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ايڊيٽوريل
دنيا جي آبادي ۾ تيزيَء سان اضافو ٿي رهيو آهي ۽ ڌرتيَء جي گولي تي گرمي پد ۽ موسميمي
تبديلين ۾ روزانو اضافو ٿيندو پيو وڃي .انگن اکرن موجب دنيا ۾ همر سما  57مملميمن آبماديَء وڌي
رهي آهي0011 .ع کان 5107ع تائين عاليي آبادي هڪ بلين مان وڌي  01بملميمن تمي وڃمي پميم مي آهمي.
پاڪس ان ۾ 0111ع کان 5107ع تائين هڪ اندازي مطابم  7755سميمومآو آبمادي ۾ واڌارو ٿميمو آهمي.
سائنسدانن مطاب ڌرتي تي وڌندڙ موسيي تبديليمن ۽ گمرممي پمد جمي ڪمري گملميم مامر تميمزيَء سمان
پگيرجي رهيا آهن .جنين جي ڪري سينڊ جي سطح ۾ پڻ تيزي سان واڌ رڪمار ڪمامي پمامي وڃمي.
ج ي ماضي ۾ خوشحالي هاي اتي وري ڏڪار جيآي صورتحا پيدا ٿيڻ جما اممومان آهمن .مموسميمي
تبديلين جي حوالي سان هڪ رپورٽ موجب ته 5101ع تائين ماحوليماتمي تمبمديملمي سمبمب سميمنمڊن جمي
ويجيو رهندڙ هڪ ارب آبادي م اثر ٿيڻ جو خدشو آهي.
ٿرپارڪر جي آبيوا جي ڳاليه ڪجي ته ٿر ملمڪ جمي م ميمور پمنم ايمومو ريمجمن ممان همڪ
آهي.صحرائي ايوو ريجن منفرد حيثيت رکي ٿو .ٿرپارڪر ۾ وقت سان گڏ موسيي تبديليون اينديون
رهيون آهن .ڪڏهن برساتن جو اڻ کٽ سملمسملمو تمه ڪمڏهمن وري ڏڪمارن جما ڏو وا .ٿمرپمارڪمر جمي
جھنگلي جيوت جي ڪڏهن به سائنسي بنيادن تي سروي نه ٿي آهي .سنڌ فاريسٽ ايوٽ 0155ع موجب
ٿر ۾ ٻيلي کاتي جي مخصوص بچاِء ِء پروٽيوڊ ايريا پڻ مقرر ٿيل آهي .ٻيلي کاتي جمي ممخمصموص
ڪيل عالئقي ۽ سينچري ايريا کان ٻاهر ٽن ڪلوميٽرن تائين وڻ وڍڻ يا بندوق جو فائر ڪرڻ پڻ ڏوهه
آهي .ٿرپارڪر جو صحرا جينگلي جيوت جي پناهگاهه سيجييو ويندڙ عالئقو مخ لف وڻن ۽ ٻيلن جي
غيرقانوني وڍائي ٿيڻ جي ڪري تباهي طرف وڌي رهيو آهي .ٻيلن کي تباهه ڪرڻ سان گڏوگڏ پکيمن
۽ جانورن جو شوار ٿيڻ سبب پکين ۽ جانورن جا ناياب نسل خ م ٿي چوا آهن ۽ انيمي جمي ڪمري
ٿر قدرتي خوبصورتي کان محروم ٿي ڀآڀانگ بڻجي رهيمو آهمي .اهمي پمکمي تموڙي جمانمور انسمانمي
حياتين جا محافظ هوندا آهن ۽ صاف سٿري ماحو جي پڻ عالمت هوندا آهن .ٿر جي خوبصورتي کي
بچائڻ ِء وائيلڊ ئيف کاتو قانوني ڪارروائي ڪرڻ بدران ذهني تسوين جي پورائي ِء بااثر ماڻين
کي شوار جون سيول ون فراهم ڪندو رهيو آهي .ڪڏهن سياس دان ته ڪڏهن عالئقائي بااثر ماڻميمن
جي دوس ن کي دوس يون نڀائڻ ِء شوار جون سيول ون ڏياي ه ان جمي پمکميمن ۽ جمانمورن ِء همن
خطي کي مق ل گاهه بڻايو ويو آهي جنين سبب ٿر جي جينگلي جيوت مويمل طمور تمبماهمه ٿمي وئمي
آهي .ن يجو اهو نو و آهي جو اڄ ٿر ۾ جينگلي جيوت جا حسين رنگ غائب ٿي ويا آهن.
اسان جيوڏهن وڌيڪ تابواري کان بچڻ چاهيون ٿا ته ان ِء وڻن جمي بمچماا سمان گمڏوگمڏ وڌ
کان وڌ وڻ پوکڻا پوندا .مخ لف توانائي جي ضرورت کان وڌيڪ اس عيا کي گميمٽمايمو وڃمي .ڳمو من
جون رونقون خ م ٿينديون پيون وڃن .شير وڌندا پيا وڃن .شيمرن ۾ وڏن پمالزائمن جمي صمورت ۾
زمين بجاِء اسان آسيان ڏانين فليٽ اهيندا پيا وڃون ،جنميمن جما نم ميمجما ايمنمدڙ وقمت ۾ اڃما وڌيمڪ
خطرناڪ ۽ خراب نورندا .ان سڄي صورتحا کان بچڻ ِء هاڻي قدم کڻڻا پوندا .ٻي صورت ۾ ايندڙ
وقت ماحوليات جي تباهه ٿيڻ سان دنيا ۾ به تباهي ايندي.
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ٿر جو مختصر تعارف :سنڌ جي
ڏکڻ اوڀر ڪنڊ تي واقع ضلعو
ٿرپارڪر سنڌ جي  51ضلعن مان اهو
واحد ضلعو آهي جيوو عام ماڻين
ِء اڻ کٽ دلچسپين جو مرڪز
رهيو آهي .ڇين تعلقن تي م يل
ٿرپارڪر بابت هڪ چوڻي آهي ته لفظ
“ٿر” سنسورت ٻوليَء جي لفظ
“سٿل” مان ورتل آهي ،جنين کي پوِء
معني
“ٿل” سڏيو ويو“ .ٿل” جي
ٰ
“خ ڪ زمين” آهي .سنڌي ادب ۾
سڀ کان وڌيڪ لوڪ ڪياڻيون
رکندڙ هن ضلعي جي ُ
ڪل آبادي 55
لکن کان وڌيڪ آهي جن ۾ 00
سيوآو هندو جڏهن ته  51سيوآو
مسليانن تي آباد آهي .ورهاڱي کان
اڳ هن ضلعي ۾ هندو آبادي 01
سيوآو هاي جيوا 07ع ۽ 0150ع
جي جنگين کانپوِء پاڙيسري ملڪ
ڏانين هجرت ڪري هلي وئي .ٿر ۾
رهندڙ سيوريون ذاتيون ٿري،
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مارواڙي ،ڍاٽوي ،پارڪري ۽ سنڌي
ٻوليون ڳاليائين ٿيون .مخ لف
مذهبن سان ڳاپيل سيورا ٿر واسي
ري ن ۽ رسين ۾ هوٻاي جو لحاظ
۽ قدر ڪندڙ رهيا آهن .عيدون،
ديدون ،غيي ۽ خوشي جي ليحن ۾
هيي ه هوٻاي جا مددگار رهندا آهن.
ع قه داس انن جو مرڪز رهندڙ
ضلعو ٿرپارڪر ج ي انساني ترقي جا
وسيال تيام گيٽ آهن .ه ي جي آبادي
جو اهم ذريعو چوپايو ما آهي ۽
سندس گذر سفر جو سڀ کان وڏو
وسيلو برساتون آهن .ٿري ماڻيو
سانوڻي جون برساتون پوڻ ڪري
ٻنيون کيآي اناج ،ڀاڄيون ،ميوا ۽
ٻيو فصل پوکي اپت حاصل ڪندا
آهن ۽ چوپائي ما جو چارو پڻ ٻنين
مان ملي پوندو آهي .حب الوطني جي
عالمت مارئي جي ملڪ ٿرپاڪر جي
رهواسي ٿرواسين کي ”مارو“ طور
سڏيو ويندو آهي.

ٿرپارڪر ضلعي جي آبهوا ۽
جاگرافيائي صورتحال :هونان ته هن
ڌرتيَء تي ڪي رائي رڻ پٽ يا
ريگس ان موجود آهن .جيآوڪ چين
جو گوبي رڻ پٽ ،مصر جو صحرائي
سينا ،سعودي عرب جو ڪارب
الخالي ،ايران جو دشت لوط ۽ اتر
آفريقا جو ريگزار صحرا واريَء جي
ڌڙن ۽ ڌٻڻين وارن انين سوين ميلن
تي پکآيل انين وارياسن پٽن ۾ نه
ماڻيو رهن ٿا ۽ نه ئي وري ڪي ٻيا
ساهدار ڏسڻ ِء ملندا ،پر دنيا جي
ٻين ملون جي صحرائن کان منفرد
صورتحا رکندڙ پاڪس ان جي ٿر
جي آبيوا تيام گيڻي مخ لف آهي.
پاڪس ان جي سنڌ جو ٿر ج ي نه
صرف انساني آبادي جيجيي تعداد ۾
ملندي پر ٿر خطو مخ لف قسم جي
جيت جانورن ،پکي پکڻ ۽ وڻ ٽڻ
توڙي ٻين انيڪ ساهوارن جي پناهه
گاهه بڻيل آهي .س جي تيز شعائن ۾
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تپندڙ ،بلول صاف ۽ شفاف اڏامندڙ
واري جيوا اونياري ۾ گرم ۽
سياري ۾ تيام گيڻي ٿڌي ٿيندي
آهي .جڏهن ته اپريل کان جو ِء تائين
سخت تيز طوفاني ۽ گرم هوا لڳڻ
ڪري سڄي عالئقي ۾ برسات جيان
واري پاي اڏامندي آهي .جنين جي
ڪري ما موي ي توڙي ماڻين کي
زندگي گذارڻ ڏاڍي م ول ٿي
پوندي آهي .هر سا جون مييني ۾
چوماسي جون برساتون پوڻ شروع
ٿينديون آهن جيوي آگسٽ تائين
جاري رهنديون آهن .آگسٽ جي ٻاي
هف ي تائين برساتون نه پوڻ ڪري
عالئقي کي ڏڪار سٽيل قرار ڏنو
ويندو آهي .ضلعي ٿرپارڪر جي
جاگرافيائي صورتحا موجب ضلعي
ٿرپارڪر جي اتر اوليه طرف
عيرڪوٽ ،ميرپورخاص ۽ بدين
ضلعن جون حدون لڳن ٿيون .اتر
طرف عيرڪوٽ ضلعي جو کوکراپار
وارو وسيع عالئقو آباد آهي ج ي
پاڙيسري ملڪ ڏانين وڃڻ ِء
پاڪس اني سرحدي ريلوي اسٽي ن
پڻ قائم آهي .جڏهن ته اوليه طرف
عيرڪوٽ تعلقي جون حدون
ٿرپارڪر سان سلياڙيل آهن .جڏهن ته
اوليه طرف ئي ميرن جي راڄڌاني
واري ضلعي ميرپورخاص جون ناون
ڪوٽ وٽ سرحد قائم آهي جڏهن ته
ٿرپارڪر جي اوليه طرف ڪلوئي
ويجيو ضلعو بدين جو آغاز ٿاي ٿو.
ضلعي ٿرپارڪر جي ڏکڻ طرف رڻ
ڪڇ وارو عالئقو ۽ اوڀر طرف
پاڙيسري ملڪ هندس ان جي عاليي
سرحد اچيو وڃي .ٿرپارڪر جي
کوکراپار واري عالئقي ۾ هندس ان
جو راجسٿان وارو عالئقو پاڪس ان
جي تيام گيڻو ويجيو آهي.
راجسٿان ،عيرڪوٽ ۽ ٿرپارڪر جي
رهواسين جي رهڻي ڪيڻي پڻ
هوجيآي آهي.
ٿرپارڪر ضلعي جي جهنگلي
جيوت جي تباهي جا ڪارڻ ۽ نقصان :دنيا
جي تقريبن ملون ۾ جينگلي جيوت
جي پناهه گاهه ِء سرڪاري سطح تي
عالئقا مخ ص ڪري اتي عيلو رکيو
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ويندو آهي ۽ ٻيال پوکي وڻواري
عام ڪاي ويندي آهي جيان اتان جي
کي صاف سٿرو بڻائي
ماحو
سگيجي ۽ پنينجي ملڪ جي سڃاڻپ
رهندڙن جانورن کي پناهه ڏئي
سگيجي ،جانورن جي نسل ڪ ي
ڪندڙن خالف جينگلي جيوت جي
تباهي ڪندڙن خالف مخ لف قانون
پاس ڪيا ويندا آهن ۽ پکين ۽
جانورن جي شوارين کي سزائون پڻ
ڏنيون وينديون آهن ،پر اسان وٽ
جينگلي جيوت آر يننس تي عيل نه
هاڻ ڪري ٿرپارڪر جي جينگلي

ئيف کاتو قانوني ڪارروائي ڪرڻ
بدران ذهني تسوين جي پورائي ِء
بااثر ماڻين کي شوار جون
سيول ون فراهم ڪندو رهيو آهي.
ڪڏهن سياس دان ته ڪڏهن عالئقائي
بااثر ماڻين جي دوس ن کي دوس يون
نڀائڻ ِء شوار جون سيول ون ڏئي
ه ان جي پکين ۽ جانورن ِء هن
خطي کي مق ل گاهه بڻايو ويو آهي
جنين سبب ٿر جي جينگلي جيوت
مويل طور تباهه ٿي وئي آهي.
ن يجو اهو نو و آهي جو اڄ ٿر ۾
جينگلي جيوت جا حسين رنگ غائب

جيوت تيام گيڻو م اثر ٿي آهي.
ٿرپارڪر جو صحرا هرڻ ،روجيه ،گڊ،
گدڙ ،لوڪآ ،سيا ،بگيآ ،تلور ،ٻاٽيپآ،
ت ر ،خرگوش ،ڪونجون ،مور ۽ ٻين
ناياب قسين جي پکين ۽ جانورن جو
پناهگاهه هوندو هو .ٿر ۾ جينگلي
جيوت جي پناهگاهه سيجييو ويندڙ
مخ لف وڻن ۽ ٻيلن جي غيرقانوني
وڍائي ٿيڻ شروع ٿي ۽ پکين ۽
جانورن جو شوار ٿيڻ سبب ڄاڻايل
جانور جون نسلون ناياب ٿي ويون
آهن ۽ ٿر قدرتي خوبصورتي سان
محروم ٿي ڀآڀانگ بڻجي ويو آهي.
ٿر جي پکين ۽ جانورن مان مخ لف
قسم جا عالج پڻ ٿيندا آهن ۽ اهي
پکي توڙي جانور انساني حياتين جا
محافظ هوندا آهن ۽ صاف سٿري
ماحو جي پڻ عالمت هوندا آهن .ٿر
جي خوبصورتي کي بچائڻ ِء وائيلڊ

ٿي ويا آهن .اڃا به وقت ويو نه آهي،
اها جيوت پساهه کڻي رهي آهي ،هنن
جي حفاظت ِء شوارين تي بندش
وجيڻ گيرجي ائين ڪرڻ سان ٿر جي
جينگلي جيوت نسلي تباهي کان
بچي ويندي .ائين ڪرڻ سان ٿر ۾
موجود جانورن ۽ پکين جون نسلون
وڌنديون ۽ ٿر هڪ ڀيرو ٻيير
خوبصورت فطري حسن جو گير
بڻجي ويندو.
ٿر جا وڻ ۽ انهن جي اهميت:
ٻيال ڪنين به ملڪ جي معي ت جو
زمي حصو هوندا آهن .ملڪ جي
م وازن معي ت جي واڌاري ِء ملڪ
جي  57سيوآو عالئقي ۾ ٻيلن جو
هاڻ ضروري آهي ڇو ته اهي قدرتي
وسيلن جو اهم ذريعو هوندا آهن.
پاڪس اني سرزمين جي  557حصي
تي ٻيال قائم آهن .اسان جي ملڪ ۾
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ٻيلن جي ڏينيون ڏينين کوٽ جو
سبب ٻيلن جي غير ضروري ۽
غيرقانوني واڍي آهي ،مخ لف
عالئقن جا رهاڪو گيرن جي
تعييرات ِء پڻ وڻن جو تيزي سان
وڍائي ڪري رهيا آهن .ضروري آهي
ته سرڪاري سطح تي وڻواري ِء
ٻيلن جي زمينن جي ايراضي وڌيڪ
مخ ص ڪاي وڃي ۽ وڻن جي واڍي
خالف جوڙيل قانون تي عيل ڪرايو
وڃي ڇو ته ٻيال ملڪ ۾ عيارتي
بنيادن تي ڪا ي جي کپت جو پورائو
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وڪڻي آمدني حاصل ڪري سگيجي
اعلي قسم جو
ٿي .روهيآي مان
ٰ
فرنيچر تيار ڪري سگيجي ٿو،
جڏهن ته ٻوهه جي ٻوٽي مان بي رين
قسم جو ڪاغذ ۽ فوم تيار ڪري
سگيجي ٿو ۽ کپ ڪکاون گيرن جي
تعيير جو بي رين نيون آهي پر
بدقسي ي سان ٿر ۾ وڻن جي
غيرقانوني واڍي ڪاي پاي وڃي
جنين کي روڪرائڻ ِء موجود قانون
تي عيل درآمد ِء سرڪاري سطح تي
قدم کڻڻ جي ضرورت آهي.

سنڌ جي ڏکڻ اوڀر ڪنڊ تي واقع ضلعو ٿرپارڪر سنڌ جي  51ضلمعمن
مان اهو واحد ضلعو آهي جيوو عام ماڻين ِء اڻ کٽ دلچپسين جو
مرڪز رهيو آهي .ڇين تعلقن تي م يل ٿرپارڪر بابت هڪ چوڻي
آهي ته لفظ “ٿر” سنسورت ٻوليَء جي لفظ “سٿل” مان ورتمل آهمي،
معني “خ ڪ زمميمن” آهمي.
جنين کي پوِء “ٿل” سڏيو ويو“ .ٿل” جي
ٰ
سنڌي ادب ۾ سڀ کان وڌيڪ لوڪ ڪياڻيون رکندڙ هن ضلعي جمي
ُ
ڪل آبادي  55لکن کان وڌيڪ آهي جن ۾  00سيوآو هندو جڏهن تمه
 51سيوآو مسليانن تي آباد آهي .ورهاڱي کمان اڳ همن ضملمعمي ۾
هندو آبادي  01سيوآو هاي جيوا 07ع ۽ 0150ع جي جنگين کانپموِء
پمماڙيسممري ممملممڪ ڏانمميممن هممجممرت ڪممري همملممي وئممي .ٿممر ۾ رهممنممدڙ
سيوريون ذاتيون ٿري ،مارواڙي ،ڍاٽوي ،پارڪري ۽ سنڌي ٻوليمون
ڳاليائين ٿيون.
ڪندڙ ۽ اهم وسيلو آهن ۽ ٻيال صاف
سٿري ماحو جي ضيانت آهن ۽ ٻيال
زمين جي زرخيري قائم رکڻ ۾ مدد
ڪن ٿا توڙي جو ٻيال گرمي پد تي
ضابطو آڻڻ جو واحد حل آهن ۽
آسپاس جي موسم خوشگوار رهندي
آهي .سنڌ جي ضلعي ٿرپارڪر ۾
اڪ ،ٻوهه ،ڪنڊي ،نم ،کٻآ ،روهيآو،
ٻٻر ،ڪونڀٽ ،ٻير ،کپ ،ڦوڳ ،ديوي
۽ ٻيا وڻ ٿيندا آهن .جيوي گيٽ
پاڻي تي به وڌي ويجيي سگين ٿا.
مٿي ڄاڻايل وڻن مان انيڪ فائدا
حاصل ڪري سگيجن ٿا .اڪ جي
کير ،نم جي پاڻي ،ڪونڀٽ جي کير
اعلي قسم جون دوائون
۽ گوند مان
ٰ
تيار ڪري ٿواوٽ ،ڪيزوري ،سائي،
چيآي سييت مخ لف وبائن ۾ مب ال
مريض کي کارائڻ سان شفا حاصل
ٿيندي آهي ۽ کيس زبردست صحت
ملندي آهي .ديوي جون ڪا يون

ٿر ۾ پيدا ٿيندڙ ميوا ۽ ڀاڄيون:
ٿر ۾ برسات جي موسم ۾ پيدا ٿيندڙ
ڀاڄيون جيآوڪ پپون ،ڪونڍير ،للر،
مريآو ،ڇانيان ،ڇڀآ ،گدريون ،کنڀيون
۽ گوار غذائي لحاظ کان عيدا آهن،
انين مان اسان کي ن اس و ،سڻڀ،
لحييات ،مخ لف وٽامن جيآوڪ بي
ڪيپليوس ،سي ۽ نيويات ۽
ڪال يم ،ماگني يم ،ماگنيز،
سو يم ،پوتي م ،زنڪ ،ڪاپر ،فو د
۽ فاسفورس پڻ ملن ٿا .وسواري
کان پيرين ٻيرڙين ۾ ننڍڙا ٻير ۽
مٺين کبآن مان پيرون پڻ ٿيندا آهن
جيوي خصوصي طور تي دوس ن ۽
احبابن ڏانين تحفي طور موڪليا
ويندا آهن ،ڪنڊي مان سنگريون
حاصل ڪيون وينديون آهن .دالين ۾
مڱ ،موٺ ،چاونرا حاصل ڪبا آهن.
مٿي ڄاڻايل ڀاڄين ۽ ميون کي
اس عيا ڪري نه رڳو پنينجي صحت

کي فائدو ڏئي سگيجي ٿي پر
مارڪيٽ ۾ انين کي وڪڻي سٺو
ناڻو پڻ ڪيايو ويندوآهي .وسواري
جي موسم ۾ پيدا ٿيندڙ ڀاڄين ۽
ميون مان ٻنيون پوکيندڙ هارين تيام
گيڻي اپت حاصل ڪندا آهن جيوا
ٻيير وسواري ٿيڻ فصل پوکڻ تائين
ڪافي هوندي آهي.
ٿر جي مسئلن کي حل ڪرڻ جي
ضرورت :ٿرپارڪر جي فطري حسن
کي بچائڻ ِء حوومت کي اهم
ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي .ٿر
ناياب نسل جي جانورن جو مق ل گاهه
بڻيل آهي .شوار جون خواه ون
کڻي بااثر ماڻيو ٿر جي ڀٽن جو رخ
ڪندا آهن ۽ معصوم جانورن جو
شوار ڪندا آهن .جانورن جي
محافظ کاتي ۾ مقرر ٿيل عيلدار
دوس يون نڀائڻ توڙي پنينجون
نوڪريون بچائڻ خاطر بااثر ماڻين
کي معصوم جانورن جي شوار ۾
مدد ڪندا آهن .ٿر نه صرف پکين ۽
جانورن ِء مق ل گاهه بڻيل آهي پر ٿر
جي ڌرتيَء تي موجود مخ لف ناياب
قسم جا وڻ پڻ هن عذاب جو شوار
ٿيل آهن .عيدا ميوا ،شفا ِء کناور،
ماکي ،جآيون بوٽيون ڏيندڙ ناياب وڻ
۽ ٻوٽا پڻ ٿر جي وس وارن اڳيان
پنينجي ق ل جي ڪوڪ ڪن ٿا .پر
شايد ئي ڪو انييَء درد کي احساس
جي ڪنن سان ٻڌڻ وارو هجي.
حوومت کي گيرجي ته ٿر ۾ موجود
ناياب قسم جي وڻن ۽ ٻوٽن جي
واڍي توڙي پکين ۽ جانورن جي
نسل ڪ ي کي بچائڻ ِء موجود
قانون تي عيل ڪرائي ۽ ٿر جي
قدرتي حسن کي بچائڻ ِء پنينجو
اهم ڪردار ادا ڪري ۽ ٿر ۾ موجود
وڻن ،ٻوٽن ،پکين ،جانورن ۽ ٻين
انيڪ قدرتي ناياب دفن ٿيل ضرورت
وارين شين جو مثبت اس عيا ڪري
جيان ٿر ۾ موجوده قدرت جي نعي ن
مان ڀرپور فائدو حاصل ڪري
سگيجي ۽ ٿر جي جينگلي جيوت ۽
ٻوٽن توڙي وڻن جي نسل ڪ ي ٿيڻ
بدران اهي وڌي ويجيي سگين ۽
انين ۾ اضافو ٿي سگيي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

سنڌ جي ڏکڻ اوڀر ڪمنمڊ تمي
ممموجممود ۽ هممڪ وڏيَء ايممراضمميَء تممي
پممکممآيممل واريمماسممو پممٽ ٿممر ،مممخم مملممف
ثقاف ي رنگن سان ڀريل دنيا جو همڪ
جيامرو جماڳمنمدو عمجمائمب گميمر آهمي،
هممونمماممن تممه ڌرتمميَء جممي گممولممي تممي
ڪي رائي رڻ پٽ يا ريگس ان مموجمود
آهن .جيآوڪ چين جو گوبي رڻ پمٽ،
مصمر جمو صممحمرائمي سميممنما ،سمعممودي
عرب جو ڪمارب المخمالمي ،ايمران جمو
دشت لوط ۽ اتر آفمريمقما جمو ريمگمزار
صحرا واريَء جي ڌڙن ۽ ڌٻڻيمن وارن
انين سوين ميملمن تمي پمکمآيمل انميمن
وارياسن پٽمن ۾ نمه مماڻميمو ۽ نمه ئمي
وري ڪي ٻيا ساهدار آهن ،پر ٿر دنميما
جو اهو اڪيلو وارياسمو مميمدان آهمي،
جيوو صدين کان مخ لف ممذهمبمي ۽
ثقاف ي پس ممنم مر رکمنمدڙ مماڻميمن ۽
جينگلي جيوت کي پنينجمي ڪ مادي
هن ۾ پناهه ڏيندو پيو اچمي ۽ جمنميمن
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سنڌ جي صدين جي گيڻ رخمي تماريم
جا ورق پنينجي هٿن سان ورايا آهمن،
هي اهو ئي ٿر آهمي جمنميمن سمنمڌ جمي
قممديممم ۽ جممديممد ادب ۽ شمماعممريَء تممي
پنيمنمجمي اڻ کمٽ فمطمري ۽ ثمقمافم مي
دلچسپيمن ۽ بمي ممثما سمونميمن جمي
ڪري گيرا اثر ڇڏيا آهمن .ٿمر گمرم ۽
ساڙيندڙ جيولن ۽ ُلون جمو عمالئمقمو
آهي ۽ جمڏهمن وري سمارنمگ سمانمگ
ڪنمدو آهمي تمه پموِء واريَء جما دڙا ۽
ميدان ساوا ۽ سمرهما ٿمي ويمنمدا آهمن.
چيو وڃي ٿو ته لفظ “ ٿر” سنسمومرت
جممي لممفممظ “سممٿممل” مممان ورتممل آهممي.
جيوو ڦري پوِء وري“ ،ٿل” ٿيو يعنمي
“خ ڪ زمين” ۽ ان جو ضد آهي جمل
مي “پمماڻممي” ٿممر جممي جمماگمرافمميممائممي
ممعممنم ٰ
بييڪ کي ڏسي لڳي ٿو ته ه ي پماڻمي
هوندو هو ،جميمومو هموريمان هموريمان
سمموممنممدو خ ممڪ ٿممي ويممو ۽ نممي م
واريمماسممو پممٽ ٿممي ويممو ۽ پمموِء ان

واريمماسممي پممٽ تممي ڪممي م ممريممون ئممي
وسممنممديممون ۽ واهممڻ آبمماد ٿمميمما جممن ۾
تيذيب ،ثمقمافمت ۽ تميمدن جما انمڊلمٺمي
رنگ ڦٽي نو ا .ٿمر جمي سميمنمي تمي
موجود پراڻا آثار هر هنڌ پکآيمل آهمن،
جيوي ٿمر جمي شمانمدار مماضميَء جمو
ڏس ڏين ٿا5
ا ين صدي عيمسمويَء تمائميمن
ٿر مان هماڪمآو دريماهمه وهمنمدو هميمو،
جيوو ڪڇ جي ويجيو عربمي سميمنمڊ
۾ ڇوڙ ڪنمدو هميمو .هماڪمآي دريماهمه
ڪري سيورو ٿر سائو سم مابمو همونمدو
هيو پر چوڏهين صدي عيسويَء ڌاري
وڏين ٻوڏين اچڻ ڪري ۽ سنڌو نمديَء
جي اولميمه طمرف رخ ڦميمرائمڻ ڪمري
هاڪآو درياهه خ ڪ ٿي ويو ۽ اهآيَء
طممرم ممماڻمميممن ۽ چمموپممائممي ممما جممي
زندگيَء جو دارو مدار برساتن تي ٿمي
پيو ۽ اها چوڻي وجود ۾ آئي تمه “و مو
ته ٿر ،نه ته بر“5

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ٿر ۾ دراوڙي دور جا آثار پڻ
موجود آهن ،جن جو مميماڀمارت ۾ پمڻ
ذڪر آيل آهي .سوندر اع م ٿمر ممان
لنگييو هيو ۽ سلطان محيود عمزنموي
سومناٿ کان ٿيندو جڏهمن مملم مان ٿمي
ويو ته ڪمجميمه ڏيمنميمن ٿمر ۾ گمذاريما
هاائين .هندس ان جي بادشاهه هيمايمون،
شير شاهه سوريَء کان شوست کماڌي
ته هو سنڌ جي مخ ملمف عمالئمقمن ممان
ٿيندو جڏهن عيرڪوٽ پميم مو تمه اتمي
سندس گيرواريَء حيميمده بميمگمم کمي
اڪبر نالي پٽ ڄائو ،جيوو پوِء وري
هممنممدسم ممان جممو م مميممور بممادشمماهممه ٿممي
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مندر ،جيوو “گوڙيَء جي ممنمدر” جمي
نالي سان سمڏيمو وڃمي ٿمو ،پمنميمنمجمي
قدامت ۽ سمنمگميمرممر تموڙي رنمگميمن
نممقممن ۽ نممگمماريَء جممي ڪممري گمميممڻممو
م مميممور آهممي .ان کممان سممواِء ه م ممي
ڀوڏيسر جي مسمجمد پمڻ آهمي جميموما
گممجممرات جممي والممي سمملممطممان مممحمميممود
بيگآيَء ميمرائمي همامي .هم مي اسمالم
ڪوٽ ۽ ناون ڪوٽ جميمآا شميمر پمڻ
موجود آهن جم مي مميمرن جمي دور ۾
حفاظ ي ڪوٽ ييل هاما .ممٺميَء جمي
شير ۾ پڻ ان دور جي هڪ ڪوٽ جما
آثار ملن ٿا هن وقت ناون ڪموٽ جمي

ٿر ۾ قديم تاريخي ماڳ ۽ انين جا آثار بمه ڪمافمي تمعمداد ۾
ملن ٿا ،جيآوڪ :ڪاهوَء جو دڙو ،جيوو اڍائي هزار سا اڳ ائميمن
وسندڙ شير هيو ،جيان پن هزار سا اڳ موهمن جمو دڙو ،ڪماهموَء
جي دڙي مان ٻڌ دور جا مجسيا ۽ ٻيمون شميمون مملميمون آهمن .هم مي
هندن جا ڪي رائي تاريخي آس انا آهن ،جمن ۾ سمارڌرو ۽ رامما پميمر
گيڻو م يور آهن .ٿر ۾ پاري نگر جا کنڊرات پڻ موجود آهن .پماري
نگر ڪنين زماني ۾ ه ان جو م يور بندرگماهمه هميمو ،ممارئميَء جمو
کوهه ،جيوو ڀالوا ۾ آهي ،پڻ هڪ تاريخي ماڳ آهي .جين دور جمو
هڪ مندر ،جيوو “گوڙيَء جي مندر” جي نالي سان سڏيو وڃمي ٿمو،
پنينجي قدامت ۽ سنگيرمر توڙي رنگين نقن و نگاريَء جي ڪري
گيڻو م يور آهي.
گممذريممو ،م مميممور تممرڪ اممميممرالممبممحممر
سعدي علي رئيس همن عمالئمقمي ممان
گذرندو واپس قسطنطمنميمه پميم مو .همن
عممالئممقممي تممي سممومممرن ،ڪمملمميمموڙن،
ارغممونممن ،تممرخممانممن ۽ ٽممالممپممرن جممي
حمموممومممت پممڻ رهممي .ٿممر ۾ قممديممم
تاريخي ماڳ ۽ انين جا آثار به ڪمافمي
تعداد ۾ ملن ٿا ،جيآوڪ :ڪاهموَء جمو
دڙو ،جيوو اڍائي هزار سا اڳ ائين
وسندڙ شير هيو جيان پن هزار سما
اڳ موهن جو دڙو .ڪماهموَء جمي دڙي
مان ُٻڌ دور جا مجسيا ۽ ٻيمون شميمون
مليون آهن .ه ي هندن جما ڪميم مرائمي
تاريخي آس انا آهن جمن ۾ سمارڌرو ۽
راما پير گميمڻمو م ميمور آهمن .ٿمر ۾
پاري نگر جا کنڊرات پڻ موجمود آهمن.
پاري نگر ڪنين زماني ۾ هم مان جمو
م يور بمنمدرگماهمه هميمو .ممارئميَء جمو
کوهه جيوو ڀمالموا ۾ آهمي ،پمڻ همڪ
تاريخي ماڳ آهي .جين دور جمو همڪ

قلعي کان سواِء ٻين جا ن ان ئي وڃي
باقي بچيا آهن5
عير ڪوٽ کي ٿر گيمٽ وي
چمميممو وڃممي ٿممو .عمميممر ڪمموٽ کممي
امرڪوٽ به چيو ويندو آهمي .همر دور
۾ هن قلعي تي قبضو ڪري مخم ملمف
بادشماهمه پماڻ کمي دفماعمي لمحماظ کمان
مضبوط ڪندا پمامي آيما .اممر ڪموٽ،
امر سنگميمه سموڍي جمي نمالمي پمٺميمان
سڏيو وڃي ٿو جيوو پنينجي دور ۾
نيايت بيادر راجا هيمو ۽ سموممرا دور
۾ جڏهن عير سومري هن ڪوٽ کمي
ساڳين بنيادن تي ٻيير جموڙايمو تمه ان
جو نالو عيرڪموٽ پمامجمي ويمو .همي
اهو عير سومرو هيو جنين مليمر جمي
مارئيَء جي حسن جمي هماڪ ٻمڌي ان
کي کوهه تان پاڻي ڀرڻ وقت کڻي آڻي
ڪوٽ ۾ رکيو پر شادي نمه ٿميمڻ جمي
صورت ۾ کيس پنينجي مائٽن ڏانيمن
واپس موڪلمي ڇمڏيمو .عميمرڪموٽ ۾

اوڌپور جي راجا پرتاب سنمگميمه پمنماهمه
ورتي هاي ۽ نادر شاهه جي خوف کان
ميان محيد ڪليوڙي اچي ِسرلومايمو،
مگر نادر شاهه جي پيچمڻ وقمت مميمان
صاحب سندس پين پميمو .سميمد احميمد
شييد بريلوي پڻ هم مان گمذريمو هميمو.
اڪٽر جميميمس بمرنمس ممطمابم ٽمالمپمر
حاڪين پنينمجما خمزانما همن قملمعمي ۾
لوايا هاا0055 .ع ۾ سمنمڌ فم مح ڪمرڻ
کان پوِء انمگمريمزن سمنمڌ پمرڳمڻمي کمي
ان م م ممامممي لممحمماظ کممان ٽممن ضمملممعممن
شوارپور ،حميمدرآبماد ۽ ڪمراچميَء ۾
ورهممائممي ڇممڏيممو .ٿممر وارو عممالئممقممو
حيدرآباد ۾ شامل ڪيمو ويمو .ان کمان
پوِء وري 0005ع ۾ ٿمر جمي سميمورن
عالئقن کي ڳنڍي هڪ ضلمعمو ماهميمو
ويو ،جنين جو نالو “ ٿرپارڪمر” رکميمو
ويو ۽ عميمر ڪموٽ کمي ضملمعمي جمو
همميممڊڪمموارٽممر ڪمميممو ويممو0110 .ع ۾
ضلعي جو هيڊڪوارٽر عيرڪوٽ مان
من قل ڪمري مميمرپمورخماص ۾ آنمدو
ويو .پيرين جو ِء 0111ع تمي ٿمر کمي
ڌار ضلعمي جمي حميمثميمت ڏنمي وئمي،
جنين جي ڪل ايراضي  55511چورس
ڪلو ميٽر آهي .جاگرافيائي لحاظ کان
ٿر ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي:
0کائر جو ٿر -5پائر جو ٿر
کائر جو ٿر کپري تعلقي جمو
هٿونگي ڳوٺ کان ڇاڇمري جمو پماسمو
و ي هندس ان جي جميمسملميميمر تمائميمن
وڃي دنگ ڪري ٿو5
کنيائون کائر ڏي ،ساري هاج هنيا،
هي لڏ لطيف چاي ،پرئين ٿر ٿيا،
ڇڏي ڳڻ ويا ،ماروئآا ملير ۾ (شاهه)
کائر جي ٿر ۾ را وڙ قبميملمي
جا ماڻيو رهندا آهن .سندن گمذر سمفمر
جو ذريعمو همج جما همنمر آهمن .را موڙ
رڍون جام پاليندا آهن تنينوري وٽمن
پ مم جممام ٿمماممي جمنمميممن مممان شممالممون
اهيندا آهن جميمومي تميمام گميمڻميمون
گرم ٿينديون آهن .ٿمر جمو ٻميمو ڀماڱمو
“پائر جو ٿر” سڏجي ٿو5
ڍٽين ،پٽين ڍير ،ميين ماروئآن جا،
هي ڀاڱو رڻ ڪمڇ کمان هملمي
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ڪارونجير جبل تائين وڃمي ٿمو .همن
ڀاڱي ۾ مالوند ماڻيمو رهمن ،جميمومي
اٺ ،ٻمموممريممون ۽ ڳمماممون پممالممي پمميممٽ
گذران ڪندا آهن .وٽن گيميمه ،ممکمڻ ۽
لسي جام ٿاي5
ٿممر جممي آبمميمموا اونمميمماري ۾
گرم ۽ سياري ۾ سمرد همونمدي آهمي،

فوٽ ٿيندي .اهآيَء طمرم انميمن ڀمٽمن
مان ڪي رائي لڪ آهن .جم مان او و
جاري رهمي ٿمي .انميمن ممان پميمريمون
گاڏيَء وارو لڪ آهمي جميمومو نمامون
ڪوٽ مٺي رو تي آهي ۽ جنيمن ممان
پوو رو ڪمراس ڪمري ٿمو .اونمڌيمو
لڪ ،اسالم ڪوٽ ۽ ننگرپارڪر جمي

واريَء جممي ڪممري ڏيممنمميممن گممرم ۽
راتيون وري ٿڌيون ٿينديمون آهمن .ٿمر
۾ گرمي جو درجمو  71درجما سميمنمٽمي
گريڊ تائين ريوار ڪيو ويو آهي .ٿر
جممو دارومممدار بممرسممات تممي آهممي پممر
بدقسي يَء سان ه ي بارش تيام گيمٽ
ٿيندي آهي .ڪڏهن تمه سمالمن جما سما
بارش نه پوڻ ڪري ڏڪار واري حالمت
ٿي ويندي آهي ۽ ماڻيو پنميمنمجمو مما
ڪاهي باراج واري عالئقي ڏانيمن لمڏ
پالڻ ڪندا آهن .جميمآيَء طمرم سميمنمڊ
جممون لمميممرون ڏکممڻ – اوڀممر طممرف
هلنديمون آهمن اهمآيَء طمرم ٿمر جمون
ڀممٽممون بممه سممامممونممڊي لمميممرن وانممگممر
ينديون آهن .ٿر جي ماڻين انين ڀمٽمن
کي نا به ڏنا آهن .جيآوڪ :لموڻمومي
ڀممٽ ،ڍوڪممائممي ڀممٽ ،جمميممرڪممي ڀممٽ،
ڪور ڀٽ ،سنييا ڀٽ ،ٻانيياري ڀمٽ،
سونيميماهمه ڀمٽ ،هماڏاري ڀمٽ ،ڪسمل
ڪوٽ ڀٽ ،ڪيري ناٿ ڀٽ ،سانمڏهمور
ڀٽ ،جيونڊ ڀمٽ ،سماممي ڀمٽ ،مماريَء
واري ڀٽ ،ڪموهمراڙي ڀمٽ ،سميماچمار
ڀٽ ،گو ڀٽ ،ڪمانموميمه ڀمٽ ،عمالمم
سرڀٽ وغيرهه گيڻو م يور آهمن .پمر
انين مان ڪيمل ڀمٽ ٿمر جمي وڏي ۾
وڏي ڀٽ آهي .جنين جمي بملمنمدي 771

رس ي تي آهي ان کان سواِء مور لڪ،
اٺ لڪ ،ڪاسائي لمڪ ،ٿموهمرن وارو
لڪ ،اساٻو لمڪ ،مموڙو لمڪ ،ڦميملمڻمو
لڪ ،ڏيڏيولڪ ،ٽيروئو لڪ ،ڪوڙي
لڪ ،اڀي جمو لمڪ ،سماموران لمڪ ۽
ڀوچاسر لڪ گيڻو م يور آهن5
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ڌرتيَء جي گولي تي مموجمود
زندگي جيوا انسانن ،جمانمورن ،وڻمن
ٽڻمن ۽ جميم من جمڻمن جمي صمورت ۾
موجود آهي ۽ لمکميمن سمالمن کمان همن
گرهه جي سينمي تمي وڌي ويمجمھمي ۽
اسري رهي آهي پر سمنمدن وجمود کمي
ڪڏهن بمه ايم مرا خمطمرا ۽ ڏکميمائميمون
پين نه آيون جيوي هن وقت مموجمود
آهممن .صممنممع م ممي انممقممالب سممان ج م ممي

هلندڙ صدي جي پيرين ڏهاڪي ۾ ئي
ٻآي ڏهائي َڇ َيه گرمي پد رڪار ڪيو
ويو جيوو ايووييين صدي جي آخمر
تائين چار گري سينٽي گريڊ وڌڻ جمو
خدشو آهي.
تمماري م جممي سممورنمميممن گممرم
ترين سالمن ممان  11گمرم تمريمن سما
هلندڙ  50صدي جي پيرين ڏهاڪي ۾
رڪمار ڪمميمما ويمما آهممن ،جممن ۾ سمما

مخ لمف صمنمعم مون وجمود ۾ آيمون ۽
صنع ي دنيما ۾ تمرقمي ٿمي تمه سماڳمي
وقت م ينن ،ڪوئلي ،گاس ،پيٽرو ،
يز وغيره توڙي ٻين معدني وسيلمن
جو عام اس عميما ڪميمو ويمو جمنميمن
ڪمممري مممماحمممو ۾ ڪممماربمممان اِء
آڪسممائمميممڊ ،ممميممٿمميممن ،ڪمملمموروفمملممورو
ڪاربان ،نائٽرس آڪسائيڊ جي ممقمدار
۾ پڻ واضع اضافمو ٿميمو آهمي جمنميمن
جي ن يجي ۾ آهس ي آهس مي ڌرتميَء
جي گرمي پد ۾ اضافو پڻ ٿينمدو پميمو
وڃمي .جميمموممو ضممابمطممي نمه آڻمڻ جممي
صممورت ۾ ڌرتمميَء تممي جمميممون بسممر
ڪندڙ سيوري مخلوق ِء قطعي طور
فائدييند ثابت نه ٿيندو .اي ري قدر جمو
موسييات کاتمي جمي رپمورٽ مموجمب
پاڪس ان ۾ مموسميمي تمبمديملمي اچمي
رهممي آهممي رپممورٽ ممموجممب ويمميمميممن
صدي ۾ عاليمي حمرارت ٻمآي ڏهمائمي
َ
ڇاه ر گرمي پد رڪار ڪاي وئي ،پر

5101ع سرفيمرسمت آهمي .مماحمولميماتمي
تبديلي هاڻي هڪ اڻٽر حقيقت بڻمجمي
وياي آهي .عاليي مموسميميماتمي اداري
گرين هائوس گيسمز سمان گمڏ هموا ۾
مموس يمما آبممي مممادن (ايممروسممولممز) جممو
ممموجممود همماممڻ ۽ انسممانممي آبممادي وڌڻ
ڪري زمين جي اس عيا ۾ تمبمديملمي
(جيآوڪ ٻيلن جي واڍي ڪري فصمل

آباد ڪرڻ يا شيمري آبمادي ماهمڻ) کمي
ماحولياتي تبديلي جا اهم سبب ڄاڻايما
ويممما آهمممن .همممڪ انمممدازي ممممطمممابممم
ماحولياتي تبديلين جا سڀ کان وڌيڪ
خراب اثر گھٽ ترقي ياف ه مملمومن يما
تيام گيڻي تمرقمي پمذيمر مملمومن تمي
پوندا آهن .پاڪسم مان بمه انميمن تمرقمي
پممذيممر ممملمموممن مممان هممڪ آهممي جم ممي
ماحولياتي تبديليَء جا اثر وڌ کمان وڌ
پاجي رهيا آهن .ماحولميماتمي تمبمديملمي
جي سلسلي ۾ ڏ و وڃي ته پماڪسم مان
جي معي ت خاص طمور زراعمت تمي
وڌيڪ خمراب اثمر پمامجمي رهميما آهمن.
ماحولياتي تبديلين جي ن يمجمي ۾ 55
سيوآو زمين ۽ موجوده آبادي جو 71
سمميمموممآو م م مماثممر ٿممي رهمميممو آهممي.
چوماسي جي برساتن جي ڪري وڏيمن
ٻوڏن ،وسيع ڏڪارن ،طوفانن ۽ زمين
جي بنجر ٿيڻ جيآا مسمامال پمڻ تميمام
گيڻو تيزي سان پيدا ٿي رهيا آهن.
ٿر جي تاري ۾ ڏڪمارن جمي
هڪ گھي فيرست موجود آهي جن ۾
سا 00ع01 ،ع50 ،ع55 ،ع07 ،ع05 ،ع
۽ 5115ع تائين جا ڏڪمار شماممل آهمن.
ذڪر ڪيل سالن دوران چوماسي جون
گيربل برساتون نه پموڻ ڪمري ٿمر ۾
فصلن ،جانورن ،زمميمن ۽ مماحمو ِء
وڏين تمبماهموماريمن جمو سمبمب بمڻميما.
انسان ،جانور ۽ ٻوٽا بري طرم مم ماثمر

دنيا ۾ ماحولياتي ۽ موسيي تبديليون تيام گيڻو تيزي سمان
وڌي رهيون آهن ،مخ لف ملون ۾ انميمن تمبمديملميمن جمي اممومانمي
نقصان کان محفوظ رهڻ ِء اثرائ ا اپاا ورتا ويندا آهن .ان سملمسملمي
۾ اسان کي امواني خطرن کان بچڻ ِء سيورا ان امه اڳ ئي طاي
ڪرڻ گيرجن .هن وقت اسان کي حفاظ ي پيلموئمن کمي اپمنمائمڻ جمي
ضرورت آهي .قدرتي آف ن جيآوڪ ڏڪار ۽ سوڪميمآن کمي ممنميمن
ڏيڻ ِء جامع رٿا بندي ۽ مقامي سطح تي تمنم ميمم سمازي جمو قميمام
عيل ۾ آڻڻ جيان امواني تباهواريمن کمي گمڏيمل ممنمصموبمه بمنمدي
ذريعي وق ائ و منين ڏئي سگيجي.
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ٿيما ۽ وڏي آبمادي لمڏپمالڻ جمو سمبمب
بڻجڻ سبمب تمبماهمي جمو شمومار ٿمي.
جممڏهممن تممه 5105ع 05 ،۽ 05ع جممي
ڏڪارن جون تمبماهميمون بمه هم مان جمي
مارو ماڻين جي مقدر جو حصو بمڻميمل
رهمميممون ۽ سممنممدن جمميممون ۾ ايممنممدڙ
م والتون سمالمن تمائميمن وسماري نمه
سگيبيون .ڄاڻايل عرصي دوران ج ي
ٿر جا وڻ ٽڻ ،ٻوٽا ۽ فصل تمبماهمي جمو
شموممار ٿمميمما تممه سمماڳممي وقممت ٿممر جممي
خوبصورتمي جمو سمبمب بمڻميمل نمايماب
پکي ۽ جانور پڻ مخ لمف وبمائمن جمي
ور چممآهمميممل رهمميمما ۽ ٿممر جممي ڌرتممي
پنينجي خوبصورتيَء سان تيام گيمڻمو

تيزي سان محروم ٿيندي رهمي .انميمن
ئي سالن دوران ٿر ۾ انسانمي جميمون
پممڻ ع م مماب جممو شمموممار ٿممي رهمميممو.
صورتحا اي ري قمدر بمدتمر ٿمي وئمي
جو ٿمر ۾ ٻميمن انميمڪ مسماملمن سمان
گڏوگڏ غذائي کوٽ پڻ ٿمر جمي ممقمدر
جو سمومنمدر بمڻميمل رهمي .سميموريمن
خوشين سان محروم بڻيل ٿر جا ممارو
ماڻيو غمذائمي کموٽ سمبمب پمنميمنمجمي
مممعممصمموم مممکممآيممن جممي مممرڪ کممان
محروم ٿي رهيا هماما ۽ تميمام گميمڻمو
تيزي سان مي ائن جون جيولميمون پمڻ
خممالممي ٿممي رهمميممون همميممون ،مممعممصمموم
مرڪن جون ڪوڪون ،سڏڪما ،آهمون
دانيون ڪنين مسميمحما جمون ممنم م مر
هيون پمر ممعمصموم وجمود وقمت جمي
حويرانن کي جيون نمه بمچمائمڻ جمون
ميارون ڏيندي مموڪمالئمي رهميما هماما.
مممقممامممي تمموڙي غمميممرممملمموممي ممميممڊيمما
سيوري ڪياڻي کي فليي سين جميمان
رڪممار ڪممري دنمميمما کممي ٿممر جممي
صورتحا کان آگاهه ڪري رهي هاي،
سيوري انسانيت تعمجمب جمو شمومار
هامي تمه سماڳمي وقمت ذمميموار فمرد ۽
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اڳواڻ سيوري وارتا کان تعل بڻجي
پنينجي مصنوعي جنت نيا بنمگملمن ۾
آرامي هاا.
دنيا ۾ ماحولياتي ۽ موسميمي
تبديليون تيام گيڻو تيمزي سمان وڌي
رهيون آهن ،مخ لف ملومن ۾ انميمن
تبديليمن جمي اممومانمي نمقمصمان کمان
محفوظ رهڻ ِء اثرائ ا اپاا ورتا ويندا
آهن .ان سلسلي ۾ اسان کي امومانمي
خطرن کان بچڻ ِء سيورا ان امه اڳ
ئي طاي ڪرڻ گيرجن .هن وقت اسان
کي هيٺين پميملموئمن کمي اپمنمائمڻ جمي
ضرورت آهي .قدرتي آفم من جميمآوڪ
ڏڪار ۽ سوڪيآن کي منيمن ڏيمڻ ِء
مضبوط رٿا بندي ۽ مقامي سمطمح تمي
تن يم سازي جو قميمام عميمل ۾ آڻمڻ
جيان امواني تباهوارين کي گمڏيمل
منصوبه بندي ذريعي وقم مائم مو ممنميمن
ڏئي سگيجي.
آسممپمماس ۾ وڻممن جممي غمميممر
ضمممروري واڍي کمممان پممماسمممو ڪمممرڻ
گمميممرجممي ڇممو تممه وڻ ڪمماربممان ا
آڪسممائمميممڊ جممذب ۽ آڪسمميممجممن پمميممدا
ڪرڻ جو سبب آهن .اهآو عيل انسمان
۽ جانورن کي گميمربمل صماف سمٿمري
هوا جو معيار بي مر بمڻمائمي ٿمو ۽ وڻ
تباهي جو سبب بڻمجمنمدڙ بمرسمات تمي
ضابطي آڻڻ ۾ پڻ پنينجمو ڪمردار ادا
ڪن ٿا .وڻن سمان ڌرتميَء تمي بمرسمات
ِء بي ر فضا قائم ٿاي ٿي ۽ هيٺايمن
تيمه ممان پميمدا ٿميمنمدڙ گمرممي پمد تمي
ضابطو اچمي ٿمو .جمڏهمن تمه ڌرتمي ۾
پيداواري سگيه پڻ وڌائمڻ ۾ وڻ جمو
اهم ڪمردار همونمدو آهمي ،وڻ صماف
سٿري ۽ صح يند ماحمو جمو ضماممن
هوندو آهي.

 م باد تموانمائمي جميمآوڪ سم ۽
هوا ذريعي توانائي پيدا ڪمري ان
کي بميم مر اسم معميما ِء ڪمارآممد
بڻائجي جميمامن وقمت سمر ڪمنميمن
ڏکيائي کي منين ڏيمڻ کمان بمچمي
سگيجي.
 ٻيلن جي واڍي تي ضابمطمو آڻمڻ ۽
انين جي واڌ ويجھ ِء اپاَء و مڻ ۽
حفاظت ڪرڻ.
 گاوچر يا چراگاهن جو بچاا ڪرڻ.
 گممھممٽ پمماڻمميَء تممي ٿمميممنممدڙ زرعممي
جنسون مم معمارف ڪمرائمڻ جميمامن
پاڻي جي پيدا ٿميمنمدڙ اڻماٺ سمبمب
ڏکيائين کي وق ائم مو ممنميمن ڏئمي
سگيجي ۽ آبادگارن کمي همڪ ئمي
وقت مخ ملمف فصمل لڳمائمڻ بمابمت
سکيما ڏيمڻ گميمرجمي ۽ پماڻمي جمو
ان يائي ممنماسمب اسم معميما ڪمرڻ
گيرجي.
ڪنين به امواني تباهي کان
ممحمفموظ رهمڻ ِء اڳمواٽ بمنمدوبسمت
ڪرڻ يما وقم مائم مي رٿمابمنمدي مماحمو
دوست ۽ صاف سمٿمري ممعماشمري اڏڻ
جي عالمت آهي .اسان کي بمه مماحمو
دوست سوو پيدا ڪرڻ جمي ضمرورت
اپنائڻ گيرجي ڇو تمه ڪمنميمن بمه وڏي
نممقممصممان ڏيممنممدڙ عمميممل کممان بممچممڻ ِء
اڳواٽ تياري ڪرڻ مس قبل ۾ پميمن
ايندڙ ڏکيائين کي بي ر نيوني ممنميمن
ڏيڻ ِء بي ر حويت عيلي ڪنيمن بمه
اڻوندڙ صورتحا تي وق ائ و ضابمطمو
آڻي سمگميمجمي ٿمو .ائميمن ڪمرڻ سمان
اسان پاڻ سان ڳاپيل سيموريمن شميمن
کي بچائي سگيون ٿا .بي ر ۽ جمٽمادار
معاشرو قائم ڪرڻ ِء من مم تمنم ميمم
سازي جي ضرورت آهي جيموما اسمان
کي پاڻ ۾ پيدا ڪرڻ گيرجي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ماڻين جي نفسيات تي ان
جي جاگرافيائي حال ن جو وڏو اثر
ٿاي ٿو .جابلو عالئقي جي رهواسين
توڙي سامونڊي ،دريائي ۽ وارياسي
عالئقي جي ماڻين جي ذهني سوو ۾
فرق آهي ،جڏهن ته ٿر هڪ وارياسو
خطو هجڻ ڪري ه ي جي ماڻين جي
نفسيات يا سوو ۽ مساال مٿي ڄاڻايل
عالئقن کان مخ لف آهن .سندن گذر
سفر برسات تي هجڻ ڪري بي يقيني
سندن نفسيات ۾ شامل آهي ،ڇو ته
ڪو ڀروسو ڪونيي ته برسات پوي يا
چارو يا
نه پوي سندن چوپائي ما
فصل ٿين يا نه ٿين ،انييَء ڪري
مسالن کي وق ائ و منين ڏيڻ
انين جا طور طريقا به مخ لف آهن.
برسات نه ٿيڻ ڪري باراجي عالئقن،
ڙ يا ناري ڏي ما ڪاهي وڃڻ ،ٿر
جي ڏٿ جو اس عيا ڪرڻ يعني
ڀاڄين کي سوائي ٻارنين ئي ميينا
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اس عيا ڪرڻ ۽ وڌ ۾ وڌ عالئقائي
شين جو اس عيا ڪرڻ به سندن
مجبوري ۾ شامل آهي پر وقت گذرڻ
سان گڏ تبديلي جا اثر ٿر تي به پاجي
رهيا آهن .ٿر واسين جي گذر سفر جا
ذريعا ،رهڻي ڪيڻي تبديل ٿيڻ سان
گڏ انين مسالن جي منين ڏيڻ جا
طور طريقا به تبديل ٿيندا رهيا آهن.
اڳي ٿر جا ماڻيو پنينجي مسالن کي
پاڻ منين ڏيندا هاا ،حوومت سڌي
ريت ڪابه مدد ڪانه ڪندي هاي،
ڪڏهن ڪڏهن ڪو پراڻو اناج راشن
ذريعي گيڻي ڏڪار جي وقت ۾ ڏنو
ويندو هو .ٿر ۾ پيريون دفعو 0155ع
۾ جناب ڀٽي صاحب ٿر ۾ واپسي
ايندڙ ماڻين کي امداد ڏني ان کان
پو 0105ع ۾ وزيراع م محيد خان
جوڻيجي جي دور ۾ به وڏي پيياني
تي امدادي ڪاروايون ٿيون .انييَء
کان و ي اڄ ڏينين تائين حوومت

ڏڪار جي حالت ۾ ماڻين ۾ سس ي
اگيه تي يا مفت ڪڻڪ تقسيم ڪرڻ
جيآا ڪم ڪندي پاي اچي.
11ع واري ڏهاڪي ۾ ٿر ۾
غير سرڪاري تن يين جو بنياد پيو،
ماڻين سان رابطا ڪاري قائم ڪري
سندن مسالن کي سيجھڻ ۽
پڻ امدادي
ويجھآائپ پيدا ڪرڻ
سلسلي جو آغاز ڪيو ويو جيوو
ڪڏهن ننڍي ته ڪڏهن وڏي سطح تي
جاري رهيو .اهآي طرم ٿر جي
امدادي سرگرمين ۾ سرڪار سان گڏ
فالحي ادارا به شامل ٿيا جن ڏييي
سرندي وارن ۽ ٻاهرين ملون جي
مخير حضرات جي مدد سان ٿرين جي
مدد ڪاي0111 .ع واري ڏڪاري
حال ن ۾ ميڊيا به ٿر جي ماڻين جو
ڪيس وڙهيو ۽ سندن مسالن کي
اجاگر ڪيو ۽ اڄ تائين ٿر جو ڪيس
ميڊيا وڙهندي پاي اچي .حوومت

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

فالحي ادارن ۽ ميڊيا کان سوا
فوجي ادارن به ٿر ۾ ڪايپون قائم
ڪري ماڻين جو عالج ڪرڻ يا کاڌي
پي ي جو سامان ڏيڻ ۾ مدد ڪاي،
مذهبي تن يين به پنينجو ڪردار ادا
ڪيو ،ڪورٽ سڳوري به پاڻيرادي
نوٽيس جي ذريعي ٿرين جي ڏکن کي
گيٽائڻ جي ڪوشن ڪاي ،هاڻ ه ي
هڪ سوا پيدا ٿاي ٿو ته ڇا هنن
اي رن ڌرين جي مدد سان ٿروارن کي
ڪو فائدو پي و يا سندن مسالن جو
ڪو مس قل حل نو و...؟
هن وقت ٿري ماڻيو
پنينجون حال ون پنينجي محنت
ذريعي ٻين عالئقن ۾ محنت مزدوري
۽ نوڪريون ڪري تبديل ڪن ٿا پر
ان جي ڀيٽ ۾ امدادي ڪين واري
دعويٰ ڪٿي به ڏسڻ ۾ ڪونه ٿي
اچي .اهآين حال ن ۾ انيي امداد جو
منفي اثر ٿيو آهي ،مفت جي ما ملڻ
جي آسري ۾ هوآو ته ماڻيو محنت
مزدوري کان لنوائڻ لڳا ٻيو وري
ڪرپ ن جو رواج عام ٿيو جيوو
معاشري جو سڀ کان وڏو نقصان
آهي .ٿر جو ماڻيو جيوو صرف ۽
صرف محنت مزدوري ۽ ح حال
جي روزي ۾ يقين رکندو هو سو هاڻ
اخالقي طور پس ي طرف وڃي رهيو
آهي ،ڪوڙ ،ڪپت ،ڳي ۽ اٽول
بازي انين نالن کان ٿر جا ماڻيو
واقف ڪونه هاا پر هاڻ سياج جو وڏو
حصو وڪوڙجي ويو آهي .منينجن
انين خيالن جي اشاعت کان پوِء
ڪجھ دوست پڇندا ته جيوڏهن اسان
کي انييَء مفت واري ما تي
اع راض آهي ته پو آخر مسالن جو
حل ڪيآو آهي؟ ڇو ته وق ائ يون
برساتون نه پوڻ يا گيٽ پوڻ ٿر جو
هڪ معيو آهي .اهآين حال ن ۾
ڪيآو منصوبو جوڙجي؟ انييَء
سوا جا آئون ٻه سادا ۽ گيٽ خرو
حل تجويز ڪندس .پيرين حل اهو ته
حوومت طرفان نادرا جي مدد سان ٿر
جي هر ماڻيو کي راشن ڪار اهي
ڏنو وڃي ۽ انييَء ڪار ذريعي
ڏڪاري حال ن ۾ کين رعاي ي اگين
تي اناج فراهم ڪيو وڃي .ٻي ڳاليه
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اها ته مفت ۽ معياري بنيادي تعليم،
صحت جون جوڳيون سيول ون ،مٺو
۽ صاف پاڻي ۽ رو اهي چارئي
سيول ون رهواسين کي ڏنيون وڃن
جيان سندن روز مرهه جون
ضرورتون آساني سان پوريون ٿي
سگين ۽ ائين ڪرڻ سان روزگار جي
حاصالت ۽ ح حال جي روزي جي
ڪيائي آسان ٿي سگيندي ،جنين ۾
برڪت ۽ رحيت به آهي .ٿر ۾ عام
چوڻي م يور آهي ته لک ويا ته ڪو
فِور ڪونيي وري ڪيائي و با پر
لڇڻ ويا ته وري م ول سان ملندا.
مٿي ذڪر ڪيل مسالن جي پورائي
ِء ڄاڻايل ٻاي حل عيلي طور تي
سٺي حويراني جي زمري ۾ اچن ٿا،
تنين ڪري آئون وري به عرض
ڪندس ته اسان کي اهي چار بنيادي
سيول ون جيوو اسان جو آئيني ۽
هڪ انسان هاڻ ناتي ح آهي جيوي
بنا ڪنين فرق جي ڏنا وڃن.

جيوڏهن ڪنين ڪيپيوٽر يا
ٽيونا جي تي اس عيا ٿيندڙ سافٽ
ويار خراب ٿي وڃي ته تبديل ٿي
سگيي ٿو پر جيوڏهن هار ويار
ڪرپٽ ٿاي ته ان جو عالج م ول
آهي .اها مفت واري امداد في الحا
اسانجي سياجي سافٽ ويار کي
ڪرپٽ ڪري رهي آهي ۽ اها امداد
انييَء طريقي سان جاري رهي ته اها
ڪرپ ن اسان جي د ۽ دماغ ۾
اهآو وييي ويندي جو ان مان جان
آجي ڪرائڻ م ول ٿي ويندو .ايندڙ
نسلن کي سياجي بديان ي کان بچائڻ
ِء ضروري آهي ته مثبت تبديلي
ذريعي نوجوانن ۽ ايندڙ نسلن کي
اهآو سب پآهايو وڃي جيان اهي
ڪرپ ن خالف هر محاذ تي اٿي کآا
ٿين ۽ ٿر جي مارو ماڻين جي حقن
جي ڳاليه ڪن .جيوڏهن ائين نه ٿيو
ته ايندڙ نسلون ٿر جي مالوي ڪرڻ
بدران پاڻ انييَء ڪڌي رسم ۾ مب ال

دنيا اڄوليه ٽيونا جي جي
مدد سان اي ري ته ترقي ڪاي آهي جو
ترقي جي مناسب اس عيا سان بنا
ڪنين امداد جي پنينجا پاڻ مساال
حل ڪري سگيجن ٿا ،تنين ڪري
امداد مان ٿر جي ماڻين جو گيٽ پر
سرڪاري آفيسرن ۽ سياس دانن جو
يقينن وڌيڪ ڀلو ٿيندو هوندو پر عام
ماڻيو کي عزت ڀرئي جيون گذارڻ
اهي چار سيول ون کوڙ آهن.

ٿي پيار ،پنينجائپ ۽ احساس وارو ٿر
مارو ماڻين جي وارثي کان محروم
ٿي ويندو ۽ ٿر هڪ اهآي ڀيانڪ
صورتحا اخ يار ڪري ويندو ج ي
هر ماڻيو پنينجي ذاتي مفاد خاطر
تاري جي صفحن ۾ سيايل سنيري
لفطن جي سياجي ڍانچي کي بگاڙي
ڇڏيندو .ٿر کي اهآي بدنيا داغ کان
بچائڻ ِء اسان سڀني کي گڏيل طور
تي اهم ڪردار ادا ڪرڻو پوندو.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ٿممر ۾ همميممل وقم ممائم مميممون ۽
ضرورت جوڳيون برساتمون پموڻ بمعمد
گڏهنُ ،ا ن جي جوڙن سمان ٿمريمن همر
ڪاهي زمينون کيآيون ڪجيه ڏينميمن
بممعممد سمماري ڌرتممي سممائممو ويممس اوڍي
ڇڏيو ۽ ٿرين جي ممکمن تمي ممرڪمون
آهن .ٿاريلميمون بمه اڳمامي کمان وڌيمڪ
مصممروف ن م ممر اچممي رهمميممون آهممن
جيوي ڪوهن جا ڪموهمه پمنمد ڪمري
پايڻ جو پاڻي ڀري اينديون هيون اهي
هاڻي گميمرن جمي آس پماس تمرائمن ۽
ٽوڀن ۾ برسات جو پاڻمي ڀمري گميمرن
۾ ڪ ب آڻي رهيون آهن .ٿاريلين جما
هيل ويس به ُمرڪي پيما آهمن ممقماممي
لوڪ گي ن جا آواز گونجي رهيا آهمن
عيد ،ٽي ۽ شادين جو ڏينين ٻڌڻ وارا
عيل انين خوشيمن کمي وڌائمي رهميما
آهن ٿاريليون انميمن ٻمنميمن کمي ڏسمي
خوش آهن ۽ فصل سان گڏ بيٺل گاهن
جي ليڏاڻ (گممُڏڻ) ڪڍڻ ۾ خوش آهمن،
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اهو گاهه شام جو گير ۾ بميمممممٺمل مما
کي ڏين يا وري گڏ ڪن .ٿر جو ٻمنميمن
۾ ڪم ڪندي هي عمورتمون ٽمي کمان
چار ميينما مصمروف رهمنمديمون صمبمح
ساجير اچي مميميمن ،گموئمار ۽ چمڀمآن
وغيره جو چونڊو ڪمري کماري ماهمي
پنينجي مآس توڙي گيمر ۾ مموجمود
ٻاي مرد ڀماتمي وغميمره کمي ڏيمنمديمون
جيوو وڃي ويجيي شيمر ۾ وڪمڻمي
گير جو سيدو آڻيندا ۽ ڪمجميمه ڀماڄمي
کڻي اچي گميمر ۾ رڌن جميموما لمذت
سان ڀرپور هوندي آهي.
ڪمي ٿماريملميمون جمن جما ور
مزدوري سانمگمي ممخم ملمف شميمرن ۾
ويل آهن تن کي سارينمدي اڱمڻ واري
چمماممونممري چمموٽممي تممي ويممٺممل ڪممانا
جيومو “ ڪمانا ڪمانا” ڪمري رهميمو
آهن ان کي پنينجي انداز سان چوندي
ن ر اينديون ته “اي ڪانا توکمي ممٺمو
لولو ڏيان تون ٻڌا ته منينجو پمرديسمي

ڪڏهن گير ايمنمدو ۽ انميمي جمي اچمڻ
جي خوشخبري ٻمڌاِء” ٿمر جمو فمطمرتمي
حسن ڏسڻ وٽان آهي ٻاجيمريمن سمنمڱ
جيليا آهن ۽ ٿر جي ڍاڻين ۽ ڳو من ۾
عورتن جون خوشميمون سمنمدن ڀمائمرن،
ڀينرن ،ڏيمرن ،سماموٽمن ،مماسماتمن جمي
مممڱڻين ،مملميمر اوڍائمن ۽ شماديمن جما
ڏينين ٻڌڻ وارا عميمل پمڻ وسموماري
بعد شروع ٿي چوا آهن ۽ ٿماريملميمون
ڳو ن ۾ موجود مڻييارين جي دڪانمن
تان پ م ،سڳا ،ممڻميما ،سمويمون ،داڳما،
ڪوڏيون وغيره و ي تن ممان گميموٽمن
۽ ڪمممنممموارن ِء اڳممم  ،چممموٽممميمممون،
وينجيڻيون ،ڪجرا ،ويياڻما ،رلميمون،
شي ن جي ِء جاريون وغيره اهيندي
سيرا ُگنگنائمي رهميمون آهمن .ڪمجميمه
ٿاريليون جمن ِء هميملمومو وسمومارو
ڪجيه ڏک کڻي آيو آهي جمن جما ور
ٻنين جي دنڱن تان ق ل ٿي چوا آهمن
۽ مخ لف دشينن جي ڪري پمنميمنمجمن

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

پيارن به وٽن اچڻ ڇڏي ڏنو آهي.
گوار ٿر جو هي فصل هماڻمي
گل جيلڻ بعد ڦري جميملمي ڀماڄمي کمي
کاري (وڪري ِء) تيار آهي اسر ويلي
ٿاريلي گير ڀاتي سان گڏ جمي چمونمڊو
ڪري رهي آهي س ُاڀرڻ ميل سندس
ورهممي کمماري ڪممڻممي ويممجمميممن وڏن
شيرن ،مٺمي ،سمالم ڪموٽ ،ڇماڇمرو،
ننگر پارڪر ،عيرڪوٽ وغيمره کمڻمي
ڪملمو جمي حسماب سممان
ايمنمدو .جم مي ِ
وڪڻندو ۽ گيمر ِء سميمڌو ثميمر و مي
ويندو .هي اِهمو فصمل (ڀماڄمي) آهمي
جمميمموممو ٻمميممن فصمملممن وانممگممر ٿممريممن
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 Water Mellonچيو وڃي ٿو .ڪماريمنمگ
جڏهن ڪچو هوندو آهي ته ڀاڄي طمور
اس عيا ڪبو آهي ۽ پچي وڃمڻ بمعمد
ميوي طور جيوو ڏاڍو ممٺمو ۽ لمذت
وارو هوندو آهي جنين ۾ وٽاممن سمي
 00%سيوآو ۽ وٽامن بمي ۽ ڪمجميمه
ائسڊس شامل هوندا آهن.
ڪممماريمممنمممگ جمممي عمممالممميمممي
مارڪيٽ کي ڏسبو ته  5105۾ يموايمس
جممي مممخم مملممف ريمماسم ممن ٽمميمموممسمماس،
فلوريڊا ۽ ڪيليفورنا وغيره همزاريمن
ايوآن ۾ پوکيو ويمنمدو آهمي .دبمامي.
َ
يو.اي.اِي ۾ مارڪيٽنمگ جمو سمسمٽمم

ٿر جو فطرتي حسن ڏسڻ وٽان آهي ٻاجيرين سنڱ جيليا آهن
۽ ٿر جي ڍاڻين ۽ ڳو ن ۾ عمورتمن جمون خموشميمون سمنمدن ڀمائمرن،
ڀينرن ،ڏيرن ،ساوٽن ،ماساتن جي مممڱڻين ،ملير اوڍائن ۽ شاديمن جما
ڏينين ٻڌڻ وارا عيل پڻ وسموماري بمعمد شمروع ٿمي چموما آهمن ۽
ٿاريليون ڳو ن ۾ موجود مڻييارين جي دڪانن تان پ م ،سڳا ،مڻيا،
سويون ،داڳا ،ڪوڏيون وغيره و ي تن مان گميموٽمن ۽ ڪمنموارن ِء
اڳاٺ ،چوٽيون ،وينجيڻيون ،ڪنجرا ،ويياڻا ،رليون ،شي ن جي ِء
جاريون وغيره اهيندي سيرا ُگن گنائي رهيون آهن .ڪجيه ٿاريليون
جن ِء هيلوو وسوارو ڪجيه ڏک کڻي آيو آهي جن جا ور ٻمنميمن
جي دنڱن تان ق ل ٿي چموما آهمن ۽ ممخم ملمف دشميمنمن جمي ڪمري
پنينجن پيارن به وٽن اچڻ ڇڏي ڏنو آهي.
ميانگو خريد ڪري پوکميمو ۽ وڪمرو
اڪثر  51کان  51روپيما ڪميمو ويمنمدو.
ساڳي گوار جي صفائمي ڪمري ڌوئمي
ٿيليي ۾ (پيونگ واري پيڪ ڪمري
وڪڻجي ته اگيه سٺو ملندو شميمرن ۾
مارڪيٽ سسٽم سمٺمو همجمي زمميمن
تي ڪپآو وغيره وڇائمي وڪمڻمڻ کمان
بي ر آهي ويل سيٽلڊ اسٽا هجن جمي
هي پيڪ ڪري رکيل هجن) تمقمريمبمن
هڪ مييني بعد گموار ُسمومڻ شمروع
ٿيندو جنين کي ڪٽمي کمري ۾ جميمع
ڪيو ويندو ۽ تيز ُاس نورڻ بمعمد ان
کممي ُ
ڪممٽممي ٻ م ال م ڪممري بمماقممي
گوارٽي کي ٻموجميمن وغميمره ۾ ٻمڌي
چند ساو روپيا ممڻ جمي حسماب سمان
وڪيو ويندو .اڪثر ٿر جا ماڻيو فصل
پوکڻ بعد سٺين وٽان گوار ۽ گوارٽمي
جما اڳممواٽ پممامسمما کممڻمي چمانمميمه ممٺمماڻ
(سيڌو سامان) و ي گمذار سمفمر ڪمنمدا
آهن .ڪارينگ جنين کي انگمريمزي ۾

جوڙيل آهي خريدار کان وڪرو ڪمرڻ
تائين سسٽم جوڙيل آهمي آهمي جم مي
هر مماڻميمو ممعملموممات حماصمل ڪمري
ٿو.ايڊورٽائيزنگ ،ميڊيا ،عوامي سطح
جا رابطه جيٽل ۽ آن ئن مارڪيٽنگ
۽ برانڊنگ ايجنسيز موجود آهمن جمن
کي سرڪاري سطح تمي مموميمل ممدد
حاصل آهي .جڏهمن تمه ٿمر جمي انميمن
عالئقن ۾ ٿيندڙ ڪارينگ جمي فصمل
تي نه ئي ڪو تحقيقي ادارو آهي ۽ نه
ئي ڪا پراپر مارڪيٽنگ جو سمسمٽمم.
جڏهن ته دنيا جي مخ ملمف مملمومن ۾
انين ميوون ِء پراپر مارڪيٽنمگ ِء
وڏو سسٽم موجود آهي .ج ي مخ لمف
ادارا جن جون ويب سائٽس ييل آهمن
ج ي پيغام موجود آهن تمه همي اهمآي
سروس آهي جيوا اسان ۽ توهان جمي
وو ۾ اع م مميمماد ۽ رابممطممي جممي ُپممل
جوڙي ٿي اوهان پاڻ اهي شيون خريمد
ڪيو ،آر ر ڪيو ۽ پمنميمنمجمي پميمارن

سان به شيار ڪريو.
ٿممر ۾ پممبمملممڪ پممرائمميممويممٽ
پارٽرشپ ِء راهه هميمواري ٿمي رهمي
آهي تعلييي شعبي ۽ سميماجمي تموڙي
سرڪاري ادارن ماڻين وو ۾ ُپمل جمو
ڪردار ادا ڪمري ڪمنميمن حمد تمائميمن
ُمسرت وارا عيل ڏيکارڻ شروع ڪميما
آهن اهآي طرم ٿر جي ممقماممي ُهمنمرن
فصلن ،ميوون ۽ ڀماڄميمن وغميمره جمي
برابر مارڪيٽنگ ڪري سگيجمي ٿمي
جين ِء صالم ته.
 تعلقي ۽ ضملمعمي سمطمح تمي
مارڪميمٽميمنمگ ۽ ريسمورس
سينٽرس جو قميمام عميمل ۾
آڻمي تممحمقميم ۽ تمربميممت جمما
موقعا پيدا ڪيا وڃن.
 انيمن ادارن تموڙي سميماجمي
سطح تي تعماون ڪمرڻ جمون
ويب سائٽس جوڙيون وڃن.
 تازه ميوا ۽ ڀاڄيون جن کمي
سرڪاري سطح تي سميمومار
حاصل هجي ۽ مماڻميمن کمي
 Facilitateڪيو وڃي.
 فو مارڪيٽنگ جو سمسمٽمم
اهي روزگار پميمدا ڪمرڻ ۽
تممحممقممي م ِء نمموجمموانممن کممي
اتساهيو وڃي.
 مارڪيمٽ جمي ڪميميم من ۽
مارڪيٽ چارجز لڳائڻ.
 گيٽ پاڻي ۽ کاري پاڻي تمي
ٿيندڙ فصل م عارف ڪرائڻ
 فيڊ بانڪ
 سائنسي طريقن سان گاهه گڏ
ڪري سنڀالي رکڻ ِء سکيا.
جو بندوبست ڪرڻ.
 چوپائي ما جمو چمارو ماهمڻ
ِء ٽيونا جي ذريعي مملمون
لڳائڻ ۽ سکيا ڏيڻ.
 بجلي جي مم مبماد تموانمائمي
جو ڪ ب آڻڻ
 مخ لف ڪارآمد وڻن جا قلمم
لڳائڻ خاص ڪري جيانمگمرو
ٻير جي نسل وڌائڻ.
 ٿممر ۾ رهممنممدڙ ممماڻمميممن جممي
چوپائمي مما جمي گماموچمرن
کي بچائڻ ِء عيلي طور تي
حويت عيلي جوڙڻ.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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جڏهن ڄام وري جي ُ
گيلندڙ
تيز هوائن ۾ پمٿمريملمي ڌرتميَء تمي ٻمه
پيرڙا گييائي سنڌ ا جمي وڃمڻ ٿميمو،
ج ي ميوزيم ۾ رکيل پراڻي دور جي
شين ۽ ثقاف ي شيمن جمي اکميمن سمان

ڪممنممن ۾ گممونممجممڻ لڳمما ،سممنممگممريممون،
پيرون پلآاِ ،ڀٽ جي ريت جي واري ۽
ٻممميمممن ڪممميممم مممريمممن ئمممي شممميمممن جمممي
من رنگاري ۽ ساري ٿر جمي سمونميمن
سيمراب جمي ريملمي وانمگمر روم کمي

عواسي ٿي تڏهن ُاتي مميموزيمم جمي
ڪنين ُ
ڪنڊ ۾ مٽي جمي ميميمل سمنمڌ
امآ جي ٿر ديس واسين جي هڪ گميمر
تي ن ر نمروار ٿمي تمه سم پم اکميمن
اڳيان ٿر جي فطري سمونميمن ۽ ا ئمي
ڪيم مرائمي انميمڪ ممنم مر ممارا ڏيمڻ
شروع ٿي پيا ۽ من ئي من ۾ عجميمب
ڪيفيت برپا ٿيمڻ لڳمي ،سموچمن جمي
سمرگموشميممن ۾ سمموچمون خميممالمن جممي
سينڊ ۾ غوطا کائمڻ لڳميمون ،ٿمر جمي
ماروئآن جمي ممٺمي ممحمبمت ،مميميمان
نمموازي ،چم َ
مٽ سممڀمميممنممدڙ هممج واريممون
ِ
رليون ،ڀمرت ڀمريمل ڪمچمآيمون ،چمآا،
کوهه تي پاڻي ڀرڻ ِء چيليه تي رکيل
د  ،لسي ،کير ،ڌونامرو مماکمي ممکمڻ،
َ
ڇانو مٽي جا يميمل
ڪکاوان گير ڇپر
اوٽا اڱڻ ۽ ڪيم مرائمي انميمڪ د کمي
خوشي ۽ راحت ڏينمدڙ حسميمن ممنم مر
اکين ۾ سيائجي ُاٿيا.
چوناري جي چوٽي تي ويٺمل
ڪانگلييا جي “ڪانا ڪانا” جا آواز

ٻوڙي ناين راحت ڏئي ڇڏي .مطلب ته
ٿر جمي فمطمري سمونميمن کمي ڏسمنمدي
پوري سنڌ اکين ۾ سميمائمجمي وئمي ۽
سڄو ٿر مونکي سنڌ لڳو .حقيمقمت ۾
به ٿر کي قدرت طرفان فطري سونميمن
عطا ٿيل آهي ۽ ُاتي جمي مماڻميمن جمي
پيمار پمنميمنمجمائمپُ ،قمربمت ،ممحمبمت ۽

مييان نوازي به پنينجو مِٽ پماڻ آهمي
جنين جي هاڪ هر هنڌ م ميمور آهمي.
اهآين سوچن جمي سميمنمڊ ۾ گمم ٿمي
وڃڻ کانپوِء هودم اندر ئمي انمدر ۾
۾ وڏا ساهه ڀريندي ٻمامي پماسمي وري
من ئي من ۾ عجيب سوا ڳرا مآيمون
پائي منينجي سوچن جمي سميمنمڊ کمي
ڇيڻ لڳا ته ها واقعي ئي هي منيمنمجمو
اهو ئمي ٿمر آهمي جم مي ممارو مماڻميمو
گرمي جي موسم ۾ تپيندڙ واريَء تي
بمي حسممي نممڌڪممڻمائممپ واري زنممدگممي
گذارڻ تي مجبور آهمن ،جم مي مماڻميمو
ُبممکممن ۾ پمماهممه آهممن مممعممصمموم ٻممارڙا
خوراڪ جي قلت جي ڪمري راڪماس
موت همٿمان روزانمه ممري رهميما آهمن،
ڪي مريمن ئمي ممائمرن جمو جميمولميمون
جيلندي جيلندي خالمي ٿمي ويمون ،هما
هي ُاهموئمي ممنميمنمجمو ٿمر آهمي جم مي
ڏڪار سبمب مماروئمآا ممانمي ڳمڀمي ِء
پري ان آهن ۽ س پم تمه ُاهمي پماڻمي
جي هوآي ُڍڪ ِء به پري ان آهن ،ها
واقعي ئي هي ُاهو منينجو مارئي جمو
ديس آهي ج ي بنميمادي سميمولم من جمو
تصور به نم مر نمٿمو اچمي .رو رسم ما،
بممجمملممي ،پمماڻممي ،اسممپ م مما جمميممآيممون
سميمولم مون تممه همر همڪ جممي ذهمن ۾
خيالي من ر جيان خمواب بمڻميمل آهمن.

هي منينجو اهو ئي ٿر آهي ج ي مارو ماڻيو گرمي جي
اهآي موسم ۾ تپندڙ واري تي بي حسي نڌڪڻائپ واري زندگي
گذارڻ تي مجبور آهن ،ج ي ماڻيو ُبکن ۾ پاهه آهن معصوم ننڊڙا
ٻار خوراڪ جي ڪيي جي ڪري راڪاس موت هٿان روزانه مري
رهيا آهن ،ڪي رين ئي مائرن جو جيوليون جيلندي جيلندي خالي
ٿي ويون ،ها هي ُاهوئي منينجو ٿر آهي ج ي ڏڪار جي سبب
ماروئآا ماني ڳڀي ِء پري ان آهن ۽ س پ ته ُاهي پاڻي جي هوآي
ُڍڪ ِء به پري ان آهن .ها واقعي ئي هي ُاهو منينجو مارئي جو
ديس آهي ج ي بنيادي سيول ن جو تصور به ن ر نٿو اچي .رو رس ا،
بجلي ،پاڻي ،اسپ ا جيآيون سيول ون ته هر هڪ جي ذهن ۾ خيالي
من ر جيان خواب بڻيل آهن
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بمموکممالئممجممي ويممنممدڙ مممن ۾ ائمميممن
محسوس ٿيو ته ٿمر سمان اهمآو ويمڌن
ڏسي ظاهر ٿاي ٿو ته ٿر کي وقت جمي
حويرانن شايد وساري ڇڏيو اٿن.
هممي ُاهممو ئممي مممنمميممنممجممو ٿممر
بيابان آهي ج ي ُسول واري تي ريت
تي هلمنمدڙ مما ُا ۽ چماري نمه همامڻ
سبب مري رهميمو آهمي ،همي ُاهمو ئمي
مممنمميممنممجممو ٿممر آهممي جم ممي هم ممان جممي
مماروئممآن جمميممانمگمميمآن جممي ووٽ تممي
اسييبلين ۾ ويمنمدڙ وڏي پميمٽ وارا
شاهي ماڻيو وڏين گاڏين ۾ گميميمنمدي
ن ر اچن ٿا ۽ غريب عوام جمي حمقمن
تي ڌاڙا هڻي ُانميمي جمي پمامسمن سمان
ييل بنگلمن ۾ سمومون سمان آراممي
آهممن ۽ وڏيممن عمميمماشمميممن سممان اهممي
ڪامورا اليو ن کانپموِء ٿمر ۾ وري
به ن ر اچن ٿا ته پنينجي خواه ن تمي
هرڻ جي شوار ِء اچن ٿما ۽ ُاتمي جما
غريب مسوين اٻوجيه ماڻيو وري بمه
ڀٽن جي سول واري تي تآپندي نم مر
اچن ٿا جنين جو گذريل ڪميم مرن ئمي
سالن کان اهو ئي ساڳيو حما آهمي ۽
ساڳاي روايت کي خم مم ڪمرڻ بمجماِء
جاري رکيو پيا اچن.
ٿر جي ننڍڙن معصوممن کمي
ياد ڪنمدي ذهمن ۾ همڪ وري سموا
ُاٿيو ته هما همي ُاهمي فمطمري سمونميمن
رکندڙ ٿري معمصموممآا آهمن جميمومي
علم ،قلم ،پين ،پينسل ،ڪم مابمن جمي
فيم کان محروم آهن ۽ اهمي ويمچمارا
ته ٿر جي ڀٽن جي تمپمنمدڙ واريَء کمان
بچڻ ِء پنينجن پميمرن تمي پمالمسمٽمڪ
جي ٿيلي ٻڌي هلمڻ تمي ممجمبمور آهمن
جمن کمي پميمرن ۾ پمائمڻ ِء ُجم مي بممه
موجمود نماهمي ،سموچمن جمي گميمرائمي
هلندي هلندي ٿڌا ساهه ڀريندي وري بمه
چيم ته ها هي منينجو ُاهو ئي ٿر آهمي
ج ي پاڻي جي اهييت تمه سمون بمرابمر
آهممي اهممآي گممرم ممموسممم ۾ ُاتممي
ٻوريون چاريندڙ ڌنمار اڄ بمه ُدٻمن ۾
بيٺل ُاهو گرم پاڻي پيامڻ ٿما جميمومو
ما کي پياريو ويندو آهمي،اکميمن ممان
آب ار وهڻ شروع ٿي ويوُ ،لآڪن جي
ري ۾ بس سوچيم ۽ سوچيم ته انين
ماڻين کان خوشيون ته ڄڻ موڪمالئمي
ويون هجن ،يقينن خوشي ۽ غميمي بمه
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زنممدگمميَء جممو حصممو آهممي پممر ه م ممي
خوشين جو ته ڪو رواج ئي ن ر نمٿمو
اچي .افسوس جو مقمام آهمي تمه سمنمڌ
جممي ڀمملمموڙ ثممقممافممت ،فممطممري سممونمميممن
رکندڙ ۽ ڪوئلي جيآي وڏي ذخميمري
جو مالڪ ٿر چونڊيل نيائندن ۽ وقمت
جي بي رحم حويرانن جي بي حسمي
جي ڪري ُاجآيل ۽ ُڏتآيل آهي ۽ ُاتمي
رهندڙ ماروئمآن ۽ جميمانمگميمامآن جمي
ڪومائجي ويل چميمرن ،ممارو مماڻميمن
جون اکيون ُسکي زنمدگمي گمذارڻ ِء
اڄ به آتيون آهن!
سممنممڌ جممي پممٺ م ممي پمميممل هممن
عالئقي جي ترقيَء ۽ ٿمر واسميمن جمي
خوشحالي ِء وقت جمون حمومومم مون
هيي ه ميگاپراجيوٽ جون دعموائمون
ڪنديون رهيون آهن پر صورتحا ان
جي ابم مآ آهمي .اڇمآي ٿمر ۾ صمحمت
جون سيول ون اڻپوريمون آهمن .ٻمارڙا
۽ عورتون اسپ الن تائين پيچندي دم
ڌڻي حوالي ڪريو ڇڏين ،چوپائي مما
ِء چارو نه همامڻ ڪمري جمانمورن جمي
سارسنڀما ِء حمومومم مي سمطمح تمي
ڪي به قدم نٿا کنميما وڃمن .تمعملميميمي
صورتحا اها آهي جو ٿمر جمي اڪمثمر
ڳممو ممن ۾ اسمموممو آهممن ئممي ڪممونممه،
جيمومڏهمن اسمومو مموجمود آهمن تمه
مقرر عيلو سيول ن جي اڻميمونمد جمي
ڪري مقرر جڳيين تمي نمٿمو پميمچمي
جنين سمبمب اڇمآي ٿمر جمي تمقمريمبمن
آبادي تعليم جيآي زيور کان محمروم
آهي .حوومت چاهي ته هن عالئقي ۾
رو  ،رس ا ۽ عالئقي جمي صمورتمحما

موجب س جي توانائي تي پيدا ٿيندڙ
بجلي تيار ڪري عالئقي کمي روشمن
ڪري سگيي ٿي ۽ سولر ذريعي پاڻي
ڪڍي هن عمالئمقمي کمي بماغ ۽ بميمار
بڻائمي سمگميمي ٿمي .هم مان جمي ممارو
ماڻين کي جياڻ ِء گيربل سيولم مون
ڏيڻ حموموممت جمي وس ۾ آهمي پمر
ڳاليه عيلي طور تي ڪمم ڪمرڻ جمي
آهي جيوا وقت جما حموميمران ا ئمي
ڇو ڪن ٽار ڪري هم مان جمي عموام
کي مسملمسمل نم مرانمداز ڪمري رهميما
آهن.
وس وارن کممي گمميممرجممي تممه
اڇآي ٿر جي عوام کي بنيادي تعليم،
صمحمت سميميمت جميمامڻ ِء جموڳميممون
سيول ون فراهم ڪيون وڃمن جميمامن
ه م ممي جممي عمموام بممه سممکممي سم ممابممي
زندگيَء گذاري سگيي .ه ي جي مارو
ماڻين جون نم مرون ڪمنميمن مسميمحما
جون من طر آهن ،ڏسمڻمو اهمو آهمي تمه
ه ان جي ماروئآن جي قسيت ۾ اهآو
نيائندو ڪڏهن ٿو پيدا ٿاي جو عيلمي
طور تي اڇآي جي عوام جموڀمرجميملمو
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ضلعي سانگهڙ جي تعلقي ڄام نواز علي جي ديهه  54جمڙائو ۾ منصوره جا قديم آثار اٽڪل  54444چورس
فوٽن تي پکڙيل آهن ،دڙن جي اوچائي  54فوٽ آهي ،ايران جي بادشاهه ارد شير بهمڻ سنڌ جي ڪجهه حصي کي فتح
ڪري هن جاِء تي پنهنجي نالي سان هڪ شهر برهمڻ آباد جو بنياد وڌو هو .هن شهر جو نالو منصوره محمد بن قاسم جي
پٽ عمرو رکيو هو 4545 .ع ۾ مسٽر ايف .اي .بيالرس ۽ سي ڊبليو رچرڊسن هن قديم آثارن تي اچي کوٽائي ڪئي هئي،
سندن خيال مطابق هي آثار قديم شهر برهمڻ آباد جا آهن ،هي بارونق ۽ تجارتي شهر الڳيتو ٽي صديون سنڌ جو
تختگاهه رهيو منصوره شهر اوائلي اسالمي ۽ عرب تعمير ۽ مقامي قديم تعمير جو هڪ گڏيل نمونو آهي ،جنهن ۾
مضبوط ۽ وسيع قلعي جون ڀتيون ،مورچا ،فوجن جون بيرڪون ،عام گهر ،دڪان ،بازارون ۽ خاص طرح سان اميرن جي
رهائش جا محل ۽ مسجدون موجود آهن
عام چموڻمي آهمي تمه تموهمان
کي ڪنين به قوم کمي تمبماهمه ڪمرڻمو
آهي ته ان قوم جي ثقمافمت کمي خم مم
ڪري ڇڏيو .ثقافت جو مطلب آهمي تمه
ان قمموم جممي ٻممولممي ،ادب ،عممقمميممدا،
لباس ،رهڻي ڪيڻي .هي سمڀ شميمون
خ م ٿيڻ سان اها قوم صفحه هسم ميَء
تممان پمماڻمميممرادو ممميممسممارجممي ويممنممدي ۽
اوهان کي ڪما بمه جمنمگ يما جمدوجميمد
ڪرڻي نمه پمونمدي .ڪمنميمن قموم جمي
باشعور ۽ ان ۾ اخمالقميمات جمي همامڻ
جو اندازو ان جي رهڻي ڪيڻمي ،اٿمڻ
وييڻ ۽ ان جي قدييي تاريم ممان ئمي
لڳائي سگميمجمي ٿمو تمه ان قموم جمي
تاري ۽ سڃاڻپ ڪي ري قديم آهمي ۽
دنمميمما جممون قممومممون ۽ حممومموم م ممون
پنينجي قديميمي مماڳمن کمي پمنميمنمجمو
انيو اثاثو قرار ڏيندي انين جمي بمي
پناهه حفاظمت ڪمنمديمون آهمن پمر جمي
اسان پاڪس مان ۽ وري سمنمڌ صموبمي
جو ذڪر ڪريون ته اسانمکمي پمنميمنمجما
قدييي ماڳ تيزي سمان مميمسمارجمنمدي
ن ر اچي رهيا آهمن جمن جمي ڪمو بمه
سار سنڀا ليڻ وارو ناهي5
ممموهممن جممو دڙو هممجممي يمما
مولي جو قبرس مان يما وري بمرهميمڻ
آبمماد انمميمممن هممنمممڌن تممي اسممان کمممي
حوومم مي بمي انم م ماممي همامڻ سمان
گممڏوگممڏ اتممان جممي رهممواسمميممن جممي
بيحسي پڻ چٽيَء طرم ن ر اچمي ٿمي
جو اتي ڪا به ان امي سار سنمڀما نمه

هاڻ سان گمڏوگمڏ اتمان جمي رهمواسمي
اتان جون قديم تاريخي شيون جمن ۾
پٿر ۽ سمرون بمه شماممل آهمن چموريَء
ڪري کڻي ويا آهن ۽ اهي ماڻيو سمنمڌ
جي انين تاريخي ۽ قمديميمي سمڃماڻمپ
رکندڙ ماڳن کي ڌرتيَء تان مٽمائمڻ ِء
وسممان ڪممو نممه پمميمما گمميممٽممائمميممن .انمميممن
تاريمخمي مماڳمن ۾ جميمومڏهمن ڳمالميمه
ڪجي سانگيآ ضلعي جمي تمه اتمي بمه
ساڳاي حالت آهي ساڳيا ڪمم اتمي بمه
جاري آهن پر گذريل ڪمجميمه مميميمنمن
کان سانگيآ جي ناين پٽي ڪميم منمر
عير فاروق بلو انين ماڳن کي بچمائمڻ
ِء ڪجيه اعالن ڪيا آهمن ۽ ضملمعمي
انممدر هممڪ همميممريممٽمميم ڪمماممميممٽممي پممڻ
جوڙي آهي جنين مان پٽي ڪميم منمر
جي قديميمي مماڳمن کمي بمچمائمڻ واري
دلچسپي ن ر اچي ٿي .سانگيآ ضلعي
جممي قممديمميممي ممماڳممن ۾ بممرهمميممڻ آبمماد
(مممنممصمموره) کممي تمماريم ۾ مممٿممانمميمميممن
حيثيت حاصل آهي ،ڪيٽي بنمدر کمان
ڪ مميمميممر تممائمميممن گممڏيممل سممنممڌ جممي
حويران راجا ڏاهر جمي دور ۾ سمنمڌ
جون ٻه راڄڌانيون اروڙ ۽ برهيڻ آبماد
هيون .برهيمڻ آبماد ۾ راجما ڏاهمر پماڻ
رهندو هو جڏهن تمه اروڙ وارو قملمعمو
سندس پٽ جاه سين حوالي هو ،عربن
جي سنڌ تي ڪاهه کانپموِء عمرب فماتمح
محيد بن قاسم بمرهميمڻ آبماد جمي جماِء
تي منصوره شير تعيير ڪرايو جنميمن
کي بعد ۾ تخت گاهه جي حيثيت ڏني

وئي ،بعد ۾ عرب فوجي نقطمه نمگماهمه
کان منصوره جو جاڙو شميمر ممحمفموظ
تممعمميمميممر ڪممرايممو ويممو هممن وقممت اهممو
تاريخي ماڳ زبون حالمي جمو شمومار
آهي .منصوره جي سڃاڻپ ليمه (ٽماور)
پڻ ميسارجي رهيو آهي ،سرڪار جمي
انيي ماڳ سان دلچسپي ان حد تائميمن
آهي جو انيمي مماڳ ممان رو ڪمڍيمو
ويو آهي ،مٿان وري انميمي مماڳ ممان
سرون کڻي ڳوٺ آباد ڪميما ويما آهمن،
جن ِء پاڻي ۽ بجلي فراهيي سان گمڏ
واٽر سپال جون ئينمون ۽ بمجملمي جما
ٿنڀا لڳايا ويا آهن ،آرڪيا جمي تموڙي
ثقافت کاتن انيي ماڳ کي بچمائمڻ ِء
ڪک ڀڃي ٻيڻو ناهمي ڪميمو .جمنميمن
سبب سنڌ جي اوائلي تاري جا اهمڃماڻ
منصمور – بمرهميمڻ آبماد تمبماهميَء جمي
ڪناري پيچي ويا آهن.
ضلعي سانگيآ جي تمعملمقمي
ڄام نواز علي جي دييه  57جيآائمو ۾
منصوره جا قمديمم آثمار اٽمومل 57111
چورس فوٽن تمي پمکمآيمل آهمن ،دڙن
جي اوچائي  57فوٽ آهمي ،ايمران جمي
بادشاهه ارد شير بييڻ سنڌ جي ڪجيمه
حصمي کمي فم مح ڪمري همن جماِء تممي
پنينجي نالي سان ه يمر بمرهميمڻ آبماد
جو بنياد وڌو هو .همن شميمر جمو نمالمو
منمصموره ممحميمد بمن قماسمم جمي پمٽ
عيرو رکيو هو0175 .ع ۾ مسٽر ايمف.
اي .بيالرس ۽ سي بليو رچر سن هن
قديم آثارن تمي اچمي کموٽمائمي ڪمامي
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هاي ،سمنمدن خميما ممطمابم همي آثمار تيذيب جا وڏي ۾ وڏا اوائلي آثار آهمن جي ڪري هي آثمار روزانمو تمبماهمه ۽
قديم شير بمرهميمڻ آبماد جما آهمن ،همي پر مويل طور تمي کموٽمائمي نمه همامڻ برباد ٿيندا پميما وڃمن ،جميمومڏهمن اهما
بارون ۽ تمجمارتمي شميمر ڳميم مو ٽمي سبب هن شير جمي تماريم  ،ثمقمافمت ۽ صورتحا برقرار رهمي تمه همي قمديمم
آثار هن ڌرتيَء تان هميميم مه جمي
صممديممون سممنممڌ جممو تممخم ممگمماهممه
ِء مٽجي ويندا ،چند ساڃيه ونمد
رهيو .ممنمصموره شميمر اوائملمي
ماڻين ۽ تن يين هنن آثارن جمي
اسممالمممي ۽ عممرب تممعمميمميممر ۽
ِء ڪجميمه ڪموشم مون ڪميمون
مقامي قديم تعميميمر جمو همڪ
آهن پر هيي ه وانگمر همنمن آثمار
گڏيل نميمونمو آهمي جمنميمن ۾
کي ن ر انداز ڪميمو ويمو آهمي.
مضبوط ۽ وسيع قملمعمي جمون
جمميمموممڏهممن اڃمما بممه هممن طممرف
ڀ يمون ،ممورچما ،فموجمن جمون
تمموجمميممه نممه ڏنممو ويممو تممه اسمميممن
بيرڪون ،عمام گميمر ،دڪمان،
ماضيَء جي هن ع ميمم شميمر ۽
بممازارون ۽ خمماص طممرم سممان
خطي جي تاري کان هيميم مه ِء
اميرن جي رهائن جا ممحمل ۽
محروم ٿي وينداسين.
مسجدون موجود آهن .منصوره
ضروري آهي تمه همنمن قمديمم
جي هيل تائين ٿميمل کموٽمائميَء
آثممارن جممي بمماقمماعممدي کمموٽممائممي
مممان اسممان کممي عممربممن جممي
ڪاي وڃي ۽ ان جي تحمقميم ۽
اوائلي اسالمي دؤر ۽ اسمالم
ُ
بچاا ِء اپاَء ورتا وڃمن ۽ هم مان
کممممان اڳ واري دؤر جممممي
لڌ تاريخي شين کي هم مي ئمي
عيارت سمازيَء جمي ممخم ملمف
ميوزم ۾ رکيو وڃمي ،جميمومو
نيونن جي عيارت سازي جمي
ميوزيم ييل ته آهمي پمر انميمن
مخ لف نيونن جي ڄماڻ مملمي
شين کان محروم آهي ته جميمامن
ٿي پمر جميمامن تمه همنمن قمديمم
ملوي ۽ غير ملوي دلمچمسمپمي
آثارن جي اڃا تمائميمن مموميمل
رکممنممدڙ آسممانمميَء سممان هممن کممي
طرم کوٽائي نه ٿي سگيي جن
ڏسمي همن خمطممي جمي تماريم ۽
مان پمڪ سمان اسمان کمي ٻميما
ثممقممافممت کممي سممو ئمميَء سممان
ڪي رائي عميمارت سمازيَء جما
سيجيي سگيمن .انميمن قمديميمي
نيونا ملندا ،جمن جمو م ماهمدو
ماڳن کمي بمچمائمڻ ِء ممخم ملمف
ڪمري اسممالم کممان اڳ واري
هنن قديم آثارن جي باقاعدي کوٽائي ساڃاهه وندن ۽ تن ييين طمرفمان
دؤر ۽ اوائلي اسالمي دؤر جي
عمميممارت سممازي جممي فممن جممو ڪئي وڃي ۽ ان جي تحقيق ۽ بچاُء الِء اُپاَء ورتا ڪجيه ڪوشم مون پمڻ ورتميمون
آهممن جممن مممان ڪممن ممماڻمميممن يمما
مطالعو ڪري سگيبو ۽ انميمن
ميوزم
ئي
هتي
کي
شين
تاريخي
لڌل
هتان
۽
وڃن
تنم ميميمن اتمي ڪمم ڪمرائمڻ يما
جمو ثمقممافم مي جمائمزو پمڻ و ممي
سگيبو پر هميمسم مائميمن ظماهمر ۾ رکيو وڃي ،جيڪو ميوزيم ٺهيل ته آهي پر انهن وري شعور اجاگر ڪرڻ ِء انين
ٿيل آثارن ممان اهمو پمڪ سمان شين کان محروم آهي ته جيئن ملڪي ۽ غير ملڪي ماڳن جي قدييي تاري دنميما آڏو
چاي سگيجي ٿو ته عربن جمي دلچسپي رکندڙ آسانيَء سان هن کي ڏسي هن ساميون آڻڻ ِء ڪموشم مون پمڻ
عميمارت سمازي تمي سمنمڌ جمي خطي جي تاريخ ۽ ثقافت کي سوالئيَء سان ورتيون آهن .اهآي ئي قسم جي
همممممڪ ڪممممموشمممممن مممممميمممممراڻ
مقامي فن جمو رنمگ چمآهميمل
الِء
بچائڻ
کي
ماڳن
قديمي
انهن
سگهن.
سمجهي
هسممٽمماريمموممل ،ڪمملممچممر ايممنممڊ
آهي ،هن شير جي عيمارتمن ۾
عربن سان گڏ سنڌي ماهرن پڻ مختلف ساڃاهه وندن ۽ تنظيمين طرفان ڪجهه ويمملممفمميمماممر سمموسممائممٽممي ٽممنممڊوآدم
پنينجي فن جو م اهرو ڪميمو ڪوششون پڻ ورتيون آهن جن مان ڪن ماڻحن يا طرفان پڻ ڪاي وئي آهي جنيمن
آهي ،ان مان ظاهر ٿمامي ٿمو تمه تنظيمن اتي ڪم ڪرائڻ يا وري شعور اجاگر ڪرڻ ٽنڊوآدم ۾ ممنمعمقمد ڪمرايمل ٽمن
ٻي صدي هجري ۾ پمڻ سمنمڌي الِء انهن ماڳن جي قديمي تاريخ دنيا آڏو سامهون ڏينين واري سمانمگميمآ لمٽمريمچمر
فيسٽيو ۾ آثار قدييه تمي همڪ
عيارت سازيَء ۾ ڄاڻو ۽ ماهر
آهن.
ورتيون
پڻ
ڪوششون
الِء
آڻڻ
سي ن رکي سانگيآ جي قدييمي
هاما ۽ ڪمجميمه عم ميمم ال مان
شير جي رٿابندي ۽ تعميميمر ۾ سمنمدن عيارت سازيَء جا وڌيڪ نيونما ظماهمر ماڳ برهيڻ آباد تي بمحمڪ ڪمرايمو ان
ڀرپور حصو رهيمو آهمي .جميم موڻميمڪ نه ٿي سگييا آهن پر هاڻي تمه ممقماممي سميم مميممن ۾ سممنمڌ جممي بممرک اديممبممن،
هي قديم آثار پاڪسم مان جما اسمالممي ماڻين جي بي قدري ۽ بمي سميمجميمي تحقيقدانن ۽ ساڃاهه وندن کمي بمحمڪ

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ِء گيرايو ويو جن سمانمگميمآ سميميمت
سمنممڌ جممي تمماريمخممي مماڳممن کممي هممٿممي
و رائڻ تي زور ڀريندي چيو تمه مماڳمن
جي مالوي ۽ تمحمفمظ ِء حموموممت
سان گڏ عوام کي پنينجمو ڪمردار ادا
ڪرڻ گيرجي ۽ نوجوان نسل ۾ ماڳن
بابت ڄاڻ ڦيالئڻ ۽ شعور اجاگر ڪرڻ
ِء قدم کنيا وڃن.
ان موقعي تي نامور لميمکمڪ
نواز ڪنڀر پنينجي خيالن جمو اظميمار
ڪيو هو ته سانگميمآ آثمار قمديميمه جمي
حوالي سان هڪ شاهوار ضلعمو آهمي
جنين ۾  01ماڳن جي ن اندهي ڪامي
وئي آهي ۽ اڪثر مماڳ کموٽمائمي کمان
اڳ ميسارجي چوا آهن جن تمي ڌيمان
ڏيممڻ جممي ضممرورت آهممي .جممڏهممن تممه
ناليواري صحافي اسحاق مڱمريمو جمو
چوڻ هو ته محققن برهيڻ آبماد تمي ٻمه
رايا ڏنا آهن تمنميمن ڪمري ان ُحموالمي
سان مس ند تحقي ٿيمڻ گميمرجمي همن
چيو ته سانگيآ ۾ انمڊس سمو ئمزي من
جا ڪي رائي ماڳ موجود آهن جن مان
ڪي رائي اچآي ٿر ۾ آهمن جمڏهمن تمه
ماڳن ڏانين عوام جو رويمو افسموس
جوڳو آهي .ثقافمت کماتمي سمان تمعملم
رکندڙ نسيم جملمبماڻمي چميمو تمه وفماق
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آرڪيا جي کاتي جي فنڊن جمي غميمر
مممنممصممفمماڻممي ور ڪممري ممماڳممن کممي
نقصان پيچائي آهي.
ليکڪ من ور مالم چميمو تمه
معاشري جي ترجيحن ۾ فنون لمطميمفمه
شاممل نمه آهمي ۽ مماڳمن تمي تمحمقميم

جنين تي اڄ تائين ڪو به ڌيان نه ڏنمو
ويو آهي .هن چيو ته ماڳن جا معاشري
۾ شعور بيمدار ڪمرڻ ِء مميمڊيما کمي
پنميمنمجمو هماڪماري ڪمردار ادا ڪمرڻ
گيرجي ۽ عوام ۾ ماڳن جي مالمومي
ڪاي وڃي .ان موقعي تي ڳاليائينمدي

ان موقعي تي نامور ليکڪ نواز ڪنڀر پنهنجي خيالن جو اظهار ڪيو
هو ته سانگهڙ آثار قديمه جي حوالي سان هڪ شاهڪار ضلعو آهي جنهن ۾ 04
ماڳن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي ۽ اڪثر ماڳ کوٽائي کان اڳ ميسارجي
چڪا آهن جن تي ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي .جڏهن ته ناليواري صحافي
اسحاق مڱريو جو چوڻ هو ته محققن برهمڻ آباد تي ٻه رايا ڏنا آهن تنهن ڪري
ان ُحوالي سان مستند تحقيق ٿيڻ گهرجي هن چيو ته سانگهڙ ۾ انڊس
سوالئزيشن جا ڪيترائي ماڳ موجود آهن جن مان ڪيترائي اچڙي ٿر ۾ آهن
جڏهن ته ماڳن ڏانهن عوام جو رويو افسوس جوڳو آهي .ثقافت کاتي سان تعلق
رکندڙ نسيم جلباڻي چيو ته وفاق آرڪياالجي کاتي جي فنڊن جي غير
منصفاڻي ورڇ ڪري ماڳن کي نقصان پهچائي آهي.
ڪندڙ مقامي ماڻيمن کمي نم مر انمداز
ڪن ٿا جنين سبب تحقي ۾ خامميمون
رهجي وڃن ٿيون هن چيو ته سانگميمآ
جي ماڳن تي تحقي جو عيمل شمروع
ٿيڻ بي ر عيل آهي ،سينيار صمحمافمي
امير بخن بآدي چيو ته سمانمگميمآ جمو
مٺآائو شير حر تحريڪ ۾ تباهمه ٿميمو

پٽي ڪي نر چيو ته سانگيآ ضملمعمي
۾ جيوي قدييي ماڳ آهن انيمن کمي
حقيقي حيثيت ملڻ گيمرجمي بماشمعمور
ماڻيون ان سلسلي ۾ پنينجي تحقميم
۽ محن ن وسيلي اسان سمان سميمومار
ڪن جڏهمن تمه تماريمخمي حموا ۽ اڳ
ٿيل محن ون اسانجي رهنيائمي ڪمري
سگميمن ٿميمون ضملمعمي ۾ هميمريمٽميم
ڪماممميممٽممي جمموڙي وئممي آهمي جمميممومما
قمممديممميمممي مممماڳمممن جمممي بممميممم مممري ِء
ڪوش ون ڪري رهي آهمي .پمر اهمي
بحڪ ان وقت ئمي ڪمارگمر ثمابمت ٿمي
سگين ٿا جڏهن انين بحثن تي عيلمي
طور ڪم ٿاي ۽ اهو ڪمم حموموممت
۽ ان امي ادارن جو آهي ساڃاهمه ونمد
ته رڳو بي ر کان بي مر تمجمويمزون ئمي
ڏئي سگين ٿا ۽ حوومت پڻ ان ممان
بي ر ڀ حاصل ڪري سگيي ٿمي پمر
ه ي اهو چوڻ به ضروري سيجيان ٿمو
ته انين قدييي مماڳمن کمي بمچمائمڻ ِء
اسانکي پڻ هاڪاري ڪردار ادا ڪرڻو
پممونممدو ۽ انمميممن قممدمممي ممماڳممن جممي
پنينجي گيرن کان وڌيڪ سار سمنمڀما
ڪممرڻممي پممونممدي ڇممو تممه گمميممر صممرف
اسانجي سڃاڻپ آهي پر اهمي قمديميمي
ماڳ تمه قموممي سمڃماڻمپ آهمن ۽ جمي
اسين قوم طور نه سڃاتما ويماسميمن تمه
پوِء اسانجي سڃاڻپ ڪيآي.
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ٻار جي تعلميمم ڪمڏهمن کمان
شروع ڪجي اهو به هڪ سموا آهمي،
والدين سيجيندا آهن ته ٻار کمي عملمم
ڏيارڻ ِء سندس ان عير تائين پميمچمڻ
جو ان ار ڪجي جڏهن همو اسمومو
وڃممڻ جمميممآو هممجممي جممنمميممن ِء اهممي
سندس عير گيٽ ۾ گيٽ  0يا  5سما
هجڻ جو ان ار ڪن ٿما گمڏوگمڏ اسمان
وٽ کمموڙ سممارا اهممآا والممديممن آهممن
جيوي اهو به چوندا آهن ته ٻار ڪجيه
وڏڙو ٿي ۽ شين کي سيمجميمڻ جميمآو
هجي ،صح يند ۽ طاق ور هجي ته پوِء
کيس اسوو ۾ موڪملمجمي تمه ڪمي
وري ٻار جي ظاهري قد ڪماٺ جمو بمه
اونممو رکممنممدا آهممن تممه هممو قممداور ۽
جسياني طور تمي مضمبموط همجمي تمه
کيس اسوو موڪلجي .هاڻ اهو ٻمار
پنينجي عير جا  0سا رائگان وڃمايمو
ڇڏي ۽ اها عميمر اهمآي همونمدي آهمي
جنين ۾ ٻار تيزي سمان شميمون سمکمڻ
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واري عيل مان گمذري رهميمو همونمدو
آهي ،هاڻ ڏسجي ته ٻار جي عملمم جمي
حاصمل ڪمرڻ جمي شمروعمات سمنمدس
ڄيڻ وقت کان شروع ٿامي ٿمي ۽ همو
دنيا ۾ پميمچمڻ شمرط پميمريمن اکميمون
کولي نياري ٿو ۽ پوِء ناين دنيا پسمي
روئي اعالن ڪري ٿو ته ها ٻيلمي همي
ڪا ٻي دنيا آهي ،امآ جو پيٽ نمه آهمي
جنين ۾  1ميينا گمذاريما آهمن پمر همي
ڪو ٻيو جيان آهي،
حا نوه سائنس ٻڌائي ٿي تمه
ٻار ماا جي پيٽ اندر به چمرپمر ڪمري
ٿو ۽ اتي به سکڻ واري عيل ۾ شامل
هوندو آهي پر اسان کڻي سندس ڄميمڻ
واي ڏينين کان شروعات ڪريون ته به
يڪ پر اسان جي سياج ۾ ٻميمراڙيمن
خصوصي طور تي اسان ٻار جي سکڻ
واري عيل ۽ سيکارڻ واري عميمل ۾
شامل ٿيڻ بجا والدين ۽ ٻميمون ڌريمون
سممنممدس سممکممڻ واري عمميممل دوران

رنڊڪ بڻجن ٿميمون ،کميمس همر وقمت
خوف ۽ پ ڏيندس تمه هميمامن نمه ڪمر
ڪري پوندي ،ڌڪ لڳندئمي مماٺ ڪمر
ڏائڻ ٿي اچمي ،جمن ٿمو اچمي ۽ ائميمن
کيس خاموش ڪرائڻ ِء کيس ممنمفمي
قسم جا فقرا ٻڌڻ ِء ملن ٿما ۽ کميمس
هر عيل ۾ روڪ ٽموڪ واري ورتماَء
ڪري هن جي ذهني اوسر وڌڻ بمدران
گيٽجڻ شروع ٿاي ٿي ته ٻمامي طمرف
غربت ۽ پسياندگي جي ڪري والديمن
جي اڻ پآهيل هاڻ ڪمري کميمس اهمو
ماحو نه ٿو ملي جيوو ڪنين ترقمي
ياف ه معاشري يما عمالئمقمي ۾ رهمنمدڙ
ٻارن کي ملي ٿو .گميمريملمو نماچماڪمي،
وسيملمن جمي اڻميمونمد ڪمري گميمر ۾
ٿيندڙ ماا ۽ پيا ۾ جيڳآا بمه سمنمدس
ڪچآي ذهن تي ممنمفمي رجمحمان پميمدا
ڪن ٿا ته ٻاي طرف گيٽي جو ماحمو
پاڙي جو ماحو به سندس ذهني اوسمر
وڌائڻ ۾ ڪا مدد نٿو ڪمري پمر پماڙي

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

21

جو ماحو ۽ حال ون سمنمدس ممزاج ۽ تيار نه آهي ۽ اهو طريقو بنيادي طمور ٽممائممپ تممعمملمميممم ڏيممڻ بممدران مممخ م مملممف
عقل تي ڪو مثمبمت اثمر ڇمڏڻ بمدران تي ٻار کي اسومو کمان پمري ڪمرڻ سرگرمين ذريعي تمعملميمم ڏيمارجمي تمه
جيان اهو انين شيمن کمي پماڻ لمکمي،
وي ر منفي ماحو جمي ڪمري ممنمفمي جو سبب بڻجي ٿو5
خانگي اسوولن ۾ اميرن ۽ پآهي پنيمنمجمي ذهمن ممطمابم تمعملميمم
رجحان وڌائڻ ۾ مددگار بڻجن ٿيون5
اهآي ماحو ۾ اک کولينمدڙ مراعت ياف ه ماڻين جو او د ڪي جمي حاصل ڪري سگيي.
دنمميمما جممي م مميممور ڏاهممي
هڪ معصوم ٻار ڪيان ايمنمدڙ صمدي ڪيڊر گار ن ،نرسري وارن ڪمالمسمن
جي جديد تمقماضمائمن واري مماحمو ۽ ۾ علم حاصل ڪمري رهميمو آهمي پمر ڪنفيوشن جو به چموڻ آهمي تمه ممون
معاشري جو فرد بڻجي ڪيان مقابلمي اسان جو وڏو انگ آبادي جمو جميمومو ٻڌو ۽ وساري ڇمڏيمو ،ممون پمآهميمو ۽
واري ماحو ۾ ٻين جو مقابلو ڪمري وچولي طبقي تي م يل آهي تن جمو ڪجيه ياد رکيو پمر جمڏهمن ممون خمود
سو هڪ سوا آهي؟ اسان وٽ اربماب او د اهآي طريقي واري علم حماصمل ڪيو ته اهو عيل ممون کمي سمڀ جمو
اق دار ِء گڏوگڏ والمديمن ِء ڇمو جمو ڪمرڻ کمان وانمجميمميمل آهمي ،سمنمڌ ۾ سممڀ يمماد رهمميممو !.ان ڪممري ٻممار کممي
جيوي والديمن ٻمار کمي اسمومو بمه ڪجيه مخصوص عالئقن ۾ آغما خمان م اهدي جي بنياد تي شيون سيمکمارڻ
موڪلين ٿا سي به پري ان آهن تمه ٻمار رائل فيدر ليڊ ايميمبمسمي سمان گمڏجمي گيرجن جن ۾ هو پاڻ شماممل رهمي ۽
صحيح علم حماصمل نمه ڪمري رهميمو هينڊز سيماج سمڌارڪ آرگمنمائميمزي من کيس ممخم ملمف رانمديمومن ،آکماڻميمن،
آهي هو پآهڻ واري عيل ۾ دلچسمپمي جمممي تممموسممم سمممان  007سمممرڪممماري بي ن ۽ پ لي نيا تيماشمن جمي ذريمعمي
سائنس ٻڌائي ٿي ته ٻار ماا جي پيٽ اندر به چرپر ڪري ٿمو پاڻ سان شامل ڪمري
نممه و ممي رهمميممو آهممي همماڻ
تربيت حاصل ڪمري،
کمميممس ڪمميمماممن پممآهممائممجممي
۽ اتي به سکڻ واري عيل ۾ شامل هوندو آهي پر اسان کڻمي سمنمدس
جيان هو شموق سمان
ڪيان سيجميمائمجمي صمبمح
جمممو ٻمممار کمممي اسمممومممو ڄيڻ واي ڏينين کان شروعات ڪريون ته به يڪ پر اسان جي سميماج تمممممعممممملممممميمممممم و مممممي.
موڪلڻ به ممائمٽمن ِء همڪ ۾ ٻيراڙين خصوصي طور تي اسمان ٻمار جمي سمکمڻ واري عميمل ۽ رانديون ،تصمويمرون
م ول مرحلو آهي ٻار جمو سيکارڻ واري عيل ۾ شامل ٿيڻ بجا والدين ۽ ٻيون ڌريمون سمنمدس مماهممڻ ،رنممگ ڀممرڻ ۽
صبح جو اسومو نمه وڃمڻ سکڻ واري عيل دوران رنڊڪ بڻجن ٿيون ،کيس همر وقمت خموف ۽ ٻممممميمممممو دلمممممچمممممسمممممپ
وارو ضد ۽ پوِء روئڻ ،پٽڻ ،پ ڏيندس ته هيان نه ڪر ڪري پوندي ،ڌڪ لڳندئي ماٺ ڪمر ڏائمڻ سممرگممرممميممون کمميممس
والدين طرفان کيمس زوري ٿي اچي ،جن ٿو اچي ۽ ائين کيس خاموش ڪرائمڻ ِء کميمس ممنمفمي تعليم ڏانميمن وڌيمڪ
زبردس ي اسوو موڪلمڻ قسم جا فقرا ٻڌڻ ِء ملن ٿا ۽ کيس هر عميمل ۾ روڪ ٽموڪ واري راغممب ڪممن ٿمميممون.
رڳو اسان کي ٿورڙي
بممه ڏکمميممو عمميممل آهممي همماڻ
ورتاَء ڪري هن جي ذهني اوسر وڌڻ بدران گيٽجڻ شروع ٿاي ٿي
ڪممموشمممن ڪمممرڻمممي
سموچممجمي تمه ٻمار اسموممو
وڃڻ ڇو نه ٿو پسنمد ڪمري اهمو همڪ اسمموممولممن ۾ اي سممي اي ڪممالس پوندي سمنمڌ سمرڪمار کمي ان ڏس ۾
حل طلب سوا آهي .حا نوه بماوجمود جوڙيا آهن ج مي اسم ماد شماگمردن کمي پنينجون ڪوش ون شامل ڪمري همر
لکين ڪوش ن جي اسان جو طمريمقمو مخ لف سرگرمين ذريعي تعلميمم ڏيمڻ سممرڪمماري اسمموممو ۾ اي سممي اي
۽ تعليم اڄ به سماڳميمو آهمي اسمان جما وارين ڪوش ن ۾ مصمروف آهمن پمر ڪممالس هممالئممڻ گمميممرجممن ،ٻممار کممي
ميربان اسم ماد اڄ بمه ٻمار کمي پمراڻمي هاڻ ڪٿي  007اسوو  ،ڪٿي سنڌ جا ممخم مملمف سممرگممرمميممن ذريممعمي ڄمماڻ ۽
مدي خارج طريقي سمان رٽميمل رٽمائمل  57111کان مٿي اسوو اهو تعمداد تمه تعليم ڏيارجي جيان هو اسوو کمي
طريقي سان تعلميمم ڏيمڻ ِء ڪموشمان هاٿيَء جي وات ۾ جيمري بمرابمر آهمي .پاڻ ِء اوپرو نه سيجيي ،اسم مادن تمي
آهممي تممه ٻمماممي طممرف هممن دور جممو هاڻ هن عوامي حوومت جمنميمن ممان وڏي ذميواري آهي ته هو معاشري جمو
معصوم ٻار جنميمن جمو ڪمچمآو ذهمن ه ان ماڻين جون گيڻميمون خمواه مون ڪارآمد فرد بمنمائمڻ ِء همڪ ٻمار کمي
اهآي تحيمومانمه انمداز واري تمعملميمم آهن تمن کمي همن ڏس ۾ پمنميمنمجمون محبت ،پيار ۽ پنينجائپ واري ماحو
حاصل ڪرڻ ِء تيار نه آهي حما نمومه ڪوش ون شامل ڪرڻ کمپمن ڇمو جمو ۾ علم ڏين ته جيان همو اڳم مي هملمي
هاڻوڪي جديد دنيما ۾ جمديمد تمعملميمم سندن واعدو آهي تمه سمسم مي بمنميمادي ملڪ جو بمار کمڻمي سمگميمي ڇمو جمو
ڏيڻ ِء اهآا به طريقا معرض وجمود ۾ تعليم هاڻ معاشمري جمي همر ٻمار جمو قومن جو اثاثو نالو ن ان ايمنمدڙ نسمل
اچممي چممومما آهممن جممن جممي ذريممعممي ح م آهممي تممه پمموِء اسممان کممي مممٿمميممن قائم رکندا آهن ۽ اسان جو فرض آهي
مممعممصمموم ٻممار کممي سممنممدس خممواهممن حقيق ن جي پٽاندر تعليم جي طريقي ۽ ڌرتي ماا جو قرض آهمي تمه سمنمدس
چاهمت ۽ رجمحمان ممطمابم عملمم ڏئمي ۾ تبديلمي آڻمي کميمس جمديمد خمطموط او د کي جديد دنيا سان ڪليو ڪليمي
سگيجي ٿي پر محسوس اهو ٿو ٿامي مطاب بڻائڻو پوندو ۽ تعلميمم رجمحمان ۾ مليائي هلڻ جميمآو بمڻمايمون جميمامن
ته باوجود کوڙ سماريمن تمربميمت ڏيمارڻ ۽ ماحو مطاب ڏيڻمي پمونمدي جميمامن پآهيل لکيل اسان جي مملمڪ ۽ قموم
جمي اسممان جممو اسم مماد پممراڻمي طممريممقممه معصوم ٻار جمو عملمم حماصمل ڪمرڻ جو مان مرتبو دنيا ۾ هيي ه مٿانيمون
تعليم ڏيڻ واري عميمل کمي ڇمڏڻ ِء طرف رجمحمان وڌي ،کميمس لميمومچمر رهي سگيي.
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اسان جي معاشري ۾ عورت
صدين کان م لوميت ،معصوميت،
چاري ۽ بيوسي جي تصوير بڻيل
آهي توڻي جو ڏاڍائي جو شوار رهي
آهي .ذاتي دشيني ،ملويت جي
تورار يا ڪنين ٻاي وير توڙي ذاتي
مفاد ۾ ڪاروڪاريَء کان ويندي
معاشري جي مخ لف ناڪاره رسين
جو درد به عورت ئي ڀوڳيندي رهي
آهي .ذهني اذيت ،جسياني ايذاا توڙي
ظالياڻي رويي ۽ اڍنگي ورتاا جا

تعليم ۽ ٻين انيڪ فيصلن ۾ صنفي
بنيادن تي حقن جي پائيالي ۾ به سڀ
کان وڌيڪ م اثر به عورت ئي ٿاي
ٿي .ن راندازي جو اهو ئي ڪارڻ
آهي ته عورت جي اهييت ۽ مقام کي
برابري جي بنياد تي تسليم نٿو ڪيو
وڃي .هن وقت به عورتن سان ٿيندڙ
ظلم توڙي وح ت واري عالئقن
معاشري جو اڻپآهيل طبقو عورت
کي ئي تصور ڪيو ويندو آهي.
سڌريل معاشري ۾ عورت

سيورا ليکا عورت جي ليک ۾ لکيل
رهيا آهن .اهو ئي سبب آهي جو
اڻپآهيل ۽ جاهلن جي معاشري ۾
عورت کي اڄ به سياج جو ناڪاره
حصو سيجيي کين ن رانداز ڪيو
وڃي ٿو .سيورن مذهبن توڙي ن رين
جي ڪ ابن جا پنا اٿالئينداسين ته پ و
پوندو ته عورت هر روپ ۾ خاص
اهييت جي حامل رهي آهي پر
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته جديد ۽
ٽيونا جي واري هن دور ۾ به عورت
کي جيوا عزت ۽ مان ملڻ گيرجي
اها نه پاي ملي .ملويت ۾ حصو نه
ڏيڻ ،سندن جيون بابت ٿيندڙ اهم
فيصلن ۾ مرضي کان محروم رکڻ،

مرد جي برابري جي حيثيت رکي ٿي
۽ اتي ڪاروباري ،تعلييي ،شادين
توڙي ٻين ضروري فيصلن ۾ عورتن
جي شرڪ داري يقيني بڻيل هوندي
آهي .ان ڳاليه کي تسليم ڪرڻو
پوندو ته عورت جيوڏهن پآهيل
لکيل هوندي ته اهو گير معاشري جي
ٻين گيرن کان وڌيڪ سلجييل ۽
سڌريل هوندو ۽ اتي مس قبل جي
بي ر ۽ مضبوط رٿابندي پڻ جآيل
هوندي .بنيادي طور تي سڌريل
ملون ۾ عورت ۽ مرد ٻنيي کي
بنيادي طور تي برابري واري حيثيت
۾ تسليم ڪيو وڃي ٿو ،پر اسان وٽ
ناڪاره سياج ۾ عورت کي گيٽ

سيجييو وڃي ٿو ۽ عورتن جي حقن
کي تسليم نٿو ڪيو وڃي عورتن جو
آواز بدبودار سياج جي فرسوده آواز
۾ دٻجي ويندو آهي .انساني حقن جي
عليدارن کي عورتن جي حقن جي
ڳاليه ڪندي ۽ سيجيائيندي ڪياي
صديون گذري ويون پر ڪجيه قدر
مثبت تبديلي جي راهه هيوار
ضروري ٿي آهي .هن وقت عورتن
جي حقن بابت مقامي توڙي عاليي
سطح تي هر قسم جون ڪوش ون ۽
سجاڳي ميم هلندڙ آهي .اهو ئي
سبب آهي جو عورت کي معاشري جو
اهم حصو سيجييو پيو وڃي پر
سيوريون سرگرميون ۽ ڪوش ون
تڏهن ئي پروان چآهنديون جڏهن
معاشري جا سيورا فرد ان ڪم ۾
پنينجو ڀرپور ڪردار ادا ڪندا ۽
پنينجي پنينجي حصي جو ڪم
سرانجام ڏيندا.
عورت
لکيل
پآهيل
معاشري جي ترقيَء توڙي ايندڙ نسلن
جي بي ر پرورش جو واضح مثا
آهي .ان ِء اسان کي گيرجي ته
عورتن جي حقن جي حاصالت توڙي
معاشري ۾ عورتن جي بي ر فالم
بيبود ِء نت نيون راهون ڳولييون ۽
عورت کي سگياري بڻائڻ ِء پنينجو
عزم ورجايون.
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مممالممڪ سممائمميممن انسممان کممي
انيڪ خموبميمن سمان نموازيمو آهمي پمر
انيمن ممان صمبمر ،سميمپ يما بمرداشمت
جيآي خوبي سڀ کان وڌيڪ اهميميمت
رکي ٿي .هي هڪ اهمآي خموبمي آهمي
جيوا نه صرف انسمان کمي ڪمامميماب
بڻائي ٿي پر ممعماشمري ۾ عمزت وارو
مقام پڻ ڏياري ٿي .کڻي ائين چامجمي
ته انسان کي هڪ ديوتما بمڻمجمڻ ِء بمه
صبر ۽ سيپ جو م اهرو ڪرڻ تميمام
گيڻو ضروري همونمدو آهمي .سميمورن
اعلي ممقمام
مذهبن جي جن به هس ين
ٰ
حاصل ڪيا يا جن شخصي ن معاشمري
جي ڀالئي ِء اهمم ڪمردار ادا ڪميمو
انين جي زندگيَء پويان سيپ ۽ صبمر
جو وڏو ڪردار رهيو آهمي .همي دنميما
قائم ٿي ۽ رب سائين جو پيغمام عمام
ڪرڻ ِء جيوي به پيغيبر ۽ عم ميمم
انسان هن دنيا کي سيجيائڻ ِء پميمدا
ڪمميمما ويمما انمميممن بممه تمميممام گمميممڻمميممن
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م والتن کي منين ڏيمڻمو پميمو ،رب
تعالي جي ڳاليه ڪرڻ ۽ انسمانمن کمي
ٰ
سيجيائڻ ِء جيوي به ع يمم انسمان
پيمدا ڪميما ويما انميمن جمي وقمت جمي
ناڪاري سموو رکمنمدڙ مماڻميمن خموب
رس ما روڪ ڪمامي ،اهمآي ممخمالمفمت
ڪاي وياي جو انين کي رب سمائميمن
جو پيغام عام ڪرڻ ۾ تيام گيڻيمون
توليفون ڏسڻيون پيون ،پر اهمو ئمي
سبب آهي جمو اهمي مماڻميمو پمنميمنمجمو
پيغام عام ڪرڻ ۾ ڪمامميماب تمڏهمن
ٿي سگميميما جمڏهمن رسم ما روڪ کمي
صبر ۽ تحيل سان منين ڏنو ۽ صمبمر
جي رس ي هلندي پنينجي مقصمد جمي
حاصالت ۾ صرف ۽ صمرف بمرداشمت
کي يقيني بمڻمايمو ۽ پموري دنميما کمي
صبر ۽ برداشت کي زندگيَء جو حصو
بڻائڻ جو سب به ڏنو.
وقت پنيمنمجمي وهمومرن کمي
ل اڙيمنمدي پمنميمنمجمي رفم مار سمان بمنما

ڪنين رڪاوٽ جي جيامن جمو تميمامن
هلي رهيمو آهمي .دنميما کمي آبماد ٿمامي
انيڪ صديون گذري ويون ۽ هن وقت
جي دنيا جديد ۽ ٽيونا جي جمي دنميما
سڏجي ٿي .ڏينيون ڏينميمن نمت نميمون
شمميممون مممارڪمميممٽ ۾ م م ممعممارف ٿممي
رهيون آهن ،انسان جي ضرورت گيٽ
۽ م ين جمي ضمرورت تميمام گميمڻمي
اهمميمميممت اخم مميممار ڪممري ويمماممي آهممي.
بنيادي تعليم کان ويندي يونيورسٽين
تائين ٽيمومنما جمي کمي تميمام گميمڻمو
ضروري سيجييو پيو وڃمي ۽ انسمان
کوجنا ڪندي تميمام گميمڻمو تمخملميمقمي
ڪم سرانجام ڏياي رهيو آهمي ،سمٺما
ذهن پيدا ڪرڻ ۽ انين سان دنميما جمي
بي ري ِء مثبت ڪم و ڻ جو سلسلمو
جيان جو تميمامن جماري آهمي ،جمن ۾
نمموجمموانممن جممو اهممم ڪممردار آهممي.
ٽيونا جي واري دور کي همالئمڻ جمو
اهم ذريعو به نوجوانن کي سميمجميميمو
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پمميممو وڃممي .جممن نمموجمموان سممخم مميممون
بمرداشمت ڪمري سميمپ ۽ صمبمر سممان
پنينجي تخلي ڪامي اهمي همن وقمت
ڪمنمميممن نمه ڪممنمميمن شممعممبمي ۾ ممماهممر
سڏجي رهيا آهن.
ڳاليه صبر جمي ڪمامي سميمن
پماممي! هممن وقممت ڏ مو وڃممي تممه اسممان
صاف سٿري ۽ م وازن غمذا نمه کمائمڻ
جي ڪري بمه ذهمنمي تموڙي جسميمانمي
طور تي اسان ۾ سگيمه نمه رهمي آهمي
اي ري قدر جو ٻارڙن ،عمورتمن ،ممردن
توڙي سياج جي مخ لف طمبمقمن سمان
تعل رکندڙ سيورن فردن ۾ بمرداشمت
جو پييانو ڏينيون ڏيمنميمون گميمٽمجمي
رهيو آهي .امن ۽ پيار جي ڌرتي ج ي
انسان ٻاي انسان کي عزت ۽ احم مرام
جي نگاهه سان ڏسنمدو همو اهما ڌرتميَء
هوٻاي ِء ٽامو بڻيل آهي ،رش ن جما
گل ڪومائجي ويا آهن ،انسمان سمڳمي
ڀاا جو قاتل بڻيل آهي ،ڀيڻن ۽ اممآيمن
کي ملوميمت ۽ ذاتمي تمومرار سمبمب
غيرت جو نانا تي قم مل ڪميمو وڃمي
ٿو ،ج ي هڪ پيا سيموري او د کمي
پاليندو هو هاڻي سيوري او د گمڏجمي
هڪ پيا کي پالڻ کان قماصمر آهمي ۽
پنينجي بزرگ والديمن کمي اولمڊ ايم
هائوس جي بند کولين ۾ پمرورش ِء
ڇڏي اچي ٿمي ۽ انميميَء والمديمن جمي
او د جي اچڻ جي انم م مار ۾ اکميمون
ڏرا ڏياي وينديون آهن اي ري قدر جمو
ش به رضاڪارنه خدم مون سمرانمجمام
ڏيندڙ دفنائيندا آهن .سميموري دنميما ۾
پيار ۽ پنيجائپ موڪالئي وياي آهي،
ڪٿي پاسن عميموض تمه ڪمٿمي ذاتمي
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مقامي ،قومي توڙي بين ا قوامي سطح تي اسان کي نصابي
توڙي گيريلو سطح جي سيورين سرگرمين ۾ سيپ ۽ رواداري کي
هٿي و رائڻ جي تيام گيڻي ضرورت آهي .جيوڏهن اسان پيار،
امن ،پريت توڙي سيپ جي سب کي سکڻ ۽ سيکارڻ ۾ وڌيڪ دير
ڪري ڇڏي ته يقينن اسان پنينجي ايندڙ نسلن ۾ اوپرائپ
ڏسنداسين .جيوڏهن اسان چاهيون ٿا ته سيورو سنسار پيار ۽ امن
جي لولي ڳائي ته پوِء اسان کي هڪ ڀيرو ٻيير پنينجي ئي گير مان
پيار جي سب کي ورجائڻو پوندو جيان موڪالئي ويندڙ محب ن
جي تيزي ۾ گيٽ ائي اچي سگيي ۽ اسان هڪ ڀيرو ٻيير انسانيت
جي پٽآي جي چآهي سگيون.
انائن جمي آڌار تمي سميموري دنميما ۾
جنگ جوٽيل آهمي ،سميموري بمداممنمي
جو اهم سبب توهان ڳوليندا ته تموهمان
کممي صممرف ئممي صممرف صممبممر کممان
وانجييل منصوبه بندي توڙي برداشت
جي سگيه کان محروم ذهمن سمامميمون
ايممنممدا .هممڪ نممنممڍڙي گمميممر ۾ رهممنممدڙ
گيرڀاتين کان ويندي پموري دنميما جمي
سيمورن مملمومن ۾ هملمنمدڙ گميمريملمو
توڙي بين ا قوامي جنگ جمي پمويمان
سيورا راز اڻبڻت جا هوندا ۽ اڻبمڻمت
تڏهن ئي پيدا ٿيندي آهي جمڏهمن ذهمن
مان سمگميمه مموڪمالئمي ويمنمدي آهمي.
مجيوعي طور تمي ڏ مو وڃمي تمه همن
وقت سميموري سمنمسمار جمو همڪ ئمي
مسالو “شعور جي اڻاٺ” آهي ،شمعمور
جممي نممعمميممت سممان وانممجمميمميممل ذهممن
سيوري دنيا جو امن تباهه ڪري رهيما
آهن ۽ سيپ ۽ رواداري جي درس کي
هٿي ڏيڻ ۾ تميمام گميمڻمي م مومالت

جو مقابلو ڪرڻو پاجي رهيو آهي.
مممقممامممي ،قممومممي تمموڙي بمميممن
ا قوامي سطح تي اسمان کمي نصمابمي
توڙي گميمريملمو سمطمح جمي سميموريمن
سرگرميمن ۾ سميمپ ۽ رواداري کمي
هٿي و رائڻ جي تيام گيڻي ضمرورت
آهي .جيوڏهن اسان پيار ،امن ،پريمت
توڙي سيپ جمي سمبم کمي سمکمڻ ۽
سيکارڻ ۾ وڌيڪ دير ڪمري ڇمڏي تمه
يقينن اسان پنينجمي ايمنمدڙ نسملمن ۾
اوپرائپ ڏسنداسين .جميمومڏهمن اسمان
چاهيون ٿا ته سيورو سمنمسمار پميمار ۽
امن جي لولي ڳائي ته پموِء اسمان کمي
هڪ ڀيرو ٻيير پنينجي ئي گميمر ممان
پيار جي سمبم کمي ورجمائمڻمو پمونمدو
جيان موڪالئي وينمدڙ ممحمبم من جمي
تيزي ۾ گيٽ ائي اچي سگيي ۽ اسمان
هڪ ڀيرو ٻيير انسمانميمت جمي پمٽمآي
جي چآهي سگيون.
سيپ ۽ صبر جمي داممن کمي
جميملمي اسمان انسمانمميمت کمي بمداممنممي
تمموڙي گمميممراهممي کممان بممچممائممڻ ِء
جيوڏهن ڪو ڪردار ادا ڪنداسين ته
اسان جي محنت جي پوکيل پيمار جمي
وڻ مان جيوو ڦل پيدا ٿيندو ان ممان
فيضياب اسان جو ايندڙ نسل ٿينمدو ۽
صبر توڙي برداشت جمي آڱمر جميملمي
سخ ين سان مقابلو ڪمنمدڙ اسمان جمو
او د يقينن انسانيت جو درس و ڻ ۾
ڪو عار محسوس نه ڪندو ۽ اهما ئمي
اسان جي دشين ذهنن تموڙي نمفمرتمون
ڦيالئيندڙ ڪمردارن خمالف سمڀ کمان
وڏي ڪاميابي هوندي.
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هاري اها مضبوط قوت آهمي
جممنمميممن جممو ممملمموممي مممعممي م ممت ۾
ڪرنگيي جي هڏي جو ڪمردار رهميمو
آهي ۽ جڏهن ج ي به اگر جنين مملمڪ
ترقي راهه تي هميموار ٿمي اڳم مي وڌڻ
جي ڪوشن ڪاي آهي ته اتي هماريمن
کي اوليت ڏئي سندن جمي حمقمن جمي
حممفممماظمممت ڪممري کممميمممن اڻڳمممڻممميمممون
سيول ون بخ يون ويون آهمن ،تمڏهمن
ئي سندن جي معاشي سگيارپ بمحما
ٿي سگيي آهي ،پر افسوس سمان پماڻ
جڏهن پنينجي ملڪ جمي هماريمن جمي
باري ۾ ذڪر ڇيآينداسين ته سندن جما
مساال ئي منجيائي ڇڏيندا ،ڇاڪاڻ تمه
موجوده وقت ۾ اسان جمي مملمڪ جمي
همماريممن وٽ اهممآي ڪممابممه حممقممن جممي
پٺڀرائي ناهي ٿي سگيمي جمنميمن جمي
ويمميممي ڪممري پمماڻ سمماراهممه ڪممري
سگيون هر ماڻيو کان جمنميمن کمان بمه
پممڇممبممو تممه ممملممڪ جممي همماريممن جممي
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خوشحالي تي ڳاليمه ٻمولميمه ڪمريمو تمه
ازخد ان کان هارين جا سور ئمي بميمان
ٿيندا اها آخر ڪيآي مماجمره آهمي؟ ڇما
همي جمميموممي هماري پمنمميمنمجممي همماري
ڪييٽيون جوڙي رو ن تمي نمومرنمدا
آهن ته انين وٽ سيول ن جا انبار آهن
ڇا؟ جن جي همونمدي سمونمدي بمه اهمي
رو ن تمي نمومري رهميما آهمن؟ ظماهمر
ڳاليه آ جڏهن حوومت صرف دعوائمن
جي ديم کمي ويمٺمي سمکمڻمي ٻماقمور
ڏيممنممدي تممه اهمما عمميمملممي ممموٽ ڪممٿممي
ڏيندي.؟ حوومت اگمر عموام جمي ِء
سکڻا بيان آ پي کين فصلن جما پمورا
اگميمه ڏيمڻ جمون سمکمڻميمون دعموائمون
ويممٺممي ڪممنممدي تممه ممماڻمميممو ايممڏو وڏو
عرصمو مماٺ ڪمري تمه ڪمونمه ويميمي
سگيندا نه ؟ اگر زور زبمر کمان ڪمم
و ممنممدي ڏنممڊي جممي زور تممي بممه وڏي
اڪثريت جي سيوري آواز کمي چمٿمي
۽ دٻائي ته ڪونه سگيبو ،پر انين مان

ڪي آواز ضرور اٿندا جيوي پنينمجما
ح ڏنڊن لٺين جي پييه ۾ به پنينمجمي
آواز کممي ايم ممرو تممه بمملممنممد ڪممنممدا جممو
حويرانن جا ڪمارا اڇما کملمي ڪمري
دنيا جي اڳيان اچي ويندا،
ه ي وڏي عرصي کان هماري
سان جيمومو ٻميمائمي جمو سملموڪ ٿمي
رهيو آهي هزارين آبادگمارن ۽ هماريمن
کي ميانگن کان ميانگن اگين ۾ ٻم
وڪڻي وري انين جي معاشمي سمگميمه
کي وڏو ڪاپاري ڌڪ هڻي انميمن ئمي
هارين کان اگھه ماري ورتو ٿمو وڃمي
تنين جو ذميوار ڪير آهمي؟ ڇما اهمي
حويران جيوي دعوائن جمي ڪماري
دونيي ۾ پمنميمنمجما بميمان آ پمي وري
آسميممان جممي همموا سممان گممم ڪممري ٿمما
ڇڏين انين جي ذميواري ڪيآي ريمت
اهآي عيل ۾ سمرانمجمام پمامي ٿمامي؟
اهي آخر ڪروڙن جي آبادي سمان اهمو
اهم انصاف ڇو نه ٿا ڪن؟ انميمن کمي
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زرعي پيداوار جو پورو صلو ڇو نه ٿا
ڏين؟ ڇا انميمن جمي اهما بمه ذمميمواري
ناهي ته پوِء سندن جي اڳمواڻمي ڪمري
ايوانن تي پيچائڻ مان همن ديمس جمي
د جيآن پميمارن هماريمن کمي ڪميمآو
فائدو؟
هارين جي اندروني مسماملمن
تي اگر نم مر وڙائمجمي تمه اهمي سمڀ
حويران جميمومي دعموائمن جما عمادي
آهن اهي وائکا ٿي پوندا ،هماريمن جمي
حقن جي ڳاليه حويران طبقمو ڪمري
ته سگييو آهي پمر ان کمي پمروڙي ۽
عممميمممل ڪمممرائمممي نممماهمممي سمممگممميممميمممو،
جييوريت جي دعوا ڪري هو ڪرسي
تي ٽيمڪ ڏئمي آرام سمان مملمڪ جمي
پاسي مان عياشي ڪرڻ ته سکيا آهمن
پر کين اها سڌ ناهي پاي ته ان پيمسمي
کممي اگممر همماريممن تممي خممرو ڪممجممي
زراعت تي خرو ڪجمي تمه همو انميمن
ئي هارين ممان وڏو مملمومي نماڻمو بمه
ڪيائي سمگميمن ٿما تمه هماريمن کمي بمه
خوشحا بڻائي سگين ٿا .پر کين اهمو
احسماس ا ِء ڪممڏهممن جماڳممنممدو تممه هممو
حوومت جي دور ۾ هارين جي انميمن
مسالن تي ڌيان ڏين.
پممماڻ وٽ هممماري ممممعممماشمممي
سگيارپ ته نه ماڻي سگميميمو آهمي پمر
دور جو م لوم ترين طبقو بڻجي ويو
آهي ،ساڻن حويران ڌرين کان ويندي
هر مٿانيون طبقو ڦمرڻ لمٽمڻ ۽ ممٿمس
پنينجا اڍنگا مدي خارج قانمون ممآهمي
سندس جي ساهه کمي سمومائمي کميمس
هيڻو بڻائي ڇمڏيمو آهمي ٻميمراڙي جمي

26

ن ام ۾ ج ي هارين جمي حصمي پم مي
تي راتاهي همڻمنمدڙ وڏيمرڪمي طمبمقمي
کمميممس گممذرسممفممر جممي انمماج کممان بممه
محروم رکڻ جي ڪوشن پاي ڪمامي
آهي اتي کانمامن عملمم کسمي جميمالمت
جيآن هٿرادو ريم من رسميمن ،قمبمائملمي
جمميمميممآن ،ڦممڏن ،فسممادن ۾ جمموممآائممي

عالئقي ۾ ساريالو فصل ٿاي ٿمو سمو
مان تنين جو ئمي ممثما ڏيمڻ مميمومن
سيجيندس ته ه ي همڪ سماريمن جمي
ٻاري مان زمميمنمدار پميمريمان اڌ حصمو
پنينجو کمڻمنمدو آهمي پموِء هماري جمي
حصي مان ڪيدار جمو حصمو ڪمڍنمدو
آهي بعد ۾ وري پنينجي زمينداري ۽

هارين جي اندروني مسالن تي اگر ن ر وڙائجي ته اهي
سڀ حويران جيوي دعوائن جا عادي آهن اهي وائکا ٿي پوندا،
هارين جي حقن جي ڳاليه حويران طبقو ڪري ته سگييو آهي پر
ان کي پروڙي ۽ عيل ڪرائي ناهي سگييو ،جييوريت جي دعوا
ڪري هو ڪرسي تي ٽيڪ ڏئي آرام سان ملڪ جي پاسي مان
عياشي ڪرڻ ته سکيا آهن پر کين اها سڌ ناهين پاي ته ان پيسي
کي اگر هارين تي خرو ڪجي زراعت تي خرو ڪجي ته هو انين
ئي هارين مان وڏو ملوي ناڻو به ڪيائي سگين ٿا ته هارين کي به
خوشحا بڻائي سگين ٿا .پر کين اهو احساس ا ِء ڪڏهن جاڳندو ته
هو حوومت جي دور ۾ هارين جي انين مسالن تي ڌيان ڏين.
ڳنڀير مسالن ۾ ڦاسائي کين پنينمجمي
غالمي جيآي حيثيت ارپي ڇڏي آهي.
هڪ هاري کي ٻني جي نالي تي همنمن
جي رو اس عيا پاي ڪيو آهي اوتمرو
ئي کيس حويرانن به ساڻمس اڻميمائمي
جو رويو پاي رکيو آهي.
هڪ هاري جيوو جنين جمو
ساليانو اناج مان حموميمرانمن جمي بمد
ڌياني سبب ڪي را ئي حصا پم مي ٿمي
وڃن ٿما جمن تمي اڄ تمائميمن اسمان جما
ٻمميممراڙي جممي عممالئممقممن جمما رهممواسممي
ڪڇي نه سگييا آهن مان جميم موڻميمڪ
جنيمن عمالئمقمي ۾ رهمنمدو آهميمان ان

پنينجي پٽن جمي خمرچمن ِء ممڻ ممڻ
ڪڍندو آهي ،ته هاري کي وڃمي ڪمي
ٻه ٽي مڻ ممس بمچمنمدا آهمن ،تمه اهمآي
زمينداري ن ام به هارين کي وڏا هاڃا
رسايا آهن ،ٻيو ته وري ڪارخمانميمدارن
جي من مانمي بمه گميمٽ نمه ٿمي همجمي
جيوي به هاريمن کمان اگميمه مماري ٿما
خممريممد ڪممن .تممه اهممآي صممورتممحمما
پنينجي ملڪ ۾ بمرپما ٿميمل آهمي جمو
هاري جيوو معاشي حساب سان ٻميمن
مآني ڪاروبارين توڙي مالزمن کمان
به سگيارو هجڻ کمپمي ڇماڪماڻ تمه ان
جي محنت به کائن گيڻي تمڻمي همجمي
ٿي ته اهو معاشي گيوٽالي جو شمومار
آهي ،ته اهآي صورتحا ۾ اگر هماري
اٿا کآا ٿا ٿين انميمن تمي ڏنمڊا وسمائمڻ
بممداران حممومميممرانممن کممي سممنممدن جممي
رهنيائي ڪمرڻ کمپمي .هماريمن کمي نمه
صرف حووم ي سطح تي عيلي طور
تي هاري پيويم ڏيمڻ جمي ضمرورت
آهي پر هارين جي او د ِء جديد مفمت
تعلييي سيمولم من سمان گمڏوگمڏ کميمن
جوڳي روزگار فراهمم ڪمرڻ جمي پمڻ
ضرورت آهي ،وس وارن کي گيمرجمي
ته هارين جي خوشمحمالمي زنمدگميَء ِء
قومي سطح تي پيموميم ڏيمن جميمامن
اهي سگيارا بڻجي سگين.
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پممبمملممڪ سممروس ڪمميممي م ممن
ذريعي تازو هيڊ ماس ري جو امم محمان
پاس ڪري ٿِري پيس واري هيڊماس ر
نوجوان کي پري کان ايندو ڏسمي اس
۾ اخبار پآهندڙ هڪ اسم ماد سمگمريمٽ
اجيائيندي ُڀڻويو “ اس اد ،ٽائي ڪوٽ
وارو اسم ماد پميمچمي ويمو ٿمامي” ٻماممي
اس اد اخبار مان منين ڪڍنمدي جمواب
ڏنو “نمامون آ ،جموش اٿمس ،ڏسمون تمه
صحي لکن جي لوڏ ڪيمسم مائميمن ٿمي
هلي جنيمن مميمل ٿمو مموقمعمو مملميمس
ڄاڙي شروع ،اسم ماد قموم جما اڏيمنمدڙ
آهممن ،اس م مماد سمميمماجممي
سائنسمدان آهمن ،اسم ماد
سڌا ٿي پون ته انمقمالب
ٻممه وکممو ،رڳممي چممٽممي
اس ادن تمي آ ڇما؟ بمابما
سممڄممو ن م ممام ئممي الممٽ
پلٽ ٿي پيو آهي ،ڪير
ٿو گيٽ ڪري ،جمڏهمن
کان اهو هيڊ ماس ر آيمو
آ ،ڇمورا بمدتميميمزي تمي
لميممي آيمما آهممن ،سممائميممن
تمموهمممان جمممو پممميمممر آ،
سائين پآهايو ،ڄڻ بابي
جا نوڪر همجمون ،ٽمرڙا
ٽممممرڙا ڇممممورا کممممڻممممي
ڪيائين ڀرتي ..پينٽ سوٽ پماتميمون ۽
وتن ٿا بلم بمڻميما ،اسمان جمي سمروس
هنن جي عميمر کمان بمه وڏي آ ،هماڻمي
وري ٿيون هنن جا زيردست”
اي ري ۾ نوجوان ڀرتي ٿميمل
هيڊماس ر اچي پماسمي ممان لمنمگميميمو،
اسم ممادن رسمميمي سممالم ڪميممو ۽ اٿممي
وڃي اسٽاف روم ۾ ويٺا .هيڊ ماسم مر
آفمميممس مممان صممحممي ڪممري جمميمماممن
ڪالسن جي دوري تمي نموم مو تمه اڌ
کان وڌيڪ ڪالس خالي هاا ۽ شماگمرد
پاڻ ۾ وڙهي رهيا هاا ،وڏو گوڙ لڳمو
پيو هو ۽ ڪجيه ٻار چاڪ کمڻمي بمور
تي گوڙ ڪندڙ شاگردن جما نما لمکمي
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رهيا هاا .نوجوان هيڊ ماسم مر ڪمالس
روم ۾ داخممل ٿمميممنممدي ئممي گممجممگمموڙ
ڪممامممي “ همممي ڪمممالس آ يممما ممممڇمممي
مارڪيٽ؟ ،ڪميمآي اسم ماد جمو پميمر
آهي” ڄڻ گوڙ جي ڄمڀ سمانمت ڪمري
پاي .سائيمن انمگمريمزي جمو ،سمر نمور
احيد جو وڃو سائين کي سڏي اچمو ۽
خاموش ٿي پآهو .نوجوان هميمڊمماسم مر
لڳاتار سڀني ڪالس وزٽ ڪيا سمواِء
هڪ ٻن اس ادن جي .بماقمي ٽمولمن جمي
صممورت ۾ اسمموممو جممي آڳممر ۾
ڪچيريون ڪري رهميما هماما .ڪمجميمه

اخبار جو ان ار ڪمري رهميما هماما تمه
جيان هڪ اس اد پآهي پوري ڪمن تمه
ٻيما شمروع ڪمن .اسم ماد اخمبمار ايمڏي
دلچسپي سان پآهندا هماما جمو لڳمنمدو
هو اخبار ڄڻ ياد ٿما ڪمن .ڏنما .غمو ،
سر سرور پٽيوالي کي ته ڏسمو چمانميمه
ٿو ڪاڙهي ڪي هڏا چاڙهيا اٿمس جمو
پممچممن ئممي نممٿمما .ڪمميممر چمماممي سممائمميممن
پٽيوالن کي ،سڀاي ڪم چمور سمسمت
ڪاهل ۽ ٽوٽي ،اصل اٽي تي چٽي هِن
سائين ،هيڊ ماس ر جيامن ئمي اسمٽماف
روم ۾ داخل ٿيو ته ڪي اسم ماد ممامل
ساهه سان اٿي بيٺا ڪنين هج ڏنمو تمه
ڪنين ڀاڪر پاتو ،همڪ اسم ماد اخمبمار

مان ن ر ڪڍندي هج جي ٽيڪ ڏيمامي
اٿممڻ جممي ڪمموشممن ڪمماممي ،جمميمماممن
ڏانداري سان ڇٻر ٿمو کمڻمي ،چميمائميمن
سائين اٿيو سيجييو ڪالس خالي پيا
آهن .اس اد هومٻمامي ڏي نميمارڻ لڳما،
سائين فضل توهان جمو ا ميمن ڪمالس
جو پير آ ،توهان جو ڏهين ۾ ،سائيمن
علي توهان جو نائين ۾ ڪجيه اسم ماد
ڪالس ڏانين هملميما ويما .همڪ اسم ماد
هميممڊ ممماسم مر کممي ويمميمڻ جممي صممالم
ڪاي .بحڪ شروع ٿميمو ،اسم ماد پميمر
و مي آيمما ڪممي و ممڻ ِء اٿممي ويمما ،پممر
اسم مادن جمي گميمڻمائممي
بممحممڪ ۾ زور شممور
سان حصمو ورتمو .ڄمڻ
سممنممڌ اسمميمميممبمملمميَء جممو
اجالس پيو هلي .مٿمان
وري تآڪي ۾ ويمٺمل
اس ماد بمه اٿمي اسمٽماف
روم ۾ ڪيي آيا.
صمماحممب نمماممون آيممو آ،
ڪياي آيا سائين اهمآا،
اصل ۾ ڇا آهي نه سمر
ڪرپ ن جاتمي ڪماٿمي
وڌي ويمامي آ ،ڪمو بمه
مسممميمممت جمممو ڪمممک
ڪمونمميممي ،بمماقممي هممنممن
جي ڪاوڙ رڳو تعليم کاتي تي آ ،همر
ڪو چوي اس اد گوسآو آهن ،اسوو
بند آهن ،ٻه ٽي ڏيمنميمن تمه جمجمن دورا
ڪيا ،آهي ڪو مملمڪ ۾ راڻمو راڻمي،
چانيه آئي سڀني پي ي ڪييم من پماس
هيڊ ماس ر ڳاليائڻ شروع ڪيو.
ڏسو! اسان هن اسمومو ۾
پنجاهه کن اس اد آهيمون ۽ چمنمد سمامو
شاگرد آهن ،پاڻ رڳمو ايميمانمداري سمان
پآهايون ته ميذب خوشحا اممن ڀمريمو
چڱو سياج اڏي سگيون ٿا .اس ماد ئمي
ڪنين سياج جو ڪرنگيو هوندا آهن.
سڀاي اس ماد مم مفم ٿميما ۽ سمنمڌ جمي
تعليم جي تباهي تي اخباري ،ڪ ابي،
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ڪانفرنمس حموا ۽ انمگ اکمر ٻمڌائمڻ
لڳا .ڳاليه تعملميمم کمان ٿميمنمدي فمرقمي
واريت تي پيم مي .ڪمي شميمعما ،ڪمي
سممنممي ،ڪممي صمموفممي ،ڪممي ڪمميممآي
فرقي جا ته ڪي وري ڪميمآي فمرقمي
جا .گينڊ لڳندا رهميما .پميمر پميمريمون،
ٻيون ،ٽيون پر اڪثريت اسم مادن جمي
سنڌ جي معي ت ،سميماسمت ،رانمديمن،
قمبمائمملمي تممومرارن ،سممنمڌي قمموم جممي
تباهي جا سبب ۽ انميمن جمي حمل تمي
بحڪ ڪندا رهيا ،ڪاروبار ،پمالنمنمگ،
ڪيآو ڌنڌو ڪجي ،ڪيآو نمه ڪمجمي
پر سندن خاص عنموان همو “سمنمڌ جمي
تعلييي تباهي” هڪ اس اد بمحمڪ جمي
واڳ خانگي اسوولن جمي زبمردسمت
تعليم ڏانين ڇوي سمڀمنمي جمو ڌيمان
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تن يم جو چڱو مآس آهي .اخبار جمي
هڪ سرخمي ڏانميمن سمڀمنمي جمو ڌيمان
ڇوائيندر رڙ ڪاي .اڙي بمابما ڳمالميمه
ٻڌو هن دفعي ووٽ من ور کمي نماهمن
ڪرڻا اس ادن جي ڪنيمن بمه حمقمن ِء
آواز نٿو اٿاري .رڳو ٻاهر آفيسرن کي
بليڪ ميل ڪرڻ ۾ پمورو آهمي .وري
سياست تي بمحمڪ شمروع ٿميمو .پميمر
لڳو هڪ اس اد مسلسل ڪالس و ندو
رهيو .گيڻا ته بحڪ ۾ رڌ ئمي رهميما.
نوجوان ان هميمڊ مماسم مر سمڀمنمي کمي
پممآهممائممڻ ۽ سمميمماج تممبممديممل ڪممرڻ ِء
ليوچر ڏيندو رهيو .هڪ چانيه ٻايمن،
ٽاين ،رسيس چوٿون پير هيڊ ماسم مر
ڪالس وزٽ ڪيا .ساڳيا ٽون ساڳيما
چڳيه ،پنجون پير ڇيون ،هيڊ ماسم مر

اسان پنينجو بنيادي ڪم ڪونه ٿا ڪيون ،دنيا جون قومون
علم ،ادب جا فلسلفا ،سائنس ۽ ٽيونا جي جي تحقي  ،انقالب پيون
آڻين ۽ اسين پنينجي ئي پيرن تي ڪياڙي پيا هڻون .هلي پاڻ نه
سگيون ڏوهه گوڏن تي .اسان جيوڏهن پاڻ قوم سان سچا ٿيون ته
ڪو به ٻاهيون اسان جي تعليم تباهه نٿو ڪري سگيي .اسان کي
حقيقت پسند ٿيڻو پوندو ۽ پنينجي ناانصافين کي تسليم ڪرڻو
پوندو .پنينجا ح و ڻ ِء اح جاج ٿا ڪريون پر اسوو نٿا اچون.
پاڻي سڀني کي قوم جي اٻوجيه غريب ۽ بي پي ٻارن کي پآهاڻو
آهي .اسان ح و ون ته ٿا ڇا ح ادا به ڪيون ٿا.
ڇوايو .سائين سائين اڄولميمه ٿموري
گيڻي تعليم وري به خانگي اسوولمن
۾ بچمي آ ،همڪ چميمو ممنميمنمجمو پمٽ
فالڻي اسوو ۾ پيريون نميمبمر آيمو،
ٻاي چيو منينجو پٽ فالڻي اسمومو
۾ ٽاپ ڪيو .ٽاين چيو تمه اڄ فمالڻمي
چمموڪ واري اسمموممو ۾ وڏي رش
آهي ڇو جمو گمري ڪمالميم جما سمڀ
اس ماد اتمي پمآهمائميمن ٿما .هميمڊمماسم مر
ڪنين جمي ٻمڌي ڪمنميمن جمي ڪمونمه
ٻڌي ،اي ري ۾ گينڊ وڳو ،مانيٽر آيو.
سممر ڪممريممم تمموهممان جممو پمميممر آهممي،
ام محمان ويمجميمو آهمي ،همي ڪمورس
صفا ناهي ٿيو ،ها ابما! تمون همل ممان
اچان ٿو .هوم ورڪ چيڪ ڪر ،هملمي
گوڙ بند ڪراِء ،تعليم جو ته ميمومارو
هو.
اسم مماد عملممي بمخممن جميمموممو
اسم ممادن جممي حممقممن ِء ڪممم ڪممنممدڙ

ٻيير اسٽاف روم ۾ آيو .اس ماد کميمس
ڳاليين ۾ لڳائي ڇمڏيمو ،هميمڊ مماسم مر
ڳاليائڻ شروع ڪيو.
ڏسو اسان پمنميمنمجمو بمنميمادي
ڪممم ڪممونممه ٿمما ڪمميممون ،دنمميمما جممون
قومون علم ،ادب جا فلسلفما ،سمائمنمس
۽ ٽيونا جمي جمي تمحمقميم  ،انمقمالب
پيون آڻين ۽ اسين پنينجي ئي پميمرن
تي ڪياڙي پميما همڻمون .هملمي پماڻ نمه
سمممگممميمممون ڏوهمممه گممموڏن تمممي .اسمممان
جيوڏهن پاڻ قوم سان سچا ٿميمون تمه
ڪو به ٻاهريون اسان جي تعليم تبماهمه
نٿو ڪري سگيي .اسان کي حمقميمقمت
پسممنممد ٿمميممڻممو پممونممدو ۽ پممنمميممنممجممي
ناانصافين کي تسليم ڪمرڻمو پمونمدو.
پنينجا ح و ڻ ِء اح جاج ٿا ڪريمون
پر اسوو نٿا اچون .پاڻ سمڀمنمي کمي
قوم جي اٻموجميمه غمريمب ۽ بمي پميم
ٻارن کي پآهائڻو آهي .اسان ح و ون

ته ٿا ڇا ح ادا به ڪيون ٿا .هڪ اس ماد
ٻي کمي مونم همڻمي اٿمڻ جمو اشمارو
ڪيو .هڪ اس اد منين ۾ ڀڻوميمو ڇما
رڳو تعليم جي تمبماهمي ۾ اسم ماد جمو
ڪردار آهي ،ڇورا پآهن نٿا ۽ والمديمن
۽ سميماج ذمميموار نماهمي .ڪمي اسم ماد
اکين جا اشارا ڪرڻ لڳا ،جيان جيمامن
هيڊماس ر جي اصالحي تقمريمر گميمي
ٿيڻ لڳمي تميمامن تميمامن اسم ماد ٻميميمر
اخبارن کي لڳي ويا ته ڪي اوٻاسيون
ڏيڻ لڳما تمه ڪمي چميمري جمي ٿمومل
تاثرين سان بيزاري جمو اظميمار ڪمرڻ
لڳا .هڪ اس اد کان رهيو نه ٿيو ،چوڻ
لڳو سائين ڀال سياج جو يوو اس ماد
کنيو آ ڇا؟ توهان جون ڳالييون بروبر
صحيمح پمر حميمام ۾ سمڀمامي اگميماڙا
آهيون هر ڪو گنيگيار آ سائين.
هيڊماس ر بيزاري وچان چيمو
“ پر اسميمن اسم ماد سميماج جمي تمقمديمر
مٽائي ٿا سگيون ،يمقميمن ڪميمو ڌاڙا،
بدامني ،ده گردي ،ڦمرلمٽ ،سميماجمي
اڻ ڻ ،ڀڃ اهه ،شايد اسان اس مادن جمي
ڪري آهي .ڇو جو اسان ٻار پمآهمايمون
نٿا .جمي پمآهمايمون ٿما تمه رڳمو درسمي
ڪ اب ،جڏهن اسان کي درسي ڪ ابن
سان گڏوگڏ شماگمردن کمي سميماجميمات،
مذهب ،سيرت نگاري ،ڪردار نگاري،
مس قبل جي تياري ،شخصيت ،سازي
جممديممد ايممجممادون ،سممائممنممس ،سمميمماجممي
خدم ن جو شعور پمآهمائمي انمفمراديمت
بجاِء اج ياعيت جي پرچار سيکماريمون
۽ انين کي ميذب ۽ خوشمحما سميماج
جو ڪارائ و ۽ همڏڏوکمي ،ٻميمن ڪماڻ
جياڻ وارو ۽ مميمذب شميمري بمڻمائمڻمو
آهي ،نومي غمريمب عموام جما کميمسما
تويندڙ اڪٽر ۽ ڀ يون پليون ۽ رو
اهيندڙ ڪرپٽ انجينار ۽ عموام حم
جي اس حصالي ڪندڙ ڪامورو” ناين
هيڊماس ر جي ڳمالميمه اڃما هملمي پمامي،
ا ين پير جو گينڊ وڳو ۽ مسجد جمي
منارن ۾ لڳل ئو اسپيور مان اذان
جو آواز آيو ۽ ناين هيمڊ مماسم مر ممان
تنگ ٿيل اس اد ڪرسميمون ڇمڏي اٿمي
بمميممٺمما ۽ چمموڻ لڳمما .سممائمميممن! همماڻممي
موڪالڻي ناهي نيماز جمو ٽمائميمم ٿمي
ويو آهي وري سڀاڻي ملنداسين.
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سنڌ سڳوري پنينجي ڌرتميَء
مممان ڪمماممي دودا ،بمميممادر ،سمموڀممارا
سورهميمه بمزرگ ولمي شماعمر اديمب ۽
مفور پيدا ڪيا آهمن انميمن ۾ نماري
پٽ جي نواب خانصاحب عمطما ممحميمد
پمملممي جممي گممھممر ۾ جممنممم و ممنممدڙ
عبدالوريم پلي رڳمو همڪ نمه پمر ٻمه
ڀممائممر ٻممه شمماعممر ۽ هممڪ مممحممقم هممڪ
مالدار ،زميندار بي رين زرعمي مماهمر
خان نصاحب عبدالمرحميمان پملمي ،ولمي
محيد وفا ،راڄ محيد جيا پملمي جمن
جو ٻيون نيبر ڀماا جمنميمن جمي اهمآي
سڀاا جو ناري جي پملمي بمرادري کمان
ويندي هر طبقمي ۽ قموم جمو هميمدرد
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وڏيرو نه بلوه نيڪ انسان ٿي گذريو
آهي سندس زمينداري لڏي سان ايمڏي
نممممه همممماممممي
جمممممممميممممممممڏي
شمممممماعممممممرن،
فمممنمممومممارن،
اديممممبممممن ۽
ممممحمممقمممقممممن
سان لڳمنمدي
همماممي ،هممن
پمممنممميمممنمممجمممي
اقمممممم ممممممداري
دور وڙهممي
مممارشممالئممي

م والتن ۾ پمنميمنمجمي قموم تموڙي
پاڙيسريمن سمان خموب نمڀمايمو ،سمنمدن
ڪچيري ۾ ڪنين به مموم مب فمومر
سان ملندڙ ماڻيو هڪ دفعو به ويٺو تمه
هو هيي ه پيو ياد رکندو هو.
سندن ملڻي جلڻي تمه شمانمدار
۽ مانائ ي هاي جو هر هڪ ايامن پميمو
سيجيندو هو ته ڪمريمم پملمي صماحمب
بس منينجو آهي.
پلي صاحب جو جمنمم 0151ع
ڌاري عميمرڪموٽ ضملمعمي جمي ڳموٺ
خانصاحب عطا محيد پلي جي گھمر ۾
ٿيو ،پلي صاحب سنڌي ،ڪافي ،غمز ،
وائي بيت کان ويندي سمنمڌي شماعمري
جي ٻيمن صمنمفمن تمي طمبمع آزممائمي
ڪاي ،پلي صاحب جي ٻن ڀمائمرن وفما
پلي ۽ خانصاحب راڄ محيد جيا پلي
به شاعري ۽ تحقي جي ميدان ۾ پماڻ
مليايو آهي ،سندس شروعاتي زنمدگمي
اميراڻي طرز جي گمذري ،پمر سمنمدس
من ۾ ويمٺمل حسماس شماعمرکميمس ان
کمان مممخم مملممف ڪممري ڇممڏيممو جممو پمماڻ
پاڪس ان پيپلز پارٽي جي پليٽ فمارم
تان صوبائي اسييبلي جو مميميمبمر پمڻ
رهيو ،پمر همن جمو پمنميمنمجمي هماريمن
توڙي پاڙي جي غريبن سان دوس ماڻمو
رويو رهيو ،پلمي صماحمب سمخمي ممرد
راڳ جو پارکو ۽ فمقميمري ۾ زنمدگمي
گذارڻ جو قمائمل همو ،پماڻ ڪمڏهمن بمه
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پنيجي زبان ۽ هج سان ڪنين ماڻيمو
کي توليف نه پيچائي ،پملمي صماحمب
هڪ ئي وقت سنڌ جي ساڄي ۽ کماٻمي
ڌر جي شاعرن اديبن سان دوس ي جو
رش و نمڀمايمو ،جمنميمن جمو ممثما همڪ
پاسي شي اياز ،اس اد بخماري ،حميميمد
سممنممڌي ،م م مماق شممورو ،شممي م مميممر
الحيدري ،قادر جوڻيجو ،عملمي بمابما ۽
ٻاي پاسي اڪٽر نمبمي بمخمن بملموو،
اڪممٽممر ابممراهمميممم خمملمميممل ،مممعمميممور
يوسفاڻي ،قربان بگمٽمي ،عمبمدالمقميموم
صائب ۽ ٻين سان سلياڙجڻ آهي ،پماڻ
ٻنيي مو به فور جي اديبن کي يمڪ
جاِء ڪندو رهيو.
شاعري سميماج جمو اهمم جمز
آهي جنين وسيلي سياجي اڻمبمرابمري،
تمموڙي سمميمماجممي حمموالممي سممان ٿمميممنممدڙ
بدعنوانين ۽ سياجي تباهي جو ڪمارڻ
بڻجندڙ ڪمڌيمن رسميمن کمي نمنمدي ۽
انين کي روڪي سگيمجمي ٿمو ،ائميمن
لممکممڻ ۾ بممه ڪممو وڌاا نممه هممونممدو تممه
شاعري سياج جمو آواز همونمدي آهمي.
شاعر شاعري ذريعي پنينجي عالئقمي
جي ماڻين جي رهڻي ڪيڻي ،ثمقمافمت
۽ تيذيب کي نروار ڪنمدا آهمن .ممارو
ممماڻمميممن جممي مسممامملممن کممي پممنمميممنممجممي
شمماعممري جممي زبممان ۾ سممرنممدي وارن
تائين پيچائڻ ۾ شماعمري جمو ڪمردار
تيام گيڻو اهم همونمدو آهمي اهمو ئمي
سبب آهي جو دنميما ۾ وڏيمون وڏيمون
تحريوون هليون يا جيوي به انقالب
آيا انين ۾ شماعمري جمو اهمم ڪمردار
رهيو آهي .شاعري ذريعمي مماڻميمن ۾
ڪم ڪرڻ جمو جمذبمو وڌيمو ۽ ذهمنمي
طور تي ماڻيو ڪم ڪرڻ ۾ ممطميمامن
ٿيا ۽ اهي پنميمنمجمي ممقمصمد مماڻمڻ ۾
ڪامياب ٿيا ۽ دشينمن کمي ممات ڏئمي
فاتح بڻيا.
بي رين ۽ ممعميماري شماعمري
ذريممعممي ممماڻمميممو ن م ممريمماتممي طممور تممي
سگيارا ٿيندا آهن ۽ پمنميمنمجمو قموممي
مقصد حماصمل ڪمرڻ تموڙي عمالئمقمي
جي رهنيائي ۽ اڳواڻي ڪرڻ ۾ تميمام
گيڻو ڪمامميماب ٿميمنمدا آهمن اهمو ئمي
سبب آهي جمو ممعميماري شماعمري جمو
رجحان وڌيو ۽ ماڻين جو آواز ايوانمن
تمائميممن بميم مريمن نميمونممي سمان پميم ممو
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شاعري کي هر محاذ تي قبوليو ويو.
اڄوڪي دور ۾ اهمآن اديمبمن
جممي وڏي کمموٽ آهممي ،جمميمموممي ڌڙا
بندين کان هٽي ڪري پنينمجمي ٻمولمي
۽ ڪممملمممچمممر جممما ممممحمممافمممظ بمممڻمممجمممي
سگھن،اصل هيمري جمي ڪمج ڪمرڻ
وارا جوهري وڃمي آسمڻ آراممي ٿميما
آهن ،پلمي صماحمب جمي نماري پمٽ ۾
سخاوت به تيام گھڻي م يمور همامي،
جنين سبب اڄ به سندن اوطمارو تميمام
گھڻن مييانن جو مرڪمز رهمنمدو پميمو
اچي ،جنينوري سندن ناري جمي پمٽ
ِء غريبن جون ڪيل خمدمم مون هم مي
جا ماروئآا فقير ڪڏهن بمه وسماري نمه
سممگمميممنممدا ،ڪممريممم پمملممي جمما فممرزنممد
خممانصمماحممب عممطمما مممحمميممد پمملممي ()5
(مممرحمموم) اعممجمماز عمملممي پمملممي ()5
خانصاحب اڪٽر رسو بخن پلي ()5
خمانصماحممب فمميمض ممحمميمد پملممي آهممن،
جنين ۾ عطا محيد اڄوليه ٻني ٻمارو
۽ ڳو اڻمو راج نميم مي ۽ زمميمنمداري
ڪمري ٿممو ،جممڏهمن تمه اڪمٽممر رسممو
بخن پملمي وري اهمآو اڪمٽمر آهمي،
جيوو ماڻين جي ظاهري مميمڊيمومل
جي تعليم سمان گمڏ روحمانمي ڄماڻ بمه
چڱي رکندڙ آهمي ،ان کمانسمواِء راڳ
رنمگ ۽ شممعمر ۽ شماعمري بممه سمنممدس
خاص م غلن ۾ شامل آهي ،هن وقمت
راڳ جي تيام گھڻي پرک رکندڙ پلي
صمماحممب جممي هممن فممرزنممد ۾ ڪممافممي
خوبيون آهن ،سندس ڪچميمري ۾ ٿمر
جو ناميارو فنوار اس اد شفيع فمقميمر
۽ ٻيا ڪافي راڳي ايندا رهندا آهمن ۽
ڪافين ۽ راڳ بابمت ڪمافمي ڄماڻ پمڻ
حاصل ڪندا آهن ،وفا پلي جمو غمز
تيام گھڻو مقبو رهيو آهمي ،انميميَء
وقت جي اديبن خمواه شماعمرن سمنمدس
شاعري کي وڌيمڪ بميم مر سميمجميميمو
آهي ،وفا جا به شماعمري بمابمت ٻمه چمار
ڪ اب اچي چوا آهمن ،جمنميمن ۾”د
هوآي درد هزار“ عمبمدالمومريمم پملمي
صاحب سان گڏيل ڪم ماب “وڻمجميمارن
وايون” ۽ ٻيا ڪي رائي ڪ ماب شماممل
آهن ،اڄ ڪملميمه عميمر جمي تمقماضما ۽
عاللت سبب وفا گمھمر تمائميمن ممحمدود
آهي ،مٿان وري ذاتي زندگي ۾ ڀائمرن
ڀائٽن جي جدائمي پمڻ کميمس جمھموري

ڇڏيو آهي ،خمانصماحمب عمبمدالمومريمم
پلي صاحب جي وفات کمانمپموَء جملمدي
ئي راڄ محيد جيا جي وفات جو پمڻ
مٿس وڏو اثر پيو ،ڪريم پلي صاحب
جا ٽي ڪ اب “وڻجيارن وايون”“ ،چنمڊ
جيآا پرين” ۽ “ڪميما سمانمگ سمانموڻ”
ڇپجي چوما آهمن ،جمڏهمن تمه سمنمدس
ذاتي ئيبريري پڻ موجود آهمي ،راڳ
جي راڻي عابده پروين  ،سينگار عملمي
سمملمميممم ،غممالم قممادر لممنممجممواڻممي کممان
ويندي شادي فمقميمر تمائميمن سمنمڌ جمي
ڪالسيول گائيون سنمدس شماعمري
کي ڳائي چار چنڊ لڳايا آهن.
سينگار علي سليم جي آواز
۾ “ هيور جي گڏجن تمه چموان ،سمور
اندر جا ساري ساري” اهو ٻڌي پٿر د
به ميڻ ٿي پوندي آهمي ،ڪمافميمن جمي
بادشاهه مصري شاهه ،منٺار فقير راڄمآ
۽ مخدوم طمالمب الميمولمي ٰ کمان پموَء
پلي صاحب سنڌ جو ڪمافمي جمو وڏي
۾ وڏو شاعر آهي ،جنين جي شماعمري
۾ عاجزي ،انوسماري ۽ نميمازممنمدي
سيايل آهي ،جيوما سمنمدس ذات جمي
فقيري جي گمواهمه آهمي ۽ امميمري ان
کان وڌ ڪيآي ٿيندي هر مخالف کمي
معاف ڪري ڇڏڻ سمنمدس شمخمصميمت
جو حسين پيلو هو پاڻ مميمراڻمي جمي
پٽ جي ماڻين ِء هڪ بيت چيو ته
“ماڻيو ميراڻ سندا .سڀاي آهن مور
سا جي خ م ٿيڻ ِء سندس
چيل ڪجيه سيٽون
“هڻي ڏنگ ڪاي ،ڪري رنگ ڪاي،
ويو سا گذري ،عجب دلبري
۽ امراڻي جو ناميارو شاعر خانصاحمب
عبدالوريم پلي صماحمب اسمان سمان
اڄ گڏ نه آهي پر سندس يادون علميمي،
ادبي ،سياسي ،سميماجمي ،راڄمونمدي ۽
راڳداري واريون ڪيل خدم مون سمنمڌ
تمموڙي عمميممرڪمموٽ جممي ممماڻمميممن جممي
سمميممنممن ۾ صممديممن تممائمميممن مممحممفمموظ
رهڻيون آهن کيس ياد ڪمنمدي د تمي
ڪڏهن ڪڏهن سندس چيل هي ٻو به
تري ايندا آهن.
دردن د آزاري سائين
ڪر ڪا موٽڻ واري سائين
****
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دنيا ۾ کوڙ ساريون اهمآيمون
بيياريون آهن جمن جمو مماهمر اڪمٽمر
عالج همن وقمت تمائميمن ڳمولمي نماهمن
سگييا پر اهي ڪوش ون ڪري رهيما
آهن ته عالج بييارين جو جملمد کمان
جلد عالج ڳوليو وڃي ته جاين ماڻيمن
جون حياتيون بچي سمگميمن .اهمو ئمي
سبب آهي جو عمالج نمه همجمڻ سمبمب
عممالج بمميمميمماري جممي پممکممآجممڻ کممي
روڪممڻ ِء ممماهممر اڪممٽممر بممه صممرف
اح ياط جو ئي م ورو ڏيندا آهن.
ايممڊز وائممرس کممي ريممٽممرو
وائممرس“ (  )Retro virusسممان بممه سممڏيممو
ويمممنمممدو آهمممي ،همممن
بيياري بابت ٻمڌڻ ۾
آيمممو آهمممي تمممه همممي
بمميمميمماري 0105ع ۾
دريافت ڪاي وئي ۽
0100ع ۾ همممممممن
بمميمميمماري جمما انسممان
جي رت جمي ڳماڙهمن
جممزن ۾ جمميمموڙا ڏ مما
ويممما همممماممما .ممممماهممممر
اڪٽرن جمو اهمو بمه
چمموڻ آهممي تممه هممي
بممميممميممماري جمممنمممسمممي
پممرواهممي سممبممب بممه
پممکممآجممنممدي آهممي ،هممونَء تممه سممنممڌ ۾
ڪي ريمون سمرڪماري تموڙي خمانمگمي
اسپ الون آهن پمر افسموس جمو انميمن
اسپ الن ۾ ناين سرن جو اسم معميما
نه ڪيو ويندو آهي ۽ هڪ ئمي سمرنم
چار کان پنم ممريضمن تمي اسم معميما
ڪمميممو ويممنممدو آهممي ،جممنمميممن سممبممب
ڪي ريون ئمي بميميماريمون جمنمم و مي
رهيون آهن ،اڪٽر به اهو ئي م ورو
ڏينمدا آهمن تمه همر ممريمض ِء نماميمن
سمرنم اسم معميما ڪمرڻ گميمرجمي پمر
سممرڪمماري اسممپ م ممالممن ۾ غممربممت جمما
پيآهميمل ممريمض سمرنم نماهمن و منمدا
جممنمميممن سممبممب ايممڊز جمميممآو عممالج
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وائرس به پکآجي رهيو آهي ،جڏهن ته
هممي وائممرس رت جممي ڏي وٺ جممي
ڪري به ڦيلجندو آهي يما وري مم ماثمر
ٿيل مريض تي اس عميما ٿميمل سمرنم
جي ٻيير اس عيا ڪمرڻ سمان بمه همن
وائرس جو ٻاي شخص ڏانين منم مقمل
ٿيڻ جو ڪارڻ ٿي سمگميمي ٿمو .مماهمر
اڪٽرن جموچموڻ آهمي تمه ايمڇ آِء وي
وائرس رت جي اڇمن جمزن تمي حميملمه
آور ٿيندو آهمي ،ڇماڪماڻ تمه ممرد جمي
جنسي مادي ۾ رت جا اڇا جزا مموجمود
هوندا آهن تنينوري ايڊز ورتمل ممرد
ايڇ آِء وي جي ڦيالَء جو ذريعمو بمڻمبمو

آهمي .اهمآي طمرم وائمرس عمورت ۾
من قل ٿي ويندو آهي ،مماهمر اڪمٽمرن
جو اهو به چوڻ آهمي تمه همي بميميماري
آهسم ممي آهسم ممي پممکممآجممنممدي آهممي ۽
ڪي رائي اهآا ماڻيو همونمدا آهمن جمن
کي خبر ئي نمه همونمدي آهمي تمه اهمي
ايڊز وائرس ۾ ممبم مال همونمدا آهمن ۽
انين کي به آهس ي آهس ي هن ممرض
بابت معلوم ٿيندوآهي .هونَء تمه اسمان
جي ملڪ ۾ ڪٿي نه ڪٿي رت جميمع
ڪمممرڻ ِء ڪمممامممميمممپمممون لڳمممايممممون
وينديون آهن ۽ اتي اهو ح مر ٿميمنمدو
آهي جو هر ايندڙ ويندڙ کي ڪا نه ڪا
خمموبصممورت نممرس روڪممي رت جممو

عطيمو ڏيمڻ جمو چمونمدي آهمي ۽ رت
ڏيندڙ شخص جو رت ٽيسٽ ڪرڻ بمنما
ان شخص جو رت ڪڍيو ويمنمدو ۽ ان
رت جي ٽيسٽ ئي نه ٿيندي آهي ۽ نمه
ئي بلڊ گروپ جو معلوم ڪيو ويمنمدو
آهي جنين بابت به ماهر اڪمٽمرن جمو
چوڻ آهي ته رت جمي درسمت نميمونمي
چواس نه ٿيڻ سبب رت ٻاي شمخمص
کي چاڙهيو ويندو آهمي ۽ ان سمان بمه
ايڊز ڦيلجي سگيي ٿو ڇاڪماڻ تمه اهما
خبر ئي نه پوندي آهي ته جنين شخص
کان رت ورتو ويوآهمي اهمو ايمڊز جمو
مريض ته نه آهي.
جيوڏهن ننڍين ننڍيمن
ڳاليميمن تمي ڌيمان ڏنمو
وڃممي تممه هممن عممالج
بمميمميمماري کممان بممچممي
سمممگممميمممجمممي ٿمممو پمممر
افسوس جو اڪٽر ئي
اهآي پرواهمي ڪمري
رهيا آهن جو ان ممرض
۾ ڏينيمون ڏيمنميمن واڌ
ٿممي رهممي آهممي ،بمميممر
حممما هممماڻ اهممما سمممنمممڌ
حممموممموممممت جمممي ئمممي
ذممميممواري آهممي تممه ان
معمامملمي جمي صمحميمح
نمميممونممي جمماو ڪممري هممن مممرض کممي
ڦيلجڻ کان روڪمڻ ِء قمدم کمڻمي تمه
جاين مس قبل ۾ ايمڊز جما ممرض ۾
اضافونه اچي .سنڌ جي هر هڪ گيٽي
۾ عطائي اڪٽرن جي لوڌ لٿل آهمي،
سميمکماٽ سمپميممنمسمر بممه ڪملمميمنموممون
کوليو ويٺا آهن ،ڪن هنمڌن تمي وري
اڪٽر پاڻ سرڪاري يوٽي تمي وڃمڻ
بعد خانگي ڪلينون تمي سمپمنمسمرن
کي وييماريمو هملميما وڃمن ٿما جميمومي
اڪٽرن جي غيرموجودگي ۾ مماڻميمن
جوعمالج ڪمن ٿما جمن خمالف بمه همن
وقت تائين ڪارروائي نه ٿمي سمگميمي
آهي ،اڳ ۾ ڦيڻا پآهي سنڌ ۾ عمالج
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ڪرائيندا هاما هماڻ تمه سمپميمسمنمر ئمي
اڪٽر بڻجي ويا آهمن جميمومي غملم
سرن هڻمي مماڻميمون جمون حميماتميمون
کسي رهيا آهن ،جن کي اها به خبر نمه
هوندي آهي تمه همر ممريمض ِء نماميمن
سممرن م اس م ممعمميمما ڪمماممي ويممنممدي
آهي.ايڊز جمي ابم مدائمي عمالمم مون بمه
آهس ي آهس ي ظماهمر ٿميمنمديمون آهمن.
ماهر اڪٽرن جو چموڻ آهمي تمه ايمڊز
وائرس جي عالمت ممعميمولمي زڪمام
هوندو آهي ان کانپوِء مريض ڪيم مري
ئي عرصي کان يڪ ن ر ايمنمدو آهمي
۽ ائين هو مويل ايڊز جي مرض ۾
مب ال ٿي ويندو آهي .مماهمر اڪمٽمرن
جو چوڻ آهمي تمه ايمڊز جمي
وڏين عالم من ۾ وزن جمو
گيٽجي وڃڻ ،هڪ مميميمنمي
تائين الٽيون اچڻ ،بخمارجمو
هممڪ ممميمميممنممي کممان تممائمميممن
رهڻ ،کنمگميمه جمو مسم مقمل
رهڻ ۽ جسم تي ڳاڙها داغ
ٿمميممڻ شممامممل آهممن .ممماهممر
اڪمممٽمممرن جمممو اهمممو بمممه
چوڻ آهي ته هن وائرس ۾
مب ال شخص کمي ڏنمدن ۾
سور ،وات ۾ زخم ۽ ذهنمي
پري اني ٿمي ويمنمدي آهمي.
جاين ته هي مرض عالج آهي جنين
سمبممب اڪممٽممر ايممڊز کممان بممچمماا جممي
طريمقمن ۾ پمنميمنمجمي شمريمڪ حميمات
محدود رهڻ ۽ جنسي ڳاپن کان پاسو
ڪممرڻ جممو م ممورو ڏيممنممدا آهممن .هممن
مرض پکآجڻ کي روڪمڻ ِء اڪمٽمر
ساي لڳرائڻ وقت نماميمن سمرنم جمي
اس عيا جمي بمه همدايمت ڪمنمدا آهمن،
جيوڏهن ڪنين شمخمص کمان رت بمه
ورتو وڃي ته ان ۾ ايمڊز جمي وائمرس
۽ “ ”HepatitisBجممي چممومماس ڪممرائممڻ
زمي هوندو آهي .بليڊ و مڻ سمان بمه
همممن وائمممرس جمممي پمممکمممآجمممڻ جمممو
خطرو آهي ان ڪري رت جي چواس
ڪممرڻ ضممروري آهممي .صممحممت جممي
عاليي اداري طرفان به رپمورٽ جماري
ڪاي وئي تمه تمه ڪمجميمه عمرصمي ۾
ڪروڙين ماڻيو ايڊز وائرس ۾ مب مال
ٿممي ويممنممدا ۽ ان جممو سممڀ کممان وڏو
ڪارڻ به اح ياط نه ڪرڻ ئمي همونمدو.
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ڪجيه عرصو اڳ همن بميميماريَء کمي
روڪمممڻ ِء همممڪ وئمممومممسممميمممن”ز و
ويو ائن“ ( )Zidovudineتيار ڪاي وئمي
هاي پر افسوس جمو ان سمان بمه همن
وقت تائين هن بيياري جي خاتيمي ِء
ڪو عالج نه ٿي سگييو آهمي ،جمنميمن
سبب ماهر اڪٽر هر ڀميمري اهمو ئمي
م ورو ڏيندا آهمن تمه جمنمسمي ڳماپمن
۾مح اط رهڻ ئي هن موتيار بيميماري
جو عالج آهي.
ممماهممر اڪممٽممر جممو اهممو بممه
چوڻ آهي ته سرن جو ٻيير اس عميما
نه ڪرڻ ۽ رت جي جزن جي ممنم مقملمي
کي روڪڻ سان بمه همن بميميماري کمان

بچي سگميمجمي ٿمو .جميمومڏهمن ايمڊز
وائرس کمي بميميماريمن جمي مماا چميمو
وڃي تمه ان ۾ ڪمو واڌاا نمه همونمدو.
ڇاڪاڻ ته ايمڊز ايموميميمن صمدي جمي
ان م مميممائممي خممطممرنمماڪ بمميمميمماري طممور
ساميون آئي آهي .ڪجيمه ڏيمنميمن اڳ
مخ لف اخبارن ۾ اهي خمبمرون شمايمع
ٿمميممون همميممون تممه سممنممڌ جممي  05۽
بلوچس ان جي  5ضلعن ۾ ايمڇ آِء وي
ايڊز جمي ممرض ۾ اضمافمو ٿمي ويمو
آهي ،ٻي طرف وري ايمڇ آِء وي ايمڊز
ٽريٽيينٽ اينڊ ڪيار سينمٽمر چمانمڊڪما
ميڊيول اسمپم ما جمي جماري ڪميمل
رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته  0551ايڊز
جي مريضن جي رجسٽري ن ايڇ آئمي
وي ايڊز ٽريٽيينٽ اينڊ ڪيار سيمنمٽمر
چانڊڪا ميڊيمومل اسمپم ما ۾ ڪمامي
وئي جنين ۾  0155مرد 550 ،عورتمون،
 00ٻارڙا ۽  51کدڙا شامل آهمن .جماري
ڪميممل رپممورٽ ممموجمب ايمڇ آئمي وي

ايممڊز جممي مممريضممن جممو وڏو تممعممداد
ڙڪمماڻممي ۾ ممموجممود آهممي .رپممورٽ
ممموجممب ڙڪمماڻممي ۾  ،070قمميممبممر
شيدادڪوٽ ۾  ،001شوارپور ۾ ،70
خيرپور ميرس ۾  ،051جيوب آباد ۾
 ،55ڪ يور ڪنڌڪوٽ ۾  ،55سمکمر
۾  ،75گيوٽوي ۾  ،07دادو ۾ ،051
ڄام ورو ۾  ،00نوشيروفيروز ۾ ،57
ڪراچي ۾  ،5حيدرآباد ۾ هڪ جمڏهمن
ته بلوچس مان جمي ضملمعمي خضمدار ۽
قالت ۾ هڪ همڪ جمعمفمرآبماد ۾  5۽
نصيرآباد ۾  5ممريضمن کمي عمالج ِء
ايمڇ آئمي وي ايمڊز ٽممريمٽميميمنمٽ ايمنممڊ
ڪمميمماممر سمميممنممٽممر چممانممڊڪمما ممميممڊيمموممل
اسممپم مما ۾ رجسممٽممر
ڪيو ويو .رپمورٽ ۾
اهو به ٻڌايو ويو آهمي
تممه  00سممالممن کممان 51
سممالمممن تمممائممميممن جمممي
مممريضممن جممو تممعممداد
 ،010آهي ۽  50سمالمن
کان  51سمالمن تمائميمن
جي مريضن جو تعمداد
 501ممممريمممض آهمممي.
جڏهن ته  50سالن کان
 71سمالمن تمائميمن جمي
مريضن جو تعداد 070
رپورٽ ڪيو ويو .۽  70سالن کمان 01
سالن تائين جي مريضن جمو تمعمداد 51
آهي 00 .سالن کان  51سالن تائيمن جمي
مريضن جو تعداد  01آهي .ان سمان گمڏ
 00سالن کان گيٽ عيمر جمي ممريضمن
جو تعداد  55آهي .سميمنميمامر صموبمائمي
وزير به چانڊڪا اسپ ما جمو ائمالمسمز
م يمن ذريمعمي ايمڊز پمکمآجمڻ واريمن
خبرن بعد دورو ڪيو هو ۽ تفصيل بمه
ورتما هممامما پممر هممن وقممت تممائميممن سممنممڌ
سممرڪممار طممرفممان هممن بمميمميمماري کممي
ڪنٽرو ڪرڻ ِء ڪي به خماص قمدم
نه کنيا ويا آهن .جنين سبمبمب سمنمڌ ۾
ايڊز جي مريضن ۾ اضمافمو ٿميمڻ جمو
خدشو وڌي ويو آهي .همڪ اسمان جمي
معاشري ۾ گيٽ تعلميمم ۽ آگماهمي نمه
هجڻ سبب ايڊز کي ڪمنمٽمرو ڪمرڻ
ِء ڪممو بممه قممدم نممه کممڻممي رهمميممو
آهي .بيرحا احم ميماط ئمي سمڀ کمان
وڌيڪ بي ر آهي.
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ٿر جا مخ لف تمعمارف آهمن،
هوآو ٿر لطيف سائين جمو ٿمر اهمي،
جنين ۾ ” ڀِ ُٽون ،مامي جمون ڀميمنمرون“
جيآيون ڳالييون ڪندڙ ممارئمي جمي
وطممن سممان حممب جممي انم مميمما ”ممميممائممي
جياس جي وڃي مآهه ملير ڏي“ آهمي،
سر سارنگ سمڄمو مماڻميمو ،ممرگميمه ۽
تاڙي جي ُاڄ ۽ ُاسماٽ سمان گمڏ بمادلمن
جي وسڻ جي آس ۽ ٿمر جمي جمل ٿمل
ٿمميممڻ جممي اممميممد جممنمميممن ِء ”بمماد
برسائينس آهون عالمم جمون سمڻمي“....
جي صدا به آهي! جي وسي پوي ته
آڻيو وجين آهورين ،روڙيو رتا گل،
مارو پاڻ امليه ،مليرئون مرڪڻو!
خود دار ٿر ۽ مماروئمآن جمي
خوشحالي ۽ آزادي جما ڪميمامي ُروپ
ڏسبا .ساڳيو ٿر جي شي ايماز جميمآي
ميان شاعر ڏ و ته قدرت واري طمرفمان
ايممرانممي قممالمميممن ڇممنممڊڻ سممان ت ممبمميمميممه
ڏنائين!
پمميممار پمماٻمموهممه ۽ وطممن تممان
گيور ويندڙ ماروئآن جي ڏييه ٿمر جمو
هوآو ٻيو تعارف ڪمجميمه ڌريمن وٽ
بکيو ،اڃيو ۽ سڃيو ٿر وارو به آهمي،
جنين کي قائم رکي هو ”پمنميمنمجمو ۽
پرائو ٻاي ڪم“ ڪري رهيا آهن.
ٿمممر جمممو همممومممآو تمممعمممارف
اقم ممداري سمميمماس م ممدانممن وٽ آهممي ،بممه
جنين ۾ هو ماڻين جو تيام وڏو انمگ
صرف ووٽر طور ڏسمن ٿما .همو هم مان
جي مارو ماڻين کي ووٽ بامنمڪ کمان
وڌيڪ ڪجيه نه ٿا سيمجميمن ۽ نمه ئمي
وري انييَء تي ڪو بحڪ مباحثو ٻمڌڻ
ِء تيار آهن .هو ڪنين پآهمي لمکمامي
ٿر جي ماڻيو کي ڏسڻ نٿا چاهين ،همو
سياسمت کمي پمنميمنمجمي ممرضمي سمان
وصف ڏياي هوآي مخصوص رنمگ،
ڍنگ ۽ طريقي سان هالئڻ چاهميمن ٿما.
توڻي جو دنيا تبديل ٿمي چمومي آهمي
پر هو ڪنين به صورت م تبديل ٿميمل
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ٿر ڏسڻ ِء تيار ناهمن ۽ جمي ڪمنميمن
اهآي ڪوشن ڪاي ته پوِء سمنمدن ِء
اذي ن جو اڻ کٽ سملمسملمو شمروع ٿمي
ويندو آهي.
هوآو ٿر مذهبي ڌريمن کمي
به نم مر اچمي
ٿممو ،جمميمموممي
غمممممممممربمممممممممت،
مذهب ،فرقمي
۽ جاتين جمي
ونممڊ ور ۾
آڻي ”پنينمجمو
مذهب“ وڌائڻ
ِء هممج پمميممر
هممڻممي رهمميمما
آهممن .مممذهممب
ممٽمائمڻ ،فمرقما
مممممٽممممائممممڻ ۽
پيري ممريمدي
جممي صممورت
۾ اٻممموجممميمممه
ممماڻمميممن کممي
ڦمماسممائممي هممو
”پمممنممميمممنمممجمممي
ساري رچائڻ“
جي چومر ۾
سڀ ڪم ڪرڻ ِء تيار آهن ۽ ڪنميمن
حد تائين ڪري به رهيا آهن.
هوآو ٿر وري سرمائميمدارن
جو ٿر آهي ،اڳمي ”پمنم ممان پمنمدرهمن
ٿيا“ وارو ڪم هلندو هو ته هاڻي وري
مدد خان جمي ڪمآم کمان و مي جمديمد
ويماج خمورن جمي لموڌ بمه ٿمر ۾ پممکمما
کوڙي ويٺل آهمن جميموما ڪمنميمن بمه
صممورت ڄمماممورن وانممگممر رت پمميمماممڻ
کانپوِء ٻيو ڪو ڪم سموچمڻ ۽ ڪمرڻ
کان واندا ئي ڪونيي.
همموممآو ٿممر ممملممٽممي نمميم ممنممل
ڪمميممپممنمميممن ۽ممملمموممي تمموڙي عممالمميممي
منافعي خورن کي به ن ر اچي ٿو ،همو
ٿممر کممي ڪمموئمملممي جممي وڏي کمماڻ،

گرينائيٽ جيآي قيي ي پٿر جو ڍير ۽
لوڻ جي سارڻ کان سواِء ٻيو ڪجيه بمه
نمٿمما سمميممجميممن .جممن وٽ مممآهمما ،ممماڳ
موان ،ڀٽون قبرس ان ،ترايون ،ٽموڀما،
ڏهممر ،سمميممم ۽ وٿمماڻ نممالممي ڪمما شمميَء

ڪونيي ۽ همو صمرف ڪمروڙيمن ٽمن
ڪوئلو ،بالڪن ۾ ورهايل ٿر ،لمکميمن
ٽن گرينائيٽ ۽ چميمنمي ممٽمي يما وري
ڪروڙين ٽن لوڻ جا ڍير ڏسن ٿا .روز
نوان معاهدا ،نوان گيٽ گيميمآ جماچمي
نوان سندرا ٻمڌي سمڀ ڪمجميمه ڀڳمآن
م تي و ي هضم ڪرڻ چاهين ٿا!
مممٿممي بمميممان ڪمميممل ڪممجمميممه
حممقمميممق م ممن جممي سمميمموري ڪممآاڻ ۽
ڪوساڻ محسوس ڪندڙ ڪجميمه اهمآا
فرد به آهن جيوي لوچين ۽ سموچميمن
ٿا ” ،ممنميمن کمائمي ۽ اک لمڄمي“ وارو
سب وساريو نه اٿن .وٽن اڄ به مماڻميمو
جي مرڻ کان وڌيڪ ماڻيپو ممرڻ وڏو
نقصان هوندو آهي ،جيوي ماڻيمو ٿمر
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جي رواي ن ،رسين ۽ قدرن جما امميمن
هوندا آهمن انميمن ِء ٿمر وڏو وسم مار
هوندو آهي! ۽ اصل ۾ ٿر جا حقميمقمي
وار ۽ سڃاڻپ به اهآائي ماڻيو آهن.
اهآن ئي امليه ماڻين جي تسلسل جمو
۽ پنينجي وقت جو هڪ وڏو مماڻميمو
اسممان کممان  07آڪممٽمموبممر 5100ع تممي
پنينجي جيون جون  55بيارون لمٽمائمي
ان پند پيو ج ان ڪو موٽيو ئي نماهمي.
جممنمميممن کممي دنمميمما وڏيممرو ابممن عمملممي
راهيون چوي ٿي .وڏيرو ممخمارو سمنمڌ
۾ اڪثر منفي ورتمو ويمنمدو اهمي پمر
هممي وڏيممرو اصممل ۾ راڄ ڀمماڳ جممي
رکوالي ڪندڙ اهو وڏيرو جيوو راڄ
مآس هيو ،جيوو کائآ ۽ ڪنٺي جمي
خطن جي راڄوڻي فيصلن جو گوهر ۽
اهآو چ ر مآس هو جيوو سياست ۾
ثقافت جو رومانمس کمڻمي ٿمي هملميمو،
راڄ ڀاڳ گيڻ سيڻ وارو اهمو ڪمردار
هو جيوو ڇاڇراٽي ۾ لڇيمڻ سمنمگميمه
جي ڪوٽآي جي قدامت ۽ جمدت کمي
ڳمنمڍي کممڻمي همملمنمدڙ چم مرممماڻمس هممو،
جيوو سيجيندو هو ته:
آئي ني آڌر ڏجي ،مٺا ٻولجين ويڻ
ُ
سيجيو نمه هميمو پمر
هو رڳو
هو عيلي طور ڪمپمآي لمٽمي ۽ کمائمڻ
پياڻ ۾ تيام سادو پر پنينجي وچن ۽
اصلوب ٿر جي رواي ن جو امميمن همو.
واگيمي ۽ رڻميمل جمي ڪميماڻميمن جمو
جيارو جاڳندو مثا هو .محل محالتمن
کممان پممري ڪممنمميممن اوطمماري کممي آبمماد
وڃي ڪندو هو ج ي ” غمنمودي ڪماري
ڪممڻمموممي“ جممو چمماممويمماري کممي رس
چکائمي رهماڻ رچمائميمنمدي ڏسمبمو همو.
راجپوتي ري ن جي پميمروڪمار 0157ع
جي بيار ۾ کائآ جي تيام وڏي ڳموٺ
جيسي جمو پمار ۾ وقمت جمي وڏيمري
جان محيد راهميمون جمي گميمر ۾ اک
کولي0105 .ع ۾ راقم اليحمروف جمي
والد سان گڏ پرائيري اس اد ٿيو.
بابا سائين سان گمڏ ٽمي سما
حيدرآباد ۾ پرائيري ٽيچنگ ڪمورس
ڪيائميمن .ايميمانمداري ۽ اڳمواڻمي جمي
خاصي ن سبب ٽميمامي سما بمور نمگ
ميس انچارج رهيو .اس اد تمنم ميمم پ
ٽ الف جو تعقلي ۽ ضلعي جمو صمدر
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کائوڙ جي بجيراِء ورن هٿان ڪنٺي جي ڏوهٽ ورن جي
ڌيااري جي خون جو فيصلو ڪندڙ هن کائوڙي مٿير کي به تاريخي
حيثيت حاصل آهي ،جنين ۾ جڏهن ڳالييون ٿيون ته ڳاليه ٽٽي ئي نه
پاي ،تڏهن هن عقل جي ِوير ڏوهٽن کي چيو ته وروڌ خ م ڪرڻ ِء
بجيراِء جي گيران ڏوهٽ کي ڏيڻ ِء ڪجيه ڪونيي ڇو ته بجيراِء
نولنڪ آهن باقي ڏوهٽ مطالبو ڪن ته آئون پنينجي برادري مان
هڪ جا ٻه پرڻائي ڏيان!پوِء ڏوهٽ جواب ٿي معافي گيري ۽ درٻار
کيرکنڊ ٿيا هاا! اهآي انداز ۾ راڄوڻي ڇيآي نبيري تي اڄ به ٿر ۾
ماڻيو جيساڻي جي هن سپوت جا مثا ڏيندي ٻڌبا .ٿر جي ٻن عددي
اڪثريت ۾ وڏين برادرين راهين ۽ سييجن ۾ جڏهن هڪ خون تان
تورار ٿيو هو ته هن راڄائ ي مآس جييآو وڌڻ ڪونه ڏنو
به رهيو5111 .ع ڌاري علمم ۽ تمدريمس
سان  55سا واڳيل رهمڻ بمعمد رٽمائمر
ٿيو پر ٿر ۾ علم جي روشني ڦيمالئمڻ
سان گڏوگڏ لوڪ ادب ،سيماجمي قمدرن
۽ ري ن رسين تي هلندڙ هي نم ٿمري
ڪمالممسمميموممل وڏيمرو هممو جممنمميمن تممي
ڪممڏهممن بممه فمميممصمملممو ٻمموڙڻ يممعممنممي
نمماانصممافممي ڪممرڻ جممو داغ نممه لڳممو.
راڄمموڻممي فمميممصمملممن جممو همماڪممارو َر َڄ
مممآس هممو ،پممنمميممنممجممي بممرادري جمما تممه
همزاريمن فميممصمال پمر ٿممر ۾ بمادشماهممي
ڪندڙ سوڍاڻ جي ڇيآي نبيمري ۾ بمه
وڏيرو ابن علي راهيون ضرور ڏسمبمو
هو.
کائوڙ جمي بمجميمراِء مومرن
هٿان ڪنٺي جمي ڏوهمٽ مومرن جمي
ڌيااري جي خون جو فميمصملمو ڪمنمدڙ
هن کمائموڙي ممٿميمر کمي بمه تماريمخمي
حيثيت حاصل آهي ،جمنميمن ۾ جمڏهمن
ڳالييون ٿيمون تمه ڳمالميمه ٽمٽمي ئمي نمه
پاي ،تڏهن هن عقل جي ِويمر ڏوهمٽمن
کممي چمميممو تممه وروڌ خ م ممم ڪممرڻ ِء
بجيراِء جي گيران ڏوهٽ کي ڏيمڻ ِء
ڪجيه ڪونيي ڇو ته بجيراِء نولنمڪ
آهن باقي ڏوهٽ مطالبو ڪن تمه آئمون
پنينجي برادري مان هڪ جا ٻه پرڻائمي
ڏيان!پوِء ڏوهمٽ جمواب ٿمي ممعمافمي
گيري ۽ درٻار کيرکنڊ ٿيا هاما! اهمآي
انداز ۾ راڄوڻي ڇيآي نبيري تي اڄ
بمه ٿممر ۾ ممماڻمميممو جمميممسمماڻممي جممي هممن
سپوت جا مثا ڏيندي ٻڌبا .ٿر جي ٻمن
عممددي اڪممثممريممت ۾ وڏيممن بممرادريممن
راهين ۽ سييجن ۾ جڏهن هڪ خمون

تان تورار ٿيمو همو تمه همن راڄمائم مي
مآس جييآو وڌڻ ڪونمه ڏنمو .نمانماڻمي
سييجا هاا ته ڏاڏاڻا راهيان ،سمو ٻمامي
هڪ کاٻمي اک تمه ٻمي سماڄمي ،ڪميمر
گيٽ ته ڪميمر وڌ ،ممنمج مميمآ ڪمري
جييآو وڌڻ ڪونه ڏنائين.
هممن کممي اهمما س م ممي ممميممرو
هوٿياڻي ۽ بينڊو مانجيياڻي کان ملمي
هاي يا لوڪ ادب جي مياڄاڻو اڪٽمر
بلوو کي ”رهاڻ هيرن کاڻ“ ِء اڻ ميو
مواد ڏيندڙ سمنمدس والمد جمان ممحميمد
راهيون کان اها َوٽ ملي هاي ،جنميمن
سندس ڄيڻ کان اڳ ئمي شمايمد ائميمن
چيو هو ته:
جڻڻي جڻي تو هرجن جڻي ،ڪا ڏاتڪ يا سور،
نيي تو رهي وانجيڻي ،مت گيائي نُور!
راجپوتي رهاڻين ۽ ممجملمس
جي مور جنين پنينمجمو وارو وڄمايمو،
انييَء جو خا ڀرجمڻ نمامميمومن آهمي.
هڪ دفعو وري ڇاڇرو ي يم ٿيو آهمي
۽ لڇيڻ سمنمگميمه جمي ڪموٽمآي اداس
آهي جنين ِء هييڏان چمارڻ ا ئمي ڇما
چوندو پر آئون ان موقعمي تمي ڪموي
گنگ ڀاٽ کان اوڌر سٽون ٿو و ان ته:
هممماڻمممي انممميممميَء دور کمممي
سيجيڻ وارا ته ڳولييا ڪونه ملندا پمر
ڪوٽآي جمي اوڀمر اجميمو اڏي ويمٺمل
جيعي حجام جي پوئميمرن کمان ڪميمر
پڇي ته هو اهوئي چوندا ته:
واگيي بِن ڪوٽآو ،جاڻان ڏهاگڻ نار،
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هن جي هوآي خوبي اها بمه
هاي ته هو ڪڏهن به اوڇو نه ٻوليو ،نه
ڪڏهن ڇلويو ،توڻي جو زماني جمي
ڙهن چاڙهن جا اهن به هاا.
”ڏوراپو ڏياي ،ڪوسا ٿيا نه ڪڏهن“
سوئڻ جان سيڻ ،مٺو ساَء نه مٽيو!
جو عيلي ُروپ لڀائيندڙ همن
ممانمجميمي ممآس وٽ ڀمل مماڻسمي جمما

پنينجا قدر هاا ،همو جم مي ويمنمدو همو
اتي رس رهاڻ ضرور ڪبي.
ڪنين بنگلي بدران عمواممي
اوطاق ۽ ڪچيريون کميمس وڻمنمديمون
هيون .سندس ڀماا جمي ضملمعمي نمائمب
ناظيي واري دور ۾ به ممٺمي ۾ وڃمي
فقير دوس ممحميمد درس جمو مميميمان
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ٿيمنمدو همو .وڏن راڄمن ڪماڄمن ۾ بمه
اسٽي بدران فقراَء سنگت سمان ڪمنمڊ
و يو پيو عوامي ڪچيري ڪندو هو.
هو ج ي به رهيو اهمو ان ِء
جيسي جو پار همو .همومجميمآي ريمت
پريمت ڏيمنمدڙ همن مميمان مماڻميمو جمي
س راڙي جي موقعي ڪي رو لمکمجمي؟
ڪممجمميممه نمموان راوي هممن کممي راهمميمما
برادري جو سمردار
ڪري ٿا ليکين پر
هممو سممردار ڪممونممه
همممو نمممه ڪمممڏهمممن
دعممويٰ ڪمميممائمميممن،
پمممر اهمممو ضمممرور
همممونمممدو همممو تمممه
سمممردار ،راڻممما ۽
اربممماب همممن جمممي
عممزت ڪممنممدا هممامما.
ڌاري
5 1 1 0ع
نمنمگمرپمارڪمر جمي
هممڪ دعمموت مممان
ممموٽممنممدي راهمميممان
برادري جي سردار
اباب مقبو احميمد
راهيون جي قافلي
۾ هااسون ،ارباب
مونکي چيو ته وڏيري ابمن جمي گماڏي
اڳ ۾ هلمنمدي ۽ تمون ان جمي پمويمان
هل ،سو ائيمن وڏيمري ابمن عملمي جمي
سوزوڪي جيپ پويمان پمرا و ۽ ٻميمن
گاڏين جمو قمافملمو سمويمن ڪملمومميمٽمر
هلندي مون به ڏ و هو.
هو ٿر جو اهو چ ر مآس همو
جنين کي هڪ برادري جو چڱو مآس
ڪري لميمکمڻ نماانصمافمي ٿميمنمدي .همو

هو ج ي به رهيو اهو ان ِء جيسي جو پمار همو .همومجميمآي
ريت پريت ڏيندڙ هن ميان ماڻيو جي س راڙي جي موقعمي ڪميم مرو
لکجي؟ ڪجيه نوان راوي هن کي راهيا برادري جو سردار ڪري ٿما
ليکين پر هو سردار ڪونه هو نه ڪمڏهمن دعمويٰ ڪميمائميمن ،پمر اهمو
ضرور هوندو هو ته سردار ،راڻا ۽ ارباب هن جمي عمزت ڪمنمدا هماما.
5110ع ڌاري ننمگمرپمارڪمر جمي همڪ دعموت ممان مموٽمنمدي راهميمان
برادري جي سردار اباب مقبو احيد راهيون جي قافلي ۾ هااسمون،
ارباب مونکي چيو ته وڏيري ابن جي گاڏي اڳ ۾ هلندي ۽ تمون ان
جي پويان هل ،سو ائين وڏيري ابن علي جي سوزوڪي جيپ پويمان
پرا و ۽ ٻين گاڏين جو قافلو سوين ڪلوميٽر هلندي مون به ڏ و هو.

عواممي انمداز ۾ هملمنمدڙ ڪمردار همو
جنين ِء ٿمر جمون ريم مون ،رسميمون،
ثقافت ،راڄ ڀاڳ ۽ رهاڻيون وڏي وٿ
هممامما .هممن جممي يمماري سممڄممي عمميممر
راجپوتمي لمبماس ۾ مملمبموس رهمنمدڙ
شيرو شاهاڻي سمان بمه همامي جميمومو
سندن گڏيل سمفمر ۾ نموشميمروفميمروز
ويممجمميممو 5115ع ۾ رو حممادثممي ۾
گذاري ويو ،هو فقير مقيمم ڪمنمڀمر ۽
جانو ڍاٽي جيآن عوامي ڪردارن کمي
به ويجيو همونمدو همو .هماڻمي لڳمي تمه
ائين ٿو ته ٿر مان ڀٽائي جمي ڪمردارن
جي تسلسل جي پڄاڻمي ٿميمنمدي پمامي
وڃي!
هاڻي بکيو ،اڃيو ٿر ،مملمٽمي
ني نل ڪيپنين کي گميمربمل بمالڪمن
۾ ورهممايممل ٿممر ،لممچممي ۽ ويمموممائممو
سياس دانن وارو ٿر وڃي بچيو آهمي!
وڏيري ابمن عملمي جمن کمي آڱمر و مي
سياست ۾ آنمدو اهمي هماڻ ا ئمي راڄ
ڀمماڳ جممي سمميمماسممت ،رس رهمماڻمميممن،
سمميمماجممي قممدرن ،سمميمماسممت جممي انممدر
ثقافت جو رومانس کڻي هلمنمدا يما نمه؟
اهو وقت ٻڌائيندو پر ڇا هاڻي بمه ڪمو
ائين نه ٿو ٿي سگيي ته ٿر ۾ نمنمگ ۽
دنگ جي رکوالن جي پمويماري ممان ۽
چوئياري ۾ رهندڙ ڪي مآس مماڻميمو
اٿن ۽ ٿر جي رس رهماڻميمن ۽ ممان ۽
شممان سممان رهممنممدڙ ٿممر جممو تسمملممسممل
وڌائين.
جن چندن جي ٻموٽمن صمحمرا
۾ خوشبموَء لمٽمائمي انميميَء جمي واس
ورتلن مان به ته ڪو اهآو ٿاي جمنميمن
وٽ ،ذات ،نسل ۽ مذهب جمي ڄماڻ تمه
هجي پر انييَء بمنميماد تمي ڪمڏهمن بمه
فممرق نممه وجمميممي .پمميممار پمماٻمموهممه ،امممن
آش ي ،منوهار ،ريم من رسميمن ۽ رس
رهمماڻمميممون جمماري رکممي جممنمميممن سممان
سموڍاڻ بمه د جمون ڳمالميميمون ڪممري
ڪسمبمي بمه ُحمجمت
سگيي ته همومآو ِ
ڪري ،لڇيڻ سنگيه جي ڪوٽآي جمي
اداسي خ م ٿاي ،بيمنمڊو ممانمجميميماڻمي
جي وڏيري ابن علي وٽان مملميمل وٽمي
۽ تمماسممري جممو تسمملممسممل بممه ڪمموتممه
سنڀالي!

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ڳو اڻي سطح تي گڏجاڻيمون:
اويار پاڻي ،عيلي تعلميمم ۽ تموانمائمي
سميماجمي ۽
جي تج ِديد ِء ڪم ڪنمدڙ
ِ
ترقياتي تنم ميمم آهمي ،جميموما 5115ع
کان ضملمعمي ٿمرپمارڪمر ،عميمرڪموٽ،
سممانممگمميممآ ،ٽممنممڊو مممحمميممدخممان ۽ بممديممن
ضلعن ۾ ڪم ڪري رهي آهي .اويامر
پماران آڪسمفميمم جمي سميمومار سمان
عيرڪوٽ ضملمعمي ۾ جماري صمنمفمي
برابري ۽ حقن بابت ممنمصموبمي تمحمت
عميمرڪموٽ ضملمعمي جمي ٻمن يمونميممن
ڪائونسلن کيجراڙي ۽ فقير عمبمدا
۾ ڳو اڻمن سمان گمڏجماڻميمون ڪميمون،
جيان زنمدگمي ۾ايمنمدڙ مسماملمن سمان
چڱي طرم مقابلو ڪرڻ ِء ڳو اڻن ۾
ڀممرپممور صممالحممي م ممون اجمماگممر ڪممري
سگھجن.
قممانممونممدانممن ۽ حممومموم م ممي
نيائندن سان ننڍڙي ڄيار جي شماديمن
جي روڪٿام ِء گمڏجماڻميمون :اويمماممر
پاران آڪسفيم جي سيوار سمان ٻمن
يونين ڪائونسلن کيجراڙي ۽ فمقميمر
عبدا ۾ ننڍي عير جي شماديمن جمي
روڪٿام ِء هلندڙ منصوبي جي بنيماد
تي ننڍي عير جمي شماديمن ۽ ان جمي
روڪٿام ِء موجمود قمانمون ۽ ان تمي

عيل درآمد ِء قانوندانن جي گڏجماڻمي
عيرڪوٽ ۾ ٿي .جمن ۾ عميمرڪموٽ
ضلعي جي ج صاحبان وڏي انمگ ۾
شممرڪممت ڪمماممي .نممنممڍڙي ڄمميممار جممي
شادين جي روڪٿام ِء رٿيل گڏجاڻمي
جي اڳواڻي سٽرڪٽ اينڊ سي ن ج
عمميممرڪمموٽ سمميممد نمماصممرالممديممن شمماهممه
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ڪاي .گڏجاڻي ۾ ضلمعمي عميمرڪموٽ
۾ ٿيندڙ ننڍي عميمر جمي شماديمن جمي
صورتحا تي سرسري ن ر وڌي وئمي

ميڊيا جمي ڪمردار بمابمت عميمرڪموٽ
ضلعي جي صحافين ِء هڪ تربميم مي
ورڪ اپ منمعمقمد ڪميمو ويمو .اويمامر

ان بعمد نمنمڍي عميمر جمي شماديمن جمي
روڪٿام ِء حوومت طرفان جموڙيمل
قانون تي تفصيلي بحڪ ڪاي وئي ۽
قانون تي عيل درآمد ِء ڀرپور تعماون
جي خاطري ڪرائي.
ننڍي عيمر جمي شماديمن جمي
روڪٿام ِء حووم ي نيائمنمدن سمان
ڪو ايل سييينار :سياجي اداري اويار
پماران آڪسمفميمم جمي سميمومار سمان
عمميممرڪمموٽ ضمملممعممي جممي يممونمميممن
ڪائونسل کيجراڙي ۽ فقيمر عمبمدا
۾ ننڍي عيرجي شادين جي روڪمٿمام
ِء هملمنمدڙ ممنمصموبمي جمي بمنميماد تمي
عيرڪوٽ ضلعي ۾ همڪ سميميميمنمار
منعقد ڪيو ويو جنين ۾ حمومومم مي
نمميممائممنممدن شممرڪممت ڪمماممي .پممولمميممس،
سياجي ڀالئي واري کماتمي ،ممنمصموبمه
اعلي ،جيمل جمي
بندي کاتي ،مح سب
ٰ
اڳواڻن ،سو سوسائٽي جي نميمائمنمدن
۽ ضملمعمي جمي نموجمموانمن وڏي انممگ
شرڪت ڪاي .سييينار ۾ ننڍي عير
جي شماديمن جمي صمورتمحما ۽ نمنمڍي
عير جي شادين سبب ٿميمنمدڙ نمقمصمان
تي تفصيلي ڳمالميمايمو ويمو .جمڏهمن تمه
سييينار ۾ عيرڪوٽ ضلعي ۾ ننمڍي
عير جي شادي جي روڪٿام ِء گڏيمل
جدوجيد جو فيصلو ڪيو ويو.
ممميممڊيمما جممي نمميممائممنممدن سممان
ورڪ اپ :عيرڪوٽ ضلعي ۾ ننڍي
عمميممر جممي شمماديممن جممي روڪممٿممام ِء

پمماران پمممريمممس ڪممملمممب عممميمممرڪممموٽ
۾ڪو ايمل ورڪ ماپ ۾ عميمرڪموٽ
جي صحافيمن وڏي انمگ ۾ شمرڪمت
ڪاي جنين ۾ سينار صحافين پماران
عيرڪوٽ ضلعي ۾ نمنمڍي عميمر جمي
شادين تي تفصيلي روشني وڌي وئمي.
ان ممموقممعممي تممي سمميمماج ۾ مممعممصمموم
ٻارڙن جي جيمون سمان کميمڏي ويمنمدڙ

هممن ڪممڌي رسممم خممالف ممميممڊيمما جممي
نيمائمنمدن اهمم ڪمردار ادا ڪمرڻ جمي
خاطري ڪرائي.
آو وي ايمممڊز جمممي
ايمممڇ ِ
روڪٿام ِء نوجوانن جي اڳواڻمي ۾
حووم ي نيائندن سان کملميمل ڳمالميمه
ٻولميمه :سمميمماجممي اداري اويمماممر پمماران
آڪسفيم جي سيوار سان عيرڪوٽ
ضلعي جي ٻن يموسميمن کميمجمراڙي ۽
فقير عبدا ۾ صنفي برابري ۽ حقن
بابت جاري ممنمصموبمي جمي ممدد سمان
ايڊز جي روڪٿام ِء حووم ي سطح
تي ڪم ڪمنمدڙ ڳماپميمل آفميمسمرن ۽
نيائمنمدن سمان گمڏجماڻميمون ڪمو مايمون
ويون .مخ لف آفيسن ۽ ٻين هنڌن تمي
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رٿيل گڏجاڻين ضلمعمي ۾ قمائمم عمام
ڀالئمي واري کماتمي ،ممنمصموبمه بمنمدي،
اعلي ،جيل ،صحت ۽ تعليمم
مح سب
ٰ
کاتي جي عيلدارن ،ڳاپميمل اڳمواڻمن،

عيرڪوٽ ضلعي جي ٽن يونين
ڪائونسلن جي  57111آبادي کي
صفائي ُسٿرائي جي بي ر سيول ن
تائين رسائي ڪرڻ آهي .ان سان

سياجي ڪمارڪمنمن ۽ نموجموانمن وڏي
انگ ۾ شرڪت ڪمامي .گمڏجماڻميمن ۾
ايڊز بابت تفصيلي ممعملموممات شميمامر
ڪاي وئي ۽ ايمڊز جمي روڪمٿمام ِء
اهممم ڪممردار ادا ڪممرڻ ِء خمماطممري
ڪرائي وئي.
ُ
ڳو اڻن جي سرپرس ي ۾ مويل
صفائي ُسٿرائي وارو منصوبو :اويار
پاڻي ،عيلي تعليم ۽ توانائي جي
سياجي ۽
تج ِديد ِء ڪم ڪندڙ
ِ
ترقياتي تن يم 5115ع کان ضلعي
ٿرپارڪر ۽ عيرڪوٽ ۾ ڪم ڪري
رهي آهي .اويار عيرڪوٽ هن وقت
پالن انٽرني نل پاڪس ان جي
سيوار سان عيرڪوٽ ضلعي جي
ٽن يونين ڪائونسلن کيجراڙي ،فقير
عبدا ۽ خان صاحب عطا محيد پلي
۾ ڳو اڻن جي اڳواڻي ۾ ُمويل
صفائي ُسٿرائي واري منصوبي تحت
ڪم ڪري رهي آهي .ان منصوبي جو
مکيه مقصد مٿي بيان ڪيل

گڏوگڏ هزارين ترقياتي مقصد
( (Millennium Development Goalجو
حدف ماڻڻ ۾ ڪردار ادا ڪري رهي
آهي .هن منصوبي تحت گذريل ٽن
ميينن جي دوران مخ لف سرگرميون
ڪيون ويون جيوي هي ڏجن ٿيون.
ڳو اڻي ن يين سان گڏجاڻيون:
عيرڪوٽ جي ٽِن يونين ڪائونسلن
کيجراڙي ،فقير عبدا ۽ خانصاحب
عطا محيد پلي جي مخ لف ڳو ن ۾
وونڊيل ڳو اڻي تن يين سان 051
ڳو اڻن سان گڏجاڻيون ڪيون ويون
جنين جو مقصد جنھن ۾ عورتن ۽
مردن جي شيوليت کي يقيني بڻايو
جيان ته اھي پنھنجي ڳو ن ۾ وڌيڪ
بھ ر ڪم ڪري سگھن جھآوڪ ٻارن
جي صفائي ،ذاتي صفائي ،گھريلو
صفائي ،ماحولياتي صفائي سٿرائي،
ھر گھر ۾ ڪاڪوس خاني جو
اس عيا  ،جيان ته کلي فضا ۾ حاجت
ڪرڻ سبب پکآجندڙ مخ لف

بييارين کان بچي سگھجي انھي سان
گڏوگڏ ڳو ن ۾ صفائي سٿرائي جي
ماحو ۾ بھ ري آڻي سگھجي.
ڳو ن ۾صحت ۽ صفائي جي آگاهي
بابت وييوون :ڳو اڻن جي اڳواڻي ۾
ُمويل صفائي ُسٿرائي تحت ٽِنيي
يونين ڪائونسلن جي مخ لف ڳو ن
۽ ُاتان جي اسوولن ۾  00صحت ۽
صفائي بابت وييوون ٿي گذريون
جنھن ۾ عورتن ،ٻارڙن ۽ مردن
شرڪت ڪاي .جيوا سکيا ڪلپ
فوٽو چارٽ جي ذريعي سيجيائي
وياي .صحت ۽ صفائي جي گڏجاڻين
۾ ذاتي ،گيريلو ،ماحولياتي صفائي
ُسٿرائي ۽ پياڻ جي صاف پاڻي جي
اهييت جي باري ۾ معلومات ڏني
ُ
ڪاڪوس خاني
وئي .خاص طور تي
جي اس عيا ۽ ان جي اهييت ،صابڻ
جي موجودگي ۽ پردي جي اھييت
بيان ڪاي وياي انھي سان گڏوگڏ
ُ
صابڻ سان هج ڌوئڻ ۽ هج ڌوئڻ جي
اهم وق ن جي باري ۾ معلومات
ونڊي وئي .اهي وييوون تصويري
نيائن ،وضاحت ۽ ڳاليه ٻولھ جي مدد
ُ
صابڻ سان هج
سان ڪيون ويون.
ڌوئڻ جا درست طريقا پِڻ عيلي طرم
ڪري ڏيکاريا ويا.

ڳوٺ ۾ ھيل ڪاڪوس خانن جو
جائزو :ڳو اڻن جي اڳواڻي ۾ ُمويل
صفائي ُسٿرائي جي منصوبي تحت
مخ لف ڳو ن ۾ ٽرگرنگ جي ن يجي
۾ ھيل ھر گھر ۾ڪاڪوس خانن جو
جائزو ورتو ويو ،ان جي اس عيا کي
يقيني بڻائڻ ِء گھر جي ھر فرد کي
ھدايت ڪاي وياي خاص طور تي پن
سا کان ننڍي عير جي ٻارن جي
مائرن کي ھدايت ڪاي وياي ته ٻارن
۾ ڪاڪوسخانا اس عيا ڪرڻ جي
عادت وجھن ۽ ڪاڪوس خاني ۾
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پردي ۽ صابڻ جي اس عيا کي
يقيني بنائڻ ِء آگاھي ڏني وياي.
ڳوٺ ۾ موجود ھر ڪاڪوس خاني
کي بھ ر ڪرڻ بابت ڳاليه ٻوليه ڪاي
وياي انھي سان گڏوگڏ ھر
ڪاڪوسخاني اڳيان ھج ڌوئڻ جي
سھولت اھڻ بابت پڻ رھنيائي ڪاي
وياي .جيان ته گھر جي سڀني ڀاتين
کي ڪاڪوس خاني اس عيا جي
عادت پاجي سگھجي.
اسوو واش ڪلب مييبرن سان
گڏجاڻيون :ھن منصوبي تحت
عيرڪوٽ ضلعي جي ٽن يونين
ڪائونسل خان صاحب عطا محيد
پلي ،کيجراڙي ۽ فقير عبدا جي
اسوو جي ٻارڙن سان گڏجي
صفائي ُسٿرائي بابت وييوون
ڪرايو ويون جنھن ۾ سکيا ڏني وئي
هج ڪيآي طريقي دوئجن ۽ هج
ڌوئڻ جا ضروري ٽائيم ٻڌايا ويا ،هج
ڌوئڻ جي پريوٽس به ڪرائي وياي
ٻارن کي ته جاين ٻار سٺي نيومي
سيجيي سگين جنين ۾ اسوو جي
ٻارن ڏاڍي دلچسپي ڏيکاري انھي
سان گڏجي واش ڪلب مييبرن کي
۽
صفائي سٿرائي جي صورتحا
صح يند ماحو کي کي بھ ر ڪرڻ
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ِء ھيٿايو ويو.
پاڻي ۽ صفائي سٿرائي جا منصوبا:
پياڻ جو صاف پاڻي انساني جياپي
ِء ان يائي گيڻي اهييت رکي ٿو،

ٽن يونين ڪائونسل خان صاحب عطا
محيد پلي ،کيجراڙي ۽ فقير عبدا
جي ڪي رن ئي ڳو ن ۾ پياڻ جو
صاف پاڻي اڄ ڏينين تائين هڪ
مسالو بڻيل آهي ،ڳو اڻن جو پري
پري کان پياڻ جو پاڻي ڀرڻ روز جو
معيو بڻيل آهي ۽ انھن ڳو ن ۾
پياڻ جي صاف جي موجودگي پالن
انٽرني نل پاڪس ان جي سيوار
سان ِء  15لڳل نلون جوجائزو ورتو
ويو ،نلون مان ضايع ٿيندڙ پاڻي
ڪارائ و ڪرڻ ِء گل ،ٻوٽا يا ٻاي
ڪابه پوک ڪرڻ جي ھدايت ڪاي
وياي .انھي سان گڏوگڏ نلوي جي
سار سنڀا ِء ھڪ ڪاميٽي جوڙي
وياي ۽ ڪاميٽي کي نلوي کي وقت
سر مرمت ڪرائڻ ۽ سار سنڀا ڪرڻ
جي ذميواري ڏني وياي .سياجي

اداري اويار پاران عيرڪوٽ ضلعي
جي يونين ڪائونسل کيجراڙي ،فقير
عبدا ۽ خانصاحب عطا محيد پلي
۾ هلندڙ پالن انٽرني نل جي سيوار
سان منصوبي سان عالئقي واسين ۾
صفائي سٿرائي عيل ۾ آڻي صح يند
معاشرو قائم ڪرڻ وارين سرگرمين
کان عالوه اويار پاران مذڪوره
يونين ڪائونسلن جي مخ لف ڳو ن
ضروري تعليم ۽ ان جي مثبت فائدن
کي مدن ر رکندي عالئقي ۾ شعور
پيدا ڪيو پيو وڃي جيان مخ لف
ڳو ن ۾ رهندڙ ڳو اڻا پنينجي ايندڙ
نسلن کي بي ر زندگيَء گذارڻ ِء
تعليم جيآي زيور کان آراس ه ڪن.
سياجي جاڳرتا ِء اويار هر وقت
سجاڳي ميم هالئيندي رهي ٿي.
جيان مذڪوره يونين ڪائونسلن جي

مخ لف ڳو ن ۽ هلندڙ منصوبي واري
عالئقي ۾ غريب ،مسوين ۽ هارين
نارين توڙي مزدورن جا ٻارڙا تعليم
تعليم حاصل ڪري سگين ۽ وقت
جي بي ر هس ي بڻجي سگين ۽
سندس م والتن ۾ مب ال گذرندڙ
جيون سک ۽ آرام واري زندگيَء ۾
تبديل ٿي سگيي .اويار جي هلندڙ
ڪم کي مخ لف ڳو ن ۾ مثبت موٽ
ملي رهي آهي.
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تعليم جي اوسر ِء سياجي اداري
اويار جو اثرائ و ڪردار :اويار پاڻي،
عيلي تعليم ۽ توانائي جي تج ِديد ِء
سياجي ۽ ترقياتي تن يم
ڪم ڪندڙ
ِ
آهي ،جيوا 5115ع کان عيرڪوٽ،
ٿرپارڪر ۽ سانگيآ ضلعن ۾ ڪم
ڪري رهي آهي .اويار عيرڪوٽ هن
وقت سنڌ ايجوڪي ن فائونڊي ن جي
سيوار سان عيرڪوٽ ،سانگيآ ۽
ٿرپارڪر ضلعن جي پٺ ي پيل
عالئقن ۾ تعلييي ترقي جي ِء ڪم
ڪري رهي آهي ،جنين موجب ڄاڻايل
ضلعن جي مخ لف عالئقن ۾ جديد ۽
معياري تعليم فراهم ڪرڻ جو ارادو
رکي ٿي .ان منصوبي جو مکيه مقصد
مذڪوره ضلعن جي پٺ ي پيل
مخ لف ڳو ن ۾ مفت ۽ معياري
تعليم فراهم ڪرڻ آهي .اويار پاران
سنڌ ايجوڪي ن فائونڊي ن جي
گڏيل تعاون سان ذڪر ڪيل ضلعن
جي مخ لف ڳو ن ۾ هلندڙ تعلييي
ادارن جون سرگرميون هي بيان
ڪجن ٿيون.
اويار پاران ٿرپارڪر ۽ عيرڪوٽ
ضلعن ۾ پي پي آر ايس اسوولن جو
قيام :سنڌ ايجوڪي ن فائونڊي ن
پاران پي پي آر ايس اسوو قائم
ڪرڻ واري پروگرام هي سياجي
اداري اويار سان گڏجي عيرڪوٽ ۽
ٿرپارڪر ضلعن ۾ ٽوٽل  55اسوو
پي پي آر ايس پرائيري اسوولن جو
قيام عيل ۾ آندو ويو آهي ،جنين
موجب ضلعي عيرڪوٽ ۾ 05
پرائيري اسوو جڏهن ته ٿرپاڪر ۾
05اسوو قائم ڪيا ويا آهن .قائم
ڪيل اسوولن ۾  550کان وڌيڪ
شاگرد مفت ۽ معياري تعليم حاصل
ڪري رهيا آهن .هن پروگرام هي
وليار ،نيومرو منڊي ڪنري ،مولوي
اليداد ڪالوني عيرڪوٽ ،روحل واا،
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نواب ڪوٽ ،عزيز جو ڳوٺ ،گالب
جوڳي ڪالوني ،محيد اسحاق
خاصخيلي ،چوڌري عبداليجيد ،ٻگل،
محيد عالم سولنگي ،عثيان مير،
سبآي ،ليآڪا ،چيليه بند ،صالح
جينجي ،ڪا ريو ،مبارڪ رند،
چيليار ،ڪانٽيو ،سارنگيار ،صوڀي
جو تآ ،ڍوري ،ڪيا نگر ،ڪاڳيا،
کينسر ۽ وڪآيو شروع ڪيا ويا آهن
جن مان هي ڏنل ڳو ن وليار،
نيومرو منڊي ،روحل واِء ،مولوي
اليداد ڪالوني ۾ اسوو عيارتن
جو ڪم پڻ جاري .ڄاڻايل اسوولن
۾ تعليم ياف ه عيلو مقرر ڪيو ويو
آهي جيوو پنينجون تدريسي
خدم ون سرانجام ڏياي رهيو آهي.

عيرڪوٽ ،سانگيآ ۽ ٿرپارڪر ضلعن
۾ مڊ ۽ هاِء اسوو قائم ڪرڻ
وارو پروگرام :سنڌ ايجوڪي ن
فائونڊي ن پاران سنڌ جي ٻيراڙين ۾
مفت ۽ معياري تعليم جي حاصالت
ِء شروع ڪيل سيف مڊ اينڊ هاِء
اسوولز پروگرام تحت اويار پاران
عيرڪوٽ ۽ ٿرپارڪر ضلعن ۾ 05
اسوو قائم ڪيا ويا آهن جن ۾ 501
شاگرد مفت تعليم حاصل ڪري رهيا
آهن .جن ۾ مٺآيو پير ،ڀاناڻو ،خان
محيد راجپوت ،نيومرو منڊي ،روحل
واِء ۾ قائم اسوولن جي بلڊنگ جو
تعييراتي ڪم جاري آهي ،ڄاڻايل
ڳو ن ۾ داخال ميم هالئي وئي آهي.

اويار تعلييي پروگرام تحت قائم
ڪيل اسوولن ۾ مانيٽرنگ  /جاو
پآتا جو ن ام :اويار پاران سنڌ
ايجوڪي ن فائونڊي ن جي گڏيل
تعاون سان قائم ڪيل سيورن
اسوولن ۾ مانيٽرنگ  /جاو پآتا
واري عيل کي هر هڪ اسوو ۾
روزانو جي بنياد تي مآني سرگرمين
جو م اهدو ڪيو پيو وڃي ،روزاني
جي بنياد تي ٻارڙن جي حاضري،
اس ادن جي حاضري ۽ اسوولن ۾
ٿيندڙ سيوريون سرگرميون جو جائزو
ورتو ويندو آهي ۽ اس ادن جي
رهنيائي پڻ ڪاي وڃي ٿي .بي ر
تعليم ِء ڳو اڻن سان گڏجاڻيون
ڪيون وڃن ٿيون.
سنڌ ايجوڪي ن فائونڊي ن جي
سيوار سان اويار پاران قائم ڪيل
اسوولز عيارتن جو تعييراتي ڪم:
معياري تعليم جي فراهيي جو
مضبوط ارادو رکندڙ سياجي تن يم
اويار وقت ۽ حال ن کي مدن ر
رکندي جديد تعليم جي حاصالت ِء
ڪ ب ايندڙ وسيلن جو ڀرپور
اس عيا ڪري رهي آهي .ان سلسلي
۾ اويار پاران قائم ٿيندڙ اسوولن
جي عيارتن جو اڏاوتي ڪم پڻ جديد
طرز تي هلندڙ آهي .جنين ۾ ڪ ادا
۽ هوادار ڪيرا ،ڪيپيوٽر جي تعليم
ضروري ڏيارڻ ِء ڪيپيوٽر ليب ۽
سائنس جي اهييت کي سيجيندي
ليب تعيير ڪرايا پيا وڃن.
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پمماڻممي ،عمميمملممي تممعمملمميممم ۽
توانائي تي ڪم ڪندڙ سياجمي اداري

اويار جمو قميمام سمن 5115ع ۾ پميمو.
اويار هن وقمت سمنمڌ جمي ٿمرپمارڪمر،
عيرڪموٽ ،سمانمگميمآ ،بمديمن ۽ ٽمنمڊو
محيد خان ۾ پاڻي ،تعملميمم ،صمفمائمي،
صنفي بنيادن تي حقمن جمي ڄماڻ کمان
سييت مخم ملمف ممنمصموبمن تمي ڪمم
ڪممري رهمميممو آهممي .ان سمملممسمملممي ۾
سميماجمي اداري اويمامر پماران ضملمعمي
ٿرپارڪر جي ريجمنمل آفميمسمر ڇماڇمرو
جون سرگرمميمون هميم بميمان ڪمجمن
ٿيون.
ڳو اڻي بنيادي معلومات گمڏ
ڪرڻ ۽ ڳو اڻين تن ييمن کمي ٻميمھمر
بحا ڪرڻ :اويمماممر ٽممي ي ايممڇ جممي
تعاون سان تمعملمقمي ڇماڇمري جمي ٻمن
يونين ڪائونسل هيرار ۽ چارنور جي
 07ڳو من ۾ ولميم پمروفمائميمل ڪمري
ڳو ن جي بمنميمادي ممعملموممات ورتمي
ويمماممي ۽ مممعمملممومممات جممي بممنمميمماد تممي
مذڪوره ڳمو من ۾ قمائمم غميمر فمعما
ڳو اڻين تن يين کي ٻيھر فعا ڪميمو

ويو 5ٻنيي يمونميمن ڪمائمونسمل جمي07
ڳممو ممن ۾  07مممردن ۽ عممورتممن جممي
تن ييون سرگرم ڪميمو ويمون .ممردن
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جي تن ييمن جما ُ
ڪمل مميميمبمر  050۽
عورتن جي تن يم جمون ُ
ڪمل عمورت
مييبر  051آھي .ڳو اڻين تن يميمن جمو
مقصد ڳوٺ جي بنيمادي مسماملمن جمي
مممممخمممم مممملممممف ادارن سممممان
حممممل
رابطاڪاري ڪرڻ ،مقامي وسيلمن جمو
بھ ر اس عيا ڪرڻ ،ڳو ن ۾ بند پيل
اسمموممولممن کممي ٻمميمميممر کممولممرائممڻ
ڪوش ون و ڻ ،وڻمن جمي واڍي کمي
روڪرائڻ ،گاوچر سميميمن ۽ جمنمگملمي
جيوت جو تحفظ يقيمنمي بمڻمائمڻ آھمي.
انھي کان عالوه ڳوٺ جي ماڻھمن جمي

پميمدا ڪمرڻ ،ٻمارن جمي غميمر نصمابممي
سرگرمين کمي ھمٿمي ڏيمڻ ،ٻمارن کمي
صممحممت ۽ صممفممائممي جممي مممومميممل
مممعمملممومممات فممراهممم ڪممرڻ ،ٻممارن جممي
مخ لف تعلييي پروگرامن ۾ تمقمريمرن
۽ ٽيبلوز ۾ حصمو ڏيمارڻ ،ٻمارن جمي
والدين ۽ اسوو ان امي ڪييمٽمي
جي مييبرن سان گڏجي اسومو جمي
ماحو کي بي ر بڻائڻ آهي.
ڳممو مماڻممي سممطممح تممي صممحممت
مرڪز اھڻ :تعلقي ڇاڇرو جي ٻممنمميممي
يونين ڪائونسملمن هميمرار ۽ چمارنمور

سياجي ۽ معماشمي حمالم من کمي بمھم مر
بڻائڻ پڻ آهي.
اسوو سطح تي ٻارڙن جما
ڪلب اھڻ :اويار ادارو تممعمملمميممم جممي
فروغ تي تيام گيڻو يقميمن رکمي ٿمو.
ان سلسلي ۾ اويار ۽ ٽي ي ايمڇ جمي
تعاون تعلقي ڇاڇمرو جمي ٻمن يمونميمن
ڪائونسلن ھيمرار ۽ چمارنمور جمي 07
ڳو ن ۾ قائم پرائميمري اسمومولمن ۾
پآهندڙ شاگردن جا ڪملمب جموڙيما ويما
جنھن جا ُ
ڪل مييبر  511کمان وڌيمڪ
مقرر ڪيا ويا .اسمومولمن ۾ پمآهمنمدڙ
شاگرد ٻارڙن جمي ڪملمب جمو ممقمصمد
ٻارن ۾ تعلييي حوالي سان ذهنمي واڌ
ويجيه ڪرڻ ،چٽماڀميمٽمي وارو مماحمو

جي  07ڳو ن ۾ اويامر ۽ ٽمي ي ايمڇ
جممي تممعمماون سممان مممقممامممي سممطممح تممي
ڳو اڻا صحت ممرڪمز قمائمم ڪميما ويما
آهمن .جمنمميممن ۾ ڪممل  751کممان مممٿممي
عورت مييبر مقرر ڪيون ويون آهن.
صحت مرڪز جا بمنميمادي ممقمصمد همن
ريت آهن.
 ماَء ۽ ٻار جي صحت بابت ڄاڻ ڏيڻ
 حامله عورتن کمي گميمٽ ۾ گميمٽ
چار دفعا ميڊيول چموماس ڪمرڻ
بابت آگاهي ڏيڻ
 حامله عمورتمن کمي جمھمٽمومن جمي
بيياري کان بمچماا بمابمت ڄماڻ ڏيمڻ
سممڄممي ڳمموٺ جممي عممورتممن کممي
صحت ۽ صفائي بابت ڄماڻ ڏيمڻ ۽
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ان تي عيل ڪرائڻ
 حمامملمه عمورتمن ۽ کميمر پمميماريمنممدڙ
مائرن کي کاڌ خوراڪ م عل ڄاڻ
 اسوو سطح تي ٻارن کي صحت
۽ صفائي بابت ڄاڻ ڏيڻ
 اسوو جي سمڀمنمي شماگمردن جمي
ميڊيول چواس ڪرڻ
ان کان عالوه منصوبي جمي ممدد سمان
 07ڳو ن ۾ داين کي تمربميمت ڏيمڻ
چونڊ ڪاي وياي .جنين ۾ داين کمي
جديد سکيا ڏني ويمنمدي 07 .ڳمو من ۾
حامله عورتن کي صحت صفائي ۽ کاڌ
خوراڪ م عل سميم من ڏنما ويما07 .
ڳو ن ۾ پاڻمي جمي ممنماسمب انم م مام
ڪاميمٽميمون پمڻ ت موميمل
ڪاري
ڏنيون ويون آهن.
چوپائي ما جي بمھم مر سمار
سنڀا ڪرڻ ۽ بييارين کان بمچماا
ويوسيمنميم من ڪمرڻ :ٿممرپممارڪممر ۾
رهندڙ آبادي جوگيڻي ڀاڱمي داروممدار
چوپائي ما تي آهمي .ان سملمسملمي ۾
سياجي اداري اويمامر ۽ چموپمائمي مما
جي پالنا ِء ڪم ڪندڙ سنڌ حووممت
جي ئيواسٽاڪ کاتي تعلمقمي ڇماڇمرو
جي گڏيل تعماون سمان ٻمنميمي يمونميمن
ڪائونسل هميمرار ۽ چمارنمور جمي 07
ڳو ن ۾ “تير” جي بييارين کان بچماا
چوپائي ما جي وئوسميمن ڪمامي
ويامي جمنميمن دوران ڄماڻمايمل يمونميمن
ڪائونسلن جي مخ لف ڳو ن ۾ 1701
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ٻورين ۽  5757رڍن کمي وئمومسميمن
ڪامي وئمي .انميمي کمان سمواِء اويمامر
پاران هلندڙ منمصموبمي جمي ممدد سمان
چوپائي ما جي بييارين جي چموماس
توڙي عالج ِء ممقمرر ڪميمل اڪمٽمر
پاران چموپمائمي مما جمي بميم مر پمالمنما

گڏيل تمعماون سمان ايمل آر پمي جمون
سرگرميون :اويار ۽ ايو ن ايڊ جمي
گڏيل تعاون سان بمرسمات جمي مموسمم
دوران وڻمومماري بممابمت ممميمم همالئممي
وئممي .جممنمميممن ۾ يممونمميممن ڪممائممونسممل
جممنممجممھممي ،چممارنممور ،سممارنممگمميمميممار ۽
تآدوس جي ممخم ملمف ڳمو من ۾ ڪمل
 5111کان وڌيڪ مخ لف قسمم جما وڻ
لڳايا ويا .اويامر ۽ ايموم من ايمڊ جمي
گڏيل تعاون سان ريفلميمومٽ سمرڪمل
جي سميمولم مومارن جمي گمڏجماڻمي پمڻ
ڪو ائي وئي .گڏجاڻي ۾ ريمفملميمومٽ
سرڪل جي مجيوعي ڪمارڪمردگمي
تممي ڳممالمميممايممو ويممو جممنمميممن ۾ وڌيممڪ
بھ ري رٿمابمنمدي ڪمامي ويمامي ان
کان سوا ڳو اڻي تن يين ۽ تعلميميمي

انم م ممام ڪمماري بممابممت مممالممونممدن کممي
سکيا پڻ ڏني.
رت جمممو گممروپ چممموممماس
ڪرائڻ مھم :اويار ۽ ايل ايممس او
ڇاڇرو جي گڏيل تعاون سمان رت جمي
گروپ جي چموماس جمي آگماهمي مميمم
هالئي وئي .جنين ۾  0511کان وڌيمڪ
ماڻين جمي رت جمي چموماس ڪمامي
وئي جنين ۾ ڇاڇرو شير جي مخ لف
پماڙن جممھممآوڪ سممودرا پمماڙو ،ڳممنممڊيممر
پاڙو ،مسلم بجير پاڙو ،ڪنڀار پماڙو،
سييجا ۽ نيمآي پماڙن ،مميمن بمازار ۽
بس اسٽينڊ جي مخ لمف جڳميميمن تمي
ڪايپون لڳايون ويون .ان کان عمالوه
پممروجمميمموممٽ جممي  07ڳممو ممن ۾ اهمما
ڪايپ جاري رهندي.
اويار ۽ ايموم من ايمڊ جمي

ڪامميمٽميمن سمان مماھموار گمڏجماڻميمون
ڪمميممون ويممون ،جممنممھممن ۾ اسمموممو
ان امي ڪييٽي کي ملندڙ رقمم کمي
ضممرورت آهممر اسمم ممعمميمما ڪممرڻ ۽
شاگردن تموڙي اسم مادن جمي حماضمري
کي يقيني بڻائڻ تعلييي ڪامميمٽمي
کممي وڌيممڪ م م ممحممرڪ ڪممرڻ بممابممت
فيصال ڪيا ويا .ان کان پيريان اويمامر
۽ ايو ن ايڊ جي گڏيمل تمعماون سمان
ڇمماڇممرو جممي مممخ م مملممف اسمموممولممن ۾
تمعمملمميمميممي شممعممور پمميمدا ڪممرڻ ِء پممڻ
آگاهي مميمم همالئمي وئمي آهمي ۽ ان
دوران ڇاڇرو جي ممخم ملمف ڳمو من ۾
تعليم جي اهييت بابت مخ لف ڳو من
۾ والممديممن ،شمماگممردن ۽ اسم ممادن سممان
گڏجاڻيون ڪري تعليم جي حماصمالت
ِء آگاهي ميم هالئي وياي آهي.
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سا 5115ع کان عيرڪوٽ ,ٿرپارڪر
۽ سانگيآ ضلعن ۾ ڪم ڪندڙ
سياجي ادارو اويار پنينجي ڪاوشن
سان سياجي ،معاشي ۽ سياسي ترقيَء
ِء پنينجي حصي جو ڪردار

ڪو ائي آگاهي ڏئي رهيو آهي جيان
معاشري ۾ نوجوانن سان ٿيندڙ
ناانصافين ۽ حقن جي ل اڙ کي
روڪي سگيجي خاص طور تي
نوجوانن کي پنينجي حقن جي ڄاڻ

نڀائيندي سياجي براين خالف ڪم
ڪري رهيوآهي .هي ادارو پٺ ي پيل
طبقي جي رهنيائي ڪرڻ ،منجين
سجاڳيَء پيدا ڪري ،بي ر عيلي
زندگيَء گذارڻ بابت مخ لف
سرگرميون جوڙي آگاهي ڏئي رهيو
آهي جيان معاشري ۾ برابريَء جي
بنياد تي مردن ۽ عورتن کي پنينجا
ح ملي سگين .ان ڏس ۾ اويار
ادارو فيبروري  5107کان آڪسفيم
جي سيوار سان “صنفي برابريَء ۽
ادارتي ترقي جي پروگرام” تحت هڪ
عيرڪوٽ ۽ سانگيآ ضلعن ۾ هڪ
منصوبي تي ڪم ڪري رهيو آهي.
جنين جو مطلب ٻنيي ضلعن جي
مخ لف يونين ڪائونسلن ۾ نوجوانن
کي جنسي ۽ توليدي صحت جي حقن
بابت آگاهي ،بي ر زندگيَء گذارڻ ِء
اسوولي شاگرد ٻارڙن ،نوجوانن،
والدين ۽ نگيبانن ۽ خدم وارن سان
گڏ مخ لف گڏجاڻيون ۽ ميآاڪا

ڏئي سگيجي .آڪسفيم جي تعاون
سان هلندڙ منصوبي تحت نوجوانن
خاص طور تي نياڻين جي حقن ِء
آواز اٿارڻ ۽ معاشري ۾ مثبت
تبديلي ِء ڪي ريون ئي سرگرميون
جوڙي رهيو آهي .جنين ۾ مخ لف
ڳو ن ۾ عورتن ،مردن ،نوجوانن ۽
ٻارڙن سان گڏجاڻيون ،ميآاڪا ،ٿيٽر،
ريڊيو پروگرام ،ورڪ اپ ،تربيت
وغيره ڏنيون پيون وڃن .ڄاڻايل
سرگرمين جو تعداد  55آهي ،جنين ۾
 051ماڻين شرڪت ڪاي .جڏهن ته
ريڊيو ذريعي پيغام ٻڌندڙن جو تعداد
 511111آهي .جنين ۾ نوجوانن
ڇوڪرن سييت ڪل  705مرد جڏهن ته
نوجوان ڇوڪرين سييت  550عورتن
جي شيوليت کي يقيني بڻايو ويو .ان
کان عالوه قانوني ادارن سان جن ۾
پوليس ،قانوندان ،سياسي اڳواڻن کي
پڻ هن ميم ۾ شامل ڪيو پيو وڃي
جيان هڪ پرامن سياج جوڙي

سگيجي ج ي ڪنين نوجوان
ڇوڪريَء توڻي ڇوڪري سان ڪا
ناانصافي نه ٿاي ۽ ظالم کي ان جي
انجام تي پيچائي سگيجي.
نوجوانن جي جنسي ۽ توليدي صحت
جي حقن جي حاصالت ۽ فيصالسازي
جي عيل ۾ شرڪت کي يقيني بڻائڻ
ِء طرزي زندگيَء کي بي ر بڻائڻ(
ِ )LSBEء نوجوانن ،والدين ۽ نگيبانن
کي آگاهي ڏيڻ :نوجوانن جي طرزي
زندگيَء کي بي ر بڻائڻ ،جنسي ۽
توليدي صحت جي حقن جي ڄاڻ ۽
حاصالت ِء نوجوانن ،والدين ۽
نگيبانن کي آگاهي ڏيندي 01
گڏجاڻيون ۽ ميآاڪا ڪو ايا ويا.
ڪو ايل گڏجاڻين ۾  015مردن ۽ 050
عورتن شيوليت اخ يار ڪاي.
مخ لف تربي ي ورڪ اپ ،سييينار،
ٿيايٽر ۽ ريڊيو پروگرام ذريعي
ڳو اڻن خاص طور تي نوجوانن کي
سندن بي ر طرزي زندگي گذارڻ ۽
منجيس جنسي ۽ توليدي ح حاصل
ڪرڻ جي ڄاڻ ڏني وئي.

ننڍپڻ جي شاديَء جو شوار ٿيندڙ
نوجوانن جي بحالي ِء اثرائ ي
رٿابندي ِء نوجوانن ،والدين ،نگيبانن
۽ خدم وارن ۾ آگاهي پيدا ڪرڻ:
سياجي اداري اويار پاران آڪسفيم
جي سيوار سان ضلعي سانگيآ جي
مخ لف عالئقن ۾ قائم شادين جي
فرسوده رسين جيآوڪ ننڍپڻ جي
شادي ،زبردس يَء جي شادي ،وٽوسٽو
جي شادي ۽ پاسن يا ڏنڊ عيوض
عورت يا نياڻي پرڻائي ڏيڻ ،بي جوڙ
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شادين جيآين رواي ن جي پاڙ پٽڻ ِء
سانگيآ ضلعي جي نوجوانن ،والدين
۽ نگيبانن جي ڄاڻ ۾ اضافي ۽
آگاھي پيدا ڪرڻ ِء گڏجاڻيون،
ميآاڪا ،تربي ي ورڪ اپ ،ٿيٽر ڪيا
ويا .ضلعي سانگيآ ۾ گذريل ٽن
ميينن دوران ان قسم جا کوڙ واقعا
ميڊيا ۾ رپورٽ ٿي چوا آهن .اڪثر
ڪري رپورٽ ٿيندڙ واقعن ۾ والدين
پاران او د کي زبردس ي پرڻائڻ
واري ڪياڻي کلي ساميون ايندي
آهي .والدين ۽ او د ۾ ذهني هم
آهنگي جي تيام گيڻي ضرورت آهي
اهو تڏهن ئي ميون ٿي سگيي ٿو
جڏهن عالئقي ۾ بي ر زندگيَء گذارڻ
جي تعليم ڏيڻ توڙي انساني حقن
بابت آگاهي ميم هالئي وڃي ۽
عالئقي جي ماڻين کي پنينجي حقن
کان آگاهه ڪيو وڃي .اهآين فرسوده
رسين جي روڪٿام توڙي او د ۽
والدين جي حقن بابت عالئقي ۾
سجاڳي ميم هالئڻ ِء آڪسفيم جي
سيوار سان اويار پنينجو ڪردار ادا
ڪري رهي آهي .سياج ۾ بدامني پيدا
ڪندڙ ري ن ۽ رسين جي روڪٿام
ِء عالئقي واسين ،سرڪاري ۽ غير
سرڪاري ادارن جي نيائندن ،ميڊيا
جي اڳواڻن ،شاديون ڪرائيندڙ
مذهبي شخصي ن ،قانوندانن ،پوليس
کاتي ۽ ٻين ڳاپيل شعبن ۾
گڏجاڻيون ،ميآاڪا ۽ تربي ي
وييوون ڪرائي نوجوانن کي تحفظ
ڏيارڻ ۽ منجين مثبت ذهني اوسر ِء
آگاهي پيدا ڪرڻ ِء “پوار ٻڌڻ
جوڳو ن ام” جوڙيو پيو وڃي جنين
جي مدد سان سان هر عام ۽ خاص
ماڻيو آساني سان غيرقانوني ۽ غير
اخالقي سرگرميون روڪڻ ِء قانوني
ادارن جي مدد حاصل ڪري سگيندو.
انييَء ڏس ۾ هن ٽياهي دوران 05
سرگرميون ٿي چويون آهن جن ۾
 015مرد ۽  50عورتن شرڪت ڪاي.
غيرمحفوظ جنسي تعلقاتن سبب پيدا
ٿيندڙ ۽ ڦيلجندر بييارين ايڇ آِء وي /
ايڊز جي روڪٿام ِء آگاهي ميم:
آڪسفيم جي سيوار سان اويار
پاران جنسي طور ڦيلجندڙ بييارين
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کي روڪڻ ِء آگاهي گڏجاڻيون ،ٿيٽر
۽ سکيا ڏئي رهيو آهي جيان
معاشري ۾ وڌندڙ خطرناڪ بييارين
جي خالف ماڻين ۾ ڄاڻ وڌائي
سگيجي .ايڊز بييارين جو هڪ اهآو
مجيوعو آهي ،جنين جي ٿيڻ سان
انسان ۾ موجود مدافع ي طاقت خ م
ٿي وڃي ٿي يعني انسان پنينجي
جسم ۾ بييارين خالف وڙهڻ واري
سگيه کان محروم ٿي ويندو آهي،
جنين جي ن يجي ۾ بييارين جا
جراثيم طاق ور بڻجي ويندا آهن .ايڇ
آِء وي م اثر فرد به مخ لف بييارين ۾
وڪوڙجي ايڊز جيآي خطرناڪ
مرض ۾ مب ال ٿي ويندو آهي .ايڊز
جيآي مرض جو خاتيو هن وقت
تائين ناميون آهي .ايڊز غيرمحفوظ
جنسي ميالپ کان عالوه ايڇ آِء وي
م اثر فرد جي رت لڳرائڻ يا ايڇ آِء
وي م اثر شخص جي عالج ِء
اس عيا ٿيل طبي اوزارن جي ٻيير
اس عيا سان به ٿي سگيي ٿو .ايڊز
هڪ ڦيلجندڙ بيياري يا ڪيفيت آهي

ڦيلجڻ کان رڪي سگيجيHIV.
وائرس مرد ۽ عورت کي هوٻاي
کان لڳي سگيي ٿو ڪارڻ جنسي
ميالپ يا وري خون ذريعي پڻ ٿي
سگيي ٿو .جنسي طور غير محفوظ
جنسي عيل يا پنينجي هيسفر تائين
محدود نه رهڻ اهآن خطرن کي جنم
ڏين ٿا جنين سان  HIVلڳڻ جو
اندي و وڌي وڃي ٿو .ان ِء ڪنين به
سرگرمي دوران ان ڳالھ جو ڌيان رکڻ
تيام ضروري آهي ته ڪنين HIV
م اثره شيِء جو اس عيا ايڊز جو
ڪارڻ ٿي سيگي ٿو .ايڊز  00هين
سا ۾  HIVم اثره شخص کي بلول
وڪوڙي وڃي ٿي ۽  00سالن ۾
سندس موت واقع ٿي سگيي ٿيHIV.
کي روڪڻ ِء معال سان بروقت
رابطو مريض جي عير00کان وڌائي 57
سالن تائين پيچائي سگيجي ٿي.
اويار هن موذي مرض کي روڪڻ ِء
نوجوانن سان گڏجي آگاهي ميم پڻ
هالئي چوو آهي جنين ۾ مخ لف
ادارن جي مدد سان وڌ کان وڌ ماڻين

جنين ۾  HIVوائرس انساني جسم
تي هاوي ٿي چوو هوندو آهيHIV.
م اثر شخص کي ان وقت تائين اها
خبر ناهي پاجي سگيندي جيس ائين
سندس  HIV-Testنه ڪرائي وڃي ۽
خطرناڪ ڳالھ ته اها آهي ته  HIVجسم
۾ موجود هوندي به ٽن ميينن تائين
 HIV-Testنگيٽو ايندي آهي .يقينن ان
دوران جيوڏهن اح ياطي تدبيرون
اس عيا نه ڪجن ته  HIVجراثيم ٻين
تائين من قل ٿيندو رهندو جيوو HIV
کي تيزي سان ڦيلجڻ ۾ تيام گيڻو
مددگار ثابت ٿيندو .ضروري آهي ته
شڪ پيدا ٿيڻ تي نه صرف HIV-Test
ڪرائي وڃي پر اح ياطي تدابير پڻ
اپنائڻ گيرجن جيان بيياري کي

تائين اهو پيغام پيچائي ماڻين کي
هن بيياري کان محفوظ رکي
سگيجي .اويار ادارو هن ميم تحت
ان ڪوشن ۾ پڻ آهي ته ضلعي ۾
صحت عيلي ۽ ان اميه جي سيوار
سان  HIV/AIDsجي اسوريننگ يان
فرسٽ ايڊ خاطر ڪي اپاَء و ي سگيي
جاين گيٽ ۾ گيٽ ضلعي هيڊ
ڪوارٽر ۾ ماڻين کي اهآي سيولت
ميسر ٿي سگيي .اويار اداري ان ڏس
۾  01سرگرميون ڪري چوو آهي
جنين ۾  500مرد ۽  005عورتن
شرڪت ڪاي .جڏهن ته ريڊيو ذريعي
 HIV/AIDsجو پيغام  511111ماڻين
تائين پيچايو ويو.
***
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اويئر سٿ بدين
5115ع کممان عمميممرڪمموٽ ،سممانممگمميممآ،
ٿممرپممارڪممر ضمملممعممن ۾ پمماڻممي ،عمميمملممي
تعليم ۽ توانائي جي تمجمديمد ِء ڪمم
ڪممنممدڙ سمميمماجممي اداري اويمماممر پمماران
آڪسفيم جي سمھمومار سمان ضملمعمي
ٽنڊومحيد خان ۽ بمديمن ۾ پمڻ آگسمٽ
5100ع کان ڪمم شمروع ڪميمو آهمي.
اويمممامممر پممماران ٻمممنممميمممي ضممملمممعمممن ۾
اسٽريٽيجڪ پارٽنمرشمپ پمروجميمومٽ
نالي Women and Marginalized Groups,
Natural Resource Management and Peace
’-building: Unlocking the Potentialسان
ضلعي ٽنڊو محميمد خمان جمي تمعملمقمي
بمملممآي شمما ڪممريممم جممي ٻممن يممونمميممن
ڪائونسلن (سعيد مم مو ۽ قمبمولمپمور)
جڏهن ته ضلعي بدين جي تعلقي بديمن
۾ قممائممم ٻممن يممونمميممن ڪممائممونسمملممن
(دودوسومرو ۽ ٻيڊمي) ۾ ھلندڙ آھمي.
ھن منصوبي تحت اڪمرم وا ويمزن
جي ممائمنمر (گماجما ۽ قماضميمه) وا تمي
عورتن ،پٺ ي پيل گروھن ،آبمادگمارن،
ھماريممن ،مممقماطممعميممدارن ،حصمميمدارن ۽
عورتن جي آواز کي آبپاشي جي پاڻي
جي برابري جي بنياد تي ۽ منصمفماڻمي
ور ۽ ان جممي فمميممصممال سممازي ۾
شممريممڪ ڪممرڻ ،ڳمماپمميممل ادارن سممان
رابطاڪاري ڪرڻ ۽ پاليسي سطح تمي

عممورتممن ۽ پممٺم ممي پمميممل ممماڻممھممن جممي
شمميممولمميممت کممي يممقمميممنممي بممڻممائممڻ آھممي.
سياجي اداري اويار پماران جماري ھمن
منصوبي تحت بدين ضلعي جمي گمنم
بحر شاخ  Minorجمي ايمراضمي تمي 05
ڳو ن تي م يل  0گمروپ ماهميما ويما

آهن جڏهن ته ٽنڊو محيد خمان ضملمعمي
جي گاجا شاخ  Minorجي ايمراضمي تمي
 00ڳو ن تي م يل  0گمروپ جموڙيما

ڪرڻ ِء ضملمعمي سمطمح تمي ڳماپميمل
ادارن سان گڏجاڻيون پڻ ڪيون ويمون
آھن ته جيامن ممنمصموبمي جمي هملمنمدڙ

ويا آهن جنين ۾ ٻمنميمي ضملمعمن جمي
ڄاڻايل يونين ڪائونسلمن جمي پمٺم مي
پيل عالئمقمن جمي رهمواسمي عمورتمن،
هارين ،ننڍن نمنمڍن زمميمنمدارن تموڙي
پاڻي اسم معميما ڪمنمدڙن کمي وڌيمڪ
سکيا پڻ ڏنيمون ويمنمديمون .همن وقمت
تائين ٻنيي ضلعن ۾  00گمروپمن جمي
تن يم سازي کي موميمل ڪميمو ويمو
آھي ۽ انھي سمان گمڏوگمڏ  00گمروپمن
جون  55ماھوار م اورتي گمڏجماڻميمون
پڻ ڪو ايون ويون آھن جمن ۾ پماڻمي
سان ڳاپيل مسالن ،ضرورتن ،سميمڊا
جي ييل شاخ سطح ۽ واٽمر ڪمورس
سطع تي تن يين جي باري ۾ آگماهمي
ڏنممي ويمماممي آھممي .مممنممصمموبممي سممان
ڳاپيل ماڻين کي ان قسم جي خماص
تربيت ڏيڻ جو مقصد گروپ ميميمبمرن
۾ عورتن جي شيولميمت کمي يمقميمنمي
بڻائڻ ۽ پاڻي سان م عملم مسماملمن ۾
پٺ ي پيل ماڻيمن ۽ عمورتمن جمي راِء
جو اح رام ڪمرڻ ،انميمن مسماملمن ِٰء
پرامن طريقي سان آواز اجماگمر ڪمرڻ
شامل آھي .انين مقصدن کمي حماصمل

سرگرمين جا نم ميمجما وڌيمڪ بميم مر ۽
ڪممارگممر ثممابممت ٿممي سممگممھممن .ڄمماڻممايممل
مممنممصمموبممي تممحممت پممن م رضممارڪممار
عممورتممون پممڻ چممونممڊيممون ويممون آھممن
جيوي پنھنجي عمالئمقمي ۾ عمورتمن
جي آبپاشي جي پاڻي جمي اسم معميما
ِء نيائندگي پڻ ڪنديون ۽ انھمن جمي
آواز کي ھر فمورم تمي اجماگمر ڪمري
آبپاشي جي پاڻي جي فيصالمسمازي ۾
شريڪ ڪرڻ ِء پمنمھمنمجمو ڪمردار ادا
ڪنديون .اويار اداري ۽ ٻنيي ضملمعمي
جي ڳاپيل مثبت سوو رکندڙ ماڻيمن
جي تعاون سمان ٻمنميمي عمالئمقمن جمي
عوام کي فائدو يقيمنمي آهمي جميمومو
اويار جي ڪاميابي ليکي ويندي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

فضائي آلودگي
عام صحت الِء سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ قرار

صحت واري عاليي اداري بليو ايڇ او جي هڪ
ناين تحقي موجب دنيا ۾ مرندڙ هر ا ين ماڻيو جي موت
جو ڪارڻ فضائي آلودگي آهي .اهوئي سبب آهي جو سن
5105ع ۾  51لک ماڻيو فضائي آلودگي سبب موت جو کاڄ
بڻيا .مرندڙ ماڻين جي گيڻائي جنوبي ۽ م رقي اي يا جي
غريب ملون جي ماڻين جي هاي جنين ۾ اڌ کان وڌيڪ
زندگيون لوآي ۽ ڪوئلي جي اس عيا سان اٿندڙ
دونيين مان پيدا ٿيندڙ آلودگي جي ڪري ٿيون .تحقي ۾
اهو پڻ ڄاڻايو ويو آهي ته گيرن ۾ رڌپچاا دوران پيدا
ٿيندڙ دونيين مان عورتون ۽ ٻارڙا وڌيڪ م اثر ٿين ٿا.
صاف سٿري کاڌي پچائڻ ِء محفوظ چليا اس عيا ڪيا
وڃن ته موت جي شرم گيڻي حد تائين گيٽجي سگيي ٿي.
بليو ايڇ او موجب فضائي آلودگي پاڙيسري ملون چين
۽ هندس ان جيآن ملون ِء وڏو مسالو بڻيل آهي ،ج ي
صنع واري تيزي سان وڌي رهي آهي .ڪنگز ڪالي لنڊن
جي ماحولياتي تحقي ڪندڙ گروپ جي هڪ آفيسر فينڪ
ڪيلي موجب ”اسان سڀني کي ساهه کڻڻو پوي ٿو تنين
ڪري اسين آلودگي سان بچي نٿا سگيون“ ماهرن موجب
فضائي آلودگي ساهه وسيلي ڦاآن ۾ ننڍن ننڍن ذرڙن جي
صورت ۾ داخل ٿي ويندي آهي جيوا بييارين جو ڪارڻ
بڻجي ويندي آهي .سائنسدانن جو خيا آهي ته فضائي
آلودگي د جي بييارين جو سبب پڻ بڻجي ٿي جنين
ڪري د جو دورو پوڻ جا اموان وڌي ويندي آهي .صحت
واري عاليي اداري هڪ رپورٽ ۾ ڄاڻايو آهي دنيا ۾ سن
5105ع دوران  55لک ماڻيو گيرن ۾ ڪا ين ۽ ڪوئلي تي
رڌپچاا دوران اٿندڙ دونيون سبب پيدا ٿيندڙ آلودگي جو
شوار بڻجي موت جو کاڄ بڻيا .جڏهن ته ٻاهرين آلودگي
سبب مرڻ وارن جي تعداد  55لک ٻڌائي وئي آهي جن ۾
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 11سيوآو ماڻيو ترقي پذير ملون جا آهن .رپورٽ ۾
اهو پڻ ڄاڻايو ويو آهي ته ترقي پذير ملون ۾ مردن جي
ڀيٽ ۾ عورتون وڌيڪ فضائي آلودگي جو شوار بڻجن
ٿيون .ماهرن جو چوڻ آهي ته ان سلسلي ۾ آلودگي روڪڻ
ِء وڌيڪ تحقي ڪرڻ جي ضرورت آهي.
دنيا جي  29سيڪڙو آبادي فضائي آلودگي جو شڪار
آهي :ڊبليو ايڇ او
صحت جي عاليي اداري موجب دنيا جي 15
سيوآو آبادي آلودگي واري واري هنڌ تي گذاري ٿي،
جنين سبب ماڻين کي د  ،ڪينسر ۽ ڦاآن جي مرضن ۾
م بال ٿيڻ جو خطرو برقرار آهي .بليو ايڇ او موجب دنيا
جي ڪي رن ئي ملون ۾ هر ٽن مان ٻه ماڻيو مذڪوره
مرضن جو شوار ٿي ويندا آهن ۽ غرب ملون ۾ ڏينيون
ڏينين صحت جي صورتحا خراب ٿي رهي آهي .عاليي
صحت واري اداري پاران ڄاڻايل هڪ اندازي موجب دنيا
۾ هر سا  51لک ماڻيو فضائي آلودگي سبب موت جو
شوار ٿي وڃن ٿا ،جڏهن
ته گيرن ۾ رڌپچاا دوران
اٿندڙ دونيين سبب پيدا
ٿيندڙ آلودگي پڻ موت جو
سبب بڻجي رهي آهي،
دونيين سبب پيدا ٿيندڙ
آلودگي جا ننڍا ننڍا ذرڙا
انساني خون ۾ داخل ٿي
دماغ کي م اثر ڪري ڇڏين
ٿا .ترڪيانسان دنيا ۾
فضائي آلودگي سبب موت جي شرم ۾ اضافو رکندڙ ملڪ
آهي ،ج ي سڀ کان وڌيڪ جانيون فضائي آلودگي سبب
ضايع ٿين ٿيون .جڏهن ته تاجوس ان ،ازبوس ان،
افغانس ان ۽ مصر پڻ فضائي آلودگي وارن پنجن ملون ۾
شامل آهن .اڪٽر ڪارلس ورا صحت واري عاليي اداري
سان ڳاپيل آهي .هن ميڊيا کي ٻڌايو ته مجيوعي طور تي
دنيا ۾ فضائي گد ڻ واري صورتحا ڳنڀير آهي .سندس
چوڻ آهي ته سرندي وارن ملون ۾ فضائي آلودگي کي
صاف ڪرڻ سبب ماحو ۾ ڪافي بي ري آئي آهي جڏهن
ته غريب ملون جون حال ون ڏينيون ڏينين خراب ٿينديون
پيون وڃن .هن موجب آلودگي پيدا ڪندڙ گاڏين جي
دونيين جي روڪٿام ،ڪچري مان پيدا ٿيندڙ آلودگي کي
ٻنجو ڏيڻ ۽ اس عيا جوڳي توانائي جي ٻيير اس عيا
سان پڻ فضائي آلودگي گيٽ ڪري سگيجي ٿي.
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ميوا ۽ ڀاڄيون ڌوئڻ باوجود انهن تي جيوڙن
جو اثر رهي ٿو!..

انسان جيوي ميوا ۽ ڀاڄيون کائڻ طور اس عيما
۾ آڻي ٿو انين تي باغن ۾ ڪيآن ۽ مخ لف بييارين کمان
محفوظ رکڻ ِء ڪيييول هنيو ويندو آهي پمر انميمن تمي
جيوڙن جو اثر رهجي ويندو آهي .انين ميون ۽ ڀاڄين کمي
زهريلن ڪيييولمز کمان پماڪ ڪمرڻ جمو انم ميمائمي آسمان
طريقو هي آهي ته اڇي ِسرڪي کي تازي پاڻمي ۾ مماليمو،
پاڻي جو  11سيوآو ۽ سمرڪمي جمي ممقمدار  01سميمومآو
رکو ،پوِء ميموا ۽ ڀماڄمي ڌوئمڻ ِء ان ۾ وجميمو .سمرڪمي
ماليل پاڻي ۾ انين کي  51منٽن تائين ڇمڏي ڏيمو ۽ انميمن
کي ڪڍي وري صاف پاڻي سان ڌوئي و وِ .سمرڪمي واري
پاڻي جو رنگ تبديل ٿي وڃي ته سميميمجمي وڃمو تمه هماڻمي
ميون ۽ ڀاڄي تان ڪيييول لميمي ويمو آهمي .سميمنمٽمر آف
سائنس اينڊ اينوارنينٽ جو چوڻ آهي ته جميمومڏهمن تموهمان
انين کي لوڻ واري پاڻ سان ڌوئيمنمدؤ تمڏهمن بمه انميمن تمان
ڪيييول ليي ويندو ۽ اهي صاف ٿي ويمنمدا .ائميمن ڪمرڻ
سان ڀاڄيون ۽ ميوا اسان جي ِء ممحمفموظ ثمابمت ٿميمنمدا ۽
انين جي اس عيا سان اسان مخ لف بيميماريمن سمان بمچمي
سگيون ٿا.

گجرون ڪينسر جون ڳوڙهيون ٺهڻ جو عمل
روڪڻ ۾ مددگار آهن :طبي ماهر

زرعي ماهرن جو چوڻ آهي ته گجرن جي اس عيا
سان ڪينسر جون ڳوڙهيون يڻ جو عيل روڪمڻ سميميمت
پيٽ جي جي ن جو خاتيو پڻ يقيني بڻائي سمگميمجمي ٿمو ۽
اهي پي اب آور هاڻ سبب يورڪ ايسڊ جي زيادتي جو پمڻ

46

اثرائ و عالج آهن .همنمن مموجمب گمجمرن جما آبمادگمار جمديمد
پيداواري طريقا اخ يار ڪري نه رڳو عموام کمي ممحمفموظ
گمممممممجمممممممرون
فراهم ڪري
پر پمنميمنمجمي
آمدني ۾ پمڻ
اضافو ڪري
سممگمميممن ٿمما.
هنن ٻڌايو تمه
گمممممممجمممممممرون
ڪينسمر جمو
ڳممموڙهممميمممون
مممميممممڻ جممممو
عيل روڪي ڇڏين ٿيون .هنن ٻڌايو ته اهو ٿمڌي آبميموا جمو
فصل آهي جنين جي ٻ جي واڌ ويجيه ِء  5کان  55گمري
سينٽي گريڊ مناسب گرمي پد آهي.

هيڊ ڪينسر کان اڳواٽ بچاُء جو اهم ذريعو

آمريوا جي طبي مماهمرن جمو چموڻ آهمي تمه هميمڊ
ڪينسر کان اڳواٽ بچاا ۾ مددگار ثابت ٿميمنمدي آهمي ،ڇمو
جو هيڊ ۾ موجود ڪجھه جمزا ڪميم مرن ئمي طمريمقمن سمان
ڪينسر کي وقت کمان اڳ روڪمي سمگميمن ٿما ،ان ڪمري
پنينجن کاڌن ۾ هيڊ جو اس عميما ضمرور ڪمرڻ گمھمرجمي.
وومن ڪينسر انسٽيٽميموٽ جمي سمائمنمسمدانمن ڪموئمن تمي
تجربا ڪرڻ کانپوِء ن يجو ڪڍيو آهي ته هيڊ ۾ موجود جمزا
سيني جي ساڙ کان و ي فو پوائزنگ تائين ڪيم مريمن ئمي
بييارين جي عالج ۾ مددگارثابت ٿي سگھي ٿي .همڪ ٻمي
تحقي مان خبر پاي آهي ته هيڊ دمماغ جمي المزائميميمر جمي
ڪري يندڙ جزن کي به خ م ڪرڻ ۾ جادو وانمگمر ڪمردار
ادا ڪندي آهي ،جنين ڪري ماهر کاڌي ۾ هيڊ جمي وڌيمڪ
اس عيا تي زور ڏئي رهيا آهن.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

