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ايڊيٽوريل

ٿر جي خوشحالي الِء معياري تعليم گهرجي
دنيا ۾ جتي ترقي جي حاصالت الِء بنيادي معيار تعليم آهي .نه ڪي عمارتون ۽ وڏا اثاثا ڇو ته تعليم
هوندي ته جديد ٽيڪناالجي کان وڏي جهاز ۽ هيرا جواهر سڀ هٿ ۾هوندا .نه ته اڻ ڄاڻائي ۽ جهاليت سبب
موجود وسيال به دنيا ڦري ويندي .انهي ڪري ئي چيو ويندو آهي ته تعليم وڏو هٿيار آهي .تعليم رڳو ڪمائي
جو ذريعو ڪونهي پر فردن توڙي قومن الِء شاندار جياپي جو شرط به آهي .۽ خاص طور تي جڏهن دنيا گلوبل
وليج بڻجي ويندي آهي .انهي دور ۾ ته معياري تعليم کان سواِء ٻي ڪا واهه ئي ڪونهي .تجربن ظاهر ڪيو
آهي ۽ عالمي مڃيل حقيقت آهي ته تعليم ئي سڀ ڪجهه آهي .جنهن سان هن دنيا جي گولي تي ٿيندڙ ترقي
توڙي ٻين سيارن ڏانهن انسان جو سفر ممڪن ٿي سگهيو آهي.
ٿرپارڪر جي ڇهن تعلقن مٺي ،ڏيپلو ،اسالم ڪوٽ ،ڇاڇرو ،ننگرپارڪر ۽ ڏاهلي ۾ تعمير ٿيل
هاسٽلون به بي ڌياني ۽ وقت تي مرمت نه ٿيڻ سبب اجڙي تباهه ٿي چڪيون آهن .جنهن جي ڪري ٿر جي عام
شاگردن کي شهرن ۾ تعليم حاصل ڪرڻ وڏي مشڪالت کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي .جتي هاسٽلن تي هر
روز رات دير تائين شاگرد پڙهندي نظر ايندا هئا اتي اهي هاسٽل ويران ۽ سنسان نظر اچن ٿا .تازو ئي ٿرپارڪر
۾ سنڌ حڪومت جي طرفان  011ايڪڙ ايراضي تي تعمير ٿيندڙ ڪيڊٽ ڪاليج اسڪيم جي هلندڙ ڪم کي
روڪيو ويو آهي .ڪيڊٽ ڪاليج  2102۾ اڳوڻي صدر جنرل پرويز مشرف جي حڪومت ۾ منظور ڪيو ويو هو
۽ سندن نئون ڪوٽ قلعي جي ويجهو ان جو افتتاح پڻ ڪيو هو .ان کان پوِء اڳوڻي وزيراعظم يوسف رضا
گيالني انهي ڪيڊٽ ڪاليج کي ٿرپارڪر جي ضلعي هيڊڪوارٽر واري شهر مٺي ۾ تعمير ڪرڻ جون هدايتون
ڏنيون .هن منصوبي تي  10ڪروڙ رپين جي رقم مان ڪاليج ۽ هاسٽل جي عمارت ۽ چوديواري ٺاهي ويئي
آهي .عمارت جو ڪم هلندڙ آهي .۽ ڪجهه ڏينهن اڳ ۾ پالننگ ۽ ڊولپمينٽ کاتي سنڌ جي ٽيڪنيڪي
ڪاميٽي جي اجالس ۾ ايڊيشنل چيف سيڪريٽري سنڌ وسيم احمد ڪيڊٽ ڪاليج جي اسڪيم کي ٿرپارڪر
۾غيرضروري قرار ڏيئي بجيٽ بڪ مان خارج ڪري ڇڏي .انهي تي مقامي ميڊيا کان سواِء مقامي چونڊيل
نمائندن توڙي ٿرپارڪر جي تعليم کاتي ،سماجي ۽ باشعور ماڻهن جو ڪنهن به طرح ڪو به رد عمل سامهون نه
آيو .ان سان گڏوگڏ تعليم تي ڪم ڪندڙ مختلف ادارن جي ڪن تي پڻ جون به نه چري .اهڙن فيصلن کانپوِء
ٿرپارڪر جي عوام تعليم جي بهتري جي حوالي سان سنڌ حڪومت کان ڪهڙي اميد ڪري سگهي ٿي؟
ٿرپارڪر  03690اسڪوائر ڪلوميٽر ايراضي تي پکڙيل آهي .ٿر ۾اٽڪل  54لک کان وڌيڪ مال
مويشي موجود آهي .جتي جي ماڻهن جو گذر سفر ٻني ٻاري ۽ مال تي آهي .خشڪي ۽ باراني عالئقن ۾پوکي
جي حوالي سان ڪابه معلومات نه هئڻ ڪري اهي مناسب وقت تي پوکائي نه ڪري سگهندا آهن .زراعت جي
صحيح ڄاڻ نه هئڻ ڪري انهن کي ڪيترائي مسئال درپيش ايندا آهن .۽ اهي هاري پنهنجون مختلف ذميواريون
نڀائڻ دوران معلومات نه هئڻ جي ڪري فصل ۾ پيدا ٿيندڙ بيمارين کان نه بچائي سگهندا آهن .جنهن جي ڪري
ٿرپارڪر ۾ زرعي يونيورسٽي قائم ڪرڻ جي ضرورت آهي .جنهن مان نوجوان زراعت جي باري ۾ تعليم
حاصل ڪن ته جيئن زراعت کي ترقي جي ميدان ۾ هٿي وٺرائي سگهجي.
ٿرپارڪر ۾ موجود ٽيڪنيڪل ڪاليج به ڪيتري ئي عرصي کان بند پيل آهن .ڪو نالي ماتر ڪنهن
شهر ۾ هلندڙ آهي انهي ۾ به صحيح ۽ جديد تعليم مهيا نه ٿي ڪئي وڃي .جنهن سان ايندڙ وقت ۾ٿر جي
ڪوئلي ۽ ٻين معدنيات کي استعمال ڪرڻ الِء نوجوانن جو وڏو تعداد اڻ ڄاڻ هوندو .۽ انهن کي جديد
ٽيڪنيڪي تعليم نه هئڻ جي ڪري ،اهي روزگار جا موقعا حاصل ڪرڻ ۾ناڪام ثابت ٿيندا .حڪومت کي
گهرجي ته اهي نوجوانن کي جديد هنري سکيا الِء جديد طرز تي ٽيڪنيڪل ادارا ۽ ٽريننگ سينٽر قائم ڪري
نوجوانن کي ٽيڪنيڪي گر سکايا وڃن .ادارن ۾ جديد ۽ هنري سکيا الِء اوزار فراهم ڪيا وڃن ۽ انهن ادارن
۾ بهتري جي الِء ماهر استادن کي مقرر ڪيو وڃي .بنيادي تعليم ۽ صحت هر فرد جو بنيادي حق آهي .صحت
جون بهتر سهوليتون مهيا ڪرڻ الِء اسپتالون ،ڊسپينسري ،بي ايڇ يو ۽ موبائيل يونٽ قائم ڪري پري وارن
عالئقن ۾ترت عالج ۽ معياري دوائون مهيا ڪيون وڃن .صحت جي ادارن ۾ نج ميرٽ جي بنياد تي ميڊيڪل
۽ پيراميڊيڪل عملو مقرر ڪري .انهن کي صحت جون سهوليتون مهيا ڪرڻ الِء سکيا پڻ ڏني وڃي .ٻهراڙي
جي پري وارن عالئقن ۾صحت جي الِء گڏجاڻيون مقرر ڪري آگاهي ڏني وڃي.
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ٿرپارڪر ضلعي جي شهههري
عالئقن ۾ ته تعليم بهتر آهي پر تنهن
هوندي به انهن ۾  91اسڪهول ههلهنهدڙ
آهههن ۽  6اسههڪههول بههنههد پههيههل آهههن.
ٻهههههراڙي جههي اسههڪههولههن جههو جههائههزو
وٺنداسين ته ڪل  9392اسڪهولهن مهان
 2303اسههڪههول هههلههنههدڙ آهههن ۽ 0149
اسڪول بند پيل آهن .انهههيح حهوالهي
سان ٿرپارڪر ضلعهي جهي ڪهل 5110
اسڪولن مهان  2353اسهڪهول ههلهنهدڙ
آهن جڏهن ته  0143اسڪول اههڙا آههن
جههيههڪههي بههنههد پههيههل آهههن ۽ اتههي جههي
مستقبل جي معمارن جي تهعهلهيهم دا
تي لڳل آهي .انهن اسڪولن کهي بهنهد
ڪرائڻ ۽ تهعهلهيهم کهي تهبهاههه ڪهنهدڙ
ڌرين ۾ ٿرپارڪر ضلعي جها سهيهاسهي
اڳواڻ ،سفارشي ڪلچر ،استاد اڳهواڻ،
بااثر ڌريون ۽ عالئقي جا پٽيل شهامهل
آهن ،جيڪي نٿا چهاههيهن تهه ڳهوٺهن يها
ٻهههههراڙي جهها مههاڻهههههو تههعههلههيههم پههرائههي
پنهنجي ايندڙ نسل کي سٺهي زنهدگهي
گذارڻ واري راهه تي هموار ڪن.
ٿهههرپهههارڪهههر ضهههلهههعهههي جهههي
ڏورانهن عالئقن ۾ جهتهي ههڪ ڳهو
جا ٻار پنج کان ڏهن ڪلوميٽرن تائيهن
پيرين پيادل پنڌ ڪري ٻهئهي ڳهو ۾
موجود اسڪول ۾ تهعهلهيهم پهرائهڻ الِء
وڃن ٿا پر پنهنجي ڳو جي بااثر ڌر،
سياسي پٺپهرائهي ،مهذههبهي ۽ صهنهفهي

تههعههلههيههم کههاتههي ۾ چههنههد
آفيسرن کان عالوه باقي سمورو
عملو ڪرپٽ لڳو پيو آهي .آفيج
جي ڪالرڪن کان وٺي فيهلهڊ ۾
نگراني ڪندڙ سپروائيزرن تائين
سڀني ماسترن کان رشهوت وٺهي
سندن ڪوڙيون حاضريون لڳائي
۽ ٻارڙن جون جعهلهي داخهالئهون،
امتحان ۾ پاس ڪرڻ وارو ڪهم
سرانجام ڏيندا آهن
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بنهيهادن جهو سهبهب ڄهاڻهائهي مهعهصهوم
ٻارڙن جي مستقبل سان کهيهڏيهو پهيهو
وڃي .انهيح سڄي تعليم سرشتي کي
تباهه ڪرڻ ۾ چونڊيل نمائهنهدا ،سهنهدن
مقرر ڪيل ڪرپٽ ڪهامهورا ۽ انهههن
جا اڻ پڙهيل ڇاڙتا ،تعليم کهاتهي سهان
الڳاپيل ٻيو عملو ۽ فهيهلهڊ سهيهح تهي
مقرر ڪهيهل سهپهروائهيهز بهه بهرابهر جها
ڀاڱي ڀائيوار آههن .چهونهڊيهل نهمهائهنهدا
پنهنجا نواز پاليسي تحت پنهنجي من
پسههنههد ۽ نههااهههل مههاڻهههههن کههي ڀههرتههي
ڪرائهيهنهدا آههن ۽ پهوِء اههي العهلهم
ماڻهو سهيهاسهتهدانهن ۽ مهٿهن مهههربهان
بااثرن جي جلسن ،جهلهوسهن ،سهيهاسهي

رشهههوت وٺهههي سهههنهههدن ڪهههوڙيهههون
حاضريون لڳائي ۽ ٻارڙن جون جعهلهي
داخالئون ،امتحان ۾ پاس ڪهرڻ وارو
ڪههم سههرانههجههام ڏيههنههدا آهههن ۽ اهههي
اسههڪههولههن کههي فههائههيههلههن ۾ هههلههنههدڙ
ڏيکاري اسڪولن جهي سهالهيهانهي فهنهڊ
کي هڙپ ڪرڻ کان عهالوه سهرڪهاري
طور تي مرمت ،پهاڻهي ،بهجهلهي ۽ ٻهي
خرچ جا پڻ ڪروڙين روپيا هڙپ ڪيها
ويندا آهن.
استاد به پنههنهجهي ذمهيهواريهن
نڀائڻ کان قاصر آههن .اههي پهنهههنهجهي
ذاتي ڪاروبار ،ٻني ٻاري ،گهاڏيهن تهي
ڪههنههڊيههڪههٽههري ڪههرڻ ۽ ٻههيههن ڪههمههن

گڏجاڻين توڙي ٻين پاڻ وڻائهڻ واريهن
سرگرمين ۾ نظر ايندا آههن ،سهفهار
تي ڀرتهي ٿهي آيهل انهههن مهاڻهههن جهو
ذميوارين نڀائڻ الِء پهري پهري تهائهيهن
ڪوبه تعلق نظر نه ايندو آهي ۽ مهقهرر
ٿيل نااهل عملو پنهنجون ذمهيهواريهون
نڀائڻ ۾ مڪمل ناڪهام ثهابهت ٿهيهنهدو
آهي.
تعليم کاتي ۾ چند آفهيهسهرن
کان عالوه باقي سمورو عملو ڪرپٽ
لڳو پيو آهي .آفهيهج جهي ڪهالرڪهن
کههان وٺههي فههيههلههڊ ۾ نههگههرانههي ڪههنههدڙ
سپروائيزرن تائين سڀني ماسترن کهان

ڪارن ۾ مصروف ههونهدا آههن ۽ ههر
مههيهنهي تهعهلهيهم کهاتهي جهي الڳهاپهيهل
عمهلهدارن ۽ ٻهي عهمهلهي کهي رشهوت
عههيههوه پههنهههههنههجههي اسههڪههول جههي
ڪههارڪههردگههي کههي سههڀههنههي کههان اول
ڄاڻائي ڇڏينهدا آههن .جهڏههن تهعهلهيهم
کاتي جا ڪامورا ۽ ٻيو عملهو بهه اههڙا
ڪم ڪرڻ شروع ڪري ته پوِء تعلهيهم
کي بهتري طرف آڻڻ جي اميد ڪنههن
کان ٿي ڪري سگهجي؟
ضلعي ٿهرپهارڪهر جهي ڪهل
 4050اسهتهادن مههان  590اسهتههاد سهکهيهها
ورتل آهن ،جڏهن تهه  263اههڙا اسهتهاد
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ڳوٺاڻن ۾ تعليم نه ههئهڻ ڪهري
اهي پنهنجي ڳو ۾ قائم ٿهيهل
اسڪول ۽ منجهج مهقهرر ٿهيهل
عملي جي ڪنهن بهه قسهم جهي
معلومات نٿها وٺهن تهه اسهڪهول
ڪيئن هلي ٿي ،ان ۾ پهڙههائهي
جهو ڪهههڙو عههمهل جهاري آهههي،
ڪهڙو عملو مقرر ٿهيهل آههي ۽
استاد ٻهارڙن کهي روزانهو جهي
بنياد تهي ڪهيهئهن تهعهلهيهم ڏئهي
رهههيههو آهههي ،انهههههيح اسههتههادن ۽
ٻارڙن جي حاضري جهو ڪهههڙو
طريقيڪار آهي.
آهن جن وٽ تعليم سان الڳاپيل ڪهابهه
پههروفههيههشههنههل ڊگههري مههوجههود نههه آهههي.
ٿرپارڪر ضلعي جي ڄاڻايل اسڪولهن
مههان ڇههوڪههرن جههي  50اسههڪههولههن ۾
بجلي 244 ،اسهڪهولهن ۾ وا روم،
 034اسڪولن ۾ پيئڻ جهي پهاڻهي جهي
سهولت 295 ،اسڪولن ۾ چهوديهواري،
 24اسڪولن ۾ راندين جو گرائونڊ5 ،
اسههڪههولههن ۾الئههبههريههري ۽ صههرف 4
اسڪولن ۾ سائنهج لهيهب قهائهم ٿهيهل
آهههن .جههڏهههن تههه اڃهها تههائههيههن 9095
اسڪهولهن ۾ پهاڻهي جهي کهوٽ2626 ،
اسڪولن ۾ وا روم جهو نهه ههئهڻ،
 9995اسڪولن ۾ پيئڻ جو پهاڻهي جهي
کوٽ 2544 ،اسڪولن ۾ چوديواري نهه
هئن 9332 ،اسڪولن ۾ الئهبهريهري نهه
هئڻ ۽  9334اسڪولن ۾ سائنج لهيهب
جو نه هئڻ به هن جديد دور ۾ تهعهلهيهم
کاتي جهي ڪهارڪهردگهي تهي سهوالهيهه
نشان آهي!..
ٿرپارڪر ضهلهعهي جهي 4050
اسڪولهن ۾ شهاگهردن جهي ويهههڻ الِء
 94999ڪرسيون ۽ مهيهزون جهڏههن تهه
استادن جي ويهڻ الِء  02511مهيهزون ۽
ڪرسيون آهن .ڄهاڻهايهل اسهڪهولهن ۾
 9935بهلهيهڪ بهورڊ 2501 ،پهکها ۽ 906
ڪمپيوٽر فراهم ڪيا ويا آههن جهنهههن
۾ ڇههوڪههرن جههي اسههڪههولههن الِء 014
ڪههمههپههيههوٽههر جههڏهههن تههه نههيههاڻههيههن جههي
اسڪولهن الِء  4ڪهمهپهيهوٽهر ۽ گهڏيهل
اسڪولن الِء  056ڪمپيوٽر مهيا ڪهيها
ويا آهن ،اين سي ايڇ ڊي طهرفهان 020
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جو استعهمهال پهڻ ڪهيهو ويهنهدو آههي.
چهههئهههنهههي مهههوسهههمهههن ۾ صهههورتهههحهههال
هڪجهڙي نهه ههئهڻ ڪهري انهههن کهي
وڌيڪ مشهڪهالتهن کهي مهنهههن ڏيهڻهو
پوندو آهي.

استاد ۽  092اسهتهاد رضهاڪهارانهه طهور
تي تعليم کاتي سهان گهڏ ڪهم ڪهري
رهيا آهن.
ڳوٺاڻهن ۾ تهعهلهيهم نهه ههئهڻ
ڪري اهي پنهنجي ڳو ۾ قائم ٿيهل
اسڪول ۽ منجهج مقرر ٿيهل عهمهلهي
جي ڪنهن به قسم جي معلهومهات نهٿها
وٺن ته اسڪول ڪيئن هلي ٿي ،ان ۾
پڙهائي جو ڪهڙو عهمهل جهاري آههي،
ڪهڙو عملو مقرر ٿيل آههي ۽ اسهتهاد
ٻههارڙن کههي روزانههو جههي بههنههيههاد تههي
ڪيئن تعليم ڏئي رهيو آههي ،انهههيح
اسههتههادن ۽ ٻههارڙن جههي حههاضههري جههو
ڪهڙو طريقيڪهار آههي .اسهڪهول ۾
ٻارڙن کي ڪهڙون سهولهتهون مهيهسهر
آهههن ،ڇهها اسههڪههول ۾ ڇههوڪههريههن ۽
ڇوڪرن الِء اله اله وا روم ۽
پههاڻههي جههي سهههههولههت مههوجههود آهههي؟،
ٻارڙن جي ويهڻ الِء فهرنهيهچهر ،بهههتهر
ماحهول ۽ مهنهاسهب جڳهههه جهو جهوڳهو
بندوبست ٿيل آهي يا نه .ٻههراڙي جهي

سهکههيهها :تههعههلههيههم ڪههنهههههن بهه سههيههاسههي
سماجي ۽ معاشي ترقي الِء اههم آههي.
تڏهن ته ماڻهو چئي ويا آهن ته ڪنهههن
به قوم کي اگر نسهت ونهابهود ڪهرڻهو
آهي ،ته پهرين انهن جهي تهعهلهيهم کهي
تباهه ڪيو .قوم پاڻهي ئي تهبهاههه ٿهي
ويندي .ڇو ته ڪوبه قوم بغير تهعهلهيهم
جي پنهنجي حقن جي الِء نهٿهي وڙههي
سگھي .بغيهر شهعهور جهي ڪهنهههن بهه
قوم کي دٻائي ۽پنهنجو غالم بهڻهائهي
سههگههھههجههي ٿههو .انهههههي ڪههري تههعههلههيههم
انتهائي اهم آهي .هر قهوم جهي الِء ۽
ههر مههعههاشهري جههي الِء تههعههلههيهم تههمههام
الزمي آهي.۽ جديهد سهکهيها جهو عهمهل
مههددگههار ثههابههت ٿههيههنههدو آهههي .ٻههار جههي

اڪثر اسڪولهن ۾ پهاڻهي ۽ واشهروم
جي کوٽ آهي ،پاڻي کوهن مهان ڀهريهو
ويندو آهي جنهن جي نتيهجهي ۾ اههي
معصوم ٻارڙا اسڪول وڃهڻ تهه پهري
جي ڳالهههه پهر پهنهههنهجهي خهانهدان جهي
روزمره جي زندگي ۾ استعمال ٿيندڙ
پاڻي جي ضرورت پهوري ڪهرڻ الِء 9
کان  5ڪالڪ روزانو پهاڻهي ڀهرڻ تهي
صرف ڪندا آهن .کوههه سهويهن فهوٽ
اونها هوندا آهن ۽ انهن مان پاڻي ڀهرڻ
الِء هههڪ خههانههدان جهها ٻههه يهها ٽههي ڀههاتههي
گهربل هوندا آههن جهڏههن تهه جهانهورن

درجابهنهدي جهي تهرقهي ۾ جهيهئهن ٻهار
ارتقاِء ڪندي وڃي سٺي تهعهلهيهم جهي
مرڪز ۾ پهچي ,انهي ڪهري تهعهلهيهم
شعور ُاجاگر ڪرڻ الِء حهاصهل ڪهئهي
ويندي آهي.
منهنجو ذاتي نظريو اهو آهي
ته تهعهلهيهم حهاصهل ڪهرڻ جهو مهقهصهد
روزگار نهه پهر بهههتهر زنهدگهي گهذارڻ
آهي.اسين جنهن معاشري ۾ رههون ٿها
ُاتي رواجي تعليم جي سکيا عام جام
آهي.پنهنجي پوري زور سان جهاري و
ساري آهي .اسان جي معاشري ۾ ٻارن

رواجي ۽ جديد تعليم جهي
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جي تعليم  5سالن کان ئي شهروع ٿهي
ويههنههدي آهههي ۽ ٻههار انهههههي رواج جههو
باقاعده سان حصو ٿي ويندا آهن .انههن
ٻارن کي رواجي ُاسهتهاد رواج مهيهابهق
ُحڪم ڏيئي پڙهائڻ شروع ڪندو آهي
۽ ٻهار ويهچهارا حهڪهم جهي پهاسهداري
ڪندي نظر ايندا آههن .پهوري ڪهالس
تي ُاستاد جو حڪم ههلهنهدو آههي .ٻهار
ويچارا جھڙوڪ ُغالم ههجهن .رواجهي
تعليم گھڻو اعتماد نصابهي ڪهتهابهتهي
ڪنهدي آههي ۽ جهديهد تهعهلهيهم ڪهري
ڏيکارڻ تي هميشه ٻار ويهچهارا پهراڻهي
اڏوهي لڳل رواجن تي هلي پهنهههنهجهو
مسهتهقهبهل ۽ نسهلهن جها نسهل ڌڪهيههو
ڇهههڏيهههن .اسهههان جهههي ڳهههو جههها ٻهههار
يونيورسٽي جو خواب ڏسن پيا جڏههن
ته رواج انهن کي جديد سکيها ڏيهڻ الِء
تههيههار نههه آهههي.نههتههيههجههي ۾ ٻههارن جههو
خواهشون ،انهن جو جذبو ،انهههن جهي
اڻٿڪ محنت آخر ٿڪي پوندي آهي ۽
ٻار تعليم جي جنهگ ههارائهي ويهههنهدا
آهن.
اِهي رواج جا حهاڪهم جهنهههن
کي اسين ُاستاد چوندا آهيون.اهي ٻار
کهي نههت نههوان طههريهقهها سههيههکههارڻ تههي
قيعي تهيهار ڪهونهه آههن ۽ ٻهارن کهي
فيڪٽري ۾ تيار ڪيل ڪنهن سهامهان
وانگر تيار ڪري تعليم جي ميدان ۾
موڪلي ڇڏيندا آهن ۽ انهي سکيا جي
ميدان ۾ ٻهارن کهي سهواِء شهڪهسهت
جي ڪجھ به پلئه نه پوندو آهي ۽ ُاههي
ٻار سڄي عمر پنهنجي پرايل تهعهلهيهم
کي ڪوسيندا رهندا آهن .تعهلهيهم جهي
سکيا ارتقائي مرحلي مان گذري اچي،
هڪ جديد تعهلهيهم جهي سهکهيها تهائهيهن
پهتي آهي ۽ اِهو ئي سبب آهي تهه ا
جديد تعلهيهم پهوري دنهيها ۾ ڦهههلهجهي
ويئي آهي ۽ رواجي تعليهم پهنهههنهجهي
رواج موجب آخري پساههه کهڻهي رههي
آهي .رواجي تعليم ۾ صرف ۽ صرف
نصاب تي ڌيان ڏنو ويندو آهي .جڏهن
ته جديد تهعهلهيهم ۾ سهکهڻ تهي وڌيهڪ
زور ڏنو ويندو آهي .تنهن ڪري جديد
تعليم جا شاگرد ههر ُاهها مهڃهتها مهاڻهي
چڪا آهن ،جيڪو ُانهههن مهاڻهڻ چهاههي
ٿي ۽ رواجي تعليم جها شهاگهرد ا بهه
ڪجھ ڪري ڏيکارڻ جي ڪهوشهش ۾
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مبتال آهن.اچو تهه جهديهد تهعهلهيهم جهي
ڪههجههھ حههقههيههقههي پهههههلههوئههن تههي نههظههر
وجھون.

ڪالس روم ۾ ٻهارن جهي
سکيا جو عملُ :استاد ڪهيهتهرن ئهي

طريقن سان ٻهارن کهي سهيهکهارڻ جهي
قابليت رکن ٿاُ .استاد وٽ سيکارڻ جها
ڪيترائي اهڙا جديد طريقا هوندا آههن.
جنهن سان ُهو ٻارن جي ذهنن ۾ ُاٿهيهل
سوالن جو آسهانهي سهان جهائهزو ڪهري
سگھي ٿوُ .اسهتهاد ههڪ Lesson Plan
ميابق ٻارن کي ههڪ جهيهتهري سهکهيها
مهيا ڪري سگهھهي ٿهو .اچهو تهه ٻهارن
جي سکيا موجب ڪجھ جديد طهريهقهن
کي ڏسون.

ٻارن سان سهوال ۽ جهواب
جو عهمهل  :ههن سهکهيها جهي طهريهقهي
موجب سوالن ۾ به سکيا جي عمل ۾
واڌارو ٿههيههنههدو آهههيُ .اسههتههاد مههخههتههلههف
طريقن جي ٻارن کان ڪيترائي سهوال
ُپڇندو آهي .جنهن جو ٻار جواب ڏيهنهدا
آهن .جنهن ۾ سڀني ٻهارن کهي بهرابهر
جو موقعو ڏنو ويندو آهي .اِههو ُاسهتهاد
انهي ڪري ڪندو آهي ته ڪيهتهرا ٻهار
هن مان سکهيها ۽ ڪهيهتهرن ٻهارن کهي
سيکهارڻ جهي ضهرورت آههي .اِههو بهه
ٻارن کي سيکارڻ جهو بهههتهر طهريهقهو
آهي.

وضاحت سان سمجھائڻ جو

عمل :هي ٻارن کي سيکارڻ جو ههڪ
ٻيو طهريهقهو آههي .اِههو طهريهقهو ههڪ
ليڪچر وانگر ئي هوندو آهي .جهيهئهن
عههوام جههي سههامهههههون تههقههريههر ڪههئههي
ويندي آهي .تيئن اِهو طريقهو ڪهالس
۾ اپنايو ويندو آهي .ڪو به ُاستاد ڪهو
سائنسي تجربو ڪندو آههي ۽ چهونهدو
آهي ته هي ڪرڻ جي ڪوشش ڪيو ۽
انهن جا ٺوس ثبوت به پيش ڪهيهو تهه
ائين ٻارن جي سمجھ جي سهگهھ وڌي
ويندي آهي.

سمجھاڻهي وسهيهلهي درس:

هن سکيا جي طريقي ۾ سيکهاريهنهدڙ
مههاڊل يهها اصههل شههيههن جههو اسههتههمههعههال
ڪههنههدي يهها وري اداڪههاري وسههيههلههي
شاگردن کي سمجھائيندو آهي .جهيهئهن
هي ڳالهه سمجھائڻ الِء ته ” ههوا جهگهھ
واالري ٿي ۽ وزن به رکي ٿي “ ان الِء

پاڻي ۾ڪا شيُء اونڌي ڪهري وجهھهي
ڏيکارڻ يا ڦوڪڻي ۾ هوا ڀري ان جهو
وزن ڪرڻ يا ڪو عمل سمجهھهائهڻ الِء
اداڪاري وسيلي ڪري ڏيکارڻ انهههي
سکيا جي طريقي ميابق ٻار عادي ٿهي
پوندا آهن .سهکهڻ ۽ اسهڪهول ٽهائهيهم
کانسواِء به اِهي ٻار پنهنجي گهھهرن ۾
وڃي خاندان جي ٻين فهردن کهي اِههي
طريقا ڪري ڏيهکهاريهنهدا آههن .جهيهئهن
انهن جهي سهکهيها جهو عهمهل جهاري و
ساري رهي سگھي.
تههعههاون :انهههههي طههريههقههي ۾
ُاستاد ٻارن کي هڪ گروپ جي شڪل
۾ ويهههههاريههنههدو آهههي .جههنهههههن ۾ ُهههو
هڪٻئي سان ڳالهائي سگھن ۽ بهههتهر
طههريههقههي سههان شههيههن کههي سههمههجههھههي
سگھن .هي طريهقهو جهديهد تهعهلهيهم ۾
تمام گھڻو مقبول آههي ،ڇهو جهو ٻهار
ههڪههٻهئههي سههان ڳهالههههه ٻههولههههه ۾ ڪهها
هچڪچاهٽ محسوس نه ڪندا آههن ۽
بهتر طريقي سهان سهمهجهھهي ۽ پهيهش
ڪري سگھندا آهن .انهي طريقي سهان
ٻارن کي پنهنجو پاڻ ۽ صالحيتن کهي
پيش ڪرڻ جو موقعو ملندو آهي.
عمل ڪري سيکارڻ  :انهههي
طريقي سان سکڻ جي صالحيت رکندڙ
ٻار ڪجھ پاڻ ڪري ويندو آههي ۽ اِههو
طريقو به ٻار جي سکيا ۾ تمام گهھهڻهي
حوصال افزائي ڪندو آهي ته جيئهن ٻهار
پاڻ ڪهري سهکهن ۽ ههمهيهشهه اِههي پهاڻ
ڪيل شيون ٻارن جي ذهين ۾ قيهد ٿهي
وڃن ٿيون ۽ پوِء اهي ڪنهن بهه مهيهدان
۾ پههنهههههنههجههو پههاڻ ڪههري ۽ مههڃههرائههي
ڏيکاريندا آهن .اِهي ڪجھ جديد تعهلهيهم
جا طريقا هئا .جيڪي ٻارن جي سهکهيها
جهي پههها تههائهيهن آسهانههي سهان رسهائههي
حاصل ڪهري سهگهھهن ٿها ۽ ٻهارن کهي
سوالئي سان سمجھ ۾ به اچهي سهگهھهن
ٿي .ان کان سواِء ڪيترائي ٻيا به طريقا
آهن جيڪو ٻار جهي ذههنهن کهي وڌيهڪ
سمجھڻ ۾ مددگار ثهابهت ٿهيهنهدا آههن ۽
هاڻي جديد تعليم جو سهرشهتهو شهروع
ٿههي چههڪههو آهههيُ .امههيههد سههان چههئههي
سگھجي ٿو ته ايندڙ نسل انهي تعليم
جي سکيا کي بهههتهر نهمهونهي حهاصهل
ڪري پهنهههنهجهي قهوم جهي خهدمهت ۽
رهنمائي ڪري سگهي ٿو.
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ٿر ،جهتهي زنهدگهيح تهه سهاههه
کڻي ٿي ،پر پساهه پورا اٿج! سنڌ جو
هي خيو جتي پنهنجي فهيهري حسهن،
معدنيهات ،ڏات ،ڏاههس سهبهب مهنهفهرد
سڃاڻس رکي ٿو ُاتي وري ههن خهيهي
کي ڏڪار جي ڏنڀهن ،ارههه زوراويهن،
سازشن ،بيروزگاري ،بهدحهالهيُ ،بهک،
اڻ هوند ،عدم تحفظ ،صحت ۽ تعيلم
سميت ُبنيادي سههولهيهتهن جهي سهخهت
اڻا به قديم ٿهر جهي جهديهد سهڃهاڻهس
آهي .پر ٿر جو هڪ ٻيو به پهاسهو آههي
جو ٿرپارڪر جا نوجهوان ُههنهر ،واپهار،
توڙي تعليم ۾ ڪنهن کهان بهه گهههٽ
ناهن ،سهڄهي مهلهڪ ۾
ٿر جا ماڻهو پنهههنهجهون
خههدمههتههون سههرانههجههام
ڏيندي نظر ايندا ،تنهههن
هوندي به ٿرپهارڪهر ۾
تههعههلههيههم ،تههرقههي ۽
خوشهحهالهي جها مهوقهعها
سههمههورن مههاڻهههههن کههي
برابري جهي بهنهيهاد تهي
ميسر ناهن.
2 2 , 5 1 1
اسڪوائر ڪلو ميهٽهرز
جي ايراضي رکندڙ ٿهر
جههي  3111اسههڪههوائههر
ڪلو مهيهٽهرن ههيهٺهيهان
ڪارو سون يعني ڪوئلو آهي،ٿر جهي
 06لک آدمشهمهاري مهان  34سهيهڪهڙو
آبهههادي ٿهههر جهههي  22ههههزار چهههورس
ڪلوميٽر ۾ پهکهڙيهل  2429ڳهوٺهن ۾
رهي ٿي .ٿرپارڪر؛ جنهن ۾ ُدنيها جهو
ڇهون نمبر وڏي ۾ وڏو ڪهوئهلهي جهو
ذخيرو موجود آهي .پر ُان ڪاري سون
جا مالڪ معصوم ٿهري ٻهارڙا ُبهک ۽
غذائي کوٽ وگهههي بهي حهج سهمهاج
اڳيان پانڌ ڦهالئڻ کان مهاند ئي سواِء
ڪا ميار ڏيڻ جي موت جو شڪار ٿيو
وڃهنُ .اتهي گهذريههل ٽههن ڏهههاڪهن کههان
موسمياتي تبديلين سبب ههر سهال ٿهر
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۾ ايندڙ ڏڪارن ۾ اضافو ٿيندو رهيو
آهي .روينيو کهاتهي جهي انهگهن اکهرن
موجب گذريل ٽن ڏهاڪن دوران ٿر ۾
 22ڏڪار پيا آهن ،جهن مهان  03سهالهن
جي ڏڪارن کي سنڌ حڪومهت ڏڪهار
ڊڪليئر ڪري ڏڪار جي پورن ٻارهن
مههههيههنههن دوران ڏڪههار مههتههاثههريههن کههي
صهرف ٽهي مههههيهنهها ٽههي ڪههڻهڪ جههون
ڪوٽائون پهنهجهاههه ڪهلهو ڪهڻهڪ فهي
خاندان کي ڪهڏههن اڌ قهيهمهت تهي تهه
ڪڏهن مهفهت ۾ ڏيهڻ جهي مهههربهانهي
ڪئي وئي آههي .اهها عهام فهههم جهي
ڳالهه آهي ته ٿرپارڪر ۾ ههڙن قهههري

ُگذر واسيي ڪم سانگي لڳهي ويهنهدا
آهن .اهو ئي سبب جو آهي تمام گههڻها
اعلي تعهيهلهم پهرائهڻ کهان رههجهي
ٻار
ٰ
اعلي تهعهلهيهم
وڃن ٿا ،صرف ُاهي ئي
ٰ
حاصل ڪن ٿا ،جيڪي سور سختيهون
سهي ۽ محنت مزدوريون ڪري اڳتهي
وڌيڪ پڙهڻ کي ترجيح ڏين ٿا يا وري
ُاهي جنهن کي سنهدن خهانهدان پهئهسهي
ڏوڪڙ ،سفار کان وٺي ههر جهائهز ۽
ناجائز معاملي ۾ سههڪهار ،ههدايهت ۽
رههههنهههمهههائهههي شهههامهههل ههههونهههدي آههههي.
يونيورسٽين ۾ ٿرپارڪر ۽ امرڪهوٽ
جون مهحهدود سهيهٽهون ُههجهڻ ،سهيهلهف
فههنههانههج ۽ ڪههوٽهها
سهههسهههٽهههم تهههحهههت
سههههيهههههٽههههن جهههههي
ورهاست ڪري بهه
شههاگههرد ُمههنههجهههههي
پههون ٿهها .ڪههجهههههه
اهم ڳهالهههيهن جهو
وچور هيٺ پهيهش
ڪجي ٿو:

ٿههر جههي
تهههههعهههههلهههههيهههههمهههههي
صهههورتهههحهههال ۽
مسههئههال :پهههههريههن

ُڏڪهارن ۾ آڻههيههن ۽ چههاڙهههيههن واريههن
حالتن ۾ جيئندڙ ماڻهن جا ٻار ڪيهئهن
پڙهندا هوندا؟ جيڪڏهن ُاهي ٻارکهڻهي
پڙهن به سهي پر ُانهههن جهون بهنهيهادي
ضرورتون ڪير پوريون ڪهنهدو؟ جهو
ُاهي اڳتي هلي پنهنجو تعليهمهي سهفهر
بههتهر نهمهونهي پهورو ڪهري سهگهههن،
ڪههيههتههرائههي ٻههار پههرائههمههري ،مههڊل يهها
مئٽرڪ ۽ وڌ کان وڌ ٻهارههيهن درجهي
تائين پڙهن ٿا ۽ پوِء وري ڪهو ڌنهڌو
ڌاڙي ،مههائههٽههن جههي مههرضههي ۽ عههام
چوڻي “لکئي جو ليک ” سمجهي ٻني
ٻاري ،مهال ،رڪشها ،دڪهانهن ۽ پهيهٽ

مههئههي 2106ع تههي
ههههڪ اخهههبهههار ۾
ڇپيل ڪالم “بلجندڙ سياسي موسهم“
۾ مهحهتههرمهه مههههتهاب اڪههبهر راشههديح
صاحبه ڄاڻايو آهي ته “ ُحڪهومهت جهي
جاري ڪيل دسهتهاويهز مهيهابهق ههلهنهدڙ
سال جي نون مهينن جي جاري ڪهيهل
بجيٽ  932ارب رپهيها آههي ،جهن مهان
ترقياتي رٿائن تي رڳهو  204ارب ئهي
خرچ ڪيا ويا 001 ،ارب رپهيها ههٿ ۾
هوندي به مختلف کاتن کهان خهرچ نهه
ٿي سگهيا ،تعليم کاتي جي شعبي ۾
 004ارب رپههيههن مهان صههرف  02ارب
خرچ ٿي سگهيا ،جڏهن ته صحهت جهي
شعبي ۾  53ارب مهان  50ارب خهرچ

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

ٿهيها آههن .ا سهنهڌ جهي  40سهيهڪههڙو
اسڪولن ۾ بجليح جهو ڪهو انهتهظهام
ناهي 40 ،سيڪڙو اسڪول پاڻهيح کهان
محروم آهن 56 ،سيڪڙو اسڪولن ۾
ڪاڪوسن جو بنهدوبسهت نهاههي ،رفه
حاجت الِء ماسترن سوڌو ،ٻار يا ته گهر
جو ُرخ ڪن يا جهنگ جو رخ ڪهن59،
سيڪڙو اسهڪهول چهوديهواريح کهان
وانجهيل آهن ”.هاڻي ڏيو ُمنهن !
ٿرپارڪر ۾ ُبنيادي تعهلهيهمهي
سهولتون افسوسناڪ حد تائين ٺهيهڪ
آهن! ،شهرن ۽ ٻهههراڙيهن جها ڪهجهههه
ڪهن
پرائمري ،مهڊل ۽ ههاِء اسهڪهول ِ
ماڻهن جي سرپرستي جي ڪري بههتهر
هلي رهيا آهن ،بهاقهي ڏورانهههن وارن
ٻهههههراڙي جههي عههالئههقههن ۾ اڪههثههر
اسڪولن جي حالهت انهتهههائهي ڳهڻهتهي
جوڳي آههي .جهنهههن ۾ صهاف پهاڻهي،
وا روم ،بههجههلههي بههلههڊنههگ ۽ ٻههيههن
ُبنيادي سهولتن جي سخت اڻها آههي.
مٺي جا ٻه وڏا اسڪول جنهن ۾؛ ههڪ
گورنيمينٽ هاِء اسڪول کي ته انههيح
ڪري ايترو ڌيان نه ڏنهو ويهنهدو آههي،
ڇاڪاڻ جو ُاتي اڪثريت شاگهردن جهي
ٻهراڙي سان تعلق رکي ٿي باقي ٻهيهو
گورنمينٽ امهر جڳهديهش مهالڻهي ههاِء
اسڪهول نهارڪ ڪهالهونهي تهي وڌيهڪ
توجهه ڏنو ويندو آهي ،ڇاڪاڻ جو ُاتهي
هندو سيٺين ۽ مٿئين طبقي جي ٻارن
جي اڪثهريهت ۽ مهقهامهي حهڪهمهران
طبقي جا ٻار پڙهن ٿا .مهٺهي ۽ اسهالم
ڪوٽ ،جيڪي ٿرپارڪر جا ههن وقهت

رونههق يههافههتههه شهههههر آهههنُ ،انهههههن ۾
ڪههالههيههجههن جههي حههالههت تههه انههتهههههائههي
افسوس ناڪ آهي ،ڇاڪاڻ جو هڪ تهه
سمورا ليڪچرار پنهنجا ذاتي ٽيهوشهن
سينٽر ۽انٽري ٽيسهٽ جهون تهيهاريهون
ڪههرائههڻ ۾ مصههروف آهههن .ڏيههپههلههي،
ڇاڇري ۽ ڏاههلهي تهعهلهقهن جهي حهالهت
ڳڻائڻ جهههڙي ڪهونهههي .گهورنهمهيهنهٽ
پولي ٽيڪنڪ ڪاليج جتهي ٽهي سهالهه
ڊپلوما صرف ڊگهري وٺهڻ الِء ڪهرائهي
وڃي ٿي .انڌن ،ٻوڙن ۽ گهونهگهن جهو
اسڪول به ڪجھهه عهرصهو ههلهڻ بهعهد
هاڻي بند پيو آهي .اليمينٽري ڪهالهيهج
آف ايجوڪيشن(ميهن وومهيهن ۾ ٻهه
ساله اي ڊي اِي (ايسوسيئٽ ڊگهري اِن
ايجوڪيشن بهتر نموني هلهي رههيهو
آهي ،جنهن مهان پهاس ڪهنهدڙ ڪهافهي
شاگرد ۽ شاگردياڻيون اڳتي پڙهن پيا
۽ نهجهي اسهڪهولهن ۾ ٽهيهچهنهگ جههي
شعبي سان پڻ پنههنهجهون ذمهيهواريهون
نڀائي رهيا آهن ،ساڳئي اداري ۾ پهي
ايج ٽي ،جي ايج ٽي ۽ ايڇ ايج ٽهيهز
جون وقت به وقت ٽريننگون ٿهيهنهديهون
رهنديون آهن ،پر مجموعهي طهور تهي
انهن جو خاص اثر نٿو ڏسهڻ ۾ اچهي،
بلڪه ڪهجهههه اسهتهادن پهنهههنهجها ذاتهي
ٽيوشن ۽لئهنهگهويهج سهيهنهٽهر ضهروور
کوليا آهن .عالمه اقبهال يهونهيهورسهٽهي
جي شاخ سميت ڪهالهيهج سهائهيهڊ کهان
بي.اي ،بهي.ايهج .سهي ،بهي .ڪهام،
ايم .اي ،بي .ايڊ ،ايم ايڊ بهه تهعهلهيهمهي
بگاڙ جو سبب بڻيل آههن .جهتهان جهي
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اڪثريت جو گهڻو تعداد ڊگهري يهافهتهه
جهاهههلهن جهي صههورت ۾ اڳهيههان هههلههي
مهههخهههتهههلهههف شهههعهههبهههن ۾ پهههنهههههههنهههجهههي
ڪارڪردگي جو جوهر ڏيکاري ٿو.

ٽيوشن سينٽر ۽ پرائيويهٽ
اسڪول :ٻهارن جهي صهالحهيهتهن کهي

نکارڻ ،اجارڻ ۽ سنوارڻ کهان وڌيهڪ
پنهنهجهي مشهههوري ۽ ڪهاروبهار جهي
ڊوڙ ۾ هلندڙ نجهي تهعهلهيهمهي ادارا ۽
ٽيوشن سينٽرز ،جنهن ۾ اڪثهر ٻهارن
جي تربيت مخصوص ذهنيهت ۾ ٿهئهي
ٿي .جنهن جي ڪهري ٻهارن ۾ اههڙو
الڙو پهيهدا ٿهيهو آههي جهو جهيهڪهڏههن
ڪوئي ٻار ٽهيهوشهن سهيهنهٽهر تهي نهٿهو
پڙهي ته ُانههيح کهي ٽهوڪهيهو ۽ طهنهز
ڪئي وڃي ٿي .جيتري قدر ُمهنهههنهجهو
مشههاهههدو آهههي تههه ٿههر ۾ پههرائههيههويههٽ
اسڪول جو ٻار ۽ ٽيوشهن سهيهنهٽهرتهي
پڙهندڙ ٻار صرف نصاب تائين محدود
هههونههدو آهههي ،بههاقههي سههمههاج ۽ ٻههيههن
مههعههامههلههن کههان پههري هههونههدو آهههي.
پرائيويٽ سيڪٽر ۽ ٽهيهوشهن سهيهنهٽهر
جي ٻار جي تربيت ئهي اههڙي مهاحهول
۾ ٿيندي آهي جتي هڪ ته جهنهج جهي
بنياد تي اهميت ملهنهدي آههي ،ٻهيهو تهه
فيملي بئڪ گرائونڊ جي ڪري ،باقهي
ٻيا پڙهن يا نه ُانهههن سهان اههڙن ٻهارن
جو ڪو خاص تعلق نهاههي ههونهدو ،نهه
ئههي اسههتههاد وڌيههڪ تههوجهههههه ڏيههڻ اهههم
سمجهندو آهي .ٻيو ته ُاتي پڙهائيندڙن
استادن کي خرچ پاڻي جيتري پهگهههار
به ناهي ڏنهي ويهنهدي جهو ُاههي سهنهدن
جههائهههز ضهههرورتهههون پهههوريههون ڪهههري
سگهنُ ،اههي وڌيهڪ مهحهنهت ڪهيهئهن
ڪن؟جنهن مان اندازو لڳائي سهگهههي
ٿههو تههه ٿههرجههي شههاگههردن جههي تههعههلههيههم،
ڪيريئر ۽ مسهقهتهبهل سهان ڪهيهتهري
سچائي آهي!؟

شهر ۽ ٻهراڙيح جي ٻهارن
وچ ۾ نفسياتي دٻاُء :استهاد جهي اهها

خوبي آهي جو ُهو نااهل ٻارن کي اهل
بڻائي ،ڇاڪاڻ جو استاد اڳيان سهڀهئهي
ٻار هڪ جهڙا هوندا آهن .پهر افسهوس
اهو آهي ته ڪافي هنڌن تي مهون اههو
ڏٺو آهي ته هڪ ٻار کي انههيح ڪهري
وڌيڪ اهميت ڏني پئي وڃي جهو ههو
شهر ۾ رهي ٿهو ۽ ٻهيهو ٻهههراڙي ۾،

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

هڪ ٻهار وٽ سهٺهن ڪهپهڙن سهان گهڏ
مهانگو موبائل فون بهه آههي ،جهيهڪهو
ڪالس ۾ نمائش طور کڻي اچهي ٿهو.
هتان کان ئهي ُان ٻهههراڙيِء ۽ گهههٽ
سههولهتهون رکهنهدڙ ٻهار جهي ذههنهي ۽
فڪري اؤسر ۾ اهو تضاد اڀرندو آههي
۽ هوح احساس ڪهمهتهري جهو شهڪهار
بڻجي ويندو آهي .طبقاتي ،معهاشهي ۽
مههذهههبههي فههرال کههان بههاالتههر اسههتههادن ۽
ساڃاهه وندن کهي انهههيح طهرف ڌيهان
ڏيڻ جي ُ
گهرج آهي ،ڇاڪاڻ جو اهڙين
نههنه ڙيههن نههنه ڙيههن ڪههوتههاهههيههن ڪههري
مستقبل جو ٻار خود غرضي ،موقهعهي
پرستي ۽ مفاد پرستي جهڙين بيمارين
۾ وڪوڙجي ويندو ،نه ته پهوِء ان جهو
نقصان سمهوري سهمهاج کهي ڀهوڳهڻهو
پوندو .ٿرپارڪر ۾ خاص ڪهري شهههر
۾ رهندڙ ماڻهن جي مزاج ۽ طهبهعهيهت
۾ ڪٿي نه ڪٿي هونهئهن بهه مهوقهعهي
پرست ۽ مهفهاد پهرسهتهي رههنهدي پهئهي
اچي ،ان جو سهبهب اههو ئهي آههي تهه
سمورو سسٽم ڪمهرشهل ٿهيهنهدو پهيهو
وڃي ،ڪهمهرشهل جهي ڀه ُڊڪ ۾ ههر
ماڻهو ٻئي ماڻههو کهان وڌيهڪ ڏوڪهڙ
ميڙڻ جي ڊوڙ ۾ شهامهل آههي.انهههيح
ڊوڙ ۾ مههعههاشههي پههاڻ ڀههريههون ڌريههون
وڌيڪ سرس نظر اچن ٿهيهون ،جهنهههن
ذهنيت سبب طبقاتي ،ذاتي ،معاشي ۽
مذهبي مفادن جي گڏيل کهچهڻهي تهيهار
ٿيندي پهئهي وڃهي ،ٻهئهي پهاسهي وري
مههزدور ،هههاري ۽ پههورهههيههت طههبههقههو
جيڪو پنهنجي ڪم ُ
۽گذر سهفهر جهي
جستجو ۾ پورو آهي .نن ي عمهر جهي
ٻارن جي ڪچڙي ذههن ۾ سهڌي ۽ اڻ
سههڌي طههرح غههلههيههظ ڳههالهههههيههن جهها ٻههج
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ڦهالئڻ سان ا ايڪهيهههيهن صهديح ۾
دنيا ترقي جون راهون طئي ڪنهدي ۽
اسان جي پيرن هيٺيان ڌرتي نڪرندي
ويرم ئي نهه لڳهنهدي .تهنهههنهڪهري اهها
وقت جي اهم ضرورت آهي ته استهادن
کههي جههتههي پههڙهههائههڻ & Methodology
 Pedagogical Trainingsبههنههيههادن تههي
ٽريننگون ڏيهاريهون وڃهن ٿهيهونُ ،اتهي
ذهني ،فڪري ،انتهظهامهي ،روحهانهي ۽
سماجي ٽريهنهنهگهون ڏيهاريهون وڃهن تهه
جههيههئههن انههتهههههاپسههنههدي ،تههنههگ نههظههري،
رجعت پسندي بهدران جهديهد ۽ سهمهاج
سان هم آهنگ الڙا ٻارڙن ۾ مهنهتهقهل
ڪري سگهن.
نياڻين جي تعهلهيهم  :جهنهههن
سماج ۾ عورت پڙهيل لکيل هونهدي،
اهو سماج ترقي ڪندڙ ۽ خهوشهحهالهي
طرف وکون کڻهنهدڙ ههونهدو آههي ،پهر
افسوس اهو آهي ته اسان وٽ عهورتهن
سان جنج جي بنياد تي ڪمهزور ُههئهڻ
جو طعنو ڏنو وڃي ٿهو .جهنهههن ڪهري
هتي پنهنجي ئي گهههر ۾ ُانهههن سهان
اهڙا رويا اختيار ڪيا وڃهن ٿها .ٿهر ۾
هن وقت ايهن ٽهي ايهج ٽهيهسهٽ پهاس
ڪندڙ فيميل ٽيچرس جن جهو گهههڻهو
تعداد جن جي پوسٽنگ شهر کان ٻاههر
آهههيُ ،اهههي ڊيههوٽههيههون ڪههرڻ مههنههاسههب
نٿيون سهمهجهههن ،نهه ئهي کهيهن اههڙو
سازگار ماحول فراهم ڪيو ويو آههي.
ٿرپارڪر جا شهر توڙي ٻهراڙيون جن
۾ شهر ۽ چند ڳو ڇڏي باقي هر هنڌ
“ ُ
ڪل پيران دا خهيهر” لڳهو پهيهو آههي.
ڏسجي ته انهيح جو ذميوار پهدرشهاههي
سماج ۾ پهاڻ سهڀهئهي آههيهونُ ،انهههيح
سان گڏ پروفيشنل ۽ مختهلهف شهعهبهن

ٿرپارڪر ۾ ُبنيادي تعليمي سهولتون افسوسناڪ حد تائين ٺيهڪ
آهن! ،شهرن ۽ ٻهراڙين جا ڪجهه پرائمري ،مڊل ۽ هاِء اسهڪهول
ڪن ماڻهن جي سرپرستي جي ڪري بهتر هلي رهيا آههن ،بهاقهي
ِ
ڏورانهن وارن ٻهراڙي جي عالئقن ۾ اڪثر اسڪولن جي حالهت
انتهائي ڳڻتي جوڳي آههي .جهنهههن ۾ صهاف پهاڻهي ،وا روم،
بجلي بلڊنگ ۽ ٻين ُبنيادي سهولتن جي سخت اڻا آههي .مهٺهي
جا ٻه وڏا اسڪول جنهن ۾؛ هڪ گورنيمينٽ هاِء اسڪول کي تهه
انهيح ڪري ايترو ڌيهان نهه ڏنهو ويهنهدو آههي ،ڇهاڪهاڻ جهو ُاتهي
اڪثريت شاگردن جي ٻهراڙي سان تعلق رکي ٿي

سان سلهاڙيهل عهورتهن جهو اڳهيهان نهه
اچڻ هڪڙي نهراس صهورتهحهال آههي.
شهر ۾ هلندڙ اسڪولن ۽ ڪاليجهز ۾
پڙهائي جو جوڳو انتهظهام نهاههي ،جهو
ڇوڪريون تربيت يهافهتهه ٿهي سهمهاجهي
ترقي ۽ خوشحالي ۾ پنههنهجهي حصهي
جو ڪردار نڀائي سگهن ،نهنه ي عهمهر
۾ ٿيندڙ شادي ،مردن جا شڪي مهزاج
رويا ،ٻههراڙي جهي عهورتهن جهو ٻهنهي
ٻاري تهوڙي گهههر جهو ههر نهنه و وڏو
ڪم ڪرڻ ۽ ُان ههونهدي بهه مهرد جهي
مههٿههج حههڪههمههرانههي سههنههدس تههرقههي ۽
خوشحهالهي آڏو رڪهاوٽ بهڻهيهل آههن.
ڪنهن حد تائين عورت ُخود به نياڻيهن
جي تعليم ۾ رڪاوٽ بڻيهل آههي ،اڻ
پڙهيل عورتن کان هٽي ڪري پڙهيهل
لکيل عورتن جو جائزو وٺجي ته انهن
جي خيالن ۽ ڳالهين مان حسد جي بوح
نظر اينهدي .نهيهاڻهيهن جهي تهعهلهيهم الِء
ضروري آهي ته ترجيحهي بهنهيهادن تهي
نههيههاڻههيههن جههي اسههڪههولههن کههي جههديههد
سهولتون فراهم ڪيون وڃن ،قابل ۽
پروفيشنل ٽيچرس کي اهمهيهت ڏئهي،
ههمهت افههزا مهاحهول جهوڙي تهعههلهيهمههي
جاڳرتا جو سلسلو جاري ڪهيهو وڃهي.
ُانهيح سان گڏ وقت جي اهم ضهرورت
آهههي تههه ٿههر ۾ مههيههڊيههڪههل ۽ آرٽ
يونيورسٽين جو قيهام عهمهل ۾ آنهدو
وڃي.

تعهلهيهم طهرف سهمهاج جهو

الڙو:جيڪڏهن ٿرپاڪرجو تهعهلهيهمهي
جائهزو وٺهجهي تهه آبهاديِء جهي اڌ کهان
مٿي ماڻهههن جهو تهعهلهيهم طهرف الڙو
انتهائي غير ذميوار ۽ غهيهر سهنهجهيهده
آهي .انهيِء جا سبب اههو ئهي آههن تهه
ميرٽ جهي لهتهاڙ ،ڪهرپشهن ،سهفهار
ڪلچر ،پنهنهجها نهواز پهالهيهسهيهن جهي
ڪري مهاڻهههن مهان سهههس مهوڪهالئهڻ
لڳي آهي ،بيزاريح ۽ چڙ واسو ڪهيهو
آهي ،انهههي ڪهري سهنهجهيهدگهي جهو
عههنههصههر گهههههٽ نههظههر اچههي ٿههو .جههارج
واشنگٽن چيو آهي ته “تعهلهيهم آزاديح
جو سهونهو دروازو کهولهڻ جهي چهاٻهي
آهي ”.اهڙي جمود جو شهڪهار ٿهيهل ۽
سينوارجي ويل صورتحال کي تبهديهل
ڪرڻ الِء اسان سڀني کي اڳيهان اچهڻهو
پههونههدو تههعههلههيههمههي ادارن ۾ نههنهه ڙا
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پروگرام ،جهاڳهرتها ريهلهيهون ،ٿهيهٽهر ۽
اسههٽههيههج ڊرامهها ۽ گههڏيههل تههعههلههيههمههي ۽
تفريحي اڀياس ۽ سير ڪهري ٻهارڙن،
استادن ۽ والدين ۾ اتساهه پيدا ڪهري
مستقبل جي معمارن جي رهنمائي الِء
سنجيدگي سهان قهدم کهڻهي سهمهاجهي
ترقي ۾ پهنهههنهجهو حصهو پهتهي شهامهل
ڪرڻو پوندو.

نههالههي ۾ نهههههال ُاسههتههاد،
سياسي ۽ سفارشي ڪهلهچهر :بهههتهر

تعليمي ماحول پيدا ڪرڻ ال ِء تعليمي
ادارن ۾ سياسي ۽ سهفهارشهي ڪهلهچهر
تهي ڀههرتهي ٿهيههلهن اسههتهادن ،جههن مههان
جيڪي هاڻي عمر وڌي وڃڻ ڪري يا
وري نصاب ۽ نهيهشهنهل پهروفهيهشهنهل
اسٽينڊرز فار ٽيچهرس اِن پهاڪسهتهان
جي معيار تي پورو نه لههنهدڙ اسهتهادن
کي گولڊن هينڊ شيڪ ڏيئي تعهلهيهمهي
ادارن مان فهار ڪهيهو وڃهي .چهونهدا
آهن ته “ هڪ ڊاڪٽهر جهو غهلهج عهالج
ڪرڻ سهان صهرف ههڪ مهريه جهي
حياتي ختم ٿئي ٿهي  ،پهرههڪ اسهتهاد
جي غلج ٽهيهچهنهگ سهان ايهنهدڙ نسهل
تباهه ٿهي ويهنهدو ”.تهنهههن جهي ڪهري
موجوده فرسوده ۽ مهدي خهارج نهظهام
مان جان ڇڏائڻ ،بهتر ۽ جهديهد سهمهاج
جي اڏاوت الِء ضهروري آههي تهه اههل
استادن کي تعليمي ادارن ۾ جهاِء ڏئهي
جوڳو ماحول فراهم ڪيو وڃي.
نصههابههي مههواد  :اسههان وٽ
نصاب ُاهو ئي پراڻو پڙهايو وڃهي ٿهو،
جيڪو هاڻي ُمدي خهارج بهڻهجهي ويهو
اعهلهي تهعهلهيهمهي
آهي ،ان سلسهلهي ۾
ٰ
ادارن ۾ ٻيڙي ُٻڏي پئي آهي ،ڊاڪٽهر
پرويز هودٻائي جهڙو ناليوارو محهقهق
۽ استاد نصهاب تهي حهيهران ۽پهريشهان
ُهجي ته ڇا صورتحال ٿي سگهي ٿهي؟
اهو هر ماڻهو انهدازو لڳهائهي سهگهههي
ٿو .هن وقهت مهڊل ۽ مهيهٽهرڪ سهيهح
تائين سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ ڪهجهههه
نصهاب تههبهديههل ڪههيهو آهههي ،پههر اڃههان
تائين ڪهافهي ُگهنهجهائهش آههي ،پهروف
ريڊنگ کان وٺي مهواد جهي ڇهنهڊ ڇهاڻ
تائين .نصاب ۾ موجود تاريخ ،ثقافهت،
ٻولي ۽ سماجيات ،شهريت ،جهاگهرافهي
۽ حسابن کي آسان ،جديد ۽ دلهچهسهس
انداز ۾ پڙهائڻ  ،ڪنهن به قهوم ،ذات
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۽ مذهب تي بيهجها تهنهقهيهد کهان پهاسهو
ڪرڻ سميت پڙهائڻ جي طريهقهي جهي
نههئههيههن سههر پههرد ڪههرڻههي پههونههدي،
ليڪچر ميٿڊ ،ڊسڪشن ،گروپنگ يها
ٻين روايتي طريقن کهي ڇهڏي ڪهري
جديد ُدنيا ۾ استعمال ٿهيهنهدڙ طهريهقهن
کي اپنائڻ جي ضهرورت آههي ،انهههيح
معاملي ۾ تعلهيهمهدان ۽ مهاههر وڌيهڪ
بهتر تجويزون پيش ڪري سگهن ٿا.
آخر ايئن ڇو آههي؟ :ههتهان
جو سمورو سماجي ڍانچو طهبهقهاتهي ۽
معهاشهي ُڦهرلهٽ تهي ٻهڌل آههي،انهههيح
ڦرلٽ ۾ مهذههب جهو وڏو عهمهل دخهل
آهههي .ڏٺههو وڃههي تههه هههر ُاهههو مههاڻهههههو
جيڪو معهاشهي پهاڻ ڀهرو آههيُ ،اههو
وري پهههاڻ کهههان گهههههههٽ واري جهههو
استحصال ڪرڻ شروع ڪري ٿو .ٻيهو
پاسو هيح بهه آههي تهه ٿهر ۾ ُمشهڪهل
سان  04سيڪڙو آبادي ُسکي هوندي ۽
ُانهن ۾ به جيڪي مهال ۽ ٻهنهي ٻهاري
وارا آهنُ ،اههي پهنهههنهجها ٻهار پهڙههائهڻ
بدران ٻني ٻهارو سهنهڀهالهڻ ،ڪهاروبهار،
واپار وڙو ڪهرڻ کهي وڌيهڪ تهرجهيهح
ڏين ٿا ،غريب وري مزدوري ۽ پهيهٽ
ُگذر الِء محهنهت ڪهن ٿها ،ڇهاڪهاڻ جهو
سندن ڪا ٻي واهه نظر ڪانه ٿي اچهي،
مجبورن اهو ئي ڪرڻو ٿو پوي .شيهخ
اياز چواڻي:
پورهيت الِء ديج به ساڳيو
ته پرديج به ساڳيو!

تجويزون ۽ حل:

* ٿههرپههارڪههر ۾ پههرائههمههري،
مههڊل ،هههاِء اسههڪههول ۽ ڪههالههيههجههن الِء
يهههونهههيهههن ڪهههائهههونسهههل سهههيهههح جهههون
ڪههامههيههٽههيههون ٺههاهههجههن ،جههيههڪههي دورا
ڪههري ڪههارڪههردگههي چههڪههاسههيههن ۽
رپورٽ الڳاپيل ذميهوار آفهيهسهرن وٽ
جم ڪرائين.
* ٿرپارڪهر جي ڪاليهجهن ۾
ڪالسن جي ٽائيم تي هلنهدڙ ٽهيهوشهن
سينٽرز کي بند ڪرائجي ،ڪهالهيهج ۾
پڙهائيندڙ استادن کي پابند بڻائجهي تهه
ُاهي بجاِء پنهنجهي ذاتهي سهيهنهٽهر کهان
وڌيڪ ڪاليج ۾ پڙهائڻ طرف تهوجهههه
ڏين.
* اسههڪههولههن ۽ ڪههالههيههجههن ۾
جتي جتهي الئهبهرريهون آههنُ ،اتهي جهديهد

سههولهتهون فهراههم ڪهيهون وڃهن ،نهوان
ڪههتههاب ۽ ههههر روز سههنهههڌي ،اردو ۽
انگريزي اخبهارن جهي فهراههمهي يهقهيهنهي
بههڻههائههي وڃههي ،اسههتههادن ۽ شههاگههردن ۾
ميالعي جو رجحان پيدا ڪرڻ الِء گهڏيهل
اڀههيههاس ڪههيههو وڃههي ،جههتههي الئههبههرريههون
ناهن ُاتي جديد ڪمپيوٽرائيز الئهبهرريهون
قائم ڪيون وڃن.
* اسٽڊي گروپ جوڙي بهحه
مباحثا ڪرايا وڃن.
* اسڪول جي بجيٽ مان وڌ
کان وڌ سهههولهتهون فهراههم ڪهرڻ تهي
خرچ ڪيو وڃي ۽ صاف شهفهاف آڊٽ
ڪرائي وڃي.
* نائين ڪالس کان ٻهارههيهن
درجهي تههائهيههن يهونههيهورسههٽهيهن وانهگههر
سهيهمههسهٽهر سهسههٽهم ڪههيهو وڃههي ،نههج
سههائههنههسههي مضههمههونههن ۽ ريههاضههي کههي
سائنسي انداز ۽ تهجهربهاتهي طهور تهي
پڙهايو وڃي.
* اهڙي ڪسمپرسي ۽ ُ
مايوس
ُ
ڪن صورتحال ۾ جتي مائرون پنهنهجها
ٻچها وڪهڻهڻ الِء پهريهج ڪهلهبهن اڳهيهان
ههههوڪههها ڏيهههنهههديهههون ُههههجهههن ،نهههوجهههوان
خودڪشيون ڪندا هجن ،اههل نهوجهوان
روزگهار الِء ڌڪهها کهائههيهنههدا ۽ ٽههوڪههون
سهههنههدا وتههن ،بههههتههريهن تهعههلهيههمهي ادارا
بهدتهريهن ۽ ڪهرپهٽ انهتهظهامهيها جهي ور
چڙهيو وڃهن ،اتهي ههر ان مهاڻهههو کهي
پهنهههههنههجههو پههاڻ کههي ذمههيههوار مههحههسههوس
ڪرڻو پوندو ته هيترين بهرايهن ُههونهدي
معني ٿي
سوندي اسان جي خاموشي ڇا
ٰ
رکي؟ هِڪ ئي جواب ٿي سگهي ٿهو تهه
اسان جو سماج ۽ تعليم طرف انتههائهي
غير ذميواراڻو ۽ غهيهر سهنهجهيهده رويهو
آهي .اها ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ ُ
گهرجي
ته اسان کي ڪو ٻهيهو ٻهاههريهون مهاڻهههو
اچي ڪڏهن به تهبهديهل ڪهو نهه ڪهنهدو.
تبديلي جي تقاضا اِهها آههي تهه نهنه ڙيهن
ڳالهين ۽ نن ڙين ڪهمهن کهي انهتهههائهي
اهم سمجهي پنهنجو پهاڻ ۾ ذمهيهواري
نڀائڻ جي عادت اپنايون ،جيئهن ايهنهدڙ
نسل الِء آزاد معاشهرو تهخهلهيهق ڪهري
سگهون .پنهنجي ذههن ۽ ضهمهيهر تهي
چڙهيل زنگ کي الهي ڦهٽهو ڪهيهون،
هر هڪ لمحي ۾ تهبهديهلهي جهو عهمهل
انقالب جي ابتدائي ود آهي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو
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تعليم انسان جي ٽئين اد
تسليم ڪئي وڃي ٿي ،جنهن جي
ناياب سوجهري سان انسان ادب،
اخالال ،معاشرتي رسوم و رواج
اخالقي اقدارن جي پوئلڳي ،احساسن
دور
جي انڊلٺي مالها جي حاصليت ۽ ِ
جديديت جي ُجڙندڙ التعداد محبتن

حاصل ڪرڻ هر انسان جو اولين
فره هجڻ گهرجي .انهن ڳالهين کي
نظر ۾ رکندي انسان پنهنجي الِء
شعور ،سوچ ،سمجھ ۽ ڄاڻ الِء هڪ
قديمي پرامن فضا سان ڀرپور هڪ
آزاد ۽ انساني شعور جي اوسر الِء
دور جديديت جي وجود جي
ماڊرن
ِ

جي وچڙندڙ ويڙهي کي ُسڌارڻ ۽
سنوارڻ ۾ انتهائي اهم ڪردار ادا
ڪندي آهي .انسان جي وجود ۾ اچڻ
سان ان جي اخالقي دائريڪارن پاڻ
رکيو ،جنهن جي نتيجي
کان ال
انسان جانورن کان به وڌيڪ بدتر ۽
تسلسلي مونجهاري جو شڪار رهندڙ
ڪردار بڻجي ويو ،جڏهن کان انسان
شعور ،علم ،عقل ۽ فهم جي دنيا ۾
پير پاتو آهي تڏهن کان انسان پنهنجو
پاڻ کي فيرت جي ايجاد ڪيل
ماڻهپي جي ڍانچي جهڙين هزارين
شين کي وجود ۾ التو آهي ،جنهن
جي بدولت انسان معاشرتي وجود جي
تشڪيل ڪئي آهي ۽ پنهنجو پاڻ ۾
معاشرتي ،اخالقي ۽ ادبي علوم کي
عملي جامو پارائي فيرت جي بڻايل
وجود کي حقيقي شڪل ڏيڻ ۽
حقيقي عمل ڪرڻ ڏانهن آماده ڪيو،
انسان کي اهو احساس ٿيو ته ڄاڻ

پيرن جي آهٽ کي نظر ۾ رکندي،
شعوري سگھ کي اپنائي ،هڪ ال
معاشرتي علوم سان ڀرپور
ٿل
حاصل زده تاريخ جي نئين سر پيروي
دور جديديت لبيڪ
ڪئي ،جنهن کي ِ
چئي ساراهيو ،۽ انسان پنهنجي
شعوري سگھ کي نچوڙي ڄاڻ ۽
تعليم الِء نوان ادارا نوان مڪتب
گهر جوڙايا جنهن جي ذريعي انسان
کي انسان ٿيڻ ۾ ڪافي حد تائين
سڦلتا ملي ،ارتقائي دور ڪتابي
ڪا زي دور نه هو ڇا ڪاڻ ته تڏهن
اڃان انسان عقل جي دنيا ۾ پير رکي
رهيو هو ،تڏهن وڌ کان وڌ جيڪا ڄاڻ
معاشرتي ۽ اخالقي ڏني ويندي هئي
پوِء اڳتي هلي انسانن جي خمير ۾
ملڪيتن ،جاگيرن يا جائدادن جو
رواج وڌيو ته تضادن به جنم ورتو ۽
جنگون ٿيڻ شروع ٿيون ،۽ پوِء اڳتي
هلي جنگي تعليم به عام ٿيڻ لڳي

جيڪا ا تائين قائم آهي .پر ماڊرن
دور ۾ انهي تعليم جا وري نوان
نوان طور طريقا ٺاهيا .ويا نون نصابن
کي جنم ڏنو ويو جنهن اڳتي هلي
تاريخ ۾ چند نوان ڪردار سهيڙيا ۽
تنگ دري مان وقت جي ويرانيت کي
ڌڪي ٻاهر ڪ يو ۽ علم جا نوان
نئين سوچ ۽ سمجھ جا چرا جليا
نوان ڪتب گهر ٺهيا نون درسگاهن
جنم ورتو .انهن نون مڪتبن جي
ُجڙڻ سان انساني شعور جي گهڻي
اوسر ٿي ۽ نيٺ انهي اڳتي هلي نوان
پهاڙ کڙا ڪيا،جيڪي شعور جي
اوسر کي ماڊرن شڪل ۾ کڻي آيا.
پراڻي دور ۾ جهاتي پائي
ڏسون ته سنڌ اهو خيو آهي جتي علم
شعور جي اوسر ٻين جي ڀيٽ ۾
پهرين ٿي جنهن جو شاهد موئن جو
دڙو آهي هزارين سال پهرين جو تباھ
ٿيل شهر جي جوڙ جڪ ۾ استعمال
ٿيل هر ِسر پنهنجو پاڻ ۾ هڪ قديم
تهذيب آهي ،تڏهن جي ماڻهن جي
ذهانت جو ڪاٿو به انهي مان لڳائي
سگهجي ٿو.

جڏهن کان انسان شهعهور ،عهلهم،
عقل ۽ فهههم جهي دنهيها ۾ پهيهر
پههاتههو آهههي تههڏهههن کههان انسههان
پههنهههههنههجههو پههاڻ کههي فههيههرت جههي
ايجاد ڪيل ماڻهپي جي ڍانهچهي
جهڙين هزارين شيهن کهي وجهود
۾ التو آهي ،جنههن جهي بهدولهت
انسههان مههعههاشههرتههي وجههود جههي
تشڪيل ڪئي آهي ۽ پهنهههنهجهو
پاڻ ۾ معاشرتي ،اخالقي ۽ ادبي
علوم کي عملهي جهامهو پهارائهي
فههيههرت جههي بههڻههايههل وجههود کههي
حقيقي شڪهل ڏيهڻ ۽ حهقهيهقهي
عمل ڪرڻ ڏانهن آماده ڪيو.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

2104ع تهههائهههيهههن پهههاڪسهههتهههانهههي
حڪومت کي گهڏيهل قهومهن جهي
طرفان ڏنل ٽاسڪ (ايم جهي ڊي
ملينئم ڊويلپميهنهٽ گهول جهنهههن
۾  011سيڪڙو لٽريسي ريٽ جو
هدف حاصل ڪرڻهو ههو جهيهڪهو
بههدقسههمههتههي سههان حههڪههومههت ۽
تهههعهههلهههيهههم کهههاتهههي جهههي نهههاقهههص
ڪههارگههردگههي جههي ڪههري اڃههان
تائين حاصل ٿي نه سگههيهو آههي
۽ شايد ايندڙ پنج سالن تهائهيهن بهه
مشڪل ٿيندو پيو نظر اچي ،اهو
اندازو سنڌ جي بگڙيل تهعهلهيهمهي
ڍانچي مان لڳائي سهگهههجهي ٿهو.
هينئر سهنهڌ ۾ سهاڍا ٽهي ههزار (
 9411اسههڪههول بههنههد هههجههڻ جههو
اعتراف سامهون آيو آهي.
هينئر سنڌ ۾ تعليم
جي حوالي سان ڪافي مسئلن ڪر
کنيو آهي گذريل ڏھ سالن کان سنڌ ۾
گوسڙو استادن ۽ بند پيل اسڪولن ۽
ان جي بدولت سنڌ ۾ تعليم جي
مسئلن ۽ ڪٿي وري ائين ٿيو آهي
مڪتب فڪر ۽ درسگاهن
اسڪولن،
ِ
جي چار ديوارن جي اندر مستقبل
جي معمارن جي بجاِء مال جو گاھ
پيل هوندو آهي ،اناج پيل هوندو آهي
يا وري چوپايو مال يا گڏھ ٻڌل هوندا
آهن ۽ اهو بلڪل حقيقيت آهي.
اهڙين خبرن ميڊيا ۾ ڪافي هلچل
مچائي آهي .جنهن جي ڪارڻ سنڌ
حڪومت ڪجھ قدر تحرڪ ۾ آئي
هئي ۽ تعليم جي حوالي سان سٺا
فيصال به ڪيا ويا .استادن جي
حاضري کي يقيني بڻائڻ الِء بايو
ميٽرڪ سسٽم متعارف ڪرائڻ
يقينن ُسٺو عمل آهي پر اهو غير
فعال بڻيل آهي .ڪافي جڳهين تي ته
اها سسٽم پهتو به ناهي پر جتي آهي
اتي به جوڳا نتيجا نه ڏئي سگهيو
آهي .۽ سفارشي طريقي سان ڀرتي
ٿي آيل استاد ڪنهن سياسي پٺڀرائي
هجڻ جي ڪري ڪير انهن کي چئي
نٿو سگهي .انهي ڳالھ جو اعتراف
خود تعليم کاتي جا ڪرتا ڌرتا ڪري
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چڪا آهن ،اندازو لڳايو ته جتي
تعليم کاتي ۾ سفارشي ڪلچر ۽
ميرٽ جي لتاڙ جا ايڏا ڀنڊ ٿيندا هجن
اتي ڀال ڪيئن ٿي ترقي ڪري
سگهجي.
2104ع تائين پاڪستاني
حڪومت کي گڏيل قومن جي طرفان
ڏنل ٽاسڪ (ايم جي ڊي ملينئم
۾ 011
ڊويلپمينٽ گول جنهن
سيڪڙو لٽريسي ريٽ جو هدف
حاصل ڪرڻو هو جيڪو بدقسمتي
سان حڪومت ۽ تعليم کاتي جي
ناقص ڪارگردگي جي ڪري اڃان
تائين حاصل ٿي نه سگهيو آهي ۽
شايد ايندڙ پنج سالن تائين به مشڪل
ٿيندو پيو نظر اچي ،اهو اندازو سنڌ
جي بگڙيل تعليمي ڍانچي مان لڳائي
سگهجي ٿو .هينئر سنڌ ۾ ساڍا ٽي
هزار ( 9411اسڪول بند هجڻ جو
اعتراف سامهون آيو آهي .انهي ۾ (
 0011يارنهن سئو اسڪول غير
ضروري قرار ڏنل آهن ،بند پيل
اسڪولن جي بند هجڻ جو سبب سنڌ
حڪومت جي تعليم کاتي جي
سيڪريٽري جي ميابق ٽيچنگ عملي
جي کوٽ آهي .ياد رهي ته گذريل ڏھ
سالن ۾ هزارن جي تعداد ۾ استادن
جون ڀرتيون ٿيون آهن .سوال اهو
آهي ته انهن استادن جي حاضري کي
يقيني بڻائڻ ۾ آخر ڪهڙين قوتن جو
آڏو هٿ آهي ،ڊيلي ٽائمج جي ميابق،
سنڌ ۾  61سيڪڙو اسڪولن ۾ پيئڻ
جو صاف پاڻي ناهي 51 ،سيڪڙو
اسڪولن ۾ هن ماڊرن دور ۾ به
بجلي جي سهولت مهيسر ناهي94 ،
سيڪڙو اسڪولن کي بائونڊري وال
ناهي .سڀ کان خيرناڪ ۽ ڀيانڪ
خبر اها آهي ته سنڌ ۾ ( 51،111چاليھ
هزار استاد گوسڙو آهن .جنهن تي
ڪو قدم نه پيو کنيو وڃي ،حاالنڪه
سنڌ ۾  054.12بلين بجيٽ تعليم الِء
مختص ٿيل آهي افسوس جهڙي ڳالھ
آهي ته اهو پئسو ائين ئي زيان پيو
ٿئي فائدو ملڻ الِء ڪجھ ناهي.
سنڌ ۾ روايتي طور تعليم
جي اهميت کان اڻ واقفيت ۽
اٻوجهائس سبب سرڪاري اسڪولن،

ڪاليجن ۽ ٻين ادارن جو حال پورو
سورو آهي .انهي جي نتيجي ۾
ڦهلجندڙ مايوسي ۽ مٿان وري وڌندڙ
مذهبي تعليم جي نالي ۾ درسگاهن
بابت ڪئين خدشا جنم وٺي رهيا
آهن .انهي کان سواِء سنڌ ۾ 296جي
ڪاليج آهن جنهن وٽ
ڀ
ل
ٽيچنگ اسٽاف کان عالوه نان
ٽيچنگ اسٽاف به مقرر ٿيل آهي انهن
ڪاليجن ۾ عجب جهڙي ڳالھ اها
آهي ته  011جي ل ڀ ڪاليجون
آپريشنلي هلي رهيون آهن .باقي جو
خدا والي آهي .اهڙي صورتحال ۾
ڪاپي ڪلچر جو رجحان به ڏيهون
ڏينهن وڌي رهيو آهي امتحاني
سينٽرن ۾ تعليم جا مسيحا خود
بيهي ڪاپي ڪرائيندا آهن ،تعليمي
بورڊ به نوٽن جي ديدار ۾ مارڪون
وڌائي تعليم جي ُٻڏندڙ ٻيڙي ۾
وڌيڪ پاڻي وجهي رهيا آهن ڪير
ُپڇڻ وارو ناهي ،هيئنر ته استاد
صاحبان به ڪاليجن ۾ پريڪٽيڪل
تي فيج رکي ڇڏي آهي جيترا وڌيڪ
پئسا مارڪون به ان حساب سان طئي
ٿينديون .انهي هيڏي مسئلي تي
ُسڄاڻ ڌريون به چب سبي ويٺل آهن ۽
اسان خود به انفرادي طور خامو
آهيون ،حقيقت اِهيا آهي جو اسان مان
هر هڪ ماڻهون پنهنجو فره
سمجهي ُاٿي بيهي ڪاپي ڪلچر،
پنهنجي ڳو ۾ بند پيل اسڪول جي
نشاندهي ،۽ گوسڙو استادن جي
خالف انفرادي به مهم هالئي ته مان
سمجهان ٿو ته اهيا مهم اجتمائيت
جي ُرخ اختيار ڪري سگهي ٿي،
جيئن چند ڏينهن پهرين به ان قسم
جي مهم سوشل ميڊيا توڻي پرنٽ ۽
اليڪٽرانڪج ميڊيا تي به ڪافي
پذيرائي حاصل ڪئي هئي ،پر اها
صرف گوسڙو استادن جي خالف ُهئي
تنهن ڪري ڪاپي ڪلچر يا ٻين
تعليم سان الڳاپيل مسئلن کي نه
کنيو ويو .انهي الِء اسان سڀني کي
اٿي انهي بنيادي مسئلن خالف آواز
ُاٿارڻ گهرجي ته جيئن آئيندي جي سنڌ
۾ اسان علم جو نئون چرا روشن
ڪري سگهون.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

تهعههلههيههم سههکههڻ ۽ ڄههاڻههڻ جههو
آسان عمل آهي .هي صرف اسهڪهولهن
تائين محدود نه آهي .تعهلهيهم مهاُء جهي
هنج کان شهروع ٿهئهي ٿهي .والهديهن ۽
خاندان جا سهڀهئهي سهٺها عهمهل ۽ رويهه
هڪ ٻار کي سٺو شهههري بهڻهائهيهن ٿها.
گهر ٻار جي پههرئهيهن درسهگهاههه آههي.
جتي هو پنج سالن تائين رويها ،عهمهل،
ڪم ڪار ،ٻهولهي ،رههڻهي ڪهههڻهي ۽
ٻهيههون شههيههون سههکههي ٿههو .پههر رسههمههي
تعليم الِء اسهڪهول مهوڪهلهيهو ويهنهدو
آهههي .جههتههي ٻههار اهههو سههمههجهههههڻ جههي
ڪههوشههش ڪههنههدو آهههي تههه هههن جههي
چوڌاري ڇا پيو ٿئي؟ ڪهڙي طهريهقهي
سههان سههيههکههاريههو پههيههو وڃههي؟ ۽ ڇهها
سيکاريو پيو وڃي؟
تعليم هر انسان الِء ضهروري
آهي .اها مجموعي طور تي پهنهههنهجهي
چوڌاري ٿيندڙ تبديلين کهي سهمهجهههڻ
جي قابل بڻائي ٿي .صرف تعلهيهم ئهي
ماڻهو ۾ عملي فيصله ڪرڻ ۽ صحيهح
وقههت تههي صههحههيههح قههدم کههڻههڻ جههي
صالحيت آڻي ٿي .تعهلهيهم کهان بهغهيهر
ماڻهو جو وجهود بهنهجهر زمهيهن جهيهان
آهي .هڪ فرد تهعهلهيهم حهاصهل ڪهرڻ
کانپوِء ئي خهود اعهتهمهادي ۽ صهحهيهح
قدم کڻڻ سان گڏوگڏ دنيها کهي تهرقهي
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جي نئين منزلن ماڻڻ الِء گامزن ڪهرڻ
ڄاڻي ٿو .تعهلهيهم انسهانهي زنهدگهي ۾
ڪاميابي حاصل ڪرڻ الِء ڏاڪهڻ جهو
ڪهههردار ادا ڪهههنهههدي آههههي .۽ ههههڪ
تعميري انداز ۾ مهارت ۽ صهالحهيهت
کي استعمال ڪرڻ جي قابل بڻائينهدي
آهي .جڏهن ته هڪ ذميدار شهري هئڻ
جي ناتي هڪ تعليم يهافهتهه خهوشهحهال
زندگي گذارڻ ههڪ فهرد جهي بهنهيهادي
حق آهي.
تههعههلههيههم کههي قههوم الِء هههڪ
سستو ۽ تحفظ ڪنهدڙ ههٿهيهار تصهور
ڪري سگهي ٿو .جڏهن تهه پهاڪسهتهان
۾ تعليم اههڙو تهحهفهظ ڀهريهو ههٿهيهار
ثابت نه ٿي سهگهههي آههي .ڇهاڪهاڻ تهه
تعليمي معيار ۾ گهٽتائي هجڻ ڪري
سههڄههو مههعههاشههرو بههک ،بههدحههالههي ۽
بيروزگاري جهڙن دشمنن جي نشهانهي
تي آهي 62 .سال گذري چهڪها آههن .۽
 29پاليسين کي عملي منصهوبهن طهور
پيش ڪيو ويو آههي .پهر اڃهان تهائهيهن
تعليم کاتو هڪ نجات ڏيهاريهنهدڙ جهي
آمههد جههو انههتههظههار ڪههري رهههيههو آهههي.
اسالمي جهموريه پاڪستان جهي آئهيهن
جي ميابق ”پاڪستان ۾ جهههالهت کهي
ختم ڪرڻ ۽ تعليم کي عام ڪرڻ الِء
مههنههاسههب وقههت انههدر مههفههت ۽ الزمههي

بنيادي تعليم فراههم ڪهئهي ويهنهدي“.
انساني تهرقهي واري رپهورٽ مهيهابهق
پاڪستان ۾  53.3%تعلهيهم جهي شهرح
۾ 096هههيهن نهمههبهر تهي آههي .عهالههمههي
اداري يونيسيڪو ميابق عورتهن جهي
 99.0%۽ مردن جهي  59.00%تهعهلهيهمهي
شرح آهي .جنهن ڪري پاڪستان دنيها
جي ٻين ملڪن جهي ڀهيهٽ ۾ ڇهههون
نمبر بنيادي تعليم حهاصهل نهه ڪهنهدڙ
ملڪ تصور ڪيو وڃي ٿو.
تعليمي سرشتو غير مسهاوي
بههنههيههادن تههي مشههتههمههل هههجههڻ ڪههري،
عالئقائي فرال ،صنفي فهرال ،مهذههبهي
تفاوت ،جديد فني تعليم جو نهه ههئهڻ،
مناسب بجيٽ نه ملڻ ،مهههارت رکهنهدڙ
استادن جي کوٽ ۽ غربت جهي ڪهري
تعليم حاصل ڪرڻ وڏو مسئلو بهڻهيهل
آهي.
بدلجندڙ عهالهمهي صهورتهحهال
۾ دنيا ۾ ڪلهو ڪلهههي سهان مهالئهي
هههلههڻ الِء مههعههيههاري تههعههلههيههم جههو هههئههڻ
ضههروري آهههي ۽ تههعههلههيههم کههان سههواِء
ڪجهه به نه آههي .جهديهد ٽهيهڪهنهاالجهي
واري دور ۾ عهلهم کهان سهواِء تهرقهي
ناممڪن آهي .انقالب آڻيندڙ سياسهي،
سماجهي ۽ بهاشهعهور ڌريهن کهي بهجهاِء
انههقههالب آڻههڻ جههي تههعههلههيههمههي ادارن

تعليم کي قوم الِء هڪ سستو ۽ تحفهظ ڪهنهدڙ ههٿهيهار تصهور
ڪري سگهي ٿو .جڏهن ته پهاڪسهتهان ۾ تهعهلهيهم اههڙو تهحهفهظ
ڀريو هٿيار ثابت نه ٿي سگهي آهي .ڇاڪاڻ ته تهعهلهيهمهي مهعهيهار
۾ گهههههٽههتههائههي هههجههڻ ڪههري سههڄههو مههعههاشههرو بههک ،بههدحههالههي ۽
بيروزگاري جهڙن دشمنن جي نشاني تهي آههي 62 .سهال گهذري
چڪا آهن .۽  29پاليسين کي عملي منصوبن طهور پهيهش ڪهيهو
ويو آهي .پر اڃان تائين تعليم کاتو هڪ نهجهات ڏيهاريهنهدڙ جهي
آمد جو انتظار ڪري رهيو آهي .اسالمي جهههمهوريهه پهاڪسهتهان
جي آئين جي ميابق ”پاڪستان ۾ جهههالهت کهي خهتهم ڪهرڻ ۽
تعليم کي عام ڪهرڻ الِء مهنهاسهب وقهت انهدر مهفهت ۽ الزمهي
بنيادي تعليم فراهم ڪئي ويندي

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

۾سڌارا آڻي انهن کي بهتهر ڪهرڻ الِء
ڪههوشههشههون وٺههڻ گهههههرجههن .سههيههاسههي
بنيادن ۽ اثر رسوخ رکندڙ ڌريهن جهي
چهوڻ تهي قهائهم ڪههيهل اسهڪهول بهنههد
ڪرائي .مناسب ۽ ضهرورتهمهنهد ههنهڌن
تي اسڪول کوليا وڃن .نهيهاڻهيهن جهي
تعليم الِء خصهوصهي پهئهڪهيهج تهيهار
ڪههري ،انهههههن کههي اسههڪههالههرشههپههج ۽
هههنههري سههکههيهها مهههههيهها ڪههئههي وڃههي.
اسڪولهن سهان گهڏوگهڏ ٽهيهڪهنهيهڪهل
ادارا قائم ڪري .نوجوانهن کهي جهديهد
هنري سکيا ڏني وڃي تهه جهيهئهن اههي
هن جديد دور ۾جديد ٽيڪناالجهي جهي
سکيا کان واقف هجن.
ٿههرپههارڪههر جههي تههعههلههيههمههي
صورتحال تي هڪ نظر وجهنداسين ته
اسان کي اڪثر اسڪولن ۾ سهيهاسهي
۽ بااثر ڌرين جون اوطهاقهون ،مهال جها
واڙا ۽ گودام نظر ايندا .استهاد بسهن،
ڪيڪڙن تي ڪنڊيڪٽري ڪهرڻ سهان
گڏ پنهنجو ٻني ٻاري جو ڪم ۽ ذاتهي
ڪاروبار ڪندي نظر ايندا .جنههن جهي
ڪري ٿرپارڪر جي ايهنهدڙ نسهل جهي
تعليم جو انتظام ڊانواڊول نهظهر اچهي
ٿو.
ضرورت هن ڳالهه جي آههي
ته ڳو ۽ شهر سيح تي سڀ مهاڻهههو
گڏجي ڪاميٽيون ٺاهي هر تعلهقهي ۽
ضلعي سيح تهي پهنهههنهجهي ڳهو ۽
شهههر ۾ مهوجهود اسهڪهولهن جهي الِء
آواز اٿههاريههن .انهههههن اسههڪههولههن جههي
عههمههارتههن جههي مههرمههت ،اسههتههادن جههي
حههاضههري ،مههعههيههاري تههعههلههيههم ۽ ٻههيههن
اسڪول جي سهههولهيهتهن بهابهت نهظهر
رکن .غير حاضر رهندڙ ۽ تعهلهيهم نهه
ڏيندڙ استادن جون شڪايتهون اعهلهي
عملدارن تائين پهههچهائهڻ کهان عهالوه
ڳو ۽ شههر سهيهح تهي گهڏجهاڻهيهون
ڪهري انههههن گههوسهڙو مهاسههتهرن کههي
پنهنجي ڊيوٽي ذميواري سهان نهڀهائهڻ
تي زور ڏنو وڃهي .اعهلهي اخهتهيهارن
سان به گڏجاڻيون ڪري انهن کهي بهه
آگاهه ڪيو وڃي .تعليم جهي حهوالهي
سان ڪم ڪندڙ مهخهتهلهف تهنهظهيهمهن
جههي ڪههم ڪههار تههي پههڻ نههظههر رکههي
وڃي .ان کان عهالوه والهديهن طهرفهان
ٻارن کي وقت تي اسڪول موڪهلهڻ،
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هههر هههفههتههي ۽ مهههههيههنههي انهههههن جههي
ڪارڪردگي بهابهت مهعهلهومهات وٺهڻ،
انهن سان دوستاڻي ۽ آزاد ماحول ۾
انهن کهي تهعهلهيهم حهاصهل ڪهرڻ الِء
مناسب وقت ۽ جائز سهوليتون مههيها
ڪيون وڃن.
چهونهڊيهل نهمهائههنهدا پهنهههنهجههي
ڪنهن به عمل دخل ۽ سياسي سفار
نه ڪرڻ جهو يهقهيهن ڏيهاريهن .۽ انهههن
اسڪولن جي استادن جي غيهر حهاضهر
رهڻ تي انهن کي سزا ڏيارڻ ۾تعلهيهم
کاتي جي ڀرپور مدد ڪهن .اسهڪهولهن
جي عهمهارتهن کهي مهرمهت ڪهرڻ کهان
عالوه اپ گريڊ ڪرائڻ ،وقت تي انهن
اسڪولن ۾فهرنهيهچهر ،بهجهلهي ،پهاڻهي،
وا روم ،ڪتابن ۽ ٻيهن سهههولهيهتهن
مهيا ڪرڻ ۾پنهنجو ڪردار ادا ڪن.
بههنههد پههيههل اسههڪههولههن کههي
کولرائڻ ۽ انهن ۾معياري تعليم جهي
فههراهههمههي الِء اسههتههادن جههي مههقههرري،
عمارتن جي مرمت،جديد ٽهيهڪهنهاالجهي
ميهابهق مهعهيهاري تهعهلهيهم الِء نصهابهي
ڪتابن ۽ ٻين سهولهيهتهن الِء ايهوانهن
۾آواز بهلههنهد ڪهن .تهعههلهيههم تههي ڪههم
ڪندڙ ٻيا سماجي ادارا پنهنجي مفهادن
کان مٿڀرو سوچي حقهيهقهي مهعهنهي ۾
تعليم جي بهتري الِء پنهنجو ڪهردار
ادا ڪن.
تعليم جي قدر الِء حڪومت
کههي ٺههوس قههدم کههڻههڻ گهههههرجههي.
پاليسين تي ڌيان ڏيڻ بجاِء انههن تهي

عههمههل ڪههرڻ تههي تههوجهههههه ڏيههڻ جههي
ضرورت آهي .فنڊز جي تهقهسهيهم الِء
تعليمي ادارن کي صوبن کهان آسهان
سهوليتون مههيها ڪهري .اسهتهادن الِء
سکيائون مهنهعهقهد ڪهري انهههن کهي
جديد تعليمي ٽيڪنڪ ۽ جديد نصاب
سان گڏوگڏ تعليمي سرگهرمهيهن کهي
بهتر انداز ۾ عمل ڪرائڻ الِء سکهيها
ڏنههي وڃههي .ڏيههنهههههون ڏيههنهههههن جههديههد
هنري ،فني تعليم کي هٿي ڏيارڻ الِء
هر ممڪن ڪوشش ڪئي وڃهي .ههر
طبقي کي مفت ۽ الزمي تعليم سان
گڏوگڏ فني ۽ هنري تعليم بنا ڪنهن
فرال جي مهيا ڪئي وڃي .پهرائهمهري
تعليم وقت جي اهم ضهرورت آههي.
تههعههلههيههمههي حههوالههي سههان ڪههنهههههن بههه
منصوبابهنهدي ،نصهابهي سهرگهرمهي يها
پاليسي واض ڪرڻ دوران اسهتهادن،
پروفيسرن ،تعليمي ماهرن ،سهمهاجهي
اڳواڻهن ،ٻهارڙن ،نهوجهوانهن جهي راح
ورتي وڃهي .ريهاسهت کهي پهنهههنهجهي
ذمههيههداري پههوري ڪههرڻ الِء نههجههي
تعهلهيهمهي ادارن جهي ڀهيهٽ ۾ بهههتهر
تعليمي ڍانچو ٺاهي ۽ ان تهي عهمهل
ڪرائي انههن جهي ههڪ ههٽهي خهتهم
ڪرڻ گهرجهي .تهعهلهيهمهي نهظهام کهي
جديد معيهار سهان مهيهابهقهت ۾ آڻهي.
عههوام جههو اعههتههمههاد حههاصههل ڪههرڻ
گهههههرجههي .۽ ايههئههن ڪههرڻ سههان ئههي
ريههاسههت عههوامههي ڀههالئههي وارا حههدف
حاصل ڪري سگهندي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

شهيد
مائي بختاور
ڪالوني هاري
ڪئمس ،عمر
ڪوٽ شهر کان
پنج ڪلو ميٽر
جي مفاصلي
تي موجود آهي ،هتي مختلف ذاتيون
رهائش پذير آهن جن ۾ ڀيل،
ڪولهي ،اوڏ ۽ ماڇي آهن .هن ڳو
جي ماڻهن جي ڪمائي جو ذريعو
روزمره جي مزدوري آهي .اهي
روزانو عمرڪوٽ شهر اچن ٿا .سڄو
ڏينهن مزدوري ڪري شام جو
پنهنجي ٻچن الِء مرچ ماني
وٺي وڃن ٿا .هن ڳو ۾
رهندڙ سڀئي ڳوٺاڻا هاري هئا.
جيڪي زميندارن جي نجي
جيلن مان آزاد ٿي هاڻي هن
ڳو ۾ آباد ٿيا آهن .هي ڳو
شهر جي ويجهو هجڻ جي
باوجود بهانساني بنيادي
سهولتن کان محروم آهي.
جنهن جي انتها ته اها آهي جو
ا جي هن جديد دور ۾ جڏهن
انسان زندگي جي هر شعبي ۾ جديد
ٽيڪناالجي جو استعمال انساني
ڀالئي الِء ٿي رهيو آهي پر ايڪيهين
صدي ۾ رهندڙ هي اهي انسان آهن.
جيڪي ا به تعليم جهڙي عظيم
انساني حق جيڪو هڪ رياست جي
ذميواري آهي .انکان اهي محروم آهن.
هن ڳو ۾  011کان وڌيڪ انساني
اجها موجود آهن .جن ۾  211کان وڌيڪ
اسڪول وڃڻ جي عمر جا ٻار گهر ۾
ويهي ،گهر جي ننڊن ڪمن ڪارن ۾
پنهنجو مستقبل تباهه ڪري رهيا هئا.
ڇو جو سندن ڳو ۾ اسڪول جي
سهوليت موجود نه هئي .هڪ
اسڪول جيڪو ڳو روحل واِء ۾
آهي .اهو هن ڪالوني کان ٽي
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ڪلوميٽر جي مفاصلي تي آهي ۽ ٻيو
اسڪول ٻه ڪلوميٽر مفاصلي تي
آهي .هي ٻئي اسڪول پري هئڻ ڪري
هي ٻار اسڪول نه وڃي رهيا هئا .جڏهن
هن ڳو ۾ اويئر ٽيم پهتي ۽ هن ڳو
جي مسئلن جي خبر چار ورتي ته انيڪ
مسئلن بابت ڄاڻ ملي .هن ڳو ۾
ڪيترائي مسئال آهن .جن ۾ تعليم،
صحت ،روزگار ۽ ڳو جي رٿابندي اهم
آهن .پر هاڻي جڏهن اويئر جي محنت
۽ ڪوشش سان سنڌ ايجوڪيشن
فائونڊيشن جي سهڪار سان هتي
پرائمري اسڪول کلي رهيو آهي ته
هن ڳو جي ماڻهن ۾ خوشي جي

هڪ لهر ڇائنجي ويئي آهي .هر
ڪوئي خوشي مان نه پئي ماپيو ۽ اها
خوشي معصوم پري جي چهري تي به
واض هئي .جنهن جو گنگا نالو هو۽
وڌيڪ هن خوشي جو اندازو توهان
ان معصوم گلن جهڙي ٻارڙيح گنگا
جي لفظن ۽ ان جي والدين جي راين
مان لڳائي سگهو ٿا .گنگا انهي ڳو
جي رهواسي آهي .هن جي عمر ڇهه
سال آهي .گنگا ڳو ۾ اسڪول جي
سهولت نه هجڻ ڪري تعليم نه پرائي
رهي هئي .هن کي پڙهڻ جو تمام
گهڻو شوال هو پر ٽي ڪلو ميٽر پري
ڇڏڻ ۽ روز وڃڻ هڪ وڏو سوال هو.
پر هاڻي جڏهن هتي اسڪول کليو
آهي ته ڪيترن ئي ٻارن سان گڏ گنگا

پڻ خو آهي .هن جو چوڻ آهي
تهآئون اسڪول ضرور ويندس .گنگا
جو والد رامچند پڻ خو هوجڏهن
گنگا پهرين دفعا اسڪول پئي وئي.
گنگا جي والدجو چوڻ آهي ته هتي
اسان سڀ غريب ۽ مزدور قسم جا
ماڻهو رهندا آهيون .آئون اڪيلو
ڪمائيندو آهيان .پنهنجي گهر جي
اٺن ڀاتين جو پيٽ پاليندو آهيان.
اسان پنهنجي ٻارن جي تعليم الء ڏاڍا
پريشان هئاسين .ڇاڪاڻ ته اسان وٽ
ايترا وسيال ئي ڪونه هئا .جو ٻارن
کي شهر ۾ ڪا معياري تعليم ڏياري
سگهون .هن وڌيڪ چيو ته منهنجي
ٻئي ڌيح جمنا جنهن جي عمر
ا سال آهي پر هتي اسڪول
جي سهولت نه هئڻ ڪري ان
کي به پڙهائي نه سگهيج .هاڻي
مون اهو پهه ڪيو آهي ته آئون
جمنا کي بهگنگاسان گڏ
اسڪول موڪليندس ۽ پنهنجي
سڀني ٻارن کي هن اسڪول جي
ذريعي تعليم ڏياريندس.ان سان
گڏ گنگاجي ماُء پڻ هن ڏينهن
تمامخو هئي .سندس چوڻ هو
ته اسان جي جيئڻ جو مقصد اسان جا
ٻار ئي آهن .هن چيو ته اسان اڻپڙهيل
آهيون ۽ اسان جا والدين به اڻپڙهيل
هئا .ان جو ڪارڻ اسان جي اسڪول
تائين رسائي نه هجڻ هئي.ا اسان
جي ڳو ۾ اسڪول کلي آهي ته
اسان کي خوشي ٿي رهي آهي.
جيتوڻيڪ اسان نه پڙهي سگهياسين
پراسان جا ٻار پڙهي پوندا .گنگا جي
والدين جو چوڻ آهي ته اسڪول کولي
ڏيڻ الِء اسين سماجي اداري اويئر جا
بيحد ٿورائتا آهيون .اها خوشي جي
لهر هن ڳو ۾ رهندڙ هر ماڻهو جي
هئي ۽ ا اهي مائٽ پنهنجن ٻچڙن
کي ڪتاب هٿ ۾ کڻندي ۽ پڙهندي
ڏسي تمام گهڻو خو آهن.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

اهو مون الِء تمام اتساهه
وارو موضوع آهي .جنهن تي آئون
پنهنجي نن ي دما ۽ سوچ آهر توهان
جي اڳيان ڪجهه نقيا پيش ڪندس ته
ڪنهن به قوم جي ترقي ۽ خوشحالي
جو جائزو ان قوم جي تعليم مان ئي
لڳائي سگهجي ٿو ته اها قوم
چئلينجز کي آساني سان منهن
ڏيئي سگهي ٿي جيڪا تعليم
جي روشني سان روشن
هجي .ا ڪلهه جي دور ۾
اسان ڏسون ته دنيا ايڏي
عروج تي پهچي چڪي
آهي جو اسان هاڻ مذاال
۾ به اهو محاورو چئي
ڇڏيندا آهيون ته ”چنڊ
تي پهچي چڪي آهي ۽
توکان اهو ڪم به نه ٿو
ٿئي“.
جيڪڏهن ڏٺو
وڃي ته اهو حقيقت آهي.
اسان موجوده دور
حساب
جي
سان صديون
پوئتي
آهيون.
اهو

صرف
انهي ڪري آهي جو اسان تعليم جي
ميدان ۾ پٺتي اهيون .اهو جملو
پڙهي توهان پريشان نه ٿيو ته اسان
جي قوم جا ڪافي نوجوان پڙهيل
لکيل آهن .پر جيڪڏهن توهان
پنهنجي ڳوٺن ۽ ڀرپاسي جائزو وٺندا
ته هزارن جي آبادي ۾ پڙهيل لکيل
ماڻهن جو تعداد آڱرين تي ڳڻڻ برابر
هوندو .انهي مان مراد اهو نه آهي ته
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اسان جي قوم ۾ شعور نه آهي .پر ان
جو ڪارڻ پئسي سميت ٻين وسيلن
جي کوٽ آهي .ڇو ته انهن جا والدين
ويچارا اجهي ،لٽي ۽ اٽي الِء به

شاگردن الِء پڙهائي مهانگي ڪري
ڇڏي آهي .ڇاڪاڻ ته سرڪاري
اسڪولن ۾ته هاڻي پڙهائي نالي ماتر
رهي آهي .گهڻي ڀاڱي سرڪاري
اسڪولن جا استاد پنهنجي پرائيويٽ
سينٽرن تي وڌيڪ توجهه ڏين ٿا.
تنهنڪري غريب شاگرد
احساس ڪمتري جو
شڪار ٿيڻ سان گڏ
سرڪاري اسڪولن
۾اها تعليم نه ٿو
ڪري
حاصل
سگهي .ان جو
ڪارڻ
اهو
هوندو آهي جو
بي پها شاگرد
محدود وسيلن
کي نظر ۾
رکندي پنهنجي
خيرآباد
پڙهائي
چئي مائٽن جي
۽
سهڪار

ڪندا آهن.
پريشان
هوندا آهن .پر اهو انهن جي
والدين تي نه پر اسان جي ڪجهه
سڌريل ۽ سرندي وارن ساٿين تي
فره آهي ته تعليم جي ميدان ۾
انهن جو سهڪار ڪري .هڪ تعليم
يافته يا پڙهيل لکيل شخص اهو ئي
هوندو آهي .جيڪو رڳو پنهنجي ڏات
نه پر ٻين جي سڌاري الِء به جاکوڙي.
ڇو ته اهي گڻ هڪ سڌريل شخص
کي ظاهر ڪن ٿا .ٻئي پاسي خانگي
اسڪولن جي رجحان به غريب

سهاري
الِء پورهيو ڪرڻ شروع

والدين ويچارا اجهي ،لٽي ۽ اٽهي الِء
به پريشان هوندا آهن .پهر اههو انهههن
جههي والههديههن تههي نههه پههر اسههان جههي
ڪههجهههههه سههڌريههل ۽ سههرنههدي وارن
ساٿين تي فره آهي ته تهعهلهيهم جهي
ميدان ۾ انهن جهو سهههڪهار ڪهري.
هڪ تعليم يافهتهه يها پهڙههيهل لهکهيهل
شخص اهو ئي هوندو آههي .جهيهڪهو
رڳو پنههنهجهي ڏات نهه پهر ٻهيهن جهي
سڌاري الِء به جاکوڙي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

گ ي ڀٽ ! جنهن جي هنج ۾
ُ
صديون اڳ
سراڻ ترائي جتي ڪيئي
مٺي ڪنڀارڻ مٽي کڻندي دٻجي
پساهه ُ
پورا ڪيا ُهئا ،تنهن بعد سندس
نالي سان منصوب شهر مٺي جيڪو
تقريبن ٻه ڏهاڪا اڳ ٿرپارڪر ضلعي
جو هيڊ ڪواٽر بڻيو .هتان جي ٻن
مضبوط سياسي ڌرين اربابن ۽
مالڻين وچ ۾ ٿيندڙ سياسي ملهه
تماشائين الِء ايترو ئي دلچسس آهي
جيترو پاڪستان ۽ هندستان وچ ۾
کيڏيو ويندڙ ڪرڪيٽ مئا .تازو هن
شهر کي اهو پڻ شرف حاصل ٿيو جو
منجھن بر صغير جو وڏي ۾ وڏو آر-
آو پالنٽ لڳو جيڪو مڪمل شمسي
توانائي تي هلندڙ آهي .اهو کاري
پاڻي کي مٺو ڪندو ۽ اڳتي هلي
ڪاڻي کي انڌو ،منڊي کي لولهو ۽
سڄي کي ٺونٺو ڪندو ،ان جو ڪارڻ
هتان جي زير زمين پاڻي ۾ آرسنڪ
۽ فلورائيڊ جو مقدار نارمل حد کان
ڪيئي دفعا وڌيڪ هئڻ آهي.
برحال !...ذڪر منهنجي مٺي
جو جنهن جي سول اسپتال کي
گذريل ٻن سالن کان سيٽ الئيٽ
ڪئميرائون فوڪج ڪنديون رهيون
آهن ۽ پرنٽ ميڊيا توڙي عوامي
ميڊيا جون ”لڪڙتار“خبرون ته وڻن
چڙهي ويون .مرگهه ۽ مورن جي ُملڪ
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ُمهراڻي ۾ مورن کان به حساس
معصوم ٻارن جي تڙپي مرڻ جا منظر
ٽي وي جي اسڪرين آڏو هرلمحي
اچڻ لڳا ته ڄڻ احساسن جي ُ
هان ۾
هٿ پيو! پوِء اهِل دِل ۽ ُسڄاڻ ڌرين
توڙي ُملڪ جي واڳ ڌڻين جي وهٽن
ُجون واڳون وانگيئڙن جي وسندين
ڏانهن ُمڙيل ڏٺيونسين جتي ڪيڪڙا،
جيپون ۽ النگ چيچج راج ڪنديون
ُهيون اتي لينڊڪروزرن جا زوزٽ
ٿيڻ لڳا ۽ ٻئي پاسي ُملڪي توڙي
غير ملڪي اين جي اوز جي ُدنيا اچي
لڏا الٿا .مِٺي ُجون ويران بازارون ۽
هوٽلون وري آباد ٿيون .لوهاڻن،
ڪراڙن جي ملڪيت ُملهه
سونارن ۽ ِ
مهانگي ٿي ،ايستائين جو هڪ
ڪمري واري جاِء جي مسواڙ ۽
ايڊوانج ڪراچي جي ڪلفٽن واري
عالئقي کان به مٿڀري محسوس
ڪئي ويئي .ڏسندي ئي ڏسندي
انساني ضرورت ُجون سڀ شيون
اٽي ،کير ،کنڊ ،لوڻ  ،مرچ دوائن ۽
منرل واٽر کان ويندي روڪ رقم
تائين خيراتون ٿيون ،۽ سرڪار
سڳوري ته عوامي جاڳرتا الِء
ڪروڙين رپيا خرچ ڪري هيلٿ
فيسٽيول به منعقد ڪيو ،جيڪو ٽن
ڏينهن تائين جاري رهيو .انهي
فيسٽيول ۾ منهنجي هڪڙي دوست

مٺي جي سول اسپتال کي گذريل ٻن سالن کان سيٽ الئيٽ ڪهئهمهيهرائهون
فوڪج ڪنديون رهيون آهن ۽ پرنٽ مهيهڊيها تهوڙي عهوامهي مهيهڊيها جهون
”لڪڙتار“خبرون ته وڻن چڙهي ويون .مرگهه ۽ مهورن جهي ُمهلهڪ ُمهههراڻهي
۾ مورن کان به حساس معصوم ٻارن جي تڙپي مرڻ جا منظر ٽهي وي جهي
اسڪرين آڏو هرلمحي اچڻ لڳا ته ڄڻ احساسن جي ُ
هان ۾ ههٿ پهيهو! پهوِء
اهِل دِل ۽ ُسڄاڻ ڌرين توڙي ُملڪ جي واڳ ڌڻين جي وهٽهن ُجهون واڳهون
وانگيئڙن جي وسندين ڏانهن ُمڙيل ڏٺيونسين جتي ڪهيهڪهڙا ،جهيهپهون ۽
النگ چيچج راج ڪنديون ُهيون اتي لينڊڪروزرن جا زوزٽ ٿيهڻ لڳها ۽
ٻئي پاسي ُملڪي توڙي غير ملڪي اين جي اوز جهي ُدنهيها اچهي لهڏا الٿها.
مِٺي ُجون ويران بازارون ۽ هوٽلون وري آباد ٿيون.

وري خانداني منصوبه بندي جو اسٽال
لڳايو  ،هن ويچاري وڏي ڪوشش
بعد هڪڙو ڪالئنٽ هٿ ڪيو.
جيڪو ڏهن ٻارن جو پيِء ُ
هيو ۽ کين
آماده ڪيو ته ُهو پنهنجي زال جو
منصوبه بندي جو آپريشن ڪرائڻ
بدران پنهنجو مردانه نج بندي جو
آپريشن ڪرائيندو .پر ُهو به ڀت کائڻ

کانپوِء رفوچڪر ٿي ويو .مون وارن
يارن فيسٽيول جا ٽئي ڏينهن ڳوليو
پر همراهه ماڳھين شهر ئي ڇڏي هليو
ويو .۽ مونکي لڳي ٿو ته اهو همراهه
اڃا تائين مِٺي ڪونه آيو هوندو.
ذڪر وري به ابهم ٻارن جي موت جو.
سو سرڪاري توڙي غير سرڪاري
ٽيمن جي جانچوسين ۽ چڱن مٺن
فيصلو ڪيو ته ٻارن جي موت جو
ڪارڻ غذائي کوٽ آهي .پوِء اهي
ُ
چڙهيون ته سنڌ
خبرون وري وڻن
سرڪار ڪڻڪ ُجون ٽرڪون ڀري
موڪليون ۽ مال جي پڙي ۾ کير
ڏيندڙ جانورن جي وڪري تي پابندي
مڙهي ڇڏي .مئسلو پوِء به اتي جو
اتي! ٻئي پاسي خوراڪ جي عالمي
اداري ( WFPورلڊ فوڊ پروگرام ۽
ٻارن جي عالمي اداري يونسيف (
 CMAMسي ميم نالي گڏيل

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

پروجيڪٽ شروع ڪيو جنهن جو
حاصل مقصد ڳوٺاڻي سيح تي غذائي
کوٽ ختم ڪرڻ جو پروگرام انهي
پروگرام ۾ حامال توڙي ٿڃ پياريندڙ
عورتن ۽  6مهينن کان  4سالن تائين
جي ٻارن کي شامل ڪيو ويو ٻانهن
جي گوالئي  ( MUACجي چڪاس
بعد غذائي کوٽ جي زد ۾ ايندڙ
عورتن الِء ويٽ سويابين مليل ڏارو (
 WSB۽ وٽامن مليل آئل ٻارن الِء
ڪيلريز مليل چاڪليٽ ( RUTF,
 RUSFمتعارف ڪرايا .انهي ڪم جو
ذمو ٿرپارڪر ضلعي جي ٻن سماجي
تنظيمن کي ڏنو ويو .جيڪي ڪم
کي کنيو بيٺا آهن .پر ٻارن جي موت
جي راڪاس لوڌڻ کان الچار آهن .۽

اتي!.
جو
اتي
مسئلو
چوندا آهن ته چور کي مارڻ بدران
چور جي ماُء کي مارجي ته وري اهڙا
پٽ به نه ڄڻي سو منهنجي خيال ۾
جيڪڏهن انهي راڪاس جا پيرا
کڻنداسين ته اهو راڪاس جيڪو روز
معصوم گڙڪائي وڃي ٿو .سو خود
حڪومت جو پاليل آهي .پر هن جي
ڌڻيس ڪرڻ الِء ڪير تيار ناهي.
اچو ته هن الجھيل ُسٽ کي
سلجھائڻ جي ڪوشش ڪريون.
سنڌ حڪومت جيترو انهي
مسئلي جي حل الِء سنجيده آهي
اوتروئي غير سنجيده آهي .ان جو
ڪارڻ پرائمري تعليم جي تباهي
آهي .هتي عوامي شاعر بالول اوٺي
جي ُپٽن جي نالن جو مثال ڏيڻ
ضروري سمجھان ٿو .هن جي ٽن پٽن
جا ناال آهن .شعور ،احساس ۽ ضمير .
ٿورو انهي تي سوچجي ته چاچا بالول
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اوٺي ماڻهو ۾ ماڻهپي جي هڪ جديد
پر حقيقي وصف متعارف ڪرائي
آهي.
جيستائين ڪنهن ماڻهون ۾
اهي ٽئي خصلتون ،شعور ،احساس ۽
ضمير نه هونديون تيستائين اهو
انسان اڌورو آهي .اها انساني
اڌورائس ئي موت جو راڪاس آهي.
جتي شعور ناهي اتي صحت و
صفائي جو تصور ئي نه هوندو اتي
اهو راڪاس وچڙندڙ بيمارين جي
روپ ۾ آهي .جتي احساس ناهي اتي
ڏاڍ وجبر ،قتل و غارت هوندي اتي
اهو راڪاس خودڪش بمبار جي روپ
۾ آهي .۽ جتي ضمير ناهي اتي دنگن
۽ ننگن جي بي حرمتي ٿيندي اتي
اهو راڪاس
بي حيائي جي
روپ ۾ آهي.
راڪاس جي
انهن هڙن ئي
روپن جو حل
تعليم کي عام
آهي.
ڪرڻ
تعليم
جتي
آهي اتي شعور
جتي
آهي.
شعور آهي اتي احساس آهي ۽ جتي
شعور ۽ احساس آهن .اتي ضمير
آهي .تنهنڪري سرڪار سڳوري
توڙي سڄاڻ ڌرين تي فره ٿئي ٿو
ته هو علم جي شم کي روشن ڪن
ته جيئن هر گھر جو آگر چٽو ۽ شفاف
نظر اچي .۽ دعويٰ سان چوان ٿو
جنهن گھر ۾ علم جي شم روشن
آهي ان گھر ۾ نه ئي وچڙندڙ
بيماريون آهن نه ئي ان گھر جو ڪو
فرد ڏوهن ۾ ملوث آهي.
توهان جيڪڏهن ٿر جي
مجموعي صورتحال تي نظر وجھندو ته
حليم باغي چواڻي ” روئي پوندو روئي
پوندو“ ڇاڪاڻ ته مٿي ذڪر ڪيل ٽئي
حاصتيون ٿر جي عام ماڻهو ۾ ڳوليون
ئي ڪونه لڀنديون .ان جو واحد سبب
پرائمري تعليم جو بلڪل ختم هئڻ آهي.
۽ اها تعليم هٿ سان خود حڪومت ختم
ڪرائي آهي .سرمائيدار پنهنجو اوالد

پرائيويٽ اسڪولن ۾ پڙهائي ٿو .ان
ڪري اهو قيعي نه چاهيندو ته ڪنهن
غريب جو ٻار اڳتي اچي .پر جي ڪو
غريب مزدوري به ڪري پنهنجي پٽ کي
انٽر ڪرائڻ بعد ُسٺي تعليم ڏيارڻ الِء
ڪنهن يونيورسٽي موڪلي ٿو .اتي اهي
چڱا مڙس ويٺا آهن سي ان اٻوجھ ٻار کي
جهنڊا کڻايو ڇڏين .اهو ٻار تعليم پوري
ڪرڻ کان پهرين يا ته مارجي وڃي ٿو يا ته
يونيورسٽي کان فار ڪيو وڃي ٿو .پوِء
اهو ساڳيو ٻار پنهنجي ڳو يا شهر ۾
ڪامريڊ سڏجڻ لڳي ٿو .۽ اهو ڪامريڊ
وري ميٽرڪ ۽ انٽر جي ڇوڪرن کي
پنهنجي ٽولي ۾ شامل ڪري ويتر ٻين
کي تعليم پرائڻ کان رهايو ڇڏي” .هتي
هڪ منهنجي ٽيوشنر جو مثال ڏيڻ
ضروري سمجھان ٿو2110 .ع ڌاري آئون
عمرڪوٽ ۾ ميٽرڪ ۽ انٽر جا شاگرد
فزڪج ۽ ڪيميسٽري ٽيوشن پڙهائيندو
هئج انهن شاگردن ۾ هڪ ڇوڪر
انتهائي ذهين هوندو هو ۽ پوِء هو جلد
يونيورسٽي هليو ويو .مونکي ائين
محسوس ٿيندو هو ته اهو ڇوڪر هڪ
ڏينهن فزڪج ۾ ضرور نوبل انعام
حاصل ڪري استادن ۽ عزيزن جا ڳاٽ
اوچا ڪندو .ڪجھ سال پهرين هڪ هوٽل
تي چانهن پيئڻ الِء هڪ دوست سان گڏ
ويج ته ان هوٽل جي ويٽر ٽيبل تي پاڻي
رکي انتهائي احترام سان استاد چئي هٿ
ڏنو مون کيج سڃاڻي ورتو .ايتري ۾
هوٽل جي مالڪ آواز ڏنو ”ڪامريڊ
گراھڪ جو بل ٻڌاء “ هو هوڏانهن هليو
ويو ۽ منهنجا ٻئي هٿ مٿي تي قابو ٿي
ويا“.
دوست کلندي چيو ” ڇا ٿيو ٿئي
مهجور ڇا پيو سوچين.؟“ چيم يار هي
ڇوڪر مون وٽ ٽيوشن پڙهندو هو ۽
انتهائي هوشيار هوندو هو .سو هوٽل تي
ڪم پيو ڪري باقي ويچارن ڏڏن جو ڇا
ٿيو هوندو..؟!
چوڻ جو ميلب سنڌ سرڪار
جيستائين پرائمري توڙي سيڪنڊري
تعليم الِء جوگا اپاح نه وٺندي ۽
کڙتالي لڏي
يونيورسٽين تي قاب
کي گھرن ڀيڙو نه ڪندي تيستائين
هي معصوم مرندا رهندا ۽ موت جو
راڪاس جيئندو رهندو“.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

هونئن ته ڪهڇ جهي رڻ کهان
شههروع ٿههي ٿههرپههارڪههر ،عههمههرڪههوٽ،
سانگھڙ ،خيرپور ،سهکهر ،گهھهوٽهڪهي،
بهههههاولههپههور تههائههيههن ۽ هههنههدسههتههان ۾
جيسلميهر ،جهوڌپهور ۽ بهيهڪهانهيهر جها
جيڪي وارياسا عالئقا جن جو گهذران
برسات تي آهي .ان کي ٿر چون ٿا .پهر
ا پاڻ ان ٿهر جهي ڳهالهھ ڪهنهداسهيهن،
جيڪو انتظامي طور سهنهڌ حهڪهومهت
جههو حصههو رهههيههو آهههي .جههنهههههن کههي
انههگههريههزن ٿههر سههب ڊويههزن قههرار ڏنههو
0332ع ۾ سنڌ سرڪار ان کي ضهلهعهي
جي حيثيت ڏني اِهو عالئقو ههونهئهن
ته برسات تي مدار رکي ٿهو مهنهجهھهج
ڪي نديون وغيره ڪهونهه آههن .انهههي
هوندي زير زمين پاڻي ويهجهھهو ههئهڻ
ڪري هتي وڻ ،پکي ۽ جانور ججهھهي
انداز ۾ موجود آهن ۽ انسهانهي آبهادي
جي لهحهاک کهان بهه ههي ههڪ وسهيهل
عالئقو آهي.
انهن سڀني انسانن ,جهانهورن
۽ پههکههيههن الِء پههاڻههي ضههروري آهههي.
جيڪو زيهرزمهيهن آههي ۽ عهام طهور
کوھ کوٽي حاصل ڪهيهو ويهنهدو آههي.
جن جي اونهائي مختهلهف عهالئهقهن ۾
مختلف آهي .ڪو وقت هو ٿر ۾ کهوھ
کوٽڻ وڏو مسئلهو ههو .ان کهي پهٿهرن
سههان ٻههڌبههو هههو .جههيههڪههي ڏوراهههيههن
عالئقن مان اٺن تي آندا ويندا هئها .پهر
پوِء جڏهن  9X09جي سوجو رواج پيو
ته کهوھ ٻهڌڻ نسهبهتهن آسهان ٿهي پهيهو.
اڄڪهلهھ جها اڪهثهر کهوھ سهيهمهنهٽ ۽
ڪر جي ذريعي
ِ
فرمن سان ٺاههيها ويهنهدا آههن
ڪهن کهوههن تهي سهولهر پهمهس يها
هاڻ ِ
موٽهرون پهڻ لڳهي ويهون آههن .انهههي
ڪري اقهراري قهوت جهي بهچهت ٿهيهڻ
سان گڏ وڌيڪ آساني ٿي ويئي آهي.
اڳي جڏهن کوھ ٻڌڻ مشڪهل
ڪم هوندو ته ڪجھ پاڙي يها بهرادري
وارا گڏجي کوهه کوٽيندا هئا اهو کوھ
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ان پاڙي يا برادري جي گڏيل ملڪيهت
هوندي ههئهي جهيهڪهي غهريهب ههئها ۽
جنهنجي کهوههه کهوٽهڻ جهي طهاقهت نهه
هههونههدي هههئههي اِهههي کههوھ وارن جههي
خوشامهد ڪهرڻ سهان گهڏ بهيهگهرون بهه
ڪڊيندا هئا جئين کين کوھ تهي وارو
ملي.
0396ع ۾ جڏهن سنهڌ صهوبهو
بمبئي کان ڌار ٿيو تهه ان ههڪ کهاتهو

جي ڪمن جي بجيٽ ڍل سهان لهوڪهل
فنڊ طور اوڳاڙين بجيهٽ مهان مهلهنهدي
هئي انهي لوڪل بهورڊ ٿهر جهي ڪهن
ڳوٺن ۾ کوھ به کوٽايا جيڪي لوڪهل
بورڊ جا يا سرڪاري کوھ سڏيها ويهنهدا
آهن
سهههنهههڌ جهههي ڏههههاڪهههي جهههي
شروعات ۾ سنڌ سرڪهار جهي پهبهلهڪ
هيلٿ انجنيئرنهگ کهاتهي يهونهيهسهيهف

لوڪل بورڊ جي نالي سان قائم ڪهيهو
جنهن کي مڪاني ماڻهو هالئيندا ههئها
ان جو چونڊيل چئيرمين چيف آفيهسهر
انجنئير ۽ ٻيو عملو هوندو هو ان جهو
ڪم عهوامهي ڀهالئهي جها ڪهم جهئهيهن
صحت ،سيڪنڊري تعليم مسهافهرخهانهه
۽ پيل مال الِء ڍڪ وغيره قائهم ڪهرڻ
۽ ان کي هالئڻ هو ٿر جي وڏن ڳهوٺهن
مٺهي ڇهاڇهرو ڏيهپهلهو نهنهگهرپهارڪهر ۽
اسههالڪههوٽ ۾ لههوڪههل بههورڊ جههون
اسههپههتههالههون مههڊل ۽ هههاِء اسههڪههول
مسافرخانه ۽ ڍڪ هئا جهن کهي 0392ع
۾ جناب ڀٽي صاحب قومي تحويهل ۾
وٺي سنڌ سرڪار جهي حهوالهي ڪهري
ڇڏيون انهن جو عمارتون ڊههي ويهون
آهن پالٽهن تهي ههلهنهدي وران قهبهضهو
ڪري ڇڏيو آهي انهي عوامهي ڀهالئهي

سان گڏجي ٿهر ۾ ٽهيهوب ويهل لڳهائهڻ
شروع ڪيا جيڪي شروعات ۾ ايترو
ڪههامههيههاب ڪههونههه ويهها پههر پههوِء سههنههڌ
سرڪار جڏهن سازدا نالي ادارو ٺاهيهو
ته ان پالننگ تهحهت بهاقهائهدي ٿهر جهي
مختلهف ڳهوٺهن ۾ ٽهيهوب ويهل لڳهايها
جيڪي ڪامياب ويا پر پوِء سازدا جي
ختم ٿيڻ ۽ ڳوٺن جي مالڪي نهه ٿهيهڻ
ڪري اهي سڀ ٽيوب ويل ناڪاره ٿهي
ويا ۽ انهن تي خرچ ڪهيهل ڪهروڙيهن
روپيه متي ۾ ملي ويها تهڏههن پهههريهن
دفعو ترقياتي رٿائن جو قبرسهتهان جهو
اصيالح وجود ۾آيو
مشرف جي دور ۾ ڇور جهي
فوج طرفان پنهنجي جوانن کهي پهاڻهي
پهچائڻ الِء پائيس الئين وڇائهي ويهئهي
انهي رستي تي جيڪي ڳو آيا انهن
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جا رهواسي به مٺو پاڻي پي فهوج کهي
دعائون ڪري رهيا آهن
هڪهڙي ٻهئهي ڪهوشهش مهان
نئوڪوٽ کان مهٺهي ۽ اسهالم ڪهوٽ
نواسي فيضياب ٿين پيا .انههي الئهيهن
کي ننگر تائين پهچائڻ جو پهروگهرام
آهي
گذريل ٽهن سهالهن کهان سهنهڌ
سرڪار ٿرين جي اڃ اجھائهڻ الِء ههڪ
نئي اسڪيم کهڻهي آئهي آههي .جهنهههن
کي آر او پالنٽ چيو وڃي ٿو .جهنهههن
کي هڪ ڪمپني لڳائي ٿي ۽ ان کهي
هالئي به ڪمپني ٿي .مختهلهف سهائهيهز
جا پالنٽ آهن جن جي گھٽ ۾ گهھهٽ

مسئلي جي حل الِء ڪن فردن ۽ ادارن
پاران کوهن تي سولر پمس ۽ موٽهرون
بههه لڳههايههون ويههون آهههن .جههن سههان
سهوليهت ٿهي آههي جهيهڪهو مهاڻهههون
سههڄههو ڏيههنهههههن پههاڻههي هههلههنههدو هههو سههو
پههنهههههنههجههو وقههت ٻههي پههاسههي سههيههڙائههي
پنهنجي روزي ڪشادي ڪري سگھهي
ٿو.
انهن سڀنهي اسهڪهيهمهن جهي
جائزي وٺڻ کانپوِء منههنهجهي خهيهال ۾
انهي ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته ٿهر جهي
پاڻي جي مسئلي جو واحد دير پاِء حهل
دريهائهي پهاڻهي آهههي ،گهڊو بهيهراج تههي
گھٽ ۾ گھٽ سنڌ کهي مهلهنهدڙ پهنهجهاه

قههيههمههت  41لههک تههه وڏا پههالنههٽ ارب
روپين تائين به کائين ٿا .اها اسهڪهيهم
 01ارب کههان مههٿههي رپههيههن جههي آهههي.
ڪول اٿارٽي خرچ ڪهري ٿهي .حسهاب
ڪتاب پڇا ڳاڇا آڊٽ اڪائونٽييهبهلهٽهي
کان اها اسڪيم آجي آهي .نهانهي رڌڻ
واري تههه ڏوهههٽهها کههائههڻ وارا .اڌو اڌ
پالنٽ بند پيا آهن .جيڪي آثار ڏسجن
ٿا .انهي آڌار تي انهههي ۾ ڪهو شهڪ
ڪونهي ته پنجن سالهن کهانهپهوِء انهههن
جي مالڪي نڪو سنڌ سرڪار نهڪهي
ڪههمههپههنههي يهها ڳههوٺههاڻهها ڪههنههدا پههوِء اههها
اسڪيم به سازدا ناظمن ،ايهم پهي اي
جي ڏنل اسڪيمن جهي قهبهرسهتهان ۾
داخل ٿيندي ۽ انههي تهرقهيهاتهي رٿهائهن
جي قبرستان ۾ هڪ وڌيهڪ قهبهر جهو
اضافو ٿيندو.
ٿر جي پيئن جهي پهاڻهي جهي

هزار ڪيوسڪج کهي سهنهڌ جهي ڇهھ
ڪروڙ آدمشماري ۾ ورهايهو وڃهي تهه
ٿر جي  04لک مهاڻهههن جهي حصهي ۾
 0241ڪيهوسهڪهج اچهي ٿهو .جهيهڪهو
ڇور ،ڪنري ،نهبهي سهر ۽ نهئهوڪهوٽ
مان پائيس الئين به سهو ڪهيهوسهڪهج
واي الئين ذريعي مهيا ڪيو وڃهي تهه
ٿههر جههي وڌي آبههادي جههي پههاڻههي جههو
مسئلو هميشه الِء حل ٿي سهگهھهي ٿهو.
ان جي رد رکاُء ۽ سهنهڀهال تهي خهرچ
ڪو نه ايندو نڪو فلورائيڊ يا ڪهنهههن
معهدنهيهات جهو خهيهرو هها جهيهڪهڏههن
خيرو ۽ نقصان انهههي اسهڪهيهم مهان
آهههي تههه انهههههن آفههيههسههرن ۽ چههونههڊيههل
نمائندن جو آههي جهن کهي ڪهمهيهشهن
ڪونه ملنهدي انهههي ڪهري اههي سهڀ
انهي ڪامياب ۽ آزمايل اسڪيم مهان
لهرائين ٿا .رهيهو انهههي اسهڪهيهم الِء

فنڊن جو سوال سو ٽهيهوب ويهلهن ،آرو
پالنٽن جھڙين نهاڪهام اسهڪهيهمهن ۾
اربهيههن رپهيهها دفههن ڪههرڻ بهدران سههنههڌ
سرڪار جيڪڏهن فيصلو ڪري ڇهڏي
ته ا کانپوِء ٿر ۾ پاڻي جي اسهڪهيهم
الِء پائيس الئين کانسواِء ٻي ڪنهن بهه
اسڪيم الِء ٽڪو به ڪونه ڏيهڻهو آههي
ته مرڪزي سهرڪهار ،غهيهر مهلهڪهي ۽
ملڪي ادارن کانسواِء مخيهر حضهرات
کي به ان ڪهار خهيهر ۾ شهرڪهت الِء
آماده ڪري سگھجي ٿو .ڪافي مضيهر
حضرات ۽ غير ملڪي توڙي مهلهڪهي
Adoptڪهري ان
ادارا هڪ هڪ ڳو
کي مين الئين مان پاڻي پهههچهائهڻ جهو
خرچ ڀري سگھن ٿا ٿر جي معهدنهيهات،
لوڻ ،ڪوئلو ،چيني ،مٽي ۽ گرينائيهٽ
۾ ڪم ڪندڙ ڪمپنين کان عالوه ٿهر
مان اربن روپيهه ڪهمهائهيهنهدڙ مهوبهائهل
ڪمپنين کي به انهههي ڪهم ۾ شهامهل
ڪري سگھجهي ٿهو .پهاڻهي بهه مهوجهود
آهي بجيٽ به مهمهڪهن آههي ضهرورت
آهي صهرف نهيهت ۽ ارادي جهي .سهو
جيڪڏهن ڪهمهيهشهن جهي پهچهر ڇهڏي
اسههيههن مههحههڪههم ارادي سههان ڪههم
ڪريون ته ايندڙ ڏهن سهالهن انهدر اههو
مسئلو مڪمل طور حل ٿهي ويهنهدو ۽
ان سا گڏ ٿرين جا ڏند پيلي جي بدران
اڇا ۽ کهل سهڪهل جهي بهدران سهائهي
ههونههدي .امهيههد تههي جههھههان قهائههم آهههي
جيڪي حيهاتهي ههونهدا سهي ڏسهنهدا ۽
مهعهنهي
نيئين پيڙهي کوھ جي لفظ ۽
ٰ
کان اڻڄاڻ ٿي ويندي.

گذريل ٽن سالن کان سنڌ سرڪهار ٿهريهن
جي اڃ اجھائڻ الِء ههڪ نهئهي اسهڪهيهم
کڻي آئي آهي .جنهن کهي آر او پهالنهٽ
چيو وڃي ٿو .جنهن کي ههڪ ڪهمهپهنهي
لڳائي ٿي ۽ ان کي هالئهي بهه ڪهمهپهنهي
ٿي .مختلف سائيهز جها پهالنهٽ آههن جهن
جي گھٽ ۾ گھٽ قيمت  41لهک تهه وڏا
پالنٽ ارب روپين تائهيهن بهه کهائهيهن ٿها.
اها اسڪهيهم  01ارب کهان مهٿهي رپهيهن
جي آهي .ڪول اٿارٽي خرچ ڪهري ٿهي.
حسهههاب ڪهههتههههاب پههههڇههها ڳهههاڇهههها آڊٽ
اڪائونٽييبلٽي کان اهها اسهڪهيهم آجهي
آههي .نهانههي رڌڻ واري تهه ڏوههٽهها کهائههڻ
وارا .اڌو اڌ پالنٽ بند پيا آهن.
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جيڪڏهن ڪو پنهنجي
قيمتي وقت جي وهڪري جون ڪجھ
واري سان
گھڙيون گھوري ٿر ۾
ِ
وڪوڙيل ڀٽن جي ڀر ۾ هن ڏيھ
واسين تي ڏاتر جي ڏنل هر ڏات کي
ڏوري وڃي ڏسي ته هر هنر جا
ُ
سالڪ آهن .جنهن
ڪيترائي سگھڙ ۽
جون ڪيتريون
ئي ڪٿائون
آهن .جنهن
۾هڪ اهم
ڳالھ اها آهي
جو علم جي

ُ
اعزاز کي ُاجاگر رکڻ ۾ اديبن جا وڏا
احسان آهن .جيڪو هر ڏات جي ڏانُء
کي پڙهڻ جو پيغام ڏيندي لفظن کي
هڪ ڏيئي جي ُ
الٽ جيئن علم کي
ُ
روشن رکڻ جو رنگ ڏيندا آهن .ان
جي گواهي لکڻ الِء غالم محمد
جنجھي فائوڊيشن مان اڄڪلھ اسان
کي درس لييف جو الڀ ملي رهيو
آهي .اهڙي درس جو درجو پائڻ الِء
ُسڌ ڏيڻ جي سهڪار جا ٻول ُٻڌائيندڙ
سائين جن جي سپوٽ ُپٽ سائين
نوراحمد جنجھي جا ا ُملھ احسان آهن
جو اهڙي درس جو درياِء اسان الِء
کير ۾ کنڊ ته ُنور ۾ ُنور جهڙو هڪ
مثال آهيُ .ان کان اول رائيچند
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راٺوڙ جي هٿن جي محنت مان تيار
ٿيل تاريخ ريگستان پڙهڻ سان هن
ديج جي هر پڙهندڙ جو تن پنهنجي
تڏي جي تات تي فخر ۽ فدائي آڻي
ٿو .ڪي وري قلم جي ڪال سان
وطن جي بچاح جا بند ٻڌڻ جو ُٻڌائڻ
۾ ٻانهن ٻيلي ٿيڻ ۾ هڪ نامور
ناول نگار سان گڏ عبرت اخبار جو
ايڊيٽر ٿي هڪ ٿر ڄائو صحافت کي
وڌيڪ ُسڌارڻ جي سينا کي سينگارڻ
الِء سچائي جو سامان سنوارڻ ۾ ُسڌ
جي پرد پائيندي انيڪ ٻولين جي
ٻولي سمجھڻ جو ٻاٻ ُل هئڻ ڪري
ڪيترين ئي الجواب لکڻين جي ُ
الٽ
سان الڀائتو اهو عثمان ڏيپالئي
جنهن جي ڏاهس جو ڏيئو جيڪا
اسان کي روشن ٿيڻ جا
رنگ پکيڙڻ جو رس
رسائي ٿوُ .ان کانسواِء
هن ٿر ديج جي ڌرتي تي
ُ
ڏات سان
ڌڻي جي ڏنل
مرحوم محمد مقيم
ڪنڀار صاحب ته
تاريخ جي تخت تي
وڏا مهربان ۽ ُمحڪم
هئا .باقي ڪجھ وڌيڪ
بيان ڪرڻ الِء بالول اوٺو ۽ وليرام
ولڀ جهڙڻ وينجھارن جا ويچار به
اسان تي وسندڙ آهن جنهن جي گونج
ڳوڙهيار ڳو ۾ هڪ پريم جي
پرچار سان پنهون مل ۽ سندس
پيڙهي ۾ سنڀومل هميراڻي جي ڏنل
سنڀارن سندي سرهاڻ جي هير هلندڙ
آهيُ .ان سان گڏ عبدلواحد آريسر
جهڙي عظيم اديب جو آڌار اکرن کي
ُاڻت ۾ آڻي لفظن جي لڙھ سان
موتين جي ٺاهيل مالها جو ملھ
ماڻيندڙ هو .ڪنهن وقت هڪ پريم
جو پانڌي پنهنجي پڙهائي ۾
ڪوشش ڪرڻ الِء ڪاشيح ۽ پاٽڻ
تائين پنڌ ڪري پنڊت جو پاس وٺي

وري هندي ۽ سنسڪرت سکڻ جو
علم آڻي اسان وٽ اسڪول توڙي
پاڙي وارن کي پڙهائيندڙ اهو پنڊت
پونمچند جنهن وٽ پراڻ ۽ پوٿين
سان ڀريل الئبريري ۾ الٽ اسان الِء
پلر جي پالوٽ سان ڀريل پٽ جيئن
جرڪندو هو .جنهن پيئو اهي پارس
ٿيا .وري ٿر جي واري تي ويٺل ڪي
ڪولهين ۽ ڀيلن يعني ڌرتي ڌڻين الِء
جاکوڙيندڙ سنڌي ادبي سنگت جي
ساڪ جو سٽاُء سنڀاليندڙ ۽ ٿر جي
ثقافت ،ٻولي ،جاگرافي تي جاکوڙي
سٺو مشاهدو ماڻيندڙ پنهنجي محنت
سان ڪيترين ئي ڪتابن ۾ شاعري
۽ ڪٿائن جي دوهن تي دل الئي
ترجمو ڪرڻ کانپوِء انيڪ ادارن جي
عهدن تي ڪم ڪرڻ الِء ڀاليون ۽
ڀيرا ڀڃيندڙ اهو ڀارومل امراڻي جا
احسان اسان الِء وڏو ڀرم۽ ڀاڳ آهن.
اسان جي زندگي ۾ تعليم جي تياري
الِء ڪاليج ۾ اچڻ جي قيمتي سالن
جي سگھ وڌائڻ جي سا تي آڻڻ الِء
سائين شامداس جوشي جي جاکوڙ
وڏو جياپو رهي جيڪا اڳتي هلي
هندو مذهب جي ڌرم تي ڌاريندڙ الِء
پنهنجي منڊپ جي مهورت ڪرڻ جو

ٿههر جههي واري تههي ويههٺههل ڪههي
ڪولهيهن ۽ ڀهيهلهن يهعهنهي ڌرتهي
ڌڻين الِء جاکوڙيندڙ سنڌي ادبهي
سههنههگههت جههي سههاڪ جههو سههٽههاُء
سنڀالهيهنهدڙ ۽ ٿهر جهي ثهقهافهت،
ٻههولههي ،جههاگههرافههي تههي جههاکههوڙي
سٺو مشاهدو ماڻيهنهدڙ پهنهههنهجهي
محنت سان ڪيترين ئي ڪهتهابهن
۾ شاعري ۽ ڪهٿهائهن جهي دوههن
تي دل الئي ترجمو ڪرڻ کهانهپهوِء
انيڪ ادارن جي عهدن تهي ڪهم
ڪرڻ الِء ڀاليون ۽ ڀيرا ڀهڃهيهنهدڙ
اهو ڀهارومهل امهراڻهي جها احسهان
اسان الِء وڏو ڀرم۽ ڀاڳ آهن.
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مان ماڻيو ۽ ڌرم جي ڌيان تي
ڪيترائي ڪتاب لکيا آهن .وري
ويچارن غريب شاگردن تي غريبي
ُ
شڪ مٽائي تعليمي
جي شوڪ جو
شعور جي سجاڳي الِء شوال سان
شفقت ڏيندڙ ۽ پنهنجي فن ۾ فدا
ٿيڻ الِء في ۾ رعايت توڙي رکشا
ڪندڙ جي ريت سان سائين راڻومل
مالڻي جو ماڻهپو هر نوجوان نسل
کي تعليم جي تياري ۾ هي ُاجارڻ
جهڙو عمل ته اسان الِء هڪ هيرا
موتي ميڙڻ الِء مليل کاڻ جهڙي
خوشي آهي .وري اهڙي ئي قسمت
ڪارڻ قيمتي بادل ٿي بيهڻ الِء بوند
برھ جي بهار جو روپ رچائڻ الِء
ڪهاڻين جا ڪڪر قياري يا ڪنهن
ُجهل تي ڪا جھالر جھوالئي اکين
کي اوجاگو جي پرواھ نه ڪرڻ الِء
پريم رس جي پود پچائي پاڻ انگي
حساب جي علم جو ماهر مڃرائڻ جي
منزل ماڻي .وري ڪنهن جاکوڙ جو
جستجو جاري رکڻ ۾ ڪهاڻين جي
ڪالئن جو ڪردار ادا ڪندڙ
ُ
نڀاھ
ڪهاڻيڪار نصير ڪنڀر جو
نئون نوجوان نسل کي انگي حساب
جا حساب سکڻ جي هنر الِء هڪ وڏي

ه ِٿي آهيُ .ان کانپوِء ڪنهن ميڙ
مجلج ۾ ڪيترين ئي ڪوين جي
ڪٿيل ڪوتائن ۽ تاريخ تي تنوارڻ
جي ُسرن ِجي سرهاڻ جون ُسوکڙيون
سنڀالي ُانهن جو اڀياس ڪندڙ اسان
جي اديب ساٿي ارباب نيڪ محمد
جهڙا نامور ۽ نالي وارا اديب
آهن.جيئن ڪجھه روائيتن جي ريت
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جتي جس تس ڪرڻ الِء ڪارونجھر
جي ڪور تي ڪيتريون قيمتي جڙي
ٻوٽيون ۽ ٻيو تپيشوري  ،طبيبن
جي تڏن جا انيڪ آثار آهنُ .ان

تي لکڻ الِء چڪور جي چنڊ سان
محبت جي مثال جيئان اهو اديب امر
رائيسنگھ راجپوت جو ادب سان
عشق به مٿين شخصيتن جي سگھ ۽
سونهن ۾ سمائڻ جهڙو آهي .جنهن
جا لکيل ڪجھ ڪتاب ٿر ديج جي هن ڌرتي تي ڪهنهههن وقهت ڌام
دروندن جي دل تي رات ڏينهن راحت ڌوم سههان راڻههن ۽ رشههيههن جههي
جو رنگ بخشيل آهن .جنهن کان پوِء رچايل را تي ڪهنهههن کهان ڪها
پوري پروڙ لهي لکجي ته اڃان به راتاهو جي رٿيل رڪ کهي ريهٽهڻ
انيڪ اهڙا اديب ادبي شخصيت ۾ الِء جن جوڌن جو جنگ ۾مقابهلهو
شريڪ آهن .جنهن جي غزل ۽ گيتن ڪههرڻ الِء روپههلههي ڪههولهههههي جههو
جي گونج هن ٿر ديج جي دروندن ڪردار بهه ڪهڏههن ڪهنهههن کهان
جي دل تي رات ڏينهن راحت جو
رنگ بخشيل آهن .جنهن ۾ ڪنهن وسارڻ جي وس نه آهي.
ڪاپڙين جا
وقتن تي منهنجي ٿيندڙ مالقات ۾ کانسواِء ڪيترين ئي
ِ
ڪي موتي ماڻيندڙ ۽ نهايت نينهن ڪٽيل ڪشاال ۽ پنهوارن سان پِرت
وارا نوراحمد جنجھي ،نصير ڪنڀر ،پائڻ الِء پنهنجي ماروئڙن سان محبت
پيارو شيواڻي ،ڀارومل امراڻي ،۾ مارئي جي تاريخ به طويل آهي .هن
مجروح سوٽهڙ ،پرتاب شيواڻي ،ڌرتي تي ڪنهن وقت ڌام ڌوم سان
نرسنگھ سوڍو ،توالرام سوٽهڙ ،وجئه راڻن ۽ رشين جي رچايل را تي
شرما ،دليس دوشي ،دليس ڪوٺاري ،ڪنهن کان ڪا راتاهو جي رٿيل رڪ
وسند ٿري ،شهاب نهڙيو ،امر کي ريٽڻ الِء جن جوڌن جو جنگ
رائسنگھ راجپوت ،نديم جماڻي اهڙا ۾مقابلو ڪرڻ الِء روپلي ڪولهي جو
انيڪ ٻيا ساٿي جنهن جي ساراھ ڪردار به ڪڏهن ڪنهن کان وسارڻ
ُ
ساگر آهي .جنهن جي نه جي وس نه آهي .وري مسڪين جهان
جو پڻ وڏو
رڳو پيشو سان پرد آهي پر ان خان کوسو جون کاهوڙين کي ڏنل
کوڙ ساريون خدمتون به هڪ سچائي
جي ساد ۾ سمايل آهن .اهڙي ريت
رائيچند راٺوڙ  ،منگھارام اوجھا ۽
انيڪ ٻين اديبن پوري ٿرپارڪر جو
پرڳڻي پٽ جي تاريخ لکڻ جي تياري
۾ پهاڙين جي پنڌ ۾ پير پٿرن سان
ُڇلي به جھر جھنگ جھانگيو .جنهن
جي محنت سان ميڙيل معلومات ۾
انيڪ آثار ۽ عالج الِء جڙي ٻوٽين
مان فائدي جا ڦل ڄڻ ٿر تي ٻيا
ڪيترائي ٿورا ٿيل آهن .اميد ٿا
ڪريون ته اهڙين عجيب ۽ اعلى
شخصيتن جو شان وڌائي سندس ڏنل
ِسکيائن مان سبق سکون .ته جيئن
کانسواِء ڪنهن مهل محبت سان ملڻ
جو انداز به اکين اڳيان عر تي اسان هن ساڻيھ جي سونهن ۽ سوڀيا
تارن جي چلڪڻ ۽ چمڪڻ جيئن ۾ هڪ ٻئي جا هڏڏوکي ٿي سگھون
آهي .جنهن جا هٿ به آئون سمجھان ۽ هڪ ٻئي ۾ ڀائيچاري جو ڀرم
رواداري جون
ته ٿر جي ادب واري شخصي حيثيت وڌائڻ جي رسمن ۾
ِ
۾ هڪ وڏو حصو آهن .پوِء وري ريتون رائج رکي اخالقيات جو
ُعروج آڻي سگھون ٿا.
ڪجھ پارڪر جي پٽن تي لکجي ته
***
پارڪر جي پرڳڻي ۾ پهاڙي پٽ
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ڪارونجهر مٿان لڳاتار
چوماسي هوائن جا گهيرا هئا .مينهن
ڪاريون واريون ڪيو پئي وٺو .رکي
رکي اتر کان ٻڪرال چهٻڪ جيان
وٽ کائي چمڪاٽ ٿي ڪيا
ڪارونجهر جي اتانهين چوٽي مٿان
اوچتو مڇريل ڪوراڙ بال جيان ڇارپ
ڪري جهٽ هڻي ،هانُء ڏاريندڙ
ڪڙڪي سان ،ڪارونجهر جي ڦاڙن
۾ لهي ٿي ويئي .ڪارونجهر ۾
زلزلي جهڙو پڙاڏو پئدا ٿي ويو .ڄڻ
انگريزن جون توپون ڇڙي ٿي ويون.
ننگرپارڪر ،سوراچند ،آڌيگام،
ڀوڏيسر ،راڻپور ۽ اينچالشورجي
وسندين ۾ پري پري تائين خوف جي
لهر ڊوڙي ٿي ويئي .سمين ،سوڍين،
سومرين ،ٺڪراڻين ،رٻارڻين ۽
ڪولهياڻين جا هانو ڄڻ ڦسي ٻه اڌ ٿي
پيا هئا .توفن جي ڏهڪايل ٻارڙن کان
خوف جا ڊيها ۽ سياٽا ڇڏائي ٿي ويا.
ننگرين جا نيڻ ڏس ته نيسارا ڪريو
پيا وهن .رت نه ٺهي ڪنهن مک ۾.
ساري ڪارونجهر جي جهروڪي
هئي .چونئري
جهروڪي جهانِء
چونئري رو هو.مڙساڻي پهر ڪانه
بتي هئي .جو کڻي ڏڍ ڏئين.
ڪارونجهر جو ذات راڻو ،ٺڪر،
کوسو ،راٺوڙ ،سمون ،سومرو ،پرمار
۽ ڪولهي انگريزن جي توفن سان
سينو سهائيندي ،ڪارونجهر مٿان
ڪسجي ويو هو .ڪارونجهر جا ڦاڙ،
ڀٽ ڀٽياڻي ۾ گوڏڌرو وارا گهارا
سندن الشن سان سٿجي ويا هئا .وڏي
ويڙهاند کان پوِء انگريزن جي گوجي
اڳواڻن ڪارونجهر جي ڦاڙن مان
پنهنج وارثن جا الشا کڻي وڃڻ جي
اجازت ڏني هئائون .ڪيترن کي
پوري ڪيترن کي پورجي؟ ڪنهن الِء
شمشان ٻاري ڪنهن الِء ٻارجي؟
ساڙڌرو جي پاڪ پويتر جهرڻي ۾
ڪنهن جي رد لوڙهي ،ڪنهن
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ڪنهن جي لوڙهجي؟ هانو تي هٿ
هڻي ڪنهن الِء پٽڪارو ڪنهن الِء
پٽجي؟ سارو ڪارونجهر ال ئي
ال هو .رت ئي رت هو .پر اهلل
سائين کي ڄڻ ٻاجهه پئجي ويئي.
ڪارونجهر مٿان ڪارا ڪڪر
ڪڙڪاٽ ڪندا آيا ۽ مينهن ڪاريون
ڪري ڇڏيون .گوڙڌرو ۽ ڀٽياڻيح جا
آواز ڪارونجهر جي چوٽين کان
مٿي ،آسمانن تائين ٿي ويا.
ڪولهياڻين وڏي مڙسي ڪئي .هڪ
چمي چمي،
هڪ ساٿيح جو ال
گوڙڌرو ۽ ڀٽياڻيح ڦاڙ ۾ لوڙهي
ڇڏيائون ۽ مينهن رت جا دڳ ڌوئي
ڇڏيا .ڪارونجهر ۾ ڪڪر ڄڻ ڦاسي
پيا هئا .سانده پنجن ڏينهن کان آگم
اوهيرا ڪندا رهيا .گوڙڌرو ۽ ڀٽياڻي
ڪڙڪاٽ ڪيو زوم سان وهنديون
رهيون .راتين جو رکي رکي هڪ
طرف کان ڪارونجهر ۾ ڪڪرن
گجگوڙون ٿي ڪيون ته ٻئي طرف
کان انگريزن جي توفن جا منهن کلي
ٿي ويا .ڇو ته راڻن اڃان هار نه مڃي
هئي .ڪارونجهر جي ڳجهن ،ڦاڙهن،
۽ پورن ۾ اڃان هزارين ڪولهي،
ڀيل ،راٺوڙ ،سما ۽ کوسا تکيون
تراريون ۽ اونچيون بندوقون کنيو
پئي ڦريا .راتين جو رکي رکي اوچتو
ڪارونجهر جي ڳجهن ڦاڙن مان
انگريزن جي چوڪين مٿان نهار
واري رومڙ ٿي ڪيائون ۽انگريزن جا
سپاهي ماري ،وري ڪارونجهر جي
اونهن پورن ۾گم ٿيو ٿي ويا.
ڪارونجهر ۾ ٺڪاون مٿان ٺڪاُء هئا.
ڀانِء ته ڪڪرن گجگوڙ ڪئي آ ،يا
ڪي توفن جا منهن کليا آهن ،ڪٿي
و ڪري آ ،ڪي ڪنهن ڪولهي بند
ڇوڙي آ .نه ڀانح ته ڪارونجهر جي
ڪور مٿان مور رڙيو آ .ڪي چوٽين
جوڌو
جهونجهار
ڪو
مٿان
ڪارونجهر جي چوٽين مٿان ريهه

ڪري ،هيٺ گوڙڌرو جي ڦاڙ ۾
ڪريو آ .ايئن ڪولهياڻين ،رٻارڻين ۽
سوڍين جا من واساما کائيندا ڏرندا
رهيا .راتاها هڻندڙ ڪولهين ،انگريز
فوج جي ننڊ حرام ڪري ڇڏي هئي.
خبر ڪا نه ٿي پئي ته ا ڪارونجهر
جي ڪهڙي ڦاڙ مان حملو ڪندا؟ اڃان
رات پئي ناهي ،ڪولهين جي ٻيگهي
مچي ويندي هئي .انگريزن جي
چوڪين مٿان اوچتو اچي ڪڙڪندا
هئا ۽ وسندڙ برسات ۾ گولين جا
مينهن وسائيندا هئا .رات هجي ڪي
ڏينهن ،ڪارونجهر ۾ اندر ڪير
گهڙي .انگريزن کي سڄي هندستان
۾اهڙي بغاوت ۾ ڪارونجهر پهاڙ
جهڙي ڏکئي جنگ ڪٿي به لڙڻي نه
پيئي هئي .ڪيپٽنٽروٽ تي جڏهن سر
چارلج نيپئر جو دٻنامو آيو .تڏهن
جواب ۾ رڳو ايترو لکي موڪليائين:
”ته مون کي افسوس آهي ،اسين
هتي ماڻهن سان نه بلڪه هڪ
خوفناڪ ٻرندڙ آتش فشان پهاڙ سان
لڙي رهيا آهيون“.ويچاري ٽروٽ کي
سمجهه ۾نه پئي آيو ته راڻن ۽
ڪولهين کي ڪهڙي طرح قابو
ڪجي؟
هڪ رات جهڙو ئي ڪولهين
اوچتو حملو ڪيو ته جوابي حملي
۾انگريز توفن جا منهن کلي ويا.
ڪولهين جا ا ڏهه جوان ڦان ٿي
ڪري پيا ۽هڪ ڪولهي کي جيئرو
جهلي وڌائون .هو هڪ زخمي ساٿيح
کي ڪلهي تي کڻي ڀڄڻ جي
ڪوشش ڪري رهيو هو ته مٿان
ٽروٽ جا سپاهي رائفلن سان گهيري
ويج .ان ڪولهيح پنهنجو نالو روپا
ٻڌايو .هن کي هڪدم ننگرپارڪر جي
فوجي ڪيمس ۾ ڪيپٽن ٽروٽ اڳيان
پيش ڪيو ويو .ڪيپٽن ٽروٽ نئون
سگار دکائي .قيدي مٿان نهار وڌي.
اهو ڪولهي ،هندن جي مقدس ڪتابن
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واري شري ڪرشن مهاراج وانگي قد
جو ڊگهو ۽ ڳوڙهو سانورو هو .۽
ارجن مهاراج وانگي اتل ۽ اڏول ٿي
نظر آيو” .تنهنجو نالو؟“ اهو ڪيپٽن
ٽروٽ جو پهريون سوال هو.
”روپا“.
”تون ڪنهن جي زور تي
وڙهي رهيو هئين؟“
”هر ماڻهو پنهنجي طاقتور
ٻانهن جي زور تي وڙهندو آهي“
”منهنجو ميلب آ ،تنهنجو
پشت پناهه ۽ اڳواڻ ڪير آ“.
”ڪارونجهر جبل“
”تون ڇا الِء وڙهي رهيو
هئين؟“
”آئون پنهنجي پهاڙ ،پنهنجي
ڌرتيح الِء وڙهي رهيو آهيان“.
”توکي خبر آ ،ان جي سزا
ڇاهي؟“ ڪيپٽن ڪڙڪ ٿيندي چيو.
”ها-وڌ ۾ وڌ موت“.
گهڙي کن الِء ڪيپٽن ٽروٽ
ما ۾ اچي ويو ۽ ٽيڏي نظر سان
روپي ڏانهن نهاريندو رهيو ۽ پوِء
ڪجهه سوچي هلڪو ڪنڌ ڌوڻيندي
چيائين” :روپا ،اسين ٽوکي مارڻ نه ٿا
چايون .تون اسان کي رڳو راني الڌو
سنگهه ۽ ساٿين جو پٽو ٻڌائي ڇڏ.
ٽون جيٽري چونڊين ،اسين ٽوکي
اوٽري جاگير ڊينداسين“.
ڪيپٽن ٽروٽ جون ڳالهه تي
ڪولهي ڪروڌ ۾ اچي ويو .نڪ جون
ناسون ڦنڊائيندي چيائين” :هيُء سڄي
ڌرتي منهنجي آهي .تون ڪير ٿيندو
آهين مون کي جاگير ڏيڻ وارو؟“
ڪيپٽن ٽروٽ چئن سوالن
۾قيدي کي سمجهي ويو .وڌيڪ
سوال ڪرڻ بيڪار سمجهندي ،سگار
جو وڏو ڪش هڻندي ،سڄو سگار اتي
ئي کڻي ايش ٽري ۾ اجهائي موڙي
ڇڏيائين ۽ سپاهين کي حڪم ڏنائين
ته هن کي بندي خاني ۾قابو رکو.
سپاهي هٿڪڙيون ۽ ٻيڙيون پهريل
قيدي کنڀي کڻي ويا .ان ڏينهن
سپاهي قيديح کي سچي ڪرائڻ الِء
سڄو ڏينهن طرحين طرحين جون
سزائون ڏيندا رهيا ،پر هن اف به ڪا
نه ڪئي .هو هر تڪليف ڏند ڀيڙي
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سهي ٿي ويو .ان رات سپاهين
ڪيپٽن جي حڪم سان ڀوڏيسر جي
ڳو مان قيديح جي زال کي به وٺي
آيا .هوح نن ي نيٽي عورت هئي .ڇهن
ستن مهينن جي گرڀ سان .هن کي
ميري ڪاون جڙيل پولڪو ۽ وڏو
گهيردار پڙو پهريل هو .شايد مڙس
جو ٻڌندي ئي هوح مٿي ۽ پيرين
اگهاڙي هلي آئي هئي .يا ته سپاهين
کيج جتي پهرڻ ۽ گندي اوڍڻ جي
مهلت ئي ڪا نه ڏني هئي .هن جو
رنگ ،قد بت ۽ مهانڊا مڙس سان
ايترو ته مليا ٿي ،ڄڻ جنم ئي هڪ
ٻئي الِء ورتو هئائون .هوح ذرو به ڊنل
ڪا نه هئي ،البته پريشان ضرور هئي.
ڪيپٽن کي سندس ڀريل پيٽ،

ٻاڪو ڦاڙي بيهجي ويئي .سندس
اٻاڻڪا نيڻ مڙس ۾ کپي ويا ،سڄي
اهمي ٿي ويئي .ڀانح ته اجها ريهه
ٿي ڪري پوندي.
ڪري بيهو
ڪيپٽن ٽروٽ سڀني سپاهين کي اد
جي اشاري سان نڪري وڃڻ جو چيو
۽ پاڻ به ڪولهڻ ۽ قيديح مٿان آخري
نهار ڦيرائيندو ٻاهر نڪتو.
”روپا“ ........هي روپا“
ڪولهڻ جو هانِء ڦسي پيو.
نڪو جيل ياد رهيج ،نڪي کليل در،
نه ڪنڊا ،نه ڳڙکيون ،ڊوڙي دٻڪو
ڪري وڃي مڙس کي ٻک وڌائين ۽
ٽاڙهون ڏيئي روئڻ لڳي” .هي روپا.....
هي روڻيا  ..........هي مهنڌرا“.
”ڇو آئي آهين؟“ زنجيرن

غريباڻي عاج جي ٻانهن ۽ سروپا ڏاڍا
وڻيا .هن ڏاڍي نماڻائيح سان عورت
سان ڳالهايو” :ڊس ،اسين ٽنهنجي
مڙس کي مارن نه ٿا گهرون .ٽون
کيج پيار سان سمجهاِء ته انگريز
سرڪار سان وفاداري ڪري .اسين
ٽوکي ۽ ٽنهنجي مڙس کي ويراواهه
جي زمين انعام ۾ڊينداسين .ا جي
رات ڀلي تون سانج گڊ رهه .اوانجي
ڪوٽريح ۾ ڪو ڪو نه اينڊو .ٽون ڀل
انڊران ڪنڊو هرين ڇڊجان “.پوِء هو
ڪولهڻ کي باندي خاني ۾ وٺي آيو،
جتي سندس مڙس زنجيرن ۾
جڪڙيل هو .بند اندر ايندي ئي
ڪولهڻ رتوڇاڻ مڙس اڳيان کن الِء

۾جڪڙيل رتوڇاڻ روپئي ڏانهنج
ڪنڌ جهڪائي نهارڻ کان سواِء ئي
چيو.
”روپا ،توکي آخري ڀيرو
ڏسڻ آئي آهيان .متان مون تان
ڪولهياڻيون
جون
ڪارونجهر
کالئين ،متان سچي ڪرين ،نه ته پوِء
مان به ڦري وينديح سان .پيٽ تي هٿ
هڻي چونديج ته هي ٻار روپلي جو نه،
ٻئي ڪنهن جو آهي .روپا ،متان سچي
ڪرين “!..ڪولهڻ مڙس جي ويڪري
ڇاتيح ۾ منهن وجهيو ،ڍڪون ڀريو
روئيندي رهي.
روپي پهريون ڀيرو ڪنڌ
کڻي زال ڏي نهاريو .سندس ڀنڀن

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

وارن ڏانهن ،عاج جي ٻانهين ڏانهن،
اڀريل ڇاتين ۽ پيٽ ڏانهن ،سندس
رت رکول مک مرڪي پيو .ڪولهڻ
باندي مڙس کي ٻک وجهيو چمندي،
چٽيندي ،روئندي رهي .ڪيپٽن ٽروٽ
کن الِء بيٺو ڏانهن نهاريندو رهيو.
پوِء هن پنهنجي هٿن سان بندي خاني
جو در ٻيڪڙيو ۽ وڏا وڏا قدم کڻندو
پنهنجي آفيج ڏانهن هليو ويو.
صبح جا پهريان ڪرڻا
ڪارونجهر جي سئو رنگ چوٽين سان
ٽڪرائيندا ،ساري ڀونح کي روشن ڪندا
ويا .ڪارونجهر جي چوٽين ۾ ڪڪر،
آتش فشان جي دونهين وانگر ڦاٿل هئا.
جيئن شينهن سان کي سٽي ،ٻنڌ هڻي
سڄو رت ست چوسڻ کان پوِء وات
ڪ ندو آهي ،تيئن ڪارونجهر به ڪڪر
جو پورو ست نچوڙي ،کيج کوکلو
ڪري پوِء ڇڏيندو آهي .ان ويل به
ڪارونجهر جي چوٽين ۾ ڪڪرن سان
اها ئي ڪار هئي .هر ڪڪر پنهنجو
سمورو پاڻي ڀٽياڻيح ۽ گوڙڌرو جي ڀيٽا
چاڙهيو ننگرپارڪر مٿان چئاڪا چئاڪا
ٽمندو ڦٿڪندو ٿي ويو .مينهن کان پوِء
ڪارونجهر جو ڳاڙهو ،هيڊو ،سائو،
نيرو ،ڪارو  ،ڀورو ،ناسي ،سنگ مرمر،
مور پک کان به سهڻو ۽ پرڪشش لڳندو
آهي .هر من کي موهي ڇڏيندو آهي .ان
ويل ،ڪيپٽن ٽروٽ جو من به پهاڙ
ڪجهه ايئن ئي موهي ڇڏيو هو .ايڏو
خوبصوت پهاڙ ته هن پوري يورپ
۾ڪٿي نه ڏٺو هو .هن کي االئي ڇا ياد
پيو .هن پنهنجي ڪوٽ جي کيسي مان
چمڙي جي جلد وارو نوٽ بوڪ ڪ ي،
ڪجهه لکيو” :جيڪڏهن ڌرتيح تي ڪا
جنت آهي ته اهو فقج ڪارونجهر پهاڙ
ئي آهي ۽ مون کي سندس ٻنهين روپن
سان پيار آهي .مون کي جي انهيح پهاڙ
کان جدا ڪيو ويو ته يقينن آئون خو نه
رهندس “.ڪيپٽن ٽروٽ اڃان ريزيڊنسي
هائوس جي خوبصورت اڳڻ ۾ ڪرسيح
تي ويٺو ڪارونجهر جو من موهيندڙ
نظارو ڏسي رهيو هو ،جو سپاهي
ڪولهڻ کي وٺي آيا .ٽروٽ گهريح گهور
سان ڪولهڻ ۾ نهاريندي ،هلڪو ڪنڌ
ڌوڻي ڪولهڻ کي سالم ڪيو” .ڍاٽن
ٽنهنجي ۽ ٽنهنجي مڙس جي وچ ۾
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ڪيري گال بول هلي؟ ٽو کيج
سمجهايو؟“ ڪولهڻ ٽروٽ ڏانهن اد
کڻي نهاريو به ڪين ،ڪنڌ پاسيرو ڪيو.
ڪروڌ مان بيٺي چيائين” :تو واريون
ڳالهيون مون کي زاد ئي ڪو نه پيون.
مون کي وسري ويون ،ڪي االئي مون
ٻڌيون ئي ڪين هيون“!..
ڪولهڻ ٽروٽ کي حيران
پريشان ڪندي ،لوهه پائي ،هيٺ
الهيح ڏانهن تکي وڌي ،پر ا ڏهه
پير ڀري اوچتو بيهي ويئي ۽ ڏاڍي
ڪروڌ مان نڪ جون ناسون ڦنڊائي،
ٽروٽ ڏي نهارڻ لڳي”:گورا ،تون ڀل
اسان جا مڙس مارائي ڇڏ !..آئون به
ڏسنديج ته ڪارونجهر ۾گهڻا ڏينهن
ٿو جڃ ڪرين؟ ڪولهياڻين جا پيٽ
اڃان سڪا ڪونهن .ڪٿي حالل ڪين
حرامي ڦر ڄڻي اوانکي مارائي نه
وجهون .اهي ڀاڙيا الڌو سنگهه ۽ روپا
هئا ،جن کان منگهواڻن جي ڇوڙن ۾
لڪي پاڻي کي بچائي ويو هئين.
اسان جا ٻار توکي نرڳ ۾ به ڪو نه
ڇڏيندا .شاهه بيگڙي وانگي ڀڄي وڃ
گورا ،ڀڄي وڃ ،مري ويندين“.
ٽروٽ دنگ رهجي ويو.
ڪولهڻ ڇوهه ڇنڊيندي ،ڀريل پيٽ
سان پڙو لمڪائيندي ،هيٺ لهي،
ڀوڏيسر ڏانهن سٽيندي ٿي ويئي.
قيديح کي اونڌو ڪري چيلهه
۾ ڇها وهايا ويا .آڪيڙا چاڙهيا ويا ،پر
هن ڪجهه ڪونه ٻڌايو .رات جو کيج بند
جي لوهي دروازي سان شيخ ڪري ٻڌو
ويو .سندس ڳچيح ۾ تکن سوئن وارو
ڦندو شيخن سان ڪشي ٻڌو ويو .جيئن
هو هڪ سوت به چري پري نه سگهي ۽
سندس تارون تان وارن جي چتي الهي،
سندس تارون تي ميڻ بتي کوڙي ويئي
۽ جيئن جيئن ميڻ بتي جي وٽ ميڻ
ڳاريندي هيٺ لهندي ٿي ويئي ،ڪولهيح
جو ٽامي جهڙو بت پگهرجندو ٿي ويو ،پر
اهڙو ڪڇي جهڙي ڀت! پر ڪيپٽن
ٽروٽ شايد کيج وڌيڪ ايذاُء ڏيڻ نه پئي
گهريو” :منهنجي خيال ۾ٽنهنجي زال
جي پيٽ ۾ ٽنهنجو اهو پهريون ٻار
آهي؟“ ”ڇا ٽوکي پنهنجي نن ي ٻار ڏسڻ
جي تمنا ڪاني؟“ ”غالم ٻار کي ڏسي ڇا
ڪندس ،ڪهڙي خوشي ٿيندي؟“ ”ها“...

قيدي ٻڏل آواز سان وراڻيو” .ڇا ٽون
راني الدو سنگهه جو غالم نه هئين؟“
”نه ،جي مان محسوس
ڪريان ها ته الڌو سنگهه جو غالم
آهيان ته مان ان کي به گوليح مان
ڪ ان ها “.ڪيپٽن ٽروٽ ته ٺهيو پر
سپاهي به وائڙا بيٺا قيديح ۾ نهاريندا
رهيا .پل پل ميڻ جي وٽ ڳرندي قيدي
جي تارونح سان اچي لڳي هئي .قيديح
جي مک ۽ سڄي بت مان پگهر
نيسارا ڪريو پئي نڪتو .اوچتو
ڪيپٽن کان رڙ نڪري ويئي” :ٽون
مانهون آهين يا جن! ڇا ٽون تڪليف
نه پيو محسوس ڪرين؟“ قيدي جو
منهن ڳاڙهو ٿي ويو .ڏند ڏندن سان،
چس چپن سان ۽ اکين جا ڇپر اکين
سان ڀچي ويا .شيخ ٿي ويو .دل
چيائين:
ڪري
رڙ
ڏاريندڙ
”تڪليف .........تڪليف ..........االئي ڇا
ٿيندي آهي تڪليف......؟“ االهي قيدي
جي سهڻ جي طاقت ڇڏائي ويئي هئي
يا جيئڻ جي ،هن جي ٽامي جهڙي
وگهرندڙ طاقتور ڌڙ ،زور سان ڌڌڙي
ڀري ڦٿڪو کاڌو ،ڳاٽ چرڻ سان سوئا
ڳچيح ۾ ويهي ويج .سندس هٿن
پيرن جون زنجيرون زور سان
کڙڪيون ۽ قيديح جو پگهر ۽ رت
هڪ ٿي ويا .ڪيپٽن ٽروٽ وٺي ڊوڙ
وڌي .ميڻ جي وٽ ،قيديح جو تارون
وٺي ڇڏيو هو .هو شيخ تي ٿڌو ٿي ويو
هو .ٽروٽ جي هانو ۾ ڄڻ بڻڇي کپي
ويئي .وات مان رڳو ايترو اڪليج:
” مون کي  ...........مون کي ..........
ڪهڙي خبر ته هي ڪو ايترو جهٽ“.....
جڏهن ٽروٽ بندي خاني مان ٻاهر
نڪتو ته سڄو ڪارونجهر پڙاڏا پڙاڏا
هو .خبر نٿي پئي ته ڪڪرن گجگوڙ
ڪئي آهي يا توبن جا منهن کليا آهن؟
و چمي آ يا ڪولهين جي بندوقن جا
ڇيرا اڏاڻا آهن؟ سڄو ڪارونجهر
دونهان دونهان ،آڳ آڳ لڳو پيو هو.
زندگيح ۾ پهريون ڀيرو ٽروٽ کي
احساس ٿيو ته ڪا به ڌاري قوم پرائي
ڌرتيح تي وڌ ۾ وڌ پنجويهه سال
قبضو ڪري سگهي ٿي ،پر
ڪارونجهر شايد ٻارهن سالن کان به
اڳ ئي خالي ڪرڻو پوي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

سنڌ جو ريگستاني عالئقو ٿر،
جتي تاريخ آڳاٽين تهذيبن جي آڱر
پڪڙي ،اسان کي شاندار ثقافتي ماضيح
ڏانهن وٺي وڃي ٿيُ .اهو ٿر ،جيڪو
پنهنجي جمالياتي سونهن ،دلڪش منظرن
۽ اتان جي رهواسين جي سادگي ۽ نوڙت
سبب ج جو ڌيان پاڻ ڏانهن ڇڪائي ٿو.
ُاهو خيو ،جنهن جي واريح ۾ سهس،
ماروئڙن ۾ مريادا ،ريتن رسمن ۽
رواداريح جو وڏو مثال آهي ،ٻئي طرف
ُاهو ٿر سدائين ‘پنهنجن’ جي حرفتن ۽
چالبازين جو شڪار رهندو پئي آيو آهي.
سرڪاري ڪامورا هجن ،سياستدان هجن
يا سماجي ادارا هجن ،گهڻي ڀاڱي مڙني
ٿر جي نالي تي پکن جي پريت ماڙين
سين مٽي آهي ،۽ ٿر جي رڻ کي ُاها ئي
ُرڃ نصيب ٿيندي رهي آهي ،جيڪا انهن
سماجي ادارن جي وجود کان اڳ ۾ به اتان
جي نصيب جي پلئه ۾ ڳن يل هئي.
ٿر کي جديد سهولتن سان
آراسته ڪرڻ وارا سياسي واعدا هجن
توڙي ڪوئلي مان ُاپت ٿر تي خرچ
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ڪري ،دبئيح جهڙي خوشحال خيي
ُ
ڪل وقتي مصنوعي
بنائڻ جي
مصالحن وارن واعدن جي بدلي ۾ هر
مهيني ،هر ڏينهن تي هن واريح جي
سمنڊ (نيپولين ريگستان کي واريح
جو سمنڊ چوندو هو جي وان ين ۽
وستين ۾ غربت ۽ بيوسيح جون
ويساکي ُلڪون واسو ڪنديون آهن.
هونئن به جتي خوشحاليح ۽
تبديليح جا کوکال نعرا لڳندا هجن،
ُاتي ڪنهن حد تائين خوشحالي ۽
تبديليح جو تصور ڌنڌلو ئي نظر
ايندو آهي .انهيح فارمولي تي فِٽ
ٿيندڙ گذريل ٽن چئن ڏهاڪن کان
ترقي ،خوشحاليح ۽ عوام ۾
پاڻڀرائس آڻڻ جي دعويدار سماجي
تنظيمن جي ‘جاکوڙ’ به شامل آهي،
جيڪي  91سالن کان ٿرپارڪر ضلعي
(غريب ۽ مستحق طبقي جي ڪنهن
هڪ گهر کي ‘ماڊل هائوس’ طور
متعارف به نه ڪرائي سگهيون آهن.
سماجي ۽ فالحي بهبود جي نالي تي

جڙندڙ سماجي ادارن ،ٿر جي مايوس
ُمکڙن کي پروفيشنل ڪئمرائن جي
اکين ۾ چمڪائي سندن مجبورين
کي پروپولزن ۾ سموئڻ وارو هنر ئي
سکيو آهي ،۽ پراجيڪٽ ملڻ کانپوِء
سواِء تصويرن ۽ گڏجاڻين ۾ دعوتن
ملڻ جي ،ماروئڙن سان اها ئي
‘سياسي ڪار’ ٿئي ٿي  ...هاڻي ته
ٿري ماروئڙن پنهنجين زندگين جي
معيار ۾ بهتريح آڻڻ وارن انهن
ڀاشڻن تي حيرت ۽ حسرت ڪرڻ به
ڇڏي ڏني آهي.
تيري ُفرقت مين فرطِ حسرت سي،
آنکهه اب شهبهنمهي نههين ههوتهي!
عموماً دنيا ۾ جتي
سرڪاري سهولتون اڻلڀ هونديون
آهن يا سرڪار جي عالئقن ڏانهن
پها گهٽ هوندي آهي ،اتي سماجي
ادارن جو وجود نظر ايندو آهي .جڏهن
سماجي ادارن وٽ ماڻهن جي زندگين
۾ سهنج آڻڻ الِء مخصوص محاورا ۽
ٽرينڊ پراڻا ٿيڻ لڳندا آهن ته ‘نواڻ’
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) innovationواري مفروضي کي
ترجيح ملڻ لڳندي آهي .ساڳيح ريت
جڏهن سيمينارن ،ورڪشاپن ۽ گيٽ
ٽو گيڌرس جهڙا محاورا ميچوئر ٿي
وڃن ته پوِء ڪانفرنسن کي به جاِء ملڻ
لڳي ٿي .اهڙي ئي هڪ ڪانفرنج ٿر
جي تاريخ ۾ ٻه ڏهاڪا اڳ هڪ
مشهور ٿر دوست ڪاموري ڪرائي
هئي ،۽ تازو ڪجهه سال اڳ 0 ،۽ 3
جون 2109ع تي ،سماجي ادارن ۽
خوشحال ٿر وارو خواب اکين ۾
سان ي هلندڙ سماجي رهبرن پاران،
ٿر ۾ بنيادي سهولتن جي بحران،
پاڻيح ۽ کاڌ خوراڪ جي مسئلن،
غذائيت جي کوٽ سبب ٻارن ۽ ماُء
جي بگڙجندڙ صحت وارن بنيادي
مسئلن کي منهن ڏيڻ الِء ٻن ڏهاڙن
واري ٿر ڊيولپمينٽ ڪانفرنج
ڪرائي .جنهن ۾ ٿر کي سڀني
سهوليتن کان آراسته ڪرائڻ جون
اسڪيمون ۽ رٿائون پيش ڪري ،ٿر
جي مظلوم و مجبور طبقي کي
ُسکيا ساهه کڻڻ جو موقعو فراهم
ڪرڻ بابت تقريرون ،مذاڪرا ۽
رٿائون پيش ڪيون ويون هيون.
ٿر پريج ڪلب مٺيح جي
هال ۾ ڪوٺايل ان ڪانفرنج کان اڳ
به يقيني طور اهڙيون ڪيئي
ڪانفرنسون ،سيمينار ،ورڪشاپ ۽
ترقياتي ِسکيائون ٿي گذريون آهن،
جن ۾ ٿر جي ُ
مارو ماڻهن ،عورتن
ُ
خواه ٻارن پنهنجي ڏهاڙي اجرت کي
ترڪ ڪري ،سهنج آڻڻ جي سڏ کي
ورنائيندي شرڪت ڪئي هوندي،
پنهنجي قسمت جي ڪتاب ۾ ترقيح
جو لفظ لکرائي آسودگيح جا تسليح
ڀريا ساهه به کنيا هوندا ،پر هي ان
نوعيت جي نئين ڪانفرنج هئي،
جنهن جي مقصدن ۾ يقينن ٿر جي
عام ماڻهوح کي هر حال ۾ سماجي
طرح پاڻڀرو ٿيڻو ئي هو.
ٿر جي خوشحالي ۽ واڌاري
واري هن ڪانفرنج جي مکيه
موضوعن جي لسٽ ڊگهي هئي ،پر
انهن ۾ هڪ موضوع ٿر ۾ پاڻيح جي
کوٽ وارو به هو .ڪانفرنج ۾ هڪ
ڳوٺاڻو ‘هرسينگو جيڪو هڪ
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سماجي اداري جي مائيڪرو ڪريڊٽ
اسيڪم جي قره جي اونو الهڻ
واسيي بنا دعوت جي ڪانفرنج ۾
شريڪ ٿيو هو .اتي هن ٿر جي ڍاڻين،
ڳوٺن ۽ وان ن ۾ گهٽين ۽ رستن کان
وٺي گهريلو سيح تي ترقيح جون
شاندار ۽ من کي موهيندڙ ڳالهيون
ُٻڌيون هيون ،تنهن موجب سماجي
ترقيح جي دانشورن ،ٿر ۾ پاڻي ڪ ڻ
۽ گهرن تائين پيرين پنڌ پاڻي ڀري
ايندڙ پاڻهيارين الِء اهڙا مفت مشورا
پئي ڏنا ،جن کي ٻڌي هرسينگي جي
هِنئين تان سالن کان ڏڪارن جا ڏد
ُسور لڏيو پئي ويا.
به
پر افسوس جو ا
هرسينگو ۽ ڪانفرنج ۾ شريڪ
سندس هاري دوست ،پاڻيح الِء ُلڇندي
۽ ڳرا ڪوس ِڇڪيندي ،پاڻيح جي
گهر گهر فراهميح وارن ُانهن بينرن ۽
بيانن کي ياد ڪن ٿا .هرسينگي جهڙا
ٻيا به ڪيترا هاري يقينن ان کان اڳ
به ڪيترين ڪانفرنسن ۽ سيمينارن
۾ ڳوٺاڻي ترقيح ،خوشحاليح ۽
پاڻڀرائس جا دلپزير لفظ ُٻڌي ،چهرن
تي بهتر زندگيح جون ريکائون نقش
ڪري واهرو ٿي وريا هوندا ،پر
ڪانفرنج گذرڻ کانپوِء ٿر جي حالت
اها ئي رهندي آهي:
نه هو چؤنري ۾ ڪٿي ،راتوڪو ُچوڻو!
نه ا ولوڻو ،نه سي وايون وان ۾.
ٿر جي ترقيح بابت ڪوٺايل
اها ڪانفرنج جو نتيجو پڇڻ جو حق
هرسينگو يقينن نٿو رکيُ .ان الِء جو
ُاها ڊونيشنُ ،اهي پروپوزل انهن ئي
سماجي رهبرن لکيا هوندا ،انهن کي
ئي بجيٽون ‘پوريون’ ڪرڻيون
هونديون آهن .پر هرسينگي جي
هارياڻي خيال موجب ان ڪانفرنج
منعقد ٿيڻ کانپوِء موت جي قهري
راڪاس ٿر جي معصوم ٻارن تي
پنهنجا پر ڦڙڦڙايا آهن .سوين ابهم
جي چرخي کي
ٻارن کي ج
پنهنجين اکين سان ڏسڻ بنا ،ڌرتيح
پنهنجي ڇاتيح جا ٻيڙا کولي سيني ۾
سمائي ڇڏيو .ڪيترا مور مري ويا،
ڪيتريون ڊيلون ڦٿڪڻ لڳيون،
ڪيترا روجهه ۽ هرڻ بااثرن هٿان قتل

ڪيا ويا ،ڪيترن ماڻهن غربت وچان
خودڪشيون ڪيون ،۽ ڏڪاري حالتن
جي ڪري بئراجي عالئقن ڏانهن
لڏپالڻ ۾ به ڪا گهٽتائي نه آئي.
هرسينگي جي ڪمزور راِء
موجب اين جو اوز جي سوشل
اويئرنيج وارين گڏجاڻين ۽
ڪميونٽيح ۾ منٿلي ميٽنگن جو
نتيجو اهو نڪرڻ کپي ها ،جنهن
موجب ٿر ۾ سياسي سماجي ۽
ثقافتي قدر جاڳي پون ها ،عوام ۾
پنهنجي راِء جي اظهار ۽ ٻين جي راِء
جي احترام ڪرڻ جو شعور اچي ها،
سماجي ۽ ذهني الڙن ۾ ڦيرو اچي ها،
پري ٿيندڙ انساني قدر ۽ آدر
پنهنجي ماڳ موٽن ها ،شاندار ثقافت
ڀرئي ماضيح جي شناخت بحال ٿئي
۾
ها ،۽ روشن مستقبل الِء ج
ايندڙ ٻارن جي اکين جا ٽمڪندڙ
ترورا مڌم نه ٿين ها.
هرسينگي ٿر ۾ مڙني
سماجي ادارن جي هڪ سال جي
سالياني رپورٽن جي آخري صفحن
تي سجايل آڊٽ رپورٽن جو جڏهن
ُ
ڪل ماليو هو ته حسابن ۾ ڪمزور
هرسينگي موجب اها رقم اربن کان
مٿي ٽپي وئي هئي .اهڙيون ئي
رقمون ٿر ۾ سماجي ڀالئيح جي
کاتي ،صحت کاتي ،تعليم کاتي
توڙي زرعي ترقياتي کاتي سميت
هر کاتي کي ملن ٿيون ،پر ٿر جي
عوام جي حالت سندس دوست جي
راِء موجب بهتر بجاِء بدتر ٿيندي
پئي وڃي .خير ،هرسينگو اهي
سوال پڇڻ جو حق هرگز نٿو رکي...
۽ ڪانفرنج جي ٻين اهم ُنڪتن
طرف اچڻ کان پاسو ڪندي،
ڪانفرنج جي اسٽيڪ هولڊرن ۽
سماجي تنظيمن پاران ٻين ڪهڙين
رٿن تي عمل پيرا ٿيندي ،ٿر جي
تڪڙي ترقيح الِء ڪيترا قدم کڻي
ڪهڙا نتيجا اخذ ڪيا ويا آهن ،انهن
جو جواب ٿر جو اهو مظلوم
‘هرسينگو هاري’ ۽ ڪانفرنج ۾
شريڪ ٿر جا پٺتي پيل زندگي
گذاريندڙ ماروئڙا ،مٺيح جي ُمکيه
چوڪ تي ا به ڳولهن ٿا.
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سانگهڙ
نئوڪوٽ
شهرکان  03ڪلوميٽر مفاصلي تي
اوڀر طرف آهي .نئوڪوٽ ڳو
 51ايڪڙن جي پکيڙ ۽ ( 0111هڪ
هزار گهرن جي آبادي تي مشتمل
آهي .هن ڳو ۾ مختلف ذاتين
جا ماڻهو رهن ٿا .جنهن ۾
جوڻيجا ،شاهه ،ابڙا ،ڀيل ۽
ميگھواڙ برادري جي اڪثريت
آهي .نئوڪوٽ جو پراڻو نالو
چورکهيون هو .جيڪو 0352ع سنه

ٻيلي جي اندر قدرتي ٺهيل کهين
(نن ا کوهه مان پاڻي ڀريندا هئا.
انهن کهين جو پاڻي مٺو هوندو
هو .۽ اهي کهيون ٻيلي جي اندر
لڪيل حالت ۾ هونديون هيون.
جن جي مقامي ماڻهن کان سواِء
ٻئي ڪنهن کي خبر نه هوندي
هئي .ان ڪري هن عالئقي کي
چور کهيون سڏيو ويندو هو .ان
کان عالوه ڀرپاسي جي ڳوٺن جا
ماڻهو هتان جي کهين جو پاڻي

۾ ٺهيو .پهريائين هن عالئقي جي
ڀرسان مکي جو ٻيلو هوندو هو.
جي اتر طرف بقار ڍن
ڳو
هوندي هئي .جنهن جو پاڻي کارو
هوندو هو .جتي هينئر چوٽياريون
ڊيم ٺهيل آهي .آس پاس ويجھڙ
۾ پاڻي جو ڪو به ذريعو موجود نه
هو .ڀرپاسي جي ماڻهن تمام گهڻي
کوجنا کانپوِء ٻيلي جي اندر مٺي
پاڻي جون کهيون (نن ا کوهه
ڳولي لڌيون .۽ ماڻهن اتي ئي
پنهنجي مال متاع سان گڏ رهائش
اختيار ڪئي .پوِء ماڻهو مکي

استمعال ڪندا هئا ۽ هر فيرت يا
مالوند ماڻهو هتان جي پاڻي تي
ئي گذران ڪندا هئا0369 .ع واري
دور ۾ شاهه مردان شاهه ثاني پير
پاڳارو ۽ صدر جنرل ايوب خان
جڏهن مکي ٻيلي سانگھڙ آيا ته
جي نالي جي پڇا
هن ڳو
ڪيائون .انهي تي خان بهادر
محمد حيات جوڻيجي وراڻيو ته
جو نالو
سائين هن ڳو
چورکهيون آهي .انهي تي پاڻ
چيائون ته ا کان پوِء هن ڳو
نالو نئوڪوٽ آهي .۽ پوِء هي

نئوڪوٽ جي نالي سان
ڳو
مشهور ٿيو0332 .ع جي ٻوڏ کان
پوِء هن عالئقي کي جڻ ته نظر
لڳي ويئي .نئوڪوٽ ۽ ڀرپاسي
وارن عالئقن ۾ جر جو پاڻي پيئڻ
الئق نه رهيو .واٽر سپالِء جي الِء
پاڻي جو تالِء به موجود آهي پر ان
جو پاڻي صرف مال کي پيارڻ جي
الئق آهي .ڪيترن ئي سالن کان
تالِء جي مرمت نه ٿي سگهي آهي.
جنهن جي ڪري ڳوٺاڻن کي پاڻي
جي الِء تمام گهڻي مشڪالت کي
منهن ڏيڻو پوي ٿو .تعليم جي
حوالي سان ڪيترائي معصوم ٻار
بنيادي تعيلم کان محروم آهن.
هتي صرف هڪڙو پرائمري
اسڪول هلندڙ آهي ٻيو اسڪول
گذريل  01سالن کان زبون حالت
۾ بند پيل آهي .جنهن جي ڪو به
واهر ڪرڻ وارو ڪونهي .هتي
هڪ ڊسپينسري آهي .جنهن ۾
صحت جي سهوليتن جي اڻا
آهي0352 .ع کان اڳ ۾ هن
عالئقي جا ماڻهو هڪ خانه بدو
واري زندگي گذاريندا هئا .ان کان
پوِء حاجي ڪانڀو خان ،محمد
بچل ،الهه ڏنو نوناري بچل ،رحيم
نوناري ۽ علي بخش جوڻيجو
جي
هتي لڏي آيا .هن ڳو
مشهور شخصيت محمد بچل
جوڻيجو جنهن جا هن ڳو ۾
هئا.
مختلف فروٽن جا با
ڪريمداد جوڻيجو به هتان جو نالي
وارو شخص هو .هو پنهنجي اعلي
تعليم پرائڻ الِء سئيزرلينڊ ويو.
جتي هن جي مالقات گوشيال
توري اگرواال سان ٿي .اتان کان
اگرواال ڪريمداد جوڻيجو سان گڏ
پاڪستان آئي ۽ هتي ئي 0364ع
۾ ڪريمداد جوڻيجو جي سان
شادي ڪئي .۽ سانگھڙ جي ڳو
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نئوڪوٽ ۾ اچي آباد ٿي .اگرواال
سئيزرلينڊ ۾ ئي جنم ورتو.
اگرواال هڪ بهادر ۽ سچي انسان
هئي .هن جي دل ۾ انسانيت جي
خدمت جو وڏو جذبو هيو .هن کان
ڳو جي ماڻهن جو درد برداشت
وارن کي
نه ٿيو ۽ هن ڳو
صحت جون سهوليتون فراهم
ڪرڻ الِء هڪدم اسپتال کولي
ورتي .۽ پاڻ بنا ڪنهن اجوري ۽
فرال جي ماڻهن جو عالج ڪرڻ
لڳي .هن پٺتي پيل عالئقي جي
عورتن الِء پاڻ کي وقف ڪري
ڇڏيو .۽ عورتن جي هر مسئلي ۾
هر وقت انهن جي مدد ڪندي
هئي .ڀرپاسي جي ڳو ڏوگريون
ڀٽ جي  014ساله رهواسي حاجي
متارو خان مڱريو ۽ نئوڪوٽ جي
 39ساله همير جوڻيجو پنهنجي
زندگي جي گذريل گهڙين بابت
ٻڌائيندي چيو ته اگرواال مردن
توڙي عورتن جي خدمت بنا
ڪنهن فرال جي ڪندي هئي.
اگرواال کي انگريزي زبان سان
گڏوگڏ سنڌي زبان به تمام سٺي
ايندي هئي .اگرواال گهوڙي
سواري جي ڏاڍي شوقين هوندي
هئي .نئوڪوٽ ۾ اگرواال جا
مختلف قسمن جي ميون جا با
هئا .اگرواال روزانو پنهنجي با
جي سارسنڀال کانپوح  4کان 01
ڪلو ميٽر تائين گھوڙي جي
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سواري ڪندي هئي .رستي تي
جنهن کي به مشڪل حالت ۾
ڏسندي هئي .انهي جي کلي دل
سان مدد ڪندي هئي ۽ هر ڪنهن
ماڻهو تي نظر پوڻ سان پهريان
پاڻ سالم ڪندي هئي .انهي کان
حال احوال وٺندي هئي .جيڪڏهن
ڪو عالئقي جو ماڻهو هن وٽ
مدد الِء ويندو هو ته هي ان جي
وس آهر مدد ڪندي هئي .اگرواال

مسيحا سمجھن ٿا ۽ پنهنجي پاڻ
۾ ويهي چون ٿا ته مالڪ سائين
اسان ۾ اهڙو انسان ڪڏهن
موڪليندين يا پيدا ڪندين.
جيڪو هڪ اگرواال وانگر مسيحا
ڪردار ادا ڪري ،اسان کي ميٺ
محبت ،شفقت ،ڀائيچاري ۽
صحت جون بنيادي سهولتون
فراهم ڪري.
سماجي اداري اويئر طرفان

هن عالئقي کي چور کهيون سڏيو ويندو هو .ان کهان عهالوه
ڀرپاسي جي ڳوٺن جها مهاڻهههو ههتهان جهي کهههيهن جهو پهاڻهي
استمعال ڪندا هئا ۽ هر فيرت يا مالونهد مهاڻهههو ههتهان جهي
پاڻي تي ئي گذران ڪهنهدا ههئها0369 .ع واري دور ۾ شهاههه
مردان شاهه ثاني پير پاڳارو ۽ صدر جنرل ايوب خهان جهڏههن
مکي ٻيلي سهانهگهھهڙ آيها تهه ههن ڳهو جهي نهالهي جهي پهڇها
ڪيائون .انهي تي خان بهادر محمد حيات جوڻيهجهي وراڻهيهو
ته سائين هن ڳو جو نالو چورکهيون آههي .انهههي تهي پهاڻ
چيائون ته ا کان پوِء هن ڳو نالو نئهوڪهوٽ آههي .۽ پهوِء
هي ڳو نئوڪوٽ جي نالي سان مشهور ٿيو.
0339ع ڌاري سئيزرلينڊ ۾گهوڙي
سواري ڪندي ڪري پئي ۽
ڪجهه عرصو بيمار رهڻ بعد اتي
ئي هن فاني دنيا مان موڪالڻي
ڪئي .اگرواال کي برگيڊ نالي سان
به سڃاتو ويندو هو .ا اها اگرواال
اسان سان گڏ نه آهي پر هن جون
خدمتون اسان عوام جي دل ۾
هڪ مثال بڻجي چڪيون آهن.
هاڻي هن ڳو ۽ عالئقي جا ماڻهو
اگرواال کي ياد ڪري هن کي هڪ

آڪسفيم نوويب جي سهڪار سان
جي مختلف پاڙن ۾
هن ڳو
نوجوانن جي جنسي ۽ توليدي
صحت جي حقن واري پروگرام
تحت مائٽن ۽ نوجوانن ۾ سڄاڳي ۽
سگھ پيدا ٿي آهي .جنهن جي بنياد
تي تعليم جي ميدان ۾  91%ٻارن
جي داخالِء ۾ واڌارو آيو آهي ۽
ڪيترائي نوجوان ۽ والدين پنهنجي
بنيادي حقن کان واقف ٿيا آهن.
****

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

خههبههر نههاهههي تههه سههنههڌ مههان
حڪمت واري حرف ڪيهڏانهههن وئهي.
سنڌ ،جنهن جي وڏي ۾ وڏي سهڃهاڻهس
حڪمت هوندي هئي ،قبل مسيح کهان
سنڌ جي حڪمت واري سڃاڻس تهوڙي
جو ا ڪهتهابهن ۾ وڃهي بهچهي آههي.
جڏهن به حڪمت جها قصها ڪهتهابهن ۾
پڙهجن ٿا رشڪ ٿيڻ لڳي ٿو .ا سنهڌ
۾ طب ۽ حهڪهمهت جهي حهوالهي سهان
ڪههههههاريح وارا ڪههههههک آههههههههن.
يونيورسٽيون ۽ ادارا ڊگرين تائين
محدود آهن .سنڌ کان کسجي ويهل
ان سڃاڻس جو ڏد احسهاس ڀهلهي
ڪنهن کي به نه ٿئي ،پر سهنهڌ جهو
شههعههور اهههڙي عههمههل تههي ڳههوڙههها
ضرور هاريهنهدو ههونهدو .حهڪهمهت
کههي پههوئههيههن پسههاهههن ۾ ڏسههنههدي
لييف به دانهن ڪندي ائهيهن چهيهو
هو ته:
“پههريههان کههي چههونههديههاس،
ترس طبيبن ڇڏيو”.
طب ،جيڪو هڪ مقهدس
پيشو آهي ۽ خلق جي خهدمهت جهو
ٻيو نالو به آهي .اڳي جهڏههن ويه ،
طبيب ۽ ڊاڪهٽهر ههن مسهيهحهائهي
پيشي کي آمهدنهيح جهو ذريهعهو نهه
بڻائيندا هئا ،تمهام گهههٽ اجهوري
تي ڀروسي جوڳو عالج ڪندا هئا،
تڏهن هي پيشو نهايت نهامهاچهار ۽
مانائتو سمجهيو ويهنهدو ههو .مهذههبهي
عالم ،دانشهور ،فهلهسهوف ۽ اسهتهاد بهه
حڪمت جهو ڪهم ڪهنهدا ههئها .قهديهم
يونان کان وٺي رومي سلينتن تهائهيهن
جههي تههاريههخههن ۾ فههلههسههوف ،ڏاههها،
رياضهيهدان ۽ فهلهڪهيهات جها مهاههر بهه
حڪمت جو ڪم ڪندا هئا .پهنهههنهجهي
ننڊ ڦٽائي ،اوجاڳا ڏسي بهه بهيهمهار جهو
خيال رکندا هئا.
اهههڙي هههڪ وي ه جههو ذڪههر
پنهنجي مضمون ۾ ڪرڻ ٿو چهاههيهان،
جنهن بنا ڪنههن تهمهنها جهي سهنهڌ جهي

29

ٻهههههراڙيههن ،خههاص ڪههري الڙ ،ٿههر ۽
ميرپورخاص وارن عالئقن ۾ صهحهت
اعهلهي خهدمهتهن
۽ سماجي ڀالئيح جهي
ٰ
وسيلي هميشه الِء هتان جهي پهيهڙههيهل
طبقن ۾ پنهنجي عزت وڌائي.
هندستان جهي عالئقهي گههوئهها
۾  20فبروري 0319ع تي جنهم وٺهنهدڙ
ڊاڪههٽههر ڊرئههگههو ،بههمههبههئههيح جههي (
S t . 9aviourGrant Medical College
ڪاليجن مان پڙهيو0399 .ع ڌاري ههي

ميرپورخاص آيو ،جتي ههن پهنهههنهجهي
خانگي اسپتال کولهي عهمهلهي زنهدگهيح
جي شهروعهات ڪهئهي .ان اسهپهتهال جهو
مقصد فقج ڏتڙيل ۽ غهريهب مهريضهن
جي خدمت هو.
0359ع ۾ بههرصههغههيههر جههي
ورهاڱي وقت ريل ذريهعهي ههنهدسهتهان
کان ميرپورخاص ۾ پهههتهل زخهمهي ۽
بيمار پناهگيرن الِء ريهلهوي اسهٽهيهشهن
تي ڪئمس قائم ڪري ،هڪ بي لهوث
خدمتگار طهور سهنهدن مهرههم پهٽهي ۽
عالج ڪيو .جڏهن اهي مهههاجهر آيها تهه

منجهن ٽهي .بهي ،مهلهيهريها ،ٽهائهفهائهڊ ۽
پيچش جهڙا مره عام هئا .پاڻ انهههن
خههالف سههخههت ڪههاو ڪههيههائههيههن.
ڪيمپون هڻهي ،عهالج ڪهيهائهيهن .ههر
ڳو ۾ مريضن تائين پهتهو .تهقهريهرن
۽ جلسن ذريعي عهوام کهي بهيهمهاريهن
خهههالف مهههدافهههعهههت جهههي ضهههرورت
سمجهايائين .سندس اهي خدمتون آخر
عمر تائين جاري رههيهون .سهنهدس ان
جرئتمندانه ڪردار کهي ڏسهي0341 ،ع
۾ عيسائين جي پوپ Popo Pius
 ،9IIکيج Knight hoodجو خيهاب
ڏنههو .پههوپ جههي فههرمههان مههوجههب
سندس پورو نالهو ‘رائهيهٽ آنهرل
سر ڊاڪٽر ڊرئهگهو’ ههو ،پهر ههن
ڪڏهن به اهي خهيهاب ڪهتهب نهه
آندا.
بيمهار ٻهارن ۽ عهورتهن
جي عهالج ڪهرڻ واري جهذبهي
هيٺ ڊاڪٽر ڊرئگهو اڳهتهي ههلهي
ميرپورخاص ۾ ٽي .بهي سهيهنهٽهر
قائم ڪيو ،جنهن کهي ههن پهوِء،
ايههنههيههمههيهها جههي بههيههمههاريح جههي
روڪههٿههام الِء ’مههاُء ۽ ٻههار جههي
صههحههت جههي مههرڪههز‘ ۾ تههبههديههل
ڪيو .اڳتي ههلهي ههن ڪهراچهيح
جي مشهور انسان دوست ڊاڪٽر
ُرڪ فاِء سان گڏجي ميرپورخهاص
۾ پنهههنهجهي ڪهلهنهڪ جهي ههڪ
ڪههمههري ۾ ’ڪههوڙهههه‘ جههي عههالج الِء
اسپتال کولي ۽ ساڻج گڏجهي صهحهت
جي ڀالئيح جا ٻيا بهه ڪهيهتهرا فهالحهي
ڪم ڪيا0300 .ع ۾ هن سهرڪهار جهي
پوليو جي بچاح الِء جوڙيهل ڪهمهيهٽهيح
تي ميمبهر طهور خهدمهتهون سهرانهجهام
ڏنيون.
ٿر جا ماڻهو مفلج ،قهال ۽
دائمي بيمار رههنهدڙ ههئها .ههي سهنهدن
سٺي مدد ڪندو هو .سويهن مهيهل اٺهن
تي سواري ڪري ٿر جي ڀٽن ۾ پهيهو
گهمندو هو ۽ مريضن جو مفهت عهالج
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ڪهنهدو ههو .ههي سهنهدس جهوانهيح جهها
ڏينهن هئا .سفر کهيهج ٿهڪهائهيهنهدو نهه
هو ،وقت گهذرڻ سهان گهڏوگهڏ سهنهدس
نالو سڄيح سنڌ ۾ مشهههور ٿهي ويهو.
ميرپورخاص جي هڪ سمهاجهي اڳهواڻ
واتان هن عظيم مسيحا جي الِء ايتري
عظمت جو ڪارڻ مهعهلهوم ڪهرڻ الِء،
فقج هن هڪڙيح ڳالهه مان ئي اندازو
لڳائي سگهجي ٿو ته ،پهاڻ پهنهههنهجهيهن
يادگيرين ۾ لکي ٿو ته” ،ههڪ ڏيهنهههن
شام ويهلهي آ مهيهرپهورخهاص ريهلهوي
اسٽيشن ڀهرسهان چهههل قهدمهي ڪهري
رهيو هوس ته پريان (ڏکڻ پاسهي کهان
کههان هههڪ اڌڙوٽ شههخههص ڊوڙنههدو،
سهڪندو منهنجي ويجههو اچهي ُپهڇهڻ
لڳو ته ڊاڪٽهر ڊرئهگهو تهوههان آههيهو؟
وراڻههيههم ههها ،ڊاڪههٽههر ڊرئههگههو آ ئههي
آهيان .هن شخص جي ته ڄڻ منزل ئهي
آ هوس ،سهڪندي سهاههه ڀهريهل ڀهڀهن
سههان چههوڻ لڳههو تههه ڊاڪههٽههر صههاحههب،
منهنجي زال سخت بيمار آههي ،ڳهو
ُ
سڏ پنڌ تي آهي ،توهان جيڪر هلي ان
جهو عههالج ڪههنههدا تههه يههقههيههنههن سههنههدس
حياتي بچي سگهي ٿي .آ ٿيلهو کڻهي
تيار ٿي آيج ،هن شخص ٿهورو اڳهتهي
هلي ڏاند گاڏيح تي مونکي ويهههڻ الِء
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چيو ،ايتري ۾ سج لهڻ وارو هو ،ڏاند
گاڏي هلڻ لڳي ،ڪافي ميلن جهي پهنهڌ
کههانههپههوِء رات ٿههي پههئههي ۽ مههونههکههي
اونههداهههيح ۾ ڊپ بههه ٿههيههڻ لڳههو هههو،
اونداهي رات ۽ سنسان سفر ۾ رات
جي پهرئيهن پهههر ۾ ان شهخهص جهي
گهر پهتاسين ،سندس زال اڳ ۾ ئهي
فههوت ٿههي چههڪههي هههئههي .مههون پههاران
واپج شهر پهچائڻ جهو چهوڻ تهي ههن
شخص مونکي ڪجهه ڪلوميٽرن جي
فاصلي تي موجود ريهلهوي ڦهاٽهڪ تهي
ڇڏيو ،جتي سهڄهيح رات جهي طهويهل
انتظار کانپوِء صبح جو ريل آئي ،مهان
ان ريل گاڏيح ۾ چڙهي ٻهئهي ڏيهنهههن
ميرپورخاص آيج“.
ڊاڪههٽههر ڊرئههگههو 4 ،کههان 02
سالن جي ٻارن الِء تعليمي سيهنهٽهر پهڻ
کوليا ،جيڪي ٻار اڳتي پڙهڻ چاهيندا
هئا ،تن کي ’يونائيٽهيهڊ يهوڪ فهار اي
يههونههائههيههٽههيههڊ ورلههڊ‘ تههنههظههيههم طههرفههان
اسڪالرشپون وٺي ڏيندو هو .ههن جهو
اهو به ڪارنامهو ههو تهه ههن مهخهتهلهف
فرقن جي نوجوانهن کهي گهڏجهي ڪهم
ڪرڻ الِء همٿايهو .ههي روٽهري ڪهلهب
ميرپورخاص جي بنيادي ميمبهرن مهان
هو ۽ ان جو گورنهر بهه چهونهڊيهو ويهو.

قلوپطره کان هزار ڀيرا حسين ٿر
مشتاق منظرڪشي کي لڳي ا ڀاگي نظر
لڳو ڄڻ لنڊاڻو لٽجيو پئي!!....
تڏهن ڇاڇرو سڏڪيو پئي
ٿوهر جي ٿوڪ تي ويٺل پوپٽ ُرنا
پوپٽن جا رنگ برنگي پر ڀنا
جڏهن مارين مورن جا جوڙا ڇنا
اڪيلي ڊيل ڪا رڃ صحرا ۾لوچيو پئي
تڏهن ڇاڇرو سڏڪيو پئي!!....
للر،لنڀ سڀ چارا سڪي ويا
ترايون کوهه کارا سڪي ويا
پڪا نه پيرون ڄارين پن ڇڻي ويا
ڀريل مال واڙا مري ويا
بچيا ڍور بک ۾ ڏٻرا ٿي ويا
ڪونڀٽ ڀگي ٽاري تي اڃارو تاڙو ڪوڪيو پئي
تڏهن ڇاڇرو سڏڪيو پئي!!....

0335ع ۾ کيهج روٽهري انهٽهرنهيهشهنهل
اوارڊ سان نوازيو ويو .روٽهري ڪهلهب
جي گولڊن جوبليح جهي مهوقهعهي تهي
اعهلهي خهدمهتهن عهيهوه عهام
سندس
ٰ
ماڻهن ۽ روٽري ڪلهب جهي مهيهمهبهرن
تمام گهڻو چندو گڏ ڪيو ،جنههن مهان
هن ميرپورخاص ۾ ڊرئگو اسڪول ۽
هڪ گرلج اسڪول کوليها0369 .ع ۾
پههاڪسههتههان سههرڪههار طههرفههان کههيههج
پهريون ڀيرو تمغه امتياز ۽ ٻيو ڀهيهرو
سههنههدس وفههات کههان پههوِء2112 ،ع ۾
ساڳيو اعزاز ڏنهو ويهو .غهريهبهن سهان
محبت ۽ مروت ،خدمت ۽ ايثار سهبهب
کيج ٿهرپهارڪهر ۽ مهيهرپهورخهاص جها
ماڻهو ا به ياد ڪن ٿا.
سنڌ جهي ههن انسهان دوسهت
ڊاڪهٽهر 05 ،سهالههن جههي ڄهمههار ۾06 ،
جنوري 0333ع تهي مهيهرپهورخهاص ۾
وفات ڪئي .ڊاڪٽر ڊرئگو کهي چهئهن
ڌيههئههرن ۽ هههڪ پههٽ جههو اوالد ٿههيههو.
سندس چار ئي ڌيهئهرون ڊاڪهٽهر آههن،
انهن مان هڪ ڌيُء ڊاڪهٽهر فهلهومهيهنها
ڊرئگو جانسن ،والد جهي قهائهم ڪهيهل
’سينٽ ٽريسا هاسپيٽل‘ کهي سهنهڀهالهي
ٿههي ۽ مههيههرپههورخههاص جههي هههڪ اهههم
سماجي اڳواڻ آهي.

ٻڌائي ڪو منرل واٽر بوتل تي سڪا ڏار ساوا ٿيا
معصوم مکڙا بک جي باهه ۾ ٻار اکين تارا مئا
سفيد پوشن جا شوق ساڳيا بس ڪوٽ ڪارا هئا
ڊگھا پنڌ وڏين گاڏين جا تيل ۾بس تيل ٿيا
بيوس مائرن جو جھوليون خالي ٿيون
ڪشادي اڱڻ ۾ ٽڙيل ڪليون ڏسندي مرجھائجي ويون
جڏهن جيجل جي آنچل ۾ معصوم ڦٿڪيو پئي
تڏهن ڇاڇرو سڏڪيو پئي!!....
اَن پاڻي جي اُڻاٺ جي اُلڪي وري جھٽيو
ٿر جي قسمت االئي ڪهڙو ڪندي ليڪو چٽو
لڏيا پئي هيل الڙ ڏي الباري تي
جڏهن الهيارن ڇاڇرو ڇڏيو پئي
تڏهن ڇاڇرو سڏڪيو پئي!!....
ها هيل ڀي ڇاڇرو ڇرڪيو پئي!!...

] نفيس نهڙي]
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ڳوٺاڻي تعليمي ڪاميهٽهي ۽
ايج ايم سي جون ماهوار گڏجاڻيهون:
اويههئههر سههٿ ڇههاڇههرو Action Aidجههي
سهڪار سهان ٻهن يهونهيهن ڪهائهونسهل
تڙدوس ۽ سهارنهگهھهيهار جهي سهتهرههن
ڳههوٺههن جههي اسههڪههول مههيههنههيههجههمههيههنههٽ
ڪاميٽين ۽ ڳوٺاڻي تعليمي ڪاميهٽهي
سان هر مهيني ڳو جي تعليم بهابهت
گڏجاڻيون ٿي گذريون .جنهن ۾ ٻهارن
جي داخالِء ،اسڪول ۾ سٺهو مهاحهول،
بهتر تعليهم ،اسهڪهولهن جهي مهرمهت،
ٻارن جي والهديهن سهان گهڏجهاڻهيهون ۽
اسههڪههول جههي بهههههتههري الِء رٿههابههنههدي
ڪرڻ ،هرمهيني تي  09ڳوٺن ۾ ٺهيهل
ايج ايم سي ۽ ولهيهج ايهجهوڪهيهشهن
ڪههامههيههٽههي سههان ڳههوٺههاڻههي سههيههح تههي
گڏجهاڻهيهون ٿهيهنهديهون رههنهديهون آههن
جنهن ۾ ٻارن جي بهتر تهعهلهيهم ۽ ان
جي اهميت بابت مهڪهمهل ڄهاڻ ڏنهي
ويندي آهي.

ايههل آر پههي جههي ڳههوٺههن ۾
هارين سان موسمياتي تبديليهن بهابهت
حال احوال  :اويئر سٿ جهي ٽهيهم ههر
مهيني  LRPجي  09ڳهوٺهن ۾ ههاريهن
سان موسهمهيهاتهي تهبهديهلهيهن مهتهعهلهق
مههڪههمههل ڄههاڻ ڏيههنههدي رهههنههدي آهههي.
جنهن۾ ڪنڊي جي وڻ جهي اههمهيهت،
انهئ جو بچاُء ۽ پهنهن کهي ههٿهن سهان
الهي مال کي ڏيڻ يها وري انهههن مهان
ٿينهدڙ ِسهڱهريهن مهان مهلهنهدڙ فهائهدا ۽
وسڪاري جي موسم ۾ ٻنين مان گاھ
ڪ ڻ کهانهپهوِء انهههي گهاھ کهي صهاف
ڪري ڪنهن محفوک جاِء تي رکهڻ تهه
جههيههئههن ڏکههئههي وقههت ۾ ڪههم اچههي
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سهگهھهي LRP .جهي ٻهن ڳهوٺهن ۾ ٻههج
بينڪ قائم ڪرڻ سهان ههاري مهاڻهههن
کي تهمهام گهههڻهو فهائهدو رسهيهو آههي.
ڳو سيح تي ٻج بيهنهڪ کهولهڻ سهان
غههريههب مههاڻهههههن کههي زمههيههنههدارن ۽
دڪاندارن کهان ٻهج کهڻهي زمهيهن تهي
پوکڻ ۽ وري پوِء انهن کي ٻيڻو ٻج يا
وري ٻيڻي رقم ڏيڻي پوندي آههي پهر
هههاڻههي پههنهههههنههجههي ڳههوٺههن ۾ صههاف ۽
معياري ٻج ملي ته وڌيڪ خوشي جهي
ڳالھ آههي .مهانهجهھهي رنهد ۽ نصهراهلل
ساند ۾ ٻج بينڪ ڪاميٽيون ٺهاههيهون
ويون آهن ۽ انهن جي ڪاميٽهي ۾اهها
ڳالھ طئي ٿي ته هڪ ڪلو تي پهاُء ٻهج
ڏنو ويندو .جيڪو جيتهرو ٻهج بهيهنهڪ
مههان کههڻههدو انهههههي تههي عههمههل ڪههرڻههو
پوندو .ٻج بئهنهڪ ۾ صهرف صهاف ۽
سٺو ٻج رکيو وينهدو تهه جهيهئهن اسهان
کههي ڏکههئههي وقههت ۾ ٻههج ڪههم اچههي
سگھي.
ٻج بينڪ ۾ رکيل ٻهج ههيهٺ
ڏنل آهن.
* گوار
* مڱ
* تر
* مو

* ٻاجھر
* توريو
* هيرڻ
* ٻروھ
* کاڄا
اهههي سههڀههئههي ٻههج بههيههنههڪ ۾
موجود آهن
ريههفههلههيههڪههٽ سههرڪههل جههي
سهولتڪارن سهان ٽهمهاههي گهڏجهاڻهي:
اويههئههر سههٿ ڇههاڇههرو  Action Aidجههي

سهههههڪههار سههان ڇههاڇههرو جههي يههونههيههن
ڪائونسل سارنگھيار ۽ تهڙدوس جهي
ڳوٺن ۾ ڪم ڪري رهيو آهي .جنههن
۾  00يارهن ريفليڪٽ سرڪل هلنهدڙ
آهن جن جي ٽماهي گڏجاڻهي مهخهلهتهف
ڳوٺن ۾ ٿينهدي رههنهدي آههي .جهيهئهن
اهي پنههنهجهي ڪهيهل ڪهم ڪهار جهي
حههوالههي سههان ٻههڌائههي سههگههھههن ۽ اههها
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گڏجاڻي اويئر آفيج ڇهاڇهرو ۾ رکهي
وئي .جنهن ۾ اويئر جي سرواڻ عهلهي
اڪبر پڻ شرڪت ڪئي ۽ انهي ۾ 00
LRP38ڳوٺن مان ريفليڪٽ سهرڪهل
جي سهولتڪارن ٽن مهينن جي ڪيل
ڪارڪردگي جهي حهوالهي سهان ڳهالهھ
ٻول ڪئي .جنهن ۾ ڳوٺن جي وڌنهدڙ
آدمشماري ،اسڪول ويهنهدڙ ٻهارن جهو

ته اوئير جي منشور ۾ شامهل آههي
تهه ٿههر ۾ پههاڻههي جههي مسههئههلههي تههي
پهرئين تحقيق ڪرڻ ۽ ان کهانهپهوِء
ان جو حل تهال ڪهرڻ ،وقهتهن بهه
وقتن ڪوشهش ڪهري رههي آههي.
جنهن۾ گذريل  4سالن کهان وٺهي
LRP38جههي ڳههوٺههاڻههن سههان گههڏجههي
ڪري انهن جي مسئلي کي ڪجهھ

تعداد ۽ ٻيا اهي ٻار جيڪي پڙهڻ جهي
عههمههر جهها آهههن ،اهههي اسههڪههول کههان
محروم آهن ۽ ريفليڪٽ سهرڪهل ۾
پڙهندڙ ڳوٺاڻن جي حوالي سهان انهههن
ڪيترو سکيو ۽ انهههي مهان ڪهيهتهرو
فائدو ورتو.
گھريلو سيح تي پوکيهل
ڀاجين جون واڙيهون  :ايهل آر پهي
جي ڳوٺهن ۾ گهھهريهلهو سهيهح تهي
ڀاڄين جون واڙيون لڳايهون ويهون
آهن .جهئهيهن پهالهڪ ،بصهر ،واڱهڻ،
پٽاٽا ،ٽهمهاٽها وغهيهره پهوکهيهل آههن.
اويئر جي ٽيم وقت به وقت ايل آر
پي جي ڳوٺن ۾ گهڏجهاڻهيهن دوران
ساين ڀاڄين مان فهائهدن ۽ غهذائهي
ڪههمههي کههي خههتههم ڪههرڻ مههيههابههق
آگاهي ڏني ويندي آههي ۽ ان کهان
عههالوه مههوسههم جههي حههوالههي سههان
ٿيندڙ ڀاڄهيهن جهي بهه آگهاههي ڏنهي
ويندي آهي ته جيهئهن مهاڻهههو وقهت
سر ڀاڄيون پوکي پنهنجي روزمره
جي زندگي ۾ پيش ايندڙ خهوراڪ
جي ڪمي کي پورو ڪري سگھن.
اوئير طهرفهان  LRP38۾
لڳايل سولر پمس جو حال احوال ۽
ان ۾ ڳوٺاڻن کي ٿيل فائدا :جئين

قدر آساني پيدا ڪرڻ الِء مهخهتهلهف
مخيهر حضهرات جهي مهدد سهان 09
ڳوٺن ۾ مارچ  2106تائين  95سولر
پمس کوھن ۽ ويلن تهي لڳهايها ويها
آهن .جنهن ۾ ڳوٺاڻن سهان گهڏجهي
ڪههري هههر سههولههر پههمههس تههي هههڪ
سههولههر واٽههر پههمههس سههنههڀههالههيههنههدڙ
ڪاميٽي  ،آپريٽر مقرر ڪرڻ ۽ ان
کي بهتر نموني هالئهڻ الِء اصهول
طئي ڪهيها ويها آههن .سهولهر واٽهر
پمس تي واٽر مهيهٽهر لڳهائهي بهچهت
ڪرڻ جو طهريهقهيهڪهار بهه جهوڙيهو

ويههو آهههي .اڳههتههي جههي الِء سههٺههي
نههمهههونههي هههالئهههڻ جهههي مهههڪههمهههل
منصوبابندي ڪئي ويئهي آههي .ان
سان ڳوٺاڻهن جها ههيهٺهيهان بهنهيهادي
مسئال حل ٿيا آهن.
هر گھر مان جيهڪهي گهھهر
جا  5ڀاتي روزانو  5ڪهالڪ پهاڻهي
ڀرڻ الِء وقف ڪندا هئا ،انهي وقت
۾ هههو ٻههئههي ڪههم ڪههار ۾ هههٿ
ونڊائڻ لڳا.
انهن جا ٻار جيڪي کهوههه
کان گهرن تائين اٺن ۽ گهڏههن تهي
پاڻي ڀريندا هئا .اهي هاڻ وقت تهي
اسڪول وڃي پڙهڻ لڳا .شام جهي
وقههت رانههد رونههد ۽ هههوم ورڪ
ڪرڻ لڳا.
ڳههوٺههاڻههن جههي صههحههت ،
صههفههائههي سههٿههرائههي ۾ بهههههتههري ،۽
بيمارين ۾ ڪمي آئي.
عههورتههون ڀههرت ڀههرڻ،گههھههر
جي ڪم ڪار کان عالوه گھرن ۾
ڀاڄين جو واڙيون پوکڻ لڳيون.
گهههههر سههيههح تههي پههوکههيههل
ڀههاڄههيههن جههي واڙيههن مههان روزانههو
تازي ڀاڄي اسهتهعهمهال ڪهرڻ لڳها.
جههنهههههن سههان خههانههدان جههي ٻههارن،
نوجهوانهن ،مهرد  ،عهورتهن ۽ وڏي
عهمههر جههي مهاڻهههههن جههي صهحههت ۽
نشونما ۾ به بهتري اچڻ لڳي.
مرد پاڻي جهي فهڪهر کهان
فار ٿي ،مزدوري ڪري پنههنهجهي
گھر جهو گهذر سهفهر ڪهرڻ لڳها ،۽
انهن جي آمدني ۽ واڌارو آيو.
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ڳوٺاڻن جهي سهرپهرسهتهي ۾
ُمڪمل صفائي ُسٿرائي وارو منصوبو:
اويئر پاڻي ،عملي تعلهيهم ۽ تهوانهائهي
سهمهاجهي ۽
جي تج ِديد الِء ڪم ڪنهدڙ
ِ

ڪاميٽين جون گڏجاڻيون :ڳوٺاڻن جي
اڳواڻي ۾ ُمڪهمهل صهفهائهي ُسهٿهرائهي
جي منصوبي جي سرگرمين کي بههتهر
نموني ۽ عملي طور تهي انهجهام ڏيهڻ

ترقياتي تنهظهيهم 3112ع کهان ضهلهعهي
ٿرپارڪر ۽ عمرڪوٽ ۾ ڪهم ڪهري
رهي آهي .اويئر عمرڪوٽ ههن وقهت
پههالن انههٽههرنههيههشههنههل پههاڪسههتههان جههي
سهڪار سان عمرڪهوٽ ضهلهعهي جهي
ٽن يونين ڪائونسلن کيجراڙي ،فقير
عبداهلل ۽ خان صاحب عيا محمد پهلهي
۾ ڳهوٺهاڻهن جهي اڳهواڻهي ۾ ُمهڪهمهل
صفائي ُسٿرائي واري منصوبي تهحهت
ڪم ڪري رهي آهي .ان منصوبي جو
مههکههيههه مههقههصههد مههٿههي بههيههان ڪههيههل
عهمهرڪههوٽ ضههلهعهي جهي ٽهن يههونهيههن
ڪههائههونسههلههن جههي  00111آبااا ک کااي
صفائي ُسٿرائي جهي بهههتهر سهههولهتهن
تههائههيههن رسههائههي ڪههرڻ آهههي .ان سههان
گههڏوگههڏ هههزاري تههرقههيههاتههي مههقههصههد
) Millennium Development Goalجههههو
حدف ماڻڻ ۾ ڪردار ادا ڪهري رههي
آهي .هن منصوبهي تهحهت گهذريهل ٽهن
مهينن جي دوران مختلف سرگرمهيهون
ڪيون ويون جيڪي هيٺ ڏجن ٿيون.
ڳوٺاڻي صفائي ُسٿرائي جهي

الِء ضلعي عمرڪوٽ جهي ٽِهن يهونهيهن
ڪائونسلن؛ کيجراڙي ،فقير عهبهداهلل
۽ خان صاحب عهيها مهحهمهد پهلهي جهي
مختلف ڳوٺن ۾ ( 091ڳوٺاڻي صفهائهي
ُسٿرائي جي ڪاميٽين سان گڏجاڻيهون
ڪيون ويون .ان سلسلي ۾ ڳهوٺهاڻهن
طرفان نامزد ڪهيهل سهڀهنهي مهيهمهبهرن
شهرڪههت ڪههئهي .انهههههن گهڏجههاڻههيههن ۾
عورتن جي شموليت کهي پهڻ يهقهيهنهي
بڻايو ويو ته جهيهئهن تهه اِههي ڳهوٺهاڻهي
صفائي ُسٿرائي واري مهقهصهد حهاصهل
ڪرڻ الِء پنهنجو ڪردار ادا ڪن .اِههي
ڳوٺاڻيهون ڪهامهيهٽهيهون ڳهوٺهاڻهن جهي
اڳواڻي ۾ ُمڪهمهل صهفهائهي ُسهٿهرائهي
جي منصوبي تحت ٿينهدڙ سهرگهرمهيهن
کي عملي طور تي انجام الِء پنههنهجهو
ڪردار ادا ڪنديون ۽ ُمڪهمهل ٿهيهنهدڙ
سرگرمين جهون ڳهوٺهاڻهن جهي صهالح
مشوري سان قرارداد ڏينديون ته جيئن
ڳوٺاڻا هن مهنهصهوبهي مهان اجهتهمهاعهي
طههور ڀههرپههور فههائههدو حههاصههل ڪههري
سگهن.

ُ
ڪاڪهوس خهانهن
تعمير ٿيل
کي استعمال جوڳوبڻائڻ :ڳوٺاڻن جهي
اڳواڻي ۾ ُمڪهمهل صهفهائهي ُسهٿهرائهي
واري مهههنهههصهههوبهههي تهههحهههت ضهههلهههعهههي
عمرڪوٽ جي ٽِن يونين ڪهائهونسهلهن
۾ تههعههمههيههر ٿههيههل 8980مااان ( 5590
ڪاڪوس خانن جو جائزو وٺهي انهههن
کي استعمال جوڳو بڻائڻ ۽ ڳهوٺهاڻهن
جي روين ۾ تبديلي آندي وئهيُ ،کهلهي
ُ
ڪهاڪهوس حهاجهت جهي
فضا ۾ ٿيهنهدڙ
ڪري پيدا ٿيندڙ بيمارين ۽ هاڃيڪهار
نقصانن بابت ڄاڻ مھيا ڪهري مهاڻهھهن
کي انھي ڳالھه تي آمهاده ڪهيهو ويهو
ته جيئن ھن عالئقي جا ماڻھو پنههنهجها
ٺاهيل ڪاڪوس خانا استعمال ڪن ۽
مختلف وچڙندڙ بهيهمهاريهن کهان بهچهي
سگھن ۽ ان سان گڏوگڏ آلودگي کهان
پههاڪ مههاحههول کههي ھههٿههي وٺههرائههي
سگھجي.
صحت ۽ صفائي جي آگهاههي
بابت ويهڪون :صحت ۽ صفائي جون
(  54ويهڪون ٽِنهي يونين ڪائونسلن
جي مختلف ڳوٺن۾ ٿي گهذريهون جهن
۾ عهورتهن ،ٻهارڙن ۽ مهردن شهرڪهت
ڪههئههي .صههحههت ۽ صههفههائههي جههي ان
ويهڪن ۾ ذاتي ،گهريلو ،ماحهولهيهاتهي
صفائي ُسٿرائهي ۽ پهيهئهڻ جهي صهاف
پههاڻههي جههي اهههمههيههت جههي بههاري ۾
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معلومات ڏنهي وئهي .خهاص طهور تهي
ُ
ڪاڪوس خاني جهي اسهته مال ۽ ان
جي اهميتُ ،
صابڻ سهان ههٿ ڌوئهڻ ۽
هٿ ڌوئڻ جي اهم وقتن جي بهاري ۾
معلومات ونڊي وئي .اههي ويهههڪهون

پلي ،کيجراڙي ۽ فقهيهر عهبهداهلل جهي
مختلف ڳوٺن ۾ لڳل ( 32نلڪن جهي
جاچ پڙتال ڪئي ويئي ان سان گڏوگهڏ
نلڪي مان ضهايه ٿهيهنهدڙ پهاڻهي کهي
محفوک ڪرڻ جا مختلف طريقا ٻهڌايها

تصويري نهمهائهش ،وضهاحهت ۽ ڳهالهههه
ٻههولھ جااي مااا سااان ياايااون يااون.
ُ
صابڻ سان هٿ ڌوئڻ جا درست طهريهقها
ِپڻ عملي طرح ڪري ڏيکاريا ويها اِھها
ڄاڻ مختلف ڳوٺن جي ( 0934مهاڻهھهن
تائين پھچائي ويئي .
اسڪهول وا ڪهلهب جهون
گڏجاڻيهون :ڳهوٺهاڻهن جهي اڳهواڻهي ۾
ُمڪمل صفائي ُسٿرائي تحت مختهلهف
ڳههوٺههن ۾ مههوجههود ( 24اسههڪههولههن ۾
وا ڪهلهب جهون گهڏجهاڻهيهون ڪهري
صفهائهي ُسهٿهرائهي بهابهت آگهاھهي ڏنهي
ُ
ڪهاڪهوس خهانهن
ويئي ۽ ُاتي موجود
جي استهعهمهال کهي يهقهيهنهي بهڻهائهي،
ڪاڪوس خاني جي استعمال کهانهپهوِء
ھٿ صابڻ سان ڌوئڻ بابت آگاھي ڏنهي
ويئي ۽ هٿ ڌوئڻ جا درست طريقا ِپهڻ
عملي طرح ڪهري ڏيهکهاريها ويها اھها
آگاھي مختلف اسڪولن ۾ مهوجهود (
 094شههاگههردن ۽ اسههتههادن تههائههيههن
پهھچائهي ويهئهي ،انهھهن گهڏجهاڻههيهن ۾
استان پڻ ٻارڙن جي رھنمائي ڪئي.
پاڻي ۽ صفائي سٿرائي جهي
منصوبن جي جهاچ پهڙتهال :پهاڻهي بهنها
زندگي ناممڪن آھي ۽ زندگي گذارڻ
الِء پهيهئهڻ جههو صهاف پهاڻههي انهتهههائههي
گهههڻهي اهههمهيهت رکههي ٿهو ،جههيهئهن تههه
عمرڪوٽ ضهلهعهي جهي ٽهن يهونهيهن
ڪائونسلن خان صهاحهب عهيها مهحهمهد

ويهها مههثههال طههور گههھههريههلههو سههيههح تههي
ڀاڄيون لڳهائهڻ ،مهخهتهلهف ٻهوٽها ۽ وڻ
لڳائي ماحول کي صاف سٿرو بهڻهائهڻ
۽ انههھههن ڳههوٺههن ۾ صههاف پههاڻههي جههي
اھميت ۽ پاڻي کهي صهاف ڪهرن جهي
مخهتهلهف طهريهقهن بهابهت آگهاھهي ڏنهي
ويئي .ڳو ۾ لڳل نلهڪهن جهي ساا
۾ ٻه ڀيرا پاڻي جي چڪاس ڪنھهن بهه
ويهجهھههي لههيهبههارٽهري مههان ڪههرائهڻ الِء
ڳوٺاڻن کي پڻ ھمٿايو ويو.
ُ
ُکلي فضا ۾ ڪاڪهوس يها
حاجت کان صاف ۽ پاڪ ڳهوٺهن جهي
رٿههابههنههدي :ڳههوٺههاڻههن جههي اڳههواڻههي ۾
ُمههڪههمههل صههفههائههي ُسههٿههرائههي واري
منصوبي تحت ضلعي عمرڪهوٽ جهي
ٽِن يونين ڪائونسلن جي ( 060ڳهوٺهن
مههان ( 60ڳههوٺههن کههي کههلههي فضهها ۾
ڪاڪوس يا حهاجهت کهان پهاڪ ڪهيهو
ويو ۽ ان سان گڏوگڏ انھن ڳهوٺهن ۾
صفائي سٿرائي جي مھم پهڻ ھهالئهي
ويههئههي ،جههنههھههن ۾ اويههئههر سههٿ جههي
اڳواڻي ۾ ڳو جي مردن ،عورتن ۽
ٻارڙن پڻ شرڪت ڪئي .مھم دوران
پنھنجن وڏڙن وٽان ايندڙ روايهتهن ۾
تبديلي آڻڻ الِء جتن ڪهيها ويها ،مهردن،
عورتن ۽ ٻارڙن ڪاڪوس خاني جهي
استعمال کي يقينهي بهڻهائهڻ الِء پهڪهو
ارادو ڪههيههو .ان کههانههپههوِء سههرگههرمههي
پنهنجي اختتام تي پهتي.

اداراتي گڏجاڻهيهون ۽ ڏھهاڙا
ملھائڻ :ڳوٺاڻن جي اڳواڻي ۾ ُمڪمل
صفائي ُسٿرائي واري منصوبي تهحهت
ضلعي عهمهرڪهوٽ ۾ اويهئهر طهرفهان
ٺاهيل وا ڪور گروپ جي ميهمهبهرن
پاران گڏجاڻي ڪهئهي وئهي جهنهههن ۾
گورنمينٽ جهي فهوڪهل پهرسهن وا
ڪههور گههروپ ،الئههيههن ڊپههارٽههمههيههنههٽ ۽
مختلف سماجي تنييمهن جهي اڳهواڻهن
پڻ شرڪت ڪهئهي ههن گهڏجهاڻهي جهو
مکيه مقصد ُکهلهي فضها ۾ ڪهاڪهوس
کههان آجههو ٿههيههل ڳههوٺههن کههي ضههلههعههي
ڪهمهيههٽهي پهاران انههههن کههي جههلهدئههي
تصهديههق ڪهيههو ويههنهدو .۽ انههههي سههان
گڏوگڏ ضلعي سيح تي  33مارچ 3102
تي پاڻي جو عالمي ڏينهن ملهايو ويهو
جنهن ۾ سڀني سماجي اڳواڻن پنهنجها
ويچار ونڊيا.
جنسي ۽ توليدي صحت جهي
حقن جي ڄاڻ2119:ع کان عهمهرڪهوٽ،
ٿرپارڪر ۽ سانگهڙ ضلهعهن ۾ پهاڻهي،
عملي تعهلهيهم ۽ مهتهبهادل تهوانهائهي ۽
بنيادي انساني حقن تهي ڪهم ڪهنهدڙ
سماجي اداري اويئر پهاران آڪسهفهيهم
نووب جهي مهالهي سهههڪهار سهان ههن
وقت عمرڪوٽ ضهلهعهي جهي يهونهيهن
ڪههائههونسههل کههيههجههراڙي ۽ يههونههيههن

ڪههائههونسههل فههقههيههر عههبههداهلل جههي 003
ڳوٺن ۾ صنفي بهنهيهادن تهي عهورتهن،
مهههردن تهههوڙي ٻهههارڙن کهههي ذههههنهههي
مستحڪم بڻهائهڻ الِء کهيهن ڄهاڻ ڏنهي
پئي وڃي .اهڙي ڄاڻ جو خاص مقهصهد
عالئقي جهي نهوجهوانهن (مهردن تهوڙي
عورتن ۾ جنهسهي صهحهت ۽ ان جهي
حقن سان الڳاپيل مسئلن بابت آگهاههي
ڏيڻ آهي .ڄاڻايهل مهنهصهوبهي جهي مهدد
سان عالئقي جي نوجوانن ۾ جهنهسهي
صحت جي سهلهسهلهي ۾ پهيهدا ٿهيهنهدڙ
بيمارين ۽ نن ين عمر وارين شادين جا
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معاشري ۾ پوندڙ خراب اثهر ۽ انهههن
جي روڪ ٿام الِء سجاڳي پهيهدا ڪهرڻ
آهههي .مههٿههي ڄههاڻههايههل ٻههنهههههي يههونههيههن
ڪائهونسهلهن جهي مهخهتهلهف ڳهوٺهن ۾
ٻارڙن ،عورتن ،مردن ،نگهبانن توڙي
نو بالغان ڇوڪريهن ۽ نهوجهوانهن کهي
سکيا ڏيڻ الِء  06سيشن مهنهعهقهد ڪهيها
ويا ،ان سلسلهي ۾ پهولهيهج آفهيهسهرن
سههان پههڻ هههڪ گههڏجههاڻههي ڪههري سههنههڌ
اسيمبليح پاران پاس ڪيل نن ي عمر
جههي شههاديههن واري قههانههون تههي عههمههل
ڪرائڻ بابت تفصيلي ڳالهه ٻهولهههه پهڻ
ڪئي وئي .منعقد ٿيل  06گڏجاڻين ۾
ٻارڙن سميت هڪ هزار  0193مهردن ۽
 429عورتن شرڪت ڪئي.
نن ين عمر واريون شهاديهون:
آڪسفيهم نهووب جهي سهههڪهار سهان
سمهاجهي اداري اويهئهر پهاران ضهلهعهي
عهههمهههرڪهههوٽ جهههي ٻهههنهههههههي يهههونهههيهههن
ڪائونسلن کيجراڙي ۽ فقير عهبهداهلل
جي  91کان وڌيڪ ڳوٺهن ۾ اسهڪهول
۾ نه پڙهندڙ توڙي تعهلهيهم پهرائهيهنهدڙ
ٻارڙن کان عالوه نوجوانن ،نگهههبهانهن
توڙي والدين کي مختهلهف وقهتهن تهي
ٽريننگ ڪرائي نن ي عمر جي شهاديهن
جا معصوم ٻهارڙن جهي زنهدگهيهن تهي
پوندڙ خراب سماجي اثرن توڙي نن ي
عمر جي شادين سبب نياڻيهن ۾ پهيهدا
ٿيندڙ جنسهي بهيهمهاريهن ۽ مهوت جهي
وڌندڙ شرح بهابهت آگهاههي ڏنهي وئهي.
منصوبي جي مدد يهونهيهن ڪهائهونسهل
فقير عبداهلل جي ههائهيهر سهيهڪهنهڊري
اسههڪههول جههانهههههيههرو ،مههڊل اسههڪههول
اوڪهراڙو پهنههههور ۽ ڳههو ڌنههاسهر ۾
نن ي عمر جي شهاديهن جها سهمهاج تهي
پوندڙ خراب اثرن بابت اسهٽهيهج ڊرامها
پڻ پيش ڪيا ويها جهنهههن ۾  041کهان
وڌيههڪ شههاگههردن ،اسههتههادن ،والههديههن،
ڳوٺاڻن (عورتن توڙي مردن شهرڪهت
ڪئي .جڏهن ته نن ي عمر جي شهاديهن
جي روڪٿام بابت مقامي ريهڊيهو تهي
پيغام پڻ نشهر ڪهيها ويها جهنهههن جهو
خاص مقصد معهاشهري ۾ نهنه ي عهمهر
جي ٿيندڙ شادين کي روڪڻ ۽ نهنه ي
عمر جهي شهاديهن خهالف ٿهيهل قهانهون
سازي بابت آگهاههه ڪهرڻ ههو .اسهٽهيهج
ڊرامن ۾ سنڌ اسيمبلهيح پهاران نهنه ي
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عمر جي شادين جي روڪٿام الِء پهاس
ڪيل بل تي خاص ڌيان ڏياريو ويو.
عورتن جي حقن بابت مههم:
آڪسفيهم نهووب جهي سهههڪهار سهان
سمهاجهي اداري اويهئهر پهاران ضهلهعهي
عههمههرڪههوٽ ۾ عههورتههن جههي عههالههمههي
ڏهاڙي جي سلسلي ۾  0مهارچ 2106ع
تي هڪ پروقار تقريب ڪوٺهائهي وئهي
جنهن جو خهاص مهقهصهد عهورتهن جهي
حقن ۽ ٿيندڙ پائمهالهي تهوڙي عهورتهن
تههي ٿههيههنههدڙ گهههههريههلههو تشههدد خههالف
روشني وجهڻ هو .تقهريهب ۾ عهورتهن
جي حهقهن ۽ ڀهالئهي الِء ڪهم ڪهنهدڙ
مقامي عورت اڳواڻ آپا رشيهده سهانهد،
سنڌ جي نهامهور عهورت اڳهواڻ مهريهم
مههجههيههد ،عههورت اڳههواڻ نههورجهههههان

سرگرميون :هڪ سماجي ڀالئيء واري
تنظيم ههجهڻ جهي نهاتهي ،اويهئهر ٻهيهن
سماجي ترقيح وارن ڪهمهن سهان گهڏو
گڏ پنهنهجهي تهعهلهيهمهي پهروگهرام کهي
اڳتي وڌائيندي گهذريهل ٽهه مهاههيح ۾
انتهائي اهم سنگ ميل حهاصهل ڪهيها
آهههن .ان سههلههسههلههي ۾ پههرائههمههري ۽
ايليمينٽري تعليم کي جاري رکهنهدي،
عههمههرڪههوٽ ،ٿههرپههارڪههر ۽ سههانههگههھههڙ
ضلعن ۾ سيڪنڊري تعليم جهو آغهاز
ڪيو ويو آهي.اويئر سنڌ ايجوڪيشهن
فهائههونهڊيشههن جههي سههههڪههار سههان دور
دراز عههالئههقههن ۾  13مههڊل ۽  19هههاِء
اسهڪههول قههائههم ڪههيهها آهههن .انهههههن 02
اسڪولن مان  13اههڙا اسهڪهول آههن،
جيڪي سرڪاري آههن ۽ انهههن جهون

ڳهيلڙو ،نامور سماجي اڳواڻن مهحهمهد
علي شاهه ،علي اڪبر راهمون ،بنسهي
الل مالهي ،ليکڪ مير حسهن آريسهر،
سيد آغاسهردار ۽ ٻهيهن خهيهاب ڪهيهو.
جههڏهههن تههه ان سههلههسههلههي ۾ ”تههعههبههيههر
هم“ عنوان هيٺ هلهنهدڙ مهههم ذريهعهي
هڪ ريڊيو پروگرام پڻ مقامي ريهڊيهو
چئنل تان نشهر ڪهيهو ويهو جهنهههن ۾
ناليواري سماجي اڳواڻ ۽ شاعر ُجهمهن
دربهههدر ،عهههورت اڳهههواڻ گهههل جهههان
ناهيون،صحافي مشتاال مهر ،سيد آغها
سردار ،امر بلوچ ۽ ٻين تفصيلي ڳالهه
ٻولهه ڪئي .ريڊيو پروگرام جو خهاص
مقصد عورتن تي ٿيندڙ گهريلو تشدد،
بدلي جي شادي ،نن ي عمر جي شهادي
۽ عههورتههن جههي ٿههيههنههدڙ وڪههرو جههي
روڪٿام هو .ريڊيو پهروگهرام ذريهعهي
نههنه ي عههمههر جههي شههاديههن بههابههت سههنههڌ
اسيمبليح پاران ٿيل قهانهونسهازي تهي
پڻ ڳالهه ٻولهه ڪئي وئي.
اويئر ايجوڪيشن پهروگهرام
جههو تههعههارف ۽ ُان جههون ٽههه مههاهههي

عمارتون به موجود آهن .پر اتي شروع
کان ئي تهدريسهي عهمهلهو نهه ههجهڻ يها
سههرڪههار تههوڙي عههوام جهههي عهههدم
دلچسپيح سبب تعليمي عهمهل شهروع
نه ٿي سگھيو هوُ .اهي اسڪولن جهون
عمارتون مختلهف سهبهبهن جهي ڪهري
کنڊر بڻجي رهيهون ههيهون .مهعهصهوم
ٻار جيئن تيئن پرائمري تعليم حاصل
ڪري ،وڌيهڪ تهعهلهيهم حهاصهل ڪهرڻ
بجاِء مال چارڻ ،نن ي عمر ۾ مهزدوري
ڪرڻ يها وري رلهڻ ڦهرڻ ۾ پهنهههنهجهو
آئيندو برباد ڪري رهيا هئها .اويهئهر ۽
سنڌ ايجوڪهيهشهن فهائهونهڊيشهن انهههن
ٻارن الِء انتهائي معياري تهعهلهيهم جهو
بههنههدوبسههت ڪههيههو آهههي .اويههئههر جههو
تههعههلههيههمههي پههروگههرام ٻههن حصههن تههي
مشتمل آهي.پرائهمهري ۽ ايهلهمهيهنهٽهري
تعليم سيڪنڊري تعليم.
اويئر پرائمري ۽ ايليمينٽري تهعهلهيهم
وارو پروگهرام :ههن پهروگهرام تهحهت
اويئر عمرڪوٽ ۽ ٿرپهارڪهر ضهلهعهن
۾  19پههرائههمههري ۽  12ايههلههمههيههنههٽههري
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اسڪولهن ۾  956ٻهارن کهي مهفهت ۽
معياري تهعهلهيهم فهراههم ڪهري رههي
آهي .انهن اسڪولن جون جهديهد طهرز
تههي مههڪههمههل سهههههولههيههتههن واريههون
عمارتون مڪمل ٿيڻ تهي آههن .جهتهي
سولر سسٽم تهي ههلهنهدڙ ڪهمهپهيهوٽهر
ليب ،سائنج هال ،مخهتهلهف تهعهلهيهمهي
سههههرگههههرمههههيههههن الِء آڊيههههٽههههوريههههم ۽
ريڪريئيشن هال سان گڏ رانهديهن الِء
ڪشادا ميدان پڻ آهن .اسڪهولهن جهي
عمارتن جي اڏاوت ۾ اههو انهتهههائهي
خيال رکيو ويو آهي تهه ڪهالس روم
ڪشههادا ۽ هههوادار هههجههن ،وا روم
ٻهارن جهي ضهرورت مهيهابهق ههجهن ۽
فرنيهچهر آرامهده ۽ غهيهرضهرر ههجهي،
جهنهههههن کههي جههديهد تههدريسههي طههريههقههن
(سهههرگهههرمهههيهههن واري طهههريهههقهههي الِء
آسانيحسان سيٽ ۽ ري سيٽ ڪرڻ ۾
ٻارن کي آساني ٿئي.
اويئر سيڪنڊري تعليم وارو
پروگرام :هن پروگرام تهحهت گهذريهل
ٽن مهينن ۾ انتهائي اهم سرگرمهيهون
رهههيههون .اويههئههر جههي پههرائههمههري ۽
ايهههلهههمهههيهههنهههٽهههري اسهههڪهههولهههن جهههي
ڪارڪردگيح کي نظر ۾ رکندي سهنهڌ
ايجوڪشن فائهونهڊيشهن  10بهنهد پهيهل
سرڪاري مهڊل اسهڪهولهن کهي فهعهال
بنائڻ الِء اويئر کي ڪانٽهريهڪهٽ ڏنهو.
اهي اسڪول هيٺين هنڌن تهي آههن ۽
هن وقت انهن اسڪهولهن ۾ تهدريسهي
عمل جاري آهي ۽  91اسهتهاد  911کهان
وڌيڪ شاگردن کي تعليهم ڏئهي رههيها
آهههن .انهههههن  10مههڊل اسههڪههولههن کههان
عالوه  19هاِء اسڪول پهڻ قهائهم ڪهيها
ويا آههن .انهههن سهڀهنهي اسهڪهولهن ۾
اعلهي مهعهيهار واري
جديد طريقن سان
ٰ
تعليم فهراههم ڪهرڻ الِء سهولهر پهاور
يهههونهههٽ تهههي ههههلهههنهههدڙ ڪهههمهههپهههيهههوٽهههر
ليباريٽريون قائم ڪيون پهيهون وڃهن.
هر اسڪول ۾ سائنج لهيهبهاريهٽهري ۽
نصابي سرگرمين الِء ههڪ آڊيهٽهوريهم
هال ۽ راندين الِء ميدان ٺهاههيها ويهنهدا.
هنن اسڪولن مان اڪثر اسڪول دور
دراز عالئقن ۾ آهن .اويئر جهي قهائهم
ڪههيهههل پهههرائههمهههري ۽ سهههيههڪهههنهههڊري
اسڪولن ۾ تدريسي عملي سهان گهڏ،
هر هڪ اسڪول الِء ههڪ اسهڪهول
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فيسيلهيهٽهيهٽهر (  School Facilitatorپهڻ
رکيو ويو آهي ،جنههن جهي ذمهيهواري
هوندي ته هو ڪميونٽيح سان مسلسل
رابههيههي ۾ رهههي ڪههري اسههڪههول ۽
والدين جي وچ ۾ هڪ پل جو ڪهردار
ادا ڪهههري ،ٻهههارن جهههي داخهههال کهههي
011سيڪڙو يقيهنهي بهڻهائهڻ وارو اههم
ڪم سرانهجهام ڏيهڻ سهان گهڏ روزانهه
جي بنياد تهي والهديهن سهان مهالقهاتهون
ڪري ٻارن جيغير حهاضهر رههڻ واري
رجحان کهي خهتهم ڪهري ،انهههن کهي
پنهنجي معصوم ٻارڙن جي مستهقهبهل
جو صحيح ۽ وقتائتهو فهيهصهلهو ڪهرڻ
جو احساس ڏيارڻ آهي.
اويئر اسڪولز ۾ مانيٽرنگ
جو نظام :اويئر جديد ٽيڪناالجهي جهو
اسههتههعههمههال ڪههنههدي اسههڪههولههن جههي
مههانههيههٽههرنههگ جههو انههتهههههائههي جههديههد ۽
برجستهو نهظهام عهمهل ۾ آڻهيهو آههي.
جههنهههههن ۾ هههر اسههڪههول ۾ اسههڪههول
فيسيليٽيهٽهر کهي ههڪ عهدد پهي.سهي
ٽيبليٽ (نن ڙو ڪمپيوٽر مهيها ڪهيهو
ويو آهي ،جيڪا انٽرنيٽ جو استعمال

ڪندي روزانه جي بنياد تهي اسهڪهول
۾ ٿيندڙ اسيمبلي جي تصوير ،استادن
جي حاضريح ۽ ٻهيهن سهرگهرمهيهن جهي
تصوير اويئر آفيج سان شيئهر ڪهئهي
ويندي آهي .جن کي ههر اسهڪهول الِء
ُ
اڪهاونهٽهتهي
قائم ڪيل فلڪر )Flicker
اپ لههوڊ ڪههيههو ويههنههدو آهههي .ان کههان
عالوه  12ايجوڪيشن پروموٽر ۽ هڪ
پههروگههرام مههيههنههيههجههر اسههڪههولههن جههو
نگرانيح ،تهعهلهيهمهي سهرگهرمهيهن کهي
بهههههتههر بههنههائههڻ ۽ اسههتههادن کههي جههديههد
تدريج جي طريقن متهعهلهق رههنهمهائهي
ڏيڻ الح هفهتهيهوار اسهڪهولهن جها دورا
ڪري رهيا آهن.
اويئر اسڪهولهن ۾ اسهتهادن
جهون پههيهشههه وراڻههه تهربههيهتههون :اويهئههر
اسڪولن ۾ استادن جهي پهيهشهيهوراڻهه
مهارتن کي ههٿهي وٺهرائهي ،تهعهلهيهمهي

مقاصد حاصهل ڪهرڻ جهو ههڪ جهامه
نظام موجود آهي .تربيتن جي سلسلي
۾ گذريل  19مهينن ۾  06پرائهمهري ۽
 22سيڪنڊري سيح جي استهادن جهون
 12هڪ روزه تربيتهون ٿهي چهڪهيهون
آهن .جن ۾ انتها ئي اهم تربيت سبهق
پڙهائڻ الِء منصوبهه بهنهدي ۽ تهدريسهي
طريقن بابت ڏني وئي ،ته جيئن استهاد
سرگرمين واري طريقي کي استعهمهال
ڪري “عمل ڪري سهکهڻ” Learning
)by Doingذريعي ٻارن جي تعلهيهم کهي
معهيهاري بهڻهائهي سهگهھهن .اويهئهر جهي
تربيتن واري پهروگهرام ۾اسهتهادن الِء
هر سال گھٽ ۾ گهھهٽ  19تهربهيهتهون،
هڪ سمر ڪيمس ۽ ههڪ مهيهالهعهاتهي
دورو رکيل آهي.
اويئر اسڪولن جي اڏاوت :
اويههئههر هههڪ مههنههفههرد ڊزائههيههن مههيههابههق
سههمههورن اسههڪههولههن جههون عههمههارتههون
ٺاهي رهي آهي .انهن عمارتن ۾ ههڪ
مههعههيههاري اسههڪههول واريههن مههڙنههي
سهولتن جهو خهيهال رکهيهو ويهو آههي.
ڪشههآدا ڪههالس روم  ،ٻههارن جههي
تهعهداد آهههر وا روم  ،ڪهمهرن جههي
ڇههتههيههن ۾ گههرمهههي کههان بههچههڻ الِء
انسوليشن شيشن جو استعمال ڪهيهو
ويو آههي ،جهنهههن جهي ڪهري گهرمهي
سردي کان بچاُء سان گهڏ ،زلهزلهي يها
ڪنههن قهدرتهي آفهت جهي صهورت ۾
ٻارن الِء عمارتن جي مهحهفهوک ههجهڻ
جو خيال رکيو ويو آههي .گهذريهل ٽهن
مهههههيههنههن ۾  14عههمههارتههن جههي اڏاوت
شههروع ڪههئههي وئههي ،جههن مههان 10
مڪمل ٿي چڪي آههي ،جهڏههن تهه 19
عهمهارتهن جهي ڇهتهيهن تهي ڪهم ههلههي
رهيو آهي.
اويئر ايجوڪيشن ٽهيهم جهو
پيغام :تعليم هر ٻار جو بهنهيهادي حهق
آهي ۽ هڪ سٺي معاشهري جهو فهره
آهي ته اهو ڇوڪرن توڙي ڇهوڪهريهن
جههي مههعههيههاري تههعههلههيههم الِء گههڏيههل
ڪهوشهشهون وٺهي ،ٻهارن الِء بهههتهريههن
اسڪول ۽ ادارا قائم ڪرڻ ۾ پنهنجهو
ڪردار ادا ڪري .اويئر اسهڪهولهن ۾
ٻارن جهي داخهال ڪهرائهڻ تهوههان جهي
ذميواري ،ٻارن جي مهعهيهاري تهعهلهيهم
اويئر جي ذميواري
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صنفي برابري ۽ ادارتي ترقيح
جو پروگرام :اويهئهر ههڪ سهمهاجهي ادارو
آهي ،جنهن جو بنيادي مقصدآهي تهه مهاڻهههن
کي منظم ٿيڻ الِء آگاهي ڏيڻ جهيهئهن آبهاديح
جو اهو ڳا حصو طبقو جيڪوپٺتهي پهيهل
آهي ان کي مستحڪم ۽ سهگهههارو بهڻهائهي
سگهجي .جيئن اهي سهمهاجهي،سهيهاسهي ،۽
معاشي طور پاليسيز ۾ پنهنجي شهمهولهيهت
ڪههري ۽ صههحههيههح فههيههصههال وٺههي سههگهههههن
جنهن سان اهڙي انصهاف ڀهرئهي سهمهاج جهو
بنياد ممڪن ٿي سگهي .جتي ههر فهرد کهي
پههنهههههنههجههي حصههي جهها حههق مههلههي سههگهههههن ۽
برابري جهي بهنهيهاد تهي مهاڻهههو پهروقهار ۽
باعزت زندگي بسر ڪري سگهن .۽ سهمهاج
۾ ترقي کي ممڪن بڻائي سگهجي.
آڪسههفههيههم نههوويههب جههي تههعههاون
سان اويئر ادارو ” جينڊر امپاورمينٽ اينڊ
انسٽيٽيوشنل ڊولپمينٽ پرگرام تحهت”
هڪ پروجيڪٽ هالئي رهيو آهي جنهن
جو عنوان آهي “ برنگنگ هيلٿ رائيٽج
ٽو يوڪ ان ڊسهٽهرڪهٽ سهانهگهههڙ ايهنهڊ
عمرڪوٽ” جيڪو تعلقي سانگهڙ جي 9
يونين ڪائونسل ڪانهڙ ،سيهٺهارپهيهر ۽
چههوٽههيههاريههون ۾ هههلههي رهههيههو آهههي .هههن
پروگرام جو مقصد آههي تهه نهوجهوانهن کهي
انهن جي صهحهت جهي حهقهن بهابهت آگهاههي
ڏئي ان قهابهل بهڻهائهڻ جهيهئهن اههي پهنهههنهجها
جنسي ۽ توليدي حق حاصل ڪهري سهگهههن
جههنهههههن سههان سههمههاج ۾ اهههڙي سههگههھ آڻههي
سگهجي جنهههن سهان ٻهالهڪهپهڻ جهي شهادي
جهههههڙي ڪههڌي رسههم کههي خههتههم ڪههري
سگهجي ۽ ايڇ آِء وي ايهڊز ،ههيهپهاٽهائهيهٽهج
بههي سههي يهها جههنههسههي طههور تههي ڦهههههلههجههنههدڙ
مختلف بيمارين کي روڪي بهيهمهاريهن کهان
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پههاڪ ۽ صههاف سههمههاج جههو بههنههيههاد رکههي
سگهجي .جنهن ۾ مرد ۽ عورت ،ڇهوڪهري
۽ ڇههوڪههريح کههي بههرابههيح جههي بههنههيههاد تههي

آههي ،ڏيهنههههو ڏيهنهههههن مسههئهال وڌنهدا وڃههن،
گهرو اڻبڻت ۽ تشدد کان ويندي مهعهاشهرتهي
بهدامهنهي اسهان جههي مهعهاشههري کهي کهوکهلههو

پنهنجي حقن تائين رسائي مهمهڪهن بهڻهائهي
سگهجي .۽هر گهر ۾ هڪ ئي گهر جها فهرد
سڪون۽ احترام واري زندگي بسهر ڪهري
سههگهههههن ،جههيههئههن گهههههرو تشههدد ،ذهههنهههي
پريشانين ،معاشرتي دٻاُء کهان پهاڪ امهن ۽
سڪون وارو ماحول پيدا ڪهري ههڪ امهن
پرست ۽ تهرقهي يهافهتهه مهعهاشهري جهو بهنهيهاد
رکي سگهجي.
معاشرتي طور حقن جي لهتهاڙ
بابهت آگهاههي  :اويهئهر جهي ٽهيهم سهانهگهههڙ
تههعههلههقههي جههي  9يههونههيههن ڪههائههونسههل ۾
پنهنجون سرگرميون ڪري ماڻهن ۾ حهقهن
جههي حههاصههالت ۽ ڄههاڻ ڏيههڻ الِء پههنهههههنههجههو
ڪههردار نههڀههائههي رهههي آهههي .اسههان جههنهههههن
معاشري ۾ رهون ٿا ان جو شهمهار بهيهمهار ۽
پٺتي پيل سماج ۾ ٿئي ٿو ،جهتهي مهڪهمهل
صحت جو پري پري تائين ڪهو نهالهو نشهان
نٿو ملي ،ماڻهههو ڪهنهههن نهه ڪهنهههن طهرح
اهڙن ته مسئلهن ۽ پهريشهانهيهن ۾ گهههيهريهل
آهههن جههن جههي ڪههري سههنههدن زنههدگههيح تههي
بيشمهار مهنهفهي اثهر مهرتهب ٿهي رههيها آههن
انهن جي جسماني سگهھ ،ذههنهي صهالحهيهت
۽ سماجي ڳانه اپهو ايهتهري قهدر ڪهمهزور ۽
بي حج نظر اچي ٿو ،جنهن مان اههو ڀهلهيح
ڀهههت انهههدازو لڳهههائهههي ۽ تصهههديهههق ڪهههري
سگهجي ٿهي تهه اسهان جهو مهعهاشهروتهيهزيح
سهان تههبهاهههي۽ جههههالههت ڏانهههههن وڌي رهههيههو

ڪري چڪي آهي .مهعهاشهري جهي قهائهدن ۽
اصولن کي نڀائيهنهدي ڪهجهھ مهنهفهي سهوچ
وارين ريتن ۽ رسهمهن مهرد ۽ عهورت کهي
ظالم ۽ مظلوم جهههڙي طهبهقهن ۾ تهقهسهيهم
ڪري چڪي آههي .جهتهي مهرد خهود ٺهاههيهل
سماجي ڪڌين رسهمهن ۾ پهيهڙههجهي رههيهو
آهي ،جنهن ۾ گهر جهي ذمهيهواريهن کهڻهڻ ۽

پوريون ڪرڻ الِء پنهنجي زندگي سهورن ۽
تڪليفن جي ور آڻيهو ڇهڏي .نهوجهوان سهان
بههه ڪهها گهههههٽ ڪهها نههه پههئههي ٿههئههي .سههنههدن
زندگهيح جهي بهري ڀهلهي ۽ مسهقهبهل بهابهت
فيصلهو ڪهرڻ جهو اخهتهيهار صهرف والهديهن
وٽ يا وري ڳو جي مکي يها چڱهي مهڙس
وٽ آهههن .هههن سهههمههاج ۾ وڏي ۾ وڏي
بيماري صنفي فرال آهي جنهن سبهب مهردن
جي مقابلي ۾ عهورت جهڏههن تهه ڇهوڪهرن
جي مقهابهلهي ڇهوڪهريهون وڌيهڪ ظهالهمهاڻهن
رويههن ۽ مههزاجههن کههي بههرداشههت ڪههن ٿهها.
ڇوڪهريهن کهي ههمهيهشهه ههيهٺ نهظهر ڪهري
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هلڻ ،وڏن جي فيصهلهن کهي مهڃهڻ ،آهسهتهي
ڳالهائڻ ،والدين جهي حهڪهم جهي تهڪهمهيهل
ڪرڻ ،گهر جي ڀهاتهيهن جهي خهدمهت ڪهرڻ،
گهر کان ٻاهر نه نڪرڻ وغيره جههڙا جهمهال
عام طور تي ٻهڌڻها ۽ ان تهي عهمهل ڪهرڻهو
پوي ٿو .ساڳئ طرح عهورت کهي سهمهاج ۾
ان پتلي جيان سمجهو وڃي ٿو جهنهههن کهي
مههڙس جههيههئههن وڻههيههج سههلههوڪ ڪههري ،پههر
عورت جيڪو پاڻ کي اڳيئي هن مهعهاشهري
۾ ڪههمههزور سههمههجهههههي ٿههي .چههس چههاپ،
پنهنجي مٿان وسندڙ گٿن لفظن  ،گهاريهن ۽
طعنن کي برداشت ڪهنهدي گهههر جهو ڪهنهڊ
پاسو جهههلهي پهنهههنهجهي قسهمهت جهو لهکهيهو
سمجهي خامهو بهڻهجهي وڃهي ٿهي ۽ اههو
لقاُء کيج روز ڏسڻو پهوي ٿهو .ههن سهمهاج
۾ جههتههي بههنههت هههوا ،جههنهههههن تههي ايههتههريههون
سختيون ۽ تڪليفون بهرپها ههجهن ۽ مهردن
جو معاشرو ڪوٺائجهي ،اتهي امهن ۽ تهرقهي
ناممڪن آهي ،ان الِء عهورت کهي بهه بهرابهر
جيئڻ جو حق ڏنو وڃي .جههڙي طهرح گهاڏي
هڪ ڦيٿي تي نهٿهي ههلهي سهگهههي .عهورت
کان سواِء هڪ گهر اڌورو آهي ۽ گهههر جهو

امههن فههردن جههي سههالمههتههي ۽ بههرابههري جههي
روين سان ممڪن آهي .ٻهارن جهي پهرور
۽ مههرد جهي ڪههامهيههابههي جههو ڪهارڻ عههورت
آهههي .جههنهههههن ڪههري ڌرتههيح تههي امههن جههي
صورتحال جوڙڻ الِء گهر يا سهمهاج جهي ههر
فرد کي باعزت ۽ باوقار زنهدگهي گهذارڻ الِء
انهن کي حق ملڻ گههرجهن .جهيهئهن صهحهيهح
مههعههنههي ۾ سههڪهههون ڀههريههو سههمههاج اڏي
ٰ
سگهجي .جنهن سان مهعهاشهري ۾ تهرقهي ۽
خوشحالي ممڪن ٿي سگهي .اويهئهر اداري
ان ڏس ۾ هههيههٺ پههيههش مههوضههوعههن تههي
ڳههوٺههاڻههن مههردن  ،عههورتههن ،ڇههوڪههرن ۽
ڇوڪرين سان گڏجاڻهيهون ڪهري پهنهههنهجهي
حصي جي ذميداري نڀائي رهيو آهي.
نوجوانن،والدين ۽ استادن سان
زندگيح جي مهارتن جي تعهلهيهم Life
) Skills Based Educationبابت آگاهي :اويئر

38

ادارو پنهنهجهو ڪهردار ادا ڪهنهدي سهمهاجهي
بهتري الِء نوجوانن ،والدين ۽ اسهتهادن سهان

زندگيح جي مهارتهن تهي مشهتهمهل تهعهلهيهم
بابت  13گڏجاڻيهون ڪهيهون جهنهههن ۾ 224
نوجوانن کي انهن جي زندگهيح کهي بهههتهر
بڻائڻ الِء طرززندگيح جهي تهعهلهيهم جهي
اهههمههيههت کههي اجههاڳههرڪههيههو.جههنهههههن ۾ 099
ڇوڪرا ۽  00ڇوڪريون شامل آهن ،جهيهئهن
نههوجههوانههن کههي انهههههن جههي صههحههت جههي
مسئلن کي سمجهههڻ ،سهمهاجهي طهور پهيهش
ايندڙ روين ۽ مشهڪهالتهن کهي مهنهههن ڏيهڻ
جههون صههالحههيههتههون پههيههدا ڪههري سههگهههههن.
نههوجههوانههن ۽ ٻههارن جههي بهههههتههر پههرور ۽
مثبت صالحيتن الِء والديهن ۽ اسهتهادن کهي
پڻ زندگيح جي مهههارتهن جهي تهعهلهيهم جهي
ڄاڻ ڏني وئي.
نوجوانن والدين ۽ استادن سان
جنسي ۽ توليدي صحت جي حقن بابهت
گههڏجههاڻههيههون  :اويههئههر ادارو هههن گههذريههل 04
ڏينهن ۾ جهنهسهي ۽ تهولهيهدي صهحهت جهي
آگاهي الِء  92آگهاههي مهيهڙاڪها ۽ تهربهيهتهي
گڏجاڻيون منعقد ڪري چڪهو آههي .جهنهههن
۾  920عورتن ۽  613مردن کي جهنهسهي ۽
توليدي صحت بابت درپيش ايندڙ مسئهلهن
جهههههڙوڪ جههنههسههي بههيههمههاريههن  HIV/AIDs۽
هيپاٽائيٽج C ،Bجهڙين خيرناڪ بيمهاريهن
کهان بههچهڻ الِء احهتهيههاطهي تههدابهيهر ٻهڌائهڻ ۽
بيمارين جي ڦهلجڻ جي سسبن کهان واقهف
ڪههري ۽ الپههرواهههي سههبههب مههعههاشههري تههي
پوندڙغير صحتمندانا اثهرات کهان بهچهڻ الِء
پڻ آگاھي ڏنهي .تهه جهيهئهن اههي مهاڻهههو ان
ڳالھ کيبخوبي سمجههي سهگهههن تهه انسهان
جهي زنهدگههي االهههي قههيهمههتهي آههي ۽ مههحههذ
نن ڙين الپرواهين سبهب وڌنهدڙ HIV/AIDs
۽ هيپاٽائيهٽهج  C،Bسهبهب ڪهيهتهريهون ئهي
قيمتي جانيون ضاي ٿي چهڪهيهون آههن ان
سان گڏوگڏ جهنهههن تهيهزي سهان بهيهمهاريهون
ڦهلجي رهيون آهن ،انهههن کهي روڪهڻ الِء
اقهدام کهڻهي ڪهري ،پهنههههنهجهي سهمهاج کههي

بيمارين کهان پهاڪ ۽ صهاف سهٿهرو سهمهاج
بڻائي سگهجي ،توليدي صهحهت کهي بهههتهر
بههڻههائههڻ الِء پههنهههههنههجههي جههيههون سههاٿههي سههان
بههرابههريح جههي بههنههيههاد تههي مشههاورت ڪههري
صحتمند تعلقات جهوڙي سهگهههجهي جهيهئهن
هڪ صحتمند ۽ خوشحال خاندان جو بهنهيهاد
وجهي سگهجي.
ٻههالههڪههپههڻ جههي شههادي جههي
روڪههٿههام الِءآگههاهههي مههيههڙاڪهها :اويههئههر
مختلف ڳوٺن ۾ نوجوانن ،نهگهھهبهانهن ۽
خههدمههتههڪههارن سههان گههڏجههاڻههيههون مههنههعههقههد
ڪيون ،جنهن ۾  91مهرد ۽  04عهورتهن
شامل ٿيون .جيئن ٻالڪهپهڻ جهي شهاديح
سبب پوندڙ ڇوڪري ۽ ڇهوڪهريح جهي
زندگيح تي خراب اثرن ۽ نقهصهانهن کهان
آگاھي آڻي سهگهههجهي ۽ نهنه ي عهمهر ۾
حمل سبب درپيش ايندڙ پهيهچهيهدگهيهن،
بيهمهاريهن ۽ مهاُء ۽ ٻهار ۾ وڌنهدڙ شهرح
اموات کهي روڪهڻ بهابهت آگهاههي آڻهي
سگهجي ۽ سماجي طوررشهتهن جهي وچ
۾ بگڙجندڙ صورتحال کي واض ڪهري
سگهجي .ته جيئن ٻن خهانهدانهن جهي وچ
۾ وڌندڙ رنجشون ۽ شڪايتهن گهههٽهائهڻ
الِء اهڙا محفهوک ۽ انصهاف ڀهريها اقهدام
وٺجن ۽ ان ڏس ۾ قانهونهي مهدد وٺهجهي
جيئن ٻالڪپڻ جي شاديح جهو رواج جهڙ
کان ختم ڪهري سهگهههجهي .اويهئهر جهي
ڪوششن ۽ آگاههي سهبهب ڳهوٺهاڻهن جهي
سوچ ۾ ڪافي مثبت تبديلي آئهي آههي،
جنهن جووڏو مثال ٽلومل نالهي سهمهاجهي
ُ
ڪارڪن آهي ،جنهن بروقت ههڪ نهنه ي
عمر جي ڇوڪريح جي شاديح جيڪا 52
سال جي مرد سهان رٿهي وئهي ههئهي .ان
کي روڪڻ الِء اويئر اداري سهان رابهيهو
ڪههري 02 ،سههال جههي ڇههوڪههريح جههي
زندگي تباھ ٿيڻ کان بچائي ورتي اههڙي
قدم کڻڻ تهي ڳهوٺهاڻهن ۾ تهمهام گهههڻهي
خوشي جي لهر نهظهر آئهي ۽ سهڀهنهي ان
ڪڌي رسم کي ههمهيهشهه الِء روڪهڻ الِء
ڪوششون وٺڻ ِال وچن پڻ ڪيو.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

عورت هن سماج جو هڪ اڻ
ٽٽ حصو آهي ،سنجيدگي سان
سوچيو وڃي ته هيح سماج ان وقت
تائين مڪمل ناهي جيستائين عورت
کي برابري جي بنياد تي حق نٿا ڏنا
وڃن .اها بدنصيبي چئبي جو اسان
جي هن فرسوده نظام ۾ عورت کي
ڪنهن به حوالي سان ڪا به اهميت
نٿي ڏني وڃي ۽ نه ئي وري ليکيو
وڃي ٿو جنهن سبب عورت ذهني
طور تي بري طرح متاثر ٿي آهي.
عورت جو ڪنهن به حوالي سان متاثر
ٿيڻ ڪنهن به گهر يا خاندان جي الِء
ثابت ٿيندو آهي .ا ڪلهه اسان جي
سماج ۾ جنسي ۽ صنفي اڻ برابري
جي بنيادن تي ظلم ۽ ڏاڍ عام ٿي ويو
آهي .ان ۾ وڌ ۾ وڌ ايندڙ گهيراُء ۾
اسان جي سماج جي عورت آهي.
جنهن کي هڪ ڪمزور ۽ نيج
سمجهيو وڃي ٿو ۽ اهو زندگي جي
هر پهلو ۾ عورت کي ڪنهن نه
ڪنهن طريقي سان تسليم ڪرايو
وڃي .انهي ڏاڍ ۽ دٻاُء جي ظلم جي
ڪري عورت پنهنجو حق وٺڻ ته پري
رهيو پر آواز اٿارڻ جي حق کان
محروم آهي .انهيح آواز نه اٿارڻ جي
ڪري عورت بنيادي سهولتن کان
محروم رهي ٿي .جهڙوڪ بنيادي
تعليم  ،صحت ،جنسي برابري ،۽
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سٺي خوراڪ جي حقن ۽ آسائشن
کان به پري رهي ٿي .اهڙين
ناانصافين جي ڪري ظلم انتها تائين
پهچي وڃي ٿو ۽ ڪيتريون ئي
عورتون ظلم ۽ درد کي برداشت
ڪندي پنهنجي زندگي کي الوده
ڪيو ڇڏين .هاڻي سوال اهو ٿو پيدا
ٿئي ته اها ڏاڍ ۽ ظلم عورتن تان
ڪيئن ختم ٿيندي؟ ۽ ڪير ڪندو؟

الشعوري ۾ ظلم ٿئي ته انهيِء جي
حق الِء فوري طورتي آواز اٿاريو
وڃي ته جيئن ڳو جي ڪنهن به ٻي
عورت تي ظلم نه ٿئي ۽ هڪ اهڙي
ڪڙي جوڙي وڃي .ته جيئن هن سماج
۾ هڪ ٽلو مل نه پر هر گهر ۾ ۽
پوري سماج ۾ هزارين ٽلومل پيدا
ٿين ۽ ڪنهن به نياڻي سان ٿيندڙ
ظلم تي آواز اٿارين .يونين

هاڻي انهي ظلم ۽ ڏاڍ کي ختم ڪرڻ
الِء عورتن کي آگاهي جي ذريعي
سگهارو ڪيو وڃي ۽ انهن جي
والدين ۽ سنڀاليندڙن کي عورتن جي
حق جي باري ۽ انساني حقن ۽ صنفي
برابري جي باري ۾ تعليم ۽ شعوري
آگاهي ڏني وڃي .خاص طور تي
نوجوانن ۾ اها جاڳرتا پيدا ڪئي
وڃي .ڪنهن به عورت سان شعوري يا

ڪائونسل سيٺار پير ۾ ايندڙ هڪ
ڳو آڪن آباد جي پيرومل ۾ هڪ
ظلم پيُء نالي پورن ميگهواڙ
پنهنجي نياڻي پوجا جنهن جي عمر
صرف  02سال آهي ۽ نابالغ ٻار آهي.
جنهن جو رشتو سماجي مفادن جي
بنياد تي  52سالن جي پوڙهي ٽلو
ميگهواڙ سان ڪنڊياري ۾ طئي
ڪيو .اها خبر سماجي ۽ ڳوٺاڻي
صالحڪار ٽلومل کي ڀرواري ڳو
۾ رات جو 01:91خبر پيئي .اها خبر
پوڻ کان پوِء ڳوٺاڻي صالحڪار جو
هو ڇڏائي ويو .اها ظلم جي خبر
برداشت نه ڪندي ،انهيح وقت رابيو
ڪري اوئير جي تربيتي نمائندي کي
اطالع ڏنو .اطالع ملڻ سان ئي اويئر
جي ٽيم ان ظلم کي روڪڻ الِء
حڪمت عملي جوڙي ۽ صبح ساجهر
ٿيڻ سان اوئير جي تربيتي صالحڪار
ٽلو مل ميگهواڙ سان گڏجاڻي رکي.
جيڪا ماڻو خان چانڊيو ۾ رکي ويئي.

عورت پنهنجو حق وٺڻ ته پري رهيو پر آواز اٿهارڻ جهي حهق کهان
مهحههروم آهههي .انههههيح آواز نههه اٿههارڻ جههي ڪههري عههورت بههنهيههادي
سهولتن کان محروم رهي ٿي .جهڙوڪ بنيادي تعهلهيهم  ،صهحهت،
جنسي برابري ،۽ سٺي خوراڪ جي حقن ۽ آسهائشهن کهان بهه پهري
رهي ٿي .اهڙين ناانصافين جي ڪهري ظهلهم انهتههها تهائهيهن پهههچهي
وڃي ٿو ۽ ڪيتريون ئي عورتون ظلم ۽ درد کي بهرداشهت ڪهنهدي
پنهنجي زندگي کي الوده ڪيو ڇڏيهن .ههاڻهي سهوال اههو ٿهو پهيهدا
ٿئي ته اها ڏاڍ ۽ ظلم عورتن تان ڪهيهئهن خهتهم ٿهيهنهدي؟ ۽ ڪهيهر
ڪندو؟ هاڻي انهي ظلهم ۽ ڏاڍ کهي خهتهم ڪهرڻ الِء عهورتهن کهي
آگاهي جي ذريعي سگهارو ڪيو وڃي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

انهيح جي روڪٿام الِء منصوبو
جوڙيو ويو .انهيح منصوبي ۾
اهوطئي ڪيو ويو ته آڪن آباد جي
اثر سلوڪ وارن ڳوٺاڻن سان هڪ
گڏجاڻي رکي وڃي ۽ ان ۾ نن ي عمر
جي شادي جا نقصان ۽ قانوني سزا پڻ
ٻڌائي وڃي ۽ انهن جي عزيزن کي پڻ
انهيح ظلم کان آگاهه ڪيو وڃي ۽
احساس ڏياريو وڃي.هاڻي ڪجهه
صورتحال اها بڻجي چڪي هئي ته
رشتي وٺڻ واري ڌر تمام جلدي
ڪري رهي هئي .پورن کي هڪ
هفتي ۾ شادي ڪري نياڻي ڏيڻ تي
راضي ڪيو ويو .انهيِء صبح ۾
ٽلومل ميگواڙ اثر رگندڙ ڳوٺاڻن سان
انهي ظلم جي
هڪ گڏجاڻي رکي ۽
ٰ
حوالي سان ڪيترائي ڳوٺاڻا بيخبر
هئا .اها خبر ڇوڪريحجي چاچي
پرتاب تائين پهچائي وئي .جيڪو
هڪ فيڪٽري ۾ سپروائيز ۽ مزدورن
جي يونين جواڳواڻ آهي .جڏهن
انهيح کي ان ظلم جي باري ۾ آگاهه
ڪيو ويو ته انهيح هڪ دم انهيح کي
روڪڻ الِء پنهنجي ڀاُءسان رابيو
ڪيو پر رشتو وٺڻ واري ڌر انهيح
کي ختم ڪرڻ کان انڪار ڪيو.
انهيح تي پرتاب پنهنجو ڪم ڪار
ڇڏي ڪري آڪن آباد پهتو .ٽئي

ڏينهن تي نياڻي جي مائٽن جي
انڪارڪرڻ تي اڳئين ڌر ميگهواڙ
اثر سلوڪ وارن ماڻهن جو جرڳو
ڪوٺايو .جنهن ۾ 241ماڻهن شرڪت
ڪئي .انهيح ۾ پرتاب رشتي واري
ڌر کان معافي وٺندي بيان ڪيو ته
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اسان پنهنجي نياڻي سان ظلم ٿيڻ نه
ڏينداسون .چاهي اسان سان جهڙو به
سلوڪ ڪيو وڃي .اسان اداري جي
ٻڌايل قانوني ڏنڊ ۽ سزا پڻ جرڳي ۾
بيان ڪئي.
انهيِء وقت هڪ پاسي جرڳو
هلي رهيو هو تهٻئي پاسي اويئر جي

ڪنبو ميگهواڙ پنهجي خيالن جي
اظهار ڪندي چيو ته توهان کي
ڀڳوان هڪ مالئڪ جي صورت
۾موڪليو آهي ۽ اسان جي نياڻي جي
زندگي سان ظلم ٿيڻ کان بچايو آهي.
اسان اويئر جي ٽيم جو شڪريو ادا
ڪريون ٿا .انهيح موقعي تي پرتاب ۽

ٽيم جيڪا آڪسفيم نووب جي
سهڪار سان نوجوانن جي جنسي ۽
توليدي صحت جي حقن تي ڪم
ڪري رهي هئي ،انهيح ڳوٺاڻن جي
گڏجاڻي ڪوٺائي ،انهيح گڏجاڻي
۾نوجوانن ۽ والدين کي تربيت ڏني
پئي ويئي .انهن کي نن ي عمر جي
شادي ۽ ان جا نقصان ۽ قانوني سزا
کان چڱي ريت آگاهه ڪيو ويو ۽ ان
گڏجاڻي جو اطالع ڳوٺاڻن جي ذريعي
انهيِء جرڳي تائين پهچايو ويو.
انهيح آگاهي کان پوِء رشتي واري ڌر
جو زور ۽ دٻاُء گهٽ ٿي ويو ۽ انهيِء
ڳالهه تي پنهنجو ارادو بدالئي
خاموشي اختيار ڪئي .انهيح شام جو
ڳوٺاڻن اويئر جي ٽيم کي يقين
ڌياني ڪرائي ته اهو ظلم ڪنهن به
صورت ۾ نه ٿيڻ ڏنو ويندو.
ٽئين ڏينهن صبح
جو اوئير ٽيم ڳوٺاڻي صالحڪار سان
گڏجي ڪري آڪن آباد ڳو پهتي،
جتي ڳو جي اثر سلوڪ رکندڙ
ڪنيو ميگهواڙ ،ڪامريڊ شيوڪ رام
۽ ڇوڪريح جي چاچي پرتاب سان
مالقات ڪئي .انهيح گڏجاڻي دوران

شيوڪ رام اويئر ٽيم سان اهو وچن
ڪيوته نياڻي اسان جي آهي پر
جيڪڏهن ڳو يا عالئقي ۾ ڪنهن
به نياڻي سان ڪنهن به قسم جو ظلم
ٿيو ته اسان سڀني برادري وارا گڏجي
انهيح تي قانوني قدم کڻنداسين ۽
هاڻي ڇوڪريح به انهيح ڳالهه ۾
خو آهي ته ان کي ان جي هم عمر
وارو مڙس  00سالن جي عمر ۾ ملندو
۽ انهيِء اوئير ٽيم جو شڪريو ادا
ڪيو.اويئر ٽيم ڳوٺاڻن جي نيڪ
ڪمتي انهن کي مبارڪون ڏنيون ۽
ڪنهن سان به ناانصافي ۽ ظلم خالف
حقن جي آواز الِء گڏيل تعاون جو
يقين ڏياريو .ان کان پهرين سماجي
اداري اويئر پاران ضلعي سانگهڙ جي
ٽن ۽ عمرڪوٽ ضلعي جي ٻن يونين
ڪائونسلن ۾ نن ي عمر جي شادي جا
ٻارڙن جي زندگي تي پوندڙ خراب
اثرن بابت ڪافي ساري معلومات
ڪميونٽي سيح تي عوام جي آگاهي
طور سرگرمين جي صورت ۾ ڏئي
چڪي آهي .ان سلسلي ۾ سماجي
اداري اويئر پاران سماجي سڄاڳي
جون سرگرميون هلندڙ آهن.
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اڇڙو ٿر سانگهڙ ضلعي ۾
کپري تعلقي جي حدن ۾ اچي ٿو.
ايراضي جي لحاک کان کپرو تعلقو
 4046اسڪوائر ڪلوميٽر آهي .جنهن

مال متاع توڙي ٻئي ايندڙ ويندڙ
سياح الِء وڏي مشڪالت جو سبب
بڻجي ٿو .سج جي تيز شعائن ۾
تپندڙ ،بلڪل صاف ۽ شفاف واري

۾  5410اسڪوائر ڪلوميٽر اڇڙو ٿر
جو عالئقو آهي.جيڪو باقي ٿر کان
گهڻو مختلف آهي.اڇڙو ٿر ٻن يونين
ڪائونسلن بالول هنڱورجو ۽ ڪامل
هنڱورو جي  054ڳوٺن تي مشتمل
آهي .جنهن ۾  3111کان وڌيڪ گهر
آهن .هتي گجو ،راڄڙ ،مڱريا ،ڳاها،
هنڱورجا ،هنڱورا ،ڀيل ،ميگهواڙ،
ڪولهي ،مهر ،آريسر ۽ ٻين ذاتين ۽
قبيلن جا ماڻهو آباد آهن .هتي روڊ،
بجلي ،پاڻي ،صحت ،تعليم ۽ سفري
سهوليتون مهيسر ناهن .ڪچيح ڊيهن
جي واري جا ور وڪڙ وارا ڪچا ۽
اڙانگا رستا سفر ڪندڙ کي ٿڪايو
وجهندا آهن .جتي روڊن تي زوزاٽ
ڪندڙ هاح ليڪج به هن اڇڙي ٿر جي
ڪچيح واري جي اڙانگي ۽
وروڪڙواري رستي ۾ ڀونڀاٽ
ڪندي پنهنجا پير ڇڏائڻ لڳنديون
آهن .اڇڙو ٿر جتي زندگي گذارڻ الِء
پهاڙ جيڏين وڏين مشڪالتن کي
منهن ڏيڻو پوي ٿو .سج جي تيز تپش،
پري پري تائين پاڻي جو نه ملڻ،
سڄي عالئقي ۾ ڪنهن خاص ڊگهي
۽ گهاٽي ڇانو واري وڻ جو نه هئڻ به
هڪ عام عالئقي واسي ،پکي پکڻ،

جيڪا اونهاري ۾ گرم ۽ سياري ۾
ٿڌي ٿيندي آهي .جڏهن ته اپريل کان
جوالِء تائين سخت تيز طوفاني ۽
گرم هوا لڳڻ ڪري سڄي عالئقي ۾
برسات جيان واري پئي اڏامندي آهي.
جنهن جي ڪري مال مويشي توڙي
ماڻهن کي زندگي گذارڻ ڏاڍي
مشڪل ٿي پوندي آهي .ڳوٺاڻي
زندگي گذاريندڙ اهي ماڻهو
پنهنجائس ،پيار ،محبت ،اعتبار ۽
مهمانوازي ۾ ايترا ته اڳڀرا آهن.
صبح سوير پکين جون ٻوليون ،ٿڌڙي
پهر ۾ ڌنارن جون مال کي هڪلڻ
جون هونگارون ،مال جي ڳچيح ۾
ٻڌل گهنڊين ،مٽرن ،چڙن ۽ ڇيرن جو

آواز ،همرچن جي هونگار جهڙا
قدرتي منظر دل کي کن پل الِء دل
کي راحت بخشيو ڇڏي .يقينن انهي
قدرتي خوبصورتي کي قائم رکڻ الِء
جيڪي ڏد ڏاکڙا ۽ مشڪالتون اهي
ڌنار ڳوٺاڻا سهندا هوندا .ان
خوبصورتي تان هزار ڀيرا پنهنجو پاڻ
کي ارپي ڇڏڻ الِء آتا هوندا آهن.
شهرن جي گوڙ گهمسان ،افراتفري،
هڪ ٻئي کان اڳتي نڪرڻ جي ڊوڙ
کان بي خبر اهي سادا ،سٻاجهڙا ۽
ميرڙا ماڻهو ڪيڏا نه خوشنصيب آهن.
جو قدرتي نظارن ،سچائي جي
رنگن،محبت ۽ امن جا گهوارا آهن.
اڇڙو ٿر ۾ زراعت جي حوالي سان
ڪا به زمين زرخير آباد نه ٿي ڪئي
وڃي .ڇاڪاڻ ته اتي جي زمين ڪچن
ڊيهن (ڪچي واري جي نن ين نن ين
ڀٽن سبب پوکي ڪرڻ جهڙي نه آهي.
هتي جي ماڻهن جو گذران مال
مويشي تي آهي .هتي برسات کان
سواِء پاڻي ملڻ مشڪل آهي .هتي جا
ماڻهو  011فوٽن کان وڌيڪ اونهن
کوهن جي کاري پاڻي تي گذارو ڪن
ٿا .اتي ڪنهن به قسم جا گاهه ،ٻوٽا ۽
وڻ ٽڻ ايتري ججهي تعداد ۾ موجود
نه آهن .پر مال جي چاري الِء ڪنڊي،
گگرال ،ڪرڙ ،ڪنڀٽ ،کس ۽ کٻڙ
ٿيندا آهن ۽ ٿر جي سونهن ۽ سڃاڻس
وارو ناياب ٿيندڙ وڻ ڦوڳ پڻ هن

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

42

عالئقي ۾ موجود آهي .اڇڙي ٿر ۾
اونهاري جو تپندڙ ،سياري ۾ٺرندڙ،
اپريل کان جوالِء مهينن ۾ تيز ۽
گرم لڪن ۾ برسات جيان وسندڙ
گرم واري سان رهواسين جو ايترو ته
پيار ۽ محبت آهي .جو اهي هر ڏد ۽
مصيبت کي منهن ڏيئي پنهنجي
اباڻي ڪکن ۾ خوشي وچان نه ماپندا
آهن.اڇڙو ٿر جا رهواسي ا به جديد
ٽيڪناالجي واري دور ۾ جتي دنيا ۾
صرف ڪلڪ ڪرڻ سان هر شيِء
دروازي تي پهچي ٿيُ .اتي اهي ا به
تعليم ،صحت ،پاڻي ،روڊ ۽ بجلي
جهڙي بنيادي سهوليتن کان محروم
آهن.اڇڙو ٿر ۾ صحت جي حوالي
سان ڪي به خاص بنيادي سهوليتون
مهيسر نه آهن .انهن کي عالج ڪرائڻ
الِء  54ڪلوميٽرن کان به مٿي پيرين
پنڌ ،ڪچي ،اڙانگي ۽ ور وڪڙ واري
رستي تان سفر ڪرڻ کانپوِء ويجهي
شهر اچڻو پوندو آهي .جنهن جي الِء
رهواسي اڳئي ا  ،گهوڙا ۽ گڏهه
استعمال ڪندا هئا .پر وقت سان گڏ
انهن پنهنجي سفري سهوليتن کي
بهتر بنائڻ الِء کليل انجڻ سان هلندڙ
النگ چيچج جو استعمال عمل
۾آندو .۽ ان ۾ مرد ،عورتن ،ٻارڙن

جانورن جي به ضرورت پوندي آهي .۽
کوهه تان پاڻي ڪ ي گهر پهچائڻ ۾
ٽي کان چار ڪالڪ درڪار هوندا

ڪرڻ ،مال مويشي جي سارسنڀال لهڻ
۾ وڏي تڪليف کي منهن ڏيڻو پوندو
آهي .اويئر انهي عالئقي جي ماڻهن

آهن .۽ هن عالئقي ۾ ڪافي جاين تي
کوهن جو پاڻي کارو آهي .جنهن جي
ڪري رهواسي مختلف بيمارين کي
پڻ منهن ڏيندا رهيا آهن .۽ انهي جي
ڪري اهي ڳوٺاڻا پنهنجو ٻيو ڪم
ڪار ڪرڻ کان محروم رهجي ويندا
آهن .جيڪڏهن ڪنهن گهر جو ڀاتي
اتفاال سان بيمار يا ڳو کان ٻاهر
ويل هوندو آهي ته ٻارڙن ۽ عورتن

جي مسئلن کي انهن سان گڏجي
صالح مشوري ۽ گڏجاڻي کان پوِء
صاف شفاف ،معياري ۽ آسان طريقي
سان پاڻي فراهم ڪرڻ الِء يونائيٽيڊ
انرجي پاڪستان جي تعاون سان جديد
شمشي توانائي تي هلندڙ سولر واٽر
پمس اسڪيم متعارف ڪرائي ،ٻن
ڳوٺن جيڻهار ۽ تڙ جمن لڌور ۾ پاڻي
جي فراهمي الِء ٻه سمريزيبل پمس
لڳايا ويا آهن .جيڪي ٻنهي ڳوٺن جي
گڏيل  511کان وڌيڪ آبادي تي
مشتمل عالئقي جي ڳوٺاڻن کي مٺو
۽ صاف پاڻي آسان طريقي سان

کي مال مويشي سان گڏ سفر ڪرڻو
پوندو آهي .جتي مال کي شهري
واپارين وٽ وڪڻي انهي مان ملندڙ
ڏوڪڙن مان شهر جي ڊاڪٽر وٽان دوا
درمل وٺي وري ڳو جو رخ ڪندا
آهن .اڇڙي ٿر جا رهواسي کوهن تان
پاڻي ڀريندا آهن .جنهن ۾ ٻه يا ٽي
ماڻهن کان عالوه ٻن کان وڌيڪ

کي کوهه تان پاڻي ڪ ڻو پوندو آهي.
جنهن جي ڪري اهي ٻارڙا اسڪول
به نه وڃي سگهندا آهن .اهي ٻارڙا ٽي
کان چار ڪالڪ مسلسل گڏهن ۽ اٺن
تي کوهن کان گهرن تائين پاڻي
پهچائڻ ۾صرف ڪندا آهن .انهي جي
ڪري عورتون پنهنجي گهر جي ڪم
ڪار سان گڏوگڏ پاڻي ڀرڻ ،ڪاٺيون

اڇڙو ٿر ۾ زراعت جي حوالي سان ڪها
به زمهيهن زرخهيهر آبهاد نهه ٿهي ڪهئهي
وڃي .ڇاڪاڻ ته اتي جي زمهيهن ڪهچهن
ڊيهن (ڪچي واري جهي نهنه يهن نهنه يهن
ڀٽن سبب پوکي ڪرڻ جههڙي نهه آههي.
هتي جي ماڻهن جو گذران مال مهويشهي
تي آهي .هتي برسهات کهان سهواِء پهاڻهي
ملڻ مشڪل آهي .هتهي جها مهاڻهههو 011
فهوٽهن کهان وڌيهڪ اونهههن کهوههن جهي
کههاري پههاڻههي تههي گههذارو ڪههن ٿهها .اتههي
ڪنهن به قسم جا گاهه ،ٻهوٽها ۽ وڻ ٽهڻ
ايتري ججهي تعداد ۾ مهوجهود نهه آههن.
پر مال جي چاري الِء ڪهنهڊي ،گهگهرال،
ڪرڙ ،ڪنڀٽ ،کس ۽ کٻڙ ٿيندا آهن
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فراهم ڪري رهيا آهن .ڳو جيڻهار
۾ڪل  99خاندانن جا  031فرد آهن.
جن مان  96مرد 96 ،عورتون ۽  000ٻار
آهن .ڳو جيڻهار ۾ مال مويشي جو
تعداد ٻه هزار کان وڌيڪ آهي .جڏهن
ته ڳو تڙ جمن لڌور ۾ڪل 29
خاندان جا  061ڀاتي رهائش پذير آهن.
جنهن ۾ 29مرد 91 ،عورتون ۽  001ٻار
شامل آهن .جڏهن ته ڳو تڙ جمن
لڌور ۾  211کان وڌيڪ مال مويشي
به آهي .ٻنهي ڳوٺن جي مال مويشي

۾ ٻڪريون ،رڍون ،ڍڳيون ،ا ۽
گڏهه شامل آهن .سمرزيبل واٽر پمس
جديد ٽيڪناالجي تي مشتمل آهي.
جنهن ۾بيٽري جي ڪا به گهرج
ڪونهي .انهي جي مرمت به آسان ۽
سستي آهي .هي شمشي توانائي سان
چارج ٿيندڙ سولر پليٽن تي زمين
مان موٽر وسيلي پاڻي پنجاهه فوٽ
اونچي ٺهيل ٽينڪ ۾جم ٿيندو آهي.
جنهن کانپوِء هر گهر جي الِء واٽر
ميٽر لڳايا ويا آهن .۽ انهي ۾هر گهر
جو ال ال ڪنيڪشن ڏنل آهي.
سولر واٽر پمس جي ٽينڪ کان گهرن
تائين پائيس الئين وڇائي ويئي آهي.
۽ گهرن ۾نل لڳايا ويا آهن .ته جيئن
پاڻي کي فضول هارجڻ کان بچائي ان
کي صحيح نموني سان استعمال
۾آڻي سگهجي .سولر واٽر پمس کان
گهرن تائين ويندڙ سمورن الئينن تي
واٽر ميٽر جي ذريعي معلوم ٿيندو
آهي ته ڪهڙي گهر ڪيترو پاڻي
استعمال ڪيو آهي .هن طريقي سان
صاف ۽ مٺي پاڻي جي هر گهر تائين
رسائي آهي .انهي کان سواِء
اسڪولن ۽ مذهبي عبادتگاهن ۾ پڻ
پاڻي جي رسائي الِء ڪنيڪشن لڳايو
ويو آهي 06 .فيبروري  2106تي هن
اسڪيم جي مڪمل ٿيڻ کانپوِء ٻنهي
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ڳوٺن جي انهي مثالي منصوبي جو
افتتاح ڊپٽي ڪمشنر سانگهڙ عمر
فاروال بلو ،يونائيٽيڊ انرجي
پاڪستان جي مئنيجر ايڊمنسٽريشن
ڊاڪٽر امير عظيم دائودپوٽو ۽ نصير
جيڻهار ۾
پيرزادو ڪيو .ڳو
افتتاحي تقريب ڪوٺائي ويئي.
افتتاحي تقريب جي شروعات ۾ڳو
جيڻهار جي رهواسي کمان سنگهه
سوڍو پاران ڊپٽي ڪمشنر سانگهڙ
جو آڌرڀاُء ڪيو ويو ۽ مان ڏيندي
ڳوٺاڻي مهمان نوازي واري روايت
کي برقرار رکندي پ ۽ اجرڪ جو
تحفو ڏنو ويو .انهي موقعي تي ڊپٽي
ڪمشنر سانگهڙ ڳالهائيندي چيو ته
آئون سڀني ڳوٺاڻن ،يو اي پي ۽
اويئر جو ٿورائتو آهيان .جو هنن مون
کي ايترو مان ڏنو .اويئر ۽ يو اي پي
پاران آندل هن قسم جي ٽيڪناالجي
اڇڙو ٿر جي ماڻهن جي الِء سعادت
آهي .اڇڙي ٿر ۾ جر جو پاڻي ٻاڙو
آهي .۽ ڪافي جاين تي اونهو به آهي.
جنهن جي ڪري ڳوٺاڻا وڏي
مشڪالتن سان پاڻي جي ضرورت
کي پورو ڪن ٿا .۽ اها شمشي
توانائي تي هلندڙ واٽر پمس اسڪيم
جديد جرمن ٽيڪناالجي آهي .جنهن
۾بيٽري جي به ڪا انٽروينشن ۽
بيڪ اپ ڪونهي .هن جي مرمت
سستي ۽ آسان آهي .۽ سمريزيبل
قسم جو پمس ڪافي بهتر لڳي پيو.
۽ هن ۾ايتري مرمت جي به ڪا
ضرورت محسوس ڪو نه ٿي ٿئي .ان
کان سواِء هن اسڪيم تحت مهيسر
ٿيندڙ پاڻي مٺو ،صاف شفاف ۽ گهرن
تائين آساني سان رسي ٿو .جنهن

ڪري ڳوٺاڻن جي وقت جي بچت ٿي
آهي .ڊپٽي ڪمشنر صحت جي
مسئلن کي بهتر بنائڻ الِء هڪ

ايمبولينج پڻ ڏيڻ اعالن ڪيو .ان
موقعي تي يو اي پي جي ڊاڪٽر امير
عظيم دائودپوٽو ۽ نصير پيرزادي
ڳالهيندي چيو ته اسان ڳوٺاڻن جي الِء
هڪ آسان ماحول پيدا ڪرڻ جي
ڪوشش ڪئي آهي .ڇاڪاڻ ته اهي
وڏين مشڪالتن مان گذرڻ کان پوِء
کوهن کان پنهنجي گهرن تائين پاڻي
آڻڻ ۾ تمام گهڻو وقت ۽ توانائي
برباد ڪن ٿا .اويئر ۽ يو اي پي گڏجي
ڳوٺاڻن جي مشڪالتن جي حل الِء
سمريزيبل واٽر پمپج لڳايا آهن.
جنهن سان ماڻهن کي صاف شفاف
پاڻي گهر جي دروازي تي ملي ٿو.
انهي سان ڳوٺاڻن کي تعليم ۽ صحت
جي بهتري ۾هٿي ملي سگهندي.
انهي صاف ،شفاف ۽ معياري پاڻي
وسيلي ڳوٺاڻن جي صحت بهتر ٿي
رهي آهي ۽ اهي مختلف وچڙندڙ
بيمارين کان محفوک ٿيا آهن .ڇاڪاڻ

ته پاڻي ئي زندگي جو جياپو آهي.
وڌيڪ چيو ته اسان جي هڪ ڪمپني
جي حيثيت سان اها ئي ڪوشش
هوندي آهي ته اسان وڌ ۾ وڌ اهڙا
پروجيڪٽ ڪيون ،جنهن سان لوڪل
ماڻهن کي فائدو ٿئي .۽ ڳوٺاڻن کي به
گهرجي ته هن جي سارسنڀال رکن .۽
فائدو حاصل ڪن .تقريب ۾اويئر جي
ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر علي اڪبر
راهمون ۽ ڳو جي رهواسي کمان
سنگهه سوڍو پڻ پنهنجي خيالن جو اظهار
ڪيو ۽ اويئر طرفان مشتاال مهر افتتاحي
ميزباني
پروگرام جي ڪمپيئرنگ
ڪئي .جڏهن ته ستار هنڱورجو ،منظور
حسين ڀٽي ،ڀشام جوڻيجو ،ويسر
ميگهواڙ ،نارائڻ سنگهه ،فقير ابراهيم
راڄڙ ،هيندو سنگهه ،هريش سنگهه،
گهيمر سنگهه ۽ ٻيا پڻ موجود هئا.
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