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پرڀات مئگزين جو ايندڙ شمارو بدلجندڙ موسمي حالتن جي تناظر ۾ ٿر جي قدرتي وسيلن يعني وڻ ٽڻ ،پڻ ڻي
پ  ،۽ جانورن تي پوندڙ اثر ۽ متاثر ٿيندڙ انساني آبادي ُمک موضوع هوندا .مسئلن جڻي ُاپڻرڻار سڻان ڏڻ وڏڻ
مسئلن کي منهن ڏي ،الِء ڪارائتيون صالحون بهترين ماڊل  /مثالي نمونا ۽ تڻقڻقڻيڻ تڻي يڻ ل لڻيڻک شڻامڻ
هوندا .نون ۽ پراڻن ل ندڙن جي مضمونن ڪهاڻي شاعري ۽ يئي مواد کي جوڳي جڳهه ڏني ويندي .ادارو
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ايڊيروري
نوجوانن الِء نوان رستا ۽ راهون گهرجن!!...

ڪنهن به خطي جي آدمشماري جو نوجواني جي ُعمر وارو حصو سڀ کان وڌيڪ ڪارائتو ڦڙتيلو ۽ تبديلي جو ُمقرڪ هوندو آهي.
پاڪستان به خوشقسمتي سان ُاهو ملڪ آهي .جتان جي آبادي جو  36%سيڪڙو نوجوانن تي مشتم آهيُ .انهي ڪري تبديلي الِء وڏي ُاميد ۽
آس به اهو ئي آهي .اڄ جي دور ۾ تيزي سان ترقي جون منزلون طئي ڪندڙ دنيا ۾ تعليم انساني زندڏي جو اهم حصو بڻجي چڪي آهي.
جنهن کان سواِء هڪ قدم کڻ ،به مشڪ آهي .اڄ ڪلهه جي دور ۾ دنيا سان ڏ وڏ هل ،الِء جديد ۽ هنري تعليم جي سخت ضرورت آهي.
جنهن جو سڄو دارومدار بنيادي تعليم تي آهي .دنيا ۾ هينئر تائين جيڪي به ترقي يافته ۽ ترقي پذير ملڪ آهن .انهن ۾ نوجوانن جو اهم
ڪردار رهيو آهي .دنيا جتي پنهنجي ملڪ توڙي سڄي دنيا جي نوجوانن کي اهڙن تعليمي تربيتي هنري معاشي ثقافتي جاڏرافيائي ۽
سائنسي شعبن ۾تعليم ڏي ،کان عالوه اڳتي آڻ ،الِء نت نوان طريقا ڳولهي له ،۾ رڌل آهي .اتي افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته پاڪستان جي
 36سيڪڙو آبادي نوجوانن جي هوندي به ڪو به حڪمت عملي موجود نه آهي .۽ اهي  81کان  92سالن جي عمر جا نوجوان ڇوڪريون ۽
ڇوڪرا سخت مونجهاري جو شڪار آهن .جنهن کي بنيادي تعليم به سٺي نموني سان فراهم ڪرڻ الِء ڪي چند استادن ۽ اڳواڻن کان عالوه
ڪو به تيار نه آهي .هزارن جي تعداد ۾ اسڪولن ڪاليجن هنري س يا ڏهرن کي تاال لڳ نظر اچي رهيا آهن .ڪٿي اسڪول ۽ ڪاليج کلي
آهن ته انهن ۾استادن جي کوٽ آهي .ڪٿي استاد آهن ته شاڏردن کي مناسب تعليم نه ٿي ڏني وڃي .ڪٿي استادن طرفان تعليم ڏني وڃي ٿي
پر انهن وٽ اهي سهوليتون نه ٿيون ڏنيون وڃن .اسڪول ڏهرن کان پري هئ ،جي ڪري اڄ جي جديد دور ۾ به بنيادي تعليم پرائ ،الِء
ڇوڪرن ۽ ڇوڪرين کي ڪوهين ڏور پن ڪرڻو پوي ٿو .يونيورسرين ۾ شاڏردن جي سياسي پٺڀرائي ڌڙا بندي سياسي پارٽين جي هٿ
چراند ۽ سياسي توڙي سفارشي ڪلچر تعليم کي تباهي جي ڪناري تي پهچائي ڇ يو آهي.
حڪومت پاڪستان طرفان نوجوانن جي الِء  9183ع ۾ منظور ٿي پاليسي به نوجوانن کي شهيد راڻي بينظير ڀرو يوٿ پروڏرام
) (BBSYDP۽ وزيراعظم طرفان نوجوان جي ترقي واري پروڏرام کان سواِء ڪو به فائدو نه ڏيئي سگهي آهي .يوٿ پاليسي ۾ذڪر ڪي يوٿ
ڪميشن انفارميشن ٽيڪناالجي سينررالئيزڊ انفارميشن سسرم ڊيرا بيس مالزمتون ساليانو صوبائي سطح تي جديد ۽ ٽيڪنيڪي ضرورتن
کي مدنظر رکندي جديد خياالت متعارف ڪرائ 80111 ،تعليمي اداران ۽  80111پرائيويٽ شعبن سان وابسطه نوجوانن کي جديد تعليمي ۽ هنري
س يا فراهم ڪرڻ جي پاليسي اڃان تائين ڪوبه رنگ نه الئي سگهي آهي .۽ اهي صرف ڪاغذي فائلن ۾ هڪ ٽيب کان يي ٽيب تائين ڏهم،
ڦرڻ تائين مقدود آهي .قومي توڙي صوبائي سطح تي تعليمي انتظام سنڀاليندڙ نوجوانن جي تعليمي توڙي هنري ۽ سائنسي سرڏرمين
نوجوانن جي ضرورتن ۽ مسئلن کان اڻ ڄاڻ هئ ،ڪري اهي نوجوانن کي صقيح واٽ ڏي ارڻ ۾ مڪم طور ناڪام نظر اچي رهيا آهن.
جنهن جي ڪري نوجوانن ۾سماجي برايون تيزي سان ڦهلجي رهيون آهن .مائرن جو نوجوانن تي ڌيان نه ڏي ،اڳتي هلي نوجوانن ۽ مائرن الِء
هڪ خطرناڪ موڙ جي صورت ۾ سامهون اچي ٿو .نوجوان پنهنجي مستقب جو فيصلو نه ڪري سگه ،بنيادي تعليم مضبوط نه هئ ،ڪري
يين تعليمي ادارن ۾ داخال نه مل ،جديد هنري س يا ۽ روزڏار جا مناسب وسيال نه مل ،جي ڪري اهي ذهني پريشاني جو شڪار آهن ۽ انهي
مونجهاري واري صورتقال جي ڪري نوجوانن ۾ خودڪشين جي رجقان ۾ پ ،واڌارو آيو آهي .قومي توڙي صوبائي سطح تي مختلف
سيمينار ڪانفرنس نوجوانن جا ميال ۽ آڏاهي مهم شروع ڪيون وينديون آهن .پر اهي نوجوانن کي ڪا به خاطر خواهه نتيجو نه ڏيئي
سگهيون آهن جيڪا نوجوانن کي اڳتي هلي ڪنهن مقصد ۾ ڪاميابي تائين پهچائي سگهي.
ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته مستقب جي پروجيڪرس ۾ نوجوانن جي اهليت ۾ واڌارو آڻي نوجوانن کي جديد معاشي سائنسي ۽
هنري س يا جا موقعا جنسي برابري جي بنياد تي بهتر استاد ۽ ڪتاب فراهم ڪري نوجوانن ۾ سجاڳي آڻ ،جون مهمون هالئي نوجوانن کي
مختلف تاريخي ۽ ثقافتي جاين جا دورا ڪرائي انهن کي پنهنجي ملڪ جي خوبصورت هن ن جي تاريخي ثقافتي ۽ جاڏرافيائي ڄاڻ فراهم
ڪري انهن کي دنيا جي آڏو منفرد نموني سان پيش ڪرڻ جي فن کان واقف ڪرائ ،ڏهرجي .خاص نوجوانن جي الِء الڳ تعليمي ادارا س يا
ڏهر ۽ هنري س يائون منعقد ڪري انهن کي به عام نوجوانن جي مقابلي ۾پاڻ ڀرو ڪرڻ جي ضرورت آهي .جيئن احساس مقرومي ختم
ڪري سگهجي .جيلن ۾ قيد نوجوانن کي جديد هنري ۽ سائنسي تعليم ڏي ،سان نوجوانن جي مستقب کي بهتر بنائي سگهجي ٿو .نوجوانن
کي بنيادي هنري سائنسي معاشي ۽ سماجي تعليم سٺو ۽ صاف سٿرو ماحول ۽ جديد ٽيڪناالجي کان متعارف ڪرائ ،جا موقعا فراهم
ڪري هڪ سٺو فرد ۽ ذميدار شهري بڻج ،۾ هر ڪنهن کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي .نوجوانن کي به پنهنجي پاران جديد
دنيا کي نظر ۾ رکندي اهڙا قدم کڻ ،جي ضرورت آهي .الڳاپي اختيارين کي ڏذارش آهي ته جوڳا بندوبست ڪن ۽ نوجوانن الِء نوان رستا ۽
راهون ڪڍن .جنهن سان اهي پنهنجي پسند جي شعبن ۾ پنهنجو پاڻ کي مڃرائي پنهنجي مائرن ۽ ملڪ جو نالو روشن ڪن.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

نڻڻوجڻڻوان ڪڻڻنڻڻهڻڻن قڻڻوم جڻڻو
سرمايو ۽ مستقب جي ضمانت هونڻدا
آهن .اڄ جا نوجوان سڀاڻي جا لڻيڻڊر ۽
رهنما ٿيڻا آهن ان ڪڻري ڪڻابڻه قڻوم
سڀاڻي ڪهڙي مقام تي بيٺ هونڻدي
ان جو فيصلو نوجوانن جي اڄ ٿڻيڻنڻدڙ
تربيت ئي ڪري سگڻهڻي ٿڻي .اڄ پڻاڻ
پڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي مڻڻلڻڻڪ جڻڻي نڻڻوجڻڻوانڻڻن جڻڻي
صڻڻورتڻڻقڻڻال تڻڻي نڻڻظڻڻر وجڻڻهڻڻون ٿڻڻا تڻڻه
ڪيترائي سڻوال اسڻان جڻي سڻامڻهڻون
ڪر کڻي بيٺڻ نڻظڻر اچڻن ٿڻا تڻن ۾
سڀ کان پهرين اسيڻن نڻوجڻوانڻن جڻي
اخالقي قدرن کي ڏسون ٿڻا تڻه اڄ جڻا
نوجوان تمام ڏهڻا الپرواهه نڻظڻر اچڻن
ٿا .وڏن اسڪولن ۽ ڪاليجز ۾ پڻڙهڻ،
جي باوجود سندس رويو ڏهر ۾ تڻمڻام
ُرکڻڻو آهڻڻي اڪڻڻثڻڻر مڻڻائڻڻرڻڻن کڻڻي اهڻڻا
شڪايت آهي ته سنڻدن يڻار انڻهڻن جڻي
صقيح طرح ڳالهه نٿا ي ن ۽ ڏهر جڻي
ڪم ڪار ۾ به ڏهٽ دلچسپي وٺن ٿا.
سوشل ميڊيا ۽ نوجوان:

اڄ جو دور جديد ٽيڪنڻاالجڻي
وارو دور آهي جنڻهڻن ذريڻعڻي سڻڄڻي
دنيا پاڻ ۾ ڳنڍجي وئي آهي .ترقيَء جا
ڏهڻائي رستا ان مان نڪرن ٿا .دنيا ۾
ڇڻڻا وهڻڻي واپڻڻري ٿڻڻوه سڻڻڀ ڪڻڻجڻڻهڻڻه
سوش ميڊيا تڻي رکڻيڻو آهڻي .جڻنڻهڻن
مان هڪ پڻاسڻي تڻه اسڻان جڻا نڻوجڻوان
تڻرقڻڻي ۽ روزڏڻڻار جڻڻا مڻوقڻڻعڻڻا حڻڻاصڻ
ڪري رهيا آهن ته يئي پڻاسڻي ان ئڻي
سوش ميڊيا مان اڄ جا نوجوان غڻلڻ
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رستو به اختيار ڪري رهيا آهن .نيٺ
واِء فاِء فيس بڪ واٽس اپ ۽ اهڻڙن
ڪئين نيٽ ورڪ اڄ جي نوجوان کي
ائڻڻيڻڻن وڪڻڻوڙي ورتڻڻو آهڻڻي جڻڻيڻڻئڻڻن
ڪوريئڙي جي ڄاري ۾ مڻک ڦڻاسڻي.
ان ذريعي ڪئين نڻوجڻوان ڇڻوڪڻريڻن
خڻڻودڪشڻڻي ڪڻڻئڻڻي ڪڻڻئڻڻيڻڻن نڻڻوجڻڻوان
ڇوڪرا مختلف ڏوهن ۾ مڻبڻتڻال ٿڻيڻن
ٿا ان سان ڏ سوش ميڊيا تڻي تڻمڻام
ڏهڻو غيراخالقي مڻواد بڻه ُهڻجڻي ٿڻو
جنهن کي ڏسي نڻوجڻوان نسڻ ذهڻنڻي
پستيَء ۾ ڪري رهيو آهي ۽ ان جڻي
نتيجي ۾ زيادتين جا واقعا تمام وڌي
رهيا آهن .ان کان عالوه ڏوهه ڪرڻ جا
طريقڻا پڻ ،اتڻان ئڻي سڻ ڻن ٿڻا .ان الِء
مائرن کي ُ
ڏهرجي ته هو پنهنجي يڻارن
تي نظر رکن ته هو نيٽ جو ڪيئن ۽
ڪهڙو استعمال ڪري رهيڻا آهڻنه ان
سلسلي ۾ حڪومت کي به ڏهرجي تڻه
هو نڻوجڻوانڻن جڻي ويڻب سڻائڻيڻٽ تڻي
نظرداري الِء هڪ ٽيم ٺاهيڻن جڻيڻڪڻا
غيراخالقي ۽ بدڏماني ۽ غلڻ رسڻتڻو
ڏي اريندڙ پڻيڻج ۽ ويڻب سڻائڻيڻٽ تڻي
پابندي وجهي ته جيئڻن نڻوجڻوان نسڻ
کي ڀرڪ ،کان بچايو وڃي.
تعليمي نصاب ۽ نوجوان:
ڪنهن به ملڪ جي تڻرقڻي ۾
نوجوانن جو ڏهڻو ڪردار هوندو آهڻي
۽ سٺي ۽ بهتر تعڻلڻيڻم ئڻي نڻوجڻوانڻن
کي مستڻقڻبڻ ۾ ڪڻم اچڻي ٿڻي پڻر
افسوس جو اسان جي ملڪ ۾ جيڪڻو
يارن کي سرڪاري سطح تڻي مڻنڻظڻور
ٿي نصاب پڙهايو پيو وڃڻي سڻو اڄ
جي جديد دور جي تقاضائن مڻطڻابڻ نڻه
آهي .ڇو ته اڄ به اسڻان جڻي نصڻاب ۾
ُاهي شيون موجود آهن جن جڻو تڻاريڻ
مان وجود ئي ختم ٿي چڻڪڻو آهڻي يڻا
وري اهڙن ماڻهن بڻابڻت مڻواد مڻوجڻود
آهن جن کي ڪنهن دور ۾ تڻه هڻيڻرو
ڪري پيش ڪيو ويو پر بعد ۾ اهڻي
تڪڻراري بڻڻڻجڻي ويڻا .ان کڻان عڻالوه

سائنس جون اهڙيون ايجادون جيڪڻي
اڳيان هلڻي تڻبڻديڻ ٿڻي ويڻون اڄ بڻه
اسين نيم ٽري ۽ ڊيفوڊلز جي باري ۾
پڙهون ٿا ج هن ته اڄ جڻا يڻار خڻالئڻي
شر جي باري ۾ ڄاڻ ،چاهڻيڻن ٿڻا .اڄ
جو يار تعليمي مڻيڻدان ۾ اڳڻيڻان وڌڻ
جا رستڻا ڳڻولڻي رهڻيڻو آهڻي پڻر اهڻو

صقيح نصڻاب نڻه مڻلڻ ،سڻبڻب ڏڻهڻڻڻن
مونڻجڻهڻارن جڻو شڻڪڻار آهڻي ان الِء
الزمي آهڻي تڻه نڻوجڻوانڻن کڻي اڳڻتڻي
وڌائ ،الِء انهن جي نصڻاب ۾ اڄ جڻي
دور مطاب تبديليون آنديون وڃن.
مايوس نوجوان:
اڄ جڻڻي دور ۾ اسڻڻان جڻڻو
نوجوان پڻنڻهڻنڻجڻو پڻاڻ کڻي مصڻروف
رک ،جي باوجود ذهني طور تڻي تڻمڻام
ڏهڻو مايوس آهڻي .ڇڻو تڻه هڻن نڻفڻسڻا
نفسيَء واري دور ۾ ترقيَء جا مڻوقڻعڻا
پئسن رشوت ۽ سفارش تي مڻلڻن ٿڻا.
هڪ غريب جو يار جيڪڻو سڻرڪڻاري
اسڪول ۾ پڙهڻي ٿڻو سڻو پڻنڻهڻنڻجڻي
مقنت سبب جيڪ هن انرر سٺن نمبر
تڻڻڻي پڻڻڻاس ڪڻڻڻري ٿڻڻڻو تڻڻڻه اڳڻڻڻيڻڻڻان
يڻڻونڻڻيڻڻورسڻڻرڻڻي لڻڻيڻڻول تڻڻي ُانڻڻهڻڻن کڻڻي
انگريزي يولي جڻو مسڻئڻلڻو اچڻي ٿڻو
ڇڻڻو تڻڻه انڻڻرڻڻر کڻڻانڻڻپڻڻوِء سڻڻڄڻڻي تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم
آهڻڻڻي جڻڻڻنڻڻڻهڻڻڻن
انڻڻڻڻگڻڻڻڻريڻڻڻڻزي ۾
يڻڻڻڻڻهڻڻڻڻڻراڙي
سڻڻڻڻڻڻڻڻڻبڻڻڻڻڻڻڻڻڻب
يڻڻارن کڻڻي
مان آيڻ
تڻڻڻڻڻڻڻمڻڻڻڻڻڻڻام
ڏڻڻڻهڻڻڻڻڻڻڻي
پريشانڻي
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مڻڻاڻڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻن ۽ سڻڻنڻڻدس تڻڻقڻڻقڻڻي ڻ
جدوجهد تعليمي ڪيريڻئڻر ۽ رانڻديڻن
جي مڻيڻدان ۾ سڻنڻدن ڀڻرپڻور ڪڻردار
هجي جو جڻ هڻن سڻنڻدن ايڻنڻدڙ نسڻ
انهن جو ذڪر ڪري ته ُانهن جڻا ڪڻنڻ
فخر منجهان بلند ٿي وڃن ته ڪالهه جا
نوجوان اڄ سندن نه رڳو آئيڻڊيڻ آهڻن
پر هو به انهن جهڙا ٿي ،جي ڪڻوشڻش
ڪري رهيا آهن .ته جيئن سندن مثڻبڻت
ڪردار نه رڳو سندن ڏڻهڻروارن الِء پڻر
ملڪ جي ماڻهن الِء به قاب فخر هجڻي
۽ اهي ئي نوجوان پاڻ ملڻهڻائڻي مڻلڻڪ
کي ترقي ڏياري سگهن ٿا.

ٿئي ٿي .ان سڻان ڏڻ نڻجڻي تڻعڻلڻيڻمڻي
ادارن ۾ تعلڻيڻم حڻاصڻ ڪڻنڻدڙ يڻارن
جڻڻي انڻڻگڻڻريڻڻزي اعڻڻتڻڻمڻڻاد ۽ مڻڻالڻڻي
مستقڻڪڻم ٿڻيڻ ،بڻه انڻهڻن يڻارن جڻي
ڪاميابيَء جو سبب آهن جنهن سڻبڻب
غريبن جا يار سواِء مايوسيَء جي يڻيڻو
ڪجهه به نٿا ڪري سگهن .ڪن سببن
ڪري جيڪ هن انهن غريب يارن جي
ميڊيڪ يا انجنيئرنگ ۾ داخال ٿڻئڻي
ٿي ته انهن ۾ ايتري مڻالڻي سڻگڻهڻه نڻه
آهي جو سيلف فنڻانڻس تڻي هڻو داخڻال
وٺي پنهنجو مسڻتڻقڻبڻ بڻهڻتڻر ڪڻري
سگهڻن ۽ پڻوِء اهڻي يڻار مڻايڻوس ٿڻي
غل رستن ڏانهن قڻدم وڌائڻيڻن ٿڻا ۽
معاشري ۾ ڌاڙي چور ۽ ڏوهاري ٿي
پنهنجي مايوسي جو بدلو وٺن ٿا.
ان الِء ضڻڻڻروري آهڻڻڻي تڻڻڻه
حڻڻڪڻڻومڻڻت پڻڻاران نڻڻوجڻڻوان نسڻ جڻڻو
مستقب مقفوظ ڪرڻ الِء اهڻڙا ادارا
جوڙيا وڃن جڻيڻڪڻي نڻوجڻوانڻن جڻي
رهنمائي ڪري کين سنئين دڳ الئڻي
سگهن ۽ انهن کي زنڻدڏڻي جڻي يڻيڻن
شعبن ۾ اڳتي آڻ ،جا مڻوقڻعڻا فڻراهڻم
ڪن ته جڻيڻئڻن اهڻي نڻوجڻوان مڻايڻوس
ٿي ،بدران مڻثڻبڻت ڪڻردار ادا ڪڻنڻدي
ملڻڪ جڻي تڻرقڻي ۾ پڻنڻهڻنڻجڻو حصڻو
وجهي سگهن.
نوجوان نس مڻلڻڪ جڻي الِء
اهڻڻم ڪڻڻردار ادا ڪڻڻري ٿڻڻو ان الِء

ضروري آهڻي
ته انڻهڻن جڻي
فڻڻڻڻڻڻڻڻڻالح ۽
بڻڻڻهڻڻڻبڻڻڻود الِء
خاص قسڻمڻن
جڻڻا اپڻڻاَء ورتڻڻا
وڃڻڻن .ڇڻڻو تڻڻه
اڄ اسين دنيڻا
تڻڻڻڻي نڻڻڻڻظڻڻڻڻر
وجهون ٿڻا تڻه
اسڻڻڻڻان کڻڻڻڻي
ڪڻڻيڻڻتڻڻرن ئڻڻي
مڻڻلڻڻڪڻڻن جڻڻي
ترقي ۾ اهڻم
Courtesy: Daily Ibrat
ڪڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻردار اضافو:
پاڪستان ۾ ترقيَء جا خواب
نوجوانڻن جڻو
ئي نظر اچڻي ڏسندڙ سنجيده سوچ جي اڳواڻڻن کڻي
ٿڻو .جڻڻاپڻڻان ۾ ڏهرجي ته اهي وطن عزيز کڻي تڻرقڻي
يافته ملڪن جي فهرسڻت ۾ ڏسڻ ،الِء
 29سيڪڙو نڻوجڻوان تڻعڻلڻيڻم حڻاصڻ
هن ملڪ جي نوجوانن کي ڪردار ادا
ڪرڻ سان ڏ جديد ۽ نڻئڻيڻن تڻقڻقڻيڻ
ڪري پنهنجي ملڪ کڻي اڳڻيڻان وٺڻي ڪرڻ جا موقعا فراهم ڪرڻ جي تمڻام
ڏهڻڻڻي ضڻرورت آهڻي .هڻن مڻلڻڪ جڻا
ويا آهن.
چڻڻيڻڻن ۾ مڻڻوبڻڻائڻ فڻڻون کڻڻان نوجوان تمام ڏهڻو هوشيڻار ۽ انڻيڻڪ
وٺي خالئي ترقي ۾ نوجوانن جڻو ئڻي صالحيتن جا مالڪ آهن پر حڪومتڻي
ڪردار آهي .دنيا جي ننڍي ڏاڏي ٺاهڻ ،سطح تي سندن ڪابه واهر نه ٿيڻ ،جڻي
۽ دنيا جي تيز ترين ري ٺاه ،به چڻيڻن ڪري هو مايوسي جو شڪار ٿڻي ويڻا
۾ نوجوانن جو ڪارنامو آهي .ان سان آهن .حڪومتڻي ايڻوانڻن ۾ نڻوجڻوانڻن
ڏ فيس بڻڪ جڻو بڻانڻي پڻ ،نڻوجڻوان جي رڪنيت انتهائي اهڻم ڪڻردار ادا
ڪري سڻگڻهڻي ٿڻي ۽ بڻيڻن االقڻوامڻي
ڇوڪرو آهي.
اڄ ج ڻ هڻڻن اسڻڻيڻڻن سڻڻيڻڻاسڻڻي رابڻطڻڻه ڪڻڻاري الِء پڻڻ ،نڻڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي
قيادت ڏانهن نظر وجڻهڻون ٿڻا تڻه دنڻيڻا يونيورسري سطح تائين تعليمي س يا
جي ڪيترن ئڻي مڻلڻڪڻن ۾ نڻوجڻوان ڏي ،جي پ ،ضرورت آهي .سنجڻيڻدڏڻي
اخڻتڻڻيڻار ڪڻڻرڻ سڻڻان اسڻان جڻڻو مڻڻلڻڻڪ
ملڪ جون واڳون سنڀالي رهڻيڻا آهڻن
جن ۾ ڪيتڻرائڻي تڻرقڻي يڻافڻتڻا مڻلڻڪ پاڪستان ڏسنڻدي ئڻي ڏسڻنڻدي تڻرقڻي
شڻڻامڻ آهڻڻن .مسڻڻلڻڻمڻڻان مڻڻلڻڻڪڻڻن ۾ بڻڻه يافته مڻلڻڪڻن جڻي ڊوڙ ۾ شڻامڻ ٿڻي
سگهي ٿو.
نوجوانن پاڻ ملهايو آهي.
پڻڻڻڻڻڻر ان الِء ضڻڻروري آهڻڻي تڻڻه حڻڻڪڻڻومڻڻت پڻڻاران
بڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻه
اڄ
نوجوانن کڻي نوجوان نس جو مستقب مقڻفڻوظ ڪڻرڻ الِء
سڻڻڻڻڻخڻڻڻڻڻت ۽ اهڙا ادارا جوڙيا وڃن جيڪي نڻوجڻوانڻن جڻي
ڏهڻي مقڻنڻت رهنمائي ڪري کين سنئين دڳ الئڻي سڻگڻهڻن
ڪڻڻڻڻرڻ جڻڻڻڻي ۽ انهن کي زندڏي جي يين شڻعڻبڻن ۾ اڳڻتڻي
ضرورت آهي آڻڻ ،جڻا مڻوقڻعڻڻا فڻراهڻڻم ڪڻن تڻڻه جڻيڻڻئڻن اهڻڻي
ته جڻيڻئڻن هڻو
زندڏڻيَء جڻي نوجوان مايوس ٿي ،بدران مڻثڻبڻت ڪڻردار ادا
۾ ڪندي مڻلڻڪ جڻي تڻرقڻي ۾ پڻنڻهڻنڻجڻو حصڻو
ڊوڙ
ڪڻڻامڻڻيڻڻابڻڻيڻڻون وجهي سگهن.
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نوجڻوان يڻا نڻوجڻوانڻيَء وارو
ڏاڪو )يوٿ يڻوٿ اسڻرڻيڻ ( هڻڪ ُاهڻا
سطح آهي ج هن هڪ ُاڀڻرنڻدڙ انسڻان
بنيادي درسگاهه يعني ڏهڻر ڪڻرڻنڻب
اسڪول ۽ ُاستاد سڻمڻا۽ ۽ مڻعڻاشڻري
جهڙا سڻ ڻيڻا وارا ڏاڪڻا چڻڙهڻي هڻڪ
اهڙي سطح تڻي پڻهڻچڻي ٿڻو جڻتڻي هڻو
پنهنجي ُبري ڀلڻي جڻائڻز نڻاجڻائڻز حڻ
فرض سميت سمورين ذميڻواريڻن کڻان
واقف ٿي ويندو آهڻي .ان اسڻرڻيڻج تڻي
پهچي اهو نوجوان پنهنجڻي مڻعڻاشڻري
کي س ي َڏس تي هالئ ،۽ پاڻ کڻي بڻه
ان معاشري ۾ هموار رکڻ،
جو نه رڳو ذميوار يڻا قڻابڻ
سمجهي ٿو پر اهو سمڻورو
بار کڻ ،الِء پاڻ وٽ موجود
تڻڻوانڻڻائڻڻي جڻڻو بڻڻه ڀڻڻرپڻڻور
اسڻڻڻتڻڻڻعڻڻڻمڻڻڻال ڪڻڻڻرڻ جڻڻڻي
ڪڻڻوشڻڻش ڪڻڻري ٿڻڻو .هڻڻاڻ
هتي سوال اهو ُاڀري ٿو تڻه
نڻڻوجڻڻوان جڻڻمڻڻه ٿڻڻي ڻ ُاهڻڻا
توانائي ۽ قڻوت مڻعڻاشڻري
۾ ڪهڙي ريت استعمال ٿا
ڪنه ڇا معاشرو انهن کي
ڏهرب ُاهي رستا يا موقڻعڻا
ڏي ٿو جڻتڻي ُاهڻي پڻاڻ کڻي مڻڃڻرائڻي
پنهنجو هدف حاص ڪرڻ ۾ ڪامياب
ٿي سگهن.
نوجوان هر هن موجڻود آهڻن
دنيا جي هر چڱي ۽ ڪاميڻاب ڪڻم ۾
نوجوانن جو ئي بڻهڻتڻر ڪڻردار رهڻيڻو
آهي بلڪ اهو چوڻ ۾ به ڪڻو اضڻافڻو
نه ٿيندو ته نوجوان مثبت تبڻديڻلڻي جڻو
اهڻم ذريڻڻعڻڻو آهڻڻن .نڻڻوجڻڻوان ئڻڻي اهڻڻڙو
اسريج آهي جنهن وٽ ارادو ۽ سڻگڻهڻه
يئي شيون هڻڪ ئڻي وقڻت هڻونڻديڻون
آهن .جوانيَء جڻي ڏاڪڻي کڻان اڳ يڻا
پوِء رڳو ارادو موجود هونڻدو آهڻي پڻر
ُاهڻڻا قڻڻوت نڻڻاهڻڻي هڻڻونڻڻدي .اسڻڻان وٽ
جنسي نسلي عڻالئڻقڻائڻي ۽ مڻذهڻبڻي
فرق سبب نوجوانن کي ُاهي موقعا نڻه
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ملي سگهيا آهن جيڪي مل ،ڏڻهڻرجڻن.
ڏهرب موقعا نه مل ،ڪڻري ئڻي اسڻان
جو نوجوان ضايه ٿي رهيو آهي .اسڻان
جي معاشڻري ۾ نڻوجڻوانڻن الِء سڻنڻدن
صڻڻالحڻڻيڻڻت ۽ ضڻڻرورت مڻڻوجڻڻب ُاهڻڻي
موقعا ۽ رستا ئڻي نڻاهڻن جڻن ذريڻعڻي
نئين ٽڻهڻي سڻمڻاجڻي بڻرايڻن يڻا اجڻايڻن
ڪمن ۾ پاڻ کي مصروف رکي تباهي
بڻڻدران مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف مڻڻيڻڻدانڻڻن ۾ بڻڻهڻڻتڻڻر
ڪارناما سرانجام ڏئي سگهي.
پاڪستان دنيا جي انهن چڻنڻد
ملڪن ۾ شمار ٿئي ٿو جتي نوجوانڻن

جي اڪثريت آهي .دنيڻا جڻي مڻخڻتڻلڻف
ملڪن ۾ نوجوانن جي عڻمڻر جڻي حڻد
مختلف رکي وئي آهي ج هن ته اسان
جي ملڪ پاڪستان ۾  81سال کان 92
سالن جي ڄمڻار وارا نڻوجڻوان لڻيڻ ڻيڻا
وڃن ٿڻا ان لڻقڻاظ کڻان هڻلڻنڻدڙ سڻال
9183ع دوران ملڪ جي ُ
ڪ آبادي جو
) (36%ٽيهٺ سڻيڻڪڻڙو نڻوجڻوانڻن جڻو
آهي .ملڻڪ جڻي قڻيڻام کڻان وٺڻي هڻن
وقت تائين هر ميدان ۾ پاڪستان جي
نوجوان جو تمڻام اهڻم ڪڻردار رهڻيڻو
آهي .پاڪستان جي  32اوڻهڻتڻر سڻالڻن
جي ڄمار ۾ مختلف حڪومتڻن دوران
مختلف حڪومتي کڻاتڻا تڻوڙي شڻعڻبڻا
نوجوانن جڻي تڻعڻلڻيڻم ۽ سڻجڻاڳڻي الِء
ڪم ڪندا رهيا پر مخصوص پاليڻسڻي

نڻڻه هڻڻئڻڻ ،ڪڻڻري ان تڻڻي ڪڻڻو خڻڻاص
عملدرآمد نه ٿي سگهيو .نوجوانن جڻي
وڌندڙ آبادي پڻيڻدا ٿڻيڻنڻدڙ مسڻئڻلڻن ۽
معاملڻن کڻي نڻظڻر ۾ رکڻنڻدي وفڻاقڻي
حڪومت پاران يڻوٿ پڻالڻيڻسڻي بڻابڻت
چڻڻئڻڻنڻڻي صڻڻوبڻڻن فڻڻاٽڻڻا آزاد جڻڻمڻڻون
ڪشمير ڏلگت بلتستان جي وزارتڻن
۽ يونڻيڻورسڻرڻيڻن نڻوجڻوان تڻنڻظڻيڻمڻن
سميت الڳاپي سمورن عمڻلڻدارن کڻان
تڻڻجڻڻويڻڻزون وٺڻڻي ڊسڻڻمڻڻبڻڻر 9111ع ۾
باقاعده هڪ قومي يوٿ پاليسي جاري
ڪئي وئي جيڪا 9182ع ۾ مڻنڻظڻور
ڪئي وئي .جنهڻن تڻي عڻمڻ
درآمد ڪنهن حد تائين نه ٿڻي
رهيو آهي جيڪڻو نڻوجڻوانڻن
الِء مايوسي جو سڻبڻب بڻڻڻيڻ
آهي .نوجوانن الِء قائم ڪي
قڻڻومڻڻي يڻڻوٿ پڻڻالڻڻيڻڻسڻڻي ۾
نوجوانن جي تعليڻم تڻرقڻي
سياسي سڻمڻاجڻي ۽ مڻعڻاشڻي
استقڪڻام سڻمڻيڻت درپڻيڻش
چئليجن کي مڻنڻهڻن ڏيڻ ،الِء
مختلف رهنما نقطڻا اصڻول
ضابطه موقعا ۽ رسڻتڻا بڻيڻان
ڪيا ويا آهن .جن مان ڪجهڻه
هيٺان واضح ڪجن ٿا.
 ڏذري ڏهاڪڻي کڻان مڻلڻڪ کڻي
مختلڻف ُرخڻن کڻان ڀڻوڳڻائڻيڻنڻدڙ
بدامني ۽ مڻذهڻبڻي انڻتڻهڻاپسڻنڻدي
کڻڻي نڻڻظڻڻر ۾ رکڻڻنڻڻدي انڻڻهڻڻيَء
چئليجن منهن ڏي ،الِء نڻوجڻوانڻن
کي باني پڻاڪسڻتڻان جڻي ڪڻيڻ
هدايت موجب ٽڻن اهڻم ڳڻالڻهڻيڻن
) متقد يڻقڻيڻن نڻظڻم و ضڻبڻ (
بابت امن پڻيڻار ۽ هڻم آهڻنڻگڻي
سان ره ،الِء ُاتساهيو ويندو.
 نڻڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي هڻڻڪڻڻ ڻڻئڻڻي الِء
همدردي صبر ۽ سه سڻان ڏڻ
سماجي قدرن ۽ مذهبي رواداري
کي اهميت ڏي ،سي اريو وينڻدو
نشي جوئا جهيڙي فساد سميت
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سماجي بڻرايڻن کڻان پڻري رکڻ،
صقتمند ۽ صاف سٿڻرو مڻاحڻول
پڻڻيڻڻدا ڪڻڻرڻ ۽ هڻڻڪ ڻ ڻڻئڻڻي کڻڻي
همٿائ ،جڻهڻڙا نڻوجڻوانڻن ۾ ُڏڻ،
پيدا ڪبا.
ايڻڻڪڻڻهڻڻيڻڻن صڻڻدي جڻڻي مڻڻعڻڻاشڻڻي
چئلينجن مطابڻ نڻوجڻوانڻن جڻي
وڌ کڻان وڌ آبڻادي کڻي مڻعڻاشڻڻي
طور سگهارو بڻائ.،
اهڻڻڙو مڻڻاحڻڻول جڻڻوڙڻ جڻڻنڻڻهڻڻن ۾
نوجوانن کي پنهنجي صڻالحڻيڻت
مڃرائ ،جا موقعڻا ۽ سڻهڻولڻتڻون
مهيا ڪري ڏي.،
معڻاشڻي تڻرقڻي ۽ سڻ ارن بڻابڻت
نڻڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي فڻڻراهڻڻم ٿڻڻيڻڻنڻڻدڙ
مڻوقڻڻعڻڻن ۾ مڻڻرد يڻڻا عڻڻورت جڻڻو
جنسي تفاوت ختم ڪرڻ.
يڻڻاراڻڻڻي تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم کڻڻان مڻڻقڻڻروم
نوجوانن الِء بڻالڻڻڻاڻڻي تڻعڻلڻيڻمڻي
منصوبا شروع ڪيا ويندا.
نوجوانن کي پنهنجي تهذيب کڻان
واقف ۽ ان جي بڻقڻا الِء قڻومڻيڻت
تڻڻاريڻ ۽ ثڻڻقڻڻافڻڻت بڻڻابڻڻت جڻڻذبڻڻو ۽
سجاڳي پيدا ڪرڻ.
نوجوانن کي هڻر مڻيڻدان ۾ پڻاڻ
مڃرائڻ ،جڻو حڻوصڻلڻو ڏيڻارڻ ۽
ملڪي ٽيلينٽ کي عالمي سڻطڻح
تي مقابلو ڪرڻ جڻي صڻالحڻيڻت
پيدا ڪيا ويندا.
نوجوانن جي اثرائتي تعليڻم الِء
سڻڻائڻڻنڻڻس ۽ ٽڻڻيڻڻڪڻڻنڻڻاالجڻڻي جڻڻون
ڏڻهڻڻربڻ سڻهڻڻولڻتڻڻون ۽ ذهڻنڻڻي ۽
جسماني نشونما الِء راندين جون
سهو لڻتڻون مڻهڻيڻا ڪڻرڻ جڻهڻڙن
نقطن تي عملدرآمد کي يڻقڻيڻنڻي
بڻايو ويندو.
بيروزڏار نوجوانن الِء تڻربڻيڻتڻي
پڻڻروڏڻڻرام شڻڻروع ڪڻڻرڻ نڻڻنڻڻڍي
سطح جڻو قڻرض ڏيڻ ،۽ جڻيڻلڻن
۾قڻڻڻيڻڻڻد نڻڻڻوجڻڻڻوانڻڻڻن جڻڻڻو وقڻڻڻت
ڪارائتو بڻائ ،الِء هڻنڻري سڻ ڻيڻا
ڏيڻڻڻاري کڻڻڻيڻڻڻن مڻڻڻعڻڻڻاشڻڻڻي طڻڻڻور
مستقڪم ڪرڻ.
ملڪ جڻي مڻخڻتڻلڻف حصڻن مڻان
نڻڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي ڏڻڻهڻڻرائڻڻي يڻڻوٿ
ڪنوينشن ڪوٺڻايڻا وڃڻن انڻهڻن
کي ملڻڪڻي مڻعڻاشڻي سڻيڻاسڻي
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جاڏرافيائي سرحدي صورتڻقڻال
۽ قومي معڻامڻلڻن بڻابڻت جڻاڳڻرتڻا
ڏني وڃي.
 نوجوانڻن الِء وئڻڪڻيڻشڻن دوران
رعايتي ڀڻاڙن سڻان يڻوٿ ٽڻريڻن
سروس کولي ملڪ جي مختلڻف
حصن جا ٽڻوئڻر پڻروڏڻرام رکڻيڻا
وڃن مختلف عجوبا ۽ عڻجڻائڻب
ڏهڻر ڏڻهڻمڻائڻي تڻاريڻخڻي هڻنڻ ن
ثقافڻتڻي ورثڻن بڻابڻت ڄڻاڻ ڏنڻي
وڃي.
 نوجوانن جي ذهني صالحڻيڻت ۽
تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻمڻڻي دلڻڻچڻڻسڻڻپڻڻي وڌائڻڻ ،الِء
اسڪول ڪاليج ۽ يونيورسڻرڻي
سڻڻطڻڻح تڻڻي مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف چڻڻرڻڻاڀڻڻيڻڻرڻڻي
مقابال ڪرايا وڃن.
 پڻڻڻٺڻڻڻتڻڻڻي پڻڻڻيڻڻڻ عڻڻڻالئڻڻڻقڻڻڻن جڻڻڻي
باصالحيت نوجوانن کي شڻهڻري
زندڏي سان سڻلڻهڻاڙي انڻهڻن الِء
يڻڻونڻڻيڻڻورسڻڻرڻڻيڻڻن صڻڻنڻڻعڻڻتڻڻن ۽
ڪڻڻمڻڻپڻڻنڻڻيڻڻن ۾ اسڻڻڪڻڻالڻڻرشڻڻ
پروڏرام رکڻيڻا وڃڻن تڻه جڻيڻئڻن
ُاهڻڻڻي ذاتڻڻڻي تڻڻڻوڙي مڻڻڻلڻڻڻڪڻڻڻي
مستقب الِء پنهنڻجڻو ڪڻردار ادا
ڪري سگهن.
 معذور يا الوارث نوجڻوانڻن جڻي
مڻڻڻالڻڻڻڪڻڻڻي ڪڻڻڻري انڻڻڻهڻڻڻن کڻڻڻي
مڻڻعڻڻاشڻڻري جڻڻو مضڻڻبڻڻوط حصڻڻو
بڻائ ،الِء تڻعڻلڻيڻمڻي تڻربڻيڻتڻي ۽
روزڏاري منصوبڻا شڻروع ڪڻيڻا
ويندا.
مٿي بيڻان ڪڻيڻ نڻوجڻوانڻن
واري قومي پاليسي ۽ ان ۾ ڄڻاڻڻايڻ
انڻهڻڻن سڻڻمڻڻورن نڻڻقڻڻطڻڻن ۽ ڪڻڻمڻڻن الِء
ڏهرب فنڊ به رکڻيڻ آهڻن ان بڻابڻت
مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف شڻڻعڻڻبڻڻا جڻڻوڙي انڻڻهڻڻن ۾
مخصوص عهدن تي ماڻهو بڻه مڻقڻرر
ڪي آهڻن .وفڻاقڻي تڻوڙي صڻوبڻائڻي
حڪومتن ۾ )نوجوانن جي معڻامڻلڻن(
بابت ُجدا ُجڻدا کڻاتڻا ۽ وزارتڻون پڻ،
آهن ان کڻان عڻالوه تڻعڻلڻيڻم کڻاتڻي
رانڻڻديڻڻن ۽ سڻڻمڻڻاجڻڻي ڀڻڻالئڻڻي واريڻڻن
وزارتن سڻيڻاحڻت ثڻقڻافڻت تڻرقڻي ۽
مڻڻنڻڻصڻڻوبڻڻابڻڻنڻڻدي واپڻڻار صڻڻنڻڻعڻڻتڻڻن ۽
انسڻڻانڻڻڻي حڻڻڻقڻڻڻن وارن کڻڻڻاتڻڻڻن کڻڻڻان
سهڪار ورتو وڃي ٿو ضلعي سطڻح
تي ڌار ذمڻيڻواريڻون سڻونڻپڻيڻ آهڻن

ج هن ته ميڻڊيڻا ۽ ايڻن جڻي اوز تڻي
ذمڻڻيڻڻواريڻڻون رکڻڻيڻڻ آهڻڻن پڻڻوِء بڻڻه
نوجوانن جي ترقي يڻا سڻ ارن بڻابڻت
ڪا واضح اڳڀرائي نظر نٿي اچي.
يوٿ پاليسي تڻي عڻمڻ ٿڻيڻو
آهڻڻي يڻڻا نڻڻه اهڻڻو ڏسڻڻجڻڻي تڻڻه سڻڻواِء
نوجوانن جي ٽن ۽ ڇهن مهيڻنڻن وارن
تربيتي پروڏرام جي يڻيڻو ڪڻجڻهڻه بڻه
نڻڻٿڻڻو ڏسڻڻجڻڻي پڻڻوِء اهڻڻي تڻڻربڻڻيڻڻتڻڻي
پروڏرام وزيراعڻظڻم يڻوٿ پڻروڏڻرام
پڻڻاران سڻڻمڻڻجڻڻهڻڻون يڻڻا بڻڻيڻڻنڻڻظڻڻيڻڻر يڻڻوٿ
پروڏرام جو حصڻو سڻمڻجڻهڻون .بڻاقڻي
يڻڻيڻڻو مڻڻڙئڻڻي خڻڻيڻڻر آ !...ڪڻڻٿڻڻي آهڻڻن
نوجوانن الِء ُاهي يوٿ ڪڻنڻويڻنڻشڻن ۽
ٽوئر پڻروڏڻرام ڪڻهڻڙن يڻهڻراڙيڻن يڻا
پٺتي پي عالئقن جي نڻوجڻوانڻن کڻي
شهري هاسرلڻن ۾ رهڻائڻي انڻهڻن کڻي
شهري زنڻدڏڻي يڻا روزڏڻار ڏنڻو ويڻو
آهڻڻڻي .اسڻڻڻڪڻڻڻولڻڻڻن ڪڻڻڻالڻڻڻيڻڻڻجڻڻڻن يڻڻڻا
يڻڻونڻڻيڻڻورسڻڻرڻڻيڻڻن ۾ ڪڻڻهڻڻڙا چڻڻرڻڻاڀڻڻيڻڻرڻڻي
امتقان ٿا ٿين يا شاڏردن کي تاريڻخڻي
مڻڻاڳ ۽ مڻڻيڻڻوزيڻڻم پڻڻيڻڻا ڏڻڻهڻڻمڻڻائڻڻجڻڻن
ڪي انهڻن ويڻون ُاهڻي يڻوٿ ٽڻريڻنڻون.
ڪٿي آهن ننڍا قڻرض اسڻڪڻيڻمڻون ۽
ُاهي مذهبي هم آهنگي يڻا امڻن بڻابڻت
نوجوانن الِء لڻيڻڪڻچڻر پڻروڏڻرام....هه
مرڪز توڙي صڻوبڻن جڻي بڻجڻيڻٽ ۾
ساليانو جاري ٿيندڙ ُاهي اربين رپڻيڻن
جا فنڊ ڪڻيڻ انڻهڻن ٿڻا وڃڻن...ه يڻوٿ
پاليسي بابت وفاقڻي تڻوڙي صڻوبڻائڻي
اسيمبلين تڻعڻلڻيڻمڻي سڻمڻاجڻي ادارن
توڙي شخصيتن کڻان رايڻا صڻالحڻون
ته ڏهڻئي ورتيون ويون هيڻون انڻهڻن
تي منظوريون به ٿي ويڻون شڻايڻد اهڻو
ئي ڪم انهن الِء وڏو اهم آهڻي بڻاقڻي
ان تي عملدرآمد بدران رڳو ڳڻالڻهڻيڻون
ئڻڻي آهڻڻن جڻڻيڻڻڪڻڻي يڻڻوٿ افڻڻيڻڻئڻڻرس
) نوجوانن جي معاملن( بابت کاتن جڻي
دستاويزن ۽ ويب سڻائڻيڻرڻن تڻي تڻمڻام
سهڻن لفظن ۾ چري آهن ته “نوجڻوان
اسان جو مستقب نوجڻوان اسڻان جڻو
اثڻاثڻو” ...رڳڻو نڻڻعڻرو ئڻي رهڻيڻو آهڻڻي.
انهن سمورين ڳالهين ۽ مڻعڻامڻلڻن تڻي
بقث ڪير ڪندو اهو ڪنهن جڻي الِء
آهن ۽ ڪجهه نقصان پيو ٿئي ان تڻي
غور ويچار الِء به اسان جڻي نڻوجڻوانڻن
وٽ شايد ايترو وقت ئي نه آهي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

نوجوان ڪنهن به رياست جو
اهم سرمايو هوندا آهن ۽ ملڪي
ترقي جو منقصر پ ،نوجوان ئي آهن.
ملڪي ترقي جي خوشقالي الِء
اڻٿڪ
نوجوانن جي جستجو
ڪاوشون ۽ لگن موثر ڪردار ادا
ڪندي آهي .دنيا جي سمورن ملڪن
۾ نوجوانن الِء خاص پاليسيون
جوڙي ۽ انهن کي مثبت سهولتون
ان ڪري ڏنيون وينديون آهن جو
انهن جي جدوجهد ۽ سچائي جي
ملڪ کي اشد ضرورت هوندي آهي.
اهو ئي سبب آهي جو جن ملڪن ۾
نوجوانن کي پنهنجو سرمايو سمجهي
انهن جي صالحيتن جو ڀرپور فائدو
ورتو ويو اڄ اهي ملڪ دنيا جي
خوشقال ملڪن جي فهرست ۾
مٿئين نمبرن تي آهن ج هن ته اسان
جي ملڪ جي صورتقال ان کان تمام
ڏهڻو ابتڙ آهي.
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پاڪستان جي  36سيڪڙو
آبادي نوجوانن تي مشتم آهي مطلب
ته ملڪ جي واضح اڪثريت نوجوان
آهن پر بدقسمتي سان نوجوانن جي
اوسر الِء ڪي خاص اپاُء نه ورتا ويا
آهن .اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان
جو پڙهي ل ي ۽ انيڪ صالحيتون
رکندڙ نوجوان مناسب موقعا ۽ مثبت
موٽ نه مل ،ڪري احساس ڪمتري
جو شڪار بڻي آهي ۽ اهو ئي
نوجوان نس ملڪي حڪمرانن کان
ڪابه اميد رک ،کان قاصر آهي.
ملڪي سطح تي نااه ماڻهن جي
نگراني ۾ ڪم ڪندڙ قاب نوجوان
ان ڳالهه تي پريشاني جو شڪار آهن
جو اهي ملڪي مفاد ۾ چاهيندي به
ڪم نٿا ڪري سگهن .اهو ئي سبب
آهي جو ادارن ۾ ويٺ نااه ماڻهن
جي حڪم کي لبيڪ نه ڪرڻ وارو
فيصلو به ڪيترن ئي نوجوانن جي

انتظامي سطح جون نوڪريون ڇ ڻ
جو سبب بڻيو آهي.
قوم جي بهتر مستقب جي
ضمانت تعليم جنهن جي فروغ الِء
هڪ خاص بجيٽ رکي ويندي آهي ۽
ملڪ جي ڪاليجن ۽ يونيورسرين ۾
نوجوان شاڏردن الِء نصابي تعليم کان
سواِء زندڏيَء کي بهتر بڻائ ،واري
فني ۽ هنري تعليم پ ،ڏي ،جي دعويٰ
ٿيندي رهي آهي ۽ وزيراعظم جي
خاص پروڏرام تقت ملڪ ۾
نوجوانن جي وڏي انگ کي هنري
تعليم يافته قرار ڏنو ويندو آهي پر
حالت اها آهي جو نوجوانن کي جيڪا
تعليم ڏني ويندي آهي ان جي
استعمال الِء ڪي به موقعا نٿا مهيا
ڪيا وڃن جنهن سبب اسان جي ملڪ
جو تعليم يافته نوجوان يا ته اٽي جي
چڪي لڳائي پيٽ ڏذر ڪري ٿو يا
وري ماسررس ڊڏري رکندڙ نوجوان

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

بازار ۾ ڀاڄي ۽ فروٽ وڪڻي
پنهنجي ڏهر جي چلهه ياري ٿو.
ملڪي تاري جو اهو وڏو الميو رهيو
آهي ته سرڪاري سطح تي سمورن
ادارن ۾ ڪم ڪندڙ سفارش تي ڀرتي
ٿي ماڻهو هوندا آهن جيڪي اه ۽
پڙهي ل ي نوجوانن جي جڳهين تي
ڀرتي ڪيا ويندا آهن .اهڙي عم ۾
شام اسان جا حڪمران يا وس وارا

ڪري
جيڪي ميرٽ کي قت
نوجوانن جي اهليت جو جنازو ڪڍي
نوجوانن کي تمام ڏهڻا موقعا ڏي،
وارو مذاق ڪندڙ ملڪ جي ترقي جي
بي بنياد دعويٰ ڪندڙ رهيا آهن.
عالمي بئنڪ جي هڪ
رپورٽ موجب غربت جي حوالي سان
اڪثر ڪري مٿئين فهرست ۾ رهندڙ
اسان جي ملڪ پاڪستان جي 01
سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان
به هيٺ زندڏي ڏذاري ٿي .جتي هر
يار پيدا ٿي ،کان پهرين عالمي قوتن
جو مقروض بڻجي پيدا ٿئي ٿو .اهڙي
صورتقال ۾ عام ماڻهو جي معياري
تعليم حاص ڪرڻ وارو خواب
صرف خواب ئي رهجي ٿو وڃي
جيڪ هن والدين تڪليفون برداشت
ڪري پنهنجي اوالد کي تعليمي ادارن
تائين پهچائين ٿا ته اسان جي ملڪ جا
ڪاليج ۽ يونيورسريون صرف
ڊڏريون تقسيم ڪرڻ تائين مقدود
نظر ايندا .اهو ئي سبب آهي جو
معياري تعليم حاص ڪرڻ کان
نااميد بڻجي غريب ماڻهو پنهنجي
يارڙن کي تعليم ڏيارڻ بدران پورهيو
ڪرائ ،تي مجبور ٿئي ٿو ۽ ان جا
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يار جي زندڏيِء تي تمام خراب اثر
پون ٿا .معياري تعليم کان مقروم
يار پورهيو ڪرڻ جي صورت ۾
ذهني صالحيتون وڃائي ويهي ٿو ۽
معاشري جو سٺو انسان به نٿو بڻجي
سگهي اهڙي صورتقال ۾ سماجي
برايون سندس آجيان ڪنديون آهن.
اسان سمجهون ٿا ته نوجوانن
جي مسئلن کي انڪري به نظرانداز
ڪيو ٿو وڃي
ته ايوانن ۾
ويٺ نوجوانن
جي قابليت سان
ڊڄن ٿا ۽
نوجوانن جي
مسئلن کي ح
الِء
ڪرڻ
تي
پاليسي
الِء
عم
سنجيدڏي جو
نٿا
مظاهرو
ڪن ايتري قدر جو ايوانن ۾
رڪنيت الِء نوجوانن جي مخصوص
سيٽ تي به وڏي پيٽ وارا سندن
حاضريون ڀريندڙ نااه نوجوانن جو
انتخاب ڪندا آهن .کڻي ائين چئجي
ته اهليت جي بنياد تي نوجوانن کي
اڳتي وڌڻ الِء ماحول سازڏار نه رهيو
استعمال
آهي سياست جو غل

آئنده قدم هوندو ۽ موقعي تي انتظار
۾ ويٺ پڙهي ل ي نوجوان عالمي
سطح تي ملڪ جي ترقي الِء نيون
راهون قائم ڪري سگهن ٿا ۽
نوجوان عالمي سطح تي ٿيندڙ
تبديلين کي مدنظر رکندي موجوده
ملڪي صورتقال کي خوشقالي ۾
تبدي ڪري سگهن ٿا.
ملڪي ترقيَء جو خواب دل
۾ سانڍي رکندڙ حڪمرانن ۽ وس
وارن کي هاڻي نوجوانن سان مذاق
ڪرڻ وارو سلسلو بند ٿي ،ڏهرجي ۽
ملڪي ترقي الِء عالمي سطح تي
الڳاپا قائم ڪرڻ الِء سياست ۾ اه
نوجوانن جي شرڪتداري کي يقيني
بڻائ ،کانسواِء ملڪي تعليمي ادارن
۾ نصابي تعليم سان ڏ وڏ هنري
تعليم جو باقاعده مفت پروڏرام
شروع ٿي ،ڏهرجي ۽ ملڪ جي ساالنه
بجيٽ ۾ نوجوانن جي ذهني
صالحيتن ۾ اوسر وارين سرڏرمين
جي الِء خاص اضافو ٿي ،ڏهرجي.
ايتري قدر جو نوجوانن کي قابليت
جي بنياد تي قومي سطح تائين ڪم
ڪرڻ جو موقعو مل ،ڏهرجي ۽
نوجوانن واري وزارت کي ان
معاملي ۾ پابند بڻايو وڃي جيئن
ملڪ جي نوجوانن جي صالحيتن جو
ڀرپور فائدو وٺي ملڪ جي نوجوانن

عالمي بئنڪ جي هڪ رپورٽ موجب غربت جي حوالي سان اڪڻثڻر
ڪري مٿئين فهرست ۾ رهندڙ اسان جي مڻلڻڪ پڻاڪسڻتڻان جڻي 01
سيڪڙو آبادي غربت جي لڪير کان بڻه هڻيڻٺ زنڻدڏڻي ڏڻذاري ٿڻي.
جتي هر يار پيدا ٿي ،کان پهرين عالمي قوتن جڻو مڻقڻروض بڻڻڻجڻي
پيدا ٿئي ٿو .اهڙي صورتقال ۾ عام ماڻڻهڻو جڻي مڻعڻيڻاري تڻعڻلڻيڻم
حڻڻاصڻ ڪڻڻرڻ وارو خڻڻواب صڻڻرف خڻڻواب ئڻڻي رهڻڻجڻڻي ٿڻڻو وڃڻڻي
جيڪ هن والدين تڻڪڻلڻيڻفڻون بڻرداشڻت ڪڻري پڻنڻهڻنڻجڻي اوالد کڻي
تعليمي ادارن تائين پهچائين ٿا تڻه اسڻان جڻي مڻلڻڪ جڻا ڪڻالڻيڻج ۽
يونيورسريون صرف ڊڏريون تقسيم ڪرڻ تائين مقدود نظر ايندا.
ڪندڙ معاشري جي بهتري بدران
عوام جي جذبن سان کي ي رهيا آهن
۽ پڙهي ل ي نوجوانن جي چونڊجي
اچ ،سان هو ان ڪري خوفزده آهن جو
سندن مفاد پرست سياست جو خاتمو
اچي سگهي ٿو .ملڪ جي ايوانن ۾
نوجوانن جو چونڊجي اچ ،هڪ خوش

جي تعليم صقت ۽ روزڏار جي
مسئلن کي ح ڪيو وڃي ڇو ته
ملڪي ترقي جو دارومدار صرف
صقتمند نوجوانن جي اهليت جي
مثبت استعمال تي آهي ۽ نوجوانن
کي هاڻي ملڪ جي ترقي الِء ڪردار
ادا ڪرڻ جو موقعو مل ،ڏهرجي.
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اڄ جو نوجوان نسل ڪٿي بيٺل آهي!...؟
نفيس احمد نهڙي

تڻڻرخڻڻان جڻڻي تڻڻيڻڻز ڏڻڻهڻڻوڙي
جيان ڊوڙيندڙ هن وقت جي وهڻڪڻري
کي نام نڻهڻاد نڻالڻن سڻان اونڻچڻا نڻانُء
پڻڻڻڪڻڻڻاريڻڻڻا ويڻڻڻا آهڻڻڻن جڻڻڻنڻڻڻهڻڻڻن ۾
ڏلوبالئيزيشن کڻان وٺڻي ڪڻمڻپڻيڻوٽڻر
جي ترقي يافتڻه سڻونڻهڻري دور ڪڻري
س يو وڃي ٿو .اهڙي هلندڙ سڻونڻهڻري
وقڻڻت ۾ مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف مڻڻلڻڻڪڻڻن ڪڻڻيڻڻتڻڻرن
ترقي ڪئي انڻهڻيَء جڻي بڻاري ۾ هڻر
پڻڻڙهڻڻي ڻ ل ڻ ڻڻي ڻ ۽ ادب ذوق عڻڻلڻڻمڻڻي
وجود چڱو ڄڻاڻڻي ٿڻو پڻر هڻتڻي اهڻو
سوال ٿو پيدا ٿئي تڻه هڻن تڻرقڻي جڻي
ترازو ۾ خاص ڪري اسڻان جڻي سڻنڻ
صوبي جو نوجوان نس ڪٿڻي بڻيڻٺڻ
آهيه اهڙي سوال جي مک جڻواب الِء
جيڪ هن ذهن جڻنڻگ جڻوڙي ڪڻجڻهڻه
وائڻ ڻڻو حڻڻال سڻڻربسڻڻتڻڻو ڪڻڻري ٿڻڻو تڻڻه
جواب کان وڏا ابتڙ سڻوال جڻنڻم وٺڻن
ٿا .بهرحڻال حڻقڻيڻقڻت حڻال جڻي اپڻرڻار
ڪرڻ ڪو ڏوهه ناهي!..

هن ٽيڪناالجي واري تڻرقڻي
يافته تڪڙي دور ۾ جڻيڻڪڻ هڻن اسڻان
جي نوجوانن نسلن تي ساري ڻي نڻظڻر
ڦيڻرائڻي ڏسڻ ،جڻي زحڻمڻت ڪڻبڻي تڻه
اسان جو نوجوان نس هڻن سڻونڻهڻري
دور ۾ ترقڻي جڻي ڏاڪڻي تڻي چڻڙهڻ،
جي بدران بلڪ پوئتي هڻيڻٺ بڻيڻٺڻ
نظر ايندو .جيئن ڏٺو وڃي ته دنڻيڻا جڻا
ماڻهو ڏوراهين جا پن اورانگهي هتي
اسڻڻان جڻڻي مڻڻلڻڻڪ ۾ بڻڻه فڻڻائڻڻدو کڻڻڻڻڻي
سندس زنڻدڏڻي جڻون آسڻائشڻون حڻال
ڪن پڻيڻا ۽ هڻتڻي اسڻان جڻو نڻوجڻوان
نس ئي آهي جيڪو صرف اڃا تائڻيڻن
روز مخڻتڻلڻف ڊڏڻريڻن تڻي زور رکڻي
نوڪري الِء در در جا ڌڪا کڻائڻي پڻيڻو.
اسان وٽ ملڪي سطح تڻي ڏٺڻو وڃڻي
ته اسان وٽ روزڏار بلڪ اڻلڀ آهڻي.
صرف اٽي ۾ لڻوڻ بڻرابڻر نڻوڪڻريڻون
ملن ٿڻيڻون .هڻن سڻ ريڻ مڻعڻاشڻري ۾
جهالت جي حد ته ڏسو اسان جو ل ڻيڻ

پڙهي نڻوجڻوان طڻبڻقڻو خڻاص ڪڻري
پنهنجو قيمتي وقت ڪجهه زندڏي ۾
حاص ڪرڻ الِء وڃائي پيو .انهڻيَء ۾
ترقي جي تيز مشين ڪڻمڻپڻيڻوٽڻر کڻي
اڃا تائين صقيح استڻعڻمڻال ۽ مڻقڻصڻد
الِء پاڻ پتوڙڻ تائين به ناهي س يو .ها
خبر ناهي جيڪ هن س يو آهي ته بڻه
خبر هوندي انهيَء جو غل اسڻتڻعڻمڻال
ڪرڻ تڻوڙي وقڻت وڃڻائڻ ،جڻو عڻادي
بڻجي ويو آهي .جنهن جا واضح ثبوت
مختلف سوش ميڊيا انررنڻيڻٽ لڻنڻڪ
تي ڪنهن کان به ڳجها ناهن ۽ نڻه ئڻي
لڪڻي سڻگڻهڻن ٿڻا .اسڻان پڻاڻ ڏسڻو تڻه
ڪيترا نه بيوقوف آهيون جو پنهنڻجڻن
جا ڪرتوت انررنيٽ تي خوشڻي سڻان
ڳولهيون ٿا ۽ پاڻ ئڻي کڻلڻون ٿڻا هڻڪ
وقت آهي جو ٽهڻڪ ڏيڻنڻدي اسڻان تڻي
چٿرون ڪندي ڏذري پيو.
دنڻڻيڻڻا جڻڻون سڻ ريڻ قڻڻومڻڻون
روز ترقي جي هڪ نئين جي ڏهاڪي
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وقت نه اچي وڃي جو اسان وٽ بچيڻ
ڪجهه قيمتي ڪتاب جو اثاثو به اڻلڀ
ٿي وڃي.
جتي هڻي تڻرقڻي يڻافڻتڻه دنڻيڻا

جڻڻي ڳڻڻوال ڪڻڻري ان تڻڻي چڻڻڙهڻڻ ،۾
مشڻول آهن هتي اسان جڻو نڻوجڻوان
نس آهي جو علم جي زيور سان آبڻاد
هڻڻونڻڻدي بڻڻه فڻڻائڻڻدي جڻڻي رسڻڻتڻڻي کڻڻان
فراريت حاص ڪري اڃا تائڻيڻن خڻانڻو
کنڊ پتي وارن مزاحيه چڪڻرن ۾ وڏو
وات ڦاٽو پيو آهي .انررنڻيڻٽ تڻي ڏٺڻو
وڃي ته ملڪ جي س ري قومن پڻاران
تمام سٺيون شيون ڇ ي ملڻنڻديڻون ۽
انهن ۾ ضرور ڪانه ڪا فڻائڻدي واري
ڳالهه جو به ذڪر مڻلڻنڻدو ۽ جڻي نڻه بڻه
مليو ته انهيَء ۾ اهڙي ڪڻابڻه نڻقڻصڻان
واري ڪڙي ڪونه ملندي پر هتي ڏٺڻو
وڃي ته خاص ڪڻري انڻرڻرنڻيڻٽ فڻائڻدا
حاص جڻي بڻجڻاِء اسڻان جڻو نڻوجڻوان
نس  01سيڪڙو انڻجڻي ابڻتڻڙ رسڻتڻي
ايترو ته تيز روان دوان ٿي رهيو آهڻي
جڻڻو ڪڻڻثڻڻرت سڻڻان فڻڻائڻڻدي لڻڻف ڻ تڻڻي
ڪي ائي ،لڳو آهي.
انرڻرنڻيڻٽ جڻي ا نڻگڻي دنڻيڻا
اسان جي نوجوان نس تڻي ايڻتڻري تڻه
حاوي ٿي وئي آهي جو ڏينهون ڏينڻهڻن
اسان وٽ بدنصيڻبڻي تڻه اهڻا ٿڻي رهڻي
آهي جو قلم جي قيمت ۽ ڪتڻاب جڻي
اهميت جو مان به وڃائجي رهيو آهڻي.
ڪتاب ته س ري قومڻن جڻو سڻرمڻايڻو
هوندا اهن جيڪي نوجوان نسڻ جڻي
هڻڻٿڻڻن ۾ ئڻڻي سڻڻونڻڻهڻڻيڻڻن ٿڻڻا بڻڻاقڻڻي
الئبريرين ۾ رکڻيڻ ڪڻتڻاب جڻو قڻدر
جي نه ڪنداسين تڻه شڻايڻد هڻن سڻمڻا۽

تڪڙي رابطي جي لقاظ سان يارنڻهڻن
انڻڻگڻڻن ۾ سڻڻوڙهڻڻي ٿڻڻي آهڻڻي هڻڻتڻڻي
حيرانگي اها به ٿئي ٿڻي تڻه اسڻان وٽ
نوجوان نس موبائي جي مڻرضڻن ۾
ايترو ته مصروف ٿي ويو آهي دنيڻا ۾
پنهنجائ سڃاڻڻ مڻلڻ ،جڻلڻ ،تڻوڙي
هڪبئي الِء وقت ڪڻڍڻ واري پڻراڻڻي
رسم جا پيرا به ڏينهڻون ڏيڻنڻهڻن اسڻان
کان وڃائجي رهيا آهن .موبڻائڻيڻ جڻي
مصڻڻروفڻڻيڻڻت خڻڻاص ڪڻڻري اسڻڻان جڻڻي
نوجوان نس تي ايتڻرو تڻه ڏڻهڻرو اثڻر
ڇ يو آهي جو اسان جو نڻوجڻوان نسڻ
موبائي جڻي دنڻيڻا ۾ مصڻروف ڏسڻي

جي نوجوان نس سان ڏ ڪتابن کڻي
به اڏوهي کائي ختڻم ڪڻري ڇڻ يڻنڻدي.
ڪ ڻ هڻڻن ڪ ڻ هڻڻن اهڻڻو خڻڻوف ورائڻڻي
ويندو آهي ته مڻتڻان اهڻڙو ڪڻو اڀڻاڳڻو

اسان جا وڏا تڻوڙي بڻزرپ پڻنڻهڻنڻجڻي
جوانڻن سڻان ڪڻچڻهڻري ال ٿڻ ا سڻاهڻه
ڀرين ٿا .انهن جا جهري چهرا پوڙهي
چمڙي تي درد جو ري ائون ۽ ڏرا ڏئي

وي اکيون اسان جي نوجوان نس الِء
وڏو سوال بڻي آهڻن .انڻهڻن پڻوڙهڻن
بند پي ڪتاب جيان ڏيڻنڻهڻون ڏيڻنڻهڻن
سنڍ بڻجي رهيا آهن جڻتڻي پڻنڻهڻجڻائڻ

انررنيٽ جي ا نگي دنيا اسان جي نوجوان نس تي ايڻتڻري تڻه
حاوي ٿي وئي آهي جو ڏينهون ڏينهن اسان وٽ بدنصيبي ته اها
ٿي رهي آهي جو قلم جي قيمت ۽ ڪتاب جي اهميت جو مان به
وڃائجي رهيو آهي .ڪتاب ته س ري قومن جو سرمايو هوندا اهن
جيڪي نوجوان نس جي هٿن ۾ ئي سونهين ٿا باقي الئبريرين
۾ رکي ڪتاب جو قدر جي نه ڪنداسين ته شايد هن سما۽ جي
نوجوان نس سان ڏ ڪتابن کي به اڏوهي کائي خڻتڻم ڪڻري
ڇ يندي .ڪ هن ڪ هن اهو خوف ورائي ويندو آهي ته متان اهڙو
ڪو اڀاڳو وقت نه اچي وڃي جو اسان وٽ بچي ڪجهه قيمتي
ڪتاب جو اثاثو به اڻلڀ ٿي وڃي.
واريون رسمون موڪالئي وڃن جتي
معاشري ۾ انسڻانڻيڻت کڻي سڻمڻجڻهڻ،
ڏکيو بڻجي نوجڻوان نسڻ مڻعڻاشڻري
کي س ارڻ ۾ ڏهٽ ۽ بڻگڻاڙڻ ۾ اهڻم
ڪڻڻرداري ادا ڪڻڻري انڻڻهڻڻيَء ۾ اسڻڻان
اندازو لڳائي سگهون ٿا ته ترقي يافتڻه
دور ۾ اسان جو نوجوان نسڻ ڪڻٿڻي
بيٺ آهي.
سرڪاري سطح تي نڻوجڻوانڻن
کي هن رياست جو اهم حصو سمجڻهڻي
ڪجهه ڪرڻ جو موقعڻو مڻلڻ ،ڏڻهڻرجڻي
جيئن مايوسي جو شڪار ٿي نڻوجڻوان
نس ايندڙ نسڻلڻن الِء تڻوڙي مڻعڻاشڻري
جي ترقي الِء ڪردار ادا ڪري سڻگڻهڻن.
قومي سطح تي جوڙيڻ نڻوجڻوانڻن جڻي
پاليسيَء موجب تعلڻيڻم پڻرائڻ ،کڻانڻپڻوِء
نوجوانن کي مالزمت ڪرڻ جڻا مڻوقڻعڻا
مل ،ڏهرجن .يونيورسري مڻان ڊڏڻريڻون
حاصڻ ڪڻري مڻالزمڻت جڻي تڻالش ۾
ڀرڪندڙ نوجوان نس ميرٽ جڻي لڻتڻاڙ
تي تمام ڏهڻو پريشاني ۾ مبڻتڻال ٿڻيڻ
آهي .حڪومت کي ڏڻهڻرجڻي تڻه قڻومڻي
خڻزانڻڻي مڻڻان نڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي نڻڻنڻڻڍا نڻڻنڻڻڍا
قرض ڏنا وڃڻن جڻيڻئڻن اهڻي شڻهڻرن ۾
پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻا ڪڻڻاروبڻڻار ڪڻڻري سڻڻگڻڻهڻڻن ۽
خڻڻوشڻڻقڻڻالڻڻي جڻڻي زنڻڻدڏڻڻيَء ڏڻڻذارڻ الِء
ڏهرب آمڻدنڻي حڻاصڻ ڪڻري سڻگڻهڻن.
بهرحال! نڻوجڻوانڻن تڻي ڌيڻان ڏيڻ ،جڻي
تمام ڏهڻي ضرورت آهي.
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گوتم راٺي

طڻڻاقڻڻت جڻڻا ٽڻڻي قسڻڻم آهڻڻن
علمي طاقت معاشي طاقت ۽ سياسڻي
طاقت .انهن ٽنهي طاقتڻن مڻان عڻلڻمڻي
طاقت اوليتن ۽ بڻنڻيڻادي طڻاقڻت هڻئڻ،
ڪڻڻري وڌيڻڻڪ جڻڻرڻڻادار آهڻڻي جڻڻيڻڻئڻڻن
ڪنهن جڳڻهڻه جڻو بڻنڻيڻاد مضڻبڻوط نڻه
هوندو ۽ اها ڪيتري بڻه اوچڻي ڇڻو نڻه
هجي اها جرادار ڪونڻه هڻونڻدي .اهڻڙي
نموني ڪنهن فرد قوم يڻا مڻلڻڪ جڻو
تعليمي نظام جيتڻرو سڻ ريڻ هڻونڻدو
اهو ملڻڪ قڻوم اوتڻري تڻرقڻي يڻافڻتڻه
هوندي .پاڻ پنهنجي آسپاس ڪيترائڻي
ماڻهو ڏٺا هوندا جيڪي تعليم حاصڻ
ڪرڻ بنا پري يا سيٺ ٿڻيڻا هڻونڻدا پڻر
سندن پريلي يا سيڻٺڻپڻڻڻو ڏڻهڻڻڻو وقڻت
هلي نه سگهيو هوندو .پراڻي وقڻت ۾
برهڻمڻڻڻن عڻلڻم يڻا وديڻا پڻنڻهڻنڻجڻي الِء
مخصوص ڪئي ان کي حاصڻ ڪڻرڻ
جو ح يئي ڪڻنڻهڻن ذات کڻي ڪڻونڻه
ڏنو .انهيَء وديا جي آڌار تي انهن پڻاڻ
اعلي قڻرار ڏنڻو.
کي سڀني کان اتم يا
ٰ
انهيَء علم جي زور تي هنن هڻزاريڻن

سال سما۽ تي پنڻهڻنڻجڻو غڻلڻبڻو جڻاري
رکيو .اهي پاٺشاالئن ۾ پنهنجڻي اوالد
۽ راجائي يارن کي تعليم ڏيندا .انڻهڻن
جو تعليم جو ذريعو سنسڪرت زبڻان
هڻو جڻيڻڻڪڻو اهڻي پڻاڻ ئڻي سڻمڻڻجڻهڻڻي
سگهندا هئا ڇو ته اها عام ماڻهڻن جڻي
يول چال جي زبان ڪونه هئي.
مسلمان ج هڻن بڻرصڻڻڻيڻر ۾
آيا ته انهن تعلڻيڻم الِء مڻدرسڻا کڻولڻيڻا
انهن جڻي تڻعڻلڻيڻم عڻربڻي يڻا فڻارسڻي
هوندي هئي مسلمانن جي مدرسن ۾
مذهبي تڻعڻلڻيڻم تڻي وڌيڻڪ زور ڏنڻو
ويندو هڻو .مڻدرسڻن تڻوڙي پڻاٺشڻاالئڻن
جڻڻي مڻڻالڻڻي مڻڻدد وقڻڻت جڻڻا حڻڻاڪڻڻم يڻڻا
سرندي وارا ڪندا هئا .انگريزن ج هن
برصڻير جو رخ ڪيو ت هن تعليم جڻا
دروازا سما۽ جڻي سڻڀڻنڻي طڻبڻقڻن الِء
کوليا ويا ۽ انهن تعليم جي هر ماڻهڻو
کي سنڻدس مڻادري زبڻان ۾ ڏيڻ ،جڻو
سلسلو شروع ڪيو .انهيَء تعليم جڻو
باقاعده هڪ نصاب جڻوڙيڻو جڻنڻهڻن ۾
ل  ،پڙه ،رياضي تاري جڻاڏڻرافڻي

۽ صقت جي باري ۾ ڄاڻ شام هئي.
انهيَء الِء باقاعده هڪ کاتو کڻولڻي ان
الِء بجيٽ مختص ڪئي وينڻدي هڻئڻي.
شروع ۾ وڏن شهرن ۾ ۽ پوِء ضلعي
تعلقي ۽ ڳوٺاڻي سطح ۽ آخڻر ۾ وڏي
ڳوٺ ۾ اسڻڪڻول کڻولڻيڻا ويڻا انڻهڻن
جون عمارتون ٺاهيون ويون پڻڙهڻائڻي
الِء عملو مقرر ڪري انهن جڻا پڻگڻهڻار
مقرر ڪيا ۽ اهڙي نموني هڪ منڻظڻم
طريقي سان ڪم هل ،لڳو جڻنڻهڻن جڻو
هر سال امڻتڻقڻان بڻه ورتڻا ويڻنڻدا هڻئڻا.
پڻڻرائڻڻمڻڻري تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم کڻڻانڻڻپڻڻوِء ذهڻڻيڻڻن ۽
سرندي وارا يار هاِء اسڪول ڪڻالڻيڻج
۽ يونيورسريَء تائين تعليم پڻرائڻيڻنڻدا
هئا جنهن جو ذريڻعڻو انڻگڻريڻزي زبڻان
هئي.
انگريڻزي تڻعڻلڻيڻم ۾ وڌيڻڪ
شڻڻڻڻعڻڻڻڻبڻڻڻڻن جڻڻڻڻهڻڻڻڻڙوڪ ڊاڪڻڻڻڻرڻڻڻڻري
انجنيئرنگ سائنس قانون وغڻيڻره ۾
تعلڻيڻم ڏنڻي ويڻنڻدي هڻئڻي جڻنڻهڻن ۾
معيار جو تڻمڻام ڏڻهڻڻڻو خڻيڻال رکڻيڻو
ويندو هو .تعليم تي هڪ طبڻقڻي جڻي
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هڪ هري ختم ٿي .انهن اسڪولڻن ۾
ڪوبه يار بنا ڪنهن ذات پڻات رنڻگ
نس ۽ مڻذهڻبڻي مڻتڻڀڻيڻد جڻي تڻعڻلڻيڻم
حڻڻاصڻ ڪڻڻرڻ جڻڻا مڻڻوقڻڻعڻڻا پڻڻيڻڻدا ٿڻڻيڻڻا.
انگريزن صنفي فڻرق خڻتڻم ڪڻرڻ الِء
ڇڻڻوڪڻڻريڻڻن ۽ ڇڻڻوڪڻڻرن الِء جڻڻدا جڻڻدا
اسڪول کوليا جڻنڻهڻن ڪڻري تڻعڻلڻيڻم
سما۽ جي پٺتي پي ۽ پيڙهي طبقڻي
تائين به پهتڻي .انڻهڻن مڻاڻڻهڻن تڻعڻلڻيڻم
پرائي پنهنجي خاندان ۽ قوم جو نڻالڻو
روشن ڪيو ۽ ڏتڙي مڻاڻڻهڻن ۾ وڏي
سڄاڳي آئي.
8201ع جڻڻڻڻي شڻڻڻڻروعڻڻڻڻاتڻڻڻڻي
ڏهاڪي ۾ جڻ هڻن آئڻون پڻرائڻمڻري ۾
پڙهندو هئس ت هن ڇاڇري تعڻلڻقڻي ۾
اسڪول جو تعداد تمام ڏڻهڻٽ هڻونڻدو
هو مون ي صقيڻح يڻاد ڪڻونڻهڻي پڻر
انهن جو تعداد چالهين جڻي لڻڳ ڀڻڳ
هڻڻو انڻڻهڻڻن اسڻڻڪڻڻولڻڻن ۾ اسڻڻان کڻڻي
تعلقڻي جڻي جڻاڏڻرافڻي اسڻان کڻي يڻاد
پڙهائيندا هئا .انهن ڏينهن ۾ پرائڻمڻري
تعليم صوبڻائڻي سڻرڪڻاري جڻي ذمڻي
هوندي هئي ته سڻيڻڪڻيڻنڻڊري تڻعڻلڻيڻم
لڻڻوڪ ڻ بڻڻورد جڻڻي حڻڻوالڻڻي هڻڻئڻڻي.
ميرپورخاص ۾ انجي آفڻيڻس هڻونڻدي
هئي .چونڊي نمائندا ان کي هالئڻيڻنڻدا
هئا .مقرريون بدليون ۽ سڄو انتطڻام
لوڪ بورڊ وارا هالئيندا هئڻا .جڻنڻهڻن
الِء هڪ چيف آفيسر مقرر ٿي هونڻدو
هو .ان جي بڻجڻيڻٽ الِء سڻرڪڻاري ل
سڻڻان ڏ ڻ ڪڻڻجڻڻهڻڻه سڻڻيڻڻڪڻڻڙو لڻڻوڪ ڻ
اوڳاڙيو ويندو هڻو جڻنڻهڻن کڻي ڀڻرڻي

ٿر ۾  01سيڪڙو ماڻهو غربت ۽
ان جي لڪير کان هيٺين سطح تي
زندڏي ڏذاري رهيا آهن .جيڪ هن
ڪو معجزو رونما ٿئي ته انهيَء ۾
بهتري جي به ڪا خاص اميد ڪونه
آهي .ايندڙ  91 80سڻالڻن کڻانڻپڻوِء
ج هن سرڪار سڳوري تعليم کان
مڪم التعل ٿي ويندي ته انهڻن
 01سيڪڙو ڏهرن جا يار خڻانڻگڻي
اسڪولن جون عياشون مشڻڪڻ
سان برداشت ڪري سگهندا.
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صاحب قومي ملڪيت ۾ وٺي صوبڻي
حوالي ڪيو.
پڻڻاڪسڻڻتڻڻان بڻڻڻڻڻجڻڻ ،کڻڻانڻڻپڻڻوِء
تعليم ۾ سياسي مداخلت ٿڻيڻ ،ڪڻري
استادن جون مقرريڻون اهڻلڻيڻت بڻدران
سفارش تڻي ٿڻيڻ ،لڳڻيڻون .انڻهڻن جڻي
معيار ۾ ڏيڻنڻهڻون ڏيڻنڻهڻن ڏڻهڻرڻتڻائڻي
ٿيندي وئي .بنا ڪنڻهڻن ضڻرورت جڻي
فرمائشي پڻروڏڻرام تڻي هڻر پڻاڙي ۾
اسڪول کلڻ ،لڳڻو .اسڻڪڻول تڻعڻلڻيڻم
حاص ڪرڻ بدران اوطاق جي بلدنڻگ
۽ چوڪيدار جي نوڪري جي آڌار تڻي
کل ،لڳا .خاص ڪڻري 8208ع کڻانڻپڻوِء
حالت وڌيڪ ابتڙ ٿي ويئي آهي.
اڄ ڇاڇڻري تڻعڻلڻقڻي ۾ 8911

چوندو آهي ته پهريان اچڻو ۽ پڻهڻريڻون
حاص ڪريو .ائڻيڻن سڻنڻ سڻرڪڻار بڻه
پنهنجا اسڪول کپائڻ ،جڻي چڻڪڻر ۾
آهي .جيئن ڪو کر زميندار پڻهڻريڻان
پنهنجي زمين مقاطعي ۾ ڏينڻدو آهڻي
پوِء وڪڻنڻدو آهڻي اهڻي سڻاڳڻيڻا پڻيڻر
سرڪار سڻڳڻوري کڻڻڻ ،شڻروع ڪڻيڻا
آهن.
ڏهڻن دوستن کي شايد ياد نڻه
هجي ته ڏهڻو وقت اڳ لڻوڪڻ بڻورڊ
جا ڪ مسافرخانڻه ۽ ڊسڻپڻيڻنڻسڻريڻون
هونديون هيون جن جا پنهنجا پڻالٽ ۽
بلڊنگڻون هڻونڻديڻون هڻيڻون .چڻيڻلڻهڻار
مٺڻي ڇڻاڇڻرو ۽ يڻيڻن وڏن ڳڻوٺڻن ۾
هڻونڻديڻون هڻيڻون .اڄ نڻالڻو نشڻان ئڻڻي

کن اسڪول آهن جن مان ڪيترا هڻلڻن
ٿا ۽ انهن مان اڪثر جو معيار تعڻلڻيڻم
ڪهڙو آهي اهو وڌيڪ وقت جو زيڻان
ٿيڻنڻدو .چڻونڻدا آهڻن تڻه ”جڻهڻڙي نڻيڻت
تهڙي مراد“ سو جڻ هڻن اسڻان تڻعڻلڻيڻم
حاص ڪرڻ الِء اسڪول ڪونه کواليڻا
هئا تنهن ڪري انهيَء جڻو نڻتڻيڻجڻو بڻه
الزمڻڻي اهڻڻڙو نڻڻڪڻڻرڻڻڻو آهڻڻي .اربڻڻيڻڻن
روپين جي بجيٽ غير ملڪي عالڻمڻي
ادارن جي به اربڻيڻن روپڻيڻا امڻداد جڻي
باوجڻود تڻعڻلڻيڻم جڻو مڻعڻيڻار ڏيڻنڻهڻون
ڏينهن ڪرندو پيو وڃي هاڻي سرڪار
ان کي مقسوس ڪڻيڻو آهڻي .بڻاوجڻود
ان جي سرڪاري جو نعرو “تعليم هڻر
يار الِء” ۽ تعليم انسان جو بنيادي حڻ
آهي .سرڪار سڳوري تعليم مان هڻٿ
ڪڍيا آهن هڻاڻ هڻڪ نڻئڻون اصڻطڻالح
نجڪاري متعارف ڪرايو پڻيڻو وڃڻي
مڻعڻنڻي آهڻي
جنهن جي سولڻي سڻنڻ ي
ٰ
نيالمي .جيئن ڪو دڪاندار پڻنڻهڻنڻجڻي
دڪان تي رعايتي سي جو بورڊ هڻڻي

ڪونه بچيو آهڻي .انڻهڻن بڻلڻڊنڻگڻن جڻو
سامان ۽ پالٽ چڱن مڙسن جي حوالي
ٿي ويا .اهڙي نموني  90سالن کڻانڻپڻوِء
مون جهڙا وانڻدا ڪڻ هڻن ڪڻ هڻن پڻيڻا
ل ندا آهن ته اڳي سرڪڻاري اسڻڪڻول
هوندا هئا جن جون بلڊنگون به هڻيڻون
۽ ماڻهو اچر۽ ۾ پوندا تڻه ڇڻا واقڻعڻي
اهو سچ آهي !..جيئن اوهڻيڻن اڄ ڪ
۽ مسافرخانن جي باري ۾ ي ي عڻجڻب
۾ پئجي ويندا آهيون.
هن وقت اسان وٽ ٽن قسمن
جا تعڻلڻيڻمڻي نڻظڻام هڻلڻن ٿڻا .پڻهڻريڻون
سرڪاري اسڪول جن جون عمارتڻون
آهن عملو آهي تڻعڻلڻيڻم مڻفڻت آهڻي
ڪتاب به مفت مڻلڻن ٿڻا پڻر انڻهڻن جڻو
جڻيڻڻڪڻڻو حڻڻال آهڻڻي سڻڻو ڪڻڻنڻڻهڻڻن کڻڻان
ڳجهو ڪونهي .انهيَء جڻهڻڙو مڻهڻمڻان
آهن انهن جڻو ذريڻعڻو تڻعڻلڻيڻم مڻادري
زبان آهي .ييو نظڻام اهڻو تڻه خڻانڻگڻي
اسڪڻول جڻيڻڪڻي ڪڻي فڻرد يڻا ادارا
کولين ٿا انهن ۾ تڻعڻلڻيڻم جڻو ذريڻعڻو
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ڪنهن جو پنهنجو نصڻاب آهڻي هڻتڻي
تعليم ۽ ڪتڻابڻن سڻان ڏڻ رهڻائڻش ۽
کاڌو به مفت آهي .انهڻن جڻي فڻنڻڊنڻگ
سڻڻرڪڻڻار کڻڻان عڻڻالوه سڻڻرنڻڻدي وارا
برداشت ڪن ٿا.
اها مڻخڻتڻصڻر ڄڻاڻ ۽ مڻاضڻي
جي تعليمي سرشتي ۽ هلنڻدڙ نڻظڻامڻن

انگريزي آهي .فيون بڻه تڻمڻام ڳڻريڻون
آهن انهن جا مالڪ فڻرد يڻا ادارا آهڻن
جن کي نج ڪڻمڻائڻي الِء کڻولڻيڻو آهڻي
انهن جا نصڻاب سڻرڪڻاري اسڻڪڻولڻن
کڻڻان مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف ۽ هڻڻر اسڻڻڪڻڻول جڻڻو
پنهنجو آهي .انهن کڻي اسڻڪڻولڻن جڻا
مالڪ مانيرر ڪن ٿڻا اهڻي مڻارڪڻيڻٽ
اڪانامڻي جڻي اصڻول تڻقڻت هڻلڻن ٿڻا
جيئن ته جنهن اسڻڪڻول جڻو نڻتڻيڻجڻو
سٺو اچي ٿو ۽ ان جا وڌ ۾ وڌ شڻاڏڻرد
سٺين مارڪن سان پاس ٿين ٿڻا تڻه ان
اسڪول تي داخال الِء رش به ٿئي ٿڻي
اهڻڻي اسڻڻڪڻڻول پڻڻرائڻڻمڻڻري کڻڻان وٺڻڻي
يونيورسريَء سطح تائين ڪم ڪن ٿڻا.
سندن في هزارن کان وٺي ل ن تڻائڻيڻن
هڪ ڊاڪرر جي چار سڻال پڻڙهڻائڻ ،الِء
 21کان  01لک روپين تڻائڻيڻن وٺڻن ٿڻا
ج هن ته سرڪار اڃا تائڻيڻن اهڻو ڪڻم
مفت ۾ ڪري ٿي .خانڻگڻي اسڻڪڻولڻن
جي انتظاميه ڪ هن ڪ هن پڻنڻهڻنڻجڻي
ريرنگ وڌائ ،الِء بورڊ کان سٺڻا ڏڻريڻڊ
۽ وڌيڪ مڻارڪڻون حڻاصڻ ڪڻرڻ الِء
سوديبازي پ ،ڪن ٿا جن وٽ هاسرڻ
آهن تنهن جي چارجنگ به ٺڻيڻڪ ٺڻاڪ
وٺن ٿا ج هن ته خانگي اسڪولڻن جڻي
ڪورسن جا ڪتاب به مهانگا آهن اهي
ڪڻڻورس بڻڻه اهڻڻڙو ٿڻڻا پڻڻڙهڻڻائڻڻيڻڻن جڻڻو
پبلشنگ هائوس کين ڪڻمڻيڻشڻن ڏئڻي
ٿو ان جو ڪڻورس هڻالئڻيڻن ٿڻا .ٽڻيڻون
تعليم جڻو نڻظڻام مڻدرسڻن جڻو آهڻي
جڻڻنڻڻهڻڻن ۾ عڻڻربڻڻي فڻڻارسڻڻي سڻڻان ڏ ڻ
مڻڻادري زبڻڻان بڻڻه پڻڻڙهڻڻائڻڻي وڃڻڻي ٿڻڻي.

جي باري ۾ آهي جيئن ته توهان ڏٺڻو
ته وقت سان ڏ نظام ۽ انهيَء طڻريڻقڻه
ڪار بدلڻجڻنڻدا رهڻن ٿڻا انڻهڻيَء ڪڻري
مستقب ۾ تبديلڻي ايڻنڻدي رهڻنڻدي ۽
نصاب به تبدي ٿيندا رهندا سڻرڪڻاري
اسڪولن جڻي بڻاري ۾ اڳڻئڻي ڳڻالڻهڻه
ڪري رهيا آهيون تڻه اهڻي اسڻڪڻولڻن
مان هٿ ڪڍائڻ ،جڻي ائڻيڻن چڻڪڻر ۾
آهڻڻن جڻڻيڻڻئڻڻن ڀڻڻاڄڻڻي جڻڻي ڏڻڻاڏي وارو

وڌيڪ زور مذهبي تعليم تڻي هڻونڻدو
آهي .خانگي اسڪولن وانگر هڻتڻي بڻه
يڪسان تعليمي نڻظڻام ڪڻونڻهڻي .هڻر

هوندو آهڻي .ان کڻي ڏڻهڻٽ وڌ ڪڻري
مال وڪڻي هٿ ڪڍائڻڻو آهڻي جڻيڻئڻن
مال پاروٿو نه ٿي وڃي.

هن وقت ٿر م  01سڻيڻڪڻڙو
ماڻهو غڻربڻت ۽ ان جڻي لڻڪڻيڻر کڻان
هيٺين سطح تي زندڏي ڏڻذاري رهڻيڻا
آهن .جيڪڻ هڻن ڪڻو مڻعڻجڻزو رونڻمڻا
ٿئي ته انهيَء ۾ بڻهڻتڻري جڻي بڻه ڪڻا
خڻڻاص امڻڻيڻڻد ڪڻڻونڻڻه آهڻڻي .ايڻڻنڻڻدڙ 80
91سڻڻالڻڻن کڻڻانڻڻپڻڻوِء جڻڻ هڻڻن سڻڻرڪڻڻار

عالمي ادارن جي اربين روپڻيڻا امڻداد جڻي بڻاوجڻود تڻعڻلڻيڻم جڻو
معيار ڏينهون ڏينهن ڪرندو پيو وڃڻي هڻاڻڻي سڻرڪڻار ان کڻي
مڻڻقڻڻسڻڻوس ڪڻڻيڻڻو آهڻڻي .بڻڻاوجڻڻود ان جڻڻي سڻڻرڪڻڻاري جڻڻو نڻڻعڻڻرو
“تعليم هر يار الِء” ۽ تعليم انسان جو بنيادي ح آهڻي .سڻرڪڻار
سڳوري تعليم مان هٿ ڪڍيڻا آهڻن هڻاڻ هڻڪ نڻئڻون اصڻطڻالح
نجڪاري متعارف ڪرايو پيو وڃي جڻنڻهڻن جڻي سڻولڻي سڻنڻ ي
معني آهي نيالمي جيئڻن ڪڻو دڪڻانڻدار پڻنڻهڻنڻجڻي دڪڻان تڻي
ٰ
رعايتي سي جڻو بڻورڊ هڻڻڻي چڻونڻدو آهڻي تڻه پڻهڻريڻان اچڻو ۽
پهريون حاص ڪريو .ائين سن سڻرڪڻار بڻه پڻنڻهڻنڻجڻا اسڻڪڻول
کپائ ،جي چڪر ۾ آهڻي .جڻيڻئڻن ڪڻو کڻرڻ زمڻيڻنڻدار پڻهڻريڻان
پنهنجي زمين مقاطعي ۾ ڏيندو آهي پوِء وڪڻڻڻنڻدو آهڻي اهڻي
ساڳيا پير سرڪار سڳوري کڻ ،شروع ڪيا آهن
سڳوري تعليم کان مڪم التعل ٿي
ويندي ته انهن  01سيڻڪڻڙو ڏڻهڻرن جڻا
يار خانگي اسڻڪڻولڻن جڻون عڻيڻاشڻون
مشڪ سان برداشت ڪري سڻگڻهڻنڻدا.
انهن اسڪولن جون فڻيڻون ۽ يڻيڻا
خرچ انهن  01سڻيڻڪڻڙو جڻي پڻهڻچ
کان پري هوندا.
هن وقت تعليم هڪ واپار
جو درجو اختيار ڪري چڪي آهي
انهيَء ڪري ان مان فيضياب ٿڻيڻ،
الِء جنهن وٽ به پئسا بچڻت هڻونڻدا
تڻڻڻه اهڻڻڻي پڻڻڻنڻڻڻهڻڻڻنڻڻڻجڻڻڻن ڳڻڻڻوٺڻڻڻن ۾
اسڪولون کوليندا فطرتن جڻنڻهڻن
ڪاروبارو ۾ نڻفڻعڻو وڌ ۾ وڌ 90
کڻڻان  61سڻڻيڻڻڪڻڻڙو يڻڻار خڻڻانڻڻگڻڻي
اسڪولن ۾ داخال حاص ڪڻرڻ ۾
ڪامياب وڃن باقي  01سيڪڙو الِء
اهو  assumeڪري سگهجي ٿڻو تڻه
اهي مدرسن ۾ هڻونڻدا جڻتڻي سڻڀ
ڪڻڻجڻڻهڻڻه مڻڻفڻڻت اهڻڻي يڻڻا بڻڻي رحڻڻم
مارڪيٽ جي حڻوالڻي ٿڻيڻنڻدا .اهڻي
يئي ڌريون انهن جو انتظار ڪڻري
رهڻڻيڻڻون آهڻڻن .اٺ ڪڻڻهڻڻڙي پڻڻاسڻڻي
ليري ٿو اهو وقت ي ائيندو.
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ٿر جو نالو ذهن ۾ ايندي ئڻي
جتي اڳي سڻاون کڻيڻرڻن ڪڻڪڻوريڻ
ڪرڙن جهينگي ڄارين ڦڻلڻيڻن سڻان
جهولندڙ اڪڻن ۽ روهڻيڻڙن جڻي رتڻن
ڏلن جو تصور تري ايڻنڻدو هڻو جڻتڻي
وٿاڻن ۾ وڏين ڌڻ جي ڇانگن ۾ يڻ ل
چڙن مڻرڻرن ۽ ڇڻيڻرن سڻان جڻهڻڙوڪ

صڻڻڻفڻڻڻا ڏيڻڻڻرو ڪڻڻڻري ڇڻڻڻ يڻڻڻو آهڻڻڻي.
وقتائتيون برساتون نه پوڻ سبب ڏڻاهڻه
وڻ اڪثر سڪي ويا آهن چوپائڻي ڌڻ
۾ وبائي مرضن ڪر کنيو آهي مڻوش
جي مڻرض سڻبڻب مڻهڻيڻا بڻه پڻيڻا مڻرن
رکي ڪک ڪ هوڪو ختم ٿي ،بڻعڻد
مڻڻاروئڻڻڙا بڻڻچڻڻي ڻ مڻڻال الِء بڻڻئڻڻرائڻڻجڻڻي

چڻڻڻڪڻڻڻيڻڻڻون .اسڻڻڻان وٽ  92ڪڻڻڻالڪ
ايمرجنسي لڳ بورڊن وارن سيڻنڻرڻرن
جن جي ڪمائي ۽ ڪميشن جو حصڻو
مڻڻخڻڻصڻڻوص مڻڻيڻڻڊيڻڻڪڻ اسڻڻرڻڻور الڻڻرڻڻرا
سڻڻائڻڻونڻڻڊ ايڻڻڪڻڻسڻڻري کڻڻان ويڻڻنڻڻدي هڻڻر
ٽيسٽ ۾ پ ،حصو ملندو آهي جيڪڻي
رات وقڻڻت ڪڻڻنڻڻهڻڻن ايڻڻمڻڻرجڻڻنڻڻسڻڻي تڻڻي

موسيقي ڇڙندي هئي جتي مهين تڻي
سوار ميڙن ۾ هوڏون ڪندا هئا جتي
ڪ ڻ ڻڻن جڻڻون ڪڻڻاالرون انڻڻا۽ جڻڻون
دکيون ياراهون ڀري هونديون هڻيڻون
ترائين مان پلر پڻاڻڻي ڀڻري مڻارو پڻيڻا
مرڪندا هئا جڻتڻي اوتڻارا آبڻاد هڻونڻدا
هئا انهڻيَء ٿڻر کڻي مسڻلڻسڻ ڏڪڻارن

عالئقن مان بوهه خريڻد ڪڻري ڀڻرڻاري
مال کي بک کان بچائ ،جڻا جڻتڻن پڻيڻا
ڪن .اهڙو حال ان ٿڻر جڻو آهڻي جڻتڻي
وسڪاري بعد ياجهڻر ڏڻوار ڪڻورڙ
تر مڱن سميت فص ڀاڄيون ۽ ميوا
ٿين .اڇڙي ٿر جي حالت ان جڻي ابڻتڻڙ
آهي جتي زندڏي سڄي رڃ آهي.
اڇڙي ٿر ۾ جتي عڻلڻم
اڻڻلڻڻڀ آهڻڻي روڊ بڻڻجڻڻلڻڻي خڻڻواب
بڻي آهڻي اتڻي صڻقڻت جڻهڻڙي
اهڻڻم سڻڻهڻڻولڻڻت نڻڻه هڻڻجڻڻ ،سڻڻبڻڻب
رهواسي بخاريڻ يڻچڻڙي تڻوڙي
ڊليوري الِء عورت کي سئو کڻان
سوا سئو ڪلو ميرر پري کڻپڻري
آڻين ٿا پر الڻمڻيڻو اهڻو آهڻي ٽڻن
لڻ ڻڻن کڻڻان مڻڻٿڻڻي آبڻڻادي رکڻڻنڻڻدڙ
80يڻڻونڻڻيڻڻن ڪڻڻائڻڻونسڻڻلڻڻن واري
تعلقي اسپتال ۾ سالن کڻان ڪڻا
ڊاڪررياڻڻي ڊيڻوٽڻي تڻي مڻوجڻود
ڪانهي جنڻهڻن سڻبڻب اڇڻڙي ٿڻر
جي ڳوٺ اسوڏر مان ڊليڻوري ال
آندل جنت زال ابڻ  .۽ مڻوهڻيڻت
زال قڻڻاسڻڻم هڻڻنڱڻڻورجڻڻو سڻڻمڻڻيڻڻت
ڪيتريون ئي عورتون فوت ٿڻي

سينرر جا در نه کڻولڻيڻنڻدا آهڻن جڻنڻهڻن
سبب وري مجبور مڻاڻڻهڻو سڻرڪڻاري
شفا ڏهر جو رخ ڪن ٿا پر هتي اڪثر
دوائڻن جڻي کڻوٽ ڊيڻوٽڻي ڊاڪڻرڻر نڻه
هج ،۽ اڪثڻر عڻال۽ نڻه ڪڻرڻ ڪڻري
مڻعڻڻمڻڻولڻڻي مڻڻريضڻڻن کڻڻي ريڻڻفڻڻر ڪڻڻيڻڻو
ويندو آهي  .جيڪي مجبور ماڻهو هڻٿ
اوڌارا يا يڪري ر کپڻائڻي شڻفڻا ڏڻهڻر
مس رسيا هجن اهو وري مڻايڻا ڪڻٿڻان
آڻين جيڪي ڪنهن وڏي شڻهڻر وڃڻي
رسڻڻن اسڻڻان جڻڻي ديڻڻس ۾ ڏڻڻولڻڻيڻڻون
سستون ۽ ڏوريون اڪثر مڻهڻانڻگڻيڻون
آهن يئي مڻلڻڪ ال ويڻزا يڻئڻي ڏيڻنڻهڻن
ملندي پروڏي ٽيسٽ ڏينهن کان مهينڻا
لڳندا آهن.
ساڳي ئي صڻورتڻقڻال اڇڻڙي
ٿر ۾ تعليم جي آهي .هتي ڪيڻتڻرائڻي
اهڙا ڳوٺ آهن جن ۾ اسڪول نه آهڻن
۽ جتي اسڪول آهڻن اتڻي سڻرڪڻاري
جي نگراني ان ڪري به ڪونڻهڻي جڻو
اڇڙي ٿر ۾ اڏامنڻدڙ واري ۽ پڻيڻچڻرن
جي ڪري آفيسر ۽ مقرر ڪي عمڻلڻو
اسڪول تائيڻن پڻهڻچڻ ،۽ صڻورتڻقڻال
معلوم ڪڻرڻ جڻي زحڻمڻت نڻٿڻا ڪڻن.
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اڇڙي ٿر جي ڪجڻهڻه آبڻادي تڻعڻلڻيڻمڻي
روشني کان مڻقڻروم آهڻي .شڻعڻور نڻه
هئ ،جي ڪري اڇڙي جي عوام انڻهڻن
سمورين سهولتن جڻي حڻاصڻالت کڻان
اڪثر مقروم آهي جيڪي جڻيڻئڻ ،الِء
تمام ڏهڻو ضروري آهن .جن ۾ مڻٺڻي
پاڻي روڊ بجلڻي تڻعڻلڻيڻم ۽ صڻقڻت
شام آهن.
عمرڪوٽ جي هڪ سڻمڻاجڻي
تنظيم اويئر پاران يڻونڻائڻرڻيڻڊ انڻرجڻي
پاڪستان ۽ سن حڪومت جڻي ڏڻ يڻ
تعاون سان  83فڻيڻبڻروري 9183ع تڻي

جي يي پار خوشقالي نظر اچي ٿي.
اويئر جي انڻهڻيَء مڻنڻصڻوبڻي
جو آغاز سانگهڻڙ ضڻلڻعڻي جڻي ڊپڻرڻي
ڪمشنر عڻمڻر فڻاروق بڻلڻو ڪڻيڻو هڻو
جنهن پنهنجي خطاب ۾ اهو پڻ ،چڻيڻو
هو تڻه هڻو اڇڻڙي ٿڻر جڻي عڻوام جڻي
مسئلن جي حڻ الِء سڻنڻجڻيڻده آهڻي ۽
اڇڙي جي مسئلن جڻي حڻ الِء خڻاص
فنڊ پ ،ڏي ،جڻو خڻواهشڻمڻنڻد آهڻي .ڊي
سي سانگهڙ هونئن به سانگهڙ ضلعڻي
۾ بهتري جا ڪم ڪري رهيو آهڻي ۽
اڇڙي جي عوام جي مشڪالتن واري

اڇڙي جي ين ڳوٺن جڻيڻڻڻهڻار ۽ لڻ ور
جي عوام کڻي شڻمڻسڻي تڻوانڻائڻي تڻي
هلندڙ مٺي پاڻي جو ڪامياب منصوبو
ڏئي اهو ثابت ڪيو ته اڇڙي ۾ بجڻلڻي
جو مڻتڻبڻادل مڻوجڻود آهڻي ۽ شڻمڻسڻي
توانائي تي اڇڙي جي مختڻلڻف ڳڻوٺڻن
۾ اهڙا منصوبا جوڙي نڻه صڻرف اتڻي
عوام ۽ چوپائي مڻال جڻي پڻيڻئڻ ،جڻي
پاڻي جو بندوست ڪري سگهڻجڻي ٿڻو
پڻڻر اتڻڻي بڻڻاغ ۽ ڀڻڻاڄڻڻيڻڻون پڻڻ ،پڻڻوکڻڻي
سگهڻجڻن ٿڻيڻون جڻن سڻان هڻتڻي جڻي
عوام صقتمند زندڏي ڏذاري سگهڻي
ٿي ۽ جوڳي آمدني پ ،حڻاصڻ ڪڻري
سگهي ٿي .شمسي توانائڻي تڻي مڻٺڻي
پاڻي جي منڻصڻوبڻي ذريڻعڻي عڻالئڻقڻي
جي عورتن مردن ۽ نوجوانن کي پڻ،
تمام ڏهڻو فائدو آهي جيڪي ڏ هن ۽
اٺن ذريعي اونڻهڻي کڻوهڻن مڻان پڻاڻڻي
ڪڍي ڪڍي مختلف بيمارين جڻي ور
چڙهي ويا آهن.
اسڻڻان جڻڻي پڻڻاڙيسڻڻري مڻڻلڻڻڪ
ڀارت جو اڇڙي ٿر سان لڳندڙ عالئقن
۾ شمسي توانائي تي پاڻي جا منصوبا
لڳائي عالئقي کي آباد ڪيو ويو آهڻي
۽ اڇڙي سان لڳندڙ ڀارت جڻي سڻرحڻد

زندڏيَء کي بريفنگ کانپوِء پنڻهڻنڻجڻي
خطاب ۾ ڊي سي عمر فاروق بڻلڻو ٿڻر
۾ هڻڻڻلڻڻڻ ،جڻڻڻوڳڻڻڻي هڻڻڻڪ مڻڻڻوبڻڻڻائڻڻڻيڻڻڻ
ايمبولينس جڻو اعڻالن پڻ ،ڪڻيڻو هڻو
جڻڻيڻڻڪڻڻا اڇڻڻڙي جڻڻي ويڻڻجڻڻهڻڻي صڻڻقڻڻت
مرڪز تڻي بڻيڻٺڻ هڻونڻدي ۽ ٿڻر مڻان
حامال عورتن کڻي مڻقڻفڻوظ يڻار جڻي
پڻڻيڻڻدائڻڻش الِء صڻڻقڻڻت مڻڻرڪڻڻزن سڻڻان
آڻيندي جيڪو هن واعدو پڻاڙيڻو فڻور
وي اي سي ايمبولينس کپري تعلڻقڻي
اسپتال ۾ هڪ ايم ايڻس جڻي حڻوالڻي
ڪئي آهي.

ضرورت ان ڳالھ جي آهي تڻه
اڇڙي ٿڻر جڻي رهڻواسڻيڻن کڻي بڻهڻتڻر
صقت جو ميڊيڪ سيڻنڻرڻر جڻوڙائڻي
مفت عڻال۽ جڻون سڻهڻولڻتڻون ڏنڻيڻون
وڃن تعلقي اسڻپڻتڻال کڻپڻرو کڻي اپ
ڏريڊ ڪري ماهڻر ڊاڪڻرڻر رکڻيڻا وڃڻن
ڊيوٽي ۾ نااهلي عڻمڻلڻي کڻي هڻڪڻدم
هڻڻرڻڻايڻڻو وڃڻڻي اڇڻڻڙي ۾ تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻمڻڻي
صڻڻورتڻڻقڻڻال کڻڻي بڻڻهڻڻتڻڻر بڻڻڻڻڻائڻڻ ،الِء
حڻڪڻڻومڻڻت سڻڻنڻڻجڻڻيڻدڏڻڻي جڻڻو مڻڻظڻڻاهڻڻرو
ڪري ۽ عملي جي آسڻانڻي سڻان رسڻد
اسڻڻڪڻڻولڻڻن تڻڻائڻڻيڻڻن مڻڻمڻڻڪڻڻن بڻڻڻڻڻائڻڻي
اسڻڻڪڻڻولڻڻن ۽ اسڻڻپڻڻتڻڻالڻڻن ۾ شڻڻمڻڻسڻڻي
توانائي تڻي بڻجڻلڻي جڻو مڻتڻبڻادل ڏنڻو
وڃڻي .وفڻاقڻي تڻوڙي سڻنڻ حڻڪڻومڻڻت
کي ڏڻهڻرجڻي تڻه اڇڻڙي جڻي سڻمڻورن
مسئلن جي ح کي يقيني بڻائڻ ،ڪڻو
ميگا پروجيڪٽ ڏنو وڃي پڻاڻڻي جڻي
سڻڻپڻڻالئڻڻي واري ڪڻڻم کڻڻي تڻڻڪڻڻڙو
مڻڻڪڻڻمڻ ڪڻڻيڻڻو وڃڻڻي روز مڻڻره جڻڻي
استمعال جي شڻيڻن جڻا سڻسڻتڻي اڏڻهڻه
وارا سينرر قڻائڻم ڪڻيڻا وڃڻن وٽڻنڻري
عڻڻمڻڻلڻڻي جڻڻون هڻڻفڻڻتڻڻيڻڻوار ۽ انسڻڻانڻڻي
حڻڻيڻڻاتڻڻيڻڻن ال روزانڻڻي جڻڻي بڻڻنڻڻيڻڻاد تڻڻي
ڏشتي ٽيمڻون امڻاڻڻيڻون وڃڻن ڊيڻهڻن
واري حصڻڻي کڻڻي اوپڻڻن مڻڻيڻڻوزم جڻڻو
درجو ڏئي سياحن کي سهولڻتڻون ڏيڻ،
ال ريسرورينٽ جوڙايا وڃن جڻهڻنڻگڻلڻي
جيوت کي بچائ ،ال به اپڻاُء ورتڻا وڃڻن
جيئن جڳن کان ڏکن جڻو ڏيڻھ بڻڻڻيڻ
اڇڙي ٿر جڻي واسڻيڻن جڻا خڻوشڻقڻالڻي
وارا خواب سڻاڀڻيڻان مڻاڻڻي سڻگڻهڻن ۽
عالئقي جي مارو مڻاڻڻهڻن جڻي مڻنڻهڻن
تي مرڪون موٽي اچن.

اويئر جي انهيَء منصوبي جو آغاز سانگهڻڙ ضڻلڻعڻي جڻي ڊپڻرڻي ڪڻمڻشڻنڻر
عمر فاروق بلو ڪيو هو جنهن پنهنجي خطاب ۾ اهو پڻ ،چڻيڻو هڻو تڻه هڻو
اڇڙي ٿر جي عوام جي مسئلن جڻي حڻ الِء سڻنڻجڻيڻده آهڻي ۽ اڇڻڙي جڻي
مسئلن جي ح الِء خاص فنڊ پ ،ڏي ،جو خواهشمند آهي .ڊي سي سڻانڻگڻهڻڙ
هونئن به سانگهڙ ضلعي ۾ بهتري جا ڪم ڪري رهيو آهي ۽ اڇڻڙي جڻي
عوام جي مشڪالتن واري زندڏيَء کي بريفنگ کانپوِء پڻنڻهڻنڻجڻي خڻطڻاب
۾ ڊي سي عمر فاروق بلو ٿر ۾ هل ،جوڳي هڪ موبائي ايمبولڻيڻنڻس جڻو
اعالن پ ،ڪيو هو جيڪا اڇڙي جڻي ويڻجڻهڻي صڻقڻت مڻرڪڻز تڻي بڻيڻٺڻ
هوندي ۽ ٿر مان حامال عورتن کي مقفڻوظ يڻار جڻي پڻيڻدائڻش الِء صڻقڻت
مڻڻرڪڻڻزن سڻڻان آڻڻڻيڻڻنڻڻدي جڻڻيڻڻڪڻڻو هڻڻن واعڻڻدو پڻڻاڙيڻڻو فڻڻور ويڻ اي سڻڻي
ايمبولينس کپري تعلقي اسپتال ۾ هڪ ايم ايس جي حوالي ڪئي
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مائي مڻخڻتڻاور ڪڻيڻر هڻئڻيه
سندس ڪردار ڪهڙو هوه انڻهڻي کڻي
ڏس ،کان اڳ سن جي هاري تڻقڻريڻڪ
تي نظر وجهڻي پوندي .مائي بڻخڻتڻاور
کي ياد ڪڻرڻ وقڻت ضڻروري آهڻي تڻه
سندس تقريڪ ”جو ذڪر ڪجي.
سن ۾ هڻاري تڻقڻريڻڪ جڻي
تاري ڏسجي ته اها  611سڻالڻن کڻان بڻه
وڌيڪ پراڻي آهي پر خاص طڻور سڻنڻ
۾ هاري جو ج هن به ذڪر ٿئي ٿڻو تڻه
8261ع کان انهيَء جڻو ذڪڻر ٿڻئڻي ٿڻو
جڻڻڻ هڻڻڻن مڻڻڻيڻڻڻرپڻڻڻورخڻڻڻاص ۾ هڻڻڻاري
ڪانفرنس هارين جي منظڻم تڻقڻريڻڪ
جڻڻو پڻڻايڻڻو وڌو ويڻڻو .سڻڻن ڻ جڻڻي هڻڻاري
تقريڪ جو ج هن ذڪر ٿڻيڻنڻدو تڻه ان
وقت جي ايم سڻيڻد ۽ جڻمڻشڻيڻد مڻهڻتڻا
جڻڻهڻڻڙن ڪڻڻردارن کڻڻي وسڻڻاري نڻڻٿڻڻو
سڻڻگڻڻهڻڻجڻڻي .جڻڻن مڻڻٿڻڻيڻڻن طڻڻبڻڻقڻڻي سڻڻان
هوندي به اهو سمجهيو ته جيڻسڻتڻائڻيڻن
هارين کي منظم نه ڪبو ايستائيڻن نڻه
ملڪ ۾ جمهوريت اچي سڻگڻهڻنڻدي نڻه
انگريز حڪمرانن کڻان آجڻپڻو حڻاصڻ
ڪري سگهڻبڻو .جڻنڻهڻن ۾ مڻلڻڪ جڻي
اڪڻڻثڻڻريڻڻتڻڻي آبڻڻادي مڻڻڙنڻڻي حڻڻقڻڻن کڻڻان
مقروم هجي اتي ڪيئڻن ٿڻي آزادي
حڻڻاص ڻ ڪڻڻري سڻڻگڻڻهڻڻجڻڻي .بڻڻهڻڻرحڻڻال
8261ع ۾ سن هڻاري ڪڻمڻيڻرڻي ٺڻهڻي.
سن هاري ڪميري جو پهڻريڻون صڻدر
ڪامريڊ عبدالقادر ايڻم خڻان هڻيڻو پڻر
8220ع ۾ ج هن ڪامريڊ حيڻدر بڻخڻش
جتوئي سڻڀي سرڪاري نوڪڻري کڻي
لت هڻي اچي هاري ڪميري ۾ شڻامڻ
ٿيو ته سن جي هاري تڻقڻريڻڪ وڌيڻڪ
سگهاري ٿڻي وئڻي .جڻيڻتڻوڻڻيڻڪ سڻنڻ
جڻڻي هڻڻاري تڻڻقڻڻريڻڻڪ ۾ ڪڻڻامڻڻريڻڻڊ
عبدالڻقڻادر ايڻم خڻان ڪڻامڻريڻڊ غڻالم
مقمد لڻاري ڪڻامڻريڻڊ مڻيڻر مڻقڻمڻد
ٽالپر قاضي فڻيڻم مڻقڻمڻد ڪڻامڻريڻڊ
رئڻڻيڻڻس بڻڻروهڻڻي مڻڻجڻڻنڻڻون مسڻڻلڻڻم
ڪامريڊ نذير حيڻدري ڪڻامڻريڻڊ نڻذيڻر
جتوئي ۽ يڻيڻا اڳڻواڻ مڻوجڻود هڻئڻا پڻر
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ڪڻڻامڻڻريڻڻڊ حڻڻيڻڻدر بڻڻخڻڻش جڻڻتڻڻوئڻڻي جڻڻي
قڻڻيڻڻادت ۾ هڻڻاري تڻڻقڻڻريڻڻڪ وڌيڻڻڪ
سگهاري ٿي وئڻي .بڻهڻرحڻال اسڻيڻن اڌ
بڻڻڻرڻڻڻئڻڻڻي جڻڻڻي تڻڻڻقڻڻڻريڻڻڻڪ جڻڻڻو ذڪڻڻڻر
ڪنداسين جنهن کي مائي بڻخڻتڻاور ۽
باالچ بروهي پنهنڻجڻو ريڻرڻو رت ڏئڻي
ڪاميابي جي منزل تي پهچايو .بڻرڻئڻي
تقريڪ سن جي هاري تڻقڻريڻڪڻن ۾
منفرد تقريڪ هئڻي .هڻن تڻقڻريڻڪ ۾
هاري ڪارڪنن فڻيڻصڻلڻو ڪڻيڻو تڻه اڌ
برائي جي اصول کي هارين جڻي يڻ ي
۽ طاقت جي ذريعي مڃرائجي انڻهڻيَء
فڻڻيڻڻصڻڻلڻڻي کڻڻان تڻڻقڻڻريڻڻڪ جڻڻو مڻڻرڪڻڻز
هڻڻاڻڻڻوڪڻڻو ضڻڻلڻڻعڻڻو مڻڻيڻڻرپڻڻورخڻڻاص
سانگهڙ عمرڪوٽ ۽ نواب شاهه هئا.

هن تقريڪ جي هڻڪ مڻ ڻيڻه
ڪردار رئيس بروهي يڻ ايڻو تڻه هڻاري
ڪاميري فڻيڻصڻلڻو ڪڻيڻو تڻه مڻخڻتڻلڻف
هڻڻڻنڻڻڻ ن تڻڻڻي هڻڻڻاري ڪڻڻڻانڻڻڻفڻڻڻرنسڻڻڻون
ڪرائجن ۽ پوِء هارين کي چڻئڻجڻي تڻه
اڌ بڻرڻائڻي سڻنڻدن حڻ آهڻي جڻ هڻن بڻه
ڪنهن هڻاري جڻو کڻرو تڻيڻار ٿڻئڻي تڻه
اهي اچي هاري ڪارڪنن کي يڻ ائڻيڻن
پوِء ائين ئي ٿيو  .هاريڻن ۾ سڻجڻاڳڻي
آئي هاري ج هن به البارو ڪڻري ڳڻاهڻه
ڳاهي راهه ٺاهيندا هئا تڻه وڃڻي هڻاري
ڪميري جي ساٿين کي ي ائڻيڻنڻدا هڻئڻا
پڻڻوِء هڻڻاري ڪڻڻارڪڻڻن وڏيڻڻري ڏانڻڻهڻڻن
پيڻام موڪليندا هڻئڻا تڻه اچڻي بڻرڻئڻي
ڪرايو .هاري ڪارڪن جهنڊا هٿڻن ۾
کڻي جاڳڻيڻا جڻاڳڻيڻا هڻاري جڻاڳڻيڻا جڻا

نعرا هڻندا کڻري تڻي پڻهڻچڻنڻدا هڻئڻا ۽
جيڪ هن زميندار پهچندو تڻه واهڻه نڻه
ته پاڻ ساڻ ديو کنيڻو ويڻنڻدا هڻئڻا هڻڪ
ديڻڻو هڻڻاري واري پڻڻاسڻڻي ۽ يڻڻيڻڻو ديڻڻو
زميندار جي پاسي الهيندا هڻئڻا ۽ پڻوِء
هاري کي چوندا هئا ته تڻون پڻنڻهڻنڻجڻو
حصڻڻو کڻڻڻڻڻي وڃ ۽ زمڻڻيڻڻنڻڻدار ڏانڻڻهڻڻن
پيڻام موڪليندا هئا ته اوهان پنهنڻجڻو
حصو کڻي وڃو .مائي بخڻتڻاور 8111ع
۾ ڳڻڻوٺ دودو خڻڻان سڻڻرڪڻڻاڻڻڻي لڻڻڳ
روشڻن آبڻاد هڻاڻڻڻوڪڻو تڻعڻڻلڻقڻڻي ٽڻڻنڻڻڊي
باڏي ۾ مراد خان الشاري جي ڏهڻر ۾
جنم ورتو تڻنڻهڻن 8220ع ۾ زمڻيڻنڻدار
سڻڻعڻڻدا کڻڻي لڻڻلڻڻڪڻڻاريڻڻنڻڻدي چڻڻيڻڻو
“ جيستائين اسان جڻا مڻرد هڻاريڻن جڻي
ڪڻڻانڻڻفڻڻرنڻڻس تڻڻان واپڻڻس نڻڻه ايڻڻنڻڻڻدا
ايستائين اوهان کي کري مان ڪڻڻڻڪ
کڻ ،نه ڏيندس”
 99جون سومر ڏينهن سڻڄڻي
سن مان هاري اڳواڻ ڪامريڻڊ حڻيڻدر
بخش جتوئي غالم مقمد لڻڻڻاري ۽
مير مقمد ٽالپڻر اچڻي جڻهڻ ي ۾ ڏڻ
ٿڻڻڻيڻڻڻا جڻڻڻتڻڻڻي هڻڻڻاري ڪڻڻڻانڻڻڻفڻڻڻڻرس
هئي .عالئقي جا هاري اچي جهڻ ي ۾
ڏ ٿڻيڻا زمڻيڻنڻدرا کڻي بڻ ٿڻيڻو سڻو
چڻڻوڌري سڻڻعڻڻدا  21 61ڏڻڻاڏيڻڻون
ڪهرائي اچي کرن تان ڪڻڻڻڪ کڻڻڻ،
شروع ڪئي جنهن تي شڻهڻيڻد مڻائڻي
بختاور ۽ سندس مڙس ولي مقمد ۽
سندس پرن سميت کري تي زمينڻدار
کي للڪاريو ۽ پوِء چوڌري سڻعڻدا
جي مڻاڻڻهڻن بڻنڻدوق جڻا فڻائڻر ڪڻري
مائي بختاور کي شهيد ڪڻري ڇڻ يڻو
مائي بختاور جي شهادت رنڻگ الٿڻو
۽ اڌ برئي تقريڪ ڪامڻيڻابڻي مڻاڻڻي.
اڄ جيڪا اڌ بڻرڻئڻي هڻاري کڻي مڻلڻي
رهڻڻي آهڻڻي اهڻڻا مڻڻائڻڻي بڻڻخڻڻتڻڻار جڻڻي
شهادت جو ثمر آهي8211 .ع کان پڻوِء
هاري تڻقڻريڻڪ سڻسڻت رفڻتڻاري جڻو
شڪار ٿي وئڻي پڻر ڏڻذريڻ ڪڻجڻهڻه
سالن کان ييهر منظم ٿي ،لڳي آهي.
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دنيا ۾ موجود سڻمڻنڻڊ ۽ ان
جي ييرن ۾ آباد شهرن کڻي عڻالڻمڻي
سطح تي ڏرمي جو پ وڌي وڃڻ ،بڻعڻد
انهن جو مستقب خڻطڻري هڻيڻٺ اچڻي
ويو آهي ۽ اتي بدين ڪراچي ۽ ٺڻرڻي
جا ساح جتي هڻزاريڻن ايڻڪڻڙ زمڻيڻن
سمنڊ پنهنجي لپيٽ آڻي چڪو آهي ۽
هي ٽئي شهر پ ،خڻطڻري هڻيڻٺ آهڻن.

انهن ضلڻعڻن کڻي وڏا خڻطڻرا درپڻيڻش
آهن ۽ هن وقت تائين سمنڊ جڻو کڻارو
پاڻي انهن ضلعن جي  99لڻک ايڻڪڻڙ
زمين ڳهي چڪو آهي ۽ مڻاڻڻهڻن جڻي
معاشي بدحالي جڻو ڪڻاٿڻو لڳڻائڻ ،الِء
وڏي اسرڊي ڪڻرڻ ۽ دل جڻهڻلڻ ،جڻي
ضرورت آهي .هزارين آبادڏڻارن جڻون
زرعڻڻڻي زمڻڻڻيڻڻڻنڻڻڻون ۽ قڻڻڻربڻڻڻن جڻڻڻون

ماحوليڻاتڻي مڻامڻرن جڻي مڻاهڻرن هڻڪ
ڀيرو وري ڪراچي بدين ۽ ٺڻرڻي کڻي
تباهي بابت پڻنڻهڻنڻجڻي راِء ڏنڻي آهڻي
سن و درياُء ۾ ڪڻوٽڻڙي وٽ پڻاڻڻي نڻه
ڇ ڻ ڪري مٿي بڻيڻان ڪڻيڻ ضڻلڻعڻن
جي ل ين ايڪڙ زمين بڻنڻجڻر بڻڻڻجڻي
ُچڪي آهي ۽ اهو سلسلو هلندڙ آهي.
ماهرن موجب 9131ع تڻائڻيڻن

ڪهاڻيون هيون انهن راڄن ڀڻاڳڻن ۾
ماسي حليمان ذلڻيڻخڻان جڻهڻڙا ڪڻيڻئڻي
ڪردار هئا جن پنهنڻجڻي مڻال ڀڻرڻاري
جو کير وڪڻڻ ،اوطڻاقڻن تڻي ايڻنڻدڙ /
ترسندڙ ڏڪار جي ماري ٿري مڻاڻڻهڻن
کي لسيون ڌونئرا م  ،۽ نج ڏڻيڻهڻه
ڳاڙهن چانڻورن جڻي مڻانڻيڻن سڻان ڏڻ
پيش ڪيا .مامو مراد به ڪڻنڻهڻن کڻان

وسريو ڪونهي جيڻڪڻو غڻريڻبڻن جڻي
نياڻين جا نڪاح ڪرائ ،سان ڏ کڻيڻن
ڏا۽ به ڏيندو هو .راڄ ڀاڳ جي مڻالڻڪ
جي شرافت نوڙت ۽ فيصال سازي جا
عڻڻمڻ اهڻڻڙا هڻڻئڻڻا جڻڻو انڻڻهڻڻن راڄڻڻن ۾
ڪ هن پوليڻس جڻي ڏڻاڏي بڻه نڻه آئڻي
اهڙا ڪيترائي ڳوٺ آباد هئڻا جڻيڻڪڻي
هاڻي ويران ٿي ميسارجي چڻڪڻا آهڻن
۽ ُاتان کان ڏذرندي خڻوف مڻقڻسڻوس
ٿئڻي ٿڻو .نڻيڻشڻنڻ انسڻرڻيڻرڻيڻوٽ آف
اوشڻڻنڻڻو ڏڻڻرافڻڻي پڻڻاران اهڻڻا ڳڻڻالڻڻهڻڻه
پارليامينٽ جي فورم تي ڪئڻي وئڻي
آهڻڻي تڻڻه سڻڻنڻ و دريڻڻاُء جڻڻي پڻ ڻڻڙي ۾
جيڪ هن رٿي مٺو پاڻي سمڻنڻڊ انڻدر
نڻه ڇڻ يڻڻو ويڻو تڻه ايڻڻنڻدڙ  60سڻالڻن ۾
ڪراچي ٺرو ۽ بڻديڻن سڻمڻنڻڊ جڻي ور
چڻڻڙهڻڻي مڻڻيڻڻسڻڻارجڻڻي ويڻڻنڻڻدا اهڻڻو پڻڻ،
انڪشاف ڪيو ويو آهڻي تڻه ڪڻراچڻي
واري ملير واري عالئقي ۾ به سڻمڻنڻڊ
اڳتي وڌي آيو آهي.
هي انهن ڳوٺاڻن مارو ماڻهن
جون پ ،ڪهاڻيون آهن جن جو هڻزارن
جي تعداد ۾ مال خاص ڪري مينهڻون
۽ ڳيون يڪريون وغيره جڻن مڻان نڻه
صرف هي ماڻهو کڻيڻر حڻاصڻ ڪڻنڻدا
هڻڻئڻڻا پڻڻر ڏ ڻ وڏ ڻ ڏه ُسڻڻک ۾ اهڻڻو
چوپايو مال سندن ڀرجهلو ٿڻيڻنڻدو هڻو.
بيمارين ۾ عڻال۽ تڻوڙي شڻاديڻن جڻي
موقعن تي پئسي جي ضڻرورت مڻهڻ
مال وڪڻي مه ڪندا هئڻا ۽ شڻاديڻن
طهرن توڙي يين ثقافتي ريتن رسمڻن
۾ مڻڻال ڪڻڻهڻڻي ڌام ڌوم سڻڻان ڀڻڻت
کارائيندا هڻئڻا ۽ ڏڻوشڻت پڻ ،کڻارائڻي
خوش ٿيندا هئا ۽ ائڻيڻن مڻقڻبڻتڻن جڻي
ميلن توڙي نڙ بڻيڻتڻن جڻي مڻهڻلڻن جڻا
رنڻڻگ نڻ ڻڻري ايڻڻنڻڻدا هڻڻئڻڻا پڻڻاڙي جڻڻي
موچي ڪنڻڀڻار ڏاٽڻا رنڻبڻا ٺڻاهڻيڻنڻدڙ
لوهار به ڪچو سڻيڻ و وٺڻي پڻنڻهڻنڻجڻن
ڏهرن ڏانهن خوش خوش موٽندا هئا.
م ي جا تالِء رکندڙ شڻوقڻيڻن
ماڻهو به پڻنڻهڻنڻجڻو الڻهڻه تڻلڻهڻه وڃڻائڻي
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ويهي رهيا سندن قسمن قسمڻن جڻون
م يون پال ،جڻا شڻوق سڻنڻگڻت سڻاٿ
جون دعوتون ڪرڻ تازي تازي مڻ ڻي
کين پيش ڪرڻ مڻ ڻي جڻي پڻالڻنڻا ۽
سنڀال الِء رکي مزدورن جڻو روزڏڻار
پڻڻ ،تڻڻالئڻڻن جڻڻي خڻڻتڻڻم ٿڻڻيڻڻ ،سڻڻان ڏڻ
ُرڪڻڻجڻڻي ويڻڻو آهڻڻي ۽ هڻڻزاريڻڻن مڻڻالح
جيڪي قومي فشريڻز پڻالڻيڻسڻي بڻابڻت
سوچيندا ۽ ُپ ندا رهيا جڻيڻڪڻا سڻنڻدن
راِء خواب ئي رهجي ويئي.
آِء يو سي ايڻن اداري پڻاران
9116ع واري تڻقڻقڻيڻ جڻا انڻگ اکڻر
ڪنڻهڻن کڻان وسڻريڻا ڪڻيڻئڻن هڻونڻدا
جنهن موجب سڻامڻونڻڊي پڻاڻڻي دريڻاِء
جي پيٽ اندر  02ڪلوميڻرڻرن تڻائڻيڻن
اندر ڏهڙي آيو آهي بڻجڻاِء دريڻاِء جڻي
سمنڊ ۾ وڃ ،جڻي سڻمڻنڻڊ دريڻاِء جڻي
اندر وهي رهيو آهي .اي بڻي او ڊي
جون تباهه ڪاريون دنڻيڻا جڻي نڻظڻرن
ميڊيا ذريعي ڏسڻنڻدي جڻنڻهڻن حڻيڻرت
جو اظهار ڪيو اهو ڪنڻهڻن انسڻانڻي
الميي کان ڏڻهڻٽ ڪڻونڻه هڻو جڻنڻهڻن
بابت سهانا خواب ڏي اريا ويا هئا پڻر
انهي اي بي او ڊي مڻقڻامڻي آبڻاديڻن
کي معاشڻي تڻوڙي سڻمڻاجڻي حڻوالڻي
سان برباد ڪڻري ڇڻ يڻو ۽ اڄ انڻهڻن
عالئقن جون  21سڻيڻڪڻڙو زمڻيڻنڻون
سم ۽ ڪلر جي ور چڻڙهڻيڻ آهڻن ۽
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زمين جو پاڻي کارو ٿي ويو آهي.
سن ودريا جڻنڻهڻن سڻان سڻنڻ
جو جياپو ڳنڍي آهي ۽ سن ۾ رهنڻدڙ
سمورن ساهوارن جي جيئڻ ،جڻو اهڻم
سبب سڻنڻ و آهڻي .ڏڻلڻيڻشڻيڻئڻرس جڻي
پگهرجندڙ وارو سڻلڻسڻلڻو تڻيڻزي سڻان
وڌي رهيو آهي جنهن سان برهم پترا
ميگهنا ڏنگا سڻان ڏڻ سڻنڻ ودريڻاِء بڻه
شام آهن جڻن تڻي وڏا اثڻر پڻونڻدا ۽
پاڻي ڏڻهڻرڻي ويڻنڻدو .آِء پڻي سڻي سڻي
مطاب سن و دريڻاِء جڻو  90سڻيڻڪڻڙو
پاڻي ڏهربو سڻنڻ جڻي انڻهڻي سڻاحڻلڻي
پري کي سونامي جهڙن طوفانن جهڙو
خڻڻطڻڻرو پڻڻ ،الح ڻ آهڻڻي سڻڻيڻڻف سڻڻرڻڻي
منصوبي بابڻت پڻ ،ڪڻيڻتڻرائڻي سڻوال

مڻڻوجڻڻود آهڻڻن ذوالڻڻفڻڻقڻڻار آبڻڻاد رٿڻڻا پڻڻ،
ڪنهن جو تائين سوالڻيڻه آهڻي ڏڻ وڏڻ
ييرن ۽ تمر جي ييلن جي وا ي سڻبڻب
ماحولياتي بگاڙ پيدا ٿڻي رهڻيڻو آهڻي
انهن ييڻرڻن جڻو تڻعڻداد ڪڻراچڻي کڻان
بدين تائين سون ۾ آهڻي تڻمڻر جڻا وڻ
سمنڊ جي ساح الِء ” ال“ وانگڻر آهڻن
۽ ڏرمي پد کي ڏهٽ رکن ٿا .تمر جڻي
وڻ ختم ٿي وڃ ،بڻابڻت مڻاهڻر وڌيڻڪ
چون ٿا تڻه ڪڻراچڻي جڻي مڻاڻڻهڻن کڻي
سڻاهڻه جڻون بڻيڻمڻاريڻون پڻ ،الحڻ ٿڻڻي
سڻگڻڻهڻڻن ٿڻڻيڻڻون .هڻڻي نڻڻامڻڻيڻڻارا وڻ جڻڻن
8231ع ڌاري  1قسم موجود هئا ج هڻن
ته هاڻي اهي چند وڃي بچيا آهن.
***

آِء يو سي اين اداري پاران  9116ع واري تققي جا انگ اکر
ڪنهن کان وسريا ڪيئن هوندا جن موجب سامونڊي پاڻي
درياِء جي پيٽ اندر  02ڪلوميررن تائين اندر ڏهڙي آيو آهي
بجاِء درياِء جي سمنڊ ۾ وڃ ،جي سمنڊ درياِء جي اندر وهي
رهيو آهي .اي بي او ڊي جون تباهه ڪاريون دنيا جي نظرن
ميڊيا ذريعي ڏسندي جنهن حيرت جو اظهار ڪيو اهو ڪنهن
انساني الميي کان ڏهٽ ڪونه هو جنهن بابت سهانا خواب
ڏي اريا ويا هئا پر انهي اي بي او ڊي مقامي آبادين کي
معاشي توڙي سماجي حوالي سان برباد ڪري ڇ يو ۽ اڄ
انهن عالئقن جون  21سيڪڙو زمينون سم ۽ ڪلر جي ور
چڙهي آهن ۽ زمين جو پاڻي کارو ٿي ويو آهي.
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اسڻڻان جڻڻو سڻڻمڻڻا۽ يڻڻار کڻڻي
ابهم ڪمزور ۽ نظرانداز ٿي ،جڻوڳڻي
مخلوق سڻمڻجڻهڻي سڻاڻڻن هڻمڻدردي ۽
رحم وارو ورتاُء ڪري ٿڻو پڻر اهڻڙي
حالت ۾ جيڻڪڻ هڻن  86 89سڻالڻن جڻا
معصوم يڻار پڻنڻهڻنڻجڻي  80فڻردن تڻي
مشتم خاندان کي پالڻيڻنڻدڙ هڻجڻن تڻه
سما۽ جي حساسيت ۽ سوچ ڇا سواليه
نشان نٿي بڻجيه دنڻيڻا جڻي سڻمڻورن
ملڪن جي حصن کي هڪ جاَء تي ڏڻ
ڪڻڻڻري انڻڻڻهڻڻڻن جڻڻڻي
مسڻڻئڻڻلڻڻن تڻڻي ڳڻڻالڻڻهڻڻڻڻڻه
يولهه ڪڻرڻ الِء قڻائڻم
ڪڻڻي ڻ اداري “اقڻڻوام
متڻقڻده” پڻاران سڻڄڻي
دنڻڻيڻڻا جڻڻي يڻڻارن جڻڻي
حقن جي پ رنڻامڻي ۾
چار بنيادي ح شڻامڻ
ڪڻڻيڻڻا آهڻڻن زنڻڻدڏڻڻي
تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم تڻڻقڻڻف ڻ ۽
شڻڻمڻڻولڻڻيڻڻت سڻڻمڻڻوري
دنيا جي ڪافي حصڻن
۾ يارن کي ڪيترائي
ح ڻ مڻڻلڻڻي ڻ آهڻڻن پڻڻر
انهن يڻارن جڻي ڀڻيڻٽ
۾ اسڻڻان وٽ يڻڻا ٿڻڻر جڻڻي واريڻڻاسڻڻي
عڻڻالئڻڻقڻڻن ڏانڻڻهڻڻن ڏسڻڻبڻڻو تڻڻي ڏنڻڻديڻڻن
آڱڻڻريڻڻون اچڻڻي ويڻڻنڻڻديڻڻون ۽ اسڻڻيڻڻن
وائڙائ جو شڪار ٿڻي ويڻنڻداسڻيڻن تڻ
اسان ڪهڙي جاِء تي اچي بيٺا آهيون.
اسان جي معاشري ۾ يڻارن کڻي ڪڻو
خاص اھڻمڻيڻت نڻه مڻلڻي رهڻي آهڻي ۽
بنيادي حقن کڻان پڻ ،مڻقڻروم رکڻيڻو
ويو آهي .اسڻان جڻي ھڻن تڻرقڻي پڻذيڻر
خطي ۾ يارن کي ڪمائي جي مشڻيڻن
ٿو سمجهيو وڃي.
توهان جڻيڻڪڻ هڻن پڻنڻهڻنڻجڻي
آسپاس نظر ڊوڙائيندا تڻ معصوم يارن
جو وڏو تعداد بس اسرڻاپڻن تڻي ُاڃڻايڻ
ماڻهن کي پاڻي مهيا ڪڻري ۽ بڻ ڻيڻن
ماڻهن الِء مٿي تڻي ڇڻ ڻي ۾ پڻڪڻوڙا
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کڻڻڻڻڻي پڻڻنڻڻهڻڻجڻڻي تڻڻذلڻڻيڻ پڻڻاڻ بڻڻرداشڻڻت
ڪندي نظر ايندو يين کي سهوليتڻون
پهچائيندڙ ۽ آٽو پڻارٽڻس تڻي دڪڻانڻن
تي پي ڪاري تي ۾ پنهنجڻو جڻيڻون
ارپينڻدڙ ۽ اسڻڪڻول ٽڻائڻيڻم ۾ بڻوٽ
پالش جو ڳوٿريون ڪڻلڻهڻن ۾ وجڻهڻي
رستا ماپيندڙ يار ڇا ٿا سوچين ڪڻيڻر
ٿو اندازو لڳائي سڻگڻ؟ڻيه .اسڻان وٽ
يارن سڻان ڏا ائڻي جڻا واقڻعڻا ڏيڻنڻهڻون
ڏينهن وڌي رهيا آهن جن ۾ مڻعڻصڻوم

يارن کي زوري اغڻوا ڪڻري جڻنڻسڻي
تشدد جو نشانو بڻائڻ ،بڻعڻد روڊن تڻي
اڇليو ويندو آهي اهڙا واقعا اسان جي
سما۽ جي منڻهڻن تڻي چڻمڻاٽ آهڻن .ڇڻا
معصوم يار اسڻان جڻي مڻعڻاشڻري جڻو
حصو نڻڻه آهڻنه سڻنڻ جڻي ڌرتڻي جڻي
مسقب جا معصوم يڻار بڻس اسڻرڻاپ
سگن پوائنٽ ۽ پڻبڻلڻڪ پڻوائڻنڻٽ تڻي
ڪتابن جي ٿيلڻهڻن بڻجڻاِء بڻوٽ پڻالڻش
جون ڳوٿريون ردي ڪاغذن جا ڪڻرڻا
پاڻي جون بوتڻلڻون ۽ پڻڪڻوڙن جڻون
ڇ يون کڻڻي شڻيڻون وڪڻڻڻنڻدي ڏسڻي
اندر ڪوڪون ڪرڻ تي مڻجڻبڻور ٿڻي
ويندو آهي.
سن جي اهم شهرن جي ُمک
چوڪن ۽ بازارن ۾ معصوم نياڻڻيڻون

۽ مڻڻعڻڻصڻڻوم يڻڻار مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف شڻڻيڻڻون
وڪڻندي نظر ايندا جن کي حساس دل
ماڻهو ڏسڻي مڻايڻوس ٿڻي سڻوچڻ ،تڻي
مجبور ٿڻي ويڻنڻدو آهڻي ۽ ھڻو سڻواِء
سڻڻوچڻڻ ،جڻڻي يڻڻيڻڻو ڪڻڻري بڻڻه ڇڻڻا ٿڻڻو
سگهيه
ڪجهه ماڻهو انهن مڻعڻصڻوم
يارن جو پيٽ خاطر ڪي مزدوري جو
ناجائڻز فڻائڻدو بڻه وٺڻنڻدا آهڻن جڻيڻڪڻو
انتهائي ڀيڻانڻڪ عڻمڻ آهڻي جڻ ھڻن تڻ
ڪڻڻجڻڻهڻڻه يڻڻار اهڻڻا تڻڻذلڻڻي ڻ
ڏسڻي زنڻڻدڏڻڻي جڻڻو ڏيڻڻئڻڻو
ُاج؟ڻائڻ ،جڻ؟ڻڙن مڻايڻوسڻي
وارن عڻڻمڻڻلڻڻن ڏانڻڻهڻڻن ُپڻڻ،
راغڻڻب ٿڻڻي پڻڻونڻڻدا آھڻڻن.
جڻيڻڪڻ هڻن تڻوهڻان ٿڻر ۽
مهراڻي ڏانهن رخ ڪڻنڻدا
تڻڻه يڻڻارن جڻڻو وڏو تڻڻعڻڻداد
توهان کي سرن جي بٺن
قالين جڻي ڪڻارخڻانڻن يڻا
ک ين ۾ مزدوري ڪڻنڻدي
نڻڻظڻڻر ايڻڻنڻڻدو سڻڻرن جڻڻي
بٺين تي دونهن ۽ دز ۾
ڪڻڻڻڻم ڪڻڻڻڻرڻ سڻڻڻڻبڻڻڻڻب
ڪيتڻرائڻي مڻعڻصڻوم يڻار
موت جي منهن ۾ آيڻ آهڻن جڻيڻڪڻي
ٽي بي ۽ دم ج؟ڙين خطرناڪ بيمارين
۾ سڙي پنهجي جيون کي پاراتڻا ڏئڻي
رهڻيڻا آهڻن .جڻڻيڻڪڻ هڻن اڃڻڻان ٿڻر جڻڻي
وارياسي عالئقي ڏانهن اه ڪڻبڻي تڻه
رڳو درد سامهون ايڻنڻدا ٿڻر ۾ قڻالڻيڻن
جي ڪارخانن ۾ ڪڻم ڪڻنڻدڙن ۾ بڻه
وڏو تعداد ننڍي عڻمڻر وارن يڻارن جڻو
آهي .قڻالڻيڻن جڻي ھڻڪ ڪڻارخڻانڻي ۾
ڪم ڪندڙ  89جي سالن جڻي ڇڻوڪڻر
ي ايو ته آئون  1سڻالڻن جڻي عڻمڻر کڻان
قالين جي ڪارخاني ۾ مزدوري ڪري
رهيو آهيان ُان جي سٽ تانڃڻي دنڻج
سبب هن وقت پنج خطرناڪ بيمڻاريڻن
۾ ڦاٿ آهيان ڌاڳا ڪر ،سبب هٿ بڻه
ڪم ڇ ي ويڻا آهڻن هڻاڻ قڻالڻيڻن جڻي
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ڪارخاني جو مالڪ چوي ٿڻو تڻه تڻون
هاڻ اسان جي ڪم جڻو ڪڻونڻه آهڻيڻن.
آئون پنهنجي ننڍپ ،۾ ئڻي پڻنڻهڻجڻي
زندڏي وڃائي ُچڪو آھيان ۽ هاڻ پنڻج
بيمارين کي ڏڻلڻي سڻان لڳڻائڻي مڻوت
جي منهن ۾ نه چاهيندي به جڻي رهڻيڻو
آهيان .ڪيترن ئي يارن کي وري اغوا
ڪري وڪرو ڪڻيڻو ويڻنڻدو آهڻي جڻن
مان ڪن يارن کي عرب ملڪن ڏانهن
اماڻيو ويندو آهي جتي عڻرب مڻلڻڪڻن
جا وڏا ماڻهو ان مڻعڻصڻوم يڻارن کڻي
ُاٺن تي ي ي انڻهڻن اٺڻن کڻي ريڻس ۾

ڊوڙائيندا آهي ۽ جيئن يڻار ڊپ سڻبڻب
رڙيون ۽ ڪوڪون ۽ ڪيهون ڪڻنڻدو
تئين ُاٺ تڻيڻز ڊوڙنڻدو جڻنڻهڻن ڪڻري
سندن اٺ آسڻانڻي سڻان مڻقڻابڻلڻو کڻرڻي
سگهندو.
اھا توڙي جو انسڻانڻيڻت جڻي
لتاڙ ۽ تذلي تصور ڪئي وڃي ٿي پر
اسان جي سما۽ ۾ اھڻڙيڻن روايڻتڻن ۾
ُلرجندڙ حياتين جي ڪنهن کي ڪا بڻڻه
پرواهڻ ئڻي ڪڻانڻهڻي .اهڻڙا ڪڻيڻتڻرائڻي
مڻڻعڻڻصڻڻوم يڻڻار جڻڻيڻڻڪڻڻي مسڻڻلڻڻسڻڻ
ڪارخانن ۾ ڪم ڪرڻ سبب ٽي بڻي
دم سلهه کنڻگڻهڻه جڻهڻڙيڻن خڻطڻرنڻاڪ
بيمارين ۾ ڦاٿ آهن هٿ سان قڻالڻيڻن
ٺاه ،سبب قاليڻن ٺڻاهڻ ،۾ اسڻتڻمڻعڻال
ٿڻڻيڻڻنڻڻدڙ ڏانڻڻدي ڇڻڻر جڻڻي مسڻڻلڻڻس ڻ
استعمال سبب ڪيترين ئي مڻعڻصڻوم
يارن جون آڱريون پ ،ڪڻرڻجڻيڻو وڃڻن
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ٿيون ڪجهه يارن جا ته هٿ به ڪڻم نڻه
ڪندا آهن .قالين ڪارخانڻن ۾ ڪڻنڻدڙ
سڀني يارن جا هٿ زخمي ڏسي اکڻيڻن
۾ ڳوڙهڻا تڻري آيڻا .سڻڄڻو ڏيڻنڻهڻن 11
روپيه اجرت تي پنهنڻجڻي جڻيڻون سڻان
کي ندڙ ۽ پنهنجي زندڏي جي تڻبڻاهڻي
ڪندڙ هڻنڻن مسڻتڻقڻبڻ جڻي مڻعڻمڻارن
تائين ڪنهن به اقڻتڻدار ڌڻڻي جڻي اه
بلڪ نٿي پهچي ڪيترائي يار ڪڻم
ڪندي زندڏي جي جنڻگ پڻ ،هڻارائڻي
ويندا آهن پڻر افسڻوس اهڻڙي ڳڻنڻڀڻيڻر
معاملي تي ڪنهن به ڪو خڻاص ڌيڻان
نه ڏنو آھي سموري سن ۾ اڏر سروي
ڪئي وڃي توهان کي ڪنهن بڻه بڻٺڻي
يا قاليڻن جڻي ڪڻارخڻانڻي تڻي ڪڻو بڻه
اسڪول نڻظڻر نڻه ايڻنڻدو ۽ ُاتڻي ڪڻم
ڪندڙ يار علم ج؟ڻڙي قڻيڻمڻتڻي زيڻور
کان مقروم آهن جڻيڻڪڻو وڏو الڻمڻيڻو
آهي هزارن جي تعداد ۾ يڻار تڻعڻلڻيڻم
جهڙي قيمڻتڻي زيڻور کڻان وانڻجڻ؟ڻيڻ
نظر ايندا.
جنهن سما۽ ۾ مستڻقڻبڻ جڻا
معمار صبح جو ڏهران ڪڻتڻابڻن بڻجڻاِء
بوٽ پالش جو ڳوٿريون پڪوڙن جڻو
ڇ يون پاڻي جو بوتلون کڻي نڻڪڻرن
تڻڻ پڻڻوِء ان سڻڻمڻڻا۽ ۾ ايڻڻنڻڻدڙ وقڻڻت ۾
ڪڻڻهڻڻڙي تڻڻبڻڻديڻڻلڻڻي ايڻڻنڻڻدي تڻڻوهڻڻان پڻڻاڻ
اندازو لڳايو .افسوس جڻي ڳڻالڻهڻه اھڻا
آهي ته يارن جڻي عڻالڻمڻي ڏيڻنڻهڻن تڻي
وڏيڻڻون تڻڻقڻڻريڻڻرون ڪڻڻنڻڻدڙ شڻڻخڻڻص
مزدوري ڪندڙ يارن جي مڻالڻڪڻي الِء
حڻڻقڻڻيڻڻقڻڻي ڪڻڻم آخڻڻر ڇڻڻو نڻڻٿڻڻا ڪڻڻنه
سرڪار تعليم کان وانجهي يڻارن الِء
ڪا خاص پاليسي يا ڪڻو ادارو قڻائڻم
آخر ڇڻو نڻٿڻي ڪڻريه وقڻتڻن بڻوقڻتڻن
اهڙيون خبرون اخڻبڻارن جڻي سڻرخڻيڻن
جي نظر اينديون آهن پڻر افسڻوس ان
تي اسانجا اقتدار ڌڻي ڌيڻان ڏيڻ ،جڻي
زحمت به نٿا ڪڻن .سڻرڪڻار سڻڳڻوري
تعليم سڀني جو حڻ آهڻي جڻي نڻالڻي
سان وڏا سيمينار ته ڪڻرائڻيڻنڻدي آهڻي
پر پوِء بڻ هنن يارن کي آخر تعليم ڇڻو
نٿي مليه ڇا تعليم هنن جڻو حڻ ئڻي
ڪونهي يا ته هي غريب هئ ،جي سڻزا
ڀوڳي رهڻيڻا آهڻن .اسڻان جڻي سڻرڪڻار
سان الڳڻاپڻيڻ عڻمڻلڻدارن کڻي ڏڻذارش
آهي ته انسانڻي حڻقڻن جڻي نڻاتڻي سڻان

بس اسراپن بٺن قالين جي ڪارخانن
جي ڏڻهڻٽ ۾ سڻڙنڻدڙ مسڻتڻقڻبڻ جڻي
معمارن الِء ڪا خاص پالڻيڻسڻي جڻوڙي
در در تي ڀرڪندڙ معصوم يڻارن جڻي
مڻڻالڻڻڪڻڻي ڪڻڻئڻڻي وڃڻڻي اڄ جڻڻو يڻڻار
سڀاڻي جي سما۽ جو اھم حصڻو آهڻي.
اسانجي ساڃاهه وند دوسڻتڻن انسڻانڻي
حقن تي ڪم ڪندڙ تنظيڻمڻن سڻمڻيڻت
سمورن وس وارن کي ڏذارش آهي تڻه
سن جي مسڻتڻقڻبڻ کڻي تڻبڻاهڻي کڻان
بچايو وڃي!..
دنيا جي سمڻورن مڻلڻڪڻن ۾
يارڙن جي حقن جي حوالڻي سڻان اتڻي
جڻڻي ريڻڻاسڻڻت ۽ عڻڻوام سڻڻنڻڻجڻڻيڻڻدڏڻڻي
جومظاهرو ڪندي رهي آهڻي اهڻو ئڻي
سبب آهي جو ڪڻيڻتڻرائڻي مڻلڻڪ اهڻڙا
آهن جن جي تعليمي نڻظڻام ۾ يڻارڙن
جي الِء فني توڙي نصابي تڻعڻلڻيڻم الِء
نت نوان طريڻقڻا ان ڪڻري اسڻتڻعڻمڻال
ڪيا ويندا آهن جيئن تعليم ئي يارڙن
جي دلچسڻپڻي جڻو سڻبڻب بڻڻڻيڻ آهڻي
يڻڻارڙا سڻڻٺڻڻي نڻڻمڻڻونڻڻي تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم پڻڻرائڻڻي
سگهن جيئن اهي اتي جي مڻلڻڪ جڻي
ترجماني ڪندڙ ڪردار بڻجي سگڻهڻن.
دنيا ۾ يارڙن کي سلطنت جي اڳواڻڻي
الِء پڙهايو ويندو آهي ۽ اسان وٽ ڏهڻر
۾ راشن پاڻي جي پورائي ۽ نشڻي ۾
ڌت پيُء جڻي شڻراب جڻي پڻورائڻي الِء
يارڙن کي تعليم کڻان مڻقڻروم رکڻي
کين معصوميڻت ۾ جڻبڻري پڻورهڻئڻي
جي ڀيت چاڙهيو ويندو آهي.
اسڻڻان وٽ صڻڻورتڻڻقڻڻال اهڻڻا
آهي جو يارڙن جي حقن جي حڻوالڻي
سان قائم ڪي ڪنهن به قڻانڻون تڻي
عم نه ٿي سگهيو آهي .نڻنڻڍي عڻمڻر
۾ شادي توڙي جبري پڻورهڻئڻي جڻي
دز ۾ پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي مسڻڻتڻڻقڻڻب ڻ سڻڻان
کي يندڙ يارڙن جي جيون کي بچائڻ،
الِء وس وارا سنجيدڏي جو مڻظڻاهڻرو
نڻڻٿڻڻا ڪڻڻن .جڻڻيڻڻڪڻڻ هڻڻن سڻڻنڻڻ جڻڻي
معصوم وجڻود کڻي بڻچڻائڻ ،الِء وس
وارا عملي طور تي سجاڳ نه ٿڻيڻا ۽
ڪو تڻقڻرڪ نڻه ورتڻو ويڻو تڻه اسڻان
مستقب ۾ تڻرقڻي جڻي راهڻه تڻي ان
ڪري به ڏامزن نه ٿڻي سڻگڻهڻنڻداسڻيڻن
ڇو جو اسان جڻو مسڻتڻقڻبڻ روڊن ۽
رستن تي ڌڪا ۽ ٿايا پيو کائي.
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عام طور تي اڄ بڻه ڪڻالس
۾ اهڻڻڙو ئڻڻي مڻڻاحڻڻول هڻڻيڻڻو جڻڻهڻڻڙو
ليڪچر ختم ٿي ،کڻانڻپڻوِء لڻيڻڪڻچڻرر
ڪالس روم ڇڻ ڻ وقڻت يڻاهڻر ويڻنڻدو
آهي .اڳئين بڻئڻنڻچ تڻي ويڻٺڻ تڻعڻلڻيڻم
سان دلچپسي رکندڙ شاڏڻرد لڻيڻڪڻچڻر
بابت ڳالهائي رهيا هئا ڪڻن شڻاڏڻردن
پڻاڻ ۾ ڳڻالڻهڻائڻ ،شڻروع ڪڻيڻو ڪڻڻن
شاڏرديڻاڻڻيڻن سڻنڻدن مڻيڻڪ اپ ٺڻيڻڪ
ڪرڻ ۾ مصروفيت اختڻيڻار ڪڻئڻي تڻه
ڪڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻي
هڻڻڻڻڪڻڻڻڻ ڻڻڻڻئڻڻڻڻي
سڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻڻان
سڻڻڻوپڻڻڻاريڻڻڻون
ڏئڻڻي ۽ وٺڻڻي
رهڻڻڻڻڻڻڻڻڻيڻڻڻڻڻڻڻڻڻون
هڻڻڻيڻڻڻون پڻڻڻر
منهنجون بڻي
اخڻڻڻڻڻڻتڻڻڻڻڻڻيڻڻڻڻڻڻار
نڻڻڻڻڻگڻڻڻڻڻاهڻڻڻڻڻون
ڪڻڻالس جڻڻي
دريَء کڻڻڻڻڻان
يڻڻڻاهڻڻڻر ڏسڻڻڻي
رهڻڻڻڻڻڻڻڻڻيڻڻڻڻڻڻڻڻڻون
هڻڻڻڻڻيڻڻڻڻڻون ۽
ڪڻجڻهڻه يڻيڻن
شاڏردن جون
نڻڻظڻڻرون پڻڻ،
پروفيسر قاضي جون مڻنڻتڻظڻر هڻيڻون.
پروفيسر قاضي هن ڪاليج جڻو واحڻد
استاد آهي جنهن جا ليڪچڻر سڻمڻوري
ڪاليج ۾ وڏي چڻاهڻه سڻان يڻ ا ويڻنڻدا
آهن شايد ئي اهڙو ڪو شاڏڻرد هڻجڻي
جيڪو سندس ليڪچر کڻان مڻتڻاثڻر نڻه
ٿيو هجي .قاضي صاحب شڻعڻبڻي جڻي
حساب سان ته فزڪس جڻو لڻيڻڪڻچڻرر
آهڻي پڻر هڻو جڻنڻهڻن بڻه مڻوضڻوع تڻي
ڳالهائيندو آهي تڻه سڻنڻدس عڻام فڻهڻم
تجزين ۽ آسان قصن ۾ پڻ ،ٺڻهڻڪڻنڻدڙ
دلي شام هوندا آهن .سندس سڻمڻورا
موضوع حڻقڻيڻقڻت جڻي راز ۽ رمڻزن
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جي چئوطرف ڦڻرنڻدڙ هڻونڻدا آهڻن .اڄ
به ج هن هو ڪالس ۾ داخڻ ٿڻيڻو تڻه
سندس ُمنهن تي مرڪ هئي.
هن سانت سڻلڻهڻاڙيڻ مڻاحڻول
کي چير ڏيندي ڳالهائ ،شڻروع ڪڻيڻو:
”اڄ پاڻ پاڻيَء ڦير يعني
”دي واٽڻڻر سڻڻائڻڻيڻڻڪ ڻ “ تڻڻي
ڳالهائينداسين“
سر !.پاڻي جڻو صڻوفڻي ازم
سان ڪهڙو تعل ه شاڏردياڻڻي ڪڻنڻول

پروفيسر قاضي کي پ يو.
تڻڻڻون مڻڻڻونڻڻڻ ڻڻڻي صڻڻڻوفڻڻڻي
سمجهندين آهين ڇڻاه پڻروفڻيڻسڻر جڻي
طنزيه انداز ۾ ڏنڻ جڻواب تڻي پڻوري
ڪڻالس ۾ ٽڻهڻڻڪڻن جڻي بڻرسڻات ٿڻڻي
پئي ۽ جلدي سانت ڇائنجي وئي.
پڻڻروفڻڻيڻڻسڻڻر صڻڻاحڻڻب اڪڻڻثڻڻر
ڪالس جي شروعات ائين ئي ڪڻنڻدو
آهڻي .ائڻيڻڻن لڳڻڻنڻڻدو آهڻڻي تڻڻه اڄ شڻڻايڻڻد
پروفيسر صاحڻب پڻنڻهڻنڻجڻي مڻوضڻوع
کي ڇ ي سائنس سيڻاسڻت مڻعڻاشڻرت
يا معيشت سان الڳاپي مڻوضڻوع تڻي
ڳالهائيندو پڻر سڻنڻدس ڳڻالڻهڻيڻون آخڻر

تائيڻن هڻر لڻقڻاظ کڻان حڻقڻيڻقڻت سڻان
س يون الڳاپي هونديون آهن.
پڻڻروفڻڻيڻڻسڻڻر وراڻڻڻيڻڻو انسڻڻان!
انسانيت کي سچڻائڻي کڻي حڻقڻيڻقڻت
کي جيڪ هن صوفي ازم چڻئڻجڻي تڻه
به ٺيڪ آهي .هن ڪائڻنڻات جڻو وجڻود
هن سسرم جو ڳڻانڻڍاپڻو فڻقڻ انسڻان
کڻڻي سڻڻهڻڻنڻڻج ڏيڻڻ ،يڻڻعڻڻنڻڻي انسڻڻان کڻڻي
سهولتون ڏي ،ئي آهڻي .انڻهڻيَء انسڻان
جو وجود ۾ اچڻ ،سڻنڻدس پڻيڻدا ٿڻيڻ،
جڻڻڻڻڻو اصڻڻڻڻڻ
ڪڻڻڻڻڻڻڻارڻ ۽
ذمڻڻڻڻيڻڻڻڻواريڻڻڻڻن
جڻڻي ڏس ۾
مڻڻڻڻخڻڻڻڻتڻڻڻڻلڻڻڻڻف
مڻڻڻڻڻڻذهڻڻڻڻڻڻبڻڻڻڻڻڻن
فڻڻڻڻلڻڻڻڻسڻڻڻڻفڻڻڻڻن
نڻڻڻڻڻڻظڻڻڻڻڻڻريڻڻڻڻڻڻن
مڻڻعڻڻاشڻڻرن يڻڻا
حالڻتڻن بڻابڻت
مڻڻڻڻخڻڻڻڻتڻڻڻڻلڻڻڻڻف
پڻڻ رايڻڻون يڻڻا
رايا سامڻهڻون
اچڻڻن ٿڻڻا .هڻڻو
شڻڻاڏڻڻردن کڻڻي
يڻن حصڻڻن ۾
ورهڻڻائڻڻيڻڻنڻڻدڙ
ڏاڪڻڻ ،واري
لنگهه تي هلندي ۽ يڻنڻهڻي پڻاسڻي ڌيڻان
ڏيندي ڳالهائيندو هيو .پروفڻيڻسڻر کڻي
ڄ ،سوالن جي جواب جڻي اڳ ۾ ئڻي
پڪ هڻونڻدي هڻئڻي هڻو اڪڻثڻر ائڻيڻن
ذهنن ۾ اڀڻرنڻدڙ سڻوالڻن ۽ دلڻيڻلڻن ۾
پيدا ٿيندڙ خيالن کڻي ڪڻنڻهڻن آفڻاقڻي
طاقت يڻا جڻادو جڻي مڻدد سڻان پڻڙهڻي
وٺندو آهي.
پروفڻيڻسڻر پڻ ڻيڻو :بڻهڻرحڻال!
اسان پاڻي ڦير بابت پئي ڳڻالڻهڻايڻو! تڻه
ڪير ي ائيندو ته ان ڦير ۾ پڻاڻڻي جڻي
شروعات ڪيئن ٿي ٿئيه
شاڏرد افتخار بيهي وراڻڻيڻو:
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پاڻي سڻمڻنڻڊ مڻان يڻاا يڻا ُا
پنهنجو الڳ وجود ٺاهي ٿو.
شڻڻاڏڻڻرد عڻڻلڻڻي سڻڻوال ڪڻڻيڻڻو:
سر! اها پاڻڻي جڻي شڻروعڻات ڪڻيڻئڻن
ٿيه پاڻي جو وجڻود تڻه سڻمڻنڻڊ ۾ اڳ
ئي موجود آهي!
پروفيسر مرڪنڻدي وراڻڻيڻو:
مون ي توهان جي جواب سڻان ڪڻوبڻه
اخڻتڻڻالف نڻڻاهڻي پڻر افڻڻتڻخڻڻار بڻڻه غڻڻلڻ
نڻڻاهڻڻڻي .ازل ۽ ابڻڻڻد واري راز کڻڻڻي
سمجه ،۾ شايد توهان جو اهڻو سڻوال
اسان سڀڻنڻي جڻي ڪڻائڻي مڻدد ڪڻري
في القال اسان انهڻيَء کڻي ئڻي پڻاڻڻي
جي پيڻدائڻش وارو مڻرحڻلڻو سڻمڻجڻهڻي
اڳتي ٿا وڌون.
پڻڻروفڻڻيڻڻسڻڻر پڻ ڻڻيڻڻو :پڻڻيڻڻدائڻڻش
کڻڻانڻڻپڻڻوِء مڻڻعڻڻصڻڻوم نڻڻنڻڻڍپڻڻ ،جڻڻو صڻڻاف
شفاف دلين ۽ نئين نڪور ذهڻنڻن جڻو
دور ايندو آهي .ڇا خڻيڻال آهڻيه ڪڻيڻر
ي ائيندو ان باري ۾.ه
علي جڻواب ڏنڻو :پڻاڻڻي جڻي
پوالر ۾ موجودڏيَء سر!
پروفيسر :بلڪ ٺيڪ پاڻڻي
جو ننڍپڻ ،نڻرم ۽ نڻازڪ ڪڻومڻ ۽
بڻڻڻجڻي
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صڻڻاف جڻڻهڻڻڙو انڻڻدر تڻڻهڻڻڙو يڻڻاهڻڻر
ڪڻڻڪڻڻرن جڻڻي صڻڻورت ۾ ٿڻڻئڻڻي ٿڻڻو...
جواني!ه
ج هن ڪڻڪڻر ڪڻجڻهڻه وقڻت
کانپوِء ڏهاٽا ۽ ڀري ٿي ويڻنڻدا آهڻن ۽
ڪنڻهڻن اڻ اڄڻاتڻ مڻاڳ ڏانڻهڻن هڻلڻي
پوندا آهن ته اهائي دراص پڻاڻڻي جڻي
جواني هوندي آهڻي جڻنڻهڻن سڻان ڏڻ
ٿڻڻي عڻڻمڻڻلڻڻي زنڻڻدڏڻڻيَء جڻڻي شڻڻروعڻڻات
جڻڻيڻڻڪڻڻا ڏا ي ٿڻڻڪڻڻائڻڻيڻڻنڻڻدڙ ۽ اوکڻڻي
هوندي آهي .ڪڪر واهن ۽ وسڻنڻديڻن
پهاڙين ۽ ماٿرين توڙي رڻ پڻرڻن تڻي
سفر ڪري ڪ هن برف بڻجي پڻهڻاڙن
تي پهچي ٿو ۽ جڻهڻرڻڻن جڻي صڻورت
۾ پٿرن سان ٽڪرائيڻنڻدو پڻهڻاڙن مڻان
رستا ٺاهيندو سفر جڻاري رکڻي ٿڻو تڻه
ڪ هن وري وسڪاري جي شڻڪڻ ۾
زمينن کي سائو بڻائي صقرائن کڻي
سونهن ۽ سڻاوڪ ۾ تڻبڻديڻ ڪڻنڻدو
لهوارن پرن يڻا واهڻن ذريڻعڻي دريڻائڻن
جڻي وهڻڪڻڻرن ۾ سڻڻفڻڻر ڪڻڻري ٿڻو يڻڻا
وري زمين جڻي تڻهڻن ۾ سڻفڻر ڪڻرڻ
لڳي ٿو جنهن کي پڻاڻڻي انڻفڻلڻرڻريشڻن
چوندا آهيڻون .هڻن پڻاڻ ئڻي پڻنڻهڻنڻجڻي

سڻڻڻوال جڻڻڻو جڻڻڻواب ڏيڻڻڻ ،مڻڻڻنڻڻڻاسڻڻڻب
سمجهيو هڻو ڪڻالس جڻي سڻامڻهڻون
واري حصي ۾ پيڻ مڻيڻز سڻان ٽڻيڻڪ
لڳائي بيٺو هيو ۽ ڳالهائڻيڻنڻدو رهڻيڻو.
پروفيسر صاحب جي هر لف ۾ هڻڪ
مڪم سبجيڪٽ سماي هوندو هو.
پڻڻاڻڻڻي جڻڻو اهڻڻو سڻڻڄڻڻو سڻڻفڻڻر
زندڏيَء آهي هڪ مڻڪڻمڻ زنڻدڏڻي!
۽ هر انسڻان جڻيڻان هڻڪ ڪڻڪڻر جڻي
پنهنڻجڻي پڻنڻهڻنڻجڻي ڪڻهڻاڻڻي هڻونڻدي
آهي هو ڪهڙن ڪهڙن عڻالئڻقڻن کڻان
ٿيندو ڪهڙن ڪهڙن مرحلن مڻنڻجڻهڻان
ڏذرندو رهيو آهي ۽ ڪڻٿڻي ڪڻٿڻي ۽
ڪيئن ڪيئن پنهنجو دڳ وڃڻائڻيڻنڻدو
۽ ڳوليندو رهيو آهڻي ۽ پڻوِء ڪڻيڻئڻن
آخر سندس رخ واري منزل طرف ٿڻيڻو
راهه راسڻت تڻي آيڻو ۽ هڻو پڻنڻهڻنڻجڻي
اص پنهڻنڻجڻي اول پڻنڻهڻنڻجڻي آخڻر
وسيه ۽ ال مڻقڻدود سڻمڻنڻڊ سڻان وڃڻي
ڏ جي هڪ ٿي پيو جتان اڳياڙي ٿڻي
هڻڻيڻڻس اتڻڻي ئڻڻي پ ڻ ڻڻاڙ بڻڻه ٿڻڻيڻڻس اهڻڻو
سندس وص اهي ۽ اهائي سندس بڻقڻا
آهي.
***
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ڳوٺاڻن جڻي سڻرپڻرسڻتڻي ۾
ُمڪم صفائي ُسٿرائي وارو منصوبو:
اويئر پاڻي عملي تعلڻيڻم ۽ تڻوانڻائڻي
جي تجديد الِء ڪم ڪنڻدڙ سڻمڻاجڻي ۽
ترقياتي تنڻظڻيڻم 3002ع کڻان ضڻلڻعڻي
ٿرپارڪر ۽ عمرڪوٽ ۾ ڪڻم ڪڻري
رهي آهي .اويئر عمرڪوٽ هڻن وقڻت
پڻڻالن انڻڻرڻڻرنڻڻيڻڻشڻڻن ڻ پڻڻاڪسڻڻتڻڻان جڻڻي
سهڪار سان عمرڪڻوٽ ضڻلڻعڻي جڻي
ٽن يونين ڪائونسلن کيجراڙي فقير
عبدا ۽ خان صاحب عطا مقمد پڻلڻي
۾ ڳڻوٺڻاڻڻن جڻي اڳڻواڻڻي ۾ ُمڻڪڻمڻ
صفائي ُسٿرائي واري منصوبي تڻقڻت
ڪم ڪري رهي آهي .ان منصوبي جو
م ڻ ڻڻيڻڻه مڻڻقڻڻصڻڻد مڻڻٿڻڻي بڻڻيڻڻان ڪڻڻي ڻ
عڻمڻرڪڻڻوٽ ضڻڻلڻعڻي جڻي ٽڻن يڻڻونڻيڻڻن
ڪڻڻائڻڻونسڻڻلڻڻن جڻڻي  00000آبااي ک ا
صفائي ُسٿرائي جڻي بڻهڻتڻر سڻهڻولڻتڻن
تڻڻائڻڻيڻڻن رسڻڻائڻڻي ڪڻڻرڻ آهڻڻي .ان سڻڻان
ڏ ڻ وڏ ڻ هڻڻزاري تڻڻرقڻڻيڻڻاتڻڻي مڻڻقڻڻصڻڻد
)(Millennium Development Goalجڻڻڻڻو
حدف ماڻ ،۾ ڪردار ادا ڪڻري رهڻي
آهي .هن منصوبڻي تڻقڻت ڏڻذريڻ ٽڻن
مهينن جي دوران مختلف سرڏرمڻيڻون
ڪيون ويون جيڪي هيٺ ڏجن ٿيون.
ڪميونري ريسورس پڻرسڻن
) (Community Resource Personsج الِء
تربيتي پروڏرام :ڳوٺا ڻڻي سڻطڻح تڻي
سڻڻڻ؟ڻڻڻولڻڻڻتڻڻڻڪڻڻڻار) Community Resource
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 (Personsجي الِء ھڪ ڏين؟ن جي اويئڻر
عمرڪوٽ آفيس ۾ تربيتي پڻروڏڻرام
ڪوٺايو ويو جن؟ن ۾ ڳڻوٺڻاڻڻي سڻطڻح
ڳوٺا
تي چونڊي  23سھولتڪيرن
۾ سماجي ڀالئي جي ڪم کي وڌيڻڪ
ب؟تر بڻائ ،الِء سڻ ڻيڻا ڏنڻي ويڻئڻي تڻه
جيئن اھي پن؟نجن ڳوٺڻن ۾ صڻفڻائڻي
سٿرائي جي ڪڻم ۾ بڻ؟ڻتڻري آڻڻي ۽
پن؟نجن ڳوٺن کي ُکلي فضا ۾ حڻاجڻت
کان پاڪ قرار ڏيئي سگ؟ن .جنڻ؟ڻن ۾
سڀني س؟ڻولڻتڻڪڻارن ڀڻرپڻور طڻريڻقڻي
سان حصو ورتو ۽ ان؟ن سڀني ڏڻ جڻي
اھو عزم به ڪيڻو تڻه سڻمڻاجڻي ڀڻالئڻي
جي اداري اويئر سان ڏ جي پڻنڻ؟ڻنڻجڻي
معاشري کي وڌيڪ ب؟تر بڻائينداسين.
ڳوٺاڻي چونڊي تنظيمن جي
صالحيتن کي ُاجاڏر ڪرڻ الِء تربيتي
پروڏرام :عمرڪوٽ جڻي ٽڻن يڻونڻيڻن
ڪائونسلن؛ کيجراڙي فقير عڻبڻدا
۽ خان صاحب عطا مڻقڻمڻد پڻلڻي جڻي
مختلڻف ڳڻوٺڻن ۾ چڻونڻڊيڻ ڳڻوٺڻاڻڻي
ڀالئي تي ڪم ڪڻنڻدڙ تڻنڻظڻيڻمڻن جڻي

صالحيت کي وڌيڪ نمايان ڪردار ادا
ڪرڻ الِء ڳوٺاڻي تنظيمن جي ميمبڻرن
کي س يا ڏني ويئي جن؟ن ۾ عورتن
۽ مردن جي شموليت کي يقيني بڻايڻو
جيئن ته اھي پن؟نجي ڳوٺن ۾ وڌيڻڪ
ب؟تر ڪم ڪري سگ؟ن ج؟ڙوڪ يارن
جي صفائي ذاتي صفائي ڏڻ؟ڻريڻلڻو
صفائي ماحولياتي صفائي سڻٿڻرائڻي
ھر ڏ؟ر ۾ ڪاڪوس خاني جو ھج ،۽
ان جي استعمال کي يڻقڻيڻنڻي بڻڻڻائڻ،
جيئن تڻه کڻلڻي فضڻا ۾ حڻاجڻت ڪڻرڻ
سبب پ ڙجندڙ مختلف بيمارين کان
بچي سگ؟جي ان؟ي سان ڏ وڏ ڳوٺن
۾ صڻفڻائڻي سڻٿڻرائڻي جڻي مڻاحڻول ۾
ب؟تري پ ،آڻي سگ؟جي.

ڳوٺن ۾صقت ۽ صفائي جي
آڏاهي بابت ويڻهڻڪڻون :ڳڻوٺڻاڻڻن جڻي
اڳواڻي ۾ ُمڪڻمڻ صڻفڻائڻي ُسڻٿڻرائڻي
تقت ٽنهي يونڻيڻن ڪڻائڻونسڻلڻن جڻي
مختلف ڳوٺن ۽ ُاتڻان جڻي اسڻڪڻولڻن
۾صقت ۽ صفائي بابت  00آگيه جاو
ويڻڻهڻڻڪڻڻون ٿڻڻي ڏڻڻذريڻڻون جڻڻنڻڻ؟ڻڻن ۾
عڻڻورتڻڻن يڻڻارڙن ۽ مڻڻردن شڻڻرڪڻڻت
ڪڻڻئڻڻي .جڻڻيڻڻڪڻڻا هڻڻيڻڻٺ ڏنڻ بڻڻار ۾
خاڪي ذريعي ڏي اري آھي .صقت ۽
صڻڻفڻڻائڻڻي جڻڻي ڏ ڻ جڻڻاڻڻڻيڻڻن ۾ ذاتڻڻي
ڏهريلو ماحولياتي صفائي ُسٿرائڻي ۽
پيئ ،جي صاف پاڻي جي اهميڻت جڻي
باري ۾ مڻعڻلڻومڻات ڏنڻي وئڻي .خڻاص
طڻڻڻور تڻڻڻي ڪڻ ُ
ڻڻاڪڻڻڻوس خڻڻڻانڻڻڻي جڻڻڻي
استعمال ۽ ان جي اهميت صاب ،جڻي
موجودڏي ۽ پردي جڻي اھڻمڻيڻت بڻيڻان
ُ
صڻابڻ،
ڪئي ويئي ان؟ي سان ڏڻ وڏڻ
سان هٿ ڌوئ ،۽ هڻٿ ڌوئڻ ،جڻي اهڻم
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وقتن جي باري ۾پ ،معلڻومڻات ونڻڊي
وئي .اهي ويهڪون تصويري نمڻائڻش
وضاحت ۽ ڳالهه يڻولڻھ جڻي مڻدد سڻان
ڪيون ويڻون .انڻهڻي سڻان ڏڻ وڏڻ 00
ُ
۾صڻابڻ ،سڻان هڻٿ
ڳوٺن ۽ اسڪولڻن
ڌوئ ،جا درست طريقا پ ،عملڻي طڻرح
ڪري ڏي اريا ويا.

ڳڻڻوٺ ۾ ٺڻڻ؟ڻڻي ڻ ڪڻڻاڪڻڻوس
خانن جو جائزو :ڳوٺاڻن جي اڳواڻي ۾
ُمڪم صفائي ُسٿرائي جي منصڻوبڻي
تقت مختلف ڳوٺن ۾ ٽڻرڏڻرنڻگ جڻي
نتيجي ۾ ٺ؟ي  8980ڪيڪاو ااي ا
جاو جايوا
مان  3002ڪيڪو اي
پ ،ورتو ويو ان جڻي اسڻتڻعڻمڻال کڻي
يقيني بڻائ ،الِء ڏ؟ر جي ھر فرد کڻي
ھدايت ڪئي ويئي خاص طور تي پنج
سال کان نڻنڻڍي عڻمڻر جڻي يڻارن جڻي
مائرن کي ھدايت ڪئي ويئي ته يڻارن
۾ ڪاڪوس خانن استعمال ڪرڻ جي
عادت وجڻ؟ڻن ۽ ڪڻاڪڻوس خڻانڻي ۾
پڻڻردي ۽ صڻڻابڻڻ ،جڻڻي اسڻڻتڻڻعڻڻمڻڻال کڻڻي
يقيني بڻنڻائڻ ،الِء آڏڻاھڻي ڏنڻي ويڻئڻي.
ڳوٺ ۾ موجود ھڻر ڪڻاڪڻوس خڻانڻي
کي ب؟تر ڪرڻ بابت ڳالهه يولهه ڪئي
ويئي ان؟ي سان ڏ وڏ ھر ڪڻاڪڻوس
خاني اڳيان ھڻٿ ڌوئڻ ،جڻي سڻ؟ڻولڻت
ٺاھ ،بابت پ ،رھنمائڻي ڪڻئڻي ويڻئڻي.
جيئن ته ڏ؟ر جڻي سڻڀڻنڻي ڀڻاتڻيڻن کڻي
ڪاڪوس خاني استعڻمڻال جڻي عڻادت
پئجي سگ؟جي.
اسڪول واش ڪلب ميمبرن
سان ڏ جاڻيون :ھڻن مڻنڻصڻوبڻي تڻقڻت
عڻمڻرڪڻڻوٽ ضڻڻلڻعڻي جڻي ٽڻن يڻڻونڻيڻڻن
ڪائونس خڻان صڻاحڻب عڻطڻا مڻقڻمڻد
پلي کيجراڙي ۽ فقڻيڻر عڻبڻدا جڻي
اسڪول جڻي يڻارڙن سڻان ڏڻ جڻي 00
صڻڻفڻڻائڻڻي ُسڻڻٿڻڻرائڻڻي بڻڻابڻڻت ويڻڻهڻڻڪڻڻون
ڪرايون ويون جن؟ن ۾ اسڪڻول جڻي
يارن ڏا ي دلڻچڻسڻپڻي ڏيڻ ڻاري انڻ؟ڻي
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سان ڏ هتي واش ڪلب جي ميمبرن
کي صفائي سٿرائي جڻي صڻورتڻقڻال
۽ صقتمند ماحول کي کي ب؟تر بڻائڻ،
الِء پ ،ھمٿايو ويو.
ڳڻوٺڻڻاڻڻي سڻطڻڻح تڻڻي ڪڻڻٽ
پتلين جو اسريج ڊرامو :ڳوٺاڻن جي
اڳواڻي ۾ ُمڪڻمڻ صڻفڻائڻي ُسڻٿڻرائڻي
جڻڻي مڻڻنڻڻصڻڻوبڻڻي تڻڻقڻڻت ٽڻڻن يڻڻونڻڻيڻڻن
ڪائونس خڻان صڻاحڻب عڻطڻا مڻقڻمڻد
پلي کيجراڙي ۽ فقڻيڻر عڻبڻدا جڻي
مختلف ڳڻوٺڻن ۽ اسڻڪڻولڻن ۾ ڪڻٽ
پتلين جا  03اسٽيج ڊرامي پيش ڪاااااي
ويا جنهن ۾ مخڻتڻلڻف طڻريڻقڻن سڻان
ماڻ؟ن تائين صڻفڻائڻي سڻٿڻرائڻي بڻابڻت
ڄاڻ پ؟چائ ،الِء ڏڻ جڻاڻڻيڻون ڪڻرايڻون
ويڻڻڻون .ڊرامڻڻڻي دوران يڻڻڻارڙن ڏا ي
دلڻڻچڻڻسڻڻپڻڻي ڏي ڻ ڻڻاري ۽ يڻڻارڙا لڻڻطڻڻف

ڳوٺاڻي سطح تي اسڻرڻيڻج
ڊرامو ) ٿڻيڻرڻر شڻو( :ڳاوٺاي ا جا
اڳواڻي ۾ ُمڪم صڻفڻائڻي ُسڻٿڻرائڻي
جي منصوبي جي تقڻت ٽڻن يڻونڻيڻن
ڪائونس خان صڻاحڻب عڻطڻا مڻقڻمڻد
پلي کيجراڙي ۽ فقير عڻبڻدا جڻي
مختلف ڳوٺن 03اسريج ڊرامڻا پڻيڻش
ڪرايا ويا جن؟ن ۾ اويئر اداري جڻي
تيار ڪي ٿيرر ٽيم پنهنجي تڻجڻربڻن
جي بنياد تي مختلڻف طڻريڻقڻن سڻان
 03ڳوٺ ج مي ه جا ماواااوماي
۾ اضڻڻافڻڻو ڪڻڻيڻڻو .جڻنڻڻ؟ڻڻن ۾ صڻڻقڻڻت
صفائي جي اھميت بابت آڏاھي مهيڻا
ڪڻڻئڻڻي ان سڻڻان ڏ ڻ وڏ ڻ ھڻڻٿ ڌوئڻڻ،
دوران صڻڻابڻڻ ،جڻڻي اسڻڻتڻڻعڻڻمڻڻال کڻڻي
يقيني بڻائ ،ڪڻاڪڻوس خڻانڻي جڻي
وقت سر مرمت ۽ اسڻتڻعڻمڻال جڻوڳڻو

اندوزپ ،ٿيا ڪٽ پتلين جڻي ڊرامڻي
ذريڻڻعڻڻي کڻڻلڻڻي فضڻڻا ۾ حڻڻاجڻڻت جڻڻي
ڪري ٿيندڙ بيمارين بابت پ ،آڏڻاھڻي
ڏني ويڻئڻي اھڻا ڄڻاڻ ھڻڪ ڳڻوٺ کڻان
يئي ڳوٺ تائين پ؟ڻتڻي جڻنڻ؟ڻن ڪڻري
ڳوٺاڻن ۾ تمام ڏ؟ڻڻڻي تڻبڻديڻلڻي نڻظڻر
آئي جيڪا اويئر جي ڪاميابي آهي.

بڻائ ،جي ھدايت ڪڻيڻ ھڻئڻي .انڻ؟ڻي
۾ يڻڻارڙن مڻڻردن ۽ عڻڻورتڻڻن ڏا ي
دلچسپي ڏي اري ان کانپوِء ڳڻوٺڻاڻڻن
۾ تڻڻبڻڻديڻڻلڻڻي نڻڻظڻڻر آئڻڻي صڻڻقڻڻت ۽
صڻڻڻفڻڻڻائڻڻڻي جڻڻڻي حڻڻڻوالڻڻڻي سڻڻڻان اھڻڻڻا
سڻڻرڏڻڻرمڻڻي سڻڻڀڻڻنڻڻي الِء تڻڻمڻڻام ڏڻڻ؟ڻڻڻڻڻي
ڪارائتي رھي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

پاڻي ۽ صفائي سڻٿڻرائڻي جڻا
منصوبا :پيئ ،جو صاف پاڻي انسڻانڻي
جياپي الِء انتهائي ڏهڻي اهميت رکي
ٿو ٽن يونين ڪائونس خڻان صڻاحڻب
عطا مقمد پلڻي کڻيڻجڻراڙي ۽ فڻقڻيڻر
عبڻدا جڻي ڪڻيڻتڻرن ئڻي ڳڻوٺڻن ۾
پيئ ،جو صاف پاڻي اڄ ڏينهن تڻائڻيڻن
هڪ مسئلو بڻيڻ آهڻي ڳڻوٺڻاڻڻن جڻو
پري پري کان پيئ ،جو پاڻي ڀرڻ روز
جو معمول بڻي آهي۽ ان؟ن ڳوٺڻن ۾
پيئ ،جي صاف جي موجودڏي پڻالن
انررنيشنڻ پڻاڪسڻتڻان جڻي سڻهڻڪڻار
رتاو
سان الِء  83لڳل اڪ جوجيو
ويو نلڪن مڻان ضڻايڻه ٿڻيڻنڻدڙ پڻاڻڻي
ڪارائتو ڪرڻ الِء ڏڻ يڻوٽڻا يڻا يڻئڻي
ڪابه پوه ڪڻرڻ جڻي ھڻدايڻت ڪڻئڻي
ويئي .ان؟ي سان ڏ وڏڻ نڻلڻڪڻي جڻي
سار سنڀال الِء ھڪ ڪڻامڻيڻرڻي جڻوڙي
ويئي ۽ ڪاميري کي نلڪي کي وقت
سر مرمت ڪرائ ،۽ سار سنڀال ڪڻرڻ
جي ذميواري ڏني ويئي .
سماجي ڀالئي الِء ڪم ڪندڙ
اويئر ادارو “صنفي برابريَء ۽ ادارتڻي
تڻڻرقڻڻي جڻڻي پڻڻروڏڻڻرام” تڻڻقڻڻت هڻڻڪ
منصوبو پڻ ،عڻمڻرڪڻوٽ ۽ سڻانڻگڻهڻڙ
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ضلعن جي مختلف يونين ڪائونسڻلڻن
۾ هڻالئڻڻي رهڻيڻڻو آهڻڻي .ان مڻنڻڻصڻوبڻڻي
تقڻت سڻمڻاجڻي اداري اويڻئڻر ضڻلڻعڻي
عڻڻمڻڻرڪڻڻوٽ جڻڻي يڻڻونڻڻيڻڻن ڪڻڻائڻڻونس ڻ
کيڄراڙي ۽ فقير عڻبڻدا ۾ اپاااال
کان ُجون  3002تيويا  000ااهاڪاون
ڏ جاڻيون سيمينار اسريج ڊرامڻا ۽
ريڊيو پروڏرام منعقد ڪيا ويا جنهڻن
جو خاص مقصد نڻوجڻوانڻن کڻي انڻهڻن
جي جنسي ۽ توليدي صقت جي حقڻن
بابت آڏاهي نڻنڻڍي عڻمڻر جڻي شڻاديڻن
جي روڪٿام بابت حڪمڻت عڻمڻلڻيڻون
جڻڻوڙڻ الِء خڻڻاص ريڻڻڊيڻڻو پڻڻروڏڻڻرام
اسڻڻرڻڻيڻڻج ڊرامڻڻا نڻڻڪڻڻاح خڻڻوانڻڻن جڻڻي
اهليت وڌائ ،جي تربيت وڪيلن سان
ويهڪ ننڍي عمڻر جڻي شڻاديڻن بڻابڻت
استادن جي ڄاڻ ۾اضڻافڻو آڻڻ ،جڻون
ڏڻ جڻڻاڻڻڻيڻڻون هڻڻن ٽڻڻمڻڻاهڻڻي جڻڻو مڻڻرڪڻڻز
رهيون .جيئن مڻعڻاشڻري ۾ نڻوجڻوانڻن
سان ٿيندڙ ناانصافين ۽ حقن جي لتڻاڙ
کي روڪي سگهجي ۽ خاص طور تي
نوجوانن کي انهڻن جڻي حڻقڻن تڻائڻيڻن
رسڻڻائڻڻي ٿڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻي .مڻڻٿڻڻي ڄڻڻاڻڻڻاي ڻ
ڏ ڻ جڻڻاڻڻڻيڻڻن ۽ ڪڻڻي ڻ پڻڻروڏڻڻرامڻڻن ۾
نڻڻوجڻڻوانڻڻن جڻڻي تڻڻمڻڻام وڏي انڻڻگ پڻڻ،
شڻرڪڻڻت ڪڻڻئڻڻي .صڻنڻڻفڻڻي بڻڻنڻڻيڻادن تڻڻي
هلنڻدڙ مڻنڻصڻوبڻي جڻي هڻن پڻروڏڻرام
ذريعي نوجوانن والڻديڻن نڻگڻهڻبڻانڻن
نڪاح خوانن وڪيلن ۽ استي ن ۾ اهڻا
سجاڳي ڏني پئڻي وڃڻي تڻه سڻمڻا۽ ۾
قائم ٿي فرسوده رسمن خراب رويڻن
۽ ذاتڻي مڻفڻادن تڻي مڻنڻقڻصڻر ُ
ڪڻ يڻڻن
روايتن کي خڻتڻم ڪڻري هڻڪ اهڻڙي

معاشري ۾ زندڏيَء جڻو ڪڻارونڻهڻوار
جاري ساري ڪجي جتي والڻديڻن کڻان
ملندڙ مقبت شفقت ۽ رهنمائي سڻان
سڻڻنڻڻدن اوالد مڻڻطڻڻمڻڻئڻڻن ۽ پڻڻرسڻڻڪڻڻون
زندڏيَء وارو مڻاحڻول ڏسڻي سڻگڻهڻي
نوجوانن کي پڻنڻهڻنڻجڻي زنڻدڏڻيَء جڻي
بري ڀلي بڻابڻت ڄڻاڻ حڻاصڻ هڻجڻي ۽
اهي اختيار هجن جن سان هو پنهنجي
زندڏيَء جو هر فيصلو ڪري سڻگڻهڻي
۽ ان قڻڻاب ڻ بڻڻڻڻڻجڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻي جڻڻيڻڻئڻڻن
زنڻدڏڻڻيَء ۾ درپڻش هڻر مسڻئڻڻلڻي کڻڻي

مڻڻنڻڻهڻڻن ڏئڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻي جڻڻيڻڻئڻڻن سڻڻنڻڻدن
نوجواني واري عمر تائين زندڏيَء ۾
پيدا ٿينڻدڙ مسڻئڻلڻن کڻي مڻنڻهڻن ڏئڻي
سگهجي ۽ بهڻتڻر زنڻدڏڻيَء ڏڻذارڻ الِء
نڻڻيڻڻون مڻڻثڻڻبڻڻت راهڻڻون پڻڻيڻڻدا ڪڻڻري
سڻڻگڻڻهڻڻجڻڻن .آڪسڻڻفڻڻيڻڻم نڻڻووب جڻڻي
سهڪار سان هلندڙ هن منصوبي تقت
عڻڻورتڻڻن يڻڻارڙن ۽ مڻڻردن ۾ بڻڻهڻڻتڻڻر
زندڏيَء ڏذارڻ توليدي صقت جا حڻ
۽ ننڍي عمر جڻي شڻاديڻن سڻبڻب پڻيڻدا
ٿيندڙ نقصان بڻابڻت آڏڻاهڻي مڻهڻم اڳ
ئڻڻي ڄڻڻاڻ ڏنڻڻي وئڻڻي آهڻڻي .ج ڻ هڻڻن تڻڻه
پوليس قانون نڪاح خوانن ميڊيا ۽
يين ذميوار ڌرين سڻان ويڻهڻڪڻون پڻ،
هن مصنڻوبڻي جڻو حصڻو آهڻن .جڻيڻئڻن
معاشري ۾ ننڍي عمر جي شادي ۽ ان
مان ٿيندڙ نقصان کان بچي سڻگڻهڻجڻي
۽ نوجوانيَء ۾ پڻيڻدا ٿڻيڻنڻدڙ تڻولڻيڻدي
صقت جي مسئلن کي وقت سر منهن
ڏئڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻجڻڻي .تڻڻوڙي جڻڻو صڻڻنڻڻفڻڻي
بنيادن تي پيدا ٿيندڙ مسئلڻن ۽ حڻقڻن
جڻڻي پڻڻائڻڻمڻڻالڻڻي کڻڻي پڻڻ ،روڪڻڻ ،هڻڻن
منصوبي جو اهم مقڻصڻد آهڻي .يڻنڻهڻي
يونين ڪائونسلن کيجراڙي ۽ فڻقڻيڻر
عبدا جي مختڻلڻف ڳڻوٺڻن ۾ اهڻڙي
سڻڻجڻڻاڳڻڻي مڻڻهڻڻم هڻڻالئڻڻي هڻڻتڻڻي جڻڻي
رهواسين کڻي وقڻت سڻر ذهڻنڻي تڻيڻار
ڪرڻ اويئر جي اهم ذميواري آهي.

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

تعليم جي اوسر الِء سمڻاجڻي
اداري اويئر جو اثرائتو ڪردار :اويئر
پاڻي عملي تڻعڻلڻيڻم ۽ تڻوانڻائڻي جڻي
تڻڻجڻڻديڻڻد الِء ڪڻڻم ڪڻڻنڻڻدڙ سڻڻمڻڻاجڻڻي ۽
ترقياتي تنظڻيڻم آهڻي جڻيڻڪڻا 3002ع
کان عمرڪوٽ ٿرپارڪر ۽ سڻانڻگڻهڻڙ
ضلعن ۾ ڪم ڪري رهي آهي .اويئڻر
عمرڪوٽ هن وقت سن ايجوڪيڻشڻن
فڻڻائڻڻڻونڻڻڻڊيشڻڻڻن جڻڻڻي سڻڻڻهڻڻڻڪڻڻڻار سڻڻڻان
عڻڻمڻڻرڪڻڻوٽ سڻڻانڻڻگڻڻهڻڻڙ ۽ ٿڻڻرپڻڻارڪڻڻر
ضلعڻن جڻي پڻٺڻتڻي پڻيڻ عڻالئڻقڻن ۾
تعليمي ترقي جي الِء ڪم ڪري رهي
آهي جنهن موجب ڄاڻاي ضلعڻن جڻي
مختلف عالئقن ۾ جڻديڻد ۽ مڻعڻيڻاري
تعليم فڻراهڻم ڪڻرڻ جڻو ارادو رکڻي
ٿي .ان مڻنڻصڻوبڻي جڻو مڻ ڻيڻه مڻقڻصڻد
مڻڻذڪڻڻوره ضڻڻلڻڻعڻڻن جڻڻي پڻڻٺڻڻتڻڻي پڻڻي ڻ
مختلڻف ڳڻوٺڻن ۾ مڻفڻت ۽ مڻعڻيڻاري
تعليم فراهم ڪرڻ آهي .اويڻئڻر پڻاران
سنڻ ايڻجڻوڪڻيڻشڻن فڻائڻونڻڊيشڻن جڻي
ڏ ي تعاون سان ذڪر ڪڻيڻ ضڻلڻعڻن
جي مختلف ڳوٺن ۾ هلنڻدڙ تڻعڻلڻيڻمڻي
ادارن جڻون سڻڻرڏڻرمڻيڻڻون هڻيڻڻٺ بڻيڻڻان
ڪجن ٿيون.
اويڻڻئڻڻر پڻڻاران ٿڻڻرپڻڻارڪڻڻر ۽
عمرڪوٽ ضلعن ۾ سيڻف اسڻسڻرڻيڻڊ
اسڪولن جو قيام :سن ايجوڪڻيڻشڻن
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فائونڊيشن پاران )ايس اي ايس( سيڻف
اسسريڊ اسڻڪڻول قڻائڻم ڪڻرڻ واري
پروڏرام تقت سڻمڻاجڻي اداري اويڻئڻر
سان ڏڻ جڻي عڻمڻرڪڻوٽ ۽ ٿڻرپڻارڪڻر
ضڻڻلڻڻعڻڻن ۾ ٽڻڻوٽ ڻ پڻڻنڻڻج پڻڻرائڻڻمڻڻري ۽
ايليمينرري اسڪولن جو قڻيڻام عڻمڻ
۾ آنڻڻدو ويڻڻو آهڻڻي جڻڻنڻڻهڻڻن مڻڻوجڻڻب
ضڻڻلڻڻعڻڻي عڻڻمڻڻرڪڻڻوٽ ۾  2پااااو ا اااک
اسڪول قائم ڪيا ويا آهڻن جڻ هڻن تڻه
ٿرپاڪر ۾  3ااااايا اياااٽااک اساڪاو
قائم ڪيا ويا آهن .ڄاڻڻايڻ اسڻڪڻولڻن
3002ع ۾ تدريسي ڪم شڻروع ڪڻيڻو

قيام عڻمڻ ۾ آنڻدو ويڻو آهڻي قڻائڻم
ڪي اسڪولن ۾  2مڊ اساڪاو
 2هيِء اسڪو آه جاهها تال ياااوا
ٿرپارڪر ۾ ڄاڻڻايڻ مڻنڻصڻوبڻي تڻقڻت
ٽوٽ  0اسڪو قيوم ڪاياي ااي آها
سڻڻمڻڻورا قڻڻائڻڻم ڪڻڻي ڻ اسڻڻڪڻڻول مڻڻڊل
درجي جا آهن ج هن ته ضلعي سانگهڙ
۾ هڪ مڊل اسڪول قائم ڪڻيڻو ويڻو
آهي .ذڪر ڪي اسڪولن ۾ تدريسي
عم مارچ  3002ين شا ع ڪيو ااو
آهي جنهن ۾  000ين ڌاڪ ٻير زااا
تعليم آهن .جيڪي جديڻد ۽ مڻعڻيڻاري

آهي .قائم ڪي اسڪولن ۾  900اين
وڌيڪ شاڏرد مفت ۽ معياري تعڻلڻيڻم
حاص ڪري رهيا آهن.
عڻڻمڻڻرڪڻڻوٽ سڻڻانڻڻگڻڻهڻڻڙ ۽
ٿرپارڪر ضلعن ۾ هاِء اسڪول قڻائڻم
ڪرڻ وارو پروڏرام :سن ايجوڪيشن
فائونڊيشن پاران سن جي يهراڙين ۾
مفت ۽ معياري تعليم جڻي حڻاصڻالت
الِء شروع ڪي سيڻف مڻڊل ايڻنڻڊ هڻاِء
اسڪولز پروڏرام تقت اويڻئڻر پڻاران
عڻڻمڻڻرڪڻڻوٽ سڻڻانڻڻگڻڻهڻڻڙ ۽ ٿڻڻرپڻڻارڪڻڻر
ضلعڻن ۾ 00
اسڪول قائم
ڪيا ويا آهن
جنهن مڻوجڻب
عڻڻڻمڻڻڻرڪڻڻڻوٽ
ضڻڻڻلڻڻڻعڻڻڻي ۾
مڻڻڻڻڻڻفڻڻڻڻڻڻت ۽
مڻڻڻڻڻعڻڻڻڻڻيڻڻڻڻڻاري
تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم جڻڻي
حڻڻاصڻڻالت الِء
8
ٽڻڻڻڻڻڻوٽڻڻڻڻڻڻ
اسڪولن جڻو

تعليم جي حاصالت الِء اويئر تعليڻمڻي
نظام مطاب جديد تعليم حاص ڪري
رهيا آهن.
اويئر پاران سن ايجوڪيشن
فائونڊيشن جي سهڪار سان پي پي آر
ايڻڻس پڻڻروڏڻڻرام تڻڻقڻڻت قڻڻائڻڻم ڪڻڻي ڻ
اسڪول :سن حڪومت پاران سن جي
يهراڙين ۾ معيڻاري ۽ مڻفڻت تڻعڻلڻيڻم
جي فروغ الِء ڪم ڪنڻدڙ اداري سڻنڻ
ايجوڪيشن فائونڊيشن جي سڻهڻڪڻار
سان سماجي اداري اويئر پاران پي پي
آرايس منصوبي تڻقڻت عڻمڻرڪڻوٽ ۽
ٿرپارڪر ۾ ٽوٽڻ  30اساڪاو قايوام
ڪيا ويا آهن جنهن تقت عڻمڻرڪڻوٽ
ضڻڻلڻڻعڻڻي ۾  02جااهه ا تاال ياااااو ا
ٿرپارڪر ۾  02اساڪاو ڪام ڪااک
رهيا آهن .جنهن مڻوجڻب آسڻپڻاس جڻي
مڻخڻتڻلڻف ڳڻوٺڻن جڻا شڻاڏڻرد مڻعڻيڻڻاري
تعليم حاص ڪري رهيا آهڻن اويڻئڻر
ٽيم جي صڻالحڻيڻتڻن ۽ مڻقڻنڻتڻن سڻان
اويئر تعليمي نظام وڌيڪ سگهارو ۽
مضبوط ٿيندي نڻظڻر اچڻي ٿڻو جڻنڻهڻن
تقت اويئر پاران يهراڙين ۾ مڻفڻت ۽
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جديد تعليم جي حاصالت وارو خڻواب
ساڀيان ماڻي رهيو آهي.
اويڻئڻر تڻعڻڻلڻيڻڻمڻي پڻروڏڻڻرام
تڻڻقڻڻت قڻڻائڻڻم ڪڻڻي ڻ اسڻڻڪڻڻولڻڻن ۾
مانيررنگ  /جاچ پڙتال جو نظام :جديد
تعليم تي يقين رکندي سماجي اداري

عملي ۾ بهتر رابطه ڪڻاري پڻ ،قڻائڻم
رهڻي ٿڻي ۽ ٿڻيڻڻنڻدڙ سڻڻرڏڻرمڻڻيڻون پڻڻ،
انتظاميه آڏو هونديون آهڻن .جڻ هڻن تڻه
مانيررنگ کي وڌيڪ اثڻرائڻتڻو بڻڻڻائڻ،
جي الِء انتظاميه اسڪول جڻا دورا پڻ،
ڪندي رهندي آهي.

اويئر پاران ٽڻيڻڪڻنڻاالجڻي جڻو مڻثڻبڻت
استعمال کي ڪتڻب ۾ آڻڻيڻنڻدي سڻنڻ
ايجوڪيشن فڻائڻونڻڊيشڻن جڻي ڏڻ يڻ
تڻڻعڻڻاون سڻڻان قڻڻائڻڻم ڪڻڻي ڻ سڻڻمڻڻورن
اسڪولن ۾ مانيرڻرنڻگ  /جڻاچ پڻڙتڻال
واري عڻڻمڻ کڻڻي جڻڻديڻڻد نڻڻظڻڻام تڻڻقڻڻت
هالئي رهڻي آهڻي .جڻنڻهڻن مڻوجڻب هڻر
هڪ اسڪول ۾ مقرر ڪي اسڻڪڻول
سهولتڪار کڻي هڻڪ مڻوبڻائڻيڻ فڻون
جنهن ۾ انررنيٽ جي سهولت مڻوجڻود
آهي مهيا ڪڻيڻا ويڻا آهڻن جڻنڻهڻن کڻي
اسڻڻتڻڻعڻڻمڻڻال ۾ آڻڻڻيڻڻنڻڻدي سڻڻهڻڻولڻڻتڻڻڪڻڻار
روزاني جي بنياد تي عملي جڻي اچڻ،
۽ وڃ ،جو وقت يارڙن جڻي حڻاضڻري
۽ اسڻڻڪڻڻول ۾ ٿڻڻيڻڻنڻڻدڙ سڻڻمڻڻوريڻڻون
سرڏڻرمڻيڻون تصڻويڻر جڻي صڻورت ۾
اويئر تعليڻمڻي نڻظڻام کڻي هڻالئڻيڻنڻدڙ
انتظاميه ڏانهن وقڻتڻائڻتڻو مڻوڪڻلڻيڻنڻدا
آهن جنهن تقت انتظاميڻه ۽ اسڻڪڻول

اويئر تعليڻمڻي پڻروڏڻرام ۾
قائم ڪي اسڪولن جي عمڻلڻي جڻي
تربيت :جديد تعليم تي يقڻيڻن رکڻنڻدڙ
اداري اويئر پاران مقرر ڪي مختلف
اسڪولن جي استادن کي بهتر نمونڻي
شاڏردن کي پڙهائ ،۽ تربڻيڻت ڏيڻ ،الِء
نت نوان طريقا سي اريا ويندا آهن .ان
سلسلي ۾ مسلس رابطه ڪڻاري کڻان
عالوه اويئر پاران مختلڻف اسڻڪڻولڻن
۾ مقرر ڪي استادن جي تڻربڻيڻت الِء
ورڪشاپ ٽريڻنڻنڻگڻز ڪڻرايڻون ويڻون
آهن .جنهن ۾ مڻخڻتڻلڻف اسڻڪڻولڻن ۾
مقرر عمڻلڻي وڏي تڻعڻداد ۾ شڻرڪڻت
ڪئي ۽ س يا حڻاصڻ ڪڻرڻ کڻانڻپڻوِء
عملي طور تي ڪم ڪڻنڻدي نڻظڻر آيڻا
آهن .تربيت ۾استادن کي پڻڙهڻائڻ ،جڻا
طريقا يارڙن سان پيش اينڻدڙ مسڻئڻال
۽ وقتائتڻو حڻ اسڻڪڻولڻن ۾ يڻارڙن
جي داخال وڌائڻ ،بڻابڻت مڻوبڻالئڻزيشڻن
جي طريقن سميت اسڪول انڻتڻظڻامڻي
طريقي ۾ مثبڻت جڻديڻد تڻبڻديڻلڻي آڻڻ،
شام آهن.
سن ايجوڪيشن فائونڊيشن
جي سهڪار سان اويڻئڻر پڻاران قڻائڻم
ڪي اسڪولز عمارتن جو تعميراتڻي
ڪم :معياري تعليم جي فراهمڻي جڻو

مضبوط ارادو رکندڙ سماجي تڻنڻظڻيڻم
اويڻڻئڻڻر وقڻڻت ۽ حڻڻالڻڻتڻڻن کڻڻي مڻڻدنڻڻظڻڻر
رکندي جديد تعليم جڻي حڻاصڻالت الِء
ڪڻڻتڻڻب ايڻڻنڻڻدڙ وسڻڻيڻڻلڻڻن جڻڻو ڀڻڻرپڻڻور
استعمال ڪري رهي آهي .ان سلسڻلڻي
۾ اويئر پاران قائم ٿيڻنڻدڙ اسڻڪڻولڻن
جي عمارتن جو اڏاوتي ڪم پ ،جڻديڻد
طرز تي هلندڙ آهي .جنهڻن ۾ ڪشڻادا
۽ هوادار ڪمرا تعمير ڪرايا ويا آهڻن
ج هن ته ٽيڪناالجي جي ضرورت کڻي
انتهائي اهم سمجهنڻدي شڻاڏڻردن کڻي
ڪڻڻمڻڻپڻڻيڻڻوٽڻڻر جڻڻي تڻڻعڻڻلڻڻيڻڻم ڏيڻڻارڻ الِء
ڪمپيوٽر ليب جوڙايا ويا آهن جڻيڻئڻن
شاڏرد نصڻابڻي تڻعڻلڻيڻم حڻاصڻ ڪڻرڻ
سان ڏ وڏ فڻنڻي تڻعڻلڻيڻم پڻ ،حڻاصڻ
ڪري سڻگڻهڻن ۽ ٽڻيڻڪڻنڻاالجڻي واري
نظام سان سلهڻاڙجڻ ،الِء ڪڻمڻپڻيڻوٽڻر
جي تعليم پ ،شاڏردن کڻي ڏنڻي پڻئڻي
وڃي .سائنس ليب جو قيام پڻ ،اويڻئڻر
تعليمي پاليسي جو حصو آهي جڻ هڻن
ته اويئر پاران قائم ڪي اسڪولن ۾
تعڻلڻيڻم حڻاصڻ ڪڻنڻدڙ شڻاڏڻردن جڻي
ذهني اوسر الِء رانڻديڻن جڻي مڻيڻدان ۽
باغيچي جو پ ،عم آنڻدو ويڻو آهڻي
جيئن تدريسي تعليم کان عالوه غڻيڻر
تڻڻدريسڻڻي سڻڻرڏڻڻرمڻڻيڻڻون پڻڻ ،وڌائڻڻي
سگهجن جڻيڻئڻن شڻاڏڻردن جڻي ذهڻنڻي
واڌويجهه ٿي سگهي .هن وقت تڻائڻيڻن

اويئر جي ٽن اسڪڻولڻن جڻي عڻمڻارت
جو اڏاوتي ڪڻم مڻڪڻمڻ ٿڻي چڻڪڻو
آهي ج هن تڻه  2اساڪاولا جاو ڪام
جاري آهي .معاشري ۾ رهندڙ سمورن
يارڙن کي بنا ڪنهن فرق جي تعڻلڻيڻم
جڻهڻڙو بڻنڻڻيڻادي حڻ ڏيڻڻارڻ اويڻڻئڻرجڻڻي
پڻڻهڻڻريڻڻن تڻڻرجڻڻيڻڻح آهڻڻي .اويڻڻئڻڻر جڻڻي ان
خواب کي ساڀيان ڏيارڻ الِء حڻڪڻومڻت
سن پاران سن جي يهراڙيڻن ۾ جڻديڻد
۽ مفت معڻيڻاري تڻعڻلڻيڻم ڏيڻارڻ وارو
ادارو سن ايڻجڻوڪڻيڻشڻن فڻائڻونڻڊيشڻن
اويئر سٿ جو سهڪاري آهي.
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ڳوٺاڻي تعليمي ڪاميري ۽ ايس ايڻم
سي جون ماهوار ڏ جڻاڻڻيڻون :ڇڻاڇڻرو
جڻڻي  80ڳڻڻوٺڻڻن جڻڻي اسڻڻڪڻڻولڻڻن ۾
انتظامي ڪاميري ۽ ڳوٺاڻي تڻعڻلڻيڻمڻي
ڪڻامڻيڻڻرڻي سڻڻان ڳڻڻوٺ جڻي تڻعڻلڻڻيڻمڻڻي
س اري بابت مڻاهڻوار ڏڻ جڻاڻڻيڻون ٿڻي
ڏذريون جنهن ۾ والڻديڻن ۽ ڳڻوٺڻاڻڻن
جي ڏ ي سهڻڪڻار سڻان اسڻڪڻول ۾
يارڙن جي داخال کڻي يڻقڻيڻنڻي بڻڻڻائڻ،
اسڪولڻن جڻي انڻتڻظڻامڻي بڻهڻتڻري الِء
رٿابندي جوڙڻ ۽ اسڪول جي مڻرمڻت
ڪرائ ،سميت اهم مسئلن تي آڏڻاهڻي
ڏني ويندي آهي .مالقاتن ۾ ڳڻوٺڻاڻڻن
مڪم سهڪار ڪرائڻ ،جڻي خڻاطڻري
ڪرائي.
ريفليڪٽ سرڪ جي سهولڻتڻڪڻارن
سان ٽماهي ڏ جاڻي :اويئر اي آر پڻي
 61ڇاڇرو جي ين يونيڻن ڪڻائڻونسڻلڻن
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سڻارنڻڻگڻڻيڻڻار ۽ تڻڻڙدوس جڻڻي مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف
ڳوٺن ۾ ڪم ڪري رهيو آهي .جن ۾
 81ريفلڻيڻڪڻٽ سڻرڪڻ هڻلڻنڻدڙ آهڻن.
انهن سرڪ جي ڪي ڪڻمڻن ڪڻارن
متعل ي ائ ،۽ رهنمائي حاصڻ ڪڻرڻ
الِء ٽماهي ڏ جاڻي ڪئي وئي.
اسڻڻڪڻڻولڻڻن ۾ يڻڻارڙن جڻڻي داخڻڻال الِء
هالي مهم :اويئر جي ٽيم  61ايڻ آر
پي جي مختلف ڳوٺن ۾ وڃي ڳوٺاڻي
اسڪول ڪمڻيڻرڻي اسڻتڻادن ۽ يڻارڙن
جڻي والڻديڻڻن سڻڻان ڏڻ جڻاڻڻڻيڻون ڪڻڻري
يڻڻارڙن جڻڻي داخڻڻال مڻڻهڻڻم هڻڻالئڻڻي .ان
سلسلي ۾ ڄاڻاي ڳڻوٺڻن جڻي يڻارڙن
عورتن ۽ مردن کي تعليم جي اهميت
بابت آڏاهي ڏني وئي .ان سڻلڻسڻلڻي ۾
مختلف ڳوٺن ۾ ريليون پڻ ،ڪڻڍيڻون
ويون ۽ سجاڳي مهم هالئي وئي.
اي آر پي جي مختلف ڳوٺن ۾ هارين

سان موسمياتي تبڻديڻلڻيڻن بڻابڻت حڻال
احوال :اويئر ٽيم ۽ ايڻ آر پڻي جڻي
ڇاڇرو جي  80ڳڻوٺڻن ۾ هڻاريڻن سڻان
موسمي تبديلين بابت مختلڻف آڏڻاهڻي
ڏ ڻ جڻڻاڻڻڻيڻڻون ڪڻڻيڻڻون .ڏ ڻ جڻڻاڻڻڻيڻڻن ۾
وسڪاري جڻي مڻوسڻم ۾ يڻنڻيڻن مڻان
ڏاهه ڪڍي ۽ انهيَء کي صڻاف ڪڻري
ڪنهن هنڻ مڻقڻفڻوظ ڪڻن تڻه جڻيڻئڻن
ڏڪاري حالڻتڻن ۾ چڻوپڻائڻي مڻال جڻي
جيئندان جو سبب بڻجي سگهي.
اي ڻ آر پڻڻي عڻڻمڻڻلڻڻي ۽ ريڻڻفڻڻلڻڻيڻڻڪڻڻٽ
سهولتڪار ڳوٺاڻن جي ٽن ڏينهن جي
زراعت متعل س يا :اويڻئڻر ۽ يڻوٽڻن
تي مشاهدو ڪندڙ قومي اداري ازري
جي ڏ ي سهڪار سان تعلقي ڇڻاڇڻرو
جي مڻخڻتڻلڻف ڳڻوٺڻن جڻي ڳڻوٺڻاڻڻن ۽
ريفليڪٽ سرڪ جي عملي کڻي ٽڻن
ڏينهن جي زراعت بڻابڻت سڻ ڻيڻا ڏنڻي

وئڻڻي .جڻڻنڻڻهڻڻن جڻڻو مڻڻقڻڻصڻڻد مڻڻوسڻڻمڻڻي
تبديلين دوران پاڻي جڻي ڏڻهڻٽ کڻپڻت
۾ ڊرپ ذريعي يوٽا ۽ ڀاڄڻيڻون پڻوکڻي
سگڻهڻن .اهڻڙي پڻوکڻي مڻتڻعڻلڻ خڻاص
س يا ڏني وئي .ان کڻان عڻالوه کڻاري
پڻڻاڻڻڻي ۽ پڻڻاڻڻڻي جڻڻي ڏڻڻهڻڻٽ کڻڻپڻڻت تڻڻي
ڏهريلو سطح تي ڀڻاڄڻيڻون پڻوکڻ ،جڻي
پ ،آڏاهي ڏني وئي .اهڙي س ڻيڻا وٺڻ،
کڻانڻڻپڻوِء مڻخڻڻتڻلڻڻف ڳڻڻوٺڻن ۾ ڀڻڻاڄڻيڻڻون
پوکيون ويڻون آهڻن ۽ سڻ ڻيڻا وٺڻنڻدڙ
هارين پاران ڏهرن ۾ پڻوکڻيڻ ڀڻاڄڻيڻن
جي استعمڻال الِء بڻهڻتڻر راِء رکڻن ٿڻا.
سڻڻنڻڻدن درسڻڻت خڻڻيڻڻال آهڻڻي تڻڻه اهڻڻي
صقمتند ڀاڄيون استعمال ڪندا.
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اويئر هڪ سماجي ادارو آهي جڻيڻڪڻو
پنهنجي ڪاوشن سان سماجي معاشي
۽ سياسي ترقيَء الِء پنڻهڻنڻجڻي حصڻي
جو ڪردار نڀائيندي سڻمڻاجڻي بڻرائڻيڻن
خالف 9116ع کان ضلعي عمرڪوٽ
ٿرپارڪر ۽ سڻانڻگڻهڻڙ ۾ ڪڻم ڪڻري
رهڻڻيڻڻوآهڻڻي .سڻڻڻمڻڻاجڻڻي بڻڻڻهڻڻتڻڻريَء الِء
اويڻئڻڻرادارو پڻڻٺڻڻتڻي پڻيڻ طڻبڻڻقڻي جڻڻي
رهنمڻائڻي ڪڻنڻدي سڻجڻاڳڻيَء ۽ بڻهڻتڻر
عڻڻمڻڻلڻڻي زنڻڻدڏڻڻيَء بڻڻابڻڻت مڻڻخڻڻتڻڻلڻڻف
سرڏرميون ڪري آڏڻاهڻي ڏئڻي رهڻيڻو
آهي جيئن معاشڻري ۾ بڻرابڻريَء جڻي
بنياد تي مردن ۽ عورتن کي ح مڻلڻي
سگهن ۽ هڻڪ اهڻڙي مڻعڻاشڻري جڻو
بنياد رکي سڻگڻهڻجڻي جڻتڻي امڻن ۽
سڪون مڻمڻڪڻن ٿڻي سڻگڻهڻي جڻتڻي
نوجوانڻن کڻي اڳڻتڻي وڌڻ الِء مڻوقڻعڻا
ميسر ٿي سگهن ته جيئن هو پنهنڻجڻي
صالحيتن سڻان سڻمڻاجڻي سڻيڻاسڻي ۽
معاشرتي ترقيَء ۾ حصڻيڻداري ڪڻري
ترقي ڪڻري سڻگڻهڻن .انڻهڻيَء ڏس ۾
اويڻڻئڻڻر ادارو فڻڻيڻڻبڻڻروري  9180کڻڻان
آڪسفيم -نوويب جي سهڪار سڻان “
صنفي برابريَء ۽ ادارتڻي تڻرقڻي جڻي
پڻڻروڏڻڻرام” تڻڻقڻڻت هڻڻڪ پڻڻروجڻڻيڻڻڪڻڻٽ
هالئي رهيو آهڻي جڻنڻهڻن جڻو عڻنڻوان
آهي “برنگنگ هيلٿ رائڻرڻس ٽڻه يڻوٿ
ان ڊسررڪٽ سانگهڙ اينڊ عمرڪڻوٽ”
جنهن تقت اويئر تعلقي سانگهڻڙ جڻي
يونين ڪائونسلن چوٽياريون ڪانهڻڙ
۽ سيٺارپير ۾ نوجوانن کي انهن جڻي
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جنسي ۽ تڻولڻيڻدي صڻقڻت جڻي حڻقڻن
بڻڻابڻڻت آڏڻڻاهڻڻي الِء اسڻڻڪڻڻولڻڻي يڻڻارن
نوجوانن والدين ۽ نگهبانن سڻان ڏڻ
مختلف ڏ جاڻيون ۽ ميڙاڪا ڪوٺائڻي
آڏاهي ڏئي رهيو آهي جيئن مڻعڻاشڻري
۾ نوجوانن سان ٿيندڙ نڻاانصڻافڻيڻن ۽

والدين کان ملندڙ مقڻبڻت شڻفڻقڻت ۽
رهنمائي سان سنڻدن اوالد مڻطڻمڻئڻن ۽
پرسڪون زندڏيَء وارو ماحڻول ڏسڻي
سڻڻگڻڻهڻڻي نڻڻوجڻڻوانڻڻن کڻڻي پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي
زنڻڻدڏڻڻيَء جڻڻي بڻڻري ڀڻڻلڻڻي بڻڻابڻڻت ڄڻڻاڻ
حاص هجي ۽ اهي اختيار هڻجڻن جڻن

حقن جي لتاڙ کي روڪڻي سڻگڻهڻجڻي
جيئن نوجوانن کي سندن حقن تائڻيڻن
رسڻڻائڻڻي ٿڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻي .هڻڻن پڻڻروڏڻڻرام
ذريعي نوجوانن والدين ۽ نڻهڻگڻبڻانڻن
۾ اهڻڻا سڻڻجڻڻاڳڻڻي ڏنڻڻي پڻڻئڻڻي وڃڻڻي تڻڻه
سڻڻمڻڻا۽ جڻڻي فڻڻرسڻڻوده رسڻڻمڻڻن خڻڻراب
رويڻڻن ۽ ذاتڻڻي مڻڻفڻڻادن تڻڻي مڻڻنڻڻقڻڻصڻڻر
ڪ ين روايتن کي خڻتڻم ڪڻري هڻڪ
اهڻڻڙي مڻڻعڻڻاشڻڻري ۾ زنڻڻدڏڻڻيَء جڻڻو
ڪارونهوار جاري ساري ڪجي جڻتڻي

سڻان هڻو پڻنڻهڻنڻجڻي زنڻدڏڻيَء جڻو هڻڻر
فيصلو ڪري سگهي ۽ ان قاب بڻجي
سگهي جيئڻن زنڻدڏڻيَء ۾ درپڻش هڻر
مسئلي کي منهن ڏئي سگهڻي جڻيڻئڻن
سندس منزل سڻنڻدس مڻنڻتڻظڻر بڻڻڻجڻي.
سڻڻمڻڻاجڻڻي بڻڻرايڻڻن انسڻڻان کڻڻي انڻڻيڻڻڪ
پڻريشڻانڻيڻڻن ۽ مڻڻوجڻهڻارن جڻڻو شڻڪڻڻار
بڻائي ڇ يو آهي .ان ڳالھ کڻان انڻڪڻار
نه آهي ته اڄ جو نڻوجڻوان جڻنڻهڻن کڻي
آزاد ۽ پڻڻروقڻڻار زنڻڻدڏڻڻيَء جڻڻا مڻڻوقڻڻعڻڻا
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هجن اسان جي سما۽ ۾ هڪ بيمار ۽
الچار انسان واري زندڏي بسڻر ڪڻري
رهيو آهي .هر وه هر هن ماڻهن کڻان
اهي جمال عام ۽ جام ي ڻ ۾ اچڻن ٿڻا
ته “ادا هوش ڪر ڪٿي ڏم آهين” “او
ڀائو ٿورو پاسو ته ڪجان” يا وري “ابڻا
چاڪ نه آهين ڇا ه” اهي جمال ان ڳالھ
جي نشڻانڻدهڻي ڪڻن ٿڻا .تڻه اسڻان جڻي
سما۽ ۾  20%کان به وڌيڪ ماڻهن جڻو
شمار نفسياتي طور بيمڻار مڻاڻڻهڻن ۾
ٿئي ٿو .ائين کڻڻي چڻئڻجڻي تڻه اسڻيڻن
اهڙي معاشري ۾ رهڻون پڻيڻا جڻيڻڪڻو
جسماني ذهني يا سماجي طور بڻيڻمڻار
معاشرو س جي ٿو .اسان جي معڻاشڻري
۾ رهڻڻنڻڻدڙ اڪڻڻثڻڻر مڻڻاڻڻڻهڻڻو نڻڻفڻڻسڻڻيڻڻاتڻڻي
مريم بڻجي چڪاآهن ۽ اهڙي خڻراب
اثر جو ڪارڻ نڻوجڻوانڻن خڻاص ڪڻري
نياڻين سان ٿيندڙ نا انصڻافڻي ۽ ظڻلڻم
آهڻي .اسڻڻان اڄ بڻڻه ان پڻڻراڻڻڻي دور جڻڻا
ماڻهو س جون پيا جنهن ۾ عڻورتڻن ۽
نياڻين سان بدسلوڪيَء ۽ نڻاانصڻافڻيَء
کڻڻي عڻڻورت جڻڻي نڻڻافڻڻرمڻڻانڻڻيَء جڻڻهڻڻڙن
روايتي جملن ذريعي قصوروار قڻرار
ڏئي کين نافرمان ثابڻت ڪڻنڻدي تشڻدد
ڪيو ويڻنڻدو هڻيڻو ۽ مڻرد اهڻڙو لڻقڻاُء
ڪرڻ بعد به ان ڳالھ تڻي فڻخڻر ڪڻنڻدو
هيو ته هن ڪو وڏو تڻيڻر هڻنڻيڻو آهڻي
اهڙي رهزن معاشڻري ۾ تڻيڻزيَء سڻان
تبديلي جيڪر نه آندي وئي ته نيڻاڻڻيڻن

سان ٿيندڙ ناانصافين جهڙوڪ ننڻڍپڻ،
جي شادي يا زورزبدستيَء جي شڻادي
ڏهر۾ قيد ڪرڻ تعليم کڻان مڻقڻروم
۽ بيمار ۽ الچار زنڻدڏڻيَء ۾ هڻر سڻال
االئي ڪيتڻريڻون نڻيڻاڻڻيڻون ظڻلڻم جڻو
شڪار ٿينڻديڻون ۽ مڻوت جڻو شڻڪڻار
بڻجنديون رهنديون .آڪسفيم-نڻوويڻب
جڻڻي سڻڻهڻڻڪڻڻار سڻڻان اويڻڻئڻڻر ادارو ان
ناانصافيَء خڻالف آواز اٿڻارڻ الِء هڻي
منصوبو هالئي رهيو آهڻي جڻنڻهڻن ۾
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نوجوانن خاص ڪري نياڻين جي حقن
الِء آواز اٿڻارڻ ۽ مڻعڻاشڻري ۾ سڻگڻھ
پڻڻڻيڻڻڻدا ڪڻڻڻرڻ الِء ڪڻڻڻيڻڻڻتڻڻڻريڻڻڻون ئڻڻڻي
سرڏرميون ڪري رهيو آهي .جنهن ۾
ڳوٺن ۾ عڻورتڻن مڻردن نڻوجڻوانڻن ۽
يارن سان ڏ جاڻيون مڻيڻڙاڪڻا ٿڻيڻرڻر
ريڊيو پروڏرام ورڪشاپ ٽڻريڻنڻنڻگ
وغيره جهڙيون سرڏرميون شام آهن.
جنهن جو تعداد  11آهي جنهن ۾ 8291
مڻڻاڻڻڻهڻڻن شڻڻرڪڻڻت ڪڻڻئڻڻي .جڻڻنڻڻهڻڻن ۾
نوجوانن ڇڻوڪڻرن سڻمڻيڻت ڪڻ 200
مرد ج هن ته نوجوان ڇوڪرين سميت
 208عورتن جي شموليت کي يڻقڻيڻنڻي
بڻايو ويو .ان کان عالوه قانوني ادارن
سڻان جڻن ۾ پڻولڻيڻس  CIAوڪڻيڻ
ججز ۽ سياسڻي اڳڻواڻڻن کڻي پڻ ،هڻن
مهم ۾ شام ڪيو پيو وڃي جڻيڻئڻن
هڪ امن ڀريو سما۽ جوڙي سگڻهڻجڻي
جتي ڪنهن نوجوان ڇڻوڪڻري تڻوڻڻي
ڇوڪري سان ڪا ناانصافي نه ٿئي ۽
ظالم کي ان جي انجام تڻي پڻهڻچڻائڻي
سگهجي.
نوجوانن جي طرزي زندڏيَء کي بهتر
بڻائ ،الِء نوجوانن والدين ۽ نگهبانن
کي آڏاهي ڏئي فيصالسازي جي عم
۾ شرڪت کي يقيني بڻائ ،الِء
احساس پيدا ڪرڻ جيئن نوجوانن جي
جنسي ۽ توليدي صقت جي حقن جي
اويئر ادارو :حاصالت ٿي سگهي
نوويب جي مدد سان -آڪسفيم
نوجوانن جي طرزي زندڏيَء کي
بهتر بڻائ ،۽ جنسي ۽ توليدي صقت
جي حقن جي حاصالت الِء نوجوانن
والدين ۽ نگهبانن سان  62ڏ جاڻيون
۽ ميڙاڪا ڪيا .ان کان عالوه مختلف
ٽريننگ ورڪشاپ سيمينار ٿيرر ۽
ريڊيو پروڏرام ذريعي ڳوٺاڻن ۾ اهو
شعور اجاڳر ڪيو ته جيئن نوجوانن
کي انهن جي بهتر طرزي زندڏي
ڏذارڻ بابت ڄاڻ ملي سگهي ته جيئن
هو پنهنجا جنسي ۽ توليدي ح
حاص ڪري سگهن .يقينن اوالد هڪ
انمول تقفو آهي والدين الِء ۽
زندڏيَء جي اولين ترجيح پ ،آهي
جنهن جي خوشين ۽ ڪاميابين الِء
هميشه کان والدين دعاڏو هوندا آهن
۽ هر ممڪن سندن زندڏيَء جي

ضرورتن ۽ مڪم سار سنڀال الِء
پنهنجون سڀئي ممڪن ڪوششون
وٺندا رهندا آهن جيئن سندن اوالد
بهتر ۽ خوبصورت زندڏي ڏذاري
سگهي پر ٿيندو ائين آهي ته سماجي
طور اثر انداز ٿيندڙ حالتن روين ۽
طريقي زندڏيَء جي ور چڙهندي
والدين کان اڻڄاڻائي يا ڄاڻائيَء ۾
اوالد سان اهڙا رويا اپنائجي ويندا آهن

جن سان نه صرف اوالد جي دل آزاري
ٿيندي آهي پر سندن وڌندڙ سوچ ۽
سمجھ تي پ ،تاال لڳي ويندا آهن
اهڙي عم سان اڄ جو يار ج هن
نوجوان ٿئي ٿو ته سندن ذهن ديي
رهجي وڃن ٿا .سندن صالحيتون
ضايه ٿي وڃن ٿيون ۽ هميشه الِء
والدين جي ي اي فيصلن تي عم
ڪندي پنهنجي مرضي جي زندڏي
ڏذارڻ جا اختيار هميشه الِء وڃائي
ويهن ٿا ۽ اهڙو عم والدين جي
طرفان شروع کان جاري ساري آهي.
نوجوانن کي ڇوڪري ۽ ڇوڪريَء
جي فرق ۾ الڳ ڪرڻ کان وٺي
نياڻي ۽ پٽ وچ ۾ اڻبرابري وارن
روين ۽ اڻبرابري جي بنياد تي حقن
جي تقسيم سان نه صرف ڇوڪرا پر
نياڻيون پ ،ڪيترين ئي ناانصافين
جو شڪار ٿين ٿيون .اڪثر ڪري ته
ڇوڪرو هجي يا ڇوڪري اسڪول
پڙهائ ،جو رجقان والدين پاران تمام
ڏهٽ آهي جيڪ هن آهي به ته تمام
ڏهٽ .خاص ڪري نياڻين الِء اهو چوڻ
عام آهي ته اڃ سڀاڻ پرڻائي بار الهڻو
آهي پڙهائي ڪبو به ڇا! ان الِء نياڻين
کي صرف ڏهر تائين مقدود ره ،۽
ڏهرو ڪم س  ،تي زور ڏنو وڃي
ٿو .پٽ جي مقابلي نياڻيَء کي ڏهٽ
ڀانئ ،نياڻي کي ڏهٽ خوراڪ ڏي،
نياڻيَء کان سندس زندڏيَء بابت
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ڪنهن به فيصلي بابت نه پ  ،والدين
پاران اهڙن روين جي نشاندهي آهي
جيئن نياڻي ڪا ر يڪري هجي.
اهڙن روين بابت اهو چوڻ ته مذهب
نياڻين کي اهي ح ناهن ڏنا ته اهو
سراسر غل آهي ڪنهن به مذهب ۾

زندڏي ڏذارڻ جهڙن حقن کان
مقروم رهڻو پوندو جيڪو انتهائي
غل آهي .يار هڪ يوٽي جيان آهي
کيس سٺي خوراڪ سٺي پالنا سٺي
سار سنڀال ۽ خوشگوار ماحول
هروڀرو ۽ تازو بڻائي ٿو .پنهنجي

نياڻين کي يئي درجي جا ح نه پر
برابري جا ح ملي آهن ۽ اهڙن
روين اپنائ ،سان اسان پنهنجي نه
صرف اوالد جا ح ضب ڪري رهيا
آهيون بلڪه اهو ڏوھ پ ،پنهنجي سر
کڻي رهيا آهيون ته اسان پنهنجي
مذهبي حدن جي لتاڙ ڪري رهيا
آهيون .جنهن اوالد الِء والدين
حسرتون
سموريون
پنهنجون
خواهشون ۽ آسائشون ترڪ ڪري
سندن سهڻي۽ سڀيتي زندڏيَء الِء
اکين جون ننڊون ڦرائيندا رهن ٿا اهي
اهڙا رويا نٿا اپنائي سگهن جن سان
سندن اوالد کي ڇي؟و رسي .يقينن اها
هڪ الڳ طاقت آهي جيڪا کين اهڙو
عم ڪرڻ تي مجبور ڪري ٿي ۽ اها
آهي سما۽ ۽ ان سما۽ ۾ موجود
انسان دشمن رسمون ۽ روايتون ۽
رويا جن سان والدين مجبور ٿي اهڙا
قدم کڻن ٿا .اهڙن روين کي ختم
ڪرڻ الِء سڀ کان پهرئين نوجوانن ۽
والدين کي قدم کڻڻو پوندو يي
صورت ۾ سماجي براين جي
ڪشمڪش ۾ هميشه جيئان نوجوانن
جي خواهشن ۽ آزاد مرضيَء جي

اوالد جي حقن جو پورائو ڪرڻ الِء
نوجوانن کي پنهنجي زندڏيَء جي
حقن مل ،الِء هن سما۽ جي برين ۽
انسان دشمن رسمن جو دامن ڇ ي
اهڙو دوستاڻو ۽ شفي سما۽ قائم
ڪرڻو پوندو جتي نوجوان کي
پنهنجي حقن تائين مڪم رسائي
هجي وٽس اهڙا موقعا ميسر هجن
جيئن هو ذاتي زندڏيَء سان ڏ وڏ
معاشري جي ترقيَء ۾ پ ،پنهنجو
ڪردار ادا ڪري سگهي.
نوجوانن والدين ۽ نگهبانن ۾ سگڻھ
پيدا ڪرڻ ته جيئن ننڍپ ،جڻي شڻاديَء
جو شڪار ٿيندڙ نوجوانن جي بقالڻي
الِء اثرائتي رٿابندي ڪري سڻگڻهڻجڻي.
اويئر ادارو آڪسڻفڻيڻم-نڻوويڻب جڻي
سهڪار سان ضلعي سانگهڙ ۾ هلنڻدڙ
انساني دشمن رسمن جهڻڙوڪ نڻنڻڍپڻ،
جڻڻي شڻڻادي زبڻڻردسڻڻتڻڻيَء جڻڻي شڻڻادي
وٽڻوسڻڻرڻڻو ڪڻڻرڻ ۽ پڻئڻڻسڻڻن يڻا ڏنڻڻڊ ۾
عورت يا نياڻي پرڻائ ،جهڙين روايتن
کي جڙ کان ختم ڪرڻ الِء نڻوجڻوانڻن
والدين ۽ نگهبانن سڻان ڏڻ مڻخڻتڻلڻف
سرڏرميون ڪري چڪو آهي جنهن ۾
ڄاڻ وڌائ ،۽ آڏاھي بابت ڏڻ جڻاڻڻيڻون

مڻڻيڻڻڙاڪڻڻا س ڻ ڻڻيڻڻا ورڪشڻڻاپ ٿڻڻيڻڻرڻڻر
ڪڻري چڻڪڻو آهڻي ۽ ريڻڊيڻو ذريڻعڻڻي
پيڻام پ ،نشر ڪري چڪو آهي جيئن
نوجوانن سان ٿيندڙ ننڍپ ،جي شڻاديَء
واري عڻڻمڻ کڻڻي روڪڻڻي سڻڻگڻڻهڻڻجڻڻي.
انهن ۾ اها ڄاڻ پيدا ڪري سڻگڻهڻجڻي
جيئن هو نه صرف پنهنجي حقن بلڪه
يڻڻيڻڻن جڻڻي حڻڻقڻڻن الِء پڻڻ ،آواز اٿڻڻاريڻڻن
جيئن يالڪپ ،جي شادي سڻبڻب مڻاُء ۽
يار ۽ خڻانڻدان تڻي پڻونڻدڙ جسڻمڻانڻي
ذهني ۽ سماجي دياُء ۽ بڻيڻمڻاريڻن کڻان
مقفوظ بڻجي سڻگڻهڻجڻي ۽ نڻوجڻوان
پنهنجي مرضي مڻطڻابڻ زنڻدڏڻي بسڻر
ڪرڻ جا موقعا حاص ڪري سڻگڻهڻي.
اسانجي سما۽ ۾ نڻنڻڍپڻ ،جڻي شڻاديَء
واري روايت ڪاٺ کي لڳڻ اڏوھڻي
جيان نوجوانن جي زندڏيَء کي کڻائڻي
کوکلو ڪري رهي آهڻي .هڻن مڻرداڻڻي
معڻاشڻري ۾ مڻرد خڻود پڻنڻهڻنڻجڻي ئڻي
اختيارن سان پنهنجي اوالد کي اختيار
ڏي ،بجاِء سندس زندڏڻيَء جڻا سڻڀڻئڻي
فيصال ڪري ڇ ي ٿو پوِء ڇو نڻه اوالد
جي زندڏي داُء تي لڳڻي وڃڻي .اهڻڙي
معاشري ۾ جتي مرد جي زور اڳڻيڻان
اوالد جي زاري هجي اتي ڌيَء ڀي ،يا
ماُء جهڙا رشتا ڪيئن ٿا مقفوظ چئي
سگهجن .هميشه کان مٿس عڻذابڻن جڻا
پڻهڻڻاڙ ڪڻڻيڻرايڻڻا ويڻڻا آهڻن .نڻيڻڻاڻڻڻي جڻڻي
ڄمندي ئي ماتم شروع ٿي ٿو وڃي تڻه
“ اچي وئي نڀاڳي ڪيوس هينئر ئڻي
ڪنهن جي نالي نه ته ڪري نڻه مڻنڻهڻن
ڪارو” اها ڌيَء ان ڏينهن کڻان اه ۾
ڪنڊي جيئن چڀندي رهي ٿڻي ۽ بڻري
سلوڪ جو شڪڻار ٿڻيڻنڻدي رهڻي ٿڻي.
جتي اسان جي معاشري ۾ عورت کڻي
ڏهٽ سمجهيو وڃي ٿو اتي ئڻي وري
مڻڻرد ان عڻڻورت کڻڻي پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي انڻڻا
سمجهي ان کي چڻار ديڻواري ۾ قڻيڻد
ڪري پنهنجا ڏا ۽ زور زبڻردسڻتڻيڻون
هالئيندي پنهنجي انا جي ڄڻ ،تڻه وڏي
پڻڻرواھ ڪڻڻنڻڻدي نڻڻظڻڻر ايڻڻنڻڻدو آهڻڻي پڻڻر
حڻڻقڻڻيڻڻقڻڻت ڪڻڻجڻڻھ ان جڻڻي ابڻڻتڻڻڙ آهڻڻي
حڻڻقڻڻيڻڻقڻڻت اهڻڻا آهڻڻي تڻڻه اهڻڻو ئڻڻي مڻڻرد
پنهنجي ڇوٽڪاري الِء بڻه عڻورت جڻي
قرباني ڏي ،الِء تيڻار رهڻي ٿڻو .عڻورت
کي پنهنجي عزت سمجهندڙ اهڻو مڻرد
ان وقت عزت جو ڊپ وسڻاري ويڻهڻي
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رهندو آهي ج هن ڪنڻهڻن جڻهڻيڻڙي ۾
ڪي خون چري ۾ پنهنجي عزت هڻٿ
سان وٺي ان ماڻهوَء جي حوالي ڪنڻدو
آهي جنهن کي هو دشمن سمجهي ٿڻو.
يا وري قرض عڻيڻوض يڻا پڻئڻسڻن تڻي
پنهنجي نياڻي ڏئي ڇ ڻ مرد الِء شايڻد
آسان ڳالھ آهڻي .ان ڳڻالڻھ تڻي سڻوچڻ،
جي ڏهڻي ضرورت آهي تڻه پڻنڻهڻنڻجڻي
ذاتي انا خاطر هڪ شخص ڪنهڻن جڻو
خون ڪري ۽ وري ساڳيو ئي شڻخڻص
ان عورت کي يا نياڻي کڻي پڻنڻهڻنڻجڻي
ال بڻائي چري ۾ ڏئڻي ڇڻ ي جڻيڻڪڻا
سندس عزت آهي ته سمجھ کان بڻاالتڻر
ڳالھ ٿي وڃي ٿي .ثابت اهو ٿئي ٿو ته
اسان جيڪي نعرا هڻو پيا ته عورت ۽
نياڻي کڻي اسڻيڻن مڻقڻفڻوظ رکڻ ،الِء
اهڙيون روايتون اپنائيڻنڻدا اچڻون سڻي
سڻراسڻر بڻي بڻڻنڻيڻاد غڻيڻر ضڻروري ۽
مڪم ذاتي مفادن تي مشڻتڻمڻ آهڻن.
معاشري مان اهڙين غلي رسمڻن کڻي
ختم ڪرڻو پوندو ۽ اهڙن عناصر کڻي
روڪڻو پوندو جڻيڻئڻن اسڻان جڻي هڻن
معاشري جي زينت ۽ عڻزت مڻقڻفڻوظ
بڻائي سگهجي جيئن اڄ جڻي عڻورت
پنڻهڻنڻجڻو مڻان مڻرتڻبڻو ۽ شڻان مڻاڻڻي
سگهي.
نوجوانن عورتن ۽ مردن ۾ ڄاڻ پيدا
ڪرڻ جيئڻن جڻنڻسڻي طڻورڦڻهڻلڻجڻنڻدڙ
بيمارين جهڙوڪ  HIV/AIDS۽ جنسڻي
ميالپ سان ٿيندڙ انفيڻڪڻشڻنڻس جڻي
خطري کان مقفوظ رهڻي سڻهڻگڻجڻي.
اويئر ادارو جڻنڻسڻي طڻور ڦڻهڻلڻجڻنڻدڙ
بيماريڻن کڻي روڪڻ ،الِء آڪسڻفڻيڻم-
نڻڻووب جڻڻي سڻڻهڻڻڪڻڻار سڻڻان آڏڻڻاهڻڻي
ڏ جاڻيون ٿييرر ۽ س يا ڏئي رهيڻون
آهڻڻي جڻڻيڻڻئڻڻن مڻڻعڻڻاشڻڻري ۾ وڌنڻڻدڙ
خطرناڪ بيمارين جي خڻالف مڻاڻڻهڻن
۾ ڄاڻ کي وڌائڻي سڻگڻهڻجڻي ۽ HIV/
 AIDsجڻڻهڻڻڙي العڻڻال۽ بڻڻيڻڻمڻڻاري يڻڻا
هيپاٽائرس بي -سي کي معاشڻري مڻان
ختم ڪري هڪ صاف ۽ بيمارين کڻان
پاڪ معاشري جو بنياد رکي سگهجي.
ايڊز اهڙو بيمارين جو مجموعڻو آهڻي
جنهڻن ۾ انسڻان جڻي قڻوت مڻدافڻعڻت
ختم ٿي وڃي ٿڻي نڻتڻيڻجڻي ۾ انسڻان
جي جسم ۾ بڻيڻمڻاريڻن خڻالف وڙهڻ،
واري سگھ جنهن کي اسين مڻدافڻعڻت
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قوت چئون ٿڻا جڻراثڻيڻمڻن جڻي خڻالف
وڙه ،جي قڻابڻ نڻه ٿڻي رهڻي جڻنڻهڻن
سبب  HIVسان متاثر شخص مڻخڻتڻلڻف
بيمارين ۾ وڪوڙجي وڃي ٿو جڻنڻهڻن
کي ايڊز چئجي ٿو HIV.هڪ خطرناڪ
جراثيم آهي جيڪو انسڻان کڻي هڻڪ
دفعو لڳي وڃي ته هڻمڻيڻشڻه الِء سڻنڻدن
اندر ڏڻهڻر ڪڻري ويڻهڻي وڃڻي ٿڻو ۽
جنهن کي ختم ڪرڻ الِء اڃڻان تڻائڻيڻن
ڪوبه عال۽ ممڻڪڻن نڻه ٿڻي سڻگڻهڻيڻو
آهي .ايڊز کڻان بڻچڻ ،الِء واحڻد عڻال۽
آهي احتياط .ان الِء ضڻروري آهڻي تڻه
ماڻهن کي ان ڳالھ جي خبڻر هڻجڻي تڻه
ايڊز ڪهڙي طرح ڦهلجي ٿي ۽ ان الِء

جراثيم يين تائين منتق ٿيندو رهندو
جيڪو  HIVکي تيزي سان ڦهلڻجڻ ،۾
تمام ڏهڻو مددڏار ثابت ٿيڻنڻدو .ان الِء
ضروري آهي ته شڪ پيدا ٿيڻ ،تڻي نڻه
صڻڻرف  HIV-Testڪڻڻرائڻڻي وڃڻڻي پڻڻر
احتياطي تدابڻيڻر پڻ ،اپڻنڻائڻ ،ڏڻهڻرجڻن
جيئن بيماري کي ڦهلجڻ ،کڻان رڪڻي
سگهجڻي HIV .وائڻرس مڻرد ۽ عڻورت
کي هڪڻ ڻئڻي کڻان لڳڻي سڻگڻهڻي ٿڻو
ڪارڻ جڻنڻسڻي مڻيڻالپ يڻا وري خڻون
ذريعي پ ،ٿي سگهي ٿو .جنسي طڻور
غير مقفوظ جنسي عم يا پڻنڻهڻنڻجڻي
همسفر تائڻيڻن مڻقڻدود نڻه رهڻ ،اهڻڙن
خطرن کي جنم ڏين ٿا جنهن سان HIV

ڪهڙا احتياط ضروروي آهن .ان کڻان
عڻڻالوه مڻڻاڻڻڻهڻڻن ۾ جڻڻيڻڻڪڻڻا ايڻڻڊز جڻڻي
مريضن الِء نفسياتي طور خراب سڻوچ
ذهنن ۾ ويٺ آهي ان کي ختم ڪڻرڻ
جڻڻڻي ضڻڻڻروروت آهڻڻڻي .اويڻڻڻئڻڻڻر ادارو
ماڻهن کي آڏاهي ڏئڻي رهڻيڻو آهڻي تڻه
ايڊز هڪ ڦهلجندڙ بيماري يا ڪيفيت
آهي جڻنڻهڻن ۾  HIVوائڻرس انسڻانڻي
جسڻڻم تڻڻي حڻڻاوي ٿڻڻي چڻڻڪڻڻو هڻڻونڻڻدو
آهي HIV .متاثر شڻخڻص کڻي ان وقڻت
تائين اها خبر ناهي پئڻجڻي سڻگڻهڻنڻدي
جيستائين سندس  HIV-Testنه ڪڻرائڻي
وڃي ۽ خطرناڪ ڳالھ تڻه اهڻا آهڻي تڻه
 HIVجسم ۾ مڻوجڻود هڻونڻدي بڻه ٽڻن
مهينن تائين  HIV-Testنيگيڻرڻو ايڻنڻدي
آهڻڻي .يڻڻقڻڻيڻڻنڻڻن ان دوران جڻڻيڻڻڪ ڻ هڻڻن
احتياطي تدابڻيڻر نڻه اپڻنڻائڻجڻن تڻه HIV

لڳ ،جو انديشو وڌي وڃڻي ٿڻو .ان الِء
ڪنهن به سرڏرمي دوران ان ڳالھ جڻو
ڌيڻڻان رکڻڻ ،تڻڻمڻڻام ضڻڻروري آهڻڻي تڻڻه
ڪنهن  HIVمتاثره شيِء جو اسڻتڻعڻمڻال
ايڊز جو ڪارڻ ٿي سگهي ٿو .ايڊز 88
سال ۾  HIVمتاثر شخص کي بڻلڻڪڻ
وڪڻڻوڙي وڃڻڻي ٿڻڻي ۽  88سڻڻالڻڻن ۾
سندس موت واقڻه ٿڻي وڃڻي ٿڻيHIV.
کڻڻي روڪڻڻ ،الِء  ARVٽڻڻيڻڻبڻڻلڻڻيڻڻٽ جڻڻو
استعمڻال ضڻروري آهڻي جڻنڻهڻن سڻان
مريم جي عمر 88کڻان وڌي  91سڻال
تائين پهچائي سگهڻجڻي ٿڻي .سڻمڻاجڻي
اداري اويئر پاران عوام ۾ ڄڻاڻ پڻيڻدا
ڪرڻ الِء آڏاهي مهم هالئڻي عڻالئڻقڻي
جي ماڻهن کڻي اهڻو شڻعڻور ڏنڻو ويڻو
آهي ته اهي پنڻهڻنڻجڻي زنڻدڏڻيَء بڻهڻتڻر
نموني ڪيئن ڏذارين.
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عورتن سڻان وڌنڻدڙ ظڻلڻم ۽ عورت ئي آهي جيڪا روز ڪنڻهڻن نڻه خڻڻامڻڻوش رهڻڻنڻڻدي هڻڻئڻڻي .کڻڻيڻڻس ظڻڻلڻڻم
ناانصافي انهيَء ڳالھ جي شاهدي ڏئڻي ڪنهن رشڻتڻي جڻي آڙ ۾ مڻردن جڻي خالف دانهن ڪرڻ الِء سمجهائ ،آواز
ٿي ته عورتن کي سندن حقن کان پري ظالماڻڻي رويڻي کڻي ڀڻوڳڻي بڻرداشڻت اٿارڻ ۽ داد فڻريڻاد يڻ ڻ الِء ڪڻو بڻه نڻه
هيو .هوَء بي يارو مڻددڏڻار بڻڻڻيڻ بڻي
رکيو وڃي ٿو ۽ سندن مرضيَء خڻالف ڪري ٿي.
اهڙن ئي مزاجن ۽ روين جڻي حسي جو جيون بسر ڪري رهي هئڻي
انهن جي حقن جي لڻتڻاڙ ڪڻئڻي وڃڻي
ٿي .ائين چئجي تڻه عڻورت کڻي هڻڪ ور چڻڻڙهڻڻي ڻ عڻڻورت نڻڻالڻڻي “ رڪڻڻي” ۽ خاموشي کي پڻنڻهڻنڻجڻو آخڻري قڻدم
سمجهي چڪي هئي.
يار پڻيڻدا ڪڻرڻ واري
رڪڻڻڻڻي اهڻڻڻڻا
مشين ۽ صڻرف ڏڻهڻر
اڪڻڻيڻڻلڻڻي عڻڻورت نڻڻاهڻڻي
۾ ڪم ڪار ڪرڻ الِء
جيڪا سما۽ جي اهڻڙي
ڀڻڻاتڻڻي وڌائڻڻ ،يڻڻا وري
ڏا ۽ حاڪمڻاڻڻي رويڻي
پڻڻڻنڻڻڻهڻڻڻنڻڻڻجڻڻڻي جڻڻڻنڻڻڻسڻڻڻي
جڻي ور چڻڙهڻي هڻجڻي.
تسڪين جڻي پڻورائڻي
اهڻڙو عڻمڻ هڻتڻان جڻي
الِء شادي جهڙي رسمن
سڻمڻا۽ ۾ عڻام ۽ جڻام
۾ وڪوڙي زنجڻيڻرن
آهي سماجي قدرن جڻي
۾ جڻڻڪڻڻڙي جڻڻانڻڻورن
پوئيواري ڪندي هڻتڻان
وارو ورتاُء ڪيو وڃي
جي عورت پنهنجو ڀلڻو
ٿڻڻڻو .نڻڻڻه ئڻڻڻي کڻڻڻيڻڻڻس
انهيَء ۾ سمڻجڻهڻي ٿڻي
مڻڪڻڻمڻ کڻاڌ خڻڻوراڪ
ته اها مٿس ٿيندڙ ظڻلڻم
جو حڻ آهڻي نڻه وري
خاموشيَء سان سڻهڻنڻدي
انهن جي زندڏيَء جڻي
بڻنڻيڻڻادي ضڻرورتڻڻن جڻڻو رڪي اها اڪيلي عورت نڻاهڻي جڻيڻڪڻا سڻمڻا۽ جڻي اهڻڙي ڏا ۽ رهڻڻي يڻڻڙڪ بڻڻه ڪڻڻڍڻ
پورائو ڪيو وڃڻي ٿڻو .حاڪماڻي رويي جي ور چڙهي هجي .اهڙو عم هتڻان جڻي سڻمڻا۽ کڻڻيڻڻس وڌيڻڻڪ اذيڻڻتڻڻون
ڀوڳ ،۽ ڏڻهڻريڻلڻو تشڻدد
مڻڻڻرد حضڻڻڻرات سڻڻڻڄڻڻڻو
۾ عام جام آهي سماجي قدرن جي پڻوئڻواري ڪڻنڻدي هڻتڻان جڻي
جو وڌيڪ نشانو بڻجڻو
ڏيڻڻنڻڻهڻڻن مڻ ڻڻن وٽڻڻ ،۾
ٿڻيڻنڻدڙ
مٿا
پنهنجي
هو
ته
ٿي
سمجهي
۾
انهيَء
ڀلو
پنهنجو
عورت
پڻڻونڻڻدو جڻڻنڻڻهڻڻن ڪڻڻري
پڻڻڻورا هڻڻڻڻونڻڻڻدا آهڻڻڻڻن.
زميڻنڻدارن کڻان قڻرض ظلم خاموشيَء سان سهندي رهي يڙڪ به ڪڍڻ سان کڻيڻس وڌيڻڪ اذيڻتڻڻن ۽ تڻڻڪڻڻلڻيڻڻفڻڻن ۾
کڻي سڄو ڏينهن چانڻھ اذيتون ڀوڳ ،۽ ڏهريلو تشدد جو وڌيڪ نشانو بڻجڻو پوندو جنڻهڻن االئي ڪيتريڻن عڻورتڻن
جا پياال پيئن ٿا ۽ اوڌر ڪري اذيتن ۽ تڪليفن ۾ االئي ڪيترين عورتن جي زندڏي زهڻر جي زندڏڻيَء زهڻر ٿڻيڻو
۽ ونگار ۾ سنگت جڻي ٿيو پوي .اها عورت خاموش بت بڻڻڻجڻي بڻيڻوس حڻالڻت ۾ انڻهڻيَء پڻڻڻڻڻوي .اهڻڻڻڻڻا عڻڻڻڻڻورت
دعڻڻوت ڪڻڻري ويڻڻهڻڻي اوسيئڙي ۾ رهي ٿي ته ڪاش ڪو ته سندس درد کي پڙهي ۽ ڪڻا خڻڻامڻڻوش بڻڻت بڻڻڻڻڻجڻڻي
مرغيون کائين ٿڻا .هڻاڻ من مدد ئي ڪري وجهي جيئن پنهنجي يچن سڻان رهڻيڻ زنڻدڏڻي مڻجڻبڻوري واري حڻالڻڻت
۾ انهڻيَء اوسڻيڻئڻڙي ۾
ته صورتقڻال اهڻا آهڻي ڪجھ سوبر ڏذري سگهي
رهي ٿي تڻه ڪڻاش ڪڻو
ته زال هڻجڻي يڻا ڀڻيڻ،
اعڻلڻي سندس مڙس “حڪمو” جيڪو مڻوالڻي ته سندس درد کي سمجهي ۽ ڪا واهڻر
جڻي
عڻورت
ڌيَء هجڻي يڻا مڻاُء
ٰ
رتبن ۽ عظيم رشتن کي پيرن هيٺڻان آهي ۽ روز نشو واپڻرائڻي ڏڻهڻر اچڻي ڪري جڻيڻئڻن سڻڪڻون واري زنڻدڏڻي
لتاڙيڻو ۽ ڪڻچڻلڻيڻو وڃڻي ٿڻو .پڻرائڻي مٿس بنا سبب ظلم ڪنڻدو هڻو ۽ مڻار ڏذارجي ۽ اهڙا عظيم رشتڻا جڻن کڻي
عورت کي ڏسڻي غڻيڻرت جڻي ڏڻوري ڪٽ ڪندو رهندو هيو .انهيَء ظلم ۽ اسين ڀي ،ماُء زال ۽ ڌيَء جڻي نڻالڻن
کائي جمال ڳال؟ائ ،۽ طعڻنڻا هڻڻڻ ،مڻرد مارڪٽ جو سلسلو سالن کڻان هڻلڻنڻدو سان س يون ٿڻا .پڻنڻهڻنڻجڻون حڻيڻاتڻيڻون
جي فطرت ۾ شام آهڻي .اهڻڙي روي رهيو پر ڇهڻن يڻارن جڻي مڻاُء رڪڻي سورن ۽ تڪليفن سڻان بڻچڻي ڏڻذاري
کي پنهنجي عاش مزاجي سمجهن ٿڻا .روز ظلم سهندي هڻئڻي ان ظڻالڻمڻاڻڻي سگهن ۽ اهي مڻعڻتڻبڻر رشڻتڻا هڻمڻيڻشڻه
انهن سڀني روين جڻو شڻڪڻار ٿڻيڻنڻدڙ رويي کڻي پڻنڻهڻنڻجڻو اڀڻاڳ سڻمڻجڻهڻي تشدد سان پاڪ جيون ڏذارين.
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اويئر اهڙن روين ۽ مڻرداڻڻي
سوچ کي مرائ ،الِء آڏاهي پيدا ڪڻرڻ
خاطر “ صڻنڻفڻي بڻرابڻري ۽ ادارن جڻي

جي چاچن قانوني صالح ي ڻ کان پڻوِء
اهڻڻڙي تشڻڻدد خڻڻالف آواز اٿڻڻاريڻڻو ۽
هڪدم اهڙي ظڻلڻم کڻي روڪڻ ،جڻي

ترقيَء جو پروڏرام” آڪسفيڻم نڻووب
جي سهڪار سڻان يڻونڻيڻن ڪڻائڻونسڻ
سيٺڻارپڻيڻر ڪڻانڻهڻڙ ۽ چڻوٽڻاريڻون ۾
هالئي رهيو آهي جنهن جو مڻقڻصڻد تڻه
ماڻهن کي آڏاهي ڏئي اهڙي مڻعڻاشڻري
جو بنياد رکجي جڻتڻي مڻرد ۽ عڻورت
کي بڻرابڻري جڻا حڻ مڻلڻي سڻگڻهڻن ۽
نوجڻوانڻن خڻاص ڪڻري نڻيڻاڻڻيڻن کڻي
پنهنجي مرضي مطابڻ عڻزت ۽ وقڻار
سڻڻان زنڻڻدڏڻڻي ڏڻڻذارڻ جڻڻو پڻڻورو ح ڻ
حاص هجي .اهڻڙي آڏڻاهڻي الِء اويڻئڻر
جي ٽڻيڻم ڳڻوٺ پڻيڻر بڻخڻش راڄڻڙ ۾
ڪيتريون ئي ڏ جاڻيڻون ۽ سڻجڻاڳڻيَء
الِء ميڙاڪا ڪيا .جنهن ۾ عورتن جڻي
حقن جي آواز کي آزاد ره ،۽ سڻنڻدن
حقن جي آڏاھي ڏني وئڻي .اهڻڙي ڄڻاڻ
مل ،تي رڪي پ ،کائنس ٿيندڙ ظڻلڻم
کي نه سهندي پنڻهڻنڻجڻي مڻڙس خڻالف
ڳڻڻوٺ جڻڻي سڻڻرڏڻڻرم ڪڻڻارڪڻڻن غڻڻالم
علي شي کي چيو .غالم عڻلڻي شڻيڻ
کيس خڻاطڻري ڏيڻاريڻنڻدي اويڻئڻر کڻان
رهنمائي طلب ڪئڻي .انڻهڻيَء مسڻئڻلڻي
متعل اويئر ٽيڻم حڻڪڻمڻو ۽ سڻنڻدس
پيُء ڀيمون سان ڏ جاڻي ڪئي .جنهڻن
۾ سڀني ڳوٺاڻن ۽ ڳوٺڻاڻڻي رضڻاڪڻار
جي موجودڏيَء ۾ مسئلي جڻو جڻائڻزو
ورتو ويو ۽ ڏهرڀاتين کي عورتن جي
حقن ۽ قانون بابت آڏاھي ڏنڻي .انڻهڻن
کي قانوني سزا کان آڏاھ ڪندي ي ايو
ويو اهڙي عم ڪرڻ تي مٿن قانونڻي
ڪارروائي به ٿي سگهي ٿڻي حڻڪڻمڻو

خاطري ڪرائي حڪمڻو جڻي پڻيَء پڻ،
ذميواري کنئي ۽ رڪيَء جو مڪڻمڻ
ساٿ ڏنو.
هڪ هفتي کانپوِء اويئر جڻي
نگرانڻيَء ۾ سڻمڻاجڻي رضڻاڪڻار سڻان
ڏ جي معاملي جي جاچ ڪئي وئڻي تڻه
خبر پئي رڪڻي تڻان مڻارڪڻٽ وارو
ڏمر هاڻي بند ٿي ويو آهي ۽ هوَء اڳ
کان بهتر ۽ خوش زندڏي ڏذاري پئي.
هڪ معصوم عورت جڻي دانڻهڻن کڻي
ورنڻڻڻائڻڻڻي ۽ سڻڻڻنڻڻڻدس پڻڻڻيڻڻڻش ايڻڻڻنڻڻڻدڙ
مشڪالتن جڻي خڻاتڻمڻي الِء اتڻان جڻي
ماڻهن ۽ ڳڻوٺ جڻي رضڻاڪڻار غڻالم
علي ش اويئر ٽيڻم جڻو شڻڪڻريڻو ادا
ڪيو ۽ اهڻو يڻقڻيڻن ڏيڻاريڻو تڻه اهڻڙي
عم ۾ سڀڻئڻي ڳڻوٺڻاڻڻا ڏڻ جڻي اهڻڙن
رويڻڻن ۽ ظڻڻالڻڻم مڻڻزاجڻڻن خڻڻالف آواز

اٿاريندا رهندا ۽ انصاف جي ڪڻرڻهڻڙي
۾ بيٺ بي سڻهڻارا انسڻانڻن جڻو آواز
بڻجندا رهندا.
ظلم ۽ ظالڻم جڻو تڻ هڻن ئڻي
خاتمو ممڪن آهڻي جڻ هڻن اسڻان وٽ
شعور ۽ تڻعڻلڻيڻم جڻو هڻجڻ ،مڻمڻڪڻن
هوندو ۽ شعور ذريعڻي ئڻي سڻمڻا۽ ۾
قائم فرسوده نظام جو مڻقڻابڻلڻو ڪڻري
سگهجي ٿو .اڪثر ڪري مثبت سڻوچ
جو فقدان اتي ئي هڻونڻدو آهڻي جڻتڻي
تعليم ۽ شعور جي کوٽ هوندي آهي.
تعليم مثبت تڻبڻديڻلڻي جڻو واحڻد حڻ
آهي ۽ تڻعڻلڻيڻم يڻافڻتڻه ذهڻن پڻنڻهڻنڻجڻي
عالئقي ۾ مثڻبڻت تڻبڻديڻلڻي جڻو واحڻد
ذريعو پ ،هوندا آهن .ان الِء اسڻان کڻي
ڏهرجي تڻه اسڻان پڻنڻهڻنڻجڻي اوالد کڻي
تعڻلڻيڻم جڻهڻڙي زيڻور کڻان روشڻنڻاس
ڪرايون جيئن اهي پنهنجڻي زنڻدڏڻيَء
۾ ايندڙ مسئلن کڻي مڻنڻهڻن ڏيڻ ،جڻي
قاب بڻجي سگهن ۽ معاشري ۾ پيڻش
ايندڙ انسڻانڻيڻت سڻوز واقڻعڻن خڻالف
جنگ وڙهي سگڻهڻن .خڻاص طڻور تڻي
نياڻين کي تعليم ڏيارڻ الِء وڌ کان وڌ
ضرورت آهي جيئن اهي پڻڙهڻي لڻ ڻي
معاشري جون بهترين مائڻرون بڻڻڻجڻي
سگهن ۽ عڻورتڻن سڻان ٿڻيڻنڻدڙ ظڻلڻم
خالف پنهڻنڻجڻو جڻرڻادار مڻوقڻف پڻيڻش
ڪري سگهن .ائين ڪڻرڻ سڻان ايڻنڻدڙ
چڻڻنڻڻد سڻڻالڻڻن ۾ هڻڻڪ پڻڻڙهڻڻيڻ لڻ ڻڻيڻ
معاشرو اڏجي سگهي ٿو جنهن ۾ هڻر
فرد عورتون مرد توڙي يڻارڙا تشڻدد
کان پاڪ ۽ خوشقال زنڻدڏڻي ڏڻذاري
سگهن ٿا.
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اکين ڏٺو احوال

ٿر جي عظيم استاد ،جاکوڙي صحافي ،سماج سڌارڪ ۽ اديب سنڀومل هميراڻي جي 31هين ورسي
رپورٽ :سنگتراش صحرائي
ٿر جي واريڻاسڻي خڻطڻي جڻي
اها خوشنصيبي آهي جو هتي ڪيتڻرن
ئي َاملهه ڪردارن جنم ورتو آهي جن
جي مڻهڻانڻتڻا کڻي پڻرکڻ ،۽ مڻرڻي جڻي
مقبوب ماروئڙن جي ُمرجهاي چڻهڻرن
تي مڻرڪڻون رونڻقڻون خڻوشڻيڻون ۽
مسرتن ڀريا لمقا وکيرڻ الِء جاکڻوڙيڻو
آهي .اها حڻقڻيڻقڻت آهڻي تڻه انڻهڻن امڻر
ڪردارن جي ڇ ي واٽ اڌ ۾ رهڻجڻي
نجات واري رسڻتڻي
کڻڻي تسڻڻلڻڻس ڻ کڻڻان
اڳڻڻتڻڻي مڻڻوجڻڻوده دور
جڻڻڻڻڻي حڻڻڻڻڻالڻڻڻڻڻتڻڻڻڻڻن
مشڻڻڻڻڻڪڻڻڻڻڻالتڻڻڻڻڻن ۽
ضڻڻڻرورتڻڻڻن مڻڻڻوجڻڻڻب
رهڻڻنڻڻمڻڻائڻڻي حڻڻاصڻڻ
ڪڻڻڻجڻڻڻي .اهڻڻڻڙو ئڻڻڻي
هڪ ڪردار “ هڻمڻيڻر
جڻڻڻڻي اڻڻڻڻڻي” لڻڻڻڻڳ
ڏوڙهيار جي سڻڄڻاڻ
خڻڻانڻڻدان مڻڻان جڻڻنڻڻم
وٺڻڻنڻڻدڙ سڻڻنڻڻڀڻڻو م ڻ
هميڻراڻڻيَء هڻو .هڻوَء
اسڻڻڻتڻڻڻاد جڻڻڻاکڻڻڻوڙي
صڻڻقڻڻافڻڻي سڻڻمڻڻا۽ س ڻ ارڪ اديڻڻب ۽
لي ڪ هو جڻنڻهڻن ٿڻري عڻوام جڻي
خوشقالي الِء پڻنڻهڻنڻجڻي قڻلڻم عڻلڻم
عڻڻق ڻ ادراڪ ۽ ايڻڻمڻڻانڻڻداريَء سڻڻان
جاکوڙ ڪئي .اهڙي ڪردار کڻي ڀڻيڻرڻا
طور سندس سڻاروڻڻيڻون سڻنڻڀڻاريڻنڻدي
“سنڀوهميراڻي يادڏار ڪميڻرڻي مڻٺڻي”
پاران 81هين جوالِء تي “پڻريڻس ڪڻلڻب
هڻڻال مڻڻٺڻڻي” ۾ 86هڻڻيڻڻن ورسڻڻي جڻڻو
اهتمام ڪيو ويو.
تڻڻقڻڻريڻڻب جڻڻو آغڻڻاز نڻڻوجڻڻوان
شاعر ۽ ريڻڊيڻو پڻاڪسڻتڻان مڻٺڻي جڻي
بهترين ڪمپيئر چمن آر ٿڻري ڀڻرڻائڻي
جي شاعري ۽ زوارفقڻيڻر ڀڻرڻائڻي جڻي
وائي سڻان ڪڻيڻو ويڻو .آجڻيڻاڻڻي طڻور
تقرير ۾ آڪاش هميراڻي ڳالهڻائڻيڻنڻدي
چيو ته “بابا بهترين ۽ سچو استاد هڻو

جنهن سماجي براين خالف بهتڻري الِء
جدوجهد ڪئي .آٌء بابا جڻي ڪڻتڻابڻن ۽
ڇ ي واٽ مان ڪافي ڪجڻهڻه حڻاصڻ
ڪيو آهي ”.مٺي جي لي ڪ ۽ اديڻب
پروفيسر دولت رام کڻتڻري پڻنڻهڻنڻجڻي
خطاب ۾ چيو ته “هو اه دل ۽ يگڻانڻو
ڪڻڻردار هڻڻو جڻڻنڻڻهڻڻن سڻڻان مڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻو
نيازمنديَء جو سلسلو آخري دم تائيڻن
جڻڻاري رهڻڻيڻڻو ”.ڏڻڻيڻڻانڻڻچڻڻنڻڻد سڻڻوٽڻڻهڻڻڙ

پنهنجي تقرير ۾ چيو تڻه “سڻنڻڀڻو مڻ
کرو ماڻهو هو پاڻ اهڙن ڪردارن کي
جڻڻيڻڻئڻڻري سڻڻنڻڻدس ڪڻڻي ڻ ڪڻڻم کڻڻي
ساراهيون جيئن سما۽ ۾ مثبڻت الڙا
۽ سڻڻٺڻڻو اثڻڻر پڻڻوي ”.سڻڻمڻڻاجڻڻي اڳڻڻواڻ
سڻڻائڻڻڻيڻڻنڻڻڻداد هڱڻڻورجڻڻڻي پڻڻڻنڻڻڻهڻڻنڻڻڻجڻڻڻون
ساروڻيون ونڊيندي چيو ته “ سنڀو م
هميراڻڻيَء ٿڻرپڻارڪڻر جڻو عڻظڻيڻم ۽
مڃي ماڻهوَء هو سندس پيشڻي سڻان
سچائي مثال آهي هوَء مشڪ تڻريڻن
ڏهڙين ۾ ساٿ ڏي ،وارو مڻاڻڻهڻو هڻن
ڪ هن به زندڏيَء ۾ پ تڻاُء نڻه ڪڻيڻو.
سڻڻمڻڻاجڻڻي اڳڻڻواڻ اوڀڻڻايڻڻي جڻڻوڻڻڻيڻڻجڻڻي
پنهنجي خطاب ۾ چيو ته “سڻنڻڀڻو مڻ
هميراڻيَء هيٺينَء طبڻقڻي کڻي مڻتڻقڻد
ڪيو ُهن جو ڪم شهڻرت الِء نڻه پڻر
عوام جي سڻجڻاڳڻي الِء هڻو ُهڻن جڻي

جڻرئڻت کڻي سڻالم پڻيڻش ڪڻيڻان ٿڻڻو”
صڻقڻافڻي کڻاٽڻائڻو جڻانڻي چڻيڻو تڻه “ٿڻڻر
بدتريڻن دور مڻان ڏڻذري رهڻيڻو آهڻي
جنهن کي بچائ ،الِء سول سڻوسڻائڻرڻي
۽ سڀني سياسي پڻارٽڻيڻن کڻي ڏڻ جڻي
جڻڻدوجڻڻهڻڻد ڪڻڻرڻ جڻڻي ضڻڻرورت آهڻڻي.
سنڀوم باشعور علڻم ۽ ادب دوسڻت
ماڻهو هو ُهن جيڪو به پورهيو ڪيو
اهو سادڏي ۽ سچائي سڻان ڪڻيڻو .پڻاڻ
کي پڻنڻهڻنڻجڻي ڌرتڻي
جي ڌڻڻيڻ ڪڻرڻ الِء
اڳتي اچڻو پڻونڻدو ۽
ٿڻڻر جڻڻي مسڻڻڪڻڻيڻڻن
ماڻهڻن جڻو ڀڻرجڻهڻلڻو
ٿيڻو پڻونڻدو شڻاعڻر
اديڻڻڻب لڻڻڻيڻڻڻ ڻڻڻڪ ۽
سنڀومڻ جڻي سڻاٿڻي
ڀڻڻڻارو مڻڻڻ امڻڻڻراڻڻڻڻي
خطاب ڪندي چيو تڻه
“سڻڻنڻڻڀڻڻومڻڻ سڻڻچڻڻو
اسڻڻڻڻتڻڻڻڻاد ۽ انسڻڻڻڻان
دوسڻڻت هڻڻو جڻڻنڻڻهڻڻن
ڪڻ هڻن بڻه بڻڻنڻگڻال ۽
ماڙيون ٺڻاهڻ ،جڻو نڻه
سوچيو پڻر ُهڻن اهڻو سڻوچڻيڻو تڻه ٿڻر
خڻڻوشڻڻقڻڻال ڪڻڻيڻڻئڻڻن ٿڻڻيڻڻنڻڻدو” .سڻڻمڻڻاجڻڻي
اڳواڻ علي اڪبر راهڻمڻون پڻنڻهڻنڻجڻي
تقرير ۾ ڳالهائيندي چيو ته “ٿر فطڻرت
جو حسين خطو آهڻي سڻنڻڀڻومڻ کڻرو
انسڻڻان هڻڻو جڻڻنڻڻهڻڻن آخڻڻري دم تڻڻائڻڻيڻڻن
جدوجهد ڪندو رهيو ٿر جي معڻدنڻي
وسيلن تي قبضو عڻالڻمڻي ڏڻيڻم آهڻي
جنهن کي پڻرکڻ ،الِء سڻڀڻنڻي بڻاشڻعڻور
دوستن کي اڳتي اچڻو پڻونڻدو”.سڻنڻڀڻو
م هميراڻيَء جڻي ويڻجڻهڻي سڻاٿڻي ۽
سڻڻنڻڻدس ڪڻڻالس فڻڻيڻڻلڻڻو ڀڻڻوري م ڻ
ڪولهي وڪيڻ پڻنڻهڻنڻجڻي خڻطڻاب ۾
يادڏيرون ونڊيندي چيو ته “سڻنڻڀڻو مڻ
هميراڻيَء بيباڪ ماڻهو هو جنهن ٿر
کي خوشقال رک ،الِء جدوجهد ڪئڻي
اڄ ٿر جي معدنيات کسجڻي پڻئڻي ان
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الِء اهڙن ڪردارن جي ضڻرورت آهڻي
اسڻڻان کڻڻي پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻا وسڻڻيڻڻال بڻڻچڻڻائڻڻ،
ڏهرجن ”.سنڀوم هميراڻيَء جي ڀڻاُء
سڻڻتڻڻرام داس هڻڻمڻڻيڻڻراڻڻڻي پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻون
ساروڻيون سنڀاريندي چيو ته “سنڻڀڻوَء
سچو ماڻهو هو هوَء پنهنڻجڻي ڪڻم ۽
ڪردار سان عش جي حد تائين سڻچڻو
هو هوَء جتي به جهڙي حال ۾ هڻونڻدو
هو هوَء اتي مظلوم ۽ ڏتڻڙيڻ عڻوام
جي نجات الِء سوچيندو هو ننگر جڻي
ڪڻڻولڻڻهڻڻيڻڻن ۽ مسڻڻڪڻڻيڻڻن جڻڻهڻڻان خڻڻان
کوسي جي ڇ ي ڏڻس جڻو پڻانڻ يڻئڻڙو
هو .هوَء ڀرائي جي شاعري ۽ مڻاروي
جي ڪردار مان اتسڻاهڻه وٺڻنڻدو هڻو”.
ڪراچي جي صڻقڻافڻي دودي چڻانڻڊيڻي
چيو ته “ ٿرپارڪر زرخيز خڻطڻو آهڻي
پر افسوس جي ڳالهه آهي ته ٿر ايڻنڻدڙ
ڏهاڪي ۾ دبئي ته ٿي ويندو پر هڻتڻان
جو مقامي مڻاڻڻهڻو دربڻدر ٿڻي ويڻنڻدو
سنڀوم جهڙن ڪڻردارن ۽ ڪڻم جڻي
ضرورت آهڻي انسڻان دوسڻت سڻڀڻئڻي
اڳيان اچن ۽ عڻوامڻي سڻجڻاڳڻي جڻي
مهڻم هڻالئڻيڻن ”.اڳڻوڻڻي ايڻم پڻي اي
ڀيروالل ياالڻڻي چڻيڻو تڻه “ سڻنڻڀڻومڻ
انسڻڻان دوسڻڻت ۽ کڻڻرو مڻڻاڻڻڻهڻڻو هڻڻو
جيڪو سدائيڻن مڻظڻلڻوم مڻاڻڻهڻن جڻي
نجات الِء لوچيندو هو هن جي ڪتابن
سان ياري هئي”.
قڻڻڻومڻڻڻي راڳڻڻڻي وڪڻڻڻيڻڻڻ
۽لي ڪ وسند ٿڻري خڻطڻاب ڪڻنڻدي
چيو ته “سنڀوم هميراڻي مسڪين
جهان خان کوسي روپلي ڪولهڻي ۽
ييڻن ڪڻردارن سڻان واسڻطڻو رکڻنڻدڙ
ڪردار هو جڻيڻڪڻو ڳڻوال ۾ هڻو تڻه
سماجي بڻيڻمڻاريڻن جڻو عڻال۽ ڪڻنڻدڙ
سائنس سائنسدان ۽ سڻائڻنڻسڻي واٽ
رکندڙن سان ويجهڙو هڻو .هڻوِء ڳڻوال
۾ هو ته سمڻاجڻي بڻرايڻن جڻو خڻاتڻمڻو
ڪڻڻيڻڻئڻڻن ڪڻڻجڻڻيه ُهڻڻن جڻڻو صڻڻقڻڻيڻڻح
سائنسي واٽ ۽ نڻظڻريڻي جڻي پڻاسڻي
مان ڏذر ٿيو هڻو” ٿڻر جڻي دانشڻور
لي ڪ ۽ اديب پڻروفڻيڻسڻر نڻوراحڻمڻد
جڻڻڻنڻڻڻجڻڻڻهڻڻڻي سڻڻڻنڻڻڻدس سڻڻڻاروڻڻڻڻيڻڻڻون
سنڀاريندي چيو ته “ سنڀوم فڻطڻرت
جو انسان هو جنهن ڏينهن هوَء هتان
روانو ٿيو ته ان ڏينهن فڻطڻرت مڻٿڻس
مهربان ٿي هئي .اسان ڳوٺ نڪڻرنڻدا
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هئاسين ته ڪيڪڙي ۾ يڻئڻي ڏڻ جڻي
ڪتاب پڙهندا هئڻاسڻيڻن جڻيڻسڻتڻائڻيڻن
منهڻنڻجڻو ڳڻوٺ ايڻنڻدو هڻو يڻا شڻهڻر
پهچندا هئاسين .سنڀو وٽ ٿر جو درد
۽ تڙپ هئي هوَء هڪ ڀيرو مون وٽ
آيو ۽ چيائين ته تو سڻان اڪڻيڻالئڻيَء
۾ مڻڻلڻڻڻڻڻو آهڻڻي ۽ سڻڻالم ڏيڻڻڻڻڻا آهڻڻن.
ج هن مليس ته وراڻائين جڻيڻ مڻان
ڪامريڊ ڄام ساقيَء جڻا سڻالم کڻڻڻي
آيڻو آهڻڻيڻان ڪڻڻامڻڻريڻڊ چڻڻيڻڻو اٿڻڻس تڻڻه
“ پنهڻنڻجڻي پڻڙهڻائڻي جڻاري رکڻجڻانَء
اسان جو ُتڻون َنڻڪ آهڻيڻن” .سڻمڻاجڻي
خڻڻدمڻڻت ڏڻڻار ڊاڪڻڻرڻڻر سڻڻونڻڻي م ڻ
کنگهاراڻي سنڀوم جي ڪردار تڻي
ڳالهائيڻنڻدي چڻيڻو تڻه “ آٌء 8231ع ۾
ڇڻڻهڻڻيڻڻن ڪڻڻالس ۾ اسڻڻالم ڪڻڻوٽ
آيس جتي نهالچند ُم ي جي مسافڻر
خاني /بورڊنگ واري آفيس ۾ ُهڻن
کي هڪ الڳ ڪمرو ملي هو جتڻي
هوِء رهندو هو .ان زماني ۾ سڻيڻنڻئڻر
شاڏرد جونيئر شاڏردن جي رهنڻمڻائڻي
ڪندا هئاُ .اتي مت ڀڻيڻد ۽ اوچ نڻيڻچ
جڻڻو روا۽ هڻڻو جڻڻنڻڻهڻڻن خڻڻالف ُهڻڻن
احتجا۽ ڪيڻو نڻتڻيڻجڻي ۾ رهڻنڻدڙ
سڻڻڀڻڻنڻڻي شڻڻاڏڻڻردن سڻڻان بڻڻرابڻڻري جڻڻو
سلوڪ ڪيو ويو .هوَء ُان زمڻانڻي ۾
اسان کي ڏ جي ڪڻتڻاب پڻڙهڻائڻيڻنڻدو
هو ايوب جي آمريڻت خڻالف جڻ هڻن
اسالم ڪوٽ ۾ ڄام ساقي آيو هڻو
ت هن اسان سمڻورا هڻاِء اسڻڪڻول جڻا
شڻڻاڏڻڻرد ُانڻڻهڻڻيِء جڻڻلڻڻوس ۾ شڻڻام ڻ
ٿياسين ۽ نعڻرا هڻنڻيڻاسڻيڻن .ڪڻامڻريڻڊ
ڄڻام سڻاقڻيَء کڻي جڻ هڻن تڻقڻريڻر الِء
س يو ويو ته سنڀوم ڀرائي جو اهڻو
شعر پڙهيو هو“ متو آهين مڇ ٿلڻهڻا
ٿو ٿونا هڻين” هوَء بڻهڻتڻريڻن اوريڻرڻر
هو جڻنڻهڻن جڻون سڻاروڻڻيڻون اڄ ۾
هينئين ۾ ُهرن ٿيون“.
صدارتي خطاب ڪڻنڻدي مڻامڻا
جمن دربدر چيڻو تڻه “ اسڻان پڻيڻڙهڻيڻ
طبقن صدين کان ڀوڳيو آهي انسانڻي
شعور جي سفر ۾ ڪافي اڳڻرائڻي ٿڻي
آهي .سنڀو هڻمڻيڻراڻڻي سڻچڻو کڻرو ۽
باڪردار انسان ۽ استاد هو .هن وقڻت
ڀلي اسين سوش مڻيڻڊيڻا ۽ انڻرڻرنڻيڻٽ
وسيلي يورپي معاشرن سان ڳڻنڻڍجڻون
پر ڪتابن سان ياري رکڻون شڻعڻوري

سگهه ڦهاليڻون .اهڻڙيڻون سڻرڏڻرمڻيڻون
خاص ڪري يهراڙيِء جڻي عڻالئڻقڻن۾
ڪيون ته جيئن اتان جي پوئتي ماڻهن
کي اڳتي وٺي اچ ،۾ اڳڻڀڻرائڻي ٿڻئڻي.
اها حقيقت آهي ته ميگڻهڻواڙ بڻرادريَء
جي استادن پنهنجو ڪردار ايمانداريَء
۽ سچائي سان نڀائي پنهنڻجڻي پڻيڻشڻي
جو شان رکيو آهي .ورسي تڻقڻريڻب ۾
قڻومڻي راڳڻي ديڻال صڻقڻرائڻي قڻومڻي
ڏيت ڳائي مقف کي ڏرمڻائڻي ڇڻ يڻو
اهڻڻڙيَء ريڻڻت هڻڻي تڻڻقڻڻريڻڻب پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي
پ اڙڪن پلن ۾ اختتام تي پهتي.
پروڏرام ۾ شهر جي مختلف
مڪتبڻه فڻڪڻر سڻان الڳڻاپڻيڻ مڻاڻڻهڻن
شرڪت ڪئي ۽ سنڀو م جي ڪردار
تي روشني وجه ،تڻي شڻهڻريڻن نڻيڻڪ
خيالن جو اظهار ڪيو.
مڻڻڻارئڻڻڻي جڻڻڻي ديڻڻڻس جڻڻڻي
خوبصورت وادين وارو ٿر هميشه امڻن
۽ رواداري جو خطو رهيو آهڻي .مڻائڻي
ڀاڳي موهن ڀڳت ۽ صادق فقيڻر جڻي
آواز جي آالپ جي سڃڻاڻ رهڻنڻدڙ هڻي
ٿر پنهنجي ُ
ڪک مان انڻيڻڪ مڻڻڻيڻادار
ڪردار پيدا ڪيڻا آهڻن جڻن پڻنڻهڻنڻجڻي
پڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي حصڻڻي جڻڻون خڻڻدمڻڻتڻڻون ادا
ڪري ٿري مارو ماڻهن جي چهرن تڻي
خڻڻوشڻڻقڻڻالڻڻي جڻڻون مڻڻرڪڻڻون آڻڻڻ ،جڻڻي
ڪڻڻنڻڻهڻڻن نڻڻه ڪڻڻنڻڻهڻڻن حڻڻوالڻڻي سڻڻان
ڪوششون ڪڻيڻون آهڻن .روايڻتڻن جڻو
ڀرم ٿرجڻي هڻر ڪڻس ۾ تڻوهڻان کڻي
ملندو ۽ ٿر جا ماڻهو سڻادا سڻ ڻاجڻهڻڙا
انساني جي خدمڻت ۽ مڻهڻمڻان نڻوازي
تي يقين رکندڙ آهڻن .انڻهڻيَء ٿڻر جڻي
خڻڻوبصڻڻورت ڪڻڻردارن تڻڻي روشڻڻنڻڻي
وجه ،جي تمام ڏهڻڻي ضڻرورت آهڻي
جيئڻن اسڻان جڻو ايڻنڻدڙ نسڻ انڻهڻيَء
هستين سان واقف رهي سگهڻي ۽ ٿڻر
جي نوجوان نس جي سرڏرمين ۾ ٿر
جڻڻڻو خڻڻڻوبصڻڻڻورت مڻڻڻاضڻڻڻي چڻڻڻرڻڻڻو ۽
چمڪندو نظر اچي ڇو جو ماضي جي
عظيم ڪردارن جي ڪم مڻان مڻلڻنڻدڙ
حوصلو مستقب ۾ ڪجهه ڪڻرڻ جڻو
مثڻبڻت سڻبڻب ضڻرور بڻڻڻجڻنڻدو .ائڻيڻن
ڪڻڻرڻ سڻڻان ٿڻڻر جڻڻون اهڻڻي عڻڻظڻڻيڻڻم
هستيون به هميشه الِء اسڻان ۾ زنڻدهڻه
ملي سگهنديون.
***

ٽماهي پرڀات ڇاڇرو

37

عالمي واُء سواُء

ڏوڪڙن عيوض ممتا وڪرو ڪندڙ مائرن جي درد ڪٿا!
بي بي سي جي ٿورن سان

نوٽ :درد جو ڪو ماڳ مڪان رنگ نس مذهب ملڪ ۽ ڪا هڪ شڪ ناهي هوندي .دنيا جتي ترقي ڪري پئي ُاتي
انيڪ نيون درد ڪهاڻيون به جنم وٺن ٿيون .سائنس انسان جي آجپي ۽ ترقي الِء سامان مهيا ڪيو آهيُ .اتي نئين درد جڻو
هڪ باب به شروع ڪيو آهي .پرڀات عالمي واُء سواُء جي نظر سان انساني رشتي جي ناتڻي پڻاڙيسڻري مڻلڻڪ ۾ ڏوڪڻڙن
عيوض ممتا وڪرو ڪندڙ مائرن جي درد ڪٿا اوهان سان ونڊي ٿي .انهي الِء اوهان به قلم کڻي سگهو ٿا .ادارو
هندستان کي دنيا ۾ “پڻئڻسڻن
عيوض يار ڄڻنڻدڙ مڻائڻرن جڻو ڳڻڙهڻه”
سمجهيو ويندو آهي جتي پوري دنڻيڻا
مان اوالد جي نعمت کان مڻقڻروم بڻي
اوالد جڻڻوڙا پڻڻئڻڻسڻڻن عڻڻيڻڻوض يڻڻارڙا
حڻڻاص ڻ ڪڻڻرڻ الِء اهڻڻڙن جڻڻوڙن جڻڻي
خڻڻدمڻڻت حڻڻاص ڻ ڪڻڻنڻڻدا آهڻڻن .ڏڻڻذري ڻ
ڪڻڻجڻڻهڻڻه سڻڻالڻڻن کڻڻان وٺڻڻي ڀڻڻارت جڻڻي
مختلف شهرن ۾ اهڙو سلسڻلڻو تڻيڻزي
سان وڌي رهيو آهي ۽ اڪڻثڻر شڻهڻرن
۾ اهڙي سروس ڏيندڙ اسڻپڻتڻالڻن جڻي
تعداد ۾ پ ،اضافو ٿي رهيو آهي.
پڻڻئڻڻسڻڻن عڻڻيڻڻوض يڻڻار پڻڻيڻڻدا
ڪندڙ مائرن جو تعل غڻريڻب خڻانڻدان
سان آهي ۽ غربت جي باهه اجهائڻ ،الِء
هو اهڙو ڪم سرانجام ڏينديڻون آهڻن.
اهڻڻڙي سڻڻروس ڏيڻڻنڻڻدڙ عڻڻورتڻڻن کڻڻي
جسماني ڪاروبار ڪندڙ عورتڻون پڻ،
ڪوٺيو وينڻدو آهڻي جڻ هڻن تڻه مڻتڻاثڻر
عڻورتڻون ان عڻمڻ کڻي مڻجڻبڻوري ۽
مفلسي قرار ڏين ٿڻيڻون عڻورتڻن جڻو
چوڻ آهي ته اهي  2مهينا پنهنجي پيٽ

۾ پرائي يار کي رک ،کڻانڻپڻوِء يڻارڙن
سان سندن جذباتي رشتو جڻڙي ويڻنڻدو
آهي ۽ اهي يارڙن جي وڇڙڻ جڻو ڏه
شدت سان مقسوس ڪن ٿيون.
 61ساله سماٿي:
)چار يارن جي ماُء(
جينئي جي ڪڻچڻي آبڻادي ۾
زندڏيَء ڏهاريندڙ  61ساله سماٿي چڻار
يارڙن جي ماُء آهڻي سڻنڻدس شڻادي 0
سال اڳ ٿي ۽ هڻوَء انڻتڻهڻائڻي غڻريڻب
خاندان سان جڙي آهي .سڻنڻدس مڻڙس
پيٽ پورائي الِء رڪشو هالئي ماهوار
اٺ هزار روپيا آمدني ڪمائينڻدو آهڻي
۽ هوَء پاڻ  3هزار روپيا ماهوار پگهڻار
تي چمڙي مان شيون تيار ڪندڙ هڻڪ
ڪڻڻارخڻڻانڻڻي ۾ مڻڻزدوري ڪڻڻري ٿڻڻي.
سندس يارڙن جي تعليمي خرچن جڻي
ڳڻتي قرض وٺ ،تي مجبڻور ڪڻيڻو ۽
هڪ لک روپيا قڻرض ورتڻو .سڻمڻاٿڻي
موجب هوَء هڪ ڏينهن هڪ فڻرد سڻان
ملي جڻيڻڪڻو اهڻڙي اسڻپڻتڻال ۾ ڪڻم
ڪندو هو جڻنڻهڻن کڻيڻس اهڻو مشڻورو

ڏنو ته هو “ڪرائي تي يار پيدا ڪري”
ائين ڪرڻ سان کڻيڻس يڻه لڻک روپڻيڻا
ملنڻدا اهڻا رقڻم سڻمڻاٿڻي جڻي غڻربڻت
مڻڻرڻڻائڻڻ ،۽ سڻڻنڻڻدس قڻڻرض الهڻڻ ،جڻڻو
بهتريڻن مڻوقڻعڻو هڻونڻدو .هڻن مڻوجڻب
سنڻدس پڻاڙي ۾ يڻه عڻورتڻون اڳ بڻه
ڪرائي تي يار پڻيڻدا ڪڻري چڻڪڻيڻون
هيون جن کي نظر ۾ رکي هڻن اهڻڙي
ڪڻڻم ڪڻڻرڻ الِء راضڻڻي ٿڻڻي .سڻڻمڻڻاٿڻڻي
غربت ۽ مفلسڻي کڻان تڻنڻگ ٿڻي اهڻو
ارادو ڪيو ته کڻيڻن اوالد ۾ چڻار يڻار
اڳ ئي موجود آهن هاڻ اهڻا اوالد کڻان
مقروم جوڙي الِء ڪرائي تي يار پيدا
ڪڻڻڻڻڻڻڻڻڻنڻڻڻڻڻڻڻڻڻدي.
سماٿي موجب
هڻڻڻڻڻڻڻڻڻوَء ان
جڻڻڻوڙي سڻڻڻان
ڪڻڻڻ هڻڻڻن بڻڻڻڻه
ملي نه هئي ۽
نه ئڻي انڻهڻيَء
جڻڻوڙي بڻڻابڻڻت
ڪا خبڻر آهڻي
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جنهن الِء هن يار پيدا ڪڻيڻو .هڻوَء يڻار
پيدا ڪرڻ وقت آپڻريشڻن الِء بڻيڻهڻوش
ڪئي وئي هئي ۽ بيهوشي جي عڻالڻم
۾ هئي ج هن سنڻدس پڻيڻٽ ۾ پڻلڻيڻ
يار بي اوالد جوڙو وٺڻي وڃڻي رهڻيڻو
هو .کڻيڻن اهڻا بڻه خڻبڻر ڪڻونڻه پڻئڻجڻي
سگهي ته سندس پيٽ ۾ پلڻيڻ يڻارڙو
ڏورو هو يا ڪارو هندستانڻي هڻو يڻا
انگريز ج هن ته اها بڻه خڻبڻر نڻاهڻي تڻه
پڻڻيڻڻدا ٿڻڻيڻڻنڻڻدڙ يڻڻارڙو ڇڻڻوڪڻڻرو هڻڻو يڻڻا
ڇوڪري .ج هن سڻنڻدس اه کڻلڻي تڻه
هن پنهنجي مڻڙس کڻان يڻارڙي بڻابڻت
پ يو ته ڇا تو يارڙي کي ڏٺڻوه مڻڙس
وراڻيو هڻن يڻارڙي کڻي ڪڻونڻه ڏٺڻو
ج هن سماٿي ڊاڪڻرڻر کڻان پڻ ڻيڻو پڻر
ڊاڪرر به جڻواب ڏيڻ ،کڻان اهڻو چڻئڻي
انڪار ڪيو ته تون “ڪرائڻي جڻي مڻاُء
آهين” توکي پرائي يارڙي بابڻت پڻ ڻ،
جو ڪوبه ح ڪونهي .سماٿي مڻوجڻب
يڻڻارڙي کڻڻي جڻڻنڻڻم ڏيڻڻ ،کڻڻان پڻڻوِء ٽڻڻن
مهينن تائين سڻنڻدس آرام ڦڻرڻي ويڻو
هو راتين جون ننڍون حرام ٿي ويون
هيون ۽ سڪون کان مڻقڻروم رهڻنڻدي
هئيس ۽ کيس آرام الِء سڪڻون جڻون
دوائون استعمال ڪڻرڻڻيڻون پڻونڻديڻون
هيون .هر سال چار نومبر تي سڻمڻاٿڻي
پنهنجي يين يارڙن جيان هن يڻار جڻي
به سالگرهه ملهائيندي آهي جنڻهڻن کڻي
 2مهينا پنهنجي پيٽ ۾ پڻالڻ ،کڻانڻپڻوِء
ڪ هن به ڏسي نه سگهي ته هڻو ڪڻيڻر
هو ۽ ڪنهن سان ويو.
 34ساله آنندي
)ين يارڙن جي ماُء(
آئڻڻون هڻڻڪ دڪڻڻان تڻڻي سڻڻا ا
چڻڻار سڻڻئڻڻو روپڻڻيڻڻا ڏهڻڻاڙي تڻڻي ڪڻڻم
ڪڻڻنڻڻدي آهڻڻيڻڻان.
منهنڻجڻي مڻڙس
رنڻگ جڻو ڪڻم
ڪڻڻري روزانڻڻو
پنج سئو تڻائڻيڻن
ڪمائيندو آهڻي.
منڻهڻنڻجڻا يڻه يڻار
آهڻڻن .سڻڻت سڻڻال
پڻڻڻهڻڻڻريڻڻڻن اسڻڻڻان
مالي مونجهڻارن جڻو شڻڪڻار ٿڻي ويڻا
هئاسين .تمام ڏهڻيڻن ڳڻڻڻتڻيڻن سڻبڻب
منهنجو مڙس بيمار ٿڻي پڻيڻو ۽ ڏڻهڻر
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جو نظام هڻالئڻ ،الِء ڏيڻڍ لڻک روپڻيڻا
قڻرض وٺڻڻڻڻو پڻڻيڻو .مڻون مڻجڻبڻڻور تڻڻي
پنهنجي مڻڙس کڻي ڪڻرائڻي تڻي يڻار
ڄڻ ،واري اسپتال سان رابڻطڻو ڪڻرڻ
الِء چيو جتان ڪرائي تي يارڙو پڻيڻدا
ڪرڻ تي يه لک روپيا مڻلڻن ٿڻا .اهڻڙي
ڳالهه ڪرڻ تي منهنجو مڙس مڻونڻتڻي
تمام ڏهڻو ناراض ٿيو سنڻدس خڻيڻال
هو ته هي ڪو غيراخڻالقڻي ڪڻم آهڻي
پر ج هن مون کيس سمجهڻايڻو تڻه هڻو
راضي ٿي پيو .مون ڪڻرائڻي تڻي يڻار
پيدا ڪرڻ الِء هڪ هاسر تي  2مهيڻنڻا
ڏذاريا .منهنجي ڏهر وارن کي مهينڻي
۾ مڻڻون سڻڻان مڻڻلڻڻ ،الِء صڻڻرف هڻڻڪ
ڏينهن جي اجازت ملندي هئڻي .جڻ هڻن
آئون ڪرائي تڻي يڻار پڻيڻدا ڪڻرڻ الِء
هڻڻاسڻڻر ڻ ۾ رهڻڻنڻڻدي هڻڻئڻڻيڻڻس ت ڻ هڻڻن
منهنجي پٽ جي عمر چار سال هئي ۽
منهنجو معصوم پٽ مونڻ ڻي پڻ ڻنڻدو
رهندو هو ته ڇا مڻونڻ ڻي يڻارڙو پڻيڻدا
ٿي ،وارو آهي .مون منهنجي معصڻوم
پٽ کي سمجهايو ته آئون بيمار آهڻيڻان
تنهن ڪري منهنجو پيٽ نڻڪڻري آيڻو
آهي ۽ منهنجو هتي عال۽ هلي رهڻيڻو
آهي .بدقسمتي! سان آئون ان يار کڻي
نه ڏسي سگهيس جيڪو منهنجي پيٽ
۾ پليو .داڪرڻرن اهڻو چڻئڻي اهڻو يڻار
ڏي ارڻ تي انڪار ڪيو ته جڻيڻڪڻ هڻن
تڻڻون اهڻڻو يڻڻار ڏسڻڻنڻڻديڻڻن تڻڻه تڻڻنڻڻهڻڻنڻڻجڻڻي
غلطيَء سبب تڻون احسڻاس ڪڻمڻتڻري
جو شڻڪڻار ٿڻي ويڻنڻديڻنَء .آئڻون هڻڪ
مهيني تائين روئڻنڻدي رهڻنڻدي هڻيڻس
منهنجو مڙس مون ي سڻمڻجڻهڻائڻيڻنڻدو
هو ته اهو يار اسان جو ڪونڻه هڻو پڻر
اهو يار تون ڪرائي تي ڄڻيڻو آهڻي ۽
ان جي قيمت اسان کي ملي وئي آهي.
آئون مڃان ته يار سڻنڻدس والڻديڻن جڻو
هو پر هن جي پالنا منهڻنڻجڻي پڻيڻٽ ۾
ٿي هئي ۽ هن جي وجود ۾ مڻنڻهڻنڻجڻي
ممتا هئي .ڪاش! هن يار جي والڻديڻن
سان منهنجي مڻالقڻات ٿڻئڻي هڻا تڻه ان
يارڙي کي ڏسي مون ي تمام ڏڻهڻڻڻي
خوشي ٿئي ها .اسان جڻو قڻرض لڻهڻي
ويو آهي ۽ اسان کي وري پئسڻن جڻي
ضرورت آهي آئون وري ڪڻرائڻي تڻي
يار پيدا ڪرڻ الِء اسپتال سڻان رابڻطڻو
ڪرڻ جو سوچي رهي آهيان.

 30ساله جوتي لڪشمي
)ٽن پرن جي ماُء (
لڻڻڪڻڻشڻڻمڻڻي بڻڻه ڪڻڻارخڻڻانڻڻي ۾
ڪم ڪندي آهي جتي سندس مڻاهڻوار
پگهار  60سئو روپڻيڻا آهڻي جڻ هڻن تڻه
سندس مڙس رڪشو هڻالئڻي مڻهڻيڻنڻي
تڻڻڻڻي  0هڻڻڻڻزار روپڻڻڻڻيڻڻڻڻا آمڻڻڻڻدنڻڻڻڻي
ڪڻڻمڻڻائڻڻيڻڻنڻڻدوآهڻڻي.
9111ع ۾ سڻنڻدس
مڻڻڙس ڏڻڻهڻڻريڻڻلڻڻو
اڻبڻت سبب ڏڻهڻر
کڻڻي ڇ ڻ ي هڻڻلڻڻيڻڻو
ويڻڻڻڻو ۽ اهڻڻڻڻڙي
صڻڻڻڻورتڻڻڻڻقڻڻڻڻال ۾
کيس ڏهر هالئ ،لڻڪڻشڻمڻي الِء تڻمڻام
مشڪ ڪم ئي نه پر چئلينج بڻه هڻو.
سنڻدس چڻوڻ آهڻي تڻه مڻاضڻي ۾ هڻن
هڪ غريب بي اوالد جوڙي کي مڻفڻت
۾ يڻڻار ڏيڻ ،الِء پڻنڻڻهڻڻنڻجڻڻو پڻيڻڻٽ هڻڻڪ
اسڻپڻتڻال کڻي عڻطڻڻئڻي طڻور ڏنڻو هڻڻو
جنهن ڪري انهيَء اسپتڻال انڻتڻظڻامڻيڻه
منهنجي مجبوري ۽ غربت کي مدنظر
رکندي ييهر مونڻ ڻي پڻئڻسڻن تڻي يڻار
پيدا ڪڻرڻ جڻي آڪ ڪڻئڻي .اهڻڙي آڪ
قڻڻبڻڻول ڪڻڻئڻڻي ۽ حڻڻمڻ ٿڻڻيڻڻ ،کڻڻانڻڻپڻڻوِء
منهنجي ماُء ۽ منهنجي سس مون سان
ڪڻڻڻڻاوڙيڻڻڻڻ هڻڻڻڻيڻڻڻڻون ۽ مڻڻڻڻونسڻڻڻڻان
ڳالهائينديون ڪونه هيون ڇو تڻه کڻيڻن
منهنجو اهو فيصلو پسڻنڻد ڪڻونڻه هڻو.
مون پنهنجي پيڻٽ ۾ پڻلڻيڻ يڻار کڻي
ڪونه ڏٺو مون ڻي يڻار نڻه ڏسڻ ،جڻي
خوشي به آهي ڇو ته جڻيڻڪڻ هڻن آئڻون
يڻڻار کڻڻي ڏسڻڻان هڻڻا تڻڻه مڻڻون ڻ ڻڻي ان
معصوم وجود کي يڻئڻي جڻي حڻوالڻي
ڪندي تڻمڻام ڏڻهڻڻڻي شڻرمڻنڻدڏڻي جڻو
مظاهرو ڪرڻو پوي ها پڻر اهڻا ڳڻالڻهڻه
تمام ڏهڻي ايذائيڻنڻدڙ بڻه آهڻي ڇڻو تڻه
جنهن وجود سان منهنڻجڻي وابسڻتڻگڻي
هئي ان کي آئون ڏسي نه سگهڻيڻس ۽
هو اچانڪ هليو ويو .ٽن سالڻن تڻائڻيڻن
آئون معصوم وجود جڻي وڇڻوڙي تڻي
تمام ڏهڻي پريشان رهيس ۽ منهڻنڻجڻو
وزن پ ،تيزي سان ڪڻري رهڻيڻو هڻو.
هاڻي ان کي ياد بڻه نڻاهڻيڻان ڪڻنڻدي ۽
اهو سمجهي وئڻي آهڻيڻان تڻه اهڻو يڻار
يئي جو هو .مون وقت سان ڏ جڻيڻئڻ،
س ي ورتو آهي.
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ڪتاب تي تبصرو

زندگيَء جا  02عظيم سبق
تبصرو :امير حسن مهر
ڪتاب انساني زندڏيَء ۾
مثبت تبديلي جو اهم ذريعو پ ،هوندا
آهن .جتي عام رواجي زندڏيَء ۾
زندڏيَء ڏذارڻ جا طريقا ماحول ۽
رهڻي ڪهڻي مطاب س ايا ويندا آهن
ته اڄڪلهه جديد دور جي تقاضائن
موجب س يا سينررن
۽ تربيت ڏاهن تي پ،
زندڏيَء ڏذارڻ جي
مهارتن جي تعليم پ،
ضروري ڏني ويندي
آهي .عمر ڏذرڻ سان
ڏ وڏ انسان ماحول
۾ پنهنجي روزمره
جي سرڏرمين کي
تجربن جي بنياد تي
ڪتب آڻيندو آهي .هر
انسان جي اها ئي
خواهش هوندي آهي ته
هو معاشري جو
ڪامياب فرد ٿئي.
ڪاروبار
سندس
واسطيداري ڏهريلو
۽ شهري ماحول ۾
کيس ڪامياب فرد
لي يو ۽ ڪوٺيو وڃي
ڪامياب
هو
ته
زندڏيَء ڏذارڻ جي
جستجو ڪندو آهي ۽
زندڏيَء کي ڪامياب
رهنما اصولن پراندر
ڏذارڻ تي ترجيح
ڏيندو آهي.
نوجوانن کي
ڪامياب زندڏيَء ڏذارڻ الِء مختلف
طريقن سان رهنمائي ڏني ويندي آهي.
ان سلسلي ۾ سن يڪا اڪيڊمي پاران
” زندڏيَء جا  91عظيم سب “ جي
عنوان سان هڪ ڪتاب ڇپائي
مارڪيٽ ۾ پ رو ڪيو ويوآهي .هن
ڪتاب ۾ نوجوانن الِء ڪامياب

زندڏيَء ڏذارڻ جا  91سب شام ڪيا
ويا آهن جنهن ۾ مختلف قسمن جون
صالحون تجويزون ۽ تجربا ي ايا ويا
آهن .انسان جي بهتري ۽ نقصان جا
پهلو شام ڪيا ويا آهن .هن ڪتاب
جي پڙه ،۽ ان تي عم ڪرڻ سان

يقينن مطالعو ڪندڙن جي سوچ ۾
مثبت تبديلي ايندي ۽ هو ڪنهن حد
تائين ڪامياب زندڏيَء جي الِء وه
وڌائيندو.
هن ڪتاب ۾ شام
ڪاميابي جي پهرين سب ۾ پئسي
جي اهميت بيان ڪئي وئي آهي

جنهن موجب پئسي جي زندڏيَء ۾
اهميت خرچ ڪرڻ جو انداز ۽ فائدي
کي بيان ڪيو ويو آهي .ج هن ته يئي
سب ۾ زندڏيَء جي مختلف تبديلين
کي بيان ڪيو ويو آهي جنهن ۾
زندڏيَء ۾ پيش ايندڙ مسئال ۽
پريشان ٿي ،بجاِء
انهن جي بهتر ح
الِء مفيد تجويزون
بيان ڪيون ويون
آهن .ج هن ته هن
ڪتاب جي مختلف
صفقن تي شام
مختلف جيڪي سب
شام ڪيا ويا آهن
تن ۾ اتفاق عادت
جي
ڪاميابي
ڪنجي
شڪرڏذاري سچائي
۽ حڪمت عملي
عم دخلي ڪم جو
هدف عزت نفس
ناڪامي سٺا انسان
بڻجو نتيجو شام
ڪيا ويا آهن.
 803صفقن
هن
تي مشتم
ڪتاب جو مصنف
هارل اربن آهي
ج هن ته هن ڪتاب
کي سن ي ويس احمد
الدين شر بلوچ
پهرايو آهي .هن
ڪتاب جو مهاڳ
سن يڪا اڪيڊمي جي باني نور احمد
ميم ،ل يو آهي هن ڪتاب جي
قيمت  831روپيا رکي وئي آهي.
ڪامياب زندڏيَء ڏذارڻ جي
خواهشمند پڙهندڙن کي ڏهرجي ته
اهي الڳاپي موضوع تي ڇپي
ڪتابن مان فيضياب ٿين.
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بورچي خاني جا مختلف مسئال ۽ انهن جو حل
سڙي ڀاڄيَء جي خوشبو بقال
ڪريو :اسان وٽ ڪمن ڪاريڻن جڻي

ڏ؟ڻائي ۽ بڻي ڌيڻانڻيَء جڻي ڪڻري بڻه
اڪثر ڏڻ؟ڻرن ۾ يڻوڙ يڻا ڀڻاڄڻي سڻڙي
ويندي آهي جنهن کان پڻوِء يڻوڙ مڻان
سڙن جي بدبوِء ايڻنڻدي آهڻي ۽ اڪڻثڻر
سمورو ڏ؟ر ان ڀاڄيَء کڻي هڻٿ بڻه نڻه
الئيندو آهي جيڪ هن ايئن ٿي وڃڻي
ته جنهن ديڳڙيَء ۾ يڻوڙ َسڻڙي وڃڻي
يوڙ کي ان مان ڪڍي ڪڻنڻهڻن صڻاف
ديڳڙيَء ۾وج؟و ان ۾ ڀاڄيَء يڻا يڻوڙ
جي مڻقڻدار جڻي مڻنڻاسڻبڻت سڻان کڻيڻر
مڻالئڻي وري هڻلڻڪڻي بڻاهڻه تڻي رکڻڻي
ڇ يوس  90منرن تائين ان کڻي ڇڻ ي
ڏيو ديڳڙي باهڻه تڻان الهڻ ،کڻان پڻنڻج
ٽي منٽ اڳ ان ۾ تڻازن سڻاون ڌاڻڻن
جي سنهڻي ڪڻاتڻر ڪڻري وجڻ؟ڻي پڻوِء
الهي ڏ؟ر وارن کي کارايو .سڻڙڻ جڻي
بوِء نه ايندي.

ڇاڻي وٺو ان سان نه رڳو ڏيهڻه واري
پراڻي بدبوِء ختم ٿي ويندي پڻر ڏڻيڻهڻه
۾ سڻڻچڻي ڏڻڻيڻهڻڻه واري خڻڻوشڻڻبڻو اچڻڻ،

لڳندي.

وڏي وقت تائين چانور مقڻفڻوظ
ڪرڻ جو طريقو :نون لٿ چڻانڻورن
۾ لڻڻوڻ مڻڻالئڻڻي رکڻڻجڻڻي تڻڻه انڻڻهڻڻن ۾
ڪنهن به قسم جو ڪڻيڻڙو نڻه لڳڻنڻدو
سڄو سال چانور ۾ لوڻ ملي رهي تڻه
ڇانور سٺا پچندا آهن ۽ سڄندا به سڻٺڻا
آهن ۽ هر قسم جي بيماري ۽ ڪڻيڻڙي
کان مقفوظ رهندا آهن.

ڪونه .جيڪ هن ايڻاريڻ چڻانڻورن جڻو
پاڻي نپوڙڻ کڻان پڻوِء دم ڏيڻ ،وقڻت
احساس ٿئي ته چانور نرم نه ٿيڻنڻدا يڻا
انهن ۾ پاڻي ڏ؟ٽ پڻيڻو آهڻي تڻه ڪڻو
سڻڻوٽڻڻي ڪڻڻپڻڻڙو يڻڻا اخڻڻبڻڻار آلڻڻي ڪڻڻري
ديڳڙي جي منهن تي رکي مٿان ڪڻ،
لڳڻائڻي مڻٿڻان ڪڻڻا وزنڻي شڻيِء رکڻڻي
ڇ يوس دم وارو وقت پورو ٿي ،بعڻد
اهي لهندا تڻه نڻرم هڻونڻدا .جڻيڻڪڻ هڻن
چانور دم تي رک ،وقت احساس ٿڻئڻي
ته چانور نرم ٿي ويا آهن ۽ اهڻي ر
ٿڻڻي ويڻڻنڻڻدا يڻڻا پڻڻاڻ ۾ لڳڻڻي ويڻڻنڻڻدا تڻڻه
ديڳڻڻڙيَء جڻڻي ڪ تڻڻي نڻڻرم سڻڻوٽڻڻي
ڪپڙو ٽي چار تهه ڪري رک ،يا اخبار
يڻه ٽڻي تڻهڻڻه ڪڻڻري رکڻڻي ان تڻي ڪ
لڳائي دم تي رکي ڇ يو ته ڪڻپڻڙو يڻا
اخبار انهن جي نمڻي يڻا پڻاڻڻي پڻاڻ ۾
جذب ڪري وٺڻنڻدو ۽ چڻانڻور لڳڻ ،يڻا

چڙه ،کان پوِء چڻانڻور پڻنڻهڻنڻجڻو
اص رنڻگ ڪڻڍنڻدا :چڻانڻورن کڻي

ڏيهه جي بدبڻوِء پڻري ڪڻرڻ جڻو
طريقو :ڏيهه ڪافي وقت ديي ۾ بڻنڻد
رهي ته ان کان پوِء ان مان هڪ خڻاص
قسم جي بدبوِء ايندي آهي ڏيهڻه جڻي
ان بدبوِء کي دور ڪڻرڻ جڻي الِء پڻنڻج
ڪلو ڏيهه ۾ ڏهڻي )ڌؤنڻرو( هڻڪ پڻاَء
جي حساب سان ڏيهڻه ۾وجڻ؟ڻو ان ۾
ان ئي مناسبت سان ڏهي مالئي ڏڻيڻهڻه
کي ڏڻرم ڪڻريڻو .جڻ هڻن ڏهڻي سڻڙي
ڳري وڃ ته ان ڏڻيڻهڻه کڻي ٿڻ و ڪڻري

ايارڻ وقت انهن ۾ هڪ چمچو لڻيڻمڻي
جو رس وج؟ڻ ،سڻان انڻهڻن جڻو اصڻ
رنگ ظاهر ٿيندو ۽ چڻانڻور پڻنڻهڻنڻجڻي
اص خوشبو به ڪڻڍنڻدا .چڻانڻورن کڻي
ايارڻ واري پاڻيَء ۾ هڪ چانهن وارو
چمچو اڇو سرڪو ماليڻو وڃڻي تڻه ان
سان چانور پڻچڻ ،کڻان پڻوِء داڻڻو داڻڻو
الڳ ٿي بيهندو ۽ اهڻي پڻاڻ ۾ لڳڻنڻدا

اعالن
پرڀات جي پڙهندڙن الِء “پرڀات رڌڻو”
سلسلو شروع ڪيو ويو آهي جنهن
۾ طرح طرح جا طعام تيار ڪرڻ ۽
بورچي خاني سان الڳاپي صالحون
مشورا ۽ مختلف مسئلن جا ح پيش
ڪيا ويندا .ل ندڙن کي بورچي خاني
سان الڳاپي مواد اماڻ ،جي نينڍ
ڏجي ٿي ....................................... .ادارو
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