــڪا ج ــي آمري ــان ک ــڏ اس ــان گ س
ــي  ــٺي لڳ ــت ڏاڍي س ــه ان وق ــا ڳاله ــي اه ــو. مونک ــو وي ــير ڪراي ــو س ــره ج ــن وغي جبل
تــه قدرتــي وســيال چاهــي جيتــرا بــه هجــن پــر جــي انهــن جــو صحيــح اســتعمال ڪجــي 
تــه هــڪ ملــڪ غربــت جــي کاهيــن مــان نڪــري آرام ســان هــڪ شــاندار ۽ ترقــي يافتــه 
ملــڪ بڻجــي ســگهي ٿــو. ڪاش اهــڙي همــت ۽ جرئــت اســان جــا حڪمــران بــه ڪــن.

اتــي اســان کــي ڪجهــه اهــڙا ٻيــال پــڻ ڏيکاريــا ويــا جيڪــي ھٿــرادو طــور پوکيــا ويــا 
ــن  ــا. ائي ــر ھئ ــي براب ــڻ ج ــه ھئ ــور ن ــا جان ــت ي ــڻ ۽ جي ــي پک ــن ۾ پک ــن ٻيل ــا ۽ انه ھئ
ــڪ  ــڻ الِء ه ــي بچائ ــو پاڻ ــن ج ــي. مينه ــو ھج ــو ٻيل ــٽڪ ج ــو پالس ــڻ ڪ ــي ڄ ــو لڳ پي

هٿــرادو ڍنــڍ ٺاهــي وئــي هئــي جنهــن ۾ ماڻهــن جــي ونــدر الِء ٻيڙيــن ۽ النچــن جــو پــڻ 
بندوبســت ٿيــل هــو. اهــا ڳالهــه منهنجــي الِء حيــران ڪنــدڙ هئــي تــه اڪثــر نديــن ۽ 
واهــن ۾ نــه وھڪــرو ۽ نــه ئــي پاڻــي ۾ ايتــري گھرائــي ھئــي. هــڪ ســرگرميَء دوران 
جڏهــن اســان هــڪ نــدي ۾ لٿاســين تــه ان نــديَء جــي گهرائــي فقــط ھــڪ فــوٽ ۽ ويڪر 
17 ميٽــر هئــي. پــر هتــي پاڻــي جــو قــدر تمــام گهڻــو هــو ۽ هــر هــڪ ماڻهــو پاڻــيَء 
جــي اســتعمال ۾ ڏاڍو محتــاط هــو. هتــي پاڻــي ريســائيڪل ڪــرڻ جــا بــه پروجيڪــٽ 
ھئــا ۽ وڏي پئمانــي تــي پاڻــي کــي بــار بــار ريســائيڪل ڪيــو پئــي ويــو. پاڻــي جــي 
ريســائيڪل جــو هڪــڙو پالنــٽ اســان بــه ڏٺــو ۽ مــان اهــو ڏســي ڏاڍو اچــرج ۾ پئجــي 
ــز  ــذاري ۽ ڪيميڪل ــان گ ــن م ــف مرحل ــي مختل ــي ک ــي پاڻ ــر ج ــن گٽ ــه ڪيئ ــس ت وي

ســان صــاف ڪــري ٻيهــر اســتعمال الئــق پئــي بڻايــو ويــو.

هــر روز اڪثــر ڪــري مانجهانــدي واري وقــت تــي يونيورســٽي جــا پروفيســر ۽ 
ڪجهــه پــي ايــڇ ڊي ڪنــدڙ المنائيــز ويهنــدا هئــا ۽ انهــن جــي اســان ســان پاڪســتان 
۽ ان جــي ثقافــت، رهڻــي ڪهڻــي، مذهــب، ســماج، ريتــن رســمن، اخالقــي قــدرن ۽ 
ــڻ  ــق پ ــه ٻولهــه ٿينــدي هئــي. وري اســان انهــن کان آمريــڪا متعل ــي ڳاله تهذيــب ت
کــوڙ ســارا ســوال ڪنــدا هئاســين. انهــن ڪچهريــن دوران اســان کــي معلــوم ٿيــو تــه 
مســئال فقــط اســان وٽ ئــي ناھــن پــر آمريــڪا جھــڙو ســپر پــاور ملــڪ پــڻ ڪيتــرن ئــي 
مســئلن ۾ گهيريــل آهــي. هتــي  قتــل، غربــت، بيــروزگاري، چــوري، جســماني طــور 
حراســان ڪــرڻ، ننــڍي عمــر ۾ ٻــارن جــو نشــو واپرائــڻ ۽ وڏي تعــداد ۾ ماڻهــن جــو 

بــي گهــر هئــڻ جهــڙا مســئال پــڻ موجــود هئــا.

ــت  ــن باب ــف طريق ــي مختل ــڻ ج ــڪول ۾ پڙھائ ــي اس ــان ک ــز اس ــت دوران ڪوچ تربي
ــون  ــن ۾ هيٺي ــا ج ــا وي ــان کان ڪراي ــڻ اس ــور پ ــي ط ــم عمل ــي ڪ ــو ۽ اه ــڻ آگاه ڪي پ

ــون: ــامل هي ــرگرميون ش س

مختلف نظمن تي ڌنيون ٺاھڻ ۽ شاگردن کي ياد ڪرائڻ	 

ٺاهيل نغمن ۽ مشهور گانن تي شاگردن کي رقص ڪرائڻ	 

اســان کــي صبــح جــو 7 وڳــي ناشــتو ملنــدو هــو ۽ رات جــو 
10 وڳــي تائيــن مختلــف تربيتــي سيشــنز هلنــدا هئــا، 
ــر  ــن ۽ ٽرين ــون طريق ــي ن ــي ج ــري پڙهائ ــر ڪ ــن ۾ اڪث ج
ٻولهــه  ڳالهــه  تــي  ڪــردار  واري  ليڊرشــپ  معيــاري  جــي 
ٿينــدي هئــي. اســان جــي تربيــت جــو طريقيــڪار فقــط 
ھــڪ ڪمــري تائيــن محــدود نــه ھــو، اســان کــي اڪثــر 
ڪــري مختلــف دورن ذريعــي تعليــم ۽ تدريــس جــي جديــد 
ــان  ــي. اس ــدي هئ ــي وين ــاڻ ڏن ــان ڄ ــي س ــي حوال ــن ج طريق

اتــي موجــود 2 ڪميونٽــي اســڪول پــڻ وزٽ ڪيــا.
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ــداز ۾ 	  ــن ان ــي بهتري ــر ج ــم ۽ نث ــري نظ ــولو ڪ ــي س ــوان ک ــه عن ــن ب ڪنھ
پڙھائــڻ

ڊرائنگ ۽ آرٽ ورڪ جي ذريعي متعلقه مضمون بابت معلومات ڏيڻ	 

رول پلي، پپٽ شو ۽ ننڍا ننڍا ڊراما ڪرائڻ	 

ميمــري گيــم، لــوڊو گيــم ۽ ٻيــون انــڊور گيمــز ڪالس ۾ ڪرائــڻ وغيــره 	 
وغيــره

ســندن چــوڻ هــو انهــن طريقــن ذريعــي ٻــارن جــي پڙھائــي واري عمــل کــي دلچســپ  
ــڀ طريقــا  ــه مٿيــان س ــن ســان اھــو شــيئر ڪيــو ت ــر اســان انھ بڻائــي ســگهجي ٿــو پ
پاڪســتان جــي اســڪولن ۾ اســتعمال ٿــي رھيــا آھــن، ســواِء 2 طريقــن جــي جيڪــي 

ميــوزڪ ۽ ڊانــس ســان وابســته هئــا انهــن جــو اســتعمال گهــٽ پيــو ٿئــي.

هــن تربيــت ۾ اســان جــون ڪمپيوٽــر جــون صالحيتــون بهتــر ڪــرڻ الِء پــڻ آِء ٽــي جــو 
سيشــن هلنــدو هــو جنهــن ڪــري اســان کــي ڪمپيوٽــر ۽ انٽرنيــٽ جــي اســتعمال ســان 
ــو  ــس ج ــل اڪائونٽ ــل اي-مي ــن ٺهي ــان ج ــي اس ــٽ ت ــان انٽرني ــٽي طرف ــڏ يونيورس گ
پــڻ بهتــر اســتعمال ســيکاريو ويــو. مــان اڪثــر ڪــري اســڪائپ تــي پنهنجــي گهــر 
وارن ســان ڳالهائينــدي رهنــدي هيــم ۽ اهــو وقــت اڪثــر ڪــري شــام جــو هونــدو هــو. 
جڏهــن بــه شــام جــو اســڪائپ تــي گهــر وارن ســان ڳالهائينــدي هيــم تــه پاڪســتان ۾ 
صبــح جــو وقــت هونــدو هــو ۽ گهــر وارا اڪثــر ڪــري ناشــتو ڪنــدا هئــا ۽ مــان کيــن 
چونــدي هيــم تــه اســان هــاڻ رات جــي مانــي کائــڻ الِء وڃــي رهيــا آهيــون. ان کان عالوه 
اســڪائپ تــي آن الئــن ٿيــڻ وقــت اڪثــر ڪــري اســان جــو ڊائريڪٽــر عزيــز ڪابانــي 
پــڻ آن الئــن هونــدو هــو ۽ اهــي مــون کان تربيــت ۽ گذرنــدڙ وقــت جــي حوالــي ســان 

ڪافــي حــال احــوال وٺنــدا رهنــدا هئــا.

ھــن تربيــت ۾ شــامل ســمورن دوســتن کان ســندن اســڪولن الِء مختلــف موضوعــن تــي 
ھــڪ پــالن تيــار ڪرايــو ويــو  ان ۾ منھنجــو عنــوان “اســڪول ۾ صحتمند ماحــول” ھو، 
مــان ان موضــوع تــي پــالن تيــار ڪيــو. )آمريــڪا کان واپســي تــي مــان پنهنجــي اداري 
ــي  ــي عمل ــالن ک ــوِء ان پ ــرڻ کانپ ــوري ڪ ــالح مش ــان ص ــٽ س ــينيئر مينيجمين ــي س ج
ــرام  ــي IELP پروگ ــن ج ــن فائونڊيش ــنڌ ايجوڪيش ــان س ــو. ان ڏس ۾ م ــو پهراي جام
ــن  ــهڪاري اي ــت ۾ س ــي. ان تربي ــت ڪرائ ــي 3 روزه تربي ــتادن ج ــطه اس ــان وابس س
جــي او CDC جــي ٽيــم، اســڪولن جــي اســتادن ۽ شــاگردن طرفــان بھتريــن مــوٽ 
ــم  ــاص ڪ ــو خ ــان ڪ ــي س ــي حوال ــول ج ــد ماح ــڪولن ۾ا ڳ صحتمن ــن اس ــي. انه مل
ڪــو نــه ڪيــو ويــو ھــو. ان ســموري تربيــت کــي ســرانجام ڏيــڻ کان اڳ ITA طرفــان 
“صحتمنــد اســڪول جــو ماحــول” جــي ٺهيــل تربيتــي ڪتابچــي کــي اســتعمال ڪــرڻ 
جــي اجــازت ورتــي ۽ ان ســموري تربيــت کانپــوِء اســڪولن ۾ پوئيــواري وارو جائــزو 
ــو. انهــيَء ســموري تربيــت ســان وابســطه ســرگرمين جــون تصويــرون،  پــڻ ورتــو وي
ــان ٿيــل ڪــم، تربيــت کان اڳ ۽ بعــد وارا مشــاهدا ۽ هــڪ  اســتادن ۽ شــاگردن طرف
ــي  ــتاني ۽ آمريڪ ــي پاڪس ــڪ ذريع ــس ب ــل ۽ في ــره  اي-مي ــورٽ وغي ــي رپ تفصيل

ســاٿين ســان شــيئر ڪئــي وئــي، جــن ان ســموري ڪــم کــي تمــام گھڻــو ســاراھيو.

انگريــزن ســان گڏجــي ڪــم ڪنــدي ڏاڍو مــزو آيــو پــر اهــا ڳالهــه بــه اســان جــي 
ســامهون آئــي تــه اســان بــه ڪنهــن کان گهــٽ ناهيــون. اســان وٽ عقــل ۽ ڏاهــپ جــي 
ــه هئــڻ ڪــري  ــه آهــي بــس وســيلن جــي اڻــاٺ ۽ صحيــح انتظــام ڪاري ن گهٽتائــي ن
اســان پٺتــي رهجــي ويــا آهيــون. جيڪڏهــن اســان جــن ماڻهــن کــي وســيال فراهــم ڪيا 
وڃــن، معيــاري تعليــم ڏنــي وڃــي ۽ جائــز همــٿ افزائــي ڪئــي وڃــي تــه اســان جهــڙن 
پٺتــي پيــل ملڪــن جــي چانئــٺ تــي ترقــي ۽ خوشــحالي پــاڻ ئــي ِســر نِگــون ٿينــدي. 
ڪنهــن صحيــح چيــو آهــي تــه “ديســان ديــس گهمــڻ ســان دمــاغ جــا بنــد دروازا کلــن 
ٿــا”. آمريــڪا ۾ تربيــت وٺــڻ ۽ اتــان جــي ماڻهــن ســان گــڏ ڪــم ڪــرڻ ۽ ســکڻ کانپــوِء 

مــان اتــان جــي ماڻهــن ۾ هيٺيــون خوبيــون ڏٺيــون: 

انگريــز وقــت جــا وڏا قــدردان ۽ پابنــد آهــن، هــو پنهنجــي زندگــيَء جــي هــر 	 
هــڪ  پــل جــو ڀرپــور اســتعمال ڪنــدا آهــن ۽ پنهنجــي وقــت جــي هــڪ پــل 

کــي بــه ضايــع ناهــن ڪنــدا

انگريــز رات جــو ســوير ســمهن ۽ صبــح جــو ســوير اٿــن ٿــا. لــڳ ڀــڳ 	 
ــم  ــا ڪ ــگ، ورزش ۽ ٻي ــگ، واڪن ــر کان جوگن ــو فج ــح ج ــو صب ــر ماڻه ه

ــا. ــدا ھئ ــري ڏين ــروع  ڪ ــرڻ ش ــون ڪ ڪاري

ــز ڏاڍو منظــم آهــن ۽ هــو پنهنجــي ســموري ڏينهــن جــي رٿابنــدي 	  انگري
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ڪــن ٿــا ۽ ان تــي ســختي ســان عمــل ڪــن ٿــا.

قانــون هــر عــام ۽ خــاص ماڻهــوَء الِء هڪجهــڙو ۽ هڪجيتــرو ئــي اهــم آهــي 	 
ــهري  ــر ش ــو ۽ ه ــي ٿ ــو ٿئ ــي الڳ ــڀني ت ــي س ــق ج ــن تفري ــا ڪنه ــو بن ۽ اه
پنهنجــي ملــڪ جــي قانــون جــي نــه صــرف پابنــدي ڪــري ٿــو پــر قانــون جــو 
ــي  ــي ٿ ــوَء کان ڪا غلط ــن ماڻه ــن ڪنه ــو. جيڪڏه ــري ٿ ــڻ ڪ ــرام پ احت

وڃــي ٿــي تــه هــو پنهنجــي غلطــي مڃــڻ ۾ ديــر نــه ڪنــدو آهــي.

انگريز ڏاڍا بھادر، ُپرتجسس ۽ ملنسار آهن.	 

ــز گهراڻــن تــه اســان 	  ــه آهــن ۽ ٽــن انگري ــه گهــٽ ڪــو ن ــوازي ۾ ب مهمــان ن
ــون. ــه ڪي ــون ب ــون دعوت ــروپ ج ــموري گ ــي س ج

ــن 	  ــن ڪڏه ــي ڪڏه ــا ۽ اه ــواز ھئ ــان ن ــه ڏاڍا مھم ــن ب ــتاني آمريڪ پاڪس
پنهنجــي گهــران اســان الِء پاڪســتاني ڊشــز تيــار ڪــري هاســٽل تــي کڻــي 
اينــدا هئــا ۽ ان ڏينهــن تــه ڄــڻ اســان جــي عيــد هونــدي هئــي. پاڪســتاني 
آمريڪــن گهراڻــا هــر ســال اينــدڙ ڊيليگيشــن ســان ايتــرو ئــي ملنســار ۽ 

مهمــان نــوازي ســان پيــش اينــدا هئــا.

ھتــان جــا گهــر اڪثــر ڪاٺ جــا ٺهيــل هئــا، ڇــو تــه ڪاٺ جــا گهــر زلزلــن ۾ 	 
ماڻهــن کــي محفــوظ رکــن ٿــا. اســان تــه ڪجھــه اھــڙا گھــر بــه ڏٺــا جيڪــي 
هــڪ جڳهــه تــان کڻــي ٻئــي جڳهــه تائيــن آســاني ســان رکــي پئــي ســگهيا.

ــدا 	  ــتعمال ڪن ــو اس ــڙي ج ــر گه ــي ه ــي ج ــي زندگ ــو پنهنج ــا ماڻه ــان ج هت
ــن  ــه ڪنه ــه ب ــن ت ــدو اٿ ــه هون ــم ڪار ن ــه ڪ ــن ڪجه ــن کي ــن، جيڪڏه آه
رانــد رونــد، ميــوزڪ ڪانســرٽ، ڊانــس وغيــره ۾ پــاڻ کــي مصــروف رکــي 
پنهنجــي روح کــي ريجهائينــدا آهــن. انگريــزن وٽ هــڪ چوڻــي ڏاڍي 

.  Time is the money :مشــهور آهــي تــه

ھتــي جــي ڀاڄيــن ۽ ميــون ۾ اھــڙو مــزو نــه ھــو جھــڙو اســان جــي ملــڪ جــي 	 
شــين ۾ هونــدو آهــي. انگريــز کائــڻ پيئــڻ ۾ لــوڻ ، مــرچ، مصالحــا ۽ تيــل نــه 

ھئــڻ جــي برابــر اســتعمال ڪــن ٿــا. 

سندن لباس سادو هوندو آهي.	 

ــي 	  ــو ۽ ان ک ــر آي ــاب نظ ــڪ ڪت ــٿ ۾ ھ ــي ھ ــو ج ــر ماڻھ ــڳ ه ــڳ ڀ ــي ل  ات
جتــي بــه موقعــو مليــو پئــي تــه هــو ان ڪتــاب منجهــان ڪجهــه نــه ڪجهــه 

ضــرور پڙھــي رھيــو ھــو.

ماڻهــن جــو جانــورن ســان بــه ڏاڍو پيــار هــو ۽ سراســري طــور تــي هــر 	 
ــي. ــي آئ ــر پئ ــڏ نظ ــي گ ــا ٻل ــو ي ــو ڪت ــان پالت ــوَء س ــن ماڻه پنجي

ھتــي اســان جــي گــروپ جــي هــڪ گڏجاڻــي USA Embassy ســان پــڻ ٿــي جيــڪا 
ــا  ــان کان پنهنج ــت اس ــر باب ــٽڊي ٽوئ ــت ۽ اس ــن تربي ــن ه ــي، انه ــي ره ڏاڍي ڪارائت
ــن اســان کــي پنھنجــي رٿابنــدي کان پــڻ آگاهــه  ــا معلــوم ڪيــا ۽ ان کان عــالوه هن راي

ــدڙ ادارن ۽ حڪومــت ســان مختلــف  ڪيــو تــه ھــو پاڪســتان ۾ تعليــم الِء ڪــم ڪن
تعليمــي ســرگرميون ڪــري معيــاري تعليــم جــي ڦهــالَء الِء مــدد فراهــم ڪنــدا. گھمــڻ 
ــط بوســٽن ۽  ــروپ کــي فق ــر اســان جــي گ ــن جڳھــون آھــن پ ــرڻ الِء آمريــڪا ۾ بھتري ڦ
واشــنگٽن ڊي ســي جــو ســير ســپاٽو ڪرايــو ويــو. بوســٽن ڏاڍو خوبصــورت شــھر ھــو 
هتــي عمارتــون ڏاڍيــون خوبصــورت ھيــون. واشــگٽن ۾ ھــر جڳھــه تــي ماڻھــن جــي 
رش ھئــي، کــن پــل الِء ائيــن پئــي لڳــو ڄــڻ مــان ڪراچــي ۾ هجــان. واشــنگٽن ۾ هــر 
جڳهــه ۽ خــاص ڪــري هــر چوواٽــي تــي آمريــڪا جــي مختلــف فالســافرن، سائنســدان ۽ 

مفڪــرن جــا مجســما لــڳل هئــا.

ــڊن ۽ لنــڊن جــو ”هيٿــرو  ــداز ســان ٿــي آمريــڪا کان لن اســان جــي واپســي ســاڳئي ان
ائيرپــورٽ“ دنيــا جــو وڏي ۾ وڏو ايئرپــورٽ آهــي جتــان هــر گهــڙي ڪــو نــه ڪــو جهــاز 
اڏاميــو پئــي يــا لٿــو پئــي. اســان جــي نظــر جڏهــن PIA جــي جهــاز تــي پئــي ته خوشــيَء 
جــو ٺڪاڻــو نــه هــو ۽ جڏهــن اســان جهــاز ۾ ويٺاســين تــه ايئرهوســٽس اســان کــي کائــڻ 
۾ پاڪســتاني بريانــي ڏنــي. هــڪ مهينــي کانپــوِء پاڪســتاني کاڌو ۽ ســا بــه بريانــي واه 
واه اســان جــي تــه ڄــڻ عيــد ٿــي وئــي. ســڀ بريانــي کائــڻ ۾ ائيــن مگــن ٿــي ويــا ڄــڻ 
رمضــان جــو پهريــون روزو افطــار ٿينــدو هجــي. اســان صبــح جــو 1:30 بجــي ڪراچــي 
ايئرپــورٽ تــي لٿاســين، مــون ســميت منهنجــي ســڀني ســاٿين جــا گهــر وارا اتــي اســان 
کــي خــوش آمديــد چــوڻ آيــا هئــا، ســڀني ســان ملــي جيــڪا خوشــي ٿــي ان جــو اظهــار 
اکيــن مــان نڪتــل لڙڪــن جــي صــورت ۾ ٿيــو. پنهنجــو وطــن پنهنجــو هونــدو آهــي پــوِء 
چاهــي ڪهــڙو بــه هجــي، ان جــو احســاس مــون کــي آمريــڪا مــان واپســيَء تــي شــدت 

ســان ٿيــو ۽ شــاهه صاحــب جــو شــعر يــاد اچــي ويــو تــه:

وَاجـَـهـائَــــــي وَطــُـن کــَـــي آُء جـَــــــي ِهــــــــِت مـُــــيـــَـــــاِس

تَه گــــَـوَر ُمـــنِهــنــِجي ُســومـــرا َڪــــج پـَـنــهـــَواَرن پـــَـاس

ِڏُج ڏَاڏَاڻَـــــي ڏَيـــــَهه جــــِـي مَــــنــجـَهـــــان وَلِــــِڙيـــــُـن وَاس

مـُــــئـــــا ئـِــي جـِــيــَاِس جـَــي وَڃــَــي مَـــُڙهـــه مــــَــــــلِــيــَر ڏي

عــذرا خاصخيلــي گذريــل 12 ســالن کان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان وابســطه آهــن،  
ــال  ــه اقب ــڊ -عالم ــي اي ــان ۽ ب ــٽي م ــنڌ يونيورس ــياالجي -س ــن  سوش ــي اٿ ــم اي  ڪئ ــاڻ اي پ
اوپــن يونيورســٽي مــان. ان کانســواِء انٽرنيشــنل ڪلچــرل ايجوڪيشــن اينــڊ ليــڊر شــپ ۾ 
ســرٽيفڪيٽ ڪــورس پلــي مائــوٿ اســٽيٽ يونيورســٽي- آمريــڪا مــان ڪيــو آهــي. هــن 
ــون  ــف ۾ پنهنج ــس ِاي اي ــٽ اي ــپورٽ يون ــگ س ــور لرنن ــر ط ــل ڪورآڊينيٽ ــاڻ ريجن ــت پ وق

خدمتــون ســرانجام ڏيئــي رهيــون آهــن.
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ڪينجهر ڍنڍ جو الميو
ــات جــي حقيقــي مصــور جڏهــن  ــڻ کان پهريــن ڪائن انســان کــي ڌرتــيَء تــي موڪل
ــي  ــه پئ ــائش گره ــورت ۽ پرآس ــڪ خوبص ــش الِء ه ــي رهائ ــاهه وارن ج ــي س ــيَء ک ڌرت
ٺاهيــو تــه ان تــي خوبصــورت ڍنــڍن جــو هــڪ نظــام بــه ٺاهيــو، جيڪــي انســان ۽ ٻيــن 
ســاهه وارن جــي ضــرورت کان ســواِء قــدرت واري جــو انمــول تحفــو بــه آهــن. ڍنــڍون 
ــڪ  ــي ه ــاِء ت ــي ج ــي پنهنج ــر اه ــون، پ ــيَء ج ــا کاري پاڻ ــون هجــن ي ــيَء ج ــي پاڻ مٺ
ــرگرمين  ــي س ــي منف ــان ج ــرت انس ــن. حض ــام آه ــي نظ ــي، ماحوليات ــل حياتيات مڪم
دنيــا جــي ڪيتريــن ئــي ڍنــڍن جــي ماحولياتــي نظــام کــي تباهــه ڪــري ڇڏيــو آهــي. 
اهڙيــن ڍنــڍن مــان ٺٽــي ضلعــي ۾ موجــود ڍنــڍ نــوري ۽ ڄــام تماچــيَء جــي پيــار 
ــيَء  ــا ۾ نيــري پاڻ ــال اڳ دني ــه س ــڪا ڪجه ــي، جي ــڪ آه ــه ه ــر ب ــاکي ڪينجه ــي س ج
ــخت  ــت س ــن وق ــان ه ــمتيَء س ــي. بدقس ــدي هئ ــمجهي وين ــڍ س ــورت ڍن ــي خوبص ج

ــي.  ــل آه ــي ور چڙهي ــئلن ج ــي مس ماحوليات

ــٽ”  ــن انوائرمين ــم “گري ــڪ تنظي ــدڙ ه ــم ڪن ــي ڪ ــات ت ــت اڳ ماحولي ــه وق  ڪجه
هــڪ ســروي ڪرائــي هئــي، تــه توهــان کــي جيڪڏهــن ٻيهــر زندگــي ملــي تــه توهــان 
ڪٿــي پيــدا ٿيــڻ پســند ڪنــدو تــه ماڻهــن جــي اڪثريــت اهــڙن هنــڌن تــي ٻيهــر رهــڻ 
پســند ڪيــو، جتــي مٺــي پاڻــيَء جــا ذخيــرا، خــاص ڪــري خوبصــورت ڍنــڍون آهــن. پــر 
اهــي ســڀ اهــڙن عالئقــن جــا رهواســي هئــا، جتــي خوبصــورت واديــون، ســائي چــادر 
اوڍيــل جبلــن جــون قطــارون ۽ ڍنــڍون موجــود آهــن. اهڙيــون ڍنــڍون جيڪــي ڪنهــن 
بــه گــدالڻ جــو شــڪار ناهــن، نــه ئــي انهــن ۾ گٽــرن، اســپتالن، مــال جــي واڙن، زرعــي 
زمينــن جــو خــارج ڪيــل پاڻــي يــا فيڪٽريــن جــو بنــا ٽريٽمينــٽ ٿيــل مــادو پــوي ٿــو. 
ان ڪــري اهڙيــن ڍنــڍن جــي ڪنــاري هــر قســم جــي زندگــي روان دوان آهــي، کــوڙ 
ــڀ  ــي س ــان اه ــا اس ــون، ڇ ــاني آبادي ــورت انس ــي ۽ خوبص ــدڙ پک ــي، اڏامن ــاري مڇ س
ــواب  ــا؟ ج ــگهون ٿ ــي س ــر الِء ڳڻائ ــري ڪينجه ــاص ڪ ــڍن، خ ــي ڍن ــنڌ ج ــون س خوبي

ٿينــدو قطعــي نــه.

پاڪســتان جــي وڏي ۾ وڏي شــهر ڪراچــيَء جــي ســتر ســيڪڙو آبــادي ۽ ٺٽــي ضلعــي 
جــي ســاڄي هــٿ واري آبــاديَء کــي پيئــڻ تــوڙي زراعــت الِء پاڻــي مهيــا ڪنــدڙ 

ــر  ــي “ُس ــف ج ــاهه لطي ــي” ۽ ش ــام تماچ ــوري ڄ ــتان “ن ــوڪ داس ــهور ل ــي مش ــنڌ ج س
ــيَء کان  ــڍ ڪراچ ــر ڍن ــهور ڪينجه ــڪ مش ــڪان مل ــان ُمل ــي س ــي حوال ــوڏ” ج ڪام
120 ڪلوميٽــر اُتر-اوڀــر، حيدرآبــاد کان 80 ڪلوميٽــر ڏکــڻ، ٺٽــي شــهر کان 20 
ڪلوميٽــر اُتر-اولهــه جهمپيــر ريلــوي اسٽيشــن کان هــڪ ڪلوميٽــر اوڀــر نيشــنل 
هــاِء وي ضلعــي ٺٽــي ۾ موجــود آهــي. هــن ڍنــڍ جــي ڊيگهــه 32 ڪلوميٽــر ۽ ويڪــر 6 
ڪلوميٽــر آهــي. ان حســاب ســان هــيَء ڍنــڍ 192 هــم چــورس ڪلوميٽــرن جــو تاڃــي 
پيٽــو رکــي ٿــي. هــن آب گاهــه کــي 1932ع ۾ ڍنــڍ جــو درجــو ڏنــو ويــو. هــن ڍنــڍ کــي 
پاڻــي ســنڌو دريــاَء مــان ڪوٽــڙي بئــراج وٽــان نڪرنــدڙ دائمــي واهــه، ڪلــري بگهــاڙ 
واهــه )ڪــي بــي فيــڊر( ذريعــي منتقــل ڪيــو وڃــي ٿــو. جڏهــن تــه برســات جــي موســم 
۾ اولهــه کان نئيــن لويــاچ ۽ اتــر اولهــه کان نئيــن ســوڙهه جــو بــه برســاتي پاڻــي ســڄي 
ڪوهســتان مــان کڻــي اچــي ڪينجهــر ۾ وجهــن ٿيــون. هــيَء ڍنــڍ پيئــڻ جــي پاڻــيَء 
کان ســواِء هزاريــن مالحــن جــي گــذر ســفر جــو ذريعــو بــه آهــي، جــن جــو گــذر ڍنــڍ مــان 
مرنــدڙ مڇــيَء مــان ٿئــي ٿــو. ان ســان گڏوگــڏ ڪينجهــر ڍنــڍ ســياري جــي موســم ۾ 
ــي  ــي. جيڪ ــڻ آه ــڪن پ ــو مَس ــن ج ــدڙ پکي ــان اين ــن م ــڌن ملڪ ــن ٿ ــائيبيريا ۽ ٻي س
هتــي اچــي آنــا ڏيــن ٿــا ۽ انهــن مــان ٻچــا پيــدا ڪــري ڪينجهــر جــي فضائــن ۾ ٻچــن 
ــا.  ــن ٿ ــي وڃ ــن وٺ ــن ڏانه ــي ملڪ ــورت ۾ پنهنج ــي ص ــرن ج ــيکاري ول ــي اڏارڻ س ک
يعنــي هــيَء ڍنــڍ انهــن پکيــن جــي افزائــش ۽ نرســريَء جــو اهــم هنــڌ آهــي. ماهــرن جــي 
تحقيــق مطابــق هــن ڍنــڍ تــي مختلــف ٿــڌن ملڪــن کان هــر ســال پکيــن جــا تقريبــَا َ 
65 قســم اچــن ٿــا. جــن مــان هــڪ قســم ســائيبيرين ڪونــج جــو بــه آهــي، جنهــن جــي 

نســل جــي ختــم ٿــي وڃــڻ جــو انديشــو آهــي. 

جيئــن تــه هــيَء ڍنــڍ پيئــڻ جــي پاڻــيَء کان ســواِء، زراعــت، ماهيگيــري، ٻاهــران اينــدڙ 
پکيــن ۽ مختلــف جانــورن جــو مَســڪن )Habitat( هئــڻ ســميت مختلــف ُرخــن کان 
انتهائــي اهميــت واري آهــي. ان ڪــري هــن ڍنــڍ مــان فائــدو وٺــڻ. مختلــف ُرخــن کان 
ڍنــڍ کــي اســتعمال ڪــرڻ، مڇــي مــارڻ، ڍنــڍ مــان مختلــف قســم جــون ٻوٽيــون ڪــڍڻ، 
ــرڻ،  ــڪار ڪ ــي ش ــر قانون ــرڻ ۽ غي ــار ڪ ــش اختي ــا رهائ ــڻ ي ــي وٺ ــروري پاڻ ــر ض غي
خــاص ڪــري نايــاب جنســن کــي نقصــان وغيــره پهچائــڻ کان بچائــڻ الِء مختلــف قومــي 
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ــف  ــڊ الئي ــتان “وائل ــن. 1971ع ۾ پاڪس ــا آه ــا وي ــو ڪي ــون الڳ ــي قان ــن االقوام ۽ بي
پروٽيڪشــن آرڊيننــس” جــي شــق نمبــر 15 تحــت ڪينجهــر ڍنــڍ کــي “محفــوظ گيــم 
ســينچري” جــو درجــو ڏنــو ويــو. ان ئــي آرڊيننــس جــي توثيــق ڪنــدي 1977ع ڌاري 
ــف  ــڊ الئي ــي “وائل ــڍ ک ــن ڍن ــت ه ــس” تح ــن آرڊينن ــف پروٽيڪش ــڊ الئي ــنڌ وائل “س
ســينچري” جــو درجــو ڏنــو ويــو. ان کان هــڪ ســال اڳ يعنــي 1976ع ڌاري هــن 
ڍنــڍ کــي عالمــي مڃتــا ڏينــدي عالمــي معاهــدي “رامســر ڪنوينشــن” تحــت “رامســر 
ســائيٽ” جــو درجــو ڏنــو ويــو. واضــح رهــي تــه رامســر ســائيٽ اهڙيــن آبگاهــن، 
پاڻــيَء جــي ذخيــرن، پارڪــن ۽ عالئقــن کــي قــرار ڏنــو وينــدو آهــي، جنهــن ۾ هيٺيــون 

خاصيتــون هجــن:

الــف: اهــڙو پاڻــي جــو ذخيــرو، پــارڪ يــا هنــڌ جيڪــو ڪنهــن خــاص جاگرافيائي 
خطــي جــي نايــاب جانــورن، ٻوٽــن ۽ پکيــن جــو مســڪن هجي.

ب: اهــڙو پاڻــي جــو ذخيــرو جتــي پکيــن، مڇيــن يــا ٻيــن جانــورن جــي افزائــش 
يــا ٻچا/آنــا ڏيــڻ الِء مناســب حياتياتــي ماحــول مهيــا ٿينــدو هجــي.

ت: اهــڙو پاڻــيَء جــو ذخيــرو، پــارڪ يــا هنــڌ جتــي ٻوٽــن جــي ڪا اهــڙي جنــس 
ــي  ــيَء ک ــي حيات ــم ج ــاص قس ــن خ ــي ڪنه ــي ج ــڪا ان خط ــي، جي ــدي هج ٿين

برقــرار رکــڻ الِء اهــم هجــي.

ث: اهــڙو پاڻــيَء جــو ذخيــرو جتــي ســڄو حياتياتــي ماحولياتــي نظــام موجــود 
هجــي.

هــن ڪنوينشــن مطابــق ســڄي دنيــا ۾ موجــود آبگاهــن جــي هــڪ لســٽ ترتيــب ڏنــي 
وئــي آهــي، جنهــن ۾ مٿيــون خاصيتــون هجــن تــه جيئــن اهڙيــن آبگاهــن جــي حفاظــت 
ــو  ــن )جيڪ ــن ڪنوينش ــن. ه ــا وڃ ــا ٺاهي ــي منصوب ــادن ت ــي بني ــت الِء ترجيح ۽ اهمي
ــر  ــي رامس ــن ک ــان ه ــي پوي ــي ج ــي نال ــن ج ــو، جنه ــو ه ــر ۾ ٿي ــهر رامس ــي ش ــران ج اي
ڪنوينشــن جــو نالــو ڏنــو ويــو( ۾ 138 ملڪــن جــا نمائنــدا شــريڪ ٿيــا هئا. پاڪســتان 
بــه هــن ڪنوينشــن ۾ آبگاهــن جــي حفاظــت جــي الِء الڳــو ڪيــل مــول متــن تــي نــه صــرف 
صحيــح ڪئــي پــر ان تــي Rectify بــه ڪيــو. پهريــن ويهــڪ ۾ پاڪســتان جــي اٺــن 
آبگاهــن کــي رامســر ســائيٽ قــرار ڏنــو ويــو، جــن ۾ ڪينجهــر ڍنــڍ پهريــن نمبــر تــي 
هئــي. واضــح رهــي تــه هــن وقــت ســڄي دنيــا جــون هزاريــن ڍنــڍون ۽ ٻيــون ماحولياتي 
ســائيٽون “رامســر ســائيٽس” جــي حيثيــت حاصــل ڪــري چڪيــون آهــن، پــر اهميــت 
جــي لحــاظ کان رينڪنــگ ۾ ڪينجهــر ڍنــڍ جــو شــمار شــروعاتي ســئو رامســر 
ســائيٽس ۾ ڪيــو وڃــي ٿــو. پــر افســوس ســان چوڻــو ٿــو پــوي تــه ســنڌ جيــڪا اڳ ئــي 
پاڻــيَء جــي کــوٽ، ڊيلٽــا جــي تباهــي، ٻيلــن جــي واڍ ۽ جهنگلــي جيــوت جــي تباهــيَء 
ســميت ڪيتــرن ئــي ماحولياتــي مســئلن ۾ گهيريــل آهــي. ان جــي عالمــي حيثيــت 
رکنــدڙ هــيَء ڍنــڍ ڪينجهــر ســنگين گــدالڻ جــو شــڪار ٿــي چڪــي آهــي، جنهــن جــو 
ــاڙي ول،  ــٽريلين بيپ ــڪار، آس ــي ش ــر قانون ــوٽ، غي ــي ک ــيَء ج ــه پاڻ ــن ت ــبب هونئ س
ٻيجــاري جــي چــوري وغيــره بــه آهــن، پــر ان جــو اهــم ســبب اهــو صنعتــي گنــد ڪچــرو 
ــن  ــي وٿاڻ ــال ج ــن، م ــي عالئق ــي صنعت ــڙي ج ــو ڪوٽ ــي. جيڪ ــادو آه ــي م ۽ ڪيميائ
تــوڙي فارمــن مــان خــارج ڪــري ڪينجهــر ڍنــڍ کــي پاڻــي مهيــا ڪنــدڙ واهــه، ڪلــري 
بگهــاڙ واهــه )ڪــي بــي فيــڊر( ۾ ڦٽــو ڪيــو وڃــي ٿــو. برســاتن ۾ نــوري آبــاد صنعتــي 
عالئقــي جــو گنــدو مــادو بــه موســمي نــدي لويــاچ ذريعــي ڍنــڍ ۾ داخــل ٿينــدو رهــي 
ٿــو. جنهــن جــو نتيجــو اهــو نڪتــو آهــي جــو هــڪ طــرف مڇــيَء جــي پيــداوار گهٽجــي 
وئــي آهــي تــه ٻئــي طــرف انســاني صحــت تــي بــه انتهائــي هاڃيــڪار اثــر پيــا آهــن، 
جــن ۾ پيــٽ جــون بيماريــون، چمــڙيَء جــون بيماريــون، ٽي-بــي، هيپاٽائٽــس اچــي 
وڃــن ٿيــون. ماهــرن جــي چــوڻ مطابــق تــه انســاني گنــد ڪچــري، ناليــن جــي گندگــي ۽ 
مــال جــي واڙن مــان اينــدڙ گوبــر وارو ِڪــن ڪچــرو ماڻهــن ســان گڏوگــڏ آبــي حيــات 
خــاص ڪــري مڇيــن الِء تمــام خطرنــاڪ آهــي، جيڪــو جيڪڏهــن انســاني جســم 
ــه  ــو. ڪجه ــي ٿ ــبب بڻج ــو س ــر ج ــه ڪينس ــي ت ــي وڃ ــل ٿ ــٽ ۾ داخ ــي پي ــن ج ــا مڇي ي
ســال اڳ ڪينجهــر ڍنــڍ ۾ اوچتــو وڏي تعــداد ۾ جيڪــي مڇيــون مئــل لڌيــون ويــون 
انهــن جــي جســم تــي ڌَڪــن جــا نشــان ۽ ڦلڪڻــا ڏٺــا ويــا. اســان وٽ تــه هميشــه جيــان 
ــه  ــا ان جــا پيــرا ن ــه ڏنــو وينــدو آهــي ي الپرواهــي ڪنــدي اهــڙن حادثــن ڏانهــن ڌيــان ن
ــڪا  ــوِء آمري ــي کان پ ــي عرص ــه ئ ــر ڪجه ــو. پ ــو ڇ ــن ٿي ــر ائي ــه آخ ــن ت ــدا آه ــا وين کني
جــي بــه هــڪ ڍنــڍ ۾ مڇيــن ۾ اهــا ســاڳي بيمــاري ڏٺــي وئــي تــه انهــن هنگامــي بنيــادن 
تــي ماهــرن جــي هــڪ ٽيــم ويهــاري، جنهــن ٽــن ڏينهــن انــدر ان بيمــاري جــو ســبب 
ــي ورتــو، تحقيقــي رپــورٽ مطابــق مڇيــن ۾ ان قســم جــي ڪينســر جــو ســبب  ڳول

هــڪ جراثيــم فيســٽريا پسيســڊا ٻڌايــو جيڪــو انســان جــو بــه تنتــي سرشــتو تباهــه 
ــا تــه  ــدو آهــي. هــن جراثيــم جــي جڏهــن پيــدا ٿيــڻ جــا ســبب ڳوليــا وي ڪــري ڇڏين
خبــر پئــي تــه اهــو جراثيــم انســاني ۽ حيوانــي گنــد ڪچــري )ڪرفتــي ۽ گوبــر( جــي 
ڍنــڍ ۾ داخــل ٿيــڻ ســان پيــدا ٿئــي ٿــو. ماهــرن جــي چــوڻ مطابــق تــه هــن جراثيــم لڳــڻ 
ــيو  ــا ڦِس ــي ڦلوڪڻ ــوِء اه ــا، پ ــرن ٿ ــا نڪ ــي ڦلوڪڻ ــم ت ــي جس ــن ج ــن مڇي ــان پهري س
ــرڻ کان  ــن، م ــو وڃ ــٺ مري ــن، ني ــدا آه ــڻ لڳن ــر له ــان ڇل ــن مٿ ــون ۽ مڇي ــو پ ــم ٿي زخ
پــوِء بــه هــي جراثيــم مڇيــن جــي گوشــت کــي کائينــدو رهــي ٿــو. ان ڪــري آمريــڪا 
ــه  ــيَء ۾ ب ــي مڇ ــڍ ج ــر ڍن ــم. ڪينجه ــي جراثي ــي دوزخ ــڏين ئ ــي س ــم ک ــن جراثي ۾ ه
ــه ٿــو  ــان ن ــه ڌي ــر هــن طــرف ڪــو ب ڪافــي دفعــا اهــي عالمتــون ڏٺيــون ويــون آهــن، پ
ڏنــو وڃــي. ان حيوانــي ۽ انســاني مــادي کان ســواِء نــوري آبــاد، حيدرآبــاد، ڪوٽــڙي 
۽ ڄامشــوري ســميت ڪافــي عالئقــن ۾ موجــود فيڪٽريــن، مليــن ۽ آباديــن جــا 
ــڪال  ــان ني ــن م ــي زمين ــادا ۽ زرع ــي م ــس وارا ڪيميائ ــن گئ ــدڙ زهريلي ــارج ٿين خ
ڪيــل زهريلــن ڀاڻــن ۽ Pesticides وارو مــادو بــه ڪينجهــر ڍنــڍ ۾ داخــل ٿينــدو 
رهــي ٿــو، جــن ۾ نائٽريــٽ، ڪاربــان، ميٿيــن، ڪلوريــن، ســينٿيٽڪ ايســٽروجينڪ 
ــان  ــڻ س ــل ٿي ــر ۾ داخ ــي ڪينجه ــن ج ــون. ج ــن ٿي ــون هج ــون گيس ــڪل ۽ ٻي ڪيمي
ــي  ــل ٿ ــدار تبدي ــل مق ــو گهرب ــيجن ج ــري آڪس ــاص ڪ ــٽري، خ ــي ڪيمس ــيَء ج پاڻ
رهيــو آهــي، جيڪــو انســانن ۾ مختلــف بيماريــن کان ســواِء آبــي جانــورن جــي مــوت 
جــو ســبب بڻجــي رهيــو آهــي. ڪلوريــن گيــس ايبنارمــل ٻــارن جــي پيدائــش ۽ 
ڪينســر جــو ســبب بڻجــي رهــي آهــي. ڪلوريــن گيــس ســان پيــدا ٿينــدڙ بيماريــن 
ــان  ــڻ س ــي پيئ ــل پاڻ ــٽ ملي ــون. نائٽري ــن ٿي ــون ٿي ــڪار عورت ــي ش ــي ڀاڱ ــو گهڻ ج
ــڪ  ــارن ۾ ه ــس ٻ ــيَء گي ــا. ه ــون ٿ ــر پ ــڪار اث ــي هاڃي ــي انتهائ ــردن ت ــي گ ــان ج انس
ــڪا  ــي، جي ــي ٿ ــبب بڻج ــو س ــينڊ روم ج ــي س ــي ب ــو ب ــاري بلي ــي بيم ــم ج ــاص قس خ
ٻــارن الِء مــوت ثابــت ٿئــي ٿــي. هــيَء جيڪڏهــن ڪنهــن عــورت جــي جســم ۾ شــامل 
ٿــي وڃــي تــه ان کــي اوالد جهــڙي نعمــت کان محــروم ڪريــو ُســنڍ بڻايــو ڇــڏي. اهــا 
صورتحــال ڪينجهــر ۾ موجــود مڇيــن ۾ بــه ڏٺــي وئــي آهــي تــه بجــاِء پاڻــي ۾ ٻيجــارو 
ٿيــڻ جــي اهــو مڇــيَء جــي پيــٽ ۾ ئــي مــري وڃــي ٿــو، هــن وقــت هتــان مرنــدڙ اســي 
ســيڪڙو مڇيــن جــي پيــٽ ۾ اهــڙي قســم جــو مئــل ٻيجــارو ملــي رهيــو آهــي. هــن ڍنــڍ 
ــدڙ زرعــي ِڪــن ڪچــرو ٻٽــو نقصــان پهچائــي رهيــو آهــي. زرعــي مــادو هــڪ  ۾ پون
طــرف مڇــي ۽ ٻــي آبــي مخلــوق جــي مــوت جــو ســبب بڻجــي رهيــو آهــي. تــه ٻئــي طرف 
ڍنــڍ ۾ موجــود غيــر ضــروري وڻــن ۽ گاهــن کــي طاقــت ڏئــي رهيــو آهــي. ڪينجهــر کي 
اهــڙن ڪيتــرن ئــي غيــر ضــروري گاهــن پنهنجــي لپيــٽ ۾ وٺــي ڇڏيــو آهــي. ماهــرن 
جــي چــوڻ مطابــق تــه ان گاهــه جــي ڪــري ســج جــا ڪرڻــا هيــٺ تائيــن نــه ٿــا پهچــن، 
جنهــن جــي ڪــري اهــي گاهــه ۽ ٻوٽيــون جيڪــي آبــي جيــوت کائــي ٿــي اهــي اُســري 

۽ نِســري نــه ٿيــون ســگهن.

تــازو گڏيــل قومــن جــي ماحولياتــي اداري “ڪليــن واٽــر ايڪــٽ” تحــت هــڪ رپورٽ 
جــاري ڪئــي وئــي آهــي، جنهــن ۾ چيــو ويــو آهــي تــه هــن وقــت تائيــن 40 ســيڪڙو 
مٺــي پاڻــي جــون ڍنــڍون ختــم ٿــي چڪيــون آهــن ۽ جنهــن نمونــي پاڻــيَء کــي آلــوده 
ڪــري ان جــي ڪيمســٽري تبديــل ڪئــي پئــي وڃــي، انهــيَء مــان اهــو انــدازو لڳائــڻ 
ڪــو ڏکيــو ناهــي تــه اينــدڙ ڪجهــه ســالن ۾ وڌيــڪ 20 ســيڪڙو ڍنــڍون بلــڪل ختــم 

ٿــي وينديــون، اهڙيــن ڍنــڍن ۾ هــيَء بدنصيــب ڪينجهــر ڍنــڍ بــه شــامل آهــي.

ڪجهــه وقــت اڳ ماحوليــات تــي ڪــم ڪنــدڙ هــڪ 
تنظيــم ”گريــن انوائرمينــٽ“ هــڪ ســروي ڪرائــي 
هئــي، تــه توهــان کــي جيڪڏهــن ٻيهــر زندگــي ملــي 
ــن  ــه ماڻه ــدو ت ــند ڪن ــڻ پس ــدا ٿي ــي پي ــان ڪٿ ــه توه ت
جــي اڪثريــت اهــڙن هنــڌن تــي ٻيهــر رهــڻ پســند 
ڪيــو، جتــي مٺــي پاڻــيَء جــا ذخيــرا، خــاص ڪــري 

خوبصــورت ڍنــڍون آهــن.

محمــد عدنــان مســتقيم ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ســان گذريــل 12 ســالن ســان الڳاپيــل 
ــڪ  ــڏ بيٽي ــن ۽ گڏوگ ــس آه ــم اي اڪنامڪ ــي ۽ اي ــس س ــي اي ــاظ کان  ب ــي لح ــن. تعليم آه
اليڪٽرانڪــس پــڻ ڪــري چــڪا آهــن. کيــس ايڊمسٽريشــن جــي حوالــي ســان وســيع تجربــو 
آهــي. هينئــر پــاڻ  بطــور ڊپٽــي ڊائريڪٽــر ايڊمنسٽريشــن پنهنجــون خدمتــون ســرانجام 

ڏيئــي رهيــا آهــن کيــس لکــڻ ۽ پڙهــڻ ســان گــڏ ڪرڪيــٽ رانــد جــو شــوق آهــي.
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اســان جــي معاشــري ۾ تعليــم کــي طبقاتــي نظــام وانگــر ورھايــو ويــو آھــي. وڏا وڏا نجــي اســڪول، ڪاليــج، يونيورســٽيون اپــر ڪالس الِء، وچولــي درجــي 
وارا اســڪول، ڪاليــج ۽ يونيورســٽيون ، وچيــن طبقــي الِء ۽ ســرڪاري اســڪول ۽ ڪاليــج ھيٺيــن طبقــي الِء آھــن. باقــي اھــي ماڻھــو جيڪــي ھيٺيــن طبقــي 

کان بــه ھيــٺ آھــن انھــن کــي تــه ڪيــر ڪنھــن ڳڻــپ ۾ ئــي ناھــن آڻينــدا.

مٿيــون طبقــو/ اپــر ڪالس تــه وڏا مھانــگا اســڪول ڏســي اتــي پنھنجــا ٻــار پڙھائينــدا آھــن جنھــن عالئقــي ۾ جيڪــو ماڻھــو جيتــرو اميــر ھونــدو آھــي اھــو ان 
حســاب ســان پنھنجــي ٻــار کــي ســٺي تعليــم ڏيــڻ جــي ڪوشــش ڪنــدو آھــي. وچيــن طبقــي جــا ماڻھــو بــه ڀڄــي ڊڪــي قــرض کڻــي پنھنجــي وس آھــر ٻــارن کــي 
تعليــم ڏيارينــدا آھــن، بــس ســٺي تعليــم کان رھجــي وينــدو تــه اھــو آھــي ھيٺيــون طبقــو. ھيٺيــن طبقــي جــي ماڻھــن الِء صــرف ســرڪاري اســڪول ئــي بچــن 
ٿــا جتــي انھــن  جــي معصــوم ٻــارن جــي مســتقبل جــو فيصلــو ٿيڻــو ھونــدو آھــي. اســان  ســڀني کــي چڱــي ريــت خبــر آھــي تــه ســرڪاري اســڪول ۾ تعليــم جــو 
معيــار ڇــا آھــي. مــان ھرگــز ايئــن نــه ٿــي چــوان تــه ســڀني ســرڪاري اســڪولن جــو حــال ھڪجھــڙو آ پــر تقريبــًا اســڪول نھايــت بــري حالــت ۾ آھــن جنھــن جــا 

ذميــوار ڪافــي ماڻھــو آھــن.

ســرڪاري اســڪولن ۾ اســتاد يــا تــه اينــدا ئــي ناھــن جــي اينــدا آھــن تــه ويھــي ڪچھريــون ڪــري ھليــا وينــدا آھــن وڌ کان وڌ ايتــرو ڪنــدا آھــن جــو ٻــارن کان 
ســولي ســنڌي ۾ ســبق ٻڌنــدا آھــن.

1999ع ۾ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن طرفــان ســنڌ جــي ٽــن ضلعــن جــي پنــج تعلقــن مليــر، ســيوھڻ، ميھــڙ، الڙڪاڻــو ۽ وارهــه ۾ “ڪميونٽــي ســپورٽيڊ 
اســڪول پروگــرام CSSP ” تحــت انھــن ڳوٺــن ۾ اســڪول کوليــا ويــا جتــي يــا تــه اســڪول نــه ھيــا جــي ھيــا  ســي بــي بنــد پيــل ھئــا. انھــن عالئقــن ۾ ســروي 
ڪــري ڳوٺــن جــي چڱــن اثــر رســوخ ۽ تعليــم ڏانھــن چــاھ رکنــدڙ وڏڙن ســان ملــي اتــي اســڪول کوليــا ويــا ڪجهــه عالئقــن ۾ ڪــي ڏکيائــون پيــش آيــون 
جيڪــي ٻئــي ڪنھــن آرٽيــڪل ۾ بيــان ڪبيــون پــر ڪافــي جڳھــن تــي مثبــت مــوٽ ملــي. ڳوٺاڻــا پنھنجــي ٻــارن کــي اســڪول ۾ موڪلــي ڏاڍو خــوش ٿيــا 
ھــر مھينــي مختلــف ڳوٺــن ۾ ماڻھــن ســان گڏجاڻيــون ڪيــون وينديــون ھيــون، ســيمينار منعقــد ڪيــا وينــدا ھئــا جــن ۾ نياڻيــن جــي تعليــم جــي اھميــت تــي 
بحــث مباحثــه ۽ ٽيبلــوز پيــش ڪيــا وينــدا ھئــا وقــت گــذرڻ ســان اســڪولن ۾ ٻــارن جــي تعــداد ۾ اضافــو ٿينــدو ويــو. اســتادن وڌيــڪ محنــت ۽ دلچســپي ســان 
پڙھائــڻ شــروع ڪيــو. ســي ايــس ايــس پــي ۾ ڪــم جــي دوران ڪافــي ســيمينار ڪيــا، ســروي ڪيــا، گڏجاڻيــون ڪيــون ســوين ماڻھــن ســان ملــڻ جــو موقعــو 
مليــو انھــن مــان ڪجهــه ماڻھــن ســان ڪيــل ڳالهــه ٻولهــه ذھــن تــي نقــش ٿيــل آھــي جنھــن کــي پنــي تــي لفظــن جــي صــورت ۾ ڏيــڻ جــي ڪوشــش ڪئــي آھــي. 

2002ع ۾ ســي ايــس ايــس پــي جــو مڊٽــرم ســروي ڪيــو ويــو جنھــن ۾ پروگــرام جــي حوالــي ســان تقريبــًا 40 کان 45 ســوال ھيــا اھــو ســوالنامو اســڪول 
۾ پڙھنــدڙن شــاگردن جــي والديــن ســان ويھــي ڀريــو ويــو. ھــن ســوالنامي ۾ تعليــم جــي اھميــت ۽ ان جــي قــدر جــي حوالــي ســان ســوال ھيــا، ڳــوٺ ۾ موجــود 
ــوٺ دڙي  ــي ڳ ــٽر ج ــه  ڪلس ــروي دوران وارھ ــو. ان س ــن آھي ــرو مطمئ ــان ڪيت ــان ان س ــه توھ ــا ت ــوال ھي ــان س ــبت س ــي مناس ــي ج ــي ڪارڪردگ ــڪول ج اس
ڪوالچــي جــي ســاجن علــي ســان ڳالهــه ٻولهــه ٿــي جنھــن جــون ٻــه ڌيئــرون اســان جــي اســڪول ۾ پڙھــي رھيــون ھيــون. ان پــاڻ ســان پيــش آيــل ھــڪ واقعــو 
اســان کــي ٻڌايــو تــه ھــڪ دفعــي مــان ڪراچــي ويــس اتــي جنھــن جــاِء تــي مــون کــي پھچڻــو ھيــو اھــا منھنجــي ڏٺــل نــه ھئــي ۽ اڻ پڙھيــل ھئــڻ ڪــري رســتن 
تــوڙي دڪانــن تــي لــڳل بــورڊ بــه نــه پئــي پڙھــي ســگھيس. پڇائينــدي پڇائينــدي ھــڪ ھنــڌ پھتــس، اتــي ھــڪ ماڻھــو کان پڇيــم تــه فالڻــو دڪان ڪٿــي آھــي 
تــه ان چيــو پيڇــي جــاؤ، مــان پوئتــي ھليــو ويــم پــر ڪجهــه ســمجھه ۾ ئــي نــه آيــو. وري ٻئــي ماڻھــو کان پڇيــم ان چيــو آگــي جــاؤ، ايئــن مــان اچ وڃ ۾ پــورو 
ٿــي ويــم. نيــٺ ھــڪ ماڻھــو چيــو تــه جيــڪا جــاِء توھــان ڳولھيــو ٿــا اتــي توھــان کــي وٺــي ٿــو ھــالن. پــوِء ان مــون کــي آڻــي ھــڪ دڪان تــي بيھاريــو ڏســان 
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جــو تــه ھــي تــه اھــا ئــي جڳهــه آھــي جتــي مــون کــي پھريــن ماڻھــو چيــو تــه پيڇــي جــاؤ، 
جيڪڏھــن پڙھيــل ھجــان ھــان تــه ايتــرو پريشــان نــه ٿيــان ھــا. ســو ان واقعــي مــون تــي 

ڏاڍو اثــر ڪيــو ۽ مــان پنھنجــي اوالد نياڻيــن تــوڙي ٻيــن کــي پڙھائــڻ جــو ســوچيو.

ھــڪ  ۾  ڪميونٽــي  بروھــي  ھــڪ  جــي  ڪلســٽر  ســيوھڻ  دوران  ســروي  انھــي 
ــه پئــي  ــر ان کــي ســنڌي ڳالھائــڻ ن شــاگردياڻي جــي مــاُء جــو انٽرويــو ڪرڻــو ھيــو پ
ــن  ــا ۽ ھ ــدا ھي ــقط ۾ رھن ــو مس ــه ھ ــو ت ــگھي ڇ ــي س ــي ڳالھائ ــي اردو پئ ــه ئ ــي ۽ ن آئ
جــي شــادي ان ڳــوٺ ۾ ٿــي ھئــي پــوِء ان جــي گھــرواري )مــڙس( منهنجــي ســوال کــي 
ــن  ــو. جڏھ ــي پي ــواب ٻڌائ ــي ج ــون ک ــي م ــرواري کان پڇ ــي گھ ــيَء ۾ پنھنج بروهڪ
ســوالنامي ۾ موجــود ســڀني ســوالن تــي ڳالهــه ٻولهــه ٿــي وئــي تــه پــوِء آخــر ۾ ان چيــو 
تــه منھنجــون نياڻيــون تــه توھــان جــي اســڪول ۾ پڙھــي رھيــون آھــن پــر منھنجــا پــٽ 
ڪٿــي پڙھــن؟ ســرڪاري اســڪول ۾ پڙھنــدا ھئــا اتــان جــي اســتاد چيــو تــه ٻــارن کــي 
ــه اچــن. ســو اســان غريــب ماڻھــو ڪٿــان پئســا  ــه تــه اســڪول ن يونيفــارم وٺــي ڏيــو ن
آڻيــون جــو  ٻــارن کــي يونيفــارم وٺــي ڏيــون. ھاڻــي منھنجــا ٻئــي پــٽ ســڄو ڏينھــن 
گھٽيــن ۾ رلنــدا ٿــا وتــن. منھنجــي بــه دل چئــي ٿــي تــه پنھنجــي پٽــن کــي ئــي اســڪول 
۾ پڙھايــان ســٺو يونيفــارم وٺــي ڏيــان پــر غربــت ســڀني خواھشــن تــي بنــدش ھڻــي 
ڇــڏي آھــي. انھــن لفظــن دوران ان جــي اکيــن مــان جيڪــي لــڙڪ وھــي رھيــا ھئــا ســي 

مــون کــي اڄ بــه يــاد آھــن.

ــن  ــس ج ــر ڪندي ــو ذڪ ــتادن ج ــن اس ــه انھ ــيز ۽ ڪجه ــه وي ِاي س ــان ڪجه ــي م ھاڻ
اســڪولن جــي بھتــري الِء پــاڻ پتوڙيــو.  وارهــه ڪلســٽر جــي ھــڪ ڳــوٺ بھــار مالڻــو 
۾ ھــڪ بــزرگ شــخصيت محمــد ٻــڍل مالڻــو  )جنھــن کــي اســان عــزت ۽ پيــار وچــان 
چاچــو ٻــڍل چونــدا ھياســين( اســڪول کــي ڪاميابــي ســان ھلــڻ ۾  ڏاڍي مــدد 
ــي،  ــت ڪئ ــي ڏاڍي مخالف ــڪول ج ــن اس ــي مائٽ ــي ويجھ ــي پنھنج ــي ج ــي. چاچ ڪئ
ھــو نــه پيــا چاھيــن تــه نياڻيــون تعليــم حاصلــن ڪــن، ان عرصــي دوران چاچــي ســان 
پنھنجــن ڏاڍا جھيــڙا ڪيــا، ان کــي ڌمڪيــون ڏنيــون پــر چاچــو ٻــڍل پنھنجــي ارادي 
ــي  ــڙي ۽ ڌمڪ ــه جھي ــن ب ــي ڪنھ ــو ان ت ــان رھي ــاڙ جي ــوط ۽ اڏول پھ ــڪ مضب ــي ھ ت
ــي  ــو ۽ اڄ ڏينھــن تائيــن ھل ــدو رھي ــو ۽ اســڪول ڪاميابــي ســان ھلن ــه ٿي ــو اثــر ن ج
ــي  ــي وٺ ــن ک ــي نياڻي ــر ۾ وڃ ــر گھ ــي گھ ــوٺ ج ــو ڳ ــو چاچ ــح ج ــي. روز صب ــو آھ رھي
اچــي اســڪول ڇڏينــدو ھيــو. پنھنجــي ڳــوٺ ۾ تعليــم تــي ســيمينار ڪرايائيــن 
ايتــري تائيــن جــو ســي ايــس ايــس پــي بھــار مالڻــو جــي شــاگردياڻين ٻيــن تعلقــن جــي 
اســڪولن ۾تقريربــازي ۽ ســوالن جوابــن جــي مقابلــن ۾ حصــو ورتــو ۽ پوزيشــن کڻــي 
آيــون. رمضــان مھينــي ۾ ان ئــي اســڪول جــي ٻــارن ڪــي ٽــي ايــن تــي وڃــي نعتــون 
پڙھيــون. انھــن ســڀني ڪاميابيــن پٺيــان چاچــي ٻــڍل جــي محنــت ۽ ھــٿ ھيــو. ھــر 

ھنــڌ ٻــارن ســان پــاڻ گڏجــي وينــدو ھــو.

ســي ايــس ايــس پــي عبدالجليــل چولياڻــي جــي ڳوٺاڻــي ٺــارو خــان چوليــا ڻــي کــي 
تعليــم جــي طــرف ڏاڍو خيــال ھيــو خــاص ڪــري نياڻيــن جــي تعليــم الِء ھــو وڌيــڪ 
ــارو  فڪــر منــد رھنــدو ھيــو. جڏھــن انھــن جــي ڳــوٺ ۾ اســان جــي ٽيــم پھتــي تــه ٺ
خــان ڏاڍي مــدد ڪئــي ان جــي خدمتــن ۽ ڪاوشــن ســان ان ڳــوٺ ۾ اســڪول کليــو. 
جنھــن وقــت اســڪول کولــڻ الِء ســروي ڪيــو ويــو ۽ بعــد ۾ جڏھــن اســتاد جــي چونــڊ 
جــو مرحلــو آيــو تــه خبــر پئــي ان ڳــوٺ ۾ ڪاڇوڪــري تــه پــري جــي ڳالهــه  پــر انهــن 
مــان ڪــو ڇوڪــرو بــه پڙھيــل ڪونــه ھيــو. ٺــارو خــان جــي صــالح ســان ڀــرواري ڳــوٺ 
مــان ھــڪ ڇوڪــرو بشــير احمــد بحيثيــت اســتاد چونڊيــو ويــو اســڪول جــي تعليــم 
معيــار ۽ شــاگردن جــي حاضــري کــي يقينــي بنائــڻ الِء ڏاڍي محنــت ڪئــي، ســندس 
محنتــون، ڪاوشــون خلــوص اڄ ڏينھــن تائيــن يــاد آھــي. بشــير بحيثيــت اســتاد جــي 
ــڻ  ــي پڙھائ ــارن ک ــن ٻ ــو. ھ ــتاد ھي ــن اس ــي ۽ ذھي ــو محنت ــام گھڻ ــو تم ــِف اول رھي ص
ــه  ــي ب ــون وار جت ــو، ڪالس وار ۽ مضم ــار ڪي ــون رخ اختي ــو نئ ــون طريق ــڪ نئ الِء ھ
جنھــن بــه ٽاپــڪ ۾ ٻــارن کــي ڪــو مســئلو اينــدو ھيــو تــه اھــو عنــوان آســان ڪــرڻ الِء 
ان ٽاپــڪ تــي ھــڪ بيــت ٺاھينــدو ھيــو. ان ڪافــي بيــت ٺاھيــا جيڪــي اســتادن کــي 
ــي  ــايع ٿ ــڻ ش ــجاڳ ۾ پ ــت س ــا بي ــا. ان ج ــدا ھئ ــيکاريا وين ــاپس ۾ س ــي ورڪش تربيت

چــڪا آھــن.

ــا ڳوٺاڻــا اســڪول جــي ڪارڪردگــي جــي  ڪجهــه ڳوٺــن ۾ اتــان جــي وي ِاي ســي ي
حوالــي ســان ســرگرم گھــٽ رھيــا تــه اتــان جــي اســتادن پڙھائــڻ ســان گڏوگــڏ ٻــارن 
جــي حاضــري، والديــن ســان گڏجاڻيــون ڪــرڻ وارا ڪــم پــاڻ ســنڀاليا ۽ ڏينھــن رات 
اســڪول جــي بھتــري الِء ڪــم ڪيــو. تــن ۾ ســي ايــس ايــس عبدالعزيــز بروھــي 

جــي ٽيچــر امامــزادي، کٽــڻ خــان مغيــري مــان حفيــظ خاتــون مغيــري، قبــول محمــد 
الشــاري مــان صنــم گاڏھــي، علــي حيــدر گائينچــو مــان صغــرٰي گائينچــو ۽ مانجھــي 
خــان جويــو مــان علــي حيــدر جويــو پــاڻ ملھايــو. انھــن جــي ڪوششــن ۽ محنتــن ســان 
ــه  ــر خواه ــداد ۾ خاط ــي  تع ــال ج ــي داخ ــارن ج ــا، ٻ ــري ٿي ــڪول ايليمينٽ ــري اس پرائم

اضافــو ٿيــو، نــوان اســڪول ٺھيــا، ڳــوٺ ۾ ســيمينار ٿيــا. 

ســي ايــس ايــس جــو پروگــرام، ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن )حڪومــِت ســنڌ( جــي 
ســمورن ڪاميــاب  پروگرامــن مــان ھــڪ آھــي، جنھــن کــي ڪاميــاب ڪــرڻ ۾ تمــام 
ــن  ــر ج ــگھجي پ ــي س ــو کڻ ــه ٿ ــو ن ــو نال ــخص ج ــڪ ش ــر ھ ــو. ھ ــاٿ ڏن ــاٿين س ــن س گھڻ
بــه ڀرپــور ســاٿ ڏنــو اھــي انھــن ڳوٺــن ۾ تعليــم جــي حوالــي ســان ھميشــه يــاد ڪيــا 
وينــدا ۽ انھــن جــي محنــت جــي نتيجــي ۾ انھــن کــي ڀرپــور مــان ۽ مرتبــو ھميشــه ڏنــو 

وينــدو.

ــه  ــي ڳاله ــت ت ــي محن ــن ج ــرن ۽ ڳوٺ ــي ميمب ــتادن وي اي س ــي اس ــس ج ــس اي ــي اي س
ھلــي رھــي آھــي تــه اتــي ســي ايــس ايــس جــي ســينيئر ٽيــم جــي ڳالهــه نــه ڪــرڻ ان 
ــڪ  ــي اڻ ٿ ــام گھڻ ــم تم ــي ٽي ــي ج ــس پ ــس اي ــي اي ــه س ــو ت ــدي ڇ ــزي ٿين ــان ناجائ س
محنــت  ڪئــي آ پروگــرام کــي بھتــر ۽ ڪاميــاب بنائــڻ ۾ انھــن ڪــم جــي دوران 
ســردي، گرمــي مينھــن طوفــان ڏينھــن رات کــي نــه ڏٺــو، تــن ۾ عبدالحميــد بلــو، 
ناھيــد  ابراھيــم مزناڻــي،  پيــرزادو،  پرويــز  نظاماڻــي، ذوالفقــار بچاڻــي،  آفتــاب 
ــابه  ــار،  نوش ــه مختي ــومرو، ذڪي ــا س ــي، ثري ــاھده ميراڻ ــولنگي، ش ــه س ــي، فوزي عباس
باريجــو، مختيــار علــي چانڊيــو، مســرت پليجــو ۽ دامــن بــوزدار شــامل رھيــا. ســڄي 
ٽيــم ھميشــه اســڪولن جــي بھتــري الِء فڪــر منــد رھــي. اســتادن جــون ٽريننگــز ھجــن 
يــا وي ِاي ســي جــون ٽريننگــز، ڪالس روم ســپورٽ، ٽيچــرز ورڪشــاپس ســڀني 

ــو. ــاڻ ملھاي ــاٿين پ ــي س ــم ج ــرگرمين ۾ ٽي س

 امامزادي

 حاصل

صغرٰي

رانجهڻ 

موال بخش بروهي

صنم

علي حيدرجويو

ٻڍل مالڻو

ارشاد مالڻو

ذڪيــه مختيــار ، ســنڌ ايجوڪيشــن فاؤنڊيشــن ۾ 2001 کان ڪــم ڪــري رهــي آهــي. 
ــان ســي ايــس ايــس پروگــرام  ۾ ايسوســيئيٽ جــي عهــدي تــي ڪــم ڪيــو پــاڻ هــن  پهري
وقــت اسسيســمينٽ يونــٽ ۾ بحيثيــت اسيســمينٽ ايسوســيئيٽ  طــور تــي ڪــم ڪــري 

رهيــون آهــن.
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الڙڪاڻي کان لنڊن 
تائين

تمثيله سومرو  

زندگــي جــو هــر ڏينهــن ۽ هــر پــل اســان جــي طئــه ڪيــل منصوبــه بنــديَء تحــت ناهــي 
ــو  ــن ج ــدا آه ــي پون ــا ٿ ــن رونم ــا ائي ــي واقع ــي ڪ ــي ۾ ڪ ــانجي زندگ ــدو ۽ اس گذرن
اســان انهــن جــي ڪڏهــن ڪا ڪلپنــا بــه نــه ڪئــي هونــدي آهــي. انســان جــي احساســن، 
خوابــن ۽ تصــورن جــي تــه ڪا ســرحد ناهــي هونــدي پــر اســان انســانن کــي ســرحدن ۾ 
قيــد ڪيــو وينــدو آهــي، پــر جڏهــن قســمت مهربــان ٿينــدي آهــي تــه انســاني جوڙيــل 
ســرحدن جــون اهــي ديــوارون بــه ڪنهــن جــي ســوچن، ســپنن ۽ ســاڀيائن آڏو واريَء 
جــي ديــوار وانگــر ڊهــي پونديــون آهــن. اهــڙو هڪــڙو موقعــو زندگــيَء ۾ مــون کــي بــه 
ــار  ــرحدن کان پ ــي س ــتان ج ــنڌ ۽ پاڪس ــي دڙي، س ــن ج ــي، موئ ــو آُء الڙڪاڻ ــو ج ملي
ــڊ  ــڪ انگلين ــي مل ــزن ج ــدڙ انگري ــي ڪن ــال حڪمران ــئو س ــان س ــي مٿ ــان ج ــي اس پئ
گهميــم. اهــو لنــڊن جــو ســفر جيڪــو زندگــي جــي ھــڪ خوبصــورت خــواب وانگــر 
منهنجــي زندگــي ۾ آيــو ۽ گــذري ويــو پــر اهــو ســفر ڪجهــه اهڙيــون يــادون منهنجــي 
پَلََئــه ۾ وجهــي ويــو جيڪــي منهنجــي زندگــيَء جــي ســکڻ واري مرحلــي جــو هــڪ وڏو 

خزانــو بڻجــي پيــون.

ان چــوڻ ۾ ڪــو بــه وڌاُء نــه ٿينــدو تــه دنيــا گهمــڻ هــر ماڻهــوَء جــو خــواب هونــدو آ ۽ 
لنــڊن گهمــڻ ان خــواب جــو هــڪ خوبصــورت حصــو هونــدو آ ۽ منهنجــي لنــڊن گهمــڻ 
واري خــواب جــي ســاڀيان ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن جــي ســهڪار ســان ٿــي ۽ 
برٽــش ڪائونســل ان خــواب کــي عملــي جامــو پھرايــو. ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن 
طرفــان مــون کــي ۽ منهنجــي هــڪ ســاٿي کــي برٽــش ڪائونســل جــي هــڪ ٽريننــگ 
پروگــرام الِء منتخــب ڪيــو ويــو. ان ٽريننــگ پروگــرام ۾ لنــڊن کان آيــل ٻــن ٽرينــرز 
ڇهــن ڏينهــن انــدر اســان جــي دمــاغ جــي بنــد دروازن کــي کولــڻ ۾ مــدد ڪــري اســان 
کــي اهــو ســمجهايو تــه)Physical Education PE( يعنــي جســماني تعليــم 
-)ورزش(۽ Sports معنــيٰ رانديــون اســڪولن انــدر شــاگردن کــي نــه صــرف ذهنــي 
ــماني  ــي P.E جس ــاگردن ک ــر ش ــون پ ــن ٿي ــت رک ــت ۽ چس ــرح تندرس ــماني ط ۽ جس
تعليــم -)ورزش( ۽ Sports رانديــن ذريعــي نصابــي حوالــي ســان پــڻ مــدد فراهــم 

ڪــري ســگهن ٿيــون. انهــيَء تربيــت کانپــوِء مــون کــي لنــڊن وڃــڻ جــو موقعــو مليــو 
تــه جيئــن مــان اتــي ڏســي ســگهان تــه انگلينــڊ ۾ تعليــم جــي جديــد طريقــن ســان گــڏ 
ــاگردن  ــي ش ــن ذريع ــماني ورزش ۽ Sports راندي ــدر PE جس ــڪولن ان ــن اس ڪيئ
کــي تعليــم حاصــل ڪــرڻ دوران پيــش اينــدڙ مشــڪالتن کــي دور ڪــري ســگهجي 
ٿو.لنــڊن جــي ســفر جــي شــروعات 3 جــوالِء 2011 آچــر ڏينهــن صبــح جــو ڪراچــي 
ايئرپــورٽ کان ٿــي. ايئــر پــورٽ تــي مختلــف اســڪولن جــي ســاٿين ســان مالقــات ٿــي 
۽ انهــن ســان گــڏ “پاڪســتان ايئــر الئــن” تــي اٺــن ڪالڪــن جــو ســفر ڪــرڻ کانپــوِء 
“ھيٿــرو ايئرپــورٽ” تــي پھتاســين جتــي چــار ڪالڪ اميگريشــن واري ٿڪائينــدڙ 
مرحلــي مــان نڪــرڻ کانپــوِء ٻاھــر نڪتاســين تــه اتــي اســان کــي لنــڊن جــي مختلــف 
اســڪولن مــان آيــل نمائنــدن خــوش آمديــد چيــو. اڳ طئــه ٿيــل رٿابنــديَء تحــت اتــي 
ــڪول  ــر اس ــڪ پارٽن ــي ھ ــڊن ج ــي لن ــدن ک ــي نمائن ــڪولن ج ــتاني اس ــن پاڪس ــر ٻ ھ
جــو نمائنــدو وٺــڻ الِء آيــل ھــو. مــان پنھنجــي پاڪســتاني ۽ ســنڌ جــي هــڪ ڳــوٺ جــي 
اســڪول “ڪــرم خــان نظاماڻــي” جــي ٻــن ســاٿين حســن نظاماڻــي ۽ ممتاز ســھتو ســان 
گــڏ لنــڊن جــي هــڪ اســڪول “ونســٽن چرِچــل” )ٻيــن جنــِگ عظيــم دوران انگلينــڊ 
 Surrey County جــو وزيــر اعظــم( جــي ائڊمنســٽريٽر “اســٽوئرٽ فلپ”ســان گــڏ
َســري ڪائونٽــي جــي هــڪ ننــڍي شــھر Woking ووڪنــگ ڏانھــن روانــا ٿياســين 
جتــي اســانجي رهــڻ جــو بندوبســت Hotel Premier Inn ۾ ڪيــو ويــو هــو. اســان 
گــڏ آيــل فلــپ چيــو تــه“ توھــان آرام ڪيــو پنھنجــي مالقــات وري ڊنــر تــي ٿينــدي.” 
ــه  ــف ن ــان تڪلي ــه “توھ ــو ت ــس چي ــن کي ــواڻ حس ــي گــروپ اڳ ــان ج ــن تــي اس جنھ
ڪيــو اڄ آچــر آھــي توھــان پنھنجــي گهــر وارن کــي وقــت ڏيــو اســان ڊنــر پــاڻ ڪــري 
ــو  ــي ج ــان ٽنھ ــن اس ــي ۽ ھ ــٺي لڳ ــه ڏاڍي س ــي ڳاله ــن ج ــي حس ــپ ک ــين.” فل وٺنداس

شــڪريو ادا ڪيــو ۽ اتــان هليــو ويــو.

ــڏ  ــڻ الِء گ ــيَء کائ ــي مان ــاٿي رات ج ــي س ــان ٽئ ــوِء اس ــرڻ کانپ ــت آرام ڪ ــه وق ڪجه
ــالل  ــي ح ــين جت ــري پياس ــر نڪ ــا الِء ٻاه ــي ڳوله ــل ج ــڙي هوٽ ــن اه ــين ۽ ڪنه ٿياس
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کاڌو ملــي يــا ســبزي وغيــره ملــي.رات جــي وقــت هــڪ اڻڄــاڻ ملــڪ ۾ اڻڄــاڻ رســتن 
تــي هــڪ اهــڙو هوٽــل ڳولهــڻ جتــي اســان کــي اســان جــي مرضــي مطابــق کاڌو ملــي، 
هــڪ انوکــو ۽ وڻنــدڙ تجربــو هــو. آچــر جــي ڪــري رات جــو روڊن تــي رش ڪجهــه 
گهــٽ هئــي. پڇنــدي پڇنــدي تقريبــًا ڪالڪ جــي ڳولھــا کانپــوِء اســان کــي ھــڪ 
ھندســتاني ھوٽــل مليــو، جتــي اســان ڪــڙي، پالــڪ پنيــر۽ مانــي کاڌي. ھوٽــل جــي 
مالــڪ ســان ڳالھائــڻ کانپــوِء خبــر پئــي تــه ھــو پاڪســتان ۽ الڙڪاڻــي موئــن جــو دڙو 
ــاس  ــو احس ــيَء ج ــڪ خوش ــوِء ه ــرڻ کانپ ــري ڪ ــو. ان ڪچه ــو ھ ــي چڪ ــڻ الِء اچ ڏس
ان جــي ۽ اســانجي چهــرن تــي چٽــو هــو. اســان ان کان موبائيــل ِســم الِء پڇيوســين تــه 
ڪٿــان ملــي ســگھي ٿــي تــه جيئــن اســان پاڪســتان ڳالهائــي پنھنجــن گھــر وارن کــي 
پنھنجــي خيريــت جــو اطــالع ڏئــي ســگهون. جنھــن تــي ان چيــو تــه اڄ آچــر جــي ڪــري 
ــڪا ان  ــي جي ــل هئ ــم پي ــل ِس ــن موبائي ــڪ  نئي ــر ان وٽ ه ــدا پ ــد ھون ــڀ دڪان بن س
اســان کــي ڏنــي ۽ ان جــا ڪــي بــه پيســا اســان کان نــه ورتــا. اســان 5 پائونــڊ جــو هــڪ 
ــان ان  ــي اس ــي ت ــو. واپس ــان ڳالھاي ــروارن س ــن گھ ــتان پنھنج ــو ۽ پاڪس ڪارڊ ورت
 Premier ھوٽــل مالــڪ جــو تمــام گھڻــو شــڪريو ادا ڪيــو ۽ واپــس پنهنجــي هوٽــل

ــي. ــي آرام ڪيوس Inn اچ

ڏانھــن  ناشــتي الِء ھوٽــل جــي ريســٽورنٽ  ٻئــي ڏينهــن ســومر جــي صبــح جــو   
وياســين تــه اســان کــي اتــي پنھنجــي کائــڻ الِء صــرف فــروٽ چــاٽ ۽ جــوس ئــي نظــر 
ــڻ  ــان کائ ــح س ــان الِء صب ــو اس ــو اھ ــه ھ ــه ب ــو ڪجھ ــو جيڪ ــي ٻي ــو، باق ــو ھ ــي رھي اچ
ناممڪــن ھــو. جيــڪا چانهــه اتــي موجــود هئــي ســا اســان پاڪســتانين الِء بلــڪل بــه 
ــو. 10 منٽــن  ــه هئــي. پــوري 8 بجــي اســٽوئرٽ فلــپ اســان کــي وٺــڻ آي مــزي جــي ن
 Winston Churchill اســڪول  اســان ونســٽن چرِچــل  کانپــوِء  جــي ڊرائيــو 
ــي  ــان ج ــي اس ــک دروازي ت ــوِء ُم ــڻ کانپ ــل ٿي ــڪول ۾ داخ ــين. اس School پھتاس
نالــن جــي اســڪول وزٽ الِء داخــال ڪئــي وئــي ۽ اســان کــي اســان جــن نالــن وارا بيــج 
ڏنــا ويــا ۽ ان ســان گــڏ اســان کــي ونســٽن چرِچــل اســڪول جــي نالــي وارا نــوٽ بــڪ 
ــون.  ــون ڏني ــون بوتل ــيَء ج ــي پاڻ ــان ک ــپ اس ــٽوئرٽ فل ــون، اس ــون وي ــون ڏني ۽ پيني
اســان فلــپ ســان ان جــي آفيــس آياســين جتــي فلــپ اســان ســان ان دوري جــي پنجــن 
ڏينھــن جــو ورڪ پــالن شــيئر ڪيــو. ان بعــد اســان فلــپ ســان ونســٽن چرِچــل اســڪول 
جتــي  وياســين  آفيــس  جــي  پرنســپل  جــي    Winston Churchill School
ــو ۽  ــد چي ــوش آمدي ــي خ ــان ک ــپلز اس ــس پرنس ــن وائ ــن ٻي ــپل  D. Smith ۽ ٻ پرنس
ــه  ــو ت ــو وي ــي ٻڌاي ــان ک ــن اس ــوِء انه ــرڻ کانپ ــه ڪ ــه ٻوله ــر ڳاله ــه دي ــارف ۽ ڪجه تع
ونســٽن چرِچــل اســڪول Winston Churchill School  ۾ 95 اســتاد ۽ 60 

ــي. ــٽاف آھ ــپورٽ اس س

ان مالقــات کانپــوِء اســان فلــپ ســان گــڏ رانديــن جــي هــال ڏانھــن وياســين جتــي 
اســانجي مالقــات اســپورٽ ٽيچــر  Emerson ســان ٿــي جيڪــو ان وقــت ٻــارن 
ــن  ــد انه ــن بع ــو جنه ــو ه ــي رهي ــي ڪرائ ــنگ کان اڳ وارم اپ ايڪٽوٽ ــي باڪس ک
ٻــارن کــي باڪســنگ جــي پريڪٽــس ڪرائــي. ان بعــد فلــپ اســان کــي اســڪول جــي 
ھيــڊ بــواِء ۽ ھيــڊ گــرل ســان ماليــو جــن اســان کــي ســمورو ونســٽن چرِچــل اســڪول
ــي  ــان ج ــوِء اس ــڻ کانپ ــڪول گهم ــو. اس Winston Churchill School  گھماي
 PE ســان ٿــي جنھــن اســان ســان اســڪول جــا  Markجــي ھيــڊ مــارڪPE  مالقــات
جــا پــالن شــيئر ڪيــا تــه ڪيئــن اهــي PE کــي نصابــي حوالــي ســان الڳــو ڪنــدا آهــن، 
مطلــب اســڪول ۾ پڙهايــو وينــدڙ مختلــف مضمونــن ســانIntegrate  يــا مالئــي 

ــام  ــمجهڻ ۾ تم ــڻ ۽ س ــي پڙه ــاگردن ک ــان ش ــرڻ س ــن ڪ ــن، ائي ــدا آھ ــري پڙھائين ڪ
ــدن  ــي ح ــن ک ــي جذب ــاگردن ج ــان ش ــالوه PE س ــي ان کان ع ــدي آه ــدد ملن ــي م گهڻ
انــدر رکــڻ ۾ مــدد پــڻ ملنــدي آهــي. جــوالِء مهينــي ۾ پاڪســتان انــدر تمــام گهڻــي 
ــي  ــري منهنج ــو، ان ڪ ــڌو ه ــي ٿ ــم ڪاف ــو موس ــڊ ج ــر انگلين ــي پ ــدي آه ــي هون گرم
طبعيــت ڪجهــه خــراب ٿــي پئــي ان رات جــي مانــي اســان ونســٽن چرِچــل اســڪول 
ــل  ــش ھوٽ ــان بنگالدي ــپلز س ــس پرنس ــي وائ Winston Churchill School  ج

ــي. ــدار هئ ــڪا ڏاڍي مزي ۾کاڌي، جي

 Mrs. H  ٻئــي ڏينهــن اڱاري تــي صبــح جــو 7:40 منٽــن تــي مســز ايــڇ بروچــر
Broacher ســان گــڏ اســان هوٽــل مــان نڪــري اســڪول پهتاســين ۽ ســڄو ڏينهــن 
اســڪول ۾ ٿينــدڙ PE ۽ Sports رانديــن جــي حوالــي ســان ٿينــدڙ ســرگرمين 
 Hand Ball, :جــو جائــزو ورتــو ۽ اســڪول ۾ ٿينــدڙ مختلــف رانديــن جهــڙوڪ
 Dance Class, Cricket Integrate with English Language,
Soft Ball, Hurdles and Net Ball.  وغيــره ڏٺيــون ســي ۽ ان ڳالهــه جــو پــڻ 
جائــزو ورتوســين تــه ڪيئــن اســتاد رانديــن ذريعــي نصابــي ســرگرمين کــي جــوڙي 
پڙهائــي رهيــا آهــن. هــڪ اھــم ڳالھــه جنهــن منهنجــو ڌيــان پــاڻ ڏانهــن ڇڪايــو ســا 
ــو  ــود ھ ــالن موج ــو ورڪ پ ــو پنھنج ــتاد وٽ پنھنج ــر اس ــود ه ــي موج ــه ات ــي ت ــا هئ اه
ــا. وڏي عمــر جــا شــاگرد ننــڍي عمــر  جنھــن تحــت ھــو پــورو ڪالس ھالئــي رھيــا ھئ
جــي شــاگردن کــي پڙھائــڻ ۽ ســيکارڻ ۾ مــدد ڪــري رھيــا ھئــا. شــاگردن کــي ان ڳالهــه 
کان مڪمــل طــور تــي آگاهــي ڏنــي پئــي وئــي تــه رانديــن دوران انهــن کــي ڪھڙيــون 
دوائــون کائــڻ گھرجــن ۽ ڪھڙيــون دوائــون نــه کائــڻ گھرجــن جيڪــي قانونــي طــور 

تــي عالمــي ســطح تــي منــع ٿيــل آهــن.

ــين  ــٽ  IT Department وياس ــي ڊپارٽمين ــڏ آِء ٽ ــان گ ــپ س ــان فل ــن اس ان ڏينھ
جتــي اســان کــي آِء ٽــي ڊپارٽمينــٽ جــي ٽيــم جــي ٻــن اڳواڻــن ٻڌايــو تــه اهــي 
ــتادن  ــي اس ــي Websiteذريع ــڪول ج ــان اس ــهاري س ــي س ــي ج ــن ٽيڪناالج ڪيئ
۽ شــاگردن جــي والديــن وچ ۾ هــڪ مســتقل رابطــو رهنــدو آهــي ۽ اهــو رابطــو 
ــرڻ  ــل ڪ ــي ح ــئلن ک ــي مس ــاگردن ج ــڻ ۽ ش ــڻ، پڙهائ ــدر پڙه ــڪول ان ــي اس ــان ج اس
۾ انتهائــي ڪارائتــو ثابــت ٿينــدو آهــي. فلــپ اســان کــي چيــو تــه هــو ٽيڪناالجــي 
جــي ســهڪار ســان پاڪســتان ۾ موجــود اســڪول ڪــرم خــان نظاماڻــي ســان مســتقل 
رابطــي ۾ رهــڻ چاهــن ٿــا تــه جيئــن هــو اســڪول ســان وابســطه نصابــي ۽ غيرنصابــي 
ســرگرمين کــي بهتــر ڪــرڻ الِء هڪٻئــي جــي مــدد ڪــري ســگهن. اهــا ڳالهــه اســان 
الِء ڏاڍي خــوش آئنــد هئــي ۽ ماحــول کــي مِدنظــر رکنــدي حســن نظاماڻــي اســڪول 
ڪــرم خــان نظاماڻــي جــي حوالــي ســان ڳالهــه ٻولهــه ڪئــي تــه اتــي ڪيئــن نصابــي ۽ 
غيــر نصابــي ســرگرميون ڪيــون وينديــون آهــن. حــال احوالــن کانپــوِء فلــپ ونســٽن 
ڪــرم  اســڪول  طرفــان    Winston Churchill School اســڪول  چرِچــل 
خــان نظاماڻــي الِء ڊجيٽــل ڪئمــرا جــو تحفــو ڏنــو. مــان فلــپ ســان پنهنجــي طرفــان 
تيــار ڪيــل پاڪســتاني ۽ خــاص ڪــري ســنڌ انــدر کيڏيــون وينــدڙ روايتــي رانديــن 

فلپ سان پنهنجي طرفان تيار ڪيل پاڪستاني ۽ 
خاص ڪري سنڌ اندر کيڏيون ويندڙ روايتي راندين 

Traditional Gamesوارو ڊاڪيومينٽ شيئر 
ڪيو جيڪو  ان کي ڏاڍو پسند آيو ۽ سنڌ جي 

روايتي راندين جي حوالي سان اسان جي ڪافي ڳالهه 
ٻولهه ٿي، فلپ چيو ته هو سنڌ جي روايتي راندين 

Traditional Games مان ڪافي رانديون پنھنجي 
اسڪول ۾ ڪرائيندو.
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Traditional Gamesوارو ڊاڪيومينــٽ شــيئر ڪيــو جيڪــو  ان کــي ڏاڍو 
ــي ڳالهــه  ــي ســان اســان جــي ڪاف ــن جــي حوال ــي روايتــي راندي ــو ۽ ســنڌ ج پســند آي
 Traditional Games ٻولهــه ٿــي، فلــپ چيــو تــه هــو ســنڌ جــي روايتــي رانديــن
مــان ڪافــي رانديــون پنھنجــي اســڪول ۾ ڪرائيندو.آخــر ۾ فلــپ اســان کــي ٻــن 
ســالن جــي رٿابنــدي تــي مشــتمل  PE جــو هــڪ فارميــٽ ڏنــو، جنهــن ۾ اســان کــي 
پنهنجــي اســڪولن جــي حوالــي ســان رٿابنــدي ڪرڻــي هئــي تــه اســان جــن اســڪولن 

ــون. ــرگرميون ٿيندي ــون س ــون ڪهڙي ــن ۽ ڪهڙي ــان ڪيئ ــي س ــي حوال ۾ PE ج

ٽئيــن ڏينهــن يعنــي اربــع تــي صبــح جــو 8:15 بجــي Mrs. Halen اســان کــي 
ــمورو  ــو س ــين. اھ ــڪول پھتاس ــي اس ــن ت ــان 8:25 منٽ ــي ۽ اس ــڻ آئ ــان وٺ ــل م ھوٽ
ڏينھــن بــه اســان PE جــي مختلــف ٿينــدڙ ســرگرمين جــو بغــور جائــزو ورتــو. ان بعــد 
ــان  ــاگردن س ــي ش ــز ج ــن ڪالس ــر ۽ ٻي ــاگرد عم ــلمان ش ــدڙ مس ــي پڙهن ــان ات ــان س اس
ــتان،  ــان کان پاڪس ــاگردن اس ــه دوران ش ــه ٻوله ــيَء ڳاله ــو. انه ــن ٿي ــروپ ڊسڪش گ
پاڪســتاني اســڪولن انــدر پڙهائــيَء جــي نظــام، اســان جــي ثقافــت، تهذيــب ۽ ٻيــن 

کــوڙ ســارن موضوعــن تــي ســوال جــواب ڪيــا.

خميــس جــي چوٿيــن ڏينهــن تــي صبــح ســاڻ اســان Mrs. Halen ســان گــڏ پھريائيــن 
اســڪول وياســين جتــي اســان ســڀني کان موڪاليوســين ڇــو تــه اهــو اســڪول انــدر 
ــرڪ،  ــوکڙي اج ــي س ــنڌ ج ــدل س ــڏ آن ــان گ ــاڻ س ــان پ ــو. م ــن ه ــري ڏينه ــو آخ ــان ج اس
اســڪول جــي پرنســپل، وائــس پرنســپلز ۽ اســان ســان گــڏ مســتقل وقــت گذارينــدڙ 
دوســتن کــي تحفــي طــور اوڍايــا. تنھــن کانپــوِء اســان Mrs. Halen ســان گــڏ 
ــين  ــن وياس ــوي اسٽيش ــان ريل ــن اس ــڀ کان پهري ــين. س ــڻ وياس ــڊن گھم ــينٽرل لن س
جتــان Mrs. Halen اســان ســڀن الِء ٽڪيٽــون خريــد ڪيــون ۽ اســان زيِرزميــن ريــل 
جــي ســفر ذريعــي ســينٽرل لنــڊن پھتاســين. اســان ســڄو ڏينهــن لنــڊن گهميوســين 
جتــي اســان لنــڊن جــون مشــھور جايــون ڏٺيــون ســين جــن ۾ لنــڊن آِء، ويســٽ منســٽر 
ــهورجڳھون  ــي مش ــون ڪاف ــون ٻي ــڊن ج ــن ۽ لن ــگ بي ــوس، ب ــٽ ھائ ــرج، پارليامين ب
ڏٺيــون ۽ گھميــون. چونــدا آھــن تــه انســان جــي ســوچ جــي خوبصورتــي ان جــي 
ڳالهائــڻ جــي انــداز ۽ لفظــن مــان جهلڪنــدي آھــي ۽ ســندس چهــرو ســندس مــن جــي 
ســچائيَء جــي ُحســن کــي نــروار ڪنــدو آھــي. بلــڪل اھــڙي طــرح ھــر هــڪ ملــڪ ۽ 

ــي  ــوچ ج ــورت س ــي خوبص ــن ج ــي ماڻھ ــان ج ــه ات ــي ب ــي خوبصورت ــھر ج ــڪ ش ــر ه ھ
عڪاســي ڪنــدي آهــي. لنــڊن جيئــن ٻــڌو ۽ پڙهيــو هــو ان کان بــه وڌيــڪ خوبصــورت 
هــو ۽ لنــڊن جــي خوبصورتــيَء جــو غــرور اتــان جــي ماڻهــن جــي چهــرن تــي جهلڪــي 
رهيــو هــو ۽ ڇــو نــه جهلڪــي، جتــي انســان جــو قــدر هجــي، هــر ٻــار ننڍپــڻ کان بهترين 
ــرض  ــي ف ــرد پنهنج ــڪ ف ــر ه ــي ه ــري ۽ جت ــل ڪ ــم حاص ــاري تعلي ــدر معي ــول ان ماح

نڀائــڻ ۾ ڪوتاهــي نــه ڪــري تــه اهــو ملــڪ جنــت نــه بڻبــو تــه ٻيــو ڇــا بڻبــو.

 Mrs. ــڊ ۾ آخــري ڏينهــن هــو ۽ جمعــي ڏينهــن صبــح ســاڻ ئــي اڄ اســان جــو انگلين
Halen اســان کــي Hotel Premier Inn مــان چيــڪ آئــوٽ ڪرائــي اســان کان 
ريلــوي اسٽيشــن تــان موڪاليــو ۽ چيــو تــه Mark توھــان ســان لنــڊن اسٽيشــن تــي 
ملنــدو ۽ ھــو اتــان توھــان کــي برٽــش ڪائونســل لنــڊن جــي آفيــس وٺــي وينــدو. اســان 
Mark ســان برٽــش ڪائونســل لنــڊن جــي آفيــس وياســين جتــي اســان جــي مالقــات 
پنهنجــن ٻيــن پاڪســتاني ســاٿين ســان ٿــي، انهــن ســان ملــي اســان کــي ڏاڍي خوشــي 
ٿــي.ان کانپــوِء لنــڊن ۽ پاڪســتاني برٽــش ڪائونســل جــي نمائنــدن ۽ يــوٿ اســپورٽ 
ــن ۾  ــي جنھ ــي ٿ ــي گڏجاڻ ــتانين ج ــڀني پاڪس ــان س ــان اس ــدن س ــي نمائن ــٽ ج ٽرس
ســڀني گذريــل چئــن ڏينهــن تــي مشــتمل ســرگرمين جــي حوالــي ســان پنھنجــا پنھنجــا 
تجربــا، احســاس ۽ ان کان عــالوه P E واري رٿابنــدي جــو فارميــٽ پــڻ شــيئر ڪيــو. 
آخــر ۾ لنــڊن ۽ پاڪســتاني برٽــش ڪائونســل ۽ يــوٿ اســپورٽ ٽرســٽ جــي نمائنــدن 

پــڻ PE جــي حوالــي ســان پنهنجــو آئنــده الئحــه عمــل شــيئر ڪيــو. ان بعــد اســان 
ــِر زميــن ريــل ذريعــي “ھيٿــرو ايئرپــورٽ” پھتاســين ۽ PIA جــي اڏام ۾ ويهــي  زي

پاڪســتان روانــا ٿياســين.

ــن  ــدڙ پنهنج ــي رهن ــن ت ــوچون زمي ــون س ــدي منهنج ــي اڏامن ــن ت ــي بلندي ــمان ج آس
ــن ۽  ــي حالت ــي ملڪ ــالوه پنهنج ــن کان ع ــماجي زندگي ــرو، س ــي، گه ــي ذات ــن ج ماڻه
خــاص ڪــري تعليــم جــي ابتــر حالتــن جــو طــواف ڪــري رهيــون هيــون. رات اونداهي 
هئــي پــر آســمان ۾ چمڪنــدڙ ســتارن جــي چمچماهــٽ کــي مــان جهــاز جــي دري مــان 
ڏســندي انگلينــڊ ۾ گذاريــل پنهنجــن پنجــن ڏينهــن تــي ســوچي رهــي هيــم تــه: “اســان 
بــه دنيــا جــي ٻيــن ملڪــن جــي ماڻهــن وانگــر ماڻهــو آهيــون پــر فــرق صــرف قاعــدن ۽ 
قانونــن تــي عمــل ڪــرڻ جــو آهــي، اســان جــي ملــڪ جــا قانــون ڪاغــذن تائيــن محــدود 
آھــن جڏھــن تــه ان ملــڪ جــا قاعــدا ۽ قانــون ھــر ھنــڌ عمــل ٿينــدي نظــر اچــي رھيــا ھئــا 
۽ هــر هــڪ ماڻهــو پنهنجــو پــاڻ کــي قانــون جــي دائــري ۾ رهنــدي پنهنجــي زندگــي 
گــذاري رهيــو هــو. اتــان جــا ماڻهــو جيڪــو بــه ڪــم ڪــن ٿــا اهــو مڪمــل ســچائي 
۽ جذبــي تحــت ڪــن ٿــا ۽ ٻيــن کــي تڪليــف ڏئــي پنهنجــو گهــر ســجائڻ انهــن جــو 

ــَرُڪ ئــي ناهــي. اهــو راز آهــي هــڪ ڪاميــاب قــوم جــو.” مَ

فلپ سان پنهنجي طرفان تيار ڪيل پاڪستاني ۽ 
خاص ڪري سنڌ اندر کيڏيون ويندڙ روايتي راندين 

Traditional Gamesوارو ڊاڪيومينٽ شيئر ڪيو 
جيڪو  ان کي ڏاڍو پسند آيو ۽ سنڌ جي روايتي راندين 

جي حوالي سان اسان جي ڪافي ڳالهه ٻولهه ٿي، فلپ چيو 
ته هو سنڌ جي روايتي راندين Traditional Games مان 

ڪافي رانديون پنھنجي اسڪول ۾ ڪرائيندو.

 چوندا آھن ته انسان جي سوچ جي خوبصورتي ان 
جي ڳالهائڻ جي انداز ۽ لفظن مان جهلڪندي آھي ۽ 

سندس چهرو سندس من جي سچائيَء جي ُحسن کي 
نروار ڪندو آھي. بلڪل اھڙي طرح ھر هڪ ملڪ 

۽ ھر هڪ شھر جي خوبصورتي به اتان جي ماڻھن جي 
خوبصورت سوچ جي عڪاسي ڪندي آهي. لنڊن جيئن 

ٻڌو ۽ پڙهيو هو ان کان به وڌيڪ خوبصورت هو ۽ لنڊن 
جي خوبصورتيَء جو غرور اتان جي ماڻهن جي چهرن 

تي جهلڪي رهيو هو ۽ ڇو نه جهلڪي، جتي انسان جو 
قدر هجي، هر ٻار ننڍپڻ کان بهترين ماحول اندر معياري 
تعليم حاصل ڪري ۽ جتي هر هڪ فرد پنهنجي فرض 

نڀائڻ ۾ ڪوتاهي نه ڪري ته اهو ملڪ جنت نه بڻبو ته 
ٻيو ڇا بڻبو.

تمثيلــه ســومرو  ايــم اي- اڪانامڪــس آهــي پــاڻ گذريــل 8 ســالن کان ســنڌ ايجوڪيشــن 
ــي ۽ دادو  ــري الڙڪاڻ ــاص ڪ ــن. خ ــو اٿائي ــس ۾ ڪي ــف پراجيڪٽ ــي مختل ــن ج فائونڊيش
ضلعــن ۾ فائونڊيشــن جــي اســڪولن کــي متحــرڪ ڪــرڻ ۾ ســندس جــو ڪــردار ســاراه جوڳو 
ــر- ــٽ ڪوآرڊينيٽ ــگ ۽ ڊويلپمين ــور ٽرينن ــٽ ۾ بط ــپورٽ يون ــگ س ــت لرنن ــن وق ــي. ه آه

الڙڪاڻــه، جــا فــرض ســرانجام ڏئــي رهــي آهــي.
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جڏھــن آمريــڪا جــي صــدر ابرهــام لنڪــن شــيدي غالمــن جــي عــام آزادي جــو اعــالن 
ڪيــو؛ تڏهــن ائيــن ســمجهيو ويــو تــه آزادي معنــٰي آهــي وانــدو ويهــڻ يــا ڪــم ڪار 
کان آزاد گهمــڻ، پــر جــن خــدا تــرس انســانن کــي خــدا تعالــيٰ ســوڀ جــا ســهرا بخشــيا 

آهــن اهــي ســمجهڻ لــڳا تــه تهذيــب ۽ علــم کانســواِء آزادي بيــڪار آهــي.

بوڪــر ورجينيــا عالئقــي جــي ٻنيــن ۾ غــالم ٿــي ڄائــو هــو. هــن جــي مــاُء ٻنــيَء ۾ ڪــم 
ڪنــدڙ غالمــن جــي مانــي تيــار ڪنــدي هئــي. مــاُء ۽ پــٽ ٻئــي بورچيخانــي لــڳ هــڪ 

جهوپــڙي ۾ رهنــدا هئــا. جنهــن ۾ اُس ۽ ســيَء کــي ڪا بــه رنــڊڪ روڪ ڪانــه هئــي.

بوڪــر جــي بــدن کــي ڍڪــڻ الِء ڳــوڻ جــا ٺهيــل ڪپــڙا هونــدا هئــا ۽ ســمهڻ الِء ڳــوڻ 
جــي گــودڙي هونــدي هئــي. بوڪــر کــي پڙهــڻ الِء ڏاڍي اڻتــڻ پيــدا ٿــي پــر ڪنهــن 
کــي مجــال نــه هئــي جــو غــالم کــي لکــڻ ۽ پڙهــڻ کڻــي ســيکاري. لنڪــن جــي آزادي 
واري اعــالن کانپــوِء بوڪــر جــي مــاُء ٻــي شــادي ڪئــي. بوڪــر جــي نئيــن پــيُء 
پنهنجــي زال ۽ بوڪــر کــي وٺــي هزاريــن ميلــن جــي پنــڌ تــي ورجينــا جــي اولهنــدي 
پاســي لــوڻ واري ميــدان وٽ وڃــي رهيــو. بوڪــر جــي ماٽيلــي پــيُء لــوڻ جــي بٺــن 
جــي وچ ۾ وڃــي جهوپــڙي ٺاهــي جيــڪا غالمــي وقــت واري جهوپــڙي کان بــه بدتــر ۽ 
خــراب حالــت ۾ هئــي. بوڪــر کــي پڻــس لــوڻ جــي بٺــن تــي ڪــم تــي لڳايــو، جتــي هــن 

کــي فجــر 4 بجــي کان ڪــم تــي وڃڻــو پونــدو هــو.

ڪنهــن ماڻهــو آس پــاس ۾ هڪــڙو نئــون اســڪول کوليــو بوڪــر جــي لکــڻ پڙهــڻ الِء 
تــه اڳ ئــي دل مانــدي هئــي ويتــر جــو اســڪول ڏٺائيــن تــه ســندس ســر اڀــرڻ لڳــو. هــن 
کــي پڻــس ان شــرط تــي اســڪول الِء ڇڏيــو تــه هــو روزانــو فجــر جــي وقــت لــوڻ جــي 

بٺــن تــي ڪــم ڪــري پــوِء اســڪول وينــدو. بوڪــر اهــو شــرط قبــول ڪيــو.

ــيٰ بــدن جــي طاقــت ۽ مضبوطــي ســان گڏوگــڏ دل، دمــاغ جــون  بوڪــر کــي خــدا تعال

ــڻ  ــڻ لک ــدر پڙه ــن ان ــن مهين ــري يارنه ــون تنهنڪ ــيون هي ــوط بخش ــه مضب ــون ب طاقت
۾ چڱــو نالــو حاصــل ڪيائيــن. ســال کــن کانپــوِء هڪــدم اڱــر )الو( جــي کاڻ جــو ڪــم 
ــيُء  ــي پ ــي ماٽيل ــر ج ــي. بوڪ ــدي هئ ــزدوري ملن ــٺي م ــي س ــزدورن ک ــي م ــو، جت کلي
بوڪــر کــي انهــيَء کاڻ تــي مــزدوري تــي بيهاريــو. اهــو ڪــم بوڪــر الِء مونجهــاري ۽ 
ســخت محنــت وارو ڪــم هــو. ٻيــو تــه لکــڻ ۽ پڙهــڻ واري معاملــي ۾ ڏکيــو پئــي لڳــو.

بوڪــر انهــيَء ڪــم کان جلــد بيــزار ٿــي پيــو. بوڪــر کــي خبــر پئــي تــه ورجينــا شــهر 
۾ شــيدين الِء هڪــڙو خيراتــي اســڪول کوليــو ويــو آهــي جتــي بورڊنــگ هائــوس ۽ 
پورهئــي جــو بندوبســت بــه آهــي. انهــيَء خبــر ٻــڌڻ ســان بوڪــر نــڪا ڪئــي هــم نــڪا 
تــم. پنهنجــي پورهئــي جــا ٽــي چــار ڊالــر گــڏ ڪــري ڪتابــن جــو ٿيلهــو وٺــي مٿــي تي 
رکــي ڀوڪــوڙي  ڀڳــو. هئمپٽــن وارو نارمــل اســڪول جنــرل هئمپٽــن آرم اســٽرانگ 

بختاور ٽالپر

بوڪر-ٽي، واشنگٽن

غالمي کان 
اڳواڻي ۽ تعليمي 

جاکوڙ تائين
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1968ع ۾ شــيدين الِء قائــم ڪيــو هــو جنهــن ۾ هــن وقــت بــه هــڪ هــزار شــاگرد تعليــم 
حاصــل ڪــري رهيــا آهــن اتــي مذهبــي، اخالقــي، هنــري تعليــم تــي خــاص خيــال ۽ زور 
آهــي بوڪــر ورجينــا کان ســوين ميــل پنــڌ ڪــري هئمپٽــن پهتــو مٿــس ڳــوڻ جــا ٺهيــل 
ميــرا ڦاٽــل ڪپــڙا، مٿــو ۽ پيــر اگهــاڙا ڏســي کيــس اســڪول ۾ داخــل ڪــرڻ کان انڪار 
ڪيــو ويــو. هڪــڙي رحمــدل ماســترياڻي کيــس تمــام هلڪــڙي پگهــار تــي ٻهاريــدار 
ڪــري رکيائيــن. بوڪــر پيــرن کــوڙڻ الِء اهــو غنيمــت ســمجهي ڪــم شــروع ڪيــو هــن 
کــي ڏهــاڙي ٻــه ڀيــرا ٻهــاري ڪڍڻــي پونــدي هئــي ۽ چــار دفعــه فرنيچــر صــاف ڪرڻــو 
ــي  ــان مل ــاني س ــاگردن کان آس ــيدي ش ــامان ش ــو س ــاب ۽ ٻي ــي ڪت ــن ک ــو. ه ــدو ه پون
وينــدو هــو. تنهنڪــري هــو رات جــو باهــه تــي يــا اســڪول جــي ايــوان واري شــمعدان 
تــي پڙهنــدو هــو ۽ ڏينهــن جــو واندڪائــي وقــت شــوق ۽ ذوق ســان پڙهــڻ ۽ لکــڻ جــو 
ڪــم پيــو ڪنــدو هــو. بوڪــر جــي ڪــم جــي چاالڪــي ۽ نماڻائــي ۽ پڙهــڻ لکــڻ جــي 
ــي  ــان ڦيرائ ــدار م ــري ٻهاري ــو. تنهنڪ ــڌ ڪي ــي هن ــاُء ۾ وڃ ــي هني ــترن ج ــوق ماس ش
اســڪول جــو چوڪيــدار ڪيائونــس. جنهــن ڪــري پــاڻ بــه ٻيــن ســان همــدردي ڪــرڻ 
لڳــو. ان ڏينهــن ۾ آمريــڪا ۾ عــام خيــال هونــدو هــو تــه جيئــن هينئــر ســنڌ ۾ آهــي تــه 
لکــڻ پڙهــڻ، ســکڻ جــي معنــٰي آهــي بدنــي پورهئــي کان جــان ڇٽــي پــوڻ. پــر بوڪــر 
ــه  ــي پورهئــي جــو چاهــه ن ــا بدن ــر ي ســوچيندو هــو تــه لکــڻ پڙهــڻ ســان گــڏ ڪنهــن هن
رڳــو پئســو پيــدا ڪــري ٿــو پــر انســان خــوددار پــڻ بڻجــي ٿــو ۽ بــدن بــه مضبــوط ٿينــدو 

آھــي.

بوڪــر پنهنجــي خــداد ذهــن ۽ دمــاغ جــي رســائي جي ڪــري چوڪيــداريَء جــي وقت ۾ 
ايتــري علمــي طاقــت ۽ قابليــت پرائــي جــو اســڪول جــي عملــي کيــس نائيــٽ اســڪول 
جــي چــارج ڏيــاري؛ جنهــن ۾ پورهيــت شــيدي ۽ شــيدڻيون رات جــو ٻــه ڪالڪ تعليــم 
وٺنــدا هئــا. بوڪــر لکــي ٿــو تــه ماســتري جــي حيثيــت يورپيــن آمريــڪا جــي ڳاڙهــن 
ــي  ــه الٿ ــن ن ــد ڪڏه ــي امي ــرڻ ج ــر اس ــي. بوڪ ــي هئ ــم ڏن ــي تعلي ــاگردن ک ــيدي ش ش
ــن اســڪول  ــهر وارن هئمپٽ ــي جــي تســَڪگي ش ــن 1881ع ۾ االبامــا عالئق ــي. س هئ
مــان ڪــو الئــق اســتاد ڏيــاري موڪلــڻ الِء چيــو هئمپٽــن اســڪول هالئينــدڙ بوڪرٽــي 
واشــنگٽن جــي ٻانهــن ڏيــاري موڪلــي. االبامــا ڏاکڻــي رياســت مــان اهــا رياســت آهــي 
ــَڪگي  ــن تس ــر جڏه ــي. بوڪ ــڪ آه ــن کان وڌي ــماري ٻي ــي آدم ش ــيدين ج ــن ۾ ش جنه
پهتــو ۽ اتــي جــي چــارج ورتــي تڏهــن اتــي ڪچيــون النڍيــون هيــون. بوڪــر شــاگردن 
کــي پــاڻ ســان گــڏ وٺيــو ڪهــاڙي کنيــو جهنــگ ۾ وينــدو هــو ڪاٺيــون وڍڻ ۽ ڇلــڻ جــو 

ڪــم بــه پــاڻ ڪنــدو هــو. پــاڻ ۽ شــاگرد ســرون بٺــن ۾ وجهنــدا ۽ پچائينــدا هئــا. 

ٻــن  1881ع ۾  بوڪــر موڪلــن ۾ وڃــي شــهرن ۾ خيراتــون وٺنــدو هــو. بوڪــر 
ــل  ــن ۾ اســڪول کوليــو هــو. جيڪــو ســال 1914ع ۾ پڪــي بلڊنــگ ۾ تبدي جهوپڙي
ــا ڪالس،  ــي ج ــا ڪالس، واڍڪ ــي ج ــا ڪالس، ھارپ ــڻ ج ــڻ پڙه ــن ۾ لک ــو جنه ــي وي ٿ
انجينيئرنــگ جــا ڪالس، کيــر جــي ڊيريــن جــا ڪالس، ڪپهــه ۽ ســٽ ڪتــڻ جــا 
ــي  ــاگردن ج ــا. ش ــامل ھئ ــز ش ــا ڪالس ــن ج ــي چڪي ــڻ ج ــڻ ۽ پيه ــور ڇاڻ ڪالس. چان
تعليــم ۽ ٻنــي ٻــاري الِء شــروع ۾ اســڪول کــي هــڪ ســو ايڪــڙ زميــن ڏنــي وئــي هئــي 

ــر 1881ع ۾  ــي. بوڪ ــت آه ــي ملڪي ــڪول ج ــن اس ــڙ زمي ــر 32250 ايڪ ــر هينئ پ
ٽيهــن ڇوڪــرن ۽ 10 ڇوڪريــن ســان اســڪول شــروع ڪيــو جيڪــو 1914ع ۾ 800 

ــو. ــن پھت ــن تائي ــي انگ ــترياڻين ج ــتر ۽ ماس ماس

ڊاڪٽــر بوڪــر نــه رڳــو نارمــل انڊســٽريل انســٽيٽيوٽ تســَڪگي جــي وســيلي شــيدي 
قــوم جــي الِء ابــِر رحمــت بڻيــو پــر هــن تمــدن الِء پــڻ گهڻــو ڪــم ڪيــو. ســن 1927ع 
تائيــن يونائيٽيــڊ اســٽيٽ جــي جــدا جــدا رياســتن ۾ ڪل 6 هــزار اســڪول خــاص 
شــيدين الِء قائــم ٿــي چــڪا هئــا جــن جــو تعلــق تســَڪگي جــي فنــڊن ســان هــو. ســن 
1904ع ۾ ڊاڪٽــر بوڪــر شــيدين جــي ڪانفرنــس جــو بنيــاد وڌو جــا ڪانفرنــس اڄ 
ڏينهــن تائيــن ڪــم ڪــري رهــي آهــي. تســَڪگي جــي انســٽيٽيوٽ جــي هــٿ هيــٺ 
ڪل 26 جماعتــون آهــن جيڪــي شــيدي قــوم الِء جــدا جــدا نمونــي ڪــم ڪــري رهيون 
ــه قــوم 50  آهــن. دنيــا جــو حــال چــال ڄاڻينــدڙ ماڻهــون چــون ٿــا تــه دنيــا ۾ ڪنهــن ب
ورهيــن ۾ ايتــري ترقــي نــه ڪئــي جيتــري آمريــڪا ۾ شــيدين ڪئــي آهــي. اســان کــي 
شــيدي قــوم مــان تعليــم حاصــل ڪــرڻ ۽ مسلســل جدوجھــد جــو ســبق پرائــڻ گھرجــي.
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چڱــيَء طــرح يــاد  آهــي پرائمــري اســڪول ۾ ڪنهــن ســبق ۾ پڙهيــو هئــم يــا جڏهــن 
ٻالڪپــڻ ۾ ڳــوٺ ۾ رهنــدا هئاســين رات ٿينــدي ئــي گهٽيــن ۾ وڏي آواز ۾ “اڪ جــي 
ڪاٺــي نــم جــا پــاوا” جــو هوڪــو ڏئــي هــڪ جيــڏن کــي رانــد الِء گــڏ ڪنــدا هئاســين. 
جنهــن جــو جهــڙو ذهــن ان کــي اهڙيــون يادگيريــون. جيڪڏهــن اهــو هــو ڪــو ســبق 
تــه پــوِء جــن جــو ســبق پڪــو تــن جــو خيــر ۽ جــن جــو ســبق ڪچــو اهــي پــاڻ ُٻڌائيــن 

تــه ’مــار ٻــار جــي ســنوار‘ يــا.

نــم جــو ننــڍو ٻوٽــو تــوڙي وڏو وڻ “نمــن جــون ڇانئــون ۽ ســيدن جــون دعائــون” کان 
ــندس  ــن س ــيَء تائي ــاڙ کان چوٽ ــو پ ــن وڻ ج ــو ه ــي ج ــري آه ــد ان ڪ ــڪ فائديمن وڌي
هــر حصــو هــڪ نــه تــه ٻــيَء خاصيــت ســبب اهميــت رکــي ٿــو. ننڍپــڻ جــي ُٻــڌل ڳالهــه 
آهــي، ڪنهــن وڏڙي جــي چيــل ڳالهــه يــا خبــر نــه آهــي پــر جيئــن ُٻــڌي، تيئــن يــاد آهــي. 
ڳالهــه ٿــا ڪــن تــه آڳاٽــي زمانــي ۾ ڪــو شــخص بيمــار ٿــي پيــو ڏاڍو عــالج ڪرايائيــن 
پــر ٺيــڪ نــه پئــي ٿيــو. ڪنهــن لقمــان حڪيــم جــو ڏس ڏنــس تــه ان ســان وڃــي حــال 
احــوال ڪيائيــن. حڪيــم صاحــب هــن جــي طبيعــت بابــت پڇــا ڳاڇــا ڪري چڪاســي 
چيــس تــه نــم جــي وڻ هيٺــان راتيــون گــذار ٺيــڪ ٿــي وينديــن. ُٻڌائــڻ وارن ُٻڌايــو 
تــه حڪيــم جــو چــوڻ جــو ڪيائيــن تــه مــرض وينــدو رهيــو ۽ مريــض چــاڪ چڱــو ڀلــو 
ــي  ــه مهانگ ــهرن ۾ مله ــه ش ــا ب ــر اڃ ــه پ ــي ڳاله ــي ج ــي زمان ــي پراڻ ــه ٿ ــا ت ــو! اه ــي وي ٿ
ــو  ــه رڳ ــو ن ــود ماڻه ــرڻ باوج ــرچ ڪ ــي خ ــل ت ــڻ ۽ تي ــم صاب ــي ڪري ــم ج ــدي قس عم
قدرتــي ســونهن ــــ ورونهــن کان وانجهيــل آهــن پــر جنهــن کــي جــونَء يــا خــارش آهــي 
اهــو خــرچ ڪــرڻ باوجــود بــه ان عارضــي ۾ ڦاٿــل هجــي ٿــو پــر ٻهــراڙي ۾ عورتــون نــم 
جــا پــن گوئنــچ ٻــور )گل( ۽ نموريــون گهوٽــي مٿــي ۾ وجهــن تــه جــونَء ختــم وار چهــچ 
ڪارا ٿلهــا ڊگهــا ٿيــو پــون. اڇــا بــه ديــر ســان ٿيــن ۽ ڇاڻــو )وار ڇڻــڻ( بــه گهــٽ ٿئــي. 

منهنجــي خيــال ۾ تــه:

ــو  ــيَء ج ــرد ۽ مائ ــي م ــراڙي ۾، گنج ــري ٻه ــن ڪ ــي، جنه ــال آه ــي ڪم ــو ئ ــم ج ــو ن اه
ڪال آهــي! جڏهــن تــه، شــهرن جــي، هاڻــي حالــت، ڪجهــه آهــي اهــڙي، جــو مــرد تــه 

ــه وگ تــي گــذران آهــي! مــرد، عورتــن جــو ب

هاڻــي تــه نــم جــا صابــڻ بــه بــازار ۾ اچــي ويــا آهــن، تيــل بــه ملــي ٿــو، نــم مــان ٺاهيــل 
ڪيپســول بــه ملــن ٿــا، پــر جيڪــو بــه پاڻــي ۾ نــم جــا پــن وجهــي، گــرم ڪــري، ان ســان 
وهنجــي ٿــو، تــه هــر قســم جــي خــارش ــــ کجلــي ختــم. ســوير ســمهڻ ســوير اٿــڻ جــا 
ــي  ــم ج ــوقين قس ــي، ش ــدڻ ڏئ ــا ڏن ــم ج ــت وارا، ن ــوَء، مف ــا ماڻه ــراڙيَء ج ــادي، ٻه ع
خرچيلــن کان وڌيــڪ صــاف ۽ ســٺن ڏنــدن وارا ٿيــو هلــن. وات ۽ ڏنــدن جــي ڊاڪٽــرن 
کان پڇــا ڪــري ڏســو، وٽــن وينــدڙ مريــض اڪثــر اهــي هونــدا آهــن، جيڪــي نــم جــا 

ڏنــدڻ نــه، مهانــگا بــرش ۽ ڏنــدن وارا پائــوڊر يــا پيســٽ اســتعمال ڪنــدڙ آهــن.

نــم جــي ڪهــڙي ڪهــڙي ڪــم واري ڳالهــه ڳڻائجــي؟ پيــٽ ۾ ڪينئــان ٿيــن، بــادي يــا 
خونــي بواســير ٿئــي، نــم جــي نموريــن ســان ماڻهــو چــاڪ چڱــو ڀلــو ٿيــو پــوي! شــهرن 
ــه منگهــڻ ٿيــن، ســوين رپيــه خــرچ ڪــري، منگهــڻ مارينــدڙ زهــر اســتعمال  ۾ شــل ن
ــه  ــن ت ــن. جڏه ــو ڇڏي ــون ڪري ــه زهريلي ــيون ب ــون ش ــت ج ــا ۽ کاڌ پي ــو ٿپ ــري، ٿان ڪ
ــتعمال  ــي اس ــو پاڻ ــم ج ــڻ الِء ن ــن وهنج ــڻ الِء، جيئ ــي، منگه ــري، اڏوه ــراڙي ۾ ُس ٻه

ڪبــو آهــي، تيئــن بنــا ڪــو خــرچ پٺــو ڪــرڻ يــا زهــر جــي امڪانــي نقصــان واري ڊپ 
کانســواِء، عــام قســم جــي اڪثــر جيــت جڻــي کان بــه ڇوٽــڪارو حاصــل ڪــري وٺبــو 

آهــي.

هاڻــي جڏهــن دنيــا ۾ زرعــي زهــر اســتعمال بنــد ڪــرڻ الِء ڪروڙيــن رپيــا خــرچ ڪيــا 
پيــا وڃــن، ۽ عــام ماڻهــن تــوڙي آبــادگارن کــي ٻوٽــن مــان تيــار ٿينــدڙ مختلــف 
مرڪــب اســتعمال ڪــرڻ جــي تبليــغ ڪئــي پئــي وڃــي، پــاڻ وٽ ان کان اڳ بــه 
تــوڙي اڃــا بــه، اڪثــر آبــادگار پنهنجــي فصلــن ۾ نــم جــو عــرق اســتعمال ڪــري فائــدو 
ماڻينــدا رهيــا آهــن. انــاج کــي جيتــن جــو کاڄ ٿيــڻ کان بچائــڻ الِء نــم جــا پــن اســتعمال 
ڪــرڻ وارو صديــون پراڻــو طريقــو بــه، هــن جديــد دور جــي، جديــد سائنســي دنيــا ۾ بــه، 

مڃتــا ماڻــي چڪــو آهــي.

ــون آهــن. پــڪل انــب ۽ نمــوري جــو  ــون انبــن واري موســم ۾ ٿيندي ــم جــون نموري ن
رنــگ هــڪ جهــڙو ٿئــي. انبــن جــي ڪجهــه جنســن جــا انــب ۽ نموريــون، قــد بــت ۾ 
نــه، پــر شــڪل شــبيهه ۾ بــه هڪجهــڙا ٿيــن. نــم جــي نمــوري، جنهــن جــي ڪــڙاڻ بــه 
هــڪ مخصــوص قســم جــي ٿئــي ان جــو مٺــاڻ بــه پنهنجــو مــٽ پــاڻ هونــدو آهــي. ننــڍي 
هونــدي جــون ڳالهيــون تــه ٺهيــو. اڄڪلهــه بــه جڏهــن پنجاهــي ڇڏيــو پيــو هــالن تڏهــن 
بــه نــم جــي وڻ هيــٺ هونــدو آهيــان ۽ نموريــون پــڪل هونديــون آهــن تــه منهنجــا هــٿ 
پــاڻ ڄــاڻ پــڪل نمــوري پٽــي وات ۾ وجهــن ٿــا ۽ مــون کــي نموريــن مــان مٺــاڻ چوســڻ 

تــي ڪڏهــن بــه شــرمندگي ڪانــه ٿــي آهــي.

ــي  ــي ات ــي آه ــق ٿ ــي تحقي ــن ت ــڪ پهلوئ ــن اني ــي ٻي ــا ۾ جت ــي دني ــوده سائنس موج
ــدڙ آهــي. ان ڪــري هاڻــي  ــه هلن ــه کــوڙ تحقيــق ڪئــي وئــي آهــي ۽ اڃــا ب ــم تــي ب ن
نــم جــو اســتعمال بــه اڃــا وڌيــڪ جديــد طــور طريقــن ســان اڳــي کان اڳــرو ٿيــڻ لڳــو 
آهــي. ڪجهــه ڏينهــن جــي ڳالهــه آهــي مــوڪل جــو وقــت هــو. آئــون منهنجــي آفيــس 
مــان گهــر الِء روانــو پئــي ٿيــس. ٻاهــر آيــس تــه نــم جــي ڇانــو ۾، ٽــن چئــن وڏي عمــر 
جــي عورتــن کــي ڪجهــه ميــڙي گــڏ ڪنــدي جــو ڏٺــم شــڪ پيــو تــه نــم جــي وڻ هيــٺ 
ڇڻيــل گل گــڏ ڪــري رهيــون آهــن. پــڪ ڪــرڻ الِء وٽــن ويجهــو وڃــي ڏٺــم ۽ کانئــن 
پڇيــم تــه اوهــان هــي نــم جــا ڇڻيــل گل ڇــو پيــون گــڏ ڪريــو ان تــي ُٻڌايائــون تــه، 
هــو اهــي گل وڪڻــي ٻــه ٽــي رپيــا حاصــل ڪــري پنهنجــو گــذر ســفر ڪنديــون. نــم جــا 
ڇڻيــل ســڪل پــن ڏانڊيــون، نموريــون، گل، ڪاٺ چيــرڻ واريــن مشــينن تــي نــم جــي 
ڪاٺ جــو ٻــورو، ننــڍا ننــڍا ٽوٽــا ٽڪــر ڌار گــڏ ڪــري گــذر ســفر ڪــرڻ ۽ ٻچــا پالــڻ. 
اهــا ۽ اڃــا بــه ڪجهــه وڌيــڪ آهــي نــم جــي اهميــت جنهــن کان ڪيترائــي ماڻهــو اڻ 

واقــف آهــن.

مٺل جسڪاڻي

محمــد مٺــل جســڪاڻي ايــم ايــس ســي پيٿالوجــي ، ســنڌ زرعــي يونيورســٽي مــان 
ڪئــي. 1984 تائيــن کُنڀيــن جــي هٿــراڌو پــوک متعــارف ڪرائــڻ واري پهريــن 
تحقيقاتــي پروجيڪــٽ ۾ ريســرچ آفيســر مقــرر ٿيــا ۽ هاڻــي زرعــي تحقيقاتــي اداري 
ــن ان  ــا آه ــي رهي ــرانجام ڏئ ــون س ــون خدمت ــر پنهنج ــت پروفيس ــام ۾ بحيثي ــڊي ڄ ٽن
کانســواِء زرعــي ۽ ادبــي حوالــي ســان 100 کان مٿــي  مضمــون ۽ لکڻيــون مختلــف 
اخبــارن ۽ رســالن ۾ شــايع ٿــي چڪيــون آهــن ان ســان گــڏ پــاڻ ماهــوار جديــد زرعــي 

ــن. ــڻ آه ــر پ ــا ايڊيٽ ــا ج کوجن

اسان جو وڻ
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هــڪ ســچي شــاعر جــو ڪالم پنهنجــي دور جــي آرســي هونــدو آهــي. شــاعر پنهنجــي 
دل جــي گُهــر ۽ پنهنجــي ذاتــي مشــاهدي جــي بنيــاد تــي فطــري طــرح پنهنجــي ماحــول 
جــي حالتــن، حــق، ناحــق ۽ ريتــن رســمن کان متاثــر ٿــي ڪالم ۾ اُهــي واقعــا شــعوري 
۽ غيــر شــعوري طــور آڻــي ڇڏينــدو آهــي جيڪــي ســچ پــچ ان دور جــي ســچي تصويــر 
هونــدا آهــن. جڏهــن بــه ڪنهــن ملــڪ يــا ڪنهــن خــاص دور جــي صحيــح صورتحــال الِء 
مــواد ڏســڻو پونــدو آهــي تــه ان وقــت جــي نثــري مجموعــن ســان گــڏ نظــم جــو ذخيــرو 

پــڻ نظــر مــان ڪــڍڻ ضــروري ٿيــو پــوي ٿــو.

ٻارهيــن صــديَء ۾ سياســي طــرح ســنڌ وڏي ۽ ڪشــمڪش ۾ گرفتــار هئــي، جــو مٿــان 
ــو  ــان ڪڙڪ ــي مٿ ــن اچ ــه قنڌاري ــو ت ــو ڪي ــل آج ــو. ان کان اج ــودار ٿي ــي نم ــادر اچ ن
ڪيــو. هــڪ دفعــو نــه پــر بــار بــار گهــران رســن تــه ســڌو ســنڌ ۾. ان ڪــري ســنڌ ۾ ان 

چوڻــي جنــم ورتــو تــه “جڏهــن تڏهــن ســنڌڙي توکــي قنــڌاِرن جوکــو.”

شــاهه صاحــب اورنگزيــب جــي وفــات وقــت ســورنهن ســالن جــو هــو. مغلــن جــو اثــر 
ــي ٿــي چڪــي هئــي  ــور محمــد ڪلهــوڙي جــي حوال ــو هــو. حڪومــت ن گهٽجــي وي
ــي  ــن ج ــي. مغل ــي هئ ــري ورت ــي ۾ ڪ ــي قبض ــن پنهنج ــبي تائي ــنڌ س ــڄي س ــن س ۽ ه
ــو.  ــدو رهي ــوط ڪن ــي مضب ــاڻ ک ــد پ ــور محم ــان ن ــدي مي ــدو وٺن ــان فائ ــزوريَء م ڪم
ــان  ــو ۽ ات ــو ڪي ــي حمل ــيَء ت ــيَء دهل ــاهه ايران ــادر ش ــي ن ــزوري پَرک ــي ڪم ــن ج مغل

ــن. ــارو ڪيائي ــي م ــنڌ ت ــدي س موٽن

1152هــه )1739ع( ۾ ميــان نــور محمــد کان 20 لــک رپيــا ســاليانو ڏَُن مقــرر ڪرائــي 
ســندس ٽــن پٽــن مراديــاب، عطــر خــان ۽ غــالم شــاهه کــي ايــران وٺــي پــوِء اٺــن ســالن بعــد 

جڏهــن نــادر شــاهه کــي ماريــو ويــو تڏهــن شــهزادن جــي جنــد ڇٽــي ۽ ملــڪ موٽيــا.

نــادر شــاهه جــي مــرڻ بعــد احمــد شــاهه ابدالــي خراســان ۽ ايــران جــي حڪومتــن 
ــور محمــد  تــي قبضــو ڪيــو ۽ هــن ڪلهــوڙن کــي دســتوري ڏن ڏيــڻ الِء لکيــو جــو ن
ڪلهــوڙي ڏيــڻ کان انــڪار ڪيــو. جنهــن تــي هــو 1747ع ۾ ســنڌ تــي ڪاهــي آيــو. 
ــه اچــي  ــي اتــي ب ــو. ابدال ــو ۽ اتــي ئــي مــري وي ــور محمــد ٿرپارڪــر ڀڄــي وي ميــان ن

پهتــو هئــس.

انهــن طوفانــن کانســواِء ســنڌ ۾ ايســٽ انڊيــا ڪمپنــي پــڻ ٺٽــي ۾ پهريــون ڀيــرو 
ــي. 1757ع  ــي ويئ ــن کڻائ ــتت کانئ ــا س ــي. ج ــي هئ ــي کول ــاري ڪوٺ 1735ع ۾ واپ
ــز  ــون ان وچ ۾ انگري ــي کوليائ ــي ۾ ڪوٺ ــر ٺٽ ــي ۾ ٻيه ــي زمان ــاهه ج ــالم ش ۾ وري غ
ــز  ــمنڊ ۾ پورچوگي ــي س ــن عرب ــا. هوڏانه ــدا رهي ــار ۾ اين ــي درٻ ــوڙن ج ــاري ڪله واپ

ــا. ــدا هئ ــدا رهن ــڙا ڦرين ــا ۽ ٻي ــدا هئ ــارا ڏين ــه الم ــل ب ڌاڙي

شــاهه لطيــف غيــرن جــي ڏاڍايــن کــي بــه ڏٺــو تــه نيــن غالمتيــن جــا ڄــار پکڙجنــدي پــڻ 
ڏٺــا ۽ پنهنجــي قــوم کــي هــن طــرح خبــردار ڪيائيــن تــه:

معلم ماڳ نه اڳئين، ڦلنگي منجهه ڦريا،
مالح تنهنجي مڪڙيَء اچي چور چڙهيا،

جتي ڍنگ ڍريا، تتي تاري تنهنجي!

ســنڌ تــي مغلــن جــي راڄ ۾ ايرانيــن ۽ افغانيــن جــي ڪاهــن ســنڌ جــي ٻولــي ۽ تهذيــب 
کــي خطــري ۾ وجهــي ڇڏيــو. ٻئــي پاســي يورپــي تاڪــو بــه کيــس تيــز نگاهــن ســان 
ــنڌيَء الِء  ــي، س ــي هئ ــن کان فارس ــان وره ــرڪاري زب ــي س ــنڌ ج ــا. س ــا هئ ــي رهي ڏس
چيــو وينــدو هــو تــه “ســنڌي وائــي ڪــم نــه آئــي” فارســيَء الِء وري “فارســي گهــوڙي 
چاڙهســي” جــي چوڻــي مــروج هئــي. شــاهه صاحــب ٻــن دورن ۾ ســڄيَء ســنڌ جــو 
ــن مــان  ــه ڌاري ــدازو لڳائــي ٿــو ۽ محســوس ڪــري ٿــو ت گشــت ڪــري حالتــن جــو ان
ــب الِء  ــان ۽ تهذي ــنڌي زب ــي س ــگهجي. اه ــي س ــه ٿ ــي ن ــد رک ــي امي ــيَء ج ــه نيڪ ڪاب
مســتقل خطــرو بڻيــل آهــن. ان ڪــري ان ڳالهــه کــي ڌاريــن پرديســي ڏيــرن جــي ڊوهــه 

واري واقعــي جــي رنــگ ۾ هــن طــرح بيــان ٿــو ڪــري:

پيم پٺاڻن سين، ٻولي ٻي نه ٻجهن،
آُء سنڌي جو سير ڪريان،

هو پارسيون پڇن.

مون پڻ مالن تن، سرتيون سور پرائيو،
برو بگيرو جي ٿاڏين پارسيون پاڻ ۾،

مون لوڏان ئي لکيا، ته هاڃو ڪندا هي،
ماريندا مون کي، پنهون نيندا پاڻ سين.

شــاهه صاحــب جــو پهريــون پيغــام ســنڌ جــي سياســي، اقتصــادي ذهنــي آزاديَء جــي 
مقصــد ســان محبــت رکــڻ آهــي. حــب الوطنــيَء جــي صحيــح معنــيٰ بــه اهــا ئــي آهــي.

ــد اخالقــي،  شــاهه صاحــب ســنڌ جــي مظلــوم ۽ مســڪين عــوام کــي غربــت، جهــل، ب
ظلــم ۽ ڏاڍائــي کان آزادي ڏيــارڻ واســطي پنهجــي هــم وطنــن کــي گــڏ ڪــرڻ گهــري 
ٿــو، ڇــاڪاڻ تــه کيــس خبــر هئــي تــه ملــڪ ۽ قــوم جــي آزاديَء الِء ترقــيَء جــو مــوک بــه 
انهــن وٽــان ٿيــڻ وارو آهــي. اهــڙيَء حالــت ۾ ماڻهــن کــي هــڪ پليــٽ فــارم تــي ٿــي 

بيهــڻ الِء چــوي ٿــو ۽ کيــن پکيــن کان ســبق ڏينــدي چــوي ٿــوي تــه:

ولر ڪيو وتن پرت نه ڇنن پاڻ ۾
پسو پکيئڙن ماڻهئان ميٺ گهڻو.

ــه ســگهندي جيســتائين  ــه وڏي مقصــد الِء حقيقــي انقالبــي جماعــت ٺهــي ن ڪنهــن ب
ــه ٿيــن.ان الِء چــوي ٿــو تــه: ســڀ مصيبــت زده ۽ درد دل وارا گــڏ ن

ڏکيون جان نه مڙن، مون جيئن ٻاروچن سين،
سيڪڻ سارو ڏينهن چڙهن چاڙهيڪن تي.

طارق عزيز شيخ
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هڪ اعلٰي مقصد جي جدوجهد جو بيان ڪندي چوي ٿو ته:
جيڪا ڪندي نينهن، مون جيئن ٻاروچن سين،

سڪڻ سارو ڏينهن چاڙهڻ چاڙ هيڪن سين.

ــي آزادي ۽  ــڪ ج ــه مل ــو ت ــي ٿ ــي الِء فرمائ ــڻ ج ــي ڏي ــي قربان ــنڌين ک ــب س ــاهه صاح ش
ترقــيَء جــي رســتي ۾ هــر هــڪ ســنڌيَء کــي پنهنجــي شــخصي ۽ طبقاتــي مفــاد کــي 
ــي. ڪابــه قــوم يــا ملــڪ ترقــي ڪــري نــه  ــان ڪــري عــوام جــو ڀلــو گهرڻــو آه قرب
ــي  ــب فرمائ ــاهه صاح ــدو. ش ــه هون ــادو ن ــو م ــيَء ج ــردن ۾ قربان ــي ف ــن ج ــگهندو جنه س

ٿــو تــه:

تون جي ڪالهه مئي، ته ڪالهه ئي گڏيئن پرينَء کي،
ڪڏهن ڪاسسئي ته ڪا سگهي گڏي سڄڻين.

شــاهه ســائين هــڪ ســچو شــاعر هــو جنهــن کــي پنهنجــي اٻوجهــه قــوم جــو بــي انتهــا 
فڪــر هــو. هــو ديــس ۾ ٿينــدڙ ٻاهريــن حملــن ۽ ڦــورن کــي ڏســي مــاٺ ڪــري ويهــي 
نــه ٿــي ســگهيو. ســندس ســيني ۾ هــڪ درد منــد دل هئــي. پــاڻ ايتــرو تــه حساســي ۽ 
جذباتــي هــو جــو ڪوبــه واقعــو، ڪوبــه ڏاڍ ۽ ڪوبــه ظلــم ڏســندو هــو تــه ســندس دل 

مــان بــي ڌڙڪ شــاعري ســهڻن لفظــن جــو ويــس ڍڪــي ظاهــر ٿــي پونــدي هئــي.

قومــن جــي تاريــخ تــي نظــر وجهبــي تــه ڪــي اهڙيــون قومــون ٿينديــون آهــن جيڪــي 
تمــام امــن پســند جنــگ کان نفــرت، محنــت ۽ ڀائيچــاريَء جــو پرچــار ڪنــدڙ ۽ 
پنهنجــي ڪاروبــار ســان لــڳا پيــا هونــدا. تڏهــن اهڙيــن ماٺيڻيــن ۽ امــن پســند قومــن 
تــي وري ٻاهرايــان ڦــورو قابــض ٿــي ويــا. هنــن انهــن کــي ڪارن قانونــن ۾ ســڪ ڪيــو 
جــو ڪڇــي بــه ڪيــن ســگهندا هئــا، جنهــن جــو نتيجــو اهــو نڪتــو جــو انهــن مــان ئــي 
ردعمــل ڪــري اهــڙا جــوڌا، باغــي ۽ اڙٻنــگ جــوان پيــدا ٿيــا جــن پنهنجــي جدوجهــد 
ــل  ــڪارو حاص ــوم ڇوٽ ــي ق ــان هل ــن ت ــن ج ــڌا آه ــس ٻ ــتا ۽ گ ــڙا رس ــان اه ــپ س ۽ ڏاه
ڪنــدي آهــي. انهــيَء ڇوٽــڪاري الِء هنــن کــي رت جــي رانــد کيڏڻــي پونــدي آهــي ۽ 
پــوِء انهــيَء امــن ۽ ڇوٽــڪاري الِء وقــت لڳنــدو آهــي. جــان جــي بــازي لڳائــي ٻيــن الِء 
ســک ۽ شــانتي، امــن ۽ پيــار ســونهن ۽ ســڳنڌ، وفــا ۽ خلــوص جــي دنيــا آبــاد ڪبــي 
آهــي. اهــڙيَء طــرح اســان جــي ســنڌ جــي تاريــخ تــي نظــر وجهبــي تــه شــاهه ســائين پــڻ 
قــوم جــي هــڪ اهــڙي ڏکئــي ۽ اڙانگــي دور ۾ اک پٽــي جڏهــن پنهنجــن جــون ويســاهه 
گهاتيــون هيــون تــه غيــرن، لٽيــرن ۽ ڦــورن جــو ڏاڍ ڏهــڪاُء ۽ ظلــم جــي هولــي متــل 
هئــي. اهــڙي حالــت ۾ ڪــو حســاس شــاعر ڪيئــن ٿــو مــاٺ ڪــري ويهــي تڏهــن رڙ 

ڪــري ســتل قــوم کــي جاڳائينــدي چــوي ٿــو تــه:

ستا اٿي جاڳ ننڊ نه ڪجي ايتري،
سلطاني سهاڳ ننڊون ڪندي نه ملي.

ــور  ــردار ط ــان ڪ ــڙا انس ــي اه ــان ڪ ــوم م ــي ق ــي پنهنج ــيَء ت ــي ڌرت ــن پنهنج ــر ه آخ
کنيــا جيڪــي ِســر تــريَء تــي رکــي انقــالب جــو نعــرو هڻنــدا ديــس جــي ڪنــڊ ڪــڙڇ ۾ 
پکڙجــي ويــا. هــو پنهنجــي ڪالم ســان کيــن واٽــون، گــس، پيچــرا ۽ راهــون ڏســيندو 

رهيــو.

ٿر ٿڪيا ٿي ٿيل چڙهه چڪياڻي چوٽئين،
هلندي هوت پنهونَء ڏي ڀََومڙيو ئي ڀيل،

اٿي رائو ريل ويٺلن تان واري وري.

يا وري چوي ٿو:

تتي ٿڌيَء ڪاهه، ڪانهي ويل ويهڻ جي،
متان ٿئي اونداهه، پير نه لهين پرينَء جو.

ــو،  ــه ڪري ــه ن ــي پرواه ــرديَء ج ــو اس ۽ س ــرويچ اٿ ــپوت ۽ س ــا س ــوم ج ــي ق اي منهنج
مقصــد ماڻــڻ الِء تمــام ڏکيــا ڏينهــن پســڻا آهــن. ويٺــي تــه ڪجهــه بــه نــه ورنــدو، 
پنهنجــي آزادي، امــن ۽ پيــار چاهيــو ٿــا تــه پــوِء هلنــدا هلــو ٿڪــي پــوِء بــه هلــو. 

ــدو. ــه ٿين ــل ن ــه حاص ــه ب ــوِء ڪجه ــه پ ــدو ت ــي رهن ــن ويه جيڪڏه

ــه  ــه ٺلهــو مٿــي تــو ڪتــال ڪــرڻ ســان ڪاب وري هــڪ انقالبــي کــي اهــو ٿــو چئــي ت
مــراد حاصــل ڪانــه ٿينــدي منــزل حاصــل ڪــرڻ الِء ان معاملــي جــي گهرائــيَء ۾ وڃڻــو 

پونــدو پکــيَء ســان تشــبيهه ڏينــدي چــوي ٿــو تــه:

وڃي نه  پيهي، پٿن لئه پاتار ۾،
ڪنڌي ۾ ڪيهي، هاج تنهنجي هٿڙا

اهــي ســرويچ جــن کــي پنهنجــي آزاديَء جــو فڪــر آهــي. ســي ڪڏهــن بــه بــي فڪــر ٿــي 
نٿــا ويهــن. انهــن عظيــم ســپوتن کــي صــرف هــڪ ئــي لــوري لــڳل آهــي تــه دشــمن کــي 
ــيَء  ــي ڌرت ــي ۽ پنهنج ــري ڌڪاري ڪڍج ــراب ڪ ــوار ۽ خ ــس خ ــي کي ــت ڏج شڪس

تــي پنهنجــو راڄ قائــم ڪجــي کيــن وري کاهــوڙي ســڏيندي چــوي ٿــو:

کرڪڻا الهي سک نه ستا ڪڏهن،
اوسيئڙو آهي، کاهوڙين کي پنڌ جو.

شــاهه ســائين دشــمنن جــي چاالڪيــن ۽ چالبازيــن کان بــه واقــف آهــي. پنهنجــي 
ــون  ــواڻ ت ــچا اڳ ــا س ــوم ج ــري اي ق ــو ڪ ــه ٿ ــن کان آگاه ــن بدمعاش ــي انه ــن ک انقالبي
پــري دشــمنن ســان جنــگ ڪــري رهيــو آهيــن. تــون هاڻــي موٽــي اچ توکــي پنهنجــي 
ــي ۽  ــڪار آه ــمن ڏاڍو م ــانِء، دش ــال ڪج ــر خي ــي. پ ــو وڃ ــو ڪي ــاد ٿ ــس ۾ ڏاڍو ي دي
چالبــاز اٿئــي هــو تنهــن جــي مــارڻ الِء تنهنجــا گهــٽ گهيــڙ جهليــو ٿــو بيهــي انهــن 

ــانِء: ــال رکج ــو خي ج

آ اُڏامي هنجڙا، سر ۾ سارينئي
متان مارينيئن، پاڙيري پهه ڪري.

کيــس پنهنجــي قــوم جــا ســڀ جــوڌا جــوان پســند آهــن. ڪوبــه هــن الِء بــرو يــا خــراب 
ڪونهــي ڇــو تــه هــو جتــي بــه رهــن ٿــا يــا جيــڪا بــه فتحيابــي حاصــل ڪــن ٿــا. اتــي ۽ 

ان جــاِء کــي ڏاڍو پريــت ۽ پيارســان ۽ ڀائيچــاري ســان رکــن ٿــا:

منجهه مڙيوئي هنجهه ميرو منجهن ناهه ڪو،
جتي رهن سنجهه، سو سرڪن سوهو.

ــه آهــن جــن پنهنجــي  انهــن انقالبــي جــوڌن ۾ ڪــي ڪــوڙا مــڪار، ڪانئــر ۽ بــزدل ب
ڪانئرياتاجــي ڪــري پنهنجــي ديــس کــي غالمــيَء جــو ڳــٽ پارايــو آهــي. ڇــو تــه اهــڙا 
مفــاد پرســت، موقعــي پرســت ۽ ڪميڻــا انســان جــن پنهنجــي ٿــوري مفــاد الِء غيــرن ۽ 

لٽيــرن جــو ســاٿ ڏنــو جنهــن تــي هــو مڪمــل قبضــو ڪــري ويــا.

سر هو سر وڃايو ڪوڙن ڪانئيرن
ُرٺا روهه وڃن، ڪنهن هڻيائيَء کان هنجڙا.

ــان  ــي س ــو ۽ موقع ــاد، ايڪ ــڌي، اتح ــاڻ ٻ ــن پ ــا قبولي ــه ٿ ــي ن ــا ئ ــادر هيڻ ــي به ــر اه پ
گڏجــي رت جــي رانــد ۾ ڪاهــي پيــا آهــن. دشــمن ڪيتــرو، طاقتــور آهــي وٽــس 
هــر قســم جــو هٿيــار بــارود آهــي پــر تڏهــن بــه کيــن اهــي شــيون پنهنجــي مقصــد ۽ 

ــون هٽائــي ســگهن. ــه ٿي ــد کان ن جدوجه

شــاهه صاحــب ســنڌين کــي قربانــي ڏيــڻ جــي الِء فرمائــي ٿــو تــه ملــڪ جــي آزادي ۽ ترقــيَء جــي رســتي ۾ هــر هــڪ ســنڌيَء 
کــي پنهنجــي شــخصي ۽ طبقاتــي مفــاد کــي قربــان ڪــري عــوام جــو ڀلــو گهرڻــو آهــي. ڪابــه قــوم يــا ملــڪ ترقــي ڪــري 

نــه ســگهندو جنهــن جــي فــردَ ۾ قربانــيَء جــو مــادو نــه هونــدو. شــاهه صاحــب فرمائــي ٿــو تــه:

تون جي ڪالهه مئي، ته ڪالهه ئي گڏيئن پرينَء کي،
ڪڏهن ڪاُسِئي ته ڪا سگهي گڏي سڄڻين
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ڪٽ ڪڙهي لوهه ٻري، دوڌا جت ڌڳن،
مترڪن منهن ڪڍيا، سانڌاڻيون سهڪن،

اڄ پڻ آڳڙين ميڙو آهي مچ تي.

شــاهه ســائين ڪامريــڊ لينــن جــي انهــيَء نظرئــي موجــب تــه توهــان ســان گــڏ يــا جن کي 
توهــان انقــالب الِء تيــار ڪريــو. کيــن رڳــو انقــالب جــا فائــدا ۽ ســبز بــاغ نــه ڏيکاريــو. 
کيــن انقــالب جــي هــر ڏک ســک، اوجهــڙ کان بــه واقــف ڪرايــو. پــوِء جيڪڏهــن هــو 
توهــان جــو ســاٿ ڏيــن تــه اهــو ســاٿ پڪــو ۽ پختــو هونــدو ورنــه ســبز باغــن تــي هــو 
توهــان جــو ســاٿ تــه ڏينــدا پــر جنهــن محــل انقــالب جــون ســختيون ڏٺائــون تــه ڀڄــي 

وينــدا. شــاهه ســائين اهــڙن انقالبيــن الِء انقالبيــن جــي واتــان هيئــن ٿــو چئــي:

سرتيون سڄي سڃ، متان ڪا مون سين هلي،
پاڻي ناهه پنڌ گهڻو، اڳيان رائو رڳي ُرڃ،

مڇڻ مري ڪا اَُڃ، ڪا ڏي پاراتو پرينَء کي.

وري شــاهه ســائين هــڪ انقالبــي ۽ وطــن جــي ســپاهيَء کــي پتنــگ ســان ۽ انقــالب ۽ 
آزادي جــي جنــگ کــي مــچ ســان ڀيــٽ ٿــو ڏئــي. کيــس چئــي ٿــو تــه ســر ســان ڪفــن 

ٻــڌي گهــڙي پئــو، تڏهــن تــون گهــوٽ ٿينديــن.

پتنگ چائين پاڻ کي، پسي مچ ۾ موٽ،
سهائي سپرين جي گهڙ ته ٿئين گهوٽ،

اڃان تون اروٽ، کوري خبر نه لهين.

يا وري سندن مختصر ٿوري زندگي جي عڪاسي هنن لفظن ۾ ٿو ڪري:

گهوڙن ۽ گهوٽن، جيئن ٿورا ڏينهڙا،
ڪڏهن منجهه ڪوٽن، ڪڏهن راهي رڻ جا.

شــاهه صاحــب دشــمنن ۽ ســامراجين، ڦــورن ۽ لٽيــرن کــي کپــر نانــگ ســان تشــبيهه ٿــو 
ڏئــي. کيــن چئــي ٿــو تــه تــو جنهــن ســان ويــر ۽ دشــمني وڌي آهــي ســي توکــي ايئــن نــه 
ڇڏينــدا. هــي هــڪ اهــڙي ديــس جــا رهواســي آهــن جيڪــي توکــي مــاري مڃائينــدا. 

انهــن ســان ويــر پائــي تــون ڏاڍو نقصــان پرائينديــن.

کپر کاهوڙين سين، وڏو وڌئي وير،
نانگ نه ويندي نڪري، تو ڏر مٿي پير،

هي تنين جو ڍير، جن ُجهونا ڳڙهه جالئيو.

بنيــادي طــرح هــن دنيــا ۾ انســان آزاد پيــدا ٿيــو آهــي ۽ کيــس آزاديَء ســان زندگــي 
گــذارڻ ڏنــي وڃــي. اهــو ســندس فطــري حــق آهــي. پــوِء ڪــي ظالــم انســان جــي انهــيَء 
فطــري حــق تــي ڌاڙو هڻــي ماڻهــن کــي غــالم بنائينــدا آهــن. انهــن جــي ســوچ، انهــن 
جــي ذهنيــت ۽ انهــن جــو اٿــڻ ويهــڻ غالمــا نــه هونــدو آهــي. پــر جڏهــن ڪــي ســرويچ 
ــن.  ــدا آه ــواب ڏين ــوڙ ج ــن ٽ ــي منه ــن ک ــن ظالم ــي انه ــن جيڪ ــدا آه ــدا ٿين ــڙا پي اه
انهــن کــي آزاديَء ۾ پڪــو ڀروســو ۽ انقــالب جــي ســچائي ۾ ايمــان هونــدو آهــي. 
اُهــي ســچائي الِء ســر قربــان ڪــرڻ کان ڪيــن گهٻرائينــدا آهــن. شــاهه ســائينَء انهــيَء 
انقــالب ۽ آزاديَء ۽ ســچ الِء انهــن ســرويچن کــي پتنگــن ســان تشــبيهه ڏينــدي هيئــن 

ٿــو چئــي:

پتنگن پهه ڪيو مڙيا مٿي مچ،
پسي لهس نه لڇيا سڙيا مٿي سچ،
سدا ڳچين ڳچ، ويچارين وڃائيا.

طــرح  حاصــل ڪنــدا جيڪــي جســماني  اُهــي  صحيــح ســچائي  مقصــد ۽  صحيــح 
مضبــوط، ارادي جــا پــڪا، قــول جــا ســچا ۽ جــن جــي مقصــد جــي هڪجهڙائــي هونــدي. 
اهڙيــون شــخصيتون ۽ اهــڙا نهٺــا جــوان ئــي آزاديَء جــو امــل اکڙيــن ســان ڏســندا باقــي 
رڳــو جيڪــي ســڌڙيا هونــدا ۽ صحيــح واٽ، صحيــح ســوچ ۽ صحيــح مقصــد کڻــي نــه 
وڌنــدا ســي پنهنجــي آزادي ۽ ُســکي زندگــي ڏســي نــه ســگهندا ۽ محــروم رهنــدا. شــاهه 

ســائين چئــي ٿــو:

وئاجي عميق ڏي، منهن ڪائو ڏيئي،
تن سپون سوجهي ڪڍيون، پاتارا پيهي،

پسندا سي ئي، امل اکڙين سين.

ديــس ۾ چوطــرف خــوف و هــراس ڦهليــل هجــي دشــمن حملــن مٿــان حمــال ڪــري پــوِء 

ــا ٻئــي ڪنهــن سياســي نوعيــت جــا، عظيــم شــاعر  حمــال جنگــي نوعيــت جــا هجــن ي
پنهنجــي قــوم وارن کــي اهــڙي نــازڪ دور ۽ ڏکيــن حالتــن ۾ بــي فڪــر ٿــي ويهــڻ ۽ 
ننــڍون ڪــرڻ کان منــع ٿــو ڪــري. هــر طــرف گــوڙ ۽ گهمســان آهــي. اندرونــي تــوڙي 

ٻاهريــن وڳــوڙ کان آگاهــه ٿــو ڪــري.

بندر جان ڀنئي تان سکاڻا َم سمهو،
ڪپر ٿو ُڪن ڪري جيئن ماٽي منجهه مهي،

ايڏو سور سهي ننڊ نه ڪجي ناکئا.

هڪــڙو ننــڍڙو بهــادرن جــو ٽولــو دشــمنن گرفتــار ڪــري کيــن ســزائون ۽ ٻيــون 
عذيتــون ۽ عقوبتــون ڏئــي مــاري رهيــو آهــي. پــر تڏهــن بــه ســندن وات مــان اهــا وائــي 
ــاف  ــي، انص ــن گهرج ــي، ام ــک گهرج ــي، س ــي آزادي گهرج ــان ک ــه اس ــي ت ــار آه ۽ پچ
گهرجــي. پــورو ديــس آزادي ۽ انقالبــي متوالــو بڻجــي پيــو آهــي. توهيــن ســامراجيو 

ڪيتــرا ڪهــي ڪيتــرا ڪهنــدا.

سڀت پچار پرينَء جي، سڀت هوت حضور،
ملڪ مڙيو ئي منصور، ڪنهن کي ڪهي ڪنهن کي ڪهندين.

مطلــب تــه شــاهه ســائين جــي ڪالم جــي مطالعــي مــان اســان کــي هــي ۽ ٻيــا ڪيترائــي 
اهــڙا ســوين بيــت ۽ وايــون ملنديــون جــن ۾ شــاهه ســائين قــوم جــي ســجاڳي، آزادي، 
امــن ۽ پريــم جــو ســبق ڏنــو آهــي. شــاهه پنهنجــي هــم وطنــن ۽ کاهوڙيــن ســامونڊين، 
ناکئــن، پتنگــن ۽ آڳڙيــن ســان تشــبيهه ڏنــي آهــي. جيڪــي پنهنجــي الــڳ الــڳ 
مورچــن تــي دشــمن ســان منهــن مقابــل آهــن. کيــن هــڪ جــاِء گــڏ ڪــرڻ، اتحــاد 
ــي  ــالب ج ــرڻ، انق ــدا ڪ ــوش پي ــون روح ۽ ج ــن نئ ــي وڌڻ، منجه ــان اڳت ــم س ۽ تنظي
صحيــح راهــه ۽ گــس ڏســڻ جــي ضــرورت آهــي. جيــڪا شــاهه ســائينَء پنهنجــي ڪالم 
۽ پيغــام ۾ پنهنجــي قــوم وارن کــي ڏنــو آهــي. ان تــي عمــل ڪــرڻ يــا نــه ڪــرڻ اهــو ان 

قــوم جــو ڪــم آهــي.

ســائين جــي انهــيَء مختصــر ڪالم جــي جائــزي کانپــوِء اهــو نتيجــو نڪتــو تــه شــاهه 
ــر  ــو آهــي. جنهــن تــي عمــل ڪــرڻ ســان قــوم پنهنجــي تقدي ســائين خــود هــڪ نظري
بدالئــي ســگهي ٿــي. ڪنهــن انقالبــي ڪامريــڊ جــو چــوڻ آهــي تــه نظريــو عمــل کان 
ســواِء ڪا اهميــت نــه ٿــو رکــي. بلــڪل صحيــح ڇــو جــو رڳــو ٺلهــو نظريــو ڪنهــن بــه 
ڪــم جــو ناهــي. جيســتائين ان تــي عمــل ڪيــو. ان ڪــري شــاهه ســائين جــي نظرئــي 

کــي چڱــي طــرح پڙهــڻ ۽ ســمجهڻ جــي ضــرورت آهــي.

عمــل ۽ جدوجهــد ڪــرڻ، اڙانگيــن راهــن ۽ انقــالب جــي ڏکيــن پيچــرن تــان هلــي قــوم 
کــي ڇوٽــڪارو حاصــل ٿــي ســگهي ٿــو.

شاهه سائين ڪامريڊ لينن جي انهيَء نظرئي موجب ته 
توهان سان گڏ يا جن کي توهان انقالب الِء تيار ڪريو. 

کين رڳو انقالب جا فائدا ۽ سبز باغ نه ڏيکاريو. کين 
انقالب جي هر ڏک سک، اوجهڙ کان به واقف ڪرايو. 

پوِء جيڪڏهن هو توهان جو ساٿ ڏين ته اهو ساٿ 
پڪو ۽ پختو هوندو ورنه سبز باغن تي هو توهان جو 
ساٿ ته ڏيندا پر جنهن محل انقالب جون سختيون 
ڏٺائون ته ڀڄي ويندا. شاهه سائين اهڙن انقالبين الِء 

انقالبين جي واتان هيئن ٿو چئي:

سرتيون سڄي سڃ، متان ڪا مون سين هلي،

پاڻي ناهه پنڌ گهڻو، اڳيان رائو رڳي ُرڃ،

مڇڻ مري ڪاڃ، ڪا ڏي پاراتو پرينَء کي.
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باٿ  ـ  دنيا جو خوبصورت شهر
شهپارا رضوي 

ــا تعريــف  ــا ملــڪ کان ٻاهــر ســفر ڪنــدي قدرتــي نظــارن کــي بن ــدر  ي ملــڪ جــي ان
ڪــرڻ جــي ڪــو رهــي نــه ٿــو ســگهي توڻــي جــو هــر ملــڪ پنهنجــي مخصــوص 
خوبصورتــي  رکــي ٿــو  پــر يورپــي ملڪــن کــي قــدرت جيــڪا ســونهن ڏنــي آهــي ســا  
اتــان جــي رهــڻ وارن الِء قــدرت جــو انمــول تحفــو آهــي ۽ ان خوبصورتــي کــي ڏســڻ 
وارن الِء پــڻ. يورپــي ملڪــن قــدرت جــي ان تحفــي جــي نــه فقــط حفاظــت ڪئــي آهــي 

پــر ان مــان ڀرپــور فائــدو حاصــل ڪيــو آهــي.

يونائيٽــڊ ڪنگــڊم )يــو ڪــي( راڻــي جــي ســرزمين آهــي. اتــان جــي هــر شــهر کــي 
قــدرت پنهنجــي بــي پناهــه خوبصورتــي عطــا ڪئــي آهــي اتــان جــي منفــرد فــِن 
تعميــرات اتــان جــي شــهرن کــي ٻيــن شــهرن کان منفــرد بڻائــي ڇڏيــو آهــي. انهــن 
مــان هــڪ تاريخــي شــهر “بــاٿ )Bath(” آهــي. اهــو شــهر تمثيــل گهــرن )ٿيئٽــرز (،   
عجائــب گهــرن ۽ چرچــن جــو شــهر آهــي. هتــان جــي فــِن تعميــرات، تمثيــل گهــرن، 
عجائــب گهــرن ، چرچــز کــي اســتعمال ڪنــدي ڪيتريــون ئــي فلمــون ۽ ڊرامــه هــن 

ــا آهــن.  شــهر ۾ ريــڪارڊ ڪيــا وي

بــاٿ شــهر کــي اڳتــي هلــي ڪــري يونيســڪو  پــاران 1987 ورلــڊ هيريٽيــج  جــي 
فهرســت ۾ شــمار ڪيــو ويــو آهــي.

رومنــز هــن شــهر کــي گــرم چشــمي )thermal spa( طــور تــي ڳولهــي لــڌو جنهــن 
کانپــوِء بــاٿ شــهر ڪپهــه جــي انڊســٽري طــور تــي وچ واري عرصــي ۾ اڀــري نــروار 
ــو  ــي ني ــهر ک ــس ش ــته / نفي ــن شائس ــورج )George (III ه ــدي ۾ جي ــو. 18 ص ٿي
ــو  ــار ڪراي ــور تي ــارت ط ــي عم ــرات( ج ــر تعمي ــو ماه ــي ج ــالدي )اٽل ــيڪل پ ڪالس
جيڪــو رومــن بــاٿ جــو هــم آهنگــي ســان ميــالپ آهــي جيڪــو پــوِء نفيــس نــازڪ 
 /http://whc.unesco.org.en.list.428 .شــهر طــور اڀــري ســامهون آيــو

بــاٿ شــهر ڏکــڻ- اولهــه انگلســتان ۾ سومرســيٽ )Somerset( جــي رســمي 
ڪائونٽــي جــو هــڪ شــهر آهــي.

جاگرافيائــي يــا طبعــي لحــاظ کان هــي شــهر لنــڊن جــي اولهــه طــرف 97 ميــل )156 
ڪلوميٽــر( آهــي ۽ 13 ميــل )21 ڪلوميٽــر( ڏکــڻ اوڀــر برســٽول )Bristol( طــرف 
آهــي. 2001ع جــي مردمشــماري جــي لحــاظ کان شــهر جــي آبــادي 83,992 هئــي. 
ــر  ــل چارٽ ــي.  رائي ــدي آه ــرارت رهن ــه ح ــاليانو درج ــئس س ــهر  ۾ 10 سيلس ــن ش ه
ــان  شــهر جــو درجــو  جــي بقــول  1590ع ۾ هــن شــهر کــي راڻــي ايلزبــٿ 1-، طرف
ڏنــو ويــو هــو. هــن شــهر کــي ضلعــي يونيــن ڪائونســل جــي حيثيــت 1889ع ۾ ڏنــي 
وئــي جنهــن تحــت هــي ضلعــي جــي حيثيــت ۾ آزاداڻــي انتظامــي حيثيــت جــو حامــل 

شــهر بڻيــو.

 هــي شــهر 60 اي ڊي ۾ روميــن پــاران انهــن جــي برطانيــه  پهچــڻ کان 20 ســال 
پهريــن )43 اي ڊي( ۾ بطــور چشــمي طــور تــي ڳولهــي آبــاد ڪيــو ويــو جنهــن کــي 
ــو.  ــدو ه ــو وين ــاد ڪي ــور ي ــليس( ط ــوا س ــمن )ايڪ ــي چش ــليس ج ــان ۾ س ــن زب الطي
جيتوڻيــڪ هتــان جــي ماڻهــن جــي مطابــق هــي 973 ۾ ايــگار اينگلينــڊ جــي 
ــن  ــي جيورجيئ ــوِء ه ــن کان پ ــو. تنه ــهور ه ــور مش ــيِء ط ــاٿ اب ــهر ب ــو ش ــاهه ج بادش
جــي دور ۾ اســپا ٽائــون )چشــمن جــو شــهر( طــور مشــهور ٿيــو، ان دور ۾ هــن شــهر 
ــارت  ــن عم ــن ۾ جيورجيئ ــو، جنه ــڃاتو وي ــي س ــور ت ــي ط ــي ۽ ثقافت ــيع ٿ ــي توس ج

ــو.   ــو وي ــن ۾ جوڙي ــد عمارت ــي بلن ــرن ذريع ــي پٿ ــاٿ ج ــي ب ــازي ک س

هــي شــهر جيــن آســٽن )Jan Austin( جــي نالــي ســان پــڻ مشــهور آهــي ڇــاڪاڻ 
جــو مصنفــه هــن ئــي شــهر ۾ رهنــدي آهــي ۽ ســندس مشــهور نــاول )فخــر ۽ تعصــب- 
)Pride and Prejudice  ۾  پــڻ بــاٿ شــهر جــو ذڪــر ٿيــل آهــي، تنهــن کانســواِء 
هــي شــهر ســياحت الِء پــڻ مشــهور آهــي. هتــي ملڪــي ملڪــي ماڻهــو هــن شــهر جــي 
خوبصورتــي ڏســڻ الِء پهچــن ٿــا ۽ هتــان جــي تمثيــل گهــر، عجائــب گهــر ، ثقافتــي 
ــڪ  ــن. ه ــدا آه ــدوز ٿين ــف ان ــي لط ــون ڏس ــون جڳهي ــن ج ــي راندي ــن ۽ تفريح جڳهي

انــدازي موجــب انهــن ســياحن جــي تعــداد ســالياني 3.8 مليــن آهــي.
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ــرت  ــورت ۽ حي ــا خوبص ــام گهڻ ــگار تم ــش ۽ ن ــا نق ــهر ج ــازي ۽ ش ــاري عمارتس ــي معي ــاٿ ج ب
انگيــز آهــن. انهــن عمارتــن جــو نقــش ۽ نــگار عمــارت ســازي جــي بهتريــن ڪوششــون ۽ ڏاهــپ 
۽ ســندس فــن ۽ تخليقــي صالحيتــن جــو مظهــر 18هيــن ۽ 19هيــن صــدي جــي نيوڪالســيڪل 

کــي ظاهــر ڪــري ٿــو.

بــاٿ شــهر ۾ ٻــه يونيورســٽيون آهــن. يونيورســٽي آف بــاٿ 1966ع ۾ قائــم ڪئــي وئــي ۽ ٻــي 
بــاٿ اســپا يونيورســٽي جنهــن کــي يونيورســٽي ڪاليــج جــي حيثيــت ۾  پهريــن ڊگــري ايــوارڊ 
ورهائــڻ جــو اختيــار 1992 ۾ ڏنــو ويــو. ان کــي آگســٽ 2005ع ۾ گرانٽيــڊ يونيورســٽي جــو 

درجــو مليــو.

انهــن يونيورســٽين ۾ جيڪــي مضمــون پڙهايــا وينــدا آهــن تــن ۾  آرٽ ۽ ڊزائــن، ايجوڪيشــن، 
انگلــش اينــڊ ڪريٽيــو اســٽڊيز، هســٽوريڪل اينــڊ ڪلچــرل اســٽڊيز، ميــوزڪ اينــڊ پرفارمنــگ 

آرٽــس، ســائنس اينــڊ اينوائرمينــٽ ۽ سوشــل سائنســز  شــامل آهــن.

هن شهر جي خوبصورتي ڏسي سگهجي ٿي: 
دي رومــن باٿــس: رومــن باٿــس گــرم پاڻــي جــي چشــمي تــي اڏيــل آهــن جيڪــي ســڄو ســال گــرم 
ــز هــن کــي ديوتائــن جومعجــزو ســمجهندا آهــن ۽ قيمتــي شــيون  ــدا آهــن ڪيترائــي رومن رهن
انهــن چشــمن ۾ نذرانــي طــور اڇالئينــدا آهــن تــه جيئــن ديوتــا خــوش ٿيــن. بــاٿ شــهر ۾ موجــود 
انهــن چشــمن ۾ اهــا ڳالهــه بــه آهــي تــه اتــي بيماريــن کان نجــات ملنــدي آهــي تنهنڪــري بــه هــي 
ــاٿ  ــر کان ب ــز ايمپائ ــڀني رومن ــو س ــي ۽ ماڻه ــل آه ــز بڻي ــو مرڪ ــش ج ــياحن الِء ڪش ــه س جڳه

شــهر جــو رخ ڪنــدا آهــن ۽ چشــمن مــان لطــف انــدوز ٿينــدا آهــن.

دي روئــل ڪريســينٽ:  روئــل ڪريســينٽ هاڻــي هوٽــل ۽ عجائــب گهــر ۾ تبديــل ٿــي چڪــو 
آهــي، اصــل ۾ اهــو 30 گهــرن تــي مشــتمل هــڪ احاطــو هــو جنهــن جــي منصوبابنــدي ڪــري 
ڪريســينٽ روئــل ۾ تبديــل ڪــري ان کــي بــاٿ شــهر انگلينــڊ جــي زينــت بڻايــو ويــو. ان جــي 
بنيــاد جيورجــن ماهــر تعميــر 1767 کان 1774 جــي وچ واري عرصــي دوران رکيــو ويــو، 
ان عمــارت کــي “گريــڊ 1” جــي لســٽ ۾ شــمار ڪيــو وينــدو آهــي )يوناٽيــد ڪنگــڊم ۾ اهــڙي 
ــا  ــي ي ــن، تاريخ ــي ف ــي تعميرات ــي خصوص ــور ت ــرڪاري ط ــه / س ــي باضابط ــن ک ــي ج ــن ک عمارت
ثقافتــي اهڃــاڻ  طــور لســٽڊ بلڊنــگ ســمجهيو وينــدو آهــي ۽ گريــڊ 1 بنــاوت کــي غيــر معمولــي 
توجهــه جــي حامــل عمــارت تصــور ڪيــو وينــدو آهــي( توڻــي جــو وقــت جــي حســاب ســان ڪجهه 
تبديليــون ٿينديــون رهيــون پــر جيڪــي پٿــر پهريــون ڀيــرو جيورجيــن ســي  جــي دور لڳايــا ويــا 

ســي اڃــا تائيــن ســاڳي حالــت ۾  موجــود آهــن.  

يونائيٽڊ ڪنگڊم )يو ڪي( راڻي جي سرزمين 
آهي، اتان جي هر شهر کي قدرت پنهنجي بي 

پناهه خوبصورتي عطا ڪئي آهي. اتان جي منفرد 
فِن تعميرات اتان جي شهرن کي ٻين شهرن کان 
منفرد بڻائي ڇڏيو آهي. انهن مان هڪ تاريخي 

شهر“باٿ )Bath(” آهي. اهو تمثيل گهَرن )ٿيٽرز 
(، عجائب گهرن ۽ چرچن جو شهر آهي. هتان 

جي فِن تعميرات جهڙوڪ: تمثيل گهرن، عجائب 
گهرن ۽ چرچز جي خوبصورت عمارتن کي 

استعمال ڪندي ڪيتريون ئي فلمون ۽ ڊرامه پڻ 
هن شهر ۾ ريڪارڊ ڪيا ويا آهن.

شــهپارا رضــوي ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ۾ گذريــل 5 ســالن کان مختلــف پروگرامــز ۽ 
يونٽــس ۾ ڪــم ڪيــو آهــي. پــاڻ شــاهه عبداللطيــف يونيورســٽي مــان ايــم اي اڪنامــس ۽  
انگلينــڊ مــان پــي جــي ڊي اڪنامــس ڪئــي آهــي. کيــس ايجوڪيشــن ســيڪٽر ۾ ڪــم ڪــرڻ 
جــو 17 ســالن جــو تجربــو آهــي. پــاڻ نيشــنل ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ۾ بطــور ڊائريڪٽــر ســنڌ  
۽  آئــي ســي ايــم اي ۾ ڊائريڪٽــر ايجوڪيشــن طــور تــي ڪــم ڪــري چڪيــون آهــن. هــن وقــت 
پــاڻ ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ۾  ڊائريڪٽــر ٽيڪنيــڪل يونٽــس طــور پنهنجــون خدمتــون 

ســرانجام ڏيئــي رهيــون آهــن.
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ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن گذريــل ڪيتــرن ســالن کان پنھنجــي مختلــف پارٽنــر اســڪولن جــي دائــره اختيــار ۾ اينــدڙ ڳوٺــن جــي حالتــن آڌار صحــت جــي تعليــم کــي اُجاگــر 
ڪــري رھــي آھــي. فائونڊيشــن جــي اُنھــن ڪميونٽــي ســطح جــي اســڪولن ۾ پڙھنــدڙ ٻــارن کــي ”ٻــارن کان ٻــارن تائيــن “جــي ســوچ کــي اســتعمال ڪنــدي والديــن ۽ ســمورن 
ڳوٺاڻــن تائيــن صحــت بابــت ڄــاڻ ۾ اضافــو ڪــرڻ ۽ ســندن صحــت ســان الڳاپيــل رويــن ۾ تبديلــي آڻــڻ الِء وڏي پئمانــي تــي ھــڪ مقصــد طــور ڪــم ڪــري پئــي تــه جيئــن انھــن 
۾ ٻــارن کــي ســکڻ، ســوچڻ ۽ بھتــر فيصلــي ڪــرڻ الِء ھمــٿ ڏجــي ۽ ھــو زندگــي گــذارڻ جــي هنــر کــي بهتــر کان بھتــر طــور تــي ســمجھي ســگھن. صحــت جــي تعليــم ڏيــڻ واري 
طريقــي کــي بهتــر بڻائــي تربيــت ۽ عمــل  جــي وچ ۾ رابطــو پيــدا ڪــري ھــڪ لڳاتــار سلســلو ھالئــڻ پــڻ فائونڊيشــن جــي بنيــادي مقصــدن مــان آھــي. ســڀ کان وڌيــڪ اھــو تــه 
اســڪول ۽ گهــر وچ ۾ هــڪ اڻٽــٽ الڳاپــي کــي نمايــان ڪــري انهــيَء ڳانڍاپــي کــي ســگهارو بڻائجــي. صحــت جــي تعليــم جــو ھيٺيــن ســطح کان ڦھــالُء ڪــرڻ جــو مقصــد اھــو 
پــڻ آھــي تــه ٻــارن ســان گــڏ ســندن هــم عمــر ٻيــا ڳــوٺ جــا ٻــار، اســتاد، والديــن ۽ ڳــوٺ وارن ۾ ســندن صحــت جــو نــه صــرف شــعور پيــدا ڪجــي پــر صحــت جــي تمــام اصولــن جــي 
عملــي تربيــت پــڻ ٿئــي. فائونڊيشــن، صحــت جــي تعليــم جــي واڌري الِء ھــن وقــت تائيــن 30 کان مٿــي صحــت رھبــر جــوڙي انھــن کــي نصــاب ۾ شــامل ڪــري اُن تــي ”ٻــارن کان 
ٻــارن تائيــن“ ۽ ”ٻــارن کان وڏڙن تائيــن “واري ســوچ کــي اُجاگــر ڪــري ُســٺا نتيجــا ماڻيــا آھــن، ڇــو تــه ادارو ســمجھي ٿــو تــه اھــو بنيــادي عمــل ٻــارن کــي معيــاري تعليــم مهيــا 
ڪــرڻ واري مقصــد کــي پــڻ  هٿــي ڏئــي ٿــو اســان جــا پروگــرام صوبــي ســنڌ جــي مڙنــي ضلعــن جــي اهــڙن عالئقــن ۾ هلــي رهيــا آهــن جتــي ماڻهــن کــي صحــت جــي حوالــي ســان 
ڪيتــرن ئــي مســئلن کــي منهــن ڏيڻــو پونــدو آهــي. انهــن عالئقــن کــي بهتــر تعليمــي ســهولت ڏيــڻ ســان گــڏو گــڏ ڪنهــن حــد تائيــن ســندن صحــت کــي بهتــر رکــڻ ۽ صحــت جــو 
شــعور اُجاگــر ڪــرڻ وقــت جــي اهــم ضــرورت آهــي. ِان ئــي سلســلي ۾ ســجاڳ جــي ھــر شــماري ۾ صحــت بابــت تعليــم جــي ھــڪ ســبق جــي منصوبابنــدي شــامل ڪئــي وينــدي 
آهــي تـــ جيئــن ســڀئي اســتاد، ٻــاَر ۽ ڪميونٽيــز الڀ ماڻــي ســگھن. هــن شــماري جــو صحــت جــو موضــوع ۽ منصوبابنــدي آغــا خــان يونيورسٽي،انســٽيٽيوٽ فــار ايجوڪيشــنل 

ڊيولپمينــٽ  پــاران تيــار ڪيــل هيلــٿ رهبــر تــان کنيــو ويــو آهــي جنهــن الِء اســان ســندن ٿورائتــا آهيــون.

)چوٿين درجي کان اٺين درجي جي ٻارن الِء(

صاف سٿرا اسڪول 
صحت بابت اهم معلومات                     

هن موضوع جي ختم ٿيڻ تي ٻارن کي ڇا معلوم هئڻ گھرجي؟

ــن کان . 1 ــن ۽ انفيڪش ــي بيماري ــتادن ک ــارن۽ اس ــڪول ٻ ــٿرو اس ــاف س ــڪ ص ه
ــي. ــدو آه ــوظ رکن محف

اســڪول جــي چــوڌاري گندگــي ۽ بيٺــل پاڻــي ۾ مکيــون ۽ مڇــر رهــڻ پســند . 2
ڪنــدا آهــن ۽ اهــي بيماريــون ڦهالئينــدا آهــن ۽ اســان کــي بيمــار ڪنــدا آهــن.

ٻــارن جــي الِء حاجــت پــوري ڪــرڻ )پيشــاپ پائخانــو ڪــرڻ( جــي هــڪ جڳهــه . 3
ــي.  ــي وڃ ــي لڳائ ــان ٺڪاڻ ــي س ــح طريق ــي صحي ــڄي گندگ ــي. س ــڻ گھرج هج

ــي. ــو آه ــن طريق ــي الِء بهتري ــارن ج ــتعمال ٻ ــو اس ــٽ ج ــا ٽوائل ــرن ي ليٽ

ٻارن الِء اهم مهارتون      
هن موضوع جي ختم ٿيڻ تي ٻارن کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟

گنــد ۽ ڪچــرو اســڪول جــي ڪچــري واري دٻــي ۾ وجھــڻ گھرجــي، جيڪڏهــن . 1
هــر ڪالس ۾ ڪچــري جــو دٻــو نــه هجــي تــه نــه اســتعمال ۾ اينــدڙ ۽ بيــڪار بڻيــل 

شــين ســان ڊســٽ بــن ٺاهــي وڃــي.

جيڪڏهــن پيئــڻ جــو صــاف پاڻــي اســڪول ۾ نــه هجــي تــه گھــر مــان پيئــڻ جــو . 2
اوٻاريــل پاڻــي آڻيــو.

جيڪڏهــن اســڪول ۾ پاڻــي فراهــم هجــي تــه ان ڳالهــه جــي پــڪ ڪريــو تــه ٻــارن . 3
جــي هــٿ ڌوئــڻ الِء صابــڻ موجــود آهي.

انهــي ڳالهــه جــو اطمنــان ڪريــو تــه اســڪول جــا ليٽريــن ۽ ٽوائلــٽ صــاف ســٿرا . 4
آهــن ۽ جيڪڏهــن ائيــن نــه آهــي تــه اســتاد يــا اســڪول جــي وڏي کــي ٻڌايــو.

اســڪول جــي الِء حفاظتــي اصــول بڻايــو تــه جيئــڻ حادثــن ۽ بيماريــن کان بچــاُء . 5
ٿــي ســگھي.

صحت جا اهم رويا    
هن موضوع جي ختم ٿيڻ تي ٻارن کي ڪيئن محسوس ڪرڻ گھرجي؟

پنهنجي صاف سٿري ۽ محفوظ اسڪول تي فخر ڪرڻ گھرجي.. 1

ــو . 2 ــڪول ج ــتاد ۽  اس ــي اس ــار ک ــه ٻ ــو ت ــال رک ــمجھي خي ــواري س ــي ذمي پنهنج
ــن. ــا آه ــري رهي ــدد ڪ ــڻ ۾ م ــوظ رھ ــٿرو ۽ محف ــاف س ــربراهه ص س

اسان جي صحت ۽ صاف سٿري ماحول جو اثر

صحـت ۽ سکيا
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مان پنهنجي موضوع جي منصوبابندي ڪيئن ڪريان ۽ 

ڪيئن پڙهايان
ياد رکڻ جون ڳالهيون 

 صحــت متعلــق توهــان کــي جيڪــو پڙهائڻــو آهــي ان جــو “ اســتاد ۽ صحــت جــي 
ڪارڪنــن الِء رھبــر صحــت 1 پھريــن ڪالس الِء پــاران اي ڪــي يو-آئــي ِاي ڊي” جــو 
مطالعــو ڪريــو ۽ چــار قدمــي طريقــي تحــت هــڪ موضــوع کــي چئــن کان ڇهــن ســبقن 
ــن  ــن منٽ ــٽ ٽيه ــٽ ۾ گھ ــبق گھ ــر س ــي. ه ــڻ آه ــرڻ ۽ پڙهائ ــدي ڪ ــن منصوبابن تائي

جــو هجــي.
پهريون قدم:

پهريــن قــدم ۾ توهــان اســڪول انــدر صحــت جــو موضــوع ســمجھڻ ۾ ٻــارن جــي مــدد 
ڪنــدا. ڇــا توهــان کــي پهريــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي 

ضــرورت آهــي )ســمجھڻ(
ــي . 1 ــي ڪهاڻ ــعديه“ ج ــليم ۽ س ــي” س ــبق ک ــڻ الِء س ــارف ڪرائ ــي تع ــوع ج موض

ــن ڪالس الِء( ــت1 پھري ــو. )صح ــروع ڪري کان ش
صحت جي انهن اهم پيغامن تي زور ڏيڻ ياد رکو :. 2

اســڪول ۾ گندگــي وارو ماحــول ٻــارن ۽ اســتاد جــي صحــت الِء نقصانــڪار 	 
ــو. ــگھي ٿ ــي س ــت ٿ ثاب

گنــد ڪچــرو اســڪول جــي ڪچــري جــي دٻــي ۾ وجھــو، جيڪڏهــن اســڪول 	 
ــدڙ شــين مــان  ــه هجــن تــه ڪا بيــڪار ۽ اســتعمال ۾ نـــ اين ــا ن ۾ ڪچــري جــا دٻ

موضوع :  صاف ۽ محفوظ اسڪول 

جــو  ڳالهيــن  هنــن  ٻڌائينــدي  ڪهاڻــي 
: رکــو  خيــال 

پنهنجــي آواز جــي رفتــار بدالئينــدا رهــو ۽ آواز 	 
۾ الهــا چاڙهــا پيــدا ڪريــو.

ــت 	  ــڻ وق ــڻ کان اڳ، ٻڌائ ــي ٻڌائ ــه ڪهاڻ هميش
ــوِء ســوال پڇــو. ســوالن کــي وڏن  ۽ ٻڌائــڻ کان پ
ــڻ  ــواب ڏي ــي ج ــارن ک ــي. ٻ ــڻ گھرج ــن ۾ لک حرف

جــو وقــت ڏيــو.

ڪهاڻــي ٻڌائينــدي بليــڪ بــورڊ تــي تصويــرون 	 
ــو  ــه ه ــو ت ــي ڪري ــٿ افزائ ــي هم ــارن ج ــو. ٻ ٺاهي
ــدد  ــي م ــان ج ــڻ ۾ توه ــرون ٺاه ــي تصوي ــورڊ ت ب

ڪــن.

جــدا  جــدا  جيڪــي  هئــا  ســئوٽ  ســعديه  ۽  ســليم 
ــري  ــڪول ۾ ڪچ ــي اس ــليم ج ــا. س ــدا هئ ــڪول وين اس
ــڪار  ــا ۽ بي ــدم کني ــي ق ــن عمل ــر انه ــا پ ــه هئ ــا ن ــا دٻ ج
ــا،  ــي ورت ــن( ٺاه ــٽ ب ــا )ڊس ــا دٻ ــري ج ــان ڪچ ــين م ش
ان ڪــري اتــي فــرش تــي ڪڏهــن بــه ڪچــرو پيــل نظــر 
ــدو هــو، انهــن جــي اســڪول ۾ پيئــڻ جــو صــاف  ــه اين ن
ــه هيــو پــر گھــران اســڪول ۾ پيئــڻ جــي الِء  پاڻــي بــه ن

صــاف پاڻــي بوتلــن وســيلي کڻــي اينــدا هئــا. اُن ســان 
گــڏ صابــڻ پــڻ آڻيــدا ھئــا جيئــن اســڪول جــا ســڀ 
ٻــارڪا شــيِء کائــڻ کان اڳ ۽ پائخانــي اســتعمال ڪــرڻ 
کان پــوِء پنھنجــا هــٿ ڌوئــي ســگھن ۽ هــو انهــيَء 
ڳالهــه جــو بــه خيــال رکنــدا هئــا تــه ڪاڪــوس جــي جــاِء 
ســدائين صــاف ســٿري رهــي. )پنهنجــي آواز جــي رفتــار 
بدالئينــدا رهــو ۽ الهــا چاڙهــا پيــدا ڪريــو(. توهــان جــو 
ڇــا خيــال آهــي تــه ســليم جــي اســڪول جــا ٻــار پنهنجــي 
ــا.؟  ــا ه ــري رهي ــوس ڪ ــن محس ــت ڪيئ ــڪول باب اس
اهــي ٻــار ڪيتــرا صحتمنــد هئــا.؟ ســعديه جــي اســڪول 
۾ ٻــار ۽ اســتاد اســڪول کــي صــاف نــه رکنــدا هئــا. ٻــار 
گنــد ڪچــرو فــرش تــي اڇالئينــدا هئــا ڇــو تــه اتــي 
ڪچــري جــا دٻــا نــه هئــا ۽ ٻــار پائخانــو بــه اســتعمال نــه 
ڪنــدا هئــا اهــو بــي حــد گنــدو ۽ غليــظ هــو. اســڪول 
ــون  ــي ۾ مکي ــل پاڻ ــرو ۽ بيٺ ــد ڪچ ــوڌاري گن ــي چ ج
ــه  ــي ت ــوم آه ــي معل ــان ک ــا توه ــا. ڇ ــدا هئ ــر هون ۽ مڇ
ــن   ــدا آه ــون ڦهالئين ــون بيماري ــر ڪهڙي ــون ۽ مڇ مکي
)جــواب : مليريــا ۽ وبــا( اتــي ٻــارن جــي هــٿ ڌوئــڻ 
ــار  ــه نـــ هيــو، جنهــن ڪــري ســعديه ۽  ٻيــا ٻ الِء صابــڻ ب
۽ اســتاد اڪثــر بيمــار ٿــي پونــدا هئــا. توهــان جــو ڇــا 
ــار پنهنجــي اســڪول بابــت  خيــال آهــي تــه ســعديه ۽ ٻ
ــعديه  ــان س ــن توه ــا؟ جيڪڏه ــدا هئ ــوس ڪن ــا محس ڇ

جــي اســڪول ۾ هجــو تــه ڇــا ڪريــو هــا؟ 
استادن جي الِء نوٽ :

تصويــرون 	  ٻــار  پــوِء  کان  ٻــڌڻ  ڪهاڻــي  هــي 
ٺاهــي ڏيــکاري ســگھن ٿــا تــه ســعديه ۽ گندگــيَء 
ــي  ــار پنهنج ــا ٻ ــا ٻي ــڪول ج ــل اس ــر بڻي ــي ڍي ج
اســڪول جــي صفائــي ۽ ٻــارن جــي صحــت بهتــر 

ــا. ــگھن ٿ ــي س ــدم کڻ ــڙا ق ــڻ الِء ڪه بڻائ

جيڪڏهــن توهــان هــي ڪهاڻــي نــه ٻــڌڻ چاهيــو 	 
تــه پــاڻ پنهنجــي ڪهاڻــي هيــٺ ڏنــل ســوالن جــي 

مــدد ســان ٺاهــي ســگھوٿا.

ــي . 1 ــن ج ــدا؟  انه ــي ۾ هون ــردار ڪهاڻ ــڙا ڪ ڪه
ــور ت ــڪل ۽ ص ــري ش ــخصيت، ظاه ــر، ش عم

ڪٿــان جــي ڪهاڻــي هونــدي؟ شــهر يــا ملــڪ يــا . 2
ڪا فرضــي جڳھـــ)

صحــت جــا ڪھــڙا پيغــام ھونــدا جــن کــي چونڊيو . 3
وينــدو ۽ ڇــا صحــت جــو پيغــام ڏنــو وينــدو؟
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ــا )ڊســٽبن( ٺاهيــا وڃــن. ڪچــري جــا دٻ

ســڀ ٻــار اســڪول کــي صــاف ۽ محفــوظ رکــڻ ۾ مــدد ڪــري ســگھن ٿــا، حاجــت 	 
جــي الِء ڪاُڪــوس اســتعمال ڪريــو، جيڪڏهــن ان جــو بندوبســت نــه هجــي تــه 

ان مقصــد جــي الِء ٺاهيــل جڳهــه کــي اســتعمال ڪريــو.

ٻــار هــڪ صــاف ســٿري ۽ محفــوظ اســڪول جــون  ڪهاڻــي ٻــڌڻ کان پــوِء   .3
وغيــره(  ، هجــي  نــه  ڪچــرو  گنــدو  ڪــو  جتــي   ( ٿــا  ســگھن  ٺاهــي  تصويــرون 

ٻيون قدم: 
ــات  ــي معلوم ــا گھڻ ــي اڃ ــوع ت ــي موض ــت ج ــي ۾ صح ــا ڪميونٽ ــڪولز ي ــرن ، اس گھ

ــدا. ــل ڪن حاص

ڇــا توهــان کــي ٻئيــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي ضــرورت 
آهــي )وڌيــڪ معلومــات جــا حصــول(؟

نمونــي طــور ســروي جــو ســوال: اســان جــي اســڪول جــا ڪهــڙا حصــا صــاف ســٿرا . 1
يــا محفــوظ نــه آهــن؟

ــار اســڪول جــي انهــن حصــن جــو مشــاهدو ڪــري ســگھن ٿــا جيڪــي صــاف . 2 ٻ
ــا محفــوظ ناهــن ۽ انهــن جــون تصويــرون ٺاهــي ســگھن ٿــا. ســٿرا ي

اســتاد ســڄي ڪالس جــي ســروي نتيجــن کــي پڪٽــو گــرام ذريعــي واضــح ڪــري . 3
ســگھن ٿــا ۽ اســڪول جــي انهــن حصــن کــي ڏيــکاري ســگھن ٿــا جيڪــي صــاف 

ســٿرا ۽   محفــوظ ناهــن. 
ٽيون قدم

هــن قــدم ۾ ٻــار ، گھــر، اســڪول يــا پنهنجــي ڪميونيٽيــز ۾ صحــت کــي فــروغ ڏيــڻ الِء 
منصوبابنــدي ڪنــدا ۽ عملــي قــدم کڻنــدا.

ڇــا توهــان کــي ٽئيــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي ضــرورت 
آهــي )عملــي قــدم کڻــڻ(؟

1.         هــي اهــي ســوال آهــن جــن کــي توهــان ســروي جــي نتيجــن مطابــق منصوبابنــدي 
ڪــرڻ ۽ عملــي قــدم کڻــڻ ۾ ٻــارن جــي مــدد الِء اســتعمال ڪــري ســگھوٿا.

توهان کي سروي مان ڇا معلوم ٿيو ؟	 

هــي نتيجــا اســان کــي عملــي قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۾ ڪيئــن مــدد 	 
ڪنــدا؟ 

عملي قدم کڻڻ ڇو ضروري آهي ؟	 

صحت جا ڪهڙا پيغام ڦهالئڻ ضروري آهن؟	 

اسين صحت جا پيغام ڪهڙن ماڻهن تائين پهچائينداسين؟	 

گھــر، اســڪول يــا توهــان جــي ڪميونٽــي ۾ ڪهــڙو عملــي قــدم کڻــي ســگھجي 	 
ٿــو؟

2 .       عملــي قدمــن جــا هيــٺ ڏنــل مثــال توهــان جــي ۽ ٻــارن جــي ٽئيــن قــدم ۾ مــدد 
ڪنــدا )عملــي قــدم کڻــڻ(

ســروي ڪــرڻ کان پــوِء ٻــار اســڪول کــي صــاف ســٿرو ۽ محفــوظ رکــڻ بابــت صحــت 
جــي پيغامــن وارا پوســٽر ٺاهــي ســگھن ٿــا. انهــن پوســٽرن کــي اســڪول ۾ هڻــي 
ســگھجي ٿــو ۽ اهــي اســڪول ۾ صــاف ســٿري ۽ محفــوظ ماحــول جــي ضابطــن جــو هــڪ 

حصــو بڻجــي ســگھن ٿــا.
ڏيــڻ واري هــڪ اســڪول ۾ ان وقــت تائيــن ڪچريــدان هئــا  فــروغ  صحــت کــي 
جيســتائين ٻــارن اســڪول ۾ صفائــي جــي مهــم دوران انهــن کــي بڻائــڻ جــو فيصلــو 
نــه ڪيــو. انهــن بيــڪار شــين جهــڙوڪ ٽيــن جــي دٻــن ۽ ڪاغــذ جــو اســتعمال ڪــري 
ڪچريــدان بڻايــا ۽ ڪچــرو ان ۾ ڦٽــو ڪــرڻ بابــت پيغــام ڦهاليــا تــه جيئــن ڪالس روم 

صــاف رهــي.
ــڪ  ــي ه ــا جيڪ ــگھن ٿ ــي س ــرون ٺاه ــڻ الِء تصوي ــي ٻڌائ ــي ڪهاڻ ــارن ج ــن ٻ ــاَر انه  ٻ
گنــدي اســڪول ۾ پڙهنــدا هئــا. هــو ان ڪهاڻــي کــي ٻيــن ڪالســن اڳيــان پيــش ڪــري 
ســگهن ٿــا ۽ حاضريــن کان پڇــي ســگھوٿا تــه ڪهاڻــي واري اســڪول کــي هــڪ صــاف 

اســڪول ڪيئــن بڻائــي ســگھجي ٿــو.
ٽيون قدم:    سرگرم طريقي جي تجويز  :    تصويرون ۽ پوسٽر  

پوســٽر اثرائتــو طريقــو آهــن جــن ســان ڪنهــن بــه صحــت جــي پيغــام جهــڙوڪ اســڪول 
کــي صــاف، محفــوظ ۽ پرڪشــش رکــڻ جــي اهميــت کــي ڦهالئــي ســگھجي ٿــو.

ــن  ــي هيٺي ــتاد ک ــه اس ــن ت ــڻ چاهي ــدم کڻ ــي ق ــي عمل ــرن ذريع ــار تصوي ــن ٻ جيڪڏه
ــي : ــرڻ گھرج ــڪ ڪ ــي پ ــن ج ڳالهي

ــن . 1 ــه انه ــي ت ــي گھرج ــتاد ک ــري اس ــن تنهنڪ ــڍا آه ــار نن ــي ٻ ــه ه ــن ت جيئ
کــي شــروع ڪــرڻ کان اڳ تصويــرن بابــت مشــورا ڏئــي. ) مثــال طــور 

ڪچريــدان اســتعمال ڪــرڻ، پائخانــي کــي صــاف رکــڻ (

ٻــار تصويــرون انفــرادي طــور تــي يــا ٻئــي ٻــار ســان جــوڙي ٺاهــي يــا وري . 2
گــروپ جــي شــڪل ۾ ٺاهــي ســگھن ٿــا.

پوســٽر ٺهــي وڃــڻ کان پــوِء هــر ٻــار کان پڇــو تــه ان جــي تصويــر ڇــا جــي . 3
ــو  ــت ج ــان صح ــر هيٺي ــان تصوي ــن طرف ــان انه ــن توه ــه جيئ ــي ت ــت آه باب

ــگھو. ــي س ــام لک پيغ

ــو تــه هــو . 4 ــارن کــي هميشــه ان ڳالهــه جــو وقــت ڏي پوســٽر ٺهــي وڃــن تــه ٻ
ــگھن. ــکاري س ــام ڏي ــا پيغ ــت ج ــٽر ۽ صح ــي پوس ــي ک هڪٻئ

اســڪول جــي ٻيــن اســتادن ســان گــڏ ان ڳالهــه جــو انتظــام ڪريــو تــه . 5
ــار  ــار اســڪول جــي گھڻــن ڪالســن ۾ پنهنجــو ڪــم ڏيــکاري ســگھن ٻ ٻ
پنهنجــون ٺاهيــل تصويــرون ٻيــن اســتادن ۽ ٻــارن کــي اســڪول جــي 

اســيمبلي ۾ ڏيــکاري ســگھن ٿــا.

چوٿون قدم 
هــن قــدم ۾ ٻارگھــرن، اســڪولن يــا پنهنجــي ڪميونٽــي ۾ کنيــل عملــي قــدم جــو 

ــن  ــدا آه ــزو وٺن جائ
ڇــا توهــان کــي چوٿيــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي ضــرورت 

آهــي )جائــزو وٺــڻ(؟  
ــن  ــيلي هيٺي ــرن وس ــا تصوي ــر ي ــڻ الِء تحري ــزو وٺ ــو جائ ــن ج ــي قدم ــي عمل ــار پنهنج ٻ

ــا: ــگھن ٿ ــري س ــه ڪ ــه ٻوله ــي ڳاله ــوالن ت س
ڇــا اســان جــي اســڪول کــي صــاف ســٿرو رکــڻ بابــت صحــت جــو پيغــام ســمجھايو ويــو 
هــو؟ توهــان کــي هــي ڪيئــن معلــوم ٿيــو تــه صحــت جــو پيغــام ســمجھيو ويــو هــو؟ ڇــا 

اســان جــو اســڪول اڳــي کان گھڻــو صــاف نظــر اچــي رهيــو آهــي؟
استاد الِء غور ڪرڻ جون ڳالهيون 

ڇا ٻارن صحت جا پيغام سکي ورتا ؟
اســڪول ۾ گندگــي وارو ماحــول ٻــارن ۽ اســتادن جــي صحــت الِء نقصانــڪار 	 

ــو. ــگھي ٿ ــي س ــت ٿ ثاب

۾ 	  اســڪول  جيڪڏهــن  وجھــو  ۾  ڪچريــدان  جــي  اســڪول  ڪچــرو  گنــد 
وڃــي. ٺاهيــو  کــي  اُن  مــان  شــين  بيــڪار  تــه  هجــي  نــه  ڪچريــدان 

سڀ ٻار اسڪول کي صاف سٿرو ۽ محفوظ رکڻ ۾ مدد ڪري سگھن ٿا.	 

توهان کي هي موضوع ڪيئن محسوس ٿي رهيو آهي؟	 

توهان کي ڪهڙي ڳالهه جي خوشي محسوس ٿي رهي آهي؟	 

توهان ايندڙ ڀيري ڪهڙي ڪم کي بهترين انداز سان ڪندا؟  	 
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 صاف سٿرا گھر 
صحت بابت اهم رويا                   

ان موضوع جي ختم ٿيڻ تي ٻارن کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟

پرڪشــش آس پــاس جــو ماحــول اســان کــي خــوش رکنــدو آهــي ۽ اســان . 1
جــي زندگيــن کــي بهتــر بڻائينــدو آهــي.

صاف سٿرا گھر ٻارن ۽ انهن جي خاندانن کي صحتمند رکندا آهن.. 2

گھــر کان ٻاهــر خــراب پاڻــي جــي کــڏن ۾ ڪيتــرا جراثيــم مثــال طــور مڇــر . 3
وغيــره پــرورش حاصــل ڪنــدا آهــن ۽ بيماريــون ڦهالئــي ســگھندا آهن.

گھــر جــي آس پــاس پيــل انســاني ۽ حيوانــي گنــد ڪچــرو نقصانــڪار ٿــي . 4
ســگھي ٿــو جيڪڏهــن ان کــي ڍڪيــو يــا زميــن ۾ پوريــو نــه وڃــي .

ــر . 5 ــي گھ ــم لڳائ ــان جراثي ــن ت ــدي جڳه ــي گن ــرن ت ــي پي ــون پنهنج مکي
جــي انــدر اســان جــي غــذا ۽ بــدن تائيــن آڻــي ســگھن ٿيــون، جنهــن جــي 

ڪــري اســين بيمــار ٿــي ســگھون ٿــا.

صحت جون اهم مهارتون
هن موضوع جي ختم ٿيڻ تي ٻارن کي ڇا ڪرڻ گھرجي؟

ــدران ۽ ٻاهــران صــاف ســٿرو، مکيــن کان پــاڪ رکــڻ ۾ مــدد  1 پنهنجــي گھــر کــي ان
ڪــرڻ گھرجــي، اهڙيــن جڳهــن کــي صــاف رکــو جتــي جراثيــم پــرورش حاصــل ڪنــدا 

آهــن.

2 صحــت جــي الِء خطرنــاڪ شــين کــي ســڃاڻڻ گھرجــي ۽ انهــن بابــت ذميــوار ماڻهــن 
کــي اطــالع ڏيــڻ گھرجــي.

صحت جا اهم رويا  

هن موضوع جي اختتام تي ٻارن کي محسوس ڪرڻ گھرجي؟

صــاف ســٿري ۽ پرڪشــش گھــرن ۾ رهــڻ تــي فخــر محســوس ڪــرڻ . 1
گھرجــي.

ــدران ۽ ٻاهــران صــاف ســٿرو رکــڻ جــي ذميــواري . 2 پنهنجــي گھــر کــي ان
ــي. ــرڻ گھرج ــوس ڪ محس

مان پنهنجي موضوع جي منصوبابندي ڪيئن ڪريان ۽ ڪيئن پڙهايان.

ياد رکڻ جون ڳالهيون: 
چــار قدمــي طريقــي تحــت صحــت تــي هــڪ موضــوع کــي چئــن کان ڇهــن ســبقن تحــت 

منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ. هــر ســبق گھــٽ ۾ گھــٽ ٽيهــن منٽــن جــو هجــي.

پھريون قدم 
ــدد  ــي م ــارن ج ــمجهڻ ۾ ٻ ــوع س ــو موض ــت ج ــڪول ۾ صح ــان اس ــدم ۾ توه ــن ق پهري
ڪنــدا ڇــا توهــان کــي پهريــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي 

ــمجهڻ( ــي )س ــرورت آه ض

ڏنــل  ۾   1 صحــت  کــي  ســبق  الِء  ڪرائــڻ  تعــارف  جــو  موضــوع   1
ڪريــو. شــروع  گھر”ســان  جــو  ڪهاڻي“جاويــد 

صحت جي انهن پيغامن تي زور ڏيڻ ياد رکو:  . 2

ٻــارن کــي پنهنجــي گھــر کــي انــدران ۽ ٻاهــران صــاف ســٿرو ۽ پرڪشــش 	 
رکــڻ گھرجــي.

مکيــون پنهنجــي پيــرن تــي خــراب جڳهــن تــان جراثيــم لڳائــي گھــر جــي 	 
انــدر اســان جــي غــذا ۽ بــدن تائيــن آڻــي ســگھن ٿيــون.

انســاني ۽ حيوانــي گنــد ڪچــري کــي ڍڪــي ڇــڏڻ يــا چڱــي طــرح زميــن 	 
۾ پــورڻ گھرجــي.
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پهرين قدم جي سرگرمي :   ڪهاڻي 
ڪهاڻي ٻڌائيندي هنن ڳالهين جو خيال رکو :

موضوع :         صاف سٿرا گھر

عنوان    :         جاويد جو گھر

ڪهاڻي ٻڌائيندي هنن ڳالهين جو خيال رکو :

پنهنجي آواز جي رفتار بدالئيندا رهو ۽ الها چاڙها پيدا ڪريو.	 

هميشــه ڪهاڻــي ٻڌائــڻ کان اڳ ، ٻڌائــڻ وقــت ۽ ٻڌائــڻ کان پــوِء ســوال 	 
پڇــو. ســوالن کــي وڏن اکــرن ۾ لکــڻ گھرجــي. ٻــارن کــي جــواب ڏيــڻ جــو 

وقــت ڏيــو.

ڪهاڻــي ٻڌائينــدي بليــڪ بــورڊ تــي تصويــرون ٺاهيــو. ٻــارن جــي همــٿ 	 
ــدد  ــي م ــان ج ــڻ ۾ توه ــرون ٺاه ــي تصوي ــورڊ ت ــو ب ــه ه ــو ت ــي ڪري افزائ

ڪــن.

جاويــد پهريــن ڪالس ۾ هيــو ۽ ســاجد هــن جــو بهتريــن دوســت هيــو. تــوڙي جــو هــو 
هڪٻئــي جــا بهتريــن دوســت هئــا پــر ســاجد ڪڏهــن بــه جاويــد جــو گھــر نــه ڏٺــو هيــو. 
اڪثــر جاويــد اســڪول مــان غيــر حاضــر رھنــدو ھــو ڇــو تـــ ھــو ھميشــه بيمــار رھنــدو 
هــو. هــڪ ڏينهــن جاويــد اســڪول نــه آيــو تــه ســاجد فيصلــو ڪيــو تــه هــو هــن جــي گھــر 
هــن کــي هــڪ ڪتــاب ڏيــڻ وينــدو جيڪــو هــو اســڪول ۾ وســاري ويــو هــو. جڏهــن 
هــو هــن جــي گھــر پهتــو تــه حيــران ٿــي ويــو توهــان جــو ڇــا خيــال آهــي تــه هــو ڇــو 
ــر ۽ گنــدي  حيــران ٿيــو هــو؟  هــو جاويــد جــي گھــر جــي ٻاهــر گنــد جــو هــڪ وڏو ڍي
پاڻــي جــي ھــڪ وڏي کــڏ ڏســي حيــران ٿيــو هــو جاويــد جــي گھــر جــي ٻاهــر مکيــون 
ڇــو هيــون؟ ســاجد جڏهــن گھــر ۾ داخــل ٿيــو تـــ هــن بورچيخانــي ۾ بــه مکيــن جــا انبــار 
ڏٺــا جيڪــي کليــل کاڌي تــي ويٺيــون هيــون پــوِء ســاجد تڪــڙو وڃــي جاويــد جــي 
ڪمــري ۾کيــس ڏســڻ ويــو جيڪــو بســتري تــي ليٽيــل هــو، بســتري جــي ڀــر ســان 
هــن هــڪ کچڻــي جــي پليــٽ ڏٺــي جنهــن تــي پــڻ مکيــون ويٺيــون هيــون، اُھــا کچڻــي 

جاويــد کائــڻ وارو هيــو، جاويــد، ســاجد کــي ٻڌايــو تــه هــن کــي ۽ هــن جــي والــد کــي 
پيــٽ ۾ ســور، دســت ۽ بخــار ٿيــو آهــي  توهــان جــي خيــال ۾ جاويــد ۽ ســندس پــيُء 
ــدا  ــار رهن ــر بيم ــري اڪث ــو ان ڪ ــه ه ــو ت ــي ٻڌاي ــد ک ــاجد، جاوي ــا.؟ س ــار ٿي ــو بيم ڇ
آهــن جــو مکيــون گنديــن شــين تــان جراثيــم پنهنجــي پيــرن ۾ کڻــي اســان جــي غــذا ۽ 
جســم تائيــن آڻينديــون آهــن ۽ تنهنڪــري اســين بيمــار ٿينــدا آهيــون. ســاجد، جاويد 
کــي دري مــان ڏيکاريــو تــه مکيــون ڪيئــن ڪچــري جــي ڍيــر ، گنــدي پاڻــي جــي کــڏ 
۽ انســان ۽ جانــورن جــي گنــد تــي ويٺيــون هيــون. هــن پــوِء جاويــد کــي کچڻــي تــي 
ويٺــل مکيــون ڏيکاريــون، جنھــن کــي ھــن کائــڻ جــي الِء رکيــو ھــو ، توهــان جــي خيــال 
۾ جاويــد ۽ هــن جــا گھــر وارا پنهنجــي گھــر ۽ ان جــي آس پــاس صفائــي رکــڻ الِء ڇــا 

ڪــري ســگھن ٿــا ؟

استاد الِء نوٽ :
ان ڪهاڻــي کــي ٻــڌڻ کان پــوِء ٻــار تصويــرون ٺاهــي، خيالــن جــو اظهــار 	 

ڪــري يــا ڪــردار نــگاري ذريعــي ڏيــکاري ســگھن ٿــا تــه جاويــد ۽ 
ــدم  ــي ق ــرڻ الِء عمل ــٿرو ڪ ــاف س ــي ص ــر ک ــن گھ ــر وارا ڪيئ ــندس گھ س

ــا؟ ــگھن ٿ ــي س کڻ

جيڪڏهــن توهــان هــي ڪهاڻــي نــه ٻڌائــڻ چاهيــو تــه پــاڻ پنهنجــي 	 
ڪهاڻــي هيــٺ ڏنــل ســوالن جــي مــدد ســان ٺاهــي ســگھوٿا.

ڪهــڙا ڪــردار ڪهاڻــي ۾ هونــدا؟ ) انهــن جــي عمــر، شــخصيت ظاهــري . 1
شــڪل ۽ صــورت(

ڪٿان جي ڪهاڻي هوندي؟ ) شهر يا ملڪ يا ڪا فرضي جڳھـ(. 2

ڇا صحت جو پيغام ڏنو ويندو؟. 3

خــراب پاڻــي جــي کــڏن ۾ ڪيــڙا پــرورش حاصــل ڪنــدا آهــن ۽ بيماريــون 	 
ــدا آهن. ڦهالئين

ــرون  ــون تصوي ــر ج ــٿري گھ ــاف س ــڪ ص ــار ه ــارن کان ٻ ــي اظه ــن ج خيال  . 3
ٺاهيــن ) جتــي ڪــو گنــد ڪچــرو نــه هجــي، مکيــون نــه هجــن وغيــره(

ٻيو قدم  
ٻئيــن قــدم ۾ ٻــار پنهنجــي گھــرن، اســڪولن يــا ڪميونٽــي ۾ صحــت جــي موضــوع تــي 

وڌيــڪ معلومــات حاصــل ڪنــدا آهن.

ــي  ــرورت آه ــي ض ــڻ ج ــرڻ ۽ پڙهائ ــدي ڪ ــي منصوبابن ــدم ج ــي ق ــي ٻئ ــان ک ــا توه ڇ
ــول(؟ ــو حص ــات ج ــڪ معلوم )وڌي

نمونــي جــي ســروي جــو ســوال: توهــان جــي گھــر ۾ مکيــون ڪٿــي ڪٿــي هونديــون 
آهــن؟

ٻــار پنهنجــي گھــر جــي انهــن حصــن جــو مشــاهدو ڪــري ســگھن ٿــا جتــي . 3
مکيــون آهــن ۽ انهــن جــون تصويــرون ٺاهــي ســگھن ٿــا.

اســتاد ســڄي ڪالس جــي ســروي نتيجــن کــي پڪٽوگــرام ذريعــي واضــح . 4
ڪــري ســگھن ٿــا ۽ گھــر جــي انهــن حصــن کــي ڏيــکاري ســگھن ٿــا جتــي 

مکيــون هونديــون آهــن.

ٽيون قدم
هــن قــدم ۾ ٻــار گھــرن، اســڪولن يــا پنهنجــي ڪميونٽــي ۾ صحــت کــي فــروغ ڏيــڻ الِء 

منصوبابنــدي ڪنــدا آهــن ۽ عملــي قــدم کڻنــدا آهــن.

ڇــا توهــان کــي ٽئيــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد جــي ضــرورت 
آهــي )عملــي قــدم رکــڻ(؟

هــي اهــي ســوال آهــن جــن کــي توهــان ســروي جــي نتيجــن مطابــق منصوبابندي   . 1
ڪــرڻ ۽ عملــي قــدم کڻــڻ ۾ ٻــارن جــي مــدد الِء اســتعمال ڪــري ســگهو ٿــا.

توهان کي سروي مان ڇا معلوم ٿيو ؟	 

هــي نتيجــا اســان کــي عملــي قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۾ ڪيئــن مــدد 	 
؟ ڪندا 

عملي قدم کڻڻ ڇو ضروري آهي ؟	 

صحت جا ڪهڙا پيغام ڦھالئڻ ضروري آهن؟	 

اسين صحت جا پيغام ڪهڙن ماڻهن تائين پهچائينداسين؟	 

ــي 	  ــدم کڻ ــي ق ــڙو عمل ــي ۾ ڪه ــي ڪميونٽ ــان ج ــا توه ــڪول ي ــر اس گھ
ــو؟ ــگھجي ٿ س

عملــي قدمــن جــا هيــٺ ڏنــل مثــال توهــان جــي ۽ ٻــارن جــي ٽئيــن قــدم  موجــب   .  2
ــدا )عملــي قــدم کڻــڻ( مــدد ڪن

تجويز 1 ڪهاڻيون :
پنهنجــي ســروي جــي نتيجــن مــان هــي معلــوم ڪــرڻ کان پــوِء تــه انهــن 	 

ــڪ  ــڻ واري ه ــروغ ڏي ــي ف ــت ک ــون، صح ــي هي ــون ڪٿ ــر ۾ مکي ــي گھ ج
اســڪول ۾ ٻــارن پنهنجــي گھــرن کــي صــاف ســٿرو، پرڪشــش ۽ مکيــن 
ــون. ــتعمال ڪي ــرون اس ــڻ الِء تصوي ــون ٻڌائ ــت ڪهاڻي ــڻ باب ــي رک کان خال

تجويز 2 گھر ۾ عملي قدم کڻڻ :
ٻــار پنهنجــي گھــر کــي صــاف ســٿرو رکــڻ ۾ مــدد ڏئــي عملــي قــدم کڻــي ســگھن ٿــا، 
اهــو پنهنجــي ننــڍن ڀينــرن، ڀائــرن ۾ صــاف ســٿري گھــر ۾ ، جيڪــي مکيــن کان پــاڪ 
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ھجــي اُن ۾ رهــڻ جــي اهميــت جــي پيغــام کــي ڦهالئــي ســگھن ٿــا.  

تجويز 3 ڊراما :
ٻــار ننــڍن گروپــن ۾ پنهنجــي گھــرن کــي اندريــان ۽ ٻاهريــان صــاف ســٿرو رکــي ۽ گھــر 
جــي صفائــي جــي اهميــت کــي مختصــر ڊرامــي يــا ڪــردار نــگاري ذريعــي پيــش ڪــري 

ســگھن ٿــا.

ٽيون قدم سرگرم طريقي جي تجويز  : ڪهاڻيون   
ــٿرو،  ــاف س ــي ص ــرن ک ــي گھ ــي ذريع ــن ج ــن ج ــو آه ــو ذريع ــڪ اثرائت ــون ه ڪهاڻي
ــي  ــام ک ــي پيغ ــت ج ــي اهمي ــن ۽ ان ج ــي طريق ــڻ ج ــاڪ رک ــن کان پ ــش ۽ مکي پرڪش

ــو. ــگھجي ٿ ــي س ڦهالئ

ــن  ــي هيٺي ــتاد ک ــه اس ــن ت ــڻ چاهي ــدم کڻ ــي ق ــي عمل ــن ذريع ــار ڪهاڻي ــن ٻ جيڪڏه
ــي: ــرڻ کپ ــڪ ڪ ــي پ ــن ج ڳالهي

جيئــن تــه هــي ٻــار ننــڍا آهــن، هــي ڪهاڻيــون لکــي تــه نــه ٿــا ســگھن پــر   . 1
ڪهاڻيــون ٻڌائــي ســگھن ٿــا. انهــن الِء هــي وڌيــڪ آســان ٿينــدو تــه پنهنجــي 

ٺاهيــل هــڪ يــا وڌيــڪ تصويــرن جــي مــدد ســان ڪهاڻيــون ٻڌائيــن.

اســتادن کــي ڪهاڻــي جــي بنيــادي خيــال بابــت ٻــارن جــي مــدد ڪرڻــي هوندي.   .  2
ڪهاڻــي جــي منصوبابنــدي ۾ هــي ســوال ٻــارن جــي مــدد ڪــري ســگهن ٿــا.

ڪهاڻي ڪنهن بابت هوندي ) ڪردارن جي عمر، شخصيت(	 

ڪهاڻي ڪهڙي جڳهه جي هوندي؟ )گھر، شھر يا اسڪول وغيره (	 

 صحت جو پيغام ڇا هوندو ؟	 

ــگھي  ــي س ــن ۽ ٿ ــڍا آه ــار ڏاڍا نن ــي ٻ ــه ه ــي ت ــڻ گھرج ــوم هئ ــي معل ــتاد ک اس  . 3 
ٿوتــه پهريــون ڀيــرو ڪهاڻــي ٻڌائــي رهيــا هجــن، ان ڪــري هــو تمــام ننڍڙيــون 
ڪهاڻيــون ٻڌائينــدا ۽ ٻڌائــڻ وقــت انهــن کــي اســتاد جــي مــدد جــي ضــرورت 

ــي. ــگھي ٿ ــي س پئج

ٻــار پنهنجــي ڪهاڻــي جــي منصوبابنــدي ۽ پيشــڪش انفــرادي طــور تــي، هــڪ   . 4
ــا. ــگھن ٿ ــري س ــروپ جــي شــڪل ۾ ڪ ــا گ ــوڙي ۾ ي ســاٿي ســان، ج

اســتاد کــي ڪهاڻــي ٻڌائــڻ واري ٻــارن کــي يــاد ڏيارڻــو پونــدو تــه هــو وڏي آواز   . 5
۾ ، صــاف صــاف ۽ آهســتي رفتــار ســان ڳالهائــن تــه جيئــن هــر ڪــو ڳالهــه ٻــڌي 

ســگھي.

ٻــارن کــي پهريــون ڀيــرو پنهنجــي ڪالس ۾ ڪهاڻــي ٻڌائــڻ جــي مشــق ڪــرڻ   . 6
گھرجــي، جيڪــي ٻــار ُپراعتمــاد هجــن ٻيــن ڪالســن جــي ٻــارن يــا گھــر ۾ 

ڪهاڻــي ٻڌائــي ســگھن ٿــا.

چوٿون قدم 
هــن قــدم ۾ ٻارگھــرن ، اســڪولن يــا پنهنجــي ڪميونٽــي ۾ کنيــل عملــي 	 

قــدم جــو جائــزو وٺنــدا آهــن

ڇــا توهــان کــي چوٿيــن قــدم جــي منصوبابنــدي ڪــرڻ ۽ پڙهائــڻ ۾ مــدد 	 
جــي ضــرورت آهــي )جائــزو وٺــڻ(؟  

ٻــار پنهنجــي عملــي قدمــن جــو جائــزو وٺــڻ الِء تحريــر يــا تصويــر وســيلي 	 
هيٺيــن ســوالن تــي ڳالهــه ٻولهــه ڪــري ســگھن ٿــا:

ــام 	  ــو پيغ ــت ج ــت صح ــڻ باب ــٿرو رک ــاف س ــي ص ــرن ک ــي گھ ــان ج ــا اس ڇ
ســمجھيو ويــو هــو؟ توهــان کــي ڪيئــن معلــوم ٿيــو تــه صحــت جــو پيغــام 
ســمجھيو ويــو هــو؟ ڇــا ٻــار پنهنجــي گھــرن کــي صــاف ســٿرو ۽ مکيــن کان 

پــاڪ رکــن ٿــا.

 استاد الِء غور ڪرڻ جون ڳالهيون:
1 .  ڇا ٻارن صحت جا هيٺ ڏنل پيغام سکي ورتا ؟

ٻــارن کــي پنهنجــي گھــر جــي اندريــان ۽ ٻاهريــان صــاف ســٿرو ۽ پرڪشــش 	 
رکــڻ ۾ مــدد ڏيــڻ گھرجــي.

مکيــون پنهنجــي پيــرن تــي گنديــن جڳهــن تــا جراثيــم لڳائــي گھــر جــي 	 
انــدر اســان جــي غــذا ۽ بــدن تائيــن آڻــي ســگھن ٿيــون.

انســاني ۽ حيوانــي گنــد ڪچــرو ڍڪــي ڇــڏڻ يــا چڱــي طــرح زميــن ۾ 	 
پــورڻ گھرجــي 

توهان کي هي موضوع پڙهائي ڪيئن محسوس ٿي رهيو آهي؟  . 2

توهان کي ڪهڙي ڳالهه جي خوشي محسوس ٿي رهي آهي؟	 

توهان ايندڙ ڀيري ڪهڙي ڪم کي بهترين انداز سان ڪندا؟ 	 

صاف سٿرين جڳهين ۽ گندين جڳهين جي نشاندهي ڪريو
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ڪراچي منھنجو دل
ڪميونٽي جا احساسات

عبدالحڪيم ڪليري

ــي  ــنڌ ج ــو س ــهر جيڪ ــو ش ــپنن ج ــي س ــي منهنج ڪراچ
ــه ســڏبو آ ۽ لکيــن ماڻهــن کــي روزگار ڏينــدڙ هــي  دل ب
شــهر هــن وقــت ســنڌين جــي َهٿــن مــان تقريبــَاَ نڪــري 
چڪــو آ ۽ جهــڙا آثــار نظــر اچــن ٿــا شــايد ئــي ڪراچــي 
شــهر اســان ســنڌين جــي دعويــداري کان بــه نڪــري 
ــي  ــن ج ــي ڌاري ــروع کان ئ ــو ش ــي جيڪ ــدو. ڪراچ وين
تســلط هيــٺ رهيــو ۽  هــن شــهر ڪافــي الهــا چاڙهــا ڏٺــا. 
هــن شــهر کــي ڪافــي شــاعرن ســنڌ جــي مارئــي ڪــري 
ــي ور  ــورن ج ــي ُس ــنڌ ئ ــاري س ــه س ــونَء ت ــو آ.  ه ڪوٺي
چڙهيــل آ ۽ مــارون درد ســهي بــه دانهــون نٿــا ڪــن، 
ــدو  ــوس ٿين ــڪ محس ــه وڌي ــو درد ڪجه ــي ج ــر ڪراچ پ
آ مونکــي ڇــو تــه جنهــن جســم کان دل ڌار ڪجــي تــه 
جســم جــو زنــده رهــڻ ممڪــن ڪونهــي. ڪراچــي کــي 
ســنڌ جــو دل چيــو وينــدو آ ڇــا ســنڌ ڪراچــي جــي الــڳ 
ٿيــڻ کان پــوِء زنــده رهــي ســگهندي ؟ ســنڌ جــي تاريــخ 
ڏســبي تــه ســنڌ تــي ســدائين ڌاريــن جــي يلغــار رهــي آ 
۽ ســدائين ســنڌين مزاحمــت ڪــري پنهنجــي ســنڌ کــي 
ــي  ــبب آه ــا س ــر ڇ ــو آ، پ ــو ڪراي ــلط کان آج ــي تس ڌارئ
جــو ڪراچــي ڏانهــن ســنڌين جــو ڌيــان گهــٽ ٿــو وڃــي 
تــه ڪراچــي ســنڌ جــي مارئــي ڌاريــن جــي قبضــي ۾ آهــي 
ــه  ــر ڪجه ــڻ خاط ــي بچائ ــي ک ــي مارئ ــنڌي پنهنج ــر س پ
نٿــا ڪــن ســواِء ڪجهــه ماڻهــن جــي جيڪــي ســنڌ جــو 
درد رکنــدڙ آهــن ، ســنڌي ماڻهــن ســدائي مزاحمــت 
ــي  ــر ڪراچ ــي آ پ ــت ڪئ ــادري ثاب ــي به ــري پنهنج ڪ
جــو ڦرجــي وڃــڻ بظاهــر اســان جــي شڪســت ئــي آهــي ۽ 
اســان ڪافــي وقــت کان شڪســت تســليم ڪــري مــاٺ 
آهيــون االِء ڇــو؟ ڪراچــي تــي اڄ کان نــه شــروع کان ئــي 
ڌاريــن جــو تســلط رهيــو آ ۽ پاڪســتان ٺهــڻ شــرط ئــي 
ــنڌ کان ڌار  ــي س ــي ک ــي 1948ع کان ڪراچ 23 جوالئ
ڪــري پاڪســتان جــو دارلحڪومــت بنايــو ويــو جنهــن 
جــي ان وقــت جــي چونڊيــل ســنڌ اســيمبلي بــه مخالفــت 
ٻــڌي وئــي ۽ ســنڌ جــي مارئــي  نــه  پــر هــڪ  ڪئــي 
ڪراچــي کــي ســنڌ کان ڌار ڪيــو ويــو. پــر مسلســل 
ســنڌ جــي ســڄڻن جدوجهــد جــاري رکــي ۽ ڪراچــي 
کــي ملــڪ جــي دارالحڪومــت واري حيثيــت کان آجــو 
ڪــري واپــس ســنڌ جــي حوالــي ڪيــو ويــو. ايئــن ناهــي 
ــدو آ.مــارڻ  ــن دشــمن جــو ڪــم هون تــه ســڀ ڏوهــه ڌاري
واقعــي  اســان  ڇــا  آ.  ۾  وس  پنهنجــي  ڪــرڻ  بچــاُء  ۽ 
ڪراچــي جــو بچــاُء ڪــري رهيــا آهيــون؟ اگــر ڏســجي تــه 
اســان جــا ســنڌي ڪراچــي جــي ڀيــٽ ۾ ٻيــن شــهرن کــي 
وڌيــڪ ترجيــح ڏيــن ٿــا ۽ ڪراچــي ۾ رهــڻ بــه گــوارا نــه 
ٿــا ڪــن جڏهــن ڪنهــن شــهر کــي الورث ڪــري ڇــڏي 
ڏبــو تــه آخــر ڪــو ٻيــو اٿنــدو جيڪــو شــهر جــي وارثــي 
جــا دعــوٰي ڪنــدو. اســان جــا ســنڌي ووٽ ڪراچــي 
ــو رخ  ــن ج ــر ڳوٺ ــڻ خاط ــن ۽ ووٽ ڏي ــا ڪرائي ۾ درج نٿ
ڪــن ٿــا، شــادي خاطــر بــه ڳوٺــن جــو رخ ڪــن ٿــا ، ايتــري 
قــدر جــو جيڪڏهــن ڪراچــي ۾ ســنڌي فــوت ٿــو ٿئــي ته 
بــه ان جــي تدفيــن مــٽ مائــٽ ڳوٺــن ڏانهــن ڪــن ٿــا. ان 

جــي نســبت ڏســجي تــه ڌاريــا ڪراچــي ۾ رهــڻ ســان گــڏ 
هــر ســرگرمي اتــي ئــي ڪــن ٿــا شــادي ، ووٽ ڪاســٽ 
ڪــن ٿــا؛ ايتــري قــدر جــو ڌاريــن جــو ڪــو گــذاري ٿــو 
وڃــي تــه تدفيــن بــه اتــي ئــي ڪــن ٿــا ۽ ميــت پنهنجــن 

ــه ٿــا کڻائــي وڃــن.  شــهرن ڏانهــن ن

ــي  ــي ج ــت 1947ع ۾ ڪراچ ــي آزادي وق ــتان ج پاڪس
آبــادي 4 لــک هئــي. هــن وقــت 2012ع ۾ 2 ڪــروڙ 
ــورس  ــي چ ــو ف ــزار ماڻه ــي. 6 ه ــي آه ــي وئ ــک ٿ 10 ل
چــورس  فــي  ماڻهــو  ســئو  هــزار5   15 ۽  ڪلوميٽــر 
آئــي  ٻاهــران  آبــادي  90ســيڪڙو  ٿــا.  رهــن  ۾  ميــل 
ــو  ــو ٿــي رهي ــادي ۾ 5 ســيڪڙو اضاف ــر ســال آب آهــي. ه
آهــي، جڏهــن تــه هــر مهينــي ملــڪ جــي مخلتــف حصــن 
اچــي  ڪراچــي  الِء  پورهئــي  ماڻهــو  هــزار   45 مــان 
ــماري  ــي آدمش ــال اڳ 1998ع ج ــا. 15 س ــن ٿ ــاد ٿي آب
 13.63 اردو،  ســيڪڙو   48.52 ۾  ڪراچــي  موجــب 
 7.34 پٺــاڻ،  ســيڪڙو   11.96 پنجابــي،  ســيڪڙو 
 2.11 بلــوچ،  ســيڪڙو   4.34 ســنڌي،  ســيڪڙو 
ســيڪڙو ســرائيڪي، 12.9 ســيڪڙو ڌاري پرڏيهــي 
آبــادي هئــي. هــاڻ اهــا 2012ع ۾ هــن ريــت آهــي اردو 
آبــادي 45 ســيڪڙو، 25 ســيڪڙو پٺــاڻ، 10 ســيڪڙو 
بلــوچ  ســيڪڙو   5 ســنڌي،  ســيڪڙو   10 پنجابــي، 
آهــن. هنــن انگــن اکــرن موجــب اردو آبــادي ۾ 3.52 
ــي  ــيڪڙو گھٽتائ ــادي ۾ 3.63 س ــي آب ســيڪڙو، پنجاب
آئــي آهــي جڏهــن تــه پٺاڻــن جــي آبــادي ۾ 13 ســيڪڙو 
اضافــو ٿيــو آهــي. ســنڌين جــي آبــادي ۾ 2.66 ۽ بلوچــن 
جــي آبــادي ۾ 0.66 ســيڪڙو اضافــو ٿيــو آهــي. هــن 
ڳالھائينــدڙن جــي  اردو  آبــادي  نمبــر  پهريــون  وقــت 
ــنڌي ۽  ــي س ــر ت ــن نمب ــاڻ ۽ ٽي ــي پٺ ــر ت ــي نمب ــي، ٻئ آه
پنجابــي آهــن، جڏهــن تــه 98ع ۾ اردو ڳالھائينــدڙن جــي 
آبــادي پهريــون نمبــر ۽ پنجابــي ٻيــو نمبــر هئــا هــاڻ اهــي 
پنجابــي ٽيــن نمبــر تــي ۽ پٺــاڻ ٻئــي نمبــر تــي اچــي ويــا 

ــن. آه

ڌاريــا ڪراچــي ۾ هــر طريقــي ســان ســنڌين کــي نقصــان 
ــي  ــر طريق ــو ه ــن ۽ ه ــش ۾ رڌل آه ــي ڪوش ــڻ ج پهچائ
ســان ڪراچــي تــي تســلط قائــم ڪــرڻ جــا اپــاُء وٺــن ٿــا، 
ڪراچــي ۾ ڌاريــن جــي آبــادي واري عالئقــن ۾ ترقياتــي 
ــن  ــل آه ــن کان وڌ ٿي ــي عالئق ــادي ج ــنڌي آب ــه س ــم ب ڪ
ــار  ــي اختي ــه خاموش ــاڻ ب ــنڌي پ ــا س ــان ج ــي اس ــر ِان ت پ
اچــي  ڌاريــا  مــان  صوبــن  ٻيــن  ۽  آهــن  ويٺــا  ڪيــون 
ــي  ــائيل ٺهرائ ــو ڊوميس ــي ج ــان ڪراچ ــاني س ــي آس هت
ڪراچــي ۾ گورنمنــٽ جــاب ۽ پراپرٽــي وٺــي ڪــري 
قابــض ٿيــن ٿــا پــر ان جــي ڀيــٽ ۾ ســنڌين کــي نظــر 
ــي  ــي ڪراچ ــاگردن ج ــنڌي ش ــي س ــو وڃ ــو ٿ ــداز ڪي ان
جــي تعليمــي ادارن ۾ داخــال تــي بــه پابنــدي مڙهيــل 
ــڻ  ــٽ هج ــي گورنمن ــنڌين ج ــان س ــان اس ــي س آ ان حوال
جــي باوجــود ڪــي بــه اپــاَء ناهــن ورتــا ويــا. ان جــي 
ــي  ــنڌين ک ــٽ س ــي گورنمن ــي پنهنج ــنڌين ج ــٽ ۾ س ڀي

مضبــوط ڪــرڻ بجــاِء ڌاريــن جــا هــٿ مضبــوط پئــي 
ڪــري ، منهنجــي نظــر ۾ جيســين ســنڌي ماڻهــون پــاڻ 
پنهنجــي شــهر جــي مالڪــي ڪــون ڪنــدا ۽ وڏي انــگ 
۾ ڪراچــي )مارئــي ( ڏانهــن رخ نــه ڪنــدا تيســين اســان 

ــدو  ــض رهن ــن ۾ قاب ــي هٿ ــن ج ــهر ڌاري ــي ش ــو ه ج

ــن  ــنڌي ڪنه ــي س ــي ڪ ــان ج ــهرن م ــن ش ــي ٻي ــنڌ ج س
بــي  ۽  بيــوث  تــه  ٿــا  اچــن  ڪراچــي  ســانگي  ڪــم 
ــون  ــدد وارو ڪ ــو م ــر ڪ ــا پ ــن ٿ ــدا وت ــددگار ُرلن ياروم

آ.  هونــدو 

ــٽ واري دور  ــٽ ٻوس ــي ۽ گُه ــي ، مايوس ــڙي اونداه اه
۾ اســان کــي پنهنجــي َهٿــن ۾ هــٿ ڏيئــي پنهنجــي شــهر 
ــڙه  ــي وي ــدي ۽ ڊگه ــي پون ــي ڪرڻ ــي مالڪ ــي ج ڪراچ

ڪرڻــي پونــدي.

ــدن ۾  ــي ح ــهر ج ــي ش ــن ڪراچ ــنڌي جڏه ــا س ــان ج اس
ــن  ــڻ ڪنه ــدو آ ڄ ــوس ٿين ــن محس ــه ايئ ــدا ت ــل ٿين داخ
ٻئــي صوبــي يــا ملــڪ ۾ اچــي ويــا هجــن پــر جڏهــن ســنڌ 
ڄــي ٻيــن شــهرن يعنــي پنهنجــي ڳوٺــن ۾ هونــدا تــه 
ــدا ڄــڻ ســڄي ڳــوٺ جــا مالــڪ  ايــڏي آڪــڙ ســان گهمن
هجــن اهــڙي ٻــه اکيائــي مونکــي ســوچڻ تــي مجبــور ٿــي 
ــن ۾ هــي  ڪــري تــه ڪٿــي اســين واقعــي پنهنجــي ذهن
ــو  ــان ج ــي اس ــي ڪراچ ــه واقع ــو آ ت ــه ڇڏي ــه ن ــاري ت ويه

ــي.  ناه

جنهــن نمونــي ســان ڪراچــي ۾ ملڪــي تــوڙي پرڏيهــي 
ــلو  ــو سلس ــي اه ــي ج ــي آه ــادي وڌي ره ــي آب ــن ج ڌاري
جــاري رهيــو تــه اينــدڙ ڪجهــه ســالن ۾ ســنڌي پنهنجــي 
هــن شــهر تــان دعــوٰي ڪــرڻ جــو حــق بــه وڃائــي ويهنــدا 
اســان پنهنجــن الء تــه شــينهن آهيــون پــر ڌاريــن الء هــر 
معاملــي ۾ نــرم دل آهيــون االئــي ڇــو ۽ انهــيَء روش 
اســان کــي اڄ ڪراچــي شــهر کان تــڙي ڪڍيــوآ، پــر 
هاڻــي بــه وقــت آهــي ســنڌين کــي هــر معاملــي ۾ ڪراچي 
جــي نمائندگــي ڪرڻــي پونــدي، نوڪريــون ڪراچــي 
)مارئــي ( ۾ وٺڻيــون پونديــون، تعليــم ، صحــت هــر 
لحــاظ کان ڪراچــي کــي مرڪــز ڪرڻــو پونــدو ۽ وڌو 
کان ڪراچــي ۾ رهنــدڙ ســنڌين کــي هــڪ ٻئــي جــي مــدد 
۽ لهــه وچــڙ ۾ اچڻــو پونــدو ۽ هــر ســنڌي جــي مــدد الِء گــڏ 
بــه ٿيڻــو پونــدو پــوء وڃــي ڪٿــي ڪراچــي جــي واپســي 
جــا آثــار نظــر اينــدا تــه واقعــي ســنڌي ڪراچــي ۽ ســنڌ 

جــي ڏکويــل ماتــري جــي مالڪــي ۾ ســنجيده آهــن.

جڏهن وڏ ڦڙو ڪو ولهارن تي وسندو،
مٿان پارڪر جي پنهوارن تي وسندو،
نــــه رهنـدي ڪا مارئي، مارن الِء آتي،

تــــه مــاڻــيــنـدا منزل پنهنجا ڍول ڍاٽي.



 46 

انڊيا ۾ گهاريل  گهڙيون  
رستم سميجو

تعليــم ۽ ترقــي جــي حوالــي ســان اســريل ملڪــن  پــاران ترقــي پذيــر ملڪــن ۾ ڪــم 
ڪنــدڙ  ايــن جــي اوز وســيلي مختلــف تربيتــون، تحقيقــون ۽ مشــقون ڪرايــون 
ــه  ــن ت ــدا آه ــامل هون ــڻ ش ــي دورا پ ــر ملڪ ــوڙي غي ــي ت ــن ۾  ملڪ ــن ج ــون آه ويندي
ــو  ــمجهيو ۽ پرکي ــيلي س ــن وس ــماجي اهڃاڻ ــف س ــي مختل ــل ک ــي عم ــکيا ج ــن س جيئ
ــن جــي الڀ مــان وڌيــڪ بهتــر  وڃــي پنهنجــي پنهنجــي عالئقــن ۾ ان ســمجهه ۽ تجرب

ــگهجي. ــري س ــم ڪ ــداز ۾ ڪ ان

ــي  ــي عمل ــا پنهنج ــي ۽ اه ــي آه ــو حام ــال ج ــڻ ان خي ــن پ ــن فائونڊيش ــنڌ ايجوڪيش س
آهــي  کــي تربيتــون، تحقيقــون، مشــقون ۽ تجرباتــي دورا ڪرائينــدي رهنــدي 
تــه جيئــن اســٽاف جــي مهارتــن ۾ اضافــو ٿئــي ۽ اهــي پنهنجــي مهارتــن ۾ واڌرو 
ڪــري پروجيڪــٽ ۽ پروگرامــن جــي منصوبــن کــي تعليــم ۽ ترقــي جــي حوالــي 
ســان تڪميــل جــي حــدن تائيــن پهچائــن. ان سلســلي ۾ آئــي ٽــي اي پــاران ســنڌ 
ــاران  ــي وئــي، فائونڊيشــن پ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن کــي هــن دوري جــي دعــوت ڏن

پنهنجــي نمائنــدي طــور مــون کــي هــن دوري الِء موڪليــو ويــو.

۽  خيــاالت  اورجنــدڙ  تــي  بنيــادن  جــي  تجربــن  ڄــاڻ،  معلومــات،  االقوامــي  بيــن 
مشــڪالتن کــي ســمجهڻ الِء فائونڊيشــن جــي ســاٿي ايــن جــي اوز “اداره تعليــم 
۽ آگاهــي - آئــي ٽــي اي(” پــاران 10 ڏينهــن تــي مشــتمل ســرحد پــار دورن جــو 

بندوبســت ڪيــو هــو جنهــن جــي تفصيــل هــي آهــي.

ــا” کان  ســکيا جــي هــن دوري جــي شــروعات “واگاهــه بــارڊر” ذريعي“امرتســر- انڊي
ٿــي جنهــن ۾ اســان کــي05 جوالئــي تــي  ســڀ کان پهريــن “پراٿــم ايــن جــي او” جــو 
ــڪا  ــي جي ــي او( آه ــن ج ــم )اي ــرڪاري تنظي ــر س ــڪ غي ــم  ه ــو. پراٿ ــو وي دورو ڪراي
انڊيــا جــي غيــر مراعــت يافتــه ٻــارن الِء معيــاري تعليــم تــي ڪــم  ڪــري رهــي آهــي. 
هــي تنظيــم 1994ع ۾  قائــم ٿــي ۽ ممبــي شــهر جــي غيــر ترقــي يافتــه عالئقــن جــي 
ٻــارن کــي اســڪول کان پهريــن جــي تعليــم تــي ڪــم پئــي ڪــري. پراٿــم جــو مقصــد 
آهــي “هــر ٻــار اســڪول ۾ داخــل هجــي ۽ ســٺي تعليــم حاصــل ڪــري؛” ان کان ســواِء 

ســندس ٻيــن پروگرامــن ۾ : 

اسڪول ۾ دخال وڌائڻ . 1

ڪميونٽي ۽ اسڪولن ۾ سکيا جو ماحول جوڙڻ. 2

ــه ٿــا وڃــي ســگهن . 3 انهــن ٻــارن تائيــن تعليــم کــي پهچائــڻ جيڪــي اســڪول ن
وغيــره

پراٿــم پــاران ڪانفرنــس ڪال ڪئــي وئــي جنهــن ۾ پراٿــم ڪائونســل فــار ولنرايبــل 
ــي  ــا ڪئ ــڪاري مهي ــاري ۾ ڄاڻ ــي ب ــارن ج ــت ٻ ــي( پورهي ــي وي س ــي س ــڊرن )پ چل
جنهــن ۾ انهــن ٻڌايــو تــه پــي ســي وي ســي جــو ڪهــڙو ڪــردار آهــي. هــي پروگــرام 
2001ع کان ممبــي ۾ ڪــم ڪــري رهيــو آهــي ۽ ٽــن ســالن کان  ملــڪ جــي مختلــف 
حصــن ۾ پورهيــت ٻــارن جــي حوالــي ســان پــڻ ڪــم شــروع ڪيــو آهــي. هيــل تائيــن 
هــي تنظيــم ملــڪ جــي ســتن اســٽيٽس )ماهراشــٽرا، گجــرات، راجســٿان، بِهــار، اتــر 
پرديــش، انــڌرا پرديــش ۽ اوڍيشــا( تقريبــَا 15000 شــهري ۽ ٻهــراڙي جــي ٻــارن کــي 
فائــدو رســائي رهــي آهــي. ان کانســواِء پــي وي ســي جــا اهــم مقصــد هــن ريــت آهــن:

ســمورن غيــر مراعــت يافتــه ٻــارن تائيــن پهــچ ۽ ســندن مســئلن تــي ڪــم 	 
ڪــرڻ 

ٻارن کي مارڪيٽ ۾ پورهيو ڪرڻ کان اڳ ئي روڪڻ جي ڪوشش	 
پورهيت ٻارن کي سندن ڏکي حالتن مان ٻاهر ڪڍڻ جي ڪوششون	 

ــرڻ ۽ 	  ــب ڪ ــرف راغ ــن ط ــل ايجوڪيش ــي فارم ــارن ک ــري ٻ ــش ڪ ڪوش
ــرڻ  ــچ ڪ ــي جان ــطح ک ــي س ــکڻ ج ــي س ــن ج انه

ٻــارن جــي مســئلن )پورهيــت ٻــار، ٻــارن ســان زيادتــي،  معــذوري وغيــره(	 
کــي اجاگــر ڪرڻ 

حڪومت سان ايڊووڪيسي 	 
ان کانســوِء هــي ڪائونســل اثرائتــو ڪــردار ادا ڪــري ٿــي پورهيــت ٻــارن جــي 
حوالــي ســان  جڙنــدڙ پاليســين تــي ۽ حڪومــت جــي مــددگار ســاٿي طــور ۽ ڪنهــن 
ٻــار ســان ٿينــدر ليبــر ال جــي خــالف ورضــي تحــت ٻــارن کــي قانونــي حــق ڏيــارڻ ۾ اهــم 

ڪــردار ادا ڪــري ٿــي. 

ــو دورو  ــس( ج ــي اي ــي س ــائٽي )س ــول سوس ــار س ــينٽر ف ــي س ــان ک ــوِء اس ــن کانپ تنه
ڪرايــو ويــو. هــي ادارو پــڻ غيــر منافــع بخــش ادارو آهــي، تحقيــق ۽ تعليــم تــي ڪــم 
آهــي. هــن اداري جــو مقصــد: انڊيــا جــي هــر ماڻهــو کــي قابــل عــزت زندگــي گــذارڻ جــو 
حــق آهــي، جنهــن تحــت انهــن جــي بهتــر زندگــي جــي بحالــي ۽  ســول سوســائٽي کــي 

نئيــن ســر توقيــت بخشــڻ ســندن اهــم مقصــد آهــي. 

ســي ســي ايــس جــي تعارفــي سيشــن ۾ ٻڌايــو ويــو تــه هــن اداري پاران ڪــو بــه پرائمري 
ســطح جــو اســڪول نــه هاليــو وينــدو آهــي ۽ نــه ئــي ڪا صحــت واري ڪلينــڪ کولــي 
ــه ئــي گنــد ڪچــرو )garbage( گــڏ ڪــرڻ وارو پروگــرام آهــي. ســندن  وئــي آهــي ن
ــيمينار  ــق، س ــاران تحقي ــم پ ــي تنظي ــي يعن ــف آه ــڪار مختل ــو طريقي ــرڻ ج ــم ڪ ڪ
۽ پبليڪشــن وســيلي عــام ماڻهــن جــي تصــورن، راِء، ســوچڻ کــي تبديــل ڪــرڻ جــي 

ڪوشــش ڪئــي وينــدي آهــي . مرڪــز اهــڙا خيــاالت ۽ اهڃــاڻ ماڻهــن تائيــن رســائن 
جــي ڪوشــش ڪنــدا آهــن جنهــن ســان ســوچ ۾ تبديلــي اچــي. ســي ســي ايــس تخليقــي 
اهڃــاڻ ۽ تخيــالت جــي تنظيــم آهــي، جنهــن جــي ٿنــڪ ٽيــڪ پنهنهجــا خيــاالت پيــش 
ڪنــدي آهــي تــه جيئــن دنيــا ۾ تبديلــي پيــدا ٿئــي. ســي ســي ايــس جــي ٿنــڪ ٽيــڪ 
ــي. ان  ــدو آه ــو وين ــش ڪي ــو پي ــي س ــدي آه ــار ڪن ــواد تي ــو م ــري جيڪ ــق ڪ تحقي
اميــد ســان تــه جيڪــي ڳالهيــون بظاهــر نظــر اچــن پيــون انهــن جــي حقيقــت ڇــا آهــي.

 ســي ســي ايــس تنظيــم جــي ڪــم تــي جيڪڏهــن نگاهــه ڪريــون تــه اســان وٽ ان جــو 
متبــادل ڪچهــري آهــي جيڪــي اســان جــي اداري طرفــان مختلــف وقتــن تــي ڪرايــون 
وينديــون رهيــون آهن.ڪچهــري کــي اســان مختلــف ڳوٺــن ۾ ڪرائــي چــڪا آهيــون 
جنهــن ســان معاشــري ۾ ســجاڳي ۽ اهــي ڳالهيــون جــن جــي مشــق ڪــرڻ ڇــڏي ڏنــي 
آهــي ڀالئــي جــا ڪــم، اســڪولن جــي ڪارڪردگــي تــي ڌيــان، مختلــف ســببن تحــت 
جڙنــدڙ جهيــڙا تــن کــي روڪــڻ وغيــره بابــت ســوچ پيــدا ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي 
وينــدي آهــي ۽ ســي ســي ايــس تنظيــم وڏي پئمانــي تــي اهــي ســڀ ڳالهيــون ڊرامــن، 

مذاڪــرن ۽ ڊســڪورس جــي صــورت ۾ ڪميونٽيــز ۾ ســرانجام ڏئــي رهــي آهــي. 

اســان جــو اڳيــون دورو “رائيــٽ ٽــو ايجوڪيشــن ايڪــٽ انڊيــا” جــي اداري جــي 
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ــان  ــٽ م ــن پارليامين ــي ِاي( انڊي ــٽ )آر ٽ ــن ايڪ ــو ايجوڪيش ــٽ ٽ ــو. رائي ــرف هي ط
ــم 6کان  ــو ڪ ــن اداري ج ــو. ه ــو وي ــاس ڪي ــور پ ــٽ ط ــي ايڪ ــٽ 2009ع ت 4 آگس
 A_21 ــٽ ــو ايڪ ــا ج ــو انڊي ــم جيڪ ــي تعلي ــت ۽ الزم ــارن الِء مف ــي ٻ ــالن ج 14 س
تحــت آهــي تــي عمــل ڪرائــڻ آهــي هــن قــدم کڻــڻ بعــد هندســتان هاڻــي 135 ملڪــن 
منجهــه شــامل ٿــي ويــو آهــي جــن ملڪــن تعليــم کــي ٻــارن جــو بنيــادي حــق قــرار ڏنــو 

ــا ۾ 01 اپريــل 2010 ع کان الڳــو ڪيــو ويــو آهــي.  آهــي ۽ هــي ايڪــٽ انڊي

 آر ٽــي ِاي پــاران اهــا ڪوشــش ڪئــي پئــي وڃــي تــه هــر نجــي اســڪول انــدر 25% 
ســيڪڙو ســيٽون غريــب ڪٽنبــن جــي ٻــارن الِء مخصــوص ڪيــون وڃــن )انهــن ســيٽن 
جــي رقــم کيــن پبلــڪ پرائيويــٽ پارٽنــر شــپ پــالن تحــت  ادا ڪئــي وينــدي(. اهــي 

ســڀ انڊيــن ايڪــٽ تحــت ڳالهيــون آهــن جــن تــي عمــل ڪرايــو پيووڃــي.

آر ٽي اي هيٺ ڏنل ڳالهين جي خاطري ڪرائي ٿو: 

ڏســيل ايڪــٽ تحــت 6 کان 14 ســالن تائيــن جــي عمــر جــي هــر ٻــار 	 
ــڪول ۾  ــي اس ــور ت ــي ط ــي الزم ــن ک ــامل آه ــه ش ــار ب ــذور ٻ ــن ۾ مع جنه

هجــڻ گهرجــي 
حڪومــت خاطــري ڪرائــي  تــه اپريــل 2013 تائيــن هــر پــاڙي ۾ هــڪ 	 

اســڪول هجــي.
ــا 	  ــي مهي ــات ک ــون لوازم ــارت ج ــن عم ــل 2013ع تائي ــڪول اپري ــر اس ه

ــدو.  ڪــرڻ  الزمــي هون
هــر اســڪول شــاگرد ۽ اســتادن جــي تناســب )پرائمــري 30:1 ۽ پرائمــري 	 

کان مٿــي ڪالســن الِء 35:1( جــو بنــدو بســت ڪنــدو.
هــر اســڪول کــي اســڪول مينيجمينــٽ ڪميٽــي جــوڙڻ جــو بندوبســت 	 

ــس  ــه في ــار کان ڪا ب ــل ٻ ــه داخ ــن ب ــي ڪنه ــڪول ک ــدو ۽ اس ــو هون ڪرڻ
ناهــي وٺــي.

 هــر اســتاد الِء وقــت جــي پابنــدي ڪــرڻ الزمــي آهــي ۽ ان کــي وقــت ســر 	 
نصــاب کــي مڪمــل ڪرڻــو پونــدو. وغيــره جهڙيــون اهــم ڳالهيــون شــامل 

هيــون.
تنهــن کان پــوِء اســان اڪائونٽبليٽــي انيشــيئيٽيو )اي آئــي( وارن ســان مالقــات ٿــي 
هــي ادارو تحقيقــي ڪمــن جــي حوالــي ســان ڪــم ڪــري رهيــو آهــي ۽ حڪومــت 
پــاران شــروع ڪيــل پروگرامــن تــي تحقيــق ڪــري ان جــي احتســاب يــا جــواب دهــي 

الِء پنهنجــي راِء ظاهــر ڪنــدو آهــي.

 هــن اداري جــي هــڪ  پروگــرام پئســا )پــي اي آئــي ايــس اي( )پالننــگ، ايلوڪيشــنز 
اينــڊ ايڪســپينڊيچرس، انســٽي ٽيوشــنز: اســٽڊي ان اڪائونٽبليٽــي(  جي ڪوشــش 
آهــي تــه بنيــادي پبلــڪ ســروس جــي خرچــن، انتظامــڪاري جــي شــفافيت ۽ احتســاب 

کــي مضبــوط ڪيــو وڃــي. ان الِء هــوَء هيٺيــن ڳالهيــن تــي ڪــم ڪــري ٿــي: 

ســالياني منصوبابنــدي واري مرحلــي جــو ضلعــي ســطح تــي انــگ اکــر گــڏ 	 
ڻ  ڪر

ــل 	  ــه ڪي ــان طئ ــن س ــرڻ جنه ــار ڪ ــٽ تي ــول ڪ ــي” وارو ٽ ــن ڪج “ڪيئ
منصوبابنــدي جــي ذريعــن، خرچــن ۽ ادارتــي ذميواريــن ۽ ڪــم ڪاريــن/ 

ڪــردار بابــت ســمجهڻ 

گــڏ ڪيــل ڊيٽــا کــي الڳاپيــل اســٽيڪ هولــڊرز ۽ اهــي شــهري )جيڪــي 	 
هــن خدمــت کــي اســتعمال ڪــن( کــي مهيــا ڪئــي وڃــي ٿــي ۽ گڏوگــڏ 
ــم  ــي فراه ــا کان آگاه ــي ڊيٽ ــدڙ ک ــدي جوڙين ــدڙن ۽ منصوبابن ــا ڪن مهي

ڪئــي وينــدي آهــي.

جيئــن 	  تــه  ڪــرڻ  اضافــو  ۾  مهارتــن  جــي  ڪنــدڙن  مهيــا  ۽  شــهرين 
اچــي. بهتــري  ۾  منصوبابنــدي 

ــل 	  ــڻ مه ــو ڪرائ ــي الڳ ــروس ج ــڪ س ــه پبل ــڻ ت ــدي دوران ٻڌائ منصوبابن
کــي  طريقيــڪار  جــي  احتســاب  ۽  شــفافيت  ۾  منصوبابنــدي  ٿينــدڙ 

ڪيئــن هجــڻ گهرجــي.

هاڻي ڳالهه ڪجي سالياني تعليمي ڪارڪردگي جي رپورٽ )اثر( بابت:

پراٿــم ۽ اثــر ســيڪٽر هــڪ ٻئــي جــا ســاٿي آهــن . انڊيــا جــي ٻــارن جــي حوالــي ســان 
اثــر وڏي پئمانــي تــي ســالياني ڊيٽــا ڪليڪشــن آهــي جيــڪا ايليمينٽــري جــي ســطح 

تــي ٻــارن جــي ســکيا جــي ســطح ٻڌائــڻ واري واحــد رپــورٽ آهــي.

2005ع کان هــر ســال پراٿــم ايــن جــي اوز پــاران جدتــي قــدم کنيــا ويــا جــن ۾  اثــر  
جــي ســالياني رپــورٽ تــي عمــل درآمــد ڪرائــڻ پــن شــامل آهــي. هــي ملڪــي ســطح 
ــي 25  ــن ک ــي جنه ــروي آه ــو س ــارن ج ــر ٻ ــر گه ــان وڏي ۾ وڏي گه ــهرين طرف ــي ش ت
ــڳ  ــڳ ڀ ــي ل ــزار ج ــي 70 ه ــن ج ــا ۽ 15000 ڳوٺ ــن ٿ ــرانجام ڏي ــاڪار س ــزار رض ه

ٻــارن کــي ســروي ڪيــو ٿــو وڃــي.

ــدڙ  ــم ڪن ــي ڪ ــيڪٽر ت ــاڳئي س ــن ۾ س ــي دورو، جنه ــن االقوام ــي بي ــکيا وارو ه س
مختلــف ماهــر پيشــيورن ســان مالقاتــون ٿيــون ان موقعــي تــي مــون کيــن ايــس 
ِاي ايــف بابــت تعارفــي پريزينٽيشــن پــڻ ڏنــي ۽ ســنڌ ۾ تعليــم جــي صورتحــال، 
مشــڪالتن ۽ حاصــالت بابــت ٻڌايــو. ۽ پــوري صوبــي ۾  فائونڊيشــن پــاران کنيــل 
ــن  ــو ج ــت ٻڌاي ــرام باب ــي پروگ ــل پ ــڏ ِاي اي ــان گ ــي ۽ ان س ــل پ ــي ِاي اي ــدم آئ وڏي ق
کــي پروگــرام جــي ڏورانهــن عالئقــن ڏانهــن پهــچ ۽ معيــاري تعليــم الِء جاکــوڙ کــي 
ــڻ  ــت پ ــڪولن باب ــڙي واري اس ــي ٻي ــڍ ج ــر ڍن ــن منڇ ــواِء کي ــو. ان کانس ــراهيو وي س
آگاهــي ڏنــي جنهــن کــي ٻــڌڻ کان پــوِء ڪيتــرن ئــي گڏجاڻــي ۾ موجــود مختلــف 

ــي. ــر ڪئ ــواش ظاه ــي خ ــرڻ ج ــي وزٽ ڪ ــائيٽ ک ــردن ان س ــي ف ــن ج ملڪ

مــان اهــو ســمجها ٿــو تــه رائيــٽ ٽــو ايجوڪيشــن ايڪــٽ انڊيــا پــاران تمــام بهتريــن 
قــدم کنيــو ويــو آهــي جنهــن ســان ســڀني الِء معيــاري تعليــم جــي پهــچ جــي خاطــري 
ــڻ  ــي پ ــي اداري ک ــان ج ــه اس ــي ت ــه آه ــا ب ــي راِء اه ــي ذات ــي. منهنج ــي آه ــي وئ ڪرائ
اهــڙو قــدم کڻــي حڪومــت، ڪميونٽــي، تعليــم دانــن ۽ جيڪــي تعليــم جــي حوالــي 

ســان مثبــت تحقيقــون ڪــن ٿــا کــي صالحــون ۽ ترغيبــون ڏئــي ســگهجن ٿيــون.

ــو  ــات ج ــان مالق ــدڙن س ــق ڪن ــف تحقي ــي مختل ــا ج ــي دني ــون ک ــن دوري دوران م ه
موقعــو مليــو جيڪــي ڪينــڊا، يــو ايــس اي، يــورپ ۽ ايشــيا منجهــان هئــا. هــن ســڄي 
دوري جــي نيــڪ نامــي اداره تعليــم ۽ آگاهــي )آئــي ٽــي اي( ڏانهــن وڃــي ٿــي جنهــن 
اهــڙي تعليمــي، ســماجي، معلوماتــي  بيــن االقوامــي دوري جــو بندوبســت ڪيــو ۽ 
ايــس ِاي ايــف پــاران پنهنجــي نمائنــدي طــور موڪلــي مــون کــي ملــڪ کان ٻاهــر  ۽ 
اتــي ڪــم ڪنــدڙ ادارن کــي گهمــڻ ڏســڻ پرکــڻ ۽ ڄــاڻ حاصــل ڪــرڻ جــو موقعــو ڏنــو 
۽ پراٿــم، اثــر، پئســا ۽ ســي ســي ايــس ٽيــم جــو اســان ســان ســڄي ٽوئــر دوران بهتريــن 
ڪــو آپريشــن رهيــو جنهــن جــا اســان ٿورائتــا آهيــون. اســان ايــس ِاي ايــف پــاران کين 
پنهنجــون ڊجيٽــل ۽ ٻئــي پبليڪشــن جــون ڪاپيــون ۽ تحفــا جــن ۾ اجــرڪ شــامل هئــا 

پراٿــم، اثــر ، پئســا ۽ ســي ســي ايــس جــي ٽيــم جــي نمائينــدن کــي پيــش ڪيــا.

رســتم ســميجو صاحــب ســنڌ ايجوڪيشــن فائونڊيشــن ۾ بطــور ڊپٽــي ڊائرڪيٽــر )ريجنــز( ڪــم 
ــراس  ــواِء گ ــاڻ ان کانس ــي پ ــو آه ــيع تجرب ــو وس ــن ج ــن موبالئيزيش ــن ڪميوٽي ــن کي ــا آه ــري رهي ڪ
روٽ ليــول تعليمــي پروگــرام کــي الڳــو ڪرائــڻ ۽ ڪميونٽــي کــي تعليــم جــي حوالــي ســان تحــرڪ 

پيــدا ڪــرڻ جــو وســيع تجربــو رکــن ٿــا.  
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سميرا قريشي   

جنهــن مــرد جــي پٺيــان دعــا ڪــرڻ وارا چــپ، مــدد ڪــرڻ وارا هــٿ، صــالح ڏيــڻ واري 
زبــان، حڪمــت جــو تاڃــي پيٽــو اڻــڻ وارو دمــاغ ۽ دل هونــدا اهــو دنيــا بــه فتــح ڪــري 

ســگهي ٿــو. 

هــونَء تــه عــورت لُغــوي اعتبــار کان نســواني صنــف آهــي ۽ اســان وٽ هــوَء ڪمــزور 
ــه  ــر جيڪڏهــن هــوَء پنهنجــي تــي اچــي ت صنــف جــي طــور تــي ســڃاتي وڃــي ٿــي پ
ــر ۾  ــي گه ــورت چاه ــي. ع ــي ٿ ــت رک ــي صالحي ــڻ ج ــام ڏي ــر انج ــا س وڏا وڏا ڪارنام
رهنــدي خدمــت ڪنــدڙ مــاُء، ڀيــڻ، زال يــا ڌيَء هجــي يــا وري گهــر کان ٻاهــر پنهنجــي 
صالحيتــن جــو مظاهــرو ڪنــدڙ فــرد هجــي، هــوَء خــدا جــي اهڙيــن نعمتــن ســان نوازيــل 
مخلــوق آهــي جيــڪا همــت، عــزم، حوصلــي، ســهپ ۽ محبــت جــو اعلــيٰ مثــال هجــي 
ٿــي. عــورت پيغمبــرن، بزرگــن، وليــن، قلنــدرن، ابدالــن، حڪمرانــن، اميــرن، وزيــرن، 
ڏاهــن، مفڪــرن، درويشــن کان وٺــي هــڪ عــام مــرد جــي زندگــي جــي تربيــت ۽ 

ڪــردار ۾ وڏو اهــم ڪــردار ادا ڪــري ٿــي. 

امــان حــوا کان وٺــي اڄ ڏينهــن تائيــن هــوَء مســرتون ۽ ســڪون مهيــا ڪندڙ ســاٿياڻي 
رهــي آهــي. انگريــزن جــي ڏاهــي فرانســس بيڪــن چيــو تــه عــورت جوانــي ۾ خوشــي، 
ــورت  ــي روپ ۾ ع ــاُء ج ــي. م ــي ٿ ــردار نڀائ ــا ڪ ــرس ج ــري ۾ ن ــاٿي ۽ پي ــر ۾ س وچ عم
ســراپا شــفقت، ڀيــڻ جــي صــورت ۾ دعــا، زال جــي صــورت ۾ معــاون، ڌيَء جــي صــورت 
۾ رحمــت، محبوبــا جــي صــورت ۾ اعتمــاد رهــي آهــي. مطلــب تــه عــورت اهــو روشــن 
ڏيئــو آهــي جنهــن جــي الٽ مــان مــرد جــي ذات منــور رهــي آهــي ۽ اهــا ئــي هســتي 

ســندس ڪامليــت جــو ذريعــو آهــي.

تاريــِخ اســالم تــي نظــر ڪريــو تــه شــروعات بيبــي خديجــه جــي قربانــي ســان ٿئــي ٿــي 
ــو  ــِت اب ــماء بن ــي، اس ــِت عل ــب بن ــي زين ــه، بيب ــيده فاطم ــه، س ــي عائش ــه بيب ــن ت جڏه
بڪــر ۽ رابعــه بصــري تقــدس جــي لبــاس ۾ ويڙهيــل عورتــون نظــر اچــن ٿيــون. يــاد 
فراموشــي جــي ڌنــڌ ۾ لــڪل قلــو پطــرا، ملڪــه صبــا، زنوبيــا، شــجرت الــُدر، ايزابيــال 
ــرت  ــي ۽ حض ــمي ٻائ ــل، لڪش ــور مح ــون، ن ــرڪان خات ــٽ، ت ــن دي گري اول، ڪيٿري
ــه رقــم آهــن. ســنڌ جــي حاڪــم عمــرو  ــخ جــي صفحــن تــي اڄ ب ــه تاري ــاال ب محــل جــا ن
محمــد بــن قاســم جــي زال فاطمــه خانــدان جــي هــڪ ڏاهــي ۽ دور انديــش عــورت هئــي 
جنهــن عمــرو بــن محمــد بــن قاســم کــي حڪومــت هالئــڻ جــا گُــر ســيکاريا ۽ هــن جــي 
سياســي بصيــرت هــن جــي مــڙس کــي ڪاميابيــن جــي اوج تــي ُپڄايــو. ڪــو بــه مــرد 
ــاڻ پنهنجــي گهــر ۾  ــه ٿــو ٿــي ســگهي جيســين هــو پ تيســيتائين چڱــو حڪمــران ن

آســودو نــه هجــي.

جيســيتائين ان مــرد جــي تربيــت اهــڙي مــاُء جــي هنــج ۾ نــه ٿــي هجــي جيــڪا هــن کــي 
ســٺي خــراب جــو فــرق نــه ســيکاريندي هجــي يــا اهــو مــرد اهــڙي عــورت جــي صحبــت 
۾ نــه رهيــو هجــي جيــڪا هــن کــي نيڪــي ۽ بــدي جــو فــرق نــه ســمجهائيندي هجــي. 
الپتگيــن جهــڙي حڪمــران جــي ســيبتي ڌي کــي ســبتگين جهــڙي مــرد ســان شــادي 
ڪــري ان کــي حڪمرانــي جــي اهڙيــن اوچائيــن تــي پڄايــو جــو هــن جهــڙو وري ڪــو 

حڪمــران نــه ٿيــو. 

ســڪينه بنــت الپتگيــن مــڙس جــي اهــڙي دلجوئــي ڪئــي جــو الپتگيــن جلــد ئــي اميــر 
ناصرالديــن ســبتگين جــي لقــب ســان تخــت نشــين ٿــي ويٺــو. ان ئــي باهمــت عــورت 
هــڪ ٻئــي بهــادر مــرد جــي تربيــت ڪئــي جيڪــو اڳتــي هلــي تاريــخ ۾ محمــود 
ــور پــڻ هــڪ  ــوي جــي زال حــرم ن ــي ســان مشــهور ٿيــو. محمــود غزن ــوي جــي نال غزن

ــيٰ درجــي جــي ذهيــن خاتــون ثابــت ٿــي  نهايــت حســين عــورت هجــڻ ســان گــڏ اعل
ــن  ــي صالحيت ــن ج ــري ه ــداز ڪ ــر ان ــي نظ ــي ک ــري بدصورت ــي ظاه ــود ج ــن محم جنه
کــي تمــام گهڻــو اجاگــر ڪيــو جنهــن ڪــري محمــود غزنــوي ڪڏهــن شڪســت جــو 
ــي  ــا جيڪ ــم ڪي ــاب رق ــن ب ــڙا روش ــن اه ــي ه ــن ت ــي ورق ــاس ج ــو ۽ اته ــه ڏٺ ــن ن منه
ِمٽجــڻ جهــڙا نــه آهــن. ٻارهيــن صــدي جــي حڪمــران شــهاب الديــن غــوري کــي ڪــو 
پــٽ جــو اوالد نــه هئــو هــن پنهنجــي غــالم قطــب الديــن ايبــڪ کــي اوالد جــو درجــو ڏنــو 
جنهــن کــي ڪرمــان و شــيروان جــي گورنــر پنهنجــي ڌي جــو ســـڱ ڏنــو. تــاج الديــن 
يلــدوز جــي ڌي ســمامه قطــب الديــن جــي زال ڇــا بڻــي قطــب الديــن جــي تــه قســمت 
ئــي بدلجــي وئــي. ســمامه هــن الِء خــدا جــو اهــڙو انمــول تحفــو ثابــت ٿــي جنهــن هــن 
جــي قــدم قــدم تــي رهنمائــي ڪئــي ۽ هــڪ غــالم کــي شهنشــاهِ هندســتان جــي مرتبــي 
تــي وڃــي رســايو. قطــب الديــن کــي پــٽ جــو اوالد نــه هجــڻ ڪــري هــڪ غــالم التمــش 
جــي مٿــي تــي رکــي پنهنجــي ٽــن ڌيئــرن مــان هــڪ ان کــي پرڻائــي ڏنــي. هــن عظيــم 
عــورت هميشــه پنهنجــي مــڙس تــي فخــر ڪيــو ۽ آخــر 1211ع ۾ شــمس الديــن قطــب 

جــي تخــت جــو وارث ٿيــو.

ــڙي  ــلطانه جه ــه س ــي رضي ــا ات ــت ٿي ــاڪاره ثاب ــَٽ ن ــڀ ُپ ــي س ــا جت ــش ج ــلطان التم س
ســلڇڻي ڌيَء ئــي  ھئــي جنھــن هــن جــو ڪنــڌ مٿــي رکيــو. هــڪ وســيع ۽ عريــض ملــڪ 

تــي هــڪ ناتــوان دوشــيزه پنهنجــو ڌاڪــو ڄمايــو. 

ائيــن ڳڻــڻ تــي اچجــي تــه ملڪــهء جهــان کان وٺــي ظهيــر الديــن بابــر جــي ڌيَء گلبدن، 
ــو، ان  اڪبــر جــي ڌي صاحبــزادي آرام بانــو، شــاهجهان جــي گهــر واري ارجمنــد بان
جــي ڌي جهــان آراء مصلحــت پســندي، ڏاهــپ، دانشــمندي، صبــر ۽ شــڪر ۽ جدوجهــد 
۾ پنهنجــو مــٽ پــاڻ هيــون. اڄ جــي عــورت کــي ڏســجي تــه محترمــه بينظيــر ڀٽــو جــو 
نالــو تــه ســر فهرســت اچــي ئــي ٿــو پــر ان ســان گــڏ ٻيــا بــه ڪيتــرا نــاال آهــن جيڪــي 
جدوجهــِد مسلســل جــو اتــم مثــال آهــن، تلويــن ســنگهه، آنــگ ســانگ ســوڪي، بيگــم 
بشــره رحمــان، بيگــم عطيــه عنايــت اهلل، نــور جهــان پانيزئــي، بيگــم ريحانــه ســرور، 
بيگــم شــاهين ســردار علــي، تهمينــه دولتانــه، بيگــم نســيم ولــي خــان، حميــده کهــڙو، 
ــه اســحاق انهــن عورتــن پنهنجــي گهــر کان نڪــري هــڪ سياســي مقــام  بيگــم صفي
ــي  ــام رواج ــا ۽ ع ــن ڪي ــتا متعي ــه رس ــن الِء ب ــر ٻي ــه پ ــي ن ــي الِء ئ ــط پنهنج ــو ۽ فق ٺاهي

ســوچ کــي ختــم ڪــرڻ جــي ڪوشــش ڪئــي.

ديانتــداري،  ســچائي،  اخــالق،  هميشــه  عــورت  تــه  ناهــي  شــڪ  ڪــو  ۾  انهــي 
قربانــي، والھانــه محبــت جــو نمونــو رهــي آهــي. ســهڻي جــو دريــاَء جــي ويــُرن جــي 
پــرواه نــه ڪنــدي دريــاَء ۾ گهــڙي پــوڻ، سســئي جــو جهــر جهنــگ جهاڳــڻ، ســورٺ 
جــو ســور ســهڻ ۽ ليلــٰي جــو ليالئــڻ ڪنهــن ســخت دل انســان کــي پــڻ ميــڻ بنائــڻ 

ــي. ــي آه الِء ڪاف

ڪٿــي ســميرا ميــس ۽ قلــو پطــره جــا روشــن عطــر ســان هوشــربا ڪنــدڙ جلــوه ، دجلــه 
جــي لهــرن تــي رقــص ڪنــدڙ رونقــون ۽ ڪٿــي منهنجــي آس پــاس بســر ڪنــدڙ 
ــي  ــن. ڪٿ ــو گِهلي ــي پي ــڙي ک ــي ٻي ــڪر ج ــاَء ۾ ش ــي دري ــر ج ــي صب ــون جيڪ عورت
ملڪــه صبــا، بلقيــس، ملڪــه نــور جهــان، قيصــره هنــد، ملڪــه وڪٽوريــا ۽ بحــر تــي 
حڪمرانــي ڪــري ڏيــکاري ۽ انهــن  جــي نالــن جــا ســڪا ٽڪســالن ســان ضــرب ٿينــدا 
هئــا ۽ ڪٿــي گهــرن ۾ ڏکويــل ۽ زمانــي جــون هاريــل عورتــون بــه آهــن جــن جــي اذيــت 

شــل ڪــو ڄاڻينــدو هجــي.

عورت وقت جي آئيني ۾
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عورت بازارن ۾  
ــان  ــي م ــورت ج ــي ع ــي ات ــي آه ــي چڪ ــن پهچ ــن تائي ــه ايوان ــورت اڄڪله ــي ع جت
مرتبــي ۽ درجــي ۾ گهٽتائــي پــڻ آئــي آهــي، اهــي عورتــون جيڪــي ڪنهــن سياســي 
گهراڻــي ســان تعلــق رکــن ٿيــون يــا جنهنجــي ســار ســنڀال ســٺي طريقــي ســان ٿئــي 
ٿــي اهــي زندگــي جــي گاڏي کــي ســٺي طــرح ســان هالئــي وڃــن ٿيــون پــر اســان جــي 
معاشــرتي انتشــار، ميڊيــا جــي تمــام گهڻــي اثــر، غربــت، جهالــت ۽ قانونــي ڍانچــي 
ــن ۽  ــري آه ــي کان پ ــزت زندگ ــون باع ــاريون عورت ــوڙ س ــري ک ــي ڪ ــي ج ــي معطل ج
انهــن جــي زندگــي ِڪــن، ٻوســٽ ۽ گُهــَٽ ســان ڀريــل جيلــن، ڪــن داراالمــان جهــڙن 
يتيــم خانــن يــا داللــن جــي هــٿ ۾ ميريــون ٿينــدي گــذري رھيــون آھــن. اڄ بــه عــورت 
ڪاري ڪــري مــاري وڃــي ٿــي اڄ بــه هــوَء ڪنهــن دڪان تــي وکــر وانگــر وڪامجــي 
ٿــي، اڄ بــه هــن جــي ٻولــي لڳــي ٿــي، اڄ بــه هــوَء  پــاڻ کــي گهــر کان ٻاهــر ڄــڻ بگهــڙن 
جــي وات ۾ محســوس ڪــري ٿــي ۽ گهــر پهچــڻ کان اڳ پنهنجــو ســاهه منجهنــدو 
محســوس ڪــري ٿــي. اڄ بــه هــوَء مــرد جــي حــوس واري نظــر جــو نشــان بڻجــي ٿــي. 

گــرو رجنيــش اوشــو جــي چواڻــي تــه، “مــرد هــڪ چئوواٽــي وانگــر آهــي جنهــن جــا 
کــوڙ رســتا آهــن. جڏهــن تــه عــورت بنــد گهٽــي وانگــر آهــي جتــي ميونســپل وارن اڃــا 
بتيــون بــه ناهــن لڳايــون؛ عــورت هميشــه هڪــڙي ئــي موســم ۾ جيئــي ٿــي.” عورتــن 
جــي حقــن جــي نــام نهــاد تنظيمــن تــه عورتــن کــي اڃــان بــه وڌيــڪ رالئــي وڌو آهــي. 
مختــاران مائــي هجــي يــا نســيمه، ميڊيــا انهــن جــي قصــن کــي مــزي ســان بيــان ڪنــدي 

رهــي ٿــي پــر حقيقــت کــي بــي نقــاب ڪــرڻ وارا ڪيتــرا آهــن؟                                        

آخري ڳالهه:
ــه واٽــي تــي بيٺــل هجــي ان ۾ ئــي ســڀ کان  جيڪــو معاشــرو پســتي ۽ ترقــي جــي ٻ
گهڻيــون ڪهاڻيــون جنــم وٺنديــون آهــن ۽ ان معاشــري ۾ ئــي ســڀ کان وڌيــڪ ســوال 
اڀــرن ٿــا ۽ اتــي ئــي ســڀ کان وڌيــڪ القانونيــت نظــر اچــي ٿــي. نــه مذهــب غالــب آهــي 
ــڪ  ــي ه ــي زندگ ــي جت ــڪ آه ــو مل ــتان اه ــي. پاڪس ــي آزادي آه ــيِء ج ــن ش ــه ڪنه ن
طــرف تــه پيــرس ۽ لنــڊن جــا ڏيــک پئــي ڏئــي تــه ٻئــي طــرف ڀــڳل ٽٽــل رســتا، ڪچــا 
گهــر، ميــرا گــدال ٻــار، ٿــڪل مــزدور، بيــزار جوانيــون، اجڙيــل ناريــون جنــت ۽ جهنــم 

جــي ميــالپ جــو عڪــس پســائن ٿيــون. 

هــر حڪمــران اچــي ٿــو ۽ ڪجهــه ڏيــڻ بــدران وٺــڻ جــي آس لڳائــي ويهــي ٿــو، 
ڪنهــن نٻــل ۽ ڪمــزور عــورت جــو ســهارو ٿيــڻ بــدران ان کــي اســتحصال جــو نشــانو 
ــي  ــه دڪان ت ــدا ت ــي وين ــي ۾ اڇالئ ــر جهول ــون نمب ــو ف ــس ۾ ماڻه ــي، ب ــو وڃ ــو ٿ بڻاي
ڪاســميٽڪس جــي بجــاِء فگــر پيــا پڇنــدا. هتــي ٽيلينــٽ )صالحيــت( جــي ڪا ڪمــي 
ڪانــه آهــي پــر هــي معاشــرو ان ٽيلنــٽ جــا بکيــا ئــي اڊيــڙي ٿــو ڇــڏي. قــدرت ڇــا تــه 
اســان کــي ذهــن ۽ فهــم ســان نوازيــو آهــي ۽ ان جــو اســتعمال ڪٿــي پيــو ٿئــي؟ هــن 
ســوال کان پــوِء مــان وڌيــڪ ڪجهــه چــوڻ جــي جرئــت نــه ٿــي ڪــري ســگهان جــو مــان 
بــه هــن معاشــري جــو حصــو رهــي ڪجهــه بــه تــه ناهــي ڪيــو. ڪنهــن هــڪ عــورت جــي 
دلجوئــي جــو ســبب بڻجــي هجــان هــا تــه زندگــي ســڦل لڳــي هــا. ڪنهــن نياڻــي جــي 
ــر آهــن. هــر ڏينهــن گهــٽ ۾  ــوڻ براب مٿــي تــي شــفقت وارو هــٿ رکــڻ وارا اٽــي ۾ ل
گهــٽ 6 نياڻيــون خودڪشــي ڪــن ٿيــون ۽ هــڪ ســروي مطابــق هــر ڏينهــن اســان 
ــن  ــر ڏينه ــي، ه ــي ٿ ــت دري ٿئ ــي عصم ــن ج ــڪ عورت ــن کان وڌي ــڪ ۾ درج ــي مل ج
هزاريــن ڇوڪريــون نوڪريــن جــي آســري تــي ذلــت جــو نشــانو بڻجــن ٿيــون. بــاس 
جــي گنديــن نظــرن کــي ســهن ٿيــون. هــر ڏينهــن لکيــن نياڻيــن جــي اکيــن ۾ شــادي 
جــا خــواب ڪرچيــون ڪرچيــون ٿيــن ٿــا. بســن ۽ رســتن تــي پننــدڙ عورتــن جــي تــه 
ــه  ــا جــا تــه المنــاڪ قصــا ٻڌائــڻ جهــڙا ب ڪهاڻــي ئــي االئــي ڇــا آهــي. ريــڊ الئــٽ ايري

ناهــن. 

پاڪســتان ٺهــي67 ســال ٿــي ويــا پــر انهــن ڏکــن، الميــن ۽ ڳوڙهــن جــو حســاب ڪيــر 
ڏينــدو جيڪــي عــورت ســٺا، انهــن ڏکــن انهــن بــي مــوت ماريــل ڪاريــن جــو خــون 
ــا انصافيــن جــو ڪنهــن وٽ  ــدو؟ ڪــوڙن قســمن، الزامــن، ن ڪنهــن جــي ڳچــي ۾ پون
حســاب آهــي؟ هــن ملــڪ جــي حــوا کــي ڳوڙهــا رئــارڻ وارن جــو ڪــو احتســاب آهــي؟ 
ــگار  ــر گنه ــي، ه ــي آه ــور قاض ــر چ ــي، ه ــيحا آه ــدڙ مس ــر لٽين ــي ه ــه هت ــو ت ــي، ڇ ناه
ــه  پارســا آهــي، هــر دالل بزنيــس ميــن آهــي، هــر منافــق مصلحــت پســند آهــي. ڪــو ب
پنهنجــي گناهــن تــي پشــيمان نــه آهــي. هــي ســوال فقــط مــردن کان ناهــي، عــورت ايوان 

تائيــن پهچــي بــه ڪهــڙا ڪارنامــه ســرانجام ڏنــا آهــن؟ انهــن کــي تــه برانڊيــڊ شــين جــي 
خريــداريَء مــان فرصــت ئــي ڪانهــي. اهــي ڪجهــه ڪــرڻ جــي قابــل هجــن هــا تــه ڪا 
ســڪينه پــاڻ تــي گاســليٽ هــاري پــاڻ نــه مــاري هــا، نــه هــن جــون 3 ڌيئــر يتيمــن وانگر 
پلجــن هــا. بــس اصــل ڳالهــه نيــت جــي آهــي. هــن ايــڏي بحــث جــو مطلــب تنقيــد نــه پــر 
اصــالح جــو جذبــو آهــي. مــان چاهيــان ٿــي تــه عــورت جــي حقيقــي ســجاڳي الِء هــڪ 
فــورم هجــي جتــي انهــن اشــوز کــي حــل ڪــرڻ ســيکاريو وڃــي جيڪــي ڪڏهــن کيــن 
ســمجهايا نــه ويــا آهــن. مــان شــادي کان وٺــي اوالد جــي تربيــت ۽ خانــدان جــي معاملــن 
کــي ســنڀالڻ جــي معاملــن تــي عــورت کــي مظبــوط ڏســڻ چاهيــان ٿــي. پراڻــي فرســوده 
ــڻ  ــرمايو ڏس ــي س ــو قيمت ــري ج ــرد، معاش ــورت ف ــي خوبص ــن ک ــري ه ــان نڪ ــوچ م س
ــه پــر هــن جــي  چاهيــان ٿــي جنهــن تــي نظــر پونــدي ڪــو مــرد هــن جــي حســن جــي ن

حســن اخــالق ۽ حســن تدبــر کــي ســاراهڻ تــي مجبــور ٿــي پــوي.

اسان جو سماج ۽ عورت جو ڪردار
ــا  ــه دور ۾ دني ــي يافت ــن ترق ــه جنه ــوي ت ــو پ ــو ٿ ــان چوڻ ــوس س ــي افس ــان ک اس
ــي  ــرڻ ج ــي ڪ ــاِء ترق ــڪ بج ــو مل ــان ج ــي اس ــي آه ــي پهت ــي وڃ ــڊ ت ــن چن جڏه
ــاڪام ڇاجــي ڪــري ٿــي رهيــا آهيــون. ان  پوئتــي وڃ ي رهيــو آهــي. اســان ن
جــا کــوڙ ســارا ســبب آهــن جهــڙوڪ: اســان ۾ يڪجهتــي ڪونهــي، اســان جــي 
تعليــم جــو معيــار تمــام گهــٽ آهــي، اســان جــي ســماج ۾ انــا پرســتي، وڏيــرا 
شــاهي، ڪرپشــن، اخالقيــات جــو نــه هجــڻ، اقربــا پــروري، پنهنجــا نواز پاليســي، 
سياســي مداخلــت ۽ نصــاب ۾ ٻٽــو معيــار آهــي، جنهــن ڪــري اســانجي ســماج 
۾ طبقاتــي ســوچ تيــزيَء ســان پــروان چڙهــي رهــي آهــي. اســانجي ســوچ وســيع 
ناهــي ۽ هــن وقــت بــه عــورت کــي ان جــا حــق نــه ٿــا ملــن. جڏهــن تــه اهلل ســائين 
ــي.  ــت آه ــان جن ــرن هيٺي ــي پي ــاُء ج ــي ۽ م ــو آه ــو ڏن ــو رتب ــاُء ج ــي م ــورت ک ع
عــورت ڪائنــات جــو حســين تحفــو آهــي هــوَء هــڪ ڌيَء، ڀيــڻ، زال ۽ مــاُء آهــي 
جيڪڏهــن عــورت تعليــم حاصــل ڪــري ٿــي تــه هــو پنهنجــي پــوري خانــدان 
کــي ســڌاري ســگهي ٿــي ڇــاڪاڻ جــو ٻــار جــي پــرورش بــه عــورت ڪــري ٿــي. 
هــڪ تعليــم يافتــه عــورت ئــي پنهنجــي معاشــري ۾ انقــالب آڻــي ســگهي ٿــي 
ــن تمــام وڏا  ــا ۾ عورت ــي. دني ــگهي ٿ ــي س ــون کول ــون راه ــون ني ــيَء ج ۽ ترق
ــڊي  ــا، لي ــدر ٽيريس ــن ۾ م ــن ج ــا آه ــم ڪي ــدڙ ڪ ــرت ۾ وجهن ــاب ۽ حي ڪامي
ــا  ــڪا دني ــوال جي ــا چل ــالوه ڪلپن ــن ۽ ان کان ع ــت آه ــِر فهرس ــاال س ــا ن ــا ج ڊيان
جــي پهريــن عــورت هئــي جيــڪا چنــڊ تــي پهتــي، نيپــال ۾ موجــود دنيــا جــي 
ــر ڪنــدڙ جاپانــي عــورت جونــو  وڏي ۾ وڏي پهــاڙ مائونــٽ ايوريســٽ کــي سـَ
طباعــي جــا نــاال قابــِل ذڪــر آهــن. ان کان عــالوه اســانجي ملــڪ جــون عورتــون 
ڪنهــن کان پٺــي ناهــن رهيــون جــن ۾ بينظيــر ڀٽــو جنهــن جــي سياســت جــو 
ڌاڪــو ســموري دنيــا ۾ آهــي، انيتــا غــالم علــي )ســتاره امتيــاز( جنهنجــي 
محنتــن ۽ ڪاوشــن ســان ايــس ِاي ايــف جنــم ورتــو جــو اڄ پــوري ســنڌ ۾ تعليــم 
کان محــروم ۽ غريــب ٻــار معيــاري تعليــم حاصــل ڪــري رهيــا آهــن ۽ ان کان 
عــالوه ٻيــن عظيــم عورتــن جــي هــڪ ڊگهــي قطــار آهــي. اهلل پــاڪ عــورت کــي 
مضبــوط ۽ صابــر ٺاهيــو آهــي پــر اســان جــي ســماج ۾ عورتــن کــي تعليــم کان 
ــداري،  ــت، ايمان ــي محن ــان ج ــاد انس ــي بني ــي ج ــي. ترق ــو آه ــو وي ــروم رکي مح
ســنجيده ڪوششــن ۽ ســچائي جــي راهــه تــي هلنــدي ٿئــي ٿــي. هــن وقــت 
ســخت ضــرورت ان ڳالهــه جــي آهــي تــه اســان جــو ملــڪ ترقــيَء جــي هــر شــعبي 
ــان  ــن اس ــي ۽ جيڪڏه ــي بڻائ ــي يقين ــت ک ــي ۽ اهمي ــي موجودگ ــورت ج ۾ ع
ــه ســڌاريو ۽ پنهنجــي ســوچ کــي وســيع  ــه ن پنهنجيــن غلطيــن کــي هــن وقــت ب
نــه بڻايــو تــه اســانجي حالــت ڪڏهــن بــه بهتــر نــه ٿينــدي ۽ جــي اســان پنهنجــون 
راهــون ســڌيون ڪيــون تــه پــوِء دنيــا جــي ڪا بــه طاقــت اســان کــي ترقــي ڪــرڻ 
کان نــه ٿــي روڪــي ســگهي. اهلل پــاڪ قــرآن مجيــد ۾ فرمائــي ٿــو تــه: “بيشــڪ 
ــوم  ــا ق ــتائين اه ــي جيس ــو بدالئ ــه ٿ ــتائين ن ــر تيس ــي تقدي ــوم ج ــاڪ ان ق اهلل پ

پنهنجــي تقديــر پــاڻ نــه ٿــي بدالئــي.”

شبانه پروين- حيدرآباد
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ــي  ــي عرص ــن ج ــن )12( ڏينه ــائينَء ٻارنه ــاه س ــي داســتان ٻئــي ۾ ش ــي ج ــر رامڪل س
ــر ۽  ــام بهت ــت کان تم ــراب حال ــام خ ــي تم ــروه ک ــاني گ ــڪ انس ــي ه ــڻ ت واري ڏاڪ
ڪاميــاب حالــت طــرف مرحليــوار چــوٽ چاڙهيوآهــي. فڪــري ڪمــال، روحانــي 
تدبــر ۽ ادبــي مهــارت ســان اهــڙا تــه عميــق اشــارا ڪيــا آهــن جــو ڪابــه جماعــت يــا 
ٽولــو، پنهجــا مقصــد حاصــل ڪــرڻ الِء رهنمائــي حاصــل ڪــري، جمالــو ڳائــي ســگهي 
ــگا،  ــِي، نان ــي، ويراِڳــ ــِڙي، جوڳ ــان، ڪاپَ ــي انس ــا مثال ــت ج ــي ان جماع ــاهه ج ــي. ش ٿ
آديِســي، ســاِمي ۽ ســيڻ جــي پنهنجــي حڪمــت عملــيَء ســان اُن منــزل تــي وڃــي 

ــا:  ــا هئ ــدا رهي ــاال ڪڍن ــڪندا ۽ ڪش ــن کان س ــو ڪڏه ــن الِء ه ــا، جنه ــن ٿ پهچ

َڪيَِم ڪاپَِڙُيِن جي، پَهريــــن ِڏينهن پَُروڙَ؛
َسگھا ساَعـَت نه هڪڙي، چارئي پَهَر ُچوَر؛

سدائين سيَُد چئي، هـــــوِن سناسي ۾ ُسوَر؛
جوڳي ساَڻ َضُروَر، لِـــــڪا ُڀڻَِن لـوَڪ ۾.

پهريــن ڏينهــن ڪاپڙيــن جــي جماعــت تمــام بــري حالــت ۾ آهــي، ڏکــن ۽ ڏوالون ســان 
ــو  ــن ڪ ــا آه ــال پي ــري ۽ بيح ــن پ ــزل کان ڪوهي ــي، من ــل آه ــگهه ٽٽ ــندن س ــار، س ٽمٽ
اهــڙو پــل ناهــي جنهــن ۾ هــو ســکيا هجــن پــر کيــن پنهنجــي ان حالــت جــي ڄــاڻ آهــي 

۽ ان ضــرورت کيــن ڳاري وڌو آهــي ۽ پنهنجــي لــوڪ ۾ پــاڻ لڪايوٿــا وتــن.

تنظيم جي ضرورت ڇو ۽ ڇاالِء؟
انســاني ســماج ۾ جڏهــن ڪنهــن شــيِء جــو حاصــل ڪــرڻ ضــروري ٿيــو پــوي تــه ان 
ــا جماعــت ٺاهــي وينــدي آهــي ۽ اهــا جماعــت پنهنجــي  کــي حاصــل ڪــرڻ الِء ادارو ي
ــي  ــوٽ ک ــماجي ک ــا س ــي ي ــري قوم ــل ڪ ــد حاص ــل مقص ــان گهرب ــي س ــِت عمل حڪم

ــي. ــدي آه ــوار هون ــي ذمي ــرڻ ج ــوري ڪ پ

ــي  ــي وڃ ــت ک ــراب حال ــي خ ــئلن ۾ انتهائ ــي مس ــماجي ۽ معاش ــو س ــو ماڻه ــال ڪ مث
پهتــو آهــي، پريــن پيــارن ســندس ســاٿ ڇــڏي ڏنــو آهــي، رزق ۾ ڪمــي جــو شــڪار 
آهــي، ســماج کيــس نظرانــداز ڪــرڻ لڳــو آهــي!!! اهــڙي بڇــڙي حالــت ۾ ان انســان کــي 
ڇــا ڪــرڻ کپــي تــه هــو ٻيهــر ســماج ۾ پــاڻ کــي ســرخرو ڪــري پنهنجــو وڃايــل مقــام 
حاصــل ڪــري ســگهي؟ بــس اهــا ئــي حالــت آهــي جنهــن ۾ نظــم جــي ضــرورت پــوي 
ٿــي. پنهنجــن عملــن کــي اهــڙي تــه منظــم انــداز ۾ ســڌو ڪرڻــو آهــي جــو ڪاميابــيَء 

طــرف هلنــدو ئــي رهجــي. 

اهــا ســاڳي حالــت معاشــرن ۽ قومــن جــي بــه ٿــي پونــدي آهــي، جــن قومــن جــي عدالــت 
۾ انصــاف وڪامنــدو هجــي، تعليمــي ادارن جــا اســتاد صــرف وقــت ٽپائينــدا هجــن ۽ 
جــي واقعــي تعليــم حاصــل ڪرڻــي هجــي تــه اگهــه ايتــرو جــو عــام ماڻهــوَء جــي پهــچ 
کان ڪوهيــن ڏور، طبيــب قومــي خزانــي تــي بــار هجــن ۽ جيڪڏهــن حقيقــي عــالج 
ــم  ــت ۽ ڪ ــد سس ــر ۽ هنرمن ــي، ڪاريگ ــي وڃ ــو پئج ــر وڪڻڻ ــه گه ــي ت ــو هج ڪرائڻ
چــور هجــن، واپــاري مهنگــي الِء ميڙينــدا هجــن، مذهبــي ادارا دڪان ٿــي پــون، ماڻهو 
ــي  ــن. ترق ــدا هج ــهارو وٺن ــو س ــن ج ــڊن ۽ بدمعاش ــڻ الِء غن ــل ڪرائ ــئال ح ــا مس پنهنج
يافتــه قومــن وٽ اهــڙن معاشــرن جــي حيثيــت انتهائــي هيٺيــن درجــي جــي هونــدي 
آهــي، هــو انهــن معاشــرن جــي ماڻهــن کان لنوائــڻ شــروع ڪنــدا آهــن ۽ ڏيتــي ليتــي 
کان پاســو ڪــري وينــدا آهــن جنهــن ســبب انهــن معاشــرن جــي معاشــي حالــت زوال 
ــه  پذيــر هونــدي آهــي، اخالقــي معيــار هيٺاهيــنَء طــرف ڪــرڻ لڳنــدا آهــن، انصــاف ن
هجــڻ ســبب انســاني جــان، مــال ۽ عــزت جــو تحفــظ ختــم ٿــي وينــدو آهــي ۽ افراتفــري 
۽ غيــر يقينــي وارو ماحــول پيــدا ٿــي پونــدو آهــي تــه پــوِء اهــڙن معاشــرن ۽ قومــن کــي 
مضبــوط نظــم جــي ســخت ضــرورت هونــدي آهــي تــه هــو ان بڇــڙي حالــت مــان نڪــري 

ٻاهــر اچــن ۽ ترقــي يافتــه قومــن جــي قطــار ۾ پــاڻ ڳڻائــي ســگهن.

بلــڪل ســاڳي طــرح ڪاپڙيــن جــي جماعــت شــروعات ۾ چارئــي پهــر چــور آهــي ۽ پــوِء 
اچــو تــه ان جماعــت جــي ٻيــن ۽ ٽيــن ڏينهــن واري حالــت تــي غــور ڪجــي.

ويهــي ويراِڳــُيِن جو ٻِئـــي ِڏينهن ُٻُڌِم حـــــالَ؛
اُِن جــــا ڌاڳـــا ڌُوِڙ ڀَُڪلِيـــا، جــــاڳوٽــــا زَوالَ؛
تــن ڄـاڻِي َڄٽــائُون َڇِڏُيون، چوٽـا َچِڱيَء چاِل؛

ويچـارا ُوجودَ ِجي، َڪنِهن سان َڪِن نه ڳالِهه؛

نانگــــا ٿِيـــا نِهــــاُل، لِڪـــا ُڀڻَِن لـــــــوَڪ ۾.

ــال  ــي ، ح ــي آه ــڻ لڳ ــد ٿي ــاڪ چوبن ــال ۽ چ ــه نه ــاڻ ڪجه ــت ه ــي جماع ــن ج ويراڳي
ــرا ۽  ــس وڳا مي ــون ۽ وي ــندن ڪفني ــي، س ــت ۾ آه ــي حال ــرڻ ج ــارون ڪ ــوال ۽ پچ اح
ڌوڙ ســان ڀريــل آهــن، ســندن وار اڻڀــا ۽ بيترتيــب وڌيــل آهــن ۽ پنهنجــي وجــود جــو 

ذڪــر بــه ڪنهــن ســان ڪــرڻ الئــق ناهــن:
ٽِئين ڏينهن ٽِمڪائيِن، دُونِهُيون دائَِرِن ۾؛

ميِڙيو َڪِڙَڄ ڪاٺِـُيون، جـوِڳـي َجالئِيـِن؛
َسنــِدُيون کامــََڻ َخبَـــُرون، آديِسُيِن آِهــيِن،

ڳُـُجهه نه ڳالهــائِيــِن، لِـڪا ُڀڻَِن لوَڪ ۾.

جوڳيــن جــي جماعــت هــاڻ پنهنجــن پــورن حواســن ۾ بيــدار ٿــي آهــي، پنهنجــي منــزل 
کــي حاصــل ڪــرڻ الِء گڏجاڻيــون ڪــرڻ لــڳا آهــن ۽ دائــرن ۾ ويهــي صــالح مصلحــت 
ڪــري رهيــا آهــن. کيــن منــزل جــي ڄــاڻ پئجــي وئــي آهــي. منــزل ۽ مقصــد تــي پهچــڻ 

جــون ڏکايــون بــه کيــن نظــر ۾ اٿــن.

تنظيم ڇا آهي؟
ــم  ــڻ، منظ ــب ۾ آڻ ــي، ترتي ــٰي آه ــي معن ــم جنهنج ــي نظ ــن آه ــل زمي ــي اص ــم ج تنظي
ــدي  ــڻ ٿين ــٰي پ ــي معن ــم ج ــره،  تنظي ــره وغي ــڻ وغي ــرڻ، ٺاه ــدا ڪ ــام پي ــرڻ، انتظ ڪ
شــين يــا ماڻهــن جــي ترتيــب ٺاهــڻ، انجمــن ٺاهــڻ، نظــام قائــم ڪــرڻ وغيــره وغيــره.

تنظيــم ٺاهبــي ئــي انڪــري آهــي جــو ڪا شــيِء حاصــل ڪــري ســگهجي يــا ڪنهــن 
ــي  ــون آه ــون قان ــڀ کان پهري ــو س ــم ج ــري تنظي ــگهجي تنهنڪ ــي س ــي پهچ ــزل ت من
ــه  ــزل ۽ مقصــد بيــان ڪــرڻ )Mission Statement( ت ــو ٺاهــڻ، پنهنجــي من نظري
ــا  ــڻ ج ــي وڃ ــي ۽ ڀٽڪ ــي ره ــرف ئ ــزل ط ــانو ان من ــو نش ــل ج ــد ۽ عم ــن جدوجه جيئ

ــه رهــن ۽ ســڀ وهــم گمــان ختــم ٿــي وڃــن.  اهڃــاڻ ن

چوٿين ِڏينهن َچوگاَن ۾، َڪنهن َجنهن پَهه پِيا؛
وََهـــَم پِِريــان جي وَِڍيـــا، تــن ۾ ُڪـــوڙَ ِڪها؟

انــــــَدِر آديِسُيـــِن کــــي، اََچــــِن جـــــــوَش ِجـهــا؛

ســـــاِمــي ســــوُن ٿِيــــا، لِڪـــا ُڀڻَِن لــــوَڪ ۾.

 Action(آديســي پنهجــي نظرئــي کــي عملــي جامو پهرائــڻ جا پهــه پچائــي، رٿابنــدي
ــن.  ــڳا آه ــرڻ ل ــرر ڪ ــره مق ــا دائ ــن ج ــن ذميواري ــن، پنهنجي ــڳل آه ــڻ ۾ ل Plan( ٺاه
)Organizational Chart(  تنظيمــي عهديــدارن ۽ ڪارڪنــن جــي درجابنــدي 
ڪــري ذميواريــون ورهائــي پنهنجــي ســچي هجــڻ جــا وچــن ڪــري رهيــا آهــن، جڏهــن 
ــي  ــر پئج ــه خب ــي ب ــتي ج ــي رس ــڻ ج ــي پهچ ــزل ت ــي ۽ ان من ــي وڃ ــن ٿ ــو تعي ــزل ج من
وڃــي تــه ســمجهبو تنظيــم جــو اهــم مرحلــو طئــه ٿــي ويــو آهــي. ســو هــاڻ ســامين آڏو 
منــزل ۽ منــزل تــي پهچــڻ جــو رســتو واضــح ٿيــو آهــي، انڪــري عملــي جدوجهــد الِء 
ســندن انــدر ۾ جــوش ۽ جذبــي جــا طوفــان پئــدا ٿــي رهيــا آهــن ۽ پــاڻ کــي ســون جيئــان 

پچائــي پڪــو ڪــري رهيــا آهــن. 

ُسر رامڪلي
نثار ابڙو



 51 

ــري  ــان ڪيت ــي س ــي نظرئ ــو پنهنج ــه ه ــي ت ــم آه ــي اه ــن الِء انتهائ ــي ڪارڪن تنظيم
 Enthusiasm &( ســچائي رکــي ٿــو ۽ ان الِء ڪيتــرا گهــرا جذبــا پيــدا ڪــري ٿــو
Passion( جذبــي جــي گهٽتائــي ۽ مقصــد ســان لــڳاَء جــو نه هجــڻ تنظيمــي ڪارڪن 

کــي عمــل ۾ ڍرو، سســت ۽ تنظيــم جــي الِء هاڃيــڪار ڪــري وجهنــدو آهــي:

 َڪنهن َجنهن ُپوَر پَچائِيا، پَنجين ِڏينهن پَِئــــــي؛
اَنــَدِر آديِسُيــــِن کـــي، ُســـوَرِن شـــاَخ َڪِئـــــي؛

ُمَحـبََت جــــي ميــدان ۾، الَشـــُڪ پِيـــا لَِهـــي؛
تن کي ساري راِت، سيَُد چئي، گُونَدَر ساُڻ گَــِئي؛

َڪــريو سيَڻ سهـــي، لِــــڪا ُڀڻَِن لــــوَڪ ۾.

جماعــت جــو ڪــم آهــي ســيڻ ســهي ڪــرڻ، هــڪ اهــڙي ڪســوٽي پيــدا ڪــرڻ جنهــن 
ســان ڪارڪنــن جــي ڪــم جــي تــور تــڪ ۽ پــرک ڪــري ســگهجي ڪارڪنــن ۽ 
 Operating Rules &( نظــر رکــي ســگهجي  تــي ڪــڙي  ســاٿين جــي ڪــم 
Position Guideline(، مٿــن تنظيمــي قانــون ۽ رهنمــا اصــول واضــح ڪيــا وڃــن 
هــر هــڪ ڪارڪــن جــي ڪــم جــو دائــرو قائــم ڪيــو وينــدو آهــي، ڪــم ۽ ذميواريــن 
آهــر اهميــت ۽ احتــرام جــو بندوبســت ڪيــو وينــدو آهــي. کيــن ضــروري ســکيا ڏنــي 
وينــدي آهــي تــه جيئــن هــو مقصــد واري ميــدان ۾ بيشــڪ ٿــي لهــن ۽ مقابلــي دوران 
ســرخرو ٿــي ســگهن. چٽــا ڀيٽــي جــي راهــه ۾ اينــدڙ هــر ڏکئــي گــس ۽ ور ورڪــڙ کان 
ــه ٿئــي تــه ســورن ۽ تڪليفــن کان اڻواقــف هجــڻ ڪــري همــٿ  واقــف هجــن. ايئــن ن

هــاري ويهــن: 
پِيا َڪنِهن پَرياَڻ ۾، َڇهين ِڏينهن َڇڻِي؛

اَنــــَدِر آديِسُين کي، ڌُريــــان ئِي ڌڻِـــــــــي؛
ٻَـــِري ٻاجھارا َڪيا، کانـِئي خاَڪ کڻِي؛

پِنِيـــــو پَنَج َڪڻِي، لِڪا ُڀڻَِن لوَڪ ۾.

قائــم  انتظامــي رٿابنــدي ۽ عهديــدارن جــي رهنمــا اصولــن  نظرياتــي جوڙجــڪ، 
ــم  ــت وارو اه ــڏي واري حيثي ــي ه ــيَء ج ــم ۾ پٺ ــي جس ــڏ جماعت ــان گڏوگ ــرڻ س ڪ
Financial Plan/( ــرڻ ــام ڪ ــو انتظ ــرچ ج ــي ۽ خ ــي، آمدن ــئلو آه ــروري مس ۽ ض
Income & Expenses( پنــج ڪڻيــون حاصــل ڪــري، پنهنجــي پنهنجــي عمــل 
جــي ضرورتــن مطابــق خــرچ ۽ آمدنــيَء جــو حســاب ڪتــاب رکــڻ. اهــڙا ذريعــا ۽ وســيال 
ــي کان  ــي ۽ آمدن ــي.  ناڻ ــدا ٿئ ــهولت پئ ــدان ۾ س ــي مي ــان عمل ــن س ــرڻ جنه ــدا ڪ پي
وانجهيــل جماعتــون هميشــه منــزل تــي رســڻ کان اڳ ئــي ختــم ٿــي بــي فائــدا ثابــت 
ٿينديــون آهــن، انڪــري ڪاميــاب تنظيمــون پنهنجــي حســاب ڪتــاب واري کاتــي 
کــي انتهائــي مضبــوط ۽ ايمانــدار هٿــن ۾ رکــي گهرجــن آهــر خــرچ ڪنــدي منــزل طــرف 

وڌنديــون رهنديــون آهــن ... 
َستين ِڏينهن، َسيَُد چئي، ڌاڄا ڌوتائُون؛
اُڀِـــي اَلََک ســـامُهون، ٻـــانُهون ٻَڌائون؛

وَِڏيَء َڪنهن ِوالِت جـا، اُُهَڃ آندائُون؛
ُروُح پَنهنجو راَم سيــن، پَِر ۾ ُپوتائُــون؛

کَـڻِيو کِــدائُون، لِــڪا ُڀڻَِن لــوَڪ ۾.

تنظيــم ســازي جــو عمــل پــورو ٿــي ويــو آهــي تــه هــاڻ ميــدان ۾ لهڻــو آهــي، پنهنجــا 
وســيال ۽ اوزار ٺيــڪ ڪرڻــا آهــن ۽کدائــون ســنڀالي کڻڻيــون آهــن، ايئــن نــه ٿئــي تــه 
ميــدان ۾ لهــي پئجــي ۽ ضــروري اوزار اڻلــڀ هجــن. پنهنجــي نظريــي ۽ عملــي معيــار 
ــا  ــرات ج ــي ثم ــزل ج ــد ۽ من ــي، مقص ــر ڏيڻــي آه ــي خب ــي ج ــر وڏي والت ۽ ڪامياب آه
نشــان واضــح ڪرڻــا آهــن تــه جيئــن عــام ماڻهــن کــي بــه ان ثمــرات کان واقفيــت ڏئــي 

ســگهجي .

اَٺيـــــن ِڏينهن، اُڀِـــي ِويــــا، جــــوِڳي جــــاِء بَجــــاِء؛
ســا پَـــِر ســـامـــِي سکيــــا، جــــا پَِر جـــوَڳ ُجڳاِء؛

ويــــروتـــــاَر ُوجــــودَ ۾، اُِن کـــي راُم َرهيــــوئِي آهِ؛

َڪنهن َجنهن ڪمائِي الِء، لِڪا ُڀڻَِن لوَڪ ۾.

پهنجــي وڏي مقصــد حاصــل ڪــرڻ خاطــر ربــط )communication( قائــم ڪــرڻ 
ــڻ ۽  ــو هج ــي ج ــان رابط ــن س ــر ڪارڪ ــل ه ــان الڳاپي ــاڻ س ــي، پ ــدو آه ــروري هون ض

عوامــي ســجاڳي الِء فڪــري ڄــاڻ عــام ڪــرڻ انتهائــي اهــم هونــدو آهــي، ٻــي صــورت 
۾ اهــو وڏو مقصــد پذيرائــي حاصــل ڪــري نــه ســگهندو ۽ مــوٽ ۾ ڪاميابــيَء جــا 

ــدا.  ــدا وين اهڃــاڻ اڻ چٽــا ۽ غيــر واضــح ٿين

  standardized( ( تنظيمــي ڪارڪنــن جــو اخالقــي ۽ عملــي ڪــردار خــاص ۽ مثــال
هجــڻ کپــي جــو دنيــا جــي تنظيمــي ڍانچن ســان مشــابهت رکنــدڙ هجــي ۽ عــام الِء قابل 
ــَر ســکجي جــا مقصــد جــي شــان وٽــان هجــي، ٻــي صــورت ۾  قبــول پــڻ هجــي، اهــڙي پَ
ــن  ــن ڪارڪن ــگهبو ۽ ٻي ــه س ــي ن ــرخرو ٿ ــن وٽ س ــن ۽ جماعت ــن تنظيم ــي ٻي ــا ج دني
۾ پــڻ خاميــون پيــدا ٿينديــون، جــي اڳتــي هلــي جماعــت جــي الِء ســخت هاڃيــڪار 

ثابــت ٿينديــون آهــن.

تنظيمــي ڪارڪــن، ســماج انــدر مثالــي ڪــردار جــو مالــڪ هونــدو آهــي، جنهنجــي 
تقليــد ۾ قومــي ۽ ســماجي ضرورتــن جــي پورائــي ڪــرڻ ۾ مــدد ملنــدي آهــي. ســماجي 
ضرورتــن جــي نفســيات انــدر ئــي جماعتــي ڪارڪــن کــي پــاڻ تيــار ڪرڻــو هونــدو 
ــگهندو ۽  ــه س ــري ن ــل ڪ ــد حاص ــل مقص ــو اص ــن پنهنج ــورت ۾ ڪارڪ ــي ص ــي. ٻ آه

کيــس ناڪاميابــي جــو منهــن ڏســڻو پونــدو اٿــس:

نائيــن ِڏينهن نيڻان، اوجــاڳــي اُجاِريـــا؛
َسٻاجھي ٻاَجھ َڪئي، ُسڃاڻي سيڻـاِن؛

ِجتــــــي نََظــــُر ناَٿ جو، اُتــــي اوتــاراِن؛
ِاهــي اُُهڃـاڻـاِن، لِـڪا ُڀڻَِن لـــوَڪ ۾.

مقابلــي جــي ميــدان ۾ لهــڻ کانپــوِء رات ڏينهــن محنــت ڪــرڻ ســان منــزل تــي پهچــڻ 
ــو  ــٰي ۽ ڏکي ــرو اعل ــد جيت ــو مقص ــت ج ــي، جماع ــدو آه ــاڀيان ٿين ــد س ــواب جل وارو خ
ــي.  ــدي آه ــي هون ــف ڏيڻ ــي تڪلي ــن ک ــي ت ــي پنهنج ــن ک ــي ڪارڪ ــرو ئ ــدو ايت هون
نظــر منــزل تــي رکڻــي آهــي، منــزل تــي پهچــڻ کان اڳ ٿڪجڻــو ناهــي، بردبــاري ســان 

هلڻــو آهــي ۽ پنهنجــي مثالــي ڪــردار کان هيــٺ ڪرڻــو ناهــي.
ڏَهيـن ِڏينهن ِڏَک ٿِيـا، پِـِرينَء پاٻوِهيــــا پَُس؛
وَرَق جي ِوصالَ جا، سي واري ڪيائُون وَُس؛

لَـــڌائُون، لَـِطيُف چئي، َسندو گُـــروَء گَــــــُس؛

جـوِڳـُيــــِن کَٽِيــو َجُس، لِڪا ُڀڻَِن لوَڪ ۾.

جماعتــي اصولــن ســان هلنــدي، ســچائي ۽ محنــت ســان ڪارڪــن پنهنجــي منــزل کــي 
ويجهــا ٿيــڻ لــڳا آهــن، پنهنجــي وجــود جــو کليــل اظهــار ڪــري رهيــا آهــن، مقصــد 
جــي راهــه ۾ اينــدڙ مشــڪالتون ختــم ڪــري ســرخرو ٿيــڻ لــڳا آهــن، ســندن ڪاميابــي 
جــو ثمــر پيــدا ٿيــڻ لڳــو آهــي، پنهجــي اڳــواڻ )Leader( جــي ٻڌايــل خوشــخبري 

پــوري ٿيــڻ تــي آهــي.
وَريو ويراِڳـُيِن جو، ڪاِرهين ِڏينهن َڪَرُم؛

جـــوِڳـُيِن جاٽــــائُون ُپنُِيون، َهلِي ِويــا َحَرُم؛
دائِــــم َجھـلِيـــو دَُم، لِــڪا ُڀڻَِن لوَڪ ۾.

مََن ُمرادون ُپنُِيون، ٻاِرهين ِڏينهن ٻَـِئي؛
جوِڳي ِاَن جاٽا کي، ٿي ِسِڪيا َسڀيِئي؛
َسمــــانا سيِئي، جي گُـــــَر گَِڏِجي آئِيـــا.

ڪاميابــي جــو بــگل وڄــي چڪــو آهــي، ســندن تقديــر بدلجــي وئــي آهــي، جنهــن منــزل 
الِء ســڪيا ٿــي ســا ســندن ســامهون آهــي، پنهنجــي جماعتــي اصولــن پٽانــدر بردبــاري 
کان ڪــم وٺــي رهيــا آهــن، ڪاميابــي جــي خوشــين ۾ ڪــو اهــڙو ڪــم نــه ٿــا ڪــن جــو 
ســندن مقصــد جــي اوچائــيَء واري نقطــي کــي ڇيهــو رســائي، پنهنجــي اڳــواڻ ســان 

ٻــٽ ٿيــو خوشــين جــا ترانــا ڳائــي رهيــا آهــن ۽ مــان اوچــو ٿيــو اٿــن. 
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شاعري
حمد 

تنهنجا رنگ نيارا خالق، تنهنجا رنگ نيارا.... 

بر ٿر ۾ ٿو مينهن وسائين پاڻيَء سان ٿو پوک پچائين،

تنهنجي آ سنڌ ڌارا، تنهنجا رنگ نيارا...

ِڪن کي تخت ۽ تاج ڏين ٿو، ساڻي سڀ ڪنهن ساڻ ٿئين ٿو،

پرور منهنجا پيارا، تنهنجا رنگ نيارا...

ڌرتي مان گل ڦل کالئين، دريائن مان واهه وهائين،

عرش منهنجا وسڪارا، تنهنجا رنگ نيارا...

ڪنهن هنڌ آهن پوهه جا پارا، ڪنهن هنڌ سانوڻ جا وسڪارا، 

ڪنهن هنڌ نرت نظارا، تنهنجا رنگ نيارا...

ڪنهن هنڌ پون پيا البارا، ڪنهن هنڌ پوکجن پيا ٻيجارا، 

انن سندا انبارا، تنهنجا رنگ نيارا...

راتيان تارا چنڊ چمڪائين، ڏينهن روشن سج ڏيکارين،

تنهنجا ڪم قرارا، تنهنجا رنگ نيارا...

بکيو ڪنهن کي ڪين رهائين، سڀ کان رازق رزق رسائين،

تنهنجا عجب اشارا، تنهنجا رنگ نيارا...

غالم محمد غازي

)سائنس بخشي سونهن- ٻارن الِء شاعري، سنڌي ادبي بورڊ جي ٿورن سان( 

سالم و دعا 
بحضور سرور ڪائنات 

ٿڌڙي هوا مديني وڃين جو

مٺڙي محمدکي سالم چئجان

چئجان سمورو حال ادب سان 

امت جي والي محبوب رب سان 

پريشان آهيون بيمار آهيون، مفلس

ڪنهن کي ٻڌايون دردن جون داهون

روئي سمورو پيام چئجان

سالم چئجان!

اسان بي سهارن جو تون آسرو آن

غريب الچارن جون تون آسرو آن

زهره عليه سالم جي صدقي اسان تي ڪرم ڪر

ڀر خالي جهولي هللِ رحم ڪر

روئن ٿا تنهنجا غالم چئجان

سالم چئجان....!

تنهنجي درجا اسين آهيون گداگر 

پياسن جي صدقي آب ڪوثر عطا ڪر

پنهنجي درجي موال چائنٺ چماِء 

پنهنجي ٻچڙن جو زوار بناِء 

عرض اسان جي سر عام چائجان

سالم چئجان 

گنهگار آهيون، خطاڪار آهيون،

تنهنجي حسين عليه سالم جا عزادار آهيون

رحمت جو موال مينهن وساِء

نفرت جي آنڌي کان اسان کي بچاِء 

پڙهي ذاڪره جو ڪالم چئجان 

سالم چئجان ...!!

راشده - انٽرن- فيلڊ آفيس خيرپور 

گل ڀٽائي جي ڀـُونِء 
ڀلي ڀـُونِء پياري ڀٽائي جي آھي

سٺي سنڌ ساري ڀٽائي جي آھي

سڳنڌ جنھن جي خوشبو ھتي پئي گھلي ٿي

اھا ول ٽاري ڀٽائي جي آھي

ھجي سنڌ خوش ۽ وسي جڳ سارو 
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ڀٽائي ڀٽائي ڪري پيو ھر ڪو

ھتي عيد ڏياري ڀٽائي جي آھي 

سلڻ سور سڀڪو وڃي ڀَِٽ تي ٿو

صبح و شام تياري ڀٽائي جي آھي

 شميال اوڏ - ڪالس ستون 

قائد اعظم ِ 
قائد اعظم جا ڳڻ ڳايو

جنھن ھي پاڪستان بڻايو 

محنت محنت محنت محنت

محنت ۾ ئي آھي عظمت 

قائد اعظم ھو فرمايو 

جنھن ھي پاڪستان بڻايو 

علم اوھان جي قسمت آھي

وقت وڏي دولت آھي

قائد اعظم ھو فرمايو

جنھن ھي پاڪستان بڻايو 

سڀئي پاڪستاني آھيو

گڏجي پاڪ وطن کي ٺاھيون

قائد اعظم ھو فرمايو

جنھن ھي پاڪستان بڻايو

صابيه-ڪالس3 -مريد سوھا، فيلوشپ اسڪول

سائنس ِ 
سائنس سکندو جيڪو ٻار، 

ان جو ٿيندو ناماچار 

سائنس جڳ کي بخشي سونھن، 

سائنس سان ٿي وندر ورونھن 

سائنس سان سڀ سنھج ملن ٿا

سائنس سان رنگ روپ رچن ٿا

سائنسدانن  جي آ جوڙ 

ٽيليويزن، ريڊيا کوڙ، 

سائڪل توڙي موٽر ڪار 

ھر دم پنھنجي الِء تيار 

ڏسو! بٽڻ ھو ڇا ڪري ٿو؟

بلب ڏسو ڪيئن ٻاري ٿو.

سائنس مان سنھج وڏا  ھن

ٿورا الھڻ جھڙا ناھن

غالم محمد غازي )سائنس بخشي سونهن، ٻارن الِء شاعري سنڌي ادبي بورڊ جي ٿورن سان(

ٽامو 
ھونئن ته آھن ڪيئن ڌاتو 

پر ھي ڌاتو آھي ٽامو 

ٽامو بجلي جي تارن ۾ 

ـَرف ٿئي ٿو ٻين پرزن ۾  ص

ٽامي ۾ آ لوهه اي ٻارو،

ھن ۾ آھي گندرف سارو

ھن مان ٿانو ٿپا ٿا ٺاھيون 

تن ۾ کاڌو کائيندا آھيون 

ٽامي جو رنگ ڳاڙھو آھي 

سونھري ۽ پيلو آھي 

ٻئي ڪنھن ڌاتو سان جي ڳنڍيو 

رنگ نه ٽامي جو آ ڦٽندو

ھن کي ڪٽ نه لڳندي آھي 

ھن کي باهه نه وٺندي آھي 

سمجھه اھا رکجو اي ٻارو، 

ٽامو ٿيندو ناھي ڪارو

غالم محمد غازي )سائنس بخشي سونهن، ٻارن الِء شاعري - سنڌي ادبي بورڊ جي ٿورن سان(

بابا امان ڏاڏي امان
بابا امان ڏاڏي امان

رکن ٿا پنهنجي سڃاڻپ

بابا آفيس ويندو آهي

گهر ۾ شيون آڻيندو آهي

ڏاڏي، امان کان ڏڄندي آهي

ان جي خدمت ڪندي آهي

امان کي به ڪم االهي آهي

صبح وڌيڪ آهي شام وڌيڪ آهي

گهر جو هر هڪ ڪم ڪري اها،

مشڪل سان آرام ڪري اها

ڏاڏي جان جي چوڪي تي گلن واري آهي چادر

ان تي ويهي ڏاڏي امان، پڙهي نماز کائي پان

رخسانه پنهور-حيدرآباد
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نظم
جڏهن ڳالهه ڪهڙي به ڪنهن سان ڪجي

ڌڻي جو رکي خود سچ چئي ڏجي

سائين اوهين واٽ سچ جي هلو

اَٿَو سچ چوڻ ۾ بالشڪ ڀلو

عقل ۾ اڪابر جي آهيو اوهين

نه ڏيو ڪوڙ کي جاِء جيَء ۾ توهين

لڳي سچ چوڻ ٿو ڏکيو پڻ اول

مگر ان جو آخر عجب آهي ڦل

سدائين ٿو سرهو گذاري سچار 

سدا آهي ڪوڙو خراب خوار 

ڪري ٻاجهه پنهنجي سچو هو ڌڻي

ملي آبرو پڻ سچي کي گهڻي

سحر ڀٽي

سنڌي ٻالڪ 

مون کي پيارا سنڌي ٻالڪ

جيَء جيارا سنڌي ٻالڪ 

تارن وانگر  چمڪن پيا سي

چنڊ ستارا سنڌي ٻالڪ 

الڙ اتر ۽ کاٻي توڙي

ٿر جا پيارا سنڌي ٻالڪ

سنڌ امڙ جا سورهيه بڻبا

سنڌ جا سارا سنڌي ٻالڪ 

آڻيندا سي انقالب جڳ ۾ 

 )فلڪر- نيٽ تان کنيل(

ڀنڀوري 
ٽاَڪ منجهند جو

هڪڙو نينگرو

تَن اگهاڙو

مٽي ۾ ڀَڀوت

۽ پگهر ۾ شل

پيو ڦيرا پائي

هيڏانهن هوڏانهن

ڪونه وٺڻ ٿي ڏئي ان کي

وڃي ڪانڊيرن تي ويٺي

هڪڙي ڀنڀوري

 علي عابد سومرو

آيو سيارو 
آيو هيل وري سيارو

پاڻ سان گڏ آندائين پارو

ڪونه بچيو ماڻهو هن کان ڪو،

جڳ ڏڪي سرديَء ۾ سارو

ڪمبل ڪڍيو ڪنهن سوڙ ُپراڻي 

گرم لٽن تي آهي مارو

هر ڪنهن مچ مچايو هتڙي

ڪين آهي ٻيو ڪو ئي چارو

ماڻهو وڻ ٽڻ گل ۽ ٻوٽا

سڀ ڪنهن جو ئي رنگ ويو ڪارو

هر ڪوئي واجهائي ويٺو 

ڪڏهن وري ايندو اونهارو

علي عابد سومرو

منهنجي مرضي
ٻارو هڪڙي ٻالڪ کان

مون آ هڪڙي ڳالهه پڇي

ڇا ٿيندين تون وڏڙو ٿي..!!؟؟

ٻالڪ مرڪي مون ڏانهن نهاريو

ڀنل اکين سان مونکي ٻڌايو:

“بابا چئي ٿو انجنيئر ٿيا مان

امان ڊاڪٽر ڏسڻ ٿي چاهي

ماما چئي ٿو ڊي-سي ٿيا مان

چاچا جي مرضي آپائلٽ ٿيا مان

هاڻ ٻڌايو ڪيئن ڪيان مان..!!؟؟

ڪنهن جي مرضي رد ڪيان مان..!!؟؟

مان ٿو چاهيان ماستر ٿيا مان

ڊاڪٽر، پائلٽ جام ڪيان مان

ڪيڏو انڌوڪار متل آ

منهنجي مرضي مون کان کسيل آ...

تنوير حسين سومرو-ڪراچي 
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حليم باغي 
اڙي شهِر جانان، ڪي تو کي سنڀارون،

ته شاعر جون گذريون، هتي پنج بهارون.

هي جوڌن جي سينن جا فراغ رستا،

هي يوڪلپٽس جون نه کٽندڙ قطارون

هي تنهنجي گلين ۾، اسان جا حواال

هي تنهنجي پٽن تي اسان جون پچارون.

هتي ٻن دلين جي به ڌڙڪن هئي گونجي

هيون جل پريَء ڪنهن جھڪايون نهارون

اڃان ڪجھه نه بدليو آهي اڙي دل!

تصور ۾ اڀرن ٿيون ساڳيون پڪارون.

هي وک وک تي منهنجيَء پياريَء جا پاڇا

۽ دڳ دڳ تي آنچل سندس جون اُڏارون

اٿلندڙ اکين ۾ ڪنهن چاهت جي پوڄا

۽ پنبڻين ۾ اٽڪيل ڪي سجدا سپارون

۽ هن جي هلڻ ۾ هئي سارنگ جي رم جھم

کلڻ ۾ ته ميران جي سرندي جون تارون

ڇڙيون ۽ اسان کي ڪري ويون ويراڳي

“او بلما! ڪنهيا! ڪي اٻال جون سارون”

اڃان ڀي ته ساڳي ئي آ فارميسي

سپر هاِء وي لڳ هو پيليون ديوارون

صبح پهريان ڪرڻا جھٽي سنڌاالجي

هوائن ۾ مهڪن گالبن جون ڏارون

اُتر واُء آڻي ٿو گينڊي تي جوڀن

ڪري ماڪ ڏاڙهون پنن تي پسارون

چڪائي وجھن چاڪ ٿا سارا مارڳ

وري ڪنهن لنگهه تان سڏن هن جون سارون

نه مٽجي سگھيون سي ته دل جي پٽيَء تان

ڪنهن شرميليَء وينگس جون ُچڪندڙ نهارون

نه ڀلجي سگهيس هن جي گونگي ڪلپنا

نه وسري سگھيس هن جي اک جون االرون

تصور ۾ اڀري اچن ٿا سي ڏينهڙا

جڏهن هن جي چوٽيَء مان ڦٽيون به ڌارون

نه اُڪليل محبت جا رنگين جذبا

نه سليل تنهن چاهت جون ڳجهيون ميارون

اڃان ڀي ته هردو اسان جو ِڇلن ٿيون

نه پوري ٿيل پيار جون سي پچارون

سو اڙي شهر دلدار، تنهنجي دڳن تي

ڪا سفيد ڪپڙن سان ايندي ته هوندي.

۽ هوَء اپسرائن جي ٽولي جي راڻي

ڏسي تو کي اداس ٿيندي ته هوندي.

								

سنڌ ورسٽيَء مان جنهنجوگذر ٿيو وڃي،

ڄامشوري جو سو ڄڻ پٿر ٿيو وڃي،

ها! هتان جا سفيدا ٿا گھايو وڃن،

ها ! هتان موتئي جون ڪليون به کڻو،

هڪڙو گل مهر سندس چوٽلي ۾ هڻو،

هوَء ڪيڏي نه سهڻي اٿس سوڀيا،

هوَء جا پنهنجي خوابن جي آ ساڀيان،

هوَء اسانکي ڏسڻ ڏيو شرم ٻوٽڙي،

جيڪا هٿ ڇا نظر سان ٺريو ٿي وڃي.

ڇا، چئون دل سان هوَء ڪجهه ڪريو ٿي وڃي،

ڏينهن ڏٺي جا لٽيندڙ هٿيارن سان بلڪل،

اسان ڀي ٻڌا هن وڏا ڌاڙيوال،

مگر هو ڌاڙا هڻي ٿي دلين تي،

جو نظرن ئي نظرن ۾ ڌاڙا هڻي ٿي،

ملي ٿونه سڳ،

هو جا مرڪڻي موهڻي ڇوڪري،

سا وڏن وينٽريڪلس ۽ آرڪيلس وچ مان،

سڌا سائينس وينوسس تي هٿ ٿي وجھي

مروڙي ڇڏي ٿي والو هرٽ )Valve Heart ( جا

هوَء جا هرروز هڪڙي نئين ڍنگ سان،

دلجا در ٻيڪڙيل ٿي اکوڙيوڇڏي،

ڏاڍن ڏاڍن جا ڇڪا ڇڏايو ڇڏي،

هن کي ڀيٽيون ته ڪنهن سان ڀال ڀيٽيون،
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جي ٿا ڀيٽيون خدا سان ڪفر ٿيو وڃي،

سنڌ ورسٽي مان جنهن جوگذر ٿيو وڃي،

ڄامشوري جو سو ڄڻ پٿر ٿيو وڃي.

							

سرمدي گيتي منصور جو همنشان هن جي نالي کان ڏڪندڙ منات ۽ عذا

هن سان لشڪر خزاني سان راڪش لڙيا هن چيو مون الِء ڪافي آ منهنجو خدا

هن زماني جي کوٽي روايت ڀڳي هن چيو ماڻهو ماڻهو آ يزدان نه آ

سر خدا جي اڳيان جو جھڪي سو جھڪي ٻيو پرستش جي الئق انسان نه آ

هن جي ڏينهن ۾ سفيد پڳڙيون ٻڌهل اهل_تسبيع به ها اهل_تقوا به ها

بت پرستي سان اٽڪڻ جي جرئت نه هئي اهل_منسب به ها رڻ جا جوڌا به ها

هڪڙو مرد_قلندر صفا ناتوا جنهن جي دستار ڦاٽل ۽ ليڙون هئي

جنهن جي ڪپڙن تي چتيون ۽ پيوند ها جان تانن جي تيرن سان سيرون به هئي

هن جي للڪار سان لرزيا بت قدا چنڊوخانن جي چائنٺ به ڌڏڪڻ لڳي

ڪن ته سجاد پوشن جا پٽڪا ڏريا دل فقيرن جي پيرن جي ڦٿڪڻ لڳي

اي مسند نشينو گھڻو هي ٿيو هاڻي درگاھون تڪيا به خالي ڪريو

ٿو مالئڪ جو مسجود انسان اچي ان جي ڀيڄي ۾ گانجيا نه آفيم ڀريو

الڙ تنهنجي لٽيل سينڌ لٽبي رهي ڪالهه جليو ٺٽو اڄ ڪالچي به وئي

اڄ تماچي جي تڙ تان مهاڻا تڙيا اڄ آميَء پاپيَء جي ميت اٿي

اي زمانا اسان جو قبيلو ڪٺو خون_ناحق جي ڪنهن سان شڪايت نه آ

تنهنجي اوڇي روش جي نه پرواه اٿم خون_عاشق ۾ ليڪن حرارت نه آ

مقتلن جي ڀتين تي پڙهين ٿو ته پڙه ٻي شهيدن جي رت جي ڪهاڻي نه آ

هڪ بالول هيو جيڪو ڪٽجي مئو هڪڙو سيد آ جنهن جي پڄاڻي نه آ

					

اکيون به باندي رڳون به باندي، پرين ڪجي ڇا تنهنجو شهر آ

چپن جي رڦڻي هتي جرم آ ــ اکين جي کينچل هتي ڏمر آ

اها وکن ۾ ڍرائي ڇو ڇو؟، اڃان ته تنهنجي چري وهي آ،

رکين جي پيرا رتيون ٿي ڏونگر، پٿر به تنهنجي اڳيان پتر آ.

اهي ته طوفان وڌيا پيا وڌندا، هينئر ته مانجھي هنيان نه هاريو،

سڌن سان ساگر سڪا نه ڪڏهن، گھرڻ سان گھٽبي نه ڪا لهر آ.

لڦن جي اللي ڀري ترين ۾ ــ گسن جي مٽي ڌري اکين ۾

هلي هلي بس ٿڪجي پياسين ــ گھڻو ٻڌايو اڃان سفر آ

ڪلين مان اکتا هڏين ۾ پيٺا، هڏين مان نڪتل جگر تي بيٺا،

واهلل! غضب ٿو ڪرين وڍيندڙ! اڃان به چئين ٿو گٿي نظر آ.

ڪرين پيو سو ڀلين ڪندو رهه، پڇاڻا ڇا جا؟ وراڻا ڇا جا؟

گھڙي جي آئي پڄي به وٺبو، اڃان ته توکي وڏي ڳهر آ.

اسان جا هي وڍ اسان جو پورهيو، اسان ته تن من سنڌوَء تان واريو،

اڏيون اجاريو آڙاهه ٻاريو، اسان جو نينهن ڀي اڃان نٺر آ.

اسان ته َسنڌ َسنڌ زخم سٺاسين ــ اسان لُٽياسين اسان ُڪٺاسين

طبيب ڪن ڇا؟ حڪيم ڪن ڇا؟ ــ اسان جي جندڙي سڄي زهر آ

تنهنجي اکين ۾ اداسي ڇا جي؟ اڙي او شاعر! اڙي او باغي!

اڃان ته ڪوڙين ڪليون به ٽڙنديون ــ سنڌوَء جي مٽي نه ٿي ڪلر آ

					

اسان جيئن به ، جيئي ڪو جھان ۾

سدائين نشان تي سدا امتحان ۾

ڪڏهن آنڌي الڙي، ڪڏهن ڪڙڪي بجلي

ڪٿي ڪَک رهيو آ منهنجي آشيان ۾

پرين ڇا ڪجي پل وڃن ٿا اڏاڻا

هليو آُء اڄ ڇا رکيو آ سڀان ۾

نه ڪا آرزو آ نه ڪا جستجو آ

ڪٿي ڪاروان وقت نا مهربان ۾

ڪڏهوڪا سڪا سر اڙي مرگھه مورک

اڙائي اڀو آن اکيون آسمان ۾

وري جي ولوڙن منجھائي رکيو آ

غم عشق هاڻي رهيو ڇا اسان ۾

هو هاالر جا پٽ ُهوَء مياڻي، ُهوِء ٽلٽيَء

اسان جون نشانيون سڄي گلستان ۾

اهي ئي ڪٽارا اهي ئي االرا

اڃان تير آهن اسان جي ڪمان ۾

ستارا نه چوندا ته ڇا تون نه ايندين

اڙي يار ڇڏ ويئي وهي رائيگان ۾

ٻه ٽي گيت واريم ٻه ٽي ديپ ٻاريم

ٻه ٽي ڦول هاريم تنهنجيَء آجيان ۾
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جو ڪمائي سو کائي...
هــڪ گهــر ۾ هڪــڙو ڪڪــڙ، هــڪ ڪانُء ۽ هــڪ ڳيــرو رهنــدا هئــا. ٽنهــي جــي پــاڻ ۾ دوســتي هوندي 
هئــي. هــڪ ڏينهــن ڪڪــڙ ٻاجهــري جــو ســنگ لــڌو ۽ ٻنهــي دوســتن کــي ســڏي چيائيــن تــه: “يــار 
اچــو تــه هــن مــان ان جــا داڻــا ٿــا ڪــڍون.” ڳيــري چيــو: “آئــون دعــوت تــي ٿــو وڃــان” ڪانَء چيــو: 
“منهنجــي طبعيــت ٺيــڪ نــه آهــي.” تڏهــن ڪڪــڙ چيــو: “اڙي خيــر آ مــان پــاڻ ٿــو ان ٻاجهــريَء جــي 
ســنگ جــا داڻــا ڪــڍان.” جڏهــن ڪڪــڙ ٻاجهــريَء جــي ســنگ جــا داڻــا ڪڍيــا تــه پــوِء هــن پنهنجــن 
دوســتن کــي چيــو: “ڏســو ڪيــڏا نــه وڻنــدڙ ۽ ســٺا داڻــا آهــن ٻاجهــريَء جــي ســنگ جــا..” ڪڪــڙ جــا 
ــي  ــن ک ــن داڻ ــان انه ــاڻ توه ــو: “ه ــي وري چي ــن ک ــڙ انه ــا. ڪڪ ــوش ٿي ــي ڏاڍو خ ــا ڏس ــت داڻ دوس
پيســائي اچــو.” اهــو ٻــڌي ڳيــري کڻــي ٻئــي پاســي منهــن ڦيريــو تــه وري ڪانَء چيــو: “مونکــي گــس 
ڏٺــل ناهــي..” تنهــن تــي ڪڪــڙ چيــو: “خيــر آ دوســتو آئــون ٿــو ٻاجهــر جــا داڻــا پيســائي اچــان...” 
جڏهــن ڪڪــڙ ٻاجهــر جــا داڻــا پيســائي آيــو تــه ڪانَء ۽ ڳيــرو ڪچهــري ڪــري رهيــا هئــا. اهــو ڏســي 

ٻئــي چــوڻ لــڳا: “ٻاجهــر جــو اٽــو تــه ڏاڍو ســٺو آهــي هــن جــي مانــي بــه واهــه جــي پچنــدي...”

ــوِء  ــه پ ــو ت ــي پچاي ــي مان ــي گڏج ــن ٻئ ــان توهي ــو آهي ــي پي ــان ڏاڍو ٿڪج ــتو م ــو: “دوس ــڙ چي ڪڪ
گڏجــي کائــون...” ڳيــري منهــن بڇــڙو ڪنــدي چيــو: “آئــون مانــي پچائــڻ ڪــو نــه ڄاڻــان...” ڪانَء 

ســڙي  هــٿ  تــه  “منهنجــا  چيــو: 
پونــدا...” تڏهــن ڪڪــڙ ويچــاري 
کيــن چيــو: “خيــر آ دوســتو مــان ٿــو 
مانــي پچائــي وٺــان...” جڏهــن مانــي 
پچــي تيــار ٿــي تڏهــن ٻئــي دوســت 
۾  ڀــر  جــي  اچــي ڪڪــڙ  ِســرڪي 
ويٺــا ۽ کيــس چيائيــون: “دوســت 
واه جــي مانــي پچائــي ٿــي، ڀــال اســان 
کــي بــه تــه کاراِء...” ڪڪــڙ پنهنجــا 
ٻانــگ  پـَـــَر ڦڙڪائــي وڏي  وڏا وڏا 
ڏئــي چيــو: “جــو ڪمائــي ســو کائــي 
۽ ُسُســت ســدائين ِســڪي مــري...” 
اهــڙي طــرح ڪڪــڙ پنهنجــن انهــن 
ٻنهــي دوســتن کــي ســيکت ڏنــي تــه 
جيڪــو محنــت نــه ڪنــدو اهــو بــک 

ــدو. مرن

ڪهاڻيون
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ـَل... سـَهڪـَار جو ڦـ
هــڪ نــدي ڪنــاري پپــل جــو هــڪ وڏو وڻ هــو. ان وڻ تــي هــڪ ڪبوتــر 
ويٺــو هــو. وڻ جــي هيٺــان نــدي جــي ڪنــاري هــڪ ماڪــوڙي پئــي 
ــي ۾  ــوڙي پاڻ ــا ماڪ ــبب اه ــڻ س ــي اچ ــو ڇول ــي اوچت ــو ئ ــي. اوچت گهم
گهلجــي وئــي ۽ غوطــا کائــڻ لڳــي. ماڪــوڙي کــي ٻڏنــدو ڏســي ڪبوتــر 
جهــٽ پــٽ هــڪ پــن پٽــي نــدي ۾ ڦٽــو ڪيــو. ماڪــوڙي پنهنجــي اڳيــان 
پــن ترنــدو ڏٺــو تــه هــو ٽــپ ڏيئــي وڃــي ان پــَن تــي ويٺــي ۽ اهــو پــُن ترنــدو 
ترنــدو اچــي ڪنــاري لڳــو. ان ريــت هــن پنهنجــي جــان بچائــي. هــوَء مــن 

ئــي مــن ۾ ڪبوتــر جــا لکيــن ٿــورا مڃــڻ لڳــي.

هڪــڙي ڏينهــن ماڪــوڙي ڇــا ڏٺــو تــه هــڪ ماڻهــو ڪبوتــر کــي پنهنجــي 
تيــر جــو نشــانو بڻائــي رهيــو هــو. ماڪــوڙي هڪــدم وڃــي ماڻهــو کــي 
پيــر ۾ چــڪ پاتــو تــه هــن جــو تيــر گســي ويــوي ۽ ڪبوتــر وڻ تــان اڏامــي 
ويــو. اهــڙي نمونــي انهــن هڪٻئــي ســان ســهڪار ڪــري هڪٻئــي جــي 

جــان بچائــي. اســان ســڀني کــي بــه هڪٻئــي ســان ســهڪار ڪــرڻ کپــي.

هاٿي ۽ ِڪيلـِـي...
ــر  ــو پي ــي ج ــڪ هاٿ ــن ه ــڪ ڏينه ــي. ه ــه آه ــي ڳاله ــي ج ــي زمان ــي پراڻ ه
ــڍڙي  ــام نن ــي تم ــدرت ِڪيلـِـ ــي ق ــو. اهلل ج ــي وي ــان اچ ــي مٿ ــڪ ِڪيلـِـ ه
جســامت هجــڻ ڪــري بچــي وئــي. ِڪيلـِـــيَء هاٿــيَء کــي رڙ ڪــري چيــو: 
“مئــا ماريــا ڏســي نــه ٿــو هليــن..!! جيڪڏهــن مــان مــري پــوان هــا تــه 

ــا..!!؟؟” ــنڀالي ه ــر س ــي ڪي ــن ک ــارن ٻچ ــي پي منهنج

ــن  ــي آهي ــري ۽ هل ــَر جيت ــه تِـ ــن ت ــو: “آهي ــان چي ــس ڪاوڙ وچ ــي کي هاٿ
مــون کــي ســيکارڻ...!!!” ائيــن چئــي هاٿــيَء پنهنجــي ســونڍ ســان اهــڙي 
تــه ڦــوڪ ڏنــي جــو ِڪيلـِـــي ويچــاري هــو ا ۾ اڏامنــدي هاٿــي جــي ڪــن ۾ 
پئجــي وئــي. ِڪيلـِـــيَء هاٿــي کــي ڪــن ۾ چــڪ پاتــو. هيــڏو ســارو هاٿــي 

درد وچــان ٽپــا ڏيــڻ لڳــو ۽ هيــٺ ليٿڙيــون پائــڻ لڳــو.

ــن مــان ٻاهــر نڪــري آئــي ۽ هاٿــيَء کــي ڌمڪــي  ــي هاٿــي جــي ڪ ِڪيل
ڏينــدي چيائيــن “ڏٺئــه مــون تـِــَر جيتــريَء تــو جهــڙي جبــل جيــڏي جانــور 
ــٺو  ــه س ــه ت ــان ن ــنڀالي هلج ــي س ــردار اڳت ــو؟ خب ــي ڇڏي ــن ليٽائ ــي ڪيئ ک
ڪــو نــه ٿيندئــي. هــن دفعــي تــه توکــي ڇــڏي ٿــي ڏيــان پــر ٻئــي دفعــي...”

وڏا ڳالهــه ڪــن ٿــا تــه ان ڏينهــن کان هاٿــي کــي ِڪيلـِـــيَء کان ايتــرو ته ڊپ 
لڳنــدو آهــي جــو ڏينهــن رات پيــو پنهنجــا ڪــن ِوڃـِڻـَــي وانگــر هيڏانهــن 
هوڏانهــن پيــو لوڏينــدو آهــي. کيــس ڊپ لڳنــدو آهــي تــه متــان وري ڪا 
ــارو اســان هــن ڪهاڻــيَء مــان اهــو  ــه پئجــي وڃيــس. ٻ ــي ڪــن ۾ ن ِڪيلـِـ
ســکيو تــه: “ڪنهــن کــي بــه پنهنجــي قــد بــت يــا خاصيتــن تــي وڏائــي نــه 

بَـڪ بَـڪـِي ُڪمي...ڪــرڻ گهرجــي.”
هــڪ تــالَء ۾ هــڪ ڪمــي رهنــدي هئــي. ڪمــي جــي ٻــن هنــس پکيــن ســان دوســتي هونــدي هئــي. 
ــه  ــات ن ــي ۾ برس ــال َء واري عالئق ــال ت ــڪ س ــا. ه ــدا هئ ــم اين ــک ۾ ڪ ــي ڏک س ــي ج ــي هڪٻئ ٽيئ
پــوڻ ســبب تــالَء جــو پاڻــي آهســتي آهســتي ســڪڻ لڳــو ۽ حالــت اهــڙي اچــي ٿــي جــو ڪمــيَء 
ــن  ــه ه ــو ت ــي ٻڌاي ــن ک ــيَء انه ــو. ڪم ــار ڪي ــو ويچ ــڻ ج ــدد وٺ ــتن کان م ــس دوس ــن هن ــي ٻ پنهنج
تــالَء جــو پاڻــي ڪجهــه ئــي ڏينهــن ۾ ســڪي وينــدو ۽ پاڻــي جــي اَڻ هونــد ســبب تــالَء ۾ رهنــدڙ 
ــي  ــن ڪم ــي هنس ــدا. ٻنه ــي وين ــڙا اڏام ــدا ۽ پکيئ ــا وين ــڌ هلي ــي هن ــڏي ٻئ ــه ڇ ــيَء جڳه ــور ه جان
کان پڇيــو: “اســان تنهنجــي ڪهــڙي مــدد ٿــا ڪــري ســگهون..!!؟؟” ڪمــي کيــن چيــو: “توهــان 
ڪٿــان ڪائــي مضبــوط نــوڙي يــا ڪاٺــيَء جــو ٽڪــر ڳولهــي اچــو تــه ان نــوڙي يــا ڪاٺــيَء جــي وچ 
واري حصــي کــي مــان وات ســان پڪــڙي لڙڪــي پونــدس ۽ پــوِء توهــان اڏامــي مونکــي ڪنهــن 
اهــڙي تــالَء تائيــن پهچائجــو جتــي ڀرپــور پاڻــي هجــي.” ڪمــيَء جــي ڳالهــه ٻــڌي ٻئــي هنــس کلــڻ 
ــڳا  ۽ ڪمــي کــي چيائــون: “ڀيــڻ ڪمــي تــون جيئــن چويــن ٿــي اســين تنهنجــي الِء اهــڙو ئــي  ل
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شينهن ۽ ڪڙمي جي زال
هــڪ ڪڙمــيَء پنهنجــي ٻنــيَء ۾ پئــي هــر هاليــو تــه هــن جــي اڳيــان هڪــڙي شــينهن اچــي بيٺــو ۽ چيائيــن، “الســالم عليڪم!ڀائــو، ڪــر خبــر ڇــا حــال آهــي؟” ڪڙمــي 

جــواب ۾ چيــو تــه “و عليڪــم الســالم! ، آئــون چڱــو ڀلــو آهيــان، تنهنجــي مهربانــي آهــي.” ايئــن چونــدي ڪڙمــي ڊپ وچــان ڏڪــڻ لڳــو.

شــينهن چيو“اهــو ٻــڌي مــون کــي خوشــي ٿــي آهــي تــه تــون چڱــو ڀلــو آهيــن. ڳالهــه هــي آهــي تــه اڄ مــون کــي خــدا تنهنجــي ٻنهــي ڍڳــن کــي کائــڻ الِء موڪليــو آهــي، 
تــون پــاڻ خــدا تــرس ٿــو ڏســجين، تنهنڪــري هڪــدم پنهنجــا ٻئــي ڍڳا کولــي منهنجــي حوالــي ڪر.”ڪڙمــي همــت ڪــري شــينهن کــي چيــو تــه “خــدا  مــون کــي وري 
حڪــم ڏنــو آهــي تــه آئــون هــن زميــن تــي هــر هاليــان، هاڻــي ڍڳــن کان ســواِء هــر ڪيئــن هلنــدو؟ تنهنڪــري مناســب ٿينــدو تــه اوهــان مهربانــي ڪــري واپــس وڃــو ۽ 
خــدا وٽــان پــوري طــرح ڳالهــه ســمجهي اچــي تــه ســندس ڪهــڙو حڪــم مڃجــي.” انهــيَء تــي شــينهن ڪاوڙ جــي ڪڙمــي کــي چيــو “هاڻــي ديــر نــه ڪــر پنهنجــا ٻئــي ڍڳا 
وٺــي اچــي منهنجــي اڳيــان حاضــر ڪــر.” ڪڙمــي ويچــاري هــٿ ٻــڌي شــينهن کــي عــرض ڪيــو تــه، “اي شــينهن شــير خــدا جــا! منهنجــي ڍڳــن جــي جــان بخــش ڪــر. انهــن 
جــي بــدران آئــون اوهــان جــي اڳيــان پنهنجــي زال جــي ٿلهــي متــاري ڍڳــي حاضــر ڪريــان ٿو.”ڪڙمــي جــي اهــا ڳالهــه شــينهن قبــول ڪئــي. جنهــن تــي ڪڙمــي ڍڳــن جــي 
جــوڙي کــي هڪلينــدو تڪــڙو تڪــڙو پنهنجــي گهــر ويــو. ڪڙمــي جــي زال هــڪ ســگهڙ ۽ محنتــي مائــي هئــي. هــن جــو ڏٺــو تــه ڪڙمــي اڄ ســويل ئــي ٻنــيَء تــان واپــس 
پيــو اچــي تــه هــن رڙ ڪــري چيــو، “اڙي ميــان! ڪــم کان ڇــو ڀڳــو آهــي. مــون تــه اڃــا هينئــر گهــر جــو ڪــم شــروع ڪيــو آهــي ۽ تــون آهيــن جــو هينئــر ئــي ٻنــي تــان ڀڳــو 
اچين؟”ڪڙمــي ويجهــو اچــي زال کــي شــينهن جــي پيرائتــي ڳالهــه ٻڌائــي. جڏهــن هــن ٻڌايــو تــه ڍڳــن کــي بچائــڻ الِء مــون هــن کــي تنهنجــي ڍڳــي ڏيــڻ جــو انجــام ڪيــو 
آهــي، اهــو ٻــڌي زال رڙيــون دانهــون ڪــري چــوڻ لڳــي،“ پنهنجــي پوڙهــن ۽ ڏٻــرن ڍڳــن کــي بچائــڻ الِء شــينهن کــي منهنجــي ههــڙي ملــوڪ ڍڳــي ڏيــڻ مــان تنهنجــو 
مطــب ڇــا آهــي؟ ڍڳــي وئــي تــه ٻــارن کــي کيــر ڪيــر ڏينــدو؟ ۽ گهــر ۾ گيهــه مکــڻ کانســواِء رڌ پچــاَء ڪيئــن ٿينــدو؟” ڪڙمــي جــواب ڏنــو، “اهــي تنهنجيــون ڳالهيــون 
ســڀ ســچيون پــر تــون ئــي ٻــڌاِء تــه انــاج کانســواِء مانــي ڪيئــن ٺهــي ســگهندي؟ ڇــا ڍڳــن کانســواِء اســان کــي انــاج ملــي ســگهي ٿــو؟ ۽ ڇــا هــر هالئــڻ کانســواِء ٻنــي مــان 
فصــل حاصــل ڪــري ســگهجي ٿــو؟ تنهنڪــري هاڻــي وقــت نــه وڃــاِء اٿــي ڍڳــي ڇــوڙي منهنجــي حوالــي ڪــر.” زال ڪاوڙ وچــان وراڻيــو تــه، “ميــان! تــون تــه بنهــه مــت 
جــو موڙهــو ٿــو ڏســجين جيڪڏهــن تــو ۾ ٿــوري بــه ڪا مــت هجــي هــا تــه انهــي عــذاب مــان جــان ڇڏائــڻ جــي ڪا حرفــت ضــرورت هالئيــن هــا.”زال جــو اهــو مهڻــو ٻــڌي 
ڪڙمــي تپــي باهــه ٿــي ويــو ۽ چــوڻ لڳــو، “تــون تــه وڏي عقلمنــد آهيــن. ڀــال تــون ئــي ڪا اٽــڪل ٻــڌاِء.”زال وراڻيــو تــه “ اهــا ڳالهــه ڪــر نــه، هاڻــي آئــون ٿــي توکــي اٽــڪل 
ٻڌايــان. پــر آئــون جيڪــي چــوان، توکــي ايئــن ئــي ڪرڻــو پونــدو. ســمجهئي! تــون هتــان ســڌو شــينهن وٽ وڃ ۽ هــن کــي چئــو تــه ڍڳــي مــون ســان نٿــي اچــي پــر منهنجــي 
زال هــن کــي وٺيــو پئــي اچــي.” ڪڙمــي کــي جيئــن زال ســمجهايو، هــن بــه ائيــن ڪيــو. هــو جڏهــن ٻنــيَء ۾ پهتــو تــه ڏســي تــه بــک وچــان اڃــا تائيــن شــينهن پنهنجــي چنبــا 
۽ ڏنــد پيــو تـِـکا ڪــري. شــينهن جــو ٻــڌو تــه اڃــا بــه مــون کــي ڍڳــي جــي الِء ترســڻو پونــدو تــه ڪاوڙ وچــان گجگــوڙ ڪــرڻ لڳــو ۽ پنهنجــون پــڇ زور زور ســان زميــن تــي 
هڻــن لڳــو. هــو پنهنجــون مڇــون هــر هــر وٽــي ڪڙمــي کــي وڌيــڪ ڊيڄــارڻ لڳــو. اهــو ڏســي ڪڙمــي ڊپ وچــان ڏڪــڻ لڳــو. ان دوران ســندس زال ســڌي ڪڙهــه ۾ وئــي 
۽ پنهنجــي مــڙس جــا ســٺا ڪپــڙا پئــي مٿــي تــي وڏو ۽ ڊگهــو پڳــڙ ٻــڌو تــه جيئــن هــوَء ڏســڻ ۾ ڊگهــي نظــر اچــي. پــوِء هــو گهــوڙي تــي زيــن ٻــڌي ٻاهــر نڪتــي ۽ ان تــي 
چڙهــي ٻنــي ڏانهــن ان پاســي وئــي جتــي شــينهن بيٺــو هــو. هــوَء هڪــڙي بهــادر مــرد وانگــر وڏي شــان شــوڪت ســان اڳيــان وڌي ۽ هــن ڪڙڪــو ڪــري چيــو “يــا خــدا 
منهنجــي کائــڻ الِء هــن ٻنــي ۾ هڪــڙو شــينهن مــوڪل! ڪالهــه صبــح جــون مــون ٽــن شــينهن جــو گوشــت نيــرن تــي کاڌو هــو. ان وقــت کان وٺــي هــن وقــت تائيــن مــون 
هڪــڙي شــينهن جــو بــه گوشــت ناهــي چکيــو.” اهــي لفــظ جڏهــن شــينهن ٻــڌا ۽ ڏٺــو تــه انهــن لفظــن چــوڻ وارو گهــوڙي تــي ســوار بنــان ڪنهــن ڊپ جــي ڌوڪينــدو اچــي 
تــه هــن جــون وايــون بتــال ٿــي ويــون. شــينهن ايتــرو ڊنــو جــو پــڇ پائــي ســڌو جهنــگ ڏانهــن وٺــي ڀڳــو. ڀڄــڻ وقــت هــن پهنجــي دوســت گــدڙ جــو بــه خيــال نــه ڪيــو ۽ ان 
تــان ٽــپ ڏينــدو ڀڄــي ويــو. گــدڙ رڙ ڪــري شــينهن کان پڇيــو “منهنجــا ســائين مهنجــا مالــڪ! تــون ڪيڏانهــن ڊوڙنــدو پيــو وڃيــن؟ شــينهن، جيڪــو ڀڄنــدو پئــي ويــو، 
تنهــن ســهڪندي ســهڪندي جــواب ڏنــو، ڀــڄ ڙي ڀــڄ، گــدڙ! جهنــگ ۾ اڄ اهــڙو تــه خوفنــاڪ ڀــوت آيــو آهــي، جيڪــو رڳــو نيــرن تــي ٽــي شــينهن کائــي اوڳرائــي بــه نــه ٿــو 
ڏئي.“اهــو ٻــڌي گــدڙ کلــي ڏنــو ، پــر هڪــدم پنهنجــي کل روڪــي چــوڻ لڳــو، “اس ۾ اوهــان جــون اکيــون چنجهيــون ٿــي ويــون آهــن. گهــوڙي تــي ڀــوت ڪونهــي، ڪڙمــي 

جــي زال مردانــا ڪپڙائــي چڙهــي آئــي هئــي. ” ٻــارو هميشــه عقــل کان ڪــم وٺجــي جنهــن ســان گهڻــي قــدر مســئال   حــل ٿــي  وينــدا آهــن.   

)سنڌي ادبي بورڊ جي “ايشيا جون لوڪ ڪهاڻيون” تان ورتل(

ــيَء  ــي..!!” ڪم ــي ڊپ آه ــان ک ــو اس ــه ج ــڪ ڳاله ــر ه ــين. پ ــت ڪنداس بندوبس
پڇيــو: “اهــا وري ڪهــڙي..!!؟؟” هنــس جــواب ڏنــو: “ڀيــڻ ڪمــي توکــي گهڻو 
ڳالهائــڻ جــي عــادت آهــي تــون جڏهــن ڪاٺــيَء جــي وچيــن حصــي کــي وات  
ســان پڪــڙي مٿــي آســمان ۾ هــوا ۾ لٽڪيــل هونديــنَء تڏهــن توکي اســان ســان 
گــڏ آســمان ۾ اڏامنــدو ڏســي هيــٺ ماڻهــو طــرح طــرح جــون ڳالهيــون ڪنــدا 
ــڻ  ــواب ڏي ــي ج ــن ک ــدي. انه ــرور ڪاوڙ اين ــي ض ــڌي توک ــون ٻ ــي ڳالهي ۽ اه
ــري  ــنَء ۽ م ــٺ ڪرندي ــي هي ــون وڃ ــه ت ــنَء ت ــون وات کوليندي ــي ت ــن ئ الِء جيئ

ــدو..!!” ــنَء ۽ ان جــو اســان کــي ڏاڍو ڏک ٿين ويندي

ــي  ــاڻ ت ــان پ ــه م ــان ت ــي ڏي ــري ٿ ــي خاط ــان توهانک ــت م ــو: “دوس ــيَء چي ڪم
پــورو ضابطــو رکنديــس ۽ بلــڪل بــه نــه ڳالهائينديــس...”

هنــس چيــو: “ڪمــي ڀيــڻ جيــڪا تنهنجــي مرضــي..!!” ڪمــيَء جــي خواهــش 
موجــب ٻئــي هنــَس ڪمــي کــي اڏائــي ڪنهــن پاڻــيَء واري تــالَء ڏانهــن وٺــي 
وڃــي رهيــا هئــا. ان عجيــب نظــاري کــي ڏســي ماڻهــو طــرح طــرح جــون 
ڳالهيــون ڪــرڻ لــڳا. پنهنجــي بـَــڪ بـَــڪ جــي عــادت کان مجبــور ڪمــي 
پنهنجــو ضابطــو وڃائــي ويٺــي۽ جيئــن ئــي ماڻهــن کــي جــواب ڏيــڻ الِء وات 

ــي. ــري وئ ــي م ــي ئ ــي ۽ ات ــي پئ ــٽ ت ــي پ ــان اچ ــه ڌڙام س ــن ت کوليائي

نصيحت: ڏکئي وقت ۾ پنهنجن ڀلو چاهيندڙن جي ڳالهه مڃڻ گهرجي.
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ننڍڙا مصور

حنه مالح  

ڪالس ٻيون، ڀونگر پبلڪ اسڪول، سڪرنڊ 

بسمه 

اقراء پبلڪ اسڪول، ڄامشورو

خالده سمون

ڪالس پنجون، ڀونگر پبلڪ اسڪول، 
سڪرنڊ

شعبي منگي 

ڪالس ٽيون، ڀونگر پبلڪ اسڪول، سڪرنڊ

عاصمه چانڊيو

ڪالس پنجون، ڀونگر پبلڪ اسڪول، 
سڪرنڊ 
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طاهرٰي 

ڪالس چوٿون، غالم حيدر بگٽي اسڪول

سلمه جتوئي 

ڪالس چوٿون، ڪرن پبلڪ اسڪول 

ڪبرا 

شاهنواز عباسي اسڪول، آئي ِاي ايل پي

عائشه ڪنڀر 

گورنمينٽ بوائيز پرائمري اسڪول پنگريو )ِاي ايل 
پي بدين(

عائشه ڪنڀر 

گورنمينٽ بوائيز پرائمري اسڪول پنگريو )ِاي ايل پي بدين(

زهرا جتوئي

 ڪالس چوٿون، ڪرن پبلڪ اسڪول 

شعبي منگي 

ڪالس ٽيون، ڀونگر پبلڪ اسڪول، سڪرنڊ
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